တင္ေမာင္ျမင့္
အခ်စ္မ်ားစြာနဲ႕ပါဆရာ

အခ်စ္မ်ားစြာနဲ႕ပါဆရာ
လူေတြႁပြတ္သိပ္ က်ပ္ညပ္ပါလာေသာ အနီေရာင္ ႏွစ္ထပ္ ဘတ္စ္ကားႀကီးသည္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ

ဆူညံ

႐ႈပ္ပြေနသည့္

အလယ္လ္ဂိတ္

လမ္းေပၚတြင္

ဘီးကုိ

တစ္ပတ္ခ်င္း လွိမ့္လ်က္႐ွိသည္။ ကားႀကီးသည္ မတန္တဆ သယ္ေဆာင္လာရသည့္
ခရီးသည္

မိန္းမႀကီးမ်ား၏

ဒဏ္ကုိႀကိတ္မွတ္ခံေနရပံု။

မွတ္တုိင္တကာ

တက္စးီ

မွ
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လုိက္ပါလာၾကသည့္ ခရီးသည္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားမွာ ႏြမ္းႏြမ္းပါးပါး အလုပ္သမႀကီး ေတြ
ျဖစ္သည္။

ဧရာမ

ရင္သားႀကီးေတြ၊

လက္ေမာင္း

တုတ္တုတ္ႀကီးေတြႏွင့္။

ကေလးေမြးရဖန္မ်ားေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္ခႏၶာေတြမွာ ပံုပ်က္ခ်င္တုိင္းပ်က္ကာ ႏုိ႔စားႏြားမႀကီး
မ်ားႏွင့္ တူေနသည္။ မနက္ေစာေစာ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ေမလ၏ နံနက္ခင္း
ေနေရာင္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ မ်က္ႏွာ မ်ား မွာ ပန္းႏုေရာင္ ေျပးေနၿပီး ေခၽြးကေလးမ်ား
စုိ႔လ်က္႐ွိသည္။
ေဆးဆုိးထားေသာ ဦးေခါင္းမွ တမင္ ေကာက္ေကြးထားသည့္ ဆံေခြကေလး
တစ္ေခြႏွစ္ေခြကုိေဖာ္ၿပီး

ေခါင္းစည္းပ၀ါ

ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ားမ်ားကုိ

စည္းေႏွာင္ထားၾက၏။ ေျခေထာက္မ်ားကမူ ေျမမွေပါက္သည့္ ပင္စည္မ်ားလုိေတာင့္တင္း
ခုိင္မာၾကသည္။ သူတုိ႔အားလံုးမွာ ဘယ္လုိ ရန္သူလာပေစ၊ ရင္ဆုိင္တုိက္၀ံ့သည္ဟူသည့္
ေဒါင္းတင္ေမာင္းတင္ ပံုစံေတြခ်ည္း။ သူတုိ႔ ကုိင္ေဆာင္လာၾကသည့္ ေစ်းအိတ္ႀကီးမ်ားမွာ
ငါးညႇီနံ႔တေထာင္းေထာင္းႏွင့္။

သူတုိ႔ကုိၾကည့္ၿပီး

ဂၽြန္စတိန္းဘက္

၏

၀တၳဳမ်ားထဲမွ

ေတာသူေတာင္သားမ်ားကုိ ေျပးသတိရလုိက္မိသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတြင္ ေရာက္ေနလင့္
ကစား သူတုိ႔ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိမွာ ပီဘိ ေတာသူေတာင္သားမ်ားႏွင့္မျခား။
ကားစပယ္ယာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေနာက္ေျပာင္လာၾကသည္။ ေယာက္်ားခရီးသည္
ဆုိ၍ ကားေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း။ ကၽြန္ေတာ္က လူမည္း၊ နီဂ႐ုိး၊
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဖုတ္ေလသည့္ ငါးပိ႐ွိေလသည္မွ သူတုိ႔မထင္ၾက။ စပယ္ယာက လူသြက္၊
ခပ္ေနာက္ေနာက္။ သူတုိ႔အားလံုးကုိ သိေနပံု။ တရင္းတႏွီး ဟာသေတြ ေဖာက္ ေန၏။
အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း
ခ်က္ေအာက္

အားက်မခံ

ျပက္လံုးေတြခ်ည္း။

ကပ္ထုိင္ရသည္။

သူ႔ကုိျပန္ေနာက္သည္။
မိန္းမ၀၀ႀကီး

သူတုိ႔ဟာသေတြက

တစ္ေယာက္ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္ကျပတင္းေပါက္ဘက္က။

ကၽြန္ေတာ္

တံေတာင္ဆစ္

မ႐ွိေသာ

သူ႔လက္ေမာင္းတုတ္တုတ္ႀကီးေတြက ဧရာမေစ်းျခင္းေတာင္းႀကီးကုိ ေပြ႕ထားေသးသည္။
ကားနံရံႏွင့္

ထုိမိန္းမႀကီးအၾကားတြင္

အသက္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

မနည္း႐ွဴေနရသည္။

ထုိမိန္းမႀကီးသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွ အေဖာ္မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း
သတင္းေလြ႕
တတြတ္တြတ္

လ်က္

လုိက္ပါလာသည္။

ေျပာလ်က္။ "ညည္းအဘုိးႀကီး

အေပါစား
အတြက္

ဟာသေတြ

ကရားေရလႊတ္

ဘာ၀ယ္လာခဲ့တုန္း

ေအ့"

"ေပါင္မုန္႔နဲ႔ အသားျပဳတ္ရည္ေလာက္ ေကၽြးလုိ႔ ဘယ္အား႐ိွမတံုးေကာင္မရဲ႕" " ၾကက္သား

စာမ်က္ႏွာ-1

အမဲသား ေကၽြးလည္း မထူးပါဘူးဟယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ ေက်ာ ကုိေတာ့ သူ ေႏြးေအာင္
လုပ္ေပးႏိုင္တုန္းပါပဲ" အားလံုးၾကားေအာင္ အသံကုိ တမင္ ျမႇင့္ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ခရီးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မေနာေလေခြ႕ေနၾကသည္ေလ။
မ်က္ေစာင္းထုိးခံုမွ

မိန္းမႀကီးက

ေ႐ွ႕သုိ႔

အသာကုိင္းၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္နံေဘးမွ

မိန္းမႀကီးကုိ ေလသံႏွင့္ ေျပာ သည္။ သူ႔မ်က္လံုးအစံုက ကၽြန္ေတာ့္တြင္ စုိက္လ်က္။
"ညည္းလူႀကီးကုိ

ေကာင္းေကာင္းေကၽြးၿပီး

အားေမြးခုိင္းထားေနာ္။

ခရစၥမတ္မွာ

အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ေလ" " ေအာင္မယ္ ညည္းက ဒါေတြ မေမ့ေသးဘူး ဟုတ္လား၊ မုဆုိးမ
ျဖစ္တာျဖင့္ၾကာလွၿပီ" "ညည္းအတြက္ ေစတနာနဲ႔ ေျပာတာပါေအ၊ ဒါေပမဲ့ ဒါမ်ိဳးက
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စက္ဘီးစီးတတ္တာနဲ႔

အတူတူပဲဟ၊

ဘယ္ေတာ့မွ

ေမ့မသြားဘူး"

သူတုိ႔ခႏၶာကုိယ္

အတၱေဘာႀကီးေတြႏွင့္ လံုးလံုးမလုိက္သည့္ ဟာသမ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ ရယ္ခ်င္ ပက္က်ိ
ျဖစ္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာတြင္ ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲျဖစ္သြားမိေလသလား မသိပါ။ သူတုိ႔
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

တအံ့တၾသ

နားလည္ျခင္းအတြက္
သဖန္းပုိးလုပ္ကာ

ၾကည့္ၾကသည္။

အံ့ၾသ

ေနၾကဟန္ျဖင့္

တခစ္ခစ္

ေတာ္႐ံုတန္႐ံုကိစၥကုိ

သူတုိ႔

တစ္ဦးႏွင့္

ရယ္ၾကျပန္သည္။

ဟီရိၾသတၱပၸ

စာရင္းတြင္

အလကၤာေတြကုိ
တစ္ဦး

သူတုိ႔လုိ

ကၽြန္ေတာ္

တီးတုိးတီးတုိး

မိန္းမႀကီးမ်ားသည္

ထည့္သြင္းၾကလိမ့္မည္

မဟုတ္

ဟု

ကၽြန္ေတာ္ ေကာက္ခ်က္ဆဲြမိသည္။
ယာဥ္သာြ းယာဥ္လာ ႐ွင္းသည့္အပုိင္းသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ဘတ္စ္ကားႀကီး အ႐ွိန္
သြက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕က မွတ္တုိင္မ်ားတြင္ အလွ်ိဳအလွ်ိဳဆင္းကာ လမ္းက်ဥ္းကေလး
မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ႀကိဳ ရပ္ကြက္ၾကားမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္

ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။

ကုန္သည္

ကဖီးဆုိင္ေတြကုိ

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ

ဆုိင္ႀကီးကနားႀကီးေတြ၊

ေငးရင္း

ကၽြန္ေတာ္ ဆက္စီးလာသည္။ ဆုိင္းဘုတ္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး။ ဂရိ အစၥေရး၊ ပုိလန္၊ တ႐ုတ္၊
ဂ်ာမနီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ႐ု႐ွား၊ အိႏၵယ ... စံုလုိ႔။ ႐ႈဇ္၊ ခ်င္ယန္၊ စမစ္၊ ဆီယက္ဗ္၊
လီတုိဘာရ္ကီ စသည္ စသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ နံေဘးမွ မိန္းမႀကီးက မႏုိင္မနင္း ပံုစံျဖင့္
မနည္းအားယူ ထကာ ကၽြန္ေတာ့္အား တစ္ခ်က္ငဲ့ၾကည့္ရင္း က်န္အမ်ိဳးသမီး တစ္သုိက္ ကုိ
ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ဆင္းသြားသည္။
နည္းတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ႀကီး မဟုတ္ပါ။ ခုမွ ကၽြန္ေတာ္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ နံေဘးမွ ခံုလႊတ္ဆီကုိ ေက်ာင္းသားကေလးတစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္လာသည္။
ၿပီးမွ သူ႔နံေဘးတြင္ ကပ္ပါလာေသာ ၀တ္ေကာင္းစားလွႏွင့္ ကုိယ္ေနဟန္ သြယ္လ်လ်
အမ်ိဳးသမီးကုိ

ဦးစားေပးလုိက္သည္။

ေက်းဇူးတံု႔ျပန္လုိက္သည္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

အမ်ိဳးသမီးက
ျမင္လုိက္၏။

ခ်ာတိတ္ကုိ
ထုိင္ရန္

အၿပံဳးျဖင့္

ဟန္ျပင္

သည္။

ထုိင္ခ်မည့္ဆဲဆဲတြင္မွ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူ ျမင္သြားသည္။ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုးခ်င္း
ဆံုမိၾကသည္။ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အံ့ၾသျခင္း အရိပ္အေငြ႕မ်ား ႐ုတ္ျခည္း ယွက္သန္းသြားၿပီး
ခါးကုိ ျပန္ဆန္႔ကာ မထုိင္ ေတာ့ဘဲ တစ္ဖက္သုိ႔ တုိး၍ ေက်ာင္းသားေလးနားတြင္
သြားရပ္ေနသည္။ ခ်ာတိတ္ က ဘာမွ နားမလည္ သလုိ အမ်ိဳးသမီးကုိ ေမာ့ၾကည့္ေန၏။
စပယ္ယာ အနားေရာက္လာသည္။ ခပ္႐ႊင္႐ႊင္ ေလသံျဖင့္ - " လက္မွတ္ မဆုတ္ရေသးတဲ့
စာမ်က္ႏွာ-2

ခရီးသည္မ်ား

ဆုတ္ၾကပါခင္ဗ်ာ၊

အခမဲ့

စီးရမယ့္

အခ်ိန္က

သန္းေခါင္မွပါ"

သည္လုိ ေပါက္တတ္ကရ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမားႀကီးမ်ားကုိ
သူ ထိန္းလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးက ပုိက္ဆံအိတ္ဖြင့္ၿပီး ႏိႈက္သည္။ လက္မွတ္၀ယ္သည္။ စပယ္ယာက
ပုိက္ဆံကုိလွမ္းယူရင္း- "ထုိင္ေလ အစ္မ၊ ဒီခံု လြတ္ေနသားပဲ" စပယ္ယာ ေပးသည့္
လက္မွတ္ကုိ

လွမ္းယူရင္း-"

ေက်းဇူးပါပဲကြယ္"ဟု

ဆုိသည္။

ထုိင္ဖုိ႔ေျပာသည္ကုိမူ

မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳလ်က္။ "အစ္မဒီမွာ ခံုလြတ္႐ွိတယ္ေလ"စပယ္ယာ က ကၽြန္ေတာ့္နံေဘးမွ
ေနရာလြတ္ကုိ လက္ညိဴးထုိးျပၿပီး ဆက္ေလွ်ာက္သြားသည္။ ေက်ာင္းသား ကေလး၏
ေက်ာင္းသားလက္မွတ္ကုိ စစ္ေဆးၿပီး ခ်ာတိတ္ကေလးကုိ ႏႈတ္ဆက္စကား ဆုိေနသည္။
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အမ်ိဳးသမီးဘက္ကုိ စပယ္ယာက တစ္ခ်က္ ျပန္လွည့္ၾကည့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးက သူ႔ကုိ
အေပၚစီးဆန္ဆန္ စူးစူးရဲရဲျပန္ၾကည့္ေန၏။ "အမ်ိဳးသမီးေတြ ကားေပၚမွာ မတ္တတ္ရပ္
မစီးရဘူးဗ်"

စပယ္ယာက

ခပ္ဆတ္ဆတ္

ေလသံျဖင့္

ေအာ္ေျပာသည္။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လာသည့္ လူ႐ြယ္စပယ္ယာကုိ
ကားေပၚတြင္

က်န္႐ွိသည့္

အလုပ္သမ

မိန္းမႀကီးေတြ

၀ုိင္းၾကည့္

ေနၾကသည္။

သည္သူငယ္ ဘာျဖစ္သြားပါလိမ့္။
အမ်ိဳးသမီးက စပယ္ယာ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိေရာ၊ ခရီးသည္မိန္းမႀကီးမ်ားကုိပါ
ထီမထင္သည့္ဟန္ျဖင့္
ျဖစ္ဟန္တူသည့္

မထံုတက္ေသး

အၾကင္

မိန္းမငယ္ကုိ

ဆက္ရပ္ေနသည္။
အမ်ားနည္းတူ

အထက္တန္းလႊာမွ

ကၽြန္ေတာ္

ေအာ့ႏွလံုး

နာလာသည္။ ကားတစ္စီးလံုးကုိ သူက အဖက္မတန္သလုိ။ စပယ္ယာကုိ ၾကည့္ၿပီး
မထီမဲ့ျမင္ ၿပံဳး ေနေသးသည္။ သူ႔အျပဳအမူအတြက္ သူ ေပ်ာ္ေနပံု။ ယဥ္ယဥ္ကေလးနဲ႔
လူ၀ါး၀တဲ့ ဟာမ။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ခ်ဥ္ ေပါက္ေပါက္ ႏွင့္ က်ိတ္ၿပီး က်ိန္ဆဲလုိက္မိ၏။
ထုိစဥ္

"

လမ္းသစ္ရိပ္သာ"

လွမ္းျမင္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟု

ခပ္သြက္သက
ြ ္

ေရးထားသည့္
ထရပ္ၿပီး

ဆုိင္းဘုတ္ကုိ

-"

ကၽြန္ေတာ္

မွတ္တုိင္ပါတယ္

"

ဟု

ေအာ္ေျပာလုိက္သည္။ စပယ္ယာ က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘုၾကည့္ လွမ္းၾကည့္သည္။ သူႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး ခ်ဲပဲြမၿပီးခင္ ကၽြန္ေတာ္ ဆင္းသြားမည္ကုိ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနသည့္အလား။
အမ်ိဳးသမီး ကုိ သူ ဆက္ၿပီး ခ်ဲလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ထင္ေန၏။ ႀကိဳးကုိ
လွမ္းဆဲြၿပီး ကားကုိ ရပ္ေစ လုိက္သည္။ တံု႔ခနဲ ကားႀကီး ရပ္သြားသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္
ဆင္းလာခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္

ထလုိက္သည္ႏွင့္

ေစာေစာက

အမ်ိဳးသမီး

ကၽြန္ေတာ့္ေနရာတြင္ ခပ္တည္တည္ ၀င္ထိုင္သည္။
*မွတ္တုိင္မွ ဘတ္စ္ကားႀကီး ထြက္သာြ းၿပီ။ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္
စိတ္ဓာတ္

အက်ႀကီး

ကၽြန္ေတာ္သည္

က်ကာ

လန္ဒန္

ပလက္ေဖာင္း

အေ႐ွ႕ပုိင္း၏

ေပၚတြင္

ဓေလ့စ႐ုိက္

ေငးက်န္ရစ္သည္။
မ်ားကုိ

စင္စစ္

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးသူ

ျဖစ္ပါသည္။ လူတန္းစားေပါင္းစံု ေနၾကသည့္ ေဒသႏွင့္ သည္ေဒသ၏ ခ်စ္စဖြယ္ သမုိင္း
ကုိ ေခ်းခါးအူမ မက်န္ဖတ္ထားသူျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေၾကာင္းကုိ ေ႐ွးေဟာင္းစာေပ
မ်ားမွေရာ ေခတ္စမ္း စာေပမ်ားမွပါ ကၽြန္ေတာ္ ေမႊေႏွာက္ ထားၿပီး ျဖစ္ပါ၏။ ေခ်ာစာ၁ တုိ႔၊
စာမ်က္ႏွာ-3

အီရပ္စ္မတ္စ္ ၂ တုိ႔ေခတ္ လန္ဒန္ကုိပင္လွ်င္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ပါ သည္။ ေ႐ွးေဟာင္း
လန္ဒန္ေက်ာက္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ စိတ္ကူးျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္တတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။
ဆူဇန္ေလာရင့္စ္ အမည္႐ွိ မီးသေဘၤာျဖင့္ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္သုိ႔ ႐ြက္လႊင့္ၿပီး အဂၤလိပ္
ကုိလုိနီ

စတင္

တည္ေထာင္

သည့္

ကပၸတိန္

ဂၽြန္စမစ္

ခရီးစထြက္သည့္

သိမ္းျမစ္ဆိပ္ကမ္းကုိ အေရာက္ သြားၾကည့္ဖူးသူ ျဖစ္ပါ၏။
သုိ႔ေသာ္

တကယ့္လက္ေတြ႕

လန္ဒန္သည္

စိတ္ကူး႐ုပ္ပံုထဲက

ကားခ်ပ္ႏွင့္

လားလားမွ် မတူဘဲ လံုး၀ ႐ႈခ်င္ စဖြယ္ မ႐ွိျဖစ္ေန၏။ လမ္းေတြမွာ ဆူညံ႐ႈပ္ပြေန၏။
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ဆုိင္မ်ားေ႐ွ႕တြင္ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ က်င္းၾကီးေတြျဖစ္ကာ ၿခံစည္း႐ုိး ေတြမွာလည္း ၿပိဳက်
ပ်က္စီးေန၏။ လမ္းမီး စိမ္းသည္ႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းမွ လမ္းသစ္ရိပ္သာထဲသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္
ခ်ိဳး၀င္ခဲ့သည္။ နာဇီဗံုးဒဏ္ကုိ မခံ လုိက္ ရသည့္ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ ႐ွိေသာ္လည္း
အိမ္တုိင္းတြင္

လူ႐ွိပံုမရ။

ကဲြေနသည့္

ျပတင္းေပါက္

ေတြကို

မွန္

ကတ္ျပားမ်ား၊

သံျဖဴျပားမ်ားျဖင့္ ဖာေထးထားသည္။
ေနရာတုိင္းတြင္ ဖုန္တေထာင္းေထာင္း၊ ယင္တေလာင္းေလာင္းႏွင့္ အနံ႔အသက္
ကလည္း အသက္မ႐ွဴရဲ ေလာက္ေအာင္ပင္။ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွ
ပဲ့စဥ္ လြင့္က်ထားသည့္ အုတ္က်ိဳး အုတ္ပဲ့ေတြ ေတာင္ပံုရာပံု။ ကုန္စံုဆုိင္မ်ားမွ သားငါးႏွင့္
ကုန္ေျခာက္နံ႔က ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္စရာ။ သီးႏွံဆုိင္မ်ားမွ အႂကြင္းအက်န္မ်ား၏ အနံ႔
ကလည္း ေလထုထဲတြင္ မင္းမူေနေသး၏။ လမ္းေပၚတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေယာက္ယက္
ခတ္သြားလာ လႈပ္႐ွားေနၾက၏။ အနိ႒ာ႐ံု ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဘယ္သူ မွ သတိထားမိပံု
မေပၚ။ ကၽြန္ေတာ္ကမူ သြားရင္းလာရင္း ပ်ိဳ႕ခ်င္ အန္ခ်င္ ျဖစ္လာသည္။ ကိစၥ ႐ွိလုိ႔သာ
ခရီးဆံုးေအာင္ ဆက္ေလွ်ာက္ေနရျခင္းျဖစ္၏။
၁။

ဂ်က္ဖရီေခ်ာစာ (၁၃၄၀-၁၄၀၀)၊ အဂၤလိပ္ကဗ်ာဆရာ။

၂။

အီရပ္စ္မတ္စ္ (၁၄၆၉-၁၅၃၆)၊ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး ေတြးေခၚ႐ွင္။
မီးရထား ကုန္းေက်ာ္တံတားေအာက္တြင္ အနိ႒ာ႐ံု ျမင္ကြင္းကုိ သဘာ၀မိခင္က

ဖံုးကြယ္ဖုိ႔

ႀကိဳးစားေနသည့္

ျမက္ပင္႐ွည္ေတြက

မလံုမလဲ

အလား။

ေတာင္လုိပံုေနသည့္

ဖံုးအုပ္လ်က္။

စပရင္ေမြ႕ရာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကုိ

အပ်က္ေတြက

ထုိးထုိး

ေထာင္ေထာင္။ ကေလးတစ္သုိက္မွာ အမိႈက္ပံုေတြၾကားတြင္ တေပ်ာ္တပါး ေဆာ့ကစား
ေနၾက၏။
မၾကာမီ လမ္းၾကားကေလးတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ိဳး၀င္ရမည့္
လမ္းကေလး။

နာမည္ေက်ာ္

"ဂရင္းစလိတ္"

အထက္တန္းေက်ာင္း႐ွိရာ

လမ္းသြယ္

ကေလး။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး အမည္က မစၥတာေအ ဖေလာရင့္။ လမ္းကေလးအတုိင္း
လုိက္၀င္သြားလွ်င္
လမ္းတစ္ဖက္တင
ြ ္

အတန္က်ယ္ေသာ
"

ေယာက္်ားကေလးမ်ား"

ေက်ာက္လမ္းကေလးကုိေတြ႕ရသည္။
အိမ္သာ။

ေဆးစိမ္းသုတ္ထား၏။

အိမ္သာထဲ မွ ဆံပင္နက္နက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကေလးတစ္ေယာက္ ထြက္လာသည္။
အေရာင္လြင့္ျပယ္ေန

သည့္

တီ႐ွပ္ႏွင့္

ဂ်င္းေဘာင္းဘီကုိ

၀တ္ထားသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ျမင္ေတာ့ လက္ထဲမွ ေသာက္လက္စ စီးကရက္ကုိ ၀ွက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း စာမ်က္ႏွာ-4

"ဘယ္သူနဲ႔
"ဘယ္သူ႔ဆီ

ေတြ႕ခ်င္လုိ႔လဲ"
လာတာလဲ

ေၾကာင္စီစီ

ကုိယ့္လူ"

အသံႏွင့္

သူက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

လွမ္းေမးသည္။

ေနာက္ထပ္ေမးသည္။

သူ႔လက္ထဲတြင္

ဆုပ္ကုိင္ထားသည့္ စီးကရက္က မီးခုိးတလူလူ။" ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္လုိ႔။
သူ႔႐ံုးခန္း ဘယ္နားမွာလဲ" ေဆးလိပ္ ခုိးေသာက္ေနျခင္းကုိ ေျဗာင္ ဖံုးကြယ္ေနသည့္
ခ်ာတိတ္အား ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ရယ္ခ်င္ေန သည္။ ရယ္ခ်င္စိတ္ကုိ မ်ိဳခ်ၿပီး သူ႔ကုိ
ျပန္ေမးလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။
"အဲဒီတည့္တည့္က

ေလွကားအတုိင္းတက္သြားပါ"

ခ်ာတိတ္က

စီးကရက္တုိျဖင့္
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အမွတ္ထင္ ညႊန္ျပသည္။ သူ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ ေလွ်ာက္
လာခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး၏ ႐ံုးခန္း၀တြင္ " အဲလက္စ္ ဖေလာရင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၊
တံခါးေခါက္ၿပီးမွ၀င္ပါ"

ဟူသည့္

စာတန္းကေလးခ်ိတ္ထားသည္။

တံခါး

ေခါက္ၿပီးမွ

ကၽြန္ေတာ္ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေန၏။ အတြင္းဘက္မွ ဖြင့္ထားတယ္။ ၀င္ခဲ့ပါ" ဟူသည့္ အသံ
ထြက္လာသည္။ စိတ္တုိမာန္တုိႏွင့္ေျပာသည့္ အသံမ်ိဳးမ်ားလားဟု ကၽြန္ေတာ္ သံသယ
ျဖစ္လုိက္မသ
ိ ည္။
ဧရာမ

စားပဲြႀကီးတြင္

လူပုပုေသးေသးကေလးတစ္ေယာက္

ထုိင္ေနသည္ကုိ

ေတြ႕ရ၏။ ဦးေခါင္းႀကီးႀကီး ေပၚမွ ဆံပင္ေတြမွာ ျဖဴေဖြးေနၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ေသေသသပ္သပ္
ၿဖီးသင္ထား၏။ အသားေရာင္ က ေနေလာင္ ထားသည့္ႏွယ္။ ပါး႐ုိးျမင့္ျမင့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာကမူ
ႏုပ်ိဳ႐ႊင္ပ်လ်က္။

သူ႔ဆံပင္ေတြကုိ

စြန္႔ခြာသြားခဲ့သည့္

ပ်ိဳမ်စ္

ႏုငယ္ျခင္းသည္

သိမ္းငွက္ႏႈတ္သီးႏွင့္ တူသည့္ ႏွာေခါင္းေအာက္မွ ႐ႊင္ခ်ိဳခ်ိဳ ႏႈတ္ခမ္းအစံုတြင္ ေနရာယူထား
ဆဲ။ ျပဴးက်ယ္က်ယ္ အညိဳေရာင္ မ်က္လံုးမ်ားက ထူးထူးဆန္းဆန္း အရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိ
႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိထား သလုိ တဖ်တ္ဖ်တ္ လႈပ္႐ွားေန၏။
စားပဲြဆိသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္သြားေတာ့ ဆရာႀကီးက ႏႈတ္ဆက္ဖုိ႔ ထ ရပ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ သူ႔အရပ္မွာ ကုလားထုိင္ေပၚတြင္ ထုိင္ေနစဥ္ကထက္ သိသိသာသာ ျမင့္မလား။
သည္ေတာ့မွ ဆရာႀကီးမွ အရပ္ပု႐ံုမက ခါးပါ အနည္းငယ္ ကုန္းေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္
သတိထားမိသည္။ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုကမူ ေသသပ္သည္။ စားပဲြႏွင့္ ႐ံုးခန္းမွာလည္း
႐ွင္းသန္႔ေျပာင္လက္ကာ ျပင္ပ၀န္းက်င္ႏွင့္ တျခားစီ။ ဆန္႔ေပးလာသည့္ သူ႔လက္ေခ်ာင္း
မ်ားက ျမဴေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ႏွင့္ သန္မာေတာင့္တင္း၏။ ၿပီးမွ အၿပံဳးျဖင့္ ပဋိသႏၶာရ ျပဳသည္။
" ဆရာ ဘရိတ္၀ိတ္ မွတ္တယ္၊ ဟုတ္စ၊ က်ဳပ္တုိ႔ ေမာင္ရင့္ကုိ ေမွ်ာ္ေနၾကတာ။ ကဲ ...
ထုိင္" ဆရာႀကီးသည္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကုိ တန္းတူ တရင္းတႏွီး
ဆက္ဆံတတ္ေၾကာင္း

ေနာင္တြင္

ကၽြန္ေတာ္သိလာသည္။

ဘယ္ေတာ့မွ

ဟိတ္ႀကီးဟန္ႀကီး မ႐ွိ။
လက္ဆဲႏ
ြ ႈတ္ဆက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္၀င္ထုိင္သည္။ တရင္းတႏွီး ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ေဖာ္ရ
သည့္အတြက္ ဆရာႀကီး ကုိ စိတ္ထဲက ၾကည္ညိဳလုိက္မိ၏။ ဆရာႀကီးက စားပဲြေပၚမွ
ေသတၱာကေလးကုိ ဖြင့္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စီးကရက္တည္သည္။ သူကုိယ္တိင
ု ္လည္း
တစ္လိပ္ယူသည္။ ႏွစ္ေယာက္သား မီးညႇိၾကၿပီးမွဆရာႀကီးက ကုလားထုိင္ေနာက္ေက်ာကုိ
မွီကာ စကားစသည္။
စာမ်က္ႏွာ-5

"ေတာ္ေတာ္ ႐ွာရေသးလား၊ ေက်ာင္းက ေခ်ာင္က်ေတာ့ တခ်ိဳ႕မလာတတ္ၾကဘူး"
" ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေရာက္လာပါတယ္ ဆရာႀကီး၊ တုိင္းပညာ၀န္႐ံုးက
ေသေသခ်ာခ်ာ ညႊန္လုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်"
"ေတာ္ေသးတာေပါ့ေလ၊ ဆရာ့ကုိ ရတာ က်ဳပ္တို႔ သိပ္ ၀မ္းသာေနၾကတယ္၊ ဆရာလည္း
ဒီေက်ာင္းမွာ ေပ်ာ္မယ္ လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"
" ဟုတ္ကဲ့ ဆရာႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီအတုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ခင္ဗ်"
ကၽြန္ေတာ္က ခပ္ေလာေလာ ေထာက္ခံလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္အားထက္သန္မႈကုိ
ဆရာႀကီး ၿပံဳးၿပီး စကားဆက္သည္။
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" ကဲ ပထမဆံုး ေက်ာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကည့္ပါလား ဆရာ၊ ၿပီးမွ စကားေျပာၾကတာေပါ့၊
ေက်ာင္းကေတာ့ သိပ္ ပံုစံမက်ေသးဘူး၊ ျဖစ္သလုိ စခန္းသြားေနရဆဲေလ၊ ဆရာ ဆရာမ
အမ်ားစုကေတာ့ အဲ ဘယ္လုိ ေျပာရမလဲ၊ ေတာ္ေတာ္ကေလး ဒုကၡျဖစ္ေနၾကတယ္၊
စိတ္ႀကိဳက္သာ ေလွ်ာက္ၾကည့္ပါ၊ အေျခအေနကုိ ဆရာ ေတြ႕ရ လိ့မ္မယ္၊ အဲဒီေတာ့မွ
ဒီေက်ာင္းမွာ လုပ္ႏုိင္ မလုပ္ႏိုင္ ဆံုးျဖတ္ေပါ့၊ ေန႔လယ္စာ စားၿပီးမွ ဆရာနဲ႔ ျပန္ ေတြ႕ၿပီး
စကားေျပာၾကတာေပါ့၊ မေကာင္းဘူးလား" ေျပာေျပာဆုိဆုိ ထ ရပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
တံခါး၀ထိ ပုိ႔ေပးသည္။ စိတ္လႈပ္႐ွားေနသည့္ ကေလး တစ္ေယာက္လုိ ဆရာႀကီး၏
မ်က္၀န္းမ်ားက တဖ်တ္ဖ်တ္ ကခုန္လ်က္။ တံခါးကုိ ေနာက္ျပန္ပိတ္ၿပီး ႐ံုးခန္း ျပင္ သုိ႔
ကၽြန္ေတာ္

ထြက္ခဲ့သည္။ဆရာႀကီး

႐ံုးခန္းထဲမွ

ထြက္လာၿပီး

ေလွကားအတုိင္း

ျပန္ဆင္းလာခဲ့သည္။ ခန္းမေဆာင္သုိ႔ သြားရာ လမ္း တစ္ဖက္စီ တြင္ စာသင္ခန္းမ်ား
႐ွိၾက၏။ ပထမဆံုးေတြ႕သည့္ စာသင္ခန္း၀တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ခဏ ေတြ ရပ္ေန မိ၏။
ဘာဆက္လုပ္ရမွန္း မသိသျဖင့္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ေနစဥ္ အခန္းတံခါး ၀ုန္းခနဲ
ပြင့္လာၿပီး

အရပ္

ျမင့္ျမင့္၊

ဆံပင္နီနီႏွင့္

တစ္ေယာက္

ေက်ာင္းသူကေလး

ေျပးထြက္လာသည္။ သူ႔ေနာက္ မွ ႏွစ္ေယာက္ အေျပးအလႊား ထြက္လုိက္လာသည္။ စႀကၤံ
လမ္းက က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးျဖစ္၍ သူတုိ႔ သံုးေယာက္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ၀င္တုိက္မိမလုိ
ျဖစ္သြားၿပီး

ေ႐ွ႕ဆံုးတစ္ေယာက္မွာ

တစ္ဖက္သုိ႔

ယိုင္သာြ း

သည္။

ကၽြန္ေတာ္က

ေမာ္ၾကည့္ၿပီး

ေဆာရီးဟု

လက္ေမာင္းကုိ လွမ္းဆဲြၿပီး ထိန္းေပးလုိက္ရ၏။
ခ်ာတိတ္မေလးက
ေတာင္းပန္ကာ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိတစ္ခ်က္

စႀကၤံတစ္ေလွ်ာက္

ေျပး

ထြက္သြားသည္။

က်န္ႏွစ္ေယာက္က

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေၾကာင္ ၾကည့္ေနၿပီးမွ တစ္ဆက္တည္း စာသင္ခန္းထဲသုိ႔ ျပန္ေျပး၀င္သြား
သည္။

တံခါးကုိ၀ုန္းခနဲေဆာင့္ပိတ္သာြ း၏။

ဘာဆက္လုပ္ရမွန္း
ရပ္စဥ္းစားၿပီးမွ

မသိဘဲ

ကၽြန္ေတာ္

အခန္းအေျခအေနကုိ

မေမွ်ာ္လင့္သည့္

အျဖစ္ေၾကာင့္

ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္ေန၏။

သိခ်င္လာသျဖင့္

၀င္ၾကည့္ဖုိ႔

ခဏ

ကၽြန္ေတာ္

ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ တံခါးကုိ အသာေခါက္ၿပီး တြန္း၀င္သြားသည္။
အခန္းထဲတင
ြ ္

လက္ပံပင္

၀င္လာသည္ကုိ

ဘယ္သူမွ

သတိ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ငဲ့ၾကည့္ၾကသည္။

ဆက္ရက္က်သလုိ
မထားမိၾက။

ျဖစ္ေနသျဖင့္

အတန္ၾကာမွ

အတန္းထဲတြင္

ကၽြန္ေတာ္

တစ္ေယာက္ခ်င္း

ဆရာႏွင့္

တူသူဟူ၍
စာမ်က္ႏွာ-6

တစ္ေယာက္တေလမွ် မ႐ွိ။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအားလံုး ေလးဆယ္ခန္႔ ႐ွိမည့္
စာသင္ခန္းျဖစ္၏။ သူတုိ႔သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ၿပီ။ သူတုိ႔၏ ခႏၶာ
ကုိယ္အစိတ္အပုိင္း မ်ားကုိ ၾကည့္ၾကည့္၊ သူတုိ႔ ၀တ္စားဆင္ယင္ထားၾကပံုကုိ ၾကည့္ၾကည့္
ကေလးဘ၀က လြန္ေျမာက္လာၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေန၏။
သူတုိ႔သည္ အခန္းထဲတြင္ ဟုိတစ္စု၊ သည္တစ္စု စုေ၀းကာ ေအးေအးလူလူ
စကားေတြ ေဖာင္ဖဲြ႕ေနၾက၏။ အခ်ိဳ႕ က အခန္းေထာင့္႐ွိ မီးဖုိနားတြင္ ရပ္လ်က္။ အခ်ိဳ႕က
ကုလားထုိင္ေတြ၊

စားပဲေ
ြ တြေပၚတြင္

ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းကုိ

ေျခပစ္လက္ပစ္

၀တ္မထားၾက။

ထုိင္လ်က္။

မိန္းကေလးမ်ားက

အမ်ားစုက

ခႏၶာကုိယ္အေပၚပုိင္းကုိ
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အတတ္ႏုိင္ ဆံုးပံုေပၚေအာင္ ကုိယ္က်ပ္ ဆြယ္တာမ်ား ၀တ္ထားၾက၏။ ဆံပင္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး
အဖံုဖံု ထံုးဖဲြ႕ထားၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔႐ွင္းမႈကုိေတာ့ သိပ္ဂ႐ုစုိက္ၾကပံု
မေပၚ။

ေယာက္်ားေလးမ်ားက

တီ႐ွပ္ကုိ

အက်ႌ

ၾကယ္သီး

မတပ္ဘဲ

ဂ်င္းေဘာင္းဘီကုိယ္စီျဖင့္။ မ်က္ႏွာျပားျပား၊ မွဲ႕ယင္ေခ်း သဲ့သဲ့ႏွင့္ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္
သူတုိ႔အထဲမွ ထလာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေလွ်ာက္လာသည္။
"ဆရာဟက္ကမန္းရဲ႕ ဧည့္သည္လားဟင္၊ ဆရာေတြ အခန္းထဲမွာ႐ွိမယ္ထင္တယ္၊
ဆရာက မွာထားတယ္၊ ကၽြန္မတုိ႔ အားလံုး ၿငိမ္ၿပီဆုိမွ သူ႔ကုိလာေခၚတဲ့" ေျပာေရးဆုိခြင့္
႐ွိသူအျဖစ္
အားလံုး

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္
က

ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး

ေထာက္ခံသည့္

သေဘာျဖင့္

႐ွင္းျပေနသည့္

မိန္းကေလးေနာက္မွ

ေက်ာင္းသူကုိ
၀ုိင္းလုိက္လာၿပီး

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ စု႐ံုး လုိက္ၾကသည္။ သူတုိ႔အမူအရာက ထီမထင္သည့္
ေက်ာင္းေတာ္သူ ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ားပံုစံ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘုရားတလုိက္မိ၏။ လြယ္ပါလား။
တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္
ေျပာၾကျပန္သည္။

ႂကြက္စီႂကြက္စီႏွင့္
ၿပီးေတာ့

႐ုတ္ျခည္း

နားေထာင္သူမ႐ွိဘဲ
ရပ္သြားကာ

အလုအယက္

ကၽြန္ေတာ့္ကုိအေလာတႀကီး

၀ုိင္းေမးၾကသည္။
"ခင္ဗ်ားက ဆရာအသစ္လား"
"ဆရာဟက္ကမန္းေနရာကုိ ၀င္မွာလား"
"ဆရာ ဟက္ကမန္းက တကယ္သြားေတာ့မွာလားဗ်"
ပထမဆံုး

မိန္းကေလး၏

ေမးခြန္းကုိသာ

ကၽြန္ေတာ္ေျဖၿပီး-"

ကဲ

ဆရာေတြအခန္းကုိ သြားလုိက္ဦးမယ္"ဟု ေျပာကာ သူတုိ႔အခန္းထဲမွ လစ္ထြက္ခဲ့၏။
သည္အေတြ႕အႀကံဳ

ေၾကာင့္

စိတ္ကူး႐ုပ္ပံုထဲမွ

အတန္း

ကၽြန္ေတာ္
သည္

တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြားသည္။
ခု

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ့္

ေတြ႕ခဲ့ေသာ

တိရစၦာန္

ေလွာင္အိမ္ႏွင့္တူသည့္ အတန္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ စားပဲ၊ြ ကုလားထုိင္ေတြ စီစီညီညီႏွင့္။
အတန္းထဲမွ

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားေတြက

သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕

ကေလးေတြ၊

ဗုိင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ ကေလးေတြး။ ဆရာ ဟက္ကမန္းဆုိသူသည္ ဘယ္လုိလူလဲ၊
သည္လုိ

အတန္းမ်ိဳးကုိ

သည္းခံႏုိင္သည့္

ဆရာသည္

ဘယ္လုိဆရာမ်ိဳးလဲ၊

သည္ေက်ာင္းကေေကာ သည္လုိ အျဖစ္မ်ိဳးကုိ လက္ခံထားသည္လား၊ သည္အသုိက္
အ၀န္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာယိမ္းလုိက္ ဘသားယိမ္းလုိက္ လုပ္ေနႏုိင္ပါမည္လား။
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သည္အေတြးေပါင္းစံုျဖင့္
ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့၏။

ဆရာမ်ားအခန္း

စႀကၤံလမ္းတြင္

႐ွိမည္ထင္ရာသုိ႔

ေစာေစာက

ကၽြန္ေတာ္

ေျပးထြက္သြားသည့္

ေက်ာင္းသူကေလး ျပန္ေျပး၀င္လာသည္။ ျမင္းၿမီးဆံပင္ နီၾကန္ၾကန္ ဦးေခါင္းေပၚတြင္
လႈပ္ကာ

၀ဲကာျဖင့္၊

ဖံြ႕ၿဖိဳးစတင္ႀကီးႏွစ္လံုးက

နိမ့္တံုျမင့္တံု။

ေစာေစာက

သေဘာမေပါက္ခဲ့သည့္ ဆရာႀကီး၏ မွတ္ခ်က္ကုိ ကၽြနေ
္ တာ္ တျဖည္းျဖည္း ရိပ္မိစ
ျပဳလာၿပီ။

တစ္ေက်ာင္းလံုးရဲ႕

စႀကၤံထိပ္တည့္တည့္တြင္
အခန္းတံခါး
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လွမ္းျမင္ရ၏။

ျဖစ္သည္။

ပြင့္လ်က္သား

အေလာင္းေကာင္

ပံုစံကုိက

တစ္ခု

ဆံပင္ထူထူ၊

ေလွကားထစ္

ေတြ႕ရသည္။
လုိ

တစ္မ်ိဳးပါလား။

အစန္႔သား

ဆရာမ်ားအခန္းမွာ

အနည္းငယ္ကုိ

တက္ရေသး၏။

ပက္လက္ကုလားထုိင္တစ္လံုးေပၚတြင္
ထုိင္ေနသည့္

ဗလေကာင္းေကာင္း၊

၀တ္ပံု

လူ႐ြယ္တစ္ေယာက္ကုိ

စားပံုက

မေသမသပ္ႏွင့္။

ဂ်ာကင္အက်ႌအေဟာင္းကုိ တံေတာင္ဆစ္ႏွင့္ လက္ေကာက္၀တ္တြင္ သားေရခ်ပ္ မ်ားျဖင့္
ဖာေထးထားသည္။

ကၽြန္ေတာ္

၀င္သြားေတာ့

သူက

ေခါင္းေထာင္ၾကည့္ၿပီး-

"သားသတ္႐ံုထဲကုိ သုိးတစ္ေကာင္ ၀င္လာျပန္ပါၿပီဗ်ား၊ အဲဒီသုိးကေတာ့ သုိးမည္းလုိ႔
ေျပာရမယ္" သူ႔ကုိယ္ပုိင္ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္ အတြက္ သူ႔ဘာသာသူ သေဘာက်ၿပီး
သြားေတြအားလံုး

ေပၚလုနီးပါး

ၿပံဳးလုိက္၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္

ပင္ကုိအားျဖင့္

သြားေတြက

စိတ္ဆက္သူျဖစ္ပါသည္။

မညီမညာ၊

၀ါၾကန္႔ၾကန္႔။

ယင္နားခံခ်င္သူမဟုတ္ပါ။

သုိ႔ေသာ္ စိတ္႐ွည္႐ွည္ ထားဖုိ႔၊ စိတ္ကုိထိန္းဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အတန္ပင္
ၾကာခဲ့ၿပီ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား ျမင္ျမင္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းသည့္ အႏွီသေကာင့္သား
အားနကမၸတိျပန္ၾကည့္ရင္း- " က်ဳပ္နာမည္ ဘရိတ္၀ိတ္၊ တုိင္းပညာေရး႐ံုးက လာခဲ့တာ "
" ေၾသာ္ ... လက္စသတ္ေတာ့ ဆရာသစ္ကုိး၊ အင္း ... ေပါက္လႊတ္ပဲစားေတြကုိ
ထိန္းတဲ့ေနရာမွာ ဟက္ ကမန္း ထက္ ကံေကာင္းပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းရမွာေပါ့ေလ "
" က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားကုိ ဟက္ကမန္းေအာက္ေမ့ေနတာ၊ ကေလးေတြက ဆရာဟက္ကမန္း
ဒီအခန္းထဲမွာ ေစာင့္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္လုိ႔"
" လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္မိနစ္ေလာက္အထိေတာ့ ႐ွိတယ္၊ ခုေတာ့ အၿမီးကုပ္ၿပီး လစ္သြားၿပီး၊
ခုေလာက္ဆုိ တုိင္း႐ံုးမွာ သူ႔ေ၀ဒနာေတြကုိ ေၾကညာေနေလာက္ၿပီ" သူက ခပ္ၿပံဳးၿပံဳး
ေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။
"ဒါဆုိ သူ႔အတန္းကုိ ဒီအတုိင္း ပစ္ထားခဲ့တာေပါ့၊ ဟုတ္လား" ကၽြန္ေတာ့္အေမးကုိ သူက
ေအာ္ရယ္ၿပီး ေျဖသည္။
"က်ဳပ္

ေတြးၾကည့္ရင္

ေျပးၾကည့္တာထက္

မွန္ေစရမယ္၊

အဲဒီ

အတန္းဟာ

ခင္ဗ်ားအတြက္ပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ့" ထိတ္လန္႔အံ့ၾသစရာ သတင္းကုိ ကၽြန္ေတာ့္အား ေပးၿပီး သူ
ထြက္သြားေတာ့၏။

အျပန္ျပန္

ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း
တံခါးေပါက္ကုိ

အလွန္လွန္

က်န္ရစ္သည္။

ေငးၾကည့္ေနမိ၏။

သူ

အခန္းထဲတြင္

စဥ္းစားရင္း
ထြက္သြားၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

အတန္ၾကာေအာင္

အားလံုးသည္

မွန္းခ်က္

ႏွင့္

ႏွမ္းထြက္ တျခားစီခ်ည္း ျဖစ္ေနပါကလား။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္
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လက္ေျမႇာက္ အ႐ံႈးေပးတတ္သူကားမဟုတ္ပါ။ သည္ငတိကုိ စာရင္းထဲ ထည့္တြက္ဖုိ႔
မလုိပါ။

သူ႔ေၾကာင့္

အခန္းတံခါး

ကၽြန္ေတာ့္

ပြင့္လာသည္။

ဆရာမတစ္ေယာက္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔

အရပ္ျမင့္ျမင့္၊

၀င္လာ

သည္။

ေရအျဖစ္

မခံႏုိင္ပါ။

ေ႐ႊေရာင္ဆံပင္ႏွင့္

နဂုိလွသည့္

ခပ္ေခ်ာေခ်ာ

ကုိယ္ေနဟန္မွာ

ခပ္က်ပ္က်ပ္

၀တ္ထားသည့္ ေဘာင္းဘီေၾကာင့္ ပုိ၍ ေပၚလြင္ေန၏။ မ်က္ႏွာတြင္ က်က္သေရအ႐ွိဆံုးမွာ
မီးခုိးေရာင္ မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ ေသသပ္လွပသည့္ ၿပံဳးေယာင္ေယာင္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားျဖစ္၏။
ဆံပင္ကုိမူ လူႀကီးဆန္ဆန္ ႐ုိး႐ုိး ယဥ္ယဥ္ ေခြထံုးထားသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကုိ တန္းတန္း
မတ္မတ္

ေလွ်ာက္လာ၏။

လက္တစ္ဖက္ကုိ

နဂုိၿပံဳးႏႈတ္ခမ္းမ်ားကုိ

ဆန္႔တန္းလ်က္
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ပုိၿပံဳးလ်က္္- "တုိင္း႐ံုးက ပုိ႔ုလုိက္တဲ့ ဆရာအသစ္ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္"
"ဟုတ္ကဲ့ ... ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ဘရိတ္၀ိတ္ပါ"
"ကၽြန္မက မစၥက္ ကေရ႕စ္ေဒးလ္အီဗန္ပါ။ အဘုိးႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးၿပီလား"
အမ်ိဳးသမီး၏

အသံက

ခပ္တုိးတုိး။

သုိ႔ေသာ္

႐ႊင္သည္၊

လြင္သည္။

"မစၥတာ ဖေလာရင့္ကုိ ေျပာတာပါလားခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ၿပီးပါၿပီ၊ ဆရာႀကီးက
ေက်ာင္းရဲ႕ အေျခအေနကုိ အကဲခတ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေလွ်ာက္ၾကည့္ခုိင္းထားပါတယ္
ဆရာမ"
"ကေလးေတြကုိေရာ ဆရာ ေတြ႕ၿပီးၿပီလား"
" ဒီဘက္ကုိ ေလွ်ာက္လာရင္း မစၥတာ ဟက္ကမန္းရဲ႕ အတန္းကုိ ခဏ ၀င္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္"
" ဟုတ္လား ခပ္ဆုိးဆုိးကေလးေတြလုိ႔ ဆရာ မထင္ဘူးလား၊ ကၽြန္မက အဲဒီအတန္းမွာ
အိမ္တင
ြ ္းမႈသိပၸံ

သင္ရတယ္၊

သိပၸံနည္းက်က်

သင္လုိ႔

မရပါဘူး

ဆရာ၊

အိမ္တင
ြ ္းမႈဆန္ဆန္ပဲ သင္ရတယ္ေလ"
စကားေျပာေနရင္း သူ႔လက္က ဇယ္ဆက္သလုိ အလုပ္႐ႈပ္ေန၏။ မီးလင္းဖုိေပၚတြင္ တခ်ိဳ႕၊
ျပတင္းေပါက္
လက္ဖက္ရည္

ေပါင္ေပၚတြင္

တခ်ိဳ႕၊

ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္

ပန္းကန္ေတြကုိစုၿပီး

အခန္းေထာင့္မွ

တခ်ိဳ႕

ျပန္႔က်ဲေနသည့္

လက္ေဆးေႂကြကန္ထဲ

ထည့္ေနသည္။
ေႂကြကန္ေပၚမွ ေရေႏြးပုိက္ေခါင္းကုိ ဖြင့္ခ်ၿပီး ပန္းကန္ေတြ ေဆးေနရင္း ဆရာမ
စကားဆက္ေျပာသည္။

ပန္းကန္ခ်င္း

ထိသံေတြ

တခၽြင္ခၽြင္ျဖင့္။

" တခ်ိဳ႕ ဆရာေတြက ကေလးေတြထက္ေတာင္ ဆုိးၾကေသးတယ္ ဆရာရဲ႕။ ၾကည့္ေလ၊
ေသာက္ တဲ့ ေနရာမွာ ပန္းကန္ေတြကုိ သည္အတုိင္း ခ်သြားတာပဲ။ ေၾသာ္ ... ဆရာ၊
ထုိင္ေလ"

ကၽြန္ေတာ္

၀င္ထုိင္လုိက္၏။

ေဆးၿပီးသား

ပန္းကန္ေတြကုိ

အ၀တ္ႏွင့္

သုတ္ေနသည့္ ဆရာမကုိ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ " ဆရာလုပ္သက္ ေတာ္ေတာ္ရၿပီလား"
" ဟင့္ အင္း ... ဒါ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုးရတဲ့ အလုပ္ပါ ဆရာမ"" အုိ ... " ဆရာမ
မ်က္ခံုးေတြ ျမင့္တက္သြားၿပီး "ဒါျဖင့္ အရင္ဘာလုပ္သလဲဟင္" " ကၽြန္ေတာ္ ေလတပ္က
ထြက္လာတာပါ၊

ဘာျပဳလုိ႔ပါလဲ

ဆရာမ"

"

အုိ

...

ဘာရယ္လုိ႔

မဟုတပ
္ ါဘူး၊

႐ွင့္ၾကည့္ရတာ တစ္မ်ိဳး ထူးျခားေနလုိ႔ပါ။ ေန႔လယ္စာ စားၿပီးမွ ျပန္မွာ မဟုတ္လားဟင္ "
"

ဗ်ာ

...

ကၽြန္ေတာ့္မွာ

ဘာအစီအစဥ္မွ

မ႐ွိပါဘူး၊

ဆရာမတုိ႔

စားတဲ့
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အစဥ္အလာ႐ွိရင္လည္း

စားတာေပါ့"

"

ဟုတ္ၿပီ၊

ဒါဆုိ

ကၽြန္မ

႐ံုးခန္းကုိ

ေျပးၿပီး

ေက်ာင္းစာေရးနဲ႔ ညႇိလုိက္ဦးမယ္၊ အဆင္ေျပမွာပါ။ ဆရာ ဒီအခန္း ထဲမွာ ပဲ ေစာင့္ေနေလ၊
အားလပ္ခ်ိန္နီးပါၿပီ၊

တျခားဆရာေတြနဲ႔

ေတြ႕လုိက္ဦးေပါ့၊

သြားမယ္ေနာ္"

တံခါးကုိ အသာ ေနာက္ျပန္ပိတ္ၿပီး ဆရာမ ထြက္သြားသည္။
အခန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ အကဲခတ္လုိက္သည္။ စာအုပ္ေတြ ဟုိတစ္ပံု၊ သည္တစ္ပံုႏွင့္
႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေန၏။ နံရံ ကပ္ဗီ႐ုိမွာ ပြင့္လ်က္။ ဗီ႐ုိထဲတြင္ အားကစားပစၥည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္
ႁပြတ္သိပ္စုၿပံဳေန၏။

ေဘာလံုးေတြ၊

တင္းနစ္႐ုိက္တံေတြ၊

လက္ေ၀ွ႕ထုိးသည့္

လက္အိတ္ေတြ၊ အားကစား၀တ္စံုေတြျဖင့္ ႐ႈပ္ပြေန၏။ မီးလံုး၀မ႐ွိသည့္ မီးလင္းဖုိထဲတြင္
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စီးကရက္တုိေတြ ပစ္ထည့္ထားသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ႏႈတ္ခမ္းနီစေတြျဖင့္။ နံရံတစ္ဖက္တြင္
ထီးေတြ၊

ကုတ္အက်ႌေတြ၊

လက္တန္းကုလားထုိင္

လက္ေပြ႕အိတ္ေတြ

ႏွစ္လံုးႏွင့္

တုိးလုိးတဲြေလာင္း

ပက္လက္ကုလားထုိင္

ခ်ိတ္ထားသည္။

ခုနစ္လံုး၊

႐ွစ္လံုးခန္႔

နံရံတစ္ဖက္တြင္ စီခ်ထား သည္။ အခန္းလယ္မွ စားပဲြ႐ွည္ႀကီးတြင္ေတာ့ လက္တန္းမပါ
ကုလားထုိင္ေတြ ပတ္ပတ္လည္။
စီးကရက္တုိနံ႔ႏွင့္ ေအာက္သုိးသုိး အ၀တ္ေဟာင္းနံ႔မွာ အခန္းထဲတြင္ မင္းမူေန၏။
ျပတင္းေပါက္ဆီ ေလွ်ာက္သြားၿပီး တြန္းဖြင့္လုိက္သည္။ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းမွလ
ပ်က္စီးေနသည့္ ဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းႀကီးကုိ ငံု႔ၾကည့္လုိက္မိ၏။ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႀကီး၏
သံေခ်းတက္ေနသည့္ ၿခံစည္း႐ုိးတစ္ဖက္တြင္ ပန္းစံုပြင့္ေနသည့္ လွလွပပ ပန္းၿခံ ကေလး။
ဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းႏွင့္

စာသင္ေက်ာင္းကုိ

အုတ္နံရံ

အျမင့္ႀကီးျဖင့္

ျခားထားသည္။

အခန္းထဲမွ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္လာခဲ့၏။ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္းသည့္ ေလွကားအတုိင္း
ဆင္းလာသည္။ ေက်ာက္တံုးမ်ား စီခင္းထားသည့္ ေက်ာင္းေ႐ွ႕ ကြက္လပ္ဆီသုိ႔ ထြက္ခဲ့၏။
ကြက္လပ္ထဲတြင္ စကၠဴအိတ္ ္စုတ္ ေတြ၊ သစ္ေသာ့သီးခံြေတြ၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ပတ္ စကၠဴစေတြ၊
သတင္းစာ အပုိင္းအျပတ္ေတြႏွင့္ ျမင္မေကာင္း ႐ႈမေကာင္း။ ေနရာတကာတြင္ အမ်ားဆံုး
ေတြ႕ရသည္ကေတာ့

တစ္႐ွဴးစကၠဴႏုကေလးမ်ား။

တစ္ေက်ာင္းလံုး

ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး

ျဖစ္ေနသည့္အလား။
ကြက္လပ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း အနံေပအစိတ္ခန္႔ ကစားကြင္းကုိ ေက်ာင္းနံရံ
အုတ္႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္
တစ္ဖက္ရပ္ကြက္မွာ
ျမင့္လြန္းသည္မုိ႔

အလ်ားလုိက္
ဆူဆူညံညံ

အဆက္အစပ္

ေဖာက္လုပ္ထားသည္။

ရပ္ကြက္ပင္
လံုး၀မ႐ွိ။

ျဖစ္၏။

ေက်ာင္း၏

သုိ႔ေသာ္

အုတ္႐ုိးေတြက

အုတ္နံရံေလးဖက္အတြင္းမွ

ေက်ာင္းမွာ

ေက်ာင္းႏွင့္မတူဘဲ ေထာင္ႏွင့္ ပုိတူေန၏။ စုိထုိင္းထုိင္း၊ မႈန္မိႈင္းမိႈင္းႏွင့္။ ကၽြန္ေတာ္
စိတ္ဓာတ္အက်ႀကီးက်သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က ေနခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းကုိ
ျပန္လည္

ျမင္ေယာင္လာ၏။

အလင္းေရာင္မ်ားမ်ား၀င္ၿပီး

ေဂ်ာ့ေတာင္းမွ
ေႏြးေႏြး

ကၽြန္ေတာ္

ေနခဲ့ရသည့္

ေထြးေထြး႐ွိလွသည့္

ေက်ာင္းမွာ
ဧရာမ

သစ္သားေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သည္။ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းသည့္ ပင္ျမင့္ပင္ ေစာက္
ေတြျဖင့္

အုပ္ေ၀

ခ်စ္တတ္သည့္

မိဘ

စိမ္းလန္းလ်က္။
မ်ား၏

ေပ်ာ္စရာသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊

ေမတၱာအေငြ႕အသက္မ်ားျဖင့္

သားသမီးမ်ားကုိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမလွပါ၏။
စာမ်က္ႏွာ-10

ခု လန္ဒန္အေ႐ွ႕ပုိင္းမွ ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္မ်ားစြာ ကြာျခားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ငယ္စဥ္ကလုိ

သည္

ကေလးေတြ

ေက်ာင္းေတာ္၀ိဟာကုိ

ျမတ္ႏုိး

တြယ္တာၾကရစေကာင္းမ်န္ သိၾကပါမည္လား။
*ကလုိင္ေခါက္သံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြး ရပ္သြားသည္။ တဆက္တည္းပင္
တ၀ုန္း၀ုန္း တဒုိင္းဒုိင္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္သံ၊ ေျပးလႊားသံမ်ားျဖင့္ အ၀ီစိ ပြက္သလုိ ဆူညံသြား၏။
မနက္ပုိင္း

ေခတၱ

ခပ္သြက္သက
ြ ္

ေက်ာင္းအားခ်ိန္ေပကိုး။

ျပန္တက္လာစဥ္

ဆရာမ်ား

ခပ္ေမွာင္ေမွာင္

အခန္းဆီသုိ႔
ေလွကားတြင္

ကၽြန္ေတာ္
စုၿပံဳတုိးေ၀ွ႕

ေျပးဆင္းလာၾကသည့္ မိန္းကေလး တစ္သုိက္ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္တုိးေတာ့သည္။ နံရံတစ္ဖက္ကုိ
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ကပ္ၿပီး

ေ႐ွာင္ေနရ၏။

မနည္းလြတ္ေအာင္

သုိ႔ေသာ္

မရ။

ကၽြန္ေတာ့္

ကုိ

အတင္းတြန္းတုိက္ၿပီး အလုအယက္ ေျပးဆင္းသြားၾကသည္။ တစ္ေကာင္ တစ္ၿမီးကမွ
ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ၾကပါ။
ကၽြန္ေတာ္ ဆရာမ်ားအခန္း ျပန္ေရာက္ေတာ့ မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္ လက္ဖက္ရည္
ေဖ်ာ္ေနသည္ကုိ

ေတြ႕ရ၏။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေမာ့ၾကည့္ၿပီး-

"ေၾသာ္

ခဏေလးေနာ္၊

လက္ဖက္ရည္ ၿပီးပါေတာ့မယ္၊ ဆရာေတြလည္း ခုပဲ ေရာက္လာၾကေတာ့မွာပါ။ ကၽြန္မ
အားလံုးနဲ႔

မိတ္ဆက္ေပးပါ့မယ္"

ဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းပ်က္ႀကီးကုိ
ၾကားထဲတြင္

ခုိတစ္အုပ္

ကၽြန္ေတာ္

ျပတင္းေပါက္ဆီသုိ႔

ေလွ်ာက္သြားၿပီး

ေငးၾကည့္ေနသည္။

အစာ႐ွာစားေနၾက၏။

အခန္းထဲသုိ႔

အပ်က္အစီးမ်ား

ဆရာ၊

ဆရာမေတြ

အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ၀င္လာၿပီး လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ၾကသည္။ အတန္းထဲက အေတြ႕အႀကံဳ
ေတြကုိ ဖလွယ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိျု မင္ေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ သာမန္
ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ အားလံုးစံုမွ ဆရာမ မစၥက္ေဒးလ္အီေန္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း
မိတ္ဆက္ေပး သည္။ ဆရာ ဆရာမ တစ္ဦးစီ၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ခပ္တုိးတုိး ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အားတံု႔အားနာ ျဖစ္ရေသးသည္။
ပထမဆံုး မိတ္ဆက္ရသည့္ ဆရာမက မစၥ ဂ်ိဳစီေဒါစ္။ ဂ်ိဳစီမွာ ဂ်ိဳဇက္ဖင္း၏
အတုိေကာက္ျဖစ္သည္။ စေကာ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္၍ က်န္းမာေတာင့္တင္းသည္။ မ်က္ႏွာကုိ
ေဆးဆုိးပန္း႐ုိက္ လုပ္မထား။ ဆံပင္ကုိ တုိတုိ ညႇပ္ထား၏။ ေယာက္်ား႐ွပ္အက်ႌကုိ
၀တ္ထား၏။ ထြားက်ိဳင္းသည့္ ရင္သားမ်ားသာ မ႐ွိလွ်င္ ေယာက္်ားဆန္ေနမည္ မုခ်။
ႏႈတ္ဆက္စကားဆုိသံက

ေလးနက္ၿပီး

မစၥယူဖီနီးယားဖီးလစ္။

အသက္ငယ္သည္။

ကေလးတစ္ဦး

ပံုစံမ်ိဳး။

၏

႐ႊင္သည္။

ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ

စုတ္ခၽြတ္းခၽြန္းႏွင့္။

မ်က္လံုးမ်ားက

မႏူးမနပ္

အားငယ္ေနပံု။

ေက်ာင္းသူ

တစ္စံုတစ္ရာကုိ

အားကုိးအားထား ႐ွာေနပံု။ ဖံြ႕ဖံြ႕ ထြားထြား မရွိလ်သည့္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ မိးခုိးေရာင္၀တ္စံုျဖင့္
ဆင္ျမန္းထား၏။

ေစာေစာက

ကၽြန္ေတာ္

ေတြ႕ခဲ့သည့္

ေက်ာင္းသူတခ်ိဳ႕ေလာက္ပင္

ထြားထြားက်ိဳင္းက်ိဳင္း မ႐ွိ။
သီအုိ၀က္စတန္ အလွည့္ေရာက္ေတာ့ ေဖာ္ေဖာ္ေ႐ြေ႐ြ ၿပံဳးျပသည္။ သုိ႔ေသာ္
၀ါၾကန္႔ၾကန္႔ မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ား ထဲမွ အၿပံဳး၏ ေနာက္ကြယ္အထိ လွမ္းၾကည့္ဖုိ႔ေတာ့
မလြယ္လွ။ " ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေထာင္စုထဲကုိ မစၥတာ ဘရိတ္၀ိတ္ ၀င္လာတဲ့အတြက္
စာမ်က္ႏွာ-11

ကၽြန္ေတာ္က သိပ္၀မ္းသာေနတာဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာေစာက ဆံုၿပီးပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
ဆရာဟက္ကမန္းနဲ႔ မွားေနလုိ႔ ေလ" ဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖတ္ေမးသည္။
"ဒါထက္

အဲဒီဆရာက

ဘယ္ေပ်ာက္ေနတာလဲ"

ဆရာ

၀က္စတန္က

ဆက္႐ွင္းျပသည္။ " လစ္သြားၿပီေလ တစ္ခ်ိဳးတည္းပဲ၊ ဖေနာင့္နဲ႔တင္ပါး တသားတည္း
က်ေအာင္ကုိ

ေျပးတာ၊

အဘုိးႀကီးကုိ

ႏႈတ္ဆက္မသြားဘူးထင္တယ္"

ေတာင္

"ဘယ္တုန္းကလဲ"
"ဒီမနက္ပဲ

တစ္ခ်ိန္အားတာနဲ႔

၀င္လာတယ္ေလ၊

ကၽြန္ေတာ္

ဒီအခန္းထဲ

ကၽြန္ေတာ္

ဖတ္ေနတဲ့

၀ုန္းဒုိင္းက်ဲလုိ႔၊

ေရာက္ေနတုန္း
သတင္းစာကုိ

သူ

ဆတ္ခနဲ

ဆဲြယူတယ္၊ ကုတ္အက်ႌကုိ ခ်ိတ္က လႊားခနဲ ဆဲြခ်တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဘာမွ မေျပာဘဲ
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လစ္ထြက္သြားေတာ့တာပဲ၊
ျပန္လာေတာ့မယ္

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့

မထင္ဘူး"

မစၥက္

ဘယ္ေတာ့မွ

သူဒီေက်ာင္းကုိ

ေဒးလ္အီဗန္က

ပခံုးတြန္႔ၿပီး-

"ဒါေတြ

မဆန္းပါဘူးေလ၊ ဒီလုိပဲ ထြက္တဲ့လူ ထြက္၊ ၀င္တဲ့လူ ၀င္ေပါ့။ ကဲ ... က်န္တဲ့ ဆရာေတြကုိ
ေတြ႕ လုိက္ပါဦး" ေျပာေျပာဆုိဆုိ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကုိ ဆဲြၿပီး မစၥက္ဒ႐ူးဆီ ေခၚသြားသည္။
ဆံပင္ေတြ

တစ္ေခါင္းလံုး

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ပံုရသည္။
ဂ်ီဘေရာ္တာ

ျဖဴေဖြး

ဆရာမႀကီး

ဦးေခါင္းမွ

ေနၿပီး

ဆင္ယင္ထံုးဖဲြ႕မႈက

ေက်ာက္ေတာင္တမွ်

ေျခေထာက္ေလးမ်ားထိ
အထက္တန္း

က်သည္။

သမနိ႐ွည္သည့္

ပံုစံမ်ိဳး။

မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္က ကၽြန္ေတာ့္နားနားကပ္ၿပီး တုိးတုိးေျပာသည္။
"အေတာ္ဆံုးပဲ၊ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ေလ"
ေနာက္တစ္ေယာက္က

မစၥ

ဗီဗီယန္ကလင္တီ။

ပန္းခ်ီႏွင့္

အကသင္ဆရာမ။

အသက္ သံုးဆယ္ခန္႔။ ၀ ေသာ္လည္း ကုိယ္လံုးကုိယ္ေပါက္လွသည္။ ခပ္႐ုိင္း႐ုိင္းလွသည့္
အလွမ်ိဳး။ တရင္းတႏွီး လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္၏။ ၿပံဳးေနသည့္ သူ႔မ်က္လံုးညိဳမ်ားထဲတြင္
ကၽြန္ေတာ့္ပံုရိပ္ကုိ ျမင္ေနရ၍ တအံ့တၾသ ျဖစ္ရေသးသည္။ ႏႈတ္ဆက္သည့္ အသံက
ၾကည္လင္၏။
"ကလင္တီက

ပန္းခ်ီ

သိပ္ေတာ္တာ၊

၀င္လုပ္ေနရတယ္ေလ"
ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိ

ဒါေပမဲ့

အသံခပ္အုပ္အုပ္ျဖင့္

အျခား

ဆရာဆရာမေတြ

ထမင္းတစ္နပ္အတြက္

ေျပာေနသည့္
ၾကားနုိင္ပါ့မလား

လခစား

မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္၏
မသိပါ။

ေနာက္ဆံုး

မိတ္ဆက္ရသည့္ ဆရာမေလးက မစၥဂ်ီလိယံဘလင္းခ်ဒ္။ အလွႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယာက္်ား
တုိင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ ေလာကအျမင္မ်ား ႐ွိတတ္ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက
ကာရီဘီယံကၽြန္းတြင္

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ေတြ႕ဖူးခဲ့၏။

အၾကင္

အမ်ိဳးသမီးကုိ ကမၻာေပၚ တြင္ အလွဆံုးဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္ခဲ့သည္။
ဂ်ီလီယံဘလင္းခ်ဒ္မွာလည္း သည္လုိ အလွမ်ိဳးပုိင္႐ွင္ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္အေမာင္း
ေကာင္းေကာင္း၊ ကုိယ္လံုးသြယ္သြယ္၊ ပ်ားရည္ေရာင္အသားႏွင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့လွသည့္
ပိတုန္းေရာင္ေကသာက

အလိႈင္းလိႈင္းထလ်က္။

မိန္းမ

က်က္သေရျဖင့္

ျပည့္စံုသည့္

႐ွင္းသန္႔သန္႔အလွ မ်က္ႏွာပုိင္႐ွင္ျဖစ္ပါ၏။ မ်က္လ့ုးမ်ားက ပကတိ အနက္ေရာင္။ ဂ်ဴးေသြး
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သုိ႔မဟုတ္ အီတလီေသြး ပါပံုရ၏။ ခ်စ္စရာလည္း ေကာင္းပါ၏။ ဆရာမ ေဒးလ္အီဗန္က
ကၽြန္ေတာ့္ နားနားကပ္ၿပီး ေျပာျပန္သည္။
"သူက လူသစ္ေလ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ကမွ ေရာက္လာတာ"
အားလံုးႏွင့္

မိတ္ဆက္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ျပဳၿပီးေတာ့

လက္ေဆးေႂကြကန္အနီးမွ

ျပတင္းေပါက္နားတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သြားရပ္ေနလုိက္၏။ စာသင္ခန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ဆရာ
ဆရာမေတြ ဆက္ေျပာေနၾကသည္။ အသံ ေတြ တုိးသြားလုိက္၊ က်ယ္လာလုိက္ႏွင့္။ မစၥ
ကလင္တီက

မီးလင္းဖုိတြင္

မွီကာ

အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္

နံနက္ပုိင္း

ပန္းခ်ီသင္တန္းအေၾကာင္း ဖဲြ႕ဖဲြ႕ႏဲြ႕ႏဲြ႕ ခပ္႐ႊင္႐ႊင္ ေျပာေန၏။ ရံခါတြင္ ဆစ္ဂမန္ဖေရာ့ဒ္၏
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စိတ္ပညာ သီ၀ရီမ်ားကုိ ကုးကားလ်က္။ မစၥေဒါစ္ႏွင့္ မစၥဖီးလစ္တုိ႔က အခန္းေထာင့္တြင္
ကပ္ထုိင္ၿပီး

အျခားဆရာ

တြတ္ထုိးလ်က္႐ွိ၏။

ဆရာမေတြႏွင့္

ထုိစဥ္

မေရာခ်င္သည့္

မစၥက္ဒ႐ူးက

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ

အလား

ႏွစ္ကုိယ္ၾကား

ေလွ်ာက္လာသည္။

လွပ

သြယ္ေပ်ာင္းသည့္ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားၾကားတြင္ စီးကရက္တစ္လိပ္ကုိ ညႇပ္လ်က္။
"ဆရာ ဒီေက်ာင္းမွာ ေပ်ာ္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆရာမ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ကြယ္ "
ၾကင္နာတတ္ပံုရၿပီး အားတက္သေရာ ႐ွိလွသည့္ ဆရာမႀကီး၏ မ်က္ႏွာကုိ ေငးၾကည့္ရင္း
ဘာမွ ျပန္မေျပာဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ၿပံဳးေနလုိက္သည္။
"ဆရာမတုိ႔ေက်ာင္းမွာ

ေယာက္်ားဆရာေတြ

သိပ္မၿမဲၾကဘူးကြယ့္၊

ႏွစ္လံုးေပါက္

လုပ္တဲ့ဆရာ ခပ္႐ွား႐ွား ရယ္၊ ေက်ာင္းသားကေလးေတြရဲ႕ ဒဏ္ကုိ မခံႏိုင္ၾကဘူးေလ၊
ေက်ာင္းသားႀကီးေတြက

ပုိဆုိးတာေပါ့ေလ၊

သူတုိ႔တစ္ေတြကုိ

ထိန္းဖုိ႔

ဆရာမတုိ႔ေက်ာင္းမွာ အမ်ိဳးသားဆရာေတြ သိပ္လုိတယ္ကြယ့္" ဤတြင္ မစၥကလင္တီ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လာၿပီး-"ဘာတဲ့ အမ်ိဳးသားဆရာ ဆုိလား ၾကားလုိက္လုိ႔" ဟု
ၿပံဳးစိစိႏွင့္ ေျပာကာ လက္ေဆးေႂကြကန္ကုိ တင္တစ္ျခမ္း တင္ၿပီး ထုိင္သည္။
"ဆရာမက

ေျပာေနတာပါကြယ္၊

ဆရာဘရိတ္၀ိတ္ကုိ

ေယာက္်ားဆရာေတြ

ဆရာမတုိ႔ေက်ာင္းမွာ သိပ္လုိတဲ့ အေၾကာင္းေလ၊ ဆရာ ဟက္ကမန္း ထားသြားတဲ့
အတန္းကုိ ထိန္းဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ခက္မလဲ" " ဆရာမေရ ... ခက္တဲ့အေၾကာင္းေတြ
ေျပာရရင္ေတာ့

အမ်ားႀကီးပဲေပါ့။

အခက္အခဲေတြကုိ

ေျပာရဦးမယ္"

ကၽြန္မကလည္း
ဆရာမ

ဆရာအသစ္ကုိ

ကလင္တီ၏

ရယ္သံက

ကၽြန္မရဲ႕

ပြင့္လင္းသည္။

ခ်ိဳသာသည္။ တရင္းတႏွီး႐ွိသည္။
မစၥက္ဒ႐ူးက ရယ္ၿပီး -" ကလင္တီကလဲကြယ္၊ ဆရာ့ကုိ အဲလုိ မက်ီစားပါနဲ႔။ သူ႔ကုိ
တုိ႔စည္း႐ံုးရမွာကြယ့္၊

လန္႔ေအာင္

မလွန္႔ရဘူးေလ"

"အုိ

ဆရာမရယ္၊

ေစာေစာေျပာေရာေပါ့၊ ဆရာ့ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေက်ာင္းမွာ လုပ္ခ်င္လာေအာင္ ေျပာစရာေတြ
ကၽြန္မမွာ အမ်ားႀကီး႐ွိတာေပါ့" အမူအရာကလည္း အားတက္သေရာ႐ွိ၏။ ႏႈတ္ခမ္းကုိ စု၊
မ်က္ခံုးတြန္႔ကာ ေျပာေနျခင္း။ ခပ္တည္တည္ေနဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း သူ႔ကုိ ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္
မၿပံဳးဘဲ မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ မစၥကလင္တီ မ်က္ႏွာပုိးသတ္ၿပီး စကားဆက္သည္။
"ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဆရာ၊ ဒီမွာ လုပ္မယ္ မဟုတ္လားဟင္"
"ဟုတ္ကဲ့ ... လုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ထင္တယ္ ဆရာမ"
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ကၽြန္ေတာ္

မတင္မက်

ျပန္ေျပာလုိက္ပါသည္။

ဖိတ္ေခၚေနျခင္းအတြက္

ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ

စင္စစ္

က်ိတ္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေက်နပ္ေန၏။

လက္လႊတ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း

ဂ႐ုတစုိက္

သည္အလုပ္ကုိ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္

ကၽြန္ေတာ္

အသိဆံုး မဟုတ္လား။ သုိ႔ေသာ္ သည္ဆရာမ တစ္သုိက္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ၀င္ၿပီး
စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ကလိခ်င္သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မေရမရာ တမင္
ေျဖလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိစဥ္ အတန္းတက္ ေခါင္းေလာင္းသံ ျပန္ၾကားရသည္။ မစၥကလင္တီက "
ေကာင္းပါေလ့ ဆရာရယ္ " ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိ ေႂကြကန္ေပၚမွ ေလွ်ာဆင္းၿပီး အခန္းထဲမွ
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ခပ္သုတ္သုတ္ ထြက္သြားသည္။ အျခား ဆရာ ဆရာမမ်ားလည္း မစၥကလင္တီ ေနာက္မွ
လုိက္ထြက္သြားၾကသည္။ မစၥ ဘလင္းခ်ဒ္ တစ္ေယာက္သာ သူ႔ ကုလားထုိင္နံေဘး
ၾကမ္းျပင္ေပၚမွ

ေလ့က်င့္ခန္း

စာအုပ္မ်ားကုိ

အမွတ္ျခစ္ရင္း

က်န္ေနရစ္သည္။

အခန္းထဲတြင္ ႐ုတ္ျခည္း တိတ္ဆိတ္ က်န္ရစ္၏။ ဆရာမ၏ စာ႐ြက္လွန္သံ၊ ခဲတံျခစ္သံမွာ
ပို၍ က်ယ္ေလာင္ လာသလုိ ထင္ရ၏။ အတန္ၾကာမွ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ငဲ့ၾကည့္ညပီး "ထုိင္ပါလား ဆရာရဲ႕"
ကၽြန္ေတာ္

သူ႔နံေဘးမွ

ကုလားထုိင္ဆီသုိ႔

ေလွ်ာက္သြားၿပီး

ထုိင္သည္။

"ဒါ ဆရာ ပထမဆံုးရတဲ့အလုပ္ ဟုတ္လား"
သူ႔အသံက တုိးေသာ္လည္း ၾကည္လင္သည္။ အမွတ္ျခစ္လက္စ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ကုိ
ပိတ္ၿပီး

နံေဘးမွ

စာ႐ြက္ပံုေပၚတင္သည္။

ကုလားထုိင္

ေနာက္တန္းကုိမွီသည္။

လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ေပါင္ေပၚတင္သည္။ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား မသိမသာ ေကြးလ်က္။
"ဟုတ္ပါတယ္

ဆရာမ။

ဒါထက္

ဘာျဖစ္လုိ႔

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္၀ုိင္းၿပီး

ဒါေလာက္

စိတ္ပူေနၾကတာပါလိမ့္"
"အဲဒါေတာ့

ကၽြန္မ

မေျဖႏုိင္ဘူး။

ကၽြန္မလည္း

ေရာက္တာ

မၾကာေသးဘူးေလ၊

တိတိက်က် ေျပာရရင္ သံုးရက္ပဲ ႐ွိေသးတယ္"
ခ်ိဳသာေအးျမသည့္ အသံဟု ထပ္မံအတည္ျပဳမိ၏။
"ကၽြန္မတုန္းကလည္း
နားလည္စ

ျပဳပါၿပီး

အဲဒီလုိ

ေျပာၾကတာပါပဲ၊

ေက်ာင္းက

ခုေတာ့

အေျခအေန

ဘာေၾကာင့္ဆုိတာ

မေကာင္းဘူး၊

ကၽြန္မ

ေၾကာက္စရာ

ေကာင္းေလာက္ေအာင္ကုိ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျဖစ္ေနတာ ဆရာ"
ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေျပာျပေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူ႔ခံစားခ်က္ကုိ သူ႔ဘာသာ သူ ေျပာေနသည္
ထင္ရ၏။
" ဒီေက်ာင္းမွာ ျပစ္ဒဏ္ဆုိတာ လံုး၀ မ႐ွိဘူး ဆရာရဲ႕၊ ဘယ္လုိ ပံုသ႑ာန္နဲ႔မွ မ႐ွိတာေနာ္။
ဒီေတာ့ ကေလးေတြ ကဲတာေပါ့၊ ႏႈတ္မေစာင့္လွ်ာမေစာင့္ ျဖစ္လာတာေပါ့၊ ေျပာရမယ့္
စကားမွန္း

မသိ၊

မနာသာေတြေတာင္

မေျပာရမယ့္
ပါတယ္ဆရာ၊

စကားမွန္း
ဆရာမ

မသိ။

တစ္ခါတစ္ခါမ်ား

ကလင္တီနဲ႔

ေဒးလ္

မၾကား၀ံ့
အီဗန္တုိ႔

ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ လန္ဒန္ အေ႐ွ႕ပုိင္းသူေတြ ထင္တယ္၊ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု မၿဖံဳဘူး"
"ကေလးေတြ ဒီေလာက္ပံ ထိန္းရသိမ္းရ ခက္သလား ဆရာမ"
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မလုိအပ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ေမးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာမ စကားဆက္ေျပာေစခ်င္၍ ျဖစ္၏။
ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းပလင္းမ်ား ရလုိမႈထက္ ဆရာမ၏ အသံသာသာကုိ
နားေထာင္ခ်င္ေန၏။
"မလြယ္ဘူး ဆရာ၊ တစ္ခုေတာ့ ႐ွိတာေပါ့ေလ၊ ကၽြန္မက အေတြ႕အႀကံဳ မ႐ွိေသးလို႔
ျဖစ္ခ်င္

ျဖစ္မွာေပါ့၊

ကၽြန္မေတာ့

မဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး၊

မိန္းကေလးေတြက

ဆရာမ

သူတုိ႔ဟာ

လန္႔ေနတယ္၊

လန္႔စရာေကာင္းေလာက္

တစ္ဇြတ္ထုိးႏိုင္ၾကတာ၊
မ်က္လံုးေတြဟာ

သူတုိ႔ကုိ

ေအာင္

ပုိဆုိးတယ္၊

တစ္ေယာက္ကုိ

ကေလးေတြ

ထြားက်ိဳင္းၿပီး

သိပ္

ကၽြန္မကုိ

သူတုိ႔ၾကည့္တဲ့

မတူဘဲ

သူတုိ႔ေလာက္

ၾကည့္တာနဲ႔
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အသိဥာဏ္မ႐ွိတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္တဲ့ မ်က္လံုးမ်ိဳးေတြလုိ႔ ကၽြန္မ ထင္တယ္၊
ကၽြန္မ ၀တ္ပံု စားပံုနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ ျပင္ပဘ၀ကုိသာ စိတ္၀င္စားၿပီး စာသင္တာကုိ လံုး၀
စိတ္မ၀င္စားၾကဘူးေလ"
႐ွည္လ်ားေသာ

ေျပာေနရင္း

မ်က္ေတာင္မ်ားကုိ

သူ႔အသံကေလး
ေမွးစင္းကာ

မသိမသာ

မ်က္လံုးအစံုကုိ

တုန္လာသည္။
မွိတ္လုိက္သည္။

အခန္းတံခါး ပြင့္လာၿပီး မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္ ျပန္၀င္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ
ၿပံဳးၾကည့္ၿပီး

လက္ဖက္ရည္

ပန္းကန္ေတြကုိ

သိမ္းဆည္း

ေဆးေၾကာေနျပန္သည္။

လုပ္ေနက်အလုပ္ ထင္ပါရဲ႕။ ေဆးေၾကာေနရင္း ဆရာမ စကားစသည္။
"ကလင္တီ့

အတန္းက

တျခားေက်ာင္းသူေတြ

မာဖီဆုိတဲ့
ပူညံပူညံ

ေကာင္မေလးကုိ

ျဖစ္လာျပန္ၿပီေလ၊

ေရခ်ိဳးေပးရဦးမယ္၊

သူ႔နားမွာ

ဘယ္သူမွ

မထုိင္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး၊ တခ်ိဳ႕ အေမေတြဟာ အသံုးကုိ မက်ဘူး၊ ပစ္သတ္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။
သနားပါတယ္၊ ကေလးမေလးခမ်ာ နံေစာ္ေနတာပဲ"
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏

ေ၀ဖန္ခ်က္ကုိ

ရယူလုိသည္ထင္သျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္က

-

"ကေလးမက ဘာျဖစ္တာလဲ ဆရာမ၊ ဆီး ထိန္းတာလား"
"အုိ

မဟုတ္ပါဘူး

ဆက္၀တ္တာပါ၊

ဆရာရယ္၊

ဆယ့္ေလး

အ၀တ္တစ္စံုကုိ

ႏွစ္သမီး႐ွိၿပီ။

ကုိးရက္

တကယ့္

ဆယ္ရက္

ကေလးေလး

မလဲဘဲ

တစ္ေယာက္

အတုိင္းပဲေလ၊ ေယာက္်ားဆရာ ျဖစ္ရတာ ဆရာတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ ကံေကာင္းတယ္
မွတ္လဲ၊

အဲဒီလုိ

ေက်ာင္းသူကေလးေတြအတြက္

ကၽြန္မတုိ႔

ဆရာမေတြ

ဦးေႏွာက္ေျခာက္ရတာ

သိပ္
"

ပန္းကန္ေတြ ေဆးေၾကာၿပီး လက္သုတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔႐ွိရာသုိ႔ ေလွ်ာက္လာသည္။
"

လာ

ဆရာမ

...

ဆရာ့ကုိ

ကၽြန္မပုိင္နက္

မစၥဘလင္းခ်ဒ္ကုိ

ခြင့္ပန္ၿပီး

လုိက္ျပမယ္၊

ဆရာမ

ၾကည့္မယ္မဟုတ္လား

ေဒးလ္အီဗန္

ေနာက္သုိ႔

"

ကၽြန္ေတာ္

လုိက္သြားသည္။
*အိမ္တြင္းမႈ

သိပၸံခန္းမွာ

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြ

အေပၚဆံုးထပ္တြင္
စံုစံုလင္လင္႐ွိသည္။

႐ွိသည္။

က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းႏွင့္

ဆရာမက

သူ႔အခန္းကုိ

သူ

ဂုဏ္ယူေနပံုရ၏။
ဓာတ္ေငြ႕ မီးဖုိကုိ ဖြင့္ျပသည္။ အုိးေတြ ခြက္ေတြ တင္သည့္ စားပဲြ႐ွည္ႀကီးမွာ
ေျပာင္ေနေအာင္ တုိက္ခၽြတ္ထား၏။ ေျခနင္း အပ္ခ်ဳပ္စက္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တုိ႔မွာလည္း
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သူ႔ေနရာႏွင့္သူ။

နံရံတစ္ဖက္တြင္

အံဆဲေတြ

စီရရီႏွင့္။

မီးဖုိေခ်ာင္သံုး

ပစၥည္းမ်ိဳးစံု

ထည့္ထားသည့္ အံဆဲြမ်ား။ မီးပူတုိက္ရန္အတြက္ မီးပူႀကိဳးသြယ္ဖုိ႔ ပလပ္ေပါက္ေတြလည္း
နံရံတြင္စီေနသည္။ အခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာတြင္ ခုတင္ေသးေသးကေလးတစ္ခုကုိလည္း
ေတြ႕ရ၏။ ခုတင္ေပၚတြင္ ကေလး ကၽြဲေကာ္႐ုပ္ကေလး တစ္ခု။ ခုတင္ငယ္၏ နံေဘးမွ
စားပဲြေပၚတြင္

ကေလးပစၥည္း

အသံုးအေဆာင္ေတြ။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

လုိက္ျပရင္း

ႏႈတ္မွလည္း တတြတ္တြတ္ ႐ွင္းျပေန၏။ ကေလး ခုတင္ကေလးကုိ လက္ညိဴး ထုိးၿပီး " တခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းသူေတြက်ေတာ့ အဲဒီကိစၥေတြ ကၽြန္မထက္ေတာင္ နားလည္ေနၾကတယ္
ဆရာ၊

အေတြ႕အႀကံဳ

ဘယ္ေလာက္မ်ားေနၾကၿပီလဲ

စဥ္းစားသာ

ၾကည့္ေတာ့

"

ဆရာမ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႐ွင္းလင္းေျပာျပေနစဥ္မွာပင္ အခ်က္အျပဳတ္ သင္တန္းအတြက္
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ေက်ာင္းသူ တစ္သုိက္ အခန္းထဲ ၀င္လာၾကသည္။
အားလံုးလက္ကုိ စင္စင္ေဆးဖုိ႔ ဆရာမက အမိန္႔ေပးလုိက္၏။ လက္ေဆးၿပီးေတာ့
စားပဲြတြင္ ေနရာယူၾက သည္။ ဆရာမ အခ်က္အျပဳတ္ သင္တန္းကုိ စတင္ပုိ႔ခ်သည္။
အဆင့္ျမင့္ျမင့္

သင္ၾကားေနေသာ

ဆရာမ၏

သင္တန္းကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည္။ ေက်ာင္းသူ မ်ား စိတ္၀င္စားေအာင္ ဆရာမ ေဒးလ္အီဗန္
သင္ႏိုင္ပါေပသည္။ အားလံုး ေသေသ၀ပ္၀ပ္ ႐ွိၾက၏။ ေစာေစာပုိင္းက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း
ကုိင္တြယ္ခဲ့ပံုရ၏။
ဆရာမသည္ ေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ ဆရာမလုိေရာ၊ မိခင္လုိပါ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိ သည္။
ဆရာမဟု

အေရးႀကံဳလွ်င္ အတန္းကုိ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ထိန္းမည့္

အကဲခတ္လုိက္မိသည္။စားေသာက္ခန္းႏွင့္

အားကားေဆာင္မွာ

ေအာက္ဆံုးထပ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ထားသည့္ အေဆာင္ ျဖစ္၏။ တစ္တြဲ တည္း ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀င္သြားၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ထုိင္ေနသည့္ ေခါက္စားပြဲ မ်ားႏွင့္
မလွမ္းမကမ္း တြင္ ေနရာယူလိုက္ၾကသည္။ အားလံုးစုံသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး
မစၥတာ ဖေလာရင့္ က မတ္တတ္ထၿပီး ဆုေတာင္းသည္။
"ငါတို႔အခုစားေသာက္ၾကမည့္
ေက်းဇူးေတာ္ကို

အာရုံျပဳၾက

အစားအစာအတြက္

ေလာ့"

အာမေေႏၱသံ

ၿပိဳင္တူ

ဘုရားသခင္၏
ထြက္ေပၚလာသည္။

တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ ဇြန္းသံ၊ ခက္ရင္းသံ၊ အိုးသံ၊ ခြက္သံ ေတြ ႏွင့္ အတူ ကေလးတစ္သိုက္
၏ တီးတိုးစကားသံေတြ ထုႏွင့္ ထည္ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာ၏။ စားေသာက္ခန္း တာ၀န္က်
၀န္ထမ္းမ်ားက စြတ္ျပဳတ္ပန္းကန္ေတြကို လိုက္ျဖည့္ေနသည္။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

ရွစ္ေယာက္တစ္၀ုိင္း

ထုိင္ၾကရ၏။

ႏွစ္ေယာက္က

ဟင္းလ်ာေ၀ငွဖို႔ တာ၀န္ ယူ ရသည္။ ေက်ာင္းသူမ်ားေရာ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ဒါကိုေတာ့
ကၽြမ္းက်င္ပံုရၾကသည္။

ဟင္းလ်ာ

ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြကို

ေ၀ငွဖုိ႔

သိမ္းဆည္းၿပီး

တာ၀န္

က်သည့္

စားဖိုေဆာင္

ႏွစ္ေယာက္ကပင္

၀န္ထမ္းမ်ား

လက္

သို႔

အပ္ရသည္။ စားေသာက္ၿပီးစီးၾကေတာ့ စားပြဲခင္းေတြကို ခါၿပီး ေခါက္ၾကရ၏။ ၿပီးမွ
ကိုယ့္အုပ္စုႏွင့္ကိုယ္

ဆရာႀကီး၏

သြားခြင့္ျပဳ

အမိန္႔ကို

ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး

ထုိင္ေစာင့္ေနၾကသည္။ ဆရာ ဆရာမေတြ အားလံုး စားေသာက္ၿပီး ၾကေတာ့ ဆရာႀကီးက
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မတ္တတ္

ထရပ္သည္။

ဤသည္မွာ

ကေလးမ်ားအား

ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္။

ကုိယ့္အုပ္စု ႏွင့္ကုိယ္ ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး ထြက္သြားၾကသည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္အတူ
အေပၚထပ္သို႔

ကၽြန္ေတာ္

ျပန္လိုက္လာခဲ့သည္။

အခန္းထဲ

ေရာက္သည္

ႏွင့္

မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္ အလုပ္ရႈပ္ျပန္ၿပီ။ လက္ဖက္ရည္ ေဖ်ာ္ရျပန္၏။ ျပတင္းေပါက္တြင္
သြားရပ္ၿပီး

ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းပ်က္ႀကီး

ကို

ဒုတိယအႀကိမ္

ကၽြန္ေတာ္

ေငးေနစဥ္

ေတးသြား တစ္ပုဒ္ က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚလာ၍ ဆရာ ဆရာမေတြကို ကၽြန္ေတာ္
လွည့္ၾကည့္ လိုက္သည္။ ဘာမ်ားပါလိမ့္၊ မစၥကလင္တီက ကၽြနေတာ္ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေနပံုကို
ရိပ္မိသြားဟန္

တူ၏။

အကေလ့က်င့္ခန္း

"ေန႔ခင္းပိုင္း

ေလ၊

ခန္းမေဆာင္ကို

သူတို႔တစ္နာရီက တစ္နာရီ ေလးဆယ့္ငါး အထိ သံုးခြင့္ ရၾကတယ္။ ဓာတ္စက္ေကာ
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အသံခ်ဲ႕စက္ေကာပဲေပါ့၊

တစ္ခါတေလ

ကၽြန္မနဲ႔

ဂေရ႕စ္လည္း

၀င္ကၾကတယ္၊

အဘိုးႀကီးေတာင္ ၀င္ကတဲ့အခါ ကတယ္ရွင့္"
"လူသစ္ ဆရာ ေရ၊ ခင္ဗ်ားကို သူတို႔ ခ်ိဳေျပာေတာ ခင္ဗ်"
ဆရာ ၀က္စတန္ ၀င္ေထာက္ျပန္သည္။ လူပံု က မေသသပ္သလို အသံကလည္း
ေၾကာင္စီစီႏွင့္။ သူက ဆက္ၿပီး -"ဆရာမ ကလင္တီ မတရားပါဘူးဗ်ာ၊ ေနေလာင္လို႔
အသားညိဳေနတဲ့ က်ဳပ္တို႔ဆရာသစ္ကို ဘာလို႔ ဖံုးဖံုးဖိဖိ လုပ္ေနၾကတာတံုး၊ ဒီ စိတ္မႏွံ႔တဲ့
ဟာကေလးေတြ အကသင္တန္း မွာ ဘယ္သူမွ စိတ္မ၀င္ စားဘူးဆိုတာ လူတိုင္း
သိေနတာပဲ၊ သူတို႔က သိပ္ကြက္ေက်ာ္ျမင္တာေနာ္။ အကပညာကို တတ္ခ်င္လြန္းလို႔
မဟုတ္ဘူးဗ်၊

ကိုယ္လံုး

ေယာက်္ားဆရာေတြကို

ကိုယ္ေပါက္

လွေအာင္

ဆြဲေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ

အထိ

လႈပ္ခါေနၾကတာ၊
ေရာက္ဆံုး

ဒါဟာ

ေဖ်ာ္ေျဖမႈေလ၊

သီခ်င္းေတြကို အက်ယ္ႀကီး ဖြင့္ထားတာကေတာ့ တကယ့္ ကပြဲႀကီး က်င္းပ ေနတာနဲ႔
တူေအာင္ လုပ္ထားတာ။ က်ဳပ္တို႔ ေကာလိပ္တုန္းက ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ေက်ာင္းဆင္းပြဲမွာ
ေပ်ာ္သလို ေပ်ာ္ၾကတဲ့ သေဘာေပါ့ ဗ်ာ။
"ဒုကၡပါပဲ၊ ဒီဆရာ က ေနရာတကာ ကန္႔လန္႔ခ်ည္းပဲေဟ့"
ဆရာမ

ကလင္တီက

မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

မစၥကက္ဒရူးက

စိတ္ကို

ခ်ဳပ္တည္းထားရသည့္ ေလသံျဖင့္- "အို ... သူ႔ကို အဖက္လုပ္ၿပီး နားေထာင္မေနနဲ႔၊ သူက
ရႈပ္ဖို႔ေလာက္ စိတ္ကူးေနတာ"
"ထားပါေလ၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ သြားရာလမ္းကို မလိုက္ဘဲ သူ႔ေရွ႕က
ဆရာေတြထက္ ပုိၿပီး အဆင္ ေျပေျပ ရွိပါေစ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းပါတယ္"
ဤတြင္ မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္ ၾကား၀င္သည္။
"ရွင္
၀က္စတန္"

တစ္ဖက္သားကို
ဆရာ

ဘာလို႔

၀က္စတန္က

စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္

ေျပာင္စပ္စပ္

လုပ္ေနတာလဲ

အမူအရာျဖင့္

ဆရာ

လက္ႏွစ္ဖက္ကို

အေပၚေျမႇာက္ၿပီး- "ဆရာမက ကၽြန္ေတာ့္ကို မတရားဘူး ထင္ေနတယ္ေပါ့ ဟုတ္လား၊
က်ဳပ္တို႔ အလုပ္သင့္ဆံုး အလုပ္က သူ႔ကို စိတ္ပ်က္သြားေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲ၊ ဘာျပဳလို႔
က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ဒုကၡဘံုထဲ သူ႔ကို ဆြဲသြင္းမလဲ"
"ဆရာ ဟက္ကမန္း ရဲ႕ ေနရာကို လူစားေခၚတာ ေၾကာ္ျငာထည့္ရဲ႕လား မသိဘူး"
စာမ်က္ႏွာ-17

မစၥက္ဒရူးက စကားျဖတ္ၿပီး ၀င္ေမးေတာ့မွ သူတို႔အားလံုး အာရုံ ေျပာင္းသြားၿပီး
တီးတိုးတီးတိုး ျဖစ္သြား ၾကသည္။ သည္ေတာ့မွ ဆရာႀကီးႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ဖို႔ ရွိေသးသည္ကို
သတိရၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အခန္းထဲမွ လွမ္းထြက္ခဲ့သည္။ မစၥဘလင္းခ်ဒ္က သတိရၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထြက္လုိက္လာၿပီး"ေတာ္ေတာ္ ခြက်တဲ့ ဆရာပဲေနာ္"
ထရမ္းပက္သံေတြ ၾကားထဲတြင္ မလိုတမာ ေလသံျဖင့္ ေျပာသည့္တိုင္ ဆရာမအသံက
ခ်ိဳလြင္ေနသည္။
"ဆရာ ၀က္စတန္ကို ေျပာတာလား ဆရာမ"
"ဒါေပါ့၊ တခ်ိဳ႕လည္း အလိုတူ အလိုပါ ေနမွာပါ၊ ကၽြန္မကိုသာ အဲဒီလို ေျပာရင္ ပါး
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ထရိုက္ပစ္မွာပဲ" သူ႔ေလသံ က ေျပာသလို လုပ္မည့္ ေလသံ။
"ဆရာ သူ႔ကို လန္႔ေတာ့ မလန္႔ပါဘူးေနာ္"
ကၽြန္ေတာ္

ဆရာမကို

လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္။

သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္

ရိုးသားပြင့္လင္းျခင္းမွ လြဲ၍ ဘာမွ မေတြ႕ရ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေအာင့္သက္သက္
ျဖစ္သြားသည္။ ခန္းမေဆာင္ထဲသို႔ ကၽြန္ေတာ္ ၀င္လာခဲ့သည္။ ဓာတ္ျပား သီခ်င္းသံေတြက
နားပြင့္လုမတတ္ ဆူညံ ေန၏။

ဓာတ္ျပားထဲက ထရမ္းပတ္သံျဖင့္ ေယာက်္ားေလး

မိန္းကေလး ေလးတြႏ
ဲ ွင့္ မိန္းကေလးခ်င္း အတြဲ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ကေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္
သူတို႔

မ်က္ႏွာမ်ားတြင္

စိတ္အား

ထက္သန္ျခင္း

လံုး၀

မရွိ။

ေက်ာင္းသား

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အနိမ့္ဆံုး ခုံတန္းတြင္ ထုိင္ကာ နံရံတြင္ မွီလ်က္ ထုိင္ၾကည့္ေန
ၾကသည္။ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေပါင္တံ ေဖြးေဖြးတြင္ သူတို႔မ်က္စိေတြ စိုက္ေနၾကသည္။
စင္ျမင့္ေပၚ တြင္ ကေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း ဒါကို သိပံုရသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္
ထင္၏။

ဂါ၀န္ကုိ

ပို၍

ပို၍၀ဲေနေအာင္

တမင္လုပ္

ကေနၾက၏။

"ၾကည့္လို႔ေတာ့ ေကာင္းသားေနာ္၊ ကၽြန္မလည္း အဲဒီ အကမ်ိဳး သူတို႔လို က
တတ္ခ်င္လိုက္တာ"
ဆရာမ မစၥဘလင္းခ်ဒ္က ကၽြန္ေတာ့္နားနားကပ္ၿပီး ေျပာလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္က
သူ႔ကိုငဲ့ၾကည့္ၿပီး"ဒါျဖင့္ ကပါလား ဆရာမရဲ႕"
"ရွင္ ... ဒီမွာ ကၽြန္မ ကရမယ္ ဟုတ္လား"
စက္ဆုပ္ရြံရွာသည့္ ေလသံျဖင့္ ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားပံုလည္း
ရ၏။

ကၽြန္ေတာ္က

ျပန္ၾကည့္ေနလိုက္၏။
ဟိုတစ္စု

သည္တစ္စု

ရယ္ေမာလိုက္ၾကႏွင့္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ရွိရာသို႔

ကေနသည့္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဆီသို႔

သူတို႔တစ္ေတြ
ရပ္ေစာင့္ေန

အတြဲျဖဳတ္လိုက္ၾကၿပီး
ၾကသည္။

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္
ေလွ်ာက္လာေနသည္။

ေနာက္တီလံုးတစ္မ်ိဳးကို

တီးတိုးတီးတိုး
သူတို႔

မ်က္ႏွာမူၿပီး

အုပ္စုထမ
ဲ ွ

မနက္ေစာေစာပိုင္းက

လုပ္လုိက္ၾက၊
ထြက္လာၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

တိုးမိမလို ျဖစ္သြားသည့္ ဆံပင္နီနီႏွင့္ ေကာင္မေလး။

စာမ်က္ႏွာ-18

သူ႔ကို မမွတ္မိႏိုင္စရာ မရွိပါ။ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္က ျပည့္ၿဖိဳးထြားက်ိဳင္းေနၿပီ။
အသားအေရ စင္ၾကယ္ သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ တည့္တည့္ ရပ္ၿပီး- "က မလားဟင္"
ကၽြန္ေတာ္

လံုး၀

မေမွ်ာ္လင့္ပါ။

သည္ေတာ့

ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္

ခပ္သြက္သြက္

ျငင္းလိုက္ရ၏။ ကေလးမက ကၽြန္ေတာ့္ ကို ေအးစက္စြာ ၾကည့္သည္။ ၿပီးမွ ေပါ့ပါးစြာျဖင့္
ျပန္လွည့္ထြက္သာြ းသည္။ သူ႔အဖြဲ႕ေတြဆီ ျပန္ ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ သူ႔ရယ္သံ စီခနဲ
ထြက္လာသည္။

ဤတြင္

ေနာက္ခံ

ေနာက္လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့

တီးလံုး

ဆရာမ

ေနာက္တစ္မ်ိဳး

မစၥဘလင္းခ်ဒ္

ထြက္ေပၚ

မရွိေတာ့။

လာသည္။

ေကာင္မေလး

ကၽြန္ေတာ့္အနား ေရာက္လာတုန္း ဆရာမ လစ္ထြက္သြားျခင္း ျဖစ္မည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း
ဆရာႀကီး ရုံးခန္းဆီသို႔ ထြက္ခဲ့၏။
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ဆရာႀကီးအား

စားပြတ
ဲ ြင္

အရာ၀တၳဳေလးတစ္ခုကို

ထုိင္ေနသည္ကို

ကိုင္လ်က္။

ကၽြန္ေတာ္

ေတြ႕ရ၏။

လက္ထဲတြင္

ထုိင္မိသည္ႏွင့္

သူ႔လက္ထဲမွာ

ဟာကေလးကို ကၽြန္ေတာ့္အား ျပသည္။ ရႊံ႕ေစးျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ကိုယ္လံုးတီး
ရုပ္ကေလး။ အစိမ္းေရာင္ ေရညႇိေတြ ဖံုးေနၿပီ။
"မထူးဆန္းဘူးလား ဆရာ၊ ၾသစႀတီးယားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တူးေဖာ္ ရရွိခဲ့တာတဲ့။
ဒီအရုပ္ကို

ထုေျခ

ဖ်က္ဆီး

ဖို႔

ႀကိဳးစားၾကတာလည္း

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ရွိၿပီတဲ့"

ဆရာႀကီးက သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်ကာ အရုပ္ကေလးကို စားပြဲေပၚသို႔ အသာျပန္ခ်သည္။
ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ကို တည့္တည့္ၾကည့္သည္။ သူ႔မ်က္လံုးက ၾကင္နာပံုရသည္။ သို႔ေသာ္
တိက်ျပတ္သား ပံု။
"ကဲ ... ဘယ္လို သေဘာရသလဲ ဆရာ"
"တစ္ပတ္ေတာ့ ေလွ်ာက္ၾကည့္ခဲ့ပါၿပီ ဆရာႀကီး"
ကၽြန္ေတာ္က

စိတ္အားထက္သန္မႈကို

သတိထားဖံုးကြယ္ၿပီး

မယုတ္မလြန္

ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
"ေကာင္းၿပီ၊ ဒါျဖင့္ ဒီေက်ာင္းအေၾကာင္း ဒါထက္ ပိုၿပီး ဆရာနားလည္ေအာင္ ေျပာျပမယ္"
ဆရာႀကီးက

စကားလံုး

ေျပာျပသည္။

ေခၽြတာသလို

"ဆရာလည္း

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရဲ႕

သူ႔ေက်ာင္းအေၾကာင္းကို
ၾကားသင့္သေလာက္

ေကာင္းသတင္း

တိုတိုတုတ္တုတ္
ၾကားၿပီးေရာေပါ့။

မေကာင္းသတင္း

ဆိုတာကေတာ့

ပ်ံ႕လြင့္စၿမဲပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ဆိုးတာက ဆရာတို႔ေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မေကာင္း သတင္း
က မ်ားေနတယ္။ ဆရာတို႔ သည္းခံဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ကိစၥေတြကို သည္းမခံတဲ့ လူ
ေတြရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးေတြေပါ့ေလ။
"ဆရာတို႔ေက်ာင္းက ကေလးအမ်ားစုဟာ အထိန္းရခက္တယ္ပဲ ထားပါေတာ့။
ဒါကလည္း

မူလတန္း

ေက်ာင္း

ေတြမွာတုန္းက

အရြယ္နဲ႔မမွ်ေအာင္

အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္ ရိုက္ႏွက္ ဆံုးမ ခဲ့ၾကလို႔ပဲ၊ အဲဒီ အၾကမ္းပတမ္း နည္းဟာ
မေအာင္ျမင္ပါဘူး။

အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အပိုင္းက

ဘယ္ေလာက္ပဲ

စည္းကမ္းေကာင္းေန၊

ဘယ္ေလာက္ ပဲ မွန္ေန ဒါက တစ္ပိုင္း၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ႀကိမ္နဲ႔ ဆံုးမဖို႔
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးဖို႔ က်ေတာ့ ဆရာတို႔ စဥ္းစားရတယ္။
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"ဆရာတို႔ေက်ာင္းက

ကေလးေတြဟာ

လူႀကီးျဖစ္စျပဳေနတဲ့

ကေလးေတြ၊

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို မူလတန္း ကေလးေတြကို ကိုင္သလို ကိုင္လို႔ မရဘူး။ ၿပီးေတာ့
ဒီအပိုင္းက ကေလးေတြဟာ ဆင္းရဲ ၾကတယ္။ အစားခ်ိဳ႕ငဲ့၊ အ၀တ္ခ်ိဳ႕ငဲ့၊ အေနခ်ိဳ႕ငဲ့နဲ႔။ အဲဒီ
ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္

သူတုိ႔တစ္ေတြရဲ႕

မသိစိတ္မွာ

နာၾကည္းခ်က္

ေတြ

သိပ္မ်ားလာတယ္။ ဆူးေတြ တစ္ေခ်ာင္းၿပီး တစ္ေခ်ာင္း ေပါက္လာ တယ္။ အျမစ္
တြယ္လာတယ္။ ဆရာတို႔ ဒီအေျခအေနေတြကုိ နားလည္ထားမွ သူတို႔ကုိ ေစတနာ
ထားႏိုင္မယ္။
"ပထမဆံုး သူတို႔မိဘေတြရဲ႕ ၀င္ေငြကို ဆရာတို႔ ၾကည့္ရမယ္။ ေစ်းအေပါဆံုး
အစားအစာေတာင္ နပ္မွန္ဖို႔ မလြယ္ဘူး၊ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး မထားႏိုင္ဘူး။ က်န္းမာေရးနဲ႔

Õ http://www.shwezinu.com Ö

ညီညြတ္တဲ့

ေနရာမ်ိဳးမွာ

မေနႏိုင္ဘူး။

ဆရာတို႔

ေက်ာင္းမွာ

အလုပ္လက္မဲ့ေတြရဲ႕

သားသမီးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ လက္ေၾကာမတင္းလို႔ အလုပ္မရွိတဲ့ မိဘေတြလည္း
ရွိတာေပါ့ေလ။ အဲဒီေတာ့ နပ္မွန္ေအာင္ မစား ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ စားႏိုင္ျပန္ေတာ့လည္း
အာဟာရျဖစ္တဲ့ အစားအစာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
"ျပြတ္က်ပ္ေနတဲ့ အခန္းကေလးထဲမွာ ၾကဳတ္ထဲ ကၽြဲသိပ္ အိပ္ရၿပီး မုိးလင္းေတာ့
လက္ဖက္ရည္က် နဲ႔ ေပါင္မုန္႔ ကေလး တစ္ဖဲ့ေလာက္ စားရတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ
ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ကာယ အင္အား၊ ဥာဏ အင္အား ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး
သခ်ၤာေတာ္ႏိုင္မလဲ၊ စာလံုးေပါင္း မွန္ႏိုင္ မလဲ၊ စာရိတၱ ေကာင္းႏိုင္ မလဲ။ အဲဒီလို
ကေလးမ်ိဳးကို စာထဲ စိတ္မပါလို႔ဆိုၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးရင္ စာေတာ္လာမယ္
ထင္သလား"
ဆရာႀကီး

စကားလံုးမ်ားကို

နားေထာင္ေနရင္း

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲတြင္

တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ျဖစ္ကုန္ ေတာ့၏။ သည္ ရုံးခန္းထဲ ကို ကၽြန္ေတာ္ ၀င္လာတုန္းက
ဆရာႀကီး၏ စီမံကိန္းေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ဆရာႀကီးကို အထင္တႀကီး ၀င္လာျခင္း ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ ခုေတာ့ ဆရာႀကီးက ကေလး ဘ၀ သရုပ္ေဖာ္ေတြ ေျပာျပ ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္
ေအာင့္သက္သက္ ျဖစ္ေန၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္လံုးလံုး ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္
ကၽြန္ေတာ့္အေတြးထဲသို႔ အတင္း က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာၾကေလၿပီ။ သည္ကေလးမ်ား
သည္ ငတ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ၀မ္း၀ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ အ၀တ္ ၀တ္ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊
ဗလာကိုတည္း ျဖစ္ေစ သူတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ လူျဖဴကေလးမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္၏။
တစ္ဆက္တည္းတြင္ သည္ကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပစၥည္းမဲ့ ႏွင့္ ေၾကးရတတ္ ျပႆနာ
ျဖစ္၏။ လူတန္းစား ျပႆနာ ျဖစ္၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္
ကိုယ္စြမ္းရွိသေရြ႕၊

အလုပ္ကို

ဥာဏ္စြမ္း

အေသအလဲ

ရွိသေရြ႕

လိုခ်င္ခဲ့သည္။

ႀကိဳးစားမည္ဟုလည္း

သည္အလုပ္ကို
ဆံုးျဖတ္ထားခဲ၏
့ ။

၀ါသနာပါလြန္း၍ေတာ့ကား မဟုတ္။
"ေနာက္တစ္ခုက ..." ဆရာႀကီးက စကားဆက္သည္။
"သူတုိ႔ အက်င့္စာရိတၱနဲ႔ ပတ္သက္တယ္၊ ဆရာ မၾကာခင္ ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္၊
ေဆးလိပ္ေသာက္ၾက တယ္၊ အေျပာအဆို ရိုင္းပ်ၾကတယ္၊ ဒါေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္
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ဆရာတို႕ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားခဲ့ တယ္၊ ဒါေတြဟာ ကေလး ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာ
မဟုတ္ဘူး။
"သူတို႔လို

ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္
ဆရာတုိ႔

လုပ္ေပးတယ္၊

ပိုၿပီး

ဒီလို

ျဖစ္ရတာဆိုတဲ့

ၾကင္ၾကင္နာနာ

အေျခအေန

မွာ

ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ေပါ့။

ဆက္ဆံတယ္၊

ဒါေတြဟာ

ယံုၾကည္ကိုးစားေအာင္

အလိုအပ္ဆံုးဆိုတာ

ဆရာတို႔

အေတြ႕အႀကံဳအရ သိေနၿပီေလ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းမွာ ေနရတဲ့ အခ်ိန္ထက္ အိမ္မွာေနရတဲ့
အခ်ိန္က ပိုမ်ားေနေတာ့ လႊမ္းမုိးမႈျခင္း ကြာေတာ့ကြာတာေပါ့။ သူတို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာက
အက်င့္ပ်က္ေတြ၊

ကေလကေခ်ေတြ၊

ေၾကးစား

မိန္းမရႊင္

ေတြခ်ည္းပဲေလ"

ကၽြန္ေတာ္ ဆရာႀကီးကို စိုက္ၾကည့္ၿပီး နားေထာင္ေနမိ၏။ စိတ္လိုက္ မာန္ပါ ေျပာေနျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

ကေလး
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ေစာေစာက

ေတြကို

သံေယာဇဥ္ႀကီးပံုမွာ

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲတင
ြ ္

ေပ်ာက္ကြယ္သာြ းၾကေလၿပီ။

မတင္မက်

သို႔ေသာ္

အထင္းသား

ေပၚလြင္ေန၏။

ျဖစ္ေနသည့္

သံသယကေလးမ်ား

အလုိမက်မႈမ်ား
စဥ္း

ငယ္ေတာ့

က်န္ေနေသး၏။
ဆရာႀကီးက

သူ႔ေက်ာင္းမွ

ကေလးေတြကို

ခုိကိုးရာမဲ့

ကေလးငယ္မ်ားကို

သေဘာထားၿပီး ေျပာေန သည္။ ေစာေစာ က အကသင္တန္းခန္းမထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္
ေတြ႕ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားကို ဆရာႀကီး ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။
ဆရာႀကီးသည္

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ဘ၀တိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေအာင္

ျမႇင့္တင္လိုသည္ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သံသယ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သူေျပာသမွ် အားလံုးကို
သူ ယံုၾကည္ရဲ႕လား ဟူ၍ ေတာ့ သံသယ ရွိလာသည္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္
သက္သက္ေျပာေနျခင္းေကာ ဟုတ္ႏိုင္ ပါ့မလား။ ၀င္လာသည့္ ေက်ာင္းဆရာ တုိင္း ကို
သည္လိုပင္ မိန္႔ခြန္းေျခြေလ့ ရွိသလား။ သြားေလသူ ဆရာ ဟက္ကမန္း ဆိုသူေကာ ဒီလို
ဆံုးမ

ၾသ၀ါဒမ်ိဳး

ခံယူခဲ့ဖူးသလား။

သေဘာက်စျပဳလာသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ

သူ႔စိတ္ထက္သန္မႈႏွင့္

ဆရာႀကီးကိုေတာ့
ေစတနာ

ေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္
ပူေနသည့္

သူ႔အရပ္ကို သတိမထားမိေတာ့ေပ။ ၾကည္လင္၍ ေအာင္ျမင္ျပတ္သား ေသာ အသံ ျဖင့္
ဆက္ ေျပာသည္။
"ဆရာတို႔
လႊတ္ထားတယ္တဲ့၊
စည္းကမ္းကို

ေက်ာင္းကို
အဲဒါ

ေ၀ဖန္ေနၾကတယ္၊

မွားတယ္၊

လံုးလံုးမွားတယ္။

ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့

လြတ္လပ္မႈေဘာင္ထဲက

စည္းကမ္းကို

မွန္မယ္၊

စည္းကမ္းမ်ိဳး၊

ဆရာတို႔

ဆရာတို႔

မထိန္းဘဲ
အေကာင္းဆံုး

ရွာေဖြ

ေနတာက

ကေလးေတြဟာ

အဓိပၸာယ္ကေတာ့

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အလုပ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္၊ ကစားခ်ိန္မွာ ကစား၊ အဲဒီလိုအခါ မွာ
ဘယ္သူ႔ကိုမွ

ေၾကာက္ေနစရာ

မလိုဘူး၊

သူတို႔

မွာ

ဘယ္ေလာက္

အရည္အခ်င္း

ရွိတယ္ဆိုတာ အဲဒီနည္းနဲ႔ သိလာႏိုင္တယ္" ဆရာႀကီးက ခဏနားၿပီး ၿပံဳးသည္။ တစ္ခုခုကို
သတိရၿပီး ၿပံဳးလိုက္သည့္ အလား။
"သူတို႔အေၾကာင္း
ဘယ္လို

သူတို႔ေျပာဖို႔

အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္

ဆရာတို႔

လမ္းဖြင့္ေပးတယ္၊

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာဖို႔

အားေပးတယ္၊
တိုက္တြန္းတယ္။

ပထမပိုင္းေတာ့ သိပ္အဆင္ မေခ်ာဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တျဖည္းျဖည္း ေက်ာင္းေကာင္စီရဲ႕
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ပညာေပးမႈေၾကာင့္
အဲဒီအခါမွာ

သူတို႔

ရိုင္းပ်တဲ့

သူတို႔အခ်င္းခ်င္း

ပညာရလာလိမ့္

စကားလံုးမပါဘဲ

က်ီး

ဘုတ္

မယ္လို႔

သူတို႔

ရုိေသ၊

ဆရာတို႔

ေျပာတတ္

ဘုတ္

က်ီး

ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေလ။

ဆုိတတ္
ရုိေသ

လာလိမ့္မယ္၊

ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးနဲ႔

ဆက္ဆံတတ္ေအာင္လည္း ဆရာတို႔ သင္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။
"ဆရာေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ေစတနာနဲ႔ တာ၀န္ကို
နားလည္ရင္

လုပ္စရာေတြ

အမ်ားႀကီးပါ၊

လုပ္ႏိုင္တာေတြ

အမ်ားႀကီးပါ"

ဆရာႀကီး မတ္တတ္ထၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ျပတင္းေပါက္တြင္ သြားရပ္သည္။ ဘုရားရွိခုိး
ေက်ာင္းပ်က္ ႀကီးကို ေငးၾကည့္ေနရင္း အတန္ၾကာ ေတြရပ္ေန၏။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို
ေနာက္ပစ္လ်က္။ ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ ျပန္လွည့္ၿပီး ၿပံဳးျပသည္။
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"ဒါပါပဲ၊

ဘယ္ပံုဘယ္နည္း

သင္ရမယ္ဆုိတဲ့

စာသင္ပံု

စာသင္နည္း

ဆရာ

မေပးႏိုင္ပါဘူး၊ အဲဒီ နည္းလမ္း စည္းကမ္း ေတြဟာ သိပ္မေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ အထူးသျဖင့္
ဒီေက်ာင္းမွာ

ပိုမေအာင္ျမင္

ေသးတယ္။

ဆရာ

ေကာင္းမယ္

ထင္တဲ့

နည္းနဲ႔သာ

စခန္းသြားပါ။ ဆရာတို႔အားလံုး လိုတဲ့ အကူအညီ ေပးဖို႔ အသင့္ရွိတယ္။ သုိ႔ျငားလည္း
ေအာင္ျမင္တယ္။

မေအာင္ျမင္ဘးဆိုတာေတာ့

ဆရာ

တစ္ေယာက္တည္းအေပၚမွာပဲ

တည္လိမ့္မယ္၊ ဆရာ့ လုပ္ငန္း မွာ ဘယ္သူမွ ၀င္မစြက္ေစရဘူး။
"စိတ္မေကာင္းစရာတစ္ခုကေတာ့

ဆရာတို႔ေက်ာင္းက

ဆရာေတြထဲမွာ

သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ အေတာ္ဆံုး လို႔ ထင္ေနတဲ့ တစ္ေယာက္တေလ ရွိတယ္။ သူတိ႔က
ု ေတာ့
ဆရာေျပာတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးမွာ လံုး၀ သံုးမရၾကပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဆရာ မၾကာခဏ
ေျပာင္းတဲ့ကိစၥ၊

အလုပ္မွာ

လည္း

ေႏွာင့္ေႏွးတယ္၊

ကေလးေတြ

အတြက္

လည္း

နစ္နာတယ္။
"ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ၊

ေက်ာင္းအေနနဲ႔ေရာ

ဆရာ

ဆရာမေတြရဲ႕

အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေန နဲ႔ေရာ ဆရာေတာ့ ဆရာ ဘရိတ္၀ိတ္ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္၊
နာမည္ႀကီးအခန္းကို မနက္ျဖန္ကို စၿပီး ၀င္ေပေတာ့၊ ေယာက်္ားေလး ေတြရဲ႕ ပီတီ အခ်ိန္
ကိုလည္း

၀ိုင္းကူေပးပါ။

ဆရာ့လက္ေထာက္

မစၥက္ဒရူးက

လုိတဲ့

အေသးစိတ္

အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေပးလိမ့္မယ္၊ ဒီေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းေတာ့ ဆရာ ဘရိတ္၀ိတ္ ေလ့လာ
စရာ ရွိတာ ဆက္ေလ့လာေပါ့"
ေျပာေျပာဆိုဆို

ဆရာႀကီးသည္

ေလွ်ာက္လာသည္။

ကၽြန္ေတာ္က

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္

လက္ကို

သူတို႔အေၾကာင္ကို

သိၿပီးရင္

ကေလးေတြဆိုတာ

သိလာလိမ့္မယ္။

ဆရာႀကီး

အခန္းထဲမွ

သူတို႔အားလံုး

ကၽြန္ေတာ့္ဆီသို႔
ထၿပီး

ဆုပ္ရင္း-

လက္ဆန္႔ေပးေတာ့
"ဆရာေျပာတယ္

သူတို႔ကေလးေတြဟာ

ထြက္ခဲ့ၿပီး

စူးစမ္းသည့္ မ်က္လံုး

ကဲ

...

တကယ္

ဆရာ

ဆရာမ်ားအခန္းသုိ႔
မ်ားျဖင့္

လက္ကို

သူတို႔နဲ႔

ဆန္႔တန္းၿပီး
တရင္းတႏွီး
မယံုရင္ၾကည့္၊

အျပစ္မဲ့တဲ့

ခ်စ္စရာ

အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ"

ကၽြန္ေတာ္

ျပန္လာခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကသည္။

မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္က ဖတ္လက္စ သတင္းစာကို ပိတ္ၿပီး- "ဆိုပါဦး ဆရာ၊ အေျခအေန"
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"ဆရာ ဟက္ကမန္း ရဲ႕ အခန္းကို ကၽြန္ေတာ္ မနက္ျဖန္ စ၀င္မယ္ေလ" ကၽြန္ေတာ္ တိုတို
ေျဖလိုက္သည္။
"အို ... ဘုရားသခင္၊ သနားစရာ သတၱ၀ါ၏ ၀ိညာဥ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ"
ဆရာ ၀က္စတန္၏ ခပ္တည္တည္ ေလွာင္သံ။ မစၥက္ကလင္တီက ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္
၀င္ေျပာသည္။ "ဆရာမကလည္း ေနရာတကာမွာ စိတ္ပညာနဲ႔ခ်ည္း ၾကည့္ေနတာကိုးဗ်"
ဆရာ ၀က္စတန္က နီၾကန္ၾကန္ မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားေအာက္မွ ႏႈတ္ခမ္းေမြးေတြ မလႈပ္ဘဲ
အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြ စကားျဖင့္ ေနာက္ျပန္သည္။ ဆရာမ၏ အားက်မခံ- "ဒါ အမွန္ပဲေလ၊
ေက်ာင္းသူေတြဟာ

ဆရာမထက္

ဆရာကို

ပိုသေဘာက်ၾကတာခ်ည္းပဲ"

အတန္းတက္ ေခါင္းေလာင္းထုိးသျဖင့္ ဤမွ်ႏွင့္ စကား၀ိုင္း သိမ္းျဖစ္သြား၏။ မစၥက္ဒရူးသာ
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အခန္းထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ စကားေျပာရင္း က်န္ရစ္သည္။ ဆရာမႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို
လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႊန္ၾကားသည္။ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္
မွတ္ပံုတင္ကိုင္ပံု၊

ေန႔လယ္စာ

စားေသာက္

စရိတ္

စုေဆာင္းပံုက

အစ

အျခားတာ၀န္မ်ားကိုပါ ရွင္းျပ သည္။
ဆရာမႀကီးကို ကၽြန္ေတာ့္ကို သူ႔အတန္းထဲအထိ ေခၚသြားၿပီး ေလ့လာေစသည္။
မစၥက္ဒရူးသည္ သူ႔အတန္းကို သူ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ထိန္းႏိုင္သည့္ ဆရာမႀကီး ျဖစ္၏။
အတန္းကို အလုပ္တစ္ခု ၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ ေပးထား၏။ ခ်ာတိတ္ေတြ ယားလို႔ပင္
ကုတ္ခ်ိန္မရွိၾက။

သည္ၾကားထဲက
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ

ထြက္လာေသး၏။

သီခ်င္းညည္းသံ၊
တစ္မ်ိဳး

ေလခၽြန္သံ

ျဖစ္သြားသည္။

တစ္ခါတစ္ခါ
သည္အေၾကာင္း

ေမးၾကည့္ေတာ့ ဆရာမႀကီးက သည္မွ်ေလာက္ကို ခြင့္လႊတ္ထားေၾကာင္း၊ သူတို႔အလုပ္ကို
သူတို႔

လုပ္ေနလွ်င္

ေက်နပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

တျဖည္းျဖည္း

သူတို႔ကေလးေတြ

အရြယ္ႀကီးလာလွ်င္ သည္ အျပဳအမူ ေတြ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ ျပင္သြားမည့္အေၾကာင္း
ရွင္းျပသည္။
ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္း ထုိးသည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာမႀကီး စာသင္ပံုကို
ေလ့လာေနသည္။

ညေန

အိမ္အျပန္လမ္းတြင္

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ

မတင္မက်ႀကီး

ျဖစ္ေန၏။ ဗေလာင္ဆူေန၏။ ေက်ာင္းႏွင့္ ေကလးေတြ၊ ဆရာ ၀က္စတန္၊ ကၽြန္ေတာ္
ေလွ်ာက္ျပန္လာသည့္

ယင္တေလာင္းေလာင္းလမ္း။

အလုပ္ရလို႔

ေပ်ာ္ရမည့္ေန႔တြင္

ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ ေပ်ာ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္တစ္ခုကား ကၽြန္ေတာ္ ရခဲ့ၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္ အရည္အခ်င္းကို ကၽြန္ေတာ္ စမ္းသပ္ခြင့္ရေတာ့မည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာရပ္တစ္ခုတြင္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ရေတာ့မည္။
သည္ေန႕ကစျပီး ကၽြန္ေတာ္ဆရာျဖစ္ျပီ။ တခါမွ စာမသင္ဖူးေသးေသာ ဆရာ။
ဘုရား၊

ဘုရား။

ကၽြန္ေတာ္

ေလ့လာစရာ

ေတြ

အမ်ားၾကီးပါလား။

သို႕ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္၊ ၾကိဳးစားမည္၊ အားလံုးကို ျဖတ္ေက်ာ္မည္။ မစၥက္ဒရူးက
ကၽြန္ေတာ့္ကို အားေပးသည္။ ဆရာမ ေဒးလ္အီိဗန္ႏွင့္ ဆရာမ ကလင္တီ တို႕လည္း
ထိုနည္းအတူ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုကၽြန္ေတာ္လည္း အားေပးေနရ၏။

စာမ်က္ႏွာ-23

လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ကဆိုလွ်င္
ရမည္မထင္။

ကၽြန္ေတာ္

ရွိ၍ျဖစ္လာျခင္းမွာ

သည္ကိစၥျဖစ္ႏိုင္ဖို႕

ေက်ာင္းဆရာ

ဆရာျဖစ္လတ္မွတ္ရွိ၍

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားလုိ႕ပင္

ျဖစ္လာျခင္းမွာ
ျဖစ္လာျခင္းမ

ဆရာျဖစ္လက္မွတ္

ဟုတ္ပါ။

စဥ္းစဥ္းစားစား

ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမဟုတ္ပါ။ ပညာရင္ႏို႕ ေသာက္စို႕ ၾကသည့္
ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာအေမြျဖန္႕ေ၀လို၍ မဟုတ္ပါ။ ေလာေလာဆယ္
၀မ္းတစ္ထြာ

အတြက္

အပူတျပင္း

ျပႆနာေျဖရွင္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလွေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္လည္း
ဤသို႕

ဆံုးျဖတ္လိုက္ရ

ျခင္းျဖစ္ပါ၏။

၁၉၄၅

ခုႏွစ္

ဘုရင့္ေလတပ္မေတာ္
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ဖ်က္သိမ္းလိုက္လို႕ တပ္က ထြက္ခဲ့ရျပီး ဆိုကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ၾကံဳ ေတြ႕
ခဲ့ရသည့္ အနိ႒ာရံုမ်ား။ဖ်က္သိမ္းေရးဌာနတြင္ ထံုးစံအတုိင္း ပထမဆံုး ေဆးစစ္ခံရသည္။
ထုတ္ယူထားသည့္

စစ္ပစၥည္းေတြ

ျပန္အပ္

ရသည္။

အရပ္၀တ္

အရပ္စားမ်ား

ထုတ္ယူရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အနာဂတ္ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္
အရာ႐ွိတစ္ေယာက္ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္က

ေတြ႕ရသည္။

သိပၸံဘဲြ႕ရထားၿပီး

အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အမ်ားအျပား ႐ွိၿပီးသားမွန္းသိေတာ့ အရာ႐ွိ က
အလုပ္ရဖုိ႕ မခက္ေၾကာင္း အားေပးစကားေျပာသည္။
ဟုတ္ပါသည္။
ျပန္ဖြင့္ေနသည္။
အထူးသျဖင့္
ပုိလုိေနသည္။

စစ္ၿပီးစမုိ႔

အေတြ႕အႀကံဳ

ကၽြန္ေတာ္
ထုိ႔ေၾကာင့္

အဂၤလန္တြင္
ရွိသည့္

စက္႐ံုအလုပ္ရံုေတြ

ပညာရွင္ေတြ

စိတ္အ၀င္စားဆံုးျဖစ္သည့္
ကၽြန္ေတာ္

ေပ်ာ္ေနမိ၏။

အေလာတႀကီး

အပူတျပင္း

လွ်ပ္စစ္

လုိေနသည္။

ပညာရပ္

ေနာက္ဆံုးေပၚ

မ်ားတြင္

တီထြင္မႈမ်ား၊

တုိးတက္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ မျပတ္ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ
ေနခဲ့ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မွ စာအုပ္မ်ား ငွား၍လည္းေကာင္း၊ ယင္းပညာရပ္ႏွင့္ ဆုိင္
သည့္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားကုိ လစဥ္၀ယ္၍ လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ျခည္မျပတ္
ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ အလုပ္ရ႐ွိေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ မပူပင္ခဲ့။ အရာ႐ွိက
ကၽြန္ေတာ့္အား ေထာက္ခံစာတစ္ေစာင္ ေရးေပး လုိက္သည္။ ခြင့္လက္က်န္ နားၿပီး
အထက္တန္းအလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီ တစ္ခုသုိ႔ သြားေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။
စစ္အတြင္းကာလ ဘုရင့္ေလတပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းေနစဥ္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕
ဖ်ားက အဘုိးႀကီး အဘြားႀကီး လင္မယားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ခင္မင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ
သံေယာဇဥ္ႀကီးၾကသည္။ ယခု အဘုိးႀကီး အဘြားႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြလုိ ျဖစ္ေနၿပီး
သူတုိ႔အိမ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ စားအိမ္ေသာက္အိမ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ တပ္က ထြက္ၿပီးလွ်င္ သူတုိ႔ႏွင့္
လာေနရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္အား ကတိေတာင္းခဲ့သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေပးခဲ့ရ၏။
သူတုိ႔ဆီသုိ႔

ကၽြန္ေတာ္

ထြက္ခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

သူတို႕

၀မ္းပန္းတသာႀကိဳဆုိၾက၏။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဘယ္ဘာသာ ကုိမွ မကုိးကြယ္ၾက။ သုိ႔ေသာ္
ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ မွန္မွန္လုပ္သူမ်ားထက္ သီလ ေစာင့္ ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
ဂ႐ုစုိက္ပံုမွာလည္း အားနာစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္။ ကၽြန္ေတာ္ လာေနခုိက္ ဘာမွ
လုိေလေသးမ႐ွိေအာင္ စီစဥ္ေပးသည္။ ပင္လယ္ ကမ္းေျခသုိ႔ ႏွစ္ပတ္တိတိ အနားယူ ခရီး
စာမ်က္ႏွာ-24

ထြက္ၾက၏။ ျပန္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးေယာက္စလံုး ပုိ၍ လန္းလန္းဆန္းဆန္း
ျဖစ္လာၾကသည္။
အနားယူခရီးမွ ျပန္လာၿပီး မၾကာမီ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီသုိ႔
ကၽြန္ေတာ္ ထြက္လာခဲ့ သည္။ လူႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပထမ ေတြ႕ဆံုစစ္ေဆးသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ လုပ္ ကုိင္ဖူး သည့္ အလုပ္အကုိင္၊ စက္မႈလုပ္ငန္း
အေတြ႕အႀကံဳ ... စသည္မ်ား။ ကၽြန္ေတာ္က ဘဲြ႕ရၿပီး စတင္းဒတ္ ေရနံကုမၸဏီ၏
အာဂူဘာေရ ေရနံခ်က္စက္႐ံုတြင္ ဆက္သြယ္ေရးအရာ႐ွိ အျဖစ္ ၂ ႏွစ္ လုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊
အဂၤလန္တြင္

ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ရန္

လခ

လံုလံု

ေလာက္ေလာက္

ရခဲ့ဖူးေၾကာင္းမ်ား ေျပာျပလုိက္သည္။
လူေတြ႕ စစ္ေဆးမႈ ၿပီးစီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္
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အလုပ္ေပၚလွ်င္

ခ်က္ခ်င္း

ျပန္လႊတ္လုိက္သည္။

အေၾကာင္း

ၾကားမည့္အေၾကာင္း

ေနာက္ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္

ေျပာၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ကၽြန္ေတာ့္ထံ

စာတစ္ေစာင္

ေရာက္လာသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ ဆက္သြယ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ လုိခ်င္ေနသည့္
ကုမၸဏီသံုးခု၏ အမည္မ်ား ပူးတဲြပါလာသည္။ ကုမၸဏီသံုးခုစလံုး ခ်က္ခ်င္း ကၽြန္ေတာ္
ေလွ်ာက္လႊာ

ေရးပုိ႔လုိက္သည္။

စစ္ေဆးဖုိ႔ေခၚသည္။

ခ်က္ခ်င္းပင္

အားလံုး

လုိလုိလားလား

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕။

လူေတြ႕

ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္

ေပ်ာ္လုိက္သည္မွာ ေျမႀကီး ႏွင့္ ေျခေထာက္ ထိသည္ မထင္ေတာ့။
႐ံုးခ်ဳပ္ေ႐ွ႕တြင္

ေမဖဲယား
တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္

ရပ္ေနရင္း

ဆက္သယ
ြ ္ေန

သည္ကုမၸဏီႀကီးမွာ

သည့္

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္

နာမည္ေက်ာ္

စိတ္လႈပ္ရွားေနသည္။

ကုမၸဏီႀကီး

အလုပ္ရေတာ့မည္တဲ့ေလ။

မဟုတ္လား။

အုိ

...

ဘာလုိ႔

စိတ္လႈပ္႐ွားရမွာလဲ။ ဒီမွာ အဆင္မေျပလည္း ေနာက္ႏွစ္ေနရာ က်န္ေသးတာပဲဟု ကုိယ့္
ကုိယ္ကုိယ္

အားေပးကာ

ယူနီေဖာင္း၀တ္

အေဆာက္အအံုထဲသုိ႔

လံုၿခံဳေရးအရာ႐ွိက

ဧည့္ႀကိဳစားပဲြသုိ႔

ဧရာမတံခါးႀကီးကုိ

ေလွ်ာက္သြားေတာ့လည္း

မ်က္ခံုးကေလးခ်ီကာ

ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္

လွမ္း၀င္ခဲ့သည္။

တ႐ုိတေသ

ဖြင့္ေပးသည္။

စာေရးမကေလးက

ၿပံဳးၿပံဳးခ်ိဳခ်ိဳ၊

ႏႈတ္ဆက္ရင္း

လာရင္း

ကိစၥကို

အမူအရာျဖင့္ေမးသည္။
" မဂၤလာပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ဘရိတ၀
္ ိတ္ပါ၊ မစၥတာဆုိင္မြန္နဲ႔ ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္၊
အလုပ္အတြက္ လူေတြက စစ္ေဆး ခံဖုိ႔ပါ " သည္မနက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေကာင္းဆံုး
အ၀တ္အစားမ်ားကုိ

ထုတ္၀တ္လာခဲ့၏။

ဖိနပ္ကုိ

ဖိတ္ဖိတ္

ေတာက္

ေနေအာင္

တုိက္လာခဲ့သည္။ သြားကုိ ေဖြးသထက္ ေဖြးေနေအာင္ တုိက္လာခဲ့သည္။ ကုိယ္တြင္
အေကာင္းဆံုး ဆင္ျမန္းၿပီး ႏႈတ္ခမ္းမွာလည္း အခ်ိဳဆံုး အၿပံဳးကုိ ေဆာင္လ်က္။ အိမ္မွ
မထြက္မီ

မစၥတာဘဲလ္ေမာင္

ႏွင့္

မစၥက္ဘဲလ္ေမာင့္အဘုိးႀကီး

အဘြားႀကီးက

ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေက်နပ္ေလ၏။
သုိ႔ေသာ္

ဧည့္ႀကိဳစာေရးမကေလး၏ ႏႈတ္ခမ္းမွ အၿပံဳးသည္ အလုပ္အတြက္ လူေတြ႕
စာမ်က္ႏွာ-25

စစ္ေဆးခံဖုိ႔

လာတာ

ပါလုိ႔

ေျပာလုိက္သည္ႏွင့္

႐ုတ္ျခည္း

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ

ေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာ ဟုတ္မဟုတ္ ဒုိင္ယာရီစာအုပ္ႀကီးကုိ လွန္ေလွာၾကည့္ေန
ေသးသည္။ ၿပီးမွ တယ္လီဖုန္း ေကာက္ကုိင္သည္။ စကားေျပာခြက္ကုိ အုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္
မၾကားေအာင္ တုိးတုိးႏွင့္ ေျပေန၏။ ၿပီးေတာ့မွ- "ကၽြန္မေနာက္ လုိက္ခဲ့ပါ " ဟု
တုိတုိတုတ္တုတ္ ေျပာကာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဓာတ္ေလွကားဆီ ေခၚသြားသည္။ ခါးကုိ
မတ္မတ္ဆန္႔လ်က္

ေဒါက္ဖိနပ္သံ

တေျဖာက္ေျဖာက္ႏွင့္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

တစ္ခ်က္မွ်

လွည့္မၾကည့္ ေတာ့။ တစ္ခြန္းမွ အဖက္လုပ္ မေျပာေတာ့။
ဓာတ္ေလွကားထဲ ေရာက္ေတာ့လည္း မေခ်ာကေလးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တစ္ခ်က္မွ
မၾကည့္။ မ်က္ႏွာ တင္းထားလုိက္ပံုမွာလည္း အ႐ုပ္ဆုိးသြားမတတ္ပင္။ ဒုတိယအထပ္တြင္
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ဓာတ္ေလွကားထဲမွ

ထြက္က္ခဲ့ၾကသည္။

အခန္းတစ္ခန္းကုိ

လက္ညိဴးထုိးျပၿပီး " အဲဒီ အခန္းပဲ" ဟု ေျပာကာ ဓာတ္ေလွကားဆီသုိ႔ ျပန္လွည့္ထြက္သြား
သည္။ တံခါးကုိ အသာေခါက္ၿပီး ၀င္ခဲ့၏။ လူေလးေယာက္ ထုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။
တစ္ေယာက္က
ကၽြန္ေတာ့္

ထလာၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

ေမြးရာဇာတိႏွင့္

ေလတပ္တြင္

ႏွင့္

လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္သည္။

အမႈထမ္းခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ

အၾကမ္းဖ်င္း

ေမးျမန္းအတည္ျပဳၿပီးသည္ ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ပညာရပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တုိးတက္မႈကုိ တရစပ္ ေမးေတာ့၏။
ေစာေစာက စိတ္လႈပ္႐ွားမႈေတြ ဘယ္ေပ်ာက္ကုန္သည္ မသိ။ ေမးသမွ်ကုိ ဒုိးဒုိး
ေဒါက္ေဒါက္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျဖ ေနမိ၏။ အပုိင္ဘာသာရပ္ျဖစ္၍ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္။

သူတုိ႔က

သီ၀ရီေတြ

ပထမေမးသည္။

ေနာက္

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ၊ ေနာက္ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ပံု အေၾကာင္းမ်ား။
ေတာင္အေမရိကတုိက္ႏွင့္
ဘာသာရပ္။

သူတုိ႔

ေအးေအးေဆးေဆး
ေလ့လာခဲ့သည့္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္
ဘယ္ေလာက္

ေျဖႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ေက်းဇူးမ်ားပင္။

ေျပးမလြတ္ႏုိင္ေတာ့ဟု
အားလံုးၿပီးစီးေတာ့မွ

ကၽြန္ေတာ္

ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္
ဘြဲ႕လြန္

သည္အလုပ္သည္

ခဲ့

ေမးေမး

ကၽြန္ေတာ္

သင္တန္းမ်ားႏွင့္

သည့္

အစဥ္တစုိက္

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

ဘယ္လုိမွ

စိတ္ထဲေပ်ာ္လုိက္သည္ျဖစ္ျခင္း။

ယံုၾကည္လုိက္၏။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေနာေက်

လာႀကိဳသည့္

မစၥတာဆုိင္မြန္က

ကုလားထုိင္

ေနာက္ေက်ာကုိ ပစ္မွီလုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့ ေလးေယာက္သား တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ
တစ္ေယာက္

လွမ္းၾကည့္လုိက္ၾကသည္။

အားလံုး

မစၥတာဆုိင္မြန္

ကုိ

ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္ၾက၏။
" ကဲ ... မစၥတာ ဘရိတ္၀ိတ္၊ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္အဖဲြ႕၀င္ေတြေရာ
ခင္ဗ်ားကုိ အားလံုး ေက်နပ္ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
လုိခ်င္တာနဲ႔ ကြက္တိပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အခက္အခဲ ႐ွိေနတာက ခင္ဗ်ားကုိ
ဒီအလုပ္ေပးလုိက္ရင္

ခင္ဗ်ားက

မ်က္ႏွာျဖဴေတြရဲ႕

အထက္

အရာ႐ွိ

တစ္ေယာက္

ျဖစ္သြားေတာ့မယ္။ သူတုိ႔ေတြထဲမွာ လုပ္သက္ရင့္ လူေဟာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ပါတယ္။
စာမ်က္ႏွာ-26

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ကုမၸဏီအေပၚမွာ သစၥာ႐ွိ႐ိွနဲ႔ တစ္သက္လံုး လုပ္လာခဲ့တဲ့ လူေတြ၊ သူတုိ႔နဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ဆံေရး အပ်က္မခံႏုိင္ပါဘူး မစၥတာ ဘရိတ္၀ိတ္၊ စုိၿပီးသားလက္
မေျခာက္ေစခ်င္ဘူး။
"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အျခားေနရာလပ္ေတြ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ား အရည္အခ်င္းနဲ႔
အဲဒီအလုပေ
္ တြ ကုိ လက္ခံ ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေျပာသင့္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားပညာနဲ႔စာရင္
သိပ္နိမ့္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္

တုိ႔

ခင္ဗ်ား

ကုိ

အလုပ္မေပးႏုိင္တာ

၀မ္းနည္းပါတယ္" ေျပာေျပာဆုိဆုိ မတ္တတ္ထၿပီး လက္ကမ္းေပးသည္။ ယဥ္ေက်းစြာ
ျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းပါတကား။ ကၽြန္ေတာ့္ ခႏၶာကုိယ္ထဲမွ အားအင္ဟူသမွ်တုိ႔ ႐ုတ္ျခည္း
စီးထြက္သြားသလုိ ခံစားလုိက္ရ၏။ သုိ႔ေသာ္ ႐ံုးခန္း ထဲ မွ ဣေႁႏၵမပ်က္ ကၽြန္ေတာ္
ထြက္လာႏိုင္ခဲ့ပါ၏။ ဓာတ္ေလွကားဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လာႏိုင္ခဲ့ပါ၏။
လူေတြ

႐ႈပ္ေပြေနသည့္

Õ http://www.shwezinu.com Ö

ေနေရာင္ျခည္သည္

ၾကည္လင္

ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွသည့္

လမ္းေပၚတြင္
ေတာက္ပ

ကၽြန္ေတာ္
လ်က္႐ွိသည္။

ဘုရင့္ေလတပ္မေတာ္

ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး

ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့

ေလွ်ာက္ေနမိသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္
ေျခာက္ႏွစ္

အရာ႐ွိဘ၀

႐ိွေနခဲ့သည့္

ျပႆနာႏွင့္

ဘြားခနဲ

ရင္ဆုိင္လုိက္ရ ျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ အသားေရာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ေနခဲ့ျခင္း။
၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ စစ္သားေတြ စုေဆာင္းလုိ႔ မေလာက္ေအာင္ လုိေနခ်ိန္၌
ကၽြန္ေတာ့္ အသားေရာင္သည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ခဲ့ပါေခ်။ ေလသူရဲသင္တန္းတြင္ေရာ၊
ကၽြန္ေတာ့္ပခံုးေပၚသုိ႔

ေတာင္ပံကား

ကေလးမ်ား

ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ပါ

အေၾကာင္းမဟုတ္ခဲ့ပါ။
စစ္အတြင္းကာလတုန္းက သူသူကုိယ္ကုိယ္ ေန႔ ေသမလား၊ ည ေသမလား
မသိၾကခ်ိန္ျဖစ္၍ အသားေရာင္ ကိစၥကုိ ဘယ္သူမွ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ မလုပ္ၾကပါ။ အရာ႐ွိ၊
အၾကပ္၊

တပ္သားအားလံုး

ဘုရင့္ေလတပ္မေတာ္မွ
႐ုပ္႐ွင္႐ံုေတြ၊

အရာ႐ွိ၀တ္စံုျဖင့္

ကပဲြခန္းမ

ေခ်ာေခ်ာကေလးေတြ

ညီအစ္ကုိလုိပင္

ေတြ၊

႐ွိေနသည့္

ကၽြန္ေတာ္

ဘီယာဆုိင္ေတြ။
ေဆာင္

ခဲၾ့ ကသည္။

ဆက္ဆံ

အေနရာရာသုိ႔ေရာက္ခဲ့သည္။

ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္

ၾကာၿမိဳင္

ေတြပါမက်န္

အဂၤလိပ္မ
ကၽြန္ေတာ္

က်က္စားခဲ့ပါသည္။ ဘာမွ ျပႆနာမေပၚခဲ့ပါ။
သည္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး မည္းနက္ေနသည့္ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာကုိ ကၽြန္ေတာ္
လံုး၀

ေမ့ေလ်ာ့

ေနခဲ့ေလသည္။

ေလသူရဲ၀တ္စံုျဖင့္

ဘုရင့္အမႈေတာ္ထမ္း

အရာ႐ွိတစ္ေယာက္မုိ႔ လူ႐ုိေသ ႐ွင္႐ုိေသ ႐ွိၾက သည္။ သည္၀တ္စံုထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏
အသားေရာင္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဟုတ္ပါ သည္၊ သည့္အတြက္
ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွန္ကုိ

ကၽြနေ
္ တာ္

ေမ့ေနျခင္းပါတကား။

စိတ္ဓာတ္

အက်ႀကီးက်ကာ

၀မ္းနည္းပက္လက္ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေလွ်ာက္ေနမိ၏။ လမ္းနံေဘးဆုိင္မ်ားမွ မွန္ခ်ပ္ႀကီး
မ်ားတြင္ တဒဂၤ ထင္ဟပ္လာသည့္ ကၽြန္ေတာ့္ပံုရိပ္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာလဲႊကာ လဲႊကာျဖင့္။
ရင္ထဲတြင္ နာက်င္ လာ၏။ ဆုိ႔က်ပ္လာ၏။
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အမ်ားသံုး
အိမ္သာထဲမွ

အိမ္သာတစ္လံုးဆီသုိ႔

ျပန္ထြက္လာေတာ့

ခပ္သုတ္သုတ္

အနည္းငယ္

ရည္႐ယ
ြ ္ခ်က္မ႐ွိဘဲ

ေလွ်ာက္သြားေနမိျပန္သည္။

ျပန္ထိန္းႏိုင္လာၿပီး

အေျခအေနကုိ

ေလွ်ာက္သြားသည္။

ေပါ့ပါးသြားသလုိ
အတန္ၾကာမွ

ခံစားရသည္။

ကုိယ့္

ျပန္လွန္သံုးသပ္ႏိုင္ေတာ့၏။

ကုိယ္ကုိယ္

ေသေသခ်ာခ်ာ

စဥ္းစားေတာ့မွ တစ္မနက္ခင္းလံုး အစစ္ေဆးခံေနရျခင္းမွာ လံုး၀ အဓိပၸာယ္မ႐ွိ အခ်ိန္ကုန္
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႐ံုးခန္းထဲ မ၀င္မီ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသား
ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဧည့္ႀကိဳ မကေလးက ကၽြန္ေတာ့္အသားေရာင္ကုိ သတင္းပုိ႔ၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။
သည္ၾကားထဲက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေခၚေတြ႕ျခင္း

ရက္စက္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။

မွာ

အဓိပၸာယ္မ႐ွိ အေမးအေျဖလုပ္တမ္း ကစားျခင္း တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။
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တစ္စံုတစ္ခုကုိ

စဥ္းစားမိၿပီး

ႏွစ္ေနရာလည္း

သည္လုိပဲ

လူျဖဴဟုသာ

ထင္ၾကေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္

ေနမွာေပါ့။

တံု႔ခနဲ

ေလွ်ာက္လႊာကုိ
ထုိ႔ေၾကာင့္

ရပ္လုိက္၏။
ၾကည့္ၿပီး

လွလွပပ

က်န္တဲ့

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
ေ၀ေ၀ဆာဆာ

စာျပန္လာျခင္းျဖစ္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အသားေရာင္ကုိ တမင္ ၀ွက္ထားသည္ဟု သူတုိ႔
ထင္ၾက

မည္။

ဘာမွ

စဥ္းစားမေနေတာ့ဘဲ

အနီး႐ွိ

တယ္လီဖုန္း႐ံုးကေလးထဲသုိ႔

၀င္လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ နီဂ႐ုိးလူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျဖဴအမည္း ခဲြျခားျခင္းမ႐ွိမွ
ကၽြန္ေတာ္ လာေတြ႕မည့္အေၾကာင္း ေျပာလုိက္သည္။ ႏွစ္ေနရာစလံုး အေျဖတစ္မ်ိဳးတည္း
ေပးလာသည္။

ခုလုိ

တယ္လီဖုန္း

ဆက္ၿပီး

အေၾကာင္း

ၾကားသည္ကုိ

ေက်းဇူး

တင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေနရာလပ္ႏွစ္ခုစလံုး ခန္႔ၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ... စသည္ စသည္။
ထင္သည့္အတိုင္းပင္ ရင္ထဲတြင္ ေဒါသေတြ အံုက်င္းဖဲြ႕၍ ေပါက္ကဲြထြက္လာ
မတတ္ ျဖစ္ရ၏။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လူလူသူသူ ဆက္ဆသ
ံ ည့္ အဘုိးႀကီး၊
အဘြားႀကီး႐ွိရာ ဘရင့္၀ုဒ္သုိ႔ ရထားျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကုိ " စံ "အျဖစ္
ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္ခံၿပီးလွ်င္ သည္အစဲြကုိ ေဖ်ာက္ဖုိ႔ ခက္ခဲလွသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး

အဂၤလိပ္

လူမႈေရးဘ၀ကုိ

"စံ"

ထားခဲ့သူ

ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ဆယ့္ ႐ွစ္ႏွစႀ္ ကီး မ်ားေတာင္ ႐ွိခဲ့ေလၿပီ။
အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကပင္

ကၽြန္ေတာ္

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ

အထင္ႀကီးစိတ္ ၀င္ခဲ့သည္။ လူျဖဴ ေက်ာင္းတြင္ သူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လံုး ပုိျမင့္ေအာင္
ကၽြန္ေတာ္ အေသအလဲ ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ သူမ်ား တစ္လွမ္း လွမ္းလွ်င္ သံုးေလးလွမ္း
လွမ္းႏိုင္ေအာင္

အားထုတ္ခဲ့ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္

ေကာလိပ္ႏွင့္

တကၠသုိလ္

ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ အဂၤလန္ႏွင့္ စပိန္ စစ္ျဖစ္ၾကသည္။ သည္တုန္း က အဂၤလန္ကုိ
ကုိယ့္ႏုိင္ငံလုိ မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္
မခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ဘဲြ႕ရၿပီး ဗင္နီဇဲြလားတြင္ ၂-ႏွစ္ လက္ေတြ႕ဆင္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္
ဘဲြ႕လြန္သင္တန္း တက္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလန္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္
ေတာင့္တခဲ့သည့္အတုိင္း
ခံစားရသည္ျဖစ္၍

တရားမွ်တမႈ၊

ေက်နပ္ေနခဲ့မိသည္။

လြတ္

လပ္မႈ၊

ထုိ႔ေၾကာင့္

သည္းခံခင
ြ ့္လႊတ္မႈမ်ားကုိ

၁၉၄၀

ျပည့္ႏွစ္တြင္

ဘာမွ

စာမ်က္ႏွာ-28

စဥ္းစားမေနေတာ့ဘဲ
ကၽြန္ေတာ္

စံထား

ကၽြန္ေတာ္
သည့္

ေလတပ္သုိ႔

လူမ်ိဳး

ႏွင့္

၀င္ေရာက္

အမႈထမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။

တုိင္းျပည္အတြက္

ကၽြန္ေတာ့္အသက္ကုိ

ေပးလွဴခဲ့ပါ၏။
ခုေတာ့ သည္ "စံ"သည္ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲတြင္ အဆိပ္ကုိ မ်ိဳထားမိသလုိ
ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလန္ေပါက္ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ သူတုိ႔ လက္ေအာက္ခံ
ကုိလုိနီမွ

တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏

ဘယ္ေတာ့မွ

အသားေရာင္ကုိလည္း

အေလးအနက္မထားၾကပါ။

ဂ႐ုစုိက္တတ္ၾက

သည္မဟုတ္ပါ။

သူတုိ႔လက္ေအာက္ခံ တုိင္းျပည္မ်ားမွ လူသားအားလံုး ၀ါ၀ါ၊ ညိဳညိဳ၊ မည္းမည္း၊ နက္နက္
သူတုိ႔သစၥာခံမ်ားအျဖစ္

တစ္ေျပးညီထားတတ္ၾကပါသည္။

ဤသည္မွာ

သူတုိ႔တြင္

အ႐ုိးစဲြေနသည့္ ႐ုိးရာ ဓေလ့ တစ္ခု လုိပင္ ျဖစ္ေနၿပီ။
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အလားတူစြာပင္

လက္ေအာက္ခံ

တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း

သူတုိ႔

ခ်မွတ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ ေအာက္တြင္ အေနၾကာလာကာ သူတုိ႔ဥပေဒ၊ သူတုိ႔
ပညာေရးစနစ္၊ သူတုိ႔ အစုိးရႏွင့္ ယဥ္ပါးၿပီး သူတုိ႔ကုိ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိတုိ႔အား
အ႐ုိးအရင္းမွ် ေကၽြးၿပီး အဆီအႏွစ္ေတြကုိ သူတုိ႔ ၀ါးမ်ိဳေနၾကသည္ကုိ ေတာ္ေတာ္ ႏွင့္
မသိခဲ့ၾကေပ။

သူတုိ႔

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

အေနာက္

သူတုိ႔

အိႏၵိယကၽြန္းစု

ဓေလ့မ်ားကုိပင္

ႏုိင္ငံေတြက

အတုခုိးခဲ့ၾကသည္။

ပုိဆုိးသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပို၍ ေ၀းခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ အေနာက္ အိႏၵိယ
ကၽြန္းသားမ်ားသည္ ေငြ၀ယ္ကၽြန္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ေရာက္သည့္အခါ သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္တုိ႔၏
လူမႈေရးဘ၀ကုိ

အားက်ၾက

သည္။

အထင္ႀကီးၾကသည္။

ကုိးကြယ္ၾကသည္။

သူတုိ႔ အေပၚ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ လႊမ္းမုိးမႈမွာ ျပင္းထန္လွသည္။ အဂၤလန္ျပည့္႐ွင္ ဘုရင္မင္းျမတ္
သုိ႔မဟုတ္ မင္းညီ မင္းသား မ်ား တုိင္းခန္းလွည့္လည္လာလွ်င္ ပုိ၍ သိသာသည္။ ဆင္းရဲ
ခ်မ္းသာမေ႐ြး၊ ကေလး လူႀကီးအား လံုး စုေ၀းကာ ေပ်ာ္ပဲြ႐ႊင္ပဲြ၊ အကအခုန္မ်ားျဖင့္
ႀကိဳဆုိၾက၏။
ေၾသာ္

...

အဂၤလပ္လူမ်ိဳး

ျဖစ္ရျခင္းမွာ

အေဟာသုခံ

ခ်မ္းသာစြ။

ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္ တမြတ္ ၾကယ္ကုိ ဆြတ္ရသလုိ ခက္ခဲသည့္
အစုိးရပညာသင္ဆက
ု ုိ ရ႐ွိလုိ႔ျဖစ္ေစ သူတုိ႔တစ္ေတြ အဂၤလန္ တြင္ ပညာဆက္သင္ခြင့္
ရတတ္ၾကသည္။

သူတုိ႔ကား

ရင္၀ယ္ပုိက္ထားရာမွ

ေခါင္းေပၚတင္ကာ

ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း

အဂၤလိပ္စနစ္ႏွင့္

အဂၤလိပ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ

ကုိးကြယ္ၾက

သည္ပုတ္ထဲက

သည္ပဲ

သူမ်ား

ျဖစ္လာေတာ့၏။

ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္ဆန္ဆန္

ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္ပါ သည္။ အဂၤလိပ္စနစ္ျဖင့္ တစ္သက္လံုး ေနလာခဲ့ၾကသည့္
မိသားစုျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္မိဘမ်ားသည္

အျခားစနစ္

ကုိလည္း

သိၾကသူမ်ား

မဟုတ္ပါ။ သည္လုိ ေနလာခဲ့ရျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ မိဘဘုိးဘြားမ်ား တစ္ခါဖူး မွ်
မညည္းညဴခဲ့ဖူးပါ။

စာမ်က္ႏွာ-29

ကေလးဘ၀ကပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အဂၤလိပ္စာေပ၊ ကဗ်ာလကၤာႏွင့္ေ႐ွးေဟာင္း
အဂၤလိပ္

ဂႏၳ၀င္စာေပမ်ား

ကုိ

ေလ့လာခဲ့ရ၏။

ပံု၀တၱဳေတြထဲမွာ

အဂၤလန္ကုိ

ေထာင္ထားျခားနားသည့္ သူပုန္သူကန္မ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းေသာ အဂၤလိပ္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ
သေဘာက်၏။

အေမရိကန္တြင္

ေက်ာင္းသားဘ၀ျဖင့္

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား

ေနခဲ့ရစဥ္ကလည္း

အဂၤလိပ္ကုိ

ဘ၀၊

တကၠသုိလ္

ဆတ္ဆတ္ထိမခံ

ေ၀ဖန္လွ်င္

ကၽြန္ေတာ္ ခုခံကာကြယ္ပါသည္။ ဒီေရ အတတ္အက်ကုိ တုိင္းထြာလုိ႔ရပါသည္။ မ်က္စိႏွင့္
မျမင္ႏိုင္သည့္

အာကာသထဲမွ

အရာမ်ား၏

အကြာ

အေ၀း

ကုိလည္း

တုိင္းတာႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တရား၏ အတိမ္အနက္ကုိကား တုိင္းထြာ၍ မရ
ႏုိင္ပါ။
ပညာရပ္အသီးသီးတြင္ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေတြ သင္ၾကားၾကရ၏။
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အနာက်က္ေအာင္

လုပ္နည္း၊

အေျခအတင္

စကားရည္လုနည္း၊

စုတ္တံကုိင္နည္း၊

ေတြးေခၚနည္း ... စသည္ စသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္၏ အျပင္တြင္ သူတုိ႔
ရင္ဆုိင္ရသည့္

ျပႆနာေတြက

မုန္းတီးခံရျခင္းမ်ား။

လူတန္းစား

ခဲြျခားျခင္း၊

ကုိယ့္တုိင္းကုိယ့ျ္ ပည္တြင္

ပညာစံုလုိ႔

အႏွိမ္ခံရျခင္း၊

႐ြံ႐ွာ

အေျခတက်ျဖစ္ကာ

ဘ၀တစ္၀က္က်ိဳးသည့္တုိင္ ဘိလပ္တြင္ ခံခဲ့ရ သည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ မေမ့ႏုိင္ၾက။
အိမ္႐ွင္အေဒၚႀကီးက အဖက္မတန္သလုိ ဆက္ဆံသည္။ စားပဲြ ထုိးက မထီမဲ့ျမင္ ျပဳသည္။
ကပဲြတြင္

ယဥ္ေက်းစြာ

ခံရသည္။

ဒီေန႔

ခြင့္ေတာင္းသည့္တုိင္

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

အျဖဴမကေလးမ်ား၏

မနက္ျဖန္တြင္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ျငင္းပယ္ျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားသည္ ႀကိဳတင္
ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေလ ေရာ့သလား။
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဂုိးလ္ကုိ႔စ္၊ အေနာက္အိႏၵိယ ကၽြန္းစုမ်ား၊ ၿဗိတိသွ်ဂီနီ၊ ဟြန္းဒူးရပ္စ္၊
မေလး၊

သီဟုိ၊

ေကာင္ႏွင့္

ေဟာင္

အျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

သူတို႔ႏုိင္ငံတင
ြ ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အံုႂကြ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔
လႈပ္႐ွားမႈ ဒီလိႈင္းသည္ အဂၤလန္ ကမ္းေျခသုိ႔ လံုး၀ ႐ုိက္ခတ္မလာ ပါေခ်။ အဂၤလန္တြင္
နီဂ႐ုိးမ်ားကုိ ဘယ္သူမွ လူလူသူသူ မဆက္ဆံၾက။ ေခၚပံုကုိ ၾကည့္ပါ။ ငမည္းေကာင္တဲ့၊
နီဂါ

တဲ့။

နီဂ႐ုိးမ်ားကုိ

သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ခြန္အားသန္မာသူ၊

ေအာင္ျမင္္

ေနသည့္

ဦးေႏွာက္မ႐ွိသူ

နီဂ႐ုိး

အျဖစ္သာ

ဆရာ၀န္မ်ား၊

ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊

အႏုပညာ႐ွင္မ်ား ႐ွိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ကုိ နီဂ႐ုိး အမ်ားစုႏွင့္ မေရာေထြးဘဲ သီးျခား
ဆက္ဆံၾက၏။
လူမည္း

ကၽြန္ေတာ္သည္
ကၽြန္ေတာ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္

အျဖစ္ကုိ

နီဂ႐ုိးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။
ၾကည့္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္သည္

ခု

လြတ္လပ္မႈကုိ

ျမတ္ႏုိးသူ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀ကုိ လြတ္လပ္စြာ တည္ေဆာက္လုိသူ
ျဖစ္ပါသည္။ သည္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အဖုိးအခကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
လြတ္လပ္သည့္

ဘ၀တြင္

အသက္ေမြးလုိပါ၏။

ကၽြန္ေတာ္

လူမ်ိဳးဘာသာကုိ

သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္
သည္ေနရာတြင္

ပညာရပ္ျဖင့္

ထည့္မတြက္ေစခ်င္ပါ။
စာမ်က္ႏွာ-30

ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ဆုိသည့္ စကားလံုးႀကီးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ မသံုးလုိပါ။
သည္စကားလံုးက

စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား

ဆီသည္မလက္သုတ္

စကားလံုး

ျဖစ္ေနပါၿပီ။

လွ်ာအ႐ုိးမ႐ွိ
ဘိလပ္သားတုိ႔က

ေျပာေနသည့္
ၿဗိတိသွ်

ကုိလုိနီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာ႐ွိမ်ား၏ ကတိစကားမ်ား၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ လံုး၀ အသိအမွတ္
မျပဳၾကပါ။
အေမရိကန္တင
ြ ္ ေနခဲ့ရသည့္ ဘ၀ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေတြးၾကည့္သည္။ အျဖဴအမည္းကိစၥ

ေပၚလာလွ်င္

ေျဗာင္႐ွင္းၾကသည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ရင္ဆုိင္ၾကသည္။

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တရားေရးလက္နက္ကုိ ကုိင္ တြယ္ေျဖ႐ွင္းၾကသည္။ အဂၤလိပ္ေတြလုိ
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ပညာ႐ွိ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀မ႐ွိပါ။
သုိ႔ေသာ္ အဂၤလန္က အေမရိကန္ကုိ အျဖဴ-အမည္း ကိစၥတြင္ လက္ညိဴးထုိး
ေ၀ဖန္လုိက္ေသးသည္။

စင္စစ္

အေမရိကန္သည္

ႏုိင္ငံသက္တမ္းအားျဖင့္

တုိေတာင္းေသးေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ နီဂ႐ိုးလူမ်ိဳး အမ်ား ဆံုးကုိ နုိင္ငံသားအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳသည့္

ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း

အဂၤလိပ္ေတြ

ေမ့ေနၾကဟန္

တူပါသည္။

နီဂ႐ုိး လူမ်ိဳးမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ အမ်ားဆံုးမွာလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံပင္ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္တြင္

နီဂ႐ုိးမ်ားသည္

လူျဖဴမ်ားႏွင့္

ရင္ေပါင္တန္းၿပီး

တုိင္းျပည္တာ၀န္

ထမ္းေနၾကပါၿပီ။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆရာ၀န္၊ ေ႐ွ႕ေန၊ သိပၸံပညာရွင္၊ ပါေမာကၡ၊
အားကစား၊

အဆုိ

အက

စသည့္

တာ၀န္မ်ား

ထမ္းေဆာင္

ရင္း

တုိင္းျပည္ကုိ

အက်ိဳးျပဳေနၾကပါၿပီ။
အဂၤလန္တြင္မူ

လံုး၀

ျခားနားေနသည္ကုိ

ေတြ႕ရ၏။

သူ႔ကုိယ္သူ

လူမည္း

ဆန္႔က်င္ေရးသမားပါဟု ၀န္ခံသူ တစ္ေယာက္တေလမွ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ဖူးေသးပါ။
အျဖဴ-အမည္ကိစၥ

အဂၤလန္တြင္

မ႐ွိဟုပင္

ထင္ေနၾကသူ

အမ်ားအျပား႐ွိပါသည္။

လူမည္းတစ္ေယာက္သည္ အဂၤလန္တြင္ အခေၾကးေငြ ေပးႏုိင္လွ်င္ မည္သည့္ယာဥ္မဆုိ
တက္စီးႏုိင္ခြင့္႐ွိပါသည္။ တစ္ခုေတာ့ ႐ွိသည္။ ထုိလူမည္း၏ နံေဘးခံုသုိ႔ ၀င္ထုိင္သူ
မ႐ွိသေလာက္႐ွားသည္။ ၀င္ထုိင္လဆင္လည္း မ်က္စိလွ်မ္းၿပီး ၀င္ထုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္မည္။
မည္သည့္ ဟုိတယ္တြင္မဆုိ တည္းခုိခြင့္႐ွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူမည္းဆုိလွ်င္ "လူျပည့္ေနပါၿပီ
ခင္ဗ်ာ"ဟု ယဥ္ေက်းစြာ

ျငင္းပယ္ခံရသည္သာ။ ခုေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္

ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရေတာ့မည္။ အနာဂတ္အတြက္ လမ္းသစ္ကုိ ႐ွာရ ေတာ့မည္။
စစ္ကာလသည္ နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ေလၿပီ။ သည္ကာလကုိ ကၽြန္ေတာ္
လံုး၀ ေမ့ပစ္လုိက္ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ လူေတြလည္း က်ီးလန္႔စာ စားဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး
ပံုမွန္ဘ၀ကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေနၾကၿပီ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္
ထူေထာင္ေနၾကပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္

အလုပ္တစ္ခုကုိ

ရေအာင္

႐ွာရေတာ့မည္။

စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အလုပ္ကုိ လက္၀ါးျဖန္႔ၿပီး လုိက္ေတာင္းေနစရာ မလုိပါ။
ကၽြန္ေတာ့္ ကုိယ္ပုိင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ခႏၶာကုိယက
္ ုိ တန္ရာ
တန္ေၾကးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
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ကၽြန္ေတာ့္

အသားေရာင္ထက္

ကၽြန္ေတာ့္

ခြန္အားႏွင့္

ဦးေႏွာက္ကုိ

ပုိစိတ္၀င္စားသည့္ အလုပ္႐ွင္တစ္ ေယာက္ နွင့္ ေတြ႕တန္ေကာင္းပါ၏။ ကိစၥမ႐ွိပါ။
ကၽြန္ေတာ္ စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ႐ွာေဖြပါမည္။ တပ္က ရထားသည့္ ဆုေငြႏွင့္ စုေငြ
ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကုိ

ေခၽြေခၽြတာတာ

ႏွစ္ႏွစအ
္ တြင္းေတာ့

သံုးလွ်င္

ထမင္း

မငတ္ႏုိင္ပါ။အလုပ္အကုိင္ ႐ွာေဖြေရး၊ ေနရာခ်ထားေရး၊ ႐ံုးတကာ ကၽြန္ေတာ္ ႏွံ႔ေနၿပီ။
သတင္းစာတြင္ ေခၚသည့္ ေနရာမ်ား လည္း တစ္ခုမက်န္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ၿပီးၿပီ။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ပင္ အလုပ္ လုပ္ လုိ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ အသားေရာင္ႏွင့္
ကၽြန္ေတာ့္
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သုိ႔ေသာ္

အရည္အခ်င္းကုိ
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေဖာ္ျပလ်က္

လုိခ်င္သည့္

အလုပ္႐ွင္

ေၾကာ္ျငာထည့္ေသးသည္။
တစ္ဦးတေလမွ

ေပၚမလာခဲ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အလုပ္႐ွင္ေတြ ျငင္းပယ္ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္၏။
အသားမည္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ဟူသတည္း။
ဥပမာ ဒက္ဂ်ီဟန္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီဆုိပါစုိ႔။ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာမ်ား လုိေနေၾကာင္း
ထည့္သည္။ လုိအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းကုိ အတိအက်

သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာ

ေဖာ္ျပမထား။ သည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္ လုိက္သည္။ သည္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္
လူမည္းျဖစ္ေၾကာင္း

ေလွ်ာက္လႊာထဲတြင္

ထည့္မေရးလုိက္ပါ။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္

လာေတြ႕ဖုိ႔ ပ်ာပ်ာသလဲ ေခၚစာေရာက္လာ၏။ ကုိးနာရီတိတိတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္
သြားသည္။ စာေရးမကေလး တစ္ေယာက္က ပံုစံမ်ား ျဖည့္ခုိင္းၿပီး မန္ေနဂ်ာအခန္းသုိ႔
ေခၚသြားသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အ႐ြယ္
အခ်ိဳ႕မွာ

လူငယ္ေတြ

စိတ္လႈပ္႐ွားေနပံု၊

လူ႐ြယ္တစ္ေယာက္က

အမ်ားႀကီး

အခ်ိဳ႕က

စာလံုးေပါင္း

ထုိင္ေစာင့္ေနသည္ကုိ

တုန္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္
မေသခ်ာသျဖင့္

ေတြ႕ရ၏။

ပံုစံျဖည့္ေနၾက၏။
ေဘး

လူေတြကုိ

အကူအညီေတာင္းေန၏။ နံေဘးမွ လူ႐ြယ္ေတြကလည္း တစ္ေယာက္မွ အဆံုးအျဖတ္
မေပးႏိုင္ၾက။

ကၽြန္ေတာ္

တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္

၀င္ၿပီး

ျပင္ေပးလုိက္ရသည္။

၀င္ၾကရသည္။

ေနာက္ဆံုး

မန္ေနဂ်ာ

အခန္းထဲသုိ႔

ကၽြန္ေတာ့္အလွည့္ေရာက္

ေတာ့၏။ ကၽြန္ေတာ္ ျဖည့္ေပးထားသည့္ ပံုစံကုိ ကုိင္ၿပီး မန္ေနဂ်ာ ထုိင္ေနသည္။
ကုလားထုိင္တစ္လံုးကုိ ညႊန္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ထုိင္ခုိင္းသည္။ ပံုစံကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ
ငံု႔ဖတ္သည္။
သူႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္

ထံုးစံအတုိင္း

အေမးအေျဖလုပ္တမ္း

ကစားၾကသည္။

သူ႔ေမးခြန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္စက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္မ်ားသိပ္မပါ။ စိတ္လည္း
၀င္စားဟန္မတူ။ ေနာက္ဆံုး သူက ဖြင့္ေမးသည္။ " ေမာင္ရင္ ဘာလုိ႔ ဒီအလုပ္ကုိ
လုပ္ခ်င္ရတာလဲ " လံုး၀ မဆီေလ်ာ္သည့္ ေမးခြန္း။ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္းခနဲ ျဖစ္သြားသည္။
" က်ဳပ္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႏွပ္ စားေနတဲ့ ထမင္းဖုိး၊ ေန႔တုိင္း၀တ္ေနတဲ့ အ၀တ္ဖုိးနဲ႔ အိပ္ဖုိ႔
ေက်ာတစ္ေနရာစာ အတြက္ေပါ့ဗ်" " ေမာင္ရင္ ၀တ္လာတဲ့ ၀တ္စံုမ်ိဳး က်ဳပ္တုိဆီက
ရမယ့္လခနဲ႔ ဘယ္၀ယ္ႏုိင္မလဲကြ၊ အဲဒီ ေလာက္ က်ဳပ္တုိ႔ မတတ္ ႏုိင္ပါဘူး ေမာင္ရာ "
ကၽြန္ေတာ္

သူ႔ကုိေငးၾကည့္ေနမိသည္။

မဆုိင္တဲ့အေပါက္ကလုိင္ႏွင့္

ေခါက္ျခင္း။

သူ
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ေၾကာ္ျငာတဲ့အလုပ္နဲ႔
"

က်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ့္၀တ္စံုနဲ႔

အလယ္တန္းေတာင္

ဘာမွမဆုိင္။

မေအာင္ဘူး၊

က်ဳပ္တုိ႔

သူက

ဆက္ၿပီး

စက္႐ံုက

-

လူႀကီးေတြလည္း

တစ္ေယာက္မွ ေမာင္ရင့္ ေလာက္ ပညာတတ္ၾကဘူး၊ ဒီေတာ့ ေမာင္ရင္နဲ႔ ဒီအလုပ္နဲ႔
မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး၊ ဆင္ေတာ္ နဲ႔ ခေလာက္ ျဖစ္ ေနမွာေပါ့၊ ေမာင္ရင္ရဲ႕ ပညာတတ္ ... "
ကၽြန္ေတာ္
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကုိ

ဆက္သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ပါ။
ဆတ္ခနဲ

ဆဲယ
ြ ူၿပီး

သူ႔လက္ထမ
ဲ ွ

ကၽြန္ေတာ့္

အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ

ျဖစ္ေအာင္

ဆဲြဆုတ္ပစ္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စကၠဴစုတ္မ်ားကုိေတာ့ အမိႈက္ ျခင္းေတာင္း ထဲသုိ႔
ဂ႐ုတစုိက္

ထည့္ေပးလုိက္ပါ၏။

ၿပီးေတာ့

ႏႈတ္ဆက္ျဖစ္ေအာင္

ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း
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ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ ပါေသးသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ဘ၀ျဖင့္ ဆယ့္႐ွစ္လနီးပါး ႐ွိခဲ့ၿပီ။ ဆူးေတြလည္း
တစ္ေခ်ာင္းၿပီးတစ္ေခ်ာင္း ေပါက္ခဲ့ၿပီ။ လြတ္ လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္
ကာဆီးေနၾကသူေတြ၊ စာနာမႈကင္းစြာ နင္းေျခေနၾကသူေတြ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ စက္ဆုပ္႐ြံ႐ွာစ
ျပဳလာၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲတြင္ အမုန္းခြန္အားေတြ ေပါက္ကဲြမတတ္ တင္း က်ပ္လာၿပီ။
ကၽြန္ေတာ့္ အရည္အခ်င္းကုိ အသိအမုွတ္ ျပဳၾကပါသည္တဲ့။ ေအာက္တန္းစားအလုပ္နဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ မတန္ပါ တဲ့။ အထက္တန္း ရာထူးမ်ားက်ေတာ့ အသားမည္းလုိ႔တဲ့။ ၿပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္

အထက္တန္းက်က်

သပ္

သပ္ခပ္ခပ္

၀တ္စားတာကုိ

မလုိတမာ

"ရိ"ၾကေသး၏။
တပ္က ထြက္ခြင့္ရဖုိ႔ ေသခ်ာသေလာက္႐ွိခ်ိန္တြင္ အဂၤလန္၏ အ၀တ္အထည္
႐ွားပါးမႈ

ျပႆနာအေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ့္

ဦးေလးထံ

စာတစ္ေစာင္

ေရးလုိက္၏။

တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ အတြင္းခံမ်ား၊ လည္စည္းမ်ားမွ အစ အေကာင္းဆံုး ၀တ္စံုေတြ
ဦးေလးလုပ္သူက

ပုိ႔ေပးလာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္

တစ္ေယာက္

ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ေတာက္ပေနျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဇာဂနာထိပ္ဖ်ားတြင္ အညွပ္ခံထားရသည့္
ပုိးမႊားတစ္ေကာင္လုိ မီရာကုိ ဖမ္းကုိက္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာသည္။ ဘာကုိမွ ကၽြန္ေတာ္
မယံုေတာ့။

ဘယ္သူ႔ကုိမွ

မယံုခ်င္ေတာ့။

ငယ္ငယ္ကတည္းက

က်ိဳးက်ေနခဲ့သည့္

ေလာက၀တ္ ေတြကုိလည္း မက်င့္သံုးခ်င္ေတာ့။ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိေတြႏွင့္ အားႏဲြ႕သည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ
အသားျဖဴမွန္လွ်င္

လူစီးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္
ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လံုးမ်ားက

ဦးစားေပးျခင္းမ်ိဳး
မလုိတမာ

မလုပ္

ခ်င္ေတာ့။

ၾကည့္တတ္လာသည္။

ကံေကာင္းသည္မွာ သည္မေစၦရစိတ္တုိ႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲတြင္ ကင္ဆာေရာဂါလုိ
အျမစ္တြယ္ ေနျခင္း မ႐ွိဘဲ ရံခါတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတတ္သည္။ လူသားဆန္သည့္
လူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕လွ်င္

ကၽြန္ေတာ့္

သူပုန္

စိတ္ေတြ

ေလ်ာ့က်သြားတတ္သည္။

မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေထာင့္တစ္ေထာင့္မွ သည္လုိ လူသားဆန္မႈႏွင့္ ႀကံဳရၿပီး ကၽြန္ေတာ့္
ဘ၀လမ္းေၾကာင္းကုိ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲေစမည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ ပါ၏။
တစ္ေန႔ စိန္႔ဂ်ိမ္းပန္းၿခံထဲမွ ကန္ေရျပင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေငးၾကည့္ေနစဥ္ျဖစ္သည္။
ဘဲတစ္အုပ္သည္ လူေတြ ပစ္ခ်ေပးသည့္ အစားအစာမ်ားကုိ လုယက္ စားေသာက္
ေနၾက၏။ ကၽြန္ေတာ့္ နံေဘးတြင္ မ်က္မွန္ႏွင့္ ပိန္ပိန္ ပါးပါး အဘုိးႀကီးတစ္ေယာက္
ထုိင္ေနသည္။ ဘဲမ်ားသည္ အေရာင္အေသြးလုိက္၍ အမူအက်င့္ခ်င္း မတူၾကေၾကာင္း
စာမ်က္ႏွာ-33

ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း ေျပာေန၏။ ဗဟုသုတ ႂကြယ္ပံုရ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က
စိတ္မ၀င္စားသျဖင့္

သူ႔ကုိ

မသိက်ိဳးကမံပဲ

ေနလုိက္သည္။

ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္

အဘုိးႀကီးပဲဟု သေဘာထားလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ မထီမဲ့ျမင္ အမူအရာကုိ ထုိလူႀကီး
က လံုး၀ မမႈသည့္ပံုျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တုိက္႐ုိက္ စကားေျပာလာသည္။
" ေမာင္ရင္ အဂၤလန္ကုိ ေရာက္တာ ၾကာၿပီလား "
အသံက

ဘာထရန္ရပ္ဆဲ၏

အသံလုိ

ေအာင္ျမင္သည္။

ၾကည္လင္သည္။

ကၽြန္ေတာ္က ဖ်တ္ခနဲ သူ႔ကုိ လွမ္း ၾကည့္လုိက္သည္။ မႏွစ္ၿမိဳ႕စြာျဖင့္ အဂၤလန္ကုိ
ေရာက္ေနရျခင္းအတြက္

ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္

ျပႆနာ

ေတြ၊

ခံစားေနရသည့္

ေသာကေတြ၊ ေဒါသေတြက ဇယ္စက္သလုိ။ အဂၤလန္ဆုိသည့္ စကားလံုးကုိ ၾကားပင္
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မၾကားခ်င္။
ြ ့္"
" ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတုိင္းဟာ ၿငီးေငြကစရာခ်ည္းပဲ၊ လန္ဒန္လည္း အတူတူပဲကယ
သက္ႀကီး႐ြယ္အုိတုိ႔ ထံုးစံအတုိင္း စကားေျပာခ်င္ေနဟန္တူရဲ႕။ နံေဘးကလူ ျဖဴျဖဴ
မည္းမည္း

အေၾကာင္း

မဟုတ္။

ေျပာရဖုိ႔သာ

အဓိကထင္ပါရဲ႕။

ကၽြန္ေတာ္

ျပန္ေျပာခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိပါ။ နားေထာင္ခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ထသြားလွ်င္
အဘုိးႀကီး
ထမသြားပါ။

ဘဲေတြႏွင့္

စကားေျပာ

ေနရာေ႐ႊ႕ထုိင္ဖုိ႔လည္း

က်န္ရစ္မည္လား
စိတ္မကူးမိပါ။

မသိ။

ေမာလွ်င္

သုိ႔ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္

သူ႔ဘာသာ

ရပ္သြား

လိမ္႕မယ္ ဟု သေဘာထားၿပီး ဆက္ထုိင္ေနသည္။
ဒါက ဘယ္သူ႔အျပစ္မွ မဟုတ္ဘူးေလ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးကႀကီးေတာ့ ဧရာမကိစၥႀကီးေတြပဲ
အာ႐ံုစုိက္ေနရတာေပါ့၊ ေမာင္ရင္တုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဟာ သူ႔အတြက္ အေသးအဖဲြ႕ပဲ၊
ဘယ္ဂ႐ုစုိက္ႏုိင္ေတာ့မလဲ" သူက ေအးေအးလူလူ အမွတ္မထင္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။
႐ုတ္ျခည္း

ကၽြန္ေတာ္

စိတ္၀င္စားသြားသည္။

တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္လုိက္၏။

ေလးနက္ျခင္းကုိ

ထုိ

လူႀကီးကုိ

ေတြ႕ရသည္။

ေသေသခ်ာခ်ာ

အလွတရားကုိ

႐ွာ

ေဖြေနသည့္ ပညာ႐ွင္တစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာမ်ိဳး။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ
ရိပ္မိသြားပံုရ၏။

ၾကင္နာ

တတ္ပံုရသည့္

မီးခုိးေရာင္

မ်က္လံုးမ်ားက

ခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္႐ွိသည္။ သူက ဆက္ၿပီး
" ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြဟာ စစ္ေျမျပင္ တစ္မ်ိဳးပဲကြယ့္၊ သူတုိ႔ဆီမွာ ေနႏုိင္ေအာင္
တုိက္ပဲြ၀င္ၾကရတယ္။

"

ေန"

တယ္ဆုိတာ

လူ႔ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ

အလုိက္သင့္

ေမ်ာပါေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အဒါက "ေန"တာနဲ႔ ျခားနား တယ္။ "ေန"ဖုိ႔ဆုိရင္
တုိက္ပဲြမ၀င္လုိ႔ကုိ မရဘူး။ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိ
ဘ၀မ်ိဳးဟာ

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္။

ၾကည္လင္သည့္အသံကုိ

ကၽြန္ေတာ္

တန္ဖုိး႐ွိတယ္"

သေဘာက်မိေသာ္လည္း

အဘုိးႀကီး၏
သူ႔ဒႆနိကတြင္

စိတ္၀င္စား ျခင္းမ႐ွိလွပါ။ သုိ႔ေသာ္ - "နီဂ႐ုိးလူမ်ိဳး တစ္ေယာက္အဖုိ႔ လူ႔ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ
ေမ်ာပါေနဖုိ႔ေတာင္ တုိက္ပဲြေတြ အမ်ားႀကီး ၀င္ရဦး မယ္ခင္ဗ်" ဟု အလုိက္အထုိက္
ေျပာလုိက္မိသည္။

စာမ်က္ႏွာ-34

အဘုိးႀကီး ရယ္သည္။ သူ႔ရယ္ပံုက နံေဘးလူကုိ ကူးစက္ေစသည့္ ရယ္ျခင္းမ်ိဳး။
ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ၿပံဳးမိသည္။ စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္ခ်က္တြင္ ရယ္စရာ လံုး၀ မပါပါ။
" က်ဳပ္က ေမာင္ရင့္ကုိ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေရငံုေနႏုိင္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ "
ဆက္ ရယ္ေနျပန္သည္။ ၿပီးမွ - " စကားေျပာတာဟာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ အထီးက်န္
ေ၀ဒနာကုိ သက္သာေစတာပဲ မဟုတ္ဘူးလား " ဒါကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မျငင္းႏုိင္ပါ။
ဤသုိ႔ျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ားလုိ

စကားေျပာ

ျဖစ္ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွ ေ၀ဒနာေတြကုိ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်လုိက္မိ၏။
" ေမာင္ရင္ ဘာျပဳလုိ႔ ေက်ာင္းဆရာ ၀င္မလုပ္သလဲ"
" မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္မွ ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ မတက္ဖူးတာ "
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" အုိ ... မလုိပါဘူးကြ၊ ေမာင္ရင့္ဘဲြ႕ေတြက နည္းတာမွ မဟုတ္တာ၊ ေမာင္ရင့္
အရည္အခ်င္းနဲ႔ ဘာလုိ႔ ေက်ာင္းဆရာ မျဖစ္ႏုိင္ရမွာလဲ "
"

ဒီမယ္

ခင္ဗ်၊

ကၽြန္ေတာ္လုိေကာင္မ်ိဳးကုိ

သူတုိ႔

လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ

သူတို႔ကေလးေတြရဲ႕

မသံုးဘဲ

ဆရာအျဖစ္

ပထားတဲ့

ဘယ္လုိ

လုပ္ၿပီး

လက္ခၾံ ကမွာလဲ ခင္ဗ်ာ "
"

ဘာျပဳလုိ႔

လက္မခံရမွာလဲ၊

သူတုိ႔မွာ

ေက်ာင္းဆရာေတြ

အေသအလဲ

လုိေနတာပဲဟာ "
" စက္မႈ ပညာ႐ွင္ေတြလည္း အေသအလဲ လုိေနတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတာပါပဲ"
" အဲ ... တူေတာ့ မတူဘူးကြယ့္၊ ပညာေရးေလာက က လူေတြကေတာ့
က်ဳပ္သိသေလာက္

အသားအေရာင္

ပညာေရးေကာင္စီဟာ

အဲဒီအစဲြ

လံုး၀

ခဲြျခားမႈ

သိပ္မ႐ွိတတ္ၾကဘူး၊

မ႐ွိဘူးလုိ႔

က်ဳပ္

ယံုတယ္။

လန္ဒန္

ဒီလုိ

လုပ္ပါ။

ေလွ်ာက္လႊာထဲမွာ ေမာင္ရင့္အသားေရာင္ကုိ ထည့္မေရးနဲ႔ "
" ပညာေရးဌာနမွာ ထပ္စမ္းၾကည့္ပါဦး၊ ေမာင္ရင့္မွာ အ႐ံႈးမ႐ွိႏုိင္ပါဘူးေလ၊ လန္ဒန္
အေ႐ွ႕ပုိင္းမွာ ဆရာ ေတြ လုိေနတယ္ ၾကားတယ္ "
" ဘာျပဳလုိ႔ လန္ဒန္အေ႐ွ႕ပုိင္းမွာမွ ကြက္ၿပီး ဆရာေတြ လုိေနရပါသလဲ ခင္ဗ်ာ "
" အဲ ... နယ္ၾကမ္းတယ္ ဆုိပါေတာ့ကြာ၊ ဆရာ ဆရာမေတြ အဲဒီအပုိင္းကုိ
ေ႐ွာင္ၾကတယ္ "
" ၾသ ... ဒါ့ေၾကာင့္ နီဂ႐ုိးတစ္ေယာက္နဲ႔ ကုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာေပါ့ ဟုတ္လား "
ခါးသီးနာၾကည္းမႈက

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲတြင္

လိႈင္းထလာျပန္သည္။

အားလံုးကုိ

မယံုၾကည္စိတ္က အနည္ထုိင္ လွသည္ မဟုတ္ေသးပါ။
" အုိ ... ေနပါဦး ေမာင္ရင္ရဲ႕ "
ထုိလူႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္ထက္ပင္ စိတ္႐ွည္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
သည္းခံေန၏။
"

လန္ဒန္

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ျဖစ္ေပမဲ့

အေ႐ွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္ကုိ

သိပ္အထင္မေသးနဲ႔ကြယ့္၊

ေခတ္ပညာတတ္

အမ်ားႀကီး

ေတြ

ထြက္တာ။

အဲ ... ႏိုင္ငံေရးသမာိးေတာ့ မထြက္ဘူး "
စာမ်က္ႏွာ-35

ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ေစတနာႏွင့္ ေျပာေနမွန္းသိ၍ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါပြမိသည့္အတြက္
စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြား သည္။
" စမ္းၾကည့္စမ္းပါ ေမာင္ရင္ရဲ႕ "
သည္အဘုိးႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ စကားလက္ဆံုက်ၿပီး အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစံု
ဆက္ေျပာျဖစ္ၾကသည္။

လူခ်င္းခဲြၿပီးကာမွ

တစ္ေယာက္နာမည္ကုိ

တစ္ေယာက္

မေမးျဖစ္လုိက္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ သတိရသည္။ တစ္ေန႔တြင္ေတာ့ သူ သည္စာအုပ္ကုိ
ဖတ္ျဖစ္ေကာင္းရဲ႕ဟု

ကၽြန္ေတာ္

ေမွ်ာ္လင့္မိပါ၏။

ထုိအခါ

သူႏွင့္

မေတာ္တဆ

ေတြ႕ဆံုရသည့္ တဒဂၤအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ မည္မွ် ေက်းဇူးတင္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း သူ သိပါ
လိမ့္မည္။၏
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သူ

နိမိတ္ဖတ္သည့္အတုိင္းပင္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေခၚေတြ႕သည္။ မၾကာမီ အလုပခ
္ န္႔ မည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးစစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ
ေရာက္လာသည္။ သည္အဆင့္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အခက္အခဲမ႐ွိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။
သည္ေနာက္မွ

ခန္႔စာေရာက္လာၿပီး

တုိင္းပညာ၀န္႐ံုးမွ

တုိင္းပညာ၀န္႐ံုးကုိ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

လန္ဒန္အေ႐ွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္

သတင္းပုိ႔ရသည္။

ေနရာခ်ထားလုိက္သည့္

ဂရင္းစလိတ္

ေက်ာင္းမွာ

စက္ကင္ဒရီေက်ာင္း။ေက်ာင္းဆရာဘ၀၏

ပထမဆံုးေန႔။
ေက်ာင္းသုိ႔ အတန္း၀င္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ ေစာေစာေရာက္လာခဲ့၏။ ကံၾကမၼာကုိ
ေက်းဇူးတင္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ေတြ လႈပ္႐ွားေပ်ာ္႐ႊင္ေန၏။ မိဘသဖြယ္ ျဖစ္ေန႐ံုမက
အေဖ၊ အေမ ဟု အေခၚခုိင္း၍ ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ က်ိဳး ေနၿပီျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ့္
ေကၽြးမိခင္ႏွင့္ ေကၽြးဖခင္တုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္နည္းတူ ၀မ္းသာေနၾက၏။
မနက္ ေက်ာင္းသြားခါနီးတြင္ အေမက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ နမ္းၿပီး " ကံေကာင္းပါေစ
သားရယ္ " ဟု ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ေသးသည္။ အေဖက ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး ရပ္ၾကည့္ေန၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္

အားမာန္အျပည့္၊

လုပ္မည္ဟူသည့္
ေက်ာင္းသုိ႔

ယံုၾကည္မႈ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

အ၀င္

အျပည့္ျဖင့္

ေမာင္းတင္ကာ

လမ္းက်ဥ္းကေလးအတုိင္း

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္

အိမ္မွ

ကၽြန္ေတာ္

ထြက္ခဲ့

သည္။

ခ်ိဳးေကြ႕လာခဲ့သည္။

ေက်ာင္းကစားကြင္းထဲတြင္ ေဆာ့ကစား ေနၾကသည့္ ကေလးသံေတြ ဆူညံေနႏွင့္ၿပီ။
မိန္းကေလးသံတစ္သံ က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ လာသည္။
" ေဟ့ ဒင္ဟန္၊ ... ျဖစ္လုိ႔ နင္က ေဘာလံုး ကုိ ယူသြားရမွာလဲ "
ဘတ္စကတ္ေဘာ
အထိတ္တလန္႔
စုေနၾက၏။

ကစားေနၾကသည့္

လွမ္းၾကည့္

လုိက္သည္။

မိန္းကေလးတစ္သုိက္ကုိ
ေက်ာင္းသူကေလးမ်ား

ကၽြန္ေတာ္

ဂုိးတုိင္နားတြင္

သူတုိ႔အထဲမွ တစ္ေယာက္က ေဘာလံုးကုိ ေနာက္ တြင္ ၀ွက္ကုိင္ၿပီး

ဗလေကာင္းေကာင္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကုိ ကက္ကက္လန္ ဆဲဆုိ ရန္ေတြ႕ ေန၏။
" ေသာက္ေကာင္မ၊ ဖယ္စမ္း၊ မဖယ္ရင္ ငါ ... ပစ္လုိက္မယ္ "
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
ကၽြန္ေတာ္

ျမင္ေတာ့

ေက်ာင္းထဲ၀င္သြား

သူတုိ႔အသံ
သည္ႏွင့္

အနည္းငယ္

တုိးသြားသည္။

ခုနစ္သံခ်ီတက္ၿပီး

သုိ႔ေသာ္

ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိကာ
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ဆက္ကစားၾကျပန္သည္။
မနက္

အိမ္မွ

နား႐ွက္စရာ၊

ထြက္လာစက

စိမ့္ထြက္စျပဳလာသည္။

ယံုၾကည္မႈေတြ

ဘုရား

ေျပာဆုိဆက္ဆံေနၾကမွျဖင့္။

မၾကား၀ံ့

...

မနာသာ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ထဲမွ

ဘုရား

အတန္းထဲမွာပါ

သည္အေတြးေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္

ေတြ။
တစ္စတစ္စ

သူတုိ႔

ၾကည္သီး

ဒီလုိပဲ
ေမြးညင္း

ထသြားသည္။
ဆရာမ်ား

စုေပါင္းခန္းသုိ႔

ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္

ကၽြန္ေတာ္

မစၥက္ဒ႐ူးေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ။ သတင္းစာ ထုိင္ဖတ္ ေန၏။ အေပၚကုတ္အက်ႌကုိ ခၽြတ္ရင္း
ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။
" ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဆရာ၊ တုိက္ပဲြ၀င္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီလား "
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ဆရာမႀကီး အသံမွာ ႏူးညံ့သည္။ က႐ုဏာသံပါသည္။
"ဟုတ္ကဲ့ ဆုိပါေတာ့၊ ဒါထက္ ကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းထဲမာွ ေရာ အတန္းထဲမွာပါ
႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားလံုးေတြ သံုးၾကသလား ဆရာမ"
" တစ္ခါတေလပါ၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၀သီလုိ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ ဆရာ၊ စိတ္ထဲက
ထြက္လာတဲ့ စကားလံုးေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး၊ ေကာင္းတာကေတာ့ မၾကားခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ေနဖုိ႔ပဲ

ဆရာ၊

ကၽြန္မတို႔ေတာ့

အေရထူ

ေနၿပီ၊

ဒါေၾကာင့္

ကၽြန္မ

ဆံပင္

ေစာေစာစီးစီး ျဖဴကုန္တာေပါ့ " ဆရာမႀကီး က ေခါင္းကုိ ပုတ္ျပၿပီး စကားဆက္သည္။
" သူတုိ႔နဲ႔ ဘယ္လုိ ဆက္ဆံပါလုိေတာ့ ကၽြန္မ မေျပာတတ္ဘူး၊ ဆရာေကာင္းမယ္
ထင္သလုိ မီးစင္ၾကည့္ ကေပေတာ့ " ဆရာ၊ ဆရာမေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္
ေရာက္လာၾကသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ၾက၊ ႏႈတ္ဖက္ၾက
ႏွင့္။

မၾကာခင္ေက်ာင္းတက္

ေခါင္းေလာင္းထုိးသြားသည္။

အထြက္တြင္

အခန္းထဲမွ

ဆရာမ မစၥဘလင္းခ်ဒ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခ်က္ လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ ဆရာမက
အားေပး

ၿပံဳး

ၿပံဳးျပ၏။

ဆုေတာင္းေပးသည္။

ဆရာမ ကလင္တီကေတာ့ "
အခန္းထဲမွ

ကံေကာင္းပါေစ႐ွင္

ကၽြတ္ကၽြတ္ညံေနသံသည္

"

ဟု

အခန္းျပင္ဘက္သုိ႔

လွ်ံထြက္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္က စားပဲြဆီသုိ႔ တန္း ေလွ်ာက္ သြားသည္။ ကုလားထုိင္တြင္
၀င္ထုိင္ၿပီး သူတုိ႔ အၿငိမ္ကုိ အသာေစာင့္ေနလုိက္သည္။ သူတုိ႔ တစ္ေတြ ကုိယ့္ေနရာကုိယ္
၀င္မထုိင္ၾကေသးဘဲ
၀င္လာသည္ကုိ
၀င္ထုိင္ၾက

ဟုိတစ္စု၊

ဘယ္သူမွ

သည္။

သည္တစ္စု

ဂ႐ုမစုိက္ၾက။

အားလံုး

စကားရပ္ေျပာေနၾကဆဲ။

အတန္ၾကာမွ

ၿငိမ္သည့္အခ်ိန္အထိ

လူစုခဲြကာ

ေစာင့္ၿပီးမွ

ကၽြန္ေတာ္
ကုိယ့္ခံုကုိယ္

ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္

မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ကုိ ဖြင့္ကာ နာမည္ ေခၚသည္။
သူတုိ႔ ျပန္ထူးသံေတြက ႐ွင္းရွင္းလင္းလင္း မ႐ွိ။ အာလုပ္သံႏွင့္ အင္း၊ အဲ
လုပ္သူလုပ္၊ "႐ိွ" ဟု တစ္လံုး တည္း ေအာ္သူေအာ္၊ တစ္ေယာက္က "႐ွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
"ဟု ဆုိေတာ့ ၀ုိင္းေလာင္ၾကသည္။ ေလာင္သည့္ အထဲတြင္ မိန္းကေလးမ်ားပါ ပါ၏။
ေနာက္တစ္ဆင့္

ကၽြန္ေတာ္

ေန႔လယ္စာေကၽြးသည့္

စနစ္မွာ

ေန႔လယ္စာဖုိး
ေက်ာင္းသား

ေကာက္ခံသည္။
အတြက္ေရာ

ေက်ာင္းတြင္
မိဘအတြက္ပါ
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တြက္ေျခကုိက္သည့္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေယာက္ကုိ ႐ွစ္ပဲနိ မွ သံုးပဲနိ သာ က်သည္။
ကေလးမ်ား အသက္အလုိက္၊ အတန္းအလုိက္ ခဲြေကာက္ျခင္းျဖစ္၏။
ေန႔လယ္စာကုိ

ပူပူေႏြးေႏြးစားၾကရသည္။

မွ်မွ်တတ

ေကၽြးသည္။

အားလံုး

စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ စီစဥ္ေပး သည္။ သည္ေလာက္ကုိမွ် မတတ္ႏုိင္သည့္ ကေလးမ်ားထံမွ
လံုး၀

မေကာက္ဘဲ

ကေလးသူငယ္

ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး

အဖဲ႕ြ

အကူအညီျဖင့္

အခမဲ့ေကၽြးသည္။ ကေလးေတြ သန္မာ ထြားက်ိဳင္းၾကသည္မွာ သည္အစီအစဥ္ႏွင့္ မနက္
ေစာေစာ

အခမဲ့

ႏြားႏုိ႔တုိက္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေၾကာင္း

မစၥက္ဒ႐ူးက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

႐ွင္းျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြမွာ ေက်ာင္းမွ ေကၽြးသည့္ ေန႔လယ္စာ ဖုိး ကုိ
မထည့္ခ်င္ၾကဘဲ ေက်ာင္းေ႐ွ႕မွ အေပါစား မုန္႔မ်ားကုိ ၀ယ္စားခ်င္ၾက၏။
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သည္ကိစၥႏွစ္ခု ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္ အတန္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္သည္။
မၾကာခင္အတြင္း

ခန္းမ

ေဆာင္

ထဲသုိ႔

တစ္ေက်ာင္းလံုး

စုေ၀းရေတာ့မည္ျဖစ္၏။

ကၽြန္ေတာ္ ခပ္သြက္သြက္ ေရၾကည့္လုိက္၏။ ခံုေလးဆယ့္ေျခာက္လံုးတြင္ ေလးခံုမွာ
လစ္လပ္လ်က္႐ွိ၏။ ေလးခံုတစ္တန္း စီထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ စားပဲြမွ အားလံုးကုိ
စီး၍

ျမင္ေနရ၏။

အတန္းထဲတြင္

၂၆

ေယာက္မွာ

မိန္းကေလးမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဆးဆုိးပန္း႐ုိက္ လုပ္ထားသည့္ မ်က္ႏွာ ကုိ ကမန္းကတန္း
ေဆးေၾကာလာပံုရ၏။
အ႐ြယ္အားျဖင့္ မငယ္ၾကေတာ့သည့္ မိန္းကေလးမ်ား။ ဆရာလုပ္သူကုိ ၿငိမ္ၿပီး
အကဲခတ္ေနၾက၏။
ဆင္ျမန္းလ်က္။

ဂ်စ္ပစီ

ဆန္ဆန္

ေယာက္်ားေလး

အေပါစား

မ်ားက

ပုိၿပီး

နားကြင္းေတြ၊
ညစ္ပတ္၏။

လက္ေကာက္ေတြ

ဗ႐ုတ္သုတ္ခ

ႏုိင္၏။

ဆံပင္ပံုစံေတြကုိ အတူတူ ညွပ္ထားၾက၏။ အားလံုးလုိလုိ တီ႐ွပ္ႏွင့္၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီႏွင့္။
မ်က္ႏွာေတြကလည္း

႐ႈသုိးသုိး။

အတန္း

တစ္ခုလံုး

တိတ္ဆိတ္ေနပံုက

စိတေ
္ ခ်ာက္ခ်ားဖြယ္အတိ ျဖစ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္က်ခ်င္ သလုိလုိ ျဖစ္လာသည္။
ထုိစဥ္ခန္းမထဲတြင္

စုေ၀းရန္

အခ်က္ေပး

ေခါင္းေလာင္းထုိးသျဖင့္

သူတုိ႔

တစ္ေတြ

အလုအယက္ အခန္းထဲမွ ထြက္သြားၾက၏။
ခန္းမေဆာင္

တစ္ဖက္ထိပ္႐ွိ

စင္ျမင့္၏

အလယ္တည့္တည့္တြင္

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ထုိင္သည္။ ကေလး ေတြက စင္ျမင့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္
တန္းစီထုိင္ၾကၿပီး ဆရာမ်ားက သူတုိ႔ေနာက္မွ ေနရာယူၾကသည္။ မနက္ပုိင္း စုေ၀းပဲြမွာ
ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ႐ုိး႐ုိးကေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရး သြန္သင္မႈ ၾသ၀ါဒေတြ
လံုး၀

မပါပါ။

ဂ်ဴးကေလးေတြ
အစံုပါသည္။

သံၿပိဳင္

ေမတၱာပုိ႔ၾကသည္။

ဘရင္ဂ်ီေတြ၊
သူတုိ႔အားလံုး

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္

ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္

ဘာသာ၀င္ေတြ၊

ဆုေတာင္းျခင္း၌

သက္၀င္ယံု

မူဆလင္ေတြ

ၾကည္ရာ

တြင္

တူညီၾကေလသည္။ ေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီး ဆရာႀကီးက ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ႐ြတ္သည္။ ၿပီးမွ
႐ိႈပင္ႏွင့္

ဗုိက္ဗဲလ္ဒီ၏

ကာလေပၚေတြဆီကုိ

သံစံုေတး၊

ဓာတ္

ကေလးေတြ

ျပားႏွစ္ပုဒ္ဖြင့္သည္။
လံုးလံုးလ်ားလ်ား

ေဒါင္ေဒါင္

ဒင္ဒင္

ပါမသြားေအာင္

ဆဲြေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏။ ေတးသြားအဆံုး သံစဥ္ကေလး ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္
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အထိ အားလံုး ၿငိမ္ၿပီး နားေထာင္ ေနၾက သည္။ ကာလေပၚဂီတျဖင့္ ကေနစဥ္တုန္းက
ကဲ့သုိ႔ပင္

ေလးနက္သိမ္ေမြ႕သည့္

ဂီတတြင္

တဒဂၤေတာ့

သူတုိ႔

ေမ်ာပါတတ္ၾကပါကလားဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြးေနမိ၏။ မစၥဘလင္းခ်ဒ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္း
ၾကည့္လုိက္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္

လုိပင္

ဆရာမလည္း

ေတြးေနသည္

ထင္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၿပံဳးၿပီး ေခါင္းညိတ္ျပ၏။
ေတးႏွစ္ပုဒ္ၿပီးေတာ့

ဆရာႀကီးက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

တစ္ေက်ာင္းလံုးႏွင့္

မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ကုိ ေျပာျပၿပီး " ဒီ-တန္း" ကုိ ကုိင္မည့္ အေၾကာင္း
သာမန္ ေၾကညာျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ အမူအရာမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားေရာ ဆရာမ်ားပါ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၀မ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆုိမည္ဟု ယံုၾကည္ ေနသည့္ ပံု။
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အတန္းထဲ ျပန္ေရာက္ေတာ့ သူတို႔အထုိင္က်သည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ စားပဲြနံေဘးတြင္
ရပ္ၿပီး ေစာင့္ေန လုိက္သည္။ အားလံုး ၿငိမ္မွ - " ဆရာ့ နာမည္ကုိ ဆရာႀကီး ေျပာျပလုိ႔
မင္းတုိ႔အားလံုး သိၿပီးၾကၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ့အေနနဲ႔ မင္းတုိ႔အားလံုး ခ်က္ခ်င္း မွတ္မိဖုိ႔ေတာ့
မလြယ္ဘူး၊ ဒီေတာ့ေကာ လက္ညိဴးထုိးၿပီး ေမးတာတုိ႔ ဘာတုိ႔ကုိ ႐ုိင္းတယ္လုိ႔ မထင္
ၾကနဲ႔။

ဟုတ္ၿပီလား"

ကၽြန္ေတာ္က

အသံေရာ

ေလယူေလသိမ္းပါ

အတတ္ႏုိင္ဆံုး

ခ်ိဳသာေအာင္ ႀကိဳးစားေျပာသည္။
"

ဆရာ

မသိေသးဘူး။

မင္းတုိ႔အေၾကာင္းေကာ၊

ဒါေၾကာင့္

ပထမဆံုး

မင္းတုိ႔ရဲ႕

ဆရာ

အဲဒါကုိ

အရည္အခ်င္းကုိေရာ

ဘာမွ

ေလ့လာခ်င္တယ္။

မင္းတုိ႔

တစ္ေယာက္ခ်င္း စာဖတ္ျပတာ ဆရာ နားေထာင္မယ္။ ဆရာက နာမည္ ေခၚလုိက္ရင္
ႀကိဳက္တဲ့

စာအုပ္ထဲက

ႀကိဳက္တဲ့

စာမ်က္ႏွာကုိ

ထဖတ္ပါ"

ကၽြန္ေတာ္ ထုိင္ခ်လုိက္သည္။ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ မွတ္ပံုတင္ကုိ လွန္သည္။
" ကဲ ... ပါလ္မာ၊ တစ္ဆိတ္ ထ ဖတ္ျပပါ "
တစ္တန္းလံုး ၀ုိင္းၾကည့္ရာသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ၾကည့္လုိက္၏။ ပါလ္မာဆုိသည့္
ခ်ာတိတ္က မ်က္ႏွာနီနီ၊ အေပၚပုိင္း ေတာင့္ေတာင့္၊ ေခါင္းႀကီးႀကီးႏွင့္။ မ်က္လံုးအေရာင္က
ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့။
" ေက်းဇူးျပဳၿပီး မတ္တတ္ရပ္ပါ"
ကၽြန္ေတာ္ ထပ္တုိက္တြန္းလုိက္၏။ သူက ခ်ီတံုခ်တံု အမူအရာျဖင့္ အတန္းကုိ
လွည့္ပတ္ၾကည့္ၿပီး ထ ရပ္ လုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ ခပ္ေလးေလး ဖတ္သည္။ အထစ္ထစ္
အေငါ့ေငါ့ျဖင့္။
" ရပါၿပီ၊ ဒါေလာက္ဆုိ ေတာ္ပါၿပီ၊ ကဲ ... ဘင္ဂ်မင္၊ ဆက္ဖတ္ပါ"
ပါလ္မာ ထုိင္ခ်လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အူေၾကာင္ေၾကာင္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္
ၾကည့္သည္။ သူ စာဖတ္ပံုမွာ လံုး၀ မနိပ္ပါ။ ဘင္ဂ်မင္လည္း ပါလ္မာထက္ မသာပါ။
ေနာက္သံုးေယာက္

ဆက္တုိက္။

ဆာပီယာႏုိ၊

ပဲလ္၊

ဒရိတ္။

အားလံုး

သူမသာ

ကုိယ္မသာေတြခ်ည္း။
" ဂ်ိန္းပါဆယ္၊ တစ္ဆိတ္ ထ ဖတ္ပါ "
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မတ္တတ္ထရပ္သည့္ ကေလးမက ဆံပင္ေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ ေသးေသးသြယ္သြယ္။
ဖံြ႕ထြားသည့္

ရပ္သား

၀တ္ထားသည့္

မ်ားကုိ

ဆြယ္တာက

နားမလည္ႏုိင္ေအာင္
ထံုးဖဲြ႕ခြင့္ေပးၿပီး

အခ်ဳပ္အခ်ယ္မ႐ွိ

ခပ္ပါးပါး။

ကေလးမ၏

ျဖစ္သြားသည္။

သည္မွ်

စာသြားသည္။

မိဘ

မ်ားကုိ

ကၽြန္ေတာ္

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ဆင္ယင္

ဖတ္ပံုကေတာ့

ေက်ာင္းလႊတ္သင့္ပါသလား။

ေက်ာင္းသားမ်ားထက္

လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားပံုရ၏။

သုိ႔ေသာ္

မဆုိးလွ။

အဓိပၸာယ္ေတာ့

ေစာေစာက

ေပါက္ပံု

မေပၚ။

အျဖတ္အေတာက္ေတြ မမွန္။
ဂ်ိန္းပါဆယ္ ထ ဖတ္ေနစဥ္ ေနာက္ပုိင္းက ရယ္သံေတြ၊ တီးတုိးစကားသံေတြ
ထြက္ေနေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္ သတိထား

လုိက္မိသည္။

ဖတ္ေနသည့္ ကေလးမကုိ
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အေႏွာက္အယွက္မေပးဘဲ ေနာက္ဘက္တန္းမ်ားဆီသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္သြားသည္။
အ႐ြယ္ ႏွင့္ အတန္းႏွင့္ မလုိက္ေတာ့ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ သူ႔ခံုေပၚတြင္
ဘာေတြ

လုပ္ျပ

ေနသည္

မိန္းကေလးတစ္သုိက္ကုိ

မသိ။

မနက္က

အေႏွာင့္အယွက္

ဘတ္စကတ္ေဘာ

ေပးသည့္

ကြင္းထဲတြင္

ေက်ာင္းသားပင္။

နံေဘးမွ

ေက်ာင္းသားတစ္သုိက္က မရယ္မိေအာင္ ပါးစပ္ေတြကုိ အတင္းေစ့ ထားၾက၏။
ကၽြန္ေတာ္

အနားေရာက္ေနသည္ကို

သူ

မသိပါ။

သူ႔လက္ထဲမွ

အရာကုိ

ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါပြ သြားသည္။ ေကာ္႐ုပ္ကေလး တစ္႐ုပ္၊ ကုိယ္တံုးလံုး
မိန္းမ႐ုပ္၊ ကမၻာလံုးကေလးကုိ ခြစီးထားသည့္ အ႐ုပ္ ကေလး။ ကမၻာလံုးကုိ လက္ျဖင့္
ညႇစ္လုိက္သည့္အခါ အမ်ိဳးသမီး၏ ရင္သားအစံုသည္ ေ႐ွ႕သုိ႔ မတရား စူထက
ြ ္လာသည္။
" မင္း ... အဲဒါ ခ်ထားလုိက္စမ္း " ူက အ႐ုပ္ကုိ ခပ္တည္တည္ စားပဲြထဲ ျပန္ထည့္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ စုိက္ၾကည့္ေနသည္။ ရန္လုိ မုန္းတီးသည့္ အၾကည့္မ်ိဳး။ ထုိ႔ေနာက္
စားပဲြထဲမွ လက္ကုိ ေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီး ဆဲြထုတ္သည္။ စားပဲြအဖံုး ၀ုန္းခနဲ က်သံသည္
အခန္းထဲတြင္
စာဖတ္ေနသည့္

ဟိန္းထြက္သြားသည္။
ကေလးမ

႐ုတ္ျခည္း

ရပ္သြားသည္။

တစ္တန္းလံုး

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကၿပီ။ ရင္ထဲမွ ေဒါသလိႈင္းသည္ လည္ေခ်ာင္း၀အထိ ေဆာင့္တက္လာ၏။
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္မီ စိတ္ထိန္း လုိက္ႏုိင္၏။ စားပဲြဆီသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ခပ္မဆိတ္
ေနလုိက္သည္။ ဒုတိယအသံက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သတိေပး ေန၏။
" စိတ္ကုိ ထိန္းထား ... စိတ္မတုိနဲ႔ "
" ေပၚတာ၊ မင္းအလွည့္ ... ဖတ္စမ္း "
ေပၚတာက
အေတာင့္ဆံုး။

ခပ္၀၀၊
စာဖတ္ပံုလည္း

အရပ္အေမာင္း
မဆုိးလွ။

ေကာင္းေကာင္း၊
ေတာ္ေလာက္ၿပီဟု

အတန္းထဲတြင္
ကၽြန္ေတာ္က

လက္ကာျပေတာ့ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေက်ေက်နပ္နပ္ ၿပံဳးျပသည္။
" ေပၚတာ ... ထုိင္ " ကၽြန္ေတာ့္အသံ မာေနသည္။
" ဒီစာအုပ္ဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရးထားတယ္ဆုိတာေတာ့ မင္းတုိ႔အားလံုး
လက္ခံၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ ဒီဘာသာဟာ မင္းတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာ၊ မင္းတို႔ ဘုိးဘြားေတြရဲ႕
ဘာသာ၊ မင္းတုိ႔ ဖတ္တာေတြ နားေထာင္ၿပီး မင္းတုိ႔တစ္ေတြ တမင္မ်ား လုပ္ဖတ္ေနၾက
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တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ဘာသာစကားကုိ ကုိယ္ နားမလည္ၾကလုိ႔လားလုိ႔ ဆရာ
သံသယ ျဖစ္လာတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ႐ွိတယ္ေပါ့ေလ။ ဆရာက ည့ံတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ
ေ႐ြးေခၚမိလားေတာ့မသိဘူး။ မင္းတုိ႔အထဲမွာ ဒါထက္ေတာ္တဲ့ လူေတြ ႐ွိခ်င္ ႐ွိဦးမွာေပါ့။
ကဲ ... ဆရာ့ကုိ ဘယ္သူ ထဖတ္ျပဦးမလဲ "
ခဏ ေတြသြားၾကသည္။ တစ္ေအာင့္ေနမွ ေနာက္ဆံုးတန္းက လက္တစ္ဖက္
ေျမႇာက္ျပသည္။ မေန႔က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တုိးမိမလုိျဖစ္သည့္ ဆံပင္နီနီႏွင့္ ေကာင္မေလး
သည္တစ္ေယာက္က

က်န္ေက်ာင္းသူ

ေတြ

ႏွင့္

မတူဘဲ

ေသေသသပ္သပ္

၀တ္စားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။
" မင္းနာမည္ "

Õ http://www.shwezinu.com Ö

" ဒဲယား၊ ပါမလာဒဲယား"
" ကဲ ... ဖတ္ "
သူ စဖတ္သည္။ လူး၀စ္စတီဗင္ဆင္၏ " ရတနာကၽြန္း" မွ အပုိဒ္တစ္ပုိဒ္။
" ... သစ္ေသာ့သီးစည္ထဲသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ကုိယ္လံုး ၀င္လုိက္သည္။ အထဲတြင္
သစ္ေသာ့သီး

တစ္လံုးမွ်

ဌာန္က႐ုိဏ္းမွန္သည္။

မ႐ွိေတာ့

စာပုိဒ္ကုိ

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေသာ
စာပုိဒ္ဆုးံ သြားေတာ့

...

"

ကေလးမ၏

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပင္

ဖတ္သြားသည္။

ခ်ာတိတ္ကေလး၏

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

အသံကသာသည္။
၀တၳဳထဲက

႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္။

ေမာ့ၾကည့္သည္။

မခံခ်င္စိတ္ကေလး

ေခါင္းေထာင္လာၿပီ။ အစြမ္းျပလုိက္ရလုိ႔ ေက်နပ္သြား သည့္ ပံုမ်ိဳး။ ၿပီးေတာ့ ဆက္ခနဲ
ထုိင္ခ်လုိက္သည္။
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ပါမလာဒဲယား၊ ကဲ ... ေနာက္ ဘယ္သူဖတ္ဦးမလဲ "
ဘယ္သူမွ မလႈပ္ၾကေတာ့။ သည္ေတာ့မွ စာဖတ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္
႐ွည္႐ွည္ေ၀းေ၀း ႐ွင္းျပရ သည္။ စာအုပ္ကုိ လွန္ဖတ္ျပလုိက္၊ လမ္းေလွ်ာက္လုိက္၊
႐ွင္းျပလုိက္၊

ေ၀ဖန္ခ်က္

ေပးလုိက္ႏွင့္။

သူတုိ႔အားလံုး

မလုိတမာ

မ်က္ႏွာေပးႏွင့္

ၿငိမ္ေနၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ နားေတာ့ ေထာင္ေနၾကသည္။ ဒါေလာက္ ထိန္းႏုိင္လွ်င္ ေတာ္ၿပီ။
ေခါင္းေလာင္းထုိးသံၾကားေတာ့ ဆရာေရာ တပည့္ေတြပါ ၀မ္းသာသြားၾက၏။ မနက္ပုိင္း
ႏြားႏုိ႔ေသာက္ဖုိ႔

သူတုိ႔

၀မ္းသာအားရ

ေျပးထြက္သြားၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္

တစ္ေယာက္တည္း စားပဲြတြင္ ထုိင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ခ်ိန္အတြက္ စဥ္းစားခန္း
၀င္ရဦးမည္။

အခန္းတံခါး

ေခါက္သံႏွင့္အတူ

ဆရာမ

ကလင္တီ

လက္ဖက္ရည္

ႏွစ္ခြက္ကုိင္ၿပီး ၀င္လာသည္။ တစ္ခြက္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ စားပဲြေပၚ ခ်ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္က
ယဥ္ေက်းစြာ မတ္တတ္ထႀကိဳေတာ့ ဆရာမက လက္ကာ ျပၿပီး မလုိေၾကာင္း ေျပာကာ
သူကုိယ္တုိင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္စားပဲြတြင္ တင္ပါးလဲ၀
ြ င္ထုိင္သည္။
"

ဆရာ

လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်င္ေနမွာပဲ

ဆုိၿပီး

လာပုိ႔တာ၊

အေျခအေန

ဘယ္လုိလဲ ဆရာ"
" အင္း ... သိပ္မဆုိးပါဘူး။ ခ်ာတိတ္တစ္ေယာက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆုိးပံုရတယ္
ဆရာမ"အျဖစ္အပ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပလုိက္သည္။
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" ဆရာ အဲဒီအ႐ုပ္ကုိ ဘာလုပ္ပစ္လုိက္သလဲ ဟင္ "
" ဘာမွ မလုပ္ပါဘူး ဆရာမ၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ဆီက ေတာင္းမယူလုိက္ပါဘူး၊
သိမ္းထားဖုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာ လုိက္ပါတယ္ "
ဆရာမက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အၾကာႀကီး အကဲခတ္ေနၿပီးမွ" ဒါထက္ ဆရာ့နာမည္ ဘယ္သူ ... "
" ဘရိတ္၀ိတ္ပါ ဆရာမ "
" သိပါတယ္ ဆရာကလဲ၊ ေ႐ွ႕က နာမည္ကုိ ေျပာတာ "
" ရစ္ကဲပါ ဆရာမ၊ ရီကာဒုိရဲ႕အတုိေပါ့ "
"ကၽြန္မ ေ႐ွ႕နာမည္က ဗီဗီယံပါ။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးက ကလင္တီပဲ ေခၚေနၾကတယ္"
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" ဆရာမနဲ႔ အဲဒီနာမည္ လုိက္ပါတယ္၊ ခပ္ထက္ထက္ေပါ့ "
အင္း ... အဲဒီလုိ ေျပာၾကတာပဲ၊ ထားပါေလ။ ဒီမယ္ ဆရာရစ္ကီ၊ ဆရာ
နားလည္ထားဖုိ႔ တစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္ ကၽြန္မ ႀကိဳေျပာထားခ်င္တယ္။ ကေလးေတြအေပၚ
ထားတဲ့ အဘုိးႀကီး သေဘာထားကုိ ကၽြန္မတုိ႔အားလံုး နားလည္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ
ဘယ္လုိ သင္ၾကရမယ္ဆုိတဲ့ သူ႔ခံယူခ်က္ကုိလည္း သေဘာေပါက္ၾကပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့
တစ္ဖက္က ျပန္စဥ္းစားေတာ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ ၀ါဒဟာ သူ႔႐ံုးခန္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ သိပ္နိပ္ၿပီး
စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ

အေကာင္အထည္ဖုိ႔က်ေတာ့

မလြယ္ဘူးဆရာ။

ကဲ

...

ကေလးေတြဘက္က ျပန္ ၾကည့္ရေအာင္။
" သူတုိ႔ဟာ အိမ္မွာ ပတ္၀န္းက်င္စ႐ုိက္၊ မိဘစ႐ုိက္ေတြရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈေအာက္မွာ
ေနၾကရတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အေပါင္းအသင္းခ်င္း ဆဲေရးတုိင္းထြာ ေျပာတတ္ၾကေပမယ့္
သူတုိ႔မိဘေတြ၊

တစ္ကုိအစ္မေတြနဲ႔က်ေတာ့

မေျပာရဲၾကပါဘူး။

ဘယ္ေျပာရဲမလဲ၊

အတီးရခံရမွာကုိး။ အဲ ... ေက်ာင္းမွာ အတီးမခံရေတာ့ သူတုိ႔ပါးစပ္က စိတ္ႀကိဳက္ထြက္ေန
ေတာ့တာပဲ။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လာသလဲဆုိရင္ ေကာင္မေလးေတြဆီကုိပါ အဲဒီ ဖ႐ုႆ၀ါ
စာေတြ

ကူးစက္ၿပီး

မၾကား၀ံ့မနာသာ

စကားလံုးေတြဟာ

သူတုိ႔အတြက္

ဘာမွ

မထူးဆန္းေတာ့ဘူး၊ လြယ္ လြယ္ပဲ လုိက္ေျပာကုန္ၾကေရာ။
"

အဲဒီေတာ့

လည္စင္းခံရတာက

ဘယ္သူလဲ၊

အတန္းပုိင္

ဆရာေလ။

လက္ပုိက္ၾကည့္ေနေလ သူတုိ႔က ပုိကဲလာေလပဲ။ မဟုတ္ဘူးလားဆရာ"
"အမွန္ပဲ ဆရာမ "
" အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔လည္း ျပန္စဥ္းစားၾကရမယ္။ ကုိယ့္အလုပ္ကုိေတာ့ မထိခုိက္
ေအာင္ လုပ္ၾကရမွာပဲ။ ကၽြန္မ သေဘာကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္ မတုိ႔ဘူး။
သူတုိ႔ကုိ

ထိရင္

ခုနစ္သံခ်ီတက္ၿပီး

တံု႔ျပန္

တယ္ဆရာရဲ႕။

အဲဒီအေျခအေနထဲကပဲ

ဘယ္သူဟာ ဗုိလ္လဲဆုိတာေတာ့ သူတုိ႔သိေအာင္ လုပ္ရတယ္။ အဲဒါ မလုပ္လိ႔ု မရဘူး။
" သူတုိ႔တစ္ေတြ ဂေရ႕စ္ကုိ လန္႔ၾကတယ္။ ဆရာမႀကီး ဒ႐ူးကုိလည္း ေလးစားၾက
တယ္။ အဘြားႀကီးက ၾကည့္ေတာ့ ဘဲငန္းကုိေတာင္ မေျခာက္ရဲသလုိ ထင္ရေပမယ့္
ေဒါပြလာရင္ သိပ္ၾကမ္းတာ "
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"

ကၽြန္မက်ေတာ့

တစ္မ်ိဳး၊

ဒီရပ္ကြက္သူမွန္းသူတုိ႔အားလံုး

သိၾကတယ္ေလ၊

တစ္ခြန္းမွ အတင္မခံဘူး။ ဆရာလည္း တစ္ခ်က္မွ အေၾကာမခံနဲ႔၊ ဆရာ့ကုိ သူတုိ႔
တက္နင္းသြားလိမ့္မယ္။ ဟက္ကမန္း ဆုိတဲ့ ငတံုးႀကီးက သူတုိ႔နဲ႔ သြားေရာတယ္ေလ၊
မ်က္ႏွာသာေပးလြန္းေတာ့ သူ႔ကုိ ခြစီးၾကေတာ့တာေပါ့ " ဆရာမက စကား ခဏရပ္ၿပီး
" ဆရာ လက္ဖက္ရည္ေတြ ေအးကုန္ၿပီ၊ ေသာက္လုိက္ပါဦး" ေျပာေျပာဆုိဆုိ စားပဲြေပၚမွ
ေလွ်ာဆင္းလုိက္သည္။
" တစ္ခု ၿမဲၿမဲမွတ္ထား ဆရာ၊ သူတုိ႔ ေျပာတာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မယံုနဲ႔၊
ဘယ္သူ႔ကုိမွ မယံုနဲ႔" ဟု ေျပာကာ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္ ႏွစ္လံုးကုိ ေကာက္ယူၿပီး
သြက္လက္ျမဴးႂကြေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ အခန္းထဲမွ ထြက္သြားသည္။
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" ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ထားပါ့မယ္ ဆရာမ "
အတန္းထဲသုိ႔ သူတုိ႔ ေရာက္မလာခင္ သင္ပုန္းကုိ သံုးေခ်ာင္းေထာက္ေပၚတြင္
ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္

ျပင္ဆင္ၿပီး

စိတ္လႈပ္႐ွားစြာျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္

ေစာင့္ေန၏။

အတန္းထဲတြင္ လူျပန္စုမိလွ်င္ စုမိခ်င္း ကၽြန္ေတာ္ စသင္ေတာ့သည္။
" ဆရာတုိ႔ သခ်ၤာ လုပ္ၾကရေအာင္၊ အေလးခ်ိန္နဲ႔ အတုိင္းအထြာက စမယ္၊
ေစာေစာက စာဖတ္ေလ့က်င့္ ခန္းလုိပဲ မင္းတုိ႔အေျခခံကုိ ဆရာသိခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဆရာေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ တတ္နုိင္သမွ် ျပည့္ ျပည့္စံုစံု ေျဖၾကပါ၊ အဗာဒီပုိ႔စ္ရဲ႕
အေလးခ်ိန္ဇယားကုိ ဘယ္သူ ရသလဲ"
" အဗာ ... ဘာျဖစ္တယ္ "
" အဗာဒီပုိ႔စ္ "
ကၽြန္ေတာ္က ပီပီသသ အသံထြက္ျပလုိက္ၿပီး ထပ္႐ွင္းသည္။
" ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ သံုးေနတဲ့ အေလးခ်ိန္စနစ္ေလ "
" အား ... သိၿပီ၊ သိၿပီ "
အတန္းထဲတြင္

ဗလအေတာင့္ဆံုး၊

မ်က္ႏွာနီစပ္စပ္

တစ္ေယာက္က

ကုလားထုိင္တြင္ အခံ့သားထုိင္ၿပီးေျဖ သည္။
" ဟဲဗီး၀ိတ္၊ လုိက္ဟဲဗီး၀ိတ္၊ ခ႐ုဇာ၀ိတ္၊ လုိက္၀ိတ္၊ ဘင္တန္၀ိတ္၊ ဖယ္သာ၀ိတ္
... "
သူက

သူငယ္တန္း

ကေလးတစ္ေယာက္လုိ

လက္ခ်ိဳးေရတြက္ရင္း

ေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။ အားလံုး ၀ုိင္းရယ္ၾက သည္။ သည္ေတာ့မွ သူက ထၿပီး သူ႔အတြက္
ရယ္ေပးသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဦးညြတ္ အေလးျပဳသည္။ ေျပာင္စပ္စပ္
အမူအရာျဖင့္။

အလြန္

ဟာသေျမာက္သည့္

ျပက္လံုးျဖစ္ပါ၏။

တျခားတစ္ေနရာမွာ

သာဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ အႏွိပ္ရယ္မိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းထဲမွာ
ျဖစ္ေနသည္။

ဆရာမ

ကလင္တီ၏

အမွာစကားမ်ားသည္

ကၽြန္ေတာ့္

နားထဲတြင္

ပဲ့တင္ေနသည္။ သူတုိ႔ အရယ္ရပ္သည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ လက္ပုိက္ေစာင့္ေနလုိက္ သည္။
အားလံုး ၿငိမ္သြားေတာ့မွ " မင္းနာမည္ ဘယ္သူလဲ "
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" ဒင္ဟန္ "
"ေကာင္းၿပီ ဒင္ဟန္၊ မဆုိးပါဘူး။ မင္း ေျဖသြားတာေတြလည္း အေလးခ်ိန္နဲ႔
ပတ္သက္သင့္သေလာက္ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒါထက္ မင္း လက္ေ၀ွ႕ ၀ါသနာပါတယ္
ထင္တယ္ "
" သိပ္ပါတာေပါ့ "
သူက ပခံုးတြန္႔ၿပီး ေျဖရင္း မ်က္စိကုိ ေမွးကာ အတန္းထဲသုိ႔ ေ၀့ၾကည့္သည္။
" ဟုတ္လား၊ ဟုတ္ၿပီေလ။ ဆရာေျပာတဲ့ အေလးခ်ိန္ဇယားကုိ မရဘဲ အေလးခ်ိန္နဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းကုိ သိတယ္ဆုိေတာ့ မင္း ငတံုးတစ္ေယာက္ေတာ့ ဟုတ္ဟန္
မတူဘူး "
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သူ႔မ်က္ႏွာေပၚမွ အၿပံဳးေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။
" ကဲ ... ေနာက္ ဘယ္သူ ေျပာႏုိင္သလဲ "
" တန္၊ ဟႁႏၵိတ္၊ ကြာတ၊ ေပါင္၊ ေအာင္စ "
ကၽြန္ေတာ့္

ေ႐ွ႕တည့္တည့္က

ထြက္လာသည့္

အသံ။

ကၽြန္ေတာ္

ငံု႔ၾကည့္လုိက္သည္။ မေန႔က စီးကရက္ ခုိးေသာက္ေနသည့္ ခ်ာတိတ္။
မွန္တယ္၊ မင္းနာမည္ ေျပာပါဦး "
" တစ္၊ တစ္ဂ်က္ဆင္ " ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္း အားတက္လာသည္။
"

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုလုိ၊

အေနာက္အိႏၵိယကၽြန္းစုလုိ

နုိင္ငံေတြမွာ

ဒီဇယားကုိပဲ အသံုးျပဳၾကေပမယ့္ ေပါင္ တုိ႔ တန္ တုိ႔ ပဲ သံုးၿပီး စတံုတုိ႔ ဟႁႏၵိတ္တို႔
ဘယ္ေတာ့မွ မသံုးဘူး၊ သူတုိ႔ဆီမွာ လူတစ္ေယာက္က သူ႔ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ကုိ ေပါင္ ၁၇၀
လုိ႔ပဲ ေျပာတယ္။ အဂၤလန္မွာလုိ ၁၂ စတံု ၂ ေပါင္လုိ႔ မေျပာဘူး။ အဲဒါ ခ႐ုစ္၀ိတ္တန္လား
မသိဘူး "
" မဟုတ္ဘူး၊ ေ၀ၚလ္တာ၀ိတ္ " ဒင္ဟန္႔ အသံ။ အေပၚစီးက ယူေျပာသည့္ဟန္။
"

ေၾသာ္

ေ၀ၚလ္တာ၀ိတ္လား၊

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ဒင္ဟန္၊

ေနာက္

အေလးခ်ိန္ေတြ ႐ွိေသးတယ္။ ထ႐ုိင္၀ိတ ္ဟာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔ ေ႐ႊတုိ႔ ေငြတုိ
ေ႐ႊျဖဴတုိ႔ကုိ ခ်ိန္တြယ္တယ္ "
" စိန္ ဟာ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြပဲ "
ေနာက္တန္းမွ ထြက္လာသည့္အသံ။ တရားခံကုိ ကၽြန္ေတာ္ မမိလုိက္။ ၀ါးခနဲ
၀ုိင္းရယ္ၾကသည္။
" တုိ႔ေတာ့ စိန္ မမက္ေပါင္ "
ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္။ သူ႔လည္ပင္းမွ အေပါစား
ေရာင္စံုပုတီးကုိ ခၽြတ္ၿပီး အားလံုးျမင္သာေအာင္ ေျမႇာက္ျပသည္။
"ပုလဲကေလး ေတြ ဘယ္ေလာက္လွသလဲ"
အမူအရာ က ေျပာင္စပ္စပ္ႏွင့္။ အသံကုိ ေၾကာင္သံေပါက္ေအာင္ လုပ္ေျပာသျဖင့္
တစ္တန္းလံုး ပဲြက်သြား ျပန္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္။
ျမန္ျမန္လုပ္ရေတာ့မည္ဟု

သေဘာေပါက္လုိက္၏။

ကၽြန္ေတာ့္

ဂုဏ္ကုိ

သူတုိ႔
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ေမာက္ေက်ာ္ ေစာ္ကားလာၿပီေလ။ ဆရာသစ္တစ္ေယာက္၏ အစပုိင္း အားနည္းခ်က္ကုိ
အခြင့္ေကာင္းၿပီး သူတုိ႔ စိန္ေခၚၾကျခင္းျဖစ္မည္။ ဆရာမ ကလင္တီႀကိဳတင္သတိေပးသည့္
အတုိင္း

ႀကံဳေနရၿပီ။

ကဲ

...

သူတုိ႔က

တုိက္ပဲြေခၚသံ

စမွေတာ့

...

သူတုိ႔ရယ္သံေတြကုိ လႊမ္းသြားေအာင္ အသံက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ေအာ္ၿပီး ဟန္႔လုိက္သည္။
"

...

ေဟ့

ေတာ္ေလာက္ၿပီ၊

မင္းတုိ႔တစ္ေတြ

ဟာသဥာဏ္႐ႊင္တာကေတာ့

စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရာတုိင္းကုိ ရယ္စရာ လုပ္ပစ္တာကေတာ့
ေအာက္တန္းက်တယ္။ ကုိယ့္ဘာသာစကားနဲ႔ေရး ထား တဲ့ စာကုိ မင္းတုိ႔ ေကာင္းေကာင္း
မဖတ္ႏုိင္ၾကဘူး။

ကုိယ့္တုိင္းျပည္မွာ သံုးေနတဲ့ အေလးခ်ိန္ စနစ္ကုိ မေက်ညက္ပါဘူး။

ဒါကုိလည္း မင္းတုိ႔ရယ္စရာလုပ္ပစ္တယ္။
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" လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဆရာေတြ႕ဖူးတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေအာက္တန္းက်မႈ၊
အၾကားအျမင္ နည္းမႈေတြ ေၾကာင့္ သူတုိ႔ခမ်ာ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၾကတယ္ မင္းတုိ႔ကေတာ့
ဒီလုိ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ခ်ာတူးလန္ေနေန ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲ၊
ဟုတ္စ " ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔ကုိ ေရေရလည္လည္ ျပန္ေလွာင္ လုိက္သည္။ "ဒီေတာ့
ဆရာ့အေနနဲ႔

ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာ

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
ဒါေလာက္

စာသင္ၾကမယ္။
ေပ်ာ္ေနရင္

ျမင္လာၿပီ။

မင္းတုိ႔မွာ

တပည့္တုိ႔နဲ႔

ဟုတ္တိပတ္တိ

ဆရာနဲ႔

ပူးေပါင္းၿပီး

ပညာမသင္ရေသးဘဲနဲ႔

ဒါထက္ပညာေတြတက္လာတဲ့အခါ

ဒါထက္ပုိေပ်ာ္စရာ

ေကာင္းလာရမွာေပါ့။ ဆရာ အဲဒီအတုိင္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္ " သူတုိ႔ မ်က္ႏွာကေလးေတြ
နီရဲလာၾကသည္။

အၿပံဳးေတြ

လြင့္ျပယ္သြားၿပီး

"ေသလုိက္ပါလား

"

ဟူသည့္

တီး

တုိးသံမ်ား ၾကားလုိက္ရ၏။ ေဒါသ ထြက္ေနသည့္ မ်က္လံုးေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္
စု႐ံုးေနၾက၏။ ကိစၥမ႐ွိပါ။
" ကဲ ... အတုိင္းအထြာကုိ ၾကည့္ၾကရေအာင္၊ အလ်ား တုိင္းထြာမႈကုိ ပထမ စမယ္၊
အလ်ား တုိင္းထြာမႈ ဆုိတာ ဘာလဲ ... ဒင္ဟန္ "
" သိဘူး "
" ေနာက္ ဘယ္သူ သိေသးလဲ "
" လက္မ၊ ေပ၊ ကုိက္၊ ဖာလံု၊ မုိင္ "
မ်က္ႏွာတြင္ မွဲ႕ေျခာက္ ေတြ ႏိုင္းခ်င္းႏွင့္ ၀၀ကစ္ကစ္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္
ထ ေျဖသည္။
"

မွန္ပါတယ္၊

အလ်ားကုိ

တုိင္းျခင္း

ျဖစ္တဲ့အတြက္

အလ်ားတုိင္းထြာမႈလုိ႔

ေခၚတယ္ "ဟု အစခ်ီၿပီး တုိင္း တာမႈ၏ သမုိင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ႐ွင္းျပသည္။ ၿပီးမွ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ေန႔စဥ္သံုးစဲြသည့္

အဆင့္ကုိ

မည္သုိ႔

မည္ပံု

ေရာက္

လာသည္ကုိ

ေျပာျပသည္။ သူတုိ႔ ၿငိမ္နားေထာင္ေနၾက၏။ ေန႔လယ္စာ စားဖုိ႔ ေခါင္းေလာင္း ထုိးသည္
အထိ မနားတမ္း ကၽြန္ေတာ္ ဆက္သင္ေနသည္။ေန႔လယ္စာ စားဖုိ႔ စားေသာက္ခန္းမထဲသုိ႔
ကၽြန္ေတာ္ မဆင္းဘဲ ေနလုိက္သည္။ မေန႔ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ စား လုိ႔မရခဲ့ပါ။ ဇြန္းသံ၊
ပန္းကန္သံေတြ ဆူညံေနသည့္ အခန္းထဲတြင္ ကၽြန္မ မစားတတ္ပါ။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အေမက
ထမင္းခ်ိဳင့္ ထည့္ေပးလုိက္ပါသည္။ ေအးေအးေဆးေဆး စားဖုိ႔ ဆရာမ်ား အခန္းသုိ႔
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ကၽြန္ေတာ္

ေလွ်ာက္လာခဲ့၏။

မထင္ဘဲႏွင့္ႏံုးခ်ည့္ခ်ည့္

ကၽြန္ေတာ္

စိတ္ကူးယဥ္ထားသည္ႏွင့္

တျခားစီ

ျဖစ္ေနသည္ကုိ

ျဖစ္ေန

သည့္

ေတြ႕ရ၏။

ေက်ာင္းဆရာ

ဘ၀ပါတကား။ အခန္းထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ထုိင္မိသည္ႏွင့္ မစၥဘလင္းခ်ဒ္ ၀င္လာသည္။
" ဟင္ ... ဆရာလည္း ေအာက္မွာ စားလုိ႔ မရဘူးထင္တယ္ "
ဆရာမက ေျပာေျပာဆုိဆုိ သူ႔ခ်ိဳင့္ကုိ ဖြင္သ
့ ည္။
" ဟုတ္ကဲ့၊ အစားအေသာက္ကေတာ့ မဆုိးပါဘူး၊ ဆူလြန္းလုိ႔ ဆရာမရယ္ "
" ကၽြန္မလည္း အဲဒီလုိပဲ၊ အိမ္က ပါလာတာ မစားခ်င္တဲ့ ေန႔က်ရင္ လမ္းထိပ္က
ဂ်ဴးစားေသာက္ဆုိင္ ကေလးမွာ သြားစားတယ္၊ ဆုိင္ရ႕ဲ အျပင္အဆင္က မသားနားေပမယ့္
အစားအေသာက္ ကေတာ့ ေကာင္းသား "
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မၾကာခင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ေတာအေၾကာင္း

ေတာင္အေၾကာင္းမ်ားကုိ

ေအးေအးလူလူ ေျပာျဖစ္သြားၾကသည္။ ဂီတ၊ စာေပ ႏွင့္ ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္႐ွင္က အစ
အႀကိဳက္ခ်င္း တူေနၾက၏။
" ဆရာ ဒီေန႔မနက္ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသသြားတယ္ ထင္တယ္ "
" ကၽြန္ေတာ္ ... ဟုတ္လား၊ ဘာျပဳလုိ႔လဲ ဆရာမ "
" စုေ၀း ခန္းမထဲမွာတုန္းက ေျပာတာပါ၊ ကၽြန္မလည္း ေရာက္စက ဂႏၱ၀င္
သီခ်င္းႀကီးေတြကုိ သူတုိ႔ ၿငိမ္ၿငိမ္ ဆိမ္ဆိမ္ နားေထာင္ၾကမယ္ မထင္ခဲ့ဘူး "
"ဂႏၱ၀င္ေတးေတြမွာ ထရမ္းပက္က တစ္မ်ိဳးထိန္းတယ္ ဆရာမ၊ သိပ္ၿမိဳင္တာပဲေနာ္"
" ဆရာေျပာတာ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္၊ သီခ်င္း ေတြ မထပ္ေအာင္ ဖြင့္ေပးတဲ့
အစီအစဥ္လည္း ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါထက္ ဒီေန႔ အေျခအေန ဘယ္လုိလဲ ဆရာ"
မနက္ပုိင္း အေတြ႕အႀကံဳကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေဖာက္သည္ခ်လုိက္သည္။
" ဒုကၡပါပဲ ဆရာရယ္၊ ဆရာ ၀က္စတန္ ေျပာတာမွန္မ်ား ေနၿပီလား မသိဘူး"
" ေျပာဖုိ႔ေတာ့ ေစာပါေသးတယ္ေလ၊ ဆရာမ ကလင္တီ ေျပာသလုိ လုပ္ရမွာပဲ"
" ေၾသာ္ ... ကလင္တီ က ဆရာ့ကုိလည္း စည္း႐ံုးထားၿပီးၿပီကုိး "
ကၽြန္ေတာ္ ဆရာမ၏ မ်က္ႏွာကုိ ငဲ့ၾကည့္လုိက္သည္။ အၿပံဳးမ်က္ႏွာတြင္ မည္သည့္
အဓိပၸာယ္မွ မေတြ႕ရ။
" စည္း႐ံုးတယ္ ရယ္လုိ႔လည္း မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အတန္းကုိ ထိန္းဖုိ႔
သူေျပာတဲ့အတုိင္း လုပ္သင့္လုပ္ရမွာပဲ "
ေန႔လယ္စာ

စားၿပီးလုိ႔

ဆရာ

၀င္လာၾကတယ္။

အားလံုးက

၀ုိင္းေမးၾကသည္။

မစၥက္ဒ႐ူးက-

ဆရာမေတြ

ကၽြန္ေတာ့္
"

တစ္ေယာက္ၿပီး

မနက္ခင္း

သူတုိ႔ကုိ

သိပ္လည္း

တစ္ေယာက္

အေတြ႕အႀကံဳအေၾကာင္း
ၾကမ္းလုိ႔မရဘူး

ဆရာ။

ဘယ္သူ႔ကုိမွ သူတုိ႔ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ လုပ္တာ မဟုတ္ ပါဘူး။ အဲဒါေတာ့ စိတ္ခ်ပါ။
ဆရာသူတုိ႔ကုိ နားလည္လာရင္ သူတုိ႔ သိပ္မဆုိးေၾကာင္း ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္" ဆရာမ
ကလင္တီ

ေျပာထားသည့္

ဆရာမႀကီး

အေၾကာင္းကုိ

စဥ္းစားမိၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

ၿပံဳးေနလုိက္သည္။
" သူတုိ႔ကုိေတာ့ နားလည္ေအာင္ ေလ့လာရမယ္ "
စာမ်က္ႏွာ-46

မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားေအာက္မွ

ထြက္လာသည့္

ဆရာ၀က္စတန္႔အသံ။

ပါးစပ္

လႈပ္သည္ကုိ မျမင္ရ။
" ဆရာက သူတုိ႔ကုိ နားလည္တယ္ေပါ့၊ ဟုတ္လား "
ဆရာမ ကလင္တီက ခပ္႐ႊင္ရႊင္ ေမးလုိက္သည္။ ဆရာမသည္ ဆရာ ၀က္စတန္ကုိ
ေခ်ာင္ပိတ္ ဖမ္းခ်င္ေနပံု ရသည္။
" အတန္းထဲမွာေတာ့ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္စကားကုိ နားေထာင္ၾကသားပဲ "
" ဒါထက္ပုိၿပီး ဆရာ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ဘူး မဟုတ္လား "
" လူေတြက အျဖဴကုိ အမည္းဆုိးေနၾကတာပါ၊ တကယ္က ကေလးေတြဟာ
ဒါေလာက္ မဆုိးၾကပါဘူး"
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မစၥေဒါစ္က လွပသည့္ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းကေလးမ်ားကုိ ေသေသသပ္သပ္ ဖြင့္ပိတ္ၿပီး
တေလးတစား ၀င္ေျပာ သည္။ သူက အခန္းေထာင့္တြင္ မစၥဖီးလစ္ႏွင့္ တဲြထုိင္ၿပီး
တြတ္တြတ္ထုိးေနရာမွ လွမ္း ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္တြင္ ေျပာစရာ
ကုန္ပဲ မကုန္ႏုိင္သလုိ။ မစၥေဒါစ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းၾကည့္မိသည္။ ရင္သားေတြက
သူ႔ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္

မလုိက္ေအာင္

မတန္တဆ

ႀကီးေန၏။

လူမွားၿပီး

သူ႔ကုိယ္ေပၚ

ေရာက္ေနသည့္အလား။
" ဘယ္သူမွ သူတုိ႔ကုိ အမည္း မဆုိးပါဘူး၊ သူတုိ႔ဘာသာ သူတုိ႔ မည္းေနတာပါ"
ဆရာ၀က္စတန္က အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြ စကားျဖင့္ ေထာက္ျပန္၏။
" အုိ ... ကၽြန္မ ဆုိလုိတာ ဆရာ နားမလည္ပါဘူး "
"

နားလည္ပါတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္

ေျပာတာကုိ

ဆရာမ

နားမလည္တာပါ။

သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာေနတာကုိ သြား နားေထာင္ၾကည့္ပါလား၊ ၾကက္သီး ျဖန္းျဖန္း
ထသြားမယ္၊ ဘာေရာင္မွ ထပ္ဆုိးဖုိ႔ မလုိဘူး၊ သူတုိ႔ ဘာသာ မည္းနက္ေနၿပီသား၊ ဆရာ
ဘရိတ္၀ိတ္က
ကၽြန္ေတာ္

သူ႔ရဲ႕

ဒီလူ႔ကုိ

ကလိခ်င္ပံုရသည္။

အာဖရိက
ဘယ္လုိ
သုိ႔ေသာ္

ေမွာ္အတတ္နဲ႔

ကေလးေတြကုိ

နားလည္ရမွန္းမသိ
မ်က္ႏွာ

ကေတာ့

ျဖစ္ေန၏။
ၿပံဳးလုိ႔။

ထိန္းပါလိမ့္မယ္
တစ္ဖက္သားကုိ

ကၽြန္ေတာ္သည္းခံဖုိ႔

ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ သည္ထက္ ကဲလာလွ်င္ေတာ့ မလႈပ္ႏုိင္ ေအာင္ ျပန္တြယ္မည္ဟု
ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။ ခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တုိေရ႐ွားေရ ရထားသည့္ အလုပ္ ကေလး
သူ႔တို႕ ေၾကာင့္ အထိမခံႏုိင္ပါ။
မစၥက္ ဒ႐ူးက ေအးစက္စက္အသံျဖင့္ ၀င္ေမးသည္။
" ဘာအဓိပၸယ္လဲဆရာ၊ ဘာေမွာ္အတတ္လဲ ကလင္တီေျပာတာ ဟုတ္ေလာက္
သည္။ အဘြားႀကီးသည္ လူပံု ႏုနယ္ေပမယ့္ ၾကမ္းစရာ႐ွိလွ်င္ ၾကမ္းမည့္ပံု။ သည္ေတာ့မွ
၀က္စတန္

ၿငိမ္က်သြားသည္။

ဘာမွမဟေတာ့။

မစၥဘလင္းခ်ဒ္

ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲစာြ ၿပံဳးေန၏။ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ အမ်ားစု အေနျဖင့္
ကၽြန္ေတာ့္ ဘက္က ႐ွိၾကေၾကာင္း သေဘာေပါက္လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ သူတိ႔ု
တန္းတူ ရည္တူ လက္ခံၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး
မဟုတ္ပါလား။

ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္

ဘာမွ

အခက္အခဲမ႐ွိဘဲ

စာသင္ခ်ိန္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ-47

ကုန္လြန္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်နပ္ျခင္းေတာ့ မ႐ွိလွ။ သူတု႔တစ္ေတြ ဆူဆူညံညံ
မလုပ္ၾကေတာ့ပါ။ မရယ္ၾကေတာ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း ကဏုေကာစ မလုပ္ၾကေတာ့ပါ။
သုိ႔ေသာ္ စာကုိ စိတ္ပါလက္ပါ မသင္ၾက။
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခ်က္ကုိ နားေထာင္သည္။ ခုိင္းလွ်င္ လုပ္သည္။ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္
မနက္ပုိငး္ က

တူေန၏။

အေျခအေနကုိ

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္

ကၽြန္ေတာ္က

လုိက္လုိက္ေလ်ာေလ်ာ ဆက္ဆံသည္။ ႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ် စာ သင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔က
အကြက္ေခ်ာင္းေနသလုိ၊ ကၽြန္ေတာ့္အမွားကုိ ေစာင့္ေနသလုိ မႈန္ေတေတ မ်က္ႏွာေပး
ေတြႏွင့္။ အားလံုးေတာ့ကား မဟ္ုတ္။ တစ္ဂ်က္ဆင္ ဆုိသည့္ ခ်ာတိတ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္
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ရင္းႏွီးလုိဟန္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ပက္ထရစ္ဖာမင္။

ဆန္႔က်င္မည့္ပံု

မ်က္ႏွာ႐ွည္႐ွည္ႏွင့္

မေပၚသည့္

ေနာက္တစ္ေယာက္က

ညာဏ္ေကာင္းပံုရသည္။

သူ႔ဆံပင္ေတြက

မ်က္စိေ႐ွ႕တြင္ တုိးလုိးတဲြေလာင္းႏွင့္။
ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားသည့္ ေနာက္တစ္ေယာက္ ႐ွိေသးသည္။ ဗလေတာင့္
ေတာင့္၊

အသားညိဳညိဳ၊

ေလာရင့္စ္ဆီးလ္။

အျဖဴ

သူတုိ႔

စစ္စစ္

ကျပားျဖစ္မည္။

မဟုတ္ပါ။

တုိက္႐ုိက္မေမးလွ်င္

ဘယ္ေတာ့မွ

နာမည္က

စကားမေျပာ။

၀တ္စားဆင္ယင္မႈကေတာ့ အားလံုးကဲ့သုိ႔ပင္။ တီ႐ွပ္၊ ဂ်င္း ေဘာင္းဘီႏွင့္။ သုိ႔ေသာ္ သူက
ပုိ

ၾကည့္ေကာင္း

သူမ်ားေတြႏွင့္

သည္။

အမ်ားတကာထက္

အတူလုိက္ၿပီး

ဗ႐ုတ္

မက်။

ထူးျခားေန၏။

တစ္ဂ်က္ဆင္

အေနတည္သည္။

လုိ

ကၽြန္ေတာ္

ႏွင့္

ရင္းႏွီးလုိဟန္လည္း မျပ။ စာလည္း ေတာ္၏။
ညေနပုိင္း အိမ္အျပန္ ေက်ာင္းႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း ေစ်းဆုိင္ကေလးတစ္ခုတြင္
ေၾကာ္ျငာ

ဆုိင္းဘုတ္တစ္ခု

ခ်ိတ္ထားသည္ကုိ

ေတြ႕ရ၏။

ဆုိင္းဘုတ္တြင္

ကတ္ျပားကေလးေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိတ္ထားသည္။ အိမ္ခန္း၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ငွားခ်င္သမ
ူ ်ား၊
လုိခ်င္သူမ်ား၏
ဆုိင္းဘုတ္ကုိ

ေၾကာ္ျငာေတြ။
ကၽြန္ေတာ္

ရပ္ၾကည့္ေနမိ၏။

ေ၀းလံလွသည္။

ေရ႐ွည္

တြင္

ပုိဆုိးေတာ့မည္။

အနီးအနား

ဘရင့္၀ုဒ္မွာ

ပင္ပန္းလာမည္
တစ္ေနရာေလာက္

ျဖစ္၏။
ရႏုိင္ရင္

ေက်ာင္းတက္ရသည္မွာ
ေဆာင္းတြင္း
ေတာ့

ဆုိလွ်င္

မဆုိးဘူးဟု

စိတ္ကူးေနတုန္း ...။ ဆုိင္ထဲမွ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ကုိယ္တစ္ပုိင္း ထြက္လာၿပီး " ဘာအကူအညီ ေပးရမလဲ ဟင္" ဟု ေမးလာသည္။
" ဘာမွ မလုိပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ ေၾကာ္ျငာေတြကုိ လုိက္ၾကည့္ေနတာပါ။ ဒီအနားတစ္၀ုိက္
မွာမ်ား ရႏုိင္မလားလုိ႔"
" ေၾသာ္ ... ဒီ အနီးအနားမွာ အလုပ္လုပ္သလား "
" ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေက်ာင္းက ဆရာပါ"
" ဆရာ ဟုတ္လား "
အဘုိးႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ၿပီး -
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" ေနရာေတြက မေကာင္းပါဘူးကြယ္။ ေက်ာင္းဆရာနဲ႔ မေလ်ာ္ပါဘူး၊ တစ္ခါ
တစ္ေလ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ အခန္းေလး ေတြ ရတတ္ပါတယ္၊ ဒါေတြကေတာ့
မနိပ္ဘူး" ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ျပန္ၾကားခ်က္။
" ေနာက္ လာၾကည့္ေလ၊ ဆရာနဲ႔ လုိက္မယ့္အခန္းေတြ႕ရင္ က်ဳပ္ေျပာပါ့မယ္ "
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အၿပံဳးျဖင့္ ခဲြခြာခဲ့ၾကသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကူညီတတ္သူ၊
စိတ္ေကာင္း႐ွိသူမ်ားႏွင့္

ေတြ႕ရသျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္အံ့ၾသေနမိ၏။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့

အေဖႏွင့္အေမကုိ တစ္ေန႔တာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ျပန္ေျပာျပသည္။ သူတုိ႔ ရင္တမမ
နားေထာင္ေနၾက၏။

ကၽြန္ေတာ့္

အေနျဖင့္

ကေလးမ်ား၏

ယံုၾကည္ကုိးစားမႈရဖုိ႔

အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး အတည္ျပဳၾကသည္။ေသာၾကာ ေန႔ မနက္တုိင္း
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တစ္ပတ္လံုး၏ လုပ္ရပ္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ စာစီစာကံုး ေရးရသည္။ အဘုိးႀကီး
စိတ္ႀကိဳက္

အေတြ႕ဆံုး

အခ်ိန္ျဖစ္၏။

သူကုိယ္တုိင္

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္

က႑လည္းျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ တစ္ပတ္စာ ေက်ာင္းအေတြ႕အႀကံဳကုိ
သူ႔စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေရးၾက ရသည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေ၀ဖန္ခြင့္႐ွိသည္။ ဆရာ
ဆရာမမ်ားကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအရေရာ စာသင္ပံု စာသင္နည္း တြင္ပါ ေ၀ဖန္ခြင့္ ေပးထား၏။
ဤသုိ႔ ေ၀ဖန္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အၿငိဳးအေတးထားျခင္း၊ အျပစ္ေပး ျခင္းလံုး၀
မ႐ွိေစရ။ သည္ကိစၥကုိ ဆရာႀကီးက ႐ွင္းျပသည္။
" ဒါဟာ ဆရာေတြ အတြက္ေရာ တပည့္ေတြ အတြက္ပါ အက်ိဳး႐ွိတဲ့ စနစ္ပဲ၊
ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ မေက်နပ္ခ်က္ ကုိ ဖြင္ခ
့ ်ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ခံစားခ်က္နဲ႔
ေရးေတာ့မယ္၊

အေသးစိတ္

ေရးေတာ့မယ္၊

အဲဒီမွာ

အဂၤလိပ္စာ

အေရးအသား

တုိးတက္လာမယ္။
" ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီရဲ႕ အပတ္စဥ္ ေ၀ဖန္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆရာေတြက
သူတုိ႔ရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာ ရမယ္၊ ဆရာေတြ အတြက္လည္း အျမတ္ထြက္တယ္၊
သူတုိ႔အေပၚ ကေလးေတြ ဘယ္လုိ ျမင္ေန သလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ရႏုိင္လုိ႔ပဲ။
"

ဒီသင္နည္းကုိ

သူတုိ႔အမ်ားစု

စိတ္မ၀င္စားဘူးဆုိရင္

ဟုိသင္နည္းနဲ႔

ေျပာင္းသင္ႏုိင္တယ္၊ ဆရာတုိ႔ ေတြ႕ လိမ့္မယ္၊ သည္ကေလးေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြဟာ
သိပ္မွ်တတယ္၊ သိပ္႐ုိးသားတယ္၊ က်ဳပ္တုိ႔ဆရာေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကုိ သူတုိ႔
မႀကိဳက္ရင္လည္း

မႀကိဳက္တဲ့အေၾကာင္း

ေထာက္ျပလိမ့္မယ္၊

ဒါဟာ

စိတ္ဆုိး

စရာမဟုတ္ဘူး။
" ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေသာၾကာေန႔ စာစီစာကံုးေတြဟာ ဆရာေတြရဲ႕
စာသင္ပံု

စာသင္နည္းကုိ

ျပဳ

ျပင္ဖုိ႔၊

ျဖည့္စြက္ဖုိ႔

အႀကံေပးတဲ့

စာတမ္းေတြလည္း

ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ။ တစ္ဦးခ်င္း အျမင္ အေပၚ မွာေရာ၊ အမ်ားအျမင္ေပၚမွာပါ၊
အေျချပဳၿပီး ဆရာေတြအေနနဲ႔ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆဲြႏုိင္တယ္"
ထုိ႔ေၾကာင့္
ဘယ္လုိမ်ား

ေသာၾကာေန႔

ျမင္ေနၾကပါလိမ့္၊

ေရာက္လာသည့္အခါ
ဘာေတြ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေ၀ဖန္ၾကမွာပါလိမ့္ဆုိၿပီး

ကေလးေတြ
လန္႔ေနသည္။

ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ ေ၀ဖန္ခ်က္ စာစီစာကံုး အခ်ိဳ႕ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္သည္။
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စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ရင္ထဲတြင္ ေပါ့သြားေၾကာင္း ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ထင္သလုိ သူတုိ႔အတန္းကုိ လူမည္း ဆရာတစ္ေယာက္ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး တစ္ ေယာက္တေလ ကမွ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ဗုဒၶဟူးေန႔က
အကသင္တန္းတြင္ ဓာတ္စက္ ပ်က္သြားသည့္ ကိစၥ ကုိ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနၾကသည္။
ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္လက္ေ၀ွ႕ပဲြတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရ သျဖင့္ ၀မ္းသာ အားရ ျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ
ေတြ႕ရ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေ႐ွးေ႐ွးက ဆရာေတြလုိပင္ မၾကာခင္ေျပးရမည့္ စာရင္းသြင္း
ထားၿပီး အခ်ိန္ကုန္ခံ ေ၀ဖန္ေနစရာ မလုိေတာ့ပါဟုမ်ား သေဘာထားၾကေလသလား
မသိပါ။ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သည္လုိ သေဘာထား လွ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ညံ့လုိ႔သာလွ်င္
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သူတုိ႔ကုိ

ထုိးေဖာက္ႏုိင္ရန္

နည္းလမ္း႐ွာဖုိ႔

ကၽြန္ေတာ့္

တာ၀န္သာ
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ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းအတြက္ ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္
ျဖစ္ေအာင္

အပတ္တကုတ္

ႀကိဳးစားပါ၏။

ဤသုိ႔ျဖင့္

ေန႔ရက္တုိ႔

ပင္ပန္းႀကီးစြာ

ကုန္လြန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထင္သည့္အတုိင္း ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။
စိတ္ပညာစာအုပ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္ ၀ယ္ဖက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ အတန္း
တြင္ ခ်သံုးလုိ႔ရမည့္ နည္း လမ္း တစ္ခုတေလမွမရ။ သူတုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ၾကားတြင္
အလြန္ထူလဲသည့္ မွန္ခ်ပ္ႀကီး ျခားေနဘိသုိ႔ ႐ွိ၏။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္သည္။
သူတုိ႔ႏွင့္

ဆက္ဆံေရးတြင္

အဆင့္သံုးဆင့္

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး

ျဖစ္သည္။

ပထမတစ္ပတ္က အသံတိတ္ ဆန္႔က်င္သည့္ ဆက္ဆံေရး။ ကၽြန္ေတာ္ ခုိင္းသမွ် သူတုိ႔
လုပ္သည္။ လံုး၀ေစာဒကမတက္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္နည္းကားမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္။
အလုပ္ၿပီးလွ်င္ ငွက္သုေတသီတစ္ဦးက ထူးထူးဆန္းဆန္း ငွက္တစ္ေကာင္ကုိ ၾကည့္သလုိ
ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀ုိင္းၾကည့္ ေနၾက၏။
သူတုိ႔စာအုပ္ေတြကုိ အမွားအမွန္ျခစ္ရင္း၊ အမွတ္ေပးရင္း စားပဲြတင
ြ ္ ထုိင္ကာ
အလုပ္႐ႈပ္ေနရေပမယ့္ သူတုိ႔ မ်က္လံုးေတြ ကၽြန္ေတာ့္တင
ြ ္ စုိက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း အလုိလုိ
သိေန၏။ စိတ္လႈပ္႐ွားမိသလုိ မခံခ်ိ မခံသာ လည္း ျဖစ္မိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္
ဆက္ထိန္းထားရသည္။ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕ကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား၊ လက္ေတြ႕နမူနာမ်ားျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္ တပင္တပန္း ႀကိဳးစားသင္သည္။ သူတုိ႔ နားလည္လြယ္ေအာင္ သူတုိ႔ဘ၀ႏွင့္
နီးစပ္သည့္ ပံုပမာမ်ားကုိသာ သံုးသည္။ သခ်ၤာသင္သည္ ဆုိပါစုိ႔။ သူတုိ႔ မိဘမ်ားရဲ႕ ၀င္ေငြ
ထြက္ေငြ၊ သူတုိ႔ အိမ္တင
ြ ္ စားေသာက္ေနက် အစားအစာ၊ သူတုိ႔ သြားဖူးသည့္ ခရီး။
ျမင္ေတြ႕ေနက် အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပုစၦာလုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တြက္ခုိင္းသည္။ သူတုိ႔
စိတ္၀င္စားမႈ

ပုိမုိရ႐ွိလာမည္ဟု

အရာမထင္ပါေခ်။

သူတုိ႔သည္

ထင္ခဲ့၏။

သုိ႔ေသာ္

ဒုတိယအဆင့္သုိ႔

ကၽြန္ေတာ့္

ႀကိဳးစားမႈတုိ႔

တစ္လွမ္းတက္လာၾကသည္။

ပုိ၍

ဆူဆူညံညံ လုပ္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ပုိ၍ စိတအ
္ ေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္လာရပါသည္။
တစ္တန္းလံုး

ပါသည္ေတာ့မဟုတ္။

သုိ႔ေသာ္

မပါ၀င္သူမ်ားကလည္း

ေလာင္စိန္တစ္သုိက္ကုိ ၾကည့္ၿပီး သေဘာက်ေနၾက၏။
စာဖတ္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ အေမးအေျဖ လုပ္ေနစဥ္ ေနာက္တန္းမွ စားပဲြအဖံုးကုိ
ဖြင့္ၿပီး ေဆာင့္ပိတ္သည္။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မေတာ္တဆ ျဖစ္ေလဟန္ ေၾကာင္ၾကည့္
စာမ်က္ႏွာ-50

သည္။

ကၽြန္ေတာ္

ဘာမွ

မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း

သူတုိ႔လည္း

သိေန၏။

ကၽြန္ေတာ္

ႀကိတ္မွိတ္ခံေနရသည္။
တစ္ခါႏွစ္ခါေလာက္

အေႏွာင့္အယွက္ေပးလာလွ်င္

စာဖတ္ေစျခင္း၊

ေမးခြန္းေမးျခင္းကုိရပ္ၿပီး စာေရးခုိင္းရ၏။ စာေရးေနစဥ္ေတာ့ သူတုိ႔စားပဲြကုိ ဖြင့္လုိက္ပိတ္
လုိက္

လုပ္ဖုိ႔မလြယ္ေတာ့။

ကၽြန္ေတာ္ၾကာ႐ွည္

အဓိပၸာယ္မ႐ွိသည္လုိ

သည္းခံႏုိင္မည္

အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းကုိ

မဟုတ္ေၾကာင္း

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

သိေန၏။

အာေပါက္ေအာင္ ေျပာမွ တန္ကာက်မည့္ အတန္းျဖစ္၍ စာသင္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ က
ပါးစပ္ ကုိ အားကုိးသည္က မ်ားသည္။ မလဲႊမေ႐ွာင္သာဘဲ စကားေတြ အမ်ားႀကီး
ေျပာေနရ သည္။
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ကၽြန္ေတာ္

စိတ္ပါလက္ပါ

ေျပာဆုိသင္ၾကားေနစဥ္

အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရ

သည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္႔ အလြန္ စိတ္ဆုိးမိသည္။ ေပါက္ကဲြလုမတတ္ ျဖစ္ရသည္မွာ
အႀကိမ္ႀကိမ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား ဖြင့္မေျပာဘဲ
ႀကိတ္မွိတ္ခံေနလုိက္သည္။ ၀က္စတန္လုိ ဆရာသိသြားၿပီး အာေခ်ာင္မည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္
မလုိလားပါ။ သင္ခန္းစာမ်ားကုိမူ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ေ႐ြးခ်ယ္သင္ၾကား
သည္။ ရံခါတြင္ ေက်ာင္းဆင္း ခ်ိန္မ်ား၌ သူတုိ႔ေနသည့္ ရပ္ကြက္ထဲသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္
ေလွ်ာက္သြားသည္။ သူတုိ႔ က်င္လည္က်က္စားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေလ့လာသည္။
သူတုိ႔၏ လူမႈေရးလုိအပ္မႈေတြကုိ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။
တစ္မနက္တြင္ အတန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ကဗ်ာသင္ေပးေနသည္။ စကားလံုးေတြကုိ
ေသေသခ်ာခ်ာ သ႐ုပ္ခဲြျပ ေနမိ၏။ သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ကဗ်ာျဖင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား
ညႇိဳ႕ယူထားႏုိင္လုဆဲဆဲတင
ြ ္

ေမာ္နီကာေပ့ခ်္ဆုိသည့္

ကေလးမက

စၿပီး

ေဗြေဖာက္လာသည္။ စားပဲြအဖံုးကုိ ထံုးစံအတုိင္း တအားေဆာင့္ပိတ္ခ်လုိက္၏။ ၀ုန္းခနဲ
ထြက္လာသည့္

အသံေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ့္

ခႏၶာကုိယ္ထဲမွ

အစိတ္အပုိင္းအားလံုး

လႈပ္ခါသြားသည္ ထင္ရ၏။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဆုိးလုိက္သည္မွာ ေျပာဖြယ္ရာ မ႐ွိေတာ့ပါ။
ကေလးမကုိ ကၽြန္ေတာ္ စုိက္ၾကည့္ လုိက္သည္။ ခ်ာတိတ္မက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စူးစူးရဲရဲ
ျပန္ၾကည့္ၿပီး အားလံုးၾကားေလာက္ေအာင္ ေအာ္ေျပာ သည္။
" ဒီ ... ေသာက္စားပဲြ အဖံုးက တစ္မ်ိဳး "
စားပဲြကုိ

ေဆာင့္ပိတ္ရင္း

မိန္းကေလး

ႏွင့္

မတန္သည့္

စကားလံုးမ်ားျဖင့္

အေျခာက္တုိက္ ရန္လုိစကား ဆုိသည္။ တတိယအဆင့္ထိ တက္လာျခင္းဟု ကၽြန္ေတာ္
နားလည္လုိက္၏။
" ေသာက္ " ဆုိသည့္ စကားလံုးသည္ သူတုိ႔ပါးစပ္ထဲတြင္ ထာ၀ရကိန္းေအာင္း
ေနေလၿပီ။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ လွမ္းစကားေျပာလွ်င္လည္း သည္နာမ၀ိေသ
သန မပါလွ်င္မၿပီး။ တစ္ေန႔ကလည္း ဂ်ိန္းပါဆယ္ က တြက္မရသည့္ ဂဏန္းတစ္ပုဒ္ကုိ
ေသာက္ရမ္းခက္တာပဲ၊ ကၽြန္မ မတြက္တတ္ဘူး" ဟု
ေထာက္ျပၿပီး- " ဒီအပုဒက
္
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လွမ္းေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ သူ႔မ်က္လံုးမ်ား
ကမူ အျပစ္ကင္းစင္ ျပာလဲ့လ်က္။ ကၽြန္ေတာ္က စိတ္ကုိထိန္းၿပီးစာမ်က္ႏွာ-51

" မင္းအေဖနဲ႔ စကားေျပာရင္ေကာ ဒီအတုိင္း ေျပာတာပဲလား "
" ခု ေျပာေနတာက ကၽြန္မ အေဖနဲ႔မွ မဟုတ္တာ "
သူက

အနိမ့္အျမင့္

ဘာဆက္ေျပာရမွန္း

မ႐ွိသည့္

မသိေတာ့။

အသံျဖင့္ျပန္ပက္သည္။

မနက္ပုိင္း

ကၽြန္ေတာ္

ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းထုိးေတာ့

သူတုိ႔တစ္ေတြ အခန္းထဲမွ တုိးေ၀ွ႕ ထြက္သြားၾကသည္။ အခန္းျပင္ ေရာက္သည္ႏွင့္
ေမာ္နီကာေပ့ခ်္ကုိ ၀ုိင္း၀န္း ဂုဏ္ျပဳေနၾကသံမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ အတုိင္းသား ၾကားေန
ရပါ၏။ " ငမည္းဆရာကုိ ေဆာ္ထည့္" လုိက္သည့္အတြက္ ေမာ္နီကာသည္ လူရည္ခၽြန္မ
ေလး ျဖစ္ေနေခ်ၿပီတကား။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ သူတုိ႔ မိဘေတြကုိ တုိက္ခုိက္လာလွ်င္
ဘာလုပ္ပစ္လုိက္မည္၊ ညာလုပ္ပစ္လုိက္မည္ဟုလည္း မၾကား၀ံ့ မနာသာ စကားလံုးမ်ား
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ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း ပစ္ခတ္ေနၾကေသးသည္။ မိန္းကေလး၏ စကားအသံုး အႏႈန္း အမွား ကုိ
ျပဳျပင္ေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားမိျခင္းကုိ မိဘမ်ားအား ထိခုိက္ေျပာသည္ဟု အဓိပၸာယ္ျပန္လုိက္ၾက
ျခင္း။
သည္အျဖစ္အပ်က္၏
သူတုိ႔တစ္ေတြအေပၚ
မွန္ေနၿပီေကာ။

ေနာက္ပုိင္းတြင္

ဆရာ

သူတုိ႔၏

၀က္စတန္

၏

အေျခအေနမွာ

ပုိဆုိးလာသည္။

ေကာက္ခ်က္သည္

ေသြးထြက္ေအာင္

ရန္လုိမုန္းတီးမႈသည္

ဦးတည္ခ်က္

မ႐ွိဘဲ

ပရမ္းပတာ

ႏုိင္လွသည္။ အဓိပၸာယ္ မဲ့လွသည္။ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားအျပင္ အျခားကိစၥမ်ား
အတြက္ပါ ကၽြန္ေတာ္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာရ၏။ စႀကႍလမ္းၾကား ခပ္ေမွာင္ေမွာင္
တြင္ ေကာင္ေလးေတြႏွင့္ ေကာင္မေလးေတြ ေပြ႕ဖက္နမ္း႐ႈပ္ေနၾကသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္
မၾကာခဏ ေတြ႕ေနရ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ျမင္လွ်င္ေတာ့ ခဏ လူခ်င္းခြာၿပီး ရပ္ေစာင့္ေဖာ္
ရၾကပါ၏။

သုိ႔ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္လြန္သာြ းသည္ႏွင့္

အေႏွာင့္အယွက္

အဖ်က္ဆီး

ခံလုိက္ရသည့္ တဒဂၤအတြက္ သူတုိ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိ ျပန္ျဖည့္ၾကသည္သာ။
ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္လည္း
ျဖစ္ေစ၊

အိမ္သာခန္းထဲတြင္

တစ္ခါတစ္ရံ

တန္းတန္းမတ္မတ္
ျဖစ္ေစ

ေက်ာင္းကစားကြင္း

မျပန္ေသးဘဲ

ေလွကားရင္းတြင္

ေသာင္းက်န္းေနသံမ်ားလည္း
ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္

ၾကားရတတ္၏။

အစုလုိက္

အၿပံဳလုိက္

အနမ္းေလ့က်င့္ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရတတ္၏။ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ သူတုိ႔ဘာသာ
ဘာျဖစ္ျဖစ္ေန ငါ အေနသာခ်ည္းဟု ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၾကားက
ကၽြန္ေတာ္ လက္ပုိက္ၾကည့္မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာ၏။ ပုိဆုိးသည္မွာ အငယ္ကေလး
ေတြကပါ အႀကီးေတြကုိ လုိက္အတုခုိးေနျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳကခ်ာတိတ္ကေလးေတြ
အ႐ြယ္ႏွင့္ မလုိက္ေအာင္ ပ်က္စီးေနၾကၿပီ။ တစ္ေယာက္ဆုိလွ်င္ မိန္းကေလးအိမ္သာ
မ်က္ႏွာက်က္ေပၚမွ တက္ ေခ်ာင္းရင္း ကၽြံက်သျဖင့္ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရသြားသည္။
မေသေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း။ သည္ကိစၥ အတြက္ ဆရာမ်ားအခန္းတြင္ အႀကီးအက်ယ္
အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သည္ကေလး၏ ဒဏ္ရာကုိသာ အာ႐ံုစုိက္ေနၾကၿပီး
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္

ကေလးမ်ား

စာရိတမ႑ိဳင္

ကိစၥကုိမူ

ဆရာ

ဆရာမ

ေတြ

အေလးအနက္ မေဆြးေႏြးၾကပါ။

စာမ်က္ႏွာ-52

တစ္ေန႔

မြန္းလဲြပုိင္း

အားလပ္ခ်ိန္တစ္ခုတြင္

ျပႆနာ

အထြတ္အထိပ္သုိ႔

ေရာက္လာေတာ့၏။ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္ကုိ ကုိင္ၿပီး ဆရာမ်ားအခန္းမွ ကၽြန္ေတာ္
ျပန္အလာ။

ကၽြန္ေတာ့္

အရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိ

စာသင္ခန္းထဲတြင္

မီးခုိးေတြ

မီး႐ိႈ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အူေန၏။

သူတုိ႔တစ္ေတြ

မီးလင္းဖုိထဲတြင္

မီးဖုိနားတြင္

၀ုိင္းၿပီး

ေဟးလား၀ါးလား လုပ္ေနၾက၏။ မီးခုိးတိတ္သြားေအာင္ ဘယ္သူမွ မလုပ္ၾက။ သူတုိ႔အုပ္ထဲ
ကၽြန္ေတာ္ တုိး၀င္သြားၿပီး မီးဖုိကုိ ငံု႔ၾကည့္လုိက္သည္။ ဘုရား ... ဘုရား၊ မိန္းကေလး မ်ား
ဓမၼတာလာလွ်င္ သံုးသည့္ ခါေတာင္းက်ိဳက္ ၀ါဂြမ္းလိပ္တစ္ခုကုိ မီး႐ိႈ႕ထားျခင္းပါတကား။
႐ြံ႕႐ွာစက္ဆုပ္မႈ ႏွင့္ ေဒါသကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္မထိန္းႏို္ငေတာ့။ ေက်ာင္းသားအားလံုးကုိ
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ကၽြန္ေတာ္ အခန္းထဲ မွ ေမာင္းထုတ္ပစ္လုိက္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားခ်ည္း က်န္ေသာအခါ
ကၽြန္ေတာ့္ ႏႈတ္ဖ်ားမွ စကားလံုး ေတြ စက္ေသနတ္ ပစ္သလုိ တရစပ္ ထြက္လာသည္။
သူတုိ႔အမူအက်င့္၊

အေနအထုိင္၊

အေျပာအဆုိမ်ား၊

ေယာက်္ားေလးေတြႏွင့္

ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္ေနၾကျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ပ်က္ေနရေၾကာင္း
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေျပာခ်လုိက္သည္။ အလုိ ... သူတုိ႔က ဘာမွ မမႈသလုိ ရပ္နားေထာင္
ေနၾကပါတကား။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ေယာက္တေလမွေတာ့ ခြန္းတံု႔ မျပန္ရဲၾက။ ကၽြန္ေတာ္
ဆက္ေျပာသည္။
"

မိန္းမေကာင္းေလးေတြဆုိတာ

မိန္းမကိစၥေတြမွာ

သုိသုိသိပ္သိပ္႐ွိရတယ္။

ေနပါဦး မင္းတုိ႔အေမေတြ၊ အစ္မ ေတြက မင္းတုိ႔ကုိ လုိအပ္တာေတြ သင္မေပးၾကဘူးလား၊
သင္မေပးဘူးဆုိတာေတာ့ ႐ွင္းေန ပါတယ္ေလ၊ မိ မဆံုးမ ဖ မဆံုးမမုိ႔ လုပ္ရဲတာေပါ့"
" ဒီလုိ လုပ္ရဲတဲ့ မိန္းကေလးကုိ အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္တဲ့ တျခားေက်ာင္းသူ
ေတြလည္း အတူတူပဲ၊ သိပ္ ေအာက္တန္း က်တယ္၊ ဘယ္သူလုပ္တယ္ဆုိတာကုိ ဆရာ
မသိခ်င္ဘူး၊

ဘာိျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္

မင္းတုိ႔အားလံုး

အလုိတူ

အလုိပါမုိ႔ပ။ဲ

မင္းတုိ႔ကုိ

ငါးမိနစ္တိတိ အခ်ိန္ေပးမယ္၊ အဲဒီ ႐ြံ႕စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥကုိ မင္းတုိ႔ ႐ွင္း ပစ္ၾက၊
ျပတင္းေပါက္ေတြ

ဖြင့္ၿပီး

အနံ႔အသက္ေတြ

မီးခုိးေတြပါ

ထြက္ေအာင္

လုပ္။

" ၿပီးေတာ့ မင္းတုိ႔ ၿမဲၿမဲမွတ္ထား၊ ဒီလုိ ေအာ့ႏွလံုးနာစရာ ညစ္တီးညစ္ပတ္ကစားနည္းေတြ
ကစားခ်င္ရင္ မင္းတုိ႔ ဘာသာ အိမ္မွာ ကစား၊ ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ မဖြယ္မရာ ဘယ္ေတာ့မွ
လာမလုပ္နဲ႔၊ နားလည္လား "
ေျပာေျပာဆုိဆုိ
ထြက္လာခဲ့သည္။

တံခါးကုိ

၀ုန္းခနဲ

အေပၚထပ္တက္ၿပီး

ေဆာင့္ပိတ္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

စာၾကည့္ခန္းထဲတြင္

အခန္းထဲမွ

တစ္ေယာက္တည္း

ထုိင္ေနမိသည္။ ခဏတစ္ျဖဳတ္ တစ္ေယာက္တည္းေနလုိ႔ရမည့္ ေနရာမွာ သည္တစ္ေနရာ
သာ႐ွိသည္။

ကၽြန္ေတာ့္

ရင္ထဲ

လံုး၀မေကာင္းေတာ့။

စိတ္ဓာတ္ေတြ

အက်ႀကီးက်

သြားသည္။ ေနာက္ဆံုး အျဖစ္အပ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အား တမင္ေစာ္ကားျခင္းပင္။
ေလာကနီတိကုိ
အေျပာအဆုိ၊

သူတုိ႔

လႊမ္းမုိးထားေလၿပီတကား။

လံုး၀

နားမလည္သည့္
အျပဳအမူအားလံုးကုိ

ဘာေၾကာင့္လဲ၊

ကေလးမ်ားပါ

တကား။

ညစ္ညမ္းမႈက

ဘယ္အတြက္လ။ဲ

သူတုိ႔
ထာ၀ရ

ဘာေၾကာင့္

သူတုိ႔

ဒီလုိျဖစ္ေနရတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခြန္းထုတ္ေနမိ၏။ ကၽြန္ေတာ္က
စာမ်က္ႏွာ-53

လူမည္းတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္

သူတုိ႔ေမာက္ေက်ာ္

ေစာ္ကားျခင္းမဟုတ္။

ဟက္ကမန္း ဆုိသည့္ လူျဖဴဆရာလည္း လက္ေျမႇာက္ အရံႈးေပးသြားရသည္ မဟုတ္လား။
ဒါျဖင့္

ဘာေၾကာင့္လ၊ဲ

သူတုိ႔ကုိ

ဘယ္အရာမ်ိဳးက

လႊမ္းမုိးထားျခင္းလဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေနာက္ ဟက္ကမန္းတစ္ေယာက္ဟု သေဘာထားၿပီး သူတုိ႔ အျပတ္႐ွင္းဖုိ႔
တာဟူေနၿပီဟု

ထင္လုိက၏
္ ။

စက္ကမန္းသည္

သည္ေက်ာင္းမွ

သိကၡာမဲ့စြာ

ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သည္ေအာင္ပဲြမ်ိဳးကုိ သူတုိ႔ ေနာက္ထပ္ ခံယူလုိၾကေသး
သည္ေလ။
ေကာင္းၿပီ၊ ၾကည့္ၾကေသးတာေပါ့ကြာ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္
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လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ

အားလံုး

လုပ္ၿပီးခဲ့ၿပီ။

မေအာင္ျမင္ခဲ့။

သည္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေျပာင္းရေတာ့မည္။ ဆရာႀကီး၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကုိလည္း ေဘးခ်ိတ္
တန္တာ ခ်ိတ္ရေတာ့မည္။ ေဒါသစိတ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ထိန္းလုိက္သည္။ အတန္းကုိ
စနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ကုိင္ေတာ့မည္။ ယေန႔စ၍ ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းသည္
စနစ္က်သည့္

အတန္း၊

႐ွင္းသန္႔သည့္အတန္းျဖစ္ေအာင္

လုပ္ေတာ့မည္။

သူတုိ႔ကုိ

ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ချံ ခင္း မျပဳေတာ့။ ေတာင္းဆုိေတာ့မည္။ ဆဲေရတုိင္းထြာမႈ ေတြ၊
စားပဲြ ေဆာင့္ပိတ္တာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ သည္းမခံေတာ့။ သူတုိ႔တစ္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္
လုပ္ပုိင္ခြင့္ နယ္ပယ္ တြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနၾက၏။ ျပန္ေမာင္းထုတ္ရေတာ့မည္။
အားလပ္ခ်ိန္ၿပီးလုိ႔
မီးဖုိကုိ

ကၽြန္ေတာ္

အတန္းထဲျပန္၀င္လာေတာ့

ျပတင္းေပါက္ေတြကုိ

ေတြ႕ရ၏။

ဖြင့္ထားသည္။

႐ွင္းလင္းေနသည့္

အားလံုး

ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး

ထုိင္ေနၾက၏။ မိန္းကေလးေတြက ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္း မဆုိင္ဘဲ ေခါင္းငံု႔ေနၾက၏။
အင္း ... တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ႐ွက္ရေကာင္းမွန္း သိသြားၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္လုိက္၏။
ေယာက္်ားကေလးမ်ားကမူ
အျဖစ္အပ်က္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္ဘာေျပာမလဲဟု
လံုး၀

ေစာင့္ေနၾကပံု။

ျပန္မေကာက္ဘဲ

ေစာေစာက

ေနလုိက္သည္။

သည္ကိစၥ

တစ္ခန္းရပ္သြား ၿပီဟုပဲ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထားလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သည္ကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔ ရင္ထဲတြင္ သည့္ထက္ နင့္နင့္နဲနဲ စဲြသြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတာ့
အခ်ိန္ယူ႐ွာရပါဦးမည္။ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲသုိ႔ အေတြးတစ္ခု၀င္
လာသည္။

ပီပီျပင္ျပင္ေတာ့

မဟုတ္၊

၀ုိးတ၀ါး

မွ်သာ။

သုိ႔ေသာ္

ေက်ာင္းသြားရင္း

တစ္လမ္းလံုး ဒါကုိပင္ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားလာခဲ့၏။
စုေ၀းခန္းမမွ ျပန္လာၿပီး အတန္းထဲတြင္ သူတုိ႔တစ္ေတြ ေနရာယူကာ ၿငိမ္စျပဳခ်ိန္။
နည္းနည္းေတာ့ ျပင္း ထန္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။ ဘာမွ
နိဒါန္းမပ်ိဳးေတာ့ဘဲ-

"

မင္းတုိ႔ရဲ႕

သည္အတန္းနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့
သင့္တယ္လုိ႔

ဆရာ့

ဆရာထင္တယ္"

အတန္းပုိင္

ဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔

အစီအစဥ္
အသံကုိ

ေတြကုိ

မင္းတုိ႔အားလံုး

အတတ္ႏုိင္ဆံုး

ေျပာမယ္။
သိထားဖုိ႔
ႀကိဳးစားၿပီး

ၾကည္လင္ခ်ိဳသာေအာင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာသည္။
" ခုခ်ိန္ကစၿပီး ဆရာ စာသင္ေနတုန္းမွာ ၾကား၀င္ေႏွာင့္ယွက္တာ ဆရာ လက္မခံ
ေတာ့ဘူး၊ ဆရာ သင္ၿပီး လုိ႔ မင္းတုိ႔ နားမလည္ာ႐ွိရင္ ထေမး။ ထေဆြးေႏြး၊ ဆရာလည္း
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မင္းတုိ႔ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးဘဲ ေလးေလး စားစား နားေထာင္မယ္၊ ဟုတ္ၿပီလား "
ေျပာရင္း

ကၽြန္ေတာ္

အကဲခတ္သည္။

သူတုိ႔

ၿငိမ္ေနၾက၏။

အေသာင္းက်န္းဆံုး

ဒင္ဟန္ပင္ေ႐ွ႕သုိ႔ကုိင္းကာ နားေထာင္ ေနသည္။
" ဆရာ့အလုပ္က မင္းတုိ႔ကုိ စာသင္ဖုိ႔ပဲ၊ ဒီေတာ့ ဆရာ့အလုပ္ကုိ ဆရာျဖစ္ေအာင္
လုပ္ရလိမ့္မယ္၊ မင္းတုိ႔ စိတ္၀င္စားေအာင္ ဆရာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားသင္မယ္၊ မင္းတုိ႔
နားမလည္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ သေဘာမက် ရင္ ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾက၊ ဆရာ
၀မ္းသာစြာ

ႀကိဳဆုိမယ္။

"

ေနာက္ေျခာက္လဆုိရင္

အလုပ္ခြင္၀င္ၾကေတာ့မယ္၊

အဓိပၸာယ္က
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လူႀကီးေတြျဖစ္ၾကေတာ့မယ္။

ဒီေတာ့

မင္းတုိ႔

ဒီေက်ာင္းကေအာင္ၿပီး

မင္းတုိ႔တစ္ေတြ

ခုကစၿပီး

မင္းတုိ႔ကုိ

မၾကာခင္

ဆရာကေလးေတြအေနနဲ႔

မဆက္ဆံေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းသူေတြကုိေရာ ေက်ာင္းသားေတြကုိပါ လူ႐ြယ္လူလတ္ပုိင္း
ေတြအေနနဲ႔ ဆရ ဆက္ဆံမယ္။ မင္းတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းလည္း အဲဒီအတုိင္းဆက္ဆံရမယ္။
မင္းတုိ႔ တစ္ေတြ ကေလးဘ၀က လြန္ ေျမာက္လာၿပီဆုိရင္ ... "
ထုိစဥ္

အခန္းတံခါး

၀ုန္းခနဲ

ပြင့္လာၿပီး

ပါမလာဒဲယား

ဒေရာေသာပါး

ေျပး၀င္လာသည္။ အလြန္႔အလြန္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္၍ အေမာတေကာ ေျပးလာရဟန္
တူ၏။ ကၽြန္ေတာ္ စကားဆက္သည္။ " ဥပမာ - အခန္းတစ္ခန္းထဲကုိ ၀င္တဲ့ေနရာမွာ
ႏွစ္နည္း႐ွိတယ္။

တစ္နည္းက

ေအးေအးေဆးေဆး

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔

သိကၡာ႐ွိ႐ွိ

၀င္တဲ့နည္း၊ ေနာက္တစ္နည္းက ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ၀ုန္းဒုိင္းက်ဲ ၀င္တဲ့နည္း။ မစၥဒဲယား က
ဒုတိယနည္းနဲ႔ အခန္းထဲ ၀င္လာတယ္၊ ပထမနည္းနဲ႔လည္း သူ၀င္တတ္မယ္လုိ႔ ဆရာ
ထင္ပါတယ္၊ တစ္ဆိတ္ ျပန္လုပ္ျပပါလား မစၥဒဲယား "
ဘာေၾကာင့္
စဥ္းစားမရပါ။

ေကာက္ခါငင္ခါ

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္

အေလးအနက္

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားသည္ေတာ့အမွန္။

ဒီလုိေျပာလုိက္မိေၾကာင္း
ေျပာေနတုန္း

အားလံုး

ဒီေန႔ထိ

သူ၀င္လာပံုေၾကာင့္

သူ႔ကုိ၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ခုိင္းသည့္အတုိင္း သူ လုပ္ မလုပ္ သိခ်င္ေဇာႏွင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။
ကေလးမ မ်က္ႏွာ နီရဲေနသည္။ " ဘယ္လုိလဲ မစၥဒဲယား " ေဒါသျဖင့္ သူ႔မ်က္လံုးေတြ
မိး၀င္း၀င္း ေတာက္ေန၏။ သုိ႔ေသာ္ မတ္တတ္ ထၿပီး အခန္းထဲမွ ျပန္ထြက္သည္။ ၿပီးေတာ့
တံခါး

ကုိ

အသာပိတ္သည္။

အံ့ၾသျခင္းႏွင့္အတူ

ကၽြန္ေတာ့္

ရင္ထဲမွ

အလံုးႀကီး

က်သြားသည္။ မိန္းကေလးက သိမ္ေမြ႕ယဥ္ေက်းသည့္ ဆင္မယဥ္သာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္
သူ႔ခံု႐ွိရာသုိ႔ လွလွပပကေလး ေလွ်ာက္သြားပါေလ၏။ " ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မစၥဒဲယား၊
ဒီေန႔ကစၿပီး ဆရာတုိ႔အတန္းကုိ အတန္းနဲ႔တူေအာင္ လုပ္မယ္၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာဆုိဆက္ဆံရမယ္။ ဆရာ့ကုိ ဆရာလုိ႔ ေခၚခ်င္ ေခၚ၊ နာမည္
ေခၚခ်င္ေခၚ၊

ႀကိဳက္သလုိေခၚႏိုင္တယ္။

ေယာက္်ားေလး

ေတြကုိ

ေ႐ွ႕နာမည္

မိန္းကေလးေတြကုိ
မေခၚဘဲ

မစၥထည့္ေခၚရမယ္၊

မိသားစုနာမည္

ထည့္ေခၚရမယ္၊

ဟုတ္ၿပီလား"
ကၽြန္ေတာ့္

စီမံခ်က္တြင္

သည္အထိ

မပါပါ။

အေျခအေနေပးသျဖင့္

တစ္ဆက္တည္း ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္မွ ထြက္ သြားျခင္း ျဖစ္၏။ အလုပ္ျဖစ္ေကာင္းပါရဲ႕ဟု
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ကၽြန္ေတာ္

ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ဒါကုိေတာ့

သူတုိ႔အားလံုး

ပါးစပ္အေဟာင္းသား

ျဖစ္ေနၾက၏။ ပထမဆံုး ကန္႔ကြက္သူက ေပၚတာ။
" အခ်င္းခ်င္း ေတြပဲ၊ ဘာလုိ႔ မစၥေတြ ဘာေတြ လုပ္ေနရမွာလဲ"
" မင္းနာမည္က ဘယ္သူလဲ "
" ေပၚတာ "
" ျပန္ေျပာပါ "
" ေပၚတာပါ ... ဆရာ "
" ဆရာ " ဟု ထြက္လာဖုိ႔ သူ႔ႏႈတ္မွ ေတာ္ေတာ္၀န္ေလးေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္
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သတိထားမိလုိက္၏။
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေပၚတာ၊ ကဲ ... ေလးေလးစားစား သိကၡာ႐ွိ႐ွိ ဆက္ဆံထုိက္
တဲ့ေက်ာင္းသူ ဒီအတန္း ထဲမွာ မပါဘူးလုိ႔ မင္းထင္ေနလုိ႔လား "
" ခင္ဗ်ာ ... "
"

ဒီမိန္းကေလးေတြထဲမွာ

နာမည္ေ႐ွ႕က

မစၥတပ္ေခၚၿပီး

တေလးတစား

ဆက္ဆံသင့္တဲ့ ေက်ာင္းသူ မ႐ွိဘူး လားလုိ႔ ဆရာ ေမးတာ "
မိနး္ ကေလး

တစ္သုိက္

ေပၚတာ့ကုိ

စူးစူးရဲရဲ

၀ုိင္းၾကည့္ၾကသည္။

ေက်ာင္းသူအားလံုး၏ မ်က္စိဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္သလုိ ေပၚတာအၿမီးကုပ္သြားသည္။
" မ႐ွိပါဘူး ... ဆရာ "
" မင္း တစ္ခု မွတ္ထားဖုိ႔ ဆရာ ေျပာမယ္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာ
မင္းကေပးရင္ မင္းဆီကုိျပန္လာတယ္ "
စားပဲြကုိ
ခုခ်ိန္ထိေတာ့

ပတ္ေလွ်ာက္ၿပီး
သူတို႔

စိတ္ပါလက္ပါ

ကုလားထုိငတ
္ ြင္

စိတ္၀င္စားမႈကုိ

နားေထာင္ေနၾက၏။

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္
ကၽြန္ေတာ့္

၀င္ထုိက္လုိက္သည္။

ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေသးသည္။
စကားလံုး

တုိင္း

ကုိ

နားလည္ရဲ႕လားေတာ့မသိ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ ဦးတည္ခ်က္ကုိေတာ့ သူတုိ႔ ေကာင္း
ေကာင္း သိပံုရသည္။
" နာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အတန္းရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱ။ ပထမေက်ာင္းသူေတြကုိ
ေျပာမယ္၊ မင္းတုိ႔ နားလည္ ထား ရမွာက မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ မင္းတို႔ တစ္ေတြကုိ
အမ်ိဳးသားေတြက

အျမတ္တႏုိးဆက္ဆံၾက

ေတာ့မယ္၊

ဒီေတာ့

မင္းတုိ႔ဟာ

တန္ဖုိး႐ွိေအာင္၊ သိကၡာ႐ွိေအာင္၊ ျမတ္ႏုိးေလးစားစရာ ေကာင္းေအာင္ ေန တတ္ၾက ဖုိ႔
လုိတယ္။
" မင္းတုိ႔ရဲ႕ သိကာၡ အတြက္ ဆရာတုိ႔ ဂုဏ္ယူခ်င္တယ္၊ အဲဒါက မင္းတုိ႔ ကုိယ္
မင္းတုိ႔ ျပဳျပင္မွ ျဖစ္မွာ။ တခ်ိဳ႕ ကိစၥ ေတြမွာ မင္းတုိ႔ မသိတာေတြ၊ မလုပ္ႏိုင္တာေတြ
႐ွိခ်င္႐ွိမယ္။ အဲဒီအတြက္ ဆရာ မစၥက္ေဒးလ္ အီဗန္ ကုိ အကူအညီ ေတာင္းၿပီးၿပီ။ ဒီေန႔
အိမ္တင
ြ ္းမႈသိပၸံခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ္

သက္သက္

မင္းတုိ႔

ဆရာမနဲ႔

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

စြတ္ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။

ဆရာမကုိ

ေဆြးေႏြး

ႏုိင္တယ္"

ကၽြန္ေတာ္

ဘာမွ

မေျပာရေသး။ နားခ်ိန္က်မွ ေျပးေျပာရမည္။
စာမ်က္ႏွာ-56

" ကဲ ... လူႀကီးမင္းတုိ႔ ကိစၥ၊ ဆရာ ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားေတြ၊ ျမဴနီစပယ္ လုပ္သား
ေတြ

အမ်ားႀကီးျမင္ဖူ

တစ္ကုိယ္ေရ

တယ္။

မင္းတုိ႔ထက္

အပံုႀကီးသန္႔ျပန္႔တယ္၊

သန္႔႐ွင္းေရးကုိ

ဂ႐ုစုိက္တာ

မင္းတုိ႔က

ေအာက္ေမ့ေနၾကသလား။

တစ္ခုေတာ့႐ွိတယ္။

ေသသပ္တယ္။

ေယာက္်ား

ကာယ၊

မပီသဘူးမ်ား

က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့

ဥာဏ၊

လူတစ္ေယာက္ဆုိရင္ေတာ့ အဖုိးတန္ အ၀တ္အစားမလုိဘူး။ သန္႔သန္႔႐ွင္း႐ွင္း ၀တ္ဖုိ႔ပဲ
လုိတယ္။

ဆံပင္ပံုလည္း

႐ုိးသားျခင္းတုိ႔၊

အဓိက

ရည္႐ယ
ြ ္ခ်က္

မဟုတ္ဘူး။

ႀကီးမားျခင္းတုိ႔

သန္စြမ္းမႈ
ဆုိတဲ့

ဆုိတာလည္း

စိတ္ရဲ႕

သတၱိတုိ႔၊

အရည္အေသြးေတြပဲ၊

ႂကြက္သားနဲ႔မဆုိင္ဘူး။
" မၾကာခင္ မင္းတုိ႔ရည္းစားထားၾကေတာ့မွာပါ။ ေကာင္မေလးေတြက တကယ္

Õ http://www.shwezinu.com Ö

ႀကိဳက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္

ညစ္ပတ္

နံေစာ္ေနတဲ့လူကုိ

ႀကိဳက္မလား၊

သြားကေလးေတြ

ေဖြးေနတဲ့၊ လက္သည္းကေလးေတြ လွေနတဲ့ လူကုိႀကိဳက္မလား " ကၽြန္ေတာ္ ခဏနားၿပီး
သူတုိ႔ကုိ စဥ္းစားခ်ိန္ ေပးလုိက္သည္။
" မင္းတုိ႔ အတန္းဟာ ဒီေက်ာင္းမွာ အျမင့္ဆံုးအတန္း၊ ဒါေၾကာင့္ တုိ႔အတန္းရဲ႕
ေဆာင္ပုဒ္ကုိ

"

အငယ္ေတြရဲ႕

ထိပ္တန္း

"လုိ႔

ေပးရမယ္။

မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္ရမယ္။

တစ္ေက်ာင္းလံုးရဲ႕

မင္းတုိ႔ေျပာ

သလုိ

စံျပ

ျဖစ္ရမယ္၊

သူတုိ႔

တစ္ေတြ

လုိက္ေျပာၾကလိမ့္မယ္။ မင္းတုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္သလုိ လုိက္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မယ္။ မင္းတုိ႔
၀တ္သလုိ လုိက္၀တ္ၾကလိမ့္မယ္။ " သူတုိ႔ကေလးေတြ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္
ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္တဲ့ မင္းတုိ႔မွာ အမ်ားႀကီး တာ၀န္ ႐ွိတယ္။ မင္းတုိ႔ကုိ အေတာ္ဆံုး၊
အေကာင္းဆံုး

ျဖစ္ေအာင္

ဆရာတတ္ႏုိင္သမွ်

ကူညီမယ္၊

အားေပးမယ္၊

ဆရာ

မွားခ်င္မွားမယ္၊ မင္းတုိ႔ဟာ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ စံျပအတန္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆရာ
ယံုတယ္။ အဲဒလ
ီ ုိ ျဖစ္လာေအာင္ကေတာ့ မင္းတုိ႔အေပၚမွာ လံုး၀ မူတည္တယ္။ ကဲ ...
ေမးစရာ ႐ွိၾကေသးလား " လက္တစ္ေခ်ာင္း ေထာင္လာသည္။
" မစၥဂ်ိဳးဇက္၊ ဘာမ်ားပါလိမ့္ကြယ္"
"

ဆရာ

၀က္စတန္

က်ေတာ့

ဘယ့္ႏွယ္ေျပာမလဲ။

သူ႔အ၀တ္အစားေတြ

အၿမဲညစ္ပတ္ေနတာပဲ ဆရာ "
" အင္း ... ဆရာ " လုိ႔ေတာ့ လြယ္လြယ္ေခၚစ ျပဳၾကၿပီ။ မဆုိးပါဘူးဟု ကုိယ့္ကုိယ္
ကုိယ္ အားတင္းရ၏။
" မစၥတာ ၀က္စတန္ က ဆရာတစ္ေယာက္ပဲ မစၥဂ်ိဳးဇက္၊ သူ႔ကုိ ထည့္ေဆြးေႏြးဖုိ႔
မလုိဘူးေလ "
ဤတြင္ မေက်နပ္သံေတြ တီးတုိးထြက္လာသည္။ " ဆရာက မင္းတုိ႔ရဲ႕ အတန္းပုိင္
ဆရာေလ၊

ေ၀ဖန္စရာ႐ွိရင္

ဆရာ့ကုိ

ေ၀ဖန္၊

တျခားလူကုိ

မပုတ္ခတ္နဲ႔၊

ဆရာ

စီမံတဲ့အတုိင္း အေကာင္အထည္ေပၚမလာရင္ ဆရာ့အျပစ္ေပါ့" တိတ္ဆိတ္သြားျပန္သည္။
မေန႔က တိတ္ဆိတ္ပံုမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္စ ျပဳလာ သည္။
ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္း တက္မလာေတာ့သည္ႏွင့္ က်န္သည့္ အခ်ိန္ပုိင္းကုိ စဥ္းစားဖုိ႔၊
ေဆြးေႏြးဖုိ႔

အခ်ိန္ေပး

လုိက္သည္။

သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း

တီးတုိးတုိင္ပင္ေနၾကသည္။
စာမ်က္ႏွာ-57

ကၽြန္ေတာ္က ထုိင္ၿပီး အသာ ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိက္၏။ အားလပ္ခ်ိန္ ေခါင္းေလာင္းထုိး
သည္ႏွင့္ ဆရာမ်ား အခန္းသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္လာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္လုိက္ မာန္ပါ
လုပ္ခဲ့မိပံုကုိ

ဆရာမ

ဂေရ႕စ္ေဒးလ္အီဗန္အား

ေျပာျပလုိက္သည္။

ဆရာမက

သေဘာက်ၿပီး ဆက္လုပ္ဟု မီးစိမ္းျပသည္။ လုိသည့္ အကူအညီကုိလည္း ရေစမည္ဆုိ၏။
ထုိေန႔မွာ အခက္အခဲမ႐ွိ ကုန္လြန္သြားသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာစရာပင္။ အတန္းႏွင့္
ကၽြန္ေတာ္ အသားက်စ ျပဳလာ၏။ ဘာသာရပ္တုိင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ အားႀကိဳးမာန္တက္
သင္ၾကားသည္။

သမား႐ုိးက်

နည္းလမ္း

စကားေျပာေကာင္းလာေအာင္လည္း
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သူတုိ႔

နားမလည္သည့္

အတုိင္း

မသင္ဘဲ

နည္းလမ္း

သူတုိ႔ကေလးေတြ
သင္သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွာၿပီး

စကားလံုးမ်ားကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္ေတာ့မွမသံုး။

နားမလည္တာပါလွ်င္လည္း ေက်ညက္ေအာင္ ႐ွင္းလင္းသင္ျပသည္။ နားမလည္တာကုိ
ေမးဖုိ႔၊ အားမနာဖုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲတုိက္ တြန္းသည္။
တျဖည္းျဖည္းႏွင့္

သူတုိ႔အထဲတြင္

ၾသဇာတိကၠမအႀကီးဆံုး

ေက်ာင္းသားကုိ

ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာသည္။ ေနာက္လုိက္အမ်ားဆံုးက ဒင္ဟန္။ ေပၚတာက ဒင္ဟန္႔လက္႐ံုး
ျဖစ္ဟန္႐ွိ၏။

ဖာမင္ႏွင့္

ဆီးလ္တုိ႔ကေတာ့

တစ္ကုိယ္ေတာ္

သမားမ်ား။

စားေတာ္သေလာက္ အေဆာ့မတ္ၾကသည္။ မိန္းကေလးမ်ားထဲတြင္ေတာ့ ပါမလာဒဲယား
က ဗုိလ္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္လုိက္ သိပ္မ႐ွိလွ။ မ်က္ႏွာထား ခပ္တင္းတင္း။ အတန္းထဲတြင္
အေတာ္ဆံုးေက်ာင္းသူျဖစ္သည္။

သူ႔အမူအက်င့္ႏွင့္

တျခားစီ။

အရည္အခ်င္းမွာ

မြိဳင္ရာဂ်ိဳးဇက္ အနားတြင္ ေက်ာင္းသူေတြ ၀ုိင္းေနတတ္သည္။ ကိုယ္လံုး သြယ္သြယ္၊
ႏႈတ္ခ်ိဳခ်ိဳ ကေလးမ တြင္ ပင္ကုိ ဆဲြေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳး႐ွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။
သူတုိ႔

ေလးငါးေယာက္ကုိ

စည္း႐ံုးၿပီးသားျဖစ္မည္ဟု

ကၽြန္ေတာ္
နားလည္

စည္း႐ံုးႏိုင္လွ်င္

တစ္တန္းလံုးကုိ

လုိက္၏။ေသာၾကာေန႔

မနက္ခင္းတစ္ခ။ု

အပတ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ စာစီစာကံုး ေရးၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အသာထုိင္ၿပီး
ေစာင့္ၾကည့္ေန၏။ ေနာက္ဆံုး အျဖစ္အပ်က္ ေတြကုိ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ ေရးၾကမည္လဲ။
စ ေျဖလုိ႔ မၾကာခင္မွာ ဂ်က္ဆင္က လွမ္းေမးသည္။
" ဆရာ့နာမည္ ဘယ္လုိေပါင္းပါသလဲ ဆရာ "
ကၽြန္ေတာ္

ထၿပီး

သင္ပုန္းတြင္

ေရးျပလုိက္သည္။

ဘာသံမွ

သည္ေနာက္

မၾကားေတာ့ဘဲ ေခါင္းငံု႔ၿပီး ကုန္း ေရးေနၾကသည္။ ရံဖန္ရံခါသာ စာအုပ္လွန္သံ၊ ခဲတံ
လြတ္က်သံမ်ား ၾကားရ၏။ ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္ေတြကုိ
ကၽြန္ေတာ္ ထုိင္ဖတ္သည္။ ဆရာႀကီး ေျပာ သည္ အတုိင္းပင္ သူတုိ႔ကေလးေတြမွာ အလြန္
မွ်မွ်တတ

႐ွိၾကပါေပသည္ဟု

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္

တ႐ုိတေသလုပ္ၿပီး

အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး
အားလံုး

လုိလုိ

ေ၀ဖန္ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္

ေကာက္ခ်က္

ေခၚေျပာေနရသည့္

အတန္းထဲတြင္

ကိစၥကုိ

မဖြယ္မရာ

ခ်မိ၏။
သူတုိ႔

ျဖစ္ခဲ့သည့္

ကိစၥမ်ားကုိ ဘယ္သူမွ ထုတ္ေဖာ္ မေရးၾကပါ။ ေယာက္က်ားေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က
ပ်ံတံတံ နန္႔တန္႔တန္႔ ေကာင္မေလးေတြကုိ "မစၥ" တပ္ ေခၚရသည္ ကုိ မေက်နပ္ၾက။
ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ရင္

သူတုိ႔

ေခၚေနက်အတုိင္း

ေခၚရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေရးၾက၏။
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ေက်ာင္းသူတခ်ိဳ႕ က သူတုိ႔ မိန္းကေလးကိစၥမ်ားကုိ ဆရာမ ေဒးလ္အီဗန္မွ တစ္ဆင့္
ပညာေပးေစျခင္းကုိ မႀကိဳက္ၾက။ ေသာၾကာေန႔တုိင္း ေရခ်ိဳးသျဖင့္ သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔
သန္႔႐ွင္းသည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုေတာ့ ႐ွင္း႐ွင္းႀကီးေပၚလာသည္။
သူတုိ႔အား အ႐ြယ္ေရာက္သူေတြကုိ ဆက္ဆံသလုိ ဆက္ဆံျခင္း အတြက္ ေတာ့ အားလံုး
သေဘာက်ၾက၏။
ဖာမင္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေ၀ဖန္ရာတြင္- " ဆရာ က သူေျပာသမွ် စကားလံုးတုိင္း
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

နားလည္မည္ထင္သည္။

နားလည္ခ်င္ေယာင္

ထုိ႔ေၾကာင့္

ေဆာင္ေနၾကရသည္။"

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ကၽြန္ေတာ္

ကလည္း

ၿပံဳးမိသည္။

တကယ့္
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ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။ သူတုိ႔၏ ေသာၾကာေန႔ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္
အိမ္သယ္သြားသည္။ အေဖႏွင့္အေမ၏ ေ၀ဖန္ခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားခ်င္ေသးသည္။
ညစာစားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စကားထုိင္ေျပာၾကသည္။ အေျခအေန တုိးတက္လာ
သည့္အတြက္ သူတို႔ ၀မ္းသာေနၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ သတိ႐ွိဖုိ႔ အေဖက ဆံုးမစကား ဆုိသည္။
" ေက်ာင္းအလုပ္ ေတြ အိမ္ကုိ ယူျပန္တဲ့အက်င့္ မလုပ္နဲ႔ ရစ္ကီ၊ ဒါဟာ အလုပ္
မႏိုင္မနင္းျဖစ္တဲ့

သေဘာကုိ

ေက်ာင္းအလုပ္ခ်ည္း

ျပတယ္။

လုပ္ေနရရင္

ေက်ာင္းခ်ိန္မွာေရာ၊

မဟုတ္ေသးဘူး၊

အိမ္မွာေရာ

ေက်ာင္းဆရာ

အလုပ္ဟာ

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားသလုိပဲ၊ အၿမဲတမ္း ထုတ္သံုးေနရင္ ကုန္သြားမွာေပါ့၊ ထပ္ လည္း
သြင္းေနရမယ္။
"

အေဖ

ေျပာတဲ့အပုိင္းက

လူမႈ႕ေရးေတြ

ပါလာၿပီဗ်၊

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

ေနရာမ႐ွိဘူးေလ"
"

အဲဒီလုိ

မေျပာပါနဲ႔

ရစ္ကီရယ္၊

ဘာျပဳလုိ႔

အားငယ္ရမွာလဲ၊

မင္းမွာ

အလုပ္နဲ႔အကုိင္နဲ႔ ျဖစ္လာၿပီပဲ၊ တစ္ခု ေတာ့ ႐ွိတယ္။ မင္း လူေတာတုိးရမယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ
အသားေရာင္

မခဲြျခားဘဲ

လူစိတ္႐ွိတဲ့

လူေတြအမ်ားႀကီး

႐ွိတယ္

ဆုိတာ

မင္း

ေတြ႕လာလိမ့္မယ္"
" ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ ဘယ္သူမွ မလုိေတာ့ပါဘူး အေဖရယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေဖရယ္၊
အေမရယ္ ႐ွိေနၿပီပဲ"
" သားက အဲဒီလုိ ေျပာေဖာ္ရတာ အေဖတုိ႔ ၀မ္းသာပါတယ္ကြယ္၊ ဒါေပမဲ့ အေဖနဲ႔
အေမတုိ႔က

သခ်ႋဳင္း

ကုန္းကုိ

ေျခတစ္ဖက္

လွမ္းေနၿပီေလ၊

ဒီေတာ့

သားအေနနဲ႔

႐ြယ္တူတန္းတူ အေပါင္းအသင္းေတြ ႐ွိဖုိ႔ လုိ လာၿပီ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မင္းအ႐ြယဟ
္ ာ အတဲြ႐ွိဖုိ႔
ေကာင္းတဲ့

အ႐ြယ္ေရာက္ေနၿပီရစ္ကီ၊

မဟုတ္ဘူးလား

ဂ်က္စ္ရယ္"

အေမ က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးသည္။
" အုိ ... သူ႔ဘာသာသူ ေနပါေစ၊ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိေသးတဲ့ဟာကုိ "
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕
ဆက္ေျပာၾကသည္။

သားအမိ
သုိ႔ေသာ္

သားအဖ
ဒီည

အေဖ

သံုးေယာက္
ေျပာသည့္

တျခားအေၾကာင္းေတြ
အခ်က္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

အေလးအနက္ထား ခံယူလုိက္သည္။ ေက်ာင္းအလုပ္ေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ အိမ္သယ္
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မလာေတာ့။

ေက်ာင္းမွာ

ၿပီးေအာင္

လုပ္သည္။

ပုိအက်ိဳး႐ွိလာသည္ကုိ

ေတြ႕ရ၏။

သူတုိ႔အမွားမ်ားကုိ ပူပူေႏြးေႏြး ေထာက္ျပႏုိင္သျဖင့္ ပုိၿပီး မွတ္မိၾကသည္။ စိတ္ထဲ စဲသ
ြ ည္။
တစ္ေန႔ထက္

တစ္ေန႔

ကေလးမ်ားႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္၏

ဆက္ဆံေရးမွာ

တုိးတက္လာခဲ့၏။ ပထမတြင္ မိန္းကေလး ေတြကုိ မစၥတပ္ၿပီး ေခၚရသည့္အတြက္ သူတုိ႔
မ်က္ႏွာေတြ ႐ွက္ကုိး႐ွက္ကန္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာခင္ က်င့္သားရသြားသည္။
အားရစရာေကာင္းသည့္

အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈပါေပ။

အေနအထုိင္၊

အေျပာအဆုိႏွင့္

၀တ္စားဆင္ယင္မႈပါ သူတုိ႔ ဂ႐ုစုိက္လာၾကသည္။ ေပါက္လႊတ္ပဲစား အမူအက်င့္ ေတြ
တျဖည္းျဖည္း နည္းလာသည္။
သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ စာသင္ပံုမွာ စာသင္ေနသည္ႏွင့္မတူဘဲ သူတုိ႔ေခါင္းထဲကုိ
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ကၽြန္ေတာ္ တတ္သမွ်၊ မွတ္သမွ်ေတြ အတင္း႐ုိက္သြင္းေနသလုိ ျဖစ္ေန၏။ ရံဖန္ရံခါ
နားခ်ိန္

ေခါင္းေလာင္းထုိးသြားသည္ကုိ

ေခါင္းေလာင္းထုိးသံကုိ
အေလးအနက္

မၾကားလုိက္ဘဲ

လုိက္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

သူတုိ႔အေတြးအေခၚႏွင့္

သုိ႔မွ

ပညာရည္အဆင့္

ေန႔လယ္စာႏွင့္

ေက်ာင္းဆင္း

အေၾကာင္းအရာ

သင္ခန္းစာတစ္ခုကုိ

ေဆြးေႏြးေနတတ္ၾကသည္။

သံုးသပ္ေစသည္။
ဦးတည္သည္။

မသိ

ဆင္ျခင္တံုတရား
ျမင့္လာမည္ဟု

တစ္ခု

သူတုိ႔ဘာသာ

ျမင့္လာဖုိ႔

ကၽြန္ေတာ္

ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ယံုၾကည္သည္။

အတန္းထဲတြင္ ေတာ္ေတာ္ ထက္သည့္ ကေလးမ်ား႐ွိသည္။ ပါမလာဒဲယား၊ ေပၚတာ၊
တစ္ဂ်က္ဆင္၊

ဆီးလ္တုိ႔

ျဖစ္ပါသည္။

က်န္ကေလးမ်ားလည္း

မဆုိးလွပါ။

စာကုိ

စိတ္မ၀င္စားဘဲ ပတ္၀န္းက်င္လႊမ္းမုိးမႈ မ်ားေန၍သာ ထိပ္တန္းကုိ တက္မလာႏုိင္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
သူတုိ႔တစ္ေတြ

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္းကုိ

စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္းကုိ ေမးၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတိ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ စစ္ကာလ
အေတြ႕အႀကံဳစသည္
ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္

...

စသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဘက္

တရင္းတႏွီး

ပါလာသည္ေတာ့

ေမးၾကျခင္း
မဟုတ္ေသး

ျဖစ္၏။
ဒင္ဟန္ႏွင့္

ေနာက္လုိက္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေပကတ္ကတ္ လုပ္ေနတုန္း။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ထုိးႏွက္ဖုိ႔ သူတုိ႔
အခြင့္အေရး မရေတာ့။ သည္ေတာ့ အမူ အရာ အားျဖင့္သာ ဂ်စ္ကန္ကန္ လုပ္ေနသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဒင္ဟန္ ေနာက္လုိက္အုပ္စုမွာ မ်ားမ်ားစားစား မဟုတ္၍ ကၽြန္ေတာ္
တတ္ႏုိင္သမွ် မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳေနခဲ့သည္။ ေရမ်ား ေရႏုိင္၊ မီးမ်ား မီးႏုိင္ ဆုိသလုိ
သူတုိ႔လည္း

မၾကာခင္

ကၽြန္ေတာ့္ဘက္

ပါလာလိမ့္

မည္ဟု

အေကာင္းျမင္၀ါဒျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထင္သေလာက္ မလြယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ လာရ၏။
တစ္ေန႔ တြင္ ပထ၀ီ၀င္ သင္ေနရင္း အ၀တ္အထည္ အေၾကာင္းပါလာသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္
ေဒသအလုိက္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အေအးပုိင္းဇံုက
ကာရီဘီယံေဒသက

အက္စကီးမုိးေတြက

လူေတြက်ေတာ့

တိရစၦာန္အေရကုိ

ခ်ည္ထည္ပါးပါးကုိသာ

၀တ္ၾကၿပီး၊

၀တ္ၾကေၾကာင္းမ်ားကုိ

ရာသီဥတုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ႐ွင္းျပေနစဥ္ တစ္ဂ်က္ဆင္ ေမးခြန္းတစ္ခု ထ
ေမးသည္။
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" ကၽြန္ေတာ္ အိမ္က မဂၢဇင္း တစ္အုပ္ထဲမွာ ေတြ႕တယ္ ဆရာ၊ ကပၸလီမေတြ
ကေနတဲ့ပံု၊ အေပၚပုိင္းက ဘာ မွ၀တ္မထားဘူး " သူ စိတ္၀င္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာက
ပထ၀ီ၀င္ ဟုတ္ဟန္ မတူပါ။ " ဟုတ္တယ္ေလ။ အပူပုိင္းဇံုမွာ ေနတဲ့ လူေတြဟာ
အ၀တ္ဗလာေနတာ

မ်ားတယ္။

ေဆးျခယ္တာေလာက္

လူ႐ုိင္းေတြဆုိရင္

နဲ႔

ေက်နပ္ၾကတယ္ "
" ေ႐ွးေခတ္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးေတြလည္း အဲဒီလုိပဲ မဟုတ္လား ဆရာ"
"

ဟုတ္တယ္

မစၥဒဲယား၊

ဒါေပမဲ့

မင္းတုိ႔

မွတ္ထားရမွာက

အဲဒီလုိ

ေဆးျခယ္တာဟာ ျခယ္မႈန္းမႈ တစ္မ်ိဳးပဲ၊ ရာသီဥတုဒဏ္ ကုိ ခံႏိုင္ေအာင္ လုပ္ၾကတာေတာ့
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မဟုတ္ဘူး၊ တခ်ိဳကလူ႐ုိင္းေတြရဲ႕ အယူက သူတိ႔ု ကုိယ္မွာ ေၾကာက္စရာ အေရာင္ေတြ၊
အ႐ုပ္ေတြ

ေရးျခယ္လုိက္ရင္

မေကာင္းဆုိး႐ြားေတြ

အနားမကပ္ရဲဘူး

လုိ႔

ယံုၾကည္ၾကတယ္။ အဲဒီအေလ့အထဟာ အာဖရိကတုိက္နဲ႔ ေျမာက္အေမရိကတုိက္က
လူ႐ုိင္းေတြဆီမွာ ေခတ္စားတယ္ "
" သူတုိ႔ ခ်မ္းမွာပဲေနာ္ ဆရာ"
" ဘယ္သူ႔ကုိ ေျပာတာလဲ မစၥဘင္ဂ်မင္ "
"ခုတင္က ဆရာ ေျပာတဲ့ ေ႐ွးေခတ္ ၿဗိတိသွ် လူမ်ိဳးေတြကုိ ေျပာတာပါ ဆရာ "
"

မခ်မ္းပါဘူး၊

သူတုိ႔က

ဂူထဲမွာ

ေနၾကတာပဲ၊

ၿပီးေတာ့

တိရိစၦာန္

သားေမြးေရေတြကုိ သူတုိ႔ ခ်ဳပ္၀တ္တတ္ ၾကတယ္ေလ "
" အဲဒီေခတ္ လူ႐ုိင္းမိန္းမေတြ သားေမြး႐ွည္ အက်ႌနဲ႔ဆုိ သိပ္ၾကည့္ေကာင္းမွာပဲ "
အတန္းထဲတြင္ ဟာသလုပ္စရာ႐ွိလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ အလြတ္မခံေသာ ဒင္ဟန္
၀င္ေႏွာင့္သည္။ တစ္တန္း လံုး ရယ္ၾကသည္။ ရယ္စရာျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္မိၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ပါ လုိက္ရယ္မိပါသည္။
"

အက်ႌရယ္လုိ႔ေတာ့

ျဖတ္ေတာက္ၿပီး

သူတုိ႔

စြပ္ထားၾကတာ။

ပံုက်ပန္းက်
အဲဒီ

မခ်ဳပ္တတ္ေသးဘူး။

ေခတ္ကစၿပီး

ဒီေန႔ထိ

ဒီတုိင္း

အဆင့္ဆင့္

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီးမွ တုိ႔ ခု၀တ္ေနတဲ့ အ၀တ္အစားပံုစံေတြ ျဖစ္လာတာပဲ။ အဲဒီလုိ
၀တ္စားဆင္ယင္မႈ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာပံုကုိ ၀ိတုိရိယ ျပတုိက္နဲ႔ အဲလ္ဘတ္ ျပ
တုိက္မွာ ျပထားတယ္ေလ။ စိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြ သြားၾကည့္ဖုိ႔ ဆရာ တုိက္တြန္းတယ္ "
"ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဆရာ လုိက္ပုိ႔ေပးပါလား ဟင္ "
မ်က္ႏွာတြင္ မွဲ႕ေျခာက္ကေလး သက္သက္ႏွင့္ ဘာဘရာပက္က ေတာင္းဆုိသည္။
သူ႔မ်က္၀န္းမ်ားက

ကခုန္လ်က္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး

ၾကည့္ေနသည္။

သည္တစ္ၿပံဳေထာင္လံုးေခၚၿပီး ေလ့လာေရး ခရီး ထြက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွ
စိတ္မကူးခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ခနဲ အေျဖ ေပးလုိက္မိ သည္။
"

မင္းတုိ႔အားလံုး

စိတ္၀င္စားတယ္

ဆုိရင္ေတာ့

ဆရာႀကီးနဲ႔

တုိင္ပင္ၾကည့္မယ္ေလ"
" စိတ္၀င္စားတယ္ ဆရာ၊ စိတ္၀င္စားတယ္" ဟု ၀ုိင္းေျပာၾကသည္။
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ထုိစဥ္ ေနာက္ပုိင္းက တီးတုိးတီးတုိး လုပ္သံ၊ က်ိတ္ရယ္သံေတြ ထြက္လာသည္။
ဒင္ဟန္ႏွင့္ ဆာပီယာႏုိတုိ႔ လူသုိက္ပင္။ တစ္၀က္ဖြင့္ထားသည့္ ဒင္ဟန္၏ စားပဲြထဲတြင္
တစ္စံုတစ္ခုကုိ

သူတုိ႔

သေဘာက်ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။

ကၽြန္ေတာ္

ေနာက္တန္းသုိ႔

ေလွ်ာက္သြားသည္။ စားပဲြကုိ ဆဲြဖြင့္လုိက္သည္။ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္မွ ဆုတ္ယူ လာသည့္
ပံုတစ္ပံု။ မေပၚ့တေပၚ ၀တ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး။ ပံုေပၚတြင္ ဒင္ဟန္က ခဲတံျဖင့္ လုိက္ၿပီး
လက္စြမ္းျပေနျခင္းျဖစ္၏။
ပံုကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆတ္ခနဲ ဆဲြယူၿပီး စားပဲြကုိ ျပန္ပိတ္လုိက္သည္။ ဒင္ဟန္ က
ကုလားထုိင္ ေနာက္တန္းကုိ မွီၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မထီေလးစား ၿပံဳးၾကည့္ေနသည္။ တမင္
ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕သြားေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႐ွိဟန္တူပါသည္။ ဘာမွမေျပာဘဲ ပံုကုိ
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အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ

ျဖစ္ေအာင္

ကၽြန္ေတာ္

ဆဲဆ
ြ ုတ္

ပစ္လုိက္၏။

စကၠဴစမ်ားကုိ

အမိႈက္ျခင္းထဲ ပစ္ထည့္လုိက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ လွည့္ထြက္လာခဲ့သည္။
" မေအ ... ငမည္းေကာင္ " သူ႔ဆဲသံကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကားလုိက္ပါ
သည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကားေယာင္ျပဳၿပီး စာဆက္သင္သည္။ ဒင္ဟန္သည္ ေဒါသအမ်က္
ေျခာင္းေျခာင္းထြက္ေနသည့္ ေႁမြေဟာက္တစ္ေကာင္လုိ ျဖစ္ေန၏။ သူျဖစ္ခ်င္ သည့္
ရန္ပဲြကုိ

မျဖစ္လုိက္ရ၍

မခံခ်ိ

မခံသာျဖစ္ေနပံုလည္းရ၏။

႐ုပ္ပံုကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ဆဲြဆုတ္ေနစဥ္ အျခား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက စုိးရိမ္တႀကီး ၾကည့္ေနၾက၏။
ဒင္ဟန္၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ သူတုိ႔ အားလံုး သိထားၾကသည္ မဟုတ္လား။ သူတုိ႔၏
မ်က္ႏွာမ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး အေျခအေနမွာ သည္တြင္ ၿပီးဦးမည္ မဟုတ္ဟု ကၽြန္ေတာ္
သေဘာေပါက္လုိက္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္အထင္ မမွားေၾကာင္း မၾကာခင္ ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။အဂၤါေန႔ မနက္။
အတန္းထဲတြင္ ခါတုိင္းႏွင့္ မတူဘဲ တင္းမာမႈက လႊမ္းမုိးေနသေယာင္။ နားခ်ိန္တြင္
သူတုိ႔တစ္ေတြ ဟုိတစ္စု သည္တစ္စု ရပ္ကာ တီးတုိး တုိင္ပင္ေနၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္
၀င္လာေတာ့ ႐ုတ္ျခည္း ရပ္ပစ္လုိက္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွ အေလးအနက္
မထားဘဲ

စာဆက္သင္သည္။

ေလးေတးေတးျဖစ္ေန၏။
အားကစား႐ံုထဲသုိ႔
စီစီညီညီ

႐ွိေန၏။

ဘာမွ

ထူးထူးျခားျခား

ေန႔လည္ပုိင္း

ဆင္းခဲ့ၾကသည္။

ပီတီခ်ိန္တြင္

စားေသာက္ခန္း

လက္ေ၀ွ႕ထုိးသည့္

မျဖစ္ပါ။

သုိ႔ေသာ္

ထံုးစံအတုိင္း

စိတ္ထဲ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ထဲတြင္

အားကစားပစၥည္းေတြ

လက္အိတ္ေတြကုိ

ျမင့္ခုန္ဘားေပၚတြင္

ခ်ိတ္ထားသည္။ ေယာက္်ားကေလးမ်ားက ေဘာင္းဘီတုိႏွင့္။ ဆာပီယာႏုိ၏ ညာလက္ကုိ
ပတ္တီးျဖင့္ ျမင္ရ၏။
" အားလံုး ... တန္းစီ "
စနစ္တက် တန္းစီၾကသည္။ ဒင္ဟန္က ေ႐ွ႕တစ္လွမ္းတုိးၿပီး - " တစ္ဆိတ္ ဆရာ "
" ဘာလဲ ဒင္ဟန္ "
" ဒီေန႔ လက္ေ၀ွ႕နဲ႔ စရေအာင္လား ဆရာ "
" ေဟ ... ဘာျပဳလုိ႔လဲကြ "
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" ဘာရယ္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေ၀ွ႕က စေဆာ့ခ်င္လုိ႔ပါ။
အေျပာင္းအလဲေပါ့ ဆရာရယ္ "
" ဒါျဖင့္ လုပ္ေလ၊ မင္းတုိ႔ ဗလတူတဲ့ လူခ်င္း တဲြၾက "
တစ္ခဏ

အတြင္း

ႏွစ္ေယာက္တစ္တဲြ

တဲြၿပီးသား

ျဖစ္သြားသည္။

ဒင္ဟန္

တစ္ေယာက္ သာ ဘက္ပဲ့ေန၏။ သူက ဆာပီယာႏုိ ကုိ လက္ညိဴးထုိးျပၿပီး "ကၽြနေ
္ တာ့္ အတဲြက လက္က်ိဳးေနတယ္ ဆရာ၊ ဆရာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တဲြေပးပါလား"
ကၽြန္ေတာ့္အေျဖကုိ အားလံုးၿငိမ္ၿပီး နားေထာင္ေနၾက၏။
" ခဏ ေစာင့္ပါကြာ၊ ေပၚတာျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ နားရင္ မင္းနဲ႔
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ျပန္တဲြေပါ့ "
သူဆင္သည့္ အကြက္ထဲကုိ ကၽြန္ေတာ္ တန္းတန္းမတ္မတ္ ၀င္မိေလၿပီ။
" ကၽြန္ေတာ္ ဆရာ နဲ႔ ခ်ရဲပါတယ္၊ တစ္ပဲြေလာက္ စမ္းၾကည့္ရေအာင္လား ဆရာ "
အားလံုးက ၀ုိင္းေထာက္ခံသည္။
" ဆရာ ... လုပ္ပါ ဆရာ၊ ခ်ပါ ဆရာ "
" မလုပ္ပါနဲ႔ ဒင္ဟန္ ရယ္၊ ဒီေန႔ မင္းအတဲြမ႐ွိလည္း နားလုိက္ေပါ့ကြာ "
ဒင္ဟန္ မဲ့ၿပံဳးၿပံဳးသည္။ ေအာင္ႏုိင္သူတစ္ေယာက္လုိ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္သည္။
လက္အိတ္ကုိ ဟန္ပါပါ ခၽြတ္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္ ေျခရင္းကုိ ဖုတခ
္ နဲ ပစ္ခ်သည္။
တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ အျခားေက်ာင္းသား မ်ားကုိ သူ ေ၀့ၾကည့္သည္။ "ငါကြ" ဟူသည့္
မ်က္ႏွာေပးျဖင့္။

ခ်ာတိတ္ေတြ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

အထင္ေသးသည့္

မ်က္လံုး

မ်ားျဖင့္

၀ုိင္းၾကည့္ေနၾက၏။ ဒင္ဟန္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ မယွဥ္ရဲဟု သူတုိ႔ထင္သြားေလၿပီ။
"

ကဲ

ျမင္းခုန္ဘားတြင္
ေပၚတာက

...

...

ကၽြမ္းက်င္စြာခ်ည္ေပး၏။

ခ်ည္ေပးေနသူက

ပတ္တီးစည္းထားသည့္

ဒါျဖင့္လဲ

လက္အိတ္တစ္စံုကုိ

ခ်ိတ္ထားသည့္

ႀကိဳးမ်ားကုိ

လက္အိတ္ႀကိဳး

ကဲ

တံေတာင္ဆစ္မွ

လာ

"

ကၽြန္ေတာ္သြားယူသည္။

ဒင္ဟန္ကုိ

လ်င္ျမန္ကၽြမ္းက်င္စာြ

လက္ေခ်ာင္းကေလး

လက္က်ိဳးဟန္ေဆာင္ထားေသာ

မ်ား

ထိ

ဆာပီယာႏုိ။

အျခား ေက်ာင္းသားမ်ားက နံရံတြင္ ၿငိမ္ၿပီး တန္းစီရပ္ကာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကုိ
အသက္မ႐ွဴဘဲ

ၾကည့္ေနၾက၏။

လက္ေ၀ွ႕သမားအျဖစ္
သြက္သည္။

စၿပီ

ဆုိကတည္းက

ခံယူထားတာကုိးဟု

အမွတ္ေကာင္းေကာင္း

ကၽြန္ေတာ္

ယူတတ္သည္။

ဒါေၾကာင့္

သေဘာ

သူ႔ကုိယ္သူ

ေပါက္

လက္သီးခ်က္

လုိက္၏။
ျပင္းဖုိ႔ေတာ့

သူက်င့္ရဦးမည္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔လက္သီးခ်က္မ်ားကုိ အကြက္က်က် ေ႐ွာင္သည္။
ခဏေလာက္ဆုိ သူ စိတ္ေက်နပ္သြားမည္ထင္၏။ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္ျမန္ ပဲြၿပီးပါေစဟုပဲ
စိတ္ကူးၿပီး

ဆက္ကစားေနရ၏။

ဤသုိ႔

ေပါ့ေပါ့

တန္တန္

သေဘာထားမိျခင္းက

ကၽြန္ေတာ့္အမွားပင္။
" ထုိးပါ ဆရာ ... ထုိးစမ္းပါ "
ပက္ထရစ္ဖာမင္ ၏ အသံဟု ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိလုိက္သည္။ သူတုိ႔တစ္ေတြ
အားမလုိအားမရ ျဖစ္ေနၾက၏။ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ ညံ့ရန္ေကာဟုလည္း ထင္ေနပံုရၾကသည္။
စာမ်က္ႏွာ-63

ထုိစဥ္ ဒင္ဟန္ ၏ လက္သီးတစ္လံုးသည္ ၀ွီးခနဲ ၀င္လာကာ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာကုိ
တည့္တည့္မတ္မတ္ ထိ သြားသည္။ ပူခနဲ ခံလုိက္ရသည္။ မ်က္လံုးထဲတြင္ မ်က္ရည္ေတြ
ျပည့္လွ်ံလာ၏။ ပါးစပ္ထဲတြင္ ငန္ၿငိၿငိအရ သာကုိ သတိထားမိလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္
စိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့ပါ။ ေပ်ာ္စရာ ေလ့က်င့္ခန္း ကေလး မဟုတ္ ေတာ့ပါ။ သူက တကယ္
ေဆာ္ၿပီကုိး။ ကၽြန္ေတာ့္ ပါးစပ္မွ ေသြးစကုိ ျမင္သည္ ႏွင့္ ဒင္ဟန္၏ ေနာက္လုိက္
ေနာက္ပါတုိ႔ အားတက္ကာ ၀ုိင္းေအာ္ၾကသည္။
" ခ်ကြာ ... ဒင္ဟန္ကြ "
ဒင္ဟန္

အားတက္လာပံုရသည္။
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ဇြတ္၀င္ေလေတာ့သည္။

လြတ္လြတ္ႀကီး

ခပ္ဆတ္ဆတ္ကေလး

ကၽြန္ေတာ္

တစ္ခ်က္တည္း

ဒူးညြတ္ကာ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

အလဲထုိးရန္
အ႐ိႈကက
္ ုိ

ဖြင့္၀င္လာျခင္းျဖစ္၏။

ပစ္ေထာက္လုိက္သည္။

လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္

ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔

သည္

ေခြက်သြားေလ၏။

ေအာ္ဟစ္ အားေပးေနသည့္ အသံေတြ ၿငိမ္က်သြားၿပီး ေပၚတာႏွင့္ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕
ဒင္ဟန္ကုိ ထူဖုိ႔ ေျပးလာၾကသည္။
"

ေဟ့

...

သြားၾက၊

သူ႔ဘာသာသူ

ထားလုိက္၊

မင္းတုိ႔

တန္းစီ၊

တန္းခုန္ေလ့က်င့္ခန္း စေတာ့။ ေဟး ကလပ္ ... လက္အိတ္ေတြ ျပန္သိမ္းၿပီးေတာ့
တံခါးနားမွာ သြားစီထား " သူတုိ႔အားလံုး ကၽြန္ေတာ့္ အမိန္႔အတုိင္း လုိက္လုပ္ၾကသည္။
တစ္ေယာက္ တေလမွ် ဂ်စ္ကန္ကန္ မလုပ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသရေသး၏။ ဒင္ဟန္႔ကုိ
ကၽြန္ေတာ္ ဆဲြယူၿပီး နံရံတြင္ မွီေပးလုိက္သည္။ သူ အသက္႐ွဴမွန္လာမွ ပီတီခ်ိန္ကုိ
ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း ျပန္စရသည္။
ကၽြန္ေတာ္

ခုိင္းသည့္အတုိင္း

တစ္သေ၀မတိမ္း

လုိက္နာၾက၏။

သူတုိ႔

မ်က္လံုးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ အကဲခတ္ ၾကည့္လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပုိ၍ တေလးတစား
ျဖစ္လာသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ခံစားရပါ၏။
" ဘယ္လုိလဲ ဒင္ဟန္၊ ေနသာသြားၿပီလား၊ ဆရာ မင္းကုိ တကယ္ထုိးတာ
မဟုတ္ပါဘူးကြ၊ ျဖည္းျဖည္း ကေလး ဆတ္လုိက္တာပါ၊ မ်က္ႏွာသြားသစ္လုိက္ပါလား ...
ေကာင္းသြားမွာပါ "
" ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ "
သူ႔အသံက တုန္တုန္ယင္ယင္။ " ဆရာ " ဟု ေခၚရာတြင္လည္း တံု႔ေႏွးေႏွး
မဟုတ္ေတာ့။

ခပ္သြက္သြက္

လွမ္းေခၚလုိက္သည္။
သည္အျဖစ္အပ်က္မွာ
ၿဖိဳခ်ပစ္လုိက္သလုိ

ထြက္လာသည္။

သူ႔ကုိ

ျဖစ္

ေျပာင္းလဲသာြ းေလၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္၏

သြားသည္။

ေခါင္သူႀကီး

ေပၚတာ့ကုိ

ေရခ်ိဳးခန္းဆီ

ေပၚတာသူ႔ကုိတဲြၿပီး
ကေလးမ်ားႏွင့္

ဆဲြထူေပးၿပီး

ဆက္ဆံေရး

ဒင္ဟန္တစ္ေယာက္

လုပ္သူႏွင့္အတူ

ေခၚသြား၏။
မဟာတံတုိင္းကုိ
အေျပာင္းအလဲႀကီး

သူ႔ေနာက္လုိက္

မ်ားလည္း

တစ္ပါတည္း ပါလာၾကေတာ့၏။
ဒင္ဟန္
အကြက္၀င္လွ်င္

သည္
၀င္သလုိ

႐ႊတ္ေနာက္ေနာက္
၀င္ေဖာက္

ဉာဥ္ကုိေတာ့

တတ္သည္။

သုိ႔ေသာ္

မေဖ်ာက္ႏိုင္႐ွာေပ။
သူ႔ဟာသမ်ားသည္
စာမ်က္ႏွာ-64

ေစာေစာပုိင္းကလုိ

မဟုတ္ေတာ့ဘဲ

အမ်ား

လက္ခံႏိုင္စရာ

ျဖစ္လာသည္။

အေနအထုိင္လည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ စုေပါင္း ညီညာမႈတြင္ ပါ၀င္လာသည္။
အေျပာအဆုိ

ယဥ္ေက်းလာသည္။

အားနည္းသြားသည္ႏွင့္အမွ်
ကၽြန္ေတာ္

ကုိယ္တုိင္

ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္

ဤသုိ႔

စာသင္ရာ

သူတုိ႔အေပၚ

ေတာ္လွန္

တြင္

သိသိသာသာ

ဆက္ဆံေရး

သတိထားမိလာ၏။

ပုန္ကန္ေရး

အင္အားစု

ခရီးေရာက္လာသည္။

ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္းကုိလည္း

သူတုိ႔တစ္ေတြ

က်ိဳးက်ိဳးႏံြႏဲြ

ျဖစ္လာ႐ံုမက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူတုိ႔ ဆရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူတုိ႔
ကေလးေတြကုိ

တစ္တန္းလံုးေရာ၊

တစ္ဦးခ်င္းကုိပါ

ခင္တြယ္ေနမိၿပီ။

သံေယာဇဥ္
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ျဖစ္ေနမိၿပီ။
အစပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းလာတုိင္း ဒီေန႔ ဘာျပႆနာနဲ႔မ်ား ႀကံဳရမွာပါလိမ့္ဟူ၍
ပူပင္ခဲ့ရသည္။

ပူပင္စိတ္၏

ေနာက္ကြယ္တြင္ေတာ့

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကေလး

မသိမသာ ခုိတြဲလ်က္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္ အတြက္ တာ၀န္ေက်ေက်
လုပ္ဖုိ႔ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

တစ္မ်ိဳးျဖစ္လာၿပီ။

အၿမဲအာ႐ံုျပဳခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္အတြက္

မဟုတ္ေတာ့။

သူတုိ႔အတြက္

ခုေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္

မဟုတ္ေတာ့။

ျဖစ္လာၿပီ။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

သူတုိ႔အတြက္

စာသင္ရာတြင္

ေအာင္ျမင္ေလေလ၊ ကၽြန္ေတာ္ပီတိျဖစ္ရေလေလ။
သူတုိ႔ႏွင့္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ေနသည္။ သူတုိ႔ကေလးေတြ ရင့္က်က္လာပံု၊
လိမၼာေရးျခား

႐ွိလာပံုမွာ

အံ့ၾသစရာ

ဆရာႏွင့္တပည့္

ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္။

အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရလာျခင္းပင္။ အားလပ္ ခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းသားမ်ား
အျပင္မထြက္ၾကေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ထုိင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ ေပါင္း စံုကုိ ေျပာဆုိ
ေဆြးေႏြးေနတတ္ၾက၏။
ေမာင္ႏွမမ်ားသည့္
ေငြေရးေၾကးေရး

သူတုိ႔

တစ္ေတြသည္

မိသားစု၀င္ေတြ
ေျပလည္သူမ်ား

အမ်ားအားျဖင့္

ျဖစ္ေၾကာင္း

မဟုတ္ၾကပါ။

ကၽြန္ေတာ္

အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္

ညီအစ္ကုိ
သိလာရသည္။

မိဘ

လုပ္သူမ်ားကုိ

တစ္ဖက္တစ္လမ္း က ကူလုိ၍ အလုပ္ထြက္လုပ္ဖုိ႔ပင္ စိတ္ကူးေနၾကပါၿပီ။
သူတုိ႔အိမ္တြင္ လူက်ပ္ေၾကာင္း၊ အစ္ကုိအစ္မမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္း၊
ကေလးငယ္မ်ား အေၾကာင္း အိတ္သန
ြ ္ဖာေမွာက္ ေျပာျပၾကသည္။ ကေလးမကေလး
တစ္ေယာက္ဆုိလွ်င္ သူ႔အေမက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေမြးေပးသည့္
အေၾကာင္းႏွင့္

အေမကုိ

ကူရေၾကာင္းမ်ားကုိ

လူႀကီး

ကေလးတစ္ေယာက္လုိ

ေျပျပ႐ွာသည္။ ေက်ာင္းစာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္မီ တြန္းသင္သည္။ စာသင္ရာတြင္
သူတုိ႔

ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္

ေရာေထြး

ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနသည့္

သင္ၾကားသည္။

စားေသာက္ကုန္မ်ားကုိ

အခ်ိန္အတြယ္
ပုစၦာ

သင္လွ်င္

လုပ္ေပးသည္။

သူတုိ႔

အလားတူ

အတုိင္းအထြာ သင္လွ်င္ အ၀တ္အထည္၊ ဖေယာင္းပုဆုိး၊ ေကာ္ေဇာ စသည္ တုိ႔ကုိ
ပုစၦာလုပ္ေပးသည္။ သည္နည္းျဖင့္ သူတုိ႔ ပုိၿပီးနားစဲြၾကသည္။
ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္

သမုိင္းကုိ

သင္ၾကားရာတြင္

စာအုပ္ဖတ္လုိက္၊

ေဆြးေႏြးလုိက္

လုပ္ေပးသည္။ သည္ေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆုိရမည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀
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အေတြ႕အႀကံဳေတြက မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳ ေလသည္။ သူတုိ႔ အထူးတလည္
စိတ္၀င္စားစြာ နားေထာင္ၾက၏။ ေမးၾက၏။ ေခါင္းေလာင္းသံကုိ မၾကား လုိက္သည့္
အခါေတြ

မနည္းေတာ့ေပ။

ေဆြးေႏြးပဲြကေလးထဲသုိ႔
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္

ဆရာႀကီးက

အမွတ္မထင္

ေပါက္ခ်လာတတ္သည္။

သူကုိယ္တုိင္

၀င္ပါခ်င္

ပါတတ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္

ဆရာၾကီး

အေက်နပ္ႀကီး

ေက်နပ္ေန၏။

တစ္ေန႔တြင္

ဆရာႀကီး အခန္းထဲသုိ႔ ၀င္လာစဥ္ ကေလးမ်ားအား ျပတုိက္သုိ႔ လုိက္ပုိ႔ခ်င္ေၾကာင္း
ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးသည္။
" ျဖစ္ပါ့မလား၊ အတန္းထဲမွာ ထိန္းလုိ႔ရေပမယ့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ထဲ ေရာက္သြားရင္
တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ "
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" ျဖစ္မွာပါ ဆရာႀကီး၊ စုိးရိမ္စရာ မ႐ွိပါဘူး "
" ကေလးေတြ အတြက္ အက်ိဳး႐ွိမယ့္ အလုပပ
္ ဲ၊ လုပ္သင့္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၄၆
ေယာက္လံုးကုိ ဆရာထိန္းႏိုင္ပါ့မလား"
" ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါရေစ ဆရာႀကီး "
" မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးကြယ္၊ တစ္ခု႐ွိတယ္၊ တျခား ဆရာမတစ္ေယာက္ကုိ အကူအညီ
ေတာင္းၾကည့္ပါ၊ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ့ မျဖစ္ဘူး၊ ေက်ာင္းေကာင္စီရ႕ဲ ဥပေဒနဲ႔
မညီညြတ္ဘူး"
" ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာမ တစ္ေယာက္ ေယာက္ကုိ ေမတၱာရပ္ခံၾကည့္ပါ့မယ္
ဆရာႀကီး"
" ေကာင္းၿပီေလ၊ ရမယ္ဆုိရင္ ဆရာ့ကုိ ေျပာ၊ သြားေရးလာေရး စီစဥ္ေပးမယ္ "
ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္တင
ြ ္ ဆရာမ ဘလင္းခ်ဒ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တုိင္ပင္သည္။
" ဆရာမ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကူညီနုိင္ပါ့မလား"
" ဂ်ီလီယံပဲ ေခၚပါ ဆရာရယ္ "
ေခၚပါ။

ဘယ္လုိလဲဟင္၊

သူ႔မ်က္လံုးမ်ားက ေလွာင္ၿပံဳးၿပံဳးေနသေယာင္။ ေန႔လယ္စာ

စားၿပီးလုိ႔ ဆရာ၊

"

ဟုတ္ကဲ့။

ကၽြနေ
္ တာ့္ကုိလည္း

ရစ္ကီလုိ႔

လုိက္ႏိုင္ပါ့မလား "
" ရပါတယ္၊ ဘယ္ေတာ့ သြားမွာလဲ"
" ဆရာႀကီး အစီအစဥ္ လုပ္ေပးၿပီးရင္ သြားတာေပါ့"
" ဘာျပဳလုိ႔ ဆရာမ ကလင္တီကုိ မေခၚသလဲ"
" ဘာရယ္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာမ"
" ဟုတ္လား"
ဆရာမေတြ အခန္းထဲ ျပန္၀င္လာၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ အေၾကာင္း၊
မစၥဘလင္းခ်ဒ္လုိက္ၿပီး

အကူအညီေပးမည့္

အေၾကာင္းမ်ားကုိ

ေျပာျပလုိက္သည္။

သူတုိ႔ တစ္ေတြ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေနၾက၏။ သူတုိ႔ တံု႔ျပန္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ေနခ်ိန္တြင္
အခန္းတံခါးေခါက္သံ ေပၚလာသည္။ ဆရာ ၀က္စတန္ ထ ဖြင့္ေပးသည္။ ၀င္လာသူက
ကၽြန္ေတာ့္အတန္းမွ ပက္ထရစ္ဖာမင္။
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" မစၥဒဲယားက ဘက္စကက္ေဘာ ေတာင္းခုိင္းလုိက္လုိ႔ပါ ခင္ဗ် "
" မစၥ ဘယ္သူကြ " ဆရာ ၀က္စတန္က အံ့ၾသသည့္ အသံျဖင့္ ေမးလုိက္သည္။
" မစၥဒဲယားပါ ခင္ဗ်၊ ပါမလာဒဲယားပါ "
၀က္စတန္က ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘဲ ျပန္လွည့္လာၿပီး မီးလင္းဖုိေပါင္ေပၚတြင္
ဲ ြာျဖင့္။ ကၽြန္ေတာ္က ဗီ႐ုိထဲမွ
မွီရပ္သည္။ မ်က္ႏွာတြင္ အံ့ၾသ ျခင္းအမူအရာ ပုိကစ
ဘက္စကက္ေဘာကုိ ပက္ထရစ္အား ယူေပးလုိက္ သည္။ တံခါးပိတ္ၿပီး ပက္ထရစ္ဖာမင္
ျပန္ေျပးထြက္သြား၏။ ၀က္စတန္က သေရာ္ၿပံဳး ၿပံဳးၿပီး" ဒုကၡေတာ့ ျဖစ္ကုန္ပါၿပီ၊ မစၥဒဲယား တဲ့ "
ျပဇာတ္ဟန္ပါပါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေဆးတံႏွင့္ ညႊန္ျပၿပီး -
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"

ေနပါဦး၊

ဆရာ့အတန္းမွာ

ဘာေတြ

ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလဲ၊

ေတာဆန္ဆန္

ယဥ္ေက်းေနၾကတာကုိ ေျပာတာပါ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားဆန္ေနတာလား "
" ခင္ဗ်ားက အဲဒီလုိ ထင္ေနတယ္ ဟုတ္လား၊ ဆရာ ၀က္စတန္ "
ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြ တုိးတက္ ယဥ္ေက်းလာျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ
ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ေပးေနဖုိ႔ မလုိ။ သုိ႔ေသာ္ သူ ဘာကုိ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေျပာေနတာပါလိမ့္။
" ဘာအဓိပၸာယ္လဲဗ်၊ ခင္ဗ်ားအတန္းက ယဥ္ေက်းမႈ စမ္းသပ္ခန္းလား ဆရာ
ဘရိတ္၀ိတ္ "
စာေျခာက္႐ုပ္

တစ္ခုကုိ

ကုိင္လႈပ္သလုိ

ေျခကားရား

လက္ကားရားႏွင့္

ေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။
" မဟုတ္ပါဘူး၊ လူမႈေရး ကႀကီး ခေခြးေလာက္ကုိ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ သေဘာပါ၊
ေနပါဦး၊

ခင္ဗ်ားနဲ႔

ဘာဆုိင္

သလဲ"

စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္လာၿပီ

ျဖစ္၍

ကၽြန္ေတာ္

ျပန္ပက္လုိက္သည္။
" ဆုိင္ေတာ့ မဆုိင္ပါဘူး၊ ဒါထက္ ခင္ဗ်ားကလည္း ေက်ာင္းသူေတြကို မစၥလုိ႔
ေခၚသလား၊

ခင္ဗ်ားက

လုပ္ေနတာလား"

က်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

တို႔

အထဲမွာ

ႏွစ္ေယာက္ကုိ

အထူးျခားဆံုးမုိ႔
ဆရာမေတြ

ထူးျခားေအာင္

၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္ အေနရ က်ပ္လာသည္။
" ဟုတ္တယ္ေလ၊ မစၥ တပ္ေခၚတာ ဘာျဖစ္သလဲ "
" ေတာ္ေတာ္ ေခတ္မီတာပဲ၊ အတုယူစရာ ေကာင္းလုိက္ပါဘိေတာ့။ ဒါထက္
ေနပါဦး၊ က်န္တဲ့ ေပါက္လႊတ္ ပဲစား ေတြက လုိက္လုပ္မယ္လုိ႔ ဆရာ ထင္ေနသလား "
" အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ နားလည္မႈ
ရေနၿပီ"
"

ဘုရားသခင္

ေကာင္းမေလးေတြကုိ

ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေပပဲ၊
ဒင္ဟန္တိ႔ု

လူသုိက္

ကမန္ေတာ္ေတာ့

ေခၚသလုိ

မစၥလုိ႔

ဒီနန္႔တန္႔တန္႔

ေခၚဖုိ႔

စဥ္းစားလုိ႔

မရပါဘူးဗ်ာ"
" ဒါဆုိ အဲဒီကေလးေတြဆီမွာ ဆရာ လူမႈေရးသင္တန္းသြားတက္သင့္တာေပါ့ "
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ကၽြန္ေတာ့္နားကုိ ကၽြန္ေတာ္ မယံုႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က
၀င္တြယသ
္ ူမွာ

မစၥေဒါစ္။

မစၥဖီးလစ္

အတြက္မဟုတ္လွ်င္

ဘယ္သူ႕အတြက္မွ

၀င္မေျပာသည့္ ဆရာမ။ " လူမႈေရးသင္တန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ကေလးေတြဆီကလည္း
သင္ဖုိ႔ မလုိဘူး၊ ဟုိလုိလုိ ဒီလုိလုိ မိန္းမေတြ ဆီကလည္း သင္ဖုိ႔ မလုိဘူး " မစၥေဒါစ္
မ်က္ႏွာနီသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကက္ကက္လန္ ျပန္ေျပာသည္။
" ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကေတာ့ ႐ွင္ သင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဘယ္သူ႕ဆီ
သင္သင္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး "
" မင္းေထာက္တာ သိပ္မိတာပဲ ဂ်ိဳစီ "
ဆရာမ ကလင္တီ က ၀င္ပင့္ေပးသည္။ ၀က္စတန္ကလည္း အေလွ်ာ့မေပး။
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" အင္းေလ၊ လူတခ်ိဳ႕အတြက္ေတာ့ ႏႈတခ
္ ်ိဳဖုိ႔ လုိတာေပါ့၊ သူတုိ႔က ဟုတ္ကဲ့ မမ၊
ဟုတ္ကဲ့ ဆရာနဲ႔ ထမင္း စားၾကတာကုိး "
သူက နီဂ႐ုိး အေစခံတုိ႔၏ အမူအရာ လုပ္ျပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ပင္ ၿပံဳးမိမတတ္
ျဖစ္သြား၏။ သုိ႔ေသာ္ သူက ရယ္စရာ အျဖစ္ ေျပာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေနပါ၏။
ေတာ္ပါေသးသည္။ ဆရာမ ဂေရ႕စ္က ထံုးစံ အတုိင္း ပါးနပ္စြာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
လွမ္းေမးသည္။
" ေၾသာ္ ... ဒါထက္ဆရာ၊ "လႈပ္တုတ္"ကုိ ဘာေျပာထားလဲ "
" ဘာလဲ ဆရာမ၊ "လႈပ္တုတ္" ဆုိတာ "
" ေၾသာ္ ဆရာကလဲ၊ ဆရာ့အတန္းက ဂ်ိန္းပါဆယ္ေလ၊ ဘယ္ေတာ့မွ အတြင္းခံ
မ၀တ္တဲ့ ေကာင္မေလး"
" ေၾသာ္ ... ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မေျပာမိပါလား ဆရာမ "
" ခုမွ သူ႔ကုိယ္သူ သိလာတယ္တဲ့၊ သူ႔ရ႕ဲ အဲ ... ဟုိ မ အက်ိတ္ေတြက သူမ်ားေတြ
ထက္ ထြားက်ိဳင္း ေနတာ ကုိေလ "
ဂေရ႔စ္က
"

ဘယ္လုိ

ေျပာရင္း

ဘရာစီယာ

ရယ္ေနသည္။

တစ္ခန္းလံုး

၀တ္ရမယ္ဆုိတာ

ကၽြန္မနဲ႔

ၿပံဳးစိစိ

ျဖစ္သြားၾက၏။

လာတုိင္ပင္တယ္ေလ၊

အဲဒီ

ဘရာစီယာဆုိတဲ့ စကားလံုးၾကီး ကုိ ကၽြန္မ မႀကိဳက္ပါဘူး၊ မီးေသြး အိတ္ခံြ က်ေနတာပဲ "
" အင္း ... ဟုတ္တယ္ေနာ္ " ကလင္တီက ၀င္ေထာက္ခံ၏။
" ကေလးမက မဆုိးပါဘူး၊ ဆရာမကုိ ေ႐ြးၿပီးတုိင္ပင္တာ သိပ္မွန္တာေပါ့ "
၀က္စတန္က

ဆရာမ

ဂေရ႕စ္

ေဒးလ္အီဗန္၏

ခပ္ႂကြားႂကြားရင္သားမ်ားကုိ

ေ၀့ၾကည့္ၿပီး ေျပာလုိက္သည္။
" ေကာင္မေလးကုိ ျပဳျပင္သလုိ ႐ွင့္ကုိလည္း ျပဳျပင္ရဦးမယ္ "
ဆရာမ ဂေရ႕စ္ ၏ အသံက ကၽြဲၿမီးတုိသံ ပါလာသည္။ သည္ေတာ့မွ ၀က္စတန္
ပါးစပ္ပိတ္သြား၏။ ဆရာမ်ား အခန္းထဲတြင္ တင္းမာမႈ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။
ကၽြန္ေတာ္

ေတြးၾကည့္သည္။

ႏြား႐ုိင္းႏွင့္တူေနသည္
ကၽြန္ေတာ္

ထင္၏။

ကၽြန္ေတာ္က
သုိ႔ေသာ္

မေရာက္ခင္ကတည္းက

အ၀တ္နီႏွင့္တူၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

တျဖည္းျဖည္း

သည္အခန္းထဲတြင္

၀က္စတန္က
သိလာသည္။

သည္လုိပဲ

႐ွိေနခဲ့
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သည္ဆုိသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါ၏။ သည္အခန္းထဲတြင္ ေယာက္်ားဆရာဆုိ၍ ၀က္စတန္
တစ္ဦးတည္းသာ႐ွိသည္။ သူက ကတ္ဖဲ့လုပ္ဖုိ႔၊ ေလွာင္ဖုိ႔ ေျပာင္ဖုိ႔က လဲြၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ
ဆရာမမ်ား၏ စကား၀ုိင္းထဲသုိ႔ မ၀င္။ ဆရာမ ဘလင္းခ်ဒ္က ၀က္စတန္ကုိ မမႈသလုိ
ေနေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္

သတိထားမိသည္။

စကား၀ုိင္းထဲ

ေလ့လာသူ

မ၀င္ဘဲ

အျဖစ္သာေနသည္။ ေကာင္းသည္၊ ဆုိးသည္ ၀င္မေျပာ။ သူ႔သိကၡာႏွင့္သူေနသည္။
မစၥဖီးလစ္လည္း
ဆရာမ်ားအန္းတြင္

ခပ္ကင္းကင္း

နားေနခ်ိန္

ေနသူပင္။

တစ္ခ်ိန္လံုး

သုိ႔ေသာ္

မစၥဖီးလ္

အေျခခံခ်င္း
ဂ႐ုစုိက္သူမွာ

မတူၾက။
မစၥေဒါစ္

တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ယေန႔အေရး အခင္းတြင္ ၀င္မပါဘဲ
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အခန္းေထာင့္မွ သီးျခား ကမၻာေလးထဲတြင္သာ "ႏွစ္ေယာက္တည္းေန" ေနၾကသည္။
မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ဆရာမ်ား အခန္းထဲမွ ဆရာအခ်င္းခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ပဋိပကၡသည္
အေရးႀကီးလွသည္
လုိသည္ေပါ့ေလ။
ေန႔လယ္စာ

မဟုတ္ပါ။
အေရးႀကီးသည္က

စားၿပီးခ်ိန္တြင္

အတန္းထဲတြင္

စာသင္ခန္းမ်ားထဲထိ
ေက်ာင္းသူ

ျပတုိက္မ်ားသုိ႔

ေၾကညာလုိက္သည္။

ဂယက္မ႐ုိက္ဖုိ႔ေတာ့

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေလ့လာေရးခရီး

ၾကာသပေတးေန႔တြင္

ျဖစ္ပါသည္။

သြားမည့္အေၾကာင္း

သြားျဖစ္မည့္အေၾကာင္း

ေျပာရင္း" မင္းတုိ႔ကုိ ထိန္းဖုိ႔ ဆရာမ မစၥဘလင္းခ်ဒ္ပါ လုိက္လိမ့္မယ္ "
ဤတြင္ ပါမလာဒဲယားက ၀င္ေမးသည္။
" ဆရာမ လုိက္ဖုိ႔ လုိလုိ႔လား ဆရာ "
" လုိတယ္ မစၥဒဲယား၊ ေက်ာင္းသား ေလးဆယ္ေက်ာ္ကုိ ဆရာတစ္ေယာက္
တည္းနဲ႔ အျပင္ထြက္ခြင့္မ႐ွိဘူး၊ ဒါက ေက်ာင္းေကာင္စီဥပေဒေလ"
" ေကာင္းတာေပါ့ ဆရာ၊ မစၥဘလင္းခ်ဒ္ကုိ သိပ္သေဘာက်တယ္၊ သိပ္က်က္
သေရ႐ွိတာပဲ"
တစ္ဂ်က္ဆင္က ၀မ္းသာအားရ ၀င္ေျပာသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ၿပံဳးုလုိ႔။
" ေဟ့ ... တစ္၊ နင္ ၀င္မ႐ႈပ္စမ္းပါနဲ႔၊ နင့္ကုိ ဘယ္သူေမးလုိ႔လဲ "
မလုိအပ္ဘဲ ေဒါပြေနေသာ ပါမလာဒဲယားကုိ တစ္ဂ်က္ဆင္က ေၾကာင္ၾကည့္
ေနသည္။ ၿပီးမွခပ္ေအးေအး ေလသံျဖင့္" ဘာ တစ္လဲ၊ နာမည္ရင္း ေခၚေလ၊ ဂ်က္ဆင္ ကြ"
* ၾကာသပေတးေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း ဆရာႀကီး
႐ံုးခန္းကုိ တန္းသြားၿပီး ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ခြင့္အမိန္႔ သြားယူသည္။ အတန္းထဲကုိ
ေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔အားလံုးေရာက္ႏွင့္ေနၾကၿပီ။ ထုိင္ေစာင့္ေနၾက၏။ သည္ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကုိ
ကၽြန္ေတာ္

ေမွ်ာ္လင့္မထားမိသျဖင့္

ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သာြ းသည္။

အားလံုး

ကုိယ္ေရာင္ ကုိယ္၀ါ ေတာက္ပစြာႏွင့္ပါတကား။ ေယာက္်ားကေလးမ်ားက ဘုိေကကုိ
ေသေသ သပ္သပ္ ၿဖီးသင္လာၾက၏။ မိန္းကေလးမ်ားကလည္း ႏႈတ္ခမ္းနီ ကုိယ္စီျဖင့္။
ဣေႁႏၵရစြာ

လွလွပပ

ျပင္ဆင္

လာၾက၏။

တအံ့တၾသ

ျဖစ္ကာ

၀မ္းသာေနေသာ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔ မ်က္ႏွာကေလးေတြ ေပ်ာ္တၿပံဳးၿပံဳး ျဖစ္ေနၾကသည္။
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အတန္းထဲတြင္

တစ္ေနရာ

လြတ္ေနသည္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

သတိထားလုိက္မိသည္။

တစ္ဂ်က္ဆင္၏ ေနရာ။ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ စာအုပ္ကုိ ဖြင့္ၿပီး နာမည္ေခၚသည္။ ထံုးစံအရ
ေခၚရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ အတန္းႏွင့္ တစ္သား တည္း ျဖစ္ေနၿပီမုိ႔ ေက်ာင္းပ်က္သူကုိ ကၽြန္ေတာ္
တန္းသိေနၿပီ။
ေန႔လယ္စာဖုိး

ေကာက္ခံၿပီး

ဆရာမ

ဂ်ီလီယံဘလင္းခ်ဒ္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ေစာင့္ေနသည္။ အခန္းအျပင္ဘက္ တြင္ နံရံႏွင့္ တြန္းသံတုိက္သံလုိလုိ ၾကားလုိက္သျဖင့္
ထသြားၿပီး တံခါးဖြင့္ၾကည့္လုိက္သည္။ အခန္း၀တြင္ ဧရာမ အ၀တ္ထုပ္ႀကီး ဘြားခနဲ
ေပၚလာ၏။ အထုပ္ႀကီးေအာက္မွ ေအာ္ေျပာသည့္အသံ ထြက္လာသည္။
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" ကၽြန္ေတာ္ပါ ... ဆရာ၊ ဂ်က္ဆင္ပါ၊ အေမ့ကုိ ကူလုပ္ေနရလုိ႔ပါ ဆရာ၊
ကၽြန္ေတာ္လာမွ သြားပါေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ခုခ်က္ခ်င္း ျပန္ေျပးလာပါ့မယ္ဆရာ"
ေျပာေျပာဆုိဆုိ ဂ်က္ဆင္သည္ အထုပ္ႀကီးကုိ ႐ြက္ၿပီး ျပန္ေျပးဆင္းသြားသည္။
တစ္ခန္းလံုး ၀ုိင္းရယ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း လုိက္ရယ္မိေတာ့သည္။ မၾကာမီ ဆရာမ
ဂ်ီလီယံ
ယခုလုိ

ေရာက္လာသည္။
နံနက္ပုိင္းဆုိလွ်င္

ထိန္းလုိ႔လြယ္ေအာင္
ရထားေပၚတြင္

ေနရာ

အုပ္စုႏွစ္စု

ခဲြလုိက္သည္။

မ်ားမ်ားစားစား

မ႐ွိတတ္ေပ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ လူခဲြ ကာ တဲြႏွစ္တဲြထတ
ဲ ြင္ လုိက္ၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း
တံခါး၀တြင္ ငါးပိသိပ္ ငါးခ်ဥ္သိပ္ က်ပ္ညပ္ပါ လာ၏။ ကၽြန္ေတာ့္အနီးတြင္ မြိဳင္ရာဂ်ိဳးဇက္၊
ဘာပေရာပက္ႏွင့္ ပါမလာဒဲယားတုိ႔ပါလာၾကသည္။ ၾကည့္ရ မည့္ ျပတုိက္အေၾကာင္းကုိ
သူတုိ႔သံုးေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္အား ေမးလုိက္၊ သူတုိ႔ဘာသာ သူတုိ႔ေျပာလုိက္ျဖင့္ စိတ္အား
ထက္သန္ေနၾကသည္။ ဂ်ီလီယံ ေျပာျပထားသည့္ ေ႐ွးေခတ္ လက္ခ်ဳပ္ အ၀တ္အထည္
မ်ားကုိ သူတုိ႔ အထူး စိတ္၀င္စားေနၾက၏။ သူတုိ႔ တစ္ေတြ သည္မွ် တက္ႂကြေနသည္ကုိ
ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ပီတိ ျဖစ္ေနရ၏။
ကင္နင္လမ္း

ဘူတာတြင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

တဲေ
ြ ပၚသုိ႔

၀တ္ေကာင္းစားလွႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွစ္ဦး တက္လာ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စက္ဆုပ္႐ြံ႐ွာသည့္ အမူအရာျဖင့္
ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းပင္ ၾကည့္၏။ ၿပီးေတာ့ " အ႐ွက္နည္းတဲ့ မိန္းကေလးေတြ နဲ႔
အမဲ႐ုိးႏွယ္ ဟင္းအုိး မွ အားမနာသည့္ လူမည္းမ်ား" အေၾကာင္း မဲ့ကာ ႐ြဲ ကာ
ေျပာပါေလေတာ့၏။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲတြင္ ေထာင္းခနဲ ေဒါပြသြားသည္။ ႐ွက္လည္း
႐ွက္သြား၏။ ျပတုိက္အေၾကာင္း စိတ္ပါ လက္ပါ ေဆြးေႏြးလာၾကသည့္ ကေလးမေတြ
မၾကားပါေစနဲ႔ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းရေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဆုေတာင္း မျပည့္ပါ။
အမ်ိဳးသမီးႀကီး

ႏွစ္ဦး

ႏွင့္

အနီးဆံုး

ရပ္ေနသည့္

ဘာဘရာပက္

က

အလ်င္

ၾကားသြားသည္။ ပါမလာ ကုိ ဘာဘရာ က တုိးတုိးကပ္ၿပီး သတင္းပုိ႔လုိက္သည္။
ပါမလာသည္

ခ်က္ခ်င္း

အမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွစ္ေယာက္

ဘာဘရာႏွင့္
ႏွင့္

ေနရာခ်င္း

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္

လဲ

လုိက္သည္။

ရပ္လုိက္သည္။

ၿပီးေတာ့

သူ႔မ်က္လံုးမ်ားက

ေဒါသခုိးေတြ ထုတ္လႊတ္ေနဘိသုိ႔။
" ဒီမယ္ ... တစ္ဆိတ္၊ ဒါ ကၽြန္မတုိ႔ ဆရာ႐ွင့္ သိလား "
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ပါမလာက တစ္တဲြလံုး ၾကားေလာက္ေအာင္ တမင္ ေအာ္ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။
ၾကားလည္း

ၾကားသြားၾကသည္။

မ်က္ႏွာလဲႊသြားၾက၏။

အမ်ိဳးသမီးႀကီး

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ႏွစ္ေယာက္

အေရးနိမ့္သြား

သျဖင့္

တျခားဘက္သုိ႔

အထိတ္တလန္႔လည္း

ျဖစ္သြားပံု ရ၏။ အနီးအနားမွ ခရီးသြားမ်ားက ဆတ္ဆတ္ႀကဲ သူပုန္ဗုိလ္မ ကေလးကုိ
၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကသည္။ ျပတုိက္ေရာက္ေတာ့ ေနာက္ဆုးံ အမွာစကားေျပာဖုိ႔ အုပ္စုႏွစ္စု
ျပန္ေပါင္းလုိက္သည္။ ေျခာက္ေယာက္တစ္ တဲြစီ တဲြထားေပးသည္။ သူတုိ႔ လက္ထဲတြင္
မွတ္စရာ

စာ႐ြက္ႏွင့္

ခဲတံကုိယ္စီ

ကုိင္ထားၾက၏။

၀ိတုိရိယ

အလယ္ေခတ္

ဆင္ယင္ထံုးဖဲြ႕မႈကုိ ေလ့လာခဲ့ဖုိ႔၊ ထုိေခတ္ ဒီဇုိင္းပံုသ႑ာန္၊ အထည္အ၀္ အမ်ိဳးအစား၊
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ခ်ဳပ္႐ုိး ခ်ဳပ္သား ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ဆံပင္ပံုစံမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာရန္
မွာၾကားလုိက္သည္။
ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီတြင္ ျပတုိက္ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ဆံုၿပီး လက္ဖက္ရည္
ေသာက္ဖုိ႔ႏွင့္ ၁၂ နာရီတြင္ ျပန္ဖုိ႔ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးလုိက္သည္။ စည္းကမ္းေသ၀ပ္စြာ
ေလ့လာၾကည့္႐ႈဖုိ႔ႏွင့္ ျပတုိက္ပစၥည္းမ်ား ကုိင္ တြယ္ျခင္းမျပဳ ဖုိ႔လည္း မွာၾကားလုိက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

ဂ်ီလီယံက

သူတုိ႔အုပ္စုကေလးမ်ားထဲသုိ႔

၀င္ၿပီး

လုိအပ္သည့္

အကူအညီေပးသည္။ လမ္းညႊန္မႈ ေပးသည္။ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ား အုပ္စုထဲတြင္
ဂ်ီလီယံဘလင္းခ်ဒ္မွာ ပုိၿပီး ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္း ေန၏။ က်က္သေရ ႐ွိေန၏။
ျမင္ကြင္းကုိ

ၾကည့္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္သည္

ပီတိသုခ

ျဖစ္လုိ႔

မဆံုးႏုိင္ေတာ့ပါ။

ထူးျခားသည့္ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ မ်ိဳးျဖစ္ပါ၏။ သမုိင္းဆုိင္ရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ သူတုိ႔
ထူးထူးျခားျခား စိတ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ မထင္ခဲ့ပါ။ ဆရာ ၀က္စတန္က " အလကားပါဗ်ာ၊ ပညာလုိခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ အျပင္ထြက္ရရင္ အူျမဴးေနတဲ့
ဟာေတြပါ" ဟု ေထာမနာျပဳခဲ့ေသးသည္။
ကၽြန္ေတာ္

သူတုိ႔ကုိ

ေဖာ့တက
ြ ္ခဲ့မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သူတုိ႔

စိတ္၀င္တစား

ေမးျမန္းမွတ္သားေနၾကပံုမွာ ေသ ေသခ်ာခ်ာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လာၾကမွန္း သိသာလွသည္။
အားလံုးကုိ ေလးေလးစားစား ေလ့လာၾကသည္။ တီးတုိး ေဆြးေႏြးသူ ေဆြးေႏြး၊ ပံုဆဲြသူ
ဆဲြ၊

မွတ္စုေရးသူ

ေရးႏွင့္။

သတ္မွတ္ထားသည့္

ျပတုိက္

စားေသာက္ခန္းထဲတြင္

ျပန္ဆံုၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ဂ်ီလီယံ၊ ပက္ထရစ္ဖာမင္၊ ပါမလာႏွင့္ ဘာဘရာတုိ႔က
တစ္စားပဲြတည္းက်သည္။ မိန္းကေလး သံုးေယာက္တြင္ ဘယ္သူက ဆရာမ ျဖစ္မည္ကုိ
မသိသူ တစ္ေယာက္အဖုိ႔ အမွန္းရ ခက္လိမ့္မည္။ ဂ်ီလီယံက သူတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ ထက္
အရပ္ပုိျမင့္ေပမယ့္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ေယာက္က မ်က္ႏွာကုိ အျခယ္အမႈန္းေတြ လုပ္လာ
သျဖင့္ အပ်ိဳႀကီးေတြ ျဖစ္ေန၏။
ပါမလာ သည္ေန႔ ပုိလွေနသည္။ ထပ္တြန္႔စကတ္အနီ၊ ေဒါက္ျမင့္ ႐ွဴးဖိနပ္အနီကုိ
ဆင္တူ

ဆင္ျမန္းလာသည္။

လည္ေပၚ၀ဲ

ဆံပင္ကုိစည္းထားသည့္

ေခါင္းစည္းဖဲႀကိဳး

ကလည္း နီရဲရဲ။ မၾကာခင္ အစြမ္းကုန္ ပြင့္လာေတာ့မည့္ ပန္းဖူးပန္းငံုကေလးႏွင့္ တူေန၏။
"

...

သတုိ႔

အေနရ

အထုိင္ရ

က်ပ္မွာပဲေနာ္

"

ဂ်ီလီယံ၏

မွတ္ခ်က္

ေနာက္ပုိင္းကုိသာ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားလုိက္သည္။
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" ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ ၀တ္ထားေတာ့လည္း သိပ္ၾကည့္လုိ႔ ေကာင္းတာ ဆရာမရဲ႕၊
ဒါေလာက္ ႐ွည္လ်ားတဲ့ အစႀကီး ကုိ တစ္ထပ္တည္း ခ်ဳပ္၀တ္ထားတာကုိ ... ၾကည့္ေလ "
ဘာဘရာ၏

မ်က္ႏွာ

ေဖာင္းအိအိကေလးတြင္

စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ

လႊမ္းမုိးေနသည္။ ျပတုိက္တြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သူတုိ႔ ေျပာလုိ႔
မကုန္ႏုိင္ေအာင္

သူတိ႔အ
ု တြက္

ျဖစ္ေနၾက၏။

လံုး၀

အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနသည့္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားမွာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္း ေလာက္ေအာင္
ထက္ျမက္ၾကသည္။ ခ်ည္စက္ အမႈထမ္း မိဘမ်ား၏ သားျဖစ္သူ ဖာမင္သည္ ရက္ကန္း
အႏုပညာကုိ အမ်ားႀကီး နားလည္ေနေၾကာင္ ေတြ႕ရ၏။ သူ႔အဘြားသည္ ယေန႔ထိ
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လက္ရက္ကန္း ခတ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတန္း၏ တုိးတက္မႈကုိ
ၾကည့္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

ပီတိျဖစ္လုိ႔

မဆံုးႏုိင္ေအာင္

ျဖစ္ေနသည္။

အေကာင္းဆံုး

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပင္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဒင္ဟန္ႏွင့္ ေပၚတာတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ သူတုိ႔
ကုိယ္ သူတုိ႔ အုပ္စုဗုိလ္မ်ားအျဖစ္ ခံယူၿပီး အုပ္စုငယ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ထိန္းေပးသည္။
၁၂ နာရီ မထုိးခင္ အားလံုး တန္းစီၿပီးသားျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ အခ်က္ျပ
လုိက္သည္ႏွင့္

ေျမေအာက္ဘူတာ

စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေအာက္တြင္

႐ံုသုိ႔တန္းစီခ်ီတက္ၾကေတာ့၏။
ေနခဲ့ၾကရေသာ

သူတုိ႔

၂

နာရီေက်ာ္မွ်
တစ္ေတြသည္

ရထားေပၚေရာက္ၿပီ ဆုိသည္ႏွင့္ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ ရယ္ေမာေနာက္ေျပာင္ ေျပာဆုိကာ
ဆူဆူညံညံ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ေပ်ာ္ျမဴးေနသည့္ ေမ်ာက္တစ္အုပ္ႏွင့္ တူေန၏။ သုိ႔ေသာ္
သူတုိ႔

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကေသာ

အေၾကာင္းအရာမွာ

ေလ့လာေရးခရီး

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
သူတုိ႔ စကားထဲတြင္ ဆရာက။ ဆရာကႏွင့္။ ဆရာက ဘယ္လုိ ေျပာတယ္၊
ဆရာေျပာတာက ဒီလုိစသည္ ျဖင့္ မၾကာမၾကာ ပါလာေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ နားစြန္နားဖ်ား
ၾကားေနရ၏။

သူတုိ႔အတြက္ အစစ အရာရာ

အဆံုးအျဖတ္ ေပးသူမွာ ကၽြန္ေတာ္

ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ပခံုးေပၚကုိ တာ၀န္ေတြ ေလးလံစြာ ပိက်လာၿပီ ဟု
ကၽြန္ေတာ္ ခံစားလုိက္ရ၏။ သူတုိ႔ တစ္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ေနၾကၿပီ။
အာစရိယ ဂုိဏ္း၀င္ဟု လုိလုိလားလား လက္ခံၿပီ။ ေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၾကၿပီးေနာက္
ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က

စားေသာက္ခန္းသုိ႔

တန္းသြားၾကသည္။

အခ်ိဳ႕လည္း

အိမ္ျပန္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆရာမ ဂ်ီလီယံတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္က ဆရာမ်ား အခန္းဆီသုိ႔
ထြက္ လာခဲ့ၾကသည္။
သားညႇပ္မုန္႔

စာရင္း

ေလ့လာေရးခရီး၏

ေပ်ာ္စရာေကာင္းပံုကုိ

ဆရာမ

စားၿမံဳ႕ျပန္ေနသည္။
" သူတုိ႔ကေလးေတြဟာ ကၽြန္မ ထင္တာထက္ အပံုႀကီး လိမၼာၾကတာပဲဆရာ၊
အျပင္မွာထိန္းလုိ႔ ရပါ့မလားဆုိၿပီး ကၽြန္မက စုိးရိမ္ေနတာ "
"

ဟုတ္တယ္

ဆရာမ၊

သူတုိ႔ဟာ

မစၥက္ဒ႐ူး

ေျပာသလုိ

လူေတာ္

လူေကာင္းကေလးေတြပါ "

စာမ်က္ႏွာ-72

" အဲဒါတင္ မကေသးဘူး ဆရာ၊ အျပန္မွာ ကၽြန္မရယ္၊ မြိဳင္ရာ ဂ်ိဳးဇက္ရယ္၊
အက္ဖီခ႐ြတ္ရယ္
ေျပာၾကတယ္ေလ၊

စကားလက္ဆံု

က်လာၾကတယ္၊

သူတုိ႔ကေလးေတြဟာ

ကၽြန္မ

ကၽြန္မကုိ

ထက္ေတာင္

တရင္းတႏွီး

ဘ၀အေၾကာင္းကုိ

သိေနၾကပါကလားဆုိတဲ့ အျမင္မ်ိဳး ကၽြန္မ ျမင္လာတယ္ "
" မဆန္းပါဘူး ဆရာမ၊ မြိဳင္ရာရဲ႕ အေမဟာ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ကုိးပတ္လံုးလံုး
ေဆး႐ံုတက္ရတယ္။ အဲဒီ တစ္ခ်ိန္လံုး မြိဳင္ရာတစ္ေယာက္တည္း အိမ္ကုိ ထိန္းရတယ္။
အငယ္

ကေလးႏွစ္ေယာက္က

မူလတန္း

ေက်ာင္းသားကေလးေတြတဲ့။

ဒါေၾကာင့္

ကေလးေတြ ႀကိဳဖုိ႔ သူ႔ကုိ ေက်ာင္းေစာေစာ လႊတ္ေပးရတယ္ေလ"
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" အင္း ... ေတာ္ေတာ္ ႐ုန္းကန္ရတာပဲေနာ္ "
" ဒါေပမဲ့ မြိဳင္ရာက မႈမယ္မထင္နဲ႔ ဆရာမ။ ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲ။ သူ႔အေဖက သူခ်က္တဲ့
ထမင္း ဟင္းကုိ ဘယ္လုိ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၀မ္းသာအားရ ေျပာျပဖူးတယ္။
သူတုိ႔ကုိ ကေလးေတြလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မုိ႔ ျမင္ေန တာ တစ္ခါတေလ မွားေနတယ္ ဆရာမ "
" ကၽြန္မေတာ့ သူတုိ႔ကုိ အဲဒီလုိ မျမင္ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေျပာတာပါ
ဆရာ၊ ပါမလာဒဲယားဆုိတဲ့ ေကာင္မေလး ဆုိရင္ ဆရာ့ကုိ က်ိတ္ၿပီး ခ်စ္ေနတယ္လုိ႔ေတာင္
ကၽြန္မထင္တယ္ "
ကၽြန္ေတာ္
မသိေတာ့ပါ။

ပါးစပ္

အေဟာင္းသား

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ

ေတာ္ေတာ္

ျဖစ္သြားသည္။
ေပါက္ကရ

ဘာဆက္ေျပာရမွန္း

ေျပာတတ္ၾကပါကလား။

ဆရာမက ခပ္ၿပံဳးၿပံဳး ေျပာေနေသာ္လည္း ေလသံမွာ ေအးနက္ေန၏။
" ဟာဗ်ာ ... မဟုတ္တာ၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ဆရာမရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွလည္း
သတိမထားမိပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ အားလံုးနဲ႔ ဆက္ဆံသလုိပဲ ဆက္ဆံတာပါ "
" ဆရာ မသိဘူးဆုိတာ ကၽြန္မ ယံုပါတယ္။ ဆရာမ သိတာက တစ္ပုိင္းေလ၊
ဒါေတြက

ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာေတြ

ဆရာရဲ႕၊

ကၽြန္မ

အတန္းထဲမွာလည္း

ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ ကၽြန္မကုိ ႐ူးမတတ္ စဲြလမ္းေနၾက တယ္ေလ "
သူ႔ဘာသာသူ သေဘာက်ၿပီး ဆရာမ ရယ္သည္။ ေငြဆည္းလည္း သံကေလး
အခန္းထဲတြင္ ပဲ့တင္သြား၏။ သည္ေတာ့လည္း သူ႔ကုိ ေဗြယူဖုိ႔ ခက္ေနသည္။
" ဒါထက္ မနက္က ရထားေပၚမွာ ဆရာ ခံလုိက္ရတယ္ဆုိ "
" အလကားပါ ဆရာမရယ္ "
ကၽြန္ေတာ္က အဘြားႀကီး ႏွစ္ေယာက္အား ပါမလာ ၀င္ခ်ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကုိ
ခပ္႐ႊ႔င္႐ႊင္

ျပန္ေျပာျပ

လုိက္သည္။

ဆရာမက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

အကဲခတ္သည့္

မ်က္လံုး႐ြ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေန၏။ ၿပီးမွ " ဆရာဟာ တကယ္ပဲ သူတုိ႔ကုိ ႏွပ္ေခ်းတဲြေလာင္းကေလးေတြလုိ႔ ထင္ေနတာ
ကုိး၊ တျခား ေက်ာင္းသူေတြ ကုိထင္ခ်င္ထင္၊ အဲဒီတစ္ေယာက္ကုိေတာ့ မထင္နဲ႔ေနာ္၊
အပ်ိဳႀကီးဖားဖား ျဖစ္ေနၿပီ "
" ဒီမယ္ ဆရာမ၊ ရထာိ္းေပၚမွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥကလည္း ႐ုိး႐ုိးတန္းတန္းပါဗ်ာ။
သူမဟုတ္လညး တျခားတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကာကြယ္မွာပါ "
စာမ်က္ႏွာ-73

" ဒါက ဆရာ့ဘက္က အျမင္ကုိး၊ ေကာင္မေလးကုိ ကၽြန္မ အျပစ္ေျပာေနတာ
မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ဆရာ့ကုိ အၾကည္ညိဳလြန္ေနတာ၊ အဲဒါ ဆရာသိရဲ႕လား "
" ဟာ ... ဒုကၡပါပဲဗ်ာ "
အေျခအေနမွာ ႐ုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္ သိလုိက္၏။ ဆရာမ
ဂ်ီလီယံႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္၏

ဆက္ဆံေရးတြင္

ပုန္းကြယ္ေနခဲ့သည့္

႐ြက္ပုန္းသီး

စိတလ
္ ႈပ္႐ွားမႈကေလး လႈပ္ခတ္ လူးလြန္႔လာျခင္းပင္။ ဆရာမကုိ ျမင္ျမင္ခ်င္း ကၽြန္ေတာ္
ရင္ခုန္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဆရာမ ဇြတ္ေျပာေနပံုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္႐ႈပ္သြား
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သည္။ ေအာင့္သက္သက္လည္း ျဖစ္လာ၏။ သုိ႔ႏွင့္ မခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္

သူ႔အနားမွ

ဇြတ္ထလာခဲ့သည္။

စဥ္းစားလုိ

ေခါင္းေအးေအး

သည္ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ့္ စာသင္ခန္းဆီသုိ႔ ျပန္လာခဲ့၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္
ထုိင္စဥ္းစားေနရင္း

ဆရာမ

ေျပာသည့္ကိစၥေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္

ထိတ္လန္႔အံ့ၾသေနမိ၏။

ေ၀ဖန္ၾကည့္၏။

မႏူးမနပ္

သူငယ္ႏွပ္စားေလး တစ္ေယာက္လုိ ႐ုိး႐ုိး႐ွင္း႐ွင္းကေလးကုိ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ကၽြန္ေတာ္
စဥ္းစား

ေနျခင္းလား။

သေဘာက်ပါသည္။

ဆရာမ

ဂ်ီလီယံ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ဘလင္းခ်ဒ္ကုိ

ႏွစ္ေယာက္

ကၽြန္ေတာ္

ၾကားတြင္

အလြန္႔အလြန္

ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆန္သည့္

ေပ်ာ္စရာ ဆက္ဆံေရးတစ္မ်ိဳး ႐ွင္သန္ ႀကီးထြားခဲ့သည္။ သည္ဆက္ဆံ ေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္
ထာ၀ရ

သိမ္းဆည္းထားခ်င္ပါသည္။

ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး
မဟုတ္ပါ။

တစ္ကုိယ္ေတာ္

ေက်ာင္းသား

တစ္ေယာက္ႏွင့္

ဘ၀က

တစ္ေယာက္

အဂၤလန္တြင္
ဘ၀ျဖင့္

ဧကစာ

ဇာတ္လမ္းေလး

အေတြ႕အဆံု

ကၽြန္ေတာ္
က်င့္ေနခဲ့

တစ္ပုဒ္၊

နည္းလွသည့္

ေနခဲ့သည့္

ႏွစ္ပုဒ္

သည္ေတာ့
႐ွိခဲ့ဖူးပါ၏။

ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးကေလး

ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလးနက္ပါ၏။ စစ္အတြင္းမုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ ေလယာဥ္ ပ်ံသည္
အဒိကျဖစ္ေန၏။

ေန႔ေသမလား၊

ညေသမလားဟူ

သည့္

မေရမရာ

ကာလတြင္

အခ်စ္ကိစၥသည္ အလုိလုိ ေနာက္တန္း ေရာက္သြားခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္လည္း သူမ်ားနည္းတူ ရံခါတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ ေတြ႕ခ်ိန္႐ိွပါသည္။ ထုိစဥ္က
ကၽြန္ေတာ့္ အသား ေရာင္သည္ လံုး၀ အေရးမႀကီးခဲ့ပါ။ ေျပာၾကစုိ႔ ဆုိလွ်င္ ေဘာလံုး၊
တင္းနစ္၊ လက္ေ၀ွ႕ႏွင့္ အားကစားမ်ိဳးစံုတြင္ ေ႐ွ႕တန္းက ေနခဲ့သူမုိ႔ စန္းပြင့္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အမ်ိးသမီးမ်ား စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ေလာက္ မစြံသည့္ အျဖဴ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေတာ့ တစ္မ်ိဳးေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ လူမည္းမ်ားတြင္ အခ်စ္ခြန္အားႀကီး
သည္ ဟူသည့္ ဆုိ႐ုိးစကားကုိ သူတုိ႔ အျဖဴမေတြက စိတ္၀င္စားၾကျခင္းပါတဲ့။ သုိ႔ေသာ္
အမွန္အတုိင္း ၀န္ခံရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္း
မျဖစ္ခဲ့ပါ။
သည္ အတိတ္က႑မ်ားသည္ ဟုိအေ၀းႀကီးတြင္ က်န္ခဲ့ပါေလၿပီ။ လက္႐ွိဘ၀တြင္
ခြင္က်ေအာင္

ကၽြန္ေတာ္

လွမ္းေနရသည့္ဘ၀။

အျဖဴမ

ေနရပါေတာ့မည္။
တစ္ေယာက္ႏွင့္

ေျခလွမ္းတုိင္းကုိ

သတိႀကီးစြာ

နီဂ႐ုိးတစ္ေယာက္

တဲသ
ြ ြားလွ်င္

ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ၾကသည့္ လန္ဒန္သားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏ
စာမ်က္ႏွာ-74

ေတြ႕ဖူးသည္။ သည္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ေနလွ်င္လည္း သည္ေန႔ မနက္
အျဖစ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သတိေပးေနပါလိမ့္မည္။
ဆရာမ်ား အခန္းထဲတြင္ ဂ်ီလီယံႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေအးေအး ေဆးေဆး
ထုိင္စကားေျပာ႐ံုေလာက္ကမူ
စူးစူးရဲရဲ

မလုိတမာ

ကိစၥမ႐ွိပါ။

သုိ႔ေသာ္

အၾကည့္ခံရေတာ့မည္မွာ

အၾကည့္မခံရေလေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏

သည့္ထက္ပုိလွ်င္ေတာ့

မုခ်

ျဖစ္ပါသည္။

ၾကည္ႏူးဖြယ္

သူ႔ကုိ

သူ႔ခမ်ာ
သည္လုိ

လက္႐ွိဆက္ဆံေရးကုိ

မည္မွ်ၾကာၾကာ ထိန္းထားႏုိင္ပါမည္လဲ။ အသားမည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တဲြသြားသည့္
မ်က္ႏွာျဖဴ

အမ်ိဳးသမီးကုိ

သူတုိ႔

ၾကည့္ပံုမွာ

အၾကင္

အမ်ိဳးသမီး

တစ္ေယာက္က
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ေအာက္တန္းက်ျခင္း၊ မသန္႔႐ွင္းေတာ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးထု တစ္ရပ္လံုးကုိ ေစာ္
ကားျခင္းဟု

အဓိပၸာယ္ထြက္ေနသည့္

အၾကည့္မ်ားျဖစ္ပါ၏။

ေတာ္႐ံု

သတၱိျဖင့္

သည္မဟာရံတံတုိင္းကုိ ေက်ာ္ ျဖတ္ဖုိ႔ မလြယ္ပါေခ်။
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ လူမည္းတစ္ေယာက္သည္ မ်က္ႏွာျဖဴ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္
မေပါင္းစပ္ရ ဟူ၍ ပံုႏွိပ္ မထားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းထားသည္ႏွင့္ တူေန၏။
သုိ႔ဆုိလွ်င္ လူမည္းတုိ႔သည္ ၿဗိတိန္တြင္ ေယာက္်ား ဘ၀ ဆံုးေနေသာ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္
တူေနေတာ့မည္။

နင့္နဲစာြ

ခံစားေတြးေတာေနစဥ္

ကၽြန္ေတာ့္

စာသင္ခန္းထဲသုိ႔

ဂ်ီလီယံ၀င္လာသည္။ အစဥ္ ၾကည္လင္ေန သည့္ သူ႔မ်က္ႏွာကေလးမွာ အုိေနသည္။ သူ
အနားေရာက္သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ထ ရပ္ေပးလုိက္သည္။
" ဆရာ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ "
" ဗ်ာ ... ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး ဆရာမ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စဥ္းစားစရာေလး ေပၚလာလုိ႔
ေအးေအးေဆးေဆး လာစဥ္းစားေနတာပါ"
" ေနာက္မွ စဥ္းစားလုိ႔ မရဘူးလား "
မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္ေနသည့္ အမူအရာျဖင့္ ေမးသည္။ မ်က္၀န္းနက္မ်ားကမူ
အေရာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ ေတာက္ပလ်က္။
" ရပါတယ္ ဆရာမ။ ကၽြန္ေတာ္ အလကား ေၾကာင္ေနတာပါ၊ စိတ္မဆုိးပါနဲ႔ေနာ္ "
" ကၽြန္မ ေျပာတဲ့ ကိစၥေၾကာင့္လား ဆရာ "
သူ႔ ႏႈတ္ခမ္းကေလးေတြ မသိမသာ တုန္ေနသည္။ ရင္ခြင္ထဲကုိ အသာကေလး
ဆဲြယူၿပီး ႏွစ္သိမ့္လုိက္ခ်င္ ပါ၏။
" အဲဒါလည္း ပါသင့္သေလာက္ ပါတာေပါ့ေလ၊ ဆရာမ ေျပာေနတုန္း ကၽြန္ေတာ့္
ေခါင္းထဲကုိ စဥ္းစားစရာ ၀င္လာလုိ႔ပါ "
" ကၽြန္မ အေၾကာင္းလား ဆရာ၊ ကၽြန္မတုိ႔အေၾကာင္း မဟုတ္လား "
" ဟုတ္တယ္ ဆရာမ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာင္းပဲ ဆုိပါေတာ့ "
" ကၽြန္မ စိတ္ထဲက သိေနသလုိပဲ ဆရာ "
ကၽြန္ေတာ္ သူကေလးကုိ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ ရင္ထဲက ေငးၾကည့္ေနမိျခင္း။
စကၠန္႔မ်ားသည္ အျဖစ္အပ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေနသည့္အလား။
" ဆရာ ကၽြန္မကုိ စိတ္ဆုိးေနလား ဟင္ "
စာမ်က္ႏွာ-75

" ကၽြန္ေတာ္က ဆရာမကုိ စိတ္ဆုိးရမယ္ ဟုတ္လား၊ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ဘာအတြက္
စိတ္ဆုိးႏုိင္မွာလဲ ဆရာမရယ္"
" ေတာ္ေသးတာေပါ့ "
ခ်စ္စရာ

ႏႈတ္ခမ္းမ်ားေပၚတြင္

႐ွိေနက်

အၿပံဳးရိပ္

ေရးေရးျပန္ထင္လာသည္။

ကၽြန္ေတာ္ စဲြလမ္းခဲ့သည့္ အၿပံဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္စြန္းကေလးမ်ား ဦးစြာ တဆတ္ဆတ္
လႈပ္႐ွားလာၿပီးမွ ပါးစပ္ဆီသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးစက္သြားကာ တအားၿပံဳးလုိက္သည့္
အၿပံဳးမ်ိဳး။ လွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္ ၀င္းလက္သြားလုိက္သည္ႏွင့္လည္းတူ၏။ " ေက်ာင္းဆင္းမွ
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ေတြ႕မယ္

"ဟု

ေျပာကာ

အခန္းထဲမွ

ခ်က္ခ်င္း

ထြက္သြားသည္။

ဘာမွန္းမသိဘဲ

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြ ခုန္က်န္ရစ္၏။ ေခါင္းထဲတြင္ ေနာက္က်ိက်ိျဖစ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္
ကတုန္ကယင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေနမိသည္။
*ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းနည္းနည္း ေက်ာက္က်သြားသည္။
ရထားေတြက
ဘူတာ႐ံုက

စိတ္ပ်က္စရာ
အခ်ိန္မွန္

ေကာင္းလွသည္။

ထြက္လာျဖစ္

ျပန္

ၾကာေလ

လွ်င္လည္း

အခ်ိန္မမွန္ေလျဖစ္ေန၏။

လမ္းတြင္

ရပ္ခ်င္ရပ္ေန၏။

ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ေတာ့ အခန္းထဲတြင္ ကေလးေတြ စံုေနၾက ေလၿပီ။
" မဂၤလာပါ ဆရာ "
အံ့ၾသလြန္းသျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ျပန္ႏႈတ္မဆက္ႏုိင္ဘဲ ေၾကာင္ေနမိ၏။ ခါတုိင္း
ကၽြန္ေတာ္က စတင္ႏႈတ္ ဆက္သည္ကုိပင္ အားလံုး တံု႔ျပန္ၾကသည္မဟုတ္။ ခုေတာ့
တစ္တန္းလံုး

သံၿပိဳင္ႏႈတ္ဆက္သံသည္

ဟိန္းထြက္လာသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ

ေႏြးသြား၏။ ကၽြန္ေတာ္က တံု႔ျပန္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၿပီး စားပဲြဆီသုိ႔ ဆက္ေလွ်ာက္သြားသည္။
အလုိ စားပဲြေပၚတြင္လည္း ပန္းေတြ ေ၀ေနသည့္ ပန္းအုိးႀကီး တစ္လံုးပါလား။ သူတုိ႔၏
အိမ္ေနာက္ေဖး

ေျမကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးမ်ား၊

ကပ္စုိက္ထားသည့္

ပန္းအုိးမ်ားမွ

ခူးၿပီးသူတစ္ပြင့္

ျပတင္းေပါက္

ေပါင္မ်ားေပၚတြင္

ငါတစ္ပြင့္

စုလာၾကပံုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္မူ ကမၻာေပၚတြင္ အလွဆံုး ပန္းအုိးႀကီး ျဖစ္ေနပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ သူတုိ႔၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ သေကၤတ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္
စုေပါင္း ဂုဏ္ျပဳလုိက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပန္းအုိးထဲမွ ပန္းပြင့္မ်ားႏွင့္ တူသည့္ သူတုိ႔၏
အၿပံဳးမ်က္ႏွာကေလးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေငး ၾကည့္ေနမိသည္။ ၿပီးမွ အူလိႈက္သည္းလိႈက္
ျပန္ေျပာလုိက္သည္။
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ တပည့္တုိ႔ရယ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကြာ "သည္တစ္ပတ္
ေ၀ဖန္ေရး စာတမ္းမ်ားတြင္ေတာ့ အားလံုးလုိလုိ ျပတုိက္ေလ့လာေရး ခရီးအေၾကာင္း ေရး
ၾကသည္။ သူတုိ႔အျမင္ ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ျပၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔
ျပန္ေ၀ဖန္သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားပါ႐ွိလာ၏။ သူတုိ႔စာအုပ္ေတြကုိ ဖတ္ၿပီး ဆရာႀကီးက
ႏွစ္ေထာင္းအားရ

ျဖစ္ေန၏။

ေနာက္

ေလ့လာေရးခရီး

ထြက္ခ်င္လွ်င္လည္း

အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ စာသင္သက္ ႏွစ္လ ႐ွိခဲ့ၿပီ။ သင္ခန္းစာေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း
ျမင့္လာၿပီ။ ပုိ၍ ပုိ၍ စိတ္၀င္ စားစရာ ေကာင္းလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္က စာကုိ သမား႐ုိးက်
စာမ်က္ႏွာ-76

မသင္ဘဲ

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

အခ်က္မ်ားကုိပင္

သင္သည္။

ေ၀ဖန္ခ်င္

ေက်ာင္းသံုး

ေ၀ဖန္ဖုိ႔

စာအုပ္မ်ားတြင္

ကၽြန္ေတာ္

ပါသည့္

လမ္းဖြင့္ေပးသည္။

သိပၸံခန္းထဲတြင္ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ခ်ိတ္ထားသည့္ အ႐ုိးစုႀကီး အလုပ္မ်ားစ ျပဳလာ၏။
အ႐ုိးႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ အေၾကာင္း သင္ေတာ့ သူတုိ႔ဆီမွ ေမးခြန္းေတြ ျမားပစ္သလုိ
လာေတာ့၏။ ကၽြန္ေတာ္က အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေျဖသည္။ သူတုိ႔ကုိ ကေလးသူငယ္ေတြလုိ
မေျဖဘဲ အ႐ြယ္ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြကုိ ေျဖသလုိ ေျဖသည္။ သူတုိ႔
တံု႔ျပန္မႈကလည္း အားရစရာေကာင္းလွ၏။
သည္အ႐ုိးစုကုိ

ကၽြန္ေတာ္က
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အေထာက္အထားျပခုိင္းသည္။

မိန္းမအ႐ုိးစုျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာေတာ့

ခြင္အက်ဥ္းအက်ယ္ကို

တင္ပါးဆံု႐ုိး

သူတုိ႔က
ၾကည့္ၿပီး

ခဲြျခားႏုိင္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပရသည္။ သည္ဘာသာရပ္တြင္ မလဲႊ သာမေ႐ွာင္သာဘဲ လိင္ကိစၥ၊
အိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥ

အေမးအေဖေတြ

ပါလာေတာ့သည္။

သူတုိ႔တစ္ေတြသည္

ကၽြန္ေတာ္ ထင္ထားသည့္ထက္ သည္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးေနေၾကာင္း အံ့ၾသစြာ ေတြ႕ရ
သည္။ မိသားစုမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လာၾကသူေတြမုိ႔ အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း
ျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေကာက္ခ်က္ ခ်မိပါသည္။ အလြန္ စကားနည္းသည့္ ဆီးလ္ ပင္
အသံထြက္လာၿပီး

သူလည္း

အမ်ားနည္းတူ

ဗဟုသုတ

မနည္း

လွေၾကာင္း၊

ဟာသဥာဏ္႐ွိေၾကာင္း မၾကာခင္ေတြ႕ရသည္။ တစ္ေန႔ ပထ၀ီ၀င္ သင္ေနစဥ္ ျဖစ္၏။
" ပထ၀ီ၀င္ ဆုိတာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးေတြ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ သတၱေဗဒနဲ႔ သယံဇာတ
ပစၥည္းေတြကုိ ေလ့လာတဲ့ ပညာရပ္ပဲ"
" ႐ုကၡေဗဒ ဆုိတာ ဘာလဲ ဆရာ "
"

႐ုကၡေဗဒ

ဆုိတာ

ကုန္းေပၚမွာေရာ

ေရထဲမွာပါ

စုိက္ပ်ိဳးေပါက္ေရာက္တဲ့

အပင္ေတြကုိ ေလ့လာတဲ့ ပညာ ရပ္ပဲ၊ သတၱေဗဒ ဆုိတာက တိရစၦာန္ေတြ အေၾကာင္း
ေလ့လာတာေလ၊ ဒီေန႔ ဆရာတုိ႔ အာဖရိကတုိက္ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ "
" ဆရာက အာဖရိကတုိက္သားလား ဟင္ "
ဆီးလ္ ေနာက္ထပ္ ေမးျပန္သည္။
" မဟုတ္ဘူး ဆီးလ္၊ ဆရာက ၿဗိတိသွ်ဂီနီကပါ"
" အဲဒါ ဘယ္မွာလဲ ဆရာ "
" ေတာင္အာဖရိကတုိက္ ေျမာက္ပုိင္းကမ္းေျခမွာေပါ့၊ ေတာင္အေမရိကမွာ႐ွိတဲ့
တစ္ခုတည္းေသာ ၿဗိတိသွ် ပုိင္ ကုိလုိနီႏုိင္ငံေလ၊ မင္းတုိ႔ ေျမပံုေပၚမွာ လြယ္လြယ္ကေလး
႐ွာလုိ႔ရပါတယ္၊ ဆာရီနိမ္းနဲ႔ ဗယ္နီဇြဲလား ၾကားမွာေပါ့"
" ဒယ္မီရာရာလုိ ႏုိင္ငံလား ဆရာ၊ သၾကား ထြက္တယ္ေလ "
ဖာမင္ ၏ ေမးခြန္း။ ဆရာမ တခ်ိဳ႕ပင္ မသိၾက၍ ကၽြန္ေတာ့္အားေမးဖူးသည့္
ေမးခြန္း။

ကုိလုိနီႏိုင္ငံမ်ား

အေၾကာင္း

ဆရာ

ဆရာမေတြ

နားလည္ထားၾကပံုမွာ

တစ္ပံုစံတည္း ျဖစ္သည္။ လက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံမ်ား အေပၚ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒျဖင့္ အေပၚက
စီးၾကည့္သည့္အျမင္။

သူတုိ႔သိသည္မွာ

ဂ်ေမကာကၽြန္းသည္

သၾကား၊

ရမ္ႏွင့္

ငွက္ေပ်ာသီးထြက္၏။ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယားက ကုိကုိး၊ ၿဗိတိသွ် ဂီနီက သယံဇာတ။ ဤသုိ႔
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ထြက္ကုန္ႏွင့္တဲြၿပီး တုိင္းျပည္ေတြကုိ မွတ္မိေနျခင္းျဖစ္၏။ သည္တုိင္း ျပည္က လူေတြ၏
လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈေတြ သူတုိ႔ ဘာမွ မသိ။ စိတ္
လည္း မ၀င္စားၾက။
သူတုိ႔ သံုးေနက် စကားလံုးကုိ ၾကည့္ပါ။ ကုိလုိနီ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ျပည္သူေတြဟု
ဘယ္ေတာ့မွ

မသံုး။

သူတုိ႔အျမင္မွာလည္း

တုိင္း

ရင္းသားမ်ားဟုသာ

စာအုပ္ေတြ၊

ေခၚသည္။

႐ုပ္ရွင္ေတြထဲက

နီဂ႐ုိးမ်ားအေပၚ

အတုိင္း

ေျခသလံုးအိမ္တုိင္

လူ႐ုိင္းေတြ၊ ႐ႊံ႕ထဲထတ
ဲ ြင္ ေနၿပီး အမဲလုိက္စားသည့္ ေၾကာက္စရာ လူသား ေတြ။
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သည္လုိ ျမင္ၾကသည့္အတြက္ သူတုိ႔တြင္ အျပစ္မ႐ွိပါ။ သူတုိ႔ငယ္ငယ္က သင္ခဲ့ရသည့္
ေက်ာင္းသံုး

စာအုပ္မ်ား

ထဲတြင္

သည္ေန႔

ကေလးမ်ားကုိ

လည္းသည္

သင္ၾကားလ်က္႐ွိပါသည္။
လူမည္းမ်ားကုိ

သည္အတုိင္း

သင္ၾကားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္

စာအုပ္မ်ား

သူတုိ႔ကေလးေတြ

လူမႈေရးအရေရာ၊

ကုိပင္

လက္ထက္

ယဥ္ေက်းမႈအရပါ

ျဖစ္ပါ၏။
ဆက္လက္

က်ျပန္ေတာ့လည္း
သူတုိ႔ထက္

မ်ားစြာ

ေအာက္တန္းက်သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ စဲြလမ္းယံုၾကည္ၾကျပန္၏။ သည္လုိ အမနာပ
ေျပာရျခင္း အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါ။
ကုိလုိနီတုိင္းျပည္မ်ား၏
သူတုိ႔ကေလးေတြအား

သ႐ုပ္မွန္ဘ၀ကုိ

႐ွင္းျပပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္

သုိ႔ေသာ္

လက္ခံဖုိ႔

တတ္ႏုိင္သေလာက္
သူတုိ႔

အင္တင္တင္

ျဖစ္ေနၾက၏။ ပံုႏွိပ္စာလံုး၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈက ခြန္အား ႀကီးမားသည္ မဟုတ္လား။
သည္ပံုႏွိပ္စာလံုးေတြက သူတုိ႔မိဘေတြလက္ထက္ကတည္းက သင္ၾကားခဲ့ရၿပီး သူတုိ႔
အေသြးထဲ

အသားထဲအထိ

စိမ့္၀င္ေနသည့္

စာလံုးေတြ။

အကြက္ဆုိက္လာလွ်င္

ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာေပးၿပီး ေျပာသည္။ ဒါကုိလည္း သူတုိ႔
ဘ၀င္မက်။ "ဆရာက တစ္မ်ိဳးပဲ ဆရာရဲ႕" တဲ့။ ဖာမင္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္႐ွင္းျပသည္။
ကမၻာ့ေျမပံုကုိ

ျဖန္႔ျပၿပီး

ဒယ္မီရာရာမွာ

ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ

နယူးဂီနီ၏

အႀကီးဆံုး

ျပည္နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီးႏွံကုန္မ်ိဳးစံု ထြက္ၿပီး သၾကားမွာ အဓိကထြက္ကုန္ ျဖစ္ေၾကာင္း
စသည္ .... စသည္။
" ကဲ ဆရာတုိ႔ အာဖရိကတုိက္အေၾကာင္း သင္ရင္း တျခား ေခ်ာ္ထြက္သြားတယ္၊
အာဖရိကတုိက္မာွ သိပ္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာက တုိက္သားေတြထဲမွာ လူမ်ိဳးစုေတြ၊
ကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြနဲ႔ ရာသီဥတုေတြ မ်ိဳးစံုလြန္းလုိ႔ပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕
အသားေရာင္က နီဂါျမစ္၀ွမ္း နီဂ႐ုိးေတြလုိ မည္းတာ ႐ွိတယ္၊ အာေရဗ် လူမ်ိဳးေတြလုိ
ခပ္ေဖ်ာ့္ေဖ်ာ့ မည္းတာ ႐ွိတယ္၊ ဥေရာပတုိက္သားေတြလုိ ျဖဴတဲ့ လူမ်ိဳးလည္း ႐ွိတယ္"
" ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံသားေတြက ျဖဴတယ္ မဟုတ္လား ဆရာ"
" အဲဒါက အသားေရာင္နဲ႔ မဆုိင္ဘူးေလ၊ ေတာင္အာဖရိကမွာ ေမြးတဲ့လူကုိ
ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံသားလုိ႔ ေခၚတယ္ မဟုတ္လား "
" ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုး မည္းတာ မဟုတ္ဘူးလား ဆရာ "
"

မဟုတ္ဘူး

ဖာမင္၊

တုိင္းရင္းသားဆုိတာ

မင္းလည္း

တုိင္းရင္းသားပဲ၊

ဆီးလ္လည္း တုိင္းရင္းသားပဲ၊ မင္းတုိ႔ ဟာ အဂၤလန္ တုိင္းရင္းသားေတြေလ။ ဒါေပမဲ့
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မင္းတုိ႔က်ေတာ့ ျဖဴတယ္၊ ဆရာ့က်ေတာ့ ၿဗိတိသွ်ဂီနီရဲ႕ တုိင္း ရင္းသား၊ ဆရာတုိ႔
တုိင္းရင္းသားထဲမွာ ျဖဴတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္။ ေ႐ႊေရာင္ဆံပင္ေတြ၊ အနီေရာင္
ဆံပင္ ေတြလည္း႐ွိတယ္ "
ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၏ အကူအညီ မ်ားမ်ား မပါဘဲ သင္ၾကားရမည့္ အလုပ္မွာ
မလြယ္လွပါ။

စိတ္အားထက္သန္မႈေၾကာင့္သာ

သူတုိ႔ကေလးေတြ၏

ခရီးေရာက္သင့္သေလာက္ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ တစ္ေန႔ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္
ကုန္စံုဆုိင္႐ွင္
၀င္သြားေတာ့

အဘုိးႀကီးက
သူက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

အတြင္းဘက္

ဆုိင္ထဲမွ

လွည့္ၿပီး

လွမ္းေခၚသည္။

ဂ်ဴးဘာသာျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္
တစ္စံုတစ္ရာ

လွမ္းေျပာလုိက္သည္။ အတြင္းဘက္ မွ ျပန္ထူးသံႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္
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ထြက္လာသည္။
" အေမႀကီး၊ ဒါ ဂရင္းစလိတ္က ဆရာ အသစ္ေလ "
ကၽြန္ေတာ္က

အေဒၚႀကီးကုိ

ၿပံဳးၿပီး

ဦးညႊတ္အ႐ုိအေသ

ေပးလုိက္သည္။

အေဒၚႀကီးက ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျပန္ၿပံဳး ျပသည္။
" ေမာင္ရင့္နာမည္ ဘယ္လုိေခၚလဲ "
ဆုိင္႐ွင္ အဘုိးႀကီးက ေမးသည္။
" ဘရိတ္၀ိတ္ပါ ခင္ဗွာ၊ ရစ္ကီ ဘရိတ္၀ိတ္ပါ "
" က်ဳပ္နာမည္က ပင္းကပ္စ္၊ ဒါက ေမေမ ပင္းကပ္စ္ေပါ့ "
" ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္ ေမေမ ပင္းကပ္စ္ "
" ေမာင္ရင့္အတြက္ က်ဳပ္ တစ္ေနရာ ေတြ႕ထားတယ္ "
မစၥတာ ပင္းကပ္စ္က ေျပာေျပာဆုိဆုိ ေၾကာျငာသင္ပုန္းဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး
ကတ္ျပားကေလးတစ္ခု ထုတ္ယူလာသည္။
" ေမာင္ရင္နဲ႔ အကုိက္ဆံုး ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေမေမ ပင္းကပ္စ္က ေျပာေနတယ္ကြယ့္ "
ကတ္ျပားကေလးကုိ

လွမ္းယူၿပီး

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း

ေျပာလုိက္သည္။

ေပးျခင္းပါကလား။

သူတုိ႔

ခံစားလုိက္ရပါသည္။
ႀကိဳးစားရေတာ့မည္။
အခက္အခဲကုိ

အဘုိးႀကီး၊

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဇနီးေမာင္ႏွံ၏

သည္ေနရာကုိ
ကၽြန္ေတာ္

ဆရာႀကီး

အဘြားႀကီး

ေက်ာင္းေနာက္
ဖေလာရင့္

ဂ႐ုတစုိက္

အကူအညီ

ကၽြန္ေတာ္

ေႏြးေထြးစြာ

ေျပာင္းႏုိင္ေအာင္

ကၽြန္ေတာ္

ၾကင္နာမႈကုိ

အျမန္ဆံုး

လင္မယားကုိ

က်ေပါင္းမ်ားေနၿပီ။
သိေန၍သာ

ရထားမ်ား၏

ေတာ္ေတာ့သည္။

အေဖႏွင့္ အေမတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ နားလည္ခြင့္လႊတ္ၾကတန္ေကာင္းပါရဲ႕။ ႀကိဳးစားၿပီး
ခြင့္ေတာင္းရမည္။ မရလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ တတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။
အိမ္မာွ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ လမ္းကေလးထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ဥပစာမွာ
႐ွင္းသန္႔ေန၏။ နံေဘးအိမ္မ်ား လည္း အလားတူ သန္႔သန္႔ ႐ွင္း႐ွင္း ႐ွိသည္။ တံခါး၀တြင္
ေၾကး၀ါ

ေခါင္းေလာင္းကေလး

တဲြလဲဆဲြထားသည္။

ဇာခန္းဆီး

ေတြက

အိမ္႐ွင္၏

အဆင့္အတန္းကုိ အကဲခတ္လုိ႔ရသည္။ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ႐ွင္း႐ွင္းသန္႔သန္႔ ေန တတ္မည့္ပံု။
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ေခါင္းေလာင္းကေလး

ကုိင္လႈပ္လုိက္သည္ႏွင့္

ခ်က္ခ်င္း

တံခါးပြင့္လာသည္။

မ်က္ႏွာနီနီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ၿပံဳးၿပီး ထြက္လာသည္။
"မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ အခန္း စံုစမ္းခ်င္လုိ႔ပါ "
ႏႈတ္ခမ္းေပၚမွ အၿပံဳးခ်က္ခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ အေျခအေနကုိ ကၽြန္ေတာ္
နားလုိက္ပါၿပီ။
" ၀မ္းနည္းပါတယ္၊ အခန္း မငွားေတာ့ပါဘူး "
" ခုေလးတင္ပဲ မစၥတာပင္းကပ္စ္ လႊတ္လုိက္တာပါ ခင္ဗ်ာ "
" ဟုတ္လား၊ ကၽြန္မ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီေလ "
ဟန္ပါပါ

လက္ပုိက္လုိက္ၿပီး

မ်က္ႏွာ႐ွစ္ေခါက္ခ်ိဳးႏွင့္

ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။
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ေနာက္ထပ္ ဘာမွ ေျပာစရာ မ႐ွိေတာ့ဟူသည့္ အမူအရာ။
" ေမေမ၊ ဘယ္သလ
ူ ဲ ဟင္ "
အတြင္းဘက္မွ ကေလးမတစ္ေယာက္အသံ ေပၚလာသည္။
" ဒီမွာ လူမည္းတစ္ေယာက္ အခန္းလာေမးေနလုိ႔ "
တစ္တစ္ခြခြ ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ အ႐ွက္ႀကီး႐ွက္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာေတြ
ထူပူသြားသည္။ ခ်ာခနဲ လွည့္ထြက္မည့္ဆဲဆဲတြင္ " ဟာ ... ဒုကၡပါပဲ ေမေမရာ၊ အဲဒါ သမီးတုိ႔ ဆရာေလ "
မွဲ႔ယင္ေခ်းသဲ့သဲ့ႏွင့္

ဘာဘရာပက္၏

မ်က္ႏွာကေလးကုိ

လွစ္ခနဲ

ကၽြန္ေတာ္

ျမင္လုိက္သည္။
" ဒုကၡပါပဲ ေမေမရယ္ "
သူတုိ႔ သားအမိကုိ ေက်ာခုိင္းကာ ကၽြန္ေတာ္ သုတ္ေျခတင္ခဲ့၏။ အခန္းငွားေနဖုိ႔
ကၽြန္ေတာ္

စိတ္ေလွ်ာ့လုိက္ပါသည္။

ဘာဘရာကေလးသည္

သည္

အျဖစ္အပ်က္၏

မ်က္ႏွာအပ်က္ႀကီးပ်က္လ်က္

ေနာက္ပုိင္းတြင္

ကၽြန္ေတာ္္ႏွင့္

မ်က္ႏွာခ်င္း

မဆုိင္မိေအာင္ ေ႐ွာင္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ သေဘာထားကာ သူ႔
ကုိ လုိက္လုိက္ေလ်ာေလ်ာ လုပ္သည့္တုိင္ ဘာဘရာ တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာပူ၍ မဆံုးသလုိ
ေခါင္းငုိက္စုိက္ ခ်ထား ေလသည္။ ေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ အၾကာတြင္
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

ဂ်ီလီယံတုိ႔

ခ်ိန္းေတြ႕ျဖစ္ၾကသည္။

ျပတုိက္

ေလ့လာေရး

ခရီးေန႔

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆရာမသည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳသည့္ သေဘာ
တူညီမႈတစ္ခု ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေျပာခ်င္ေနသည့္ စကားမ်ားကုိ မေျပာဘဲ မ်ိဳသိပ္ေနၾကျခင္း
ျဖစ္၏။

သုိ႔ေသာ္

တစ္ေယာက္ႏွင့္

တစ္ေယာက္

ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖဲြ႕ေနသည့္

သံေယာဇဥ္ႀကိဳးမ်ားက တင္းသည္ထက္ တင္းလာသည္။ တစ္ည ေနတြင္ အျပင္မွာ
ခ်ိန္းေတြ႕ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသူက ဂ်ီလီယံ ျဖစ္၏။ မေမ့ႏိုင္စရာ ညေနခင္း ျဖစ္ပါ ၏။
စကားေတြ

ေဖာင္ဖဲြ႕

တစ္ေယာက္လက္ကုိ

လုိက္ၾက၊
တစ္

ေယာက္

ရယ္လုိက္ၾကႏွင့္။
မလႊတ္တမ္း

႐ုပ္႐ွင္႐ံုထဲ

ေရာက္ေတာ့

ကုိင္ထားၾကသည္။

တစ္ဦး၏

စာမ်က္ႏွာ-80

ရင္ခုန္သံကုိ တစ္ဦး ၾကားေနရ၏။ သည္ေန႔လုိ ေန႔မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀တြင္ ဘယ္တုန္းကမွ်
မ႐ွိခဲ့ဖူးပါ။
ေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာ့ ႐ုပ္႐ွင္႐ံု၊ ကပဲြ႐ံုေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ မွန္မွန္
သြားျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ီလီယံ က သူ႔အေၾကာင္းကုိ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ေျပာျပသည္။
ဂ်ီလီယံ၏ မိဘမ်ားသည္ ရစ္ခ်္မြန္းတြင္ ေနၾကသည္။ ဖခင္လုပ္သူမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ဘ႑ာေရး တာ၀န္ျဖင့္ မၾကာခဏ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ သြားရတတ္သည္။ မိခင္က ဖက္႐ွင္ဒီဇုိင္း
ထုတ္လုပ္သူ။ ဂ်ီလီယံက ခ်ယ္လ္စီ တြင္ အခန္းတစ္ခန္းငွားေနၿပီး အိမ္မွာ လူစုံခ်ိန္တြင္
ရစ္ခ်္မြန္းကုိ ျပန္သည္။ ဂ်ီလီယံ သည္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသူ ဘ၀ကတည္းက လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ ေနခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ ၁၈ လတိတိ အယ္ဒီတာ
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၀င္လုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ၿငီးေငြ႕လာသည္ႏွင့္

ေက်ာင္းဆရာ

၀င္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိဘမ်ားက သူ႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္သံုးဖုိ႔
လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္။။ တစ္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္း မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္တြင္
စာသင္ခန္းထဲ၌

ကၽြန္ေတာ္

တစ္ေယာက္တည္း

ေလ့က်င့္ခန္း

စာအုပ္

ေတြကုိ

အမွတ္ျခစ္ေနသည္။ တံခါးေခါက္သံႏွင့္အတူ မစၥက္ပက္ ၀င္လာသည္။
" မဂၤလာပါ မစၥက္ပက္ "
" မဂၤလာပါ ဆရာ၊ ဆရာ ကၽြန္မကုိ မွတ္မိတယ္ေနာ္ "
ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ် ျပန္မေျပာဘဲ သူ႔အေျပာကုိ ေစာင့္ေနလုိက္သည္။
"

အခန္းကိစၥ

ဆရာနဲ႔

ထပ္ေျပာခ်င္လုိ႔

လာခဲ့တာပါ၊

ဆရာ့ကုိ

ဘာဘရာ့

ဆရာရယ္လုိ႔ ကၽြန္မ မသိခဲ့လုိ႔ပါ ဆရာ၊ ကၽြန္မ ေျပာတာ ဆရာနားလည္ပါတယ္ေနာ္ "
ဟုိတုန္းက သူ ေျပာသည္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါ၏။ ခုဘာဆုိလုိသည္
ကုိလည္း ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။
" ၿပီးခဲ့တာ ေတြ အားလံုး ေမ့ပစ္လုိက္ၾကရေအာင္လား မစၥက္ပက္"
" ကၽြန္မ အေနနဲ႔ေတာ့ ေမ့လုိ႔မရဘူး ဆရာ၊ ဘာဘရာက ေန႔ေရာ ညပါ ဒီကိစၥကုိ
ဂ်ီက်ေနတယ္၊ ဆရာ့ဆီ သြား ႐ွင္းျပဖုိ႔ေလ၊ ဆရာ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ လာေနႏုိင္ပါတယ္
ဆရာ "
" ကိစၥ မ႐ွိေတာ့ပါဘူး မစၥက္ပက္၊ ကၽြန္ေတာ္ အခန္းငွား မေနဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါၿပီ"
" ဒုကၡပါပဲ ဆရာ၊ ကၽြန္မ ဘာဘရာ့ကုိ ဘယ္လုိ ျပန္ေျပာရမလဲ၊ ဆရာ ကၽြန္မကုိ
ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္လုိ႔ အခန္း မယူတာ လုိ႔ ထင္ေတာ့မွာပဲ "
အမ်ိဳးသမီးက

ပူပူပင္ပင္

ေျပာေနသည္။

ဘာဘရာသည္

တကယ့္

သတၱိခဲမေလးပါကလား။ ေဒါင္းတင္ ေမာင္းတင္ႏွင့္ အလြန္ၾကမ္းပံုရသည့္ သူ႔အေမကုိ
လႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ ဘာဘရာ။
" အဲဒီအတြက္ မပူပါနဲ႔ မစၥက္ပက္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာဘရာ နားလည္ေအာင္
႐ွင္းျပလုိက္ပါ့မယ္ "
" ေၾသာ္ ... ဆရာရယ္၊ ေက်းဇူးတင္လုိက္တာ၊ ဟုိေန႔ကလည္း ဆရာ့ကုိ ထိခုိက္
နစ္နာေစလုိတဲ့ဆႏၵ ကၽြန္မမွာမ႐ွိပါဘူး "
စာမ်က္ႏွာ-81

အမ်ိဳးသမီး ျပန္ထြက္သြားမွ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ေပါ့သြားသည္။ သူေျပာသည္ကုိ
ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ မယံုပါ။ သမီး အလုိကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္၍ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ တကူးတက
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ဘာဘရာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာခြင့္
ႀကံဳသည္။ သူ႔အေမ လာသြားေၾကာင္း၊ အခန္း ယူဖုိ႔ ေျပာေၾကာင္း ႐ွင္းျပၿပီး " ဆရာ မယူေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္၊ ဆရာ့လက္႐ွိ ေနရာမွာပဲ ဆက္ေနဖုိ႔
ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီေလ "
" ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက ေမေမ သေဘာတူရင္ ဆရာ ေနမွာ မဟုတ္လား "
" မွန္တယ္ မစၥပက္၊ ဒါေပမဲ့ လူေတြဟာ ဒီလုိပဲ စိတ္ေျပာင္းတတ္ၾကတယ္ေလ "
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" ဆရာ ေမေမ့ကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘူးလား ဟင္ "
ကေလးမက စိတ္ထခ
ိ ုိက္ဟန္ျဖင့္ ေမးသည္။
" ဒီလုိ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္၊ ဟုိေန႔က စိတ္ခုခဲ့တာေတာ့ မွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆရာ
အခု စိတ္မဆုိးေတာ့ ပါဘူး။ မင္းတုိ႔ သားအမိရဲ႕ ေစတနာကုိ ဆရာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊
ကဲ မင္း စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ဆရာ တစ္ခု ေျပာမယ္၊ ဆရာ အိမ္ခန္းငွားဖုိ႔ စိတ္ကူးရင္
မင္းတုိ႔အခန္းကုိ ပထမဆံုး စိတ္ကူးမယ္၊ အားေသးရင္ေပါ့ေလ၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ "
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ "
" ေကာင္းၿပီေလ၊ ဒါေျဖင့္ အားလံုးကုိ ေမ့ပစ္လုိက္၊ ဟုတ္ၿပီလား ... "
" ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ "
ခုမွ စိတ္ေအးသြားဟန္ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ၿပံဳးသည္။ အလြန္ထက္ျမက္သည့္
ကေလးမေလးျဖစ္သည္။ ေနာက္တင
ြ ္လည္း မေအလုပသ
္ ူကုိ အေရးႀကီးသည့္ လူမႈေရး
နီတိေတြ သူ သင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ ပါသည္။ၾသဂုတ္လ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားသည္
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပ်င္းစရာအတိ ျဖစ္ေန၏။ စာဖတ္လုိက္၊ ျပပဲြ တကာ လည္ၾကည့္
လုိက္ႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနရသည္။ မၾကည့္ရေသးသည့္ ႐ုပ္႐ွင္၊ ျပဇာတ္ ဟူ၍လည္း မ႐ွိ
ေတာ့။

ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္

ဂ်ီလီယံ

အလည္လုိက္သြားသည္။

ဂ်နီဗာေရာက္မွ

သူ႔အေမႏွင့္အတူ

ကၽြန္ေတာ့္

ဆီ

ဂ်နီဗာသုိ႔

စာႏွစ္ေစာင္ေရာက္ၿပီးၿပီ။

ခပ္႐ႊင္႐ႊင္ ေရးထားသည့္ စာမ်ားျဖစ္သည္။ သူေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒသ မ်ားမွ ႐ႈခင္းသာေတြ
အေၾကာင္း ဖဲြ႕ဖဲြ႕ႏဲြ႕ႏဲြ႕ ေရးုျခယ္ျပသည္။ သူ ျပန္ေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္ကုိ မွန္းဆၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ေနသည္။
ဒုတိယႏွစ္၀က္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့ အတန္းတစ္၀က္ ေက်ာင္းပ်က္ေနသည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္မွ ႏွစ္စဥ္ ဤသုိ႔ပင္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
မိဘမ်ား၏

ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း

ၿခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

မေပ်ာ္

ကူညီလုပ္ကုိင္ၾကရသည္။

ႏုိင္ၾက႐ွာဘဲ
အတန္းထဲ

ေတာဘက္မွ
မွ

အမာခံ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္မေရာက္ေသး၍ အတန္းမွာ ေျခာက္ကပ္ကပ္ ျဖစ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔တစ္ေတြ သူတုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ေနၾက၏။ သူတုိ႔ အျပန္အလာကုိ လည္တဆန္႔ဆန္႔
ေမွ်ာ္ေန ၾက၏။ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့ ပါမလာတစ္ေယာက္ အလ်င္ႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ
တစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။
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ပုိၿပီး ၿငိမ္သက္လာသည္။ ႐ႈတည္တည္ႏွင့္ ဘာကုိမွ စိတ္၀င္စားဟန္ မ႐ွိဘဲ
ငုိင္တိငုိင္တုိင္ လုပ္ေန၏။ သူ အလြန္ ၀ါသနာ ပါသည့္ အကသင္တန္းခ်ိန္တြင္လည္း
ဆင္းမကေတာ့။

သူ႔အေဖာ္

ေတြးၾကည့္သည္။

ဘာဘရာ

ဘာဘရာက

မေရာက္ေသးလုိ႔

သူ႔အေမႏွင့္

ထင္ပါရဲ႕ဟု

သစ္သီးခူး

ကၽြန္ေတာ္

လုိက္သြားရာက

ျပန္မေရာက္ေသးေပ။ မၾကာခင္ ပံုမွန္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္လာမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္
ထားလုိက္သည္။ စက္တင္ဘာလ တတိယပတ္တင
ြ ္မွ အတန္းသားအားလံုး ျပန္စံုသည္။
ကၽြန္ေတာ္

ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိပင္

အတန္းသည္ယခင္အတုိင္း

ျပန္လည္အသက္၀င္

လာသည္။ သူတုိ႔ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ စြန္႔စားခန္းမ်ားကုိ ေျပာျပ ၾကသည္။ စုလာသည့္
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ေငြစကေလးမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံု အသံုးခ်ရမည့္ အေၾကာင္းကုိလည္း ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ
၀ုိင္းေျပာၾကသည္။
သိသိသာသာ

ဘာဘရာ

ျပန္ေရာက္လာေသာ္လည္း

ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ

မေတြ႕ရ။

သူ႔အၿပံဳး

ပါမလာတစ္ေယာက္
ကုိ

မေတြ႕ရသေလာက္

ျဖစ္လာ၏။ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ႀကိတ္မွိတ္ခံစားေနပံု။ အလြန္႐ႊင္သည့္ ကေလး မကေလး
သည္

သုန္မႈန္ထုိင္းမိႈင္းေန၏။

အတန္းထဲတြင္

အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း

ခ်န္ေနတတ္၏။

သူ႔ကုိ

ဘယ္မွ

မခုိင္းဘဲကၽြန္ေတာ့္

မထြက္ေတာ့ဘဲ
ေ၀ယ်ာ၀စၥေတြ

လုပ္ေပးေနတတ္၏။ ကၽြန္ေတာ့္စားပဲက
ြ ုိ သိမ္းဆည္း သန္႔႐ွင္းေပးသည္။ ဆရာမ်ားအခန္းမွ
လက္ဖက္ရည္ သြားယူေပးသည္။ ကလင္တီက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စသည္။
" ဆရာ့ ေက်ာင္းသူေတြ က ဆရာ့ကုိ ဆရာမေတြနဲ႔ စိတ္မခ်လုိ႔ ထင္တယ္၊
မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံ ေတာ့ဘူး "
" ဟာဗ်ာ ... ဆရာမကလဲ၊ ကတ္သီးကတ္သတ္ "
ေျပာမည္ဆုိလည္း

ေျပာစရာပင္။

သုိ႔ေသာ္

မိန္းကေလးမ်ားခ်ည္း

မဟုတ္ပါ။

ေယာက္်ားေလးမ်ားလည္း ပါပါ သည္။ အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ စားပဲြမွာ
၀ုိင္းအံုကာ ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း ေမးၾက၊ သူတုိ႔ အေၾကာင္း ေတြ ေျပာၾကႏွင့္။ ဆရာမ်ား
အခန္းသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေရာက္အေပါက္ နည္းလာသည္။ ေက်ာင္း ႀကီးပိတ္ဖုိ႔က သံုးလ
သာ လုိေတာ့၍ သူတုိ႔တစ္ေတြ အခ်ိန္႐ွိခုိက္ လံု႔လစုိက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၾကာေတာ့
သူတုိ႔ မိသားစုေရးရာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ အကုန္အစင္ နီးပါး သိလာသည္။ သူတုိ႔ အစ္ကုိ
အစ္မ မ်ား ၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ အေဖ ဆိပ္ကမ္းသပိတ္ ေမွာက္ကတည္းက
စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းလာ ပံုမ်ား၊ အေမ က ေနာက္တစ္ေယာက္ ေမြးေတာ့မည့္
သတင္းမ်ား။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္းလုိ ျဖစ္လာ၏။
ယင္းအတြက္

ကၽြန္ေတာ္

အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေမြ႕ေနမိပါသည္။

မနက္မနက္တြင္

ကိတ္မုန္႔ထုပ္ကေလးေတြ ကၽြန္ေတာ့္ စားပဲြေပၚေရာက္ေနတတ္သည္။ ဘယ္သူ လာထား
မွန္းလဲ မသိ။ " ဆရာ့အတြက္ " ဟူသည့္ စာလံုးကေလးမ်ားမွ လဲြၿပီး ဘာမွ မပါ။
အားလပ္ခ်ိန္က်မွ

ကၽြန္ေတာ့္အနား

ဘယ္သူ႕မဂၤလာေဆာင္

ဟူ၍

လာၿပီး

သူတုိ႔

မိသားစုထက
ဲ

ေျပာေလ့႐ွိသည္။

ဘယ္သူ႔ေမြးေန႔၊

သည္လုိ

ေန႔မ်ိဳးတြင္

လက္ဖက္ရည္ခ်ည္းသာ မဟုတ္ဘဲ မုန္႔ႏွင့္ ဟန္က် ပန္က် ေလြး ရတတ္သည္။
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ပါမလာ တစ္ေယာက္ကမူ အားလံုးႏွင့္ ေ၀းလံေနဆဲ။ သူမ်ားေတြ ေျပာသမွ်
ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ကာ နားေထာင္၍ သာေန၏။ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္
ျဖစ္သြားသလုိ ဣေႁႏၵတစ္ခဲြသားႏွင့္။ ဆံပင္ပံုစံက အစ ျမင္ၿပီးပံုစံ မဟုတ္ေတာ့။ သိကၡာ႐ွိ႐ွိ
ေနာက္တဲြထံုးလာသည္။ သူ႔ လႈပ္႐ွားမႈတိင
ု ္းသည္ တည္ၿငိမ္ေန၏။ က်က္သေရ ႐ွိေန၏။
သည္ကေလးမမွာ

ဘာျပႆနာမ်ား

႐ွိေနလုိ႔ပါလိမ့္။

ျပႆနာဇစ္ျမစ္ကုိ

သိရလွ်င္

ကၽြန္ေတာ္ ကူညီႏုိင္မည္ ထင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ သီးျခားကမၮဘာေလးထဲသုိ႔
ကၽြန္ေတာ္

ဇြတ္မ၀င္လုိပါ။

အေျခအေနကုိ

ေစာင့္

ၾကည့္႐ံုသာ

႐ွိပါသည္။

သည္ကေလးမ်ား၏ ျပႆနာသည္ ကၽြန္ေတာ့္ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ သူတုိ႔၏ အခက္
အခဲသည္

ကၽြန္ေတာ့္အခက္အခဲပင္ျဖစ္ပါ၏။
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ဒင္ဟန္တစ္ေယာက္

တစ္ေန႔မနက္ခင္း

ေဘာလံုးအသစ္တစ္လံုးႏွင့္

အားလပ္ခ်ိန္တြင္

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ

၀င္

လာသည္။

သူ႔ေနာက္မွ ဖာမင္၊ ေပၚတာ၊ ဂ်က္ဆင္ႏွင့္ ဆီးလ္တုိ႔ပါလာၾက၏။
" ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကူပါဦး ဆရာ၊ ေလထုိးၿပီး

ႀကိဳးထုိးရခက္ေနလုိ႔၊ ဆရာ

၀က္စတန္က လုပ္ေပးမယ္ ေျပာၿပီးမွ အလုပ္ေတြ႐ႈပ္ေနလုိ႔တဲ့ "
" ေပးေလ၊ ဆရာ လုပ္ေပးမွာေပါ့ "
သူတုိ႔ လူသုိက္ ၀င္လာေတာ့ မိန္းကေလးေတြ အခန္းထဲမွ ထြက္သာြ းၾကသည္။
ပါမလာကမူ ထံုးစံအတုိင္း က်န္ရစ္ေန၏။ ေဘာလံုးကုိ တင္းသည္ထက္ တင္းေအာင္
ေလထပ္ထုိး၏။ ေဘာလံုးကုိ စားပဲေ
ြ ပၚ တင္ကာ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္ကုိ ၿငိမ္ၿငိမ္
ကုိငထ
္ ားေစၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ႀကိဳးထုိးၿပီးခ်ဳပ္သည္။ ေနာက္ဆံုး အေပါက္ ေရာက္ခါ မွ
စူးက ေခ်ာ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေခ်ာင္းကေလး တစ္ခုကုိ စူးေတာ့သည္။ ေသြးေတြ ပန္း
ထြက္လာ၏။
" ဟာ ... ဆရာ ေသြးေတြ ပန္းထြက္လာၿပီ၊ နီရဲရဲေတြ ဆရာ "
ေပၚတာ၏

မ်က္ႏွာၿပဲၿပဲႀကီး

တျခားေက်ာင္းသားမ်ားက

သူ႔ကို

ပုိႀကီးလာၿပီး
ၾကည့္ၿပီး

အလန္႔တၾကား

ရယ္ၾကသည္။

ေအာ္သည္။

ပါမလာ

ခ်က္ခ်င္း

ေရာက္လာၿပီး" ဟဲ့ ... ဖက္တီး ရဲ႕၊ ေသြးပဲ ... နီမွာေပါ့၊ မင္မွနက္တာ " ဟု ဒုိးဒုိးေဒါက္ေဒါက္
ေျပာကာ သူ႔ေနရာသူ ခပ္တည္တည္ ျပန္ထုိင္ေနသည္။ ဒင္ဟန္ က ေႁမြေဟာက္မ
တစ္ေကာင္လုိ

ပါးပ်ဥ္းေထာင္ကာ

ထေဟာက္ေသာ

ပါမလာ

ကုိ

ၾကည့္ၿပီး

ပါးစပ္

အေဟာင္းသားႏွင့္ " ဟာ ... ေသေတာ့မွာပဲ "
ဆီးလ္ႏွင့္

ဖာမင္တုိ႔က

ပါမလာကုိ

တစ္လွည့္၊

ေပၚတာကုိ

တစ္လွည့္

အေၾကာင္သား ၾကည့္ေနၾက၏။ ေပၚတာကမ်က္ႏွာပ်က္ပ်က္ႏွင့္ " ကၽြန္ေတာ္က ဘာကုိမွ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာ၊ တကယ္ေတာ့
ဆရာရယ္

...

ျဖဴတယ္

မည္းတယ္

ဆုိတာ

စပါးလံုးတစ္ေထာက္ေလာက္

ထူတဲ့

အေရခံြေပၚက ျပႆနာပါ " ေပၚတာ ေျပာသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။
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"

မင္းေျပာတာ

ဟုတ္ပါတယ္၊

အသားေရာင္ဟာ

ေသြးထဲ

မေရာက္ပါဘူး၊

အေရခံြေပၚတင္ပါ "
ေဘာလုံး ကုိ ႀကိဳးထုိးခ်ဳပ္ေပးၿပီး စားပဲြထဲမွ ေဆးပလတ္စတာ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္
လက္ေခ်ာင္းကေလးကုိ

ကပ္လုိက္သည္။

ေပၚတာ

ကုိ

အေျခာက္တုိက္

၀င္ၿပီး

ရန္ေတြ႕သည့္အတြက္ ပါမလာကုိ ကၽြန္ေတာ္ မေက် မနပ္ ျဖစ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္
ကၽြန္ေတာ္ ခပ္မဆိတ္ပင္ ေနလုိက္၏။
ခ်ာတိတ္တစ္သုိက္က

ပါမလာ

ဆီကုိ

ေလွ်ာက္သာြ းၾကသည္။

ပါမလာက

ေအးစက္စက္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ျပန္ၾကည့္ေန၏။
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" မင္းဘာျဖစ္ေနတာလဲ ဟင္ "
ဒင္ဟန္က ေ႐ွ႕တည့္တည့္မွ ရပ္ၿပီး ေမးသည္။
" မင္းကုိယ့္ကုိ ေျပာေနတာလား ဒင္ဟန္၊ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာေလ "
ေကာင္းပါၿပီ မစၥဒယ
ဲ ား၊ မင္း ဘာျဖစ္ေနတာလဲ "
" ဘာကုိ ဆုိလုိတာလဲ ဒင္ဟန္ "
" ေပၚတာ့ကုိ ဆရာ့ေ႐ွ႕မွာ မင္းရန္လုပ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိ ဖက္တီးလုိ႔လည္း
ေခၚတယ္၊ အဲဒါ ေကာင္းလား"
" သူက ဖက္တီးမုိ႔ ဖက္တီးလုိ႔ ေခၚတာ နာစရာလား "
ပါမလာက ေပၚတာ့ကုိ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ၾကည့္ၿပီး ေျပာသည္။
" ငါက ႐ုိး႐ုိး ေျပာတာပါဟာ၊ ဆရာကလည္း ဘယ္လုိမွ သေဘာမထားပါဘူး "
ေပၚတာက

ပါမလာ

၏

အၾကည့္ကုိ

မခံႏိုင္သလုိ

အထစ္ထစ္

အေငါ့ေငါ့

႐ွင္းျပေန႐ွာသည္။ ဤတြင္ ပါမလာက ၀ုန္းခနဲ ထရပ္ၿပီး ေဒါသ အမ်က္ေျခာင္းေျခာင္း
ထြက္ေနသည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ " ဘာ ... ဆရာက ဘယ္လုိမွ သေဘာမထားဘူး ဟုတ္လား၊ ဆရာက ဆရာမုိ႔
သေဘာထားႀကီးေနတာ

နားလည္လား၊

ဆရာ့

ရင္ထဲမွာ

ဘယ္လုိေနမလဲ၊

နင္တုိ႔

၀င္ၾကည့္လုိ႔ရသလား။ နင္တုိ႔အားလံုး ဘာမွ နားမလည္ဘူး၊ ငတံုးေတြ "
ဆံပင္နီနီႏွင့္ ေကာင္မေလးကုိ ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ၾကက္ေသေသေနသည္။
မီးလွ်ံတစ္ခုႏွင့္တူေန၏။
" နင္တုိ႔ကုိ အဲဒီလုိ ေျပာရင္ ခံႏုိင္ၾကမလား၊ ေဟ့ ငတံုးေတြရဲ႕၊ ၿပီးေတာ့ ဆရာ့ကုိ
ခဏခဏ ေမးၾကေသးတယ္၊ ဆရာ့ဘ၀ အေၾကာင္းေတြ"
ပါမလာ စကားကုိ ခဏရပ္ၿပီး မ်က္ႏွာကုိ ေ႐ွ႕သုိ႔ ထုတ္ကာ ေယာက္်ားေလး
အမူအရာ လုပ္၍ " ဆရာ ေရခ်ိဳးရဲ႕လား၊ ဆရာ ခ်မ္းတတ္ရဲ႕လား၊ ဆရာ ဆံပင္ညႇပ္ ရဲလားနဲ႔၊
သိပ္တံုးတဲ့ ငတံုးေတြ၊ နင္တုိ႔ အားလံုး တူတူပဲ"
တစ္ဂ်က္ဆင္က ပါမလာ့ အမူအရာကုိ သေဘာက်ၿပီး " ေတာ္တယ္ေဟ့ ... ပါမလာက သိပ္အမူအရာ ေကာင္းတယ္ "
" ဘာ ... "
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ပါမလာက တစ္ဂ်က္ဆင္ ဘက္သုိ႔ ခ်ာခနဲ လွည့္ၿပီး ေဟာက္လုိက္ျပန္သည္။
" ေၾသာ္ .... မစၥဒဲယားလုိ႔ ေျပာတာပါဟာ၊ မွားသြားလုိ႔ "
" ဆရာက ေျပာထားတာပဲ၊ တုိ႔ေတြကုိ ႀကိဳက္တာ ေမးတဲ့၊ မင္းလည္း သိသားပဲ "
ဒင္ဟန္က အယူခံ၀င္သည္။
" နင္လည္း ငတံုးပဲ။ အဲဒီလုိ ေမးခြန္းမ်ိဳးကုိ ဆရာ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူး၊
နင္တုိ႔ေမးခြန္းေတြက

ဆရာ့

အသားေရာင္ကုိ

မ်က္ေစာင္းထုိးၿပီး

ေမးတဲ့

ေမးခြန္းေတြခ်ည္းပဲ၊ တျခားဘာမွ မေမးတတ္ၾကေတာ့ဘူးလား"
တစ္ေယာက္မွ အလြတ္မေပးလုိဟန္ျဖင့္ ဘာမွ ၀င္မေျပာဘဲ ပဲြၾကည့္ပရိသတ္လုပ္
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ေနသည့္ ဆီးလ္ဘက္သုိ႔ လွည့္လုိက္ျပန္၏။
" နင္လည္း အတူတူပဲ၊ နင္က ပုိနားလည္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္ "
" ကုိယ္ ဘာလုပ္လုိ႔လဲ မစၥဒဲယား၊ ဘာမွလည္း ၀င္မေျပာရပါလား "
ဆီးလ္ အထိတ္အလန္႔ ျဖစ္သြားသည္။
" မေျပာလုိ႔ ေျပာေနတာေပါ့၊ နင္လည္း လူမည္းေသြး ပါတာပဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔
ေတမိလုပ္ေနလဲ၊ ဆရာ့ဘက္က ၀င္ ရပ္ပါလား၊ နင္ သူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္လုိ႔လား "
ပါမလာ ရန္စြယ္နဲ႔ ေငါေငါ ျဖစ္ေနပံုက ၾကည့္လုိ႔လည္း ေကာင္းေန၏။ ဘြာဒီစီယာ ႐ွင္ျပန္
ထေျမာက္လာသည့္အလား။

ဆီးလ္က

သူ႔ကုိ

လူႀကီးဆန္ဆန္

စိတ္႐ွည္႐ွည္ႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေန၏။
" သူတုိ႔တစ္ေတြ ဆရာ့ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစလုိတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေမးတာလုိ႔ ကုိယ္ေတာ့
မထင္ဘူး မစၥဒဲယား၊ မသိ မနားလည္တာကုိ ႐ုိး႐ုိးေမးတာလုိ႔ပဲ ကုိယ္ ထင္တယ္ "
ပါမလာက လြယ္လြယ္ႏွင့္ မေက်နပ္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေန၏။
" ဒါဆုိ နင့္ကုိ သူတုိ႔ ေမးေပေစေပါ့၊ ဒါေလာက္ သိခ်င္ေနရင္ "
" ကုိယ္က ဆရာမွ မဟုတ္ဘဲ မစၥဒယ
ဲ ား၊ ဆရာ့ဘ၀ကုိ အားက်႐ံု အားက်ေနတာ "
ဒင္ဟန္ က ၀င္ထိန္းဖုိ႔ ထပ္ႀကိဳးစားသည္။
" ေနပါဦး မစၥဒဲယား၊ ဆရာက ဘယ္သူ႕အကာအကြယ္မွ မလုိပါဘူး၊ မင္းက ဘာမုိ႔
ဆရာ့ေ႐ွ႕ လာရပ္ေနတာလဲ၊ မင္းကုိယ္မင္း ဘာမ်ားေအာက္ေမ့ေနလဲ "
" ဆရာ့ကုိ ကာကြယ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ နင္တုိ႔ အလုိက္ကမ္းဆုိး မသိလုပ္တာေတြ
မ်ားလြန္းလုိ႔ ငါ ၀င္ေျပာတာ၊ ေအး ငါ့ကုိယ္င္ ဘာထင္ထင္ နင့္အလုပ္ မဟုတ္ဘူး မစၥတာ
ငနီဒင္ဟန္ "
ဓားသြားလုိ ထက္သည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ပါမလာက ခုခံပစ္ေပါက္သည္။ တြင္မွ
ေပၚတာက တစ္ဖက္ကုိ လွည့္လုိက္ၿပီး - " ကဲ အေပါင္းအသင္းတုိ႔။ လာၾကပါကြာ၊ သြားစုိ႔၊
သူ႔ကုိ ႏုိင္ေအာင္ ေျပာလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး "ဟု စည္း႐ံုးၿပီး ေခၚထုတ္သြားသည္။ တံခါး၀
ေရာက္ခါနီးမွ ဒင္ဟန္သည္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ဖ်တ္ခနဲ သတိရလုိက္ဟန္ျဖင့္ ျပန္လွည့္ၿပိး
ခပ္တုိးတုိး ေျပာလုိက္သည္။ တံခါး၀ ေရာက္ခါနီးမွ ဒင္ဟန္သည္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ဖ်တ္ခနဲ
သတိရလုိက္ဟန္ျဖင့္ ျပန္လွည္ၿ့ ပီး ခပ္တုိးတုိး ေျပာလုိက္သည္။
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" နင့္ကုိယ္နင္ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ ... နင္ သိလား၊ ဆရာ့ကုိ အတင္းလုိက္ႀကိဳက္
ေနတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ... အဲဒါေၾကာင့္ "
တံခါးကုိ ၀ုန္းခနဲ ပိတ္ၿပီး သူတုိ႔တစ္သုိက္ ထြက္သြားၾကသည္။ ပိတ္သြားသည့္
တံခါး႐ြက္ကုိ

ေငးလ်က္

ပါမလာ

ပါးစပ္အေဟာင္းသား

ျဖစ္က်န္ရစ္သည္။

ၿပီးမွ

ကၽြန္ေတာ့္စားပဲြဘက္ ျပန္လွည့္သည္။ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုမိၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာ ဘယ္လုိထားရမွန္း မသိေတာ့ပါ။ သူလည္း မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး နီရဲကာ
အခန္းထဲမွ ေျပးထြက္သြားေတာ့၏။
အပ်က္ အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြး ထြက္ရေတာ့မည္။ စိတ္ထဲက ႀကိဳသိသလုိလုိ
႐ွိေနၿပီး မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူးဟု ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျငင္းေနခဲ့သည့္ ျပႆနာ။ ပါမလာသည္
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ကုိယ္လံုးကုိယ္ထည္

အဘယ္မွ်

ဖံြ႕ထြားဆူၿဖိဳးေန

ေစကာမူ

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

ကေလးတစ္ေယာက္မွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္မွ တပည့္မ ကေလး
တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါ၏။
ၿမီးေကာက္ေပါက္ကေလးမ်ား

သည္အ႐ြယ္တြင္

စိတ္ကစားတတ္သည္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ပင္ ၿငိစြန္းတတ္ၾက
ေသးသည္ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပါမလာကုိ သေဘာက်သည္။ ခ်စ္သည္။
တပည့္မကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ဆရာက ခ်စ္ သည့္အခ်စ္မ်ိဳးထက္ တစ္ဆံျခည္မွ် မပုိပါ။
အျခား

အျခားေသာ

မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္လည္း

ထုိနည္းတူပင္။

ဖခင္

တစ္ေယာက္၏ ေမတၱာမ်ိဳး၊ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ိဳးဟု ကၽြန္ေတာ္ ရင္၀ယ္ပုိက္ထားပါသည္။
ဒင္ဟန္ ျမင္သလုိ အားလံုးက ျမင္လွ်င္ေတာ့ ျပႆနာေတြ ႐ႈပ္လာႏုိင္စရာ ႐ွိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္

ဒင္ဟန္တစ္

ေယာက္

ပါမလာႏွင့္

စကားႏုိင္လု၍

မရေတာ့သည့္အဆံုး

ပါးစပ္ထဲေတြ႕ရာ စြတ္ေျပာသြားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ သည္ကိစၥကုိ
တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္
ဂ်ီလီယံေတာ့

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

တုိင္ပင္ဖုိ႔
"

လုိလာပါၿပီ။

အေစာႀကီးက

ထုိတစ္ေယာက္
သတိေပးသားပဲ

ေယာက္သည္
"ဟု

ဂ်ီလီယံ

မုခ်ေျပာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လုိအေျပာမခံႏုိင္ပါ။
ဂေရ႕စ္အီဗန္ႏွင့္
တေရတည္းေသာက္သည့္
စားေသာက္ခန္းမွ

ဆုိလွ်င္

အဆင္ေျပမည္။

ေက်ာင္းသူကေလး

ျပန္လာသည့္

ဆရာမ

မ်ားအေၾကာင္း

ဂေရ႕စ္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

တေျမတည္းေန
သူက

ပုိသိသည္။

တုိးတုိးကပ္

ၿပီး

ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာခ်င္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္သည္။ ဆရာမ၏ အခန္းထဲတြင္
ဆံုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္ ေျပာျပလုိက္၏။ ဆရာမက ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတ္လမ္း
ဆံုးသည္အထိ နား ေထာင္ေနသည္။ ၿပီးမွ " ဟုတ္ၿပီ၊ အဲဒါ ဆန္းသလား ဆရာ "
" ဟာ ဆရာမကလည္း ဗ်ာ၊ ေနာက္မေနစမ္းပါနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အႀကံဥာဏ္ေပး
ပါဦး၊ ကၽြန္ေတာ့္ေတာ့ ဘာ လုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ဘူး "
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" ကၽြန္မ ေနာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ဒါမ်ိဳးက ျဖစ္ေနက်ပဲဟာ၊ ေက်ာင္းသူနဲ႔
ဆရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာ ေက်ာင္းေပၚစကတည္းကပဲ။ ကဲ ... ထုိင္ပါဦး ဆရာရယ္၊
လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ပါဦး၊ ကၽြန္မ သြားယူေပး ပါ့မယ္"
လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ၾကၿပီးမွ ဆရာမ စကားဆက္သည္။
" ဒီေက်ာင္းမွာ အားကုိးေလာက္တဲ့ အမ်ိဳးသားဆရာ မ႐ွိတာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာခဲ့ၿပီ ဆရာ၊
အဘုိးႀကီးကေတာ့

ထားပါေတာ့။

ေရာက္လာတဲ့

ဆရာေတြ

မနည္းေတာ့ဘူး၊

လာလုိက္မွျဖင့္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းေတြခ်ည္းပဲ။ အ၀တ္အစားက ကပုိက႐ုိ၊ သြားေတာင္
မွန္မွန္ မတုိက္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြ၊

ဖိနပ္တုိက္ဖုိ႔ဆုိတာ

ေ၀လာေ၀း၊ စာသင္ေတာ့လည္း

ေပါက္တက္ကရ၊ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ဆရာျဖစ္ေအာင္ လာၾကသလဲ မသိဘူး။ သူတုိ႔ ၾကည့္
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ရတာ

ေက်ာင္းဆရာနဲ႔

မတူဘဲ

လြန္ခဲ့တဲ့

တစ္ပတ္ေလာက္က

ပစ္ထားတဲ့

စားႂကြင္းစားက်န္နဲ႔တူေန တယ္"
ေျပာရင္း ေျပာရင္း ဆရာမ စိတ္ပါလက္ပါ ျဖစ္လာပံုရသည္။ မတ္တတ္ထၿပီး
လမ္းေလွ်ာက္သည္။

လက္ကုိ

တင္းတင္းပုိက္လ်က္။

ကၽြန္ေတာ့္ေ႐ွ႕တြင္

ဖ်တ္ခနဲ

ရပ္လုိက္ၿပီး " အဲဒီမွာ မစၥတာ ရစ္ကီဘရိတ္၀ိတ္ဆုိတဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။
ဖိနပ္တုိက္ရေကာင္းမွန္း၊ အ၀တ္အစား ကုိ ေသေသသပ္သပ္ ၀တ္ရေကာင္းမန္း သိတဲ့
ဆရာေလ၊ မုတ္ဆိတ္ေန႔စဥ္ရိတ္ၿပီး သြားေတြကုိ ေဖြးေနေအာင္ တုိက္ထားတတ္တဲ့ဆရာ။
လည္စည္း လက္ကုိင္ပု၀ါက အစ အေရာင္အေသြး လုိက္ဖက္ေအာင္ ေ႐ြးတတ္ တဲ့ ဆရာ၊
သူက ေယာက္်ား ပီသတယ္၊ ႐ုပ္ေျဖာင့္တယ္။ ကဲ ... ဒီေတာ့ ခုလုိျဖစ္တာ ဘာဆန္းသလဲ
ဆရာ။
" ဆရာဟာ သူတုိ႔ အေဖေတြနဲ႔ေရာ၊ သူတုိ႔ ရပ္ကြက္ထဲက ကာလသားေတြနဲ႔ေရာ
သိပ္ျခားနားေနတယ္ေလ၊ ၿပီး ဆရာက သူတုိ႔ကုိ တေလးတစား ဆက္ဆံေတာ့ သူတုိ႔
ဆရာကုိ ခ်စ္ၾကတယ္၊ ခင္ၾကတယ္။ ကၽြန္မ အခ်ိန္ မွာ သူတုိ႔ ခ်က္ရင္း ျပဳတ္ရင္း
ဇာထုိးရင္း

ဆရာ့အေၾကာင္းပဲ

ဘယ္ခ်မ္းသာနဲ႔

ဆရာခ်င္း

ေျပာေနၾကတာ႐ွင့္။

မုိးမႊန္ေနတာပဲ၊

ဆရာက

နားၾကားျပင္းကုိ

ဘယ္လုိ၊
ကက္ယူေရာ

ဆရာက
...

"

ဆရာမ ေဂေရ႕စ္ ခုလုိ စိတ္လုိက္မာန္ပါ ေျပာသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးပါ။
" ဒီမယ္ ဆရာရစ္ကီ၊ ဒီေက်ာင္းမွာ ကၽြန္မ လုပ္လာတာ အႏွစ္ ၂၀ နီးပါး ႐ွိၿပီ၊
ကၽြန္မ

ဒီကေလးေတြေၾကာင္း

ေခ်းခါးအူမ

မက်န္သိတယ္။

ဆူရာံကုိ

သူတုိ႔

ကုိးကြယ္ၾကတာ အမွန္ပါ။ ဟုိေန႔ကေတာင္ ဆရာႀကီးက ေျပာ ေနေသးတယ္။ ဆရာ
ဘရိတ္၀ိတ္က ကေလးေတြကုိ အၾကင္နာနဲ႔၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံတာဘဲ၊
သိပ္ေအာင္ျမင္တာပဲတဲ့။ ပါမလာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ဆရာ စိတ္႐ွည္ဖုိ႔ပဲ လုိတယ္။
ေကာင္မေလး အေနနဲ႔က အ႐ြယ္ေရာက္ခါစေလ၊ ဆရာက သူ႔ရဲ႕ ပထမဆံုးေတြ႕ရတဲ့
သူရဲေကာင္းျဖစ္ေန တာကုိး၊ ဆရာ့ ဘက္က မွန္မွန္ကန္ကန္ ကုိင္တြယ္ရင္ ဒီကေလးမ
လမ္းမွန္ေပၚ ေရာက္သြားမွာပါ"
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ကၽြန္ေတာ္

မတ္တတ္ထရပ္သည္။

ဆရာမကုိ

ကၽြန္ေတာ္

အမ်ားႀကီး

ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လုိခ်င္သည္ထက္ ပုိၿပီးရလုိက္သည္ မဟုတ္ပါလား။
"

သိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ဆရာမ၊

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

အမ်ားႀကီး

အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္ "
ဆရာမက

ရယ္ၿပီး

-

"

ျပႆနာ႐ွိရင္

အန္တီဂေရ႕စ္ဆီ

အၿမဲတမ္း

လာေဆြးေႏြးပါကြယ္ " ဟု အ႐ႊန္းေဖာက္သည္။ အခန္းထဲမွ ထြက္မည့္ ဆဲဆဲတြင္
ထပ္ေျပာေသးသည္။
" ဂ်ီလီယံ ကေလးက သိပ္ေတာ္တာပဲ၊ ဆရာ သေဘာမက်ဘူးလား "
ကၽြန္ေတာ္

ဘာမွမေျပာဘဲ
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ပါမလာကေလး၏

လစ္ထြက္ခဲ့၏။

စိတ္လႈပ္႐ွားမႈေတြ

ဂ်ီလီယံ

ေပါက္ကဲြမလာခင္

ကုိ

အသာထားၿပီး

ထြက္ေပါက္

႐ွာေပးဖုိ႔

စဥ္းစားရဦးမည္။ ေနာက္တစ္ေန႔မွ စၿပီး ပါမလာ အခ်ိဳးေျပာင္းလာ၏။ မေက်နပ္ခ်က္
အခ်ိဳ႕ကုိ အန္ထုတ္လုိက္ရ၍ျဖစ္မည္။ ပံုမွန္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္လာ၏။ အက င္တန္းကုိလည္း
မွန္မွန္ ျပန္တက္၏။ ရံခါေတာ့ ခပ္ေတြေတြကေလး ျဖစ္ေနတတ္ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္
မၾကာခင္ ဒါေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္သက္သာရာ
ရေနသည္။
ဆရာႀကီးသည္
တုိးတက္မႈကုိ

ကၽြန္ေတာ့္အတန္းသုိ႔

စစ္ေဆးသည္။

သူ

မၾကာခဏ

အေက်နပ္ႀကီး

ေရာက္လာတတ္ၿပီး

ေက်နပ္ေန၏။

ကၽြန္ေတာ့္

တပည့္မ်ားသည္ ဆရာႀကီး ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရဲရင့္ သြက္လက္စြာ
ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကသည္။ မၾကာမီေရာက္လာေတာ့မည့္ အတန္းတင္ စာေမးပဲြႀကီး
ကုိ

သူတုိ႔တစ္ေတြ

ယံုၾကည္မႈ

အျပည့္ျဖင့္

ေစာင့္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါ၏။ေအာက္တုိဘာလ

တစ္မနက္တြင္ စုေ၀းပဲြၿပီးသည္ႏွင့္ ဆရာႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူ႔႐ံုးခန္းထဲ လာခဲ့ဖုိ႔ ေခၚ
သည္။ ဆရာႀကီး၏ မ်က္ႏွာမွာ ညိဳမိႈင္းေန၏။ မေန႔ညက ပက္ထရစ္ဖာမင္ ဓားထုိးမႈျဖင့္
ရဲက

ဖမ္းထားေၾကာင္း

ေမာင္းခ်ဓားျဖင့္

ဆီးေျပာသည္။

ထုိးျခင္းျဖစ္၏။

ရန္ျဖစ္ရာမွ

တစ္ဖက္က

တျခားလူငယ္တစ္ေယာက္

အထုိး

ခံရသည့္

ကုိ

ေက်ာင္းသားမွာ

မစၥဖီးလစ္အတန္းမွ ျဖစ္ၿပီး အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆး႐ံုတင္ လုိကရ
္ သည္ ဆုိ၏။ ဖာမင္ကုိ
ရမန္တစ္ပတ္

ခ်ဳပ္ထားၿပီး

ကေလးသူငယ္

တရား႐ံုးတြင္

တနလၤာေန႔မွာ

အမႈစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီေန႔က ၾကာသပေတးေန႔။ ဆရာႀကီးက ဖာမင္၏
အက်င့္စာရိတၱ၊ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္၀င္စားမႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ ကုိပါ အစီရင္ခံစာ
တင္ဖုိ႔ေျပာသည္။
" အမႈက ေတာ္ေတာ္ႀကီးမယ္ ထင္တယ္ ဆရာႀကီး "
"

ႀကီးတာေပါ့၊

ေတာ္ေတာ္ျပင္းတယ္၊

ဆရာ

ထင္တာထက္

ၿပီးေတာ့

ကုိ

ႀကီးေသးတယ္၊

တစ္ေက်ာင္းတည္းက

ဒဏ္ရာက

ေက်ာင္းေနဖက္ခ်င္း

ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ နဂုိကမွ ဂရင္းစလိတ္ကုိ တရားသူႀကီးက အထင္ မႀကီးရတဲ့ အထဲ ခုလုိ
ျဖစ္ေတာ့ ဆရာ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ " ဆရာတုိ႔ ေက်ာင္းက စည္းကမ္းထိန္းသိမး္ ပံုမ်ိဳးကုိ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက

လူေတြ

မၾကာခဏ

ေ၀ဖန္ၾကတယ္ေလ၊

ဘယ္ေလာက္ထိ
စာမ်က္ႏွာ-89

ေျပာသလဲဆုိရင္ ဆရာတုိ႔ေက်ာင္းဟာ ဆုိးသြမ္းလူငယ္ ေမြးျမဴေရးစခန္းတဲ့၊ ဒီၾကား ထဲဒီ
အမႈျဖစ္ေတာ့ လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ထုိးစရာ ျဖစ္သြားတာေပါ့ "
" သူတုိ႔ ဒီေက်ာင္း ကုိ လာမၾကည့္ဖူးဘူးလား ဆရာႀကီး "
"

သူတုိ႔ထဲက

တစ္ေယာက္တေလေတာ့

အဓိပၸာယ္ေကာက္ေတာ့

မလဲြနဲ႔ေနာ္၊

တျခားကိစၥနဲ႔

ဒီေက်ာင္းေပၚမွာ

လာဖူးပါတယ္။

သူတုိ႔ျမင္တဲ့

အျမင္နဲ႔

တရားဥပေဒေရးရာနဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ဘူး။ အဲ တစ္ခု႐ွိတယ္၊ ဆရာတုိ႔ အေပၚမွာ ဒါထက္
အျမင္ၾကည္လင္ရင္ေတာ့ အပံုႀကီး ပုိေကာင္းတာေပါ့ေလ၊ သူတုိ႔ နားလည္ထားေစခ်င္
တာက

ဆရာတုိ႔

ေက်ာင္းဟာ

ဆုိးသြမ္းလူငယ္ေမြးထုတ္တဲ့

ဌာနမဟုတ္ဘဲ

ဆုိးသြမ္းလူငယ္ျဖစ္မယ့္ ဆဲဆဲ ကေလး ေတြကုိ ျဖတ္လမ္းနည္းနဲ႔ ထိန္းေနတယ္ဆုိတဲ့
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အခ်က္ပဲ "
" ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိ အကူအညီေပးရမလဲ ဆရာႀကီး"
" ဆရာေတာ့ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ရမယ္ မထင္ဘူး "
"

သူ႔မိဘေတြဆီ

တစ္ေခါက္ေလာက္သြားၿပီး

အားေပးစကားေျပာရင္ေကာ

ဆရာႀကီး " ဆရာႀကီးက ခဏ ေတြစဥ္းစားေနၿပီးမွ - " အင္း သြားတဲ့အတြက္ အက်ိဳးေတာ့
မယုတ္ႏုိင္ပါဘူး၊ သြားခ်င္သြားေလ၊ ဆရာ စာတစ္ေစာင္ ေရးေပး လုိက္မယ္၊ သြားတဲ့အခါ
ယူသြားေပါ့ " ဆရႀကီး ႐ံုးခန္းမွ ျပန္လာခဲ့သည္။ သူတုိ႔အားလံုးေခါင္းငံု႔ၿပီး ေရးခၽြတ္
ေနၾက၏။ ဖာမင္အေၾကာင္း သူတို႔ ၾကားၿပီး ျဖစ္ဟန္တူသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္သူမွ
စကားမစၾက။

ကၽြန္ေတာ္

အစီရင္ခံစာ

ထုိင္ေရးသည္။

ဖာမင္၏

အရည္အခ်င္းကုိ

အေလးအနက္ျပဳၿပီး ေရးသည္။ ခ်ဲ႕ကား ၿပီး သာသာထုိးထုိး ေရးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။
ဖာမင္သည္

လူေကာင္းကေလး

ျဖစ္ပါသည္။

စာေတာ္သည္။

ဥာဏ္ထက္သည္။

အားလံုးႏွင့္ အဆင္ေျပသည္။ ဒဏ္ရာရသြားသည့္ ေဘာ္ဘီ အဲလစ္မွာ ၁၃ ႏွစ္သား
လူဆုိးကေလးျဖစ္၏။ သူ႔ကုိယ္သူ ဗုိလ္တင္ေျမႇာက္ကာ သူ႔ထက္ အငယ္ကေလးေတြကုိ
အၿမဲတမ္း အႏုိင္က်င့္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္း သိ႐ွိရပါသည္။ ဖာမင္အေနျဖင့္ ဓားကုိ
အသံုးျပဳျခင္းအတြက္

ကၽြန္ေတာ္

မျငင္းႏုိင္ေသာ္လည္း

သူ႔ကုိယ္သူ

ကာကြယ္သည့္

အေနျဖင့္သာ သံုးျခင္းျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ေန၏။
ေန႔လယ္စာ
ဖာမင့္မိဘေတြႏွင့္

စားခ်ိန္တင
ြ ္

ဂ်ီလီယံကုိ

သြားေတြ႕လွ်င္

အက်ိဳးအေၾကာင္း

သူပါလိုက္မည္ဟု

ေျပာျပလုိက္သည္။

ဆုိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ေရာက္သြားေတာ့ ဖာမင့္အေမက တံခါးလာဖြင့္ေပးသည္။ အမ်ိဳးသမီး၏ မ်က္ႏွာမွာ ငုိထား
သျဖင့္ အစ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေသေသသပ္သပ္ ဧည့္ခန္း ခပ္ငယ္ငယ္ကေလးထဲ
ေခၚသြားၿပီး ေနရာေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မိတ္ဆက္ ရသည္။ သူတုိ႔မိသားစုက အလားတူ တံု႔ျပန္ပါသည္။ ဖာမင္၏
အေဖႏွင့္ အေမအျပင္ အဘြားႏွင့္ ပါ ေတြ႕ခ ဲ့ရသည္။ အားလံုးေသာကေရာက္ေနၾကပံု။
မစၥတာဖာမင္က ဆရာႀကီး၏ စာကုိ ဖတ္ၿပီး ခုလုိ အားေပးသည့္အတြက္ မိသားစုအေနျဖင့္
ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ေျပာေပးဖုိ႔မွာၾကားသည္။ ၿပီးမွ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေျပာျပ႐ွာသည္။
မေအႀကီးႏွင့္ အဘြားလုပ္သူက နံေဘး မွ တ႐ႈပ္႐ႈပ္ ငုိလ်က္။ အခင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ဓားမွာ
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ဘြားဘြားဖာမင္၏

ဓားျဖစ္သည္။

ရက္ကန္းခတ္ရာတြင္

ပုိးခ်ည္မွ်င္

အျမတ္တႏုိးထားသည့္
ကေလးမ်ားကုိ

ပစၥည္းလည္း

ျဖတ္သည့္ဓားျဖစ္သည္။

ျဖစ္၏။
ဓားကုိ

ဘြားဘြားက အၿမဲ ျမေန ေအာင္ ေသြးထားေလ့ ႐ွိသည္။ လမ္းထိပ္ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္တြင္
ဓားေသြးဖုိ႔ တာ၀န္ယူရသူက ပက္ထရစ္ဖာမင္။
ျပႆနာျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကတၱီပါအိတ္ႏွင့္ ဓားကေလးကုိ ဖာမင္က ေဘာ္ဘီအား
ထုတ္ႂကြားမိသည္။ ေဘာ္ဘီက ကုိင္ၾကည့္ဖုိ႔ ေတာင္းေတာ့ ဖာမင္က အကုိင္မခံဘဲ
ျပန္သိမ္းသည္။ သည္မွ စၿပီး အျငင္းပြားကာ ေဘာ္ဘီ အတင္းလုသည္။ ေဘာ္ဘီမွာ
ဖာမင္ထက္ ဗလေကာင္းသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္ဖုိ႔လည္း ၀န္ေလးသူ မဟုတ္။
လုရင္း လုရင္း ကတၱီပါ ဓားအိတက
္ ေလး ေၾကမြသြားသည္။ ဓားကုိ လက္ထဲက မလႊတ္ဘဲ
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ဖာမင္က ဆုပ္ကုိင္ ထား၏။ တစ္ဖက္က အတင္းၾကမ္းလာေတာ့ ဖာမင္ ေဆာင့္ထုိး
ထည့္လုိက္သည္။ သူ႔လက္ကုိလည္း ဓား႐ွသြားေသးသည္။
ေဘာ္ဘီ့ေအာ္သံ
အလန္႔တၾကားျဖစ္ကာ

ၾကားၿပီး
အိမ္သုိ႔

ေသြးေတြ
ျပန္

စီးက်လာတာ

ေျပးလာခဲ့သည္။

ျမင္မွ

လက္မွ

ဖာမင္လည္း

ဒဏ္ရာကလည္း

ေသြးေတြက်ကာ ကတုန္ကယင္ ျဖစ္ေန၏။ ဖေလ လုပ္သူ ဖာမင္ က လမ္းထိပ္မွ
ေဆးခန္းကုိ ေခၚသြားကာ ဒဏ္ရာကုိ ပတ္တီးစည္းေပးၿပီးမွ ရဲဌာနသုိ႔ ေခၚသြားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာရသြားသည့္

ေဘာ္ဘီအဲ

လစ္ကုိမူ

အနားေရာက္လာသည့္

ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးက ေဆး႐ံု ပုိ႔ေပးသည္။ ဆုိ၏။ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္
႐ွိၾကည့္ မိသားစုကေလးမွာ တုနလ
္ ႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားလ်က္ ႐ွိ၏။ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာင္းမွ
ဆရာမ်ားလည္း မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ပက္ထရစ္ဖာမင္မွာ လိမၼာ
ေရးျခား႐ွိသည့္

ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္၍

အကူေပးပါမည့္

အေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္
အားေပး

တတ္ႏုိင္သမွ်
စကားေျပာသည္။

ဂ်ီလီယံကလည္း ၀ုိင္း၀န္း အားေပးေဖာ္ရ၍ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာရပါသည္။ မိန္းမလွကေလး
တစ္ေယာက္က သူတုိ႔ ဘာသာ စကားျဖစ္သည့္ ေရ၀တီ စကားျဖင့္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ
ေျပာျခင္းျဖစ္၍ ဂ်ီလီယံ ပါလာသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ မ်ားစြာ ခရီးေရာက္ေနသည္။
လူမႈေရး

ထူးခၽြန္ဆုကုိ

မွန္းၿပီး

သည္မိန္းကေလးက

အကူအညီေပးေနျခင္း

မဟုတ္ပါ။ ဂ်ီလီယံသည္ ပင္ကုိ အားျဖင့္ ႐ုိးသားျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖဴစင္ေသာ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ တရားခြင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္
သြားေရာက္ နားေထာင္လုိေၾကာင္း ဆရာႀကီးထံ ခြင့္ပန္ လုိက္သည္။ ဥမမည္ စာမေျမာက္
အ႐ြယ္ကေလးေတြ တရားခြင္တြင္ တရားခံဘ၀ျဖင့္ သူတုိ႔အ႐ြယ္ႏွင့္မမွ် သည့္တရားပေဒ
တည္းဟူေသာ အေလ်ာ့အတင္းမ႐ွိ တရားစီရင္ေရး စက္ယႏၱရားႀကီးကုိ မည္သုိ႔ မည္ပံုမ်ား
ရင္ဆုိင္ၾကမည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမွတ္သားလုိပါသည္။
တနလၤာေန႔

မနက္

၁၀

နာရီတြင္

တရား႐ံုးသုိ႔

ကၽြန္ေတာ္

ေရာက္သည္။

ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ကေလးသူငယ္ ေတြ၊ မိဘေတြ ႏွင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ကေလးေတြမွာ ေက်ာင္းသား အဟုတ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာက္ထြင္းမႈ။
ခုိးယူမႈ၊

မိန္းကေလးမ်ားအား

အၾကမ္းပတမ္းျပဳမႈေတြ

မ်ားျပားေၾကာင္း

သိရသည္။
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ကၽြန္ေတာ္က

ရဲအရာ႐ွိမ်ားကုိ

၀င္ခြင့္ေတာင္းသည္။

ဖာမင္

လာရင္းကိစၥေျပာၿပီး

ကုိ

ဆုိင္ရာ

သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူ

တရား႐ံုးခန္းထဲသုိ႔

႐ံုးခန္းေထာင့္တြင္

ေတြ႕ရ၏။

သူႏွင့္႐ြယ္တူ တရားခံ ကေလးမ်ားမွာ ဘာကုိမွ ဂ႐ုမစုိက္သလုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးပင္။
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ တပည့္ကေလးဖာမင္မွာ သူ႔မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ညိဴးငယ္ေန႐ွာသည္။
တရား႐ံုးခန္းမွာလံုး၀ ခမ္းခမ္းနားနား မ႐ွိပါ။ တရား႐ံုးခန္းႏွင့္ မတူပါ။ ေလးေထာင့္
အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းကေလး

အလယ္တြင္

ခပ္စုတ္စုတ္

စားပဲခ
ြ င္း

လႊမ္းထားသည့္

ေခါက္စားပဲြမ်ား ခ်ထား၏။ စားပဲြသံုးဖက္မွာ ကုလား ထုိင္ေတြ ခ်ထားၿပီး တစ္ဖက္တြင္
မိဘႏွင့္

အုပ္ထိန္းသူမ်ား

ထုိင္ရန္

ခံုတန္း႐ွည္မ်ား

ခ်ထားေပးသည္။

အမ်ိဳးသား
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တစ္ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ ပါ၀င္သည့္ တရားေရးအဖြဲ႕ ေနရာယူလုိက္ၾက
သည္။

စားပဲြ

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္

ေ႐ွ႕ဖက္စာေရးႏွင့္

ဘီလစ္စာေရးႀကီးက

ေနရာယူသည္။ ကေလးသူငယ္ မ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း
႐ံုးခန္းတြင္းသုိ႔

၀င္လာၾက၏။

ျပည္သူ႔ရဲ

အမ်ိဳးသမီး၊

အမ်ိဳးသား

၀န္ထမ္းမ်ားလည္း

တံခါး၀တြင္ စုၿပံဳ ရပ္ေနၾကသည္။ ပထမဆံုး ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ အမႈမွာ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္
ပါးအုိ႔နီနီႏွင့္ ကေလးမတစ္ေယာက္၏ အမႈ။
ကုိယ္ခႏၶာ ထြားက်ိဳင္းဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ဂ်စ္ကန္ကန္ အမူအရာျဖင့္။ ခပ္ငယ္ငယ္ အမ်ိဳးသမီး
ရဲတစ္ေယာက္ ေ႐ွ႕ထြက္ လာၿပီး စဲြခ်က္ကုိ အနိမ့္အျမင့္ မ႐ွိသည့္ ေလသံျဖင့္ ဖတ္ျပသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားနာစစ္ ေဆးသည့္ အမႈျဖစ္သည္။ ကေလးမ၏ ေနာက္ေၾကာင္း
ရာဇ၀င္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ ရဲက ထိန္းသိမ္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စဲြခ်က္တြင္
ကာယိေႁႏၵမဲ့မႈေၾကာင့္ အၾကင္ မိန္းကေလးအား အထိန္းအသိမ္း အေစာင့အေ႐ွာက္ႏွင့္
ထားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
လူငယ္

လူ႐ြယ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ

လက္ခံၿပီး

ကုိယ္၀န္႐ွိလာသည့္အခါ

ကေလးအေဖကုိ ကာယကံ႐ွင္ မိန္းကေလးကုိယ္တုိင္ မသိေတာ့ဟု ဆုိ၏။ စဲြခ်က္ တြင္
မိန္းကေလး၏

ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္မ်ားကုိ

အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားခံ

မိန္းကေလးသည္ ႏႈတ္ခမ္းကုိ တင္းတင္းေစ့ကာ နားေထာင္ေန၏။ အ႐ြယ္ငယ္ေသာ္လည္း
စဲြခ်က္ကုိ

ေဖာ္ျပေနသည့္

ရဲ

အမ်ိဳးသမီးထက္

အေတြ႕အႀကံဳ

ရင္က်က္ေနပံု။

၁၄

ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ မိခင္ေလာင္း ျဖစ္ေနသည့္ မိန္းကေလး။ ဆင္းရဲမဲြေတျခင္းႏွင့္ အသိဥာဏ္
နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေတာင့္သား ထုိင္ေနသည့္ အေဒၚလုပ္သူက
ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္သည့္ အမူအရာကုိ ျပေန၏။ စဲြခ်က္ထဲက စကားလံုးမ်ားကုိ ကေလးမ နား
လည္ဟန္မတူ။ စိတ္၀င္စားပံုလည္း မရ။ ဤသုိ႔ အမ်ားျပည္သူ နားမလည္ႏုိင္သည့္
စကားလံုးမ်ားကုိ သံုးႏႈန္း ျခင္းကပင္ တရား႐ံုးမ်ား၏ အစဥ္အလာ ျဖစ္ေနသည္ထင္၏။
အမႈ၏

ေခါင္းစဥ္ကုိပင္

နားလည္လြယ္ေအာင္
တရားသူႀကီးက

ၾကည့္ပါ။

သည့္ထက္

"

ကာယိေႁႏၵမဲ့မႈ

လြယ္သည့္

စိတ္မခ်မ္းသာစရာေကာင္းသည့္

စကားလံုး
အမႈကုိ

"

တဲ့။

ကေလးေတြ

မ႐ွိၾကေလေရာ့သလား။
ၾကားနာၿပီး

နံေဘးမွ

အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တီးတုိး တုိင္ ပင္ေနသည္။ ၿပီးေတာ့ တရားခံ ကေလးမကုိ ၾကင္နာစြာ
ေမးသည္။
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" ခု ဖတ္ျပသြားတာေတြ အားလံုး ကေလးမ နားလည္ရဲ႕လားကြယ္ "
" ဟုတ္ကဲ့ "
" မင္းမွာ ဘာမ်ား ေျပာစရာ ႐ွိေသးလဲ "
" ဘာမွ မ႐ွိပါဘူး "
" မင္း ဒီလုိလုပ္တဲ့အတြက္ မင္းအေဒၚ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ဆင္းရဲရတယ္ဆုိတာ
မင္း သေဘာေပါက္ ရဲ႕လား"
ကေလးမ က ပခံုးတြန္႔႐ံု တြန္႔ျပသည္။ သူ႔အေဒၚ ဘာျဖစ္ေနေန စိတ္မ၀င္စားဟန္။
တရားသူႀကီးမင္းက ရဲ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ကုိ ကေလးမ၏ ေက်ာင္းေထာက္ခံစာကုိ
ဖတ္ျပခုိင္းသည္။

စာႀကိဳးစားေၾကာင္း၊

ဥာဏ္ေကာင္းေၾကာင္း၊

အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္
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သဟဇာတျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား ေက်ာင္း ေထာက္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာင္ခ်က္
အဆင့္လည္း ျမင့္သည္။ ေက်ာင္းတက္လည္း မွန္သည္။ သည္မွ်ႏွင့္ လံုေလာက္သည္ဟု
ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါ။ သူ႔လိပ
ု င္ စာေတာ္သည့္၊ အဆင့္ျမင့္သည့္ ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းထဲမွ
တပည့္ကေလးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္မိပါသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သူတုိ႔ဘ၀ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ဘယ္ေလာက္ထိ

သိႏုိင္ပါမည္လဲ။

သူတုိ႔

အလြန္မတန္

ဂုဏ္

ယူ၀င့္ႂကြားသည့္

အပ်ိဳေဘာ္၀င္စ သူတုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေတြကုိ သူတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္
ၾကပံုကုိ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

အားက်ေစသည့္

မသိႏုိင္ပါ။

အက်င့္ပ်က္

သူတုိ႔ကုိ

မိန္းမေတြ၊

စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းသည့္
ေပါ့ေပါ့ေန

သုိ႔မဟုတ္

ေပါ့ေပါ့စားေတြ

သူတုိ႔

ပတ္၀န္းက်င္မွာ မ႐ွိဘဲေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္သည္အထိ
ကၽြန္ေတာ္ မည္သုိ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္ပါမည္နည္း။
ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ေ႐ွ႕မွ
မိန္းကေလးကဲ့သုိ႔ပင္ ေရတိမ္ နစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္မွ ႐ုန္းထြက္ၿပီး
အပ်ိဳဘ၀ကုိ လံုးလံုး၀င္ေတာ့မည့္ သူကေလး တုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ အေျပာင္းအလဲကုိ မည္သုိ႔
သိႏုိင္ပါမည္လဲ။ သည္ေန႔ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ႐ွိေနၿပီး အေၾကာင္းမလွသျဖင့္ မနက္ျဖန္
အလုပ္ခြင္ ၀င္ၾကရမည့္ သူကေလးမ်ားအတြက္ ကေလးဘ၀ ဘယ္မွာ ဆံုးၿပီး လူႀကီးဘ၀
ဘယ္မွာ စသည္ကုိ ဘယ္သူေထာက္ျပႏုိင္ပါမည္လဲ။ ကုိယ့္၀မ္းစာ ကုိယ္႐ွာစားႏုိင္သည့္
အ႐ြယ္ေရာက္လွ်င္

ဘာေၾကာင့္

သူတုိ႔ကုိ

အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအျဖစ္

အသိအမွတ္

မျပဳႏုိင္ရမည္လ၊ဲ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားလုိ ဘာေၾကာင့္ ျပဳမူခြင့္ မ႐ွိျခင္းလဲ။ သမုိင္း၊
ပထ၀ီ၀င္၊

သခ်ၤာႏွင့္

လံုေလာက္ေနၿပီလား။

ဘာသာေရး

သင္ခန္းစာမ်ားကုိ

ကၽြန္ေတာ္သည္

သင္ၾကားေပးေနၾက၏။

တပည့္မ်ားႏွင့္

အတန္းထဲတြင္

ဒါနဲ႔

လူ႔ဘ၀

အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔အ႐ြယ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ႏုနယ္မႈကုိ
ေထာက္ၿပီး

အရိပ္အႁမြတ္မွ်သာ

ေျပာလုိ႔ျဖစ္သည့္

ကိစၥ

မ်ား႐ွိပါသည္။

ဥပမာ

ဂရာ၀ါသကိစၥ။ သူတုိ႔ကုိ နိမိတ္ပံုေလာက္ျဖင့္သာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သည္
ၾကားထဲမွပင္

ကၽြန္ေတာ့္

သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ

သူတုိ႔

တလဲြအဓိပၸာယ္

ဖြင့္မည္ကုိ

စုိးရိမ္ေနရပါေသးသည္။
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" ကဲ ကေလးမ၊ မင္းအေဒၚက မင္းကုိ ျပန္ေခၚဖုိ႔ အေျခအေန မ႐ွိဘူး၊ ဒီေတာ့ မင္း
ေမြးဖြားၿပီးတဲ့အထိ
ဟုတ္ၿပီလား

အမ်ိဳးသမီး

"

ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဂဟာမွာ

တရားသူႀကီး

လုပ္သူက

တကယ့္

မင္းကုိ

ထားေပးမယ္။

ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္လုိ

စိတ္ထိခုိက္စာြ ေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။ အေတြ႕ အႀကံဳရင့္က်က္လွၿပီျဖစ္၍ တရားသူႀကီးသည္
မထီမဲ့ျမင္

ကေလးမ၏

ဗဟိဒၶသ႑ာန္

ေနာက္ကြယ္မွ

အားငယ္ျခင္း၊

ေၾကာက္႐ံြ႕ထိတ္လန္႔ျခင္း စသည့္ အဇၥ်တၱကုိ ထုိးေဖာက္ျမင္ေနဟန္တူပါသည္။ စင္စစ္
သည္ကေလးမ၏ ျပစ္မႈမွာ ေလာကအေၾကာင္း ဘာမွမသိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အမ်ိဳးသမီး
အေစာင့္

အေ႐ွာက္ေတြ

ၿခံရံလ်က္

ကေလးမကုိ

ခ်က္ခ်င္း

တဲြေခၚသြားသည္။

အမႈေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္စစ္ေဆးၿပီးမွ ဖာမင္ အလွည့္သုိ႔ ေရာက္သည္။ မိဘေတြေ႐ွ႕မွ
ေခါင္းငုိက္စုိက္ ခ်ၿပီး ဖာမင္ ၀င္လာသည္။ ညာဘက္ လက္ကုိ သုိင္းႀကိဳးဆုိင္းလ်က္။
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ရဲသားတစ္ေယာက္ စဲခ
ြ ်က္ကုိ ဖတ္ျပသည္။ သူ ဖတ္ေနပံုက ဘာသာမ်ိဳးျခား စာစကားကုိ
ဖတ္ၾကားေနသည့္ အလား။ ေနာက္ဆံုးမွ အဓိက စဲြခ်က္မ်ားကုိ တန္းစီ ခ်ျပသြားသည္။
တစ္ ။

။ အသြား ၈ လက္မ႐ွိသည့္ ေသေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လက္နက္ကုိ

ကုိင္ေဆာင္ျခင္းကိစၥ၊
ႏွစ္ ။

။ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အနာတရျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူျခင္း။

သံုး ။

။ တမင္တကာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အနာတရ ျဖစ္ေစျခင္း။

ဓားကေလးကုိ
ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္

႐ံုးေတာ္တြင္
ဘာမွ

သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္

အျပစ္မ႐ွိသည့္

ခ်စ္စရာ

တင္ျပထားသည္။

အရာ၀တၳဳကေလးအျဖစ္သာ

ျမင္ေနမိပါသည္။ ေဘာ္ဘီ ဒဏ္ရာရပံုကုိ ရဲသားက အေသးစိတ္ ဖတ္ျပေတာ့ ဖာမင့္
မ်က္ႏွာကေလး ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္သြားသည္။ စာေရးႀကီးက ရဲသားကုိ မၾကာ ခဏ
ၾကားျဖတ္ေမးသည္။ ဖာမင္၏ ေက်ာင္းေထာက္ခံစာႏွင့္ စဲြခ်က္မိတၱဴမ်ားကုိ ႐ံုးေတာ္သုိ႔
တင္ေပးလုိက္သည္။
" ဒီကေလးဟာ အရင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသလား "
တရားသူႀကီးက ေမးေတာ့ အမႈလုိက္ ရဲအရာ႐ွိ တစ္ေယာက္က ထ ေျဖသည္။
"

မက်ဴးလြန္ဖူးပါဘူး

ခင္ဗ်ာ။

ဒဏ္ရာ

ရသြားတဲ့

သူငယ္ကေတာ့

က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူ႔အေမကုိ မီးဖုတ္ ထားတဲ့ သံခၽြန္နဲ႔ ထုိးတဲ့ သူငယ္ပါ။ သူ႔ကုိ
တစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ ေနဖုိ႔ ႐ံုးေတာ္က အမိန္႔ခ်မွတ္ထား ပါတယ္ ခင္ဗ် "
" သူ ေဆး႐ံုမာွ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေနရမတဲ့လဲ "
" ေျခာက္ပတ္ေလာက္ ကုရမယ္လုိ႔ ဆရာ၀န္ေတြက ခန္႔မွန္းပါတယ္ ခင္ဗ် "
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ "
တရားသူႀကီးက

ဖာမင့္ဘက္ကုိ

လွမ္းၾကည့္လုိက္၏။

ဖာမင္ကေလးသည္

ဒူးေခြက်သြားမတတ္ ျဖစ္သြား သည္။
" မင္းစဲြခ်က္က သိပ္ျပင္းထန္တယ္ သူငယ္၊ သိပ္ကံေကာင္းလုိ႔သာ ဒီထက္
မဆုိးတာ၊

ေဆးစာအရ

ဒါထက္

နည္းနည္း

ကေလး

အထဲ၀င္သြားရင္

ဒီထက္

နည္းနည္းကေလး အားစုိက္လုိက္ရင္ ဒီေန႔ မင္းဟာ လူသတ္ သမားျဖစ္ေနၿပီကြယ္ "
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ဖာမင္ကေလးမွာ

ျမင္သာေအာင္ပင္

တုန္တုန္

ယင္ယင္

ျဖစ္လာသည္။

ရဲသားတစ္ေယာက္က သူ႔အနား တုိး သြားၿပီ " တရားသူႀကီးမင္း ခင္ဗ်ား၊ သူ႔ကုိ ကုလားထုိင္ေပးဖုိ႔ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါသလား ခင္ဗ်ာ "
"

ေပးလုိက္ပါ။

ေပးလုိက္ပါ။

ထုိင္ပါေစ

"

ဟု

ေအးစက္စက္အသံျဖင့္

လုိက္ေလ်ာသည္။ တရားသူႀကီးမင္းက နံေဘးမွ အမ်ိဳးသမီး တရားေရး အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္
ေခါင္းခ်င္း႐ုိက္ျပန္၏။ ၿပီးေတာ့ စားပဲြေပၚက ဓားကေလးကုိ ေကာက္ကုိင္ ၾကည့္သည္။
"

က်ဳပ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ

ဒီလုိလက္နက္မ်ိဳးနဲ႔

ဒီလုိ

ျပစ္မႈမ်ိဳး

က်ဴးလြန္တာကုိ

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ၾကတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီလုိ လူ႔အသက္ကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့
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လက္နက္မ်ိဳး ထုတ္လပ
ု ္ေရာင္းခ်မႈကုိ လံုး၀ ပိတ္ပစ္ သင့္တယ္။ ဒီလက္နက္မ်ိဳးဟာ ဘာမွ
အသိဥာဏ္မ႐ွိတဲ့ မုိက္႐ူးရဲ ကေလးေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာဆုိရင္ ပုိၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္ "
ၾကားနာသူေတြ ေတြးေတာစဥ္းစားခ်ိန္ ရရန္ အခ်ိန္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ တရားသူႀကီးက
ေခတၱ ရပ္ထား လုိက္သည္။
" မေပါက္ကဲြေသးတဲ့ ဗံုးတစ္လံုးကုိ ကေလးလက္ထဲ ေဆာ့ဖို႕ ေပးထားတဲ့ မိဘကုိ
က်ဳပ္တုိပ

ျပင္းျပင္းထန္

ထန္

႐ႈတ္ခ်

ရလိမ့္မယ္၊

က်ဳပ္တုိ႔

ဆင္ျခင္တံု

တရားနဲ႔

တြက္ၾကည့္လုိ႔ရတယ္၊ ဒီလုိ ပစၥည္းကေလးဟာ ... "
တရားသူႀကီးက

လက္ထဲမွ

ဓားကေလးကုိ

ေမာင္းႏွိပ္လုိက္သည္။

၈

လက္မ႐ွည္သည့္ သံမဏိအသြား ကေလး လက္ခနဲ ခုန္ထြက္လာသည္။
" ေဟာဒီလုိ ပစၥည္းကေလးဟာ ခုတင္က က်ဳပ္ေျပာတဲ့ ကေလးလက္ထဲက ဗံုးလုိပဲ
အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။
ဟုိတစ္ေယာက္ရဲ႕

ဒီ

လက္နက္ကေလးကုိ

အသက္တစ္ေခ်ာင္း

ဒီထက္မ်ားတဲ့

ပစ္လုိက္ရၿပီး၊

အားနဲ႔သံုးလုိက္ရင္

၀ုိင္းငုိလုိ႔လည္း

ျပန္႐ွင္လာမွာ

မဟုတ္ေတာ့ဘူး "
အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနား မလွပသည့္ အခန္းကေလး မဟုတ္ေတာ့ေပ။
ေအာင္ျမင္ ေလးနက္သည့္ အသံသည္ ၾသဇာအာဏာ အျပည့္ျဖင့္ နိမ့္လုိက္ျမင့္လုိက္
ေပၚထြက္ေန၏။ တရားဥပေဒ၏ ဂုဏ္သတၱိသည္ ခြန္ႏွင့္အားႏွင့္ လႊမ္းမုိးလာ၏။
" ႐ံုးေတာ္အေနနဲ႔ ဒီသူငယ္နဲ႔ သူ႔မိဘေတြရဲ႕ ထြက္ခ်က္ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးပါၿပီ၊
ဒီဓားကေလးကုိ

လက္နက္

အျဖစ္

ယူေဆာင္သြားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း

႐ံုးေတာ္က

သံသယကင္းကင္းနဲ႔ ယံုၾကည္လက္ခံပါတယ္။ လူႀကီး ေတြက ခုိင္းလုိ႔ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္ ကုိ
ေသြးဖုိ႔ ယူသြားတာပဲ၊ ဘာမွ ထူးဆန္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး၊ ခါတုိင္း လည္း ဒီကေလး ကုိ
ခုိင္းေနက်ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါေတာ့ အလြန္႔အလြန္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြ ျဖစ္လာတယ္။
" ဘယ္သူမဆုိ အႏၱရာယ္ျပဳခံရရင္၊ အထူးသျဖင့္ ကုိယ့္ထက္ ခြန္အားႀကီးမားသူရဲ႕
ရန္ျပဳခံရရင္

ထိတ္လန္႔

ခုခံတတ္ၾကတာ

ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္နဲ႔

ဓမၼတာပါပဲ။

လက္လွမ္းမွီရာ

ဒီသူငယ္ဟာလည္း

ဒီ

လက္နက္ကုိ
အတုိင္းပဲ။

ဆဲြၿပီး
သူ႔ထက္

အားေကာင္းေမာင္းသန္ တစ္ေယာက္ကုိ သတ္ပုတ္ ခုခံရာကေန ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ႐ွိဘဲ
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ကာကြယ္မိရာက လက္လြန္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။
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"

က်ဳပ္

ေမာင္ရင့္ကုိ

သတိေပးခ်င္တယ္

ပက္ထရစ္၊

ေနာင္ကုိ

ဘယ္လုိ

လက္နက္မ်ိဳးကုိမွ ေမာင္ရင္ မကုိင္ ပါနဲ႔။ ေမာင္ရင္ ကုိယ္တုိင္ေရာ၊ ေမာင့္ရင့္ မိဘေတြေရာ
ဒီအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကတာဟာ သင္ခန္းစာယူဖုိ႔
အေကာင္းဆံုး အခ်က္ပဲ "
တရားသူႀကီးမင္းသည္
ေက်ာင္းနာမည္ကုိ

ထုတ္ေဖာ္

ရည္ညႊန္းေနေၾကာင္း
ျပင္းထန္လာသည္။
သေရာ္သည္။

လြတ္လပ္စြာ

သည္စနစ္ကုိ

က်င့္သံုးေနေၾကာင္း၊
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ေၾကညာျခင္း

သိသာပါသည္။
"

ေက်ာင္းဘက္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

မျပဳေသာ္လည္း

ဂရင္းစလိတ္

ကုိ

သူ႔ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြက

တျဖည္းျဖည္း

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ"ကုိ

အျပတ္အသတ္

သည္နယ္ေျမထဲက
ေက်ာင္းမ်ိဳးေတြ

သည္လုိ

လွည့္လာသည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္

ကလူေသာ့

လူသြမ္း

လူသရမ္း

ကေလးေတြ ေမြးထုတ္ေနေၾကာင္း၊ သည္လုိေက်ာင္းမွ စိတ္ကူးယဥ္သမား မ်ားသည္
လူငယ္မ်ား၏

အက်ိဳးထက္

အျပစ္ကို

ဦးတည္ေနၾကေၾကာင္း၊

သူငယ္မ်ားကုိ

လမ္းလဲလ
ြ ုိက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနၾကေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေ၀ဖန္သည္။
" သူတုိ႔ကုိ ယံုမွတ္လုိ႔ ကေလးေတြကုိ မိဘေတြက ပံုအပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အျပစ္အတြက္ သူတုိ႔ ခံၾကရမွာ ျဖစ္တယ္ "
တရားသူႀကီးမင္းသည္
အာ႐ံုစုိက္လုိက္ျပန္သည္။
ဖာမင္ကေလးမွာ

ဂရင္းစလိတ္

ျပင္း

ေ၀ဖန္ေရးကုိ

ထန္လွသည့္

မ်က္ႏွာပ်က္ကာ

ရပ္လုိက္ၿပီး

တရားသူႀကီး၏

ဇက္ကေလးပုၿပီး

ဖာမင္ဆီသုိ႔

စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္

ထုိင္ေနသည္။

သုိပေသာ္

သူ႔ဘက္လွည့္ၿပီး စကားျပန္စေတာ့ တရားသူဘကီး၏ အသံမွာ ေအးျမေနျပန္ သည္။
ဦးေလးသားခ်င္း တစ္ေယာက္က တူသား ေနာင္မယ္ကေလးကုိ ဆံုးမေနသည့္အလား။
တရားသူႀကီးက

ဖာမင္အေနျဖင့္

စိတ္ဒုကၡခံစားခဲ့ၾကရၿပီး

ျဖစ္

၄င္းကုိယ္တုိင္ေရာ
ေၾကာင္း၊

မိဘမ်ားပါ

ဤသည္ပင္လွ်င္

အႀကီးအက်ယ္
ျပစ္ဒဏ္ဟု

မိမိ

သတ္မွတ္ေၾကာင္း။ သုိ႔ေသာ္ သူငယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး စဥ္းစားၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း
ေကာင္းမြန္စြာ ေနေၾကာင္း ရဲစခန္းတြင္ အပတ္စဥ္ သြားေရာက္ လက္မွတ္ထုိးရန္မ်ား
ေျပာၾကားၿပီး

သူတုိ႔

မိသားစုကုိ

ျပန္ခြင့္ေပးလုိက္သည္။

မိသားစုသည္

မ်က္ရည္ေတြၾကားထဲက တရားသူႀကီးကုိ ေက်းဇူးတင္စြာ လွမ္းၾကည့္ၿပီး ႐ံုးခန္းထဲမွ ထြက္
သြားၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္ သြားႏႈတ္ဆက္လွ်င္ သူတုိ႔ အေနရက်ပ္မည္စုိး၍ သူတုိ႔ ထြက္သြားၿပီး
အတန္ၾကာမွ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္လာခဲ့သည္။ တရားေရးဌာနမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းအေပၚ
တစ္ဖက္သတ္ အျမင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ လက္မခံပါ။ သုိ႔ ေသာ္ တစ္ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
အျမတ္ရလုိက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္

ကေလးေတြႏွင့္

ထင္သည္ထက္

ပတ္သက္ၿပီး

အပံုႀကီး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕

ပုိေနပါကလား

တာ၀န္

ဟူသည့္

သည္
အသိကုိ

ရလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဖာမင္တစ္ေယာက္ တစ္ပတ္လံုးလံုး ႏႈတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ေနသည္။
စိတ္ဓာတ္ အက်ႀကီး က်ေနပံု။ လက္မွ ဒဏ္ရာ ေၾကာင့္ စာလည္း မေရးႏိုင္ေသး။
စာဖတ္လုိက္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ နားေထာင္လုိက္ ႏွင့္
စာမ်က္ႏွာ-96

ေနသည္။ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေျမးျမန္းျခင္းေတာ့ မ႐ွိ။ သုိ႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပံုမွန္ သုိ႔
ျပန္ေရာက္လာသည္။

အလ်င္အတုိင္း

ျပန္ျဖစ္လာသည္။

အားလံုးႏွင့္

ပူးေပါင္း

လႈပ္႐ွားလာသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္
ေလ့လာေရးခရီးမ်ား

ဆရာႀကီး၏
ဆက္တုိက္

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ထြက္ျဖစ္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ညေနခင္း

ဘဲေလးကဇာတ္ႏွင့္

ၾကသည္။

ျပဇာတ္မ်ားလည္း ၾကည့္ျဖစ္ၾကသည္။ ၀င္ဘေလ အားကစား႐ံုသုိ႔ သြားၿပီး နာမည္ေက်ာ္
ဟာလင္

ဘတ္စကတ္ေဘာပဲြလည္း

ၾကည့္ၾကသည္။

ညေနခင္း

ေလ့လာေရးခရီးမွာ

ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ျဖစ္လာသည္။ စရိတ္စကမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာစုၿပီး ခံၾကသည္။

Õ http://www.shwezinu.com Ö

ခရီးမထြက္ခင္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ တြက္ၿပီး ပုိက္ဆံေကာက္သည္။ ေငြေကာက္ခံေရး ကုိ
ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္အား တာ၀န္ေပးထားၿပီး အမွားအယြင္းမ႐ွိေစရန္ စနစ္တက်
ေဆာင္႐ြက္ေစ ပါ သည္။ ပုိက္ဆံ မထည့္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆရာႀကီးက
စုိက္ထည့္ၿပီး မလုိက္ရသူ မ႐ွိေအာင္ စီစဥ္ သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မီးရထား
တဲြလံုး ငွားသြားျဖစ္ၾကသည္။ သြားေရးလာေရး ပုိအဆင္ေျပသည္။ စုစု စည္းစည္းႏွင့္
အထိန္းရ လြယ္ကူသည္။
ဤသုိ႔ အစစ အဆင္ေခ်ာေနသျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီမည့္ ဆရာမေတြ မ်ားလာသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႕က ပံုမွန္ လုိ ျဖစ္လာေသာအခါ ႐ုပ္႐ွင္႐ံု၊ ျပဇာတ္႐ံု၊ အာဏာပုိင္တုိ႔က
အထူးႏႈန္းျဖင့္ ၾကည့္ခြင့္ကုိ စီစဥ္ေပးၾက၏။ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးမ်ား၏ တစ္ေန႔တျခား
တုိးတက္မႈ၊ စုေပါင္းညီညာမႈ၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ တုိ႔ကုိ သူတုိ႔ အသိ အမွတ္ မျပဳဘဲ
မေနႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။ ဘဲေလး ကဇာတ္႐ံု သုိ႔မဟုတ္ ျပဇာတ္႐ံု မသြားမီ ၾကည့္မည့္
ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ယင္းဇာတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ၾကည့္ၿပီး အျပန္တြင္မူ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ေ၀ဖန္ၾကေတာ့၏။ သူတုိ႔ ေ၀ဖန္ေရး မ်ားမွာ
ထက္ျမက္ၾကပါေပသည္။

သမား႐ုိးက်

ျပကြက္မ်ားကုိ

ဆန္းသစ္၍

စိတ္၀င္စားစရာ

ျဖစ္ေအာင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ထုိးေဖာက္ ေ၀ဖန္ႏုိင္လာ ၾကသည္။ သူတုိ႔ကေလးေတြသည္
ျပဇာတ္။ ကဇာတ္မ်ိဳးစံုကုိ အရသာ ခံတတ္လာၾက၏။ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ကုိ အမ်ား
နည္းတူ

လက္ခံလာၾက၏။

ေတာရမ္းမယ္ဘဲြ႕
အားကစားကြင္း

ေ၀ဖန္

သည္လုိအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္

ေနၾကသူမ်ား

ေလ့လာေရးခရီးမွာ

အနားတြင္

ထူးျခားလွသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းကုိ
႐ွိေစခ်င္ပါသည္။
ဟာလင္

၀င္ဘေလ

ဘတ္စကတ္ေဘာ

အဖဲြ႕မွာ အဆင့္ျမင့္ ကမၻာေက်ာ္အဖဲြ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ေသသပ္လွပစြာ၊ အႏုပညာေျမာက္စြာ
ကစားသြားသည္။ သူတုိ႔ ကစားပံု မွာ ရံခါတြင္ မ်က္လွည့္ျပေလသလား ေအာက္ေမ့ရ၏။
ပရိသတ္ကုိ အသက္႐ွဴဖုိ႔ ေမ့ေနေအာင္လည္း သူတုိ႔ လုပ္ႏိုင္ၾက၏။ တစ္ဖက္သင္းကုိ
ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ကာ

လူ႐ႊင္ေတာ္ေတြလုိ

သူတုိ႔

လုပ္ၿပီး

လက္

တစ္လံုးျခား

ကစားျပျခင္းျဖင့္ တ၀ါး၀ါး ပဲြက်ေအာင္လည္း လုပ္ႏိုင္ၾက၏။ ကၽြန္ေတာ့္ ခ်ာတိတ္ေတြ
အူတက္မတတ္ ရယ္ၾကသည္။ အျပန္ ရထားတဲြထဲအထိ စားၿမံဳ႕ျပန္ၿပီး သူတုိ႔ ရယ္
ၾကတုန္း။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္

ဟာလင္

အသင္းအေၾကာင္းႏွင့္

ေဘာလံုးသမားမ်ား

အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၀ုိင္း ေမးၾကသည္။ ေဘာလံုးသမားမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္
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တကၠသုိလ္

ေက်ာင္းသားမ်ား

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာျပေတာ့

သူတုိ႔

တအံ့

တၾသ

ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔ သိထားသည့္ အေမရိကန္ နီဂ႐ုိးမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ုပ္႐ွင္
ပိတ္ကားေပၚမွ

ေအာက္တန္းစား

နီဂ႐ုိးမ်ားျဖစ္သည္။

နီဂ႐ုိးလူမ်ိဳးေတြကုိ

ေခတ္ပညာတတ္ဟု သူတုိ႔ မျမင္ ႏုိင္ၾကေပ။
မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ

ကၽြန္ေတာ္

႐ွင္းျပေတာ့လည္း

တျဖည္းျဖည္း

သူတုိ႔

သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ လူသား အခ်င္းခ်င္း ၾကည့္ျမင္ရမည့္ ႐ႈေထာင့္ အသစ္ကုိ
သူတုိ႔ ျမင္လာၾကပါၿပီ။ တစ္ေန႔ မနက္ခင္း အားလပ္ခ်ိန္ အၿပီးတြင္ ဆရာႀကီး ကၽြန္ေတာ့္
အခန္းသုိ႔ ေပါက္ခ်လာသည္။
" ဆရာ့႐ံုးခန္းထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ေရာက္ေနတယ္၊ ဆရာဘရိတ္၀ိတ္နဲ႔
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ေတြ႕ခ်င္လုိ႔တဲ့

"

ကၽြန္ေတာ့္

ဘက္ကုိ

မ်က္ႏွာမူၿပီး

အတန္းကုိ

ေက်ာေပးကာ

အသံခပ္အုပ္အုပ္ျဖင့္ ေျပာသည္။
" မိဘ ေတြကုိ ဆရာ့ေက်ာင္းက ဆရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ တုိက္႐ုိက္ေတြ႕ဆံုခြင့္
ဆရာ မေပးဘူး။ ဒါေပမဲ့ လာရင္း ကိစၥ ကုိ သိရေတာ့ ဆရာ့အူအညီလုိေနေၾကာင္း
ထင္႐ွားေနတယ္။
ဆရာႀကီး

သြားေတြ႕လုိက္ပါ၊

႐ံုးခန္းထဲသုိ႔

၀တ္ေကာင္းစားလွႏွင့္

အတန္းကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ဆရာ

ဆက္၀င္ထားလုိက္မယ္

လွမ္း၀င္သြားသည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ

"

အရပ္ျမင့္ျမင့္၊

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရသည္။

ျပတင္းေပါက္တြင္ ရပ္ၿပီး အျပင္သုိ႔ ေငးၾကည့္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ လွည့္ လုိက္သည္ႏွင့္
ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ တန္းသိလုိက္၏။ နီညိဳေရာင္ ဆံပင္က တလက္လက္၊
အသားအေရမွာ ျဖဴစင္၀င္းသန္႔သည္။ မ်က္ႏွာေပါက္ကလညး တစ္ျဖတ္တည္း။ မာနခဲ ပံုစံ
မ်ိဳး။ ေသခ်ာ ပါသည္။ ပါမလာ့ အေမပဲ ျဖစ္ရမည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ရပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
"

ကၽြန္ေတာ္

ဘရိတ္၀ိတ္ပါ၊

ဆရာႀကီးက

လႊတ္လုိက္လုိ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆုိ "
"

ဟုတ္ကဲ့

ဆရာ၊

ကၽြန္မ

မစၥက္ဒဲယားပါ၊

အေမပါ၊

သမီးကိစၥ

ျဖစ္သြားသည္။

ဘယ္လုိ

ပါမလာ့

တုိင္ပင္ခ်င္လုိ႔ပါ ဆရာ "
ဘုရား......

ဘုရား၊

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ

ထိတ္ခနဲ

ကိစၥမ်ိဳးမ်ားပါလိမ့္။
"

ကၽြန္မ

သိပ္စိတ္ပူေနရပါတယ္၊

ဆရာေျပာရင္ေတာ့

သူနားေထာင္မယ္

ထင္ပါတယ္။ ဆရာ့ကုိ သူသိပ္ေလးစားပါတယ္ဆရာ " ကၽြန္ေတာ့္နားကုိ ကၽြန္ေတာ္
မယံုႏိုင္ေအာင္ပင္။ ရင္ခုန္လ်က္ကပင္ ျပန္ေမးရပါသည္။
" ဘယ္လုိ ကိစၥမ်ိဳးပါလဲ မစၥက္ဒဲယား"
လွပတင့္တယ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ မ်က္ႏွာကေလးမွာ ျဖဴေရာ္ေရာ္ ျဖစ္ေနသည္။
ညိဴးငယ္ေနသည္။
" သူ ခုတေလာ အိမ္ျပန္သိပ္ေနာက္က်တယ္ ဆရာ၊ တစ္ခါတေလ ည ၁၁
နာရီေက်ာ္မွ ျပန္လာတယ္။ ဘယ္သြားတယ္၊ ဘာလုပ္တယ္ ဆုိတာလည္း ေမးလုိ႔မရဘူး
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ဆရာ။ ကၽြန္မ ဘာဆုိလုိတယ္ဆုိတာ ဆရာ နားလည္ ပါတယ္ေနာ္။ တစ္ခုခု ျဖစ္သြားမွာ
ကၽြန္မ သိပ္စိတ္ပူေနတယ္ ဆရာ၊ ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းလဲ မသိဘူး"
ေျပာေနရင္း

ႏႈတ္ခမ္းေတြ

တဆတ္ဆတ္

တုန္လာသည္။

လက္တစ္ဖက္က

ပုိးလက္အိတ္ကေလးကုိ ေျခမြ ေနသည္။
"

ကၽြန္ေတာ္

ဘာလုပ္ေပးရမလဲ

မစၥက္ဒဲယား၊

ကၽြန္ေတာ္က

သူ႔ရဲ႕

အတန္းပုိင္ဆရာပါ၊ တကယ္က ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး ... " အမ်ိဳးသမီးက ၾကားျဖတ္ၿပီး " မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ဆရာေျပာမွ ရမွာပါ၊ ေစာေစာျပန္ဖုိ႔ ဆရာေျပာေပးရင္ သူ
လုိက္နာမွာပါ၊ ဆရာ့ကုိ သူ ဘယ္ေလာက္ ေလးစားတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ အသိဆံုးပါ၊ သူတုိ႔
သူငယ္ခ်င္းေတြ အိမ္မွာဆံုၾကရင္ ဆရာ့ အေၾကာင္း ပဲ သူတုိ႔ ေျပာၾကတာပါ ဆရာ "
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" ပါမလာ အေဖကေကာ၊ သူ တစ္ခုခု လုပ္မေပးႏိုင္ဘူးလား "
" ဂ်င္မီ မ႐ွိေတာ့ပါဘူး ဆရာ၊ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွာ က်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ပါမလာ
ရွစ္ႏွစ္သမီးေပါ့။ ဂ်ာမနီမွာ ပစ္ခ်ခံရ တာေလ။ သူက ေလသူရဲပါ။ ဆရာလည္း ေလသူရဲ
တစ္ဦးပဲလုိ႔ ပါမလာ ေျပာတယ္၊ ဟုတ္ပါ သလား ဆရာ"
" မွန္ပါတယ္ မစၥက္ဒဲယား "
" ဒါေၾကာင့္ ဆရာ့ကုိ သူ သိပ္တြယ္တာေနတာေလ၊ ဆရာ ေျပာရင္ သူ
ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္မွာပါ "
အသံ တိမ္၀င္သာြ းသည္။ မ်က္ရည္ က်လုမတတ္ ျဖစ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္က
ခပ္သြက္သက
ြ ္

ထသြားၿပီး

အကူအညီေပးမည့္အေၾကာင္း

စိတ္မပူဖုိ႔အေၾကာင္း၊
ေျပာၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

ေက်ာင္းေအာက္ကုိ

လုိက္ပုိ႔

အတတ္ႏုိင္ဆံုး
လုိက္သည္။

အခန္းထဲကုိ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္း၀င္သြားေတာ့ ဆရာႀကီး ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေလွ်ာက္လာသည္။
" ျပန္သြားၿပီလား " " ဟုတ္ကဲ့ ဆရာႀကီး "
" ဆရာ ကေလးမနဲ႔ ေျပာဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီလား " " ဟုတ္ကဲ့ ဆရာႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္
ေရွာင္လုိ႔ မရေတာ့ဘူးေလ "
" ဟုတ္ၿပီ၊ ဒါ လုပ္သင့္ပါတယ္၊ သူ႔အေမအတြက္ မဟုတ္ဘူး၊ ပါမလာ့အတြက္
ပုိအေရးႀကီးတာ "
ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားေတြ ဆင္းသြားၾကစဥ္ ပါမလာ့ကုိ ကၽြန္ေတာ္
လက္ယပ္လွမ္းေခၚ လုိက္သည္။ ညေန ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ခဏ ေတြ႕ခ်င္ေၾကာင္း
ေျပာေတာ့ ပါမလာက လံုး၀ အံ့ၾသဟန္ မျပဘဲ " ေမေမ ဆရာနဲ႔ လာေတြ႕သြားၿပီ မဟုတ္လား"
" ဟုတ္တယ္ မစၥဒဲယား၊ လာသြားတယ္ "
" ေကာင္းပါၿပီ ဆရာ "
" ဒီမယ္ မစၥဒဲယား၊ ဆရာ ၾကား၀င္ ေဆြးေႏြးတာကုိ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆုိရင္
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာေနာ္ "
" အုိ ဆရာကလည္း မဟုတ္တာ ကိစၥမရွိပါဘူး "
" ဟုတ္ၿပီ၊ ဒါဆုိ ေက်ာင္းဆင္းမွ ဆရာတုိ႔ ေအးေအးေဆးေဆး ေျပာၾကတာေပါ့ "
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ဆရာမ်ား
စားၾကစဥ္

အခန္းတြင္

မနက္ပုိင္းက

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

အျဖစ္

ဂ်ီလီယံ

အပ်က္ကုိ

ႏွစ္ေယာက္ထဲ

ေျပာျပလုိက္သည္။

ေန႔လယ္စာ

ဂ်ီလီယံ

ၿငိမ္ၿပီး

နားေထာင္ေန၏။ ၿပီးမွ ေ၀ဖန္ခ်က္ ေပးသည္။
" ရစ္ကီ က တပည့္ေတြနဲ႔ သိပ္ေရာတာပဲ "
" ကုိယ္တုိ႔အားလံုး ကေလးေတြနဲ႔ တစ္သားတည္း ေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား
ဂ်ီလီယံ "
" ရွင္က သူမ်ားထက္ကုိ ပုိပါတယ္ "
" ဒါျဖင့္ မင္းကေကာ ဂ်ီလီယံ "
" အဲေလာက္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မက ဒီအလုပ္ကုိ အခ်ိန္ပုေနလုိ႔ ၀င္လုပ္တာပဲ၊
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၀ါသနာ ပါလြန္းလုိ႔မွ မဟုတ္ တာ "
" ကုိယ္လည္း အတူတူပါပဲ ဂ်ီလီယံ၊ မေတာ္တဆ ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္လာတာပါ၊
မုိးေအးေအးနဲ႔ တစ္ေနပမွာ အဲဒီ၀မ္းနည္းစရာ ဇာတ္လမ္းကုိ ကုိယ္ ေျပာျပပါ့မယ္ ဂ်ီလီယံ"
" မုိးေတြ ေစြေနတဲ့ေန႔မွာ ေတြ႕ျဖစ္ၾကရင္လည္း ၀မ္းနည္းဆရာ ဇာတ္လမ္းေတြ
မၾကားပါရေစနဲ႔ ရစ္ကီရယ္၊ အဲဒါ ထားပါေလ၊ ဒီကေလးေတြကုိ ရွင္ သိပ္သံေယာဇဥ္
ႀကီးတာပဲလား ရစ္ကီ "
"

ဟုတ္တယ္

ကလင္တီကုိေရာ၊

ဂ်ီလီယံ၊
ဂေရ႕စ္နဲ႔

သူတုိ႔ကေလးေတြတင္
မစၥက္ဒ႐ူးကုိေရာ

မကဘူး၊
...

ဆရာႀကီးကုိေရာ၊

အားလံုးဆုိပါေတာ့ေလ

" ဟဒါေပမဲ့ ဂ်ိဳစီေဒါစ္နဲ႔ သူ႔အဆက္ ဆရာမကေလးကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ျပန္ၿပီး
စိတ္မ၀င္စားပါဘူး "
" ေအးကြာ ... အဲဒီႏွစ္ေယာက္ တစ္မ်ိဳးပဲေနာ္ "
" အဲဒါ သက္သက္ညွာညွာ ေျပာတဲ့နည္း၊ အဲဒီထက္ သရုပ္ေပၚတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔
နာမည္တပ္လုိ႔ ရေသးတယ္ "
ကၽြန္ေတာ္

သူ႔ကုိ

အထိတ္တလန္႔

လွမ္းၾကည့္မိသည္။

သည္ႏွစ္ေယာက္ကုိ

ဂ်ီလီယံ ထင္သလုိ တစ္ခါမွ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမၾကည့္ဖူးခဲ့။
" ဟာ ေသေတာ့မွာပဲ၊ မင္း တကယ္ပဲ အဲဒီလုိ ထင္သလား ဂ်ီလီယံ "
" ဘာထင္စရာလုိလဲ ရွင္ရဲ႕၊ ရွင္းေနတာပဲဟာ၊ တစ္ေယာက္လက္ တစ္ေယာက္
ကုိင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္လံုး တုိးတုိးနဲ႔။ ေတာ္ပါၿပီ၊ ဒီအေၾကာင္း ေျပာရတာ က်က္သေရ မရွိပါဘူး "
" ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ အသင္အျပေကာင္းတဲ့ ဆရာမေတြပဲ "
" ဒါေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊ ကေလးေတြကုိလည္း မထိခုိက္ၾကပါဘူး "
"

ေဟာ

...

စကားထဲက

ဇာတိျပလာၿပီ၊

ကေလးေတြကုိ

မင္းလည္း

သံေယာဇဥ္ရွိပါတယ္ ဂ်ီလီယံ"
ဂ်ီလီယံ ခုမွ ၿပံဳးသည္။
" ရစ္ကီဟာ ခုထက္ထိ သူမ်ားကုိ နားမလည္ေသးဘူး၊ ထားပါေလ၊ အေရးႀကီးတာ
တစ္ခုေျပာမယ္၊ အဲဒီ ပါမလာ ဆုိတဲ့ ေကာင္မေလးကုိ ေကာင္းေကာင္း သတိထား၊
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ရွင့္အေပၚမွာ တကယ္ညြတ္ေနတယ္။ ကၽြန္မ တစ္ခ်ိန္လံုး အကဲခတ္ေနတာ၊ သူ႔ကုိ
ကေလးေလးလုိ သေဘာထားေနရင္ ရွင္ မွားမွာပဲ ရစ္ကီ "
" ေကာင္းပါၿပီဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး သတိထားပါ့မယ္ "
အခန္းထဲသုိ႔ ဆရာ ၀က္စတန္ႏွင္ ဆရာမတစ္သုိက္ ျပန္၀င္လာၾကသည္။ ဆရာ
၀က္စတန္က ေရာက္မဆုိက္ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ လွမ္းေမးသည္။
" မနက္က ပါမလာ့အေမကုိ ျမင္လုိက္ပါတယ္၊ ဘာျပႆနာ ျဖစ္ျပန္ၿပီလဲ ဆရာ"
" ဘာျဖစ္လုိ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ရမွာလဲ "
" ေၾသာ္ ... ေက်ာင္းသားမိဘေတြ လာရင္ ျပႆနာ ပါလာတတ္လုိ႔ပါ "
ဆရာမ ကလင္တီက စိတ္၀င္စားလာဟန္ျဖင့္ ၀င္ေမးသည္။
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" ဘာအေၾကာင္းထူးလုိ႔လဲ ဆရာ "
" ဘာမွ မထူးပါဘူး၊ ဆရာႀကီးဆီ လာေတြ႕တာ ျဖစ္မွာေပါ့ "
သည္အေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္က

မေဆြးေႏြးခ်င္သည္ႏွင့္

တုိတုိ

တုတ္တုတ္

ေျဖလုိက္သည္။
" လွတယ္မဟုတ္လား ဆရာ "
" မသိဘူးေလ၊ ျမင္လုိက္တဲ့ ဆရာ၀က္စတန္ကုိ ေမးေပါ့ "
သူ႔ကုိ

စကား၀ုိင္းထဲ

ျပန္ဆဲြသြင္းလုိက္သျဖင့္

ေက်နပ္သြားဟန္ျဖင့္

ဆရာ၀က္စတန္က " တခ်ိဳ႕ ေယာက္်ားေတြအတြက္ေတာ့ သြားရည္ယုိစရာေပါ့ "
" ေယာက္်ားတုိ႔အေၾကာင္းကုိ ဆရာ စလာ ျပန္ၿပီေနာ္ "
ဆရာမ
ႀကိဳးစားျပန္သည္။

ကလင္တီက
သုိ႔ေသာ္

ထံုးစံအတုိင္း

ဆရာ

သည္ဆရာ၏

၀က္စတန္ကုိ

စုတ္စုတ္ခ်ာခ်ာ

ေဒါက္ျဖဳတ္ဖုိ႔
ဟာသမ်ားကုိ

ဆက္နားမေထာင္ခ်င္သည္ႏွင့္ အခန္းထဲမွ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္ခဲ့ သည္။
* ညေနပုိင္း ေက်ာင္းဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းထဲတြင္ ပါမလာႏွင့္
ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ထဲ က်န္ ခဲ့သည္။
" မင္းအတြက္ မင္းအေမ သိပ္စိတ္ပူေနတယ္ မစၥဒဲယား "
" ဆရာ ကၽြန္မ ကုိ ပါမလာလုိ႔ မေခၚႏုိင္ဘူးလားဟင္ "
ေတာင္းေတာင္း ပန္ပန္ ေျပာပံုက တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသည္။
" ေကာင္းၿပီ ပါမလာ၊ မင္း အိမ္ျပန္ သိပ္ေနာက္က်တယ္ဆုိ "
" အဘြားအိမ္ကုိ သြားေနတာပါ ဆရာ "
" ဒါေလာက္ ညဥ့္နက္ႀကီးေနတယ္ ဟုတ္လား "
" အိမ္နဲ႔ သိပ္မေ၀းပါဘူး ဆရာရဲ႕၊ လမ္းထိပ္တင္ပါ "
" ဒါဆုိလည္း အေမ့ကုိ ေျပာသြားဖုိ႔ ေကာင္းတာေပါ့ "
"

အေမက

ကၽြန္မကုိ

ဂ႐ုစုိက္တာ

မဟုတ္ပါဘူး

ဆရာရယ္၊

သူ႔အေပါင္းအသင္းေတြေလာက္သာ ဂ႐ု စုိက္တာပါ"
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"

အဲဒါေတာ့

မဟုတ္ဘူး

ပါမလာ၊

မင္းကုိ

ဂ႐ုမစုိက္ရင္

ေက်ာင္းကုိ

လုိက္လာပါ့မလား" ပါမလာ ဘာမွ မေျပာဘဲ ၿငိမ္ေနသည္။
" မင္းမွာ ဘာအခက္အခဲ႐ွိေနလဲ ပါမလာ၊ ဆရာ့ကုိ ေျပာေလ၊ ဒါမွမဟုတ္ မင္းမွာ
ဘာမ်ား ေသာကေရာက္စရာ ႐ွိေနလဲ "
ေခါင္းယမ္းၿပီး ေျဖသည္။
" ေက်ာင္းက အလုပ္ေတြနဲ႔ ဘာမွ မဆုိင္ပါဘူး ဆရာ၊ ဒါေပမဲ့ အတန္းထဲမွာ
အခ်င္းခ်င္း အတင္းေျပာၾကတယ္၊ အဲဒီအထဲ မွာ ဘာဘရာေတာင္ပါတယ္ ဆရာ "
" မင္း ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလုိ ထင္ရတာလဲ ပါမလာ၊ ျပႆနာ႐ွိရင္ ဆရာ့ကုိ
ေျပာေနာ္ "
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ေခါင္းယမ္းၿပီး

ျပတင္းေပါက္အျပင္ကုိ

စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားသည္။

ဆက္ေမးေနဖုိ႔

ေငးေနသည္။

ခက္ေနသည္။

ကၽြန္ေတာ္

သူ႔သိကၡာကုိ

ထိပါးမည့္

ေမးခြန္းမ်ိဳးကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ မေမးလုိပါ။ သူ႔ သီး ျခားဘ၀ထဲသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ဥ္းနင္း
၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳလုိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ေမးမိျပန္သည္။
" မင္းကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိ ဆရာ ၀င္စြက္ရာမ်ား က်ေနၿပီလား ပါမလာ "
"အုိ ... မဟုတ္ပါဘူး ဆရာ၊ မဟုတ္ပါဘူး၊ ပါမလာ အဲဒီလုိ မထင္ပါဘူး ဆရာရယ္"
ဤသုိ႔
မစၥတာဒဲယား
အျပန္အလွန္

အစခ်ီကာ

ေၾကကဲဖ
ြ ယ
ြ ္

ေလေၾကာင္းတုိက္ပဲြတြင္
အားကုိးကာ

ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္

က်ဆံုးၿပီးေနာက္

စည္းစည္းလံုးလံုး

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္

ထြက္ေပၚလာ၏။

သားအမိ

ႏွစ္ေယာက္

႐ွိခဲ့ၾက၏။

သြားအတူ

လာအတူ။ သည္လုိႏွင့္ ပါမလာ အ႐ြယ္ေရာက္လာ သည့္ အခါ သားအမိႏွင့္ မတူဘဲ
ညီအစ္မလုိ

ျဖစ္လာ၏။

ေရာက္လာသည္ႏွင့္

အိမ္မႈကိစၥ
မစၥက္ဒယ
ဲ ားက

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္

အ႐ြယ္သိ႔ု

ကုန္ပေဒသာဆုိင္

ပါမလာ

တစ္ဆုိင္တြင္

လက္ေထာက္ဆုိင္ထုိင္ ၀င္လုပ္ သည္။
သားအမိ ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ဆက္ဆံေရးမွာ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ထိ
တည္တံ့ေနခဲ့ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မိန္းမေခ်ာ မုဆုိးမ မစၥက္ဒဲယား၏
အနီးတြင္ ေယာက္်ားမိတ္ေတြေတြ ၀ိုင္း၀ုိင္း လည္လာသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား ေမးေငါ့
အတင္းဆုိသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း အေျခအေနေတြ
ပုိဆုိးလာသည္။ ပါမလာ့ကမၻာကေလး သြက္သြက္ခါ သြားေလၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ပါမလာက
ဘယ္သူမွ ဖြင့္မေျပာဘဲ ကိ်တ္ခံသည္။
"မင္းရင္ထဲမွာ ဘယ္လုိ ခံစားေနရတယ္ဆုိတာ မင္းအေမကုိ ဖြင့္မေျပာဘူးလား
ပါမလာ"
" ေစာေစာပုိင္းက ကၽြန္မ ေျပာပါေသးတယ္ ဆရာ၊ အေမ လံုး၀ ဂ႐ုမစုိက္ပါဘူး "
"မင္းအဘြားကေကာ အိမ္ကုိ တမင္ေနာက္က်ၿပီး ျပန္တဲ့အေၾကာင္း မသိဘူးလား "
"

တစ္ခါတေလ

အေမက

ေနာက္က်မွ

ျပန္ေရာက္တယ္

ဆရာ။

ကၽြန္မ

တစ္ေယာက္တည္း အိမ္မွာေနဖုိ႔ မသင့္ဘူး လုိ႔ အဘြားက ထင္တယ္ေလ "
" ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဆရာ့အေနနဲ႔ လုပေ
္ ပးႏိုင္တာ သိပ္မ႐ွိဘူးထင္တယ္ ပါမလာ "
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" ဆရာ အိမ္ကုိလာၿပီး ေမေမနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရင္ေကာ ဟင္ "
" အေၾကာင္းထူးပါ့မလား ပါမလာရယ္ "
" အေၾကာင္းထူးမယ္ ထင္ပါတယ္ ဆရာ "
" ေကာင္းၿပီေလ၊ မင္းအေမ အိမ္မွာ ဘယ္အခ်ိန္ ႐ွိတတ္လဲ "
" ဒီေန႔ ၆ နာရီ ၁၅ ေလာက္ ျပန္ေရာက္မွာပါ "
" ေကာင္းၿပီ၊ ဆရာ လာခဲ့မယ္လုိ႔ ႀကိဳေျပာထားလုိက္၊ ဟုတ္ၿပီလား "
" ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ"
ဒီေန႔အဖုိ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၿပံဳးသည္။ ကုလားထုိင္ကုိ ေနရာျပန္ခ်ၿပီးမွ ပါမလာ
အခန္းထဲက

ထြက္သြားသည္။

ဆရာမ်ားအခန္း

ကုိ

အေႏြးထည္ယူဖုိ႔

ကၽြန္ေတာ္
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၀င္ခဲ့သည္။ ဂ်ီလီယံ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ထုိင္ေစာင့္ေန၏။ ဆီးေမးသည္။
" ဘယ္လုိလဲ "
" ဒီညေန သူ႔အေမနဲ႔ လုိက္ေတြ႕ရဦးမယ္ ဂ်ီလီယံ "
" ဘာအတြက္လဲ ရစ္ကီ"
" ပါမလာက ေတာင္းပန္တယ္ေလ၊ သူ႔အေမနဲ႔ ေဆြးေႏြးေပးပါတဲ့ "
" ဘယ္မွာ ေဆြးေႏြးမွာလဲ "
" သူတုိ႔ အိမ္မွာပဲေပါ့ "
" စဥ္းစဥ္း စားစားလည္း လုပ္ေနာ္ ရစ္ကီ၊ အဓိပၸာယ္႐ွိပါ့မလား "
" အက်ိဳးထူးလိမ့္မယ္လုိ႔ေတာ့ ကုိယ္ ယံုၾကည္တယ္ ဂ်ီလီယံ "
ဂ်ီလီယံ ခဏၿငိမ္ေနသည္။ ၿပီးမွ " ရစ္ကီ၊ ဒီေက်ာင္းမွာ ၾကာၾကာလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ကူး႐ွိသလားဟင္ "
"

ကုိယ္ေတာ့

ဒီေက်ာင္းက

တျခားေျပာင္းဖုိ႔

စိတ္ကူးမ႐ွိဘူး

ဂ်ီလီယံ၊

ဘာျပဳလုိ႔လဲဟင္ "
"

ဒါထက္ေကာင္းတဲ့

ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္လုိ႔

ေက်ာင္းမွာ
အသိ

ရႏုိင္သားပဲ၊

အမွတ္ျပဳထားၿပီပဲ၊

အားလံုးက
ဒီမွာ

ရစ္ကီကုိ

ဆက္လုပ္ေနလုိ႔

ဘာတက္လမ္း ႐ွိမွာလဲ "
"

ကုိယ့္ရဲ႕

ေက်ာင္းဆရာသက္ဟာ

လပုိင္းပဲ

႐ွိပါေသးတယ္

ဂ်ီလီယံရယ္၊

ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္ ေျပာဖုိ႔ ေစာပါေသးတယ္ "
" ဘာျပဳလုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဒါေလာက္ ႏွိမ့္ခ်ေနရတာလဲ"
"

တကယ္ေျပာတာပါ

တျခားကေလးေတြနဲ႔

ေျပခ်င္မွ

ဂ်ီလီယံ၊

ဒီကေလးေတြနဲ႔

ေျပမွာေပါ့။

ကုိယ္ေတာ့

ကုိယ္

အဆင္ေျပေပမယ့္

ဒီမွာပဲ

ဆက္ေနခ်င္တယ္၊

ဘယ္ကုိမွ ေျပာင္းဖုိ႔ မစဥ္းစားခင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သင္ခ်င္ေသးတယ္ "
နာရီကုိ ငံု႔ၾကည့္လုိက္ၿပီး " ကုိယ္ သြားမွ ထင္တယ္ ဂ်ီလီယံ "
" သတိေတာ့ထားေနာ္ ရစ္ကီ "
" စိတ္ခ်ပါ ဂ်ီလီယံရယ္ "
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*ပါမလာတုိ႔
တုိက္ခၽြတ္

သားမိသည္

အိမ္ကုိ

သန္႔႐ွင္းထားၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

အစက္အေျပာက္ကေလးမွ်

ပါမလာကတံခါးဖြင့္ေပးသည္။

ဆီးႀကိဳႏႈတ္ဆက္သည္။

သားအမိႏွစ္

ေယာက္ၾကား

မထင္ေအာင္
မစၥက္ဒဲယားက

မွ

တင္းမာမႈကုိ

ကၽြန္ေတာ္ ရိပ္မိလုိက္၏။ သံုးေယာက္သား ထုိင္မိသည္ႏွင့္ " ပါမလာက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဖိတ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္လာတာပါ မစၥက္ဒဲယား၊
ေအးေအးေဆးေဆး စကား ေျပာၾကတာေပါ့၊ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘာမွ မ်ားမ်ားမေျပာပါဘူး၊
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္ ၀င္စြက္တယ္ ထင္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာေနာ္၊
ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္ "
" အုိ ... အဲဒီလုိ မထင္ပါဘူး ဆရာရယ္ "
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သမီးလုပ္သူဘက္ လွည့္ၿပီး " သမီး လက္ဖက္ရည္ ေဖ်ာ္ကြယ္၊ သမီးဆရာကုိ ေမေမ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္
ေျပာခ်င္တယ္ "
ေက်ာင္းသားမိဘေတြပါ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ဆရာဟု

ႏႈတ္က်ိဳးေနၾကၿပီ။

ပါမလာ

ခပ္ယုိ႔ယုိ႔ကေလး ထြက္သြားသည္။ မစၥက္ဒဲယား စကားစ၏။
" အားလံုးဟာ ကၽြန္မအျပစ္ေတြပါ ဆရာ၊ သမီးကေလး မ်က္ႏွာမေဖာ္ရဲေအာင္
လုပ္သလုိ ျဖစ္ေနၿပီဆရာ"
" အက်ိဳး အေၾကာင္း ေျပာျပပါဦး မစၥက္ဒဲယား "
"

ဒီလုိပါ

ဆရာ။

ပါမလာက

ေခ်ာ့၀လ
ဲ ္မွာ႐ွိတဲ့

သူ႔အေဖအမ်ိဳးေတြဆီကုိ

သြားလည္ခ်င္ေနတာ ၾကာပါၿပီ၊ ကၽြန္မ လည္း ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္၊ စကားဘာ႐ုိအထိ ကၽြန္မ
လုိက္သြားၿပီး သားအမိႏွစ္ေယာက္ တစ္ပတ္တိတိ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ပါးပါး ေနၾကတယ္၊ ၿပီးမွာ
ေခ်ာ့၀ဲလ္ကုိ

လုိက္ပုိ႔ညပီး

ကၽြန္မ

ျပန္လာခဲ့တယ္။

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ေနခ်င္ေသးတယ္ေလ၊

မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္

ႏွစ္ေယာက္

ဆရာ

႐ွိပါတယ္ဆရာ၊

"

ကၽြန္မလည္း

တစ္ခါတေလ

နားလည္မွာပါ၊
အတဲြ

ကၽြန္မမွာ

ဆုိပါေတာ့။

သမီးက

စာႏွစ္ေစာင္ ေရးတယ္၊ ဟုိမွာ ေပ်ာ္ေန တဲ့ အေၾကာင္းေတြေပါ့။
"

ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ

ကၽြန္မ

မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကုိ

လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖုိ႔

အိမ္အထိ ကၽြန္မ ေခၚလာမိပါ တယ္၊ ဒီကိစၥမ်ိဳးမွာ တစ္ဆင့္ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္
တက္သြားတတ္တာ ဆရာလည္း နားလည္မွာပါ၊ သူက အဲဒီည မျပန္ေတာ့ဘဲ ဒီမွာ အိပ္ဖုိ႔
ပူဆာတယ္ "
လက္ထဲမွ

လက္ကုိင္ပု၀ါကေလးကုိ

လံုးေထြ

ေျခမြေန၏။

မ်က္၀န္းထဲတြင္

မ်က္ရည္ေတြ ျပည့္လွ်ံလာသည္။ ပါးေပၚသုိ႔ တလိမ့္လိမ့္ စီးက်လာသည္ကုိ သုတ္ဖုိ႔
သတိရဟန္မတူ။ ယူက်ံဳးမရ တသသ ျဖစ္ေနပံု။
"

ပါမလာ

ျပန္ေရာက္လာေတာ့

ကၽြန္မတုိ႔

အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတယ္၊

သူ႔မွာ

ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း႐ွိတာကုိး။ သူက ... သူက အေမ့ကုိ ေအာက္ေမ့လုိ႔ ျပန္လာတာတဲ့
ဆရာရယ္ "
အသံေပ်ာက္သြားၿပီး တစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္ ႐ိႈက္ၿပီးမွ စကားဆက္ႏုိင္သည္။
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" သမီးက ကၽြန္မ အ့ံၾသသြားေအာင္ တိတ္တိတ္ကေလး ျပန္လာတာတဲ့ေလ။
ျပန္ေရာက္ေတာ့ ... အဲဒီ အတုိင္း ေတြ႕သြားတယ္ ဆုိပါေတာ့ ဆရာရယ္၊ ကၽြန္မ
အခန္းမီးကုိ သူ ဖြင့္လုိက္ေတာ့ ကၽြန္မ လန္႔ႏုိးသြား တယ္။ ဆရာရယ္ ... သမီးေလးရဲ႕
မ်က္ႏွာ ျဖစ္သြားပံုကုိ ကၽြန္မ တစ္သက္ ေမ့ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မကုိ တစ္ခ်က္
စိန္းစိန္းၾကည့္ၿပီး သူ႔အခန္းထဲ ျပန္ေျပး၀င္သြားၿပီး တံခါးခ်က္ ခ်ထားလုိက္တယ္။
" ကၽြန္မလည္း အမ်ိဳးသားကုိ ကမန္းကတန္း ႏႈိး၊ အ၀တ္ ၀တ္ခုိင္းၿပီး ခ်က္ခ်င္း
ထြက္သြားခုိင္းပါတယ္၊ သမီး အခန္း ထဲကုိ ၀င္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္၊ ဖြင့္မေပးဘူး ဆရာရယ္
... "
အမ်ိဳးသမီး၏ အသံ တျဖည္းျဖည္း တိမ္၀င္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေ႐ွ႕ကုိင္းၿပီး
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မနည္း နားေထာင္ရသည္။
" ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ကၽြန္မ သူ႔ကုိ ႐ွင္းျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ သူ ကၽြန္မကုိ
စကားတစ္ခန
ြ ္းမွ ျပန္မေျပာဘဲ ငုိခ်ည္း ပဲ ေနေနတယ္ ဆရာ။ သမီးေလးနဲ႔ ကၽြန္မဟာ
တစ္အိမ္တည္းေနၿပီး ေ၀းလာခဲ့ၾကတာ အဲဒီ ကတည္း ကပါပဲ ဆရာရယ္ "
ခုမွ မ်က္ရည္ေတြ ပါးျပင္ေပၚသုိ႔ ဒလေဟာ စီးဆင္းလာသည္။
"

သူ

အျပင္မွာ

ညဥ့္နက္

သန္းေခါင္ထိ

ဘယ္ေတြ

သြားေနတယ္ဆုိတာ

မစၥက္ဒဲယား သိပါသလား "
သူ႔အဘြား ကၽြန္မ အေမအိမ္ကုိ သြားေနတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ သိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့
အေမက သူ႔ကုိ သိပ္ညဥ့္ နက္တဲ့အထိ ေနခြင့္မေပးပါဘူး "
" မစၥက္ဒယ
ဲ ားေရာ အေမအိမ္ကုိ ေရာက္ပါသလား "
မေရာက္တာ

ၾကာၿပီဆရာ၊

အေမက

ကၽြန္မကုိ

သိပ္မၾကည္ေတာဘူးေလ၊

လူေတြကလည္း အေမ့နား ေပါက္ ေအာင္ တစ္ဆိတ္ကုိ တစ္အိတ္ လုပ္ၾကတာကုိး၊
အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက အတင္းအဖ်င္း ေျပာဖုိ႔က လဲြၿပီး ဘာမွ စိတ္၀င္စားတတ္ၾကတာ
မဟုတ္ဘူး ဆရာရဲ႕ "
" ကမန္ေတာ္ တစ္ခုေျပာမယ္ေနာ္ မစၥက္ဒဲယား၊ ပါမလာက သူ႔အေမသူ႔ကုိ
ဂ႐ုမစုိက္ေတာ့ဘူးလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ စဲြေနပံုရတယ္ "
" ေၾသာ္ ... ဆရာရယ္၊ ဘယ္လုိအေတြးမ်ိဳး သူ႔ေခါင္းထဲ ၀င္သြားပါလိမ့္၊ ကၽြန္မမွာ
ကုိယ့္မုိက္ျပစ္

ကုိယ္ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေအာင္

ျဖစ္ေနရတာပါ႐ွင္၊

ၿပီးေတာ့

ျဖစ္ၿပီး

သိပ္လည္း

သမီးေလးအတြက္

စိတ္ပူေန

တယ္ေလ၊

ယူက်ံဳးမရ
ကၽြန္မ

ဘာဆုိလုိတယ္ဆုိတာ ဆရာ ရိပ္မိပါတယ္ေနာ္၊ ပါမလာဟာ သူ႔အ႐ြယ္ထက္ ပုိၿပီး ထြား
က်ိဳင္းတဲ့ ကေလးပါ၊ တခ်ိဳ႕က သူ႔ကုိ ဆယ့္႐ွစ္ ဆယ့္ကုိးေလာက္ ေအာက္ေမ့ေနၾကတာ၊
ကၽြန္မတုိ႔ကုိ

မေတာ္တေရာ္

ျမင္ေတြ႕သြားၿပီး

မဟုတ္မဟတ္စိတ္ေတြ

၀င္လာမွာ၊

စိတ္လုိက္မာန္ပါ ေလွ်ာက္လုပ္မွာ ကၽြန္မ စုိးရိမ္ မဆံုးျဖစ္ေနတယ္ ဆရာ "
ကၽြန္ေတာ္

က်ိတ္ၿပီး

ဘာမ်ား၀င္ေျပာႏုိင္ပါမည္နည္း။

ဘုရားတလုိက္သည္။

မစၥက္ဒဲယားက

သူ႔

ဘက္မွ

ကၽြန္ေတာ္
အခက္အခဲေတြ

ထုတ္ေဖာ္ေပာေလ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေနရက်ပ္ေလ ျဖစ္လာသည္။ သူတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ
စာမ်က္ႏွာ-105

ကၽြန္ေတာ္ အတြင္းက်က် ဘာမွ မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သည္အရပ္ႏွင့္ သည္အရပ္သူ
အရပ္သားမ်ား

အတြက္

သူစိမ္းျပင္ျပင္မွ်သာျဖစ္ပါသည္။

သည္ကိစၥတြင္

ကၽြန္ေတာ္

လုပ္ေပးႏုိင္တာ ဘာမ်ား႐ိွမည္နည္း။
ပါမလာ့အေမသည္
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသူ

ကၽြန္ေတာ့္ထက္

ျဖစ္ပါသည္။

သူ႔ကုိ

အ႐ြယ္ႀကီးၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္ထက္

အႀကံေပးႏိုင္ေအာင္

ကၽြန္ေတာ့္တြင္

အရည္အခ်င္း မ႐ွိႏုိင္ပါ။ ၿပီးေတာ့ သိမ္ေမြ႕နက္နဲလွသည့္ ပါမလာ ကိစၥ ကုိလည္း
လမ္းညႊန္သြန္သင္မႈ

ေပးႏိုင္လိမ့္မည္

မထင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္

လာရျခင္းအတြက္

အက်ိဳးအျမတ္ ရွိလိမ့္မည္ဟုလည္း ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါ။ ပါမလာသည္ သူ႔ အေမ
ေျပာသည့္အတုိင္း အပ်ိဳႀကီး ဖားဖား ျဖစ္ေနသည့္ မိန္းကေလး ျဖစ္ပါ၏။ ဒင္ဟန္ႏွင့္သူ
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ရင္ဆုိင္ပံု၊ ရထား ေပၚတြင္ မိန္းမႀကီးႏွစ္ေယာက္ကုိ ဆံုးမပံုေတြ ၾကည့္ၿပီး အေရးႀကံဳလွ်င္
ဘာလုပ္ရမည္ကုိ သိသည့္ မိန္းကေလး ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္
ကၽြန္ေတာ္ ဘာအတြက္ သည္ကုိ ေရာက္ေနျခင္းလဲ။ အမ်ိဳးသမီး၏ အငုိမ်က္ႏွာကုိ
ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးလုိက္သည္။
"ကၽြန္ေတာ္ ေတာ့ ပါမလာ ရူးရူးမုိက္မုိက္ လုပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ဘူး မစၥက္ဒဲယား"
" ဒါေပမဲ့ ... ဆရာရယ္၊ ခုလုိ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ထိ အိမ္မျပန္ဘဲနဲ႔ဆုိရင္ ... ။
ၿပီးေတာ့ ဒီအပုိင္းက သိပ္စိတ္ ခ်ရတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဆရာေျပာရင္ ရမယ္ ယံုၾကည္လုိ႔
ဆရာ့ဆီ ကၽြန္မ လာခဲ့တာပါ "
ဂ်ီလီယံ ေျပာတာ မွန္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ အစကတည္းက ဒီအထိ လုိက္လာဖုိ႔မသင့္။
အ႐ွည္

မေတြးခဲ့မိသည့္

လုပ္ခဲ့မိသည့္အတြက္

အတြက္

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

အျပစ္တင္

ေဒါပြမိ၏။

စိတ္လုိက္မာန္ပါ

လုိက္မိသည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး ထား႐ွိသည့္ သေဘာထားမွာ ႐ွိသင့္သည္ထက္ ပုိေနေသာ ေၾကာင့္ သည္လုိ
ျဖစ္သြားရျခင္း

ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

တျဖည္းျဖည္း

ၾကည္လင္႐ွင္းလင္းစ

ေခါင္းတစ္ခုလံုး
ျပဳလာသည္။

ေနာက္က်ိ
ပါမလာတုိ႔

႐ႈပ္ေထြးေနရာမွ

အိမ္ကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ေရာက္သြားျခင္းကုိ တျခားကေလးေတြ သိလွ်င္ ဘယ္လို ထင္ၾကမည္နည္း။ ပါမလာ
ကေတာ့ သည္အေၾကာင္း သူ႔အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ ထုတ္ေျပာမည္ မဟုတ္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပင္ အျပစ္ကင္းစင္ေနေစကာမူ သည္သတင္းသည္
မလုိလားအပ္သည့္
အာေခ်ာင္သည့္

ျပႆနာ

မ်ားကုိ

ျပန္႔ပြားေစႏုိင္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္၏နားသုိ႔

ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေပေတာ့မည္။

သည္ျပႆနာထဲက

ေပါက္ၾကား
ကၽြန္ေတာ္

ဆရာ၀က္စတန္လုိ

သြားလွ်င္

ျမန္ျမန္

မလဲြမေသြ

ရုန္းထြက္

ႏုိင္ေလ

ကၽြနေ
္ တာ့္ အတြက္ အက်ိဳး႐ွိေလ ျဖစ္လိမ့္မည္။
"

ပါမလာကုိပါ

ေခၚေဆြးေႏြးရေအာင္လား

မစၥက္ဒဲယား

ကၽြန္ေတာ္

ဘာေျပာရမွန္းေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ခပ္ျမန္ျမန္ ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္
ျပန္မွ

ျဖစ္မည္။

သည္အမွားမ်ိဳးေနာက္ထပ္

မမွားရေအာင္လည္း

ကၽြန္ေတာ္

သတိထားရပါေတာ့မည္။ ပါမလာ ေရာက္လာၿပီး သူ႔အေမ နံေဘးတြင္ ၀င္ထုိင္သည္။
ကၽြန္ေတာ္က နိဒါန္းမပ်ိဳးေတာ့ဘဲ စာမ်က္ႏွာ-106

" ပါမလာ။ မင္းအေမဆီက ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ဆရာ သိၿပီးပါၿပီ၊ မင္းအေနနဲ႔
ဘယ္လုိ

ခံစားေနရမယ္ဆုိတာ

ဆရာ

ကုိယ္ခ်င္းစာပါတယ္၊

မင္းတုိ႔

သားအမိ

ႏွစ္ေယာက္စလံုးေပါ့ေလ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥ ေၾကာင့္ အျပင္မ်ာ ညဥ့္နက္ေအာင္ေနၿပီး မေအ
ပူပင္ေသာက ေရာက္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ဖုိ႔ မသင့္ဘူးလုိ႔ ဆရာ ထင္တယ္၊ တကယ္ေတာ့
ေက်ာင္းခ်ိန္အပမွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥဟာ ဆရာနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ မင္းတုိ႔ သားအမိ
ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ဆရာ့ကုိ ဖြင့္တုိင္ပင္ၾကလုိ႔ ဆရာ ၾကား၀င္ရတာပါ၊ ဆရာ့အေနနဲ႔ေတာ့
ဆရာ့ တပည့္ကုိ ေက်ာင္းခန္းထဲမွာလုိပဲ အျပင္မွာလည္း သိကၡာ႐ွိ႐ွိ ျမင္ခ်င္တယ္။
" ဆရာတုိ႔ တစ္ခ်က္ခ်င္း ျပန္စဥ္းစားရေအာင္။ မင္းအေနနဲ႔ ဆရာသမားအေပၚမွာ
တပည့္၀တ္ ေက်ဖုိ႔ထက္ အေမ့အေပၚမွာ သားသမီး၀တ္ေက်ဖုိ႔ ပုိအေရးႀကီးတယ္ ပါမလာ၊
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အဲဒီ၀တၱရားကုိ

မင္း

႐ွိၾကတာခ်ည္းပဲ၊

ေမ့မထားေစခ်င္ဘူး။

ဒီလုိပဲ

အိမ္ေထာင္စုတုိင္းမွာ

႐ွင္းၾကရတယ္ေလ၊

အေရးႀကီးတာက

ျပႆနာတစ္မ်ိဳးစီ
ေနာက္ျပႆနာ

ထပ္တုိးလာၿပီး တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူမဆင့္ဖုိ႔ပ။ဲ
" တစ္ခု မင္း မွတ္ထား ပါမလာ၊ အဓိကဟာ မင္းပဲ၊ အားလံုး မင္းအေပၚမွာ
မူတည္ေနတယ္၊
မင္းပဲ႐ွိတယ္။

ဆရာေရာ
မင္း

ခုလုိ

မင္းေမေမကုိပါ
ညဥ့္နက္

စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္

သန္းေခါင္ထိ

လုပ္ေပးႏိုင္သူက

အိမ္မျပန္ဘဲေနဲ႔

အႏၱရယ္

ဘယ္ေလာက္မ်ားတယ္ဆုိတာ ဆရာ ႐ွင္းျပဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး၊ မင္းကေလးမွ မဟုတ္ေတာ့
တာပဲ "
ကၽြန္ေတာ္

မတ္တတ္ထရပ္လုိက္ပါသည္။

သူတုိ႔သားအမိ

အလုိက်

ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါၿပီ။
" ကဲ ... မစၥက္ဒယ
ဲ ား၊ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လုိက္ပါဦးမယ္ "
တစ္ဆက္တည္း ပါမလာ့ဘက္ လွည့္ၿပီး " ပါမလာ၊ မင္း အိမ္ျပန္ နည္းနည္းပါးပါး ေနာက္က်မယ့္ေန႔မ်ိဳးမွာ ေမေမ့ကုိ
ႀကိဳတင္ေျပာဖို႔ ဆရာ ေတာင္းပန္ ပါတယ္။ ဘယ္သာြ းတယ္၊ ဘယ္မွာ ႐ွိမယ္ေပါ့ "
" ဟုတ္ကဲ့ပါ ဆရာ "
ပါမလာ

ခပ္တုိးတုိးကေလး

ျပန္ေျပာသည္။

သူတုိ႔သားအမိကုိ

ႏႈတ္ဆက္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ခဲ့သည္။ က်န္သည့္ အပုိင္းသည္ သူတုိ႔ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါ သည္။
ေနာင္တြင္ မစၥက္ဒဲယား အေနျဖင့္လည္း အေနအထုိင္ ဆင္ျခင္လာလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္
ေမွ်ာ္လင့္

မိပါသည္။

ပါမလာအေနျဖင့္လည္း

မၾကာခင္

လူႀကီးဆန္လာေတာ့မည္ဟု

ထင္ရပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ သည္ကိစၥကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် ေမ့ထားလုိ႔ေတာ့
မရပါ။ နားစြင့္ေနရပါဦးမည္။ သူတုိ႔အိမ္မွ အျပန္တြင္ မ်က္ႏွာသိေတြႏွင့္မ်ား တုိးေန
ဦးမလားဟု ရင္တမမ ျဖစ္ခဲ့ရပါေသးသည္။ ကံေကာင္း ေထာက္မ ၍ လီဗာပူ ဘူတာသုိ႔
အသိအကၽြမ္းမေတြ႕ဘဲ

ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ

ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ႏို၀င္ဘာလ

၁၅ရက္ေန႔မွာ ႏွစ္၀က္ ပညာရည္မွတ္တမ္း ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။
ဂရင္းစလိတ္ေက်ာင္းအတြက္

အေရးႀကီးေသာေန႔

ျဖစ္ပါ၏။

သည္ေန႔အေၾကာင္းကို

ကၽြန္ေတာ္ ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေန႔လို ျဖစ္ေနသည္ ဆုိ၏။
စာမ်က္ႏွာ-107

ရက္နီးလာသည္ႏွင့္ သူတို႔တစ္ေတြ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္လာၾကသည္။ သည္ေန႔က်လွ်င္
အခမ္းအနားကို

သူတို႔ကိုယ္တိုင္

ကၽြန္ေတာ္အတန္းသားမ်ား

ႀကီးၾကပ္စီမံေၾကာင္း

ျပင္ဆင္ေနၾကပံုကို

ကၽြန္ေတာ္

သိရသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ စနစ္က်သည္။ ကိုယ့္တာ၀န္ကုိယ္ ေသေသသပ္သပ္ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္

ဂုဏ္ယူ

မဆံုး

ျဖစ္ေနမိ

ပါသည္။

အျခား

အတန္းသားမ်ားႏွင့္လည္း

တီးတိုးတိုင္ပင္ကာ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေန သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ၏။
ထုိေန႔တြင္ တစ္ေက်ာင္းလံုး စုေ၀းမႈကို အနားေပးလုိက္သည္။ သူတို႔အားလံုး
၀တ္ေကာင္းစားလွ မ်ား ၀တ္ဆင္လာၾက၏။ သည္ပြဲတင
ြ ္ မစၥဂ်ိဳးဇက္ႏွင့္ ဒင္ဟန္တို႔
ႏွစ္ေယာက္မွာ အဓိက အေရးပါသူ မ်ား ျဖစ္ဟန္ ရွိသည္။ ႏွစ္ေယာက္သား မနားမေန
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လႈပ္ရွားေနၾက၏။ မနက္ ၁၀နာရီတင
ြ ္ ေခါင္းေလာင္းထုိးသံ ေပၚလာသည္။ ခန္းမထဲသို႔
အတန္းလိုက္ စီ၀င္ၾကရ၏။ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ အသီးသီး ေနရာယူၾကသည္။
စင္ျမင့္ေပၚတြင္မူ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး မစၥတာဖေလာရင့္ သည္ ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္
ေက်ာင္းသား

ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္၊

တစ္ေယာက္

ၿခံရံလ်က္

ေနရာ

ယူသည္။

ေက်ာင္းသူမွာ မစၥဂ်ိဳးဇက္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမွာ ဒင္ဟန္။ အားလံုး ၿငိမ္သြားမွ ဆရာႀကီး
မိန္႔ခြန္း ထေျပာသည္။
မိန္႔ခြန္း

မွာ

အရွည္ႀကီး

ျဖစ္၏။

ေက်ာင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

ေပၚလစီကို

ဆရာႀကီးက ထပ္ရွင္းလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း
ႀကိဳးစားမႈသည္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေပၚလစီ အေကာင္အထည္ ေပၚေရး တြင္ မည္မွ်
အေရးႀကီးေၾကာင္းကို

ကေလးမ်ား

နားစြဲေအာင္

ေျပာျပသည္။

ေက်ာင္း၏

တုိးတက္မႈေတြကို ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္စရာေတြ အပံုႀကီး က်န္ေသး
ေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ထည့္ေျပာသြာသည္။ နားေထာင္ေနရင္း ဆရာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္
ပိုၾကည္ညိဳလာသည္။
ဆရာႀကီးပါလား။

ဆရာႀကီးသည္

တပည့္မ်ား၏

သူ႔ေက်ာင္းႏွင့္

ေအာင္ျမင္မႈ

တစ္သားတည္း

အတြက္

ရွိေနသည့္

ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းၿပီး

စင္ျမင့္ေပၚမွ ဆင္းသြားသည္။ လက္ခုပ္သံေတြ ၀က္၀က္ကြဲ ဆူညံသြားသည္။
ၿပီးသည္ႏွင့္

ခန္းမေဆာင္ႀကီးထဲတြင္

သြက္လက္ျမန္ဆန္လာသည္။
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ႏွင့္

လုပ္ရပ္မ်ားကို

အတန္းကုိယ္စားလွာမ်ားကို
ျပဳစုေစသည္။

ပထမဆံဳး
ခပ္တိုတို

မစၥဂ်ိဳးဇက္
ရွင္းျပ

ဘာသာရပ္အလိုက္

အတန္းေပါင္းစုံမွ

လႈပ္ရွားမႈေတြ
က

သည္။

ေရြးထားၿပီး

အစီရင္ခံစာမ်ား

ရုတ္ျခည္း

ေက်ာင္းေကာင္စီ၏
ေက်ာင္းေကာင္စီ
ႏွစ္၀က္

အသီးသီး

က

အစီရင္ခံစာ

တင္ၿပီးသည့္အခါ

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ေနရာယူဖို႔ ပန္ၾကားသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က
အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဘယ္ဆရာေတြ ပါမည္ကို
ဆရာမ်ားအားႀကိဳတင္

အသိမေပးပါ။

ေက်ာင္းသား

မ်ားက

တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။
အငယ္တန္းမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး စသည္။ သူတို႔အတန္းသားမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္
ေႏြကမွ

သည္ေက်ာင္းကို

၀င္ခြင့္

ရၾကသည့္

၁၂ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ား

ျဖစ္ၾက၏။
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ပရိသတ္ေရွ႕တြင္ ေမးဖို႔ ရွက္ေၾကာက္ေနၾက၏။ သို႔ေသာ္ ခဏၾကာေတာ့ အရွိရသြားသည္။
သူတို႔ကေလးမ်ား၏

အစီရင္ခံစာႏွင့္

ေမးခြန္းမ်ားမွာ

တိုတိုတုတ္တုတ္ပင္။

သူတို႔

အခက္အခဲမ်ား၊ သူတုိ႔ ျပႆနာမ်ားကို သူတို႔ကုိယ္တုိင္ မ်ားမ်ားစားစား သိေသးဟန္ မတူ။
တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
"ဒီ" တန္း အလွည့္သို႔ ေရာပါၿပီ။ စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ထရပ္လုိက္၏။
လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားသည့္ စာရြက္ကို ဖတ္ၿပီး ဒင္ဟန္က အတန္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏
နာမည္ကို ဘာသာရပ္ ႏွင့္ တြဲၿပီး ေခၚသည္။
ေပၚတာ

-

သဘာ၀သိပၸံ

မစၥပက္ႏွင့္ ဂ်က္ဆင္
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မစၥဒဲယားႏွင့္ ဖာမင္

-

သတၱေဗဒ

မစၥေဒါစ္

-

သမုိင္း

ဒင္ဟန္

-

အားကစား

မစၥဂ်ိဳးဇက္

-

ပထ၀ီ၀င္

အိမ္တြင္းမႈသိပၸံ

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားကို ဒင္ဟန္က တေလးတစား မစၥတပ္၍ ေခၚေနပံုကို ၾကည့္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ တသိမ့္သိမ့္ ၾကည္ႏူးေနမိပါ၏။ ဂုဏ္လည္း ယူမိပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္

ရင့္က်က္ေစဖို႔

အမ်ားႀကီး

အေထာက္အကူ

ျပဳလိမ့္မည္ဟု

ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္လိုက္ပါသည္။ နာမည္ အေခၚခံရသူမ်ားက စင္ျမင့္ေပၚတက္ကာ
သတ္မွတ္ထားသည့္

ေနရာမ်ားသို႔

ဣေျႏၵရရ

ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္သြားၾကသည္။

မစၥဂ်ိဳးဇက္က ခပ္တိုတို နိဒါန္းပ်ိဳးသည္။ မိမိတို႔ သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားသည္
လူသားအခ်င္းခ်င္း ညီရင္းအစ္ကိုလို ခ်စ္ၾကည္ေရး အတြက္ လံုး၀ ဦးတည္ထားေၾကာင္း၊
ထုိ႔ျပင္

ပထ၀ီ၀င္

အေနအထား

ကြဲျပားသျဖင့္

အသားေရာင္

ကြဲျပားေနၾကေသာ

လူသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အညမည ျပဳၾကပံုမ်ားကို သင္ၾကားရ ေၾကာင္း
ေျပာၿပီး ေပၚတာကို လွမ္းေခၚသည္။
ေပၚတာက သခ်ၤာဘာသာရပ္ကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ေပါင္၊ မီတာႏွင့္ေပ
ဆက္ႏြယ္ပံုမ်ား ကို ေဆြးေႏြးသည္။ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ သည္စနစ္ ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုကို
အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး
အတန္းထဲတြင္

မျပဳသည္ျဖစ္ေစ
နားလည္ေနၾက

သင္ခဲ့ရသည့္

နားလည္ေနၾကေၾကာင္း၊
ျခင္းကို

ျပဆိုေၾကာင္း။

သီးႏွံဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားအေၾကာင္းကို

ဤသည္မွာ
ဆာပီယာႏိုက

ေျပာသည္။

ဂ်ံဳကို

အႏၱရာယ္ ေပးသည့္ ပိုးနက္ေကာင္၊ ၀ါဖ်က္ပိုးႏွင့္ အားလူးပိုးမ်ားအေၾကာင္း၊ ၎ျပင္
ပိုးမႊားမ်ား ျပန္႔ပြားပံုအေၾကာင္း၊ သုေတသန လုပ္ေနၾကသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားအေၾကာင္းကို
ေျပာရင္း ယခုဆို လွ်င္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ေန၍ သီးႏွံဖ်က္ ပိုးမႊားမ်ား၏
အႏၱရာယ္မွာ

တျဖည္းျဖည္း

ေလ်ာ့နည္းလာၿပီ

ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို

ျပည့္ျပည့္

စုံစုံ

ေျပာသြားသည္။
မစၥပက္ႏွင့္ ဂ်က္ဆင္တုိ႔က ပထ၀ီ၀င္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးၾက၏။ ဂ်က္ဆင္က
ကမၻာေျမေပၚမွ

သီးႏွံ

ႏွင့္

သယံဇာတ

ပစၥည္းမ်ား

အေၾကာင္း

တင္ျပသည္။
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ယင္းႏွစ္မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ တျခားတစ္မ်ိဳး
ဆင္းရဲေနတတ္ေၾကာင္း၊

ထုိ႔ေၾကာင့္

မလႊဲသာ

မေရွာင္သာဘဲ

ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္မႈ

ေပၚေပါက္ လာရေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ အားျပဳၾကရေၾကာင္းမ်ား။
မစၥက္က
ရင္ဆုိင္ရသည့္

ဒုတိယကမၻာစစ္
ျပႆနာမ်ား၊

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ

အၿပီးတြင္

လူတု႔၏
ိ

ဘယ္တုိင္းျပည္

စစ္ေဘးဒုကၡ

စား၀တ္ေနေရးအတြက္

ကမွ

လက္မခံလိုၾကသည့္

သည္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္

ကုလသမဂၢ

မွ

ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။
ဖာမင္က

သူ႔ထံုးစံအတုိင္း

၀ွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ကို

အၿမဲကိုင္ထားတတ္သူ။

သူ႔အလွည့္ေရာက္သည္ႏွင့္ စင္ျမင့္ ေပၚကေန တစ္ဖက္ေထာင့္သို႔ အခ်က္ျပလိုက္သည္။
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ပဲလ္ႏွင့္ အယ္လီဆန္တို႔ ႏွစ္ေယာက္က အရိုးစုႀကီးကို မၿပီး စင္ျမင့္ေပၚယူလာသည္။
တိုင္ထိပ္တြင္ ႀကိဳးႏွင့္ ဆြဲထားျခင္း ျဖစ္၍ အရိုးစုႀကီးမွာ ေျခကားရာ လက္ကားရာ
ပါလာ၏။ ဒါကပင္ ရယ္စရာ ျဖစ္ေန၍ ရယ္သံေတြ ေ၀ါခနဲ ထြက္လာသည္။ အားလံုး ၿငိမ္မွ
သူ စကားစ သည္။
ဖာမင့္အသံ

မွာ

ၾကည္လင္ေအာင္ျမင္ၿပီး

ေျပာပံုမွာလည္း

သိုင္းသိုင္းဖြဲ႕ဖြဲ႕

ရွိလွပါေပသည္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္လည္း ရွိ၏။ "ဒီအရုိးစုဟာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕
အရုိးစုပ ါ၊ သက္ေသျပဖို႔ ဘာမွ မခက္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ တရုတ္မလား၊
ဂ်ာမန္မလား၊

ျပင္သစ္မလား

ဆုိတာေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

မေျပာႏိုင္ပါ

ဘူး၊

ၿပီးေတာ့

ျဖဴသလား၊ ညိဳသလား ဆိုတာလည္း ေျပာလို႔ မရပါဘူး" ဟု အစခ်ီၿပီး အေျခခံအားျဖင့္
လူသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အတူတူသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖာမင္ ရွင္းသြားပံုမွာ
ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရွိလွပါေပ၏။
မစၥဒဲယားက

ဖာမင္၏

ေရာဂါဘယမ်ားအေၾကာင္း
သင္ၾကားခဲ့ရသည့္

နိဂံုးကို

ေဆြးေႏြးသည္။

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား

ေျပာသည္။

ျဖစ္သြားသည္။

လူသားတို႔

ထို႔ေနာက္

သမုိင္းဘာသာရပ္အေၾကာင္း၊

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပံုအေၾကာင္းမ်ား
အားလံုး

ဆြဲဆန္႔ၿပီး

ရင္ဆုိင္ၾကရသည့္

မစၥေဒါစ္က

အတန္းထဲတြင္

ယဥ္ေက်းမႈ

အဆင့္ဆင့္

ဒင္ဟန္၏

အစီရင္ခံစာေၾကာင့္

အားကစားက႑မွာ

အခ်ိန္နည္းေၾကာင္း၊

ေနရာက်ဥ္းေၾကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင္းမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ သြားသည္။
ေက်ာင္းသားအားလံုး၏

ခံစားခ်က္ျဖစ္၍

လက္ခုပ္သံေတြ

ဟိန္းထြက္သြားသည္။

အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ၿပီးသည္ႏွင့္ ဒင္ဟန္က ပရိသတ္ထဲမွ ေက်ာင္းသားေလး ႏွစ္ေယာက္ကို
လွမ္းေခၚ လိုက္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး အပါအ၀င္ ဆရာအားလံုး၏ နာမည္ကို
စာရြက္ပိုငး္ ကေလးမ်ားေပၚတြင္ ေရးခုိင္း သည္။ ၿပီးမွ စာရြက္ပိုင္းကေလးမ်ားကို လိပ္ၿပီး
ဦးထုပ္တစ္လံုးထဲတြင္ ထည့္သည္။ ခေလာက္သည္။ ၿပီးမွ မဲလိပ္ မ်ားကို တစ္လိပ္ခ်င္း
ႏိႈက္၍ နာမည္ကို ေၾကညာသည္။
"မစၥတာ၀က္စတန္ ... မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္ ... မစၥဖီးလစ္"
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ဒင္ဟန္ႏွင့္ မစၥဂ်ိဳးဇက္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အားလံုး စင္ျမင့္ေပၚမွ ဆင္းလာၾကသည္။
ဆရာမ်ားက

တစ္လွည့္

စင္ေပၚတက္ၿပီး

ေနရာယူၾက၏။

၀က္စတန္မွာ

ဆရာမႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္ ပို၍ ညစ္ပတ္စုတ္ျပတ္သည္ ထင္ရ၏။
ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အတန္းႀကီး ေက်ာင္းသားမ်ားသာ
ေမးၾက၏။

ႀကိဳတင္

ေက်ညက္ေအာင္
ေတြ႕ရျပန္သည္။

ျပင္ဆင္ထားခ်ိန္

မေျဖႏိုင္ၾက။
ခပ္ထံုထံု

မရွိ၍

အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားကုိ

သည္ေနရာတြင္လည္း

ခပ္ထုိင္းထုိင္းဟု

ထင္ခဲ့သည့္

ဆရာေတြ

ကၽြန္ေတာ္
ဆရာမ

အံ့ၾသစရာ

မစၥဖီးလစ္သည္

သူတို႔သံုးေယာက္ထတ
ဲ င
ြ ္ ေသြးအေအးဆံုးႏွင့္ ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ အေျဖႏိုင္ဆံုး ျဖစ္ေန၏။
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သူ႔ဆီလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေနရုံမက က်န္ဆရာႏွစ္ေယာက္ကို လညး္ မသိမသာ
၀င္ကူေနေသးသည္။

ဒင္ဟန္

၏

ေမြးခြန္းမ်ားၾကားတြင္

ဆရာ၀က္စတန္

ေျဗာင္ဖြင့္ေ၀ဖန္မႈႏွင့္

ဖာမင္၏

ပညာပါပါ

တစ္ေယာက္

ပန္းပ်က္

ခံေနရ၏။

ပံုပ်က္

၀က္စတန္သည္ သူ တာ၀န္က်သည့္ က႑မ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ ထိထိ ေရာက္ေရာက္
မလုပ္ခဲ့ပါ။
ဒင္ဟန္က

လက္ေ၀ွ႕သမားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

လက္ေ၀ွ႕လို

အားကစားနည္းမ်ိဳးမွာ ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ သင့္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကိုလည္း သည့္ထက္
ပိုေပးသင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ပတ္တြင္ ႏွစ္ရက္သာ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေလ့က်င့္ခ်ိန္ က်ျပန္ေတာ့
မိနစ္ ၂၀သာ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမွာ အလကား အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေထာက္ျပသည္။

မစၥဖီးလစ္က

ဆရာ၀က္စတန္အတြက္ပါ

ၿခံဳေျဖသြားသည္။

ေက်ာင္းအေနျဖင့္ စာသင္ခ်ိန္ႏွင့္ ကစားခ်ိန္မ်ားကို မွ်၍ အခ်ိန္ဇယား ဆြဲရေၾကာင္း၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးကို လံုး၀ ေရွးရႈၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ဆြဲထားျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊

ေက်ာင္းသား

ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္

ၾကည့္ရျခင္းျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားတုိင္း စိတ္ႀကိဳက္ႏွင့္ ကိုက္ခ်က္မွ ကိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
ဆရာမ က ဒင္ဟန္ကို ရိုးသားသည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ လွမ္းၾကည့္ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္သည္။
"မင္းတို႔အထဲက တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ပင္ကိုက်န္းမာေရး၊ ႀကံ့ခုိင္ေရးေတြ ေကာင္းၿပီးသားမို႔
ေက်ာင္းက ပီတိ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ မလုိသေလာက္ပါပဲ။ တစ္ခု မင္းတို႔ သတိထားရမွာက
ေက်ာင္းရဲ႕

အစီအစဥ္ေတြဟာ

အမ်ားစုအတြက္

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနတယ္ဆိုတဲ့

အခ်က္ပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔ေက်ာင္းသားႀကီးေတြက အမ်ားအတြက္ ညႇာတဲ့သေဘာနဲ႔
သည္းခံၾကဖို႔ပါပဲ" ဒင္ဟန္က လြယ္လြယ္ႏွင့္ လက္ေလွ်ာ့မည္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳး မဟုတ္။
"ဒါျဖင့္လည္း
လိုအပ္တဲ့

ဘာျပဳလို႔

ေက်ာင္းသား

ေဘာလံုးျဖစ္ျဖစ္

ေတြ

ပီတိခ်ိန္
အတြက္ပဲ

ဘာျဖစ္ျဖစ္

အခ်ိန္ကုန္ေနတာနဲ႔စာရင္

ထားေနေသးလဲ၊
ေရြးၿပီးေပးေပါ့၊

တစ္ခုခု

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္

ဒါမွမဟုတ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက

ကစားမယ္ေလ၊
အဲဒါက

ပီတိခ်ိန္ကို
အဓိပၸာယ္မရွိ

အက်ိဳးရွိ

ဦးမယ္"

ဒင္ဟန္က ခ်က္က်လက္က် ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေျပာခ်လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာမကလည္း
ေခသူ မဟုတ္။ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေျဖသည္။

စာမ်က္ႏွာ-111

"ဒီလိုရွိတယ္

ဒင္ဟန္၊

ပီတိဆိုတာ

ကာယေလ့က်င့္ခန္း

သက္သက္ခ်ည္း

မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္ကုိ အနားေပးဖို႔ရယ္၊ ကာယနဲ႔အတူ ဥာဏအင္အားကိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္
လုပ္ဖို႔ရယ္ဆိုတဲ့

ရည္ရြယ္ခ်က္

ေတြပါတယ္၊

ဆရာမတို႔

အခ်ိန္စာရင္း

ဆြဲတဲ့အခါ

မင္းတို႔တစ္ေတြ ေက်ာင္းကထြက္ၿပီး လူ႔ေလာက ထဲကို တုိး၀င္ဖို႔အထိ အရွည္ကို ၾကည့္ၿပီး
ဆြဲၾကတာပါ။
ထုိ႔

မင္း

ေနာက္တြင္

တျဖည္းျဖညး္

သေဘာေပါက္လာပါ

ဆရာႀကီးက

နိဂံုးခ်ဳပ္

ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ႏို၀င္ဘာလ
ျဖစ္သည္။

၁၈ရက္၊

တနလၤာေန႔ညေနတြင္

စကားေျပာၿပီး

ၾကာသပေတးေန႔မွာ

ကဗ်ာစာအုပ္

လိမ့္မယ္

ကေလး

ဒင္ဟန္"

အခမ္းအနားကို
ဂ်ီလီယံ၏

တစ္အုပ္

ေမြးေန႔

ကၽြန္ေတာ္

၀ယ္ထားလုိက္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေန႔လယ္စာ စားရင္းမွ ေပးမည္ဟု စိတ္ကူးၿပီး
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ကၽြန္ေတာ့္ လက္ဆြဲအိတ္ထဲ ထည့္ထားလိုက္၏။ မနက္ပိုင္း အားလပ္ခ်ိန္တစ္ခုတြင္ သူ
ကၽြန္ေတာ့္ စာသင္ခန္း ထဲကို ေရာက္လာသည္။ ထံုးစံအတုိင္း ကၽြန္ေတာ့္ အနားတြင္
၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ ေန၏။ ဂ်ီလီယံ ၀င္လာတာ ျမင္ေတာ့ သူတို႔အားလံုးကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ ထႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။
"ဆရာနဲ႔ ကၽြန္မ ခဏကေလး ေတြ႕ခ်င္လို႔ပါ"
"ရပါတယ္ ဆရာမ"
စူးစမ္းသည့္အၾကည့္ျဖင့္

၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကသည့္

သူတို႔အားလံုးကို

ထားခဲ့ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ အျပင္ထြက္လာၾကသည္။ အျပင္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဂ်ီလီယံက "အံ့ၾသစရာသတင္း ေျပာမလို႔"
"ဟုတ္လား၊ ဘာမ်ား ပါလိမ့္"
"ဒီၾကာသပေတးေန႔က ဂ်ီလီယံ ေမြးေန႔ေလ"
"ဒါအံ့ၾသစရာလား၊ သိသားပဲ"
"ညစာစားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္၊ ၀ိုင္လည္း ပါမယ္၊ "ပိုဆင္ဒိေအာ" မွာ"
"ေကာင္းတာေပါ့၊ ပိုဆင္ဒီေအာက ဘယ္မွာလဲ"
"ခ်ယ္လ္စီမွာ၊ ဆိုင္သစ္ေလ၊ ရုပ္ရွင္ အရင္ ၾကည့္မယ္၊ ၿပီးမွ ညစာ စားမယ္"
ၿပံဳးၿပံဳးကေလး ေျပာၿပီး ဂ်ီလီယံ ထြက္သြားသည္။ အခန္းထဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္၀င္လာသည္ႏွင့္
တစ္ဂ်က္ဆင္က ဆီးေျပာသည္။
"မစၥ ဘလင္းခ်ဒ္က သိပ္ေခ်ာတာပဲ ဆရာ၊ ဆရာ စြံေနၿပီ ထင္တယ္"
ကၽြန္ေတာ္ "အင္း ... ေခ်ာပါတယ္" ဟု သာမန္ျပန္ ေျပာၿပီး က်န္သည့္အပိုင္းကို
၀ိုးတိုး၀ါးတာ လုပ္ေန လုိက္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားက ဂ်ီလယ
ီ ံ၏ ဆံပင္ပံု၊ အ၀တ္အစားႏွင့္
ဖိနပ္ကအစ ေ၀ဖန္ ေနၾက၏။ ပါမလာ က ဘာမွ ၀င္မေျပာဘဲ ခပ္မဆိတ္ေနသည္။
ၾကာသပေတးေန႔ေရာက္ေတာ့ လူပ်ိဳေပါက္ကေလးတစ္ေယာက္လို ကၽြန္ေတာ္ ရင္ေတြ
ခုန္ေန သည္။ ေက်ာင္းဆင္း ေခါင္းေလာင္းထုိးမွ ရင္ၿငိမ္စျပဳ၏။ ဂ်ီလီယံ မီးခိုးႏုေရာင္
ု ရို ေဆာင္း ထားသည္။
၀တ္စုံျဖင့္ လွခ်င္တုိင္း လွေန၏။ ဦးထုပ္အနက္ကေလးကို ကပိက
ဆရာ၀က္စတန္ က ေက်ာင္းဂိတ္၀အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လိုက္ေလ သည္။
သူကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေနရာ လဲခ်င္ေနမည္မွာ မုခ် ျဖစ္ပါသည္။
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ဘတ္စ္ကား ဆိုက္လာေတာ့ အေပၚထပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးလာခဲ့ၾကသည္။
ဂ်ီလီယံက ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေမာင္း ကို မွီႏြဲ႕ႏြဲ႕ခုိတြဲလ်က္။ ေလာကသည္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္
ေပ်ာ္ဖြယ္ရာ အတိပါကလား။ ဘာမွ အေရးမႀကီး သည့္ အေၾကာင္းအရာကေလးမ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခပ္တုိးတိုး ေျပာလာၾက၏။ ေပ်ာ္တၿပံဳးၿပံဳး ျဖင့္။ ရုပ္ရွင္ ၀င္ၾကည့္သည္။ ၿပီးမွ
ခ်ယ္လစ
္ ီသို႔ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ထြက္ခဲ့ၾက၏။ ပိုဆင္ဒီေအာမွာ အဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆုိင္
ကေလး ျဖစ္၏။ စားပြဲထုိးတြင္ ပန္းအုိးအစား ေလ့ေထာင့္ မွန္ေသတၱာ ကေလးမ်ား ခ်ထား
သည္။ အထဲတြင္ ေရႊေရာင္ ငါးကေလးမ်ား ေဆာ့ကစားေနၾက၏။ မွန္ေသတၱာ ကေလး၏
အတြင္းဘက္ ပတ္ပတ္လည္ ကို ေရေအာက္ကမၻာႏွင့္တူေအာင္ သႏၱာေက်ာက္တန္း
ကေလးေတြ၊ ေရေအာက္အပင္ စိမ္းစိမ္း ကေလးေတြႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အစား
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အေသာက္ကေတာ့ ေစ်းႀကီးမည့္ပံု။
မန္ေနဂ်ာ
ကၽြန္ေတာ့္ကို

လုပ္သူက

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္

အကဲခတ္သည့္

မ်က္လံုးျဖင့္

သီးသန္႔စားပြဲကို

လိုက္ပို႔ေပး၏။

ကြက္ၾကည့္ကြက္ၾကည့္

လုပ္ေနသည္။

ႏွစ္ေယာက္သား ထုိင္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး စကား ေျပာၾက၏။ ၿငိတြယ္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္
ထူးထူးျခားျခား

ခံစားမႈတစ္မ်ိဳးကို

ႏွစ္ေယာက္စလံုး

သိသည္။

သို႔ေသာ္

ဘယ္သူမွ

ထုတ္မေျပာၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားပြဲအတြက္ စားပြဲထုိး ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ေပၚမလာ။ အျခား
စားပြဲေတြမွာေတာ့ ေျခခ်င္း လိမ္ေန၏။ အတန္ၾကာမွာ တစ္ေယာက္ေပၚလာၿပီး ေစ်းႏႈန္းႏွင့္
ဟင္းလ်ာ စာရင္းကို စားပြဲေပး လာတင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျပန္ထြက္သြားသည္။ ဂ်ီလီယံ
ေဒါပြစျပဳလာသည္။

ကၽြန္ေတာ္က

မသိဟန္ေဆာင္ၿပီး

ကတ္ျပားကို

ေကာက္ယူ

၍

ဟင္းလ်ာ ေရြးေနသည္။
စားပြဲထုိး ျပန္ေရာက္လာသည္။ မွာသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားကို မွတ္ယူသြားသည္။
သို႔ေသာ္ သူ႔အမူ အရာက ေလးေလး စားစား မရွိ။ မထီမဲ့ျမင္ မ်က္ႏွာေပးမ်ိဳး။ ၿပီးေတာ့
ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္ေပၚမလာ ျပန္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စ ျပဳလာၿပီ။
ဘာအဓိပၸာယ္ပါလိမ့္။ ေမ့ေလာက္မွ စြပ္ျပဳတ္ပန္းကန္ႏွင့္ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ့္
ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ ပန္းကန္ ကို ခ်သည္။ မေတာ္တဆလား၊ တမင္လုပ္ျခင္းလား မသိ။
ဟင္းရည္ေတြ စားပဲြခင္းေပၚ ဖိတ္က် ကုန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ က သုတ္ေပးမည့္အထင္ျဖင့္
နံေဘးသုိ႔

အသာငဲ့ေပးလုိက္၏။

ကုိေရႊစားပဲြထုိးက

ဘာမွမလုပ္ဘဲလက္ပုိက္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရန္လုိသည့္ မ်က္ႏွာေပးျဖင့္ ၾကည့္ေန၏။ ဂ်ီလီယံ က သြက္လက္စြာ
တံု႔ျပန္သည္။ လက္အိတ္တစ္စံုႏွင့္ လက္ေပြ႕အိတ္ကုိ ေကာက္ယူၿပီး ၀ုန္းခနဲ ထရပ္သည္။
" လာ ... သြားစုိ႔ ရစ္ကီ "
ဦးေခါင္းကုိ ခပ္ေမာ့ေမာ့ထားကာ ဂ်ီလီယံ ထြက္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္မွ
လုိက္သြားရေတာ့၏။
မ်က္ႏွာကေလးမွာ

အျပင္

ေရာက္ေတာ့

ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္

ျဖစ္ေန၏။

ကၽြန္ေတာ့္ဘက္
မ်က္လံုး

နက္

လွည့္ၾကည့္သည္။
မ်ားကမူ

တဖ်ပ္ဖ်ပ္

အေရာင္ေတာက္လ်က္။
" အိမ္ျပန္မယ္ ... ရစ္ကီ၊ ျပန္ပုိ႔ေပးေတာ့ "
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ကၽြန္ေတာ္

တကၠစီတစ္စီး

လွမ္းေခၚလုိက္သည္။

ဂ်ီလီယံက

ကားေပၚတြင္

ကၽြန္ေတာ့္အား သူစိမ္း ျပင္ျပင္ပမာ တစ္ဖက္ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုး တုိးကပ္ၿပီး စီးသည္။
သူ႔မ်က္လံုးေတြက ေရွ႕သုိ႔ ေငးၾကည့္ ေန၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘာကုိ မွ ျမင္ဟန္မတူပါ။
သူႏွင့္ေ၀းၿပီဟု

ကၽြန္ေတာ့္

နင့္နင့္နဲနဲ

စိတ္ထဲတြင္

ခံစား

လုိက္ရ၏။

သူႏွင့္ေရာ၊

ေက်ာင္းႏွင့္ေရာ အားလံုးႏွင့္ပါ ေ၀းရာသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ သြားလုိက္ခ်င္ပါ၏။ လ်င္ျမန္စြာ
လြင့္ေမ်ာသြားလုိက္ခ်င္ပါ၏။

ကုိယ့္မွာ

ဘာအျပစ္ရွိလုိ႔လဲ

ဂ်ီလီယံရယ္၊

စားပဲြထုိးတစ္ေယာက္ရဲ႕ မယဥ္ေက်းမႈဟာ ကုိယ့္အျပစ္ လားကြယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ယူက်ံဳးမရ
သည္ေနရာကုိလည္း

ေတြးေနမိ၏။

သူကုိယ္တုိင္

ေရြးျခင္းပါ။

သည္အျဖစ္အတြက္

ကၽြန္ေတာ့္ အျဖစ္ ဟုတ္ႏုိင္ပါမည္လား။
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ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ရွိ ဂ်ီလီယံ၏ တုိက္ခန္းေရွ႕တြင္ ကားရပ္လုိက္သည္။ ကားေပၚမွ
ဆင္းၿပီး

ေလွကားဆီသုိ႔

ေျပးခ်သြားသည္။

ကၽြန္ေတာ္

ဆုိ႔နင့္စြာျဖင့္

သူ႔ကုိ

ေငးၾကည့္ေနမိ၏။ ေနာက္ ျပန္မွ ေတြ႕ႏုိင္ပါေတာ့မည္လား။ ေလွကားရင္း ေရာက္မွ
ျပန္လွည့္လာၿပီးေမးသည္။
" မဆင္းေတာ့ဘူးလား "
ေဒါသစြက္ေနသည့္ အသံျဖင့္ ေမး၏။ ေစာေစာပုိင္းက ဂ်ီလီယံ မဟုတ္ေတာ့ေပ။
ေအးစက္စက္
ကၽြန္ေတာ္

ႏွင့္

အမုန္းတရားေတြ

ထြက္ေျပးခ်င္လွပါၿပီ။

လႊမ္းၿခံဳေနသည့္

သုိ႔ေသာ္

ဂ်ီလီယံကုိ

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္။
ကၽြန္ေတာ္

လြယ္လြယ္ႏွင့္

ေမ့ပစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တကၠစီခ ေပးၿပီး သူႏွင့္အတူ အေဆာက္အအံုအတြင္းသုိ႔
လုိက္၀င္သြားသည္။

ဂ်ီလီယံအခန္းမွာ

ေျမညီထပ္

တြင္

ျဖစ္ပါသည္။

အခန္းမွာ

ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနေပ်ာ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ ေဇာက္နက္နက္
ကုလားထုိင္မ်ားႏွင့္ ေရွးေခတ္ ပံုစံ ဆုိဖာႀကီးေတြကုိ စီခ်ထား သည္။ ခပ္နိမ့္နိမ့္ သြန္းထု
ထားသည့္ ပန္းပုရုပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး။ နံရံတြင္လည္း ေခတ္သစ္ ခံစားမႈ ပန္းခ်ီ ကားမ်ား
ခ်ိတ္ဆဲြထား၏။ ေမြးရွည္ေကာ္ေဇာကမူခန္းလံုးျပည့္။ အခန္းမွာ စိတ္ၾကည္လင္ရႊင္ပ်စရာ
အတိျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခန္းထဲမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ေနာက္က်ဳရီေ၀ေနၾက။
ဂ်ီလီယံက

လက္ေပြ႕အိတ္ႏွင့္

လက္အိတ္ေတြကုိ

ဆုိလာေပၚသုိ႔

လႊင့္ပစ္လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ ထုိင္ဖုိ႔ ေနရာေပးၿပီး သူက ေဆာက္တည္ရာမရ
ဟုိေလွ်ာက္လုိက္ သည္ေလွ်ာက္လုိက္၊ စာအုပ္ဗီရုိေပၚမွ ပန္းပုရုပ္ ေတြကုိ ဟုိေရႊ႕လုိက္
သည္ေရႊ႕လုိက္ႏွင့္။ ဘာေျပာ ရမွန္း မသိသိျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ အေၾကာင္သား
ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ ေပါက္ကဲြေတာ့ မည့္အခ်ိန္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္
ကၽြန္ေတာ္က

အိပ္ခန္းတံခါးကုိ

၀ုန္းခနဲ

လက္ဆဲြအိတ္ထဲမွ

ဆဲြ

ဖြင့္ကာ

အတြင္းသုိ႔

၀င္သြားသည္။

ကဗ်ာစာအုပ္ကေလးကုိ

ထုတ္ၿပီး

စားပဲြနိမ့္ကေလးတစ္ခုေပၚတြင္ တင္ထား လုိက္သည္။ ေပ်ာ္စရာ ညေနခင္း ကေလး
အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာ ပ်က္စီးခဲ့ရပါေလၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေဆာင္ ကဗ်ာစာအုပ္ကေလး
ေပးဖုိ႔လည္း အေျခအေန မလွေတာ့ၿပီ။
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ခဏေနေတာ့ သူ ျပန္ထြက္လာသည္။ စိတ္ကုိ ႀကိဳးစားၿပီး ထိန္းလာခဲ့ပံု။ လွလွပပ
ထုပ္ထားသည့္ စာအုပ္ကေလးကုိ ေကာက္ယူၿပီး ပန္းစကၠဴကေလးမ်ားကုိ သူ ခြာသည္။
စာအုပ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ၿပီး သည္ ႏွင့္ သူ႔လက္ႏွစ္ဖက္ နံေဘးသုိ႔ ေလ်ာ့ရဲစြာ
ျပဳတ္က်သြားသည္။
" အလကားပဲ၊ သိပ္ရွက္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္"
နာၾကည္းစြာ ထြက္လာသည့္ စကားလံုး ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။
"ဘာျပဳလုိ႔ ၿငိမ္ခံလာတာလဲ"
" ေၾသာ္ ... ေစာေစာက ျဖစ္တဲ့ကိစၥကုိ ေျပာတာလား "
" ဟုတ္တယ္ ၊ ရွင္ ... ဘာလုိ႔ ငံု႔ခံေနတာလဲ "
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" ငံု႔မခံလုိ႔ ကုိယ္ ဘာလုပ္ရမလဲ ဂ်ီလီယံ၊ ထ ထုိးရမွာလား၊ အဲဒီလုိ ေနရာမ်ိဳးမွာ
ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္တာ မင္းျမင္ခ်င္လုိ႔လား "
" ဟုတ္တယ္၊ ျမင္ခ်င္တယ္၊ အေသအလဲ ခ်တာကုိ ၾကည့္ခ်င္တာ "
တစ္တစ္ခြခြ ရင့္ရင့္သီးသီး ထြက္လာသည့္ စကားလံုးမ်ား။ သူ႔မ်က္လံုးမ်ားက
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စူးစူးရဲရဲ ၾကည့္ လ်က္။
"အဲဒီလုိလုပ္ေတာ့ ဘာအက်ိဳးထူးမွာလဲ ဂ်ီလီယံ "
"အဲဒါ မသိဘူး၊ လုိခ်င္တာက ဒီလုိ ေကာင္မ်ိဳးကုိ ဆံုးမဖုိ႔ပဲ၊ ေသတဲ့အထိ ရုိက္ .... "
ေဒါသႀကီးလြန္းလာၿပီး စကားမဆက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ငုိခ်လုိက္ေတာ့။
" မထူးပါဘူး ... ဂ်ီလီယံရယ္၊ ဘာမွ အေၾကာင္းမထူးႏုိင္ပါဘူး "
" ဘာလုိ႔ မထူးရမွာလဲ၊ ရွင့္ကုိယ္ရွင္ ခရစ္ေတာ္မ်ား ေအာက္ေမ့ေနလား၊ ခႏၱီပါရမီနဲ႔
ြ ုိးနဲ႔ ရွင္
လည္စင္းခံေန တယ္၊ ရွင္ေၾကာက္လုိ႔လား ရစ္ကီ၊ ဒီဘာမဟုတ္တဲ့ စားပဲထ
ရင္မဆုိင္ရဲဘူးလား "
" မင္း သိပ္စိတ္ဆုိးေနတယ္ ဂ်ီလီယံ၊ လူတစ္ေယာက္ကုိ ရုိက္ႏွက္ဆံုးမလုိ႔
ျပႆနာ မၿပီးဘူး ထင္တယ္"
"

ေကာင္းၿပီ၊

ဒါျဖင့္

ဘယ္လုိၿပီးေအာင္

လုပ္မလဲ၊

ဒီလုိပဲ

တစ္သက္လံုး

ေခါင္းငံု႔ခံသြားမွာလား၊ ရွင့္မွာ သတၱိ နည္းနည္း ကေလးမွ မရွိဘူးလား "
သူ႔အသံက စူးသထက္ စူးလာသည္။ ငါးစိန္းသည္ေလသံ ေပါက္လာသည္။
"တစ္ေယာက္ေယာက္က
ကလင္တီက

ရွင့္ကုိ

အၿမဲ

အကာအကြယ္ေပးေနရမွာလား၊

၀က္စတန္ကုိ ရွင့္အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေပးရတယ္၊ ရထားေပၚမွာလည္း

ရွင့္ေရွ႕က ပါမလာဆုိတဲ့ ေကာင္မေလး ၀င္ရပ္ ေပး ရတယ္၊ ဒီညလည္း ရွင္က
့ ုိ ကၽြန္မက
အကာအကြယ္ ေပးရဦးမွာလား"
ကၽြန္ေတာ္ စိတ္အပ်က္ႀကီး ပ်က္သြားသည္။ အားလံုးကို စိတ္ကုန္သြားသည္။
"အဲဒီအေၾကာင္း ေတာ္ၾကပါစုိ႔ ဂ်ီလီယံ"
"အရႈံးေပးတာနဲ႔ အတူတူေပါ့"
"ေၾသာ္ ဂ်ီလီယံကလည္းကြာ၊ ေမ့လိုက္ၾကရေအာင္ပါ"
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"ေမ့လိုက္ၾကရေအာင္

...

ဟုတ္လား၊

ဒီေန႔

ဘာေန႔လဲ၊

ေမ့သြားၿပီလား၊

အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ျဖစ္ေအာင္ ဒီက ႀကိဳးစားလိုက္ရတာ၊ အိမ္ကိုေတာင္ မျပန္ဘဲ သူနဲ႔ ...
ခုေတာ့ ေမ့လိုက္ၾကရေအာင္တဲ့။ မုန္းတယ္၊ မုန္းတယ္၊ ရွင့္ကို ကၽြန္မကို မုန္းတယ္၊ရွင္ဟာ
နီဂရိုး ..."
ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ၿပီး လက္ထဲမွ စာအုပ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေပါက္သည္။
အားမရေသးဟန္ျဖင့္

လက္

ႏွစ္ဖက္

ဆန္႔တန္းကား

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ကုတ္ဖို႔

ေျပး၀င္လာသည္။ သြင္သြင္ ရူးသြားသည့္ အရူးမ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ မျခား။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို
ဖမ္းၿပီး မနည္း ခ်ဳပ္ထားသည္။ ေဒါသတႀကီး ၀င္လာသည့္အရွိန္ကုိ ျပင္းထန္လြန္း ၍
မနည္းထိန္းထားလိုက္ရ၏။

လဲက်မသြားေအာင္

ပထမေတာ့

အေက်ာက္အကန္
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ရုန္းေနေသး သည္။ ေနာက္မွ ေပ်ာ့ေခြသြားၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထသ
ဲ ို႔ တအင္းအင္း
ညည္းညဴကာ ညႊတ္က်လာ ေတာ့၏။
လံုး၀

ထိန္းႏိုင္ခါမွ

ကၽြန္ေတာ္

လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး

ကုလားထုိင္တစ္လံုးတြင္

ထုိင္ခုိင္းလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို မ်က္ႏွာ ခပ္လႊဲလႊဲထားၿပီး တရႈပ္ရႈပ္ ငိုေန၏။ စလယ္၀င္
ဖင္မမည္းခင္က ကြဲၾကရ မည့္ ျဖစ္ကို ရင္နင့္စြာ ေတြးရင္း ကၽြန္ေတာ္ ေငးၾကည့္ေန၏။
ဘာမွ ဆက္ေျပာစရာမရွိေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ ထျပန္သင့္ၿပီ။ သို႔ေသာ္ အၿပီး အပိုင္ မခြဲခြာမီ
အခ်ိန္ကေလးကို တမင္ ဆြဲေနျခင္း ျဖစ္ပါ ၏။ ဤတြင္ သူ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ လွည့္ၿပီး
ေမးသည္။
"ဂ်ီလီယံတို႔ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲဟင္ ... ရစ္ကီ"
"မသိဘူး ဂ်ီလီယံ"
ကၽြန္ေတာ္ ဘာေျပာရမည္နည္း။ စိတ္ထဲကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မွိန္မွိန္ကေလး
ထားေနေသး၏။

သူ႔ႏႈတ္မွ

ထြက္လာ

မည့္

စကားလံုးေလးမ်ားကို

အသက္မရွဴဘဲ

နားစြင့္ေန၏။
"အဲဒီ ျပႆနာ က တစ္သက္လံုး ရင္ဆုိင္သြားရမွာလား ဟင္"
"ဒီညျဖစ္ တဲ့ ျပႆနာမ်ိဳး ေျပာတာလား"
"ဟုတ္တယ္ေလ၊ အဲဒီလိုပဲ ခဏခဏ ျဖစ္တတ္သလား ရစ္ကီ"
"ဟင့္အင္း၊ ကိုယ္ ေလတပ္ထဲမွာတုန္းကေတာ့ လံုးလံုး မျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး၊ တပ္က
ထြက္ၿပီးေတာ့လည္း

ဒီလို

ဘာဆက္ေျပာရမွန္း

မသိသျဖင့္

စားပြဲထုိး

တစ္ေယာက္၏

အေျခ

အေန

မ်ိဳးနဲ႔

သူ႔အေျခအေနကိုသာ

အေစာ္ကားခ့လိုက္ရ၍

တစ္ခါမွ

မသြားဖူးဘူးေလ"

ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိက္သည္။

ဂ်ီလီယံ

ယူက်ံဳးမရ

ျဖစ္ေန၏။

အရွက္ခြဲခံရသည္ဟု ထင္ေန ၏။ သည္အျဖစ္မ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္ ဟု သူမ မသိျခင္းလား၊
မေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလား။ ဂ်ီလီယံသည္ အဂၤလန္ ျပည္ေပါက္ အဂၤလိပ္စင္စစ္ ျဖစ္သည္။
တကယ္ပင္ အသားေရာင္ ခြဲျခားမႈကို သူ သည္းမခံႏုိင္ျခင္း လား။
"ဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာ မင္း မသိဘူးလား ဂ်ီလီယံ"
"၀တၳဳေတြထမ
ဲ ွာေတာ့

ဖတ္ဖူးတယ္၊

ဒါေပမဲ့

ဂ်ီလီယံနဲ႕ပဲ

တိုက္ရိုက္

ပတ္သက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး"
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"ဟုတ္တယ္ေပါ့ေလ၊ ကိုယ္နဲ႔ မဟုတ္ရင္ မင္း ဒါမ်ိဳး ဘယ္ႀကံဳရမလဲ"
သူ ကၽြန္ေတာ့္ ကို ဖ်တ္ခနဲ လွည့္ၾကည့္သည္။
"အဲဒါ ဘာဆိုလိုတာလဲ ရစ္ကီ"
"ေနာက္ ဒီကိစၥမ်ိဳး မင္း မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး"
ရင္ထဲတြင္ အသက္ရွဴမရေအာင္ နာက်င္စြာျဖင့္ ေျပာလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
"ရစ္ကီ က အဲဒီအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်င္လို႔လား"
ကၽြန္ေတာ္ ရုတ္တရက္ မေျဖႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေန၏။ အရာအားလံုးသည္ ရုတ္ျခည္း
အလြန္႔အလြန္ ႀကီးက်ယ ္သြားေလၿပီ။ အႀကီးအက်ယ္ ရႈပ္ေထြးသြားေလၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္
တစ္ဦးတည္းအေရး

မဟုတ္ေတာ့။

သန္းေပါင္း

မ်ားစြာေသာ

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္
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ဘာမွမဆုိင္ေသာ လူေတြႏွင့္ ဆုိင္လာၿပီ။ ဂ်ီလီယံ ႏွင့္ တြဲသြားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မုန္းတီး
ရန္လိုၾကမည့္ လူေတြ၊ ဂ်ီလီယံ လွ၍ မဟုတ္။ ဂ်ီလီယံ ခ်စ္စရာ ေကာင္း၍ မဟုတ္။
စိတ္ထားျမင့္ျမတ္၍ မဟုတ္။ အသားျဖဴေနျခင္း တစ္ခုတည္း အတြက္သာ ျဖစ္ပါ၏။
"ကုိယ္ကေတာ့ ဘယ္ ဒီလို ဆံုးျဖတ္ခ်င္ပါ့မလဲ ဂ်ီလီယံရယ္"
ကၽြန္ေတာ့္ အသိစိတ္က ရင္ဆုိင္ရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အခက္အခဲေတြကို ျမင္ေန၏။
သို႔ေသာ္ အသည္းႏွလံုးက ရဲ၀ံ့စြာ ေျဖၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ ထလာသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ ကုလားထုိင္ လက္တန္းေပၚတြင္ လာထုိင္သည္။
"ရစ္ကီကို ဂ်ီလီယံ ခ်စ္ေနၿပီ ... သိလား"
"ကိုယ္လည္း မင္းကို ခ်စ္ေနမိပါၿပီ ... ဂ်ီလီယံရယ္"
"ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ ဂ်ီလီယံ သိပ္ေၾကာက္လာတယ္၊ ရစ္ကီ၊ အရင္တုန္းက အဲဒါေတြ
လံုး၀ မစဥ္းစားမိခဲ့ဘူး၊ ရစ္ကီ ဘာျပဳ လို႔ သည္းခံေနတာလဲဟင္၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
လံုး၀ မျဖစ္မိဘူး လား"
"ေၾသာ္ ... ဂ်ီလီယံရယ္၊ မျဖစ္ဘဲ ေနပါ့မလားကြာ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကို ဘယ္လို
သေဘာထားရမယ္ ဆိုတာ ကိုယ္ နားလည္လာၿပီေလ။ ပထမေတာ့ သိပ္ခံရတာေပါ့၊
ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ အေရထူလာၿပီ၊ ဒီအသားေရာင္နဲ႔ လူ႔ေလာက မွာ ဘယ္လိုသိကၡာရွိွရွိ
ေနသြားရမယ္ဆိုတာ ကိုယ္ နားလည္လာၿပီ ေလ"
သည္ေတာ့မွ အဂၤလန္ေရာက္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ အေထြေထြကို အိတ္သြန္ဖာေမွာက္
ေျပာျပ ျဖစ္ေတာ့၏။ ေက်ာင္းဆရာ ဘ၀ ေရာက္ၿပီး သူႏွင့္ ေတြ႕သည့္ကာလအထိ
ကၽြန္ေတာ္ ရင္ဖြင့္လိုက္ သည္။ ဂ်ီလီယံ ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး နားေထာင္ေနသည္။ အတန္ၾကာမွ
သူလက္ဖ၀ါးကေလး

တစ္ဖက္

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ

ေရာက္လာသည္။

တစ္ဖက္က

ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို ဆုပ္နယ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတ္လမ္းဆံုးသည္ႏွင့္ "ဂ်ီလီယံ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ရစ္ကီရယ္"
"ဘာမွ စိတ္မေကာင္း မျဖစ္နဲ႔ ဂ်ီလီယံ၊ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ အားလံုး မင္း သိထားသင့္လို႔
ကိုယ္ ေျပာျပ တာပါ၊ ေနာင္လည္း ထပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး"
"ဂ်ီလီယံ စိတ္မေကာင္းဘူး ေျပာတာက အဲဒီအတြက္ မဟုတ္ဘူး ရစ္ကီ၊ ဒီည
ဂ်ီလီယံ ေျပာခဲ့မိတာ ေတြအတြက္ ေျပာတာပါ"
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"ကုိယ္

နားလည္ပါတယ္ေလ၊

အဲဒါ

ေမ့လိုက္ပါေတာ့၊

ဘာမွလည္း

မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး"
ႏွစ္ေယာက္သား
ခဏေနမွ

ဂ်ီလီယံ

"မနက္ျဖန္

အေတြးကုိယ္စီျဖင့္
ၿပံဳးလာသည္။

ေမေမ့ဆီ

အတန္ၾကာ

စကားျပတ္ေနၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို

စာေရးရမယ္၊

တင္းတင္းဆုပ္ၿပီး

ရစ္ကီ့အေၾကာင္းေတြ

-

အမ်ားႀကီး

ေျပာျပထားၿပီးသားေလ။ သိပ္အံ့ၾသမယ္ မထင္ဘးူ "
"ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား ဂ်ီလီယံရယ္"
"ေမေမ

ကန္႔ကြက္မယ္

မထင္ပါဘူး၊

ေမေမက

သိပ္ျပည့္၀တာ

ေျပာထားလက္စလည္း ရွိၿပီးသားပဲ"
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"အေဖ့အတြက္ကေကာ"
"အေဖ့ကို အေမ စည္းရုံးလိမ့္မယ္ေလ၊ ေနာက္အပတ္ အိမ္ကုိ ေခၚခဲ့မယ္လို႔
စာႀကိဳေရးလိုက္မယ္၊

ေတြ႕ရင္

အေဖ

နဲ႔

အေမကို

ရစ္ကီ

သေဘာက်မွာပါ

၊

ႏွစ္ေယာက္စလံုး သိပ္သေဘာေကာင္းတာ"
ျပတင္းေပါက္ဘက္သို႔
မည္းမည္းေမွာင္ေန၏။

ကၽြန္ေတာ္

ဘ၀ဆုိသည္မွာ

ေငးၾကည့္ေနမိ၏။
ႀကိဳတင္စီမံထားလို႔

အျပင္တြင္

ညသည္

ရစေကာင္းသည့္အရာမ်ိဳး

မဟုတ္ပါလား။ ခ်စ္စဖြယ္ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူ ႏုႏုနယ္နယ္ကေလးကို ကၽြန္ေတာ္ နမ္းပင္
မနမ္းဖူးေသးပါ။ သို႔ေသာ္ အေလးနက္ႀကီး ေလးနက္ေနၿပီ။
"ရစ္ကီ"
"ဟင္"
"ဂ်ီလီယံ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆန္႔က်င္ရဲတဲ့ သတၱိေတာ့ မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ရစ္ကီကို
ခ်စ္ေနၿပီ၊ ရစ္ကီ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ဂ်ီလီယံ ႀကိဳးစားပါ့မယ္ေနာ္၊ ေပ်ာ္မွာပါေနာ္"
"ႀကိဳးစားရမွာေပါ့ ဂ်ီလီယံရယ္"
တိုးတိုးကေလး ရိႈက္ကာ ငိုျပန္သည္။ ခုမွ ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲယူေထြးေပြ႕ ျဖစ္သည္။
ခ်စ္သူကုိ အႏၱရာယ္ေပါင္းစုံမွ အကာအကြယ္ ေပးခ်င္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္ မေၾကာက္စဖူး
ေၾကာက္စိတ္ေတြ

၀င္လာသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

မဟုတ္ပါ။

ခေရာင္းလမ္းကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ျဖတ္သန္းမည္ဟု လက္တလ
ဲြ ာသည့္ ခ်စ္သူ အတြက္
ျဖစ္ပါ၏။

သည္လို

ရွိခဲ့ၾကပါသည္။

ျပႆနာမ်ိဳးေတြကို

ကၽြန္ေတာ္လည္း

သူတို႔

ႀကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းဖူးသူေတြ

အမ်ားအျပား

နည္းတူ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ႀကိဳးစားရပါမည္။

ႏွစ္ေယာက္စလံုး ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ပါ၏။
ေက်ာင္းသည္

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

ေက်ာင္းဆရာဘ၀ေရာက္မွ

ယံုၾကည္မႈ

အသစ္

အေပ်ာ္ဆံုးေနရာ
ေတြ၊

ျဖစ္လာသည္။

ခြန္အားသစ္ေတြ

ကၽြန္ေတာ္

ရလာသည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားေလာက ႏွင့္သာမက
ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပါ ထိေတြ႕ကာ သူ႔တုိ႔ဘ၀ကို အတြင္းက်က် သိရွိ နားလည္ခြင့္
ရလာသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္

၀တ္တေနလမ္းကို

ဆိုင္ခန္းငယ္

ကၽြန္ေတာ္

ကေလးေတြ၊

ျဖတ္ေလွ်ာက္ျဖစ္သည္။

တြန္းလွည္းဆိုင္ကေလးေတြႏွင့္
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ျပည့္က်ပ္ ျပြတ္သိပ္ေနသည့္ ေစ်းလမ္း ကေလး။ ေရာင္းကုန္ ေတြက မ်ိဳးစုံလွသည္။
သစ္သီး၀လံ၊ သား၊ ငါး ပုစြန္၊ ကုန္စိမ္း ကုန္ေျခာက္၊ မုန္႔မ်ိဳးစုံမွ အထည္ဆုိင္မ်ားအထိ
ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ တြန္းလွည္းမ်ားကို ဆိုင္ေရွ႕ မ်က္ႏွာစာအျဖစ္ ခင္းက်င္းထားၾကသည္။
မၾကာခင္ ေစ်းသူ ေစ်းသားေတြ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆုိတာ သိသြားၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ကို

ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္

ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

သူတို႔အခ်င္းခ်င္း

ေျပာၾကသံမ်ားကိုလည္း ၾကားရတတ္၏။
"အဲဒါ မာရီတို႔ ဆရာေလ"
"အဲဒါ

ဂရင္းစလိတ္က

ဆရာေပါ့၊

ဂ်ံဳးက

သူ႔အတန္းမွာေလ၊

ေက်ာင္းသူ
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ေက်ာင္းသားေတြအေပၚမွာ သိပ္ေစတနာ ရွိတာတဲ့ေအ့"
တစ္ေန႔

သစ္သီးဆိုင္တစ္ဆိုင္ေရွ႕တြင္

ကၽြန္ေတာ္

ရပ္လုိက္သည္။

ဆုိင္ရွင္

မိန္းမႀကီးက ၀၀တုတ္တုတ္ႀကီး။ ပန္းသီး ေတြ ခ်ိန္တြယ္ေနရင္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ၿပံဳးျပၿပီး။
"ေမာ္တစ္ေယာက္ တနဂၤေႏြေန႔က ေစ့စပ္လိုက္ၿပီး ဆရာ"
ေမာ္ဆုိသည့္

မိန္းကေလးကို

ကၽြန္ေတာ္

အူေၾကာင္ေၾကာင္

မၾကားဖူး၍

ျဖစ္သြားသည္။ အေဒၚႀကီးက ဒါကို ခ်က္ခ်င္း အကဲခတ္မိၿပီး "ဆရာ့အတန္းက၊ အင္း ... ဘလိုးကို သိတယ္ မဟုတ္လား၊ သူ႔အစ္မေပါ့ ဆရာရဲ႕၊
အေမရိကန္ စစ္သား တစ္ေယာက္ နဲ႔ ေလ၊ ေကာင္ေလးက ရည္ရည္မြန္မြန္ပဲ ဆရာရဲ႕"
တစ္ခါတစ္ေလ လည္း "ဆရာ ဒီလမ္းကလာမွာပဲဆိုၿပီး ကၽြန္မ ေစာင့္ေနတာ" ဟု ဆိုကာ
ေက်ာင္းပ်က္သည့္ ကေလး မိဘမ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ ခြင့္ေတာင္းတတ္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္သည္

ျဖစ္လာရသည္။

ရံခါတြင္

သည့္အခါလည္း

တစ္ေန႔တျခား

သူတို႔တစ္ေတြႏွင့္

သူတို႔အျပဳအမူေၾကာင့္

ရွိသည္။

တစ္ေန႔တြင္

အကၽြမ္းတ၀င္

ကၽြန္ေတာ္မ်က္ႏွာ

အထားရခက္

ပန္းသီး၀ယ္ျပန္ခ်င္သည္ႏွင့္

သစ္သီးဆိုင္

တစ္ဆုိင္ေရွ႕တြင္ တန္း၀င္စီလိုက္သည္။ ဆိုင္ရွင္ ဂ်ဴး အမ်ိဳး သမီးႀကီး မစၥက္ဂ်ိဳးဇက္က
တန္းေနာက္ဆံုးတြင္ ရပ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျမင္သြားၿပီး ေရွ႕သုိ႔လာခဲ့ဖို႔ ေခၚသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

အလ်င္

ခ်ိန္တြယ္ေပးရင္း

မ်က္ေမွာင္

ကုတ္ေနၾကသည့္

ကုန္ေစ်း၀ယ္သူ ေတြကို ေတာင္းပန္သည္။
"သမီး မြိဳင္ရာ တို႔ ဆရာမို႔ပါရွင္၊ သည္းခံၾကပါ၊ ဆရာ အေရးႀကီးလာပံု ရလို႔ပါေနာ္"
တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္
တစ္ေန႔တစ္ျခား

ကေလးမ်ားႏွင့္

တုိးတက္လာခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္

တစ္ဖက္

ႏွင့္

ဆက္ဆံေရးမွာလည္း
တစ္ဖက္

သံေယာဇဥ္

ႀကီးလာၾကသည္။ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ေတြ ရလာၾကသည္။ သည္အတြက္
ကၽြန္ေတာ့္မွာ

ေပ်ာ္လို႔မဆံုး၊

အားတက္လို႔

မဆံုးႏိုင္ေအာင္

ျဖစ္ရပါ၏။

သူတို႔ စိတ္၀င္စားမည့္ အေၾကာင္းအရာအသစ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေန႔စဥ္ ခ်ေပးသည္။
အျပန္အလွန္
ေတြးေခၚပံုေတြ၊

ေ၀ဖန္

ေဆြးေႏြး

ေ၀ဖန္

ခုိင္းသည္။

သံုးသပ္ပံုေတြ

အေၾကာင္းအရာကို
သိသိသာသာ

သူတို႔

တုိးတက္

ခ်ဥ္းကပ္
လာသည္။
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တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျမင္ခ်င္း မတူဘဲ အျငင္းအခံု ျဖစ္သည့္အခါ မ်ားတြင္
လညး္ သည္းခံတတ္လာၾကသည္။
သူတို႔ကို သင္ၾကားရင္း သူတို႔ဆီမွ ကၽြန္ေတာ္ ပညာ ျပန္ယူရသည့္အခါမ်ားလည္း
ရွိပါသည္။

သူတို႔ကို

သူတို႔

ပတ္၀န္းက်င္

ႏွင့္

ယွဥ္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

တျဖည္းျဖည္း

နားလည္လာသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ သူတို႔ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္
လံုး၀

ဘ၀င္မက်ခဲ့ပါ။

ဆြယ္တာက်ပ္က်ပ္၊

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
ေဘာင္းဘီ

က်ဥ္းက်ဥ္း၊

လားလားမွ

မသင့္သည့္

စကတ္တင္းတင္းေတြ။

ခုေတာ့

သူတုိ႔တစ္ေတြ အ၀တ္အစားထက္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးကို အေလးေပးလာၾကပါၿပီ။
သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို အ၀တ္အစားမ်ိဳးေတြကို ႀကိဳက္ၾကပါလိမ့္။ ဒါမ်ိဳးေတြ ၀တ္လွ်င္
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သူတို႔၏ ကာယ အရည္အေသြး ေတြ ေပၚလြင္လာမည္ဟု ထင္ေနၾက၍ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ထုိစဥ္တြင္

ဆရာအသစ္တစ္ေယာက္

ေက်ာင္းကို

ေရာက္လာသည္။

ဆရာ့နာမည္က မစၥတာဘဲလ္။ လက္ရွိ ဆရာအင္အားကို ယာယီ ထပ္ျဖည့္ေပးျခင္း ျဖစ္၏။
မစၥတာဘဲလ္မွာ ပိန္ပိန္ ပါးပါးႏွင့္ အသက္ ေလးဆယ္ခန္႔ ျဖစ္သည္။ ပိန္ေသာ္လည္း
က်စ္လ်စ္ေတာင့္တင္းသည္။ တပ္တြင္း ပညာေရးဌာနတြင္ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ခဲ့ဖူးသည္
ဆုိ၏။ စာသင္ခ်ိန္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အတန္းႀကီးမ်ား ပီတိခ်ိန္ကို ယူဖို႔ ဆရာသစ္အာ ဆရာႀကီးက
တာ၀န္ခ်ထား လိုက္သည္။ ဆရာဘဲလ္၏ ၀ါသနာတစ္ခုမွာ ဓားခုတ္ ေလ့က်င့္ျခင္း ျဖစ္၏။
သူသည္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားကို တိတိက်က် လုပ္ေစသူ
ျဖစ္၏။ ပီတိ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္မ်ိဳးကို အထပ္ထပ္အခါခါ ေလ့က်င့္ ခုိင္း၏။ မနားမေန
လုပ္ခုိင္း၏။
ဆရာ၏ တင္းက်ပ္ ျပင္းထန္လွေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မေက်နပ္ၾကေသာ္လည္း
ေက်ာင္းသားေတြ ဇြဲနပဲျဖင့္ ႀကိတ္မွိတ္ လိုက္နာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒင္ဟန္လို၊ ဆီးလ္လို၊
ဖာမင္လို အမာခံ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားအတြက္ မေထာင္းတာေသာ္ လည္း အားကစား
တြင္

အားနည္းလွသည့္

ရစ္ခ်တ္ဘာကေလး

မွာ

ရစ္ခ်တ္ဘာကေလအတြက္

ပုပု၀

ခ်ာတိတ္တစ္ေယာက္

မေခ်ာင္ေတာ့ေပ။

ျဖစ္၏။

ေက်ာင္းစာတြင္ေရာ

အားကစားတြင္ပါ အားနည္း သူ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါသည္။ သူ႔ကို
ဘယ္ေလာက္စစ စိတ္မဆိုးတတ္။ အတန္း ထဲတြင္ သူ႔ကို မညႇာမတာ ေနာက္ေျပာင္
က်ီစယ္ၾကေသာ္လည္း တျခားတစ္ေယာက္ ေယာက္က ယင္းသို႔ ျပဳမူလွ်င္ သူ႔ဘက္
၀ိုင္းရပ္ဖုိ႔ အားလံုးအသင့္ ရွိၾကသည္။
ဘာကေလး သည္ ပင္ကိုႏိႈက္က အားကစားတြင္ အထံုပါရမီနည္းသည့္ကေလး
ျဖစ္၏။

သူ႔ခႏၶာကုိယ္

ဖြဲ႕စည္းပံု

ကိုက

သိသာလွသည္

ဒါကို

ဘာကေလ

က

လူ႔သဘာ၀အရ တုံ႔ျပန္ရသည္။ အားကစား က႑တိုင္းတြင္ မပါ မေန ႀကိဳးစားသည္။
သူ႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္
ရယ္စရာသက္သက္
လက္ေျမႇာက္

အခုန္အပ်ံ
ျဖစ္ေန

အရႈံးမေပး။

အလူးအလိမ့္
တတ္သည္။

အရာထင္သည္

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္
သို႔ေသာ္
ျဖစ္ေစ၊

ဘာကေလက
မထင္

ခရီးမတြင္ဘဲ
ဘယ္ေတာ့မွ

သည္ျဖစ္ေစ

ခုိင္းသမွ်

လုပ္သည္။
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တျဖည္းျဖည္းႏွင့္

ဘာကေလသည္

ဆရာဘဲလ္၏

အႏွိပ္စက္ခံ

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာ သည္။ မျဖစ္ ထြန္းႏိုင္မွန္း သိလ်က္ႏွင့္ ကေလးကို
ေျမႇာက္ပင့္ေပးၿပီး

ခဲရာခဲဆစ္

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ဘာကေလသည္

ငေပါက္ကေလးတစ္ေယာက္

ကို

လုပ္ခုိင္း၏။

ျဖစ္မွန္းမသိ

ဤသို႔ျဖင့္

ျဖစ္လာ

သည္။

တစ္တန္းတည္း သားေတြ က ဆရာဘဲလ္ ၏ အျပဳအမူကို ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ဆရာက လက္မခံဘလဲ သူတုိ႔ကို ျပန္မဲ သည္။ သည္ေတာ့မွ ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႔
အပတ္စဥ္

ေ၀ဖန္ခန္းမွာ

ထည့္ေရးၾကသည္။

ဆရာႀကီး

အေနျဖင့္

ဆရာ

မ်ား

အစည္းအေ၀းတြင္ခ် ေဆြးေႏြးရေတာ့၏။ ဆရာဘဲလ္ကို ၾကည့္ၿပီး "ေက်ာင္းသား ေတြကေတာ့ ဆရာ့ ပီတိေလ့က်င့္ခန္းကို ေ၀ဖန္ကန
ု ္ၾကၿပီ၊ သူတုိ႔

Õ http://www.shwezinu.com Ö

သိပ္ဘ၀င္မက်ဘူး ထင္တယ္"
"ဘယ္လို ေ၀ဖန္ၾကလို႔လဲ မစၥတာဖေလာရင့္"
ဆရာဘဲလ္

က

ဆရာႀကီးကို

အၿမဲတမ္း

နာမည္ကို

ေခၚသည္။

မထီမဲ့ျမင္

ဆက္ဆံေလ့ရွိ၏။
"သူတို႔ ေရးတဲ့အတုိင္း ဆုိရင္ သူတုိ႔ကို ဆရာ မလိုအပ္တာေတြ ေ၀ဖန္တယ္
ထင္တယ္"
"အနံ႔အသက္ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လား"
"အင္း ... အဲဒါရယ္၊ သူတို႔ အ၀တ္အစားေတြရယ္ေပါ့"
"ကၽြန္ေတာ္ သူတို႔ကို ေရမွန္မွန္ ခ်ိဳးခုိင္းတာပါ"
"ကဲ ... ဒီမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ဆရာေျပာတကို ျပန္ေရးထားတာ
ၾကည့္ရေအာင္"
ဆရာႀကီးက ဖာမင္၏ စာအုပ္ကို ဖြင့္ၿပီး "မင္းတို႔ကိုယ္က အနံ႔ဟာ အမိႈက္ပံုးစုတ္ေစာ္ နံေနတာပဲ" တဲ့။
ဆရာႀကီးအသံက ေအးစက္စက္။
"ကၽြန္ေတာ္က

သူတို႔ေျခေထာက္ေတြကို

ေျပာတာပါ။

ဖိနပ္ခၽြတ္လုိက္တဲ့အခါ

ထြက္လာတဲ့ အနံ႔က မခံ ႏိုင္ေအာင္ပဲ"
"တစ္ခုရွိတယ္ ဆရာ၊ ဒီကေလးေတြထဲက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရေပါတဲ့ အရပ္မွာ
မေနႏိုင္ၾကဘူး"
"ေျခေထာက္ေဆးဖို႔ေလာက္ေတာ့ ေရရွိရမွာေပါ့ဗ်ာ"
"ဒါေပမဲ့ ဆရာ အနံ႔မခံႏုိင္တဲ့ ေျခအိတ္ေတြကိုပဲ ျပန္၀တ္ေတာ့ ဘာထူးမွာလဲ"
"ဆရာ ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ ေနဖူးသလား"
"ဟာဗ်ာ ... မဟုတ္တာ"
"ဒါဆို

ဒီရပ္ကြက္

အေျခအေနကို

ဘယ္သိႏုိင္မလဲ၊

ဆရာ

အမွတ္မထင္

ေျပာေျပာေနတဲ့ ေရဆိုတဲ့ ပစၥည္းဟာ ဆရာထင္သလို သူတို႔ စည္ပိုင္းေတြ၊ သူတို႔
ေရခ်ိဳးကန္ေတြထမ
ဲ ွာ ရွိမေနပါဘူး၊ ခ်က္ဖို႔ ျပဳတ္ဖို႔ သံုးေလာက္ရုံကိုေတာင္ အႏိုင္ႏုိင္ရယ္၊
အေပၚထပ္ေတြဆိုရင္ ေရတက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေလးငါးအိမ္အတြက္ တစ္ခုေလာက္ရွိတဲ့
စာမ်က္ႏွာ-121

ေရပိုက္ေခါင္းမွာ ဆင္းခပ္ရတာ။ ဒီေတာ့ ဆရာေျပာတဲ့ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္တဲ့ ေျခေဆး
ဖို႕ ကိစၥကေလးဟာ သူတို႔အတြက္ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး"
ဆရာဘဲလ္ ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘဲ ၿငိမ္သြားသည္။ "ဆရာ့ တာ၀န္ပိုင္းကို က်ဳပ္
၀င္မစြက္ခ်င္ပါဘူး၊ အထူးသျဖင့္ ပီတီ မွာ ဆရာဟာ က်ဳပ္ထက္ အပံုႀကီး နားလည္တာပဲ၊
အဲဒီေနရာမွာလည္း သူတို႔ဘက္က အခက္အခဲကေလးေတြကို ထည့္စဥ္းစားေစခ်င္တယ္"
ဆရာႀကီးက
လမ္းေၾကာင္း

ရုတ္ျခည္း

ေျပာင္းပစ္

သုန္မႈန္ေန၏။

စကားျဖတ္ၿပီး

လုိက္သည္။

တနလၤာေန႔

တက္လာေတာ့သည္။

တျခားအေၾကာင္းအရာ

ဆရာဘဲလ္

မွာ

မေက်မနပ္

ညေနပိုင္းတြင္

အခ်င္းျဖစ္ပြားစဥ္က

တစ္ခုကို

အမူအရာျဖင့္

ျပႆနာေခါင္ခုိက္ေအာင္

အားကစား

ရုံထဲတြင္

ကၽြန္ေတာ္
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ရွိမေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ၾကားရပံုႏွင့္ မစၥတာဘဲလ္ ေျပာပံုကို ၾကည့္ၿပီး
အျဖစ္မွန္ ကို ကၽြန္ေတာ္ ပံုေဖာ္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျမင္းခုန္ဘား

ေလ့က်င့္ခန္း

လုပ္ေနၾကစဥ္

ျဖစ္၏။

ဘာကေလ

အတြက္

အလြန္မလြယ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသာ ေခ်ာင္ခုိေနလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္
ဆရာဘဲလ္ ျမင္သြားသည္။
"ေဟ့ ... ဘာကေလ" ဟု လွမ္းေအာ္ေခၚသည္။
"ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ"
"လာေလကြာ၊ မင္း မခုန္ရေသးပါဘူး၊ ငါ မင္းကို ေစာင့္ေနတာ"
ဆရာက ထံုးစံအတုိင္း ျမင္းခုန္ဘားနံေဘးတြင္ ရပ္ေစာင့္ေနသည္။ မေတာ္တဆ
မဟန္ႏိုင္ဘဲ အရွိန္လြန္ က်လာလွ်င္ ၀င္ထိန္းေပးရန္ ျဖစ္၏။ ဘာကေလက မလႈပ္။
ဆရာဘဲလ္က ေဒါတသႀကီး စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ ဤတြင္ ဒင္ဟန္က ၾကား၀င္ၿပီး "ဘာကေလ ခုန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ သူ႔အတြက္ သိပ္ျမင့္လြန္းတယ္"
ဆရာဘဲလ္ လွမ္းေအာ္သည္။
"မင္းပါးစပ္ ပိတ္ထားစမ္း ဒင္ဟန္၊ ငါ မေတာင္းမခ်င္း မင္းဘာအၾကံဥာဏ္မွ
၀င္မေပးနဲ႔" ဆရာဘဲလ္ က ဘာကေလဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ဘာကေလသည္
ဆရာလုပသ
္ ူကို ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ သည့္ မ်က္လံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ စိုက္ၾကည့္ေန၏။
ရာက သူ႔အေပၚ မိုးရပ္လုိက္ၿပီး"ကဲ ... မင္း ငါေျပာတဲ့အတုိင္း လုပ္မလား၊ မလုပ္ဘူးလား"
"လုပ္ပါ့မယ္ ဆရာ"
အားလံုး
ဘာကေလက

အသက္မရွဴဘဲ
ႏႈတ္ခမ္းကို

ျပန္ေရာက္သည္အထိ
ၿပီးမွ

လွ်ာျဖင့္

ျမင္းခုန္ေဘးကို
တစ္ခ်က္

ေစာင့္ေနသည္။

ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္ႏွင့္

အာရုံစုိက္ၾကည့္ေနၾကသည္။

သပ္လိုက္ၿပီး

ရင္ေတြ

ဆရာ

တဒိုင္းဒိုင္း

တအားေျပးေခ်သြားၿပီး

သူ႔ေနရာ
ခုန္လ်က္။

ျမင္းခုန္းဘားေပၚကို

လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ အားျပဳကာ ခုန္ခ် လိုက္သည္။ ဘားတန္းေျခေထာင္တစ္ဖက္သည္
ေျဖာင္းခနဲ

က်ိဳးထြက္သြားသည္။

ဘာကေလသည္

လက္ဆန္႔

ထားသည့္

ဆရာဘဲလ္ဘက္သို႔ မေရာက္ေတာ့ဘဲ ျမင္းခုန္ဘားႏွင့္ ေရာေထြးကာ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔
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၀ုန္းခနဲ က်သြားေတာ့သည္။ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ တစ္တန္းလံုး ၾကက္ေသ ေသေနၾက၏။
ဘာကေလ ခမ်ာ မလႈပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ က်သည့္ အေနအထား အတုိင္း ၿငိမ္သြားသည္။
စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း သတိ၀င္လာၿပီး အတန္းသား ေတြ သူ႔ဆီသို႔ ေျပးသြား ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ဘာကေလဆီသို႔ ေျပးသြားသည့္ အုပ္စုထဲတြင္ ေပၚတာတစ္ေယာက္
မပါ။ အလြန္ သေဘာ ေကာင္းေသာ ေပၚတာ ဆိုသည့္ေကာင္ႀကီး စိတ္ဆိုးေလၿပီ။
သူ႔မ်က္လံုးမ်ားထဲတြင္

ဘာမွ်

မျမင္ေတာ့။

က်ိဳးထြက္

လြင့္စဥ္

လာသည့္

ဘားတန္းေျခေထာက္ကို ေကာက္ၿပီး ဆရာဘဲလ္ဆီသို႔ ေျပး၀င္သြားသည္။
"အသံုးမက်တဲ့ ဆရာ၊ ေသေပေတာ့"
"ေဟ့ ေပၚတာ၊ လႊတ္ခ်လိုက္စမ္း၊ မင္း ဘာေကာင္လဲ"
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ဆရာဘဲလ္

က

ေဒါသအိုး

ေပါက္ကြဲေနသည့္

ေပၚတာအား

ေအာ္ေျပာရင္း

ေနာက္ဆုတ္ ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ ေရွာင္သည္။
"သူ မလုပ္ႏိုင္တာကို ခင္ဗ်ား ဇြတ္လုပ္ခုိင္းတယ္"
ေပၚတာ က အသံကုန္ေျပာရင္း ေရွ႕တုိးသြားသည္။
"မမိုက္ခ်င္ပါနဲ႔ ေပၚတာ၊ မင္းလက္ထဲက ဟာကို လႊတ္ခ်လိုက္ပါ"
ဆရာဘဲလ္က ေတာင္းပန္သည့္အသံ စြက္ၿပီး ေျပာသည္။
"ခင္ဗ်ားဟာ လူသတ္သမား၊ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ ျပန္သတ္မယ္"
ဆရာဘဲလ္သည္

ဗလေသးသူ

ေျခာင္းေျခာင္းထြက္ေနသည့္

ေပၚတာႏွင့္

မဟုတ္။
စာလွ်င္

သို႔ေသာ္

ေသးငယ္သြားသလို

ေပၚတာသည္ ဧရာမ သစ္သားေခ်ာင္းႀကီးကို အားပါးတရ လႊဲၿပီး ...။
ေရာက္သြားျခင္း

ျဖစ္၏။

တစ္ဂ်က္ဆင္က

ေဒါသအမ်က္

ေၾကာက္အား

ထင္ရ၏။

ထုိစဥ္ ကၽြန္ေတာ္

လန္႔အားျဖင့္

ကၽြန္ေတာ့္

အခန္းထဲအထိ ေျပးတက္လာၿပီး ...
"ဆရာ ...

ျမန္ျမန္လုပ္ပါ ဆရာ၊ ေအာက္မွာ ခ်ကုန္ၿပီ၊ အားကစားခန္းမထဲမွာ

ဆရာ ... ျမန္ျမန္လုပ္ပါ ဆရာ"
ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆုတ္ ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ ေရွာင္ေနေသာ
ဆရာဘဲလ္အတြက္ ထပ္ဆုတ္စရာ မရွိေတာ့။ ေနာက္တြင္ နံရံခံေနၿပီ။ ေပၚတာကလည္း
စိတ္ႏွလံုး တံုးတံုးခ်ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ တအား လႊဲရုိက္ေတာ့မည္ဆဲဆဲ ...
"ေဟ့ ... ေပၚတာ၊ မလုပ္နဲ႔"
ကၽြန္ေတာ့္အသံ ၾကားေတာ့ ေပၚတာ လွည့္ၾကည့္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားကို
ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္သြားၿပီး ၀င္ရပ္လုိက္သည္။
"ေပး ... အဲဒါ ဆရာ့ကို ေပး"
ကၽြန္ေတာ္က လက္ဆန္႔ေပးၿပီး ေတာင္းလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္က
ဆရာဘဲလ္ကို ေက်ာ္ၾကည့္ၿပီး တဟီးဟီးႏွင့္ သူအံႀကိတ္ေနဆဲ။ သူ႔ကုိ ေဒါသစိတ္က လံုး၀
လႊမ္းမိုးထားေလၿပီ။ ေၾကာက္စရာ အတိ ျဖစ္ေန၏။
"ေပးေလကြာ၊ အဲဒါ ထားခဲ့ၿပီး ဟိုမွာ ဘာကေလ ဆီ မင္း သြားကူလိုက္"
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သည္ေတာ့မွ သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္ဘက္သို႔ သူ လွည့္ၾကည့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က
သူ႔အနား

တုိးသြားၿပီး

သစ္သားေခ်ာင္းကို

ဆြဲယူလိုက္သည္။

သစ္သားေခ်ာင္းႀကီးကို

အသာတၾကည္ ေပးၿပီး ဘာကေလဆီသို႔ ျပန္ သြားသည္။
ဤတြင္မွ ဆရာဘဲလ္ အခန္းထဲမွ ထြက္သြားႏို္င္ေတာ့၏။ သူတို႔ တစ္သိုက္ ရွိရာသို႔
ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္ သြားသည္။ ဒင္ဟန္က ထၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္
ရပ္သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ေဒါသျဖစ္လြန္းသျဖင့္ ျဖဴေရာ္ေရာ္ ျဖစ္ေန၏။
"ေဆာ္ထည့္လိုက္ဖို႔ေကာင္းတာ ဆရာ၊ ဘာကေလ မခုန္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္
ေျပာရက္သားနဲ႔"
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ကၽြန္ေတာ္ အသာ နားေထာင္ေနလိုက္သည္။ သူတို႔တစ္ေတြ ေဒါသျဖစ္ေနၾကခ်ိန္မို႔
အဆဲအဆိုး

ကေလးေတြ

ဘာကေလကို

ျပန္ပါ

တြဲထူးၿပီး

လာျခင္း

ျဖစ္ပါ၏။

ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္

ဆာပီယာႏိုႏွင့္

ဆီးလ္တို႔က

ထုိင္ေပးလိုက္ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္

ငုံ႔ၾကည့္ေတာ့ ဘာကေလက ရွက္ကုိးရွက္ကန္း ၿပံဳးသည္။
"ေဟ့ေကာင္ႀကီး၊ ဘယ့္ႏွယ္ေနေသးလဲ"
"ေတာ္ေတာ္ နာသြားတယ္ ဆရာ"
သူက ၿပံဳးၿပီး ေျဖသည္။
"ဆရာ ျမင္ေစခ်င္တယ္၊ လူေရာ ျမင္းေရာ တစ္ခါတည္း ၀ုန္းခနဲ ပစ္က်သြားတာ
ဆရာ"
"ျမင္းခုန္ ဘားႀကီး ေျခေထာက္က်ိဳးသြားတဲ့ အသံက တအားပဲ ဆရာ"
"အလကား ဆရာဘဲလ္၊ ဘာကေလကို လံုး၀ မဖမ္းႏိုင္ဘူး"
သူတို႔ တစ္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကို လုေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဘာကေလကို အၿမဲ ႏွိပ္စက္တယ္ ဆရာ"
ဆာပီယာႏို ၏ ေ၀ဖန္သံ ျဖစ္၏။ ေမာ္လတာကၽြန္းသားပီပီ ေသြးဆူလြယ္သူ ျဖစ္၏။
"ငါ့လက္ထဲမွာသာ တုတ္ရွိရင္ ဘယ္သူဆြဲဆြဲရမွာ မဟုတ္ဘူး"
ဒင္ဟန္က လက္စားမေခ်လိုက္ရ၍ တႏုံ႔ႏုံ႔ ျဖစ္ေနဆဲ။
"မင္း ရပ္ႏိုင္မလား ဘာကေလ"
ကၽြန္ေတာ္ ေမးလုိက္ေတာ့ ဆီးလ္ႏွင့္ ဆာပီယာႏိုကို အားျပဳၿပီး ဘာကေလ
ထရပ္သည္။ မ်က္ႏွာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ႏွင့္ ဒယီးဒယိုင္ ျဖစ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္က ဒင္ဟန္႔ဘက္
လွည့္ၿပီး

...

"ဒင္ဟန္၊

မင္းပါ

၀င္တြဲကာြ ၊

မစၥက္ေဒးလ္အီဗန္ဆီ

ေခၚသြား၊

လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ေလာက္ တုိက္ဖို႔ ဆရာ ေျပာလိုက္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကို အဲဒီမွာ
ထားခဲ့၊ မင္းတို႔ အတန္းထဲ ျပန္ၾက၊ ဆရာ ခုပဲ လာခဲ့မယ္"
ေျပာေျပာဆိုဆို

လွည့္ထြက္လာခဲ့ၿပီး

ဆရာမ်ားအခန္းသို႔

ဘဲလ္ကို

ရွာရန္

ကၽြန္ေတာ္ ထြက္ခဲ့သည္။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ဘာကေလမွာ စိုးရိမ္စရာမရွိေပ။ သို႔ေသာ္
ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးဖို႔ လုိေသး သည္။ အတြင္းေၾကဒဏ္ရာမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိဦးမည္။
ေက်ာင္းေကာင္စီ စည္းမ်ဥ္းအရ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈအားလံုး ဆရာႀကီးထံ အစီရင္ခံရမည္။
သည္ကိစၥကို အရိပ္အျမြက္ သတိေပးထားလ်က္ က ျဖစ္သည္ဆိုေတာ့ ဆရာဘဲလ္အေပၚ
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ဆရာႀကီး ခြင့္လႊတ္ခ်င္မွ ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္။ အခန္းထဲတြင္ ဆရာဘဲလ္ မ်က္ႏွာသစ္ေန
သည္ကို ေတြ႕ရ၏။
"ဘာကေလကို

ကၽြန္ေတာ္

အေပၚပို႔လိုက္ၿပီ၊

လက္ဖက္ရည္အတုိက္

ခုိင္းထားလိုက္တယ္၊ ဘာမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႔ လို႔ ဆုေတာင္းရတာပဲ"
"အဲဒီေတာ့ ..."
သူ႔ေလသံက ရန္လို္ေနသည့္ ေလသံမ်ိဳး။
"အဲဒီေတာ့ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္မွာေပါ့ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားလည္း ဥပေဒ နားလည္သားပဲ၊
ဆရာႀကီးဆီ သတင္းပို႔ ရမွာေပါ့"
"ေကာင္းၿပီ၊

က်ဳပ္

ခုခ်က္ခ်င္း

သြားမယ္၊

ခ်ာတိတ္ကို

လုပ္စရာရွိတာ
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လုပ္ေပးမလို႔ပါ၊ ဟိုတစ္ေကာင္ ၀င္ရႈပ္ေနလို႔၊ ခင္ဗ်ား ၀င္လာတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေလ"
"အဲဒါ ထားလိုက္ပါ၊ ဆရာ ဘာျပဳလို႔ဒက
ီ ေလးကို ဇြတ္ႀကီး အခုန္ခုိင္းရတာလဲ"
"သူမ်ား ခုန္ရင္ သူလည္း ခုန္ရမွာေပါ့၊ အမိန္႔ကုိ မနာခံလိုေတာ့ ဘယ္ရမလဲ၊
အားလံုးကလည္း က်ဳပ္ကို ၀ိုင္းၾကည့္ ေနၾကတယ္ေလ။ က်ဳပ္ဘက္က တစ္ခုခုေတာ့
လုပ္ရမွာေပါ့" သူ႔ကိုယ္သူ ကာကြယ္ေနျခင္း ျဖစ္၏။
"ကၽြန္ေတာ္
ဘာကေလဟာ

ဆရာ့ကို

ေ၀ဖန္ေနတာ

တစ္တန္းလံုးရဲ႕

မဟုတ္ပါဘူး။

အခ်စ္ေတာ္

ဗ်၊

ေမးရုံ

ဒါေၾကာင့္

ေမးၾကည့္တာပါ။

ေပၚတာ

မခံမရပ္ႏိုင္

ျဖစ္သြားတာ"
"သူ ခုန္တာ ပံုမက်လို႔ ျဖစ္သြားတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုမွ မဖမ္းလိုက္ႏိုင္ဘူး"
"သူ ဒီဘက္မွာ လံုး၀ ပါရမီ မရွိပါဘူး။ အဲဒါ ဆရာသိတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒါေပမဲ့
ျဖစ္ပံုကို ေျပာျပရင္ ဆရာႀကီး နားလည္ မွာပါေလ"
"သူ ဟိုေန႔က သတိေပးလ်က္နဲ႔ ျဖစ္သြားေတာ့ အဘိုးႀကီး ေဒါပြမယ္ ထင္တယ္"
"မေတာ္တဆ

ျဖစ္တာပဲဗ်ာ၊

ခ်ာတိတ္

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ဒဏ္ရာ

မရတာ

သိပ္ကံေကာင္းတယ္ေနာ္"
ဆရာဘဲလ္ က လက္သုတ္ၿပီး ျပတင္းေပါက္တြင္ သြားရပ္ေနရာမွ ...
"အပတ္စဥ္ ေ၀ဖန္ခန္းမွာ သူတို႔ ကၽြနေ
္ တာ့္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေဆာ္ၾကဦးမွာေပါ့
ဟုတ္လား"
"ကၽြန္ေတာ္

ခ်ာတိတ္ေတြကို

အတတ္ႏိုင္ဆံုး

ထိန္းေပးပါ့မယ္

ဆရာ၊

ေပၚတာလည္း ေသြးေအးသြားရင္ ၿငိမ္သြား မွာပါ"
အခန္းထဲမွ ဆရာဘဲလ္ ထြက္သြားသည္ႏွင့္ ဆရာမ ကလင္တီ ၀င္လာသည္။
"ဘာေတြ

ျဖစ္ေနၾကတာလဲ

ဆရာ၊

ဘာကေလကို

အေပၚထပ္

တြဲတက္သြားတာလည္း ေတြ႕လိုက္တယ္" အျဖစ္အပ်က္ ကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပလိုက္
သည္။
"ဆရာဘဲလ္ေတာ့ ဆရာႀကီးအခန္း သြားေလရဲ႕"
ဆရာမက ရယ္ၿပီး ...
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"ေပၚတာက ဆရာဘဲလ္ကို ရိုက္ေတာ့မလို႔၊ ဟုတ္လား ဆရာ၊ ကၽြန္မ ဒီခ်ာတိတ္ကို
လူေအးကေလး ထင္ေနတာ။ အင္း .. အကဲခတ္ရခက္တယ္ေနာ္"
"သူတစ္ေယာက္တည္း

မဟုတ္ဘူး

ဆရာမ၊

ဆာပီယာႏိုနဲ႔

ဒင္ဟန္တို႔လည္း

ေဒါပြၾကတာပဲ၊ ဘာကေလ အနား မွာ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကလို႔ေပါ့၊ မဟုတ္ရင္ အဲဒီဆရာ
မေခ်ာင္ဘူး"
"ဒီဆရာ ၾကည့္ရတာ တစ္မ်ိဳးပဲ၊ သိပ္ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိဟန္ မတူပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္
မလုပ္သင့္တာေတြ သူ စြတ္လုပ္ေနတာေပါ့"
"ပီတိမွာ စည္းကမ္းႀကီးရုံ၊ အေမာင္းၾကမ္းရုံေလာက္နဲ႔ ကေလးေတြ မၿဖံဳပါဘူး
ဆရာမ၊ ဘာကေလ ကိစၥေၾကာင့္ သူတို႔ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကတာပါ။ ဘာကေလေနရာမွာ
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ဒင္ဟန္လိုေကာင္ဆိုရင္ မလြယ္ဘူး ဆရာမ"
"အင္း ... သူ႔ကို တုိင္ရုံးက ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာမ်ား ဒီမွာ ဆက္ထားဦးမယ္
မသိဘူး၊ သူက စၿပီး ရန္လိုမေနပါေစနဲ႔လို႔ ကၽြန္မတို႔ ဆုေတာင္းရမွာပဲ"
"ေသြးေအးသြားရင္

ၿငိမ္သြားမွာပါ

ဆရာမ၊

ကၽြန္ေတာ္

အတန္းထဲ

သြားလိုက္ဦးမယ္"
ဆရာမကို

ခပ္သြက္သြက္

ႏႈတ္ဆက္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

ထြက္ခဲ့သည္။

ဆရာမကလင္တီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေနရာမွာ ခပ္လန္႔လန္႔ ျဖစ္ေန၏။
ကၽြန္ေတာ့္ကို

ေျပာစရာရွိေနသည္

ထင္၏။

ကၽြန္ေတာ္

နား

မေထာင္ခ်င္ပါ။

အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေတြ ပူးပူးကပ္ကပ္ စုထိုင္ေနၾကသည္။ သူတို႔မ်က္ႏွာတြင္
ေအာင့္သက္သက္ ျဖစ္ေနၾကပံု ရသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္မည္ဆိုက
ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဆရာမက ၿငိမ္ၿငိမ္ မေနရင္ ၾကက္ဆူဆီ တိုက္မယ္ဆိုမွ ၿငိမ္သြားတယ္
ဆရာ၊ ေအာ့ ..."
ဆီးလ္ကို ၾကည့္ၿပီး အားလံုး ၿပံဳးၾကသည္။
"ေအး ... ေကာင္းတယ္၊ သူ ဘာမွ ျဖစ္ပံု မရပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
မင္းတုိ႔ကို ဆရာ ေျပာစရာ ရွိတယ္"
ကၽြန္ေတာ္က
"ေပၚတာ၊

ဖာမင္၏

အားကစားရုံထဲမွ

လုပ္တာေတာ့

ခြင့္လႊတ္ဖို႔

စားပြဲစြန္းတြင္

တင္ပါးလႊဲ

ဆရာတစ္ေယာက္ကို
လြယ္တဲ့ကိစၥ

ထုိင္လုိက္သည္။

မင္းရိုက္ေမာင္းပုတ္ေမာင္း

မဟုတ္ဘူးလို႔

ဆရာထင္တယ္"

ေပၚတာ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တအံ့တၾသ ၾကည့္သည္။
တံေတြး အႀကိမ္ႀကိမ္ မ်ိဳခ်ၿပီးမွ အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ျဖင့္ အယူခံ၀င္သည္။
"သူ

...

ဆရာဘဲလ္ေၾကာင့္

ျဖစ္ရတာပါ

ဆရာ၊

သူ႔ေၾကာင့္

ဘာကေလ

ကံေကာင္းလို႔ ဇက္က်ိဳးမေသတာ"
သူ႔ ကို ကၽြန္ေတာ္ စြခ
ဲ ်က္တင္လိမ့္မည္ဟု လံုး၀ ေမွ်ာ္လင့္ထားဟန္ မတူေပ။
ေပၚတာ၏ အသံမွာ ေဒါသေၾကာင့္ စူးရွေန၏။
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"မစၥတာဘဲလ္
အားလံုး

သူ

ဆရာေလ၊

အားကစားရုံထဲမွာ

တာ၀န္ယူလိမ့္မယ္။

ဘာကေလ

ျဖစ္တဲ့ကိစၥ
မေတာ္တဆ

အဆိုးအေကာင္း
ျဖစ္တာနဲ႔

မင္း

ဆရာတစ္ေယာက္ကို ရန္ရွာခြင့္ မရွိဘူးေလ"
"ဒါေပမဲ့ ဘာကေလက မခုန္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာတယ္ေလ ဆရာ၊ သူ ဇြတ္ခုိင္းတာ
ဆရာ"
ေပၚတာ ေျပာရင္း မ်က္ရည္လည္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ က မတရားသည့္ဘက္မွ
လိုက္ေနသည္ဟု

သူျမင္

အျခားေက်ာင္းသားမ်ားလည္း

သြားၿပီး

ပုိ၍

ထုိနည္းတူစြာ

မံခမရပ္ႏိုင္

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ျဖစ္ေနပံုရသည္။

၀ိုင္းၾကည

့္ေနၾက၏။

"ဟုတ္ၿပီ၊ မင္းေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ ထားပါေတာ့၊ ဒါေပမဲ့ မစၥတာဘဲလ္ရဲ႕ အျပဳအမူကိစၥက
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ဆရာနဲ႔ တုိက္ရိုက္ မဆုိင္ဘူး၊ မင္းရဲ႕ အျပဳအမူနဲ႔ပဲဆုိင္တယ္။ မင္းဟာ ကိုယ့္စိတ္ကို
ကိုယ္မထိန္းႏိုင္တာနဲ႔

ေၾကာက္ဖို႔

ေကာင္းေအာင္

ႀကီးေလးတဲ့

ျပစ္မႈတစ္ခုကို

က်ဴးလြန္မိလုနီးနီး ျဖစ္သြားတယ္။ ေပၚတာ ႏႈတ္အမူအရာနဲ႔သာ ရိုင္းပ် ဆဲဆို ရုံမကဘူး၊
ဆရာတစ္ေယာက္ကို ေသေလာက္တဲ့ လက္နက္နဲ႔ ရိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေသးတယ္။
"မင္းလိုပဲ တစ္တန္းလံုး ေဒါသမထိန္းႏိုင္ဘဲ မစၥတာဘဲလ္ကို ၀ံပုေလြတစ္အုပ္လို
၀ုိင္းၿပီး ခဲၾကရင္ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ မယ္ ထင္သလဲ"
"သူလုပ္တာနဲ႔ ဘာကေလ ေသၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္လိုက္လို႔ပါ ဆရာ"
"ေအး ဟုတ္ၿပီ၊ ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတာ မင္း ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကည့္ဘဲ တုတ္ကိုင္ၿပီး
ေျပး၀င္သြား

တယ္။

လမ္းသရဲ

လူဆုးိ တစ္ေယာက္ကို

ဆရာဘဲလ္ကို

ရုိက္သတ္ဖို႔

မင္းႀကိဳးစားတယ္။ ဒီလို မဟုတ္လား။ မင္းသူငယ္ခ်င္း ကို သတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလို႔ မင္းက
ျပန္သတ္မယ္ ဟုတ္လား။ မင္းလက္ထဲမွာ ေရာက္သြားတဲ့ လက္နက္ ဟာ သစ္သားေခ်ာင္း
မဟုတ္ဘဲ လွမ္းေပါက္လို႔ရတဲ့ ဓားတုိ႔၊ ေသနတ္တို႔ျဖစ္ေနရင္ ငါ့တပည့္ ခုေလာက္ ဆို
ဘာျဖစ္ေနမလဲ"
ေပၚတာေရာ တျခားေက်ာင္းသားမ်ားပါ မ်က္ႏွာ ပ်က္သြားၾကသည္။
"အျဖစ္အပ်က္ ကို ၾကည့္ၿပီး ေပၚတာ ျဖဳန္းခနဲ ဘာမွ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားလုိ႔ပါ
ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး လည္း အတူတူပါပဲ"
ဒင္ဟန္က ၀င္ၿပီး ေရွ႕ေနလိုက္ေပးသည္။
"မင္း ေဘးေခ်ာ္ထြက္သြားၿပီဒင္ဟန္၊ မင္းတို႔အားလံုး နည္းနည္းလြဲေနၾကတယ္၊
ဆရာတို႔တစ္ေတြ ဒီအခန္း ထဲမွာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ထုိင္ၿပီး သင္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာေတြ
ဘာအတြက္လဲ ဆုိတာ မင္းတို႔ အားလံုး သိၾကတယ္၊ မင္းတို႔တစ္ေတြ လိမၼာေရးျခားရွိဖို႔၊
ပညာတတ္ဖို႔၊

ဆင္ျခင္တံုတရား

ျမင့္မားဖို႔

မဟုတ္လား။

ဒါေပမဲ့

ျပႆနာတစ္ခုပဲ

လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ရေသးတယ္။ မင္းတို႔ အဲဒါေတြ ေမ့ကုန္ၾကေရာ၊ မၾကာခင္ မင္းတို႔
တစ္ေတြဟာ အလုပ္ခြင္ကို ၀င္ၾကရေတာ့မယ္။ လူ႔ေလာကထဲ တုိးၾကရေတာ့မယ္။ အဲဒီမွာ
စိတ္ဆိုးစရာေတြ၊

ေဒါသ

ျဖစ္စရာေတြ

ဒုနဲ႔ေဒး

ထပ္ေတြ႕ၾကရဦးမယ္။

အဲဒီလို

အခါတိုင္းမွာ မင္းတို႔ ခုလိုပဲ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ လုပ္ၾက မွာလား၊ လက္လြတ္စပယ္
တုတ္တျပက္ ဓားတျပက္ လုပ္ၾကမွာလား"
စာမ်က္ႏွာ-127

ကၽြန္ေတာ္ မတ္တတ္ ထရပ္လိုက္ၿပီး ...
"မင္းတို႔တစ္ေတြ

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္

တစ္ေန႔မဟုတ္ တစ္ေန႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ၾကမွာပဲ၊ အဲဒီလိုအခါမွာ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ
ဒင္ဟန္၊

တို႔ဆရာႀကီးဟာ

အုပ္ခ်ဳပ္

ေရးပိုင္ရဲ႕

အေ၀ဖန္ကို

လွိမ့္ပိန္႔

ခံေနရတယ္။

ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ မင္းတို႔အေပၚမွာ သူ ယံုၾကည္လို႔၊ မင္းတို႔တစ္ေတြဟာ ဒီေက်ာင္း က
ထြက္သြားရင္း

လူေတာ္လူေကာင္းကေလးေတြ

အျဖစ္နဲ႔

ရပ္တည္ႏိုင္ၾကမယ္လို႔

ယံုၾကည္လို႔။ သူ ေအာင္ျမင္ သလား၊ မေအာင္ျမင္ဘူးလား ဆိုတာေတာ့ မင္းတို႔အေပၚမွာပဲ
တည္တယ္၊

ဒီေန႔

ပံုစံအတုိင္း

ဆုိ

ရင္ေတာ့

ဆရာ

မထင္ဘူး"

တယ္

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘာကေလ အတန္းထဲ ၀င္လာသည္။ ဘာမွ မျဖစ္သလို ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲႏွင့္။ သူ
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ေနရယူၿပီး သည့္အထိ ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ေနလိုက္သည္။
"ဒီကိစၥအတြက္
ၿပီးသြားဖို႔ေတာ့

ဆရာ

မသင့္ဘူး

ျပဳမိခဲတ
့ ဲ့အတြက္

မင္း

မင္းတို႔ကို

ေပၚတာ၊

ဆရာ

အျပစ္မေပးပါဘူး၊

ဒါေပမဲ့

ဒီအတုိင္း

တစ္ေယာက္ကို

ေစာ္ကား

ေမာ္ကား

ေတာင္းပန္ဖို႔သင့္တယ္

လို႔

ဆရာ

ထင္တယ္"

ေပၚတာ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ ဘာမွ မေျပာႏိုင္ခင္
ဒင္ဟန္က ၀ုန္းခဲနဲ ထရပ္ၿပီး ... "ေတာင္းပန္ရမယ္ ... ဟုတ္လား ဆရာ" သူ႔အသံမွာ
ေဒါသေၾကာင့္ ပိုက်ယ္ေနသည္။
"ေပၚတာက ဘာျပဳလို႔ ေတာင္းပန္ရမွာလဲ ဆရာ၊ သူ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
က်ဴးလြန္တာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒီ အသံုးမက် တဲ့ ဆရာကို အဖက္လုပ္ၿပီး ေတာင္းပန္ဖို႔
လုိသလား ဆရာ"
ဒင္ဟန္က
ၾကည့္ေနသည္။

ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္
တစ္တန္းလံုး

ခပ္ခ်ဲခ်ဲထား

ကလည္း

ရပ္ၿပီး

ဒင္ဟန္႔ကို

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ေထာက္ခံသည့္

စူးစူးရဲရဲ
အေနျဖင့္

ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀ိုင္းၾကည့္ေနၾက၏။ သူတို႔၏ တင္းမာမႈ အတိုင္းအတာ ကို ကၽြန္ေတာ္
ခံစားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
"ကဲ ... ဒင္ဟန္ ထုိင္ပါ။ တို႔ ဒီအတန္းထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့
ျပႆနာျဖစ္ျဖစ္
မလုိဘူးေလ"

ေအးေအးေဆးေဆး
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

ေဆြးေႏြး

ၾကည္ႏူးစရာ

လို႔
လက္ရွိ

ရပါတယ္၊

ေအာ္ဟစ္ေျပာစရာ

ဆက္ဆံေရး

ကမၻာကေလး

ပ်က္သုဥ္းသြားမည္ကို ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္စြာျဖင့္ ဒင္ဟန္႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။
ဒင္ဟန္

သည္

နံေဘးပတ္လည္ကို

ဇေ၀ဇ၀ါ

လွမ္းၾကည့္ၿပီး

ထုိင္ခ်လိုက္သည္။

သည္ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္က အခ်ိဳသာဆံုး အသံျဖင့္ ...
"ဒင္ဟန္႔အေနနဲ႕ ဒီလိုေမးတာ သဘာ၀က်ပါတယ္၊ တင္ျပပံု တင္ျပနည္းေတာ့
နည္းနည္းလိုတာ

ေပါ့ေလ။

ၿပီးေတာ့

ဒီ့ထက္

သိမ္ေမြ႕ဖို႔လည္း

လိုတာေပါ့

...

မဟုတ္ဘးူ လား" ကၽြန္ေတာ္က ဒင္ဟန္႔ကို ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးလိုက္သည္။ ဒင္ဟန္႔မ်က္ႏွာတြင္
ေဒါသရိပ္တို႔ မေတြ႕ရေတာ့ ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္ ကို ျပန္ၿပံဳးျပသည္။
"ေပၚတာ မင္းကို ဆရာ ေမးပါရေစဦး၊ ပီတီဆရာ့အေပၚမွာ မင္းရဲ႕ အျပဳအမူနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး မင္းကိုယ္မင္း ေက်နပ္ ေနသလား"
စာမ်က္ႏွာ-128

ေပၚတာ ပထမ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေၾကာင္ၾကည့္ေနသည္။ ေနာက္မွ မပြင့္တပြင့္
ေလသံျဖင့္ ...
"မဟုတ္ပါဘူး ဆရာ"
"သူ႔အေနနဲ႔ စိတ္မထိန္းႏို္င္လို႔ ျဖစ္သြားတာပါ ဆရာ"
ဒင္ဟန္ က ျဖတ္ေျပာသည္။
"ဟုတ္ပါၿပီေလ၊

သူကိုယ္တုိင္က

သူ႔အျပဳအမူကို

မေက်နပ္ေၾကာင္း

ထုတ္ေျပာေနၿပီပဲ"
"ဒါျဖင့္

ဆရာဘဲလ္ကေကာ
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ဒင္ဟန္က

လြယ္လြယ္ႏွင့္

ဘာကေလကို

ေတာင္းပန္ဖုိ႔

မလိုဘးူ လား"

မဟုတ္။

တစ္ဖက္မွ

အေလွ်ာ့ေပးတတ္သူ

လွည့္လာျပန္ေသးသည္။
"ဟုတ္တယ္၊ ဒါ ေမးသင့္တယ္"
ဆာပီယာႏိုက ဒင္ဟန္႔ကို ေထာက္ခံသည္။
"ဆရာက မင္းတို႔နဲ႔ပဲ ဆုိင္တယ္ေလ၊ မစၥတာဘဲလ္နဲ႔ မဆိုင္ဘူး"
အင္း ... မလြယ္ပါလားဟု ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လိုက္၏။ ေခၚေနက် "ဆရာ"
ဟူသည့္ စကားလံုးကို ဒင္ဟန္ႏွင့္ ဆာပီယာႏို တို႔ ျဖဳတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္
သတိထားလုိက္မိ၏။
"ဆရာ့အေနနဲ႔ ေျပာေတာ့ လြယ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံရတဲ့ေကာင္ေတြ အေနနဲ႔
မလြယ္ဘူး၊

ဆရာက

ခံရတဲ့လူ

မွ

မဟုတ္ဘဲကိုး၊

ဆရာ

တစ္ခါမွ

အေစာ္ကား

မခံရဖူးဘူးလား" ဆီးလ္၏ အသံက တည္ၿငိမ္သည္။ ေဒါသသံ မစြက္။ အားလံုးသူ႔ကုိ
၀ိုင္းၾကည့္ၾကသည္။ အမူအရာ ျဖင့္ ဆီးလ္ကို ေထာက္ခံၾကသည္။ ဆီးလ္ ေျပာပံုေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲတြင္ နင့္ခနဲ ျဖစ္သြား သည္။ လေပါင္း မ်ားစြာ ငုပ္လွ်ိဳးေနခဲ့သည့္
ရင္နာစရာ အျဖစ္ေတြကို ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္
ဘာလုပ္မိမွန္း မသိလိုက္ဘဲ ဆီးလ္၏ စားပြဲဆီ သို႔ ေလွ်ာက္သြားေန၏။
"ဆရာ သိပ္ခံရဖူးတာေပါ့ ဆီးလ္"ေလသံေအးေအးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းျပသည္။
ဘယ္နည္းဘယ္ပံု
ဆရာ့ဘ၀မွာ

လူလူခ်င္း

မုန္းလာတဲ့အထိ၊

ခံရတယ္ဆုိတာေတြေတာ့
အႏိုင္က်င့္

က်ားနာလုိမ်ိဳး

မႈကို

ေတြ႕ရာ

ဆရာ

မေျပာပါရေစနဲ႔ေတာ့၊

ဘယ္ေလာက္ခံရသလဲဆိုရင္
ျမင္ရာကို

သတ္ခ်င္

လူေတြကို

ျဖတ္ခ်င္စိတ္

ေတြ

၀င္လာတဲ့အထိ ခံရဖူးတယ္။ ဒီေတာ့ ဆရာသိပ္ ကုိယ္ခ်ငး္စာတတ္တာေပါ့ ဆီးလ္။
"ဒါေပမဲ့ ဆရာ ခံရဖန္မ်ားေတာ့ အသိတစ္ခု တုိးလာတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
သူတို႔ေတြထက္ အဆင့္အတန္း ျမင့္တယ္၊ ႀကီးမားတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္မ်ိဳး ျမင္ႏိုင္ေအာင္
လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့

အသိ၊

သူတို႔ကို

အေပၚစီးက

ၾကည့္ႏိုင္

မယ့္

အသိမ်ိဳးေပါ့။

လက္နက္အားကိုး စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္ဖို႔ကိစၥက လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓားဆြဲမိၿပီး
ဒါမွမဟုတ္ ေသနတ္ ကိုင္မိၿပီး ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ လုပ္မိရင္ ဘာျဖစ္သြားမလဲ၊
လက္နက္က လူ႔ရဲ႕စိတ္ကို ခုိင္းေစတဲ့သေဘာ ေရာက္ မသြားဘူးလား၊ လက္နက္ရဲ႕
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ေက်းကၽြန္ျဖစ္မသြားဘူးလား၊

ျပႆနာတစ္ခုကို

ေျဖရွင္းမၿပီးခင္

ေနာက္တစ္ခု

ထပ္တိုးမလာဘူးလား"
ဘာ့ေၾကာင့္

ကေလးေတြ

ေရွ႕မွာ

စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို

မထိန္းႏိုင္ပါလိမ့္ဆိုၿပီး

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေဒါသ ျဖစ္မိျခင္းႏွင့္ အတူ သတိျပန္၀င္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ စားပြဆ
ဲ ီသို႔
ျပန္ေလွ်ာက္လာသည္။

ကၽြနေ
္ တာ္

ဘယ္လိုခံစားေနရသည္ကို

နားလည္သြားပံုရသည္။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

အတူ

နင့္နင့္

နဲနဲ

ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ကို

ခံစားၿပီး

စာနာစိတ္ေတြ

၀င္လာဟန္လည္း တူ၏။ ကၽြန္ေတာ္ စကားဆက္လုိက္သည္။
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"ေပၚတာ့ ကို ဆရာေျပာခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္က မင္းအေနနဲ႔ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ
ကိုယ္ရပ္ႏိုင္ၿပီ

လား၊

ဆရာ

ေျပာတဲ့

ျမင္ႏိုင္ၿပီလား

အျမင္မ်ိဳး

ဆုိတာပါပဲ။

အျပင္ေလာကထဲကို မင္းေရာက္လို႔ ဆရာ ေျပာသလို အျဖစ္မ်ိဳး ေတြနဲ႔ ႀကံဳတဲ့အခါ မင္း
ဘာလုပ္မလဲ၊ ဆရာတို႔ ေက်ာင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ပဲ၊

မိမိကုိယ္ကို

ေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးစား

ဖို႔ပဲ။

"ခု တစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ မင္းအေနနဲ႔ စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ မင္းရဲ႕ဆရာကို ေတာ္ေတာ္ကေလး
ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျပဳမူ ခဲ့မိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဆရာဘဲလ္ကို ေတာင္းပန္ေလာက္ေအာငေ္
မင္းကိုယ္မင္း လူလားေျမာက္ၿပီလုိ႔ မထင္ ဘူးလား"
ေပၚတာသည္ ထုိင္ခံုေပၚတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာ တလႈပ္လႈပ္တရြရြ ျဖစ္ေနသည္။
အတန္ၾကာမွ အေျဖ ထြက္လာသည္။
"ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါ့မယ္"
"ေတာင္းပန္တယ္ဆိုတာ

သိပ္ေတာ့

လြယ္တဲ့ကိစၥ

မဟုတ္ဘူး၊

အထူးသျဖင့္

ကိုယ္မႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ လူတစ္ေယာက္၊ ကိုယ္မၾကည္ညိဳ တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေတာင္းပန္ဖို႔
ပုိမလြယ္ဘူး။

ဒါေပမဲ့

ငါ့တပည့္

စိတ္ထဲမွာ

စြဲထားရမွာက

ခုလို

လုပ္ရတာဟာ

ဆရာဘဲလ္အတြက္ မဟုတ္ဘူး၊ မင္းအတြက္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ"
ကၽြန္ေတာ္
ဦးတည္ခ်က္ကို

ထုိင္ခ်လိုက္သည္။

သူတို႔

နားလည္

သူတုိ႔အားလံုး

သြားၾကၿပီဟု

ၿငိမ္သက္ေနၾက၏။

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ့္

သေဘာေပါက္လိုက္၏။

ေပၚတာ က မတ္တတ္ ထရပ္ၿပီး ...
"ခု သူ ဆရာေတြ အခန္းမွာ ရွိမလား မသိဘူး ဆရာ"
"ခုေလာက္ဆို ျပန္ေရာက္ေလာက္ပါၿပီ"
ဒင္ဟန္

ႏွင့္

ဆီးလ္တို႔ပါ

ေပၚတာႏွင့္အတူ

ထြက္သြားၾကသည္။

သူတို႔

ထြက္သြားသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကေလ ကို လွမ္းၾကည့္ၿပီး ...
"ဘယ့္ႏွယ္ေနေသးလဲ ဘာကေလ"
"ေကာင္းပါတယ္ ဆရာ၊ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး"
ခါတုိင္းလိုပင္ သူ႔မ်က္ႏွာက ခ်ိဳသာ ၿပံဳးရႊင္လ်က္။
"မင္းအိမ္က လူႀကီးေတြ ဒီကိစၥ သိသြားရင္ ဘာေျပာၾကမလဲ မသိဘူးေနာ္"
ကၽြန္ေတာ္က ပူပူပင္ပင္ ေမးမိသည္။ ႀကံဖန္ ေတြးပူမိျခင္းမ်ိဳး။
"ကၽြန္ေတာ္ ျပန္မေျပာပါဘူး၊ ေျပာဖို႔လိုလို႔လား ဆရာ"
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"ဒါေတာ့

မင္းသေဘာပဲ

ဘာကေလ၊

မင္းကိုယ္မင္း

ဘာမွ

မျဖစ္ဘူးဆိုတာ

ေသခ်ာရင္ေတာ့ မလိုဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း နာလာမယ္၊ ကိုက္လာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့
ေျပာျပလုိက္ရင္ ေကာင္းမယ္"
ခဏအၾကာတြင္
မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး

ေပၚတာတို႔

နီရဲၿပီး

သံုးေယာက္

အေနရ

ျပန္၀င္လာၾကသည္။

က်ပ္ေနဟန္။

သူတို႔ေနာက္မွ

ေပၚတာမွာ
ဆရာဘဲလ္

၀င္လိုက္လာသည္။ "ဆရာ ဘရိတ္၀ိတ္၊ ဆရာ့တပည့္ေတြကို ခဏ စကားေျပာခြင့္ျပဳပါ"
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ဟု ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ခြင့္ေတာင္း သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္၏။
"ေစာေစာက

ျဖစ္တဲ့ကိစၥနဲ႕

ပတ္သက္ၿပီး

တပည့္တို႔

အားလံုးကို

ဆရာ

စကားနည္းနည္း ေျပာပါရ ေစ၊ ဆရာတို႔ တစ္ေတြ မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္သြားရတဲ့ ကိစၥအတြက္
ဆရာ သိပ္၀မ္းနည္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီကိစၥကို အျမန္ဆံုး ေမ့ပစ္ႏိုင္ေလ ေကာင္းေလပဲလို႔
ဆရာထင္တယ္"
ဆရာဘဲလ္ က ဘာကေလဘက္ လွည့္ၿပီး ... "မင္း ဘယ့္ႏွယ္ေနေသးလဲ
ဘာကေလ"
"ေကာင္းပါတယ္ ဆရာ၊ ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး"
"ေတာ္ေသးတာေပါ့ကြာ၊

ကဲ

...

ဆရာတို႔

ခါတိုင္းလိုပဲ

ေနာက္အပတ္မွာ

ျပန္ေတြ႕ၾကတာေပါ့" ဆရာဘဲလ္သည္ ယင္းသို႔ တိုတိုတုတ္တုတ္ ေျပာၿပီး တရင္းတႏွီး
အမူအရာျဖင့္
ခပ္တုိတို

တစ္တန္းလံုးကို

ျဖတ္သြားမွန္

အေနျဖင့္လည္း

ႏႈတ္ဆက္

သိသာလွသည္။

ဒီကိစၥကို

ေမ့လိုက္ခ်င္ပံု

ထြက္သြားသည္။

စိတ္လႈပ္ရွားေနသျဖင့္

သူေျပာသည့္အတုိင္း
ရပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား

ယခုမွ

ကၽြန္ေတာ္

တုိ႔

အျခားအေၾကာင္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ျဖစ္ၾက၏။ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ေက်ာင္းကုိ ေလ့လာဖုိ႔
သတင္းစာတုိက္တစ္တုိက္မွ သတင္းေထာက္မ်ား ေရာက္လာ ၾက၏။ ဆရာႀကီးအတြက္
အခြင့္အေရးေကာင္း
သူမ်ားအား

တစ္ရပ္ပင္။

သတင္းစာမွ

သတင္းေထာက္မ်ား

သူ႔ေက်ာင္းကုိ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ေရာက္မလာခင္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။

သားပုပ္ေလလြင့္

တစ္ရက္တြင္

ေခ်ပခြင့္

ရေတာ့မည္။

ဆရာႀကီးက

ဆရာအားလံုးႏွင့္

လက္တဲြကူညီမႈကုိ

ဆရာမ်ား၏

ေ၀ဖန္ေနၾက

သတင္းေထာက္မ်ားက

ရယူလုိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဆရာႀကီး၏ အစီအစဥ္ ေတြမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွ၍
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးက လုိအပ္သမွ် ကူညီပါမည့္ အေၾကာင္း တညီ တညႊတ္ တည္း
သေဘာတူၾကသည္။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏
အစီအစဥ္ပါသည္။

ကေလးေတြကုိ

ပံုမွန္လႈပ္႐ွားမႈကုိ
ႀကိဳ

တင္

ေျပာမထားဖုိ႔

ဓာတ္ပံု႐ုိက္မည့္
ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾက၏။

မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ သတင္းေထာက္ေတြ ေရာက္လာၾကသည္။ ႐ုိး႐ုိး သတင္းေထာက္
တစ္ေယာက္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ ႏွစ္ေယာက္။ ေရာက္မဆုိက္ တစ္ေက်ာင္းလံုး
ေနရာအႏွံ႔

တဖ်တ္ဖ်တ္

ဓာတ္ပံု

႐ုိက္ၾကေတာ့၏

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားေတြ

အံ့အားသင့္ကာ ရင္ေတြ ခုန္ေနၾက၏။ ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းသားေတြ လည္ပင္းတဆန္႔ဆန္႔
ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔တစ္ေတြ ဓာတ္ပံု အ႐ုိက္ခံခ်င္ လွၿပီ။ မနက္ပုိင္းမွာပင္ ဆရာႀကီးက
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ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အေခၚလႊတ္လုိက္သည္။ ဆရာႀကီးက သူ႔အခန္းထဲတြင္ လက္ဖက္ရည္
ထုိင္ေသာက္ေနာကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး " သတင္းေထာက္ေတြက ဆရာနဲ႔ ခဏ စကားေျပာခ်င္လုိ႔တဲ့ ဆရာ "
ကၽြန္ေတာ္ ထုိင္ခ်လုိက္သည္ႏွင့္ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္က စကားစ၏။
" ဒီေက်ာင္းမွာ ဆရာ႐ွိတဲ့အေၾကာင္း ဆရာႀကီးက ေျပာေတာ့ ဆရာနဲ႔ ဆရာ့
အတန္းသားေတြကုိ

ဓာတ္ပံု႐ုိက္

ဖုိ႔

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

စိတ္ကူးရလာတယ္။

အထူးသတင္းဓာတ္ပံု ဆုိပါေတာ့ ဆရာ၊ ဒီေက်ာင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ ႐ွိတယ္ ဆုိတာရယ္၊
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အဆင့္အတန္း မခဲြဘူး ဆုိတာရယ္ကုိ စံနမူနာ ျပရာလည္း ေရာက္သြား တာေပါ့ "
သတင္းေထာက္

ဆုိသူကုိ

ကၽြန္ေတာ္

အကဲခတ္ၾကည့္လုိက္သည္။

ဒီမုိကေရစီတဲ့၊

အဆင့္အတန္း မခဲြဘူး တဲ့။ သူေျပာပံုကုိ ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ မႀကိဳက္ႏုိင္ပါ။ မထင္ဘဲႏွင့္
ကၽြန္ေတာ့္ ေလသံ မာသြားသည္။
" ဘာအတြက္လဲဗ်၊ အက်ိဳးအျမတ္က ဘာလဲ "
" အင္း ... အနည္းဆံုး ၿဗိတိန္မွာ အသားေရာင္ခဲြျခားမႈ မ႐ွိဘူးဆုိ တာေတာ့
ျပႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ "
" ၀မ္းနည္းပါတယ္၊ ဒီမယ္ ကုိယ့္လူ ... က်ဳပ္ ဒီေက်ာင္းက ေက်ာင္းဆရာ
တစ္ေယာက္၊ ဒါထက္ ဘာမွ မပုိဘူး၊ က်ဳပ္ကုိ ပညာေရးဌာနက အသားမည္းလုိ႔ ဒီအလုပ္
ေပးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္၀ါဒ ျဖန္႔မႈမ်ိဳးရဲ႕ " ဟန္ျပ " အျဖစ္မွ
က်ဳပ္ကုိယ္က်ဳပ္ အသံုးခ်မခံႏိုင္ဘူး။ အထူး သျဖင့္ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔မႈ မ်ိဳးကုိ ပုိၿပီး
မခံႏိုင္ေသးတယ္ "
ကၽြန္ေတာ့္ေလသံ ျပင္းထန္လြန္းသြားသည္ ထင္၏။ သူတုိ႔တစ္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
တအံ့တၾသ

ၾကည့္ေန

ၾကသည္။

ဆရာႀကီးက

ကၽြန္ေတာ့္ဘက္

လွည့္ၿပီး

-

" ဒီကိစၥကုိ ဆရာ စိတ္ကူးရတာပါ ဆရာဘရိတ္၀ိတ္၊ ဂရင္းစလိတ္က ဆရာေတြထဲမွာ
ဆရာဘရိတ္၀ိတ္ ပါ ေနေၾကာင္း သတင္းစာဖတ္ ပရိသတ္ သိသြားရင္ ေက်ာင္းအတြက္
ပုိအက်ိဳး႐ွိမလားလုိ႔ေလ။ အဂၤလန္မွာ နီဂ႐ုိးေက်ာင္းဆရာေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။
ဆရာဘရိတ္၀ိတ္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ရတာ သိပ္ကံေကာင္းပါတယ္၊ အဲဒါကုိ လူအမ်ား သိေစခ်င္တဲ့
သေဘာပါ "
မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ဆရာႀကီး၊ လူအမ်ား သိေအာင္လုပ္တဲ့ ေၾကာ္ျငာ လုပ္ငန္းနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔

လံုးလံုး

မ႐ွိပါဘူးဆုိတဲ့

မပတ္သက္

၀ါဒျဖန္႔ႏံြမွာ

ပါဘူး၊

ကၽြန္ေတာ္

ေနာက္တစ္ခုက

အနစ္မခံ

ပါဘူး။

အသားေရာင္

ခဲြျခားမႈ

ကၽြန္ေတာ္ဟာ

သာမန္

ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္တဲ့ လုပ္ငန္း မ်ိဳးက လဲြၿပီး
ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္

ကၽြန္ေတာ္

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွာ

အသံုးခ်

မခံႏုိင္ပါဘူး

"

သူတုိ႔အားလံုး စိတ္ပ်က္သာြ းၾကပံုရသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်န္သည့္ အလုပ္ေတြကုိ အ႐ွိန္မပ်က္
ဆက္လုပ္ၾကပါ

သည္။

ကေလးေတြ

ေန႔လယ္စာ

စားေနၾကပံု၊

စာသင္ေနၾကပံု။

ကစားေနၾကပံုေတြႏွင့္ အကေလ့က်င့္ခန္းကုိ ႐ုိက္ယူ သြားၾကသည္။
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ဆရာဘဲလ္
အမ်ိဳးမ်ိဳး

ေက်ာင္းသား

႐ုိက္ယူေနသည္။

တစ္သုိက္ႏွင့္

သူတို႔ပံု

ပီတီေလ့က်င့္ခန္း

သတင္းစာထဲ

ပါမည္ဆုိ၍

လုပ္ေနသည္ကုိ
ေက်ာင္းသားေတြ

တက္ႂကြေနၾက၏။ ပံုပါလာလွ်င္ မိဘေတြ၊ သူငယ္ခ်င္း ေတြကုိ ႂကြားလုိက္မည္ ဟူ၍။
ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားက

ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားကုိ

အားက်ေနၾကသည္။

ေနာက္

တနလၤာေန႔ ဂရင္းစလိတ္အေၾကာင္း ဓာတ္ပံုသတင္းပါလာသည္။ ဤသည္မွာ သတင္းစာ
မဟုတ္၊ အတင္းစာဟု ကၽြန္ေတာ္ အမည္ေပးလုိက္၏။ ဓာတ္ပံု သံုးပံုသာ ပါလာ၏။
သတင္းကလည္း တုိတုိကေလး။ ၿပီးေတာ့ သတင္းမွန္မ်ား မဟုတ္။ မလုိတမာ ေရးသည့္
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သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္၏။
ပံုတစ္ပံုမွာ ဆံပင္ျဖဴျဖဴ ခါးကုန္းကုန္းႏွင့္ ပုပုေသးေသး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး
မစၥတာ ဖေလာရင့္သည္ အရပ္ ျမင့္ျမင့္ ေက်ာင္းသူကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တဲြကေန၏။
ျမင္ကြင္းမွာ ရယ္စရာ အတိျဖစ္ေန၏။ အေပါစား ဆန္လွသည္။ က်က္သေရ မဲ့လွသည္။
ေနာက္တစ္ပံုမွာ စီးကရက္ကုိ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ မထိတထိခဲကာ ကင္မရာကုိ မထီမဲ့ျမင္
ၾကည့္ေနသည့္

ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕။

ေနာက္တစ္ပံုက

ထမင္းစားခန္းထဲတြင္

၀႐ုန္းသုန္းကား စားေသာက္ေနၾကသည့္ ကေလးတစ္ သုိက္။ သတင္းစာကုိ ၾကည့္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ ေအာ့ႏွလံုးနာလာသည္။
ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ ဆရာအားလံုး ကၽြန္ေတာ့္နည္းတူ ေဒါပြေနၾက၏။ သူတုိ႔
ေက်ာင္းကုိ သက္သက္ အပုပ္ခ်သြားေသာ သတင္းစာတုိက္ကုိ အခဲမေက် ျဖစ္ေနၾက၏။
မစၥက္ဒ႐ူးက

သည္ကိစၥ

ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ပါလာသျဖင့္

ေျပာျပသည္။

သေဘာက်ေနၾက၏။

ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းက

ေဆြးေႏြးဖုိ႔

သုိ႔ေသာ္

တရား၀င္

မနက္

ပုိင္းတြင္

ေက်ာင္းသူ
စင္စစ္

ပံုထဲတြင္

ခြင့္ျပဳထားသည့္

ဆရာႀကီး

အစည္းအေ၀း

ေက်ာင္းသားမ်ားကမူ

ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕
ေပၚေနသည္က
အလား။

သူတုိ႔ပံုေတြ

ေဆးလိပ္ခုိးေသာက္

ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ကုိ

ဆရာဘကီးသည္

သတင္းစာပါ

သတင္းမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လ်က္ ႐ွိသည္။ ဆရာ ဆရာမ
အားလံုးလည္း ကုိယ့္အသား ထိသလုိ နာေနၾက၏။ ဆရာႀကီး စကား စသည္။
" သတင္းစာတုိက္နဲ႔ ဆရာ နားလည္မႈယူထားတာက တစ္မ်ိဳး၊ ဆရာတုိ႔ ေက်ာင္းရဲ႕
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အားလံုး၊ လႈပ္႐ွားမႈ အားလံုးကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု သတင္းေပးခ်င္ပါတယ္ဆုိလုိ႔
ဆရာ

ခြင့္ျပဳ

လုိက္တာ။

သူတုိ႔ကုိ

ဆရာ

ယံုမိလုိက္တယ္၊

ေက်ာင္းရဲ႕

စီမံခ်က္ေတြကုိေတာင္ သူတိ႔ု သတင္းေရးရလြယ္ ေအာင္ ဆရာ ေရးေပးလုိက္ ေသးတယ္။
" ခုေတာ့ ႐ွင္းေနၿပီ၊ ဆရာတုိ႔ကုိ သက္သက္ အပုပ္ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး
လာတာကုိး၊ ခုေလာက္ဆုိ ကင္ မရာကုိ ညာလုိ႔မရဘူး ဆုိၿပီး သူတုိ႔ ပါးစပ္သတင္း
ထပ္လႊင့္ေနေလာက္ၿပီ၊

ဘာျပဳလုိ႔မ်ား

ဆရာ့ကုိ

တုိက္႐ုိက္

ထိခုိက္ေအာင္

သူတုိ႔လပ
ု ္ၾကသလဲ မသိဘူး "
" ျဖစ္သြားရတဲ့ ကိစၥကေတာ့ လံုး၀ အဓိပၸာယ္ မ႐ိွပါဘူး "
ဆရာ ၀က္စတန္က သူကုိယ္တုိင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ခဲ့သည္ကုိ ေမ့သြားၿပီး
ေ၀ဖန္သည္။
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" ဆရာ ၀က္စတန္ ေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ အားလံုး က်ဳပ္တာ၀န္ပါ။ က်ဳပ္ ညံ့လုိ႔
ျဖစ္ရတာပါ " ဆရာၾကီးက ၀န္ခံသည္။
" ေတာ္စမ္းပါ ဆရာ ၀က္စတန္၊ ဟုိေန႔ကေတာ့ ႐ွင္ပဲ တက္တက္ ႂကြႂကြပါခဲ့တာ
မဟုတ္လား "
ဆရာမ ကလင္တီက ၀င္ေဟာက္သည္။ ဆရာႀကီးက စကားဆက္သည္။
" ဆရာ၀က္စတန္ အေနနဲ႔ အားလံုးၿပီးမွ ေ၀ဖန္တာေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့၊
လုပ္တုန္းက က်ဳပ္တုိ႔အားလံုး ပါခဲ့တာပဲ၊ လံုး၀ မပါဘဲ ဖယ္ေနတာက ဆရာ ဘရိတ္၀ိတ္
တစ္ေယာက္ပဲ ႐ွိတယ္ "
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" က်န္တဲ့ပံုေတြ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမယ္ မသိဘူး ဆရာႀကီး။ ကၽြန္မမွာျဖင့္
အေပၚထပ္မွာ ကေလးမ တစ္သုိက္နဲ႔ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ျပင္လုိက္ဆင္လုိက္ရတာ "
ဆရာမ ဂေရ႕စ္ အီဗန္က ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာသည္။
" မပူပါနဲ႔ ဆရာမ၊ မထူးျခားတဲ့ ပံုေတြ သူတုိ႔ သံုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ုိး႐ုိးတန္းတန္း
ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသား

သတင္းမဟုတ္ဘူးေလ။
ေမြးျမဴေရးစခန္း၊

ေတြ

သူတုိ႔

ပံုမွန္

လုိခ်င္တာက

ဒီေက်ာင္းထဲမွာ

ဒီ

ျမင္ျမင္သမွ်ဟာ

လႈပ္႐ွားေနတာ

သူတုိ႔အတြက္

ေက်ာင္းဟာ

ဆုိးသြမ္းလူငယ္

စည္းမဲ့

ကမ္းမဲ့

ျဖစ္ခ်င္တုိင္း

ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ ျမင္ကြင္းမ်ိဳး "
" ဆရာက ဒီအစီအစဥ္မွာ ဘာေၾကာင့္ မပါတာပါလဲ "
မစၥဖီးလစ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လွမ္းေမးသည္။
" ဘာ့ေၾကာင့္ရယ္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ ထူးထူးဆန္းဆန္း အလုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္
မလုပ္ခ်င္လုိ႔ပါ "
" ႏုိ႔ ခင္ဗ်ားက ထူးထူးဆန္းဆန္း မဟုတ္ဘူးလား၊ အဂၤလန္မွာ လူမည္းဆရာ
ဘယ္ႏွေယာက္ ႐ွိလုိ႔လဲ "
၀က္စတန္က ဒက္ခနဲ ၀င္ေထာက္ျပန္သည္။ သူ ေျပာတာ မွန္ပါသည္။
"

ဒီမယ္

ဆရာ

၀က္စတန္၊

က်ဳပ္

ေျပာမယ္။

က်ဳပ္ကုိ

လူထူးလူဆန္းလုိ႔

ထင္ေနတဲ့လူေတြ ႐ွိခ်င္႐ွိမယ္။ က်ဳပ္က လူမည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သိမ္ငယ္ေနတယ္လုိ႔
တင္တဲ့လူေတြ ႐ွိခ်င္႐ွိမယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ ငတံုးေတြ၊ လူ႔အႏၶေတြခ်ည္းပဲ။ က်ဳပ္က
စာသင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာပဲ၊ ဘာထူးဆန္းစရာ႐ွိလဲ။
"

သတင္းေထာက္က

က်ဳပ္ကုိ

လူျဖဴကေလးတစ္သုိက္နဲ႔

ဓာတ္ပံုတဲြ႐ုိက္ၿပီး

အထူးအဆန္း လုပ္ျပခ်င္တယ္။ က်ဳပ္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ က်ဳပ္ ဘာလုပ္ေနတယ္။
ဘယ္လုိ ေစတနာထားတယ္ဆုိတာ ျပခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီတစ္ခ်ည္တည္းနဲ႔ က်ဳပ္
ပယ္ခ်လိုက္တာ " ကလင္တီက ထံုးစံအတုိင္း ၀က္စတန္ကုိ ၀င္ကလိသည္။
"

သိပ္အားမေလွ်ာ့ပါနဲ႔

ရာ၀က္စတန္ရယ္၊

တစ္ေန႔ေန႔

႐ွင့္

အေၾကာင္း

ကမၻာ့သတင္းမွာ ပါလာႏုိင္ပါေသးတယ္
" ပါလာရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ပံုက သိပ္ရယ္စရာ ျဖစ္ေနမယ္ မထင္ပါဘူး "
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၀က္စန္က

အဘုိးႀကီးကုိ

ခပ္ဆတ္ဆတ္ကေလး

လွည့္ခတ္ျပန္သည္။

ႏႈတ္ပိတ္ေပးလုိက္မွ

ကလင္တီက

၀က္စတန္

ထံုးစံအတုိင္း

ၿငိမ္က်သြားသည္။

" ႐ွင့္ကုိ အကသင္တန္းမွာေတာ့ ဘယ္လုိမွ ဓာတ္ပံု႐ုိက္လုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ကြက္မွ
မွ မကတတ္တာ"
ဂ်ီလီယံက ဆရာမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မ၀င္စား။ ၀င္ေရာက္
ေဆြးေႏြးျခင္းလည္း

မ႐ွိ။

ခုလုိ

သူ

၀င္ေဆြးေႏြးေတာ့

သူ႔ကုိ

အားလံုး

၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကသည္။
" ကၽြန္မ သတင္းစာတုိက္ အေၾကာင္းကုိ နည္းနည္းပါးပါး သိပါယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
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၀င္ေဆြးေႏြးတာပါ။ ဆရာတုိ႔အားလံုး သတင္းေထာက္ေတြကုိ ခ်ည္းမဲေနၾကတာ၊ ဒါေပမဲ့
တကယ့္အဓိကက

သူတုိ႔တစ္ေတြ

မဟုတ္ဘူး၊

ဓာတ္ပုံကုိေရာ၊

အယ္ဒီတာပဲ။

သတင္းကုိေရာ အယ္ဒိတာက အဆံုးအျဖတ္ ေပးတာ၊ ဒီေက်ာင္း ကုိလည္း အယ္ဒီတာက
လႊတ္လုိက္လုိ႔ သူတုိ႔လာၾကရတာ၊ ကၽြန္မ သိသေလာက္ ဒီေက်ာင္းဟာ တခ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္
ေတြမွာ ခဏခဏ ေ၀ဖန္ခံေနရတယ္၊ တစ္ခါတေလ ဘယ္ေလာက္ ျပင္းထန္လဲဆုိတာ
ဆရာတုိ႔

ၾကားရင္

လန္႔သာြ းမယ္၊

ဒါေပမဲ့

အဲဒီ

ေ၀ဖန္ေနတဲ့

ရပ္ကြက္ေတြမွာပဲ

ေနာက္တစ္ေန႔က်ရင္ အဲဒီအေၾကာင္း ေမ့သြားေရာ " ဒီေတာ့မွ ဆရာၾကီး ၿပံဳးႏုိင္သည္။
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မစၥဘလင္းခ်ဒ္"
စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္

အေၾကာင္းအရာတုိ႔ျဖင့္

ေလးလံေနသည့္

အခန္းထဲတြင္

ခ်က္ခ်င္း ေပါ့ပါး ႐ႊင္ပ်သြားသည္။ ခရစၥမတ္အတြက္ ဘယ္လုိ စီစဥ္ရမလဲ ဆရာႀကီး "
တစ္ေယာက္ စေမးလုိက္သည္ႏွင့္ တျခား ေဆြးေႏြးစရာ ကိစၥေတြ ဆက္တုိက္
၀င္လာေတာ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ

၆

ရက္ေန႔တြင္

ဆီးလ္

ေက်ာင္းပ်က္သျဖင့္

ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္မွတ္ပံုတင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ရက္ ပ်က္မွတ္လုိက္သည္။ အားလပ္ခ်ိန္
ေပးခါနီးဆဲဆဲတြင္မွ အခန္းထဲသုိ႔ ဆီးလ္ ကတုိက္က႐ုိက္ ၀င္လာၿပီး " ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ ဆရာ၊ ဒီေန႔မနက္ အေစာႀကီး ကၽြန္ေတာ့္အေမ
ဆံုးသြားပါတယ္၊ လုပ္စရာ႐ွိတာ ေတြ အေဖနဲ႔ ၀ုိင္းလုပ္ရတာ ဆရာ "
လူႀကီးတစ္ေယာက္လုိ
မ်က္ႏွာကေလး

မဲ့လာၿပီး

အားတင္းၿပီး

ကေလး

ေျပာေနရာက

တစ္ေယာက္လုိ

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္

႐ိႈက္ႀကီးတငင္

ငုိေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းထၿပီး သူ႔ကုိတဲက
ြ ာ ကၽြန္ေတာ့္ ကုလား ထုိင္တြင္ ထုိင္ခုိင္းလုိက္သည္။
သည္ေတာ့မွ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ေပၚသုိ႔ မ်က္ႏွာေမွာက္ခ်ၿပီး သည္းထန္စြာ ငုိ ေၾကြးေတာ့၏။
၀မ္းနည္းစရာ သတင္းကုိ တစ္တန္းလံုး ၾကားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလုိက္သည္။ အားလံုး
အထိတ္တလန္႔ ႏွင့္ ၿငိမ္သက္စြာ နားေထာင္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔တစ္ေတြ၏ ႏုနယ္သည့္
ႏွလံုးသားတြင္ ျပင္းထန္စာြ လႈပ္ ခတ္ သြား ပံုရသည္။ ဆီးလ္ႏွင့္အတူ လုိက္ငုိၾကေတာ့၏။
ဆီးလ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သိမ့္ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး ျပန္ပုိ႔ေပးလုိက္သည္။ ၿပီးမွ ဆရာႀကီးထံ
အက်ိဳးအေၾကာင္းကုိ

သတင္းပုိ႔လုိက္သည္။

ေက်ာင္းခ်ိန္

ျပန္စလုိ႔

သမုိင္းသင္မည့္

ဆဲဆဲတြင္ ဘာဘရာပက္ မတ္တတ္ထရပ္သည္။ အတန္းထဲတြင္ ပုိက္ဆံေကာက္ၿပီး
ဆီးလ္အိမ္သုိ႔ ပန္းေခြတစ္ေခြ ၀ယ္ပုိ႔ဖုိ႔ တုိင္ပင္ထားေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာျပသည္။
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ေကာင္းသည့္

အစီအစဥ္

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကၽြန္ေတာ္ပါ

ထည့္မည့္အေၾကာင္း

ေျပာၿပီး

ဆက္လုပ္ခုိင္းလုိက္သည္။
စေနေန႔တြင္

အသုဘ

ပုိ႔မည္ဟု

ေကာက္သည့္ေငြမွာ

ႏွစ္ေပါင္ထိ

ပန္းေခြ၀ယ္ေရးအတြက္

တုိင္ပင္ၾကသည္။

သိရသည္။
ရ႐ွိခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္
နံနက္

အားလံုး

ဘာဘရာ

စုေ၀းပဲအ
ြ ၿပီးတြင္
ရ႐ွိၿပီးသည္ႏွင့္

သေဘာတူညီမႈ

ကၽြန္ေတာ္က ေမးလုိက္သည္။
" ပန္းေခြကုိ မင္းတုိ႔ထဲက ဘယ္သူ သြားပုိ႔မလဲ "
တစ္တန္းလံုး တိတ္ဆိတ္သြားၾကသည္။ သူတုိ႔မ်က္ႏွာကုိ ေရခဲရည္ျဖင့္ ပက္လုိက္
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သည့္ အလား။ ေစာေစာ ကစည္းလံုး အားတက္ေနေသာ၊ ႐ႊင္ပ်သြက္လက္ေနေသာ
အမူအရာေတြ ႐ုတ္ျခည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြား ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္စ
ေန႔ကလုိ သံသယမ်က္လံုးမ်ား မယံုၾကည္သည့္ မ်က္လံုးမ်ား ျဖင့္ ၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကသည္။
သူတုိ႔ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ့္ၾကားမွာ

ဖယ္ပစ္လုိက္သည့္

ကာဆီးေနသည့္

အလား။

သူတုိ႔ႏွင့္

မွန္နံရံႀကီးကုိ

ကၽြန္ေတာ္က

ကၽြန္ေတာ့္အၾကားတြင္

တြန္း

အခုိင္အခံ့

ကာဆီးထားသည့္ မွန္နံရံႀကီး။ အလြန္ အ႐ုပ္ဆုိးသည့္ တဒဂၤ ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္
႐ုတ္ျခည္းအျပင္ေရာက္သြားသလုိ ခံစားလုိက္ရ၏။ ရက္ရက္စက္စက္ အမုန္းခံလုိက္ရၿပီဟု
ထင္လုိက္၏။ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားပံုမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျမန္ ဆန္လွပါကလား။
"

မင္းတုိ႔

ဘာျဖစ္သြားၾကတာလဲ၊

ပန္းေခြ

သြားပုိ႔ဖုိ႔

ေမးတာနဲ႔

ခ်က္ခ်င္း

ဘာျဖစ္သြားၾကတာလဲ "
ကၽြန္ေတာ့္အသံကုိ ကၽြန္ေတာ္ အက်ယ္ႀကီး ျပန္ၾကားလုိက္ရ၏။
မြိဳင္ရာက မတ္တတ္ရပ္ၿပီး " ကၽြန္မတုိ႔ ယူသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး ဆရာ "
" မင္း ဘာဆုိလုိတာလဲ မစၥဂ်ိဳးဇက္။ ဘာျပဳလုိ႔ မျဖစ္တာလဲ "
မြိဳင္ရာက အခန္းထဲမွ မ်က္ႏွာမ်ားကုိ ေ၀့ၾကည့္လုိက္သည္။ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံၾကဖုိ႔
ေတာင္းပန္ေနသည့္ အလား။
" ကၽြန္မတုိ႔ ပန္းေခြသြားပုိ႔ရင္ အေျပာခံရမယ္ ဆရာ။ ဆီးလ္က ... ကျပား
ျဖစ္ေနေတာ့ ... "
မြိဳင္ရာ ထုိင္ခ်လုိက္သည္။
အင္း

...

ႏံုးေခြသြားသည္

ထင္တဲ့အတုိင္းပါပဲ။
ထင္လုိက္၏။

တဒဂၤ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္
အတြင္း

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္

ခ်က္ခ်င္း

သူစိမ္းျပင္ျပင္

ျဖစ္သြားေလၿပီလား။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ။ လေပါင္းမ်ားစြာ တည္ ေဆာက္ခဲ့ သည့္ ေပ်ာ္စရာ
ေပါင္းစည္းမႈသည္
ကၽြန္ေတာ့္

သည္စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္

သင္ၾကားမႈေတြ၊

သည္းခံမႈေတြ၊

သဲထဲေရသြန္
စည္း႐ံုးမႈေတြ

ျဖစ္သြားေလၿပီ။
ဘာတစ္ခုမွ်

အရာမထင္ေတာ့ပါကလား။ သူတုိ႔ တစ္ေတြလည္း ဘတ္စ္ကားေပၚ၊ မီးရထားေပၚက
လူေတြလုိပဲ အေရျပားေပၚက အသားေရာင္ကုိ ၾကည့္ၾကသူ ကေလး ေတြပါ တကား။
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ဆီးလ္သည္

သူတုိ႔ႏွင့္

အတူေမြး၊

တစ္ေရတည္းေသာက္

ကစားေဖာ္

ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္က

ၿဗိတိသွ်

အတူႀကီးခဲ့သည့္

ကစားဖက္

ျဖစ္သည္။

အျဖဴေသြးစစ္စစ္

တစ္ေျမတည္းေန

ဆီးလ္၏

ျဖစ္သည္။

အေမသည္

ေ၀ဒနာေဟာင္းသည္

ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲသုိ႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ၀င္ေရာက္လာျပန္ေခ်သည္။ အေမ ဘယ္ေလာက္
အျဖဴစစ္စစ္၊ အျဖဴေသြးတြင္ အမည္း အနည္းငယ္ ေရာလုိက္႐ံုျဖင့္ ထုိကေလးသည္ ဘယ္
ေတာ့ မွ အဂၤလိပ္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ သည္ကိစၥမွာ ေရာဂါလုိ ျဖစ္ေနၿပီ။ သည္ေရာဂါသည္
ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ခ်စ္သည့္ သူတုိ႔ကေလးေတြတြင္ အျမစ္တြယ္ ေနျခင္းပင္။ သူတုိ႔
အသားေရာင္၊ သူတုိ႔ ဇာစ္ျမစ္ ဘာမွ မခဲြျခားဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ခဲ့သည့္ တပည့္ ေတြ။
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သူတုိ႔တစ္ေတြ၏

သည္ေၾကာက္စရာ

အသိအာ႐ံုကုိ

ေရာဂါပုိးက

တုိက္ခုိက္

ဖ်က္ဆီးခဲ့ေလၿပီ။ အျဖဴ မဟုတ္ သူ အဂၤလိပ္ မဟုတ္သူ မွန္သမွ် ေအာက္တန္းစားခ်ည္း
ဟူသည့္ အျမင္ကုိ အျမစ္တြယ္ေစခဲ့ေလၿပီ။
အခန္းျပင္ဘက္သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္ခဲ့သည္။ ရင္ထဲတြင္ နင့္ေနေအာင္ နာလ်က္။
တစ္ေယာက္ယာက္ကုိ

ရင္ဖြင့္လုိက္ရလွ်င္

ေကာင္းမည္။

အန္ထုတ္ျပရမည္လဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု

သုိ႔ေသာ္

အားလံုး

မည္သူ႔ကုိ

အျဖဴေတြခ်ည္း။

ဂ်ီလီယံလည္း အတူတူ၊ အားလံုး အတူတူ။ သူတုိ႔က ပညာတတ္ေတြမုိ႔ ရင္ထဲက ခံစား
ခ်က္ ကုိ ဖံုးကြယ္သုိသိပ္ႏုိင္ၾကသည္ပဲ ကြာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာႀကီး ႐ံုးခန္းဆီသုိ႔
ထြက္လာခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ ေျပာသမွ်ကုိ နားေထာင္ သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာ
တြင္ က႐ုဏာ အရိပ္အေယာင္မ်ားကုိ ျမင္ေနရ၏။ စင္စစ္ က႐ုဏာတရား၊ ေမတၱာတရား
သည္ ဆရာႀကီး ၏ ရင္ထဲတြင္ အၿမဲ ကိန္း၀ပ္ေနပံု ရပါသည္။
" ခု အျဖစ္ဟာ ၀မ္းသာစရာပဲ ဆရာ ဘရိတ္၀ိတ္၊ အထူးသျဖင့္ ဆရာ့အတြက္
၀မ္းသာစရာ ပုိေကာင္းတယ္"
" ဗ်ာ ... "
"

ဒီလုိ႐ွိတယ္

ဆရာ၊

ဆရာ

ဘရိတ္၀ိတ္အေနနဲ႔

လုပ္ရပ္တုိင္းလုိလုိဟာ

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေအာင္ျမင္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဟာ ဆႏၵေတြ ေစာေစာလာတယ္။
ျဖစ္ေစခ်င္တာေတြ

မ်ားလာတယ္။

တကယ္ေတာ့

ဆရာတုိ႔

ေက်ာင္း

ဟာ

ေက်ာင္းစာသက္သက္ သင္လႊတ္လုိက္မယ့္ ေက်ာင္းမဟုတ္ဘူး၊ ဆရာတုိ႔ တစ္ေတြနဲ႔
သူတုိ႔ တစ္ေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အညမည ေနတတ္ဖုိ႔။ အျပန္အလွန္
ကူညီတတ္ဖုိ႔ေတြပါ

သင္ေပးခ်င္

တယ္။

ဒါေပမဲ့

သူတုိ႔အေနနဲ႔

မလြယ္ဘူး

"

လာျပန္ၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြးလုိက္၏။ ကေလးေတြ လုပ္သမွ် အၿမဲတမ္း ေထာက္ခံသည့္
ဆရာၾကီးပါ လား။ ခုလည္း ၾကည့္ေလ၊ ဒီဆရာႀကီး မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ကေလးေတြဘက္က
ရပ္တည္ေနတာမ်ားလား။
" လြယ္တာ မလြယ္တာ ထားပါ ဆရာႀကီး၊ ခုကိစၥက ဆီးလ္ဟာ သူတုိ႔နဲ႔
ငယ္ေမြးၿခံေပါက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္လုိ သူစိမ္း ဆုိရင္ ထားပါေတာ့ "
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"

ဒါေပမဲ့

ဒီပတ္၀န္းက်င္က

ဘာသာေရး၊

လူမ်ိဳးေရး

အာဃာတေတြ၊

အယူသီးမႈေတြ သိပ္ျပင္းထန္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔တစ္ေတြရဲ႕ အေသြးထဲ အသားထဲမွာ
စဲြေနေလာက္ၿပီ"
" အဲဒီအတုိင္းပဲ ထားပါဦး ဆရာႀကီး၊ မစၥက္ဆီးလ္ဟာ ဒီအရပ္သူပါ၊ အဂၤလိပ္မ
စစ္စစ္ပါ၊ ပင္မင္းလုပ္ငန္းမွာ ဒီ ရပ္ကြက္ က ကေလးမိဘေတြနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္
အမ်ိဳးသမီးလည္း ျဖစ္တယ္၊ ဆီးလ္ကုိ သူတုိ႔ သိၾက သလုိ ဆီးလ္ ရဲ႕ အေမကုိလည္း သူတုိ႔
ရင္းႏွီးၿပီးသားပါ ဆရာႀကီး"
ကေလးေတြ၏ အျပဳအမူဘက္က ရပ္တည္ေနသည့္ ဆရာႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္
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ေဒါပြစ ျပဳလာပါၿပီ။
"

ဆရာ

ေအာင္ျမင္တာနဲ႔
မစၥဆီးလ္ကုိ

ခုတင္က

ေျပာခဲ့သလုိ

တျခားကိစၥေတြမွာ

သူတုိ႔

ဆရာဘရိတ္၀ိတ္ဟာ

သိပ္ဆႏၵ

ခင္မင္ၾကမွာပါ။

ေစာေနတယ္၊

အဲဒါကုိ

ဆရာ

အတန္းထဲမွာ

ေလာဘႀကီးေနတယ္။

သံသယ

မ႐ွိပါဘူး၊

ဒါေပမဲ့

ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္ အတြင္းနဲ႔ အျပင္နဲ႔ မတူဘူး ဆရာ၊ အဲဒါကုိ ပထမဆံုး နားလည္ထားရမယ့္
သူကေတာ့ ဆရာ့တပည့္ ဆီးလ္ပဲထင္တယ္
" ဒါေပမဲ့ ဆရာႀကီး ... "
" ခဏေလး တစ္ဆိတ္ နားေထာင္ပါဦး ဆရာ"
ဆရာႀကီးက မတ္တတ္ထရပ္ၿပီး စကားဆက္သည္။
"

စိတ္႐ွည္လက္စနဲ႔

ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ၊

ဆက္႐ွည္ပါ

ေမလက

စ

ဆရာ၊

ဆရာ

ေရာက္တာဆုိေတာ့

ဒီေက်ာင္းေရာက္တာ
ခုနစ္လနီးပါး႐ွိေရာေပါ့၊

သူတုိ႔အတြက္ ဆရာ လုပ္ခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးပါ၊ တစ္ႏွစ္ ဒါမွ မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ေပါ့၊ ဆရာ
ျဖစ္ေစခ်င္တာေတြ ျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ ဘယ္သူ ေျပာႏုိင္မလဲ၊ သူတုိ႔ဆီကုိ ျပန္သြားပါ ဆရာ၊
ဆရာ့ စိတ္႐ွည္မႈ၊ ၾကင္နာမႈေတြ၊ ေစတနာေတြ ဆက္ထားၿမဲ ထားၿပီး သူတုိ႔ တံု႔ျပန္မႈေတြ
ေရာင္ျပန္ဟပ္ လာေအာင္ လုပ္စမ္းပါ ဆရာ "
ဆရာႀကီးသည္

ခါတုိင္းလုိပင္

စကားေျပာေနရင္း

ႀကီးမားလာသည္ဟု

ထင္ရျပန္သည္။ သူ၏ ခႏၶာကုိယ္ ေသးငယ္မႈ သည္ လံုး၀ ေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ ႐ွိၿပီး
ၾကည္ညိဳခ်င္စရာမ်ား၊
အတုိင္းသား

ေပၚလြင္လာသည္။

အခန္းအျပင္ဘက္
ဂနာမၿငိမ္

ဦးခုိက္ခ်င္စရာမ်ား၊

၀ရန္တာတြင္

ျဖစ္ေန၏။

သေဘာထားသည့္

ဥာဏ္ပညာ

ႀကီး

ဆရာႀကီး

႐ံုးခန္းထဲမွ

အၾကာႀကီး

ရပ္ေနမိသည္။

သူတုိ႔တစ္ေတြႏွင့္
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

သူတုိ႔မိဘေတြ
ကုိယ္ပုိင္

ျမတ္ျခင္း

ထြက္လာၿပီး
ကၽြန္ေတာ့္

မ်ားသည္
ကၽြန္ေတာ္
စိတ္ေတြ

ဆီးလ္အေပၚထားသည့္
သင္ခန္းစာ

တစ္ခုပင္။

သည္ျပႆနာသည္ ဂ်ီလီယံႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ေတြ ပူေလာင္လာသည္။ သည္ကိစၥမ်ိဳးကုိ ဂ်ီလီယံ သိလွ်င္ မည္သုိ႔
တံု႔ျပန္ေလမည္နည္း။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ကုိယ္တုိင္

ႀကံဳေတြ႕လွ်င္ေကာ

ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါ

မည္လား။ သည္ထက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ သည္ထက္ ပညာတတ္သည့္
အသုိက္အ၀န္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနလွ်င္ေကာ။ သည္ျပႆနာမ်ိဳးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
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ေ႐ွာင္ေျပးၿငိမ္သက္ေနၾက၏။

အတန္းထဲသုိ႔

ကၽြန္ေတာ္

၀င္ခဲ့သည္။

အားလံုး

ၿငိမ္သက္ေနၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခုေျပာဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏႈတ္က ဘာမွ
မထြက္။ ဂ်က္ကလင္း ဘလင္ဒါ မတ္တတ္ထရပ္သည္။
" ကၽြန္မ တစ္ခု႐ွင္းျပပါရေစ ဆရာ၊ ဒီကိစၥကုိ ဆရာ အတြင္းက်က် မသိေသးဘူး
ထင္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔အားလံုး ဆီးလ္ ကုိ ခ်စ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ပါ ဆရာ၊ ဒါေပမဲ့
ကၽြန္မတုိ႔ မိန္းကေလးေတြ သူ႔အိမ္ကုိ သြားတာနဲ႔ အရပ္ထဲက လူေတြ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ
ဘယ္လုိ ေျပာၾကမယ္ဆုိတာ ဆရာသိမွာ မဟုတ္ဘူး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စဲြခံရမွာ ဆရာ
ဂ်က္ကလင္း ဘလင္ဒါ ႐ွည္႐ွည္ေ၀းေ၀း ႐ွင္းျပၿပီး ထုိင္လုိက္သည္။
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" ဆရာ့ကုိ ႐ွင္းေအာင္ ေျပာျပတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မစၥဘလင္ဒါ၊
ေယာက္်ားေလးေတြလည္း

ဒီအတုိင္းပဲလား

သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြ

ေစာေစာကလုိ

မဟုတ္ေတာ့။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တည့္တည့္ မၾကည့္ ဘဲ
မ်က္ႏွာလဲႊထားၾက၏။
" ကၽြန္မ သြားပုိ႔မယ္ "
ပါမလာဒဲယားက မတ္တတ္ထၿပီး ရင္ခ်ီကာ ရဲရဲတင္းတင္း ေၾကညာလုိက္သည္။
" ဘာေၾကာင့္လဲ မစၥဒဲယား၊ သူမ်ားေတြ ေျပာၾကဆုိၾကမွာ မင္း မေၾကာက္ဘူးလား"
"

မေၾကာက္ပါဘူး

ဆရာ၊

အတင္းအဖ်င္း

ေျပာတာကုိ

ကၽြန္မ

မေၾကာက္တတ္ပါဘူး။ ေလာ့ရင့္စ္နဲ႔ ... အဲေလ ဆီးလ္ နဲ႔ ကၽြန္မ ဟာ ငယ္ငယ္ကေလး
ကတည္းက ကစားဖက္ေတြပါ ဆရာ "
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မစၥဒဲယား၊ အသုဘက ဆယ္နာရီဆုိေတာ့ ဆရာ ခါတုိင္း
ရထားနဲ႔ပဲ လာခဲ့မယ္၊ အသုဘ အိမ္မွာ ဆရာတုိ႔ ဆံုၾကတာေပါ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကြယ္"
ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲတြင္ ပါမလာ့ စကားမ်ားေၾကာင့္ ၾကည္ႏူးေန၏။ အားတက္ေန၏။
သည္မွ်ႏွင့္ ျဖတ္လုိက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ စာဆက္သင္သည္။
ထုိေန႔ညေနတြင္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ၿပီး အသုဘကိစၥကုိ ဂ်ီလီယံအား
ေျပာျပလုိက္သည္။ သည္ေန႔ ကိစၥကုိ ကၽြန္ေတာ္ အျမန္ဆံုး ေမ့ပစ္လုိက္ခ်င္သည္ေလ။
စေနေန႔

မနက္တြင္

ဘရင့္၀ုဒ္မွ

မနက္ေစာေစာ

ဘတ္စ္ကားျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္

လုိက္လာခဲ့သည္။ အေပၚထပ္ ေနာက္ဆံုး ခံုတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေ႐ြးထိုင္သည္။ လူျဖဴေတြႏွင့္
ေတြ႕စရာ၊ စကားေျပာစရာမလုိေအာင္ အေ၀းဆံုး ေ႐ွာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္

တပည့္ေတြကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ကုိယ္စြမ္း႐ွိသေ႐ြ႕၊

ဥာဏ္စြမ္း႐ွိသေ႐ြ႕

သင္ေပးခဲသ
့ ည္။ သုိ႔ ေသာ္ အရာ မထင္ခဲ့ပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူတုိ႔ အေဖေတြ၊
အဘုိးေတြ၏ လမ္းေဟာင္းအတုိင္း " ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဆီးလ္ကုိ ခ်စ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ... "
ဟူသည့္

ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနသည့္

ဆင္ေျခကုိပင္

သူတုိ႔ေပးၾကသည္။

ခုေတာ့

သူတုိ႔

သေဘာထားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေနာေက်သြားပါၿပီ။ အဓိပၸာယ္မွာ ဆီးလ္ ဘယ္ေလာက္ဆုိးဆုိး၊
မိန္းမထိန္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနဦး၊ လူသတ္သမားျဖစ္ေနဦး သူသာ လူျဖဴစစ္စစ္ျဖစ္ လွ်င္
အေၾကာင္းမဟုတ္၊

အေရး

မႀကီး။

ခုေတာ့

ဆီးလ္အိမ္ကုိ

သူတုိ႔

ပန္းေခြမပုိ႔၀ံ့ၾက။
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ဆီးလ္၏

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊

အေပါင္းအသင္းအေပၚ

သစၥာ႐ွိျခင္းစသည့္

အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ဆီးလ္၏ ဒုစ႐ုိက္မႈ ကုိ မေဆးေၾကာႏိုင္ခဲ့ အသားမျဖဴျခင္း
တည္းဟူေသာ

ဒုစ႐ုိက္မႈ။

ေကာင္းလွသည္။

ေက်ာင္းေကာင္စီ

အ႐ြယ္ႏွင့္မလုိက္ေအာင္

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္မူ
ႀကီးမား

သည့္

နားေထာင္လုိ႔

စကားလံုးႀကီးမ်ားကုိ

သံုးစဲြၾကသည္။ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးတုိ႔၊ လူတုိင္း တန္းတူညီမွ်ေရးတုိ႔၊ ဒီမုိ ကေရစီ
ေရးတုိ႔ကုိ ေရလဲ သံုးၿပီး အဓိပၸာယ္ နားမလည္ဘဲ အေပၚယံ႐ွပ္ကာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္
ေျပာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးအေၾကာင္းဆုိလွ်င္ သူတုိ႔ မ်က္ႏွာဖံုးေတြ ကြာက်ကုန္
သည္သာ။ ဟုိ ... ေ႐ွးေ႐ွးက ႏွင့္ ဘာမ်ား ထူး ပါသလဲ။
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- လူမည္းျဖစ္၍ သူ႔ကို ကားစင္တင္ သတ္ေစ။
- အသားမည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သူ႔ကုိ လည္ပင္း ႀကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ၾက။
- သူသည္ လူမည္းျဖစ္၍ ၿမိဳင္ရပ္ကုိ ႏွင္ေစ။
ပထ၀ီ၀င္
သံုးႏႈန္းသည့္

အေနအထားအရ

စကားလံုးမ်ားက

အျပစ္ေပးပံုခ်င္း

ယေန႔

သူတုိ႔

နည္းနည္းသာ

ေအာ္ဟစ္

ကြာသည္။

ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္

စကားလံုးမ်ား။ စည္းခ်က္မွန္မွန္ ထြက္ေပၚေနသည့္ ဘတ္စ္ကား၏ ေျပးလႊားသံသည္
ကၽြန္ေတာ့္ရင္တြင္းမွ အမုန္းမီးလွ်ံကုိ ေလပင့္ေနသည့္ႏွယ္။ လန္ဒန္ေဆး႐ံုမွတ္တုိင္တြင္
ကၽြန္ေတာ္ ကားေပၚမွ ဆင္းလုိက္သည္။ ကုန္သည္လမ္း ဘက္သုိ႔ ေလွ်ာက္လာၿပီးမွ
ဆီးလ္တုိ႔ေနသည့္ ပရစ္ဒဲလ္လမ္းထဲသုိ႔ ခ်ိဳးေကြ႕လုိက္သည္။
ရပ္ကြက္
ေျမ့ဖြယ္ရာ

လမ္းက်ဥ္းကေလး

ျပင္ဆင္ထားသည့္

တစ္ခုထဲသုိ႔
အသုဘ

ခ်ိဳး၀င္လုိက္သည္ႏွင့္
ယာဥ္ကုိ

စိတ္မခ်မ္း

လွမ္းျမင္လုိက္ရသည္။

ေခြးေဟာင္သံၾကားလွ်င္ ေခါင္းေထာင္ၾကည့္တ္ၾကသည့္ လူတစ္ရာ သည္ အသုဘယာဥ္ကုိ
၀ုိင္း၀န္း ၾကည့္႐ႈေနၾက၏။ အလုိ ... ကၽြန္ေတာ့္ေျခလွမ္းေတြ တံု႔ခနဲ ရပ္သြားမိသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

လႊမ္းၿခံဳထားသည့္

အမုန္းတရားတုိ႔

႐ုတ္ျခည္း

သည္

ေဆးေၾကာပစ္လုိက္သကဲ့သုိ႔႐ွိ၏။ မစၦရိယစိတ္တုိ႔သည္ ပိန္းၾကာဖက္တင
ြ ္ ေရမတင္သကဲ့
သုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိယ္တြင္းမွ ကင္းစင္ လြင့္ျပယ္သြားၾကေလၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္၀န္းထဲတြင္
မ်က္ရည္ေတြ တစ္မဟုတ္ခ်င္း ျပည့္လွ်ံလာသည္။
သူတုိ႔အားလံုးကုိ
ကၽြန္ေတာ့္

စုစုစည္းစည္း

အတန္းသားမ်ား၊

လွမ္းျမင္လုိက္ရေသာေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ့္

တပည့္မ်ား၊

ျဖစ္ပါသည္။

အသုအိမ္ေ႐ွ႕ကျပင္တြင္

တန္းလံုးကၽြတ္ စု႐ံုး ေရာက္႐ွိေနၾကေလၿပီ။ သူတုိ႔အားလံုး ဣေႁႏၵရရ သပ္သပ္ခပ္ခပ္
၀တ္ဆင္လာၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြ၊ ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ေတြ။ သူတုိ႔ ကုိယ္
သူတုိ႔

ယံုၾကည္မႈ

ဘုရားသခင္ကုိ
ခြင့္လႊတ္ပါရန္

တ

အျပည့္ျဖင့္
ၿပီး

က်ိတ္ၿပီး

သီးသီးျခားျခား

ကၽြန္ေတာ္

၏

စု႐ံုးလ်က္။

မလုိမုန္းထား

ဆုေတာင္းလုိက္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္

ရင္တြင္းက

ေဒါသတရားမ်ားအတြက္

ကၽြန္ေတာ္

သူတုိ႔ကုိ

မမုန္းႏုိင္ပါ။

သည္လူဆုိးကေလးေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ သံေယာဇဥ္ တြယ္ေနမိပါၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔ဆီသုိ႔ သုတ္ေျခတင္သြားသည္။ သူတုိ႔ အုပ္ထဲသုိ႔ ၀င္လုိက္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

သူတုိ႔တစ္ေတြ

တိတဆ
္ ိတ္စြာ

ေစာင့္ႀကိဳေနၾက၏။

၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊
စာမ်က္ႏွာ-140

ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔မ်က္လံုးေတြ တဖ်တ္ဖ်တ္ အေရာင္ ေတာက္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ့္
မ်က္လံုးထဲတြင္မူ မ်က္ရည္ေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာသည္။ ထုိစဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ထဲသုိ႔
ႏူးႏူးညံ့ညံ့ အရာ၀တၳဳတစ္ခု ေရာက္လာသည္ကုိ သတိထားလုိက္မိ၏။ လက္ကုိင္ပ၀ါ
ေလးတစ္ထည္၊ မ်က္ရည္သုတ္ၿပီး နံေဘးကုိ ငဲ့ၾကည့္လုိက္၏။ ေတာက္ပ႐ႊန္းလဲေ
့ နသည့္
ပါမလာဒဲယား၏

မ်က္လံုး

အစံုႏွင့္

ဆံုမိသည္။ေက်ာင္းပိတ္ခါနီး

ရက္မ်ားမွာ

ေလတပ္ကထြက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ီလီယံတုိ႔လည္း တစ္စတစ္စ ပုိမုိ နီးစပ္လာခဲ့သည္။ စိတ္၀င္စားမႈခ်င္း
တူသည္။

သေဘာထားျခင္း

တုိကဆ
္ ုိင္သည္။

အရာရာကုိ

က်ယ္ျပန္႔နက္႐ိႈင္းစြာ
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မွ်ေ၀ခံစားၾကသည္။
သူ႔မိဘမ်ားႏွင့္လည္း

ကၽြန္ေတာ္

ေတြ႕ၿပီးၿပီ။

အလြန္ျပည့္၀သည့္

ဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္ပါသည္။ အ႐ုိးထဲ စဲြေနေအာင္ သမနိ႐ွည္ၾကာခဲ့သည့္ အစဲြအလမ္းမ်ားကုိ
ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံ ေဖာ္ရ ၾကပါသည္။ ဂ်ီလီယံ၏
မိဘမ်ားသည္ သမီးလုပ္သူကုိ လြတ္လြတလ
္ ပ္လပ္ ေတြးေခၚ ေျမာက္ျမင္ခြင့္၊ သြားလာ
လႈပ္႐ွားခြင့္

ေပးထားသည္။

တစ္ဦးတည္းေသာ

ယခုလည္း

သမီးေလးကုိ

တားဆီးပိတ္ပင္ဖုိ႔

အခ်စ္ႀကီး

လံုး၀

မႀကိဳးစားၾကပါ။

ခ်စ္ာကသည့္အေလ်ာက္

ဂ်ီလီယံ၏

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိ စုိးစဥ္းမွ် ဟန္႔တား ဖုိ႔ မႀကိဳးစားၾကပါ။ ဤေနရာတြင္ သံသယေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး
၀င္ကာ မယံုမရဲ ျဖစ္ေနသူက ကၽြန္ေတာ္။ ႀကိဳး႐ွည္႐ွည္ ႏွင့္ လွန္ထားၿပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမာင္းထုတ္မည္နည္းဟူသည့္ အေတြးမ်ိဳးသည္ ကၽြန္ေတာ္ ၏ ေခါင္းထဲသုိ႔
ရံခါ ေရာက္လာတတ္သည္။
" ႐ွင္တုိ႔သမီးကုိ နီဂ႐ုိးနဲ႔ ေပးစားမယ္ ... ဟုတ္လား " ဟူသည့္ ပတ္၀န္းက်င္၏
ဂယက္လိႈင္းေတြကို

သူတုိ႔ခံႏုိင္ပါမည္လား။

ဂ်ီလီယံႏွင့္

မေတြ႕ခင္က

မ်က္ႏွာျဖဴ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ဖုိ႔ လံုး၀ မစဥ္းစားခဲ့ပါ။ လက္ထပ္ခ်င္ စိတ္လည္း မ႐ွိပါ။
သူတုိ႔ႏွင့္ တရင္းတႏွီး ႐ွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လင္မယားျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးထဲပင္ ကၽြန္ေတာ္
မထည့္ ခဲ့ပါ။ ဘယ္လုိ အာဃာတေၾကာင့္မွ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္႐ွိ၏။
အေတြးအေခၚ ထက္ျမက္၏။ ေပါင္းလုိ႔ သင္းလုိ႔ ေကာင္း၏။ သုိ႔ေသာ္ အျဖဴအမည္း စပ္ၿပီး
ေမြးလာၾကသည့္ ကျပားကေလးမ်ားအေပၚ သူတုိ႔ အစဲြအလမ္းႀကီး ပံု ကုိ ကၽြန္ေတာ္
သိေန၍

ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ီလီယံႏွင့္

ေတြ႕ေတာ့မွ

ကၽြန္ေတာ့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ

ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ႏွင္းပြင့္ကေလးမ်ား ေပ်ာက္သလုိ ခန္းေျခာက္ေပ်ာက္ကြယ္
သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ခြင္က်ျဖစ္ေနသည္။
တင္းတင္းဆုပ္ကာ

ဂ်ီလယ
ီ ံသည္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ပတ္၀န္းက်င္

ဟာေနသည့္

ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀

ႏွစ္ေယာက္သည္
တုိက္ခုိက္မႈ

ကြက္လပ္

ႏွင့္

တစ္ေယာက္လက္ကုိ

မွန္သမွ်ကုိ

ခြန္ႏွင့္အားႏွင့္

တံု႔ျပန္တုိက္ပဲြ၀င္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾက၏။
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္

မိဘမ်ား၏

သေဘာတူညမ
ီ ႈရယူရမည္ဟူသည့္

အခ်က္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး လက္ခံၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူတုိ႔အိမ္သုိ႔
ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ေက်ာက္ အတင္ခံရန္ လုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်လက္ခ်ေတာ့
စာမ်က္ႏွာ-141

မဟုတ္။ အေႏွာင့္အယွက္ အဖ်က္အဆီးေတြနဲ႔မ်ား ေတြ႕ရဦး မလားဆုိၿပီး အသိအာ႐ံုကုိ
အႏုိးၾကားဆံုး တပ္လွန္႔ထားရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေန႔လယ္စာ အတူစားၾကသည္။
ဟုိအေၾကာင္း သည္အေၾကာင္းမ်ား စပ္မိသလုိ ေျပာၾကရာမွ ကၽြန္ေတာ့္ အေၾကာင္း၊
ကၽြန္ေတာ့္ မိဘမ်ားအေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ စစ္အတြင္း အေတြ႕
အႀကံဳမ်ား အေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ေမးၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္
အေျဖမ်ားကုိ

သူတုိ႔

သေဘာက်ၾကသည္ဟု

ကၽြန္ေတာ္

ထင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္

တစ္စံုတစ္ခု လစ္ ဟာေနသကဲ့သုိ႔ စိတ္ထဲ ထင္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကုိ
နီးစပ္သည္ထက္
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စားေသာက္ၿပီး

နီးစပ္ေအာင္

တြန္းအား

ဧည့္ခန္းတြင္

ေထြးေထြးေႏြးေႏြး႐ွိလွ၏။

မစၥတာ

ေပးျခင္းမ်ိဳးမ႐ိွဟူသည့္

အေတြးမ်ိဳး။

ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကသည္။
ဘလင္းခ်ဒ္က

မီးလင္းဖုိႏွင့္

ေတာင္အေမရိကအေၾကာင္း

စေျပာသည္။ စစ္မျဖစ္မီက အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သူ ေရာက္ဖူးသည့္ ေဒသမ်ားအေၾကာင္း
ေျပာရင္း " အာဂူဘာ " ကၽြန္း အေၾကာင္း ေရာက္သြားသည္။
သည္ကၽြန္းအေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္

ေကာင္းေကာင္း

သိပါသည္။

ဘဲ႕ြ ရၿပီးစက

သည္ကၽြန္းေပၚ႐ွိ စတင္းဒတ္ ေရနံခ်က္ စက္႐ံုတြင္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္
မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တျဖည္းျဖည္း စကား လက္ဆံု က်လာသည္။ ကၽြန္းေပၚက
လူေတြအေၾကာင္း၊ သည္ကၽြန္း၏ ေရနံႂကြယ္၀မႈ အေၾကာင္း စသည္ စသည္။ မစၥတာ
ဘလင္းခ်္ဒ္က ေကာက္ခါ ငင္ခါျဖင့္ " အဲဒီ ကၽြန္းသားေတြရဲ႕ စကား ေမာင္ရင္ တတ္ခဲ့ေသးလား "
" ဟုတ္ကဲ့ ထမင္းစား ေရေသာက္ေလာက္ေတာ့ ေျပာတတ္ပါတယ္။ စပိန္စကား
ေျပာတတ္ရင္ အဲဒီကၽြန္း စကား သိပ္မခက္ေတာ့ဘူးခင္ဗ်"
" ျမင္းပုကေလးေတြ စီးေလ့႐ွိတယ္၊ ေနပါဦး၊ သူတုိ႔ ေခၚတာ ႐ွိပါတယ္"
" ဗ်ဴ႐ုိ႔စ္ပါ ခင္ဗ်"
" အဲ ဟုတ္တယ္၊ ဗ်ဴ႐ုိ႕စ္ ... ဗ်ဴ႐ုိ႕စ္ "
" လာဂုိေတာင္ကုန္းေပးက ကလပ္ကုိ ဦး ေရာက္ခဲ့ေသးလား "
"

ေရာက္ခဲ့တာေပါ့၊

အဲဒီမွာ

ဘတ္စကက္ေဘာေရာ၊

ေဘာ္လီေဘာေရာ

ကစားခဲ့ေသးတယ္ "
" အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ သိပ္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းပဲ ခင္ဗ် "
" ၿမိဳ႕ကလည္း အမ်ိဳးသားေတြခ်ည္းကုိ၊ ဘယ္ၾကည့္လုိက္ၾကည့္လုိက္ ေယာက္်ား
ခ်ည္းပဲ "
မစၥတာ ဘလင္းခ်ဒ္က တစ္စံုတစ္ခုကုိ သတိရလုိက္ဟန္ ျပဳၿပီး ရယ္ေနသည္။
ၿပီးမွ" ဟီဂ်ာေဒလီယာကုိ သြား အမွတ္ရလုိ႔ပါ "
ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ ဖ်တ္ခနဲ လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ သည္ေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္
အသားေရာင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ လုိက္မိသည္။ မ်က္ႏွာတြင္ေသြးေရာင္ လႊမ္းသြားသည္ကုိ
႐ုတ္တရက္ ျမင္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။
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" ေမာင္ရင္ မွတ္မိလား "
ဂ်ီလီယံႏွင့္ သူ႔အေမ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ လွမ္းၾကည့္ၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္က အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ျဖင့္ ဟုတ္ ... ဟုတ္ကဲ့"ဟု ေျပာရင္း ဒီအေၾကာင္း
ဆက္မေျပာဖုိ႔ သူ႔ကုိ မ်က္ရိပ္မ်က္ကဲ ျပလုိက္ သည္။
" ကိစၥမ႐ွိပါဘူး ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ သူတုိ႔ သားအမိကုိ ေျပာျပထားၿပီးသားပါ "
ေသေတာ့မွာပဲ၊ ဒီအဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးေတြဟာ အံ့ၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ပါလားဟု ကၽြန္ေတာ္
ေတြးလုိက္မိသည္။

သည္လုိ

အေၾကာင္းအရာ

ကုိ

ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး

လူေကာင္း

သူေကာင္းမ်ားအား ေျပာျပႏုိင္ပါမည္လဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ႐ွက္ကုိး ႐ွက္ကန္း ျဖစ္ေနပံုကုိ
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ၾကည့္ၿပီး မစၥတာဘလင္းခ်ဒ္ သေဘာက်ေန၏။
" ကုိရင္ အထဲထိ ေရာက္ဖူးသလား "
" မေရာက္ဖူးပါဘူး ခင္ဗ် "
" လူတန္းႀကီးေတြ သြားသတိရတယ္ "ဟု ေျပာၿပီး ရယ္ျပန္သည္။ ခုမွ ကၽြန္ေတာ္
စိတ္သက္သာရာ

ရလာ

သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ေလ့လာဖုိ႔၊

မွတ္ေက်ာက္ေပၚတင္ဖုိ႔

အဘုိးႀကီး ေမ့သြားၿပီ။ ခ်က္ခ်င္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ပုိ ရင္းႏွီး လာသလုိ ျဖစ္သြား၏။
အာဂူဘာကၽြန္း၊ ကလပ္ႏွင့္ လူတန္းႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ ေယာက္
စလံုး

သတိရေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္

တစ္သက္တာတြင္

ဤမွ်

႐ွည္လ်ားေသာ

လူတန္းႀကီးကုိ ဘယ္မွာမွ မေတြ႕ဖူးပါ။ လူႀကီး လူငယ္၊ လူ႐ြယ္ လူပ်ိဳ၊ လူအုိ လူမင္း။
အေရာင္အဆင္းကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အျဖဴ အညိဳ အမည္း။ အေရာင္စုံ အေသြးစံု။
ေခါက္႐ုိးမက်ိဳးသည့္

သစ္သစ္လြင္လြင္ေတြ

ပါသလုိ

႐ွစ္နာရီဆုိင္းမွ

ထြက္လာၾကသည့္ ေပေပက်ံက်ံ လုပ္ငန္းခြင္ ၀တ္စံုႏွင့္ လူေတြလည္း ပါ၏။ အခ်ိဳ႕
စကားလက္ဆံုက်လ်က္၊ အခ်ိဳ႕ တိတ္ဆိတ္လ်က္။ ေဆး ေရာင္ သစ္သစ္လြင္လင
ြ ္ႏွင့္
ဧရာမ အိမ္ႀကီးမ်ားေ႐ွ႕တြင္ ကၽြန္းေပၚမွာ ေစ်းအမ်ားဆံုးရာ႐ွင္ပစၥညး္ ကုိ ရဖုိ႔ အလွည့္
ေစာင့္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါ၏။ အျခား မဟုတ္ပါ။ အိမ္ႀကီးေတြမွာ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ေတြ ျဖစ္ၿပီး
႐ွားပါး လြန္း၍ ရာ႐ွင္စနစ္ျဖင့္ ေပးေနသည့္ ပစၥည္းမွာ "မိန္းမ" ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္က အစစ အရာရာ ေပါႂကြယ္၀သည့္ အေမရိကန္မွ သည္ ကၽြန္းေပၚကုိ
ခဏ ေရာက္သြားသူျဖစ္၍ ကၽြန္း ၏ ႐ွားပါးမႈဒဏ္ကုိ သိပ္မခံလုိက္ရပါ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
လုပ္သည့္ ကုမၸဏီက သားငါးႏွင့္ သီးႏွံမ်ိဳးစံု၊ သစ္သီး၀လံ မ်ိဳးစံု ကုိ အေမရိကန္မွ
မွန္မွန္ပုိ႔ေပးသည္။ ဧရာမ ေရခဲေသတၱာႀကီးထဲမွ ထုတ္ယူစားသံုး႐ံုပင္။
ကၽြန္းေပၚတြင္ ေပငါးဆယ္ ခန္႔ျမင့္သည့္ တေစာင္းလက္ပတ္ပင္ႀကီးမ်ားမွလဲ၍
ြ
ဘာပင္မွ

မေပါက္ေရာက္။

ဆူး

တစ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း

ငါးလက္မခန္႔

႐ွည္သည္။

သဘာ၀မိခင္က သည္ကၽြန္းကုိ ရယ္စရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရက္ သည္။ တျခား ဘာပင္မွ
မ႐ွိသည့္အတြက္ ဘာမွ အသံုးမက်သည့္ သည္တေစာင္း လက္ပတ္ပင္ႀကီး ကုိပင္
မ်ိဳးဆက္မျပတ္ေအာင္ ေမြးေနၾကရသည္။
ေသာက္ေရကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အ႐ွားပါးဆံုးမွာ
မိန္းမျဖစ္၏။ ေရနံခ်က္စက္႐ံုကုိ အေမရိကန္ ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ၿပီး လူျဖဴ လူမည္း
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အလုပ္သမားမ်ားကုိလည္း

အေမရိကန္ကပင္

ေတာင္အေမရိကတုိက္ႏွင့္

ကာရီဘီယံကၽြန္းသားမ်ား၊

အာဂူဘာကၽြန္းသားမ်ားလည္း

ေရနံခ်က္စက္႐ံုတြင္

တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္၏။
ခႏၶာကုိယ္

ေတာင့္တင္းသည့္

၀င္လုပ္ၾကသည္။

႐ွစ္နာရီ

သံုးဆုိင္းလည္ပတ္ျခင္းျဖစ္၍ ေစ်းဆုိင္ ေတြ၊ စားပဲြ႐ံုေတြ၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေတြတြင္
ေသာအလုပ္သမားမ်ားျဖင့္

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

စည္ကား

ေနတတ္၏။

သုိ႔ေသာ္

ေပးထားေသာ္လည္း

မိသားစု

အမ်ိဳးသမီး မူ မ႐ွိသေလာက္ ႐ွားသည္။
အလုပ္သမားမ်ားကုိ
ထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္
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ေက်ာတစ္ေနရာစာသာ

လုပ္ခေကာင္းေကာင္း
ေနရာ

ရၾကၿပီး

ေပးမထား။
စုေပါင္း

အလုပ္သမားေတြ

စားေသာက္ခန္းႏွင့္

စုေပါင္း

ကုိယ္တုိင္
အိမ္ကုိသာ

အားကုိးရသျဖင့္ မိန္းမေခၚဖုိ႔ အခြင့္အေရး မရၾက။ ဤတြင္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးလွေသာ
အာဂူဘာ အစုိးရက သည္ျပႆနာကုိ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ႐ွင္းေပးလုိက္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ထိန္းထိန္းခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳး၊ ကၽြန္းမႀကီးႏွင့္ အျခားကၽြန္းမ်ားမွ ၀ါသနာ
ပါသူ သားသားနားနား မိန္းကေလးမ်ားအား ႏွစ္ပတ္ေနခြင့္ လက္မွတ္ကုိ အလွည့္ႏွင့္
ထုတ္ေပးသည္။
ကၽြန္းေပၚေရာက္လွ်င္ ဆရာ၀န္မ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ

တင္

ေဆာင္လာသည့္

မီးသေဘၤာႀကီးသည္

တစ္လလွ်င္

ႏွစ္ႀကိမ္ကၽြန္းသုိ႔ ဆုိက္ကပ္သည္။ သည္သေဘၤာႀကီးကုိ သူတုိ႔က "အမဲသားေလွ" ဟု
နာမည္ေပးထားၾကသည္။ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ေရနံခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ မနီးမေ၀း အိမ္ႀကီး
မ်ားတြင္ ထားေပးသည္။ ဒါကုိ ကၽြန္းစကားျဖင့္ "ဟီဂ်ာေဒလီယာ"ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္၏။
"ေန႔၏ သမီးပ်ိဳ" ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
အမဲသားေလွႀကီး ဆုိက္ၿပီေဟ့ ဆုိသည့္ သတင္းပ်ံ႕သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
ဟီဂ်ာေဒလီယာတုိ႔၏

စံအိမ္

စည္ကားေနေတာ့သည္။

ႀကီးမ်ားတြင္

ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္

ဧရာမ

ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္

လူတန္းႀကီးေတြႏွင့္
အိမ္ႀကီး

ထဲ

က

ထြက္လာသူေတြ၊ ေနာက္ထပ္ တန္းစီဖုိ႔ သုတ္ေျခတင္ေနသူေတြႏွင့္ ျပတ္သည္ မ႐ွိေတာ့။
သည္လူတန္းႀကီးထဲတြင္

ေယာကၡမေလာင္းႀကီး

ရပ္ေနပံုကုိ

ကၽြန္ေတာ္

ျမင္ေယာင္ၾကည့္လုိက္၏။ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြး ကုိ သူ ရိပ္မိသြားပံု ရသည္ ၿပံဳးၿပီး ...
"ဦးလည္း အထဲ မေရာက္ခဲ့ပါဘူးကြာ၊ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က သူ႔ကားနဲ႔ ဘာဂုိကလပ္
လုိက္ပုိ႔ရင္း လမ္းမွာ အဲဒီ လူတန္းႀကီးေတြ ျမင္ခဲ့ရတာပါ။ ေတာ္ေတာ္ အျဖစ္ဆုိးတဲ့ ဘ၀ ပဲ၊
ဦးေတာ့ ဒီလူတန္းႀကီးေတြကုိ တစ္သက္ ေမ့ေတာ့ မွာ မဟုတ္ဘူး "
တနဂၤေႏြေန႔

ေန႔လယ္စာအၿပီးတြင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္

လိပ္ခဲတည္းလည္း

ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဂ်ီလီယံ၏ မိဘမ်ားသည္ ပြင့္လင္းၾကပါေပသည္။
မစၥတာ ဘလင္းခ်ဒ္က ..." သမီးကုိ မင္းလက္ထဲ တန္းအပ္လုိက္မွာ ရစ္ကီ၊ မင္းနဲ႔သမီး
ရည္ငံေနၾကတဲ့အေၾကာင္း ၾကားခါစက ဦးတုိ႔ လင္မယား ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဘာမွ
၀င္မစြတ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ စိတ္ပ်က္ သြားမွာပဲလုိ႔
ထင္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့

သမီးက

ေမာင္ရင့္ကုိ

အိမ္ေခၚခဲ့မယ္ဆုိေတာ့မွ

ဦးတုိ႔ထင္

စာမ်က္ႏွာ-144

တာထက္ ေလးနက္ေနေၾကာင္း သိရတာေလ။ ဦးသမီးကုိ ဦးနားလည္တယ္ ရစ္ကီ၊
သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ

သူ႔

နားလည္တယ္။

မင္းကုိ

ခု

အတြက္

ဘယ္ေလာက္

ကုိယ္တုိင္

အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာ

ေတြ႕ရေတာ့

မင္းကုိ

သူ

ဦးတုိ႔

ဘာေၾကာင့္

ေ႐ြးတယ္ဆုိတာ ဦးတုိ႔ သေဘာေပါက္ရျပန္တယ္ " ခဏနားၿပီး ေဆးတံ ထ ယူသည္။
ေဆးတစ္ဆံုျဖည့္ၿပီး မီးညႇိသည္။ ၿပီးမွ ဂ်ီလီယံ ထုိင္ေနသည့္ ဆုိလာလက္ တန္း ေပးတြင္
သြားထုိင္ၿပီး ...
"

တစ္ခုေတာ့

႐ွိတယ္

ရစ္ကီ၊

ဂ်ီလီယံဟာ

အေသြးတူ

အေရာင္တူနဲ႔

လက္ထပ္ျဖစ္ရင္ ပုိေကာင္းမွာပဲဆုိတဲ့ အျမင္ ကုိေတာ့ ခုထိ ဦးတုိ႔ ျမင္ေနတုန္းပဲ၊ ဒါမွ
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သူ႔အတြက္ေရာ၊

ဦးတုိ႔အတြက္ေရာ

အစစ

အဆင္ေခ်ာမွာကုိး။

အဲဒါကုိ

မေျပာခင္

ေျပာခ်င္တာက ဦးဟာ အသားေရာင္ ခဲြျခားတာကုိေရာ၊ လူမ်ိဳးခဲြျခားတာကုိေရာ လက္မခံ
ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့

ခုကိစၥက

ကုိယ္နဲ႔

တုိက္႐ုိက္

ပတ္သက္လာလုိ႔

ေျပာရတာပါ။

" ဦးအေနနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ သံုးၿပီး မင္းတုိ႔ကိစၥ မပ်က္ ပ်က္ေအာင္ လုပ္ရင္ ရတာေပါ့။
ဒါေပမဲ့

ဒီလုိလုပ္တာ

အဓိပၸာယ္

မ႐ွိဘူးေလ။

မင္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္းကိစၥ

ဒါက

မဟုတ္ေတာ့ဘူး ရစ္ကီ။ မင္းတုိ႔ ေမြးလာမယ့္ ကေလး ေတြအတြက္ပါ စဥ္းစားရမယ္။
သူတုိ႔ကေလးေတြ ဘာျဖစ္ၾကမလဲ၊ ဘယ္သူကမွ သူတုိ႔ကုိ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး "
ကၽြန္ေတာ္ တေလးတစား နားေထာင္ေနပါသည္။ ဂုဏ၀ုဒၶိ ၀ရ၀ုဒၶိ သေဘာထက္
ဂ်ီလီယံ အေဖျဖစ္ေန၍ ၿငိမ္ နားေထာင္ ေနရျခင္းျဖစ္ပါ၏။ အဘုိးႀကီးသည္ သူ႔ကုိယ္သူ
ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာႏွင့္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆီသည္မ လက္သုတ္ျဖစ္ေနသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ ဖန္တစ္ရာ ေတေနသည့္ ဆင္ေျခ မ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။
ခါးပတ္ေအာက္ကုိ

အသားလြတ္

စြတ္ထုိးသည့္

လက္သီးခ်က္မ်ားသာ

ျဖစ္ပါ၏။

ၾကားရဖန္မ်ားသျဖင့္ နားထဲတြင္ လွ်ံထြက္မတတ္ ျဖစ္ေနသည့္ သံေခ်းတက္ေနသည့္
တကၠေဗဒမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။
"

ကေလးေတြ

ကိစၥကေတာ့

ဘယ္သူနဲ႔မွ

မဆုိင္ပါဘူး

ဦး၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္ "
ကၽြန္ေတာ္ ေလသံကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုး တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းၿပီး တံု႔ျပန္သည္။
" ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဂ်ီလီယံ လက္ထပ္ရင္ ကေလးေတြ ေမြးမွာပဲ၊ အဲဒီ ကေလးေတြကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပဲ ပုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ အခြင့္အေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ မလြတ္တမ္း
ယူၾကမွာပါ"

ကၽြန္ေတာ္

ဂ်ီလီယံကုိ

လွမ္းၾကည့္လုိက္၏

သူပါ

ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က

၀င္ေဆြးေႏြးေစခ်င္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ီလီယံက အၿပံဳးကေလးျဖင့္ အားေပး႐ံု အားေပးသည္။
ႏႈတ္ခမ္းေရာ မ်က္လံုးမ်ားပါ ၿပံဳးေနသည့္ အၿပံဳးမ်ိဳး၊ ကၽြန္ေတာ္ အားတက္ရပါ၏။
" ကေလးေတြအတြက္ေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ေရာ ဦး စိတ္မပူပါနဲ႔
ခင္ဗ်ား၊

တစ္ခုပဲ

ကၽြန္ေတာ္

စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။

ဦးတုိ႔

ရလာမယ့္

ေျမးကေလးေတြက အေရာင္အေသြး မတူတဲ့ ကေလး ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ပါပဲ ... "
အဘုိးႀကီး

မ်က္ႏွာ

တစ္ခ်က္

နီသြား၏။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

ဆက္မေျပာဖုိ႔

လက္ကာျပၿပီး စာမ်က္ႏွာ-145

" ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ ရစ္ကီ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဂ်ီလီယံဟာ ဦးတုိ႔သမီးဆုိတာ ေမာင္
မေမ့ပါနဲ႔၊ မင္းကုိ သူ လက္ထပ္လုိ႔ ဘာမွ ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဦး ဒီကိစၥ
ေျပာရတာလည္း

စိတ္မခ်မ္းမသာနဲ႔

ေျပာရတာပါ၊

မင္းတုိ႔

ႏွစ္ေယာက္ဟာ

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သိပ္နားလည္ဖုိ႔ လုိမယ္၊ မင္းတုိ႔ ေလွ်ာက္ ရမယ့္လမ္းက
သိပ္ၾကမ္းတယ္ " ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးရင္း ဆက္ေျပာသည္။
" မင္းကုိ ဦးတုိ႔ သေဘာက်ပါတယ္ ရစ္ကီ၊ မင္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အေလာႀကီး လက္မထပ္ေသးဘဲ ေျခာက္လေလာက္ ဆုိင္းၿပီး
ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ က်င့္သားရသြားေအာင္ ေနႏုိင္ ရင္ ပုိေကာင္းမယ္ ထင္တယ္ " သူက

Õ http://www.shwezinu.com Ö

အသံျမႇင့္ၿပီး ...
" ေနာက္တစ္ခု ... မင္းဟာ တုိ႔မိသားစု စာရင္း၀င္ ျဖစ္သြားၿပီ၊ တုိ႔ အိမ္သား
အားလံုးနဲ႔ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း

ေတြ ျဖစ္ေနဖုိ႔ လုိတယ္၊ ရင္းႏွီးေနဖုိ႔ လုိတယ္"

သူ

ကၽြန္ေတာ္

ကမ္းေပးလာသည့္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

လက္ကုိ

ဂ်ီလီယံ

ခင္ဗ်ာ"

ဆဲြဆုပ္လုိက္သည္။

မိဘမ်ားႏွင့္

"

စိတ္ခ်ပါ

ေတြ႕ၿပီးေနာက္

ဦး၊

မ်ားမၾကာမီ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာသင္ခန္းထဲသုိ႔ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးအဖဲြ႕မွ
အရာ႐ွိ တစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းသားမ်ားအား ဌာေန
စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ
႐ွင္းျပသည္။

အဓိက

အထည္စက္႐ံုႏွင့္

အားျဖင့္

ပရိေဘာဂ

စက္႐ံုမ်ားတြင္

လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကေၾကာင္း။ ယင္းအလုပ္႐ံုမ်ားမွ ဂရင္းစလိတ္ ေက်ာင္းထြက္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္
ေခၚယူခန္႔ထားေၾကာင္း၊
ေမာင္ႏွမေတြလည္း
ေက်ာင္းသား

သည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏

သည္စက္႐ံုမ်ားတြင္

မ်ားအေနျဖင့္

မိဘေတြ၊

အလုပ္လုပ္လ်က္

ဥမကဲြ

ညီအစ္ကုိ

႐ွိၾကသျဖင့္

ေက်ာင္းသူ

ယင္းစက္႐ံုမ်ားတြင္

သုိက္မပ်က္

၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေစလုိေၾကာင္း ႐ွင္းျပသြားသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းသားမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕က အျခားရပ္ကြက္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
႐ံုးအကူအျဖစ္ လုပ္ၾကမည့္ သူမ်ားလည္း ႐ွိ၏။ ဆီးလ္က လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုတြင္
အလုပ္သင္အျဖစ္ ၀င္ရမည္။ ဖာမင္က ေၾကး နန္းကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုတြင္ စာပုိ႔လုလင္၊
တစ္ဂ်က္ဆင္က ဟုိတယ္အမႈထမ္း၊ ေပၚတာက သစ္သီးေစ်းတြင္ အေရာင္းေစ်းသည္။
ဒင္ဟန္ကမူ လခစားမလုပ္လုိ၍ သူ႔အေဖ အလုပ္တြင္ တြန္းလွည္းေစ်းသည္ ၀င္လုပ္ရန္
ဆံုးျဖတ္သည္။ ပါမလာ ႏွင့္ ဘာဘရာ တုိ႔က လန္ဒန္ အေနာက္ပုိင္းမွ အထည္ဆုိင္ႀကီး
တစ္ခုတင
ြ ္

အလုပ္၀င္ၾကမည္။

ထုတ္လုပ္သူေတြ
သမီးလုပ္သူ၏

ျဖစ္ဖုိ႔

သူတုိ႔

ႏွစ္ေယာက္စလံုး

အလားအလာ႐ွိသူေတြ

ကုိယ္ေနဟန္ၾကည့္ၿပီး

ျဖစ္သည္။

အထည္အ၀တ္
ပါမလာ၏

စံျပမယ္ျဖစ္ေအာင္

ပံုစံ

မိခင္ကမူ

ေလ့က်င့္ေပးဖုိ႔

စိတ္ကူး႐ွိေနသည္ ဆုိ၏။
သူတုိ႔အားလံုးသည္ ေလထဲတြင္ ငွက္ေမႊးေလးေတြ လြင့္သြားသလုိ တကဲတ
ြ ျပားစီ
လြင့္ၾကေတာ့မွာပါ ကလား။ ညာလုပ္မည ္ႏွင့္ တက္ႂကြေနၾက၏။ ေငြကုိ ဘယ္လုိ ႐ွာမည္၊
အ၀တ္အစားေတြ

ဘယ္လုိ၀ယ္မည္။

ဘယ္ေနရာေတြ

ဘယ္လုိ

သြားလည္မည္
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စသည္ျဖင့္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ္ အလုပ္ခြင္သုိ႔ လက္ေတြ႕ ၀င္ၾကရ ေတာ့မည့္ အခ်ိန္
နီးလာေသာအခါ

တျဖည္းျဖည္း

အလုပ္ခ်ိန္အေၾကာင္း၊
ျဖစ္၏။

ေတြးၿပီး

လုပ္ငန္းခြင္

သုိ႔ေသာ္

လန္႔ေနၾကသည္။

စည္းကမ္းအေၾကာင္းကုိ

ဘ၀ကုိ

ရင္ဆုိင္ရမွာ

သတ္မွတ္ထားသည့္
ေတြးမိၾကေသာေၾကာင့္

ေၾကာက္၍

မဟုတ္ၾကပါ။

ေရထဲကုိ ခုန္ဆင္းဖုိ႔ ပထမေျခလွမ္း တြန္႔ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။ ေရစီးေၾကာင္းကုိ
ေၾကာက္၍ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ တစ္ေတြ ေရေကာင္းေကာင္း ကူးတတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီးသားျဖစ္ ပါသည္။
သူတုိ႔တြင္ သန္မာႀကံ့ခုိင္သည့္ ခႏၶာကုိယ္႐ိွသည္။ ေလွခြက္ခ်ည္း က်န္ အလံမလွဲ
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ဟူသည့္ သတၱိမ်ိဳး ႐ွိသည္။ ထက္သန္တက္ႂကြေနသည့္ စိတ္ဓာတ္႐ွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဘ၀ေရဆန္ကုိ ကူးခတ္ဖုိ႔ သူတုိ႔ မေၾကာက္ၾက ေတာ့ပါ။ ကူးခတ္ပံုမွန္ဖုိ႔၊ အေမာခံႏိုင္ဖုိ႔
ေရစီးေၾကာင္း၏ အထာကုိ သိဖုိ႔သာ လုိပါမည္။ ကူးခတ္ဖုိ႔အတြက္ မေၾကာက္ ၾကသည္
ကေတာ့

ေသခ်ာလွပါ၏။

နားလည္လာသည္။
ဆုိစရာမ်ားကုိ

က်န္႐ွိေနေသးသည့္

အားရပါးရ

တစ္ေယာက္

သူတုိ႔အေၾကာင္းကုိ

အေမေဆး႐ံုတက္ေနသျဖင့္

မခဲြခြာမီ

ေျပာေနၾက၏။

တစ္ေလမွ်

အခုမွ
အခ်ိန္

ေက်ာင္းသူ

ကေလး

ကုိ

ပုိ၍

ကေလးတြင္

ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္

မ႐ွိေတာ့ပါ။
ညီမငယ္

ကၽြန္ေတာ္

ပုိ၍

ေျပာစရာ

ရက္ပ်က္သူဟူ၍

တစ္ေယာက္ဆုိလွ်င္

ထိန္းရမည့္အေရးေပၚလာသည္။

ညီမေလးကုိ ေက်ာင္းသုိ႔ ေခၚလာခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ေတာင္း ၿပီး ေက်ာင္းတက္ ႐ွာပါသည္။
ကေလးငယ္ကုိ အခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာတြင္ တြန္းလွန္းပုခက္ထဲ ထည့္ထား ရသည္။
ကေလးငယ္၏ ဗူးမႈတ္သံသည္ အခန္းထဲ႐ွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ဟဒယႏွလံုးကုိ
႐ႊင္ၿပံဳး ေစ ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စကားေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာျဖစ္ၾကသည္။ သည္လုိ အခ်ိန္တြင္
သမား႐ုိးက်

သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္

ေရာက္တတ္ရာရာတြင္
ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကုိ

သူတုိ႔ကုိ

မဆဲြေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္
အေလးေပး

ေလွ်ာက္ေျပာရ၏။
ေျပာျဖစ္သည္။

သည္ေတာ့
လူလူခ်င္း

သူတုိ႔ႏွင့္

အျပန္အလွန္

ေဆြးေႏြးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ၏ ထူးထူးျခားျခား အျမင္ကေလးမ်ားကုိ ၾကားရသည့္အခါ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ အ့့ၾသျခင္းလည္း ျဖစ္ရ၏။ ၀မ္းလည္း သာရ၏။
သူတုိ႔

အားလံုးမွာ

ၿဗိတိန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

ေတြ႕ျမင္ေနက်

ပံုစံအတုိင္း

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနသည့္ ရပ္ကြက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒါကုိ သူတုိ႔
ေရးႀကီးခြင္က်ယ္
အေနာက္အိႏၵိယ

မလုပ္ၾကေတာ့ပါ။

သူတုိ႔ထဲမွ

ကၽြန္းစုအႏြယ္မ်ားႏွင့္

အခ်ိဳကဆုိလွ်င္

တစ္လမ္းတည္း၊

နီဂ႐ုိးလူမ်ိဳးမ်ား၊

တစ္တုိက္တည္းတြင္

ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိ႐ိးု ဖလာ အစဲြအလမ္းေၾကာင့္ အသားမည္းမ်ား ႏွင့္
လံုး၀ အဆက္အဆံ အေျပာအဆုိ မလုပ္ၾကပါ။
အခ်ိဳ႕ကမူ

မ်ိဳးမတူ

ဇာတ္ျခားသည့္

ကေလးမ်ားႏွင့္

ကစားေဖာ္

ကစားဖတ္

ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ သူငယ္တန္းမွသည္ မူလတန္းအ႐ြယ္ထိ ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါး ေဆာ့ကစားခဲ့ၾကပါ၏။
သုိ႔ေသာ္ အတန္းကေလး ရလာသည္ႏွင့္ အမွ် ပတ္၀န္းက်င္ လႊမ္းမုိးမႈေတြ မ်ားသထက္
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မ်ားလာၿပီး

ဆက္ဆံေရး

က်ဲလာေတာ့၏။

ေနာက္ေတာ့

တျဖည္း

ျဖည္း

ႏွင့္

လံုးလံုးျပတ္သြားေတာ့၏။ သည္ကိစၥကုိ သူတုိ႔ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သူတုိ႔က
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္

စည္းစည္းလံုးလံုး

ေျပျပစ္ခ်င္ၾကသည္။

သူတုိ႔

စုစု

စည္းစည္း

ဘာလုပ္သင့္ေၾကာင္း

႐ွိခ်င္ၾကသည္။

ဆက္ဆံေရး

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ

အႀကံဥာဏ္

ေတာင္းၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္က သူတုိ႔ကုိ သင္ထားသည့္ သမုိင္းႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ကုိ ျပန္ေကာက္ရ၏။
ေနရာေဒသမ်ားအေၾကာင္း၊

လူမ်ိဳးစုေတြအေၾကာင္း

စသည္

စသည္။

ကမၻာေပၚတြင္

ဘယ္အသားေရာင္ကုိ ဘယ္ေနရာမွာေနဟူ၍ ေနရာေဒသ သတ္မွတ္ေပး၍ မရေၾကာင္း၊
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ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႐ွိေနောကာင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏီွးစြာ ေနလုိစိတ္႐ွိလွ်င္၊
ေနလုိ႔မရစရာ မ႐ွိေၾကာင္း၊ အဓိကမွာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး လုိသည့္ ဆႏၵသာ ျဖစ္ေၾကာင္း။
နီဂ႐ုိးတစ္ေယာက္ကုိ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံလုိလွ်င္ ဘာမွ ထူးထူး ေထြေထြ
ႀကိဳးစားေနစရာ

မလုိေၾကာင္း၊

မိမိတုိ႔

အမိ်ဳးတူ

လူျဖဴ

သူစိမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္

ဆက္ဆံသည့္ အတုိင္းပင္ အထူးတလည္ ယဥ္ေက်း ဖြယ္ရာ ဖုိ႔လည္း မလုိ၊ ႏွိမ္ခ်
ဆက္ဆံဖုိ႔လည္း မလုိေၾကာင္း။
႐ုိး႐ုိး

လူလူခ်င္း

ဆက္ဆံသည့္အတုိင္း

သာမန္

ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးျဖင့္

လံုေလာက္ၿပီးစီးႏုိင္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း
ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ လူမည္းမ်ား၏ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ ေျပာျပသည္။
တရား

မွ်တ

လြတ္လပ္ျခင္းမ႐ွိသည့္

ကိစၥမ်ားကုိ

ကန္႔ကြက္

ဆန္႔က်င္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္

အက်ိဳးမသက္ေရာက္သည္ ကုိသူတုိ႔ နားလည္ၾကၿပီး သူတုိ႔အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ေပးပါ
မည္ဟု

ေႂကြးေၾကာ္ေနသည့္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ

လည္း

အားမကုိးၾကေတာ့ၿပီ။

သူတုိ႔တစ္ေတြ ကုိယ့္အားကိုယ္ကုိးၿပီး သူတုိ႔ တန္ဖုိး၊ သူတုိ႔အားမာန္၊ သူတုိ႔ ဂုဏ္သိကၡာ
ကုိ ျပဖုိ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုမ်ားအား အန္တုလ်က္ တာစူေနၾကၿပီ ... စသည့္
သတင္းမ်ား။
ဗုဒၶဟူးေန႔

မနက္တြင္

ကၽြန္ေတာ့္

အခန္းထဲသုိ႔

ကလင္တီ

၀င္လာသည္။

ႏႈတ္ခမ္းမ်ားက ဧရာမ အၿပံဳးႀကီးကုိ ဆင္ျမန္း လ်က္။ အမူအရာက ျမဴးျမဴးႂကြားႂကြား။
" အေျခအေန ဘယ္လုိလဲ ဆရာ "
သူ ဘာကုိ ဆုိလုိမွန္း မသိသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ေနသည္။
လန္ဒန္ အေ႐ွ႕ပုိင္းသူ ဘာ မ်ား အူျမဴးလာပါလိမ့္။
" ေနာင္ႏွစ္ ကုန္ရင္ ဆရာမ ဂ်ီလီယံ ထြက္မယ္ ၾကားလုိ႔ "
ဆရာမက

ခပ္႐ႊင္႐ႊင္

ေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။

ကၽြန္ေတာ္

အထိတ္တလန္႔

ေမာ္ၾကည့္လုိက္သည္။ သည္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ ဂ်ီလီယံ ဘာမွ မေျပာေသးပါ။
" ဆရာမ ဘယ္တုန္းက ၾကားတာလဲ "
ကၽြန္ေတာ္ အသံကုိ ထိန္းၿပီး ျပန္ေမးလုိက္သည္။
" အဘုိးႀကီးက ေနာင္ႏွစ္အတြက္ ဆရာအင္အားကုိ ထံုးစံအတုိင္း ႀကိဳတြက္ေတာ့
သူ႔ကုိ ေမးတယ္ေလ တစ္ႏွစ္ ပဲ လုပ္ေတာ့မယ္တဲ့ "
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ကလင္တီ က ထံုးစံအတုိင္း ကၽြန္ေတာ့္ စားပဲြစြန္းတြင္ တင္ပါးလဲႊထုိင္လုိက္ရင္း
ေျပာသည္။
" ဘာလုိ႔ ထြက္မွာတဲ့လဲ ဆရာမ "
ကၽြန္ေတာ္က

ေခ်ာ္လဲ

ေရာထုိင္ၿပီး

စကားႏိႈက္လုိက္၏။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ႏွစ္ေယာက္ကိစၥကုိ ဘယ္သူ႔မွ အသိ မေပး ဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
" ဒီေက်ာင္း အစုတ္ပလုတ္မွာ မလုပ္ခ်င္ေတာ့လုိ႔ ေနမွာေပါ့ "
ကၽြန္ေတာ္ တိတ္တခုိး သက္ျပင္းခ်လုိက္သည္။ အင္း ... ေတာ္ပါေသးရဲ႕။
" ဂ်ီလီယံကုိ ဆရာမ သေဘာမက်ဘူး ထင္တယ္ ဟုတ္လား "
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" သေဘာမက်ဘူးလုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သူက သိပ္အထက္တန္းစား
ဆန္တယ္ေလ၊ သူ ထြက္သြားလုိ႔ ကၽြန္မ အေအာက္ေမ့ေနမယ္ေတာ့ မထင္ဘူး ဆရာ "
" ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီ ဆရာမကုိ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္၊ ထက္ျမက္တယ္လုိ႔ပဲ
ျမင္တယ္ ဆရာမ "
" ဒါေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ေလ၊ အင္း ... သူထြက္သြားရင္ေတာ့ ဆရာလည္း
ကၽြန္မတုိ႔ ခပ္တံုးတံုးေတြနဲ႔ပဲ က်န္ခဲ့ ေတာ့မွာေပါ့ ဟုတ္လား "
" မဟုတ္တာ ဆရာမရယ္၊ ဆရာမတုိ႔ေက်ာင္းမွာ အားလံုးဟာ ... အဲေလ
အားလံုးနီးပါးဟာ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းေတြခ်ည္းပါပဲ "
ဆရာမ ၿပံဳးေနတုန္း ခ်က္ခ်င္း ကၽြန္ေတာ္ စကားလမ္းောကာင္း ေျပားလုိက္သည္။
" ဒါနဲ႔ မနက္ျဖန္ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ဘာေတြပါမလဲ ဆရာမ "
" ပဲြႀကီးပဲြေကာင္းပဲ ဆရာ၊ ခရစၥမတ္ စားေသာက္ပဲြကုိ ထမင္းစားခန္းမွာ လုပ္မယ္၊ အားလံုး
တက္ရမယ္တဲ့၊

မနက္ျဖန္

ဆရာတုိ႔ႏွစ္ေယာက္

တီးတုိးေဆြးေႏြးပဲြေလး

မလုပ္ရေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္ "
ကၽြန္ေတာ္ ရယ္ေနလုိကသ
္ ည္။ အင္း ... အျဖစ္မွန္ကုိမ်ား ကလင္တီသိရင္ ... ။
ေနာက္ႏွစ္ရက္အတြက္ အစီ အစဥ္မ်ားကုိ ဆက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေခါင္းေလာင္ထုိးသံ
ၾကားသျဖင့္ ဆရာမ ထြက္သြား၏။ တစ္ခုခု ေျပာဖုိ႔႐ွိ လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေရာက္လာၿပီးမွ
မေျပာျဖစ္ဘဲ ျပန္သြားျခင္းဟု စိတ္ထဲ ထင္လုိက္၏။ အဂၤါေန႔မနက္ အတန္းထဲတြင္
ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္သာ ႐ွိၿပီး၊ မိန္းကေလးအားလံုး ခရစၥမတ္ေန႔ အခမ္း အနား
အတြက္ အိမ္တြင္းမႈ သိပၸံခန္းတြင္ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္။ ေယာက္်ားေလး မ်ားကုိ ဆရာမ
ဂေရ႕စ္က အလုပ္ၾကမ္းေတြ ခုိင္းထား၏။ သူတုိ႔တစ္ေတြ အုိးတုိက္သူတုိက္၊ ပန္းကန္ေဆး
သူေဆးႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္ကုိ ခဏ သြားေခ်ာင္းၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ၿပံဳးမိပါသည္။
ခုလုိ

စည္းစည္း႐ံုး႐ံုး

အားတက္သေရာ

ေတြ႕ရေတာ့ကၽြန္ေတာ့္

ရင္ထဲတြင္

တသိမ့္သိမ့္ ၾကည္ႏူးျခင္း ျဖစ္ရ ပါ၏။ တလွပ္လွပ္ ရင္ခုန္လႈပ္႐ွားရပါ၏။ ဆယ့္ႏွစ္နာရီ
မိနစ္ႏွစ္ဆယ္က်မွ အတန္းထဲတြင္ ျပန္စုမိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ စားပဲြနားသုိ႔ ၀ုိင္းလာၾကၿပီး
စိတ္လႈပ္႐ွားစရာ အစီအစဥ္ေတြကုိ အလုအယက္ ေျပာျပၾကသည္။ ေန႔လယ္စာ စားဖုိ႔
အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းထုိးသံ ၾကားသည့္တုိင္ သူတုိ႔တစ္ေတြ ေျပာလုိ႔ မၿပီးၾကေသးပါ။
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ထမင္းစားခန္းမေဆာင္သည္
ခမ္းနားေနသည္။

ေရာင္စံု

သည္ေန႔

အထူးစီစဥ္ထား၏

ဖဲႀကိဳးမ်ား၊

ပူေဖာင္းမ်ားျဖင့္

ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ

၀က္သားေပါင္း၊

အာလူးမီးသင္း

လွပေ၀ဆာစြာ

စားဖုိေဆာင္၀န္ထမ္းမ်ားက
ႏွင့္

အရန္

ဟင္းလ်ာေတြ

ဖြယ္ရာစံုလင္လွ၏။ အခ်ိဳပဲြမ်ားမွာလည္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအႀကိဳက္ တုိလီမုိလိ
အမည္စံုလွသည္။ ဆုေတာင္းခန္းကုိ ဆရာႀကီးကတုိတုိ တုတ္တုတ္ႏွင့္ ျဖတ္လုိက္ၿပီး
အမူအရာျဖင့္

အခ်က္ျပလုိက္သည့္အခါ

တစ္ဖက္ေထာင့္မွ

ထြက္လာ၏။

ေက်ာင္းသူကေလးႏွစ္ေယာက္

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး

ဧရာမ

ခန္းမေဆာင္

ပန္းစည္းႀကီးကုိ
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ကုိင္လာသည္။
ေက်ာင္းသူကေလး ႏွစ္ေယာက္သည္ ခန္းမလယ္ လမ္းအူေၾကာင္းအတုိင္း ၿငိမ့္ၿငိမ့္
ညင္ညင္ကေလး ေလွ်ာက္သြားၿပီး ဆရာမႀကီး မစၥက္ဒ႐ူးေ႐ွ႕တြင္ ရပ္လုိက္ၾကသည္။
ပန္းစည္းႀကီးကုိ

ဆရာမႀကီးလက္သုိ႔

ဒူးညႊတ္အ႐ုိအေသေပးကာ
မစၥက္ဒ႐ူး၏

ကမ္း

သူတုိ႔ေနရာသုိ႔

မ်က္ႏ်ာတြင္

ေပးၿပီး

ကေလးမႏွစ္ေယာက္

ခပ္သြက္သက
ြ ္

ေသြးေရာင္

ျပန္

ရဲတက္သြားသည္။

လွလွပပ

ွည့္သာြ းၾကသည္။
ဆရာမႀကီးအေပၚ

တစ္ေက်ာင္းလံုးက ထား႐ွိသည့္ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားမႈကုိ ျပသည့္အေနျဖင့္ ပန္းဆက္ဖုိ႔
အစီအစဥ္ကုိ

ဆရာႀကီးက

က်ိတ္စီစဥ္ၿပီး

ဂုဏ္ျပဳျခင္း

ျဖစ္ဟန္

တူပါသည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ထေအာ္ေျပာသည္။
" ဆရာမႀကီး၊ တစ္ဆိတ္စကားေျပာပါခင္ဗ်ာ "
ေနာက္ထပ္ အသံေတြ ထြက္လာသည္။
" ဟုတ္တယ္၊ ဆရာမႀကီး စကားေျပာပါ "
မစၥက္ဒ႐ူးက သူ႔ပင္ကုိယ္ဟန္အတုိင္း က်က္သေရ႐ွိလွစြာ မတ္တတ္ထရပ္သည္။
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ ဆႏၵ အတုိင္း စကားေျပာလုိဟန္႐ွိပါသည္။ သုိပေသာ္
ေျပာလုိ႔မထြက္ဘဲ ဆုိ႔ဆုိ႔နင့္နင့္ ေလသံျဖင့္ ...
" ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ကြယ္၊ အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"ဟုသာ ေျပာၿပီး
ျပန္ထုိင္လုိက္သည္။ လက္ခုပ္သံ ေတြ ခန္းမေဆာင္ထဲတြင္ လွ်ံထြက္သြားသည္။
အတန္းငယ္မ်ားအတြက္ အခမ္းအနားကုိ အားကစားခန္းမထဲတြင္ ညေန သံုးနာရီ၌
က်င္းပေပးသည္။ သူတုိ႔ အတြက္လည္း အားကစားခန္းမကုိ ဖဲႀကိဳးေတြ၊ ေဘာလံုးေတြႏွင့္
တခမ္းတနား ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ကေလးေတြ၏ စားေသာက္ပံုႏွင့္
အျပဳအမူကုိ

ၾကည့္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

စိတ္ပ်က္သြားသည္။

အစားအေသာက္

ကုိ

ပလုတ္ပေလာင္းႏွင့္ ဣေႁႏၵမဲ့စာြ အေလာတႀကီး စားေသာက္ၾကသည္။ ေအာ္ဟစ္ဆူညံ
ၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိ ေကၽြးေမြးေနသည့္ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားက ဟိန္းေဟာက္ၿပီး မနည္း
ထိန္းေနရ၏။
သုိ႔ေသာ္ ဆရာႀကီးကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ သည္အတြက္ ဘာမွ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္ဟန္မတူ။ စား ေသာက္ေနၾကသည့္ ကေလးမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း အေကၽြးအေမြး
တာ၀န္ခံ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားကုိ ကူညီေနေသးသည္။ သည္က႑ ျမန္ျမန္ၿပီးသြားသျဖင့္
စာမ်က္ႏွာ-150

ကၽြန္ေတာ္ စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ ျမင္ မေကာင္း ႐ႈမေကာင္း ျဖစ္က်န္ခဲ့သည့္
ခန္းမကုိ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး

တံျမက္စည္း
ခဏ

လွည္းသူ

၀ုိင္း႐ွင္းၾကရသည္။

လွည္း၊

ေရေလာင္းသူ

ၾကမ္းျပင္တစ္ခုလံုးႏွင့္

အတြင္း

ေက်ာင္းသားႀကီး

ေတြ

က

ေလာင္း၊

ၾကမ္းတုိက္သူတုိက္ႏွင့္။

စားပဲြေတြ

မူလအတုိင္း႐ွင္းသန္႔

ေျပာင္လက္သြားသည္။ ႐ုတ္ျခည္း သစ္ လြင္သြားေသာ ခန္းမႀကီးကုိ ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔
ေပ်ာ္ေနၾက၏။ သူတုိ႔အလွည့္က ညေနေျခာက္နာရီ မဟုတ္ လား။
စားပဲြတခ်ိဳ႕ကုိ ေထာင့္တစ္ေထာင့္တြင္ စီၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ေတြ၊ အေဖ်ာ္ယမကာ
ေတြ အသင့္ျပင္ထား သည္။ ဓာတ္စက္ဆရာက ဓာတ္ျပားဖြင့္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။
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သူ႔နံေဘးတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ သူတုိ႔အိမ္မွ စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးယူလာသည့္
ဓာတ္ျပားမ်ားပါ စုပံုေန၏။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေဟာင္း အခ်ိဳ႕ကုိပါ ဖိတ္ထား၍
ညေနပဲြမွာ

ပုိစည္ကားလိမ့္မည္ဟု

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက၏။

ညေန ေလးနာရီတြင္ ေက်ာင္းသားႀကီးေတြ အ၀တ္လဲ အလွျပင္ဖုိ႔ အိမ္ျပန္ၾကသည္။
ပါမလာက စႀကၤ လမ္း တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ ေတြ႕ဖုိ႔ ေစာင့္ေနသည္။
" ဆရာ ဒီည ကၽြန္မနဲ႔ က ရမယ္ေနာ္ "
" အုိ က တာေပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဆရာ နရီသြက္ ေတးသြားနဲ႔ေတာ့ မကပါ ရေစနဲ႔
မစၥဒဲယား၊ ဆရာ့အ႐ြယ္နဲ႔ ၾကည့္ မေကာင္းေတာ့ဘူး " ပါမလာ အားရပါးရ ရယ္သည္။
"ဟုတ္ကဲ့ပါ ဆရာ၊ ဆရာ့အတြက္ ကၽြန္မ ဓာတ္ျပားေကာင္းေကာင္း ႐ွာခဲ့ပါ့မယ္၊
ဆရာ မေမ့ရဘူးေနာ္ "
" မေမ့ပါဘူး မစၥဒဲယား "
" ဒါထက္ ... ဆရာ "
" ဘာမ်ားလဲ "
" ကၽြန္မကုိ ပါမလာလုိ႔ပဲ ေခၚပါ ဆရာ၊ ဒီတစ္ညတည္းပါ "
" ေကာင္းပါၿပီ ပါမလာ "
တဖဲြဖဲြ႕ ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆရာ
ဆရာမမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကရ သည္။ ဒင္ဟန္ႏွင့္ ေပၚတာ အေစာဆံုး ေရာက္လာ၏။
ႏွစ္ေယာက္စလံုး ႐ႊင္လန္း ခ့ံ့ညားစြာျဖင့္။ ၀တ္ေကာင္း စားလွမ်ား ၀တ္လာၿပီး ဖိနပ္ကုိ
ေျပာင္လက္ေနေအာင္ တုိက္လာၾကသည္။
တစ္ဂ်က္ဆင္ႏွင့္အတူ သူ႔အစ္ကုိပါ ပါလာသည္။ မႏွစ္က ေက်ာင္းထြက္သြားသည့္
ေက်ာင္းသားေဟာင္းဟု
ျဖစ္သည္။

သိရ၏။

ေနာက္တစ္သုိက္

အရပ္အေမာင္းေကာင္းေကာင္းႏွင့္

ေရာက္လာသူမ်ားမွာ

ဆီးလ္၊

လူေခ်ာကေလး

ဖာမင္၊

ဘာကေလ၊

ဆာပီယာႏုိႏွင့္ ပဲလ္တုိ႔ လူသုိက္ျဖစ္၏။ အ၀တ္သစ္ ေတြ ၀တ္လာရသျဖင့္ ေနမထိ
ထုိင္မသာ ျဖစ္ေနသည့္ အၿပံဳးမ်ား ၿပံဳးလ်က္။ သူတုိ႔ တစ္သုိက္က တစ္စု တစ္ေ၀းတည္း
ေနသည္။

မိန္းကေလး

တစ္အုပ္ကေတာ့

လူမေရာက္ခင္

အသံက

အလ်င္ေရာက္လာသည္။ တီးတုိးသံႏွင့္အတူ ရယ္သံေတြ ၾကားလုိက္ၿပီးမွ အခန္းထဲသုိ႔
သူတုိ႔

ဘြားခနဲ

ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ေပၚမွာ

ပြင့္

သည့္ပန္း႐ုိင္း
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ကေလးမ်ားလုိ လန္းဆန္းလတ္ဆတ္ေနၾက၏။ သည္လုိ အခါႀကီး ေန႔ႀကီးအတြက္ သူတုိ႔
ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္ထားၾကျခင္းျဖစ္၏။

ပုိက္ဆံစုထားၿပီး

အ၀တ္အစား

ႏွင့္

အသံုးအေဆာင္ေတြ ၀ယ္ၾကသည္။ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြ၊ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ေတြႏွင့္ သူတုိ႔ကေလး
ေတြ လွခ်င္တုိင္း လွေနၾက၏။
မြိဳင္ရာဂ်ိဳးဇက္က အနက္ေရာင္ လက္စည္း အက်ႌလက္႐ွည္ကို ၀တ္လာသည္။
ဆံပင္တုိတုိ၊

မ်က္ခံုးထူထူႏွင့္

ဘေဘာက္စ္၊

က်က္သေရ႐ွိလွသည္။

အတြင္းခံေဘာ္လီႏွင့္

တစ္ဆက္တည္း

ဘာဘရာပက္က
စကတ္ကုိ

ဇာနားကြပ္

၀တ္ထားသည္။

လန္းဆန္း ျမဴးႂကြေန၏။ ျမင္သူ ေငးရေလာက္သည့္ အလွ ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေပၚမွ
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မွဲ႔ေျခာက္ကေလးမ်ားပင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္။
သုိ႔ေသာ္

တစ္ခုလံုးထဲတြင္

ကပဲခ
ြ န္းမေဆာင္

ထူးထူးျခားျခား

အလွသရဖူေဆာင္းေနသူကား ပါမလာ။ ဖူးငံု ကေလးဘ၀မွ ခ်က္ခ်င္း ပြင့္အာာသည့္
ပန္းပြင့္တစ္ပြင့္၏ အလွမ်ိဳး။ ဆံပင္ကုိ ေနာက္တြင္ ခပ္ျမင့္ျမင့္ တင္ၿပီး အစိမ္းေရာင္
ဖဲႀကိဳးျဖင့္ စည္းေႏွာင္ထားသည္။ ပခံုးႏွစ္ဖက္ေပၚတြင္ လွပစြာ အေခြလုိက္ အေခြလုိက္
၀ဲက်ေန၏။

လည္တုိင္မွာ

ေၾကာ့ရွင္းၿပီး

ျဖဴညက္ညက္

မ်က္ႏွာကေလးေပၚတြင္

ႏႈတ္ခမ္းအစံုမွာ ဖူးေနသည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္ သုိးေမြးဆြယ္တာကုိ

ယဥ္ယဥ္ကေလး

၀တ္လာသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ပံုမွာ က်က္သေရ ရွိလွ၏။ အေမလုပ္သူက ဂရုတစုိက္
ျပင္ေပးလုိက္မွန္းသိသာလွသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေငးၾကည့္ ေနမိ၏။
ပါမလာ ခန္းမထဲ ၀င္လာသည္ကုိ ျမင္သည္ႏွင့္ ဂ်ီလီယံက ကၽြန္ေတာ့္နားကပ္ၿပီး
...
" ၾကည့္စမ္း ... ေမာင္မေလးက တကယ္လွတာပဲေနာ္ " ဟု တအံ့တၾသေျပာသည္။
ပါမလာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွိရာ သုိ႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာၿပီး ႏႈတ္ဆက္သည္။
" ဟဲလုိ ဆရာ၊ ဟဲလုိ ဆရာမ "
" ဟဲလုိ ပါမလာ "
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ႏွစ္ေယာက္

ၿပိဳင္တူ

ျပန္ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။

ပါမလာက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ...
" ဆရာ ကတိေပးထားတာ မေမ့နဲ႔ဦးေနာ္ ဆရာ "
" မေမ့ပါဘူး ပါမလာ "
" သြားမယ္ေနာ္ ဆရာ "
ပါမလာ သူ႔အေပါင္းအသင္းမ်ား ရွိရာသုိ႔ ထြက္သြားသည္။
" ဂ်ီလီယံကုိ သူ လံုး၀ မျမင္ဘူး ထင္တယ္ "
ဂ်ီလိယံက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ " ရိ "သည္။
" မဟုတ္တာကြာ၊ ျမင္လုိ႔ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္လံုးကုိ ႏႈတ္ဆက္တာေပါ့ "
ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေစာဒက တက္လုိက္သည္။
" ႏႈတ္ဆက္ေပမယ့္ မျမင္ဘူးရွင့္၊ တကယ္ မျမင္တာ "
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သူ႔ေလသံက တုိးေသာ္လည္း တင္းမာေန၍ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ ငဲ့ၾကည့္လိုက္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမာ့္ၾကည့္ ၿပီး ၿပံဳးလာ၏။ ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကုိ ဖမ္းဆုပ္ၿပီး
ေျပာသည္။
"

ေတာ္ေသးတာေပါ့၊

ဂ်ီလိယံက

လက္ဦးသြားလုိ႔"

တဲ့။

သူ႔အမူအရာက

ဘယ္သူေတြ သိသိ ဂရုမစုိက္ေတာ့ ၿပီဟု ေျပာေနသည့္ အလား။
မၾကာခင္ အခ်ိန္အတြင္း ခန္းမတစ္ခုလံုး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေပ်ာ္ျမဴး
ရယ္ေမာသံမ်ားျဖင့္

ျပည့္လွ်ံလာသည္။

ဖိတ္ာကားထားသည့္

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မိတ္ဆက္ ေပးသည္။
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အလြန္ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသည့္ အခမ္းအနား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေတြ
ကၾကခုန္ၾကသည္။

ေပ်ာ္

စရာကစားနည္းမ်ိဳးစံုကုိလည္း

ကစားၾကေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး သူတုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေပ်ာ္ရႊင္ေန ၾကသည္။ ဆရာ ၀က္စတန္ပင္လွ်င္
ရယ္ကာေမာကာျဖင့္

သူတုိ႔ထဲတြင္

ေရာပါေနသည္။

သူက

ကတတ္သူ

မဟုတ္၍

ဓာတ္ျပားဖြင့္ေပးသည့္ အလုပ္ကုိ တာ၀န္ယူရင္း အခမ္းအနားအမွဴးအျဖစ္ တက္ႂကြစာြ
ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ညေနပုိင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စီးကရက္တစ္လိပ္ပင္ ရက္ေရာစြာ
တည္ေနေသးသည္။

ေနာင္ႏွစ္

တြင္

သည္လုိ

စိတ္ေကာင္းကေလးမ်ိဳး

ဆက္လက္ေမြးႏိုင္ပါေစဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းလုိက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္က အခြင့္အေရးရလွ်င္ ရသလုိ ဂ်ီလိယံႏွင့္တဲြကသည္။ စကားလံုးမ်ားႏွင့္
ေဖာ္ျပမစြမ္းႏုိင္သည့္

ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ႕မႈတုိ႔ျဖင့္

ကၽြန္ေတာ့္

ရင္၀ယ္

တသိမ့္သိမ့္

ၾကည္ႏူးလ်က္ ရွိပါသည္။ ကၽြနေ
္ တာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကုိ
အားလံုး အကဲခတ္မိေလာက္ၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္လုိက္၏။ ေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္
ကလင္တီ တဲြရသည့္ အလွည့္တြင္ ဆရာမ က ေကာက္ခါငင္ခါ ေမးပါေလေတာ့၏။
" ဆရာ သူ႔ကုိ ႀကိဳက္ေနၿပီ မဟုတ္လား၊ မွန္မွန္ေျပာ"
" ဘယ္သူ႔ကုိ ေျပာတာလဲ ဆရာမ "
" အမယ္ ... လုပ္မေနပါနဲ႔၊ မစၥဘလင္းခ်ဒ္ကုိ ေျပာတာေပါ့ "
ဆရာမ ကလင္တီ အပါအ၀င္ တစ္ေက်ာင္းလံုး ဂ်ီလီယံကုိ မစၥဘလင္းခ်ဒ္ဟုသာ
ေခၚၾက၏။ သူႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ ရဖုိ႔ တစ္စံုတစ္ရာက တားဆီးေနသည့္ႏွယ္။
"မစၥဘင္းခ်ဒ္ ဘာျဖစ္လဲ ဆရာမ "
"

လုပ္မေနနဲ႔

ဆရာ၊

ကၽြန္မ

ဒီေလာက္

မအဘူး၊

ကၽြန္မ

ထင္တဲ့အတုိငး္

မွန္ရင္ေတာ့ ဆရာ သိပ္ကံေကာင္း တာေပါ့ "
ကၽြန္ေတာ္ ရယ္ရံုသာ ရယ္ေနလုိက္ပါသည္။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္အၿပီးတြင္ ဆရာ
၀က္စတန္ဆီသုိ႔
ကုိင္လ်က္။

ပါမလာ

ေလွ်ာက္သြားသည္။

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္

တီးတုိး

လက္ထတ
ဲ ြ င္

တုိင္ပင္ၾကသည္။

ဓာတ္ျပားတစ္
ၿပီးမွ

ခ်ပ္

ဆရာ၀က္စတန္

ေၾကညာသည္။
" အခု ဖြင့္မယ့္ ကႀကိဳးတီးလံုးကေတာ့ "ညအေမွာင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း" ေတးသြား
ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ"
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ပါမလာက

ေျခဆင္းအပုိဒ္တြင္

ခဏေဆာင့္ၿပီး

ေတးသံစံုျမဴးျမဴး

ႂကြႂကြ

ထြက္ေပၚလာမွ ကၽြန္ေတာ့္ဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လာသည္။ မ်က္လံုးမ်ားက အေရာင္တဖ်တ္ဖ်တ္
ေတာက္လ်က္။ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားက လွ်ဳိ႕၀ွက္အၿပံဳးကုိ ၿပံဳးလ်က္။
ကၽြန္ေတာ္က လက္ဆန္႔ ႀကိဳဆုိေနလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ခြင္ထဲသုိ႔ ပါမလာ
၀င္လာပံုမွာ

ဣေႁႏၵရရပင္၊

နယ္ေျမတြင္

သူပုိင္သည့္

လြတ္လပ္စြာ

ျပဳမူလႈပ္ရွားေနသည့္ႏွယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ အတံု႔အ ဆုိင္း

မရွိ

ေရယဥ္ေၾကာတြင္

ကၽြန္ေတာ့္

ရင္ခြင္

လြင့္ေမ်ာလုိက္ပါသြားၾကသည္။

ထဲတြင္

ႏြ႕ႏဲြ႕ေပ်ာင္းေပ်ာင္းကေလး

ပါမလာကေလးသည္
စည္း၀ါးမွန္မွန္

က

ဂီတ

ေနသည္။
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လံုး၀ အရြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ပါမလာ၏ ရင္ခုန္သံကုိ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားေနရပါ၏။
ကၽြန္ေတာ့္ ႏွလံုး သားထဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲက ၾကားေနရျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ကလုိ႔မ၀ခင္ သီခ်င္းဆံုးသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကုိ ရင္ခြင္ထဲမွ အသာဖယ္ၿပီး ...
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ပါမလာ "
" ကၽြန္မ ေက်ာင္းက ထြက္ၿပီးရင္ ဆရာနဲ႔ လာေတြ႕လုိ႔ ရပါေတာ့မလားဟင္ "
" အခ်ိန္မေရြး လာႏုိင္ပါတယ္ ပါမလာ "
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ၊ ဂြတ္ဘုိင္ ဆရာ "
" ဂြတ္ဘုိင္ ပါမလာ "
ပါမလာသည္

ဆရာ၀က္စတန္ဆီမွ

ဓာတ္ျပားကုိ

ျပန္ယူၿပီး

ခန္းမထဲမွ

ထြက္သြားေလေတာ့သည္။
*

ေနာက္တစ္ေန႔မွာ

ေသာၾကာေန႔

ျဖစ္၏။

တစ္တန္းလံုး

တိတ္ဆိတ္

ၿငိမ္သက္ေနၾကသည္။ စာအုပ္ကုိ ဖြင့္ၿပီး နာမည္ ေခၚသည္။ နာမည္ေတြကုိ အစဥ္လုိက္
အလြတ္ရေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းေရာက္စ ေန႔တင
ြ ္ နာမည္ ေခၚရင္း ရင္တုန္ေနပံု၊
သူတုိ႔ကုိ

လန္႔ေနပံုမ်ားကုိ

ျပန္သတိရမိသည္။

အခ်ိန္ေတြ

ဘယ္လုိ

ဘယ္လုိ

ကုန္သြားပါလိမ့္။ ႐ွစ္လအတြင္းတြင္ သူတုိ႔အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေခ်းခါး အူမ မက်န္
သိကၽြမ္းခဲ့သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ သူတုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္သားတည္းလုိ ျဖစ္ေနၿပီ။ သူတုိ႔
တစ္ေတြ ဘယ္လုိအခါတြင္ ဘာေျပာ မည္၊ ဘယ္လုိ အေျခအေနတြင္ ဘာလုပ္မည္ကုိပင္
ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳတင္ ေျပာႏုိင္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီ။
သုိ႔ေသာ္ သည္ေန႔၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူတုိ႔အမ်ားစုသည္ ကုိယ့္ဘ၀လမ္းကုိ
ကုိယ္ေလွ်ာက္ၾကေတာ့မည္။
ခဲြခြာၾကရေတာ့မည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ

ျပန္လည္၍

တစ္ေယာက္ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုခြင့္

ရွိၾကပါ

တစ္ေယာက္
ေတာ့မည္လား။

ေ၀းလံသီေခါင္လ်ေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေရာက္သြားၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဘယ္တုန္းကမွ
မေတြ႕ဖူးသလုိ ကင္းကြာသြားၾကေလမည္လား။
အခ်ိဳ႕တပည့္မ်ားမွာ

ပါရမီဥာဏ္ခံ

ရင့္သန္ၾကသည္။

ႀကိဳးစားမႈ

ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔တစ္ေတြ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေအာင္ၾကသည္။ သူတုိ႔တစ္သုိက္မွာ ဖာမင္၊
ဘာဘရာပက္၊

ဆီးလ္ႏွင့္

က်ပ္တည္းၾကသူမ်ားျဖစ္၍

ပဲလ္တုိ႔

ျမန္ျမန္ေငြရမည့္

ျဖစ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကေတာ့

ပုိ၍

ျဖတ္လမ္းကုိ

လုိက္ၾကရသည္။

ဥပမာ
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ဆာပီယာႏုိ၊

်င္နီ၊

ပါဆယ္

တုိ႔ျဖစ္ၾက၏။

က်န္တပည့္မ်ားကမူ

ေအးေအးေဆးေဆး

ေနႏုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ျမင့္ျမင့္မားမား မရွိၾက။ အတန္းထဲတြင္လည္း
ထူးထူးျခားျခား မဆုိးၾကေပ။
ဒင္ဟန္ႏွင့္

ေပၚတာတုိ႔ကေတာ့

တစ္ႏွစ္၊

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း

လံုးလံုး

လူလားေျမာက္ၾကေတာ့မည္။ မိသားစု အတြက္ အလုပက
္ ုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္သည့္
လူငယ္မ်ား

ျဖစ္လာၾကမည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း

သုိ႔မွမဟုတ္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္

ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။

ဘုရင့္

အမႈေတာ္ထမ္း

နာမည္ေခၚၿပီးသည္ႏွင့္

မေန႔ညက

အေၾကာင္းမ်ားကုိ သူတုိ႔ စားၿမံဳ႕ျပန္ၾကသည္။ အ၀တ္အစား၊ အစား အေသာက္၊ ကပဲႏ
ြ ွင့္
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ဆရာ ဆရာမ အေၾကာင္း စံုေနေအာင္ ေျပာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက
သူတုိ႔ကုိ တန္းတူရည္တူ ေနရာေပးၿပီး လူလားေျမာက္သူေတြလုိ ဆက္ဆံျခင္းအတြက္
ပုိေပ်ာ္ေနၾကသည္။ တစ္ခါ မွ မကဖူးသည့္ ဂ်ီလီယံ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တဲြကသည္ကုိလည္း
စိတ္၀င္စားေနၾကသည္။
" ဆရာမက ဆရာ့အဆက္လား ဆရာ "
တစ္ဂ်က္ဆင္က စၿပီး စပ္စုသည္။
"

မင္းလည္း

မစၥဘလင္းခ်ဒ္နဲ႔

သတိထားလုိက္မိပါတယ္၊

ဆရာကလည္း

တဲြကေသးတာပဲ
အဲဒီ

ဆရာမ

မဟုတ္လား၊
...

ဆရာ

မင္းအဆက္လားလုိ႔

ေအာက္ေမ့ေနတာ "
" ဟာ ... ဆရာကလဲ။ ဆရာ ထင္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္ရင္ သိပ္နိပ္ေပါ့" တစ္တန္းလံုး
၀ါးခနဲ

ပဲြက်သြားသည္။

နံနက္ခင္း

ဤသုိ႔ျဖင့္ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္

ကုန္လြန္သြားေတာ့သည္။

အတန္းကုိၾကည့္ၿပီး

ေျပာရမည့္

ကေလးေတြ

ေန႔ခင္းပုိင္း

အေၾကာင္းအရာကုိ

မကုန္ေစခ်င္ဘဲႏွင့္

ေက်ာင္းျပန္တက္ေတာ့

စဥ္းစားေနစဥ္

မြိဳင္

ရာဂ်ိဳးဇက္

မတ္တတ္ထရပ္သည္။
" ကၽြန္မ အေနနဲ႔ စကားနည္းနည္း ေျပာခြင့္ျပဳပါ ဆရာ၊ ကၽြန္မတုိ႔ အားလံုးရဲ႕
ကုိယ္စား

ေျပာမွာပါ

ဆရာ၊

ကၽြန္မတုိ႔ကုိ

ဒီလုိ

ျဖစ္လာေအာင္

သြန္သင္ညႊန္ျပ

ဆံုးမခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ ဆရာ့ကုိ ေက်းဇူး တင္လုိ႔ မဆံုးျဖစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့
အေၾကာင္းပါပဲ "
မြိဳင္ရာက ခဏနားၿပီး အတန္းကုိ ခပ္ျဖည္းျဖည္း ေ၀့ၾကည့္လုိက္သည္။
"

ဆရာ့ဘက္က

ကၽြန္မတုိ႔ကုိ

သင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ

အခက္အခဲေတြ

တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ ရတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္ ဆရာ "
ဒါေပမဲ့

ဆရာဟာ

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ

မေလွ်ာ့ေသာ

ဆရာေကာင္း

လံု႔လနဲ႔
တပည့္ေတြ

ေနာက္မဆုတ္တမ္း

ရုန္းကန္ခဲ့တယ္၊

ျဖစ္လာၾကတယ္လုိ႔

ကၽြန္မတုိ႔

ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ကေလကေခ် ကေလးငယ္ ေတြလုိ မဆက္ဆံဘဲ
လူရာသူရာသြင္းၿပီး တေလးတစား ဆက္ဆံတာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ သေဘာက်ဆံုးပါပဲ။ ဆရာက
ကၽြန္မတုိ႔အေပၚမွာ သိပ္ကုိ ဆရာ၀တ္ေက်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ တစ္ေတြ
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လက္ေဆာင္ တစ္ခု အမွတ္တရ ေပးခ်င္ပါတယ္ ဆရာ။ တစ္ဆိတ္လက္ခံဖုိ႔ တစ္တန္းလံုး
ကုိယ္စား ကၽြန္မ ေတာင္းပန္ ပါတယ္ "
ပါမလာဘက္ကုိ

မြိဳင္ရာ

လွမ္းအခ်က္ျပၿပီး

ထုိင္ခ်လုိက္သည္။

လက္ခုပ္ေတြ

တေျဖာင္းေျဖာင္း တီးၿပီး ၾသဘာ ေပးၾကသည္။ ပါမလာ မတ္တတ္ထရပ္၏။ လွလွပပ
ေသေသသပ္သပ္

ထုပ္ထားသည့္

အထုပ္ႀကီး

တစ္ထုပ္ကုိ

ကုိင္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ

ေလွ်ာက္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မတ္တတ္ထၿပီး ေစာင့္ေနလုိက္၏။ သူ ေလွ်ာက္လာပံုက
လွလွပပ ႂကြားႂကြား၀င့္၀င့္။ သုိ႔ေသာ္ အထုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ ထည့္ေပးၿပီးသည္ႏွင့္
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တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်ာခနဲ လွည့္ ထြက္ကာ သူ႔ခံုဆီသုိ႔ ျပန္ေျပးသြားသည္။ စားပဲြအဖံုးကုိ
ဆဲြဖြင့္ကာ မ်က္ႏွာကုိ စားပဲြထတ
ဲ ြင္ ၀ွက္ထား ေလ ေတာ့သည္။ ေၾသာ္ ... ပါမလာ ...
ပါမလာ၊ သည္တဒဂၤတြင္ လူႀကီး ဆန္ဆန္ ျပဳမူဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း ငယ္စိတ္၏ လႊမ္မုိးမႈကုိ
တစ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီး ခံလုိက္ရျခင္းပါကလား။
ကၽြန္ေတာ္ က အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး ျပန္ထုိင္လုိက္သည္။
ထုိစဥ္

အခန္းတံခါးဖြင့္ၿပီး

ဆရာ

လက္ခုပ္သံမ်ားကုိ

ၾကားသြားၿပီး

အထုပ္ႀကီးေပၚတြင္

ကပ္ထားသည့္

ႀကီး

ခပ္ျဖည္းျဖည္း

ေရာက္လာဟန္
စာတန္းကုိ

တူ

၀င္လာသည္။

ေစာေစာက

ပါသည္။

လက္ေဆာင္

ဆရာႀကီးႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္

ၿပိဳင္တူ

ငံု႔ၾကည့္မိၾက သည္။
" ဆရာသုိ႔ ...
အခ်စ္မ်ားစြာျဖင့္ "
ေအာက္တင
ြ ္ အတန္းသားအားလံုး၏ လက္မွတ္မ်ား စီထုိးထားသည္။ ဆရာႀကီးက
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳး၏။ ဆရာႀကီး၏ ပခံုးေပၚမွ ေက်ာ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အတန္း၊
ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ တပည့္မ်ား၊ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလး မ်ားကုိ ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။

ၿပီးပါၿပီ။
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