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စပယ္ရုိး စာကေလး အတဲြ ၃ 

စာကေလးေဆးေက်ာင္းမေရာက္ခင္ကေဆးေက်ာင္းသားေတြ ဖားခြဲတယ္ဆိုတာကို 

ၾကားဖူးေနခဲ့၏။ ဖား၏၀မ္းဗိုက္ကို ဓားထက္ထက္ၿဖင့္ခြဲ၊ အတြင္းကလီစာေတြကို ၾကည္.ရွဳေလ.လာ။ ၿပီး.. 

ဖား၏အေရခြံကို ၿပန္ခ်ဳပ္ေပး၊ ဖားကေလးခုန္ဆြ ခုန္ဆြၿဖင္.အသက္ၿပန္ရွင္သြား။ သည္လိုပမဲွတ္ထင္ထားခဲ.သည္။ 

တကယ္တမ္းကိုယ္ေတြ. ၾကံဳေတာ.မွ ထင္ထားသလို မဟုတ္မွန္းသိရေတာ.သည္။ ေဆးေက်ာင္းပထမႏွစ္          

ပ အမ္ဘီမွာ Zoology ေခၚ သတၱေဗဒဘာသာရပ္လည္းသင္ရသည္။ Zoology Pratical ေတြထမဲွာ ဖားခြဲ၊ ၀က္ခြဲ 

ရတာေတြပါသည္။ ၀က္ကမပုပ္မသိုးေအာင္ေဆးစိမ္ထားသည္. ေၿမမနင္းသား ၀က္ေကာင္ေပါက္ 

အေသကေလးမ်ားၿဖစ္၏။ ၀က္အေသမို.ၿပႆနာမရိွ။ သစ္သားလင္ပန္းထမဲွာ ေဆးေက်ာင္းသားတို.ၿပဳသမွ် 

မလႈပ္မယွက္ ခံၾကရရွာသည္။ ဖားက်ေတာ.သည္ေလာက္မလြယ္။ ဖားက အရွင္ၿဖစ္၏။ ေမ.ေဆးေပးထားရသည္။ 

ဌာနအလုပ္သမားက ေမ.ေနသည္.ဖားကို သစ္သားဘုတ္ၿပားေပၚမွာ ပက္လက္တင္။ လက္ေၿခေလးေခ်ာင္းကို 

ကားေနေအာင္ဆြဲဆန္.၊ ေၿခဖ၀ါး လက္ဖ၀ါးေတြကို ဘုတ္ၿပားမွာသံမႈိပြင္.ၿဖင္. ထိုးစိုက္ၿပီး မရုန္းေအာင္ 

ကားစင္တင္ေပး ထားရသည္။ အသင္.အေနအထားၿဖစ္မွ ေဆးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကခြဲစိတ္ရသည္။ 

ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မည္။ စာကေလးၾကားဖူးသည္မွာ ေမ.ေဆးကအဖိုးတန္သၿဖင္. အလုပ္သမားမ်ားက 

ေမ.ေဆးမသံုးဘဲ ဓာတ္ဆီေငြ.ကိုသာ သံုးပါသတ.ဲ။ ဓာတ္ဆီေငြ.ေၾကာင္. သက္ၾကီၤးရြယ္အို ကိုယ္ခံအားက်ေနသည္. 

ဖားမ်ား အလြယ္တကူေမ.သြားၾကေသာ္လည္း အရြယ္ေကာင္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဖားပ်ိဳဖားလြင္မ်ားက 

မေမ.ခ်င္ ေမ.ခ်င္။ ဘုတ္ၿပားကားစင္မွာ ရုန္းခ်င္ရုန္းေနၾကသည္။ ရုန္းေနသည္.ဖားဗိုက္ကို ဓားစိုက္ဖို. 

ေဆးေက်ာင္းသူအခ်ို. လက္္တြန္.ၾကသည္။ ဖားစြမ္းေကာင္း စူပါဖားတေကာင္တေလက စိုက္ထားသည္.သံမႈိၿပားကို 

ၿပဳတ္ထြက္ေအာင္ ရုန္းၾကြၿပီး၊ ကုန္းထလာၿပီဆိုလွ်င္ေတာ. ေဆးေက်ာင္းသူေတြ သံေသးသံေၾကာင္ၿဖင္.ေအာ္ရၿပီၤ။ 

ေမ.ေဆးထပ္ေပးလွ်င္ေပး၊ သို.မဟုတ္ဌာနမွ ေနာက္တစ္ေကာင္လေဲပးရသည္။ 

“ခြဲစိတ္ရင္း ေမ.ေဆးၿပယ္သြားရင္ ဘယ့္ႏွယ္႔လုပ္မလ ဲေမာင္ေအးၿမရ.ဲ” 

သူ၏္ ဖားေအာ္ပေရးရွင္းကိုစိတ္၀င္စားစြာ နားေထာင္ေနသည္.ကပၸိယၾကီးကေမးလိုက္ၿခင္းၿဖစ္၏။ 

“ခြဲရင္း ၊ စိတ္ရင္းေမ.ရာကေန အသက္ထြက္ကုန္တာပဲ ဦးၾကီးရ.ဲ” 

‘ ဟ… ဒါဆို မင္းတို.က ခြဲၿပီးၿပန္ခ်ဳပ္၊ အသက္ရွင္ေအာင္ၿပန္လုပ္ေပးတာ မဟုတ္ဘူးေပါ.’ 

ကပၸိယၾကီးလည္း ေအးၿမလိုပင္ေတြးထင္ထားပံုရ၏။ 

“ ဘယ္ဟုတ္မလဥဲီးၾကီးရ၊ ခြဲၿပီး ဗိုက္ထကဲေန ကလီစာေတြကိုအပ္ခ်ည္ၾကိဳးန.ဲခ်ည္ ၊အပ္ခ်ည္မွာေသြးေၾကာ 

ကလီစာေတြရ႕ဲ နာမယ္ကို Label တပ္ေပးခ.ဲရတာ။ မွန္မွအမွတ္ရတာ ၊ စာေမးပြဲ ေအာင္တာကိုးဗ်၊ အားလံုးၿပီးၿပီ 

ဆိုရင္ေတာ. အမႈိက္ပံုးထဲ အသုဘခ်လိုက္တာေပါ.” 
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“ ဟာ.. ေသာက္က်ိဳးနည္း၊ ဒုကၡပါပဲကြာ” ကပၸိယၾကီၤး သူ.ႏွဖူးသူ ရိုက္ေနေတာ.၏၊ 

စာကေလးတို.အဖုိ. ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကမ်ား ဖားကရွားသၿဖင္.သင္ခန္းစာတစ္ခုက္ိုတစ္ခါပ ဲ

ခြဲခြင္.ရသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္မံေလ.က်င္.လိုသည္.ေက်ာင္းသားက ကိုယ္.ပိုက္ဆံၿဖင္.ကိုယ္ ဌာနမွ ဖား၀ယ္ရသည္။ 

ဖားတစ္ေကာင္ ၁ က်ပ္။ ၀က္တစ္ေကာင္ ၃ က်ပ္။ ထိုအခ်ိန္က လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ ၁ က်ပ္၊မုန္.တီ၊ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ၊ 

ၿမီးရွည္က ၁ ပြဲ ၃ က်ပ္။ ေက်ာင္းလခက တစ္လ ၁၅ က်ပ္။ ဖားတစ္ေကာင္ ၁ က်ပ္ဆိုတာ ေစ်းၾကီးလွသည္။ 

“ ငါေနတ.ဲေတာင္သမန္အင္းေစာင္းမွာ ဖားေတြေပါခ်က္ကြာ၊ မုိးရြာတဲ.ညေတြဆို အင္းထဲကတက္လာတာ 

ေနာ္မန္ဒီကမ္းတက္ကားထဲက မဟာမိတ္ေတြအတိုင္းပ”ဲ 

“ ဟ. . . ဒါဆိုမင္းဖမ္းၿပီး အိတ္န.ဲသယ္ခဲ.ပါလား စာကေလးရ၊ (၁)က်ပ္ဖုိး(၂)ေကာင္ရရင္ ဇီဇ၀ါေဆာင္ 

(မိန္းကေလးအေဆာင္) က ရသေလာက္ယူမယ္တဲ.” 

စာကေလးတစ္ခ်က္ေတြသြား၏္။ တစ္က်ပ္ဖုိးႏွစ္ေကာင္ဆို အေကာင္ငါးဆယ္ေငြအစိတ္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

အနားတ၀ိုက္က ကေလးေတြကို၀ိုင္းကူခိုင္းၿပီးဖမ္းလွ်င္ အေကာင္ငါးဆယ္ခဏေလးပါဘ။ဲ ဒါမွမဟုတ္ 

တစ္ေကာင္တစ္မတ္ႏွဳန္းၿဖင္. တစ္ဆင္.၀ယ္လွ်င္လည္း ေခါက္ခ်ိဳးၿမတ္ေနၿပီ။ တစ္လ…အေကာင္ႏွစ္ရာ ေလာက္မ်ား 

ေရာင္းပန္း၀ယ္ပန္းလွလွ်င္…..] 

“ တစ္ခုေတာ.ရွိတယ္ကြာ ၊ဖားေရာင္းတာ ငါလုိ.ေတာ.ေက်ာင္းသူေတြမသိေစခ်င္ဘူး” 

“ဘာလဲ….မင္းက ဖားသည္အေခၚခံရမွာေၾကာက္လို.လား” 

(ကြန္ပ်ဴတာမမေရ စာစီရင္၀စၥေပါက္ေလးမ်ား ဂရုစုိက္ပါေနာ္…) 

“လြယ္ပါတယ္ကြာမင္းကလည္း အေဆာင္နားက ရပ္ကြက္ထကဲ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္မုန္.ဖိုးေပးၿပီး 

ေခၚသြားမယ္ကြာ သူေရာင္းတာပါလို. လက္ညွိဳးထိုးလိုက္ရင္ၿပီးတာပ”ဲ 

သူငယ္ခ်င္းေတြ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္၀ိုင္းၿပီး တိုက္တြန္းၾက၍လည္းေကာင္း၊ စာကေလးကိုယ္တိုင္က 

လက္ဖက္ရည္ဖိုးလည္းရ၊ အေဆာင္သူေလးေတြလည္း အဆင္ေၿပဟု သေဘာက်၍ လည္းေကာင္း ဖားကုန္ကူးဖို. 

ဆံုးၿဖတ္လိုက္ေလသည္။ 

* * *
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ဖားဖမ္းတာက က်ားဖမ္းတာမွ မဟုတ္ဘ။ဲ ဘာခက္တာမွတ္လို႔ဟု အလြယ္မေၿပာလိုက္ပါႏွင္.။ 

မခက္ေသာ္လည္း မလြယ္ပါ။ မိုးဖြဲဖြဲက်ေနသည္.ေအာက္မွာ စာကေလး ေခြ် းျပန္ေနပါသည္ ။ 

စာကေလးအံ့ႀသမိသည္က သည္ေကာင္ေတြ ဆဌမအာရံုမ်ားရေနေလေရာ့သလား။ သို.မဟုတ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကမ်ား လက္တို.ထားေလေရာ့သလား။ စာကေလး 

ဖမ္းမည့္သတင္းရ၍ Under Ground ေခၚ ေၿမေအာက္ေရာက္ကုန္ၾကၿပီလားမသိ။ 

ခါတိ္ုင္းဆို..ခုလို..မိုးေလးက်ၿပီးစဆိုလွ်င္ေက်ာင္း၀ိုင္းထမဲွာ၊ေက်ာင္းၿပင္လမ္းမေပၚမွာ၊အင္းစပ္ကမယ္ဇယ္ပင္

တန္းမွာ ဖားေတြ ဖားေတြ…မ်ားလိုက္တာ။ ခုန္ဆြ ခုန္ဆြႏွင့္၊ တဂြီဂြီ တေဂၚေဂၚ ႏွင္.။ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ 

သင္းတို.ကိုတက္မနင္းမိေအာင္ ၀ါးညွပ္က ကေနရသည္။ ခု…ဖမ္းမယ္လို.ရည္ရြယ္လိုက္ကာမွ ဟိုက္ ရွားလဖား 

ၿဖစ္သြားသည္။ 

ေက်ာင္းတံၿမက္စိတ္ေအာက္မွာအာရံုေၾကာအားနည္းၿပီးလွ်ိဳ.၀ွက္ေၾကးနန္းမရေသးသည္.ဖားသံုးေလးေကာင္

က ေအးေအး ေဆးေဆး စကား၀ိုင္းဖြဲ.ေန၏။ သူတို.ကိုေတာ.စာကေလးမဖမ္းရပဲါ။ မလွမ္းမကမ္းမွာ ကပၸိယၾကီးက 

ေဆးလိပ္မီးတရရဲႏဲွင္.ထို္င္ေနေသာေၾကာင္.ပါတည္း။ကပၸိယၾကီးၿမင္သြားလို.မၿဖစ္။ဓာတ္မီးတလက္၊ထီးတစ္ဖက္ႏွင္.

သူ.ကို ဘယ္လဟဲုလွမ္းေမးေနေသးသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဘက္ခဏဟု လကၤာေခ်ာလိုက္ရသည္။ ထီးၿဖင္.ေရာၿပီး 

ပတ္လိပ္ယူလာသည္.ပီနံအိတ္ကို ကပၸိယၾကီးမၿမင္လိုက္၍ ေတာ္ေသးသည္။ 

ေက်ာင္း၀င္းထမဲွာ ဖားသံုးေလးေကာင္ ခုန္ေပါက္ေပ်ာ္ၿမဴးေနၾကသည္။ တီေကာင္ကို ေၿမၾကီးထမဲွ ဆြဲႏုတ္ၿပီး 

ကိုရီးယားေတြေခါက္ဆြဲၿပဳတ္စားသလိုၿမိန္ရည္ယွက္ရည္မ်ိဳခ်ေနသည့္ ဖားၾကီးဆိုလွ်င္ အေကာင္ေတာ္ေတာ္ၾကီးသည္ 

တစ္ေကာင္တည္းႏွင့္တစ္က်ပ္ခြဲေလာက္တန္ေနၿပီ။ သို့ေသာ္ စာကေလးမဖမ္းရေဲသး။ ၀ရံတာမွာ ဆရာေတာ္ 

စႀကၤန္ေလွ်ာက္ေနသည္။ ဖားေတြ..ဖားေတြ ဆရာေတာ့္အားကိုးၿဖင့္ စာကေလးကို မခန့္ၾကတာလား၊ ေနႏွင့္ဦးေပါ့ 

တစ္ေကြ.ေတာ့ေတြ.ၾကဦးမယ္။ 

ေက်ာင္းေရွ.လမ္းမေပၚမွာလည္း လမ္းသလားသည္.ဖားဦးေရက နည္းလွသည္။ နာရီ၀က္ေလာက္ 

ေၿပးေၿပးလႊားလႊား ၾကိဳးစားပါလွ်က္ ဆယ္ေကာင္ၿပည္.ေအာင္မရေသး။အင္းစပ္အမႈိက္ရွဳပ္သည္.ဘက္လည္းမသြားရ ဲ

ေၿမြပါးကင္းပါး ကရွိေသးသည္။ 

“ကိုၾကီးေအးၿမ … ဘာလုပ္ေနတာတုံး” 

အေၾကာ္ဆိုင္မွေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္က တအံ့တၾသစပ္စုသည္။ 

“ဖားေကာက္ေနတာေပါ.ကြ” 

“ခင္ဗ်ားကလည္းဖားၿပဳပ္ၾကီးေတြ ၊ စားဖားလည္းမဟုတ္ဘနဲဲ.” 

“တကၠသိုလ္ ဥယ်ာဥ္ထမဲွာ ေမြးဖို.ကြ၊ မင္းတို.ကူဖမ္းေပးပါလား တစ္ေကာင္တစ္မတ္ေပးမယ္” 

“တကယ္လားဗ်၊ ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ဖမ္းေပးရမွာတံုး” 

“ရသေလာက္ကြာ” 
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ရသေလာက္ဆိုေသာ္လည္း ကိုးေကာင္ပရဲသည္။ ႏွစ္က်ပ္တစ္မတ္ေပးလိုက္ရသည္။ သူဖမ္းထားသည္. ၆ 

ေကာင္ႏွင္.ေပါင္းလိုက္ေတာ. ၁၅ ေကာင္ရၿပီ။ ပီနံအိတ္ကိုၾကိဳးၿဖင္.ခပ္တင္းတင္းခ်ည္။ ေလ၀င္ေအာင္ 

အေပါက္ကေလးေတြေဖာက္ေပးၿဖေဲပးရေသးသည္။မနက္ေက်ာင္းအသြားအလြယ္တကူယူႏိုင္ရန္ေက်ာင္းေပါက္နားက 

ထင္းပံုအကြယ္မွာ ၀ွက္ထားခဲ့သည္။ 

x x x

သည္ေန.ေတာ.စာကေလး ခါတိုင္းလို အမွတ္ (၈)ကားကိုမစီးေတာ. ေဇယ်ာမန္းဟုေခၚသည္. 

စစ္ကိုင္းကလာသည္.ကားကိုစီးလိုက္သည္။ အမွတ္(၈)ကၾကာသည္ လမ္းမွာ ခဏခဏရပ္သည္ ၊ၿပီးေတာ.လူလည္း 

ၾကပ္ေတာ. စာကေလး၏္ ပီနံအိတ္ၾကီးႏွင့္ အဆင္မေၿပႏုိင္။ 

စစ္ကိုင္းကားေပၚတက္ေတာ.စပယ္ယာက အိတ္ၾကီးကိုလွမ္းဆြဲသည္။ 

“ရတယ္ အစ္ကို၊ ရတယ္ ရတယ္” 

စပယ္ယာကိုလက္ကမ္းမေပးရ၊ဲ ဘာေတြလဟဲုစပ္စုလွ်င္ၿပႆနာ။ စာကေလး လြတ္သည္.ေနရာမွာ 

ကပ်ာကယာ ၀င္ထိုင္လိုက္သည္။ အိတ္ကိုထိုင္ခံုေအာက္ထိုးထည္. ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင္.ေဘးကကာၿပီး 

လံုခ်ည္စၿဖင္. ဆြဲခ်ဖံုးကြယ္ထားလိုက္သည္။ ေမာင္မင္းၾကီးဖားေတြ ၀စီပိတ္ေနၾကဖုိ.သာအေရးၾကီးသည္။ 

စစ္ကိုင္းကားကၿမန္သည္။လမ္းမွာလည္းသိပ္မရပ္။ အေၿခအေနက ကိုယ္.ဘက္္ပါသည္။ ေမာင္မင္းၾကီး 

ဖားေတြကလည္းတိတ္လို.ၿငိမ္လို.။ အမရပူရ ကြက္သစ္ကိုေက်ာ္ အာဇာနည္ကုန္းနားေရာက္လာေတာ.မွ မေမွ်ာ္လင္. 

ဘ ဲၿပႆနာတက္ေတာ.သည္။ 

“အမေလးေတာ. … ဖား..ဖား….ဖားၿပဳတ္ၾကီး” 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အလယ္ခံုတန္းမွာ ထို္င္ေနသည္. မိန္းမ၀၀ၾကီးက အလန္.တၾကားေအာ္ၿပီး 

မက္တက္ထရပ္သည္။ ကားေခါင္မိုးကနိမ္.ေတာ. ကုန္းကုန္းကြကြၾကီးၿဖစ္ေနသည္ ။ သူ.ေၿခေထာက္နားမွာ ဖားၿပုပ္ 

တစ္ေကာင္ကလည္း ကုန္းကုန္းကြကြၾကီး။ အိပ္ထမဲွာ ေညာင္းခ.ဲသမၽွ် အၿပင္ေရာက္တုန္း ေၿခဆန္.လက္ဆန္. 

အေၾကာေလွ်ာ.ေနပုံရ၏။ 

“ဖားၿပဳပ္ပဗဲ်ာ ေၿမြမဟုတ္ပါဘူး” 

စပါယ္ယာက မိန္းမၾကီးကို အၿဖစ္သည္းရန္ေကာဟု အၿပစ္တင္သည္။ 

“ဟ႕ဲ……ငါက ေၿမြကို ဒီေလာက္မေၾကာက္ဘူး။ ဖားၿပဳပ္ဆိုအသည္းယားလြန္းလို.။ အလို.. အမေလး 

ဒီမွာလည္း တစ္ေကာင္” 
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မိန္းမၾကီးသည္ တစ္ကယ္ေၾကာက္ေနၿခင္းၿဖစ္၏။ အုန္းသီးႏွစ္လံုးစာေလာက္ရွိသည္. သူ.ရင္ဘတ္ၾကီးသည္ 

နိမ္.လိုက္ၿမင္.လိုက္ ၿဖစ္ေန၏။ ၾကမ္းၿပင္မွာေၿခေထာက္မခ်ရဲသၿဖင္. ခုံေပၚမွာေဆာင္.ေၾကာင္.ထိုင္ေနသည္။ 

က်န္သည္. ခရီးသည္ေတြလည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွားၿဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ 

“ဟ .. ဒီမွာလည္းတစ္ေကာင္၊ ဘယ္ႏွယ္႔ ဖားၿပဳပ္ေတြကားေပၚမွာ ဒီေလာက္မ်ားေနရတာတုံး” 

ဖားၿပဳပ္ေတြက ေၿခေထာက္ေတြၾကား ဟိုသြားဒီသြားလုပ္ကုန္ၾကသည္။ ခရီးသည္ေတြ ေအာ္ၾကဟစ္ၾကေတာ. 

ဒရုိင္ဘာက ကားကိုထိုးရပ္လိုက္ေတာ.သည္။ မိန္းမ၀၀ၾကီးေရွ.ဆ ုံးကဆင္းေၿပး၏။ 

ခရီးသည္ေတြက တြတ္တြတ္တြတ္တြတ္ႏွင္. ၀ိုင္းေၿပာၾကသလို ဖားေတြကလည္း အိတ္ထဲမွာတတြတ္တြတ္ 

ႏွင္. ေအာ္ကုန္ၾကၿပီ။ စာကေလးငံု.ၾကည္.ေတာ. ပီနံအိတ္ကေဆြးေနသၿဖင္. ဖားေတြေလ၀င္ေပါက္ကို တိုးရင္းခ်.ဲရင္း 

ထြက္ေပါက္ရကုန္ၾကၿခင္း ၿဖစ္၏။ 

“ဟ…ဟ ဒီပီနံအိတ္ၾကီးထကဲ ထြက္လာတာ အိတ္ထမဲွာလည္းဖားေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္” 

စာကေလးကား ပီနံအိတ္ၾကီးကိုခြလွ်က္ငုတ္တုတ္။ စပယ္ယာေကာ ဒရိုက္ဘာပါ ေဒါသေတာ္ေတာ္ထြက္ေန 

ၾကပံုရ၏။ 

“ညီေလး….ဒါမင္းပစၥည္းမို.လား၊ မင္းကြာရွာရွာေဖြေဖြ ဖားၿပုပ္ေတြသယ္လာရတယ္လို.” 

“စိတ္မဆိုးပါန.ဲခင္ဗ်ာ၊ ကြ်န္ေတာ္.ၾကီးေတာ္က ယၾတာေခ်တဲ.အေနနဲ. ဖားလႊတ္ရမယ္ဆိုၿပီး ခိုင္းလိုက္လို.ပါ” 

“ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ကြာ၊ ငါးလႊတ္တာပ ဲ ၾကားဖူးတယ္။ ဖားလႊတ္ရတယ္လို.၊ ေနစမ္းပါဦး 

ဘယ္အထိသြားလႊတ္ရမွာလဲ” 

“ဟုတ္ကဲ.၊ မႏၱေလးက်ံဳးထဲ သြားလႊတ္ရမွာ ခင္ဗ်” 

“ေအး…ဘာပၿဲဖစ္ၿဖစ္ေပါ.ကြာ၊ ခရီးသည္ေတြနဲ. ၿပႆနာမတက္ရေအာင္ မင္း ဒီမွာပ ဲ ဆင္းေနရစ္ေတာ.၊ 

ကားေပၚကမင္းမိတ္ေဆြေတြလည္း ၾကည္.ရွင္းဦး” 

စာကေလးလည္း ကားေပၚမွာလြတ္ေနသည္.ဖားေလးေကာင္ကိုၿပန္ဖမ္း။ သင္းတို.ထြက္လာသည္. 

အေပါက္မွပင္ အိတ္ထၿဲပန္သြင္းၿပီး ဆင္းေနရစ္ခ.ဲရေတာ.၏။ 

ခရီးသည္ေတြ ကားေပၚၿပန္တက္ေနတုန္း စပယ္ယာက စာကေလးအနားကပ္ကာ…… 

“မင္းကြာ….ဖားေတြပါလို. ေစာေစာက ေၿပာေရာေပါ.။ပိုက္ဆံနည္းနည္းပိုေပးရင္ ေခါင္မိုးေပၚတင္ေပးမွာေပါ. 

ၿပီးေတာ.အိတ္ခိုင္ခုိင္ကေလးနဲ.ထည္.ခဲ့ရမွာဒါနဲ.ဘာလို.ေ၀းေ၀းလံလံမႏၱေလးက်ံဳးထသဲြားလႊတ္မလ ဲ

(အေနာက္ဘက္ကိုေမးေငါ.လ်ွက္)ဟိုမယ္တက္ေသးအင္းထဲသြားလႊတ္ပါလားက်ံဳးထက္စာရင္အင္းကဖားေတြပိုေပ်ာ္ 

မွာေပါ.” 

ကားထြက္သြားေတာ. စာကေလး ငူငူငိုင္ငုိင္ ခီ်တံုခ်တုံ ႏွင္.ေ၀ခြဲရခက္ေနေတာ.၏။ ပိုက္ဆံပိုေပးၿပီး 

ေခါင္မိုးေပၚတင္တာ ဟုတ္ပါရ.ဲ။ တစ္က်ပ္ဖိုးႏွစ္ေကာင္က တြက္ေခ်မကိုက္ေတာ.။ ဖားေတြပါဟုေၿပာလွ်င္ 



စပယ္ရုိး စာကေလး အတဲြ ၃ 

6

တင္ေကာတင္ၾကပါ.မလား။ၿပီးေတာ.ပီနံအိတ္ကေဆြးၿပီးကြဲေနၿပီ ကားေခါင္မိုးေပၚကေန ေပတစ္ရာလမ္းေပၚ 

ဒိုင္ဗင္ထိုးၾကကုန္လွ်င္။ ကိုင္း … ေတာ္ပါၿပီေလ။ 

စာကေလးသည္ ပီနံအိတ္ၾကီးကိုမကာ လမ္းတစ္ဖက္သို.ကူးလိုက္၏။ တက္ေသးအင္းထသဲို. စီး၀င္သည္. 

ေရဆိုးေၿမာင္းအစပ္မွာ အိပ္ကိုေမွာက္သြန္ေပးလိုက္သည္။ 

“က ဲေတာင္သမန္အင္းမွာေပ်ာ္စံရာကေန တက္ေသးအင္းေၿပာင္းၿပီး စံၿမန္းၾကေပေတာ.ေဟ.’ 

ဖားေတြကအေညာင္းမိေနလို.လား၊တက္ေသးအင္းေရကိုမသတီလို.လား၊မသြားခ်င္သြားခ်င္၊ေလးတိေလးက

န္ေၿခလွမ္း မ်ားၿဖင္.ဆင္းသြားၾကေလ၏ ။  

ေက်ာင္းေရာက္ေတာ.သူငယ္ခ်င္းေတြကဖားမပါလာဘူးလားေမးၾကသည္။စာကေလးကခပ္တည္တည္ 

မင္ေသေသၿဖင္. ……………. 

“ငါက ေနာက္တာပါကြာ၊ ဖားဖမ္းရ သယ္ရတာလြယ္မွတ္လို. တစ္ေကာင္တစ္က်ပ္၀ယ္ၿပီး ခြဲၾကေပါ.” 

ဟုေၿပာလိုက္၏။ 

ထိုေန.ကအၿဖစ္အပ်က္ကို စာကေလး ဘယ္သူ.မွမေၿပာခဲ.ပါ။ ခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္သမားေတာ္ၾကီး 

ျဖစ္ေနသည္.ေဒါက္တာေအးၿမသည္ ပ-အမ္ဘီ စာကေလးဘ၀က ဖားေရာင္းခဲ.သည္ဆိုလွ်င္ 

ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း မဟုတ္ပါလား။ 

ဂ်ိဳေဇာ္ 


