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ျမသန္းတင့္ 

(၁၉၂၉ - ၁၉၉၈) 

 

၁၉၂၉ ခုႏွစ၊္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴ  ခ႐ိုင၊္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕႔၌ အဖ ေရွ႕ေန ဦးေပၚတင့္၊ အမိ 

ေဒၚလိႈင္တုိ႔မွ ေမြးဖြားသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ႏွင့္ ဥပေဒဘြဲ႔  ရရိွသည္။ 

၁၉၄၉ ခုႏွစတ္ြင္ ‘ဒုကၡသည္’ ဝတၳဳတုိကိ ုစတင္ ေရးသားခဲၿ့ပီး ပေဒသာ၊ ေသြးေသာက္၊ ႐ႈမဝ၊ 

ဂ်ာနယ္ေက်ာ၊္ လင္းယုနစ္သည့္ မဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္မ်ား၌ ဝတၳဳ၊ ျပဇာတ္၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသည္။ 

စာေပသစ္ မဂၢဇင္းကုိ ကုိသန္းတင္၊ ဒဂုန္တာရာ၊ ေမာင္ၾကည္လင္၊ ေအာင္လင္းတုိ႔ႏငွ့္  အတူ 

ဦးေဆာင္ ထုတ္ေဝခဲၿ့ပီး စာေရးဆရာအသင္း၏ စာေပမဂၢဇင္းတြင္ တာဝန္ခံ  အယ္ဒတီာအျဖစ္ 

လည္းေကာင္း၊ ‘ျပည္ေတာသ္စ္’ ဂ်ာနယ္တြင္ အယ္ဒတီာခ်ဳပ္အျဖစ္  လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ေရး  

သတင္းစာတြင္ ႏိုငင္ျံခားေရး အယ္ဒတီာအျဖစ္  လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ‘ႏြထံဲကၾကာ’ 

ဝတၳဳမွ စ၍ ကေလာင္အမည္ကိ ု‘ျမသန္း’ မွ ‘ျမသန္းတင့္’ သုိ႔ ေျပာင္းသည္။ 

ပင္ကိယုေ္ရးႏွင့္ ဘာသာျပန္စာအုပ္ တစ္ရာခန္႔ ေရးသားခဲသ့ည္။ ပင္ကိယုေ္ရး  

ဝတၳဳမ်ားအနက္ ‘ႏြံထဲကၾကာ’၊ ‘အေမွာင္ရပ္ိဝယ္’၊ ‘မာယာဘုံ’၊ ‘ဓားေတာင္ကို ေက်ာ၍္  မီးပင္လယ္ကို 

ျဖတ္မည္’ တုိ႔သည္ ထင္ရာွး၍ ဘာသာျပန္  ဝတၳဳမ်ားအနက္၊ ‘စစ္ႏင့္ွၿငိမး္ခ်မ္းေရး’ သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ ္

အမ်ိဳ းသားစာေပ ဘာသာျပန္ဆ၊ု ‘ေလ႐ူးသုနသ္နု္’ သည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ ္အမ်ိဳ းသားစာေပ 

ဘာသာျပန္ဆ၊ု ‘ခန္းေဆာင္နအိီပ္မက္’ သည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ ္အမ်ိဳ းသားစာေပ ဘာသာျပန္ဆ၊ု 

‘သုခၿမိဳ႕ေတာ္’ သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ ္အမ်ဳးိ သားစာေပ ဘာသာျပန္ဆ၊ု ‘အခ်စ္မိုးေကာင္းကင္’ သည္ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳ းသားစာေပ ဘာသာျပန္ဆမု်ား ရရိွခဲသ့ည္။ 

ဆရာ ျမသန္းတင့္သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာဝ္ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ည (၉း၁၅) တြင္ 

ကြယ္လြန္သည္။ 
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စာမူခြင့္ျပဳခ်က္ 

၁၃၄/၂၀၀၁ (၂) 

 

မ်က္ႏွာဖုံး ခြင့္ျပဳခ်က္ 

၂၈၃/၂၀၀၁ (၄) 

 

ထုတ္ေဝသူ 

ေဒၚေရႊအိမ္ (၀၁၂၉၉) 

တိုင္းလင္း စာေပ၊ ၈/ ၆၉ အုပ္စ၊ု 

၃/ ေအာင္သဒိၶလိမ္း၊ ေစာဘ္ြားႀကီးကုန္း၊ အင္းစိန။္ 

 

ပုံႏိွပ္သူ 

ဦးျမတ္ေက်ာ ္(၀၅၅၅)၊ စာလုပင္န္း ပုံႏိွပ္တိုက္ 

၁၉၄၊ (၃၃) လမ္း၊ ရန္ကနု။္ 
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အဖုံး ပုံႏိွပ္သူ 

ဦးေက်ာစိ္န ္(ၿမဲ ၀၂၉၀၉) 

ေက်ာက္စိမ္းပုံႏိွပ္တိုက္ 

၁၇၁၊ ၃၃-လမ္း၊ ရန္ကနု။္ 

 

အဖုံး 

မုတ္သံု 

 

ကြန္ပ်ဴတာ 

ျပည့္စံု 

 

ဖလင္ 

ေက်ာ္ေက်ာ္ (Perfect) 

 

ပုံႏိွပ္ျခင္း 

ပထမအႀကိမ၊္ အုပေ္ရ ၁၀၀၀၊ 

ေမ၊ ၂၀၀၁။ 

 

တန္ဖုိး 

၂၀၀၀ 

 

ေလာကသစ္ စာေပ (၇) 

သုဝဏၰလမ္း၊ က်ိဳ ကၠဆရံပ္ကြက္၊ 

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကနုၿ္မိဳ႕။ 
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မာတိကာ 

 

၁။  ခ်စ္ျခင္း အႏုပညာ 

၂။  လက္ထပ္ထမိး္ျမားျခင္း အႏုပညာ 

၃။  မိသားစုဘဝ အႏုပညာ 

၄။  မိတေ္ဆြဖြဲ႔ျခင္း အႏုပညာ 

၅။  ေတြးေခၚမႈ အႏုပညာ 

၆။  အလုပ္လပ္ုျခင္း အႏုပညာ 

၇။  ေခါင္းေဆာင္မႈ အႏုပညာ 

၈။  အုိျခင္း အႏုပညာ 

၉။  ေပ်ာရ္ႊငျ္ခင္း အႏုပညာ 

 

 

 

အမွာစာ 

 

ျပင္သစ္ စာေရးဆရာ အင္ဒေရ  ေမာ႐ိ္ြဳင္းသည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစတ္ြင္ ျပင္သစ္ႏုငိငံ္၊ 

အဲလ္ဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေ မြးဖြားပါသည္။ ဝတၳဳ၊ သမိုငး္၊ အတၳဳပၸတၱ ိစသည္ျဖင့္ စာစုံေရးၿပီး ယခု  ဆရာ 

ျမသန္းတင့္ ျပန္ဆိေုသာ “The Art of Living” သည္ ေမာ္႐ိြဳင္း၏ ထင္ရာွးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္  

ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္ (The Art of Living ) ကုိ ေမာ႐္ြိဳင္းသည္ ၁၉၄၀ ခုႏွစက္ ေရးပါသည္။ 

ယခုဆုိလွ်င္ ဤစာအုပ္၏ သက္တမ္းသည္ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာၿ္ပီ ျဖစ္ေသာလ္ည္း ႏိုငငံ္အသီးသီးတြင္ 

ဘာသာအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ ျပန္ဆို ေရးသားေနဆဲ၊ ထုတေ္ဝ ဖတ္႐ႈေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

စာအုပ၏္ အေၾကာင္းအရာမွာ အခ်စ္၏ သေဘာ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ သေဘာ၊ မိသားစု၏ 

သေဘာ၊ မိတေ္ဆြ၏ သေဘာ၊ ေတြးေခၚျခင္း၏ သေဘာ၊ အလုပ္လပ္ုျခင္း ၏ သေဘာ၊ 

ေခါင္းေဆာင္၏ သေဘာ၊ အုိျခင္း၏ သေဘာ၊ ေပ်ာရ္ႊင္မႈ၏ သေဘာတုိ႔ကိ ုဖြင့္ဆိရုင္း ဘဝကုိ 

ေအာင္ျမင္ေပ်ာရ္ႊင္စြာ ေနထိုငန္ည္းကုိ ၫႊနျ္ပျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ဤစာအုပ္သစ္ကိ ုျမန္မာႏိုငင္ံ  တစ္နတံစ္လ်ားမွ ဆရာက့ိ ုခ်စ္ခင္ေလးစားၾကေသာ စာဖတ္  

ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အထူး တင္ဆက္လုကိ္ပါသည္။  ။ 

 

ေလာကသစ္ စာေပ 
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ခ်စ္ျခင္း အႏုပညာ 

 

ခ်စ္တာဟာ အႏုပညာ (အတတ္ပညာ) တစ္ခုလား၊ ဒါမွမဟုတ ္အလုိအေလ်ာက္ 

ေပၚလာတဲ ့ပကတိစိတတ္စ္မ်ိဳ းလား။ 

ဒီေမးခြန္းကုိ မေျဖခင္ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုကိ ုထပ္ေမးရဦးမယ္။ အႏုပညာဆုိတာ ဘာလဲ။  

‘အႏုပညာသည္ သဘာဝေလာကႀကီးကုိ ထပ္မံေပါင္းျဖည့္ထား သည့္ လူျဖစ္သည္ ’ လုိ႔ 

စာေရးဆရာ ေဘကြန္က ေျပာခဲတ့ယ္။ ႐ိုး႐ုိးဥဒါဟ႐ုဏက္ေလးေတြကုိ ၾကည့္လုကိရ္င္ 

ေဘကြန္ရဲ႕အဆုိဟာ သင့္ျမတ္တဲအ့ဆုိျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ႏိုငပ္ါတယ္။ သဘာဝႀကီးဟာ 

ပန္းခ်ဆီရာတစ္ေယာက္အတြက္ ပန္းခ်ကီားေရးဖုိ႔ ကုနၾ္ကမ္းေတြကုိ ဖန္တးီေပးတယ္။ သစ္ပင္ေတြ၊ 

ပန္းပြင့္ေတြ၊ ပင္လယ္၊ သက္ရိွသတၱဝါ၊ အလင္းေရာင္ စတဲ ့ကုန္ၾကမ္းေတြကုိ ေပးတယ္။ 

ပန္းခ်ဆီရာက သူ႔စတိက္းူက ေတာင္းဆုိေနတဲအ့တိုငး္ အဲဒီ  ကုန္ၾကမ္းေတြကုိ ပုံတဆူြဲတယ္။ 

ဖြဲ႔စည္းတယ္။ အႏုပညာအျဖစ္ ဖန္တးီတယ္။ သဘာဝႀကီးဟာ ဝတၳဳတစ္ပုဒအ္တြက္ အေျခခံ  

ပစၥညး္ေတြကုိ ဖန္တးီေပးတယ္။ ငုိသေံတြ၊ ရ မၼက္ေတြ၊ အေျဖရွာမရတဲ ့လူသတ္မႈေတြ …။ 

စာေရးဆရာဟာ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ ့ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြကုိ သိမ္းက်ံဳ းယူလုကိၿ္ပီး လုိရာ  ေရြးယူတယ္။ 

ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ေတြ နားလည္ႏိုငတ္ဲ၊့ သူတုိ႔ကုိ စိတ္လႈပ္ရွားေစတဲ့ အလြမ္းဇာတ္  တစ္ပုဒ္ကုိ 

ဖန္တီးလိုက္တယ္။ 

ေဘကြန္ရဲ႕ ေဖာျ္ပပါ အနက္ဖြင့္ဆိခု်က္ ကုိ လက္ခံတယ္ဆိရုင္ ခ်စ္တာမွာလည္း အႏုပညာ  

ရိွတယ္ဆိတုာကုိ လက္ခံရေပလိမ့္မယ္။ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားမွာ သဘာဝႀကီးဟာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ 

ေပးၿပီး အႏုပညာကုိ လူက ဖန္တးီရသလုိ၊ အခ်စ္ကစိၥမာွလည္း သဘာဝႀကီးဟာ ကုနၾ္ကမ္းမ်ားကုိ 

ေပးထားတယ္။ သဘာဝႀကီးဟာ လူေတြကုိ က်ားနဲ႔  မ ဆုိၿပီး ႏွစမ္်ိဳ း  ခြဲေပးထားတယ္။ မ်ိဳ းႏြယ္ေတြ 

ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ဖို႔  လုိအပ္ခ်က္ကိ ုဖန္တးီေပးထားတယ္။ ေသြးသား  ေတာင့္တမႈကုိ 

ဖန္တးီေပးထားတယ္။ ေသြးသား  ေတာင့္တမႈဟာ ေသြးသားကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔နဲ႔ က်ားနဲ႔  မကုိ 

ေပါင္းစပ္ေအာင္ လုပေ္ပးတဲ ့ပကတိ စိတပ္ါပဲ။ လူသားဟာ အဲဒီ  ကုန္ၾကမ္းေတြကုိ 

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး လွပေအာင္  သီကုံးခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိသာ မလုပ္ခဲ့ရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အခ်စ္ဟာ ဘာမွ  စိတဝ္င္စားစရာ မေကာင္းေတာဘ့ဲ တိရစာၦ န္ေတြရဲ႕ အခ်စ္လိ ု

႐ိုးစင္းေနေတာမွ့ာေပါ႔။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ တိရစာၦ န္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို  ၾကည့္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့

ရည္းစားစာ တစ္ေစာင္ကုိ ဖတ္မယ္။ ဒီႏွစ္ခုကုိ ၾကည့္လိုက္ရင္ အခ်စ္ကိစၥမွာ သဘာဝအႏုပညာဟာ 

ဘယ္ေလာက္ အလွမ္းကြာ ျခားနားေနတယ္ ဆုိတာကုိ ခန္႔မွန္းႏိုင္တယ္။ 

တစ္ေလာက လန္ဒန္ကိ ုေရာက္သြားေတာ ့အဖုိးႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ 

ၾကားခဲရ့တယ္။ အဖုိးႀကီးက သူ႔သမီးအတြက္ စာအုပ္ဝယ္တယ္။ ‘ဒစီာအုပ္ထဲမွာ ဖုိ -မ ကိစၥေတြ 

ဘာေတြေတာ ့မပါ , ပါဘူးေနာ္’ လုိ႔ မရဲတရဲနဲ႔ ေမးသတဲ။့ ဒေီတာ ့စာအုပ္ေရာင္းတဲ ့အမ်ိဳ းသမီးက 
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‘မပါ, ပါဘူးရွင၊္ ဒါက အခ်စ္ဝတၳဳပါ ’ လုိ႔ ေျဖသတဲ။့ ဒပီံျုပင္ကေလးဟာ ရယ္စရာ  ပုံျပင္ကေလး 

ျဖစ္ေပမယ့္ ေလးနက္တဲ ့ျပက္လံးုကေလး  ျဖစ္ပါတယ္။ ျ ပက္လံးုမ်ား ထုံးစံအတို င္း အမွနတ္ရားကုိ 

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ေျပာထားတာပါ။ 

အခ်စ္ဝတၳဳတိုငး္မွာ ဖုိ -မနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့  အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး  ပါၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

လူ႔အခ်စ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ ့အလြန္႐ိးုစင္းတဲ ့ပကတိစိတတ္စ္ခု  ျဖစ္တဲ ့ေသြးသားဆႏၵကိ ု

အလြန္ လွပဆန္းၾကယ္ ႐ႈပ္ေထြးတဲ ့စိတပို္ငး္ဆိုငရ္ာ ခံစား မႈ အေဆာက္အအုံႀကီး  အျဖစ္ 

ေဆာက္လပုႏို္ငခ္ဲျ့ခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေသြးသားဆႏၵဆိတုာ ခဏပဲ သက္တမ္းရိွပါတယ္။ ဒေီလာက္ သက္တမ္းတုိလတွဲ ့

ေသြးသားဆႏၵေပၚကေနၿပီး၊ ဒေီလာက္ ေျပာင္းလဲလြယ္တဲ ့ ပကတိ စိတထ္ဲကေနၿပီး လူဟာ 

ဒေီလာက္ သန္႔စင္ၿပီး ဒေီလာက္  ၾကာရွည္တဲ့ အခ်စ္ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ကုိ  ဘယ္လိလုပ္ု 

ေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္ႏုငိသ္လဲ။ အဲဒ ီေသြးသားဆႏၵကိ ုဘယ္လိလုပုၿ္ပီး သန္႔စင္  မြန္ျမတ္ 

လာေအာင္ လုပ္ႏုငိသ္လဲ။ 

ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာ အေၾကာင္းကုိ နားလည္ခ်င္ရင္ ဒျီပႆနာကုိ ေျဖရွငး္ရလိမ့္မယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ျပႆနာကုိ မေျဖရွင္းခင္ ပဏာမ ေမးခြန္းေတြကုိေတာ ့ေျဖၾကရလိမ့္ဥးီမယ္။ 

ေယာက္်ား မိန္းမ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေတြ႔ဆံေုနၾကတယ္။ ဒလီို  

ေတြ႔ဆုံေနၾကတဲအ့ထဲမွာ တစ္ေယာက္ကိေုတာ ့မခ်စ္မိဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ တျခားတစ္ေယာက္ကိေုတာ ့

သြားခ်စ္မိရသလဲ။ တစ္ေယာက္ကိေုတာ ့စိတမ္ဝင္စားဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ တျခားတစ္ေယာက္ကိသုြားၿပီး 

စိတဝ္င္စားရသလဲ။ 

ဒအီေမးကုိ ေျဖစရာ ႏွစ္ခု ရိွတယ္။ အေျဖ ႏွစ္ခစုလုံးမွာ အမွနေ္တြေတာ ့ပါေနတယ္။ 

ပထမအေျဖက ဒလီိ။ု 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ဘဝ အခ်ိဳ ႕ေသာ အရြယ္ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ႀကီးေကာင္ဝင္စ  အရြယ္နဲ႔ 

အသက္ ငါးဆယ္နား ေရာက္တဲ့အရြယ္ေတြမွာ ခ်စ္ျခင္းကုိ ေတာင့္တလာတတ္ၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိ ု

ခ်စ္တယ္ရယ္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေထြျပားတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးပါ။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ 

ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၾကည္ႏူးေနတတ္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးပါ။ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔စိတ္ကူးထဲက 

မိုးနတ္မယ္လုိ လွတဲ ့မိန္းကေလးေတြကုိ အစြဲလမ္းႀကီး စြဲလမ္းေနတတ္တယ္။ စိတက္းူထဲက 

မိန္းကေလးလုိ႔ ေျပာရတာက တျခားေၾကာင့္  မဟုတဘ္းူ။ တကယ့္ မိန္းကေလးမွ မေတြ႔ေသးဘဲကုိး။ 

မိန္းမငယ္ေလးတစ္ေယာက္ဟာ ဝတၳဳထဲက ဇာတ္လုကိေ္တြ၊ နာမည္ေက်ာ္  ႐ုပ္ရင္ွမင္းသားေတြ၊ 

အဂၤလိပ္စာ ပါေမာကၡေတြကုိ ႀကိဳက္ခ်င္  ႀကိဳက္ေနတတ္တယ္။ အခ်စ္ကိ ုလႈံ႔ေဆာေ္ပးတဲ ့

ေဆးေတြထဲမွာ ငယ္ရြယ္ႏပု်ိဳ ျခင္း  ဆုိတဲ ့ေဆး ကေတာ ့အာနိသင္  အထက္ဆံးုပါပဲ။ ႏုပ်ိဳ ျခင္းဆုိတဲ ့

နတ္သုဒၶါရည္ကုိ ေသာက္ၿပီးတာနဲ႔ မိန္းမတိုင္းဟာ ဟယ္လင္မင္းသမီးလုိ လွေနေတာ့တာပဲလုိ႔ 

ဂါေထးက ေရးခဲဖ့းူပါတယ္။ ခ်စ္သေူလာင္း  အလာကုိ စိုးရိမတ္ႀကီး ေစာင့္ေမွ်ာရ္င္းနဲ႔ 

ပထမဆုံးေတြ႔ဆုံတဲ့ ႏွစ္လုိစဖြယ္ မိန္းကေလးဟာ သူ႔အခ်စ္ကုိ ႏိႈးေပးလိုကသ္ ူျဖစ္လာေတာတ့ာပါပဲ။ 

မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက္်ားေလး  ေတြ႔ဆံရုတဲ ့အေျခအေနမ်ားဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ ့

အခန္းက ပါတတ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ေဖာထ္တုဖုိ္႔ ဝန္ေလးတဲ ့

ရွကေ္ၾကာက္တတ္သမူ်ား က်ေတာလ့ည္း အေျခအေနေပးလုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ 

ရင္းႏီွးလာခဲၾ့ကတာမိ်ဳးလည္း ရိွတယ္။ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ အျမင္မာွ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ 

ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေက်ာ္ေစာမႈ စသည္တုိ႔ဟာ အဲဒီ  ေယာက္်ားေလးရဲ႕ေဘးပတ္လည္မာွ ျမဴမႈနေ္တြ 
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ဝိုငး္သလုိ ဝိုငး္ေနတတ္ၿပီး သူ႔အျပစ္ေတြကုိ ဖုံးကြယ္ေပးထားတတ္တယ္။ ေလယာဥ္မႉး  တစ္ေယာက္၊ 

ဇာတ္လိုက္မင္းသား တစ္ေယာက္၊ ေဘာလုံးသမား တစ္ေယာက္၊ စကားေျပာေကာင္း  

တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေက်ာၾ္ကားမႈဟာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒက္ိ ုေမြးဖြားေပးရာမွာ အဓိက  

လက္သည္ေတြပဲ။ လူခ်င္း  ေတြ႔ခြင့္ႀကံဳၾကတဲ့ အခါမွာ ခံစားမႈခ်င္း တူၾကတယ္လို႔လည္း 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထင္သြားတတ္ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ေတြ႔ၾကေတာ ့

ၾကားလူရဲ႕ စကားေတြကုိ ၾကားၿပီးသား  ျဖစ္ေနၾကတဲအ့တြက္ အၾကည့္ႏစ္ွခုဟာ ဆုံမၾိကတယ္။ 

တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကိ ုအျပန္အလွန္  ေဖာျ္ပၾကတယ္။ ေမာေ္တာက္ား  အတူစီးလာၾကေတာ ့

ကားက ခ်ိဳ င့္တစ္ခုထဲကုိ က်သြားတယ္။ လက္ခ်င္း  ထိမိၾကတယ္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ထိမိသြားၾကတယ္။ 

ဒီေလာက္ဆိုရင္ လုံေလာက္သြားၿပီေပါ႔ ။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အသြင္တတူာ မတူတာေတြ 

အပထား။ အျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင့္ ခ်စ္သႏွူစေ္ယာက္ဟာ ဆုံမသိြားၾကတယ္။ (အေျခအေနက 

ဖန္တီးလုိ႔ ခ်စ္သူ ျဖစ္သြားၾကတယ္ေပါ႔။) 

ဒုတိယအေျဖကေတာ့ ဒီလုိ။ 

ဒီအေျဖကေတာ ့ပထမအေျဖနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ပဲ။ ဒအီခ်စ္မ်ိဳ းကေတာ့  ‘လွ်ပ္တစ္ျပက္ အခ်စ္’ လုိ႔ 

ေခၚႏိုငတ္ယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္မိတာမ်ိဳ းလုိ႔လည္း ေခၚႏိုငတ္ယ္။ တစ္နည္း  ေျပာရမယ္ဆိရုင္ 

နဖူးစာပါလာလုိ႔ ေရွးက  ေရစက္ပါလာလုိ႔ ခ်စ္မတိာမ်ိဳ းလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ေခါမဒ႑ာရီ  

ပုံျပင္တစ္ခု ရိွတယ္။ ဒီပုံျပင္အရ လူဆုိတာ မိန္းမနဲ႔  ေယာက္်ား ေပ ါင္းစပ္ထားတဲ့ သတၱဝါလုိ႔ 

ဆုိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ ခြဲပစ္လုိက္တဲ့အတြက္ မိန္းမနဲ႔  

ေယာက္်ားဟာ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ အၿ မဲတမ္း လိုကလ္ံ ရွာေဖြေနၾကတယ္လို႔ ဆုိတယ္။ 

ဒလီိ ုထာဝရဘုရားက ဖန္ဆင္းၿပီး ခြဲျခားပစ္လိကုတ္ဲ ့ကုိယခ္ႏၶာ  အစိတအ္ပိုငး္ ႏွစ္ခဟုာ တစ္ခနုဲ႔ 

တစ္ခ ုျပန္လည္  ေတြ႔ဆံၾုကတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အလြန္  ျပင္းထန္အားေကာင္းၿပီး အလြန္  ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ 

ဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ခုဟာ တစ္ခုနဲ႔  တစ္ခ ုေသြးသား  ေတာစ္ပ္ၾကတယ္ ဆုိတာကုိ 

သိသြားၾကသတဲ့။ အဲဒီပုံျပင္အရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကိုယ္တြင္းမွာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ လွပတဲ့ 

အရည္အခ်င္းတစ္ခု ရိွတယ္တဲ။့ အဲဒ ီလွပတဲ ့အရည္အခ်င္းဟာ ကြဲကြာသြားတဲ ့လွပတဲ့  

အရည္အခ်င္းကုိ လုိကလ္ံ  ရွာေဖြေနတယ္တဲ။့ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေယာက္်ားကေလးဟာ လွပတဲ့  

မိန္းကေလးကုိေတြ႔ရင္ လူပ်ိဳ ေပါက္ဘဝက စိတက္းူ  အိပ္မက္ထဲမွာ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ နတ္မိမယ္လုိ 

မိန္းကေလးမ်ိဳ း ေတြ႔သြားရင္ သူ႔အေပၚမွာ တိမ္းၫြတ္သြားၿပီး ခ်စ္ခင္ႏစ္ွသက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာတာ  

ျဖစ္တယ္တဲ။့ 

တစ္ခ်ိဳ ႕လူေတြ ရိွတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ႐ုပ္ရည္  ႐ူပကာအားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္စြဲလမ္းဖြယ္  

ေကာင္းတယ္။ ႏႈတ္အားျဖင့္လည္း ခ်စ္ခင္ႏွစ္လုိဖြယ္ေသာ စကားကုိ ဆိုတတ္တယ္။ အဲဒီလုိ 

ကာယကံအားျဖင့္လည္း လွ၊ ဝစီကအံားျ ဖင့္လည္း လွတဲ့သူမ်ိဳးကုိ ဆုိရင္ သူ႔အေပၚမွာ အျပစ္ရယ္လုိ႔ 

လုံးဝ မျမင္ေတာဘ့ဲ အခ်စ္ဝင္ေနေတာတ့ာပဲ။ သူတို႔နဲ႔ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး၊ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနရေလေလ 

သူတုိ႔ကုိ ခ်စ္ခင္  ႏွစ္သက္လာေလေလ ျဖစ္တတ္တယ္။ သူတို႔  ႏႈတဖ္်ားက ထြက္လာတဲ ့အသံဟာ 

ဂီတသံလိ ုသာယာၿငိမ့္ေညာင္းတယ္။ သူတို ႔ရဲ႕ စကားဟာ ကဗ်ာတစ္ပုဒလ္ိ ုလွပေနတယ္။ 

လူတစ္ေယာက္ကုိ ခၽြင္းခ်က္မရိွ လုံးဝဥႆံု  ပုံၿပီး ခ်စ္ရ  ျမတ္ႏိုးရတာဟာ အလြန္ႀကီးက်ယ္တဲ ့သုခ  

ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ခ့်စ္သရူဲ႕အဆင္းနဲ႔  အခ်င္း၊ ခႏၶာကုိယ္  အလွနဲ႔ စိတအ္လွကိ ုျမတ္ႏိုးမႈအေပၚမွာ 

အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားတဲ ့အခ်စ္ဟာ အလြန္ထက္သန္ တဲ ့ပီတကိိ ုျဖစ္ေစပါသတဲ။့ (ဒါက 

နဖူးစာပါလုိ႔၊ ေရွးေရစက္ပါလုိ႔ ေတြ႔ၾကတာမ်ိဳ းေပါ။့) 
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ဒါေပမယ့္ ေလာကမွာ ဒီလုိ  အေျခအေနလည္း မေပး၊ ေရွးေရစက္လည္း  မပါဘဲႏွင့္ 

တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ဘဝၾကင္ေဖာအ္ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲၾ့ကတာလည္း ရိွပါတယ္။ အဲဒလီိ ု

လူမ်ိဳ းေတြအတြက္ ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာဟာ  ဘယ္ေလာက္ အကူအညီ  ေပးႏိုင္သလဲ။ ဘယ္လို  

လမ္းၫႊန္မႈေတြမ်ား ျပဳႏိုငပ္ါသလဲလုိ႔ ေမးစရာ  ရိွတယ္။ စိတသ္ေဘာ  ေျဖာင့္မန္ွတာ၊ စိတရ္ညွတ္ာ၊ 

အထူးသျဖင့္ ၾကည္လင္ရႊငပ္်တဲ ့စိတသ္ေဘာ  ရိွတာတုိ႔ဟာ ေပ်ာရ္ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ မႈကုိ လုိက္လံ  

ရွာေဖြရာမွာ အလြန္အဖုိးတန္တဲ ့အရည္အခ်င္းေတြ  ျဖစ္တယ္။ အၿမဲတမ္း မဟုတ္သည့္တိုင္ 

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ဒအီရည္အခ်င္းမ်ားဟာ က်န္းမာတဲ ့စိတထ္ားနဲ႔ က်န္းမာတဲ ့ကုိယခ္ႏၶာက 

ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါ႔ေ ၾကာင့္မုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔  တစ္ဥးီ ဖူးစာဖက္  ေရြးၾကေတာမ့ယ္ဆိရုင္ 

သက္ဆုငိရ္ာ မိသားစုမ်ား၊ မိဖမ်ားဟာ ဒအီခ်က္ကိ ုအေလးထား  စဥ္းစားသင့္တယ္။ 

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ့မႈ ဆုိတာ ေပ်ာရ္ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ မႈ ရိွရာ အရပ္မွာပဲ ႀကီးထြားႏိုငတ္ယ္။ ေအာင့္အးီ  

ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ၊ စိတည္စ္စရာေတြ  မ်ားတဲ ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အခ်စ္ဟာ ခ်က္ခ်င္း  ညႇိဳ းႏြမ္း 

ေသြ႔ေျခာက္သြားမွာပဲ။ 

မိန္းမေတြဟာ အားေကာင္းၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ ့ေယာက္်ားေတြနဲ ႔ ေနရတာကုိ 

ေပ်ာၾ္ကတယ္။ ေယာက္်ားေတြကေတာ ့ခ်စ္ခင္ယယုတတ္ၿပီး ကုိယ့ေ္နာက္ကိ ုဖဝါးေျခထပ္  

လုိကခ္်င္တဲ ့မိန္းမေတြနဲ႔ ေနရတာကုိ ေပ်ာတ္တ္ၾကတယ္။ ေတာေ္တာင္ယ္တဲ ့မိနး္မပ်ိဳကေလး  

ေတြကေတာ ့ကိုယ္  လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္လုိ႔ ရတဲ ့ေယာက္်ားမ်ိဳ းနဲ႔မ ွလက္ထပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာေလ့  

ရိွတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ဖူးသမွ်ကုိ ေျပာရရင္ေတာ ့သတိၱနဲ႔ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ေယာက္်ား  

တစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္ခဲ့မိတဲ့  မိန္းမေတြဟာ ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕ မႈကိ ုရၾကတာ  မ်ားတယ္။ အျခား  

အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကိ ုခ်စ္ခဲမိ့တဲ ့မိန္းမေတြထဲမွာ ေပ်ာရ္ႊင္ ခ်မ္းေျမ႕မႈကုိ 

တကယ္ရတဲ ့မိန္းမဆုိလို႔ မေတြ႔ဖူးသေလာက္  ပါပဲ။ အလားတူပဲ ႏႈတၾ္ကမ္းလွ်ာၾကမ္း၊ ၾကမ္းတမ္း  

ခက္ထေရာတ္ဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္ကို  ရလုိ႔ ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕ မႈကုိ ရတဲ ့ေယာက္်ားကုိလည္း 

ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖးူသေလာက္ ပါပဲ။ 

မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ခါ  ႏွစ္ခါ ေတြ႔ဖူး႐ုံနဲ႔ တစ္ေယာက္ကုိ  

တစ္ေယာက္ ဘဝၾကင္ေဖာအ္ျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ကိစၥဟာ ေတာေ္တာ္  ခက္ပါတယ္။ 

ဒေီနရာမွာေတာ ့အသိဉာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားတာထက္ ပကတိ  စိတန္ဲ႔ ဆုံးျဖတ္တာဟာ ပုိေတာင္  

ေကာင္းလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ သူ႔ကို  ခ်စ္ရမလားလုိ႔ ေမးခြန္းထုတဖုိ္႔  မသင့္ပါဘူး။ ခ်စ္တယ္ 

မခ်စ္ဘူးဆုိတာ ေမးခြန္းထုတဖ္ို႔  မလုိဘဲ ကုိယ္ရ့င္ထဲက အလုိလို  သိရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အျခားေသာအရာမ်ား ေမြးဖြားလာသလုိပဲ အခ်စ္ဟာလည္း သဘာဝအေလ်ာက္ အလုိလို  

ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာကုိ ေနာက္မ ွေလ့က်င့္ယရူတာပါ။ ေလာေလာဆယ္  

မွာေတာ ့အႏုပညာသည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ကုနၾ္ ကမ္းပစၥညး္ေတြကုိ ဘယ္အခ်နိမွ္ာ  စတင္ ပုံေဖာသ္လဲ 

ဆုိတဲ ့အခ်က္ကိ ုအရင္ ရွာေဖြၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ 

သူ႔ရဲ႕ (De L’ Amour ) ဆုိတဲ ့ဝတၳဳ ထဲမွာ စတဲင္ဒယ္က အခ်စ္ဆိတုဲ ့ခံစား မႈ ေမြးဖြား 

ေပၚေပါက္လာပုံကိ ုႏွစ္သက္စဖြယ္ ေရးဖြဲ႔ထားခဲပ့ါတယ္။ ဒမီာွ သူ ေဖာျ္ပထားတဲ ့အေရးႀကီးတဲ ့

အခ်က္ေတြကုိ ပထမ  ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာမွ့ ကၽြန္ေတာ ္ဘယ္လိျုမင္တယ္  

ဆုိတာကုိ ထပ္ေျပာပါ႔မယ္။ 

အခ်စ္ဟသူမွ်ဟာ အထင္ႀကီးျမတ္ႏိုးျခင္း အရိွနအ္ဟုန္ႀကီးစြာ  ျဖစ္ရာက ေပၚထြက္လာျခင္း  

ျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတရ္င္လည္း သနားက႐ုဏာကုိ  ျဖစ္ေစတဲ၊့ ေတာင့္တမႈကို  ျဖစ္ေစတဲ ့
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အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု အရိွနအ္ဟုန္ႀကီးစြာ ျဖစ္ရာက ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေတာစ္တိြဳင္းရဲ႕ 

‘အင္နာကရီးနီးနားဟာ ေတာေ္တာေ္ခ်ာတာပဲ၊ ငါ႔ ကုိ ဘာအဓိပၸါယ္နဲ႔ ၾကည့္သြားတာပါလိမ့္ ’ လုိ႔ 

တစိမ့္စိမ့္ ေတြးလာတယ္။ ‘ယူဂ်င္း ဂရင္းဒက္’ ဝတၳဳထဲမွာ ခ်ားလ္  ဂရင္းဒက္ဟာ တစ္ဖက္ သတ္ 

ခံစားေနရတဲ ့စိတက္းူယဥ္  ဇာတ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ တစ္ညေနမွာ ဇာတ္လုကိမ္င္းသမီးရဲ႕ 

ဘဝထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာခဲတ့ယ္။ အဲဒအီခ်နိက္စၿပီး သူမဟာ ခ်ားလ္  ဂရင္းဒက္ကုိ ဘဝ  

တစ္ေလွ်ာက္လံးု စြဲစြဲၿမဲၿမ ဲခ်စ္သြားေတာတ့ာပဲ။ 

အားႀကီးတဲ ့အျဖစ္အပ်က္  တစ္ခေုၾကာင့္ မိနး္ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕  အေပၚမွာ အာ႐ုံ  

စူးစိုက္မိသြားၿပီ ဆုိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အဲဒ ီမိန္းကေလးကုိ မေတြ႔ရ၊ မျမင္ရေလေလ ေတြ႔ခ်င္  

ျမင္ခ်င္ေဇာေတြ ျဖစ္လာၿပီး အခ်စ္ဟာလည္း ပုိလို႔  အားေကာင္းလာခဲပ့ါတယ္။ ‘မိန္းမတုိ႔ရဲ႕ 

ခြန္အားဟာ တျခားမဟုတ၊္ ေနာက္က်ေရာက္လာျခင္း သုိ႔မဟုတ ္အလွမ္းကြာေဝးျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္ ’ 

လုိ႔ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရွ င္ အာလိန္းက ေျပာခဲဖ့းူတယ္။ နီးကပ္ေနျခင္းဟာ မိနး္မေတြရဲ႕ 

အားနည္းခ်က္ကိ ုခ်က္ခ်င္း  ေဖာ္ျပလုိက္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။  ေဝးကြာေနျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

လူပ်ိဳ ေပါက္ အရြယ္တန္ုးက စိတက္းူ  အိပ္မက္ထဲမွာ ရိွခဲ့တဲ့ နတ္မိမယ္ကေလး  တစ္ပါး 

ျဖစ္သြားေစတယ္။ စတဲင္ဒယ္က ဒလီို  ျဖစ္စဥ္မ်ိဳ းကုိ ‘ပုံေဆာင္ခဲ အသြင္ေဆာင္ျခင္း’ လုိ႔ ေခၚခဲ့တယ္။ 

သူက ေဝးကြာေနတဲ ့မိနး္ကေလးကုိ သစ္သားစကေလး  တစ္ခုနဲ႔ ႏိႈင္းတယ္။ အဲဒီ 

သစ္သားစကေလးဟာ ဆားတြင္းႀကီးထဲကုိ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ က်သြားေတာ ့ေတာက္ပတဲ ့

ပုံေဆာင္ခဲေတြ ဖုံးလႊမ္းသြားၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တစ္ခုနဲ႔ တူသြားတယ္လို႔ ေျပာခဲပ့ါတယ္။ 

အဲဒီလုိ ပုံေဆာင္ခဲ  အသြင္ေဆာင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ လြန္ေျမာက္သြားတဲ့  ေနာက္မွာျဖင့္ 

ကုိယ္ခ့်စ္သူဟာ ကြဲျပားျခားနားတဲ ့လူတစ္ေယာက္  ျဖစ္သြားၿပီး အဆင့္ျမင့္တဲ ့သာလြန္တဲ ့

လူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သြားေတာတ့ယ္လို႔ သူက ေျပာခဲပ့ါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ ပ႐ုစ္က အခ်စ္ဆုတိာ 

ဆႏၵဆန္တယ္ တဲ။့ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ဖန္တးီထားတဲ ့သူေတြကုိ ခ်စ္ေနၾကျခင္းသာ  ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

ေျပာခဲတ့ယ္။ အလွတရားဆုိတာ ၾကည့္သရူဲ႕မ်က္လံးုေပၚမွာ တည္တဲ့  စကားလုိေပါ။့ (ကုိယထ္င္ 

ကုတင္ေရႊနန္းေပါ႔။) 

ပုံေဆာင္ခဲ အသြင္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႔တဲ့  အခါမွာေတာ ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖုိ႔ အခ်စ္ေတြ  ပ်က္ျပယ္မွာကုိ စုိးရိမစ္ရာ  မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ့ 

ကုိယ္က ခံစားခ်က္ေတြကုိ ျပည့္ေနေတာ့ တကယ့္ခ်စ္သူကုိ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကုိယ့္ခ်စ္သူဟာ 

ကုိယ္ေ့ရွ႕မွာ ရပ္ေနမယ္၊ ကုိယန္ဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုငၿ္ပီး စကားေျပာခ်င္ ေျပာေနမယ္၊ ဒါေပမယ့္  

အဲဒီအခါမွ လူအစစ္ကုိ မျမင္ေတာ့ဘဲ ပုံေဆာင္ခဲအသြင္ကုိ ျမင္ေနရလုိ႔ပဲ။ ကုိယ့္ခ်စ္သူက ကုိယ့္ကုိ 

စကားေတြ ေျပာေနေပမယ့္ သူလိကုုယိလ္ိ ုစကားလုိ႔ မထင္ေတာဘ့းူတဲ။့ ကုိယ္ခ့်စ္သကူ 

စဥ္းစားဉာဏ္ ကင္းမဲေ့နရင္လည္း စဥ္းစားဉာဏ္  ကင္းတယ္လုိ႔ မထင္ေတာ့ဘူးတဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 

ခ်စ္သူတုိ႔ ခံစားရတဲ့ ပီတိကုိ ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ဘူးတဲ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ့ 

အဲဒ ီပီတကိိ ုျဖစ္ေစတဲ ့အေၾကာင္းရင္း  ဇစ္ျမစ္ဟာ ကုိယ့္ရင္ထဲ၊ အသည္းႏွလုံးထဲကုိ 

ေရာက္ေနလုိ႔ပါပဲ။ 

ဒီလုိ ျဖစ္ေနတုန္းမွာေတာ ့အခ်စ္ဟာ ေပ်ာရ္ႊင္မႈကိ ုယူေဆာင္ လာခဲသ့ေပါ႔။ တျခား ဘာကုိမွ 

မျမင္ႏုငိၾ္ကဘူးေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ မီးေတာက္တစ္ခုဟာ ေလာင္စာမရိွဘဲ မေတာက္ႏိုငဘ္းူ။ 

ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ဆိတုဲ ့ေလေျပေလညႇငး္ မရိွခဲရ့င္ အဲဒီ မီးေတာက္ဟာ ၿငိမး္သြားမွာပဲ။ 

ခ်စ္သဟူာ အားတက္စရာ အရိပအ္ေယာင္ကိ ုျမင္ရရင္၊ အားမတက္ဘဲ မေနႏိုငဘ္းူ။ 

အားတက္ရတယ္။ ၾကည္ႏူးရတယ္။ ကုိယ့္ ခ်စ္သကူ တစ္ခ်က္  လွမ္းၾကည့္လိုက္တာ၊ ခ်စ္သူ႔  
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လက္ကေလးနဲ႔ ထိလိကုရ္တာ၊ ကုိငလ္ုကိရ္တာ၊ အားတက္စရာ  အေျဖကုိ ၾကားလိုကရ္တာေတြဟာ 

ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳ းထူးေစပါတယ္။ 

ဒီလုိ အရိပ္အေယာင္ေတြဟာ ခ်စ္သဆူ၊ီ မိန္းကေလးဆီက ဆက္တိကု္  လာေနၿပီ၊ 

ထင္ထင္ရာွးရွား ျပၿပီဆိရုင္ေတာ ့အျပန္အလွန္ ေမတ ာၱသက္ဝင္ၾကၿပီ ဆုိတဲ ့ သေဘာကုိ 

ေဆာင္လာၿပီေပါ႔။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သည့္ထက္  ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုလို႔ ဘယ္မွာ ရိွေတာ့မွာလဲ။ ဒါေပမယ့္ 

လုံၿခံဳမႈကိ ုသိပၿ္ပီး အသားေပးလြန္းရင္ အဲဒီ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈေလးဟာလည္း ပ်က္စးီသြားတတ္ပါတယ္။ 

လူ ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွတိာက သမီးရည္းစား  ျဖစ္ခါစ၊ ခ်စ္ဥးီသူ  ျဖစ္ခါစမွာ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သံသယေတြ ရိွေနတတ္ၾက  ပါေသးတယ္။ ေႏြးေထြးလိုက၊္ 

ေအးစက္လုကိ၊္ အားတက္စရာ  ေတြ႔လိကု၊္ စိတပ္်က္စရာ  ေတြ႔လိုက္နဲ႔ တစ္လွည့္စီ 

ႀကံဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဒလီို  ျဖစ္ၾကရတာဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ မခ်စ္ၾကလုိ႔  မဟုတပ္ါဘူး။ 

ဒီလုိ ျဖစ္ရတာဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရွကေ္ၾကာက္ေနၾကလုိ႔၊ တစ္ေယာက္နဲ႔  

တစ္ေယာက္ ဣေႁႏၵေတြ၊ သိကၡာေတြ ဆယ္ေနၾကလုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခ်စ္သူေတြဟာ အေသးစိတက္ေလးေတြကုိ ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ျမင္လည္း 

ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းကုိကလ္ို႔၊ ခါးပတ္က  က်ပ္ေနလုိ႔၊ ေျခအိတက္ ေပါက္ေနလုိ႔၊ မၾကည္မသာ 

ျဖစ္တာမ်ိဳ းကေလးေတြကုိ ျမင္ၿပီး အဲဒါကေလးေတြဟာ မေကာင္းတဲ ့အတိတနိ္မတိလ္ို႔ ထင္ခ်င္  

ထင္တတ္ၾကတယ္။ ဘာမဟုတတ္ဲ ့အေသးအဖြဲကေလး  တစ္ခုဟာ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ 

အႀကီးအက်ယ္ စိတည္စ္စရာႀကီး  ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သဟူာ အၾကည့္ေတြ၊ 

စကားလုံးေတြ၊ အမူအရာေတြကုိ ခြဲျခမ္းစိတျ္ဖာ  ၾကည့္တယ္။ အဲဒီ  အရာေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ  

ရိွတဲ့ အဓိပၸာ ယ္ကုိ လုိက္ရွာတယ္။ ကုိယ့္ခ်စ္သူက ကုိယ့္အေပၚမွာ ခပ္စိမ္းစိမ္း  ဆက္ဆံလာလုိ႔ရိွရင္ 

ကုိယ့္မွာ ဘာမ်ား  အျပစ္ရိွေလမလဲလုိ႔ ကုိယ္ဘ့ာသာကုိယ ္ျပန္စီ စစ္တယ္။ ဒါေတြကုိ အေၾကာင္းရွာ  

မရေလေလ (အေၾကာင္းရွာလုိ႔လည္း ဘယ္မွာရပါ႔မလဲ၊ အေၾကာင္းက တကယ္မွ မရိွတာ ) သူခ်စ္တဲ့ 

မိန္းကေလးအေၾကာင္းကုိ ပိုၿပီး စဥ္းစားလာေလေလ၊ သူ႔အခ်စ္ဟာလည္း သူ႔ရင္တြင္းမွာ နက္႐ိႈငး္  

ေလးနက္လာေလေလ ျဖစ္လာေတာတ့ာပဲ။ စုိးရိမစိ္တက္ ေပါက္ဖြားလာတဲ ့အခ်စ္ဟာ 

ႏႈတ္လိုက္တိုင္း အသားထဲကုိ စူးဝင္သြားတဲ ့ဆူးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အလားသဏၭာန္ တူတယ္။ 

သည္အျမင္နဲ႔ ေျပာရရင္ မိန္းမတုိ႔ရဲ႕ အႏုဘာဝ  ေလးဆယ္၊ တစ္နည္း ေျပာရရင္ ကလူ၏သုိ႔ 

ျမဴ၏သုိ႔ လုပတ္ာမ်ိဳ းေတြ၊ ငါးမွ်ားႀကိဳးကုိ ေလွ်ာခ့်ည္တင္းခ်ည္ လုပ္တာမ်ိဳ းေတြဟာ အခ်စ္ကိ ု

ႏိုးၾကားေနေအာင္၊ ရွင္သန္ေနေအာင္  လုပ္တဲ ့မာယာ  ပရိယာယ္ေတြလုိ႔ ထင္စရာပါပဲ။ 

ေလွ်ာေ့ပးလိုက၊္ ျပန္ ဆြဲလိုက္ လုပ္ေနတဲ ့သုိးေမြးလုံးကေလး  တစ္လုံးကုိ ခုန္ၿပီး လိုက္ဖမ္းေနတဲ့ 

ေၾကာင္ကေလး တစ္ေကာင္လုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  သားေကာင္ေတြ (လူေတြ) ဟာလည္း မာယာမ်ားတဲ ့

မိန္းမေတြရဲ႕ အေခ်ာ့  အျမႇဴ ေတြကုိ သေဘာက်ၾကတယ္။ လူဆိတုာ ရတာကုိ မလိုခ်င္၊ မရတာကုိမ ွ

လုိခ်င္တတ္တဲ ့သဘာဝရိွတယ္ မဟုတ္ လား။ ဒီေတာ့ မိန္းမတုိ႔ရဲ႕  မာယာေတြကုိ 

သေဘာက်တာဟာလည္း မဆန္းေပဘူးေပါ႔။ 

ဒါေပမယ့္ မာယာပရိယာယ္ကု ိၾကာရွည္ က်င့္သံးုျခင္းဟာ အခ်စ္ကိ ုပ်က္စီးေစပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သမိုင္းမွာ မာယာႂကြယ္လြန္းလွတယ္လုိ႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ မဒမ္  

ေရကာမီယာဟာ ဘင္ဂ်မင္  ကြန္စတင္ကိ ုျဖားေယာင္း  သိမ္းသြင္းတယ္။ သူ႔  မာယာပရိယာယ္ေတြ 

ဟာလည္း ေအာင္ျမင္ခဲတ့ယ္။ ရင့္က်က္တဲ ့လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ ့ဘင္ဂ်မင္  ကြန္စတင္ဟာ 

ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္လိ ုျဖစ္ခဲရ့တယ္။ သူဟာ ငါ႔ ကုိ တကယ္ခ်စ္တာ  မဟုတဘ္းူ၊ ဒါေပမယ့္ 

ငါ႔ကုိေတာ ့နည္းနည္းပါးပါး သေဘာက်ဟန္  တူရဲ႕လုိ႔ သူ ေတြးတယ္။ မဒမ္  ေရကာမီယာဟာ သူ႔ကုိ 
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ကေလးေလး တစ္ေယာက္လိ ုကစားေနတယ္  ဆုိတာကုိ ေတြ႔လာရတဲအ့ခါမွာ ဘင္ဂ်မင္  

ကြန္စတင္ဟာ အႀကီးအက်ယ္  စိတဆ္င္းရဲရတယ္။ ငါဟာ ဒေီလာက္ မာယာမ်ားတဲ ့မိန္းမကုိ 

တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖးူေသးဘူး။ ၾကည့္စမ္း၊ သင္းတုိ႔ဟာ စက္ဆပုဖ္ြယ္  သတၱဝါေတြ ပါကလား။ ငါ သူ႔ကိ ု

မုန္းတယ္လုိ႔ သူ သတိရလာတယ္ ။ အဲဒါနဲ႔အတူ ပုံေဆာင္ခဲ  အသြင္ဟာလည္း အရည္ေပ်ာက္်  

သြားၿပီ။ သူဟာ ငွကဦ္းေႏွာက္သာ  ရိွၿပီး ဘာမွ မွတ္ဉာဏ္မရိွတဲ့ မိန္းမ၊ သတိမရတတ္တဲ့ မိန္းမလုိ႔ 

သိသြားခဲတ့ယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ မာယာမ်ားတဲ ့မိနး္မေတြဟာ မာယာကုိ အလြန္အကၽြံ  သုံးမိၿပီး ဒုကၡ  

ေရာက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ‘လူ႔ေလာက ဆန္႔က်င္ေရးသမား’ ဆုိတဲ ့ျပဇာတ္ထဲမွာ ေဆလီမင္ေန  

ဟာ သူ႔  အလွနဲ႔ သူ႔  အေျပာကေလးေတြကုိ စြဲမက္ခဲတ့ဲ ့ေယာက္်ားေတြ  အားလုံးက ေနာက္ဆံးုမွာ 

သူ႔ကုိ စြန္႔ပစ္တာ ခံခဲရ့တယ္ မဟုတလ္ား။ 

ခြဲစိတစ္ားပြဲေပၚမွာ ေရာက္ေနတဲ ့လူမမာတစ္ေယာက္ ရဲ႕ အဆုတထ္ဲကုိ ေအာက္ဆဂီ်င္နဲ႔ 

ဓာတ္ေငြ႔ေတြ တစ္လွ ည့္စီ သြင္းေပးေနရတဲ ့ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လိ ုမာယာမ်ားတဲ ့မိနး္မ  

တစ္ေယာက္က အသက္ ၇၀ ရြယ္ အဘုိးအုိ  တစ္ေယာက္ကိ ုမာယာပရိယာယ္ေတြနဲ႔  သြားၿပီး 

ျမႇဴဆြယ္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီ အဘိုးအိုဟာလည္း  ရဟႏၲာစ်ာန္ပ်ံမုိ႔ ခံႏိုင္မွာတဲ့ လား။ ေႂကြသြားမွာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  ရက္စက္တဲ ့ကစားနည္းကုိ က စားသင့္ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္  ထင္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔ ေယာက္်ားေတြထဲက စိတ္ ဓာတ္ အခိုင္ဆုံးဆုိတဲ့ လူေတြဟာ ခ်စ္လုိ႔ပဲ  ျဖစ္ေစ၊ 

သနားၾကင္နာလုိ႔ပဲ ျဖစ္ေစ၊ မာယာပရိယာယ္ေၾကာင့္  ရတဲ ့အခြင့္အေရးေတြ၊ အက်ိဳ းအျမတ္ေတြကုိ 

မလုိခ်င္ၾကပါဘူး။ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔  အသင့္ ရိွေနၾကမွာပါပဲ။ ရက္ေ ရာ သေဘာထားႀကီးသူ 

တစ္ေယာက္ကေတာ ့ ‘ကိုယက္ ခ်စ္ရတယ္ဆိတုာ ကုိယ္က့ို  မင္းရဲ႕ တန္ခုးိဩဇာေအာက္မာွ 

ပုံအပ္ထားရတာနဲ႔ အတူတပူဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒလီိျုဖစ္ရတာကုိက ေက်နပ္ေနတယ္ ’ လုိ႔ ေျပာေကာင္း  

ေျပာမိမယ္။ ဒါကုိ မိနး္ကေလးကလည္း တန္ဖိးုထားတယ္  ဆုိရင္ ဒအီခ်စ္မ်ိဳ းဟာေတာ ့

အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ႏွစ္ဥးီႏွစ္ဖက္စလုံးက အျပန္အလွန္  မွ်ေဝခံစားၾကရၿပီ၊ အျပန္အလွန ္ယုံၾကည္မႈ  

ရိွတဲ့ အခ်စ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်စ္လုိ႔ ဆုိရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ဒီလုိ  

အခ်စ္မ်ိဳ းနဲ႔ မထိုကတ္န္ဘးူ  ဆုိရင္ေတာ့ သူ႔ကုိ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မာယာခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္ျပဖုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံမွာ  

လုိအပ္ပါတယ္။ 

ႏွစ္ဥးီ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခါစ ပထမအဆင့္ဟာ ေပ်ာစ္ရာေကာင္းဆုံး  အခ်ိန္လုိ႔ ယူဆေလ့  

ရိွၾကတယ္။ ဒီလုိ  ယူဆတာဟာလည္း မွနပ္ါတယ္။ အဲဒအီခ်နိဟ္ာ ပုံေဆာင္ခဲအသြင္ ေနာက္တစ္ခါ 

ေဆာင္ခ်န္ိ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားေလေသြးရင္ ေဝးတယ္လို႔  ထင္တဲ့အခ်နိ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္  

မ်က္ေစ့ထဲမွာ တစ္ေယာက္ဟာ စံျပေတြ  ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိ  အေျခအေနမ်ိဳ းဟာ 

ၾကာရွည္တည္လာခဲရ့င္ သူတို႔ႏစ္ွေယာက္ရဲ႕ ဘဝဟာ လုံးဝ  ျပည့္စုခံ်မ္းေျမ႕တဲ ့ဘဝပဲလုိ႔ 

ဆိုႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ  အခ်စ္မ်ိဳ းမွာေတာင္မပွဲ ခံစားခ်က္  ႏွစ္ခဟုာ ခြန္အားပမာဏ 

အစဥ္အၿမဲ ညီတညူမီွ်  ျဖစ္ေနဖုိ႔ဆုိတာ အလြန္  ရွားပါတယ္။ လူေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ 

ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ တြယ္တာတပ္မက္သူကုိ ရရိွေစဖုိ႔၊ ျပန္လည္  ရရိွဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဲဒီသူကုိ 

ခ်စ္ေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

ေကာင္းၿပီ။ 
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ဒါျဖင့္ရင္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္ဖုိ႔  အခ်စ္ကုိ လံႈ႔ေဆာ္ေပးလုိ႔ ရသလား။ လုိေကာ  

လိုအပ္သလား။ တကယ္လုိ႔ ကုိယ့္အခ်စ္စိတ္ဟာ ဒီလုိ  တာရွညတ္ဲ့ အခ်စ္မ်ိဳ းကုိ ေပးႏိုငစ္ြမ္း  မရိွရင္ 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ သက္သက္ကိပုဲ လုိကရွ္ာေနတာမ်ိဳ းက ပုိၿပီး မေကာင္းေပဘူးလား။ 

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ေခတ္ေတြတုနး္ကေတာ ့ဒအီတိုငး္ပဲ လုပခ္ဲၾ့ကတာပါပဲ။ ေယာက္်ား  

တစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ကုိ အလုိရိွလာတာနဲ႔ အဲဒီမိန္းမကုိ အတင္း  အႏိုငအ္ထက္ 

က်င့္ၿပီး ေခၚေဆာင္သြားေတာတ့ာပါပဲ။ အႏိုငအ္ထက္  ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရတဲ ့မိနး္မဟာလည္း 

စစ္ဘရုင္ လက္ထက္မွာ သူျပဳသမွ် ႏုရတဲ ့ဘဝမွာ  ေနရေတာတ့ာပါပဲ။ ေနာက္ေတာ ့အမ်ိဳ းသမီးဟာ 

အဲဒီ အမ်ိဳ းသားကုိ ခ်စ္လာခဲတ့ယ္။ အဲဒီ  အမ်ိဳ းသားက သူ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီကုိး။ သူ႔  အရွငသ္ခင္ 

ျဖစ္သြားၿပီကိးု။ ဒါမွမဟုတရ္င္လည္း အမ်ိဳ းသားဟာ သူခ်စ္ႏုငိတ္ဲသ့မူ်ိဳ း ျဖစ္သြားၿပီကိးု။ 

ေႏွာင္းေခတ္ေတြက်ေတာ ့ခြန္အားရဲ႕ ေနရာမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ တန္ခုးိအာဏာတုိ႔က ေနရာ  

ဝင္ယူလာခဲ့ၾကတယ္။ သူ႔ကုိယ္သူ ေရႊမႈန္ကေလး တစ္မႈန္အျဖစ္  ဖန္ဆင္းလိုကတ္ဲအ့ခါမွာ 

ဂ်ဴပီတာဟာ ဒႏီၲနဲ႔ ေတြ႔ဖုိ႔ အခက္အခဲ မရိွေတာဘ့ဲ လြယ္ကသူြားၿပီ မဟုတလ္ား။ 

ဒါေပမယ့္ ဇီဇာေၾကာင္သူေတြအဖုိ႔ အႏိုင္အထက္ျပဳလုိ႔ ခ်စ္ရတယ္၊ အရွင္သခင္မုိ႔လုိ 

ကုိယ့္ကုိ ျပန္ခ်စ္ရတယ္ ဆုိတာမ်ိဳ းကုိ မႀကိဳက္ဘးူေလ။ ေယာက္်ားဆုိတာ မိန္းမရဲ႕ အေရြးခ်ယ္ကို  

ခံခ်င္တယ္။ မခ်စ္ေသာလ္ည္း ေအာင့္ခါနမ္း ဆုိတဲ ့အျဖစ္မ်ိဳ းကုိေတာ ့မလုိခ်င္ၾကဘူး။ ေအာင္ႏုငိျ္ခင္း  

ခံရသူဟာ သူ႔ အလုိအေလ်ာက္ စိတလ္ိလုက္ရ မဟုတဘ္ဲနဲ႔ အတင္းအၾကပ္ ေအာင္ႏုငိျ္ခင္း  ခံခဲရ့ရင္ 

အႏိုငရ္သူမာွ အရသာမရိွဘးူ။ ေအာင္ႏုငိမ္ႈဟာလည္း ေပ်ာစ္ရာ  မေကာင္းေတာဘ့းူ။ 

အဲဒီအခါက်မွသာလွ်င္ သံသယနဲ႔ စုိးရိမ္စတိ ္ေပၚေပါက္လာႏိုငတ္ယ္။ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈအေပါင္းမွာ 

အျမင့္ဆံးုေသာ ေပ်ာရ္ႊင္မႈကိ ုေပးႏိုငတ္ဲ ့အေလ့အက်င့္နဲ႔ ပ်င္းရိ  ၿငီးေငြ႔မႈတုိ႔ကုိ ခ်ိဳးႏိွမ္ႏိုင္တဲ့ 

ေအာင္ပြဲေတြသာလွ်င္ အေကာင္းဆုံး  ျဖစ္တယ္။ မူဆလင္  ဘုရင္မ်ားရဲ႕ မိနး္မေဆာင္က 

လွပတင့္တယ္တဲ ့မိနး္ကေလးမ်ားကုိ မူဆလင္  ဘုရင္မ်ားက သိပမ္ခ်စ္ၾကဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ ့သူတို႔တစ္ေတြဟာ အႏိုငအ္ထက္  ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လာခဲတ့ဲ ့သုံ႔ပန္းေတြ  

ျဖစ္ေနၾကလုိ႔ပါပဲ။ 

အျပန္အလွနအ္ားျဖင့္ ဒေီန႔ေခတ္  ပင္လယ္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ  ရိပ္သာေတြက 

အလြယ္တကူ ရႏိုငတ္ဲ ့မိနး္မေတြက်ေတာ့ လည္း အခ်စ္ကိ ုႏိႈးဆြမေပးႏိုငၾ္ကျပန္ဘးူ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ့ သူတုိ႔က သိပ္ၿပီး လြတ္လပ္လြန္းေနလုိ႔ပဲ။ မ်က္ႏွာဖံုးမရိွတဲ့  ေနရာ၊ ဣေႁႏၵသကိၡာ  

မရိွတဲ့ေနရာ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သိကၡာမေစာင့္စည္းတဲ့  ေနရာေတြမွာ အခ်စ္ဟာ ေအာင္ပြဲခံၿပီး သရဖူ 

မေဆာင္းႏိုငေ္တာဘ့းူေပါ။့ စိတက္းူ ယဥ္အခ်စ္ ဆိုတာ သိပ္ၿပီး  လြတ္လပ္လြန္းတဲ ့မိနး္မမ်ိဳ းေတြ  

အေပၚမွာ မခ်စ္ႏိုငဘ္းူ။ မေပၚေပါက္ႏိုငဘ္းူ။ ဘာသာတရားအရ  ျဖစ္ေစ၊ အစဥ္အလာအရ  ျဖစ္ေစ၊ 

ေစာင့္စည္းေနရတဲ ့မိနး္မေတြ  အေပၚမွာသာ စိတက္းူယဥ္အခ်စ္  ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အေႏွာင္အဖြဲ႔၊ အတားအဆီးေတြ ျမားေျ မာင္လတွဲ ့အလယ္ေခတ္လိ ု

ေခတ္မ်ိဳ းမွာသာလွ်င္ စိတက္းူယဥ္အခ်စ္ဆိတုာ ေပၚထြန္းႏိုငတ္ယ္။ လူခ်င္း  အေနေဝးေလေလ၊ 

စိတက္းူယဥ္အခ်စ္ရဲ႕ ထုထည္ပမာဏဟာ ႀကီးေလေလပဲ။ 

လူပ်ိဳ ေပါက္ကေလး တစ္ေယာက္ဟာ ဇာတ္စင္ေပၚမွာ ျမင္ရတဲ ့အၿငိမ္မ့င္းသမီးကုိ 

ခ်စ္မိတတ္တယ္။ သူ႔အသံကေလးနဲ႔ မ်က္ႏွာကေလးကုိ  ျမင္ၿပီး မင္းသမီးဟာ ဘုံႀကိဳးျပတ္တဲ ့

နတ္မမိယ္ကေလး တစ္ပါးလုိ႔ ထင္တယ္။ တကယ္ေတာ ့အဲဒီ  မင္းသမီးမွာလည္း အျပစ္  

အနာအဆာေတြ ရိွတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူပ်ိဳ ေပါက္ကေလးဟာ အဲဒီ  အျပစ္ အနာအဆာေတြကုိ 

မျမင္ဘးူေလ။ မာရီေဗာရဲ႕ ျပဇာတ္၊ ဒါမွမဟုတ ္မူေဆးရဲ႕ ျပဇာတ္ထဲမွာ သ႐ုပေ္ဆာင္တဲ ့မင္းသမီးကုိ 
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ၾကည့္ၿပီး အရည္အခ်င္းေတြ အျပည့္ရွေိနတယ္လို႔ ထင္ေနတတ္တယ္။ မင္းသမီးရဲ႕ 

အသက္အရြယ္ကိလုည္း သတိမထားမိေတာဘ့းူ။ ဒမီင္းသမီးရဲ႕ပါးေရကေလး တြန္႔ေနတာကုိလည္း 

မျမင္ေတာဘ့းူ။ သူျမင္ေနတာက ဇာတ္စင္ေပၚမွာ ဖီးလိမး္  ျပင္ဆင္ထားတဲ ့မီးေရာင္ေအာက္က 

မင္းသမီးကုိပဲ ျမင္ေနေတာတ့ာ ကုိး။ အဲဒီ  မင္းသမီး စိတေ္ကာက္တတ္တာ၊ အဲဒီ  မင္းသမီး 

မာနႀကီးတာ၊ ဘဝင္ျမင့္တာေတြကုိ မျ မင္ေတာဘ့းူ။ ဘယ္မွာ ျမင္ႏိုငပ္ါ႔ မလဲ။ သူက အဲဒီ  မင္းသမီးကုိ 

ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ေတြ႔ဖူးတာမွ မဟုတ္ဘဲကုိး။ အဲဒီ မင္းသမီးနဲ႔ အတူမွ မေနဖူးဘဲကုိး။ 

မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ အတူေနဖုိ႔ထက္ မိန္းမတ စ္ေယာက္အတြက္ အသက္စြန္႔ဖုိ႔က ပုိၿပီး 

လြယ္တယ္လုိ႔ ကဗ်ာဆရာ ဘိုင္ရြန္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ 

အလားတူပဲ။ စာေရးဆရာ  တစ္ေယာက္ကိ ုခ်စ္ေနတဲ ့ၿမီးေကာင္ေပါက္မကေလး  

တစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီ  စာေရးဆရာမွာ သူ႔  ဝတၳဳေတြထဲက ဇာတ္လုကိေ္တြမွာ  ရိွတဲ့ 

အရည္အခ်င္းေတြ အျပည့္  ရိွေနတယ္လို႔ ထင္ေနတတ္တယ္။ အဲဒီ စာေရးဆရာမွာ အဆစ္အျမစ္  

ကုိက္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္ေနတာ၊ အစာမေၾကေရာဂါ  ျဖစ္ေနတာ၊ အဲဒီ  စာေရးဆရာ ပ်င္းတာ၊ အဲဒီ  

စာေရးဆရာ စိတ္တိတုတ္တာေတြကုိ မျမင္ႏိုငေ္တာဘ့းူ။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ 

အေနေဝးေနမွ စိတက္းူယဥ္အခ်စ္ဟာ ႀကီးထြားႏိုငတ္ယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အေနေဝးမွ 

စိတက္းူယဥ္အခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္ရတာ ပုိလြယ္တယ္။ 

ဒါျဖင့္ရင္ တစ္သက္လံးု ခ်စ္ေနႏိုငဖ္ို႔အတြက္ အခ်စ္ကိ ုတာရွညေ္စဖုိ႔အတြက္ ဒလီိပုဲ ေဝးေဝး  

ေနၾကရေတာမ့ာွလား။ ဒလီိပုဲ စိတက္းူယဥ္ၿပီး အေဝးက ခ်စ္ေနရေတာမွ့ာလား။ ဒလီိပုဲ အခ်စ္ကိ ု

ရင္ထဲမွာ သိမး္ဆည္းထားၿပီး အုံ႔ပနုး္ခ်စ္  ေနေတာမ့ာွလား။ မဟုတ္ ပါဘူး။ တကယ္ေတာ ့ဒလီို  

စိတက္းူယဥ္အခ်စ္၊ အုံ႔ပန္ုးခ်စ္ဟာလည္း တကယ္ေတာ ့တာရွညမ္ခံပါဘူး။ ‘အခ်စ္ဆ ီသြားရာ  

လမ္းေၾကာင္းဟာ ရွညလ္်ားေလေလ၊ ခ်စ္သတူို႔ရရိွတဲ ့ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈဟာလည္း အရိွနအ္ဟုန္  

ျမင့္မားေလေလ’ လုိ႔ ေျပာေလ့ ရိွၾကပါတယ္။ ဒစီကားဟာ မွန္သင့္သေလာက္ေတာ ့မွန္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  အခ်စ္လမ္းေၾကာင္းဟာ ၾကည္ႏူးစရာ အေကြ႔အေကာက္  ကေလးေတြကုိ 

ျဖတ္သန္းၿပီးရင္ေတာ ့ပန္းတိုငက္ိ ုေ ရာက္မွ ျဖစ္ေပ လိမ့္မယ္။ ပန္းတိုင္ကုိ မေရာက္ဘဲ အခ်စ္ 

လမ္းေၾကာင္းဟာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲမွာ လမ္းစေပ်ာက္သြားလုိ႔ေတာ ့ဘယ္မွာ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ု

ရပါေတာ့မလဲ။ ဒီလုိနဲ႔ စိတ္ ကူးယဥ္အခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္ေနသူဟာ ၾကာလာတဲအ့ခါမွာ သူကိယုတ္ုငိက္လည္း 

အခ်စ္ခံခ်င္ လာတတ္ပါတယ္။ 

ဒါျဖင့္ရင္ ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာ(အတတ္ပညာ) က သူ႔ကိ ုဘာေတြ သင္ၾကားေပးလုိကသ္လဲ။ 

အႏုေဆးေတြ သုံးဖုိ႔လား။ ပီယေဆးေတြ သုံးဖုိ႔လား။ ေရွး  ကဗ်ာလကၤာေတြ၊ ဒ႑ာရီေတြ  

ထဲမွာေတာ ့ေယာက္်ားေတြကုိ ညႇိဳ ႕ယူဖမ္းစားတတ္တဲ ့မိနး္မေတြ  အေၾကာင္းကုိ ေရးဖြဲ႔ေလ့  

ရိွၾကတယ္။ သီအုိကရစ္တပ္စ္တုိ႔၊ အိုးဗစ္တုိ႔  ေခတ္တုန္းကလုိ ဒေီန႔ေခတ္မွာလည္း မိနး္မေတြဟာ 

ေယာက္်ားေတြ ခ်စ္ေအာင္ ဘယ္လုလိပုရ္မလဲလုိ႔ တစ္ေန႔ကိ ုအႀကိမေ္ပါင္းမ်ားစြာ ေမးျမန္း  

ေနၾကတယ္။ ရာစုႏွစေ္ပါင္းမ်ား စြာ ၾကာေညာင္းခဲ့ တဲ ့လူ႔အေတြ႔အႀ ကံဳက အဲဒီ  ေမးခြန္းကုိ အေျဖ  

ေပးခဲပ့ါတယ္။ 

အဲဒီ အေျဖကေတာ ့ကိုယ္က့ိ ုေယာက္်ားေတြ ခ်စ္ေစခ်င္ရင္ ဘယ္လိေုနထိုင၊္ ျပဳမူရမယ္  

ဆိုတဲ့ ထုံးတမ္း နည္းနာေတြပါပဲ။ 

ခ်စ္သူ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အထိမး္အမွတ္  ကေလးေတြ လုပ္ၾကတာ၊ အခမ္းအနား  

ကေလးေတြ လုပ္ၾကတာ၊ စိတေ္ကာက္ လိုက္ စိတ္ေျပလုိက္  လုပ္ၾကတာ၊ ပလီပလာ ခရာတာတာ  
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ကေလးေတြ လုပ္ၾကတာ ရိွတယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ ခ်စ္သေူတြဟာ တစ္ေယာ က္ကို တစ္ေယာက္ 

အခ်စ္ျပၾကတယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ပုိးပန္းမႈလုိ႔ ေခၚလုိက္ၾကတယ္။ ပိုးပန္းတာဟာ လူေတြမွ  

ပိုးပန္းၾကတာ မဟုတပ္ါဘူး။ တိရစာ ၦန္ေတြလည္း သူ႔ရာသီနဲ႔  သူ ပုိးပန္းတာေတြ ရိွပါတယ္။ 

တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ အရွငး္ဆုံး၊ အလြယ္ကဆူံးု ပိုးပန္းနည္းေတြက အစ လူေတြရဲ႕  အ႐ႈပေ္ထြးဆုံး၊ 

အခက္ဆံးု ပိုးပန္းနည္းေတြ  အဆုံး အားလုံးကုိ ကၽြန္ေတာ ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္  ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ပုိးနည္းပန္းနည္းေတြ ဆုိပါေတာ။့ 

ပိုးတဲပ့န္းတဲ့ အခါမွာ တစ္ဖက္က ကုိယ္က့ို  စိတဝ္င္စားလာေအာင္ ပထမ  လုပ္ျပရတယ္။ 

အဲဒီလုိ ကုိယ့္ကုိ စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ အမ်ားသူငါ လုပ္ေလ့ရိွတဲ ့နည္း တစ္ခကုေတာ ့

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပင္ဆင္  မြမ္းမံျခင္းပဲ။ ပန္းပင္ေတြဟာ သူ႔အခ်နိ္  ေရာက္လာတာနဲ႔ ဖူးပြင့္လာၿပီး 

အေသြးအေရာင္ေတြ ေတာက္လာတယ္။ ဒါဟာ အလကား  ဖူးပြင့္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ဆီမွာ 

ပန္းဝတ္မႈနေ္တြ ယူခဲၾ့ကပါေတာလ့ို႔ ပုိးမႊားကေလးေတြကုိ အခ်က္ေပးလုိကတ္ာ၊ ပိုးမႊားကေလး  

ေတြကုိ ဆြဲေဆာင္လုကိတ္ာပါ။ ညမွာ ပိုးစုနး္ၾကဴးကေလးေတြ၊ ပုိးစိမ္းေကာင္ကေလးေတြဟာ 

တလက္လက္ ေတာက္ပေနၾကတယ္။ ဒါဟာ အေၾကာင္းမဲ ့လက္ေနၾကတာ  မဟုတဘ္းူ။ သူတို႔ဟာ 

မိတ္လုိက္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ ရိွေနၾကၿပီ၊ အခ်စ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီလို႔ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းကုိ 

အခ်က္ျပတာ ျဖစ္တယ္။ အလားတူပဲ မိနး္မေတြဟာလည္း အဝတ္အစား လွလပွပ  

ဝတ္ဆင္ၾကတယ္။ လက္ဝတ္ရတနာေတြကုိ ဆင္ျမန္းၾကတယ္။ ဒါဟာ အေၾကာင္းမဲ ့ဝတ္တာ  

မဟုတ္ဘူး။ ေယာက္်ားေတြက မ်က္ေစ့က်ေအာင္၊ သူတို႔ ကုိ ေရြးခ်ယ္ေအာင္ ျပင္ဆင္တာျဖစ္တယ္။ 

ျမင္ရသူတုိ႔ကုိ ၾကည္ႏူး  ရႊင္ၿပံဳးေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ကိစၥဟာ မိန္းမငယ္တုိ႔ရဲ႕ ပုိင္ခြင့္ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ 

တာဝန္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒရီည္ရြယ္ခ်က္ ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ အားထု တ္ၾကတယ္။ မုိကမ္ဲတဲ ့

မိန္းမပ်ိဳကေလးေတြ က်ေတာ ့သည့္ထက္ သိမ္းသြင္း ဆြဲေဆာင္ႏိုငတ္ဲ ့နည္းေတြကုိ အသုံးျပဳ  

ၾကတယ္။ အမ်ားစုဟာ ဖက္ရွင္ကိ ုလိုကၿ္ပီး ဝတ္စားၾကတယ္။ ဖက္ရွင္ဝတ္စားတာရဲ႕ အဓိက 

ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ တျခားမဟုတဘ္းူ။ ဆန္႔က်င္ဘက္လင္ိကိ ုဆြဲေဆာင္သမ္ိးသြင္းဖုိ႔  ျဖစ္တယ္။ 

အပ္ခ်ဳပ္ဆုငိႀ္ကီးမ်ား၊ အလွျပင္ဆုငိႀ္ကီးမ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာ  ဆိုင္ႀကီးမ်ားဟာ ေယာက္်ားေတြကုိ 

ေခ်ာျ့မႇဴ လုိတဲ ့မိန္းမေတြရဲ႕ဆႏၵေပၚမွာ တည္ၿပီး စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ေနၾကတယ္။  

တခ်ဳိ႕ မိန္းမေတြကေတာ ့ဟန္ေဆာင္လို႔  ျဖစ္ေစ၊ အထင္ေသးလုိ႔  ျဖစ္ေစ ဖက္ရင္ွ  

ဝတ္စားဆင္ယင္တာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္သမ  မွသည္ ၿမိဳ႕စားကေတာ္  အထိ 

မိန္းမအားလုံးက ဖက္ရင္ွ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကိ ုလက္ခံေနၾကတဲ့  အခ်နိ၊္ လက္ခံေနၾကတဲ ့

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ ဒီလုိ ဖက္ရွင္  ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကုိ လုံးဝ  လ်စ္လ်ဴျပဳတာကေတာ ့

နည္းနည္းထူးဆန္းၿပီး ေၾကာင္သလိုလို  ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိ ဖက္ရွင္  ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ 

ေခတ္စားလာတဲအ့တြက္ အ႐ုိးဆုံးဟာ အဆန္းဆုံး  ျဖစ္လာၿပီး၊ အဆန္းဆုံးဟာ အ႐ုိးဆုံး  

ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ အမွန္ကေတာ ့ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ဆုိတာမ်ိဳ းဟာ သူ႔တစ္ခတုည္း  ဆုိရင္ ဘာမွ  

အဓိပၸါယ္ရိွတာ မဟုတပ္ါဘူး။ ရာဖီယယ္  အႀကိဳေခတ္တန္ုးက အဂၤလိပ္  အမ်ိဳ းသမီးငယ္မ်ားဟာ 

တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ဆိရုင္ ဝီလ်ေံမာရစ္ရဲ႕ အိမက္ိ ုသြားေလ့ရွၾိကတယ္ ။ သူတို ႔ဝတ္တဲ့ 

အဝတ္အစားက ခပ္႐ိုး႐ိုးပဲ။ အဝတ္အစားက ေျပာင္  သကၠလတ္ အျပာေရာင္၊ ၿပီးေတာ ့လည္ပင္းမွာ 

ပယင္းပုတးီကေလးက တစ္ကံးုေလာက္  ဆြဲတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ဝိတိရိုယေခတ္  

ကုန္ခါနီးမွာ ေခတ္စားတဲ ့ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ ေတာက္ေတာက္ပပေတြ ဝတ္ေလ့ရိွတဲ့  ဖက္ရွင္ေတြကုိ 

ဝတ္စား ဆင္ယင္ထားၾကတဲ ့အမ်ိဳ းသမီးေတြထဲမွာ ထင္းထင္းႀကီးေပၚၿပီး ထူးျခားေနၾကတယ္။ အဲဒီ  

ေခတ္ေတြတုနး္က အႏုပညာသည္ ပ န္းခ်ီဆရာတုိ႔ ဘာတုိ႔ဆုိရင္ အနားဖတ္  အျပားႀကီးႀကီး 

ဦးထုပ္ႀကီးေတြကုိ ေဆာင္းတတ္တယ္။ လူငယ္  လက္ဝဲ စာေရးဆရာတုိ႔ ဘာတုိ႔ဆုိရင္ 

သားေရဂ်ာကင္ႀကီးကုိ ဝတ္ေလ့ရိွတယ္။ ႐ိႈး က်က် ဝတ္တတ္သေူတြဆုိရင္ ကတီၱပါ  ခါးတုိအက်ႌကုိ 
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ဝတ္တတ္တယ္။ အဲဒတီနုး္က ေခတ္စားခဲတ့ဲ ့ဖက္ရွငေ္တြေပါ။့ ဒေီတာ ့လူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိရစၧာန္ပဲ  

ျဖစ္ျဖစ္ ဖုိသတၱဝါ  မွန္သမွ်ဟာလည္း သူတုိ႔ကုိယ္  သူတုိ႔ မြမ္းမံ  ျပင္ဆင္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ အဲ … 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း မရိွတဲ့ သတၱဝါဆုိလုိ႔ ေ ဒါင္းပဲရိွတယ္။ ေဒါင္းကေတာ ့သဘာဝအႏုပညာကုိ 

အႏိုင္ရလိုက္တဲ့ ျပယုဂ္တစ္ခု  ပါပဲ။ ဒေီတာ ့စီးပြားေရးအရ တာဝန္ႀကီးတဲအ့တြက္ ေယာက်ာ္းက 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း မျပဳသည့္တိုင္ မိန္းမကေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူ ျပင္ဆင္  မြမ္းမံရလိမ္မ့ယ္။ ဒေီန႔  

ထုတေ္ဝေနတဲ ့အေမရိကန္  မဂၢဇင္းထဲက ေၾကာျ္ငာေတြကုိ  ၾကည့္လိုက္ရင္ မိန္းမဟာ ေယာက်္ားကုိ 

ေအာင္ႏိုငလ္ႊမ္းမိုးဖုိ႔ အတြက္ ဘယ္ေလာက္  စိတအ္ားထက္သန္စြာ ႀကိဳးပမ္း  အားထုတေ္နသလဲ 

ဆုိတာကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ သိႏိုငတ္ယ္။ 

မိမိကုိယ္ကုိ မြမ္းမံျပင္ဆင္တဲ့  နည္းနဲ႔ မိနး္မဟာ ေယာက္်ားကုိ စိတဝ္င္စားလာေအာင္ 

ဆြဲေဆာင္တယ္။ 

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ အျခားသူမ်ား ထက္သာေအာင္ လုပ္ျပျ ခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္သားကုိ 

ဆြဲေဆာင္တယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကၽြမ္းက်င္မႈကိ ုျပတတ္တယ္။ ဒလီိျုပတဲ့  ေနရာမွာ 

နည္းေတြကေတာ ့အမ်ိဳ းမ်ိဳ း  ရိွသေပါ။့ တခ်ဳ႕ိ ငွက္ကေလးေတြဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိ ငွက္မေတြ  

သေဘာက်ေအာင္ ေရထဲကုိ ငုပ္သြားၿပီး ေရထဲက ေမွာ္ပင္ကေလးေတြကုိ ကိုကခ္် ီျပတတ္ၾကတယ္။ 

ျပင္သစ္ စာေရးဆရာတစ္ဥးီ ျဖစ္တဲ့ ရွာတုိဗ႐ိုင္းယန္းကုိ ‘ေက်ာၾ္ကားမႈကိ ုရွာမယ္ ’ တဲ့။ ဒါမွ သူ႔ကုိ 

လူေတြက ခ်စ္ခင္ၾကမယ္  တဲ။့ ဒနီည္းအားျဖင့္ ရွာတုိဗ႐ိုငး္ယန္းဟာ အေရွ႕တိုငး္ကုိ 

ငုပ္လွ်ိဳးသြားခဲ့တယ္။ သူျပန္လာတဲ့အခါမွာ သူခ်စ္တဲ့ မဒမ္ ဒီႏိုေအလီ အတြက္ မေသႏိုငတ္ဲ ့

စာေတြကုိ ယူေဆာင္လာခဲတ့ယ္။ အခ်စ္ဝတၳဳေရး  ဆရာေတြဟာ အခ်စ္ဝတၳဳေတြကုိ ေရးၾကတယ္။ 

အဲဒီ ဝတၳဳေတြထဲမွာ စိတလ္ႈပရွ္ားဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုိ 

ေရးခ်ယ္ျပထားတာကုိ မိနး္မေတြ သြားေတြ႔ၾကရတယ္။ သီခ်င္းေရးဆရာ  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

အားလုံးေလာက္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ျမည္တမ္းမႈေတြ၊ ဆႏၵေတြကုိ ေတးသီခ်င္း  စာသားေတြအျဖစ္ 

ေျပာင္းပစ္ခဲၾ့ကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တင္းနစ္ ခ်န္ပီယကံေတာ ့သူ႔ရဲ႕ ႐ိုကခ္်က္ျပင္းတဲ ့လက္ျပန္  

႐ိုကခ္်က္ေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး သူ႔အစြမ္းကုိ ျပခ်င္တာေပါ။့ ေမာေ္တာက္ား အျမန္ေမာင္းသမားကလည္း 

သူ အျမန္ေ မာင္းရဲတာကုိ ျပခ်င္တာေပါ။့ ဘဲေလး  ကေခ်သည္ကလည္း သူ႔ေျခဖ်ားကေလးေတြ 

ဖ်တ္လတ္ကၽြမ္းက်င္ပံကုိ ုျပခ်င္တာေပါ။့ 

ဒအီထဲမွာ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ဟာ ဒြန္ဝမ္ွးလုိ မိန္းမစြၿံပီလို႔ နာမည္ႀကီးလာရင္ေတာ ့

ေတာေ္တာ္က့ိ ုအႏၲရာယ္မ်ားတဲ့  စြမ္းအားေတြ ရိွသြားၿပီလို႔ ေျပာရေ တာ့မွာပဲ။ ဒီလုိ အခါမ်ိဳ းမွာ 

လိမၼာတဲ ့အပ်ိဳကေလးေတြက သူ႔ဆြဲေဆာင္မႈကိ ုမခံၾကေပမယ့္ မုိကမ္ဲတဲ ့အပ်ိဳကေလးေတြကေတာ ့

ငါ စြတံယ္ ဆုိတာကုိ ျပခ်င္တတ္ၾကတယ္။ ေက်ာၾ္ကားတဲ ့အဲဒီ  ေယာက္်ားပ်ဳိကုိ ၿပိဳင္ဖက္ေတြ၊ 

တစ္ခါတစ္ရံ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက လုယႏိုူငတ္ယ္လို႔ ႂကြားခ်င္တတ္ၾကတယ္။ အဲဒီ  စိတဓ္ါတ္ဟာ 

ေတာေ္တာ္ ႐ႈပ္ေထြးဆန္းၾကယ္တဲ ့စိတဓ္ာ တ္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ  စိတဓ္ာတ္ထဲမွာ ႂကြားခ်င္တာလည္း  

ပါတယ္။ တျခား မိနး္ကေလးတစ္ေယာက္ အေကာင္းအမြန္  ေရြးခ်ယ္တာကုိ ေလးစား  

အားက်တာလည္း ပါတယ္။ ခက္ခဲတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကုိ အရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 

အထင္ႀကီးတာလည္း ပါတယ္။ ငါ႔လုိမိန္းမ ရိွေသးရဲ႕လား ဆုိတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးတာလည္း 

ပါတယ္။ မိနး္မစြတံဲ ့ဒြန္ဝမ္ွးဟာ ပထမေတာ ့သူက ေကာင္မေလးေတြကုိ ေရြးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေနာက္က်ေတာ ့သူက အေရြးခံသူ ျဖစ္သြားပါတယ္။ 

မိန္းမေတြရဲ႕ ေနာက္ဆႏၵတစ္ခု  ရိွေသးတယ္။ အဲဒါေတာ ့လုံၿ ခံဳမႈကုိ လုိခ်င္တဲ့ ဆႏၵပဲ။  

မိန္းမဟာ အားနည္းသူ  ျဖစ္ေလေတာ ့ပုိၿပီး အားႏြဲ႔လာေလေလ၊ ကုိယ္က့ိ ုအကာအကြယ္ သုိ႔မဟုတ ္
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ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးႏိုငမ္ယ့္ အစြမ္းသတိၱရွတိဲ ့ေယာက္်ားမ်ိဳ းကုိ ရွာေဖြလာတတ္တယ္။ စစ္ျဖစ္ေနခ်နိတ္ို႔ 

ဘာတုိ႔ဆိရုင္ မိနး္မဟာ စစ္သရူဲေကာင္းရဲ႕ ရင္ပတ္ေပၚက တံဆပ္ိေတြကုိ ေရတြက္ေနတတ္တယ္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ ့ကာလဆုိရင္ေတာ ့အဲဒေီယာက္်ားရဲ႕ ဉာဏ္ပညာ သုိ႔မဟုတ ္စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ 

ၾကည့္တတ္တယ္။ ေယာက္်ားအဖုိ႔ကလည္း ခ်စ္သကူိ ုလက္ေဆာင္ေပးျခင္းဟာ သူ႔မာွ 

စြမ္းအားသတိၱ ဘယ္ေလာက္ရိွေၾကာင္းကုိ ျပသတဲသ့ေဘာ  ျဖစ္တယ္။ ေရခဲငွကန္ဲ႔ တင္က်းီဟာ 

လွပတဲ ့ခဲလုံးကေလးေတြကုိ ေကာက္ၿပီး  သူ႔ငကွမ္ကုိ လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ငွကေ္ရႊဝါဟာ 

သစ္ကိုငး္ကေလးေတြ၊ သစ္ရြက္ကေလးေတြကုိ ကုိကခ္်ၿီပီး သူ႔ငကွမ္ကုိ လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ 

ဒီအတိုင္းပါပဲ။ လူငယ္ဟာလည္း သူ႔ခ်စ္သူ သူ႔ရည္းစားကုိ သုိးေမြးထိုး  ဆြယ္တာကေလးေတြ၊ 

ေကာေ္ဇာကေလးေတြ၊ ခန္းဆီးကေလးေတြ လက္ေဆာင္  ေပးတတ္တယ္။ မိန္းမနဲ ႔ ပ်ံလႊားငွက္မဟာ 

သူ႔ၾကင္ေဖာ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔ အသုိကအ္ၿမံဳကုိ စိတ္ကူးေတာ့တာပါပဲ။ 

ခ်းီမြမ္း ေျပာဆုိျခင္းဟာလည္း လက္ေဆာင္ေပးျခင္း  တစ္မ်ိဳ းပါပဲ။ အခ်စ္ကဗ်ာေတြ  

အားလုံးေလာက္ဟာ ခ်စ္သကူိ ုခ်းီမြမ္းတာနဲ႔ ခ်စ္သကူိ ုမရလုိ႔ ျမည္တမ္းတာေတြပဲ  မဟုတလ္ား။ 

ျမည္တမ္းတာဟာ သေဘာေ တာက့်စရာ ေကာင္းပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ ၾကာေတာ ့နားၿငီးၿပီး ၿငီးေငြ႔စရာ  

ေကာင္းသြားတတ္တယ္။ ခ်းီမြမ္းတာ  တစ္ခသုာလွ်င္ လူတစ္ေယာက္ကိ ုအခ်န္ိမေရြး  ေက်နပ္မႈကိ ု

ျဖစ္ေစတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ ့အလြန္  ေမာက္မာပါတယ္ ဆုိတဲ့ လူမ်ိဳးေတြမွာေတာင္ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သိမ္ငယ္စိတ္ကေလးေတြ ရိွေနတတ္လုိ႔ပဲ။ လွပတဲ့ မိန္းမေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ 

အသိဉာဏ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အားငယ္စိတ္  ရိွၾကတယ္။ မလုံမလဲစိတ ္ရိွၾကတယ္။ အသိဉာဏ္  

ထက္ျမက္တဲ ့မိန္းမမ်ားက်ေတာလ့ည္း သူတို႔ရဲ႕ ႐ူပကာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သံသယျဖစ္ေလ့  

ရိွၾကတယ္။ အားငယ္ေလ့  ရိွၾကတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕  အလွကိ ုသတိမထားမိတဲ ့မိန္း ကေလး၊ ဒါမွမဟုတ ္

ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ မလွဘူးလုိ႔  ထင္ေနတဲ ့မိနး္ကေလးတစ္ေယာက္ကိ ုသူ႔ရဲ႕  အလွေတြ ခ်းီမြမ္းခန္း  

သြားဖြင့္ရတာမ်ိဳ းဟာ ေတာေ္တာ္  ၾကည္ႏးူစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒလီို  ထုတေ္ဖာ္ ခ်းီက်ဴးျခင္း 

ခံရတဲအ့တြက္ အရွကအ္ေၾကာက္ႀကီးၿပီး စိတအ္ားညႇိဳ းငယ္တတ္တဲ ့မိန္းမေလးေတြဟာ ေနျ ခည္မာွ 

ပန္းပြင့္သလုိ တင့္လန္း  ေဝဆာလာတတ္ပါတယ္။ တခ်ဳ႕ိ မိန္းမတင္ မဟုတပ္ါဘူးေလ။ 

ေယာက္်ားေတြဟာလည္း ေတာေ္တာ္  ခ်းီမြမ္းခံခ်င္တဲ ့သတၱဝါေတြ  ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳ႕ိ အ႐ုပဆ္ုးိ 

အက်ည္းတန္ မိန္းမမ်ားဟာ ေယာက္်ားေတြရဲ႕  ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကုိ ခံရတာဟာ တျခားေၾကာင့္  

မဟုတပ္ါဘူး။ သူတို ႔ဟာ ခ်းီမြမ္းစကား ေျပာတတ္လို႔ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိ ုခ်းီမြမ္း  ေျပာဆုိရမယ္ 

ဆိုတာကုိ သိလုိ႔၊ နားလည္လုိ႔  ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတုိ႔မွာရိွတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကုိ 

ထုတေ္ဖာ္ ခ်ီးမြမ္းတာထက္ သူတုိ႔မွာ  မရိွတဲ ့အရည္အခ်င္းေတြကုိ ထုတေ္ဖာ္  ခ်းီမြမ္းတာကုိ ပုိၿပီး 

သေဘာက်ေလ့ ရိွပါတယ္။ စစ္ဗုိလခ္်ဳပ္တစ္ေယာက္ကိ ုသူ႔ေအာင္ပြဲေတြအတြက္ သြားခ်းီက်ဴးေနရင္ 

သိပ္ ေက်းဇူးတင္မွာ မဟုတပ္ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မ်က္လံးုေတြ ဘယ္ေလာက္ ေတာက္ပ  

ဝင္းလက္သလဲ ဆုိတာကုိ သြားေျပာရင္ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာက်သြားမွာပါ။ နာမည္ေက်ာ ္

ဝတၳဳေရးဆရာ တစ္ေယာက္ကိ ုသူ႔ဝတၳဳ  ေကာင္းေၾကာင္း သြားခ်းီမြမ္းေနရင္ သိပဝ္မ္းသာမွာ  

မဟုတပ္ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ လူသနိည္းၿပီး အမ်ားသိပ ္မႀကိဳက္တဲ ့ေဆာင္းပါးတုိေလး  တစ္ပုဒ္ကုိ 

သြားခ်းီက်ဴးခဲရ့င္ ဒါမွမဟုတ ္သူ သီခ်င္းဆုိျပတာ ဘယ္ေလာက္  အသံေကာင္းတယ္ ဆုိတာကုိ 

သြားၿပီး ခ်းီက်ဴးတယ္ဆိရုင္ေတာ ့ခ်က္ခ်င္း စိတဝ္င္စားပါလိမ့္မယ္။ 

မိန္းမေတြမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ကုိယပို္ငန္ည္းလမ္းေတြ  ရိွပါတယ္။ 

မိန္းမဟာ ေယာက္်ားေတြရဲ႕  အစကုိ ေစာင့္တတ္တယ္လို႔ အမ်ားအားျဖင့္ ယူဆခဲၾ့ကတယ္။ 

အမွနက္ေတာ ့ဒါဟာ အေပၚယံကို  ၾကည့္ၿပီး ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘားနတ္ေရွာက 

မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ေယာက္်ားတ စ္ေယာက္ကုိ ေစာင့္တာေတာ့ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူေစာင့္တာမ်ိဳ းက ပင့္ကကူ ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္ကိ ုေစာင့္တာမ်ိဳ းပဲ  ျဖစ္တယ္လုိ႔ 
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ေျပာခဲဖူ့းပါတယ္။ က်ား -မ တြဲကတဲ ့ဓေလ့ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေယာက္်ားရဲ႕  ရွက္ေၾကာက္စိတ္ကုိ 

ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ သူ႔ရဲ႕ ဆႏၵမ်ားကုိ မ်ိဳ သိပ္တတ္ေစဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ခုေခတ္ 

ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ကေနတဲ ့ကပြဲေတြကေတာ ့ေရွးေခတ္က ကပြဲေတြ၊ ေက်းလက္  ကပြဲေတြနဲ႔ 

မတူေတာဘ့းူေပါ။့ အဲဒ ီကပြဲေတြမွာေတာ ့ေသြးသားႏိႈးဆြတဲ ့သေဘာေတြက အမ်ားႀကီး ပါတာေပါ။့ 

မိန္းမေတြအတြက္ မာယာပရိယာယ္  လုပ္ျခင္းဟာ တစ္ခါတစ္ခါမွာ အာ႐ုံလႊဲ ပစ္တာ၊ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားေပးတာ၊ စိတ္ဓာ တ္အရ ေထာက္ခမံႈေပးတာတုိ႔လည္း  ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မဒမ္  

ဒီမန္တီႏြန္ဟာ လူဝီဘုရင္ ၁၄ ကုိ အႏိုငရ္သြားတာကုိပဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူတို႔အျဖစ္ေလာက္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲတ့ဲ ့အျဖစ္မ်ဳးိ ရိွႏုငိပ္ါဦးမလား။ အဲဒတီန္ုးက မဒမ္  ဒီမန္တီႏြန္ဆုိတာ 

ငယ္ရြယ္ႏပု်ိဳတဲ ့အရြယ္လည္း မဟုတေ္တာဘ့းူ။ သူနဲ႔ ဘုရင္နဲ႔ အဆက္အဆံ ဆုိလုိ႔လည္း သိပ္ရိွတာ 

မဟုတဘ္းူ။ အရင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ ့မဒမ္  ဒမီြန္တက္စပင္နဲ႔ ရခဲတ့ဲ ့ကေလးေတြကုိ စာျပေပးရတဲ ့

ဆရာမ။ မဒမ္  ဒမီြန္တက္စပင္ဟာ သိပ္လၿွပီး တစ္ခါတုန္းကဆုိရင္ ဘုရင့္အေပၚမွာ အလြန္  

ဩဇာေညာင္းခဲ့တဲ ့အမ်ဳးိ သမီး။ ဒါေပမယ့္ မဒမ္  မန္တီႏြန္ဟာ လူဝီဘုရင္ကုိ သူ႔  ၿပိဳင္ဖက္ မဒမ္  

ဒီမြန္တက္စပင္ရဲ႕ လက္ထဲက လုယူႏိုင္ခဲ့႐ုံတင္  မကဘူး။ မဒမ္  မြန္တက္စပင္ေတာင္ မလုပရ္ဲ 

မေမွ်ာလ္င့္ရဲခဲတ့ဲ ့အရာကုိ ရေအာင္  ယူသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါ ကေတာ ့ဘုရင္နဲ႔ တရားဝင္ 

လက္ထပ္ ထိမ္းျမားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါျဖင့္ရင္ သူ႔ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ေသာခ့်က္ဟာ ဘာလဲ။ အဲဒအီခ်နိတ္နုး္က ဘုရင္ဟာ သူ႔ရဲ႕  

ေမာင္းမတစ္ဦး ျဖစ္တဲ ့မဒမ္  ဒီမြန္တက္စပင္ရဲ႕ ဆူပူေသာင္းက်န္းတတ္တဲ့ စ႐ိုက္ကုိ စိတ္ပ်က္  

ေနခ်န္ိ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ မဒမ္  ဒမီန္တႏီြန္ဟာ ေအးေဆးတည္ၿငိမသ္ူ  တစ္ဥးီအေနနဲ႔ 

ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ ေယာက္်ားေတြဟာ သူတို႔ခ်စ္တဲ ့မိနး္မေတြရဲ႕ မနာလုိဝန္တိမုႈ၊ ေဒါသအမ်က္  

ထြက္မႈ၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြကုိ အခိုကအ္တန္႔အားျဖ င့္ေတာ ့သည္းခံတတ္ၾကတယ္။ 

တစ္ခ်ဳ႕ိဆုိရင္ ၿငိမ္သက္တဲ့  ပင္လယ္ထက္ လိႈငး္ထန္တဲ ့ပင္လယ္ကို  ပုိၿပီး သေဘာက်ၾကတယ္။ 

ၿငိမသ္က္ ေအးေဆးတဲ ့အခ် စ္ထက္၊ အေကြ႔အေကာက္ေတြ၊ အနိမ့္အျမင့္ေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းသြားရတဲ ့

အခ်စ္မ်ိဳ းကုိ သေဘာက်တတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း 

ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ေနရတာကုိ သေဘာက်တာခ်ည္းပါပဲ။ ၾကည္လင္တဲ ့စိတသ္ေဘာ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ 

ႏူးည့ံမႈတုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ရင္ သူတုိ႔ဟာ အလုိလုိ  ေပ်ာ္က်သြားေတာတ့ာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ခပ္ရမ္းရမ္း 

မိန္းမေတြေၾကာင့္ စိတပ္်က္သြားတဲ ့နကုိက စိတၾ္ကမ္းလူၾကမ္း ေယာက္်ားမ်ိဳ းဆိုရင္ ၾကင္နာမႈကိ ု

ပုိၿပီးေတာင္ သေဘာက်တတ္ပါေသးတယ္။ 

လူဝီဘရုင္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါမ်ားမွာဆုိရင္ မဒမ္  မန္တႏီြန္ဟာ ဘုရင့္အပါးမွာ အၿ မဲ 

ရိွေနေအာင္ အက်င့္လု ပ္ထားတယ္။ ဘုရင္ကလည္း ဝန္ႀကီးေတြကုိ မဒမ္  မန္တႏီြန္ရဲ႕ 

နန္းေဆာင္ထဲကုိ ဆင့္ေခၚတယ္။ ဒအီခါမ်ိဳ းမွာ မဒမ္  မန္တႏီြန္ဟာ ဝန္ႀကီးေတြ တင္သြင္းတဲ ့

အစီရင္ခစံာမ်ားကုိ တိတဆ္တိစ္ြာ  နားေထာင္တယ္။ ဘုရင္က သူ႔ကိ ုေကာက္ေမးလိုကတ္ဲအ့ခါ 

သူဟာ တစ္ေလ်ာက္လံးု နားေထာင္ခဲေ့ၾကာင္း၊ သူတို႔ ဖတ္ၾကားတဲ ့အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကုိ 

နားလည္ေၾကာင္း ျပတဲအ့ေနနဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးေလ့  ရိွတယ္။ ဘုရင္တစ္ပါးကုိ သူ႔အလုပ္ကုိ 

ဂ႐ုတစုိက္ လုပ္ေအာင္၊ သူခ်စ္တဲ ့မိန္းမထက္ ပုိၿပီး ဂ႐ုစုိကေ္အာင္ လုပေ္ပးႏိုငတ္ဲအ့တြက္ မဒမ္  

မန္တႏီြန္ဟာ ထက္ျမက္ပါးနပ္တဲ ့မိန္းမတစ္ဥးီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တ ကယ္လို႔သာ မဒမ္  မန္တႏီြန္က 

ဘုရင္ကိ ုသူ႔အလုပမွ္ာ စိတမ္ဝင္စားေအာင္  လုပ္ခဲရ့င္၊ ေနရာတကာ သူက ေနရာဝင္ယလူြန္းရင္၊ 

ခဏေတာ့ သည္းခံမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ၾကာလာေတာ့ သူ႔စ႐ိုက္ကုိ မႀကိဳက္ႏိုင္  ျဖစ္လာၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ 

တျခား မိန္းမတစ္ေယာက္ဘက္ကိ ုဦးလွည့္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ သူ႔ထက္  ကၽြမ္းက်င္တဲ၊့ 

သူ႔ထက္ ပါးနပ္တဲ ့မိန္းမတစ္ေယာက္ဘက္ကိ ုပါသြားမွာပဲ။ 
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ငွက္ေတြဟာ သူတို႔  ကုိယ္ပိုင္သီခ်င္းေတြကုိ ဆုိၿပီး ေရေအာက္က ေမွာပ္င္ကေလးေတြကုိ 

ရွာဖုိ႔အတြက္ ေရငုပၾ္ကတယ္။ ပုစြန္ေတြဟာ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြၾကားထဲက အိုငက္ေလးေတြထဲမွာ 

သူတုိ႔ အခ်စ္စြန္႔စားခန္း ဖြင့္ၾကတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ခ်စ္သူအေၾကာင္းကုိ ကိုယ္တိုင္  

ကဗ်ာစပ္မဲ ့အစား ေဘာဒ့လဲယားရဲ႕ ကဗ်ာတစ္ပုဒက္ိ ုသူ႔ခ်စ္သကူိ ုဖတ္ျပတယ္။ စႏၵယားဆရာဟာ 

သူ႔ခ်စ္သူရဲ႕ အခ်စ္ကို ေတာင္းခံဖုိ႔အတြက္၊ ႐ိႈပင္ရဲ႕ ေတးသြားကုိ တီးျပရတယ္။ ႐ိႈပင္ရဲ႕ 

ဂီတဉာဏ္ဟာ နားေထာင္သ ူဂီတခ်စ္သေူတြကုိ စိတ္ ၾကည္ႏးူေအာင္ ဖန္တးီေပးတယ္။ ဂီတဟာ 

ခ်စ္သႏူစွဦ္းရဲ႕ စိတဓ္ါတ္ကိ ုစီစဥ္တက်ရိွတဲ ့အလွနဲ႔ ျပည့္လွ် မ္းေစတယ္။ ေကာင္းကင္ဆန္တဲ ့

ၾကည္ႏးူမႈကိ ုေပးတယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ ဂီတဟာ ခ်စ္သတူို႔ရဲ႕  အခ်စ္ကုိ လံႈ႔ေဆာ္ေပးတယ္။ ဗီသုိဗင္၊ 

မိုးဇတ္နဲ႔ ဝဂ္နာတုိ႔ဟာ ခ် စ္သစူုတံြဲမ်ားကုိ ေပးစား ခဲၿ့ပီပဲ၊ ဟုတပ္ါတယ္။ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း  

မ်ားစြာတုိ႔ဟာ ေခ်ာင္က်တဲ ့ပန္းခ်ီ  ျပတိုကေ္တြထဲမွာ အစျပဳခဲၾ့ကတယ္  ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ 

ဝတၳဳေကာင္းႀကီးေတြဟာ မိန္းမနဲ႔  ေယာက္်ားကုိ စကားေျပာစရာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ 

ေပးခဲၾ့ကတယ္။ ဆက္ဆရံာမွာ နည္းေပးလမ္းျပ ျဖစ္ခဲၾ့ကတယ္။ အေကာင္းဆုံး  ဝတၳဳ ႀကီးေတြဟာ 

အခ်စ္ေရးမွာ သင္ခန္းစာေတြ  ျဖစ္ခဲၾ့ကၿပီး အဲဒီ  သင္ခန္းစာေတြကုိ လက္ေတြ႔  က်င့္သုံးခဲ့ၾကသူ 

မ်ားကုိ ပီတခိ်မ္းသာ  ရေစခဲၾ့ကတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ  အဆင့္အတန္း တူညီမႈဟာ အခ်စ္ကို  

ေပါက္ဖြားေစႏိုငတ္ဲ ့ေရခံေျမခံ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ အခ်စ္ဟာလည္း အလြန္ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ ့အခ်စ္မ်ဳးိ  

ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးရိမပူ္ပန္စရာေတြ ေပၚလာခဲရ့င္လည္း ဒီ  ေသာကေတြကုိ ေျဖေဖ်ာက္ရာမွာ ဒလီို  

အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ ့ဝတၳဳႀကီးေတြဟာ အမ်ားႀကီး အကူအညီ  ျဖစ္ေစပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ  

ရိွျခင္းဟာ အခ်စ္ပန္းပင္ကိ ုစုိကပ္်ဳးိဖုိ႔ ပန္းခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

မိန္းမနဲ႔ ေယာက္်ားဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘာသာ  အယူဝါဒခ်င္း တူဖုိ႔၊ 

အမ်ိဳ းသားေရးနဲ႔ ႏိုငင္ေံရးယုံၾကည္ခ်က္ခ်င္း  တူဖုိ႔၊ ပန္းတိုင္ခ်င္း  တူဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီ  

ယုံၾကည္ခ်က္ေတြမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ မွ်ေဝ  ခံစားတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ 

ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကုိ မွ်ေဝ  ခံစားႏိုငၾ္ကျခင္းဟာ အခ်စ္ကိ ုအ့ံဩစရာ  ေကာင္းေလာက္ေအာင္ 

ခိုင္ၿမဲေစပါတယ္။ ဘာသာတရားကုိ အလြန္အမင္း ကိုငး္႐ိႈငး္သူမ်ား  အဖို႔ သူ႔လုိ ဘာသာတရားကုိ 

ကိုငး္႐ိႈငး္ျခင္းမရိွသူ တစ္ဥးီအေပၚမွာ ရာသက္ပန္  စြဲၿမဲစြာ ခ်စ္ဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ 

ခက္ပါတယ္။ ဒလီိအုခါမ်ိဳ းမွာ ဘာသာတရား  ကုိင္း႐ိႈင္းသူက မ ကိုင္း႐ိႈင္းတဲ့ ခ်စ္သူကုိ 

ဘာသာတရားမွာ စြဲၿ မဲစြာ ကိုငး္႐ိႈငး္လာေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒေီတာ ့ဘာသာတရား မကိုငး္႐ိႈငး္  

သူဟာ တစ္ဖက္သားရဲ႕ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ကိ ုၿပိဳကြဲမသြားရေအာင္ ကၽြမ္းက်င္  ေပ်ာေ့ပ်ာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

တစ္ဖက္သားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ ေလးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိ  ခ်စ္သရူဲ႕ အယူဝါဒကုိ ေျပာင္းလဲ  

သက္ဝင္သြားမွသာ၊ ဒါမွမဟုတရ္င္လည္း ခ်စ္သရူဲ႕  အယူဝါဒကုိ ေလးစား မွသာ အခ်စ္ဟာ 

ခိုင္ၿမဲႏိုင္ပါတယ္။ ကုိယ့္ခ်စ္သူရဲ႕  အယူဝါဒကုိ မွ်ေဝ  သက္ဝင္ယုံၾကည္ႏိုင္မွ သာလွ်င္ ခ်စ္သဘူဝမွာ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာဆိုငရ္ာ အင္အားစု 

ဒါမွမဟုတ ္ခံစားခ်က္ဆုငိရ္ာ အင္အားစုဟာ မိမတိို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ ့ပန္းတိုငက္ိ ုအေရာက္  

လွမ္းႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္က တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္လုိ႔ လုပ္လိုက္ရတဲ့ အရာတိုင္းဟာ 

ၾကည္ႏးူစရာ၊ ေပ်ာစ္ရာ  ေကာင္းလွပါတယ္။ ေလာကမွာ အခ်စ္နဲ႔ အလုပ္ လုပ္ျခင္းကုိ မွန္ကန္စြာ 

ေပါင္းစပ္ေပးႏိုငတ္ဲ့ အရာေလာက္ ေပ်ာစ္ရာ၊ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့  အရာရယ္လုိ႔ တစ္ခုမွ 

မရိွပါဘူး။ ဒလီိ ုမွန္ကန္စြာ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုငတ္ဲအ့တြက္ ပညာရွင္ ဇနီးေမာင္ႏံွေတြ၊ အႏုပညာရွင္  

ဇနီးေမာင္ႏွေံတြ၊ ဘာသာတရား ကုိငး္႐ိႈငး္တဲ ့ဥပါသ့ကာ -ဥပါသကီ ဇနီးေမာ င္ႏံွေတြ အမ်ားႀကီး 

ေပၚထြက္လာခဲပ့ါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဇနီးေမာင္ႏံွမွ်သာ မဟုတၾ္ကေတာပ့ါဘူး။ ယုံၾကည္ခ်က္  တစ္ခ၊ု 

အလုပ္တစ္ခုကုိ အတူပူးတြဲ  လုပ္ေနၾကတဲ ့လုပ္ေဖာက္ုငိဘ္က္ေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 19       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

ဒေီနရာမွာေတာ ့ပိုးပန္းျခင္း ဟာ အရာမေရာက္ေတာပ့ါဘူး။ စိတခ္်င္း ၊ သေဘာခ်င္း၊ သက္ဝင္ 

ယုံၾကည္မႈခ်င္း ေပါင္းေဖာမ္ႈဟာ အဓိက ျဖစ္လာပါေတာတ့ယ္။ 

 

* * * * 

 

ပိုးပန္းတဲအ့ေၾကာင္းကုိ ေျပာရဦးမယ္။ 

ပုိးပန္းမႈ တစ္ခုဟာ အခ်ိန္တုိခ်င္ တုိႏိုင္တယ္။ ၾကာခ်င္  ၾကာႏိုင္တယ္။ သိမ္ေမြ႔  ႏူးည့ံခ်င္ 

ႏူးည့ံႏိုင္တယ္။ ႐ိုးစင္းခ်င္ ႐ိုးစင္းႏိုငတ္ယ္။ ဘယ္လိျုဖစ္ျဖစ္ ပုိးပန္းမႈ  ၿပီးရင္ေတာ ့အခ်စ္ဟာ 

ေပၚေပါက္ လာရေတာတ့ာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္ရဲ႕ အရြယ္မေရာက္မ ီအေသအေပ်ာက္ႏႈန္းဟာ 

မ်ားလြန္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အခ်စ္ကုိ ဂ႐ုစုိက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အစာအာဟာရတို႔ကုိေတာ့ 

ေကၽြးရလိမ္မ့ယ္။ ခ်စ္သႏွူစေ္ယာက္ကိ ုတစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ၾကတဲ ့ဆြဲေဆာ င္မႈ 

ေတြမွာ အစြမ္းထက္ဆံးု ဆြဲေဆာင္မႈကေတာ ့တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အသစ္အဆန္း  

ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ကိစၥပါပဲ။ အသစ္အဆန္းဆုိေတာ ့တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ  

ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသစ္အဆန္းဟာလည္း ၾကာေတာ ့႐ုိးအီသြားတတ္တယ္။ ခ်စ္စ ခင္စ 

ၾကင္နာစ မွာေတာ ့တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ အသစ္ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြ ေလ့လာခဲၾ့ကတယ္။ 

ငယ္ငယ္က အေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာၾကတယ္။ မိတေ္ဆြေတြ  အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကတယ္။ 

သီခ်င္းေတြကုိ ဆုိျပၾကတယ္။ ရယ္စရာေတြကုိ ေျပာၾကတယ္။ အေပြ႔အဖက္၊ အယုအယေတြနဲ႔ 

ၾကည္ႏးူၾကတယ္။ ခ်စ္ဦးသူတုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာစ္ရာ  ေန႔သစ္ေတြေပါ။့ ဒါေပမယ့္ ၾကာလာေတာ ့ေျပာစရာေတြ 

ကုန္သြားၾကတယ္။ တစ္ခ်န္ိတန္ုးက ရယ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ရတဲ ့ရယ္စရာ  

စကားေတြဟာလည္း ၿငီးေငြ႔စရာ  ေကာင္းသြားၿပီး ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ ျဖစ္လာတတ္ၾကတယ္။ 

ေပ်ာပ္ြဲစား႐ုံေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္  တစ္ေယာက္ စကားမေျပာမိၾကေတာဘ့ဲ ငူငူႀကီးေတြ 

ထိုင္ေနၾကတဲ့ စုံတြဲေတြကုိ ေတြ႔ဖူး တယ္ မဟုတလ္ား။ အတူေနရတာ ၾကာသြားေလေတာ ့သူတို႔  

ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ တိတဆ္တိမ္ႈဟာလည္း ရွည္လ်ားလာေလေလ ျဖစ္လာေတာတ့ာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိျဖစ္လာတာဟာ အခ်စ္ကုိ ခံ စားတတ္တဲသ့ေူတြ၊ အခ်စ္ကိ ုအစဥ္အၿ မဲ 

ဆန္းသစ္ လတ္ဆတ္ေနေအာင္ မလုပ္တတ္တဲ ့သူေတြမွာသာ ျဖစ္ေလ့ရိွပါတယ္။ တကယ္ခ်စ္တဲ ့

သူေတြကေတာ့ ကုိယ့္ခ်စ္သူရဲ႕  အေတြးေတြထဲကုိ ေန႔စဥ္  လွည့္ပတ္သြားလာ ေနရတာကုိ 

ေပ်ာေ္မြ႔တတ္ၾကပါတယ္။ ဥယ်ာဥ္မႉးဟာ သူ႔  ပန္းပင္ေတြၾကားထဲမွာ ညေနတိုငး္ လွ ည့္ပတ္ 

သြားလာရတာကုိ ေပ်ာသ္လုိေပါ႔။ တခ်ဳ႕ိ ကေတာ ့ကုိယ္ခ့်စ္သူ  အေပၚမွာ သစၥာရိွတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ ့အခ်စ္ကိ ုအေလးအနက္ သေဘာထားၾကလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳ႕ိက်ေတာလ့ည္း 

အိမ္ကိ ုတြယ္တာၿပီး ရွကတ္တ္  ေၾကာက္တတ္ၾကတဲ့ အတြက္ ကုိယ့ခ္်စ္သူ  အေပၚမွာ 

သစၥာရိွၾကတာ ျဖစ္တယ္။ 

တခ်ဳ႕ိ ေ ပ်ာရ္ႊငတ္ဲ ့အိမေ္ထာင္စမု်ားဟာ လင္နဲ႔  မယား ႏွစ္ေယာက္စလုံးက 

အျပင္ေလာကကုိ ထြက္ရတာ၊ အျပင္ေလာကနဲ႔ ဆက္ဆရံတာကုိ မႏွစ္သက္လို႔ ကုိ ယ္ေတြ႔ေနက် 

အသုိကအ္ဝန္းကေလး၊ ကုိယျ္မင္ေနက် ပတ္ဝန္းက်င္ကေလး  ထဲမွာပဲ ေပ်ာေ္မြ႔ေနခ်င္တဲ ့

ဆႏၵကေလး ရိွေနၾကလုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ရၾကတာျဖစ္တယ္။ 

တစ္နည္းေျပာရရင္ သူတို႔ေပ်ာရ္ႊင္ မႈဟာ ကုိယ့္အိမ္ကေလးထဲမွာ လုံလံုၿခံဳၿ ခံဳ ေနလုိတဲ့ 

ဆႏၵေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားၾကတာ  ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္  သည့္ထက္ အခ်စ္ျပင္းထန္သဟူာ 
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သူ႔ကိယုသ္ ူအသစ္ျဖစ္ေနေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ခ်စ္သကူိ ုေက်နပ္မႈေပးတဲ ့နည္းေတြဟာ တစ္ေန႔ၿပီး  

တစ္ေန႔ သုံးဖန္မ်ားလာေတာ ့ၾကာလာတဲအ့ခါ ႐ိုးၿပီး ကုနခ္န္းသြားတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္သကူိ ု

ေက်နပ္ေအာင္၊ ၾကည္ႏူးေအာင္ေတာ ့လုပ္ၾကရမွာပဲ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဒီ လုိ ကုိယ့္ခ်စ္သူ  

ေက်နပ္ေအာင္ တမင္  ႀကိဳးစားမေနရဘဲ အလုိလိ ုမသိမသာ ေနထုိငေ္ျပာဆုိ  သြားတာေတြဟာ 

အခ်စ္ကိ ုလန္းဆန္းေ စပါတယ္။ အမွန္ကေတာ ့လူတစ္ေယာက္မာွ စြဲမက္စရာကေလး  ရိွေနရင္ ဒီ  

စြဲမက္စရာကေလးဟာ ဘယ္ေတာမွ့ ေပ်ာက္ပ်က္မသြား  တတ္ပါဘူး။ စြဲမက္ဖြယ္ အခ်စ္ေမြးကေလး  

ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္ခမ္းမသြား တတ္ပါဘူး။ 

ခ်စ္ေမြးပါလာတဲ ့သူမ်ားရဲ႕  အမူအရာတိုငး္ စကားလုံးတိုငး္ဟာ ၾကည္ႏးူစရာ  

ေကာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ဇရာေရာက္သည့္  တိုငေ္အာင္ ခ်စ္ေမြးဟာ က်န္ေနတတ္ပါေသးတယ္။ 

လွပတဲ ့မ်က္ႏာွတစ္ခုဟာ အိုမင္းသြားတဲ့  အခါမွာေတာင္ က်က္သေရ ရိွေနပါေသးတယ္။ 

ျဖဴေဖြးေနတဲ ့ဆံပင္ေတြေအာက္မာွ တစ္ခါက ခ်စ္ခဲရ့တဲ ့အမူအရာနဲ႔ အၿ ပံဳးကုိ ျမင္ရတာဟာ အလြန္  

ၾကည္ႏးူစရာ ေကာင္းပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

လူေတြကုိ မၿငီးေငြ႔ေအာင္  လုပ္တဲ ့အတတ္ပညာရယ္လို႔ မရိွေတာဘ့းူလား။ လူေတြ 

မၿငီးေငြ႔ေအာင္ လုပ္တဲ့ ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ပင္ကိုယ္အေနအထားအတိုင္း ရိွဖုိ႔ပါပဲ။ ပင္ကိုယ္  

မဟုတ္တဲ၊့ သဘာဝမက်တဲ ့အျပဳအမူတစ္ခဟုာ ခ်စ္ခင္ႏစ္ွလိဖုြယ္ မေကာင္းပါဘူး။ ဆြဲေဆာင္မႈ  

မရိွပါဘူး။ 

သဘာဝမက်တဲ၊့ ဟန္ေဆာင္တဲ ့အျပဳအမူတစ္ခုဟာ ခ်စ္စရာ  မေကာင္းပါဘူး။ 

ဟန္ေဆာင္လုကိတ္ဲသ့ေဘာ ေပၚလာတာနဲ႔ ခ်စ္စရာကေလးေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္  

ၾကပါတယ္။ ဉာဏ္ရိွတဲ့  ခ်စ္သူကေတာ့ ကိုယ့္ခ်စ္ သူရဲ႕ ပင္ကုယိဝ္ါသနာ၊ ပင္ကိယုစ္႐ိုက္  

ကေလးေတြကုိ ထိနး္သိမး္ထားဖုိ႔ ႀကိဳးစားေလ့  ရိွပါတယ္။ တခ်ဳ႕ိ ေ ယာက္်ားေတြဟာ မိန္းမေတြကုိ 

ပုံသြင္းခ်င္ၾကတယ္။ အေတြးအေခၚေတြကုိ ႐ုိကသ္ြင္းခ်င္ၾကတယ္။ ဝါသနာေတြကုိ အတင္း  

ေျပာင္းေစခ်င္ၾကတယ္။ ဒါကေတာ ့သက္သက္  မိုကမ္ဲတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိ န္းမတစ္ေယာက္ဟာ 

ကုိယ့္ ရည္မန္ွးခ်က္ေတြ၊ ကုိယ့္  စိတက္းူခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုကည္ဘီဲ ကြဲျပားေနတယ္ဆိရုင္ မခ်စ္႐ုံဘဲ  

ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒမိီနး္မကုိ ေရြးခ်ယ္မိၿပီ၊ ခ်စ္မိၿပီဆိရုင္လည္း သူ႔ရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ 

တားဆီးေႏွာင့္ယကွျ္ခင္း မျပဳသင့္ပါဘူး။ မိတေ္ဆြဆက္ဆေံရးမွာ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်စ္မာွပဲ  ျဖစ္ျဖစ္ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ဟန္မေဆာင္ရတဲ၊့ ရွကေ္ၾကာက္အားနာ မျဖစ္ရတဲ့  သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ရတာကုိ 

ေပ်ာတ္တ္ၾကပါတယ္။ 

လိမၼာတဲ့ ခ်စ္သဟူာ သာယာတဲ ့ေနရာမ်ားမွာ ကုိယ္ခ့်စ္သနူဲ႔  ေတြ႔ႏိုငေ္အာင္ အၿ မဲ 

သတိထား ေရြးခ်ယ္ေလ့  ရိွၾကပါတယ္။ လက္ထပ္ၿပီးခါစ ၾကင္စဦး  ဇနီးေမာင္ႏွတံို႔ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး  

ထြက္တဲ ့အင္မတန္ေကာင္းတဲ ့ဓေလ့ထံးုစံဟာ အဲဒီ  စိတက္းူ၊ အဲဒီ  အေတြးက ေပၚထြက္လာျခင္း  

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒ ီပ်ားရည္ဆမ္း ခရီးေတြဟာ သိပၿ္ပီး မၾကာဖုိ႔ေတာ ့သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ 

အခ်စ္ဝင္ေနတဲ ့မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူနဲ႔ လုိကေ္လ်ာကုိကည္မီယ့္  ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ု

ပကတိစိတ္ အရ ေကာင္းေကာင္း  ေရြးခ်ယ္တတ္တယ္။ တခ်ဳ႕ိ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားကေတာ ့
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သဘာဝအႏုပညာရဲ႕ ညႇိဳ ႕ဓာ တ္ေတြကုိ ဘယ္လို  အသုံးခ်ရမယ္ ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္း  

သိၾကတယ္။ သူတို႔ခ်စ္သေူတြဟာ ဘယ္အခ်န္ိမွာ လူသကူင္းရွင္းရာမွာ လြတ္လပ္စြာ ေနခ်င္သလဲ။ 

ဘယ္ခ်န္ိမာွ ႐ုပ္ရင္ွ တို႔၊ ဇာတ္ပြဲတုိ႔ကုိ သြားခ်င္သလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ခ်စ္သူနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္  ၿမိဳ႕ထဲ 

ေလွ်ာက္လည္ခ်င္သလဲ ဆိုတာေတြကုိ အလုိလို သိေနတတ္ၾကတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိန္းမမ်ားဟာ 

ေယာက်ာ္းေတြထက္ လူမႈေရးကုိ နားလည္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ ေယာက်္ားေ တြရဲ႕ အခ်စ္နဲ႔ 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုမိနး္မေတြ လက္ထဲမွာ လႊဲထားသင့္တယ္။ 

ေယာက်္ား တစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ္အ့ေပၚ စိတေ္ကာင္းေစတနာ ထားတဲ့  မိန္းမ 

တစ္ေယာက္ကုိ၊ ကုိယ္အ့ေပၚ ယုယ  ၾကင္နာတတ္တဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္ကိ ုၿငီးေငြ႔ေအာင္ 

မလုပခ္်င္ဘးူ ဆုိရင္ အဲဒမီန္ိးမရဲ႕ ဘဝမွာ အခ်စ္ဟာ ဘယ္ေလာက္  အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက 

ပါေနသလဲ ဆုိတာကုိ နားလည္ထားရလိမ္မ့ယ္။ 

ဒႆနဆိုငရ္ာ ေတြးေခၚမႈ  ေတာင္ထိပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အယူအဆဆိုင္ရာ  ေတြးေခၚမႈ 

ေတာင္ထပိမွ္ာ ရပ္ၿပီး အဲဒီ  ေတာင္ထပိက္ေန မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရည္မွနး္ခ်က္ေတြ၊ စိတက္းူ  

ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္ေတြကုိ အထင္ေသး  အျမင္ေသးနဲ႔ ၾကည့္ျမင္ခဲ့ ရင္ အဲဒေီယာက္်ားေလာက္ 

မုိက္မဲတဲလူ့ဟာ ေလာကမွာ ရိွမယ္မထင္ဘးူ။ အဲဒမီန္ိးမရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ရည္မွနး္ခ်က္မ်ားဟာ 

႐ိုးသားရွင္းလင္းၿပီး ပုိ  အေျမာအ္ျမင္ ႀကီးေလေတာ ့ေယာက်ာ္း ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ကြဲျပား  

ျခားနားေနတယ္။ ေယာက်ာ္း ဟာ ကုိယ့္  ဇနီးသည္နဲ႔ စိတဝ္မ္းကြဲျပား  ေနတယ္၊ သေဘာထားခ်င္း 

မတုိကဆို္ငဘ္ဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္  ဆိုရင္ ျငင္းခံုျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္ဘက္ကုိ ပါလာေအာင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ 

ဆြဲေဆာင္ႏုငိမွ္ာ မဟုတဘ္းူ။ ခ်စ္ခင္ယယုတဲ့  နည္း၊ သည္းခံမႈ၊ တိတဆ္တိေ္နျခင္း  စတဲ ့

နည္းေတြနဲ႔သာလွ်င္ ကုိယ့္ဘက္ကုိ  ပါလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ သူ႔ဘဝ  တစ္ေလွ်ာက္မွာ 

မိန္းမဟာ အာ႐ုံေၾကာအားနည္းမႈရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သတိျပဳလိမ့္မယ္။ 

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတဟ္ာ ပင္လယ္လိႈငး္ေတြရဲ႕ လႈပရ္ာွးမႈနဲ႔  တူတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္  

ထင္တယ္။ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္  ရိွတဲ ့ေယာက်ာ္း ဟာ ဘယ္ေတာမွ့ စိတပ္်က္ျခင္း  မရိွဘးူ။ 

မုန္တိုင္းထဲ ေရာက္ေနတဲ ့မာလိန္မႉး  တစ္ဦးလုိ သူက ရြက္ေတြကုိ  ေလွ်ာ့တယ္။ အခ်န္ိအခါကုိ  

ေစာင့္တယ္။ ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ ထားတယ္။ မုနတ္ုငိး္ဟာ မာလိန္မႉးရဲ႕ ပင္လယ္ခ်စ္တဲ့  စိတဓ္ာတ္ကုိ 

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ မလုပ္ႏုငိဘ္းူ။ 

 

* * * * 

 

ကုိယ့္ခ်စ္သူကုိ ၿငီးေငြ႔မသြားေစဖုိ႔  အတြက္ ႏွစဦ္း  ႏွစ္ဖက္စလုံးက လုိက္နာရမယ့္  

စည္းကမ္းေတြ ရိွတယ္။ ပထမအခ်က္ ကေတာ ့သိပ္ၿပီး  ခင္မင္ ရင္းႏီွးလာၾကတဲ့ အခါမ်ားမွာလည္း 

ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႔စတုနး္ကလုိပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ယဥ္ေက်းသိမေ္မြ႔မႈကိ ုျပသဖုိ႔  

ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳ းေကာင္း  သားသမီးမ်ားဟာ ပင္ကိယုအ္ားျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမေ္မြ႔တတ္တဲ ့သဘာဝ 

ရိွတတ္ၾကတယ္။ စကားေျပာရင္လည္း ယဥ္ေက်းသိမေ္ မြ႔တဲ့ သဘာဝ ရိွတတ္ၾကတယ္။ 

စကားေျပာရင္လည္း ယဥ္ေက်း  သိမ္ေမြ႔ၾကတယ္။ ဒတုယိအခ်က္ကေတာ့  ဘယ္လို အေျခအေန 

မ်ိဳ းမွာပဲ ျဖစ္ေစ (ဟာသဉာဏ္) ေပ်ာရ္ႊငၾ္ကည္ႏူးတဲ ့စိတထ္ားမ်ဳးိ ရိွရမယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 

ေလွာင္ေျပာင္ သေရာပ္စ္ႏိုငရ္မယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ၾကားမွာ ရိွတဲ ့သေဘာ  
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ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ သေဘာထား ႏိုငရ္မယ္။ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ စုၿ ပံဳ မ်ိဳ သိပ္ၿပီး 

အေရးတႀကီး ထားေနတာမ်ဳးိ မျဖစ္ေစရဘူး။ အတိတက္ ရန္ျဖစ္ခဲတ့ာေတြကုိ ေတြးျခင္းျဖင့္ ပစၥဳ ပၸန္  

စိတ္ဆင္းရဲမႈကုိ ပုိႀကီးမား  နက္႐ိႈငး္ေအာင္ မလုပ္ရဘူး။ တတိယအခ်က္ကေတာ ့က်ဳးိေ ၾကာင္း 

ညီၫြတ္တဲ ့အတိုငး္အတာအထိ ခ်စ္သႏွူစဥ္းီၾကားမွာ မနာလုိ  ဝန္တိမုႈရွေိအာင္ လုပေ္ပးရမယ္။ 

သေဘာကေတာ ့ခ်စ္သႏွူစဦ္းၾကားမွာ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ ဥေပကၡာ  ျပဳထားတာမ်ဳိး၊ 

မယုံသကၤာ ျဖစ္ေနတာမ်ဳးိ မရိွသင့္ဘူး။ တစ္ေယာက္ကုိ  တစ္ေယာက္ ဥေပကၡာ  ျပဳတာမ်ဳိး၊ 

မယုံသကၤာ ျဖစ္ေနတာမ်ဳးိဟာ ႏွ စ္ေယာက္စလုံးကုိ နာက်င္ေ စတယ္။ စတုတအၳခ်က္ကေတာ ့

တစ္ခါတရံမွာ ခြဲခြာေနျခင္းအားျဖင့္ အခ်စ္ပုံေဆာင္ခဲ ကုိ အသစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတာမ်ဳးိ ရိွရမယ္။ 

ခ်စ္သူႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ လင္ႏွင့္  မယားတုိ႔ အခ်စ္မွ ခြင့္ရက္ရည္ွ  ယူျခင္းဟာ အႏၲရာယ္  

မ်ားေသာ္လည္း အဲဒီ  ခြင့္ရက္မ်ားဟာ သိပလ္ ည္း မၾကာဘူး၊ ဒၾီကားထဲမွာ စာခ်င္း  

အဆက္အသြယ္တို႔ ဘာတုိ႔လည္း ရိွေနမယ္  ဆုိရင္ေတာ့ အက်ဳိး မ်ားႏိုငပ္ါတယ္။ 

တစ္ခါတေလက်ေတာ ့လူႏစ္ွဥးီဟာ သိပအ္ေတြ႔မ်ားၾကလုိ႔  ျဖစ္ေစ၊ ပ်င္းရိေနၾကလုိ႔  ျဖစ္ေစ 

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားေတြထဲမွာ ၾကင္နာႏူးည့ံတဲ ့အသံေတြ ေလ်ာပ့ါးလာတတ္ၾကတယ္။ 

ဒီလုိအခါမ်ိဳ းမွာ တစ္ေယာက္ႏင့္ွ  တစ္ေယာက္ စာေတြ  အျပန္အလွနေ္ရးၿပီး အဲဒီ  ေပ်ာက္ဆံးုစ 

ျပဳေနတဲ ့ၾကင္နာမႈကိ ုျပန္လည္ရ  ယူသင့္တယ္။ ေနာက္ဆံးုအခ်က္ျဖစ္ၿပီး လူေတြ  သတိမျပဳတဲ့ 

အခ်က္ကေတာ ့ကုိယ့္ခ်စ္သကူိ ုဆက္လက္ ပိုးပန္းေနဖုိ႔ပါပဲ။ 

‘ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ၊ ကၽြန္ေတာန္ဲ႔  သူ ခ်စ္ေနၾကၿပီ ဗ်။ (ဒါမွမဟုတ ္အၾကင္လင္မယား 

ျဖစ္ေနၾကၿပီဗ်)၊ ဒါကုိ  ဆက္ၿပီး ပုိးတာပန္းတာေတြ လုပ္ေနရဦးမွာလား ’  လုိ႔ ေမးေကာင္း  ေမးၾက 

လိမ့္မယ္။ 

ကုိယ့္ခ်စ္သူကုိ ကိုယ္တိုင္က ၿငီးေငြ႔ေနၿပီ  ဆုိရင္ေတာ ့ကုိယ္ခ့်စ္သ ူမၿငီးေငြ႔ေအာင္ 

ဆက္လက္ ႀကိဳးစားေနျခင္းဟာ အခ်ည္းႏီွးေသာ အတတ္ပညာ  တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ 

ကုိယ္တိုင္က သူ႔အေပၚမွာ ၿငီးေငြ႔ျခင္း  မျဖစ္ရေလေအာင္ လုပ္တဲ ့အတတ္ပညာမ်ားေကာ 

မရိွေတာဘ့းူလား။ ဒါမွမဟုတရ္င္လည္း ေလာကမွာ လူႏွစဦ္း  ရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သစၥာရိွသူနဲ႔ 

သစၥာမရိွသ၊ူ ဒါမွမဟုတ ္ေျပာင္းလဲတတ္သနူဲ႔ မေျပာင္းလဲတတ္သတူို႔ ျဖစ္တယ္။ ကုိ ယ္က 

တစ္မ်ဳးိျဖစ္ေနရင္ ဟန္ေဆာင္မေနတာ ေကာင္းတယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ေျပာင္ဖြင့္ေျပာၾကရေတာ့  

မွာလား။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အေျဖကေတာ ့အျခားေနရာမ်ားမွာလုိပဲ ဒေီနရာမွာလည္း သဘာဝက  

အေျဖေတြကုိ ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒအီေျဖေတြကုိ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔က ရွာၾကည့္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ 

ညႇိႏိႈင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ လူေတြဟာ ေမြးလာကတည္းက ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွ 

ေမြးဖြားလာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕  အခ်စ္ေတြမွာလည္း အေျပာင္းအလဲေတြကုိ 

ေတြ႔ခဲ ့ႀ ကံဳခဲၾ့ကရတာပါ။ တစ္ခ်န္ိကေတာ ့စိတဓ္ာ တ္အရ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ ေပ်ာေ္ပ်ာပ္ါးပါး၊ ပလီပလာ၊ 

ခရာတာတာ ေနခ်င္ ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအးစက္စက္ ထုံထိုင္းထိုင္း ခ်စ္သူနဲ႔  ေတြ႔ၾကရတယ္။ 

အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ သူတုိ႔က က်င့္ဝတ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းေနရင္ သူတို႔မွာ သစၥာရိွတယ္လုိ႔ေတာ့ 

ေျပာႏိုငပ္ါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိေုတာ ့မရၾကဘူး။ က်င့္ဝတ္ကိ ုေစာင့္ထနိး္ျခင္း  မျပဳခဲရ့င္ေတာ ့

သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ေက်နပ္တဲ့ ခ်စ္သူမ်ဳိး ကုိ မေတြ႔မခ်င္း ရည္းစားေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး  တစ္ေယာက္ 

ထည္လဲထားၿပီး သစၥာမဲတ့ဲ ့ဘဝ၊ ရည္းစား  တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ တြဲေနရတဲ ့ဘဝမ်ဳးိ ကုိ 

ေရာက္ေနဦးမွာပဲ။ သူတို႔  ေက်နပ္တဲ့သူကို ေတြ႔ေတာမွ့ပဲ သူဟာ ႐ုတတ္ရက္ 

ေျခၿငိမက္်သြားေတာမွ့ာပဲ။ သင့္ေလ်ာ္ တဲ ့ အေဖာက္ိ ုေတြ႔တာနဲ႔ ရည္းစား  တစ္ေယာက္ၿပီး 

တစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္တြဲေနတဲ ့ဘဝဟာ ႐ုတတ္ရက္ အဆုံးသတ္သြားတတ္တယ္။ 
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ဒါေတြကေတာ့ ခႏၶာကုိယ္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈမရိွတဲ့ သေဘာကုိ  ျပတဲ ့ဥဒါဟ႐ုဏေ္တြပါပဲ။ 

ထားပါေတာ့… ဒါျဖင့္ စိတ္ဓာ တ္အရ မတည္ၿငိမမ္ႈေတြ  ရိွၾကေသာလ္ည္း ေယာက္်ားေတြဟာ 

အၿမဲတမ္း ေသြးသားေတာင့္တမႈ ရိွေနၾကတာ မဟုတပ္ါဘူး။ မိနး္မေတြကေတာ ့မၾကာခဏ  ဆုိသလို 

ေအးစက္ေနေလ့ ရိွၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မိန္းမကုိ ေအာင္ျမင္ခဲရ့င္ ေယာက်ာ္း ဟာ သူ႔ကုယိသ္ ူ

ဂုဏယ္ူ ေက်နပ္လို႔ မဆုံးေတာ့ ဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္ခ်က္ မရိွတဲ့ မိန္းမ သို႔မဟုတ္ 

ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ မာနကုိ အစာေကၽြးရတယ္။ 

ဘိုငရ္ြန္ဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ မိနး္မပ်ဳိ ကေလး တစ္ေယာက္ကိ ုခ်စ္ေတာ ့အဲဒီ  

မိန္းမပ်ဳေိလးက ‘ကၽြန္မက ရွင့္လုိ မစြမ္းမသန္ ဒုကၡိတ  တစ္ေယာက္ကုိ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ 

စိတဝ္င္စားမွာလဲ’ လုိ႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ဘိုင္ရြန္ဟာ သူ႔တစ္သက္မွာ ဒီစကားကုိ ဘယ္ေ တာ့မွ 

မေမ့ႏိုငေ္တာဘ့ဲ မိနး္မေတြကုိ လက္စားေခ်ေတာတ့ာပဲ။ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူ သိကၽြမ္းခဲတ့ဲ ့

‘အဆက္’ တစ္ေယာက္ကိ ု႐ုတတ္ရက္  ခ်က္ခ်င္း အဆက္ျဖတ္ခ်င္  ျဖတ္ပစ္လိုက္တယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူ အ႐ုပ္ဆိုးတယ္လုိ႔ ယူဆလိုက္လို႔ပဲ။ သူ႔အဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိ 

႐ိုေသေလးစားမႈကို အားျဖည့္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္ေလ။ စိတက္းူယဥ္တဲ၊့ တနည္း ေျပာရရင္ 

တကယ့္ဘဝနဲ႔ ကင္းကြာတဲ ့ကေလးဘဝ  တစ္ခဟုာ ဘယ္ေတာမ့ ွအေကာင္အထည္ေဖာလ္ို႔ 

မရႏိုငတ္ဲ၊့ ဘယ္ေတာမ့ ွျဖည့္စြမ္းျခင္း  မျပဳႏိုငတ္ဲ ့စိတက္းူစိတသ္န္းေတြကုိ ေမြးဖြားေပးတတ္  

ပါတယ္။ ရွာတုိဘ႐ိုငး္ယန္းဟာ မိနး္မေတြကုိ တစ္ေယာ က္ၿပီး တစ္ေယာက္ ထည္လဲ  တြဲခဲတ့ယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ ့သူငယ္ငယ္တန္ုးက သူဟာ ရမ ၼက္ေသြး သိပ္ဆူၿပီး အဲဒီ  ရမၼက္ကုိ 

ေျပေပ်ာက္ေအာင္ ျဖည့္စြမ္းႏိုငတ္ဲ ့မိနး္မမ်ဳးိ ကုိ ရွာခဲတ့ယ္။ အငယ္အေႏွာင္းေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး  

တစ္ေယာက္ ယူခဲေ့ပမယ့္ ေျပေပ်ာက္ျခင္း  မရိွပါဘူး။ အသက္ႀကီးလာေ တာ ့သူ႔  စိတ္ကူးထဲမွာ 

စံျပထားခဲတ့ဲ ့မိန္းမမ်ဳးိ ျဖစ္တဲ ့ဂ်ဴးလီယက္ ေရကာမီယာကုိ သြားေတြ႔ခဲတ့ာပါ။ 

 

* * * * 

 

ဘာသာတရားမွာ တကယ္  သီလစင္ၾကယ္ ျမင့္ျမတ္တယ္ဆုိတာ အက်င့္ေတြကုိ 

အရမ္းက်င့္၊ တရားဘာဝနာေတြကုိ အရမ္း  အားထုတတ္ုငိး္ ျဖစ္တာမဟုတဘ္းူ။ နိဝါတတရား  အရ 

မိမိကိုယ္ကုိ မိမိ  ႏိွမ္ခ့်ျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ အလွဴဒါနေပးျခင္း စတဲ ့အရာေတြ  လုပ္ရင္လည္း 

ျမတ္တဲ့ အျဖစ္ပါပဲ။ 

အခ်စ္မွာလည္း အလားတူပါပဲ။ စစ္မန္ွတဲ့  အခ်စ္ဆိုတာ အာသာရမၼကေ္တြကုိ ျပေနတာမ်ဳးိ  

မဟုတသ္င့္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္  ေနထိုငမ္ႈဘဝမွာ ျပည့္စံၿုပီး ေျပျပစ္  ညီၫြတ္မႈ ရိွမွသာလွ်င္ ရႏိုင္ပ ါတယ္။ 

ပုံဝတၳဳတစ္ခု ရိွပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက သီလရွင္ကေလး  တစ္ဥးီဟာ ရွငထ္ရီဇာဆီကိ ုသြားၿပီးေတာ ့

တရားေတာင္းပါသတဲ။့ ဒီ  သီလရွင္ကေလးကေတာ ့သူ႔ကိ ုသူေတာရွ္င္ ထရီဇာက တန္ခိုး  

ျပာဋိဟာေတြကုိ ျပေတာမွ့ာပဲလုိ႔ ထင္တာေပါ႔ ။ ဒါေပမယ့္ ရွင္ထရီဇာက သူ  တည္ေထာင္ထားတဲ ့

သီလရွင္ေက်ာင္းကုိ ေခၚသြားတယ္။ ၿပီး… အဲဒေီက်ာင္းမွာ ဆင္းရဲဒကုၡေတြ၊ ပင္ပန္းတဲ့  အလုပ္ေတြ၊ 

ဆုံး႐ံႈးမႈေတြနဲ႔ ႀ ကံဳခဲရ့တယ္။ ေနာက္ဆံးုေတာ ့သီလရွင္ကေလးဟာ မေနႏိုငေ္တာဘ့ဲ သူ႔ကိ ု

ျမင့္ျမတ္တဲ့ တရားထူးကုိ ျပမယ္ဆုတိာ ဘယ္ေတာ့  ျပမွာလဲလုိ႔ ေမးတယ္။ ဒီေတာ့ ရွင္ထရီဇာက 

တရားထူး တရားျမတ္ဆိတုာ တျ ခားမဟုတဘ္းူ။ ဘဝရဲ႕  ဒကုၡေတြကုိ ေန႔စဥ္ႏင့္ွအမွ် ခ်စ္ခင္မႈ၊ 

စိတရ္ညွမ္ႈနဲ႔ ရင္ဆုငိႏ္ုငိတ္ာဟာ တရားပဲ။ တုိ႔ေက်ာင္းမွာ တို႔က်င့္ေနတဲ့ အရာဟာ အဲဒီတရားပဲလုိ႔ 

ျပန္ေျပာပါတယ္။ 
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အခ်စ္ကေံကာင္းသူမ်ားဟာ အ့ံဩစရာ  ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခ်စ္ႏုငိစ္ြမ္း  ရိွၾကတယ္။ 

သူတုိ႔ရဲ႕ ခ်စ္ႏိုင္စြ မ္းဟာ ဘာနဲ႔ အလားသဏၭာန္  တူသလဲဆုိရင္ ေႏြဦးရက္မ်ားနဲ႔  တူတယ္။ အဲဒီ  

ေႏြဦးရက္မ်ားမွာ ေနျခည္ကလည္း ရႊန္းရႊန္းလဲလ့ို႔၊ ေႏြးေထြးလုိ႔၊ ေလာကကုိ ေခ်ာျ့မႇဴ သိပ္လို႔။ 

တိမ္စတိမ္မွ်င္ဆိုလုိ႔ တစ္ခုမွ  မရိွ။ ခ်ဳိ င့္ဝွမ္း လြင္ျပင္ထဲက အေသးငယ္ဆံးု  ဆုိတဲ ့ရြာငယ္  

ဇနပုဒက္ေလးကလည္း ေ နျခည္ထဲမွာ လွလုိ႔။ ဒီလုိ  ၾကည္ေမာစရာေကာင္းတဲ့ ေန႔မ်ဳးိ၊ ဒလီို  

ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ေတြ ျပည့္လွ် မ္းေစတဲ ့ေန႔မ်ဳးိ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေနာင္လာေတာ့မယ့္ မည္းေမွာင္တဲ့ 

မုန္တိုင္းႀကီးကုိ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း ရိွေအာင္ ခြန္အားသတိၱကိ ုေပးခဲတ့ာ အမွနပ္ဲ။ 

ေႏြရက္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်စ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေလာကမွာ ရိွရွသိမွ်  အရာအားလုံးဟာ သူ႔  

သက္တမ္းေစ့ရင္ ကုန္ဆုံး  ေမ့ေလ်ာၾ့ကရမွာ ျဖစ္ေလေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ေႏြရက္ကိသုာ 

ခ်စ္တတ္႐ံု မကဘဲ မႈန္မိႈငး္ျပာရီ  ေန႔မ်ား၊ ေဆာင္းဦး  ႏွင္းျမဴမ်ားနဲ႔ ရွညလ္်ားတဲ ့ေဆာင္းညမ်ား  

ကုိလည္း ခ်စ္တတ္ရေပလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ စာေရးဆရာႀကီး ေအဘယ္ဘြန္းနာဒ့က္ ‘အ႐ိုးသား 

အစင္ၾကည္ဆံးု အခ်စ္သည္ ပန္း႐ိုကပုိ္းစ တစ္ဝက္၊ ပန္း႐ိုကမ္ပါေသာ ပိုးစ တစ္ဝက္ျဖင့္ 

ခ်ဳပ္ထားေသာ ဝတ္႐ုံႏင့္ွ  တူ၏။ ပန္း႐ိုက္ ပါေသာ ပုိးစသည္ အဖိုးတန္၍ ထူးျခားေသာ 

အသားအေရာင္ ရိွသျဖင့္ ပန္း႐ိုကမ္ပါေသာ အစကုိ ပန္း႐ိုကစ္ထက္  ပုိ၍ သေဘာက်ေပ၏ ’ လုိ႔ 

ေရးခဲဖူ့းပါတယ္။ 

ခ်စ္စ ခင္စ ၾကင္နာစမွာ ရမၼကရ္ဲ႕  ေဘးမွာ မရဲတရဲနဲ႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး  ေနာက္မွာ ပိုငစို္းမႈနဲ႔ 

ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္လုကိတ္ဲ ့တည္ၿငိမၿ္ပီး ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႔တဲ ့ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕ မႈ ဆုိတာ ဘယ္လို  

အရာမ်ိဳ းလဲ။ ဒါမွမဟုတ ္ရမၼကက္ေန ေမြးဖြားလာတဲ့ ၊ ရမၼက္ကုိ ေက်ာလ္ြန္သြားတဲ ့အဲဒီ  အခ်စ္ဟာ 

ဘယ္လုိ အရာလဲ။ ဘာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားသလဲ။ အဲဒီ အခ်စ္ကုိ ယုံၾကည္မႈ၊ အေလ့အက်င့္နဲ႔ ျမတ္ႏိုးမႈကုိ 

ဖြဲ႔စည္း ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  လူသား အားလုံးေလာက္ဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ လိမ္လည္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ နည္းစုကေတာ ့တကယ့္  စစ္မန္ွတဲ ့ ႐ိုးသားမႈနဲ႔ 

ပြင့္လင္းတဲ ့အမ်ဳးိသား၊ အမ်ဳးိ သမီးကုိ ေတြ႔လိုက္ရလုိ႔ ေပ်ာ္ရတဲ့  အရသာကုိ ေကာင္းေကာင္း  

သိပါတယ္။ 

ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳ းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္အလုိဆႏၵအတိုင္း 

လိုက္ေလ်ာေနထိုင္တဲ့၊ ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြ အခက္အခဲ ႀ ကံဳရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 

စြန္႔ပစ္ခြာမသြားဘဲ ကၽြန္ေတာတ္ို႔နဲ႔အတူ ရပ္တည္တဲ ့အမ်ဳးိသား၊ အမ်ဳးိ သမီးကုိ ေတြ႔ရလုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့  

အရသာကုိ ေကာင္းေကာင္း  သိၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ ႕ေသာသူ အနည္းငယ္တို႔သာလွ်င္ 

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း ဆုိတဲ့ အ့ံဖြယ္  ခံစားမႈကိ ုနားလည္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေန႔ စဥ္ေန႔တုငိး္ 

အနည္းဆုံး လူတစ္ေယာက္ကိသုာလွ်င္ ေလးလံလတွဲ ့ခေမာက္စြန္းကုိ မ , ဖြင့္ျပေလ့ ရိွၿပီး 

လြတ္လပ္စြာ အသက္႐ႈ ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႏွလံးုသားကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း  မရိွ 

ဖြင့္လစွ္ ျပသေလ့ ရိွပါတယ္။ 

ယုံၾကည္စိတခ္်ျခင္းဟာ အလြန္  အဖိုးထိုက္တန္တဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္  

အေရးမႀကီးတဲ ့အျပဳအမူမ်ားမွာပင္လွ် င္ ယုံၾကည္စတိခ္်မႈက စြဲလမ္းႏွစ္သက္ဖြယ္ကိ ုျဖစ္ေစ  

ပါတယ္။ ငယ္စဥ္တန္ုးကေတာ ့မိန္းမနဲ႔  ေယာက္်ားဟာ ႏွစေ္ယာက္သား ေပြ႔ဖက္ႏုငိမ္ယ့္ အထီးက်န္  

အခ်န္ိကေလးေတြကုိ လိုကလ္ံ ရွာေဖြခဲၾ့ကတယ္။ 

ခုေတာ ့တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ ယုံၾ ကည္စတိခ္်စြာ တိုငပ္င္ႏွးီေႏွာဖုိ႔ အထီးက်န္  

အခ်န္ိကေလးေတြကုိ လိုကရွ္ာၾကတယ္။ ႏွစ္ေယာက္  အတူတြဲ လမ္းေလွ်ာက္ၾကတာဟာ 

ငယ္ငယ္က ခ်နိး္ၿပီး  ေတြ႔ၾကတာလုိ အေရးႀကီးလာတယ္။ သူတို႔ႏစ္ွေယာက္ဟာ တစ္ေယာက္ကို  
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တစ္ေယာက္ လုံးဝ  နားလည္တယ္လို႔ ခံစားမိၾကတယ္။ တစ္ေယာက္မွာ စိတေ္သာက  ျဖစ္လာရင္ 

တျခားတစ္ေယာက္က ကုိယခ္ႏၶာမွာ နာက်င္သည့္အထိ ျဖစ္ရတယ္။ တစ္ေယာက္အတြက္  ဆုိရင္ 

တစ္ေယာက္က အသက္ကိေုတာင္ စြန္႔သည္အထိ  ျဖစ္ၾကရတယ္။ ဒါကုိ  တစ္ေယာက္ကလည္း 

သိတယ္။ ဒလုိီ  ခံစားခ်က္မ်ဳးိကုိ မိတေ္ဆြ သူငယ္ခ်င္းၾကားမွာလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ႁခြင္းခ်က္မရိွ ျပည့္စုံတဲ့ မိတေ္ဆြ သူငယ္ခ်င္း အခ်စ္မ်ဳးိ ဆုိတာကေတာ ့အလြန္ကိ ုရွားပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အခ်စ္ကေတာ ့အ႐ိုးဆုံး၊ အထုံထုငိး္ဆုံး လူတစ္ေယာက္ကိေုတာင္ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္  

ရိွလာေစပါတယ္။ 

သူတို႔အခ်စ္ရဲ႕ ေဆာင္းဦးေပါက္ခ်နိက္ို  ေရာက္ေနတဲ ့ေပ်ာရ္ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ တဲ ့ဇနီးေမာင္ႏွတံို႔ရဲ႕ 

ဘဝကုိ ဘယ္ လုိ ေဖာျ္ပရမလဲ။ အခ်စ္နတ္ရဲ႕  မ်က္ႏွာဟာ သခၤါရသေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏိုငတ္ဲ ့

မ်က္ႏွာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ အဲဒီ  အခ်စ္နတ္က နတ္တစ္ပါးပဲ ျဖစ္ေနေသးတယ္  ဆုိတာကုိ ဘယ္လို  

ေဖာျ္ပရမလဲ။ ပါရမီထးူခၽြန္တဲ ့ေတးျပဳစာဆို အေက်ာအ္ေမာ္  တစ္ဥးီက ေရးဖြဲ႔ၿပီး တီး လုံးျပထားတဲ ့

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕ျခင္း ေတးသံစုံ တစ္ပုဒဟ္ာ ႀကီးက်ယ္  ခမ္းနားရေပလိမ့္မယ္။ သာမန္  ဂီတသမား 

တစ္ဥးီကေတာ ့ဆူညျံပင္းထန္တဲ့  အေၾကာင္းေတြကုိ ေရးဖြဲ႔စပ္ဆိရုာမွာ သာခ်င္  သာလိမ္မ့ယ္။ ပါစီဖ္ 

သီခ်င္းႀကီးရဲ႕ ပဏာမ ေျခဆင္းပိုဒရ္ဲ႕ ၾကည္လင္တဲ့  တက္သဟံာ ၾကားရသူရဲ႕ ဝိညာဥ္ကိ ုမႀ ကံဳစဖူး 

ထူးကဲတဲ ့ေဝယံအျမင့္ ဆီကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္။ ေတးျပဳစာဆုိႀကီး ဖရန္႔ရဲ႕ လီကိက်ဴ  

ေတးသြားႀကီးနဲ႔ ေဖာေ္ရးရဲ႕  လီကြီယန္ဟာ ၿဖိဳဖ်က္လုိ႔မရတဲ့ ဟာမုိနီရဲ႕  သဘာဝက်ၿပီး 

အားေကာင္းတဲ ့လက္သကံိ ုေဖာျ္ပရာမွာ စကားေတြနဲ႔ ေျပာရတာထက္ မ်ားစြာ ထိေရာက္ႏိုင္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာဟ္ာ ခပ္ေစာေစာတုနး္က ရီကြယီန္ ဝတ္တက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ ရြတ္ျပခဲ့တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ျပည့္စံု  အျပစ္ကင္းတဲ ့အခ်စ္သခီ်င္း  တစ္ပုဒထ္ဲမွာ ေသျခင္းတရာဆုိတဲ ့သေဘာဟာ 

ေငၚတူးတဲ ့အသံတစ္ခု  ျဖစ္ေနတယ္။ ကုိဗင္ထရီပါ႔ တ္မိုးရဲ႕ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွာ သူ႔အဖုိ႔ 

ကမာၻေလာကႀကီး တစ္ခုလုံး ျဖစ္ခဲတ့ဲ ့မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕  အေလာင္းကုိ ေတြ႔တဲအ့ခါမွာ ခံစားရတဲ ့

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈကုိ ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူ႔ကုိ စြန္႔ခြာသြားရပါ႔မလား ဆုိၿပီး အဲဒီ 

မိန္းမကုိ ဝမ္းနည္းစြာ၊ တမ္းတစြာ၊ ၾကင္နာသိမ္ေမြ႔စြာ သူ အျပစ္တင္တယ္။  

‘ဒအီရာဟာ မင္းရဲ႕ ခမ္းနားၿပီး တည္ၾကည္သမ္ိေမြ႔တဲ ့အမူအရာ မဟုတပ္ါလားကြယ္’ 

အခ်စ္ေရ … 

တျခားသူေတြကုိ ဘယ္ေတာမ့ ွပူေဆြးေအာင္  မလုပ္တတ္တဲ ့မင္းဟာ ဒီ  ဇူလိုင္ 

ညေနခင္းမွာ… 

မပီသတဲ ့႐ုတတ္ရက္ စကားတစ္ခြန္း… 

ထိတ္လန္႔တဲ့ မ်က္လုံးနဲ႔… 

အနမ္းကေလး တစ္ခ်က္မပါ… 

ႏႈတဆ္က္စကားေလး တစ္ခြန္း မဆိုဘဲနဲ႔… 

ေန႔ရက္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာေစမယ့္ မင္း… ခရီးႀကီးကုိ… 

မင္း… ထြက္ခြာသြားပုန္း… ပတ္သက္လို႔… 

မင္း… ဘယ္ေတာမ့ ွေနာင္တ မရေတာဘ့းူလား… 
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ဒီအရာဟာ ခမ္းနားၿပီး တည္ၿငိမသ္မ္ိေမြ႔တဲ ့မင္းရဲ႕အမူအရာ မဟုတဘ္းူ… တဲ။့ 

သခၤါရ သေဘာတရားကုိ မလြန္ဆန္ႏိုငတ္ဲ ့ျဖစ္ပ်က္လြယ္တဲ ့လူဆိတုဲ ့သတၱဝါတစ္ခု  

အေပၚမွာ အရာရာကုိ ပုံခ်တာေတာ ့ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္း ရိွသလုိ အႏၲရာယ္လည္း ရိွပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေသျခင္းတရားဟာလည္း အႀကီးက်ယ္ဆံးု အခ်စ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆးီရာမွာေတာ ့

ခြန္အား မဲေ့နတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတုနး္က စပိနမွ္ာ ထူးျခားတဲ ့ဂုဏသ္ကိၡာနဲ႔ ျပည့္စံတုဲ ့

လယ္သူမႀကီး တစ္ဥးီကုိ ကၽြန္ေတာ ္ေတြ႔ခဲဖူ့းတယ္။ သူက… 

‘အုိ… ငါ႔ မွာ နစ္နာခ်က္ဆုိလုိ႔ ဘာမွ  မရိွပါဘူးကြယ္၊ ငါ႔ဘဝမွာ ဒကုၡေတြေတာ ့ေတြ႔ခဲရ့တယ္  

ေပါ႔ေလ။ ငါ အသက္  ႏွစ္ဆယ္ေလာက္တန္ုးက လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ ခ်စ္ခဲၾ့ကတာေပါ႔။ သူက 

ငါ႔ကုိ သိပ္ခ်စ္တာ။ ဒါနဲ႔ တုိ႔ … လက္ထပ္ခဲၾ့ကတယ္။ လက္ထပ္ၿပီး ဘာၾကာလုိ႔လဲ ၊ သူ ဆုံးသြားတာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ငါ႔ဘဝမွာ ေပ်ာခ္ဲရ့ၿပီး ၿပီေလ။ ခု … အႏွစ္ ငါးဆယ္လံးုလုံး သူ႔အေၾကာင္းကုိပဲ ငါေတြးၿပီး 

သူ႔ကိပုဲ သတိရေနတာပဲ ’ လုိ႔ ေျပာဖူးတယ္။ ဒေီလာက္ စိတမ္ေကာင္းစရာ  ျဖစ္ၿပီး ဒေီလာက္  

အထီးက်န္ျဖစ္ခဲရ့တဲ ့ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံးုမွာ အလြန္  အျပစ္ကင္းတဲ ့ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ု

ျပန္ေတြးႏိုငတ္ာဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ ့ေျဖသိမ့္ မႈပါလဲ။ ဒီလုိ ကုိယ့္အိပ္မက္ေတြနဲ႔ 

အေတြးေတြကုိ ေတာက္ပတဲ ့အတိတ္  ႐ုပ္ပံကုားခ်ပ္ေတြနဲ႔ ျဖည့္ေပးႏိုငတ္ာဟာ တျခားေတာ ့

မဟုတပ္ါဘူး။ အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး ျပည့္စံတုဲ့  အခ်စ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒလီို  အေတြးမ်ဳးိဟာ 

အႏုပညာလက္ရာ တစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ ္ဘာသာတရား  ယုံၾကည္ခ်က္ တစ္ခနုဲ႔ အလားသဏၭာန္ 

တူေနပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆံးုေျပာလုိတဲ့  အခ်က္ကေတာ ့စတင္ဒယ္ 

ေျပာတဲစ့ကား မဟုတပ္ါဘူး။ စတင္ဒယ္  ကုိယ္တုင္ိ မိုးဇတ္ဆကီ ၾကားခဲတ့ဲ့ စကား ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပဇာတ္တစ္ခုကိ ုသြားၾကည့္ၿပီး ေတးဂီတသံ  သက္သက္နဲ႔ စြဲလမ္းႏွစ္သက္ဖြယ္ သံစဥ္ေတြကုိ 

နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ အဲဒအီခ်န္ိမာွ သင့္ခစံားခ်က္ ႐ႈပေ္ထြး  ဆန္းျပားေနရင္၊ ၾကမ္းရွေနရင္၊ 

ေငၚတူးတူး ျဖစ္ေနရင္ သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာမွာ မယဥ္ပါေသးဘူးလုိ႔ ေအာက္ေမ့ပါတဲ။့ 

ဒါေပမယ့္ သင့္ခစံားခ်က္ထဲမွာ သင္ဟာ အလွကိ ုတျဖည္းျဖည္း  ရ, ရလာတယ္လို႔ 

သတိထားလာမိရင္၊ အ့ံဩဖြယ္ေကာင္းတဲ ့နား လည္မႈကိ ုရလာခဲရ့င္၊ တစ္ခနုဲ႔  တစ္ခ ု

အတိုကအ္ခံျဖစ္ၿပီး ရန္ဖက္က်တဲ ့သေဘာေတြကုိ တည္ၿငိမ္စြာ ေပါင္းစည္းေပးႏိုငခ္ဲရ့င္ အဲဒအီခါမွာ 

သင္ဟာ ဘဝမွာ ေနေပ်ာတ္ဲ့  အနည္းငယ္မွ်ေသာ စြန္႔စားမႈ  လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ေရာက္ၿပီလို႔သာ 

မွတ္လိုက္ေပေတာ့ တဲ။့ အဲဒီ စြန္႔စားမႈကေတာ ့ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ ့အခ်စ္ပါပဲ တဲ…့။ 
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လက္ထပ္ထိမး္ျမားျခင္း အႏုပညာ 

 

ခ်စ္ျခင္း အႏုပညာဟာ အတည္မက် ပ်႕ံလြင့္ေနတဲ ့ဆႏၵရမၼကက္ိ ုတည္ၾကည္  ၿငိမ္သက္တဲ့ 

ခံစားခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးတဲ ့အတတ္ပညာ  ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ လက္ခံရင္ အဲဒီ  ဆႏၵရမၼက္ 

ရိွေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္ကိ ုတရားဥပေ ဒက ဒီလုိ  မတည္ၿငိမတ္ဲ ့ရမၼကဆ္ႏၵေတြ  ေနာက္ကုိ 

လုိကမ္ေနနဲ႔၊ ခု  ရပ္လိုက္ေတာ့ ေျပာရင္ ဘ ယ္လိေုနမလဲ။ သင္ဟာ သင္ခ်စ္တဲ ့အမ်ဳးိ သမီး 

တစ္ေယာက္ကုိ ေသတပန္သက္ဆံးု  ေပါင္းဖက္မယ္လို႔ တရားဥပေဒနဲ႔  အညီ သေဘာတူ  လက္မွတ္ 

မေရးထုိးခဲလ့ွ် င္ သင္တို႔ႏစ္ွဥးီ ေပါင္းေဖာရ္ာက ေမြးလာတဲ ့သားသ မီးမ်ားကုိ ေကၽြးေမြး  

ေစာင့္ေရွာက္ပါ႔မယ္ လုိ႔ တရားဝင္ လက္မွတ္ မထုိးခဲ့လွ်င္ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕  ပကတိစိတရ္ဲ႕ အလုိကုိ 

မလိုက္ႏိုင္ဘူး။ 

အိမ္ေထာင္မႈဆုိတဲ့ ႀကိဳး ခ်ည္ေႏွာင္မႈဟာ ေတာေ္တာ္  ျဖတ္ေတာက္ဖုိ႔ ခက္တဲ့  ကိစၥတစ္ရပ္ 

ျဖစ္တယ္။ ေခတ္နဲ႔ ထုံးတမ္းဓေလ့ကို  လုိကၿ္ပီး အနည္းနဲ႔  အမ်ား ဆုိသလုိ ဖ်က္ဆးီ  ျဖတ္ေတာက္ဖုိ႔ 

ခက္ခဲတယ္။ မူဆလင္  ဘာသာဝင္ေတြကေတာ ့သတ္မွတထ္ားတဲ ့လုပ္ထံးုလုပ္နည္း  တစ္ခုကုိ 

လုပ္လိုက္႐ုံနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ပ်က္ျပယ္သြားေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္  ရိွၾကတယ္။ ဇနီးကုိ 

ကြာရွင္းပိုငခ္ြင့္ ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗရင္ဂ်ီ  ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒီလုိ  မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ 

သာသနာက သူ႔ လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈကိ ုမပယ္ဖ်က္မျခင္း ေနာက္ထပ္အိမေ္ထာင္  မျပဳႏိုငဘ္းူ။ ဒီလုိ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈကိ ုသာသနာက ခ်ဳပ္ကိငုထ္ားဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲၾ့ကေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲၾ့ကဘူး။ 

သာသနာက လင္မယားကုိ ကြာရွင္းေပးေအာင္လပ္ုဖို႔  ကိစၥဟာ ေတာေ္တာခ္က္ခဲတဲ ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ 

ခုထိ သာသနာက လင္မယားကုိ ကြာရွင္းခြင့္  ေပးတာရယ္လို႔ သိပ္မရိွလွဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ 

မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာ လင္မယား  ကြာရွင္းဖုိ႔ လြယ္သေလာက္ ဗရင္ဂ်ဘီာသာဝင္  

တစ္ေယာက္မွာေတာ ့လင္မယား  ကြာရွင္းဖုိ႔ ကိစၥဟာ ေတာေ္တာ္  ခက္ခဲတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ဒီ 

အစြန္းႏွစခု္ၾကားမွာ အလယ္အလတ္  လမ္းေတြေတာ ့ရိွတန္သေလာက္  ရိွပါရဲ႕။ တစ္ခါတေလမွာ 

တရားဥပေဒသေဘာဟာ သိပ္  တင္းက်ပ္လြန္းတဲအ့တြက္ လင္နဲ႔  မယားမွာ ကြာရွငး္ျပတ္စဲခြင့္ 

မရၾကဘူး။ ဒမွီာတင္ တိတတ္တိပု္န္း ေဖာက္ျပန္တာတို႔၊ ေဖာက္ျပန္တာကုိ သိလ်က္သားနဲ႔ 

မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရတာတုိ႔ ရိွလာတယ္ ။ တစ္ခါတေလက်ေတာလ့ည္း အေမရိကမွာလုိ 

တရားဥပေဒအရ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားမႈကိ ုအလြယ္တကူ ဖ်က္သမ္ိးလုိကၾ္ကၿပီး လြယ္လြယ္နဲ႔ပဲ 

ေနာက္အိမေ္ထာင္ ျပဳလိုက္ၾကတယ္။ ဒီလုိ လုပ္လုိက္တာကုိလည္း စာရိတၱကုိ မထိခုိက္တဲ့  

လုပ္နည္းတစ္ခလုို႔ ယူဆေနၾကတာေတြ ရိွတယ္။ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈ ေႏွာင္ႀကိဳးဟာ တင္းက်ပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေလ်ာရ့ဲသည္ ျဖစ္ေစ လင္ရယ္ 

မယားရယ္ဆိၿုပီး အိမ္ေထာင္ျပဳၾကေတာမ့ယ္  ဆုိရင္ေတာ ့မဂၤလာ  အခမ္းအနားေတြ၊ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈ ဆိုငရ္ာ ပဋညိာဥ္ေတြဟာ ဘယ္မာွပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပရ္ေပလိမ္မ့ယ္။ 

လုပ္သင့္တယ္လို႔လည္း ယူဆတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လုပ္သင့္တယ္ဆိတုာကုိ ကၽြန္ေတာ္  ႀကိဳးစားၿပီး 

ရွင္းလင္းပါ႔မယ္။ 
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ဒါေပမယ့္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မားဖုိ႔ မလုိဘးူ။ ဒါေတြဟာ အေဆာင္ အေယာင္ 

အခမ္းအနားေတြသာ ျဖစ္တယ္၊ ဘာျဖစ္သလဲ၊ ႏွစ္ေယာက္  သေဘာတူၿပီး အတူေနထိုငၾ္ကရင္ 

လင္မယားအရာ ေျမာက္တာပဲလုိ႔ ယူဆၾကတဲ ့လူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကုိ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္တဲ ့သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ကိ ုပထမ  ေဖာျ္ပပါမယ္။ ၿပီးေတာမွ့ 

ကၽြန္ေတာ့အ္ျမင္ကိ ုေဖာျ္ပပါမယ္။ 

 

* * * * 

 

သမိုငး္မွာ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရးကုိ ပထမဆုံးနဲ႔ အျပင္းထန္ဆံးု ကန္႔ကြက္ခဲတ့ဲ့  သူကေတာ ့

(အဂၤလိပ္ ကဗ်ာဆရာ) ရွယလ္ပီါ။ အခ်စ္ဟာ ခ်ဳပ္တည္းမႈေအာက္မာွ ေရာက္သြားတာနဲ႔  

တစ္ၿပိဳင္နက္ ေသဆုံးသြားရေတာတ့ယ္လို႔ သူက ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ ့ရမၼကဆ္ိတုာမ်ဳးိဟာ 

အထိန္းအကြပ္ရိွတာမ်ဳးိ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိ အထိန္းအကြပ္မရိွတဲ့ ရမၼက္ကုိ တရားဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ 

မရဘူးလုိ႔လည္း သူက ေျပာခဲပ့ါေသးတယ္။ အခ်စ္ဟာ တရားဥပေဒဆိုငရ္ာ အေႏွာ င္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ 

မႏိႈငး္ယွဥ္အပ္တဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီ  ဥပေဒႀကီးေတြ ခ်ည္ေႏွာင္မႈႀကီးေတြကုိ 

လုပ္ေနရသလဲလုိ႔ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရးကုိ ဆန္႔က်င္  ကန္႔ကြက္သေူတြက ေျဖေလ့ရိွၾကတယ္။  

အဲဒလုိီ ကန္႔ကြက္သမူ်ားဟာ ေယာက်ာ္းေ တြခ်ည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သတိျပဳဖုိ႔  လုိလိမ့္မယ္ 

ထင္ပါတယ္။ 

ဘားနာဒ္ေရွာရဲ႕ အသံကိ ုနားေထာင္ၾကည့္ပါ …။ 

သူ႔ ျပဇာတ္ထဲမွာ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဒြန္ဝွမ္းက ဒီလုိ ေျပာထားပါတယ္။ 

‘က်ဳပ္ လူ႔ျပည္မွာ  ရိွစဥ္က အမ်ိဳ းသမီးေတြကုိ ခ်စ္ေရးဆို တိုငး္ ဒအီျဖစ္မ်ိဳ းကုိ မၾကာခဏ 

ႀကံဳခဲရ့ဖူးတယ္။ က်ဳပ္က အဲဒလီိ ုခ်စ္ေရးဆိုတဲအ့ခါမွာ အမ်ိဳ းသမီးက ဘာေျ ပာသလဲဆိုေတာ့ 

ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ကမ္းလွမ္းတာမ်ဳိး ဆုိရင္ လက္ခံမယ္တဲ့။ သူဆုိလိုတဲ့  သေဘာက ဒလီိေုလ။ 

က်ဳပ္က သူ႔ကုိ ကမ္းလွမ္းတာဟာ သူ႔မွာ ပစၥည္းဥစၥာရိွရင္ အဲဒီ  ပစၥည္းဥစၥာကုိ ပုိင္ဆိုင္ခ်င္လုိ႔ 

ကမ္းလွမး္တာတဲ။့ အကယ္၍ သူ႔မာွ ပစၥည္းဥစၥာ  မရိွဆုိရင္လည္း ဘဝမွာ သူ႔ကုိ  တစ္သက္လုးံ 

ေထာက္ပ့ံ ေကၽြးေမြးရမယ္တဲ။့ က်ဳပ္တစ္သက္လံးု သူနဲ႔ လက္တြဲရမယ္တဲ၊့ တိုငပ္င္ရမယ္တဲ၊့ 

ေဆြးေႏြးရမယ္တဲ၊့ ၿပီးေတာ ့ဒီ  တာဝန္ဝတၱရားေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရင္ အျပစ္ရွတိယ္လို႔ 

လက္ခရံမယ္တဲ။့ ၿပီးေတာ ့သူက လြဲရင္ တျခားမိနး္မေတြကုိ ဖြဲနဲ႔  ဆန္ကြဲလုိ သေဘာထားရမယ္တဲ။့ 

ဒေီတာ ့က်ဳ ပ္ကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာျပလိုကတ္ယ္။ ဒါေတြကုိ က်ဳပ္ တစ္ခါမွ 

စိတက္းူထဲေတာင္ မထည့္မေိၾကာင္း၊ အဲဒအီမ်ိဳ းသမီးဟာ အရည္အခ်င္းတုိ႔ စ႐ိုကတ္ို႔ဟာ 

က်ဳပ္ထက္မသာရင္ သူ႔စကားေတြဟာလည္း က်ဳပ္အဖုိ႔ ေအာက္တန္းက်ေနမယ့္  အေၾကာင္း၊ 

သူ႔အႀကံဉာဏ္ ယူရင္လည္း တလြဲေတြ  ျဖစ္ကနုမ္ာွ ျဖစ္တဲအ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ ့

သူတစ္ေယာက္တည္းကုိ အေဖာျ္ပဳေနရင္လည္း ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းေနမယ့္ အေၾကာင္း၊ က်ဳပ္  

ဘဝတစ္ခုလံးုအတြက္ မေျပာနဲ႔၊ တစ္ပတ္အတြင္းမွာေတာင္ က်ဳပ္ ေနာက္ထပ္ ဘာလုပ္မယ္ဆုတိာ 

က်ဳပ္ တာဝန္မခံႏိုငေ္ၾကာင္း ေျပာလိုကတ္ယ္။ ၿပီးေတာ ့က်ဳပ္အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ အ ဆက္ျဖတ္ၿပီး 

သူတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔လည္း ေလာကႀကီးမွာ မေနႏိုငတ္ဲအ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ ့ သူ႔ကုိ 

ခ်စ္ေရးဆုိတာဟာလည္း ေယာက်ာ္း တစ္ေယာက္က မိန္းမတစ္ေယာက္ကိ ုျမင္ရင္  ေပၚလာတဲ ့

စိတ္အလုိကုိ လိုကၿ္ပီး ခ်စ္ေရးဆုိတာသာ ျဖစ္တဲအ့ေၾကာင္း၊ သူႏွင့္  လက္ထပ္ထမိး္ျမားၿပီး 

ေနဖုိ႔စိတ္ကူး လုံးလုံးမရိွတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေျပာလိုက္တယ္။ 
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ဒါေတြကေတာ ့လက္ထပ္ထမိး္ျမားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ဘားနာဒေ္ရွာရ့ဲ႕  အယူအဆ 

ေတြပါပဲ။ 

ဒီေတာ ့လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရးကုိ ဆန္႔က်င္  ကန္႔ကြက္သေူတြရဲ႕ အဓိက 

အေၾကာင္းျပခ်က္ကိ ုၾကည့္ရင္  တစ္ခရိွုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ ့လက္ထပ္ထမ္ိးျမားျခင္း  ကိစၥဟာ 

အတည္တက်လုပ္ဖုိ႔ မလုိတဲ့  ကိစၥႀကီး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီလုိကိစၥကုိ အတည္တက်  ျဖစ္ေအာင္ 

လုပ္တာဟာ အဓိပၸာ ယ္မရိွတဲအ့ေၾကာင္း၊ ခႏၶာကုိယအ္ခ်စ္ဟာ အစာ  ဆာေလာင္တာလုိ၊ 

ေရငတ္တာလုိ၊ သဘာဝအရ ေပၚေပါက္လာတဲ ့ပကတိစိတတ္စ္ခုသာ  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ 

အခ်စ္ကိ ုထာဝရ  တည္ရိွေနရမယ္လို႔ ယူဆတာဟာ ပင္ ကုိယပ္ကတိစိတ္ မဟုတေ္ၾကာင္း၊ 

မ်ားစြာေသာ ေယာက်္ား မ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရိွသလုိ ခႏၶာကုိယအ္ခ်စ္ဟာ ေျပာင္းလဲတတ္တဲသ့ေဘာ  

ရိွေၾကာင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အခ်စ္ဟာ အဲဒီလုိ  ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့သေဘာ ရိွရင္ တစ္သက္လုံး 

သူ႔တစ္ေယာက္အေပၚမွာ ေသတစ္ပန္သက္ဆံးု သစၥာရိွၿပီး ခ်စ္ သြားမယ္လို႔ ေျပာတာဟာ ဘာ မွ 

အဓိပၸာယ္မရိွတဲအ့ေၾကာင္း ေျပာေလ့ရွၾိကပါတယ္။ 

ၿပီးေတာ ့လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရးကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သမူ်ားက ေျပာၾကတာ  ရိွေသးတယ္။ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားျခင္းဟာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ သတိၱကိ ုေလ်ာပ့ါးေစၿပီး စိတတ္န္ခိုး  

သတိၱကိလုည္း ပ်က္ျပားသြားေစတယ္လို႔ သူတို႔က ဆုိၾကေသးတယ္။ 

(စာေရးဆရာ) ႐ုိမနိး္႐ုိလန္က ထိမး္ျမားတဲ ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဟာ လူတစ္ပုငိး္သာ 

ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲတ့ယ္။ ပန္းေရာင္ျမင္းတပ္က ဗိုလႀ္ကီးဟာ လင္ေကာင္းသားေကာင္း  

ျဖစ္သြားတဲအ့တြက္ စစ္ဗုလိေ္ကာင္းတစ္ေယာက္  မျဖစ္ေတာဘ့ဲ သာမန္စစ္ဗိလု္  တစ္ေယာက္သာ 

ျဖစ္သြားတဲအ့ေၾကာင္းကုိ စာေရးဆရာ  ကစ္ပလင္းက ေျပာဖူးတယ္။ အဲဒီ  စစ္ဗိုလ္ႀကီးဟာ 

သားမယားရဲ႕ မ်က္ႏာွကုိ ၾကည့္ေနရတဲအ့တြက္ စစ္ပြဲမွာ စြမ္းစြမ္းတမံ  ေဆာင္ရြက္ႏုငိျ္ခင္း 

မရိွေတာဘ့ဲ ျဖစ္သြားတယ္တဲ။့ သတိၱေတြ ေလ်ာပ့ါးသြားရေတာတ့ယ္  တဲ။့ ႏိုငငံ္ေရး  

သုခမိန္ႀကီးတစ္ဥးီ ျဖစ္တဲ့ ရွာတုိဘ႐ုိင္ယန္းက ဆုိရင္ ႏိုငငံ္ေရးသမား တစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေတာမွ့ 

လက္မထပ္သင့္ဘးူလုိ႔ ေျပာခဲတ့ယ္။ သူက တျခားကုိ  မၾကည့္ပါနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိပဲ ၾကည့္ပါ။ 

ကၽြန္ေတာ့ရ္ဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲတဲ ့ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံးုမွာ ကၽြန္ေတာ္  ဘယ္ေလာက္ တည္တည္တ့ံတ့ံ 

ေနႏိုင္သလဲ။ ဒီလုိ  ေနႏိုငခ္ဲတ့ာဟာ တျခားေၾကာင့္  မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေန႔လံုး  ႏိုငင္ေံရး တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ 

နပန္းလုံးလာၿပီးေနာက္ ညေနပိုငး္မွာ အားလုံးကုိ ေမ့ေပ်ာက္ထားႏိုငခ္ဲလ့ို႔ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္မ့ာွ 

မနာလုိဝန္တိျုဖစ္မယ့္ ဇနီးမယားလည္း မရိွဘးူ။ ေနာက္ကေနၿပီး ေယာက္်ားကုိ 

နားပူနားဆာလုပေ္နမယ့္ ရည္မန္ွးခ်က္ႀကီးတဲ ့ဇနီးလည္းမရိွဘးူ။ ေနာက္ကေန ၿပီး ဘယ္သကူျဖင့္ 

ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီ၊ ဘယ္ေလာက္  ေအာင္ျမင္ေနၿပီ ဆုိၿပီး နားပူနားဆာလုပ္မယ့္ မိန္းမ၊ 

ကၽြန္ေတာ့အ္ေၾကာင္း ဘယ္သကူ မေကာင္းေျပာေနတယ္၊ ဘယ္သကူျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့က္ိ ု

အပုပခ္်ေနတာပဲလုိ႔ လာေျပာေနတဲမိ့နး္မ မရိွဘးူ။ ဒါဟာ တစ္ကိယုတ္ည္းသမားမ်ားမွာသာ ရိွႏုငိတ္ဲ့  

ခြန္အားျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာခဲတ့ယ္။ 

လက္ထပ္တာဟာ ဘာနဲ႔တသူလဲ  ဆုိရင္ မုန္တိုင္းထန္တဲ့ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေလွရြက္ႀကီးကုိ 

ႏွစ္ဆေလာက္ ကားလာေအာင္ ျဖန္႔လုကိတ္ာနဲ႔  တူတယ္။ အဲဒလီို  ျဖန္႔လိုက္တာနဲ႔ လူ႔ေလာက  

မုန္တုငိး္ေတြထဲမွာ ဒရီြက္ဟာ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ လိပ္ထားတာထက္  ပုိၿပီး အႏၲရာယ္  

မ်ားလာေတာတ့ာပဲလုိ႔ သူတို႔က ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ 

သူတုိ႔ ေျပာတာေတြဟာလည္း ဟုတသ္ေလာက္ေတာ ့ဟုတပ္ါတယ္။ ဗရင္ဂ်ီ  

သာသနာသည္ပင္လွ် င္ အေျမႇာင္  စနစ္ထက္ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားတဲ ့စနစ္ကိ ုအားေပးသည့္တုငိ ္
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ျဗဟၼစရိယ အက်င့္ဟာ အျမတ္ဆံးုျဖစ္တယ္လို႔ ဗရင္ဂ်ီ  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက ဒီအတိုင္း 

ပညတ္ခဲတ့ယ္ မဟုတလ္ား။ နီတိ က်မ္းဆရာ အသီးသီးကလည္း ဃရာဝါသ  သမၼာဒၶ ကိစၥေတြကုိ 

မေရွာင္ႏိုငတ္ဲ ့ဒႆနဆရာေလာက္ အဓိပၸာ ယ္မရိွတဲ့ အရာဆုိလုိ႔ တစ္ခုမွ  မရိွဘူးလုိ႔ အႀကိမ္ေပါင္း  

ရာေထာင္ ေျပာခဲၾ့ကတယ္။ ဒႆနဆရာ၊ ပရမတ္ဆရာဟာ သူတို႔ကိယုတ္ုငိေ္တာ ့အားနည္းခ်က္၊ 

ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြ မရိွေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုငေ္ပမယ့္ သူ႔ဇနီးရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြ  

ကုိေတာ့ ေရွာင္လုိ႔  မရေတာဘ့းူ မဟုတလ္ား။ အကယ္၍ ဇနီးက စိတဓ္ာ တ္အရ ဉာဏ္ပညာ  

အရည္အခ်င္းအရ သာသည့္တုငိေ္အာင္လည္း လင္နဲ႔  မယားရယ္လို႔ ျဖစ္သြားရင္ ႏွစေ္ယာက္စလုံး 

ည့ံသြားတတ္ၾကတယ္လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ လက္ထပ္ထိ မ္းျမားေရးကုိ ဆန္႔က်င္သမူ်ားက 

ေမာင္ႏံွစုံတုိ႔ရဲ႕ ဘဝဟာ ႏွစ္ေယာက္အနက္ ည့ံတဲတ့စ္ေယာက္ရဲ႕  ဓာတ္ ကူးစက္သြားၿပီး 

ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ ခပ္ည့ံညံေ့တြ ျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာၾကတယ္။ 

လက္ထပ္ထမ္ိးျမားတယ္ဆိတုာ ဘာလဲ။ ေယာက်ာ္းေ လး တစ္ေယာက္နဲ႔ မိနး္ကေလး  

တစ္ေယာက္တုိ႔ဟာ အသက္ငယ္ငယ္မွာ သူတုိ႔ရဲ႕  စိတက္းူယဥ္ဘဝကုိ အဆုံးသတ္လုကိတ္ာ  

ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္  စြန္႔စားမႈ အသစ္ေတြ၊ ရင္ခုနစ္ရာ  အသစ္ေတြကုိလည္း 

စြန္႔လႊတ္လိုကၾ္ကတဲ ့သေဘာ  ျဖစ္တယ္။ ခ်စ္သခူ်င္း ခ်နိး္ေတြ႔ၿပီး ယစ္မးူရတဲ့  

အရသာကေလးေတြကုိ စြန္႔လႊတလ္ုကိရ္ျခင္း  ျဖစ္တယ္။ ေနာ က္ထပ္ ခ်စ္လို႔ခစံားရတဲ ့

အ့ံဩစရာေကာင္းတဲ ့သာယာ  ၾကည္ႏူးမႈေလးေတြကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရျခင္း  ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ 

အေရးႀကီးတဲ ့အဓိကက်တဲ ့စြမ္းအင္ေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုကိရ္တာ  ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ 

သူတို႔ႏစ္ွေယာက္ဟာ ဘာမ  ရင္ခုန္မႈေတြ မရိွေတာ့တဲ့ ဘဝႀကီးထဲကုိ တစ္သက္လုံး 

ဆင္းသက္သြားခဲရ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ဘဝကုိ စတင္ဖုိ႔ ျပင္တုန္း  ဆင္တန္ုးမွာပဲ 

ဘဝဆုံးသြားရတယ္။ ဒလီိနုဲ႔ လင္ကစိၥ၊ မယားကိစၥ၊ သားသမီးကိစၥထဲမွာ နစ္ျမဳပ္သြားၿပီး 

ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းတဲ ့ဘဝႀကီးထဲမွာ နစ္မြန္း သြားရေတာတ့ယ္။ ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ေတြ ကုန္ဆံးု  

သြားရေတာတ့ယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ  ကုန္ဆုံး သြားရေတာတ့ယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ  ေတြ႔ဖုိ႔ 

အလားအလာေတြ ပိတသ္ြားရေတာတ့ယ္။ အ့ံဩစရာေတြ ေပ်ာက္ပ်က္  ကုန္ဆံးုသြားရေတာတ့ယ္။ 

နည္းနည္းၾကာလာေတာ ့အခ်စ္ဟာလည္း ေပ်ာက္ဆံးုသြားၿပီး အိမ္မႈကစိၥအတြက္ လုံးပန္းရ၊ 

သားသမီး ပညာေရးအတြက္ စိုးရိမရ္ ျဖစ္လာတယ္။ ဒလီိနုဲ႔ လူငယ္ရဲ႕  ဘဝ၊ လူငယ္ရဲ႕  

ေပ်ာရ္ႊငစ္ရာေတြကုိ မခံစားလိုကရ္ဘဲ၊ မသိမသာနဲ႔ အိုမင္းရင့္ေရာ္  သြားခဲရ့တယ္။ လက္ထပ္ရင္ 

ေပ်ာစ္ရာေကာင္းမွာပဲ ဆုိတဲ ့စိတက္းူယဥ္  အခ်စ္ေၾကာင့္ လက္ထပ္ခဲေ့ပမယ့္ လက္ထပ္လုကိတ္ာနဲ႔ 

လက္ထပ္ခ်င္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာေ္ပးခဲတ့ဲ ့စိတက္းူယဥ္အခ်စ္ဟာလည္း ၿပိဳလဲ ပ်က္စီးသြားေတာ့တယ္။ 

ဒါေတြကေတာ ့လက္ထပ္ထမ္ိးျမားမႈကိ ုဆန္႔က်င္သေူတြရဲ႕  တုိက္ခိုက္မႈေတြပဲ။ ဒီ  

ထိုးႏွကခ္်က္ေတြဟာ အားနည္းတဲ ့ထိုးႏွကခ္်က္ေတြ  မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကုိ 

ဘယ္လိပုဲ တိုက္ခိုက္ၾကေပမယ့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း  စနစ္ဟာ ၿပိဳပ်က္မသြားဘူး။ ရိွၿ မဲ 

ရိွေနေသးတယ္။ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံ၊ စီးပြားေရး  အေဆာက္အအုံေတြသာ 

ေျပာင္းသြားၾကေပမယ့္ ဒစီနစ္  အေဆာက္အအုံႀကီး ကေတာ ့ႏွစေ္ပါင္း  ေထာင္ခ်ၿီပီး 

တည္တံေ့နတယ္။ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားျခင္း  စနစ္ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားတဲအ့ျပင္ ပုိလို႔ေတာင္ 

ခိုင္မာလာတယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလို  တည္တံေ့နရသလဲ။ ဒလီုိ  တည္တ့ံေစတဲ ့ေလးနက္တဲ၊့ လူမႈေရး  

အေၾကာင္းတရားေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ အဲဒီ  အေၾကာင္းတရားေတြကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ 

နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ခ်င္တယ္။ 
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သဘာဝအားျဖင့္ လူေတြဟာ အတၱႀကီးသူေတြ  ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ 

မဟုတပ္ါဘူး။ ဘဝတည္တံေ့ရးအတြက္ ဒအီတိုငး္ပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ။့ လူေတြဟာ မိမိကုယိ္  မိမိ 

တည္ၿမဲေရးဆုိတဲ့ ပကတိစိတ္ကုိ ပိုင္ဆိုင္ၾကတယ္။ စပင္ႏိုဇာ  ေျပာသလုိ အဲဒီ  ပကတိစိတဟ္ာ 

မိမိတုိ႔ဘဝ ဆက္လက္ရွငသ္န္ေရးကုိ ေစ့ေဆာေ္ပးတယ္။ မိမိလိ ုဘဝတူ  လူသားမ်ားကုိ 

အရင္းျပဳရသည့္တုငိ ္မိမတိို႔ရဲ႕  လုံၿခံဳမႈ၊ အစားအစာ၊ အကာအကြယ္တို႔ကိ ုရေအာင္  

ႀကိဳးစားတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမွာ ဒီ  ပကတိစိတ္ တစ္ခတုည္းသာရိွရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးကုိ 

ထူေထာင္ႏိုင္မွာ မဟုတဘ္းူ။ ဆက္လက္  တည္ၿမဲေအာင္လည္း လုပႏို္ငမ္ာွ  မဟုတဘ္းူ။ 

ဒီအတိုင္းသာဆုိရင္ လူဟာ မိမိ  အမ်ိဳ းအႏြယ္ႀကီးအဖုိ႔ လူ႐ို င္းျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ ့တိရစာ ၦန္ႀကီး 

တစ္ေကာင္ပဲ ျဖစ္ေနမွာေပါ။့ ေရွးေဟာ င္းယဥ္ေက်းမႈ ေခတ္ေတြတုန္းက လူ႔ဘဝ  တည္ၿမဲေရး ဆုိတဲ့ 

ပကတိစိတ္ဟာ အလားတူ  တန္ခုးိဩဇာႀကီးတဲ၊့ အျခားေသာ ပကတိစိတ္  တစ္ခုကုိ 

အ႐ံႈးေပးခဲရ့တယ္။ အဲဒါကေတာ ့အစုအသင္း  စိတပ္ဲ။ ဝံပေုလြေတြ၊ ေမ်ာက္ဝေံတြလုိပဲ ေရွးဦး  

လူသားဟာလည္း အစုအသင္းနဲ႔  ေနရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ ့သူတို႔ဟာ မိမိကိုယ္ကုိ 

တစ္ဥးီတည္း ကာကြယ္ႏုငိျ္ခင္း မရိွလို႔ပဲ။ အသင္းဟာ ဒဦီးစားေပးမႈကိ ုတစ္ဥးီခ်င္း  ပုဂၢိဳလ္ထံက 

ရဖုိ႔လိတုယ္။ ရလည္း ရခဲတ့ယ္။ ဝံပေုလြနဲ႔ လူသားဟာ အစုအသင္းအတြက္ မိမိရဲ႕  အသက္ကိ ု

စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီမွာတင္ မိမိကုိယ္ကုိ  မိမိ ထိန္းသိမး္ေရး  ဆုိတဲ ့ပကတိစိတဟ္ာ  

ေပၚေပါက္လာရတယ္။ ဒလီို  မေပၚေပါက္ခဲရ့င္ အဲဒီ  အစုအသင္းကုိ တျခား  အစုအသင္းက 

ေအာင္ႏိုငသ္ြားေတာမ့ာွပဲ။ ဒလီိသုာ ေအာင္ႏိုငသ္ြားရင္ အဲဒီ  အစုအသင္းဝင္ေတြဟာလည္း ပ်က္စးီ  

ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရေတာမ့ာွေပါ။့ 

ဒါေပမယ့္ ဘဝရဲ႕  အႏၲရာယ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္  ေလ်ာပ့ါးသြားတဲအ့ခါ အစားအစာကုိ 

ရွာေဖြရာမွာ အႏၲရာယ္ နည္းပါးလာၿပီး သားရဲတိရစာၦန္မ်ားဟာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲမွာ ေနတဲအ့ခါ၊ 

နယ္နမိတမ္်ားကုိ အနည္းနဲ႔  အမ်ား ေလးစားလာၾကတဲ့  အခါမွာ အစုအသင္း  စိတဓ္ာတ္ဟာ 

ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစိတ၊္ အတၱစိတဟ္ာ ဝင္ေရာက္  လာတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အဲဒီ အတၱစိတ္ကုိ နည္းႏို င္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ၾကရလိမ့္မယ္။ ဒလီိမု ွနည္းပါးေအာင္ 

မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးဟာ မတည္တ့ံႏိုင္ဘူး။ ဒီအတိုင္းဆုိရင္ ပစၥည္းဥစၥာကုိ 

ခြဲေဝပုိငဆ္ုငိမ္ႈရယ္လို႔လည္း မရိွေတာဘ့းူ။ အင္အားကုိလည္း အသနား  ညႇာတာကင္းမဲစ့ြာ 

သုံးလာလိမ္မ့ယ္။ အဲဒအီခါမွာ အားနည္းသူမ်ားဟာ ေက်းကၽြန္မ်ား ျဖစ္သြားၾကရေတာတ့ယ္။ 

ဒါျဖင့္ရင္ အဲဒီ အတၱစိတက္ိ ုဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကမလဲ။ 

တစ္ကိယုေ္ကာင္းစိတက္ိ ုအလားတူ အင္အားေကာင္းတဲ ့ပကတိစတိေ္တြနဲ႔ အတိုကအ္ခံ  

ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တယ္။ တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္လုိ 

အားႀကီးတဲ ့ ပကတိစိတ္ဆုိလုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိး ပဲ ရိွတယ္။ တစ္မ်ဳိး ကေတာ ့ဖုိ -မ ဆက္ဆေံရးစိတ္  ျဖစ္ၿပီး 

ေနာက္တစ္မ်ဳးိကေတာ ့မိခင္စတိ္ ျဖစ္တယ္။ 

အလြန္႐ိုငး္စုိငး္တဲ ့တိရစာ ၦန္မ်ားမွာပင္လွ် င္ ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာခ်နိန္ဲ႔ သားဖြားခ်န္ိမ်ားမွာ 

ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ပကတိစိတဟ္ာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ၿပီး ယုယ ၾကင္နာစိတ ္ေပၚေပါက္  

လာတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အတၱစိတ ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း  ရပ္စဲသြားတဲအ့ခ်န္ိဟာ အလြန္  တုိေတာင္းပါတယ္။ 

ေပ်ာက္ကြယ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ ့အခ်န္ိကေလးထက္ ဘာမွ  မၾကာပါဘူး။ ခဏေလးပါပဲ။ ဖုိ -မစိတ္ ဆႏၵ 

ျပည့္ဝသြားတာနဲ႔၊ ကေလးေတြ  ႀကီးျပင္းလာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မိသားစု  အသင္းအပင္းကေလးဟာ 

ၿပိဳကြဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ အုပစု္ဝင္  အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ရက္စက္  ၾကမ္းၾကဳတ္မႈဟာ 

ျပန္ေပၚလာတယ္။ တိုကခို္ကမ္ႈဟာ ျပန္ေပၚလာတယ္။ 
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ဒါေပမယ့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး အတၱစိတ္ႀကီးတဲ့ လူသားေတြကုိ ခိုင္ခန္႔ၾကာရွည္တဲ့ လူမႈ  

အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္စုစည္းမႈဟာ တန္ ခိုး ျပာဋိဟာနဲ႔ လုပ္လိုက္သလုိ ျပန္လည္  

ေပၚေပါက္လာခဲတ့ယ္။ 

ဘယ္လိ ုျပန္လည္ေပၚေပါက္ လာခဲပ့ါသလဲ။ 

လူမႈ ကလာပ္စည္းကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ ္မိသားစုကေလးမ်ား  ဆုိတဲ ့အသင္းအဖြဲ႔ကေလး 

ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ျပန္လည္  ေပၚထြက္လာ ျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီ  မိသားစုအတြင္းမွာ 

ကုိယ္က်ဳိးမၾကည့္တဲ ့စိတဟ္ာ ျပန္လည္  ေပၚေပါက္လာခဲတ့ယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ အဲဒီ  

ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ဖုိ-မ ဆႏၵနဲ႔ မိခင္စိတ္တုိ႔ အတူပါလာလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဖုိ -မ စိတ္ ဆုိတာဟာ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ ့သေဘာရိွတယ္။ တစ္ဦးကုိ 

တပ္မက္ရာက အျခား  တစ္ဥးီကုိ တပ္မက္ၿပီး ေျပာင္းသြားတတ္တဲအ့တြက္  ဖုိ-မစိတ္ အေပၚ 

မူတည္ၿပီး လူမႈ  ကလာပ္စည္း သုိ႔မဟုတ ္မိသားစုကိ ုဘယ္လို  တည္ေဆာက္မလဲလုိ႔ ေမးစရာ  

ရိွတယ္။ 

ဖုိ-မစိတ္ ဆုိတဲ ့ပကတိစိတ္  တစ္ခုကုိ မိသားစုဆုိတဲ့ အေဆာက္အအုံ  စနစ္ႀကီးတစ္ခု 

ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လုိ  လုပ္မလဲလုိ႔ ေမးစရာ  ရိွတယ္။ တည္ၿ မဲခိုငခ္န္႔တဲ ့လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရး  

စနစ္ရယ္လို႔ မေပၚေသးခင္က တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာကုိ လွည္လ့ည္  သြားလာေနတဲ ့

လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ားဟာ ေတာေ္တာ္  ထိုးထြင္းဉာဏ္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  

ဆိုေတာ့ ေသြးသားဆႏၵကုိ ျဖည့္စြမ္းခ်ိန္မွာ သူတုိ႔  တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ တြယ္တာမႈ  

ရိွပါ႔မယ္လုိ႔ သစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ဖုိ ႔ လုိတယ္ဆိတုာကုိ သေဘာေပါက္ခဲၾ့က  လုိ႔ျဖစ္တယ္။ ပထမဆုံး 

ေပၚေပါက္လာတဲ ့လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရး  ထုံးစံေတြကေတာ ့ခုလို  မဟုတေ္သးဘူးေပါ႔။ 

အဲဒတီနုး္ကေတာ ့အမိအုပစုိ္းတဲ့  ေခတ္ေပါ႔။ မယား  အမ်ားအျပား ယူတဲ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လင္  

အမ်ားအျပား ယူတဲ ့လူ ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ခဲၾ့ကတယ္ေပါ ႔။ ကာလ  ေရြ႕လ်ားလာတဲ့ အခါမွာေတာ ့

အဲဒီ ထုံးစံ ဓေလ့ေတြဟာ ေမွးမိွနၿ္ပီး ေယာက်ာ္းနဲ႔ မိန္းမၾကားမွာ တစ္ဥးီအေပၚ တစ္ဦး သစၥာရိွပါ႔မယ္ 

ဆုိတဲ ့ပဋညိာဥ္ျပဳတဲ ့ထုံးတမ္းဓေလ့ ေပၚေပါက္လာခဲတ့ယ္။ အဲဒီ  ပဋိညာဥ္ထဲမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ 

ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်  ၾကာေအာင္ ေပါင္းသင္း ၾကမယ္၊ မိန္း မကုိ အျခားေသာ ေယာက်ာ္း မ်ားရဲ႕ ရန္မ ွ

ဘယ္လို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို  မ်ားကုိ ဘယ္လိ ု

ေစာင့္ေရွာက္မယ္၊ ေနာက္ဆံးုအားျဖင့္ လင္နဲ႔  မယားကုိ ဗဟိုျပဳတဲ ့လူမႈ  ကလာပ္စည္းကေလး 

တစ္ခုကိ ုဘယ္လို  ထူေထာင္မယ္ ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစ္ဦးနဲ႔  တစ္ဥးီ ကတိကဝတ္ 

ျပဳၾကတယ္။ 

ဘားနဒေ္ရွာရဲ႕ ျပဇာတ္ထဲက ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ ့ဒြန္ဝွန္းကေတာ ့သူဟာ လူမႈ  

ကလာပ္စည္း (မိသားစု) ေတြ ဘာေတြကုိ အေလးမထားႏိုငဘ္းူလုိ႔ ကန္႔ကြက္ေကာင္း 

ကန္႔ကြက္လိမ့္မယ္။ လူ႔ဘဝဆုိတာ အာသာဆႏၵေတြ၊ ေပ်ာရ္ႊင္မႈေတြကုိ အၿ မဲတေစ အဆက္မျပတ္  

ျဖစ္ေအာင္ လုပရ္တဲေ့ နရာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေကာင္း  ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူေျပာသလုိ 

တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ လြတ္လပ္စြာ  အေျပာင္းအလဲ လုပတ္ာနဲ႔ ေလာကႀကီးမွာ ေပ်ာစ္ရာ  

ေကာင္းေရာတဲလ့ား။ တစ္ေယာက္ၿပီး  တစ္ေယာက္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းခ်စ္ေနတာ၊ လြတ္လပ္စြာ 

ေျပာင္းၿပီး ယူေနတာဟာ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈလို႔ ေခၚမလား။ မဟုတပ္ါဘူး။ အိမေ္ထာင္မႈကိ ုခက္ခဲေစတဲ ့

ျပႆနာမ်ား (ရန္ျဖစ္ရတာ၊ မနာလုိဝန္တို  ျဖစ္ရတာ၊ ၿငီးေငြ႔တာ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 

အႀကိဳက္ခ်င္း ကြဲျပားတာ စသည္တုိ႔) ဟာ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားမွာလည္း ရိွတတ္ၾကတာပါပဲ။ 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 33       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

လြတ္လပ္ေသာ အခ်စ္လို႔ ေခၚေနတဲ ့အရာဟာ တကယ္ေ တာ ့မလြတ္လပ္ပါဘူး။ လစ္ ဇ္နဲ႔ 

မဒမ္ ဒါဂုိးတုိ႔ရဲ႕ အျဖစ္ကို ၾကည့္ပါ။ ‘အင္နာကရီးနီးနား’ ကုိ ျပန္ဖတ္ပါ။ အင္နာနဲ႔ ဗရြန္စကီးတုိ႔ 

ခိုးထြက္ေျပးတဲ ့အေၾကာင္းကုိ ေရးထားတဲ ့စာပိုဒက္ိ ုျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အင္နာက ဗရြန္စကီးကုိ 

သိပ္ခ်စ္တယ္။ မခြဲႏိုငမ္ခြာရက္  ျဖစ္တယ္။ ဒေီတာ ့ဗရြန္စကီး  ထင္တာက သူတို႔ႏစ္ွ ဦးရဲ႕ အခ်စ္၊ 

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေပါင္းေဖာမ္ႈဟာ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားထားတဲသ့ူ  ႏွစ္ဦးထက္ ခိုင္ၿ မဲတယ္လို႔ ထင္တယ္။ 

သူ႔အျဖစ္ဟာလည္း တရားဝင္ လက္ထပ္ထားတဲ ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ထက္ေတာင္ ခိုငၿ္မဲတယ္လို႔ 

ထင္တယ္။ လက္ထပ္ထားတဲ ့ဇနီးေမာင္ႏွအံတြက္ စကားလုံးေတြ၊ အျပဳအမူေတြ၊ လႈပရွ္ားမ ႈေတြဟာ 

သိပ္ အေရးမႀကီးလွေပမယ့္ တရားဥပေဒအရ လက္ထပ္ထားျခင္း  မရိွတဲ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္  

အဖုိ႔မွာေတာ့ သိပ္ကုိ  အေရးႀကီးေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ တစ္ဦးကုိ  တစ္ဥးီ 

စိတက္န္ုခန္းသြားၾကၿပီလား ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းဟာ သူတို႔ႏစွဦ္းကုိ အၿ မဲ ေျခာက္လွန္႔ေနလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ 

ဒီေျခာက္လွန္႔မႈကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့  အရာဆုိလုိ႔ ရက္စက္စိမ္းကားမႈပဲ ရိွေတာ့တယ္။ 

ဗရြန္စကီးနဲ႔ ဘိုင္ရြန္တုိ႔ဟာ ဒီလုိ  ရက္စက္စမ္ိးကားႏိုငခ္ဲရ့င္ေတာ ့ေစာေစာက ေျပာခဲသ့လုိ 

အခ်စ္ေတြ ကုနခ္န္းေတာမ့ာွလားလုိ႔  ေတြးၿပီး စုိးရိမစ္ရာ မလုိေတာဘ့းူေပါ႔ ။ ဒါေပမယ့္ ဘိုင္ရြန္ဟာ 

ရက္စက္စမ္ိးကားျခင္း မျပဳႏိုငခ္ဲပ့ါဘူး။ သူဟာ သူ႔ခ်စ္သရူဲ႕  အလုိကုိ လိုက္ၿပီး သူမတုိက္ခ်င္ဘဲနဲ႔ 

တူရကီေတြကုိ သြားၿပီး  တိုက္ခဲ့ရတယ္။ ဘိုင္ရြန္ဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ လက္ထပ္ယူရမွာကုိ 

ဝန္ေလးတယ္။ ခက္ခဲတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးနဲ႔ သူနဲ႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သူနဲ႔ သဟဇာတ  

ျဖစ္ခ်င္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြာရွငး္မႈကိ ုခြင့္မျပဳတဲ့  ႏိုငင္မံ်ားမွာ (ဗရင္ဂ်ီ ဘာသာဝင္မ်ား 

အၾကားမွာ) ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမဟာ တရားဥပေဒ  ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြ မပါဘဲ 

အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေနၾကတယ္ဆိတုာ ရိွႏိငုပ္ါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒလီိ ုလက္မထပ္ဘဲ 

အတူတကြ ေန႐ုံ  ေနၾကတဲအ့တြက္ ေပၚေပါက္လာ ရတဲ ့ခံစားခ်က္ေတြကုိေတာ ့မလြဲမေသြ  

ေတြ႔ၾကရမွာပဲ။ 

ဒအီခ်က္ကိ ုၾကည့္ရင္ လက္ထပ္ထမိး္ျမားျခင္းဟာ ေယာက္်ားနဲ႔ မိနး္မတုိ႔  အၾကားမွာ 

အေကာင္းဆုံးေသာ ဆက္ဆမံႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အေရး  ျဖစ္တယ္ဆိတုာ 

ဒြန္ဝန္ွးေရာ၊ သူ႔ရည္းစားပါ သေဘာေပါက္တယ္  ဆုိတာကုိ ေတြ ႔ႏိုင္တယ္။ လူမႈေရး  ဆက္သြယ္ 

ခ်ည္ေႏွာင္မႈဟာ အခ်စ္ကိ ုအတားအဆီး မျဖစ္ေစတဲအ့ျပင္ အခ်စ္ကို ပိုၿပီး ခိုငမ္ာေစတယ္။ 

ဘယ္ အခ်စ္ေရးကိစၥကိပုဲ ၾကည့္ၾကည့္ အစမွာ မိနး္မနဲ႔  ေယာက္်ားဟာ ေသြးသားဆႏၵရဲ႕  

လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ကုိ  တစ္ေယာက္ စုံမက္  ျမတ္ႏိုးလာခဲၾ့ကတာ ခ်ည္းပဲ။ 

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ သိရိွ  နားလည္ခဲၾ့ကတာ ခ်ည္းပဲ။ တကယ္လို႔သာ သူတို႔  ႏွစ္ဥးီဟာ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားျခင္း မျပဳခဲရ့င္ သေဘာကြဲစရာကေလး  တစ္ခ်က္ ေပၚလာတာနဲ႔ သူတို႔  ႏွစ္ဥးီဟာ 

ခ်က္ခ်င္း ခြာၿပဲသြားၾကေတာမွ့ာ ေသခ်ာတယ္။ လင္မယား  ကြာရွင္းေရးကုိ လြယ္ကေူအာင္ 

လုပ္ထားရင္ ထစ္ကနဲ  ရိွတာနဲ႔ ကြာပစ္ကန္ုၾကမွာပဲ။ ၿပီးေတာ ့တစ္ေယာက္ေယာက္က 

အႀကီးအက်ယ္ နာမက်န္း ျဖစ္လာရင္လည္း က်န္တဲ့သူက စိတ္ကုန္ခန္းၿပီး သူတုိ႔  ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ 

အခ်စ္ေရးဟာ ၿပိဳကြဲ  သြားၾကေတာမ့ာွပဲ။ ဒါေပမယ့္ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားထားတဲ ့ဇနီးေမာင္ႏွံ  

ေတြမွာေတာ့ ဒီလုိ  မျဖစ္ႏုငိဘ္းူ။ နာမက်န္းျဖစ္တဲ့  အတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ် င္ တစ္ေယာက္ကို  

တစ္ေယာက္ ၾကင္နာယုယၿပီး သစၥာရိွရွ ိျပဳစုေပးဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း  ရိွတယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ သူတုိ႔  

ဆက္ဆေံရးဟာ ပုိမို  ခိုင္ၿမဲလာႏိုငတ္ယ္။ တရားမဝင္  ေနထိုငၾ္ကတဲ့ အတြဲမ်ားမွာ ဇရာအရြယ္ 

ေရာက္လာရင္ ၾကာၾကာ  မေနႏိုငၾ္ကဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ထပ္ထား တဲ ့ဇနီးေမာင္ႏွမံ်ားမွာေတာ ့

အသက္ႀကီးလာေလေလ သံေယာဇဥ္  ေႏွာင္ႀကိဳးဟာ ပုိၿပီး ခိုငမ္ာလာေလေလ  ျဖစ္တယ္။ ကာလ  
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ၾကာျမင့္ေလ သံေယာဇဥ္  ေႏွာင္ႀကိဳးဟာ ပုိၿပီး ခိုငမ္ာလာေလေလ  ျဖစ္တယ္။ အိမေ္ထာင္ျပဳျခင္း၊ 

လက္ထပ္ျခင္းဟာ ကာလၾကာျမင့္ေလ ခိုငမ္ာလာေလ  ျဖစ္တဲ ့တစ္ခတုည္းေသာ ေႏွာင္ႀကိဳး  

ျဖစ္တယ္။ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားျခင္းဟာ မိနး္မနဲ႔  ေယာက္်ားအၾကားမွာ ၾကင္နာမႈနဲ႔ နားလည္မႈကိ ု

ရရိွေစဖုိ႔ အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ဆက္သြယ္မႈ  ပုံသဏၭာန္လည္း ျဖစ္တယ္။ ေယာက်ာ္းက 

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထံမွ ရရိွတဲ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့  အသိ၊ မိန္းမတစ္ေယာက္ထမွံ ရရိွတဲ ့ရင္းႏီွးမႈေၾကာင့္ 

ေယဘုယ် ‘မ’ ေလာကႀကီး တစ္ခလုံးုရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ပုိမို  နားလည္သြားၿပီး ဘဝရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ 

ပုိမိပုျီပင္စြာ သိနားလည္ႏုငိတ္ယ္။ ဘဝကုိ က်ိဳ းေၾကာင္းညီၫြတ္တဲ့  အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ႏိုင္တယ္။ 

လူပ်ဳိတစ္ေယာက္ဟာ လူမႈဆန္႔က်င္ေရး သတၱဝါတစ္ေယာက္  ျဖစ္တယ္။ လူပ်ဳိရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ 

ဆုိတာဟာလည္း မင္းမဲဆ့န္တဲ ့လြတ္လပ္မႈသာ  ျဖစ္တယ္။ အိမေ္ထာင္မရိွတဲ ့လူပ်ဳိ ႀကီး၊ 

အပ်ဳိႀကီးမ်ားဟာ သူတို႔အေၾကာင္းေလာက္ကိပုဲ သူတို႔  စိတဝ္င္စားၾကၿပီး သူတို႔  

ကိုယ္က်ိဳးေလာက္ကုိပဲ ၾကည့္ၾကတယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ဟာ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ေတြ  ျဖစ္ေနၿပီး 

စိတ္ထား ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ မထိန္းႏို င္သမူ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ လူပ်ဳိ  လူလြတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ၊့ 

ထင္ရာွး ႀကီးက်ယ္တဲ ့အႏုပညာရွငမ္်ား  ျဖစ္ၾကတဲ ့ဘားလ္ဇက္၊ စတင္ဒယ္၊ ဖေလာေဘး၊ 

ပ႐ုစ္တုိ႔ဟာ စိတ္ထား  တည္ၿငိမ္သမူ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္လ ူဟုတခ္်င္မွ  

ဟုတမ္ယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကိယုေ္ရ လူပ်ဳိ ဘဝနဲ႔ ေနထိုငျ္ခင္းဟာ သာမန္လူ  

တစ္ေယာက္အတြက္ေတာ ့မသင့္ေလ်ာဘ္ဲ အႏၲရာယ္  ျဖစ္ေစႏိုငတ္ယ္။ အခ်ဳိ ႕ေသာ ေယာက္်ား  

မိန္းမမ်ားဟာ တစ္ေယာက္တည္းကုိ လက္ထပ္ယျူခင္း မျပဳဘဲ အေပ်ာအ္ပါး  လုိကစ္ားျခင္းျဖင့္ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ရႏိုင္တယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး အဲဒီ  ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ လုိက္ရွာဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ဟဲမင္းေဝးနဲ႔ 

အဲလက္စ္ဟတ္စေလတုိ႔ဟာ အဲဒလီိ ုအမ်ိဳ းသား၊ အမ်ိဳ းသမီးေတြရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ ဝတၳဳ  

ေရးခဲဖူ့းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ့ံဩစရာေကာင္းတာက သူတုိ႔ရဲ႕  ဘဝဟာ ေပ်ာစ္ရာ  

ေကာင္းမယ့္အစား ေပ်ာစ္ရာ  မေကာင္းဘဲ စိတည္စ္ညဴးျခင္း၊ ၿငီးေငြ႔ျခင္း  စတဲ ့

ေျပာင္းျပန္အရာေတြကုိ ေတြ႔ေနရတဲ့ အခ်က္ပဲ။ ဟဲမင္းေဝးရဲ႕’ေနမင္းသည္လည္း ထြက္ၿ မဲ 

ထြက္ေနသည္’ ဆိုတဲ ့ဝတၳဳထဲက ေလဒဘီရက္နဲ႔၊ ဟတ္စေလရဲ႕ ‘ပိြဳင့္ ေကာင္တာပိြဳင့္’ ဝတၳဳထဲက 

လူစီ တင္ေတးေမာင့္ တို႔ကုိပဲ ၾကည့္ပါ။ ေလာကမွာ သူတို႔ဘဝေလာက္ စိတည္စ္ညဴးစရာ  ေကာင္းတဲ ့

ဘဝမ်ဳးိ ရိွမွ ရိွေသးပါဦးမလား လုိ႔ေတာင္ ထင္ရပ ါတယ္။ အေပ်ာအ္ပါး  လိုက္စားသူဟာ မိမိရဲ႕  

ေသြးသားေတာင့္တမႈကိ ုစိတည္စ္တာကုိ ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခု  ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

သေဘာမထားဘူး။ မိန္းမေတြ၊ သုိ႔မဟုတ ္ေယာက္်ားေတြ ထည္လဲနဲ႔ မိမိရဲ႕  ေသြးသား 

ေတာင့္တမႈကိ ုေျဖေဖ်ာက္ေပးေနသူ  တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ႕  စိတ္ပ်က္ညႇိဳးငယ္မႈကုိ ယာယီအားျဖင့္ 

ေျဖေဖ်ာက္ေပး သလုိေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မာွ တကယ့္  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈရယ္လို႔ မရႏိုငေ္တာပ့ါဘူး။ ဘဝမွာ 

ရမ္းရမ္းကားကား ေနသူတုိ႔ ႀ ကံဳေတြ႔ေနရတဲ ့လူ႔ဘဝရဲ႕  ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံနဲ႔ ေသျခင္းတရားရဲ႕ 

ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံတို႔ကိသုာ သူ ျမင္ေနမွာပဲ။ ဆယ့္ရစွရ္ာစုႏစွတ္နုး္က  ရိွခဲ့ၾကတဲ ့ကာမဂုဏ္  

ၾကဴးသူမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကာမ  ရမၼက္ကုိ လြန္စြာ  ၿငီးေငြ႔ခဲၾ့ကတဲအ့တြက္ အဲဒတီနုး္က ေခတ္စားခဲတ့ဲ ့

စိတက္းူယဥ္ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ‘ဟယ္လင္မင္းသမီး’ ဝတၳဳကုိ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ ဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ရည္းစားေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး  တစ္ေယာက္ထား၊ မယားေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး  တစ္ေယာက္ 

ယူတာဟာလည္း စိတည္စ္ၿပီး ၿငီးေငြ႔ေနတဲ ့ျပႆနာကုိ ေျဖရွငး္မေပးႏိုငတ္ဲ့  အျပင္ ပုိလုိ႔ေတာင္ 

႐ႈပ္ေထြးလာေစပါတယ္။ လင္တစ္ေယာက္နဲ႔  အတူတကြ ေနထိုင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့  ကိစၥဟာ လြယ္တဲက့စိၥ  

မဟုတပ္ါဘူး။ ရည္းစားတစ္ေယာက္နဲ႔  အတူ ေနထိုင္ဖုိ႔  ဆုိတာကေတာ ့သာလုိ႔ေတာင္ 

မလြယ္ပါေသးတယ္။ ဒလီို  လက္ထပ္ထမိး္ျမားျခင္း မျပဳဘဲ အတူတကြ ေပါင္းေဖာေ္နထိုငျ္ခင္းဟာ 

အသက္ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာ ဇရာကုိ တစ္ေယာက္တည္း ရင္ဆုငိရ္ေတာတ့ာပါပဲ။ သားသမီးရယ္လို႔ 
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ရလာရင္လည္း အဲဒီ  သားသမီးေတြရဲ႕ ေပ်ာရ္ႊင္မႈကိ ုပ်က္စးီေစပါလိမ့္မယ္။ သမိုငး္ကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ 

လင္မယား အမ်ားအျပားယူတဲ့ စနစ္ေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ ့ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ားဟာ ေပ်ာက္ကြယ္  

သြားၿပီး တစ္လင္  တစ္မယား စနစ္ေပၚမွာ အေျခခံတဲ ့ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ား  ကသာ ေအာင္ႏိုင္  

လႊမ္းမိုးသြားၾကပါတယ္။ မယားအမ်ား  ယူတဲစ့နစ္ဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ေခတ္သစ္  အမ်ဳးိသမီးမ်ားရဲ႕ 

အႀကိဳက္ စ႐ိုကန္ဲ႔လည္း မညီ၊ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔လည္း မကုိကတ္ဲအ့ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

အခ်စ္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့ ္အခ်စ္တို႔ဟာ လက္ထပ္ထမိး္ျမားေရးရဲ႕ ေအာက္ေျခ  

ပင္ျမစ္ အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆိတုာ  မၾကာခဏ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၿ မဲတမ္းေတာ ့

ဒီလုိ အခ်စ္ေၾကာင့္ လက္ထပ္ၾကတာ  မဟုတပ္ါဘူး။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ အေရွ႕တိုငး္  

ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ားမွာ ကာယကံရွင္  တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးလုံးရဲ႕  သေဘာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး 

အတင္းအၾကပ္ ေပးစားခဲၾ့ကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ရာစုႏွစ ္ျပင္သစ္ျပည္မွာလည္း မဂၤလာကိစၥ  

ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ဗရင္ဂ်ီ  ဘုန္းေတာႀ္ကီးေတြက ျဖစ္ေစ၊ ေၾကးစား  လုပ္ကုိင္စားၾကတဲ့ 

ေအာင္သြယ္မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားက  တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ စီစဥ္  ေနရာခ်ထား 

ေပးခဲၾ့ကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ကာယကံရင္ွ  ႏွစ္ဥးီရဲ႕ အုပထ္နိး္သူမ်ားက ေနရာခ်ထား  

ေပးခဲၾ့ကပါတယ္။ ဒလီိ ုအၾကင္လင္မယား  ျဖစ္လာခဲၾ့ကတဲ ့အိမ္ေထာင္ေပါင္း  မ်ားစြာတုိ႔ဟာ ေပ်ာရ္ႊင ္

ခ်မ္းေျမ႕ ၾကပ ါတယ္။ တခ်ဳိ ႕ဆုိရင္ ခ်စ္လုိ႔  လက္ထပ္ခဲၾ့ကတဲ ့အိမေ္ထာင္ေတြထက္ေတာင္ ေပ်ာရ္ႊင္  

ခ်မ္းေျမ႕ ၾကပါေသးတယ္။ တဏွာေပမ အခ်စ္ဟာ လူေတြကုိ အရိွအတိုငး္ မျမင္ေစဘဲ တစ္မ်ဳးိတစ္ဖုံ 

ေမွာက္မာွးတဲ့ အျမင္ေတြကုိ ေပၚေပါက္ေစပါတယ္။ အခ်စ္ႀကီးတဲသ့မူ်ားဟာ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ အိ မ္ေထာင္ေရး သုခကုိ သိပ္  ေမွ်ာလ္င့္တတ္ၾကတယ္။ သူတို႔  

ေမွ်ာ္လင့္သလုိ ထူးထူးျခားျ ခား ေပ်ာရ္ႊင္မႈမ်ဳးိ ကုိ မရတဲအ့ခါမွာ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ 

စိတပ္်က္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်စ္ေၾကာင့္ လက္ထပ္ၾကတာမ်ိဳ းဟာ တျခား  

တိုငး္ျပည္ေတြမွာထက္ အေမရိကန္  ျပည္ေထာင္စုမာွ ပုိမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ေတြဟာ 

မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ကြာရွင္းေလ့ ရိွပါတယ္။ 

အေမရိကန္ လူငယ္ ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ လက္ထပ္ၿပီးတာနဲ႔ ျပည့္စံတုဲ ့အခ်စ္ကို  

ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမာွ အၾကာႀကီး ေနခဲၿ့ပီး အေမရိကန္ 

လူမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္း သိတဲ ့ျပင္သစ္ပညာရွင ္႐ူေဆးဒေီဆးက ေျပာဖူးပါတယ္။ 

အေမရိကန္ လူငယ္ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ႐ုပ္ရင္ွ႐ံေုတြထဲမွာ အခ်နိက္န္ုေလ့  ရိွၿပီး အခ်စ္ဆိတုာ 

လွလပွပ ဝတ္ဆင္ထားတဲ ့မိန္းမေခ်ာ  မိန္းမလွကေလးေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္လည္တာလုိ႔ 

နားလည္ေနၾကတယ္။ ခ်စ္သတူို႔ရဲ႕ စိတေ္ကာက္မႈကေလးတိုင္းဟာ ရွ ည္လ်ားတဲ့ အနမ္းေတြနဲ႔ 

အဆုံးသတ္ေလ့ရိွတယ္ ဆုိတာကုိလည္း သူတုိ႔ သတိျပဳမိၾကတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေတြက ဒီအတိုင္းပဲ 

ျပတတ္ၾကတာကုိး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒလီိ ုေလွ်ာက္လည္ရတာဟာ ဘယ္ေလာက္  ပိုကဆ္ကံန္ုသလဲ၊ 

ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္းသလဲ၊ လွပတဲ့  ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုရွာရတာ ဘယ္ေလာက္  ခက္သလဲ၊ ကုိယန္ဲ႔ 

လုိကလ္ာတဲ ့ေကာင္မေလး သုိ႔မဟုတ ္ေကာင္ေလးဟာ ဘယ္ေလာက္  ကဂ်ကီေဂ်ာင္ က်သလဲ၊ 

ဘယ္ေလာက္ ေၾကာက္တတ္ လန္႔တတ္သလဲ  ဆုိတာေတြကုိေတာ ့သူတို႔ကိ ုဘယ္သကူမွ 

ေျပာမျပၾကဘူး။ အဲဒီ  ႐ုပ္ရွင္ထဲက ဇာတ္လိုက္  မင္းသမီးဟာ အလွျပင္သေူတြ၊ မိတက္ပ္သမားေတြ၊ 

မ်က္ႏွာအလွျခယ္သေူတြေၾကာင့္ ဒေီလာက္  လွေနတယ္ဆိုတာကုိလည္း သူတို႔ကိ ုဘယ္သကူမွ 
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ေျပာမျပၾကဘူး။ အိမေ္ထာင္သည္လည္း ျဖစ္လာေရာ ဘုိသဘီတ္သ၊ီ ကဗ်စ္ကညစ္၊ ထဘီမႏိုင္  

ပဝါမႏိုင၊္ စိတထ္ားကလည္း ခပ္ပုပပု္ပ္  ျဖစ္ေနတတ္တယ္ ဆုိတာကုိလည္း သူတို ႔ကိ ုဘယ္သကူမွ 

ေျပာမျပၾကဘူး။ ပ်ဳိ ရြယ္တဲ ့ဇနီးသည္ေတြ  အဖုိ႔လည္း သူတုိ႔  ေယာက္်ားေတြ တစ္ကုိ ယ္ေကာင္း 

ဆန္တာေတြ၊ အတၱဆန္တာေတြ၊ အလုပ္ပင္ပန္းလာလုိ႔ မယားနဲ႔မွ ၾကည္ၾကည္သာသာ စကား  

မေျပာႏိုငတ္ာေတြ၊ ဒလီို  ပင္ပန္းၿပီး စိတတ္ိတုတ္တာေတြ၊ ဆူပူ  ႀကိမ္းေမာင္းတတ္တာေတြ၊ 

တိက်တတ္တာေတြကုိ ဘယ္သကူမွ ေျပာမျပၾကဘူး။ 

ဒေီတာ ့ဘာျဖစ္သလဲ။ မၾကာခင္မွာပဲ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ စိတပ္်က္လာၾကတယ္။ 

ေလာကမွာ ျပည့္စံတုဲ့  အရာရယ္လို႔ မရိွသလုိ အခ်စ္ဟာလည္း ျပည့္စံျုခင္း  မရိွတဲ့ အရာ၊ 

ေျခာက္ျပစ္ကင္းတဲ့ အရာ မဟုတဘ္းူလုိ႔ ေျဖသိမ္တ့တ္ရမယ့္အစား မစဥ္းစား  မေျဖသိမ္ႏ့ုငိေ္တာဘ့ဲ 

လင္ယူ မွားၿပီ၊ မယားယူ  မွားၿပီလို႔ ထင္လာတတ္ၾကတယ္။ တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ ယူခဲရ့င္ 

အေကာင္းသားလုိ႔ ထင္လာတတ္ၾကတယ္။ ဒမွီာတင္ သူတို႔ဟာ ကြာရွင္းျပတ္စဲၾကၿပီး ရွာပုံေတာသ္စ္ 

ဖြင့္ၾကေတာတ့ာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ေတြ႔တဲ ့အသစ္ဟာလည္း မရိွတဲ့  ျပည့္စုံမႈကုိ ဘယ္မွာ  

ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ ဒတီင္ ေနာက္တစ္ခါ ကြာရွငး္ျပတ္စဲၿပီး ေနာက္တစ္ခါ အိမေ္ထာင္သစ္  

ထူၾကျပန္တယ္။ ဒလီိနုဲ႔ တစ္ပင္လဲရင္း တစ္ပင္ထရူင္းနဲ႔ ဇရာ  ေရာက္လာခဲၾ့ကတယ္။ အဲဒေီတာမွ့ 

ဪ… အိမ္ေထာင္ဖက္ဆိတုာ အေလွ်ာအ့တင္း လုပ္၊ ေစ့စပ္ေရး လုပ္ၿပီး ေနၾကရတာမ်ဳးိပါကလား 

ဆုိတာ အေတြ႔အႀကံဳအရ လက္ခံလာခဲၾ့ကေတာတ့ယ္။ 

ဒီေန႔ အေမရိကန္ တကၠသိလုေ္တြမွာ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝရဲ႕  စိတၱေဗဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ ႔ 

အေျခခံ သင္ခန္းစာတခ်ဳိ႕ကုိ သင္ေပးေနၾကတယ္။ အဲဒီ  သင္ခန္းစာမ်ဳးိ ရိွသလုိ 

အိမ္ေထာင္ဖက္တုိ႔မွာ တစ္ဥးီနဲ႔ တစ္ဥးီ ေစ့စပ္ေနထိုငရ္မယ့္ စိတ္ ပညာမ်ဳးိကုိလည္း သင္ေပးဖုိ႔ 

လုိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ ့ေအာင္ျမင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ လင္နဲ႔ 

မယားတုိ႔ အၾကားမွာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေစ့စပ္မႈအေပၚမွာ အေျခတည္ေနတာကုိး။ 

အိပ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ခ်င္း တူ၊ အိပရ္ာထဲမွာ စာဖတ္ေလ့ရွတိဲ့  အက်င့္ခ်င္းလည္း တူ၊ 

အိပ္ခန္းထဲမွာ အပူအေအး ႀကိဳက္တတ္တာခ်င္းလည္း  တူ၊ အစားအေသာက္ အႀကိဳက္ခ်င္းလည္း  

တူတဲ ့လင္မယားမ်ဳးိ ဟာ အလြန္ရွားပါတယ္။ ဒီ  စ႐ုိက္ကေလး မတူၾကတဲအ့ခါမွာ ႏွစ္ေယာက္စလုံး 

ယဥ္ေက်းသိမေ္မြ႔မႈ ရိွခဲၾ့ကရင္၊ ရယ္ေ မာေမ့ေပ်ာက္ႏိုငတ္ဲ ့သေဘာထားမ်ဳးိ  ထားႏိုငခ္ဲၾ့ကရင္၊ 

ကုိယ့္အႀကိဳက္ကုိ စြန္႔လႊတ္  လုိက္ေလ်ာႏိုင္တဲ့ သတိၱမ်ဳိး  ရိွခဲ့ရင္ ဒီ  အခက္အခဲကေလးေတြကုိ 

အလြယ္တကူ ေက်ာလ္ႊားၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အႀကိဳ က္ခ်င္း ညႇိႏိႈင္းလုိ႔  ရႏိုငပ္ါတယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာ ျဖစ္တတ္တာက တစ္ဖက္က ေဆြမ်ဳးိ  မိသားစုကို ျဖစ္ေစ၊ မိတေ္ဆြကုိ  ျဖစ္ေစ 

ကုိယက္ မယုံၾကည္သလုိ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ တစ္ခါတေလမွာ မုန္းသလုိေတာင္  ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ 

အဲဒအီခါမ်ဳးိမွာ ခြင့္လႊတ္နားလည္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိ  ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေအာင္၊ လုိက္ေလ်ာႏိုင္ေအာင္ 

ကုိယ့္ဖက္က လုိက္ေလ်ာခ်င္တဲ့ ဆႏၵရိွဖုိ႔ စိတ္ေကာင္းထားႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး 

အားထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ လုပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ တစ္မိသားနဲ႔ တစ္မိသားက ေမြးလာတဲ့ 

အစုႏစ္ွခဟုာ ေပါင္းသင္း  ဆက္ဆံႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဖုိ -မ ကိစၥမာွ တစ္ဦးနဲ႔  တစ္ဥးီ ေစ့စ ပ္ 

လိုက္ေလ်ာဖုိ႔ကေတာ့ ပုိလုိ႔ေတာင္ ခက္ေသးတယ္။ တစ္ခါတရံမွာ ေယာက္်ားကေရာ၊ မိန္းမကေရာ 

ႏွစ္ဦးစလုံးက ဆႏၵထက္သန္ၾကတဲ ့အတြဲေတြ  ရိွတတ္တယ္။ အဲဒီလုိ  အတြဲမ်ဳးိကေတာ ့ေျပာစရာ  

မလုိဘးူေပါ႔။ အတိုငး္ထက္  အလြန္ေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့မိန္းမကသာ ေယာက္်ားရဲ႕  

ဆႏၵကုိ ျဖည့္ စြမ္းေပးရသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး သူကုယိတ္ုငိက္ေတာ ့အဲဒီ  အေတြ႔အႀကံဳမ်ဳးိကုိ မရဘဲ 

ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေပ်ာစ္ရာ၊ ၾကည္ႏးူစရာ၊ စြဲမက္စရာေတြေလာက္ကိသုာ 

ေရြးခ်ယ္ေရးထားတဲ ့ဝတၳဳေတြ၊ ကဗ်ာလကၤာေတြကုိ  ဖတ္ရၿပီး သူကုိယ္တိုင္မွာေတာ့ ဒီလုိ  
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အေတြ႔အႀကံဳမ်ဳးိကုိ မရတဲအ့တြက္ ပုိ ၿပီး ခံစားရတယ္။ ပုိၿပီး စိတ္ထိခိုက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဖုိ -မ 

ကိစၥမာွ တစ္ဦးနဲ႔  တစ္ဥးီ အေပးအယူရွတိဲ ့ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ  ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ စိတ္ရွည္တဲ့ လုိက္ေလ်ာမႈ၊ 

အျပန္အလွန္ သည္းခံမႈ၊ အသိ ဉာဏ္ရိွတဲ ့နားလည္မႈနဲ႔ တစ္ခါတရံမွာေတာ ့လုံးဝ 

အလုိလိုက္ရတာမ်ဳိးတုိ႔ ရိွဖုိ႔  လုိပါတယ္။ ဒလီို  ဆက္ဆေံရးမ်ိဳ းဟာ ခ်စ္လို႔  ညားလာၾကတဲ ့

အိမ္ေထာင္ေတြမွာလည္း ဒအီတိုငး္ပါပဲ။ မခ်စ္ဘဲနဲ႔ ညားလာခဲၾ့ကရတဲ ့အိမေ္ထာင္ေတြမွာလည္း 

ဒအီတိုငး္ပါပဲ။ 

ေဘာလ္ဇက္က လက္ထပ္ထမ္ိးျမားမႈ  ႏွစ္မ်ဳးိ အေၾကာင္းကုိ စာအုပတ္စ္အုပမွ္ာ 

ေရးခဲဖူ့းတယ္။ ဒီလို  လက္ထပ္ပုံ ႏွစ္မ်ဳးိဟာ ဒေီန႔ေခတ္ထဲမွာလည္း ရိွေနေသးတာပဲ။ အဲဒီ  

စာအုပ္ထဲမွာ ဇာတ္လိကုတ္စ္ေယာက္  ျဖစ္တဲ ့ရီနီက လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 

သူ႔အျမင္ကုိ ေရးထားတယ္။ ရီနီက သူ႔ သူငယ္ခ်င္းဆီ  ေပးတဲ ့စာတစ္ေစာင္ထဲမွာ 

‘အိမေ္ထာင္ျပဳတယ္ ဆုိတာ ဘဝျဖစ္ၿပီး အခ်စ္ကေတာ ့ကုိယခ္ႏၶာ  အေတြ႔အထိေၾကာင့္ ရတဲ ့

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သက္သက္ပဲလုိ႔ ကုိယ္ျမင္တယ္ေလ။ ကုိယ္ခႏၶာ  အေတြ႔အထိေၾကာင့္ ရတဲ ့

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈဆိတုာ ခဏပါပဲကြယ္၊ ေနာင္က်ေတာ ့ဒထီက္အေရးႀကီးတဲ ့အရာေတြဘက္ကိ ုစိတက္ 

တိမ္းၫြတ္ သြားတာပါပဲ။ အိမေ္ထာင္ျပဳ  လက္ထပ္ထမိး္ျမားတာကေတာ ့အစဥ္  က်န္ရစ္ခဲတ့ာေပါ႔။ 

ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားဘူးေပါ႔။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး  ဆုိတာဟာ 

မိတ္ေဆြသဖြယ္ ဆက္ဆေံရးအေပၚမွာ တည္ေဆာက္သင့္တယ္လို႔ ကိုယထ္င္ျမင္တာပဲ။ 

ဒါမွသာလွ်င္ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ နားလည္  ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကမွာေပါ႔’ လုိ႔ ေရးခဲပ့ါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူ႔သငူယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ ့လြကီေတာ ့အခ်စ္ေၾကာင့္  လက္ထပ္တာမ်ဳးိကုိ ေရြးခဲပ့ါတယ္။ 

မနာလုိဝန္တို အားႀကီးလြန္းတဲ့ အတြက္ သူ႔အခ်စ္ဟာ ပ်က္စးီသြားခဲၿ့ပီး သူ႔  ေယာက္်ားဟာလည္း 

ေသသြားခဲရ့တယ္။ သူကုယိတ္ုငိလ္ည္း ဘဝပ်က္သြားခဲရ့ပါတယ္။ ဒေီတာ ့အဲဒီ  ဝတၳဳမွာ 

ေဘာလ္ဇက္ ေျပာခ်င္တာက က်န္းမာရင္၊ အသိဉာဏ္  ရိွရင္၊ အဆင့္အတန္း  တူရင္၊ အႀကိဳက္ခ်င္း 

ညီရင္၊ မ်ိဳ း႐ုိးခ်င္း  မကြာရင္ ဒ ါေတြအားလုံး စုေပါင္းရိွရင္ ႏုပ်ဳိ ၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ ့အတြဲတစ္တြဲ  

ၾကားမွာ အခ်စ္ဟာ ေပၚေပါက္လာႏိုငတ္ယ္လို႔ ဆုိတဲသ့ေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဘာလ္ဇက္နဲ႔ သူ႔ေနာက္ မ်ိဳး႐ိုး  ဆယ့္ႏွစ္ဆက္ေလာက္အထိ ျပင္သစ္ျပည္မွာ 

လူႀကီးေတြက စီစဥ္  ေနရာခ်ထားေပးတဲ ့အိမေ္ထာင္ေရး  စနစ္မ်ိဳ းဟာ ထြန္းကားခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ပထမ ကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးသြားတဲ ့အခ်န္ိမာွေတာ ့တျခား  ဥေရာပ တိုငး္ျပည္ေတြမွာ လုိပဲ 

ျပင္သစ္ျပည္မာွလည္း ဒစီနစ္ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္  တိမ္ေကာသေလာက္နးီနီး ျဖစ္သြားပါၿပီ။ အဲဒီ  

စနစ္အစား သူတို႔ဘာသာ ေတြ႔ျမင္  ခ်စ္ႀကိဳက္လာၾကၿပီး သူတို႔ဘာသာ  သူတို႔ လူငယ္ေတြက 

ေရြးခ်ယ္တဲ ့အိမေ္ထာင္ေရး  စနစ္မ်ိဳ း အစား  ဝင္ေရာက္လာပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိ  ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ 

သလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့စည္းစိမ္ဥစၥာ  စုေဆာင္းတာ၊ စည္းစိမဥ္စၥာေတြကုိ ထိနး္သိမး္ၿပီး 

မ်ားသည္ထက္ ပြားမ်ားေအာင္လုပ္တာ စတဲ ့ဓေ လ့မ်ားဟာ အလြန္ေၾကာင္ၿပီး အလြန္  

ေခတ္ေနာက္က်သြားတဲ ့ဓေလ့တစ္ခု  ျဖစ္သြားလုိ႔ပါပဲ။ လ်င္ျမန္တဲ ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ တစ္ခၿုပီး တစ္ခ ု

ေပၚေနတယ္။ ဟုိတနုး္က စည္းစိမရွ္ငႀ္ကီးေတြ၊ လူခ်မ္းသာႀကီးေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း  မဲသ့ြားၿပီး 

အထည္ႀကီးပ်က္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး လူ လတ္တန္းစားရဲ႕ သတိ  သမၼဇဥ္ဟာ 

ေပ်ာက္သြားခဲပ့ါတယ္။ ေရွ႕မွာ ေမွ်ာလ္င့္စရာ အလားအလာေတြ မရိွေတာရ့င္ သတိ  သမၼဇဥ္တရား 

ရိွေနတာဟာလည္း ဘာအသုံးက်ဦး  မွာတဲလ့ဲ။ ဒါတင္  မကဘူး။ လူငယ္ေတြကလည္း အရင္ကနဲ႔  

မတူဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္လာခဲၾ့ကတဲ့  အခါမွာ မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက္်ားကေလး ေတြ႔ဆံု ဖုိ႔ 

အခြင့္အေရးဟာ ေရွးယခင္ကထက္ မ်ားျပား  လာခဲတ့ယ္။ လြယ္ကူ  လာခဲတ့ယ္။ အရင္တန္ုးက 

အဆင့္အတန္းကုိ ၾကည့္တာတုိ႔၊ ပစၥည္းကုိ ၾကည့္တာတုိ႔  ရိွေပမယ့္ ေနာက္ေတာ ့႐ုပေ္ခ်ာတာတုိ႔၊ 
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စိတ္သေဘာ ေကာင္းတာတုိ႔၊ အႀကိဳက္ခ်င္း ဝါသနာခ်င္း  တူတာတုိ႔ကုိ ၾကည့္ၿပီး ၾကင္ဖက္ကုိ 

ေရြးလာၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေပ်ာရ္ႊင္ခ်မ္းေျမ႕တဲ ့အိမေ္ထာင္တစ္ခု ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 

႐ုပ္ရည္အားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ  ရိွ႐ံ၊ု စိတသ္ေဘာအားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ  ရိွ႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ေသးဘူး။ 

ခ်စ္လုိ႔ပဲ ညားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေပးစားလုိ႔ပဲ ညားသည္  ျဖစ္ေစ အေရးႀကီးဆုံး  အခ်က္ကေတာ ့

လက္ထပ္ဖုိ႔ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၾကတဲ့ အခါမွာ ႏွစ္ဥးီစလုံးက ေသတပန္  သက္ဆံးု ေပါင္းေဖာသ္ြားဖုိ႔ 

႐ိုးသားတဲဆ့ႏၵ ရိွရမယ္။ 

၁၉ ရာစုႏွစတ္န္ုးက ေခတ္စားခဲတ့ဲ ့ျပင္သစ္  လူလတ္တန္းစားရဲ႕ လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈဟာ 

ေငြကုိ အဓိကထားတဲ ့အိမေ္ထာင္ေရး  ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေယာက္်ားကေလးကလည္း ခ်စ္ လုိ႔ 

လက္ထပ္တာ မဟုတဘ္ဲ ခန္းဝင္ပစၥည္းကုိ မက္လို႔၊ တင္ေတာင္းတာကုိ မက္လို႔ လက္ထပ္တာ  

ျဖစ္တယ္။ လက္ထပ္လုိ႔သာ လက္ထပ္ရတယ္၊ သူ႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဒီမိန္းမကုိ ၿငီးေငြ႔သြားရင္ 

ေနာက္တစ္ေယာက္ အငယ္အေႏွာင္း  ထားလုိက္႐ုံေပါ႔လုိ႔ ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ပဲ ထားလုိက္တယ္။ 

ဒီစိတ္မ်ဳိးဟာ ေစ့စပ္တဲ့  ေန႔ကတည္းကပဲ အဲဒီ  အေတြးမ်ဳးိ ဝင္ေနတတ္တယ္။ ႐ုပ္မက္လုိ႔ 

လက္ထပ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးမွာလည္း ႏွစ္ဥးီစလုံးက စမ္းသပ္မႈတစ္ခု  အေနနဲ႔ လက္ထပ္ၾကည့္ၾကတာ မ်ိဳ း 

ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒီလုိအခါမ်ဳိး မွာ မိန္းကေလးကလည္း သူနဲ႔ ဟန္မက်ရင္  မေပ်ာရ္င္ 

ကြာရွင္းလိုက္႐ုံေပါ႔လုိ႔ စိတထ္ဲမွာ ရိွေနတတ္တယ္ ။ ဒအီေတြးဟာလည္း ေစ့စပ္တဲ့  ေန႔မာွ 

ကတည္းကိုက ရိွေနတတ္တယ္။ 

တစ္ခါတေလက်ေတာ ့ေမာင္နဲ႔  မယ္တို႔မာွ ေထြျပားတဲ ့အာ႐ုံေတြ  ရိွတတ္တယ္။ 

ေျပာင္းလဲတဲ ့စိတေ္နသေဘာထားေတြ  ရိွတတ္တယ္။ ဒါေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ 

တစ္ေယာက္အေပၚမွာ တစ္ေယာက္ မေသြမဖယ္  ရိွတယ္ဆုိတာ စကားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျ ခင္း 

မျပဳႏိုင္သည့္တိုင္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ သစၥာျပဳဖုိ႔  လုိတယ္။ ကၽြန္ေတာ၊္ ကၽြန္မတုိ႔သည္ ႐ိုးေျမက်သည္  

အထိ ေသတပန္ သက္ဆံးု  ေပါင္းေဖာၾ္ကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ၊္ ကၽြန္မတုိ႔သည္ တစ္ဥးီကုိ  

တစ္ဥးီ စုံမက္  ႏွစ္သက္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲၾ့ကၿပီး  ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါမွ စ၍ ကၽြန္ေတာ္ ၊ 

ကၽြန္မတုိ႔သည္ မိမိ  ႏွစ္သက္မည့္ အျခားတစ္ေယာက္ကိ ုရွာေဖြရန္  မဟုတဘ္ဲ မိမိ  ေရြးခ်ယ္ခဲသ့ ူ

ႏွစ္သက္ေအာင္ လုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္လုိ႔ (အနည္းဆုံး စိတထ္ဲမွာ ) ပုိင္းျဖတ္သင့္တယ္။ ဒီလုိ 

ပိုင္းျဖတ္ဖုိ႔ ကိစၥဟာ ေတာေ္တာ္  ခက္ခဲတဲက့စိၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တဲ ့

ထိမ္းျမားမႈတစ္ခု ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ ့ဒအီတိုငး္ပဲ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ ့တစ္ဥးီနဲ႔  တစ္ဦး ကတိသစၥာ 

ထားၾကတဲ့ အခါမွာလည္း ႐ုိးသားဖုိ႔  လိုတယ္။ မ႐ိုးသားခဲ့ရင္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဖုိ႔ 

အခြင့္အေရးဟာ အလြန္  နည္းပါးလိမ့္မယ္။ အစကတည္းက မ႐ုိးမသား၊ အတြက္အခ်က္ေတြနဲ႔ 

လက္ထပ္ခဲၾ့ကရင္ အခက္အခဲေတြ၊ ေရွာင္လႊဲလုိ႔  မရတဲ ့ဘဝအခက္အခဲေတြ ပထမဆုံး  

ေပၚေပါက္လာတာနဲ႔ သူတို႔ႏစ္ွေယာက္ရဲ႕  ဆက္ဆေံရးဟာလည္း အဖုအထစ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီး 

စလယ္ဝင္ ဖင္မမဲခင္ ကြဲဖုိ႔ကန္ိး ႀကံဳေတာ့တာပါပဲ။ 

ဘဝရဲ႕ အခက္အခဲ ဆုိတာကလည္း အမ်ားသားကလား။ ဒအီခက္အခဲေတြဟာ 

တစ္ခါတေလမွာ သူတို႔ႏစွဦ္း ေက်ာ္ လႊားႏိုငတ္ဲ ့အင္အားထက္  အမ်ားႀကီး ပုိေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ  

အခက္အခဲေတြရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ ့ေမာင္နဲ႔ မယ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္ဥးီၾကားက ေနပုံထုငိပ္ံု ၊ 

ေတြးပုံေခၚပုံေတြ ကြဲျပားေနတဲ့  ကိစၥပါပဲ။ ဒီေခတ္မွာကေတာ့ ဒီလုိ  အႀကိဳက္ခ်င္း၊ ဝါသနာခ်င္း၊ 

ေနပုံထုငိပုံ္ခ်င္း ကြဲလြဲ တာေတြဟာ သိပ္ၿပီး  အေရးႀကီးတယ္လို႔ မယူဆၾကေတာပ့ါဘူး။ မိန္းမရဲ႕  

ပညာသင္ၾကားမႈဟာလည္း ေယာက္်ားရဲ႕  ပညာသင္ၾကားမႈနဲ႔ အတူတူ  ျဖစ္လာခဲတ့ယ္။ 

အမ်ဳးိသမီးေတြကလည္း အမ်ိဳ းသားေတြရဲ႕  အလုပ္ေတြကုိ တန္းတူေအာင္ လုပ္ႏိုင္လာခဲ့ၾကတယ္။ 
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ႏိုငင္ံ အေတာမ္်ားမ်ားမွာလည္း အမ်ိဳ းသမီးေတြဟာ မဲေပး ပိုငခ္ြင့္ ရလာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ 

တန္းတူ အခြင့္အေရးေတြ ရိွလာေပမယ့္ မိန္းမဟာ မိန္းမပဲ  ဆုိတာကုိေတာ့ မေမ့သင့္ေပဘူး။ 

အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ ဩဂတ္စတီကြန္က မိနး္မဟာ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး စိတခံ္စားမႈ  ျပင္းထန္တဲ ့

အမ်ဳးိအစားလုိ႔ ေခၚၿပီး ေယာက္်ားကေတာ ့ခံစားမႈကင္းတဲ ့အမ်ိဳ း အစားလုိ႔ ေခၚခဲပ့ါတယ္။ 

သေဘာကေတာ ့မိန္းမဟာ စိတန္ဲ႔  ကုိယ္ ႏွစ္ခု  ေတာေ္တာနီ္းစပ္တဲ ့သတၱဝါ  ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

ဆုိလိတုဲသ့ေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေယာက္်ားေတြဟာ စီမံကန္ိးေတြ၊ ဇယားေတြ ေရးဆြဲရတာကုိ သေဘာက်တယ္။ 

ကမာၻေလာကႀကီးကို တစ္နည္းတစ္ဖံု  စိတက္းူၾကည့္တတ္တယ္။ ေလာကႀကီးကုိ ကုိယစိ္တ္ ကူးနဲ႔ 

ကုိက္ေအာင္ ဖန္တးီခ်င္ၾကတယ္။ အခြင့္အေရး ႀ ကံဳလာရင္ စိတက္းူထဲမွာတင္  မကဘဲ 

တကယ္လက္ေတြ႔ ေျပာင္းလဲ ဖန္တးီၾကည့္ခ်င္ ၾကတယ္။ မိနး္မေတြမွာေတာ ့ဒအီလုပ္ေတြကုိ  လုပ္ဖုိ႔ 

အခ်နိမ္ရဘူး။ သိသည္  ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္  ျဖစ္ေစ အခ်စ္နဲ႔ အိမေ္ထာင္ေရး  ကိစၥေတြနဲ႔ပဲ အခ်နိက္န္ု  

ေနရတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါ မ်ဳိးႏြယ္ေတြထဲမွာ မ, သတၱဝါဟာ တစ္ဥးီတည္းေသာ အေရးႀကီးတဲ ့

သတၱဝါ ျဖစ္ၿပီး ဖုိသတၱဝါဟာ ဖုိ -မ ဆက္ဆေံရး ကိစၥမာွပဲ အသုံးဝင္တဲ ့သတၱဝါ  ျဖစ္ေနတယ္။ 

ပ်ားဘုရင္မက ပ်ားထီးေတြကုိ မ်ဳးိ ဆက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အသုံးခ်ၿပီးတဲ့  ေနာက္မွာ 

သတ္ပစ္လိုကၾ္ကတယ္။ ေယာက္်ား ရဲ႕ စိတထ္ားဟာ အျပင္ေလာကႀကီးကုိ ေအာင္ႏိုငဖ္ို႔  

ႀကိဳးစားရာမွာ ေအာင္ျမင္သလား၊ မေအာင္ျမင္ဘးူလား  ဆုိတဲ့ အေပၚမွာ တည္ၿပီး ကြဲျပား  

ေျပာင္းလဲတတ္တယ္။ မိနး္မရဲ႕စိတထ္ားကေတာ ့သူ႔ရဲ႕  ခံစားမႈကုိ လုိက္ၿပီး  ေျပာင္းလဲတတ္တယ္။ 

အမွားေတြကုိ မၾကာခဏ  က်ဴးလြန္ၿပီး မသိတတ္တဲ ့လူငယ္ေတြ ရဲ႕ အလယ္မာွ မိန္းမဟာ 

အေျပာင္းအလဲ ျမန္႐ုံ၊ ေရွ႕ေနာက္  မညီၫြတ္႐ံု မကဘူး၊ ေခါင္းမာတယ္လို႔လည္း ထင္ရတတ္တယ္။ 

မ်ားစြာေသာ ငယ္ရြယ္သူ  လင္ေယာက္်ားမ်ားဟာ မိနး္မေတြရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ ဘာမွ  သိတတ္ၾကတဲ ့

အတြက္ သူတုိ႔ဟာ တေယာထိုးဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အုိရန္း အုိတန္ေမ်ာက္ဝံ  (အုန္းသီးရထားတဲ ့

ေမ်ာက္ေတြ) နဲ႔ တူတယ္လို႔ စာေရးဆရာႀကီး ဘားလ္ဇက္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ 

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဟာ လႈပရွ္ားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆိတုာ မိန္းမကလည္း ေကာင္းေကာင္း  

နားမလည္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ ့ေယာက္်ားရဲ႕  ပင္မအလုပ္ဟာ လႈပ္ရွားတက္ႂကြတဲ ့သေဘာ  

ရိွတယ္။ အေဆာက္အဦး  ေဆာက္တာ၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ ငန္း လုပ္တာ၊ အမဲလိုကတ္ာ၊ 

စစ္တိုက္တာ စသည္တုိ႔ ျဖစ္တယ္။ လက္ထပ္ၿပီးခါစမွာ ေယာက်ာ္းဟာ အခ်စ္ဝင္ေနဆဲ 

ျဖစ္ေနတဲအ့တြက္ အခ်စ္ဟာ အရာရာကုိ အစားထိုး  သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ လက္ထပ္  

ၿပီးခါစမွာ ၿငီးေငြ႔တယ္ဆိတုာမ်ဳးိ ဟာ မရိွဘးူလုိ႔ သူ ယုံၾကည္တယ္။ အၿ မဲတေစ အနားယူေနရတဲ ့

လူမမာ မိန္းမကုိ လက္ထပ္မိရင္ ညည္းညဴတယ္။ ကုိယ္ ဘာလုိခ်င္တယ္  ဆုိတာကုိေတာင္မွ မသိတဲ ့

မိန္းမမ်ဳးိကုိ လက္ထပ္မိရင္ စိတပ္်က္တယ္။ မိနး္မကလည္း ဟန္းနီးမြန္း  ထြက္လာလုိ႔ ဟုိတယ္  

အိပ္ခန္းထဲမွာ ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ ေလွ်ာက္ေနတဲ ့အသစ္စက္စက္  ခင္ပြန္းကုိ ၾကည့္ၿပီး 

စိတမ္သက္မသာ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒါမ်ဳးိေတြဟာ လက္ထပ္ၿပီးခါစ ဇနီးေမာင္ႏံွေတြမွာ မၾကာခဏ  

ေတြ႔ရတဲ ့အခ်က္ေတြ  ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ဒလီို  အေျခအေနမ်ဳးိဟာ ေျဖရွငး္ဖုိ႔  

သိပ္မခက္လပွါဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္  ယုယမႈကေလးေတြ ျပလိုကႏို္ငရ္င္၊ 

ရယ္ေမာႏိုငတ္ဲ ့ဟာသဉာဏ္ကေလး  ရိွရင္ ဒအီေျ ခအေနကုိ ခ်က္ခ်င္း  ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ပါတယ္။ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈကိ ုေရရွည္  ဆက္လက္ထနိး္သိမး္ထားဖုိ႔ အိမေ္ထာင္ေရး  တည္ၿမဲဖုိ႔ ဆႏၵဟာ 

အၿမဲ ရိွေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ဦးအေပၚမွာ တစ္ဥးီ  ထားခဲတ့ဲ ့ကတိသစၥာကုိ အသစ္အသစ္  

ျဖစ္ေနေအာင္ ထပ္မံ ပႏၷက္ခ်ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 
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သက္တမ္း အရွည္ဆုံး၊ အေပ်ာရ္ႊင္ဆံးု  ဆုိတဲ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ား  မွာပင္လွ် င္ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ စိတေ္နသေဘာထားခ်င္း မကိုကညီ္တာေတြ ေတာေ္တာ္  ရိွေနတတ္ပါ 

ေသးတယ္။ ဒလုိီ  သေဘာထား ကြဲျပားမႈကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစား  ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၾကရမွာ 

ျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္ေတာမ့ ွလုံးဝ  ေပ်ာက္သြားမွာေတာ ့မ ဟုတ္ပါဘူး။ ရိွၿ မဲ ရိွေနၾကဦးမွာ ပါပဲ။ 

ေယာက္်ားမွာလည္း ေက်ာလ္ႊားရမယ့္ အခက္အခဲ ရိွၿ မဲ ရိွေနဦးမွာပဲ။ မိန္းမမွာလည္း ခ်စ္ဖို႔၊ အခ်စ္  

ခိုင္ၿမဲဖုိ႔ ဆႏၵ  ရိွၿမဲ ရိွေနဦးမွာပဲ။ ေယာက္်ားဟာ စၾကဝဠာႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔  အတြက္ ကိရိယာ  

အသစ္အဆန္း တစ္ခုကုိ ဖန္တီးလုိက္ႏို င္ရင္ ဝမ္းသာတယ္။ မိန္းမကေတာ ့တိတဆ္တိၿ္ငိမ္သက္တဲ ့

မိမိ အိမ္ဝန္းက်င္က ႐ိုးသားလြယ္ကတူဲ ့အလုပ္ကေလး  တစ္ခထုဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေနရတာကုိ ၾကည္ႏူး  

ႏွစ္ၿခိဳက္တယ္။ ေယာက္်ားက တည္ေဆာက္လုကိတ္ဲ ့အရာတိုငး္ဟာ လုိအပ္ခ်က္ဆိတုဲ ့တံဆပ္ိ  

ခတ္ႏိွပထ္ားတယ္။ သူ႔  အိမ္ေခါင္မိုး မတ္ေစာက္ျခင္း  ရိွ၊ မရိွ ဆုိတဲ ့ အခ်က္ကိ ုႏွင္းနဲ႔  မိုးေရက 

ဆုံးျဖတ္တယ္။ သူ႔လွည္းနဲ႔ သူ႔ေလွရဲ႕လမ္းေၾကာင္းကုိ သူ႔ကိုယ္စား ေလနဲ႔  ေရက အမွတအ္သားေတြ 

ဆြဲေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိ န္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပင္န္းကေတာ ့အၿ မဲလိုလုိ လူရဲ႕  ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ 

ဆက္သြယ္ေနတတ္တယ္။ ဆုိဖာကူရွင္ဟာ လူရဲ႕  ခႏၶာကုိယ္ကုိ ႀကိဳဆုိလက္ခံၿပီး ေထြးပုိက္  

ထားတယ္။ အလွျပင္စားပြဲမွန္က လူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကုိ ထင္ဟပ္ျပတယ္။ 

ဒီအခ်က္ေတြဟာ ေယာက္်ားနဲ႔  မိန္းမတုိ႔ရဲ႕ စိတေ္နသေဘာထား ကြာျခားပုံကိ ုၫႊနျ္ပေနတဲ့  

အခ်က္ေတြပဲ။ 

ေယာက္်ားက သေဘာတရားေတြ၊ အယူဝါဒေတြကုိ တီထြင္တယ္။ သူဟာ 

သခ်ၤာသမားတစ္ဥးီ ျဖစ္ၿပီး ေတြးေခၚပညာရွင္တစ္ဥးီလည္း ျဖစ္တယ္။ မိန္းမကေတာ ့တကယ့္  

အစစ္အမွန္ေတြထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေနၿပီး ျဒပ္မဲ့  သေဘာတရားေတြကုိ သိပ္  ဂ႐ုမစုိက္ႏိုင္ဘူး။ 

ဂ႐ုစိကုျ္ပန္ရင္လည္း အဲဒအီရာမ်ားဟာ သူ႔ကို  ဆြဲေဆာင္မႈရိွတဲ ့ေယာက္်ားနဲ႔ ပတ္သက္မွသာ၊ 

သုိ႔မဟုတ ္ေယာက္်ားက သူ႔ကိ ုလ်စ္လ်ဴျပဳ  ထားမွသာလွ်င္ အဲဒအီရာမ်ားကုိ သူ  

ဂ႐ုစိကုမ္ေိတာတ့ယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ ေတြးေခၚဉာဏ္  ရင့္သန္ျခင္း၊ ဒႆနဆန္ျခင္းဟာ အခ်စ္  

ေပ်ာက္ဆံးုတဲအ့တြက္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ တိတဆ္တိ္  ပူေဆြးတဲ ့ပုံသဏၭာန္မ်ဳးိ  ျဖစ္တယ္။ အလြန္  

မိန္းမဆန္တဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္  ေျပာတဲ့စကားဟာ ရယ္စရာ  ပုံျပင္ေတြ၊ လူပု ဂၢိဳလ္ေတြကုိ ခြဲျခမ္း  

စိတဖ္်ာတာေတြ၊ သိမ္ေမြ႔တဲ့  အတင္းစကားေတြ၊ လူေတြရဲ႕  ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ ္

လက္ေတြ႔က်တဲ ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းေတြ  ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားအဆန္  

ဆုံးေသာ ေယာက်ာ္းကေတာ ့ရယ္စရာ  ပုံျပင္ေတြနဲ႔ ေဝးရာကုိ ပ်သံြားၿပီး အေတြးအေခၚေတြနဲ ႔ပဲ 

အလုပ္႐ႈပ္ ေနတတ္တယ္။ 

တကယ္ ေယာက္်ားဆန္တဲ ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္  အဖုိ႔ အေရးႀကီးတာကေတာ ့တကယ္  

မိန္းမဆန္တဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္နဲ႔ အေပါင္းအေဖာ္  ျပဳဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ သူ႔အဖုိ႔ ဒီေလာက္  

အေရးႀကီးတာရယ္လို႔ တစ္ခုမွ  မရိွဘးူ။ အဲဒီ  မိန္းမဟာ ဇနီးမယား  ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ 

အေပ်ာ္မယား ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ ဘယ္လိပုဲ  ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔အဖုိ႔ အဲဒီလုိ  မိန္းမမ်ဳးိနဲ႔ အေပါင္းအေဖာ္  

လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳ းႏြယ္ႀကီးဟာ  တကယ္ တည္ရွေိနတာပါကလား ဆုိတဲ့ နက္႐ိႈင္းတဲ့  အသိကုိ 

ရႏိုငတ္ယ္။ မိန္းမေတြကုိ ဂ႐ုမစိုကတ္ဲ့  ေယာက္်ားေတြကေတာ ့ဒအီခ်က္ကိ ုသိေလ့  မရိွၾကဘူး။ 

ေယာက္်ားမ်ားရဲ႕ အေတြးဟာ ေလယာဥ္နဲ႔ ခရီးသြားတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔  အေတြးေတြဟာ 

ဟင္းလင္းျပင္နဲ႔ အခ်န္ိအထက္က ပ်သံန္းသြားၾကတယ္။ သူတို႔  အေတြးဟာ က်ယ္ျပန္႔ေသာလ္ည္း 

အဓိကမက်တဲ ့႐ႈခင္းေတြကုိ ျမင္သၾိကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕  အေတြးေတြဟာ စကားတစ္လံးု  

တည္းဟူေသာ ေကာက္႐ိုးေတြကုိ တကယ့္အျဖ စ္ တည္းဟူေသာ ေကာက္ႏံွေတြလုိ႔ ထင္မွတ္  

ၾကတယ္။ မိနး္မရဲ႕ အေတြးကေတာ ့အၿမဲတမ္းလိုလိပုဲ ေျခလ်င္သြားေလ့ ရိွတယ္။ 
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ဒီေနရာမွာ တခ်ဳိ႕က ေမးေကာင္း ေမးမယ္။ 

ေနစမ္းပါဦး…။ မိန္းမဟာလည္း ေယာက်ာ္းလုိပဲ  စာေပပညာကုိ အလိုလို  သင္ယၿူပီး 

အားထုတမ္ႈ မပါဘဲ စာေမးပြဲမွာ ေယာက္်ားေတြထက္ သာ သြားတာေတြ မရိွဘးူေလ။ ဒေီတာ ့

ေယာက္်ားစိတန္ဲ႔ မိနး္မစိတ၊္ ေယာက္်ားရဲ႕  စိတေ္နသေဘာထားနဲ႔ မိနး္မရဲ႕ စိတေ္နသေဘာထား 

ဘာမ်ား ျခားနားေတာလ့ို႔လဲ၊ ဘာထူးၿပီး ခြဲျခားေျပာစရာ လုိေသးလုိ႔လဲ လုိ႔ ေမးေကာင္း ေမးၾကမယ္။ 

ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေခတ္က ဟိုတန္ုးက  ေခတ္နဲ႔ မတူေတာဘ့းူ။ ေျ ပာင္းလဲေနၿပီ။ 

ပညာရိွေသာ၊ စာတတ္ေသာ မိန္းကေလး  တစ္ေယာက္ကိ ုလွပေသာ လက္နက္ပစၥညး္အျဖစ္ 

သေဘာထားရာ၏။ လက္ေတြ႔  သံုးမရေသာ ျပတိုကပ္စၥညး္  တစ္ခအုျဖစ္ သေဘာထားရာ၏  လုိ႔ 

ေရးရမယ့္ ေခတ္ မဟုတေ္တာဘ့းူ။ ေဆး႐ုံမာွ ေရာက္ေနတဲ ့မိနး္မလူနာ  တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ႕  

ဆရာဝန္ျဖစ္တဲ ့ေယာက္်ားနဲ႔ စကားေျပာရင္ သူတို႔  ဘယ္ေနရာမွာ ျခားနားခ်က္ရွမိယ္ ထင္သလဲ။ 

တစ္ေယာက္က မိန္းမျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္က ေယာက္်ားတစ္ေယာက္  ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့ 

ျခားနားခ်က္ပဲ ရိွေတာမ့ယ္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ လုိအပ္လာလုိ႔ရွရိင္ ေယာက္်ားေလး  

တစ္ေယာက္ရဲ႕ အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ ဘဝကုိ ေဝငွယႏူုငိစ္ြမ္း  ရိွတယ္။ အပ်ဳိစင္ကေလးေတြဟာလည္း 

ပညာ သင္ယႏိုူငစ္ြမ္း၊ ျငင္းခုံႏုငိစ္ြမ္း  ရိွၾကတာပါပဲ။ ကညာပ်ဳိ  ဗာကီရီယာ အခ်စ္စိတ္  

ဝင္မသိြားတဲအ့တြက္ အေရးနိမ္ၿ့ပီး ႐ံႈးသြားတာ  မဟုတလ္ား။ အခ်စ္စိတ္  မဝင္မီမွာ သူ႔ကုိ ဘယ္သူ  

ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ႏိုင္လုိ႔လဲ။ ဆီးဖ႐ုိက္နဲ႔ ေတြ႔သြားတဲ့  အခါမွာ ဗာကီရီ ယာ ဘယ္လို ျဖစ္သြားသလဲ။ 

အ႐ံႈးေပးလုိကၿ္ပီး ျခားနားတဲ ့မိန္းမတစ္ေယာက္  ျဖစ္သြားခဲတ့ယ္ မဟုတလ္ား။ တစ္ခါမွာ 

ေဆးပညာသင္ေနတဲ ့ေဆးေက်ာင္းသူ  တစ္ေယာက္က (ေအာင္ႏိုငျ္ခင္း ခံလိုက္ရတဲ့ 

ဗာကီရီယာတစ္ေယာက္ ဆုိပါေတာ့) ကၽြန္ေတာ့က္ိ ုေျပာျပဖူးတယ္။ ဆရာရယ္ … ၾကည့္စမ္းပါဦး။ 

အဲဒ ီေယာ က္်ားေလး ဆရာဝန္ေလာင္းမွာ အခ်စ္ေရး  အဆင္မေျပ ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ သူတုိ႔အဖုိ႔ 

ဘာအေရးလဲ။ စိတေ္ျပလက္ေပ်ာက္ သူတို႔  လူနာေတြဆီ ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီး ျပဳစု  ကုသေပးေန႐ုံေပါ။့ 

ကၽြန္မတုိ႔သာ အိပ္ရာထဲ လဲွၿပီး မ်က္ရည္နဲ႔ မ်က္ခြက္  ျဖစ္ေနရတာလုိ႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ ဟုတပ္ါတယ္။ 

မိန္းမေတြအဖုိ႔ ခံစားမႈ  ကမာၻႀကီးထဲမွာ မေနဘူးဆုိရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွေပ်ာစ္ရာ  မရိွေတာပ့ါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိပုဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာက္်ားေလး  သင္ယူတဲ့ ပညာရပ္ေတြကုိ သူတုိ႔လည္း 

သိပၸံပညာထဲက သင္ယူႏိုင္တဲ့  အတြက္ေတာ ့အမ်ားႀကီး ေကာင္းပါတယ္။ လူရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးေသာ 

ျပႆနာက ယုံတမ္းစကားေတြကုိ သိပၸံ ပညာနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေရး  ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ 

ဘဝမွာလည္း ဒအီတိုငး္ပါပဲ။ 

မိန္းမေတြဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ ့စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းႀကီးေတြကုိ အုပခ္်ဳပ္  ၫႊန္ၾကားႏိုင္တယ္။ 

တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ အ့ံဩစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ ့

အဲဒီ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြဟာ သူ တို႔နဲ႔ မလိုကဘ္းူ။ ေအာင္ျမင္တဲ ့စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းရွင္ 

မိန္းမတစ္ေယာက္က ဒီလုိ ဝန္ခံဖူးတယ္။ 

‘ကၽြန္မ အလုပ္ကိ ုစိတခ္်လက္ခ် လႊဲေပးႏိုင္မယ့္ လူတစ္ေယာက္ေလာက္ကိ ုကၽြန္မ  

ရွာေနတာ ၾကာၿပီ ဆရာရယ္။ အဲဒလီကူို  ေတြ႔ရင္ သူ႔ကုိ အလုပ္ကုိ ဦးစီးခိုင္း၊ ကၽြန္မက  သူရဲ႕ 

လက္ေထာက္အျဖစ္ေလာက္ပဲ လုပ္၊ ကၽြန္မကလည္း သူ႔ကို  ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မဟာ သူ႔အဖုိ႔ 

သိပ္အဖုိးတန္တဲ ့လက္ေထာက္  ျဖစ္မွာပဲ’ ဟု ေျပာဖူးပါတယ္။ မိနး္မေတြဟာ မူလ  ဦးစီးဦးေဆာင္ 

ျပဳလုပ္သထူက္ လက္ေထာက္ေတြ၊ တြဲဖက္ေတြ လုပ္တာက ပုိၿပီး အစြမ္းထက္တတ္  ပါတယ္။ 

မိန္းမရဲ႕ တကယ့္ ကုိယ္ပိုင္ ဖန္တီးခ်က္ကေတာ ့ကေလး သားသမီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဒါျဖင့္ရင္ သားသမီးမရိွတဲ ့မိန္းမေတြက်ေတာ ့ဘယ့္ႏယွ္  လုပ္မလဲ။ ဘယ္လို  အခ်စ္နဲ႔ 

ခ်စ္ခ်စ္၊ တကယ္ခ်စ္တဲ ့အခ်စ္ေတြမွာ မိခင္ေလာင္းရဲ႕  ဘဝဟာ တြဲပါေနတတ္  ပါတယ္။ စစ္မွနတ္ဲ ့

မိန္းမပီသတဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္ဟာ စိတဓ္ာ တ္အင္အား ေကာင္းတဲ ့ေယာ က္်ားကုိ ခ်စ္ပါတယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ ့သူမဟာ သူ႔ရဲ႕  အားနည္းခ်က္ေတြကုိ သိလုိ႔ပါပဲ။ သူ႔ကုိ  ကာကြယ္သလုိ 

သူလည္း ေယာက္်ားကုိ ျပန္ၿပီး ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ မိန္းမမ်ားဟာ သူတို႔ ခ်စ္မိၿပီဆိရုင္ အဲဒီ 

ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကိ ုမနာလုိ  ဝန္တိုမႈ၊ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ ့အခ်စ္မ်ဳးိ နဲ႔ 

ခ်စ္တတ္ၾကပါတယ္။ အေျခအေနေၾကာင့္ ေယာက္်ားေတြ လုပရ္တဲ ့အလုပက္ိ ုလုပ္ရတဲ ့

မိန္းမမ်ားသည္ပင္လွ် င္ မိန္းမရဲ႕ စ႐ုိကက္ေတာ ့ပါေနေသးတာ ပါပဲ။ ဝိတိရုယိ ဘုရင္မႀကီးဟာ ဘုရင္ 

မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရင္အလုပ္ကုိ လုပ္ေနရတဲ့ ဘုရင္မႀကီးပါ။ ဒစ္ဇရယ္လီနဲ႔ ႐ုိစ့္ဘယ္ရီတုိ႔ဟာ 

သူ႔ရဲ႕ဝန္ႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ဘုရင္မႀကီး ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုးိသူမ်ား၊ 

ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ သားရတနာမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အဖုိ႔ ႏိုငငံ္ေတာရ္ဲ႕  အေရးဟာ သူ႔ မိခင္အေရးနဲ႔ 

အတူတပူါပဲ။ ႏိုငငံ္တကာ  ပဋပိကၡေတြကေတာ ့သူ႔အဖုိ႔ မိသားစု  ရန္ပြဲေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ သူဟာ 

စစ္ဗုိလတ္စ္ဥးီရဲ႕ သမီးျဖစ္တဲ့  အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ စစ္တပ္အေပၚမွာ အင္မတန္ သံေယာဇဥ္  

ရိွတဲအ့ေၾကာင္းကုိ ႐ိုစ့ဘ္ယ္ရကီိ ုေျပာဖူးပါတယ္။ တစ္ခါမွာေတာ ့ဂ်ာမန္  ဧကရာဇ္ဆကီ 

သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ တင္ရာမွာ ေျမးေတာသ္ူ  တစ္ေယာက္က အဖြားတစ္ေယာက္  ဆီကုိ ဒီလုိ 

အသုံးအႏႈန္းမ်ဳးိ သုံးသင့္သလားလုိ႔ သူ႔ကုိ ေမးဖူးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္  ဆုိခ်င္တာက က်ားနဲ႔  မ တုိ႔အနက္ ဘယ္သဟူာ ဘယ္သူ႔ထက္  

သာတယ္၊ ဘယ္သကူ ဘယ္သူ႔ထက္ ယုတနိ္မ့္တယ္လို႔ ေျပာလိုတာ  မဟုတပ္ါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္  

ဆုိလိတုဲသ့ေဘာက မိန္းမရဲ႕  ဩဇာလႊမ္းမိုးျခင္း မခံရတဲ ့အဖြဲ႔အစည္း  တစ္ခဟုာ ျဒပ္မဲ့  

ေတြးေခၚမႈေတြ၊ လက္ေတြ႔  ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ အၾကမ္းပတမ္း  လုပ္မႈေတြကုိ ျဖစ္ေစတဲ ့

႐ူးသြပ္တဲ့ စနစ္ေတြထဲကုိ က်ေရာက္သြားႏိုငတ္ယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒအီခ်က္  

မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပတဲ ့အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဥပမာေတြ  အမ်ားႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္  

ေတြ႔ခဲဖူ့းပါၿပီ။ ေရွးေဟာင္း  ဂရိယဥ္ေက်းမႈကိ ုေယာက္်ားဆန္တဲ ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ ႏိုငင္ေံရးေၾကာင့္၊ 

အေတြးအေခၚ တကၠေဗဒေၾကာင့္၊ မာန ေထာင္လႊားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စးီခဲရ့ပါၿပီ။ 

အယူအစြဲႀကီးတဲ ့ပ်ားထီးေတြကုိ ပ်ားအုံရဲ႕  တန္ဖုးိ၊ ပ်ားအုံရဲ႕  အဓိပၸာယ္ကုိ 

သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပႏို္ငသ္ဟူာ မိနး္မသာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုိ -မ ႏွစ္ဥးီရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈ  မပါဘဲ 

ဘယ္ ယဥ္ေက်းမႈမ ွမေပၚထြန္းႏိုငပ္ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိနး္မနဲ႔  ေယာက္်ားတုိ႔ ၾကားမွာ ျခားနားမႈ ရိွတယ္ 

ဆိုတာကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္  လက္ခမွံသာလွ်င္၊ ႏွစ္ဥးီႏွစဖ္က္က အျပန္အလွန္  ေလးစားမႈမ်ဳးိကုိ 

ထူေထာင္ႏုငိၾ္ကမွ သာလွ်င္ အဲဒီ ပူးေပါင္းမႈမ်ဳးိဟာ ရႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

ဒေီန႔ စိတက္ဆုရာေတြနဲ႔ ဝတၳဳေရးဆရာေတြ မွားေနတဲ ့အခ်က္  တစ္ခ်က္ကေတာ ့ဖုိ -မ 

ဆက္ဆေံရး ကိစၥကုိ အထူး  အသားေပးေနၾကတဲ ့ကိစၥပါပဲ။ ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္နဲ႔ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုတုိ႔မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္အတြင္း ကာလဟာ (ခၽြင္းခ်က္ အနည္းငယ္မွ အပ) 

ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ အေၾကာင္း၊ ဘယ္လို  လ်င္ျမန္စြာ စီးပြားျဖစ္လာၾကတဲ ့အေၾကာင္းကုိ ေရးထားၿပီး 

အမ်ားအားျဖင့္ မိန္းမကုိပဲ အဓိကထား ေရးထားတာ  မ်ားပါတယ္။ အဲဒ ီစာေပေတြထဲမွာ 

ေယာက္်ားဟာ အျခား  ေယာက္်ားတစ္ဥးီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္  ႀကိဳးစားဖုိ႔၊ ကမာၻေလာကသစ္ႀကီးကုိ 
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တည္ေဆာက္ဖုိ႔၊ အခ်စ္အတြက္ ကမာၻမဟုတဘ္ဲ သူ႔  နဂုိ ပကတိအတုိငး္ လွပတဲ့  ကမာၻႀကီးတစ္ခုကုိ 

တည္ေဆာက္ဖို႔၊ လုိအပ္ရင္ အခ်စ္အတြက္ အစစအရာရာကုိ စြန္႔လႊတဖုိ္႔  ဆုိတဲ့ မိမိရဲ႕  

မဟာတာဝန္ကိ ုေမ့ေလ်ာ့ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ျပသထားေလ့ ရိွတယ္။ 

႐ုပ္ရင္ွဟာလည္း ဒအီတိုငး္ပါပဲ။ အခ်စ္ကိ ုအသားေပးၿပီး အလုပ္ကိ ုေဘးဖယ္ထားပါတယ္။ 

အခ်စ္ကိ ုဦးစားေပးေနတဲ ့မိန္းမ  သဘာဝနဲ႔ ျပင္ပ  ကမာၻေလာကႀကီး အေၾကာင္းကုိ 

စဥ္းစားေနတဲ ့ေယာက္်ားစိတတ္ို႔ရဲ႕  အၾကားမွာ မလႊဲမေရွာင္သာတဲ ့ပဋပိကၡေတြ  ရိွတယ္။ ဒီ  

ပဋပိကၡေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ 

ပထမ နည္းလမ္းကေတာ ့ဖန္ဆင္းသူ  ျဖစ္တဲ ့ေယာက္်ားရဲ႕  တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ 

ႀကီးစိုးမႈ ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားဆီက စြမ္းပကား  သတိၱေတြကုိ မိန္းမေတြက ေတာင္းဆုိတာ  

မဟုတ္ဘူး။ ေယာက္်ားရဲ႕  ဘာသာေရးဆန္တဲ ့ဝိညာဥ္က မိနး္မေတြထက္ ေက်ာလ္ြန္ေအာင္ 

တြန္းအားေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ အျမင့္ဆံးု အလု ပ္ေတြကုိ လုပ္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္  အားေပးေနတာ 

ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားဟာ ဒလီို  စြမ္းပကား ထက္ျမက္ေနတာဟာ ဘုရားရဲ႕  အလုိေတာအ္ရ 

ျဖစ္လာရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ ္ကုိယတ္ုင္ိကလည္း အသင္  မိန္းမ၊ သင္ႏင့္ွ  ဆက္ဆရံန္ 

အေၾကာင္းမရိွလို႔ ေျပာခဲဖ့းူတယ္။ မိမဟိာ ေလာကႀကီးကုိ ဖန္တးီေျပာင္းလဲဖုိ႔  တာဝန္ရိွတယ္လုိ႔ 

(စာေရးဆရာႀကီး) ဒ၊ီ အိတခ္်၊္ ေလာရင့္စက္ ေရးခဲတ့ယ္။ အႏုပညာသည္  တစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ ္

တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရာွးေနတဲ့  လူတစ္ေယာက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ ့အိမ္တြင္းေရးဘဝက 

ထြက္ေျပးတာဟာ ဒအီေၾကာင္းေၾကာင့္ (ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီ အေၾကာင္းျပခ်က္ အရ) ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေတာ္လ္စတိြဳင္း အိမ္က ထြက္ေျပးပုံဟာ ေတာေ္တာ္  သနားဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ သူဟာ 

ဇရာနဲ႔ မရဏကုိ ေစာင့္ဆုငိး္ရင္း ဒီ  အသုံးမက်တဲ ့သတိၱ  ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ခဲ့ရတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕  စိတန္ဲ႔ ထြက္ေျပးေနတာကေတာ ့ေတာေ္တာ္  ၾကာပါၿပီ။ သူ႔ရဲ႕  အယူအဆေတြနဲ႔ 

သူရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးဘဝက သတ္မွတ္  ေဘာင္ခတ္ေပးလုိကတ္ဲ ့အေနအထိုင ္အျပဳအမူေတြ  

ၾကားက ကြာဟခ်က္အတြက္ ကုစားရာ ေဆး မရိွဘးူေလ။ 

ပန္းခ်ေီက်ာ ္ေဂၚဂင္ဟာ ဇနီးနဲ႔ ကေလးေတြကုိေရာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိေရာ စြန္႔ပစ္ၿပီး 

တဟီဟကီၽြန္းမွာ တစ္ေယာက္တည္း  သြားေနခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ သူ႔ကုိယ္သူ ရွာေဖြ  

ေတြ႔ရိွသြားခဲ့တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒအီျဖစ္အပ်က္  ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ထြက္ေျပးျခင္းဟာ စိတဓ္ာ တ္ခြန္အား နည္းျခင္းရဲ႕ 

လကၡဏာ ျဖစ္တယ္။ 

စစ္မန္ွတဲ ့ဖန္ဆင္းသူဟာ သူ႔အပါးမွာ  ရိွသေူတြ အားလုံးရဲ႕  ေလးစား ၾကည္ညိဳမႈကုိ အၿ မဲ 

ေတာင္းဆုိတယ္။ (ကဗ်ာစာဆို) ဂါေထးရဲ႕ အိမမွ္ာ ဘယ္မန္ိးမမွ ႀကီးစုိးျခင္း  မျပဳရဘူး။ သူ ႔ရဲ႕ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကုိ ဝင္ေရာက္  ေႏွာင့္ယကွတ္ယ္လို႔ သူ ထင္လာတာနဲ႔ တ စ္ၿပိဳင္နက္ ဂါေထးဟာ 

အဲဒီ မိန္းမကုိ ေက်ာက္႐ပ္ုတစ္႐ပ္ု  အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ေတာ့တာပါပဲ။ ဆုိလုိတာက သူ႔ကုိ 

ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ထဲ ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီး အဲဒီ မိန္းမနဲ႔ လမ္းခြဲေတာတ့ာပါပဲ။ 

အခ်စ္နဲ႔ အလုပက္ို ေရြးရေတာမ့ယ္။ (သုိ႔မဟုတ ္အခ်စ္နဲ႔ တာဝန္ကိ ုေရြးရေတာမ့ယ္) ဆုိရင္ 

မိန္းမဟာ စိတဆ္င္းရဲၿပီး တတ္ႏိုငသ္မွ် မေရြးဘဲ ေနရေအာင္  ဆန္႔က်င္ေတာတ့ာပဲ။ အခ်စ္အတြက္ 
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မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘဝ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကုိ စြန္႔လႊတခ္ဲၾ့ကတဲ ့သေဘၤာသားေတြ၊ စစ္သားေတြရဲ႕  

အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိခဲၾ့ကပါတယ္။ 

တစ္ခါတုနး္က (စာေရးဆရာ) အာႏိုးဘင္းနက္က ထူးဆန္းတဲ ့ျပဇာတ္တစ္ပုဒ ္

ေရးခဲဖူ့းပါတယ္။ အဲဒီ  ျပဇာတ္ထဲမွာ နာမည္ေက်ာ္  ေလသူရဲတစ္ဥးီဟာ အခက္အခဲ  အမ်ိဳ းမ်ိဳ းကုိ 

ေက်ာလ္ႊားၿပီး ေနာက္ဆံးုမွာ သူခ်စ္တဲ့  မိန္းမကုိ လက္ထပ္ယူခဲ့တယ္။ အဲဒီ  မိန္းမဟာ 

ေတာေ္တာထ္းူျခားတဲ ့မိန္းမ  ျဖစ္တယ္။ ႐ုပ္ကလည္း သိပ္ေခ်ာတယ္၊ ဉာဏ္  ထက္ျမက္တယ္၊ 

ခ်စ္စရာ ေကာင္းတယ္၊ စိတက္းူဉာဏ္လည္း  ရိွတယ္။ အဲဒီ မိန္းမဟာ အဲဒီ  လူေပၚမွာ ဩဇာ  

လႊမ္းမိုးမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္။ သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္ဟာ ကုန္းျမင့္ေဒသက ဟုိတယ္တစ္ခုမွာ 

သြားေနၾကတယ္။ သိပ္လည္း  ေပ်ာ္တယ္၊ အဲဒီမွာ  သူ႔ရဲ႕ ေလသူရဲ စံခ်ိန္ကုိ သူ႔ရဲ႕  ၿပိဳင္ဘက္က 

ခ်ဳးိေတာမ့ယ္ ဆုိတာ ေလသူရဲ သတိရလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔  စံခ်န္ိ မက်ဳိးရေအာင္ အဲဒီ  

ၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္တယ္။ သူ႔ဇနီးက သူ႔ကုိ ဘယ္ေလာက္  ခ်စ္တယ္ဆိတုဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိ 

ေျပာေနတုနး္မွာ ေလသူရဲဟာ နားသာေထာင္ခဲရ့တယ္၊ သူ႔စိ တ္ထဲမွာေတာ ့ေလယာဥ္ပ်ကံိ ု

စက္ႏိႈးေနတယ္။ သူ႔ေယာက္်ားဟာ ေလယာဥ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ သြားခ်င္ေနတာကုိ သိသြားတဲ့  အခါမွာ 

မိန္းမက ‘ေလယာဥ္ေမာင္းတဲ့ ကိစၥဟာ ေယာက္်ားေတြမွာ အေရးႀကီးသလုိ ဒီ  

ခ်စ္ရက္ကေလးေတြကလည္း မိနး္မတစ္ေယာက္ရဲ႕  ဘဝ၊ မိနး္မတစ္ေယာက္ရဲ႕  မဂၤလာဦးမွာ 

အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာ ရွင္ နားလည္ရဲ႕လား ’ လုိ႔ ဝမ္းပန္းတနည္း ေမးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ 

နားမလည္ဘးူ။ ဒီလို နားမလည္တာဟာလည္း သဘာဝက်ပါတယ္။ 

ခ်စ္ရမၼကဟ္ာ သူ႔ဘဝရဲ႕  ရည္မန္ွးခ်က္ေတြကုိ ေက်ာလ္ြန္သြားေတာတ့ာနဲ႔ ေယာက္်ား  

အျဖစ္က ရပ္စဲသြားေတာတ့ာပါပဲ။ ဒလီုငိး္လားရဲ႕ ေက်ာက့ြင္းထဲကုိ  ေရာက္သြားတဲ ့ဆမ္ဆမ္ နဲ႔ 

အုန္ဖာေလရဲ႕ ေက်ာက့ြင္းထဲကုိ  ေရာက္သြားတဲ ့ဟာက်ဴလီတို႔ကိ ုၾကည့္ပါလား။ ေရွးက ကဗ်ာ  

စာဆိုမ်ားဟာ အခ်စ္နာ  က်ေနတဲ ့သူရဲေကာင္းရဲ႕ စြမ္းအား  မဲသ့ြားပုံ၊ အခ်စ္ေက်းကၽြန္  

ျဖစ္သြားရပုံေတြကုိ စာဖြဲ႔ခဲၾ့ကတယ္။ အခ်စ္နာက်တဲ ့ပေရစ္ဟာ တိုကရ္ည္ခိကုရ္ည္  ည့ံတဲ့ စစ္သား  

ျဖစ္သြားခဲရ့တယ္။ ကားမင္ဟာ သူ႔ခ်စ္သကူိ ုအက်င့္ပ်က္ေအာင္ လုပခ္ဲပ့ါတယ္။ မာနန္ဟာ 

သူ႔ခ်စ္သူကုိ ရာဇဝတ္မႈေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခ ုက်ဴးလြန္ေအာင္ ျဖားေယာင္းခဲတ့ယ္။ 

လင္ေယာက္်ားရဲ႕ ဘဝကိစၥ အားလုံးမွာ စြက္ဖက္  လႊမ္းမိုးခ်င္တဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္  

ဟာလည္း အလားတူ ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ေယာ က္်ားတစ္ေယာက္ဟာ တီထြင္ဖန္တးီတဲ ့

လုပ္ငန္းတစ္ခရုဲ႕ အေရးႀ ကီးပုံကုိ သတိမျပဳမိေတာ့တာနဲ႔ တ စ္ၿပိဳင္နက္ သူဟာ သူ႔ကိုယ္သူ စြမ္းအား  

မဲ့သြားၿပီလုိ႔ ခံ စားလာရတယ္။ တကယ္လည္း စြမ္းအားမဲသ့ြား တာ အမွန္ပါပဲ။ သူ႔မိန္းမ သို႔မဟုတ္ 

သူ႔မနိး္မနဲ႔ သားသမီးဟာ သူ႔ဘဝရဲ႕  အဓိက အစိတအ္ပိုငး္  မျဖစ္ေတာတ့ာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရွ႕မွာ 

သူ႔အဖုိ႔ ျပႆနာေတြ ေတြ႔ေတာတ့ာ  ပါပဲ။ လက္႐ံးုရည္သမား  တစ္ေယာက္အဖုိ႔ မိန္းမ  

အသိုငး္အဝိုငး္နဲ႔ ကင္းၿပီး မေနႏိုငဘ္းူ  ဆုိရင္ ဒါဟာ ေကာင္းတဲလ့ကၡဏာ  မဟုတပ္ါဘူး။ တကယ္ 

နင္လား ငါလား လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ၊ တကယ္ ရင္ဆုငိ္  တိုက္ခုိက္မႈေတြကုိ ေၾကာက္တဲ့ 

သေဘာပါ။ ေရွးေခတ္က သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ားဟာ ဓါးခ်င္း  ခုတရ္မွာကုိ သေဘာက်ၾကသလုိ 

ဆႏၵရမၼက္ ႀကီးသူဟာ စိတခ္်င္း တုိက္ခိုက္ရမွာကုိ ႏွစ္သက္တတ္ၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေပ်ာရ္ႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ တဲ ့အၾကင္လင္မယား  ဘဝမွာ မိန္းမရဲ႕  အခန္းက႑ မိန္းမရဲ႕  

အခ်နိက္ာလဟာလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔ သူေတာ ့ရိွပါတယ္။ 

‘သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္ ေယာက္်ားမွ် တစ္ေန႔လွ် င္ ၂၄ နာရီ လုံးလုံး အိမဦ္းနတ္ မျဖစ္ႏုငိေ္ခ်။ 

ေယ႐ႈခရစ္ ျဖစ္ေစ၊ နပုိလယီံ  ျဖစ္ေစ၊ ေယာက်ာ္းမွန္သမွ်သည္ လက္ဖက္ရည္  ေသာက္ခ်န္ိတြင္ 
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အိမ္သုိ႔ ျပန္လာကာ အိမတ္ြင္းစီး လႊာဖိနပ္ကို  စီးၿပီး ဇနီးသည္၏ မန္းမႈတမ္ႈ  (ျပဳစု ယုယမႈ) 

ေအာက္တြင္ ေနသင့္ေပသည္။ မိန္းမ၏ က မာၻျဖစ္ေသာ အခ်စ္ ကမာၻ၊ ခံစားခ်က္ ကမာၻ၊ ၾကင္နာ  

ယုယမႈ ကမာၻႀကီးထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္သင့္ေပသည္ ’ လုိ႔ စာေရးဆရာႀကီး ဒ၊ီ အိတခ္်၊္ ေလာရင့္စက္ 

ေရးေပးပါတယ္။ 

ေယာက္်ားဟာ ေန႔အခ်နိမွ္ာ ျပင္ပ  ကမာၻေလာကႀကီးထဲကုိ ထြက္ၿပီး အျခားသူမ်ားနဲ႔ 

ဆက္ဆံရတယ္။ ညေနေရာက္ေတာ ့လုံးဝ  ကြဲျပားျခားနားတဲ ့ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုျပန္ေရာက္  

လာခဲတ့ယ္။ စစ္မွန္တဲ ့မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ေယာက္်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကိစၥေတြကုိ 

မနာလုိဝန္တိျုခင္း မျဖစ္ဘးူ။ သူ႔ရဲ႕ ႏိုငငံ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အသိပညာဆိုငရ္ာ လုပ္ငန္းေတြကုိ 

မနာလုိဝန္တိျုခင္း မျဖစ္ဘးူ။ စစ္မန္ွတဲ ့သူဟာ ခံစားခ်က္  ရိွေပမယ့္ သူ႔  ခံစားခ်က္ကိ ုဖုံးကြယ္ၿပီး 

ေယာက္်ားကုိ အားေပးတယ္။ ဟက္တာ  ထြက္သြားတဲ့ အခါမွာ အင္ဒ႐ုိမာေရွးဟာ သူ႔  

မ်က္ရည္ေတြကုိ ဖုံးကြယ္ခဲတ့ယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လို  ေနရမယ္ဆိတုာ သူ 

ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ 

 

* * * * 

 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈ တစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုိကဖ္က္တယ္  ေျပာေျပာ 

မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္  အဖုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔  တစ္ဥးီ ဟန္ခ်က္ညညီ ီအေပးအယူ  

မွ်တမႈဟာ ေတာေ္တာ္  ခက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဥးီဟာ တစ္ဦးကုိ  တစ္ဦး ဘယ္ေလာက္  ခ်စ္တယ္ 

ဆုိဆို၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္  စိတသ္ေဘာ မွ်တယ္ ေျပာေျပာ ညားကာစ 

ကာလမ်ားမွာေတာ ့လူစမ္ိးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အနီးမွာ ရိွေနတယ္လို႔ပဲ ခံစားၾကရမွာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ လက္ထပ္ၿပီးစ ပထမ  သီတင္းပတ္မ်ားကုိေတာ ့ ‘ပ်ားရည္လ’ ကာလလုိ႔ပဲ 

ေခၚေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ ့တကယ္ ရင္းႏီွးတဲ ့ဆက္သြယ္မႈကိ ုရသြားၿပီ ဆုိရင္ေတာ ့အတားအဆီး 

အခက္အခဲ ဟူသမွ်ဟာ မဂၤလာ ဦး ညေတြရဲ႕ ယစ္မးူမႈေတြထဲမွာ ေပ်ာက္ကြယ္  သြားၾကေတာတ့ာ 

ပါပဲ။ ေယာက္်ားကလည္း သူ႔  အေပါင္းအေဖာေ္တြကုိ စြန္႔လႊတလ္ုကိရ္တယ္။ ႐ုိမနိး္႐ုိလန္ရဲ႕ 

‘ဂ်င္းခရစၥတိဖုီ’ ဝတၳဳႀကီးထဲမွာ လက္ထပ္ၿပီးခါစ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကိ ုေဖာျ္ပထားပုံဟာ 

ေတာေ္တာ္ သ႐ုပေ္ပၚပါတယ္။ အဲဒီ  မိန္းမဟာ လက္ထပ္ၿပီးစမွာ ေတာေ္တာ္  ေလးနက္တဲ ့စာအုပ္  

တစ္အုပ္ကုိ ဖတ္ျဖစ္သြားတယ္။ သာမန္အခ်ိန္မွာဆုိရင္ ဒီလို  စာအုပမ္်ဳးိကုိ ေယာင္လုိ႔ေတာင္ 

ကိုင္မိမွာ မဟုတဘ္းူတဲ။့ အခ်စ္ဟာ သူ႔ကိ ုေျမႀကီးေပၚက လြတ္ေျမာက္  သြားေအာင္ 

လုပ္ေပးလိုကသ္လုိ ထင္မသိတဲ။့ အိပ္ေပ်ာေ္နရင္း လမ္းေလွ်ာက္လာသူ တစ္ဦးလုိ သူ႔ စိတ္ကူးထဲမွာ 

အိမ္ေခါင္မိုးေပၚမွာ ေလွ်ာက္သြားမိသတဲ။့ ၿပီးေတာ ့အဲဒ ီအိမ္ေခါင္မိုးေတြေပၚက  ေလွ်ာက္ၿပီး 

သူ႔အိမ္ကုိ သူ ျပန္သြားေနမိတယ္တဲ့။ 

လက္ထပ္ၿပီး လ အတန္ၾကာ သုိ႔မဟုတ ္ႏွစ္  အတန္ၾကာတဲ့ အခါမွာ မိန္းမေတြဟာ ဒလီိပုဲ 

စိတက္းူနဲ႔ ျဖစ္ေစ ကုိယ္အ့မ္ိ ကုိ ျပန္သြားေလ့  ရိွၾကပါတယ္။ ‘ကၽြန္မက အိမေ္ထာင္သည္  ဘဝနဲ႔ 

မကုိက္ပါဘူး’ လုိ႔ ညည္းညဴလာတတ္ၾကတယ္။ 

အဲဒအီခ်န္ိမာွ ေယာက္်ားကလည္း နည္းနည္း  ၿငီးေငြ႔စ ျပဳလာၿပီေလ။ ဒေီတာ ့လူပ်ိဳ တုနး္က 

ေနခဲ့ ထိုင္ခဲ့ရတာေတြကုိ ျပန္သတိရၿပီး အဲဒီလုိေနခ်င္လာတယ္။ ဒါနဲ႔အတူ ဘိုင္ရြန္  ေျပာသလုိ 

‘ပ်ားရည္လ’ ကလည္း ‘သကာရည္လ’ ျဖစ္လာေတာတ့ာပဲ။ စိတထ္က္သန္မႈ ကုန္ခန္းသြားၿပီးတဲ့  
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ေနာက္မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အျပစ္ေတြ ျမင္လာၾကၿပီး အထအန  ေကာက္လာၾကေတာ့ 

တာပါပဲ။ 

အဆင္မေျပတဲ ့အိမ္ေထာင္ေရးရဲ႕  အုတျ္မစ္ေတြဟာ အဲဒအီခ်နိက္  စၿပီး အေျခခ်ခဲၾ့ကေတာ့  

တာပါပဲ။ 

ဒီလိုနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ ေလ်ာပ့ါးလာၿပီး တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ အခ်စ္မဝင္  

ႏိုငၾ္ကေတာပ့ဲ အျပစ္  ျမင္လာခဲၾ့ကတယ္။ ဒလီိနုဲ႔ အဆင္မေျပတဲ ့အိမေ္ထာင္ေရး  အုတျ္မစ္ေတြဟာ 

အေျခခ်ၿပီးသား ျဖစ္သြားၾကတယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာလည္း ဒီလို  မဟုတ္သည့္တိုင္ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္  

နားလည္မႈေတြ ေလ်ာ့ ပါး သြားတတ္ၾကတယ္။ လင္နဲ႔  မယားဟာ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ 

ေပါင္းသင္းလုိ႔သာ ေနရတယ္။ နီးနီးစပ္စပ္လို႔ မရိွၾကေ တာဘ့ဲ ခပ္ေဝးေဝးက ၾကင္နာေနၾကတာမ်ဳးိ  

ေလာက္ပဲ ရိွေတာတ့ယ္။ ‘ကၽြန္မ ေယာက္်ားကုိ ကၽြန္မ  သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔  

ႏွစ္ေယာက္ဟာ ကၽြန္းကေလး  တစ္ကၽြန္းဆီမာွ တျခားစီ ျဖစ္ေနၾကတယ္ေလ။ ကၽြန္မတုိ႔  

ႏွစ္ေယာက္က ဘယ္သမွူလည္း ေရမကူးတတ္ၾကေတာ ့ဘယ္ေတာမွ့ မေတြ႔ႏိုငေ္တာဘ့းူ  ေပါ႔’ လုိ႔ 

အေမရိကန္ အမ်ဳးိသမီး တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ 

ဘဝတစ္ခုတည္းကုိ အတူ  ေနေနၾကတဲ ့လင္နဲ႔  မယားဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ 

သူစိမး္ျပင္ျပင္ေတြလုိ ေနႏိုငၾ္ကတာ ေတာေ္ တာ္ အ့ံဩစရာ ေကာင္းတယ္လို႔ စာေရးဆရာႀကီး 

အန္ဒေရဂ်ိ က ေရးခဲဖ့းူပါတယ္။ 

တစ္ခါတေလက်ေတာ ့လင္နဲ႔  မယား ျဖစ္ပါလ်က္သားနဲ႔ သူစိမး္ျပင္ျပင္ေတြလုိ 

ေနၾကတာဟာ ေတာေ္တာ္  ဆိုးဆိုးရြားရြား အထိ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ 

အျပန္အလွန ္နားလည္မႈ  မရိွ႐ံတုင္ မကဘဲ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ ရြမုံန္းလာၾကတယ္။ 

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ တိတဆ္တိစ္ြာ မုန္းတီးေနၾကတာ၊ လင္မယား  ႏွစ္ေယာက္ မယုံသကၤာ 

မ်က္လံးုေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္  ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာကုိ ျမင္ဖူးၾကမယ္  ထင္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔  

တစ္ေယာက္ ရင္ထဲက မုန္းတီးေနၾကေပမယ့္ ဖြင့္လည္း  မေျပာၾကဘူး။ ေျပာစရာ တူညီတဲ ့

ဘာသာစကားလည္း ရွာလုိ႔  မေတြ႔ၾကဘူး။ မ်က္လံးုေတြကလည္း ေၾကာင္လို႔။ မိန္းမက တ႐ႈတ႐္ႈတ္  

ငုိလို႔။ ေယာက္်ားက အေမွာင္ထဲကေနၿပီး မိနး္မရဲ႕ ငုိသကံိ ုနားေထာင္ေနတယ္။ မေခ်ာဘ့းူ။ 

သူလည္း မ်က္ရည္ေတြ က်လုိ႔။ 

အဲဒီလုိ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ႐ႈခင္းမ်ဳးိကုိ မွန္းၾကည့္စမ္းပါ။ 

ဒီလုိျဖစ္ေနတဲ ့ျပႆနာကုိ အေျဖရွာဖုိ႔ကေတာ ့တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အေလွ်ာေ့ပး  

ေစ့စပ္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူႏစ္ွေယာက္ရဲ႕  လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေရးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုငင္တံစ္ခရုဲ႕ 

အစုိးရမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည့္စုံတယ္ဆိုတာ ဘယ္အခါမွ မရႏိုင္ဘူး  ဆုိတာ သေဘာေပါက္ရမယ္။ 

အခ်စ္ေၾကာင့္၊ တန္ခိုး  ျပာဋိဟာ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပည့္စုံမႈကုိ ရခဲ့တယ္  ဆုိရင္လည္း ဒါဟာ 

ၾကာၾကာမခံဘဲ ခဏသာ  တည္လိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္ရလိမ့္မယ္။ ျပည့္စုံမႈနဲ႔ 

နီးစပ္လာေအာင္ေတာ ့တျဖည္းျဖည္း စိတ္ရွည္စြာ ႀကိဳးစားႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္လုိ႔ရတာ ဒါပဲ  

ရိွတယ္။ ထီလက္မွတ္  တစ္ေစာင္ကို ဝယ္ရင္ ေပါက္ခ်င္  ေပါက္မွာေပါ႔။ ကံေကာင္းခ်င္ 

ေကာင္းမွာေပါ႔။ ဘယ္ေျပာႏိုငမ္လဲ  ဆုိၿပီး ထီထိုးလုိ႔  ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ျပဳတာကုိေတာ ့

ထီထိုးသလုိ လုပ္လုိ႔  မရဘူး။ အိမေ္ထာင္ျပဳတာဟာ ထီထုးိတာ  မဟုတဘ္းူ။ ေပ်ာခ္်င္ ေပ်ာမ္ာွေ ပါ၊့ 
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ကံေကာင္းခ်င္ ေကာင္းမွာေပါ႔ ဆုိၿပီး သြား အိမ္ေထာင္ျပဳလုိ႔ မရဘူး။ အိမေ္ထာင္ျပဳတာဟာ 

အႏုပညာသည္ တစ္ေယာက္ အႏုပညာ  လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ လုပ္တာနဲ႔ အတူတူပဲ။ ခု 

တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကုိ ေရးေနတာ  မဟုတဘ္းူ။ ဝတၳဳတစ္ပဒုထ္ဲမွာ ဝင္ေရာက္  

ေနထိုငေ္နၾကတာ။ ခု ငါေရးထားတဲ ့ဇာတ္ေဆာင္  ႏွစ္ဥးီရဲ႕ စ႐ိုက္ေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ ႕ 

ထူးျခားခ်က္ေတြကုိ ငါ ထည့္စဥ္းစားရမယ္။ ဒဝီတၳဳကုိ ငါ ေကာင္းေကာင္း  ေရးခ်င္တယ္။ ေရးလည္း 

ေရးႏိုငရ္မယ္လို႔ လင္ေရာ မယားပါ စိတမွ္ာ စြဲမွတထ္ားသင့္တယ္။ 

အိမ္ေထာင္ေရး အစမွာ အဲဒီ  ဆႏၵမ်ိဳ း မရိွခဲဘ့းူ  ဆုိရင္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕  အိမ္ေထာင္ေရးဟာ 

တကယ္ စစ္မန္ွတဲ ့အိမေ္ထာင္ေရး  မဟုတဘ္းူ။ တရားဝင္  အသိအမွတျ္ပဳထားတဲ ့သမီးရည္းစား  

ဘဝသာ ျဖစ္တယ္။ 

အိမ္ေထာင္ေရး ဆုိတာ တစ္နည္း လက္ထပ္ထမ္ိးျမားမႈ  ဆုိတာ ခ်က္ခ်င္း  အထေျမာက္ 

ေအာင္ျမင္သြားႏိုငတ္ဲ ့ကိစၥမ်ဳးိ  မဟုတဘ္းူ။ အၿ မဲတမ္း ျပဳစု ပ်ဳးိေထာင္ေနရတဲ ့အရာမ်ဳးိ  ျဖစ္တယ္။ 

တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီပဲ၊ ေအးေအးေဆးေဆး ေနၾက႐ုံပဲ ဆုိၿပီး လင္နဲ႔ မယား ေပါ႔တးီေပါ႔ဆ 

ေနလုိ႔ မျဖစ္ဘးူ။ အိမေ္ထာင္ျပဳျခင္း  ဆုိတဲ ့ကစားပြဲႀကီးဟာ ဘယ္ေတာမွ့ အဆုံးသတ္တယ္ရယ္လို႔ 

မရိွဘးူ။ လူ႔ဘဝဆုိတာ အရာရာ  ျဖစ္ႏိုငတ္ာခ်ည္းပဲ။ အခက္အခဲ  အက်ပ္အတည္း အမ်ဳးိမ်ဳိးကုိ 

ေက်ာလ္ႊားႏိုငခ္ဲတ့ဲ ့အိမ္ေထာင္ေတြဟာ  ပထမ ကမာၻစစ္ႀကီး အတြင္းက ဘယ္လို 

ျဖစ္သြားၾကရသလဲ။ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတုိ႔  မည္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္  အမွ် ျပန္ , ျပန္ၿပီး 

ေဆာက္ေနရတဲ ့အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ  ေန႔စဥ္ ျပန္လည္  တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခါမွာ ထုေခ်တာေတြ၊ ဆန္းစစ္  

ေဝဖန္တာေတြ၊ အမွား  ဝန္ခံတာမ်ဳိးေတြ မပါေစရဘူး။ လင္နဲ႔  မယားၾကားမွာ တစ္ေယာက္ႏင့္ွ  

တစ္ေယာက္ အျပစ္လုကိရွ္ာၿပီး ေဝဖန္တာမ်ဳးိေ တြ လုပ္တာဟာ အလြန္  အႏၲရာယ္မ်ားတယ္ လုိ႔ 

စာေရးဆရာ မဲရဲဒစ္က ေျ ပာဖူးတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ခိုငၿ္ မဲေအာင္ တည္ေဆာက္တဲ ့နည္းဟာ 

ရွင္းလင္း လြယ္ကၿူပီး မသိမသာ ျပဳလုပ္သင့္တယ္။ မိန္းမ မွန္ရင္ သူတို႔  အိမ္ေထာင္ေရးကုိ 

ၿခိမး္ေျခာက္ေနတဲ ့လကၡဏာ  အခ်က္ေတြကုိ ပကတိစိတန္ဲ႔ အလုိလို  သိတတ္ၾကတယ္။ မသိမသာ 

ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ၿငီးေငြ႔မႈကုိ သူတို႔ ပကတိစိတ္နဲ႔ အလုိလုိသိတတ္ၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ မိန္းမဟာ 

ေျဖေဆးကုိ အလုိလို ရွာလာတတ္တယ္။ အၿပံဳးကေလး တစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ အၾကည့္ေလး တစ္ခဟုာ 

ဆင္ေျခလဲတဲ ့စကားလုံးေတြထက္ အမ်ားႀကီး  တာသြားတယ္ ဆိုတာ ေယာက္်ားကလည္း သိတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲ  ျဖစ္ေစ၊ အိမေ္ထာင္မႈကိ ုျပန္လည္  တည္ေဆာက္တဲ ့အလုပ္ကေတာ ့

အၿမဲတမ္း လုပ္ေနရမယ္။ ဒီလုိ  အိမေ္ထာင္မႈ ျပန္လည္  တည္ေဆာက္ေရး လုပင္န္းကုိ ေမ့ေလ်ာ့  

လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ဘဝမွာ ဘယ္အရာမွ ၾကာရွညခံ္မာွ  မဟုတဘ္းူ။ မုိးေတြ  

ၿပိဳက်လာၿပီး အခ်စ္ဟာလည္း အဆုံးကုိ ေရာက္သြားမွာပဲ။ အုတ္ႂကြပ္ျပား တစ္ျပားကုိ ျပန္ၿပီး စုိ႔႐ုိက္ဖုိ႔ 

လိုတယ္။ ေတ့ဆက္ တစ္ခုကုိ ျပန္ၿပီး ျပင္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အထင္လြဲမႈ  တစ္ခုကုိ ျပန္ၿပီး ရွင္းဖုိ႔ လုိတယ္။ 

အထင္လြဲမႈ တစ္ခကုိ ုမရွငး္ရင္ စိတန္ာတာမ်ိဳ း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။  စိတ္ထဲမွာ စြဲသြားတဲ့ 

အနာတစ္ခဟုာ အျခားေသာ  ေရာဂါေတြကုိပါ ေမြးထုတေ္ပးလိမ့္မယ္။ တစ္ေန႔မာွ ရန္လည္းျဖစ္ေရာ 

အဲဒီ အနာဟာ ေပါက္သြားၿပီး တစ္ဥးီကုိ  တစ္ဥးီ ႀကိတမ္န္ုးေနတာကုိ ျမင္သြားၿပီး ထိတလ္န္႔  ရြမံုန္း 

သြားၾကလိမ့္မယ္။ 

တစ္ေယာက္ရဲ႕ အႀကိဳက္၊ တစ္ေယာက္ရဲ႕  အထာကုိ တစ္ေယာက္က အျပန္အလွန္ 

ေလးစားရလိမ့္မယ္။ ဒလီိမု ွတစ္ေယာက္ရဲ႕  အႀကိဳက္ကိ ုတစ္ေယာက္က မေလးစားဘူး  ဆုိရင္ 

အိမ္ေထာင္မႈ တစ္ခဟုာ ေပ်ာရ္ႊငတ္ဲ့  အိမ္ေထာင္မႈ မျဖစ္ႏိုငဘ္းူ။ လူႏွစေ္ယာက္မာွ အေတြး  

တစ္ခတုည္း၊ ဆႏၵ  တစ္ခုတည္း ထင္ျမင္ခ်က္  တစ္ခတုည္း ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီလုိ  ရိွတယ္လုိ႔ 
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ထင္တာဟာ အဓိပၸာ ယ္ ကင္းမဲ့တယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လုိလည္း  မလုိလားအပ္ဘးူ။ ေစာေစာက  

ေျပာခဲတ့ဲ့ အတိုငး္ ပ်ားရည္ဆမ္း  ခရီးတုနး္က ခ်စ္သူ  ႏွစ္ေယာက္ဟာ ေနရာတကာမွာ အတူတပူဲလုိ႔ 

ထင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ စ႐ိုကက္ိ ုတစ္ေယာက္ မစြန္႔လႊတခ္်င္ၾကတဲ့  အခ်နိေ္တြ 

မလႊဲမေရွာင္သာ ႀကံဳလာၾကတယ္။ အိမေ္ထာင္ျပဳျခင္းဟာ ခိုလံႈ နားေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ 

အခ်စ္ကိ ုမိတေ္ဆြ  သူငယ္ခ်င္း ဆက္ဆေံရးနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း  အစားထုိးဖုိ႔ပဲ ရိွေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အခ်စ္ကိ ုသူငယ္ခ်င္း  မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိနဲ႔ ဘယ္  အစားထိုး ရႏိုငမွ္ာလဲ။ တကယ္ ခ်မ္းေျမ႕ 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကို ရတဲ ့အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ သူငယ္ခ်င္း  မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးနဲ႔ အခ်စ္ဟာ  

ေရာေထြးေနတယ္။ အဲဒီလုိ အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ မိတေ္ဆြသဖြယ္ ခ်စ္ခင္ၾကတဲအ့တြက္ 

တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ အခ်စ္ဝင္ အၾကင္နာ  ပုိၾကတယ္၊ သူတုိ႔ဟာ စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္  

လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္ပညာ  အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မတူညၾီကဘူး  ဆုိတာ 

သိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ စိတေ္နသေဘာခ်င္း ကြဲလြဲ  

ျခားနားတာကုိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ  လက္ခၾံကတယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ စိတဓ္ာတ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳး  

တိုးတက္မႈကိ ုရေအာင္လပ္ုဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ေတြ႔ရိွသြားၾကတယ္။ ေလာကီ  ကိစၥေတြရဲ႕ 

အ႐ႈပအ္ေထြးက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႐ိုး႐ိုးသားသား  ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ေနတဲ ့ေယာက္်ား  

တစ္ေယာက္ဟာ တက္ႂကြတဲ ့ဝီရိယ  ရိွတဲ့၊ ပြင့္လင္းတဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး  တစ္ေယာက္ရဲ႕ 

စိတန္ဲ႔ နီးစပ္ေအာင္ ေနရတဲ့အတြက္ အကူအညီ အမ်ားႀကီး ရႏိုင္တယ္။ ဒီလုိ မိန္းမရဲ႕  စိတထ္ားဟာ 

သူ႔ရဲ႕ အေမွာင္တစ္ဝက္ သန္းေနတဲ ့ကမာၻတစ္ဝက္ကိ ုအလင္းေရာင္  ထိုးေပးတယ္။ ဒီလုိ  

အိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳးိမွာ ကာယကံေျမာက္ ေပါင္းသင္း  ဆက္ဆေံရးဟာ အစ  ပထမပိုငး္မွာ 

အေရးႀကီးေကာင္း ႀကီးေပမယ့္ ေနာက္ပိုငး္မွာ အေရးမႀကီးေတာတ့ဲ ့ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားတယ္။ 

ဒီလုိဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ရိွတဲ ့အိမ္ေထာင္မႈမာွ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားဟာ မြန္ျမတ္သန္႔စင္တဲ့ အျဖစ္ကိ ု

ေရာက္သြားၾကတယ္။ ကုိယလ္က္  ႏီွးေႏွာျခင္း ကိစၥဟာလည္း သိပ္  အေရးမႀကီးေတာဘ့းူလုိ႔ 

ယူဆလာၾကတယ္။ တကယ္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မိသြားတဲ ့လင္မယား  ႏွစ္ေယာက္အဖုိ႔ လူငယ္ဘဝ၊ 

လူငယ္ ပ်ဳိမ်စ္မႈေတြ ကုန္ဆံးုသြားတာကုိလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ မထင္ေတာဘ့းူ။ 

ႏွစ္ေယာက္အတူ အုိရျခင္း  ဆုိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ အိုရတဲ့  ေဝဒနာကုိလည္း သိပ္  

မေၾကာက္ေတာဘ့းူ။ 

လာ႐ုိေရွး ဖိုးေကာရဲ႕  စကားဟာ ေတာေ္တာ္  မွတသ္ားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ ေလာကမွာ 

ေကာင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေတြ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလြန္ေကာင္းတဲ ့အေကာင္းဆုံး  

အိမ္ေထာင္ေရးရယ္လုိ႔ မရိွဘူးလုိ႔ သူက  ေျပာခဲတ့ယ္။ အလြန္ေကာင္းတဲ ့အိမေ္ထာင္မႈေတြ  

ရိွတယ္ဆိတုာ ကၽြန္ေတာ္  ျပခဲပ့ါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒလီိ ုအိမေ္ထာင္ေရးမ်ဳးိ ကုိ ရဖုိ႔အတြက္ လြယ္ေတာ့  

မလြယ္ဘးူ။ ဘယ္ႏွယလ္ပ္ု လြ ယ္ႏိုင္ပါ႔မလဲ။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးမွာ တစ္ခါတစ္ရ ံမေကာင္းစိတေ္တြ 

ေပၚလာတတ္ၾကတယ္။ အမွားေတြ ရိွၾကတယ္။ စိတထ္ားကုိ ေျပာင္းလဲေစတဲ ့နာမက်န္းျဖစ္မႈေတြ  

ရိွၾကတယ္။ ဒီလုိ  အရာေတြကုိ ႀ ကံဳေတြ႔ရင္ ေပါင္းေဖာေ္နရတဲ ့လူႏစ္ွေယာက္ရဲ႕  ဘဝဟာ 

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး အစစ  အရာရာ ေခ်ာေမြ႔  ေနႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ  မရိွတဲ့ 

လူမ်ဳိးရယ္လုိ႔ မရိွႏိုင္သလုိ ပဋိပကၡေတြ  မရိွတဲ ့အိမေ္ထာင္မ်ဳးိ ဟာလည္း မရိွႏိငုဘ္းူ။ ဒါေပမယ့္ 

ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာမႈဟာ အမ်က္ေဒါသကုိ ခ်ဳိ သာ ႏူးည့ံတဲ့ အလုိလုိက္မႈ  အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုငခ္ဲရ့င္ 

ေတြ႔ရတဲ ့အက်ပ္အတည္းေတြကုိ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ စိတက္းူယဥ္  ခ်စ္သူတုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့တာမ်ဳိး  မဟုတဘ္းူ။ 

အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ပကတိစိတ္  အေပၚမွာ အေျခခံတဲ ့အေဆာက္အအုံ စနစ္တစ္ခု  ျဖစ္တယ္။ 

ေအာင္ျမင္တဲ ့အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခု  ျဖစ္ခ်င္ရင္ ခႏၶာကုိယ ္တပ္မက္မႈသာမက စိတတ္န္ခုးိ  သတိၱ၊ 
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စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ၊ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ လက္ခံမႈဆိတုဲ ့ခက္ခဲတဲ့  အရည္အခ်င္း 

ေတြလည္း လုိအပ္တယ္။ ဒအီရာေတြ ျပည့္စံခုဲရ့င္ လွပၿပီး အဓြန္႔ရည္ွတဲ ့ခ်စ္ခင္  ၾကင္နာမႈကုိ 

တည္ေဆာက္ႏုငိ္ လိမ့္မယ္။ မေတြ႔ႀ ကံဳဖူးသူတုိ႔ နားမလည္ႏိုင္တဲ့ အခ်စ္၊ မိတ္ေဆြ  ဆက္ဆေံရး 

ေလးစားမႈတို႔ ရိွတဲ ့တစ္မူ ထူးျခားတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳးိကုိ တည္ေဆာက္ ႏိုင္လိမ့္မယ္။ 

ဒီအရာေတြ မရိွဘဲ တကယ္ စစ္မန္ွတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး မရိွႏုငိဘ္းူ။ 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိသားစုဘဝ အႏုပညာ 

 

တကယ္လို႔မ်ား မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဩဝါဒစကား  တစ္ခြန္းေလာက္ ေျပာရရင္ 

ကဗ်ာဆရာ ေပါဗာေလရီရဲ႕ စာတစ္ ပုဒ္ကုိ ကုိးကားမိမွာပဲ။ သူက ‘မိသားစုတိုင္း၌ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ 

ၿငီးေငြ႔ေသာ စိတတ္စ္မ်ဳးိ  ရိွတတ္၏။ ထုိ  ၿငီးေငြ႔မႈေၾကာင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အိမမွ္ 

လြတ္ရာကၽြတ္ရာသုိ႔ ထြက္သြားကာ မိမိ  တစ္ဦးတည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္  ေနလုိေသာ ဆႏၵမ်ား  

ျဖစ္ေပၚလာတတ္၏။ ထို႔ျပင္ မိသားစုတိုင္း ၌ပင္ ေရွးက်၍ ခြန္အားေကာင္းေသာ အင္အားစု  

တစ္ခလုည္း ရိွေသး၏။ ညေနစာ  ထမင္းဝိုငး္တြင္ မိသားစု  အားလုံး အစုံအညီ  ထိုင္မိသည့္ အခါ 

မိမိတုိ႔ အိမ္သအိူမသ္ားေတြခ်ည္း လြတ္လပ္စြာ  ရိွေနသည့္ အခါမ်ဳးိ တြင္ ထုိ  အင္အားစုသည္ 

ကုိယထ္င္ျပလာတတ္၏’ လုိ႔ သူက ေရးခဲပ့ါတယ္။ 

ဒီ စကားပိုဒက္ေလးကုိ ကၽြန္ေတာ ္ေတာေ္တာ္  သေဘာက်ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ 

ဒီ စကားပိုဒက္ေလးဟာ မိသားစုဘဝရဲ႕ ေကာင္းမြန္  ျမင့္ျမတ္မႈနဲ႔ မိသားစုဘဝရဲ႕ စိတည္စ္ညဴးဖြယ္  

ေကာင္းပုံ စတဲ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ေဖာ္ျပလုိ႔  ပါပဲ။ အူထဲ အသည္းထဲက  လာတဲ ့အဇၩ တၱ သႏၲာန္ရဲ႕ 
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ၿငီးေငြ႔မႈက တစ္ဖက္၊ သဟဇာတ  ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းစည္းသြားတဲ ့သေဘာက  တစ္ဖက္၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ  

ေဖာ္ျပလုိ႔ပါပဲ။ ဟုတ္ပါတယ္။ မိသားစုတိုင္းလုိလုိမွာပဲ ဒီ  ခံစားခ်က္ ႏွစ္မ်ဳးိစလုံးကုိ ေတြ႔ရတတ္  

ပါတယ္။ မိသားစုေတြ စုံစံညုညီီ ျပန္ေတြ႔ဆံၾုကတဲ့ အခါမွာ ဗာေလရီရဲ႕ တစ္ခနုဲ႔ တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ 

ျဖစ္ေနတဲ ့စကား  ႏွစ္ခြန္းကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔အထဲက ဘယ္သူ  သတိမရဘဲ ေနႏိုငပ္ါ႔ မလဲ။ 

တစ္ခါတေလ ဘဝ  ႐ိုကပု္တခ္်က္ေတြေၾကာင့္ ေက်းလက္က ကုိယ္မ့သိား စုရဲ႕ အးခ်မ္းတဲ ့

ပတ္ဝန္းက်င္ ရိပ္ၿမံဳကေလးမွာ ခုိလႈံဖုိ႔သြားတဲ့  အခါမ်ဳးိမွာ အဲဒီ  စကားႏွစခ္ြန္းကုိ သတိရၾကမွာပဲ။ 

မိတေ္ဆြ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ကုိယ့္ကုိ  ခ်စ္တယ္ဆုိတာ ဆြဲေဆာင္မႈရိွလုိ႔  ခ်စ္တာ။ ဒါေပမယ့္ 

မိသားစုတစ္ခုက ကုိယ့္ကုိ  ခ်စ္တာကေတာ ့ဘာေၾကာင့္မွ  မဟုတဘ္းူ။ ဘာအေၾကာင္းမွ မရိွဘးူ။ 

အဲဒီ မိသားစုထဲမွာ ေမြးလာၿပီး အဲဒီ  မိသားစုရဲ႕ ေသြးသားမုိ႔လုိ႔ ခ်စ္တာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ 

မိသားစုပင္လွ်င္ ကုိယ့္ကုိ စိတ္ညစ္ေအာင္  လုပ္ရာမွာ ကမာၻေပၚမွာ  ရိွတဲ ့တျခားသူေတြထက္ 

လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရိွတယ္။ လူတစ္ေယာက္မာွ ငယ္ငယ္တန္ုးက မေျပာခဲတ့ဲ ့စကားတစ္ခြန္း  ရိွတယ္။ 

အိမ္မာွေနရတာ မြန္းၾကပ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာေ္တာ ့ဒမိီသားစုနဲ႔ ဆက္  မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔က 

ကၽြန္ေတာ့က္ိ ုနားမလည္ၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာက္လည္း သူတို႔ ကုိ နားမလည္ဘးူ  ဆုိတဲ ့ စကား။ ဒီ  

စကားႏွစမ္်ဳးိကုိ ငယ္ငယ္တန္ုးက ဘယ္ေတာမွ့ ေျပာေလ့  မရိွၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာက္လည္း 

ဘယ္ေတာမ့ ွေျပာေလ့  မရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ေဘးမွာ လူစိမ္း  သူစိမး္ေတြခ်ည္း ဝိုငး္ရံေနရင္၊ သူ႔ကိ ု

လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကရင္၊ သူ႔ကိ ုအထင္ေသး ေလွာင္ေျပာင္ၾကရင္၊ သူ႔ကို စၾကဝဠာရဲ႕ ဗဟုိခ်က္မႀကီးလုိ႔ 

သေဘာထားတဲ့ သူေတြကုိ ေအာက္ေမ့  သတိရၿပီး ျပန္လာခ်င္တာဟာလည္း အဲဒလီပူါပဲ။  

အဲဒီအခါမ်ဳးိမွာ သူဟာ အိမ္ကိ ုဘယ္ေလာက္  ျပန္လာခ်င္လိကုပ္ါသလဲ။ စာေရးဆရာမ ကက္သရင္း  

မင္းစဖီး ငယ္ငယ္တနုး္က အိမ္မာွ  ေနရတာ မလြတ္လပ္လို႔၊ စိတဓ္ာတ္ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳး  တုိးတက္ေအာင္ 

မလုပ္ႏိုင္လုိ႔ အိမ္က ထြက္ေျပးဖူးတယ္လုိ႔ သူ႔  မွတတ္မ္းထဲမွာ ေရးထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေနာက္က်ေတာ ့အိမ္သအိူမ္သားေတြနဲ႔  ေဝးၿပီး တစ္စိမး္တစ္ရံစာေတြထဲမွာ ေနလာရေတာ ့

ငယ္ငယ္တနုး္က သူ႔အဖြားက အိပရ္ာထဲ  လာၿပီး ႏြားႏုိ႔ပပူူ တစ္ခြက္နဲ႔ ေပါင္မနု္႔ လာေကၽြးတာ၊ ေရာ့… 

ငါ႔ ေျ မးေလး စား  ဆုိၿပီး တိုးတိတ္ႏူးည့ံတဲ့ အသံနဲ႔ လာေျပာတာေတြကုိ သတိရၿပီး အိမ္ကုိ  

ဘယ္ေလာက္ လြမ္းတဲအ့ေၾကာင္းကုိ အဲဒီ  မွတ္တမ္းထဲမွာပဲ ဆက္ေရးထားတယ္။ အဲဒလီိ ု

အထီးက်န္ ျဖစ္ေနတဲ ့အခ်နိမ္်ဳးိ မွာ တစ္ခါတုန္းက ကုိယ္  ေလွာင္ေျပာင္ အထင္ေသးခဲတ့ဲ ့မိသားစု  

(အိမ္) ကုိ ေတြးလိုက္႐ုံေလးနဲ႔ေတာင္ သူ႔မာွ မယုံႏုငိေ္လာက္ေအာင္ ေပ်ာရ္ႊင္ ၾကည္ႏးူသြားရတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ  ျဖစ္ရတာလဲ။ အေၾကာင္းကေတာ ့လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈလိပုဲ မိသားစု  

ဘဝဟာလည္း အင္စတီးက်ဴးရွင္း  လုိ႔ ေခၚတဲ ့ဖြဲ႔စည္းမႈ  အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ ဒီ  

အေဆာက္အအုံႀကီးဟာ သိပ္  အေရးပါ၊ သိပ္ အေရးႀကီးလြန္းတဲ့ အတြက္ ႐ႈပေ္ထြး  ဆန္းၾကယ္ 

လုိ႔ပါပဲ။ ျဒပ္မဲ့  ေတြးေခၚမႈ၊ ျဒပ္မဲ့  အယူအဆေတြကေတာ ့႐ိုး႐ိုးရွငး္ရွင္း  ပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆိုေတာ့ 

သူတုိ႔က လူ႔ဘဝႀကီးနဲ႔ သိပ္မွ မဆိုင္ဘဲကုိး။ ခပ္ေဝးေဝးမွာ  ရိွေနတာကုိး။ မိသားစု  စနစ္ကေတာ ့

အမတ္တစ္ေယာက္က ဥပေဒျပဳၿပီး ဖန္ ဆင္းလုိက္တာမ်ဳိး မဟုတဘ္းူ။ ဒါေတြ  အားလုံးဟာ 

ေလာကမွာ က်ားနဲ႔  မရယ္လုိ႔ အမ်ဳိး အစား ကြဲလာခဲတ့ာ၊ ကေလးငယ္မွာ ကာလ  ၾကာရွညစ္ြာ 

အကာအကြယ္မဲ ့ျဖစ္လာခဲရ့တာ၊ အဲဒလီိ ုအကာအကြယ္မဲတ့ာကုိ ႀကီးၾကပ္  ဖယ္ရာွးေပးတဲ ့မိခင္ရဲ႕  

ေမတၱာ၊ မိခင္  ေမတၱာထက္ ပုိ  အတုအေယာင္က်ၿပီး လူ႔သမိုငး္မွာ  မၾကာခင္ကမွ ေပၚလာခဲတ့ဲ ့

ဥထက္ မကုိ ခင္တတ္တဲ ့ဖခင္ ေမတၱာ စတာေတြရဲ႕ အရာေတြက ေပၚေပါက္လာတဲ ့သဘာဝက်တဲ ့

အက်ိဳ းဆက္ ျဖစ္တယ္။ 

 

* * * * 
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မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လင္မယား  အိမေ္ထာင္ေရး ကိစၥမာွတုနး္က ေျပာခဲသ့လိုပဲ 

ေျပာရလိမ့္မယ္။ မိသားစု  တြယ္တာေႏွာင္ဖြဲ႔မႈ ႀကိဳးဟာ အလြန္  ခိုင္မာတယ္။ သဘာဝ  

ပကတိစိတေ္တြက အျပန္အလွန္  ေထာက္ကထူားေတာ ့မိသားစု  ေႏွာင္ႀကိဳးဟာ ခိုငမ္ာေတာ့  

တာေပါ႔။ အစတုနး္ကေတာ ့မိသားစု  အစုတစ္ခုဟာ သဘာဝအေလ်ာက္ ပကတိစိတန္ဲ႔ 

ေပါင္းစည္းထားတဲ ့အစုတစ္ခု  ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ ့ဥပေဒေတြ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြရဲ႕  

အေထာက္အကူေၾကာင့္ အရွည္  တည္ၿမဲတဲ့ အစုတစ္စု ျဖစ္သြားတယ္။ မိဘ  ဝတၱရားတုိ႔၊ 

တရားဥပေဒအရ အေမြ ဆက္ခံခြင့္တုိ႔ စတဲ့  အရာေတြဟာ သဘာဝတရား  အေလ်ာက္ 

ျဖစ္ေပၚလာတဲ ့ခံစားခ်က္ရဲ႕  ပတ္လည္မွာ သြားေရာက္  စုေဝးၾကတယ္။ သဘာဝအေလ်ာက္ 

ေပၚေပါက္လာတယ္ ဆုိရာမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ား  သဘာဝအေလ်ာက္ ေပၚလာသလဲ  ဆုိရင္ 

မိခင္စိတ္ဟာ လူေတြကုိ  မေျပာနဲ႔၊ တိရစာ ၦန္ မ်ဳိးႏြယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာေတာင္ 

ရိွတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ 

ကေလးငယ္အေပၚမွာ ထားရိွတဲ ့အေမရဲ႕  ခံစားခ်က္ဟာ အလြန္  သန္႔ရင္ွးစင္ၾကယ္ၿပီး 

အလြန္ လွပတယ္။ အဲဒ ီခံစားခ်က္မာွ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဝိေရာဓိ  သေဘာရယ္လုိ႔ မရိွဘူး။ 

ကေလးငယ္အဖုိ႔ သူ႔အေမဟာ နတ္တမန္ တစ္ပါး ျဖစ္တယ္။ အေမဟာ အစစအရာရာ တန္ခိုး  

ဣဒၶိပါဒ္နဲ႔ ျပည့္စုံတယ္။ ကေလးကုိ ျပဳစု  ေကၽြးေမြးစဥ္မွာ အေမဟာ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈအေပါင္းတုိ႔ရဲ႕  

မူလရင္းျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝႀကီး  တစ္ခလုံးု ျဖစ္တယ္။ ကေလးငယ္ကိ ုဂ႐ုစိကုေ္နခ်န္ိမာွ  ဆုိရင္ 

အေမဟာ ေဝဒနာအေပါင္းတုိ႔ကိ ုေပ်ာက္ကင္းေစသူ၊ ေ ပ်ာရ္ႊငမ္ႈအေပါင္းတုိ႔ကိ ုေပးသူ  ျဖစ္တယ္။ 

အေမဟာ အမြန္ျမတ္ဆံးုေသာ ခုိလံႈရာ ရိပ္ၿမံဳ ျဖစ္တယ္။ အေမဟာ ေႏြးေထြးမႈ၊ စိတ္  

သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွမႈ၊ သည္းခံျခင္း  တရားတုိ႔ကိ ုယူေဆာင္လာခဲတ့ယ္။ အေမတစ္ေယာက္ရဲ႕  

ကေလးဟာလည္း သူ႔အေမအဖုိ႔ ဘုရားသခင္တစ္ပါး  ျဖစ္တယ္။ (ဒီလုိ ျဖစ္လာတာကေတာ့ 

ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရားရဲ႕ အက်ဳးိေက်းဇူးေၾကာင့္ ဒီလုိ ျဖစ္သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။) 

အခ်စ္ကစိၥမာွလုိပဲ မိခင္ဘဝမွာလည္း ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္ျခင္း၊ ဂ႐ုစုိကျ္ခင္းတုိ႔ဟာ အလြန္  

လြယ္ကပူါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း  ဆုိေတာ့ အဲဒီ  ခံစားမႈေတြဟာ အတၱရဲ႕  အျခားေသာ 

ပုံသဏၭာန္မ်ား ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အေမ တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလးအတြက္ အသက္စြန္႔ဖို႔ အဆင္သင့္  

ရိွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ ့သူ႔ကေလးဟာ သူ႔ရဲ႕  အစိတအ္ပိုငး္တစ္ခု ျဖစ္ေနလုိ႔၊ သူ႔  အေသြး 

သူ႔အသား ျဖစ္ေနလုိ႔ ပါပဲ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရယ္လုိ႔  မေပၚမီ ပေဝသဏီကတည္းကပဲ လူ႐ိုငး္ေတြဟာ 

ခ်စ္တတ္ လာခဲၾ့ကပါတယ္။ ဖုိ -မ အခ်စ္နဲ႔ မိ ခင္အခ်စ္တို႔ ေက်းဇူးေၾကာင့္ လူ႐ုငိး္ေတြဟာ 

ခ်စ္တတ္တဲ ့သင္ခန္းစာကုိ ရသြားၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဖုိ-မ ခ်စ္ဟာ ေသြးသားဆႏၵ  ေတာင့္တမႈအေပၚမွာ အမီွျပဳထားပါတယ္။ မိခင္အခ်စ္ကေတာ ့

စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမႈကိ ုအမီွျပဳထားပါတယ္။ ပကတိစတိန္ဲ႔ ခ်စ္တဲ့  အခ်စ္တို႔အနက္ မိခင္အခ်စ္ဟာ 

အသန္႔ရွင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ မိနး္မေတြက ေယာက္်ားေတြကုိ ခ်စ္တဲ့  အခ်စ္သည္ ပင္လွ် င္ 

မိခင္အခ်စ္ရဲ႕ အရိပ္အေရာင္ေတြ ပါေနတတ္ပါေသးတယ္။ စာေရးဆရာမ ေဂ်ာဆ့င္းဟာ မူးေဆးကုိ 

ခ်စ္ရဲ႕လား။ ႐ိႈပင္ကိေုရာ ခ်စ္ရဲ႕လား။ ခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အခ်စ္ဟာ ေသြးသားဆႏၵ  အရ 

ခ်စ္တာမ်ဳိးထက္ မိခင္ခ် စ္က ပုိမ်ားပါတယ္။ သူ႔  အျဖစ္အပ်က္ဟာ ႁခြင္းခ်က္  တစ္ခတုေလ 

ျဖစ္တာမ်ဳးိ မဟုတပ္ါဘူး။ စာေရးဆရာႀကီး  ႐ူးဆူး ငယ္ငယ္တနုး္က မဒမ္  ဝါးရင္းနဲ႔ ခ်စ္ၾကေတာ ့

သူက မဒမ္  ဝါးရင္းကုိ မာမာလုိ႔  ေခၚခဲပ့ါတယ္။ ႐ူးဆူးရဲ႕  အငယ္အေႏွာင္း တစ္ေယာက္သာ 

ျဖစ္သည့္တုငိ ္ဒဝီါးရင္းဟာ ႐ူးဆူးကုိ မိခင္ တုိ႔ရဲ႕ ေမတၱာ၊ မိခင္တုိ႔ရဲ႕  ပုိက္ေထြးမႈနဲ႔ သူ႔ကုိ ျပဳစုခဲတ့ယ္။ 

မဒမ္ ဒီဘနီနဲ႔ လူငယ္  စာေရးဆရာကေလး ဘားလ္ဇက္တို႔ရဲ႕  ဆက္ဆေံရးမွာလည္း ဒအီတိုငး္ပါပဲ။ 
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လူငယ္ကေလးေတြနဲ႔ ရင့္က်က္တဲ ့အမ်ဳးိ သမီးေတြ ၾကားမွာ ဒီလုိ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ ရိွတတ္ပါတယ္။ 

လူငယ္ကေလးဘက္ကေတာ ့အခ် စ္ေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳ းသမီးေတြ  လက္ကေတာ ့ေသြးသား  

အခ်စ္နဲ႔ မိခင္အခ်စ္တို႔ ထူးဆန္းစြာ  ေရာေႏွာေနပုံမ်ဳးိ လုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ ႕က်ေတာ ့ကုိယ္ထ့က္  

အားနည္းတဲသ့ကူိ ုအကာအကြယ္  ေပးခ်င္တဲ ့အခ်စ္မ်ဳးိ နဲ႔ ခ်စ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလုိ မိန္းမမ်ဳိး ဟာ 

ကုိယခ္ႏၶာအားျဖင့္သာ သန္မာ  ေတာင့္တင္းသူမ်ဳိးကုိ သံေယာဇဥ္  တြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ သူ႔ကို  

ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူရဲ႕  စိတဓ္ာတ္ အားနည္းခ်က္ကိ ုသြားခ်စ္ေနတာမ်ဳးိ  ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 

(ဘားနတ္ေရွာရဲ႕ ကင္းဒိနဲ႔ လူနဲ႔ လက္နက္ဆိတုဲ ့ျပဇာတ္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။) 

ကေလးငယ္ေတြကေတာ။့ အဲဒီ  ကေလးငယ္ဟာ တကယ့္  အေမနဲ႔ တူတဲ ့

အေမတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ရင္ ျပည့္ စုံၿပီး ကုိယ္က်ဳိး မပါတဲ ့အခ်စ္ဆိတုာ ဘယ္လိအုရာမ်ဳးိ လဲ 

ဆုိတာကုိ အဲဒီ  အေမဆီက ေစာေစာစီးစီး သိလာရတယ္။ ကမာၻေလာကႀကီးဟာ ေနရာတကာမွာ 

ရန္လုိတဲ့ ကမာၻႀကီး  မဟုတဘ္းူ ဆုိတာ၊ သနားက႐ုဏာနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အၿ မဲတမ္း 

ေတြ႔ႏိုင္တယ္ ဆုိတာ၊ ေလာကမွာ အႂကြင္းမဲ ့စိတခ္်  ယုံၾကည္ႏိုင္တဲ့ လူမ်ဳိး ရိွတယ္ ဆုိတာ၊ ဘာကုိမွ 

ေမွ်ာ္ကုိးလုိ႔ မဟုတ္ဘဲ မိမိမွာ ရိွသမွ်ကုိ ေပးတဲ့လူေတြ  ရိွတယ္ ဆုိတာ မိခင္အခ်စ္က  ျပတယ္။ ဒလီို  

အေျခအေနမ်ဳးိနဲ႔ ဘဝကုိ စတင္ရတာဟာ အလြန္  ကုသိလုက္ံ ထူးတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ 

စိတမ္ခ်မ္းသာစရာေတြ၊ ဒကုၡ သုကၡ ေတြကုိ ေတြ႔ႀ ကံဳရသည့္တိုင္ ဘဝကုိ ယုံၾကည္တဲ့  အေကာင္းျမင္ 

ဝါဒမီ်ားဟာ ခ်စ္ခင္ယယုၿပီး ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္  ႀကီးတဲ ့မိခင္ရဲ႕  ကေလးေတြ ျဖစ္ခဲေ့လ့ ရိွတယ္။ 

တစ္ဖက္မာွေတာ ့မုိကမ္ဲၿပီး အမွားအမွန္ကိ ုမခြဲျခားတတ္၊ တရားမွ်တျခင္းလည္း မရိွတဲ့  

မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ စိတမ္ခ်မ္းေျမ႕ ဖြယ္ ေကာင္းတဲ ့ဩဇာလႊြမ္းမုိး မႈ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 

သူ႔ေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာ အဆိုးျမင္တတ္ၿပီး ေၾကာက္လြယ္၊ လန္႔လြယ္၊ တုန္လႈပ္လြယ္  

ျဖစ္ၾကရတယ္။ အပ်ိဳ ေဖာဝ္င္ရြယ္မာွ သူတုိ႔  အေမေတြနဲ႔ တစ္က်က္က်က္  ရန္ျဖစ္ေနတတ္တဲ ့

မိန္းကေလးေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္  ေတြ႔ဖူးတယ္။ သူတုိ႔တေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ၾကည့္လိုက္တဲ့  အခါမွာ 

သူတို႔ဟာ ေလာကႀကီးကုိ ခါးသီး  နာက်ည္းေနတာ၊ ကန္႔လန္႔တုကိခ္်င္တာ၊ မိနး္မေတြ  အားလုံးဟာ 

သူတို႔အေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့ စိတထ္ား ရိွတယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတာမ်ဳိးေတြကုိ သြားေတြ႔ရတယ္။ ကုိယ္ 

မခ်စ္မႏွစသ္က္တဲ ့အေမရဲ႕ ခ်စ္မႈေရးရာ  ကိစၥကုိ ျမင္လုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ႐ိုးတုိးရိပ္တိတ္  သိလုိ႔ 

ထိတလ္န္႔ တုန္လႈပ္သြားၿပီး သူတုိ႔  ႀကီးျပင္းလာတဲ့ အခါမွာ အခ်စ္ဆို တာကုိ မယုံေတာဘ့ဲ 

ျဖစ္သြားတာမ်ဳးိေတြလည္း ရိွတယ္။ 

ေျပာင္းျပန္ပဲ။ သိပ္  ယုယတတ္ၿပီး သိပ္  စိတက္းူယဥ္တတ္တဲ ့အေမတစ္ေယာက္ဟာလည္း 

သားတစ္ေယာက္အတြက္ မေကာင္းတဲ ့ဩဇာ  အရိွနအ္ဝါတစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ သားငယ္ကို  

ဂ႐ုစိကုလ္ြန္း၊ ယုယလြန္းေတာ ့အရြယ္မေရာက္ခင္မွာ မဟုတတ္ဲ့  အေတြးေတြ၊ ေတာင္ေတာင္အီအီ 

ခံစားခ်က္ေတြကုိ ႏိႈးဆြေပးေနသလုိ ျဖစ္တတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သားက အေမကုိ 

႐ိုေသေလးျမတ္တဲ့ စိတက္ိ ုညစ္ညမ္းသြားေအာင္ သူမသိဘဲ မဟုတတ္ယုတ္  စိတ္မ်ဳိး 

သြတ္သြင္းေပးျခင္းဟာ ေယာက္်ားကေလး  တစ္ေယာက္အတြက္ အႏၲရာယ္  အႀကီးဆုံးပါပဲ။ ဒ၊ီ 

အိတ္ခ်္၊ ေလာရင့္စ္ဟာ သူကိုယ္တိုင္ ငယ္ငယ္တုန္းက ဒီလုိ  အျဖစ္မ်ဳးိ ႀ ကံဳေတြ႔ခဲရ့ေတာ ့သူ႔ရဲ႕ 

‘သားမ်ားႏွင့ ္ခ်စ္သမူ်ား ’ ဆုိတဲ့ ဝတၳဳမွာ အဲဒီ  အေၾကာင္းကုိ ေရးခဲတ့ယ္။ ဒလီို  ႐ႈပ္ေထြးတဲ ့

ကေလးဘဝကုိ ျဖတ္သန္းခဲရ့တဲ ့လူရြယ္တစ္ေယာက္ဟာ အ ခ်စ္ကိ ုအယုံအၾကည္  ကင္းမဲ့ 

သြားတတ္တယ္ လုိ႔ ျမင္ခဲ့တယ္။ 

ခု ကၽြန္ေတာ္  အထက္မွာ ေဖာျ္ပခဲတ့ဲ ့အျဖစ္အပ်က္မ်ဳးိေ တြကေတာ ့ျဖစ္႐ိ္ုးျဖစ္စဥ္  

မဟုတတ္ဲအ့တြက္ ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ထားလုိ႔  ရပါတယ္။ သဘာဝက်စြာပဲ မိသားစုဘဝဟာ 

ခ်စ္တတ္လာေအာင္ သင္ေပးတဲ ့ေနရာ  ျဖစ္ပါတယ္။ (အခ်စ္ကိ ုသင္ေပး တဲ ့အခ်စ္ေက်ာင္း  
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ျဖစ္ပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္မုိ႔သာ မိသားစုဘဝမွာ ဘယ္လုိ  စိတမ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ဘယ္လို  

မေက်နပ္စရာေတြ ရိွရိွ၊ ကုိယ့္  မိသားစုဆကီိပုဲ ျပန္လာခ်င္ၾကတာေပါ႔ ။ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္ကိ ု

သင္ေပးတဲ ့ေနရာမုိ႔လို႔ မိသားစုဆကီိ ုျပန္လာခ်င္တာခ်ည္းေတာ ့မဟုတပ္ါဘူး။ ဗာေလရီ  

ေျပာခဲသ့လုိ မိသားစု  ႏွလံးုသားဟာ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ေတြ ေလာကြတ္ေတြ  မရိွဘဲ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္လုိ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစုဆီကုိ 

ျပန္လာခ်င္ၾကတာ ပါပဲ။ 

ဒီလုိ ဟန္မေဆာ င္ ပန္မေဆာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနရ တာဟာ ထူးျခားတဲ ့

အခြင့္အေရးလား။ ဘယ္ေနရာမွာပဲ  ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယႀ္ကိဳက္တဲ့ ေနရာ ေရာက္ရင္ လြတ္လပ္ၿပီး  

ေပ်ာစ္ရာ ေကာင္းသြားတာပဲ မဟုတလ္ား။ ဒလီို  မဟုတဘ္းူ။ လူ႔ဘဝမွာ လူရယ္လို႔  ျဖစ္လာရင္ 

အခန္းက႑ တစ္ခမွုာေတာ့ ပါရတယ္။ သေဘာထား  တစ္ခကုိေုတာ ့ေရြးရတယ္။ စ႐ိုက္  

တစ္ခုေတာ့ ရိွလာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ လုပ္ရမယ့္ တာဝန္  ဝတၱရားေတြ ရိွတယ္။ လူမႈေရး  

ကိစၥေတြ ရိွတယ္။ ဘုန္းေတာႀ္ကီးေတြ၊ ပါေမာကၡေတြ၊ လုပင္န္းရွငေ္တြ  စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြမွာ ဆုိရင္ 

သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ လြတ္လပ္စြာ ေနရတယ္လို႔ေတာင္ သိပ္မရိွၾကဘူး။ 

စည္းလုံးညီၫြတ္တဲ ့မိသားစု  တစ္ခမွုာ မိသားစုဝင္ေတြ  အတြက္ လူမႈေရး  ကိစၥဟာ 

အတတ္ႏုငိဆ္ံးု နည္းေနတတ္တယ္။ ညေန  ထမင္းလည္း စားၿပီးေရာ၊ မိသားစု  ဝိုငး္ဖြဲ႔ ထိုငၾ္ကတယ္။ 

အေဖက ပက္လက္ကလုားထိုငမွ္ာ ထိုငၿ္ပီး သတင္းစာ ဖတ္ခ်င္  ဖတ္ေနမယ္။ ဒါမွမဟုတ ္

အိပ္ငိကုရ္င္လည္း ငိုကေ္နမယ္။ အေမလည္း အပ္ခ်ဳပ္ေနမယ္။ ဒါမွမဟုတ ္သမီးႀကီးနဲ႔ အိမမွ္ာ 

အေရးႀကီးတဲ ့ကိစၥ  သုံးေလးခု အေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိေနမယ္။ သားတစ္ေယာက္က ေလကေလး  

တခၽြန္ခၽြန္နဲ႔ စုံေထာက္ဝတၳဳ  တစ္ပဒုက္ိ ုဖတ္ေနမယ္။ အျခား  သားတစ္ေယာက္က ပ်က္ေနတဲ ့

မီးခလုတ္ တစ္ခကုိ ုျပင္ေနမယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ေရဒယီုိ  ကလိေနမယ္။ ဒလီို ျဖစ္ေနတာဟာ 

တိတဆ္တိ္ ၿငိမ္သက္မႈကုိ အေႏွာင့္အယွက္  ေပးေနတယ္။ ေရဒယီိကု အေဖ  သတင္းစာ 

ဖတ္ေနတာ၊ စာဖတ္ေနတာကုိ အေႏွာင့္အယွက္  ျဖစ္တယ္။ အေဖက သတင္းစာ  ကုိင္ၿပီး 

ၿငိမခ္်က္သားေကာင္းေနေတာ ့အေမက  ၿငီးေငြ႔တယ္။ အေမနဲ႔  သမီးႀကီးတုိ႔ စကားေတြေၾကာင့္ 

သားေတြက နားၿငီးတယ္။ 

ဒီအခါမွာ သူတုိ႔ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ထိနဝွ္ကမ္ထားဘဲ ဖြင့္ေျပာၾကတယ္။ မိသားစု  အတြင္းမွာ 

အယဥ္အေက်း၊ အသိမအ္ေမြ႔  ေျပာေနစရာ မလုိပဲကုိး။ စိတ္ထဲ  ရိွတာကုိ ဖြင့္ေျပာၾကတာေပါ႔ ။ 

မိသားစုေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္က  တစ္ေယာက္ကိ ုအ႐ူးထတယ္၊ ေၾကာင္တယ္၊ စိတပ္်က္စရာ  

ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ေတာ့  ထင္ၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သည္းေတာ့  ခံၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ ့သူ ညည္းတာ၊ သူ ဇီဇာေၾကာင္တာကုိလည္း တျခား မိသားစုဝင္ေတြက သည္းခံၾကမွာပဲလုိ႔ 

သူ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာကုိး။ 

အဲဒီလို လူမ်ဳးိေတြဟာ မိသားစုဘဝမွာ ေ က်နပ္ေလာက္တဲ ့ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုမရၾကဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ အထက္  တစ္ေနရာမွာ ေျပာခဲတ့ဲအ့တိုငး္ သူတို႔ဟာ အဲဒီ  မိသားစုထဲမွာ သည္လုပိဲ ေန , 

ေနၾကတယ္။ သူတို႔ကိ ုလက္ခံထားရတယ္။ မိသားစုဘဝ အတြင္းမွာ နားေနမႈကိ ုရွာၾကရတယ္။ 

သူတို႔ဟာ တစ္ေယာက္  အေၾကာင္းကုိ တစ္ေယာက္  သိေနတဲ ့တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ေန, 

ေနက် ျဖစ္ေနတဲ ့အသိုငး္အဝိုငး္ထဲမွာ ေန , ေနၾကတယ္ ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္  ၾကတယ္။ 

လုိအပ္လာရင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒကုၡသကုၡ  ေတြကုိ ခြဲေဝ  ခံစားရမယ့္ အသိုကအ္ဝိုငး္ ထဲမွာ ေန , 

ေနရတယ္ ဆုိတာ နားလည္ၾကတယ္။ ခု ကၽြန္ေတာ္  ေျပာျပတဲ ့ဇာတ္ခုံေပၚက အဖြဲ႔သားတစ္ေယာက္ 

႐ုတတ္ရက္ နာမက်န္း ျဖစ္ရင္၊ ေခါင္းကုိကရ္င္ အျခား  အဖြဲ႔ဝင္ေတြက စိုးရိမ္တႀကီး  ျဖစ္ၾကရတယ္။ 
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အစ္မ သုိ႔မဟုတ္ ညီမလုပ္သူက အိပ္ရာ  ျပင္ေပးတယ္။ အေမက ေနထိုငမ္ေကာင္း  ျဖစ္သူကုိ 

ဂ႐ုစုိက္တယ္။ ေမာင္  တစ္ေယာက္၊ အစ္ကို  တစ္ေယာက္ ေဆးသြားဝယ္တယ္။ နာဖ်ားမက်န္း  

ျဖစ္တဲသ့၊ူ ၿခိမ္းေျခာက္ခရံတဲ့  သူဟာ တစ္ေယာက္တည္း  မဟုတ။္ တစ္ေကာင္ႂကြက္  မဟုတဘ္းူ။ 

အဲ… မိသားစုရယ္လုိ႔ မရိွေတာရ့င္ အဲဒလီဟူာ ေလာကအလယ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း  ျဖစ္ၿပီး 

အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ခုိက္ခိုက္တုန္  ေနေပေရာပ့ဲ။ အေၾကာင္း  အမ်ဳးိမ်ဳးိေၾကာင့္ မိသားစုကေလးရဲ႕  

ကူညီ ေစာင္မမႈကိ ုမရတဲအ့တြက္ လူေတြဟာ ကုိယ္အ့ခ်င္းခ်င္း  သဟာယ ျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားနဲ႔  

အတူ ေတြးတတ္ စဥ္းစားတတ္ေအာင္ ပုိၿပီး လိုလာတတ္တယ္။ 

ေသြးစည္း ခ်စ္ၾကည္မႈကိ ုမိဘနဲ႔  သားသမီးတုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ ့မိသားစုဘဝရဲ႕  အျပင္ဘက္ 

အဝန္းအဝိုငး္အထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုငတ္ယ္။ ေရာမ  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဆုိရင္ တကယ့္  ေဆြမ်ဳးိရင္းခ်ာေတြ 

ၾကားထဲမွာသာ ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္မႈ  ရိွတာမဟုတ္ဘဲ လက္ထပ္လို႔ ေတာလ္ာတဲ ့ေဆြမ်ဳးိေ တြ၊ 

မီွခုသိေူတြ၊ က်န္သေူတြ  အထိ ေသြးစည္း  ခ်စ္ၾကည္ၾကတယ္။ ညီၫြတ္ၾကတယ္။ ေခတ္သစ္  

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာေတာ ့ေဆြမ်ဳးိ ရယ္၊ ေသြးသားရယ္လုိ႔ သိပ္  အမွတမ္ထားၾကေတာ့ သည့္တိုင္ 

အေရးႀကီးေတာ ့ေသြးနီးရာ  ဆုိသလုိ အေၾကာင္းကိစၥ  ေပၚလာရင္ ေသြးက စကားေျပာတာမ်ဳးိ  

ေတြကေတာ ့ရိွၿမဲ ရိွေနၾကေသးတယ္။ ဘယ္  ျပင္သစ္ မိသားစုကိပုဲ ၾကည့္ၾကည့္ ခပ္ေဝးေဝးမွာ  ရိွတဲ့ 

ဝမ္းကြဲေတြ၊ အေဒၚေတြဟာ ကုိယ့္  မိသားစု၊ ကုိယ့္  ေဆြမ်ဳးိကုိ ဦးစားေပးတာမ်ဳးိေ တြ 

ရိွေနေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုငင္ေံရးဘက္  ဆိုင္ရာနဲ႔ တကၠသုိလ္  ပညာေရးဘက္ ဆိုင္ရာတုိ႔ကုိ 

ၾကည့္လုကိရ္င္ တတိယ၊ စတုတၳ  မ်ဳိးဆက္ေလာက္ အထိ ကုိယ့္  မိသားစု၊ ကုိယ့္  

ေဆြမ်ဳးိသားခ်င္းထဲက လူေတြ အလုပအ္ကိုငရ္ေအာင္၊ ဂုဏထ္းူ  ဘြဲ႔ထးူ ရေအာင္ ေစာင္မ  

ၾကည့္႐ႈေပးတာမ်ဳးိေတြ ရိွေနေသးတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ အဖြားႀကီးေတြ ရိွေသးတယ္။ ကုိယ့္  မိသားစု၊ ကုိယ့္  ေဆြမ်ိဳ းကိစၥက လြဲလုိ႔ တျခား  

ဘာကုိမ ွစိတဝ္င္စားျခင္း  မရိွတဲ ့အဖြားႀကီးေတြ၊ ဘယ္ေလာက္  မ်ားလဲဆုိရင္ မျမင္ဖူးတဲ ့ေဆြမ်ဳးိ  

အေပၚမွာေတာင္ သံေယာဇဥ္  ႀကီးေနလုိကေ္သးတယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ မိသားစုဟာ စုေပါင္းထားတဲ ့

သေဘာေဆာင္တဲ ့ကိုယက္်ိဳ းဝါဒ ျဖစ္လာတယ္။ အတၱအက်ဳးိ ျဖစ္လာတယ္။ သည္ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးဟာ 

အခ်စ္ မဟုတဘ္းူ။ ေမတၱာ  မဟုတဘ္းူ။ ျပင္ပ  ကမာၻေလာကႀကီးရဲ႕ ရန္ကိ ုကာကြယ္တားဆီးတဲ ့

ကာကြယ္ေရး မဟာမိတအ္ဖြဲ႔  တစ္မ်ဳးိသာ ျဖစ္တယ္။ သဘာဝက်စြာပဲ မိသားစု အတၱက်ဳးိကုိ သိပ္ၿပီး 

ၾကည့္လာရင္ လူမႈေရး  အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုငတ္ယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ ေစာေစာပိုငး္  

အဆင့္ေတြတုန္းကေတာ ့လူမႈဘဝဟာ ပထမအားျဖင့္ မိခင္စတိအ္ေပၚမွာ အေျခခံရၿပီး  

ေနာက္ပိုငး္မွာ ဖခင္စိတအ္ေပၚမွာ အေျခခံရတယ္ ဆုိတာေတာ ့ဟုတပ္ါတယ္။ 

 

* * * * 

 

မိသားစုဘဝမွာ ေလးနက္ ႀကီးက်ယ္တဲ ့အႏၲရာယ္ေတြ  ရိွတယ္ဆိတုာ တျခား  မၾကည့္ပါနဲ႔။ 

အရြယ္ေရာက္စ သားသမီး  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားရဲ႕ စိတထ္ဲမွာ  ေပၚလာတဲ ့ပုန္ကန္  ဖီဆန္ခ်င္တဲ ့

ဆႏၵေတြ၊ သေဘာေတြကုိပဲ ၾကည့္ပါ။ မိသားစုဘဝဆုိတာ အားလံုး  အခ်စ္ခ်ည္းပဲ ရိွတဲ့ ေနရာ 

မဟုတဘ္းူ။ အမုန္းေတြလည္း ရိွႏုငိတ္ယ္ ။ အမုနး္မွ အျပင္လကူိ ုမုနး္တာမ်ဳးိေ တာင္ မဟုတပ္ဲ 

သည့္ထက္ ပိုျပင္းထန္တဲ ့အမုန္းမ်ဳးိေ တြ ျဖစ္တတ္ရေသးတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ 

စိတသ္ေဘာထားခ်င္းက သိပ္  က႑ေကာစ ျဖစ္ေနၿပီး ဒါေတြကုိ ေျဖရွငး္ရာမွာလည္း ယဥ္ေက်း  
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သိမ္ေမြ႔စြာ ေျဖရွငး္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားျခင္း မျပဳတဲ့  အခါက်ေတာ ့မိ သားစုထဲက အမုန္းဟာ အျပင္က  

အမုနး္ထက္ေတာင္ ျပင္းထန္ ေနတတ္ေသးတယ္။ 

ကုိယ္စိတ္ ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ အနားယူေနတဲ ့မိသားစု  တစ္ခရုဲ႕ ညေနခင္းတစ္ခု  

အေၾကာင္းကုိ ေရွ႕မွာ  ေျပာခဲၿ့ပီးၿပီ။ မိသားစုဝင္တုိ င္းကလည္း ၾကည္ႏူးလုိ႔။ ခ်မ္းေျမ႕ လုိ႔။ 

ဘယ္ေလာက္မ်ား ေပ်ာစ္ရာေကာင္းတဲ ့ညေန ခင္းပါလဲ။ ဒါေပမယ့္ သည္လို  လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

ေနရတာဟာ ဘယ္ကို  ေရာက္သြားေစသလဲ။ အကန္႔အသတ္  မရိွေသာ လြတ္လပ္မႈတိုင္းဟာ 

ဘဝကုိ အခက္အခဲ  ေတြ႔ေစတဲ ့႐ႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစသလုိ အဲဒလီု ိအကန္႔အသတ္မရိွ 

လြတ္လပ္ ေပ်ာရ္ႊငေ္နၾကတာဟာလည္း ေနာက္ဆံးုမွာ ႐ႈပေ္ထြးမႈေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစတယ္ ။ 

တစ္ေယာက္ မႀကိဳက္တာကုိ တစ္ေယာက္က မေျပာဖုိ႔၊ တစ္ေယာက္ မခံခ်င္တာကုိ တစ္ေယာက္က 

မေျပာဖုိ႔၊ နာသာခံခက္ ျဖစ္ေစတဲ့  စကားေတြကုိ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မေျပာၾကဖုိ႔ စိတထ္ဲက 

တိတတ္ဆိတ္ သေဘာတူထားတဲ ့မိသားစု  အေၾကာင္းကုိ (စာေရးဆရာ) အာလိနး္က ေရးခဲ့  

ဖူးတယ္။ 

‘တစ္ေယာက္မွာ ပန္း နံ႔ေတြေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္  ျဖစ္ရသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္မာွ 

ဆူညံေသာ စကားေျပာသံေတြေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရသည္။ တစ္ေယာက္က မနက္ခင္းတြင္ 

တိတတ္တိဆ္တိဆ္တိ ္ေနခ်င္သည္။ တစ္ေယာက္က ညေနခင္းတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး  

ေနခ်င္သည္။ တစ္ေယာက္က ဘုရားစကားေတြ၊ တရားစကားေတြ ေျပာသည္ကိ ုနားၿ ငီးသည္။ 

ေနာက္တစ္ေယာက္က ႏိုငငံ္ေရးစကားေတြ ေျပာသည္ကိ ုနားၾကားျပင္းကတ္သည္။ တစ္ေယာက္  

မႀကိဳက္တာကုိ တစ္ေယာက္က မလုပ္ဖုိ႔ အျပန္အလွန္ သေဘာတူ  ထားၾကသည္။ အျပန္အလွန ္

အသိအမွတျ္ပဳ ထားၾကသည္။ 

သုိ႔ျဖင့္ တစ္ေယာက္အလုိ၊ တစ္ေယာက္အႀကိဳက္ကုိခ်ည္း လိုက္ေနရေသာအခါ  အားလုံး 

အေနက်ပ္လာေတာသ့ည္။ ပန္းနံ႔ေတြ တစ္ေန႔လံးု ႐ွဴေနရေတာ ့ေခါင္းကုိ ကိုကေ္နတာပဲဟု 

တစ္ေယာက္က ေျပာသည္။ မေန႔ညက ဆယ့္တစ္နာရီေလာက္မာွ တံခါးကုိ တဂ်မ္ိးဂ်မိး္  

ပိတ္ေနေတာ့ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ အိပ္လုိ႔ရမွာလဲ  ဟု တစ္ေယာက္က  ေျပာသည္။ ထမင္းဝိုငး္သုိ႔ 

ေရာက္သည့္ အခါတြင္ သူတို႔သည္ လႊတေ္တာ္  အစည္းအေဝး ထိုင္သလုိ ထိုင္ၾကသည္။ 

တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြင့္ေျပာၾကသည္။ တစ္ေယာက္၏ 

႐ႈပ္ေထြးေသာ စာရင္းဇယားေတြကုိ သိၿပီးသား  ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကုိမ ူ

နည္းနည္းမွ် အေရးထားျခင္း မရိွၾကေတာ့ ၿပီ။’ လုိ႔ ေရးခဲ့တယ္။ 

အဲဒီလုိ မိသားစုမ်ဳိး မွာ လမ္းေလွ်ာ က္ရင္ အေႏွးဆုံးလူကုိ စံျပဳၿပီး သူတုိ႔  တြဲေခၚရသလုိ 

မိသားစုထဲမွာ အည့ံဖ်င္းဆုံး  သူကိ၊ု အားအနည္းဆုံး သူကုိ စံျပဳၿပီး အိမ္မႈကိစၥေတြကုိ ဇယား  

ခ်ၾကရတယ္။ ဒေီတာ ့အျခား  မိသားစုဝင္ေတြက တစ္ေယာက္ကို  ငဲၿ့ပီး အနစ္နာ  ခံရမွာလားလုိ႔ 

ေမးစရာ ရိွတယ္။ ဟုတတ္ယ္။ အနစ္နာ  ခံရမွာပဲ။ အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကေတာ့ သူ႔ကုိ  ငဲၿ့ပီး 

သူ လိုက္ႏိုင္ေအာင္၊ သူ  လက္လမွး္မီေအာင္ ေစာင့္ၿပီး  ေခၚရလိမ့္မယ္။ အိမက္ ထမင္းဝိုငး္ကုိ ပညာ  

အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ ့ဧည့္သည္တစ္ေယာက္  ေရာက္လာတိုငး္ မိသားစုရဲ႕  အသိဉာဏ္ 

အဆင့္အတန္း တိုးလာတာကုိ ၾကည့္ရင္ သည္အခ်က္  မွန္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပေနတယ္။ 

ခါတိုငး္ဆုိ မိသားစုခ် င္း၊ အိမ္သားခ်င္းမုိ႔ တစ္ေယာက္ , တစ္ေယာက္ စကားမေျပာၾကဘဲ ထမင္းစား 

ေနၾကတာမ်ဳးိ ရိွခ်င္ ရိွမယ္။ ဒါမွ  မဟုတရ္င္လည္း ဘာမွ  အေရးမႀကီးတဲ ့အေသး အဖြဲေတြကုိ 

ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကတာမ်ဳးိေတြ ရိွခ်င္  ရိွမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဉာဏ္ထက္ျမက္တဲ့ ဧည့္သည္  

တစ္ေယာက္၊ ပညာ  အဆင့္အတန္းရိွတဲ ့ဧည့္သည္  တစ္ေယာက္ ထမင္းဝိုငး္ကုိ  ေရာက္တာနဲ႔ 

အိမ္သအိူမသ္ားေတြဟာ သာမန္  ေျပာေနက် အေသးအဖြဲေတြကုိ မေျပာၾကေတာဘ့ဲ ထူးျခားတဲ ့
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ပညာ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ စကားေတြကုိ ေျပာလာတတ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ ့အိမသ္ားခ်င္း ေျပာေလ့မ ရိွတဲ့ စကားမ်ဳးိကုိ ဧည့္သည္နဲ႔  ေျပာဖုိ႔ အားလုံးက 

ႀကိဳးစားလာၾကလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိသားစု  တစ္ခဟုာ ဥခြကံေလးထဲမွာ ပိတၿ္ပီး  ေနရင္ မေကာင္းဘူး။ 

ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ႀကီးက ေရစီးေၾကာင္းမ်ားဟာ ပင္လယ္ေကြ႔ထဲကုိ စီးဝင္လာၾကသလုိ 

အိမ္ထဲကုိလည္း အိမ္ျပင္က လတ္ဆတ္တဲ့  ေရစီးေၾကာင္းေတြ စီးဝင္ခြင့္  ေပးသင့္တယ္။ အဲဒီ  

အျပင္လကူိ ုအိမ္သအိူမ္သားေတြ ျမင္ဖုိ႔  မလုိပါဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ ေရာက္လာဖုိ႔  မလုိပါဘူး။ အဲဒီ  

အျပင္လဟူာ ဂီတ  အႏုပညာရွငႀ္ကီး တစ္ေယာက္ရင္လည္း ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ 

ကဗ်ာစာဆုိႀကီး တစ္ေယာက္ရင္လည္း ျဖစ္သင့္တယ္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေန ႔စဥ္ ဖတ္တဲအ့တြက္ 

ပ႐ုိတက္စတင့္ ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ စိတဓ္ာတ္ဟာ ေျပာင္းသြားၾကတယ္။ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာ 

ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ အဲဒီ  မဟာက်မ္းႀကီးကုိ ေန႔စဥ္  ဖတ္ျခင္းျဖင့္ အေရးအသားေတြ 

ေျပာင္းသြားၾကတယ္။ သည္ေန႔  အဂၤလန္ျပည္မာွ စာအေရးအသား  ေကာင္းတဲ ့အမ်ဳးိ သမီးရယ္ 

လုိ႔မ်ား ရိွခဲရ့င္ ဒီလုိ ရိွတာဟာ တျခားေၾကာင့္  မဟုတဘ္းူ။ မိသားစု အတင္းအဖ်င္းေတြကုိ ဝိုငး္ဖြဲ႔  

ေျပာဆုိျခင္း မျပဳဘဲ ဘာသာေရး က်မ္းစာေတြကုိ ဖတ္ခဲ့လုိ႔ပဲ။ ၁၇ ရာစုႏွစက္ ျပင္သစ္ စာေရးဆရာမ 

အေက်ာအ္ေမာေ္တြ ျဖစ္ခဲၾ့ကတဲ ့မဒမ္  ေဆဗစ္ေနနဲ႔ မဒမ္  ဒလီာေဖးယက္တို႔ လက္တင္  

က်မ္းစာေတြကုိ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ၾကလုိ႔ ဒီလုိ အေရးအသား ေကာင္းလာခဲၾ့ကျခင္း ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ 

မိသားစုမ်ားဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ စကားေျပာရင္ ဝါက်ကုိ ဆုံးေအာင္  မေျပာၾကဘူး။ 

စကား တစ္လုံးေလာက္ ေျပာလိုက္႐ုံနဲ႔ တစ္ေယာက္ရဲ႕  အထာကုိ သိေနၾကတယ္။ ဒါဟာ 

သိပ္ေကာင္းတဲ ့လကၡဏာ  မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိ  မျဖစ္ေစခ်င္ရင္ မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ ဉာဏ္ပညာ  

အဆင့္အတန္းကုိ တိုးျမႇင့္ရမယ္။ လူ႔ေလာကႀကီးက ထုတလ္ပ္ုေပးခဲတ့ဲ ့အေကာင္းဆုံးေသာ 

အရာမ်ားကုိ တိုးျမႇင့္ရမယ္။ လူ႔ေလာကႀကီးက ထုတလ္ပ္ုေပးခဲတ့ဲ ့အေကာင္းဆုံးေသာ အရာမ်ားကုိ 

သိေအာင္၊ နားလည္ေအာင္၊ ကၽြမ္းဝင္ေအာင္  လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုရဲ႕  ဉာဏ္ပညာကုိ ျမႇင့္တင္  

ေပးရမယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ မိသားစုထဲက အသိဉာဏ္အားျဖင့္ ေနာက္က်သူကိ ုတြဲေခၚရမယ္။ 

ဘာသာတရားကုိ ႐ိုးသားစြာ ယုံၾကည္  ကုိးကြယ္ျခင္း၊ အႏုပညာ  (အထူးသျဖင့္ ဂီတ ) ကုိ ခ်စ္ခင္  

ႏွစ္သက္ျခင္း၊ အလုပတ္စ္ခုကိ ုအတူ  ခြဲေဝလုပ္ကုငိျ္ခင္း၊ ႏိုငငံ္ေရး  ယုံၾကည္ခ်က္ တစ္ခုကုိ အတူ 

သက္ဝင္ယံၾုကည္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိသားစုကိ ုသည့္ထက္သည္ အဆင့္  

တိုးျမႇင္ေ့အာင္ လုပေ္ပးရမယ္။ 

မိသားစုဘဝမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ ့ေနာက္  အႏၲရာယ္တစ္ခု ရိွေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ ့

မိသားစုထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ကိ ုသူ႔ကိေုတာ ့ေျပာမေနနဲ႔  ဆုိတဲ ့သေဘာမ်ဳးိ နဲ႔ 

ေခြးဝင္စားသဖြယ္ အေလးမထားတတ္တဲ ့ကိစၥပဲ။ ဒါက အဲဒီ  မိသားစုဝင္ကုိ ရန္လိုတာမ်ိဳး၊ 

မနာလိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘးူ။ မိသားစုေတြက သူ႔ကိ ုတစ္မ်ဳးိ  ျမင္တတ္ၾကတာမ်ဳးိကုိ ေျပာတာ။ 

ဘရြန္တီ ညီအစ္မေတြရဲ႕ အတၳဳပၸတၱကိိ ုဖတ္ၾကည့္ပါလား။ သူတို႔  အေဖရဲ႕ အျမင္မွာေတာ ့

ညီအစ္မတစ္ေတြကုိ စာေရးဆရာေတြရယ္လို႔ မျ မင္ဘးူ။ သူ႔အေဖ မစၥတာ  ဘရြန္တီ အဖုိ႔ သူတုိ႔  

ဝတၳဳေတြ၊ သူတို႔  အႏုပညာေတြဟာ ကစားစရာလုိ႔ပဲ  ထင္ေနၾကတယ္။ သူတို႔  ဝတၳဳေတြ၊ သူတုိ႔  

အႏုပညာေတြဟာ ဘာမွ  အေရးႀကီးတယ္လို႔ မထင္ဘးူ။ ေတာစ္တိြဳင္းရဲ႕  ဇနီးက်ေတာလ့ည္း 

တစ္မ်ဳိး။ ေတာစ္တိြဳင္းရဲ႕  ဇနီးဟာ သူ႔  ေယာက္်ားကုိ ပါရမီရွင္  တစ္ဥးီလုိ အသိအမွတ္  ျပဳတယ္။ 

ကေလးေတြကလည္း သူ႔ကိ ုႏွစ္သက္ၾကတယ္။ နားလည္ဖုိ႔  ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိပုဲ 

နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား  ႀကိဳးစား၊ မိန္းမနဲ႔  ကေလးေတြရဲ႕ အျမင္မာွေတာ ့ေတာစ္တိြဳင္းဟာ 

လူထးူလူဆန္းႀကီး တစ္ေယာက္လို႔ ျမင္ေနၾကတယ္။ အိမမွ္ာ အိမေ္စေတြ  ထားဖုိ႔ မလုိဘူး၊ ဧည့္သည္ 
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ဆယ့္ငါးေယာက္ေလာက္ကိ ုေကၽြးဖုိ႔  ညစာကုိ ကုိယ္တိုင္  ခ်က္ရမယ္လုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ 

လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ပဲ ျမင္ေနၾကတယ္။ 

မိသားစု အသုိကအ္ဝန္းမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ္  ေနခ်င္သလုိ ေနလုိ႔ရတယ္ ၊ ကုိယ့္ 

စိတ္တိုင္းက် ေနလုိ႔ရတယ္လုိ႔ တစ္ေနရာမွာ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဟုတ္တယ္။ ရ င္းခ်ာတဲ ့မိသားစု  

အသိုငး္အဝိုငး္မွာ တျခား  လူစိမ္းလုိ ေနလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ကုိယ္  ေနတတ္သလုိ ေနသင့္တယ္။ 

ဟန္ေဆာင္ ပန္ေဆာင္ေတြနဲ႔ ေနလုိ႔ မျဖစ္ဘးူ။ မိသားစုထဲမွာ သူေတာစ္င္အတြက္ ေနရာ  မရိွဘးူ။ 

သူရဲေကာင္းအတြက္ ေနရာ  မရိွဘးူ။ မိသားစုဝင္ဟာ မိသားစုဝင္လိပုဲ ေနရမယ္။ ဒလီို  

ေျပာတဲအ့တြက္ ထူးခၽြန္  ႀကီးျမတ္တဲ ့ပါရမီရငွ္  တစ္ေယာက္ဟာ မိသားစုထဲမွာ သာမန္လလူို  

ေနရမယ္၊ ဒါမွမဟုတ ္အဲဒီ  ပါရမီရွင္ကုိ အဆင့္ႏိွမ့္ၿပီး ဆက္ဆံရမယ္လုိ႔ ေျပာတာ  မဟုတဘ္းူ။ 

ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိ ုျမင္တာဟာ တျခားသူေတြ  ျမင္တာနဲ႔ေတာ့ မတူႏိုင္ဘူး။ သူ႔ရဲ႕  ထူးခၽြန္မႈကုိ 

နည္းနည္းပါးပါး ေလွ်ာ့တြက္တာမ်ဳိးေတာ့ ရိွႏိုင္တယ္။ မိသားစုထဲမွာ သည္လို ထူးခၽြန္တဲ့သူ  ရိွပါလား 

ဆုိတဲ ့ဝမ္းသာ  ၾကည္ႏးူမႈမ်ဳးိေတာ့ ရိွႏိုင္တယ္။ ဂ်ဴန္း  ဆုိတဲ ့လူဟာ ႀကီးက်ယ္  ထင္ရာွးတဲ ့

တရားေဟာဆရာႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရင္ က်န္တဲ ့မိသားစုေတြက ဝမ္းသာတယ္။ ဒလီို  

ဝမ္းသာတာဟာ သူ႔  တရားေတြကုိ နာၿပီး သေဘာက်လုိ႔  မဟုတဘ္းူ။ သူ႔  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ 

တန္ဖုိးထားလုိ႔ မဟုတဘ္းူ။ သူတို႔  မိသားစုထဲက လူ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္  ျဖစ္လို႔ ဝမ္းသာတာမ်ဳးိ  

ျဖစ္တယ္။ 

သက္ရြယ္ အိုမင္းေနတဲ ့အေဒၚဟာ ပထဝီဝင္ ပါရဂူတစ္ဥးီ  ျဖစ္တဲ့ သူ႔တူရဲ႕  စကားေတြကုိ 

နားေထာင္ၿပီး သေဘာက်ေနတယ္။ ဒလီိ ုသေဘာက်ေနတာဟာ ပထဝီဝင္ကိ ုစိတဝ္င္စားလုိ႔  

မဟုတ္ဘူး။ သူ႔တကူိ ုခ်စ္လုိ႔ သေဘာက်ေနတာ ျဖစ္တယ္။ 

 

* * * * 

 

စိတဓ္ာတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အေရးႀကီးပုံကိ ုျငင္းပယ္ျခင္း၊ အဆင့္နမိ္သ့နူဲ႔  တန္းညႇျိခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ မိသားစုဘဝကုိ ဆန္႔က်င္  ဖီဆန္ခဲတ့ဲ ့သာဓကေတြကေတာ ့အမ်ား ႀကီးပါပဲ။ ႀကီးက်ယ္  

ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕  ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ ထေျမာက္ေစဖုိ႔ အတြက္ မိမိတုိ႔  

မိသားစုမ်ားရဲ႕ ေႏြးေထြး လိႈက္လွဲမႈ၊ အလုိလိုက္  အႀကိဳက္ေဆာင္မႈ တုိ႔ကုိ ေက်ာခိုင္းရမယ္၊ မိသားစု  

အသိုက္အၿမံဳက ေရွာင္ခြာ  ထြက္ေျပးရမယ္လို႔ ယူဆၿပီး အဲဒီလို  ထြက္ေျပး ေရွာင္ခြာသြားၾကတဲ ့

သာဓကေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒလီုိ  ကာလမ်ဳိး တစ္ခုမွာ ေတာ္လ္စတိြဳင္းဟာ မိသားစုကုိ 

စြန္႔ပစ္ၿပီး အရညဝါသီ  တစ္ဥးီရဲ႕ ဘဝမ်ဳးိကုိ ေရာက္သြားခဲဖူ့းတယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ ‘သင့္ 

အမိႏငွ့ ္အဖကုိ စြန္႔ေလ ’ ဆုိတဲ ့သမၼာက်မ္းစာက စကားကုိ မၾကာခဏ  ၾကားေယာင္မိတတ္တယ္။ 

ဂုိဂင္ဟာ ပန္းခ်ီ  ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ တဟီဟကီၽြန္းမွာ သြားေရာက္ေနထိုငဖုိ္႔ သူ႔  မိသားစုကုိ 

စြန္႔လႊတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးဟာ ဘဝမွာ အထက္က ေျပာခဲတ့ဲ ့‘အမိႏငွ့္ အဖကုိ စြန္႔ေလ’ 

ဆုိတဲ ့သာဝကတုိ႔ရဲ႕  စကားကုိ အနည္းဆုံး  တစ္ခါေလာက္ေတာ ့ၾကားေယာင္မိၾကတာ  အမွနပ္ဲ။ 

ေလလြင့္ေနတဲ ့သားဆိုးသားမိုက္  တစ္ဥးီ၊ သမၼာက်မ္းစာထဲက ‘သားဆိုး သားမိုက္’ လုိ 

မိသားစုအက်ဳးိကုိ မၾကည့္ဘဲ အိမ္က  ေဝးရာမွာ ကုိယ ္ထင္ရာ ကုိယ ္လုပ္ေနခ်င္တဲ ့အခ်နိ္  

တစ္ခ်နိေ္တာ့ ရိွတတ္ဖူးတယ္။ 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 58       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

မိသားစု အသိုက္အဝန္းက ဒီလုိ ႐ုန္းထြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အက်ိဳ းေက်းဇူး ရိွတယ္လို႔ တခ်ဳိ႕က 

ထင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာက္ေတာ ့ဒလီို  မထင္ဘးူ။ မိသားစုက ထြက္ေျပးတယ္ဆိတုာ 

အေႏွာင္အဖြဲ႔က ထြက္ေျပးတာ  ျဖစ္တယ္။ ပထမမွာ ပကတိစိတ္  အရ ျဖစ္လာၿပီး ေနာင္မာွ အလုိလို  

ျဖစ္လာတဲ ့အေႏွာင္အဖြဲ႔က ထြက္ေျပးတာ  ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိသားစု အေႏွာင္အဖြဲ႔က 

ထြက္ေျပးေပမယ့္ သူ  လြတ္ေျမာက္သြားသလား။ မလြတ္ေျမာက္ပါဘူး။ သဘာဝမက်တဲ ့တျခား  

အေႏွာင္အဖြဲ႔ထဲကုိ ျပန္ၿပီး က်ေရာက္သြားတာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆိုေတာ ့သူဟာ သူတစ္ဦးတည္း 

အထီးတည္း ေနလုိ႔မွ မရဘဲကုိး။ သူဟာ စိတ္ပုတီးနဲ႔ ရိပ္ႀကီးကုိ ခုိခ်င္  ခိုႏိုင္တယ္။ စာေပက်မ္းဂန္နဲ႔ 

ေပ်ာေ္မြ႔ခ်င္ရင္လည္း ေပ်ာေ္မြ႔ႏုငိတ္ယ္။ ဒႆနဆရာ ‘နစ္ေရွး’ လုိ ႐ူးသြပ္တဲ ့ဘဝမွာ ေပ်ာမ္ယ္  

ဆိုရင္လည္း ေပ်ာ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ (ေရာမဘုရင္) မားကတ္စ္ဩရဲလီယတ္စ္ ေျပာသလုိ 

ေလာကႀကီးကုိ စြန္႔ခြာ႐ုံနဲ႔ေတာ ့အသိဉာဏ္တရားကုိ မရႏိုငေ္ပဘူး။ မိသားစုဘဝက 

ထြက္ေျပးရတယ္ဆုိတာ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ  အက်ဳိး မရိွဘးူ။ မိသားစု  တစ္ခုကုိ 

တည္ေဆာက္ဖုိ႔၊ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔  ကိစၥကေတာ ့ပုိ  ခက္ခဲၿပီး ပုိ  ျမင့္ျမတ္တဲ ့အရာ  ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဘယ္လူငယ္ရဲ႕ ဘဝမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိသားစု ဘဝဟာ အက်ဳးိေ က်းဇူး မေပးဘူး၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ 

အတုပ္အေႏွာင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆတတ္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္  ရိွတတ္တယ္။ ဒအီခ်ိ န္ ဒီအရြယ္ဟာ 

စေကာစက အရြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒအီေၾကာင္းကုိ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာႏိုငဖ္ို႔အတြက္ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔ဟာ မိသားစု  တစ္စု အတြင္းက မ်ဳးိ ဆက္ တစ္ခနုဲ႔ တစ္ခုတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆေံရး  

အေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကရလိမ့္မယ္။ 

မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းနဲ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔ရဲ ႕ ဆက္ဆေံရးအေၾကာင္းကုိ ေျပာရာမွာ ဒီ  

ဆက္ဆံေရးဟာ ဘယ္လို  အစျပဳ ေပၚေပါက္လာသလဲ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္  ေျပာခဲၿ့ပီးၿပီ။ 

အလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္ၿပီး အကန္႔အသတ္  မရိွတဲ ့မိခင္ရဲ႕  ေမတၱာအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္  

ေျပာခဲၿ့ပီးၿပီ။ ကေလးရဲ႕  ျမတ္ႏိုး တြယ္တာမႈနဲ႔ ယုံၾကည္  ကိုးစားမႈကိလုည္း ေျပာခဲ့ ၿပီးၿပီ။ ဒီလုိ  

ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိကေတာ ့ပုံမနွ္ ဆက္ဆေံရး ပါပဲ။ မိဘေတြ မၾကာခဏ က်ဴးလြန္ေလ့ ရိွၿပီး အႏၲရာယ္ 

မရိွဘူးလုိ႔ ထင္ရတဲ ့အမွား  တစ္ခုကေတာ ့ကေလးကုိ အလိုလုကိ္  ဖ်က္ဆးီတဲ့ ကိစၥပါ။ မိဘက 

အလုိလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ ့ကေလးဟာ သူ႔ကိယုသ္ ူအရာရာမွာ တန္ခုးိအာဏာ  ရိွတယ္လုိ႔ 

ထင္လာတယ္။ သူ  လုပ္ခ်င္တာကုိ လုပ္လုိ႔  ရႏိုင္တယ္လုိ႔ ထင္လာတယ္။ ဒအီခ်က္ဟာျဖင့္ 

အႏၲရာယ္ အႀကီးဆုံး ပါပဲ။ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စ႐ိုကဟ္ာ ေမြးၿပီးစ အေစာပိုငး္ လမ်ားမွာ စတင္ 

ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္  ေရာက္တယ္ဆိရုင္ပဲ ကေလးဟာ စည္းကမ္း နာခံ 

တတ္သလား၊ ဒါမွမဟုတ ္စည္းကမ္းကုိ  လုံးဝ နာခံျခင္း မရိွဘးူလား ဆုိတာကုိ ေတြ႔လာရတာပါပဲ။ 

‘တကယ္ေတာ ့ကေလးအေပၚမွာ ကုိယက္  ဘာမွ ျပဳျပင္လို႔ ရတာ မဟုတပ္ါဘူး။ သူ႔စ႐ိုကန္ဲ႔  သူ 

ျဖစ္လာၾကတာပါ။ ေျပာင္းေအာင္လပ္ုဖို႔  ဆုိတာ မလြယ္ပါဘူး ’ လုိ႔ မၾကာခဏ လူေတြ  ေျပာေလ့ 

ရိွၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း မၾကာခဏ ေျပာဖူးတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ကေလးကုိ ေစာစီးစြာ  ပညာေပးျခင္းျဖင့္ သူ႔ကို  

ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပလ္ို႔ ရႏိုငပ္ါတယ္။ ဒအီခ်က္ကိ ုကၽြန္ေတာတ္ို႔ မစဥ္းစားပဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ 

လူ႔ဘဝကုိ ေရာက္လာၿပီး မၾကာမီမွာပဲ ကေလးငယ္ကိ ုစည္းကမ္းနဲ႔  ေနတတ္ေအာင္ 

လုပ္ေပးရမယ္။ အကယ္၍ စည္းကမ္း ကုိ တုံ႔ျပန္  လုိက္နာျခင္း မျပဳရင္ သူ႔  ကံၾကမၼာဟာ အတိဒကုၡ  

အေပါင္းနဲ႔ ႀ ကံဳေတြ႔လမ့္ိမယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေျပာင္းလဲျခင္း  မရိွတဲ့ သူ႔  ကုိယ္ပိုင္ ဥပေဒသေတြ  

ရိွတယ္။ လူတိုင္း ရဲဒင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ေကာက္ကုိ ကိုင္ၿပီး ကိုယ့္လမ္းကုိ ကုိယထ္ြင္ သြားၾကရတယ္။  

ကိုယ့္လမ္းကုိ ကုိယ္ ထြင္ သြားရတာ ေတာေ္တာ္  ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ အလုပ္ ျဖစ္တယ္။ 

စိတရ္ည္ွမႈ၊ အေလွ်ာေ့ပးမႈ၊ ဇြဲရိွမႈ  စတာေတြ ရိွဖို႔  လုိတယ္။ အလုိလိကုခံ္ရတဲ ့ကေလးကေတာ ့
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ဆန္းၾကယ္တဲ ့စိတက္းူ  ေလာကႀကီးမွာ ေနတယ္။ သူ႔  အၿပံဳးတစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ရဲ႕  အလုိမက်တဲ ့

အမူအရာ တစ္ခုဟာ သူလိခု်င္တဲ ့ရလဒ္ ကုိ ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေသသည္အထိ ယုံသြားတယ္။ 

သူ႔ကုိ အလုိလို က္တဲ ့မိဘေတြက သူ႔ကိ ုကိုယမ္က်ဳးိ  မငဲဘ့ဲ ခ်စ္ၾကသလုိ  တျခားသူေတြကလည္း 

သူ႔ကုိ ကိုယ္က်ဳိး  မငဲဘ့ဲ ခ်စ္တာမ်ဳိးကုိ ခံခ်င္တယ္။ လူႀကီးေတြဟာ ကေလးေတြကုိ 

ဖ်က္ဆီးခဲၾ့ကတယ္ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ သိခဲ့  ျမင္ခဲၾ့က ၿပီးၿပီ။ အလြန္ျမင့္တဲ ့ေနရာကုိ 

ေရာက္ခဲသ့မူ်ားဟာ ကေလးဆန္တဲ့  အမူအရာေတြေၾကာင့္ အဲဒီ  အျမင့္က ေနရာေတြကုိ 

ဆုံး႐ံႈးခဲ့ရတာကုိ ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီ။ သူတုိ႔  လုိခ်င္တာကုိ မ်က္ႏွာညိဳျပ႐ုံနဲ႔  ရမယ္လို႔ ထင္တဲ့  

အသက္ေျခာက္ဆယ္ အဖြားႀကီးေတြကုိ ေတြ႔ခဲၾ့ကရၿပီ။ သည္လို  မျဖစ္ရေလေအာင္ အေကာင္းဆုံး  

နည္းကေတာ ့ေလာကမွာ  လိုကန္ာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ  ရိွတယ္ ဆုိတာကုိ စကားနဲ႔  ေျပာတဲ ့

ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ သူ နားမလည္မီ ေစာစီးစြာကတည္းက ကေလးကုိ သင္ျပေပးထားရမယ္။  

ဒီလိ ုသမာသမတ္က်က် မစဥ္းစားႏိုငတ္ဲ့  မိခင္မ်ားရဲ႕ အမွားေၾကာင့္ ကေလးေတြ 

ဘယ္ေလာက္ ဆိုးသြားႏိုင္တယ္၊ စိတၱဇ  ေဝဒနာသည္ ကေလးေတြ ဘယ္လို  ျဖစ္သြားႏိုငတ္ယ္ 

ဆုိတာကုိ စိတၱေဗဒ  ပညာရွင္ အက္ဒလားက ေျပာခဲၿ့ပီးၿပီ။ ညီအစ္ကိ ုေမာင္ႏမွ  ဆက္ဆေံရး 

ေတြဟာ မိသားစုထဲမွာ မိတေ္ဆြ  ေပါင္းသင္းဆက္ဆေံရးနဲ႔ နမူနာ  စံျပေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

မိသားစု အသိုက္အဝန္းတိုင္းမွာ သည္လို  မိတေ္ဆြသဖြယ္ ဆက္ဆေံရး  ရိွတယ္လို႔ ယူဆရင္ေတာ ့

မွားလိမ့္မယ္။ မိသားစု  တစ္စအုတြင္းမွာ ကေလးရဲ႕  အသက္ အပိုငး္အျခား ကြာျခားမႈဟာလည္း 

စ႐ိုက္ကုိ ဆုံးျဖတ္  ျပ႒ာန္းတဲ့ ေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့  အခန္းက ပါတယ္။ သားဦး (သမီးဦး) ဟာ 

အမ်ားအားျဖင့္ အလိုလုကိခ္ရံၿပီး အက်င့္  ပ်က္စီးေနတဲ ့ကေလး  ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ခုတုိ င္ 

အခ်စ္မျပယ္ ႏိုငၾ္ကေသးတဲ ့ငယ္ရြယ္သ ူဇနီးေမာင္ႏံွတို႔ အဖုိ႔ သားဦးရဲ႕ အၿပံဳးဟာ အလြန္ ထူးျခားၿပီး 

အလြန္ ႏွစ္လိစုရာ ေကာင္းတယ္။ မၾကာခင္ပဲ သူ (သားဦး) ဟာ မိသားစုရဲ႕ ဗဟုိခ်က္မ 

ျဖစ္လာေတာတ့ာ ပါပဲ။ ဒါကုိ ကေလးက မသိဘးူလုိ႔ မထင္နဲ႔၊ သိတယ္။ ဒလီုနိဲ႔ ဒီ  အေရးေပးခံရမႈ၊ 

ဒီလုိ အလုိလုိက္မႈ၊ ဒီလုိ  ဖူးဖူးမႈတခ္ရံတဲ ့အေနအထားဟာ သူ႔ရဲ႕  ပိုင္ခြင့္၊ သူ  ရသင့္ ရထုိက္တဲ့ 

အခြင့္အေရးလုိ႔ ထင္သြားေတာတ့ယ္။ မိသားစုထဲမွာ ေနာက္ထပ္ ကေလးတစ္ေယာက္  ရလာၿပီ 

ဆုိတာနဲ႔ သားဦးဟာ မိဘရဲ႕ အခ်စ္ကိ ုေနာက္ ေရာက္လာတဲ ့ၿပိဳင္ဘက္ကိ ုခြဲေဝ ေပးလိုကရ္တယ္။ 

ဒီလုိ ခံစားခ်က္မ်ဳးိဟာ ကေလးေတြရဲ႕  စိတထ္ဲမွာ နက္႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္သြားတတ္တယ္။ 

သားဦးဟာ သူ႔ကိ ုတန္ခုးိအာဏာ  ေနရာက ဖယ္ရာွးပစ္လုကိတ္ဲ ့ေနာက္  ေရာက္လာသူကိ ု

ေသသြားပါေစလုိ႔ေတာင္ ဆုေတာင္းခ်င္ ဆုေတာင္းမိ  လိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ ႕က်ေတာလ့ည္း ငုိျပတဲ့  နည္း၊ 

ပူဆာတဲ့ နည္းနဲ႔ လူႀကီးေတြရဲ ႕ အာ႐ုံစိကုမ္ႈကိ ုျပန္ရေအာင္  လုပ္ၾကတယ္။ အဲ … ခ်ဴခ်ာတဲ ့

ကေလးေတြ အဖုိ႔ေတာ ့ေနထိုငမ္ေကာင္း  ျဖစ္လိကုတ္ာဟာ (လူႀကီးမိဘ အေရးေပး ခံရဖုိ႔အတြက္) 

အလြန္ေကာင္းတဲ ့အခြင့္အေရးႀကီး ေပါ႔။ တခ်ဳိ ႕ မိန္းမေတြဟာ သူတုိ႔ကုိ  အမ်ားက အာ႐ုံစိကု္  

လာေအာင္ အမ်ား  အာ႐ုံစိုက္မႈရဲ႕ ဗဟုိခ်က္မ  ျဖစ္လာေအာင္ သူတို႔ကုိယ္ကုိ သူတုိ႔  သနားစရာ 

အပူ႐ုပ္ကေလးေတြနဲ႔ ဟန္လပ္ုတတ္ၾကတယ္ မဟု တ္လား။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ ပရိယာယ္မ်ဳိး ဟာ 

မိန္းမမွာသာ ရိွတယ္ မထင္ပါနဲ႔။ ကေလးတစ္ေယာက္လည္း ဒလီို  ပရိယာယ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္း  

ရိွတယ္။ တခ်ဳိ ႕ ကေလးမ်ားဟာ ညီေလး၊ ညီမေလးေတြလည္း  ရလာေရာ စိတ္ ပ်က္စရာ 

ေကာင္းလာတယ္။ မေမွ်ာလ္င့္တဲ ့မုိကမ္ဲမႈေတြ၊ မသိတတ္မႈေတြေၾကာင့္ လူႀကီးမိဘက 

စိတ္ဆိုးရတယ္။ ေဒါသ  ထြက္ရတယ္။ တစ္ခါတေလမွာေတာ ့အဲဒီ  မုိကမ္ဲမႈေတြ အတြက္ 

ကေလးဟာ သူကုယိတ္ုငိ္  ေနာင္တရၿပီး စိတမ္ေကာင္း  ျဖစ္ရတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒီလုိ  

လုပ္တာဟာ သူ႔ကိ ုအေရးေ ပးလာေအာင္၊ ဂ႐ုစိုက္လာေအာင္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ႀကိဳးပမ္းၾကည့္တဲ ့

အျပဳအမူ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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သားဦးရဲ႕ စိတၱေဗဒဆိုင္ရာ ပုံစံဟာ ႀကီးလာသည္အထိ သိလြယ္  ျမင္လြယ္ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ 

စိတေၱဗဒ ပညာရွင္ အက္ဒလားက ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ (ဒီအခ်က္ဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား  မွန္တယ္လုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။) ဥပမာအားျဖင့္ သားဦးဟာ အတိတက္ိသုာ စိတဝ္င္စားတာ၊ အယူသည္းတာ၊ 

စိတ္လက္ၾကည္သာမႈ မရိွတတ္တာ၊ သူ႔ဘဝမွာ အေပ်ာဆ္ံးုအခ်န္ိ  ျဖစ္တဲ ့ငယ္ရြယ္စဥ္က 

အေၾကာင္းေတြကုိေလာက္သာ ေျပာခ်င္တာ စတာမ်ဳးိဟာ သားဦး (အဦးဆုံး ကေလး) ရဲ႕ စိတဓ္ာတ္ 

အမ်ဳးိအစား ျဖစ္တယ္။ ကေလး  အငယ္ဟာ အနာဂတ္အတြက္  ေနသူ ျဖစ္တယ္။ ေႏွာင္းေမြး  

ကေလးဟာ ေလွာင္ေျပာင္  သေရာတ္တ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕  ႏိုငင္ေံရး အေတြးအေခၚမ်ား ဟာလည္း 

သားဦးရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြထက္ ပုိၿပီး  တိုးတက္တယ္။ သူက ေနာက္လူ  ျဖစ္တဲအ့တြက္ 

ယဥ္ေက်းမႈ အေဟာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အျမင္  ပုိၿပီး တိုးတက္တယ္။ ဆာ  ဝီလ်ံ ဟားကုတရ္ဲ႕ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အျမင္မ်ားကုိ သူ႔အစ္ကိကု ကန္႔ကြက္ခဲတ့ယ္။ သည္ေတာ ့သူက ‘ဒီမွာ 

အစ္ကို… ခင္ဗ်ားက ေျမယာေတြကုိ ပိုငၿ္ပီးၿပီ။ ဒေီတာ ့အေတြးအေခၚေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္  ပိုငပ္ါရေစ’ 

လုိ႔ ေျပာခဲတ့ယ္။ ဒသီေဘာ  အတိုငး္ပါပဲ။ ရွာတုိ  ဘ႐ိုငး္ယန္းရဲ႕ စိတဓ္ာ တ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ေလ့လာတဲ့  

အခါမွာ သူက အငယ္ လူ ျဖစ္ေလေတာ ့ဆယ့္ရစ္ွ  ရာစုႏွစက္ ေတာလ္န္ွေရး  အေတြးအေခၚေတြကုိ 

(အစ္ကုိက သေဘာမက်ဘဲ) သူက သေဘာက် ခဲတ့ယ္။ 

အေထြးဆုံး ကေလးဟာလည္း အလုိလိကုခံ္ရၿပီး ပ်က္စးီတဲက့ေလး  ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 

အထူးသျဖင့္ သူနဲ႔ အႀကီးေတြနဲ႔  သိပ္ၿပီး အသက္  အပုိငး္အျခား ကြာျခားလြန္းရ င္ သည္လို  ျဖစ္ေလ့ 

ရိွတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ ့ေပ်ာရ္ႊင္တဲ ့ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ့ သူ႔ေနာက္မွာ သူ႔ေဝစုကုိ လုယူမယ့္  ၿပိဳင္ဘက္ မရိွေတာ့လုိ႔ပဲ။ သူဟာ သူ႔ကုိ ခ်စ္ခင္  

ယုယၾကတဲ ့အစ္ကို  အစ္မေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္  ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္တဲလ့ူ  

ျဖစ္တတ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို ႔လဲ ဆုိေတာ့ သူဟာ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈ  အျပည့္ရိွလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ ့အစ္ကို  အစ္မေတြ ရိွတဲ့အတြက္ သူ႔ေရွ႕မွာ နမူနာ  စံျပေတြ ရိွၿပီး သူတုိ႔နဲ႔  

အမီလုိက္လုိ႔ ျဖစ္တယ္။ သူဟာ လိမၼာပါးနပ္ၿပီး ပရိယာယ္လည္း ႂကြယ္သူ  ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ ့သူက အငယ္ဆံးု၊ အားအနည္းဆုံး ျဖစ္ေတာ ့ေစ့စပ္ရတာ၊ အေလွ်ာေ့ပးရတာကုိလည္း 

နားလည္ သေဘာေပါက္လို႔ ျဖစ္တယ္။ 

မိဘေတြဟာ သူတို႔  အားလုံးကုိ ညီတညီူမွ် ခ်စ္တယ္ဆိတုာ၊ ကေလးေတြ  အားလုံးကုိ 

ညီတညူမီွ်  ခ်စ္တယ္  ဆုိတာ ကေလးေတြ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ သိပ္  အေရးႀကီးတယ္။ ၿပီးေတာ ့မိခင္နဲ႔ 

ဖခင္ၾကားမွာ သေဘာ  ကြဲလြဲမႈ၊ မလုိမန္ုးထား မႈ ရိွတယ္ ဆုိတာကုိ မသိဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးတယ္။ 

သည္လို ရိွတာမ်ဳိးကုိ သိသြားရင္ သူတို႔  စိတ္ထိခုိက္ၿပီး မိခင္နဲ႔  ဖခင္ အေပၚမွာလည္း အ႐ုိအေသ  

တန္သြားႏိုငတ္ယ္။ ေလးစားမႈ  ေလ်ာသ့ြားႏိုငတ္ယ္။ ႀကီးျပင္းသြားတဲ့  အခါမွာ ဆန္႔က်င္  ဖီဆန္သူ 

ျဖစ္သြားသူမ်ားဟာ အမ်ား အားျဖင့္ ငယ္ငယ္တန္ုးက အေဖတုိ႔ အေမတုိ႔ အလုပ္နဲ႔  အေျပာ 

မညီၫြတ္တာကုိ ေတြ႔ျမင္သြားခဲသ့ေူတြ ျဖစ္ေနေလ့  ရိွတယ္။ အေမ့ေပၚမွာ အထင္ေသး အျမင္ေသး  

ျဖစ္တဲ ့သမီးတစ္ေယာက္ဟာ တျခား  မိန္းမေတြကုိလည္း ဘယ္မွာ  အထင္အျမင္ ႀကီးႏိုင္၊ 

ေလးစားႏိုင္ ပါေတာမ့လဲ။ ဒလီိပုဲ အထင္အျမင္  ေသးေတာ့မွာေပါ႔။ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားတာ၊ 

အိမ္ေထာင္ျပဳတာဟာ ကၽြန္ခရံျခင္း  တစ္မ်ဳးိလုိ႔ ကေလးေတြ (အထူးသျဖင့္ သမီးေတြ ) က 

ထင္သြားတာဟာ တျခားေၾကာင့္ မဟုတဘ္းူ၊ ရက္စက္  ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ ့အေဖကုိ ျမင္သြားလုိ႔  

ျဖစ္တယ္။ သမီးမွာ အိမေ္ထာင္ေရးကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံ  စက္ဆတုတ္ဲ ့စိတ္  ေပၚသြားတာဟာ ရက္ စက္ 

ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ ့ဖခင္မာွ တာဝန္ရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အ္ထင္  ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ ့ဖခင္  

တစ္ေယာက္ဟာ သူတို႔ဘဝနဲ႔  ကုိက္ညီတဲ့ အႀကီးဆုံးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ကေလးေတြကုိ 

ေပးသင့္တယ္။ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ကေလးဘဝက ေအာက္ေမ့  သတိရဖြယ္မ်ားဟာ အေကာင္းဆုံး၊ 

အဖုိးတန္ဆံးုေသာ ရတနာမ်ား  ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ငယ္ငယ္က 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 61       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕ျခင္း မရိွတဲ့ ကေလးဟာ ႀကီးလာသည္အထိ ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕ မႈကိ ုမရတတ္တဲ့  

အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔ဘဝဟာလည္း တုိတိကုေလးသာ  ျဖစ္တဲအ့တြက္ေၾကာင့္ 

တစ္ေၾကာင္း ကေလးေတြကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ တတ္ႏုငိသ္မွ် ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုေပးသင့္တယ္။ 

တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ဖခင္တစ္ေယာက္ဟာ ခိုငမ္ာ  ျပတ္သားရမယ္။ ေလာကႀကီးဟာ 

လြယ္လြယ္နဲ႔ ေအာင္ႏိုင္လုိ႔  ရတဲအ့ရာ မဟုတဘ္းူ  ဆုိတာကုိ ကေလးေတြ ငယ္ငယ္ကတည္းက 

သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပရ္မယ္။ ဒလီိမု ွႀကိဳတင္  သင္ၾကား မထားခဲ့ရင္ လူႀကီးျဖစ္လာလုိ႔ ဆုံး႐ံႈးမႈနဲ႔ 

ေတြ႔လာတဲ့ အခါမွာ အ ႀကီးအက်ယ္ စိတဓ္ာ တ္ က်ဆင္းသြား ႏိုငတ္ယ္။ ကေလးတုနး္က မိခင္က 

ပုိးေမြးသလုိ ျပဳစု  ေစာင့္ေရွာက္ခဲၿ့ပီး ႀကီးလာတဲ့  အခါမွာ ၾကမ္းတမ္း  မာေၾကာတဲ့ ေလာကႀကီးကုိ 

ရင္ဆုငိလ္ာရတဲ့ အခါ၊ ႏွလံးုသား  ကင္းမဲတ့ဲ ့မိတေ္ဆြ  အေပါင္းအသင္းေတြကုိ ေတြ႔လာရတဲ့  အခါ၊ 

အႀကီးအက်ယ္ စိတဓ္ာ တ္ က်ဆင္းသြားတဲ ့သူမ်ဳးိေ တြကုိ ကၽြန္ေတာ္  ေတြ႔ဖူးတယ္။ သူတို႔ဟာ 

ေလာကဓံကုိ မခံႏိုငၾ္ကေတာဘ့းူ။ သည္လုနိဲ႔ သူတို႔ဟာ ေလာကႀကီးကုိ လက္ေျမႇာက္  အ႐ံႈးေပးရတဲ့ 

အျဖစ္ကိ ုေရာက္သြားၾကရတယ္။ အလုပ၊္ အေနအထိုငန္ဲ႔  ပတ္သက္လုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အနည္းငယ္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းတုိ႔ကုိ လိုက္နာေအာင္ သူ တုိ႔ကုိ ေဆာ္ဩတာ၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ 

ကေလးကုိ တတ္ႏုငိသ္မွ် ေပ်ာရ္ႊငေ္အာင္  ထားတာဟာ ကေလးကုိ စိတထ္ခုိိကမ္ႈ အနည္းဆုံးနဲ႔ 

အရြယ္ေရာက္ေအာင္ ေမြးျမဴ  ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ား  ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ 

 

* * * * 

ဆက္ဆေံရး ပုံသဏၭာန္ အမ်ဳးိမ်ဳိးတုိ႔ အနက္ သားနဲ႔  အေမတုိ႔ၾကားက ရာသက္ပန္  တည္တဲ ့

ရင္းႏီွးမႈဟာ အျမင့္ျမတ္ဆံးုေသာ ဆက္ဆေံရး  ပုံသဏၭာန္ ျဖစ္တယ္။ မိခင္  တစ္ေယာက္က သူ႔  

သားသမီးေတြ အေပၚမွာ ထားရိွတဲ ့မိခင္ေမတၱာ  အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ေျပာခဲၿ့ပီးပါၿပီ။ ေနာက္  

ႀကီးျပင္းလာတဲ့ အခါ အထူးသျဖင့္ ဖခင္ ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ သားနဲ႔ အေမရဲ႕ ရင္းႏီွးမႈဟာ ျပန္ၿပီး 

နီးစပ္လာၾက ျပန္ပါတယ္။ အဲဒအီခါမွာ သားကလည္း အေမကုိ ခ်စ္လာၿပီး ေလးစားလာတယ္။ 

အေမကလည္း မိသားစုရဲ႕  အိမ္ေထာင္ဥးီစီးသစ္ ျဖစ္လာတဲ ့သားကုိ ၾကင္နာယုယစြာ ပိုကေ္ထြး  

ေလးစားလာတယ္။ ဒီ  ႏွစ္လုိဖြယ္ ေကာင္းတဲ ့ခံစားမႈ  ႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းတဲ့ ဥပမာကုိ ေရွး  ပေဝသဏီ 

ေခတ္မ်ားမွာ လည္းေကာင္း၊ သားေတြ၊ ေခၽြးမေတြ တစ္သုကိတ္စ္ဝန္းနဲ႔ ယာေတာမွာ အေမက 

အုပ္ထန္ိးတဲ ့လယ္သမား  မိသားစုမ်ားမွာ လည္းေကာင္း ေတြ႔ႏိုငတ္ယ္။ တစ္ခါတေလမွာေတာ့ 

အေမက သိပၿ္ပီး ခ်ယ္လယွလ္ြန္း  အားႀကီးလုိ႔ သားက အျခား  မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ ေနမွ သူ႔  

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ရေတာ့မယ္လုိ႔ သေဘာေပါက္လာတယ္။ ဒီလုိ  ခ်ယ္လယွတ္ဲ ့အေမမ်ဳးိ  အေၾကာင္းကုိ 

ဝတၳဳေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ မၾကာခဏ  ေတြ႔ေနၾကရတယ္။ ဒလီို  အေၾကာင္းအရာမ်ဳးိကို 

ေရးတဲေ့နရာမွာ စာေရးဆရာ ဒီ ၊ အိတခ္်၊္ ေလာရင့္စဟ္ာ ေတာေ္တာ္  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ေရးေလ့ရိွတယ္လုိ႔ ေျပာေလ့ရိွတယ္။ (တကယ့္ဘဝမွာေတာ ့မစၥက္  ရပ္စကင္းဟာ ဥပမာတစ္ခု  

ျဖစ္ပါတယ္။) ေလာရင့္စ္ ေရးျပေလ့ ရိွတဲ ့အေမမ်ဳးိ ရဲ႕ အထင္မာွ သူ႔သားအေပၚမွာ  ထားတဲ ့

အခ်စ္ဟာ ဘာမွ ခႏၶာေဗဒဆိုငရ္ာ  အေၾကာင္း မပါဘူးလုိ႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ မစၥတာ  ရပ္စကင္းရဲ႕ 

ဇနီးဟာ အေမက သူ႔သားကုိ ဒေီလာက္  ခ်စ္ရမလား ဆုိၿပီး သူ႔ေယာက္်ားကုိ အေမနဲ႔  

ျပန္ေပးစားပါတယ္။ ဒေီနရာမွာေတာ ့မစၥက္  ရပ္စကင္းဟာ မွနသ္င့္သေလာက္  မွန္တယ္လုိ႔ 

ဆုိရမယ္။ သားနဲ႔  အေမရဲ႕ အခ်စ္ထဲမွာ ခႏၶာေဗဒဆိုငရ္ာ  အေၾကာင္းေတြ ပါသင့္သေလာက္  

ပါေနပါတယ္။ 
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အေမနဲ႔ သမီးေတြရဲ႕ ဆက္ဆေံရးက်ေတာ ့သည္လို  မဟုတျ္ပန္ဘးူ။ ေတာေ္တာ္  

ကြဲျပားတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ အေမနဲ႔  သမီးဟာ သိပ္ၿပီး သံေယာဇဥ္  တြယ္ၾကလြန္းတဲ့ အတြက္ 

သမီးဟာ အိမ္ေထာင္က်သည့္တုငိ ္သူ႔အေမကုိ တစ္ေန႔  မေတြ႔ရရင္ မေနႏိုငတ္ာမ်ဳးိ လည္း 

ရိွတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ ႕က်ေတာလ့ည္း သမီးနဲ႔  အေမၾကားမွာ အၿပိဳင္အဆိုင္  သေဘာမ်ိဳ း၊ 

မနာလုိ ဝန္တိတုာမ်ဳးိေတြ ေပၚလာတတ္တာမ်ဳးိလည္း ရိွတယ္။ အေမက ငယ္လည္း ငယ္ေသးတယ္၊ 

႐ုပ္ကလည္း ေခ်ာေသးတယ္၊ မနာလုိ  ဝန္တုိစိတ္မ်ဳိးလည္း ရိွတယ္။ ဒီလို  မဟုတရ္င္လည္း သမီးက 

သူ႔ အရည္အခ်င္းကုိ သိပ္မယုံ  ျဖစ္ၿပီး အေမကုိ မနာလုိတတ္တာ မ်ဳးိ လည္း ရိွတယ္။ 

သည္လိအုခါမ်ဳးိမွာေတာ့ ကုိယ့္ ခံစားခ်က္ကု ိမ်ဳိသိပ္ထားဖုိ႔ ကိစၥဟာ အေမ့ရဲ႕ တာဝန္ ျဖစ္လာတယ္။ 

ဖခင္ရဲ႕ ေမတၱာဟာ ေတာေ္တာ္  ထူးျခားတဲ ့ခံစားခ်က္မ်ဳးိ  ျဖစ္တယ္။ သားသမီးနဲ႔  အေဖ 

ဆုိတဲ ့သဘာဝ  အေႏွာင္အဖြဲ႔ဟာ ရိွေနေသးေပမယ့္ (မိခင္နဲ႔ သားသမီးေလာက္) ခိုငမ္ာ 

အားေကာင္းျခင္း မရိွလဘွးူ။ ေဘာလ္ဇက္ရဲ႕  အဖုိးအုိ ဂုိးရီးေယာ့  ဝတၳဳဟာ သမီးေတြအတြက္ 

သူ႔ကုိယ္သူ စြန္႔လႊတ္  အနစ္နာခံတဲ ့အေဖတစ္ေယာက္ရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ ေရးထားတာ  ျဖစ္တယ္။ 

အေမက သမီးေတြကုိ ဘယ္ေလာက္  ခ်စ္ေၾကာင္းကုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ အက်ယ္ခ်ဲ႕  ေရးေရး 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အ့ံဩခ်င္မွ အ့ံဩမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂုိးရီးေယာ့က သူ႔  သမီးေတြကုိ ခ်စ္ပုံမ်ဳးိ ကေတာ ့

လြန္လြန္းတဲအ့တြက္ ေရာဂါေဝဒနာ  တစ္ခလုို႔ေတာင္ ထင္ရတယ္။ ေရွးေခတ္  မိသားစုမ်ားမွာ 

အေဖေတြဟာ သားသမီးေတြကုိ သိပ္  ဂ႐ုမစုိကႏ္ုငိၾ္ကဘူး။ သားသမီးမ်ားဟာ အေမ့ဘက္က 

ေတာစ္ပ္တဲ ့ဦးႀကီးေတြရဲ႕  ဆုံးမ ပဲျ့ပင္မႈေအာက္မာွ ႀကီးျပင္းလာခဲ့  ၾကရတယ္။ ယဥ္ေက်းလာၿပီ  

ျဖစ္တဲ ့အဖ  အုပ္စိးုတဲ့ အစုမ်ားမွာပင္လွ် င္ ကေလးေတြကုိ သြန္သင္  ဆုံးမတာကုိ အေမကပဲ 

ႀကီးၾကပ္ခဲရ့တယ္။ ငယ္ရြယ္တဲ့  ကေလးဟာ အေဖကုိ စစ္သည္တစ္ဦး၊ ဂုဏက္်က္သေရေဆာင္  

တစ္ဥးီလုိ႔ပဲ သေဘာထားတယ္။ ယခုေခတ္မွာေတာင္ အေဖဟာ ျပင္ပကိစၥနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနသူ  

တစ္ဥးီ၊ စိတေ္သာက  ေရာက္စရာေတြ၊ စီမကံန္ိးေတြ၊ ယုံၾကည္မႈေတြ နဲ႔ အိမ္ကုိ ခပ္သုတ္သုတ္ 

ထမင္းျပန္စားရတဲ ့အလုပမ္်ားသူ တစ္ဥးီလုိ႔ ျမင္ေနၾကတယ္။ 

အေဖဟာ ျပင္ပ  ကမာၻေလာကႀကီးကုိ ကိုယစ္ားျပဳတယ္။ ကေလးေတြကုိ အလုပ္  

လုပ္ခိုင္းသူ ျဖစ္တယ္။ သူ  ေမွ်ာမွ္နး္တာေတြ မေအာင္ျမင္ခဲတ့ဲအ့တြက္ သူ  မေအာင္ျမင္ခဲတ့ဲ ့ကိစၥကိ ု

သားသမီးေတြ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ တဲ ့ အတြက္ အေဖဟာ အလြန္  စနစ္ဇယား ႀကီးတယ္။ 

‘ကဂ်ကီေဂ်ာင္’ က်တတ္တယ္။ တစ္ခါ သူဟာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္  ျဖစ္ရင္လည္း 

သားသမီးေတြကုိ စိတ္တိုင္းမက်ႏိုင္တဲ့  အတြက္ သူ႔လို  မျဖစ္လာတဲအ့တြက္ ပေဒသရာဇ္  

ဆန္လာတတ္တယ္။ သားသမီးေတြက သူ ျဖစ္ေစခ်င္တဲအ့တိုငး္ မျဖစ္လာတဲ့  အခါမွာ သူ ႔ရဲ႕ 

လြန္ကဲတဲ့ အခ်စ္ဟာ ခက္ထန္မာေၾကာတဲ့  အျဖစ္ကိ ုေရာက္သြားတတ္တယ္။ သူဟာ 

သားသမီးေတြကုိ သူ  ေမွ်ာမွ္နး္ခဲတ့ဲ ့ေမွ်ာမ္န္ွးခ်က္ေတြ  အတိုင္း လုပ္ရမယ္လုိ႔ ေတာင္းဆုိတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သားသမီးေတြကလည္း သူ  ေမွ်ာမွ္နး္ထားသလုိ လုပမ္ထား  ႏိုငၾ္ကဘူး။ ေနာင္က်ေတာ ့

သမီးနဲ႔ အေမၾကားမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ေပၚလာသလုိ သားနဲ႔  အေဖ ၾကားမွာလည္း ၿပိဳင္ဆုငိမ္ႈ  

ေပၚလာေတာတ့ာ ပါပဲ။ အေဖတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔  လုပ္ငန္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔  ကိစၥကိ ုလြယ္လြယ္နဲ႔  

မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္လာတယ္။ ဒီ  နယ္ပယ္မွာ သားက သူ႔ထက္  ေတာလ္ာရင္ သူက ေခ်ာင္ထဲ 

ေရာက္သြားမွာကုိ စုိးရိမ္လာတယ္။ သား က ကိုယ္ထ့က္  ေတာလ္ာတာကုိ မေက်မနပ္  

ျဖစ္လာခ်င္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ သားနဲ႔  အေမၾကားမွာ သဘာဝက်တဲ ့ရင္းႏီွးမႈမ်ဳးိ  ေပၚလာသလုိ အေဖနဲ႔ 

သမီးၾကားမွာလည္း သဘာဝက်တဲ ့ရင္းႏီွးမႈမ်ဳးိ  ေပၚေပါက္ လာခဲေ့တာတ့ယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္  

ျဖစ္လာၾကတယ္။ ေတာစ္တိြဳင္းရဲ႕ သမီး  အငယ္ဆံးုဟာ သူ႔ရဲ႕ အတြင္း လူ ျဖစ္လာသလုိေပါ႔။ 

ခုေခတ္မာွ ႏိုငင္ေံရး  ေခါင္းေဆာင္၊ သံအမတ္ စသည္တုိ႔ရဲ႕  သမီးမ်ားဟာ သူတို႔  အေဖေတြရဲ႕ 

အတြင္းေရးမွဴးေတြ ျဖစ္လာၾကသလုိေပါ႔ ။ သည္မွာလည္းပဲ ကၽြန္ေတာဟ္ာ လူ႔ရဲ႕  သေဘာကုိ 
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ဝတၳဳထဲမွာ သြားေတြ႔ရျပန္တယ္။ ေဘာလ္ဇက္ရဲ႕ ‘အဖုိးအုိ ဂရန္းဒက္’ ဝတၳဳထဲက ‘ဂရန္းဒက္’ ဟာ 

သူ႔ရဲ႕ ေလာဘမ်ဳိးကုိ သမီးကုိ အေမြ  ေပးခဲခ့်င္တယ္။ ဂရန္းဒက္ ကြယ္လြန္တဲ့  အခါမွာ သူ႔  

သမီးဟာလည္း အေဖ့ေျခရာကုိ လိုကန္င္းၿပီး အေဖနဲ႔ တကယ္ တူလာေတာတ့ာပါပဲ။ 

ကိုယ့္ရဲ႕ သားသမီးမ်ား လူ႔ေလာကႀကီးထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာလုိ႔ အခက္အခဲ  

ေတြ႔ရတာေတြကုိ ျမင္ေတာ ့မိဘမ်ားဟာ သူတို႔  ေတြ႔ႀကံဳခဲရ့တဲ ့အမွားေတြကုိ ျပန္ၿပီး 

သတိရတတ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔  သားသမီးေတြ အမွားေတြ႔မာွကုိ စိုးရိမမိ္တတ္  ၾကတယ္။ သည္မွာတင္ 

မိဘေတြဟာ သူတုိ႔  အေတြ႔အႀကံဳကို သားသမီးက သင္ခန္းစာ  ယူတတ္ေအာင္ မသိသာ  ဆိုးဝါးစြာ 

ႀကိဳးစားၾကေတာတ့ာ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  အေတြ႔အႀကံဳမ်ားဟာ သားသမီးေတြ  အဖုိ႔ ဘာမွ 

အသုံးမက်ဘူးေလ။ လူရယ္လို႔  ျဖစ္လာရင္ လူတိုင္းဟာ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္  သြားၿပီး ကုိယ္ဘ့ဝကုိယ္  

ေနရမယ္ မဟုတလ္ား။ အခ်န္ိကာလနဲ႔  အတူ အေတြးအေခၚေတြဟာလည္း ေျပာင္းလဲေနၾကတယ္  

မဟုတလ္ား။ ဇရာအရြယ္ေရာက္မွ  ရရိွလာတဲ ့ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္မ်ဳးိ ကုိ လူငယ္တစ္ေယာက္  

အေနနဲ႔ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ရႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ 

အေတြ႔အႀကံဳဆုိတာ နာနာက်င္က်င္  ခံစားရဖူးမွ သည္  နာက်င္မႈဟာလည္း ကုိယစိ္တ္  

ႏွစ္ပါးစလုံး အေပၚမွာ အရာထင္  က်န္ရစ္ခဲ့မွ တန္ဖုိးရိွတတ္တာမ်ဳိး  ျဖစ္တယ္။ အိပမ္ေပ်ာႏို္ငတ္ဲ့  

ညေတြနဲ႔ အမွနတ္ရားနဲ႔ ပဋပိကၡ  ျဖစ္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုငင္ံ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လက္ေတြ႔သမားေတြ 

ျဖစ္လာၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ လူငယ္ဆိတုာ စၾကဝဠာႀကီးကုိ ႀကိဳးပမ္း  အားထုတမ္ႈ မပါဘဲ 

အလြယ္ကေလးနဲ႔ ေျပာင္းပစ္ခ်င္တဲ့  လူမ်ဳိး မဟုတလ္ား။ သည္ေတာ ့အဲဒလီို  ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္ ရိွတဲ့ 

လူငယ္ေတြကုိ လူႀကီးရဲ႕  အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ အသံုးက်ေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္း  ေပးလုိ႔ 

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ျဖစ္ႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ ေရာမဧကရာဇ္ ပုိလုိနီးယတ္စ္ရဲ႕ ဆုံးမ နီတမိ်ားဟာ အမ်ားသူငါ သိၿပီး 

ျဖစ္ေပမယ့္ ေတာေ္တာမွ္နတ္ဲ့ စကားေတြပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြဟာ အဲဒီ စကားေတြကုိ 

ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ပုိလုိနီးယတ္စ္လုိ ျဖစ္သြားၾကေတာ့တာပဲ။ အမွန္ကေတာ့ အဲဒီ  နီတေိတြဟာ 

ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြ၊ အေတြ႔အႀ ကံဳေတြ၊ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ဝတဲ့  စကားေတြပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ လူငယ္ေတြ  အဖုိ႔ေတာ ့သည္  ဆုံးမစကား၊ သည္ နီတေိတြဟာ ဘာအဓိ ပၸာယ္မွ မရိွဘဲ 

ပ်င္းစရာ ေကာင္းေနတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ အသက္  ႏွစ္ဆယ္ရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိ ု

ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္ရိွတဲ ့မိန္းမႀကီးတစ္ေယာ က္ ျဖစ္ေစခ်င္ေနတယ္။ ဒါဟာ အဏုဇဝီေဗဒ  

သေဘာအားျဖင့္ ျဖစ္ကို  မျဖစ္ႏိုငဘ္းူ။ ‘သက္ႀကီးရြယ္အုိတုိ႔ရဲ႕ ဆုံးမပဲျ့ပင္ စကားဟာ ေဆာင္းတြင္း  

ေနနဲ႔ တူတယ္။ အလင္းေရာင္ကိေုတာ ့ေပးပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ ေႏြးေထြးမႈေတာ ့မရိွဘးူ ’ လုိ႔ 

ေဗၚဗင္နာဂူးက ေျပာခဲတ့ယ္။ လူငယ္ေတြက ဖီဆန္  ဆန္႔က်င္ၾကတဲ့ အခါမွာ စိတပ္်က္ၾကတယ္။ 

သည္လုိနဲ႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္  ျဖစ္ရတာ ျပစ္တင္  ေမာင္းမဲတာ မ်ဳးိေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။ 

မိဘေတြဟာ ကေလးေတြရဲ႕  ေရွာင္လႊဲမရတဲ ့မုိကမ္ဲမႈကိ ုဘယ္ေတာမ့ ွညည္းတြားျခင္း  မျပဳၾကဘူး။ 

ကဗ်ာဆရာ ‘ကုိဗင္ထရီပက္မိုး’ ရဲ႕ ‘ကစားစရာမ်ား’ ဆုိတဲ ့ကဗ်ာေလး  တစ္ပုဒ္ထဲမွာ သားအေပၚမွာ 

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္ဆမံတိဲ ့အေဖတစ္ေယာက္ရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ 

ဖြဲ႔ထားတယ္။ ညပိုငး္ေရာက္ေတာ ့အေဖက သားေလးရဲ႕  အိပ္ခန္းထဲကုိ ဝင္သြားတယ္။ သားေလးက 

အိပ္ေပ်ာေ္နၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မ်က္လံးုမွာ မ်က္ရည္စေတြ က်န္ေနေသးတယ္။ အိပ္ရာ  

စားပြဲေပၚမွာေတာ့ အနီေရာင္ အေၾကာကေလးေတြ ယွကေ္နတဲ ့ေက်ာက္တံးုကေလး  တစ္တံးု၊ 

ခ႐ုခြကံေလး ခုႏစ္ွလံးု  ရွစ္လံးု၊ ပုလင္းထဲ ထည့္ထားတဲ ့ပန္းပြင့္ကေလး တစ္ခ်ဳိ႕၊ အေႂကြျပားကေလး 

ႏွစ္ျပားကုိ ေတြ႔ရတယ္။ သူ စိတပ္င္ပန္း  ဆင္းရဲတုန္း၊ အေဖရဲ႕  ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း ခံရလုိ႔ 

ဝမ္းနည္းေနတုနး္မွာ သူ  ႏွစ္သက္တဲ ့ကစားစရာ  ပစၥည္းကေလးေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ 

ႏွစ္သိမ့္ အားေပးေနတဲ့ သေဘာေပါ႔။ စိတ္ထိခုိက္စရာ ေကာင္းတဲ ့ကေလးဆန္မႈကေလးကုိ ၾကည့္ၿပီး 
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အေဖဟာ သားေလးရဲ႕  စိတက္ိ ုနားလည္သြားတယ္။ သားေလးအေပၚမွာ မာမာထန္ထန္  

ဆက္ဆံမိတဲ ့အတြက္လည္း ေနာင္တ ရသြားတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြ လူလားေျမာက္ခ်နိ္  အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္  

လူလားေျမာက္ခ်နိက္ိ ုျပန္ၿပီး  သတိရဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ရမယ္။ လူလားေျမာက္စ  အရြယ္မွာ 

ေပၚတတ္တဲ့ စိတ္ေတြ၊ အေတြးေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြ အတြက္ သူတို႔ကိ ုအျပစ္  မဆုိသင့္ဘူး။ ဒါဟာ 

ခက္ေတာ့ ခက္တယ္။ ငါ႔ သားသမီးေတြက်ရင္ ငါဟာ သူတုိ႔နဲ႔ နီးစပ္ေအာင္ ေနႏိုငမ္ာွပဲ။ ငါ႔ 

အေဖတုန္းက ေနခဲသ့လုိ မေနဘူး။ ငါ႔ အေဖလုိ အေဖမ်ဳးိေ တာ ့ျဖစ္မာွ  မဟုတဘ္းူလုိ႔ အသက္  

ႏွစ္ဆယ္ေလာက္တန္ုးက ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ထင္ခဲ့  ေတြးခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသက္  ငါးဆယ္ 

ေလာက္လည္း ေရာက္လာေရာ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ဟာလည္း ကၽြန္ေတာတ္ို႔  မိဘေတြနဲ႔ တူသည္ထက္  

တူလာၾကဦး မွာပဲ။ သူတုိ႔  အလွည့္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ကေလးေတြဟာလည္း 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ တူလာၾကဦးမွာ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  အခ်ိန္က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မရိွေတာဘ့းူေပါ႔။ 

ကမာၻေလာကႀကီးမွာ သူတို႔ရဲ႕  အခန္းက႑ဟာလည္း ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အခန္းက႑မ်ဳးိလုိ 

ျဖစ္ေနၾကၿပီေပါ႔။ 

သည္ ပဋပိကၡေတြ၊ နစ္နာခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူလားေျမာက္စ  အရြယ္ဟာ စေကာစက  

ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ငယ္တဲ့  ကေလးမ်ားဟာ နတ္သမီးတိုငး္ျပည္  အရြယ္လုိ႔ ေခၚတဲ ့

အရြယ္တစ္ခုကုိ ျဖတ္သန္းၾကရတယ္။ သူတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နတ္ေတြ က သူတုိ႔ကုိ 

အစားအေသာက္၊ အေႏြးဓာတ္၊ ျမဴးတူးကစားျခင္း စတဲ့ အရာေတြကုိ အကုန္ ဖန္တးီေပးထားတယ္။ 

ျပင္ပ ကမာၻေလာကႀကီးကုိ ေတြ႔လိုက္ရၿပီး သူတုိ႔ဟာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္  ဆုိတာကုိလည္း 

ေတြ႔လိုကေ္ရာ၊ ကေလး  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ထိတလ္န္႔  တုန္လႈပ္သြားၾကတယ္။ ေက်ာင္းမွာ 

သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေတြ႔လာတဲ့  အခါက်ေတာ ့ကေလးငယ္ဟာလည္း သူ ႔ မိသားစုကုိ သူ႔  

သူငယ္ခ်င္းေတြ ျမင္သလုိ  ျမင္လာတတ္တယ္။ သူ႔အဖုိ႔ ေရနဲ႔  ေလလုိ အၿမဲ လုိအပ္တဲသ့ေူတြ အတူ  

အၿမဲ ရိွေနတယ္လို႔ သူ ယူဆထားတဲ့  သူေတြ (မိသားစုဝင္ေတြ) ဟာ တျခား  ကေလးငယ္ေတြ အဖုိ႔ 

အေရးမႀကီး ပါကလား၊ ဒါမွမဟုတ ္အ့ံဩစရာ  ေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ေနပါကလား  ဆုိတာ သူ 

သေဘာေပါက္ လာတယ္။ သူ႔မာွ ဆက္ဆေံရး  အသစ္ေတြ ဖြဲ႔စည္း  ျဖစ္ေပၚလာခဲတ့ယ္။ သူနဲ႔ သူ႔  

မိဘေတြရဲ႕ ၾကားမွာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ ့ႀကိဳးေတြဟာ ေလ်ာရ့ဲ  လာခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ျပတ္ေတာက္သြားတာမ်ဳိးေတာ ့ဘယ္ေတာမွ့  မရိွဘးူေပါ။့ သည္  အခ်နိက္ေလးမွာ မိသားစု  

အျပင္ဘက္က လူေတြရဲ႕ ဩဇာဟာ အႀကီးဆုံး  ျဖစ္လာတယ္။ ဒါကေတာ ့သည္အတိုင္းပဲ 

ျဖစ္ရမွာပါပဲ။ အဲဒီ  အခ်နိမွ္ာပဲ ကေလးငယ္ဟာလည္း ပုနက္န္  ဖီဆန္သူ ျဖစ္လာခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ 

မိဘကေတာ ့ကုိယ့္ သားသမီးကုိ ခ်စ္ၿမဲ ခ်စ္ေနမွာပါပဲ။ 

ဘာသာတရားနဲ႔ အႏုပညာရဲ႕  ဩဇာရယ္လို႔ မရိွခဲရ့င္ မိသားစုဘဝဟာ သိပ္  ကြပ္ညႇပၿ္ပီး 

သိပ္ ၿငီးေငြ႔စရာ ေကာ င္းမွာပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ေထာက္ျပခဲဖ့းူတယ္။ လူလားေျမာက္စ  အရြယ္ဟာ 

အၿမဲတမ္းလုိလုိ စိတ္ကူးယဥ္  ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္သမား ျဖစ္တယ္။ အေဖရဲ႕  ပုိလီနီယတ္စ္ ဆန္တဲ ့

ဩဝါဒေတြကုိ မၾကားခ်င္ဘးူ။ မိသားစုနဲ႔ မိသားစု  စည္းကမ္းေတြကုိ သူ က်န္ိဆဲတယ္။ ပုိၿပီး 

တရားမွ်တတဲ ့စည္းကမ္းခ်က္ေတြကုိ သူ လုိခ်င္တယ္။ အခ်စ္ဟာ ႀကီးက်ယ္ၿပီး လွပတဲအ့ရာ  လုိ႔ သူ 

ထင္တယ္။ မိတေ္ဆြ  အေပါင္းအသင္းနဲ႔ ခ်စ္ခင္မႈကို  လုိတယ္။ အဲဒီ  အရြယ္ဟာ သစၥာ  ကတိေတြ 

လွ်ဳိ႕ဝွက္ ယုံၾကည္မႈေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္သြားရင္၊ ခ်စ္တဲ့  ရည္းစားက အေျပာင္းအလဲ  လုပ္ရင္ 

စိတပ္်က္တတ္တဲအ့ရြယ္ ျဖစ္တယ္။ သူက ေကာင္းရာ မြန္ရာကုိ လုပခ္်င္ၿပီး ျဖစ္ခ်င္တာေတြ 

မေအာင္ျမင္တဲ့ အခါမွာ ေလာကကုိ ေလွာင္ေျပာင္  အရြဲ႕တိုကခ္်င္စိတေ္တြ ေပၚလာတတ္တယ္။ သူ႔  
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ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တကယ္  ျဖစ္လာတာနဲ႔ သူ႔  စိတ္ကူး ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္ေတြ ၾကားမွာ ကြာျခားခ်က္ေတြ 

ေတြ႔လာရင္ ေလာကကုိ ေလွာင္ေျပာင္ အရြဲ႕တိုကခ္်င္စတိေ္တြ ေပၚလာတတ္တယ္။ 

လူတိုင္းရဲ႕ ဘဝမွာ အဲဒီ  အရြယ္မွာ၊ အဲဒီ  အခ်နိဟ္ာ ေၾကကြဲစရာ  ေကာင္းၿပီး၊ အေျပာရ  

အဆုိရ ခက္တဲအ့ရြယ္  ျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြမွာ စိတက္းူေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူတုိ႔မွာ ဘာ  တာဝန္မွ မရိွဘးူ။ သူတို႔မာွ လူေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္  ပဋပိကၡ 

ျဖစ္ေနရတာေတြ မရိွေသးဘူး။ သူတုိ႔မွာ ေထာက္ပ့ံဖုိ႔ မိသားစု  မရိွေသးဘူး။ အမ်ားနဲ႔  ဆိုင္တဲ့ 

လူမႈေရး တာဝန္ေတြ မရိွေ သးဘူး။ သူတို႔ဟာ စကားလုံးေတြ၊ စာ လုံးေတြနဲ႔သာ အလုပလ္ပု္  

ေနၾကရတဲအ့တြက္ ေလာကႀကီးနဲ႔  ပတ္သက္လုိ႔ ျဒပ္မဲ့  အေတြးေတြပဲ ရိွေနေသးတယ္။ အဲဒ ီျဒပ္မဲ့  

အေတြးေတြဟာလည္း အဆင္ေျပ  ေခ်ာေမြ႔ေနတာေတြ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘာမွ တိတကိ်က်  မရိွတဲ ့အရာေတြ 

ျဖစ္တယ္။ မိန္းမေတြနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္  အေပါင္းအသင္း ဆုိတာမ်ဳိးဟာလည္း သူတို႔  စိတ္ကူးထဲမွာ 

ရိွေနတာေတြနဲ႔ တျခားစီ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူတုိ႔မွာ စိတ္ညစ္ၾကရတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာပဲ သူတို႔ဟာ လူလားေျမာက္စ  အရြယ္ကိ ုလြ န္လာခဲၾ့ကတယ္။ 

အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားသမီးေတြ ရလာတာနဲ႔ အတူ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု တာဝန္ဝတၱရားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့

အႏၲရာယ္မ်ားတဲ ့ျဒပ္မဲ့  အသိေတြလည္း ပုိ  ႀကီးလာၿပီး ပုိ  ခိုငမ္ာလာတတ္တယ္။ မိသားစုဘဝမွာ၊ 

လုပ္ငန္းမွာ၊ အေပါင္းအသင္း အသုိငး္အဝိုငး္မွာ အလုပသ္င္  ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းရင္း 

တျဖည္းျဖည္းမွသာလွ်င္ အလားတူ သူတုိ႔  ျဖတ္သန္းခဲရ့တဲ ့လူလားေျမာက္စ  အရြယ္ကုိ 

ျဖတ္သန္းေနတဲ ့သူတို႔ သားသမီးမ်ားကုိ အကူအညီ ေပးႏိုငတ္ဲ့ အျဖစ္ကိ ုေရာက္လာၾကတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့သ္ေဘာကုိ  ေျပာရမယ္ဆုိရင္ လူလားေျမာက္စ ဇေကာဇက  အရြယ္မွာ 

မိသားစု အသိုငး္အဝိုငး္နဲ႔ ေဝးေဝး  ေနမွသာလွ်င္ ေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္  ထင္တယ္။ ဒလီို  

မိသားစု အသိုငး္အဝိုငး္နဲ႔ တျခားစီ  ေနလိုကျ္ခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းမွာ ေနရင္း၊ ျပင္ပ ကမာၻေလာကႀကီးကုိ 

ေတြ႔ထလိာသင့္တယ္။ အဲဒအီခါမွာ သူနဲ႔  ဆန္႔က်င္ဘက္ မိသားစု  အသိုက္အဝန္းဟာ ခိုလႈံရာရိပ္ၿ မံဳ 

ျဖစ္လာတယ္။ အကယ္၍ ဒလီို  အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ဖန္တီး  မေပးႏိုငခ္ဲရ့င္ မိဘမ်ားဟာ ကုိယ္  

ငယ္စဥ္တန္ုးက ဘဝကုိ ျပန္သတိရၿပီး ကုိယ္  ငယ္ငယ္တုန္းက ေတြ႔ရတဲ ့ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ဳးိ  

ေတြ႔ေနရတဲ ့သားသမီးမ်ား  အေပၚမွာ ညႇာတာစြာ  စဥ္းစားသင့္တယ္။ တစ္ခါတေလ ဒလီို  

သက္ညႇာမႈမ်ဳိးကုိ ေပးဖုိ႔ မိဘေတြဘက္က အခက္အခဲ  ရိွတတ္တယ္။ ဒီ လုိအခါမွာ 

အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ စည္းကမ္းကုိ သိပ္  တင္းၾကပ္ျခင္း မျပဳၾကေတာဘ့ဲ၊ ကုိယ္ၿ့ပိဳင္ပြဲ  ၿပီးသြားလုိ႔ 

စိတဓ္ာတ္အရ အားေနတဲ ့အဘုိးအဘြားမ်ားက ေနာက္တက္လာတဲ့  မ်ဳိးဆက္ကုိ ပုိၿပီး နားလည္ႏိုင္  

ၾကတယ္။ 

မိသားစု အႏုပညာဟာ အလြန္  အေရးႀကီးတယ္။ ဆုံးမ , မႏိုင္ ဆုိႏိုင္ခက္ခဲစြာ  

ႀကီးျပင္းလာခဲတ့ဲ ့ကေလးမ်ားဟာ တစ္ခါတစ္ရမွံာ သူတို႔ရဲ႕  စ႐ိုကက္ိ ုျပန္ျပင္တာေတြလည္း 

ရိွတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ မထိန္းႏိုင္တဲ့  အတြက္ေၾကာင့္ 

ပင္လွ် င္ ထူးခၽြန္လာတာမ်ဳးိေ တြလည္း ရိွတတ္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကိ ုတည္ၿငိမ္  

ေအးခ်မ္းၿပီး ေပ်ာရ္ႊငတ္ဲ့ ကေလးဘဝမ်ဳးိကုိ မိဘက ေပးႏိုင္  ေပးတတ္ခဲရ့င္ သူတို႔  ဘဝဟာ ေခ်ာေမြ႔  

ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုငပ္ါတယ္။ တည္ၿငိမ္  ေပ်ာရ္ႊငတ္ဲ ့ကေလးဘဝ  ဆုိတာ တျခား  မဟုတပ္ါဘူး။ ဥမကြဲ  

သိုက္မပ်က္ စည္းလုံးညီၫြတ္တဲ့  မိဖ ႏွစ္ပါးကလည္း သူတုိ႔ကုိ အုပ္ထိန္းႏိုင္တယ္  ဆုိရင္၊ မိဖ  

ႏွစ္ပါးက သူတို ႔ကုိ ၾကင္နာစြာ  ခ်စ္ႏိုငတ္ယ္ ဆုိရင္ တည္ၿငိမ္တဲ့  စည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း ခ်မွတခ္ဲရ့င္ 

သားသမီးေတြ အေပၚမွာလည္း မ်က္ႏာွမလိုကဘ္ဲ မွ်မွ်တတ  ရိွတယ္ ဆုိတာကုိ သိသာထင္ရွားစြာ  

ျပႏိုငရ္င္ အဲဒီ  ကေလးေတြဟာ ေပ်ာရ္ႊင္တဲ့  ကေလးဘဝကုိ ရၾကမွာပါ။ ေဖာျ္ပခဲတ့ဲ ့အဆင့္ေတြ  

ေရာက္ရင္ေတာ ့သူတို႔ဟာ မေရွာင္မလႊဲသာ စ႐ိုက္ေတြ  ေျပာင္းသြားၾကမွာေပါ႔။ သူတို႔ကုိ ဆုံးမ  ပဲျ့ပင္ 
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ရာမွာလည္း အေျမာအ္ျမင္  ရိွစြာ သက္ညႇာစြာ ပဲျ့ပင္ဖုိ႔  လုိတယ္။ အေကာင္းဆုံး  ပဲျ့ပင္ 

သြန္သင္နည္းကေတာ ့ကုိယ္  ကုိယ္တိုင္က စံျပ  လုပ္ျပဖို႔ပဲ။ ေနာက္ဆံးုအားျဖင့္  ေျပာရရင္ ျပင္ပ  

ေလာကႀကီးက ေလ စီးေၾကာင္းမ်ားကုိ ဝင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ မိသားစု  ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုလန္းဆတ္  

သန္႔ရင္ွးေအာင္ လုပေ္ပးဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ 

ေနာက္ဆုံး ေမးခြန္းတစ္ခ ုက်န္ေသးတယ္။ မိသားစုဘဝဟာ အရွည္တည္မယ့္ 

အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္ခ ုျဖစ္သလား  ဆုိတဲ ့ေမးခြန္းပါ။ အိမေ္ထာင္ေရး  အေဆာက္အအုံဟာ 

အစားထုိး မရတဲ ့အတြက္ေၾကာင့္ မိသားစု  အေဆာက္အအုံဟာလည္း အစားထိုးလုိ႔ မရႏိုငတ္ဲ ့

အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္  ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း  ဆုိေတာ့ 

မိသားစု အေဆာက္အအုံဟာ လူပုဂၢိဳ လ္  တစ္ဥးီခ်င္းရဲ႕ ပကတိစိတက္ိ ုအမ်ားနဲ႔  ေပါင္းသင္းတတ္တဲ ့

စိတဓ္ာတ္ တစ္ခအုျဖစ္ ေျ ပာင္းလဲေပးလိုကလ္ို႔ ပါပဲ။ ငယ္ရြယ္စဥ္  ကာလမ်ားမွာ မိသားစုနဲ႔  

ခြဲေနသင့္တယ္ ဆိုတဲ ့အယူအဆဟာ ေကာင္းတဲ့  အယူအဆပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘဝမွာ အလုပသ္င္ခ်နိ္  

ကုန္ဆံးုၿပီ၊ စြန္႔စားရတဲ့  အခ်နိေ္တြ ကုနဆ္ံးုၿပီ  ဆိုတဲ ့ အခါက်ရင္ေတာ ့လူတုငိး္အဖုိ႔ သဘာဝက်တဲ့  

ခ်စ္ခင္မႈ ရိွရာကုိ ေပ်ာေ္ပ်ာ္ ႀကီး ျပန္လာရမယ့္ အခ်န္ိဟာ ဆိုကေ္ရာက္လာေတာတ့ာ  ပါပဲ။ ဥေပကၡာ  

ႏိုငၿ္ပီး ရက္စက္  ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ ့ေလာကႀကီးထဲမွာ ပင္ပန္းခက္ခဲတဲ ့ေန႔ရက္ေတြ ကုနဆ္ံးုၿပီး  

တဲေ့နာက္ ေက်ာင္းသား၊ ဒႆနဆရာ၊ ပညာရွင၊္ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္  ဝန္ႀကီး၊ စစ္သားနဲ႔  

အႏုပညာရွငတ္ို႔ဟာ မိသားစု  အသုိကအ္ဝန္းမွာ ညစာကုိ အတူ  ထိုငစ္ားရင္း ကေလးေတြ  

ျပန္ျဖစ္သြားရတာ၊ မိဘေတြ  ျပန္ျဖစ္သြားရတာ၊ အဘိုးအဘြားေတြ  ျပန္ျဖစ္သြားရတာ ကုန္ကန္ု  

ေျပာရရင္ သာမန္လေူတြ ျပန္ျဖစ္သြားရတာကုိ ေပ်ာရ္ႊင္ ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ 

 

 

 

 

 

မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္း အႏုပညာ 

 

မိတေ္ဆြ သူငယ္ခ်င္းကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့  ႀကိဳးဟာ လင္ မယား၊ မိသားစုကိ ု

ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ ႀကိဳးနဲ႔ မတူဘးူ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  ႀကိဳးဟာလည္း မိသားစု  ေႏွာင္ႀကိဳး၊ လင္နဲ႔  

မယားကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ ့ေႏွာင္ႀကိဳးလုိပဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုငး္အဝိုငး္  အတြက္ လုိအပ္တဲ့  

ေနရာမွာ မေလ်ာဘ့းူ။ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမွာ အသိပညာ  ခံစားခ်က္က အရင္  လာေလ့ရိွတယ္။ 

အသိပညာ ခံစားခ်က္ဟာ ပကတိ ေပၚလာတဲ ့ခံစားခ်က္ကိ ုလႊမး္မိုးသြားတယ္။ 

ပကတိစိတ္ အရ ေပၚလာတဲ ့ခံစားခ်က္မ်ဳးိ နဲ႔ ခ်ည္းပဲ ေနရင္ေကာ  မလုံေလာက္ဘးူလား။ 

မိသားစုရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ လင္နဲ႔  မယားဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ပဋပိကၡ  

နည္းစြာနဲ႔ သူတုိ႔ခ်ည္းပဲ ဆ က္ေနလုိ႔ မရဘူးလား။ လင္နဲ႔  မယားရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာၿပီပဲ။ သူတုိ႔  

ႏွစ္ေယာက္တည္း ဘဝခရီးေဖာေ္တြ  အျဖစ္ လက္တြဲသြားရင္ေကာ မၿပီးဘူးလား။ အိမေ္ထာင္ဖက္  

တုိ႔၊ မိသားစုတုိ႔  စတဲ ့ပကတိစိတအ္ရ  ေပၚလာတဲ ့အေပါင္းအသင္းေတြ  ရိွပါလ်က္နဲ႔ 

အသိပညာေၾကာင့္ ထားရတဲ့ မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးကုိ ဘာရွာစရာ လုိေသးလုိ႔လဲ။ 
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သည္ ေမးခြန္းေတြကုိ သည္လို  ေျဖလို႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ လူ  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 

လက္ထပ္ထမိး္ျမားမႈ ဆုိတာကုိ နားမလည္ဘဲ ဘဝတစ္ေ လွ်ာက္လံးု ေနသြားခဲၾ့ကတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ လက္ထပ္ထမ္ိးျမားေရး  ကိစၥကိ ုစဥ္းေတာင္  မစဥ္းစားမိၾကေတာဘ့းူ။ တခ်ဳိ ႕လည္း 

သိသႀိကီးနဲ႔ပဲ လက္ထ ပ္ထမိး္ျမားျခင္း ကိစၥကုိ ေရွာင္ကြင္း  ထြက္ေျပးၾကတယ္။ သည္ေနရာမွာေတာ ့

မိန္းမက ေယာက္်ားဦးေရထက္ မ်ားလိမ့္မယ္လို႔  ထင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ တစ္လင္  တစ္မယား စနစ္ 

ထြန္းကားတဲ ့ယဥ္ေက်းမႈမွာ  ဆုိရင္ မိနး္မေတြဟာ လင္ကို  ေရြးခ်ယ္ပုငိခ္ြင့္ေတာင္ 

မရိွေတာသ့ေလာက္ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ တခ်ဳိ ႕ မိန္းမေတြ၊ ေယာက္်ားေတြ  က်ေတာလ့ည္း 

အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ ကိစၥကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့  သေဘာမ်ိဳ း မစဥ္းစားၾကေတာတ့ာေတြ ရိွေသးတယ္။ 

ဘဝမွာ ၾကင္ေဖာ္  တစ္ေယာက္ကိ ုေရြးၾကေတာမ့ယ္  ဆိုတဲ ့အခါက်ေတာ ့အႀကိဳက္ေတြ၊ 

ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ေပၚလာတယ္။ ေလာကမွာ ကုိယန္ဲ႔  ဘဝၾကင္ေဖာ္ အျဖစ္ ေပါင္းေဖာ္ လို႔ ရႏိုင္တဲ့ 

ေယာက္်ား သုိ႔မဟုတ္ မိန္းမ  တစ္ေယာက္ကုိ ရွာလုိ႔  မေတြ႔ေတာ့့ဘဲ ဒီလုိနဲ႔ အ႐ိုးထုတ္သြားတဲ့  

သူရယ္လုိ႔ ရိွမွာ  မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ေကာင္း  ထင္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာကႀကီးမွာ 

ကိုယန္ဲ႔ဘဝၾကင္ေဖာအ္ျဖစ္ေနလုိ႔ရမယ့္ သူကိမုေတြ႔ဘဲ ေနသြား ေသသြားတဲသ့ေူတြ အမ်ားႀကီး  

ရိွတယ္။ တခ်ဳိ ႕ကေတာလ့ည္း ကံတရားေၾကာင့္ ၾကင္ေဖာ္  တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ေတာမ့ယ္  လုပ္ၿပီးမွ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ စိတ္  အခန္႔မသင့္လုိ႔၊ စိတ္သေဘာခ်င္း မတုိက္ဆိုင္ၾကလုိ႔ 

မယူျဖစ္ၾကေတာဘ့ဲ စလယ္ဝင္  ဖင္မမဲခင္မွာပဲ ကြဲသြားၾကတာေတြ  ရိွတယ္။ တခ်ဳိ ႕က်ေတာလ့ည္း 

စိတ္ပ်က္သြားလုိ႔၊ ေ ၾကာက္သြားလုိ႔၊ ဖုိ -မ ကိစၥကုိ စိတ္  ကုန္ခန္းသြားလုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ ္တျခားေသာ 

စိတ္ဓါတ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း တစ္ခုခုကုိ ေတြ႔လိုက္ရလုိ႔ အိမ္ေထာင္  မျပဳေတာဘ့ဲ 

ေရွာင္သြားၾကသူေတြ ရိွတယ္။ 

တကယ္ေတာ ့အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္  ဆိုတဲ့ သႏၷိဌာန္ကုိ ခ်ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ သတိၱ  လုိတယ္။ 

ေရကူးသမား တစ္ေယာက္ဟာ ပင္လယ္ထဲကုိ ခုန္ဆင္း  ကူးလိုက္သလုိ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း  ဆုိတဲ့ 

ကိစၥထဲကုိ ခုန္ဆင္း ကူးခတ္ရဲဖုိ႔ လိုတယ္။ လူတိုင္းမွာ ဒီလုိ သတိၱမ်ဳိး ရိွၾကတာ မဟုတဘ္းူ။ 

တစ္ခါတေလမွာ အိမ္ေထာင္လည္း  ျပဳခ်င္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္  ရည္မန္ွးထားတဲ့ 

သူဟာ ကုိယန္ဲ႔  စိတသ္ေဘာထားခ်င္း အေ နအထိုငခ္်င္းလည္း မကုိကဘ္းူ  ဆုိပါေတာ့။ အဲဒီ  

အခါမွာေတာ ့မာန၊ ေနာင္တ၊ အာဃာတ  ဆုိတာေတြေၾကာင့္ သူတို႔  ႏွစ္ဥးီဟာ အၾကင္  

လင္မယားရယ္လုိ႔ ျဖစ္မလာၾကေတာဘ့ဲ မေက်မနပ္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕  ဘဝဟာ ကုန္ဆံးုသြားခဲ့  ၾကရတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ဒီလုိ  ေနရတာဟာ ဘာမွ အဓိပၸာယ္ မရိွပါကလား ဆုိတာ သေဘာေပါ က္တဲ ့အခ်န္ိ  

တစ္ခ်န္ိကိ ုေရာက္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က်သြားၿပီေလ။ ညႇိႏိႈင္းယူလုိ႔  ရတဲ ့ေအာင္ျမင္ဖို႔ 

အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားစြာရိွတဲ့  လူငယ္ဘဝဟာ ကုန္ဆံးု  သြားခဲၿ့ပီ။ ေအာင္ျမင္တဲ ့အိမ္ေထာင္ေရး  

ျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ  မ်ားစြာရိွတဲ ့လူငယ္ဘဝဟာ ကုန္ဆံးု  သြားခဲၿ့ပီ။ ေအာ င္ျမင္ဖို႔ 

အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားစြာရိွတဲ ့လူငယ္ဘဝဟာ ကုန္ဆံးု  သြားခဲၿ့ပီ။ ေအာင္ျမင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး 

ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ (လင္နဲ႔ မယားၾကားမွာ) မ်ားစြာေသာ ေစ့စပ္မႈေတြ  လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ 

လူပ်ဳိႀကီးမ်ားကေတာ ့တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕  အထီးက်န္ ဘဝမွာ သိပ္  ေနသားက်သြားၿပီး 

အိမ္ေထာင္ေရး ဘဝမွာ မေနတတ္ဘဲ  ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ေနခ်င္တယ္  ထားဦး၊ 

လင္ေယာက္်ားေကာင္း တစ္ေယာက္လို  မေနတတ္ဘဲ ျဖစ္သြားတယ္။ စတင္ဒယ္  လုိ လူမ်ဳိးကုိ 

အိမ္ေထာင္နဲ႔ ေနခိုငး္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လို ျဖစ္မလဲ ဆုိတာ ေတြးၾကည့္ပါ။ 

သည္ေတာ ့သည္လို  လူမ်ဳးိေတြ အတြက္ ဘဝဟာ  အျခားေသာ အေျဖမ်ား ကုိ ရွာေပး  

ထားရလိမ္မ့ယ္။ အထီးက်န္  ေနရတာမ်ိဳ း၊ တစ္ေယာက္တည္း  ေနရတာမ်ဳးိဟာ လူမဆန္႐ုံမွ်  မက 
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တစ္ေန႔မာွ စိတေ္တာင္ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား  ျဖစ္သြားႏိုငတ္ယ္။ သည္ေတာ ့သည္လို  

တစ္ကုိယတ္ည္းသမားေတြကုိ အထီးက်န္မႈက ထြက္လာေစႏိုငတ္ဲ ့နည္းလမ္းကုိ ဘယ္မွာ  ရွာရမလဲ။ 

သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြက သည္နည္းကုိ ေပးႏိုငသ္လား။ ဒါေပမယ့္ မိသားစုေတြဟာ လူေတြရဲ႕  

လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး  တိုးတက္မႈမွာ ဘယ္လုိမွ  အေထာက္အကူ မျဖစ္ဘးူဆုိတာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  

ေျပာခဲၿ့ပီ။ မိသားစုရဲ႕  အလုိလုိက္ျခင္း ခံရတာဟာ အေႏွာင့္အယွက၊္ အတားအဆီး  ျဖစ္တယ္ဆုတိာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာခဲၿ့ပီ။ အဖုိး ႀကီးအုိ ျဖစ္ေနတဲ ့လူပ်ိဳ ႀကီး  တစ္ေယာက္မွာ သူ႔  မိသားစု 

အသုိကအ္ဝန္းက လြဲလုိ႔ ခုိလံႈရာကုိ မရဘူး  ဆုိတာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ျမင္ခဲၾ့ကရၿပီ။ ဘားလ္ဇက္ရဲ႕  

အစ္ကိ ုပြန္းဟာ ထင္ရွားတဲ ့ဥပမာ  ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒလီိ ုမိသားစုနဲ႔  ေနရျခင္းသည္ ပင္လွ် င္ 

တစ္ခါတေလမွာ ဘာမွ်  ေရရာျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ဘာမွ ေက်နပ္စရာ  မရိွေၾကာင္း၊ တစ္ခါတေလမွာ 

စိတပ္်က္စရာ ေကာင္းေၾကာင္းကုိ ဘားလ္ဇက္က ေရးျပခဲပ့ါတယ္။ သည္ေတာ ့အစ္ကို  ပြန္းကုိ 

ကယ္ႏိုင္တဲ့ အရာဆုိလို႔ အေပါင္းအသင္း၊ မိတေ္ဆြသဂၤဟပဲ ရိွေတာတ့ယ္။ 

မိသားစု တစ္ခုကိ ုတည္ေထာင္ခဲသ့ေူတြ၊ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ တကယ္အမွန္  

ခ်စ္ၾကတဲ ့လင္မယားေတြ၊ မိဘေတြလည္း အျပည့္အစုံ  ရိွၿပီး သူတို႔နဲ႔ အဆင္ေျပေနၾကတဲ ့

သားသမီးေတြ၊ ေမာင္းမေပါင္း  တစ္ေထာင္ ရိွတဲ့ သူေတြမွာပင္လွ် င္ သည္အရာေတြ  ရိွသည့္တိုင္ 

သူတုိ႔မွာ လုိေနတာေတြ ရိွေနေသးတယ္။ မၾကာခဏ  ဆိုသလုိပဲ ကုိယ့္  ႏွလံးုသားနဲ႔ အနီးစပ္ဆံးု  

အရာဟာ ဘာလဲ  ဆုိတာကုိ မိသားစုေတြ၊ ကုိယခ္်စ္တဲ့  သူေတြကုိ ေျပာဖုိ႔  အခက္အခဲ 

ႀကံဳရတာမ်ဳိးေတြ ရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆိုေတာ ့မိသားစု  ေႏွာင္ႀကိဳး ဆုိတာဟာ စိတအ္သိနဲ႔  

ခ်ည္ထားတဲ ့ေႏွာင္ႀကိဳး  မဟုတဘ္ဲ ေသြးနဲ႔  ခ်ည္ထားတဲ ့ေႏွာင္ႀကိဳး  ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ တစ္ေယာက္ကုိ  

တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္မႈကိ ုလြယ္ လြယ္ကကူူ ေပးတဲ ့ေနရာ  ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ခ်စ္ေနၾကတဲ့ သူ 

ႏွစ္ေယာက္ဟာ အၿ မဲတမ္းလုိလိ ုဟန္ေဆာင္  ဖုံးကြယ္တတ္ၾကလုိ႔ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိသားစု  

အခ်င္းခ်င္းၾကား သားသမီး၊ အေဖ၊ အေမ၊ လင္မယား၊ ခ်စ္သ၊ူ အေပ်ာမ္ယား စသည္တို႔ အားလုံးရဲ႕  

စိတထ္ဲမွာ ထုတေ္ဖာမ္ေျပာတဲ ့နစ္နာခ်က္ေတြ၊ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ သုိဝကွထ္ားေလ့ ရိွၾကတယ္။ 

သည္လိ ုထုတေ္ဖာ္  ေျပာဆုိျခင္း မျပဳတဲ ့အရာေတြဟာ တစ္ဥးီကုိ  တစ္ဥးီ ခ်စ္ခင္  

တြယ္တာတတ္တဲ့ သူေတြရဲ႕ စိတက္ိ ုအဆိပ္ခတ္ေပးသလုိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အနာထဲကုိ ျပင္ပ  

ပစၥညး္တစ္ခု ဝင္ေရာက္လာတာဟာ တစ္သွ် ဴးေတြကုိ အဆိပ္  ျဖစ္ေစသလုိေပါ႔။ သူတို ႔ဟာ 

အခ်င္းခ်င္း ေျပာသင့္တယ္။ စိတ္ကုိ ဖြင့္ျပသင့္တယ္။ မိသားစု  အသိုငး္အဝုိငး္ အတြင္းမွာ 

ကုိယခ္ႏၶာအားျဖင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး၊ ပြန္းပြန္းတီးတီး  ေနၾကသလုိ စိတဓ္ာတ္ အရလည္း ပြန္းပြန္းတီးတီး  

ေနဖုိ႔ လိုတယ္။ ကုိယ့္ရင္ထဲမွာ  ရိွေနတဲ့ လွ်ဳိ ႕ဝွကၿ္ပီး မေက်မနပ္  ျဖစ္ေနတဲ ့ခံ စားခ်က္ကိ ု

ေဖာထ္တုျ္ပရမယ္။ သည္အေၾကာင္းေတြကုိ ရင္းႏီွးတဲ ့မိတေ္ဆြသဂၤဟေတြနဲ႔ ေဆြးေ ႏြးၾကည့္ရမယ္။ 

သူတို႔က အႀ ကံဉာဏ္ ေပးဖုိ႔ ျငင္းဆုိၾကသည့္တိုင္ အဲဒီ  ရင္ထဲမွာ သုိဝကွထ္ားတဲ ့အာဃာတနဲ႔ 

ရန္ၿငိဳးကုိ မိတေ္ဆြေတြက အျပင္ေရာက္ေအာင္ လုပေ္ပးလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေႏွာင္ႀကိဳး  မဟုတတ္ဲ့ 

တျခား ေႏွာင္ႀကိဳးတစ္ႀကိဳး ရိွဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ မိသားစု အသုိက္အဝန္း  မဟုတတ္ဲ ့အျခား  

အသိုကအ္ဝန္း တစ္ခု ရိွဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ 

 

* * * * 

 

မိတေ္ဆြခင္ပြန္း ဘယ္လို  ျဖစ္လာခဲသ့လဲ။ တဏွာေပမ  အခ်စ္ ဘာေၾကာင့္ ေပၚလာရသလဲ 

ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔  လြယ္တယ္။ မ်က္လံးုခ်င္း ဆုံမ႐ုံိ၊ လက္ခ်င္း  ထိမိ႐ုံ၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔လိုက္႐ုံ  
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ကေလးနဲ႔ ျမတ္ႏိးုစိတ္  ေပၚလာတတ္တယ္။ တြယ္တာစိတ္  ေပၚလာတတ္တယ္။ အခ်စ္ဟာ အခ်စ္နဲ႔  

စတယ္။ အနက္႐ိႈငး္ဆုံး၊ အစစ္မွနဆ္ံးု  အခ်စ္ေတြဟာ အၿမဲလုိလိ ု႐ုတတ္ရက္  ေပၚေပါက္လာၾကတာ 

ျဖစ္တယ္။ ‘ျမန္ျမန္ ေျပာစမ္းပါ အထိန္းေတာရ္ယ္၊ သူက ဘယ္သလူဲ။ တကယ္ လုိ႔သာ သူ 

အိမ္ေထာင္ရင္ွ ျဖစ္ရင္ သုသာန္  တစျပင္ဟာ ကၽြန္မရဲ႕  သတုိ႔သမီး စက္ရာ ျဖစ္ေတာမွ့ာပဲ’ လုိ႔ 

ဂ်ဴးလိယက္က ေျပာတယ္။ အခ်စ္  ဆုိတာမ်ဳိးဟာ စာရိတၱ  ေကာင္း၊ မေကာင္းနဲ႔လည္း မဆိုင္ဘူး။ 

ဉာဏ္ပညာ ေကာင္းတာနဲ႔လည္း မဆိုငဘ္းူ။ အခ်စ္ခရံတဲ ့သူရဲ႕ ႐ုပ္ဆင္း  ႐ူပကာ လွတာနဲ႔ေတာင္ 

မဆိုငဘူ္း။ တီတန္နီယာဟာ ျမည္း  ဦးေႏွာက္သာသာ ရိွတဲ့ ေဘာ့တြမ္ကုိ ၫြတ္ႏူးတဲ့  စိတ္နဲ႔ 

ခ်စ္ခဲတ့ာပဲ။ အခ်စ္သည္ မ်က္ေစ့  မရိွ ဆုိတဲ ့စကားဟာ လူတကာ သုံးေနတဲ ့စကား  ျဖစ္ေပမယ့္ 

ေတာေ္တာမွ္နတ္ဲ့ စကား ျဖစ္တယ္။ တျခားသူ  တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ကိ ုဘယ္ေတာမ့ ွနားမလည္  

ႏိုငၾ္ကတာဟာ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ‘ေနပါဦး၊ သူ႔ကို  ဘာမ်ား သေဘာက်တာလဲ ’ ဆုိတဲ ့ေမးခြန္းကုိ 

မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္းခ်င္း ေမးေလ့  ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခံစားခ်က္  ဆုိတာမ်ဳိးဟာ ဆႏၵက 

ေျမေတာင္ေျမႇာက္ ေပးလိုကတ္ာမ်ဳးိ ျဖစ္တဲအ့တြက္ ေဘးလူအေနနဲ႔  ၾကည့္ရင္ အဲဒီ  ခံစားခ်က္ဟာ 

ေျမဆီသနုး္ေနတဲ ့ေျမထဲမွာ ေပါက္ေနတယ္လုိ႔ ထင္မိေပလိမ့္မယ္။ 

မိတေ္ဆြသဂၤဟ ျဖစ္ရတာကေတာ ့ပုိၿပီး  ေႏွးတယ္။ ေစာေစာပိုငး္  အဆင့္ေတြမွာ 

မိတေ္ဆြအျဖစ္ ဆက္ဆေံရးဟာ အလြန္  ႏူးည့ံသမ္ိေမြ႔တဲ ့အပင္ကေလးလုိ႔  ထင္ရတယ္။ ေဖ်ာေ့တာ့  

အားနည္းတဲ ့ပင္စည္ကေလးမွာ တြယ္ကပ္ေနတဲ့  အခ်စ္ဟာ အဲဒီ  အပင္ကေလးကုိ မ်ဳိ သြားေလ 

မလားလုိ႔ ထင္ရတယ္။ လာ႐ုိေရွးဖိုးေကာ  က မိန္းမ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ မိတေ္ဆြျဖစ္  

ဆက္ဆံေရးကုိ သိပ္  မလုိခ်င္ၾကဘူးတဲ့။ သူတုိ႔အဖုိ႔ မိတ္ေဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာ အခ်စ္နဲ႔  စာရင္ 

အနံ႔အရသာ မရိွသလုိ ေပါ႔ ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ျဖစ္ေနတတ္တယ္  တဲ။့ အနံ႔အရသာ  မရိွတာေတာ ့

မဟုတဘ္းူ။ ရိွပါတယ္။ ေစာေစာပိုငး္  အဆင့္မာွ ေအးစက္ တည္ၿငိမ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တီတယီန္နာက သူ႔  ခ်စ္တဲသ့ရူဲ႕ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကုိ မျမင္ႏိုငတ္ာဟာ မိတေ္ဆြေတြ  အဖုိ႔ 

အေၾကာင္း မဟုတပ္ါဘူး။ သူတို႔  အဖုိ႔ေတာ ့ျမည္းဦးေႏွာက္  ရိွတဲ့လူဟာ ျမည္းဦးေႏွာက္လို႔ 

ထင္မာွပဲေပါ႔။ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ျမည္းဦးေႏွာက္ေလာ က္သာ ရိွတဲ့  သူတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္ႏိုင္ပါလိမ့္။ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခႏၶာကုိယအ္ရ ဘာမွ်  တြယ္တာ ေႏွာင္ဖြဲ႔စရာ မရိွတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္  

ၾကားမွာ ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ား မိတေ္ဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္မိၾကပါလိမ့္။ 

တခ်ဳိ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာေတာ ့အဲသည္လု ိမိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာ သဘာဝက်က် ပဲ 

ေပၚေပါက္လာခဲၾ့ကတာပဲ။ ေတြ႔လုကိတ္ဲ့  အခါမွာ ထူးျခားတဲ့  အရည္အခ်င္းေတြကုိ ပုိငဆ္ုငိတ္ဲ့  

အတြက္ သူတို႔  အလုိလုိ ခင္တြယ္သြားတာမ်ဳးိပါ။ တခ်ဳိ ႕က်ေတာလ့ည္း အခ်စ္မာွလုိပဲ မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆေံရးမွာလည္း ျမင္ျမင္ခ်င္း ခင္သြားတာမ်ဳးိ  ရိွတယ္။ (မ်က္ႏွာျမင္၊ ခ်င္ခင္ပါေစ  ဆုိတဲ ့

သေဘာေပါ႔)။ စကားကေလး  တစ္လံးု၊ အၿ ပံဳးကေလး တစ္ခ်က္၊ အၾကည့္ကေလး  တစ္ခေုၾကာင့္ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ စိတတ္ူ  သေဘာတူ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း  နားလည္ 

သေဘာေပါက္သြားၾကတယ္။ ခ်စ္ခင္စရာ  ေကာင္းတဲ ့အျပဳအမူ  တစ္ခေုၾကာင့္ စိတသ္ေဘာထား 

ျမင့္ျမတ္တဲ ့လူတစ္ေယာက္  ျဖစ္တယ္ဆိတုာ သိသြားရတယ္။ အခ်စ္ဟာ အခ်စ္နဲ႔  စသလုိ မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆေံရးဟာလည္း မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးနဲ႔ အစျပဳတာ  ပါပဲ။ လူႏစ္ွေယာက္ဟာ ထူးျခားတဲ့  

အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ပိုငဆ္ုငိျ္ခင္း  မရိွၾကသည့္တိုင္ သည္လုိ  ေရွာင္တခင္ ေတြ႔ၿပီး ခင္မင္  မိတေ္ဆြ 

ျဖစ္သြားၾကတာမ်ဳးိ ေတြဟာ ရိွတတ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ားဟာ အျ ခား မိန္းကေလး 

တစ္ေယာက္ရဲ႕ တိုးတိုးေဖာ္ တိုငပ္င္ေဖာ၊္ အေပါင္းအသင္း ခ်က္ခ်င္း  ျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ တျခား  တစ္ေယာက္ကေတာ ့သူ႔ကိ ုမုန္းခ်င္  မုန္းေနတတ္ ပါတယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္း 

ခင္မင္သြားၾကတာကေတာ ့တျခားေၾကာင့္  မဟုတပ္ါဘူး။ နဂုိကတည္းက ရိွခဲၾ့ကတဲ ့
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စိတသ္ေဘာထားခ်င္း တူညီမႈေၾကာင့္ပါ။ သူတုိ႔က်ေတာ့  ေတြ႔တာနဲ႔ မိတေ္ဆြ  သူငယ္ခ်င္းလုိ 

ခင္မင္သြားၾကေတာတ့ာ ပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့သည္လိ ု႐ုတတ္ရက္  ေတြ႔ဆုံၿပီး မိတ္ေဆြ  

ျဖစ္ၾကရတာမ်ဳးိဟာ သိပ္ေတာ ့ေရရွည္  မခံတတ္ၾကဘူး။ အခ်စ္ဟာ လက္ထပ္ထမိး္ျမားျခင္း  ဆိုတဲ့ 

စနစ္ႀကီးေၾကာင့္ ခိုငမ္ာ  တည္တံလ့ာသလုိ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာလည္း ေစာေစာပိုငး္မွာ 

တစ္စံတုစ္ခေုသာ ေစာင့္စည္း  ခ်ဳပ္တည္းမႈမ်ဳးိေၾကာင့္ အားေကာင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူဆိတုာ 

ပ်င္းရိတတ္တယ္ မဟုတလ္ား။ မၾကာခဏ  ဆုိသလုိပဲ အသစ္  ေပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္ တစ္ခုကုိ 

အေၾကာင္းမရိွဘဲ ၿငီးေငြ႔ခ်င္  ၿငီးေငြ႔ ေနတတ္တယ္။ “တစ္ခါလာလည္း ဒါခ်ည္းပဲ  ေျပာေနတာပဲ။ 

သူကလည္း ဒါကုိပဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနတာပဲ။ သူက သိပ္ၿပီး မယုံသကၤာ  အားႀကီးတတ္တဲ့ လူ။ 

သည္ အမ်ဳးိသမီးက သည္လုပိဲ။ ခ်န္ိးထားရင္ အၿ မဲ ေနာက္က်တယ္။ သည္လကူေတာ ့ေတာေ္တာ္  

စိတပ္်က္ ၿငီးေငြ႔စရာ ေကာင္းတဲလ့။ူ သည္အမ်ိဳ းသမီးနဲ႔ ေတြ႔ရင္ ညည္းေနတာပဲ” စတဲ ့စကားေတြကုိ 

မၾကာခဏ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးရဲ႕ အစမွာ သည္လို  ေျပာခ်င္လာရင္ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထိနး္ခ်ဳပ္  ေစာင့္စည္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တကၠသိလု္  ေက်ာင္းတုိ႔၊ 

အသင္းတုိ႔၊ ကလပ္တို႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသင္း စသည္တို႔မာွ အလြန္  က်န္းမာသန္႔ရင္ွးတဲ ့မိသားစု  တာဝန္ 

ဝတၱရားမ်ားကုိ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ လူေတြဟာ တစ္ေယာက္ထးီတည္း ေနမရတဲ့  အခါက်ေတာ ့

အမ်ားနဲ႔ စုေပါင္း ေနၾကရတယ္။ အဲဒအီခါမွာ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ မွနက္န္စြာ 

အကဲျဖတ္တတ္ လာၾကတယ္။ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ သည္းခံလာတတ္ၾက  ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ လူေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႔  ဆက္ဆလံာျခင္းျဖင့္ သာလွ်င္ တိုးတက္  လာၾကတယ္ 

ဆုိတဲ့ ဥပေဒသ တစ္ခကုိေုတာင္ ကၽြန္ေတာ္ ထုတခ္်င္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ ေရွာင္တခင္ ေတြ႔ဆံၿုပီး မိတေ္ဆြ  ျဖစ္လာၾကတာမ်ဳိးဟာ စစ္မန္ွတဲ ့မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိေတာ့ မဟုတဘ္းူ။ ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္  တစ္ေယာက္ကိ ု

မေတြ႔ႏုငိေ္သးတဲ့ အခ်နိမွ္ာ မိတေ္ဆြေတြ  အမ်ားႀကီး ထားၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ႏွစ္သိမ့္  

ေနၾကရတယ္’ လုိ႔ ေအဘယ္ဘြန္းနာဒ့က္ ေျပာဖူးပါတယ္။ တကယ့္ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရး ဆုိတာ 

ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးေပါင္းမွ ေပၚလာတတ္တာမ်ဳးိ ပါ။ စာေရးဆရာ  မြန္တိန္းဟာ လာဘုိတီကုိ 

ေလးလည္း ေလးစားတယ္။ ခင္လည္း  ခင္တယ္။ သည္လို  အျဖစ္မ်ဳးိဟာ သိပ္  ျဖစ္ေလ့ မရိွဘးူ။ လူ  

ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ေလးစားေပမယ့္ ခင္ခ်င္မ ွခင္တတ္ၾကတာ  ကလား။ တခ်ဳိ ႕ကေတာလ့ည္း 

ေလးစားေပမယ့္ ကုိယ္ထ့က္  သာတဲအ့တြက္ မနာလုိ  တုိရွည္ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ေကာင္းတဲ့  

စ႐ိုက္ကုိ အတုခုိးမဲ့  အစား အျပစ္ကိ ုျမင္တတ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ ႕က်ေတာလ့ည္း သိပ္  တည္ၿငိမ္ 

ရင့္က်က္တဲ ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကိ ုေၾကာက္ရြ႕ံတတ္ၾကၿပီး သူ႔ေလာက္  တည္ၿငိမ္ 

ရင့္က်က္ျခင္း မရိွတဲ့ သူမ်ဳိးကုိပဲ ေပါင္းေဖာခ္်င္တတ္ၾကတယ္။ 

ေလာကႀကီးမွာ ျမင့္ျမတ္တဲသ့ေူတြ  ရိွေၾကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့  စိတထ္ား ရိွသူေတြ ရိွေၾကာင္း၊ 

လူေတြထဲမွာ ခ်စ္ ခင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ လူေတြ  ရိွေၾကာင္းကုိ သိၿပီး သူတုိ႔ကုိ လိုက္လံ  ရွာေဖြတတ္သ၊ူ 

သူတို႔ကိ ုမေတြ႔ခင္ကတည္းက ခ်စ္ခင္  ျမတ္ႏိုးတတ္သူတုိ႔ကုိ အေဆြခင္ပြန္း  ဖြဲ႔အပ္တယ္လုိ႔ 

စာေရးဆရာႀကီး ဘြန္းနာဒ့က္ ေျပာခဲဖူ့းပါတယ္။ ဒလီို  ျမင့္ျမတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရိွ႐ံမုွ် မက 

လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ခင္ ႏွစ္လုိဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ေမြးျမဴေပးတဲ ့ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ ့အားနည္းခ်က္  

ရိွသမူ်ားကုိလည္း အေဆြခင္ပြန္း  ဖြဲ႔သင့္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ထပ္ေလာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ၿ ပံဳးမျပႏိုငတ္ဲ့ သူေတြကုိ ခ်စ္ခင္  ႏွစ္သက္ျခင္း မရိွပါဘူး။ သိပ္  ျပည့္စံလုြန္းသြားၿပီး 

သိပ္ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းသူမ်ားမွာ လူမဆန္တဲ ့အရည္အခ်င္း  တစ္ခု ရိွတတ္ပါတယ္။ 

အဲဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔  ေတြ႔ရင္ ကုိယ္က  အလိုလုိ ႐ုိက်ိဳး  နိမ့္က်သြားၿပီး အလုိလုိ  
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စိတ္အားငယ္သြားတတ္တဲ့ အတြက္ သူတို႔နဲ႔  အေဆြခင္ပြန္း ျဖစ္ေရးဟာ ေဝးကြာသြားတတ္ပါတယ္။ 

ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္သမူ်ားဟာ လူဆန္တာကုိ ျပတတ္တဲ့  အခါမ်ဳးိမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ဝမ္းသာ 

ၾကရတယ္။ 

အမွတမ္ထင္ ေျပာလိုကတ္ဲ ့စကားေလး  တစ္ခြန္း၊ အၾကည့္ေလး  တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ 

စိတထ္ားနဲ႔ အသိဉာဏ္ဟာ ကိုယန္ဲ႔  သြားၿပီး တူညေီနတာမ်ဳးိ ကုိ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 

ခ်ဳပ္တည္းထားမႈ၊ စိတ္တန္ခိုး  စြမ္းအားတုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ  ေစာစီးစြာ နားလည္  သေဘာေပါက္ 

လာတာမ်ဳိးေတြလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ အဲဒလီို  အခါမ်ဳးိမွာ ယုံၾကည္မႈဟာ အျပန္အလွန္  ရိွလာၿပီး 

အဲဒီ လူစိမ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၾကားမွာ အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကုိ ရရိွ  လာတတ္ပါတယ္။ 

ေသြးသားအရ ျဖစ္ေစ၊ ခႏၶာကုိယ္ဆုင္ိရာ တြယ္တာတပ္မက္မႈေၾကာင့္  ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏီွးေနသူထက္ပင္ 

သူတုိ႔နဲ႔ ပိုၿပီး နားလည္မႈ ရလာတတ္ပါတယ္။ 

မိတေ္ဆြစိတ္ ဆုိတာ အလြန္ျပင္းထန္တဲ ့အခ်စ္လိ ုျမင့္ျမတ္တဲ ့ခံစားမႈတစ္ခု  ျဖစ္ပါတယ္။ 

သာမန္ အေပါင္းအသင္းကုိ တြယ္တာတဲ ့စိတမ္်ဳးိ ကေတာ ့ေသးႏုတၿ္ပီး ျပည့္စံျုခင္း  မရိွပါဘူး။ 

ေကာင္းၿပီ။ ဒါျဖင့္ရင္ မိတ္ေဆြစိတ္နဲ႔ အေပါင္းအေဖာ္စိတ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ  ခြဲျခားၾကည့္ 

မလဲ။ 

ဒီ ေမးခြန္းဟာ အက်ဳးိမ်ားတဲ ့ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

‘မိတေ္ဆြစိတဟ္ ုေခၚေသာ  အရာသည္ လူမႈဆက္ဆေံရးတစ္ခု  ျဖစ္၏။ မ်က္ႏွာသာ  

ေပးမႈမ်ား၊ အႀ ကံဉာဏ္မ်ားကုိ တစ္ဥးီႏွင့္  တစ္ဥးီ အျပန္အလွန္  ေပးၾကေသာ ဆက္ဆေံရး  ျဖစ္၏။ 

ေနာက္ဆံးု၌ ကၽြႏု္ပတ္ို႔သည္ စီးပြားေရးဆန္ေသာ ဆက္ဆမံႈ  တစ္ခုသို႔ ေရာက္လာခဲၾ့ကသည္။ ထို  

စီးပြားေရးဆန္ေသာ ဆက္ဆမံႈ၌ အတၱ  အက်ဳိးစီးပြားသည္ အျမတ္အစြန္းကုိ အၿမဲတမ္း 

ေမွ်ာလ္င့္ေနတတ္၏။’ လုိ႔ လာ႐ုိေရွးဖုိးေကာက ေျပာခဲဖ့းူပါတယ္။  ႐ုိေရွးဖုိးေကာဟာ ေလာကႀကီးကုိ 

အရြဲ႕တိုက္ ေျပာလုိကတ္ဲ ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္အမွန္ သူ  ေျပာေနတာက လူအခ်င္းခ်င္း  

ၾကားမွာ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရး မဟုတတ္ဲ ့ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ ကုိ ေျပာေနတာပါ။ သူက 

စီးပြာေရးဆန္ေသာ ဆက္ဆမံႈလို႔  ေျပာသြားပါတယ္။ စီးပြားေရးဆန္ တဲ ့ဆက္ဆမံႈတဲ။့ ဘယ္ကလာ  

ဟုတ္ရမွာလဲ။ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမွာ ကုိယက္်ဳးိ ၊ အတၱက်ိဳ း လုံးဝ  မပါရဘူး။ ကုိယက္ 

သူ႔အက်ဳိးကုိ လုပေ္ပးတုန္းမွာသာ ေပါင္းသင္းၿပီး လုပ္လည္း  ၿပီးေရာ၊ ဘုရားၿပီး  ျငမ္းဖ်က္ ဆုိသလုိ 

ကုိယ့္ကုိ အဖက္မလုပ္တဲ့ လူမ်ဳိးကုိ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ 

အတၱအက်ဳးိ ဆုိတာမ်ဳိးကလည္း ႐ုတတ္ရက္  သိဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္  ခက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ့ ကုိယ္က်ဳိး ၾကည့္တတ္သူ ဆုိတာ သိပ္လည္တယ္  မဟုတလ္ား။ တစ္ခါတုန္းက လင္မယား  

ႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာေနၾကပုံကိ ုကၽြန္ေတာ္ ၾကားခဲဖ့းူတယ္။ 

သူတုိ႔ စကားေျပာေနပုံက ဒီလုိ။ 

‘မင္း သူတို႔ကိ ုေဖာေ္ဖာေ္ရြေရြ ဆက္ဆပံါကြာ’ လုိ႔ ေယာက္်ားက ေျပာတယ္။ 

‘ဟင္… ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ သူတုိ႔နဲ႔  ေပါင္းရတာ ေတာေ္တာ္  စိတပ္်က္စရာ ေကာင္းတယ္။ 

ရွင့္အတြက္လည္း ဘာမွ အသုံးက်တာ မဟုတဘ္းူ’ လုိ႔ မိန္းမက ေျပာတယ္။ 

‘မင္းဟာ ေတာေ္တာ္  တုံးတာပဲ။ သိပ္  အသုံးက်တာေပါ႔ ကြ၊ မၾကာခင္ ဝန္ႀကီး႐ုံးကုိ 

ျပန္ေရာက္မွာကြ။ သူ ရာထူးလက္ ကိုင္ မရိွတုန္းမွာ တို႔က ဂ႐ုတစုိက္  ဆက္ဆရံင္ တုိ႔အတြက္  

အက်ိဳ းရိွတာေပါ႔’ 
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‘ဪ… ဟုတတ္ာေပါ႔၊ ဒီလုိဆုိရ င္ မိတေ္ဆြပီသတဲဟ့န္ ပုိေပၚတာေပါ႔ ’ လုိ႔ မိန္းမက 

သေဘာက်ၿပီး ေျပာတယ္။ 

႐ုတ္တရက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ သူ  ရာထူးလက္ကုငိ္ မရိွတုန္းမွာ သူ႔ကုိ ဂ႐ုတစိုက္  

ဆက္ဆံျပတာဟာ မိတေ္ဆြေ ကာင္း ပီသ , သလုိ ထင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆံေရး မဟုတဘ္းူ။ ဘယ္ေနရာကိုပဲ သြားၾကည့္ၾကည့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အသုံးခ်လုိ႔ 

ရတဲ ့လူေတြၾကားမွာ ဒလီို  အလဲအလွယ ္ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ ကုိ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ သူတို႔  

ဆက္ဆေံရးမွာ တစ္ဖက္နဲ႔  တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္  တြက္ခ်က္မႈ၊ အျပန္ အလွန္ စိုးရိမ္မႈေတြ 

ရိွေနတတ္ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ ေဖးမေပးတဲအ့တြက္ အမွတေ္တြလည္း  

ရၾကတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာ ္သူ႔ကိ ုသံအမတ္  ခန္႔လုိက္မွ ျဖစ္မယ္။ ဒါမွ သူ႔သတင္းစာက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 

မေဆာဘ္ဲ ေနမွာ’ ဆုိတဲ ့ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိေတြေပါ႔။ 

မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရး ဆုိတာ ဒီလုိ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိေတြ မဟုတပ္ါဘူး။ ဒါမ်ဳးိေ တြနဲ႔လည္း 

ဘာမွ မဆိုင္ဘူး။ မိတ္ေဆြ  ႏွစ္ေယာက္တို႔ဟာ အေရးအေၾကာင္း  ေပၚလာရင္ တစ္ေယာက္ကို  

တစ္ေယာက္ ကူညီၾကရမယ္  ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ  ကူညီတာမ်ဳိးဟာ အမွတမ္ထင္ 

သဘာဝက်က် ကူညီတာမ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္။ ေမ့ေပ်ာက္မသြားေတာင္မွ အေရးမႀကီးတဲ ့ပုံစမံ်ိဳ း နဲ႔ 

ကူညီရမယ္။ သူ႔ကုိ  ကူညီလုိ႔ ကိုယ့္မွာ  ဘာျပန္ရလိမ္မ့ယ္ ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ဳိး  မထားအပ္ဘးူ။ 

လူ႔သဘာဝဆုိတာ ခက္သားကလား။ အေသးငယ္ဆံးုေသာ အားနည္းခ်က္ကေလးကုိ ျမင္႐ုံနဲ႔ 

တစ္ဖက္မာွ ႐ိုးသားစြာ သနားစိတ္  ေပၚသလုိ ငါကေတာ ့ဘာမွ  မျဖစ္ဘးူ ဆုိၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္  

ေက်နပ္တဲ့စိတ္၊ တစ္ဖက္သားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ျမင္ၿပီး မသိမသာ ေက်နပ္တဲ ့

စိတ္မ်ဳိးကေလးေတြ ေပၚတတ္ၾကတယ္  မဟုတလ္ား။ ‘အခင္မင္ဆံးု မိတေ္ဆြမ်ားတြင္ ဒကုၡသကုၡ  

ေရာက္လာသည့္ အခါ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔  စိတထ္ဲတြင္ မေက်မနပ္  မျဖစ္ေသာ အရာတစ္ခု အၿ မဲလုိလို 

ေပၚလာတတ္ေပ၏’ လုိ႔ ခြသမား ႐ုိေရွးဖုိးေကာက ေရးခဲဖူ့းတယ္။ 

‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကံမေကာင္းသူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ႔ အၿ မဲ စိတေ္စာေနၾကေပမယ့္ ဧည့္ခန္းမွာ 

နာရီႀကီး ခ်တိၿ္ပီး အၿမိဳင့္သား  ျဖစ္ေနတာမ်ဳးိကုိေတာ ့သိပ္  မျမင္ခ်င္ၾကဘူး’ လုိ႔ စာေရးဆရာ  

ေမာရိေယးက ေရးခဲပ့ါတယ္။ 

‘ႀကီးပြား ခ်မ္းသာတုနး္မွာ မိတေ္ဆြ  အေပါင္းအသင္းေတြ ေပါၿပီး ဆင္းရဲဒကုၡ  

ေရာက္တနုး္မွာေတာ ့အေပါင္းအသင္းေတြက ကုိယ္က့ိ ုစြန္႔ပစ္သြားၾကတယ္ ’ လုိ႔ ေျပာေလ့  

ရိွၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာက္ေတာ ့ဒအီခ်က္ကိ ုသိပ္  သေဘာမတူခ်င္ဘးူ။ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ 

ဒုကၡေရာက္ရင္ ကိုယ့္အေပၚမွာ မလုိတမာစိတ္ထား  ရိွသမူ်ားဟာ ပ်က္စီးတာကုိ အရသာခံ  ၾကည့္ဖုိ႔ 

ေရာက္လာတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔တင္  မကဘူး ကုိယ္  ေပ်ာရ္ႊင္ ႀကီးပြားေနတုနး္ ခပ္ေဝးေဝးက 

ေနခဲၾ့ကတဲ့ ကံမေကာင္းသူမ်ားဟာလည္း ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြ ဒကုၡေရာက္တဲ့  အခါမွာ သူတုိ႔နဲ႔ 

ဘဝတူ ျဖစ္လာၿပီလို႔ ထင္လာတတ္ၾကတယ္။ (ကဗ်ာဆရာ) ရွယလ္ဟီာ ဆင္းရဲဒကုၡ  ေရာက္တနုး္၊ 

မထင္မရွားဘဝမွာ ရိွစဥ္ တုန္းက ေအာင္ျမင္  ေက်ာၾ္ကားေနတဲ့ (ကဗ်ာဆရာ) ဘိုင္ယြန္ထက္ 

မိတေ္ဆြ အေပါင္းအသင္းေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွခဲ့တယ္။ ကံေကာင္း  ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ လူမ်ားနဲ႔ 

မိတ္ေဆြျဖစ္ဖုိ႔ ကိစၥဟာ ကုိယ္က်ဳိး  လုံးဝေမွ်ာက္ိးုျခင္း မရိွဘဲ စိတထ္ား  အလြန္ ႀကီးက်ယ္ 

ျမင့္ျမတ္သူမ်ားသာ လုပ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ့္ မိတေ္ဆြစစ္ ဆက္ဆေံရးမွာ ကုိယက္်ဳးိ  မၾကည့္ျခင္းဟာ လုိအပ္တဲ့  

အရည္အခ်င္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိတေ္ဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕  ဝတၱရားဟာ ကိုယ့္  မိတေ္ဆြရဲ႕ 

အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကုိ အကဲခတ္ၿပီး ကုိယ္ဆ့ကီိ ုလာၿပီး အကူအညီ  မေတာင္းခင္မွာ 
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အကူအညီ ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္  မိတ္ေဆြေတြမွာ ကုိယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အကူအညီမ်ဳိး  လုိအပ္ေနရင္ 

သူက အကူအညီ  မေတာင္းဘဲနဲ႔ ေပးသင့္ပါတယ္။ ကုိယ္  အကူအညီ ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ သူ႔မွာ  

ေျပလည္သြားလုိ႔ ဝမ္းသာရတာ  အျပင္ သူ ဝမ္းသာတာကုိ ၾကည့္ၿပီး မုဒိတာ  ပြားရတာဟာလည္း 

အာဏာနဲ႔ စည္းစိမရ္ျခင္းရဲ႕ အရသာတစ္ခုလုိ႔ မွတ္ယူၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိ ုရွာႏိုငပ္ါေသးတယ္။ 

မိတေ္ဆြျဖစ္ ဆက္ဆေံရးမွာ အဓိကက်တဲ ့အျခား  အရည္အခ်င္း တစ္ခကုေတာ ့

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အထင္ႀကီး ေလးစားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕က ေျပာေကာင္း 

ေျပာၾကမယ္။ ကၽြန္ေတာ္မ့ာွ ကၽြန္ေတာ္  အထင္ႀကီး ေလးစားျခင္း မရိွတဲ့ မိတ္ေဆြ  အမ်ားႀကီးပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔ကုိ  ခင္တယ္။ ခ်စ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကိ ုအထင္မႀကီးဘူး။ မေလးစားဘူး  

ဆုိတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း  ေျပာႏိုင္တယ္လုိ႔ တခ်ဳိ ႕က ေျပာေကာင္း  ေျပာမယ္။ ဒေီနရာမွာ နည္းနည္း  

မရွငး္တာ တစ္ခ်က္  ရိွေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဟုတ္တိုင္း  မွန္ရာကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္း တင္း 

ေျပာလုိတဲ ့မိတ္ေဆြေတြ  ရိွပါတယ္။ တကယ္ေ တာ့ ဒီလုိ ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈမ်ဳိး  မရိွဘဲ တကယ့္  

မိတေ္ဆြစစ္ ဆိုတာလည္း မရိွႏုငိပ္ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိတေ္ဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕  စိတဆ္ုးိစရာ ေကာင္းတဲ ့

ေဝဖန္ခ်က္ကုိ ကုိယ္က သည္းခံႏိုင္တယ္  ဆိုပါေတာ့။ ဒီလုိ  ဘာေၾကာင့္ သည္းခံႏိုငရ္သလဲ။ သူ က 

ကုိယ့္ကုိ အထင္ႀကီး  ေလးစားတယ္ ဆုိတာကုိ သိလို႔ သည္းခံႏိုငတ္ာပဲ မဟုတဘ္းူလား။ သူက 

ကိုယဟ္ာ ထူးျခားတဲ့  အရည္အခ်င္းေတြ ရိွလုိ႔၊ အလြန္  အသိဉာဏ္ရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္  ထင္လုိ႔ 

ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္  ဆုိလုတိာက ဒထီက္  နည္းနည္းေတာ ့႐ႈပပ္ါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္  

ဆုိလုိတာက သူဟာ ကိုယရ္ဲ႕  အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ ေကာင္းတဲ ့အရည္အခ်င္းေတြကုိ 

ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္လုိ႔၊ ကုိယ့္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး  ျဖစ္လုိ႔၊ ကုိယ့္ကုိ အျခားသူမ်ားထက္ 

ႏွစ္သက္ သေဘာက်တယ္ ဆိုတာကုိ သိလုိ႔ သည္းခံႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ ့သေဘာပါ။ 

ဒီလုိ အထင္ႀကီး ေလးစားမႈမ်ဳးိ ရိွေနမွသာလွ်င္ ႐ိုးသား  ေျဖာင့္မတ္မႈဟာလည္း ရိွႏုငိတ္ယ္  

ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေ တာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 

ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ ခ်စ္ခင္  ႏွစ္သက္သူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  အထင္ႀကီး ေလးစားသူေတြရဲ႕ ေဝဖန္ခ်က္ကိ ု

ဘာျဖစ္လို႔ လက္ခံၾကသလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆိုေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ဘဝမွာ မရိွမျဖစ္တဲ ့

ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ဘာမွ် ထိခိုကေ္စျခင္း မျဖစ္လို႔ပါပဲ။ စာေရးဆရာေတြ  အခ်င္းခ်င္း 

ၾကားမွာရိွတဲ့ ခိုင္ၿ မဲတဲ ့မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိဟာ ဒနီည္းနဲ႔ တည္ရွေိနျခင္း  ျဖစ္ပါတယ္။ 

စာေရးဆရာ လူဝဘီိအုေီဟးဟာ စာေရးဆရာ  ဖေလာေဘးကုိ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဖေလာေဘးဟာ သူ႔  ေဝဖန္ခ်က္ကုိ စိတ္မဆိုးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ့ 

ဘုိအီေဟးဟာ သူ႔ကိ ုတကယ့္  စာေရးဆရာ အေက်ာအ္ေမာႀ္ကီး  အျဖစ္ သေဘာထားတယ္  

ဆုိတာကုိ ဖေလာေဘး သိၿပီး ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ 

တခ်ဳိ႕ေသာ မိတေ္ဆြမ်ားဟာ သူတို႔ကုယိ္  သူတုိ႔ ‘႐ိုးသားတဲ့ မိတေ္ဆြ’ ျဖစ္ဟန္ 

ေဆာင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ‘႐ုိးသားမႈ’ ဟာ ေတာေ္တာ္  ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီလုိ 

မိတ္ေဆြမ်ဳိးဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔အေၾကာင္း  မေကာင္းေျပာတဲ ့သတင္းစကားမ်ဳးိ ကုိ လာေျပာတတ္ၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းသတင္းေတြကုိေတာ ့မၾကားခ်င္ေယာင္  ျပဳၿပီး မေျပာဘဲ ထိမ္ခ်န္ ထားတဲ့ 

မိတေ္ဆြမ်ဳးိေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ ဒလီိ ု ‘႐ုိးသားတဲ့ မိတေ္ဆြ’ ေတြရဲ႕ လက္က ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ု

ဘုရားသခင္ ကယ္ေတာမ္ပူါ လုိ႔ ဆုေတာင္းရေတာမွ့ာပဲ။ 

တခ်ဳိ႕ မိတေ္ဆြေတြ ရိွေသးတယ္။ ေပါင္းသင္း  ဆက္ဆရံာမွာ ဆတ္ဆတ္ထိ  မခံတတ္တဲ ့

မိတေ္ဆြေတြ။ သူတို႔ကေတာ ့အေပါင္းအသင္းေတြက သူ႔ကို  ခင္မင္တာ၊ လူဆိတုာ သူသူ  

ကိုယ္ကိုယ္ ခၽြတ္ယြင္း  အားနည္းခ်က္ ရိွတယ္ ဆိုတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ျငင္းဆန္ၿပီး 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 74       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

အေပါင္းအသင္း အေပၚမွာကုိ တစ္ခ်က္ကေလးမွ အမွားမခံသမူ်ဳးိေ တြ ျဖစ္တယ္။ ဆတ္ဆတ္ထိ  

မခံတတ္တဲ့ သူမ်ားဟာ ဘယ္ေတာမွ့ မိတေ္ဆြစစ္  မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီလုိ  မိတေ္ဆြမ်ဳးိေတြ လက္က 

ကယ္ပါလုိ႔လည္း ဘုရားသခင္ဆမွီာ ဆုေတာင္းရဦးမွာပဲ။ 

စစ္မန္ွတဲ ့မိတေ္ဆြတစ္ေယာက္  အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈ  အျပည့္ ရိွရမယ္။ ယုံၾကည္မႈ  

မရိွေတာရ့င္ စစ္မန္ွတဲ့  မိတေ္ဆြ မျဖစ္ႏိုငဘ္းူ။ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးကုိ ခြဲျခမ္း စိတျ္ဖာ 

ၾကည့္ေနရရင္၊ ေ မြးျမဴေနရရင္ ပ်က္စီး  ခၽြတ္ယြင္းသြားလုိ႔ ျပန္ၿပီး ကုသေနရတယ္  ဆုိရင္ အဲဒီ  

အျဖစ္ဟာ အခ်စ္ကစိၥထက္ေတာင္ စိတဆ္င္းရဲစရာ ေကာင္းေသးတယ္။ တစ္ခါ အဲဒလီိ ုယုံၾကည္မႈ  

ေဖာက္ဖ်က္ခရံတာဟာလည္း သိပ္ၿပီး  နာက်ည္းစရာ  ေကာင္းတယ္။ အဲဒီ  ယုံၾကည္မႈကုိ 

မထားသင့္တဲ့  သူေပၚမွာ သြားထားမိရင္လည္း စိတဒ္ကုၡ ေရာက္ရတယ္။ 

မိတေ္ဆြစစ္ တစ္ေယာက္ကိ ုလိမ္ညာရျခင္းထက္ မိတေ္ဆြတု တစ္ေယာက္ရဲ႕ သစၥာေဖာက္ 

ခံရျခင္းက ပုိလို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ 

(မိတေ္ဆြ တစ္ေယာက္အေပၚမွာ) လုံးဝ ယုံၾကည္  အားကုိးထားတာမ်ဳိးဟာ အျပန္အလွန္ 

ယုံၾကည္မႈကုိေကာ ရရဲ႕လား။ ဒီလုိမွ မရဘူး  ဆုိရင္ေတာ ့မိတေ္ဆြစစ္  ဘယ္ေတာမ့ ွမျဖစ္ႏုငိ္ ဘူး။ 

စစ္မန္ွတဲ ့မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာ အဲဒနီည္းမွ  အပ အျခားနည္းနဲ႔ မရႏိုငဘ္းူ။ ‘မိတေ္ဆြ 

ဆက္ဆေံရးရဲ႕ အဓိက ရည္မန္ွးခ်က္ တစ္ခကုေတာ ့သာမန္  လူမႈဆက္ဆံေရးထဲမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕  

လွ်ဳိ႕ဝွက္တဲ ့အေတြးမ်ား၊ လွ်ဳိ ႕ဝွကတ္ဲ ့ခံစားမႈမ်ားကုိ သာမန္  လူမႈဆက္ဆေံရး ေဘာင္အတြင္းမွာ 

သိပ္သည္းေအာင္ ျပန္လည္  စုစည္းဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္ ’ လုိ႔ စိတ္ပညာရွင္  ပါေမာကၡ ‘ယန္း’ က 

ေျပာခဲတ့ယ္။ ‘ငါ’ အစစ္နဲ႔ မေပါင္းဘဲ ‘ငါ’ အတုနဲ႔ လာေပါင္းေနတဲ ့မိတေ္ဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕  

ဆက္ဆံေရးဟာ ဘယ္မွာ  တန္ဖုိးရိွေတာ့မွာလဲ။ မိတ္ေဆြဆုိတာ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ 

သတိရစရာေတြထဲကုိ ေရာက္ေအာင္  ဆင္းသြားၾကရမယ္။ အဲဒလီိ ုတစ္ေယာက္  အတြင္းစိတ္ကုိ 

တစ္ေယာက္ ေရာက္ေအာင္  မသြားႏိုင္ခဲ့ရင္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္  ေျပာေနတဲ ့စကားမ်ားဟာလည္း 

အႏွစဗ္လာ အကာသက္သက္ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အတြင္းစိတက္ိ ု

တစ္ေယာက္ ထိုးေဖာက္ၾကည့္ၿပီး နားလည္သြားၾကၿပီ  ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ဦးကုိ  တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈ  

ဆုိတဲ ့စပရိန္ဟာ ကန္ထြက္  လာေတာတ့ာပါပဲ။ အစတုနး္က တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ 

ဝတ္ေက်တမ္းေက် ေျပာေနၾကရလုိ႔ ၿငီးေငြ႔ေနရာက ေျပာေနရင္း  ေျပာေနရင္း တျဖည္းျဖည္း  

တစ္ေယာက္ အတြင္းသေဘာကုိ တစ္ေယာက္  သိနားလည္လာၾကၿပီး ေစာေစာက  ေျပာသလုိ 

ယုံၾကည္မႈ ရိွလာတာကုိ သတိျပဳမိၾကတာေလာက္ ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းတာမ်ိဳ း မရိွသေလာက္ ပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ခက္တာက ယုံၾကည္မႈ ဆုိတာမ်ဳိးဟာ အၿမဲတေစ ထိနး္သိမး္ထားလုိ႔ ရတာမ်ဳးိ မဟုတဘ္းူ။ 

ကိုယ္ ႏႈတ္ ေစာင့္စည္းျခင္း ဆုိတာမ်ဳိးဟာလည္း အလြယ္တကူ ရႏိုင္ တာမ်ဳိး မဟုတဘ္းူ။ 

လူေတြေရွ႕မွာ အမ်ားမသိတဲ ့အေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာျပျ ခင္းျဖင့္ လူအမ်ားရဲ႕  ဂ႐ုစုိက္တာကုိ ခံရဖုိ႔  

ကိစၥဟာ သိပ္ခက္တဲက့စိၥ မဟုတပ္ါဘူး။ လြယ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကုယိပို္င္  စကား 

ေျပာစရာ မရိွေတာ့ဘူး ဆုိတာနဲ႔ တျခားလူအေၾကာင္းကုိ သူ သိထားတာေတြ လူေရွ႕မွာ 

ထုတေ္ျပာၿပီး သူ႔ကိ ုအမ်ားက ဂ႐ုစိုကလ္ာေအာင္ လုပ္ခ်င္တတ္ၾကတယ္။ ဒီ နည္းအားျဖင့္ မိတေ္ဆြ  

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အၾကားမွာ ရိွတဲ့ ယုံၾကည္မႈဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္  မရိွဘဲ 

ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးသား ျဖစ္သြားရတယ္။ 

‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကရာမွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ကြယ္ရာမွာ  ေျပာသလုိ ေရွ႕မွာ  

ဘယ္ေတာမ့ ွမေျပာၾကဘူး။ (ကြယ္ရာ တစ္မ်ဳးိ ေရွ႕တင္ တစ္မ်ဳးိ) ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္မႈ မွန္သမွ်ဟာ 

ႏွစ္ဥးီႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္  လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားေနၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  

ေနာက္ကြယ္မွာ ကုိယ့္  အေၾကာင္းကုိ မိတေ္ဆြေတြက ဘယ္လို  ေျပာေနသလဲ ဆုိတာ သိရင္ 
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ေလာကမွာ မိတ္ေဆြ  ဆက္ဆံေရးရယ္လို႔ေတာင္ သိပ္ရိွေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ’ လုိ႔ စာေရးဆရာ  

ပါစကယ္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုတျခားသူမ်ားက ဘယ္လို  ထင္ေနၾကသလဲ။ 

အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခ်င္ခင္  ႏွစ္သက္သမူ်ားက ဘယ္လို  ထင္ေနၾကသလဲ ဆုိတာ 

တစ္ခဏေလးေလာက္မ်ား သိခြင့္ ရလိုကရ္င္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔တေတြ တအ့ံတဩ  ျဖစ္ေနၾကမွာပဲ 

လုိ႔လည္း ‘ပ႐ုစ္’ က ေထာက္ျပခဲဖူ့းတ ယ္။ အလြန္ရင္းႏီွးတဲ ့မိတေ္ဆြမ်ားဟာ မလုိသေူတြရဲ႕  

ကုန္းေခ်ာ ၾကားစကားေတြေၾကာင့္ မၾကာခဏ  ဆုိသလုိ ကြဲကြာ  သြားတတ္ၾကတယ္။ (အဲဒီ 

စကားေတြဟာ တခ်ဳိ ႕ မွန္ေသာလ္ည္း အစဥ္သျဖင့္ေတာ ့မလုိသေူတြရဲ႕  မဖြယ္မရာ ကုန္းေခ်ာ  

စကားေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္) 

တခ်ဳိ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ က်ေတာ ့သိပ္  လွ်ိဳ႕ဝွက၊္ သိပ္  အေရးႀကီးတဲ့ အတြက္ အဲဒီ  

ယုံၾကည္မႈေတြကုိ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ဆိုင္ရာ လွ်ဳိ ႕ဝွကခ္်က္ေတြ အျဖစ္ သေဘာထားသူေတြ  

အတြက္ တမင္ သိမ္းဆည္းထားရတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာဝန္တို႔၊ ဖြင့္ဟ  ဝန္ခခံ်က္ကိ ုၾကားနာတဲ့ 

ဘုန္းႀကီးတုိ႔ ဆုိပါေတာ။့ အဲဒအီထဲမွာ ဝတၳဳေရးဆရာေတြလည္း  ပါတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ 

ေျပာခ်င္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမာွေတာ ့ဝတၳဳေရးဆရာေတြဟာ သူတို႔ကို  ေျပာထားတဲ ့

လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကုိ ပုံတစ္မ်ဳိး  ေျပာင္းၿပီး သူတို႔ ဝတၳဳေတြထဲမွာ  ထည့္ေရးတဲ ့အခြင့္အေရးကုိေတာ ့

မၾကာခဏ သုံးတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ကိ ုယုံမွတလ္ို႔  ေျပာတဲ ့စကားေတြကုိ တျခားသူေတြကုိ 

ျပန္ေျပာတဲ့ သူမ်ဳိးကုိေတာ ့ျပင္းျပင္းထန္ထန္  သေဘာထားသင့္တယ္။ အကယ္၍ သူတို႔ေျပာတဲ ့

စကားေတြဟာ မွားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မွနသ္ည္ ျဖစ္ေစ မိတေ္ဆြေတြကုိ ထိခိုက္  နစ္နာေစရင္ သို႔မဟုတ ္

မိတေ္ဆြအခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ ကြဲကြာသြားေအာင္ ေျပာတဲ့  စကားမ်ဳးိေတြ ျဖစ္ရင္ အဲဒလီိ ုစကားမ်ဳးိ  

ေျပာတဲ့လူေတြကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုံ႔ျပန္သင့္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အလြန္ေကာင္းတဲ့၊ လိုက္နာဖုိ႔  

ေကာင္းတဲ ့စည္းမ်ဥ္း  တစ္ခေုတာ့ ရိွတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကုိယ့္ကုိ မေကာင္းေျပာတယ္  ဆုိတဲ ့သူ 

(တကယ္ ေျပာတယ္ မေျပာဘူး  ဆုိတာ ကုိယက္ ဘယ့္ႏယွလ္ပ္ု  ေသေသခ်ာခ်ာ သိႏိုငမ္ာွလဲ ) နဲ႔ 

ရန္မျဖစ္ဘဲ ဒစီကားကုိ လာေျပာတဲ ့ၾကားလူနဲ႔ ရန္ျဖစ္သင့္တယ္။ 

ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳးိမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္  မိတေ္ဆြေတြကုိ 

ကာကြယ္ရမယ္။ ဒလီုိ  ကာကြယ္ရာမွာ သူကေတာ ့ဒလီို  မဟုတပ္ါဘူးတဲ ့သက္ေသ  သာဓကေတြ 

ထုတျ္ပမေနပါနဲ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆိုေတာ့ ကုိယ့္  မိတေ္ဆြဟာလည္း ရဟႏၲာ  သူျမတ္ မဟုတတ္ဲ့  

အခါက်ေတာ ့ႀကီးက်ယ္တဲ့ အမွားကုိပင္ ျဖစ္ေစ လုပခ္်င္ လုပ္မိမွာပဲ။ အဲဒီလုိ အခါမ်ဳးိမွာ မဟုတဘ္းူ၊ 

မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ကာကြယ္  ေျပာေနမယ့္အစား မိတေ္ဆြအေပၚမွာ  ထားတဲ ့ကုိယ္ရ့ဲ႕  အေျခခံက်တဲ ့

ေလးစားမႈကိ ုထပ္ေလာင္း  အခိုငအ္မာေျပာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္  မိတ္ေဆြ 

အမ်ဳးိသမီးတစ္ေယာက္ ရိွတယ္။ သူကေတာ ့သူ႔ေရွ႕မွာ သူ႔  မိတေ္ဆြအေၾကာင္း မေကာင္းတာ  

တစ္ခခုု လာေျပာရင္ ‘သူက ကၽြန္မ မိတေ္ဆြ ရွင့္’ လုိ႔ တစ္ခြန္းတည္းပဲ ေျပာေလ့  ရိွပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ဘာမွ ေထြေထြထူးထူး မေျပာေတာပ့ါဘူး။ ဒနီည္းဟာ ေတာေ္တာ္  အေျမာအ္ျမင္ 

ရိွတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ 

အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ ကိစၥလုိပဲ မိတ္ေဆြ  ဆက္ဆေံရးမွာလည္း သစၥာရိွရမယ္  ဆိုတဲ့ သေဘာ 

အက်ဳံးဝင္ေနတယ္။ ‘ဘြန္းနာဒ့္’ က “မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးဆုိတာ ကုိယ္  တန္ဖိးုထားတဲ ့

အရည္အခ်င္းေတြ ရိွတဲအ့တြက္ လူတစ္ေယာက္ကိ ုေျပာင္းလဲျခင္း  မရိွ ေရြးခ်ယ္လုကိတ္ဲ့  ကိစၥကုိ 

ေခၚျခင္း ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေျပာခဲတ့ယ္။ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမွာ ႁခြင္းခ်က္  စည္းကမ္းေတြ မရိွရဘူး။ 

တစ္ခါ မိတေ္ဆြျဖစ္ရင္ တစ္သက္လံးု မိတေ္ဆြပဲ။ 

ဒီေတာ့ တစ္ခ်ဳိ ႕က ေျပာၾကမယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီ  မိတေ္ဆြဟာ ထုိကတ္န္တဲ့  မိတေ္ဆြ 

မဟုတဘ္းူ ဆုိရင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ အဲဒလီဟူာ မေကာင္းမႈကိ ုက်ဴးလြန္တဲ့  အတြက္ ေထာင္တန္း 
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ေႏွာင္အိမ္ က်ရင္ သုိ႔မဟုတ ္ႀကိဳးစင္ကိ ုတက္ရရင္ ဘယ္လို  လုပ္မလဲလုိ႔ ေမးခ်င္  ေမးမယ္။ 

ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ‘စတဲင္ဒယ္’ ရဲ႕ အနီႏွင့္  အနက္ ဆုိတဲ ့ ဝတၳဳကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အဲဒအီထဲက 

သူ႔မိတ္ေဆြ ဖုိးက်ဴနဲ႔  အတူ ႀကိဳးစင္ေပၚအထိ တက္လုကိသ္ြားတဲ ့ဂ်ဴလီယန္ရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ 

ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဒါမွ  မဟုတရ္င္လည္း ကစ္ပလင္းရဲ႕ ‘တစ္ေထာင္ေျမာက္ လူ’ ဆုိတဲ့ ကဗ်ာကုိ 

ဖတ္ၾကည့္ပါ။ 

‘အရွကက္ြဲမႈ ေလွာင္ေျပာင္မႈႏွင့္ 

လူထုရယ္သံ၊ မခံႏိုင္ၾက 

ကုိးရာကုိးဆယ့္ကုိးေယာက္ 

လြတ္ေျမာက္အေဝး၊ 

ေရွာင္ေျပးၾကျငား 

တစ္ေထာင္ေျမာက္လသူား၊ 

သင့္အပါးရပ္ေန 

ႀကိဳးစင္သုိ႔သြား၊ ဖဝါးေျခထပ္။’ 

လူေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ  ၾကည့္လိုက္ရင္ အမ်ဳိး သမီးေတြဟာ မိတေ္ဆြေကာင္းေတြ  

ျဖစ္ႏိုငတ္ယ္ ဆုိတာ ေတြ႔လာရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြ  အခ်င္းခ်င္း ၾကားက သူငယ္ခ်င္း  

မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးမွာေတာ ့ေယာက္်ားေလး  အခ်င္းခ်င္း သူငယ္ခ်င္း  မိတေ္ဆြ 

ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိမွာထက္ အေႏွာင္ အဖြဲ႔ အတြယ္အတာ ပုိႀကီးတာကုိ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ သူတို႔  

အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ပူးေပါင္း  ႀကံစည္တဲ့ သေဘာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္  

ရန္သူကုိ ခုခံတဲ့ လွ်ဳိ ႕ဝွကတ္ဲ ့မဟာမိတ္  သေဘာဟာ ရိွေနတတ္တယ္။ မိန္းကေလးေတြမွာလည္း 

ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သေူတြ မ်ားသားကလား။ တစ္ခါတေလမွာ မိသား စုနဲ႔ ပဋပိကၡ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာလည္း ေယာက္်ားေလးေတြရဲ႕  ရန္ကိ ုစိုးရိမရ္တယ္။ ေယာက္်ားေလး  

ဆုိတာကေတာ့ မိန္းကေလးကုိ ရန္ျပဳတတ္တဲ ့မ်ဳးိ ႏြယ္စု မဟုတပ္ါလား။ ဒေီတာ ့အားႏြဲ႔တဲ ့

မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္း မဟာမိတဖ္ြဲ႔ၿပီး ခုခၾံကရတာေပါ။့ တစ္ခါတေလမွာလည္း တျခား  

မိန္းမကေလး အုပ္စုကုိ ခုခံ  ဆန္႔က်င္ဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္  ဖြဲ႔ၾကရတာေပါ႔။ 

မိန္းကေလး အခ်င္းခ်င္း သည္လို  ပူးေပါင္း ႀကံစည္ၾကရတာ အျပန္အလွန္  အကူအညီ 

ေပးရတာကေတာ ့တျခားေၾကာင့္  မဟုတပ္ါဘူး။ လူလားေျမာက္လာတဲ ့မိန္းကေလးဟာ အားႏြဲ႔သူ  

ျဖစ္လို႔ပါ။ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ  အရ သူ ႔မွာ ခ်ဳပ္တည္းထားတဲ ့အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ  ရိွခဲ့လုိ႔ပါ။ 

ဆယ့္ကုိးရာစုႏွစ္ မိန္းကေလးဟာ သူ႔စတိထ္ဲ  ရိွတာ မွန္သမွ်ကုိ မိသားစုထဲမွာ ေဖာျ္ပ  ေျပာဆုိခြင့္ 

မရဘူးေလ။ ဒေီတာ ့သူ႔ခမ်ာ အတြင္းေရးကုိ ဖြင့္ဟ တိုငပ္င္စရာ တိုးတိုးေဖာ္ လုိလာေတာ့တာေပါ႔။ 

ေအာင္ျမင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခုေၾကာင့္လည္း မိနး္ကေလးအခ်င္းခ်င္း  ၾကားက 

မိတေ္ဆြ သူငယ္ခ်င္း ဆက္ဆေံရးဟာ အဆုံးသတ္သြားတတ္  ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အိမ္ေထာင္ေရးဟာ အဆင္မေျပ  ျဖစ္လာရင္ေတာ ့မိန္းကေလးမွာ သူ႔  အတြင္းေရးကုိ 

ထုတေ္ဖာေ္ျပာစရာ လူ လုိလာၿပီေလ။ ဒအီခါမွာ ပူးေပါင္း ႀ ကံစည္မႈ ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ 

ဒီတစ္ခါမွာေတာ ့မိသားစုကိ ုဆန္႔က်င္တဲ ့ပူးေပါင္း ႀ ကံစည္မႈ မဟုတေ္တာပ့ါဘူး။ လင္ေယာက္်ားကုိ 

ဆန္႔က်င္တဲ့ ပူးေပါင္း ႀ ကံစည္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ မိနး္မ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ ့

မ်ဳိးႏြယ္စု ျဖစ္တဲ ့ေယာက္်ားေတြရဲ႕ ရန္ကုိ တားဆီးဖုိ႔အတြက္ မိန္းမ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းရမယ္ ဆိုတဲ့ 
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အယူအဆကုိ အသက္ထက္ဆံးု စြဲမွတသ္ြားေလ့  ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယာက္်ားေလး  

တစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၿပိဳင္ဘက္  ျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕  ပူးေပါင္းမႈဟာ သိပၿ္ပီး 

အရာမေရာက္ေတာဘ့ဲ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ကုိယ္  ခ်စ္ေနတဲ ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ကုိယ့္  

သူငယ္ခ်င္းမ တစ္ေယာက္ကို ခြင့္လြႊတ္ နားလည္တတ္တဲ ့မိနး္မမ်ဳးိ ကေတာ ့ေတာေ္တာ္  

ရွားပါတယ္။ အလြန္  စိတထ္ား ႀကီးျမင့္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆတဲ ့

မိန္းမမ်ဳးိေတြသာလွ်င္ ခြင့္လႊတ္  နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ မိန္းမဆိုတာ အူတိုမ်ဳိး  ျဖစ္ေလေတာ့ ဒီလုိ  

အျဖစ္မ်ဳးိကုိ မ႐ႈဆိတ္ႏိုင္  ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ  ေယာက္်ားေလးဟာ သူနဲ႔  ဘာမွ မျဖစ္ရရင္  

ေနပေလ့ေစ၊ တျခား မိန္းကေလးကုိ မခ်စ္ဘးူ ဆုိရင္ ေတာေ္တာ္ ေက်နပ္ေနပါၿပီ။ 

ဉာဏ္ပညာ အဆင့္အတန္း အလြန္ျမင့္တဲ့  အမ်ဳးိသမီးေတြ ၾကားထဲမွာလည္း အမွန္ကန္ဆံးု၊ 

အျပည့္စံဆုံးုေသာ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ ရိွႏိုင္ပါတယ္။ မဒမ္  ဒလီာေဖးယက္နဲ႔ မဒမ္  

ဒီဆာဗစ္ညီတုိ႔ရဲ႕ မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးဟာ အဲဒလီို  ဆက္ဆေံရးမ်ိဳ း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔  

ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေသတပန္  သက္တဆုံး 

ဒအီတိုငး္ပါပဲ။ နည္းနည္းကေလးမွ ေလ်ာပ့ါး  မသြားခဲပ့ါဘူး။ သူတို႔  ႏွစ္ဥးီၾကားမွာ ရန္ျဖစ္တာ၊ 

စိတ္ေကာက္တာရယ္လို႔ ရိွခဲ့ရင္ ကိုယ္ခ်စ္သေလာက္ သူက ျပန္မခ်စ္ဘူး  ဆုိၿပီး စိတေ္ကာက္ တာ 

မ်ဳးိေလာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ 

မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးမွာ သိပ္  ရင္းႏီွးလြန္းသြားရင္ မိသားစုေတြက မနာလုိ  ဝန္တိေုတြ 

ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း နားလည္ႏိုငပ္ါတယ္။ မိတေ္ဆြဆုိတာ အတြင္းစကားကုိ 

ဖြင့္ေျပာရတဲ့ တိုးတိုးေဖာ္ ဆုိေတာ ့မိသားစုကိ ုေဘးခ်တိတ္ဲ့  သေဘာ သက္ေရာက္ေနတာကုိး။ 

မိန္းမရရင္ ေယာက္်ားဟာ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ စိမ္းသြားၿပီး အေန  ေဝးသြားတတ္ၾကတယ္ 

လုိ႔လည္း ေျပာစမွတ္  ျပဳၾကေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာကမွာ ေယာက္်ား  အခ်င္းခ်င္းသာ 

စိတဝ္င္စားၿပီး မိနး္မေတြ  ၿငီးေငြ႔တဲ ့စကားမ်ဳးိေ တြ ရိွ တယ္ေလ။ အဲဒီ  အခါမ်ဳးိမွာေတာ ့မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆေံရးဟာ မိသားစု  ဆက္ဆေံရးကုိ လက္စားေခ် အႏုိငယ္ေူတာတ့ာ  ပါပဲ။ 

ျပဇာတ္ဆရာေတြက လင္ေယာက္်ားနဲ႔  သူ႔မနိး္မရဲ႕ ခ်စ္သ ူတျခား  ေယာက္်ားတစ္ေယာက္တို႔ရဲ႕ 

မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးကုိ ေလွာင္ေျပာင္တဲ ့ဇာတ္ကြက္ေတြကုိ ေရးေလ့  ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဒီအျဖစ္ဟာ တကယ္ပဲ ရယ္စရာ  ေကာင္းသလား။ တကယ္ေတာ ့အဲဒီ  ေယာက္်ား ႏွစ္ေယာက္မွာ 

ၾကာသမားနဲ႔ ေမ်ာက္မ ထားသူတို႔  ႏွစ္ဥးီမွာထက္ ေျပာစရာ  စကားေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွတယ္။ သူတုိ႔  

ႏွစ္ေယာက္မွာ အဆင္ကို  ေျပလုိ႔။ ၾကားထဲမွာ လင္ေယာက္်ား  ရိွေနေတာ ့ၾကာခုိသနူဲ႔ ေမ်ာက္မ  

ထားသူတုိ႔ရဲ႕ ၿငီးေငြ႔စရာ ဘဝဟာ အပ်င္းေျပစရာေတာင္  ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ၾကာခိုသနူဲ႔ ေမ်ာက္မ  

ထားသူတို႔ ႏွစ္ေယာက္အၾကားမွာ လင္ေယာက္်ား  မရိွေတာတ့ာနဲ႔ သူတို႔ႏစ္ွေယာက္ ခြာၿပဲသြားတဲ ့

အျဖစ္မ်ဳးိေတြေတာင္ တစ္ပုံႀကီး ရိွေသးတယ္။ 

 

* * * * 

 

ေယာက္်ား တစ္ေယာက္နဲ႔ မိနး္မေတြရဲ႕ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာ ေယာက္်ား  အခ်င္းခ်င္း 

မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရး အဆင့္မ်ဳးိကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ေျပာေလ့  ရိွၾကတယ္။ 

ေယာက္်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ နဲ႔သာ ဆက္ဆေံနရင္ ဒလီို  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိမွာ တဏွာေပမ  

ရယ္လုိ႔ ဘယ္မွာ  ရိွႏိုင္ေတာ့မလဲ လုိ႔လည္း သူတို႔က ေျပာၾကတယ္။ မိန္းမနဲ႔ ေယာက္်ားတုိ႔ ရဲ႕ 
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မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးမွာ တဏွာေပမ  စိတ္ (ဖုိ-မ စိတ္) လုံးဝ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရင္ အင္မတန္ 

ဗိုငး္ေကာင္းေက်ာက္ဖ ိျဖစ္ပါတယ္  ဆုိတဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္သည္  ပင္လွ် င္ နည္းနည္းပါးပါးေတာ ့

ခံျပင္းစိတ္ ေပၚမွာေပါ႔ လုိ႔လည္း ေျပာၾကေသးတယ္။ မိနး္မနဲ႔  ေယာက္်ားတုိ႔ရဲ႕ မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆေံရးမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ သန္႔ရင္ွးပါတယ္လို႔  ေျပာေျပာ တစ္ခါတစ္ရံမာွေတာ ့စိတထ္ဲမွာ  

ျဖစ္ေစ ေဖာက္ျပားမိၾက  မွာပဲ။ ဒီလုိ  ေဖာက္ျပားျခင္း မရိွတာမ်ဳးိဟာ နည္းနည္းကေလးမွ သဘာဝ  

မက်ဘူး လုိ႔လည္း ေျပာၾကတယ္။ ဒလီို  ေဖာက္ျပားတဲ ့စိတမ္်ဳးိ  ေပၚလာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

တဏွာေပမ ဆုိတဲ ့စက္ယႏၲရားႀကီး  တစ္ခလုံးုဟာလည္း စတင္  လည္ပတ္ေတာတ့ာပဲ လုိ႔ 

ေျပာၾကတယ္။ 

ေယာက်္ား တစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမ  တစ္ေယာက္ကို ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားေတာတ့ာနဲ႔ ႐ိုးသားမႈ  

ဟာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာတ့ာ  ပါပဲ။ မနာလုိမႈ  ဝင္ေရာက္လာၿပီး တည္ၿငိမ္  ေအးခ်မ္းတဲ ့

မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ေတာတ့ာ  ပါပဲ။ မိ တ္ေဆြ ဆက္ဆေံရး ဆုိတာ တစ္ဥးီနဲ႔  

တစ္ဥးီ အျပန္အလွန္  ယုံၾကည္မႈ ရိွတာကုိ ေခၚတာပါ။ စိတတ္ူ  သေဘာတူ ရိွတာကုိ ေခၚတာပါ။ 

သတိရစရာေတြ၊ ေမွ်ာလ္င့္စရာေတြ အတူရွတိာေတြ ပါ , ပါတယ္။ အခ်စ္က်ေတာ ့ဒလီို  

မဟုတ္ေတာပ့ါဘူး။ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္  ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ကိစၥက 

အစားဝင္လာပါတယ္။ စိတတ္ ူသေဘာတူ  ရိွတာတုိ႔၊ သတိရစရာေတြ  အတူရိွတာတို႔ စသည္တို႔  

ဟာလည္း တဏွာေပမ  ဆုိတဲ ့ဆန္ကာႀကီးနဲ႔ တိုကခ္်လုိကလ္ို႔ ေမ်ာပါသြားပါတယ္။ မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆံေရးဟာ လုံၿ ခံဳမႈ၊ ကုိယ္  ႏႈတ္ ေစာင့္စည္းမႈနဲ႔ လိမၼာပါးနပ္မႈတို႔  အေပၚမွာ တည္ပါတယ္။ 

အခ်စ္ကေတာ ့စိတအ္ားထက္သ န္မႈ၊ ၾကည္ႏူးမႈနဲ႔ စိုးရိမ္မႈတုိ႔  အေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ အခ်စ္မာွ 

ႀကီးက်ယ္တဲ့ ကိုယ္ ႏႈတ္ ေစာင့္စည္းမႈ မရိွတာမ်ဳးိ ကုိ အလြယ္တကူ  ခြင့္လႊတႏ္ုငိေ္ပမယ့္ ေသးဖြဲတဲ ့

သစၥာပ်က္မႈကေလးကုိေတာ ့ခြင့္မလႊတ္  ႏိုငၾ္ကပါဘူး။ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမွာ ရရိွတတ္တဲ့ 

တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈဟာ အ ခ်စ္က်ေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ကုိယ့္ခ်စ္သူကုိ ဆုံး႐ံႈးေလမလား  

ဆုိတဲ ့ထာဝစဥ္  စုိးရိမ္စတိက္ အစားထိုးသြားပါတယ္။ အခ်စ္ေဇာ  ကပ္ေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ 

အသိပညာ အဆင့္အတန္း တူမႈ မတူမႈေတြ၊ အျပန္အလွန္  နားလည္မႈ ရိွတာေတြ မရိွတာေတြကုိ 

မစဥ္းစားေတာပ့ါဘူး။ ဒအီရာေတြဟာ အခ်စ္ကိ ုမေတြ ႔ဖူးသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ အခ်စ္  မရိွေတာတ့ဲ့ သူေတြ 

အတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမတုိ႔ ၾကားမွာ တကယ့္  မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရး စစ္စစ္မ်ဳးိ ရိွခဲ့တဲ့ 

သမုိငး္ထဲက ဥပမာေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွပါတယ္။ တစ္ဖက္  ေခ်ပသူကေတာ့ ဒီအခ်က္ကုိ လက္ခံမွာ  

ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ အျဖစ္မ်ဳးိမွာ သုံးမ်ဳိး သုံးစား ရိွတယ္လုိ႔ ခြဲျပလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 

ပထမ တစ္မ်ဳးိကေတာ ့အခ်စ္နာက်သြားတဲ ့စိတက္းူယဥ္သမားေတြ။ သူတို႔  အခ်စ္က 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကလည္း မရိွေတာ့ဘူး ။ ရင္ထဲက မ်ဳိ သိပ္ထားရတဲ့ အျဖစ္ကိ ုေရာက္ေနၿပီ။ ပ႐ုစက္ 

အဲဒီလုိ စိတ္ထား  ေပ်ာည့ံ့သေူတြ အေၾကာင္းကုိ ေရးခဲဖ့းူတယ္။ မိန္းမေတြဟာ အဲဒလီို  လူေတြကုိ 

ခ်စ္ခင္ႏွစလ္ိဖုြယ္ ပီယဝါစာ  ကေလးေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္လည္း  မရိွတဲ ့အမူအရာကေလးေတြနဲ႔ 

ဆက္ဆၾံကတယ္။ သူတို႔မာွ ေယာက္်ား  အေပါင္းအေဖာ္ ရိွခ်င္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကုိ တ႐ုိတေသ 

တေလးတစားနဲ႔ အထင္ႀကီးထားတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီ  ေယာက္်ားေတြကုိ ခ်စ္စႏိုး  အမည္ေတြနဲ႔ 

ေခၚတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  မိန္းမေတြဟာ သူတို႔မာွ ခ်စ္သူ  ေတြ႔သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

အဲဒီ ေယာက္်ား မိတေ္ဆြကုိ စြန္႔ပစ္သြားၾကေတာတ့ာ ပါပဲ။ 

တစ္ခါတေလမွာေတာ ့မိန္းမ  ကုိယ္တိုငက္လည္း စိတက္းူယဥ္တတ္တာမ်ဳးိ  ရိွေသးတယ္။ 

ဒေီတာ ့ေယာက္်ားကလည္း စိတက္းူယဥ္ယဥ္၊ မိန္းမကလည္း စိ တ္ကးူယဥ္ယဥ္ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔  

ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ခ်စ္သူလုိလုိ ဘာလုိလုိ မိတ္ေဆြ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ ေပၚလာတတ္တယ္။ 
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မိတေ္ဆြလည္း မက၊ သမီးရည္းစားလည္း  မက်တဲ ့ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ  ဆုိပါေတာ။့ မဒမ္  

ေရကာမီးယားရဲ႕ ဘဝဟာ ထင္ရွားတဲ့  ဥဒါဟ႐ုဏပ္ဲ။ ဒလီိ ုသမီးရည္းစား  ေယာင္ေယာင္ မိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးဟာ ရွာတုိ  ဘ႐ုိင္ယန္းလုိ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး  ေပၚလာတတ္တယ္။ ဒအီခါမွာ သူတို႔  

ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးဟာ ဆက္လက္  တည္ရွေိနေသးသည့္တုငိ ္စိတဝ္င္စားစရာ  

ေတာ ့မေကာင္းေတာဘ့းူ။ 

ဒုတိယ  အမ်ဳးိအစားကေတာ ့အဘိုးႀကီးေတြမွာ  ရိွတတ္တယ္။ သူတို႔က်ေတာ ့

အခ်စ္အတြက္ အသက္  ႀကီးသြားၿပီ။ ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိနဲ႔ပဲ တင္းတိမ္  

ေက်နပ္ရေတာတ့ယ္။ ဇရာအရြယ္မွာ ေယာက္်ားနဲ႔  မိန္းမ မိတေ္ဆြ   ဆက္ဆေံရးဟာ ဘာျဖစ္လို႔ 

အထြတ္အထိပ္ကုိ ေရာက္သြားရသလဲ။ အေၾကာင္းကေတာ ့အဲဒအီခ်န္ိမာွ သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္စလုံး 

ဟာ ေယာက္်ားနဲ႔ မိနး္မ  အျဖစ္က ရပ္စဲသြားခဲၾ့ကလုိ႔  ပါပဲ။ ငယ္ငယ္တန္ုးက ရိသဲသ့ဲ့  လုပ္ခဲၾ့ကတာ 

ကေလးေတြကုိ အမွတရ္ေနတာေတြ၊ ငယ္ငယ္တန္ုးက မနာလုိ  ဝန္တို ျဖစ္ခဲရ့တာေတြကုိ 

သတိရတာေတြေလာက္ပဲ က်န္ေတာတ့ယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဒေီလာက္ကေလး  ရိွရင္ကုိပဲ မိတ္ေဆြ  

ဆက္ဆေံရးမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ ့လြမ္းေမာစရာ ပီတကိေလးေတြကုိ ရႏိုငပ္ါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ  

မွာေတာ ့တစ္ေယာက္က အသက္ႀကီးၿပီး ဇရာေရာက္ေနတဲ့  အတြက္ အခက္အခဲေတာ ့ေတြ႔ရတတ္  

ပါေသးတယ္။ သို႔တိုင္ေအာင္ (ဘိုင္ရြန္နဲ႔ ေလဒီ  မဲလ္ဘုန္းတုိ႔လုိ) ခပ္ငယ္ငယ္ ခပ္ရမ္းရမ္း 

ေယာက္်ားနဲ႔ အၿငိမ္းစား ယူသြားတဲ ့မ်က္ႏွာမ်ားမ်ား မိန္းမမ်ဳးိ၊ (ဝိတုိရိယ ဘုရင္မနဲ႔ ေလာဒ့္ မဲလ္ဘုန္း 

တုိ႔လုိ) ခပ္ငယ္ငယ္ မိန္းမမ်ဳးိနဲ႔ သူငယ္ျပန္ခ်င္တဲ့ အဘုိးႀကီးတုိ႔  ၾကားမွာ ဘာကလိုတုတို ိမိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိေတြေတာ ့ရိွၾကေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ ့အဲဒီ  ႏွစ္ဥးီမွာ 

အသက္ႀကီးတဲ့ သူကပဲ ရင္ကြဲရတာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ ့ငယ္တဲသ့ကူ သူ႔ကို  သိပ္ၿပီး 

စာရင္းထဲမွာ မထည့္ခ်င္ေတာပ့ဲကုိး။ (ဥပမာ- ဝါးပိုးလ္နဲ႔ မဒမ္ ဒူဒီဖင္းတုိ႔ လုိေပါ႔) အမွန္ကေတာ ့အဲဒီ 

ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိကုိ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးလုိ႔ေတာင္ မေခၚသင့္  ပါဘူး။ တစ္ဖက္က က်တိ္  

ခ်စ္ေနရၿပီး တျခား တစ္ဖက္က ခ်စ္သနားတဲ ့ဥေပကၡာမ်ဳးိပဲ ရိွေတာ့တာကုိး။ 

တတိယ အမ်ဳးိအစားကေတာ ့ေအးေအးေ ဆးေဆး လမ္းခြဲခဲၾ့ကၿပီး အခ်စ္ကေန 

မိတေ္ဆြျဖစ္ ဆက္ဆေံရးကုိ ေျပာင္းသြားၾကတဲ ့တစ္ခါတုနး္က ခ်စ္သေူဟာင္းေတြ  ျဖစ္ပါတယ္။ 

သူတုိ႔ ဆက္ဆေံရးကေတာ ့ၾကည္ႏးူစရာ  ေခ်ာေမြ႔ေနေပမယ့္ ေဆြးရတဲ ့အရိပအ္ေရာင္ကေလးေတြ 

ယွကသ္န္း ေနတတ္တယ္။ အဲဒ ီဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ ကေတာ ့မိနး္မနဲ႔ ေယာက္်ားရဲ႕  အၾကားမွာ ရိွတဲ့ 

သဘာဝ အက်ဆုံးေသာ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရး ပါပဲ။ သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္မွာ တဏွာေပမ  

သေဘာကလည္း ေရာင့္ရဲ  ကုန္ခန္းသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်နိတ္န္ုးက ျပည့္စံတုဲ့  ေပါင္းစည္းမႈ 

(အခ်စ္) ကုိ ရခဲၾ့ကပါလား  ဆုိတဲ ့လြမ္းစရာကေလးေတြေၾကာင့္ သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္ဟာ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ တစိမ္းေတြ  ျဖစ္မသြားခဲၾ့က ေတာဘ့းူ။ အတိတက္ ခံစားခ်က္  

ေတြေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ ့ကလီကမာ  စိတ္ေတြ၊ မနာလုိ ဝန္တုိမႈေ တြက 

ေပါက္ဖြားလာတဲ ့လိႈကစ္ားမႈမ်ဳးိ ကုိ ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကုိယ္ခံအား  ေကာင္းသြားၾကတယ္။ ဒလီို  

ျဖစ္သြားတဲအ့တြက္ သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆက္ဆေံရးဟာ တစ္မ်ဳးိတစ္ဖံ ုကြဲျပားသြား ၿပီး ေယာက္်ား 

အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆတံဲ ့ပုံသဏၭာန္မ်ဳးိ ကုိ ေဆာင္သြားၾကတယ္။ တစ္ေယာက္ကို   တစ္ေယာက္ သိပ္ 

သိခဲၾ့ကဖူးတဲ့ အတြက္လည္း သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာ သာမန္ထက္  ပုိၿပီး 

ရင္းႏီွး ေနတတ္ပါတယ္။ သုိ႔တိုင္ေအာင္ ဒီမွာလည္း ပဲ အဲဒီ  ဆက္ဆေံရးရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ 

႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စိတ္လႈပ္ရွား  ခံစားခ်က္ေတြ ရိွေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိဟာ စစ္မန္ွၿပီး 

လြယ္ကူ ရွင္းလင္းတဲ ့မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိနဲ႔ ျခားနားေနတယ္ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ 
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* * * * 

 

ဒါေတြကေတာ ့အခ်စ္ေဟာင္းေတြရဲ႕  မိတ္ေဆြ ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိကုိ ေဝဖန္သူတုိ႔က 

ၾကည့္ျမင္တဲ့ အျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ  ေဝဖန္ခ်က္မ်ဳးိ ေပးဖုိ႔ကေတာ ့ လြယ္ပါတယ္။ ေယာက္်ားနဲ႔  

မိန္းမ ၾကားမွာ တဏွာေပမနဲ႔  ကင္းတဲ ့မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိမွ အပ တျခား  ဘယ္လို 

ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိမွ မရိွႏိုင္ဘူး  ဆုိတဲ ့အျမင္ကေတာ ့က်ဥ္းေျမာင္းလြ န္းလွ ပါတယ္။ မိနး္မနဲ႔  

ေယာက္်ားရဲ႕ အၾကားမွာ အသိပညာဉာဏ္  ဆိုငရ္ာ ႏီွးေႏွာမႈဟာ မျဖစ္ႏုငိေ္ပမယ့္ ေယာက္်ား  

ႏွစ္ေယာက္ ၾကားမွာထက္ေတာ့ ပုိၿပီး  ရိွလြယ္တတ္ပါတယ္။ ေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလးရဲ႕  

မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးကုိ ၾကည့္ရတာဟာ သိပ္  ၾကည္ႏးူစရာ ေကာင္းတာပဲ။ အထူးသျဖင့္ 

ေကာင္ေလးက ေခါင္းေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ၿပီး ေကာင္မေလးက ေနာက္က  လုိကေ္လ့လာတာမ်ဳးိကုိ 

ေတြ႔ရရင္ သိပ္  ၾကည္ႏးူစရာ ေကာင္းတယ္လို႔ ဂါေထးက တစ္ေနရာမွာ ေျပာခဲဖူ့းပါတယ္။ ဒလီိ ု

အပ်ိဳ စင္ စူးစမ္းမႈမ်ဳးိဟာ မသိစိတထ္ဲမွာ  ေပၚေနတဲ ့ဖုိ -မ ေသြးသား ေတာင့္တမႈ ျဖစ္ခ်င္လည္း 

ျဖစ္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အေရးမႀကီး ပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက အဲဒ ီေသြးသားစိတဟ္ာ စိတက္ိ ု

ထက္ျမက္လာေစမယ္ ဆုိရင္၊ အတၱကိ ုေပ်ာက္သြားေစတယ္  ဆုိရင္ ေကာင္းတာေပါ႔ ။ ေယာက္်ားနဲ႔  

မိန္းမၾကားမွာ ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ အထင္ႀကီး  ေလးစားမႈတို႔ဟာ ၿပိဳင္ဆုငိမ္ႈထက္ သဘာဝက်တဲ့  

ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမဟာ သူ႔ကုိယ္သူ ဒု တိယ ေနရာမွာ အလြယ္တကူ  လက္ခံတယ္။ 

သတိၱတုိ႔၊ စိတ္ဓာတ္ ေထာက္ခံမႈတုိ႔ကုိ လုိရင္ ေယာက္်ားကုိ အားေပးတယ္။ 

ဒီလုိ ေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလး  ၾကားမွာ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရး ရိွေနရာက တစ္ဆင့္ 

အိမ္ေထာင္က်သြားတယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အခ်စ္ဟာ ရမၼက္နဲ႔  ပုိလို႔ေတာင္ ျပင္းထန္  ေနလိမ့္ဥးီမယ္။ 

ဘဝမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန ္ကူညီ  အားေပးၾကျခင္းဟာ ခိုငၿ္ မဲမႈကုိ 

ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒလီိ ုတစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ စိတဝ္င္တစား  ရိွၾကတဲအ့တြက္ အက်ဳးိ မရိွတဲ့ 

စိတမ္်ဳးိေတြလည္း မေပၚေတာဘ့းူ။ အေပ်ာအ္ပါးေတြကုိ ေလွ်ာတ့ဲအ့တြက္ စိတက္းူစိတသ္န္း  

ကုိလည္း စည္းကမ္းရိွေအာင္  ထိန္းကြပ္ေပးရာ ေရာက္တယ္။ ေပ်ာရ္ႊင္ ခ်မ္းေျမ႕တဲ ့အိမ္ေထာင္  

တစ္ခဟုာ ႏွစေ္ပါင္းမ်ားစြာ  ၾကာၿပီးသည့္ ေနာက္မွာပင္လွ် င္ အေကာင္းဆုံးေသာ လကၡဏာခ်က္  

ေတြကုိ ေဆာင္တဲ ့မိတေ္ဆြဆက္ဆေံရး  အျဖစ္ကိ ုေျပာင္းလာတာေတြကုိ ေတြ႔ရဖူးပါတယ္။ 

သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ လက္မထပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္တိုင္ တ စ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္  စိတခ္်ရၿပီး 

တန္ဖိးုထားတဲ ့ငယ္သငူယ္ခ်င္းေတြ  အျဖစ္ ရိွေနၾကေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒလီို  ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ 

ကေတာ ့ဘယ္ေတာမွ့ အခ်စ္ရဲ႕ ေနရာကုိ ဝင္မယူႏုငိပ္ါဘူး။ 

ဒီ၊ အိတခ္်္၊ ေ လာရ့င့္စက္ ေျပာဖူးတယ္။ မိနး္မတစ္ေယာက္  အဖုိ႔မာွ ပညာအရ မိတေ္ဆြ 

ျဖစ္တာမ်ဳးိရယ္လုိ႔ မရိွႏိုင္ဘူး  တဲ။့ စိတက္းူယဥ္  သေဘာအရလည္း မိတေ္ဆြျဖစ္တာမ်ဳးိ  မရိွႏိုင္ဘူး 

တဲ့။ ဒီလုိ မိတေ္ဆြျဖစ္ ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိဟာ မိန္းမေတြရဲ႕ အေျခခံက်တဲ ့ခံစားခ်က္မ်ဳးိ မဟုတဘ္းူ တဲ။့ 

မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူ  ထင္တာထက္ သူ႔  ခႏၶာကုိယေ္ပၚမွာ သူ  ေတာေ္တာ ္အားကုိးအားထား  

ျပဳေလ့ရိွတယ္ တဲ။့ ဒ၊ီ အိတခ္်္ ၊ ေ လာရင့္စရ္ဲ႕ စကားကုိ ကၽြန္ေတာ္  သေဘာတူတယ္။ မိန္းမဟာ 

႐ုပ္ပိုင္း ခႏၶာကုိယ္ပိုင္း  အရ သူ  ခ်စ္ေနတဲ့ ေယာက်ာ္းကုိ ပထမဆုံး ဦးစားေပး  စဥ္းစားေလ့ ရိွတယ္။ 

အဲဒ ီေယာက္်ားကသာ ေတာင္းဆုိမယ္  ဆိုရင္ အခ်စ္ခင္ဆုံး၊ အျပည့္ဆုံးဆုိတဲ့ မိတ္ေဆြ  (ဘဝ) 

ကုိလည္း စြန္႔လႊတမ္ာွပဲ။ မိနး္မတစ္ေယာက္  အဖုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္  မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးထဲမွာ 

ေသြးသား ေတာင့္တမႈကိ ုထည့္စဥ္းစားၾကည့္ရတာ မိတေ္ဆြ  သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ၿပီတတီီ  လုပ္ရတာ၊ 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 81       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

ေသြးသား ေတာင့္တမႈကိ ုစကားလုံးေတြနဲ႔ ဖုံးကြယ္  ဟန္ေဆာင္ရတာမ်ဳးိဟာ အလြန္  

အႏၲရာယ္ႀကီးတယ္။ ဒီလုိ  လက္ေတြ႔ က်င့္သံးုရတာဟာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္  အတြက္ေတာ ့

ပုိၿပီးေတာင္ အႏၲရာယ္  ႀကီးေသးတယ္။ ဒီလုိ မိတ္ေဆြလိုလုိ ဘာလုိလုိ (မိတေ္ဆြလည္း မက 

သမီးရည္းစားလည္း မက်) ဆုိတဲ ့ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ ကုိ သြားထားမိရင္ ေပ်ာရ္ႊငတ္ဲ ့အခ်စ္ေရး  

ကိစၥမ်ားမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ေက်နပ္  ေရာင့္ရဲမႈမ်ဳိးကုိလည္း ဘယ္ေတာမွ့  

ေတြ႔ရေတာမ့ာွ မဟုတဘ္းူ။ ‘အခ်စ္ရဲ႕ တန္ဖိးုဟာ အခ်စ္ေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚလာတဲ၊့ ပြားမ်ားလာတဲ ့

ေယဘုယ် ခြန္အား ျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ကဗ်ာဆရာ ဗာေလရီက ေျပာခဲဖ့းူတယ္။ အျခား  တစ္ဖက္မာွေတာ ့

ပညာအရ မိတေ္ဆြျဖစ္မႈဟာ အခ်စ္ရဲ႕  အႏွစမ္ဲတ့ဲ ့အရိပ္အာဝါသ  ျဖစ္တဲ့ အခါမ်ဳးိ (တစ္နည္း၊ 

တစ္ဖက္မွာလည္း ခ်စ္သလုိလုိ ဘာလုိလုိ  ျဖစ္ေနတဲ့ အခါမ်ဳးိမွာ) ခြန္အား သတိၱကုိ 

ယုတေ္လ်ာေ့စတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး  တစ္ခကုိ ုရခါနီး  လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကိယုသ္ ူ

ေအာင္ျမင္မႈ ရေအာင္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး လုပႏို္ငစ္ြမ္း  ရိွေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္လာတာနဲ႔ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ သူ႔ရဲ ႕ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈအားလည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားၿပီး 

သူကုိယ္တိုင္ဟာလည္း ၿပိဳလဲ က်ဆင္းသြားတယ္လုိ႔ ထင္လာတတ္တယ္။ 

ဒီလုိ  ဘာလုိလို ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ (မိတေ္ဆြလား၊ သမီးရည္းစားလား၊ စိတက္းူယဥ္  မိတေ္ဆြ 

ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိလား၊ ေသြးသား  ေတာင့္တမႈကုိ ၾကည့္တဲ ့ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ လား) ဟာ မိန္းမနဲ႔ 

ေယာက္်ားၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္  ႐ႈပ္ေထြးဆန္းၾကယ္တဲ ့ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ  ျဖစ္တယ္။ ဒီ  ျပႆနာကုိ 

ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္း ႏွစ္ခေုတာ ့အနည္းဆုံး ရိွတယ္။ ပထမ နည္းကေတာ ့အခ်စ္နဲ႔ မိတေ္ဆြ 

ဆက္ဆေံရးကုိ ေရာေထြးပစ္လုကိဖုိ္႔ပဲ။ တစ္နည္း  ေျပာရရင္ အသိပညာ  အရေရာ၊ ေသြးသားဆႏၵ  

အရေရာ ႏွစ္မ်ဳးိ စလုံး ပါတဲ ့ေႏွာင္ႀကိဳးတစ္ခုကိ ုဖြဲ႔စည္းဖုိ႔  ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယ  နည္းကေတာ ့

သက္ဆိုငသူ္ အမ်ိဳ းသား ၊ အမ်ိဳ းသမီး ႏွစ္ဦးစလုံးအဖုိ႔ ကုိယ့္  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈနဲ႔ ျပည္စုံတဲ ့ေက်နပ္  

ေရာင့္ရဲမႈကို ရေစတဲ့ ကုိယ္ပိုင္  သီးျခား လိင္ဆက္ဆေံရး ဘဝကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔  ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ 

ေနလုိက္ရင္ မိန္းမဘက္ကလည္း ကုိယ့္မိတ္ေဆြ  အမ်ိဳ းသားေပၚမွာ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးကုိ 

ျပည့္စံျုခင္းမရိွတဲ ့အခ်စ္အျဖစ္ ေျပာင္းလာေအာင္ ေသြးေဆာင္  ျဖားေယာင္းစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ 

မိမိတုိ႔မွာ ကိုယ္ခႏၶာ  မပါသလုိ ေနခ်င္တယ္ဆိတုဲ့  အျဖစ္မ်ဳးိဟာ မိန္းမနဲ႔  ေယာက္်ားအဖုိ႔ 

အဓိပၸာယ္လည္း မရိွဘးူ။ အၾကင္နာ ကင္းရာလည္း ေရာက္တယ္။ 

 

* * * * 

 

မိန္းမနဲ႔ ေယာက္်ား ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရိွတာက မိန္းမက ေယာက္်ားကုိ 

အထင္ႀကီး ေလးစားတယ္။ သူ႔ရဲ႕  စိတဓ္ာတ္ဆုင္ိရာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပလုိ႔ ထင္တတ္တယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာလည္း လူလြန္  ေယာက္်ားလို႔ ယုံၾကည္ကိုးစားၿပီး  လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ ဖြင့္ဆုိ  

တိုင္ပင္အပ္သူလုိ႔ ျမင္တတ္တယ္။ ဘာသာတရား  မယုံၾကည္သေူတြ၊ ဒါမွမဟုတ ္အျခား  

ယုံၾကည္ခ်က္ မရိွသေူတြဟာ သူတို႔  လုပ္ငန္းကုိ သူတုိ႔  အထင္ႀကီးတတ္တဲ့ အတိုင္ပင္ခံ 

သမားေတာႀ္ကီးမ်ားကုိ ဖြင့္ဟ  ေျပာျခင္းအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကိ ုရွာၾကတယ္။ စိတပ္ညာရွင္  

တစ္ဥးီျဖစ္တဲ ့ယြန္းက ‘ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဆကီိ ုလာေရာက္  အကူအညီ ေတာင္းတဲ ့လူေတြရဲ႕ 

အျပဳအမူေတြကုိ ဘယ္ေတာမ့ ွျပစ္တင္  ေဝဖန္ျခင္း မျပဳသင့္ဘးူ လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ေျပာလုိတာ 

မဟုတဘ္းူ။ ကၽြန္ေတာ္  ေျပာလုိတာက ဆရာဝန္  တစ္ေယာက္ဟာ လူနာ  တစ္ေယာက္ကိ ု

အကူအညီ ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ မိမဆိီ  လာတဲ ့ လူနာတိုင္းကုိ အရိွကုိ  အရိွအတိုင္း လက္ခံရမယ္လုိ႔ 
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ဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ေျပာခဲဖ့းူတယ္။ ဒေီနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္  ျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာဝန္  

တစ္ေယာက္ဟာ အႏုပညာသည္တစ္ဥးီ  ျဖစ္ရမယ္၊ မိမိရဲ႕  လူနာေတြကုိ နား လည္ရာမွာလည္း 

ဒႆနဆရာရဲ႕ နည္းနာမ်ားနဲ႔ ဝတၳဳေရးဆရာရဲ႕  နည္းနာမ်ားကုိ ထင္ဟပ္  က်င့္သုံးသင့္တယ္လုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ႀကီးက်ယ္တဲ ့ဆရာဝန္ တစ္ဥးီဟာ ကုိယခ္ႏၶာမွ တစ္ဆင့္ စိတ္ကုိ ကုသ႐ုံတင္ 

မကဘူး၊ ကုိယခ္ႏၶာကုိလည္း စိတမွ္  တစ္ဆင့္ ကုသေပးတယ္။ အဲဒီလုိ ဆရာဝန္မ်ဳိး ဟာ စစ္မန္ွတဲ ့

စိတ္ဓာတ္ဆိုင္ရာ မိတေ္ဆြေတြ ျဖစ္တယ္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ စာဖတ္သမူ်ား  အဖုိ႔ ဝတၳဳေရးဆရာဟာ သူ႔ကိမု ွကယ္တင္ေပးတဲ ့အမည္မသိ  

မိတေ္ဆြ ျဖစ္ေနတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကိယုသ္ူ  ပုံမနွ္ မဟုတဘ္းူလုိ႔ ထင္ေနတယ္။ သူ႔ရဲ႕  

ခံစားခ်က္ဟာ အကုသိလု္  ျဖစ္ေနတယ္။ လူမဆန္ဘးူလုိ႔ ထင္ေနတယ္။ သည္တန္ုးမွာ သူဟာ 

စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေကာက္ဖတ္လိုက္မိတယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ထဲမွာ  သူနဲ႔ တူတဲ ့လူမ်ဳးိေ တြကုိ 

သြားေတြ႔တတ္တယ္။ ဒမွီာတင္ သူဟာ ကိုယ္က့ိယုက္ိယု ္ယံုၾကည္မႈကိ ုျပန္ေတြ႔သြားတယ္။ 

သူ႔အျဖစ္ကုိ သူ  ေက်နပ္သြားၿပီး စိတသ္က္သာရာ  ရသြားတယ္။ သူ႔လို  လူမ်ဳိးဟာ သူ  

တစ္ေယာက္တည္း မဟုတဘ္းူဆုိတာ ေတြ႔သြားတယ္။ ဒမွီာတင္ သူ႔  ခံစားခ်က္ေတြဟာလည္း 

သာမန္ ဘဝထဲကုိ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့ တျခားသူေတြဟာလည္း သူ႔လိ ု

အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာကုိး။ ေတာ္စတိြဳင္းနဲ႔ စတဲင္ဒယ္တုိ႔ရဲ႕  ဇာတ္ေဆာင္မ်ားဟာ 

အရြယ္ေရာက္စ လူငယ္မ်ားစြာကုိ သူတုိ႔  အခက္အခဲေတြကုိ ျဖတ္သန္း  ေက်ာလ္ႊားႏိုငေ္အာင္ 

ကူညီခဲၾ့ကတယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔  အေတြးအေခၚေတြကုိ လမ္းျပဖုိ႔ မိမထိက္ 

စိတ္တန္ခိုး သတိၱ အားေကာင္းတယ္လို႔  ထင္ရတဲ ့လူတစ္ေယာက္  အေပၚမွာ ယုံၾကည္ 

ကုိးစားသြားတယ္။ သူဟာ အဲဒလီကူိ ုေလးစား  ၾကည္ညိဳသြားၿပီး အဲဒီ  လူကုိ ျပန္လွန္ျငင္းခုံျခင္း  

မျပဳေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါမွာ အဲဒီလူဟာ သူ႔အဖုိ႔ ဆရာလည္း  ဆရာ၊ မိတေ္ဆြလည္း  မိတေ္ဆြ 

ျဖစ္သြားေလ့ ရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ အာလိန္း  ဆုိတဲ ့ အမည္နဲ႔ စာေတြကုိ  ေရးတဲ ့ျပင္သစ္  

ဒႆနဆရာ တစ္ဥးီကုိ ဆရာအျဖစ္  ေတြ႔ရိွခဲ့တဲ့ အတြက္ ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ ဆုိရင္ သူ႔  ထင္ျမင္ခ်က္ေတြဟာ ကမာၻမာွရိွတဲ ့အျခားသူေတြရဲ ႕ 

ထင္ျမင္ခ်က္ေတြထက္ အေရးတႀကီး  ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္နည္း  ေျပာရရင္ သူဟာ ကၽြန္ေတာ္အ့ဖုိ႔ 

ယေန႔အထိ ဆရာ  ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိ  ေျပာလုိက္တဲ့အတြက္ အရာရာတိုင္းမွာ၊ ကိစၥတိုင္းမွာ သူ႔ကုိ 

ဆရာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ေျပာလုိတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  အယူအဆဟာ ကြဲျပားတယ္။ 

အေရးႀကီးတဲ ့ျပႆနာ  မ်ားစြာမွာ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ ္လုံးဝ သေဘာကြဲလြဲတာေတြ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ခုထ ိကၽြန္ေတာဟ္ာ သူ႔ စိတေ္နစိတထ္ားကုိ အတုယေူနရတုနး္ ရိွေသးတယ္။ 

အယူအဆ၊ အဆုံးအမ  တစ္ရပ္ကိ ုလက္ခံ  သေဘာေပါက္ဖို႔ ဆုိတာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ 

ယုံၾကည္မႈ ရိွဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆရာေရြးရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ  ေရြးဖုိ႔ လုိတယ္။ အကယ္၍ 

ေရြးခ်ယ္လို႔ ၿပီးတယ္ ဆုိရင္လည္း သူ႔ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း  မျပဳမီမာွ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ဖုိ႔  

ႀကိဳးစားရမယ္။ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ခ်စ္ခင္ႏွစသ္က္မႈ  မပါဘဲ ဘယ္လို  မိတေ္ဆြ ဆက္ဆေံရးမ်ဳးိ မွ 

မေပၚေပါက္ႏိုငဘ္းူ။ သင္ဟာ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မာွ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ ့စိ တ္ထား ရိွသူကုိ ရွာလုိ႔  

ေတြ႔ေကာင္း ေတြ႔ႏိုင္မယ္။ ဒီလုိ ရွာေဖြေတြ႔ခဲ့ရင္ သူတုိ႔တေတြဟာ သင့္ရဲ႕  စိတဓ္ာတ္ဆိုင္ရာ 

မိသားစုႀကီးနဲ႔ အတူတပူဲ။ မၾကာခင္တန္ုးက ဂရိႏိုဘယ္က သစ္ကန္ုသည္  တစ္ေယာက္ 

အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္  ၾကားခဲရ့တယ္။ အဲဒ ီသစ္ကန္ုသည္ဟာ (စာေရးဆရာ) မြန္တိန္းကုိ 

မိတ္ေဆြဖြဲ႔ထားတယ္။ သူဟာ ဘယ္ေနရာကုိပဲ  သြားသြား သူ႔အိတထ္ဲမွာ သူ႔ဆရာ  မြန္တနိး္ရဲ႕ 

စာအုပတ္စ္အုပ္ မပါဘဲနဲ႔ ဘယ္ေတာမ့ ွခရီးထြက္ေလ့  မရိွဘူးလုိ႔ ဆုိတယ္။ ဒီလုိ  ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္မႈကို 
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ေမြးျမဴဖုိ႔ နည္းနည္းကေလးမွ ဆုတဆ္ုငိး္ျခင္း မရိွပါနဲ႔။ အထုံတစ္ခု  ျဖစ္လာေအာင္ေတာင္ 

ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စိ တ္ထားမ်ဳိး၊ အေတြးအေခၚမ်ဳးိေ တြဟာ သင့္ကိ ုအျမင့္ကို  

ေခၚသြားပါလိမ္မ့ယ္။ အဲဒ ီအျမင့္ကိ ုေရာက္တဲအ့ခါမွာ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕  ေကာင္းမြန္တဲ့ 

အရည္အခ်င္းမ်ားကုိပါ ေတြ႔လာပါလိမ္မ့ယ္။ ပေလတုိနဲ႔  စကားေျပာဖုိ႔ အလြန္  သီးသန္႔ေနတတ္တဲ ့

ပါစကယ္နဲ႔ စကားေျပာဖုိ ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕  မ်က္ႏွာဖုံးေတြကုိ ခၽြတ္ခြာပစ္ပါ။ စာအုပ္ေကာင္း  

တစ္အုပက္ိ ုဖတ္ျခင္းဟာ အဆက္မျပတ္  ေတြ႔ဆံ ုစကားေျပာရျခင္းနဲ႔ အတူတပူါပဲ။ အဲဒ ီ

စကားေျပာခန္းမွာ စာအုပက္ သူေျပာစရာ  ရိွတာေတြကုိ ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ဝိညာဥ္ကလည္း 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ေျပာစရာ ရိွတာေတြကုိ ျပန္ေျပာပါလိမ္မ့ယ္။ 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေရြးခ်ယ္လုကိတ္ဲ ့ဆရာဟာ စာေရးဆရာ  ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ 

ဒႆနဆရာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ အဲဒ ီဆရာဟာ လက္႐ုံးရည္သမား  ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနမယ္။ 

အဲဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သူနဲ႔  အတူတ ူစြန္႔စားၿပီး သူ႔  အမိန္႔အတိုင္း လိုက္နာ  

ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ အဲဒီမွာ မိတ္ေဆြ  ဆက္ဆေံရးဟာ အဆင့္ျမင့္သြားၿပီ။ အဲဒ ီမိတေ္ဆြ  

ဆက္ဆေံရးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္း  တူညီၾကတဲအ့တြက္ မနာလုိ  ဝန္တိတုာေတြ မရိွေတာဘ့းူ။ 

အဲဒီအခါမွာ အားလုံး  အလုပ္မ်ားၿပီး မေကာင္းတဲ့  စိတေ္တြကုိ ေမြးျမဴခ်နိ္  မရေတာတ့ဲအ့တြက္ 

အားလုံးဟာ ေပ်ာရ္ႊင္ေနၾကတယ္။ ညေနက်ရင္ လူေတြ  ျပန္ဆံၾုကၿပီး တစ္ေန႔တာ 

ကုိယ္လုပ္ခဲ့တာေတြကုိ ျပန္ေျပာင္း  ေျပာၾကတယ္။ ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ေတြကုိ ခြဲေဝ  ခံစားၾကတယ္။ 

စိတပ္်က္စရာေတြကုိ အတူ  ရင္ဆုငိၾ္ကတယ္။ အဲဒအီခါမွာ အႀကီးအကဲကလည္း အာဏာပါဝါ  

မျပဘူး။ သူဟာလည္း သူ႔နည္းနဲ႔  သူ မိတေ္ဆြတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေတာတ့ယ္။ တစ္ ခါတစ္ရံမာွ 

ေတာေ္တာ္ ယဥ္ေက်းသိမေ္မြ႔တဲ ့မိတေ္ဆြတစ္ေယာက္  ျဖစ္လာတတ္ေသးတယ္။ သူဟာ အစုထဲမွာ 

စိတဓ္ာတ္ဆုငိရ္ာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အားလုံးရဲ႕ ေလးစား ၾကည္ညိဳ ျခင္းကုိလည္း ခံလာရတယ္။ 

 

* * * * 

 

အဆင့္တိုင္းမွာ ရိွတဲ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုငး္ဟာ အရွည္  တည္တ့ံႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ 

ဇနီးေမာင္ႏံွေတြ၊ မိသားစုေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရတယ္။ အဲဒီ  အစုေတြကုိ မူလ ကလာပ္စည္းေတြအျဖစ္ 

သေဘာထားႏိုင္တယ္။ လူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္မွာလိုပဲ အဲဒီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း တစ္သွ် ဴးေတြ ရိွတယ္။ 

ဒါတင္ မကဘူး။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာထက္ေတာင္ ပိုမို  ႐ႈပ္ေထြးတဲ ့အာ႐ုံေၾကာဆိုငရ္ာ ကလာပ္စည္းေတြ 

ရိွေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း  တစ္ခဟုာ ႐ႈပေ္ထြးတဲ့  ဆက္ဆမံႈေတြကုိ အစဥ္ အၿမဲ 

ထုတလ္ပုေ္ပးေနတဲ ့မိသားစုေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း  ျဖစ္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူသင့္တယ္။ အဲဒီ 

ဆက္ဆမံႈေတြဟာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ျဖာထြက္ေနသလုိ တစ္ခ်န္ိတည္းမွာပဲ စုစည္းေနၾကတယ္။ 

အဲဒအီထဲမွာ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးနဲ႔ ျမတ္ႏုးိ  တန္ဖိးုထားမႈဟာ ပုိမို  ႐ႈပ္ေထြးဆန္းၾကယ္တဲ ့

အာ႐ုံေၾကာဆိုငရ္ာ ကလာပ္စည္းေတြ  ျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာ ထားသင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ 

စိတဓ္ာတ္ဆုငိရ္ာ အခ်စ္ဟာ ကုိယခ္ႏၶာဆိုငရ္ာ အခ်စ္ရဲ႕  အပ္ခ်ည္မွ်င္ေတြ ၾကားမွာ ပုိမို ပါးလႊာ၊ ပုိမို  

ႏူးည့ံတဲ့ ရက္ထည္တစ္ခုကုိ ရက္လု ပ္ေပးေနတယ္။ တစ္နည္း  ေျပာရရင္ စိတဓ္ာ တ္ဆိုင္ရာ 

အခ်စ္ဟာ ခႏၶာကုိယ္ဆိုင္ရာ  အခ်စ္ထက္ ပုိၿပီး အင္အားနည္းတယ္။ သိမ္ေမြ႔ တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေလာကႀကီးမွာ စိတဓ္ာ တ္ဆုငိရ္ာ အခ်စ္  မရိွရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး မတည္တံႏ့ုငိဘ္းူ။ 

ဒီေလာက္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးကုိ ထိန္းသိ မ္းထားတဲ ့ခ်စ္ခင္  ႏွစ္သက္ျခင္း၊ 

ယုံၾကည္ျခင္း၊ သစၥာရိွျခင္း  စတဲ ့ထူးျခား  ဆန္းၾကယ္တဲ့ ရက္ထည္ႀကီးကုိ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း  

ျမင္ႏိုင္ေလာက္ၿပီလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ 
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ေတြးေခၚမႈ အႏုပညာ 

 

ကၽြန္ေတာ့္ စာၾကည့္ခန္း ျပတင္းက အျပင္ကိ ုလွမး္ၾကည့္လိကုတ္ယ္။ ခဏအတြင္းမွာပဲ 

ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးေတြဟာ မွန္ေပၚမွာ ေဆးစုံ  ျခယ္ေရးထားသလုိ ျဖစ္ေနတဲ ့႐ုပ္ပံေုတြနဲ႔  

ေရာေထြးသြားတယ္။ 

လသာေဆာင္ လက္ရန္းရဲ႕ မာေၾကာတဲ့  ဂဲဩေမထရီ ပုံပန္းသဏၭာန္ေတြ အစြန္းမွာ ပါရီ  

မနက္ခင္းရဲ႕ မႈနျ္ပာေဝ  ႏွင္းျမဴေတြကုိ ၿ ခံဳထားၾကတဲ ့ဘိြဳင္း  ပန္းၿခံထဲက အစိမ္းေရာင္လိႈငး္ 

အထပ္ထပ္ကို လွမ္းျမင္ေနရတယ္။ မိုးကုပ္စက္ဝုငိး္ဆီမွာ ေတာင္တန္းတစ္တန္း ေရးေရး  

ေပၚလာတယ္။ ေမာင့္ဗာေလရီယန္  ေတာင္ေစာင္း၊ ေတာအုပေ္တြထဲမွာ ေဆး႐ုံကေလးက 

အနက္ေရာင္ ဆိုကပ္ရက္စပ္င္ေတြ ဝိုငး္အုပ္ေနတဲ ့ဖေလာရ္င့္တုငိး္  နယ္က ဘုနး္ႀကီးေက်ာင္း  

တစ္ေက်ာင္းနဲ႔ တူေနတယ္။ တိမ္ပါးပါးေတြ ဖုံး ထားတဲ ့ေကာင္းကင္ကိ ုျဖတ္သန္းၿပီး ပ်လံႊားငွက္  

တစ္အုပ္ ပ်သံြားေလရဲ႕။ ဟုိအေဝး ဗာေဆးၿမိဳ႕  တစ္ဝိုက္ဆီမွာေတာ့ ေလယာဥ္ပ်ံ  တခ်ဳိ႕ 

ဘီးေတြလိွမ့္ၿပီး တဒီးဒီး ဆူညံလုိ႔။ 

သူတုိ႔ကုိ ျမင္ေတာ ့စစ္တြင္းက အျဖစ္ေတြကုိ ျပန္ေျပာင္း  သတိရမိတယ္။ ေကာင္းကင္က  

ဗုံးေတြ တဝုန္းဝုန္း ႀကဲခ်တာေတြ၊ ည, ည အခ်က္ေပး ဥဩဆြဲတဲ့ အသံေတြ။ 

ဒါေတြကုိ သတိရလုိက္တာနဲ႔ သစ္ရြက္စိမ္းျမေတြ ငွက္တုိ႔ရဲ႕  ေတးသီသေံတြကုိ ေမ့သြားၿပီး 

ယဥ္ေက်းမႈႀကီး တစ္ခု ေသဆုံး ေပ်ာက္သြားခဲတ့ာ၊ ေရာမ လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အဆုံးသတ္သြား 

ခဲရ့တာ၊ ၃ ရာစုႏွစေ္လာက္ တုန္းက အယ္ဂ်းီရီးယား ကမ္းမွာ စည္ပင္ သာယာဝေျပာတဲ ့ၿမိဳ႕ကေလး 

တစ္ၿမိဳ႕ ရိွခဲတ့ာ၊ ေနာက္  ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေလာက္ ေရာက္တဲ့  အခါက်ေတာ ့အဲဒီ  ၿမိဳ႕ကေလးဟာ 

ေၾကကြဲစရာ လူသူကင္းမဲ့တဲ့ အပ်က္အစီးပုံႀကီး  ျဖစ္သြားခဲတ့ဲ့ အေၾကာင္း ေတြးမိ  

စဥ္းစားမိလ်က္သား ျဖစ္သြားတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးေတြဟာ အဲဒကီေနၿပီး ကၽြန္ေ တာတ္ို႔ ေခတ္က ၿမိဳ႕ေတာႀ္ကီးေတြရဲ႕  

ကံၾကမၼာဆီကိလုည္း ေရာက္သြားမိျပန္တယ္။ 

ဒနီည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးထဲမွာ လက္ရိွ ပစၥဳ ပၸနန္ဲ႔သာမက ေဝးလံတဲ့ တုိငး္ျပည္ေတြ 

အေၾကာင္းေတြ ပါေနတယ္။ ေရွးက ျဖစ္ပ်က္ခဲတ့ဲ့  အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ျပန္စဥ္းစားတယ္။ ၿပီးေတာ ့

ႀကိဳတင္ ေျပာလုိ႔မရတဲ ့အနာဂတ္နဲ႔  ပတ္သက္လို႔လည္း ေဟာကိန္းေတြ ထုတလ္ုကိတ္ယ္။ ဒေီတာ ့

ကၽြန္ေတာ့စ္တိဟ္ာ ဘာနဲ႔  တူသလဲဆုိရင္ အခ်နိရ္ယ္၊ ဟင္းလင္းျပင္ရယ္ (ကာလရယ္၊ ေဒသရယ္ ) 

လုိ႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း  မရိွတဲ ့ႀကီးမားတဲ့  စၾကဝဠာႀကီးကုိ ထင္ဟပ္ေနတဲ ့အဇၩ တၱ ကမာၻကေလး 

တစ္ခုနဲ႔ တူေနတယ္။ ဒႆန  ဆရာမ်ားကေတာ့ အဲဒီလုိ စၾကဝဠာႀကီးကုိ ခ်ဳံ႕ ယူလိုက္တဲ့ 

ပုံစငံယ္ကေလးကုိ အဏု  စၾကဝဠာလုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ေနထိုငရ္ာ 

ကမာၻႀကီးကုိ သိျမင္  နားလည္ၿပီး အနႏၲ  စၾကစဠာ အျဖစ္ ေျပာင္းပစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ‘လူ၏ စိတသ္ည္ 

နတ္တမန္ တစ္ပါးႏွင့္ တူ၏။ အနႏၲ  စၾကဝဠာႀကီး အတြင္းတြင္ ရိွသည့္ အရာမွန္သမွ်ကုိ သိမ္းက်ဳံး  
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ယူငင္တတ္၏’ လုိ႔ အလယ္ေခတ္  အဂၢရိတ္ဆရာ တစ္ဥးီက ဆုိခဲဖူ့းပါတယ္။ ဒေီတာ ့ေျပာခ်င္တာက 

လူ႔စိတ္ဟာ အရာရာကုိ သိမ္းက်ဳံး ယူဖုိ႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္တယ္။ ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  စိတ္ထဲမွာ 

လာထင္ဟပ္တဲ ့ကမာၻေလာကႀကီးဟာ ဥယ်ာဥ္ထဲက ေငြေဘာလုံးႀကီး  တစ္လံးုေပၚမွာ 

လာတင္ေနတဲ ့ေကာင္းကင္နဲ႔ ပန္းပြင့္ေတြလုိ ပုံပန္းသဏၭာန္ေတြ ကုိ႔ယို႔ကားယား 

ျဖစ္ကနုေ္တာတ့ာေပါ႔။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့႐ႈပေ္ထြး  ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း  

ဆုိေတာ ့မွနေ္ၾကးမုံေရာ၊ အရာဝတၳဳေတြေရာ၊ အဏု  စၾကဝဠာေရာ၊ အနႏၲ  စၾကဝဠာႀကီးေရာ 

အားလုံဟာ အၿ မဲတေစ ေရြ႕လ်ား  ေျပာင္းလဲေနၾကလုိ႔ ပါပဲ။ ခု ကၽြန္ေတာ့ေ္ရွ႕မွာ အနည္းနဲ႔  အမ်ား 

ပီျပင္ထင္ရွားတဲ ့ျမင္ကြင္း  ႐ုပ္ပံတုစ္ခု ရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ ့သံလက္ရန္း၊ သစ္ပင္က သစ္ရြက္  

သစ္ခက္ေတြ၊ ငွကေ္တြနဲ႔ အေဝးမွာ  ျမင္ရတဲ ့ေတာင္စဥ္  ေတာင္တန္းေတြ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သတိရ ေအာက္ေမ့မႈေတြ၊ ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ေတြ၊ က်ဳးိေ ၾကာင္း ဆင္ျခင္မႈေတြ 

အားလုံးဟာ ကၽြန္ေတာ္ရ့ဲ႕  ကိုယ္တြင္းမွာ ရိွတဲ ့ပင္လယ္လိႈငး္ေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္  ျပဌာန္းရာကုိ 

နာခံေနရတယ္။ မသိမုကိမ္ဲမႈ၊ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ၊ မွားယြင္းမႈ၊ ေမ့ေလ်ာ့  ေပါ႔ဆမႈေတြေၾကာင့္ 

ကုိယျ္မင္ေနရတဲ ့ကမာၻေလာကႀကီး ဟာ ကုိ ယ့္စိတ္ ကိုယ့္အျမင္ထဲမွာ တစ္မ်ဳိး တစ္ဖုံ 

ျဖစ္သြားရတယ္။ ဒါေပမယ့္  အရာရာတိုငး္ဟာ ေျပာင္းလဲမႈကိ ုအၿ မဲတေစ ျဖတ္သန္း  ေနၾကရတယ္။ 

အဲဒီ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာလည္း အသစ္ေတြ၊ အထူးအဆန္းေတြ  ျဖစ္ေနတယ္။ ကမာၻႀကီး၊ 

ေလာကႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔  စိတထ္ဲမွာ ဘာနဲ႔တသူလဲ  ဆိုရင္ ကြန္တုိေတြ  ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး 

နယ္နမိိတေ္တြ အစဥ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနတဲ ့ေျမပုံႀကီး  တစ္ခ်ပ္နဲ႔ တူေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  

ေျမပုံႀကီးကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲ အသုုံးျပဳသြားရေတာ့ မွာပဲ။ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔မာွ ျပတ္ျပတ္ရင္ွးရွငး္ ေတြးေခၚခ်င္တဲ ့ဆႏၵ  ရိွတယ္။ အဲဒီလုိ 

ေတြးေခၚလုိကေ္တာ ့ကၽြန္ေ တာတ္ို႔မာွ ေႏွာင့္ေႏွးရတာေတြ၊ ေသေသခ်ာခ်ာ  ရွာေဖြ ေစ့ငတုာေတြ 

ရိွလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔  လုပ္ဖုိ႔ကလည္း သိပ္  လုိအပ္ေနတယ္။ အေရးႀကီးေနတယ္။ 

ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးက ေတာေ္တာ္  ဆိုးေနၿပီ။ သူ႔  ေရာဂါက ဘာလဲ။ ကုိယခ္ႏၶာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 

ေရာဂါလား။ စိတန္ဲ႔  ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါလား။ ဘယ္ဆရာ ဝန္ကိ ုေခၚရမလဲ။ ေဆးဝါးဟာလည္း 

တကယ္ေကာ အသုံးဝင္ရဲ႕လား။ ေဆးပညာဟာ တကယ္  စစ္မန္ွတဲ ့သိပၸပံညာတစ္ရပ္  

ဟုတရ္ဲ႕လား။ သိပၸပံညာရပ္ ဆုိတာေကာ ဘာလဲ။ 

အဲဒီ ေမးခြန္းေတြကုိ အေလးအနက္သာ စဥ္းစားေနရရင္ တစ္သက္လံးု  အခ်နိ္ 

ကုန္သြားေတာ့မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။ အေျ ဖကုိေတာ့ ရွာရလိမ့္မယ္။ 

လူနာက ေသေကာင္ေပါင္းလဲ ျဖစ္ေနၿပီ  မဟုတလ္ား။ ျပင္ပ  ေလာကႀကီးကုိ စူးစမ္း  ရွာေဖြဖုိ႔ အခ်န္ိ  

မရိွဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေကာက္ၿပီး ေလ့လာ  သုံးသပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းကေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတက္ အေျဖေပးလိုကတ္ဲ ့ပုံပန္းမက် ႐ႈပေ္ထြးေနတဲ့ ျမင္ကြင္းကေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း ဆုိတာ ဘာလဲ။ 

မိမိ၏ လုပရ္ပ္မ်ားေၾကာင့္ အစစ္အမွန္  ေလာကႀကီးထဲမွာ ေပၚထြက္လာတဲ ့ရလဒမ္်ား၊ 

အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ သေကၤတမ်ား၊ အာ႐ုံ  ႐ုပ္ပံမု်ားျဖင့္ ေပါင္းၿပီး  ခန္႔မန္ွးရန္၊ ၾကည့္ျမင္ရန္ 

ႀကိဳးစားေသာ လူရဲ႕ အားထုတမ္ႈ၊ ဒါ ဟာ ေတြးေခၚ  စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္စဥ္ပဲ။ (မိမိရဲ႕ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ဒ႒ိဓမၼ  ေလာကႀကီးမွာ အက်ဳးိ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခု ေပၚသြားတယ္။ အဲဒီ  

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိ ုဘယ္လို  အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈလဲ ဆုိတာ သေကၤတမ်ား၊ အာ႐ုံထင္  

႐ုပ္ပံမု်ားနဲ႔ ျမင္ေအာင္ အားထုတရ္တယ္။ သိေအာင္  အားထုတရ္တယ္။ ဒ ါဟာ စဥ္းစား  
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ေတြးေခၚျခင္းပဲ။) ေတြးေခၚမႈ ဟူသမွ်၊ စဥ္းစားမႈ  ဟူသမွ်ဟာ အလုပ္တစ္ခုကုိ ပုံၾကမ္း  ဆြဲထားတာပဲ 

ျဖစ္တယ္။ ေနာက္မွာ အဲဒီ  ပုံၾကမ္းကုိ ေဆးေရာင္ေတြ  ျခယ္ေတာမ့ယ္။ တ ခ်ဳ႕ိ ေနရာေတြကုိ 

ျပင္ရတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔  ဘဝရဲ႕ ႐ုပပုံ္ကားခ်ပ္ ျဖစ္လာေတာတ့ာပဲ။ ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 

မွန္ကန္စြာ လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔  အတြက္ မွနက္န္စြာ  ေတြးေခၚႏုိငေ္အာင္ ႀကိဳးစားရမယ္ ’ လုိ႔ ပါစကယ္က 

ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ မွန္ကန္စြာ ေတြးေခၚျခင္း၊ မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားျခင္း  ဆုိတာ ဘာလဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဇၩ တၱထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ ့ဗဟိဒၶ  ကမာၻေလာကႀကီးရဲ႕ ပုံစံငယ္ေလးကုိ 

တူႏိုင္သမွ် တူေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ အဏု  စၾကဝဠာမွာ ရိွတဲ ့နိယာမမ်ား ဟာ အနႏၲ  

စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕ နိယာမမ်ားနဲ႔ အေတာအ္တန္  တူလာရင္၊ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ေျမပုံကားခ်ပ္မ်ားဟာ 

အျပင္မွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  တကယ္ ျဖတ္သန္းရမယ့္ ခရီးနဲ႔ တူေအာင္ လုပ္ႏိုင္လုိ႔  ရိွရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  

အလုပ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ရဲ႕  လိုအင္ဆႏၵေတြ ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိကည္ေီနၿပီ၊ ျဖစ္ႏုငိတ္ဲ့  

အခြင့္အလမ္းေတြ အနည္းအပါး ရိွလာၿပီ ဆုိတဲ ့သေဘာပဲ။ 

လူမွာ မိမရိဲ႕  အေတြးကုိ ခ်ဳပ္တည္းႏိုငတ္ဲ ့နည္းလမ္းရယ္လို႔ ရိွသလား။ မိမိရဲ႕  

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ လက္ရိွ  အေျခအေနနဲ႔ ခြင္က်သြားေ အာင္ တိကနဲ  မွန္ေအာင္ ေတြးႏိုငတ္ဲ ့

အေတြးမ်ဳးိကုိ ေတြးႏိုငသ္လား။ စၾကစဠာႀကီးရဲ႕  တိက်တဲ့ ေျမပုံကုိ ဆြဲလုိ႔ ရပါ႔မလား။ မိမိ သြားလုိရာ 

ဆိပ္ကမ္းကုိ အလြယ္တကူ မွန္မနွက္န္ကန္ ေရာက္သြားေစႏိုငတ္ဲ ့တစ္စံတုစ္ခေုသာ ရည္မွနး္ခ်က္  

ပန္းတိုင္ကုိ ျပႏိုင္တဲ့ ေျမပုံတစ္ခုကုိ ဆြဲႏိုငပ္ါ႔မလား။ ဆြဲလုိ႔ေကာ ရသလား။ 

စၾကဝဠာႀကီးထဲမွာ ရိွတဲ ့အရာမ်ားစြာအနက္ ဘယ္အရာဟာ ဘယ္အတြက္  အသုံးဝင္တယ္၊ 

ဘယ္အရာဟာ ဘယ္အတြက္ အသုံးမဝင္ဘးူ  ဆုိတဲ ့ေတြးေခၚမႈ  (အသိ) ဟာ သက္ရိွ  

သတၱဝါေတြထဲမွာ ပကတိစိတမ္်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ား  အျဖစ္နဲ႔ ပါၿပီးသား  ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  

ထင္တယ္။ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ဟာ ပစၥညး္ေတြ ျပည့္ေနေအာင္ တင္ထားတဲ ့စားပြဲေပၚကုိ အသာ  

ခုန္တက္လိုက္ၿပီး လွပ  ဣေႁႏၵရစြာ၊ အားထုတမ္ႈ  ကင္းစြာနဲ႔ ရပ္ေနတယ္။ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္  

တစ္လံးုတစ္ေလမွ ကြဲမသြားဘူး။ ပန္းအိုးကုိလည္း တိုကခ္်မပစ္ဘးူ။ ဒီ  လႈပ္ရာွးမႈ အစဥ္ဟာ 

သိစိတ္နဲ႔ လုပ္တဲ့ကိစၥ  မဟုတ္ဘးူ။ ေၾကာင္ဟာ သူ႔  ႂကြက္သားမ်ား၊ မ်က္လံးုမ်ားႏွင့ ္

စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း ျဖစ္တယ္။ စားပြဲကုိ  ျမင္လိုက္တာနဲ႔ လႈပ္ရွားဖုိ႔ ခုန္ဖုိ႔  လုိအပ္တယ္ ဆုိတာကုိ 

ဆုံးျဖတ္ၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါ အဲဒလီိ ုလႈပရွ္ားရမယ္  ဆုိတာကုိ သိျမင္သြားတာနဲ႔ ေျခေထာက္၊ 

ခါးနဲ႔ ေခါင္းကုိ ဘယ္လိုထားရမယ္ ဆုိတာ အလုိလို သိၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။ 

ထိုနည္း အတူပဲ။ တင္းနစ္ကစားသမား  တစ္ေယာက္၊ ေဘာလုံးသမား  တစ္ေယာက္၊ 

ဓားသုိငး္ကစားသူ တစ္ေယာက္၊ ကၽြမ္းဘားသမား  တစ္ေယာက္ဟာလည္း သူ႔ရဲ႕  ကုိယ္ခႏၶာနဲ႔ 

ေတြးတယ္။ ဓား သိုငး္သမား တစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ရန္သူက ဒီလုိလာရင္ ဒီလုိလုပ္မယ္လုိ ႔ 

ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ၿပီး  သတိေပးခ်ိန္ရယ္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ  မရိွဘူး။ သူ႔ရဲ႕  ဓားနဲ႔၊ သူ႔  

လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြနဲ႔ စဥ္းစားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္  ငယ္ငယ္တနုး္က အားကစားေက်ာင္းသား  

ျဖစ္ခဲဖ့းူေတာ ့ကၽြန္ေတာ ္ေကာင္းေကာင္း  သိတာေပါ႔။ ေလးတိုငဘ္ား  ကစားလုိ႔ရိွရင္ ကၽြန္ေတာ့္  

တြက္ခ်က္မႈေတြဟာ တိက်ဖုိ႔  လုိတယ္။ ကၽြန္ေတာဟ္ာ ေလထဲကုိ ကၽြမ္းပစ္လုကိၿ္ပီး ကုိယက္ို  

ခ်နိသ္ားကုိကေ္အာင္ လုပ္ထားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေျမာက္ေနႏိုင္မလဲ  ဆုိတာ ႀကိဳၿပီး 

တြက္ထားရတယ္။ ႀကိဳတြက္ထားတဲ ့အခ်န္ိကုကိက္ေလးမွာ လက္ေမာင္းကုိ ညႇစ္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ  

ျမန္သြားေအာင္ ေျခေထာက္ကိ ုဘယ္ အခ်နိမွ္ာ ဆန္႔ထတုပ္စ္ရမယ္  ဆုိတာေတြကုိ သိၿပီး အဲဒီလုိ 

ခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ မ်က္လွည့္ျပသလုိ ေလးတိုင္  ဘားတန္းေပၚမွာ ကၽြမ္းပစ္ရတာဟာ 

လြယ္လြယ္ကေလးရယ္။ ဘာမွ မခက္ဘးူ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒ ီဖလင္ေကာျ္ပား  ေပၚမွာ ခ်န္ိကုကိမ္ႈ  

ကေလး နည္းနည္း  လုိသြားတယ္၊ ခ်ိန္ကိုက္မႈ မမီပဲ  ျဖစ္သြားတယ္ ဆုိရင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
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ခ်နိထ္ားတဲ့ နရီဟာ ပ်က္သြားၿပီ။ ရည္မွနး္ထားတဲ ့ေလ့က်င့္ခန္းဟာ ပ်က္သြားၿပီ။ မေအာင္ျမင္  

ေတာဘ့းူ။ ပန္းပုဆရာ  တစ္ေယာက္ဟာ မိနး္မလွ  တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပုံကုိ ပန္းပုထုတယ္။ ခါး က်ပုံကုိ 

သိပ္မႀကိဳက္တာနဲ႔ တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံ ုေျပာင္းၿပီး  ထုလုကိတ္ယ္။ ဒီလုိ ခါးက်ပုံကုိ  ေျပာင္းၿပီး 

ထုလိကုတ္ာဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးမွ လုပ္တာ  မဟုတဘ္းူ။ သူ  ထုလုပ္ေနတဲ့ အ႐ုပ္ကုိ 

စိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ သူ႔  မ်က္လုံးေတြနဲ႔ ႐ုပ္ထုကုိ ပြတ္သပ္  ကုိင္တြယ္ေနတဲ ့သူ႔  လက္ေခ်ာင္းေတြ 

ၾကားမွာ တိုက႐ို္ကဆ္က္သြယ္မႈ  တစ္ခုကိ ုထူေထာင္မိတယ္။ ကၽြမ္းဘားသမား  လုိပဲ 

ပန္းပုဆရာဟာလည္း သူ႔  ကုိယ္ခႏၶာနဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚ ျခင္းျဖစ္တယ္။ အခ်ဳိ ႕ သက္ရိွ 

သတၱဝါမ်ားကေတာ ့အျခားေသာ ခႏၶာကုိယမ္်ားနဲ႔ ေတြးေခၚ  စဥ္းစားျခင္း ျပဳၾကတယ္။ တိရစာၦ န္ 

တစ္ေကာင္ဟာ တိရစာ ၦန္အုပ္နဲ႔ စဥ္းစားျခင္း  ျပဳတယ္။ သုိးတစ္အုပ္မွာ အထိတတ္လန္႔  ျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ 

ရန္သူရဲ႕ အစာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတာကုိ အဲဒီ  တိရစာၦန္ရဲ႕ အေျခခံက်တဲ ့ပကတိစိတက္ 

သင္ၾကားေပးလိုက္လုိ႔ ျဖစ္တယ္။ စိတဓ္ာတ္အရ ၿ ပံဳးျခင္း မရိွသေူတြ၊ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ 

လူအုပ္ေတြဟာ ပကတိစိတန္ဲ႔ ကုိယခ္ႏၶာနဲ႔ ေတြးေခၚတတ္ၾကတယ္။ 

တစ္ခါတုန္းက အတၱလန္တတိ္  သမုဒၵရာကုိ ျဖတ္ေနတဲ ့ပင္လယ္ေကြ႔  သေဘၤာႀကီး 

တစ္စင္းေပၚမွာ တစ္ေယာက္တည္း  လိုကလ္ာတဲ ့ေလးငါးႏွစရ္ြယ္  ကေလးတစ္ေယာက္ကိ ု

ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ဖူးတယ္။ သူ႔ကိ ုသေဘၤာ မာလိန္ ကုိ အပ္လိုက္တာ။ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ 

ခရီးသည္ေတြထဲမွာ သူ႔ကိ ုခင္မင္ႏွစ္သက္တဲ ့ခရီးသည္ဟာ ဘယ္သလူဲ၊ သူ႔ကိ ုမႏွစ္သက္တဲ ့

ခရီးသည္ဟာ ဘယ္သလူဲ  ဆုိတာကုိ ေရြးတတ္တဲ့ ေနရာမွာ လူႀကီးေတြ ဘယ္မာွ  လိုက္လုိ႔ မီမလဲ။ 

သိပ္ ပါးတာပဲ။ အဲဒီ  ကေလးဟာ သူ႔ကိ ုခင္ခင္မင္မင္ ဆက္ဆတံဲ့  သူေတြကုိ ခ်စ္တယ္။ 

တျခားသူေတြကုိေတာ ့ေရွာင္တယ္။ ဘယ္လိလုပ္ုၿပီး  သိတယ္လို႔ ထင္သလဲ။ သူ  ဒီလုိ ခြဲျခား  

သိတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ သေကၤတေတြကုိ သိလုိ႔ပဲ ။ ခ်စ္သူ  ႏွစ္ဥးီဟာ 

စိတေ္ကာက္ၾကတယ္။ စိတေ္ကာက္ၿပီးေတာ ့စကားလုံးေတြနဲ႔  ေျပာၿပီး ျပန္  သင့္ျမတ္သြားၾကတာ 

မဟုတဘ္းူ။ သက္ျပင္းကေလး  တစ္ခ်က္ခ်ေတာ ့တစ္ေယာက္က  ၿပံဳးတယ္။ မ်က္လံးုခ်င္း  

ဆိုင္လုိက္မိတယ္။ ကုိယ္ခႏၶာခ်င္း နီးကပ္  သြားၾကတယ္။ ခဏၾကာေတာ ့သူတို႔  ႏွစ္ဥးီဟာ တစ္ဦးကုိ  

တစ္ဥးီ ေပြ႔ဖက္ ေနၾကတယ္။ စကားေတြ  အၾကာႀကီး ေျပာေနတာကမွ ေလကုန္ဥးီမယ္။ ခုလိ ုအရိပ္  

နိမိတက္ေလးက ၾကည့္လုကိ႐ုံ္နဲ႔ ေျပလည္သြားၿပီ ဆိုတာ အခ်င္းခ်င္း သိလုကိၾ္ကတယ္။ 

ဒါကုိ ေထာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  လႈပ္ရာွးမႈေတြကုိ ထူးျခားတဲ့  တိက်မႈနဲ႔ တကယ္  

ထိန္းခ်ဳပ္ေနတဲ ့ကုိယခ္ႏၶာ အားျဖင့္ ေတြးေခၚ  စဥ္းစားမႈ ဆုိတာ အမွန္တကယ္ ရိွတယ္လုိ႔  

ယူဆႏိုငတ္ယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယခ္ႏၶာရဲ႕ ေတြးေခၚ  စဥ္းစားမႈ နယ္နမိတဟ္ာ က်ဥ္းတယ္။ သူ႔ရဲ႕  

နယ္ပယ္ဟာ ေသးငယ္တယ္။ ေပြးဟာ သူ႔  ေျခေထာက္မ်ားနဲ႔ ေတြးေခၚတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ 

သည္ထက္ပုိၿပီး မေတြးႏိုငေ္တာဘ့းူ။ သူ႔  ေျခေထာက္ထက္ လြန္ၿပီး မေတြးႏိုငေ္တာဘ့းူ။ အစြမ္း  

ကုန္သြားၿပီ။ စိမ္းလန္းတဲ ့ျမက္ခင္း  တစ္ခထုဲမွာ ရိွေနတဲ့ ေျမစာပုံကိ ုသူ မသိေတာဘ့းူ။ ဥယ်ာဥ္မႉးရဲ႕ 

ေဒါသကုိ သူ  မသိေတာဘ့းူ။ ဥယ်ာဥ္မႉးရဲ႕ ေဒါသေၾကာင့္ ေပြးမ်ဳးိ ႏြယ္တုိ႔ အေပၚမွာ ဘယ္လို  

အႏၲရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာမယ္ ဆိုတာကုိ သူ မသိေ တာဘ့းူ။ ေလယာဥ္ေမာင္းသူ  

တစ္ေယာက္မွာ လုံၿ ခံဳ ေဘးကင္းစြာ ေျမျပင္ကိ ုသက္ဆင္းႏိုငေ္စတဲ ့တိက်တဲ့  အာ႐ုံေၾကာ 

တုံ႔ျပန္မႈေတြ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလယာဥ္ပ်ံကုိ တီထြင္ဖုိ႔  ကိစၥမွာေတာ ့သူ  ဘာမွ မသိေတာဘ့းူ။ 

တိုငး္ျပည္ တစ္ျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးကုိ စီမံ  ခန္႔ခြဲေနတဲ ့ႏိုငင္ေံခါင္းေဆာင္  တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ႕  

ခႏၶာကုိယန္ဲ႔ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္း  မျပဳႏိုငဘ္းူ။ ဒါတင္  မကဘူး။ ဒလီို  လုပ္လိုက္ရင္ ဒီလုိ  

လႈပ္ရွားလိုက္ရင္ ဒီလုိ ျဖစ္သြားလိမ္မ့ယ္ ဆုိတဲ ့ကၽြမ္းဘား အားကစားသမား တစ္ေယာက္လိေုတာင္ 

မေတြးႏိုငဘ္းူ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့ႏိုငင္ံေ့ခါင္းေဆာင္ရဲ႕  အလုပ္မာွ စိတက္းူနဲ႔ ၾကည့္ရတဲ့ 

႐ုပ္ပံေုတြက သိပ္မ်ား ေနတာကုိး။ သူ႔ရဲ႕ တာဝန္ဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထေုတြရဲ႕ စီးပြားေရး 
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အေျခအေနကုိ တိုးတက္ေအာင္  လုပ္ဖုိ႔ ဆုိရင္ ‘ဪ… ငါဟာ ငါ  ေတြ႔ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြ၊ 

လယ္သမားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ၊ အလုပ္လက္မဲေ့တြ  အတြက္ လုပ္ေနတာပါကလား ’ လုိ႔ စဥ္းစား 

မေနႏိုငဘ္းူ။ သူ႔  ေတြးေခၚမႈကိ ုျမန္ဆန္ေစဖုိ႔အတြက္ သူဟာ လူေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ လယ္ကြင္းေတြ၊ 

အလုပ္႐ုံေတြကုိ ေက်ာ္လႊား  စဥ္းစားၿပီး အဲဒီ  အရာေတြရဲ႕ ေနရာမွာ သူတုိ႔ကုိယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့  

သေကၤတ၊ အမွတအ္သားေတြကုိ စဥ္းစားရလိမ့္မယ္။ အဲဒ ီသေကၤတေတြ၊ အမွတအ္သားေ တြဟာ 

စကားလုံးေတြပဲ။ 

အလုပ္သမား၊ မ်က္လည့္ွဆရာနဲ႔ ကၽြမ္းဘားဆရာတုိ႔ဟာ လက္နဲ႔  စဥ္းစား ေတြးေတာသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အေလးခ်နိန္ဲ႔ တြန္းကန္မႈအား  ရိွတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္  

အသုံးျပဳၾကရတယ္။ အုတခ္ဲေတြ၊ ေဘာလုံးေတြနဲ႔ သူတို႔  ခႏၶာကုိယ္ေတြ ဆုိပါေတာ။့ စကားလုံးမ်ားနဲ႔ 

စဥ္းစား ေတြးေခၚတဲ့ သူကေတာ ့အသံေတြ၊ သေကၤတေတြကုိ အသုံးျပဳ  ကုိင္တြယ္ရတယ္။ ဒီလ  

ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကိုငတ္ြယ္  အသုံးျပဳရင္ အလုပ္လပ္ုရတာ လြယ္တယ္။ ဟိုတယ္  တစ္ခမွုာ ခင္ဗ်ားဟာ 

တယ္လီဖုန္းကုိ ေကာက္ကုိင္လိုက္ၿပီး ‘လက္ဖက္ရည္’ လုိ႔ ေျပာလိုကတ္ယ္။ ခဏအတြင္းမွာပဲ 

မ်က္လွည့္ျပသလုိ လက္ဖက္ရည္၊ ပန္းကန္ျပားရယ္၊ ဇြန္းရယ္၊ ေပါင္မန္ု႔ရယ္၊ ႏြားႏို႔ရယ္၊ 

မားမလိတ္ရယ္၊ လက္ဖက္ရည္  ကရားရယ္၊ ေရေႏြးရယ္ ေရာက္လာတာပဲ။ ဒီ  အရာဝတၳဳေတြ 

အနားေရာက္လာေအာင္ လုပ္လုကိရ္တဲ ့တကယ့္  အလုပ္၊ တကယ့္  လႈပ္ရာွးမႈကိ ုစဥ္းစားၾကည့္စမ္း၊ 

ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္ လိုကရ္သလဲ။ သေကၤတျဖစ္တဲ ့ စကားလုံး တစ္လုံးကုိ သုံးလိုက္႐ုံပဲ။ ဒါေပမယ့္ 

ဒအီတြင္းမွာ လက္ဖက္  စိုကရ္တဲ ့တ႐ုတေ္တြ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ေတြကုိ တင္လာတဲ ့အဂၤလိပ္  

သေဘၤာေတြ၊ မုန္တုငိး္ထဲကုိ ျဖတ္လာခဲရ့တဲ ့သေဘၤာ  မာလိန္နဲ႔ သေဘၤာသားေတြ၊ စားက်က္ဆကီိ ု

ႏြားေတြ ေမာင္းလာၿပီး ႏြားႏို႔  ညႇစ္ၾကတဲ ့ႏြားေက်ာင္းသားေ တြ၊ ႏို႔ရထားကုိ ေမာင္းလာတဲ ့မီးရထား  

စက္ေခါင္းေမာင္းသမားေတြ၊ ဂ်ဳံ ကုိ နယ္ေနတဲ ့ေပါင္မန္ု႔ဖတုသ္မားေတြ၊ မားမလိတ္  လုပ္ဖုိ႔အတြက္ 

လိေမၼာ္သီး ဆြတ္တဲ ့စပိန္၊ ဒါမွမဟုတ ္ေပၚတူရယ္ အလုပ္သမေတြ။ 

စကားေလး တစ္ခြန္း ေျပာလိုက္႐ုံနဲ႔ ဒီလူေတြ  အားလုံးဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ဖုိ ႔ 

ေရာက္လာၾကတယ္။ 

လက္နဲ႔ ေတြးေခၚစဥ္းစားတဲ ့သူေတြ  အဖုိ႔ကေတာ ့စၾကဝဠာႀကီးထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕  

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ နည္းနည္းကေလးရယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္  ရိွတယ္။ သူ ကိုငတ္ြယ္တဲ ့

ပစၥညး္အေပၚမွာပဲ လုပ္ေဆာင္ရတယ္။ စကားနဲ႔  ေတြးေခၚစဥ္းစားသူတို႔ အဖုိ႔ကေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာ  

အားထုတမ္ႈ မျပဳရဘဲ လူေတြ၊ စစ္တပ္ႀကီးေတြ၊ ပထဝီ  တိုက္ႀကီးေတြကုိ လႈပ္ရွားေစတယ္။ အစိုးရ  

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ‘စစ္သား စုေဆာင္းေရး’ ဆုိတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကုိ 

ေျပာၾကည့္စမ္းပါလား။ အျခား  လႈပ္ရာွးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ  မပါဘဲ ႏႈတခ္မ္းကေလး နည္းနည္း  

လႈပ္လိုက္႐ုံနဲ႔ လူေတြကုိ သူတုိ႔  မိသားစုေတြ၊ သူတို႔  အိမ္ေတြက ခြဲခြာလာေအာင္  လုပ္ႏိုင္တယ္။ 

ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူေတြကုိ ေသေ က်ေစႏိုင္တဲ့ ဗုံးႀ ကဲ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ေကာင္းကင္မာွ 

ျပည့္ေနေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ကမာၻႀကီး  တစ္ခလုံးုကုိ ပ်က္စးီေစၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႀကီး  တစ္ခုကုိ 

ပ်က္သဥ္ုးသြားေအာင္ လုပႏ္ုငိတ္ယ္။ စကားေလး  တစ္လုံးက ေပၚထြက္လာႏိုငတ္ဲ့  ရလဒ္ကုိ 

စဥ္းစားၾကည့္လုကိရ္င္ ေရွးေခတ္ဥးီ  လူေတြ စကားတစ္လံးုကုိ ပၪ ၥလက္ တန္ခိုး ထုတ္လႊတ္ႏိုင္တဲ့  

အရာလုိ႔ ယူဆတာကုိ လြယ္လြယ္ကေလးနဲ႔ နားလည္ႏိုငတ္ယ္။ ကစ္ပလင္းရဲ႕ ဝတၳဳထဲက ဟိႏၵဴ  

လူမ်ိဳ းေတြဟာ လူေတြ၊ အရာဝတၳဳေတြ  အေပၚမွာ တန္ခိုးဩဇာ  ရိွတဲ့ စကားလုံးကုိ 

လိုကရ္ာွေနၾကတယ္။ ေဖာစ့ဟ္ာ ဝိညာဥ္ေတြကုိ  ေခၚဖို႔ (သုိ႔မဟုတ္) ေမာင္းထုတ္ဖုိ႔ ေဖာ္ျမဴလာကုိ 

အဂၢရိတ္က်မ္း အေစာင္ေစာင္မွာ လိုကရ္ာွခဲတ့ယ္။ တစ္ေထာင့္တစ္ည  ပုံျပင္ေတြထဲမွာ ဆက္စမီ  
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ဆုိတဲ ့စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ တံခါးႀကီး  ပြင့္သြားရတယ္။ အဓိက႐ုဏး္တိုငး္ဟာ ေသာခ့်က္က်တဲ့  

စကားလုံးေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာခ်ည္းပဲ။ 

လက္နဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ ့လူဟာ ေလးလံတဲ့  ပစၥညး္ႀကီးေတြကုိ ေရႊ႕တယ္။ 

ေရႊ႕ရာမွာလည္း ျဖည္းျဖည္းပဲ  ေရႊ႕ႏိုင္တယ္။ အုတ္ခဲေတြကုိ တစ္လုံးၿပီး  တစ္လံးု ေရႊ႕ရတယ္။ သူ႔  

အလုပ္ရဲ႕ ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ဂ႐ုဓမၼလည္း စုိကထ္တုရ္တယ္။ ျပင္ပ  ကမာၻေလာကနဲ႔ အတြင္း 

ကမာၻေလာကႀကီးရဲ႕ ၾကားက ဆက္သြယ္မႈကိ ုထိန္းသိမ္းထားရတယ္။ ဒလီိ ုထိန္းသိမ္းျခင္း  

မျပဳႏိုငရ္င္ သူ႔  လက္ဖဝါးမွာ အုတခ္ဲေစာင္း  ရွမယ္။ အထက္ကိ ုေျမႇာက္ကစားေနတဲ ့ေဘာလုံး  

လြတ္က်သြားမယ္။ ဒါမွ  မဟုတရ္င္လည္း ကၽြမ္းဘား  ကစားေနတုနး္မွာ ေလးတိုငဘ္ားေပၚက 

လိမ့္က်မယ္။ ဒါေပမယ့္  စကားလုံးနဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚသူ  အဖုိ႔ေတာ ့ျပဳမူ  လုပ္ေဆာင္ရတာ 

လြယ္တယ္။ အမွားနဲ႔  အဲဒအီမွားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာရတဲ ့ရလ ဒၾ္ကားက အခ်န္ိကာလဟာ 

ရွည္ၾကာတယ္။ သူဟာ ပါးလႊာတဲ့  သေကၤတေတြနဲ႔ ကစားသူ  ျဖစ္တဲအ့တြက္ အဲဒီ  ေနာက္က 

လိုကလ္ာတဲ့ ရလဒေ္တြကုိ ေမ့ေနတတ္တယ္။ လိုကဘ္နစ္  ေျပာသလုိ အရာဝတၳဳ ဆုိတဲ့ 

အေကာင္အထည္ေတြကုိ ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ စကားလုံးဆုိတဲ ့ေကာက္႐ုးိေတြကုိ ဆြဲေနရတယ္။ 

စကားလုံးေတြကုိ ေျပာလိုက႐္ံနုဲ႔ အရာအားလုံး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္ေနတတ္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ခက္တာက အရာဝတၳဳေတြမွာ တြန္းကန္မႈ  ရိွတယ္။ တုံ႔ျပန္မႈ  ရိွတယ္။ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ စာလုံးမ်ားျဖင့္  အရာဝတၳဳေတြ အားလုံးရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ေျပာႏိုင္တယ္။ 

‘လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ မူေတြကုိ ေလးစားရမယ္’ လုိ႔ တတိယေျမာက္ နပုိလယီန္က ေျပာခဲတ့ယ္။ ဒီ  ျဒပ္မဲ့တဲ့ 

စကားပိုဒက္ေလး တစ္ပိုဒ္ဟာ တိက်တဲ့ စိတ္ကူး႐ုပ္ပုံ  မရိွတဲ့အတြက္ အမွန္တရားလုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကၿပီး 

အဲဒီ စကားပိုဒက္ေလးေၾကာင့္ ေခ တ္သစ္ ဥေရာပတိုကႀ္ကီး ပ်က္စးီခဲရ့တယ္။ ‘လစာမ်ားကုိ 

တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ဝယ္လုိအားကုိ တိုးျမႇင့္ျခင္း  ျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရး  အက်ပ္အတည္းကုိ 

ေျဖရွငး္ေပးသည္’ လုိ႔ စီးပြားေရးပါရဂူ  တစ္ေယာက္က စားပြဲမွာ ထိုငၿ္ပီး  ေရးလုိကတ္ယ္။ ဒီ  

စကားေတြဟာ အျခား  စကားလုံးေတြလုိ မွန္တာ ပါပဲ။ အမွနတ္ရား ပါသင့္သေလာက္  ပါတာပါပဲ။ 

စီးပြားေရး ပါရဂူကလည္း တကယ္  ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေရးလိုက္တာ  ပါပဲ။ တကယ္ေတာ ့

သူေျပာသလုိ လုပ္လုကိတ္ဲအ့တြက္ စီးပြားေရး ကေမာက္ကမ  ျဖစ္မႈႀကီးဟာ ေျပလည္သြားတာ  

မဟုတပ္ါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ အေၾကာင္းကေတာ ့အေသးက အႀကီးကုိ ဩဇာ  မလႊမ္းႏိုင္လုိ႔ဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့စကားလုံးနဲ႔ အရာဝတၳဳေတြ  ၾကားထဲမွာ ကြာျခားခ်က္  ရိွလို႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ ့သာမန္ စကားပိုဒက္ေလး တစ္ပုဒိဟ္ာ အေျခအေနရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးမႈ 

တစ္ရပ္လုံးကုိ တိတိက်က် ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ျခင္း မရိွလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

စကားပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ရဲ႕ တန္ဖုိး၊ ေဖာ္ျမဴလာ  တစ္ခုရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာသည့္  အထိ ေစာင့္ဆုငိး္ေနရမယ္  ဆိုရင္ အလြန္  

အႏၲရာယ္ႀကီးၿပီး ေၾကာက္စရာ  ေကာင္းပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈႀကီး စတင္  ေပၚထြန္းလာကတည္းက 

ပညာရိွမ်ားဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ ့သေကၤတေတြကုိ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ ေသခ်ာတဲ ့နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ  

ခဲၾ့ကပါတယ္။ ဒေီန႔ ယာဥ္စည္းကမ္းေတြ ခ်မွတၾ္ကသလုိ လူေတြဟာလည္း စကားလုံးေတြ 

လွည့္ပတ္သြားလာမႈ မွနက္န္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲၾ့ကပါတယ္။ ဒလီို  လုပ္တာကုိ ယုတိၱေဗဒ  (ေလာဂ်စ္) 
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လုိ႔ ေခၚခဲၾ့ကပါတယ္။ ယုတၱေိဗဒ  ဆုိတာ တျခား  မဟုတပ္ါဘူး။ စ ကားလုံးေတြကုိ ကုိငတ္ြယ္  

သုံးစြဲရာမွာ အျပင္ ကမာၻေလာကႀကီးရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း  ဥပေဒသမ်ားနဲ႔ အတြင္း  ကမာၻေလာကႀကီးရဲ႕ 

ဥပေဒသမ်ား တစ္ထပ္တည္း က်ေအာင္ လုပ္တဲ့  နိယာမမ်ားကုိ လိုကန္ာတဲ ့အတတ္ပညာပဲ  

ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔  ဆင္ျခင္တံတုရားရဲ႕ နိယာမ  ဆုိတာ တျခား  မဟုတပ္ါဘူး။ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့  

ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ လုိကန္ာရတဲ ့ဥပေဒသေတြကုိ  ေခၚတာ။ ဒီ  ဥပေဒသေတြဟာ ေခတ္တုငိး္  

ေခတ္တိုင္းမွာ လူတိုင္း အတြက္ မွန္ေနတယ္။ တခ်ဳိ ႕ ဥပေဒေတြက်ေတာ ့သိပက္ို  ထင္ရာွးတယ္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္  ညီၫြတ္မႈ နိယာမ  ဆုိပါေတာ။့ အရာဝတၳဳ  တစ္ခဟုာ သူ႔အျပင္ သူနဲ႔  

ဆန္႔က်င္ဘက္ အရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆုိတဲ့ သေဘာ ဆုိပါေတာ။့ တစ္ခ်န္ိတည္းမွာ ႏွစ္နဲ႔  ႏွစ္ ေပါင္းရင္ 

ေလး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာၿပီး ႏွစ္နဲ႔  ႏွစ္ ေပါင္းရင္ ငါး  ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရဘူး။ သူ႔  အဝတ္ဟာ 

အျဖဴလုိ႔ ေျပာၿပီး တစ္ခ်နိတ္ည္းမွာ သူ႔  အဝတ္ဟာ အနက္လို႔  ေျပာလုိ႔ မရဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္ကုိ 

လြတ္လပ္ေအာင္ လုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဒီတိုင္းျပည္ကုိ ကၽြန္ျပဳမယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔  

မရဘူး။ ရွငး္လင္းတဲ့  အေျခခံ မူေတြအေပၚမွာ အေျခခံခဲရ့င္ အမွားအယြင္း  မရိွတဲ ့ေတြးေခၚ 

စဥ္းစားမႈမ်ဳးိကုိ ရႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူေတြ  ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ  ေတြးေခၚမႈဟာ 

အရစၥတုိတယ္ရဲ႕ ယုတၱေိဗဒ  ျဖစ္ၿပီး အလယ္ေခတ္တနုး္က သာသနာေရးဆိုငရ္ာ ဒႆန  

ဆရာေတြက လက္ခံခဲၾ့ကတယ္။ အဲဒ ီယုတၱေိဗဒကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အထင္မေသးအပ္ဘးူ။ 

အေလးမထားဘဲ မေနအပ္ ဘူး။ တကယ္ကေတာ ့အဲဒ ီေတြးေခၚမႈမ်ဳးိ  မရိွရင္ မျဖစ္ဘးူ။ အဲဒီ  

ေတြးေခၚမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ဆင္ျ ခင္တံတုရားမွာ အမွားေတြကုိ ေရွာင္ႏိုငျ္ခင္း  ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ စဥ္းစား ေတြးေခၚတဲ ့အတတ္ပညာရယ္လို႔ေတာ ့မေျပာႏိုငဘ္းူ။ 

မေျပာႏိုငတ္ာကေတာ ့ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ 

ယုတိၱေဗဒဟာ မရိွတာကုိ တီထြင္လုိ႔  မရဘူး။ ေအဟာ ေအ  ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ 

တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေျပာေနရမယ္။ ေအဟာ ေအထက္  ပုိတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ရင္ ေနာက္ထပ္  

အေတြ႔အႀကံဳ တစ္ခခုုဆကီ ျဖစ္ေစ၊ ပကတိဉာဏ္ဆကီ  ျဖစ္ေစ တစ္ခခုုကို  ငွားၿပီး ေပါင္းထည့္  

ရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  ႏွစ္ခစုလုံးဟာ ယုတၱေိဗဒရဲ႕ နယ္ပယ္  အျပင္ဘက္မာွ ရိွတယ္။ 

ယုတိၱေဗဒမွာ ‘ဤ အဝတ္အစားသည္ အဝတ္အစား  ျဖစ္သည္’ လုိ႔ပဲ ေျပာလုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ  

အဝတ္အစားဟာ စုတၿ္ ပဲ လြယ္တယ္၊ ခိုင္ တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ရင္ေတာ ့အေတြ႔အႀ ကံဳ ထပ္ 

ေပါင္းထည့္မွသာလွ်င္ အဲဒီလုိ  ေျပာရလိမ့္မယ္။ ဒႆနဆရာ ‘ကန္႔’ ဟာ အေတြ႔အႀ ကံဳ မရိွဘဲ 

ဆင္ျခင္တံတုရား သက္သက္ခ်ည္းပဲ ဆက္လက္  တည္ရိွႏိုင္တယ္ ဆုိတဲ ့အယူအဆကုိ ပယ္ခဲ့တယ္။ 

ဆင္ျခင္တံတုရားဟာ မိမိရဲ႕  အသိပညာကုိ တိုးခ်ဲ႕ဖုိ႔အတြက္ မိမိရဲ႕  အေရွ႕မွာ အဆုံးအစ  မရိွတဲ့ 

စၾကဝဠာႀကီးဟာ အၿ မဲတမ္း က်ယ္သည္ထက္ က်ယ္လာေနတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ခ်ဳးိ ငွကဟ္ာ 

ေလထဲမွာ ေတာင္ပံခတ္  ပ်သံန္းလုိ႔ ေလရဲ႕  ခုခံ တြန္းကန္မႈကိ ုခံစားရတဲ့  အခါက်ေတာ ့ေလမရိွတဲ ့

ေလဟာနယ္ထဲမွာ ပ်ရံင္ သည့္ထက္  သည္ ပုိ  ပ်ံသန္းႏိုင္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ လူမွာလည္း 

ဒီအတိုင္းပဲ၊ ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ ဒီလုိ  က်ဥ္းေျမာင္းတဲ ့ကန္႔သတ္ခ်က္  ေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ ့

ေလဟာနယ္ႀကီးထဲကုိ ထိုးထြက္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားသည့္တုငိ ္

သည့္ထက္ သည္ ပုိၿပီး ေတြးေခၚစဥ္းစားျ ခင္း မျပဳႏိုငဘ္းူ ဆုိတာ ေတြ႔လာခဲရ့တယ္။ မိမိရဲ႕  

ေတြးေခၚမႈကိ ုလႈပရ္ာွးေစႏိုငတ္ဲ ့ခိုငမ္ာတဲ ့အေျခခံ၊ ခိုငမ္ာတဲ ့အေထာက္အပ့ံကိ ုမေတြ႔ဘဲ  ျဖစ္လာၿပီး 

လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရတယ္လုိ႔ ကန္႔ က ေရးခဲတ့ယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရး  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားဟာ အဲဒလီိ ုနားလည္  သိျမင္ေရး 

သက္သက္ဆိတုဲ ့ေလဟာနယ္ႀကီးထဲမွာ အခ်ည္းႏီွး  ပ်သံန္းၾကည့္ေပမယ့္ (ေလဟာနယ္ထဲမွာ 

ပ်ံခ်င္တဲ့ ခ်ိဳးငွက္လုိ) အေဟာသိကံ ျဖစ္ခဲၾ့ကရတယ္။ 
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ယုတိၱေဗဒဟာ လူ႔ရဲ႕  စိတက္ိ ုေပ်ာေ့ပ်ာင္း  ေကြးၫႊတသ္ြားေအာင္ လုပ္ေပးခဲတ့ယ္။ လူ႔ရဲ႕  

စိတ္မွာ မရိွတဲ့ ဖ်တ္လတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ရိွေအာင္  လုပ္ေပးခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ  

ျဖစ္စဥ္ထဲကုိ သြတ္သြင္းလိုက္ရင္ အားလုံးဟာ ျပည့္စုံ  ၿပီးေျမာက္သြားၿပီလုိ႔ ထင္တတ္တဲ့ 

မေကာင္းတဲ ့အေလ့အထကုိလည္း ေပးလုိကတ္ယ္။ ဒႆနနဲ႔  သမိုင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ 

ရာစုႏွစေ္တြ အတြင္းမွာ အရာအားလုံး အေၾကာင္းကုိ သိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲတ့ယ္ဆိတုာ ေတြ႔ရတယ္။ 

တစ္ခနုဲ႔ တစ္ခ ုပဋပိကၡ  ျဖစ္ေနၾကတဲ ့ဒႆနေတြရဲ႕  အမွနေ္တြကုိလည္း သက္ေသ  

ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ အမွားေတြကုိလည္း သက္ေသထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီမုိကေရစီ လုိအပ္တယ္  

ဆုိတာကုိလည္း သက္ေသ  ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး  ဆုိတာကုိလည္း 

သက္ေသ ထုတျ္ပႏိုငခ္ဲတ့ယ္။ ေရာေထြးေနတယ္  ဆုိတာကုိလည္း သက္ေသ  ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ 

ဒႆနဆရာ အာလိနး္ကေတာ ့ ‘သာဓကမ်ား အားလုံးသည္ အလဟႆ ယုံၾကည္ႏိုင္စရာ မရိွေသာ 

အရာမ်ားသာ ျဖစ္ေပ၏’ လုိ႔ ေရးခဲဖူ့းတယ္။ အမွန္ကေတာ ့ကုိယသ္ံးုတဲ ့စကားလုံးေတြဟာ တိက်  

ရွင္းလင္းျခင္း မရိွဘးူဆုိရင္ ဘယ္အရာ ကုိမဆို သက္ေသ  ထုတ္ျပလုိ႔ ရႏိုင္တာခ်ည္း  ပါပဲ။ (သုံးတဲ့ 

စကားေတြက တိက် ရွင္းလင္းတယ္ဆိရုင္ သက္ေသ ထုတ္ျပလုိ႔ မရႏိုင္ဘူး ဆုိတဲ ့သေဘာ။) 

အကၡရာသခၤ်ာ သင္ျပရာမွာ ၾကည့္ပါ။ အကၡရာ  သခၤ်ာဟာ ျငင္းလုိ႔  မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆိုေတာ ့ဂဏန္းတိုငး္ဟာ တိက်တဲအ့တြက္ သင္ျပသူဟာ အသင္ခံရ သူ နားလည္ သိျမင္တာထက္ 

ဘာမွ ပုိသင္လုိ႔ မရဘူး။ ယုတၱေိဗဒမွ တူညီခ်က္ေတြဟာ တကယ့္  တူညီခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ခံစားမႈေတြအေၾကာင္း၊ အစုိးရရဲ႕  လုပ္ပုံကိုင္ပုံ အေၾကာင္း၊ ေဘာဂေဗဒ  အေၾကာင္း 

ေျပာရာမွာ အသုံးျပဳတဲ ့စကားလုံးေတြကေတာ ့ဝိုးတိုးဝါးတား  ႏိုငတ္ဲ ့စကားလုံးေတြ  ျဖစ္တယ္။ 

ေကာင္းစြာ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ ့စကားလုံးေတြနဲ႔ စဥ္းစား  ေတြးေခၚရျခင္းဟာ တိက်မႈ  မရိွတဲ့ 

အေလးေတြ ထည့္ထားတဲ ့ခ်န္ိခြင္ကိ ုသုံးေနရတာနဲ႔ အတူတပူါပဲ။ 

 

* * * * 

 

(ဒႆနဆရာ) ေဒးကားရဲ႕ နည္းနာဟာ ဒလီို  ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈက ေနၿပီး အခ်ဳိ ႕ေသာ 

အမွားေတြကုိ ေရွာင္ဖုိ႔  ျဖစ္ပါတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာဟ္ာ အမွားနဲ႔ အမွန္ကိ ုခြဲျခားသိေအာင္ 

ေလ့လာခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ျပင္းျပင္းျပျပ ရိွေနတတ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ အျမင္  ၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႔ 

လုပ္ႏိုင္ၿပီး ဘဝမွာ ပုိင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင္နဲ႔ စိတ္ခ်လက္ခ် ေနသြားခ်င္တယ္’ လို႔ ေဒးကား က ေျပာခဲဖ့းူတယ္။ 

ေဒးကားရဲ႕ ေတြးေခၚမႈ  အႏုပညာမွာ ေက်ာၾ္ကားတဲ ့ဥပေဒသေတြကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ 

သတိရသင့္တယ္။ 

နံပါတ္ တစ္ကေတာ့ မိမိကုိယ္တိုင္ မွန္တယ္လုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း  သေဘာေပါက္လာမွ 

အရာဝတၳဳ တစ္ခုကုိ အမွန္လုိ႔ လက္ခံပါ။ 

႐ုတတ္ရက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ သူ႔  ဥပေဒသဟာ ဘာမွ  မဆန္းပါဘူး။ ႐ိုး႐ိုးကေလးပဲ  လုိ႔ 

ထင္ရတယ္။ ဒါကေတာဗ့်ာ … သူေျပာမွတဲ့လား။ ကုိယ္က အမွန္လုိ႔ မ ထင္နဲ႔ပဲ အရာဝတၳဳ  တစ္ခုကုိ 

မွန္တယ္လို႔ ဘယ္သကူ လက္ခံမွာလဲ  လုိ႔ ေျပာေကာင္း ေျပာလိမ္မ့ယ္။ ဒေီတာ ့ခင္ဗ်ား  အေမးကုိ 

ေဒးကား က ဒတုယိ ဥပေဒသ တစ္ခနုဲ႔ အေျဖေပးပါတယ္။ 

အဲဒီ နံပါတ္ ႏွစ္ ဥပေဒသကေတာ ့အလ်င္စလုိ ဆုံးျဖ တ္ျခင္းနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္  ႀကိဳတင္ 

ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ မလုပ္မိဖုိ႔ သတိျပဳပါ။ 
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အလ်င္စလုိ ဆုံးျဖတ္တာကုိ ဘာျဖစ္လို႔  ေရွာင္ရမလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့လူဟာ 

ခက္ခဲတဲ ့အရာေတြကုိ ခ်က္ခ်င္း  နားမလည္ႏိုငလ္ို႔ ျဖစ္ပါပဲ။ ေက်ာင္းသုံး  စာအုပက္ိ ုအေပၚယံ  

ရွပ္ၾကည့္သြားတဲ ့ေက်ာင္းသားဟာ ဂဲဩေမထရီကိ ုဘယ္ေတာမ့ ွနားလည္ႏိုငမွ္ာ  မဟုတဘ္းူ။ 

ဒါေပမယ့္ လူေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အလ်င္စလုိ  ႏိုင္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ ႕ကလည္း 

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလ်င္စလုိ ႏိုငၾ္ကတယ္။ စာေမးပြဲ  တစ္ခဟုာ တစ္စံတုစ္ခုေသာ 

ေန႔ရက္မာွ က်င္းပတယ္။ ဒီေတာ့ သိပၸံတစ္ခုလုံး (သုိ႔မဟုတ္) ေခတ္တစ္ေခတ္ရဲ႕ သမိုင္း  

တစ္ခုလုံးကုိ အဲဒီေန႔  မေရာက္ခင္ အၿပီး ေလ့လာရတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူ  တစ္ေယာက္ဟာ 

ေပးထားတဲ ့အခ်န္ိ  တစ္ခ်နိ္ အတြင္းမွာ သူ႔  အစီရင္ခံစာကုိ ၿပီးေအာင္ ေရးရတယ္။ အထက္  အစိုးရ 

အာဏာပိုငက္လည္း ေစာင့္ေနတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သကူလည္း ေရးလုိ႔  မၿပီးႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ 

တစ္ခုခုကုိေတာ့ အၿပီး ေရးရေတာမ့ယ္။ မျပည့္စံတုဲ ့အစီရင္ခစံာ  တစ္ခုဟာ ဘာမွ  

မရိွတာထက္ေတာ့ ေတာေ္သးတာေပါ႔။ သတင္းစာဆရာဟာ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနတဲ ့ျပႆနာ  

တစ္ခအုတြက္ အခ်နိန္ည္းနည္း ပုိလိခု်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စာစီသမားက ေကာပ္ီ  ေတာင္းေနၿပီ။ 

သတင္းစာကုိ မနက္ ႏွစ္နာရီ ရထားနဲ႔ ပုိ႔ရမယ္။ 

တခ်ဳိ႕က်ေတာလ့ည္း ႂကြားခ်င္  ဝါခ်င္လုိ႔ အလ်င္စလုိ လုပ္တာ  ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔ မသိဘးူ  

ဆုိတာကုိ ဝန္မခံခ်င္ဘးူ။ တခ်ဳိ ႕ ကၽြမ္းက်င္သမူ်ားက ‘ခဏ ေနပါဦး။ ကၽြန္ေတာ ္

ၾကည့္လိုက္ပါဦးမယ္’ လုိ႔ မေျပာခ်င္ၾကဘူး။ ဒီလုိေျပာရတာ သူတုိ႔မွာ သိကၡာက်တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ 

အစိုးရ လုပ္ငန္းမွာ၊ အေ ရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမွာ၊ အေပါင္းအသင္း  အသိုငး္အဝုိငး္မွာ တခ်ဳိ ႕ 

လူေတြဟာ သူတုိ႔  သိပ္မသိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အခုိငအ္လုံ  ေျပာတတ္ၾကတယ္။ 

တစ္ေယာက္ေယာက္က ခင္ဗ်ားကုိ ခ်က္ကိစုလုိေဗးကီးယား  (ယခင္ အေခၚအေဝၚ) အေၾကာင္းကုိ 

လာေျပာမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူဟာ ခ်က္ကုိစလုိေဗးကီးယားကုိလ ည္း ေရာက္ဖူးတာ  မဟုတဘ္းူ။ 

ခ်က္ကိစုလုိေဗးကီးယားရဲ႕ သမိုငး္နဲ႔ ထုံးစံ  ဓေလ့ေတြကုိလည္း ဘာမွ  ေကာင္းေကာင္းသိတာ 

မဟုတဘ္းူ။ တစ္ေယာက္ကေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ အေၾကာင္းကုိ မေကာင္း  

လာေျပာမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ လူေျပာ  သူေျပာ နည္းနည္းပါးပါး ၾကားဖူးနားဝ  ရိွတာက လြဲလုိ႔ 

ဘာမွ ေကာင္းေကာင္းသိတာ မဟုတဘ္းူ။ တစ္ေယာက္  လာဦးမယ္။ အမ်ဳးိ သမီး တစ္ေယာက္ရဲ႕ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ဘဝနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မဟုတမ္မွန္ တဲ ့လုပ္ဇာတ္ေတြကုိ ေျပာၿပီး အမ်ဳးိ သမီးရဲ႕ 

ဂုဏ္သိကၡာကုိ ႏွစ္ျပားမွ  မတန္ေအာင္ လာေျပာတယ္။ အႏွစမ္ဲတ့ဲ့  ေယာင္ဝါးဝါး စကားေတြကုိ 

ေျပာမယ့္အစား ‘က်ဳပ္ မသိဘးူ’ ဆုိတဲ ့စကားလုံးကေလး ေလးလုံးေလာက္ကိသုာ ေျပာႏိုငရ္င္ 

ေတာေ္တာ္ တန္ဖိးုရိွမာွပဲ။ 

ဒါမွ မဟုတရ္င္လည္း ဆယ့္ေလးဆက္ေျ မာက္ လူဝဘီရုင္ရဲ႕  နာမည္ေက်ာ္ လက္သံးုစကား 

ျဖစ္တဲ ့ ‘ၾကည့္ဥးီမယ္’ လုိ႔ ေျပာရင္ သိပ္  အဖုိးတန္မွာပဲ။ တကယ္လုိ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ျမန္ျမန္  မခ်ခဲရ့င္၊ အေလာသုံးဆယ္  ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးခဲရ့င္ ေဒးကားရဲ႕ 

အသိဉာဏ္ပညာမ်ဳးိ ရဖုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းကုိ လွမ္းမိၿပီလုိ႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ 

အလ်င္စလုိ ႏိုငျ္ခင္းဟာ အမွားျပဳမိျခင္းရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္း  

မဟုတေ္သးဘူး။ တျခားအေၾကာင္း  တစ္ခလုည္း ရိွေသး တယ္။ အဲဒါကေတာ ့တစ္ဖက္သတ္ 

ႀကိဳတင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ျပႆနာေတြကုိ ခ်ဥ္းကပ္  ၾကည့္ျမင္တဲအ့ခါမွာ နဂုိက 

ရိွၿပီးသား ျဖစ္တဲ ့မိသားစု  မ်ဳိး႐ုိး၊ မိသားစု  ထင္ျမင္ခ်က္ အခံေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္  

အခံေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့  ရိွၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  စိတ္ေနသေဘာထား၊ မ်ဳးိ ႐ုိး ဗီဇ၊ 

ပညာေရးတုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  အေတြးအေခၚကုိ အတင္းအက်ပ္  ပုံသြင္းေပးတယ္။ ကုိယ့္  

ပတ္ဝန္းက်င္က ကုိယ္အ့ေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္  ဩဇာလႊမ္းမိုးသလဲ ဆုိတာကုိ သိခ်င္ရင္ 
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ျပင္သစ္ျပည္မာွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အစဥ္အဆက္  လုပ္သြားၾကတဲ ့ကလီမင္ေဆာ၊ ဆေလာနဲ႔ 

ဒလားဒီယားတုိ႔ အေၾကာင္း အဆုိးအေကာင္း  ေရးထားတဲ ့သတင္းစာ  ေဆာင္းပါးေတြကုိ 

ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ခင္ဗ်ားရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ခ်က္ကိ ုဆန္းစစ္ၾကည့္စမ္းပါ။ 

အဲဒီအခါမွာ ခင္ဗ်ားဟာ သူတို႔ကိ ုၾကည္ညိဳခ်င္ရင္လည္း ၾကည္ညိဳ မိမယ္။ မုန္းခ်င္ရင္လည္း 

မုန္းမိလမ့္ိမယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕  အဲဒအီျမင္ဟာ ႐ုိး ႐ုိးသားသား ျမင္တဲ့  အျမင္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဉာဏ္ရိွတဲ ့

အျမင္ေတာ ့ျဖစ္မာွ မဟုတဘ္းူ။ 

တစ္ဖက္သတ္ ႀကိဳတင္ဆံးုျဖတ္ရတဲ့ အေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း ကေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ 

ကုိယ္က်ဳိး စီးပြားေၾကာင့္ပဲ။ တကယ္လုိ႔သာ ဂဲဩေမထရီဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံေရးလုိ 

စိတ္လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း ရိွရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဂဲဩေမထရီကုိ ဒီလုိ  ေကာင္းေအာင္ တီထြင္ႏုငိမ္ာွ 

မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ပါစကယ္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ အေကာက္ခြန္ စနစ္ေတြ၊ ဥပေဒေတြကုိ အတည္ျပဳရာမွာ 

အဲဒီ စနစ္ေတြေၾကာင့္ ကုိယ္မ့ာွ ဘယ္ေလာက္  ထိခုိကတ္ယ္ ဆိုတာကုိ မစဥ္းစားဘဲ အတည္ျပဳတဲ ့

သူရယ္လုိ႔ သိပ္ရိွမွာ  မဟုတဘ္းူ။ ဥပမာ - ကိုယ့္ကုိ ဝင္ေငြ  ေကာင္းေကာင္းလည္း ရေစၿပီး 

နာမည္လည္း ႀကီးေစမယ့္ ကုထုံး တစ္ခုကိ ုတီထြင္တဲ ့ဆရာဝန္တစ္ေယာက္  ဆုိပါေတာ။့ အကယ္၍ 

သူ႔ ကုထံးုဟာ မွားယြင္းတဲ ့အယူအဆေပၚမွာ အေျခခံတယ္  ဆုိတာ ေတြ႔လာရင္ အဲဒီ  ဆရာဝန္ဟာ 

အဲဒီ ကုထုံးကုိ ပိတ္ပင္  ရပ္တန္႔ပစ္လို႔ ေကာင္းမွ  ေကာင္းပါ႔မလား ဆုိတဲ ့သံသယေတြ သူ႔မာွ 

အမ်ားႀကီး မေပၚႏိုငေ္ပဘူးလား။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ျဖစ္ေစခ်င္တာေတြနဲ႔ ကုိက္ညီရင္ မွန္ကန္တယ္လုိ႔ 

ထင္လုိကၾ္ကတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုေလွာင္အိမ္ထဲ မေရာက္ , ေရာက္ေအာင္ လုပ္မေပးတဲ့  အရာ 

မွန္သမွ်ကုိ အမွန္လုိ႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။  ရွာတုိဘ႐ိုငး္ယန္းရဲ႕ ႏိုငငံ္ေရးဘဝကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူ  

ျပည္ႏွငဒ္ဏ္ ခံေနရစဥ္မာွ ေတာလ္နွေ္ ရးႀကီးေၾကာင့္ သူဟာ အဂၤလိပ္အမ်ဳးိ အစား ျဖစ္တဲ ့ဖြဲ႔စည္းပုံ  

အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့ဘုရင္စနစ္  ဝါဒီ တစ္ဥးီ ျဖစ္လာခဲတ့ယ္။ မင္းဆက္  အုပ္စိးုမႈ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္တဲ့ ေခတ္ ေရာက္ တဲအ့ခါမွာ (၁၈) ဆက္ေျမာက္ လူဝဘီရုင္က ျပင္သစ္ျပည္မွာ အဲဒီ  

စနစ္မ်ိဳ းကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔  ႀကိဳးစားခဲတ့ယ္။ တကယ္လို႔သာ ရွာတုိဘ႐ုိငး္ယန္းဟာ သူ႔  ခံစားခ်က္ေတြ 

ေနာက္ကုိ မလုိက္ခဲ့ရင္  (၁၈) ဆက္ေျမာက္ လူဝဘီရုင္ရဲ႕ အဲဒ ီႀကိဳးပမ္းခ်က္ေ တြကုိ 

အားတက္သေရာ ေထာက္ခရံမွာေပါ႔ ။ ဒါေပမယ့္  သူ႔ကုိ အဲဒီ  အစိုးရကုိ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး 

အဖြဲ႔မခိုငး္ေတာ ့အႀကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္  ျဖစ္တယ္။ သူ႔ေပၚမွာ မတရားသျဖင့္ ျပဳမူရပါမလား  

ဆုိၿပီး ဘုရင့္ေပၚမွာ အၿငိဳးထားေတာတ့ာပါပဲ။ ဒမီာွတင္ ရွာတိုဘ႐ိုငး္ယန္းဟာ သူ႔  အယူအဆကုိ သူ  

ျပန္ၿပီး ေခ်ဖ်က္  တိုက္ခိုက္ခဲ့ေတာ့တာပါပဲ။ သူ  စကားေျပာေကာင္းတဲအ့တြက္ သူ႔  ေခ်ပခ်က္ဟာ 

လွပသေယာင္ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္ကေတာ ့အ႐ုပ္ဆုးိလွပါတယ္။ ေမာဟေဇာ၊ ေလာဘေဇာ၊ 

ေဒါသေဇာ တုိကလ္ာလုိ႔ရွရိင္ လူဟာ ဘာကုိမ ွမျမင္ႏိုငေ္တာဘ့းူ။ အခ်စ္ျဖစ္ေစ၊ အမုနး္ျဖစ္ေစ 

လႊမ္းမိုးလာၿပီ ဆုိရင္ ဆင္ျခင္တံတုရားဟာ အ႐ံႈေပးရတာပါပဲ။ ၿပီးေတာမ့ ွအဲဒီ  အမွားအတြက္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္ကိ ုလုိကရွ္ာေပးရပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ လူေတြက ထင္ၾကေသးတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ဩဇာက ကင္းလြတ္တယ္ 

တဲ။့ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ပုန္ကန္  ဖီဆန္သေူတြ ျဖစ္လာၾကလုိ႔  

တဲ။့ ဒါေပမယ့္ ပုန္ကန္  ဖီဆန္ျခင္းဟာ လြတ္လပ္ၿပီး အမီွခို  ကင္းျခင္း ရိွတယ္  ဆုိတဲ ့အာမခံခ်က္  

မဟုတပ္ါဘူး။ တကယ္ကေတာ ့ပုန္ကန္  ဖီဆန္ျခင္းဟာ တစ္ဖက္သတ္  ႀကိဳတင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

ပုံသဏၭာန္ တစ္မ်ဳးိပါ။ ငယ္ငယ္တနုး္က အကြပ္အညႇပက္ိ ုသိပ္  ခံခဲရ့တဲ ့စာေရးဆရာ  

တစ္ေယာက္ဟာ ဘာသာတရားတို႔၊ မိသားစုဘဝတုိ႔ကိ ုေဝဖန္  တိုက္ခုိက္တဲ့ အခါမွာ သူ႔ကုိ ယ္သ ူ
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အေတြးအေခၚ လြတ္လပ္သလူို႔ ထင္ေလ့ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ပုန္ကန္  ဖီဆန္မႈဟာ 

ကၽြန္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပုနက္န္ ဖီဆန္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

‘နယုပေဒသ က်မ္း’ ဆရာ ေဒးကားက ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံတုရားမွာ ခံစားခ်က္ေတြ 

မပါဖုိ႔၊ အဲဒီ  စဥ္းစားဉာဏ္ကိ ုေကာင္းစြာ  အသုံးခ်တတ္ဖုိ႔ သ ညာေပးခဲပ့ါတယ္။ သူက မိမိရဲ႕  

အေတြးကုိ အလြယ္မွ အခက္သို႔ စီစဥ္တက် ရေအာင္  စုစည္းပါ။ ျပႆနာမ်ားကုိ 

တတ္ႏုငိသ္ေလာက္ တစ္စိတစီ္၊ တစ္ပုငိး္စီ ျဖစ္ေအာင္  ခြဲျခမ္း စိတျ္ဖာပစ္ပါ။ စဥ္းစားစရာ ရိွသမွ်ကုိ 

ကုန္ေအာင္ စဥ္းစားပါ။ ေလ့လာစရာ ရိွသမွ်ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာပါ။ ဘာမွ် က်န္ရစ္ခဲတ့ာ 

မရိွပါေစႏွင့။္ 

ဒီနည္းနာဟာ သံသယရိွစရာ မလုိေလာက္ေအာင္ အက်ဳးိ  ရိွပါတယ္။ ပထမ  ေဒးကားမွာ 

အက်ဳိး ရခဲပ့ါတယ္။ ေနာက္ေတာ ့သခ်ၤာေဗဒ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ  အတတ္ပညာ၊ နကၡတေၱဗဒနဲ႔ 

႐ူပေဗဒ ပညာရွင္တုိ႔အတြက္ အက်ဳးိ  ရိွခဲပ့ါတယ္။ ေဒးကားရဲ႕ ဒီ  နည္းနာဟာ စိတန္ဲ႔  ယွဥ္လာတဲ့ 

ျပႆနာတိုငး္မွာ ယခုတုငိ ္အ့ံဩစရာ  ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသုံးဝင္ေနပါေသးတယ္။ 

(သခၤ်ာေဗဒ မွာလုိ) စိတရ္ဲ႕ နိယာမတရားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္  ျဖစ္ေစ၊ (နကၡတေၱဗဒ မွာလုိ) 

အကြာအေဝး ႐ုပ္  ျဒပ္ မဲ့မႈတုိ႔ကုိ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္  တြက္ခ်က္ရတဲ့ ႐ုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာ 

သဘာဝႀကီးကုိ ေလ့လာရာမွာ  ျဖစ္ေစ အသုံးဝင္ေနပါေသးတယ္။ သည့္ထက္  သည္ ႐ႈပ္ေထြးတဲ ့

သိပၸပံညာရပ္မ်ားမွာ က်င့္သံးုၾကည့္ရင္ လုံေလာက္မႈေတာင္ မရိွေသးပါဘူး။ 

႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ေဆးပညာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ႏိုငင္ေံရး  စတဲ့ ပညာရပ္မ်ားမွာ 

ေဒးကားရဲ႕ နည္းနာဟာ ျပႆနာ  အားလုံးကုိေတာ ့ေျဖရွငး္မေပး  ႏိုငပ္ါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အားလုံးကုိလည္း လမ္းၫႊနေ္နတာေတာ ့မဟုတပ္ါဘူး။ အခ်န္ိကိ ု

ဒေရာေသာပါး လုေနရတဲ့  အခါမ်ဳးိမွာ ဘယ္ႏွယ္လုပ္ၿပီး မိမိရဲ႕  အေတြးကုိ စီစဥ္တက်  ျဖစ္ေအာင္ 

ေနရာခ်ထား ႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ ျပႆနာတစ္ခရုဲ႕  အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွာ 

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ‘ဘာမွ က်န္ရစ္ျခင္း မရိွေအာင္’ လုပ္ႏိုင္ပါ႔မလဲ။ သူ႔  နည္းနာဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ 

ကိုယတ္ြင္းမွာ ဖန္နဲ႔  သံမဏိတုိ႔နဲ႔ ေဆာက္လုပ္တဲ့ အဏု  စၾကဝဠာကေလး တစ္ခုကုိေတာ့ 

တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီ  စၾကဝဠာကေလးရဲ႕ က်နစြာ ျဖတ္ေတာက္  တပ္ဆင္ထားတဲ ့

ဂီယာမ်ားဟာ ျပည့္စံတုဲ ့စက္ယႏၲရား ဖြဲ႔စည္းမႈအတိုငး္ ထပ္တူ  ျဖစ္ေနတာ မဟုတဘ္းူ  ဆုိတာေတာ ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိဖုိ႔  လုိတာေပါ႔။ ေလတိုက္ရာကုိ လြင့္ပါသြားတဲ့ သစ္ရြက္ေတြ၊ မုန္တိုင္းႏွင့္ 

တိမ္တိကုေ္တြ၊ လယ္ကြင္းျပင္ထဲက လုပ္အားေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာႀ္ကီးထဲက ဆႏၵ  ရမၼကေ္တြကေတာ ့

တစ္မ်ဳးိေပါ႔။ ဒမီာွ ေနရာ မရိွဘးူေပါ႔။ 

ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈ တစ္ခဟုာ ဘယ္ေလာက္ပဲ စနစ္က်သည္  ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ 

အလ်င္စလုိႏုငိမ္ႈ ကင္းသည္  ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ တစ္ဖက္သတ္  ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္မႈ ကင္းသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ ပန္းသီးေစ့  တစ္ေစ့ကို ၾကည့္႐ုံနဲ႔ ဘယ္လုိ  ပန္းသီးပင္မ်ဳးိ ေပါက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ေတာ့ 

မေျပာႏိုငဘ္းူေပါ႔။ ပန္း သီးရဲ႕ အနံ႔အရသာဟာ ဘယ္လို  ရိွလာမယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ 

မေျပာႏိုငဘ္းူေပါ႔။ မသိရေသးတဲ ့မုိကက္႐ုတ္  ပုိးတစ္မ်ဳးိနဲ႔ ေဆးထိုး လိုက္လုိ႔ လူနာမွာ 

ဘယ္လိေုရာဂါမ်ဳးိ ေပၚလာမယ္ ဆိုတာကုိေတာ ့မေျပာႏိုငဘ္းူေပါ႔ ။ ဒီ  ေမးခြန္းေတြကေတာ ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘာသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ေမးလုိ႔  မရဘူးေလ။ သဘာဝႀကီးကုိ ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းေတြ  

မဟုတလ္ား။ လြန္ခဲတ့ဲ့  ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေလာက္ကတည္းက သဘာဝႀကီးကုိ ေအာင္ႏုငိေ္အာင္ 

လူေတြကုိ တန္ခုးိအာဏာ  ေပးခဲတ့ဲ ့ဒီ  ေဒးကားရဲ႕ နည္းနာဟာ ယုတၱေိဗဒ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈနဲ႔ 

လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈတို႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ ့နည္းနာ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ နည္းနာထဲမွာ ေတြးေခၚ  

ဆင္ျခင္မႈဟာလည္း အစိတအ္ပိုငး္  တစ္ခအုေနနဲ႔ ပါေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  နည္းနာရဲ႕ 
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အေျဖေတြကုိ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔  တင္ၿပီး မွန္ , မမွန ္စစ္ေဆးခဲၾ့ကပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈေတြနဲ႔ 

ကုိက္ညီရင္ လက္ခခံဲၾ့ကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတြးေခၚ  ဆင္ျခင္မႈနဲ႔ မကုိကရ္င္ အညႇာ တာ ကင္းမဲစ့ြာ 

ဖယ္ခဲၾ့ကပါတယ္။ 

လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ ့နည္းနာကုိ တစ္ခါတစ္ရမံာွ ဖရန္းစစ္ေဘကြန္ရဲ႕  နည္းလုိ႔ 

ေျပာေလ့ ရိွခဲၾ့ကပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔  စမ္းသပ္မႈရဲ႕ အေျခခံ မူေတြကုိ ပထမဆုံး စတင္  

ခ်မွတ္ခဲသူ့ဟာ ေဘကြန္  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  နည္းနာကုိ ေရွး  ပေဝသဏီကတည္းက 

အမွတမ္ထင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ၾက ၿပီးသားပါ။ 

ေရွးေခတ္ဦး လူ႐ိုငး္မ်ားဟာ ဒါကုိ မသိခင္ကတည္းက စမ္းသပ္မႈေတြကုိ လုပခ္ဲၾ့ကတာပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးဟာလည္း ေန႔စဥ္နဲ႔  အမွ် ဆုိသလုိ စမ္းသပ္မႈေတြကုိ လုပ္ေနၾကတာပါ။ ဒီေန႔  

မနက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္  စာအုပစ္င္မွာ ပ်ားေတြ  အုံေနတာ ေတြ႔ ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ပ်ားေတြ  လာ 

အုံဖြဲ႔ေနရသလဲ လုိ႔ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားရွာပါတယ္။ စားပြဲေပၚက ကာေနးရွင္း  ပန္းေတြေၾကာင့္လား။ ဒါနဲ႔ 

ကၽြန္ေတာ ္ပန္းအိုးကုိ တစ္ေန ရာကုိ ေရႊ႕ၾကည့္ပါတယ္။ ဟုတတ္ာေပါ႔ ။ ခဏၾကာေတာ ့ပ်ားေတြ  

မရိွေတာဘ့းူ။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာေအာင္ အတည္ျပဳရဦးမယ္။ ဒါနဲ႔ ပန္း အိုးကုိ တစ္ဖက္  အခန္းကေန 

ျပန္ယလူာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ စားပြဲေပၚမွာ ျပန္ထားလိုကတ္ယ္။ ပ်ားေတြ  ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ဒီမွာတင္ 

ကၽြန္ေတာ္ သဘာဝႀကီးရဲ႕ နိယာမ  တစ္ခုကုိ သြားေတြ႔တယ္။ ဒီရာသီ ဒီအခ်ိန္  ဆုိရင္ ဒီ  ပန္းေတြကုိ 

ကၽြန္ေတာ့္ စားပြဲေပၚက ပန္းအိုးထဲမွာ မစိုကမိ္ေအာင္ သတိထားရေတာမ့ယ္ ေပါ႔။ 

အေျခခံ သေဘာကုိ ျပန္ၾကည့္လုကိရ္င္ လက္ေတြ႔  စမ္းသပ္မႈ နည္းနာဟာ အလြယ္ကေလး  

ပါ။ ကေလာဒ္ီ  ဘားနဒရ္ဲ႕ အဆုိအတိုငး္ ေျပာရရင္ ‘မိမိရဲ႕ စိတက္းူမ်ား၊ အေတြးမ်ားကုိ 

အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ စနစ္တက် စမ္းသပ္  စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္း’ ပါပဲ။ လူက စူးစမ္း  

ေလ့လာလိုကတ္ဲအ့ခါ သဘာဝ  ႐ုပ္သဏၭာန္ေတြအေပၚ အခ်င္းခ်င္း  ဆက္သြယ္မႈ အေပၚမွာ 

အေျခခံတဲ ့အႏုမာန  မွန္းဆခ်က္ရယ္လို႔ ေပၚထြက္လာတယ္။ အဲဒီ  အႏုမာန မွန္းဆခ်က္ေတြကုိ 

မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳဖုိ႔အတြက္ ပညာရွင္မ်ားက ေနာက္ထပ္  စူးစမ္းေလ့လာမႈေတြကုိ တရစပ္  

လုပ္ၾကရတယ္။ 

ကူးဗီးယားက ‘စူးစမ္း ေလ့လာသူသည္ သဘာဝကုိ နားေ ထာင္၏။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔  

စမ္းသပ္ၾကည့္သကူား သဘာဝႀကီးကုိ ေမးခြန္းထုတက္ာ သဘာဝႀကီးအား သူ႔ကိယုသ္ ူေဖာျ္ပရန္ 

အတင္းအဓမၼ ျပဳလုပ၏္’ လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

ဆုိပါေတာ။့ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္သဟူာ အေၾကာင္းတရားကုိ အမ်ဳးိ မ်ဳိး ရွာၾကည့္တယ္။ 

ရလဒ္ ကြဲျပားမႈေတြကုိ မွတသ္ားတယ္။ အေ ၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိး (ပစၥညး္နဲ႔ ပစၥယပုၸန္ ) မွာ တိက်တဲ ့

ဆက္သြယ္မႈကိ ုေတြ႔လာခဲရ့င္ အေၾကာင္းနဲ႔  အက်ဳိး ၾကားမွာ ပစၥယတရား  ဆုိတာ ရိွတယ္လို႔ သူ  

အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီ။ သုိ႔တိုင္ အမွား  မရိွဘးူလား။ အမွား ရိွႏုငိေ္သးတယ္။ ေနၾကတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ 

စစ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေ နၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္တာလုိ႔ သက္ေသ  မထုတ္ႏိုင္ဘူး။ 

ေအာက္စဖုိ႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား  တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကေလး  တစ္ခု ရိွတယ္။ သူက 

ညတိုင္း ဝီစကီနဲ႔ ဆုိဒါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသာက္တယ္။ ဒေီတာ ့ရွငး္ရွင္းျပတ္ျပတ္ မစဥ္းစားႏိုငဘ္ဲ  

ျဖစ္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ သူက ဝီစကီကိ ုျဖတ္ၿပီး  ဘရန္ဒီနဲ႔ ဆုိဒါကုိ ေသာက္တယ္။ အရင္လုိပဲ 

ျဖစ္ေနတယ္။ မဟန္ျပန္ဘးူ ဆုိၿပီး ဂ်င္နဲ႔ ဆိုဒါကုိ ေသာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတိုင္းပဲ  ျဖစ္ေနတယ္။ 

‘ေသခ်ာၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီလုိျဖစ္ေနတာ ဆုိဒါေၾကာင့္ဗ်’ လုိ႔ ေျပာသတဲ။့ 
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တကယ္လို႔သာ သူဟာ ဉာဏ္ရိွတဲ့  လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္သတူစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒထီက္  

ပုိၿပီး ေရွ႕ဆက္  စမ္းသပ္ၾကည့္ရမယ္။ ဝီစကီတုိ႔၊ ဘရန္ဒီတုိ႔၊ ဂ်င္တုိ႔ကုိ ဆုိဒါ  မပါဘဲ ေသာက္ၾကည့္ဖို႔  

ေကာင္းတယ္။ ဒီအခါမွာ သူ႔ အမွားကုိ ေတြ႔လာလိမ့္မယ္။ 

ပညာရိွ သုခမိန္ ဆုိတာ စူးစမ္းေလ့လာမႈနဲ႔ လက္ေတြ႔  စမ္းသပ္မႈမ်ား အရ သဘာဝ  

အခ်င္းအရာေတြ ၾကားက၊ ထာဝရ  ဆက္သြယ္မႈေတြက တစ္ဆင့္ အႏုမာန  ခန္႔မန္ွးခ်က္မ်ားကုိ 

ထုတယူ္တတ္သူ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕  ခန္႔မန္ွးခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုငိသ္ေလာက္ စမ္းသပ္  စစ္ေဆးၿပီး 

အတည္ျပဳႏိုငတ္ာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အဲဒီ  ခန္႔မန္ွးခ်က္မ်ားဟာ ယာယီအားျဖင့္ သဘာဝႀကီးရဲ႕  

နိယာမမ်ား ျဖစ္လာၾကတယ္။ 

ကၽြန္ေတာဟ္ာ ကၽြန္ေတာ့လ္က္မွာ  ရိွတဲ ့အရာဝတၳဳ  တစ္ခကုိ ုအေပၚကုိ  

လႊင့္ေျမႇာက္ပစ္လိုကတ္ုငိး္ ေျမႀကီးေပၚကုိ ျပန္က်လာတတ္တယ္။ က်လာတဲ့  ျမန္ႏႈနး္ကုိ 

တြက္ခ်က္ၾကည့္လုိ႔ ရတယ္။ တစ္စံတုစ္ခုေသာ ေနရာတစ္ခုေပၚကုိ ျပန္က် လာတဲ့ ျမန္ရိွန္ဟာ 

အၿမဲတမ္းလိုလိ ုေျပာင္းလဲျခင္း  မရိွ ပုံမန္ွ  ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကုိ ေထာက္ၿပီး 

အရာဝတၳဳမ်ား ေျမႀကီးေပၚကုိ ျပန္က်လာတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နိယာမတရားေတြ  ရိွတယ္ ဆုိတာ 

သိလာရတယ္။ 

သိပၸပံညာဆိုတာ တျခား  မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလုိ စူးစမ္းေလ့လာ  ေတြ႔ရိွမႈေတြကုိ 

ေပါင္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။ သိပၸပံညာဟာ စၾကဝဠာႀကီးကုိ ရွငး္လင္းေဖာျ္ပတဲ့  အရာ 

မဟုတ္ဘူး။ သိပၸံပညာဆိုတာ (ကဗ်ာဆရာ) ဗာေလရီ ေျပာသလုိ ေအာင္ျမင္တဲ ့ေဖာစ္ပ္နည္းကာ 

အခ်ဳိ႕ကုိ စုေပါင္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  ေဖာစ္ပ္နည္းမ်ားဟာလည္း မွားႏိုငတ္ယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ေနတဲ့ စာအုပ္ကုိ လႊတ္ခ်လုိက္လုိ႔ စာအုပ္ဟာ ၾကမ္းျပင္ေပၚကုိ က်မသြားဘဲ 

အထက္ မ်က္ႏွာၾကက္ဆီကုိ တက္သြားတယ္ ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာေ္တာ္ အ့ံအားသင့္သြား မွာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ဒါကုိ ၾကည့္ၿပီး သိပၸပံညာ မွားၿပီလို႔ မေျပာႏိုငဘ္းူ။ ဒအီခ်င္းအရာ  ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းကုိ 

ရွင္းလင္း ေဖာျ္ပတဲ၊့ ပုိမို  ႐ႈပ္ေထြးတဲ ့နိယာမ  တစ္ရပ္၊ ဥပေဒသ  တစ္ရပ္ကို ရွာဖုိ႔ လုိလာၿပီ  ဆုိတဲ့ 

သေဘာပဲ။ 

လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈ သိပၸပံညာမွာ တကၠေဗဒ  ဆိုငရ္ာ ခန္႔မန္ွးခ်က္  တစ္ခပုဲ ရိွတယ္။ 

အဲဒါကေတာ ့သဘာဝ  နိယာမတရားမ်ားရဲ႕ ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္မႈ  မရိွ တည္ၿငိမ္ျခင္းပဲ။ 

သဘာဝႀကီးဟာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ နိယာမမ်ားကုိ လိုကန္ာျခင္း  ျပဳတယ္၊ သုိ႔မဟုတ ္

လိုကန္ာသေယာင္ ထင္ရတယ္  ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိ ုကၽြန္ေတာတ္ို႔ မယုံရင္ သဘာဝ  

အခ်င္းအရာေတြကုိ ေလ့လာတာဟာ ဘာမွ အဓိပၸာ ယ္ ရိွမွာ မဟုတဘ္းူ။ တူညီတဲ့  ဖိအားရိွတဲ ့

ေရဟာ ဒေီန႔မာွ စင္တဂီရိတ္  ဒီဂရီ ၅၀ ေရာက္ရင္ ဆူၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ စင္တဂီရိတ္  ဒီဂရီ ၇၅ 

က်မွ ဆူတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ ့စင္တဂီရိတ္  ဒီဂရီ ၁၀၀ ရိွမွ ဆူတယ္ဆုိရင္၊ ဒီလုိ  

ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရိွႏုငိတ္ယ္  ဆုိတာကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ရွာမေတြ႔ရင္ ႐ူပေဗဒကုိ ကၽြန္ေတာ္  

သင္ယတူာဟာ အလကားပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ ဒီလုိ အျဖစ္မ်ဳးိေတြ မျဖစ္လို႔ ေတာေ္သးတာေပါ႔။ 

သဘာဝ အခ်င္းအရာမ်ားမွာ ထူးဆန္းတဲ ့မေျပာင္းလဲတဲ ့တရား  ရိွေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ 

တကၠေဗဒ ဝါဒမီ်ား၊ ပညာရွငမ္်ား၊ သာသနာဆိုငရ္ာ က်မ္းျပဳ  ပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ သခၤ်ာပညာရွင္မ်ားဟာ 

အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔  အေတြးအေခၚ ရိွေကာင္း ရိွလိမ့္မယ္။ လက္ေတြ႔  စမ္းသပ္သကူေတာ ့

ဒါေတြကုိ ဘာမွ  မသိဘးူ။ ဒအီထဲမွာ သူ  မပါဘူး။ သူ  သိတာကေတာ ့သဘာဝ  အခ်င္းအရာေတြကုိ 

စူးစမ္း ေလ့လာတဲ့ နည္းကုိ သူ သိတယ္။ အဲဒီ စူးစမ္း  ေလ့လာမႈမ်ားက ေနၿပီး အႏုမာန  

ခန္႔မန္ွးခ်က္ေတြ ဆြဲထုတယ္တူဲ့ နည္းကုိ သူ သိတယ္။ အဲဒ ီအႏုမာန  ခန္႔မန္ွးခ်က္ေတြကုိ လက္ေတြ႔  
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စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈနဲ႔ အတည္ျပဳတဲ့  နည္းကုိ သူ  သိတယ္။ အတည္ျပဳလုိ႔  မရရင္ အဲဒ ီ

အႏုမာနေတြကုိ စြန္႔လႊတရ္မယ့္  နည္းကုိ သူ  သိတယ္။ တည္ၿငိမ္ ခိုင္မာတယ္လုိ႔ ထင္ရတဲ့ 

နိယာမမ်ားနဲ႔ အညီ စမ္းသပ္မႈ  ျပဳနည္းကုိ သူ  သိတယ္။ ‘သဘာဝကုိ နာခံရင္း သဘာဝကုိ  

ေအာင္ႏိုငတ္ယ္’ လုိ႔ ေဘကြန္က ေျပာခဲတ့ဲ ့နည္းအတိုငး္ စ စ္ေဆးၾကည့္တယ္။ ဒနီည္းဟာ 

အ့ံဩစရာေကာင္းတဲ့ ရလဒ္ေတြကုိ ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ဘာမွ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရိွဘူး။ 

လူရဲ႕ စြမ္းအားနဲ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခုေသာ သဘာဝ  အခ်င္းအရာ ၾကားက 

ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွတဲ့ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့  အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ လူရဲ႕  

စြမ္းအားနဲ႔ မလုပႏို္ငတ္ဲ ့အျခားေသာ အခ်ဳိ ႕ေသာ သဘာဝ  အခ်င္းအရာမ်ား ၾကားက ေျပာင္းလဲျခင္း  

မရိွ မွ န္ကန္တဲ့ ဆက္သြယ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္  တစ္ေၾကာင္း၊ စမ္းသပ္  

စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့ နည္းနာဟာ လူကိ ုစူပါမင္း  ျဖစ္ေအာင္ လုပေ္ပးႏိုငတ္ယ္။ ျပပြဲ  တစ္ခမွုာ 

ကေလးတစ္ေယာက္က ခလုတက္ေလး  တစ္ခုကုိ ႏိွပ္လုိက္႐ုံနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စက္ယႏၲယားႀကီး  

တစ္ခုကုိ လႈပ္ရွား  လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆုိရင္ အဲဒ ီအျပဳအမူဟာ ခြန္အားအနည္းဆုံး  

ဆုိတဲ ့ကေလးငယ္  တစ္ေယာက္ကိပုင္လွ် င္ ဘယ္ေလာက္  အင္အားႀကီးတဲ ့စြမ္းပကားကုိ  

ေပးႏိုငတ္ယ္ ဆုိတာကုိ ျပတဲ့ သေကၤတ ျဖစ္တယ္။ ဘယ့္ကေလာက္မ်ား အ့ံဩဖုိ႔ ေကာင္းတဲ ့တန္ခုးိ 

စြမ္းပကားပါလဲ။ 

စၾကဝဠာႀကီးထဲက ရႊ႕ံစက္ကေလး တစ္စက္ေ ပၚမွာ လာၿပီး  ျဖစ္တည္တဲ၊့ လူဆိတုဲ ့

ေသးငယ္တဲ ့ပုိးမႊားကေလးဟာ ကုိယ္  ရိွေနတဲ ့ရႊ႕ံစက္ကေလးနဲ႔ စၾကဝဠာထဲက အလားတူ  

ရႊ႕ံစက္ကေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ေဝးတယ္  ဆုိတာကုိ တိုင္းထြာႏိုင္႐ုံမွ်  မက အဲဒီ  

ရႊ႕ံစက္ကေလးပၚက ရာသီဥတု၊ သစ္ပင္  ေပါက္ေရာက္မႈနဲ႔ တိရစၧာန္ေတြကုိပါ လ  

အနည္းငယ္အတြင္း တစ္မ်ဳးိတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာဟာ ေတာ္ေတာ့္ကုိ အ့ံဩဖုိ႔  

ေကာင္းပါတယ္။ ကမာၻေျမႀကီးကုိ နာရီ  အနည္းငယ္အတြင္း လွည့္ပတ္  သြားလာႏိုင္တဲ့ 

စက္ယာဥ္ပ်ံကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာ၊ အေအးကုိ ေအာင္ႏိုင္တာ၊ အေမွာင္တိုက္ကုိ ေအာင္ႏိုင္တာ၊ 

ငတ္မြတ္ျခင္းကုိ ေအာင္ႏိုငတ္ာ စသည္တုိ႔ဟာလည္း အ့ံဩဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ 

သိပၸနံည္းက် နည္းနာဟာ စၾကဝဠာႀကီးကုိ ရွငး္လင္း  ေဖာျ္ပျခင္း မျပဳႏိုငပ္ါဘူး။ 

ဘယ္ေတာမ့လွည္း ရွငး္လင္း  ေဖာျ္ပျခင္း ျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သိပၸံပညာက လူေတြကုိ 

႐ူပေဗဒ ဆိုငရ္ာ၊ ဓာတုေဗဒ  ဆိုငရ္ာနဲ႔ ဇီဝေဗဒ  ဆိုင္ရာ တုိ႔မွာေတာင္ သဘာဝ  အခ်င္းအရာမ်ားနဲ႔ 

ပတ္သက္လို႔ ႀကီးမားတဲ ့တန္ခုးိ  စြမ္းပကားကုိ ေပးႏိုငခ္ဲတ့ယ္  ဆိုရင္ လူေတြက သဘာဝက်စြာပဲ 

ေမးခြန္း ထုတ္လာစရာေတြ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးလာႏိုင္စရာေတြ ရိွလာပါတယ္။ 

႐ုပ္ဝတၳဳ ကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာ ေအာင္ျမင္မႈကိ ုရလာခဲတ့ဲ ့ေတြးေခၚမႈ  အႏုပညာဟာ 

လူေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥမာွေကာ ဘာျဖစ္လို႔ အသုံးမျပဳႏိုငရ္မွာလဲ။ သံမဏိ  စက္႐ပ္ုေတြ၊ ေၾကးနီ 

စက္႐ပ္ုေတြက လူေတြရဲ႕  အလုပ္ေတြကုိ လုပေ္ပးေနတဲ ့စက္႐ုံႀကီးေတြကုိေတာင္ 

တည္ေထာင္ႏိုငတ္ဲ ့ေတြးေခၚမႈ  အႏုပညာဟာ အစားထိုးခံလုကိရ္တဲ ့လူေတြရဲ႕  ေပ်ာရ္ႊင္ ခ်မ္းေျမ႕မႈ 

အတြက္ ဘာျဖစ္လို႔  အသုံးမက် ျဖစ္ရမွာလဲ။ တိရစာ ၦန္ မ်ဳိးႏြယ္ အမ်ဳးိမ်ဳိးကုိ မ်ဳိး စပ္ေပးႏိုငတ္ဲ၊့ ပန္း  

အမ်ဳးိမ်ဳးိကုိ မ်ဳိး စပ္ေပးႏိုငတ္ဲ ့ေတြးေခၚမႈ  အႏုပညာ နည္းလမ္းဟာ လူေတြကုိ လူလြန္မသားေတြ၊ 

စူပါမင္းေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဘာျဖစ္လို႔ မလုပ္ႏုငိရ္မွာလဲ။ 

အဲဒီ ေမးခြန္းေတြကုိ ေမးလာစရာ ရိွပါတယ္။ 
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အဂၤလိပ္ ႏိုငင္ေံရးသုခမိန္ တစ္ဥးီ ျဖစ္တဲ့ ေလာ့ဒ္ ေဆာလ္စ္ဘာရီဟာ သူ႔ ပါတီဝင္ေတြ၊ သူ႔  

ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါေတြ ႏိုငင္ေံရး ျငင္းခံုမႈျဖစ္လုိ႔ စိတ္တုိလာၾကၿပီ ဆိုရင္ ‘ဒီလုိဆုိရင္ ျပႆနာကုိ 

ဓာတုေဗဒ နည္းအရ ေျဖရွင္းၾကည့္ရေအာင္ ’ လုိ႔ ေျပာေလ့  ရိွပါသတဲ။့ သေဘာကေတာ ့

လူေတြကုိလည္း လက္ေတြ႔  စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ ့ဓာတုေဗဒ  ပစၥညး္ေတြလုိ သေ ဘာထားၾကရေအာင္။ 

ထြက္ေပၚလာမယ့္ ရလ ဒ္ေတြကုိ ႀကိဳမေတြးနဲ႔။ ဓာ တုေဗဒ ပစၥညး္ေတြကုိ ေပါင္းအိုးထဲ  ထည့္၊ 

အပူေပးၿပီးေတာ ့သူတို႔ တုံ ႔ျပန္မႈေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္၊ ရလ ဒေ္တြက သေဘာတရားနဲ႔ မကိုကည္ရီင္ 

အဲဒီ သေဘာတရားကုိ စြန္႔ပယ္ ဆုိတဲ ့သေဘာပါပဲ။ 

သိပၸနံည္းက် ႏိုငင္ေံရး  ဆုိတာ အဲဒီလုိပဲ ျဖစ္ရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီလုိနည္းကုိ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ မက်င့္သံးုႏိုငဘ္းူလား။ လူဟာ ေတြးေခၚမႈ  အႏုပညာရဲ႕ ေနာက္ဆံးုပိတ္  အေျဖကုိ 

သိပၸပံညာထဲမွာ မေတြ႔ႏုငိေ္ပဘူးလား။ 

 

* * * * 

 

သိပၸပံညာရွင္ ‘ေရနန္း’ ဟာ သိပၸပံ ညာရွငမ္်ားရဲ႕ အင္စတီက်ဳက အဖြဲ႔ဝင္ေတြ  အေနနဲ႔ 

သိပၸံနည္းက် ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ကမာၻေလာကႀကီးကုိ ေတြ႔ျမင္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

ထုိ႔အတူပဲ အဲဒီအခါမွာ အတိတ္နဲ႔  ပစၥဳ ပၸန္ အျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ႕ အခ်န္ိကာလကုိ တိက်စြာ  သိႏိုင္တဲ့ 

စက္ယႏၲယား တစ္ခလုည္း ေပၚေပါက္လာလိမ့္ မယ္လို႔ ဘာထရန္ရပ္ဆဲက ေတြးထင္ခဲဖ့းူ ပါတယ္။ 

ခုဆိုရင္ အဲဒီလုိ စိတ္ကူး ႀ ကံဆခဲၾ့ကတာဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း  မ်ားစြာ ၾကာခဲပ့ါၿပီ။ အလုိေလး။ 

ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျပင္ပ  ကမာၻေလာကႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အ့ံဩစရာေကာင္းတဲ ့တန္ခိုး  

စြမ္းပကားေတြကုိ ရခဲၾ့ကေပမယ့္ က်င့္ဝတ္ေရးရာ၊ ႏိုင္ ငံေရးရာနဲ႔ လူမႈေရးရာ ကိ စၥမ်ားမွာေတာ ့

ေက်နပ္ေလာက္တဲ ့ရလဒေ္တြကုိ မရခဲေ့သးပါကလား။ 

ဘာျဖစ္လို႔ မရခဲသ့လဲ ဆုိတာကေတာ ့အလြယ္နဲ႔ နားလည္ႏိုငပ္ါတယ္။ 

လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈတယ္ ဆုိတဲ ့ကိစၥဟာ လူလပ္ုထားတဲ၊့ သီးျခား  တည္ရိွတဲ့၊ 

တံခါးပိတထ္ားတဲ ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခု  ရိွဖုိ႔ လုိပါတယ္ ။ အဲဒီလုိ  ေနရာမ်ဳးိမွာသာလွ်င္ လက္ေတြ႔  

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ဆုိတာ ျဖစ္ႏိုငပ္ါတယ္။ ေရဟာ ဘယ္လို  အေျခအေနမ်ဳးိ ေရာက္မွ ဆူသလဲ  

ဆုိတာကုိ သိခ်င္ရင္ အခ်က္အလက္  အခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ သီးျခားဖယ္ထတု္  စမ္းသပ္ၾကည့္ရ 

ပါတယ္။ အပူရဲ႕  ရင္းျမစ္၊ ေရထည့္တဲ ့ကရား၊ ေရ စသည္တို႔  ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 

ဖိအားတစ္ခုကိ ုေပးလိုကရ္ပါတယ္။ ျပင္ပ  ဩဇာေတြကုိ ဖယ္ထတုပ္စ္လုကိ္  ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာ ႐ႈပ္ေထြး  ေပြလီ ယွကလ္မိေ္နတဲ ့ေနရာ  ျဖစ္ေလေတာ့ သူ႔ကုိ အလုံပိတ္ၿပီး 

သီးျခား ဖယ္ထုတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒလီိ ုစမ္းသပ္  စစ္ေဆးမႈ လုပ္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း 

မျဖစ္ႏုငိပ္ါဘူး။ 

လိုအပ္လာလို႔ရိွရင္ စမ္းသပ္  စစ္ေဆးမႈကိ ုႀကိမဖ္န္မ်ားစြာ  လုပ္ရပါတယ္။ ျဖစ္တဲ့  

ဘက္ကေရာ၊ မျဖစ္တဲ့  ေျပာင္းျပန္ဘက္ကေရာ ႏွစ္ဖက္စလုံးကေန ျပန္စမ္းသပ္ၿပီး 

အတည္ျပဳရပါတယ္။ ဒလီို  စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖုိ႔ ဆုိတာဟာ စိတပ္ညာ  နယ္ပယ္မာွ မျဖစ္ႏိုငဘ္းူ။ လူမႈ  

ဝိဇၨာနယ္ပယ္မွာလည္း မျဖစ္ႏုငိဘ္းူ။ လူတန္းစားမဲ ့လူအဖြဲ႔အစည္းႀကီး  ေရာက္ရင္ ဘယ္လုျိဖစ္မလဲ  

ဆုိတာကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖုိ႔  အတြက္ လူတန္းစားေတြ  အားလုံးကုိ အစမ္းသေဘာနဲ႔  မရိွေအာင္ 

ႏိွပ္ကြပ္ပစ္လုိ႔ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ျဖစ္ႏိုငမွ္ာလဲ။ စဥ္းစားဉာဏ္  ရိွတဲ ့ဘယ္  ႏိုငင္ေံရး သုခမိန္ကေကာ 
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ဒလီိ ုစမ္းသပ္ၾကည့္မာွလဲ။ အရင္းရွင္  စနစ္ႀကီး မေကာင္းဘူး  ဆုိတာကုိ ေျပာင္းျပန္  

သက္ေသထုတ္ျပႏိုငေ္အာင္ ဘယ္  ကြန္ျမဴနစ္ကေကာ အရင္းရွင္  စနစ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္  

စမ္းသပ္ၾကည့္ေန ဦးမွာလဲ။ 

ေနာက္ဆံးုအားျဖင့္ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးၾကည့္မႈ တစ္ခမွုာ စစ္ေဆးၾကည့္သူ အေနနဲ႔ 

ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရိွဖုိ႔နဲ႔ ကုိယ္ေရး  အက်ဳိးစီးပြား မရိွဖုိ႔ လုိတယ္။ သိပၸံပညာ  စမ္းသပ္မႈ ဆုိတာ 

အဲဒီလုိ အတၱ  အက်ဳိးစီးပြားေတြ ျပင္းထန္တဲ ့ခံစားခ်က္ေတြ မရိွဖို႔  လုိတယ္။ ဒီလုိ  ခံစားခ်က္ေတြ 

ျဖစ္ေပၚလာရင္ ထိနး္သိမး္ႏိုငဖ္ို႔၊ ခ်ဳပ္တည္းႏိုငဖ္ို႔၊ ေပ်ာက္ေအာင္လပုဖုိ္႔  ဆုိတာ 

စူပါမင္းသားေတြသာလွ်င္ လုပႏို္ငတ္ဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သိပၸနံည္းက် အမွန္တရား  ရွာေဖြမႈမွာ အေရးႀကီးတဲ ့အခ်က္  တစ္ခ်က္ ရိွတယ္။ 

အဲဒါကေတာ ့ဆင္ျခင္တံတုရားဟာ အႏုမာန ခန္႔မန္ွးခ်က္ေတြကုိ ဘယ္ေတာမ့ ွအေသ  

စြဲကိုငမ္ထားဘူး ဆုိတဲ ့အခ်က္ပဲ။ သုေတသနသမား  တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပထမဆုံးေသာ  တာဝန္ဟာ 

စနစ္တစ္ခုကုိ တီထြင္ဖုိ႔  ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ သူ႔ရဲ႕  ဒုတိယ တာဝန္ဟာ အဲဒီ  စနစ္ကုိ ရြံမုန္းပစ္လုိက္ဖုိ႔  

ျဖစ္တယ္။ အနည္းဆုံး ဥေပကၡာ  ျပဳပစ္လုကိဖုိ္႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက လူဟာ  လူပဲ။ 

နိယာမ တစ္ခုကုိ ေတြ႔ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ကုိယ္ ရွာေတြ႔ခ်င္ေနတဲ့ အရာကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ 

အရာေတြကုိသာ လိုက္ရွာေနေတာ့တာပဲ။ သိစိတ္နဲ႔ လုိက္ရွာတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ 

ကုိယ့္မသိစိတ္ထဲမွာ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ အေျဖကုိ အေထာက္အကူ  ျဖစ္မယ့္ အရာေတြကုိပဲ 

လိုကရွ္ာေနေတာတ့ာပဲ မဟုတလ္ား။ ေဆးပညာ နယ္ပယ္မာွ ဆိုရင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပါရဂူေတြဟာ သူ႔ 

လူနာမွန္သမွ်ကုိ သူ ကၽြမ္းက်င္ နားလည္တဲ ့ေရာဂါေတြ  ျဖစ္ေနတယ္လို႔ပဲ ႐ိုးသားစြာ 

ထင္ေနတတ္ၾကတယ္ မဟုတလ္ား။ စိတက္ဆုရာဆီကိ ုသြားျပရင္ ခင္ဗ်ားေရာဂါက စိတေ္ရာဂါပဲလုိ႔ 

ေျပာတတ္ၾကတာပဲ မဟုတလ္ား။ အက်တိပ္ါရဂူ  တစ္ဥးီဆီကိ ုသြားျပရင္ အက်တိေ္ရာဂါ  

တစ္ခုခုကိေုတာ ့ေတြ႔လာတာပဲ မဟုတလ္ား။ ဝမ္းဗိုကပ္ါရဂူ တစ္ဥးီဆီ သြားရင္လည္း ေရာဂါဟာ သူ႔  

နယ္ပယ္ထဲမွာ ရိွတယ္လို႔ပဲ ထင္တတ္ၾကတယ္ မဟုတလ္ား။ 

အနည္းဆုံး ေျပာရရင္ ေဆးပညာဟာ တစ္စတိတ္စ္ပိုငး္အားျဖင့္ သိပၸပံညာ  တစ္ခပုဲ။ 

ေဆးပညာဟာ လူရဲ႕  ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ အဲဒီ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ေတြဟာ လုိအပ္လာရင္ 

စမ္းသပ္မႈ တစ္ခထုဲမွာ တစ္စိ တ္တစ္ပိုငး္ သီးျခား  ဖယ္ထတုထ္ားလုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရး  

ကိစၥမွာလုိ၊ ႏိုင္ငံေရး  ကိစၥမာွလုိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူ႔  ခႏၶာကုိယမ္်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ 

တုံ႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာတဲ့  အခါမွာေတာ ့အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ဳးိ မ်ဳိး ရိွၿပီး အဲဒီ 

အခ်က္အလက္ေတြဟာလည္း တစ္ခနုဲ ႔ တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္  ျဖစ္ေနတဲ ့အမ်ဳးိ မ်ဳးိေသာ 

သေဘာတရား၊ အယူအဆမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳလုိ႔  ရတာမ်ဳးိေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ 

လစ္ဘရယ္ စီးပြားေရး စနစ္ဟာ အဆုံးသတ္မာွ စုေပါင္းစီးပြားေရး  ဝါဒကုိ ဖန္တီးေပးလုိက္တဲ့  

အတြက္ မေကာင္းဘူးလုိ႔ စမ္းသပ္မႈမ်ားက ျပသၿပီး  ျဖစ္ေပမယ့္ စုေပ ါင္းစီးပြားေရး စနစ္ကိ ု

စမ္းသပ္လပ္ုေတာလ့ည္း ဘယ္မာွ  ေကာင္းလုိ႔လဲ၊ မေကာင္းဘူး  ဆုိတာ စမ္းသပ္မႈက ျပခဲၿ့ပီ  

မဟုတလ္ား လုိ႔ တစ္ေယာက္က  ေျပာႏိုငေ္နတာပဲ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ ယခင္  

ေရွးက ရိွခဲ့တဲ့ ဂႏၲဝင္ပုံစံ ပုဂၢလိက  ပစၥည္းကုိေတာ ့ဆက္လက္  အသိအမွတျ္ပဳ ေနရေသးတာပဲ 

မဟုတလ္ားလုိ႔ ေျပာစရာ ရိွေနေသးတာပဲ။ 

ေကာင္းၿပီ။ ဒီလုိဆုိရင္ ဒီလို  စမ္းသပ္မႈေတြကုိ အေျခခံၿပီး နိယာမတရားေတြကုိ ခ်မွတလ္ို႔  

ရသလား။ မရပါဘူး။ ဒါျဖင့္ စမ္းသပ္မႈေတြကုိ ဘာျဖစ္လို႔  လုပ္ေနရေသးသလဲ။ စမ္းသပ္မႈမ်ားဟာ 

သိပၸနံည္းက်တယ္လို႔ ေျပာရတာကေတာ ့တျခားေၾကာင့္  မဟုတ္ဘူး။ စမ္းသပ္မႈေတြကုိ အမ်ဳးိ မ်ဳိး 
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လုပ္ႏိုင္လုိ႔ရယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ စမ္းသပ္မႈေတြကုိ ထပ္ျပန္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္လို႔ရယ္  

ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရး  စနစ္တစ္ခကုိ ုစမ္းသပ္ၾကည့္တယ္  ဆုိပါစုိ႔။ ဒီလုိ  စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီး 

အေျဖထြက္ဖို႔ ကိစၥဟာ မ်ဳးိ ဆက္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာတတ္တယ္။ အေ မရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ 

ျပင္သစ္ျပည္တို႔မာွ စီးပြားေရးနဲ႔  ပတ္သက္လုိ႔ ‘႐ုစဘဲ့’ စမ္းသပ္မႈနဲ႔ ‘ဘလန္း’ စမ္းသပ္မႈ ဆုိတာ 

ရိွခဲ့တယ္။ ဒီ  ႏွစ္ခစုလုံးမွာ ႏိုငငံ္ေရးျဖစ္စဥ္  တစ္ခမွုာ ႏွစတ္ိ၊ု ခဏတျဖဳတ္  လုပ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြ 

ျဖစ္တယ္။ တကယ္သာ  လုပ္ရင္ ေရရွည္  တန္ဖိးုႀကီးႀကီး ေတာေ္ တာ္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး လုပ္ရမယ့္ 

အရာေတြ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွ ေနာက္  မ်ဳိးဆက္ေတြ အတြက္ တန္ဖုိးရိွမယ့္  

အရာေတြ ျဖစ္တယ္။ 

စီးပြားေရးမွာ ျဖစ္တဲအ့တိုငး္ ႏိုငငံ္ေရးမွာလည္း ဒအီတိုငး္  ျဖစ္တာပဲ။ အဂၤလန္ျပည္ဟာ 

ဒီမိုကရက္တစ္ စမ္းသပ္မႈေတြကုိ ျပဳလုပရ္ာမွာ ေ အာင္ျမင္တဲ့ ရလဒ္ေတြကုိ ရခဲ့တယ္လုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေလ့ ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်က္ကေန စၿပီး သိပၸနံည္းက်တဲ ့ေကာက္ခ်က္ 

တစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ဆြဲထုတ္  မယူႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ ဒီျပင္  လူမ်ဳးိေတြဟာ 

အဂၤလိပ္လမူ်ဳးိေတြမွ မဟုတ္ဘဲကုိး။ ဒီမိုကေရစီ  ဆုိတာ တကယ့္ စကားလုံးတစ္လုံး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ 

စကားလုံးရဲ႕ ေအာက္မွာ တကယ့္  အေျခအေနေတြ၊ တကယ့္  အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ 

ထည့္ေပးရလိမ္မ့ယ္။ အဂၤလိပ္  အေျခအေနေတြဟာ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ ဒါမွမဟုတ ္အီတလီ 

အေျခအေနေတြ မဟုတဘ္းူ။ အဂၤလိပ္  ဒမိုီကေရစီဟာ အဂၤလိပ္  ႏိုငင္ေံရးဘဝကုိ ထင္ဟပ္တယ္။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္  ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဒသဆိုငရ္ာ  ဘဝကုိ အေရးေပးျခင္း၊ 

ပြင့္လင္းတဲ ့သေဘာထားရိွတဲ ့မွဴးမတ္  လူတန္းစားက သူႏင့္ွ  ရင္းႏီွးစြာ ဆက္ဆတံဲ ့

လူလတ္တန္းစားမ်ားကုိ နားလည္  သေဘာေပါက္ျခင္း၊ ပါလီမန္နဲ႔ ေျမပိုငရ္င္ွတုိ႔  အၾကားမွာ 

သေဘာတူညမီႈ ရိွျခင္း၊ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ စည္းမ်ဥ္းခံ  ဘုရင္စနစ္ ရိွျခင္း စသည္တို႔ဟာ အဂၤလိပ္  

ဒမိုီကေရစီရဲ႕ အႏွစသ္ာရ ျဖစ္တယ္။ 

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဆစ္ဝါဒတုိ႔ကုိ ခြဲျခားခ်င္ရင္ အဲဒီ  စကားႏွစလ္ံးုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကိ ုခြဲျခား  

ၾကည့္ရလိမ္မ့ယ္။ အေျခအေန  ႏွစ္ရပ္၊ အစစ္အမွန္  ႏွစ္ရပ္၊ ဖြင့္ဆိခု်က္  ႏွစ္ရပ္ကုိ လိုက္ခြဲျခား  

ၾကည့္ေနလုိ႔ မရဘူး။ လုံးဝ  လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့ ္အႂကြင္းမဲ့  အုပ္စုးိျခင္းတုိ႔ ၾကားမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း  

ပုံသဏၭာန္ေတြ မ်ားစြာ ရိွႏိုင္တယ္။ တကယ္လည္း  ရိွတယ္။ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳးိရဲ႕ ဘဝမွာ လြတ္လပ္မႈ  

ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ ဆုိတာကုိ တိုင္းထြာဖုိ႔  နည္းလမ္း မရိွတဲ ့အခ်ိ န္မ်ဳးိမွာ လြတ္လပ္မႈဟာ 

ဖိႏိွပ္မႈထက္ ေကာင္းသလား၊ မေကာင္းဘူးလား  ဆုိတာကုိ ဘယ့္ ႏွယလ္ပ္ု စမ္းသပ္  

စစ္ေဆးၾကည့္လို႔ ရမွာလဲ။ ဒလီိ ုေျပာတဲအ့တြက္ အခ်ဳိ ႕ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဟာ မလုိအပ္ဘးူလုိ႔ 

ေျပာတာ မဟုတဘ္းူ။ လူမ်ဳးိတစ္မ်ဳးိ အဖုိ႔ တစ္ခ်န္ိတစ္ခါမွာ ႏိုငင္ေံရး  အစစ္အမွန္ေတြကုိ သိေအာင္  

လုပ္ရာမွာ သိပၸပံညာနည္းနာေတြ  မဟုတတ္ဲ ့အျခားေသာ နည္းနာမ်ားနဲ႔ ရွာေဖြရမယ္လို႔ 

ဆုိလုိခ်င္တာ ျဖစ္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကိ ုေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ႏိုငငံ္ေရးနဲ႔ လူမႈေရး  ျပႆနာမ်ားကုိ 

‘ဓာတုေဗဒ နည္း’ နဲ႔ စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနရာတကာမွာ  ဒလီိနုည္းနဲ႔ခ်ည္း 

စဥ္းစားလုိ႔ မရဘူး ဆုိတာကုိေတာ ့ဝန္ခံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ 

သူတုိ႔အေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာရင္ တစ္ဖက္သား  နားဝင္ေအာင္ ေျပာႏိုငသ္ေလာက္ 

သေဘာတရားတုိ႔ ဘာတို႔ကိ ုေျပာလာၿပီ  ဆုိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေတာင္စဥ္ေရမရ  

ျဖစ္ကနုေ္တာတ့ာေပါ႔။ လွ်ပ္စစ္ ပစၥညး္ တစ္ခု ပ်က္သြားလုိ႔  ျပင္ရေတာမ့ယ္ ဆုိပါေတာ့။ 

လွ်ပ္စစ္သမား အဖုိ႔မာွေတာ ့အဲဒ ီလွ်ပ္စစ္ပစၥညး္ကေလးဟာ ေျမပုံနဲ႔၊ ဇယားနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ  
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ရိွၿပီးျဖစ္တဲ ့ကမာၻကေလးပဲ။ ဝါယာႀကိဳးေတြ၊ ခလုတေ္တြၾကားမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာရိွတယ္၊ 

ဘယ္ႀကိဳးစက ဘယ္သြားမယ္  ဆုိတာ သူ  ေကာင္းေကာင္း သိၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

တိုငး္ျပည္ တစ္ျပည္ကိ ုျပန္လည္  တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိတုဲ့ အခါမွာေတာ ့အဲဒီ  တိုငး္ျပည္ရဲ႕ 

လူမႈဘဝ ပုံကားခ်ပ္ဆိုလုိ႔ ဘာမွ  ေရေရရာရာရိွတာ မဟုတဘ္းူ။ လူမႈ  တိုးတက္မႈနဲ႔ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိ  လုပ္ရင္ ဘယ္လို  ျဖစ္တယ္ဆိတုာကုိ ပုံေသကားက် 

လမ္းေၾကာင္းရယ္လုိ႔ ရိွတာ  မဟုတဘ္းူ။ သေဘာတရားေတြကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လိုကန္ာ  

လုပ္ေဆာင္သည့္တိုင္ လက္ေတြ႔  စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ နည္းလမ္းဟာ ဘာမွ  အရာမထင္ဘဲ ျဖစ္ခ်င္  

ျဖစ္တတ္တာပဲ။ ႏိုငငံ္ေရး  ေခါင္းေဆာင္၊ စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္  

တစ္ေယာက္အဖုိ႔ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ သက္သက္ဟာ ဘာကုိမွ လုပ္မေပးႏိုငလ္ို႔ေပါ႔။ 

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲ  ျဖစ္ျဖစ္၊ အဲဒီ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားဟာ အလုပ္ကိ ုလုပေ္ဆာင္ရမယ္  

မဟုတ္လား။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတရ္မယ္ မဟုတလ္ား။ ဒေီတာ ့ဒလီုိ  အလုပ္ေတြကုိ 

လုပ္လာရင္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတလ္ာရင္ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံရမလဲ ။ ကဗ်ာဆရာ 

(ဒႆနဆရာ) ‘အာလိနး္’ ကေတာ ့ ‘လုပ္ေဆာင္မႈသည္ စိတေ္စတနာ၏ အစအဦး  ျဖစ္၏’ လုိ႔ 

ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ ေခြးကေလး  တစ္ေကာင္ကိ ုေရထဲ  ပစ္ခ်လိုကတ္ယ္။ အရင္တန္ုးက တစ္ခါမွ 

ေရမကူးဖူးေပမယ့္ ေခြးကေလးဟာ ေရထဲမွာ  ကူးမွာပဲ။ ဒေီတာ ့ေခြးဟာ ေရကူးမယ္လို႔ မဆုံးျဖတ္မီ  

ကတည္းက ေရကူးေနရၿ ပီ။ ေမြးစတုနး္က ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အားလုံးဟာ ေလာက  ပင္လယ္ႀကီးထဲကုိ 

ပစ္ခ်ခံလိုကၾ္ကရတဲ ့သတၱဝါကေလး  ေတြပဲ။ ပင္လယ္ႀကီးထဲ  ေရာက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူးၾကခတ္ၾကတယ္။ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကုိ  စတင္ ေရးသားေနတဲ ့

စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ဟာ သူ  ဘာေရးမယ္ ဆုိတာကုိ အားလုံး  အတိအက် စိတက္းူထားတာ  

မဟုတဘ္းူ။ တကယ္လို႔သာ စကားလုံးတိုငး္ စကားလုံးတိုငး္ကုိ စဥ္းစားၿပီးသား သိၿပီးသား  ဆိုရင္ သူ႔ 

ဝတၳဳဟာလည္း ေရးၿပီးသား ျဖစ္ေနေတာမ့ာွေပါ႔။ 

တကယ္ေတာ ့ဝတၳဳေရးဆရာဟာ ေရထဲကုိ ခုန္ဆင္းၿပီးမွသာ ေနာက္တစ္ခန္း  ေရးဖုိ႔ 

စိတ္ကူး ေပၚလာရတာ။ ဒါေၾကာင့္ လုပေ္ ဆာင္မႈဟာ စိတေ္စတနာရဲ႕  အစအဦး ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

ေျပာတာ။ 

လူေတြမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ ့စီမံကန္ိးႀကီးေတြ၊ ဇယားေတြ  ရိွတတ္ၾကတယ္။ ငါသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  

ျဖစ္ခဲရ့င္၊ ငါသာ မူဆိလုနီီ  ျဖစ္ခဲရ့င္၊ ငါသာ ေလေၾကာင္းဝန္ႀကီး  ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘယ္သုိ႔  ဘယ္ညာ 

စသျဖင့္ စိတက္းူေ တြ အမ်ဳးိ မ်ဳိး ရိွတတ္ၾကတယ္။ ကမာၻမွာ ထာဝစဥ္  ၿငိမး္ခ်မ္းေရး ရေအာင္ 

လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းႀကီး  ရိွသလား။ ကေလး  ကစားရသလုိ လြယ္ပါတယ္။ သမၼတ  ဝီလဆ္င္ဟာ 

ဒီလုိ စီမံကန္ိးႀကီးကုိ ေရးဆြဲခဲရ့ာမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲပ့ါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥေရာပမွာ 

ႏွစ္ႏစ္ွေလာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ရေအာင္ ဒါမွမဟုတ ္ႏွစ္ လေလာက္ ၿငိမး္ခ်မ္းေရး  ရေအာင္ လုပ္ႏုငိဖ္ို႔  

ဆုိတာကေတာ ့တကယ့္  စူပါမင္းေတြမွ လုပႏ္ုငိမ္ယ့္  အလုပ္မ်ဳးိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဂါေထးက 

‘ေတြးေတာျခင္းသည္ လြယ္၏။ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခက္၏။ ေတြးေတာျခင္းကုိ လုပေ္ဆာင္ျခင္း  

အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ရန္ကား ကမာၻတြင္  အခက္ဆုံး ျဖစ္ေပ၏’ လုိ႔ ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ 

ေတာစ္တိြဳင္းကလည္း သေဘာတရား  တစ္ခကုိ ုအေကာင္အထည္  ေဖာရ္ျခင္းထက္ ဒႆနက်မ္း  

အေစာင္ေစာင္ ေရးရျခင္းက ပုိ၍ လြယ္ကေူပ၏ လုိ႔ ေရးခဲဖ့းူတယ္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့  လုပ္ငန္း 

ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ေျမပုံမရိွတဲ့  လုပ္ေဆာင္မႈ ဝကၤပါႀကီးထဲမွာ လမ္းစ  

ရွာေနၾကရသူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။ 
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ဒီလိဆုိရုင္ ေတြးေခၚမႈ အႏုပညာ ဆုိတာ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ။ 

 

* * * * 

 

စဥ္းစား သိျမင္တဲ ့ေတြးေခၚမႈဟာ မမွားႏိုငေ္ၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒ ီစဥ္းစား  ေတြးေခၚမႈ 

နယ္ပယ္ဟာလည္း အလြန္  က်ဥ္းေျမာင္းေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေျပာခဲၿ့ပီးၿပီ။ လုပ္ေဆာင္သ ူ

(လက္႐ံးုရည္သမား) ဟာ ျပႆနာ  ႐ႈပ္ေထြးလာၿပီ ဆိုရင္ ပကတိစိတ္ရဲ႕  ေသခ်ာ တိက်မႈမ်ဳိးကုိ 

ရေအာင္ ႀ ကံစည္အားထုတေ္လ့ ရိွတယ္။ တစ္နည္း  ေျပာရရင္ လက္႐ံးုရည္သမား  အဖုိ႔ ေတြးေခၚမႈ  

အႏုပညာ ဆုိတာဟာ ေတြးေခၚမႈကိ ုပကတိစိတအ္ရ  ျဖစ္ေအာင္ လုပတ္ဲ့  အတတ္ပညာ ျဖစ္တယ္။ 

ဒေီနရာမွာ လက္႐ုံးရည္သမားဟာ ဆင္ျခင္တံတုရားကုိ ေလွာင္ေျပာင္  ေဘးဖယ္ပစ္တယ္ လုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာလုိတာ မဟုတဘ္းူ။ သူဟာ သူ  လုပ္ခ်င္တာကုိ စဥ္းေတာ့  စဥ္းစားရမယ္။ 

ေမွ်ာၾ္ကည့္ရမယ္။ တစ္ေန႔မာွ သူ ေျဖရွင္းရမယ့္ ႀ ကံဳေတြ႔ရမယ့္ ျပႆနာေတြကုိ ႀကိဳတင္  

ေမွ်ာမွ္နး္ရမယ္။ အခ်က္အလက္  မ်ားစြာကုိ ေလ့လာရတယ္။ စူးစမ္း  ေလ့လာမႈက ရရိွတဲ့  

အခ်က္ေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ဥပေဒသ  ထုတ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  စဥ္းစားခ်က္ေတြ၊ အဲဒီ  စူးစမ္း 

ေလ့လာမႈေတြ၊ အဲဒ ီဥပေဒသေတြကုိ သူ႔  ကုိယတ္ြင္းမွာ သိမး္ဆည္းထားရမယ္။ ေတြးေခၚမႈဟာ 

နက္႐ိႈငး္စြာ ထိုးေဖာက္သြားရမယ္။ သူ ဟာ အျပင္က လႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ ခ်က္ခ်င္း  တုံ႔ျပန္ရမယ္။ ဒီလုိ  

လုပ္မွသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ရာမွာ လ်င္ျမန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ 

လူနာ တစ္ေယာက္ကိ ုေခၚလာတဲ့  အခါမွာ သမားအိုႀကီး  တစ္ဦး ဘာလုပ္သလဲ  ဆုိတာကုိ 

စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူတုိ႔လုိ  သမားေတာေ္တြ လုပ္ေနက်အတိုငး္ စ မ္းသပ္မႈေတြ လုပမ္ယ္။ အဲဒီ  

စမ္းသပ္မႈေတြဟာ သူ႔ရဲ႕  သိစိတထ္ဲက ေတြးေခၚ  ဆင္ျခင္မႈကိ ုအကူအညီ  ေပးမယ္။ ဒါေပမယ့္ 

လူနာေပါင္း မ်ားစြာကုိ ကုသခဲတ့ဲ ့အေတြ႔အႀ ကံဳက ရရိွခဲတ့ဲ ့သူ႔  ပကတိ စိတဓ္ာတ္ကေတာ ့သူ႔ကိ ု

ေရာဂါ ခြဲျခားမႈအတြက္ ၫႊနၾ္ကားေနတယ္။ လူနာ  တစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ  စဥ္းစားတာေတြ၊ 

သူ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကတာေတြ၊ သူ စိတခ္်လက္ခ်  ရိွတာေတြဟာ မ်ားျပားလြန္းလွတဲ့  အတြက္ ဒီ  

အေတြးေတြ အားလုံးကုိ စကားလုံးနဲ႔ ေထာက္ျပဖုိ႔  ဆုိတာ အင္မတန္ကို  ခက္ခဲသြားတယ္။ 

ထက္ျမက္တဲ ့သမားပ်ဳိ တစ္ေယာက္ ေရွ႕မွာေတာ ့အဲဒ ီသမားအိုႀကီးဟာ သိပ္  နားလည္ 

တတ္ကၽြမ္းတယ္လို႔ ထင္ရမွာ မဟုတဘ္းူ။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ လူနာအေၾကာင္း၊ ေရာဂါအေၾကာင္းကုိ 

သိလုိက္ၿပီ။ အမွားအယြင္း နည္းနည္းနဲ႔ လုပႏို္ငၿ္ပီ။ 

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ေယာက္ဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ သမား႐ိုးက်  စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈေတြကုိ 

လုပ္ေနႏိုငတ္ာ မဟုတပ္ါဘူး။ သမုိငး္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့သူ႔  အသိ၊ သူ႔  အေတြ႔အႀကံဳ၊ သူ  ရရိွထားတဲ ့

သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကေနၿပီး အေျဖဟာ ေပၚထြက္လာခဲတ့ယ္။ ရွနပ္မ္ိး  တိုက္ပြဲမွာ 

မာရွယေ္ပတိနး္ဟာ စစ္သႀူကီး  ဝယ္လင္တန္ရဲ႕ စစ္ပရိယာယ္ေတြကုိ ထပ္မံ  က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ 

စာေရးဆရာႀကီး တစ္ေယာက္ဟာ စာပုဒ္  တစ္ပုဒက္ိ ုထုတ၊္ နာမဝိေသသန  တစ္ခုကိ ုျဖတ္၊ 

ဒါမွမဟုတ္ ႀကိယာ တစ္ခုလုံးကုိ အထားအသုိ  ေျပာင္း စတဲ့  နည္းမ်ားနဲ႔ သူ႔  စာမူကိ ုျပန္လည္  

ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳတယ္။ ဒလီုိ  ျပင္ဆင္တဲအ့တြက္ စာ  ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းသြားသလဲ လုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ရွင္းျပလို႔  ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေရးဆရာ  အဖုိ႔ေတာ့ ဒီလုိ  ရွင္းျပစရာ 

မလုိဘူးေလ။ သူ႔မွာ ေရွး  စာေရးဆရာႀကီးေတြရဲ႕ စာေပဟန္မ်ားကုိ အပတ္တကုတ္  ႏွစ္ရည္ွလမ်ား 

ေလ့လာခဲၿ့ပီး ျဖစ္ေလေတာ ့သူ႔မာွ ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ပကတိဉာဏ္  ရိွေနၿပီ။ 
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‘အေရးႀကီးသည္မာွ ရွာေဖြဖုိ႔  မဟုတ။္ ရွာေဖြ၍  ရသမွ်ကုိ စိမ့္ဝင္ေအာင္  လုပ္ရန္ ျဖစ္၏။ အသိပညာ  

ဆုိသည္မွာ အျခားမဟုတ။္ ကုိယ္  လုိအပ္လာသည့္ အခ်နိတ္ြင္ ရွင္းလင္း  ဖြင့္ဆိခု်က္မ်ား၊ 

တူညီခ်က္မ်ားကုိ ရွာမေနဘဲ စိတထ္ဲတြင္ အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္လာသည့္  အထိကုိ ဆုိလုိျခင္း  

ျဖစ္ေပ၏’ လုိ႔ ဗာေလရီက ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ 

လက္႐ံးုရည္သမား တစ္ေယာက္အဖုိ႔ အဏု  စၾကဝဠာ (သုိ႔မဟုတ္) အဇၩတၱ အတြင္း 

သႏၲာန္ဟာ ျပင္ပ ကမာၻ ေလာကႀကီးမွာ သူ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အရာေတြ တည္ရွတိဲ ့ျပင္ပ  

ကမာၻႀကီးရဲ႕ ပုံတူ ျဖစ္တယ္။ ႏိုငင္ေံရး ေခါင္းေဆာင္ဟာ သြားလာရာမွာ သူ႔ တိုင္းျပည္ကုိ သူနဲ႔ အတူ 

ယူေဆာင္သြားတယ္။ လူထရုဲ႕  တုံ႔ျပန္ခ်က္ဟာ ဘယ္လုိရိွမယ္  ဆုိတာကုိ သူ႔  လက္ေအာက္က 

လူေတြထက္ ပိုသတိယ္။ သူ႔ တိုင္းျပည္က လူထုရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ သူ သိတာဟာ၊ နားလည္တာဟာ 

စူးစမ္း ေလ့လာမႈ၊ ဖက္႐ႈ  မွတသ္ားမႈ၊ ျပန္လန္ွ  စဥ္းစားမႈ၊ လူတန္းစား အသီးသီးနဲ႔ ရင္းႏီွး  

ကၽြမ္းဝင္မႈတုိ႔က တစ္ဆင့္ သိလာ  နားလည္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီ  အသိေတြဟာ လ်င္ျမန္ၿပီး 

တရားမွ်တတဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ေပၚလာၾကတယ္။ စုံစမ္း  ေထာက္လမွး္ေပးသူ မရိွတဲ့ 

ႏိုငင္ေံရးသမားမ်ားဟာ သတင္းစာေတြ၊ စာရင္းဇယားေတြ၊ ေကာမ္တီေတြနဲ႔ ညႇႏိိႈငး္  တိုင္ပင္ရတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကိခု်ည္း အားကုိးေနရင္ အမွားကုိ  ေတြ႔ႏိုငတ္ယ္။ သတင္း  အခ်က္အလက္ကိ ု

သိတာဟာ ျပဳစုေမြးျမဴမႈ  မဟုတဘ္းူ။ တကယ္  စစ္မန္ွတဲ ့ပညာတတ္  တစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတထ္ဲမွာ  

အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုစည္းယူတယ္။ အဲဒ ီအခ်က္အလက္ေတြဟာ အစစ္အမွန္ 

ကမာၻေလာကႀကီးရဲ႕ ႐ုပပုံ္ထဲမွာ  လာၿပီး ေရာင္ျပန္ဟပ္တဲ ့သက္ရိွ  ကမာၻေလာကႀကီး ျဖစ္တယ္။ 

စာရင္းအင္းေဗဒ ပါရဂူ  တစ္ဥးီဟာ ကမာၻ  ေလာကႀကီးကုိ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး သတ္ျဖတ္ပစ္တယ္။ 

ကဗ်ာဆရာကေတာ ့ကမာၻေလာက  တစ္ခုကုိ ပုံသြန္းၿ ပီး အသက္ဝင္ေအာင္ လုပေ္ပးတယ္။ 

လက္႐ံးုရည္သမား (လုပ္ေဆာင္သူ) ဟာ စြယ္စံကု်မ္းဂန္  တတ္ေျမာက္သထူက္ ကဗ်ာဆရာနဲ႔ ပုိ  

နီးစပ္တယ္။ 

ထင္ရာွးေက်ာၾ္ကားတဲ ့စကား  အဆုိအမိန္႔ေတြ ရိွတယ္။ လူဟာ သူသထိားတာထက္ ပုိၿပီး  

ခြန္အားေကာင္းတယ္ တဲ။့ ယုံၾကည္ျခင္းဟာ သိနားလည္ျခင္းထက္ အရင္က်တယ္  တဲ။့ အဲဒီ 

အဆုိအမိန္႔ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္  ေလးနက္သလဲ ဆုိတာ ခုေလာက္ဆုရိင္ နားလည္ေလာက္ၿပီ 

ေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မသိခင္မွာ ယုံၾကည္မႈ  ရိွရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့အလုပ္ဟာ 

အသိထက္ အရင္က်လုိ႔ပဲ။ ေတြးေခၚမႈ  အႏုပညာဟာ ယုံၾကည္မႈ  အႏုပညာပဲ ျဖစ္တယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ ့ခု ကၽြန္ေ တာတ္ို႔ ေရာက္ေနတဲ ့ယဥ္ေက်းမႈ  အဆင့္မာွ ဘယ္လသူားမွ 

ကိုယ္ပိုင္ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ အမ်ား  ယုံၾကည္ခ်က္ကိ ုေနာက္ထပ္  စစ္ေဆးၾကည့္ႏုငိျ္ခင္း မရိွေသးလုိ႔ပဲ။ 

မွတေ္က်ာက္တင္ မၾကည့္ႏုငိေ္သးလုိ႔ပဲ။ မိမရိဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္  ဟူသမွ်ကုိ လံုးဝ  ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ 

ကိစၥဟာ စိတဓ္ာတ္ဆိုင္ရာ အာ ႐ုံေျပာင္းလြဲမႈ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အဲဒလီိ ုေျပာင္းလြဲေအာင္လပုဖ္ို႔  ဆုိတာ 

အခ်နိ္ အမ်ားႀကီး လုိတယ္။ လက္႐ုံးရည္သမား  ဘဝနဲ႔ခ်ည္း ေနထိုငဖ္ို႔  ဆုိရင္ လူဟာ ေရွး  

အစဥ္အဆက္က လုိအပ္တယ္လို႔ ယူဆ အသိအမွတ္  ျပဳထားခဲၾ့ကတဲ ့စာရိတၱ  ဆိုငရ္ာ၊ လူမႈေရး  

ဆိုငရ္ာ၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ နိယာမေတြ၊ ဥပေဒသေတြ အမ်ားစုကိ ုလက္ခံရေပလိမ့္မယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတဓ္ာတ္မွာ အထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္ထားတဲ ့အလႊာေတြ  ရိွတယ္။ ပထမ  

အလႊာမွာ ေရွး  ေခတ္ဦး လူသားေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ၊ ေနာက္ေတာ ့အာရွ၊ ဂရိ၊ ေရာမ၊ အီဂ်စ္  

ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈေတြ။ အထူထပ္ဆုံး  အလႊာကေတာ ့ခရစ္ယာန္  ဘာသာတရား ျဖစ္ၿပီး 

အပါးလႊာဆုံး အလႊာကေတာ ့စၾကဝဠာႀကီး  တည္ေဆာက္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ေခတ္သစ္ 

အယူအဆေတြပဲ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြဟာ အဲဒီ  အရာေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း  ျဖစ္တယ္။ 
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အႏုပညာ လက္ရာေတြ၊ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္  ႐ုပ္ထေုတြ၊ 

ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ရဲ႕ အခမ္းအနားေတြ၊ ကၽြ န္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ အေတြးေတြဟာ အဲဒီ  အရာေတြနဲ႔ 

ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ လူဟာ မိမိ  ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ကင္းကြာေအာင္ လုပ္လို႔  မရသလုိ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔ဟာ အတိတန္ဲ႔  ကင္းကြာေအာင္ လုပ္လို႔လည္း မရဘူး။ ခိုငမ္ာတဲ ့ေတြးေခၚမႈ  ဆုိတာ 

အျခား မဟုတ္ဘူး။ ပကတိစိတရ္ဲ႕  အတြင္းလႊာထဲမွာ နက္႐ိႈငး္ စြာ တည္ရွေိနတဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ 

ေတြးေခၚမႈဟာ ယုတၱေိဗဒရဲ႕ နိယာမေတြကုိ လိုကန္ာရတယ္။ ယုတၱေိဗဒရဲ႕  နိယာမေတြဟာ 

ေတြးေခၚမႈဆုငိရ္ာ ဥပေဒသ ေတြပဲ။ 

တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာဟ္ာ သေဘာတရားေရး  ဆိုငရ္ာ ေတြးေခၚမႈနဲ႔ တက္ႂကြတဲ ့

အလုပ္ဆုငိရ္ာ ေတြးေခၚမႈကိ ုခြဲျခားျပရမယ္  ဆုိရင္ ေအာက္ပါ  ႏိႈငး္ယွက္ခ်က္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး 

ေျပာခ်င္တယ္။ 

စစ္ပြဲတစ္ပြဲမွာ ေလတပ္နဲ႔ ေျခလ်င္တပ္တို႔ဟာ ပူးေပါင္း  တိုကရ္တယ္။ ေလယာဥ္ပ်ကံ ရန္သူ 

နယ္ေျမထဲကုိ ဝင္ၿပီး  ကင္းေထာက္တယ္။ ေလ့လာရတယ္။ ရန္သရူဲ႕ စစ္ေၾကာင္းနဲ႔  ပတ္သက္လုိ႔ 

ျဖစ္ႏိုငစ္ရာရိွတဲ ့ခန္႔မနွး္ခ်က္ေတြကုိ လုပရ္တယ္။ ေျခလ်င္တပ္ ခ်တီက္ တိုက္ခိုက္လုိ႔ ရႏိုင္တဲ့  

ေနရာေတြကုိ အခ်က္ျပ  ေပးပုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလယာဥ္ဟာ နယ္ေျမကုိ မသိမး္ပိုကႏ္ုငိဘ္းူ။ 

ေျခလ်င္တပ္က တကယ္  ခ်တီက္ တုိက္ခိုက္တဲ့ ေနရာမွာ ေလယာဥ္က မွားယြင္း  တြက္ခ်က္မိတဲ့ 

အတြက္ ေျခလ်င္တပ္က ခ်တီက္  တိုက္ခိုက္တဲ့ အခါမွာ အခက္အခဲေ တြကုိ ေတြ႔ႏို င္တယ္။ တစ္ခါ 

ေျခလ်င္တပ္ကလည္း ရန္သရူဲ႕  အတားအဆီး၊ အပိတအ္ဆုိ႔ေတြကုိ မေက်ာလ္ႊားႏိုငဘ္းူ။ ဒအီခါမွာ 

အတားအဆီးေတြကုိ ဖ်က္ဆးီရတယ္။ တုိကဖ္်က္ရတယ္။ အဲဒအီခါမွာ ေလယာဥ္က ေလေၾကာင္းက  

ထင္ထားခဲတ့ာထက္ ေျမျပင္မွာ ပုိၿပီး  အႏၲရာယ္ ႀကီးႏိုငတ္ယ္။ ေျခလ်င္တပ္ဟာ ရန္သစူစ္ေၾကာင္း  

ၾကားမွာ ပိတမ္ေိနၿပီ၊ အဝိုငး္ခံေနရၿပီ  ဆိုရင္ ေလယာဥ္ရဲ႕ အခန္းဟာ အက်ဳးိမဲ့ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္တဲ ့ေရွ႕ 

ခ်ီတက္မႈကုိ လုပ္ဖုိ႔  မဟုတေ္တာဘ့းူ။ ေျခလ်င္တပ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္လပ္ုဖုိ႔  ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လို  

အကူအညီေပးမလဲ ဆုိတာ နည္းလမ္းရွာေဖြဖို႔  ျဖစ္တယ္။ အဲဒအီခါမွာ ေလယာဥ္ဟာ ေရွ႕ကုိ 

ေနာက္တစ္ေခါက္ သြားၿပီး ကင္းေထာက္ရမယ္။ ေျမျပင္က လက္ေတြ႔  ေဆာင္ရြက္သနူဲ႔ ေဝဟင္က 

စူးစမ္း ေလ့လာသူတုိ႔ အစဥ္အၿ မဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံးုမွာ ေအာင္ပြဲကုိ  

ရႏိုင္တယ္။ 

ဒေီတာ ့ထုံးတမ္းဓေလ့ေတြ၊ စူးစမ္း  ေလ့လာမႈေတြနဲ႔ သိမး္ပိုကခံ္ထားရတဲ့  နယ္ကုိ ေက်ာ္ၿပီး 

မိမိ လုံး ဝ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း မရိွေသးတဲ ့နယ္ေျမထဲကုိ ဆင္ျခင္တုတံရား  သက္သက္ဟာ သြားေရာက္  

ေလ့လာႏိုင္တယ္။ စူးစမ္းႏိုင္တယ္။ ဒီအတိုင္းလည္း  လုပ္ရမယ္။ ဆင္ျခင္တံတုရားဟာ ကိုယ္  

ေတြ႔ခဲတ့ယ္လို႔ ထင္တဲ့  အရာေတြကုိ ေဖာျ္ပႏိုငတ္ယ္။ အဓိပၸာ ယ္ ေကာက္ႏိုင္တယ္။ 

အခ်က္ျပႏိုငတ္ယ္။ အဲဒေီနာက္မွာ  အလုပ္ (ေျခလ်င္တပ္) လိုကပ္ါလာတယ္။ ေတြးေခၚမႈေၾကာင့္ 

ရရိွလာတဲ ့စီမကံနိး္မ်ားနဲ႔  အညီ နယ္ေျမစိမး္မ်ားကုိ သိမ္းပိုကဖ္ို႔  ႀကိဳးစားႏိုငတ္ယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမာွ 

ေအာင္ျမင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့တပ္လန္လာခဲတ့ာ  မ်ားတယ္။ ဒေီတာ ့ေတြးေခၚမႈဟာ သူ႔  

အမွားကုိ ဝန္ခရံတယ္။ အစစ္အမွန္နဲ႔ ထိေတြ႔ရတယ္။ အေတြ႔အႀ ကံဳက ပစ္ပယ္ထားတဲ ့မွားယြင္းတဲ ့

အယူအဆေတြကုိ စြန္႔လႊတရ္တယ္။ ခန္႔မနွး္ခ်က္ အသစ္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ရတယ္။ 

ဒေီတာ ့ဆင္ျခင္တံတုရား၊ စမ္းသပ္မႈနဲ႔  အလုပ္တုိ႔ကုိ အၿမဲတေစ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုငမွ္ သာလွ်င္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရႏိုင္တယ္။ ဒါေတာင္ ထာ ဝရေအာင္ပြဲ မဟုတေ္သးဘူး။ 

(ထာဝရေအာင္ပြဲ ဆုိတာကလည္း ေလာကမွာ  မရိွဘဲကုိး) ယာယီ ေအာင္ပြဲသာ ျဖစ္တယ္။ 

ယဥ္ေက်းမႈ လုိ႔ ေခၚတဲ ့သိမေ္မြ႔  ပါးလႊာတဲ ့အကာအကြယ္  ေအာက္မွာ ခဏတျဖဳတ္ 
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နားခ်နိက္ေလးသာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  စိတထ္ဲမွာ စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕  ေျမပုံကို ဆြဲၿပီး 

ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဆိပ္ကမ္းေတြကုိ ေရာက္ေအာင္  သြားႏိုငသ္လား။ ‘လူ႔ရဲ႕ ေတြးေခၚမႈဟာ 

စၾကဝဠာႀကီး တစ္ခလုံးုရဲ႕ ေျမပုံကိ ုဆြဲျခင္းငွာ မတတ္ႏုငိ္ ’ လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္  ေျဖခ်င္တယ္။ လူ၏  

စိတသ္ည္ ေဝးကြာၿပီး ဒ႑ာရီဆန္တဲ ့ယူတိးုပီးယား  ကမ္းေျခကုိ ေရာက္မယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဘူး  

လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္  ေျဖခ်င္တယ္။ ေရေၾကာင္း  သြားလာမႈဟာ ေရွး  ဘိုးဘြားတုိ႔ထံမွ ရရိွခဲ့တဲ့ 

အသိပညာကုိ အသုံးခ်ၿပီး ၾကယ္တာရာမ်ား ၊ ဒေီ ရ အတက္အက်မ်ား၊ ေလေၾကာင္းမ်ားကုိ 

ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအဂ်ယီန္  ပင္လယ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာမွာ သေဘၤာ  ပ်က္လုကိ၊္ ေနာက္တစ္ခါ 

သေဘၤာ ပ်က္လိုကန္ဲ႔ သြားရသလုိ ကၽြန္ေ တာ္တုိ႔ဟာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ရဲရဲ  ခရီးဆက္ႏုငိတ္ယ္ 

လုိ႔ေတာ ့ကၽြန္ေတာ္  ေျပာခ်င္ပါတယ္။ နတ္ဘရုားမ်ားဆီက အေျမာအ္ျမင္ရွတိဲ ့ယူလဆီးီ  

ေတာင္းခံတဲ့ အရာဟာလည္း ဒေီလာက္ပါပဲ။ 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလုပ္လုပ္ျခင္း အႏုပညာ 

 

“အလုပ္ လုပ္သည္” ဆုိတဲ့ ႀကိယာပုဒ္ရဲ႕  အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ။ လစ္ဖေ ရးရဲ႕ 

အဘိဓာန္မွာေတာ့ ဒီလုိ  အနက္ဖြင့္ထားတယ္။ ‘ကိစၥတစ္ခု ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဒကုၡ  

ခံရသည္’ တဲ။့ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အဖုိ႔ေတာ့ အဲဒီ  အနက္ဖြင့္ခ်က္ဟာ သိပ္  မျပည့္စုံဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ 

ေကာင္းၿပီ။ ဒီလုိဆုိရင္ တခ်ဳိ ႕ အလုပ္ေတြဟာ သုခ  မရိွဘးူလား။ ေပ်ာစ္ရာ  မေကာင္းဘူးလား။ 

ဒီေတာ့ အဘိဓာန္ကုိ ခဏ ပိတထ္ားၿပီး တျခား ဥပမာေတြကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ၾကည့္ၾကမယ္။ 

ဖန္မႈတသ္မား တစ္ေယာက္ အလုပ္  လုပ္တယ္။ သူ  ဘာလုပ္သလဲ။ သူ႔ကိ ုပုံသဏၭာန္  မဲ့တဲ့ 

ဖန္တုံးႀကီး တစ္ခု ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီ ဖန္တုံးႀကီးကုိ အသုံးက်တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခု  ျဖစ္ေအာင္ သူ  

ပုံသြင္းယူတယ္။ သတၳဳ  တူးေဖာတ္ဲ ့အလုပ္သမား  တစ္ေယာက္ဟာ ဘာလုပ္သလဲ။ ေျမႀကီးထဲက  

ေနၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးတုိ႔၊ သံတို႔ကုိ တူးေဖာ္ၿပီး စက္႐ုံကုိ  ပုိ႔လိုက္တယ္။ စက္႐ုံက အဲဒီ 

ပစၥညး္ေတြကုိ သုံးၿပီး စြမ္းအင္၊ အပူနဲ႔ ပစၥည္း  ကိရိယာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုကတ္ယ္။ 

လယ္သမားဟာ ဘာလုပ္သလဲ။ ေျမႀကီးေတြ ကုိ ထြ န္ယက္တယ္။ ျပင္ဆင္တယ္။ မ်ဳးိေ စ့မ်ားနဲ႔ 
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စိုက္ပ်ဳိးတယ္။ ဝတၳဳေရးဆရာဟာ ဘာလုပ္သလဲ။ လူေတြကုိ ေတြ႔ရာ  ျမင္ရာက ရလာတဲ့  

အခ်က္ေတြကုိ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု အျဖစ္ ဖန္တးီတယ္။ သူဟာ ဖန္မႈတသ္ူ တစ္ဦးလုိပဲ ပုံသဏၭာန္မဲ့တဲ့ 

အခ်က္အလက္ကေနၿပီး အႏုပညာ  တစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီး  ထုတလ္ပ္ုတယ္။ ေက်ာင္း သားဟာ 

ဘာလုပသ္လဲ။ မိမေိရွ႕က သြားႏွင့္သမူ်ား ရရိွခဲတ့ဲ ့အသိပညာကုိ ပိုငဆ္ုငိေ္အာင္  ႀကိဳးစားတယ္။ 

သူ႔စိတ္ကုိ စီစဥ္တက်  ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္။ သူဟာ သူ႔ကုယိသ္ ူျပဳလုပ္တယ္။ ဒေီတာ ့အလုပ္ , 

လုပ္တယ္ ဆုိတာ အရာဝတၳဳေတြ၊ သုိ႔မဟုတ ္သတၱဝါေတြကုိ မိမိတုိ႔အတြက္ ပုိၿပီး အသုံးက်ေအာင္ ၊ 

ပုိၿပီး အျမင္လေွအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္တာလုိ႔ အဓိပၸာ ယ္ ရတယ္။ အဲဒီလုိ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ 

စုိးမုိးေနတဲ ့ဥပေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာရျခင္း၊ ခ်မွတျ္ခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ထင္ဟပ္  က်င့္သုံးျခင္းလုိ႔လည္း 

အဓိပၸာယ္ရတယ္။ 

 

* * * * 

 

လူ႔ရဲ႕ အလုပ္ဟာ မ်ားလည္း  မ်ားတယ္။ ေထြျပားလည္း ေထြျ ပားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အလုပ္သမား အားလုံးနဲ႔ သက္ဆုငိတ္ဲ၊့ လိုက္နာအပ္တဲ့ ေဆာင္ပုဒ္  အခ်ဳိ႕ေတာ့ ရိွတယ္။ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ မ်ားျပားလွတဲ ့အလုပ္အကိုငေ္တြ  ၾကားထဲက ျဖစ္ႏုငိတ္ဲ ့အလုပ္  တစ္ခုကုိေတာ့ 

ေရြးရမွာပဲ။ လူရဲ႕  စြမ္းအားနဲ႔ အသိဉာဏ္ဟာ အကန္႔အသတ္  ရိွတယ္။ အရာအားလုံးကုိ 

လုပ္ခ်င္ေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘာကုိမ ွလုပ္ျဖစ္မွာ  မဟုတဘ္။ူ အရည္အခ်င္းရယ္လို႔ ဘာမွ 

ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကိုင္ မရိွတဲ့ သူေတြ ေျပာေလ့ရိွသလုိ  ေပါ႔။ ‘က်ဳပ္သာ ဂီတပညာရွင္ႀကီး  တစ္ေယာက္ 

လုပ္ရင္ က်ဳပ္လည္း  ျဖစ္ႏိုငပ္ါတယ္’ ဆုိတာတုိ႔၊ ‘စီးပြားေရးလုပင္န္း ဆုိတာ လြယ္လြယ္ေလးပါ ’ 

ဆုိတာတို႔၊ ‘ကၽြန္ေတာသ္ာ ႏိုငငံ္ေရး  လုပ္လိုက္ရင္ သိပ္  ေအာင္ျမင္ႏိုငတ္ာေပါ႔’ ဆုိတာတုိ႔ကုိ 

မၾကာခဏ ၾကားဖူးၾကမွာပဲ။ ဒလီိေုျပာတဲ့  လူဟာ ဂီတဆရာလည္း ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ 

ျဖစ္တာ မဟုတဘ္းူ။ စီးပြားေရး  လုပ္ရင္လည္း ႐ံႈးမွာပဲ။ ႏိုငငံ္ေရးသမား  လုပ္ရင္လည္း ျဖစ္မွာ  

မဟုတဘ္းူ။ စစ္တုကိတ္ဲ့  အတတ္ပညာဆုိတာ မိမိကိယု္  မိမိ အခ်က္  တစ္ခ်က္မာွ 

အင္အားအႀကီးဆုံး ျဖစ္ေအာင္ လုပတ္ဲ့  အတတ္ပညာလုိ႔ နပုိလယီကံ ေျပာဖူးတယ္။ ဘဝမွာလည္း 

ဒီအတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝမွာ  တိုက္ခိုက္ရမယ့္ ေနရာတစ္ခု၊ အခ်က္တစ္ခုကိ ုေရြးၿပီး အဲဒမီာွ 

ကုိယ္ရ့ွသိမွ် အင္အားေတြကုိ စုစည္းရမယ္။ အလုပ္အကိုင္က ကုိယ့္ကုိ ေရြးခ်ယ္တာ  မျဖစ္ေစဘဲ 

ကုိယ္က အလုပ္အကုိင္ကုိ ေရြးတာ  ျဖစ္ရမယ္။ ငါဟာ ဘယ္လို  အလုပ္မ်ဳးိနဲ႔ သင့္ေတာသ္လဲ၊ ငါရ့ဲ႕  

ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းေတြက ဘာေတြလဲ။ ဒီ  ေမးခြန္းေတြကုိ ကုိယ္ဘ့ာသာ ျပန္ေမးရမယ္။ 

မျဖစ္ႏုငိတ္ာကုိ အတင္း လုပ္ေနလုိ႔ အခ်ည္းႏီွးပဲ။ ကုိယ့္ မွာ သတိၱေကာင္းတဲ ့သားတစ္ေယာက္  ရိွရင္ 

သူ႔ကုိ ႐ုံး ဌာနမႉး တစ္ေယာက္ လုပ္ခိုငး္တာထက္ ေလယာဥ္မႉး  လုပ္ခိုင္းတာက ပုိေကာင္းတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ ရိွတယ္။ အဲဒီလုိ လမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးရင္ေတာ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ထိ ခိုက္မႈမ်ဳိး 

မရိွဘဲ ဘယ္ေတာမ့ ွေနာင္တရျခင္း မျဖစ္ပါနဲ႔။ 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖစ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ထဲမွာ  ကုိပဲ ထပ္ၿပီး ေရြးစရာလမ္းေတြ  က်န္ေသးတယ္။ 

စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ဟာ ဝတၳဳ  အမ်ဳးိအစားတိုငး္ကုိ မေရးႏိုငဘ္းူ။ ႏိုငငံ္ေခါင္းေဆာင္ 

တစ္ေယာက္ဟာ ဝန္ႀကီးဌာနတိုငး္ကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္ မျပဳျပင္ႏုငိဘ္းူ။ ခရီးသည္  တစ္ေယာက္ဟာ 

တိုင္းျပည္တိုင္းကုိ ေရာက္ေအာင္ မသြားႏိုငဘ္းူ။ ဒမီာွလည္း ကုိယန္ဲ႔  ကုိက္ညီျခင္း မရိွတဲ့ 

စီမံကိန္းေတြကုိ ခ်မွတ္လုိတဲ့  စိတ္ဆႏၵကုိ ခ်ဳိး ႏိွမပ္စ္ရမယ္။ ခ်ဳပ္တည္းထားရမယ္။ ဘယ္လမ္းကုိ 

သြားမလဲ ဆုိတာ ေရြးဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကုိ  ယူပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒထီက္  မပုိပါေစနဲ႔။ 
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စစ္ဗိလု္တစ္ေယာက္ဟာ ကြ ပ္ကဲမႈရဲ႕ ရလ ဒေ္တြကုိ စဥ္းစားၿပီးတဲ့  ေနာက္မွာ သူ႔စိတ္ထဲမွာ 

မျပတ္မသား ျဖစ္ေနတာကုိ အဆုံးသတ္ၿပီး ဆက္လုပ္ဖုိ႔ အမိန္႔ကုိ  ေပးတတ္ရတယ္။ ကုိယ္မွ့ာလည္း 

ဒအီတိုငး္ပဲ။ ကုိယ္ရ့င္ထဲက ျပန္ေမးေနတဲ ့ေမးခြန္းေတြကုိ လိုအပ္တဲ့  အခ်နိမွ္ာ ရပ္ဆုငိး္ပစ္လုကိပ္ါ။ 

ေနာက္ႏွစက္်ရင္ ငါ  ဘာလုပ္ရမလဲ။ ငါ ဒစီာေမးပြဲကုိ  ဝင္ေျဖရမလား။ ဒါမွမဟုတ ္ဟုိစာေမးပြဲကုိ 

ဝင္ေျဖရမလား။ ဒါမွမဟုတ ္ႏိုငင္ျံခားကုိပဲ ထြက္သြားရမလား။ ဒါမွမဟုတ ္စက္႐ုံမာွပဲ 

ဝင္လပ္ုရမလား။ ဒီ  ေမးခြန္းေတြကုိေတာ ့အျပန္ျပန္  အလွန္လန္ွ ေမးၿပီး အျပန္ျပန္  အလွန္လွန္ 

စဥ္းစားရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္စုံ တစ္ခေုသာ အခ်န္ိကိ ုေရာက္လာရင္ေတာ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္  တစ္ခုကုိ 

ခ်ရလိမ့္မယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးရင္ေတာ ့ေနာင္တ မရပါနဲ႔။ မေျပာင္းပါနဲ႔။ 

ကုိယ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ ့အလုပ္အကိုငက္ိ ုေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔အတြက္ အခါအားေလ်ာစ္ြာ 

အလုပ္ဇယား တစ္ခုကိ ုခ်ထားရင္ ေကာင္းတယ္။ ေလာေလာဆယ္  လုပ္ရမယ့္ ေရတုိ 

ရည္မန္ွးခ်က္နဲ႔ ေရရွည္  ရည္မန္ွးခ်က္တို႔ကိ ုခြဲျခားထားရမယ္။ ေနာင္ လေပါင္း  မ်ားစြာ၊ သုိ႔မဟုတ ္

ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာလုိ႔ အဲဒီ  အလုပ္ဇယားကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့  အခါမွာ ကုိယ့္ရဲ႕  စြမ္းရည္နဲ႔ ကုိယ္ရ့ဲ႕  

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ သိလာလိမ့္မယ္။ ခ်က္ခ်င္း  လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ဇယားကုိ သတ္သတ္ ခြဲထားၿပီး 

အဲဒီ အလုပ္အေပၚမွာ အာ႐ုံ  စူးစုိက္ရမယ္။ ကုိယ္  လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကိ ုတကယ္  လုပ္ရမယ္။ အဲဒီ 

အလုပ္ေပၚမွာ စိတက္ိ ုႏွစ္ျမႇဳ ပ္  ထားရမယ္။ ပန္းတိုငက္ို  ေရာက္ေအာင္ ကာယကံ၊ မေနာကံ  

အားထုတမ္ယ္။ ပန္းတိုင္  ေရာက္တဲအ့ခါမွာ ကုိယ္  လာခဲတ့ဲ ့လမ္းအတိုငး္ ျပန္ခ် င္ရင္ ျပန္ႏုငိတ္ယ္။ 

ကုိယ္လ့မ္းမွာ ေတြ႔ခဲတ့ဲ ့အတားအဆီး၊ အေႏွာင့္အယွကေ္တြကုိ စူးစမ္း  ၾကည့္ရမယ္။ 

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကိ ုျပန္ေမွ်ာၾ္ကည့္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ပန္းတိုင္  မေရာက္မခ်င္းေတာ ့ေနာက္ျပန္  

မၾကည့္ပါနဲ႔။ ေဘးကုိ ေခ်ာမ္သြားပါနဲ႔။ 

အညႇာလြယ္တဲ့ သူ၊ စိတသ္ေဘာေကာင္းတဲ့  သူမ်ားဟာ အရာရာကုိ စိတဝ္င္စား  

တတ္တယ္။ မိမိတို႔  အလုပ္ကိ ုေအာင္ျမင္ခဲသ့မူ်ား၊ မိမိတုိ႔  လုပ္ငန္းကုိ ၿပီးစီးေအာင္ လုပခ္ဲသ့မူ်ား  

ကေတာ ့ကာလ  အတိုငး္အတာ တစ္ခမွုာ အရာတစ္ခကုိပုဲ စိတဝ္င္စားသူေတြ ျဖစ္ေလ့ရွတိယ္။ 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမာွေတာ ့အဲဒလီုိ  လူေတြဟာ ‘တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္’ ကုိ 

ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေလ့  ရိွၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဇြဲ  နဘဲ၊ သူတို႔ရဲ႕  အာ႐ုံ စူးစိုက္မႈဟာ 

တစ္ခါတစ္ရံမာွ ၿငီးေငြ႔စရာ  ေကာင္းသည့္တုငိ ္အျပန္ျပန္  အခါခါ တိုကခို္ကျ္ခင္း၊ ထပ္ခါ  ထပ္ခါ 

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ တိုးတက္မႈမွာ အတားအဆီး ျဖစ္ေနတဲ ့အရာေတြကုိ ဖယ္ရာွး ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။  

အလုပ္တစ္ခုကုိ လုပ္ရင္ ကုိယ္လုပ္တဲ့  အလုပ္ဟာ ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ရမယ္။ 

ရည္မန္ွးခ်က္ တစ္ခကုိ ုမွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္မိၿပီ ဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ စြမ္းပကားေတြဟာ ထက္သန္လာၿပီး 

ေရွ႕မွာရိွတဲ ့အတားအဆီးေတြကုိ  ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးလိမ့္မယ္။ လက္ေ တြ႔လုပ္လုိ႔ မရတဲ ့

ေအာင္ျမင္ႏိုငစ္ရာ မရိွတဲ ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ထားတာဟာ အခ်ည္းႏီွး  အက်ိဳ းမဲလ့ည္း ျဖစ္တယ္။ 

အႏၲရာယ္လည္း မ်ားတယ္။ ႐ံႈးနိမ့္မႈဟာ မိမိကိုယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ခြန္အား  သတိၱတုိ႔ကုိ 

ပ်က္စီးေစတယ္။ ဆရာႀကီး  ဂါေထးဟာ လူငယ္  ကဗ်ာဆရာေတြကုိ၊ မဟာကဗ်ာႀကီးေတြကုိ  ေရးဖုိ႔ 

ႀကိဳးစားမယ့္အစား လကၤာတုိကေလးေတြ၊ ကဗ်ာတုိကေလးေတြကုိ  ေရးဖုိ႔ အႀ ကံေပးေလ့ ရိွတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ အခိုငထ္ဲမွာ  ရိွတဲ ့အေကာင္းဆုံး စပ်စ္သးီကုိ စားရမယ္လုိ႔ ဆင္မ်ဴယယ္  

ဘတ္တလာက ေျပာေလ့ရိွတယ္။ ခက္ခဲ  နက္နဲတဲ ့က်မ္းႀကီး  က်မ္းခိုင္ တစ္ေစာင္ကို ေရးရင္ 

အလြယ္ဆုံး၊ အရွငး္ဆုံးအပိုငး္က ေရးရမယ္ဆိတုဲ့  သေဘာဟာ ေတာေ္တာ္  ယုတိၱရိွတဲ့ အေတြးပဲ။ 

တစ္ခ်တီည္းနဲ႔ ၿပီးေအာင္ မလုပႏို္ငတ္ဲ ့ေရရွည္  လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုကုိ တစ္ပိုင္းစီ တစ္ဆင့္စီ  

ခြဲလုပ္ရလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ တစ္ဆင့္စီ တစ္ပိုင္းစီ လုပ္တဲ့အခါမွာ ရိွသမွ် ကုိယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းအား ကုိ 

အကုန္ ထည့္သုံးရမယ္။ အဲဒီ အဆင့္ကေန ေက်ာၿ္ပီး ေရွ႕ အဆင့္ကုိ လွမ္းမၾကည့္ပါနဲ႔။ 
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ေတာင္တက္သမားဟာ အထက္ကိလုည္း  မၾကည့္၊ ေအာက္ကိလုည္း မၾကည့္ဘဲ 

ေရခဲတုံးေပၚကုိ လွမ္းတက္တဲ့ ကုိယ့္ ေျခလွမ္း တစ္လမွး္ကုိသာ ၾကည့္သလုိ က်င့္ရမယ္။ အထက္ကို  

ေမွ်ာၾ္ကည့္ရင္ ေရာက္ႏုငိခ္ဲလွခ်ည့္  ဆုိၿပီး စိတ္ဓာ တ္ က်သြားႏိုငတ္ယ္။ ေအာက္ကို  ငံု႔ၾကည့္ရင္ 

နက္႐ိႈင္းတဲ့ ကမာၻးႀကီးကုိ ျမင္လုိ႔ ေၾကာက္လန္႔သြားႏိုင္တယ္။ 

တိုငး္ျပည္ တစ္ျပည္ရဲ႕ သမိုငး္ကုိ ေရးရတဲ့  ကိစၥဟာ ႐ုတတ္ရက္  ၾကည့္လိုက္ရင္ 

လူလြန္မသားေတြသာ တတ္ႏိုင္တဲ့  အလုပ္လုိ႔ ထင္ရတယ္။ ဒီေတာ့ သမိုင္းကုိ ေခတ္ေ တြနဲ႔ 

ပိုင္းျခားၾကည့္လုိက္ပါ။ ကုိယ္ အကၽြမ္းက်င္ဆံးု ျဖစ္တဲ့ ေခတ္ကိ ုအရင္စၿပီး ေရးပါ။ ၿပီးေတာမွ့ တျခား 

ေခတ္ေတြကုိ ကုိင္တြယ္ပါ။ တစ္ေန႔မွာ ကုိယ့္ရဲ႕  ႀကိဳးပမ္း အားထုတမ္ႈေတြဟာ အဆုံးတိုင္  

ခရီးေရာက္ခဲၿ့ပီ ဆိုတာကုိ တအ့ံတဩ  ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ္  တက္ခဲတ့ဲ ့ေရခဲေတာ င္ 

နံရံႀကီးေပၚက ရပ္ၿပီး တအ့ံတဩ ျမင္ရပါလိမ္မ့ယ္။ စမ္းသပ္မႈေပါင္း  မ်ားစြာကုိ လုပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ 

ကုိယ့္ ႏွလံးုသားဟာ သတိၱေကာင္းလာၿပီး အသက္႐ွဴႏႈန္းဟာလည္း ပုိၿပီး  မွန္လာပါလိမ့္မယ္။ 

စာအုပေ္ပါင္း မ်ားစြာကုိ ေရးခဲတ့ဲ့  စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ဟာ သူ စတင္  ေရးေနတဲ ့စာအုပ္  

တစ္အုပက္ိေုတာ ့အၿပီးသတ္ေအာင္ ေရးႏိုငတ္ယ္လို႔ ယုံၾကည္ၿပီးသားပဲ။ သူဟာ မာတင္ဒးူဝတ္  လုိ၊ 

ဂ်ဟာမဲ လုိ၊ ဂ်ဴးလ္႐ုိမိန္း  လုိ ေတာင္လို  ပုံေနတဲ ့စာအုပ္ပံႀုကီးေပၚကုိ တက္ရဲတဲ့  သတိၱ 

ရိွလာလိမ့္မယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူဟာ အဲဒ ီေတာင္ထြတ္ေပၚကုိ ေရာက္သြားမွာလည္း ေျမႀကီး  

လက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လုိင္ယာေတဟာ ေမာ္႐ုိကုိ ႏိုငင္ကံိ ုေရာက္လာခဲတ့န္ုးက ဖ႐ုိဖရဲ ပ်က္စီးေနတဲ ့တိုငး္ျပည္ကိ ု

ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီ  တိုငး္ျပည္မွာ ေခါင္းေဆာင္လည္း  မရိွဘးူ။ စစ္တပ္လည္း  မရိွဘးူ။ 

တျခားသူေတြက တိုငး္ျပည္မာွ ၿငိမဝ္ပ္ပျိပားမႈ  မရိွလုိ႔ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္  ျဖစ္ေနခ်နိမွ္ာ သူ  

အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ ့ၿမိဳ႕ေတြမွာ သူ႔  အာဏာစက္ကိ ုစတင္  ထူေထာင္တယ္။ အဲဒီ  ၿမိဳ႕ေတြကေနၿပီး 

ေမာ္႐ုိကုိမွာ ရိွတဲ့ လူမ်ဳိး စုေတြဆီကုိ တစ္စုၿပီး  တစ္စု သူ သြားတယ္။ အဲဒမွီာ ဆီစက္ကေလးေတြကုိ 

တစ္စက္ၿပီး တစ္စက္ ခ်သလုိ သူ႔ရဲ႕  ႏိုငင္ေံရး အေတြးအေခၚေတြကုိ လိုက္ခ်တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ 

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ရလာခဲၿ့ပီး ေနာက္ဆံးုမွာ ရန္လိမုႈေတြကုိ အစြန္အဖ်ားမွာ 

က်ဥ္းေျမာင္းသြားေအာင္ လုပ္ႏုငိခ္ဲတ့ယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ ျမက္ရတိသ္မားဟာ တျခား  ျမက္ခင္းကုိ 

ေက်ာမ္ၾကည့္ဘဲ သူ  ရိတေ္နတဲ ့ျမက္ခင္း  စားက်က္ကုိပဲ အာ႐ုံစိုက္သလို အိမ္ရွင္မဟာ 

ေၾကာင္အိမက္ို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေဆးေၾကာ  ရွင္းလင္းသလုိ ေတာတ္ဲ့  အလုပ္သမားဟာလည္း 

အလုပ္ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီး  တစ္ဆင့္  တစ္ကန္႔ၿပီး  တစ္ကန္႔ လုပ္သြားတယ္။ လူမုိကမ္်ားကေတာ ့

အလုပ္တုငိး္ဟာ လြယ္လြယ္ေလးပဲလုိ႔ ထင္တတ္ၾကၿပီး အလုပ္ေတြ  အားလုံးကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း  

လုပ္တတ္ၾကတယ္။ လူဖ်င္းမ်ားကေတာ့  အလုပ္တုငိး္ဟာ ခက္ခဲတယ္ ၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ထင္ၿပီး 

ဘာကုိမ ွမလုပ္ၾကေတာဘ့းူ။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းေသာအလုပ္ လုပ္သူ  တစ္ေယာက္ကေတာ ့

ႀကီးက်ယ္တဲ့ အလုပ္တိုင္းဟာ လုပ္လုိ႔ရတယ္လုိ႔  ဆုိတာ သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ  အလုပ္ေတြကုိ 

အေျမာအ္ျမင္ ရိွစြာ ျဖည္းညင္းစြာ ေအာင္ျမင္ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္တယ္။ 

အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ စည္းကမ္း  ရိွရမယ္။ လူတုင္ိးကပဲ ဘဝဟာ တိုေတာင္းတယ္လို႔ 

ညည္းတြားေလ့ ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  လူေတြဟာ တစ္ေန႔မာွ ရွစ္နာရီေတာင္ 

အသက္ရင္ွေနတာ မဟုတလ္ား။ အ႐ုဏတ္က္တာနဲ႔ စားပြဲမွာ ဒါမွမဟုတ ္အလုပခ္ြင္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ ္

ေစ်းဆိုင္မွာ ထိုင္တဲ့  လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ  အလုပ္ လုပ္ႏုငိတ္ဲ ့စြမ္းအားဟာ ဘယ္ေလာက္ 

အ့ံဩစရာ ေကာင္းတယ္ ထင္သလဲ။ တျခားကုိ  မၾကည့္ပါနဲ႔။ တစ္ေန႔ကိ ုစာ  ႏွစ္မ်က္ႏာွပဲ ေရးတဲ ့

စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ဘဝ သက္တမ္း  ကုန္ဆံးုသြားတဲ့ အခါမွာ သူ ေရးခဲတ့ဲ ့စာေတြဟာ 
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ဘားလ္ဇက္ ေရးခဲတ့ဲ ့စာေတြ၊ ေဗာလ္တ္ဲ ယား ေရးခဲတ့ဲ ့စာေတြထက္ မ်ားေနမယ္  ဆုိတာ 

မွန္းဆၾကည့္ပါ။ အရည္အေသြး ဆုိတာ သူတို႔ စာေတြေလာက္ ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းမယ္ေပါ႔။ 

ဒါေပမယ့္ စားပြဲမွာ  ထိုငေ္န႐ုံနဲ႔လည္း မလုံေလာက္  ေသးဘူး။ စိတၿ္ငိမ္ဖို႔လည္း 

လုိေသးတယ္။ အေႏွာင့္အယွက္  မရိွဘဲ အလုပ္လုပ္လုိ႔  ရိွရင္ အလုပရ္ဲ႕  ရလဒ္ဟာ ဂဲဩေမထရီ 

ႏႈန္းထားနဲ႔ ဆထက္တပုိး  တိုးလာမွာ အမွနပ္ဲ။ အထူးသျဖင့္ စာေရးဆရာ  ဆုိရင္ ပုိၿပီး  သိသာတယ္။ 

စာေရးဆရာဟာ စာေရးေနစဥ္မာွ ျပင္ပ  ကမာၻႀကီးကုိ ေမ့ေလ်ာေ့နဖုိ႔  လုိတယ္။ သူ႔  စိတက္းူေတြ၊ သူ႔  

အာ႐ုံေတြကုိ စုစည္းဖုိ႔  လုိတယ္။ စက္ယႏၲယား  တစ္ခု ပ်က္သြားတဲ ့အေၾကာင္းရင္းကုိ  

လိုကရ္ာွေနတဲ ့မကၠင္းနစ္  စက္ဆရာတစ္ေယာက္ အဖုိ႔လည္း ထုိနည္းအတိုငး္ပဲ။ အမွာစာေတြကုိ 

လက္ခံၿပီး ထုတ္လပ္ုေနတဲ့  ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ တစ္ေယာက္ အတြက္လည္း ထုိနည္းအတိုငး္ပဲ။ 

အလုပ္ကုိ ဟုိတစ္စ သည္တစ္စ  လုပ္တာဟာ စိတ္မၿငိမ္ဘူး  ဆုိတာကုိ ျပတဲ့  လကၡဏာခ်က္ 

ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အလုပ္  လုပ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အခ်န္ိျဖဳန္းတာေတြကုိ ေရွာင္ရမယ္။ 

မြန္တာလင့္ က အဲဒလီို  အခ်နိျ္ဖဳန္းသူေတြကုိ သကၠရာဇ္  စားသူေတြလုိ႔ ေခၚခဲ့ဖူးတယ္။ သူတုိ႔ဟာ 

သနားၾကင္နာမႈ မရိွၾကဘူး။ သူတုိ႔ကုိ  ခုခံျခင္း မျပဳတဲ့ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ 

အဲဒီလူဆီက အဖုိးတန္တဲ့  အခ်နိေ္တြကုိ လုယသူြားတာနဲ႔  အတူတပူဲ။ ဒအီခ်န္ိ  အတြင္းမွာ 

အဖုိးတန္တဲ ့အလုပ္ေတြ ထြက္လာမယ္  ဆုိတာ သူတို႔  မစဥ္းစားၾကဘူး။ သူတို႔ဟာ အရွက္  

အေၾကာက္ရယ္လို႔လည္း မရိွၾကဘူး။ ျပင္မရတဲ ့သကၠရာဇ္  စားသူ တစ္ေယာက္ဟာ စစ္ေၾကညာတဲ့  

ေန႔မာွ စစ္ဥးီစီးခ်ဳပ္ ဆီကို သြားၿပီး သူ႔တပည့္ကုိ ရာထူးတိုးေ ပးဖုိ႔ ေျပာလား ေျပာတတ္ရဲ႕။ သကၠရာဇ္ 

စားသူေတြဟာ အလိုကမ္သိ အလည္လာလား လာတတ္ရဲ႕။ တယ္လဖုီန္း  ဆက္လား ဆက္တတ္ရဲ႕။ 

စာတုိ စာရွည္ေတြ ေရးလား ေရးတတ္ရဲ႕။ သူတို႔လို  လူမ်ိဳ းေတြ အေပၚမွာ သနား  ၾကင္နာေနတာ၊ 

စိတ္ရွည္ေနတာဟာ အက်ဳးိ ထက္ အျပစ္က ပုိမ်ားတယ္။ သူတို႔ကိ ုျပတ္ျပတ္  ေတာင္းေတာင္း 

ဆက္ဆရံမယ္။ သူတို႔လို  လူမ်ိဳ းေတြနဲ႔ မိတေ္ဆြ  ျဖစ္ရတာဟာ ကိုယ့္လည္ပင္း  ကုိယ ္ႀကိဳးကြင္း  

စြပ္ရတာနဲ႔ အတူတပူဲ။ 

ဒီလုိ ကိစၥမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဂါေထးက ေတာေ္တာ္  အေျမာအ္ျမင္ရွတိဲ့ စကားတစ္ခြန္း 

ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ ‘ကုိယ္ဆ့ကီိ ုအေၾကာင္းမၾကားဘဲ ႀ ကံဳလုိ႔ လာလည္တဲ ့အက်င့္ဆုးိ ကုိ လူေတြမွာ 

မရိွေအာင္ လုပ္ရမယ္။ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕  ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥေတြကုိ လာေျပာၿပီး ကုိယ့္ကုိ 

အေႏွာင့္အယွက္ ေပးတတ္တယ္။ ကုိယ္ဆ့ကီိ ုမေခၚပင့္ေခ်ဘဲ ေရာက္လာၿပီး ကုိယန္ဲ႔  မဆိုင္တဲ့ 

ကိစၥေတြကုိ လာေျပာတတ္ၾကတယ္။ ကုိယ္  မလုိခ်င္တဲ ့အႀကံဉာဏ္ေတြကုိ လာေပးတတ္ၾကတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္မွာ ကိုယ့္ကိစၥနဲ႔  ကုိယ ္မအားေအာင္  ျဖစ္ေနတယ္’ လုိ႔ ဂါေထး  က 

ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ 

ၿပီးေတာ ့ဆက္ၿပီး ေျပာေသးတယ္။ 

‘ေလာကႀကီးအတြက္ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္တဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ဆကီ ေလာကႀကီးက 

ဘာမွ မလုိဘူး ဆုိတာကုိ သိဖုိ႔  ေကာင္းတယ္’ လုိ႔လည္း ေျပာခဲတ့ယ္။ တကယ္လို ႔ ကုိယက္ 

အားနာလုိ႔ သူ႔ကုိ လက္ခံ  စကားေျပာမိတဲ့ အတြက္ အလုပ္ေတြ လစ္ဟင္း  ပ်က္ကြက္သြားခဲရ့င္ 

ဂါေထးရဲ႕ စကားဟာ ဘယ္ေလာက္ မွန္သလဲ ဆုိတာ သိလာလိမ့္မယ္။ 
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အဲဒီအခါမွာ သကၠရာဇ္  စားသူေတြက ကုိယ္က့ိ ုသနားမယ္  ထင္သလား။ ကုိယ္  

မုိက္တာကုိး။ ဒီလုိပဲ  ျဖစ္ရမွာေပါ႔၊ ကိုယက္ ကုိယ္အ့လုပ္ ကုိ ဂ႐ုမစိုကဘ္ဲကုိး၊ ျဖစ္တာေတာင္  

နည္းေသးတယ္လုိ႔ ကုိယ့္ကုိပဲ အျပစ္ ပုံခ်ၾကဦးမယ္။ 

အလိုကမ္သိ စကားမ်ားတတ္တဲ့  လူတစ္ေယာက္ ဂါေထးရဲ႕  အိမ္ကိ ုမေခၚပင့္ေခ်ဘဲ 

ေရာက္လာရင္ ဧည့္သည္ဟာ ဂါေထးရဲ႕ ေအးစက္တဲ့  အမူအရာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း  

စိတပ္်က္သြားရတယ္။ ဂါေထးဟာ လက္ႏစ္ွဖက္ကိ ုေခါင္းေနာက္မွာ သြားဆက္ထားၿပီး စကားလည္း 

တစ္လံးုမွ မေျပာေတာဘ့းူ။ ဧည့္သည္က အေရးႀကီးတဲ ့ပုဂၢိဳ လ္  ျဖစ္ရင္လည္း ဂါေထးဟာ 

လည္ေခ်ာင္းကုိ ခၽြဲရွင္းၿပီး တစ္လံးုစ  ႏွစ္လံးုစပဲ ေျပာတယ္။ မၾကာခင္ပဲ သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္ဟာ 

စကားစ ျပတ္သြားၾကေတာတ့ယ္။ ဂါေထးဟာ သူ႔ဆကီို  လာတဲ့ စာေတြကုိ ႏွစ္ မ်ဳိး ႏွစ္စား 

ခြဲထားတယ္။ တစ္မ်ဳးိကေတာ ့သူ႔ဆကီ ေတာင္းခံတဲ့  စာ၊ (အဲဒီ စာေတြကုိ ဆုတၿ္ဖဲ ပစ္လုကိတ္ယ္) 

ေနာက္ တစ္မ်ဳးိကေတာ ့သူ႔ကိ ုေပးကမ္းတဲ့  စာ။ အဲဒီ  စာမွာလည္း သူ႔အတြက္ အက်ဳးိ ရိွမယ့္ 

တင္ျပခ်က္တုိ႔ ဘာတုိ႔ ပါတဲ့ စာမ်ဳိးကိုပဲ ျပန္ၾကားတယ္။ 

ဒေီတာ ့တခ်ဳိ ႕က ေျပာမယ္။ ဒါကေတာ ့ေတာေ္တာ္က့ိ ုအတၱဆန္  လြန္းတာပဲ။ တခ်ဳိ ႕ 

ႀကီးက်ယ္ ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔ဆီ  လာတဲ ့စာေတြကုိ တေလးတစား ျပန္တတ္ၾက  

တာပဲ။ တခ်ဳိ ႕ အလိုကမ္သိ စကားမ်ားတဲ့  လူေတြထဲမွာလည္း အာ႐ုံစုကိရ္မယ့္  သူေတြ၊ စာနာ  

ေထာက္ထားရမယ့္ သူေတြ၊ ခ်စ္ခင္စရာ  ေကာင္းတဲသ့ေူတြ ရိွတာပဲလုိ႔ ေျပာၾကလိမ့္မယ္။ 

လူေတာေ္တာမ္်ားမ်ားကပဲ ဂါေထးဟာ လူမဆန္ဘးူ ဘာဘူး စသျဖင့္ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူ႔ကုိ ‘ေဖာစ့္’ လုိ လကၤာရွည္ႀကီး၊ ‘ဝီလ်ေံမထရာ’ လုိ စာအုပ္ႀကီးေတြ ေရးႏိုငေ္အာင္ 

လုပ္ေပးလုိကတ္ာဟာ အဲဒီ လူမဆန္တဲ ့အရည္အခ်င္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မိမိကိုယ္ကုိ ဝါးမ်ဳိ  စားေသာက္ဖို႔ အခြင့္ျပဳတဲ့  သူဟာ ဝါးမ်ဳိ စားေသာက္တာကုိ ခံရမွာပဲ။ 

သူ႔အလုပ္ မၿပီးခင္ ေသသြားမွာပဲ။ အလုပေ္ဇာ  ကပ္ေနသူဟာ သူ႔အလုပ္ကိ ုအကူအညီ  ျဖစ္ေစမယ့္ 

အရာကုိသာ အျခားသူဆကီ လုိခ်င္တယ္။ အလုပ္ေဇာ  ကပ္သူဟာ သူလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္မ်ဳိး ၊ 

သူ႔အတြက္ အသုံးက်မယ့္  အလုပ္မ်ဳးိကုိ ဆုိရင္ ဘယ္လို  အလုပ္မ်ဳးိကုိ မဆုိ ေရွာင္မာွ  မဟုတဘ္းူ။ 

ဒါေပမယ့္ စကားဝိုငး္ေတြ၊ အစည္းအေဝးေတြ၊ ေတြ႔ဆံပုြဲေတြ၊ အာေဘာင္အာရင္း  သန္သန္နဲ႔ 

ေျပာၾကတဲ ့ေနရာေတြကုိေတာ ့ေရွာင္မာွပဲ။ ဂါေထးကေတာ ့ကုိယ္  ဘာမွ မတတ္ႏိုငရ္င္ ေန႔စဥ္  

ေတြ႔ႀကံဳေနတဲ ့ျပႆနာေတြကုိေတာင္ ဥေပကၡာ ျပဳထားရမယ္လုိ႔ အႀကံေပးတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြဟာ မနက္က်ေတာ ့လက္ဖက္ရည္ဆုငိမွ္ာ  ထိုင၊္ အေဝးႀကီးမွာ 

ျဖစ္ေနတဲ ့စစ္ပြဲသတင္းေတြကုိ  ေျပာ၊ ေနာက္ေတာ ့အဲဒ ီစစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဘယ္လို  

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ထိုင္ျငင္း။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္က ဝန္ႀကီးလည္း  

မဟုတဘ္းူ။ စစ္ ဗုိလခ္်ဳပ္ႀကီးလည္း မဟုတဘ္းူ။ သတင္းစာဆရာလည္း  မဟုတဘ္းူ။ ဘာမွ  

မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြ ထိုင္ေျပာေနလုိ႔လည္း ကုိယ့္တိုင္းျပည္  ကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ ကိုယက္ ဘာမွ  

လုပ္ေပးႏိုငတ္ာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  တစ္ေတြဟာ ဘယ္ေတာမ့ ွျပန္ရႏိုငမ္ာွ  

မဟုတေ္တာတ့ဲ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ ကုိ ယ္ပိုင္ ဥစၥာကုိ အလဟႆ ျ ဖဳန္းတီးပစ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီ  

ပစၥညး္ကေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ တိုေတာင္းတဲ ့လူ႔ဘဝပါပဲ။ 

ဂါေထးရဲ႕ ကိစၥမွာဆုိရင္ အလုပ္မွာ ဒီလုိ  စည္းကမ္းထားတဲအ့တြက္ ေနာင္မာွ 

ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း စည္းကမ္း  ရိွသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ခံစားခ်က္ေတြ 

ေနာက္ကုိ အတားအဆီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္  မရိွ လိုကပ္ါေနမိရင္ (စိတေ္နာက္ ကုိယ္ပါ 

လိုကလ္ပ္ုေနရင္) ဘာအလုပ္ကုိမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္း  လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ 
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မဟုတေ္တာဘ့းူေပါ႔။ တခ်ဳိ ႕ ခံစားခ်က္ေတြဟာ သဘာဝက်စြာ ေပၚေပါက္လာတဲ့  ခံစားခ်က္ေတြ 

ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ခံစားခ်က္  မွန္သမွ်ကုိ လ် စ္လ်ဴျပဳၿပီး အလုပက္ိပုဲ ဖိလပ္ုရမယ္လို႔ေတာ ့မေျပာသင့္  

ေပဘူးေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ ခံစားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒ  ႏွစ္ခုကုိေတာ့ သတိမူသင့္တယ္။ 

လိုက္လည္း လိုက္နာသင့္တယ္။ 

အဲဒီ ဥပေဒသ ႏွစ္မ်ဳးိကေတာ့ 

ပထမ- အႏွစ္မရိွတဲ့ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိတဲ့  ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

ကုိယ့္အလုပ္ကုိ မ်က္ေျခ  ျပတ္မသြားဖုိ႔။ (ခပ္ပ်ပံ် ံေကာင္မေလးမ်ားရဲ႕  အလုိကုိ လိုက္မိလုိ႔ 

ေကာလိပ္မာွ ဒီဂရီ မရဘဲ ေက်ာင္းထြက္သြားခဲရ့သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ရိွၿပီလဲ) 

ဒုတိယ- အလုပ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စြန္႔လႊြတ္ထိုက္တယ္လုိ႔  ထင္တဲ့ စြန္႔လႊတ္မႈေတြကုိ 

လုပ္ဖုိ႔။ 

ဒီနည္းအားျဖင့္ မာစယ္ ပ႐ုစဟ္ာ သူ႔  ဝတၳဳႀကီးကုိ အဆုံးသတ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အသက္ကုိ 

စြန္႔ခဲ့တယ္။ 

ဒီနည္းအားျဖင့္ အမ်ဳးိသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ စစ္ပြဲမွာ  ျဖစ္ေစ၊ အက်ပ္အတည္း 

တစ္ခမွုာ ျဖစ္ေစ အရာရာကုိ စြန္႔လႊတခ္ဲတ့ယ္။ 

ဂ်ဖီရီဟာ သူ႔  ခံစားခ်က္ေတြကုိ သိပ္  ခ်ဳပ္တည္းခဲတ့ဲ့ အတြက္ သူ႔  မိတေ္ဆြေတြက သူ႔ကိ ု

ႏွလုံးသား ကင္းမဲတ့ယ္၊ ရက္စက္တယ္လို႔ ေျပာခဲၾ့ကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒ ီႏွလံးုသား  

ကင္းမဲမ့ႈေၾကာင့္ပဲ မာန္းျမစ္ေပၚမွာ ကုိယ္ရ့ဲ႕  ခံတပ္ေတြကုိ ျပန္လည္  တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္ 

မဟုတ္လား။ 

အလုပ္ကုိ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္သူတိုင္း  (သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔  အားလုံးေလာက္ဟာ) 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ အခါအားေလ်ာစ္ြာ ဘယ္လို  အနားယူရမယ္ ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္း  သိသမူ်ား 

ျဖစ္ၾကတယ္။ သူတို႔မာွ ေက်းလက္  ေနအိမ္ေတြ ရိွၾကတယ္။ ေတာင္ေပၚစခန္းေတြ  ရိွၾကတယ္။ 

ပင္လယ္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖအိမေ္တြ  ရိွၾကတယ္။ အဲဒီ  ေနရာေတြကုိ ေရာက္တာနဲ႔ တာဝန္ေတြ 

အားလုံးကုိ ပခုံးေပၚက ခ်လုိကၾ္ကတယ္ ။ ကုိယန္ဲ႔  ခင္မင္ရင္းႏီွးတဲ ့မိတေ္ဆြေတြ၊ ကိုယ္  

ခ်စ္ခင္ႏွစသ္က္ သူေတြရဲ႕ တာဝန္ေတြကုိေတာင္ ထည့္  မစဥ္းစားၾကေတာဘ့းူ။ အဲဒအီခါက်ေတာမ့ွ  

သာလွ်င္ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြဟာ သူတို႔  ရသင့္တဲ ့ေနရာမွန္ကိ ုရၾကေတာတ့ယ္။ 

ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ လႈပ္ရြ ဆူညံမႈထဲမွာေတာ ့ျပဇာတ္  တစ္ခု၊ ေ ဆာင္းပါး တစ္ေစာင္၊ ဒါမွမဟုတ ္အတင္း  

အဖ်င္း စကားတစ္ခုဟာ အေရးႀကီးသေယာင္ ထင္ရတယ္။ သူတို႔ဟာ အလုပ္ရဲ႕  ေနရာကုိ 

အလြဲသုံးစားလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ေလးနက္တဲ ့အေတြးအေခၚရဲ႕  ေနရာကုိ ဝင္ယူဖုိ႔ 

ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အဲဒီ  ညရဲ႕ တိတဆ္တိမ္ႈ၊ ဝိညာဥ္  တိတဆ္တိမ္ႈထဲကုိ ေရာက္တဲ့  အခါက်မွ 

သာလွ်င္ အညစ္အေၾကးေတြ အမိႈကသ္႐ိုကေ္တြကုိ လဲွက်င္းၿပီး  ျဖစ္တဲ ့ေျမႀကီးေပၚမွာ ထာဝရ  

တည္မယ့္ အေဆာက္အအုံရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေတြကုိ ခ်ႏိုင္ေတာ့တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကဗ်ာဆရာ  ဗာရီက ‘အုိ… အထီးက်န္မႈ၊ သင္ တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ငါ႔ ကုိ 

နိမ့္က်ျခင္း မရိွေအာင္ လုပေ္ပးသူ  ျဖစ္၏။ အုိ … အထီးက်န္ျဖစ္မႈ၊ သင့္  တစ္ဥးီသာလွ်င္ ငါ႔ ကုိ 

ခြန္အားမေလ်ာေ့အာင္ လုပေ္ပးသူ ျဖစ္၏’ လုိ႔ စပ္ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  

 

* * * * 
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မိမိ အလုပ္ကိ ုေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပတ္ဲ့  အလုပ္သမားဟာ အဲဒီ  အလုပ္ကိ ုလုပခ္်င္ရင္  

လုပ္ႏိုင္တယ္။ မလုပ္ဘဲ  ေနခ်င္ ေနႏိုင္တယ္။ ကုိယ့္အေပၚမွာ ဘယ္သူကမွ  ႀကီးၾကပ္မယ့္သူ 

မရိွတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ စည္းကမ္းရိွေအာင္  လုပ္ရမယ္လုိ႔ အထက္မွာ ေျပာခဲတ့ယ္။ ဒေီတာ ့

ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာ  မလုပတ္ဲ့ သူ၊ ဖန္တးီသူ မဟုတတ္ဲ့  သူ၊ ေခါင္းေဆာင္  မဟုတတ္ဲ့ သူ၊ 

အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ  ကူညီၿပီး သူတို႔  ခိုင္းရာကုိ လုပ္ရသူေတြ  အေၾကာင္းကုိ ေျပာေတာမ့ယ္။ အဲဒီ  

အမ်ဳးိအစားမွာ ကုိယရ္ေံတာေ္တြ၊ စစ္ဥးီစီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ဌာနဆိုငရ္ာ  အႀကီးအကဲေတြ၊ အတြင္းဝန္ေတြ  

ပါတယ္။ သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ သက္ဆုငိရ္ာ  စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကုိ လုိကန္ာၾကရတယ္။ 

အထက္လႀူကီးေတြက ေတာင္းရင္ အခက္အခဲ  မရိွေအာင္ အဲဒ ီစည္းမ်ဥ္း  စည္းကမ္းေတြ အတိုင္း 

လုပ္ၾကရတယ္။ ဒီလုိ လုပ္ငန္းမ်ဳိးမွာ အထူး အရည္အခ်င္း ရိွဖုိ႔လုိတယ္။ 

အျခားသူမ်ားရဲ႕ အမိန္႔ေအာက္မွာ အလုပ္လပ္ုၾကရတဲ ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘဝင္ျမင့္လို႔  

မျဖစ္ဘးူ။ မာနေတြ  ႀကီးေနလုိ႔ မျဖစ္ဘးူ။ ကုိယက္ သိပ္  စိတဓ္ာတ္ျပင္းထန္ၿပီး ဘယ္ကစိၥမွာပဲ  

ျဖစ္ျဖစ္ သိပ္  အေလွ်ာမ့ေပးခ်င္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနရင္ သူ႔ရဲ႕  စိတက္းူနဲ႔ အထက္လႀူကီးရဲ႕  စိတက္းူက 

တစ္မ်ဳးိစီ ျဖစ္ေနရင္ အထက္အမိန္႔ကိ ုလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာရ္ာမွာ ဘာမွ ေသေသခ်ာခ်ာ 

ေရေရရာရာ ရိွေတာ့မွာ မဟုတဘ္းူ။ အထက္က ေပးတဲ့  အမိန္႔မွန္သမွ်ကုိ ကုိယ့္  စိတက္းူနဲ႔ ကုိယ္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မွာကုိး။ ဒီေတာ့ အဲဒလီိ ုလူတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္  အႀကီးအကဲကုိ 

ကုိယ္ ယုံၾကည္ရမယ္။ ဒီလုိ ယုံၾကည္မွသာလွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ၿပိဳကြဲျခင္း  မရိွ အရွည္  

တည္တ့ံႏိုင္မယ္။ 

႐ိုေသ ကိုငး္ၫြတ္ျခင္းနဲ႔ ေအာက္က်ဳိ ႕ ဝပ္တြားျခင္းဟာ တျခားစီ  ျဖစ္တယ္။ ႐ုိေသ  

ကုိင္းၫြတ္မႈကုိ ေအာက္က်ဳိ ႕ ဝပ္တြားမႈအျဖစ္ မေရာက္ သင့္ဘးူ။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္  တစ္ေယာက္၊ 

ဒါမွမဟုတ ္ဌာနဆိုငရ္ာ အႀကီးအကဲ  တစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္  အထက္လႀူကီး မွားေနတယ္လို႔ 

ထင္ရင္ မွားေနတဲ့  အေၾကာင္းကုိ သတိၱရိွရိွ  ေျပာရမယ္။ (ကုိယ္အ့ထင္ဟာ မွားခ်င္လည္း မွား မယ္။ 

မွန္ခ်င္လည္း မွနမ္ယ္ေပါ႔။ ဒါကေတာ ့မတတ္ႏိုငဘ္းူေပါ႔ ။) ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳးိ၊ 

ဒီလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျခင္းဟာ တကယ္  ႐ိုးသားစြာ၊ တကယ္  ေစတနာရိွစြာ၊ တကယ္  

တာဝန္သစိြာ ေျပာျခင္း ျဖစ္မွသာလွ်င္ ဒီလုိ ေျပာတဲအ့တြက္ အက်ဳးိ ရိွႏိုင္တယ္။ ထိေရာက္ႏိုင္တယ္။ 

ကုိယ့္ အထက္လႀူကီးဟာ ကုိယ္ထ့က္  တတ္တယ္၊ ကုိယ္ထ့က္  အေတြ႔အႀကံဳ ရိွတယ္၊ ကုိယ္ထ့က္  

လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္တယ္လို႔ ေအာက္လကူ လက္မခံရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ အထက္လႀူကီးက  ေပးတဲ ့

တာဝန္ကိ ုေကာင္းေကာင္း  ထမ္းရြက္ႏိုငမွ္ာ မဟုတဘ္းူ။ ၿပီးေတာ ့ေအာက္လက္ငယ္သားက 

အႀကီးအကဲကုိ ေဝဖန္တာ၊ ေ ထာက္ျပတာမ်ိဳ းဟာ အၿ မဲ မလုပသ္င့္ဘးူ။ တစ္ခါတစ္ရမွံသာ 

လုပ္သင့္တယ္။ 

မာရွယေ္ပတိနး္ဟာ တစ္ခါတုန္းက ေျပာဖူးတယ္။ ၿပီးခဲတ့ဲ ့စစ္ႀကီးတုနး္က သူ႔  

စစ္ဥးီဌာနအတြက္ အရာရိွသစ္  တစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္တဲ။့ ဒေီတာ ့မာရွယႀ္ကီးက 

အရာရိွသစ္ကိ ုၿမိဳ႕ျပင္  ေက်းလက္ကိ ုေခၚသြားၿပီး စစ္ပရိယာယ္  ဆိုငရ္ာ ျပႆနာ  တစ္ရပ္ကို 

တင္ျပၿပီး အဲဒီ  ျပႆနာကုိ သူကုိယ္တိုင္ အေျဖေပးလုိကတ္ယ္။ တကယ္လို႔သာ အဲဒီ  စစ္အရာရိွက 

သူေျပာတာကုိ ဟုတပ္ါတယ္၊ မွန္ပါေပတယ္လို႔  ေျပာၿပီး ‘ကပ္ဖား’ လုပ္ခဲရ့င္ မာရွယႀ္ကီးဟာ အဲဒီ  

အရာရိွကုိ ျငင္းပယ္လိုက္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  စစ္အရာရိွက မာရွယႀ္ကီးရဲ႕  အေျဖကုိ ႐ုိေသစြာ  

သုိ႔ေသာလ္ည္း ျပတ္သားစြာ ေဝဖန္လုကိတ္ဲ့  အခါမွာ မာရွယႀ္ကီးက သူ႔ကို  ခ်းီက်ဴးၿပီး ရာထူးမွာ  

ခန္႔လိုက္တယ္တဲ့။ 
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ခက္တာက အဲဒီ  သတင္းဟာ စစ္တပ္တစ္ခလုံးုကုိ ပ်႕ံသြားၿပီး က်ဳပ္  ေျပာတိုငး္ အဲဒီ  

စစ္ဗုလိက္ေလးက ‘မဟုတ္ဘူး ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္  မွားေနပါတယ္’ လုိ႔ ေျပာရင္ ဘယ့္ႏယွလ္ပ္ုမလဲ။ 

က်ဳပ္ တစ္ခါမဟုတ္  တစ္ခါမွာ စိတ္ တိုေတာ့မွာေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ ဒါမ်ဳိး  ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါဘူးလုိ႔ 

မာရွယေ္ပတိနး္က ေျပာဖူးတယ္။ 

လက္ေအာက္ငယ္သား တစ္ေယာက္ဟာ ကုိယက္ မွန္တယ္လို႔လည္း  ေသခ်ာတယ္၊ 

ဒါေပမယ့္ သူ႔  ေဝဖန္ခ်က္ကိ ုအထက္လႀူကီးကလည္း လက္မခံဘးူ  ဆုိရင္ ဘယ္လိလုပ္ုမလဲ။ ကိုယ္  

တင္ျပစရာ ရိွတာကုိ တင္ျပၿပီး အမိန္႔ကိေုတာ ့နာခံရမွာပဲ။ အမ်ားနဲ႔ စုေပါင္းလုပရ္တဲ ့အလုပတ္စ္ခုမာွ 

စည္းကမ္းကုိ မလိုက္နာရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး အလုပ္  လုပ္လို႔ရေတာမွ့ာလဲ။ တကယ္လို႔ ျပႆနာက 

သိပ္ အေရးႀကီးၿပီး တိုငး္ျပည္ရဲ႕  အနာဂတ္၊ စစ္တပ္ရဲ႕  အနာဂတ္၊ စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းတစ္ခရုဲ႕ 

အနာဂတ္အေပၚမွာ ထာဝရ ထိခိုက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ ့ေဝဖန္ ေထာက္ျပသူဟာ တာဝန္ရိွတဲ့ ေနရာက 

ႏုတ္ထြက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းကုိ ေနာက္ဆုံးမွသာ အသုံးျပဳသင့္တယ္။ ကုိယ္ဟာ 

လက္ရွေိနရာမွာ အသုံးဝင္တယ္လို႔ ယူဆေနေသး  သမွ်ေတာ ့အဲဒီ  ရာထူးမွာ ဆက္လက္  

ရိွေနသင့္တယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာ ႏုတထ္ြက္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ ႐ုံနဲ႔ ကိစၥၿပီးသြားတာေတြလည္း ရိွတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ႏုတ္ထြက္လႊာေတြကုိ ခဏခဏ  တင္ေနလုိ႔လည္း မျဖစ္ေသးဘူး။ တစ္ခါတုနး္က 

တပ္မွဴ းေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ ့လာယြတ္ေတးဟာ ဗိုလမွ္ဴးႀကီး ဂါလီယင္နီဆကီ အမိန္႔ေတြကုိ 

ရတဲအ့ခါမွာ ဗုိလမွ္ဴးႀကီးက ရာထူးက ႏုတထ္ြက္တဲ့  အတတ္ပညာကုိ သင္ေပးလိုကသ္တဲ့ ။ 

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဂါလီယင္နီဟာ တစ္ခ ါမွာေတာ့ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ အင္ဒိုခ်ဳိ င္းနား ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ဆကီ 

အမိန္႔ ေတာင္းတယ္။ သူက အမိန္႔ေတာင္းတိုငး္ ဘုရင္ခခံ်ဳပ္ကလည္း ပယ္ခ်ၿပီး ခြင့္မေပးဘူးတဲ။့ ဒါနဲ႔ 

ေနာက္ေတာ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီးက ႏုတ္ထြက္လႊာ  တင္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူ႔ကုိ  လုိေနေတာ ့

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က သူ႔  ႏုတထ္ြက္လႊာကုိ လက္မခံဘဲ သူေတာင္းတဲ့  အမိန္႔ကုိ ေပးလုိကတ္ယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ဗုိလ္မွဴး  ဂါလီယင္နဟီာ မဒါဂါစကား  ကၽြန္းဆြယ္မာွ စစ္ဥးီစီးခ်ဳပ္  ျဖစ္သြားတယ္။ 

အဲဒီမွာ ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဂါလီယင္နီနဲ႔ လာယြတ္ေတးတုိ႔ အျငင္းပြားၾ ကတယ္။ 

ဒါနဲ႔ လာယြတ္ေတးက ႏုတထ္ြက္စာ  တင္လုကိတ္ယ္။ ေနာက္  ရက္အနည္းငယ္ ၾကာေတာ ့

ႏုတထ္ြက္စာရဲ႕ ေဘးအနားသတ္  ကြက္လပ္ေပၚမွာ ‘ကၽြႏု္ပ္ထံ ႏုတ္ထြက္စာ  တင္ရန္ မဟုတပ္ါ၊ 

ဂါလီယင္နီ’ လုိ႔ ေရးထားတဲ ့မွတခ္်က္နဲ႔ အတူ ႏုတထ္ြက္လႊာ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ 

စစ္ဥးီစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္၊ ဌာနဆိုငရ္ာ  အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္၊ အတြင္းဝန္  

တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔  အႀကီးအကဲရဲ႕ ေတြးေခၚနည္း၊ အလုပလ္ပုန္ည္းတုိ႔ကိ ုနားလည္ရတယ္။ အဲဒီ  

လုပ္နည္း၊ ေတြးနည္းနဲ႔ လိုကေ္လ်ာညီေအာင္ က်င့္ႀကံ တတ္ရမယ္။ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ အထက္က 

လာတဲ ့အမိန္႔ေတြဟာ မရွင္းမလင္း  မပီမသ ျဖစ္ေနတဲ့  အခါေတြ ရိွတတ္တယ္။ ဒအီခါမ်ဳးိ မွာ 

ကုိယ္ဘ့ာသာ ကုိယ္ အဓိပၸာ ယ္ ျပန္ယရူမယ္။ မာရွယေ္ဖာခ့်ရ္ဲ႕ အမိန္႔ေတြကုိ ဗုိလခ္်ဳပ္  ေဝဂန္ဟာ 

ဒီလုိပဲ အဓိပၸာ ယ္ ျပန္ယရူတယ္။ အမိန္႔ေတြဟာ မႈန္မိႈင္းတဲ့ အနာဂတ္ကုိ ယာယီ  မီးေမာင္းထိုးျပတဲ့ 

အမိန္႔မ်ဳးိေတြ ျဖစ္ေနရင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အဲဒ ီအမိန္႔ေတြထဲကေနၿပီး အေသးစိ တ္ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြၾကည့္ရမယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ ဗုိလခ္်ဳပ္  ဘာသီယားဟာ စစ္တပ္  

ေျပာင္းေရႊ႕မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့နပုိလယီန္ရဲ႕  အမိန္႔ေတြထဲက ၫႊနၾ္ကားခ်က္ေတြကုိ 

လုိကရ္ာွယူရတယ္။ အႀကီးအကဲဟာ စိတတ္ိေုနရင္၊ ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အဆူပူ  အႀကိမး္ေမာင္းခံရတဲ့ 

သူေတြကုိ ေဖ်ာင္းဖ်  ႏွစ္သမိ္ေ့ပးရမယ္။ ဧည့္သည္ေတြကုိ  ေရွာင္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ 

မသိမသာ သတိေပးရမယ္။ 
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ၿပီးခဲတ့ဲ ့စစ္ပြဲအတြင္းတုနး္က ကၽြန္ေတာဟ္ာ အဂၤလိပ္  စစ္ဗိလုခ္်ဳပ္ တစ္ဥးီရဲ႕ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ 

ဆက္သြယ္ေရး အရာရိွအျဖစ္ သြားၿပီး အလုပ္  လုပ္ရတယ္။ အဂၤလိပ္  စစ္ဗိလုခ္်ဳပ္ဟာ လူေတာ္  

တစ္ေယာက္ပါပဲ။ လူေကာင္းလည္း လူေကာင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ လူက သိပ္  စိတတ္ိၿုပီး ဂ်းီမ်ားတဲလ့ူ  

ဆုိေတာ ့လက္ေအာက္  အရာရိွေတြက သူ႔ကုိ ‘ဗုိလ္စိတ္တုိ’ လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့  

(ၿပီးေတာ ့ကၽြန္ေတာက္လည္း လူမ်ဳးိျ ခား ျပင္သစ္ ျဖစ္ေနေလေတာ့) ကၽြန္ေတာန္ဲ႔ေတာ ့ဘာမွ  

ျပႆနာ မျဖစ္ဘးူ။ ကၽြ န္ေတာ့ေ္ပၚမွာ ျဖဴးေနတာပဲ။ ေလေပးေျဖာင့္လြန္းလုိ႔ သူ႔ဆကီိ ုညေနတိုငး္  

လက္ဖက္ရည္ေသာက္ေတာင္ ဖိတတ္တ္ေသးတယ္။ သူနဲ႔  ကၽြန္ေတာ ္ရင္းရင္းႏီွးႏီွး  ေျပာလုိ႔ရတယ္။ 

ေနာက္က်ေတာ ့ကၽြန္ေတာန္ဲ႔  သိပ္ ရင္းႏီွးသြားၿပီး ရာထူးတက္ခ်င္လို႔  ျဖစ္ေစ၊ နာမည္ေကာင္း  

ရခ်င္လို႔ ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္ အရာရိွေတြ သိပ္  လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္မ်ဳးိေတြကုိေတာင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိပဲ 

တာဝန္ေပးေတာတ့ယ္။ အဂၤလိပအ္ရာရိွေတြ  ေျပာရင္ နားမဝင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာေ္ျပာရင္  

နားဝင္တယ္။ အာဏာရိွတဲ ့ပုဂၢိဳ လ္တစ္ေယာက္က လူတစ္ေယာက္ကိ ုယုံၾကည္  စိတခ္်သြားရင္ 

လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အတြက္ေရာ၊ အစုအဖြဲ႔ေတြ  အတြက္ေရာ အမ်ားႀကီး  အကူအညီ ျဖစ္ေစပါကလား 

ဆုိတာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ 

ႀကီးက်ယ္ထင္ရွားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္  တစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ႐္းူေပါက္မႈေတြကုိ အေလးထားရမယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ အဲဒီ  စိတ္႐ူးေပါက္မႈေတြကုိ တိုက္ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔၊ ေခ်ခၽြတ္ပစ္ဖုိ႔ အခ်ိန္  သိပ္မွ 

မရိွဘဲကုိး။ ဌာနဆိုငရ္ာ အႀကီးအကဲ  တစ္ေယာက္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲ  ႏွစ္ဥးီေပါင္းမွ တစ္ဦး  

ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့ အေျခကုိ ေရာက္လာသင့္တယ္။ ကၽြမ္းက်င္လမိၼာတဲ့  အရာရိွ တစ္ေယာက္ဟာ 

ကုိယ့္ အႀကီးအကဲေရွ႕မွာ ဘယ္စကားကုိ  ေျပာရမယ္၊ ဘယ္စကားကုိ မေျပာရဘူး  ဆုိတာ 

သိထားရမယ္။ မေျပာသင့္တာကုိ သြားေျ ပာမိရင္ နာက်င္တဲ့  အငုံ႔စိတ္ေတြ၊ ေဒါသေတြကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ အရာရိွ  တစ္ေယာက္ဟာ ျပႆနာ  တစ္ခကုိ ုတင္ျပရာမွာ အထက္အရာရိွက 

စိတဝ္င္စားေအာင္၊ လက္ခံႏုငိေ္အာင္ တင္ျပတတ္ရတယ္။ အထက္လႀူကီးရဲ႕  အမွားေတြ၊ 

အားနည္းခ်က္ေတြကုိ သိထားရတယ္။ သိထားသည့္တုငိ ္ေလးစားရတယ္။ ဒီ  ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ 

ေတြကုိ ဖုံးဖိေပးရတယ္။ 

အထက္အရာရိွႀကီးေတြ အတြက္ အလုပ္  လုပ္ေပးရတဲ့ အခါမွာ အရင္တန္ုးက ႀကီးမားတဲ ့

တာဝန္ႀကီးေတြ၊ အာဏာပါဝါေတြ၊ အမိန္႔ေပးရတာေတြနဲ႔ မေတြ႔ခဲဖူ့းတဲ ့လူငယ္ေတြဟာ အလြန္  

အေရးႀကီးတဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ အယူအဆေတြကုိ သိလာရတာေတြ  ရိွတယ္။ ဒီလုိ  

အေျခအေနမ်ဳးိမွာ လွ်ိဳ ႕ဝွကေ္ရးဟာ လုိအပ္တယ္။ ျဖစ္တတ္တာက အဲဒလီိ ုလူႀကီးေတြ  အနားမွာ 

ေနရတဲ့ လူငယ္၊ သုိ႔မဟု တ္ အမ်ဳးိသမီးငယ္ဟာ တယ္ဟတုတ္ဲ့  ငါပါလားလို႔ ဘဝင္ျမင့္သြားတတ္ၿပီး 

သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သူတို႔  လုပ္ရတဲ ့အလုပ္ဟာ ဘယ္ေလာက္  

တာဝန္ႀကီးေၾကာင္းကုိ မိတေ္ဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ အထင္ႀကီးေအာင္ ျပခ်င္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

တကယ္ကေတာ ့သူတို႔မာွ ဒအီေၾကာင္းေတြကုိ ထုတေ္ဖာ္  ေျပာဆုိဖို႔ အခြင့္အေရး  မရိွဘးူ။ 

တာဝန္အရ လွ်ိဳ ႕ဝွက္  ထားရမယ္။ အဲဒီလုိ ယုံၾကည္မႈကုိ ေဖာက္ဖ်က္လိုက္မိတယ္  ဆုိရင္ေတာ့ 

အတိုငး္အဆ မရိွတဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ ေပၚထြက္လာေတာမွ့ာပဲ။ 

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ကုိ  ယုံၾကည္စိတ္ခ်လုိ႔ ဒီလုိ  အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာမ်ဳးိမွာ ထားတယ္  

ဆုိတဲ ့အသိဟာလည္း အင္မတန္  ၾကည္ႏးူစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈကို  ခံရတာေလာက္ 

စိတၾ္ကည္ႏးူစရာ ေကာင္းတာ ဘယ္မွာ  ရိွပါ႔မလဲ။ အမွနက္ိ ုသိရတာေလာက္ ၾကည္ႏူးၿပီး အဲဒီ  

အသိကိ ုဖုံးကြယ္ သုိဝွက္ထားရတာေလာက္ စိတလ္ႈပရွ္ားစရာ ေကာင္းတာ ဘယ္မွာ ရိွပါ႔မလဲ။ မဒမ္ 

ေရကာမီးယားဟာ ဒေီနရာမွာေတာ ့ေတာေ္တာ္  ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ တစ္ခါတုန္းက 

မဒမ္ ေရကာမီးယားဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔  တစ္ေယာက္ ၿပိဳင္ဘက္လည္း  ျဖစ္၊ အတိုကအ္ခံ  အုပစု္ရဲ႕ 
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ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ျဖစ္၊ ရာထူးတစ္ခကုိ ု ၿပိဳင္လေုနသူလည္း ျဖစ္တဲ ့လူႏွစ္ေယာက္ဆကီ သူ႔ကို  

ဖြင့္ဟ တိုငပ္င္ခခံဲရ့ဖူးတယ္။ မဒမ္ ေရကာမီးယားဟာ သူတို႔ ေျပာသမွ်ကုိ နားေထာင္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ 

စာနာေၾကာင္း ျပသတယ္။ ၿ ပံဳးတယ္။ လုိအ ပ္ရင္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ  တစ္ေယာက္က 

သိေအာင္ ေျပာျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူ႔  အေပၚမွာမွေတာ ့သ စၥာမေဖာက္ဘးူ။ သူ႔  အလုပ္က 

သူတုိ႔ ေမးတဲ ့ေမးခြန္း  နည္းနည္းပါးပါးကုိ ေျဖ႐ုံပါ။ ဒါေပမယ့္ သူေပးတဲ ့အေျဖေတြကလည္း 

တစ္ေယာက္အဖို႔ အသုံးက်တာခ်ည္းပဲ။ ဒနီည္းအားျဖင့္ မဒမ္  ေရကာမီးယားဟာ သူတို႔  

ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ၾကားလူအျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္ ပိုငႏ္ုငိစ္ြာ ေနသြားခဲတ့ယ္။ 

လူႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ေထာက္ဟာ ေမးလာတဲ့  အေမးကုိ ေျဖႏိုငဖ္ို႔  အဆင္သင့္ 

ရိွေနရမယ္။ ေနာင္မွာ ေမးလာႏိုငဖ္ြယ္ ရိွတဲ ့ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဖုိ႔လည္း အဆင္သင့္  ရိွရမယ္။ သူဟာ 

လူႀကီးရဲ႕ စိတက္းူစိတသ္န္းကုိ နားလည္ထားရမယ္။ အဲဒီ  စိတက္းူေတြ ေအာင္ျမင္  ၿပီးေျမာက္ေရး 

အတြက္ နည္းလမ္းေတြကုိ လည္း ရွာေဖြ  ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ မလုိအပ္တဲ ့စုိးရိမမ္ႈေတြ 

ကင္းေဝးရမယ္။ ျပႆနာကေလးေတြကုိ ကိုယတ္ုငိ္  ေျဖရွင္းႏိုငရ္မယ္။ အေရးတႀကီး  ပုဂၢိဳလ္တိုင္းရဲ႕ 

ဘဝမွာ လုပရ္႐ုိး ထုံးစံျဖစ္တဲလ့ပ္ုငန္း  ဇယားေတြကုိလည္း လြယ္ကသူက္သာေအာင္ 

လုပ္ေပးတတ္ရမယ္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ ့အမ်ိဳ းသမီး  အတြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္ဟာ 

အေကာင္းဆုံးေသာ လက္ေထာက္ပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕  အလုပ္ဟာ လူႀကီးက  ေျပာတာေတြကုိ လိုက္မွတ္႐ုံ၊ 

စာေတြကုိ ဖြင့္ဖတ္ၿပီး ဆိုင္ရာကုိ တင္ျပ႐ုံတင္  မကဘူး၊ စာေတြကုိ ဖိုငတ္ြဲရမယ္။ ျပန္စာေတြကုိ 

ဖိုင္တြဲရမယ္။ လိပ္စာေတြကုိ မွတ္သားရမယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္  ကိုယ ္လမ္းေလွ်ာက္  အၫႊန္း မွတ္တမ္း 

စာအုပတ္စ္အုပ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ သူဟာ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ  တစ္ေယာက္ရဲ႕ 

အရည္အခ်င္းနဲ႔ မိနး္မတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ ရိွေနရမယ္။ မိနး္မပီပ ီသူ႔မာွ ထိုးထြင္းဉာဏ္  

ရိွတယ္။ သူ႔  အထက္လူႀကီးရဲ႕ သူ႔ကိုယ္သူ အထင္ႀကီးစိတ္ကုိ မထိခိုက္ေအာင္  ေနတတ္ရမယ္။ 

႐ုံးခန္းမွာ ႏွစလ္ို ဖြယ္၊ ၾကည္ႏးူဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တးီတတ္ ရမယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ သူ႔ရဲ႕ 

စ႐ုိကက္ိ ုသိပ္မေပၚေအာင္လည္း ေနတတ္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့ကုိယက္ သိပ္  

မိန္းမပီသေအာင္ ေနလုိကလ္ို႔ အထက္လႀူကီးက သတိထားမိသြားရင္ အလုပ္မွာ ထိခုိက္  

ပ်က္စီးေစႏိုင္တယ္။ ဒီလုိ  ေနႏိုငေ္အာင္ ခ်နိခ္ြင္လွ် ာ  ညႇရိတာဟာ ခက္ခဲေသာလ္ည္း ဒလီို  

ခ်နိခ္ြင္လွ် ာ ကုိကေ္အာင္ ေနတတ္ရမယ္။ 

 

* * * * 

 

အလုပ္ဆုိတာ ဂုဏ္သိကၡာ ကင္းမဲတ့ယ္။ ဘုရားက ေပးတဲ ့အျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္တယ္လို႔ လူေတြ 

ယူဆလာခဲတ့ာ ေတာေ္တာ္ ၾကာၿပီ။ ‘သင္၏ မ်က္ႏွာမွ ေခၽြးယုိစးီလ်က္ သင္၏  အစာကုိ ရွာစားရအ့ံ’ 

လို႔ ဘုရားသခင္က က်န္ိခဲတ့ယ္  မဟုတ္လား။ ကာယအလုပ္နဲ႔ ဦးေႏွာက္အလုပ္ကုိ 

ေက်းကၽြန္ေတြက လုပ္ေပးခဲၾ့ကတယ္။ ေရာမ  အင္ပါယာ ေခတ္တနုး္က သဒၵါဆရာမ်ားနဲ႔ 

သခၤ်ာဆရာမ်ားဟာ ေက်းကၽြန္ေတြ  ျဖစ္ခဲၾ့ကရတယ္။ ေနာက္ေတာ ့ဒႆနဆရာေတြက သူတို႔ကိ ု

ပစၥညး္မဲ့ အလုပ္သမားနဲ႔ ဘူဇြာ  ဆုိၿပီး ခြဲ ခဲၾ့ကတယ္။ ပစၥညး္မဲ့  အလုပ္သမား ဆုိတာ လုပ္ခစား 

အလုပ္သမားေတြ။ ေနာက္လတူန္းစားကေတာ ့အျမတ္အစြန္းနဲ႔ ဝင္ေငြအေပၚမွာ အမီွျပဳေနတဲ ့

လူတန္းစားေတြ၊ အဲဒီ  လူတန္းစားကေတာ ့ပထမ  လူတန္းစားနဲ႔ ေတာေ္တာ္  ကြဲျပား 

ျခားနားသြားတယ္။ အဲဒအီခါမွာ တစ္ႏွစက္ိ ုလစာ  ႏွစ္သိန္းရတဲ့ ဘဏ္ဒါ႐ိုက္ တာ တစ္ေယာက္ဟာ 
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ပစၥညး္မဲ့ အလုပ္သမား ျဖစ္သြားၿပီးေတာ ့တစ္ႏစ္ွကိ ုေငြတစ္သန္ိးေလာက္  ဝင္ေငြရိွတဲ ့

ဆိုင္ပိုင္ရွင္ေလး၊ ဒါမွမဟုတ္ လယ္ပိုင္ရွင္ဟာ ဘူဇြာ ျဖစ္သြားတယ္။ 

အာလိနး္ရဲ႕ သတ္မွတခ္်က္ဟာ လုံးဝ  တိက်မွန္ကန္ျခင္း မရိွသည့္တိုင္ ေတာ္ေတာ္  

ျပည့္စုံတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ထင္တယ္။ သူက လခစား  ဟုတသ္ည္ ျဖစ္ေစ မဟုတသ္ည္  ျဖစ္ေစ 

မိမိရဲ႕ ကာယ၊ ဉာဏ အလုပ္ကုိ မီွခိုေနရသူကုိ ပစၥည္းမဲ့  အလုပ္သမားလုိ႔ ေခၚတယ္။ စကားနဲ႔၊ ႏႈတန္ဲ႔  

အသက္ေမြးသူကုိ ဘူဇြာလုိ႔  ေခၚတယ္။ ေရွ႕ေနေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္  အမတ္ေတြ၊ သူေတာင္းစားေတြဟာ 

ဘူဇြာေတြပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဟာ  သူတို႔ကိ ုအခေၾကးေငြ  ေပးဖုိ႔ အျခားသူမ်ားကုိ 

ျဖားေယာင္း သိမ္းသြင္းၾကရတာကုိး။ ပန္းရံဆရာေတြဟာ ပစၥညး္မဲ့  လူတန္းစားေတြပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ ့သူတုိ႔က တစ္ပါးသူကိ ုျဖားေယာင္း  သိမ္းသြင္းၾကတာ မဟုတ္ပဲကုိး။ သူတုိ႔အဖုိ႔ 

သူတုိ႔လုပ္ရပ္ ေကာင္းရင္ လူႀကိဳက္ရင္ ေရာင္းရတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕  ပိုက္ဆံဟာ သူ႔ရဲ႕  

စက္မႈအတတ္ပညာက တစ္ဆင့္ ရရိွလာတယ္ဆိရုင္ ႀကီးက်ယ္တဲ့  လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး 

တစ္ေယာက္ဟာလည္း ပစၥညး္မဲ့  လူတန္းစားပဲ။ ဒလီို  မဟုတဘ္ဲ သူ႔ရဲ႕  ဝင္ေငြဟာ သူ႔ရဲ႕  သိမ္းသြင္း 

ျဖားေယာင္းမႈ၊ အျခားေသာ အေရးႀကီးတဲ ့လုပင္န္းရွငမ္်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈက ရရိွလာတယ္  ဆုိရင္ 

သူဟာ ဘူဇြာပဲ။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေလာကမွာ မတူ  ျခားနားတဲ ့စိတ္  ႏွစ္မ်ဳးိ ႏွစ္စား ရိွတယ္လုိ႔ အာလိန္းက 

ေျပာခဲတ့ယ္။ သဘာဝကုိ  အမီွျပဳ၊ သဘာဝကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္  လုပ္တဲ့ ပစၥညး္မဲ့ လူတန္းစားဟာ 

အျပဳအမူ ဖြယ္ရာ ယဥ္ေက်းဖုိ႔ မလုိဘူးတဲ့။ သူ႔မွာ အခက္အခဲကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့  တန္ခိုး 

စြမ္းပကားသာ လိုတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူဟာ ၾကမ္းတမ္း  ႐ိုငး္စိုင္းတယ္တဲ။့ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာမႈ ကုိ 

အထင္ေသးတယ္တဲ။့ အဝတ္အစားကုိလည္း အလွအပ  အျဖစ္ မဝတ္ဘဲ သူ႔အလုပ္မွာ လုိအပ္တဲ့ 

အတိုငး္သာ ဝတ္တယ္တဲ။့ အာလိန္းရဲ႕  ဘူဇြာဟာလည္း ခ်စ္စရာ  ေကာင္းတယ္။ သူ႔  အသက္ေမြးမႈ 

အတြက္ ဝင္ေငြေပးတဲ့ သူကိ ုခ်ဳိ သာ ပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံ  ေျပာဆုိတယ္။ သူ႔  မိတေ္ဆြ ျဖစ္ေစ၊ 

မဲဆႏၵရင္ွကို ျဖစ္ေစ၊ သူ႔  ပရိသတ္ကို ျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းစြာ  ေျပာဆုိတယ္။ သူ႔  

အဝတ္အစားမ်ားကလည္း တင့္တယ္  ေျပျပစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕  လွပတဲ ့ကဗ်ာတစ္ပဒုမွ္ာ ကစ္ပလင္းက 

မာသာရဲ႕ သားေတြနဲ႔ ေမရီရဲ႕  သားေတြ ျခား နားပုံကုိ ႏိႈင္းယွဥ္  ေဖာျ္ပထားတယ္။ မာသာရဲ႕  

သားေတြက အလုပ္ေတြ  လုပ္ရတယ္။ တံတားေတြ  ေဆာက္ရတယ္။ လမ္းေတြ  ခင္းရတယ္။ 

ေလယာဥ္ေတြကုိ ေမာင္းရတယ္။ မီးရထားေတြကုိ ေမာင္းရတယ္။ ေမရီရဲ႕  သားေတြကေတာ ့

စည္းစိမ္ရိွတဲ ့ရထားတြဲႀကီးေတြထဲက ထိုငခုံ္ ႀကီးေတြေပၚမွာ ဇိမ္ရွရိွနိဲ႔ အိပၾ္ကရ တယ္။ အျခားသူေတြ 

လုပ္ေပးထားတဲ ့ပစၥညး္ေတြေပၚမွာ ဇိမယ္ၾူကတယ္။ 

လူသားေတြကုိ အစု ႏွစ္စအုျဖစ္ ခြဲျခားပစ္လုကိျ္ခင္း၊ တစ္နည္း ေျပာရရင္ အတန္းအစားေတြ 

အျဖစ္ ခြဲျခားပစ္လိကုျ္ခင္းဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲ  ၾကည့္ၾကည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးၿပီး သဘာဝ  ယုတၱိ 

ကင္းမဲ့လွတယ္။ ဆုိပါစုိ႔။ ဘူဇြာ  အတန္းအစားထဲက လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ အျပဳအမူ၊ 

အေနအထိုင၊္ အႀကိဳက္ ဝါသနာတုိ႔မာွ ပစၥညး္မဲ့ တစ္ေယာက္လု ိျဖစ္ေနၿပီး အလုပန္ဲ႔ ကင္းကြာေနရင္ 

မေပ်ာပ္ုကိႏ္ုငိေ္အာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ စက္မႈ အင္ဂ်င္နယီာ တစ္ေယာက္ဟာ ခရီးသြားတုနး္မွာ ေမရီရဲ႕  

သား ျဖစ္ေနၿပီး အလုပလ္ပုေ္နတုန္းမွာ မာသာရဲ႕  သား ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနမယ္။ မွန္ပါတယ္။ အခ်ဳိ ႕ဟာ 

လုိအပ္ခ်က္အရ ေန႔စဥ္  ပင္ပန္းႀကီးစြာ အလုပ္  လုပ္ရၿပီး အခ်ဳိ ႕ကေတာ ့ဘာမွ်  အလုပ္ မလုပရ္ဘဲ 

ေျခေမြး မီးမေလာင္ လက္ေမြး  မီးမေလာင္ ေန , ေနၾကရတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ သူတုိ႔  ႏွစ္ဥးီၾကားမွာ 

နက္႐ိႈငး္တဲ့ အမုနး္ ေပၚလာတယ္။ လူမ်ဳးိ ႏြယ္ႀကီး တစ္ခုလုံးလုိ အုိမင္းလွၿပီ  ျဖစ္တဲ့ ဒီ  

ဆိုးယုတ္မႈႀကီးကုိ ကုစားလုိ႔  ရႏိုငပ္ါ႔မလား။ ေတာလ္နွေ္ရးေတြဟာ ကုစားဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ 

မေအာင္ျမင္ဘဲ ျဖစ္ခဲၾ့ကတယ္။ ေနာင္မာွလည္း ကုစားလုိ႔  မရဘဲ က်ဆုံးၾကဦးမွာ  ပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  
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ဆုိေတာ ့သူတုိ႔ဟာ ထာဝရ  လူသားကုိေရာ၊ အယူဝါဒ  အားလုံးအနက္ အမွန္ဆုံး ျဖစ္တဲ ့မူလ  

ဒုစ႐ိုက္ကုိေရာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳခဲၾ့ကလုိ႔ ပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုငိး္မွာ စက္ယႏၲရားေ တြဟာ အလုပ္သမားရဲ႕  ဘဝကုိ ပိုၿပီး  

သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္လာေအာင္၊ ပုိၿပီး ၿငီးေငြ႔စရာ ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေပးခဲၿ့ပီး ပစၥညး္မဲက့ိ ု

ဘူဇြာအဆင့္ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျခားနားခ်က္ကိ ုအဆုံးသတ္ေအာင္ လုပႏို္ငစ္ရာ  

ရိွပါတယ္။ ခုေတာင္မပွဲ ႏွစေ္ပါင္း  တစ္ရာေလာက္ အတြင္းမွာ အလုပ္ေတြကုိ  လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ 

အလုပ္ခ်နိ္ နာရီမ်ားဟာ စက္ယႏၲရားေၾကာင့္ သုံးပုံ  တစ္ပံေုလာက္ ေလ်ာသ့ြားခဲၿ့ပီပဲ။ ခြန္အားႀကီးနဲ႔  

လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေ တြကုိ ခုေရာ  ေနာင္မာွပါ စက္ယႏၲရားေတြကုိ ခိုငး္ႏိုငေ္တာမ့ယ္။ ခိုငး္လည္း  

ခိုငး္ႏိုငေ္နၿပီ။ စက္ယႏၲရားဟာ ဉာဏ္ရွၿိပီး ကၽြမ္းက်င္တဲ့  အလုပ္သမားရဲ႕ အလုပ္ကုိ 

ဖ်က္သမ္ိးလိုကၿ္ပီး ၿငီးေငြ႔စရာ  ေကာင္းတဲ ့ကြန္ေဗယာ  ခါးပတ္ႀကီးနဲ႔ အစားထိုးလိုကၿ္ပီ  ဆိုတာ 

မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အကူးအေျပာင္းပဲ  ရိွပါေသးတယ္။ ယာယီပဲ  ရိွပါေသးတယ္။ 

တစ္ေန႔က်ရင္ အဲဒီ  ကြန္ေဗယာ ခါးပတ္ေတြကိုလည္း ႐ုိးေဘာေ့တြက အစားထိုးသြား  ဦးမွာပဲ။ 

အဲဒီအခါက်ရင္ အလုပ္သမားရဲ႕  အခန္းက႑ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သ၊ူ အင္ဂ်င္နယီာ  တစ္ေယာက္ရဲ႕ 

အခန္းက႑ေလာက္ပဲ ျဖစ္လာေတာမ့ာွ ပါပဲ။ 

ကာယအလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေရးအႀကီးဆုံး သတိရစရာ  တစ္ခ်က္ကေတာ ့အလုပ္ဟာ 

႐ိုးစင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈပေ္ထြးသည္  ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေကာင္း  ဒါမွမဟုတ္ ဆိုးဆိုး  ျဖစ္ေစ 

ၿပီးသြားမွာေတာ ့ေသခ်ာပါတယ္။ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခ်က္  တစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ေနရာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ 

ဂ႐ုစိကု္ ျပင္ဆင္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္သလုိ ျပင္ ဆင္တာမ်ဳိး ရိွသလုိ ကတုတက္်င္း  တစ္ခုကုိ 

တူးရာမွာလည္း ေကာင္းေကာင္း  တူးတာနဲ႔ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း တူးတာမ်ဳးိ ကေတာ ့ရိွေနမွာပဲ။ 

လက္ေရးတို လက္ႏိွပစ္က္  စာေရး တစ္ေယာက္ဟာ သာမန္  ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳေိလာက္ ျဖစ္သလုိ 

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္တာေတြလည္း ရိွမာွပဲ။ ဘယ္ေလာက္  ေကာင္းသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္  ည့ံသလဲ 

ဆုိတာကေတာ ့သူ႔  ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သူ႔  လက္ႏိွပစ္က္၊ သုံးတဲ့  စာရြက္၊ လိုငး္  အစိတအ္က်ဲ၊ 

လက္ႏိွပ္စက္ မူကိ ုသူ  ျပန္စစ္ေဆးျခင္း ရိွ  မရိွ ဆုိတဲ ့အခ်က္ေတြေပၚမွာ တည္တယ္။ သူ႔အလုပ္ကိ ု

လုပ္ရာမွာ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိႀကိဳးစားရင္ သူဟာ အႏုပညာရွငတ္စ္ေယာက္  ျဖစ္လာၿပီး ခ်းီမြမ္းျခင္း 

ခံရမယ္။ အထက္လႀူကီးလည္း ေက်နပ္မယ္။ သူ  ဒီလုိလုပ္တာဟာ အလုပ္ရွင္  ေက်နပ္ေအာင္ 

လုပ္တာ မဟုတဘ္းူ။ သူ႔  ဂုဏ္သိကၡာ၊ သူ႔ ေက်နပ္မႈအတြက္ လုပ္တာ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီလုိ  

လုပ္တာဟာ ပေယာဂေၾကာင့္ မဟုတဘ္ဲ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ 

ဒီလုိ အလုပ္  လုပ္ရင္ အလုပ္  လုပ္ရာက ရတဲ့  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈဟာ အလြန္  ႀကီးမားတဲအ့တြက္ 

အျခားေသာ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈမ်ားကုိ အစားထိုးႏိုငတ္ယ္။ ေကာင္းကင္ဘံု  တစ္ခုကိ ုကၽြန္ေတာ္  

စိတက္းူၾကည့္တယ္ ဆုိပါစုိ႔။ ဒီလို  စိတ္ကူးၾကည့္လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ေစ့ထဲမွာ သီခ်င္းဆုိ၊ 

ဗ်တ္ေစာင္းတီးၿပီး ကခုနေ္နတဲ ့တမန္ေတြကုိ ျမင္မလာပါဘူး ။ ရွည္လ်ား  ခမ္းနားတဲ ့ဝတၳဳႀကီး  

တစ္ပုဒ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေရးထုတ္ႏိုင္လိုက္တဲ့ အျဖစ္ကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္  ျမင္မွာပါပဲ။ ဥယ်ာဥ္မွဴ းရဲ႕  

ေကာင္းကင္ဘံဟုာ ဥယ်ာဥ္ ျဖစ္ၿပီး လက္သမားရဲ႕ ေကာင္းကင္ဘုံဟာ ခုံရွည္တစ္လုံး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အိမ္ရင္ွမ တစ္ေယာက္က သူ႔  လုပ္ငန္းကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ ပါ လုပ္ၿပီး  ေအာင္ျမင္သြားပုံဟာ 

ကာယအလုပ္နဲ႔ ဉာဏအလုပတ္ို႔ ပူးေပါင္းသြားပုံကို  ျပတဲ ့ဥဒါဟ႐ုဏတ္စ္ခု  ျဖစ္ပါတယ္။ 

အိမ္တစ္အိမ္ကိ ုေကာင္းစြာ စီမံ  အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ ့အိမ္ရင္ွဟာ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ အိမရ္ဲ႕ ဧကရီလည္း  

ျဖစ္တယ္။ ေက်းကၽြန္လည္း  ျဖစ္တယ္။ သူဟာ လင္ေယာက္်ားနဲ႔ သားသ မီးေတြ အတြက္ အလုပ္  

လုပ္ႏုငိေ္အာင္ ဖန္တးီေပးျခင္း  ျဖစ္တယ္။ သူဟာ လင္ေယာက္်ားနဲ႔ သားသမီးေတြကုိ 
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စိတ္ေသာကေတြ မေရာက္ေအာင္ အကာအကြယ္  ေပးတယ္။ ေကၽြးေမြး  ျပဳစုတယ္။ ဂ႐ုစိုက္တယ္။ 

သူဟာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး  ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေၾကာင့္ အိမေ္ထာင္စု  ဘက္ဂ်တ္ဟာ ဝင္ေငြ  ထြက္ေငြ 

မွ်တရတယ္။ သူဟာ  အႏုပညာ ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္တယ္။ သူ႔  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ အိမ္ဟာ 

သီရိေဂဟာ ျဖစ္ရတယ္။ သူဟာ မိသားစု  ပညာေရးဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္တယ္။ ကေလး  

ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔၊ ေကာလိပ္ကိ ုသြားဖုိ႔၊ သမီး  မိန္းကေလး လိမၼာေရးျခား ရိွဖို႔၊ ဗိုငး္ေကာင္းေက်ာက္ဖိ  

ျဖစ္ဖုိ႔ သူ႔မွာ တာဝန္ရိွတယ္။ 

ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ တစ္ေယာက္ဟာ လူမ်ဳးိ  တစ္မ်ဳးိရဲ႕ ကိစၥေတြကုိ ကိုငတ္ြယ္  

ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူသလုိ  အိမ္ရွင္မမွာလည္း သူ႔အိမ္ကုိ ျပည့္စုံလွပတဲ့ ကမာၻေလး  

ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တးီႏိုငတ္ဲအ့တြက္ ဂုဏယ္သူင့္တယ္။ အဆင့္အတန္း၊ အရြယ္ပမာဏ 

အေရးမႀကီးပါဘူးလုိ႔ မာရွယေ္လာေတး ေျပာတဲ့  စကားဟာ ေတာေ္တာမွ္န္တယ္။ အရာဝတၳဳ  

တစ္ခဟုာ ေသးငယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ ျပည့္စံတုယ္ဆိရုင္ ျပည့္စံတုာပဲ။ ေကာင္းတာပဲ။ 

ပိုကဆ္ေံၾကးေငြ အလြန္ခ်မ္းသာတဲ ့အိမေ္ထာင္မ်ားမွ  အပ မိန္းမမ်ားဟာ ဘယ္ေတာမွ့ 

ေအးေအးၿငိမ္းၿငိမ္း မေနၾကရပါဘူး။ ဆိုငႏ္စွရ္က္ မထြက္ရလုိ႔၊ ႐ုံးႏွစရ္က္  မတက္ရလုိ႔ အဲဒီ မိန္းမဟာ 

အားမယ္လို႔ မထင္ပါနဲ႔။ အဲဒီ  ႏွစ္ရက္မာွ အိမသ္န္႔ရင္ွးရတာ၊ ေလွ်ာရ္  ဖြပ္ရတာ၊ ဖာရေထးရတာ၊ 

ကေလးေတြကုိ ဂ႐ုစုိက္ရတာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္တာပဲ။ ဒီအထဲမွာ သူ႔ကုိယ္သူ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေအာင္၊ 

ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ေအာင္၊ သူ႔စိတ္ကုိ ထိန္းရ  ေက်ာင္းရေအာင္ လုပ္ရ တဲ့ အခ်နိေ္တြကလည္း 

ရိွေသးတယ္။ တကယ္လပ္ုၿပီ  ဆုိရင္ မိနး္မတစ္ေယာက္ရဲ႕  အလုပ္ဟာ အားရတယ္လို႔ေတာင္ 

မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒလီိ ုအအားမေန အလုပလ္ပုတ္ဲ့  အတြက္ ရတဲ့ ရလဒက္ေတာ့ သိသာပါတယ္။ 

ပုိကဆ္နံည္းေသာလ္ည္း သတိၱမ်ားမ်ားနဲ႔  လုပ္ရင္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့  အိမ္ရင္ွမဟာ ရက္အနည္းငယ္  

အတြင္းမွာပဲ တိရစာ ၦန္ကေလးလုိ အိမ္ကုိ  ေနခ်င္စဖြယ္ အိမ္  ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တးီႏိုငပ္ါတယ္။ 

ဒီအခ်က္ဟာ အလုပ္လုပ္ျခင္း အႏုပညာနဲ႔ ခ်စ္ျခင္း အႏုပညာတုိ႔ ေပါင္းဆုံတဲ ့ေနရာကေလးပါပဲ။ 

 

* * * * 

 

သင္ျပမႈ အႏုပညာ ဆုိတာ ရိွတယ္။ ေတာေ္တာခ္က္တဲ ့အႏုပညာ  ျဖစ္ၿပီး ရွညလ္်ားတဲ ့

အေတြ႔အႀကံဳ လုိတယ္။ ကေလးေတြကုိ အုပ္ထန္ိးေတာမ့ယ္  ဆုိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္ျပမႈ  

အႏုပညာဟာ ဘယ္ေလာက္  ခက္ခဲသလဲ ဆုိတာ ေတြ႔လာရေတာတ့ာပဲ။ ဖခင္တစ္ေယာက္ဟာ 

ဆရာေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲတယ္။ သူဟာ သူ႔ကိယုသ္ ူသိတယ္၊ တတ္တယ္လို႔ 

ထင္ေနေပမယ့္ တကယ္က်ေတာ ့ကေလးေတြ  အေၾကာင္းကုိ ဘာမွ  မသိဘဲ ျဖစ္ေနတယ္  ဆိုတာ 

ေတြ႔လာရတယ္။ ဒါမွ  မဟုတရ္င္လည္း သိေတာ့  သိပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ သိတာကုိ  ကေလးေတြ 

လက္ခေံအာင္၊ နားလည္ေအာင္၊ မလုပတ္တ္ဘဲ  ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒါမွ  မဟုတေ္သးရင္လည္း 

ကေလးေတြကုိ သင္ျပရတာဟာ ၿငီးေငြ႔စရာ  ေကာင္းတဲအ့တြက္ ခက္ထန္  ေမာက္မာၿပီး 

စိတမ္ရွညႏ္ုငိ္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒါမွ  မဟုတ္ရင္လည္း ကေလးေတြကုိ သိပခ္်စ္ေလေတာ ့

အလြန္အမင္း အလုိလုိက္ၿပီး ဖ်က္ဆီးသလုိ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သင္ျပမႈ  အႏုပညာကုိ 

ေက်ာင္းဆရာမ်ားသာလွ်င္ ကၽြမ္းက်င္  ႏိုင္နင္းၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သင္ျပမႈ  အႏုပညာရဲ႕ 

စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒေတြကုိ ေက်ာင္းဆရာေတြဆီက တစ္ဆင့္ ျပန္ၿပီး သင္ၾကားၾကရလိမ္မ့ယ္။ 
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စည္းကမ္းရယ္လို႔ မရိွရင္ သင္ျပမႈ  ဆုိတာလည္း မရိွႏိုင္ဘူး။ တပည့္တစ္ေယာက္ဟာ 

ပထမအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သင္ယူရမယ္။ စိတ္ကုိ ေလ့က်င့္  သင္ၾကားျခင္း မျပဳမီမွာ အလုိဆႏၵကုိ 

ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္း ျပဳရလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ  မသင္ၾကားႏိုငခ္ဲတ့ဲ့ အတြက္ ကေလးကုိ အိ မ္မွာ 

သင္ၾကား ျပသတာေတြ မေအာင္ျမင္  ျဖစ္တယ္။ အိမမွ္ာဆုိေတာ ့ကေလးက  ေပးတဲ ့ဆင္ေျခ 

ဆင္လက္ေတြကုိ အလြယ္တကူ လက္ခံလုကိၾ္ကတယ္။ ကေလး  ေခါင္းကိုကေ္နလုိ႔၊ မေန႔ညက 

အိပ္ေရးပ်က္ေနလုိ႔၊ ညက ေမြးေန႔ပါတီကိ ုသြားေနလုိ႔  ဆုိၿပီး အိမ္က  သင္ၾကားမႈဟာ စည္းကမ္း  

ေလ်ာရ့ဲသြားေတာတ့ယ္။ ေက်ာ င္းမွာေတာ့ ဒီလုိ  ဆင္ေျခ ဆင္လက္ေတြ ေပးလုိ႔  မရဘူး။ ဒါဟာ 

ေက်ာင္းမွာအပ္ထားလုိ႔ ရတဲ ့အက်ဳးိေက်းဇူးပဲ။ ဒေီနရာမွာ ေဘာဒ္ါေဆာင္မာွ  ထားတဲ့ ကိစၥကုိ အထူး 

ေျပာလုိတာ ျဖစ္တယ္။ ေဘာဒ္ါေဆာင္မာွ  ထားတဲအ့တြက္ မေ ကာင္းတာေတြလည္း ရိွေတာ ့

ရိွသေပါ႔။ ေဘာ္ဒါမွာ  ထားတဲအ့တြက္ အက်င့္  စာရိတၱကိ ုထိခိုကတ္ာကေလးေတြ ရိွလာႏိုငတ္ယ္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ထိခိုကတ္ာေတြ  မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတာ ့

ျဖစ္သြားတာေပါ႔ေလ။ ေဘာဒ္ါစနစ္ဟာ ေယာက္်ားကေလးေတြကုိ အသိုကအ္ဝန္းထဲမွာ ကုိယေ္နရာ  

ကုိယ္ ေနတတ္သြားေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္တယ္။ အိမ္မွာေတာ့ သူတုိ႔ေနရာကုိ သူတုိ ႔ 

ႀကိဳးစားအားထုတၿ္ပီး ရွာမေနရဘူးေလ။ လူႀကီး  မိဘက အဆင္သင့္  လုပ္ေပးထားတာကုိး။ ဒီေတာ့ 

သူတုိ႔အဖုိ႔ လြယ္ေနတာေပါ႔ ။ လုိလည္း လုိအပ္တယ္။ လူႀကီးကလည္း မွ်မွ်တတ စဥ္းစားတတ္တယ္  

ဆုိရင္ အသက္  ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏစွ္  အထိ ေန႔ေက်ာင္းကုိ ထားဖုိ႔  လုိတယ္။ (အိမ္ကေန 

ေက်ာင္းတက္သင့္တယ္) ေယာက္်ားကေလးေတြ အဖုိ႔ အသက္ ၁၇ ႏွစ္နဲ႔ ၂၀ ၾကားမွာ 

ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ေနခြင့္ ေပးတာဟာ ေတာေ္တာ္ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ 

ကေလးကုိ ေပ်ာရ္ႊငေ္အာင္ လုပ္ေပးတာဟာ ပညာ  သင္ၾကားေပးတာ မဟုတဘ္းူ။ ပညာ  

သင္ၾကားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ကေလးရဲ႕  စိတဓ္ာတ္မွာ ပညာ  ဗဟုသတု အေျခခံ တစ္ခုကုိ 

တည္ေဆာက္ေပးဖုိ႔၊ ကေလးကုိ ပွ်မ္းမွ်  အသိဉာဏ္ အဆင့္ကိ ုေရာက္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္း  

ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေနာင္  ႀကီးျပင္းလာတဲ့ အခါမွာ အေတြ႔ အႀကံဳက သင္ေပးလုိကတ္ဲ ့

သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ အသစ္  ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြဟာ အဲဒ ီအေျခခံကိ ုထပ္ေလာင္း  ျဖည့္စြက္ေပး 

သြားလိမ့္မယ္။ ကေလးရဲ႕ တိုးတက္  ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစဥ္ကိ ုဖ႐ုိဖရဲ  ျဖစ္ေအာင္ လုပဖုိ္႔  ႀကိဳးစားတာ၊ 

ေခတ္သစ္ လူေနမႈဘဝရဲ႕ ႀကီးက်ယ္  ခမ္းနားမႈေတြနဲ႔ ကေလးရဲ႕ စိတက္ိ ုလမ္းလြဲေရာက္ေအာင္  

လုပ္ၿပီး ကေလးကုိ အလုိလိကုတ္ာဟာ အလြန္  မွားတယ္။ ကေလးကုိ အ႐ုပ္ကားေတြ၊ ေရဒယီိေုတြ၊ 

႐ုပ္ရင္ွေတြနဲ႔ သင္ၾကားေ ပးတာဟာ ထိေရာက္ျခင္း  မရိွဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ထင္တယ္။ တကယ္လို႔ 

အဲဒီ နည္းေတြနဲ႔ သင္ၾကားတာဟာ အထူး  စိတ္အားထက္သန္မႈတုိ႔၊ အားထုတ္မႈတုိ႔ကုိ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း  

မျပဳႏိုငဘ္းူ ဆုိရင္ အဲဒီ  နည္းေတြကုိ မသုံးသင့္ဘးူ။ အခက္အခဲ  မရိွဘဲ ဒီလုိ  လြယ္လြယ္နဲ႔ 

တတ္ေအာင္ သင္ေပးတာမ်ဳိးဟာ မၾကာခင္မွာ အလြယ္တကူနဲ႔ ေမ့ေပ်ာက္သြားတတ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တပည့္ရဲ႕  ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ  မရိွတဲ့ ႏႈတ္နဲ႔  ပုိ႔ခ် 

သင္ၾကားေပးျခင္းဟာလည္း အက်ဳးိ  မမ်ားဘူး။ (တပည့္ရဲ႕ ပါဝင္မႈ မရိွဘဲ ေရဒီယုိမွာ သုိ႔မဟုတ္ 

႐ုပ္ျမင္သၾံကားမွာ ဆရာနဲ႔  တပည့္ဟန္ အေမး အေျဖ လုပ္ၿပီး သင္ၾကားေပးတာမ်ဳးိ ) ခ်က္ခ်င္း 

ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားမွာပဲ။ စကားေျပာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲသ့ကူ ပုိ႔ခ်ေနေပ့ေစ 

ခဏသာ မွတမ္လိုကိၿ္ပီး ေနာက္က်ေတာ ့ေမ့ေပ်ာက္သြားမွာပဲ။ သင္ၾကား  ပုိ႔ခ်မႈကုိ 

နားေထာင္ရတယ္ ဆုိတာ လက္ေတြ႔အလုပ္  မပါဘဲ ေဘးက သက္သက္ထုငိၿ္ပီး နားေ ထာင္ေနရ 

တာမ်ဳိး မဟုတလ္ား။ (ဒါေပမယ့္ ဒေီနရာမွာ ေခတ္သစ္  ဘာသာစကားေတြ သင္ၾကားတဲ့  

ကိစၥမ်ဳးိေတာ ့မပါဘူး။ ခုေခတ္  ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈမွာေတာ ့ေလယူေလသိမ္း အသံထြက္  

စသည္ကိ ုမွန္ကန္ေအာင္ နားေထာင္ယရူတယ္။) 
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အေျခခံ သင္ျပမႈဟာ အေရးအႀကီးဆုံး  ျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိဘေတြဟာ အဲဒီ 

အေျခခံ သင္ျပမႈကိ ုအေရးႀကီး  ထားေလ့ မရိွၾကဘူး။ ‘အိမ္က သားေလးက ဘယ္လိအုလုပ္  

လုပ္မယ္ ဆုိတာ မသိဘးူ။ ငယ္လည္း  ငယ္ေသးတာကုိး’ လုိ႔ ေျပာေလ့  ရိွၾကတယ္။ 

အေရးႀကီးတာက အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ  ဆုိသလုိ ပထမဆုံး  သင္ေပးတဲ ့ဘာသာရပ္ကိ ု

ေကာင္းေကာင္း သင္ေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ အ ဖတ္ရယ္၊ အေရးရယ္၊ ဂဏန္းသခၤ်ာရယ္  တုိ႔ကုိ 

ေကာင္းေကာင္း တတ္တာဟာ အမ်ားႀကီး  အခြင့္သာေစတယ္။ လူ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ အေျခခံ  

ဗဟုသုတ မရိွၾကဘူး။ လူ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ စာဖတ္ပုံ  ည့ံဖ်င္းၾကတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ 

ဖတ္ၾကရတယ္။ ကုိယေ္ျပာမယ့္  အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအတြက္ စကားလုံးကုိ ခ်က္ခ်င္း  

ရွာမေတြ႔တတ္ၾကဘူး။ ငယ္ငယ္က ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ၾကားခဲသ့လား၊ မသင္ၾကားခဲဘ့းူလား  

ဆုိတာကုိ သိခ်င္ရင္ သခၤ်ာမွာ ေတာသ္လား၊ မေတာဘ္းူလား ဆုိတာကုိ ၾကည့္႐ုံနဲ႔ သိႏိုင္တယ္။ 

ဂဲဩမက္ထရီ ပထမ စိႏၲက ကထာနဲ႔ အကၡရာ  သခၤ်ာ အေျခခံတို႔ေလာက္ကိ ုမသိရင္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး 

သင္ခန္းစာေတြကုိ ဆက္လုိက္ဖုိ႔ မလြယ္ေတာဘ့းူ။ 

အရာဝတၳဳ မ်ားစြာကုိ ေရာေထြး  သင္ၾကားျခင္းထက္ နည္းနည္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ  

သင္တာက ပုိေကာင္းတယ္။ သင္႐ိးုၫႊနး္တမ္းက ေခါင္းႀကီး  ကုိယေ္သး ျဖစ္ေနရင္ သင္စရာေတြ  

မ်ားေနရင္ အခ်ည္းႏီွးပဲ။ ပညာ  သင္ၾကားေရးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အတတ္ပညာရပ္ေတြကုိ 

ထုတ္လုပ္ေပးဖုိ႔ မဟုတဘ္းူ။ ေကာင္းမြန္  တက္ႂကြတဲ့ စိတ္ထားေတြကုိ ထုတ္လုပ္ေပးဖုိ႔  ျဖစ္တယ္။ 

ဒီလုိ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ တစ္စံတုစ္ခုေသာ စည္းကမ္း  လုိတယ္။ လက္တင္ဘာသာနဲ႔ ဂဲဩမက္ထရီကိ ု

အဓိကထားၿပီး သင္ရမယ္လို႔ နပုိလယီန္က ေျပာခဲဖ့းူတယ္။ ကၽြန္ေတာက္ေတာ ့အဲဒအီထဲမွာ သမိုငး္  

နည္းနည္း၊ ႐ူပေဗဒ  နည္းနည္း၊ ၿပီးေတာ ့အဲဒီ  တိုငး္ျပည္ရဲ႕ ဘာသာစကား မ်ားမ်ား ထပ္ 

ထည့္ခ်င္တယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ လုံေလာက္ပါၿပီ။ သမိုင္းနဲ႔ သိပၸံပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားရာမွာ 

စာသင္သား တပည့္ဟာ ေနာက္ဆံးုေပၚ ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ဆံးုေပၚ သေဘာတရားေတြကုိ သိဖုိ႔ 

မလုိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သမိုငး္ရဲ႕ နည္းနာ ဟာ ဘာလဲ၊ သိပၸပံညာရဲ႕ နည္းနာဟာ ဘာလဲ  

ဆုိတာကုိေတာ့ သိဖုိ႔ လုိေပလိမ္မ့ယ္။ ကေလးအဖုိ႔ ေခတ္သစ္  ႐ူပေဗဒ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အေသးစိတ ္

ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိခု်က္ေတြထက္ အေတာအ္တန္ ရွင္းလင္း  လြယ္ကတူဲ ့ေစာေစာပိုငး္  ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ 

က်မ္းေတြက ပုိၿပီး ရွင္းလင္းတယ္။ အသုံးက်တယ္။ ကဗ်ာဆရာ- ဒႆနဆရာ အာလိနး္က ‘သင္ျပမႈ 

ဟူသည္ လုံးဝ  ေႏွးေကြးရမည္ ျဖစ္ေပ၏’ လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီ  စာေၾကာင္းကေလးဟာ 

ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈကုိ ပစ္ပယ္ခ်င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေခတ္သစ္ ပညာေရးသမားေတြ အတြက္ 

ေတာေ္တာ္ မွတ္သားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ ့စကားကေလး  တစ္ခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီေအာင္၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္ သိေအာင္ လုပ္တာဟာ ယဥ္ေက်းမႈ  မဟုတပ္ါဘူး။ လူငယ္ေတြဟာ ေခတ္မီ  

အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သိေနဖုိ႔ထက္ ယဥ္ေက်းမႈ ရိွဖုိ႔က ပုိ လုိအပ္ေနပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

စာဖတ္တာကုိ အလုပ္  လုပ္တာလုိ႔ ေခၚႏိုင္ပါ႔ မလား။ ကဗ်ာဆရာ ဗာေလရီကေတာ ့

‘စာဖတ္ျခင္းဟာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း  မခံရတဲ ့မေကာင္းမႈ တစ္ခု’ လုိ႔ ဆုိတယ္။ ဒႆနဆရာ ေဒးကား  

ကေတာ ့ ‘စာဖတ္ျခင္းဟာ အတိတ္  ရာစုႏွစမ္်ားက ဂုဏသ္တင္း  အေက်ာၾ္ကားဆုံး ပုဂၢိဳ လ္မ်ားနဲ႔  

ေတြ႔ဆံ ုစကားေျပာျခင္း’ လုိ႔ သူနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ေျပာခဲတ့ယ္။ 

သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံး မွန္ၾကပါတယ္။ 
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စာဖတ္ျခင္းကုိ ဘိနး္လုိ  သေဘာထား မီွဝဲရင္၊ လ က္ရိွ အစစ္အမွန္ ကမာၻႀကီးက 

ထြက္ေျပးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု အေနနဲ႔ အသုံးျပဳရင္၊ စိတက္းူယဥ္မႈထဲကုိ ထြက္ေျပးတဲ့  နည္းလမ္း 

တစ္ခအုျဖစ္ အသုံးျပဳရင္ စာဖတ္တာဟာ မေကာင္းဘူးေပါ႔ ။ ဒလီိ ုမေကာင္းမႈ  စြဲေနတဲ ့လူေတြဟာ 

စာကုိ အၿ မဲ ဖတ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔အဖုိ႔  စာထဲမွာ ပါသမွ်  အရာတိုငး္ဟာ ေကာ င္းတယ္။ 

စြယ္စုံက်မ္းႀကီးကုိ လွန္ၿပီး ေရေဆး  ေရးနည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ေဆာင္းပါး  တစ္ပုဒ္ကုိ သဲႀကီးမဲႀကီး  

ဖတ္တယ္။ လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ အေၾကာင္းကုိ ေရးထားတဲ ့ေဆာင္းပါးကုိလည္း အလားတူ 

သဲႀကီးမဲႀကီး ဖတ္တာပဲ။ အခန္းထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း ရိွေနတာနဲ႔ တစ္ေနရာမွာ ပုံထားတဲ ့

စာနယ္ဇင္း ပုံႀကီးကုိ လွန္ေလွာၿပီး ေတြ႔ရာကုိ ေကာက္ဖတ္လုိက္ေတာ့တာပဲ။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ 

စဥ္းစား ေတြးေတာဖုိ႔ အခ်န္ိ  မေပးေတာဘ့းူ။ သူတို႔ဟာ အေတြးအေခၚကုိလည္း မရိွေတာဘ့းူ။ 

အခ်က္အလက္ကုိလည္း မရွာေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ကိုယ္  သူတို႔ ကမာၻႀကီးကုိေရာ မျမင္ေအာင္ တားဆီး  

ဟန္႔တားထားတဲ ့ စကားလုံး အဆင့္အတန္းေတြထဲမွာ ကုိပဲ လိုက္လံရွာေဖြ  ေနေတာတ့ာပဲ။ ဒလီို  

စာဖတ္တဲ့ အခါက်ေတာ ့အဲဒီ  ဖတ္တဲ ့စာေတြထဲက ဘာမွလည္း မရလုိကၾ္ကေတာဘ့းူ။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္ အမ်ဳးိမ်ဳိးကုိ အေျခခံတဲ့ တန္ဖုိး  ညႇႏိိႈငး္မႈေတြကုိလည္း 

မလုပႏို္ငၾ္ကေတာဘ့းူေပါ႔။ ဒလီိ ုအက်င့္ပါလာတဲ့  အခါက်ေတာ ့စာဖတ္ျခင္းဟာ ေပ်ာည့ံၿ့ပီး ဘာမွ  

အက်ဳိးမရိွတဲ့ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ တစ္ရြက္ၿပီး  တစ္ရြက္ 

လွန္ဖတ္သြားေပမယ့္ စိတဝ္င္စားမႈလည္း မရိွေတာဘ့းူ။ အနက္  အဓိပၸာယ္ကိ ုနားလည္  

သေဘာေပါက္ျခင္းလည္း မရိွေတာဘ့းူ။ ဖတ္တဲ့  စာေတြကုိ စိတထ္ဲမွာလည္း စြဲမွ တ္ 

မထားႏိုငေ္တာဘ့းူ။ ေၾကညက္ေအာင္လည္း မလုပႏို္ငေ္တာဘ့းူ။ 

အပ်င္းေျပ ဖတ္ျခင္းကေတာ ့တက္ႂကြတဲ၊့ အက်ဳးိ ရိွတဲ ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခု  ျဖစ္တယ္။ ဝတၳဳ  

ႀကိဳက္သဟူာ အပ်င္းေျပ  သေဘာနဲ႔ ဖတ္ျခင္း  ျဖစ္တယ္။ အလွအပကုိ ေတြ႔ရမလား၊ ကုိယ့္  

ခံစားခ်က္ကိ ုလႈပရွ္ားေစမယ့္ ၊ ျမင့္မားသြားေစမယ့္ အရာ မ်ဳိးကုိ ေတြ႔ရမလား  ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ 

ဖတ္ၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ ္ကုိယ္  မေတြ႔ဖးူတဲ ့စြန္႔စားခန္းမ်ဳးိ ကုိ ေတြ႔ရမလား  ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔  

ဖတ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာလ့ည္း စာေရးဆရာေတြ၊ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ နီတဆိရာေတြ  ထဲမွာ ကုိယ့္ 

အေတြးမ်ဳးိ၊ ကုိယ့္  ခံစားခ်က္မ်ဳးိေတြကုိ ပုိ ၿပီး ထင္ထင္ရာွးရွား ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေတြ႔ရမလား  

ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔  ဖတ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ ႕က်ေတာလ့ည္း သမိုငး္ေခတ္  တစ္ေခတ္ အေၾကာင္းကုိ 

အာ႐ုံစုိက္ ဖတ္ေနျခင္း မဟုတဘ္ဲ လူေတြရဲ႕  ခံစားခ်က္ဟာ ရာစုႏစ္ွေတြ  တစ္ေလွ်ာက္မွာ 

ဘယ္ေလာက္ ကြဲျပား ျခားနားၾကသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္  တူညီၾကသလဲ ဆုိတာကုိ သိခ်င္စိတ္နဲ႔ 

ဖတ္ၾကတယ္။ ဒလီို အပ်င္းေျပ ဖတ္ျခင္းဟာ သန္႔ရင္ွး အျပစ္ကင္းတယ္။ 

ေနာက္ဆုံး တစ္မ်ဳးိကေတာ ့အလုပ္သေဘာ  စာဖတ္ျခင္းပဲ။ ကုိယ့္  စိတထ္ဲမွာ ေတြးေနတဲ့  

အေတြး၊ ကုိယ့္  စိတထ္ဲမွာ ဖြဲ႔စည္းေနတဲ ့အယူအဆ  အေဆာက္အအုံကိ ုအေထာက္အကူ  ျပဳဖုိ႔၊ 

ေထာက္ခံဖုိ႔ အတြက္ တ စ္စုံတစ္ခုေသာ အသိကုိ  ရမလား ဆုိတဲ ့သေဘာနဲ႔ ဖတ္ၾကတယ္။ 

အလုပ္သေဘာ စာဖတ္ျခင္းကုိ လုပ္မယ္ဆုိရင္ (အလုပ္သေဘာနဲ႔ စာဖတ္မယ္  ဆိုရင္) 

ကုိယ္ကလည္း မွတ္ဉာဏ္တုိ႔ ဘာတုိ႔ သိပ္မေကာင္းဘူး  ဆုိရင္ လက္ထဲမွာ ခဲတံကုိ ကုိင္ၿပီး  

ဖတ္သင့္တယ္။ ကုိယ္  သုံးခ်င္တဲ့ စာပိုဒ္  တစ္ပိုဒ္ကုိ ႏွစ္ခ ါ လုိကရ္ာွရတာဟာ အခ်န္ိကိ ုျဖဳန္းတီးရာ  

ေရာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္  အျဖစ္အပ်က္ကိပုဲ ဥပမာ  ျပခ်င္တယ္။ သမိုငး္က်မ္းတုိ႔၊ ေလးနက္တဲ ့

က်မ္းတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္  ဖတ္ရင္ အေရးႀကီးတဲ့  စာပိုဒ္ ပါတဲ ့စာမ်က္ႏွာကုိ စာအုပ္  

အဖုံးအတြင္းဘက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ထားလိုက္တယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ကုိ ယ္ လုိတဲ့အခါမွာ 

ဒီစာပိုဒ္ကုိ ရွာခ်င္ရင္ စာအုပ္  တစ္အုပ္လုံးကုိ ေလွ်ာက္လွန္ေနဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘဲ အလြယ္တကူ ရွာလုိ႔  

ရသြားတယ္။ 
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* * * * 

 

အျခားေသာ အလုပ္မ်ားမွာလုိပဲ စာဖတ္တဲ ့အလုပမွ္ာလည္း စည္းမ်ဥ္း  စည္းကမ္းေတြ 

ရိွတာပဲ။ မ်ားမ်ားႀကီးကုိ အေပၚယံ  သိတာထက္ စာေရးဆရာ  နည္းနည္းနဲ႔ အေၾကာင္းအရာ  

နည္းနည္းကုိ ျပည့္ျပည့္စံစုံ ုထဲထဲဝင္ဝင္ သိတာက ပုိၿပီး  အဖုိးတန္တယ္။ စာအုပ္  တစ္အုပ္ကုိ 

ဖတ္လုိကတ္ဲ့ အခါမွာ အဲဒီ စာအုပထ္ဲက ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပထမတစ္ႀကိမ္ ဖတ္႐ုံနဲ႔ 

ေကာင္းေကာင္းသိတာ မဟုတဘ္းူ။ ငယ္ရြယ္စဥ္ စာအုပ္  ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အေကာင္းဆုံး  

နည္းကေတာ ့ေလာကႀကီးမွာ မိတေ္ဆြ  သူငယ္ခ်င္း ေရြးသလုိ ေရြးသင့္တယ္။ အဲဒီ  မိတေ္ဆြ 

သူငယ္ခ်င္းကုိ ေတြ႔ၿပီ၊ ေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီ၊ ဆက္ဆၿံပီ  ဆုိတာနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔  အတူ ႀကီးသည္အထိ ေပါင္းဖုိ႔  

မလုိပါဘူး။ မြန္တိန္းရယ္၊ စိန္႔ဆိုင္ မြန္ရယ္၊ ရက္ဇ္ရယ္၊ ဘားလ္ဇက္ရယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပ႐ုစ္ရယ္။ 

သူတို႔ေလာက္ကိ ုရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေပါင္းသြားရင္ လုံေလာက္ပါတယ္။ 

စာဖတ္တဲ့ အခါမွာ အတိတက္ ႀကီးက်ယ္  ထင္ရာွးခဲတ့ဲ ့စာေရးဆရာႀကီးေတြကုိ အထူး  

အာ႐ုံစိုက္သင့္တယ္။ ပစၥဳပၸန္ စာေရးဆရာေတြနဲ႔ ကၽြမ္းဝင္ ရင္းႏီွးဖုိ႔ ကိစၥဟာ လုိလည္း  လုိအပ္တယ္။ 

သဘာဝလည္း က်ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ဖတ္မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  

ေသာကေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လိုလားခ်က္ရိွတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ဳိးေ တြကုိ ေတြ႔ႏိုင္မွာကုိး။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔ဟာ ဘာမွ  အေရးမႀကီးတဲ ့အေသးအမႊား  စာအုပပ္င္လယ္ႀကီးထဲမွာ နစ္ျမဳပ္  

မသြားသင့္ေပဘူး။ စာေပေလာကမွာ အေကာင္းဆုံး  လက္ရာလုိ႔ ဆုိ တဲ့ စာေပေတြဟာ 

မ်ားျပားလြန္းတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အကုန္အစင္ မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ အတိတ္က 

ေရြးေပးခဲတ့ာကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ယုံၾကည္အားထားဖုိ႔  လုိတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ မွားႏိုငတ္ယ္။ 

မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္ဟာလည္း မွားႏိုင္တယ္။ ဟုိမား၊ တက္ဆးီတပ္စ္၊ ရိွတစ္ပီးယားနဲ႔ ေမာလ်ဲတုိ႔ဟာ  

ဂုဏ္သတင္းနဲ႔ အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္သူမ်ား  ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အခ်ိန္ရဲ႕  

စမ္းသပ္မႈကိ ုမခံရေသးတဲ ့စာေရးဆရာေတြထက္ သူတို႔ကိ ုပုိၿပီး ဦးစားေပးရလိမ္မ့ယ္။  

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  စာေပ အာဟာရကုိ ေကာင္းစြာ  ေရြးခ်ယ္ရလိမ့္မယ္။ 

စိတ္တိုင္းမွာ သူနဲ ႔ သင့္တင့္တဲ ့အစာအာဟာရ  ရိွတယ္။ ဒေီတာ ့ဘယ္စာေရးဆရာဟာ ကုိယ့္  

စာေရးဆရာလဲ ဆုိတာကုိ ေလ့လာဖုိ႔  လုိလိမ့္မယ္။ အဲဒီ  စာေရးဆရာေတြဟာ ကုိယ့္ မိတေ္ဆြေတြ 

ႀကိဳက္တဲ့ စာေရးဆရာေတြနဲ႔ ကြဲျပားေနလိမ္မ့ယ္။ အခ်စ္မွာလုိပဲ စာေပမွာလည္း ကၽြန္ေတာတ္ို႔  

တစ္ေတြဟာ သူမ်ားေတြ ေရြးသြားတာကုိ  ၾကည့္ၿပီး အ့ံအားသင့္ျခင္း ျဖစ္ၾကရတယ္။ ဒေီတာ ့ကုိယန္ဲ႔  

သင့္ေလ်ာတ္ဲ့ အရာကုိ စြဲစြဲၿမဲၿ မ ဲ ရိွဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင့္  မသင့္ကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ 

အေကာင္းဆုံး တရားသူႀကီးဟာ ကုိယ္ ကိုယ္တိုင္ပဲ မဟုတလ္ား။ 

ျဖစ္ႏိုငလ္ို႔ရွရိင္ စာဖတ္တာကုိ တေလးတစား တည္တည္ၿငိမၿ္ငိမ္  ရိွတဲ ့စိတထ္ားမ်ဳးိ နဲ႔ 

ဖတ္သင့္တယ္။ သိပ္ေကာင္းတဲ ့ျပဇာတ္ႀကီး  တစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ ္သိပ္  ေလးနက္ခမ္းနားတဲ ့

အခမ္းအနားႀကီး တစ္ခကုိ ုသြားတဲအ့ခါမွာ ထားတဲ ့စိတထ္ားမ်ဳးိ ဆုိပါေတာ။့ စာရြက္ကိ ုဟုိတစ္ရြက္  

ဒတီစ္ရြက္ ေကာက္ လွန္တုန္း တယ္လီဖုန္း  ေခၚလုိ႔ ထသြား၊ စိတမ္ပါဘဲနဲ႔ စာအုပ္  ေကာက္ကိငု၊္ 

နည္းနည္းဖတ္ၿပီး ပစ္ခ်လုိက္ ၊ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေကာက္လန္ွတာမ်ဳးိ ကေတာ ့စာဖတ္ျခင္း  

မမည္ဘးူ။ တကယ္ အစစ္အမွန ္စာဖတ္သဟူာ ရွည္လ်ားတဲ ့ညေနခင္း မွာ တစ္ေယာက္တည္း 

အခ်နိရ္ေအာင္ ႀ ကံဖန္ လုပ္တယ္။ ကုိယ္  သိပ္သေဘာက်တဲ ့စာေရးဆရာမ်ဳးိ  ဆုိရင္ ေဆာင္းတြင္း 
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တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ညေနေလးကုိ အရံသင့္  ျပင္ထားတယ္။ ဘားလ္ဇက္တုိ႔၊ စတဲင္ဒယ္တုိ႔ ဝတၳဳမ်ိဳးကုိ 

ဖတ္ခ်င္ေနတုန္းမွာ မီးရထား  ခရီးရွည္ သြားရရင္ သူ သိပေ္က်းဇူးတင္တယ္။ ဂီတခ်စ္သူ  

တစ္ေယာက္ဟာ စထရာဗင္းစကီးရဲ႕ ‘ပက္ထ႐ုရကွာ’ ေတးသီခ်င္းႀကီးထဲက ပၪၥလက္ ဆရာရဲ႕ 

အဖြဲ႔ကို ေရာက္ရင္ ဘဝင္ခုကိၿ္ပီး ၾကည္ႏးူ သြားသလုိ စာအုပ္  တစ္အုပ္ထဲက သူ  အလြန္ႀကိဳက္တဲ့ 

စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္၊ ဒါမွမဟုတ္ စာေၾကာင္း  တစ္ေၾကာင္းကုိ ျပန္ဖတ္လိုက္ရရင္ သိပ္ၿပီး  ဘဝင္ခိုက္ 

ၾကည္ႏးူသြားရတယ္။ (ပ႐ုစရ္ဲ႕ ဝတၳဳထဲက ေဟာသ္ြန္  ၿခံစည္း႐ုိးကေလးေတြ ဖြဲ႔ထားတဲ ့အဖြဲ႔မ်ဳးိ ၊ 

ေတာစ္တိြဳင္းရဲ႕ ဝတၳဳထဲက လီဗင္ရဲ႕ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းပြဲ အေၾကာင္းကုိ ဖြဲ႔ထားတဲ ့အဖြဲ႔မ်ဳးိ။) 

ဒီေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တကယ္အမွန္  ေကာင္းတဲ ့စာအုပေ္တြနဲ႔ ထိုကတ္န္ေအာင္  

ႀကိဳးစားပါ။ ဒီ  စာအုပ္ေတြက ဘယ္လို  အရသာမ်ဳးိကုိ ေပးတယ္ မေပးဘူး  ဆုိတာကေတာ ့ကုိယက္ 

ဒီ စာအုပေ္တြအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္  တန္ဖုိးထားသလဲ၊ မထားသလဲ  ဆုိတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာ 

တည္ေနတယ္။ ခံစားမႈ  အတက္အဆင္း အနိမ္အ့ျမင့္ေတြကုိ အဲဒီ  ခံစားမႈ အတက္အဆင္းကုိ 

ႀကံဳေတြ႔ဖူးသူမ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ရဲ႕  ပြင့္လန္းခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ ေသာကတုိ႔နဲ႔ ေစာင့္ေနရတဲ့  

လူငယ္မ်ားသာလွ်င္ စိတဝ္င္စားၾကတယ္။ မႏွစ္တန္ုးက စြန္႔စားခန္း  ဝတၳဳေတြေလာက္သာ 

တ႐ိႈကမ္က္မက္ ဖတ္လာခဲၿ့ပီး ဒႏီစွက္်ေတာ ့အခ်စ္ရဲ႕ ၾကည္ႏူးစရာေတြ၊ ေဝဒနာေတြကုိ ခံစားတတ္  

လာတဲအ့တြက္ ေတာစ္တိြဳင္းရဲ႕ ‘အင္နာကရီးနီးနား’ လုိ ဝတၳဳမ်ဳိးကုိ ႏွစ္သက္ စြဲလမ္းသြားတဲ့ လူငယ္၊ 

လုံမငယ္ တစ္ေယာက္ကိ ုေတြ႔လုကိရ္တာေလာက္ စိတလ္ႈပ္ရွားစရာ  ေကာင္းတဲ ့ျမင္ကြင္း  ဘယ္မွာ 

ရိွႏိုင္ပါ႔မလဲ။ လႈပ္ရွားမႈကိ ုႀကိဳက္သမူ်ားဟာ ကစ္ပလင္းကုိ ဖတ္ၾကတယ္။ ႏိုငငံ္  

ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ ့တက္ဆးီတပ္စ္နဲ႔ ရက္ဇက္ိ ုဖတ္ၾကတယ္။ မတရားတဲ ့အစိုးရ  တစ္ခကု 

သူ႔ဆီက ေမာ္႐ုိကုိ  ႏိုင္ငံကုိ လုယူသြားၿပီးတဲ့  ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေလေယာေ့တးဟာ ရိွတစ္ပီးယားရဲ႕ 

‘ကုိရီယိုလင္းနက္စ္’ ျပဇာတ္ကိ ုဖတ္ေနတာကုိ ျမင္ရတာဟာ ေတာေ္တာ္  က်က္သေရ ရိွတယ္။ 

စာဖတ္ျခင္း အႏုပညာဆုိတာ တျခား  မဟုတဘ္းူ။ စာအုပ္ေတြထဲမွာ လူ႔ဘဝႀကီးကုိ 

ေတြ႔လိကုရ္ာကေနၿပီး လူ႔ဘဝအေၾကာင္းကုိ ပုိမို  သိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ ့အႏုပညာပဲ  

ျဖစ္တယ္။ 

 

* * * * 

 

အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္ဟာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ လက္မႈပညာရွင္  

တစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပန္ဲ႔  တူတာလည္း ရိွတယ္။ မတူတာလည္း  ရိွတယ္။ ႏွစ္ဦးစလုံးဟာ 

အတတ္ပညာဆိုငရ္ာ ကၽြမ္းက်င္မႈ  ရိွရလိမ့္မယ္။ အတတ္ပညာဆိုငရ္ာ ကၽြမ္းက်င္မႈ  ဆုိတာ 

ေရွးဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕လက္ရာမ်ားကုိ ဂ႐ုတစိုက ္ေလ့လာ  ဆည္းပူျခင္း၊ စိတရွ္ညစ္ြာ  ေလ့က်င့္ျခင္း 

ျဖင့္သာ ရႏိုင္တယ္။ ပါရမီအခံ ရိွဖုိ႔ကေတာ့ လုိတာေပါ႔ေ လ။ (ဥပမာ မိုးဇတ္၊ ဘိုငရ္ြန္၊ ဟူးဂုိး၊ 

ရွာတုိဘ႐ုိင္းယန္း တုိ႔လုိေပါ႔။) ဒါေပမယ့္ ေမြးျမဴ  ပ်ဳးိေထာင္ေပးျခင္း မရိွရင္ အဲဒီ  ပါရမီအခံ 

သည္ပင္လွ် င္ ၿမံဳသြားႏိုငတ္ယ္။ ကဗ်ာဆရာ ဗာေလရီ အလုပ္  လုပ္တာကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ခဲဖ့းူတယ္။ 

ပ႐ုစရ္ဲ႕ လက္ေရး ေကာပီ္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္  ဖတ္ခဲဖ့းူတယ္။ စိတရ္ည္ွလက္ရွည ္ရွာေဖြထားတာ၊ 

ထပ္တလဲလဲ ျပင္ဆင္တာ၊ ကုိယေ္ျပာခ်င္တဲ ့အေတြးအေခၚကုိ ရွင္းရွငး္လင္းလင္း ေဖာျ္ပႏိုငေ္အာင္ 

စကားလုံး ရွာတာ၊ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္ေအာင္ စီစဥ္တက်  ျဖစ္ေအာင္ အားထု တ္ရတာေတြကုိ 

ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီ  အခ်က္ေတြဟာ စာေကာင္းကုိ  ေရးႏိုင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့  တစ္ခတုည္းေသာ 

နည္းလမ္းပဲ။ သံစုံတးီဝိုငး္ႀကီး  တစ္ဝုငိး္အတြက္ ေတးသြားႀကီး  တစ္ပုဒ္ကုိ စပ္ဖို႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ ့ဂီတ  
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ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ လုိတယ္။ ပါရမီရွင္ မဟုတ္ခဲ့ရင္ ဒီလုိ  လက္ရာမ်ားဟာ ရွညၾ္ကာ  ပင္ပန္းတဲ ့

ေလ့လာသင္ၾကားမႈကသာ ေပၚထြက္လာႏိုင္တယ္။ အျမင့္ဆံးု၊ သဘာဝ ခံစားမႈ အျပင္းထန္ဆံးုေသာ 

အႏုပညာရပ္မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ သေဘာနဲ႔ ကာယေလ့က်င့္ခန္း သေဘာဟာ အၿမဲ ပါေနတယ္။ 

ေနာက္ဆံးုမွာ အႏုပညာရွငဟ္ာ အေတြ႔အႀ ကံဳကုိ ရလာတယ္။ ေရးဟန္နဲ႔  လက္ရာမွာ 

တိက်မႈ ရိွလာတယ္။ အဲဒီလုိ  ျဖစ္လာေတာ ့အႏုပညာရွငဟ္ာ ကုိယ္  ေဖာျ္ပခ်င္တာကုိ 

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ လုပ္တတ္လာခဲတ့ယ္။ အေၾကာင္းမသိသေူတြ  အဖုိ႔ေတာ့ ဒီလ  

လုပ္ႏိုင္တာကုိ ၾကည့္ၿပီး တအံ့တဩ  ျဖစ္ေနၾကတာေပါ႔။ ပန္းခ်ကီား  တစ္ကားကုိ တစ္နာရီေလာက္  

အတြင္းမွာ အၿပီးဆြဲလုိကလ္ို႔ ပန္းခ်ေီက်ာ ္ဝွစ္စလား ကုိ ဝိုင္းဝန္း  အျပစ္ဆိတုဲ့ အခါမွာ သူက 

နည္းနည္းကေလးမွ ဂ႐ုမစုိကခ္ဲဘ့းူ။ သူက ပန္းခ်ကီား  တစ္ကားေလာက္ကိ ုတစ္နာရီေလာက္နဲ႔ 

ဆြဲႏိုငေ္ပတာေပါ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ ့သူ႔ တစ္သက္လံးု ပန္းခ်ကီားေတြကုိခ်ည္း ေရးခဲတ့ာကုိး။ 

ဒါေပမယ့္ လက္မႈပညာရွင္ တစ္ေယာက္အဖုိ႔ အဓိက  လုိအပ္တဲ့ ဒီ အတတ္ပညာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈဟာ အႏုပညာရွင္  တစ္ေယာက္အဖုိ႔ေတာ့ သူ႔အလုပ္ရဲ႕  အစိတအ္ပိုငး္ တစ္ပုငိး္သာ 

ျဖစ္တယ္။ ‘ကဗ်ာတစ္ပုဒက္ိ ုခံစားခ်က္မ်ားနဲ႔ မေရး၊ စာလုံးမ်ားနဲ႔သာ  ေရးတယ္’ လုိ႔ ဗာေလရီက 

ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ အမွန္ကေတာ ့ခံစားခ်က္ေရာ၊ စာလုံးေတြေရာ လုိအပ္တာခ်ည္း  ပါပဲ။ အႏုပ ညာ 

ဒႆန တစ္ရပ္ကိ ုစဥ္းစားလုိကတ္ာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ သဘာဝႀကီးက 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ပုံသဏၭာန္တုိ႔  အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားရလိမ့္မယ္။ 

ပုံသဏၭာန္ဟာ လုိအပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုံသဏၭာ န္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပည့္စံေုနေပ့ေစ ၊ 

အေၾကာင္းအရာရယ္လို႔ မပါရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတဘ္းူ။ 

ဘီယုိဗင္ရဲ႕ ဆင္ဖုိနီေတြဟာ ပုံသဏၭာန္အရ  ၾကည့္ရင္ ဘာမွ  ေျပာစရာ မရိွဘးူ။ ဒါေပမယ့္ 

သူ႔ခ်ည္းပဲ ဆုိရင္ ဒီေလာက္ေကာင္းမွာ  မဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  စိတ္ကုိ လႈပ္ရွားေစ  

ႏိုင္သလဲ ဆုိရင္ အဲဒီ  ပုံသဏၭာန္ (ဆင္ဖိနုီ) ထဲမွာ ဘီသုိဗင္ရဲ႕ ဝိညာဥ္တစ္ခုလုံး  ပူးေနလုိ႔ပဲ။ သူ႔  

အေတြးေတြ၊ သူ႔  ေဝဒနာေတြ၊ သူ႔  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈေတြ အားလုံး  ပါဝင္ေနလုိ႔ပဲ။ ေရစင္းဟာလည္း 

ပုံသဏၭာန္မွာ ဘာမွ  ေျပာစရာ မရိွဘးူ။ ဒါေပမယ့္ ေရစင္းရဲ႕  ခံစားခ်က္ေတြ မပါရင္ သူ႔  

ပန္းခ်ကီားေတြဟာ ဘယ္လို ျဖစ္ေနမယ္ ထင္သလဲ။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အႏုပညာရွင္ဟာ အတတ္ပညာ  ကၽြမ္းက်င္မႈ ရိွ႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ဘူး။ (ဒီမွာ 

သူဟာ လက္မႈပညာရွငန္ဲ႔ ျခားနား သြားၿပီ။) အႏုပညာရွငဟ္ာ အသက္  ရွင္ေနရလိမ္မ့ယ္။ အသက္  

ရွင္ေနခဲရ့လိမ့္မယ္။ (ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းရ  လိမ့္မယ္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ  လိမ့္မယ္) ‘ကဗ်ာဟာ 

ၿငိမး္ေအးမႈထဲမွာ ျပန္လည္  ေပါင္းစည္းသြားတဲ ့စိတခံ္စားခ်က္  ျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ အႏုပညာရွင္  တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝမွာ အနည္းဆုံး အစိတအ္ပိုငး္  သုံးခု ပါဝင္ 

ဖြဲ႔စည္းေနတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ႐ုပ္ခႏၶာဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အစိတအ္ပိုငး္။ အဲဒီ  အစိတအ္ပိုငး္ ရိွမွသာလွ်င္ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လို  သေဘာရိွတယ္ 

ဆုိတာကုိ ကဗ်ာဆရာ  သိႏိုငတ္ယ္။ ေနာက္  အစိတအ္ပိုငး္ တစ္ခုကေတာ ့ေတြးေတာ ႀ ကံဆမႈနဲ႔ 

စိတက္းူမႈ အစိတအ္ပိုငး္။ (ကဗ်ာဆရာဟာ အႏုပညာဆိုငရ္ာ  ပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔  အတြက္ 

သူ႔ရဲ႕ အတိတဘ္ဝကုိ ျပန္လည္  စားၿမံဳ႕ျပန္ႏိုင္တဲ့ သတၱ ဝါ ျဖစ္တယ္။) ေနာက္ဆံးု အစိတအ္ပုိငး္ 

တစ္ခကုေတာ ့အတတ္ပညာဆိုငရ္ာ အစိတအ္ပိုငး္  ျဖစ္တယ္။ အဲဒ ီအစိတအ္ပိုငး္ဟာ 

နည္းႏိုငတ္ယ္။ တိုႏုငိတ္ယ္။ တစ္ေန႔ကိ ုႏွစ္နာရီေလာက္ပဲ စာေရးတဲ ့စာေရးဆရာႀကီးေတြကုိ 

ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒလီိ ုမေရးခင္မာွ အခ်န္ိ  အေတာၾ္ကာေအာင္ ေ တြးေတာ 
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စဥ္းစားရတာ၊ စာဖတ္ရတာ၊ စကားေျပာရတာေတြ  ရိွတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း အလားတူ  လုိအပ္တဲ့ 

အလုပ္ ပုံသဏၭာန္ တစ္မ်ဳးိ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေကာင္းၿပီ။ ဒါျဖင့္ရင္ အႏုပညာရွငဟ္ာ ေလာကႀကီးထဲမွာ ေနရမလား။ ေလာကႀကီး  

အျပင္မွာ ေနရမလား။ ဒီ  ေမးခြန္းကေတာ ့ေျဖလုိ႔  မရတဲ ့ေမးခြန္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ထင္တယ္။ 

သူေတာစ္င္မ်ားလုိ အထီးက်န္  ေနထိုငျ္ခင္းမ်ဳးိဟာ အႏုပညာရွင ္ေတာေ္တာမ္်ားမ်ား  အဖုိ႔ေတာ့ 

အက်ဳိး မမ်ားလွဘးူလုိ႔ ထင္တယ္။ ကုိယ္လ့က္ထဲမွာ ဖန္တးီစရာ အေၾကာင္းအရာေတြ  

ရိွေနတုနး္မွာေတာ ့လူ႔ေလာကနဲ႔  ကင္းကြာၿပီး အၾကာႀကီး  ေနႏိုငတ္ာေပါ႔။ အၾကာႀကီး  အလုပ္ 

လုပ္ႏိုင္တာေပါ႔။ စာေရးဆရာႀကီး ပ႐ုစ္ဟာ ေဖာန့ရံေံတြ  ကာထားတဲ ့သူ႔  အလုံခန္းထဲမွာ 

တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေနၿပီး သူ႔ရဲ႕  အတိတက္ိ ုျပန္ရွာေဖြေလ့  ရိွတယ္။ အကယ္၍ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔ဟာ သူ႔  ေနထိုငန္ည္း နရီကို  ရၿပီး သူ႔လိပုဲ မွတဉ္ာဏ္ေကာင္းတယ္  ဆုိရင္ေတာ့ 

အေၾကာင္း မဟုတဘ္းူေပါ႔။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ အတိ တ္ဘဝေတြကေနၿပီး အေၾကာင္းအရာေတြ 

အမ်ားႀကီး ျပန္စဥ္းစား၊  ျပန္ေဖာ္ထုတ္လုိ႔ ရႏိုင္တာေပါ႔ ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ပ႐ုစ္ လုပ္သလုိ 

မလုပ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  အမ်ားစု အဖုိ႔ေတာ ့အလုပ္  လုပ္ခ်နိန္ဲ႔ အပန္းေျဖခ်န္ိ  ဟာ 

တစ္လွည့္စီ ရိွေနဖုိ႔ လုိတယ္။ ‘လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေက်နပ္  ေရာင့္ရဲေနတုနး္ 

တစ္စံတုစ္ခေုသာ လုပ္ငန္းကုိ စြမ္းေဆာင္  ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတုန္းမွာ တစ္ေယာက္တည္း  

ေနရတာဟာ အလြန္  ေကာင္းတယ္’ လုိ႔ ဂါေထးက ေျပာခဲဖူ့းတ ယ္။ လုပ္ငန္း  ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အတြက္ 

တစ္ေယာက္တည္း အထီးတည္း မေနခင္မွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းဟာ တိက်ေရရာတဲ ့

လုပ္ငန္းတစ္ခေုတာ ့ျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္။  

* * * * 

နားေနျခင္း အႏုပညာဟာ အလုပလ္ပုျ္ခင္း  အႏုပညာရဲ႕ အစိတအ္ပိုငး္ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ 

ေမာပန္းၿပီး အနားယူဖုိ႔  အလြန္ လုိအပ္ေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ေကာင္းတဲ့  အလုပ္တစ္ခုကုိ 

မလုပႏို္ငဘ္းူ။ အိပမ္ေပ်ာတ္ဲ့  ညေတြ လြ န္ေျမာက္ၿပီးတဲေ့နာက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ ့

မနက္ခင္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ မၾကာခဏ ေတြ႔ဖူးခဲၾ့ကတာပဲ။ အဲဒအီခါမွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  

ဦးေႏွာက္ေတြဟာ အလုပလ္ပ္ုဖုိ႔ ျငင္းဆန္ၾကတယ္။ အဲဒီ  အခ်နိမ္်ဳးိမွာ အလုပ္လပ္ုျခင္း အႏုပညာနဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ့ မူေတြကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔  ႀကိဳးစားခဲရ့င္ အခ်ည္းႏီွးပဲ  ျဖစ္မွာပဲ။ အဲဒီ  အေျခခံ မူေတြကုိ 

က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာခ္်င္ရင္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  စိတန္ဲ႔ ကုိယဟ္ာ အေျခအေန  

ေကာင္းမြန္ေနဖုိ႔ လိုတယ္။ လူ႔ရဲ႕  ကုိယ္အဂၤါ စနစ္ဟာ အလုပ္နဲ႔ အနားယူမႈတုိ႔ကုိ တစ္လွည့္စီ 

အလွည့္မေပးဘဲနဲ႔ ေနလုိ႔  မရဘူး။ အဂၤလုိဆက္ဇံု  လူမ်ဳးိေတြရဲ႕ သီတင္းပတ္ကန္ု  အားလပ္ရက္ 

စနစ္ဟာ လူမႈက်န္းမာေရး  အတြက္ ေတာေ္တာ္  အေျမာအ္ျမင္ရွတိဲ့ စနစ္ ျဖစ္တယ္။ 

ဥေရာပတိုကႀ္ကီးရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႔  ပတ္သက္တဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႀကီးေတြကုိ ခ်ေနရေပမယ့္ ေမာပန္း  

ႏြမ္းနယ္လြန္းလုိ႔ မ်က္လံးုကုိေတာင္ ေကာင္းေကာင္း  မဖြင့္ႏိငုေ္တာတ့ဲ ့ျပင္သစ္  ကက္ဘနိက္ 

ဝန္ႀကီးေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္  ျမင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီလုိ ကိစၥမ်ဳိးမွာ ဆုိရင္ အနားယူဖုိ႔ဟာ မလြဲမေသြ  

လုပ္ရမယ့္ တာဝန္ ဝတၱရားႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လာတယ္။ 

ကုိယ္ခႏၶာ အားစိုက္ထုတ္ရလုိ႔ ေမာပန္း  ႏြမ္းနယ္ေနတဲ့ အခါမ်ဳးိမွာ နားေနမႈဟာ ခက္ခဲတဲ ့

အႏုပညာတစ္ရပ္ မဟုတပ္ါဘူး။ ေမာပန္း  ႏြမ္းနယ္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အိပ္ရာေပၚ  

ပစ္လွဲလုိက္တာနဲ႔ သစ္တုံးႀကီးလုိ အိပ္ေပ်ာ္သြားမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ပင္ပန္း  

ႏြမ္းနယ္ရတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အလုိအပ္ဆုံး  အခ်နိမွ္ာေတာင္ ေတာေ္တာန္ဲ႔ အိပေ္ပ်ာျ္ခင္းကုိ 

ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိ  အခါမ်ဳးိမွာေတာ ့အိပ္ျခင္း  အႏုပညာ (အတတ္ပညာ) ကုိ နားလည္ဖုိ႔  

လုိလိမ့္မယ္။ အိပ္ျခင္း အႏုပညာရဲ႕ လွ်ိဳ ႕ဝွကခ္်က္ေတြကေတာ ့သည္လိပုါ။ 
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အိပ္ေပ်ာခ္်င္တယ္ ဆုိရင္ ငါဟာ အိပ္ေပ်ာသ္ြားႏိုငတ္ဲ ့ အစြမ္း ရိွရမယ္လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ 

ယုံၾကည္ရမယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (Auto-suggestion) လုိ႔ ေခၚတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ ္အမိန္႔ေပးမႈ  

လုပ္ရမယ္။ အဲဒီ အမိန္႔ေပးမႈကိ ုလုပ္ရာမွာ အလြန္  ပမာဏနည္းတဲ ့အိပ္ေဆး  နည္းနည္းဟာ အထူး  

အသုံးဝင္တယ္။ အိပ္တဲ့အခါမွာ ကုိယ္ခႏၶာ  ေျပေလ်ာမ့ႈကိ ုအမ်ားဆုံး  ရေစႏိုငတ္ဲ့ ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးနဲ႔ 

လဲေလ်ာင္းရမယ္။ အခန္းဟာ လုံးဝ  ေမွာင္ေနရမယ္။ အပူရိွနဟ္ာလည္း မွ်တၿပီး  တသမတ္တည္း 

ျဖစ္ေနရမယ္။ ပစၥဳ ပၸနန္ဲ႔ ဆိုငတ္ဲ့  အေတြးေတြဟာ အိပမ္ေပ်ာေ္အာင္  လုပ္တဲအ့တြက္ ပစၥဳ ပၸန္  

အေၾကာင္းကုိ မေတြးမိေအာင္  လုပ္ရမယ္။ ျဖစ္ႏိုငရ္င္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔မာွ ပူပင္ေသာကေတြ 

မရိွေသးတဲ ့ရွည္ေဝးတဲ့  အတိတအ္ေၾကာင္းေတြကုိ ေတြးမိေအာင္  စိတက္ိ ုေစခိုငး္ရမယ္။ 

ကေလးဘဝတုိ႔၊ လူမမယ္ဘဝတုိ႔ကိ ုျပန္စဥ္းစားရမယ္။ ဟုိတစ္ခါတုနး္က ျဖစ္ခဲတ့ဲ ့အေၾကာင္းေတြကုိ 

ျပန္ေတြးရမယ္။ ပိတထ္ားတဲ ့မ်က္ခြေံအာက္မာွ သူတို႔ကိ ုျမင္ေယာင္လာေအာင္ ပုံေဖာၾ္ကည့္ရမယ္။ 

အဲဒီအခါမွာ အိပ္ေပ်ာေ္အာင္  လုပ္ေပးတဲ ့ၿငိမး္ခ်မ္းတဲ ့ကမာၻထဲကုိ တျဖည္းျဖည္း  

ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ 

ျခားနားေပမယ့္ ထိေရာက္တဲ့  တျခားနည္း တစ္နည္း ရိွေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ ့

အိပ္ေပ်ာတ္ာကုိ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္  လုပ္မေနဘဲ ဘာမွ  အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ သေဘာထားလုိကတ္ာ၊ 

ကံေကာင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုပဲလုိ႔ ေအာက္ေမ့လုိက္တာ၊ စာအုပ္  တစ္အုပ္ကိ ုေကာက္ဖတ္တာ၊ 

ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္တစ္ခုကုိ  ေကာက္လပ္ုတာ၊ ဘယ္အခ်နိအ္တြင္းမွာ အိပေ္ပ်ာရ္မယ္လို႔ ကန္႔သတ္  

မထားဘဲ ခႏၶာကုိယက္ အလုိလို  ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး အလုိလို  အိပ္ေပ်ာသ္ြားေအာင္ တည္ၿငိမ္စြာ  

ေစာင့္ဆုငိး္ထားတာ စတဲ့ နည္းလမ္းေတြပါပဲ။ 

* * * * 

လႈပ္ရာွးတက္ႂကြၿပီး က်န္းမာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အားလပ္ခ်နိက္ိ ုျပည့္သြားေအာင္  

ျဖည့္တဲ့ ကိစၥဟာ မၾကာခဏ  အခက္ႀကံဳရတတ္တယ္။ သူဟာ အလုပ္  လုပ္မေနရရင္ 

ၿငီးေငြ႔ေနတယ္။ သူဟာ ေလွာင္အိမထ္ဲ  ေရာက္ေနတဲ ့တိရစာၦ န္ တစ္ေကာင္လိ ုၾကမ္းျပင္မွာ 

ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ ေလွ်ာက္ၿပီး မေကာင္းမႈ  တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ဖုိ႔ပဲ စိတ္ကူးေနေတာ့တာပဲ။ အဲဒီ 

အလုပ္မရိွ ျဖစ္ေနတဲ့  အခ်နိေ္တြကုိ ကုန္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ မေကာင္းတဲ့  အေတြးေတြဟာ သူ႔ရဲ႕  

ခႏၶာကုိယထ္ဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ ့အာ႐ုံ  ခံစားမႈေတြကုိ ႏိႈးဆြေပးေနၾကတယ္။ ေခတ္သစ္  

ယဥ္ေက်းမႈဟာ တီထြင္မႈေတြ၊ စက္ယႏၲယားေတြ မ်ားျပားလာတဲအ့တြက္ လူရဲ႕  အားလပ္ခ်န္ိ 

ေတြဟာလည္း မ်ားသည္ထက္  မ်ား၊ ပုိသည္ထက္ ပုိလာခဲတ့ယ္။ ဒေီ တာ့ အဲဒီ အားလပ္ခ်ိန္ေတြကုိ 

ဘယ္လို အသုံးခ်မလဲ ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  စဥ္းစားရလိမ့္မယ္။ ေအာက္ပါ  နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ 

ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ အလုပအ္ကုိငမ္်ားဟာ အျခားသူေတြအတြက္ အလုပ္  ျဖစ္ေနေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔အတြက္ အပန္းေျဖနည္းေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ႐ုပရွ္င္  သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

ဥယ်ာဥ္စုကိျ္ခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း၊ အမဲလုိကျ္ခင္း၊ လက္သမားလုပျ္ခင္း စတဲ ့အလုပေ္တြဟာ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသည္ေတြအတြက္ အလုပ္ေတြ  ျဖစ္ေပမယ့္ အေပ်ာတ္မ္းသမားေတြ  

အဖုိ႔ေတာ ့အပန္းေျဖ  လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ အေပ်ာတ္မ္းသမားဟာ အဲဒီ  အလုပ္ေတြကုိ 

ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ေနသည့္တိုင္ သူ႔အဖုိ႔ေတာ့ အပန္းေျဖ  လုပ္ငန္းသာ ျဖစ္ေနတယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ခါတိုင္း  သုံးေနက် ႂကြက္သားေတြနဲ႔ အာ႐ုံေၾကာေတြကုိ မသုံးဘဲ 

အျခားေသာ ႂကြက္သားမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ အာ႐ုံေၾကာမ်ားကုိ သုံးလုိကတ္ာဟာ အနားယူျခင္း  

တစ္မ်ဳးိ ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ ေနာက္  တစ္ေၾကာင္းကေတာ ့အေပ်ာတ္မ္းသမားအဖုိ႔ အဲဒီ  အလုပ္ကုိ 

လုပ္ရတာဟာ ျပင္ပ  ကမာၻႀကီးနဲ႔ သူနဲ႔  ျဖစ္ေနတဲ ့ပဋပိကၡေတြ၊ အဆင္မေျပမႈေတြကေန ခဏျဖစ္ေစ 
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ကင္းကြာသြားတယ္လုိ႔ ခံစားလုိက္ရလုိ႔ပဲ။ အဲဒီ  အလုပ္ကုိ လုပ္ေနတုန္းမွာ သူ  ရပ္ခ်င္တယ္ဆိရုင္ 

ရပ္ပစ္လိုက္ႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္မႈ ရိွေနတယ္။ ေနာက္က တြန္း လုိ႔ အတင္းအဓမၼ  လုပ္ရတာမ်ဳးိ 

မဟုတ္ေတာဘ့ဲ လြတ္လပ္ေနတယ္။ 

ကစားနည္း အမ်ိဳ းမ်ိဳ းဟာလည္း ခုထေိတာ ့လႈပရွ္ားမႈ  ပုံသဏၭာန္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနေသးတယ္။ 

အဲဒီ ကစားနည္းေတြထဲမွာ ေျဖရွင္းရမယ့္ တကယ့္  ျပႆနာေတြ မရိွေသးဘူး။ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ 

လုိကန္ာပါမယ္လုိ႔ သေဘာတူထားတဲ ့တမင္  လုပ္ထားတဲ ့စည္းကမ္း  စည္းမ်ဥ္းေတြပဲ ရိွတယ္။ 

စစ္တရုင္ ကစားသမားနဲ႔ ဘရစ္ခ်ဖ္ဲ  ကစားေနသူတို႔ဟာ စၾကဝဠာႀကီးနဲ႔ ပဋပိကၡျဖစ္ေနတာ 

မဟုတဘ္းူ။ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈနဲ႔ ပဋပိကၡ  ျဖစ္ေနၾကတာ။ ဒလီို  ျဖစ္ေနတဲအ့တြက္ 

အနားေနမႈကိ ုအေထာက္အကူျဖစ္တဲ ့ရလ ဒ္ ႏွစ္ခု ေပၚထြက္လာတယ္။ တစ္ခုက ကစားပြဲ  

႐ံႈးသြားရင္လည္း အေရးမႀကီးဘူးဆုိတာ သူ  သိတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က သူတို႔  ကစားပြဲမွာ 

ကံတရားရဲ႕ ဝင္ေရာက္  စြက္ဖက္မႈဟာလည္း အခြင့္အလမ္း  နည္းတယ္ ဆုိတဲ ့ အခ်က္ကုိ 

သူသတိယ္။ (အႏိုငအ္႐ံႈးဟာ ကုိယ္က့ၽြမ္းက်င္မႈအေပၚမွာ အမ်ားဆုံး  တည္တယ္ ဆုိတဲ ့သေဘာကုိ 

သိတယ္။) ဒီေနရာမွာ အားကစားက ေ ပၚထြက္လာတဲ ့စိတဓ္ာတ္ဆုငိရ္ာ အက်ဳးိေ က်းဇူးကုိ 

သတိျပဳသင့္တယ္။ ကစားပြဲမွာ စည္းကမ္းေတြကုိ လုိကန္ာ  ထိန္းသိမး္ရမယ္ ဆုိတာ ႏွစ္ဖက္စလုံးက 

အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကတာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ ့စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္း  မရိွရင္ ကစားလုိ႔  

မရဘူးေလ။ ဒီလို  စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး၊ ဒီလုိ အေလ့အက်င့္မ်ဳိး ကုိ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳးိက မ်ဳးိ ဆက္ေပါင္း 

မ်ားစြာအထိ ထိန္းသိမး္သြားႏိုငလ္ို႔  ရိွရင္ အဲဒီ  လူမ်ဳိးဟာ တရားဥပေဒကုိ ႐ိုေသေလးစားတဲ ့

ႏိုငင္သံားေကာင္းေတြ ေပၚထြက္လာမွာပဲ။ အခ်စ္ေရးမွာ  ျဖစ္ေစ၊ ႏိုငငံ္ေရးမွာ  ျဖစ္ေစ၊ 

စီးပြားေရးလုပင္န္းမွာ ျဖစ္ေစ မ႐ုိးေျဖာင့္တဲ့  လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာခ်င္ရင္ ‘ဒလီကူ ကစားပြဲ  

ကစားသူမွ မဟုတဘ္ဲ’ လုိ႔ အဂၤလိပ္ေတြ ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈဆိတုာ လက္ခံထားတဲ ့

ဓေလ့ထံးုတမ္းေတြကုိ လူေတြက လက္ခံ  လုိကန္ာၾကတာကုိ ေခၚတာ။ အဲဒ ီဓေလ့ထံးုတမ္း  

ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ တင္းနစ္အားကစား  စည္းကမ္း၊ ေဂါက္သးီအားကစား  စည္းကမ္းမ်ားလုိ 

တမင္ လုပ္ယထူားရတဲ ့အရာေတြ  ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္းမ်ဥ္း  စည္းကမ္းေတြဟာ 

အေၾကာက္တရား အစား ယဥ္ေက်းမႈကိ ုအစားထိုးေပးတယ္။ စစ္ပြဲအစား အားကစားကုိ 

အစားထုိးေပးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ အဲဒီ  စည္းကမ္းေတြဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔နဲ႔  အတူ 

ေနထိုငေ္နသူမ်ားရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေတြကုိ ႀကိဳတင္ျမင္ေအာင္ လုပေ္ပးႏိုငၾ္ကလုိ႔ပဲ။ 

ဇာတ္သမင္မွာ ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အျခားသူကုိ ကုိယ္စားလွယ္ထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ထိုင္ခုံမွာ မလႈပ္မယွက္  ထိုင္ၿပီး 

သူမ်ားေတြရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္တာကုိ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ဘာေၾကာင့္ စိတဝ္င္စားေနၾကသလဲ။ တျခားေၾကာင့္  မဟုတဘ္းူ။ ‘လူနဲ႔ ပတ္သက္တာ 

မွန္သမွ်ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ တ စ္စိမ္းတစ္ရံစာ ျဖစ္မေနလုိ႔ဘဲ ’ အေသာ ျပဇာတ္ေတြ၊ အေဆြး  

ျပဇာတ္ေတြထဲမွာ ပါေနတဲ ့ခံစားခ်က္ေတြ စိတလ္ႈပ္ရာွးမႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ ခံစား ခ်က္ေတြ၊ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတလ္ႈပ္ရာွးမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ျပဇာတ္  ကျပသူမ်ားနဲ႔ အတူ အဲဒီ 

စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ခံစားေနၾကရတယ္။ ဒီလုိ  ျဖစ္တာဟာ ဘာေၾကာင့္  အပန္းေျပရသလဲ၊ 

ဘာေၾကာင့္ နားေနမႈကိ ုေပးသလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့အႏုပညာ  နယ္ပယ္ဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  

အေနနဲ႔ ဘာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိမွ ခ်မွတ္စရာ မလုိလုိ႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔  ဆိုင္တဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပဇာတ္ႀကီး  တစ္ခ၊ု အျဖစ္အပ်က္ႀကီး  တစ္ခုဟာ စိတက္းူ  

ကမာၻတစ္ခုထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  သိတယ္။ ရသ  ခံစားမႈ အဆင့္ေတြနဲ႔ 

က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ေတြကေတာ ့မတူၾကေပဘူးေပါ႔ ။ ဒါေပမယ့္ ျပဇာတ္ႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  

တစ္ေတြကုိ ဘဝရဲ႕ အေသးအဖြဲကေလးေတြက ဆြဲထုတသ္ြားၿပီး နက္႐ိႈငး္  ျမင့္ျမတ္တဲ့ 
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ခံစားမႈေတြထဲကုိ ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ပါဝင္သြားေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတေ္န စိတ္ထားကုိ အထက္ကို  ေရာက္သြားေစၿပီး သန္႔စင္ေအာင္ လုပေ္ပးတယ္။ 

အကယ္၍သာ ျပဇာတ္ဟာ လူ႔ဘဝရဲ႕ ေနရာမွာ အစားဝင္ေရာက္လာခဲလ့ို႔ရွရိင္ တကယ့္  

ဘဝတိုကပ္ြဲေတြကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ဘာတိုကေ္နစရာ  လုိေတာ့မွာလဲ။ ထိုင္ေန႐ုံပဲ  ရိွေတာတ့ာေပါ႔။ 

႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ေရဒီယုိတုိ႔ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ  ေျဖေဖ်ာမ္ႈ လုပ္ငန္းသစ္ေတြကုိ လုပႏို္ငေ္အာင္ 

နည္းနည္းစီ လုပ္ေပးေနၾကတာပါပဲ။ အလြန္အကၽြ ံလုိကစ္ားရင္ေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ နစ္မြန္း  

သြားမွာေပါ႔။ 

အိမ္ကေန ထြက္ရတာဟာ အနားရတယ္။ ခရီးသြားရတဲအ့တြက္ ေန႔စဥ္ ဗာဟီရ  ကိစၥေတြက 

လြတ္လပ္သြားလုိ႔ ဒစီကားကုိ  ေျပာတာ မဟုတဘ္းူ။ ကၽြန္ေ တာတ္ို႔အေပၚမွာ ထမ္းထားရတဲ့  

တာဝန္ေတြကုိ ေအာက္ခ်ေပးလုိကလ္ို႔ ျဖစ္တယ္။ တာဝန္နဲ႔  သြားရတဲ ့အရာရိွေတြမွအပ 

က်န္ခရီးသည္မ်ားဟာ ကုိယ္သ့ေဘာနဲ႔  ကုိယ ္ႀကိဳက္သလုိ  ေနႏိုငတ္ယ္။ အသုိကအ္ဝန္း  

တစ္ခအုေပၚ၊ မိသားစု  တစ္စအုေပၚမွာ တာဝန္ေတြလည္း ဘာမွ  မရိွေတာဘ့းူ။ ႏိုငင္ျံခား  

တိုင္းျပည္တစ္ခကုိ ုသြားရင္လည္း ၾကည့္စရာ  ႐ႈစရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီ  တိုငး္ျပည္မွာ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔တေတြဟာ တာဝန္  ဝတၱရားေတြကုိလည္း သတိခ်ပ္ေနစရာ မလုိေတာဘ့းူ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးဟာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ အသစ္အဆန္းထဲကုိ မၾကာခဏ  ဆုိသလုိ နစ္ျမဳပ္ၾကည့္ဖုိ႔  

လုိတယ္။ အဲဒီလုိ  နစ္ျမဳပ္သြားရင္ လုပ္႐ိးုလုပ္စဥ္  အလုပ္ေတြနဲ႔ စည္းကမ္းေတြဟာ တစ္မ်ဳးိ တစ္ဖံု 

ျခားနားၿပီး ေပ်ာစ္ရာ  ေကာင္းေနလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ နားေနတဲ ့ကာလဟာ တုိေတာင္းရမယ္။ 

ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရက္အနည္းငယ္  ခရီးထြက္လိကုတ္ာဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  စိတ္လန္းဆတ္မႈကုိ 

ျပန္လည္ ရရိွေစတယ္ဆုိတာ အ့ံဩစြာ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ 

 

* * * * 

 

ကုိယ့္အလုပ္ကုိ တကယ္ခ်စ္တဲ့  လူဟာ အတုိေတာင္းဆုံး  အနားယူၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ 

အားသစ္ ခြန္သစ္ေတြ တိုးၿပီး အလုပ္ကိ ုျပန္ေရာက္လာတတ္တယ္။ သူ႔  အလုပ္ေတြထဲမွာ 

နစ္ျမဳပ္ေနစဥ္မွာေတာ ့အလုပ္  ၿပီးဆုံးသြားတာဟာ ဘဝ  ၿပီးဆုံးသြားတာလုိ႔ေတာင္ ထင္မိတယ္။ 

ဒါျဖင့္ရင္ သူဟာ အလုပ္  လုပ္တာကုိ မနားေတာဘ့းူတဲလ့ား။ ဒလီို  လူမ်ဳိးဟာ သူ႔  ျပႆနာေတြကုိ 

သြားေလရာကုိ ယူသြားတတ္တယ္။ စာေရးဆရာ  တစ္ေယာက္ ခရီးသြားတယ္  ဆုိရင္ စိတ္ထဲမွာ 

စဥ္ထားတဲ ့စကားပုိဒ္ တစ္ပိုဒ္ကုိ မၾကာခဏ ျပန္စဥ္းစား ေနေတာတ့ာပဲ။ ည  တစ္ေရးႏိုးေတာလ့ည္း 

စာပိုဒ္ေတြဟာ တစ္ခုၿပီး  တစ္ခု သူ႔ေခါင္းထဲ ေရာက္လာၾကတယ္။ မႀကိဳက္တဲ့  စာပုိဒ္ေတြကုိ 

အခန္းေထာင့္ အေမွာင္ထဲကုိ လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ အလားတူပဲ။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္  

တစ္ေယာက္ ႐ုံးက  အနားယူၿပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခ  အနားယူစခန္းမွာ သြား  အပန္းေျဖတယ္ 

ဆုိပါေတာ။့ ခဲတံနဲ႔  စာရြက္ကိ ုထုတၿ္ပီး ေနာက္ထတုမ္ယ့္  ပစၥညး္ရဲ႕ ကုနက္်စရိတက္ိ ုေကာက္  

တြက္တယ္။ တကယ္လို႔ သူနဲ႔ စက္႐ံနုဲ႔ သိပမ္ေဝးဘူးဆုိရင္ စေနေန႔  အလုပ္သမားေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြ 

မရိွသည့္တိုင္ စက္႐ုံကုိ ျပန္လာၿပီး စက္႐ုံထဲ  ေလွ်ာက္သြားရင္း စရိတ္  အကုန္အက် နည္းေအာင္၊ 

ကုန္ထတု္ ပုိမ်ားေအာင္၊ ကုနထ္တုန္ည္း ပုိေကာင္းေအာင္ ဘယ္ လုိ လုပ္လုိက္မယ္ ဆုိတာ 

စိတက္းူေနတတ္တယ္။ အလားတူပဲ လယ္သမားဟာလည္း ဥပုသေ္န႔ႀကီးမွာ လယ္ကန္သင္းေပၚ  

ရပ္ရင္း လာၾကည့္ေနတတ္တယ္။ သူ႔  စိတ္ကူး စီမံကိန္းထဲကုိ မထည့္တဲ့  အရာဆုိလုိ႔ 

လယ္ကြင္းထဲမွာ တစ္ခမွု  မရိွဘးူ။ ဘယ္ေနရာမွာ သစ္ပင္  စိုကမ္ယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ စားက်က္  
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လုပ္မယ္၊ ဘယ္ေ နရာမွာ ေရႏုတေ္ျမာင္း  ေဖာမ္ယ္ စသျဖင့္  စိတက္းူေနတာပဲ။ မႏွစက္ မုိးေၾကာင့္ 

သီးႏံွေတြ ဘယ္ေလာက္  ေကာင္းသလဲ ဆုိတာကုိ သူ  ေတြးတယ္။ လယ္ေတာေတြ  ၾကားမွာ 

ေကြ႔ေကာက္သြားေနတဲ ့လမ္းကေလးကုိ ေမွ်ာၾ္ကည့္တယ္။ စမ္းေခ်ာင္းေတြ တသြင္သြင္  စီးေနတဲ ့

ေတာင္ေျခ ေျမျပန္႔ေတြကုိ ဆင္းလိုက္  တက္လုကိ ္လုပ္တယ္။ အရာအားလုံးဟာ အတိတက္ သူ႔  

အလုပ္ရဲ႕ သက္ေသ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူ႔ အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြ လုပ္ဖုိ႔ စိတက္းူတယ္။ 

အလုပ္လုပ္တဲ့သူကုိ အျပစ္ဆုိတာဟာ လူ႔  အဖြဲ႔အစည္းႀကီးရဲ႕ ေလးနက္တဲ့  အမွား 

ျဖစ္တယ္။ ကုိယလ္ပ္ုတဲ့  အလုပ္ကိ ုႏွစ္သက္ေနတာေလာက္ သဘာဝက်တဲ့  အရာ၊ ေပ်ာစ္ရာ  

ေကာင္းတဲ့ အရာရယ္လို႔ ရိွပါဦးမလား။ ‘အလုပ္သည္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔မႈ မေကာင္းမႈနဲ႔ ဆင္းရဲမႈတို႔ကိ ု

အေဝးသုိ႔ ေမာင္းႏွင္ထတုေ္ပး၏ ’ ဆုိတဲ ့စကား ရိွတယ္။ အလုပ္ဟာ ရိွရိွသမွ်ေသာ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ 

ေမာင္းႏွင္ ကုသေပးတဲ ့မဟာဩသဓ  ျဖစ္တယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ၊္ ပထမ  ကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္တနုး္က 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဂၤလိပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေျပာတဲ့  စကားတစ္ခြန္း ရိွတယ္။ သူက ‘ဘုရားသခင္သည္ 

အလုပ္ကိ ုေကာင္းခ်းီေပး၏ ’ လုိ႔ မၾကာခဏ  ေျပာေလ့ရိွတယ္။ ဒီ  စကားလုံးဟာ (ကၽြန္ေတာ့္ 

အေတြ႔အႀကံဳ ေျပာရရင္) ရြတ္လိုက္တိုင္း ဆုေတာင္း  တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ‘ဝိညာဥ္၏ 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈသည္ အလုပ္  လုပ္ျခင္းတြင္ တည္၏’ လုိ႔လည္း ရွယလ္ကီ ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ တက္ႂကြ  

လႈပ္ရာွးတဲ့ အလုပ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ကိ ုသူ႔ကိယုသ္မွူ ကယ္တင္ေပးတယ္။ ပ်င္းရိမႈဟာ သူ႔ကို  

အခ်ည္းႏီွး ျဖစ္တဲ ့ေနာင္တေတြ၊ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ ့စိတက္းူေတြ၊ မနာလုိ  ဝန္တိမုႈေတြ၊ အမုနး္ေတြရဲ႕  

သားေကာင္ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေၾကာ င့္မုိ႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္  မင္းလုပတ္ဲ ့အတတ္ပညာရဲ႕  ပထမ 

ဥပေဒသကေတာ ့လူမ်ဳးိ တစ္မ်ဳးိကုိ ဘယ္နည္းနဲ႔  ျဖစ္ျဖစ္ အလုပလ္ပုေ္နေအာင္ လုပပ္ါ  ဆုိတာပဲ။ 

ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ႔ေနတဲ ့လူမ်ဳးိ တစ္မ်ဳးိကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အသုံးက်မယ္လုိ႔ ကုိယ္  ယုံၾကည္တဲ ့အလုပ္တစ္ ခုကုိ လုပ္ေနၿပီး ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စနဲ႔ ဒီအလုပ္ကုိ 

ေအာင္ျမင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုငတ္ဲ့ လူတစ္မ်ဳိးကေတာ့ တကယ့္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕တဲ့ လူမ်ဳိး  တစ္မ်ဳးိ 

ျဖစ္မွာ အမွနပ္ဲ။ 

 

* * * * 
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ေခါင္းေဆာင္မႈ အႏုပညာ 

 

လူေတြဟာ ဘုံအလုပ္ တစ္ခကုိ ုစုေပါင္း  လုပ္ၾကတယ္။ ဒီလုိ လုပ္တဲ့အခါမွာ သူတုိ႔အထဲက 

တစ္ေယာက္က သူတို႔  အလုပ္ေတြကုိ အၿ မဲတေစ ၫႊန္ၾကား  ႀကီးၾကပ္ေနမွသာ အက်ဳးိ ရိွစြာ 

လုပ္ႏိငုၾ္ကလိမ္မ့ယ္။ မွန္ကန္စြာ ေအာင္ျမင္  ၿပီးေျမာက္ႏုငိလ္မ့္ိမယ္။ အထူးသျဖင့္ နရီ  စည္းခ်က္နဲ႔ 

အညီ လုပေ္နတဲ့ အလုပ္မ်ားမွာ ဒသီေဘာဟာ ပုိၿပီး ထင္ရာွးတယ္။ ရထားသံလမ္းေတြကုိ ခင္းေနတဲ ့

အလုပ္သမား တစ္သုကိ၊္ ဒါမွမဟုတ ္ေလွႀကီး  တစ္စင္းကုိ ေလွာခ္တ္ေနၾကတဲ ့ေလွသမား  တစ္စရုဲ႕ 

လႈပ္ရာွးမႈေတြကုိ အလုပသ္မား  ေခါင္းတစ္ေယာက္က ျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ ္ေလွသႀူကီးက  ျဖစ္ေစ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ အက်ဳိး မဲ့ အခ်ည္းႏီွးပဲ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ 

ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ မရိွတဲ ့စုေပါင္း အလုပ္တုငိး္ဟာ ဖ႐ုိဖရဲ၊ ကေသာင္းကနင္း ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္သြားမွာပဲ။ 

စစ္ေျမျပင္မွာ စစ္သားေတြကုိ ကြပ္ကဲ  အမိန္႔ေပးတဲ ့တပ္မွဴး တစ္ေယာက္ ရိွရမယ္ဆိုတာ 

စစ္တိုက္ဖူးသူတုိင္း သိၾကတယ္။ စစ္တပ္မွာ တပ္မွဴး  လုိသလုိ သေဘၤာက်င္းမွာ၊ စက္ ႐ုံမွာ၊ 

သတင္းစာတိုကမ္ာွ၊ တစ္ႏုငိင္လံံးုမွာလည္း ဦးစီးေခါင္းေဆာင္  လုိတယ္။ လူေတြ အတူတကြ စုေပါင္း 

အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ လုိလာတဲ့ အခါတိုငး္မွာ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ရိွရလိမ္မ့ယ္။ 

အႀကီးအကဲ ေပၚလာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ အသက္ဝင္  

အားေကာင္းလာတယ္။ တိက်လာတယ္။ ဖ႐ုိဖရဲ  ျဖစ္မႈကိ ုစီစဥ္တက်  ျဖစ္မႈက အႏိုင္ယူလိုက္တယ္။ 

၁၉၁၄ ခုႏွစ၊္ ပထမ  ကမာၻစစ္ႀကီးတုန္းက ကြပ္ကဲမႈ  ည့ံဖ်င္းတဲ ့တပ္မႀကီးမ်ားဟာ ျပန္လည္  

ဆုတခ္ြာလာခဲၾ့ကရၿပီး ဖ႐ုိဖရဲ  ျဖစ္လာခဲၾ့ကတယ္။ ေနာက္မွ နာမည္ေက်ာၾ္ကားတဲ ့တပ္မွဴ းေတြက 

ျပန္လည္ စုစည္းတဲ့ အခါမွသာလွ်င္ စနစ္တက် ျ ဖစ္လာခဲၾ့ကတယ္။ အဲဒအီခါမွာ အဲဒီ တပ္မ်ားဟာ 

ရဲစြမ္းသတိၱနဲ႔ ျပည့္စံၿုပီး ခုခႏံုငိစ္ြမ္းအားနဲ႔ ျပည့္စံတုဲ ့တပ္ေတြ  ျဖစ္လာခဲၾ့ကတယ္။ လူမ်ဳးိ တစ္မ်ိဳ း 

စည္းကမ္းရိွသလား မရိွဘးူလား  ဆုိတဲ့ အခ်က္ဟာ အဲဒီ  လူမ်ဳိးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့  အစုိးရဟာ 

အုပ္ခ်ဳပ္တတ္သလား၊ မအုပခ္်ဳပ္တတ္ဘးူ လား ဆုိတဲ ့အခ်က္ေပၚမွာ  မူတည္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ  

မရိွရင္ စစ္ေရး စြမ္းေဆာင္မႈ မရိွႏုငိဘ္းူ။ အမ်ဳးိသားေရးဘဝ မရိွႏုငိဘ္းူ။ လူမႈေရးဘဝ မရိွႏိုင္ဘူး။ 

သမိုငး္တစ္ေလွ်ာက္လံးုမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေရြးခဲၾ့ကတယ္။ 

ပိရမစ္ပံစုနံဲ႔ ေအာက္ကေန အထက္ကိ ုအဆင့္ဆင့္  ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲၾ့ကတယ္။ အဲဒီ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တရားဥပေဒ  စုိးမိုးေရးကုိ ထူေထာင္ခဲၾ့ကၿပီး တိုငး္ျပည္ရဲ႕  ကံၾကမၼာနဲ႔ 

ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္သူလူထုကုိ အာမခံခ်က္  ေပးခဲၾ့ကတဲ့ အခါတိုငး္ လူက ဖီဆန္ခဲၾ့ကတယ္။ အဲဒလီိ ု

ျဖစ္လာတိုငး္ တိုငး္ျပည္မွာ ဖ႐ုိဖရဲ  ျဖစ္မႈေတြ ျပန္ေပၚလာ ၿပီး အုပခ္်ဳပ္သူ  အဆင့္ဆင့္ကုိ 

ပုံသဏၭာန္သစ္နဲ႔ ျပန္လည္  ဖြဲ႔စည္းရတယ္။ ေရာမႏိုငင္ဟံာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  အဖြဲ႔နဲ႔ စစ္ေရး  အာဏာပိုင္ 

အဖြဲ႔တို႔ ၿပိဳကြဲသြားတဲအ့ခါမွာ ပရမ္းပတာ  မင္းမဲက့ာလႀကီး အတန္ၾကာ ေပၚေပါက္လာခဲၿ့ပီး 

သူ႔ေနရာမွာ ေျမရွင္  ပေဒသရာဇ္ အုပ္စိးုမႈ ေပၚလာခဲတ့ယ္။ ႐ု ရွားမွာ အရင္းရွင္  မန္ေနဂ်ာေတြကုိ 
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ဖယ္ရာွးၿပီးတဲအ့ခါ ဗ်ဴ႐ိုကရက္နဲ႔ အတတ္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕  အုပ္စုိးမႈက သူတုိ႔ေနရာကုိ အစား  

ဝင္ယလူာခဲတ့ယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာလ္န္ွေရးသမားေတြဟာ ကတိေတြေပး၊ ဆႏၵေတြ  

ရိွခဲ့ၾကသည့္တိုင္ တန္းတူညီမွ်မႈ  ရေအာင္ လုပ္မေပးႏိုငခ္ဲၾ့ကဘူး။ အမွနက္ေတာ ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း 

တိုင္းမွာ အခြင့္အလမ္းဟာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရိွႏိုင္တယ္။ ရိွလည္း  ရိွရမယ္။ တရားဥပေဒရဲ႕ 

အျမင္မွာလည္း လူတုငိး္ဟာ တန္းတူညမွီ်မႈ  ရိွရမယ္။ ရိွလည္း  ရိွသင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ေနာက္လုကိၾ္ကားမွာေတာ ့တန္းတူညမီွ် မႈ  ရိွဖို႔ဆိတုာ မျဖစ္ႏုငိဘ္းူ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ 

မရိွတဲ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာလည္း မရိွႏုငိဘ္းူ။ 

 

* * * * 

 

ရွည္ၾကာတဲ့ လူ႔သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေခါင္းေဆာင္ကိ ုဘယ္လို  ေရြးခ်ယ္ရမယ္ ဆုိတာနဲ႔ 

ပတ္သက္လုိ႔ စည္းကမ္း  သတ္မွတခ္်က္ မ်ားမ်ားရိွတာ မဟုတဘ္။ူ မ်ဳးိ ႐ိုး အစဥ္အဆက္ကို လုိက္ၿပီး 

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကေတာ ့အေ ဟာင္းဆုံးနည္းလုိ႔ ဆုိရမွာပဲ။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ 

အတည္တက် မရိွ လွည့္လည္  သြားလာေနတဲ ့ေရွးေဟာင္း  မ်ဳိးတူစုမ်ားက ဒီနည္းကုိ လုိက္နာ  

က်င့္သုံးခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ  မ်ဳိးတူစုေတြထဲမွာ အေဖရဲ႕ အ႐ုိကအ္ရာကုိ သားက  ဆက္ခံတဲ့ နည္းကုိ 

လက္ခံလာခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔မွာ အေမြဆက္ခံခြင့္ စနစ္ရယ္လုိ ႔ မရိွတဲအ့ခါက်ေတာ ့ညီအစ္ကို  

အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အ႐ုိကအ္ရာလုပြဲေတြ ေပၚလာတယ္။ ဒလီို  ေပၚလာတဲအ့တြက္ မ်ဳးိ တူစု 

အတြင္းမွာ ကြဲတာ ၿပဲတာေတြ ေပၚလာတယ္။ ဖ႐ုိဖရဲ  ျဖစ္တာေတြ ေပၚလာတယ္။ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ 

ေရွးေဟာင္း ဂရိျပဇာတ္ေတြထဲမွာ အဲဒီ  ပဋပိကၡေတြရဲ႕ သာဓကေတြကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ေရွးေ ခတ္က 

အမ်ားျပည္သူ ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ ့ဘုရင္  အုပ္စိးုမႈေတြမွာေတာ ့အာဏာ  အေျပာင္းအလြဲဟာ 

ၿငိမး္ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ပဲ ၿပီးသြားခဲၾ့ကတယ္။ မ်ဳးိ ႐ုိး အစဥ္အဆက္အရ ဆက္ခံ  မင္းလုပသ္ကူလည္း 

အမ်ားျပည္သရူဲ႕ ေလးစား ၾကည္ညိဳမႈကုိ ရၿပီး သဘာဝက်တဲ ့ဂုဏ္သကိၡာနဲ႔ တန္ဖုိးကုိ ရခဲၾ့ကတယ္။ 

အဂၤလန္ျပည္မွာ ဘုရင္က ဒလီို  အေနအထားမ်ဳးိကုိ ရလာတာဟာ အလားတူ  ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ 

တန္ဖိးုေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ မင္းဆက္ တစ္ဆက္ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ခ်င္တဲ့ နပုိလီယန္ဟာ ဒီအခ်က္ကုိ 

ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္တယ္။ ရွငဘ္ရုင္ဟာ ေအာင္ႏုငိျ္ခင္း  ခံရေပမယ့္ ရွင္ဘရုင္ပဲ  

ျဖစ္ေနေသးတယ္ ဆုိတာ သူ  ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္ဘ့ာသာ  ဖန္တီးယူတဲ့ 

ဧကရာဇ္ တစ္ေယာက္ကေတာ ့အဆက္မျပတ္ ေအာင္ပြဲေတြကုိ ရေနဖုိ႔ လုိတယ္။ 

ေဆြမ်ဳးိတစ္စကု မ်ဳးိ ဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိနး္သိမး္ထားလာခဲတ့ဲ ့ေျမယာေတြ၊ 

လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ဒအီတိုငး္ပဲ။ ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သမူ်ား၊ လယ္သမား မ်ားဟာ 

သူတုိ႔အေပၚက ရိွတဲ့ အခြင့္အာဏာပိုင္မႈကုိ စိတမ္ရွညႏ္ုငိ္ ျဖစ္ၾကၿပီး မိသားစု  အႀကီးအကဲရဲ႕ 

အာဏာပိုငမ္ႈ ေအာက္မွာ အသာ  ငုံ႔လွ်ိဳး လက္ခံလုိက္ၾကတယ္။ ဒီလုိ ငုံ႔လွ်ိဳးဝင္လိုက္တာဟာ 

အက်င့္ပါေနလုိ႔ေတာ ့မဟုတဘ္းူ။ တကယ္အမွန္ သဘာဝက်တဲ ့ခံစားခ်က္နဲ႔ မွန္ကန္တဲ့  စဥ္းစား 

ေတြးေခၚမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္။ ဖခင္တစ္ေယာက္ဟာ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မႈ  အစဥ္အလာနဲ႔ မိသားစု 

လုပ္ငန္းကုိ သားေတြရဲ႕  လက္ထဲကုိ လႊဲအပ္ႏို င္တယ္။ မ်ဳးိ ႐ိုး အစဥ္အလာ ဆင္းသက္လာတဲ ့ဘုရင္  

မင္းတစ္ပါးလုိပဲ မ်ဳးိ ႐ုိးအစဥ္အဆက္ ဆက္ခရံတဲ ့ေခါင္းေဆာင္  တစ္ေယာက္ဟာလည္း 

ဂုဏသ္ကိၡာအရ မိမိ  လက္ခံရတဲ ့ယာေျမ  စည္းစိမဥ္စၥာတုိ႔ရဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ခံရေတာ့တယ္။ အဲဒီ 
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ဂုဏ္သိကၡာအရ လုိအပ္ရင္ ကုိယ္က  အနစ္နာ ခံရတယ္။ ဒအီျဖစ္မ်ဳးိ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ျဖတ္သန္းခဲရ့တဲ ့ျပင္သစ္ျပည္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကာလတုန္းက ေတြ႔ခဲရ့ဖူးၿပီ။ 

မ်ဳိး႐ုိး အစဥ္အလာအရ တန္ခိုးအာဏာကုိ ဆက္ ခံရတဲ့ အခါမွာ အႏၲရာယ္  တစ္ခေုတာ့ 

ရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ ့အုပခ္်ဳပ္ေနတဲ၊့ ဒါမွမဟုတ ္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ လုပ္ေနတဲ ့မိသားစုရဲ႕ 

ပထမဆုံးေသာ သားဦးဟာ အရည္အခ်င္း  ည့ံဖ်င္းေနတာ၊ ဒါမွမဟုတ ္စိတဓ္ာတ္အရ 

ခ်ဳိ႕တဲ့ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ ့ကိစၥပဲ။ အဲဒအီခါမ်ဳးိ မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ မထိုက္ တန္တဲ ့

လူတစ္ေယာက္ဆီကုိ တိုင္းျပည္ႀကီးကုိ ထုိး အပ္ေတာမ့လား။ ဒါမွမဟုတ ္မိသားစုရဲ႕  လုပ္ငန္းႀကီး 

တစ္ခုလုံးကုိ ထိုးအပ္ရေတာ့မလား။ သူ႔ကုိ မလႊဲအပ္သင့္ဘူး။ အ႐ုိက္အရာကုိ ဆက္ခံတဲ့  

အစဥ္အလာကုိ က်င့္သုံးတဲ့  တိုငး္ျပည္မ်ားမွာ မ်ဳးိ ႐ုိး အစဥ္အလာအရ ျဖစ္လာမယ့္ အႀကီးအကဲဟာ 

တစ္ခုခု ခ်ဳိ႕ယြင္းေနတယ္ ဆုိရင္ သူ႔ကုိ အစားထိုးဖုိ႔ ခၽြင္းခ်က္ေတြကုိ လုပ္ထားရတယ္။ 

အဂၤလန္မာွဆုိရင္ ထီးနန္း အ႐ုိကအ္ရာ ဆက္ခရံမယ့္ ေရွ႕ေနာက္  အစီအစဥ္ကုိ လႊတ္ေတာ္က 

မၾကာခဏ ေျပာင္းလႊဲ  သတ္မတွေ္ပးရတာမ်ဳးိေတြ ရိွတယ္။ အေမရိကန္  ျပည္ေထာင္စုမာွ ဆုိရင္ 

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြဟာ သူ တုိ႔ အသက္ရိွစဥ္မွာပဲ သူတုိ႔ကုိ  ဆက္ခဖုိံ႔ အရည္အခ်င္း သိပမ္ရိွတဲ့  

သားေတြကုိ အာဏာကုန္  လႊဲအပ္မေပးဘဲ အာဏာကုိ ကန္႔သတ္  ေပးထားခဲၾ့ကတယ္။ မ်ဳးိ ႐ုိး 

အစဥ္အဆက္အရ အပ္ႏွငး္ ရတဲ့ အာဏာဟာ လႊတေ္တာက္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္၊ 

ဓေလ့ထံးုတမ္းနဲ႔ စဥ္းစား  ဆင္ျခင္ဉာဏ္နဲ႔လည္း က်င့္သံးုမယ္ ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့  အခ်က္ေတြ 

အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မာွ အေရးအႀကီးဆုံး  အရည္အခ်င္းကေတာ ့သူ႔ကို  

ေခါင္းေဆာင္လို႔ အသိအမွတျ္ပဳ  ခံရဖုိ႔ပဲ။ ထိုကတ္န္တဲ ့အရည္အခ်င္း  မရိွဘူးလုိ႔ အထင္ခံရတဲ့ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ခြန္အား  နည္းေနတတ္တယ္။ ေရြးေကာက္ျခင္း  ခံရတဲ ့ေခါင္းေ ဆာင္ 

တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကိ ုေရြးေကာက္  တင္ေျမႇာက္လိုက္သူေတြရဲ႕ အေပၚမွာ အျငင္းထြက္စရာ  

မရိွေအာင္ တန္ခိုးဩဇာ  ရိွသင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ တတ္တာက သူ႔ကိ ုေရြးေကာက္ခံရေစတဲ့  

အရည္အခ်င္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ စကားေျပာ  ေကာင္းတာတုိ႔၊ စိတသ္ေဘာ  ေကာင္းတာတုိ႔) ဟာ 

မလုိအပ္တဲ ့အရည္အခ် င္းေတြ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး သူဟာ စိတဓ္ာ တ္ ေပ်ာည့ံ့ၿပီး ခပ္ညံည့ံ့  

ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ႏိုငငံ္ေရး  ပါတီေတြ အကြဲကြဲ  အၿပဲၿပဲ ျဖစ္ေနတဲ ့တိုငး္ျပည္မ်ဳးိ မွာလည္း 

ေရြးေကာက္ခံရတဲ ့ေခါင္းေဆာင္ဟာ မဲဆႏၵရင္ွ တစ္ဝက္ေက်ာေ္က်ာေ္လာက္ကိသုာ ကုိယစ္ားျပဳသူ  

ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ က်န္တဲ့  တစ္ဝက္က သူ႔ကိ ုမု န္းတီးေနၿပီ ဆုိရင္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့  အေျခအေနဟာ 

ႏိုငင္ေံတာအ္တြက္ အႏၲရာယ္  ရိွလာႏိုင္တယ္။ တခ်ဳိ ႕ တိုငး္ျပည္ေတြမွာ လူမ်ားစုက ေရြးေကာက္  

တင္ေျမႇာက္လုကိတ္ဲ ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံးုရဲ႕ ယုံၾကည္ ကုိးစားျခင္းကုိ 

မခံရဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒလီို ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတြေဝဆုတ္ဆိုင္းၿပီး စိတ္ဓာတ္က် ပ်က္ျပားေနတဲ ့

တိုင္းျပည္ႀကီးေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မၾကာခဏ ျမင္ခဲၾ့ကဖူးၿပီ။ 

တိုငး္ျပည္ တစ္ျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မဟုတဘ္ဲ အစုအဖြဲ႔ကေလး  တစ္ခရုဲ႕ ေခါင္းေဆာင္  

အျဖစ္ တစ္ေယာက္ကိ ုေရြးေကာက္  တင္ေျမႇာက္ရာမွာ အႏၲရာယ္တစ္ခု  ရိွေသးတယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္ဟာ အဲဒီ  အစုအေပၚမွာ ဩဇာအာဏာကုိလည္း က်င့္သံးုရေတာမ့ယ္၊ 

ေနာက္တစ္ခါလည္း ျပန္ၿပီး အေရြးခံရေအာင္ လုပ္ရဦးမယ္ဆိတုဲ့  အခါမ်ဳးိမွာ ေခါင္းေဆာင္  

တစ္ေယာက္ကိ ုေရြးေကာက္  တင္ေျမႇာက္ရတာဟာ ေတာေ္တာ္  အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ မၾကာခင္ 

ကုိယ့္ကုိ မဲဆႏၵေပးမယ့္  လူေတြဆီက က်ိဳ းႏြံ  ႐ုိေသမႈကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ရေအာင္ ယူႏိုငပ္ါ႔ မလဲ။ 

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ ္စစ္တပ္  တစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဗုိလခ္်ဳပ္ႀကီး  တစ္ေယာက္ကိ ု

အမ်ားစုမဲနဲ႔ ေရြးေကာက္  တင္ေျမႇာက္လုိ႔ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္  ျဖစ္ႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ အဲဒီလုိသာ လုပ္ခဲ့ရင္ အဲဒီ  
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လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခလုံးု ပ်က္စီးဖုိ႔၊ စစ္တပ္ ႀကီး တစ္တပ္လုံး စစ္႐ံႈးဖုိ႔ပဲ ရိွေတာတ့ာေပါ႔ ။ ဒီအခ်က္ကုိ 

အစိုးရ အမ်ဳးိမ်ဳိးက ခ်က္ခ်င္း  သတိထား သိျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီမုိ ကေရစီ အက်ဆုံး ဆုိတဲ့ 

တိုင္းျပည္ေတြမွာေတာင္ ဒီစနစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လႊတ္ေတာ္  ကုိယစ္ားလွယ္ 

တုိ႔လိ၊ု အထက္လႊတေ္တာ္  အမတ္တို႔လုိ၊ ေကာ္မစ္ဇာတုိ႔လုိ ကုိယ္စားလွယ္ျပဳ  အရာရိွမ်ားကုိသာ 

လူထကု ေရြးေကာက္  တင္ေျမႇာက္ၾကေတာတ့ယ္။ ဒအီရာရိွေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မဟုတဘ္ဲ 

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္ (ျဖစ္သင့္တယ္)။ ဩဇာအာဏာကုိ ဒလီို  ခြဲေဝထားတာဟာ အႏၲရာယ္  

မ်ားတဲအ့ျပင္ အလုပလ္ပုဖုိ္႔လည္း ခက္သြားတယ္။ အေမ ရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပ္ပုံ 

အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတႏွင့ ္ကြန္ဂရက္တို႔ သေဘာ  ကြဲလြဲခဲရ့င္ ႏိုငင္ေံတာမ္ာွ ႏိုငငံ္ျခားေရး  မူဝါဒ 

လုံးဝ မရိွေတာဘ့ဲ ႏွစ္ႏစ္ွေလာက္ အခ်နိေ္တြ ကုနသ္ြားတတ္တယ္။ ဒအီခ်က္ကေတာ ့အေမရိက န္နဲ႔ 

အျခားေသာ တိုငး္ျပည္မ်ားအတြက္ပါ အလြန္ေလးနက္တဲ့  ျပႆနာႀကီး ျဖစ္လာတတ္တယ္။ 

အဂၤလိပ္စနစ္ကေတာ ့ပုိၿပီး ေပ်ာေ့ပ်ာေ့ပ်ာင္းေပ်ာင္း ရိွတဲအ့တြက္ အဲဒေီလာက္  အေျခအေန 

မဆိုးဘဲ အေတာအ္တန္ အလုပ္ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ 

တ႐ုတျ္ပည္မွာေတာ ့စာေမးပြဲနဲ႔ မွဴးမတ္ခန္႔တဲ့  စနစ္ကိ ုလုပ္ထားတယ္။ တစ္နည္း  ေျပာရရင္ 

စာေမးပြဲနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ တဲ ့စနစ္  တစ္မ်ဳးိပါပဲ။ စာေမးပြဲ  ေအာင္သြားခဲရ့င္ စာေျဖသူဟာ 

သံတမန္ ဆုိရင္လည္း ျဖစ္ႏုငိတ္ယ္။ အရာရိွ  အရာခံလည္း ျဖစ္ႏုငိတ္ယ္။ ဒစီနစ္ကိ ုေရွးဘုရင္ေတြ 

ေခတ္တုန္းက တ႐ုတ္ျပည္မွာ က်င့္သုံးခဲ့ဖူးတယ္။ ျ ပင္သစ္ျပည္မာွလည္း ဒေီန႔ေခတ္မာွ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အသုံးျပဳေနတယ္။ စစ္တ ပ္ထဲမွာ၊ သံတမန္  ဝန္ထမ္းဘက္မာွ အျခား  အစိုးရ 

ဌာနေတြမွာ ရာထူးရာခံ  ရဖုိ႔အတြက္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး  တစ္ေယာက္ဟာ သတ္မွတထ္ားတဲ ့စာေမးပြဲကုိ 

ေအာင္ရတယ္။ စာေျဖသူ  အားလုံးကုိ အခြင့္အလမ္း  အတူတ ူေပးထားတဲအ့တြက္ ဒစီနစ္ဟာ 

တရားမွ်တတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  စနစ္မွာလည္း ေလးနက္တဲ့ အျပစ္အနာအဆာေတြ 

ရိွေနေသးတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ စိတဓ္ာ တ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးတဲအ့တြက္ အသက္  

ေလးဆယ္ေလာက္က်မွ စိတဓ္ာ တ္ရင့္က်က္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း  ျဖစ္ႏိုငတ္ဲ့ အရည္အခ်င္း 

ရိွလာတယ္ ဆုိပါေတာ။့ အဲဒလီဟူာ စာေမးပြဲ ေျဖခြင့္ အသက္ကိ ုကန္႔သတ္ထားတဲအ့တြက္ စာေမးပြဲ  

ေျဖခြင့္ မရေတာဘ့ဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း  တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္း ရိွတယ္၊ 

မရိွဘူး ဆုိတာ စာေမးပြဲ  တစ္ခုတည္းနဲ႔ အခ်ိန္တုိတုိကေလး  အတြင္းမွာ ဆုံးျဖတ္လုိ႔  မရေတာ ့

ခက္ေနတာေပါ႔။ (ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘာေလရီကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အဆိုးဆုံး  အရာႏွစ္ခကုေတာ ့

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဒီပလိုမာဘြဲ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။) 

ဒီအထဲမွာ မန္ဒရင္းလုိ႔  ေခၚတဲ ့မွဴးမတ္ေရြးတဲ ့စနစ္ကေတာ ့အစြန္းအေရာက္ဆံးုပဲ။ မွဴးမတ္  

ျဖစ္ခ်င္ရင္ စာေမးပြဲလည္း ဝင္ရဦးမယ္။ ၿပီးေတာ ့ေနာက္ထပ္  ရာထူးတစ္ခု တက္တိုင္းလည္း 

စာေမးပြဲ ေျဖရဦးမယ္ ဆိုေတာ ့သိပ္  မ်ားလြန္းေနတယ္။ ျပင္သ စ္မွာ ေဆးဘက္ဆုငိရ္ာ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွာလည္း ဒစီနစ္အတိုငး္ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာ ဆုိရင္ Ecole de Guerre 

နဲ႔ Ecole de Hautes Etudes Mihtaires ဆုိတဲ့ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ကိ ုစာေမးပြဲနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာေ္နရတယ္။ 

ျပင္သစ္စနစ္ဟာ တ႐ုတ္  မန္ဒရင္းစနစ္နဲ႔ တစ္စိတတ္စ္ပုငိး္  တူေနတယ္။ လုပ္သက္ရင့္တာ၊ 

အထက္က တိုက႐ို္က္  ခန္႔အပ္လုိက္တာ၊ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္ရတာတုိ႔ေတာ့ တစ္ခါတေလ  

ရိွရဲ႕။ 

လုပ္သက္ ရင့္တာမ်ဳးိကုိေတာ ့သိပ္ၿပီး ထည့္မစဥ္းစားၾကဘူး။ လူပ်င္းေတြ လူညံ့  

လူမိုက္ေတြ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ လူေ တြဟာ ႀကီးလာသည္ႏင့္ွအမွ် အေတြ႔အႀ ကံဳေတာ ့အနည္းနဲ႔  

အမ်ား ရိွလာၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူေတာေ္တာမ္်ားမ်ားကပဲ အသက္ႀကီးတဲသ့ေူတြ ရခဲတ့ဲ ့

အေတြ႔အႀကံဳေတြဆီက သင္ခန္းစာ  ယူရေကာင္းမွန္း မသိၾကဘူး။ သူတို႔ရဲ႕  ေမြးသကၠရာဇ္ကိ ု
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ေကာက္ၾကည့္ေဖာ္ မရၾကဘူး။ ဒမွီာတင္  သက္ဆုငိရ္ာတုိ႔က သူ႔ဆကီ အေတြ႔အႀ ကံဳ ရေအာင္ ဆုိၿပီး 

သူ႔ကုိ သီးျခား ခန္႔အပ္ၾကရတယ္။ 

အႀကီးအကဲေတြ အဖုိ႔ကေတာ့ ကုိယ့္  ေအာက္ကလူကုိ ကုိယ္တိုင္  ခန္႔အပ္ရတာ 

အေကာင္းဆုံးပဲ။ ဒလီိ ုခန္႔အပ္ရင္ ခန္႔အပ္ျခင္း  ခံရတဲသ့ဟူာလည္း တာဝန္ရိွတယ္။ 

ခန္႔အပ္သမွူာလည္း တာဝန္ယရူတယ္။ မ်ဳးိ ႐ုိး အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့  ဘုရင္က ျဖစ္ေစ၊ 

ေရြးေကာက္ခံရတဲ ့သမၼတက  ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားစုျဖစ္တဲ ့လႊတေ္တာရ္ဲ႕  အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  

တစ္ေယာက္ကုိ ခန္႔တယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သူ႔  လက္ေအာက္မွာရိွတဲ ့လူေတြကုိ ထပ္ေရြးတယ္။ 

ပိရမစ္ကိ ုေအာက္ကစၿပီး အထက္ကိတုည္တာ  မဟုတဘ္ဲ အထက္ကေန ေအာက္ကိ ုဆင္းလာတဲ့  

နည္းနဲ႔ တည္တဲ့ သေဘာပဲ။ 

ဗိသုကာသေဘာနဲ႔ ၾကည့္ရင္ေတာ၊့ ေ တာေ္တာ္ ႐ူးႏွမ္းတယ္လို႔ ေျပာမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာနဲ႔ ၾကည့္ရင္ေတာ ့ေတာေ္တာ္ ေအာင္ျမင္တဲ့ နည္းလုိ႔ ဆုိသင့္တယ္။ 

လူေတြကသာ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္  မရိွဘူး ဆုိရင္ ဒစီနစ္ဟာ ေကာင္းတဲ့  စနစ္တစ္ခုပါပဲ။ 

မူအားျဖင့္ေတာ ့ဘာမွ  ေျပာစရာ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔  လုပ္ရတာကေတာ ့ သိပ္ 

မလြယ္လွဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္  သမၼတနဲ႔ ႏိုငငံ္ေရးအရ  ျဖစ္လာတဲ ့ဝန္ႀကီးေတြမွအပ သိပၸပံညာနဲ႔  

ပတ္သက္တဲ ့ရာထူး  ဌာနႏၲရမ်ား အပါအဝင္ အျခား  ရာထူး ဌာနႏၲရမ်ားကုိ စက္မႈနည္းပညာဆိုငရ္ာ  

တန္ဖုးိေတြ၊ စာရိတအၱရ ႐ိုးသားမႈေတြေပၚမွာ  တည္ၿပီး စဥ္းစား  ခန္႔အပ္သင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ 

တိုင္းျပည္နဲ႔၊ အဲဒီ  တိုငး္ျပည္ကိ ုအုပခ္်ဳပ္ေနတဲ့  သူေတြရဲ႕ အက်ိဳ းအတြက္ စစ္တပ္  တစ္တပ္ရဲ႕ 

အႀကီးအကဲ၊ ဒါမွမဟုတ ္မီးရထားလမ္းရဲ႕ အႀကီးအကဲဟာ ဘယ္လို  ႏိုငင္ေံရး ယုံၾကည္ခ်က္၊ 

ဘယ္လုိ ဘာသာေရး ယုံၾကည္ခ်က္၊ ဘယ္လို  မိတေ္ဆြအေပါင္းအသင္းမ်ဳးိ ရိွသည္ျဖစ္ေစ 

အထက္တန္းက်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူဆိတုာ ခံစားခ်က္  

ျပင္းထန္တတ္သေူတြခ်ည္း ျဖစ္တယ္။ ခံစားခ်က္  မျပင္းထန္ေအာင္ ဘယ္လိမု ွလုပ္လို႔မရဘူး။ 

မိတေ္ဆြ အေပါင္းအသင္း၊ ေဆြမ်ဳးိ သားခ်င္းႏွင့ ္ႏိုငင္ေံရး  ဘက္လိုက္မႈတုိ႔ဟာ ရာထူး  ဌာနႏၲရ 

တစ္ခကုိ ုခန္႔အပ္ရာမွာ အခန္း  တစ္ခန္းက ပါေန ၾကတယ္။ ဒလီို  ျဖစ္ေနတာကေတာ ့ေတာေ္တာ္  

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာ အမွနပ္ဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အရည္အခ်င္း  ရိွသေူတြကုိ ဦးစားေပးႏိုငဖ္ို႔အတြက္  

ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ အျခားသူမ်ား (ရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ား) ကုိေရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (ရဲ႕ 

ခံစားခ်က္ေတြ) ကုိေရာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရလိမ့္မယ္။ 

ေနာက္ဆံးုအားျဖင့္ ေျပာရရင္ အခ်ဳိ ႕ေသာ အေရးတႀကီး  အေျခအေနမ်ဳးိေတြမွာ 

တိုငး္ျပည္ဟာ ဝါးအစည္း  ေျပသလုိ ဖ႐ုိဖရဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒအီခ်နိမ္ာွ ေခါင္းေဆာင္ကိ ု

ဘယ္သူကမွ ခန္႔အပ္လုိ႔  ရတာမ်ဳိး မဟုတဘ္းူ။ အဲဒအီခ်န္ိမာွ ေခါင္းေဆာင္ဟာ သူ႔ဘာသာသူ 

ေပၚလာတတ္တယ္။ သာမန္  လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ျမင္းတပ္သား  အခ်ဳိ႕ေလာက္ကိသုာ 

ကြပ္ကဲခဲရ့တဲ ့ကရြမ္းဝဲလ္ကိ ုဘယ္သကူမ်ား ေခါင္းေဆာင္ဆိၿုပီး ေရြးေကာက္တင္ခဲလ့ို႔လဲ။ 

ဘယ္သကူမွ ေရြးေကာက္ခဲတ့ာ  မဟုတပ္ါဘူး။ ေတာလ္န္ွေရးႀကီးဟာ ဘုိနာပတ္ကိ ု

စစ္ဗိလုခ္်ဳပ္ႀကီးတစ္ဥးီ ျဖစ္ေအာင္ လုပေ္ပးခဲတ့ယ္။ ဘို နာပတ္ဟာ သူ႔ကုိ ယ္သူ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ရဲ႕ 

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ  ေရာက္ေအာင္ 

လုပ္ယရူတဲ ့လူမာွ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ လုိအပ္တဲ့  အရည္အခ်င္းေတြ ရိွတယ္။ တကယ္လို႔သာ 

ဒလီိ ုအရည္အခ်င္းေတြ  မရိွရင္ ဘယ့္ႏယွလ္ပုၿ္ပီး အာဏာ  ရႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ အဲဒမွီာ ခက္ တာက သူ႔ရဲ႕  

အရည္အခ်င္းေတြဟာ ပါတီ  တစ္ခုအတြက္လား၊ လူမ်ဳးိ  တစ္မ်ိဳးလုံး အတြက္လား၊ သူ႔ရဲ႕  

ေခါင္းေဆာင္ အရည္အခ်င္းဟာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ရဲ ႕ အရည္အခ်င္းမ်ဳးိ လား၊ အမ်ဳးိ သား 
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ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းမ်ဳးိ လား ဆုိတာကုိ ခြဲျခား  ရွာေဖြရတဲ့ ကိစၥကေတာ ့နည္းနည္း  

ခက္တယ္။ 

ကိုယ့္ကုိယ္ကိယု ္ခန္႔အပ္လိကုတ္ဲ ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အာဏာရလာၿပီ  ဆုိတာနဲ႔ 

သူမရိွရင္ ဘယ္သူ  ဆက္ခံမလဲဆုိတဲ ့အခက္အခဲ  ျပႆနာ ေပၚလာၿပီ။ ကရြမ္းဝဲလ္ရဲ႕  သားဟာ 

ဘယ္မွာ တိုင္းျပည္ကုိ ၾကာၾကာ  အုပ္စိုးႏိုင္ခဲ့လုိ႔လဲ။ ဘိုနာပတ္ရဲ႕  သားဆုိရင္လည္း 

တစ္ရပ္တစ္ေက်း၊ တစ္ကၽြန္းတစ္ေျမမွာ သြားေ သခဲရ့တယ္။ လီနင္ကိ ုဆက္ခံသူ  ဆုိရင္လည္း 

အရင္တန္ုးက လုပ္ခဲသ့မွ်ေတြကုိ မုနး္ၿပီး ေရွ႕က လုပ္ခဲ့သမွ် အားလုံးကုိ ျပန္ဖ်က္ပစ္ခဲတ့ယ္။ 

ျပႆနာက တျခားမဟုတဘ္းူ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္  ေရြးခ်ယ္ရတယ္ ဆုိတာဟာ 

ဘယ္ေတာမ့ ွစိတေ္က်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေျပလည္သြားတဲ ့ျပႆနာ  မဟုတဘ္းူ ဆုိတဲ ့ အခ်က္ပဲ။ 

အရာအားလုံးဟာ အတိတ္  အေျခအေနမ်ားနဲ႔ လူမ်ဳးိ ရဲ႕ အနာဂတ္  ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္ေတြေပၚမွာ 

တည္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ခံရလုိ႔ပဲ  ျဖစ္ေစ၊ ခန္႔အပ္ျခင္း  ခံရလုိ႔ပဲ ျဖစ္ေစ၊ မ်ဳးိ ႐ုိး 

တန္ခုးိအာဏာ အရိွနအ္ဝါေတြေၾကာင့္ပဲ  ျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ လုိအပ္တဲ့  အရည္အခ်င္းေတြေတာ ့ရိွဖို႔  လုိတယ္။ အဲဒီ  ေခါင္းေဆာင္မႈ 

အရည္အခ်င္းေတြ မရိွရင္ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ၾကာရွညခ္မွံာ မဟုတဘ္းူ။ 

 

* * * * 

 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ဟာ အျခားေသာ  သူမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ားကုိ ၫႊန္ၾကားဖုိ႔  ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္ပန္းတိုင္ကုိ  အေရာက္ 

ေခါင္းေဆာင္သြားရမယ္ ဆုိတဲ ့ အခ်က္ကုိ မသိလုိ႔  မျဖစ္ဘးူ။ သူ႔အဖုိ႔  အေရးအႀကီးဆုံး 

အရည္အခ်င္းကေတာ ့စိတ္  တန္ခိုးသတိၱကုိ ပိုင္ဆိုင္ဖုိ႔ပဲ။ သူဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ဘယ္လုိ  

ခ်မွတ္ရမယ္ဆုိတာ သိရမယ္။ အဲဒီ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ တာဝန္ယရူမယ္ ။ သဘာဝက်စြာပဲ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ျခင္း  မျပဳမီမာွ အေျခအေန  အရပ္ရပ္ကိ ုထဲထဲဝင္ဝင္ သိျမင္  

နားလည္ၿပီး ခ်င့္ခ်နိတ္တ္ရမယ္။ ဆုံးျဖတ္ၿပီး၊ အမိန္႔ေပးၿပီးတာနဲ႔  တစ္ၿပိဳင္နက္ အျခားေသာ  

အခက္အခဲမ်ား မရိွခဲဘ့းူ  ဆုိရင္ အဆုံးတိုင္  လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္။ ေလးကန္  ဖင့္ႏႊဲ႔ေနတဲ့ 

ေခါင္းေဆာင္ေလာက္ ေနာက္လိကုအ္ဖုိ႔ စိတပ္်က္စရာေကာင္းတဲ့  အရာဆုိလုိ႔ တစ္ခုမွ  မရိွဘးူ။ 

‘ႀကံ႕ခိုငျ္ခင္းဟာ အရာရာကုိ ေအာင္ႏုငိေ္စတယ္’ လုိ႔ နပုိလီယန္က ေျပာဖူးတယ္။ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွာ ဗ်တိၱ  

(စိတဓ္ာတ္သတိၱ) ရိွရမယ္။ ဒီ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ မၾကာခဏ  ဆိုသလုိ ေခါင္းေဆာင္မာွ စိတ္  

ဆင္းရဲရတာေတြ ရိွတတ္တယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ၊္ ပထမ  ကမာၻစစ္ႀကီးတုန္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  ေဂ်ာရီဟာ 

ကုိယ့္ မိတေ္ဆြရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္တဲ ့စစ္ဗုလိခ္်ဳပ္ေကာင္း  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ရ၊ 

ျဖဳတ္ပစ္ခဲရ့တာေတြ ရိွတယ္။ ေခါင္းေ ဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ညႇာတာမႈ  ကင္းရတယ္။ သူ႔မာွ 

သနားၾကင္နာဖုိ႔၊ ရက္စက္ဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္စားေခ်ဖုိ႔  အခြင့္အေရး မရိွဘးူ။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ 

အခ်ည္းႏီွး အက်ိဳ းမဲ့ ျဖစ္တဲ ့အတင္းအဖ်င္း  စကားေတြကုိ ရြရွံာရမယ္။ ျဖစ္ႏုငိရ္င္ ဒလီုိ  

စကားမ်ဳးိေတြကုိ မေျပာမိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုငိရ္မယ္။ 
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သူ႔ ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ ကုိယ့္ကုိ ခ်စ္ခင္  ေလးစားၾကည္ညိဳတဲ ့လက္ေထာက္ေတြ 

ရိွေနရမယ္။ သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ အေရးမႀကီးတဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေလးေတြကုိ သူ႔ကုယိစ္ား 

ခ်မွတေ္ပးႏိုငရ္မယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ သစ္ပင္က သစ္ေတာကုိ ဖုံးကြယ္ေန တာမ်ဳိးကုိ ခြင့္မျပဳရဘူး။ 

မိမိရဲ႕ အမိန္႔မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ ကုိယ္တိုင္  ေရြးခ်ယ္ထားတဲ ့သက္ဆုငိရ္ာ 

ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ ကုိယ္  ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသူေတြ ရိွရမယ္။ သူတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္  

ေပးရမယ္။ သူတို႔  ယူလာတဲ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အစီရင္ခစံာမ်ား တိက်မွနက္န္မႈ ရိွ  မရိွကုိ 

တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳရမယ္။ တစ္ေန႔မာွ ျပင္သစ္ပညာရွင္ ေလ်ာေ္တးကုိ 

‘ခင္ဗ်ား ဘာေတြလုပသ္လဲ ’ လုိ႔ ေမးတယ္။ ဒေီတာ ့ေလ်ာေ္တးက ‘က်ဳပ္က အေထြအေထြ  

အယူအဆ ကၽြ မ္းက်င္သူ’ လုိ႔ ေျဖတယ္။ အေတြ႔အႀ ကံဳ ရိွတဲ ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္  

လက္ေအာက္ငယ္သား လုပ္ေနတာ  အားလုံးကုိ အေသးစိ တ္ လိုကသ္စိရာ  မလုိဘးူ။ သိလည္း  

မသိႏိုင္ဘူး ဆုိတာ အေတြ႔အႀ ကံဳ ရိွတဲ ့ေခါင္းေဆာင္က  သိတယ္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး  

ျပႆနာမ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေယဘုယ်  အေျခခံ မူေတြေလာက္ကိုပဲ ခ်ေပးလုိကတ္ယ္။ 

ပုဂၢလိက အက်ဳးိ စီးပြားဟာ အမ်ားရဲ႕  အက်ဳိးစီးပြားကုိ မထိခုကိေ္စရ  ဆုိတဲ ့သေဘာေလာ က္ကုိပဲ 

လမ္းၫႊန္လိုကတ္ယ္။ လူ  သန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အလုိဆႏၵကိ ုေက်နပ္ေအာင္  ဆုိၿပီး စီးပြားေရး  

စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုကုိ သူကုိယ္တိုင္  ေရးဆြဲ အစားထိုးတာ မဟုတပ္ါဘူး။ ယာဥ္ထနိး္အရာရိွဟာ 

ယာဥ္ စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ေအာင္သာ ထိနး္ခ်ဳပ္ျခင္း  ျပဳတယ္။ ယာဥ္တုငိး္ကုိ  လုိက္ၿပီး လမ္းျ ပေနတာ 

မဟုတပ္ါဘူး။ 

ေခါင္းေဆာင္ဟာ တတ္ကၽြမ္းသူ ပညာရွငမ္်ားက ေလးစားေအာင္  လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ဒီလုိ  

မလုပႏို္ငရ္င္ သူ႔အေပၚမွာ သံသယေတြ၊ လွ်ဳိ ႕ဝွက ္ႀ ကံစည္မႈေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ လူေတြ 

ၾကည္ညိဳ  ေလးစားေအာင္ လုပ္တဲ့နည္း တစ္နည္းပဲ ရိွတယ္။ အဲဒီနည္းကေတာ့ ၾကည္ညိဳ  

ေလးစားမႈနဲ႔ ထိုက္တန္ေအာင္ ေနတတ္ဖုိ႔ပဲ။ ႀကီးျမတ္တဲ ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေ ဆာင္ဟာ ဘက္မလုိကရ္ဘူး။ ကုိယ္က့်ဳးိ  မရိွရဘူး။ 

(အဂၤလိပ္ နန္းရင္းဝန္) ေဘာ္လဒြင္နဲ႔ (ျပင္သစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ပြန္ကာေရတုိ႔ဟာ သိပ္  

ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရိွလွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဟုတပ္ါဘူး။ ေဘာလ္ဒြင္က  ဆုိရင္ သူ မထက္ျမက္တဲ့  

အေၾကာင္းကုိ ပါးစပ္ကေတာင္  ထုတေ္ျပာလုိကေ္သးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔  ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ 

ေငြေရးေၾကးေရးအရ ႐ိုးသား  ေျဖာင့္မတ္တာကေတာ ့နည္းနည္းေလးမွ သံသယ  ျဖစ္စရာ မလုိတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ။ ေဘာ္လဒြင္ဟာ သူ႔ပိုင္  ပစၥညး္ဥစၥာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ တိုင္းျပည္ကုိ လွဴပစ္ခဲ့တယ္။ 

ပြန္ကာေရကေတာ ့အစိုးရ  ဝန္ထမ္းေတြကုိ သူ႔  ကုိယေ္ရးကုိယတ္ာအတြက္ ဘယ္တန္ုးကမွ  

မသုံးခဲ့ဖူး။ သူတုိ႔  ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ စက္႐ုံပိုင္ ရွင္ေတြ သေဘာက်တတ္တဲ ့မန္ေနဂ်ာမ်ဳးိ ၊ 

သမီးရွင္ေတြ သေဘာက်တတ္တဲ့  သမတ္ေလာင္းမ်ဳးိေတြ ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ ့

အရည္အခ်င္း ရိွသူေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီ  အေျခခံက်တဲ ့အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ 

တန္ခုးိဩဇာ ႀကီးခဲၾ့ကျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး  အယူအဆကုိ ႀကိဳက္ခ်င္  ႀကိဳက္၊ 

မႀကိဳက္ခ်င္ ေနႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္  ရိွတဲ့ ေ ခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္တယ္ 

ဆုိတာကုိေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕  ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားကပင္လွ် င္ အသိအမွတ္  ျပဳၾကရတယ္။ အာဏာရွင္  

တစ္ေယာက္ အာဏာကုိ ရလာတာဟာ တျခားေၾကာင့္  မဟုတဘ္။ူ အက်င့္  စာရိတၱ ခိုင္မာလုိ႔၊ 

စစ္စစ္စစီီ ေနထိုငလ္ို႔ ျဖစ္တယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွာ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတသ္ာ  ရိွရမယ္။ အဲဒါကေတာ ့

သူ႔အလုပ္နဲ႔ သူ႔  သက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းပဲ။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ သူ႔ကုယိသ္ ူလွ်ဳိ ႕ဝွက္ ဆန္းၾကယ္မႈနဲ႔ 

ဖုံးကြယ္ထားသလားလုိ႔ ထင္ရသည္အထိ လူထေုတြနဲ႔ သီးသန္႔  ျဖစ္ေနရမယ္။ အကယ္၍ အဲဒီ  

ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဒ႑ာရီ  ပုံျပင္ဆန္ေအာင္ ေနထိုငတ္ယ္  ဆုိရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 137       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

အျပစ္မတင္လုိဘူး။ အက်င့္စ႐ိုက္ဟာလည္း လူပုဂၢိဳလ္  ကုိယ္တိုင္လုိပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း  ရိွတယ္။ 

အမိန္႔ေပး ကြပ္ကဲႏိုငစ္ြမ္း ရိွတယ္။ ႐ုဒ္ယဒ္ကစ္ပလင္းရဲ႕ ‘ရွင္ဘရုင္ ျဖစ္မည့္သူ’ ဆုိတဲ ့ဝတၳဳထဲက 

ဇာတ္လိုကဟ္ာ သူ႔ရဲ႕  စ႐ုိကေ္ၾကာင့္ ေတာင္ေပၚသား  လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲ  ျဖစ္သြားၿပီး 

သူတို႔အေပၚမွာ ဩဇာရိွတဲ ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားတဲ ့လူေလလူလြင့္ စြန္႔စားေရးသမား  

တစ္ဥးီသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ သူ႔  လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္တဲ ့ေတာင္ေပၚသူ အမ်ဳးိ သမီး 

တစ္ေယာက္နဲ႔ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္သြားၿပီး သာမန္  သူလိကုိယုလ္ိ ုလူတစ္ေယာက္  ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ 

အသိခံလိုကတ္ဲ့ အခါမွ အဲဒလီဟူာ တန္ခုးိဩဇာေရာ၊ ရာဇပလႅငက္ိေုရာ ဆုံး႐ံႈးသြားခဲရ့တယ္။ 

‘မိန္းမရဲ႕ အေတြ႔ကုိ မေရွာင္ႏိုင္တဲ့  အတြက္ ဒကု ၡေရာက္ခဲတ့ဲ ့ေယာက္်ားေတြ ဘယ္ႏွစ္ေ ယာက္မ်ား 

ရိွခဲ့ၿပီလဲ’ လုိ႔ နပုိလယီန္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ ဒေီနရာမွာ ေတာေ္တာ္  ခဲယဥ္းတဲ ့အခန္းက႑က  

ပါဝင္ရတဲ ့ေခ ါင္းေဆာင္ရဲ႕ အိမ္သဇူနီး အေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာခ်င္တယ္။ သူမဟာ ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ ့

ေခါင္းေဆာင္ကိ ုကမာ ၻေလာကႀကီးကေန ကာကြယ္ေပးရမယ္။ အက်ဳးိ မဲ့ အခ်ည္းႏီွးစြာ သူ႔ကုိယ္သူ 

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေအာင္ လုပ္တာကုိ တားဆီး ရမယ္။ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္တာမ်ဳိးေ တြ လုပ္ဖုိ႔ 

အႀကံမေပးမိေအာင္ ကုိ ယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ခ်ဳပ္တည္းရမယ္။ မိမိရဲ႕  အိုးအိမက္ိ ုဧကရာဇ္  ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး 

မျဖစ္ေစဘဲ ဆိတၿ္ငိမေ္အးခ်မ္းတဲ ့ခုိလံႈရာ  ရိပ္ၿမံဳတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ လုပေ္ပးရမယ္။ တကယ္ေတာ ့

အဲဒီ အိမ္ဟာ အုပထ္န္ိးရတဲ့ နယ္ပယ္ေတြထဲမွာ အုပထ္န္ိးရ အခက္ဆံးု နယ္ပယ္ ျဖစ္တယ္။ 

တစ္ခါတုနး္က အဂၤလိပ္  နန္းရင္းဝန္ႀကီး ဝီလ်ပံစ္ရဲ႕  ေရွ႕မွာ ႏိုငင္ေံရး  သုခမိန္၊ ႏိုငငံ္ေရး  

ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ဘယ္လို  အရည္အခ်င္းမ်ဳးိေတြ ရိွအပ္တယ္  ဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ 

တစ္ေယာက္က ဝီရိယ၊ တစ္ေယာက္က ခြန္အားဗလ၊ တစ္ေယာက္က စကားေျပာေကာင္းတဲ ့

ဝစနလကၤာရ အတတ္ စသျဖင့္ သန္ရာသန္ရာ ေျပာၾကတယ္။ သ ည္ေတာ ့နန္းရင္းဝန္ႀကီး ပစ္က 

ဒါေတြ တစ္ခုမွ  မဟုတဘ္းူတဲ၊့ နန္းရင္းဝန္  တစ္ေယာက္အဖုိ႔ အေရးႀကီးဆုံး  အရည္အခ်င္းကေတာ ့

စိတရ္ည္ွမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာသတဲ။့ သူေျပာတာ မွနတ္ယ္။ စိတရ္ညွမ္ႈဟာ နန္းရင္းဝန္  

တစ္ေယာက္အတြက္သာ လုိအပ္႐ုံမက လူစေုတြကုိ ေခါင္းေဆာင္ရတဲ့  သူတိုင္းမွာ လုိ အပ္တဲ ့

အဓိက အရည္အခ်င္း ျဖစ္တယ္။ လူေတြရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားတဲ့  ေနရာမွာ မသိမုိကမ္ဲမႈ  

ကုိလည္း ထည့္တြက္ရမယ္။ စစ္မွန္တဲ့  ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ လူေတြရဲ႕ မို က္မဲမႈကုိ 

ေတြ႔ရလိမ့္မယ္လုိ႔ အၿ မဲ ေမွ်ာလ္င့္ထားတယ္။ သာမန္  မသိမိုက္မဲမႈမ်ဳိး ျဖစ္ခဲရ့င္ အဲဒီ  မုိက္မဲမႈကုိ 

စိတရ္ည္ွစြာ သည္းခံ ေက်ာလ္ႊားဖုိ႔လည္း အဆင္သင့္ ျပင္ထားတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အယူအဆေတြကုိ တလြဲ 

နားလည္သြားၾကလိမ့္မယ္၊ သူ႔ရဲ႕  အမိန္႔ေတြကုိ ၿပီးစလြယ္  အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကလိမ့္မယ္။ သူ႔  

လက္ေအာက္က လူေတြအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ မနာလုိ  ဝန္တိမုႈေတြ 

ရိွၾကလိမ့္မယ္ ဆုိတာကုိ သူ  ႀကိဳတင္သတိယ္။ သူဟာ ဒအီခ်က္ေတြကုိ မေရွာင္မလႊဲသာ 

ေတြ႔ရလိမ္မ့ယ္ ဆုိတာ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးသား  ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ေလာကမွာ  မရိွႏုငိတ္ဲ ့ေျခာက္ပစ္ကင္း 

သဲလဲစင္ လူကို လုိကမ္ရွာဘဲ ေတြ႔သမွ် လူေတြထဲက အေကာင္းဆုံးကုိ  လိုက္ရွာၿပီး 

ကုိယ့္ကိစၥအတြက္ အသုံးခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။  

စိတရ္ွည္မႈ အျခား  ပုံသဏၭာန္တစ္မ်ဳိး ရိွေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ ့လုံ႔လ  ဝီရိယကုိ 

အစဥ္အၿမဲ အားထုတေ္နျခင္းပဲ။ စစ္မွနတ္ဲ ့ေခါင္းေဆာင္  တစ္ေယာက္ဟာ ရည္မန္ွးခ်က္  တစ္ခ ု

ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္သြားတဲ့ အခါမွာ သူ႔  တိုငး္ျပည္အတြက္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပသြားၿပီ၊ 

တစ္ေလွ်ာက္လံးု ေခ်ာေမာသြားၿပီလို ႔ မယူဆပါဘူး။ ဒီ  ကမာၻေလာကႀကီးမွာ အစဥ္အၿ မဲ 

ေျဖရွငး္ၿပီးသြားတဲ ့ျပႆနာရယ္လို႔ တစ္ခမွု  မရိွဘးူ။ ‘အႏၲရာယ္ အမ်ားဆုံး အခ်နိက္ေတာ ့

ေအာင္ပြဲရတဲ့ အခ်နိပ္ဲ’ လုိ႔ နပုိလယီန္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ ေကာင္းစြာ  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ ့

ဥယ်ာဥ္တစ္ခုဟာ ၾကာရွညၾ္ကာေမာ  ပစ္ထားလိုကရ္င္ ေပ ါင္းျမက္ေတြ ဖုံးသြားမွာပဲ။ ခ်မ္းသာၿပီး 

အင္အားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုဟာ ႏွစ္ကာလ  ၾကာရွည္စြာ စည္းမဲက့မ္းမဲ့  ဖ႐ုိဖရဲ ျဖစ္မေနႏိုငဘ္းူ။ 
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အဲဒီလုိသာ ျဖစ္ေနရင္ အဆိုးဆုံးေသာ လူဆုးိေတြရဲ႕ လက္ထဲကုိ  ျဖစ္ျဖစ္၊ အိမနီ္းခ်င္း  

တိုငး္ျပည္မ်ားရဲ႕ လက္ထဲကုိပဲ  ျဖစ္ျဖစ္ က်ေရာက္သြား မွာပဲ။ မိမရိဲ႕  အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ 

လုံ႔လမ်ားဟာ အစဥ္အၿ မဲ ရွည္ၾကာတဲ ့ရလ ဒမ္်ားကုိ ေပးႏိုငမွ္ာ  မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 

မနက္လင္းတိုင္း မနက္လင္းတိုင္း အဲဒီ လုံ႔လ  ဝီရိယမ်ားကုိ အသစ္တစ္ဖန္ အားျဖည့္ေပးရမယ္  

ဆုိတာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ သိတယ္။ 

ကိုယ္ ႏႈတ ္ေစာင့္စည္းျခင္းဟာလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း  တစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း 

ျဖစ္ပါတယ္။ ‘လွ်ဳိ႕ဝွကျ္ခင္းဟာ အမ်ဳးိ သားေရးရာ ကိစၥမ်ားမွာ အခရာ  ျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ရစ္ခ်္ လူးက 

ေျပာခဲတ့ယ္။ အဂၤလန္ျပည္  ဘုရင္ျဖစ္တဲ ့ပထမေျမာက္ ခ်ားလ္ဘရုင္ဟာ ကုိယ္  ႏႈတ္ ႏွလုံး 

မေစာင့္ခဲဘ့ဲ သူ႔ရဲ႕ ပါလီမန္  အမတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကုိ သူ႔ရဲ႕  ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ ့

မိဖုရားကုိ ဖြင့္ေျပာမိခဲပ့ါတယ္။ မိဖုရားက ဒအီေၾကာင္းကုိ သူ႔ရဲ႕ ရံေရြေတာ္  တစ္ဦးကုိ 

ေျပာလိုကပ္ါတယ္။ ရံေရြေတာက္ ႏွစဖ္က္စလုံးမွာ မိတေ္ဆြ  အေပါင္းအသင္းေတြ ရိွတဲ့အတြက္ 

ခ်ားလ္ဘရုင္ရဲ႕ အႀကံအစည္ကိ ုတစ္ဖက္ကိ ုသြားေျပာ ၿပီး သတိေပးလုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ 

အခ်နိေ္ရာက္လို႔ နန္းတြင္း  အာဏာသိမး္မယ္ လုပ္တဲအ့ခါက်ေတာ ့ခ်ားလ္ဘရုင္ရဲ႕  ရန္သေူတြဟာ 

ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားႏွင့္ၾကၿပီး လူထေုတြက ပုန္ကန္ထႂကြလုိ႔ သူကုယိတ္ုငိက္ ေခါင္းျဖတ္  

အသတ္ခံလိုကရ္ပါတယ္။ 

ဥပေဒသ ။    ။ ေျပာရမည့္သကူိ ုေျပာရမည့္ အခ်နိမွ္ာ လုိအပ္သေလာက္သာ ေျပာ။ 

‘အခြင့္အာဏာကုိ ခိုငမ္ာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ တိတတ္တိေ္န။ တိတတ္တိေ္နရင္ 

အာဏာ တည္ၿမဲတယ္’ လုိ႔ ဗိုလခ္်ဳပ္ႀကီး ဒေီဂါလ္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ စကားေတြဟာ 

အေတြးအေခၚကုိ အရည္ေပ်ာၿ္ပီး အားနည္းသြားေစတယ္။ သတိၱကိ ုေလ်ာပ့ါးသြားေစတယ္။ 

အတုိခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ လုိအပ္တဲ့ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈကုိ ပ်က္ျပယ္ေစတယ္။ ဘိုနာပတ္ေလာက္ 

စကားနည္းတဲလ့ ူရိွေသးသလား။ သူ႔ရဲ႕  တပ္မေတာႀ္ကီးကလည္း သူ႔  နမူနာကုိ လိုက္ခဲ့တယ္။ 

‘ေတာေခ်ာင္းတဲ ့မုဆုးိမ်ားလုိ ႏႈတပိ္တေ္နၾကတဲ ့အရာရိွ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ား ကၽြန္ေတာ္  

ေတြ႔ခဲဖူ့းတယ္။ အမိန္႔ေပးတဲ့  အခါက်မွပဲ စကားေျပာေတာတ့ယ္။ ႏို႔မုိ႔ရင္ တစ္လံးုမွ စကား  

မေျပာၾကဘူး’ လုိ႔ ဗီတဂနီက ေရးခဲဖ့းူတယ္။ 

အေမရိကန္ သမၼတႀကီး ကူးလစ္ဟာ သူ႔ရဲ႕  ကိုယ္ေရး ဒ႑ာရီကိ ုစြဲမက္ဖြယ္  

ေကာင္းေအာင္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ သူ႔အတြက္ အသုံးက်တဲ့  အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ 

ေရငုံႏႈတပိ္တ္ ေနရမယ္၊ စကားနည္းရမယ္ ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္း  သိတယ္။ 

ဆယ့္ေလးဆက္ေျမာက္ လူဝီဘရုင္ဟာ ဟိတန္ဲ႔  ဟန္နဲ႔ ေလးနက္ေအာင္ ေနတတ္  ထိုငတ္တ္တဲ့ 

အတြက္ လူေတြက သူ႔ကိ ုခ်စ္ေၾကာက္  ႐ုိေသၾကၿပီး အလြန္  ရင္းႏီွးသူေတြကလည္း အခ်င္းခ်င္း  

ေနသည့္တုငိ ္ေပါ႔တးီေပါ႔ ဆ မဆက္ဆရံဲၾကဘူး။ လုိအပ္တဲ ့သီးသန္႔ျဖစ္မႈ နဲ႔ ေလးနက္  တည္ၾကည္မႈ 

တုိ႔က တစ္ဖက္၊ ကုိယ့္  လက္ေအာက္ခေံတြကုိ ေရြးခ်ယ္ဖို႔  အတြက္ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ 

ရင္းႏီွးခင္မင္စြာ ေနဖုိ႔က  တစ္ဖက္ ဒီ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ရပ္ရတာဟာ ေခါင္းေဆာင္  

တစ္ေယာက္အဖုိ႔ ေတာေ္တာ္  ခက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပရိယာယ္  ေဝဝုစ္ကုိ က်င့္သုံးရင္ 

ဒီအခက္အခဲကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါတယ္။ ႀကီးက်ယ္တဲ့ တာဝန္ႀကီးေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ 

လူျဖစ္လာရတဲ့ သူေတြမွာ ဒီ အရည္အခ်င္းဟာ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္း တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွာ ဆုိခဲတ့ဲ ့အရည္အခ်င္းေတြအျပင္ ကာယသတိၱနဲ႔ 

က်န္းမာေရးလည္း ျပည့္စံရုလိမ္မ့ယ္။ (ကာယသတိၱကေတာ့ သူေတာ္ေယာင္ေဆာင္မႈကုိ တားႏိုင္တဲ့ 

တစ္ခတုည္းေသာ အရည္အခ်င္း  ျဖစ္ပါတယ္။) ေကာင္းမြန္ျပည့္စံတုဲ ့က်န္းမာေရးဟာ 
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ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ခိုး  စြမ္းပကားကုိ တိုးတက္ေစတယ္။ စိတ္ရွည္ဖုိ႔၊ လုံ႔လ  ဝီရိယ ရိွဖုိ႔၊ 

စိတဓ္ာတ္ ခိုင္မာဖုိ႔ လြယ္ကူေအာင္  လုပ္ေပးတယ္။ စစ္ဗိလုခ္်ဳ ပ္ မာရွယေ္ဂ်ာဖ့ရီဲ႕ အဓိက  

အရည္အခ်င္း ႏွစ္ခုဟာ ဘယ္လို  အစားအေသာက္မ်ဳးိကုိ မဆို စားႏိုငျ္ခင္းနဲ႔ ဘယ္ေနရာ 

ဘယ္အခ်နိမ္ာွ မဆို အိပ္ေပ်ာေ္အာင္  အိပ္ႏုငိျ္ခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒေီနရာမွာေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔အေနနဲ႔ 

မန္းတိုကပ္ြဲကုိ ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ ကုိယခ္ႏၶာအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညမွီ် မႈ ရိွတဲအ့တြက္ စိတဟ္ာ 

ဖ်တ္လတ္ ေပါ႔ပါးေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ ‘တိုငး္ျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သအူဖုိ႔ ေခါင္းေအးေအး  

ထားႏိုငျ္ခင္းသည္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အရည္အခ်င္း  တစ္ခု ျဖစ္ေပ၏’ ဆုိတဲ့ စကားရိွတယ္။ 

တိုက္ပြဲတိုက္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စာအုပ္  တစ္အုပ္ကုိ ေကာက္ဖတ္ေနတဲ့ ဗုိ လ္ခ်ဳပ္ 

ဂါလီယန္နီ အေၾကာင္းကုိ မၾကာခဏ သတိရတတ္ၾကတယ္။ အဲဒတီန္ုးက ဗုိလခ္်ဳပ္  

ေလေယာေ္တးဟာ စစ္ဗိလု္  ေပါက္စကေလးပဲ ရိွေသးတယ္။ တိုကပ္ြဲဆင္ဖုိ႔ အမိန္႔တစ္ခု  ေပးၿပီး 

စာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိ ေကာက္ဖတ္ေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္  ဂါလီယန္နီကုိ ျမင္ေတာ ့သူ  အ့ံအားသင့္ေနတယ္။ 

‘ငါ လုပ္ႏိုင္တာ  လုပ္ၿပီးၿပီ။ ထိုငေ္စာင့္႐ံပုဲ ရိွေတာတ့ယ္။ ေစာင့္ေနတုနး္မွာ တျခား  ကိစၥတစ္ခုကုိ 

စဥ္းစားေန႐ုံေပါ႔’ လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္  ဂါလီယန္နကီ ေျပာသတဲ။့ ဒနီည္းဟာ စိတက္ိ ုၾကည္လင္ေအာင္  

လုပ္ဖုိ႔၊ ကိုယ့္  ဣေႁႏၵ သိကၡာကုိ ထိန္းဖုိ႔ ေတာေ္တာေ္ကာင္းတဲန့ည္း  ျဖစ္တယ္။ သူ စစ္ဗုိလခ္်ဳပ္  

ျဖစ္လာလုိ႔ ဖက္ဇတ္ုကိပ္ြဲမွာ အဝိုငး္ခံရေတာ ့ေလေယာေ္တးဟာ ဗစ္ညရီဲ႕  ကဗ်ာစာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိ 

ေကာက္ဖတ္ေနခဲတ့ယ္။ 

စာေရးဆရာႀကီး မြန္တနိး္က - 

‘မိမိ မၾကာခင္  စီးနင္းဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မည့္ ခံတပ္တစ္ခု  ေရွ႕တြင္ စစ္ဗိလုခ္်ဳပ္တစ္ဥးီ  

ရပ္ၿပီး မိတေ္ဆြ  အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ေအးေအးေ ဆးေဆး စကားေျပာေနသည္ကိ ုျမင္ရသည္မွာ 

ၾကည္ႏးူစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ အလားတူပင္ မိမ၏ိ ညတာဝန္မ်ားၾကားမွ ရသေလာက္  

အခ်နိက္ေလးကုိ ယူကာ ပုိလဗီီးယတ္စ္ကိ ုဖတ္၍ သူ၏  က်မ္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္  ေရးေနေသာ 

ဘ႐ူးတပ္စ္ကိ ုစိတက္းူၾကည့္ရသည္မာွလည္း ၾကည္ႏူးစရာ  ေကာင္းပါသည္။ မိမ၏ိ 

အေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ ဝန္ပိကာ ထုိတာဝန္မ်ားကုိ မည္သို႔  ဖယ္ရမည္ကုိ မသိဘဲ ခ်ီတုံခ်တုံ  

ျဖစ္ေနသူမ်ားမွာ သာမန္ လူည့ံ လူဖ်င္းမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏’ လုိ႔ ေရးခဲ့တယ္။ 

 

* * * * 

 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အဖုိ႔ အက်င့္စ႐ုိက္ဟာ ပထမဆုံး  အေရးႀကီးတဲ ့အခ်က္  

ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသိဉာဏ္  ထက္ျမက္ျခင္းဟာလည္း အေျခခံက်တဲ ့အခ်က္  တစ္ခ်က္ပါပဲ။ 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ ့ပညာေရး  ရိွရမယ္။ သမိုငး္နဲ႔  ကဗ်ာဟာ လူေတြရဲ႕  

အာသာဆႏၵေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့သူ႔  ဗဟုသတုကုိ တိုးပြားေစတယ္။ ယဥ္ေက်း  မြန္ရည္ျခင္းဟာ 

လက္႐ံးုရည္သမား တစ္ေယာက္အဖုိ႔ မိမိရဲ႕  စိတ္ကုိ တည္ၿငိမ္  ေလးနက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ 

အခြင့္အေရးေတြကုိ မၾကာခဏ ဖန္တးီေပးတတ္တယ္။ ယဥ္ေက်း  ရည္မြန္မႈေၾကာင့္ စီစဥ္တက်  

ရိွမႈနဲ႔ ၾကည္လင္  ျပတ္သားမႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး မိမိ  စိတတ္ုငိး္က် အသုံးခ်ႏိုငတ္ယ္။ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ 

တိုငး္ျပည္ တစ္ခုကိ ုတည္ေဆာက္ရတာ၊ စစ္တပ္  တစ္တပ္ကိ ုေခါင္းေဆာင္ရတာဟာ အႏုပ ညာ 

(အတတ္ပညာ) လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕ ေလ့လာမႈမ်ားကေနၿပီး အလွတရားကုိ ျမင္တတ္  

ရွာတတ္သဟူာ အဲဒီ ေလ့လာမႈမာွ ေအာင္ျမင္မႈ ရမွာပဲ။ 
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စစ္သူႀကီး မာရွယ္ေဖာ့ဒ္က - 

‘သိပၸပံညာ ေလ့လာမႈ၏ တန္ဖိးုသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္  ျပ႒ာန္းရသည့္ ထုထည္  

ပမာဏမ်ား၊ ပုံေသနည္းမ်ားကုိ  စိတတ္ြင္ က်င့္သားရေအာင္  လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ 

စာေပ၊ ဒႆနႏွင့ ္သမုိငး္  ေလ့လာမႈတို႔၏ တန္ဖုိးသည္ သက္ရိွ  ကမာၻႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အေမးမ်ားကုိ ထုတလ္ပ္ုေပးရန္၊ ဤသုိ႔အားျဖင့္ အသိဉာဏ္ကိ ုေလ့က်င့္ေပးရန္ႏင့္ွ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္  

လုပ္ရန္၊ မေသခ်ာ  မေရရာေသာ ျပႆနာမ်ား ကုိ စဥ္းစားသည့္  အခါတြင္ စိတက္ိ ုၾကည္လင္  

ရွင္းလင္းေနေစရန္ႏွင့ ္အက်ဳးိ ရိွစြာ ေတြးတတ္ေအာင္  လုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္  ကာလ၌ 

စစ္အရာရိွ တစ္ဥးီအဖုိ႔ မိမ၏ိ  စစ္ေရးစစ္ရာ အသိပညာကုိ တိုးျမႇင့ေ္အာင္ ႀကိဳးစားရသည့္  နည္းတူ 

အေတြးေတြ ယဥ္ေက်း  မြန္ရည္မႈကိလုည္း တိုးျမႇင့ေ္ပးရန္ လုိအပ္လာေတာမ့ည္ ျဖစ္ေပသည္’ လုိ႔ 

ေရးခဲပ့ါတယ္။ 

ဟုတပ္ါတယ္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုငရ္ာ အသိပညာ (မိမိရဲ႕ အသက္ေမြးမႈနဲ႔ ဆိုငတ္ဲ့  

ပညာရပ္) ဟာ အဓိကက်တာ မွန္ပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက ကၽြန္ေတာဟ္ာ ‘အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ေဆြးေႏြးခန္း’ ဆုိတဲ့ စာအုပ္  တစ္အုပက္ိ ုေရးခဲပ့ါတယ္။ အဲဒီ တုန္းက စစ္သႀူကီး မာရွယဖ္ာယုိလကီ 

ကၽြန္ေတာ္ဆ့ကီိ ုစာတစ္ေစာင္ ေရးခဲပ့ါတယ္။ 

သူ႔ စာထဲမွာ ဒီလုိ ေရးထားပါတယ္။ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ အက်င့္စ႐ိုကလ္ည္း ေကာင္းတယ္၊ စဥ္းစားဉာဏ္လည္း  ရိွတယ္၊ 

ဒါေတြအျပင္ ၾကာရွည္ ေလ့လာမႈကသာ ရရိွႏုငိတ္ဲ ့အေထြေထြ  ပညာဗဟုသတုလည္း ရိွတယ္ဆိုရင္ 

အဲဒီလူဟာ အရာရိွေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုငတ္ယ္။ ၿပီးခဲတ့ဲ ့စစ္ႀကီးအတြင္းက စစ္မနိ္႔ေပး  

ဌာနခ်ဳပ္မာွ ရိွၾကတဲ ့လူ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ တကၠသိလုက္ ပါေမာကၡႀကီးေတြ  ျဖစ္တယ္ 

ဆုိတာကုိ လူေတာေ္တာမ္်ားမ်ား သတိမျပဳမိဘဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ တျခားလူ  မၾကည့္နဲ႔ေလ။ 

မာရွယေ္ဖာခ့၊္ မာရွယေ္ပတိန္း၊ က ၽြန္ေတာန္ဲ႔ တျခား  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိပဲ ၾကည့္ပါ။ ပါေမာကၡေတြ 

ဗုိလခ္်ဳပ္ ျဖစ္လာရတာဟာ ဒအီႀကိမ္ဟာ ပထမအႀကိမ္ပဲ။ ဒလီိ ုစစ္ဗုိလေ္ကာင္းေတြ 

ျဖစ္လာရတာဟာ တျခားေၾကာင့္  မဟုတဘ္းူ။ တကၠသုိလ္မွာ ရခဲတ့ဲ့ အေျခခံ လက္ေတြ႔ ပညာေတြ 

ေၾကာင့္ပဲ။ အဲဒီ ပညာေရးဟာ သမိုငး္နဲ႔ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြေပၚမွာ လုံးဝ အေျခခံတယ္။ 

ေဆာင္းရာသီမာွ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း  စာေတြကုိ ေလ့လာတယ္။ ေႏြရာသီမွာ 

လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းၿပီး ေလ့လာတာေတြ၊ စစ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိ လုပၾ္ကတယ္။ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ  

ျပႆနာေတြကုိ ႏွ စ္ရွညလ္မ်ား ေျဖရွငး္ရတဲ ့အေတြ႔အႀ ကံဳရိွသူ တစ္ေယာက္ဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ 

ေယာင္ကန္းကန္းနဲ႔ ေတာင္လပ္ု ရမလုိ၊ ေျမာက္လပုရ္မလုိ ျဖစ္တာမ်ဳးိေ တြ မရိွေတာဘ့းူ။ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြဟာ ရွင္းလင္း  ျပတ္သားၿပီး က်ဳးိေ ၾကာင္းညီၫြတ္မႈ ရိွတယ္ဆုိရင္ အေျဖကုိ 

အၿမဲတမ္း ရွာလုိ႔ေတြ႔ပါတယ္။ စစ္ပြဲမွာ ကာယ၊ ဉာဏနဲ႔ စိတဓ္ာ တ္ဟာ သိပ္ကို  အေရးႀကီးတယ္။ ဒီ  

သုံးခုဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔  သူ ပါရတယ္။ အဲဒအီထဲက ဘယ္တစ္ခုကိမု ွေလွ်ာမ့တြက္မိေအာင္ 

သတိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အားလုံးဟာ ညီတူညီမွ် အေရးႀကီးတာ ခ်ည္းပဲ။ 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အသိဉာဏ္ဟာ ႐ိုးသားမွန္ကန္မႈနဲ႔  ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈတုိ႔ 

ရိွရမယ္။ စိတထ္ဲမွာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ ့သေဘာတရားေတြ၊ စီမံကန္ိးေတြ ျပည့္ေနရင္ ဘာကုိမွ်  

ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ လုပ္ႏုငိမ္ာွ  မဟုတဘ္းူ။ သိပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းမႈ  တင္းၾကပ္တဲ ့စက္မႈလပုင္န္း  

တစ္ခဟုာ ဖြဲ႔စည္းမႈ  ေလ်ာရ့ဲတဲ ့စက္မႈလပုင္န္း  တစ္ခုလုိပဲ ပိုက္ဆံကုိ ျဖဳန္းတီးပစ္ရာ  ေရာက္တယ္။ 

ပုိ႔လႊတ္ရတာေတြ မ်ားလြန္းေတာ ့ေမာတ္ာရဲ႕  အားဟာ ကုန္ခန္းသြားရတယ္။ (ဒါေၾကာင့္မုိ႔ 

လူတစ္ေယာက္တည္းက ၫႊန္ၾကားတဲ ့လုပ္ငန္းကေလးေတြဟာ ကုန္က်စရိတလ္ည္း နည္း၊ 
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ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးလည္း ျမင့္မားေတာ ့ႀကီးက်ယ္တဲ့  လုပ္ငန္းႀကီးေတြထက္ 

ေအာင္ျမင္တတ္တာ ျဖစ္တယ္။) ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွာ ႐ိုးစင္း  မွန္ကန္တဲ ့အေတြးအေခၚ  

နည္းနည္းပဲ ရိွရမယ္။ အဲဒီ  အေတြးအေခၚဟာလည္း အေတြ႔အႀ ကံဳက လာတာျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔  

က်င့္သံးုလုိ႔ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီး  ျဖစ္ရမယ္။ အေတြ႔အႀကံဳက ဖန္တးီေပးလုိကတ္ဲ့  အဲဒီ 

ပုံသဏၭာန္ဟာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ လုပ္ငန္းမွာ အသုံးခ်ဖုိ႔အတြက္ တိက်တဲ့  အသိပညာေတြ 

ပါဝင္လမိ္မ့ယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ တျခားသူမ်ားရဲ႕  စိတက္ိ ုဘယ္လို  အသုံးျပဳရမယ္ 

ဆုိတာကုိလည္း သိရမယ္။ 

ရစ္ခ်္လ်ဴးက - 

‘လူတစ္ေယာက္ဟာ တိုင္းျပည္  တစ္ျပည္ကိ ုမွနက္န္စြာ ေကာင္းမြန္စြာ အုပခ္်ဳပ္ႏုငိဖ္ို႔  

အတြက္ စကား  နည္းနည္းေျပာၿပီး မ်ားမ်ား  နားေထာင္ရမယ္’ လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဘယ္လုိလူရဲ႕ စကားကုိ နားေထာင္ရမလဲ။ တိက်တဲ့  သတင္းအခ်က္အလက္ကိ ုေပးႏိုငတ္ဲသ့ရူဲ႕  

စကားကုိသာ နားေထာင္ရလိမ္မ့ယ္။ စကားနည္းတာဟာ ေကာင္းတယ္။ စကားမ်ားတဲ့  သူေတြကုိ 

တိတတ္တိေ္နေအာင္ လုပ္ျခင္းဟာ ေတာေ္တာ္ အသုံးက်တယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွာ လ်င္ျမန္တဲ ့ပဋဘိန္ဉာဏ္  ရိွရမယ္။ လက္ေ တြ႔လုပ္ငန္း 

တစ္ခမွုာ အခ်နိဟ္ာ ေတာေ္တာ္  အေရးႀကီးတယ္။ အခ်နိမီ္  အေကာင္အထည္ေဖာရ္တဲ ့ျပည့္စံျုခင္း  

မရိွတဲ့ စီမံကိန္း တစ္ခုဟာ ေနာက္က်ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာရ္တဲ့  ျပည့္စုံတဲ့ စီမံကိန္း တစ္ခုထက္ 

ပုိေကာင္းတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမာွ အခ်န္ိဟာ သိပ္  အေရးႀကီးေတာ ့အ ခ်နိက္ိ ုအဓိကထားၿပီး  

စဥ္းစားရတဲ ့အခါမ်ဳးိေ တြ ရိွလာတတ္တယ္။ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး  

ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ‘ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရိွတဲ့ လူအင္အားနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ  ရိွတဲ ့ဘတ္ဂ်က္နဲ႔၊ 

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရိွတဲ့ ည့ံဖ်င္းတဲ့  စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဆုိရင္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ၿပီး ေလယာဥ္  အစင္းငါးေထာင္ကိ ု

အခ်နိတ္ိုကေလးအတြင္း ထုတလ္ို႔  ျဖစ္မွာလဲ’ လုိ႔ မေျပာသင့္ဘူး။ ဒီလုိ  ေျပာမယ့္အစား 

‘ကၽြန္ေတာ္အ့ေနနဲ႔ ေႏြဦးေပါက္အမီ ေလယာဥ္  အစင္းငါးေထာင္ ထုတလ္ပ္ုေပးရမွာ  ဆုိေတာ့ 

အဲဒါကုိ အခ်ိန္မီေအာင္ ထုတ္ေပးဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိ  ဘတ္ဂ်က္မ်ဳးိ၊ ဘယ္လို  လက္ေထာက္မ်ဳးိ 

ေတြကုိ ရွာရမလဲ ’ ဆုိတဲ ့ စကားမ်ဳးိကုိ ေျပာသင့္တယ္။ စစ္ပြဲမွာလုိပဲ အထည္ခ်ဳပ္တဲ့  လုပ္ငန္းမွာ၊ 

သတင္းစာ လုပ္ငန္းမွာလုိပဲ ဘဏ္တုကိတ္စ္ခကုိ ုဦးစီးတဲ ့လုပင္န္းမွာလည္း ေႏွးေကြးျခင္းဟာ 

ဒုကၡေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဒီလုိ  ကိစၥမ်ဳးိေတြမွာ အႀကီးအကဲ  လုပ္သဟူာ ျမန္ျမန္  စဥ္းစားၿပီး ျမန္ျမန္  

လႈပ္ရွားတတ္တဲ ့လက္ေထာက္ေတြကုိ ရွာတတ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ 

ေနာက္ဆံးုအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္  တစ္ေယာက္ဟာ အစဥ္အလာနဲ႔ ထုံးတမ္းဓေလ့ေတြကုိ 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမယ္။ သူဟာ ဝတၳဳပစၥညး္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကိ ုတည္ေဆာက္သူ  ျဖစ္တယ္။ 

အဲဒအီထဲက ခိုငမ္ာတဲ့ အရာဝတၳဳမ်ားကုိ အတိတက္ သူ႔ကိ ုေပးအပ္ခဲၿ့ပီးၿပီ။ သူဟာ အဲဒီ  အတိတ္က 

ေပးတဲ့ ပစၥညး္ကုိ ျပန္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ျခင္း  ျပဳတယ္။ ျပန္ၿပီး ပုံသဏၭာန္  ျပင္ဆင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဘယ္ေတာမွ့ အဲဒီ  ပစၥညး္ကုိ စြန္႔ပစ္ျခင္း  မျပဳဘူး။ ကစ္ပလင္းရဲ႕ ေတာေ္တာသ္ပ္ရပ္တဲ ့ဝတၳဳ  

တစ္ပုဒ္ထဲမွာ တံတားတစ္ခုကိ ုအင္ဂ်င္နီယာေတြ ေဆာက္ၾကတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႔  ပတ္သက္တဲ ့ေရွး  

အစဥ္အလာေတြကုိ အာခံ  စြန္႔ပယ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ျမစ္ေစာင့္နတ္က သူတုိ႔ကုိ ဒဏ္ေပးတဲ့  

အေၾကာင္းကုိ ေရးထားတယ္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္က ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြဟာ စၾကဝဠာႀကီးကုိ 

ေအာင္ႏိုငဖုိ္႔အတြက္ အ့ံမခန္းေလာက္တဲ့  ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြကုိ ရေနၾကၿပီ။ ဒါေပမယ့္ 

စၾကဝဠာႀကီးမွာ လက္စားေခ်တတ္တဲ့  နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  
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လုပ္ေဆာင္မႈက ေပၚထြက္လာတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း လြယ္လြယ္ကကူူ ျမင္ရတာ 

မဟုတဘ္းူ။ ေတာလ္န္ွေရး  တစ္ခအုတြင္းမွာ လူထေုတြဟာ တိုငး္ျပည္  တစ္ျပည္ရဲ႕ အစဥ္အလာ  

ကာကြယ္မႈေတြကုိ ဖ်က္ဆးီပစ္ေနတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ၿပီးဆုံးေအာင္ 

ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွသာ ထင္ျမင္ခ်က္  ေပးသင့္တယ္။ ျပင္သစ္  ေတာလ္န္ွေရးဟာ မင္းဆက္  

ျပန္လည္အုပစုိ္းေရး တစ္ခုနဲ႔ အဆုံးသတ္သြားခဲတ့ယ္။ မ်က္လည့္ွဆရာရဲ႕တပည့္ဟာ သူ  မန္းမႈတ္လုိ႔ 

လႈပ္ေနတဲ ့ပၪ ၥလက္ တံျမက္စည္းကုိ ဂါထာျပယ္ၿပီး ၿငိမး္သြားေအာင္ ခ်က္ခ်င္း  လုပ္လုိ႔ရတာ 

မဟုတဘ္းူ။ အခ်နိအ္ေတာၾ္ကာမွ ျပယ္ေအာင္ လုပ္ယူလုိ႔ရတယ္။ 

အေျမာအ္ျမင္ရွတိဲ ့ေခါင္းေဆာင္ဟာ အဲဒီ အခ်က္ကိ ုမေမ့သင့္ဘးူ။ 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အုိျခင္း အႏုပညာ 

 

(ဇရာ) အိုမင္းျခင္းဟာ ထူးဆန္းလွတဲ ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခု  ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ 

ထူးဆန္းသလဲဆုိရင္ တျခားသူေတြ အုိသ လုိ ကုိယ္လည္း အုိႏိုင္ပါကလား  ဆုိတာကုိ 

မယုံႏိငုေ္လာက္ေအာင္ ထူးဆန္းတယ္။ ပ႐ုစရ္ဲ႕  ဝတၳဳတစ္ပဒုထ္ဲမွာ ငယ္သငူယ္ခ်င္းေတြကုိ အႏွစ္  

သုံးေလးဆယ္ ၾကာမွ ျပန္ေတြ႔ရတဲ့ အခါမွာ ေပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္ကိ ုေရးထားတယ္။ 

အိမ္ရငွႏွ္င့ ္ဧည့္သည္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ္  ႐ုတ္တရက္ မမွတ္မိသည္ကုိ ကို ယ့္ကုိယ္ကုိယ္ 

နားမလည္ႏိုငေ္အာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သူတို႔အားလုံးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ုပဖ္်က္ထားသည့္ပံု  

ေပၚေနၾကသနည္း။ အမ်ားအားျဖင့္ နံ႔သာမႈန္႔  ျဖဴးထားသည့္ ဆံပင္တမု်ား ကုိ တပ္ထားၾကသျဖင့္ 

႐ုပ္တစ္မ်ဳးိ ျဖစ္ေနၾကသည္။ မင္းသားႀကီး  ကုိယ္တိုင္မွာလည္း ဧည့္သည္ေတြ  လုိက္နာ 

က်င့္သုံးၾကသည့္ အခမ္းအနား၊ အေဆာင္အေယာင္တို႔ကိ ုလုိကန္ာ  က်င့္သံးုလ်က္ ရိွ၏။ သူ႔  

မုတဆ္တိေ္မြးမ်ားမွာ ျဖဴလ်က္  ရိွၿပီး ခဲဆြဲထားသည့္ ဖိနပ္ကိ ုစီးထားသည့္ႏယွ ္ေျခဒရြတ္  
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တုိကလ္်က္ရိွ၏။ သူ႔  ႏႈတခ္မ္းေမြးမွာလည္း ငလက္မ၏ သစ္ေတာထဲက သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ 

ႏွင္းခဲမ်ား ဖုံးသလုိ ျဖဴဆြတ္လ်က္ ရိွသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ဆုိလွ်င္ သူသည္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ  ျဖစ္သည္။ 

အသက္ကေတာ ့ကၽြန္ေတာႏ္င့္ွ မတိမး္မယိမ္းေလာက္ ရိွေပလိမ္မ့ည္။ သူ႔အရြယ္ႏွင့္  သူ႔႐ုပ္ 

ကုိကညီ္ပါေပသည္ဟ ုလူေတြ  ေျပာသံကိ ုကၽြန္ေတာ္  ၾကားရသည္။ သူ႔  မ်က္ႏွာေပၚတြင္ 

လူအိုလူမင္းတုိ႔၏ လကၡဏာခ်က္မ်ား ကုိ ျမင္လုိက္ရသည့္  အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္  

အ့ံအားသင့္သြားသည္။ ထုိအခါက်မွ သူ  တကယ္ အုိမင္းေနၿပီ  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဝသည္ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာသည့္ အခါတြင္ သူငယ္ေလးမ်ားကုိ လူအိုႀကီးမ်ား  အျဖစ္သုိ႔ 

ေျပာင္းလဲပစ္ေလ့ ရိွေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္လာပါသည္။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ ကုိ ယ္နဲ႔ သက္တရူြယ္တ ူမိန္းမ၊ ေယာက္်ားေတြ  အေပၚမွာ အခ်န္ိက 

ထုတ္လုပ္ေပးလုိက္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ၾကည့္လုိက္တဲ့  အခါက်မွ ကုိယ့္  မ်က္ႏွာေပၚမွာလည္း 

ဘယ္လုိ ေျပာင္းလဲခ်က္ေတြ ရိွေနၿပီလဲ၊ ကုိယ့္  စိတထ္ဲမွာ ဘယ္လို  ေျပာင္းလဲခ်က္ေတြ ရိွေနၿပီလဲ  

ဆုိတာကုိ မွန္ၾကည့္သလုိ ျမင္လာပ ါတယ္။ ကုိယ္နဲ႔အတူ ႏွစ္ပရိေစၧဒေ တြကုိ ျဖတ္သန္းလာခဲတ့ဲ ့

မ်က္လံးုေတြ အဖုိ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ယခုတိုင္ ငယ္ရြယ္ေနေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ 

လူငယ္တုိ႔ရဲ႕ စုိးရြံ႕မႈေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရိွေနေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  

ေနရာကုိ တက္လာတဲ့  လူငယ္ မ်ဳိးဆက္ေတြ ယူထားတဲ့  ေနရာေတြကုိ သ တိမထားမိဘဲ 

ျဖစ္ေနၾကတယ္။ တစ္ခါတေ လမွာ စကားတစ္လံးုကုိ ၾကားလုိကရ္တဲအ့တြက္ အ့ံအားသင့္  

ေနမိၾကတယ္။ လူငယ္ စာေရးဆရာေလး တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုသူဟာ ကိုယန္ဲ႔  

ရြယ္တပူဲ။ ကိုယန္ဲ႔ ေရးေဖာေ္ရးဘက္ပဲလုိ႔ ထင္မတိာကုိး။ ခပ္ငယ္ငယ္  မိန္းကေလး 

တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ  ေဝဖန္လိကုတ္ဲ့  အသံကုိ ၾကားရတဲ့အခါမွာ ပုိလုိ႔ေတာင္ 

စိတ္ထိခိုက္ရေသးတယ္။ ‘ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလကြာ၊ ေကာင္မေလး  ႏွယ။္ အသက္  ငါးဆယ္ေက်ာေ္နတဲ ့

ေခါင္းျဖဴႀကီးကုိမွ လက္ထပ္ရတယ္လို႔’ ဆုိတဲ့ အသံမ်ဳိးပါ။ ၾကည့္လိကုေ္တာ ့ကုိယက္လည္း အသက္  

ငါးဆယ္ေက်ာေ္နၿပီ။ ေခါင္းျဖဴႀကီးနဲ႔။ ႏွလုံးသားကေတာ ့မအုိခ်င္ေသးဘူးေပါ႔။ 

 

* * * * 

 

(ဇရာ) အိုမင္းျခင္းဟာ ဘယ္တနုး္က  စသလဲ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ဇရာက ထြက္ေျပးလုိ႔  

ရတယ္လုိ႔ အခ်ိန္  ေတာေ္တာၾ္ကာက ထင္ခဲၾ့ကတယ္။ စိတက္ ဖ်တ္လတ္  ႏုပ်ဳိတုန္း ရိွေသးတယ္။ 

ခြန္အားကလည္း အရင္တနုး္ကလုိပဲ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြဟာ စမ္း သပ္မႈ အမ်ဳးိမ်ဳိးကုိ 

လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းကလုိ ဒီေတာင္ကုန္းေပၚကုိ ျမန္ျမန္  တက္ႏိုင္ပါ႔ဦးမလား၊ 

တက္ႏုငိသ္ားပဲ။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းေတာ ့ေမာတာေပါ႔ ။ ဘယ္လိပုဲျဖစ္ျဖစ္၊ ငယ္ငယ္တနုး္ကလည္း 

ဒေီလာက္ပဲ တက္ရတာပဲ။ အဲဒတီနုး္ကလည္း ေမာတာပဲ မဟုတဘ္းူလားလုိ႔ ေမးမိၾကတယ္။ 

ႏုပ်ဳျိခင္းကေနၿပီး အုိမင္းျခင္းကုိ ကူးေျပာင္းတာဟာ သိပ္ ေႏွးေကြးတဲအ့တြက္ ေျပာင္းတဲ့  

ကာယကံရွင္မွာ သိပ္  မသိသာဘူး။ ေႏြရာသီၿပီးေတာ ့ေဆာင္းဦးေပါက္  ေရာက္တယ္။ 

ေဆာင္းဦးေပါက္ ၿပီးေတာ ့ေဆာင္းရာသီကို  ေရာက္တယ္။ ဒအီေျပာင္းအလဲဟာ သိပေ္ႏွးေကြး  

ျဖည္းေဆးတဲအ့တြက္ ေန႔စဥ္  သတိမျပဳမိၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတေ လမွာေတာ ့

ေဆာင္းရာသီဟာ မကၠဘက္ကုိ ဝိုင္းရံဖုိ႔  ခ်တီက္လာတဲ ့စစ္တပ္ႀကီးလုိ ခ်တီက္လာၿပီး ေႏြရဲ႕ 
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သစ္ရြက္ေရာရီ္ေတြ ေနာက္မွာ ပုန္းကြယ္ေနတတ္တယ္။ ေဟာ … ႏုိဝင္ဘာ တစ္မနက္လည္း 

ေရာက္ေရာ… ျပင္းထန္တဲ ့မုနတ္ုငိး္တစ္ခုဟာ ေဆာင္းဦးေ ပါက္ရဲ႕ ေရႊမ်က္ႏာွ ဖုံးကုိ ဆုတ္ၿ ဖဲ 

ပစ္လိကုတ္ယ္။ အဲဒေီနာက္မွာ ေဆာင္းရဲ႕  အ႐ုိးၿပိဳင္းၿပိဳင္းပဲ က်န္ရစ္ခဲေ့တာတ့ယ္။ 

အသက္ရိွေသးတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ထင္ေနတဲ ့သစ္ရြက္ေတြဟာ ေသးငယ္တဲ ့႐ိုးတံကေလးေတြ 

သစ္ကုငိး္ေတြေပၚမွာ တြဲလြဲ  ခ်တိေ္နၾကတယ္။ အမွနက္ေတာ ့မုန္တုငိး္ဟာ အဲဒ ီမေကာင္းဆိုးဝါးကုိ  

ေခၚလာတာ မဟုတပ္ါဘူး။ မေကာင္းဆိုးဝါးကုိ ဖြင့္ျပလုိက႐္ံသုာပါ။ 

နာမက်န္းျဖစ္မႈဟာ လူသတၱဝါ  သစ္ေတာႀကီးထဲကုိ တိုက္ခတ္လာတဲ့ မုန္တိုင္းပါပဲ။ 

ေယာက္်ား ဒါမွမဟုတ ္မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ အရြယ္နဲ႔  မလုိကေ္အာင္ ႏုပ်ဳေိ ကာင္း 

ႏုပ်ဳေိနလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔မ်ား သိပ္  အ့ံဩဖုိ႔ ေကာင္းတာပဲေနာ ္ လုိ႔ အားက်ၾကလိမ့္မယ္။ 

ခင္ဗ်ားကေတာ ့ရွာမွ  ရွားပါေပတယ္ဗ်ာ လုိ႔ ခ်ီးက်ဴးေကာင္း  ခ်ီးက်ဴးမိလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ၊ 

သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ ႏုပ်ဳိမႈ၊ သူတို႔  စကားေတြရဲ႕ ထက္သန္မႈတို႔ကိ ုကၽြန္ေတာတ္ို႔ အားက်ၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔မာွေတာ ့လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေခါင္းကုိ က္တာကေလးေလာက္၊ 

အေအးမိတာကေလးေလာက္၊ ထင္သလုိ ဘာမွ  မျဖစ္ေလာက္ဘးူလုိ႔ ယူဆတဲ့  အျဖစ္ကေလးတစ္ခု 

ေနာက္မွာ သူတို႔တစ္ေတြရဲ႕ ဘဝထဲကုိ ႏွလံးုေရာဂါရင္လည္း ျဖစ္ခ်င္  ျဖစ္မယ္။ အဆုတအ္ေအးမိ  

ေရာဂါရင္လည္း ျဖစ္ခ်င္  ျဖစ္မယ္။ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ မ်က္ႏွာဟာ ညႇိဳ းႏြမ္း  

ေခ်ာင္က်သြားတယ္။ ခါးက ကုန္းသြားတယ္။ မ်က္လံးုက ေတာက္ပေနတဲ့  အေရာင္ဟာ 

ေပ်ာက္သြားတယ္။ တစ္ခဏကေလးဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုတစ္ဘဝ  ေပးလိုက္သလုိ 

ေျပာင္းလဲသြားေစၿပီး လူအုိႀကီးေတြ ျဖစ္သြားႏိုငတ္ယ္။ သေဘာကေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ အုိေနတာ  

ၾကာလွၿပီ ဆုိတဲ ့သေဘာပါပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘဝမွာ အဲဒီ  ေဆာင္းဦးေပါက္ ရာသီေျပာင္းခ်နိဟ္ာ ဘယ္အခ်နိတ္န္ုးက 

စခဲသ့လဲ။ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ အသက္  ေလးဆယ္ကို ေရာက္တာနဲ႔ ေရွ႕မွာ အရိပ္  မ်ဥ္းေၾကာင္း 

ကေလးကုိ ျမင္ရတယ္။ တုန္တုန္ရီရီနဲ႔ သူ ျဖတ္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေ တာ ့စြဲလမ္းစရာေကာင္းတဲ ့

ႏုပ်ဳမိႈ နယ္ပယ္ဟာ သူ႔အတြက္  တံခါးပိတသ္ြားေတာတ့ယ္လို႔ ယုံၾကည္တတ္ၾကေၾကာင္း 

ဂ်ိဳ းဇက္ကြန္းရက္က ေရးခဲဖူ့းတယ္။ ဒေီန႔ေခတ္မာွေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ အဲဒီ  ခပ္ေရးေရး အရိပ္  

မ်ဥ္းေၾကာင္းကေလးကုိ ‘ငါးဆယ္’ ဆီ ေရႊ႕ထားလိုကၾ္ကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းကေတာ ့

ေပ်ာက္မသြားပါဘူး။ အဲဒ ီမ်ဥ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္တဲအ့ခါမွာလည္း စိတက္  ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းၿပီး 

ဖ်တ္လတ္ သြက္လက္သည့္တုငိ ္နည္းနည္းေတာ ့တုန္လႈပ္သြားၾကမွာပဲ။ ကြန္းရက္  ေျပာတဲ ့

စိတပ္်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္တာမ်ဳးိကုိ ခံစားရမွာပဲ။ 

စတဲင္ဒယ္က သူ႔  ေဘာင္းဘီခါးပတ္ေပၚမွာ ‘ငါ အသက္ငါးဆယ္ ျပည့္ေတာမ့ယ္’ လုိ႔ 

စာတမ္းေရးၿပီး အဲဒေီန႔မာွပဲ သူ  ခ်စ္ခဲဖ့းူတဲ ့မိန္းမေတြကုိ  ေသေသခ်ာခ်ာ စာရင္းခ်ၾကည့္တယ္။ 

သူဟာ အဲဒီ  မိန္းမေတြ အေပၚမွာ ‘ပုံေဆာင္ခဲျပဳျခင္း’ ဆုိတဲ ့စိန္ေတြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔ 

ပုံသြင္းၾကည့္ခဲ ့ျမင္ခဲေ့ပမယ့္ အမွန္ကေတာ ့သူ  ခ်စ္ခဲတ့ဲ ့မိန္းမေတြဟာ သာမန္  မိန္းမေတြပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ခုျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိကုေ္တာ ့သူ  တကယ္ခ်စ္ခ်င္တဲ ့မိနး္မမ်ဳးိေတြဟာ စာအုပ္ေတြထဲက 

မိန္းမေတြ၊ ဝတၳဳေတြထဲက သူကိယုတ္ုငိ ္ဖန္တးီ  အသက္သြင္းခဲတ့ဲ ့မိန္းမေတြဆုိတာ 

ေတြ႔လာရတယ္။ အရိပ္  မ်ဥ္းေၾကာင္းကေလးကုိ ျဖတ္လုကိေ္တာ ့စတင္ဒယ္ဟာ သူ မေတြ႔ခဲဖူ့း၊ 

မျမင္ခဲဖူ့းတဲ ့မိနး္မေတြအတြက္ မ်က္ရည္ က်ခဲရ့တယ္။ 
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စာေရးဆရာက ‘ငါ အသက္င ါးဆယ္ ရိွၿပီ’ လုိ႔ ေတြးတယ္။ သူ ဘာေတြမ်ား ေရးၿပီးခဲၿ့ပီလဲ။ 

ဘာေတြမ်ား ေျပာႏိုငခ္ဲသ့လဲ။ သူ႔  စိတထ္ဲမွာေတာ ့ဘာမွ မေရးရေ သးဘူး။ ေရးစရာေတြ အမ်ားႀကီး  

က်န္ေသးတယ္လုိ႔ ထင္ေနတယ္။ သူ  ေရးရမယ့္ စာအုပေ္တြကုိ မေရးရေသးဘူးလုိ႔ ထင္ေနတယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ဘယ္ႏွစႏွ္စ္  ၾကာေအာင္ အလုပ္ လုပ္ႏိုငဥ္းီမွာလဲ။ ႏွလံးုက သိပ္မေကာင္းခ်င္ေတာဘ့းူ။ 

ဆယ္ႏွစ္လား။ ဆယ့္ငါးႏွစ္လား။ အႏုပညာက သက္တမ္းရွည္ၿပီး ဘဝက သက္တမ္းတုိတယ္လို႔ 

ေျပာခဲၾ့ကတဲ ့စကားဟာ တစ္ခါတုနး္ကေတာ ့႐ိုးအီေနတဲ့  စကားလုိ႔ ထင္ခဲေ့ပမယ့္ ခုေတာ ့အဓိပၸာယ္ 

အျပည့္အဝ ေဆာင္လာတယ္။ ပ႐ုစ္  ေျပာသလုိ ‘အတိတ္ကုိ ရွာေ ဖြရေအာင္ ခရီးထြက္ဖုိ႔ ’ အခ်နိမွ္ 

ရပါဦးမလား။ 

(ဇရာ) အုိမင္းျခင္း ဆုိတာဟာ ဆံပင္ျဖဴတာ၊ ႏႈတခ္မ္းေမြးျဖဴတာ၊ ေနဝင္ခ်နိ္  ေရာက္ၿပီလုိ႔ 

ထင္တာ၊ ပြဲသိ မ္းၿပီလို႔ ယူဆတာ၊ ဇာတ္ခုံဟာ ငါ႔ ဇာတ္ခုံ မဟုတေ္တာဘ့းူ၊ ေနာက္  လာမယ့္ 

မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႕ ဇာတ္ခုံလို႔ ယူဆတာ။ ဒါေလာက္တင္ မဟုတ္ ဘူး။ ဒထီက္  အဓိပၸာယ္ ရိွတယ္။ 

တကယ္အမွန္ ဆိုးရြားတဲ့ အခ်က္က ခႏၶာကုိယ္  မစြမ္းမသန္ ျဖစ္သြားတာ မဟုတဘ္းူ။ ဝိညာဥ္  

(စိတ္) က ဘာကုိမွ  မထူးေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္လာတဲ့ အထင္ပဲ။ ဥေပကၡာ  သေဘာကုိ ေဆာင္လာမႈပဲ။ 

အရိပ္ မ်ဥ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ ဆုံး႐ံႈးသြားတဲ ့လုပ္ႏုငိ္ ကုိင္ႏိုင္စြမ္းထက္ လုပ္ခ်င္ 

ကိုငခ္်င္တဲ ့ဆႏၵေတြက ပုိမ်ားေနတယ္။ အႏွစ္ငါးဆယ္  စိတပ္်က္စရာေတြ၊ အႏွစ္ငါးဆယ္  

အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ လြန္ေျမာက္လာၿပီးတဲ့  ေနာက္မွာ ငယ္ငယ္တန္ုးကလုိ ျပင္းျပ  ထက္သန္တဲ ့

စူးစမ္းစိတမ္်ဳးိ ရိွႏုငိပ္ါဦးမလား။ သိခ်င္စတိ၊္ နားလည္ခ်င္စတိေ္တြ ရိွႏုိ င္ပါဦးမလား။ ႏွစႏွ္စက္ာကာ 

ခ်စ္ႏိုငတ္ဲ့ စိတ္မ်ဳိး ရိွႏုငိပ္ါဦးမလား။ အလွတရား၊ အသိဉာဏ္နဲ႔ သနားၾကင္နာမႈတို႔ဟာ 

သဘာဝက်က် ေပါင္းစည္းေနဦးမွာပဲလုိ႔ စိတခ္်လက္ခ် ယုံႏိုင္တာမ်ဳိး ရိွပါဦးမလား။ ဆင္ျခင္တံတုရား 

စြမ္းအားဟာ အလြန္ေကာင္းတယ္ ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈမ်ဳိးကုိ ထားႏိုင္ပါဦးမလား။ 

အဲဒီ အရိပ္ မ်ဥ္းေၾကာင္းရဲ႕ တစ္ဖက္မာွေတာ ့ညီညာတဲ့  အလင္းေရာင္ဟာ ခပ္ေျပေျပ 

ထြန္းညႇထိားရာ နယ္ပယ္  ရိွတယ္။ အဲဒီ  နယ္ပယ္မာွ ဆႏၵ  ဆုိတဲ ့မ်က္စိက်န္ိးေလာက္တဲ ့ေနေရာင္  

စူးစူးေတြလည္း မရိွေတာ၊့ အရာဝတၳဳနဲ႔  လူေတြကုိ ပကတိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္ၿပီ။ အဲဒီလုိ  

ျပန္ၾကည့္လုိက္တဲ ့ အခါမွာ ကိုယခ္်စ္တဲ ့မိန္းမေခ်ာ  မိန္းမလွေတြဟာ စာရိတၱ  အရာမွာ 

ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ ျဖစ္တယ္  ဆုိတဲ ့ အခ်က္ကိ ုဘယ္မွာ  ယုံႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕  

ရွည္လ်ားခက္ခဲတဲ ့ဘဝ  လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္မာွ ဘယ္ေလာက္  ျပင္းထန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ 

ေတြ႔သည္ ျဖစ္ေစ လူ႔  သဘာဝ၊ လူ႔ စ႐ိုက္ဟာ ဒီအတိုင္း ဒီအတိုင္းပဲ  ဆိုတာကုိ ေတြ႔ခဲရ့သူ  

တစ္ေယာက္အဖုိ႔ အလြန္  ေရွးက်တဲ ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္မ်ားသာလွ်င္ လူကိ ု

ပါးလႊာတဲ ့ယဥ္ေက်းမႈ  အကာအကြယ္ကိ ုေပးႏိုငတ္ယ္  ဆုိတာကုိ သိခဲ့  ျမင္ခဲတ့ဲ ့လူတစ္ေယာက္  

အဖုိ႔ တိုးတက္မႈ  ဆုိတာကုိ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ယုံ ႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ဒါေတြဟာ ဘာလုပ္မွာလဲလုိ႔ အဖုိးအုိ  

တစ္ေယာက္တည္း သူ႔ဘာသာသူ ေျပာလိမ့္မယ္ ။ ဒစီကားလုံးဟာ သူ  ေျပာႏိုငတ္ဲ ့အႏၲရာယ္  

အမ်ားဆုံးေသာ စကားလုံးပဲ ျဖစ္လမ့္ိမယ္။ ဒစီကားလုံးကုိ ေျပာၿပီးရင္ ‘႐ုန္းကန္ လႈပ္ရာွးေနလို႔လည္း 

အလကားပါပဲ’ လုိ႔ ေျပာဦးမွာပဲ။ ေနာက္ေတာ့  ‘ေလာကႀကီးထဲမွာ သြားလာ  ဆက္ဆေံနလုိ႔လဲ 

အလကားပါပဲ’ လုိ႔ ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒီေနာက္မွာ ‘ငါ႔ အခန္းကေန အျပင္  ထြက္သြားလုိ႔လည္း 

အလကားပါပဲ’ လုိ႔ ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒီေနာက္မွာ ‘ငါ႔ အိပ္ရာကေန ထသြားလုိ႔လည္း အလကားပါပဲ ’ လုိ႔ 

ေျပာလိမ္မ့ယ္။ ေနာက္ဆံးုမွာ ‘အသက္ရင္ွေနလုိ႔လည္း အလကားပါ ပဲ’ လုိ႔ ေျပာမယ္။ မရဏရဲ႕ 

တံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္ၿပီေလ။ 

 

* * * * 
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အရွငး္လင္းဆုံးေသာ ႐ုပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ရိွတဲ့ သတၱဝါမ်ားဟာ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ႐ုပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ အသစ္ 

ႏွစ္ချုဖစ္ေအာင္ လုပ္လိကုၾ္ကတယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ မရဏက ေက်ာလ္ြန္ခဲၾ့ကတယ္။ သူတို႔ကလြဲရင္ 

က်န္ သက္ရိွ သတၱဝါတိုင္းဟာ သူ႔ဘဝမွာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အခ်န္ိကာလကုိ ေရာက္လာတာနဲ႔ ဇရာ  

(အိုမင္းျခင္း) ကုိ ေတြ႔လာရတယ္။ ဘယ္အခ်န္ိေလာက္ၾကာမွ ဇရာကုိ ေတြ႔သလဲ  ဆုိတဲ့ 

အခ်နိက္ာလ သတ္မွတခ္်က္မွာေတာ ့သတၱဝါကုိ  လုိကၿ္ပီး အမ်ဳးိမ်ဳးိ  ကြဲျပားၾကတာေပါ႔။ ပိုးဖလံဟာ  

ဘာျဖစ္လုိ႔ မိတ္လုိက္ခ်ိန္ ႏွစ္နာရီအတြ င္းမွာ ေသသြားရၿပီး လိပ္နဲ႔  ၾကက္တူေရြးတုိ႔က ဘာျဖစ္လုိ႔ 

ရာစု ႏွစ္ခေုလာက္ အသက္ရညွေ္နရတာလဲ။ ငါးသိုငး္နဲ႔ ငါးလံွရညွက္ိ ုအႏွစ္  သုံးရာ ေနခြင့္ေပးၿပီး၊ 

ဘိုင္ရြန္နဲ႔ မိုးဇတ္တုိ႔ကုိေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ အႏွစ္  သုံးဆယ္ထဲ ေနခြင့္ ေပးခဲရ့သလဲ။ ထာဝရဘုရား၏ 

အရာကိစၥတုိ႔ကုိ မသိႏိုင္ ကုန္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ လြန္ခဲတ့ဲ ့ႏွစ္  တစ္ရာေလာက္တန္ုးက 

လူတစ္ေယာက္ ပ်မ္းမွ်  သက္တမ္းဟာ အႏွစ္  ေလးဆယ္ပဲ ရိွတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ျမင့္မားတဲ့ 

ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရာ တိုငး္ျပည္မ်ားမွာ အႏွစ္  ေျခာက္ဆယ္နီးပါး ရိွတယ္။ ႀကီးမားလ်င္ျမန္တဲ ့

ေျပာင္းလဲမႈႀကီး တစ္ခပုါပဲ။ အကယ္၍ သာ စစ္တုိ႔၊ ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔ေၾကာင့္ လူရဲ႕  

က်န္းမာသန္႔ရင္ွးေရးကုိ မထိခိကုဘ္းူ  ဆုိရင္ လာမယ့္  ရာစုႏွစမွ္ာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕  သက္တမ္းဟာ 

တစ္ရာေလာက္ ရိွမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိပဲ  ျဖစ္ျဖစ္ သက္တမ္း  

ဘယ္ေလာက္ပဲ ေနရေနရ ဇရာ (အုိမင္းျခင္း) ျပႆနာကုိေတာ ့ေတြ႔ရမွာခ်ည္းပါပဲ။ 

သဘာဝ ေလာကႀကီးနဲ႔ နီးလာေလေလ လူေတြဟာလည္း ဇရာအေပၚမွာ 

ရက္စက္လာေလေလပဲ။ ဝံပေုလြအုိႀကီး  တစ္ေကာင္ဟာ သူ႔သားေကာင္ကိ ုဖမ္းၿပီး  

သတ္ႏိုငေ္သးသမွ် သူ႔ကိ ုက်န္တဲ့  ဝံပုေလြအုပ္က ေၾကာက္ရြ႕ံ  ႐ုိေသေနၾကဦးမွာပဲ။ 

႐ုဒယ္တ္ကစ္ပလင္းရဲ႕ ေတာေဟဝန္ ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ ကုိယ္ ခႏၶာ မသန္မစြမ္းေတာတ့ဲ ့

ဝံပုေလြအိုႀကီးက သူတို႔ကိ ုတုိကခို္ကပ္ြဲထဲ ေခၚသြားတဲအ့တြက္ ဝံပုေလြငယ္ကေလးေတြ 

စိတ္ဆိုးၾကပုံကုိ ေရးထားတယ္။ မုဆိုး ‘အာေကလာ’ ဟာ သူ႔တာက သမင္ကို  မွန္ေအာင္ 

မပစ္ႏိုငေ္တာတ့ာနဲ႔ တ စ္ၿပိဳင္နက္ မုဆိုးဘဝ  စခန္းသိမ္းေတာတ့ာပါပဲ။ သြားေတြ  မရိွေတာတ့ဲ့ 

ဝံပုေလြအိုႀကီးကုိ သူရဲ႕  ငယ္ရြယ္တဲ ့အေပါင္းအေဖာေ္တြက ဒကုၡၿငိမး္ေအာင္ လုပေ္ပးခဲၾ့ကပါတယ္။ 

ဒေီနရာမွာေတာ ့သမိုငး္ဦး  လူမ်ားဟာ တိရစာ ၦန္ေတြနဲ႔ အတူတပူါပဲ။ အာဖရိကကုိ  ေရာက္ခဲသ့ူ 

တစ္ဦးက အထိတတ္လန္႔  ျဖစ္ေနတဲ ့လူမ်ဳးိ စု အႀကီးအကဲအုိႀကီး တစ္ဦး သူ႔ထံ  ေရာက္လာၿပီး 

အကူအညီ လာေတာင္းပုံကိ ုေရးထားပါတယ္။ ‘ဆရာႀကီးရယ္… ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဆံပင္ဆိုးေဆး  

ရွာေပးပါဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္  ဆံပင္ေတြ ျဖဴေနတာကုိ ေတြ႔သြားရင္ ကၽြန္ေတာ့က္ို  သတ္ၾကေတာ့မွာလုိ႔ 

ေျပာသတဲ။့ အခ်ဳိ ႕ေသာ ေတာင္ပင္လယ္ ကၽြန္းသားမ်ားဟာ အသက္ႀကီးတဲ့ သူေတြကုိ အုန္းပင္ေပၚ  

အတက္ခိုငး္သတဲ။့ အုန္းပ င္ေပၚ ေရာက္ေတာ ့အုန္းလက္ေတြကုိ လႈပ္ခါခ်တယ္။ လူအုိႀကီးက 

အုန္းပင္ေပၚက မက်ေအာင္ ဖက္တြယ္ထားႏိုငရ္င္ ဆက္လက္  အသက္ရင္ွခြင့္ ေပးသတဲ။့ 

ေအာက္ကို လိမ့္က်ရင္ သူတုိ႔အမႈကုိ စီရင္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်သတဲ့။ ဒီ  ထုံးတမ္းဓေလ့ဟာ 

ရက္စက္တယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ အုနး္ပင္ေတြနဲ႔  

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ပဲ။ မိန္႔ခြန္းေတြ  ေျပာတာ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပတ္ာ၊ ဇာတ္ခုံေပၚမွာ သ႐ုပေ္ဆာင္တာ 

စသည္တို႔ဟာ ႏိုငငံ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ၊ မင္းသားမင္းသမီးေတြအတြက္ 

စမ္းသပ္မႈေတြပဲ။ (အုန္းပင္ေပၚ တက္ခုငိး္တာေတြပဲ။) ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ဖက္တြယ္မထား ႏိုင္ေတာ့တာနဲ႔ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ နိ႒ိတံၿပီ၊ သူ႔ေခတ္  ကုန္ၿပီလုိ႔ ပရိသတ္က မွတ္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ့ အဲဒီလုိ 

မွတခ္်က္ခ် ခံလိကုရ္တာဟာ ေသမိန္႔က်တာနဲ႔ အတူတပူါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ 

အနားယူလုကိတ္ာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက ေရာက္လာတာကုိး။ စိတေ္လွ်ာလ့ိကုတ္ာနဲ႔ 

လူက ဘုံးဘုံး  လဲသြားေတာတ့ာကုိး။ စစ္ပြဲဟာ စစ္ဗုိလခ္်ဳပ္ရဲ႕  အုန္းပင္ပဲ။ အမ်ဳးိ သမီးငယ္ေတြဟာ 

အလုိဆႏၵႀကီးတဲ့ လူအိုႀကီးေတြရဲ႕  အုနး္ပင္ေတြပဲ။ အ႐ုိးအဆစ္ေတြ ေပ်ာေ့ပ်ာင္းေသးရဲ႕လားလုိ႔ 
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စမ္းသပ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ကုိယ္ ့ဝန္ႀကီးေတြကုိ မီးကြင္းထဲ  ျဖတ္ခုနခ္ုငိး္တဲ ့ႏိုငငံ္ေရး  ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္ဟာ အုန္းပင္  ႏိုငင္ေံရးကုိ အလုပခို္ငး္ေနတာနဲ႔ အတူတပူဲ။ လူေတြ ယဥ္ေက်းလာတဲ့  

အခါမွာေတာ ့ေရွးေခတ္ကလုိ လူအုိေတြကုိ သတ္မပစ္ေတာပ့ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မညႇာမတာ 

႐ိုငး္႐ိုငး္ပ်ပ် ဆက္ဆလံာတတ္ၾကတယ္။ မြန္တန္ိးရဲ႕  စာေတြထဲမွာ ေတာေ္တာ္  ေၾကာက္စရာ 

ေကာင္းတဲ ့ဝတၳဳတစ္ပဒု္  ရိွတယ္။ တစ္ေန႔မွာ သားလုပ္တဲသ့ကူ သစ္သားခြက္  တစ္ခုကုိ 

ခုတေ္နသတဲ။့ ဒါကုိ အေဖက  ျမင္ေတာ ့ဘာလုပ္ေနသလဲလုိ႔ ေမးတယ္။ ‘အေဖလည္း အဖုိးေလာက္  

အုိရင္ ဒီခြက္နဲ႔ စားရမွာ၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သစ္သားခြက္ ခုတေ္နတာ’ လုိ႔ ေျပာသတဲ။့ 

သဘာဝနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္  ေနထိုငၾ္ကတဲ ့ေက်းလက္  ေတာင္သေူတြၾကားမွာ ကာယ  

ခြန္အားဟာ မ်ိဳ းဆက္  တစ္ဆက္နဲ႔ တစ္ဆက္ရဲ႕  ဆက္ဆေံရး၊ အေဖနဲ႔ သားရဲ႕ ဆက္ဆေံရးမွာ 

အဓိကက်တဲအ့ရာ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ၿမိဳ႕ျပမွာေတာ ့ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳ မႈဟာ ေတာလ္န္ွေရးတုိ႔ လ်င္ျမန္တဲ့  

အေျပာင္းအလဲတုိ႔ ျဖစ္မွသာ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့လူငယ္ဟာ 

လူႀကီးေတြထက္ ေခတ္ႀကီးနဲ႔ အညီ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္လို႔ပါ။ ဒီေန႔ဆုိရင္ လူငယ္ေတြဟာ 

အရင္တန္ုးက ေမာေ္တာက္ားေတြကုိ ေမာင္းၾကသလုိ ေလယာဥ္ေတြကုိ ေမာင္းေနၾကၿပီ။ 

အဲဒီတုန္းက လူငယ္ေတြဟာ ဒီေန႔ေခတ္ ခိုင္မာၿငိမ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးမွာလုိ အလုပ္အကိုင္၊ 

တန္ခုးိအာဏာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာေ တြကုိ ေသခ်ာေပါက္  ရမယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္မွန္း  ႏိုငခ္ဲၾ့ကေသးဘူး။ 

လူငယ္ဟာ အားမာန္ကိပုဲ ကိုယစ္ားျပဳတယ္။ ႐ိုးစင္းတဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတေ္ပးၿပီး 

ႀကီးမားတဲ ့ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ေတြကုိ  ေပးႏိုင္တဲ ့ဟစ္တလာလုိ ပုေရာဟိတေ္တြကုိ အထင္ႀကီး  

ကုိးကြယ္တတ္တယ္။ 

အျပန္အလွနအ္ားျဖင့္ ေျပာရရင္ သမနိရွညၾ္ကာတဲ ့ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဟာ 

သက္ႀကီးရြယ္အုိႀကီးေတြရဲ႕ ဩဇာေအာက္ကိ ုေရာက္ေလ့  ရိွၾကတယ္။ အဲဒီလုိ  ေနရာမ်ဳးိေတြမွာ 

လူႀကီးေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့ကာလ  အတန္ၾကာသည့္တိုင္ 

အေျပာင္းအလဲရယ္လို႔ မရိွတဲ ့ေနရာမ်ဳးိ မွာ အေတြ႔အႀ ကံဳတုိ႔ သမာၻတုိ႔ ဆုိတာေတြဟာ အဖုိးတန္တဲ့ 

အရည္အခ်င္းေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။ အစဥ္အလာႀကီးၿပီး ထုံးစံဓေလ့ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့အဂၤလန္လို  

တိုငး္ျပည္မ်ဳးိမွာ အသက္ႀကီးတဲသ့မူ်ားက ႀကီးစုိး  လႊမ္းမိုးေတာတ့ာေပါ႔။ ေရွးေခတ္  တ႐ုတျ္ပည္မွာ 

ဆုိရင္လည္း အဖုိးအုိႀကီးေတြကုိ အထူး  ေနရာေပးေလ့ ရိွၾကတယ္။ ‘ဆံပင္ျဖဴတဲ့ လူေတြ လမ္းမွာ  

ဝန္ထပ္ုဝန္ပိးု ရြက္တာ မရိွေစရ ’ လုိ႔ ေရွး  တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ ေခတ္သစ္  

တ႐ုတ္ျပည္မွာေတာ့ ဒီလုိ  အေရးေပးမႈေတြ၊ ဒလီို  သေဘာထားမ်ဳးိေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း 

တိမ္ေကာစ ျပဳေနပါၿပီ၊ ႏုနယ္ပ်ဳိ မ်စ္တဲ ့အစုိးရတိုငး္မွာ ေရွး  အစဥ္အလာ ဉာဏ္ပညာထက္  ခြန္အား 

(ႏွလံးုရည္ထက္ လက္႐ံးုရည္) က ပုိၿပီး အဖိုးတန္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ႏုနယ္ျခင္းနဲ႔ အိုမင္းျခင္းတုိ႔ဟာ သဘာဝ  နရီထဲမွာ တစ္လညွ္စ့ ီအသာစီး  

ရေနၾကတယ္။ အေျခအေနေတြက အရာရာကုိ ထိနး္ခ်ဳပ္တယ္။ အေျခအေနရဲ႕  ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ 

မခံခ်င္လို႔ မရဘူး။ ထိနး္ခ်ဳပ္ တာ မခံရေအာင္ ႀကိဳးစားရင္  အခ်ည္းအႏီွးပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ လ်င္ျမန္တဲ့  

ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ထူးျခားဆန္းသစ္တဲ ့တီထြင္မႈေတြ၊ တည္ၿငိမမ္ႈနဲ႔ အစဥ္အလာ၊ ဇရာ  ဒုဗၺလႅရဲ႕ 

ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဒီလမ္းအတိုင္း  သြားၾကရတာပါပဲ။ အသက္ႀကီးသူနဲ႔ အသက္ငယ္သူ  ဆိုတဲ့ မ်ဳိး ဆက္ 

ႏွစ္ခအုတြက္ အေကာင္းဆုံး ဇယားကေ တာ ့ဟုိးမားရဲ႕  စစ္သည္ေတာေ္တြရဲ႕ ဇယားျဖစ္တယ္။ 

လူငယ္ သူရဲေကာင္းေတြက တပ္ကို  ဦးေဆာင္ရမယ္။ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္  ရိွတဲ ့နက္စတာ  (ဂရိ 

ပုံျပင္ထဲက ဉာဏ္အရိွဆုံး အသက္ႀကီးဆုံး ပုဂၢိဳလ္) က ဝန္ႀကီး မွဴးႀကီးအျဖစ္ အုပခ္်ဳပ္ရမယ္။ 
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ဒါေပမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္  တစ္ဥးီခ်င္းရဲ႕ကိစၥမာွေတာ ့ (ဇရာ) အုိမင္းျခင္းရဲ႕ ျပႆနာဟာ ဒထီက္  

ပို႐ႈပေ္ထြးတယ္။ (ဇရာ) အိုမင္းျခင္းဟာ မေရတြက္ႏိုငတ္ဲ ့ျပႆနာေတြကုိ ယူေဆာင္လာခဲတ့ယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  ျပႆနာေတြဟာ မေက်ာလ္ႊားႏိုငတ္ဲ ့ျပႆနာေတြရယ္  လုိ႔ေတာ ့ကၽြန္ေတာ္  

မယူဆပါဘူး။ သုိ႔တိုင္ေအာင္ အဲဒီ ျပႆနာေတြကုိ ေက်ာလ္ႊားခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ ့ေသေသခ်ာခ်ာ 

ရင္ဆုငိ္ ကိုင္တြယ္ရလိမ့္မယ္။ စိတ္ပ်က္စရာ  ေကာင္းတဲ ့အဲဒ ီျပႆနာေတြရဲ႕  အေၾကာင္းကုိ 

ကၽြန္ေတာ္ အတတ္ႏုငိဆ္ံးု ေရးျပပါ႔ မယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဒီျပႆနာေတြကုိ ေတြ႔လိုက္ရၿပီး 

ထိတ္လန္႔မသြားဖုိ႔လည္း ႀကိဳတင္  သတိေပးထားခ်င္ပါတယ္။ ဆရာဝန္  တစ္ေယာက္ဟာ ေရာဂါႀကီး  

တစ္ခခုု ျဖစ္ေနတဲ ့လူမမာ  တစ္ေယာက္ကိ ုေဆးကုေပးေနရတယ္  ဆိုပါေတာ။့ ခင္ဗ်ား  

က်န္းမာေရးကုိ ဂ႐ုမစုိကရ္င္ေတာ ့ကၽြန္ေတာ္  ဘာမွ တာဝန္ခႏိုံငမွ္ာ  မဟုတဘ္းူ၊ ကၽြန္ေတာ့္  

စကားကုိ နားေထာင္ရင္ေတာ ့ေရာဂါတိုးမွာ  မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာသလုိမ်ဳိး  ေပါ႔။ ခု ကၽြန္ေတာ္  

ေရးျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကလည္း ဇရာအရြယ္မာွ ေလ့လာရမယ့္ အဆိုးေတြပဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔က 

ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားႏိုင္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီ အဆုိးေတြကုိ ေရွာင္ႏိုင္မွာပဲ။ 

ႁခြင္းခ်က္ထားရမယ့္ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားမွ  အပ ပထမအခ်က္အားျဖင့္ အိုမင္းရင့္ေရာေ္နတဲ ့

ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခဟုာ အသုံးမ်ားတဲ ့အင္ဂ်င္စက္ေဟာင္း  တစ္လံးုနဲ႔ တူတယ္။ ဂ႐ုတစိုက္  

ကုိငတ္ြယ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကိ ုလုပမွ္သာလွ်င္ အဲဒ ီအင္ဂ်င္ဟာ ေကာင္းတဲ့  

ဝန္ေဆာင္မႈကိ ုေပးႏိုငလ္မိ့မ္ယ္။ အဲဒ ီအင္ဂ်င္စက္ႀကီးဟာ အရင္တန္ုးကလုိ မဟုတေ္တာဘ့းူ။ 

သူ႔ကုိ သိပ္  အလုပ္လုပ္ခိုင္းဖုိ႔ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ တစ္စုံတစ္ခုေ သာ အသက္အရြယ္ကိ ု

ေရာက္လာတာနဲ႔ လႈပ္ရရွားရတာဟာ ခက္ခဲ  ပင္ပန္းလာတယ္။ တစ္ခါတစ္ရမွံာ အႏုပညာရွငမ္်ား  

မွာေတာ ့အဆုံးစြန္ေသာ  အခ်နိက္ိ ုေရာက္သည္အထိ သူတို႔ရဲ႕ အႏုပညာ  ပါရမီဟာ 

က်န္ေနေသးတယ္။ ဗစ္တာဟူးဂိုးဟာ အိုမင္းတြင္းဆုံး  က်လုနီး အရြယ္အထိ ကဗ်ာေကာင္းေတြကုိ 

စပ္ဆိႏုုငိေ္နေသးတယ္။ ဂါးထားဟာလည္း သူ႔ရဲ႕  ေဖာစ့္ လကၤာႀကီး ဒုတိယပိုင္းကုိ အိုမင္းတဲ့  

အရြယ္မွာ ေကာင္းေကာင္း စပ္ႏုငိေ္သးတယ္။ ဂီတစာဆို ဝဂၢနာဟာ ပါစီဖယ္  ေတးသြားႀကီးကုိ 

အသက္ ၆၉ ႏွစ္မွာ စပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခတ္မွာလည္း ေပါကေလာဒ္က္တာ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ 

ေရာက္မွ ေမရီရဲ႕  ကံၾကမၼာ ဝတၳဳကုိ ျပန္ေရးခဲတ့ယ္။ ဒဝီတၳဳဟာ သူ႔အသက္ ၂၅ ႏွစ္တန္ုးက 

ေရးခဲတ့ဲဝ့တၳဳ။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ ႕မွာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕  အႏုပညာ စ်ာန္ဟာ ခပ္ေစာေစာပဲ ကုနခ္န္း  

သြားၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒလီို  ျဖစ္ရတာကေတာ ့သူတို႔ရဲ႕  အရည္အခ်င္းက ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ 

အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းေတြ  ရိွတနုး္မွာ ေပၚေပါက္လာရၿပီး  ႀကီးတဲအ့ခါမွာ အခက္အခဲ  

အၾကပ္အတည္းေတြက လြန္ေျမာက္သြားၿပီး  ဇိမ္ေတြ႔သြားၾကလုိ႔ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ျပင္ပ  

ကမာၻေလာကႀကီးကုိ အမႈမထားဘဲ ျဖစ္သြားၾကလုိ႔ပါ။ ႏွလံးုသားဟာ စိတက္ိ ုအစိုးရပါတယ္။  

ဇရာသည္ ငယ္ရြယ္ႏပု်ဳိ ခ်ိန္က စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတုိ႔ကုိ လိုက္စားျခင္း  မျပဳရန္ ေသဒ ဏ္ျဖင့္ 

တားျမစ္ထားေသာ သက္ဦးဆံပိုင္  ဘုရင္ ျဖစ္ေပ၏ လုိ႔ လာ႐ုိေရွးဖုိးေကာက ေရးခဲဖ့းူတယ္။ 

ပထမအခ်က္အားျဖင့္ အခ်စ္ရဲ႕  ကာမဂုဏ္ စည္းစိမေ္တြကုိ တားျမစ္  ပိတ္ပင္တယ္။ အဖုိးအုိ 

အဖြားအုိမ်ားဟာ ႏုပ်ိဳတဲ့  အခ်စ္ကိ ုျပန္ေပၚလာေအာင္  လုပ္ဖုိ႔ အႀကီးအက်ယ္  အခက္အခဲ 

ေတြ႔ၾကရတယ္။ သူတုိ႔မာွ စိတထ္က္သန္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ ရိွေပ့ေစ၊ အခ်စ္ေဟာင္းကုိ အခ်စ္သစ္ 

ျဖစ္ေအာင္ လုပလ္ို႔  မရေတာ့ဘူး။ ဒီလုိ  ျဖစ္လာတဲ့ အခါမွာ တစ္ေယာက္ကို  တစ္ေယာက္ 

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ စြန္႔လႊတျ္ခင္း  စသည္တို႔ဟာ ဘယ္ေလာက္  အေရးႀကီးတယ္ 

ဆုိတာ ေပၚလြင္လာလိမ့္မယ္။ 

ဘားလ္ဇက္ရဲ႕ ဥပမာဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုအခ်စ္စတိ္  ဝင္ေနတဲ ့အဖုိးအုိ  တစ္ေယာက္ရဲ႕ 

ေၾကကြဲစရာေကာင္းတဲ ့ျမင္ကြင္းကုိ ေဆာင္ျပခဲတ့ယ္။ သူ  ငယ္ငယ္တနုး္က ေအာင္ျမင္ခဲ၊့ 
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ေက်ာၾ္ကားခဲ၊့ မ်က္ႏွာသာ  ရခဲတ့ာေတြကုိ ႀကီးသည္အထိ စြန္႔ပစ္ျခင္း  မျပဳႏိုငေ္သးတဲ့ အခါမွာ 

အသက္ရြယ္ ႀကီးရင့္တဲ ့ခ်စ္သူ (ဘားလ္ဇက္) ဟာ သူ႔ရင္ထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  အ႐ိုငး္ကုိ ႏိႈးေပးခဲတ့ဲ ့

မိန္းမငယ္တိုင္းအတြက္ သူ႔ကုိယ္သူ ပ်က္စီးေအာင္  လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီ  ခံစားခ်က္မ်ဳးိဟာ ဘယ္ေလာက္  

ျပင္းထန္တယ္ ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္း  သိတဲ့ ရွာတုိဘ႐ိုင္းယန္းက ‘ဗီေလဆီ၏ အခ်စ္ ’ ဆုိတဲ့ 

စာမူ တစ္ပဒုက္ိ ုေရးပစ္ ခဲတ့ယ္။ အဲဒီ  ဝတၳဳကေတာ ့ဘယ္လို  အုိရမယ္ ဆုိတာကုိ မသိတဲ့  ခ်စ္သူ 

တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရွည္လ်ားတဲ ့တမ္းခ်င္း  တစ္ပဒုပ္ါပဲ။ ‘မိန္းမတုိ႔ကိ ုအခ်စ္ႀကီးစြာျဖင့္ 

ခ်စ္တတ္သူတုိ႔သည္ အစဥ္သျဖင့္ အခ်စ္ႀကီးတတ္ၾက၏။ ဤသည္ပင္လွ်င္ သူတုိ႔  ခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္  

ျဖစ္ေန၏’ လုိ႔ သူက ေရးခဲပ့ါတယ္။ ေယာ က္်ားမ်ားစြာကုိ ခ်စ္ခဲဖူ့းတဲ ့မိန္းမေတြ  အဖုိ႔ေတာ့ 

ေယာက္်ားပ်ဳိကေလးေတြ ၾကားမွာ ေျပာဆုိေနၾကတဲ ့တအ့ံတဩ  ၾကားရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းဟာ 

ျပစ္ဒဏ္ တစ္ခပုါပဲ။ အဲဒီ  စကားတစ္ခြန္းကေတာ ့ ‘ဒီ အမ်ဳးိသမီးႀကီးဟာ တစ္ခါတုန္းက ေတာေ္တာ္  

လွတယ္ လုိ႔ ေျပာၾကတယ္’ ဆုိတဲ ့စကားပါ။ 

အျဖစ္အပ်က္ ေ တာေ္တာမ္်ားမ်ားမွာ ႏွလံးုသားဟာလည္း အုိမင္းလိုကလ္ာပါတယ္။ 

ဇရာအရြယ္မွာေတာ ့ထူးဆန္းတဲ ့ညႇိဳ းႏြမ္းမႈ  တစ္ခဟုာ ေပၚေပါက္လာခဲပ့ါတယ္။ စိတ္  ခံစားခ်က္ 

ေတြရဲ႕ ေနာက္ကုိ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕  ေတာင့္တမႈေတြက မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး  ဆုိတာ တကယ္ပဲလား။ 

ဘဝဟာ တုိတိကုေလးပဲလုိ႔  ဆုိတဲ့ အသိဟာ ဆႏ ၵေတြ၊ ခ်စ္ခင္မႈေတြကုိ အားနည္းသြားေစတယ္  

ဆုိတာ ဟုတ္ရဲ႕လား။ လူအုိႀကီး  တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အတၱစိတဟ္ာ တစ္ခါတစ္ခါမွာ ေတာေ္တာ္  အ့ံဩဖုိ႔ 

ေကာင္းတယ္။ အယ္ဖီလဟီာ သူ႔  ဘဝတစ္ခုလံးုကုိ ယူးနစ္နဲ႔  အခ်န္ိကန္ုခဲတ့ယ္။ သူမ အသက္  

ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္ အေရာက္မာွ သူဟာ ယူးနစ္ရဲ႕  ခ်စ္သူ ျဖစ္ခဲတ့ယ္။ သူက ယူးနစ္ကိ ုသူ႔  

လင္ေယာက္်ားနဲ႔ ခြဲခဲဖုိ့႔  တိုက္တြန္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူလည္း လက္ထပ္မယူႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲ 

ဆုိေတာ့ သူကုိယ္တိုင္ကလည္း အိမ္ေထာင္နဲ႔  မလြတ္မလပ္ႀကီး ျဖစ္ေနတာကုိး။ ယူးနစ္ဟာ 

မိသားစုကိေုရာ၊ ကေလးေတြကုိေရာ၊ မိတေ္ဆြ  အသိုင္းအဝိုင္းကုိေရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာကုိေ ရာ 

စြန္႔လႊတ္ခဲ့တယ္။ သူ႔အတြက္ သူ႔အလုိ၊ သူ႔ဆႏၵအတိုင္း လိုက္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ရဲ႕  အခ်စ္ကစိၥ 

ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ အခါမွာ ရွည္ၾကာတဲ ့မိတေ္ဆြဘဝကုိ ျဖတ္သန္းခဲၾ့ကတယ္။ သူ႔အသက္  ရွစ္ဆယ္။ 

သူမအသက္ ခုႏွစ္ဆယ္အထိ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္  ေန႔တိုင္း ေတြ႔ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံးု အမ်ိဳ းသမီးက 

ေသသြားေတာ့ က်န္ရစ္တဲ့ အက္ဖီလီကုိ သနားၾကတယ္။ အဖုိးႀကီးေတာ့ စိတၱဇနဲ႔ ဆုံးေတာ့မွာပဲလုိ႔ 

ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ  မျဖစ္ပါဘူး။ အဖုိးႀကီး စိတထ္ခိုိကေ္ပမယ့္ နာလံျပန္ထလာတယ္။ 

သူဟာ အခ်စ္အတြက္ အုိမင္း႐ုံတင္ မကဘူး၊ စိတ္ထိခိုက္ဖုိ႔ အတြက္လည္း အုိမင္းသြားၿပီေလ။ 

ဇရာ ဒုဗၺလရဲ႕ ဒီ  အတၱစိတဟ္ာ လူအုိႀကီးေတြကုိ လူငယ္ေတြနဲ႔ မိတေ္ဆြ  မျဖစ္ႏုငိေ္အာင္ 

တားဆီး ဟန္႔တားေနတယ္။ အသက္အရြယ္  ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာ ႏွေျမာတတ္တာကလည္း ဇရာရဲ႕  

အျပစ္တစ္ခု ပါပဲ။ လူအိုႀကီးေတြ ဘာေၾကာင့္ ႏွေျမာၾကသလဲ  ဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ 

သူတုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ အခ်နိမွ္ာ မရမွာ၊ မရိွမာွ ကုိ စိုးရိမ္  ေၾကာင့္ၾကလုိ႔ပါ။ သူကိုယ္တိုင္ ဝင္ေငြ  

မရွာႏိုငေ္တာဘ့းူ၊ ပင္ပင္ပန္းပန္း မလုပႏို္ငေ္တာဘ့းူ  ဆုိတာ သိေတာ ့သူ႔  ရိွတာကေလးကုိပဲ 

ကုတက္တ္ တြယ္ဖက္ထားတယ္။ ႐ုတတ္ရက္  ေပၚလာတဲ ့အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းေတြကုိ 

ရင္ဆိုင္ဖုိ႔အတြက္ သူဟာ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ ပုန္းကြယ္စရာေတြ၊ မီးခံေသတၱာေတြနဲ႔ ေစာင့္တယ္။ 

အဖုိးႀကီးေတြ ႏွေျမာတြန္႔တုတိဲ ့ေနာက္  အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ရိွေသးတယ္။ လူတုငိး္မွာ ဝါသနာ  

တစ္ခုစီေတာ ့ရိွတတ္ၾကတယ္။ ဒီ  ဝါသနာကုိ ဘယ္အရြယ္မွာပဲ  ျဖစ္ျဖစ္ လုပၾ္ကတာခ်ည္းပဲ။ ဒလီို  

ဝါသနာအတိုငး္ လုပ္ရတာကုိ ေပ်ာတ္ယ္။ ကုိယ္  စုထားတဲ ့ပိုကဆ္ကံေလး  ေရတြက္ေနရတာ၊ 

အေရာင္းအဝယ္ တစ္ခခုုမာွ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွရတာ၊ စေတာ့  အေရာင္းအဝယ္မာွ ေငြရင္းျမႇဳ ပ္တာ 

စသည္တုိ႔ဟာ ကုိယ္ခႏၶာ  အားနည္းေနတဲ့ သူေတြအဖုိ႔ တန္ခိုးအာဏာကုိ ေပးထားသလုိ  
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ျဖစ္ေနတယ္။ သုံးစရာ၊ ျဖဳန္းစရာေတြကုိ ေတြ႔လုတိယ္။ ဒေီနရာမွာေတာ ့ဘားလ္ဇက္ရဲ႕ ‘အဖုိးအုိ 

ဂရန္းဒက္’ ဝတၳဳကုိ ဖတ္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ 

‘အဖုိးအိုႀကီးမ်ား ႏွေျမာျခင္းမွာ ေငြေၾကးလုိမည္ကိ ုစိုးရိမေ္သာေၾကာင့္ ႏွေျမာျခင္း  

မဟုတေ္ခ်။ အခ်ဳိ ႕ အဖုိးအုိႀကီးမ်ားမွာ သုံးစြဲမကုန္ႏုငိေ္အာင္ ခ်မ္းသာ ၾကသည့္တိုင္ ႏွေျမာၿ မဲ 

ႏွေျမာလ်က္ ရိွၾက၏။ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အျခားေၾကာင့္  မဟုတ္။ သူတုိ႔၏ ႏွေျမာတြန္႔တုိေသာ 

ပင္ကိုယ္ စိတဆ္ႏၵကိ ုအာသာျဖည့္တင္းရန္ ျဖစ္၏ ’ လုိ႔ စာေရးဆရာ  လာဘ႐ူေယးက 

ေရးခဲဖူ့းပါတယ္။ 

ဒီလုိ ႏွေျမာတြန္႔တုရိတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ ့တျခားေၾကာင့္  မဟုတပ္ါဘူး။ ဇရာေၾကာင့္ပါပဲ။ 

လူဟာ ပ်ိဳ ရြယ္တနုး္မွာ အေပ်ာအ္ပါးဘက္ကိ ုတိမး္ၫြတ္တယ္။ ရင့္က် က္လာတဲ့ အခါမွာ 

ႀကီးျမင့္လုိတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ တိမ္းၫြတ္တယ္။ အသက္အရြယ္  ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာ ႏွေျမာ  

တြန္႔တုိတဲ့ဘက္ကုိ တိမ္းၫြတ္  သြားတတ္ပါတယ္။ ႏွေျမာတယ္  ဆုိတဲ့ ကိစၥဟာ အေပ်ာအ္ပါး  

လိုကစ္ားသလုိ က်န္းမာေရး  ေကာင္းဖုိ႔လည္း မလုိဘူး။ စိတ္အားထက္သန္ဖုိ႔လည္း မလုိေတာ့ဘူး  

မဟုတ္လား။ ဒီလုိနဲ႔ ကုိယ့္ရိွတဲ့  ပိုက္ဆံကုိ မီးခံေသတၱာထဲ  ထည့္ၿပီး ဘာမွ  မသုံးဘဲ 

ေနတတ္ၾကတယ္။ ဒလီို ေနျခင္းအားျဖင့္ လူအုိႀကီးမ်ားဟာ သူတို႔  စိတထ္ဲမွာ လုပခ္်င္ေနတဲ ့ဝါသနာ  

တစ္ခုခုကုိ ေျဖေဖ်ာက္တတ္ၾကတယ္။ 

အသက္ႀကီးလာသည္ႏင့္ွ အမွ် ႐ုပဆ္င္းသဏၭာန္ ယုိယြင္း  ပ်က္ျပားလာသလုိ စိတ္လည္း  

ယုိယြင္း ပ်က္ျပားလာၿပီး စိတရ္ဲ႕  အနာအဆာေတြဟာ မ်ားလာတယ္။ လူအုိႀကီး  တစ္ေယာက္ဟာ 

အသစ္ျဖစ္တဲ ့အေတြးအေခၚေတြကုိ နားမလည္ႏိုငေ္တာဘ့းူ။ အဲဒီ  အေတြးအေခၚေတြကုိ 

ေၾကညက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမွ မရိွေတာ့ပဲကုိး။ ဒီတင္ သူဟာ ဟုိေရွးေရွး သူတုိ႔  ေခတ္ေကာင္းစဥ္ 

အရြယ္က အ ယူအဆေတြကုိ ေတာက္တဲ့  တြယ္သလုိ အတင္း  တြယ္ကပ္ ဆုပ္ကုိင္ထားေတာ့ 

တာပါပဲ။ သူ႔စိတထ္ဲမွာေတာ ့သူဟာ ဘယ္ ျပႆနာမ်ဳးိကုိ မဆို ကုိငတ္ြယ္ ေျဖရွင္းႏိုငစ္ြမ္း ရိွတယ္လုိ႔ 

ထင္ေနတယ္။ သူ႔ကိ ုဆန္႔က်င္ေျပာရင္ စိတတ္ိတုယ္။ ေဒါသထြက္တယ္။ သူ႔ကိ ုမ႐ုိမေသ 

မေလးမစား လုပ္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ တုိ ႔ငယ္ငယ္တန္ုးက ဘယ္ေတာမွ့ လူႀကီးေတြကုိ 

က႑ေကာစ မေျပာခဲဖ့းူဘူးလုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ  ငယ္ငယ္တနုး္ကလည္း 

ဒီစကားေတြကုိ သူ႔အဖုိးက သူ႔ကုိ  ေျပာခဲဖူ့းတယ္ ဆုိတာ သူ ေမ့ေနတယ္။ သူဟာ သူ႔  

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ စိတပ္ါဝင္စားဖို႔ မစြမ္းႏိုငတ္ဲ့  အခါမွာ၊ 

ဒလီိျုဖစ္တဲအ့တြက္ ေခတ္ႀကီးအေၾကာင္း ဘာမွ  နားမလည္ေတာတ့ဲ့ အခါမွာ သူ႔အတိတက္ 

အေၾကာင္းေတြကုိပဲ ထပ္ျပန္တလဲလဲ ေျပာေနတယ္။ ဒနီည္းအားျဖင့္ ဒစီကားေတြဟာ 

ငယ္ရြယ္သေူတြ အတြက္ေတာ ့ၿငီးေငြ႔စရာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ လူငယ္ေတြက သူ႔စကားေတြကုိ 

ၿငီးေငြ႔လာေတာ ့သူ႔ကိ ုခပ္ေဝးေဝးက ေရွာင္ၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အထီးက်န္ ျဖစ္လာခဲတ့ယ္။ အထီးက်န္ 

ျဖစ္ျခင္းဟာ ဇရာရဲ႕  အႀကီးဆုံးေသာ ဒကုၡပဲ။ တစ္သက္လံးု ေပါင္း သင္းလာခဲတ့ဲ ့မိတေ္ဆြေတြ၊ 

ေဆြမ်ဳးိေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတယ္။ သူတို႔ကိလုည္း အစားထိုးလုိ႔  

မရေတာဘ့းူ။ ဒလီိနုဲ႔ သူ႔ေဘးက သဲကႏၲာရႀကီး ဟာ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ အလ်င္အျမန္  လာေနတဲ ့

ေသျခင္းတရားဟာ ဒေီလာက္မ်ား ေၾကာက္စရာ  မေကာင္းခဲရ့င္ ေသတာကမွ ေကာင္းလိမ့္ဦးမယ္လုိ႔ 

ထင္မိတယ္။ 

အလြန္ တိတကိ်က် ဖြဲ႔တတ္တဲ ့အႏုပညာသည္ႀကီး ေတာစ္တိြဳင္းက ဘယ္လုိ  အုိရမယ္ 

ဆုိတာကုိ မသိတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ႐ုပ္ပုံကုိ ဒီလုိ ေရးျပခဲတ့ယ္။ 
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“ၾကင္ယာေတာ္ႏွင့္ သားငယ္တုိ႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္  ေနာက္၌ မိမသိည္ 

ဤေလာကႀကီးတြင္ ေမ့ေလ်ာခ့ထံားရသူ  တစ္ေယာက္၊ ရည္မွနး္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္  ကင္းမဲသ့ူ 

တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္ဟ ုသူမ  စိတတ္ြင္ မွတလ္်က္ရိွ၏။ သူမသည္ အစာစား၏။ 

ေရေသာက္၏။ အိပ္၏။ ႏိုး ၏။ သုိ႔ရာတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္း မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ လူ႔ဘဝႀကီးသည္ 

သူ႔အား အသစ္အသစ္ ျဖစ္ေသာ အေတြးအျမင္ အႀကံအစည္တုိ႔ကုိ မေပးႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ 

သူမသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမွအပ အျခား  ဘာကုိမွလည္း လူ႔ဘဝမွ ရယူလုိျခင္း  မရိွေတာၿ့ပီ။ 

သုိ႔ရာတြင္ သူမ အလုိရွေိသာ ၿငိမး္ခ်မ္းျခင္းကုိလည္း ေသျခင္းတရားကသာ ေပးႏိုငမ္ည္  ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ေသျခင္းသို႔ မေရာက္မီကား ဆက္လက္၍ အသက္ရွင္  ေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

အသက္ဓာတ္ အားကုိ ဆက္လက္ အသုံးျပဳေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ  ႏုနယ္ငယ္ရြယ္ေသာ 

ကေလးမ်ားႏွင့္ လြန္စြာ  အိုမင္းရင့္ေရာေ္နေသာ လူႀကီးမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ရ တတ္သည့္ 

အသြင္သဏၭာန္မ်ားသည္ သူမတြင္ အထင္အရွား  ေပၚေပါက္လ်က္ ရိွေလၿပီ။ သူမ၌ အျခား  

မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မလွည္း မရိွေတာၿ့ပီ။ မိမ၏ိ ခႏၶာကုိယရိွ္ အထူးထူးေသာ အစိတအ္ပိုငး္၊ 

အထူးထူးေသာ အာ႐ုံေၾကာမ်ားကုိ ေလ့က်င့္  လႈပ္ရာွးေပးဖုိ႔သာ ရိွေတာသ့ည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခံစားခ်က္  

ဟူ၍ကား မရိွေတာၿ့ပီ။ သူမအဖုိ႔ အစာစားျခင္းသည္ စားလုိ၍  မဟုတ။္ စဥ္းစားျခင္းသည္လည္း 

စဥ္းစားလုိ၍ မဟုတ္။ ငုိျခင္းသည္လည္း ငုိလုိ၍  မဟုတ။္ အလုပ္လပ္ုျခင္းသည္လည္း 

အလုပ္လုပ္လုိ၍ မဟုတ္။ စိတ္ဆိုးျခင္းသည္လည္း စိတ္ဆုိးလုိ၍  မဟုတ္။ ဝမ္းဗိုက္တစ္လုံး၊ 

ဦးေႏွာက္တစ္ခု၊ ႂကြက္သားတစ္စိုင္၊ အေၾကာတစ္ေထြး၊ အသည္းတစ္ႁမႊာ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အသက္ဓာတ္ အားေကာင္းသူတို႔တြင္ ထိုအလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ 

ရည္မန္ွးခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားက ေစခိုငး္သျဖင့္ လုပေ္နၾကျခင္း  ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမမွာမူ ထုိသုိ႔  

မဟုတေ္တာေ့ခ်။ သူမ  စကားေျပာျခင္းမွာ ေျပာစရာရိွ၍  မဟုတ။္ မိမိ၏ လွ်ာ၊ နား၊ အဆုတ ္

စသည္တုိ႔ကုိ ေလ့က်င့္ခန္း  လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္သာ  ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္  

တစ္ဥးီသဖြယ္ တအီအီ  ငုိေႂကြးလွ်င္ ငုိေႂကြးစရာ  အေၾကာင္းရိွ၍ မဟုတ။္ အျခား  အျပဳအမူမ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာလည္း ကုိယ္လက္အဂၤါမ်ားကို ဤသုိ႔  ေလ့က်င့္ရန္ လုိအပ္ျခ င္းေၾကာင့္သာ 

ျဖစ္သည္။ အသက္  ငယ္ရြယ္သမူ်ား အဖုိ႔ ရည္မနွး္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္  ထား၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ  

အလုပ္မ်ားသည္ သူမအဖုိ႔ ကုိယအ္ဂၤါ  အစိတအ္ပိုငး္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ခန္း  လုပ္ရန္အတြက္ 

ယိုးမယ္ဖြဲ႔ရေသာ အလုပမ္်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ 

အုိမင္းလွၿပီ ျဖစ္ေသာ သူမ၏ အေျခအေနကုိ တစ္အိမ္လံးု ကပင္ သိၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ 

မည္သကူမွ် ထိုအေၾကာင္းကုိ ထုတေ္ဖာေ္ျပာျခင္း  မျပဳၾကေတာေ့ခ်။ သူမ  စိတေ္က်နပ္ေအာင္ 

အတတ္ႏုငိဆ္ံးု ေဆာင္ရြက္ေပးလိုကၾ္ကသည္သာ ျဖစ္၏” 

အမွန္ပါပဲ။ ဇရာဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  ခြန္အားေတြကုိ ယုတေ္လ်ာေ့စခဲပ့ါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈေတြကုိ တစ္ခု ၿပီး တစ္ခု ယူသြားခဲ့ပါတယ္။ ဝိညာဥ္ကုိေရာ ခႏၶာကုိယ္ကုိပါ 

ညႇိဳ းႏြမ္း ေျခာက္ခန္းေစခဲပ့ါတယ္။ စြန္႔စားမႈနဲ႔ မိတေ္ဆြ  အေပါင္းအသင္း ဆက္ဆေံရးကုိ 

ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံးုမွာေတာ ့အဲဒ ီဇရာေပၚကုိ မရဏဆုိတဲ ့အရိပႀ္ကီး  

ထုိးလာေတာတ့ာပါပဲ။ 

 

* * * * 
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အုိမင္းျခင္း အႏုပညာဆိုတာ အဲဒီ  မေကာင္းမႈေတြကုိ ဆန္႔က်င္  တုိက္ဖ်က္ပစ္ရတာ။ အဲဒီ  

အဆုိးေတြ ရိွသည့္တုငိ ္ဘဝနိဂုံးကုိ ေပ်ာစ္ရာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တးီရတာ  ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ 

မေကာင္းမႈေတြဟာ ကုိယခ္ႏၶာကုိ  တိုက္ခုိက္ၿပီ ဆုိရင္ ဒီလုိ ဘဝနိဂုံးကုိ ေပ်ာစ္ရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔  

ရပါဦးမလား။ ဇရာဆုိ တဲ့ အိုမင္းျခင္းဟာ သဘာဝက်တဲ ့ဇီဝကမၼေဗဒ  ဆိုငရ္ာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု  

မဟုတ္လား။ ‘မိမိ၏ သစ္ရြက္မ်ားကုိ ထိနး္သိမး္ထားလုိေသာ သစ္ပင္ ’ ဆုိတဲ ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပုံျပင္တစ္ခု 

ေရးလုိ႔ ရပါ႔မလား။ သစ္ပင္ဟာ သူ႔  သစ္ရြက္ေတြကုိ မေႂကြေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔  ႀကိဳးစားတယ္။ 

သစ္ကိငုး္ေတြမွာ တြဲလြဲ ခ်တိေ္နေအာင္ လုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းဦး  မုန္တုငိး္ေတြက အဲဒီ  

သစ္ပင္ႀကီးကုိ မည္းနက္ၿပီး အ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္း  ျဖစ္ေနေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္တယ္။ သူ႔ရဲ႕  

သစ္ရြက္ေတြကုိလည္း သတ္မွတတ္ဲ ့အခ်န္ိေရာက္ရင္ ေႂကြက်ေအာင္ လုပ္ပစ္လုကိတ္ယ္။  

ဒါေပမယ့္ လူဟာ ဇရာကုိ တကယ္  မတိုက္ႏိုင္သည့္တိုင္ ဇရာရဲ႕  အေပၚယံ သြင္ျပင္ 

လကၡဏာေတြကုိ ဘယ္လို  တိုကရ္မယ္ ဆုိတာကုိေတာ ့ယဥ္ေ က်းမႈနဲ႔ အေတြ႔အႀ ကံဳက 

သင္ၾကားေပးလုိက္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကုိယ္ကိုယ္တိုင္ ျပင္ဆင္  မြမ္းမံျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ ့

အခန္းက ပါလာတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ ့မိန္းမမ်ားဟာ ခပ္ငယ္ငယ္  မိန္းမေတြထက္ အဝတ္အစားကုိ 

ဂ႐ုစိကုေ္လ့ ရိွတယ္။ ဒါကလည္း သိပ္  သဘာဝက်ပါတယ္။ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္  ရတနာေတြေၾကာင့္ 

ေဘးလူဟာ သူ႔ရဲ႕  ႐ူပကာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကိ ုသတိမထားႏိုငေ္တာဘ့ဲ လက္ဝတ္ရတနာေတြကုိ 

ေငးၾကည့္မတိယ္။ ႏူးည့ံအစိက္ၿပီး ေတာက္ပေနတဲ ့ပုလဲသြယ္  တစ္ကံးုဟာ ႐ံႈ႕တြၿပီး အရစ္  

အရစ္ေတြ ထေနတဲ့ လည္ပင္းကုိ တစ္ဖက္သား ေမ့ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပေ္ပးတယ္။ လက္စြပ္က 

ၿပိဳးျပက္ေရာင္နဲ႔ လက္ေကာက္က ၿပိဳးျပက္ေရာင္တို႔က လက္ေတြနဲ႔ လက္ေကာက္ဝတ္ေတြရဲ႕ 

အသက္ကုိ ဖုံးေပးတယ္။ ေရွးေခတ္ မ်ဳိးတူစုေတြရဲ႕ ပါးရဲတုိ႔၊ မင္ေၾကာင္တို႔၊ နားဆြဲတုိ႔၊ နားကပ္တို႔ဟာ 

တစ္ဖက္သားရဲ႕ မ်က္လုံးကုိ က်နိး္ေစတဲအ့တြက္ ပါးေရးတြန္႔ေတြနဲ႔ မ်က္လံးု  တစ္ဝိုက္က 

အတြန္႔ေတြကုိ မျမင္ႏုငိေ္တာဘ့းူေပါ႔။ 

ႏုပ်ဳမိႈနဲ႔ အုိမင္းျခင္းကုိ ခြဲျခားရ  ခက္ေအာင္ လုပေ္ပးတဲ့  အရာတိုငး္ဟာ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕  

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခပုါပဲ။ သမိုငး္မွာ အယဥ္ေက်းဆုံး  ဆုိတဲ ့ေခတ္ႀကီးဟာ ဆံပင္တကုိ ု

ဖန္တးီေပးခဲတ့ယ္။ ေခါင္းေျပာင္တာကုိ ဆံပင္က ဂုဏျ္ပဳတဲ့  အမူအရာ တစ္ခေုပါ႔။ ေပါင္ဒါနဲ႔ 

ပါးဆိုးေဆးရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက မိနး္ကေလး  ငယ္ငယ္ေတြကုိ သူတို႔  အဖြားေတြနဲ႔ တူေအာင္ 

လုပ္ေပးတာနဲ႔ အတူတပူဲ။ လူမမာေတြကုိ က်န္းမာတဲ ့လူေတြနဲ႔  တူေအာင္ လုပ္ေပးတာနဲ႔ အတူတပူဲ။ 

ပါးနပ္တဲ ့အပ္ခ်ဳ ပ္ဆုငိႀ္ကီးမ်ားနဲ႔ အလွျပင္ဆုငိမ္်ားဟာ အသက္ႀကီးတဲ့  မိန္းမေတြကုိ 

ငယ္ရြယ္တယ္လို႔ ထင္ရေအာင္ ျပင္ေပးၾကတယ္။ အရြယ္တစ္ခု  ေရာက္သြားတဲ့ အခါမွာ 

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အႏုပညာဟာ မိမရိဲ႕  ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကိ ုဖုံးကြယ္တဲ ့အတတ္ပညာ  ျဖစ္တယ္။ 

တစ္နည္း ေျပာရရင္ ယဥ္ေက်းသိမေ္မြ႔မႈ ပုံသဏၭာန္တစ္မ်ဳးိ ျဖစ္တယ္။ မ်က္ႏွာဖုံးဟာ ႐ုပ္သြင္ကုိ 

မႈန္မႊားေစေအာင္ လုပ္တဲ ့အ့ံဩဖြယ္  တီထြင္မႈ ျဖစ္တယ္။ ဒီမ်က္ႏွာေၾကာင့္ တပ္ဆင္သူမွာ အလွရဲ႕  

႐ုပ္သဏၭာန္ ေပၚေစတယ္။ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ  ဟူသမွ်ဟာ မ်က္ႏွာဖုံးေတြသာ  ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ 

မြမ္းမံမႈေတြဟာ အခ်န္ိရဲ႕ လုယက္ ဖ်က္ဆးီခံရတာကုိ ဖုံးကြယ္ေပးၾကတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခႏၶာကုိယႀ္ကီးကုိ ဇရာက ဖ်က္ဆးီပစ္ေနတာ၊ ေခ်မႈန္းပစ္ေနတာကုိ 

သိပၸပံညာက တစ္ေန႔မွာ တားဆီးေပးႏိုငပ္ါ ႔မလား။ နတ္ေရကန္ထဲက ျပန္ တတ္လာသလုိ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ႏုပ်ဳိေ စႏိုငတ္ဲ ့ႏုပ်ဳေိဆးကုိ ဖန္တးီေပးႏိုငပ္ါ႔ မလား။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕  အသက္ကိ ု

သိခ်င္ရင္ သူ႔ရဲ႕ ေမြးစာရင္းကုိ သြားၾကည့္မေနနဲ႔။ သူ႔  ေသြးေၾကာေတြနဲ႔ သူ႔ အ႐ုိးအဆစ္ကို ၾကည့္လုိ႔ 

ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ အသက္  ငါးဆယ္ရိွတဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ အသက္  ခုႏွစ္ဆယ္ရိွတဲ့ 
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လူတစ္ေယာက္လိ ုအုိစာက်ခ်င္  က်ႏိုင္တယ္။ ဒီအတိုင္းဆုိလွ်င္ လူတစ္ေယာက္ကုိ စိတၱေဗဒ  

ဆိုငရ္ာ ျပန္လည္  အားသစ္ေလာင္းမႈေတြနဲ႔ ငယ္ရြယ္  ႏုပ်ဳိလာေအာင္ လုပ္ႏုငိတ္ယ္  ဆုိတဲ့ 

သေဘာေပါ႔။ ဇီဝေဗဒ ပညာရွင္ေတြဟာ အနိမ့္စား ႐ုပဖ္ြဲ႔စည္းမႈ  ရိွတဲ ့သတၱဝါေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္လုိ႔ 

ေအာင္ျမင္ခဲၿ့ပီးၿပီ။ အခ်ဳိ ႕ေသာ ခ႐ု  မ်ဳိးႏြယ္မ်ားဟာ ပင္လယ္ေရ  နည္းနည္းကေလး ရိွတဲ့ ခြက္ထဲမွာ  

ထည့္ထားရင္ သူ တုိ႔ရဲ႕ အညစ္အေၾကးေတြေၾကာင့္ အဆိပ္  ျပန္သင့္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း  

အိုမင္းသြားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရကုိ ေန႔တုငိး္  လဲေပးရင္ အိုမင္းျ ခင္းကုိ ေရႊ႕ဆိုင္းလုိ႔  ရႏိုင္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကလာပ္စည္းမ်ား အုိမင္းလာျခင္းဟာ အညစ္အေၾကးေတြ စုလာလုိ႔  ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 

အဲဒီ အညစ္အေၾကးေတြကုိ သုတသ္င္ ရွင္းလင္းပစ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 

အသက္ရွည္ႏိုင္တယ္။ တိရ စာၦန္ေတြကုိ ျပန္လည္  ႏုပ်ဳေိစဖုိ႔အတြက္ အခ်ဳိ ႕ေသာ ကုိယအ္ဂၤါ  

အစိတအ္ပုိငး္မ်ားကုိ အစားထိုးေပးျခင္း ၊ အခ်ဳိ ႕ေသာ ေဟာမု္နး္မ်ားကုိ ထိုးသြင္းေပးျခင္းျဖင့္ 

စမ္းသပ္ၾကည့္ခဲ့ၾကတယ္။ ႂကြက္အုိႀကီးမ်ားကုိ ဒီလုိ လုပ္ေပးလိုကျ္ခင္းျဖင့္ တစ္လေလာက္ ျပန္လည္ 

အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာၾကၿပီး ဖုိ -မ ဆက္ဆေံရး ကိစၥေတြကုိ လုပ္လာႏိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီလုိ 

ေလးႀကိမအ္ထိ လုပ္လို႔ရတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ႂကြက္တစ္ေကာင္ရဲ႕  သက္တမ္းကုိ 

တစ္ဝက္ေလာက္ တိုးေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ  လုပ္လုိ႔ရတဲ့ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ 

အခ်န္ိကာလဟာ တစ္ခ်န္ိထက္  တစ္ခ်ိန္ တိုေတာင္းလာခဲ့တယ္။ သုိးေတြကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ 

ေဒါက္တာ ဗို႐ိေုနာရ့ဲ႕ စမ္းသပ္မႈဟာ လူသမိ်ားပါတယ္။ လူေတြကုိ စမ္းသပ္  ၾကည့္ရာမွာေတာ ့သိပ္  

ပီပီျပင္ျပင္ မရိွလေွသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒေီန႔ေခတ္မွာ အသက္ရွစဆ္ယ္၊ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အထိ 

က်န္းမာစြာ ေနႏိုငတ္ဲ့ ေခတ္မွာေတာ ့ဒါေတြဟာ သိပအ္ေရးမႀကီးေတာပ့ါဘူး။ 

အသက္ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကုိးဆယ္ထက္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ပုိၿပီး ေနခ်င္ၾကေသးလုိ႔လား။ 

အသက္ ရွစ္ဆယ္ေက်ာဟ္ာ အေတြ႔အႀ ကံဳေတြကုိ ေတာေ္တာ္  ျဖတ္သန္းခဲ့ ၿပီးၿပီ။ အခ်စ္နဲ႔  

အဆုံးသတ္ကုိလည္း ေတြ႔ခဲ့ၿပီး ၿပီ။ ရည္မွနး္ခ်က္  ႀကီးျခင္းရဲ႕ အႏွစဗ္လာ ျဖစ္တာကုိလည္း 

ေတြ႔ခဲၿ့ပီးၿပီ။ ေသျခင္းတရားကုိလည္း ေတြ႔ခဲၿ့ပီးၿပီ။ ေသျခင္းတရားကုိလည္း သိပမ္ေၾကာက္  

ေတာဘ့းူ။ သံေယာဇဥ္ေတြ စြဲလမ္းမႈေတြကလည္း ေသလြန္သြားတဲ့  လူေတြ၊ ၿပီးသြားခဲတ့ဲ ့အတိတ္  

အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ဆိုငေ္တာတ့ယ္။ ႐ုပ္ရွ င္႐ုံထဲမွာ ႐ုပ္ရငွက္ ဆက္ျပေနတဲအ့တြက္ 

႐ုပ္ရင္ွၾကည့္သဟူာ ျပန္မသြားခ်င္ေသးဘူး  ဆုိရင္ သူ႔ေနရာမွာ  သူ ဆက္ေနခြင့္  ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူ ၾကည့္ၿပီးသား ျမင္ကြင္း ေပၚလာတယ္ ဆုိရင္ေတာ ့သူဟာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံထဲက ထြက္လာခဲေ့တာတ့ာ  

ပါပဲ။ 

ဘဝဆုိတာ အဆက္မျပတ္  ျပေနတဲ ့ျပပြဲႀကီး  တစ္ခပုါ။ အျဖစ္အပ်က္  တစ္ခဟုာ 

အႏွစဆ္ံးုဆယ္ ၾကာတိုငး္ ျပန္ , ျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ ၾကာေတာ ့ၿငီးေငြ႔စရာ  ေကာင္းလာတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ 

ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ေတြဟာ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ႐ုံထဲက ထြက္သြားၾကေတာတ့ာ ပါပဲ။ 

စာေရးဆရာႀကီး အိတဂ္်ဝီဲလ္စ ္အသက္  ခုႏွစ္ဆယ္ျပည့္ေတာ့ သူ႔ကုိ အဂၤလိပ္  

စာေရးဆရာေတြက ဝိုငး္ဝန္း  ဂုဏျ္ပဳၾကတယ္။ အဲဒ ီအထိမ္းအမွတပ္ြဲမွာ သူက မိန္႔ခြန္းတစ္ခု  

ေျပာတယ္။ ဘာေျပာသလဲ  ဆုိေတာ ့သူ႔  ေမြးေန႔မွာ သူ  ငယ္ငယ္က သူ႔အထိန္းက ေခၚတဲအ့ခါမွာ 

ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္ကေလးကုိ သူ သတိရတယ္တဲ။့ သူ႔အထိန္းက ဘာေျပာသလဲ  ဆုိေတာ့ 

‘မာစတာ ဟင္နရီ၊ အိပ္ခ်န္ိေရာက္ၿပီေလ ’ လုိ႔ ေျပာသတဲ။့ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ အိပ္ခ်န္ိ  

ေရာက္လာၿပီ ဆုိရင္ မအိပခ္်င္ေသးဘူး၊ ဘာဘူး  ဆုိၿပီး ျငင္းတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ ့

သူ ေတာေ္တာအိ္ပ္ခ်င္ေနၿပီ။ သူ အနားယူဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီ  ဆုိတာ အလုိလို  သိေနတယ္တဲ။့ သူက 

‘ေသမင္းဟာလည္း ကုိယ္က့ို  ခ်စ္လဲခ်စ္၊ အလုိလည္း မလုိက္တဲ့ အထိန္းနဲ႔ တူတယ္။ အခ်န္ိ  

ေရာက္လာတာနဲ႔ မစၥတာ  ဟင္နရီ၊ အိပ္ခ်န္ိေရာက္ၿပီေလ  လုိ႔ ေျပာတတ္တယ္။ ဒေီတာ ့
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ကၽြန္ေတာတုိ္႔တစ္ေတြက မအိပ္ခ်င္ေသးဘူး၊ ေစာေသးတယ္ ဘာညာဆုိၿပီး ျငင္းတတ္ၾကတယ္။ 

တကယ္ကေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔တေတြ နားခ်နိေ္ရာက္ၿပီ။ နားခ်င္ေနၿပီ  ဆုိတာ အလုိလို  

သိေနၾကတယ္’ လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

ဘဝဆုိတာ တိုတိုကေလးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အလြယ္တကူ လက္ခံႏိုင္ရင္ မၾကာခင္မွာ 

ဘဝလမ္းဆုံးကုိေတာ ့ေရာက္ေတာမ့ာွပဲ  ဆုိတဲ ့အသိကိလုည္း ကၽြန္ေတာတ္ို႔တေတြ 

က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ စိတ္၊ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ လက္ခံႏိုင္ၾကမွာပါပဲ။ ဒီလုိ  

လက္ခံဖုိ႔ရာဟာ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ႏိုငပ္ါတယ္။ 

ဇရာ ဒုဗၺလႅအရြယ္ ေရာက္ရင္ အထက္မွာ  ေျပာခဲတ့ဲ ့မေ ရတြက္ႏိုငတ္ဲ ့မေကာင္းမႈေတြနဲ႔ 

အၿမဲ ေတြ႔ရမွာေတာ ့မဟုတပ္ါဘူး။ တိရစာၦ န္ ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ ့ခႏၶာ႐ုပ္  

ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွဘဲ ဒဘီဝကေန ေနာင္ဘဝ  သြားၾကတာပါပဲ။ ေကာင္းစြာ  ေလ့က်င့္ထားတဲ့ 

ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခဟုာ မိမိရဲ႕  ေပ်ာေ့ပ်ာင္းမႈနဲ႔ တင့္တယ္မႈကိ ုကာလ  အတန္ၾကာေအာင္ 

ထိန္းသိမး္ထား ႏိုငပ္ါတယ္။ အဓိကက်တဲ ့ေသာခ့်က္ကေတာ ့မိမိကိယု္  မိမိ ဘယ္ေတာ့မွ 

ပစၥလက္ခတ္ မထားပါနဲ႔ ဆုိတာပဲ။ မေန႔က  လုပ္ခဲ့တဲ့ အရာကုိ ဒေီန႔  ျပန္လပုရ္င္ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

မေန႔က မလုပ္ ခဲ့တဲ့ အရာကုိ ဒေီန႔  ဆက္လုပ္လုိ႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေ လ့က်င့္ခန္းနဲ႔ 

စနစ္ဇယား က်မႈဟာ အ့ံဩဖြယ္မ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ တခ်ဳိ ႕ အသက္  ခုႏွစဆ္ယ္ 

အရြယ္ေတြဟာ ခုထ ိသိုငး္ကစားတုန္း၊ တင္းနစ္႐ုကိတ္နုး္ပဲ။ အေကာင္းဆုံး  နည္းကေတာ ့

ေနာက္ဆံးုျဖစ္ႏိုငတ္ဲ ့အခ်န္ိအထိ ေလ့က်င့္ ခန္း မွန္မန္ွ လုပ္သြားဖုိ႔ပါ။ စိတပ္ါမွ ထလုပ္တာတုိ႔၊ 

ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကား လုပ္တာမ်ဳိးတုိ႔ကေတာ ့မျဖစ္ဘးူ။ အုိမင္းျခင္း  ဆုိတာ စဝင္လာတာနဲ႔ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ သူ႔ကုိ ဆိုင္းထားလုိ႔  ရတာမဟုတဘ္းူ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕ ခႏၶာကုိယက္ိ ုဇရာက  

ႏိုငေ္အာင္ ျငင္းဆုိရတာဟာ သိပခ္က္တဲ့  ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိ ျငင္းဆုိဖုိ႔ဟာ လုိလည္း  

လုိအပ္တာပါပဲ။ လူရဲ႕  ေပ်ာ့ည့ံမႈေတြကုိ လက္ခံရတာ  လြယ္ပါတယ္။ ဒီ  ေပ်ာည့ံ့မႈေတြကုိ ဆက္ၿပီး 

က်င့္သုံးေနလုိက္႐ုံေပါ႔။ ကၽြန္ေတာက္ေတာ ့အခ်နိမ္က်ခင္  အုိတာထက္ အၾကာႀကီး  အုိတာကုိ 

သေဘာက်တယ္ လုိ႔ မြန္တန္ိးက ေျပာခဲဖ့းူတယ္။ 

ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စိတဓ္ာ တ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အရြယ္မတိုငခ္င္  အုိတာမ်ဳိး 

မျဖစ္သင့္ဘူး။ ခႏၶာကုိယ္လုိပဲ ႏွလုံးဟာလည္း ေလ့က်င့္ခန္း  လုိတယ္။ စိတလ္ႈပ္ရွားတယ္  ဆုိတာ 

အေၾကာင္းမရိွဘဲ မလႈပရွ္ားႏိုငဘ္းူ။ ဒါဟာ သဘာဝပဲ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္  ခံစားေတြ႔ႀကံဳလုိ႔ 

ရႏုိငတ္ာေတြကုိ အသက္ႀကီးတ ယ္ ဆုိတာ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ဘာျဖစ္လုိ႔ စြန္႔လႊတ္ရမွာလဲ။ 

အသက္ႀကီးမွ ခ်စ္တာဟာ ရယ္စရာ  ေကာင္းေနလုိ႔လား။ တကယ္ကေတာ ့အသက္ႀကီးတဲ ့အဖုိးႀကီး  

အဖြားႀကီး ခ်စ္တာဟာ ဘာမွ  ရယ္စရာမေကာင္းပါဘူး။ ငယ္ငယ္တနုး္က တန္ဖိးုထားခဲတ့ဲ ့

အရည္အခ်င္းေတြကုိ တစ္ေယာက္ဆမီာွ  တစ္ေယာက္ ျပန္ေတြ႔ေနႏို င္ေသးတယ္။ ညႇာတာ  

ေထာက္ထားတာ၊ ခ်စ္ခင္  ၾကင္နာတာ၊ တြယ္တာ  ျမတ္ႏိုးတာေတြဟာ အသက္  အကန္႔အသတ္ 

မရိွပါဘူး။ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွတိာက ႏုနယ္  ပ်ဳိမ်စ္မႈနဲ႔ အာသာရမၼကေ္တြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့  

အခါမွာ အခ်စ္ဟာ ၾကည္ႏးူစရာေကာင္းတဲ့  အသြင္ကိ ုေဆာင္လာတတ္တယ္။ အေသြးအသား  

ေတာင့္တမႈေတြနဲ႔ အတူ တဏွာေပမေတြဟာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ ႏုပ်ိဳ မႈနဲ႔  အတူ မနာလုိ 

ဝန္တိမုႈဟာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ စိတမ္ရွညမ္ႈဟာ ကာယခြန္အားနဲ႔  အတူ 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 155       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

ဆုတယု္တ္သြားတယ္။ မုန္တုငိး္ထန္တဲ ့ပ်ဳိ ရြယ္မႈ အႂကြင္းအက်န္ကေနၿပီး ႏွစလ္ိဖုြယ္ေကာင္းတဲ ့

ဇရာတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္လုိ႔  ရႏိုငတ္ာပါပဲ။ ဒါေၾကာ င့္မုိ႔ ေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးတုိ႔ရဲ႕  ဘဝဟာ ျမစ္ဖ်ား  

အစမွာ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္တံးုေတြကုိ အႏၲရာယ္ႀကီးစြာ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းခဲရ့ၿပီး ပင္လယ္နား 

ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ေျဖးေျဖးညင္းညင္း စီးသြားတဲ့  ျမစ္တစ္စင္းနဲ႔ တူပါတယ္။ ၿငိမ္သက္တဲ့  

ျမစ္ေရျပင္ဟာ ေန႔မာွ  ကမ္းေဘးမွာ ေပါက္ေနတဲ ့ေ ပၚပလာပင္ေတြကုိ ထင္ဟပ္  ျပေနတယ္။ 

ညမွာဆုိရင္ ေကာင္းကင္က ၾကယ္ပြင့္ကေလးေတြကုိ ထင္ဟပ္ ျပေနတယ္။ 

ဇရာအရြယ္ရဲ႕ အခ်စ္ဟာလည္း လူငယ္  အခ်စ္လိပုဲ စစ္မွနၿ္ပီး  ႏွစ္ႏစ္ွကာကာ ရိွႏိုင္ပါတယ္။ 

သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ မိတေ္ဆြ  ဆက္ဆေံရးရဲ႕ ျဖဴစင္မႈ ရိွခဲၿ့ပီး ႏုပ်ဳိ တဲ့ အခ်စ္ရဲ႕ 

ထက္သန္မႈမ်ဳးိလည္း ရိွခဲၿ့ပီ။ မဒမ္  ေရကာမီယာနဲ႔ ရွာတုိးဘ႐ိုင္းယန္းတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကုိ 

ေတြ႔တဲအ့ခါမွာ သူ  ဘယ္ေလာက္ စိတထ္ခုိိကခ္ဲရ့ေၾကာင္းကုိ ဗစ္တာဟူးဂိုးက ေရးျပခဲဖူ့းပါတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က  မ်က္စိကြယ္ေနၿပီး တစ္ေယာက္က ကုိယ္တစ္ပိုင္း  

ေသေနပါၿပီ။ 

‘ေန႔တိုင္း ညေန သုံးနာရီထုိးသည္ႏွင့္ အမ္ရွာတုိ  ဘ႐ိုငး္ယန္းအား မဒမ္  ေရကာမီယာ၏ 

အိပ္ယာဆီသုိ႔ ေပြ႔ခ်ီ  ေခၚလာခဲသ့ည္။ ေတာေ္တာ္  စိတ္ထိခုိက္စရာ ေကာင္းပါသည္၊ မ်က္စိ 

မျမင္ရေသာ အမ်ဳးိသမီးသည္ ခံစားခ်က္ကိ ုမသိေသာ  အမ်ဳးိသားကုိ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားျဖင့္ 

စမ္းသပ္ေန၏။ သူတို႔  လက္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံၾုက၏။ သူတို႔  ႏွစ္ဥးီစလုံးသည္ အုိမင္းတြင္းဆုံး  

က်လုနးီေနၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ဦးကုိ  တစ္ဥးီ ခ်စ္ခင္လ်က္  ရိွၾကေပေသး၏။ ဘုရားသခင္ကိပုင္ 

ေက်းဇူးတင္ရေတာမ့ည္’ လုိ႔ ေရးခဲပ့ါတယ္။ 

ဒစ္စရယ္လီဟာ ေလဒီဘရက္ဖုိ႔ကုိ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းမ်ား  ျမင္ရေလမလားလုိ႔ 

ညတိုင္းလုိလုိ ဧည့္ခပံြဲေတြကုိ ႀကိဳးစား  တက္ခဲပ့ါတယ္။ ေ လဒီဘရက္ဖုိ႔ေၾကာင့္ ဒစ္စရယ္လီမွာ 

ေတာေ္တာ္ နာနာက်င္က်င္ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ သုိ႔တို င္ေအာင္ ဒစ္စရယ္လဟီာ စိတက္းူယဥ္ၿ မဲ 

ယဥ္ေနၿပီး ေလဒီဘရက္ဖုိ႔ဟာ သူ႔  ေနာက္ဆံးုအိပ္မက္ရဲ႕ ပန္းတိုင္  ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဖုိးႀကီးေတြရဲ႕ 

စိတ္ကူး အိပ္မက္ကုိ လႈပ္ႏိုးဖုိ႔၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ရက္မ်ားကုိ လူငယ္ဘဝရဲ႕ ႐ုိးအတဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြနဲ႔ 

ျဖည့္တင္းေပးဖုိ႔ အတြက္ အမ်ဳးိ သမီးမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕  မာယာပရိယာယ္ေတြကုိ သုံးသင့္ပါတယ္။ 

ထာဝရ အဆုံးသတ္သြားၿပီလို႔ ထင္ရတဲ ့ခံစားခ်က္ေတြ ႐ုတတ္ရက္  ေပါက္ကြဲလုမတတ္ 

လွ်လံာတာေတြကုိ မၾကာ ခဏ ေတြ႔ဖူးၾကတယ္ မဟုတလ္ား။ ခံစားခ်က္ေတြ  ျပည့္ေနတဲ့ ဘဝဟာ 

အခ်စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ ့ခံစားခ်က္ေတြခ်ည္းေတာ ့မဟုတပ္ါဘူး။ တျခားေသာ ခံစားခ်က္လည္း 

အမ်ားႀကီးပါ။ အဖုိးအုိ  တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈဟာ သူ႔ရဲ႕  မိုးကုပ္စက္ဝိုင္း တစ္ခုလုံး 

ျပည့္ႏကွ္ ေနတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္  သားေတြ ကုိယ့္ သမီးေတြ သူတုိ႔ဘဝကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ  

ေနထိုငၾ္ကတာကုိ ေတြ႔ရတာဟာ ၾကည္ႏူးစရာ  ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕  

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈေတြကုိ အတူ  ခံစားတယ္။ သူတို႔  ဝမ္းနည္းရင္ အတူ  ဝမ္းနည္းတယ္။ သူတို႔  ခ်စ္ရင္ အတူ  

ခ်စ္တယ္။ သူတို႔  ႐ုန္းကန္ၾကရင္ အတူ  ႐ုန္းကန္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေ တာ္တုိ႔ ေနရာမွာ ဝင္ေရာက္  

ကစားတဲ့ သူတုိ႔တေတြကုိ ဒီအတိုင္း  ပစ္ထားခဲၿ့ပီး ကစားပြဲႀ ကီးထဲက ဘယ့္ႏယွလ္ပ္ု ထြက္လာရက္ 

ပါ႔မလဲ။ သူတို႔ ေပ်ာေ္နတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ႏွယ္လု ပ္ စိတမ္ခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနႏိုငပ္ါ႔ မလဲ။ 

ဆက္ကပ္ပြဲကုိ သြားၾကည့္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေပ်ာခ္ဲၾ့ကၿပီးတဲေ့နာက္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ကေလးေတြကုိ 

ဆပ္ကပ္ကို ေခၚသြားရတာဟာ ပုိၿပီးေတာ ့ေပ်ာစ္ရာေကာင္းေသးတယ္  မဟုတလ္ား။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  

သေဘာက်တဲ ့ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိ  ဖတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေပးတဲ ့စာအုပ္ေတြကုိ 

ဖတ္ေနတဲ့ ကေလးေတြကုိ ျမင္ရတာဟာ ပုိၿပီး ေပ်ာစ္ရာ  မေကာင္းဘူးလား။ အသက္ႀကီးလာတဲ့  
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အတြက္ ဘဝဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုေနာက္ထပ္  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈေတြကုိ မေပးႏိုငေ္တာဘ့းူ  ဆုိရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြ အတြက္ ေပ်ာရ္ႊင္မႈကို  ယူေဆာင္ေပးရတာေလာက္ ေပ်ာစ္ရာ  

အေကာင္းဆုံး အရာ ရိွႏုငိပ္ါဦးမလား။ 

အဖုိးအဖြားမ်ားဟာ ကုိယ့္  သားသမီးေတြနဲ႔ ပလဲနံပ  သင့္တာထက္ ေျမးေတြနဲ႔ ပုိၿပီး ပလဲနံပ 

သင့္တတ္တယ္။ အဖုိးအုိ  တစ္ေယာက္ဟာ လူမႈေရး  ကိစၥေတြက အနားယူလိကုတ္ဲ့  အခါမွာ 

ကေလးဘဝက ရိွခဲတ့ဲ ့ေပ်ာရ္ႊင္ျမဴးတူးမႈမ်ဳးိ နဲ႔ တာဝန္မဲမ့ႈမ်ဳးိ ကုိ ျပန္ရသြားတယ္။ သူဟာ စားဖုိ႔၊ 

ပုံေျပာဖုိ႔၊ သူတစ္ပါးရဲ႕  လွ်ဳိ႕ဝွကခ္်က္ေတြကုိ နားေထာင္ဖို႔ အဆင္သင့္  ျဖစ္ေနတယ္။ ကေလး  

တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခြန္အားသည္ပင္လွ် င္ သူ႔ခြန္အားနဲ႔  အတူတ ူျဖစ္ေနတယ္။ သူဟာ သူ႔သားနဲ႔ 

ၿပိဳင္မေျပးေပမယ့္ သူ႔ေျမးလုိပဲ ဒယီးဒယိုင္နဲ႔ ေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ပထမဆုံး 

ေျခလွမ္းမ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆံးု  ေျခလွမ္းမ်ားဟာ ဒီ  နရီအတိုငး္ပဲ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  ပထမဆုံး 

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံးု လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းဟာ အလားတူ ကန္႔သတ္ျခင္း ခံရတာပါပဲ။ 

အဖုိးအုိ တစ္ေယာက္ဟာ အၿ မဲတမ္း အထီးက်န္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ စကားဟာလည္း 

လုံးလုံး မမွနပ္ါဘူး။ သူဟာ သူ႔ကုယိသ္ ူဗဟိုျပဳရင္၊ ေစးႏဲွရင္၊ တစ္ဖက္သားအေပၚ ဩဇာ  ေပးခ်င္ရင္၊ 

ဒါမွမဟုတ္ စိတ္တန္ခိုး သတိၱ အားနည္းေနရင္ေတာ ့အထီးက်န္  ျဖစ္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဇရာမွာ ေတြ႔ၿ မဲ 

ထုံးစံျဖစ္တဲ ့အနာအဆာေတြကုိ တုိကဖ္်က္ႏိုငရ္င္၊ ရက္ေရာ  သေဘာထားႀကီးရင္ ႏိွမ္ခ့်တတ္ရင္၊ 

ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာတတ္ရင္ေတာ ့လူငယ္ေတြက သူ႔ကိ ုခင္မင္ရင္းႏီွးစြာ ဆက္ဆၾံကၿပီး သူ႔  

အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ သင္ ခန္းစာ ယူဖုိ႔ စိတ္  ထက္သန္ၾကမွာပဲ။ သူ႔မွာ ခက္ခဲတာ  ဆုိလုိ႔ တစ္ခုပဲ  

ရိွမယ္။ ငယ္ငယ္ကလို စိတ္အား  ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ ေျပာဖုိ႔ေတာ့ ခက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

စိတ္အားထက္သန္မႈတိုင္းဟာ အ လကားပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ အေတြ႔အႀ ကံဳက သင္ၾကားခဲတ့ာ  

မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ အေတြ႔အ ႀကံဳကုိ စကားလုံးႀကီးေတြဆီက မဟုတဘ္ဲ ျပင္းထန္တဲ့  

အလုပ္နဲ႔ ႀကီးမားတဲ့  သူရသတိၱ ဆီက သင္ခန္းစာယူဖုိ႔ ေစာင့္ဆုငိး္ရမယ္။ လူငယ္ ဟာ အလားတူ 

သင္ခန္းစာေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ ေပးႏိုငတ္ဲ ့လူႀကီးေတြရဲ႕ အဆုံးအမေတြကုိ လက္ခံလိမ့္မယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဒီဇင္ဘာလလယ္  ေရာက္ရင္ ႐ုိမန္  ေက်းေတာသားေတြ 

ေနသလုိ ေနတဲ ့ေဂဘရီယတ္ဟာႏိုးေတာက္ရဲ႕  အိမက္ေလးကုိ ေတာင္ကန္ုးေတြ ေတာင္ေၾကာ  

ေတြကုိ ျဖတ္ၿပီး  သြားေလ့ရိွတယ္။ ခ်ဳိ င့္ဝင္ေနတဲ ့လမ္းေဘးမွာ အကိုငး္အခက္ေတြ ၫႊတက္်ေနတဲ ့

သံလြင္ပင္ႀကီး တစ္ပင္ ရိွတယ္။ ဒီ သံလြင္ပင္ႀကီးကုိ ျမင္ရင္ ဗာဂ်းီကုိ ကၽြန္ေတာ ္သိပ္ သတိရတာပဲ။ 

အဲဒီမွာ အ သက္ ၈၅ ႏွစ္ရိွတဲ့ သစ္သီးၿ ခံ ပိုငရ္င္ွႀကီးဟာ လိေမၼာပ္င္ေတြေအာက္မွာ ေတာင္ကန္ုး  

ဆင္ေျခေလွ်ာေတြကုိ ခပ္သတုသ္တု္  တက္ေလ့ရိွတယ္။ လူငယ္ေတြေတာင္ သူ႔ကိ ုမမီခ်င္ဘးူ။ 

သူေျပာေလ့ရွတိဲ ့စကားတစ္ခြန္း  ရိွတယ္။ ‘ငါ႔ အဖြားက လူဝီဘရုင္  လက္ထက္က ျ ပင္သစ္ 

စကားမ်ဳးိကုိ သင္ေပးခဲထ့ားတာကြ။ သူ႔ကိလုည္း သူ႔  အဖြားက စာသင္ခဲတ့ာ ’ လုိ႔ ေျပာေလ့ရိွတယ္။ 

အဖုိးအုိႀကီးဟာ ႏိုေတာက္ရဲ႕  စဥ္းစားေတြးေခၚဉာဏ္ဟာ သူ႔  စကားဝဲသံလိပုဲ ေရွးဆန္ၿပီး 

ႏုပ်ဳေိနတယ္။ စိတသ္က္သာရာ  ရခ်င္ရင္ ရြတ္ရမယ့္  ဂါထာေလးတစ္ခု ေပးလိုကမ္ယ္ကြယ္။ 

ဂါထာကေလးကေတာ ့႐ုိး႐ိုးကေလးပါ။ ထိေတာ့ ထိေရာက္တယ္။ ရြတ္ၾကည့္။ 

‘အရာအားလုံးသည္ ျဖစ္ႏိုင၏္။ အရာအားလုံး  ေမ့ေပ်ာက္သြား၏။ အခက္အခဲတိုငး္ကုိ 

ေက်ာလ္ႊားႏိုင၏္။ ေလာက၌ နားလည္သူ  ဟူ၍ မရိွ။ တစ္ေယာက္က  ေျပာျပေသာ တစ္ေယာက္  

အေၾကာင္းကုိ တစ္ေယာက္က သိေနလွ်င္ မည္သမူွ်  မည္သူ႔ကိမုွ်  စကားေျပာၾကမည္ မဟုတ္’ 
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အဲဒီ ေနာက္ဆုံးအပိုဒ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္  သေဘာက်တယ္။ ကိုယ့္  စိတ္ထဲမွာ ရိွတဲ့ 

အဆိပ္ေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ စိတေ္တြ၊ ေျပေပ်ာက္သြားသလုိ ထင္လိကုရ္တယ္။ ၿပီးေတာ ့သူ႔  ဂါထာက 

မၿပီးေသးဘူး။ 

‘မည္သည့္အရာကုိမွ်  မေၾကာက္ေလ ႏွင့္။ သင့္ကုိ ႐ံႈးေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္  ရန္သသူည္ 

ထုိအခ်ိန္၌ သူကုိယ္တိုင္သည္လည္း သင့္ကုိ ေၾကာက္လ်က္  ရိွ၏’ တဲ။့ အသက္ရွည္တာရယ္ 

သမိုင္းကုိ ေလ့လာတာရယ္တုိ႔ေၾကာင့္ အဲဒီ  အဖုိးအိုဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ 

တည္ၿငိမ္မႈကိ ုရလာၿပီး စိတပ္်က္  အားငယ္ျခင္းနဲ႔ ဥေပကၡာ  ျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ပယ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အသက္ 

၈၅ ႏွစ္ အရြယ္ကို  ေရာက္သည့္တုငိ ္အနာဂတ္အတြက္ မေရမတြက္ႏုငိတ္ဲ ့စီမံကနိး္ေတြ 

ခ်ေနတုနး္ပဲ။ ခရီးရွည္ကိသုာ သြားဖုိ႔ စဥ္းစားတုနး္၊ အိမ္ေတြ ေဆာက္တနုး္၊ သစ္ပင္ေတြ စိုက္တုန္းပဲ။ 

အလားတူပဲ ကုိလုိနီစနစ္ႀကီး ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့  အခါမွာ မာရွယေ္လးေထာေ္တး က ကၽြန္ေတာ္က့ိ ု

ေျပာဖူးတယ္။ ကဲ … က်ဳပ္ ဘာလုပ္ရေတာမ့ာွလဲဗ်ာ တဲ။့ ဒေီတာ ့ကၽြန္ေတာက္ သင့္ေလ်ာတ္ဲ့  

ေနရာမွာ သူ႔ကိ ုအသုံးခ်မယ္  ထင္ေၾကာင္း ေျပာေတာ ့သူက ဘယ္ေတာလ့ဲ၊ ဘယ္အခ်န္ိမွာ 

အသုံးခ်မွာလဲ၊ မၾကာခင္ က်ဳပ္ ၈၁ ႏွစ္ ျပည့္ေတာမ့ယ္ဗ်၊ ခုလပုမွ္ျဖစ္မယ္  ဆုိၿပီး ေအာ္တယ္။ 

ေနာက္က်ၿပီလုိ႔ ထင္တာ၊ ကစားပြဲ  ၿပီးသြားၿပီလုိ႔ ထင္ တာ၊ ဇာတ္ခုံဟာ ေနာက္တက္လာတဲ ့

မ်ဳိးဆက္ေတြ အတြက္ပဲလုိ႔ ထင္တာ၊ ဇရာရဲ႕ တကယ့္  အဆိုးပဲလုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဇရာရဲ႕  

အခန္းဟာ ကုိယခ္ႏၶာ  ဆုတယ္တု္ ပ်က္ျပားလာတာ မဟုတဘ္ဲ စိတဓ္ာ တ္ က်လာတာ၊ 

ဥေပကၡာသေဘာ ေဆာင္လာတာလုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဲဒီ  ဥေပကၡာ 

သေဘာကုိ တို က္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္တယ္။ တုိက္လည္း  တိုကဖ္်က္ပစ္ရမွာပဲ။ လူဟာ ဆက္လက္  

အသက္ရွင္ဖုိ႔ ခိုင္မာတဲ့  အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ သေဘာေပါက္ေနရင္ အအုိ  

ေႏွးသြားတတ္ပါတယ္။ လူဟာ သိပ္လႈပ္ရွားတဲ့  အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ရရင္၊ ျပင္းထန္တဲ့  ခံစားခ်က္ေတြ 

ခံစားရရင္၊ သိပ္  ႐ုန္းကန္ရင္၊ သိပ္  ေလ့လာအားထုတ္ရင္၊ သိပ္  ရွာေဖြရင္ အုိစနာ  က်သြားၿပီး 

ကုန္ခန္းသြားတတ္တယ္လို႔ အလြယ္တကူ  ယုံၾကည္ေလ့ ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ကေတာ ့

အဲဒါနဲ႔ ေျပာင္းျပန္လို႔ ကၽြန္ေတာ္  ထင္ပါတယ္။ ကလီမယ္ေစာနဲ႔ ဂလက္စတုန္းတုိ႔ဟာ အသက္ ၉၀ 

ေက်ာသ္ည့္တုငိ ္နန္းရင္းဝန္  ရာထူးေတြမွာ အလုပ္  လုပ္ေနၾကၿပီး အ့ံ ဩေလာက္တဲ ့

ခြန္အားသတိၱေတြကုိ ပုိငဆ္ုငိခ္ဲၾ့ကတယ္။ တကယ္ကေတာ ့အိုစာျခင္းဟာ မေကာင္းတဲ့  

အက်င့္တစ္ခုပါ။ အလုပ္မ်ားတဲ့ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ေတာ့ ဒီအက်င့္ကုိ ပါေအာင္ လုပခ္်နိ္ မရိွပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ အၿ မဲတမ္း ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး အလုပ္မ်ားေ န ႏိုငပ္ါ႔ မလဲ။ 

အသက္ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာ အလုပ္ရာွရတာကလည္း ခက္ခဲၿပီ  မဟုတလ္ား။ လူအုိႀကီး 

ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲ  အုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းရယ္လုိ႔ေကာ ရိွလုိ႔လား။ 

ရိွရင္လည္း ဒါဟာ လုပ္႐ိးုလုပစ္ဥ္  ဟုတရ္ဲ႕လား။ ကိစၥ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားမွာ အဖုိးႀကီးေတြဟာ 

လူငယ္မ်ားထက္ ေတာတ္ဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေရာမၿမိဳ႕ႀကီးဟာ အဖုိးအုိ 

စစ္သူႀကီး ေဂ်းေဂးဖီးသတ္စ္ ကယ္တင္ခဲတ့ာ။ 

၁၉၁၄ ခုႏွစ ္ပထမ  ကမာၻစစ္ႀကီးတုန္းက ႏွစ္ဖက္စလုံးဟာ အသက္ႀကီးတဲ ့ဗုိလခ္်ဳပ္ေတြက 

ဦးစီး တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဂၢါမတ္ႏြန္ဟာ အာဂ်က္လုိ လူ ၁၀ ေယာက္ မလိုခ်င္ဘးူ၊ နတ္စတာလို 

လူတစ္ေယာက္ကိပုဲ လုိ ခ်င္တယ္။ တကယ္လို႔သာ သူ႔မာွ အာ ဂ်က္လိ ုလူေတြသာ  ရိွခဲရ့င္ 

ထရိြဳင္ၿမိဳ႕ႀကီးဟာ ခ်က္ခ်င္း ရန္သူ႔လက္ က်သြားမွာပဲလုိ႔ ယူဆတယ္။ 

အသက္ႀကီးတဲ ့သံတမန္မ်ားနဲ႔  သမားေတာမ္်ားဟာ အေတြ႔အႀ ကံဳ ႂကြယ္ဝတဲအ့တြက္ 

အလြန္ ဉာဏ္ပညာ ရိွၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ႏုပ်ဳိျ ခင္း မရိွၾကေတာတ့ဲအ့တြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကုိ 

တိတကိ်က် တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေပးႏိုငၾ္ကပါတယ္။ 
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ႀကီးက်ယ္ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ကာယခြန္အား  တက္ႂကြ ဖ်တ္လတ္မႈတုိ႔ျဖင့္ 

တည္ေဆာက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ညႇိႏိႈင္း  တိုင္ပင္ျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ႏုငိျ္ခင္း၊ ရင့္က်က္ေသာ  

ဉာဏ္ပညာတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပခ္ဲျ့ခင္း  ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရာမ်ားကုိ အသက္အရြယ္  ႀကီးရင့္မသွာ 

ရႏိုငပ္ါသည္ လုိ႔ ဆီဆာ႐ုိက ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲစြာ အိုမင္းတဲ ့နည္း ႏွစ္နည္း ရိွတယ္။ 

ပထမ နည္းကေတာ ့မအုိေအာင္  ေနတဲ့ နည္းပဲ။ အလုပ္ကိ ုလက္နဲ႔  မျပတ္ လုပ္ေနျခင္းျဖင့္ 

အုိျခင္း (ဇရာ) ကုိ ေရွာင္ တဲ့ လူေတြရဲ႕ နည္းပဲ။ အဲဒနီည္းဟာ ဂါးထား  ေရးတဲ ့ေဖာစ့္  လကၤာ 

ျပဇာတ္ရညွႀ္ကီး အဆုံးမွာ ေဖာစ့္  လုိခ်င္တဲ၊့ လုိကလ္ံ  ရွာေဖြေတြ႔တဲ့ နည္းပဲ။ အသက္အရြယ္  

ႀကီးရင့္တဲ့ အရြယ္ကို ေရာက္ေနတဲ ့ေဖာစ့ဟ္ာ ႏုနယ္  ပ်ဳရိြယ္တဲ့ ႐ုပ္ဆင္း  လကၡဏာကုိေတာ ့

ျပန္လည္ ရပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ အခ်ည္းႏီွး ပဲေလ။ အခ်စ္နဲ႔ ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္က သူ႔ကိ ုလိမ္လည္  

လွည့္ဖ်ားသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဖာ့စ္ကုိ အလုပ္က 

ကယ္တင္သြားခဲၾ့ကတယ္။ ေဖာစ့္ဟာ မ်က္ေစ့လည္း  ကြယ္ေနၿပီ။ အုိမင္းတြင္းဆုံး  က်လုနးီလည္း 

ျဖစ္ေနၿပီ။ သည္တနုး္မွာ ေဖာစ့ဟ္ာ နားေနျခင္း  မရိွဘဲ အလုပ္  လုပ္တယ္။ ေရေတြ အိုငေ္နတဲ ့

ေရကန္ႀကီး တစ္ကန္ကို ဆယ္ၿပီး အဲဒီ  ေရကန္ႀကီးကုိ စားက်က္ တစ္ခု လုပ္ပစ္တယ္။ သူဟာ 

အလုပ္တစ္ခု စြမ္းေဆာင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ အခါမွာ ဘယ္ေလာက္  ေပ်ာရ္ႊငျ္ခင္း ျဖစ္ရတယ္၊ 

ဝိမုတိၱရသကုိ ဘယ္လုိ  ခံစားရတယ္ ဆုိတာကုိ ေသမသြားခင္ သေဘာေပါက္သြားခဲတ့ယ္။ 

နတ္ဆုိးျဖစ္တဲ့ မက္ဖီစတုိဖားလက္စ္က သူ႔ဆီကုိ ေရာင္းခ်  ေပါင္ႏံွထားတဲ ့ေဖာစ့္ရဲ႕  ဝိညာဥ္ကုိ 

အပိုငသ္မ္ိးခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼာေဒဝ  နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြ ေရာက္လာၿပီး ေဖာစ့ရ္ဲ႕  

ေသေပ်ာက္ႏုငိတ္ဲ့ အစိတအ္ပုိငး္ တစ္ခုကုိ နတ္ျပည္ကုိ  ယူသြားၾကတယ္။ အဲဒီ  

အစိတအ္ပိုငး္ကေတာ ့အလုပ္သည္ စြမ္းပကားရိွ တဲ့ အရာပါကလားလုိ႔ ျမင္တဲ့ သဒၶါ  ယုံၾကည္စိတ္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါ  ယုံၾကည္စိတဟ္ာ သံသရာက လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး မဂ္ဖုိလက္ိ ု

ဆုိကသ္ြားပါတယ္။ 

ေက်နပ္ေရာင့္ရဲစြာ အုိတဲ့ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ ့စြန္႔လႊတရ္ဲေသာ စိတအ္ျပည့္ျဖင့္ 

ဇရာကုိ တည္ၿငိမ္စြာ  လက္ခံဖုိ႔ပါပဲ။ ဒီလုိ  လက္ခံႏိုင္ခဲ့ရင္ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ  ရမွာလည္း အမွနပ္ါပဲ။ ႐ုန္းရ၊ 

ကန္ရတာေတြ လြန္ခဲၿ့ပီ။ ကစားပြဲကုိ ကစားခဲၿ့ပီးၿပီ။ ေသျခင္းတရားဟာ အနားကုိ ေရာက္ေနၿပီ။ 

ၾကမၼာ ၿဂိဳဟ္ဆုိးေတြဟာလည္း ကုိယ့္ကုိ နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဇရာ  ဒုဗၺလႅ အရြယ္ကို 

ေရာက္ေနတဲ ့ဆုိဖကိလိကိ ုအခ်စ္ရဲ႕  ကာမဂုဏေ္တြမွာ ေပ်ာရ္ႊင္  ခံစားႏိုငပ္ါဦးမလား လုိ႔ ေမးေတာ ့

ဘုရားသိၾကားမလုိ႔ အဲဒီ  အျဖစ္မ်ဳးိေတြက ကင္းေဝးပါရေစကြယ္။ ရက္စက္  ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ ့သခင္  

တစ္ေယာက္ဆကီ လြတ္ေအာင္  လုပ္ခဲသ့လုိ အခ်စ္ဆကီလည္း လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ခဲၿ့ပီးပါၿပီ  

လုိ႔ ေျဖသတဲ။့ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိပ္မက္ထဲက အေျမာအ္ျမင္ရိွတဲ့ လူေတြနဲ႔  တူတဲ့ လူအုိလူမင္းေတြကုိ 

အမ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္  ေတြ႔ခဲဖူ့းပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ႐ူးသြပ္မႈမွသာ လြတ္ေျမာက္လာခဲၾ့က႐ုံ  

မဟုတဘ္းူ။ အနာဂတ္  တာဝန္ ဝတၱရားေတြမွလည္း လြတ္ေျမာက္လာခဲၾ့ကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

သူတို႔တေတြဟာ လူငယ္ေတြကုိလည္း မနာလုိ  မ႐ႈဆတိ္ မျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။ သူတို႔ေရွ႕မွာ ဘဝရဲ႕  
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မုန္တိုင္းထန္တဲ့ ပင္လယ္ေတြ ရိွေလေသးရဲ႕ လို႔သာ ေတြးၿပီး သူတုိ႔ကုိ သနားတာပါ။ သူတုိ႔မွာ သူတုိ႔  

လြယ္ကူစြာ စြန္႔လႊတခ္ဲၾ့ကတဲ ့ေပ်ာရ္ႊင္မႈေတြ မရိွၾကေတာေ့ပမယ့္ က်န္သမွ် 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကေလးကုိေတာ ့ထ က္ထက္သန္သန္ပဲ ခံစားၾကပါတယ္။ အႀ ကံဉာဏ္ေတြဟာ 

ဘယ္ေလာက္ အသုံးမက်သလဲ ဆုိတာကုိ သူတုိ႔  သိၾကတယ္။ လူတုငိး္ဟာ ကိုယ္ဘ့ဝကုိယ ္

ေနၾကရမယ္ ဆိုတာ သူတို႔  သိၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ သူတို႔  ျပန္ေျပာင္းေျပာတာေတြကုိ 

နားေထာင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ ့သူတို႔တေတြဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုဘာမွ  

ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္း မျပဳၾကဘဲကုိး။ တစ္ ခါတစ္ရံ သိပ္  အခက္အခဲ ၾကံဳမွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 

သူတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈကိ ုျပန္ၿပီး  အစျပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီလုိ  လုပ္တဲ့ 

ေနရာမွာ သူတုိ႔ကုိ စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ ့သူတို႔တေတြဟာ ဒလီုိ  

တန္ခိုးအာဏာမ်ဳးိကုိ မလုိခ်င္ၾကေတာဘ့းူ ဆုိတာ ေကာင္းေကာင္း သိေနၾကတာကုိး။ 

မသာမယာ မေပ်ာမ္ရႊင္နဲ႔ အုိတဲ့  နည္းေတြကေတာ ့ႏွစ္နည္းမက  ရိွပါတယ္။ 

အဆိုးဆုံးကေတာ ့ျပန္မရႏိုငေ္တာတ့ာကုိ အၿမဲတေစ ေတာင့္တေနၾကတာပါပဲ။ တခ်ဳိ ႕ေသာ 

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္တဲ ့စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားဟာ သူတုိ႔မွာ  ရိွတဲ ့အခြင့္ အာဏာေတြကုိ 

မစြန္႔လႊတခ္်င္ၾကဘဲ သားေတြ  သမီးေတြကုိ ေက်းကၽြန္သဖြယ္  ျပစ္တင္ေမာင္းမဲ ေနၾကတာမ်ဳးိကုိ 

ေတြ႔ဖူးၾကမွာပဲ။ တကယ္ေတာ ့သူကသာ တာဝန္ေတြကုိ မွ်မွ်တတ  ခြဲေဝေပးလုိကရ္င္ သားေတြ  

သမီးေတြကလည္း သူ႔ကိ ုေလးစား  ၾကည္ျဖဴၾကမွာပဲ။ တစ္ခ်ီ က်ေတာလ့ည္း ကုိယ့္  

တစ္ကုိယ္ေကာင္းကုိပဲ ၾကည့္ၿပီး သားသမီးေတြကုိ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ ့အသိုငး္အဝိုငး္ကေလး  ထဲမွာပဲ 

ေနေစ့ခ်င္တယ္။ သူတို႔  ခံစားႏိုငျ္ခင္း မရိွတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုိ ခံစားဖုိ႔အတြက္ သားသမီးကုိ 

တုန္တုန္ရီရီနဲ႔ လက္တြဲ  ပုိ႔ေစခ်င္ၾကတယ္။ ဒီလုိ  လူအုိေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ တခ်ဳိ ႕ 

က်ေတာလ့ည္း ကုိယ့္  ရည္မွန္းခ်က္ကုိသာ ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ဆံးုေန႔အထိ ေလာဘေတြ၊ သကၠာယ  

ဒ႒ိေိတြ၊ မာနေတြ၊ မစၧရယိေတြနဲ႔ပဲ ေနသြားတာေတြလည္း  ရိွတယ္။ အုိျခင္း  အႏုပညာဟာ ဘာလဲ။ 

ေနာက္လာမယ့္ မ်ိဳ းဆက္က သူတို႔ကိ ုအေႏွာက္အယွက္  ေပးတယ္လို႔ သေဘာမထားဘဲ 

အားကုိးတိုငပ္င္ရာလုိ႔ သေဘာထားေအာင္ လုပ္ေပးတဲ ့အတတ္ပညာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

အလုပ္က အၿငိမ္းစား  ယူတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေျပာစရာေတြ  အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။ 

အခ်ဳိ႕လူေတြက အၿငိမး္စား  ယူလိကုတ္ာနဲ႔ ဘာမွ  မၾကာဘူး၊ ေ သသြားခဲၾ့ကတယ္။ ဒါဟာ 

တျခားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူ။ အၿငိမ္းစားယူဖုိ႔ သူတုိ႔ကိုယ္  သူတုိ႔ ျပင္ဆင္မထားလုိ႔ပါ။ မိမိရဲ႕  

စူးစမ္းလုိစိတ္ကုိ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္  အဖုိ႔ေတာ့ 

ဇရာအရြယ္ ေရာက္လို႔ အနားယူတာဟာ လူ႔ဘဝမွာ ေပ်ာစ္ရာအေကာင္းဆုံး  အခ်နိ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူဟာ အမ်ားျပည္သူ  ေရွ႕မွာ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ျဖစ္တာဟာ ဘာမွ မဟုတ၊္ အခ်ည္းအႏီွး  

ဆုိတဲ ့သေဘာကုိ နားလ ည္ရမယ္။ မထင္မရွား  ေနရတဲ ့ၿငိမး္ခ်မ္းတဲ့  အရသာကုိ သေဘာက်ရ  

လိမ့္မယ္။ သူဟာ ေလ့လာဖုိ႔၊ နားလည္ဖုိ႔ ဆႏၵ  ဆက္လက္ ရိွေနရလိမ့္မယ္။ သူ႔  ရြာမွာ၊ သူ႔  ၿခံထဲမွာ၊ 

သူ႔ အိမ္ထဲမွာ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔လုပ္ငန္း တစ္ခခုုေတာ ့ရိွေနရလိမ့္မယ္။ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္  ရိွတဲ့ 

အဲဒလီဟူာ တစ္သက္ လုံး အမ်ားျပည္သနူဲ႔ ဆိုငတ္ဲ့  လုပ္ငန္းေတြမွာ အခ်နိေ္ပးခဲၿ့ပီးတဲေ့နာက္ သူ႔  

ကုိယ္ပိုင္ကိစၥေတြ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ အတြက္ လုံးဝ အခ်ိန္ေပးလုိက္ရမယ္။ တကယ္လုိ႔ ကဗ်ာတုိ႔၊ 

သဘာဝ အလွတုိ႔မွာ စိတ္ဝင္စားခဲ့တယ္  ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုိ  လုပ္ရတာဟာ သိပ္  အခက္အခဲ 
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မရိွႏိုင္ဘူး။ လြယ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔  ဆုိရင္ေတာ ့သိပမ္ေဝးလွတဲ ့ေက်းေတာမွာ  သြား၊ 

စာကေလး ဖတ္၊ ကိုယ့္  အႀကိဳက္ဆုံး စာအုပေ္တြထဲက စာေတြ ကူးေနရတာေလာက္ 

ေပ်ာစ္ရာေကာင္းတဲ ့အလုပ္  ရိွမယ္လုိ႔ မထင္ဘးူ။ ‘မစ္ဆယ္ကုိး’ ပန္းႏြယ္ပင္ဟာ ဝက္သစ္ခ်ပင္  

ေျခာက္ႀကီးေပၚမွာ တြယ္တက္  ရွင္သန္ေနသလုိ စိတ္ဟာလည္း ဇရာ  ဒုဗၺလႅ အရြယ္ေပၚမွာ ရွင္သန္  

လန္းဆန္းေနရမယ္ လုိ႔ မြန္တန္ိးက ေရးခဲဖ့းူတယ္။ 

မိတ္ေဆြေတြက ေသသြားၾကေပမယ့္ ေသမင္းဟာ သူတို႔ကိ ုကၽြန္ေတာတ္ို႔ဆကီ အၿပီးအပိုင္  

ေခၚမသြားႏိုငပ္ါဘူး။ စာေရးဆရာ  အေက်ာအ္ေမာေ္တြဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  မေသေပ်ာက္ႏုငိတ္ဲ ့

အေဖာေ္တြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ငယ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ညႇိဳ႕ယူ  ဖမ္းစားႏိုငခ္ဲသ့လုိ 

ခုလည္း ဇရာအရြယ္မွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိ ုမြမ္းမံ  ျပင္ဆင္ႏုငိပ္ါေသးတယ္။ ဂီတဟာလည္း 

အလြန္ထးူျခားတဲ ့သစၥာရိွ  မိတေ္ဆြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔  သဘာဝႀကီးကုိ သိပ္  အယုံအၾကည္ 

မရိွေတာ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူအုိႀကီးေတြ အဖုိ႔ ဂီတဟာ အျခားေသာ သာယာေသာ ကမာၻမ်ားဆီကို  

ေခၚေဆာင္ၿပီး ခုိလံႈမႈ  ေပးႏိုငပ္ါတယ္။ မၾကာခင္တန္ုးက အလြန္ေကာင္းတဲ ့ဘီသိဗုင္ရဲ႕  သတၱမ 

ဆင္ဖိနုီ ေတးသြားႀကီးကုိ လွလပွပ  တီးတဲ့ ဝိုငး္တစ္ခုမာွ ကၽြန္ေတာ္အ့နားမွာ  ရိွတဲ့ လူေတြရဲ႕ 

မ်က္ႏွာကုိ ကၽြန္ေတာ္  လုိကၾ္ကည့္တယ္။ လူႀကီးေ ရာ လူငယ္ပါ ၾကည္ႏးူၿပီး ပီတိ  ျဖစ္ေနတာကုိ 

ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒအီထဲမွာ ေလာကကုိ မေက်နပ္ သူ၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲခဲသ့၊ူ စိတဓ္ာ တ္ ေပ်ာ့ည့ံသူ 

စသည္တို႔ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ပါသည့္တိုင္ သူတုိ႔ ကိုယ္တိုင္ဟာလည္း ဂီတမွာ နစ္ေမ်ာေနၾကပါတယ္။ 

သူတုိ႔ ကုိယ္ေပၚမွာ အသံလိႈင္းေတြ  ျဖတ္သြားၾကတယ္။ ေအးျ မတဲ ့ေတးသံစ ဥ္ေတြဟာ သူတို႔ကို  

ေခ်ာေ့မာ့ ယုယေပးေနတယ္။ သူတို႔ဟာ ဂီတသံေၾကာင့္ ျပန္လည္  လန္းဆန္းလာၾကၿပီး 

လြတ္ေျမာက္သြားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာလ္ည္း သူတို႔  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုခြဲေဝ  ခံစားမိတယ္။ သူတုိ႔ 

အႀကိဳက္ဆုံး ဂီတနဲ႔ သူတုိ႔  အသုဘကုိ ခ်ဖုိ႔  မွာသြားၾကတဲ ့ေရွးေခတ္က လူႀကီးေတြကုိ  ကၽြန္ေတာ္ 

ျပန္သတိရေနတယ္။ 

‘အခ်စ္နဲ႔ အစျပဳၿပီး ရည္မွနး္ခ်က္နဲ႔ အဆုံးသတ္ရင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕  ဘဝဟာ ေပ်ာစ္ရာ  

ေကာင္းတယ္’ လုိ႔ ပါစကယ္က ေျပာခဲဖူ့းတယ္။ အဲဒ ီေမွ်ာမ္န္ွးခ်က္ ေအာင္ျမင္သြားတယ္  

ဆုိရင္ေတာ့ ပုိၿပီး ေပ်ာစ္ရာ ေကာင္းတာေပါ႔။ စိတ္ ၿငိမး္ခ်မ္းမႈနဲ႔ အဆုံးသတ္သြားရတာေပါ႔။ ဒါေၾကာင့္ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ အသက္  ငါးဆယ္ အရိပမ္်ဥ္းေၾကာင္းကုိ ေက်ာၿ္ပီး ဆယ္ႏွစ၊္ အႏွစ္  

ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကာတဲအ့ခါမွာ အလင္းေရာင္  မ်ဥ္းေၾကာင္းကုိ ေက်ာျ္ဖတ္ႏုငိပ္ါၿပီ။ ဇရာရဲ႕  

ပထမဆုံး တုိက္ခိုက္မႈဟာ သူ႔အဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ ထိခုိကန္ာက်င္တယ္ လုိ႔ ထင္လုိက္ရတယ္။ ကုိယ္ပိုင္ 

အခ်နိေ္လးလုိ႔ ထင္ရတဲ့  အခ်န္ိကေလးေတြကုိ အေတြးသစ္ေတြ၊ စိတက္းူသစ္ေတြ၊ လူသစ္ေတြကုိ  

ေပးလုိကရ္တဲ့ အခါမွာ ေတာေ္တာေ္လးေတာ ့အခက္အခဲ  ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုလုိ 

ဖ်တ္လတ္တက္ႂကြၿပီး ဘက္မလိုကတ္ဲ ့ပြဲၾကည့္သူ  ျဖစ္တဲအ့ခါက်ေတာ ့သူ  ေပ်ာၿ္ပီး စိတ္  ၿငိမး္ခ်မ္း 

သာသြားတယ္။ ေက်န ပ္ေရာင့္ရဲတဲ ့အမူအရာနဲ႔  ေနတဲ ့သူ႔အၾကည့္ဟာ သူ ဘယ္ေလာက္  

စိတခ္်မ္းသာေနသလဲ ဆုိတာကုိ ျပေနတဲ ့လုံေလာက္တဲ ့အၫႊန္းေတြပါပဲ။ 

မွန္ပါတယ္။ ဇရာဟာ ငရဲဘုံတစ္ခု  မဟုတပ္ါဘူး။ ဤေနရာသုိ႔ ေရာက္သမူ်ားသည္ 

ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ ကုန္ဆုံးသူမ်ား ျဖစ္သည္ ဆုိတဲ့ စာတမ္းကုိ တံခါးဝမွာ ခ်ိတ္ရမယ့္  ေနရာ 

မဟုတပ္ါဘူး။ အဖုိးအိုဟာ ေလာကမွာ စိတပ္်က္စရာေတြ၊ ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္မဲတ့ာေတြခ်ည္းပဲ  

ရိွတယ္လုိ႔ ထင္ေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီ  စိတပ္်က္စရာ အေၾကာင္းအရင္း 

ေတြဟာ ကုသလုိ႔  မရႏိုငတ္ဲ ့အေၾကာင္းေတြ  မဟုတပ္ါဘူး။ အကယ္၍ ဇရာမွာ  ခြန္အား 

ယုတေ္လ်ာလ့ာလုိ႔ ရိွရင္ ဒါဟာ က်န္းမာေရးကိစၥသာ  ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ သန္မာ  
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အားေကာင္းတဲ ့လူအုိေတြနဲ႔ ေႏွးေကြးတဲ့  လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဇရာမွာ အခ်ဳိ ႕ေသာ 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္လုကိရ္တာေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္လက္  ခံစားႏိုငတ္ဲ ့

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈမ်ဳးိက်ေတာ ့ငယ္ငယ္ကထက္ ပုိလို႔ေတာင္  အရသာ ရိွပါေသးတယ္။ လူအုိႀကီးမ်ားဟာ 

အလုပ္အကိုင္ မေတြ႔ႏိုင္ဘူးလုိ႔ မၾကာခဏ  ေျပာေလ့ ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ 

လူငယ္ေတြထက္ေတာင္ ပုိ  အလုပ္ လုပ္ႏုငိ၊္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုငိတ္ာေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ 

အေပါင္းအေဖာမ္ဲ့ မဟုတပ္ါဘူး။ သူတို႔ဟာ ေပါင္းသင့္ ေ ပါင္းထိုက္တဲ့သူမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ 

သူတို႔ေဘးမွာ မိတေ္ဆြေတြ  တစ္ပံႀုကီးပါ။ ေနာက္ဆံးုအားျဖင့္ ဇရာမွာ ေသျခင္းတရားကုိ  

ေၾကာက္ရင္ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္မႈ  (ဘာသာတရား) ဒႆန  စသည္တို႔နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ 

ဖယ္ရာွးႏိုငပ္ါတယ္။ 

 

* * * * 

 

ေကာင္းတဲ့ ေသနည္း ႏွစ္မ်ဳးိ ရိွပါတယ္။ တစ္နည္းကေတာ ့ေသတယ္  ဆုိတာ ဘာမွ  

မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆတဲ့ အက္ပီးက်ဴးရက္စ္ရဲ႕  နည္းပါ။ ေနာက္  တစ္နည္းကေတာ ့ေသတယ္  ဆုိတာ 

အားလုံး အစစအရာရာ ဟုတတ္ယ္လို႔ ယူဆတဲ ့ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕  နည္းပါ။ ‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ 

စပ္ဆိုင္လာသည့္ အခါတြင္ ေသျခင္းတရားသည္ ဘာမွ်  မဟုတ္ ဟူေသာ အသိကိ ုရေအာင္  

က်င့္ပါေလ။ ေကာင္းျခ င္းႏွင့္ ဆိုးျခင္းတုိ႔သည္ အသိတရားမွ်သာ  ျဖစ္၏။ ေသျခင္း၌ကား ထုိ  

အသိတရားတုိ႔ အားလုံး မရိွေတာၿ့ပီ ’ လုိ႔ အက္ပီက်ဴးရက္စ္က ေရးခဲပ့ါတယ္။ ေသတယ္  ဆုိတာ 

ဘာမွ မဟုတဘ္းူလုိ႔ သေဘာေပါက္တာဟာ ေသမင္းနဲ႔ မကင္းႏိုငတ္ဲ ့လူသားရဲ႕  ဘဝမွာ ေပ်ာစ္ရာ  

တစ္ခပုါပဲ။ လူ႔ဘဝ  ကုန္ဆံးုသြားတဲ့ ေနာက္မွာ ဘာမွ  မရိွေတာဘ့းူလုိ႔ သေဘာေပါက္သူ  

တစ္ေယာက္အဖုိ႔ ဘဝဟာလည္း ဘာမွ  ေၾကာက္စရာ လန္႔စရာ မဟုတေ္တာပ့ါဘူး။ 

‘ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြ အသက္ရင္ွေနတုနး္မွာ ေသျခင္း  မရိွဘးူ။ ေသၿပီး  ေနာက္မွာလည္း 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ အသက္မရွငေ္တာဘ့းူ’ လုိ႔ အက္ပီက်ဴးရက္စ္က ေရးခဲပ့ါတယ္။ ခရစ္ယာန္ 

ဒႆနဆရာကေတာ ့ေသျခင္းတရားကုိ မေၾကာက္ပါဘူး။ ေသတယ္ဆိတုာ ကူးေျပာင္းမႈ  

တစ္ခုလို႔သာ ယူဆတာကုိး။ ေသၿပီးတဲ့  ေနာက္မွာ သူခ်စ္တဲ့  သူေတြကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ လက္ရိွ  

ဘဝထက္ ပုိၿပီး အတိုငး္အဆမရိွ ေပ်ာစ္ရာေကာင္းတဲ့  ဘဝတစ္ခုကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္လုိ႔ 

ယုံၾကည္ပါတယ္။ 

သူေတာ္ သူျမတ္ေတြ၊ သူရဲေကာင္းေတြ ျမတ္ေသာ  ေသျခင္းနဲ႔ ေသသြားတာဟာ ဘဝမွာ 

အ့ံဩစရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ အသိတရား  မရိွဘဲ ကုိယ့္အလုပ္  ကုိယ္ 

အဆုံးသတ္တုငိေ္အာင္ က်ိဳ းက်ိဳ းႏြႏံြံ  လုပ္ရင္း ေသသြားတဲ့  အလုပ္သမားေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ 

ေသျခင္းကေတာ ့ျမင့္ျမတ္လပွါတယ္။ စာေရးဆရာမ်ားဟာ  ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ေသသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဘားလ္ဇက္နဲ႔ ပ႐ုစ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔  ေသခါနီးေတာ ့သူတို႔  ဖန္တးီခဲတ့ဲ ့ဇာတ္ေဆာင္ေတြကုိ အားလုံး  

သတိရေနလိမ့္မယ္။ ဘားလ္ဇက္ကေတာ ့ေဒါက္တာ  ဗ်န္ခ်ဳန္ကိ ုခဏခဏ  ေခၚေနပါတယ္။ 

တစ္ေယာက္ကေတာ ့ဖိုးခ်ရီဲ႕  အမည္ကိ ုထပ္တလဲလဲ ေရးေနပါတယ္။ အဂၤလန္ျပည္က 

ခ်ားလ္ဘရုင္ဟာ ဘုရင္တစ္ပါးလုိ၊ လူႀကီးလူေကာင္း  တစ္ေယာက္လိ ုေသသြားခဲပ့ါတယ္။ 

‘ကၽြႏု္ပသ္ည္ ေသခါနီး  အခ်ိန္သည္ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွည္လ်ားလွ၏။ ကၽြႏု္ပ္ကုိ 

ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ၏ ’ လုိ႔ ေရးသြားပါတယ္။ ကာဒနီယ္  ရစ္ခ်လ်ဴး ေသခါနီးေတာ ့သူ႔  

ရန္သေူတြကုိ ခြင့္လႊတမ္လားလုိ႔ ေမးေတာ ့ ‘ငါ႔မွာ ႏိုငင္ေံတာရ္ဲ႕ ရန္သကူ  လြဲလုိ႔ ငါ႔ ရန္သူရယ္လုိ႔ 
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တစ္ေယာက္မွ မရိွဘူး’ လုိ႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ပန္းခ်အီေက်ာ ္ကုိးေရာက့ေတာ ့ေကာင္းကင္ဘံု  

ေရာက္ရင္ သူ  ပန္းခ်ီ ဆြဲႏိုင္ဦးမယ္လုိ႔ တကယ္  ႐ိုး႐ုိးသားသား ထင္သြားပါတယ္။ ႐ိႈပင္က ‘က်ဳပ္ကုိ 

သတိရတဲ့ အထိမ္းအမွတန္ဲ႔ မိုးဇက္ရဲ႕ တီးလုံးကုိ တီးေပးပါဗ်ာ ’ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ နပုိလယီန္ကေတာ ့

‘ျပင္သစ္ျပည္။ တပ္မေတာ္ … တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ’ ဆုိတဲ ့စကားလုံးေတြကုိ  ရြတ္ၿပီး 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လိ ုေသသြားခဲပ့ါတယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔  အလုပ္အကိုငက္ိ ုအစြဲအလမ္း  သိပ္ 

ႀကီးလြန္းတဲအ့တြက္ ေျပာစမွတျ္ပဳ  က်န္ရစ္ခဲတ့ာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒႆနဆရာလည္း  ျဖစ္၊ 

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တဲ ့ေဟးလ္ဟာ ေနာက္ဆံးု  အခ်နိအ္ထိ သူ႔  ေသြးေၾကာကုိ စမ္းၿပီး 

ေသသြားခဲတ့ယ္။ ‘မိတေ္ဆြေရ၊ ေသြးေၾကာထဲမွာ ေသြးမတိုးေတာဘ့းူဗ်ာ ’ လုိ႔ မိတ္ေဆြ  

တစ္ေယာက္ကုိ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါဟာ  ေနာက္ဆုံး စကားေတြပါပဲ။ ၁၈ ရာစုႏွစ္ အစတုနး္က 

သခၤ်ာေဗဒ ပညာရွင္ လက္ညးီဟာ ႏွစထ္ပ္ကန္ိးရင္းေတြနဲ႔ သုံးထပ္ကနိး္ရင္းေတြ  ေျမႇာက္တဲ့ 

နည္းတစ္နည္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္  တီထြင္ခဲပ့ါတယ္။ ေသခါနီးေတာ ့သတိ  ေကာင္းေကာင္း 

မရခ်င္ေတာဘ့းူ။ လူေတြကုိေတာင္ ေကာင္းေကာင္း  မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ဒီ တုန္းမွာ အနားမွာ  ရိွတဲ့ 

မိတေ္ဆြ တစ္ေယာက္က သူ႔ကိ ုစိတသ္က္သာရေအာင္  ဆုိၿပီး ဆရာေရ … တစ္ရာ ေလးဆယ့္ 

ေလးရဲ႕ ႏွစ္ထပ္ကန္ိးရင္းဟာ ဘာလဲလုိ႔ ခပ္တုးိတုိး  ေမးတယ္။ လက္ညီးဟာ ဆယ့္ႏစ္ွလို႔ တစ္လံးု  

ေျဖတယ္။ ၿပီးေတာ ့အသက္ထြက္သြားတာပါပဲ။ 

‘တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာသ္ာ စာမ်ားမ်ားေရးသူ ျဖစ္လွ် င္ ေသျခင္း အမ်ဳးိမ်ဳိးတုိ႔ အေၾကာင္းကုိ 

ေရးခ်င္ေပသည္’ လုိ႔ မြန္တန္ိးက ေျပာဖူးပါတယ္။ မြန္တနိး္  ေရးခ်င္တဲ ့စာအုပ္မ်ဳးိ ကုိ ေရးခဲတ့ဲ ့

အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဘာရယ္နဲ႔ လူးကက္စ္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကုိ 

ဖတ္လိကုတ္ဲ့ အခါမွာ လူရဲ႕  သတိၱကိ ုမေလးစား  မၾကည္ညိဳဘဲ ေနလုိ႔  မရေတာပ့ါဘူး။ အဲဒ ီ

စာမ်က္ႏာွေတြေပၚမွာ သရဲေဘာေၾကာင္မႈ ဆုိလုိ႔ တစ္စက္မွ မပါပါဘူး။ 

ေသျခင္းသည္ပင္၊ အိပ္ျခင္းပင္တည့္။ ထုိ႔ထက္  ဘာမွ်၊ ရွာမရတည့္။ ေသျခင္း၏ 

အိပ္ျခင္းထဲ၌၊ မည္သည့္  အိပမ္က္တို႔ မက္မည္နည္း လုိ႔ ဟင္းမလက္က ေၾကာက္စရာ  ေမးခြန္းကုိ 

ေမးခဲပ့ါတယ္။ ဒအီေမးကုိ ခုထ ိအေျဖ  မရိွေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘဝခရီးတိုငး္က 

လူေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ဒေီမးခြန္းကုိ ရဲရင့္စြာ  ေမးခဲၾ့ကတယ္ ဆုိတာကုိ သိရင္ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

အတြက္) ေတာေ္တာ္ အသုံးဝင္လမ့္ိမယ္ ထင္ပါတယ္။ 

 

* * * * 
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ေပ်ာ္ရႊငျ္ခင္း အႏုပညာ 

 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ ဆုိတာ အေျပာ င္းအလဲ ဘာမွမရိွဘဲ ဒီအတိုင္း  ဆက္လက္ ေနလုိတဲ့ ဆႏၵမ်ဳိး ကုိ 

ျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္လုိ႔ ဖြန္တီနယ္လီက သူ႔  စာအုပတ္စ္အုပ္မာွ ေရးခဲဖ့းူပါတယ္။ 

သေဘာကေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ေဖာစ့္  ေျပာသလုိ ‘အုိ… တဒဂၤရယ္၊ မင္းဟာ တယ္လို႔  

လွပါကလား၊ ဆိုငး္ပါဦး ’ လုိ႔ ေျပာသလုိ အရာရာကုိ အခု လုိအတိုင္း ထာဝရ  ျဖစ္ေနေစခ်င္လိကုတ္ာ 

လုိ႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ စိတ္ အေျခအေန၊ ကုိယ္ အေျခအေန ရိွၿပီဆိရုင္ အဲဒါဟာ ခ်မ္းေျမ႕ ေပ်ာရ္ႊင္မႈပါပဲ။  

ဒါေပမယ့္ အေျခအေနလုိ႔  ေျပာတဲေ့နရာမွာ တစ္စုံတစ္ခေုသာ အခ်န္ိ  တစ္ခ်နိမ္ာွ 

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသိစိတ္ထဲမွာ ရိွေနတဲ ့ဘဝင္စိတက္ိ ုေျပာေနတာ ။ ဒီလုိ  ဘဝင္စိတဟ္ာ 

မေျပာင္းမလဲ အၿမဲေတာ ့မတည္ရွႏိုငိဘ္းူေပါ႔ ။ အားလုံး ၿပီးျပည့္စံေုနတဲ ့ခံစားမႈမ်ဳးိဟာ ဘယ့္ႏယွလ္ပ္ု 

တည္ရိွႏိုင္ပါ႔မလဲ။ မေျပာင္းမလဲ ထာဝရ  ၿမဲေသာ အရာရယ္လို႔ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ရိွႏိုင္ပါ႔ မလဲ။ 

အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔  ဆုိရင္ အနိစၥတရားဟာ ေရာက္လာမွာေပါ ႔။ ဂီတ  တစ္ပုဒ္ကုိ ဆုိရင္ 

တစ္ေနရာေရာက္ေတာ ့အဆုံးသတ္သြား မွာေပါ႔ ။ စာအုပ္ တစ္အုပ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆုံး  စာမ်က္ႏွာဟာ 

အဆုံးပိတ္မွာ ဖတ္လို႔ ၿပီးသြားမွာေပါ႔ ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ေျပာင္းလဲျခင္း  မရိွတဲ၊့ နိစၥ  ျဖစ္တဲ ့

အေျခအေန တစ္ခုကုိ လုိခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ  အေျခအေန၊ ဒီ  တစ္ခဏေလးဟာ ၾကာရွည္  

မဟုတဘ္းူ ဆုိတာ သိၾကတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီ  အေျခအေန ကေလးကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွေအာင္ 

လုပ္ႏိုင္တယ္ပဲ ထားဦး။ အဲဒီ  အေျခအေန ကေလးက ယူေဆာင္လာတဲ့  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈဟာ 

တစ္ခဏၾကာရင္ ႐ိုးသြားမွာ မုိ႔လုိ႔ပါ။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့  အရာေတြကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ခြဲျခားၾကည့္တတ္ဖုိ႔  

လုိတယ္။ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုေလ်ာပ့ါးမသြားေစဘဲ ေျပာင္းလဲသြားတတ္တဲ့  အရာေတြနဲ႔ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ  

အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အရာေတြလုိ႔ ခြဲျခားသိဖုိ႔  လုိအပ္ပါတယ္။ ေတာစ္တိြဳင္းရဲ႕ အင္နာကရီးနီးနား  

ဝတၳဳမွာ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၿပီး အိမက္ို  ျပန္လာတဲ ့လီဗင္ဟာ လမ္းေလွ်ာက္လာရင္း ျမင္ျမင္သမွ်ကုိ  

ၾကည့္ၿပီး ပီတိ  ေသာမနသ ျဖစ္လာတယ္။ ေကာင္းကင္ႀကီးက  ပုိၿပီး ျပာလာတယ္လုိ႔  ထင္ရတယ္။ 

ငွကေ္တြရဲ႕ ျမည္သကံလည္း ပုိၿပီး  ခ်ိဳသာတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ တံခါးေစာင့္  အဖုိးႀကီးကလည္း 

သူ႔ကုိ ခါတိုင္းထက္  ၾကင္နာခ်စ္ခင္တဲ့ အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္တယ္လုိ႔  ထင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒေီန႔က 

တျခား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ေနရင္လည္း ဒလီိပုဲ  ေပ်ာေ္နမွာပဲ။ အဲဒၿီမိဳ႕က  လူေတြဟာ သူ႔အျမင္မာွ 

ခ်စ္စရာ ေကာင္းေနဦးမွာပဲ။ သူ႔ရင္ထဲမွာ အရာအားလုံးကုိ ေတာက္ပ  ထိန္လင္းသြားေစတဲ ့

အလင္းေရာင္ ရိွေနတယ္။ ဒီ အဇၩတၱ အလင္းဟာ သူ႔ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲ။ 

လူတစ္ေယာက္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ  ျဖစ္ေစတဲ့ အရာဟာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ အရာဝတၳဳေတြ  

မဟုတဘ္းူ။ အဲဒီ  အရာဝတၳဳေတြ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ နဂုိပကတိ  အရည္အေသြးေတြနဲ႔ 

ျဖည့္ေပးလိုကတ္ဲ ့စိတအ္ေျခအေန  တစ္ရပ္သာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ေပ်ာစ္ရာ  

အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ပ်က္လာမယ့္  အေရးထက္ အဲဒီ  စိတအ္ေျခအေန တစ္ရပ္ အရွည္ခေံရးကုိ 
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ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္။ ဒီလုိ  အေျခအေန တစ္ရပ္ဟာ တကယ္  အတြင္းအဇၩတၱ သႏၲာန္ ဟုတရ္ဲ႕လား။ 

ျပင္ပ အရာဝတၳဳေတြ အေပၚမွာ အဲဒီ  အေျခအေနက ထုတလ္ပုေ္ပးတဲ့  နည္းအျပင္ အျခား  

နည္းနဲ႔ေရာ အဲဒီ  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုရွာေဖြ  မေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ 

မွတ္ဉာဏ္ေတြကုိ အေတြးေတြထဲက ဖယ္ထတုလ္ုကိရ္င္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  စိတ္ထဲမွာ စကားလုံးမဲ့တဲ့ 

ဟာလာဟင္းလင္းျဖစ္မႈက လြဲလုိ႔ ဘာမွ  က်န္ရစ္ခဲေ့တာမ့ာွ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိဆုိရင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ  

သက္သက္နဲ႔ ပီတိျဖစ္မႈ  သက္သက္ ဆုိတာ ဘယ္မွာ  ရွာေတြ႔ေတာမ့ာွလဲ။ မီးစုနး္ဓာ တ္ ရိွတဲ ့

ငါးမ်ားဟာ ေရနက္ကို  ျမင္ႏိုင္တယ္။ ပင္လယ္ေရညႇိကုိ  ျမင္ႏိုင္တယ္။ သူတုိ႔အနီး  ေရာက္သြားရင္ 

လင္းသြားတဲအ့တြက္ အျခားေသာ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ားကုိ ျမင္ႏိုငတ္ယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ  

အလင္းေရာင္ ထုတလ္ပ္ုေပးရာ လႈပ္ရာွးေနတဲ ့မူလ  ရင္းျမစ္ကိေုတာ ့မျမင္ႏုငိဘ္းူ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ့ အဲဒီ အလင္းေရာင္ဟာ သူတို႔  ကုိယ္တြင္းမွာသာ ရိွေနလုိ ႔ပဲ။ အလားတူပဲ ေပ်ာရ္ႊင္ 

ခ်မ္းေျမ႕ေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာလည္း သူ႔  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈေၾကာင့္ အျခားလူေတြ  ရရိွလုိက္တဲ့ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျမင္ႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔  ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိေတာ့ သူ  ျပန္ျမင္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ 

အဲဒီ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳးိကုိ ႀကိဳသိဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ ့ပုိလို႔ေတာင္ ခက္ေသးတယ္။ 

 

* * * * 

 

ဒီသေဘာကုိ ပိုရငွး္ေအာင္  ေျပာျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့  အေနနဲ႔ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈရဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္  

ခက္ခဲသလဲ ဆုိတာကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ ပုိၿပီး  လြယ္သြားလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ပင္ဒိုရာရဲ႕  

ေသတၱာကုိ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ လူ႔ဘဝရဲ႕ ဒုကၡ၊ သုကၡေတြကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ အဲဒအီထဲက သူသငူါငါ 

အျဖစ္မ်ားတဲ ့ဒကုၡ၊ သုကၡေတြကုိပဲ စိတန္ဲ႔ မွတ္ထားလိုက္ပါ။ 

ပထမ ဘာထြက္လာမလဲ။ ဆင္းရဲ  မြဲေတျခင္းနဲ႔ မက်န္းမာျခင္းတုိ႔ဟာ မည္းေမွာင္တဲ့  

အရိပ္ေတြနဲ႔ ေပၚထြက္လာတယ္။ ဒကုၡေတြ  အနက္ အဲဒီ  ဒုကၡႏွစ္ခုဟာ ေၾကာက္စရာ 

အေကာင္းဆုံးပဲ။ အဲဒီ  ဒုကၡႏွစ္ခု မၾကာခဏ  ေရာက္လာၿပီ ဆုိရင္ ကုစရာ  ေဆးရယ္လို႔ ေတာေ္တာ္ 

ရွားသြားၿပီ။ စတုိးအစ္လို႔  ေခၚတဲ ့ဥေပကၡာဝါဒေီတြ  လုပ္ေလ့ရိွသလုိ ဒုကၡ  ဆုိတာ ပညတ္ပါလုိ႔ 

ဟန္ေဆာင္ ႏွလုံးသြင္းဖုိ႔က လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ဳးိေ တာ့ ထူးမွာ မဟုတဘ္းူ။ အတိတ္ က 

ဒကုၡဟာ မရိွေတာဘ့းူ။ လြန္သြားၿပီ။ ပစၥဳ ပၸန္  ဒကုၡကေတာ ့မျမင္ႏုငိဘ္းူ။ အနာဂတ္  ဒုကၡကလည္း 

မလာေသးဘူးလုိ႔ သူတို႔  ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒီလုိ  မဟုတပ္ါဘူး။ လူဟာ ျခားနားတဲ ့

ကုိယ့္ဘဝ သုံးပါးကုိ ကုိယ္ထင္သလို ပိုင္းျခားပစ္လုိ႔ ရတာ  မဟုတပ္ါဘူး။ အတိတက္ ဒကုၡေတြကုိ 

ျပန္စဥ္းစားမိတဲအ့တြက္ ပစၥဳ ပၸန္  ဒုကၡေတြဟာ ပုိၿပီး ႀကီးလာတယ္။ ပုိၿပီး ျပင္းထန္လာတယ္လုိ႔ 

ထင္ရတဲ့ အခါေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ စိတဓ္ာ တ္ ႀကံ႕ခိုင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဒကုၡ  ေဝဒနာကုိ 

တိုကႏို္ငတ္ယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဒကုၡ  ေတြ႔သည္တိုင္ တည္ၿငိမ္စြာ  ရင္ဆိုင္ႏိုင္တယ္။ မြန္တိန္းဟာ 

အလြန္ နာက်င္ျပင္းထန္တဲ ့ေရာဂါေဝဒနာကုိ သတိၱရွရိွိ  ခံႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဝဟာ  ျပင္းျပတဲ့ 

ေဝဒနာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနတဲ ့ပညာရွင္ တစ္ဦး၊ သူေတာသ္ျူမတ္ တစ္ဥးီအဖုိ႔ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။ 

ဒုငိအုိ္ဂ်င္းဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိ ုဂ႐ုမစိုကဘ္ဲ  ေနႏိုင္တယ္။ သူ႔မာွ ေနေရာင္ရဲ႕ အေႏြးဓာ တ္ 

ရိွၿပီ။ စားစရာ ရိွၿပီ။ သူ႔  စည္ပုငိး္ကေလး ရိွၿပီ။ ဘဝမွာ သူတစ္ေယာက္တည္းပဲ ေနသြားခဲတ့ယ္။ 

တကယ္လို႔သာ ရာသီဥတုကလည္း  ေအး၊ စားစရာကလည္း မရိွ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးထဲမွာ အလုပ္လည္း  မရိွ၊ 

ကေလး ေလးေယာက္ကိလုည္း ေကၽြးရဦးမယ္  ဆုိရင္ ဘယ္လို  ေနမလဲ။ အဲဒါမွ သူ႔ရဲ႕  ဒုကၡ။ 
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ခိုက္ခိုက္တုန္ ခ်မ္းၿပီး ဆာေနတဲ့ လူေတြကုိ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲစြာ ေနဖုိ႔ တရားေဟာရတာဟာ သူတို႔ကိ ု

ေစာက္ားတာနဲ႔ အတူတပူါပဲ။ သူတို႔မာွ တကယ္  လုိေနတာက ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ  ဒႆန မဟုတဘ္းူ။ 

အစားအစာနဲ႔ မီးေသြး ျဖစ္တယ္။ 

အႀကီးအက်ယ္ နာမက်န္းျဖစ္မႈနဲ႔ ဆင္းရဲမႈတို႔ကိ ုနာက်င္  ျပင္းထန္ေသာလ္ည္း 

အေတာအ္တန္ ခံႏိုင္တဲ့ ဒုကၡေတြနဲ႔  သြားၿပီး မေရာသင့္ဘးူ။ ဒအီခက္အခဲမ်ဳးိေ တြကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ 

တားဆီးေနတဲ ့မေက်ာလ္ႊားႏိုငတ္ဲ ့အခက္အခဲေတြလုိ႔ မယူဆသင့္ဘးူ။ စတုိးအစ္လို႔  ေခၚတဲ ့

ဥေပကၡာဝါဒီမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  သဘာဝ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုိအပ္တဲ့  လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

မွန္ကန္စြာ ခြဲျခား ႏိုင္ၾကတယ္။ လုိအပ္တဲ့  လုိအပ္ခ်က္မ်ား ဆုိတာက စားစရာနဲ႔ ေသာက္စရာကုိ 

ဆုိလုိတာ။ မရိွရင္ မျဖစ္တဲ့  အရာေတြကုိ ေျပာတာ။ မရိွရင္လည္း ေန လုိ႔ရတာမ်ဳိးကုိ ေခၚတာ။ 

ေလာကမွာ တကယ္  ဆင္းရဲတာနဲ႔ တကယ္  နာမက်န္းျဖစ္တာေတြ ရိွတယ္။ အလားတူပဲ၊ 

ေလာကမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ လူမမာလုိ႔  ထင္ေနတဲ့ လူနဲ႔ တကယ့္ လူနာေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စိတ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ကုိယ္ေပၚမွာ မယုံႏိုင္စရာ  ေကာင္းေလာက္တဲ ့တန္ခိုး  

ဩဇာေတြ ရိွတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ႕  ဒကုၡေတြဟာ ကုိယ္စ့တိက္ ထင္ေနတဲ့  

အရာမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ ႕ လူေတြဟာ တကယ္နာမက်န္း  ျဖစ္ၾကတယ္။ တခ်ဳ႕ိက်ေတာလ့ည္း 

သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔ နာမက်န္း  ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ တ ခ်ဳ႕ိက်ေတာလ့ည္း သူတို႔ကုယိ္  သူတုိ႔ 

နာမက်န္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ ေဘာဒိးု ၿမိဳ႕ဝန္ျဖစ္တဲ့  အခါမွာ မြန္တန္ိးက ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ 

ျပႆနာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ့လ္က္နဲ႔  ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ အဆင္သင့္  ရိွပါတယ္။ ဒါေ ပမယ့္ အသည္းထဲ၊ 

ႏွလုံးထဲေတာ့ မထည့္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

ေလာကမွာ စိတအ္ထင္နဲ႔ နာမက်န္းျဖစ္မႈ  ရိွသလုိ စိတ္အထင္နဲ႔ ဆင္းရဲ  

မြဲေတေနသူေတြလည္း ရိွတယ္။ တျခားသူေတြမွာ ဒကုၡေတြ  ေရာက္ေနခ်နိ ္ကုိယ္မ့ာွ ဝင္ေငြကေလး  

နည္းနည္းပါးပါး ေလ်ာသ့ြားတာ နဲ႔ ဘဝ ဆုံးေတာမ့ေလာက္ ေျပာေ နတာမ်ဳိးကေတာ ့တကယ္  

ဆင္းရဲတဲ့ သူေတြကုိ ေစာက္ားေနတာနဲ႔ အတူတပူါပဲ။ ကုိယ့္  ေခါင္းေပၚမွာ အမိုးတစ္ခု၊ စားစရာ  

ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္၊ ဝတ္စရာ  အဝတ္တစ္စံ ုရိွေနပါလ်က္ ျခဴသံပါေအာင္ ညည္းျပေနတာကေတာ ့မရိွ  

ဆင္းရဲသားေတြကုိ ေစာက္ားတာနဲ႔  အတူတပူါပဲ။ တစ္ခါတုန္းက မိတေ္ဆြတစ္ေယာက္က 

ေျပာဖူးတယ္။ အမ်ိဳ းသမီး  တစ္ေယာက္ဟာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ  ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ မေနႏိုငလ္ို႔ 

သူ႔ကုယိသ္ ူသတ္ေသသြားသတဲ။့ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ထင္ေနတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိး ဆုိတာ အဲဒါမ်ဳိးပါ။ 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုအတားအဆီး  ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္တဲ ့နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းနဲ႔ 

ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔ အျပင္ ေ နာက္ အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ရိွေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ ့႐ံႈးနိမ္ျ့ခင္းပဲ။ 

ကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ႐ံႈးနိမ့္သြားတာ။ အခ်စ္ေရးမွာ ႐ံႈးနိမ့္သြားတာ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 

အနာဂတ္အတြက္ စီမံကန္ိးေတြကုိ ဆြဲၾကတယ္။ အဲဒီ  စီမံကန္ိးေတြဟာ ဖ႐ုိဖရဲ  ျဖစ္သြားၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာလည္း ပ်က္စီးသြားခဲၾ့ကတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ အခ်စ္  

ခံခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္  မခံရဘူး။ မနာလုိ  ဝန္တုိမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ေန႔နဲ႔ ညေတြကုိ 

အဆိပ္ခတ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ အလုပ္  တစ္ခုကုိ လုိခ်င္ၾကတယ္။ ရလိမ့္မယ္လုိ႔ 

ေမွ်ာလ္င့္ခဲၾ့ကတယ္။ ခရီးသြားဖုိ ႔ ျပင္ဆင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မသြားျဖစ္ဘးူ။ ဒလီို  ျဖစ္ပ်က္လာတဲ့ 

အခါမွာ ဥေပကၡာဝါဒလီို႔  ေခၚၾကတဲ ့စတုိးအစ္ေတြကေတာ ့ေျဖသိမ့္ရတာ  လြယ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ့ ဒီလုိ  မေအာင္ျမင္မႈ၊ ႐ံႈးနိမ္မ့ႈေတြဟာ တကယ္အမွန္  မဟုတဘ္းူ၊ စိတအ္ထင္သာ  

ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကတာကုိး။ ႐ႈေထာင့္  ျပႆနာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကတာကုိး။ ကိုယ့္  

ေမွ်ာမွ္နး္ခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္  မေဖာႏ္ုငိတ္ဲ့ လူဟာ ဘာျဖစ္လို႔ စိတဆ္င္းရဲရတာလဲ။ 
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ကုိယ္ခႏၶာမွာ ထိခိုက္  နာက်င္လို႔လား။ မဟုတပ္ါဘူး။ သူ႔ရဲ႕  အတိတ္က ႐ံႈးနိမ့္မႈေတြကုိ  ျဖစ္ေစတဲ ့

ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ျပန္သတိရၿပီး သူ႔ရဲ႕  အနာဂတ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိလည္း သူနဲ႔  

ၿပိဳင္ဘက္ေတြက ကပ်က္ယပ်က္  လုပ္ၾကဦးမွာလားလုိ႔ စိုးရိမ္ေနလုိ႔ပါ။ တကယ္လို႔ အတိတက္  

အမွားေတြကုိ ျပန္ေတြးၿပီး စိုးရိမ္ျခင္း  မျဖစ္၊ ေနာက္  အနာဂတ္အတြက္လည္း ေတြးေတာ  ပူပန္ျခင္း 

မျဖစ္ဘဲ လက္ရိွ  အေျခအေနကုိ အာ႐ုံစးူစိုကၿ္ပီး လက္ရိွ  အလုပ္ကိ ုေအာင္ျမ င္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲရ့င္ 

ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ ရလဒေ္တြ အၿ မဲလုိလိ ုေပၚထြက္လာမွာ  ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒလီို  စိတ္ကူးနဲ႔ 

ေတြးေတာ ပူပန္တတ္သေူတြအတြက္ သွ်င္  အဂၢေနး ကီးသတ္စရ္ဲ႕ နည္းကုိ လုိက္နာဖုိ႔  အႀကံ 

ေပးခ်င္တယ္။ ဒါကေတာ ့မိမိ  အလုိရိွတဲ့ အရာကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွငး္လင္းလင္း ျမ င္တတ္ဖုိ႔ 

ပါပဲ။ 

ခင္ဗ်ားဟာ ျပည္နယ္တစ္ခမွုာ ဘုရင္ခံ  ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ခဲဘ့းူ။ 

မျဖစ္ေတာေ့ကာ ဘာအေရးလဲ။ ခင္ဗ်ား  မေတြ႔ခ်င္ စကားမေျပာခ်င္တဲ့  လူေတြနဲ႔ တစ္ေနကုန္  

ထိုငၿ္ပီး စကား  မေျပာရေတာဘ့းူေပါ႔။ စဥ္းစားဖုိ႔ အခ်နိ္  မရေတာဘ့းူေပါ႔။ စဥ္းစားဖုိ႔ အခ်နိ္  

မရေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားတဲ ့ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာ က္ေထာင္ကိ ုရင္မဆိုငရ္ေတာဘ့းူေပါ႔ ။ 

ခင္ဗ်ား ကုိယေ္ရးကုိယတ္ာေတြ  လုိကၾ္ကည့္၊ ဆီလို  အေပါက္ရွာၿပီး ခင္ဗ်ား  က်ဴးလြန္ျခင္း မရိွတဲ့ 

ျပစ္မႈေတြကုိ က်ဴးလြန္ပါတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲမယ့္  ရန္သေူတြကုိ မေတြ႔ရေတာဘ့းူေပါ႔ ။ ဘုရင္ခံရာထူး  

မရေတာ့ ခင္ဗ်ားအဖုိ႔ ေအးေအးေဆးေဆးေတာင္  ေနရေသးတယ္။ ဇိမ္နဲ႔  ေနၿပီး ကုိယဖ္တ္ခ်င္တဲ့  

စာအုပက္ေလး ဖတ္လိကု၊္ ကုိယစ္ကားေျပာခ်င္တဲ့  အေဖာန္ဲ႔ စကားေျပာလုိက။္ ဘယ္ေလာက္ 

ဟန္က်သလဲ။ မေအာင္ျမင္သည့္တုငိ ္တစ္ဖက္မွာ ေကာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွပါတယ္။ ဒါဟာ 

ကံမေကာင္းတာလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ 

‘ဒေီန႔ည ကၽြန္ေတာ္  စိတဆ္င္းရဲရတယ္။ ကၽြန္ေတာေ္တာ ့ၿမိဳ႕ေတာဝ္န္  ရာထူးကုိ မရဘူး။ 

ကုိယ့္ လက္ေအာက္က လူႏွစ္ေယာက္ကေတာ ့ရာထူး  တိုးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕ေတာဝ္န္  

ျဖစ္ရင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ေနာက္  ေလးငါးႏွစ ္ဆက္ဆေံနရဦးမွာ။ ကၽြန္ေတာ ္

ဒီထက္ပုိၿပီး စိတ္ဆင္းရဲဦးမွာ’ လုိ႔ စတင္ဒဲလ္က ေရးခဲ့ဖူးတယ္။ 

တကယ္လို႔သာ ကိုယ့္ဘဝ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ပြင့္လင္းတဲ ့သေဘာထားနဲ႔ 

ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္  ႐ံႈးနိမ့္ၿပီး မရခဲတ့ဲ ့အရာေတြဟာ ကုိယ္  တကယ္လိခု်င္တဲ့ အရာေတြ 

မဟုတဘ္းူ ဆုိတာ မၾကာခဏ ျပန္ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ တကယ္ကေတာ ့လူရဲ႕  ထုတေ္ဖာ္ 

ေျပာဆုိတဲ ့ဆုေတာင္းနဲ႔ တကယ္လိခု်င္တဲ ့ဆႏၵ  ၾကားထဲမွာ ေတာေ္တာ္  ျခားနားခ်က္ ရိွပါတယ္။ 

အိမ္ေထာင္ ျပဳခ်င္လုကိတ္ာ၊ အမတ္  ျဖစ္ခ်င္လုကိတ္ာ၊ ပုံတေူကာင္းေကာင္း  တစ္ပုံ 

ေရးခ်င္လိကုတ္ာလုိ႔ ပါးစပ္က  ထုတေ္ျပာေပမယ့္ တကယ္  စိတထ္ဲမွာ ရိွခ်င္မွ  ရိွတတ္တာ။ တကယ့္  

ဆႏၵဟာ ပါးစပ္က ထြက္လာ တာ မဟုတဘ္းူ။ အလုပ္ကိပုဲ ေကာက္လပ္ုသြားတာ။ ကိုယ့္  ဆႏၵ 

တစ္ခဟုာ မျဖစ္ႏိငုတ္ဲ ့ အရာတစ္ခလုည္း မဟုတဘ္းူ၊ အဓိပၸာ ယ္ ကင္းမဲတ့ဲ ့အရာတစ္ခုလည္း 

မဟုတဘ္းူ ဆုိရင္ ပိုငး္ျဖတ္မႈနဲ႔  လုပ္ရင္ အဲဒီ  ဆႏၵဟာ အေကာင္အထည္  ေပၚႏိုငတ္ယ္။ 

ဂုဏ္သိကၡာကုိ လုိခ်င္တဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ဂုဏ္သကိၡာကုိ  ရတယ္။ မိတသ္ဂၤဟကုိ  လုိခ်င္တဲ့ 

သူဟာ မိတ္ေဆြေတြကုိ ေတြ႔တယ္။ ေအာင္ႏိုင္မႈေတြကုိ လုိခ်င္တဲ့ အမ်ဳိး သမီးဟာ ေအာင္ႏိုငမ္ႈ  

ေတြကုိ ရတယ္။ လူငယ္  ဘိုနာပတ္ဟာ အာဏာကုိ လုိခ်င္တယ္။ အာဏာကုိ  ရယူရာမွာ ေတြ႔ရတဲ့  

အတားအဆီးေတြဟာ ေက်ာလ္ႊားလုိ႔  ရမွ ရပါ႔မလားလုိ႔ ထင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာ္ လႊား 

ႏိုင္ခဲ့တယ္။ 
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ဟုတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ ေအာင္ျမင္မႈကိ ုမရႏိုငတ္ဲ့  အေျခအေနေတြ အမ်ားႀကီး  

ရိွတယ္။ စၾကဝဠာႀကီးကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ပစ္ဖုိ႔  ဆုိတာ လြယ္တာမွတ္လုိ႔။ ဒီေတာ့ လူမွာလည္း 

အခက္အခဲေတြ ရိွတာေပါ။့ အခက္အခဲက တျခားမွာ  မရိွခင္ ကုိယ့္  ကုိယတ္ြင္းမွာေတာင္ 

ရိွေနေသးတယ္။ သူ ဟာ တစ္စံတုစ္ခေုသာ ရလ ဒ္ကုိ လိုခ်င္တယ္လုိ႔ သူ႔ဘာသာသူ ထင္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အတြင္းအင္အား  တစ္ခုက သူ႔ကိ ုဆန္႔က်င္ဘက္  အရပ္ကုိ တြန္းပုိ႔ေနတယ္။ အဲဒီထဲမွာ 

စာေရးဆရာေတြက အမ်ားဆုံးပဲ။ စာေရးဆရာ  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတုိ႔ ဘယ္လုိ စာအုပ္မ်ဳိး  

ေတြကုိ ေရးခ်င္တဲ့  အေၾကာင္း။ ဒါေပမယ့္  မေရးႏိုငတ္ဲ ့အေၾကာင္း စသျဖင့္ မၾကာခဏ  

ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါက တကယ္  မေရးခ်င္လို႔ပါ။ တကယ္  ေရးခ်င္တယ္ ဆုိရင္ အဲဒီ  

အေျခအေနက ႐ုန္းထြက္ၿပီး ဘာျဖစ္လို႔  မေရးႏုိငရ္မွာလဲ။ လက္ရိွဘဝက ႐ုန္းထြက္ၿပီး ဘာျဖစ္လို႔  

မေရးႏိုငရ္မွာလဲ။ လက္ရိွဘဝက ႐ုန္းထြက္ၿပီး  ေရးေပါ႔။ ဘားလ္ဇက္ရဲ႕ စိတ္တန္ခိုးနဲ႔ စိတစ္ြမ္းအင္ကို  

ၾကည့္ပါလား။ သူ ေရးခ်င္တဲ့  စာေပမ်ဳးိေတြကုိ ေရးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အဲဒီလုိ  စာေပေတြကုိ ေရးႏိုငတ္ဲ့  

ဘဝမ်ဳးိမွာ က်င္လည္ခဲ့တယ္။ သူ႔အလုပ္မွာ ႏွစ္ျမဳပ္  စူးစိုကထ္ားတဲ ့ဘားလ္ဇက္ရဲ႕ စိတတ္န္ခိုးဟာ 

ထင္ရာွးတဲ့ သက္ေသ သာဓက တစ္ခပုါပဲ။ 

ပေလတုိရဲ႕ သမၼတႏိုငင္ံ က်မ္း၊ ဒႆမ စာေစာင္မွာ ဣသာဆုိတဲ ့အာမီးနီးယန္းလူမ်ဳးိ ဟာ 

ဟိဒ္ဒစ္ ဆုိတဲ ့ငရဲကုိ  ေရာက္သြားေတာ ့ေသသူတို႔ရဲ႕  ဝိညာဥ္ေတြ ဘယ္လို  ေနရသလဲ ဆုိတာကုိ 

သြားေတြ႔တယ္။ 

‘ဣသာႏွင့္ ဝိညာဥ္မ်ား ေရာက္သည့္အခါ၌ သူတို႔၏  တာဝန္သည္ ၾကမၼာနတ္သမီး  ဆီသုိ႔ 

သြားရန္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ပုေ ရာဟိတတ္စ္ဦး ေရာက္လာကာ သူတို႔ကိ ုစီစဥ္တက်  ျဖစ္ေအာင္ 

စီမံ၏။ ထို႔ေနာက္ ၾကမၼာနတ္သမီး၏ ဒးူေပၚမွ ကံမဲျပားမ်ားႏွင့ ္ဗီဇ  နမူနာမ်ားကုိ ယူကာ အထက္  

တစ္ေနရာသုိ႔ တက္၍ ေအာက္ပါအတိုငး္ ေျပာေလ၏။ (ၾကမၼာနတ္သမီး၏ စကားကုိ 

ၾကားနာၾကကုန။္ လုိအပ္ျခင္း၏ သမီးပ်ဳိ  ျဖစ္ေသာ ၾကမၼာနတ္သမီး ၏ စကားကုိ  ၾကားနာၾကကုန။္ 

အုိ… ပုထဇုဥ္ အေပါင္းတုိ႔၊ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ သံသရာ  စက္ဝိုင္းကုိ ျမင္ၾကကုန္။ သင္တုိ႔၏ ပါရမီဉာဏ္က 

သူတုိ႔ကုိ မေရြး။ သင္တုိ႔ကသာ သင္တုိ႔၏ ပါရမီဉာဏ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္။ ပထမဆုံး ကံမဲျပားကုိ 

ဆြဲသူသည္ သူႀကိဳက္ရာ  ဘဝတစ္ခုကိ ုေရြးခ်ယ္ရမည္။ ထုိဘဝသည္ သူ၏ ၾကမၼာသာ  ျဖစ္သည္။ 

ေကာင္းျခင္း မဂၤလာသည္ လြတ္လပ္၏။ ထုိ  ေကာင္းျခင္းမဂၤလာကုိ အသေရ  ပ်က္ေအာင္၊ 

သုိ႔မဟုတ ္အသေရ  မရိွေအာင္ လုပ္သည္ႏငွ့အ္မွ် သူသည္ ေကာင္းျခင္း  မဂၤလာကုိ ထုိ  

အတုိငး္အတာ အထိသာ ရမည္ျဖစ္၏။ ေ ရြးခ်ယ္သ၏ူ တာဝန္သာ  ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကမူ 

လြတ္လပ္ေပ၏) ဟု ေျပာ၏။ စ ကားျပန္သကူ ထုိသို႔  ေျပာၿပီးသည့္ အခါ၌ သူသည္ ကံမဲျပားကုိ 

ႀကဲလိုက၏္။ သူတို႔ကလည္း မိမိအနီးသုိ႔ က်လာၾကေသာ ကံမဲျပား  အသီးသီးကုိ ေကာက္ယၾူက၏။ 

ဣသာမွာ (ခြင့္ျပဳခ်က္ မရသျဖင့္) ေကာက္ယျူခင္း မျပဳေခ်။ သူတို႔အားလုံးပင္ မိမိတို႔  

ေကာက္ယရူရိွေသာ ကံမဲျပား  နံပါတ္ကုိ သိၾက၏။ ထုိ ႔ေနာက္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ဘဝ  နမူနာမ်ားကုိ 

ေရြးၾက၏။ ရိွေနေ သာ ဝိညာ ဥ္ထက္ ဘဝမ်ားက ပုိလ်က္ရိွ၏။ ဘဝမ်ဳးိ လည္း စုံ၏။ တိရစာ ၦန္ 

အမ်ဳးိမ်ဳိးတုိ႔၏ ဘဝႏွင့ ္အေျခအေန  အမ်ဳးိမ်ဳိးတုိ႔မ ွလူတို႔ဘဝမ်ား ပါဝင္ၾက၏။ ထုိအထဲတြင္ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ မင္းဆိုး  မင္းညစ္မ်ားလည္း ပါ၏။ အခ်ဳိ ႕ မင္းဆုိးမ်ားသည္ 

အသက္ရွင္လ်က္ ရိွၾကၿပီး အခ်ဳိ ႕မွာလည္း မင္းဆုိးဘဝမွ ေလွ်ာက်ကာ ဆင္းရဲျခင္း၊ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္  

ခံရျခင္း၊ ေတာင္းရမ္း  စားေသာက္ရျခင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾကကုန္၏။ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ဟန္ႏွင့္  

အလွေၾကာင့္ ေက်ာၾ္ကားသူမ်ား၊ အားကစားပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏငွ့ ္ခြန္ အားေၾကာင့္ 

ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ မ်ဳိး႐ုိးႏွင့္ ဇာတိေၾကာင့္ ေက်ာၾ္ကားသူမ်ား၏ ဘဝမ်ားလည္း  ရိွ၏။ အခ်ဳိ႕မွာလည္း 

ဆန္႔က်င္ဘက္ အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာၾ္ကားမႈႏင့္ွ ေျပာင္းျပန္က်ေသာ ဘဝမ်ားလည္း  ရိွ၏။ 
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အလားတူ မိန္းမမ်ားလည္း ရိွ၏။ သို႔ရာတြင္ တျခား  တပါးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း  ရိွေသး၏။ 

ယင္းတုိ႔သည္ တစ္ခႏွုင့္ တစ္ခု ေရာေႏွာလ်က္ ရိွၾက၏။ စည္းစိမဥ္စၥာ၏ သေဘာႏွင့္  လည္းေကာင္း၊ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း သေဘာႏွင့္လည္းေ ကာင္း ေရာေႏွာၾက၏။ ေရာဂါဘယ၏ သေဘာႏွင့္  

လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာျခင္း၏ သေဘာႏွင့္  လည္းေကာင္း ေရာၾက၏။ ပထမ  ေရြးရမည့္သသူည္ 

ေရွ႕သုိ႔ တက္လာကာ အႀကီးမားဆုံးေသာ ရက္စက္မႈကိ ုေရြးခ်ယ္၏။ တဏွာႏွင့ ္ေမာဟတုိ႔ 

ပိတဖ္ံးုသည္ ျဖစ္၍ အျခားအရာမ်ားကုိ ဘာမွ်  မစဥ္းစားႏိုင။္ သူလပ္ုရမည့္ အလုပမ္်ားတြင္ 

အျခားေသာ မေကာင္းမႈမ်ား  အျပင္ မိမ၏ိ ကေလးငယ္ကိ ုဝါးမ်ဳိ  စားေသာက္ရမည့္ အခ်က္ 

ပါသည္ကုိလည္း မသိ။ သို႔ရာတြင္ ျပန္လွန္  စဥ္းစား၍ ကံမဲျပားတြင္  ပါသည့္ အခ်င္းအရာတုိ႔ကိ ု

ျမင္သည့္ အခါ၌ကား ရင္ကို ထုကာ မိမိ အေရြးမွားျခင္းအတြက္ ငုိေႂကြးျခင္း ျပဳ၏။ ဤတြင္ သူသည္ 

မိမိ၏ အျဖစ္ဆိုးအတြက္ မိမိကုိယ္  မိမိ အျပစ္မဖုိ႔ဘဲ နတ္မ်ားကုိ  လည္းေကာင္း၊ ကံတရားမ်ားကုိ  

လည္းေကာင္း၊ မိမမွိအပ ျဖစ္ေသာ အျခား အရာတုိငး္ကုိ လည္းေကာင္း အျပစ္ဖုိ႔ေလ၏။’ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ကံ အေၾကာင္းတရားကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ အခြင့္  

ရိွပါတယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဟာ လူမႈ  အဆင့္အတန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး  

အဆင့္အတန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးေၾကာင့္  ျဖစ္ေစ မိနး္မတစ္ေယာက္ကိ ုလက္ထပ္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ မိနး္မကေတာ ့ဒတုယိတန္းစားေလာက္ပဲ  ရိွတယ္။ ဒါကုိ သူကိုယ္တိုင္လည္း သိတယ္။ 

အားလုံးကလည္း သိတယ္။ ႏွစ္လ  သုံးလေလာက္လည္း ၾကာေရာ၊ ဒီမိန္းမ အသုံးမက်တာေတြကုိ 

ထုတည္ည္းေတာတ့ာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကုိ အစတုန္းက သူ မသိခဲဘ့းူလား။ ဒါဟာ 

ကံအေၾကာင္းတရားလုိ႔ ေျပာရေတာမ့ာွပဲ။ ပုိ က္ဆနံဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကိ ုေလာဘတႀကီး လုိကလ္ံ  

ရွာေဖြတဲသ့ဟူာ တစ္ေန႔မာွ အေႏွးနဲ႔  အျမန္ ဆုိသလုိ စိတဆ္င္းရဲရမယ္  ဆုိတာ နားလည္  

သေဘာေပါက္ဖုိ႔ ဉာဏ္ပညာတုိ႔၊ အေတြ႔အႀ ကံဳတုိ႔ သိပ္မ်ားမ်ား  မလုိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ့ 

ဒီလုိ ဘဝမ်ဳးိဟာ ကုိယ္ရ့ဲ႕  အျပင္က အရာဝတၳဳေတြ  အေပၚမွာ အမီွျပဳေနရလုိ႔ ပါပဲ။ 

ရည္မန္ွးခ်က္ႀကီးတဲ့ လူဟာ တစ္ေန႔မွာ ဒကုၡ  ေရာက္တတ္တယ္။ သူ မသိတဲ့  အျဖစ္အပ်က္ 

တစ္ခေုၾကာင့္၊ ဒါမွမဟုတ ္မၾကာခဏ  ေျပာတဲ ့မမွန္ကန္တဲ ့မွတခ္်က္  တစ္ခေုၾကာင့္ တစ္ေန႔မာွ 

ဩဇာတိကမၠ ႀကီးတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ကုိယ့္ကုိ အႏၲရာယ္ေပးလာႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း 

တိုင္းျပည္က ကုိယ့္အေပၚမွာ စြပ္စြဲလာႏိုင္တယ္။ သူကေတာ့ သူ  ကံဆုးိတယ္၊ ကံၾကမၼာဟာ 

သူ႔ဘက္မွာ မရိွဘူး လုိ႔ ေျပာမွာပဲ။ ကံၾကမၼာဟာ အက်ဳးိ အျမတ္ကုိ ေမွ်ာ္ကိုးတဲ့  လူေတြရဲ႕ဘက္မွာ 

ဘယ္ေတာမွ့ မရိွဘးူ။ အက်ဳးိ အျမတ္ေတြ ရေရး မရေရးဟာ သူတို႔အေပၚမွာ မတည္ဘးူ။ 

အေၾကာင္းအရာ အေပၚမွာပဲ တည္တယ္။ နတ္ သိၾကားတုိ႔ကုိပဲ အားကုိးမွာပဲ။ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ေလာဘနဲ႔ ေမွ်ာမ္န္ွးခ်က္  ႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အခ်င္းခ်င္း 

ပဋပိကၡ ျဖစ္ၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္နဲ႔ ျပန္ၿပီး ပဋပိကၡ ျဖစ္ရတာကေတာ့ ပုိလုိ႔ေတာင္ 

ဆုိးေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ မေန႔ကအလုပ္ေတြ နဲ႔ ဘဝ  တစ္ေလွ်ာက္လံးုက အလုပ္ေတြကုိ 

ျပန္လနွ္ စစ္ေဆးႏိုငၿ္ပီး ‘ငါဟာ ေတာေ္တာ္  မိုကမ္ဲတာပဲ။ ငါ  မွားခဲတ့ာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ငါ႔ စိတက္းူနဲ႔ 

အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစား လုပ္ခဲတ့ာပဲေလ။ ငါ ေျပာခဲတ့ဲ့  စကားကုိ ေနာက္လည္း  ေျပာႏိုငပ္ါတယ္။ 

အမွား ေတြ႔ခဲရ့င္လည္း ငါ  ေတြးတာက မွားေနလုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါ  ၾကားရတဲ ့အခ်က္အလက္  

ေတြကုိက မွားေနလုိ႔။ ဒီလုိ  ျဖစ္ရတယ္ဆိတုာ ဝန္ခံရပါတယ္ ’ လုိ႔ ေအာက္ေမ့ႏိုင္ရင္၊ ဒီလုိ အဇၩ တၱ 

ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ ရရင္ ေနာင္တရၿပီး စိတမ္ခ်မ္းမသာ  ျဖစ္ေနတာေတြဟာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္  

သြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဒီလုိ ကုိယ့္ဘာသာကုိ ယ္ ျပန္ၿပီး ေဝဖန္ႏုိငတ္ဲ့ အခါမ်ဳးိ၊ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေဝဖန္ရဲတဲ့  သတိၱမ်ဳိး၊ ကုိယ္ဘ့ာသာကုိယ ္ျပန္ၿပီး  သေဘာတူညီခ်က္ 

ယူႏိုင္တာမ်ဳိးကေတာ ့အလြန္  ရွားတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အားလုံးမွာ ပုဂၢိဳ လ္  ႏွစ္ေယာက္ ရိွတယ္။ 

တစ္ေယာက္ကေတာ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္  ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ ကေတာ ့ျပင္းျပတဲ့  
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ခံစားခ်က္ေတြ ရိွတဲ ့လူသား  ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္း  ေျပာရရင္ စဥ္းစားဉာဏ္ရွတိဲ့  လူနဲ႔ တိရစာ ၦန္စိတ္ 

ရိွတဲ့လူ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ကုိယ့္ စိတ္အလုိကုိ လုိက္မွားေနၾကတဲ့ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ၿပီး 

ဘဝတစ္ပိုငး္မွာသာ စဥ္းစားဉာဏ္  ရိွတဲ့ လူေတြပါလားလုိ႔ ျပန္စဥ္း စားလုိကရ္င္ ေတာေ္တာ္  

စိတမ္ခ်မ္းမသာစရာ ေကာင္းတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ၿပီး  သေဘာတူညီခ်က္ ယူဖုိ႔ဆုိတာ 

ေတာေ္တာခ္က္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ  ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  အေတြးေတြဟာ ကုိယ္  

ေတြးခ်င္သလုိ ေတြးလုိ႔ရတာ  မဟုတဘ္ဲ သူ႔ဘာသာသူ အေၾကာင္း အမ်ဳးိ မ်ဳိးကေနၿပီး ေပၚထြက္  

လာၾကလုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ အာသာတစ္ခကုိ ုေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ မွားယြင္းတဲ့  

အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းတဲ ့ေခ်ပခ်က္ေတြနဲ႔ က်ဳးိေ ၾကာင္း ယုတၱရိွရိွ ိစကားေျပာဟန္  

ေဆာင္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့  လူတစ္စုကုိ 

မုန္းတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ဒီလုိ  မုန္းတယ္ ဆုိတာကုိ ဝန္မခံခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအမုန္းဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယထ္ဲမွာ ရိွတယ္  ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ဩတၱပၸစိတက္ ေျပာေနတယ္။ ဒတီင္ 

ကုိယ္ဘ့ာသာကုိယ ္မေက်မနပ္ ျဖစ္လာတယ္။ ခါးသီးလာတယ္။ စိတတ္ိလုာတယ္။ မုိကမ္ဲလာတယ္။ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔ မိတေ္ဆြေတြကုိ ေစာ္ ကားလာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ ့လူမ်ဳးိ  ျဖစ္မလာဘဲကုိး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ‘ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သိပါေလ ’ ဆုိတဲ့ 

ဆုိကေရးတီးရဲ႕ အဆုံးအမ အေရးႀကီးေနတာေပါ႔။  ဒီေတာ့ စိတ္တည္ၿငိမ္  ေအးခ်မ္းမႈကိ ုရခ်င္ရင္ 

ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္ ရိွတဲလ့ဟူာ ေ တြးေခၚမႈကိ ုပုံပန္းပ်က္ေစတဲ ့ဆႏၵေတြ၊ သတိရခ်က္ေတြကုိ 

ဓမၼဒိ႒ာန္က်ေအာင္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ 

စိတဆ္င္းရဲမႈရဲ႕ ေနာက္  အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကေတာ ့အႏၲရာယ္ကို  ေၾကာက္ျခင္း 

ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ  ေျပာတဲအ့တြက္ တခ်ဳိ ႕ေသာ အေၾကာက္မ်ားဟာ မရိွသင့္ဘးူ၊ မလုိအပ္ဘးူလုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလုိတာ မဟုတ္ဘးူ။ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးသြားေနတဲ ့ေမာေ္တာက္ား  တိုက္မွာကုိ 

မေၾကာက္၊ ေရွာင္တမိး္ဖုိ႔ ဂ႐ုမစုိကတ္ဲ့  သူဟာ ခ်က္ခ်င္း  ေသသြားမွာေပါ႔။ လက္နက္ကိငုထ္ားၿပီး 

ရန္လိတုဲ ့အိမ္နးီခ်င္းကုိ မေၾကာက္တဲ ့တိုငး္ျပည္  တစ္ျပည္ဟာ မၾကာခင္ ကၽြန္ျဖစ္သြားမွာေပါ႔ ။ 

ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္မေျပာႏို င္တဲ့ ကိစၥမ်ဳးိေတြကုိ ေၾကာက္ေ နရင္ေတာ ့ဒအီေၾကာက္ဟာ ဘာမွ 

အဓိပၸာယ္ မရိွဘးူ။ တခ်ဳိ ႕ လူေတြဟာ မက်န္းမာမွာကုိ ေၾကာက္ၾကတဲအ့တြက္ ဘဝပ်က္သြား  

ရတာေတြ ေတြ႔တယ္။ ကုိယ္ပ့ိကုဆ္ေံတြ  ကုန္ၿပီး မြဲသြားေတာမ့ာွပဲလုိ႔ ေတြးၿပီး စိုးရိမေ္နတဲ့  လူဟာ 

ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ ရမွာ  မဟုတ္ဘးူ။ မနာလုိတတ္တဲ ့ေယာက္်ားဟာ သူခ်စ္တဲ ့

မိန္းမအတြက္ တျခား  ၿပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ ယွဥၿ္ပိဳင္  သတ္ရမွာကုိ ေၾကာက္ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ ဒလီို  

အေၾကာက္ကိ ုသူ႔  စိတက္းူထဲမွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္တယ္။ ေနာက္ဆံးုေတာ ့သူ႔ရဲ႕  အေၾကာက္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕  

အခ်စ္ကုိ သတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ဒီမွာတင္ သူေၾကာက္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ကုိ ဆုိက္ေတာ့တာပါပဲ။ 

အေၾကာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပင္းထန္တဲ ့စိတခံ္စားမႈဟာ အက်ဳးိ လည္း မမ်ားပါဘူး။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ ့ျဖစ္မလား ျဖစ္မလား ဆုိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ စိုးရိမ္ေနရတာဟာ တကယ္ ျဖစ္လာၿပီး 

ရင္ဆုငိရ္တာထက္ ပုိဆုးိပါတယ္။ မက်န္းမာတာဟာ ေၾကာက္စရာ  ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ေမွ်ာလ္င့္ထားတာေလာက္ေတာ ့ေၾကာက္စရာ  မေကာင္းဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ 

ဖ်ားနာျခင္းနဲ႔ မက်န္းမာျဖစ္ျခင္း အေလ့အထတုိ႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယႀ္ကီးရဲ႕  တုံ႔ျပန္ပုံဟာ တစ္မ်ိဳ း 

ျဖစ္သြားလုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ေသမွာကုိ  ေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒါေ ပမယ့္ 

ဘယ္လိေုသမလဲ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ ့ဘယ္သမွူ ဘာမွ  မေျပာႏိုငပ္ါဘူး။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ 

ဘယ္လိပုဲ သိထားထား ကၽြန္ေတာတ္ို႔တေတြဟာ ျဗဳန္းစားႀကီးလည္း ေသသြားႏိုငတ္ာပဲ။ သာမန္  

ကိစၥေတြမွာလည္း ေသျခင္းတရားရဲ႕  သေဘာဟာ အမ်ဳးိ မ်ဳးိေသာ ႐ုပ္ပုငိး္ဆိုငရ္ာ အေျခအေန  

အမ်ဳးိမ်ဳိး ရိွေနတယ္။ ေသလုနီးပါး  ျဖစ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခနုဲ႔ ႀ ကံဳဖူးတာကုိ ကၽြန္ေတာ ္

ေကာင္းေကာင္း သတိရေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္  လုံးလုံး သတိလစ္ သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
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အျဖစ္အပ်က္ မျဖစ္ခင္ အခ်န္ိကေလးကုိ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လို႔  ရသေလာက္ေတာ ့ဘာမွ  သိပ္ 

ေၾကာက္စရာ မေကာင္းလွဘးူ။ ကၽြန္ေတာဟ္ာ ငရဲ က ျပန္လာတဲ ့အာေမးနီးယား  လူမ်ဳိး၊ ဣသာလုိ  

ျဖစ္ေနတယ္။ သေဘာကေတာ ့သူဟာ နစ္ျမဳပ္သြားၿပီး ျပန္အသက္ရင္ွလာခဲတ့ဲ့  သေဘာပဲ။ သူ႔အဖုိ႔ 

ေသတာဟာ ဘာမွ ေၾကာက္စရာ လန္႔စရာ မရိွဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ 

အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔  အသိဟာလည္း အၿ မဲလုိလုိ မွားေနတတ္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အနာဂတ္ ေဘးေတြကုိ ပစၥဳ ပၸန္ကေန ေတြးၿပီး ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ 

တကယ္ကေတာ ့ဘဝဟာ အနာဂတ္ေဘးေတြ  မေတြ႔ဘဲ ပစၥဳ ပၸန္မာွကုိက ေတာေ္တာ္  ခက္ခဲ 

ပင္ပန္းလွၿပီ။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ အနာဂတ္ကုိ  ေတြးၿပီး ပူပန္ေနရဦးမွာလဲ။ နာမည္ေက်ာ္  ျပဇာတ္ 

တစ္ပုဒ္မွာ ပင္လယ္ကူး  သေဘၤာႀကီးေပၚမွာ ခရီးသြားေနတဲ့  အခန္းတစ္ခန္း ပါတယ္။ 

လက္ထပ္ၿပီးလုိ႔ မဂၤလာဦးခရီး  ထြက္လာတဲ ့ဇနီးေမာင္ႏံွ  ႏွစ္ေယာက္ဟာ လက္ရန္းမွာ  ရပ္ၿပီး 

ပင္လယ္ႀကီးကုိ ေငးၾကည့္ေနၾကတယ္။ ေနာက္ခ ံေတးသံစုံ  တီးဝုိငး္ႀကီးကလည္း တီးလုိ ႔ေပါ႔။ 

ဒတီန္ုးမွာ သူတို႔ႏစ္ွေယာက္ ေဝးကြာသြားၾကၿပီး သေဘၤာႀကီးအမည္  ထိုးထားတဲ ့အသ က္ကယ္ 

ေလွတစ္စင္း ေပၚလာတယ္။ သက္ကယ္  ေလွကေလးေပၚမွာ ထိုးထားတဲ ့သေဘၤာ  အမည္ကေတာ ့

တုိကတ္န္းနစ္ တဲ။့ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္  အဖုိ႔ေတာ့ အဲဒီ  ႐ႈခင္းဟာ ေတာေ္တာ္  ေၾကကြဲစရာ 

ေကာင္းေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ အဲဒီ  တိုကတ္န္းနစ္ ဆုိတဲ ့သေဘၤာႀကီးက မၾကာခင္  

နစ္ေတာမ့ာွကုိး။ ဒါေပမယ့္ ျပ ဇာတ္ထဲက ေမာင္ႏံွကေတာ ့လွပတဲ့  ညေနခင္းေလးမွာ ၾကည္ႏူး  

ေနၾကတယ္။ လာမယ့္ေဘးကုိ သိၿပီး  ေၾကာက္ေနရင္ သူတို႔  ေၾကာက္တာဟာ ေၾကာက္သင့္တဲ့  

ကိစၥပဲ။ ဘာမွ  ေျပာစရာ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေပ်ာစ္ရာေကာင္းတဲ့  အခ်နိက္ေလးကုိ ဖ်က္ ဆီးလိုက္ 

သလုိေတာ ့ျဖစ္သြားတာေပါ႔ ။ လူ  ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ က်ေရာက္မယ့္ ေဘးဒဏ္ေတြကုိ 

စိတက္းူနဲ႔ ေတြးေၾကာက္ရင္း သူတို႔ ဘဝေတြကုိ ဖ်က္ဆးီခဲၾ့ကပါတယ္။ 

လူခ်မ္းသာေတြ ထဲမွာေတာ ့ပ်င္း ရိ ၿငီးေငြ႔ျခင္းဟာ စိတမ္ခ်မ္းေျမ႕ျ ခင္းကုိ ျဖစ္ေစတဲ ့

အေၾကာင္းတစ္ခ ုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္  မရိွသေူတြဟာ စိတည္စ္ေကာင္း 

စိတည္စ္ၾကမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကေတာ့ ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ႔ျခင္း မျဖစ္ၾကပါဘူး။ ခ်မ္းသာတဲ့ ေယာက္်ား 

မိန္းမေတြဟာ သူတုိ႔ဘဝကုိ သူတုိ႔ စိတ္ဝင္စားစရာ  ေကာင္းေအာင္ မလုပ္ၾကဘဲ ဇာတ္သဘင္ေတြ၊ 

ေပ်ာပ္ြဲရႊင္ပြဲေတြမွာတင္ အခ်န္ိ  ျဖဳန္းေနၾကေတာ ့ၾကာလာတဲအ့ခါမွာ ၿငီးေ ငြ႔လာၾကေတာတ့ာေပါ႔။ 

တစ္စံတုစ္ရာ စိတဝ္င္စား မႈ ရိွတဲ့ လူေတြအဖုိ႔ေတာ့ ျပဇာတ္ေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ  ေပးပါတယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ ့ျပဇာတ္ေတြ၊ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕  ဖန္တးီႏိုငတ္ဲ့ 

စြမ္းအားေတြဟာ ျပည့္ၿဖိဳး  လာတတ္လို႔ပါပဲ။ ခ်စ္ေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္ဟာ အခ်စ္ျပဇာတ္  

တစ္ပုဒက္ိ ုသေဘာက်တယ္။ ဘာျဖစ္ လုိ႔လဲ ဆုိေတာ ့သူ႔ဘဝနဲ႔ ကုိကေ္နတာကုိး။ ဂ်ဴးလီယက္ဆဇီာ 

ျပဇာတ္ကို ၾကည့္ေနတဲ ့ႏိုငင္ေံခါင္းေဆာင္  တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔  အလုပ္စားပြဲကုိ သတိရေနတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ရဲ႕ အခန္းဟာ အၿ မဲလုိလုိ ဒီလုိ  ျဖစ္ေနရင္၊ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ဟာ တကယ့္  

ဘဝျပဇာတ္ထဲမွာ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ဥးီ  မဟုတခ္ဲ့ရင္ သူဟာ တျဖည္းျဖည္း  ၿငီးေငြ႔လာၿပီး 

စိတ္ညစ္စရာေတြ၊ စိုးရိမ္စရာေတြကုိ ႀ ကံဖန္ ေတြးလာေတာတ့ာပါပဲ။ အၿ မဲတမ္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ 

ျပန္ေတြးေနတာ၊ ျပန္မရႏိုငတ္ဲ ့အတိတက္ို  တမ္းတေနတာ၊ မသိႏိုငတ္ဲ ့အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္  

ေၾကာက္လန္႔တာတုိ႔ ေပၚလာေတာတ့ာပါပဲ။ 

 

* * * * 

 



                                       http://mmcybermedia. com 

 
Page - 171       DDD EEE SSS III GGG NNN    –––    WWW AAA NNN NNN AAA RRR                                                                                                                                                       PPPDDDFFF   –––   NNNTTTAAA      

ဆန္းေတာ့ ဆန္းတယ္။ တကယ္ျဖစ္ေစ၊ အထင္နဲ႔  ျဖစ္ေစ ေတြ႔ေနရတဲ ့အဲဒ ီဒကုၡ  

သုကၡေတြက လြတ္ေျမာက္ေအာင္  လုပ္ဖို႔ နည္းမရိွဘးူလုိ႔ ေျပာတဲအ့ခါမွာ လူေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ 

ဒီလုိ ၾကားရတာကုိ ေပ်ာခ္်င္  ေပ်ာေ္နတာ။ ဒီ  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈဟာ က် န္းမာသန္႔ရငွး္တဲ ့ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈမ်ဳးိေ တာ့ 

မဟုတဘ္းူေပါ႔။ ခါး သီးတဲ့ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈမ်ဳးိေတာ ့ျဖစ္တာေပါ႔ ။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ သူတို႔  ဒုကၡ 

သုကၡေတြကုိ အရသာခံၿပီး ေပ်ာခ္်င္  ေပ်ာေ္နတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ကိ ုလာကူညီတဲ့  သူေတြကုိ 

ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္တာ။ ဟုတပ္ါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္  ဆုံး႐ံႈးလုိ႔ ၿပီးခါစ ခံစားရတဲ ့ပရိေဒဝ  

ေသာက၊ မျဖစ္သင့္ဘဲနဲ႔  ျဖစ္လုိ႔ ႀကံဳေတြ႔လုကိရ္တဲ ့ဒကုၡေတြဟာ ေဘးကဘယ္လိပုဲ  ေျဖသိမ့္ေပမယ့္ 

ေျဖသိမ့္လုိ႔ မရႏိုငေ္အာင္ ပါပဲ။ ဒလီိအုခါမ်ဳးိ မွာ မိတေ္ဆြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕  စကားလုံးမဲၿ့ပီး စိတရွ္ညတ္ဲ ့

ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈကုိ ျပ႐ုံထက္ ဘာမွ မတတ္ႏုငိပ္ါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ ဝမ္းနည္း  ပူေဆြးမႈေတြကုိ ျပသဖုိ႔  အတတ္ႏုိင္ဆံးု ႀကိဳးစားၾကတဲ ့ငုိခ်င္းသည္  

ေတြကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ေတြ႔ဖးူေနၾကတာပဲ။ အခ်န္ိကသာ ကုစားေပးႏိုငတ္ဲ ့ေသာကေတြကုိ 

အမူအရာနဲ႔ ျပသဖုိ႔ အစြမ္းကုန္  ႀကိဳးစားၾကသူေတြေလ။ သူတို႔  ေသာကဟာ သူတို႔ကိမုွ  အပ 

အျခားသူမ်ားကုိ ဘာမွ် သက္ေရာက္ျခင္း မရိွတဲ့ အခ်နိမွ္ာ ျပန္မရႏိုငတ္ဲ ့အတိတက္ိ ုတမ္းတမ္းတတ 

ျဖစ္ေနသူေတြကုိေတာ ့ကၽြန္ေတာ္  သနားမိပါရဲ႕။ သူတို႔တစ္ေတြ စိတပ္်က္  လက္ပ်က္ ျဖစ္တုငိး္ 

ဘဝမွာ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုေမွ်ာလ္င့္ေနၾကတဲ့  လူငယ္ေတြ ရဲရင့္သူေတြကုိ သူတုိ႔လုိ  ဝမ္းနည္း 

ပူေဆြးေနေအာင္ စိတည္စ္ေအာင္ လုပ္တာမ်ဳိးကုိေတာ ့ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္ဆုိတယ္။ 

ဒီလုိ အျပဳအမူမ်ဳးိကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ အားမေပးသင့္ဘးူ။ တကယ္  ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ 

ဆုိတာမ်ိဳ းဟာ တစ္ျခားသူေတြကုိ ကူးစက္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္  ျဖစ္မွာစုိးလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ 

ဖုံးဖိသည့္တုငိ ္မေရွာင္မလႊဲသာ ေပၚတာပါပဲ။ တစ္ခါတုန္းက ေတာေ္တာ္  ေၾကကြဲဖုိ႔ ေကာင္းတဲ ့

အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခမွုာ အ ဓိကျဖစ္တဲ ့အမ်ဳးိ သမီးငယ္ တစ္ေယာက္ကိ ုေပ်ာရ္ႊငျ္မဴးတူးေနတဲ ့

လူေတြၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္  ေတြ႔ဖူးတယ္။ သူမရဲ႕ တုံဏွဘိာေဝ  ျပဳေနမႈ၊ မၿ ပံဳးမရယ္ မ်က္ႏွာထား 

တည္ေနပုံ၊ တစ္ေနရာရာကုိ ေငးစုိကၾ္ကည့္ေနပုံ စသည္တို႔ဟာ သူမရဲ႕ စိတအ္ေျခအေနကုိ 

ေဖာျ္ပေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမရဲ႕  ႀကိဳးစားအားထုတရ္တဲ ့တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈဟာ အနားမွာ 

ေပ်ာပ္ါးေနတဲသ့အူဖုိ႔ စိတသ္က္သာရာ  ရေစတယ္။ ကြယ္လြန္သြားတဲ ့မိတေ္ဆြမ်ားကုိ 

အေကာင္းဆုံး ဂုဏျ္ပဳနည္းဟာ က်န္တဲ့  မိတေ္ဆြမ်ားကုိ အလားတူ  ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးမႈနဲ႔ ဆက္ဆံဖုိ႔  

ပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ စိတထ္ဲမွာ တေျမ႕ေျမ႕ ေဆြးေနရတဲ ့အျဖစ္မ်ဳးိ ကုိ ဘယ္လိလုပ္ုၿပီး ေျဖေဖ်ာက္  

မလဲ။ အိပ္ေပ်ာတ္ဲ့  ေနရာမွာေတာင္ လိုကလ္ံ  ေႏွာင့္ယကွေ္နတဲ ့ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ဳးိ ကုိ ဘယ္လို  

ကာကြယ္ တားဆီးရမွာလဲ။ ဒါကုိေတာ ့သဘာ ဝႀကီးက ေျဖေဆးေတြ  ေပးထားပါတယ္။ 

အလြယ္တကူလည္း ေရတြက္လို႔  ရပါတယ္။ ပင္လယ္ေတြ၊ ေတာင္တန္းေတြ၊ ေတာအုပ္ေတြဟာ 

စိတ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ရသကုိ ေပးပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕  ခမ္းနားမႈ၊ ဥေပကၡာသေဘာ  

ေဆာင္မႈကုိ ျမင္လိုက္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ေသးဖြဲမႈ၊ အႏွစမ္ဲမ့ႈတို႔ဟာ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး 

ေပၚလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။ မၾကာခဏ  ဆုိသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ သိပ္ၿပီး  ဝမ္းနည္း 

ေၾကကြဲေနတုန္းမွာ သ စ္ပင္ေတြေအာက္က ျမက္ေတာထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း  သြားၿပီး 

တစ္ေနကုန္ လဲေလ်ာင္းေနရတာဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ား စိတပ္န္းေျပလိုကပ္ါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ 

ပူေဆြး ေၾကကြဲေနသည္ ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာတ္ို႔မာွလည္း လူမႈေရးေတြ အမ်ားႀကီး  ရိွၾကတယ္ 

မဟုတလ္ား။ ေၾကကြဲေနတဲအ့တြက္ လူ႔အသိုငး္အဝိုငး္က ခဏခြာၿပီး  ရြက္ကို လိပ္ထားလုိက္ရင္ 

နည္းနည္းေတာ ့သက္သာရာ  ရသြားတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စိတည္စ္လာရင္ ခရီးထြက္သြားတာဟာ 

အေကာင္းဆုံး ေဆးတစ္လက္ ျဖစ္ေနတာေပါ႔။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ဒုကၡ  သုကၡ ျဖစ္ေနတဲ ့
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ပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွာပဲ ေပေတေနရင္ ဒီ  စိတခ္စံားမႈဟာ မေပ်ာက္ေတာဘ့ဲ ေၾကကြဲစရာေတြခ်ည္း 

သတိ ရ, ရေနေတာတ့ာပဲ။ ခရီးသြားတာဟာ ေက်ာက္ဆးူကုိ ျဖဳတ္ၿပီး ေမွ်ာလုိကတ္ာနဲ႔ အတူတူ  

ပါပဲ။ 

ေၾကကြဲမႈကေနၿပီး ခိုလံႈရာကုိ  ရွာႏိုငတ္ဲ ့အျခားေနရာ  တစ္ခကုေတာ ့ဂီတပါ။ ဂီတ  

ကုိယ္တိုင္မွာ ဝိဉာဏ္  ရိွပါတယ္။ ဂီတဟာ ဘာနဲ႔  အလားတူသလဲ ဆုိရင္ စိတ္ထဲကုိ ျဖတ္သန္း  

စီးဆင္းသြားတဲ ့ေရစီးေၾကာင္း  တစ္ခုနဲ႔ တူတယ္။ အဲဒ ီဂီတ  စီးေၾကာင္းႀကီး ျဖတ္သန္းသြားၿပီးတဲ့  

ေနာက္မွာ စိတ္ဟာ ၾကည္လင္ သန္႔စင္သြားေတာ့ တာပါပဲ။ တစ္နည္း ေျပာရဦးမယ္ ဆုိရင္ ဂီတဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ဆင့္ေခၚသူ၊ ပင့္ဖတိေ္ပးသူ။ အဲဒီ  ခံစားခ်က္ေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကိ ု

လ်င္ျမန္စြာ၊ အ့ံဩဖြယ္  ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ေပးသူ  ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ခံစားခ်က္ေတြကုိ 

လံႈ႔ေဆာ္ေပးလိုက္တဲ့ ဂီတ  အပုဒ္တိုင္းမွာ အဲဒါနဲ႔ အညီ အဲဒီ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ေျဖသိမ့္  ယုယေပးတဲ ့

အခ်နိရ္ဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈကိ ုအမွတအ္သား  ျပေနတဲ ့နာရီမ်ားႏွင့္  အတူ ဂီတဟာ နိစၥလို႔  ထင္ေနတဲ ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အထင္ေတြ၊ စိတ္ ေၾကကြဲမႈေတြကုိ ထုတေ္ဖာ္ ေဆးေၾကာေပးတယ္။ 

‘ကၽြန္ေတာေ္တာ ့စာအုပ္  တစ္အုပက္ိ ုတစ္နာရီေလာက္  ဖတ္လိကုရ္င္ ဝမ္းနည္း  

ေၾကကြဲတာေတြ မွန္သမွ် ေပ်ာက္သြားတာပဲ။ စာအုပ္  တစ္အုပက္ိ ုတစ္နာရီဖတ္ၿပီး မေပ်ာက္တဲ့  

ေၾကကြဲမႈမ်ဳးိရယ္လို႔ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး ’ လုိ႔ ေျပာေလ့  ရိွၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာက္ေတာ ့အဲဒီ  အဆုိကုိ 

ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ဘးူ။ ကၽြန္ေတာ့အ္ဖုိ႔ေတာ ့စာဖတ္႐ံနုဲ႔ တကယ္  ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ 

တစ္ခကုိ ုေျဖေဖ်ာက္ပစ္လို႔  မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ အဲဒီလုိ  အခ်နိမ္်ဳးိမွာ စာအုပက္ိ ုအာ႐ုံ  

စူးစိုက္မထားႏိုင္လုိ႔ပဲ။ စာဖတ္တယ္  ဆုိတာ စိတက္  လြတ္လပ္ေနဖုိ႔ လိုတယ္။ စိတ္  နာလန္ထတဲ့ 

အခ်နိမ္်ဳးိမွာ ဆုိရင္ေတာ့ စာဖတ္လုိ႔  ေကာင္းမယ္ ထင္တာပဲ။ အစြဲတစ္ခုကိ ုခၽြတ္ခ်င္ရင္၊ 

ေျပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ အာ႐ုံစးူစိုကၿ္ပီး လုပ္ရတဲ ့လက္ေတြ႔  အလုပ္တစ္ခနုဲ႔မွ 

ေျဖေဖ်ာက္ႏိငုတ္ယ္။ ဥပမာ စာေရးျခင္း၊ အင္မတန္  ႏုတဲ ့စက္ပစၥညး္  ကိရိယာေလးေတြကုိ 

ကုိငတ္ြယ္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့  လမ္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စတဲ့  အလုပ္ေတြနဲ႔သာ 

ေျဖေဖ်ာက္ႏုငိတ္ယ္။ ကုိယခ္ႏၶာအားျဖင့္ ေမာပန္း  ႏြမ္းနယ္တာဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ အဲဒီလုိ ပင္ပန္းလာရင္ ႏွစ္ႏစ္ွၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္လုိ႔ပဲ။ 

စိတည္စ္တဲ့ လူမ်ားကေတာ ့ ‘ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျပာေနတာေတြဟာ အလကားပါပဲဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔  

ေပးတဲ့ ေဆးေတြက စြမ္းလည္း  မစြမ္း၊ အရာလည္း မေရာက္ပါဘူး။ ဘယ္လိပုဲ  လုပ္လုပ္ ဘဝကုိ 

စိတဝ္င္စားမႈကိ ုျပန္လည္  ႏိုးၾကားလာေအာင္ မလုပႏို္ငေ္တာပ့ါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္  ဝမ္းနည္း 

ေၾကကြဲမႈကိ ုေပ်ာက္ေအာ င္ မလုပႏို္ငေ္တာပ့ါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္  ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈကိ ုေပ်ာက္ေအာင္ 

ဘာနဲ႔မွ လုပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတပ္ါဘူး’ လုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ 

ခင္ဗ်ား ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ ေျပာႏိုငသ္လဲ။ ခု ကၽြန္ေတာေ္ျပာတဲ့  ေဆးနည္းေတြကုိ သုံးၿပီး  

ၿပီလား။ ဒီလုိ  မေျပာခင္မာွေကာ လက္ေတြ႔  စမ္းသပ္မၾကည့္သင့္ဘးူလား။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ထုတ္လုပ္  

မေပးႏုိငေ္ပမယ့္ ဝမ္းနည္းမႈ၊ စိတည္စ္မႈကိ ုေပ်ာက္ေအာင္ လုပေ္ပးႏိုငတ္ဲ့  နည္းလမ္းေတြေတာ ့

ရိွပါတယ္။ 

အတိတက္ိ ုအလြန္အမင္း အခ်န္ိယူ  ေတြးေတာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဒလီို  ေျပာတဲအ့တြက္ 

ေတြးေတာျခင္းဟာ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္  ဆုိလုိတာ မဟုတပ္ါဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့  

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုငိး္ဟာ ေတြးေတာဆင္ျခင္တဲ့  နည္းနဲ႔ ျ ပဳလုပ္သင့္တယ္။ ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္းဟာ 

အရာဝတၳဳ တစ္ခအုေပၚမွာသာ စူးစိုကထ္ားတယ္  ဆုိရင္ ဘာမွ  အႏၲရာယ္ မရိွဘးူ။ အႏၲရာယ္  

ရိွတာက ကုိယ္  ဆုံး႐ံႈးခဲ့တာ၊ ကုိယ္  အေစာက္ား ခံခဲရ့တာ၊ ကုိယ္  အလြဲျပဳမူ ခံခဲရ့တာကုိ အခ်နိ္ 
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ၾကာျမင့္စြာ စိတထ္ဲမွာ အျပန္ျပန္  အလွန္လန္ွ စဥ္းစားေနတဲ ့ကိစၥပဲ။ အတုိခ်ဳပ္  ေျပာရရင္ ကုသလုိ ႔ 

မရတဲ့ အရာကုိ ျပန္လည္  ေတြးေတာ စဥ္းစားေနရတာဟာ အခ်ည္းႏီွးပဲ။ ‘ဖိတ္သြားတဲ့ ႏို႔အတြက္ 

ငုိမေနနဲ႔’ ဆုိတဲ ့အဂၤလိပစ္ကားပုံ  ရိွတယ္ မဟုတလ္ား။ ဘယ္ေတာမ့ ွရွင္းလင္းခ်က္  မထုတ္ဖုိ႔၊ 

ဘယ္ေတာမ့ ွညည္းတြားျခင္း  မျပဳဖုိ႔ ဒစၥရယ္လီက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ 

ေဒးကားကေတာ ့ ‘ကၽြႏု္ပသ္ည္ မိမိ  ဆႏၵမ်ားကုိ ခ်ဳပ္တည္းတတ္လာခဲၿ့ပီ၊ ကမာၻ႔  နိယာမမ်ားကုိ 

ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ ေနတတ္လာခဲၿ့ပီ ’ လုိ႔ ေရးခဲဖ့းူပါတယ္။ မၾကာခဏ  ဆုိသလုိ စိတ္ကုိ 

သန္႔စင္ေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး အသစ္ျဖစ္ေအာင္  လုပ္ေပးရမယ္။ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း  မရိွရင္ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္း မရိွႏိုင္ဘူး။ မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္သူ  ဆုိလုိ႔ တစ္ေယာက္ကုိမွ ကၽြန္ေတာ္  

မေတြ႔ဖးူေသးဘူး။ ဘယ္ႏယွ္လ့ပ္ု မေပ်ာဘ္ဲ  ေနမလဲ။ ကစားေနတဲ ့ကေလး  တစ္ေယာက္လိ ု

သူလည္းပဲ သူ႔အေၾကာင္းကုိ သူ မေတြးေတာဘ့းူေပါ႔။ 

သူ႔မိတ္ေဆြ ေရးတဲ့ စာအုပေ္တြကုိ ဖတ္ရတဲအ့ခါ၊ ဒါမွမဟုတ ္သူတို႔  စကားေတြကုိ 

ၾကားရတဲ့ အခါမွာ ေခတ္သစ္  ကမာၻေလာကႀကီးမွာ ေပ်ာရ္ႊင္မႈ  ဆုိတာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ 

မရိွႏိုင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္မိတယ္လုိ႔ ဘာထရန္ရပ္ဆဲက ေရးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔  ဥယ်ာဥ္မွဴ းနဲ႔ 

စကားေျပာမိတဲ့ အခါမွာေတာ ့ဒအီေတြးဟာ ေတာေ္တာ္  အဓိပၸာယ္မရိွတဲ့ အေတြးဆုိတာ 

ေတြ႔လာရတယ္တဲ။့ ၿ ခံသမားဟာ သူ႔  ခရမ္းခ်ဥ္သးီေတြနဲ႔ သူ႔  ခရမ္းသီးေတြကုိ ေစာင့္ေရွာက္တယ္။ 

ၿခံသမားဟာ သူ႔ အလုပ္နဲ႔ သူ႔ ၿ ခံအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္း  သိတယ္။ သူ႔  ၿခံထြက္သးီႏံွေတြဟာ 

ေအာင္ျမင္သန္မာတယ္ ဆုိတာ သူ  သိတယ္။ အဲ ဒီအတြက္ သူ ဂုဏ္ယတူယ္။ ဒမွီာ  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ 

တစ္မ်ဳးိကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေတြ႔လာရၿပီ။ ဒါဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ ့အႏုပညာရွငတ္ုငိး္၊ ဖန္တးီသူတုငိး္ရဲ႕  

ဆုလာဘ္ ျဖစ္တယ္။ ဉာဏ္ရိွတဲ့ သူေတြအဖုိ႔ အလုပဟ္ာ မၾကာခဏ  ဆုိသလုိ အေတြးက ထြက္ေျပး  

လြတ္ေျမာက္သြားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒ ီထြက္ေျပး  လြတ္ေျမာက္မႈဟာ က်ဳးိေ ၾကာင္း 

ဆီေလ်ာၿ္ပီး ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္ရိွတဲ ့ထြက္ေျပး  လြတ္ေျမာက္မႈ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဆႏၵသာ  

ရိွသ၊ူ ေတာင့္တမႈသာ  ရိွသသူည္ အက်င့္ပ်က္ျပားျခင္းကုိ ေမြးေပးလ်က္  ရိွ၏ လုိ႔ 

ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ ‘ေတြး႐ုံသာ ေတြးၿပီး အလုပ္  မလုပ္သူဟာလည္း အက်င့္ပ်က္ျပားမႈကုိ 

ေမြးေပးေနတယ္’ လုိ႔ ေျပာရင္  ရတယ္။ ဘယ္ကိမွု  မေရာက္တဲ ့အေတြးဟာ အႏၲရာယ္  ႀကီးတယ္။ 

လႈပ္ရာွးလုပ္ေဆာင္တဲ့ သူဟာ စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕  ဝိေရာဓိေတြကုိလည္း မမႈဘးူ။ ဘဝရဲ႕  

အ႐ႈပအ္ေထြးေတြကုိလည္း ဂ႐ုမစိုကဘ္းူ။ ေတြ႔လာသမွ်ကုိ လက္ခံၿပီး အဲဒအီေပၚမွာ ေပါ င္းခ်ဳပ္ 

သုံးသပ္ယတူယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ ့အလုပ္  မလုပ္သဟူာ စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕  အေပၚ သူျမင္ရတဲ ့

မညီၫြတ္မႈေတြကုိ ဝမ္းနည္း  ေၾကကြဲစရာလုိ႔ ေအာက္ေမ့ေနတယ္။ တကယ္ကေတာ ့အဲဒီ  ဝမ္းနည္း 

ေၾကကြဲစရာဟာ အတုအေယာင္မွ်သာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ တစ္ခတုည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ဘးူ။ 

မိမိ အစိတအ္ပိုငး္အျဖစ္ ပါဝင္  ဖြဲ႔စည္းထားတဲ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးနဲ႔ သဟဇာတ  ျဖစ္ေအာင္ 

ျပဳလုပ္ရမယ္။ အၿ မဲတေစ ဝိေရာဓိေတြနဲ႔ ရင္ဆုငိေ္နရျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ကိ ုအားကုန္  

ေမာပန္းေစတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမာွ အလုပ္ကိ ုပ်က္စီးေစတယ္။ 

ကုိယေ္နတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းဟာ ကုိယ္နဲ႔  ရည္မန္ွးခ်က္ပန္းတိုင္ တူရမယ္။ ကုိယ့္ 

လုပ္ငန္းေတြကုိ စိတဝ္င္စားတဲ ့အသိုငး္အဝိုငး္  ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒလီို  အသုိငး္အဝိုငး္မ်ဳးိကုိ 

ရွာေဖြေနတတ္ဖုိ႔ လိုတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ ျဖစ္တတ္တာက ကုိယဟ္ာ ကုိယ္မ့သိားစုနဲ႔ေတာင္ 

အဆင္မေျပဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ကိုယ္က့ို  နားမလည္ၾကဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ 

ဒမိီသားစုနဲ႔သာ အၿ မဲတေစ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနရင္ ကုိယလ္ည္း  စိတဆ္င္းရဲမယ္။ မိသားစု  

အားလုံးလည္း စိတဆ္င္းရဲၾကမယ္။ ဒလီို  အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမယ့္အစား ကုိယ္က့ို  နားလည္တဲ ့

အေပါင္းအသင္း၊ မိတေ္ဆြသဂၤဟကုိ  ရွာပါ။ ကုိယက္ ဘာသာတရား  ကိုငး္႐ိႈငး္ရင္ 

ဘာသာေရးသမားေတြထဲမွာ သြားေနပါ။ ကုိယက္ ေတာလ္န္ွေ ရးသမား ဆုိရင္လည္း ကိုယ့္လုိ  
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လူေတြထဲမွာ သြားေနပါ။ ကုိယ္က့ိ ုသံသယရိွေနတဲ့  သူေတြကုိ သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပဖုိ္႔  

ႀကိဳးစားပါ။ ဒီလို  ႀကိဳးစားရင္ ကုိယန္ဲ႔  သေဘာတူတဲ့ လူေတြက ကုိယ္က့ိ ုေထာက္ခံ  

အားေပးၾကမွာပါပဲ။ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကို  ရဖုိ႔အတြက္ ကုိယ့္ကုိ ေလးစား  ၾကည္ညိဳသူေတြ ရိွရမယ္၊ ခ်စ္ခင္  

ျမတ္ႏိုးသူေတြ ရိွရမယ္လို႔ လြဲမွားစြာ ထင္ေနၾကတယ္။ အေရးႀကီးတာက ကိုယ့္  အသိုငး္အဝိုငး္က 

အထင္ႀကီး ေလးစားဖုိ႔ပဲ လိုတာပါ။ ကုိယ့္  အသိုငး္အဝိုငး္ က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးမွာသာ  ေနတတ္တဲ ့

စတီဖင္နမီာလာေမဟာ သူ႔ကိ ုမရဲတရဲ မယုံတစ္ဝက္  ယုံတစ္ဝက္နဲ႔ ၾကည္ညိဳ  ေလးစားတဲသ့ေူတြ 

ဝိုငး္ဝိုငး္လည္ေနတဲ ့ထင္ရာွး  ေက်ာၾ္ကားသူ တစ္ဦးထက္ ပုိၿပီး  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ ရပါတယ္။ အေတြး  

တစ္ခတုည္း ရိွျခင္း၊ အာ႐ုံ တစ္ခတုည္း စူးစုိကျ္ခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟာ ေရတြက္ျခင္းငွာ  

မစြမ္းႏိုငတ္ဲ ့လူေတြကုိ စိတၿ္ငိမး္ခ်မ္းမႈ ေပးခဲပ့ါတယ္။ 

ေဝးလံၿပီး ႀကိဳတင္  ေမွ်ာ္မွန္းလုိ႔ မရႏိုငတ္ဲ ့ဝမ္းနည္းစရာေတြကုိ ေတြးျခင္းျဖင့္ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ  ကင္းေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ရက္အတန္ၾကာတုန္းက ကၽြန္ေတာဟ္ာ 

တိြလာရီ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ စိတမ္ခ်မ္းမသာ  ျဖစ္ေနတဲ ့လူတစ္ေယာက္ကို  ေတြ႔ခဲဖူ့းတယ္။ သူ႔  

ပတ္ဝန္းက်င္ ပန္းၿ ခံထဲမွာေတာ ့ကေလးေတြ ေပ်ာ္ လုိ႔ ျမဴးလုိ႔။ ေရပန္းေရႁမႊာေတြက ျဖာလုိ႔။ 

ေနျခည္က ဝင္းပလုိ႔။ သူဟာ သစ္ပင္ေတြေအာက္မာွ လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း  

စိတ္ညစ္လုိ႔ေပါ႔။ ေနာက္  ႏွစ္ႏစ္ွၾကာရင္ ႀ ကံဳေတြ႔ရမယ္လို႔ သူေျပာတဲ့  ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္း၊ 

စစ္ေရး အၾကပ္အတည္းေတြကုိ ေတြးၿပီး  စိတည္စ္ေနတယ္။ ဒေီတာ ့ကၽြ န္ေတာက္ ‘ခင္ဗ်ား 

႐ူးေနသလား၊ ေနာင္  တစ္ႏွစ္ၾကာရင္ ဘာျဖစ္မယ္ဆုတိာ ဘယ္သူ  ေျပာႏိုင္လုိ႔လဲ။ ဘဝမွာ 

အလုိလိကုမွ ရင္ေမာစရာေတြ  မ်ားၿပီး ေပ်ာရ္တဲအ့ခ်န္ိက နည္းရတဲအ့ထဲမွာ ဘာျဖစ္လို႔ 

စိတည္စ္စရာေတြကုိ ႀကိဳေတြးေနရတာလဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အနာဂတ္ဟာ ခင္ဗ်ားေတြးထားသလုိ 

မည္းေမွာင္ၿပီး မေနပါဘူး။ ဒေီတာ ့ပစၥဳ ပၸနမ္ာွ  ေပ်ာေ္အာင္ေနစမ္းပါ။ ၾကည့္စမ္း … ကေလးေတြဟာ 

သူတို႔ ရြက္ေလွကေလးေတြကုိ ကန္ထဲမွာ ရြက္လႊင့္  ကစားေနၾကတယ္။ သူတို႔ကိ ုအတုခိုးစမ္းပါ။ 

ကိုယ့္တာဝန္ ကုိယလ္ပ္ုပါ။ က်န္တာကုိ ဘုရားသခင္ စီမံလမ့္ိမေပါ႔’ လုိ႔ ကၽြန္ေတာက္ ေျပာတယ္။ 

အမွနပ္ါပဲ။ အနာဂတ္ ကုိ စဥ္းစားတယ္  ဆုိရင္ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ ကုိယ့္  

လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာပဲ စဥ္းစားရမွာေပါ႔ ။ လႈပ္ရွား  လုပ္ကုိင္ေနသူဟာ ကံယုံဝါဒီ  တစ္ေယာက္ 

မျဖစ္ႏုငိဘ္းူ။ ဗိသကုာဟာ သူေဆာက္ေနတဲ ့အိမ္ရဲ႕  အနာဂတ္ကိ ုစဥ္းစားရတယ္။ အလုပ္သမား  

တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ႕  ဇရာအရြယ္မွာ လုံ ၿခံဳဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြကုိ စဥ္းစားရတယ္။ 

လႊတေ္တာအ္မတ္ တစ္ေယာက္ဟာ သူ  မဲေပးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕  အေကာင္း အဆိုးကုိ 

စဥ္းစားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္  ခ်ၿပီးၿပီ၊ လုပ္စရာရိွတာကုိ လုပၿ္ပီးၿပီ  ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ကုိ 

ေအးေအး ထားရလိမ့္မယ္။ ကုိယ္  ဘာမွမတတ္ႏိုငတ္ဲ ့အရာေတြအတြက္ ပူပင္ေသာက 

ေရာက္ေနျခင္းဟာ ဘာမွ အဓိပၸာယ္ မရိွဘးူ။ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ ေပ်ာရ္ႊင္မႈ  ရလာၿပီ ဆိုရင္ အဲဒီ  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုျဖစ္ေ စတဲ့ အရာေတြ 

ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမး္ထားဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ  ရလာတဲအ့ခါ အမ်ဳးိသား၊ 

အမ်ဳးိသမီး ေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ေအာင္ျမင္မႈ  ဒဏ္ကုိ မခံႏိုငၾ္ကေတာဘ့ဲ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ 

ဆင္ျခင္စဥ္းစားတာ မရိွေတာဘ့းူ။ ႏိႈငး္ႏိႈငး္ခ်နိခ္်န္ိ မရိွေတာဘ့းူ။ ၾကင္ၾကင္နာနာ  မရိွေတာဘ့းူ။ 

ဆင္ျခင္မႈ၊ ႏိႈငး္ခ်နိမ္ႈ၊ ၾကင္နာမႈတို႔ဟာ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္  လုပ္ရာမွာ ေတာေ္တာ္  ထိေရာက္တဲ ့

အရည္အခ်င္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ေအာင္ျမင္လာတာနဲ႔ သူတို႔ဟာ ေမာက္မာလာတတ္ၾကတယ္။ 

အဆင္ျခင္ဉာဏ္ ကင္းလာတတ္ၾကတယ္။ ကုိယ္က့ိယုက္ိယု ္သိပ္  ယုံၾကည္သြားတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီ 

အရာေတြဟာ ခက္ခဲတဲ့  အလုပ္ေတြကုိ လုပရ္ာမွာ အတားအဆီးေတြ  ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံးုမွာ 

သူတုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း  ၿပိဳကြဲ ယုိငလ္ဲၿပီး က်ဆုံးသြားၾကေတာတ့ာပါပဲ ။ ဒီလုိ  
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ေကာင္းရာကေန ဆိုးသြားတဲ့  အခါမွာ သူတို႔ဟာ အလန္႔တၾကား  ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ 

ေပ်ာက္ဆံးုသြားတဲ့ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုျပန္ရမလား  ဆုိၿပီး ေရွး  အစဥ္အဆက္ လုပ္ခဲၾ့ကသလုိ 

နတ္သၾိကားေတြထံ ပူေဇာ္  ကန္ေတာၾ့ကတယ္။ ဒနီည္းဟာ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္ရိွတဲ့  နည္းပါပဲ။ 

ဆာမိုႏိုင္ငံက မင္းဆိုးတစ္ပါး ျဖစ္တဲ့ ပုိလီကရိတ္ဟာ နတ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္တဲ့အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ ႕ လက္စြပ္ကိ ု

ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်ခဲတ့ယ္။ ပုိလကီရိတ ္လက္စြပ္ကိ ုပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်တဲ့ နည္းေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ 

အဲဒီအထဲမွာ အလြယ္ကူဆုံး နည္းကေတာ ့႐ိုက်ဳးိ ႏိွမ္ခ့်ျခင္းပဲ။ နိဝါတတရား ထားျခင္းပါပဲ။ 

ေပ်ာရ္ႊင္မႈရဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္  တီထြင္တာ မဟုတပ္ါဘူး။ ေတြးေခၚျခင္း  

အလုပ္ကုိ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒႆန ဆရာႀကီးမ်ားက သင္ၾကားခဲလ့ို႔ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ သိၿပီးသားေတြပါ။ ေရွး 

ဂရိေခတ္တန္ုးက ရိွခဲၾ့ကတဲ ့စတိုးအစ္  (ဥေပကၡာ ဝါဒီ) မ်ားနဲ႔ အက္ပကီ်ဴရီးယန္း (ေပ်ာေ္ပ်ာေ္န 

ေသခဲ ဝါဒီ) မ်ားဟာ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိ လက္ခံဖုိ႔၊ ဆႏၵေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔၊ ကုိယ္နဲ႔ သဟဇာတ  

ျဖစ္တဲ့ ဘဝကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ေျပာခဲ့  ေဟာခဲၾ့ကပါတယ္။ ဒီ  ဒႆနဟာ မားကတ္ဩရဲလီယတ္ရဲ႕ 

ဒႆန ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္တန္ိးရဲ႕ ဒႆန  ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔  ေခတ္ရဲ႕ ပညာရိွ  ကဝိတုိ႔ရဲ႕ 

ဒႆန ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘာေျပာတယ္။ ဒီလုိ  ယုတည့ံ္တဲ၊့ ေအာက္တန္းက်တဲ ့ကံၾကမၼာကုိ အလြယ္တကူ  

လက္ခံရမယ္ ဟုတလ္ား။ ဒလီိ ုဘာမဟုတတ္ဲ ့ေပ်ာရ္ႊင္မႈကေလးကုိ လက္ခံရမယ္ ဟုတလ္ား။ 

အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ဘဝမ်ဳးိကုိ မေနရဘူးလုိ႔ ျငင္းပယ္ရမယ္ ဟုတလ္ား။ ထိန္းခ်ဳပ္  ေစာင့္စည္း 

ေနရမယ္ ဟုတ္ လား။ ဘာလဲ။ ခင္ဗ်ား ေပးခ်င္တဲ ့အႀ ကံဉာဏ္ဟာ ဒါပဲလား။ က်ဳပ္တို႔က 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈေတြ ဘာေတြ  မလိုခ်င္ဘးူဗ်။ သူရဲေကာင္း  ဝါဒပဲ လုိခ်င္တယ္လုိ႔ အႏိၲ  သူေတာစ္င္ 

ဝါဒေီတြက ေျပာတယ္။ (အႏိၲ သူေတာစ္င္ ဆုိတာ သူေတာစ္င္လို  ေနဖုိ႔ မလုိဘူး၊ ကုိယ္ႀကိဳက္သလုိ 

စည္းမရိွ ကမ္းမရိွ ေနႏို င္တယ္၊ ဘဝဆုိတာ အႏၲရာယ္ေတြမ်ားမွ  ေနေပ်ာ္တယ္လို႔ ယူဆတဲ ့ဒႆန  

ဆရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒအီထဲမွာ ဒႆနဆရာ  နစ္ေရွးတုိ႔၊ စာေရးဆရာ အန္ဒေရဂ်ီ  စသူတုိ႔ 

ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အန္ဒေရဂ်ီ  ဆုိတဲ ့ပုဂၢိဳ လ္က ေတာေ္တာ္  အသိရခက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ 

တစ္ခါတစ္ရံမာွ သူဟာ အႏိၲ  သူေတာစ္င္ ဝါဒ ီ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရမွံာလည္း သူေတာစ္င္  ဝါဒီ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တက္လာတဲ ့လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ေတာ ့အန္ဒေရမာ႐ုိး  ဟာလည္း သူေတာစ္င္  ဝါဒီ 

တစ္ဥးီပါ။) 

အေဆြ အႏိၲ သူေတာစ္င္ ဝါဒ။ီ အေဆြေျပာတာလည္း တစ္စတိတ္စ္ပိုငး္ေတာ ့မွနပ္ါတယ္။ 

ခ်ဳပ္တည္း ေစာင့္စည္းမႈဟာ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ  မဟုတဘ္းူ ဆုိတာကုိ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္  နည္းနည္း 

ရွင္းခ်င္ပါတယ္။ ဉာဏ္ပညာဟာ သူရဲေကာင္း  ပီသတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈထဲမွာ မပါဘူးလုိ႔ ထင္ရင္ေတာ ့

အေဆြ မွားပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႈပ္ရွား  လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျခင္း  မရိွဘဲ 

ေပၚေပါက္လာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ျခင္းဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ 

အ႐ံႈးေပးလုိကတ္ာနဲ႔ တူပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာတ္ို႔ဟာ ပင္လယ္ႀကီးနဲ႔ ပင္လယ္ႀကီးထဲက 

မုန္တိုင္းေတြကုိ လက္ခံေနရတယ္။ လူထုေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕  အလုိဆႏၵေတြကုိ လက္ခံေနရတယ္။ လူနဲ႔  

သူ႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြကုိ လက္ခံေနရတယ္။ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ႀကီးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕  လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ 

လက္ခံေနရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း  ဆုိေတာ ့အဲဒအီရာေတြဟာ ျပႆ နာရဲ႕ အစိတအ္ပိုငး္  

ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ အဲဒအီရာေတြကုိ လက္ချံခင္းမျပဳဘူး  ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  ေျပာစကား 

ဆိုစကားေတြဟာ ဝုိးတိုးဝါးတားျဖစ္တဲ့  စိတ္ကူးကမာၻနဲ႔သာ ပတ္သက္ေနေတာမ့ာွေပါ႔ ။ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့  ကမာၻေလာကႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ 

မုန္တိုင္းထဲမွာ သေဘၤာတစ္စင္းကုိ ပဲ့ကိုင္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ လူအုပ္  တစ္အုပ္ကုိ 

လႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ကုိယ္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
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ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာ င္းရင္း 

အားလုံးကုိ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပႏို္ငဘ္းူ။ ေရာဂါကုိ ႐ံႈးနိမ္တ့ဲ့  အေၾကာင္းရင္းေတြ၊ ဒါမွမဟုတ ္

ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ရတဲ ့အေၾကာင္းေတြ  အားလုံးကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္  မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ ႐ံႈးနိမ္မ့ႈနဲ႔ ေအာက္က်ေနာက္က်  ျဖစ္မႈတုိ႔ကုိ 

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အသုံးခ်လုိ႔  ရႏိုငတ္ယ္။ စိတၿ္ငိမ္းခ်မ္း  ၿငိမသ္က္ေအာင္ လုပ္ေရးအတြက္ 

အသုံးခ်လုိ႔ ရႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။ 

လူတုိ႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိ  ရရန္ ဆႏၵ  မရိွၾက။ ‘အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိးမ်ားသာလွ်င္ ထုိဆႏၵကုိ 

ေတာင့္တၾက၏’ လုိ႔ နစ္ေရွးက ေရးဖူးတယ္။ တစ္ေနရာမွာလည္း သူက ‘ကၽြႏု္ပ္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ 

မလုိခ်င္။ ကၽြႏု္ပ္၏ အလုပ္ကုိသာ  လုပ္ခ်င္ပါ၏’ လုိ႔ ေရးခဲပ့ါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလု ပ္လပုရ္င္းေကာ 

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈကုိ မရွာႏိုငဘ္းူလား။ ေပ်ာရ္ႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈ ဆုိတာ စည္းစိမခ္်မ္းသာနဲ႔ ေနရတာလည္း 

မဟုတဘ္းူ။ အေပ်ာအ္ပါးေတြကုိ  လုိကစ္ားေနတာလည္း မဟုတဘ္းူ။ ဘာမွ  အလုပ္မလုပဘ္ဲ 

ေနရတာလည္း မဟုတဘ္းူ။ အေလးနက္ဆံးု  ဆုိတဲ ့ဒႆနဆရာေတြလည္းပဲ တျခားသူေတြလုိ 

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈကုိ ရွာၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကေတာ့ သူတို႔နည္းနဲ႔ သူတုိ႔ ရွာတာေပါ။့ 

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈကိ ုသြားရာလမ္းမွာ ဉာဏ္ပညာရိွျ ခင္းဟာ တစ္ခတုည္းေသာ ပထမ  

ေျခလွမ္း ျဖစ္တယ္။ ဉာဏ္ပညာဟာ မိမစိိတထ္ဲမွာ  ရိွတဲ ့အခ်ည္းႏီွးေသာ ဖိစးီမႈေတြကုိ 

လမ္းရွငး္ေပးတယ္။  အေသးဖြဲဆုံးေသာ ခံစားခ်က္ေတြ၊ အခ်ည္းႏီွး  အက်ိဳ းမဲ ့ေဆြးေႏြးတာေတြကုိ 

အဆုံးသတ္ပစ္တယ္။ အဲဒီ  လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျ မင္သြားတာနဲ႔ ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈကိ ုရလာတာပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈဟာ ဘယ္လိဟုာလဲ။ ဘာနဲ႔  တူသလဲ။ အဲဒီ ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈဟာ 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဖန္တးီမႈေၾကာင့္  ရတဲ ့ၾကည္ႏူးမႈ  အရသာတုိ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့  အရာ၊ 

ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေမ့ေပ်ာက္ထားႏိုင္မႈ  ပါပဲ။ ေမတ ၱာနဲ႔ ၾကည္ႏူးမႈဟာ ပုံစံအ မ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲႏိုင္တယ္။ 

လူႏွစေ္ယာက္ရဲ႕ အၾကားမွာ ရိွတဲ ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ  ျဖစ္ႏိုငတ္ယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြ ေျပာေလ့ရိွၾကတဲ ့

လူ႔ေဘာင္ႀကီး အေပၚမွာ ထားရိွတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလည္း ျဖစ္ႏုငိတ္ယ္။ 

ကုိယ့္ ခ်စ္သူ ခင္သမူ်ားနဲ႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ အတူမေနဖူးတဲ့  သူဟာ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ဒီလုိ  ေနရတာဟာ သာမန္  အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ သာမန္  

ျမင္ကြင္းေတြကုိ ဘယ္ေလာက္  လွပတင့္တယ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုငသ္လဲ  ဆုိတာ သူ နားမလည္  

ႏိုငဘ္းူ။ ခ်စ္ေသာသူနဲ႔ အတူေနရျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္  စိတခ္်မ္းသာမႈ ရသလဲ ဆုိတာ သူ 

သေဘာမေပါက္ႏိုငဘ္းူ။ စတဲင္ဒယ္ကေ တာ ့အခ်စ္နဲ႔ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈၾကားက တူညမီႈကိ ုေကာင္းေကာင္း  

နားလည္သတူစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒေီနရာမွာ သူ႔  ဝတၳဳတစ္ပဒုထ္ဲက ေဖးဘရစ္ရဲ႕ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ  

အေၾကာင္းကုိ ေရးထားတာကုိ ကၽြန္ေတာ္  သြားသတိရမိတယ္။ ေဖးဘရစ္ဟာ ပါးမီး  

အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ေသမိန္႔က်လုိ႔ မၾကာခင္မာွ ေသရေ တာ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူ႔ကိ ုဆယ္လလီယီာက လာေတြ႔တဲ့  အခါမွာ သူ႔ အက်ဥ္းရက္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေပ်ာစ္ရာ  

ေကာင္းလိုကပ္ါသလဲ။ သူဟာ ေပ်ာေ္နတယ္။ 

မိန္းမတစ္ေယာက္ အခ်စ္ဟာ ေဖးဘရစ္အဖုိ႔ သူ႔ဘဝကုိ ေလွ်ာက္ႏုငိသ္လုိ မိခင္  

ေမတၱာဟာလည္း မိခင္တစ္ေယာက္အဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေ စပါတယ္။ ေနာက္လုကိ္  

ငယ္သားေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေပၚမွာ ထားတဲ့  ေမတၱာ၊ အႏုပညာရွငက္ အႏုပညာအေပၚမွာ  

ထားတဲ ့ေမတၱာဟာလည္း ထုိအတိုင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္တာနဲ႔  

အမွ်၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာနဲ႔  အမွ်၊ လွ်ဳိ ႕ဝွကန္က္နဲတဲ့ ေစ့ေဆာမ္ႈ 

တစ္ခခုုေၾကာင့္ အျခား  ျဖစ္တည္မႈ တစ္ခခုုကိ ုေရာက္သြားတာနဲ႔  အမွ်၊ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 
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ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ရွာေဖြေတာ့တာပါပဲ။ အျခား  ျဖစ္တည္မႈမ်ား ရိွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ 

အေရးမႀကီးတဲ ့အျဖစ္ကိ ုေရာက္သြားေတာတ့ာပါပဲ။ အလုိမျပည့္တဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္ဟာ 

စည္းစိမး္ခ်မ္းသာ လုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔  ခ်စ္မိတဲ ့မိနး္မတစ္ေယာက္  

ကေတာ ့ဘာကုိမ ွမလုိေတာပ့ါဘူး ဆုိတဲ့ စကားရိွတယ္။ 

ကုိယ့္ရဲ႕ အခ်စ္ကုိ ႏုနယ္သိမ့္ေမြ႔တဲ့  သူေတြကုိ ေပးအပ္ရတဲအ့တြက္ ေယာက္်ားမွာ 

အႏၲရာယ္ေတြ ရိွတယ္ ဆုိတာ မွနတ္ယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ကိ ုအ႐ူးအမူး  ခ်စ္တဲသ့၊ူ ကေလးေတြကုိ 

အလြန္အကၽြံ ခ်စ္တတ္တဲ့သူပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္းျပည္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်စ္တတ္တဲ့  သူေတြဟာ 

ကံၾကမၼာရဲ႕ အလွည့္စားကုိ ခံရတတ္ပါတယ္။ သူဟာ က်န္းမာေရး  ေကာင္းမြန္သည့္တုငိ ္

အဲဒီေနာက္မာွေတာ ့စိတဆ္င္းရဲရေတာပ့ါပဲ။ အာဏာရိွသည့္တုငိ ္ခြန္အားေကာင္းသည့္တုငိ္  

အႏိွမခ္ရံေတာတ့ာပါပဲ။ သတိၱေကာင္းၿပီး ဘဝ  ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကုိ ခံႏိုင္သည့္တိုင္ 

တစ္ဖက္သားကုိ ေတာင္းပန္  တုိးလွ်ဳိးရေတာတ့ာပါပဲ။ သူ႔ကိ ုကံၾကမၼာက အပုိင္  ကုိငထ္ားၿပီးၿပီေလ။ 

ကိုယ္ ခ်စ္ခင္ႏစ္ွသက္သ ူနာမက်န္း  ျဖစ္တဲအ့တြက္ အႀကီးအက်ယ္ စုိးရိမေ္သာက  ေရာက္ရတယ္။ 

ကုိယ္ကိုယ္တိုင္ ခံစားေနတာထက္ေတာင္ စိတဆ္င္း ရဲရေသးတယ္။ သူဟာ အဲဒလီိ ုအခါမ်ဳးိ မွာ 

အကူအညီ ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ ဘာမွ  မတတ္ႏိုငဘ္းူ။ သူဟာ ေဘးကေန  ၾကည့္ၿပီး 

သူ႔ကိယုသူ္ သရဲေဘာေၾကာင္သူ  တစ္ေယာက္လို႔ ထင္ေနတယ္။ သစၥာေဖာက္  တစ္ေယာက္လုိ႔ 

ခံစားေနရတယ္။ သူ  ခ်စ္ခင္တဲသ့ကူ ျဖစ္ေနၿပီး သူက ဘာ မွမျဖစ္ဘဲ ျဖစ္ေနေတာ ့သူ႔ဘာသာသူ 

မလုံမလဲျဖစ္ၿပီး စိတဆ္င္းရဲေနတယ္။ ဒါဟာ လူရဲ႕  ဆင္းရဲဒုကၡေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံးပဲလုိ႔  ထင္တယ္။ 

ဒါျဖင့္ အဲဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ရဲ႕ ဥေပကၡာဝါဒီ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္ဟာ ဘယ္ကို ေရာက္သြားၿပီလဲ။ 

ႏုနယ္သိမ္ေမြ႔တဲ့ သူမ်ားနဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိ  နီးကပ္ထားတာဟာ ႐ူးသြပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳ းပဲ  မဟုတလ္ား။ 

မြန္တနိး္ဟာ သူ႔  ႏိုငင္သံားေတြရဲ႕ အေရးကိစၥကုိ အသည္းထဲ၊ ႏွလုံးထဲကုိ သြတ္သြင္းဖုိ႔ 

ျငင္းဆုိခဲတ့ယ္ မဟုတဘ္းူလား။ ဟုတပ္ါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မြန္တန္ိးကေကာ ဘာသားနဲ႔  

ထုထားတာမုိ႔လဲ။ လာဘာတီ  ဒကုၡေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ သူလည္း စိတဆ္င္းရဲရတာ ပဲ 

မဟုတ္ဘူးလား။ ဒီလုိ ဝိေရာဓိမ်ဳိး  ရိွေနတာကုိ ဘယ္သူမွ ျငင္းႏိုင္မွာ  မဟုတပ္ါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  

ဆုိေတာ ့ခရစ္ယာန္  ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္က ဒအီခ်က္ကိ ုထည့္သြင္း  စဥ္းစားလုိ႔ပါပဲ။ 

တစ္ခတုည္းေသာ ျပည့္စံတုဲ့  အေျဖကေတာ ့ေျပာင္းလဲျခင္း  မရိွတဲ ့အခ်စ္နဲ႔  ခ်စ္ႏိုငတ္ဲ့ သူကိသုာ 

ခ်စ္ခင္ဖို႔ပါပဲ။ ဘာသာေရးဆိုငရ္ာ  ပုဂၢိဳလ္ေတြ သႏိၲသုခ  ရတယ္ဆုိတာ အဲဒီလုိ ေမတၱာထားႏိုင္လုိ႔  

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူရဲ႕  ပကတိ စိတက္ေတာ ့လူေတြနဲ႔သာ ပတ္သက္ပါတယ္။ တကယ့္  

ခ်စ္ေမတၱာ မရိွရာ အရပ္မွာ ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္ကိလုည္း တန္ဖိးုထားၾကတာ  မဟုတပ္ါဘူး။ 

ခ်စ္ေမတၱာဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ကုိ ေမာင္းႏွင္ထတုပ္ါတယ္။ စကားအရာမွ်သာ  ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡ  

ေဝဒနာေတြကုိ က်န္းမာသန္႔ရငွး္စြာနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကင္းေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္။ 

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈကိ ုတားဆီးေနတဲ့  အရာတစ္ခေုတာ့ ရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ ့ေခတ္သစ္  

လူသားရဲ႕ မေရမရာ  ႏိုငမ္ႈပဲ။ ေခတ္သစ္လသူားဟာ တကယ့္  ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ 

ႀကိဳးစားတဲ့ အခါမွာ သူ႔ေခါင္းထဲမွာ မေရရာ  ျဒပ္မဲတ့ဲ ့ေဖာမ္်ဴလာေတြ၊ တရားေသ  အယူအဆေတြနဲ႔ 

ျပည့္ေနတတ္တယ္။ တိရစာ ၦန္ေတြနဲ႔ ႐ိုးစင္းတဲ့  လူေတြမွာ သဘာဝက်စြာ ေပ်ာရ္ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ မႈ 

ရိွတတ္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ  ဆုိေတာ့ သူတုိ႔  ဆႏၵဟာလည္း ႐ိုးစင္းၿပီး၊ အစစ္အမွန္  ျဖစ္လုိ႔ပဲ။ 

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူကေတာ ့ကုိယ္စ့ကားေတြနဲ႔  ကုိယ ္ၾကက္တေူရြး  တစ္ေကာင္လိ ုျဖစ္ေနၿပီး သိပ္  

ခံစားရျခင္း မရိွတဲ ့အခ်စ္ေတြ၊ အမုန္းေတြနဲ႔ သူ႔ဘာသာသူ ျပန္ၿပီး ဒကုၡေပးေနတယ္။ 
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အဲဒီ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈကေနၿပီး လူေတြ  ထင္ေနတဲ ့ဒကုၡ  သုကၡေတြ ေပၚလာခဲေ့တာတ့ာပါပဲ။ 

ကၽြန္ေတာတုိ္႔ရဲ႕ တကယ့္ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္  ဖမ္းမိေအာင္ လုပ္ရာမွာ အႏုပညာသည္  

ကေတာ ့ဒႆန ပညာရွင္ထက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ 

 

* * * * 

 

ေပ်ာရ္ႊငခ္်မ္းေျမ႕မႈရဲ႕ လွ်ဳိ ႕ဝွကခ္်က္ကိ ုသိခ်င္ၾကသလား။ လြန္ခဲတ့ဲ ့ႏွစ္အတန္ၾကာတုန္းက 

တိုင္း သတင္းစာႀကီးရဲ႕ လူေပ်ာက္ေၾကာျ္ငာ က႑မွာ အဲဒေီမးခြန္းကုိ ေမးခဲပ့ါတယ္။ သိခ်င္တယ္လို႔ 

ျပန္ၾကားတဲ့ လူတုငိး္ကုိ သတင္းစာတိုကက္ စာတစ္ေစာင္စ ီျပန္ပို႔ေပးပါတယ္။ အဲဒီ  စာထဲမွာ 

သွ်င္မက္သယူးရဲ႕ ကထာ ႏွစ္ပုဒ္ ပါ, ပါတယ္။ “ေတာင္းေလာ၊့ ထုိအရာကုိ  ရအ့ံ။ ရွာေလာ၊့ 

ထိုအရာကုိ ေတြ႔အ့ံ။ ေခါက္ေလာ့၊ တံခါးပြင့္အ့ံ။ ေ တာင္းေသာသူတုငိး္သည္ ရၾကကုန္ ၏။ 

ရွာေသာသူတိုငး္သည္ ေတြ႔ၾကကုန္၏။ ေခါက္ေသာသူတုငိး္သည္ တံခါးပြင့္ၾကကု န္၏” လို႔ 

ေရးထားပါတယ္။ ခ်မ္းေျမ႕ေ ပ်ာရ္ႊငမ္ႈရဲ႕ ေသာခ့်က္ဟာလည္း ဒအီတိုငး္ပါပဲ။ ပန္ဒိရုာရဲ႕ ၾကဳပ္  

ေအာက္ဆံးုမွာ ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္  ရိွတယ္လို႔ ေရွးလူႀကီးေတြက ေျပာခဲၾ့ကတယ္ ။ အဲဒီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ 

မေတြ႔ခင္တနုး္ကေတာ ့မေကာင္းဆိုးဝါးေတြ  အမ်ားႀကီးေပါ႔။ ေနာက္ဆံးု မေကာင္းဆိုးဝါးေတြ 

ထြက္ေျပးကုန္ၾကေတာ့မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ  ေတြ႔တာ မဟုတလ္ား။ မိတေ္ဆြ  ခ်စ္ၾကည္မႈကုိ 

ရွာတဲသူ့ဟာ မိတ္ေဆြကုိ  ေတြ႔မွာပဲ။ အလားတူပဲ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုတကယ္  လုိလုိခ်င္ခ်င္ ရွာရင္ 

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုေတြ႔မွာပဲ။ 

ခပ္ငယ္ငယ္တနုး္ကေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြဟာ ေျဖလုိ႔မရတဲ့  ေမးခြန္းေတြကုိ 

ေမးခဲၾ့ကတာေပါ႔။ ငါအ့ခ်စ္နဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ ျပည့္စုံတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကိ ုဘယ္မွာမ်ား ရွာရပါ႔မလဲ။ ငါ႔ 

ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ မိတ္ေဆြ  တစ္ေယာက္ကိ ုဘယ္မွာမ်ား ေ တြ႔ႏိုင္ပါ႔မလဲ။ ငါ႔ တိုငး္ျပည္ရဲ႕ 

ၿငိမး္ခ်မ္းမႈနဲ႔ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈကိ ုေပးႏိုငတ္ဲ့  တရားဥပေဒေတြကုိ ဘယ္မွာမ်ား ေတြ႔ႏိုင္ပါ႔မလဲ။ 

ငါကုိယတ္ုငိေ္ကာ ငါ႔ ေပ်ာရ္ႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈကုိ ဘယ္လုိမ်ား ရွာလုိ႔ ရႏိုငပ္ါ႔မလဲ။ 

ျပႆနာကုိ ဒီလုိ လုိက္ရွာေနတဲ့ သူအဖုိ႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ရွာလုိ႔ ေတြ႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒီျပႆနာရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကုိ ဒလီို  မေမးလုိ႔ ဘယ္လို  ေမးရမလဲ။ ငါ႔ လုိ အားနည္းခ်က္  ရိွတဲ့ 

လူေတြကုိ ဘယ္မွာမ်ား ရွာလုိ႔  ေတြ႔ႏိုင္ပါ႔မလဲ။ လူမ်ဳိး  တစ္မ်ဳးိရဲ႕တည္ရိွမႈအတြက္ ရွားပါးတဲ ့

အရည္အခ်င္းေတြဟာ ဘာေတြမ်ားပါလိမ္။့ ငါ႔ ရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ ငါ႔ ရဲ႕ အခ်ိန္ကုိ ဘယ္အလုပ္မ်ဳိး မွာ 

အသုံးခ်ရပါလိမ္။့ ငါ  ရႏိုငတ္ဲ့ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈမ်ဳးိဟာ ဘယ္လို  ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈမ်ဳးိပါလိမ့္။ ဘယ္သူ႔  အခ်စ္နဲ႔မ ွငါ  

ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ ရႏိုင္ပါလိမ့္။ 

လူေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြဟာ အၿ မဲတမ္း ဟန္ခ်က္ညေီနတာ မဟုတပ္ါဘူး။ ယုံၾကည္မႈ၊ 

ဉာဏ္အေျမာအ္ျမင္၊ အႏုပညာ စသည္တို ႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါမွာ ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ ရႏိုင္တာ  

မွန္ပါရဲ႕။ ေနာက္ေတာ ့ျပင္ပ ဩဇာေတြနဲ႔ စိတ္ အလုိဆႏၵက အဲဒီ ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္  

ေတာတ့ာပါပဲ။ အဲဒအီခါက်ေတာ ့ကုိယဟ္ာ ေက်ာ က္ေဆာင္ႀကီးကုိ ေနာက္တစ္ခါ 

ျပန္တက္ရျပန္ေရာ။ တကယ္ေတာ ့အဲဒလီိ ုသတ္မွတထ္ားတဲ ့ေနရာတ စ္ခု (ဟန္ခ်က္ညမီႈ) ရဲ႕ 

ပတ္ပတ္လည္မွာ ယိမ္းလိုက၊္ ယိုငလ္ိကု၊္ တည့္မတ္သြားလိုကန္ဲ႔ သြားေနတာကုိက ဘဝပါပဲ။ ဒလီို  

ေနရာတစ္ခု ရိွတယ္လုိ႔ သိထားတာကုိက ေပ်ာ္ရႊင္မႈပါပဲ။ အျပင္းထန္ဆုံး  ဆုိတဲ့ အခ်စ္မွာ 

မေရတြက္ႏိုငတ္ဲ ့ေသးဖြဲတဲ ့ပဋပိကၡကေလးေတြ  ရိွၿပီး သစၥာရိွျခင္း  ဆုိတဲ ့ အရာက အဲဒီ  
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ပဋပိကၡကေလးေတြကုိ ေျဖရွငး္ေပးသြားပါတယ္။ အလားတူပဲ၊ ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈ  ဆုိတာကလည္း 

႐ုန္းကန္မႈေတြ၊ အ႐ံႈးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာ  ျဖစ္ၿပီး ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္က ဆယ္ယထူားရတဲ့  အရာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ။ 

 

ျမသန္းတင့္ 


