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စပယ္ရုိးစာကေလးအတဲြ၇ 

  ႐ွဳတိုင္းငယ္စို 

  ျမေရညုိေတာင္သမန္ႏွင္႔…….။ 

 မိုးေႏွာင္းေဆာင္းစမို. ေတာင္သမန္အင္း၊ ေရခမ္းစၿပဳၿပီ။ “ၿမေရညိဳ” ကိုလည္းမၿမင္ရေတာ့။ 

ၾကည္.လိုက္တိုင္းပခဲင္း၊ေၿပာင္းခင္း၊ႏွမ္းခင္းမ်ားတေမၽွ်ာ္တေခၚ။ ႏွင္းဆမ္းသည္. ညြန္.ရွည္ရြက္ဖား ၊ 

စိမ္းစိုစိုစိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင္. “ရွဳတိုင္းငယ္စို“ ေနပါေသး၏။ 

 စာကေလးတို.သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္ဦးပိန္တံတားေပၚေလွ်ာက္ေနဆမဲွာပင္ေနလံုးကတၿဖည္းၿဖည္းနိမ့္က်လာၿပီး

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀ိုင္းထေဲရာက္ေတာ့ ေနလံုးေပ်ာက္ၿပီ။ 

 ကပၸိယၾကီးကညေနစာစီစဥ္မည္ လုပ္ေနေသးသည္။အေဆာင္ကစားခ႕ဲၿပီးၿပီဟုေၿပာေတာ. မုန္႕ေတြ 

ငွက္ေပ်ာသီးေတြ ခ်ေကြ် းေနၿပန္၏။ 

 ဘယ္ေရွးေရစက္ေၾကာင့္လည္းမသိ။ စာကေလးကိုဘုန္းၾကီးေတြ ကိုရင္ေတြ ကပၸိယေတြႏွင့္ 

ေက်ာင္းသားေလးေတြကအစခ်စ္ၾကသည္။ ၿမင္းၿခံမွာလည္း ၿမင္းၿခံမို႕။ အမရပူရေရာက္ေတာ့လည္းအမရပူရမုိ႕ ခ်စ္ၾက 

ခင္ၾကသည္။ 

 စာကေလးတို႕ငါးေယာက္ ဘုန္းၾကီးကို၀တ္ခ်ေတာ့ ဘုန္းၾကီးကၿပံဳးၿပံဳး ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္။ ရွိတာေတြခ်ေကြ် းဖို႕ 

ကပၸိယၾကီးကိုခိုင္းေနလိုက္ေသး။ကိုရင္ေလးေတြကလည္းနံေဘးမွမခြာ။လူအလစ္မွာမွကပၸိယၾကီးကိုလာရသည္.အ 

ေၾကာင္းရင္းေၿပာရသည္။ 

 “ၾကံၾကံဖန္ဖန္ကြာ …မင္းတို.ၿမင္းၿခံကကပၸိယကလည္းထူးထူးဆန္းဆန္း“ 

 “ဟုတ္ပါတယ္ဦးႀကီးရ၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ေတြ.ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ဥစၥာ၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေခၚပံုေခၚနည္း 

ကြ်န္ေတာ္အကုန္ မွတ္မိတယ္“ 

 “ေဘးဥပဒ္ေတြ ၿဖစ္ကုန္ပါဦးမယ္ ေမာင္ေအးျမရာ၊ ဘုန္းႀကီးသိသြားရင္လည္းမေကာင္းဘူး။ ၿပီးေတာ့ 

ဒီလင္းဇင္းကုန္းသခၤ်  ိဳင္းကၾကမ္းတယ္လို႕ နာမည္ၾကီးဘိသန႕ဲ“ 

 “ဗ်ာ.. ၾကမ္းတယ္ဟုတ္လားဘယ္လိုၾကမ္းတာလဥဲီးၾကီး“ 

မိထီၳလာသားထူးေလးကအလန္႕တၾကား၀င္ေမးလိုက္ၿခင္းၿဖစ္၏။ သည္ေကာင္ကေၾကာက္တက္သည္။ 

အစကတည္းကမလိုက္ခ်င္လိုက္ခ်င္။အေဖာ္ေကာင္း၍ပါလာၿခင္းၿဖစ္၏။ 

 “ဒီသခၤ်  ိဳင္းကဟိုး . .ကုန္းေဘာင္ဆက္ အေစာပုိင္းဘုရင္ေတြလက္ထက္ကတည္းကရွိခဲ့တဲ့သခၤ်  ိဳင္း၊ 

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဘာသာေပါင္းစံု ၿမွပ္ခဲ့တဲ့သခၤ်  ိဳင္း ။ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးအႀကီဆံုးသခၤ်  ိဳင္းႀကီးဆိုပါေတာ့ကြာ၊ 
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သုသာန္မွာတရားထိုင္ၾက တဲ့ ဘုန္းႀကီးရဟန္းေတြ လူပုဂိုလ္ႀကီးေတြေတာင္ ဒီသခၤ်  ိဳင္းကိုေနာက္ဆံုးမွ၀င္ၾကရတယ္လို. 

ၾကားဖူးတာပ၊ဲ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္န႕ဲၿပည့္စံုတဲ့ ပုဂိုလ္ႀကီးေတြေတာင္ အဦးအစမွာလက္ေရွာင္ၾကတယ္ဆိုေတာ့…... 

 . . .ေမာင္ေအးျမရာမင္းတို႕ကတေစၧရိွမရွိစမ္းသပ္ၾကည္႕ခ်င္တာမဟုတ္လားဒီနည္းမစမ္းဘဲဘုန္းၾကီးကိုေလွ်ာက္ 

ၾကည့္ပါလား၊ မင္းတိုေက်ာင္းသားေတြေက်နပ္ေအာင္ေၿဖေပးမွာပါ“ 

 “မဟုတ္ဘူးဦးၾကီးရ ကြ်န္ေတာ္တို.က Theory အရလက္ခံၿပီးသားပါ၊ခုဟာက Theory မွန္မမွန္ 

Praticalဆင္းတာပါ။“ 

 “ဟုတ္ပါတယ္ဦးၾကီးရၿပီးေတာ.ကြ်န္ေတာ္တို႕ကသခၤ်  ိဳင္းထိလည္းမသြားပါဘူးေက်ာင္းနားကလမ္းေဘးတစ္ေနရာ

မွာပစဲမ္းၾကည့္ၾကမွာပါ။“ 

 တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္၀ိုင္းေၿပာမွကပၸိယၾကီးေခါင္းညိတ္သည္။ 

 “ေကာင္းၿပီေလစမ္းၾကည့္ၾကတာေပါ. “ 

 မစမ္းခင္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းဥပေဒေတြကိုစာကေလးကရွင္းၿပရသည္။ၿမင္းၿခံကပၸိယႀကီး၏ စကားေတြ 

ကစာကေလးစကားၿဖစ္ကုန္၏။ ၾကယ္နီကတစ္ခါနားေထာင္ဖူးၿပီမို႕ အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္းကပၸိယႀကီး အပါအ၀င္ 

က်န္သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္မွာထူးဆန္းအံ့ႀသေနေလေတာ.၏။ 

 ငါတို႕ကေခၚမယ္ဆိုလာၾကေဟ့ေလာက္န႕ဲ ၿပီးၿပီမွတ္ေနတာမင္းဟာကစည္းကမ္းဥပေဒေတြ 

မ်ားလွခ်ည္လားစာကေလးရာ 

 စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားမွ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမွာေပါ့ကြ၊ဥပေဒစုိးမိုးမႈမရွိရင္ 

အကြပ္မရွိတဲ့ၾကမ္းပရမ္းပတာဆိုသလိုမင္းမဲ့စရိုက္ေတြဖံုးလႊမ္းၿပီးၿပည္သူ…… 

 ဟိုး….ဟိုး…….စာကေလး၊ Stop ရပ္ေတာ.မင္းဟာက PS လက္ခ်ာေတြန႕ဲ ေရာကုန္ၿပီ 

 ည ၉ နာရီေလာက္ လူသြားလူလာနည္းသြားသည့္ အခ်ိန္မွာစာကေလးတို႕ ေက်ာင္းထကဲထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ 

စာကေလးတို႕ သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္ ကပၸိယႀကီးႏွင့္ကိုရင္တစ္ပါးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ေပါင္းရွစ္ေယာက္ၿဖစ္၏၊ 

လကြယ္ညလည္းၿဖစ္ မယ္ဇယ္ပင္မ်ား၏အရိပ္ေၾကာင့္ ေမွာင္ပိန္းေနေတာ့၏။ေၿမြပါးကင္းပါးကေၾကာက္ရေသး။ 

ကပၸိယၾကီး၏ သံုးခထဲိုးလက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးႀကီးကိုအားကိုးေနရသည္။ 

 မယ္ဇယ္ပင္အရိပ္ႏွင့္လြတ္၊ ၾကယ္ေရာင္ေလးပ်ပ်ရိွသည့္ ေၿမကြပ္လပ္မွာခံုေလးခ်ၿပီး၀ိုင္းထိုင္လို္က္ၾကသည္။ 

 ဦးစြာပထမစာကေလးတို႕ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္ လက္ခ်င္းဆက္လိုက္ၾကသည္။ ထူးေလးက၀င္မပါ၊ 

ကပၸိယႀကီးႏွင့္ ကိုရင္ေလးၾကားမွာ၀င္ပုေနသည္။အေရးၾကံဳလွ်င္ ကိုရင္ေလးသကၤန္းဆြၿဲပီးထြက္ေၿပးမည့္ေကာင္။ 

 “ကဲ…ကအဲခမ္းအနားစမယ္ အဟမ္း“ 
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စာကေလးေခ်ာင္းဟန္႕လိုက္ေတာ့ အားလံုးၿငိမ္ၾကသြားသည္။ စာကေလးလည္းၿမင္းၿခံတုန္းကကပၸိယၾကီးေၿပာသည့္ 

ေလယူေလသိမ္းၿဖင့္ … 

 “ဤအနၤီးအနားတြင္ ေနထိုင္လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကကုန္ေသာဖုတ္ၿပိတၱာစုန္းကေ၀ တေစၦသရဲသဘက္ 

က်တ္ဘီလူးလူနီမွင္စာဥစၥာေစာင္. ေဇာ္ဂနီေဇာ္ဂနက္…..“ 

 “ဟာ…ပရေလာကမွာလည္းလူမ်ိဳး ၁၀၁ ပါးပါလား“ 

 “ေဟ့ေကာင္ၾကယ္နီငါေၿပာေနတုန္းၿဖတ္မေၿပာနဲ႕ စည္းပ်က္သြားလိမ္.မယ္“ 

 “စာကေလးမင္းဥပဓိန႕ဲ မင္းအသံကတကယ္ေအာက္လမ္းဆရာပကဲြ“ 

 “မင္းကေအာက္လမ္းဆရာၿမင္ဖူးလို႕လား“ 

 “ဟဟဲဲ. . .ငါလည္း ၿမစၾကာတုိ႕ ကိုကိုေလးရဲ႕ ေမွာ္ဆရာမွတ္တမ္းတို႕ ဖတ္ဖူးပါတယ္ကြ“ 
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 ၿဖတ္မေၿပာပါနဲ႕ ဆိုမွ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေလရွည္ေနၾကသည္။ စာကေလးေခ်ာင္းဟန္႕လိုက္မွ 

ၿငိမ္က်သြားသည္။  

 “အဟမ္း … ဤအနီးအနားတြင္ ရွိေနၾကကုန္ေသာဖုတ္ၿပိတၱာစုန္းကေ၀ တေစၧ သရသဲဘက္ 

က်တ္ဘီလူးလူနီေဇာ္ဂနီေဇာ္ဂနက္ မွင္စာဥစၥာေစာင့္ ပရေလာကသားအေပါင္းတို႕ ကြ်န္ပ္တို႕ႏွင့္ ေခတၱမွ် 

ေဆာ့ကစားရန္အတြက္ ဤ မဟာပလႅင္ခံုအ၀ိုင္းေပၚသို႕ မဆိုင္းမတြ ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ မိတ္သဟာစကားၿဖင့္ 

ဖိတ္ၾကားလိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ား“ 

 စာကေလးသံုးၾကိမ္သံုးခါ ဖိတ္ေခၚပါေသာ္လည္းခံုကတုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 

ၾကယ္နီဘက္ကအားၿဖင့္ ဖိထားသၿဖင့္ စာကေလးဘက္ကၾကြတက္ေနၿခင္းၿဖစ္၏။စာကေလးနနဲဖဲိၾကည့္ 

ေသာ္လည္းနိမ့္ဆင္းမလာ။  

“ခံုေပၚတင္ထားတဲ့ လက္ေတြကိုသတိထားပါ၊လႈပ္လာရင္ သိသာေအာင္ ဖြဖြေလးပတဲင္ထားပါ 

မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္လည္းဇြတ္ဖိမထားနဲ႕ ၾကြလာေအာင္လည္းေၿမွာက္မေပးန႕ဲ လႈပ္ၿခင္းမလႈပ္ၿခင္းမွာကိုယ့္ပေရာဂမပါေစန႕ဲ 

သူ႕သေဘာသူေဆာင္သြားေအာင္ အလိုက္သင့္ေနေပးပါ“ 

“ေဟာ ….လႈပ္ၿပီလႈပ္ၿပီ“ 

နက္ေမာက္သားစပ္ၿဖဲက၀မ္းသာအားရထေအာ္၏။ ကပၸိယၾကီးတို႕ ထူးေလးတို႕ ခံုအနားတိုးကပ္လာၾကသည္။ 

“ဟုတ္ၿပီၤ…ဟုတ္ၿပီေရာက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းပြင့္လင္းၿမင္သာေအာင္ ၿပင္းၿပင္းေလးလွဳပ္ေပးပါ“ 

ခံုကတေဒါက္ေဒါက္ႏွင့္ ၿပင္းၿပင္းလႈပ္ေလ၏။ 

“လက္ကိုဖြဖြေလးပတဲင္ထားၾကေဟ့တို႕ေလးေယာက္ထမဲွာအၾကံအဖန္မပါရင္ ဒါအမွန္ကန္ပကဲြ“ 

ၾကယ္နီၤ႔စကားကစာကေလးကိုေစာင္းေၿပာသလိုလို။ 

တကယ္ေတာ.စာကေလးလည္းအမွန္အကန္ကိုသိခ်င္ပါသည္။ 

ေပ်ာ္ရင္ငါးခ်က္ မေပ်ာ္ရင္မလႈပ္န႕ဲပုဂိၢဳလ္ၾကီးေရ 

ခံုကငါးခ်က္လႈပ္ေလ၏။ 

“စာကေလးခုလာတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကို Male, Female ေမးကြာ“ 

“ဟာ…မင္းကလည္း၊ က်ား မ ေမးေနရေအာင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ေနတာမွမဟုတ္တာ“ 

“ဒါဆိုလည္းခုနစာကေလးရြတ္သြားတဲ့ ၁၀၁ ပါးထကဲတေစၦလားသရလဲား ..ဘာတဲ့ ေဇာ္ဂနီေဇာ္ဂနက္ 

ကြဲကြဲၿပားၿပားသိရေအာင္ေမးကြာ“ 
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“အဒဲါေတြဘယ္လိုလုပ္ေမးမွာတုံး၊ထူးေလးမင္းကအၿပင္လူ၊မင္းသိခ်င္တာေမးစမ္း၊ ေအး…တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ 

အာရွတိုက္ရ႕ဲလူဦးေရဘယ္ေလာက္ရွိသလဆဲိုတဲ့လူရည္ခြ် န္ေမးခြန္းမ်ိဳးလာမေမးနဲ႕တေစၧကလူရည္ခြ် န္လာေၿဖေနတာမဟု

တ္ဘူး၊ၿပီိးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မ်က္ေစာင္းထိုးအိမ္ကေကာင္စီလူႀကီးဘယ္ေတာ့ ေသမလဆဲိုတ.ဲေမးခြန္းမ်ိဳးေတာ့ 

မေမးန႕ဲေပါ့ကြာ“ 

ထူးေလးေတြခနတဲခ်က္စဥ္းစားေနေသး၏။ ၿပီးမွ 

“မင္းတို႕ မသိတဲ့ ေမးခြန္းေတြေမးမွ မင္းတို႕ ပေရာဂေတြမပါမွာ၊ ကိုင္း..ခုမႏၲေလးမွာမိတီၳလာက 

ကြ်န္ေတာ့္တူတစ္ေယာက္ ေဆးကုဖို႕ ေရာက္ေနတယ္ သူ႕အသက္ကိုလႈပ္ၿပပါ“ 

ခံုကေၿခာက္ခ်က္ လႈပ္ေလ၏။ 

“အား…ဟုတ္တယ္ကြ ငါ့တူကေၿခာက္ႏွစ္ပ၊ဲ တိုက္ဆိုင္တာလားမသိဘူး၊ကိုင္းဒါဆိုမိတီၳလာက 

ငါ့မိဘမ်ားအိမ္မွာအိမ္ေရွ႕မွာေပါ့ေလပန္းအိုးအသစ္ႀကီးေတြ၀ယ္ၿပီးခ်ထားတာမၾကာေသးဘူးဘယ္ႏွလံုးလေဲမးကြာ“ 

စာကေလးေမးလိုက္ေတာ့ ခုံကေလးခ်က္လႈပ္၏။ 

“ဟ . . .ဒါလည္းမွန္ေနျပန္ေရာ. .”  

“မဟုတ္မွလြဲေရာထူးေလးရာ၊ ဒီတေစၧကမိတီၳလာကမင္းဘၾကီးၿဖစ္ေနပါဦးမယ္“ 

“ကပဲါကြာေမးခြန္းသံုးခုၿပည့္ေအာင္ ထူးေလး ….. ေနာက္တစ္ခုေမးေဟ့ “ 

ထူးေလးသည္ အဟက္ခနရဲယ္သြမ္းေသြးလိုက္ရင္း…… 

“အတန္းထကဲ ငါၾကိဳက္ေနတဲ့ ဟိုအရပ္ပုပုန႕ဲ ေကာင္မေလးန႕ဲ အဆင္ေၿပပါ့ မလားေမးၾကည့္စမ္းကြာ“ 

“ေခြးမသား…အစကတည္းကနင္ဒီေမးခြန္းေမးခ်င္လို႕ လိုက္လာတာမဟုတ္လား“ 

စပ္ၿဖကဲထူးေလးကိုလွမ္းဆ၏ဲ။ 

“ကိုင္း…..ဒါေနာက္ဆံုးေမးခြန္းပါ ပုဂိၢဳလ္ၾကီးေရ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ 

သူငယ္ခ်င္းမိတီၳလာသားေလးထူးေလးသူၾကိဳက္ေနတဲ့ေကာင္မေလးန႕ဲ အဆင္ေၿပမယ္ဆိုရင္ လႈပ္ခ်င္သေလာက္လႈပ္ 

အဆင္မေၿပဘူးဆိုရင္ မလႈပ္န.ဲဗ်ာ“ 

ခံုကတုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ေပ 

“ေဟ့ေကာင္ေတြ…မင္းတို႕ ခုံကို၀ိုင္းဖိထားတာမဟုတ္လား“ 

“ငါတို႕ ဖိတာမဟုတ္ဘူးေဟ့၊ မင္းဂ်ပုမက မႏၲေလးကေနလွမ္းဖိေနတာနဲ႕ တူတယ္ ကိုထူးဆိုေၾကာက္လြန္းလို႕ 

ပါတဲ့ရွင့္ တဲ့“ 
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သည္လိုႏွင့္စာကေလးတို႕လည္းတလွည့္ဆီထိုင္ၾကေမးၾကမွန္သည္လည္းရွိမွားသည္လည္းရွိလႈပ္သည္လည္းရွိမ

လႈပ္သည္လည္းရွိဟုတ္သလိုလိုမဟုတ္သလိုလိုႏွင့္ ပြဲသိမ္းခဲ့ ရေလ၏။ 

အၿပန္ခရီးမွာတစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ၿငင္းခံုေနၾကရေလသည္။ 

“ခံုေပၚမွာလူေတြလက္၀ိုင္းထားကတည္းကိုက မဟုတ္ေတာ့ဘူးလူ႕ပေရာဂပါေနၿပီ၊ တကယ္ဆိုခ်ဳပ္မထားန႕ဲေပါ့ 

ခံုခ်ည္းခ်ေပးထား။တေစၧကိုဒီမိုကေရစီအၿပည့္ေပးလိုက္တေစၧအခြင့္အေရးေပါ့။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

လႈပ္ပေစ၊ေၿဖပေစ၊ေၿပာေရးဆိုခြင့္ အၿပည့္အ၀ေပးလိုက္ ဒါမွမွန္မွာေပါ့“ 

“အဲ့ဒါမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္ၿဖစ္ႏိုင္ပါ့မလ ဲမင္းနတ္၀င္သည္တို႕ ဖ်ာလိပ္နတ္တို႕ ၿမင္ဖူးတယ္မဟုတ္လား။ ၀င္ပူးၿပီးမွ 

ေၿဖလုိ႕ ရတာေလ ၾကားခံမိဒီယာကေတာ့ လိုတာပကဲြ“ 

“အဒဲီ ၾကားခံမီဒီယာၾကီးကိုမယံုတာကာယကံရွင္အေၿပာလားသူ႕သေဘာလားဘယ္သူသိႏိုင္မွာလ"ဲ 

သည္လိုႏွင့္စာကေလးတို.၏တေစၦေခၚပြဲၾကီးသည္ဟုတ္သလိုလ၊ိုမဟုတ္သလိုလ၊ိုယံုရမလိုလို၊မယံုရမလိုလိုမတင္

မက် ဒြိဟသံသယစိတ္ၿဖင့္အဆံုးသတ္သြားေလ၏။ 

အေဆာင္ၿပန္ေရာက္ၿပီးထိုေန႕ ညမွာပင္။ေဟာက်ဴတာကစာကေလးကိုသူ႕ အခန္းေခၚၿပီးစစ္ေၾကာေရး 

၀င္ေလေတာ့၏။ 

“ေဟ့ေကာင္ ေအးၿမမေန႕ညကမင္းတို႕ အေဆာင္မွာမအိပ္ဘေဲတာင္သမန္အင္းသြားၿပီးမဟုတ္မဟတ္ေတြ 

လုပ္ၾကတယ္ဆို။“ 

ေအးၿမလည္းေဟာက်ဴတာအစ္ကိုဆရာကိုပိုပိုသာသာေလွ်ာက္လခဲ်က္မ်ားၿဖင့္ေလေၿပထုိးေတာင္းပန္ရေလေတာ့

၏။ ေဟာက်ဴတာသေဘာေကာင္း၍သာေတာ္ေတာ့၏။ 

“ေအး….မင္းတို႕ တစ္ခုခုၿဖစ္ရင္ ငါလည္းၿပႆနာအေဆာင္မႈးလည္း ၿပႆနာ၊ ေနာင္ ဒါမ်ိဳးမၿဖစ္ေစန႕ဲကြာ“ 

စာကေလးကၿပန္ကာနီးမွာ….. 

“ဆရာစိတ္ဆိုးလည္းခံရမွာပ၊ဲ လက္သီးနဲ႕ ထိုးလည္းခံပါ့မယ္ဆရာ 

ကြ်န္ေတာ္ဆရာန.ဲပက္သက္ၿပီးေမးခြန္းေလးတစ္ခုေမးခဲ့တာစိတ္ထကဲေမးတာပါ၊ဘယ္သူမွ မသိလိုက္ၾကပါဘူး“ 

“ေဟ…ငါနဲ.ပက္သက္ၿပီးဟုတ္လားဘာေမးခြန္းလကဲြ“ 

“ဒီလိုပါဆရာ ကြ်န္ေတာ္ . . .ဆရာ့ကို . . .ဟို  . .Physiology Department က ဆရာမေဒၚ….န႕ဲ 

တအားသေဘာတူတာအဒဲါဆရာန႕ဲ ဆရာမဖူးစာပါ မပါ ေမးမိတာပါ“ 

(စာကေလးတို႕၏ေဟာက်ဴတာလူပ်ိဳႀကီးသည္သူ႕လိုပသဲရုပ္ၿပဆရာမေဒၚ…အပ်ိဳၾကီးကိုသမာဓိပုိးပိုးေနတာတစ္ 

ေက်ာင္းလံုးသိၾကပါ၏။) 
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လူပ်ိဳၾကီး၏မ်က္ႏွာသည္ ရခဲနဲၿဖစ္သြားၿပီး… 

“ဟာ….ေအးၿမ၊ မင္းကြာေပါက္ေပါက္ရွာရွာ“ 

“ဖူးစာပါတယ္တဲ့ ဆရာ၊ အဆင္ေၿပမွာတဲ့ ကြ် န္ေတာ္စိတ္ထကဲသံုးခါတိတိေမးတာသံုးခါစလံုးဒီအေၿဖပဲ“ 

လူပ်ိဳၾကီး၏မ်က္ႏွာသည္ရရဲာမွၿပံဳးေယာင္ေယာင္ၿဖစ္သြား၏၊စားပြဲေပၚမွာတင္ထားသည့္မုန္႕ပံုးကိုအဖံုးဖြင့္ၿပီးစာက

ေလးေရွ႕ခ်ကာ 

“သူမ်ားေတြ ေလွ်ာက္ေၿပာမေနန႕ဲ ဦးေနာ္ ေမာင္ေအးၿမေရာ့ ..ေရာ့မုန္႕လည္းစားဦး၊ဗဟုသုတေပါ့ကြာ၊ 

အဒဲီညကအေတြ႕အၾကံဳေလးေၿပာစမ္းပါဦး“ 

စာကေလးလည္းဘီစကစ္ေတြပလုပ္ပေလာင္း၀ါးၿပီးမ်ိဳခ်ေရဖန္ခ်ိဳင့္ထမဲွေရတစ္ခြက္ေမာ့ေသာက္ၿပီးအဟမ္းဟု 

လည္ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ရွင္းလိုက္ေလ၏၊ 

ဂ်ဳိေဇာ္ 


