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စပယ္ရုိးစာကေလးအတဲြ ၄ 

စာကေလးတိ႔ုေခတ္ကဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ 

လူတိုင္း(နည္းနည္းႏွင့္မ်ားမ်ားပကဲြာမည္) ေျမာက္ၾကြ၊ ေျမာက္ၾကြျဖစ္သြားၾကေလ၏။ 

ရန္ကုန္၊ ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စက္မွုတကၠသိုလ္၊ ေဆး(၁)၊ ေဆး(၂)၊ မႏၲေလး၀ိဇၨာႏွင့္ 

သိပၸံတကၠသိုလ္၊မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္စသည့္တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၏ဂုဏ္က်က္သေရ၊အရိွန္အ၀ါကဆုိင္ရာဆိုင္ရာ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ဇာတိပုညဂုဏ္မာနကုိအေရာင္တင္ေပးလိုက္ ေသာေၾကာင့္လည္း  

ျဖစ္ေလ၏။တကၠသိုလ္၏ရင္ေငြ႕ကိုခိုလွံုလိုက္ရသည္ႏွင့္အားသစ္မာန္သစ္စိတ္အသစ္မ်ားကေလကစားၾကြားတလူလူ 

ျဖစ္ေနေတာ့၏၊ တကၠသိုလ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္းတကၠသိုလ္ေျမအႏွ႔ံ ေျခစၾကာ ျဖန္႔ရတာကိုဘယ္လိုအရသာရိွမွန္းမသိ၊ 

(ရြာငယ္ဇနပုဒ္မီးကေလးမွိတ္တုတ္ကရႊံ႕ေျမတလင္းမွာ ခၽြတ္နင္းေနရရွာသည့္ ညီရင္းေဆြသားခုေခတ္တကၠသိုလ္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသနားလိုက္ပါဘိေတာ့)။ 

 မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ေရာက္ၿပီးမၾကာခင္စာကေလးတို႔အုပ္စုသည္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ကေအာင္ဆန္းေဆာင္

မွာေနထုိင္ခြင့္ရ၏၊ ေအာင္ဆန္းေဆာင္ကိုဗဟိုျပဳလွ်က္၊ ေဆးရံုႀကီး၊ မဂၤလာေစ်း၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ေစ်းခ်ိဳ 

အထိဥဒဟိုလမ္းသလားလိုက္ၾကသည္မွာေျမႀကီးႏွင့္ေျခေထာက္ ထိသည္မထင္ခဲ့ၾက။ 

 အထူးသျဖင့္ေလာကအသစ္ ဘ၀အသစ္မို႔ စကားလံုးအသစ္ေတြႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ိဳးစံုကို 

(လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္း) အျမႇဳပ္ထေအာင္ေျပာၾက၊ ဆိုၾက၊ ျငင္းခံုခဲ့ၾကပံုမ်ားသတိရမိပါေသးေတာ့။ 

 စီနီယာေက်ာင္းသားႀကီးေတြကုိဆရာတင္ၿပီးနည္းနည္း "၀"ဲ ခ်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကေလးက 

ႏိုင္ငံေရးတရားေဟာဖို႔ စကားစ၏၊ "႐ုရွားကလီနင္၊ စတာလင္၊ တ႐ုတ္ကေမာ္စီတုန္း၊ ကိုရီးယားကကင္အီဆြန္း၊ 

မင္းတို႔သိသလား" ေမးေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားစာကေလးအေျဖမေပးႏုိင္၊ ေငးပေဲငးေနရသည္၊ 

ေနာက္ေျပာင္တတ္သည့္ တစ္ေယာက္က၊ "သိပ္သိတာေပါ့ကြာလီနင္ရ႕ဲ နာမည္အျပည့္အစံုကဗြီအိုင္လီနင္၊ 

ဗလာခ်ီမာဥလီးရစ္လီနင္ကြ"ဟု အ႐ႊန္းေဖာက္ေတာ့ သေဘာေပါက္သြားသည့္ စာကေလး .. တဟားဟား .. 

ေအာ္ရယ္ပစ္လိုက္၏၊ ၀ခဲ်င္သည့္ ေတာင္ပံနီကမ်က္ေမွာင္ကုတ္ၾကည့္လိုက္မွ စာကေလးအရယ္ရပ္၏။ 

ခုနကတစ္ေယာက္ကပင္……"ေမာ္စီတုန္းလည္းေကာင္းေကာင္းသိတယ္ကြ၊သူေသခါနီးေျပာခဲ့တဲ့ေနာက္ဆံုးစကားတစ္

ခြန္းငါအလြတ္ကိုက်က္ထားတာ" 

 "ဘာတဲ့တုံးကြ၊ ေျပာစမ္းပါဦး" 

 "ရေဲဘာ္တို႔တဲ့ ေလာကႀကီးမွာအေကာင္းဆံုးကေတာ့ ၀က္သားနဲ႔ မိန္းမပတဲဲ့" 

 ဒီတစ္ခါ စာကေလးရယ္လိုက္သည္မွာေသာက္လက္စလက္ဖက္ရည္ပင္ သီးသြားေလ၏။ 

 ေတာင္ပံနီလည္းေဒါသေၾကာင့္(ခုမွတကယ္)အသားေတြနီလာကာ ျဗဳန္းခနထဲရပ္၊စားပြဲကိုျဗဳန္းခန႐ဲိုက္လိုက္ 

ၿပီး "ေတာ္ၿပီကြာ၊ မင္းတို႔ကေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကိုေစာ္ေစာ္ကားကား၊ ေဟ့ေကာင္ုစာကေလးမင္းနာမယ္ေနာ္" 

ဟုလူဗလံစာကေလးကိုအေျခာက္တိုက္ႀကိမ္း၀ါးၿပီး စကား၀ိုင္းမွ ထြက္သြားေလ၏။ 
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 ခုေနခါမ်ားဆို . ."ကင္အီဆြန္းထက္၊ ႏို႔နံ႔မစင္ေသးတဲ့ သူ႔ေျမးကင္ဂ်ံဳအန္ကပိုမိုက္တယ္ကြ၊ 

သူ႔ရည္းစားကအြန္ေစာထက္ေတာင္ပိုေခ်ာေနေသးတယ္"ဟုေျပာမိမည္လားမသိ။ 

 တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္းအျငင္းအခုန္ကစာေပအႏုပညာဘက္ေရာက္သြားျပန္၏၊ ေက်ာင္းစာမဖတ္၊ 

အျပင္ကို၊ ဂရိတ္ဖိုက္မွန္းေနသည့္ သူေကာင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕က ၀တၳဳစာအုပ္အထူႀကီးေတြခ်ိဳင္းမွာညႇပ္လွ်က္ 

ထိုအခ်ိန္ကနာမည္ႀကီးေနသည့္ ျငိမ္းေက်ာ္၊ ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)၊ ခ်စ္ဦးညိဳ၊ မိုးမိုး(အင္းလ်ား)၊ 

ဘယ္သူကပိုေကာင္းတယ္၊ ဘယ္သူကပိုမိုက္တယ္ဟု ျငင္းခုန္ၾကေလ၏၊ သည္တစ္ခါလည္းစာကေလးခမ်ာငုတ္တုတ္၊ 

စာဖတ္အားနည္းသည့္ စာကေလးအီၾကာေကြးဆိုလွ်င္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က ႏွစ္ေခ်ာင္းပူးႀကီးကိုပသဲိထားခဲ့သကိုး၊ 

ေနာက္ေတာ့ စာကေလးလည္းသူတို႔ႏွင့္အၿပိဳင္ ျငင္းခုန္ႏိုင္ဖို႔ စာေတြဖတ္ရေလေတာ့၏။ ခုေနခါမ်ားဆုိ 

"အမိုက္ဆံုးကေဖ့စ္ဘုတ္ ေတြထမဲွာ"ဟု ၀င္ျငင္းမိမွာေသခ်ာသည္။ 

 တစ္ေန႔ေတာ့ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္ထကဲမုန္တိုင္းသည္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းၿပီးတိုက္ခတ္လာ၏၊ တစ္ေယာက္ 

က၊ "ငါေတာ့ . . ေနာက္ဘ၀ရိွတယ္ဆိုတာ မယံုဘူးကြာ"ဟုအဆိုတင္သြင္း၏၊ တစ္ေယာက္က "ေနာက္ဘ၀ရိွတာ 

ေပါ့ကြ၊ မယံုရင္ . . မင္း . .ဒိ႒ိပ"ဲဟုကန္႔ကြက္ေခ်ပေလ၏၊ ၾသကာသကန္ေတာ့ခ်ိဳးပင္ ေျဖာင့္ေအာင္မ႐ြတ္ႏိုင္သည့္ 

ငတိေတြကဧရာမအေၾကာင္းအရာႀကီးကိုပုဏၰားအကန္းဆင္စမ္းသလို၊ ရမ္းသမ္းျငင္းခုန္ၾကေလ၏။ 

 စာကေလးက"သည္ေန႔ေတာ့ျဖင့္ငါ့အလွည့္ေရာက္ေလၿပီ" 

ဟုစိတ္ထမဲွာလက္ခေမာင္းတေျဖာင္းေျဖာင္းခတ္လိုက္၏၊ လူမွန္းသိတတ္ကတည္းကဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားတစ္ပိုင္း 

ျဖစ္ခဲ့ရသည့္စာကေလး။ ကိုရင္ေတြ၊ ဦးဇင္းေတြ၊ ကပၸိယေတြႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးေနခဲ့ရသည့္ စာကေလး၊ 

သည္ကေန႔ေတာ့ျဖင့္ ပညာမဲ့ စာကေလးဘ၀မွ ပညာရိွဇီးကြက္ ျဖစ္ရေခ်ေတာ့မည္။ 

 စာကေလးထိုင္ခံုေသးေသးေလးေပၚမွာမရမကတင္ပလႅင္ေခြၿပီးထိုင္လိုက္၏၊ခါးကိုမတ္၊လည္ပင္းကေလးကို

ဆန္႔ထားလိုက္ေသးသည္၊  အားလံုးကိုမ်က္လံုးႀကီးျပဴးၿပီးဇီးကြက္ၾကည့္ ၾကည့္ပစ္လိုက္၏၊ အျငင္းအခုန္စကား၀ိုင္း 

သည္ပလာတာဒယ္ ေရအပက္ခံရသလိုရွခဲနျဲဖစ္သြား၏။ 

"အာ . . . ဟုတ္သားပ၊ဲ ဒါမ်ိဳးက် စာကေလးမွ ကၽြမ္းမွာ၊ စာကေလးလုပ္စမ္းပါဦးဟ" 

"အဟမ္း . . အဟမ္း" စာကေလးသည္ ႏွစ္ခ်က္ခန္႔ေခ်ာင္းဟန္႔ၿပီးေအးေနသည့္ေရေႏြးၾကမ္းကို 

ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေသာက္ေနလိုက္ေသး၏၊ ၿပီးမွ . . . 

"ေအး . . ေနာက္ဘ၀ရိွတယ္ဆုိတာ၊ မွန္လည္းမွန္တယ္၊ မွန္လည္းမမွန္ဘူး၊ ေနာက္ဘ၀မရွိဘူးဆိုတာ 

လည္း၊မွန္လည္းမွန္တယ္၊ မွန္လည္းမမွန္ဘူး " 

"ေဟ့ေကာင္ စာကေလး၊ ႐ွုတ္ပါတယ္ဆိုမွ မိွု႕အိတ္ေဖာက္ေနျပန္ၿပီ၊ Yes Or No ေျဖစမ္းပါကြာ" 

"ဟဟဲဲ . . . ဆႏၵမေစာာကနဲ႔ေလကြာ၊ ဒီအေၾကာင္းအရာကနက္နတဲယ္၊ Yes Or No ေျဖလို႔မရဘူး၊ ဥာဏ္ 

နားေလးနဲ႔ အာရံုစိုက္ၿပီးနားေထာင္မွ သေဘာေပါက္မွာ၊ ၿပီးေတာ့မင္းတို႔မွာဘာသာေရးဗဟုသုတအသိဘယ္ေလာက္ 

ရိွတယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာလည္းမူတည္ေနေသးတယ္" 

"ဖြီ . . . ေျပာမွာေျပာစမ္းပါ စာကေလးရာ၊ မင္းဟာက ၀င္းသီတာလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေရွ႕က ကြမ္းယာဆိုင္ 

က်ေနတာပဲ၊ ကြမ္းတစ္ယာယာဖို႔အေရးဟန္ေရးျပေနတာက နာရီ၀က္၊ တစ္နာရီ" 
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တစ္ေယာက္ကကြမ္းေသြးေတြဖြီခနေဲထြးထုတ္ရင္း၊ စိတ္မရွည္စြာ ၀င္ေလာ၏။ 

"ေအးပါကြာ၊ ဒီလိုကြ၊ ဘုရားရဟႏၲာတို႔ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားက်၊ ေနာက္ဘ၀ခႏၶာအိမ္ကိုတည္ေဆာက္မယ့္ 

တဏွာလက္သမား၊ အျမစ္ျပတ္ ခ်ဳပ္သြားကုန္သြားတဲ့အတြက္၊ ေနာက္ဘ၀၊ ေနာက္ခႏၶာ မလာေတာ့ဘူးတဲ့၊ 

မင္းတို႔ငါတ္ို႔လိုပုတုဇဥ္ေတြက်၊ တဏွာမကုန္ေသးေတာ့ ေနာက္ဘ၀ ေနာက္ခႏၶာ လာဦးမွာတဲ့၊ တဏွာမကုန္သေ႐ြ႕ 

ခႏၶာႀကံဳဓေလ့နဲ႔၊ သံသရာဆံုက်ည္ေပြ႕ လွည့္ေပဦးေတာ့ . . တဲ့ " 

"ေသခ်ာရ႕ဲလားကြာ" 

"ေသခ်ာလိုက္သမွ လံုး၀သံသယမရိွနဲ႔၊ ေဟာတာက ျမတ္စြာဘုရား၊ ေျပာတာက ငါ့ဘႀကီးဘုန္းႀကီးကြ" 

"ဒါဆိုမင္းတို႔ငါတို႔ ခုေနခါမ်ားျဗဳန္းခနဂဲန္႔သြားရင္ ဘာျဖစ္မလ၊ဲ ငရတဲို႔နတ္ျပည္တို႔ဆိုတာတကယ္ရိွလို့လား" 

စကား၀ိုင္းက အျငင္းအခုန္ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘစဲာကေလးတစ္ေယာက္တည္းတရားေရေအးအျမိဳက္ေဆး၊ 

တိုက္ေကၽြးရေတာ့မည့္ပံုျဖစ္ေန၏။ 

"မင္းတို႔ ငါတို႔လိုပုတုဇဥ္ေတြေပါ့ကြာ . . သတၱ၀ါေသရင္ ကိုယ္ျပဳခဲ့တဲ့ကံရ႕ဲအရိွန္၊ ကံရ႕ဲအက်ိဳးေပးအျဖစ္၊ 

ေရာက္ရမယ့္ဘ၀၊ လားရမယ့္ဂတိ ၅ ေနရာရွိသတဲ့၊ 5 Destination ေပါ့ကြာ" 

"စာကေလး . . အဒဲါ ဘုရားေဟာတာလား၊ မင္းဘႀကီးေျပာတာလား" 

"ဟ . . ဘုရားေဟာတာေပါ့ကြ၊ ဘုရားေဟာပိဋကတ္ကိုဖတ္ၿပီးမွ ငါ့ဘႀကီးဘုန္းႀကီးကတစ္ဆင့္ျပန္ေျပာတာ၊ 

ဘာလဲ . . . မင္းက ငါ့ဘႀကီးကိုအထင္ေသးတာလား" 

ဘႀကီးထိမခ်ိေအာင္နာဆိုသလို၊ စာကေလးစာၿမီးတိုသြား၏၊ သူ႔ေလသံမာသြားသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြက 

၀ိုင္းေခ်ာ့ာက၏။ 

"ဒီေကာင္ကေနာက္တာပါစာကေလးရာ၊ ေျပာမွာသာဆက္ေျပာစမ္းပါ" 

ငတိေတြေတာ္ေတာ္စိတ္၀င္စားၾကေနၿပီပ၊ဲ စာကေလးေရေႏြးၾကမ္းကိုေမာ့ေသာက္လိုက္ၿပီး . . . 

"ခုနကေျပာခ့ဲသလိုလားရာဂတိ ၅ ပါးေပါ့ကြာကုသိုလ္ကံအေၾကာင္းကေကာင္းတဲ့ ဂတိကိုပို႔ေပးသတဲ့၊ 

အကုသိုလ္ကံအေၾကာင္းကမေကာင္းတဲ့ဂတိကိုပို႔သတဲ့" 

"ေသရင္ကူးတို႔ခပိုက္ဆံတစ္မတ္ထည့္ေပးရတယ္ေလ၊အဒဲီပိုက္ဆံပါရင္ကူးတို႔သမားကပို႔ေပးတာမဟုတ္ဘူး

လား၊ ခုလိုေငြေၾကးေဖာင္းပြေနတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာကူးတို႔ခကေစ်းတက္ ခ်င္တက္ေနမွာ၊ ကူးတို႔ခနည္းလို႔ ငရပဲို႔ 

ျဖစ္ေနပါဦးမယ္" 

"ေဟ့ေကာင္ မေနာက္နဲ႔၊ အဒဲါအယူသီးတာကြ၊ ေျပာ . . . ေျပာ . . . စာကေလးဆက္ေျပာ" 

"ေကာင္းတဲ့ဂတိကို Good Destination သုဂတိလို႕ေခၚတယ္ကြ၊ မေကာင္းတဲ့ဂတိကို Bad Destination 

ဒုဂၢတိလို႔ေခၚတယ္၊ ေကာင္းတာလုပ္ၾကရင္ျဖင့္ သုဂတိဌာေန၊ မေကာင္းတာလုပ္ၾကရင္ျဖင့္ ဒုဂၢတိဌာေန၊ မေသြ 

ေရာက္ၾကပါလိမ့္မည္၊ ေရႊေၾကးစည္တီးလို. သတိေပးမည္၊ ဆိုတဲ့ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္သီခ်င္းၾကားဖူးတယ္ မွုတ္လား" 
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"ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ေတာ့ မၾကားဖူးဘူး၊ အိမ္မွာ ငါ့ဘႀကီးဆိုဆိုေနတာေတာ့ ၾကားဖူးတယ္၊ 

ငါ့ဘႀကီးကလည္းအသံေကာင္းကြ" 

"ဟာ . . အေရးထ ဲဘႀကီးခ်င္း၀င္ၿပိဳင္ေနေသးတယ္၊ စာကေလးဆက္ေျပာကြာ" 

"ေအးသုဂတိက ေဒ၀ဂတိနဲ႔မႏုႆဂတိ၊ ဒုဂၢတိကတိရစၧာနဂတိ၊ ေပတဂတိနဲ႔ နိရယဂတိတဲ့ ေပါင္းဂတိ ၅ 

ပါးေပါ့ကြာ၊ ဘံုလိုတြက္ရင္ ျဗဟၼာ့ဘံု ၂၀ ၊ နတ္ျပည္ ၆ ၊ လူ႔ဘံု ၁ ၊ အေကာင္း ၂၇ ဘံု၊ ဒုဂၢတိကအပါယ္ ၄ဘံု ေပါင္း ၃၁ 

ဘံု၊ အမွ်ေ၀ရင္၊ ေမတၱာပုိ႔ရင္ ေျပာျပေနတဲ့ ၃၁ ဘံုက်င္လည္ကုန္ေသာဆိုတာဒါကိုေျပာတာ၊ ေစာေစာကေမးတယ္ 

မဟုတ္လား၊ ေသရင္ဘယ္ေရာက္မွာလဆဲိုတာ၊ ဒီ ၃၁ ဘံုတစ္ဘံုဘံုေရာက္မွာပ"ဲ 

"ဘံုကလည္းဘုရားေဟာဆိုၿပီးမင္းဘႀကီးေျပာလို႔သာယံုလိုက္ရမွာ၊ မျမင္ရေတာ့ ဘံုကိုယံုဖို႔အခက္သားကြ" 

"ဟ . . လူ႔ဘံု၊ တိရစၧာန္ဘံုနဲ႔ျပိတၱာဘံုကို ျမင္ေနရတာပ၊ဲ က်န္တဲ့ဘံုေတြလည္း ျမင္တဲ့သူကျမင္တယ္ 

ေလကြာ" 

"ေနပါဦးစာကေလးရ၊ လူ႔ဘံုနဲ႔ တိရစၧာန္ဘံုဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ၊ ၿပိတၱာဘံုဆိုတာဘာကိုေျပာတာလ"ဲ 

"ၿပိတၱာဘံုဆိုတာေပတဂတိကြ၊ ၿပိတၱာကလည္းအစားစားရိွတယ္၊ ေတာႀကီး၊ ေတာင္ႀကီး ျမစ္ႀကီးေတြမွာ၊ 

လူနဲ႔ေ၀းရာမွာ ၿပိတၱာႀကီးေတြေနၾကသတဲ့" 

"ဟ . . ခုေခတ္ကေတာေတြခုတ္၊ ေတာင္ေတြၿဖိဳ၊ ျမစ္ႀကီးေတြမွာေရကာတာေတြေဆာက္ေနေတာ့၊ 

ၿပိတၱာေတြလည္းဘံုေပ်ာက္ကေရာ့မယ္" 

"ဒါကေတာ့ . . စူ႔ကံ ၀ကံ . . ၿပိတၱာကံပေဲလ၊ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလ"ဲ 

တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္၀င္ေနာက္ၾကေသာ္လည္းစာကေလးကစကားကိုအရိွန္ပ်က္မခံ။ 

"လူေတြနဲ႔ေရာေႏွာၿပီးေနတဲ့ တေစၧ၊ သရဆဲိုတာေတြလည္းရိွတယ္၊ အဒဲါေတြလည္းၿပိတၱာေတြပ"ဲ 

"ဟ . . ဒါဆို . . တေစၧ၊ သရဆဲိုတာတကယ္ရိွတာေပါ့" 

စကား၀ိုင္းမွာ ျငိမ္သက္ေနသည့္တစ္ေယာက္ကခုမွအလန္႔တၾကား "ထ" ေမးလိုက္ျခင္းျဖစ္၏၊ သည္ေမးခြန္း 

က စာကေလးတို႔လိုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေပါက္စမ်ားအဖို႔ အျငင္းခုန္ရဆံုး၊ ေရပန္းအစားဆံုးေမးခြန္း ျဖစ္ေလသည္။ 

သည္ငတိေမးလိုက္မွစာကေလးအလယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀၊ 

ျမင္းျခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာေနခဲ့တုန္းကတေစၧေခၚတမ္းကစားခဲ့ၾကသည္ကိုဖ်က္ခနသဲတိရလိုက္၏၊ 

တစ္ခုေသာလကြယ္ညမွာကိုရင္ေတြ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေတြကလက္တို႔ေခၚကာ စားပြဲခံု၀ိုင္းကေလးျဖင့္ 

တေစၧေခၚၿပီးေမးၾကျမန္းၾက၊ ကစားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။ 

"တေစၧ၊ သရတဲကယ္ရိွတာေပါ့ကြာ၊ မင္းတို႔စိတ္၀င္စားရင္ ည သူတို႔ကိုေခၚၿပီးေမးလို႔ျမန္းလို႔၊ 

ကစားလို႔ေတာင္ရေသးတယ္" 

"ဟာ . . ဟုတ္ရ႕ဲလားစာကေလးရာ၊ ဒါလည္းမင္းဘႀကီးဘုန္းႀကီးေျပာတာပလဲား" 
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"တကယ္ပါဆိုမွကြာ၊ငါျမင္းျခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာေနတုန္းကလက္ေတြ႕ကစားခဲ့တာ၊လကြယ္ညမွာခုံကေလး

ခင္းၿပီးတေစၧေတြကိုေခၚတာကြ၊ ေအး . . မင္းတို႔တကယ္လက္ေတြ႕ စမ္းခ်င္ရင္ လကြယ္ေန႔ညငါနဲ႔လိုက္ခဲ့၊ ငါေနခ့ဲတဲ့ 

ေတာင္သမန္ အင္းေစာင္းကဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကသခၤ် ဳိင္းကုန္းနဲ႔နီးတယ္၊ ငါလက္ေတြ႕ေခၚျပမယ္" 

ငတိေတြ အားလံုးျငိမ္က်သြား၏၊ စာကေလးခပ္တည္တည္ႏွင့္ ဖိန္႔ေနတာမ်ားလားအကခဲတ္ၾကသည္၊ 

အေျပာင္အျပက္ေတြႏွင့္ပြက္ေလာညံေအာင္ျငင္းခံုၾကျမဲျဖစ္ေသာ္လည္းဒီတစ္ခါစာကေလးကအပီအျပင္ေျပာလာေတာ့ 

မယံုရအခက္ ယံုရအခက္၊ မလိုက္ရအခက္ လိုက္ရအခက္၊ လကြယ္ညသခၤ် ဳိင္းကုန္းအနီးမွာဆုိေတာ့ စိတ္ ထမဲွာ 

႐ြံ႕တြန္႔တြန္႔၊ အဒဲီအခ်ိန္ မေျပာႏွင့္ ခုကိုၾကက္သီးထခ်င္သလိုလို။ 

စာကေလးကိုၾကည့္သည့္ အားလံုး၏အၾကည့္က သံသယအရိပ္ထက္ ေလးစားအထင္ႀကီးသည့္ အေယာင္ 

ေတြကအေလးသာေနသည္၊ ဒါကိုရိပ္မိသည့္စာကေလးကကိုင္း . . ဘယ္လိုလဲ . . ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ 

မ်က္လံုးကေလးေမွးၿပီးေခါင္းကေလးငဲ့ေနလိုက္၏။ 

ငတိေတြ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ကာစဥ္းစားေနၾက၏။ မ်က္လံုးခ်င္းတိုင္ပင္ေနၾက၏၊ 

အတန္ၾကာမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ၾကဟန္တူသည္။ 

"လိုက္မယ္ကြာ . . "ဟု ၿပိဳင္တူေျဖလုိက္ၾကေလ၏။ 

(ေရွ႕လဆက္ဖတ္ရန္) 

x x x

ဂ်ိဳေဇာ္ 


