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တစ္သုံးခုနစ္ရွစ္ 
နီကုိရဲ 
 
 

လက္ေတြ႔ခန္းကုိ ၾကီးၾကပ္ရတဲ့ ဆရာမက ေက်ာက္သင္ပုနး္အစိမး္မွာ ေရးထားတဲ့ ခုံနံပါတ္ေတြကုိၾကည့္ျပီး 

အခန္းဆရာမကုိ တုိးတုိးေမးေနကတည္းက ဒေီန႔လက္ေတြ႕ခန္းထဲက ေနာက္ဆံးုထြက္ရမယ့္ ေက်ာင္းသားဟာ 
ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ျပီဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ ္ေသေသခ်ာခ်ာၾကီးကုိ သိသြားတယ္။ 
 
ဒါေပမယ့္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ေက်ာက္သင္ပန္ုးေပၚမွာ ဆြဲထားတဲ့ ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ ပန္းပြင့္တစ္ပြင့္ရဲ႕ 
အလ်ားလုိက္ျဖတ္ပုံကုိ ဆြဲေနလုိကတ္ယ္။ မလြယ္ဘးူဗ်ာ.. ရုကၡေဗဒ ဘာသာရပ္ကို ယူလိကုမိ္တာဟာ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိယ္ကြ်န္ေတာ္ ေလးႏွစ္တတိိ ဒုကၡေပးလုိကတ္ာပဲ ဆုိတာကုိ အစက မသိခဲဘ့းူ။ ကြ်န္ေတာ္ 
ဆယ္တန္းကုိ ၁၉၈၄-၈၅ ခုႏွစမွ္ာ ေအာင္တာ။ ကြ်န္ေတာ့္ရမွတ္က သုံးရာရွစ္ဆယ့္ေလးမွတ္။ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဘာသာတစ္ခုခုကို မဝင္ေပမယ့္ အဆုိးၾကီးေတာ့ မဟုတပ္ါဘူး။ ေလွ်ာက္မယ္ဆို 
ဘူမိေဗဒတုိ႔ဘာတုိ႔ေလာက္ေတာ့ ဝင္ႏိငုမ္ယ္ထင္တာပဲ။  
 
ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာဆ္ိတုဲေ့ကာင္ကလည္း ခပ္ရးူရူးမဟုတလ္ား။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေလွ်ာက္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္အ့မွတ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာသာႏွစခု္ သြားေတြ႕တယ္။ ရုကၡေဗဒနဲ႔ သတၱေဗဒပါ။က်န္တဲ့ ရူပေဗဒနဲ႔ 
ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ေတြက ၁၀ တန္းမွာ သင္ခဲ့ျပီးျပီ။သူတုိ႔ရဲ႕သေဘာတရာကုိ ကြ်န္ေတာ္ အၾကမ္းဖ်င္း 
နားလည္ျပီ။ တကၠသုိလ္မွာ ကြ်န္ေတာသ္င္ခ်င္တာက ကြ်န္ေတာလ္ံးုဝမသိရေသးတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ိဳ းကုိ သင္ခ်င္တာ။ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဘူမိေဗဒေလွ်ာက္ဖုိ႔ အၾကံေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာမ္သိေသးတဲ့ ဘာသာရပ္ေပမယ့္ 
ေက်ာက္တုံးေတြ၊ ေက်ာက္ေတာင္ေတြ၊ ေျမၾကီးေတြအေၾကာင္း ဆုိတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ စိတမ္ဝင္စားခဲဘ့းူ။ 
ပ်င္းတယ္ဗ်ာ။ဘယ့္ႏယွ္ ေျမၾကီးအေၾကာင္း သင္ရမွာဆုိေတာ့ ကုိယ့္လူပဲ ေတြးၾကည့္ေတာ။့ 
 
သတၱဗဒကလည္း သတဝၱါေတြ အေၾကာင္းဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာစိ္တမ္ဝင္စားျပန္ဘးူ။ ဝက္တုိ႔၊ ပုစြန္တုိ႔၊ ဖားတုိ႔၊ 
ငါးတုိ႔ဆုိတာ စားဖုိ႔ပဲေကာင္းတာ။ သင္ဖုိ႔၊ က်က္ဖုိ႔ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ကြ်န္ေတာထ္င္တယ္။ ရုကၡေဗဒကေတာ့ 
သစ္ပင္ေတြအေၾကာင္းတဲ။့ ကြ်န္ေတာ္ သစ္ပင္ေတြ၊ပန္းပြင့္ေတြ၊ အသီးအႏံွေတြကုိ ခ်စ္တယ္ဗ်ာ။ သူတုိ႔အေၾကာင္း 
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သိရၾကားရမွာ ဘယ္ေလာက္ေပ်ာစ္ရာေကာင္းမလဲ။ ဘယ္ေလာက္ စိတခ္်မ္းသာစရာေကာင္းမလဲ။ကမၻာၾကီး 
စိမ္းလန္းဖုိ႔ လုိတယ္မဟုတလ္ား။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ရုကၡေဗဒကုိ ေလွ်ာက္လိကုတ္ာ။ ကြ်န္ေတာ္ေ့မဂ်ာကုိ 
ကြ်န္ေတာခ္်စ္ပုံကတစ္မ်ိဳ းဗ်။နည္းနည္းေတာ့ ေၾကာင္တာေပါ။့  
 
ပထမႏွစမ္ာွကတည္းက ကြ်န္ေတာ္မွားျပီဆုိတာ သိလိကုရ္တာ။ သစ္ပင္ေတြဟာ ေတာေ္တာရ္ႈပတ္ာပဲဗ်ာ။ 
မ်ိဳ းစိတေ္တြ မ်ိဳ းေပါင္းေတြလည္း မ်ားပါ။့သစ္ပင္ဆိရုင္ အတူတပူဲထင္ခဲတ့ာ။ သြားတာပဲ။ က်က္ရမွတရ္ခက္တဲ့ 
နာမည္ေတြ၊ မ်ိဳ းစိတေ္တြ၊ အသံထြက္ေတြ၊ ဆြဲရ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အပင္ရဲ႕ သစ္ရည္ေၾကာေတြ၊ ရြက္ေၾကာေတြ။ပန္းပြင့္နဲ႔ 
အသီးေတြကလည္း မ်ိဳးစုံဗ်။ ေတာေ္တာက္ို ရႈပ္ေထြးတယ္။ တစ္သက္လံးုမၾကည့္ဘဲကုိကစ္ားလာတဲ့ 
သခြားသီးကအစကြ်န္ေတာ္အ့တြက္ ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္နဲ႔ မန္က်ည္းရြက္ကလည္း ဒုကၡေပးတယ္။ 
တရုတစံ္ကားပြင့္၊ ခြာညိဳ၊ ခေရ၊ႏွငး္ဆီပန္းေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အိပမ္က္ဆိးုေတြ မက္ေစေတာတ့ာပဲ။ 
 
ထမင္းစားတုိငး္မွာ သခြားသီးကုိကုိင္ျပီး ငုိငေ္နတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အေမကေမးတယ္။ ဟဲ့..ရဲဝင္း 
နင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲ..တဲ။့ ကြ်န္ေတာဘ္ာမွ ျပန္မေျဖဘဲ လက္ထဲက သခြားသီးကုိ မုန္းမုနး္နဲ႔ 
တအားဝါးစားပစ္လိကုတ္ယ္။ အေမက နားမလည္ပါဘူး။ သခြားသီးဟာ အသီးေတြထဲမွာ ေရဓာတ္၇၈.၅% 
ပါတယ္ဆုိတာေရာ၊ သူ႔အေစ့တည္ပုံက ခ်က္တိငုပ္တ္လည္နည္းဆုိတာေရာ၊ သခြားသီးဟာသူ႔ဆမွီာ ရိွေနတဲ့ 
ေရဓာတ္ေတြကုိ ဘယ္လိထုန္ိးသိမ္းတယ္ ဆုိတာေရာ အေမမသိပါဘူး။သခြားသီးဆုိတာ ငယ္ငယ္ကတည္းက 
တစ္လံးုငါးျပားနဲ႔ ေဈးထဲက ဝယ္လုိ႔ရတဲ့ တုိ႔စရာဆုိတာပဲ အေမသိတာပါ။ 
 
ကြ်န္ေတာ္အ့ေဖနဲ႔ အေမက ၁၀တန္းမေအာင္ၾကပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကုိနည္းနည္း အထင္ၾကီးၾကတယ္ေပါဗ့်ာ။ 
ဒါေၾကာင့္ တကၠသုိလ္မွာ သခြားသီးအေၾကာင္း သင္ရတာတုိ႔၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၊ မုန္ညင္း၊ မန္က်ည္းရြက္ေတြအေၾကာင္း 
သင္ရတာတုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ေတာမွ့ မေျပာဘူး။အေမသိသြားရင္ လန္႔ျပီး ေအာခ္်င္ေအာမ္ယ္။ခြက္ထိးုခြက္လန္ 
ရယ္ခ်င္လည္းရယ္မာွပဲ။ ကုန္ကန္ုေျပာမယ္ဗ်ာ...။ရုကၡေဗဒေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရင္ခန္ုတဲ့ သာယာမႈေလးေတာင္ 
တစ္ခါတစ္ခါပ်က္တယ္။ေကာင္မေလးေတြ ပန္းေတြဘာေတြ ပန္လာတာတုိ႔၊ ရင္ဘတ္မွာထုိးလာတာတုိ႔ေတြ႕ရင္ 
ကြ်န္ေတာ္ မၾကည္ႏူးႏုိငဘ္ဲ ခ်က္ခ်င္း စိတရ္ႈပ္သြားေတာတ့ာပဲ။အဲဒပီန္းပြင့္ဟာ ပြင့္ခ်ပ္ ဘယ္ႏစ္ွခ်ပ္လဲ၊ 
ရြက္စြယ္ဘယ္ႏွစ္ခုလဲ၊ ပြင့္ဖတ္ေတြ တည္ပုံက စက္ဝိငုး္ပုံလား၊ တစ္ချုခားလား၊ အနားညီလား၊ အနားမညီလား... 
စသည္ျဖင့္ သြားသြားေတြးေနမိတာကုိး...။ 
 
မိန္းကေလးေတြ ဆုိတာကလည္း ပန္းတစ္မ်ိဳ းမဟုတ္ တစ္မ်ိဳ းေတာ့ ၾကိဳက္တတ္ၾကတာပဲ။ဘယ္ပန္းကုိမာွ 
မၾကိဳက္ဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ႏူးည့ံတဲ့၊ ဂုဏ္ရိွတဲ့ မိန္းကေလးမဟုတေ္တာဘ့းူလုိ႔မ်ား ထင္ေနၾကသလား 
မသိဘးူ။ကြ်န္ေတာ္သ့ငူယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ မိန္းကေလးေတြ ပန္းၾကိဳက္တယ္ဆိတုာ 
စိတၱေဗဒနဲ႔ဆုိင္တယ္တဲ့။ သူတုိ႔ၾကိဳက္တဲ့ ပန္းကုိ ၾကည့္ျပီး သူတို႔စတိအ္ေျခအေနကုိ ခန္႔မွန္းလုိ႔ ရသတဲ။့ ဥပမာ... 
ခေရပန္းကုိၾကိဳက္ရင္ အစြဲအလန္းၾကီးတယ္။ အားငယ္တတ္တယ္၊ ခံစားခ်က္ လွ်ိဳ ႕ဝွကတ္တ္တယ္ေပါဗ့်ာ။ 
ႏွင္းဆီပန္းကုိဆိရုင္ ျပတ္သားတယ္၊ ရဲရင့္တယ္၊ ထက္ျမက္တယ္ေပါ။့ ကုိယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့ မိန္းကေလးႏွစ္သက္တဲ့ 
ပန္းကုိၾကည့္ပျပီး ဘယ္လုိဝင္ရမယ္ဆုိတာ ေတြးလုိ႔ရတယ္ေပါ။့  
 
အလကားပါဗ်ာ... ကြ်န္ေတာက္ေတာ့ မိန္းကေလးေတြဟာ သူတုိ႔က ႏူးည့ံတဲ့သေဘာထားရိွတာကုိ ျပခ်င္လို႔ 
သူတုိ႔စိတ္ကူးယဥ္တတ္တာကုိ သိသာေအာင္လုိ႔ ပန္းတစ္မ်ိဳ းမ်ိဳ းကုိ မျဖစ္မေနၾကိဳက္ထားတာလုိ႔ပဲ ထင္တယ္။ 
ကြ်န္ေတာက္ေတာ့ ရည္းစားထာရမယ္ဆိရုင္ ဘယ္ပန္းမွ မၾကိဳက္တဲ့ မိန္းကေလးကုိပဲ ထားခ်င္တယ္။ 
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ခေရပန္းၾကိဳက္တဲ့ မိန္းကေလးနဲ႔ ရည္းစားျဖစ္ရင္ ခေရပန္းဟာ ေျခာက္ေသြ႕သြားတဲအ့ထိ ေမႊးတာ သဘာဝလုိ႔ 
မဟုတ္ဘူး။ သူ႔မွာရိွတဲ့ အနံ႔ဆီေၾကာင့္ ဘာညာ သြားရွငး္ျပေနရင္ ရႈပ္မွာပဲ။ ၾကည္လည္း ၾကည္ႏးူရမွာ 
မဟုတဘ္းူေလ...။ အခုေတာ့ အဲဒီျပႆနာ၊..ေမဂ်ာ၊ ဒုကၡ၊......ေဗဒေမဂ်ာက ျပီးေတာမ့ာွပါဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာက္ 
ေနာက္ဆံးုႏွစက္ိေုတာင္ ေရာက္ေနျပီ။ ေနာက္ဆံးုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ဆြဲရတဲပုံ့ေတြ ပုိခက္၊ ထြက္ရတဲအ့သံထြက္ေတြ 
ပုိခက္ ပုိရႈပလ္ာတာပဲ ထူးျခားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ ေနာက္ဆုံးလုိ႔ သိထားရေတာ့ စိတသ္က္သာစရာေတာ့ 
ရတာေပါ။့ 
 
“ခုံနပံါတ္ တစ္သုံးခုနစ္ရွစ္ဆုိတာ ဘယ္သလူဲ”  
 
ကြ်န္ေတာ္ ရြက္ေၾကာမႊာတစ္ခကုို ျပီးေအာင္ဆက္ဆြဲရင္း ခဲတံကို ပစ္ခ်ျပီး စိတပ္်က္လက္ပ်က္ 
လက္ည၊ိဳးေထာင္ရတယ္။ ဒီခုံနံပါတ္ကစိၥ၊ တစ္ခါ ျပန္ရင္ွးရဦးမယ္။ စိတပ္်က္တယ္ဗ်ာ။လက္ေတြ႕လုပ္တိငုး္ 
ဒီျပႆနာကို ကြ်န္ေတာ္ အျမဲရင္ဆိငုရ္၊ ရွင္းျပရေတာ့ ေတာေ္တာ္ ျငီးေငြ႕ေနျပီ။ ဒီကိစၥ ခုတည္းကုိ မၾကာခဏ 
ျပန္ေျပာရတယ္ဆိတုာ ကုိယ္နဲ႔ အဆက္ျဖစ္မလုိ ေကာင္မေလးရဲ႕ဇာတ္လမ္းကုိ အၾကိမၾ္ကိမျ္ပန္ေျပာရသလုိ 
ဘယ္မွာ အရသာရိွႏိငုမွ္ာလဲ။ 
 
“ကဲ.. လက္ည၊ိဳးေထာင္မေနနဲ႔ ကုိယေ္တာ္.. ေက်ာင္းသားကတ္ယျူပီး.. ဒီကုိလာ.. ဘာျဖစ္လုိ႔ .. မင္းခုံနပံါတ္က 
အဲဒါျဖစ္ေနရတာလဲ” 
 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း အနားေတြဖြာျပီး ေပ်ာစိ့ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားကတ္ကို ယူျပီး  ဆရာမခုံကို သြားရတယ္။ 
လက္ေတြ႔ခန္းတစ္ခထုဲက ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ ျပံဳးျပီး က်န္ရစ္ခဲေ့လရဲ႕။ကြ်န္ေတာ္ ဒါကုိ ရွင္းရလြန္းေတာ့ 
သူတုိ႔က သိေနၾကျပီေလ။ ဆရာမက မပီမသျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားကတ္က ဓာတ္ပုံနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္ႏွာကုိ 
ေသေသခ်ာခ်ာ တုိက္ၾကည့္တယ္။ ဓာတ္ပုံက မပီသေတာေ့ပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္ႏွာကုိေတာ့ ေဖာေ္ပးမွာပါ။ 
ဆရာမက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လက္ေတြ႕လူစားထုိး လုပ္တဲလ့ူ မဟုတဘ္းူဆုိတာ ေသခ်ာသြားေတာ့ ေမးျပန္တယ္။ 
 
“ကဲ.. ဘာျဖစ္လုိ႔..” 
 
ကြ်န္ေတာ္ ခႏၶာကုိယအ္ေနအထားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး သက္သက္သာသာ ထုိင္ရတယ္။ ဟုတတ္ယ္ေလ ဆရာမ 
နားလည္ေအာင္ ေျပာရမယ္ဆိရုင္ ၾကာမွာဆုိေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ရုိေသသမႈနဲ႔ တင္းထုိငထ္ားရင္ 
ေျခေထာက္ေတြဘာေတြ က်ဥ္မယ္ဆိတုာ ကြ်န္ေတာ္ အေတြ႕အၾကံဳရိွျပီးသား...။ 
 
“ဟုတ္ပါတယ္ အဲဒီ တစ္သံးုခုနစ္ရစ္ွနပံါတ္နဲ႔ ဒအီခန္းထဲကုိ ေရာက္လာတာက...”  
 
စိတဝ္င္စားစရာ သိပ္မေကာင္းလွေပမယ့္ ဆရာမကုိ ေျပာသလုိမဟုတဘ္ဲ အစကေနျပီးေတာပ့ဲ ခင္ဗ်ားတုိ႕ကုိ 
ေျပာျပမယ္ဗ်ာ...။ ဒါမွ အဲဒီခုံနံပါတ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ဆက္ဒုကၡေရာက္ရပုံကုိ ကုိယခ္်င္းစာျပီး နားလည္းႏုိငမ္ာွ။ 
ကုိယ္ခ်င္းစာနားလည္တယ္ဆုိလုိ႔ ၾကိးၾကီးက်ယ္က်ယ္ေတာ့ မဟုတလ္ပွါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြ ၾကံဳသလုိ မၾကံဳရဘဲ 
အခက္အခဲ ျဖစ္ခဲရ့ပုံကေလး တစ္ခတုည္းပါ။ 
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ေနာက္ဆံႏုစ္ွေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ၾကေတာ့ ကြ်န္ေတာက္ေတာ့ ေတာေ္တာေ္ပ်ာေ္နတာပါပဲ။ ေက်ာင္းကုိ 
မနက္မုိးလင္းတာနဲ႔ ေရာက္ျပီး ညေနမုိးခ်ဳပ္စက်မွ အိမ္ကုိ ျပန္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္အ့တန္းခ်န္ိက ၁၂း၁၅မွ စတာပါ။ 
ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာက္ေတာ့ မနက္မုိးလင္းကတည္းက လာတာပဲ။ မနက္ခင္းေမဂ်ာမွာလည္း ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ 
သူငယ္ခ်င္းေတြ ရိွေနတာကုိး။ တတိယႏွစ္ကတည္းက ကြ်န္ေတာက္ ဒီလုိပဲ လာေနက်ေလ။ မနက္ခင္း 
အိမ္မာွေနရရင္ တစ္မ်ိဳ းပဲဗ်ာ.. မေနတတ္ဘးူ။ ပ်င္းေနတတ္တယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ထုိငတ္ာေတာင္ 
ေက်ာင္းထဲက ဆုိင္မွာ ထုိငရ္မွ အရသာေတြ႕သလုိပဲ။  
 
ဒါ.. ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေက်ာင္းမွာက ျပင္ဆင္ျဖီးလိမ္းထားျပီး လြတ္လပ္ေပ်ာရ္ႊငေ္နတဲ့ ေက်ာင္းသူေတြ 
ရိွေနလုိ႔လုိ႔ ထင္ရတာပဲ။ ဒထီက္ေကာင္းတဲ့ ေကာက္ခ်က္မရိွေတာ့လုိ႔သာ ဒါကုိေျပာရတာပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္အ့တြက္ေတာ့ သူတုိ႔ရိွေနလည္း သိပ္မထူးပါဘူး။ ရပ္ကြက္ထဲက အေၾကာင္းသိေနတဲ့ 
ေကာင္မေလးေတြကုိ ၾကည့္ရတာထက္စာရင္ေတာ့ ရန္ကန္ုတကၠသုိလ္ထဲက ေကာင္မေလးေတြကုိ ၾကည့္ရတာ 
ပုိေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဆုိလုိတာက ေက်ာင္းကုိ ဒီလုိ အေစာၾကီးကတည္းက လာျပီး ေနာက္က်မွျပန္တာဟာ 
ေနာက္ဆံးုႏွစ္ေရာက္ေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္သ့ငူယ္ခ်င္းေတြ လုပ္သလုိ လုိက္လုပ္တာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိခ်င္တာပါ။ 
 
ေအးကုိကုိ၊ ေအးေက်ာ၊္ မုိးျမင့္ေအာင္၊ ေကာင္းႏုိင၊္ ထြန္းေဖ၊ ခင္ခင္ေသာန္ဲ႔ လဲလ့ဲတ့ိ႕ုကေတာ့ ေနာက္ဆုံးႏွစ္မုိ႔ 
ေက်ာင္းၾကီးနဲ႔ ခြဲရခါနီးမုိ႔ ေက်ာင္းကုိ ရသမွ်လာၾကတာတဲ။့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထဲက အသက္အၾကီးဆုံး ေက်ာင္းသား 
ေအးကုိကုိဆုိရင္ အဓိပတိလမ္းေဘးမွာ ငုတ္တုတ္ထုိင္.. ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမၾကီးကုိ ေဆးေပါလ့ိပ္ဖြာေငးရင္း 
မၾကာခဏ လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး ညည္းတတ္တယ္။ 
 
“ေနာက္ႏွစ္ ဒီအခ်ိန္ဆုိရင္ ငါတုိ႔အားလုံး အဓိပတိလမ္း၊ ဂ်ပ္ဆင္နဲ႔ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ကို ခြဲရေတာမ့ာွပါလား”  
 
သူ႔စကားဆုံးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအားလုံး ျငိမသ္ြားၾကတယ္ဗ်။ အလကားပါဗ်ာ။ သူမ်ားေတြလြမ္းလုိ႔ တာဝန္အရ 
လုိကလ္ြမ္းေနရတာ သဘာဝမက်ပါဘူး။ နယ္ကေန အဆာင္လာတက္တဲ ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဒလီိေုျပာရင္ေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္ အျပစ္မေျပာပါဘူး။ ဒါ နည္းနည္း လက္ခံလို႔ရေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာလ္ည္း စိတေ္ပါက္ေပါက္ရွတိာနဲ႔ 
စိတ္ထဲရိွတဲ့အတုိင္း ေျပာလုိကတ္ယ္။ 
 
“အလကားဗ်ာ ခင္ဗ်ားေနတဲသ့ကၤန္းကြ်န္းနဲ႔ရန္ကန္ုတကၠသုိလ္က အလြန္ဆံးုၾကာရင္ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္ေပါ့။ 
လာလုိ႔ရေနတာပဲ ဘာခြဲရမွာလဲ” 
 
သူ႔စကားမွာ နစ္ေမ်ာမွငတ္က္သြားတံဲ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ မေက်မနပ္နဲ႔ ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ 
ခံစားမႈမရိွတဲ့လူတဲ့။ ေက်ာင္းသားမပီသတဲလ့ူ..တဲ။့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ရန္ကန္ုျမိဳ႕ ဧရိယာထဲမွာ 
ေနၾကတဲလူ့ေတြပဲဆုိေတာ့ အားလုံး ေဒါကန္ၾကတာေပါ။့ 
 
“ျပန္လာရင္ေတာ့ ရတာေပါဟ့ဲ့.. ဒါေပမယ့္ ခံစားမႈက ဘယ္တမူလဲ။ အခုဟာက..ငါတုိ႔ေက်ာင္း၊ ငါတုိ႔ဂ်ပ္ဆင္၊ 
ေနာက္က်ရင္ ငါတုိ႔ေက်ာင္း ဘယ္ဟတုေ္တာမ့လဲ” 
 
တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ဝုိငး္ရန္ေတြ႕တာနဲ႔ ကြ်န္ေတာလ္ည္း ဆက္မေျပာေတာပ့ါဘူး။အလကား.. 
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္၊ ေမာင္စိနဝ္င္းတုိ႔ ဝတၳဳေတြရယ္၊ ကုိင္ဇာနဲ႔ ထူးအိမသ္င္ သီခ်င္းေတြရယ္နဲ႔ ေရာေထြးျပီး 
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ခံစားမႈအတုကို အစစ္လပ္ု လြမ္းရတာ ရယ္စရာၾကီး။ ဒါေပမယ့္ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မဆန္႔က်င္ခ်င္တာနဲ႔ 
သူတုိ႔ေျပာသလုိ အမွတတ္ရဓာတ္ပံေုတြ ဘာေတြ ဂ်ပ္ဆင္နဲ႔ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ေရွ႕မွာ ရုိက္လုိက္ပါတယ္။ 
ေက်ာက္သားထုိင္ခုံနဲ႔ အခန္းေရွ႔တုိင္မွာ စာသင္ႏစွေ္တြနဲ႔ စာေရးျပီး လက္မွတေ္တြ ဘာေတြ ထုိးလုိက္ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာက္သာ ရယ္ခ်င္ေနတာ ေက်ာက္သားထုိင္ခုံမွာ လက္မွတထ္ိးုေတာ့ ေနရာလြတ္ 
မရိွသေလာက္ပါပဲ။တကယ့္ကို တစ္ေက်ာင္းလုံး အမွတတ္ရ ျဖစ္ေနၾကသလားေတာင္မသိဘးူ။ ဒါနဲ႔ လဲလ့ဲက့ 
ဓားထုတျ္ပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕ ေရးသြားၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ စာေတြကုိ ျခစ္ပစ္တယ္။ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ 
မေျပာေတာပ့ါဘူး။ လူဆိတုာ ဒီလုိပဲ မဟုတလ္ား။  
 
အဲဒီ ခံစားခ်က္ဆီက ရခဲတ့ဲ့ ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ကေလးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဖြဲ႕လုံး 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အရင္ႏစ္ွေတြကထက္ ပုိခ်စ္လာ၊ ပုိသံေယာဇဥ္ရိွလာ၊သည္းခံလာၾကတာပဲ။ 
သေဘာထားကြဲလြဲတဲအ့ခါေတြ ဆုိရင္လည္း “ေနာက္ဆံးုႏွစ္ပဲကြာ” ဆုိျပီးအေလွ်ာေ့ပးၾက၊ လုိကေ္လ်ာၾကတယ္။ 
သူ႔ဟာသူေတာ့ ဘယ္ဆုိးလုိ႔တုန္း။ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လြမ္းမယ္ဆိရုင္ ဂ်ပ္ဆင္နဲ႔ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ထက္ 
ျမကြ်န္းသာကဖီးက အန္တေီအးကုိပဲ ပုိလြမ္းခ်င္တယ္။ အန္တေီအးက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ခင္တယ္။ ပုိက္ဆံမပါလည္း 
လက္ဖက္ရည္ေတြဘာေတြ အေၾကြးေသာက္လို႔ရတယ္ေလ။ ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ အျမဲျပံဳးျပီး 
ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ သူ႔မ်က္ႏွာကုိ ကြ်န္ေတာသ္ေဘာက်တယ္ဗ်ာ။ ထားပါေတာ့...။ ကြ်န္ေတာ့္ခုံနံပါတ္ကိစၥ 
မေရာက္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ဆုံးႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရုကၡေဗဒေမဂ်ာက မုိငန္ာ ေမဂ်ာတစ္ခခုြဲပါတယ္။ 
သတၱဗဒနဲ႔ ဓာတုေဗဒပါ။ သတၱဗဒယူရင္ ဓာတုေဗဒ ယူစရာမလုိဘးူ။ အမွနေ္တာ့ မုိငန္ာ ဘာပဲယူယူ အတူတူပါပဲ။ 
က်က္ရမယ့္ စာေရြးရတဲ့ သေဘာပဲ ရိွတာပါ။ ေက်ာင္းသားေတာေ္တာမ္်ားမ်ားက သတၱဗဒပဲ 
မုိင္နာယူၾကတယ္။ဓာတုေဗဒက က်က္ရတာ ပုိရႈပေ္ထြးတာကုိး။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက သတၱဗဒမုိငန္ာ 
ေက်ာင္းသားကုိ ဌာနက အေယာက္ ၁၅၀ ပဲ ဝင္ခြင့္ျပဳတယ္။တတိယႏွစက္ သတၱဗဒ ရမွတရ္ယ္... 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တင္တဲ့ ေလွ်ာက္လႊာရယ္ကို ၾကည့္ျပီးခြဲတာ။ ဒီကိစၥေတာ့ ကြ်န္ေတာန္ဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ သေဘာထား 
တူၾကပါတယ္။ အားလုံး သတၱဗဒပဲ ေလွ်ာက္ၾကတယ္။အားလုံးလည္း ရၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက 
ကြ်န္ေတာက္ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးဘူး။ ဘာေ့ၾကာင့္ မအပ္ျဖစ္တာလဲဆုိတာကကြ်န္ေတာက္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္မွာ 
အလုပ္ဝင္ေနျပီ။ တတိယႏွစ္ ေျဖျပီးျပီးခ်င္း ဝင္တာပါ။ 
 
သရုပမွ္န္ ဝတၳဳေတြထဲကလုိ ဇာတ္လမ္းဆင္ရင္ေတာ့ အကြက္ေကာင္းေပါ။့ ရရစားစားမိသားစုထဲက 
ေနာက္ဆုံးႏွစ္တက္မယ့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္၊ ေျခာက္ရာေက်ာေ္ငြကုိ မတတ္ႏုိင္ 
မလွည့္ပတ္ႏုိင္လုိ႔ တကၠသုိလ္က ယာယီအထုတခံ္ရ၊ ဘဝကုိနာၾကည္း၊ ခပ္လလွေွကာင္မေလးတစ္ေယာက္ 
ေမြးေန႔ကို ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ေထာင္ေက်ာတ္န္ေတြ အလုအယက္ေပးေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေဒါသ၊ 
မြန္းက်ပ္မႈ၊ မာနေတြနဲ႔ ေငးရင္း အားငယ္လာ၊ သူ႔စိတ္ထဲက မရုိးမသားျဖစ္ေနတဲ့ ခ်မ္းသာျပည့္စံတုဲ့ ေကာင္မေလးကုိ 
ရွက္ရွက္နဲ႔ အကူအညီေတာင္း၊ အဲဒေီကာင္မေလးက စိတမ္ဝင္စားေၾကာင္း အျပတ္ေျပာလႊတ၊္ ဝမ္းနည္းရွကရ္ြ႕ံ 
နာၾကည္းေနခ်န္ိမွာ သူ႔ကုိ တစ္ဖက္သတ္စိတဝ္င္စားေနတဲ့ သူလိဘုဝတူေကာင္မေလးက ဆင္ရပ္ုစုဘးူကေလးခြဲျပီး 
ေက်ာင္းအပ္ေပး၊ အဲ...ဒီလုိေပါ့ေလ...။ 
 
ေပါင္မုန္႔ငတ္တဲ့လူကုိ ေပါင္မုန္႔ငတ္တဲ့လူကပဲ ကုိယ္ခ်င္းစာႏုိင္တယ္ ဘာညာနဲ႔ ဇာတ္သိမ္းလုိက္ရင္ 
အဲဒီေခတ္တနုး္က အယ္ဒတီာေတြ အၾကိဳက္ေပါ။့ အမွတတ္ရ ဝတၳဳတုိျပိဳင္ပြဲေတြ ဘာေတြမွာေတာင္ျပိဳင္ရင္ 
ဆုေတြဘာေတြ ရဦးမွာ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ၾကံဳလာတဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီလုိ မလုပျ္ဖစ္ပါဘူး။ 
အေတြးေတာင္မဝင္ဘးူ။ အားငယ္ရမွန္းလည္း မသိဘးူ။ ကြ်န္ေတာ့္ဓာတ္ခံအတုိင္း ဇာတ္လမ္းဆင္ရင္ေတာ့ 
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ဟာသဝတၳဳပဲရမွာ။ ကြ်န္ေတာေ္ရးရင္ ပထမေျပာတဲအ့ခ်က္ေတြအတုိငး္ေရးမွာ။ အဲ... ေနာက္ဆံးုက်မွ သူ႔ကုိ 
တစ္ဖက္သတ္ စိတဝ္င္စားေနတဲ့ ေကာင္မေလးက စိတ္လႈပ္ရွား ရွကေ္န၊ ကုိယက္လည္း ပုိကဆ္ေံခ်းရမွာကုိ 
အားနာျပီး ေျပာမထြက္။ သူ ပုိရင္ခုနလ္ာ၊ မေျပာေတာဘ့းူဆုိတဲ့ စကားကုိ ေရလာေျမာင္းေပးလုပ၊္ 
အခ်စ္ေတြဘာေတြကုိ စြန္႔စား...ေနာက္ဆံးုက်မွ သူေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ မဟုတဘ္ဲ ပုိကဆ္ေံခ်းတာျဖစ္ေနေတာ့ 
ေဒါကန္ျပီး သူ႔ဆင္ရုပ္စုဘူး မေပးဘဲ ဆင္တစ္ေကာင္အားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ပါးရုိကသ္ြားေပါေ့လ။ 
 
အဲဒီဇာတ္ႏွစ္ဇာတ္လုံး မေရးျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒအီခ်န္ိတနုး္က စာေရးေနျပီဆိေုပမယ့္ ကြ်န္ေတာခ္ပ္လြယ္လြယ္ရတဲ့ 
ဇာတ္လမ္းမ်ိဳ းကုိ မေရးခ်င္ဘးူ။ တစ္ပဒုတ္ည္းေရးျပီေက်ာခ္်င္တာ။ ဒါနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ့္ မူလဗီဇအတုိငး္ ခပ္ရႊင္ရႊင္ပဲ 
သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ  စာအုပ္ ထုတျ္ပလုိကေ္တာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဆဲသည္သာ ရိွေတာတ့ာေပါဗ့်ာ။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
ဝုိင္းဆူၾကတာေပါ ့ ျပႆနာမရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က သရုပမွ္နသ္မားေတြဗ်။ ဆဲျပီးေတာ့ သူတုိ႔က အားငယ္လို႔ 
ထုတ္မေျပာတာလား ဘာလားဆုိျပီး ေတာေ္တာေ္လး စိတမ္ေကာင္းျဖစ္ၾကတာ။ ခင္ခင္ေသာန္ဲ႔ လဲလ့ဲဆ့ို 
ကရုဏာေဒါေသာနဲ႔ေပါဗ့်ာ။ ကြ်န္ေတာ္အ့တြက္ တုိင္ပင္ၾက ေဆြးေႏြးၾကနဲ႔ ေနာက္ဆံးုေတာ့ သူတုိ႔ပဲ 
စုိကထ္တုေ္ပးၾကတာပါ။ ေငြရေတာ့ ေက်ာင္းအပ္ရလုိ႔ ေက်းဇူးတင္ေပမယ့္ အဲဒေီန႔ကစျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုိ သူတုိ႔က 
ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေနာက္မွာ ခ်န္ထားျပီး အထူးအခြင့္အေရး ေပးၾကတာေတာ့ တစ္မ်ိဳ းပဲ။ 
လက္ဖက္ရည္ေသာက္တာတုိ႔၊ ထမင္းမွာစားတာတုိ႕က်ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ထည့္ေငြကုိ မယူၾကဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္ရွင္းတာကုိလည္း လက္မခံဘးူ။ ကြ်န္ေတာ့္ဆီက ပုိက္ဆံယူရင္ သူတုိ႔ဟာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း 
မပီသေတာဘ့းူလုိ႔ သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔ ခံယထူားၾကပုံေပၚတယ္။ ဒီကိစၥ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာထက္ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေငြေၾကးကိစၥ ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔စီရင္ခ်က္အတုိင္း တစ္ခါတည္း သတ္မွတ္လုိက္တယ္လုိ႔ 
ကြ်န္ေတာခံ္စားရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ပုိက္ဆံထုတ္ရွင္းတာနဲ႔ သူတုိ႔ပုံစံေတြက ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
အတင္းဆူၾကေတာတ့ာပဲ။ ဘယ္လိမုွ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ ရန္ျဖစ္တဲအ့ခါ ျဖစ္ေပါေ့လ။ ဒါေပမယ့္ ပုိက္ဆံေတာ့ 
ဘယ္ေတာမွ့ အေပးမခံၾကဘူး။ 
 
ကြ်န္ေတာ့္ပုိက္ဆံေျခာက္ရာ (၇)ရက္ေလာက္ မရိွလုိက္တာ သူတုိ႔အျမင္မွာ တစ္သက္လံးု 
ဆင္းရဲသားျဖစ္သြားေတာတ့ာပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ကူညီတာထက္ သူတုိ႔က ကြ်န္ေတာ္သ့ငူယ္ခ်င္းေကာင္း 
ျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာကုိ ေငြေျခာက္ရာနဲ႔ အဝယ္ခံလုိက္ရသလုိပဲ ကြ်န္ေတာခံ္စားရတယ္။ ေျပာရင္ေတာ့ 
ရုိငး္တာေပါေ့လ။ ကြ်န္ေတာခ္စံားရတာေတာ့ အမွနပ္ဲ။ေငြသြင္းေတာလ့ည္း ကိစၥရႈပ္သား။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေမဂ်ာက 
ကထိကဆီသြား၊ အသနားခံစာ ျပန္တင္၊ဌာနက ေထာက္ခံခ်က္ယူ၊ ေက်ာင္းသားေရးရာကုိ ေျပး၊ ေငြသြင္းဖုိ႔ 
ေငြသြင္းဌာနက ေထာက္ခံစာယူ၊ လူကိဖုတ္ဖတ္ေမာေရာပဲ။ ေက်ာင္းမအပ္လို႔ ဆယ္ခ်က္ရုိကခံ္ရတာထက္ကို 
ပင္ပန္းပါတယ္။ တကၠသုိလ္ရဲ႕အရသာေပါေ့လ။ 
 
အဲဒီလိေုငြေတြ အားလုံးသြင္းျပီး ၁၀ရက္ေလာက္ၾကာေတာမွ့ပဲ မုိငန္ာေက်ာင္းသားေတြနဲ႔အတူ ကြ်န္ေတာ့္ခုံနံပါတ္က 
ထြက္လာတယ္။ ေစာေစာစီးစီး ပုံမွန္ေငြသြင္းရက္မွာ သြင္းရင္ ထုံးစံအတုိင္း ျပန္စီမယ့္ ခုံနံပါတ္မွာ ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ 
ကြ်န္ေတာက္ ေနာက္က်ေတာ့ ခုံနံပါတ္က ေနာက္ဆုံး ၁၃၇၈ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာက္  မုိငန္ာေတြ 
တက္ရတဲ့ အခန္းမွာ ခုံနံပါတ္က ေရာက္ေနတာေပါ့။အဲဒီမွာတင္ ကြ်န္ေတာက္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မုိငန္ာ 
သတၱဗဒေလွ်ာက္ထားေတာ့ ခက္ကန္ုတာ။ ခုံနံပါတ္အတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာက္ ကြ်န္ေတာ္အ့ခန္း ၁၅ မွာ 
အတန္းသြားတက္၊ သတၱဗဒ အခ်နိက္်မွ သတၱဗဒသင္တဲအ့ခန္းမွာ လာတက္ေပါေ့လ။ ဒါေပမယ့္ 
တကၠသုိလ္ဆုိတာက လြတ္လပ္ပါတယ္။ သင္ရိးုကလည္း အားလုံး ဒါကုိပဲ ညိွသင္တာဆုိေတာ့ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ-၂၃၈ မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္ အတန္းတက္တယ္။ လက္ေတြ႕က်မွသာ သတၱေဗဒ 
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လာလုပ္ရတာဆုိေတာ့ (၁ အသ ၁၄၉) ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ့္ခုံနံပါတ္ ၁၃၇၈ ၾကီးက 
ရႈပ္ေနေတာတ့ာေပါ။့ ရုကၡေဗဒေမဂ်ာက သတၱေဗဒမုိငန္ာယူရင္ ခုံနပံါတ္ ၁၅၀ က မေက်ာ္ဘူးေလ။ 
ကြ်န္ေတာက္ေတာ့ ၁၃၇၈ ပဲ။ 
 
ကြ်န္ေတာရွ္ငး္ျပတာေတြက ခပ္ရႈပ္ရႈပ္ေပမယ့္ သတၱေဗဒဆရာမကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေမဂ်ာသေဘာနဲ႔ 
ေက်ာင္းထုံးစံေတြကုိ သိေနေလေတာ့ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အျခားဆရာမေတြကုိ ရွင္းျပတုန္းကလုိပဲ 
အခုဆရာမရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာလည္း စိတ္ရႈပ္တဲ့ အမူအရာကုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ 
 
“ေအး.. နင္က တျခားေက်ာင္းသားေတြထက္ ရႈပ္ရမွ ေက်နပ္တာေပါ့ ဟုတလ္ား” 
 
“ကြ်န္ေတာမ္ရည္ရြယ္ပါဘူး ဆရာမ။ သူ႔ဟာသူ ျဖစ္တာပါ” 
 
ဟုတ္တယ္ေလ။ ကြ်န္ေတာ္ဆုိတဲ့ေကာင္က ဒလီိလုြဲတာေတြ၊ မွားတာေတြ ျဖစ္ေနက မဟုတလ္ား။ ဆရာမကေတာ့ 
နားမလည္ပါဘူး။ ဒီလုိမ်ိဳး တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးေၾကာင္း၊ စိတရ္ႈပ္ေၾကာင္း ညည္းညည္းညဴညဴလုပ္ေနတယ္။ 
ဆရာဆုိတာက အစီအစဥ္တက် ျဖစ္တာကုိပဲ ၾကိဳက္တယ္ဆိတုာ ကြ်န္ေတာန္ားလည္ပါတယ္။ မူလအစီအစဥ္ကေန 
လြဲသြားတာနဲ႔ မေက်မနပ္ျဖစ္တတ္တာပဲ။ မိန္းကေလးဆရာမဆုိေတာ့ ပုိဆုိးတာေပါ့။ အဲဒေီန႔က 
ကြ်န္ေတာထ္င္တဲအ့တုိငး္ပါပဲ။ ညေန ေလးနာရီေက်ာမွ္ ကြ်န္ေတာတ္စ္ေယာက္တည္း လက္ေတြ႕ခန္းထဲက 
ထြက္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာတ္စ္ေယာက္တည္းကုိ ေစာင့္ေနရတဲ့ လက္ေတြ႔ဆရာမနဲ႔ ခုနကေမးတဲ့ ဆရာမ 
ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ မေက်မနပ္မ်က္နာွေတြနဲ႔ အမွတျ္မန္ျမန္ျခစ္ေပးျပီး ကုိယေ္တာၾ္ကြၾကြလုိ႔ ေျပာတယ္။ 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း ျပန္ရွငး္မေနေတာပ့ါဘူး။ သူတုိ႔ေမးတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေျဖေနရလုိ႔သာ ၾကာတာပါ။ 
တကယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာေ္နရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ ပုံဆြဲတာ အျမန္ဆံးုပဲ။ 
 
ေက်ာင္းပိတ္ဖုိ႔လုိတဲ့ တစ္လကုိေတာ့ ေပ်ာေ္ပ်ာရ္ႊငရ္ႊင္ ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ အဲ..ကြ်န္ေတာ္သ့ငူယ္ခ်င္းေတြ 
အလုိအရေတာ့ လြမ္းေဆြးဆြတ္ပ်ံ႔စြာေပါဗ့်ာ။ ကြ်န္ေတာက္ေတာ့ အဲဒီလုိ လြမ္းေနရတာကုိ 
ေပ်ာတ္ယ္ေခၚမလားပဲ။တကၠသုိလ္က မနက္ခင္းဆုိ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ ေကာင္မေလးေတြကလည္း 
အဝတ္အစားအသစ္၊ သနပ္ခါးမိတက္ပ္ အသစ္၊ ႏႈတခ္မ္းနီအသစ္ေတြနဲ႔ ရယ္လုိ႔၊ ေအာ္လုိ႔၊ ပီေကကုိ အုပ္စုလုိက္ 
တေဖာက္ေဖာက္ ေဖာက္ရင္း အလကားရယ္ေနၾကတာပဲ။ သေကာင့္သားေတြကလည္း အဲဒါကုိ ေအာၾ္က၊ 
ၾကည့္ၾက၊ လွမ္းစၾကနဲ႔ မနက္ဘက္အတန္းေတြ ဆင္းခါနီးနဲ႔ ညေနဘက္အတန္းေတြ တက္ခါနီးဆုိ ပုိလမူ်ားျပီး ေပ်ာ္ဖုိ႔ 
အေကာင္းဆုံးပဲ။ လုိငဗ္ရီေရွ႕၊ က့ံေကာေ္တာ၊ အဓိပတိလမ္း၊ ေငြသြင္းဌာနေရွ႔၊ ဂ်ပ္ဆင္ေဘး အဲဒေီနရာမွာ 
အုပ္စုလုိက္ ေက်ာင္းသားေတြခ်ည္းပဲ။ ကင္တင္းဆုိလည္း ျပည့္လုိ႔ ထုိငစ္ရာေတာင္ မရတတ္ဘးူ။ 
 
ညေန ၃ နာရီေလာက္ဆို ေက်ာင္းက ျငိမ္ျပီး တိတသ္ြားတတ္တယ္။ မနက္ခင္း ေက်ာင္းသားေတြ မရိွေတာ့ဘူးကုိး။ 
ေကာင္မေလးေတြကလည္း မသစ္ေတာသ့လုိပဲ။ တစ္မနက္စာ ေနေစာင္းသြားတာကုိး။ အဆုိးဆုံးက လူသ၊ံ 
ေအာ္သံ၊ ရယ္သေံတြ တိတသ္ြားတဲ့ ေက်ာင္းပရိဝဏုထ္ဲက သစ္ပင္ၾကီးေတြေပၚက ဥဩသံပဲဗ်။ျငိမ္သက္ေနတဲ့ 
ေက်ာင္းဝန္းအက်ယ္ၾကီးထဲမွာ အဲဒီ ဥဩသံနဲ႔ တစ္ခါတစ္ခါ ထေအာတ္ဲ့ ပုစဥ္းရင္ကြဲသံေတြ ၾကားရတာ 
လြမ္းစရာၾကီးပဲ။ ကင္တင္းမွာဆုိလည္း ေက်ာင္းသား သိပ္မရိွေတာဘ့းူေပါဗ့်ာ။ ဖီေလာေ္ဆာဖ္ဌီာနက ထြက္လိကုရ္င္ 
ျမင္ရတဲ့ ေရစင္ၾကီးကလည္း တိတ္တဆိတ္ ေရေတြလွ်ံက်လုိ႔၊ အခန္းလြတ္ေတြထဲမွာလည္း အတြဲေတြက 
ျငိမ္သက္လုိ႔ေပါ့။အဲဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ေဘာ္ဒါေတြ ေျပာသလုိ ေက်ာင္းက လြမ္းစရာေကာင္းလာတယ္။ 
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ခင္ခင္ေသာက္ “ခ်ယ္ရီပင္ေအာက္ ေနာက္တစ္ေခါက္” ဆုိတဲ ့ စုိင္းထီးဆုိင္သီခ်င္းကုိ တုိးတုိးညည္းတယ္။ 
ေအးကုိကုိကလည္း ျငိမ္လုိ႔၊ ထြန္းေဖက လက္ဖက္ရည္ကို အက်ရည္ထပ္ထည့္လုိ႔၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
လြမ္းမယ္ဆိရုင္ေတာ့ အဲဒီလုိေန႔ေတြကုိ ျပန္လြမ္းလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒလီိလုြမ္းရင္နဲ႔ပဲ စာေမးပြဲေျဖရတယ္။ 
 
စာေမးပြဲက်ေတာ့ ခုံနပံါတ္နဲ႔ပဲ လူစီတာဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ တစ္သံးုခုနစ္ရစ္ွက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေခ်ာက္ခ်ေတာတ့ာပဲ။ 
ကြ်န္ေတာက္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ကြဲျပီး  တျခားအခန္းထဲမွာ ေျဖရတယ္။ တစ္ႏွစ္လုံး ကြ်န္ေတာ္အ့တန္း  အမွန္မွာ 
မတက္ဘဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ သြားတက္ေနတာဆုိေတာ့ နံေဘးနားက လူေတြက ကြ်န္ေတာန္ဲ႔ သိပ္မသိဘူး။ 
လူစိမး္ေတြခ်ည္းပဲ။အခန္းထဲမွာ ေက်ာင္းသား ၉၀ဝ ေက်ာ ္ ေျဖရပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္အ့တြက္ေတာ့ အားလုံး 
သူစိမး္ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔အားလုံးက ရုကၡေဗဒမုိငန္ာေတြေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာေမးပြဲဆုိတာက 
ပုံလွမ္းျပတာတုိ႔၊ တစ္ခႏွုစခု္ ေထာင္ျပတာတုိ႔၊ ပန္းပြင့္နာမည္ ေမးတာတုိ႔ေတာ့ ဆရာမလစ္ရင္ ေက်ာင္းသားတုိငး္ 
လုပ္ၾကတာပဲ။ တစ္ႏွစ္လုံး အတူတက္လာတဲ့သူတုိ႔ခ်င္း အဆင္ေျပၾကေပမယ့္ ကြ်န္ေတာက္ ဘယ္သူ႔ဆကီ 
ေမးရမွန္းမသိဘးူ။ ကြ်န္ေတာက္ သင္းကြဲျပီး တစ္ေယာက္တည္း သူစိမး္ေတြအလယ္ ေရာက္သြားတာကုိး။ 
ေတာ္ေတာ့္ကုိ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။  
 
အဲဒီအထဲဗ်ာ... ကြ်န္ေတာန္ဲ႔ ေဘးခ်င္းယွဥက္်တဲ့ ေကာင္မေလး စာေမးပြဲေျဖတာက ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ 
ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းသားသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး အဲဒလီိမုန္ိးကေလးမ်ိဳ း တစ္ခါမွ မၾကံဳဖူးဘူး။ သူက 
သူက်က္လာတဲ့ စာေတြကုိ ျပန္ရြတ္ ျပန္ေျပာၾကည့္ျပီး ေျဖေနတာကုိး။  
 
“ကဲ .. ဝတ္မႈန္ေတြအေၾကာင္းပဲ ေျဖေတာမ့ယ္... ဝတ္မႈန္.. ဘာလဲ...၊ အင္း.. ဝတ္မႈန္သည္ ပန္းပြင့္တစ္ပြင့္၏ 
အဖုိမ်ိဳ းပြားအဂၤါပုိငး္ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ ဘာလဲ၊ အင္း.. ၊တုိ႔..အင္း ၊တုိ႔သည္ ဝတ္မႈန္အိမ္.. ဝတ္မႈန္အိမက္ ဟုိ..သိျပီ  
.. .ဟုတ္တယ္၊ ဝတ္ဆံ ထဲတြင္ရိွၾကသည္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ .. ေမ့ေနျပန္ျပီ။ အင္း.. ဟုိဟာေလ... ၾကည့္.. 
ေသေသခ်ာခ်ာ က်က္ထားရက္သားနဲ႔ ဪသာ္..သိျပီ ဝတ္ဆံ ဟုတတ္ယ္၊ ပန္းပြင့္ေသာ အပင္မ်ား ဝတ္ဆံ တြင္ 
ဝတ္မႈန္ကဲ့သုိ႔ေသာ”  
 
သူ႔အသံကလည္း တုိးတုိးမဟုတ္၊ တစ္ကုိယ္ေရ ၾကားရုံထက္ နည္းနည္းက်ယ္ေနေတာ့ ကုိယ့္လူေရ.. သူ႔နေံဘးမွာ 
ေျဖရတာ ရူးခ်င္ခ်င္ျဖစ္လာတယ္။ စာေမးပြဲဆုိတာက ကုိယ့္စိတ္ကူးေလးနဲ႔ကုိယ္ ေအးေအးေဆးေဆး 
ေျဖရတာမ်ိဳ းမဟုတလ္ား။ လူသလံို စကားေျပာလုိက္ စာသံနဲ႔ ရြတ္လုိက္နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ သူ႔အသံနေံဘးမွာ ကြ်န္ေတာ္ 
ဘယ္လုိမွစာေမးပြဲေျဖလုိ႔ မရေတာတ့ာနဲ႔ ဆရာမ ျဖတ္လာတာေတြ႕ေတာ့ရပ္ျပီး အက်ိဳ းအေၾကာင္းေျပာ တုိင္ရတယ္။  
 
“ဟုတ္တယ္ ဆရာမလည္း ၾကားတယ္။ တိတ္တိတ္ေျဖမွေပါ့၊ ရြတ္ခ်င္ရင္ စိတထ္ဲကပဲ ရြတ္ေျဖေလ”  
 
“သမီးက အဲဒီလုိပဲ ေျဖတတ္တယ္ ဆရာမ၊ မဟုတရ္င္ မေျဖတတ္ဘးူ။ သမီးအသံက တုိးတုိးေလးပါ”  
 
ေကာင္မေလးက ဘာမွမဟုတတ္ာကုိ ျပႆနာရွာတဲလ့ဆူိတုဲ့ သေဘာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ မုန္းမုနး္တီးတီး 
စုိကၾ္ကည့္ရင္းေျပာတယ္။ သူ႔အေလ့အက်င့္ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အားနာသြားတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ တုိငလ္ည္းျပီးေနျပီ။ ဆရာမကေတာ့ မ်က္ႏွာခပ္တင္းတင္းနဲ႔ အသံထြက္မေျဖရဘူးလုိ႔ 
တားျမစ္ျပီး ထြက္သြားတယ္။  
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“အလကား ဇီဇာေၾကာင္ျပီး မိန္းမဆန္တဲေ့ကာင္၊ ကုိယ္ဘ့ာသာ ေျဖတာကုိ၊ သက္သက္ လူမ်ားစားရတာကုိ 
မနာလုိတာ ရုပ္ကုိက”  
 
ေကာင္မေလးက စာဆက္မေျဖဘဲ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ မေက်မနပ္နဲ႔ ေျပာေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဘ့ာသာ  စာမရတာတုိ႔၊ 
သူ႔ဆီက ေမးခ်င္တာကုိ ေမးမရလုိ႔ ယုတ္မာတာတုိ႔၊ မဆုိငတ္ာေတြလည္း ေျပာတဲထ့ဲမွာ ပါလာတယ္။ 
စာေမးပြဲခန္းဆုိေတာ့ ရန္ျဖစ္ၾကဖုိ႔၊ ရွင္းျပဖုိ႔ကလည္း မလြယ္ဆိေုတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အားနာတာေရာ၊ ရွကတ္ာေရာနဲ႔ 
ျငိမ္ေနရတာေပါ။့ သူေျပာသလုိ ကြ်န္ေတာက္လည္း စာသိပ္မရတာေတာ့ အမွနပ္ဲ။ ေအာင္မတွရ္ေအာင္ 
မနည္းရွာေျဖရတယ္။ သူ႔အသံက ခဏပဲ တိတတ္ာပါ။ ျပီးတာနဲ႔ ပန္းပြင့္တုိ႔၊ ဝတ္မႈန္တုိ႔၊ ဝတ္ဆံတုိ႔ ျပန္ျဖစ္တာပဲ။ 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း သူ႔ကုိ အားနာျပီး ထပ္မေျပာေတာပ့ါဘူး။ ၾကိတ္မိွတ္ေျဖရတယ္။  
 
ေနာက္တစ္ေန႔ စာေမးပြဲခန္းထဲကုိ ဝင္ခါနီးေတာ့ အဲဒေီကာင္မေလးက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေမးေငါျ့ပီး 
သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ျပတယ္။ ကြ်န္ေတာလ္ည္း အားနာျပီး မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါတယ္။ 
သူ႔သငူယ္ခ်င္းေတြကျပံဳးၾကတယ္။ကဲ..ဘယ္လိလုဲ။နင္ဒုကၡေရာက္ေနျပီမဟုတလ္ား..ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ဆုိတာ 
က်နိး္ေသပဲ။  
 
ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီလုိ စိတဆ္င္းရဲၾကီးစြာနဲ႔ပဲ ေမဂ်ာေတြကုိ ေျဖရတယ္။ ေနာက္ဆုံးမုိင္နာ တစ္ဘာသာပဲ 
က်န္ေတာတ့ယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိဒုကၡေပးခဲတ့ဲ့ မုိငန္ာေလ။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ရင္း 
ရတဲ့စာေတြအနီးကပ္ၾကည့္ရင္း ငုိက္စုိက္ငုိက္စုိက္နဲ႔ အခန္းထဲကုိ ေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ 
အ့ံအားသင့္သြားတယ္။အခန္းၾကီးက တိတ္လုိ႔။ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္မွ မရိွၾကဘူး။ 
ဘာမ်ားမွားယြင္းပါလိမ္ဆ့ိျုပီး စာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြ်န္ေတာေ္ၾကာင္ျပီး အသိလြတ္သြားတယ္။ အဲဒအီခ်န္ိမာွ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လွမ္းေမးလုိကတ္ဲ့ အသံေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အသိဝင္လာတာ။ ခုံနပံါတ္ တစ္သံးုခုနစ္ရစ္ွက 
မင္းလား..တဲ။့ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လွမ္းေမးတဲ့ ဆရာမရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ နားမလည္ျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ 
စိတပ္်က္ျခင္းေတြနဲ႔ အျပည့္ပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ ကမန္းကတန္း ဟုတတ္ယ္လို႔ ေျဖျပီး ၾကည့္လုိက္ေတာ့အဲဒဆီရာမ 
ေနာက္ခုံေတြမွာ ထုိငေ္နတဲ့ ဆရာမေတြကုိ ေတြ႕ရတယ္။ အားလုံး ေျခာက္ဆယ့္ေလးေယာက္တတိ။ိ  
 
ဒီေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္ျပီး နားလည္တယ္။ ရုကၡေဗဒေမဂ်ာတူေပမယ့္ အခန္းထဲမွာ 
ကြ်န္ေတာန္ဲ႔အတူ ေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအားလုံးက ဇီဝေဗဒမုိငန္ာေတြေလ။ သတၱေဗဒမုိင္နာကုိ ေျဖတဲလ့ကူ 
ကြ်န္ေတာတ္စ္ေယာက္ပဲ ရိွတာ မဟုတလ္ား။ သတၱေဗဒမုိငန္ာက အရင္ေျဖၾကတာဆုိေတာ့  ဇီဝမုိငန္ာသမားေတြ 
တစ္ေယာက္မွ ဒေီန႔မလာၾကဘူး။အိမ္မာွ စာက်က္ေနၾကမွာေပါ။့ ဆရာမ ေျခာက္ဆယ့္ေလးေယာက္က 
တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဝုိငး္ျပီးေျပာၾကတယ္။ကြ်န္ေတာလ္ည္း ဘာမွ မေျပာေတာပ့ါဘူး။ အူငူျပီး 
နီးစပ္ရာခုံမာွ ထုိင္ခ်လုိက္မိတယ္။  
 
“မင္း သတၱေဗဒမုိငန္ာဆုိရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ခုံနံပါတ္က တစ္သံးုခုနစ္ရစ္ွ ျဖစ္ေနရတာလဲ”  
 
ဒတီစ္ခါေတာ့ ကြ်န္ေတာအ္တုိခ်ံဳ းေျဖရတယ္။ ဆရာမကုိသာ အစအဆုံး ရွင္းျပေနရင္ ကြ်န္ေတာ္ စာေမးပြဲေတာင္ 
ေျဖခ်န္ိရမွာမဟုတဘ္းူ။  
 
“ကြ်န္ေတာ္ သတၱေဗဒမုိငန္ာ ေလွ်ာက္ထားျပီး ေက်ာင္းအပ္တာ ေနာက္က်လုိ႔ပါ”  



www.chanlinnay.blogspot.com နီကုိရဲ - တစ္သုံးခုႏွစ္ရွစ္ 

 
“ေအး.. ေကာင္းတယ္ ၾကံဳပဲမၾကံဳဖူးေပါင္ေတာ။္ တုိ႔လည္း ေက်ာင္းသားလုပ္၊ ဆရာမလုပ္လာတာ ဒါမ်ိဳး ရိွကုိမရိွဘူး။ 
ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေပး သိလား”  
 
“ဆရာမတုိ႔က ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒေီလာက္အမ်ားၾကီး”  
 
“ဟဲ့... ဒီအခန္းမွာ ေျဖမယ့္ ေက်ာင္းသားရိွေနတာ တုိ႔ဂ်ဴတီက ဘယ္ျဖဳတ္မလဲဟဲ။ နင့္ေၾကာင့္ သိလား။ 
နားမွမနားရတာ။ သူကပဲ ေျပာရတယ္ရွေိသး”  
 
လက္ေထာက္ကထိက ဆရာမၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ၾကိမး္ပါတယ္။ အဲဒအီခ်န္ိမာွပဲ ေခါင္းေလာင္းသံ စၾကားတယ္။ 
အမွနဆ္ိုရင္ေတာ့ ေခါင္းေလာင္းသံၾကားရင္ မတ္တပ္ရပ္၊ ဆရာမေတြက ေမးခြန္းစာရြက္ေတြလုိကေ္ဝ၊ ရျပီးတဲ့ 
ေက်ာင္းသားက ထုိင္ျပီး ကမန္းကတန္း စာရြက္ကုိဖတ္၊ က်က္ထားတာေတြပါရဲ႕လား အထိတတ္လန္႔ၾကည့္ 
အဲဒီလိျုဖစ္ရမ်ာ။ ဒါဟာစာေမးပြဲခန္းရဲ႕ ရနံ႔နဲ႔ စာေမးပြဲခန္းရဲ႕ ရင္ခန္ုသေံပါဗ့်ာ။ ကြ်န္ေတာ္အ့ျဖစ္ကေတာ့ 
အဲဒီလိျုဖစ္မလာပါဘူး။ကြ်န္ေတာ္ မတ္တပ္လည္း မရပ္ဘးူ။ ဘာလုပရ္မွန္းလည္း မသိဘးူ။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
မ်က္လံးုျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္ ျပံဳးစိစိ စိတဝ္င္တစားနဲ႔ ဝုိငး္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ဆရာမ ငယ္ငယ္ကေလးေတြၾကားမွာ 
ဒုကၡေရာက္ေနတာပဲ သိတယ္။  
 
ဆရာမတစ္ေယာက္က ခ်တိပိ္တထ္ားတဲ့ စာအိတ္အညိဳကုိဖြင့္ျပီး ေမးခြန္းစာရြက္တစ္ရြက္ကို ထုတ္ျပီး 
ေအးေအးေဆးေဆးပဲ လွမ္းေပးတယ္။ ေနာက္ ဆရာမတစ္ေယာက္က အေျဖစာရြက္လာေပးတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္လြယ္အိတ္က ကြ်န္ေတာ္န့ေံဘးက ခုံေပၚမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆရာမေတြက ဘာမွ မေျပာပါဘူး။ 
ဟုတ္တယ္ေလ၊ မ်က္လုံးတစ္ရာႏွစဆ္ယ့္ရစွလ္ံးုေအာက္မွာ ကြ်န္ေတာ့္လြယ္အိတ္ကုိ လြယ္ေျဖလည္း ဘာလုပ္လုိ႔ 
ရမွာမုိ႔လည္း။ ကြ်န္ေတာ္ ေမးခြန္းကုိေတာင္ မဖတ္ႏုိငဘ္ဲ ေငါင္ျပီး ထုိင္ေနမိတယ္။ ခုံအလြတ္ေတြရယ္ 
အခန္းရဲ႕တိတ္ဆိတ္မႈရယ္ကုိ ေလွ်ာက္ေငးေနမိတယ္။ ဆရာမေတြက ဟုိနားတစ္ဖြဲ႔၊ ဒနီားတစ္ဖြဲ႕ ထုိင္ျပီး 
ကြ်န္ေတာ့္လႈပ္ရွားမႈကုိ ၾကည့္ေနၾကတယ္။ မုံေရြးစာအုပတ္ိကုက္ ထုတတ္ဲ ့ စာအုပတ္စ္အုပ္နာမည္ကို 
ခ်က္ခ်င္းသတိရပါတယ္။ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းေရးတဲ့ “မင္းဒကုၡနဲ႔မင္း” တဲ။့  
 
ဆရာမတစ္ေယာက္က ေျဖေလ ဘာလုပ္ေနတာလဲ ဆုိေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္ စာရြက္ကို ေကာက္ၾကည့္ျပီး 
ရတဲ့အပုဒ္ေတြကုိ ၾကိဳးစားျပီး ေျဖရတယ္။ ၾကိဳးစားရတယ္ဆိတုာ စာကုိ မဟုတပ္ါဘူး။ စာေမးပြဲေျဖဖုိ႔ကိပုါ။ 
ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ စာေမးပြဲေျဖရတယ္လို႔ကို မထင္ဘးူဗ်ာ။ စာေမးပြဲေျဖရတဲ့အသိနဲ႔ အရသာ ဘာမွကို မရိွဘူး 
ျဖစ္ေနတာ။စာေရးရင္း ေမာ့ၾကည့္လုိက္ရင္ ခုံအလြတ္ေတြမွာ အုပ္စဖုြဲ႕ထုိငရ္င္း စကားေျပာေနၾကတဲ့ ဆရာမေတြ 
ေလးငါးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ကုိ ေတြ႕ေနရတယ္။ အံမယ္ ကုိယ့္လူေရ.. ဆရာမတစ္ေယာက္ကဆုိ ႏႈတခ္မ္းနီေတြ 
ဘာေတြေတာင္မွ ဆုိးေနေသးသဗ်။ ကြ်န္ေတာေ္ငးတာကုိ ေတြ႕သြားေတာ့ အဲဒီ တီခ်ာ ရွကသ္ြားပုံေပၚတယ္။ 
မ်က္ႏွာၾကီးနီျပီး “ဘာၾကည့္တာလဲ၊ ကုိယ္ဘ့ာသာ ေျဖေလ” လုိ႔ လွမ္းေဟာက္တယ္။  
 
နာရီဝက္ေလာက္ ေရာက္သြားတဲအ့ထိ ကြ်န္ေတာ္မ့ာွတစ္ပဒုမ္ျပီးေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒအီခ်န္ိမာွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ရုကၡေဗဒ ပါေမာကၡေဒါက္တာတင္ျမင့္နဲ႔ ဆရာေတြအဖြဲ႕ အခန္းအျပင္လမ္းကုိ ဝင္လာၾကတယ္။ ပါေမာကၡပုံစံက 
ေအးေအးေဆးေဆး သက္ေတာင့္သက္သာ ေခါင္းငုံေလွ်ာက္လာတာပါ။ တျခားအခန္းေတြကုိ စစ္ေဆးျပီး 
ကၽြန္ေတာေ္ျဖေနတဲအ့ခန္းေရွ႕ျဖတ္ျပီး ဟုိဘက္အခန္းေတြကုိ သြားစစ္မလုိ႔ဝင္လာတဲ့ ပုံမ်ိဳ းပါ။ ဘာေၾကာင့္ 
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ကြ်န္ေတာ္ က်န္ိးေသေျပာႏုိငတ္ာလဲ ဆုိေတာ့ အခန္းထဲမွာ ဆရာမေတြ အမ်ားၾကီးကုိ ေတြ႕လုိကရ္ေတာ့ အ့ံဩျပီး 
မ်က္လံးုျပဴးသြားတာ ကြ်န္ေတာ ္ ေသေသခ်ာခ်ာကို ျမင္လုိက္ရလုိ႔ပါပဲ။ပါေမာကၡက နားမလည္ဟန္နဲ႔ 
မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ျပီး အခန္းထဲကုိ ဝင္လာပါတယ္။ ဆရာမေတြလည္း မတ္တပ္ရပ္ၾကေပါေ့လ။ 
 
အခန္းေစာင့္ လက္ေထာက္ကထိက ဆရာမက ပါေမာကၡနားကုိ သြားျပီး တုိးတုိးရွင္းျပဟန္တပူါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
အားလုံး ဝုိငး္ၾကည့္ေနၾကပုံက ေတာ္ေတာ့္ကုိ ဒုကၡေရာက္တယ္ဗ်ာ။ ပါေမာကၡက နားလည္သြားဟန္နဲ႔ 
ကြ်န္ေတာ့္ဆီကုိ ျပံဳးျပီး ေခါင္းယမ္းရင္း ေရာက္လာတယ္။  
 
“ေျဖႏုိငရ္ဲ႕လား တပည့္၊ အင္း...မင္းအျဖစ္ကလည္းကြား ဟား..ဟား...ဟား”  
 
ကြ်န္ေတာ္အ့ေျဖလႊာကုိ ငုံ႔ၾကည့္ရင္းေျပာေတာ့ ကြ်န္ေတာလ္ည္း မတ္တပ္ရပ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ 
ျပန္မေျပာျဖစ္ဘးူ။ ပါေမာကၡက ကြ်န္ေတာ့္ပခုံးကုိ ပုတရ္င္း သက္ျပင္းခ်ရင္း ခဏရပ္ေနေသးတယ္။ ျပီးေတာမ့ွ 
ေျဖေျဖ တပည့္၊ ေအာင္မာွပါကြာ လုိ႔ အားေပးျပီး ထြက္သြားတယ္။ ပါေမာကၡကုိယ္တုိင္က အားေပးသြားတာဆုိေတာ့ 
ဂုဏယ္စူရာၾကီးေပါ။့ ဒါေပမယ့္ အဲဒအီခ်န္ိမာွေတာ့ မႊန္ထူျပီး ဘာကုိမွ သတိမရႏုိငပ္ါဘူးဗ်ာ။ ပါေမာကၡလည္း 
ထြက္သြားျပီးလုိ႔ သိပ္မၾကာဘူး ဆရာမေတြလည္း ငါးေယာက္တစ္တြဲ၊ ေျခာက္ေယာက္တစ္ဖြဲ႕နဲ႔ ထြက္သြားလုိကတ္ာ 
အခန္းထဲမွာ ရွစ္ေယာက္၊ ကုိးေယာက္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာတ့ယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒါေတာင္ မ်ားေနေသးတာပါ။ 
တစ္ေယာက္ရိွေနရင္ ကြ်န္ေတာ္အ့တြက္ လုံေလာက္ပါတယ္။ ဆရာမေတြ ေတာေ္တာန္ည္းသြားလုိ႔ 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း စာနည္းနည္းေျဖလုိ႔ ရလာတယ္။ 
 
စာေမးပြဲအခ်နိ္ တစ္နာရီခြဲေလာက္အၾကာမွာ ျမကြ်န္းသာကဖီးက စားပြဲထုိးကေလး လင္ပန္းကေလးကုိင္ 
ေရာက္လာျပီး လက္ဖက္ရည္ေကာဖီ္နဲ႔ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သတုေ္တြ လာခ်တယ္။ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေစာင့္ေနၾကတဲ့ 
ဆရာမေတြက ကြ်န္ေတာ္အ့ေရွ႕ ဘယ္ဘက္သုံးခုံေက်ာ္မွာ ေျခာက္ေယာက္.. အေနာက္ ညာဘက္မွာ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ 
ကြ်န္ေတာ့္ ခပ္ယြန္းယြန္း ညာဘက္က ခုံမွာတစ္ေယာက္ပါ။ အဲဒဆီရာမက မွတ္မွတ္ရရ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳရဲ႕ 
ပန္းမႈနေ္ဝ ဝတၳဳစာအုပက္ို ဖတ္ေနတယ္။ အခန္းထဲကုိ ေရာက္လာတဲ့ လက္ဖက္ရည္ရနံ႔က ေမႊးေနတာပဲ။ 
ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိမုွ မထိနး္ႏုိငဘ္ဲ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်င္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာမ္်ိဳ သိပပ္ါေသးတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ မရဘူးဗ်ာ။ သာမန္စာေမးပြဲခန္းရဲ႕ ေၾကာက္လန္႔မႈနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ရနံ႕ကုိ ကြ်န္ေတာစိ္တဝ္င္စားမိမာွ 
မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ မရဘူးဗ်ာ။ တစ္သက္မွာ ဒတီစ္ခါေလာက္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်င္စိတ္ 
ျပင္းထန္တာ တစ္ခါမွ မၾကံဳဖူးဘူး။  
 
ကြ်န္ေတာန္ဲ႔ သိေနတဲ့ စားပြဲထုိးကေလးက ဆရာမေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ အခန္းထဲမွာ စာေမးပြဲေျဖေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
တအ့ံတဩ ေငးေနတယ္။ သူလည္း ေက်ာင္းထဲက စားပြဲထုိးဆုိေတာ့ စာေမးပြဲဆုိတာ ဒီပုံစံမဟုတ္ဘူးဆုိတာ 
သိပုံရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ စိတမ္ထိန္းႏုိငေ္တာတ့ာနဲ႔ ဆရာမကုိ ေတာင္းဆုိရတယ္။  
 
“ဆရာမ ကြ်န္ေတာ္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်င္တယ္” 
 
လက္ဖက္ရည္ခြက္ေတြ လွမ္းေပးေနတဲ့ အခန္းေစာင့္ဆရာမၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ငဲ့ၾကည့္တယ္။ ျပီးေတာ့ 
စဥ္းစားတယ္။ က်န္တဲ့ ဆရာမေတြကလည္း ျပံဳးၾကတယ္။  
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“ေအး..မင္းမလည္း ဒုကၡပဲ။ ေအးေလ၊ ငါတုိ႔လည္း လက္ဖက္ရည္ၾကိဳက္တတ္ေတာ့ အနံ႔ရရင္ ဒီလုိေနမွာပဲ။ 
ကဲ..ေသာက္ပါေစ၊ ေသာက္ပါေစ၊ ေအးေအးလြင္၊ ဆရာမ မေသာက္ရင္ အဲဒတီစ္ခြက္ေပးလုိက္”  
 
ဆရာမေလးက မဲျ့ပံဳးျပံဳးရင္း လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ လာခ်ေပးတယ္။ သူမဲျ့ပံဳးက 
ေတာေ္တာဟ္တုေ္နတယ္ေပါေ့လ..ဆုိတဲ့ မဲျ့ပံဳးမ်ိဳ း။ ကြ်န္ေတာ့္ေရွ႕ကုိ လက္ဖက္ရည္ခြက္ ေရာက္လာေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ ္ ေတာေ္တာေ္ပ်ာသ္ြားတယ္။ ရင္ထဲမွာလည္း ေက်နပ္သြားတယ္။ ကုိယ့္လူစဥ္းစားၾကည့္ေလ။ 
တကၠသုိလ္မွာ စာေမးပြဲေျဖရင္း လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရတယ္ဆိတုဲ့ အျဖစ္မ်ိဳ းက ကြ်န္ေတာတ္စ္ေယာက္ပဲ 
ရတာမဟုတ္လား။ လက္ဖက္ရည္ေလးငုံလုိက္၊ ျမံဳလုိက္.. စာကုိ စဥ္းစားျပီးေရးလုိက္နဲ႔ အဟား... ေတာေ္တာ္ ရခဲတဲ့ 
အရသာပါပဲ။  
 
ဆရာမေတြကလည္း ေအးေအးေဆးေဆးပါ။ နယ္ကို အလုပ္ေျပာင္းတင္တဲအ့ေၾကာင္းေတြ၊ ဘယ္ဆရာမနဲ႔ 
ဘယ္ဆရာၾကိဳက္ေနတယ္ဆိတုာေတြ၊ စစ္ဗိလုတ္စ္ေယာက္နဲ႔ယူျပီး ထြက္သြားတဲ့ ဆရာမတစ္ေယာက္ 
အေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာေနၾကတယ္။ လက္ဖက္ရည္ကန္ုေတာ့ စာေမးပြဲေျဖခ်နိ္ ႏွစ္နာရီနီးပါးရိွေနျပီ။ 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း ၈ မွတတ္န္ ၂ ပုဒ္နဲ႔ ၁၆ မွတတ္န္ တစ္ပုဒ္ ေျဖျပီးေနျပီ။ ကြ်န္ေတာက္ သတၱေဗဒလက္ေတြ႕ 
ရက္မန္ွခဲေ့လေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၁၆ မွတတ္န္ တစ္ပုဒ္ေလာက္ ေျဖျပီးရင္ ေအာင္မတွက္ ေသခ်ာေနပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ 
ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္ ခံတြင္းခ်ဥ္ေနတာပဲ။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ျပီးေတာ့ ေဆးေပါလ့ပိက္ေလး 
ဖြာခ်င္လာတာေပါ။့ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေတာင္းဆုိေတာ့ ဆရာမၾကီးက ဒါေတာ့ ျငင္းတယ္။  
 
“ ဒီမယ္ ကုိယေ္တာ္ အခြင့္အေရးလည္း သိပ္မယူနဲ႔ဦး။ စာေမးပြဲေျဖရင္ ေဆးလိပ္ေသာက္တာေတာ့ မရဘူး။ 
ေသာက္ခ်င္ရင္ အျပင္ထြက္ေသာက္”  
 
ဆရာမၾကီးေျပာတဲ့ အျပင္ထြက္ေသာက္ဆိတုာက ေရွ႕ဘက္ခုံကုိ ေျပာင္းျပီး ေသာက္ရတာကုိ ေျပာတာပါ။ 
ကြ်န္ေတာ ္ေဆးေပါလ့ပ္ိကို အားရပါးရဖြာေတာ့ ေနာက္က ဆရာမကေလးႏွစ္ေယာက္က ျပံဳးၾကည့္ရင္း ကြ်န္ေတာ့္ 
အေျဖလႊာကုိ လွမ္းယူၾကည့္ရင္း ေျဖႏုိင္လားလုိ႔ ေမးၾကတယ္။ႏွစ္နာရီနီးပါး အတူေနလုိကရ္ေတာ့ ရင္းႏီွးသြားပုံပါပဲ။ 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း မဆုိးပါဘူးေပါေ့လ။ ႏွစ္နာရီခြဲၾကာရင္ ထြက္လို႔ရတယ္မဟုတလ္ား.. လုိ႔ ေမးေတာ့ သူတုိ႔က 
ကြ်န္ေတာေ္ျဖထားတာေတြကုိ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း အပုဒေ္သးႏွစ္ပဒုန္ဲ႔ အပုဒ္ၾကီးတစ္ပုဒ္ပဲ ရိွေသးတာ ေျဖဦးတဲ။့ 
ျပီးမွ သိရတာက အဲဒီ ဆရာမႏွစေ္ယာက္က သတၱေဗဒကပါ။ တစ္ခခုု မရွငး္တာရိွရင္ ေမးလုိ႔ရေအာင္ 
အခန္းတုိငး္မွာ ထားရ တာဝန္က်ရတဲ့ သေဘာပါပဲ။ တကၠသိလု္မွာက ကုိယ္ေ့မဂ်ာမဟုတရ္င္ အေသးစိတ္ 
မသိၾကဘူးကုိး။ ျပီးေတာ့ အဲဒီတုန္းက တကၠသုိလ္ေမးခြန္းေတြက ပါေမာကၡလက္ေရးနဲ႔ ထုတတ္ာ၊ အခုလို  
စာစီစာလုံးေတြ ဘာေတြနဲ႔ မဟုတဘ္းူမဟုတလ္ား။ 
 
ဒီလုိနဲ႔ ႏွစ္နာရီခြဲေလာက္ ေျဖျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ေအာင္မွတ္ကုိ  သတေၱဗဒက ဆရာမေတြလည္း 
ေက်နပ္သြားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာလ္ည္း ဒီအခန္းၾကီးထဲက ထြက္ေျပးခ်င္ေနျပီမုိ႔  အေျဖလႊာကုိအပ္၊ ဆရာမေတြကုိ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာျပီး ထြက္ရတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္တဲ။့ အခန္းျပင္ထြက္လာေပမယ့္ 
စာေမးပြဲေျဖတဲ့ အရသာကုိ မရပါဘူး။ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းမုိ႔ ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ၾကီး။  
 
အဲဒီ တစ္သံးုခုနစ္ရစ္ွရဲ႕ ဒုကၡက အဲဒမွီာတင္ ျပီးသလားဆုိေတာ့ မဟုတဘ္းူ။ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ထြက္တဲအ့ထိ 
ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာေ္အာင္ပါတယ္။ အဲဒစီာေမးပြဲဟာ ကြ်န္ေတာ္ေ့က်ာင္းသားဘဝရဲ႕ ေနာက္ဆံးုႏွစ္ရဲ႕ 
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ေနာက္ဆုံးဘာသာ စာေမးပြဲ။ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ေအးကုိကုိတုိ႔၊ ခင္ခင္ေသာ္တုိ႔၊ ထြန္းေဖတုိ႔လုိ လြမ္းမယ္ဆို 
လြမ္းစရာ အထူးအဆန္းေပါ။့ အဲဒစီာေမးပြဲ ျပီးသြားတဲေ့နာက္ ကြ်န္ေတာဟ္ာ ေက်ာင္းစာေမးပြဲဆုိ တစ္ခမွု 
မေျဖရေတာပ့ါဘူး။ အမွတတ္ရေပါေ့လ။ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းထြက္လို႔ သြားၾကည့္ေတာ့ ကပ္ထားတဲ့ စာရြက္ထဲမွာ 
ကြ်န္ေတာ္န့ာမည္ေတြ႕လုိ႔ ေပ်ာ္မယ္ၾကံတုန္း  
 
“ဟယ္.. နင္ေအာင္တယ္၊ ဒါနင့္ခုံနံပါတ္မဟုတ္လား၊ နင္ေအာင္တယ္မဟုတလ္ား” လုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အ့ံဩတၾကီး 
ေအာၾ္ကီးဟစ္က်ယ္ေမးတဲ့ ေက်ာင္းသူနဲ႔ေတြ႕ပါတယ္။စာကုိ ေအာေ္ျပာျပီးေတာ့ ေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသူေလဗ်ာ။ 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း လူၾကားထဲမွာ အေအာခ္လံိကုရ္ေတာ့ ေၾကာင္ျပီး ဘာေျပာရမွနး္ မသိေတာဘ့းူ။  
 
“နင္.. ေအာင္တယ္ ဟုတလ္ား”  
 
“ဟုတ္တယ္ေလ၊ ခင္ဗ်ားလည္း ေအာင္တာပဲ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ”  
 
“နင္ ဘယ္လုိလပ္ုေအာင္တာလဲ”  
သူ႔ တအ့ံတဩ အေမးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာေပါက္လိုက္ပါတယ္။ သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာက္ 
ခုံနံပါတ္ကပ္လ်က္ဆုိေတာ့ သူ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဇီဝမုိငန္ာပဲ ထင္မာွပါ။ ဇီဝေျဖတဲေ့န႔မွာ ကြ်န္ေတာမ္လာတာကုိလည္း 
(သူနဲ႔ ျပႆနာတက္ထားေတာ့) သူ သတိထားမိလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာေ္တာ့က်ျပီလုိ႔ သူတထစ္ခ် တြက္ထားမွာပဲ။ 
ကြ်န္ေတာလ္ည္း သူအ့ံအားသင့္ပုံကုိ ခ်ဥ္သြားတာနဲ႔ “ေအာင္တယ္ဆိတုာ မက်လုိ႔ေပါ့” လုိ႔ 
ေျဖလုိကတ္ယ္။ကြ်န္ေတာ္စ့ကားက ခပ္တံးုတုံးစကားပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အတြက္ေတာ့ ဆန္းေနမွာ အမွနပ္ဲ။  
 
“မဟုတ္ဘူးေလ၊ ေနာက္ဆံးုေန႔က နင္လာမေျဖဘူးေလ၊ ဟဲ့.. ဟုတတ္ယ္ေနာေ္ကသီ၊ ငါေတာင္မွ 
နင့္ကိျုပေသးတယ္”  
 
“ေအးေလ” 
 
“စာေမးပြဲဆုိတာ လာမေျဖတုိင္း က်တာမွ မဟုတတ္ာ။ အခု ငါ ေအာင္တယ္ ေတြ႕လား” 
 
ကြ်န္ေတာေ္ျပာျပီး လွည့္ထြက္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ေ့နာက္ေက်ာေသးေသးကေလးကုိ အ့ံဩစိတ္၊ 
နားမလည္စိတန္ဲ႔ ေငးၾကည့္ေနၾကမွာ အမွနပ္ဲ။ ကြ်န္ေတာ္ သူတုိ႔ကုိ ေခါင္းစားခဲတ့ာ မဟုတပ္ါဘူး။ ထပ္မေျပာျပ 
မရွငး္ျပခ်င္ေတာဘ့းူဗ်ာ။ ဒီတစ္သံးုခုနစ္ရစ္ွအေၾကာင္းကုိ ပေဟဠိတစ္ခအုေနနဲ႔ထားခဲခ့်င္တာ အခုမပွဲ 
ေအာင္ျမင္ေတာတ့ယ္။ ဒါၾကီးကုိ ထပ္ေျပာေျပာျပေနရတာ ျငီးေငြ႕လြန္းလုိ႔ေလ။ ။ 
 
(၁၉၉၃ကြ်န္ေတာ္ တကၠသုိလ္စာေမးပြဲ အမွတတ္ရ) 
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