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စပယ္ရုိးစာကေလးအတဲြ၅ 

 ေက်ာင္းသားေလာကမွာသတင္းကျပန္႕လြယ္၏။ 

ေန႕ခင္းကလက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာစာကေလးအာေခ်ာင္မိသမွ် ညေနက် အေဆာင္မွာဟားစရာျဖစ္ေနၿပီ။ 

 "စာကေလး...မင္းတေစၧဖမ္းျပမလို႕ဆို" 

 "ဘာလမဲင္းကေအာက္လမ္းဆရာလား" 

 "ျမစၾကၤာ၀တၳဳဖတ္ၿပီးလက္ေတြ႕စမ္းၾကည့္မလို႕လား" 

 တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္၀ိုင္းေနာက္ၾကသျဖင့္စာကေလးထမင္းေျဖာင့္ေအာင္မစားနိုင္၊ထမင္းစားခန္းထဲကအ 

ျမန္ထြက္လာၿပီးကိုယ့္အခန္းထဲမွာတံခါးပိတ္ဂလန္႕ခ်ၿပီးေနရသည္။ဒါေတာင္ႏွစ္ေယာက္တစ္ခန္းမို႕အခန္းပါတနာ      

" ၾကယ္နီ"၏ အင္တာဗ်ဴးဒဏ္ကမလြတ္ေသး။ 

 "ေဟ့ေကာင္...စာကေလးမင္း ျမင္းၿခံတုန္းကတေစၧဖမ္းဘူးတယ္ဆိုတာတကယ္လား" 

 "ဖမ္းတာမဟုတ္ပါဘူးကြာ......ေခၚတာပါ" 

 "ဟ. . ဒါဆိုတကယ္ေပါ့၊ ငါကမင္းၿဖီးတာကိုဟိုေကာင္ေတြေနာက္ေနတယ္ ထင္ေနတာ" 

 ၾကယ္နီသည္ အလြန္အမင္းစိတ္၀င္စားဟန္ျဖင့္ ခုတင္မွာလွေဲနရာမွ ထလိုက္၏။ တက္ၾကြသည့္ေလသံျဖင့္ 

 "ထားပါကြာ၊ ဖမ္းတာန႕ဲ ေခၚတာအတူတူပါပ။ဲ စကားလံုးပကဲြာတာပါ၊ လုပ္စမ္းပါဦး ငါ့ကိုအဒဲီအေၾကာင္းေလး 

Detail ေနာ္" 

 "ဟ. . ဖမ္းတာနဲ့ေခၚတာဘယ္တူမလကဲြ၊ ဖမ္းတာက ျပန္မလႊတ္ေတာ့ဘူး။ ေခၚတာကျပန္လႊတ္တယ္၊ ငါတုိ႕ 

တေစၧကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္ေလ" 
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 "ေအးပါ ေအးပါ ဖမ္း/ေခၚကိစၥကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကအျငင္းမပြားပါဘူး၊ တေစၧေခၚတဲ့ 

အေၾကာင္းေလးသာအေသးစိတ္ေျပာစမ္းပါ" 

 (ထိုအခ်ိန္ကစာကေလးတို႕ ဒုတိယအမ္ဘီအတန္းမွာေဆးတကၠသိုလ္ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ Political 

Seienceေခၚ နုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကိုမသင္မေနရသင္ၾကားၾကရသည္။ တကၠသိုလ္အားလံုးပင္ျဖစ္၏။ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုမဆလသေဘာတရားျဖန္႕ျဖဴးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္မည္။ PS မွ အညမည ျပဌာန္းခ်က္ 

တစ္ေနရာတြင္ "စိတ္ကဦးေဆာင္သည္၊ ရုပ္ကဦးေဆာင္သည္ . .ကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကအျငင္းမပြား 

ပါ" ဟူေသာစကားရပ္တစ္ခုပါ၏။ ေက်ာင္းသားေလာကမွာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ျငင္းခုန္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ လူလယ္ 

လုပ္ အနုိင္ပိုင္းလိုပါကသို႕မဟုတ္ ဟာသေႏွာၿပီးေလ်ာခ်လိုပါ "ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကအျငင္းမပြားပါ"  

ဟုေျပာေလ့ရွိၾက၏။) 

"ၾကယ္နီ. . မင္းတေစၧဆိုတာကိုယံုသလား" 

 စာကေလးကသူ႕ေမးခြန္းကိုမေျဖခင္ Counter Check လုပ္လိုက္၏။ 

 "စာေတြ႕အားျဖင့္ေတာ့ ယံုတယ္၊ ငါေတြ႕ အားျဖင့္ေတာ့ မယံုဘူးကြာ" 

 ၾကယ္နီေျပာသလုိပါပေဲဆးေက်ာင္းသားအမ်ားစုကသည္လိုကိစၥေတြကိုမယံုၾကည္ၾကတာမ်ားသည္ သူတို႕ 

ကိုလည္းအျပစ္မတင္သာ၊ ဥပမာတစ္ခုျပရလွ်င္. . .  

 စာကေလးတို႕ ဒုတိယအမ္ဘီအတန္းမွာ Anatomy ေခၚ ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္ကိုသင္ၾကားရသည္။ 

ခႏၶာေဗဒတြင္ Skeletal System ေခၚ အရိုးဖြဲ႕စည္းမႈဘာသာရပ္အတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္လွ်င္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ 

အရိုးစု(အျပည့္အစံု) တစ္စုံစီရွိရသည္။ 

 ထိုအရိုးစုဘယ္ကရသနည္း။ 

 ေဆးေက်ာင္းသူအမ်ားစုကေတာ့ အတန္းတက္သြားသည့္ စီနီယာအစ္ကို၊ အစ္မမ်ားထံမွ လက္ေျပာင္း၀ယ္ 

ၾကသည္။OneSetကိုေလးဆယ့္ငါးက်ပ္၊ငါးဆယ္ခန္႕ေပးရသည္။အရိုး၀ယ္/ေရာင္းသမားစီနီယာအစ္ကိုႀကီးတစ္ 

ေယာက္လည္းရွိေသးသည္။သခၤ် ဳိင္းေပါင္းစံုကအရိုးေတြေအာ္ဒါမွာၿပီးေက်ာင္းမွာျပန္ေရာင္းသူျဖစ္၏။သူ႕ေရာင္းေစ်းက

လည္း ၄၅က်ပ္၊ ၅၀ ပါပ၊ဲ စာကေလးတို႕ ေဆးေက်ာင္းသားအမ်ားစုကေတာ့ ထက္၀က္ေစ်းသက္သာ သည့္ သခၤ် ဳိင္းမွာ 

တိုက္ရိုက္သြား၀ယ္ၾကသည္။ ဘယ္သခၤ် ဳိင္းသြား၀ယ္၀ယ္ One Set ကို ၂၅က်ပ္က ေပါက္ေစ်းအမွန္ ျဖစ္၏။ 

 ထိုအခ်ိန္ကမီးသၿဂႋဳလ္စက္မေပၚေသး၊ သခၤ် ဳိင္းေတြလည္းမဖ်က္ရေသး၊ သခၤ် ဳိင္းေတြေပါသည္။ အရိုးေတြ 

လည္းေပါသည္။မႏၲေလးေတာင္ျပင္ေလယာဥ္ကြင္းနားမွာဆင္ျဖဴကန္သခၤ် ဳိင္း၊ေျမာက္ျပင္၊မႏၲေလးေတာင္အနီးမွာအုတ္

စက္သခၤ် ဳိင္းႏွင့္ ခံကုန္းသခၤ် ဳိင္း၊ အေရွ႕ျပင္နန္းေရွ႕ဘက္မွာဦးေကာသခၤ် ဳိင္း၊ အေနာက္ျပင္မွာတံတားက်ဳိးသခၤ် ဳိင္း၊ 

နီးစပ္ရာ သြား၀ယ္ၾကသည္။ ရြာဟိုင္းသခၤ် ဳိင္း၊ တရုတ္သခၤ် ဳိင္းမ်ားလည္းရွိေသးသည္။ 

 သခၤ် ဳိင္းလုပ္သား(သုဘရာဇာဟုမေခၚရေတာ့ပါ)ေတြကအရိုးစုေတြကုိေဖာ္၊ ေရေဆးေနလွန္းၿပီး၊ အသင့္ 

ထုတ္ပိုးထားသည္။ ပစၥည္းျပတ္ေနလွ်င္ သို႕မဟုတ္ စိတ္ႀကိဳက္ မေတြ႕ေသးလွ်င္ ေအာ္ဒါမွာခဲ့လို႕လည္းရသည္။ 
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 မွတ္မွတ္ရရမုိးဥတု၏တစ္ခုေသာညေနခင္းမွာစာကေလးႏွင့္ၾကယ္နီဆင္ျဖဴကန္သခၤ် ဳိင္းသို႕ အရိုးသြား၀ယ္ 

ၾကသည္။ သခၤ် ဳိင္းအ၀င္တံတားေလးကို ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္သည္နွင့္ (သခၤ် ဳိင္းဧည့္လမ္းညြန္ထင္ပါ့) အကႌ်မပါ၊ 

လံုခ်ည္ႏြမ္းႏြမ္း၊ မ်က္ႏွာေဖာသြပ္သြပ္၊ မည္းမည္းပိန္ပိန္ လူတစ္ေယာက္ကအရက္နံ႕ကေလးျဖင့္ ပဋိသႏၲာရျပဳသည္။ 

 "ဘာကိစၥတုံး" 

 "အရိုး၀ယ္ခ်င္လို႕ဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေဆးေက်ာင္းသားေတြပါ" 

 "လာလိုက္ခဲ့" 

 စာကေလးတို႕ႏွစ္ေယာက္လည္းသခၤ် ဳိင္းဂိုက္ေခၚရာေနာက္ကလိုက္သြားၾကေလ၏။ 

သုႆန္ဇရပ္ကေလးသံုးေလးခုေက်ာ္၊ေျမပုံအခ်ဳိ႕ဂူအခ်ဳိ႕ကိုရႊံ႕ေတြဗြက္ေတြလြတ္ေအာင္ေကြ႕ပတ္ေလွ်ာက္သြားလိုက္

ေသာအခါ တကဲေလးတစ္လံုးေရွ႕သို႕ေရာက္ရွိသြားေလ၏။ တအဲတြင္မွ ကက္ဆက္သံ ၾကားေနရသည္။ 

စိုင္းထီးဆိုင္ေပၚကာစ "ေသေအာင္သာရြာပါမုိး" သီခ်င္း၊ အလဲ့. . . တယ္ဟုတ္ေနပါလားဟူေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္ 

စာကေလးတို႕ တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္မိၾကသည္။ 

 "ဥကၠဌေက်ာင္းသားေတြလာတယ္။ အရိုး၀ယ္ခ်င္လို႕တဲ့" 

 "ဟာ. . . 

သခၤ် ဳိင္းမွာလည္းဥကၠဌရွိတာပဲလား"စာကေလးတအံ့တၾသအာေမဍိတ္ျပဳလိုက္ေတာ့ၾကယ္နီကေျခေထာက္ျဖင့္လွမ္း 

ကန္သည္။ 

 ကက္ဆက္သံရပ္သြားၿပီးလူတစ္ေယာက္ ေခါင္းကေလးေမာ့ေတာ့ေမာ့ေတာ့ျဖင့္ထြက္လာသည္။ ေၾသာ္ . . . 

ဥကၠဌဆိုတာသူကိုး၊ ဥကၠဌလည္းအကႌိ်မပါ၊ လံုခ်ည္တိုတုိ၀တ္လို႕ပါပ၊ဲ ဟိုလူဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္စာလွ်င္ 
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အသားနည္းနည္းပိုျပည့္သည္။ သို႕ေသာ္ အရပ္ကအလြန္အမင္းပုေနသည္။ ပုပါတယ္ဆိုေသာစာကေလးထက္ပင္ 

ပိုပုေနလိုက္ေသး။ 

 "စာကေလးသူလည္းမင္းဘႀကီးပလဲား" 

           ၾကယ္နီက စပ္ၿဖၿဲဖျဲဖင့္ တိုးတိုးကပ္ေျပာေတာ့စာကေလး ေျခေထာက္ျဖင့္လွမ္းကန္လိုက္သည္ ေၾကၾကေရာ။ 

          “ ဥကၠဌ သူတိုက အရိုး” 

 ဥကၠဌကလက္ကာျပသည္။ ဆက္မေျပာႏွင့္ သိၿပီဆိုသည့္သေဘာ၊ က်ေနအထိုးမွာလက္ပတ္နာရီကလက္ခန ဲ

ျဖစ္သြားသည္။ အကႌ်၀တ္မထားေသာ္လည္း ဥကၠဌအေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ လက္ပတ္နာရီကိုပတ္ထားပံုရသည္။ 

ဥကၠဌသည္ လူပုစိတ္တိုလားမသိ၊ သို႕မဟုတ္ အခ်ိန္မေပးနိုင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနေလေရာ့သလား၊ 

ေလသံျပတ္ျပတ္ျဖင့္  

"ဘယ္ႏွထုပ္ ယူမွာလ"ဲ 

 "ႏွစ္ထုပ္ပါ ဥကၠဌႀကီး" 

 စာကေလးပ်ာပ်ာသလဲေျဖလိုက္၏။ လူတစ္ေယာက္စာအရုိးစုအျပည့္အစံုသည္ သံုးတင္း၀င္ ဂံုနီအိတ္ 

တစ္လံုးႏွင့္ အံက်ျဖစ္၏။ ဂံုနီအိတ္အေဟာင္းႏွင့္ ထုပ္ထုပ္ၿပီးေရာင္းေသာေၾကာင့္ တစ္ထုပ္၊ ႏွစ္ထုပ္ စသည္ျဖင့္ 

ေရတြက္ျခင္းျဖစ္၏။ ဥကၠဌမ်က္နွာတင္းေနရာမွ အနည္းငယ္ေျပေလ်ာ့သြား၏။ ေျပေလ်ာ့ရမေပါ့၊ စာကေလးကသူတ့ုိ 

ဥကၠဌကို "ႀကီး"တစ္လံုးအပိုေဆာင္းၿပီး "ဥကၠဌႀကီး" ဟုအြန္းနားလုပ္လိုက္တာကိုး။ 

 "ဒီေန႕ေတာ့ တစ္ထုပ္ပရဲေတာ့မယ္၊ တစ္ထုပ္ကေဆးေၾကာၿပီးေပမယ့္ ေနလွန္းလို႕မၿပီးေသးဘူး။ 

နည္းနည္းစိုေနေသးတယ္၊ ခုတေလာမိုးကလည္းေသေအာင္သာရြာပါမုိးဆိုတဲ့အတိုင္းပေဲနလွန္းလို႕မေကာင္း၊ 

က်င္းတူးလို႕ မေကာင္းန႕ဲ၊ သံုးေလးရက္ေနမွ တစ္ေခါက္လာခဲ့။" 

 စာကေလးႏွင့္ ၾကယ္နီတစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ ၾကည့္လိုက္ၾကသည္၊ ေအာင္ဆန္းေဆာင္ႏွင့္ဆင္ျဖဴ 

ကန္ဤခရီးကမနီး၊ သူ႕ဆင္ျဖဴကန္ထုတ္ပစၥည္းကေရာင္းအားေကာင္းေနေတာ့ ေနာက္တစ္ေခါက္လာရင္ . . 

ရပါ့မလား. . . မေသခ်ာ။ 

 "ရပါတယ္ ဥကၠဌႀကီးရာ. .အေဆာင္က်မွ ဆက္ၿပီးေနလွန္းလိုက္ပါ့မယ္၊ ထည့္သာထည့္လိုက္ပါေတာ့" 

 "ၿပီးေရာ. .  အနံ႕ေတာ့နည္းနည္းရွိေသးတယ္၊ သံုးေလးေနေလာက္ ျပေပးလိုက္ဦး" 

 ခဏေနေတာ့ သူ႕တပည့္ဧည့္ႀကိဳကအထုပ္ႏွစ္ထုပ္ ဆြဲၿပီးေရာက္လာသည္၊ ဥကၠဌႀကီးကအရိုးထုပ္ ႏွစ္ထုပ္ 

ကိုလက္ညိႈးထိုးၿပီး. . . 

 "ႏွစ္ထုပ္စလံုးေယာက္်ား၊ အရြယ္ေကာင္း၊ ရွယ္ေတြခ်ည္းပ၊ဲ တစ္ေကာင္ကပန္းရံ၊ မူးမူးနဲ႕ျငမ္းေပၚကေန 

ျပဳတ္က်ၿပီးေသတာ၊ဒီအနံ႕ရိွေသးတဲ့အေကာင္ကေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႀကီး၊အရိုးအဆစ္ေတြႀကီးသလားမေမးန႕ဲ၊ 

ေထာင္ထြက္လူမိုက္၊ အရိုက္ခံရၿပီးေသတာ၊ ေခါင္းခြံမွာဒဏ္ရာေတြ႕လိမ့္မယ္" 

 စာကေလးကမ္းေပးသည့္ပိုက္ဆံကိုလွမ္းယူရင္းသူ႕ပစၥည္းကိုေၾကာ္ျငာေနလိုက္ေသး။ 
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 "ဥကၠဌႀကီးကမွတ္ဥာဏ္ေကာင္းလွခ်ည္လား" 

 "ေကာင္းရမွာေပါ့ေမာင္ရာ...ကိုယ့္အသက္ေမြ၀မ္းေက်ာင္းကိုး၊ဂူမသြင္းနိုင္တဲ့ဒီလိုမ်က္ႏွာမြဲေကာင္ေတြကိုက်

င္းတိမ္တိမ္န႕ဲျမႈပ္ၿပီးရက္စြဲမွတ္ထား၊ ေျခာက္လျပည့္ရင္ ေဖာ္ေရာင္းပဲ" 

 "ဒီေကာင္ေတြ တေစၧေျခာက္မွာပေဲနာ္၊ ဥကၠဌႀကီးမေၾကာက္ဘူးလား" 

 စာကေလးဆိုတဲ့ေကာင္ကရိုက္ေပါက္၊ သခၤ် ဳိင္းေစာင့္ကိုတေစၧမေၾကာက္ဘူးလားသြားေမးေနေသး။ 

 "ဟ..ဒီေကာင္ေတြကငါ့ကိုေၾကာက္ၾကတာ၊ငါ့ျမင္ရင္ေရွာင္ၾကပုန္းၾကၿပီ၊ၿပီးေတာ့သူတို႕ကဒီမွာအၿမေဲနတာမ

ဟုတ္ဘူး။ ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြလိုပအဲဆင္ေျပတဲ့ေနရာသြားၿပီးရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကတာ" 

 စကားနည္းစိတ္တိုသည့္ဥကၠဌသည္ စာကေလးႏွင့္ ေလေပးေျဖာင့္ေန၏။ စာကေလးကဆက္ၿပီးစပ္စုခ်င္ 

ေသးသည္။ ၾကယ္နီကဇြတ္ဆြဲေခၚသျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ရသည္။ ဥကၠဌလည္း သူ႕တနဲန္းေတာ္ထ၀ဲင္သြားၿပီး ကက္ဆက္ 

ျပန္ဖြင့္ေနေလ၏။ စိုင္းထီးဆိုင္၏ အသံကအုတ္ဂူေတြၾကားေျပးလႊားပ်ံ႕လြင့္လာျပန္၏။ x xx ခ်ဳိင့္ခြက္န႕ဲ x 

xxမလြဲနိုင္သူအဖို႕ x xxရႊံဗြက္န႕ဲထပ္တိုးလို့မထူးေတာ့ၿပီမို႕ x xxေသေအာင္သာရြာပါမုိး x xx။ 

 အေဆာင္ေရာက္ေတာ့ၾကယ္နီကခြဲတမ္းခ်သည္၊ 

လူမိုက္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႀကီးကိုစာကေလးယူရသည္၊ 

ဥကၠဌႀကီးလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းသံုးေလးေနေလာက္ျပေသာ္လည္းပုပ္အဲ့အဲ့အနံ႕ကမေပ်ာက္၊အေရးထ ဲ

"ေသေအာင္သာရြာပါမုိး" ျဖစ္ေနလိုက္ေသး။ တစ္လေလာက္ေနလွန္းမွ အနံ႕ေပ်ာက္သည္၊ ဒါေတာင္ တကယ္အနံ႕ 

ေပ်ာက္တာလား။ ရွဴေနက် ျဖစ္သြားလို႕ အနံ႕မရေတာ့တာလားမေသခ်ာ၊ မိုးေစြသည့္ညမ်ားမွာအနံ႕ရခ်င္သလိုလို။ 

ဒါလည္းကုတင္ေအာက္ကကိုယ့္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႀကီးဆီကလား၊တျခားေကာင္ေတြဆီကလား၊မေသခ်ာျပန္၊ 

အခန္းတိုင္းအခန္းတိုင္းမွာကုတင္ကိုယ္စီေအာက္မွာ အရိုး၀မ္းဆက္တစ္စံုစီရွိၾကသည္မဟုတ္လား။ 

 တေစၧဆိုတာတကယ္ရွိရ႕ဲလား။ တကယ္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ေကာင္ကျဖစ္ျဖစ္ သူမ်ားေကာင္ကျဖစ္ျဖစ္၊ 

အနည္းဆံုးတစ္ခါေလာက္ေတာ့ ေျခာက္သင့္သည္၊ သခၤ် ဳိင္းကတိုက္ရုိက္သယ္လာတာပ၊ဲ ေျခာက္ၾကေပါ့၊ အခုေတာ့ 

ဘယ္သူမွေျခာက္တယ္ျပတယ္ ဆိုတ႕ဲအသံမထြက္၊ တေစၧဆိုတာတကယ္မရွိလို႕လား။ ဥကၠဌႀကီးေျပာသလို 

အဆင္ေျပသည့္ေနရာမွာရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းတေစၧေတြျဖစ္ေနၾကလို႕လား၊ 

စာကေလးတို႕ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားဘယ္သူမွ် တေစၧမျမင္ဘူးၾကပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းၾကယ္နီ၏ 

စာေတြ႕အားျဖင့္ေတာ့ ယံုသည္။ ငါေတြ႕အားျဖင့္ေတာ့ မယံုဟူသည့္စကားကိုအျပစ္မတင္သာ။ 

 ခုေတာ့ ထိုတေစၧဆိုတာႀကီးကိုစာကေလးလက္ေတြ႕ေခၚျပမည္ဟုေၾကညာလိုက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ 

စိတ္၀င္တစားျဖင့္ လက္တို႕သတင္းျဖန္႕လိုက္ၾကသည္မွာခုေခတ္ အင္တာနက္သတင္းထက္ပင္ အျမန္ျပန္႕ 

သြားေလ၏။ 

(ေရ့ွလဆက္ရန္) 

x x x x x x x

ဂ်ဳိေဇာ္ 


