ြမန်မာြပန်သူ၏ အမှာ

ေဂျ ဒီ ဆလင်းဂျား ေရးတဲ့ "ဂျံခင်းထဲမှာ လိုက်ဖမ်းသူ" The Catche
r in the Rye ဆိုတဲ့ ဒီဝတကေလးကို ကန်ေတာ် ဖတ်ဖူးတာ ကာပီ။
ကာဆို ၁၉၆၀ ြပည့်ှစ် တစ်ဝိုက်ေလာက် ြဖစ်မယ် ထင်တယ်။ ဒီစာအုပ်
ကေလးကို

ေတွပုံှင့်

ဖတ်မိပုံကလဲ

နည်းနည်းဆန်းပါတယ်။

တ စ ်ေန မ ှာ ဗိုလ်ချပ်လမ်းေထာင့်ှင့် ၂၇ လမ်းေထာင့် ပလက်ေဖာင်း
ေဘးမှာ ချေရာင်းေနတဲ့ ကုလား စာအုပ်ဆိုင်ကေလး တစ်ဆိုင်ကို ကန်
ေတာ် ဝင်ကည့်မိတယ်။ စာအုပ်ဆိုင်က ေသးေသးကေလးပါ။ သူ ခင်း
ထားတဲ့ ေနရာက ဖျာတစ်ေနရာစာေလာက်ရှိပီး ခင်းထားတဲ့ စာအုပ်အ
ေရအတွက်ကလဲ သုံးေလးဆယ်ေလာက်ပဲ ရှိမယ်။ ဒီတင် စာအုပ်ေတွကို
ဟိုေလာက်လှန် ဒီေလာက်လှန် လုပ်ရင်းှင့် အဲဒီစာအုပ်ကို သွားေတွ
တာပဲ။ အဲဒီ စာေရးဆရာကို ကန်ေတာ်တစ်ခါမှ လဲ မကားဖူးဘူး။ တစ်
ခါမှ လဲ မဖတ်ဖူးဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာအုပ်နာမည်က "ဂျံခင်းထဲမှာ လိုက်ဖမ်း
သူ" ဆိုေတာ့ နည်းနည်း ဆန်းေနတယ်။ အဖုံးကလဲ ေကာင်ေလးတစ်
ေယာက် သားေရေသတာကေလး လက်မှာ ဆွဲလို ။ အဖုံးမှာ ေရးထား
တာက ၁၆ ှစ် အရွယ် လူငယ်ေလး တစ်ေယာက်ရဲ ဇာတ်လမ်းတဲ့ ။ "
ဤစာအုပ်ကို ဖတ်၍ အလန်တကား ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်မည်၊ ရယ်ေကာင်း
ရယ်ရမည်၊ ရင်နင့်ေအာင် ခံစားရေကာင်း ခံစားရမည်။ သိုရာတွင် ဘယ်
ေတာ့မ ေမ့ိုင်မည် မဟုတ်သည် မှာ ကား ေသချာသည် " လို ေရးထား

တယ်။ ဒီတင် နာမည်နဲ ဇာတ်လမ်းကို ကန်ေတာ် စိတ်ဝင်စားသွားတယ်
။

ေနာက်တစ်ချက်က

အဲဒီတုန်းက

ကန်ေတာ်တို

ြမန်မာဝတ

ေလာကမှာ ြပားေြခာက်ဆယ်တန် ဝတကေလးေတွ ေခတ်စား ေနတဲ့
အတွက် မှီးပီး ေရးသင့်ရင် ေရးရေအာင်ဆိုပီး အဲဒီစာအုပ်ေလးကို ေဈး
မဆစ်ဘဲှင့် ကန်ေတာ် ဝယ်ခဲ့တယ်။ ေဈးှန်းကိုလဲ ကည့်ဦးေလ။ စာ
အုပ်ေဟာင်းေဈး တစ်အုပ်မှ တစ်မတ်ရယ်။ ဒီတုန်းက လက်ဖက်ရည်
တစ်ခွက်ဖိုး ဆိုပါေတာ့။
ဒါှင့် ဝယ် လာပီး ပစ်ထားလိုက်ေသးတယ်။ ုတ်တရက် မဖတ်ြဖစ်
ေသးဘူး။ နာမည်ကေလး ဆန်းပီး ၁၆ ှစ် အရွယ် ေကာင်ေလးတစ်
ေယာက်ရဲ ဇာတ်လမ်းဆိုေတာ့ ခပ်ေပါေပါ ခပ်ညံ့ညံ့ထဲကပဲ ေနမှာ လို
ေအာက်ေမ့လိုက်တယ်။ စာအုပ်ရဲ ေနာက်ေကျာဖုံးမှာ လဲ "စာေပေလာ
ကကို

တုန်လပ်

ေချာက်ချားသွားေစမည့်

စာေပ

ဥေကာေဋးယျ

ြဖစ်မကီး တစ်ရပ်၊ ယခုှစ်များ အတွင်း အထူးြခားဆုံး စာအုပ် တစ်အုပ်
၊ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ လိုက်လံရှာေဖွလိုေသာ အသက် ၁၆ ှစ်ရွယ် ဟိုလ်ဒင်
ေကာဖီး၏ ဇာတ်လမ်း၊ သူ ဘဝတွင် နားမလည်ေသာ အေြခအေနများ
ကို ကံေတွရသည့် အခါတွင် နယူးေရာ့ ေြမေအာက်ေလာကသို ၄၈ နာ
ရီကာ ေရာက်သွားသည့် လူငယ်ေလး တစ်ဦး၊ ပထမ စာမျက်ှာကို ဖတ်
လိုက်သည် ှင့် သူှင့်အတူ စွဲမက်ဖွယ်ေကာင်းေသာ ခပ်ရမ်းရမ်း စွန်
စားခန်း ပီးဆုံးသွားသည် အထိ လက်ကမချိုင်ေသာ စာအုပ်၊ ဖတ်ရင်း
ရယ်ရမည်ေလာ ငိုရမည်ေလာ ဆိုသည် ကို မေဝခွဲိုင် ြဖစ်ရသည် " လို
ေရးထားတယ်။
ဒီအန်းကို ဖတ်ပီးေတာ့လဲ ကန်ေတာ် မဖတ်ြဖစ်ေသးဘူး။ စာအုပ်
ေတွမ ှာ ဒီလိုပဲ ေရးကတာပဲ မဟုတ်လား။ သာမန် ေရးိုးေရးစဉ်ပဲလို
ကန်ေတာ် ထင်လိုက်တယ်။ ကန်ေတာ် ဝယ်လာခဲ့တာက စာအုပ်ရဲ နာမ

ည်ှင့်

တစ်ဆယ့်ေြခာက်ှစ်ရွယ်

ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်ရဲ

ဇာတ်လမ်း ဆိုလို စိတ်ဝင်စားပီး ဝယ်လာတာ။ စာေရးဆရာကလဲ ကို
ယ်တစ်ခါမှ မဖတ်ဖူးေသးတဲ့ စာေရးဆရာ။ သူ ဘာေရးမလဲ။ ဆယ့်ေြခာ
က်ှစ်ရွယ် ေကာင်ေလးတစ်ေယာက် လမ်းသရဲ ြဖစ်သွားတယ်၊ ပီးေတာ့
နယူးေရာ့ ေြမေအာက်ေလာကကို ေရာက်သွားတယ်။ ဒီလိုှင့် လူဆိုးက
ေလး တစ်ေယာက် ြဖစ်သွားမယ်၊ ပီးေတာ့ ေနာင်တ ရချင်ရမယ်ေပါ့၊ ဒီ
လိုပဲ ြဖစ်မှာ ပဲလို ကန်ေတာ် ထင်လိုက်မိတယ်။
တစ်ေနမ ှာ ပျင်းပျင်းရှိလို ေကာက်ဖတ်ေတာ့မှ ဒီစာအုပ်ဟာ ကန်
ေတာ်ထင်သလို လမ်းသရဲ အေကာင်းကို ေရးထားတာလဲ မဟုတ်ဘူး ။
နယူးေရာ့ ေြမေအာက်ေလာက အေကာင်းကို ေရးထားတာလဲ မဟုတ်
ဘူး ။ စာေမးပွဲကျလို ေကျာင်းထုတ်ခံရတဲ့ အတွက် အိမ်ကို မြပန်ရဲတဲ့
ေကျာင်းသားေလး တစ်ေယာက်အေကာင်း ေရးထားတာကို သွားေတွရ
တယ်။ အိမ်မြပန်ရဲေတာ့ နယူးေရာ့မိကီးထဲမှာ ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံက
ေလး ကုန်ေအာင်ေလာက်သွား၊ ပီးေတာ့ အိမ်ေြပးလုပ်မယ်လို စိတ်ကူး
ေနတဲ့

လူငယ်ေလးတစ်ေယာက်။

ဒါေပမဲ့

လမ်းသရဲလဲ

မဟုတ်၊

အိမ်ေြပးလဲ မဟုတ်၊ ေလာကကီးကို မေကျနပ်ေနတဲ့ ေကာင်ေလးတစ်
ေယာက်။

သူမေကျနပ်ပုံဟာ

ကန်ေတာ်တို

ငယ်ငယ်တုန်းက

ေလာကကီးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေကျမနပ် ြဖစ်ေနတာှင့် တူေနတ
ယ်။ ခုေခတ် လူငယ်ေတွ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေလာကကီးကို မေကျနပ်ပုံှ
င့် သွားတူ ေနတယ်။ ေနာင်လဲ အဲဒီ အရွယ်မှာ ရှိတဲ့ လူငယ်ေလးေတွရဲ
မေကျနပ်ပုံမျိးှင့် သွားတူေနတယ်။ ေနာက်ေတာ့ အိမ်က မေြပးြဖစ်
ေတာ့ဘဲ ေလာကကို သူသေဘာေပါက်သွားတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လို
က်ေလျာေအာင် ေနတတ်သွားတယ်။ လူငယ် တစ်ေယာက်ရဲ ခံစားမ၊
လူငယ်တစ်ေယာက်ရဲ ေပါက်ကွဲမ၊ လူငယ် တစ်ေယာက်ရဲ မေကျနပ်မ၊

လူငယ် တစ်ေယာက်ရဲ ဘဝင်ြမင့်မ၊ လူငယ် တစ်ေယာက်ရဲ ဘဝအြမင်
ေြပာင်းမ၊ ဒါေတွ အားလုံးကို ေတွိုင်တယ်။
ကန်ေတာ် အဲဒီဝတကို ကိက်သွားတယ်။ ကန်ေတာ်တို လူငယ်ေတွ
ဖတ်ေစချင်လာတယ်။ ဒီတင် ြမန်မာြပန်မယ်လို အဲဒီတုန်းက စိတ်ကူးခဲ့
တယ်။ အေကာင်းေကာင်းေတွေကာင့် မြပန်ြဖစ်ခဲ့ဘူး။
၁၉၆၀ ြပည့်ှစ်ေလာက်က မျိးဆက်လူငယ်ေတွ လူကီးြဖစ်သွားေပ
မယ့် ဒီစာအုပ်ကို ကန်ေတာ် မြပန်ြဖစ်ခဲ့ဘူး။ ခု ၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်ပိုင်း မျိး
ဆက်လူငယ်ေတွ ြမင်ရေတာ့ ကန်ေတာ် ဒီစာအုပ်ကို သွားပီး သတိရတ
ယ်။ ဒီမှာ တင် ကန်ေတာ် ေနာက်တစ်ေခါက် ဖတ်ပီး ချက်ချင်း ြမန်မာ
ေကာက်ြပန်လိုက်တယ်။
စာေရးဆရာ ေဂျဒီဆလင်းဂျာဟာ ဝတတိုေတွကို အေရးများ ေသာ်
လည်း စာအုပ်အေနှင့် သုံးအုပ်ပဲ ထုတ်ဖူးတယ်။ ပထမ စာအုပ်က ခု
ကန်ေတာ် ြမန်မာြပန်တဲ့ "ဂျံခင်းထဲမှာ လိုက်ဖမ်းသူ" ဆိုတဲ့ စာအုပ်၊
ေနာက်တစ်အုပ်က "ဖရန်နီအင်ဇူကီ" Franny and Zooey ဆိုတဲ့ စာအုပ်
။ ေနာက် တစ်အုပ်က "ထုပ်ကို ြမင့်ြမင့်တင်ပါ လက်သမား" Raise High
the Roof Beam , Carpenters ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ ဒီသုံးအုပ်ပဲ ေရးတယ်။
သုံးအုပ်စလုံးဟာ ထူးြခားတဲ့ စာအုပ်ေတွချည်းပါပဲ။ ဒီ စာအုပ်ကေတာ့
အထူးြခားဆုံးလို ဆိုိုင်တယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ ကန်ေတာ်တို ေရှမှာ တင်ပဲ ေခတ်သစ် ဂဝင် စာအုပ်
စာရင်းထဲ ဝင်သွားတယ်။ တချိက ဒီစာအုပ်ဟာ လူငယ်ေတွရဲ စိတေဗ
ဒကို ေဖာ်ြပတဲ့ စာအုပ်၊ တချိက ဒီစာအုပ်ဟာ ခုေခတ်စားေနတဲ့ ဘဝပ
ဓာန ဝါဒရဲ အဓိပာယ်ကို ဖွင့်ထားတဲ့ စာအုပ်၊ တချိကလဲ ဒီစာအုပ်ဟာ
လူငယ် ြပြပင်ေရး စာအုပ်၊ တချိကလဲ ဒီစာအုပ်ဟာ အုပညာ လက်

ရာေြမာက်တဲ့ ဝတေကာင်း တစ်ပုဒ်လို ေြပာကတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ှစ်ေလာက် ထင်ပါတယ်။ အေမရိကန် တိုင်းမဂဇင်း
က ှစ်ဆယ်ရာစုရဲ အေကာင်းဆုံး စာအုပ်တစ်ရာကို ေရွးခဲ့ပါတယ်။ ှစ်
ဆယ် ရာစုအတွင်း ထွက်သမ စာအုပ်အမျိးမျိးထဲက ေရွးတာပါ။ အဲဒီ ှ
စ်ဆယ်ရာစုရဲ အေကာင်းဆုံး စာအုပ်ေတွထဲမှာ ခုစာအုပ်ဟာ တစ်အုပ်
အပါအဝင် ြဖစ်တယ်။ ဘာေကာင့် ဒီေလာက် ေကာင်းသလဲ၊ ဘာေတွ
ေကာင်းသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ဖတ်ကည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။
စာေရးဆရာဟာ ၁၉၁၉ ခုှစ်မှာ ေမွးလို ခုအချိန်မှာ အသက် ေြခာ
က်ဆယ်ေလာက် ရှိပါပီ။ ဒီစာအုပ်ကို ေရးတုန်းက အသက်ေလးဆယ်
ေကျာ်ေလာက်မ ှာ ေရးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူဝတကို ဆယ့်ေြခာ
က်ှစ်ရွယ် ေကာင်ေလးရဲ စကား၊ အဲဒီအေတွး အဲဒီခံစားချက်ှင့် ေရး
ထားပါတယ်။ ဒါဟာလဲ ဒီစာအုပ်ရဲ ထူးြခားချက် တစ်ခုလို ဆိုိုင်တယ်။
ဆယ့်ေြခာက်ှစ်ရွယ် ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်ရဲ စကားှင့် ေရး
ထားတဲ့ အတွက် အေမရိကန် လူငယ်ေလးေတွရဲ ဗန်းစကားေတွ
အများကီး ပါပါတယ်။ သူတို ေလသံေတွ အများကီး ပါပါတယ်။ ဘာ
သာြပန်တဲ့ အခါမှာ လဲ စာေရးဆရာရဲ မူရင်းအာေဘာ်ကို မိေအာင် မလဲ
သာ မေရှာင်သာေတာ့ဘဲ ဗန်းစကား ေတွကို ကိးစားပီး ြပန်ရပါတယ်။
သူတို ဗန်းစကားေတွကို ထည့်သုံးရပါတယ်။ ဥပမာ ခု ကန်ေတာ်တို လူ
ငယ်ေတွ သုံးေနတဲ့ "ေဟာ့ေရှာ့" တို ဘာတို ဆိုတာေတွဟာ သူတို ဆီက
လာတဲ့ ဗန်းစကားေတွပါ။ ဒီလို စကားေတွမှာ ကန်ေတာ် မေြပာင်းလဲ
ေတာ့ဘဲ "ေဟာ့ေရှာ့" လို ပဲ သုံးလိုက်ပါတယ်။ "ဒမ်းဂွတ"် လို ေြပာတဲ့ စ
ကားေတွမှာ "အရမ်းေကာင်းတာပဲ" "အြပတ် မိုက်တာပဲ" ဆိုတဲ့ စကား
ေတွကို မလဲမေရှာင်သာ ထည့်ပီး သုံးရပါတယ်။ ဒါေတွကို ြဖတ်လိုက်ရ

င် ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ကေလးတစ်ေယာက်က ကေလးလိုေတွးပီး ကေလး
လိုေြပာတဲ့ ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ေတာ့ဘဲ လူကီး တစ်ေယာက်က ကေလး
တစ်ေယာက် အေကာင်းကို လူကီးလို ေြပာေနတာပဲ ြဖစ်မှာ ပါပဲ။
ဗန်းစကား ဆိုတာဟာ ေခတ်တိုင်းမှာ ေပမဲပါပဲ။ မခိုင်မဲတဲ့ ၊ အဓိ
ပာယ် မရှိတဲ့ ၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ ဗန်းစကားများ ဟာ ေပျာက်သွားပီး ခိုင်မဲ
တဲ့ ၊ အဓိပာယ်ရှိတဲ့ ၊ သင့်ေလျာ်တဲ့ ၊ ဘဝှင့် ဟပ်မိတဲ့ ဗန်းစကားများ
ဟာ အရှည်တည်ကျန်ခဲ့ပီး ေနစဉ်သုံး ေဝါဟာရေတွ ြဖစ်လာပါတယ်။
ဒါမှ သာ ဘာသာစကား တစ်ခုဟာ အသက်ရှင်ေနတဲ့ ဘာသာ စကားတ
စ်ခု ြဖစ်မှာ ေပါ့။ ဦးတိုးရဲ ရာမရကန်မှာ အဲဒီေခတ်က ဗန်းစကားေတွ
အများကီး ပါပါတယ်။ ဒီ ဗန်းစကားေတွထဲက ေကာင်းတဲ့ ၊ လူထုရဲ ဘ
ဝှင့် ဟပ်မိတဲ့ ၊ အေြခအြမစ်ရှိတဲ့ ဗန်းစကားေတွဟာ ကျန်ရစ်ပီး ကန်
ေတာ်တို အဘိဓာန်ေတွထဲမှာ ထည့်လာကတဲ့ အတွက် ကန်ေတာ်တို ရဲ
ဘာသာစကားဟာ ရှင်သန်ဖွံဖိးခဲ့ရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဗန်းစကား
က ကျန်ပီး ဘယ်ဗန်းစကားက ေပျာက်သွားမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေနာင်
မျိးဆက်က ဆုံးြဖတ်မှာ ပါ။ ေယာက်ျားေလးကို ဘဲလို ေခတာ ဗန်းစ
ကားပဲ။ ငတိဆိုတာလဲ ဗန်းစကားပဲ။ မိန်းကေလးကို ဟိုတုန်းက ြမာလို
ေခတယ်။ ဒါလဲ ဗန်းစကားပဲ။ မဒီ ဇယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတွဟာလဲ ဗ
န်းစကားေတွချည်းပဲ။ ဝက်၊ ဂိုင်၊ ေဘာ် စတာေတွဟာလဲ ဗန်းစကားေတွ
ပဲ။ တချိက ဆိုင်းသမား ဇာတ်သမားဆီက လာတာ။ တချိက ဖဲသမား
ကစာ သမားဆီက လာတာ။ အရက်ဆိုတာ ကန်ေတာ်တို ြမန်မာစကား
မဟုတ်ဘူး အာရဗီက လာတာ။ အချိ စကားလုံးေတွလဲ ဘယ်ကလာမှ
န်း မသိဘူး ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ေခတ်ှင့် ေလျာ်ညီတယ်၊ လူထုဘဝှင့်
ဟပ်မိတယ် နားလည်လွယ်တယ်ဆိုရင် စကားလုံးတစ်ခုဟာ ေဝါဟာရ
ြဖစ်သွားတာပါပဲ။ အရှည်တည်မယ် မတည်ဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ်သူ

မှ မေြပာိုင်ဘူး ေနာင်မျိးဆက်က ဆုံးြဖတ်မှာ ပါ။ ေနာင်ေခတ် ဘာ
သာေဗဒ ပညာရှင်ေတွက ဒီစကားလုံးေတွကို ကည့်ပီး ကန်ေတာ်တို
ေခတ်ရဲ ဘာသာေဗဒကို ေြခရာ ေကာက်ကလိမ့်မယ်။ အတိမ်အနက်ကို
ခန်မှန်းကလိမ့်မယ်။
ဒီဝတကို

ဘာသာြပန်ရာမှာ မူရင်းစာေရးဆရာက သူတို ေခတ်

ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်ရဲ စိုက်၊ ေကာင်ေလး တစ်ေယာက်ရဲ သဘာ
ဝကို ေပေစချင်လို ဗန်းစကားေတွကို သုံးသွားတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်
ေတာ် ကိးစားပီး ဘာသာြပန်သုံးရတယ်။ ကန်ေတာ် ကိက်တာ မကိ
က်တာ၊ ကန်ေတာ် လက်ခံတာ လက်မခံတာှင့် မဆိုင်ဘူး။ သူစာအုပ်
ကို ဘာသာြပန်ရင် သူ အေပမှာ ကန်ေတာ် အတတ်ိုင်ဆုံး သစာရှိရမ
ယ်။ အကျဉ်းချပ်တာကေတာ့ တစ်မျိးေပါ့။ သူစာအုပ်ကိုလဲ ဘာသာြပန်
ေသး၊ ကိုယ်ထည့်ချင်တာ ေလာက်ထည့်၊ ကိုယ်ြဖတ်ချင်တာေတွ ေလာ
က်ြဖတ်၊ ကိုယ်ကိက်တာထား မကိက်တာပယ် ေလာက်လုပ်ေနရင် သူ
ကို ေစာ်ကားရာေရာက်တယ်၊ မလုပ်ေကာင်းဘူး။

မသန တင
*****

၁

ကန်ေတာ့် အြဖစ်အပျက်ကို နားေထာင်ချင်သလား။ နားေထာင်ချင်
တယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ် ဘယ်မှာ ေမွးတယ်၊ ကန်ေတာ် ငယ်ငယ်က ဘ
ယ်လို၊ ကန်ေတာ့်ကို မေမွးခင် ကန်ေတာ့် မိဘေတွက ဘာလုပ်တယ်၊
ပီးေတာ့ ကန်ေတာ် ငယ်ငယ်က ေဒးဗစ်ေကာ်ပါးဖီးလို ဆင်းဆင်းရဲရဲ
ေနခဲ့ရတယ်

ဆိုတာေတွကို

ခင်ဗျားကေတာ့

နားေထာင်ချင်မလား

မေြပာတတ်ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အမှန်ေြပာရရင်ေတာ့ ဒါေတွကို ကန်ေတာ် သိ
ပ်မေြပာချင်ပါဘူး။ ဘာြဖစ်လို လဲ ဆိုေတာ့ ဒါေတွကို ေြပာရတာ ကန်
ေတာ် ငီးေငွတယ်။ ဒါက ပထမ အချက်။ ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ က
န်ေတာ့် မိဘေတွရဲ ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာေတွကို ေြပာရရင် သူတို ှစ်
ေယာက်စလုံး ေသွးတက်ပီး ဦးေှာက်ေသွးေကာ ှစ်ခါစီေလာက် ြပတ်
ကုန်ကမှာ ေသချာတယ်။ ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာေတွကို ေြပာတာ သူတို
က မကိက်ကဘူးေလ။ အထူးသြဖင့် အေဖက ပိုဆိုးတယ်။ သူတို ှစ်
ေယာက်စလုံး စင်းလုံးေချာချည်းပဲလို ကန်ေတာ် မေြပာချင်ပါဘူး။ ဒါေပ
မဲ့ ကန်ေတာ့် မိဘေတွက နည်းနည်းေတာ့ အကဲဆတ်တယ်။
ခု ခင်ဗျားတို ကို ကန်ေတာ့် အတပတိ တစ်ခုလုံးကို ေြပာြပမှာ မဟု
တ်ပါဘူး။ ပီးခဲ့တဲ့ နာတာလူးပွဲေတာ် တစ်ဝိုက်ေလာက်က ကန်ေတာ်
ေတွခဲ့တဲ့ ူးှမ်းှမ်း အေတွအကံကေလး တစ်ခုကို ေြပာြပမလို ပါ။
ကန်ေတာ် ဘယ်ေလာက် ခံလိုက်ရတယ်၊ ခု အေြခအေနမျိးကို ေရာက်

လာတယ်ဆိုတဲ့ အေကာင်းကေလးပါ။ ဒီအေကာင်း ဒီဘီကိုလဲ ကန်
ေတာ် ေြပာပီးပါပီ။ ဒီဘီ ဆိုတာက တြခား မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်ေတာ့်
အစ်ကိုပါ။ သူက ေဟာ လီဝုဒ်မှာ ။ ခု ကန်ေတာ် ေြပာေနတဲ့ ေနရာှင့်
ဆိုရင် သိပ်မေဝးဘူး။ စေနတို တနဂေွတို ဆိုရင် ကန်ေတာ့်ဆီကို အမဲ
ပဲ လာေလ့ ရှိတယ်။ ေနာက်လေလာက် ကန်ေတာ် အိမ်ကို ြပန်ြဖစ်ရင်
သူပဲ သူကားနဲ လိုက်ပိုေပးမယ်လို ေြပာထားတယ်။ သူမှာ ေယဂွာ ကား
တစ်စင်း ရှိတာကိုး။ ေယဂွာ ကားေလးက ေတာ် ေတာ် ေကာင်းတဲ့ အဂ
လိပ်ကားေလးဗျ။ တစ်နာရီ မိုင်ှစ်ရာေလာက် ေမာင်းလို ရတယ်။ သူ ဝ
ယ်တုန်းက

ေဒလာ

ေလးေထာင်ေလာက်

ကျတယ်။

ခုေတာ့

ဟန်ကျေနပီ ဆိုပါေတာ့။ ဟိုတုန်းကေတာ့ သူက စာေရးဆရာဗျ။ ဝတ
တို ေလးေတွ ဘာေလးေတွ ေရးတယ်။ "လိဝှက်ေသာ ေရငါးကေလးှ
င့် ဝတ တိုများ " ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ေတာင် ထုတ်ခဲ့ေသးတယ်။ တ
ကယ်ကေတာ့ ခင်ဗျား သူနာမည်ကို မကားဖူးဘူး မဟုတ်လား။ သူ ဝ
တတို ေပါင်းချပ်ထဲမှာ ကန်ေတာ် အကိက်ဆုံးကေတာ့ "လိဝှက်ေသာ
ေရငါး" ဆိုတဲ့ ဝတကေလးကို အကိက်ဆုံးပဲ။ ေကာင်ေလး တစ်ေယာ
က်ဟာ သူရဲ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ပိုက်ဆံေလးှင့် ေရငါးေလး တစ်ေကာင် ဝယ်
ထားတယ်။ သူ ငါးေလးကို ှေြမာလွန်းလို စုံမက်လွန်းလို ဘယ်သူကိုမှ
ကည့်ခွင့်မေပးဘူး။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ ေတာ်ေတာ် ကိက်တယ်ဗျာ။ ခု
ေတာ့ ဝတေတွဘာေတွ မေရးေတာ့ပါဘူး။ ေဟာလီဝုဒ်မှာ ုပ်ရှင်သ
မား ြဖစ်ေနပီ။ အဲ ကန်ေတာ်ကလဲ ုပ်ရှင်တို ုပ်ရှင်သမားတို ဆိုရင် အ
လွန်မုန်း။

ကန်ေတာ့် အြဖစ်အပျက်ကို ကန်ေတာ် ပင်ေဆ အထက်တန်းေကျာ
င်းက ထွက်လာတဲ့ ေနရာက စေြပာမယ်။ ပင်ေဆ အထက်တန်းေကျာင်း

ဆိုတာက ပင်ေဆေဗးနီးယားနယ် ေအဂွားစ်ေတာင်းမှာ ရှိတဲ့ ေကျာင်း
တစ်ေကျာင်းပါ။ ဒီေကျာင်းနာမည်ကို ခင်ဗျားတို လဲ ကားဖူးချင် ကား
ဖူးကမှာ ပါ။ အဲဒီေကျာင်း ေကာ်ြငာေတွကို ေတွလဲ ေတွဖူးမှာ ေပါ့။ မ
ဂဇင်းေတွထဲမှာ ေကာ်ြငာလိုက်တာ ကလဲ အေမရိကန်မှာ ရှိတဲ့ မဂဇင်း
တိုင်းမှာ လိုလို သူ ေကာ်ြငာေတွချည်းပဲ။ ေဟာ့ေရှာ့ ေကျာင်းသားေလး
တစ်ေယာက် ြမင်းစီးပီး ြခံစည်းိုးကို ခုန်ေနတဲ့ ပုံှင့်ေလ။ သူေကာ်ြငာ
ပုံက စာသင်ေကျာင်း ေကာ်ြငာှင့် မတူဘဲ ပိုလို အိုက် သင်တန်းေကျာ
င်း ေကာ်ြငာှင့် တူေနတယ်။ စာသင်ေကျာင်းဆိုရင်လဲ ဒီေကျာင်းမှာ အ
ချိန်ရှိသေရွ ပိုလိုပဲ ိုက်ေနကသလားလို ေတာင် ထင်ကမလား မသိ
ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ် ေနခဲ့တဲ့ အတွင်းမှာ ေတာ့ ေကျာင်းနားမှာ ပိုလို
ိုက်ဖို မေြပာှင့်၊ ြမင်းဆိုလို တစ်ေကာင်တစ်မီးမှ မြမင်ခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒီ
ြမင်းစီးေနတဲ့ ေကာင်ေလးရဲ ဓာတ်ပုံေအာက်မှာ "၁၈၈၈ ခုှစ်မှ စ၍ က
န်ပ်တို ေကျာင်းသည် လူေတာ် လူေကာင်းများ ာဏ်ေကာင်းသူများကို
ေမွးထုတ်ေပးခဲ့သည် " လို ေရးထားတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေကာ်ြငာဆိုတာ
ေကျာ်ေအာင် ညာတဲ့ သေဘာပါ။ ဒီြပင်ေကျာင်းေတွှင့် ဘာမှ မထူးပါ
ဘူး။ သူတို ေကျာင်းက ထွက်တဲ့ လူေတာ် လူေကာင်းတို ာဏ်ေကာင်း
သူ ဆိုလို လဲ သိပ် မေတွရပါဘူး။ အဲ တစ်ေယာက် ှစ်ေယာက်ေတာ့ ရှိ
ချင် ရှိမှာ ေပါ့။ ဒါေလာက်ေတာ့ ဘာေြပာေလာက်လို လဲ။ သူတို ေကျာင်း
မေရာက်လို တြခား ေကျာင်းကို ေရာက် သွားရင်လဲ ေတာ်တဲ့ လူက
ေတာ်မှာ ပဲ။
အဲဒီေနက စေနေန။ ဆက်ဇုံေကျာင်းှင့် ေဘာလုံးပွဲ ရှိတယ်။ ပင်
ေဆး ေကျာင်း တစ်ဝိုက်မှာ ေတာ့ ဆက်ဇုံေကျာင်းှင့် ကန်တဲ့ ေဘာလုံး
ပွဲဟာ တကယ့် ပွဲကီး ပွဲေကာင်းေပါ့။ ပီးေတာ့ ပွဲက ဒီှစ်အဖို ေနာက်
ဆုံးပွဲ။ ကွင်းပိတ်ပွဲ။ ဒီေတာ့ ပင်ေဆေကျာင်းကများ မိုင်ရင် ေကျာင်းအု

ပ်ကီးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်များ ေသမလားမသိဘူး။ ကန်ေတာ် မှ
တ်မိေသးတယ်၊ အဲဒီေန ညေန သုံးနာရီေလာက်မှာ ကန်ေတာ်က ေသာ်
ဇင်ေတာင်ကုန်းေပမှာ ရပ်ေနတယ်။ ေသာ်ဇင်ေတာင်ကုန်း ဆိုတာ ြပည်
တွင်းစစ်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ အေြမာက်ကီး ြပထားတဲ့ ေနရာရဲ ဒီဘက်က
ကမူကေလးရယ်။ အဲဒီ ကုန်းေလးေပက စီးကည့်ရင် ှစ်သင်းလုံးကို
ေကာင်းေကာင်း ြမင်ရတယ်။ ှစ်သင်းစလုံးက လူေတွ ေဘာလုံး အပိုအ
ယူ လုပ်တာတို ဘာတို ကိုလဲ ေသေသချာချာ ြမင်ရတယ်။ ဒါေကာင့် က
န်ေတာ် ဒီကုန်းေလးေပက တက်ကည့်တာ။ ဂရင်း စတင်းဘက်ကို
ေတာ့ ေကာင်းေကာင်း မြမင်ရဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဘက်က ေအာ်ဟစ် အား
ေပးသံေတွ၊ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ေြပာဆို ေနသံေတွကိုေတာ့ ကားေန
ရတယ်။ ပင်ေဆေကျာင်းဘက်က အားေပးေနကတာေလ။
ကန်ေတာ်ကလွဲရင် ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းလုံး အဲဒီ ဘ
က်မ ှာ ေရာက်ေနတာကိုး။ ဆက်ဇုံ ေကျာင်းဘက်ကေတာ့ သိပ်အားေပး
သံ မကားရဘူး။ ဘယ်ကားရမလဲေလ။ သူတို အသင်းခမျာ တစ်ရပ်တ
စ်ေကျးက

လာကန်ရတာ

ြဖစ်ေလေတာ့

လူများများ

ေခမလာိုင်ဘူးေပါ့။
ေကျာင်းေဘာလုံးပွဲေတွ ထုံးစံမှာ မိန်းကေလးေတွ များများ စားစား
လာေလ့မရှိဘူး။ တန်းကီး ေကျာင်းသားကီးေတွကိုသာ မိန်းကေလး
ေတွကို ေခခွင့်ြပတယ်။ ေကာင်းတာ မေကာင်းတာေတာ့ ကန်ေတာ် မ
သိဘူးဗျာ။ မိန်းကေလး မေခရဘူး ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းကိုေတာ့ ကန်
ေတာ် မကိက်ဘူး။ ပျင်းစရာကီး။ ကိုယ့်နားတစ်ဝိုက်မှာ ေကာင်မေလး
ေတွ ြမင်ရရင် အိပ်ချင်ေြပတာေပါ့။ အပျင်းေြပတာေပါ့။ သူတို ဘာသာ
လက်ေမာင်းကဝဲကိုပဲ ကုတ်ေနေန၊ တစ်ဦးဦးှပ်ညစ်ချင် ညစ်ေနေပ့ေစ၊
တခစ်ခစ်ှင့် ကြမင်းေကာထချင်လဲ ထေနကေပ့ေစ၊ အေရးမကီးပါ

ဘူး။ အဲ ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းေဘာပွဲေတွကို ဆယ်လ်မာေတာ့ မကာခ
ဏ လာတတ်ရဲ ။ ဆယ်လ်မာ ဆိုတာ ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းက ေကျာင်း
အုပ်ကီး သမီးခင်ဗျ။ ကန်ေတာ့်ထက် ကီးတယ်။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ြဖစ်
ေလာက်ေအာင်ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ုပ်ကေလးကေတာ့ သိပ်မ
ဆိုးဘူး။ တစ်ခါမှာ ကန်ေတာ်ှင့်သူ မိထဲမှာ ဘတ်စ်ကား စီးလာရင်း
ထိုင်ခုံချင်း ကပ်လျက်သား သွားကျတာှင့် စကားနည်းနည်းပါးပါး
ေြပာဖူးတယ်။ ကန်ေတာ် သူကို သေဘာ ကျသွားတယ်။ ှာေခါင်းေတာ့
နည်းနည်းကီးတယ်။ လက်သည်းေတွကလဲ ကိုက်ထားလိုက်တာ အကု
န်အပဲ့ှင့် အရွဲချည်းပဲ။ ပီးေတာ့ သူ ကိုယ်ေပမှာ လဲ အတုေတွ အခုအခံ
ေတွလဲ လုပ်ထားလိုက်ေသးတယ်။ သူကိုကည့်ပီး စိတ်ထဲမှာ သနားသ
လိုလိုေတာင် ြဖစ်မိတယ်။ ကန်ေတာ် သူကို သေဘာကျတာက သူ အေဖ
က ေကျာင်းအုပ်ကီးေပမယ့် စခန်း မကီးဘူး။ ေဖာ်ေဖာ်ေရွေရွ ရှိတယ်။
အဲဒါကို သေဘာကျတာ။ သူအေဖ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဟိတ်ဟန်များ
တာတို ဘာတို ကိုလဲ သူ သိပုံရတယ်။
သူများ

ေတွလို

ကွင်းထဲဆင်းပီး

မကည့်ဘဲ

ေသာ်ဇင်ေတာင်ကုန်းေပက ကည့်တာက အေကာင်း ရှိတယ်။ ကန်
ေတာ်က လှံသိုင်းအဖွဲှင့် နယူးေရာ့က ြပန်လာတာ။ ကန်ေတာ်က အဲဒီ
လှံသိုင်းအဖွဲ ကို ေခါင်းေဆာင် သွားရတာေလ။ ဘယ်ဆိုးလို တုံး။ အ
ေကာင်ကီးေပါ့။ ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းက မက်ဘာနီေကျာင်းှင့် လှံသို
င်း ပိင်ကစားဖို အဲဒီေန မနက်ပိုင်း နယူးေရာ့ကို လာခဲ့ကတယ်။ ဒါေပ
မဲ့ မကစားြဖစ်ဘူး ခင်ဗျ။ ြဖစ်ပုံက ဒီလိုေလ။ နယူးေရာ့ကို ေရာက်ေတာ့
ကန်ေတာ်က အားကစား ပစည်းေတွကို ေြမေအာက်ဘူတာထဲမှာ ခဏ
ချထားပီး နံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့ နယူးေရာ့ ေြမပုံကီးကို သွားကည့်တယ်။
ေြမေအာက်ဘူတာုံ ေြမပုံကီးကို ကည့်ရတဲ့ အေကာင်းက ကန်ေတာ်

တို တစ်ေတွ ဘယ်ေနရာ ဆင်းပီး ဘယ်အေပါက်က ထွက်ရမယ် ဆို
တာ ဒါမှ သိမှာ ကိုး။ ြပန်လာေတာ့ ပစည်းေတွ မရှိေတာ့ဘူး ခင်ဗျ။ လစ်
သွားပီ။ ကန်ေတာ့် အြပစ် မဟုတ်ဘူး ေလ။ ေြမပုံကည့်မှ ကန်ေတာ်တို
တစ်ေတွ ဘယ်ေရာက်မယ်။ ဘယ်ဘူတာ အေပါက်က ထွက်ရမယ်ဆို
တာ သိမှာ ကိုး။ ဒါှင့် ကန်ေတာ်တို အသင်း မကစားြဖစ်ေတာ့ဘဲ ြပန်
လာခဲ့ကရတာ။ အမှန်က ကန်ေတာ်တို တစ်ေတွ ညစာ စားချိန်ေလာက်
မှ ြပန်ေရာက်ရမှာ ။ ခုေတာ့ ေနလယ် နာရီြပန် ှစ်ချက်ေလာက်မှာ ြပန်
လာခဲ့ရတယ်။ အြပန်ကျေတာ့ ကစားမယ့်ေကာင်ေတွက စိတ်ဆိုးလို ရ
ထားေပမှာ ကန်ေတာ့်ကို စကားတစ်လုံးမှ မေြပာကဘူး။ ေတာ်ေတာ်
ေတာ့ ရယ်ရတယ်။
ကွင်းထဲကို သွားပီး မကည့်တဲ့ ေနာက်အေကာင်း တစ်ခုက ကန်
ေတာ့် သမိုင်းဆရာ စပင်ဆာကို သွားှတ်ဆက်ရဦးမှာ မို အထဲကို မဝင်
ေတာ့တာ။ ဆရာ စပင်ဆာက တုပ်ေကွးေကွးပီး အိပ်ရာထဲ လဲေနတယ်
။

နာတာလူးပွဲေတာ်

ေကျာင်းပိတ်ချိန်အထိ

ဆရာှင့်

ကန်ေတာ်

ြပန်ေတွရေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ကန်ေတာ် အိမ်ြပန်ရင် သူဆီကို ခဏ
လာခဲ့ဦးလို ဆရာက မှာ ထားတယ်ေလ။ တကယ်ေတာ့ ကန်ေတာ် ဒီ
တစ်ခါ အိမ်ြပန်ရင် ပင်ေဆေကျာင်းကိုလဲ ြပန် ေရာက်ေတာ့မှာ မဟုတ်
ဘူး ။။
ေသာ် ေမ့ေနလို ၊ ဒီအေကာင်းကို ေြပာရဦးမယ်။ ေကျာင်းအာဏာပို
င် ေတွက ကန်ေတာ့်ကို ေကျာင်းက ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် ခင်ဗျ။ နာတာ
လူး ေကျာင်းပိတ်ရက် ပီးရင်လဲ ဒီေကျာင်းကို ကန်ေတာ် ြပန်လာစရာ
အေကာင်း မရှိေတာ့ဘူး။ ေြခာက်လပတ် စာေမးပွဲမှာ ကန်ေတာ် ေလး
ဘာသာ ကျတယ်။ ဒီေတာ့ ေကျာင်းအာဏာပိုင်ေတွက သူတို ှင့်လာ
ေတွဖို ကန်ေတာ့်ကို ိုတစ် ထုတ်ထားတယ်။ အထူးသြဖင့် ေြခာက်လပ

တ်အပီးမှာ ကန်ေတာ် မိဘေတွက ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့် လာပီး မေဆွး
ေွးခင်မှာ ကန်ေတာ်လဲ လိုက် လာပီး ဆရာကီးှင့် ေတွရမယ်တဲ့ ။ ဒါ
ေပမဲ့ ကန်ေတာ် သွားမေတွြဖစ်ဘူး။ ဒါှင့် ကန်ေတာ့်ကို ေကျာင်းက ထု
တ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ပင်ေဆေကျာင်းမှာ ဒီလိုပဲ စာေမးပွဲကျတဲ့ ေကျာင်း
သားေတွကို မကာခဏ ထုတ်ပစ်တတ်တယ်။ သူ ေကျာင်းက ေအာင်ချ
က်ကို ေတာ်ေတာ် ဂုစိုက်တယ်။ ဂုစိုက်တဲ့ အတိုင်း ေအာင်ချက်လဲ
ေတာ်ေတာ်ေလး ေကာင်းပါတယ်။
ရာသီက ဒီဇင်ဘာလကီးရယ်။ ေတာ်ေတာ်ေလး ေအးေနပီ။ ေအးလို
က်သမှ ကန်ေတာ်တို အရပ်စကားှင့် ေြပာရရင် စုန်းမရဲ ိုသီးေခါင်း
ကျေနတာပဲ ခင်ဗျ။ ေတာင်ကုန်းေပမှာ ဆိုေတာ့ ဘာေြပာေကာင်းမလဲ။
ေလက တဟူးဟူးှင့် ေအးလိုက်တာ မေြပာပါှင့်ေတာ့။ ကန်ေတာ့်မှာ
ေြပာင်းြပန်လှန်ဝတ်လို ရတဲ့ ကုတ်အကျေလး တစ်ထည်ပဲ ပါလာတယ်။
လက်အိတ်တို ဘာတို လဲ မပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ေလာက်တုန်းက
ေကျာင်းေဆာင်က ကန်ေတာ့်အခန်းထဲမှာ သူခိုးခိုးခံ လိုက်ရတယ်ေလ။
ကုလားအုတ်ေမွး

ကုတ်အကျှင့်

ကုတ်အကျထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့

သိုးေမွးလက်အိတ်ေလးပါ အဆစ်ပါသွားတယ်။ ပင်ေဆေကျာင်းမှာ ဒီ
လို အလစ်သမားကလဲ သိပ်ေပါတာပဲ ခင်ဗျ။ အများအားြဖင့် ေကးရတ
တ် သားသမီးေတွ လာကတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အလစ်သမား ေတာ်ေတာ်
ေပါတယ်။ ကန်ေတာ့်အထင် ေြပာရရင်ေတာ့ လူကုံထံသားေတွ ပိုက်ဆံ
ရှိ သားသမီးေတွ စရိတ်စကကီးတဲ့ ေကျာင်းြဖစ်ေလေလ အလစ်သမား
ေပါေလေလလို ထင်တာပဲ။ တကယ်ေြပာတာ။ ဒါှင့် ကန်ေတာ်လဲ
အေြမာက်ကီးနားမှာ ရပ်ရင်း ေဘာလုံးပွဲကို လှမ်းကည့်ေနတယ်။ ေအး
လိုက်တာေတာ့ မေြပာပါှင့်ေတာ့။ ေချးချမ်းတယ်ဆိုတာ ဒါမျိးပဲ ထင်
တာပဲ။ ကည့်လို သာ ကည့်ေနရတယ်၊ သိပ်လဲ စိတ်မပါပါဘူး။ ကန်

ေတာ့် စိတ်ထဲမှာ ငါ ဒီေကျာင်းက ထွက်ရေတာ့မှာ ပါလား ဆိုတဲ့ စိတ်
ေပလာေအာင် ှလုံးသွင်းဖို ကိးစားကည့်တယ်။ အရင်ကေတာ့ ကန်
ေတာ် ေကျာင်းေတွက ထွက်ရပ်ရွာေတွက ထွက်လို သာ ထွက်ခဲ့ရတယ်၊
ကိုယ်ထွက်လာခဲ့တာကို ဘာမှ သတိ မြပမိခဲ့ဘူး။ ထွက်ဆိုလို သာ ထွ
က်လာရတယ်၊ တစ်ခါတေလမှာ ထွက်လာမှန်းေတာင် မသိလိုက်ဘူး။
ကန်ေတာ် ဒါမျိးမြဖစ်ချင်ဘူးေလ။ ေနရာ တစ်ခုကို ကိုယ်က စွန်ခွာရ
ေတာ့မယ်ဆိုရင် ေသာ် ဒီေနရာကေလးကို ငါ စွန်ခွာသွားရေတာ့မှာ ပါ
လားဆိုတဲ့ အသိကေလး ခံစားချက်ကေလး ေပချင်တယ်။ ဝမ်းနည်း ချ
င် နည်းေပါ့၊ စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ချင်လဲ ြဖစ်ေပါ့၊ ကိစမရှိပါဘူး။ ဘယ်လို
မှ ခံစားချက်မရှိဘဲ ထွက်လာတာှင့် စာရင် သူက ေတာ်ေသးတာေပါ့
ေလ။
ကန်ေတာ် ကံေကာင်းတယ်။ ဒီေကျာင်းက ထွက်ရမယ်ဆိုေတာ့ က
န်ေတာ့်မှာ လွမ်းစရာ အမှတ်ရစရာကေလး တစ်ခုကို ကန်ေတာ် ချက်ချ
င်း သတိရလာတယ်။ မှစ်က ဒီအချိန် မတိုင်ခင် ေအာက်တိုဘာလ
ေလာက်မ ှာ ေပါ့။ ေကျာင်းစာသင်ခန်းေရှက ကွင်းြပင်မှာ ကန်ေတာ်ရ
ယ် ေရာဗတ်ရယ် ေပါရယ် သုံးေယာက် ေဘာလုံး ကန်ေနကတယ်။ ှစ်
ေယာက်စလုံး ေပါင်းလို သင်းလို ေကာင်းပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ေရာဗ
တ်က ပိုပီး ေပါင်းလို ေကာင်းတယ်။ ညစာ မစားခင် ကေလးမှာ ေပါ့။
ေတာ်ေတာ်ေလး ေမှာင်စ ြပေနပီ။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်တို သုံးေယာက်လဲ
ေဘာလုံးကန် ေကာင်းေကာင်း ှင့် ဆက်ကန်ေနကတယ်။ ကန်ရင်းှင့်
ေမှာင်သည် ထက် ေမှာင် လာပီ။ ေမှာင်သမှ တစ်ခါတေလ ေဘာလုံးကို
ေတာင် ေကာင်းေကာင်း မြမင်ရေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်တို ဆက်
ကစားမဲ ကစားေနကတယ်။ ဒီတုန်းမှာ ကန်ေတာ်တို ကို ဇီဝေဗဒသင်
တဲ့ ဆရာ ဖန်စီဟာ စာသင်ခန်း ြပတင်းေပါက်က ထွက်ကည့်ပီး အ

ေဆာင်ြပန်ကဖို ေြပာတယ်။ ခဏေနရင် ညစာ ေခါင်းေလာင်း တီးမယ်
တဲ့ ။ မိုးချပ်လှပီတဲ့ ။ ဒါှင့် ကန်ေတာ်တို သုံးေယာက် ကစားတာကို ရ
ပ်လိုက်ကရတယ်။ ဒီေတာ့ ကန်ေတာ့်မှာ ဒီလို အမှတ်ထင်ထင် ကိစ
ေလးေတွ တသစရာ လွမ်းစရာ ကိစေလးေတွကို ြပန်ြပန်ပီး သတိရလာ
ရင် ှတ်ဆက် လိုက်ရတဲ့ အခါ စိတ်ပါလက်ပါ ရှိတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဘာ
လွမ်းစရာမှ မရှိဘဲ ခွဲခွာခါနီး ှတ်ဆက်ရတာဟာ ေတာ်ေတာ် စိတ်ပျက်
စရာ ေကာင်းတယ်။ သိပ်ပီး ဝတ်ေကျတမ်းကျ ိုင်လွန်းတယ်။ ေလာက
ဝတ် သက်သက် ြဖစ်ေန တယ်။ ဒါှင့် ကန်ေတာ်လဲ ဒီအြဖစ်အပျက်က
ေလးကို သတိရတာှင့် တစ်ပိင်နက် ေဘာလုံးပွဲကို ဆက်မကည့်ေတာ့
ဘဲ သမိုင်းဆရာ ဆရာစပင်ဆာအိမ်ဘက်ကို ေြပးလာခဲ့တယ်။ ဆရာစပ
င်ဆာက ေကျာင်းပရိဝုဏ်ထဲမှာ မေနဘူး။ အြပင်ဘက် အန်ေထာ်နီဝိန်း
လမ်းမှာ ေနတယ်။
ဆရာ့ အိမ်ဝင်းေပါက်ဝ အထိ ကန်ေတာ် ေြပးလာခဲ့တယ်။ အနား
ေရာက်ေတာ့မှ အေမာေြဖ ရတယ်။ ကန်ေတာ်က သက်လုံ သိပ်ေကာင်း
တဲ့ ေကာင် မဟုတ်ဘူး ။ ဘယ် ေကာင်းပါ့မလဲ။ ကန်ေတာ်က ေဆးလိပ်
ေသာက်တာကိုး။ အေဖတို အေမတို က ကန်ေတာ် ေဆးလိပ်ြပတ်ေအာ
င် လုပ်ကပါ ေသးရဲ ။ ဒါေပမဲ့ မြပတ်ပါဘူး။ ေနာက်တစ်ချက်က ကန်
ေတာ်ဟာ မှစ်ကထက် ေြခာက်လက်မခွဲေလာက် ပိုပီး အရပ်ထွက်လာ
တယ်။ ေဆးလိပ်ေသာက်တဲ့ အတွက် ကန်ေတာ့်မှာ တီဘီလိုလို ဘာလို
လို ြဖစ်တယ်။ အံမယ်ေလး၊ ေသွးစစ်ရ ဓာတ်မှန်ိုက်ရှင့် လုပ်လိုက်ရ
တာ ဖတ်ဖတ်ကို ေမာေနတာပဲ။ ေတာ်ပါေသးရဲ ။ ဘာမှ မေတွရဘူး။
ေကျာင်း ပရိဝုဏ်ဝင်းဝမှာ တစ်ေအာင့်ေလာက် အေမာေြဖပီး လမ်း
အတိုင်း ကန်ေတာ် ေြပးလာခဲ့တယ်။ ေအးလိုက်တာကလဲ မေြပာပါှင့်
ေတာ့။ ဘာြဖစ်လို ဒီေလာက် အေရးတကီး ေြပးေနရသလဲ ဆိုတာေတာ့

ကန်ေတာ် မသိဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ေြပးချင်ချင် ရှိတာှင့်ကို ေြပးလာခဲ့တာ
ပဲ။ လမ်းတစ်ဖက်ကို ြဖတ်ကူးလိုက်ေတာ့ ကန်ေတာ့် စိတ်ထဲမှာ ကန်
ေတာ်ဟာ ေပျာက်သွားမလားလို ထင်လိုက်ရတယ်။ ေမှာင်ကလဲ ေမှာင်၊
ေအးကလဲ ေအးေတာ့ ကန်ေတာ်ဟာ ေလာကကီးထဲက ေပျာက်သွားမ
လားလို ေတာင် စိတ်ထဲမှာ ထင်လိုက်မိတယ်။
ဆရာ့အိမ်ေရာက်ေတာ့ ကန်ေတာ် တံခါးေခါင်းေလာင်းကို ခပ်တင်း
တင်းေလး ဖိလိုက်တယ်။ ကန်ေတာ့် တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ေရခဲမတတ် ေအး
စက်ေနပီေလ။ နားရွက်ေတွက ထုံကျဉ်ပီး လက်ေချာင်းေလးေတွ ဆို
တာလဲ ေတာင့်တင်းေနပီ။ ေကာင်းေကာင်း ေတာင် ေကွးလို မရချင်
ေတာ့ဘူး။ ကဲပါဗျာ တံခါးြမန်ြမန် ဖွင့်ေပးကစမ်းပါလို ကန်ေတာ့်စိတ်
ထဲက လှမ်းေအာ်မိတယ်။ ေနာက်ဆုံးေတာ့ ဆရာကေတာ် ထွက်လာတ
ယ်။ သူတို အိမ်မှာ အိမ်ေဖာ်တို ၊ ဘာတို မရှိဘူးေလ။ ဧည့်သည် ေစာင်သ
ည် လာလို တံခါးဖွင့်ေပးရင် သူတို ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ေပးကတာချည်းပဲ။ အိ
မ်ေဖာ်

မရှိတာလဲ

မေြပာှင့်၊

သူတို

မှာ ကွယ်ပိုးကွယ်ဝလဲ

မဟုတ်ဘဲကိုး။
"ဟို ဟိုလ်ဒင်လား၊ ေပမှ ေပလာေသးသကိုး၊ လာလာ အြပင်မှာ
ေအးလှေရာေပါ့" လို ကန်ေတာ့်ကို လှမ်းေခတယ်။
ဆရာကေတာ်ဟာ ကန်ေတာ့်ကို ေတွရေတာ့ ဝမ်းသာေနတယ်။ ဆ
ရာ ကေတာ်က ကန်ေတာ့်ကို ချစ်တာကိုး။ ေအးေလ ဒါက ကန်ေတာ့် အ
ထင်ေပါ့။
ကန်ေတာ်လဲ အိမ်ထဲကို ခပ်သုတ်သုတ် ဝင်လိုက်တယ်။
"ဆရာကေတာ် ေနေကာင်းတယ် မဟုတ်လား၊ ဆရာေကာ ေနေကာ
င်းတယ်ေနာ်" လို ကန်ေတာ်က ေမးလိုက်တယ်။

"လာ လာ နင့် အကျကို ငါ့ခတ်ေပး" လို ေြပာတယ်။ ဆရာကေတာ်
က ဆရာ ေနေကာင်းရဲ လားလို ကန်ေတာ့် အေမးကို ကားဟန်မတူဘူး
။

ဟုတ်သားပဲ။

ဆရာကေတာ်က

နည်းနည်း

နားေလးတာကိုး။

ဘယ်ကားမလဲ။
အိမ်ေရှအဝင်က အကျချိတ်တဲ့ အခန်းကေလးထဲမှာ ကန်ေတာ့် ကု
တ် အကျကို သွားချိတ်တယ်။ ကန်ေတာ်က ေခါင်းေပမှာ တင်ေနတဲ့
ှင်းပွင့်ေတွကို လက်ှင့် သပ်ချလိုက်တယ်။ ကန်ေတာ်က ခူးကက်
ေခတဲ့

သေဘာသား

ဆံပင်တိုတိုေလး

ထားေတာ့

ဘယ်ေတာ့မှ

ေခါင်းဖီးတယ် မရှိလှဘူး။ သူ ကားေအာင် ဆိုပီး ကန်ေတာ်က ေလသံ
ကျယ်ကျယ်ှင့် "ဆရာကေတာ် ေနေကာင်းတယ် မဟုတ်လား"

သူက တံခါးကို ြပန်ပိတ်ရင်း
"ြပန်ေကာင်းတာ မကာေသးဘူးကွဲ၊ မင်းေကာ ဘယ်လိုလဲ"
သူ ေမးပုံက တစ်မျိးပဲ။ ကန်ေတာ် ေကျာင်းထုတ်ခံရတာကို ဆရာ
ေြပာြပလို သိေနတဲ့ ပုံမျိး။
"ေကာင်းပါတယ်၊ ဆရာေကာ တုပ်ေကွး ေကွးတုန်းပဲလား"
"ခုေတာ့ ေပျာက်သွားပါပီကွယ်။ မင်းကို ကည့်ရတာ . . ကဲ . . ကဲ မ
င်း ဆရာဆီ သွားလိုက်ဦး၊ အခန်းထဲမှာ ရှိေလရဲ "
***

၂

ဆရာတို လင်မယားက ကိုယ့်အခန်းှင့်ကိုယ် ေနကတယ်။ ှစ်
ေယာက်စလုံး ၇ဝ နား ကပ်ေနကပီ ထင်တယ်။ ေကျာ်ေတာင် ေကျာ်ပီ
လား မဆိုိုင်ဘူး။ ဆရာတို လင်မယားကို ကည့်ရတာ ေတာ်ေတာ် အ
သည်းယားဖို ေကာင်းတယ်။ ကန်ေတာ် အသည်းယားတယ် ဆိုတာ ဒီ
လိုပါ။ ကန်ေတာ်က ဆရာ့ကို အထင်ကီးတယ်၊ ေလးစားတယ်။ ဒီ အသ
က် အရွယ်ကီးအထိ ဘာြဖစ်လို များ ေကျာင်းဆရာ လုပ်ေနေသးလဲဆို
တာ ကန်ေတာ် နားမလည်ိုင်ဘူး။ ဆရာ့ကိုကည့်ေတာ့ ခါးက ေတာ်
ေတာ်ကို ကိုင်းေနပီ။ ေကျာင်းမှာ စာသင်ရင်း ေြမြဖတို ၊ ဘာတို လွတ်
ကျသွားရင်

ေတာ်ေတာ်ှင့်

ကုန်းေကာက်လို

ေတာင်

မရဘူး။

ေရှတန်းမှာ ထိုင်ေနတဲ့ ေကျာင်းသား တစ်ေယာက်ေယာက်က ထပီး
ေကာက်ေပး ရတာချည်းပဲ။ အမှန်ကေတာ့ ဆရာ့ကို အထင်ကီးေလး
စားလို ကန်ေတာ်က ဒီလို ထင်ေနတာပါ။ တကယ်ေတာ့ ဆရာလဲ လူပါ
ပဲ။ ကွားချင် ဝါချင်တာ ကေလးေတွ ရှိမှာ ေပါ့။ ဥပမာ ဆရာ ကွားတာ
ကေလးတစ်ခုကို ကန်ေတာ် ေြပာရဦးမယ်။ တစ်ခါတုန်းက ဆရာက က
န်ေတာ်တို ေကျာင်းသားတစ်သိုက်ကို ေချာကလက် ကျိပီး ေကးတယ်။
ကန်ေတာ်တို ေချာကလက် စားေနတုန်းမှာ ဆရာက သူ ဝယ်လာတဲ့ နာ
ဗာဂျိ ေစာင်ကီးကို ထုတ်ြပတယ်။ သူှင့် ဆရာကေတာ် အိိယ လူနီ
တစ်ေယာက်ဆီက ဝယ်လာတာတဲ့ ။ အမှန်ကေတာ့ သူေစာင်က ဒီေလာ

က်ေကာင်းတဲ့ ေစာင်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ မေနိုင်ဘူး။ သူ ဝ
ယ်လာတာကို ထုတ်ြပပီး ကွားြဖစ်ေအာင် ကားလိုက်ေသးတယ်။ အသ
က်ကီး လာပီ ဆိုရင် ဘယ်သူ ြဖစ်ြဖစ် ဘာမဟုတ်တာေလးေတွကို
ကီးကီးကျယ်ကျယ် လုပ်ချင် လုပ်ေနကသလား မေြပာတတ်ပါဘူး။
ဆရာ့အခန်းက တံခါး ပွင့်ေနတယ်။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်တန်းပီး ဝင်
မသွားပါဘူး။ ယဉ်ေကျးသမအေနှင့် တံခါးေခါက်လိုက်တယ်။ ကန်
ေတာ် ဝင်သွားေတာ့ ဆရာက သားေရ ထိုင်ခုံကီးေပမှာ ေစာေစာက
ကန်ေတာ်ေြပာတဲ့ နာဗာဂျိ၊ ေစာင်ကီးကို ြခံလို ။ ကန်ေတာ်က တံခါး
ေခါက်လိုက်ေတာ့ "ဘယ်သူ လဲေဟ့၊ ဟိုလ်ဒင်လား လာ လာ" လို လှမ်း
ေအာ်တယ်။ ဆရာဟာ အတန်း ြပင်မှာ လဲ ေလသံ ခပ်ကျယ်ကျယ်ပဲ။
အခန်းထဲ ဝင်သွားေတာ့ ငါလာမိတာ မှားပီ ထင်တယ်လို ကန်ေတာ့်
ဘာသာ ထင်လိုက်မိတယ်။ ဆရာက "အတလိတ်လစဉ်" မဂဇင်းကို ဖ
တ်လို ။ သူေဘး ပတ်ပတ်လည်မှာ လဲ ေဆးပုလင်းေတွ ေဆးလုံးေတွ
ေဆးြပားေတွ ြပန်ကျဲလို ။ အခန်း တစ်ခန်းလုံးလဲ ဗစ်ပုတ်ဆီနံက
ေထာင်းေထာင်း ထေန တယ်။ ကန်ေတာ်ဟာ ေနမေကာင်းတဲ့ လူကို သိ
ပ်ေရှာင်ကွင်းေလ့ မရှိေသာ်လဲ ဆရာ့ အနားကို လာရတာ ေတာ်ေတာ် စိ
တ်ညစ်သွားတယ်။ ပိုပီး စိတ်ပျက် စရာေကာင်းတာက ဆရာဟာ ေဟာ
င်းွမ်းေနတဲ့ ေရချိးဝတ်ုံကီးကို ဝတ်ထားတယ်။ ဝတ်ုံကီးကလဲ
ေတာ်ေတာ် ေဟာင်းေနပါပီ။ သူ ေမွးခါစတုန်းက ဝတ်လာတဲ့ ဝတ်ုံများ
လားေတာင်

ေအာက်ေမ့ရတယ်။

ကန်ေတာ်ကလဲ

တစ်မျိး။

အသက်ကီးကီး လူေတွ ညဉ့်အိပ် အကျကီးေတွ ေရချိးခန်းဝတ်တဲ့ ဝ
တ်ုံကီးေတွကို ဝတ်ေနတာ ြမင်ရင် စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိးပဲ။ တယ်မကိ
က်ချင်ဘူး။ ဝတ်ုံအကျကို ရင်ဘတ် ဟထားေတာ့ သူတို ရဲ နံိုးေတွ ရ
င်ေခါင်းိုးေတွက အပိင်းပိင်းေပလို ။ ပီးေတာ့ ေြခေထာက်တို ေပါင်

တံတို ကလဲ ပေလွိုး ကျေနတာပဲ။ ေရချိးဆိပ်တို ပင်လယ်ကမ်းစပ်တို
မှာ အဘိုးကီး အဘွားကီးေတွ ေရချိးဝတ်ုံကီးေတွ ဝတ်တာကို ကန်
ေတာ် ြမင်ဖူးတယ်။ ဘယ်လိုမှ ကည့် မေကာင်းဘူး။ ေြခေထာက်ေတွ
ေပါင်တံေတွက ြဖေရာ်ေရာ်။ အေမွးအမှ င်တို ဘာတို လဲ မရှိဘူး။ ေြပာ
င်ေချာ်ေချာ်ရယ်။
"ေနေကာင်းရဲ လား ဆရာ၊ ဆရာေပးလိုက်တဲ့ စာ ရပါတယ်၊ ဘာြဖ
စ်လို ေပးရတာလဲ၊ ကန်ေတာ် လာှတ်ဆက်မှာ ေပါ့ ဆရာ"
နာတာလူး ေကျာင်းြပန်ဖွင့်ရင် ကန်ေတာ် ေကျာင်းကို ြပန်လာမှာ မ
ဟုတ်ေတာ့တဲ့ အတွက် သူဆီကို လာပီး ှတ်ဆက်ဖို စာကေလး တစ်
ေစာင် ကန်ေတာ့်ဆီ ေရးထားတာကိုး။
"ထိုင်ကွာ" ဆိုပီး ခုတင်ေပမှာ တက်ထိုင်ဖို လက်ညိးထိုးြပတယ်။
ကန်ေတာ်က ဝင်ထိုင်ရင်း . . … .
"ဆရာ၊ တုပ်ေကွး ဘယ့်ှယ်ေနေသးလဲ ဆရာ"
"သိပ်မေကာင်းေသးဘူးကွ၊ ေကာင်းတယ်ဆိုရင် ဘယ် ဒီလို ေနမလဲ
ကွာ၊ ဆရာဝန် ေခမှာ ေပါ့" လို ဆရာက ေြပာတယ်။ ဆရာက သူစကား
ကို သူ သေဘာကျပီး ရယ်ေနတယ်။ ပီးေတာ့မှ ကိုယ်ကို ကိးစားပီး မ
တ်ေအာင် လုပ်လိုက်ရင်း … . .
"ေဘာလုံးပွဲ မသွားဘူးလား၊ ပွဲကေတာ့ ပွဲကီးပွဲေကာင်းပဲက"ွ
"သွားပါတယ် ဆရာ၊ ကန်ေတာ် ခု အဲဒီကလာခဲ့တာ၊ ကန်ေတာ်လဲ
လှံသိုင်း အသင်းှင့် ေနလယ်ကမှ နယူးေရာ့က ြပန်လာတာ ဆရာ"
အံမယ်ေလးဗျ၊

သူခုတင်ကလဲ

ေကျာက်ေဆာင်ကီးေပ တက်ထိုင်ေနရသလိုပဲ။

ဇိမ်မရှိလိုက်တာ၊

ခဏကာေတာ့ ဆရာက မျက်ှာတည်သွားတယ်။ ဆရာဟာ ဒီလိုပဲ
ရယ်စရာကို တစ်ချက်ေလာက်သာ ေြပာပီး မျက်ှာ ြပန်တည်သွားတတ်
တာ ချည်းပဲ။
"မင်း တို ေကျာင်းကို ြပန်မလာေတာ့ဘူးေပါ့"
"ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ မလာေတာ့ဘူးလို စိတ်ကူးတယ်"
ဆရာဟာ ဘာမှ မေြပာဘဲ ေခါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်ေနတယ်။ စ
ကားေြပာရင် ကန်ေတာ့် ဆရာေလာက် ေခါင်းေလး တညိတ်ညိတ် လုပ်
တတ်တဲ့ လူမျိးကို ကန်ေတာ် တစ်ေယာက်မှ မေတွဖူးေသးဘူး။ ဘာြဖ
စ်လို ဒီေလာက်ေတာင် ေခါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်ရသလဲဆိုတာေတာ့
ကန်ေတာ်လဲ မေြပာတတ် ဘူး။ တကယ်ပဲ ေလးေလးနက်နက် စဉ်းစား
ေနရလို လား၊ ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ့် ေခါင်းှင့် ကိုယ့်ဖင်ကိုေတာင် ခွဲြခား မ
သိတတ်ေလာက်ေအာင် ိုးလွန်း အလွန်းတဲ့ သူမိုလား၊ ဘာေကာင့်လို
ေတာင် မေြပာတတ်ေတာ့ဘူး။
"မင်း ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့် သွားေတွတယ် မဟုတ်လား၊ သူက ဘာ
ေြပာလိုက်သလဲ"
"ေတွပါတယ် ဆရာ၊ ှစ်နာရီေလာက် ကာပါတယ်"
"ဘာေြပာလိုက်သလဲ"
"ဘဝ ဆိုတာ ကစားပွဲကီးှင့် တူတယ်၊ ကစားပွဲမှာ ဝင်ကစားရင်
သူစည်းကမ်းေတွှင့်အညီ ကစားရမယ် စသြဖင့် ကန်ေတာ့်ကို ဆုံးမ
တာေပါ့ ဆရာ၊ ဒီြပင်ေတာ့ ထူးထူးေထွေထွ ဘာမှ မေြပာပါဘူး၊ ဘဝ ဆို
တာ ကစား ပွဲကီးှင့် တူတယ် ဆိုတာကိုချည်းပဲ ေြပာတာပါပဲ"
"ဟုတ်သားပဲ၊ တကယ်ေတာ့ ဘဝဆိုတာ ကစားပွဲကီးပဲ ငါ့တပည့်၊

ဒီကစားပွဲကီးမှာ သူ စည်းကမ်းှင့်သူ ကစားရေပလိမ့်မယ်"
"ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ"
လာြပန်ပီ။ ကန်ေတာ့် ဆရာကလဲ ဘဝ ဆိုတာ ကစားပွဲတဲ့ ။ ဘာ
ကစားပွဲလဲ။ ကိုယ့်ဘက်က အိုင်ရေအာင် ေကာင်းေကာင်း ကစားိုင်
တဲ့

လူေတာ်ေတွချည်း

ရှိရင်ေတာ့

ဟုတ်တာေပါ့။

ဘဝဆိုတာ

ကစားပွဲကီးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က လူညံ့ လူေကာ်ေတွချည်း ရှိေန
ရင် ဒီကစားပွဲကီးက ဘာလုပ်မှာ လဲ။ ံးေနတဲ့ ကစားပွဲကီး။ အလကား
ကစားပွဲကီး။
"ဆရာကီးက မင်း မိဘေတွဆီကို စာေရးဦးမတဲ့ လား"
"တနလာေနကျရင် ေရးမယ်လို ေြပာလိုက်ပါတယ် ဆရာ"
"မင်းကေကာ မင်းကိစှင့် ပတ်သက်လို အိမ်ကို စာေရးပီးပီလား"
"မေရးေတာ့ဘူး ဆရာ၊ ဗုဒဟူးေနည အိမ်ြပန်ေရာက်ေတာ့မှ ပဲ အ
ကျိးအေကာင်းကို ေြပာြပေတာ့မယ်"
"မင်းမိဘေတွက ဘာေြပာမယ် ထင်သလဲ"
"သူတို ကေတာ့ ကန်ေတာ့်ကို ဆူကမှာ ေပါ့ဆရာ၊ ကန်ေတာ် ေကျာ
င်းေြပာင်းတာ ေလးေကျာင်းေတာင် ရှိေနပီဆိုေတာ့ ကန်ေတာ့်ကို စိတ်
ဆိုးက မှာ ေပါ့"
ကန်ေတာ် ေခါင်းယမ်းခဲ့တယ်။ ခုလဲ ေခါင်းကို သွက်သွက်ခါေအာင်
ယမ်းလိုက်မိတယ်။ ကန်ေတာ် စကားေြပာရင် "ကိုယ့်လ"ူ ဆိုတဲ့ စကား
ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မကာခဏ သုံးတတ်တယ်။ ကန်ေတာ်က ေဝါ
ဟာရ မကွယ်တာလဲ ပါတယ်။ တစ်ခါတေလမှာ ကန်ေတာ်ဟာ ကန်
ေတာ့် အသက် ထက် ငယ်ေနပုံေပါက်လို လဲ ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကန်

ေတာ်က ဆယ့်ေြခာက်ှစ်။ ခုဆိုရင် ဆယ့်ခုနစ်ှစ်။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်
ဟာ ဆယ့်သုံးှစ်သားေလးလို ေနတုန်းပဲ။ ရယ်စရာေတာ့ ေကာင်းတယ်
။ ကန်ေတာ့်ကို ကည့်လိုက်ေတာ့ အရပ်က ေြခာက်ေပ ှစ်လက်မ။ ေခါ
င်းကလဲ တစ်ေခါင်းလုံး ြဖေဖွးေနပီ။ တကယ်ေြပာတာ။ ကန်ေတာ့်ေခါ
င်းရဲ ဘယ်ဘက်ြခမ်းမှာ ဆိုရင် ဆံပင်ြဖေတွ သန်းချီပီးေတာင် ရှိလိမ့်မ
ယ် ထင်တယ်။ ေခါင်းတစ်ြခမ်း ြဖတာဟာ ခုမှ မဟုတ်ဘူး ။ ကန်ေတာ်
ငယ်ငယ်ေလးကတည်းက ြဖတာ။ ဒါေတာင်မှ တစ်ခါတေလမှာ ကန်
ေတာ်ဟာ ဆယ့်ှစ်ှစ်သားေလး တစ်ေယာက်လိုေနတုန်း ထိုင်တုန်းပဲ
တဲ့ ၊ ကန်ေတာ့်အေဖက ေြပာတယ်။ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းေတာ့ မှန်ပါလိမ့်
မယ်။ ဒါေပမဲ့ အကုန်လုံးေတာ့ မမှန်ဘူး ခင်ဗျ။ ခက်တာက လူေတွဟာ
သူတို ေြပာဆိုတာ အကုန်မှန်တယ်လို ချည်း ထင်ေနကတယ်။ ကိုယ့် အ
သက်ှင့် လိုက်ေအာင် ေနဦးလို လူေတွက ေြပာကေပမယ့် ကန်ေတာ်
သူတို စကားကို အေရးလုပ် မေနိုင်ဘူး။ အဲ တစ်ခုေတာ့ ရှိရဲ ။ သူတို
ေြပာဖန်များ လာေတာ့ နည်းနည်း နားငီးတယ်။ တစ်ခါတေလေတာ့လဲ
ကန်ေတာ် လူကီးလို ေကာင်းေကာင်း မွန်မွန် ေနပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒါကျ
ေတာ့ သူတို က အသိအမှတ် မြပကဘူးခင်ဗျ။ မသိသလို လုပ်ေနကတ
ယ်။ လူေတွဟာ ေကာင်းတာလုပ်ပီဆိုရင် သိပ်မသိချင်ေယာင် ေဆာင်
တတ်ကတယ်။ အသိအမှတ် မြပချင်တတ် ကဘူး။
ဆရာက ေခါင်းေလး တညိတ်ညိတ် လုပ်ေနတယ်။ သူလက်က ှာ
ေခါင်းဆီကို ေရာက်သွားတယ်။ ကန်ေတာ် ထင်တာကေတာ့ ှာကေလး
တစ်တို ေလာက် တို ေနတယ် ထင်တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ။
ှာေခါင်းကို

ှိက်ေနတာ။

အခန်းထဲမှာ ကိုယ့်တပည့်

တစ်ေယာက်တည်း ရှိေနေတာ့ ဒီလို လုပ်တာဟာ အေရးမကီးဘူးလို ထ
င်ပုံ ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ကလဲ အေရးမကီးပါဘူး။ သို

ေသာ် ကိုယ့်ေရှမှာ ှာေခါင်းကို ှိက်ေနတာ ြမင်ေတာ့ နည်းနည်း ရွံတာ
ေပါ့ ခင်ဗျာ။
"ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးှင့် လာေတွတုန်းက မင်း အေဖေရာ အေမ
ေရာ

ှစ်ေယာက်စလုံး

ငါ

ေတွလိုက်ရပါတယ်၊

ေတာ်ေတာ်

အထက်တန်းကျတဲ့ ပုဂိလ်ေတွပဲ"
"ဟုတ်ကဲ့"
သူကေတာ့ အထက်တန်း ကျသတဲ့ ။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ အဲဒီ စကား
လုံးကို ေတာ်ေတာ် မုန်းတယ်။ အရမ်း မုန်းတယ်။ ေလာကွတ်စကားလို
ထင်တယ်ေလ။ အဲဒီ စကားလုံးကို ကားရတိုင်း ကန်ေတာ့် စိတ်ထဲမှာ
တစ်မျိးကီးပဲ။
ဒီတုန်းမှာ ဆရာဟာ ကန်ေတာ့်ကို တစ်ခု ေြပာေတာ့မယ်ပုံှင့် ကိုယ်
ကို မတ်လိုက်တယ်။ အမှန်ေတာ့ တမင်လှန်ချီ ေပးလိုက်တာပါ။ ဆရာ
ဟာ သူအနား မှာ ရှိတဲ့ "အတလိတ်လစဉ်" မဂဇင်းကို ကန်ေတာ့်ေဘး
အိပ်ရာေပကို လှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ဒါေပမဲ့ ခုတင်ေပ မေရာက်ဘူးခင်
ဗျ။ ှစ်လက်မေလာက် လွဲသွားပီး ခုတင်ေအာက်ကို ကျသွားတယ်။ က
န်ေတာ်က ထိုင်ရာက ထေကာက် ပီး ခုတင်ေပကို တင်ထားလိုက်တယ်
။ ကန်ေတာ် အခန်းထဲက ထွက်ေြပးချင်တယ်။ ကန်ေတာ့်ကို ဩဝါဒ
ေတွ အရှည်ကီး ေပးေတာ့မယ် ဆိုတာ ကန်ေတာ် သိလိုက်ပီေလ။ ဆ
ရာေြပာတဲ့ စကားေတွ အဆုံးအမေတွှင့် ပတ်သက်လို ကန်ေတာ် ဘာ
မှ မေြပာလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေလရှည်တာရယ်၊ အခန်းထဲက ဗစ်ပုတ်ဆီ
နံကီး ေထာင်းေထာင်း ထေနတာရယ်ကို ကန်ေတာ် မခံိုင်ဘူး။ ပီး
ေတာ့

ညဝတ်အကျကီးလိုလို

ေရချိးပီးဝတ်တဲ့

ဝတ်ုံကီးလိုလို

အကျမျိးှင့် ကိုးိုးကားရား ြဖစ်ေနတာကိုလဲ ကန်ေတာ် မကည့်ချင်ဘူး

။
ကန်ေတာ် ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ၊ လာပါပီ ခင်ဗျ ဩဝါဒရှည်ကီး။
"ဘယ်လို ြဖစ်တာလဲကွ၊ ဒီတစ်ပတ် စာေမးပွဲမှာ မင်း ဘယ်ှဘာ
သာ ေြဖရသလဲ"
ဆရာ့ေလသံက ခါတိုင်းလို ချိချိသာသာေတာ့ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ။ န
ည်းနည်း တင်းေနတယ်လို ထင်တယ်။
"ငါးဘာသာပါ ဆရာ"
"ငါးဘာသာမှာ ဘယ်ှ ဘာသာ ကျသလဲ"
ကန်ေတာ်က ခုတင်ေပမှာ ေနရာေရ ထိုင်လိုက်တယ်။ ဒီေလာက်
မာေကျာတဲ့ ခုတင်ကို ကန်ေတာ်ြဖင့် ဒီတစ်ခါပဲ ေတွဖူးေသးတယ်လို ထ
င်တယ်။
"ေလးဘာသာ ကျပါတယ် ဆရာ၊ အဂလိပ်စာကေတာ့ လွတ်လွတ်
ကတ်ကတ်ကီး ေအာင်ပါတယ် ဆရာ၊ ကန်ပ်သား ေလာ့ဒ်ရန်ဒယ်တို
ဘာတို ဆိုတဲ့ ဟာေတွကို ကန်ေတာ် အကုန်ရပါတယ် ဆရာ၊ ဟူတန်
ေကျာင်းမှာ ေနကတည်းက ဒါေတွ အားလုံးကို ကန်ေတာ် အလွတ်ရခဲ့
တာပါ၊ တစ်ခါတေလ မှာ စာစီစာကုံး ေလ့ကျင့်ရတာေလာက်က လွဲလို
အဂလိပ်စာမှာ ကန်ေတာ် ဒီေလာက် မကိးစားလိုက်ရပါဘူး ဆရာ"
ဆရာက ကန်ေတာ် ေြပာတာကို နားမေထာင်ဘူး။ ဆရာဟာ ဒီလိုပဲ
လူတစ်ေယာက် ေြပာရင် သူ ေတွးချင်ရာကို ေတွးေနတယ်။ သူများ
ေြပာေနတဲ့ စကားေတွ သူ နားထဲကို ေရာက်ချင်မှ ေရာက်တာ။
"မင်းကို ငါ သမိုင်းမှာ အကျေပးလိုက်တယ်၊ မင်းက သမိုင်းကို တစ်
လုံးမှ မသိဘူး"

"ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ"
"တစ်လုံးဆို တစ်လုံးမှ မသိဘူး"
ဆရာက

ထပ်ေြပာတယ်။

ကန်ေတာ့်စိတ်ထဲမှာ လဲ ေတာ်ေတာ်

ခံြပင်းသွားတယ်။ ဘယ့်ှယ်ဗျာ၊ ဟုတ်ပါတယ်လို ကိုယ်က ဝန်ခံပီးကာ
မှ နင်းကန်ပီး ထပ်ကာတလဲလဲ ေြပာေနတယ် ဆိုေတာ့ ေအာင့်တာေပါ့။
ဆရာကေတာ့

ဒုတိယ

အကိမ်တင်

မကဘူးဗျ။

ေနာက်တစ်ကိမ်

ထပ်ေြပာလိုက်ေသးတယ်။
"တစ်လုံးဆို တစ်လုံးမှ မသိဘူး၊ စာသင်တန်း တစ်ပတ်လုံးမှာ သမို
င်းစာအုပ်ကို ဖွင့်ေတာင် ကည့်မှ ကည့်ရဲ လား မသိဘူး၊ စာအုပ်ကို
ေကာက်မှ ကိုင်ရဲ လား၊ မှန်မှန် ေြပာစမ်း"
"ှစ်ခါေလာက်ေတာ့ ဟိုလှန် ဒီလှန် လှန်ဖူးပါတယ် ဆရာ"
ကန်ေတာ်ကလဲ

အလိုက်အထိုက်

ေြပာရတာေပါ့။

ဆရာက

သူသမိုင်း ဘာသာရပ် ဆိုရင် အရမ်း တန်ဖိုးထားတယ်။ ဒီေတာ့ သူစိတ်
ေကျနပ်ေအာင် အလိုက်အထိုက်ေတာ့ ေြပာရေတာ့တာေပါ့ေလ။
"ဘာ လှန်ကည့်တယ်၊ ဟုတ်လား၊ ေတာ်ေတာ် ဟုတ်တဲ့ ေကာင်ပဲ၊
သွား ေဟာဟို ဗီိုေပက ဖိုင်တွဲပုံေပမှာ ေမးခွန်းစာရွက် ရှိတယ်၊ သွား
ယူချည်စမ်း"
ဒါကေတာ့ ကန်ေတာ့်ကို သက်သက်မဲ့ ေချာင်ပိတ်တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ မ
တတ်ိုင်ဘူးေလ။ ထသွားပီး ဗီိုေပက ေမးခွန်းစာရွက်ကို ယူေပးရ
တာေပါ့။ ယူေပးပီး အုတ်ခုံကီးလို မာေကျာေနတဲ့ သူအိပ်ရာေပမှာ က
န်ေတာ် ြပန်ထိုင်တယ်။ ဆရာ့ကို ှတ်ဆက်ဖို လာမိတာ မှားပီေလ။ မှ
တ်ကေရာ၊ ဆရာ့ကို ှတ်ဆက်ချင်တဲ့ ေကာင် ဘယ့်ှယ်ရှိစ။

ဆရာဟာ ကန်ေတာ့် အေြဖစာရွက်ကို တီေကာင် ကိုင်သလို မရဲတရဲ
ကိုင်လိုက်တယ်။
"အီဂျစ်လူမျိးေတွ အေကာင်းကို ိုဝင်ဘာ ၄ ရက်ေနက စပီး ဒီဇင်
ဘာ ၂ ရက်ေန အထိ တို သင်ခဲ့တယ်၊ အေရးကီးလို ဒီေလာက် အေသးစိ
တ် သင်ခဲ့တာကွ၊ ခုေတာ့ မင်းက မေြဖမေနရ အမှတ်ြပည့် ေပးမယ့်အပို
င်းမှာ သွားမေြဖဘူး၊ အပိုအက်ေဆး အေနှင့်သွားတယ်၊ မင်း ေရးထား
တာကိုလဲ နားေထာင်၊ ဖတ်ြပရဦးမလား"
"ေနပါေစ ဆရာ၊ ရပါတယ်"
ဒါေပမဲ့ မရဘူး ခင်ဗျ။ ဆရာက ဖတ်ြပတယ်။ ဆရာသမားများ ဟာ
ဒီလိုပဲ၊ သူတို လုပ်ချင်ပီဆိုရင် ဘယ်ေတာ့မှ သွားတားလို မရဘူး။ လုပ်
ကို လုပ်ရမှ ။
ဘာတတ်ိုင်မှာ လဲ။ ကန်ေတာ်လဲ ထိုင်ပီး သူ ဖတ်ြပတာ နားေထာ
င် ေနရတာေပါ့။ ဆရာက ကန်ေတာ့်ကို သက်သက် အချဉ်ေဖာက်ေန
တာေလ။
"အီဂျစ် လူမျိးများ သည် အာဖရိက ေြမာက်ပိုင်းတွင် ေနထိုင်လျက်
ရှိသြဖင့် ေရှးေဟာင်း ေကာ့ေကးဆပ် မျိးွယ်စု တစ်စု ြဖစ်ပါသည် ၊ အာ
ဖရိက

တိုက်သည်

ကမာ့

အေရှဘက်ြခမ်းတွင်

အကီးဆုံး

ပထဝီတိုက်ကီး တစ်တိုက် ြဖစ်ပါသည် "
ကန်ေတာ် ေရးချင်ရာ ေရးထားတာကို ကန်ေတာ်က ထိုင်ပီး နား
ေထာင်ေနရတယ်။ ဆရာက ကန်ေတာ့်ကို သိကာချေနတာေလ။
"အမျိးမျိးေသာ အေကာင်းများေကာင့် အီဂျစ် လူမျိးများ သည် က
န်ေတာ်တို အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ေကာင်းပါသည် ၊ အီဂျစ် လူမျိးသ

ည်

အေလာင်းများကို

ရာစုှစ်ေပါင်းများ

စွာ

ကာသည်

အထိ

ပုပ်သိုးြခင်း မရှိေအာင် မည်သိုမည်ပုံ စီမံထားသည် ကို ေခတ်သစ်သိပံပ
ညာ စူးစမ်းလျက် ရှိပါသည် ။ ထိုပေဟဠိသည် ှစ်ဆယ်ရာစုှစ် သိပံပ
ညာကို စိန်ေခလျက် ရှိပါသည် "
ဆရာက စာဖတ်တာကို ရပ်လိုက်ပီး ကန်ေတာ့် အေြဖစာရွက်ေတွ
ကို ေအာက်ချ ထားလိုက်တယ်။ ကန်ေတာ် ဆရာ့ကို မုန်းသလိုလို ြဖစ်
လာတယ်။ "မင်းရဲ မဟာ စာစီစာကုံးကီးက ဒီတင် ဆုံးသွားတယ်က"ွ
လို ခပ်ေလှာင်ေလှာင် ေြပာတယ်။ "ဒါေပမဲ့ ေအာက်ဆုံးမှာ ငါ့ကို လိပ်တ
ပ်ပီး စာတစ်ေစာင် ပါးလိုက်ေသးတယ်ကွ" လို လဲ ေလှာင်လိုက်ေသးတ
ယ်။ လူကီးေတွ ေလှာင်တာ ေြပာင်တာ ြမင်ရင် ကန်ေတာ် တကယ် ခံြပ
င်းတယ်။ အဘိုးကီးက တကယ် ကျီကတယ်။ ဒီေလာက် အရွယ်
အဘိုးကီးေတွ ဒီေလာက် ကျီကလိမ့်မယ်လို ကန်ေတာ် နည်းနည်းမှ မ
ထင်မိဘူး။
"ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ ကန်ေတာ် မှတ်မိပါတယ်"
သူက ေရှေလာက် ဖတ်ြပေနမှာ စိုးလို ကိစ ြပတ်ေအာင် ြမန်ြမန်
ေြပာလိုက်ရတယ်။ ဒါေပမဲ့ မရပ်ဘူး ခင်ဗျာေရ။ ေဗျာက်အိုးေဖာက်သလို
ေတာ်ေတာ် ပူညံချင်တဲ့ အဘိုးကီး။
သူက အသံထွက်ပီး ကန်ေတာ့်စာကို ဖတ်ြပတယ်။
"ဆရာ ခင်ဗျား၊ အီဂျစ် လူမျိးများ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ေတာ် သိသ
မ ြဖစ်ပါသည် ၊ ဆရာ၏ ပိုချချက်များ သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ေကာင်း
ေသာ်လည်း ေရှးေဟာင်း အီဂျစ် လူမျိးတို အေကာင်းမှာ ဘာမ စိတ်ဝင်
စားဖွယ်ေကာင်းသည် ဟု မထင်ပါ၊ ကန်ေတာ်သည် အဂလိပ်စာမှ အပ
ကျန်ဘာသာ အားလုံးကို ကျံးေအာင် ေြဖခဲ့သည် အတွက် ကန်ေတာ့်

ကို ဆရာ စာေမးပွဲ ချလင် ချိုင်ပါသည် ။ ဆရာ၏ တပည့် ဟိုလ်ဒင်
ေကာဖီး"
ဆရာဟာ ကန်ေတာ့်အေြဖ စာရွက်ေတွကို ချပီး ကန်ေတာ့်ကို စိုက်
ကည့်ေနတယ် ခင်ဗျ။ ကန်ေတာ့် အေြဖလာကို ဖတ်ြပတဲ့ အတွက် ဆ
ရာ့ကို ကန်ေတာ် နည်းနည်းေလးမှ မေကျနပ်ဘူး။ ကန်ေတာ်သာ ဆရာ
ဆိုရင် ဖတ်ြပမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ခုေတာ့ မဟုတ်ဘူး ဗျ။ ကန်ေတာ့်ကို
ေခပီး ေရှမှာ ေကာင် ေတာင်ထား နားေထာင်ခိုင်း ဖတ်ြပပီး ေလှာင်
တယ်။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ ကန်ေတာ့်ကို စာေမးပွဲချရင်လဲ သူ ေကျေကျ
နပ်နပ် ချပါေစ ဆိုပီး ေစတနာ ှင့် ေရးလိုက်တာ။
"စာေမးပွဲ ချတဲ့ အတွက် ငါ့မှာ အြပစ်ရှိသလား ငါ့တပည့်"
"မရှိပါဘူး ဆရာ၊ မှန်ပါတယ်"
စိတ်ထဲမှာ ေတာ့ ကန်ေတာ့်ကို တပည့်လို ေတာင် မေခေစချင်ေတာ့
ဘူး ဗျာ။
ကန်ေတာ့် အေြဖလာကို ဖတ်ပီး သူ ခုတင်ေပကို လှမ်းပစ်တင်လို
က်တယ်။ ဒီတစ်ခါမှာ လဲ စာရွက်ေတွက ခုတင်ေပ ေရာက်မလာဘူး။
ကမ်းြပင် ေပကို ကျသွားတယ်။ ဒါှင့် ကန်ေတာ်ကပဲ ေကာက်ပီး ခုတ
င်ေပမှာ ရှိတဲ့ "အတလိတ်လစဉ်" မဂဇင်းေပကို တင်လိုက်ရတယ်။ ှ
စ်မိနစ် တစ်ခါ ေလာက် ဒီလို လုပ်ေပးေနရတာကို ကန်ေတာ် စိတ်ညစ်
လာပီဗျာ။
"မင်းသာ ငါ့ေနရာေရာက်ရင် ဘာလုပ်မလဲ တပည့်၊ ဆရာ့ကို မှန်မှန်
ေြပာစမ်း"
ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ကန်ေတာ့်ကို စာေမးပွဲချရတဲ့ အတွက် စိတ်ေကာ

င်း ပုံေတာ့ မရဘူး။ ဒါှင့် ကန်ေတာ်က ဆရာ့ကို ကည့်ရင်း ကန်ေတာ်
ဟာ မလိမ်မိုး မလိမာမို အေတွးုံချာတဲ့ အေကာင်း ဘာညာစသြဖင့်
ေြပာြပတယ်။ ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်ဟာ သူေနရာ ေရာက်လို ရှိရင် ဒီလိုပဲ
လုပ်မှာ ြဖစ်တဲ့ အေကာင်း၊ ဆရာဆိုတာ စည်းကမ်းတင်းကျပ်ရမှာ ြဖစ်
တဲ့ အေကာင်း၊ ဒါကို လူေတွက နားမလည်ိုင်ေကာင်း စသြဖင့် ေလာ
က်ြဖန်းတာေပါ့ဗျာ။
ေတာ်ေတာ်ေတာ့ ရယ်စရာ ေကာင်းတယ်။ ကန်ေတာ် ဒီလို သူှင့် စ
ကားေြပာေနလို သာ ေြပာရတယ်၊ စိတ်ကေတာ့ တြခားကို ေရာက်ေန
တယ် ခင်ဗျ။ ကန်ေတာ် နယူးေရာ့မှာ ေနခဲ့တုန်းက မကာခဏ ေရာက်
ဖူးလို မိလယ် ပန်းြခံကီးကို သွားသတိရေနတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ခုတစ်
ေခါက်

ကန်ေတာ်

အိမ်ြပန်ေရာက်ရင်

ပန်းြခံကီးထဲက

ေရကန်က ေလးမှာ ေရေတွ ခဲေနေရာ့မယ်။ ကန်ထဲမှာ ေရခဲရင် ဘဲက
ေလးေတွ ဘယ်ကို သွားေနကပါလိမ့်။ တစ်ေယာက်ေယာက်က ထရပ်
ကားကီးှင့် ေပါက် လာပီး ဘဲကေလးေတွကို တိရစာန်ုံတို ဘယ်တို
ကို သွားပိုကလိမ့်မယ်လို ေတွးမိတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်လဲ တြခားကို
ပျံသွားကမှာ ပဲလို အေတွးေရာက်ေနမိတယ်။
ေတာ်ေတာ်ေတာ့ ဆန်းတယ်ေနာ်။ ဆရာှင့် စကားေြပာရင်း တစ်ပိ
င်နက်တည်းမှာ ပဲ ကန်ေတာ့် စိတ်ဟာ ဘဲကေလးေတွဆီကို ေရာက်ေန
တယ်။ ရယ်စရာလဲ အေကာင်းသား။ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ကိုယ့်ဆရာ တစ်
ေယာက်ှင့် စကား ေြပာရတာ ဆိုေတာ့ သိပ်စဉ်းစား မေနရဘဲ ပါးစပ်
ထဲ ေတွရာ ေြပာ လိုက်လို ရတယ်။ မှားသွားလဲ အေကာင်း မဟုတ်ဘူး
ေလ။ ဆရာကလဲ သူ ေမးချင်တာေတွကို တရစပ် ေမးေနတုန်းပဲ။
"မင်းစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုေနသလဲ ဆိုတာေတာ့ ငါ သိချင်တယ်ကွာ"

လို ဆရာက ေမးတယ်။
"ကန်ေတာ့်ကို ေကျာင်းက ထုတ်ပစ်တဲ့ ကိစကို ေြပာတာလား ဆရာ
"
သူရင်ဘတ် ေဟာင်းေလာင်းကီး ေပေနေတာ့ သူအကျကို ဆွဲပီး ဖုံး
ေပးချင်လိုက်တာေလ။ အဘိုးကီးများ ရင်ဘတ်က နံိုး ကျိးတိုးကျဲတဲှ
င့် ရင်ဘတ် ေဟာင်းေလာင်းကီး ြဖစ်ေနေတာ့ ကည့်လို မေကာင်းလှဘူး
ေပါ့ဗျာ။
"ငါအထင်ေတာ့ ဟူတန်ေကျာင်းှင့် အကတန်ေကျာင်းတုန်းကလဲ မ
င်း ဒီလိုပဲ လုပ်ခဲ့မှာ ပဲ၊ ေနခဲ့မှာ ပဲလို ထင်တယ်"
"အကတန်တုန်းကေတာ့ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ၊ ကန်ေတာ် စာ
ေမးပွဲကျလို ေကျာင်းထုတ်ခံရတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကန်ေတာ် ကိုယ်တိုင်
က မေနချင်လို ထွက်ခဲ့တာပါ"
"ဘာြဖစ်လို ထွက်လာခဲ့တာလဲ"
"ေြပာရရင်ေတာ့ အရှည်ကီးပဲ ဆရာ၊ ဇာတ်လမ်းက ခပ်ပ်ပ်ရယ်"
ဒီအေကာင်းေတွ ဆရာ့ကို ကန်ေတာ် ြပန်ေြပာမြပချင်ဘူး။ ေြပာရင်
လဲ သူ နားလည်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ တကယ်ေတာ့ သူကိစလဲ မဟုတ်
ဘူး ။ ကန်ေတာ် အကတန်ေကျာင်းက ထွက်လာတဲ့ အဓိက အေကာင်း
ရင်းက အဲဒီေကျာင်းက ပကာသနေတွ များ လွန်းလို ထွက်လာခဲ့တာ။
တြခား ဘာေကာင့်မှ မဟုတ်ဘူး ။ ဥပမာ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဆိုရင်
သိပ်ဟိတ်ဟန် များ တယ်။ သိပ် အေပယံ ကျတယ်။ ခု ပင်ေဆ ေကျာင်း
အုပ်ကီး ဟိတ်ဟန်များ တယ် ဆိုတာက ဘာမှ မဟုတ်ေသးဘူး။ အက
တန် ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့် စာလိုက်ရင် ကေလး ကစားစရာေလာက်ပဲ ရှိ

မယ်။ ဥပမာ တနဂေွေနေတွမှာ ဆိုရင် မိဘေတွက သူတို သားသမီး
ေတွကို ေကျာင်းေဆာင်မှာ လာေတွက တယ်။ ဆရာကီးကလာတဲ့ မိဘ
တိုင်းကို လက်ဆွဲှတ်ဆက်တယ်။ မျက်ှာကို ြပံးချိေနတာပဲ။ ဥပမာ
ေကျာင်းသားမိဘက ေငွေကး တတ်ိုင်တဲ့ အထဲက၊ ကွယ်ပိုးကွယ်ဝထဲ
က ဆိုရင် အေရးတယူ သိပ်လုပ်တာပဲ။ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ွမ်းွမ်းပါးပါးထဲ
က ဆိုရင် ဝတ်ေကျတန်းေကျေလာက်ပဲ ှတ်ဆက်တယ်။ ဒါေတွ ြမင်ရ
င် ကန်ေတာ့် ရင်ထဲမှာ သိပ်ခံြပင်းတယ်။ ဒါှင့် ကန်ေတာ် အကတန်က
ထွက်လာရတာ။ တြခား ဘာေကာင့်မှ မဟုတ်ဘူး ။
ဆရာက ေနာက်ထပ် ကန်ေတာ့်ကို ဘာေတွ ေမးေနတယ်မသိဘူး။
ကန်ေတာ်လဲ

နားလံေနပီ။

အကတန်

ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး

အေကာင်းကို အေတွးဝင်ေနမိတယ်။
"ခင်ဗျာ"
"ေကျာင်းက ထွက်ရတာ မင်း မရှက်ဘူးလား"
"ရှက်ေတာ့ ရှက်တာေပါ့ဆရာ၊ ဒါေပမဲ့ သိပ်ေတာ့လဲ မရှက်လှပါဘူး
။ ေနာင်ေတာ့ မေြပာတတ်ဘူးေပါ့ ဆရာ၊ ခုေလာေလာဆယ်ေတာ့
ေကျာင်းက

ထွက်ရလို

လဲ

ကန်ေတာ့်မှာ ဘာမှ

မထိခိုက်ပါဘူး၊

ခုေကျာင်းမှာ မေနရေတာ့ဘူး ဆိုရင် အိမ်ကို ြပန်ုံေပါ့၊ ကန်ေတာ် ဗုဒ
ဟူးေနမှာ အိမ်ြပန်မလို ဆရာ၊ ကန်ေတာ် လူမမည်ပဲ ရှိေသးတာ"
"မင်း ေနာင်ေရး အတွက် မင်း မစိုးရိမ်ဘူးလား"
"စိုးရိမ်ေတာ့ စိုးရိမ်မိတာေပါ့ ဆရာ၊ ဒါေပမဲ့ သိပ်ကီး စိုးရိမ် ေကာ
င့်ကေတာ့လဲ မြဖစ်ပါဘူး ဆရာ"
"ေအး ခု မစိုးရိမ်ေသးေပမယ့် ေနာက်ကျေတာ့ မင်း စိုးရိမ်တတ်လာ

လိမ့်မယ် တပည့်၊ အဲဒီေတာ့ ေနာက်ကျသွားပီ"
ကန်ေတာ်က သူ ေြပာတဲ့ စကားေတွကို နားသာ ေထာင်ေနရတယ်။
နားထဲလဲ မဝင်ဘူး။
"ငါ့တပည့် လိမာမှ ေပါ့ကွာ၊ ငါ တတ်ိုင်သမေတာ့ ကူညီချင်ပါတ
ယ်"
ဟုတ်ပါတယ်။ သူက ကူညီချင်တယ်။ သူေစတနာကို ကန်ေတာ်
ေလးစားပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူ ဘာမှ မကူညီိုင်ဘူး။ ဘယ်မှာ ကူညီိုင်
ပါ့မလဲ။

ကန်ေတာ်ှင့်

ဆရာဟာ

ေတာင်ဝင်ိုးစွန်းှင့်

ေြမာက်ဝင်ိုးစွန်းလို ြခားနားေနတာကိုး။
"ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ ဆရာ့ေစတနာကို ကန်ေတာ် ယုံကည်ပါတ
ယ်။ ေလးလဲ ေလးစားပါတယ်"
အိပ်ရာေပက ကန်ေတာ် ထရပ်လိုက်တယ်။ ေနာက်ထပ် ဆယ်မိနစ်
ေလာက်ေတာင် မထိုင်ချင်ေတာ့ဘူး ကိုယ့်လူေရ။ ေနာက် ဆယ်မိနစ်
ေလာက် ဆက်ထိုင်ရရင် ေသလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
"ကန်ေတာ် သွားေတာ့မယ် ဆရာ၊ အားကစားုံထဲမှာ ကန်ေတာ် ပ
စည်းေတွ သိမ်းစရာ ရှိေသးတယ်"
ဆရာဟာ ကန်ေတာ့်ကို ေမာ့ကည့်ပီး စိတ်မေကာင်းတဲ့ အမူအရာှ
င့် ေခါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်ေနတယ်။ ကန်ေတာ်လဲ သူအတွက် စိတ်မ
ေကာင်း ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ် ဒီနားမှာ ထိုင်ေနလို မြဖစ်ေသးဘူး
ေလ။ ကန် ေတာ့်မှာ သိမ်းစရာ ဆည်းစရာေတွ ရှိေသးတယ်။ ပီးေတာ့
သူပစည်း တစ်ခုကို ခုတင်ေပ တင်တိုင်း ေအာက်ကျလို ေကာက်ေပးေန
တာမျိးကိုလဲ မလုပ်ချင်ဘူး။ ေရချိးဝတ်ုံကီး ဖိုးိုးဖားရားှင့် ေနတာ

ကိုလဲ မကည့်ချင်ဘူး။ သူ အခန်းထဲက ဗစ်ပုတ်ဆီနံကိုလဲ မခံချင်
ေတာ့ဘူး။
"ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ၊ ကန်ေတာ့်အတွက် ဒီေလာက်လဲ စိတ်
မပူပါှင့်၊ အချိန်တန်ေတာ့ အထိုက်အေလျာက်ေတာ့ ြဖစ်သွားမှာ ပါ၊
ဒီြပင်လူေတွလဲ ဒီလိုပဲ အခက်အခဲေတွကို ြဖတ်ေကျာ်ပီး အချိန်တန်
ေတာ့လဲ အထိုက် အေလျာက် ြဖစ်သွားကတာပါပဲ"
"ဒါေတာ့ ငါလဲ မသိဘူး"
ဒီလို ဆင်ေဝှရန်ေရှာင် ေြပာတာမျိး ကန်ေတာ် အရမ်းမုန်းတယ်။
"ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ ဒီလိုပဲ ြဖစ်သွားကတာပါပဲ၊ ကန်ေတာ့် အတွ
က် ဒီေလာက် မပူပါှင"့်
"မသွားခင်

ေချာကလက်

ပူပူကေလး

တစ်ခွက်ေလာက်

ေသာက်သွားပါဦးလား၊ မင်း ဆရာကေတာ်က…"
"ေတာ်ပီ ဆရာ၊ ေကျးဇူး တင်ပါတယ်၊ အားကစားုံမှာ ကန်ေတာ်
အားကစားပစည်းေတွ သိမ်းစရာ ရှိေသးလို ပါ"
ပီးေတာ့ ကန်ေတာ် ှတ်ဆက်တယ်၊ ဆရာက ကန်ေတာ့်ကို ဆုံးမ
ဩဝါဒေတွေပးတယ်။ ကန်ေတာ် ဆရာ့အတွက် စိတ်မေကာင်းပါဘူး၊
တကယ်ပါ။
"ဆရာ့ ကျန်းမာေရးလဲ ဂုစိုက်ပါ ဆရာ"
"ေအး၊ ေအး၊ ကဲ သွားေပေတာ့ တပည့"်
ဆရာ့ အခန်းတံခါးကို ေကျာေပး ပိတ်ပစ်ခဲ့ပီး ဧည့်ခန်းဘက်ကို
ေလာက်လာခဲ့တယ်။ ဆရာကန်ေတာ့်ကို လှမ်းေအာ်ေြပာတယ်။ ဒါေပမဲ့

ကန်ေတာ် ေကာင်းေကာင်း မသဲကွဲလိုက်ဘူး။ "ငါ့တပည့် ကံေကာင်းပါ
ေစကွာ" လို ေြပာ လိုက်တယ် ထင်တာပဲ။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ သူများ အ
တွက် ဒီလို ဘယ်ေတာ့မှ ေြပာေလ့ မရှိဘူး။ "ကံေကာင်းပါေစ" လို ဘယ်
ေတာ့မှ မေြပာဘူး။ ကိုယ် ကံမေကာင်း အေကာင်းမလှ ြဖစ်ေနချိန်မှာ ဒီ
စကားဟာ ေတာ်ေတာ် နားခါး ဖို ေကာင်းတဲ့ စကား။
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