အခန်း(၁)
ေကာင်းိုင် ေခွးေချးြဖစ်သွားြခင်း

အချိန်ကား ၁၉၄၈-ခုှစ်၊ ြမန်မာိုင်ငံကီး လွတ်လပ်ေရးရပီးစကာ
လ ြဖစ်၏။ ေနရာကား ရန်ကုန်မိမှ ေြမာက်ဘက်သို မိုင်(၃၀)ခန် သွား
ရေသာေနရာတွင် ရှိသည့် နယ်မိကေလးတစ်မိ ြဖစ်၏။
ထိုအချိန်ကာလမှာ စစ်ကီးပီးစကာလ ြဖစ်၏။ စစ်ြဖစ်ေနစဉ်ကာလ
အတွင်းက ေကျာင်းသားများ ေကျာင်း မတက်ရဘဲ ရှိသြဖင့် အချိမှာ အ
ရွယ်လွန်သွားကပီ ြဖစ်၏။ ထိုအချိန်၌ ပညာေရးဌာနမှ မိတိုင်းတွင် ပို
(စ်)ပိုင် မာရီေခ မူလတန်းလွန်ေကျာင်းများ ဖွင့်ေပးထား၏။ စစ်မြဖစ်
မီ မိမိတက်ခဲ့ေသာ အတန်းကို ခိုင်လုံစွာ ေဖာ်ြပ၍ ထိုေကျာင်းတွင် တက်
လိုေသာအတန်းကို

ေလာက်ထားကာ

တက်ခွင့်ရ၏။

ေကျာင်းသားအများ စုမှာ ေကျာင်းှင့် စိမ်းေနေသာေကာင့် စာမလိုက်ို
င်ကဘဲရှိရကား ြပင်ပမှ အလွတ်ပညာသင် ေကျာင်းဆရာများကို အား
ကိုးအားထား ြပကရေလ၏။ ထိုေကာင့် ထိုကာလတွင် အလွတ်ပညာ
သင်ေကျာင်းများ ၊ အလုပ်သမားများ တက်ိုင်ရန်အတွက် ဦးစားေပး၍
ဖွင့်ေသာ ညေကျာင်းများ အလိအလိ ေပေပါက် လာေလေတာ့၏။
အထက်ကဆိုခဲ့ေသာ နယ်မိကေလးတွင် ညေကျာင်းများ များ စွာရှိ
သည့်အနက် ဆရာဦးေသာ်ေကာင်းဆိုသူ ၏ ညေကျာင်းမှာ ေကျာင်းအိပ်

ေကျာင်းစားပင် လက်ခံေသာေကာင့် ပို၍ စည်ကားေလ၏။
ဆရာဦးေသာ်ေကာင်းသည် စစ်မြဖစ်မီက ေထာင်မှးအြဖစ် လုပ်ကို
င်ခဲ့ေသာ်လည်း စစ်ကီးပီးသွားေသာအခါ ေထာင်မှးအလုပ်မှ ထွက်၍
ေကျာင်းဆရာအလုပ်ကို ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ခဲ့၏။ ဆရာဦးေသာ်ေကာင်း
သည် ေနဘက် တွင် ပို(စ်)ပိုင်မာရီေကျာင်း၌ (၇)တန်း၊ (၈)တန်းကို ြပ
ေသာ သချာဆရာတစ်ဦး ြဖစ်၏။ သူ၏ ညေကျာင်း၌ မူ သူသည် ဘာ
သာစုံကို ြပရေလ၏။
သူ၏ ေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအိပ်ေကျာင်းစားအြဖစ် နယ်မှ လာ၍ တ
က်ေသာ ေကျာင်းသားကေလး (၈)ဦးရှိ ေလ၏။ ထိုေကျာင်းသားကေလး
(၈)ဦးအနက်

(၇)ဦးမှာ ေတာသူေဌးသားကေလးများ ြဖစ်ကကုန်၏။

ေကျာင်းသား ကေလးတစ်ဦးမှာ မူ ေတာဘုန်းကီးေကျာင်းတွင် ကပ်ရပ်
ေနရေသာ မိဘမဲ့ေကျာင်းသားကေလးတစ်ဦး ြဖစ်၏။ ထိုေတာဘုန်းကီး
ေကျာင်းမှ ဆရာေတာ်က ထိုေကျာင်းသားကေလးအတွက် ေကျာင်းလခ
ှင့်

ေဘာ်ဒါစရိတ်ကို

စွန်ကဲေလ၏။

ထိုေကျာင်းသားကေလးသည်

ေကျာင်းသား(၈)ဦးရှိသည့်အနက် လွန်စွာမှ ချိငဲ့ေသာ ေကျာင်းသား က
ေလး ြဖစ်၏။ သူ၏ အမည်မှာ ေမာင်ေကာင်းိုင်ဟူ၍ ြဖစ်ေသာ်လည်း
ေဘာ်ဒါေကျာင်းသားကေလးများက

စု၍

ြပ

လုပ်ေသာ

ေပျာ်ပွဲစားထွက်ြခင်း၊ ညစာချက်စားြခင်း ကိစတို တွင် ေငွေကးခွဲတမ်းခွဲ
ေသာအခါ မည်သည့်အခါမှ ထည့်ိုင်ြခင်းမရှိေပ။
ထိုေကာင့် တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာ ေကျာင်းသားကေလးက လူေရ
တွက်ေသာအခါ ကျန်ေကျာင်းသား ကေလးတစ်ဦးက "ဒီေကာင့်ကို ထည့်မေရပါနဲ ကွာ…ဒီေကာင်က ပိုက်ဆံမထည့်ိုင်ပါ
ဘူး၊ ဒီေကာင့်ကို ေခွးေချးလို သာ သေဘာ ထားလိုက်ပါ…"ဟု ကင်ပွန်း

တပ်လိုက်ေသာေကာင့် ေကာင်းိုင်ခမျာမှာ ထိုေကျာင်းတွင် ေကာင်းိုင်
ဆိုေသာ အမည် မှ ေခွးေချးဟူေသာအမည်ကို ရရှိသွားေလေတာ့သတ
ည်း။
****

အခန်း(၂)
ေကျးကန်ပမာ

ေခွးေချးသည် ေဘာ်ဒါေကျာင်းသားများ စားရန်ှင့် တစ်အိမ်သား
အားလုံးစားရန်အတွက် ထမင်းချက်ရ၏။ ထင်းခွဲရ၏။ ထိုအလုပ်များ
ပီးလင် ဆရာကေတာ်က အဝတ်ေလာ်ခိုင်း၏။ ေစာင်များ ၊ ြခင်ေထာင်
များ ၊ အိပ်ရာခင်းများ ေလာ်ရ၏။ ထိုသို ေလာ်ရာတွင် ဆရာကေတာ်သ
ည် သူဝတ်ေသာအကျှင့် သူ၏ သမီးဝတ်ေသာ အကျပါေလာ်ရန် ထည့်
ေပးထားတတ်၏။ သူ၏ သမီးကေလးသည် ေခွးေချးတို ှင့် ရွယ်တူခန်
ရှိ၏။ ငယ်စဉ်က ‘ရှရိန်’ဆိုေသာ ကုလားမကီး ထိန်းေကျာင်းခဲ့ဖူးသြဖင့်
၎င်း၏ အမည်ပါ ရှရိန်ဟူ၍ တွင် သွားေလေတာ့၏။
တစ်ေနတွင်

ေခွးေချးသည်

အဝတ်များ

ေလာ်ရန်အတွက်

အဝတ်များကို ပုံးထဲတွင် ထည့်ကာ ေရစိမ်ထား၏။ ထိုအချိန်၌ ရှရိန်
ေရာက် လာပီးလင် ေရစိမ်ထားေသာအဝတ်များ အတွင်းမှ သူ၏ အကျ
ကိုှိက်ယူကာ လက်အုပ်ချီ၍ ြပေလ၏။ အဓိပာယ်မှာ ‘ကန်ေတာ့ပါတ
ယ်၊ သူအကျေတွကို မေလာ်ပါနဲ ’ဟု ေြပာြခင်း ြဖစ်၏။ ရှရိန်သည် စ
ကား မေြပာတတ်ရှာေပ။ နားလည်း ေကာင်းစွာမကားေသာေကာင့် စာ
လည်း

ေကာင်းစွာသင်၍

မရေပ။

ထိုေကာင့်

ရှရိန်

စကားေြပာေသာအခါတွင် လက်ဟန်ေြခဟန်ြဖင့်သာ ေြပာရရှာေလ၏။

ရှရိန်၏ မိခင်သည် အစဉ်သြဖင့်လိုလို ေခွးေချးအတွက် ဟင်းချန်မ
ထားတတ်ေချ။ ဟင်းှင့်စားရန်လည်း ခွင့်မြပေချ။ ဤအြဖစ်ကိုသိေသာ
ရှရိန်သည် လွန်စွာစိတ်မေကာင်းြဖစ်ေနပုံရ၏။ ထိုေကာင့် ေခွးေချးထမ
င်းစား ေသာအခါ ၎င်းက လာ၍ ဟင်းများ ထည့်ေပးတတ်၏။ ေခွးေချး
သည် အဝတ်များ ေလာ်ပီးေသာအခါ ေြခာက်လင် မီးပူတိုက်ေပးရ၏။
စာသင်ခန်းရှိ ေသာက်ေရအိုးများကို ေရြဖည့်ေပးရ၏။ ထိုအတူ အိမ်သာ
သုံး ေရအိုးများကိုလည်း ေရြဖည့်ေပးရ၏။ ထမင်းကို ေခွးေချးကချက်၍
ဟင်းကိုမူ ေဒေထွးဆိုေသာ အမျိးသမီးကီးက ချက်ရ၏။
၎င်းေဒေထွးမှာ ဆရာဦးေသာ်ေကာင်း ေထာင်မှးလုပ်စဉ်က ခိုးမြဖ
င့်ှစ်ကိမ်၊ လိမ်မြဖင့်တစ်ကိမ် ေထာင်ကျခဲ့ဖူးေသာ အကျဉ်းသူမကီး ြဖ
စ်၏။

ေထာင်ကလွတ်ေသာအခါ၌

မှီခိုရန်

ေဆွမျိးသားချင်းမရှိေသာေကာင့် ေထာင်မှးအိမ်၌ပင် လာေရာက်မှီခို
ကပ်ရပ်ေနရြခင်း ြဖစ်၏။ ထိုသိုကပ်ရပ်ေနေသာ်လည်း ဟင်းချက်ြခင်း၊
ဆရာ ကေတာ်ကို ှိပ်ေပးြခင်း စေသာ ေဝယျာဝစများကိုမူ အားလပ်သ
ည် မရှိ လုပ်ေပးရရှာ၏။
ဆရာ၏ သားကေလးသည် လွန်စွာမိုက်ိုင်းေလ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ
ေဒေထွးကို ေြခေထာက်ြဖင့်ကန်လိုလင် ကန်၏။ ကက်ေမွးြဖင့် ိုက်လို
လင် ိုက်၏။ အမှန်စင်စစ်အားြဖင့် ထိုအိမ်တွင် ေခွးေချးှင့် ေဒေထွး
တို သည် ကန်ခံေနရေသာ ကန်များကဲ့သို ရှိေလ၏။ ဆရာကေတာ်သ
ည် ေခွးေချးကို တစ်ကိမ်တစ်ခါမ မျက်ှာသာေပးသည် ဟူ၍ မရှိေပ။
ဆူပူကိမ်းေမာင်းလင် ကိမ်းေမာင်း၊ မကိမ်းေမာင်းလင်လည်း ဆဲဆိုေန
၏။ ဆရာကေတာ်၏ သံေယာင်လိုက်ကာ ကျန်ေသာေကျာင်းသားများ
ကလည်း ေခွးေချးအား စကားေြပာလင် ှိမ်၍ ေြပာတတ်၏။

ေခွးေချးသည်

ဆရာသင်ေပးေသာ

သင်ခန်းစာများကို

အြခားေကျာင်းသားများကဲ့သို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျက်မှတ်ရသည် မ
ရှိေပ။

တစ်အိမ်လုံးအိပ်မှ

အလုပ်အားလပ်သွားသည်

ြဖစ်ရာ

ထိုအချိန်များ တွင် သာ ကျက်မှတ် ရေလ၏။ ေဒေထွးကီးမှာ ဟင်းချက်
လွန်စွာေကာင်း၏။ သူသည် ဘိန်းစွဲေနေသာ မိန်းမကီးတစ်ဦးလည်း ြဖ
စ်၏။ ဘိန်းမစားရသည့်အဆုံး၌ ထိုေခတ်က ေရာင်းချေသာ ေချာင်းဆိုး
ေပျာက်ေဆးတစ်မျိးကို စား၏။ ထိုေဆးတွင် ဘိန်း အနည်းငယ်ပါေလ
၏။ ထိုေဆးမှာ ဦးဝိရိယဆိုေသာ ဆရာကီးတစ်ဦး ထုတ်သည့် ေချာင်း
ဆိုးေပျာက်ေဆးပင် ြဖစ်၏။
ေဒေထွးသည် ဦးဝိရိယ၏ ေချာင်းဆိုးေပျာက်ေဆးကို အစဉ်သြဖင့်
ေဆာင်ထားတတ်၏။ ထိုေဆးကို ေသာက်ပီးလင် တိုင်ကိုမှီ၍ မှ ိန်းေန
တတ်၏။ ထိုအချိန်မျိးတွင် ဆရာ၏ သားကေလးသည် . . .
"ဒီအဘွားကီး ဘိန်းမှ ိန်းေနြပန်ပီ …"
ဟု ဆိုကာ ကက်ေမွးြဖင့် ိုက်ေလ့ရှိ၏။ ထိုေကာင့် ေဒေထွး၏ တ
စ်ကိုယ်လုံးတွင် အစဉ်သြဖင့် အိးရာ များ ရှိေနတတ်၏။ သားြဖစ်သူက
မိုက်လင် အေမြဖစ်သူက ိုက်ေလ၏။
ဆရာကေတာ်သည် ေဒေထွးအား ိုက်ုံှင့်အားမရဘဲ ဆရာ့ကိုတို
င်ေလ့ရှိေသး၏။ ထိုအခါတွင် ဆရာသည် သားေရခါးပတ်ြဖင့် ေဒေထွး
အား

ိုက်ှက်၍

ဆုံးမြပန်၏။

ဦးဝိရိယ

ေချာင်းဆိုးေပျာက်ေဆးြပတ်သွားလင် ေဒေထွးသည် ေခွးေချးအား ဝ
ယ်ခိုင်းေလ့ရှိ၏။ ေခွးေချးကလည်း သနားေသာေကာင့် ဝယ်ေပးေလ့ရှိ
ေလ၏။
ထိုေကာင့် ေဒေထွးသည် ေခွးေချးကို လွန်စွာချစ်ေလ၏။ ဒုတိယ

ေဒေထွးချစ်ေသာသူမ ှာ ရှရိန် ြဖစ်၏။ ရှရှိန်သည် စကားမေြပာတတ်
ေသာ်လည်း လက်မပညာ လွန်စွာကမ်းကျင်၏။ ပိတ်စကေလးများ ြဖင့်
ပန်းပွင့်ကေလး များ ြပလုပ်တတ်၏။ လုပ်ပီးေသာ ပန်းပွင့်ကေလးများ
ကို ေဈးရှိဆိုင်များ တွင် သွား၍ သွင်းတတ်၏။ ရှရိန်လုပ်ေသာ ပန်းပွင့်
ကေလးများမှာ ေဈးေကာင်းရေလ၏။
ထိုေကာင့် ရှရိန်သည် ေငွြပတ်သည် ဟူ၍ မရှိလှေပ။ ပုလဲပုတီးထိုး
ထားေသာ သူ၏ အိတ်ကေလးတွင် အစဉ် သြဖင့် ေငွေကးများ ေဖာင်း၍
ေနတတ်၏။ ေဒေထွးေဆးြပတ်သွားေသာအခါ ရှရိန်က ေငွထုတ်ေပး
၏။

ေခွးေချးက

ဝယ်ေပးရ၏။

ေဒေထွးအကျများ

ပဲစုတ်သွားလင်လည်း ရှရိန်က ဖာေထးချပ်ေပးတတ်ေလ၏။ ေခွးေချး
၏ အကျ လုံချည်များ စုတ်ပဲလင်လည်း ဖာေထးချပ်ေပးတတ်၏။ ထိုသို
လုပ်ေပးသည်

ကို

ဆရာကေတာ်ကြမင်လင်

ရှရိန်၏

ေခါင်းကို

ေဒါင်ခနဲြမည်ေအာင် ေခါက်ေလ့ရှိ၏။ ထိုသို ေခါက်ုံှင့်အားမရ "နင်က နင့်လင်မိုလို လုပ်ေပးတာလား…" ဟု
ကိမ်းေမာင်းတတ်ေသး၏။ ရှရိန်သည် မည်သိုမှ ြပန်၍ မေြပာဘဲ ငို
ုံပင် ငိုေနတတ်၏။
တစ်ခါတွင် လည်း ေခွးေချးသည် အိမ်အမိုးေပသိုတက်၍ အမိုးဖာ
ရာ အမိုးေပမှ ြပတ်ကျ၍ ေပါင်တွင် ဝါးြခံ စည်းိုးစူးသွား၏။ ထိုသိုြဖစ်
သွားသည်

ကို

မကည့်ရက်ေသာ

ေဒေထွးှင့်

ရှရိန်က

ေဆးထည့်ေပးက၏။ ပတ်တီး စည်းေပးက၏။ ဤကဲ့သိုြပလုပ်ေပးသ
ည် ကို ြမင်သွားေသာ ဆရာကေတာ်က ေဒေထွးကို ကက်ေမွးြဖင့် ိုက်
၏။ ရှရိန်ကိုလည်း ိုက်၏။
"နင်တို ှစ်ေယာက်က ဘာအကဲပိုေနတာလဲ၊ ဒီဝါးြခမ်းေလးစူးမိ

တာ ဘာြဖစ်မှာ လဲ…"
ဟု ဆူပူေလ၏။
ထိုေနညတွင် ဟန်စိန်ဆိုေသာ ေကျာင်းသားကေလး မိထဲသွား၍ ု
ပ်ရှင်ကည့်ပီးအြပန်တွင် ကားေပမှ ကျကာ ဒူးပဲေလ၏။ ထိုအခါ ဆရာ
ကေတာ်ကိုယ်တိုင် ေဆးထည့်၍ ပတ်တီးစည်းေပးေလ၏။ ထိုသိုြပလုပ်
ေပးုံ မမက လာေရာက်၍ မကူညီရေကာင်းလားဟု ဆိုကာ ေဒေထွးှ
င့် ရှရိန်ကို ဆူပူေလ၏။ ထိုအခါ ေဒေထွးက. . .
"ဘာမှ ြဖစ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒူးကေလး ပွန်းသွားတာပါ၊ သူက
အြဖစ်သည်းေနတာပါ"
ဟု ေခွးေချးကို ေြပာြပေလ၏။ ေခွးေချးက နားမလည်ေသာ မျက်
လုံးြဖင့် ကည့်လိုက်ရာ ေဒေထွးက. . .
"ဘာြဖစ်လို အြဖစ်သည်းလဲ သိသလား၊ ဟန်စိန်က သူအိမ်ြပန်ပီး ြပ
န်လာရင် လက်ေဆာင်ေတွ ပါလာ တာကိုး"
ဟု ေြပာေလရာ ရှရိန်က ေခါင်းကို တဆတ်ဆတ်ညိတ်ေလ၏။ ေခွး
ေချးကမူ နားေထာင်ုံသက်သက် နားေထာင်ေနေလ၏။ ေခွးေချး၏ င
ယ်စဉ်ဘဝသည် ဤသိုလင် စိတ်မေကာင်းဖွယ်ရာများ ြဖင့် အစြပခဲ့သ
ည် ဟု ဆိုရေပမည်။
****

