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ဘာေၾကာင့္

    
အခန္း(၁)။ ႀကီးပြားေရးလမ္းစ 
အခန္း(၂)။ထူးဆန္းေသာဥယ်ာဥ္မွဴး
အခန္း(၃)။ အခြင့္အေရးႏွင့္စြန္႔စားမႈ
အခန္း(၄)။ မေမွ်ာ္လင့္ဘအဲက်ဥ္းသားျဖစ္သြားျခင္း
အခန္း(၅)။ ယုံၾကည္မႈ 
အခန္း(၆)။ တစ္ခုတည္းေသာပန္းတုိင္၌အာ႐ုံစူး
အခန္း(၇)။ မိမိကုိယ္ကိုတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
အခန္း(၈)။ စကားလုံးမ်ား၏စြမ္းအား
အခန္း(၉)။ ႏွင္းဆီႏွလုံးသားကုိစတင္ေတြ႕သိရျခင္း
အခန္း(၁၀)။မသိစိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခုိင္းေစျခင္း
အခန္း(၁၁)။ကိန္းဂဏန္းႏွင့္နည္းစဥ္မ်ား
အခန္း(၁၂)။ဘဝႏွင့္ခ်မ္းသာသုခအေၾကာင္း
အခန္း(၁၃)။တစ္သက္တာလိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိဖြင့္ဟျခင္း
အခန္း(၁၄)။ႏွင္းဆီဥယ်ာဥ္၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
အခန္း (၁၅)။ လမ္းခြဲရမည့္အခ်ိန္

                                                                                             
  ေပါလ္ဂတ္တီဟာ 
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း၂၀၀၀၀ခ်မ္းသာတ့ဲ
 
ခင္ဗ်ားေကာ...... 
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ဘာေၾကာင့္ ခုထိမခ်မ္းသာေသးတာလဲ  ( ေဖျမင့္ ) 

    မာတိကာ 
 

။ထူးဆန္းေသာဥယ်ာဥ္မွဴး 
အခြင့္အေရးႏွင့္စြန္႔စားမႈ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘအဲက်ဥ္းသားျဖစ္သြားျခင္း 

တစ္ခုတည္းေသာပန္းတုိင္၌အာ႐ုံစူးစိုက္ျခင္း 
မိမိကုိယ္ကိုတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း 
စကားလုံးမ်ား၏စြမ္းအား 
ႏွင္းဆီႏွလုံးသားကုိစတင္ေတြ႕သိရျခင္း 
။မသိစိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခုိင္းေစျခင္း 
။ကိန္းဂဏန္းႏွင့္နည္းစဥ္မ်ား 
။ဘဝႏွင့္ခ်မ္းသာသုခအေၾကာင္း 
စ္သက္တာလိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိဖြင့္ဟျခင္း 

။ႏွင္းဆီဥယ်ာဥ္၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား 
လမ္းခြဲရမည့္အခ်ိန္ 

                                                                                              
 အသက္၂၃ႏွစ္မွာ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္တယ္။ အသက္၄၀ဆယ္မွာ
ခ်မ္းသာတ့ဲ ဘီးလ္ဂိတ္(စ)ဟာ သန္းႏွစ္သိန္းခ်မ္းသာဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတယ္။

က္ေပးပါသည္။ 

ဆယ္မွာ                                
ႀကံစည္ေနတယ္။  
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အမွာစကား 
      
 Mark Fisher ၏ The Instant Millionaire စာအုပ္ကုိ စေတြ႔စဥ္အခါက
ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္အုပ္မွ်သာဟု
အနည္းငယ္လွန္ေလ်ာၾကည့္သည့္အခါ၌မူ ဝတၳဳဟန္ျဖင့္ေရးသားထားေၾကာင္း
သာေပပဲဟု သေဘာေပါက္ျမည္း စမ္းၾကည့္ရန္ဝယ္ယူလာခဲ့မိသည္။ 
      တကယ္တမ္းဖတ္ရႈသည့္အခါ၌မူ လက္ကမခ်ႏုိင္ေလာက္ေအာင္
ေတြ႔ရွိရသည္။ စာအုပ္ကလည္း ခပ္ပါးပါးျဖစ္ေနရာ ေတာက္ေလွ်ာက္ပင္ၿပီးဆုံးေအာင္
     *        *         * 
      စာအုပ္ဖတ္ရင္းက “မာ့ခ္ဖစ္ရွာ”အား ကၽြန္ေတာ္မၾကာခဏ ခ်ီးက်ဴးေ
  ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး သေဘာတရားမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖိုဇာတ္လမ္းတစ္ခုပမာ
ေကာင္းလွေသာ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ထတဲြင္ ထည့္သြင္းေပးထားပုံမွာ သူ႔ေနရႏွင့္သူ
စာဖတ္သူမ်ားအတြက္လည္း က်မ္းပံုသဏၭာန္စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရသည္ထက္
ထိထိခိုက္ခုိက္ရိွေစပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရးတြင္
မသိစိတ္၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း ေရးသားထားပုံမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ရွင္းလင္းပီျပင္လွပါသည္။
     *          *          * 
 ဖစ္ရွာသည္ စာေရးေကာင္းသူ သက္သက္မဟုတ ္ ကုိယ္တုိင္ႀကီးပြားေအာင္
ကေနဒါလူမ်ိဳး သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ယခုစာအုပ္သည္
အျပင္ အျခားဘာသာ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္မွ်ျဖင့္ ျပန္ဆုိၿပီးခ့ဲသည့္ ကမာၻသိစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။
      စာဖတ္သူ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဤစာအုပ္ကုိ ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္
စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္ႏိုးၾကားမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ၾကလိမ္မည္ဟု
ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြားေအာင္ စြမ္းေစာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ 
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စေတြ႔စဥ္အခါက ထူးျခားလွသည္ မထင္ခဲ့ပါ။ 
တစ္အုပ္မွ်သာဟု ယူဆမိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ဝတၳဳဟန္ျဖင့္ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာ 

လက္ကမခ်ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလွေၾကာင္း အံၾသစြာ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ပင္ၿပီးဆုံးေအာင္ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ခ်ီးက်ဴးေနခ့ဲမိသည္။ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖိုဇာတ္လမ္းတစ္ခုပမာ ဆြဲေဆာင္အား 

သူ႔ေနရႏွင့္သူ အံဝင္ခြင္က် ရိွသေလာက္၊ 
ဖတ္ရသည္ထက္ ဦးေႏွာက္ေရာ ႏွလုံးသား တြင္ပါ 

ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရးတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ အေရးပါလွပံုႏွင့္ 
ရွင္းလင္းပီျပင္လွပါသည္။ 

တုိင္ႀကီးပြားေအာင္ ၾကံေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ 
ယခုစာအုပ္သည္ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာ 

ကမာၻသိစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ အသိအျမင္ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ 

ရရွိႏိုင္ၾကလိမ္မည္ဟု အေလးအနက္ ယုံၾကည္မိပါသည္ 

 

“... ဒီအလုပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ မင္းက
နည္းေကာင္း လမ္းေကာင္းတစ္ခုခု

 လူငယ္တစ္ေယာက္ရိွသည္။
အထိ အေျခအေနမေကာင္း။ 
မေအာင္ျမင္တာေတြ အေရးနိမ့္တာေတြခ်ည္း
လိမ့္မည္ဟူ၍ကား သူ ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ဆ။ဲ
 အသဲည္လို မၾကံဳမီ ယခုေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ေတာ့
သူလက္ေထာက္ စာရင္းကုိင္ဝင္လုပ္ေနရသည္။
သူ မခင္တြယ္၊ ဆက္လုပ္ခ်င္စိတ္ပင္
 သုိ႔ေသာ္ ဒါမလုပ္လွ်င္လည္း
စဥ္းစားသည္။ ဝတၳဳႀကီး တစ္ပုဒ္ေရး၊
ေငြေတြလုိက္လာမည္။ ေစာင္ေရ
စာေရးဆရာ…။  
 အင္း၊ ဒါလည္း ေျပာတာသာလြယ္သည္။
ေရးဖူးသည္လည္းမဟုတ္။ ၿပီးေတာ့
အက်ိဳးနည္းေနႏုိင္သည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအလုပ္ကုိ
တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ သူေဌးဆုိ
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မင္းက သုံးေသာင္းရၿပီး သူတုိ႔က သံုးသိန္းရေနတာဟာ သူတုိ႔မွာ မင္းမသိေသးတ့ဲ
လမ္းေကာင္းတစ္ခုခု ရွိေနလုိ႔လုိ႔ မဆုိႏိုင္ဘူးလား..” 

အခန္း(၁) 
ႀကီးပြားေရးလမ္းစ 

 
လူငယ္တစ္ေယာက္ရိွသည္။ ဉာဏ္ရည္မဆုိးပါ၊ ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္လည္းရွိသည္။သို႔ေသာ္ သည္ကေန႔

 ျပန္ေျပာင္း စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ မရွည္လ်ားေသးသည့္ သူ႔ဘဝခရီးတေလွ်ာက္
အေရးနိမ့္တာေတြခ်ည္း ျပည့္ႏွက္ေနသေယာင္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔ကံၾကမၼာ ေကာင္းၾကံဳ
ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ဆ။ဲ  

ယခုေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ေတာ ့ဒုတိယတန္းစား ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ
ကုိင္ဝင္လုပ္ေနရသည္။ လခက သုံးေလာက္စြဲေလာက္ မဟုတ္ေတာ့ သည္အလုပ္ကုိ

ဆက္လုပ္ခ်င္စိတ္ပင ္မရွိေတာ့။ 
ဒါမလုပ္လွ်င္လည္း တျခားဘာသြားလုပ္မည္နည္း။ စာေရးဆရာလုပ္ရေကာင္းမလား 

တစ္ပုဒ္ေရး၊ ထေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းနာမည္ႀကီးမည္။ နာမည္ႏွင့္အတူ
ေစာင္ေရ သန္းခ်ီ႐ုိက္ရသည့္ စာေရးဆရာ၊ ေဒၚလာသန္းခ်ီ ခ်မ္းသာသည့္

ေျပာတာသာလြယ္သည္။ တကယ္ေရးမည္ဆုိလွ်င္ ဘယ္မလဲဝတၳဳ။ သူက တစ္ခါမွ်
ၿပီးေတာ့ အတတ္ပညာဆုိတာေကာ၊ ပါရမီဆုိတာေကာ၊ ခ်ေရးၾကည့္ကာမွ

လက္ရွိအလုပ္ကုိ မလုပ္ခ်င္ေတာ့တာလည္းအမွန္ပင္၊ သည္အလုပ္ကုိ စိတ္ကုန္ေနတာ
သူေဌးဆုိ သူကုိလည္း သူ ၾကည့္မရေတာ့။ သည္လူက တစ္မနက္လုံး သတင္းစာ

က္ေပးပါသည္။ 

မင္းမသိေသးတ့ဲ 

သည္ကေန႔ 
သူ႔ဘဝခရီးတေလွ်ာက္ 

ေကာင္းၾကံဳ 

ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ 
သည္အလုပ္ကုိ 

 သူ 
နာမည္ႏွင့္အတူ 
ခ်မ္းသာသည့္ 

တစ္ခါမွ် 
ခ်ေရးၾကည့္ကာမွ 

စိတ္ကုန္ေနတာ 
သတင္းစာ 
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ထုိင္ဖတ္မည္၊ ၿပီး ေန႔လည္စာဟု ဆိုကာ သုံးေလးနာရီအျပင္ထြက္မည္။
အလြန္ျမန္သည္။ ခု တစ္ခု ခိုင္းထားခဲ့ၿပီး ေတာ္ၾကာက်ေတာ့ ဒါမဟုတ္ဘူး၊
အလုပ္ေတြက အားလုံးကေမာက္ကမ။ သည္ပုံစံႏွင့္ ကုမၸဏီဘယ္မွာ တုိးတက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။
 သူေဌးသာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည္ မဟုတ္။ က်န္သည့္ 
လွ်င္လည္း တစ္ေယာက္မွ် အေျခအေနမေကာင္း။ ဘာရည္မွန္းခ်က္မွ်မရိွ၊
သူေတြျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔ကုိ သြားတုိင္ပင္၍အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္း
ဒီအလုပ္ကထြက္ၿပီး စာေရးဆရာလုပ္ေတာ့မယ္ဗ်ာဟု ေျပာလွ်င္ သူ႔ကို
ဝိုင္းဟားၾကလိပ္မည္။ 
 သည္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သူ႕အတြက္ ေပါင္းသင္းစရာလူပင္ မရိွေတာ့။
ဘာသာစကားျခားသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ လူေတြသာမက သူ႕စားပြဲေပၚက
လုံးဝမပတ္သက္ခ်င္ေတာ့။ စီးကရက္ေၾကာ္ျငာ၊ ေမာ္ေတာ္ကားေၾကာ္ျငာ၊
ေၾကာ္ျငာ ေၾကာ္ျငာေတြ၊ သည္ေၾကာ္ျငာေတြျဖင့္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကီးပြားၾကသည္မသိ၊
ဒါေတြကုိ လွည့္မၾကည့္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ပင္ လုံးဝစိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႔ေနၿပီ။

    တကယ္ေတာ့ အလုပ္ထြက္စာ တစ္ေစာင္ပင္ လြန္ခ့သဲည့္ 
ေသးသည္။ သည္စာကုိ အိတ္ထထဲည့္ၿပီး သူေဌးအခန္းထဲ ဝင္တာ ဆယ္
တကယ္တမ္းထြက္စာမတင္ျဖစ္။ ဘာေၾကာင့္လ ဲ စဥ္စားစရာ။ အရင္သုံးေလးႏွစ္ေလာက္ကဆုိလွ်င္
သည္ေလာက္ တြန္႔ဆုတ္ေနလိမ့္မည္မဟုတ္။ အဲ့သည္တုန္းကေတာ့
သားသား။ ခုေတာ့ ဘာေတြကသူ႔ကိ ုတုတ္ေႏွာင္ထားသည္လဲ။ သူဘာေၾကာင့္

    စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးမက္ၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕က်ေတာ့
အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြႏွင့ ္ေန႔ေရြ႕ ညေရြ႕လုပ္တာ အက်င့္ပါသြားၿပီလား၊ ဒါမွမဟုတ္
စိတ္ဓါတ္က်သြားတာလား......၊ ဒါမွမဟုတ္ သူက လူမအုိေသးခင္ စိတ္အုိသြားေလၿပီလား။
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က္မည္။ စိတ္ကလည္း အေျပာင္းအလဲ 
ဒါမဟုတ္ဘူး၊ ဟုိဟာလုပ္ပါဟု ဆုိျပန္သည္။ 

တုိးတက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ 
 ကုမၸဏီအမႈထမ္းေတြ ၾကည့္လိုက ္

ဘာရည္မွန္းခ်က္မွ်မရိွ၊ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရိွသည့္ 
ဉာဏ္ေကာင္း ရႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရိွ။ ကၽြန္ေတာ္ 

သူ႔ကိ ု ဒီေကာင္ "ေပါက္" သြားၿပီဆုိၿပီး 

မရိွေတာ့။ သည္လူေတြႏွင့္ သူ႔အၾကား 
သူ႕စားပြဲေပၚက စာရြက္စာတမ္းပံုႀကီးႏွင့္လည္း သူ 

ေမာ္ေတာ္ကားေၾကာ္ျငာ၊ ဘီယာေၾကာ္ျငာ၊ ....ေၾကာ္ျငာ 
ဘယ္ေလာက္ၾကီးပြားၾကသည္မသိ၊ သူကေတာ့ 

လုံးဝစိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႔ေနၿပီ။ 

 ေျခာက္လေလာက္တုန္းက သူေရးခ့ဲ 
ဆယ္ႀကိမ္ထက္ မနည္းေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ 
အရင္သုံးေလးႏွစ္ေလာက္ကဆုိလွ်င္ သူ 

အဲ့သည္တုန္းကေတာ့ သူက လုပ္စရာရိွလွ်င္ျပတ္ျပတ္ 
သူဘာေၾကာင့္ ေပ်ာ့ညံသြားသည္လ။ဲ 

တကယ္လက္ေတြ႕က်ေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
ဒါမွမဟုတ္ ေႂကြးေတြထူလြန္းပူလြန္းလုိ႔မ်ား သူ 
စိတ္အုိသြားေလၿပီလား။ 

  စဥ္းသာစဥ္းစားေနရသည္။
ျဖစ္ေနသည့္ၾကားက ဦးေလးတစ္ေယာက္ကုိ
တစ္ေယာက္၊ သည္ဦးေလးဆီသြားလွ်င္
ရလာႏုိင္သည္။ 
    ဦးေလးက သေဘာေကာင္းသူ
ဆီးႀကိဳႏႈတ္ဆက္သည္။ သုိ႕ေသာ္
ေရာက္မည္ဟု သူကဆိုသည္။ 

   “ မင္းအသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ

    သူေျပာျပသည့္ ျပႆနာေတြ
“ သုံးဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ပါ ”  လူငယ္က
ေနသည္။ 
  “ ေပါလ္ဂက္တီဟာ 
ငါကုိယ္တုိင္ေတာင္ မင္းအသက္ေလာက္မွာ
ခ်မ္းသာေနၿပီကြ၊ မင္းက ဒီအသက္အရြယ္ေရာက္မွ

    “ ေျပာခ်င္လဲ ေျပာေတာ့ဗ်ာ၊
အလုပ္ ခ်ိန္ဟာ တစ္ပတ္မွာ နာရီ

   “ ဟ … မင္းက အေသေၾက

   “ ဒါေတာ့ ဦးေလးရာ၊ 
   “ ေအး … ထားပါေတာ့ကြာ၊
ရွိမလား … ” 

  “ ဟုတ္က့ဲ၊ အဲဒီေလာက္ဆုိပါေတာ့

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

စဥ္းသာစဥ္းစားေနရသည္။ ျပႆနာ၏ အေျဖမွန္ကုိ သူရွာမရပါ။တစ္ေန႔မွာေတာ့ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ဦးေလးတစ္ေယာက္ကုိ သူ သြားသတိရသည္။ ဦးေလးက သန္းၾကြယ္သူေဌး
လးဆီသြားလွ်င္ အၾကံဉာဏ္ေကာင္း ရႏိုင္သည္။ ေငြေလးေၾကးေလးလည္း

သေဘာေကာင္းသူ ရင္ႏွီးေဖာ္ေရြသူျဖစ္သည္။ သူ႕ကုိေတြ႔ေတာ့ ဝမ္းသာအားရ
သုိ႕ေသာ္ ေငြေတာ့မေခ်း။ ေငြေခ်းျခင္းျဖင့္ ကူညီရာမေရာက္၊ ႏွိပ္စက္ရာသာ

 ဒုကၡ။ 

ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ ” 

ျပႆနာေတြ အခက္အခဲေတြကိ ု နားေထာင္ၿပီး ဦးေလးက ေမးသည္။
လူငယ္က မပြင္တပြင့္ေျဖသည္။ သူ႔ဦးေလး ဘာသေဘာႏွင့္ ေမးသလဲ သူရိပ္စားမိ

 အသက္ ၂၃ႏွစ္မွာတင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာ မင္းသိလား၊
မင္းအသက္ေလာက္မွာ တစ္သန္းမရေသးေပမယ့္ သန္းတစ္ဝက္ေလာက္ေတာ့
ဒီအသက္အရြယ္ေရာက္မွ ပိုက္ဆံ လုိက္ေခ်းေနရတယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္ေကာင္းမလဲ

ေျပာေတာ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေသအေၾကအလုပ္လုပ္တာပဲ။ တခါတေလဆုိရင္
နာရီ ငါးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္အထိရိွတယ္၊ ဒီၾကားထဲ... ” 

အေသေၾက အလုပ္လုပ္တုိင္း ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ မွတ္ထားသလား...” 

 အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္၊ ႀကိဳးစားမွ ခ်မ္းသာမယ္လို႕ ဆုိၾကတယ္ မဟုတ္လား
ပါေတာ့ကြာ၊ မင္း အခုတစ္ႏွစ္ ဘယ္ေလာက္ရသလဲ၊ ေဒါလာ ၃ေသာင္းေလာက္

အဲဒီေလာက္ဆုိပါေတာ့… ” 

က္ေပးပါသည္။ 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က ္
သန္းၾကြယ္သူေဌး 

ေငြေလးေၾကးေလးလည္း 

ဝမ္းသာအားရ 
ႏွိပ္စက္ရာသာ 

ေမးသည္။ 
သူရိပ္စားမိ 

မင္းသိလား၊ 
သန္းတစ္ဝက္ေလာက္ေတာ့ 

ဘယ္ေကာင္းမလဲ ” 

ခါတေလဆုိရင္ 

မဟုတ္လား..” 
ေသာင္းေလာက္ 
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   “ ဒါျဖင့္ တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၃သိန္းရေအာင္ဆုိရင ္မင္း အခုထက္
သေဘာလား၊ ဘယ္သူေကာ လုပ္ႏိုင္မလဲ၊ ရွိတာမွ တစ္ပတ္မွာ 
အခုေလာေလာဆယ္ တစ္ႏွစ္မွာ ၃သိန္း တကယ္ရေနတ့ဲ လူေတြဘယ္ေလာက္
အလြန္ဆုံး မင္းလုပ္သေလာက္ပဲ ရွိမွာေပါ့ကြ၊ မဟုတ္ဘူးလား။ ” 

  “ ဟုတ္ပါတယ္ ” 

    “ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီအလုပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ မင္းက သုံးေသာင္းရၿပီး သူတုိ႔က
မင္းမသိေသးတဲ့နည္းေကာင္း လမ္းေကာင္းတစ္ခုခုရွိေနလုိ႕ လုိ႕ မဆုိႏိုင္ဘူးလား

  “  အဒီဲလုိဆုိရမယ့္သေဘာျဖစ္ေနတာပါ ” 

   “ ေအး၊ မင္းမဆုိးဘူး၊ အဒဲီေလာက္သေဘာေပါက္ေဖာ္ရတယ္ဆိုရင္
လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အဲ့ဒီေလာက္ကုိ နားမလည္ၾကဘူးကြ၊ သူတုိမွာက
ေဒါင္ခ်ာစုိင္းေနတယ္၊ နည္းနည္းမွ မအားဘူး၊ ခဏတျဖဳတ္ေလးေတာင္
ဒီေန႔ထိ ဘာေၾကာင့္ မခ်မ္းသာသလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ရင္ ငါခ်မ္းသာမလဲ
စဥ္းစားမွ ရႏိုင္မွာေပါ့ကြ ” 

 သူ႔ဦးေလးစကားကုိ လူငယ္မျငင္းႏိုင္။ တကယ္လည္း သူကိုယ္တုိင္
တအား ျပင္းျပေနသည္။ ခ်မ္းသာရင္ဘာေတြလုပ္မယ္ဟူ၍သာ စိတ္ကူးေတြယဥ္ေနသည္။
ဘာကစ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆုိတာ တစ္ခါမွ် ေသေသခ်ာခ်ာ မစဥ္းစား မၾကံစည္ဖူးခဲ့။

    ဦးေလးျဖစ္သူက အတန္ၾကာ ၿငိမ္သက္ေနၿပီးမွ သူ႔ တူကုိ ၿပံဳး၍ၾကည့္ကာ
ကကဲြာ၊ ငါ မင္းကုိ ကူညီဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီ၊ ငါ့ကုိ အခုလုိ ခ်မ္းသာေအာင္
ပုဂိၢဳလ္ႀကီးဆီကုိ မင္းကုိပုိ႔ေပးလုိက္မယ္၊ ငါတုိ႔က သူ႔ကုိ ပါေမာကၡႀကီးလုိ႔ေခၚတယ္၊
ေန႔ခ်င္းညခ်င္း သန္းႂကြယ္သူေဌးဘဝ ေရာက္သြားေအာင္ သြန္သင္ညႊန္ျပေပးႏုိင္တဲ့
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အခုထက္ ၁၀ဆ ပို အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတ့ဲ 
 ၁၆၈နာရီပဲ ရွိတယ္၊  အ့ဲဒီေတာ့ 

လူေတြဘယ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ၾကမလဲ၊ 

သူတုိ႔က သုံးသိန္းရေနတာဟာ သူတုိ႕မွာ 
မဆုိႏိုင္ဘူးလား … ” 

အဒဲီေလာက္သေဘာေပါက္ေဖာ္ရတယ္ဆိုရင ္ မင္းအမ်ားႀကီး ဟုတ္ေနၿပီ၊ 
သူတုိမွာက ေန႔ဖို႔ညစာ ရွာရတာနဲ႔တင္ 

ခဏတျဖဳတ္ေလးေတာင္ စဥ္းစားဖုိ႔ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ၾကဘူး။ ငါ 
ငါခ်မ္းသာမလဲ ဆုိတာ နည္းနည္းပါးပါး အခ်ိန္ေပး 

သူကိုယ္တုိင္ ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ေတြကသာ 
စိတ္ကူးေတြယဥ္ေနသည္။ ခ်မ္းသာေအာင္ 

မၾကံစည္ဖူးခဲ့။ 

ၿပံဳး၍ၾကည့္ကာ စကားတစ္ခြန္းဆုိသည္။ " 
ခ်မ္းသာေအာင္ လမ္းျပကူညီလုိက္တဲ့၊ 

ပါေမာကၡႀကီးလုိ႔ေခၚတယ္၊ လူတစ္ေယာက္ကုိ 
သြန္သင္ညႊန္ျပေပးႏုိင္တဲ့ ဓနပညာ ပါေမာကၡႀကီး၊ 

မင္းၾကားဖူးသလားမသိဘူး" 
   “ ဟင့္အင္း၊ တစ္ခါမွ 

   “ သူက ဘယ္ေက်ာင္းကမွထြက္တာ
လုပ္ႏိုင္တ့ဲလွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းလမ္းကုိ
တကယ္လည္း လူတစ္ေယာက္ကုိ
ဆုိၿပီး ေပးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊
နည္းနာေတြ သူထုိးထည့္ေပးလ္ိုတာ၊
ေသခ်ာတယ္ေနာ္၊ ” 

    “ သိပ္ေသခ်ာတာေပါဦးေလးရာ၊
ဟုတ္ၿပီကြ၊ ဒါက မရွိမျဖစ္တဲ့
အဒဲါနဲ႔တင္ မၿပီးဘူး၊ နည္းလမ္းလဲသိဦးမွ၊

  “  ဟုတ္တယ္ … လူငယ္ကေခါင္းညိတ္သည္။

  “ ဦးေလးက နံရံမွာ
ေထာက္ျပသည္။ အစြန္အဖ်ားရိွ

  “ အဲ့ဒါပါေမာကၡေနတဲ့ၿမိဳ႕ပဲကြ၊

  “ မေရာက္ဖူးပါဘူး ”  

    “ ကဲ ၊သြားၾကည့္စမ္းကြာ၊
အိမ္က ဒ႑ာရီပံုျပင္ထကဲလုိ 
ရွာရတာ မခက္ဘူး ” 
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 မၾကားဖူးပါဘူး ” 

ဘယ္ေက်ာင္းကမွထြက္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ပိုက္ဆံ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာေအာင္
လုပ္ႏိုင္တ့ဲလွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းလမ္းကုိ ေတြ႕ၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ သူ႔ဘာသာ ဓနပညာပါေမာကၡဘြဲ႕ ခံယူခဲ့တာပဲ၊

လူတစ္ေယာက္ကုိ ခ်က္ျခင္း ခ်မ္းသာသြားေအာင္ သူလုပ္ေပးႏုိင္တယ္၊ ေငြတစ္သန္းေရာ့ယူ
မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ သူ႔ဘာသာ ေငြတစ္သန္း မၾကာမတင္ ရသြားႏိုင္မယ့္စိတ္ဓါတ္နဲ႕

သူထုိးထည့္ေပးလ္ိုတာ၊ ..ဒါန႔ဲ ေနဦးကြ၊ တစ္ခုေတာ့ ေမးရဦးမယ္၊ မင္း တကယ္ခ်မ္းသာခ်င္တာ

သိပ္ေသခ်ာတာေပါဦးေလးရာ၊ ေလာကႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္ အလိုလားဆုံးဆႏၵဟာ အ့ဲဒါပဲ
မရွိမျဖစ္တဲ့ အေျခခံအခ်က္တစ္ရပ္ပဲ၊ အရင္ဆုံး ခ်မး္သာခ်င္စိတ္ရွိရမယ္၊ ဒါေပမယ့္

မ္းလဲသိဦးမွ၊ ” 

လူငယ္ကေခါင္းညိတ္သည္။ ” 

နံရံမွာ ကပ္ထားသည့္ ေျမပုံႀကီးတစ္ခ်ပ္ဆီသုိ႔ ေခၚသြားၿပီး တစ္ေနရာကုိ
အစြန္အဖ်ားရိွ ၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕၊” 

အဲ့ဒါပါေမာကၡေနတဲ့ၿမိဳ႕ပဲကြ၊ မင္းေရာက္ဖူးသလား ” 

 

၊သြားၾကည့္စမ္းကြာ၊ သူန႔ဲသြားေတြ႕၊ သူ႔ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ကိ ုမင္းကုိေျပာျပလိမ့္မယ္၊ သူေနတ့ဲ
 တကယ့္ဆန္းဆန္းျပားျပား တစ္ၿမိဳ႕လုံးမွာ အထူးျခားဆုံး၊ လွလည္းအလွဆုံး၊

က္ေပးပါသည္။ 

ခ်မ္းသာေအာင္ 
ခံယူခဲ့တာပဲ၊ 

ေငြတစ္သန္းေရာ့ယူ 
ရသြားႏိုင္မယ့္စိတ္ဓါတ္နဲ႕ 
တကယ္ခ်မ္းသာခ်င္တာ 

အ့ဲဒါပဲ 
ဒါေပမယ့္ 

တစ္ေနရာကုိ 

သူေနတ့ဲ 
လွလည္းအလွဆုံး၊ 
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    “ အဲ့ဒီနည္းကုိ ဦးေလးပဲ တစ္ခါတည္း ေျပာလိုက္ပါလား၊ ကၽြန္ေတာ္က
အဲ့ဒီအထီသြားေနရအုံးမယ္ ” 

    “ မဟုတ္ဘူးကြ၊ ငါမွာက ေျပာခြင့္မရွိဘူး၊ ပါေမာကၡႀကီးက 
ကတိတစ္ခုေတာင္းတယ္၊ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မေျပာပါဘူးဆုိတဲ့ကတိ၊ ဒါေပမယ့္
ေမးလာသူရွိရင္ေတာ့ သူ႕ဆီကုိ လမ္းညႊန္ႏိုင္တယ္လို႔ဆုိတယ္ကြ ” 

    လူငယ္ေခါင္းထဲ အေတာ္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္သြားသည္၊ သို႔ေသာ္
ေနသည္။ 
   “ ဦးေလး လုံးဝေျပာမျပႏိုင္ဘူး ဆုိတာေသခ်ာလား…” 

    “ လုံးဝေသခ်ာတယ္၊ ငါက ပါေမာကၡႀကီးဆီေထာက္ခံစာ ေရးေပးရုံေလာက္ပဲ
    သည္ေနာက္ ေျပာေျပာဆုိဆုိ သူ႔ဝက္သစ္ခ်စားပြဲႀကီးဆီသုိ႔ သြားကာ
ယူ၍ ကေလာင္ႏွင့္ ခက္သြက္သြက္ ေရးျခစ္ေနသည္။ ၿပီးစကၠဴကုိ ေခါက္ကာ
သည္ေနာက္ ၿပံဳးကာ သူ႔တူဆီ လွမ္းေပးသည္။ 

   “ အဲ့ဒါမင္းအတြက္ မိတ္ဆက္စာ၊ ေရာ့ ဒါက ပါေမာကၡႀကီးလိပ္စာ၊
ဒီအထဲဲကစာကုိ ဖြင့္မဖတ္န႔ဲ၊ ဖတ္လိုက္ရင္ဒီစာက မင္းအတြက္ လုံးဝအသုံးမဝင္ေတာ့သလုိ
ေအး ဒါေပမယ့္ ငါတားတ့ဲၾကားထဲက ဖြင့္ဖတ္မိတယ္ဆုိရင္လဲ ဖတ္မၾကည့္ရေသးသလုိ
ေနလုိက္၊ အဒဲါက လြယ္ေတာ ့မလြယ္ဘူးေပါ့ကြာ၊” 

    သူ႔ဦးေလး ေျပာေနတာေတြ သူ လံုးဝနားမလည္း၊ သုိ႔ေသာ္ ကိစၥမရိွ။
အေျပာအဆုိမွာ သူမ်ားနဲ႔မတူ၊ နည္းနည္းေတာ့ ထူးဆန္းသည္ဆုိတာ သူသိၿပီးသား။ၿပီး
သူ႔ကုိ တကယ္ကူညီသည္ဆုိတာ သူ ယုံၾကည္လုိက္ၿပီးၿပီ။ 

  ဦးေလးကုိ ေက်းဇူးတင္စကားဆုိၿပီး သူ ထြက္လာခ့ဲသည္။ 
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ကၽြန္ေတာ္က အလကား ပင္ပန္းခံၿပီး 

 ငါ့ကုိ ဒီနည္းစဥ္မေပးခင္ ငါ့ဆီက 
ဒါေပမယ့္ ငါ ဒီနည္းလမ္းဘယ္ကရသလဲ 

သို႔ေသာ္ သိခ်င္စိတ္လည္း သူ႔မွာျပင္းျပ 

ေရးေပးရုံေလာက္ပဲ တတ္ႏိုင္တယ္၊ ” 
သြားကာ အံဆြဲထကဲ စကၠဴျဖဴတစ္ရြက္ 
ေခါက္ကာ စာအိတ္ထဲ ထည့္ပိတ္သည္။ 

ကၡႀကီးလိပ္စာ၊ တစ္ခုပမဲ်ာလုိက္မယ္၊ မင္း 
လုံးဝအသုံးမဝင္ေတာ့သလုိ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊ 

ဖတ္မၾကည့္ရေသးသလုိ ဟန္ေဆာင္ၿပီး 

ကိစၥမရိွ။ သူ႔ဦးေလးက အေနအထုိင္ 
သူသိၿပီးသား။ၿပီး ယခုကိစၥမွာ သူ႔ဦးေလး 

"လူေတြက ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ဟာကုိ
ရတ့ဲအထိ စြဲစြဲျမျဲမမဲေတာင္းၾကဘူ၊

 
 အသဲည့္ေန႔ ေန႔လည္မွာပင္
သည္ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံး သူ
ဘယ္ဝါမွန္း မသိသူတစ္ေယာက္ကို
ေျပာၾကားဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါမလား။ 
    စာထဲမွာ သူဦးေလးဘာေတြ
စိတ္ကူးသည္။ မဖတ္ျဖစ္။ သူ႔ကုိသူ
မထိန္းႏုိင္ေတာ့။ စာအိတ္ကုိ ဖြင့္ၿပီး
    စာရြက္ကုိ ျဖန္႔လိုက္ခ်ိ
မွားသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဦးေလးက
မိတ္ဆက္စာက ဘာမွ ေရးမထားသည့္
    သူ စိတ္လည္းတုိ စိတ္လည္းပ်က္ကာ
သုိ႔ေသာ္ သည္အခ်ိန္ပါေမာကၡႀကီးအိမ္ကို
သတိျပဳမိသည္။ သည္လူက သူ႔ကို
အသာျပန္ထည့္ၿပီး ဂိတ္ဝဆီသုိ႔သာ
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***** 

ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ဟာကုိ ေတာင္းရမွာဝန္ေလးၾကတယ္၊ ေတာင္းမိရင္လဲ ကုိယ္ေတာင္းတာ
စြဲစြဲျမျဲမမဲေတာင္းၾကဘူ၊ အဲဒါမွာတာပဲ" 

 
 

အခန္း (၂) 
ထူးဆန္းေသာဥယ်ာဥ္မွဴး 

ေန႔လည္မွာပင္ ဓနပညာ ပါေမာကၡႀကီးေနထုိင္ရာျမိဳ႕သုိ႔ သူထြက္လာခ့ဲသည္။ ခရီးကမနီး။
သူ ေတြးေတာပူပန္လာခ့ဲသည္။ ပါေမာကၡက သူ႔ကုိႀကိဳဆိုပါ့မလား၊ ဘယ္သူ

မသိသူတစ္ေယာက္ကိ ု သူ၏လွ်ပ္တျပက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္မ်ား ဖြင့္ဟ

သူဦးေလးဘာေတြ ေရးေပးလိုက္သလဲသူသိခ်င္လာသည္။ ဖြင့္ဖတ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္
သူ႔ကုိသ ူထိန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပါေမာကၡႀကီး အိမ္နား နီးကပ္လာသည့္အခါ၌မူ
ဖြင့္ၿပီး အထဲက စာကုိ ထုတ္ယူလုိက္မိသည္။ သူ႔ဦးေလးဘာေတြေရးလိုက္သလဲ။

ျဖန္႔လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူအႀကီးအက်ယ္အံအားသင့္သြားရသည္။ စာအိတ္ထထဲည့္ရာမွာပဲ
ဦးေလးက သူ႔ကု ိ တမင္ေနာက္လုိက္တာလား။ ဘာလေဲတာ့မသိ၊ ဦးေလး၏

ေရးမထားသည့္ ဗလာစာရြက္သက္သက္ျဖစ္ေနသည္။ 
စိတ္လည္းပ်က္ကာ သည္စာရြက္ကုိ ဆုတ္ျဖပဲစ္လုိက္ရန္ ၾကံစည္မိေသးသည္။

သည္အခ်ိန္ပါေမာကၡႀကီးအိမ္ကိ ုလွမ္းျမင္ေနရၿပီ။ ျခံဝမွာ အေစာင့္တစ္ေယာက္ ခ်ထားတာလည္းသူ
သူ႔ကိ ု မသိမသာ အကခဲတ္ခ်င္ ခတ္ေနႏုိင္သည္။ သို႔ႏွင့္ စာကုိ အကႌ်အိပ္ထဲ

ဂိတ္ဝဆီသုိ႔သာ ေလွ်ာက္လာခ့ဲသည္။ 

က္ေပးပါသည္။ 

ကုိယ္ေတာင္းတာ 

ခရီးကမနီး။ 
ဘယ္သ ူ
ဖြင့္ဟ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ 
နီးကပ္လာသည့္အခါ၌မူ သူ 

သူ႔ဦးေလးဘာေတြေရးလိုက္သလဲ။ 
စာအိတ္ထထဲည့္ရာမွာပဲ 

ဦးေလး၏ 

ၾကံစည္မိေသးသည္။ 
ခ်ထားတာလည္းသူ 

အကႌ်အိပ္ထ ဲ
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   ဂိတ္ေစာင့္၏ မ်က္ႏွာက တကယ့္ဂိတ္ေစာင့္ ပီသစြာ တင္းတင္းမာမာ။
ေလးမွ်ျပန္ျပံဳးေဖာ္မရ။ သူ ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ရဲတုိက္အိမ္ႀကီးလုိပင္
မလြယ္ကူမည္ ့လူစားမ်ိဳး။ 
  "ဘာကိစၥရွိလို႔လ"ဲ အေစာင့္က ေမးသည္။ 
  "ကၽြန္ေတာ္ဓနပညာပါေမာကၡႀကီးန႔ဲေတြ႔ခ်င္လုိ႔ပါ" 
  "ခ်ိန္းထားသလား" 
 "မခ်ိန္းပါဘူးခင္ဗ်ား၊ ဒါေပမယ့္...." 
  "ခ်ိန္းမထားဘူးဆိုရင္ မိတ္ဆက္စာပါသလား" 
ဟာ ျပႆနာ၊ မိတ္ဆက္စာက ပါတာေတာ့ပါသည္ပဲ။ သုိ႔ေသာ္ 
မၾကာခင္ကမွ သူေတြ႕ခ့ဲရၿပီးၿပီ။ သူနည္းနည္း တြန္႔သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္
ေလာက္ေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္ေပါ့။ ပါပါတယ္ခင္ဗ် ဆုိၿပီး အကႌ်အိပ္ထကဲ
ဆြဲထုတ္ျပကာ အသာျပန္ထုိးထည့္လိုက္သည္။ 
  သုိ႔ေသာ္ ဂိတ္ေစာင့္က သည္မွ်ႏွင့္ မေက်နပ္။ 
  အဲ့ဒီစာေပးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္မယ္ ဟုဆိုသည္။ ဒုကၡ။ 
ဘာအေၾကာင္ရိုက္တာလဲ ဟု ဆိုလိမ့္မည္။ မေပးျပန္လွ်င္လည္း သူကဝင္ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္။
သည္အခ်ိန္မွာပင္ သူ႔ဦးေလးေျပာခ့ဲသည္ စကားတစ္ခြန္းကုိ ျပန္အမွတ္ရသည္။
ဖြင့္ဖတ္မိတယ္ဆုိရင္လ ဲဖတ္မၾကည့္ရေသးသလို ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေနလိုက္
    ေလာေလာဆယ္ လုပ္စရာ သည္နည္းပဲရိွတာ့သည္။ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊
အား ေပးလုိက္သည္။ 
    ဂိတ္ေစာင့္က စာအိတ္ကုိ ဖြင့္သည္၊ စာရြက္ကုိ ျဖန္႔သည္။ ၿပီးေတာ့
စာရြက္ကုိၾကည့္ၿပီး သူ႕မ်က္ႏွာအမူအရာက လုံးဝေျပာင္းမသြား။ 
 "ေကာင္းၿပီ" ဟုဆုိၿပီး စာအိတ္ကုိ လူငယ္အားျပန္ေပးသည္။ က်ဳပ္ေနာက္က
ခပ္တည္တည္ပင္ ေျပာၿပီး အိမ္ႀကီးဆီသို႔ ေခၚသြားသည္။ 

- 6 -  

တင္းတင္းမာမာ။ သူၿပံဳးျပသည္ကို နည္းနည္း 
ရဲတုိက္အိမ္ႀကီးလုိပင္ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္ရန္ လုံးဝ 

 သည္စာမွာ ဘာမွေရးမထားတာ 
သုိ႔ေသာ္ ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ပ။ဲ ဂိတ္ေစာင့္ ျပႆနာ 

အကႌ်အိပ္ထကဲ စာအိတ္ကုိ တစ္ဝက္ေလာက္ 

 ေပးလိုက္ရငလ္ည္း ခင္ဗ်ားက်ဳပ္ကုိ 
သူကဝင္ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ ္

ျပန္အမွတ္ရသည္။   ... ငါတားတ့ဲၾကားထဲက 
နလိုက္.... ဆုိေသာစကား။ 

ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ စာအိတ္ကုိထုတ္ၿပီး ဂိတ္ေစာင့္ 

ၿပီးေတာ့... အင္း.. ဖတ္သည္ဆိုပါေတာ့။ 

က်ဳပ္ေနာက္က လိုက္ခဲ့ပါ တဲ့။ သူက 

    အိမ္ႀကီးက ေရွးေခတ္ပံုစံ။
ထည္ဝါလြန္းလွသည္။ အိမ္ေရွ႕တံခါးမမွာသူတုိ႔
ဘ႑ာစုိးတစ္ေယာက္က တံခါးကုိ

 ဘာကိစၥရွိလုိ႔ပါလဲ  ဘ႑ာစိုးက

   “ ဓနပညာပါေမာကၡႀကီးန႔ဲေတြ႕ဖုိ႔ပါ

   “ ေလာေလာဆယ္ သူ
ပန္းျခံထမွဲာ သူ႔ကုိေစာင့္ပါ။ 

    ဘ႑ာစုိႀကီးက လူငယ္အား
ဧရာမဥယ်ာဥ္ကြက္လပ္ႀကီးျဖစ္သည္။
ပန္းရုံေတာမ်ားလည္းရွိသည္။ 
    လူငယ္က ပန္ျခံထဲဟိုဟုိသည္သည္
သည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီးက အသက္
သူ႔အနီးေရာက္လာေတာ့ ေခါင္းမွာေဆာင္းထားသည့္
ႏႈတ္ဆက္သည္။ လူက အုိမင္းသည့္အသြင္
ရႊင္လန္းဆဲျဖစ္သည္။ 

    “ ဘာကိစၥနဲ႔လာတာလဲ

   “ ဓနပညာ ပါေမာကၡႀကီးနဲ႕ေတြ႔ဖို႔လာတာပါ

   “  ေၾသာ္  ဟုတ္လား၊ 

   “ ေၾသာ္.. အင္း... ကၽြန္ေတာ္သူ႕ဆီက
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ေရွးေခတ္ပံုစံ။ သုိ႔ေသာ္ အေဆာင္ေဆာင္အခန္းခန္းေတြ မြမ္းမံျခယ္သမႈေတြျဖင့္
မ္ေရွ႕တံခါးမမွာသူတုိ႔ ရပ္ေနသည္။ လုံးဝ သန္႔ျပန္႔သားနားစြာ ဝတ္ထားသည့္
တံခါးကုိ လာဖြင့္ေပးသည္။ 

ဘ႑ာစိုးက သူ႔အား ေမးသည္။ 

ဓနပညာပါေမာကၡႀကီးန႔ဲေတြ႕ဖုိ႔ပါ ” 

သူ အလုပ္မ်ားေနတယ္။ ခင္ဗ်ားန႔ဲ ေတြ႕ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး

လူငယ္အား ပန္းျခံဝသုိ႔ လိုက္ပုိ႔သည္။ ပန္းျခံက သာမန္ေနအိမ္ပန္းျခံငယ္မ်ိဳးမဟုတ္၊
ဧရာမဥယ်ာဥ္ကြက္လပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ျမက္ခင္းရွိသည္၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားရိွသည္၊ ေရကန္ရွိသည္။ ပန္းခင္းမ်ား

 
ပန္ျခံထဲဟိုဟုိသည္သည္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္းဥယ်ာဥ္မွဴး အဘိုးအုိတစ္ေယာက္ကု ိသြားေတြ႔

အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔။ သူက ႏွင္းဆီပန္းရံုတစ္ခုကုိ ျပဳျပင္ေနသည္။ လူငယ္
ေခါင္းမွာေဆာင္းထားသည့္ ျမက္ဦးထုပ္ႀကီးကို အသာပင့္ကာ ဆီးႀကိဳေသာအၿပံဳးႏွင့္
အုိမင္းသည့္အသြင္ ေပၚေနေသာ္လည္း မ်က္လုံးမ်ားကေတာ့ ႏုပ်ဳိဆ၊ဲ ေတာက္ပ

ဘာကိစၥနဲ႔လာတာလဲ ” အဘုိးအုိက သူ႔အား ရင္ႏွီးေဖာ္ေရြေသာေလသံျဖင့္ ေမးသည္။ 

ပါေမာကၡႀကီးနဲ႕ေတြ႔ဖို႔လာတာပါ ” 

 ဘာအတြက္မ်ားပါလိမ့္ဗ်ာ၊ ေမးတာစိတ္မရွိန႔ဲေနာ္။ ” 

ကၽြန္ေတာ္သူ႕ဆီက ၾကံဉာဏ္ေတာင္းမလုိ႔ပါ။ ” 

က္ေပးပါသည္။ 

မြမ္းမံျခယ္သမႈေတြျဖင့္ 
ဝတ္ထားသည့္ 

ေက်းဇူးျပဳၿပီး 

သာမန္ေနအိမ္ပန္းျခံငယ္မ်ိဳးမဟုတ္၊ 
ပန္းခင္းမ်ား 

သြားေတြ႔ 
လူငယ္ 

သာအၿပံဳးႏွင့္ 
ေတာက္ပ 
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   “ ေအာ္ ဟုတ္တာေပါ့ ” 

    အဘုိးအုိက သူ႔ႏွင္းဆီပင္ဘက္ ျပန္လွည့္သြားၿပီးမွ တစ္စံုစတ္ခုကုိ
ေမးသည္။ 
   “ ဒါနဲ႕ စကားမစပ္၊ ေမာင္ရင့္မွာ ၅ေဒၚလာတန္ တစ္ရြက္ေလာက္

   ငါးေဒၚလာ ဆုိၿပီး လူငယ္နည္းနည္း မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္။ “ 
အဒီဲ ငါးေဒၚလာ တန္တစ္ရြက္ပဲပါတယ္ဗ်၊ ” လူငယ္က ခပ္ရွက္ရွက္ႏွင့္ ေျပာလုိက္သည္။

   “ ကိစၥမရွိဘူး၊ က်ဳပ္က အဲဒ ီငါးေဒၚလာရရင္ျဖစ္ပါတယ္ ” 

  သူမ်ားဆီက ပိုက္ဆံကုိေတာင္းေနတာ မွန္ေသာ္လည္း အဘုိးအုိအမူအရာက
အလ်ဥ္းမပါ။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ဣေျႏၵရရပဲ ျဖစ္သည္။ လူငယ္အ့ံၾသစြာၾကည့္မိသည္။
တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဥပဓိ႐ုပ္က ေကာင္းလြန္းသည္။ ေလးစားခင္မင္ခ်င္စရာ
သမွ်ကုိ တစ္ဖက္သား လက္ခံသြားေစမည့္ ၾသဇာဓါတ္အား ဆြဲေဆာင္မႈ
ေနသလုိ ထင္ရသည္။ 

    “ ကၽြန္ေတာ္ေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ… ”  လူငယ္က ေတာင္းပန္ 
ဒါေပးလိုက္ရင ္ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ျပန္စရိတ္မရိွမွာ စုိလို႔ပါ၊  

   “ ခင္ဗ်ား ဒီေန႔အိမ္ျပန္မွာမို႕လုိ႔လား… ” 

   “ အာ... အင္း.. ဒီလိုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္ေသးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ပါေမာကၡႀကီးန႔ဲ
ျပန္ရမွာပါ။” 

   “ ဒါဆုိ ခင္ဗ်ားဒီပိုက္ဆံ ဒီေန႔မလုိေသးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေခ်းရမွာ
မနက္ျဖန္လည္း ခင္ဗ်ားလုိခ်င္မွ လုိမယ္၊ မနက္ျဖန္ခင္းဗ်ား သန္းႂကြယ္
ေျပာႏုိင္မလဲ၊ မဟုတ္ဘူးလား။” 
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တစ္စံုစတ္ခုကုိ သတိရဟန္ျဖင့္ လူငယ္အား 

တစ္ရြက္ေလာက္ မပါဘူးလား၊ ” 

“ ပါပါတယ္... ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
ေျပာလုိက္သည္။  

အဘုိးအုိအမူအရာက ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳမႈ 
လူငယ္အ့ံၾသစြာၾကည့္မိသည္။  ဥယ်ာဥ္မွဴး 

ေလးစားခင္မင္ခ်င္စရာ သြင္ျပင္အျပည့္ႏွင့္။ သူေျပာ 
ဆြဲေဆာင္မႈ စြမ္းအားေတြ သူ႕ဆီက ျဖာထြက္ 

 တုိးလွ်ိဳေသာေလသံျဖင့္ ေျပာသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ပါေမာကၡႀကီးန႔ဲ ေတြ႔ဆုံၿပီးမွပဲ 

ေခ်းရမွာ ဘာေၾကာင့္ တြန္႔တုိေနရတာလဲ၊ 
သန္းႂကြယ္ သူေဌးမျဖစ္ဘူးလုိ႔ ဘယ္သ ူ

    အဘုိးအုိေျပာသည့္္္စားက
သူ႔မွာ ျပန္လွန္းေခ်ပ ေျပာဆုိဖိုက
ေတာင္းခံသည့္အခါ၌ သူ႔အိတ္ထမဲွ

  အဘုိးအုိမ်က္ႏွာ ျပံဳးသြားသည္။

   “ လူေတြက ကုိယ္လိုခ်င္တ့ဲဟာကုိ
ရတ့ဲအထိ စြဲစြဲျမျဲမဲ မေတာင္းၾကဘူး၊

    သည္အခိုက္ ပန္းျခံထဲသုိ႔
ေျပာသည္။ 
    “ ကၽြန္ေတာ္ကို ပိုက္ဆံ
လုပ္ခရွင္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းေနပါတယ္၊

    အဘိုးအုိက ၿပံဳးသည္။
အေတာ့္ကိုမ်ားသည္။ ၂၀တန္
ထားေသာ ၅ေဒၚလာတန္ေလးကပ္ေနသည္။
လိုက္သည္။ ဘ႑ာစုိးႀကီးက 
အမူအရာျဖင့္ အ႐ိုအေသျပဳကာ

    လူငယ္ အႀကီးအက်ယ္
တစ္ထပ္ႀကီး ရိွပါလွ်က္ မိမိထံက

    “ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ဆီက
ထိန္းကာ ေမးသည္။ ခင္ဗ်ားမွာလုိေနတာလဲ

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အဘုိးအုိေျပာသည့္္္စားက သူ႕အတြက္ အေၾကာင္းအက်ိဳးျပည့္ဝလွသည္ေတာ့ မဟုတ္၊ သုိ႕ေသာ္
ေျပာဆုိဖိုက အင္းအားမရိွသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ႏွင့္ အဘိုးအိုက ေနာက္တစ္ႀကိမ္
သူ႔အိတ္ထမဲွ ပိုက္ဆံကုိ ထုတ္၍ ေပးလိုက္မိသည္။  

ျပံဳးသြားသည္။ 

ကုိယ္လိုခ်င္တ့ဲဟာကုိ ေတာင္းရမွာဝန္ေလးၾကတယ္၊ ေတာင္းမိရင္လဲ ကိုယ္ေတာင္းတာ
မေတာင္းၾကဘူး၊ အဲဒါမွားတာပဲ … ” 

ပန္းျခံထဲသုိ႔ ဘ႑ာစုိးႀကီးေရာက္လာၿပိး အဘိုးအိုအား ႐ိုေသေလးစားစြာ စကား

ပိုက္ဆ ံ၅ ေဒၚလာေလာက္ေပးပါခင္မ်ာ။ စဖိုမွဴးက ဒီေန႔ခြင့္ယူၿပီး ျပန္မလုိ႔၊ သူ႔အတြက္
ေတာင္းေနပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေငြမျပည့္ဘူး။ ငါးေဒၚလာလုိေနတယ္ခင္ဗ်။” 

ၿပံဳးသည္။ သူ႔ အကႌ်အိတ္ထ ဲႏႈိက္လိုက္ေတာ့ ေငြစကၠဴ တစ္ထပ္ႀကီးပါလာသည္။ ေငြက
တန္ ၅၀တန္ ၁၀၀တန္ေတြ။ အဲသည္ေဘးမွ လူငယ္ဆီက မရအရေတာင္းယူ

ေဒၚလာတန္ေလးကပ္ေနသည္။ သည္ေငြစကၠဴေလးကုိ ဘ႑ာစုိးႀကီးအား သူကမ္းေပး
 ေငြစကၠဴကုိ ယူၿပီးေနာက္ ေက်းဇူးတင္စကားဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်ိဳးႏံြေသာ

အ႐ိုအေသျပဳကာ အိမ္ဆီသုိ႔ ျပန္သြားသည္။ 

အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္သြားသည္။ ဘယ္လုိ အဘုိးႀကီးလဲ၊ အိတ္ထမဲွာ ေငြေတြ
မိမိထံက ရွိစုမဲ့စု ငါးေဒၚလာကို လွည့္ပတ္ရယူသည္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ဆီက ပိုက္ဆံကိုဘာလုိ႔ ေတာင္းတာလဲ သူက ေဒါသကုိ တတ္ႏို္င္သမွ် ႀကိဳးစား
ခင္ဗ်ားမွာလုိေနတာလဲ မဟုတ္ပဲန႔ဲ၊” 

က္ေပးပါသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 

ကိုယ္ေတာင္းတာ 

စကား 

သူ႔အတြက္ 

ေငြက 
မရအရေတာင္းယူ 

သူကမ္းေပး 
က်ိဳးႏံြေသာ 

ေငြေတြ 

ႀကိဳးစား 
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   “ ဟ ဘာလုိ႔ မလုိရမွာလကဲြ၊ မင္းျမင္တ့ဲအတုိင္း ငါ့မွာ ငါးေဒၚလာတန္မွ
ေငြစကၠဴထပ္ကုိ ျဖန္႔ျပသည္။ 

  “ ငါးဆယ္တန္ႀကီး ေပးလ္ုိက္လုိ႔ျဖစ္မလား၊” 

   “ ခင္ဗ်ား ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီး ဘာလုိ႕အိတ္ထထဲည့္ထားတာလဲ

   “ ဒါက အိတ္ေဆာင္ေလကြာ၊ အေသးသုံးေပါ့၊ အေၾကာင္းကိစၥ ေပၚလာရင္
လုိ႔ ရေအာင္ အိတ္ထဲ ေငြတစ္ေသာင္းေလာက္ေတာ့ အျမဲေဆာင္ထားတယ္။

  တစ္ေသာင္း   လူငယ္ ပါစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားသည္။ 

    အဲ့သည္ေတာ့မွပင္ သူသေဘာေပါက္သည္။ ဘ႑ာစုိးႀကီး၏ ႐ိုက်ိဳးေသာ
လွသည့္ အိတ္ေဆာင္ေငြ.... 

  “ ဒါဆုိ အဘက ဓနပညာပါေမာကၡႀကီးေပါ့ ” 

   “ မွန္ပါသဗ်ာ ”  ဥယ်ာဥ္မွဴးအဘုိးႀကီးက ဆုိသည္။ 

  “ ေမာင္ရင္ ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္
သလဆုိဲတာ .. ” 

  “  ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးပါခင္ဗ်ာ။ ဦးေလးက သူဟာပါေမာကၡၾကီးရဲ႕

 “ ေၾသာ္ …. ေအး၊ သူလား၊ ငါ့ဆီ ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက
ကုိယ္ပိုင္အေတြးအေခၚရိွတယ္၊ အမွန္ေတာ့ ကုိယ့္ထူးကုိယ္ခၽြန္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာသူမွန္သမွ်
အေတြးအေခၚရိွသူခ်ည္းပါပဲ၊ ဒါန႔ဲ ေျပာစမ္းပါဦး၊ ေမာင္ရင္က ဘာေၾကာင့္ခုထိ
ကုိယ္တိုင္ေကာ ဒီကိစၥ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားရဲ႕လား …” 
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ငါးေဒၚလာတန္မွ မရိွတာ၊ ” သူက 

ဘာလုိ႕အိတ္ထထဲည့္ထားတာလဲ .. ” သူ မေနႏိုင္၍ ေမးမိသည္။ 

ေပၚလာရင္ အလြယ္တကူ ေကာက္သုံး 
အျမဲေဆာင္ထားတယ္။” 

႐ိုက်ိဳးေသာ အမူအရာ၊ မ်ားျပားလြန္း 

ဒါေပမယ့္ ေျပာစမ္းပါဦး၊ ဘယ္သူ လႊတ္လိုက္ 

သူဟာပါေမာကၡၾကီးရဲ႕ မထမဆုံးတပည့္လို႔ ဆုိပါတယ္၊ ” 

ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရာက္လဲတဲ့သူေပ့ါ၊ ေတာ္တယ္၊ 
ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာသူမွန္သမွ် ကုိယ္ပိုင ္

ဘာေၾကာင့္ခုထိ မခ်မ္းသာရေသးတာတုန္း၊ 

   “ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့

    “ ဒါဆုိ ေမာင္ရင္ အဲဒါအရင္ဆုံး
မင္း ဘယ္လုိဘယ္ပံု စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္သလဲ

    လူငယ္က စမ္းတဝါးဝါး
ရသည္။  
   “ ကဲ ၊ ဟုတ္ပါၿပီကြာ၊
မင္းအသက္အရြယ္မွာ ခ်မ္းသာေနတ့ဲ
သန္းၾကြယ္သူေဌးေတြ ျဖစ္နေတာ၊
တစ္သန္းနီးပါး ခ်မ္းသာေနၿပီ၊ အဒဲီအခ်ိန္

  "၂၆ ႏွစ္" 

  “ ဟုတ္တယ္၊ အဲဒီထက္
ေလာက္ရွိတာ၊ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔မရဘူး၊
ရရမရိွဘူး...၊ ကဲေနာက္မွ ဆက္ေျပာၾကတာေပါ၊

   “ ဟုတ္က့ဲ၊ အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

   ပါေမာကၡႀကီးေနာက္က
ျပင္ဆင္ထားၿပီးသား၊ 
    “ ထုိင္ပါကြ ”  

      ပါေမာကၡႀကီးက စားပြဲထိပ္ရွိကုလားထိုင္ကုိ
သည္ေနရာက အိမ္ရွင္ထိုင္ေလ့ရိွသည့္ေနရာ။
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သေသခ်ာခ်ာေတာ့ မသုံးသပ္မိပါဘူးခင္ဗ်ာ ” 

အဲဒါအရင္ဆုံး လုပ္သင့္တယ္၊ ကဲ ငါ့ေရွ႕မွာပဲ အသံထြက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္စမ္းကြာ၊
စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္သလဲ အကဲခတ္ၾကည့္ရေအာင္ ” 

စမ္းတဝါးဝါး ေထာ့တီးေထာ့နဲ ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ေတာ့မွ ဆက္မေျပာႏုိုင္ဘဲ ရပ္လုိက္

ဟုတ္ပါၿပီကြာ၊ မင္းမွာ အသံထြက္ၿပီး စဥ္းစားတတ္တဲ ့ အေလ့အက်င့္မရွိေသးဘူး၊ 
ခ်မ္းသာေနတ့ဲ လူငယ္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆုိတာ သိရဲ႕လား၊ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္
ျဖစ္နေတာ၊ အုိနာစစ္ဆိုရင္ ေတာင္အေမရိက က အဂၤလန္ထြက္လာေတာ့ ေဒၚလာ

အဒဲီအခ်ိန္ သူ႔အသက္ ၂၆ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတယ္ ” 

အဲဒီထက္ ငယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ သူ႔ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းစလုပ္ေတာ့ ေဒၚလာ ၅၀၀ေေက်ာ္
တကၠသုိလ္ဘြဲ႔မရဘူး၊ ဘာပညာမွ မကၽြမ္းက်င္ဘူး၊ အဆက္အသြယ္လည္း မယ္မယ္

ဆက္ေျပာၾကတာေပါ၊ ညစာစားခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ၊ မင္းလဲ ငါနဲ႕ အတူတ ူစားပါလား၊

အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ” 

ပါေမာကၡႀကီးေနာက္က သူ လိုက္ပါသြားသည္။ ထမင္းစားခန္းထဲမွာ စာပြဲက ႏွစ္ေယာက္တြက္

စားပြဲထိပ္ရွိကုလားထိုင္ကုိ လက္ညွဳိးညႊန္၍ ဆိုသည္။ ထုံးစံအားျဖင့္ေတာ့
အိမ္ရွင္ထိုင္ေလ့ရိွသည့္ေနရာ။ သုိ႕ေသာ ္ ပါေမာကၡႀကီးက လူငယ္အား ေနရာေပးကာ သူက

က္ေပးပါသည္။ 

စဥ္းစားၾကည့္စမ္းကြာ၊ 

ရပ္လုိက ္

 ဒါနဲ႔ 
အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ 

ေဒၚလာ 

ေေက်ာ ္
မယ္မယ္ 

စားပါလား၊” 

ႏွစ္ေယာက္တြက ္

ထုံးစံအားျဖင့္ေတာ့ 
သူက 
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ဧည့္သည္၏ လက္်ာဘက္ထိပ္ ကုလားထုိင္မွာ ဝင္ထုိင္သည္။သူ႔ေရွ႕တည့္တည့္တြင္
နာရီေပၚ၌ ႐ိုးလွၿပီျဖစ္သည့္    စကားေဟာင္းတစ္လံုုး ေရထြင္းထားသည္။

 စားပဲြထိုးလုပ္သူက ဝိုင္ပုလင္း ယူလာၿပီး သူတုိ႔ ခြက္မ်ားထဲ
ေဒၚလာတစ္သန္းကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေသာက္ၾကရေအာင္ သည္လိုေျပာၿပီး
ေျမွာက္သည္။ 
   ၿပီးေတာ့ တစ္ငံုေလးပဲ ေသာက္ကာ ျပန္ခ်ထားလုိက္သည္။ သည့္ေနာက္
အစားကုိလည္း ထိုနည္း၎။ တစ္လုပ္စာ ႏွစ္လုပ္စာေလာက္ပဲ သူစားသည္။

  “ မင္း ေလာေလာဆယ္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ေနရတ့ဲ
ပါေမာကၡႀကီးက ေမးသည္။ ” 

   “ ထင္တာပဲ ” 

   “ အဒဲါေသခ်ာဖုိ႔ လုိတယ္၊ ငါေတြ႔ဖူးသမွ် သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြကေတာ့
ႏွစ္သက္ၾကတယ္ကြ၊ ႏွစ္ေပါင္မ်ားစြာအတြင္းဆုိေတာ့ ငါေတြ႔ဖူးတ့ဲဦးေရကမနည္းပါဘူး၊
အလုပ္လုပ္ေနရတာကုိ ေပ်ာ္တ့ဲသူေတြ၊ ထမင္းစားဖုိ႔ သက္သက္  လုပ္ေနတာ
လုပ္ေနတာ၊ ဝါသာနာပါလုိ႔လုပ္ေနတာ၊ သူတို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနရတာနဲက
တူတူလိုပဲ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ တခ်ိဳ႕မ်ားဆုိရင ္အားလပ္ရက္ဆုိတာမ်ိဳးေတာင္ 
လုပ္ခ်င္တာေတြ မလုပ္ရဘဲ အလကား ထုိင္ေနရမယ္ဆုိရင ္ စိ္တ္ေ
သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာလည္း အလုပ္ေတာ့ ဆက္လုပ္ေနၾကတာ၊
တစ္လက္စတည္း ေျပာရမယ္၊ ခ်မ္းသာမယ့္လူမ်ားဟာ မိမိအလုပ္မွာ 
လံုးဝဥႆုံ မွန္ကန္ေပမယ္လုိ႔၊ သူတစ္ခုတည္န႔ဲကေတာ့ မၿပီးေသးဘူ၊ ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္
ခ်မ္သာေအာင္ လုပ္မယ့္နည္းလမ္းကုိလည္း သိဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါန႔ဲခ်မ္းသာေရးနဲ႔
လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းလမ္းေတြ ရွိတယ္ဆိုတာေကာ မင္းယုံၾကည္သလား..” 
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ဝင္ထုိင္သည္။သူ႔ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ သနဲာရီတစ္လုံးရွိသည္။ 
ေရထြင္းထားသည္။ အခ်ိန္သည္ေငြျဖစ္၏ တဲ့။ 

ခြက္မ်ားထ ဲ ျဖည့္ေပးသည္။ မင္းရဲ႕ ပထမဆုံး 
သည္လိုေျပာၿပီး ပါေမာကၡႀကီးက သူ႔ခြက္ကုိ 

သည့္ေနာက္ သူဆက္မေသာက္ေတာ့။ 
သူစားသည္။  

လုပ္ေနရတ့ဲ အလုပ္ကိ ု ႏွစ္သက္သလား  

သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြကေတာ့ သူတုိ႔ အလုပ္ကု ိ သူတုိ႔ 
ငါေတြ႔ဖူးတ့ဲဦးေရကမနည္းပါဘူး၊ ဒီလူေတြက 

လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ေပ်ာ္ေမြ႔လို႔ 
အလုပ္လုပ္ေနရတာနဲက အပန္းျဖခရီးထြက္တာနဲ႔ဟာ 

 ယူေလ့မရွိၾကဘူ၊ ဒီလူေတြက သူတို႔ 
စိ္တ္ေတာင္ညစ္ၾကမယ့္လူေတြ၊ ဒါေၾကာင့္ 

ဆက္လုပ္ေနၾကတာ၊ ... ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ 
 မလႊမဲေသြေပ်ာ္ေမြ႔ဖို႔ လုိတယ္ဆုိတာ 
ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္ အဒီဲစိတ္ဓါတ္အျပင္ 

ဒါန႔ဲခ်မ္းသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လူတကာ မသိတ့ဲ 

 “ ဟုတ္က့ဲ၊ ယုံၾကည္ပါတယ္

 “ ေကာင္တယ္၊ အဒဲါ
မယုံၾကည္တာမွာမွ အဒီဲနည္းလမ္း
ခ်မ္းသာႏိုင္တယ္လုိ႔ မယုံၾကည္ၾကဘူး၊
ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ မထားတဲ့လူေတြဟာ
ငါလည္းတစ္ေန႔ ခ်မ္းသာလာႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ
ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္၊ ခ်မ္သာခ်င္စိတ္ျပင္းျပထက္သန္ေနရမယ္။
မေရာက္တာ ဘယ္သူမွကန္႔သတ္ထားလုိ႔
ထားမႈ မွန္သမွ်ထဲမွာ မိမိကုိယ္ကုိ
ထကုိဲ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္မေပးတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ
သလုိ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး 
လုံးဝေတြ႔ရႏုိင္စရာ မရိွတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႀကီးတစ္ခု

    လူငယ္က ပါေမာကၡႀကီးေျပာသမွ်ကုိ
ဘယ္သူမွ် သည္ပံုစံမ်ိဳးမေျပာဆုိဖူးခဲ့။
ခ်မ္းသာေရးအတြက္ လွ်ိဳဝွက္ခ်က္ဟာ
ဆယ္မွာပင္ တစ္ခုကေတာ ့
တကယ္သိထားသလား မသိထားဘူလား
စီစဥ္ေျပာဆုိသည့္ ေနရာတြင္ေတာ့
ေတြသည္ တဖက္သားအား 
သူသည္ မိမိေျပာလုိသည့္အခ်က္ကုိ
ဆုိတာေတာ့ လုံးဝ ေသခ်ာေနၿပီး။
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ယုံၾကည္ပါတယ္ ” 

အဒဲါ ပထမအဆင့္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ပဲ၊ အခ်ိဳ႕က မယုံၾကည္ၾကဘူး၊
အဒီဲနည္းလမ္း ရွိတယ္ဆုိတာကုိ မယုံၾကည္႐ံုၾကည္႐ံုတင္မကဘူး၊ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔လည္း
မယုံၾကည္ၾကဘူး၊ တကယ္ေတာ့ အဲဒါလည္းမွန္တာပဲ။ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ခ်မ္းသာမယ္လို႔
မထားတဲ့လူေတြဟာ တကယ္လည္း ခ်မ္းသာေလ့မရိွၾကဘူ၊ ခ်မ္းသာမယ့္လူဟာ

ခ်မ္းသာလာႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ အရင္ဆုံး ယုံၾကည္ထားဖုိ႔လိုတယ္၊ ယုံၾကည္ရမယ္၊
ခ်မ္သာခ်င္စိတ္ျပင္းျပထက္သန္ေနရမယ္။ လူအမ်ာစုႀကီးက အဒီဲအဆင့္ထိမေရာက္ၾကဘူ။

ဘယ္သူမွကန္႔သတ္ထားလုိ႔ မဟုတ္ဘူး၊သူတုိ႔ဘာသာ သူတို႔ကန္႔သတ္ထားတာ။ ကန္႔သတ္
မိမိကုိယ္ကုိ ကန္ကသတ္ဟန္႔တားမႈဟာ အင္အားအႀကီးမားဆုံးပဲ၊ ခ်မ္းသာမႈနယ္ပယ္
ဝင္ေရာက္ခြင့္မေပးတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ခ်မ္းသာေရး နည္းလမ္းေတြ ဆုိင္းဘုတ္ေရး

 ေရးျပထားေပမယ့္လည္းမျမင္ႏိုင္ မသိႏုိင္ဘူး၊ ဒါႀကီးဟာ သူ႔အတြက္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္။ ” 

ပါေမာကၡႀကီးေျပာသမွ်ကုိ ထက္သန္စိတ္ျပည့္ဝစြာ စူးစုိက္နားေထာင္ေနသည္။ သူ႔ကို
သည္ပံုစံမ်ိဳးမေျပာဆုိဖူးခဲ့။ ပါေမာကၡႀကီးက သူ႔သိခ်င္စိတ္ေတြကုိ ႏႈိးဆြေပးေနသည္။ ႀကီးပြား

လွ်ိဳဝွက္ခ်က္ဟာ ဘာလဲ။ သူ အငမ္းမရ သိခ်င္လွၿပီ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလာေလာ
 ေသခ်ာေနၿပီ၊ သည္ပါေမာကၡႀကီးသည္ ခ်မ္းသာေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆုိတာ

မသိထားဘူလား အျပတ္မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိလုိရာေရာက္ေအာင္ စည္း႐ုံး
ေနရာတြင္ေတာ့ ပါရဂူေျမာက္ေသာ သူတစ္ေယာက္ဆိုတာ ထင္ရွားေနၿပီး၊ သူ႔စကား

 လွည့္စားရန္အကြက္ ဆင္ထားသလား ဘာလားေတာ့ မေသခ်ာ၊ သုိ႔ေသာ္
မိမိေျပာလုိသည့္အခ်က္ကုိ အလြယ္ကူဆုံး အေျဖာင့္စင္ဆုံးရွင္းလင္း ေျပာဆုိတတ္သူ တစ္ေယာ

ေသခ်ာေနၿပီး။ 

***** 

က္ေပးပါသည္။ 

မယုံၾကည္ၾကဘူး၊ 
သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔လည္း 

ခ်မ္းသာမယ္လို႔ 
ခ်မ္းသာမယ့္လူဟာ 

ယုံၾကည္ရမယ္၊ 
အဒီဲအဆင့္ထိမေရာက္ၾကဘူ။ 

ကန္႔သတ္ 
ခ်မ္းသာမႈနယ္ပယ္ 

ဆုိင္းဘုတ္ေရး 
သူ႔အတြက ္

သူ႔ကို 
ႀကီးပြား 

ေလာေလာ 
ခ်မ္းသာေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆုိတာ 

စည္း႐ုံး 
သူ႔စကား 
သုိ႔ေသာ ္

တစ္ေယာက္ 
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 ".... ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာ
ခ်ိတုံခ်တုံ  တြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ဆုတ္န႔ဲေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မႀကီးပြားဘူး..." 
 

အခန္း (၃) 
အခြင့္အေရးႏွင့္ စြန္႔စားမႈ 

    
 “ ကဲ မင္းလဲ အမ်ားႀကီးၾကားရၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ငါေျပာမယ္၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးနည္းစဥ္ကုိ
ဘယ္ေလာက္ေပးၿပီးဝယ္မလ.ဲ.” 
    ပါေမာကၡႀကီးစကားက လူငယ္အား အလစ္အငုိက္မွာ ရိုက္လိုက္သလို
  “  ဒါေတာ့ ေျပာရခက္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာက ဝယ္ခ်င္ရင္ေတာင္
လူငယ္က ကမန္းကတန္း ျပန္ေျဖသည္။ ” 
  “ ေအး၊ အကယ္၍ ရွိတယ္ဆိုပါေတာ့ကြာ၊ မင္းဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ၊
မင္းႀကိဳက္တ့ဲ ဂဏန္းေျပာ၊ မင္းေခါင္းထဲ ပထမဆုံးေပၚလာတ့ဲကိန္းဂဏန္းကုိ
    လူငယ္ အေတာ္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္သြားသည္။ သူ႔အေမးကုိေရွာင္လြဲဖို႔က
အေျခအေန။ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္ဘူးဗ်ာ ဆုိၿပီးမွ သူ႕ပါစပ္က လႊတ္ကနဲ
 “ ေဒၚလာ ၁၀၀...အဲ...” 
    ပါေမာကၡႀကီးက တဟားဟား ရယ္သည္။ သူႏွင့္ စေတြ႔ကတည္းက
ရယ္သံပင ္တကယ္ သေဘာက်စြာ အားပါးတရ ရယ္ေမာလုိက္သည့္အသံမ်ိဳး။
   “ တစ္ရာတည္းလားကြာ၊ ခ်မ္းသာေရးနည္းစဥ္ဆုိတာမ်ိဳး ရွိတယ္လုိ႔မင္း
တကယ္ ယုံၾကည္တယ္ဆိုရင ္ မင္း ဒီထက္မက အမ်ားႀကီးေပးႏုိင္ရမွာေပါ့ကြ၊
အခြင့္အေရးေပးလိုက္မယ္၊ ထပ္ေျပာစမ္းကြာ၊ ေနာက္ထပ္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု၊
ဘူးေနာ္၊ တကယ္ အေလးအနက္ေျပာေနတာ..” 
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သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာ အေနအထားမ်ိဳးမွာ မထားနဲ႔၊ 

ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးနည္းစဥ္ကုိ မင္းပုိက္ဆံ 

ရိုက္လိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။ 
ဝယ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ဝယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံမွ မရွိတာ 

မင္းဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ၊.. ဂဏန္းတစ္ခုခုကြာ၊ 
ပထမဆုံးေပၚလာတ့ဲကိန္းဂဏန္းကုိ ေျပာခ်လုိက္၊” 

သူ႔အေမးကုိေရွာင္လြဲဖို႔က မလြယ္ကူေသာ 
လႊတ္ကနဲ ထြက္သြားသည္။ 

စေတြ႔ကတည္းက  ပထမဆုံးအႀကိမ္ ၾကားရသည့္ 
ရယ္ေမာလုိက္သည့္အသံမ်ိဳး။ 

ရွိတယ္လုိ႔မင္း မယုံၾကည္တဲ့သေဘာလား 
အမ်ားႀကီးေပးႏုိင္ရမွာေပါ့ကြ၊ ကဲ မင္းကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ 

ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု၊ ဒါေနာက္ေနတာ မဟုတ္ 

    လူငယ္အက်ိတ္အနယ္
အေရးႀကီးေနၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ကိန္းဂဏန္း
စကားကၽြံ၍ မျဖစ္။ 
   “ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေတာ့
ျပားေစ့တစ္ေစ့မွ မရွိတာ…” 
  “  ဒါက အေရးကႀကီးပါဘူး
   “ ဘာလုိ႔ အေရးမႀကီးရမွာလခဲင္ဗ်ာ၊
လူငယ္က အေၾကာက္အကန္ျငင္းဆန္သည္။
 “ ဒုကၡပါပဲ၊ ဒီမွာ ငါေျပာမယ္
ပိုက္ဆံေတြ လွည့္သုံးၿပီး ကုိယ့္အတြက္
မလုိဘူးကြ၊ ငါေျပာတာကုိယ္ပိုင္ေငြကုိ
မဟုတ္လား…..၊ ” 

    လူငယ္နည္းနည္းလန္႔သြားသည္။
ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ကိ ု အိတ္ထဲ
ေကာင္းသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ဳိးမဟုတ္၊

    ပါေမာကၡႀကီးအား သူ
မ်က္လုံးမ်ားက သူ႔တစ္ကုိယ္လုံးေရာ

    “ ဟုတ္က့ဲ၊ ပါပါတယ္ခင္ဗ်

      အမွန္အတုိင္းပဲ သူႏႈတ္မွထြက္သြားသည္။
ခ်က္စာအုပ္ကုိစြဲထုတ္မိသည္။ 
    စင္စစ္ ပါေမာကၡႀကီးကုိ
အသြင္အျပင္က ေၾကာက္စရာနည္းနည္းေလးမွ

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

လူငယ္အက်ိတ္အနယ္ စဥ္းစားသည္။ ပါေမာကၡဆီက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရယ္သံမၾကားရဖုိ႔ သူ႔မွာ
ကိန္းဂဏန္း သိပ္ႀကီးႀကီးမားမားသြား မေျပာမိေအာင္လည္း သတိရေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ဆရာႀကီးသိတဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ့္အိတ္ထဲ

အေရးကႀကီးပါဘူး ” 
အေရးမႀကီးရမွာလခဲင္ဗ်ာ၊ ပိုက္ဆံမရွိဘဲန႔ဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္လုိ႔ ရႏိုင္မွာလဲ

အေၾကာက္အကန္ျငင္းဆန္သည္။  
ငါေျပာမယ္ ဟုိးေရွးဘေဝသဏီကတည္းကပဲ ခ်မ္းသားတ့ဲသူေတြဟာ သူမ်ား

ကုိယ့္အတြက္ ဓနဥစၥာေတြ စုစည္းလာခ့ဲၾကတာ၊ ေငြရွာဖို႔အတြက္ လက္ထ ဲေငြရွိစရာ
ငါေျပာတာကုိယ္ပိုင္ေငြကုိ ေျပာတာ၊ ကဲထားလုိက္ပါေတာ့ကြာ မင္းမွာ ခ်က္စာအုပ္ပါလာတယ္

လူငယ္နည္းနည္းလန္႔သြားသည္။ ျပႆနာ။ သည္မနက္က်မွ သူက ဘာစိတ္႐ူးေပါက္သည္မသိ။
အိတ္ထဲ ထုိးထည့္လာခ့ဲမိသည္။ ဘဏ္မွာ သူ႔လက္က်န္ေငြကသူမ်ားကုိ ေျပာလုိ႔

ကိန္းဂဏန္းမ်ဳိးမဟုတ္၊ ေဒၚလာအစိတ္ေလာက္ပဲ ရွိသည္။ 

သူ လိမ္ေျပာရန္ၾကံေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ မလိမ္ရ။ဲ အဘုိးႀကီး၏ စူရွေသာ
သူ႔တစ္ကုိယ္လုံးေရာ သူ႔ဦေခါင္းထပဲါ ေဖာက္ထြင္ျမင္ေနလုိထင္ရသည္။ 

ပါပါတယ္ခင္ဗ် ”  

သူႏႈတ္မွထြက္သြားသည္။ ၿပီး သံပတ္ေပးထားသည့္ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္ပမာ  အိတ္ထကဲ
 

ကီးကုိ သူေၾကာက္ေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ တကယ္လည္း ပါေမာကၡႀကီး၏
ေၾကာက္စရာနည္းနည္းေလးမွ မရွိ။ လူပံုကသေဘာေကာင္းသည့္ ပံုစံမ်ိဳး အမူအရာကလည္း

က္ေပးပါသည္။ 

သူ႔မွာ 
သတိရေသးသည္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အိတ္ထဲ 

ရႏိုင္မွာလဲ  ” 

သူမ်ား 
ေငြရွိစရာ 

ခ်က္စာအုပ္ပါလာတယ ္

ဘာစိတ္႐ူးေပါက္သည္မသိ။ 
ေျပာလုိ႔ 

စူရွေသာ 

အိတ္ထကဲ 

ပါေမာကၡႀကီး၏ 
အမူအရာကလည္း 
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တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္သလုိ ေျပာင္သလုိ၊ သုိ႔ေသာ္ သည္ၾကားထဲကပင္ သူက
တစ္ေယာက္လုိ ပါေမာကၡႀကီးခုိင္းေစသမွ်ကုိ မျငင္းဆန္ႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္။

    “ ကဲ ၊ ငါေျပာတယ္ မဟုတ္လား၊ အိတ္ထဲ ပိုက္ဆံမရွိလဲ အေရးမႀကီးပါဘူးလုိ႔

    ေျပာေျပာဆိုဆုိ ပါေမာကၡႀကီးက သူ႔ေဖာင္တိန္အေကာင္းစားကုိ
သည္။ 
    “ မင္းစိတ္ထဲ ရွိသေလာက္ခ်ေရး၊ ၿပီးလက္မွတ္ထိုး ” 

    “ ဘယ္ေလာက္ ေရးရမလဲ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး ” 

    “ မသိရင္ ငါေျပာမယ္၊ ကဲ 10000 လို႔ေရးလိုက္ ” 

    လူငယ္ေခါင္းနားပမ္းႀကီးသြားသည္။ ဒီလူႀကီးငါ့ကုိေနာက္ေနတာလား၊
လိမ္ဖို႔ အကြက္ဆင္ေနတာလား။ 

    “ မေနာက္ပါန႔ဲဗ်ာ ေငြတစ္ေသာင္းႀကီးမ်ားေတာင္ ” 

    အဘိုးႀကီးက ခပ္ေအးေအးပင္။ 

 “ တစ္ေသာင္းမႀကိဳက္ရင္ ႏွစ္ေသာင္းေရးလိုက္ကြာ ”  

  သူက အတည္ေပါက္ပင္ေျပာေနသည္။ 

 “ တစ္ေသာင္ေတာင္မ်ားလြန္းလွၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ ္ ဘယ္ေလာက္ေရးေရး
ရမွာမွမဟုတ္တာ။ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာက ကၽြန္ေတာ့ကုိ ရူးသြားၿပီလား ေအာက္ေမ့မွာ

   “ မရူးပါဘူးကြ၊ ငါကုိယ္တုိင္လ ဲ ဒီအတုိင္းလုပ္ခဲ့ဖူးတာပဲ၊ ငါ့ဘဝမွာ
လက္ခံလုိက္တုန္းက ေဒၚလာတစ္သိန္းတန္ ခ်က္လက္မွတ္ကိ ု ငါရဲရဲထုိးေပးလုိက္တာပဲ၊
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သူက အိပ္ေမႊ႔ခ် ခံထားရသည့္ ကေလး 
ျဖစ္ေနသည္။ 

အေရးမႀကီးပါဘူးလုိ႔ ” 

သူ႔ေဖာင္တိန္အေကာင္းစားကုိ အဖံုးဖြင့္ၿပီး လူငယ္ထံ ကမ္းေပး 

ဒီလူႀကီးငါ့ကုိေနာက္ေနတာလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ 

ဘယ္ေလာက္ေရးေရး ဒီေငြက ထုတ္လို႔ 
ေအာက္ေမ့မွာ ” 

ငါ့ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆုံး အလုပ္ႀကီးတစ္ခု 
ငါရဲရဲထုိးေပးလုိက္တာပဲ၊ ေနာက္ေတာ့မွ 

အဲ့ဒီတစ္သိန္းရေအာင္ အသည္းအသန္
အရင္ထုိးမေပးလိုက္ရင္ ဧရာမအခြင့္အေရးႀကီးတစ္ခု

    ဆရာႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။

    “ အဒဲါ စီးပြားေရးနဲ႔ 
အေျခအေနေတြ အားလံုးျပည့္ဆုံမွ
ကုန္တာပဲ အဖတ္တင္တယ္၊ 
အခ်ိန္ပ၊ဲ ေစာေစာက ကိစၥေလးမွာ
ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္
တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္န႔ဲေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ
ေနလုိ႔မရဘူး၊ အဲ့ဒီေတာ့ အျပတ္ျဖတ္၊
ေအာင္သြား၊ ေနာက္မွာနံရံပဲရွိတယ္၊
ေဖာက္ထြက္ရံုပ၊ဲ ငါေရွ႕ပဲသြားရမယ္လို႔
အတားအဆီးႀကီးေလ အဲ့ဒီအတာအဆီးကုိ
အဲ့ဒီေတာ့ေမာင္ရင္ ဘာမွတြန္႔ဆုတ္မေနနဲ႔၊
အဒီဲခ်က္လက္မွတ္မွာ တစ္ေသာင္းေရးလုိက္

         လူငယ္က ခ်က္စာရြက္ေပၚမွာ
စာျဖင့္၊ သုိ႔ေသာ္ လက္မွတ္ထုိးရမည့္အခ်ိန္မွာေတာ့

    “ ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္မွာ

      သူက တုိးလွ်ဳိသည့္ ေလသံႏွင့္ဆုိသည္။

    “ မင္း သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့
ကိန္းဂဏန္းမ်ားတဲ ့ခ်က္ေတြ မင္းလက္မွတ္ထုိး

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အသည္းအသန္ လုိက္ရွာရတာ၊ အကယ္၍ ေငြမရိွဘူးဆုိၿပီးအဲဒီ ခ်က္လက္မွတ္သာ
ဧရာမအခြင့္အေရးႀကီးတစ္ခု ငါဆုံးရႈံးမွာ” 

ဆက္ေျပာသည္။ 

 ပတ္သက္လို႔ ငါပထမဆုံးရဖူးတ့ဲ အႀကီးစား သင္ခန္းစာတစ္ခုပဲ။ လုိအပ္တဲ့
အားလံုးျပည့္ဆုံမွ အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိၿပီး ထိုင္ေစာင့္ေနတဲ့လူေတြဟာ အလကား အခ်ိန္

 ဘာအလုပ္မွ မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ဟာ အခုလက္ငင္း
ကိစၥေလးမွာ မင္းသင္ခန္းစာ ယူႏိုင္တဲ့ ေနာက္အခ်က္တစ္ခုက  ဘဝမွာ

ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သုိေလာသုိေလာအေနအထားမ်ိဳးမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မထားနဲ၊ ခ်ီတံုခ်
ဘယ္ေတာ့မွ မႀကီးပြားဘူး၊ ဘယ္ကိစၥမဆုိ စြန္႔စားရတာႀကီးပဲ၊ ဒါကုိေၾကာက္
အျပတ္ျဖတ္၊ အျခားေရြးစရာလမ္းမရိွဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကိုသာ ေရာက္

ေနာက္မွာနံရံပဲရွိတယ္၊ ဆုတ္လုိ႔မရဘူး၊ ေဘးမွာလည္း လမ္းမရိွဘူးဆုိရင္ ေရွ႕တည့္တည့္ကုိ
ငါေရွ႕ပဲသြားရမယ္လို႔ လံုးဝျပတ္သားသြားၿပီဆိုရင္ အင္အားေတြ ေပၚလာမယ္၊ ေရွ႕မွာ

အဲ့ဒီအတာအဆီးကုိ ေက်ာ္ဖုိ႔ ကုိယ့္ကိုယ္ထဲက အင္အားမ်ားမ်ားထြက္လာေလပဲ၊
ဘာမွတြန္႔ဆုတ္မေနနဲ႔၊ နံရံကုိေက်ာကပ္ၿပီး အျပတ္တုိက္ဖို႔သာ ႀကိဳးစား၊ 
တစ္ေသာင္းေရးလုိက္ ၊ ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထုိးၿပီး င့ါကုိေပးခဲ့ ” 

ခ်က္စာရြက္ေပၚမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စတင္ေရးသားသည္။ ပထမ ဂဏန္း၊ အဲ့သည္ေနာက္
လက္မွတ္ထုိးရမည့္အခ်ိန္မွာေတာ့ သူ ဆုိင္းသြားသည္။ သူေရး၍မရ။ 

ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္မွာ ဒီေလာက္ေငြ အမ်ားႀကီးခ်က္မေရးဖူးဘူးဗ်ာ”  

ေလသံႏွင့္ဆုိသည္။  

သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကစၥမ်ိဳးကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒီထက္မက
မင္းလက္မွတ္ထုိးရမွာပဲ၊ ဒါအစပဲ ရွိေသးတယ္ ” 

က္ေပးပါသည္။ 

ခ်က္လက္မွတ္သာ 

လုိအပ္တဲ ့
အခ်ိန ္

အခုလက္ငင္း 
ဘဝမွာ 

ခ်ီတံုခ်တုန္ 
ဒါကုိေၾကာက္ 

ေရာက္ 
ေရွ႕တည့္တည့္ကုိ 

ေရွ႕မွာ 
အင္အားမ်ားမ်ားထြက္လာေလပဲ၊ 

 အခု 

အဲ့သည္ေနာက္ 

ဒီထက္မက 
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    သုိ႔တုိင္ေအာင္ပင ္လူငယ္က လက္မွတ္ထိုးရမွာ မဝ့ံမရေဲသး။ သူ႔စိတ္ထဲမွာ
သိပ္ကုိလ်င္ျမန္ေနသည္။ ယခုမွ စေတြ႔ဖူးသည့္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းတန္
လက္မွတ္ထုိးေပးရမည့္ အေနအထားမ်ိဳးထဲ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲသူေရာက္ေနသည္။
မိမိရရိွမည့္ႀကီးပြာေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္နညး္စဥ္ဆိုတာက တကယ္လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လုိေနမလဲ

    “ မင္းဘာေတြ ဒီေလာက္စဥ္းစားေနတာလဲ ” 

    အဘိုးႀကီးက ေမးသည္။  

 “ ေလာကႀကီးမွာ အရာရာဟာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္သေဘာပါပဲကြ၊ မင္း
ကိန္းဂဏန္းက ေနာင္တစ္ေန႔ အေသးအမႊားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားမွာေပါ့ ” 

    “ ကိန္းဂဏန္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး ”  

     လူငယ္ကေျပာမေျပာရာ ျပန္ေျပာလိုက္မိသည္။ 

    “ ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္လဲကြာ ” 

    သည္လိုေမးၿပီး လူငယ္ ျပန္မေျဖႏိုင္မီမွာ သူပဲ ဆက္ေျပာသည္။ 

    “ မင္း ဘာေၾကာင့္ လက္မွတ္မထုိးႏိုင္တာ ငါသိပါတယ္ကြ၊ 
မဟုတ္ဘူးလား၊ ဒီလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိရရင္ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္မယ္လို႔
ယုံၾကည္ရင္ မင္းခ်က္ခ်င္း ေကာက္ထိုးလိုက္မွာေပါ့ ” 

    သည္ေနာက္ သူက ဆက္ေမးသည္။ 

    “ အကယ္၍ကြာ ငါ့လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိသံုးၿပီး တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္အတြင္းမွာ
ထက္ပို မလုပ္ရပဲန႔ဲ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ တကယ္ရမယ္ ဆုိပါေတာ့၊ မင္းလက္မွတ္ထုိးမလား
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သူ႔စိတ္ထဲမွာ ဇေဝဇ၀ါ။ အျဖစ္အပ်က္က 
ေဒၚလာတစ္ေသာင္းတန္ ခ်က္တစ္ေစာင္ 
ရာက္ေနသည္။ အျပန္အလွန္သေဘာ 
ဘယ္လုိေနမလဲ မေရရာ။ 

မင္း အခု သိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္ထင္တဲ ့

  

 ငါ့လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို တကယ္မယုံလို႔ 
ျဖစ္မယ္လို႔ မင္းမယုံဘူး၊ တကယ္တမ္းသာ 

တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္အတြင္းမွာ အလုပ္လည္း အရင္က 
မင္းလက္မွတ္ထုိးမလား ” 

    “ ဟုတ္က့ဲ၊ ထိုးမွာေပ့ါ၊

    “ ကဒဲါျဖင့္ထုိး၊ မင္းဒီတစ္ႏွစ္အတြင္

    “ အဲ့ဒီလိုအာမခံတ့ဲအေၾကာင္း

    သူသည္လုိေမးလုိက္ေတာ

 “ မင္းကုိေတာ့ သေဘာက်သြားၿပီး
တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊

    ထို႔ေနာက္ အံဆြဲတစ္ခုကိုဖြင့္ၿပီး
ၿပီးသား ကတိျပဳခ်က္ပံုစ ံ စာရြက္တစ္ရြက္
ျဖစ္သြားျပန္သည္။ သည္အဘုိးႀကီးက
သည္လား။ 

    အဘုိးအုိက စာရြက္မွာ
ထားသည္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ 
သြားျပန္သည္။ 

    “ ငါစိတ္ကူတစ္ခု ရတယ္ကြာ၊
သူ႔အိတ္ထဲက ဒဂၤါးတစ္ျပားကုိ 

    “ ေခါင္း ပန္းလွန္မယ္၊
မင္းကုိေပးမယ္၊ ငါႏိုင္ရင္ေတာ့ 
ေမ့ထားလိုက္” 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ထိုးမွာေပ့ါ၊ အဲဒါဆုိ ကၽြန္ေတာ္ ၄၀၀၀၀ ျမတ္မယ္ေလ ” 

မင္းဒီတစ္ႏွစ္အတြင္ ၅၀၀၀၀ ရဖို႔ ငါအာမခံတယ္ ” 

အဲ့ဒီလိုအာမခံတ့ဲအေၾကာင္း စာနဲ႔ေရးေပးႏိုင္မလား ” 

သူသည္လုိေမးလုိက္ေတာ ပါေမာကၡႀကီးက ယခင္တစ္ႀကိမ္လုိပင ္ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ျပန္သည္။

သေဘာက်သြားၿပီး ခ်ာတိတ္၊ မင္းက ေနာက္ေက်ာသိပ္လုံခ်င္တဲ ့ လူပဲကိုး၊ ဒါလည္း
ေကာင္းပါတယ္၊ လူေတြဆိုတာ အရမ္း ယံုၾကည္လုိ႔ျဖစ္တာမွ မဟုတ္ဘ”ဲ 

အံဆြဲတစ္ခုကိုဖြင့္ၿပီး အထဲရွိ စာရြက္စာတမ္းေတြေလွ်ာက္လွန္ရွာေဖြကာ အသင့္ရုိက္
စာရြက္တစ္ရြက ္ ထုတ္လာသည္။  သည္ဟာျမင္ေတာ့ လူငယ္စိတ္ထ ဲ စႏိုးစေနာင့္

သည္အဘုိးႀကီးက သူ႔ထံေရာက္လာ သူမွန္သမွ်သူ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဆုိတာကုိ ေရာင္းစားေန

စာရြက္မွာ ျဖည့္စြက္ေရးသားၿပီး လက္မွတ္ထုိးေပးသည္။ လူငယ္က စာရြက္မွာ ေရးသား
 ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္သြားသည္။ သည္အခ်ိန္မွာပင ္အဘုိးအုိက စိတ္ေျပာင္း

ရတယ္ကြာ၊ မင္းနဲ႔ ငါ အေလာင္းအစား လုပ္ၾကရေအာင္”  ဟု ဆုိကာ
 ထုတ္ယူၿပီး ေလထဲေတာက္ထည့္လုိက္သည္၊ ၿပီး လက္ႏွင့္ ျပန္ဖမ္းသည္။ 

ပန္းလွန္မယ္၊ အကယ္၍ ငါ႐ံႈးရင္အခုငါ့အိတ္ထမဲွာ ရိွေနတဲ့ ေငြသား တစ္ေသာင္း
 မင္းအဒီဲခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးေပးရမယ္ ေစာေစာကငါ ကတိျပဳခ်က္ဆုိတာကုိ

က္ေပးပါသည္။ 

ရယ္ျပန္သည္။ 

ဒါလည္း 

အသင့္ရုိက္ 
စႏိုးစေနာင့္ 

ေရာင္းစားေန 

ေရးသား 
စိတ္ေျပာင္း 

ဆုိကာ 
 

တစ္ေသာင္း 
ကတိျပဳခ်က္ဆုိတာကုိ 
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    လူငယ္တစ္ခဏမွ် စဥ္းစားသည္။ အေလာင္းအစားကေတာ့ တကယ့္ကုိ
အစားမ်ိဳးပဲ အေတာ္ကုိနိပ္သည္။ နိပ္လြန္းသျဖင့္ သည္အဘုိးႀကီး ဘာအၾကံအစည္နဲ႔
စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္ေနသည္။ အေလာင္းအစားက ကုိယ့္ဘက္က 
ေသခ်ာေအာင္ သူစကားနည္းနည္း ေတာက္ ၾကည့္သည္။ 

    “ ခက္တာက ကၽြန္ေတာ့္ဘဏ္စာရင္းထမွဲာ ပိုက္ဆံက ႏွစ္ျပားတစ္ပဲပဲ
ဒီခ်က္လက္မွတ္ႀကီးေရးေပးလုိက္ရင္လ ဲထုတ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး ” 

    “ ရပါတယ္၊ ငါအရင္မလုိပါဘူး၊ မင္းန႔ဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေတြ႔တ့ဲအထိ
ဒီလိုလုပ္ကြာ၊ ေန႔စြဲကိ ုတစ္ႏွစ္ခြာၿပီးေရးထားလုိက္၊ ေနာက္ႏွစ္ ဒီအခ်ိန္ေလာက္

    “ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီအတုိင္ဆိ ုကၽြန္ေတာ္လက္ခံတယ္ ” 

    သူ အေျပးအလႊား စဥ္းစားၾကည့္သည္။ သည္အတုိင္းဆုိလွ်င္
တစ္ႏွစ္အတြင္း ေငြစာရင္းပိတ္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ ္ ဘဏ္ေျပာင္းႏိုင္သည္၊
ကုိပင ္ ႀကိဳတင္ပယ္ဖ်က္လုိက္ႏိုင္သည္။ သည္အေလာင္းအစားေၾကာင့္
အဘုိးႀကီးထံက ေငြတစ္ေသာင္းသာ စကၠန႔္ပုိင္းအတြင္း သူရလိုက္ႏုိင္သည္။
ထိန္းေနသည့္ၾကားမွ အၿပံဳးရိပ္ကေလးတစ္ခု သူ႔ႏႈတ္ခမ္မွာ ယွက္သန္းသြားသည္။
ျမင္မသြားပါေစနဲ႔ဟု ကမန္းကတန္းသူ ဆုေတာင္းလိုက္မိသည္။ အဘုိးႀကီးက
သိပ္ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမဟုတ္ပါလား။ 

    မွန္သည္။ သူစိုးရိမ္သည့္အတုိင္း တကယ္ျဖစ္သြားသည္။ 

    “  တစ္ခုေတာ့ႀကိဳေျပာထားခ်င္တယ္ကြ ”  

        ပါေမာကၡႀကီးကဆုိသည္။ 
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တကယ့္ကုိ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ အေလာင္း 
ဘာအၾကံအစည္နဲ႔ သည္လိုေလာင္းသလဲ 
 အသာစီးရလြန္းေနသည္မဟုတ္လား။ 

ႏွစ္ျပားတစ္ပဲပဲ ရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ ္

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေတြ႔တ့ဲအထိ ေစာင့္လုိ႔ရတယ္ ဒါမွမဟုတ္ 
ဒီအခ်ိန္ေလာက္ ” 

သည္အတုိင္းဆုိလွ်င္ ျပႆနာမရိွ။ လုိအပ္လွ်င္ 
ဘဏ္ေျပာင္းႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎ခ်က္လက္မွတ ္

သည္အေလာင္းအစားေၾကာင့္ သူဆုံးရႈံးစရာမရိွ။ ကံေကာင္းလွ်င္ 
သူရလိုက္ႏုိင္သည္။ အမူအရာမပ်က္ေအာင္ 
ယွက္သန္းသြားသည္။ ဒါကုိ ပါေမာကၡႀကီးက 

အဘုိးႀကီးက လူကခဲတ္သည့္ေနရာမွာ 

     “ အကယ္၍ မင္းရႈံးခ့ဲသည္ရွိေသာ္
ထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ့္လို

    လူငယ္နည္းနည္းရွက္သြားသည္။
လ်င္သည့္ပုဂၢိဳလ္။ သူကအတြင္းစိတ္ကုိ
လူငယ္ ကတိစကားဆုိလိုက္ရသည္။

    အသဲည္ေနာက္ ပါေမာကၡႀကီး
သတိရကာ ကမန္းကတန္းလွမ္းတာသည္။

    “ ကၽြန္ေတာ္ အဒီဲ ဒဂၤါးျပားကုိ

    ပါေမာကၡက ၿပံဳးသည္။

  “ ဟာ တကယ့္လူပဲ၊ 
အဒီဲေတာ့ အလြယ္တကူ အမွားအယြင္းေတြ
ဆုံးရႈံးသြာတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ေစဖုိ႔

    သည္လုိေျပာၿပီး ပါေမာကၡက
သည္ဖက္လွန္ၾကည့္သည္။ ဒဂၤါးျပားက

    “ က၊ဲ မင္းေျပာကြာ၊ ေခါင္းလား

    “ ပန္း ” 

      ပါေမာကၡႀကီး ေငြဒဂၤါးကုိေတာက္ထည့္လိုက္သည္။
သူ႔တစ္သက္တာမွာ ေခါင္းပန္းတစ္ႀကိမ္လွန္ရုံျဖင့္

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

မင္းရႈံးခ့ဲသည္ရွိေသာ္ ဒီခ်က္လက္မွတ္မွာ ေရးေထားတ့ဲေငြေတြကုိ အမွန္တကယ္
ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ့္လို႔ မင္းကတိသစၥာျပဳရမယ္” 

လူငယ္နည္းနည္းရွက္သြားသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာနီျမန္းသြားသည္။ အဘုိးႀကီးက တကယ့္ကို
သူကအတြင္းစိတ္ကုိ ဖြင့္ထားေသာစာအုပ္တစ္အုပ္လို အလြယ္တကူဖတ္ႏိုင္ေနသည္။

ကတိစကားဆုိလိုက္ရသည္။ 

ပါေမာကၡႀကီး ေခါင္းပန္းလွန္ေတာ့မည္ျပဳသည္။ သည္အခိုက္ လူငယ္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ
ကမန္းကတန္းလွမ္းတာသည္။ 

ဒဂၤါးျပားကုိ ခဏၾကည့္ပါရေစ ” 

ၿပံဳးသည္။ 

 ငါေတာ့ မင္းကုိ တကယ္သေဘာက်တယ္၊ မင္းက အင္မတန္သတိရွိတာပဲ၊
အမွားအယြင္းေတြ မျဖစ္ဘူးေပါ့ကြာ၊ ဒါေပမယ့္ သတိထားလြန္းလုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ
မျဖစ္ေစဖုိ႔ လိုတယ္ကြ ” 

ပါေမာကၡက ေငြဒဂၤါးကုိ ကမ္းေပးသည္။ လူငယ္က ဒဂၤါးျပားကုိဟုိဖက္
ဒဂၤါးျပားက အစစ္အမွန္၊ တစ္ဖက္က ေခါင္း၊ တစ္ဖက္က ပန္း။ 

ေခါင္းလား ပန္းလား ” 

ေငြဒဂၤါးကုိေတာက္ထည့္လိုက္သည္။ လူငယ့္ရင္ဘတ္ထ ဲ တဒိန္းဒိန္း ခုန္ေနသည္။
ေခါင္းပန္းတစ္ႀကိမ္လွန္ရုံျဖင့္ ေငြတစ္ေသာင္း ရႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ိဳး ဘယ္တုန္းကမွ်

က္ေပးပါသည္။ 

အမွန္တကယ ္

တကယ့္ကိ ု
အလြယ္တကူဖတ္ႏိုင္ေနသည္။ 

တစ္စုံတစ္ခုကုိ 

အင္မတန္သတိရွိတာပဲ၊ 
အခြင့္အေရးေတြ 

ဒဂၤါးျပားကုိဟုိဖက ္

ခုန္ေနသည္။ 
ဘယ္တုန္းကမွ် 
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မၾကံဳဖူးခ့ဲ။ ဒဂၤါးျပားက ေလထမွဲာ လည္သြားသည္။ စားပြဲေပၚ ေဒါက္ကနဲ
ရပ္သြားသည္။ 

 ေခါင္း” ပါေမာကၡႀကီးက ေအာ္လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ “မင္းအတြက္
ဟုဆုိသည္။ 

    ေနာက္ဆုံးေတာ့ လူငယ္ မလႊမဲေရွာင္သာပင္ခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးရေတာ့
ခပ္တုန္တုန္၊ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္က်လွ်င္ သည္ထက္မက ကိန္းဂဏန္း 
ထုိးေပးႏုိင္မည္လား မေျပာတတ္။ ယခုေတာ့ သည္ကိစၥသည္ သူႏွင့္အမ်ားႀကီးစိမ္းေနေသးသည္။
ထုိးၿပီး သူ ေပးလိုက္ေတာ့ ပါေမာကၡႀကီးက တစ္ခ်က္စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး
လိုက္သည္။ 

 “ကဲ ပါေမာကၡႀကီးရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေပးေတာ့” 

 “ေအာ္၊ ဒါေပါ့၊ ေပးရမွာေပါ့၊ ဒါန႔ဲ ေမာင္ရင့္မွာ စကၠဴတစ္ရြက္ေလာက္မပါဘူးလား၊
ရေအာင္၊ အဲ့ဒါဆုိေတာ့ ေမာင္ရင္ ေမ့မသြားဘူးေပါ့” 

 လူငယ္စိတ္ထအဲေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္သြားသည္။ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းတိတိ
လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ႀကီးတစ္ရပ္လုံးကုိ စာတစ္ရြက္တည္းန႔ဲ ေရးလုိ႔ၿပီး သတ့ဲလား။

 “ဟင့္အင္း၊ ကၽြန္ေတာ့မွာ ဘာစာရြက္မွ မပါပါဘူးခင္ဗ်” သူအလ်င္အျမန္
သုိ႔ေသာ္ ပါေမာကၡႀကီးဆီက ထြက္လာသည့္ ေနာက္စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္
ျဖစ္သြားရျပန္သည္။ 

 “ မင္းဒီလာေတာ့ မိတ္ဆက္စာတစ္ေစာင့္ ပါလာတယ္မဟုတ္လား၊
လူတုိင္းမွာ မိတ္ဆက္စာ တစ္ေစာင္စီ ပါလာတာ ထုံးစံေလကြာ” 
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ေဒါက္ကနဲ က်သည္။ လိမ့္ေနသည္၊ ထုိ႕ေနာက္ 

မင္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူးကြာ” 

လက္မွတ္ထုိးရေတာ့ သည္။ လက္ကေတာ ့
 မ်ားေသာခ်က္ေတြ ခပ္သြက္သြက္ 

သူႏွင့္အမ်ားႀကီးစိမ္းေနေသးသည္။ လက္မွတ္ 
တစ္ခ်က္စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး အိတ္ထ ဲ အသာေခါက္ထည့္ထား 

 

စကၠဴတစ္ရြက္ေလာက္မပါဘူးလား၊ စာနဲ႔ေရးေပးလို႔ 

တစ္ေသာင္းတိတ ိ ေပးဝယ္ထားရသည့္ 
သတ့ဲလား။ 

သူအလ်င္အျမန္ ေျဖလိုက္ သည္။ 
ေနာက္စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ သူ႔ရင္ထဲ တဒိန္းဒိန္း 

ပါလာတယ္မဟုတ္လား၊ မင္းဦးေလး လႊတ္လုိက္တဲ ့

 လူငယ့္အိတ္ထဲမွာ အဲ့သည္မိတ္ဆက္စာ
အလြတ္မေပးပါလား ဟု ေတြးေတာရင္
မိတ္ဆက္စာကုိၾကည့္ၿပီး ပါေမာကၡႀကီးမ်က္ႏွာမွာ
ထုတ္ၿပီး သည္စာရြက္ေပၚမွာ
ေမာ့ၾကည့္ၿပီး “ ဘ႑ာစုိးႀကီး
ရွိလိမ့္မယ္၊ အဲ့ဒီေကာ္ရစ္ဒါ အတုိင္းေလွ်ာက္သြားလုိက္

    ဘ႑ာစုိးႀကီးေခၚၿပီး 
သူ႔မ်က္ႏွာက ၿပံဳးေနသည္။  တစ္စံုတစ္ခုအတြက္
 “ တို႔ဧည့္သည္ေလးက
ညႊန္ၾကားသည္။ ထုိေနာက္ လူငယ္ဘက္ကုိလွည့္ကာ
ကမ္းေပးသည္။ ထုိေနာက္တကယ့္
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ႏွယ္ လူငယ့္လက္ကုိ
 “ အခန္းထမွဲာ တစ္ေယာက္တည္းရွိတဲ့
ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ ” ပါေမာကၡႀကီးက
 “ ဟာ၊ ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတယ္ကြ၊
ကတိေပးရလိမ့္ဦးမယ္၊ ဒီလွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ကို
ေဝငွပါမယ့္ဆုိတဲ့ကတိ၊ အဒဲါ
ေနာက္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ 
ပင္ေတြန႔ဲပဲ ေအးေအးေဆးေဆး
ဆုိရင္ေတာ့ အခုကတည္းက ေနာက္ဆုတ္ႏိုင္တယ္၊
ငါျပန္ေပးလိုက္မယ္၊ မင္းအိမ္ မင္းျပန္၊
 သုိ႔ေသာ္လက္ထဲမွာ သည္မဟာလွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ႀကီး
ေနာက္ဆုတ္ႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အဲ့သည္မိတ္ဆက္စာ ဆုိတာက ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီအဘုိးႀကီးက ဘာတစ္ခုမွ
ေတြးေတာရင္ အိတ္ထဲမွ စာရြက္ကုိ သူ ထုတ္ေပးလုိက္သည္။ ဘာမွ ေရးမထားသည့္
ပါေမာကၡႀကီးမ်က္ႏွာမွာ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ်ျဖစ္မသြား။ သူက ေဖာင္တိန္ကို

သည္စာရြက္ေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ခုေရးျခစ္ရန္သာ ဟန္ျပင္သည္။ သည္ေနာက္မွ လူငယ္အား
ဘ႑ာစုိးႀကီး တစ္စိတ္ေလာက္သြားေခၚစမ္းပါကြာ” ဟု ဆုိသည္။   “မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ

အတုိင္းေလွ်ာက္သြားလုိက”္ လူငယ္အား သူ လမ္းညႊန္သည္။ 

 လူငယ္ ျပန္ဝင္လာသည့္အခ်ိန္၌ ပါေမာကၡႀကီးက စာအိတ္ကုိ ပိတ္ေနၿပီ။
တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ေက်နပ္ေနသည့္ပံုမ်ိဳး။ 

တို႔ဧည့္သည္ေလးက ဒီည ဒီမွာအိပ္လိမ့္မယ္၊ သူ႔ကုိသူ႕အခန္းလုိက္ပို႕လ္ုိက္ပါ” ဘ႑ာစုိးႀကီးအား
လူငယ္ဘက္ကုိလွည့္ကာ “ ေဟာဒီမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္” ဆိုၿပီး စာအိတ္ကို

ထုိေနာက္တကယ့္ အလုပ္ႀကီးအကုိင္ႀကီး တစ္ခု ႏွစ္ဦးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍
လူငယ့္လက္ကုိ အေလးအနက္ ဆုပ္ကုိင္ႏႈတ္ဆက္သည္။ 

တစ္ေယာက္တည္းရွိတဲ ့ အခ်ိန္းက်ေတာ့မွ  စာအိတ္ကုိဖြင့္ၿပီး နည္းစဥ္ကုိ
ပါေမာကၡႀကီးက မွာသည္၊ ၿပီးေတာ့မွ 

ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတယ္ကြ၊ ငါေရးေပးထားတာေတြ မဖတ္ေသးခင္ ငါ့ကုိ တစ္ခုေတာ့
ဒီလွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ကိ ု မင္းေလာက္ကုသိုလ္ကံ မေကာင္းတ့ဲ တျခားသူမ်ာကုိလည္း
အဒဲါ သေဘာတူရင္မင္းဟာ င့ါလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ ငါ့ဆီက တုိက္႐ိုက္ရတဲ့

 ေနာက္ပိုင္းမွာ မင္းပဲ ဆက္ျဖန္႕ျဖဴးေတာ့၊ ငါ့အပုိင္းၿပီးသြားၿပီ၊ ငါႏွင္းဆီ
ေအးေအးေဆးေဆး ေနေတာ့မယ္၊ …ဒါေပမယ့္ အကယ္၍ အဒဲီလိုျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ကိစၥ မလုပ္ႏုိင္ဘူး

ေနာက္ဆုတ္ႏိုင္တယ္၊ ဒီစာအိတ္ မင္းမဖြင့္နဲ႔ေတာ့၊ မင္း ခ်က္လက္မွတ္ကိုလည္း
မင္းျပန္၊ အရင္ ေနလက္စပုံစံအတုိင္း မင္းဆက္ေနေပါ” 
သည္မဟာလွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ႀကီး ေရာက္ေနၿပီးသည့္ ေနာက္မွာေတာ့ သူဘယ္မွာ

ေနာက္ဆုတ္ႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။ သည္ဟာကုိေဖာက္မဖတ္ဘဲ သူမျပန္ႏိုင္ေတာ့။ 

က္ေပးပါသည္။ 

ဘာတစ္ခုမွ 
ေရးမထားသည့္ 
ေဖာင္တိန္ကို 
လူငယ္အား 

မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ 

ပိတ္ေနၿပီ။ 

ဘ႑ာစုိးႀကီးအား 
စာအိတ္ကိ ု

ပါင္းေဆာင္ရြက္၍ 

နည္းစဥ္ကုိ 

တစ္ခုေတာ့ 
တျခားသူမ်ာကုိလည္း 

တုိက္႐ိုက္ရတဲ ့
ငါႏွင္းဆီ 

မလုပ္ႏုိင္ဘူး 
ခ်က္လက္မွတ္ကိုလည္း 

သူဘယ္မွာ 
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 “ကၽြန္ေတာ္ ကတိျပဳပါတယ္” ဟူ၍ပဲ သူဆုိလိုက္ရေတာ့သည္။ 
*** 

သိပ္ရိုးသားလြန္းတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မခ်မ္းသာႏုိင္ဘူး၊

အခန္း (၄)  
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အက်ဥ္းသားျဖစ္သြားျခင္း

 
 ဘ႑ာစုိးႀကီးက သူ႔အား သူ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခန္းသို႔
တကယ့္ကုိ က်ယ္ျပန္႔သားနားသည့္အခန္း။ ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္ေတြက
ဒါေတြ လုိက္ၾကည့္ကာ သူ႔အိတ္ထဲက တန္ဖုိးႀကီး ေပးဝယ္ထားရသည့္
အခန္းက က်ုယ္ေသာ္လည္း ျပတင္းေပါက္ေတာ့ တစ္ေပါက္တည္းရွိသည္။
သူ႕အခန္းက အေတာ္ႀကီး ျမင့္ေနတာ သူေတြ႕ရသည္။ အျပင္ဘက္တြင္
ညေရာက္ေနၿပီမို႔ ရႈခင္းက တစ္မ်ိဳး။ သို႔ေသာ္ လျပည့္ဝန္းအလင္းေရာင္ေၾကာင့္
သကဲြဲစြာ ျမင္ေနရသည္။ 
    သည္တုန္းခဏ ႐ုတ္တရက္ သူ႔ကိစၥသ ူ ျပန္သတိရသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္။
ေရွာင္ဖယ္ခဲ့ေသာ ဥစၥာရတနာေတြ လက္ဝယ္ပိုင္ပုိင္ ရယူႏိုင္မည္ ့
အလွ်င္စလုိဖြင့္ကာ အထကဲစာရြက္ကုိ ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။ ထိုေနာက္ စာရြက္ေခါက္ကုိ
ဖတ္မည္ဆုိၿပီး ၾကည့္လိုက္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာ ဘာစာတစ္လုံးမွ် မေတြရ။
လွန္ၾကည့္သည္၊ ဗလာ။ “ေတာက္ဒီအဘုိးၾကီး င့ါကုိ ႏွပ္သြားျပန္ၿပီ” ဟု
ေတာင္ညံရသလား”ဟု သူ႕ကုိယ္သ ူ အျပစ္တင္သည္။ ဘာမွမပါသည့္
ေငြတစ္ေသာင္းတန္ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့ ္ သူ အလဲအလွယ္ လုပ္ခဲ့မိၿပီ။
ေပးလိုက္သည့္အခ်ိန္က ပါေမာကၡႀကီးမ်က္ႏွာမွာ လိမ္သည့္ ညစ္သည့္
ေစတနာထားၿပီး ဆက္ဆံေနသည့္ပံုမ်ိဳး။ စိတ္သေဘာေကာင္းသူတစ္ဦး၏
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မခ်မ္းသာႏုိင္ဘူး၊ …ငါသည္လိုျဖစ္ေနၿပီလား… 

အက်ဥ္းသားျဖစ္သြားျခင္း 

အခန္းသို႔ လိုက္ပို႔သည္။ အခန္းက 
အသုံးအေဆာင္ေတြက အားလုံး အေကာင္းစားေတြခ်ဥ္း။ 

ေပးဝယ္ထားရသည့္ စာရြက္ကိုပင္ သူေမ့ေနသည္။ 
တစ္ေပါက္တည္းရွိသည္။ ျပတင္းေပါက္မွ ငံုၾကည့္လိုက္ေတာ့ 

အျပင္ဘက္တြင္ ေစာေစာကသူေရာက္ခဲ့သည့္ပန္းျခံ။ 
လျပည့္ဝန္းအလင္းေရာင္ေၾကာင့္ အရာရာကုိကား အေတာ္ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသူ႔ကို 
 လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာနည္းစဥ္။ စာအိတ္ကိ ု
စာရြက္ေခါက္ကုိ ျဖန္႔ကာဖတ္….။ ဟာ 
မေတြရ။ ေက်ာ္ဘက္ ကမန္းကတန္း 
ဟု ေတြးလိုက္မိသည္။ “သည္ေလာက္ 

ဘာမွမပါသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ဆုိတာကုိ 
လုပ္ခဲ့မိၿပီ။ သုိ႕ေသာ္ မိမိကို သည္စာအိတ္ 

ညစ္သည့္ အသြင္မရိွ။ ႐ိုး႐ိုးသားသား 
စိတ္သေဘာေကာင္းသူတစ္ဦး၏ အမူအရာမ်ိဳး။ စင္စစ္ ယခုလုိ 

နားမလည္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥေတြၾကံဳေနသည့္ၾကားကပင္
ေနသည္။ 
  ငါသတိထားရမယ္ဟု
မခ်မ္းသာႏုိင္ဘူးဟု လူအမ်ား
ေဝဖန္သည္။ စီးပြားေရးမွာ သူလာဘ္မျမင္တတ္တာေတာ့ေသခ်ာေနၿပီး။
အကြက္ထ ဲ သူက်ေရာက္သြားတာပဲ။
သို႔ေသာ္ ဘယ္သူ႔ကု ိ ဘာလုပ္ပစ္ရမွန္းသူမသိ။
သြားသည္။ စကၠဴျဖဴေပၚတြင္ 
ဗ်ိကနဲျဖၿဲပီး လြင့္ပစ္လုိက္သ
ေကာ္ေဇာေပၚ အသာအယာ က်သြားသည္။
        ကုိင္းကြာ၊ ေနာက္ခ်င္သေလာက္ေနာက္စမ္း၊
အေၾကာင္႐ုိက္လုိ႔လူတစ္ေယာက္
ေျဖေတြးေနရင္ကပင္႐ုတ္တရက္

 အေနအထားက တစ္မ်ိဳးႀကီး။
သည္။ သည္အိမ္ထသူဲဝင္လာမိျခင္းသည္
ေရာက္လာခ့ဲသလုိျဖစ္ေနၿပီ။ ခုခ်ိန္
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ဖို႔။

  အေျခအေနက မေျပာႏုိင္။
ညအိပ္ေန၍မျဖစ္ေတာ့။ ျမန္ျမန္ဆုံးျဖတ္ၿပီး
သြားတာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု
တံခါးလက္ကုိင္ဘုကိ ုကိုင္ကာ
ဟာ ငါ့ကိ ုဖမ္းထားၿပီပဲ။ 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အေၾကာင္းကိစၥေတြၾကံဳေနသည့္ၾကားကပင္ ပါေမာကၡႀကီးကုိ ခင္မင္ခ်င္သလုိျဖစ္

 ေတြးမိသည္။ သိပ္႐ိုးသားလြန္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ
လူအမ်ား ေျပာတတ္ၾကတာ သူသတိရသည္။ ငါသည္လိုျဖစ္ေနၿပီလား သူ႔ကိုယ္သူ

သူလာဘ္မျမင္တတ္တာေတာ့ေသခ်ာေနၿပီး။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဘုိးႀကီးဆင္သည့္
သြားတာပဲ။ ႐ုတ္တရက္ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္လာသည္။ ေဒါသေတြဆူေဝလာသည္။
ဘာလုပ္ပစ္ရမွန္းသူမသိ။ ေနာက္ေတာ့ ေဒါသက ဗလာစာရြက္ေပၚ က်ေရာက္

 မင္ျဖဴႏွင့္ ေရးထားသည့္ အဲသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ဆုိေသာစာရြက္ကုိယူ၍
လြင့္ပစ္လုိက္သည္။ စကၠဴႏွစ္စက ေလထ ဲ ခဏလြင့္ဝၿဲပီးေနာက္ ထူထဲည့ံသက္ေသာ

က်သြားသည္။ 
ေနာက္ခ်င္သေလာက္ေနာက္စမ္း၊ ေလွာင္ရယ္ခ်င္သေလာက္ ရယ္စမ္း၊ ေလွာင္ေျပာင္လုိ႔

အေၾကာင္႐ုိက္လုိ႔လူတစ္ေယာက္ ေသသြားမွာမွ မဟုတ္တာ ဟူ၍ သူေတြးသည္။ သုိ႔ေသာ္ သည္လို
နရင္ကပင္႐ုတ္တရက္ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ဝင္လာျပန္သည္။ 

တစ္မ်ိဳးႀကီး။ သည္အိမ္ေရာ သည္အိမ္က လူေတြ၏ အျပဳအမူေတြပါ ထူးျခားလြန္း
သည္အိမ္ထသူဲဝင္လာမိျခင္းသည္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုထဲ

ခုခ်ိန္ သူ လုပ္စရာတစ္ခုပဲ ရွိေတာ့သည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံးသည္ ေနရာက
႐ုန္းထြက္ဖို႔။ 

မေျပာႏုိင္။ သူ႔အသက္သည္ပင္ အႏၲရာယ္ရွိခ်င္ ရိွေနႏိုင္သည္။ သည္အိမ္မွာ
ျမန္ျမန္ဆုံးျဖတ္ၿပီး တစ္ခုခုလုပ္မွ ျဖစ္မည္။ ဘယ္သူမွ မသိေအာင္ အသာလစ္ထြက္
ဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေတြးၿပီး တံခါးဆီသုိ႔ ေျခဖ်ားေထာက္ ေလွ်ာက္သြားသည္။

ကိုင္ကာ အသာက်ိတ္ၿပီး လွည့္လုိက္ေတာ့ မရ။ တံခါးက အျပင္မွာ ေသာ့ခတ္သြားခဲ့ၿပီး။

က္ေပးပါသည္။ 

ခင္မင္ခ်င္သလုိျဖစ္ 

ဘယ္ေတာ့မွ 
သူ႔ကိုယ္သ ူ

အဘုိးႀကီးဆင္သည့္ 
ေဒါသေတြဆူေဝလာသည္။ 

က်ေရာက္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ဆုိေသာစာရြက္ကုိယူ၍ 

ထူထဲည့ံသက္ေသာ 

ေလွာင္ေျပာင္လုိ႔ 
သည္လို 

ထူးျခားလြန္း 
ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုထဲ 

ေနရာက 

သည္အိမ္မွာ 
အသာလစ္ထြက္ 

ေလွ်ာက္သြားသည္။ 
ေသာ့ခတ္သြားခဲ့ၿပီး။ 



 

 

 

 
mmcybermedia.com 

Proof Reading- ကုိညီေစမင္း , PDF - berhad 
(mmcybermedia.com) 

     သို႔ေသာ္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုေတာ့ ရွိေသးသည္။ ျပတင္းေပါက္။
ျပတင္းေပါက္ကုိ ဖြင့္သည္။ ျပတင္းေပါက္က အလြယ ္တကူပင ္ပြင္သြားသည္။
အေဝးႀကီး။ ျပတင္းေပါက္က ေျမႀကီး အထက္ေပ ၃၀ေလာက္မွာ 
ေသမွာမုခ်။ 
       တျခားနည္လမ္း ဘာရိွေသးသလ။ဲ သူ အေျပးအလြားစဥ္းစားသည္။
ၾကည့္ရင္ ဘယ္လုိေနမလဲ။ အင္း၊ ဒါကလြဲလို႔ တျခား ဘာနည္းလမ္းမွ မရိွေတာ့ပဲ။

 လူေခၚ ေခါင္းေလာင္းခလုပ္ကုိ  သူႏွိပ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ဘယ္သူမွ်
အေၾကာင္းမထူး။ 

     တစ္အိမ္လုံးလည္းဘာသံမွ် မၾကားရ။ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ 
ဘလ္ဲေတြလည္း အလုပ္မလုပ္ၾကသည့္ပံု။ 

 အသဲည္ေတာ့ဘာလုပ္ႏိုင္ေသးသလ။ဲ 
    ေအာ္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒါေတာ့ အရမ္းသြားလုပ္လုိ႔မျဖစ္။
သံသယ ရိွေနေသာ္လည္း အကယ္၍ ပါေမာကၡႀကီးက တကယ္ေသြး႐ိုးသား႐ုိး
မ်က္ႏွာပူစရာ ျဖစ္မည္။ ညႀကီးမင္းႀကီးမွာ သူ လန္႔ေအာ္လုိ႔ တစ္အိမ္လုံး
မေကာင္း။ သူပဲ အ႐ူးျဖစ္မည္။ 
    ကဲ ႀကိဳးစားၿပီး အိပ္တာပဲ ေကာင္းပါတယ္ဟု သူဆုံးျဖတ္ၿပီး အိပ္ရာေပၚလဲွၾကည့္သည္။
အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္။ သည္ တစ္ေန႔လုံး၏ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ထပ္တလလဲဲ 
အဓိပၸာယ္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စမ္ၾကည့္ဖို႔သူ ႀကိဳးစားသည္။ မရ။ အထူးသျဖင့္
ခ်က္လက္မွတ္ ေရးေပးၿပီး ရယူခဲ့ရသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ကိစၥ။ 
သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေနသည္။ 
    ေနာက္ဆုံး ေမွးကနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့မွပင္ ႏိုးလွ်က္ ထမင္းလုံး
လြတ္ေျမာက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္ေျမာက္မႈက ၾကာရွည္မခံ။ 
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ျပတင္းေပါက္။ သူ အလွ်င္အျမန္ေျပးကာ 
ပြင္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေတာ ့

 ရွိေနသည္။ ခုန္ခ်လွ်င္ က်ိဳးေၾကၿပီး 

အေျပးအလြားစဥ္းစားသည္။ ဘ႑ာစုိးႀကီးကုိ ဘဲလ္တီးေခၚ 
မရိွေတာ့ပဲ။ 

ဘယ္သူမွ် ေပၚမလာ။ ထပ္ႏွိပ္သည္။ 

 အားလုံး အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည့္ပံု။ 

အရမ္းသြားလုပ္လုိ႔မျဖစ္။ ကုိယ့္စိတ္ထ ဲ ဘယ္ေလာက္ 
တကယ္ေသြး႐ိုးသား႐ုိး လုပ္ေနတာဆုိလွ်င္ 
တစ္အိမ္လုံး အိပ္ရာမွ ထလာရသည္ဆုိလွ်င္ 

အိပ္ရာေပၚလဲွၾကည့္သည္။ ေတာ္ေတာ္ႏွင့ ္
 ေပၚလာေနသည္။ သည္ဟာေတြကုိ 
အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းတန္ 
 အဲသည္ဗလာစာရြက္က သူ႔ကုိ  

ထမင္းလုံး တေစၧေခ်ာက္ခံေနရေသာ အျဖစ္မွ 
 အိမ္မက္ထမဲွာ လူစိမ္းတစ္ေယာက္ 

ေရာက္လာၿပီး စာရြက္တစ္ထပ္ကုိ
တစ္ဘဝလုံးႏွင့္ခ်ီ၍ အေရးႀကီးသည့္
စာခ်ဳပ္က လုပ္ထားတာ မွားေနသည္။
အားလုံးဗလာေတြခ်ည္း…။ 
 

“ငါက…..၊ ေငြရွာရာမွာ ကၽြမ္းတယ္၊
ခက္တာက လူေတြနားမလည္ၾကတာပဲ၊
လွ်င္တာကုိ လိမ္တာလုိ႔ယူဆတတ္ၾကတယ္

 ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ 
မၾကည္မလင္။ အိပ္ရာက ထသည့္အခါ
တုိက္သည့္ေလက ဘယ္ပံု 
ေကာက္ဆက္ထားသလုိ ျပန္လည္ပူးကပ္ေနသည္။

      သည္ဟာျမင္ေတာ့သူ 
ရွာၿပီး သူ႔စကၠဴစုတ္ကုိ ျပန္ေပးရမ

    ေအာက္မဆင္းမိ မွန္ကို
တြန္႔တြန္႔ေၾကေၾက။ 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

စာရြက္တစ္ထပ္ကုိ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေနသည္။ စာရြက္က ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္။
အေရးႀကီးသည့္ စာခ်ပ္တစ္ခု။ အိမ္မက္အထဲမွာ သူ အသည္းအသန္ျငင္းဆန္ေနရသည္။

မွားေနသည္။ စာရြက္ေတြ ေပၚမွာ ဘာေတြေရးထားသလၾဲကည့္ေတာ့ ဘာမွမပါ၊

*** 
ကၽြမ္းတယ္၊ ေခါင္းပန္းလွန္ရာမွာကၽြမ္းတယ္၊ ေငြန႔ဲပတ္သက္ရင ္အားလုံးကၽြမ္းတယ္၊
မလည္ၾကတာပဲ၊ လူေတြက ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ မရုိးသားမႈလုိ႔ အထင္မွားၾကတယ္၊

လိမ္တာလုိ႔ယူဆတတ္ၾကတယ္” 
 

အခန္း (၅) 
ယုံၾကည္မႈ 

 
 အိပ္ရာက ႏိုးလာေတာ့ သူ႔ တစ္ကုိယ္လံုး ေတာင့္တင္းေနသည္။ ဦးေႏွာက္က

ထသည့္အခါ ကုတင္ေျခရင္မွာ မေန႔က စာရြက္ကုိ သြားေတြ႔သည္။ ျပတင္းေပါက္မွ
 ဘယ္နည္း စုစည္းေပး လုိက္သည္မသိ။ စကၠဴႏွစ္စက လက္ႏွင့္

ျပန္လည္ပူးကပ္ေနသည္။ 

 ခ်က္ခ်င္းေဒါသထြက္လာျပန္သည္။ သည္အဘုိးႀကီးကုိ အျမန္ဆုံးေတြ႔ေအာင္
ျပန္ေပးရမည္၊ ၿပီး မိမိခ်က္ကုိလည္း ျပန္ေတာင္းရမည္။ 

မွန္ကို တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဆံပင္က ဖရိုဖရ၊ဲ အဝတ္အစားေတြက

က္ေပးပါသည္။ 

ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္။ 
အသည္းအသန္ျငင္းဆန္ေနရသည္။ 

ဘာမွမပါ၊ 

အားလုံးကၽြမ္းတယ္၊ 
အထင္မွားၾကတယ္၊ 

ဦးေႏွာက္က 
ျပတင္းေပါက္မွ 

လက္ႏွင့္ 

အျမန္ဆုံးေတြ႔ေအာင္ 

အဝတ္အစားေတြက 
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    ေခါင္းကုိလက္ႏွင့္ ျမန္ျမန္သပ္ကာ တံခါးဝဆီသုိ႔လွမ္းလုိက္ၿပီးမွ 
ပိတ္ေလွာင္ထားသည္ပဲ။ သူက သည္အိမ္မွာ အက်ဥ္းသားျဖစ္ေနၿပီး။ 

    သုိ႔ေသာ္ တံခါးကုိ အမွတ္မဲ့ ဖြင့္ၾကည့္မိေတာ့ တံခါးက ပြင့္သြားသည္။
ေဒါသတႀကီး ထြက္လာခ့ဲသည္။၏။ 

    ပါေမာကၡႀကီးက စားပြဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း ေအးေအးေဆးေဆး။
အဝတ္အစားေတြပဲ ဆက္၍ဝတ္ထားဆ။ဲ ဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္ႏွင့္
ျမက္ဦးထုပ္ႀကီးကုိ စာပြဲေပၚခ်ထားၿပီး ဒဂၤါးတစ္ျပားကုိ ေခါင္းပန္းလွန္ေနသည္။
အႀကိမ္အေရအတြက္ကိ ုေရသည္။ ခုႏွစ္…ရွစ္.. “ကုိး...” သူက ဒဂၤါးျပားကုိ

 “တစ္ဆယ္”။ 
    သုိ႔ေသာ္ ဆယ့္တစ္က်ေတာ့မရေတာ့။ 

    “ တစ္ဆယ္ပဲကြ။ တစ္ဆယ္ထက္ေတာ့ တစ္ခါမွ ပိုမရေသးဘူး
လူငယ္အား ေျပာလုိက္သည္။ “ဆယ္ႀကိမ္ဆက္တုိက ္ ပန္းရၿပီးရင္ ဆယ့္တစ္ႀကိမ္က်ေတာ့
ေခါင္းျဖစ္သြားတယ္” 

    လူငယ့္ေခါင္းထဲ အေတြးတစ္ခ ု လက္ကနဲ ဝင္သြားျပန္သည္။
စာရြက္ညာၿပီး အေပးခံရတာတင္ မဟုတ္၊ ေခါင္းပန္းလွန္တာလည္းပါသည္၊
ေခါင္းပန္းလွန္၍ သူဘယ္ေတာ့မွ ႏုိင္ႏုိင္စရာမရိွဟူ၍။ 

    “င့ါအေဖက မ်က္လွည့္ဆရာကြ၊ သူက်ေတာ့ ၁၅ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ရတယ္၊
ပါမလာ ဘူး” ပါေမာကၡႀကီးက ခပ္ေအးေအးပင္ ရွင္းျပေနသည္။ 
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 သတိရသည္။ ညကတည္းက သူ႔ကိ ု

ပြင့္သြားသည္။ သူထမင္းစားခန္းဆီသို႔ 

ေအးေအးေဆးေဆး။ သူ႔ကိုယ္ေပၚမွာ မေန႔က 
တစ္ေယာက္ႏွင့ ္ လုိ္က္ဖက္သည့္ ဝတ္စံုႏြမ္းႏြမ္း။ 

ေခါင္းပန္းလွန္ေနသည္။ ေခါင္းပန္းလွန္ၿပီးလွ်င္ 
ဒဂၤါးျပားကုိ မမိွတ္မသုံစိုက္ၾကည့္ရင္ဆုိသည္။   

ပိုမရေသးဘူး” သူက အနီးေရာက္လာသည့္ 
ဆယ့္တစ္ႀကိမ္က်ေတာ့ မရေတာ့ဘူး၊ 

န္သည္။ မေန႔က သူအႏွပ္ခံရတာ ဗလာ 
ေခါင္းပန္းလွန္တာလည္းပါသည္၊ သည္အဘုိးႀကီးႏွင့ ္

ဆက္တုိက္ရတယ္၊ ငါက အေဖ့ဆီက ပါရမီ 

    လူငယ္က ဒဂၤါးျပားကုိၾကည့္ပါရေစဟု
ေတာက္တင္လုိက္သည္။ ဒဂၤါးကလည္ၿပီး
ထုိ႔ေနာက္ ေခါင္း။ ထုိ႔ေနာက္ ပန္း။

    ဒဂၤါးၾကည့္ရတာ အၾကံအဖန္ေ
အစီအမံ တစ္ခုခုမ်ား ရိွေလမလား

    “မေန႔က ေခါင္းပန္းလွန္တာမွာ
ကင္းေအာင္ ရွင္ျပသည္။ “
ကၽြမ္းတယ္၊ ေခါင္းပန္းလွန္ရာမွာကၽြမ္းတယ္၊
ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ မရိုးသားမႈလို႔ အထင္မ်ားၾကတယ္၊

 လူငယ္ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိျဖစ္သြားသည္။
ဆင္းလာခ့ဲသလဲသတိရသည္။ 
    “ဆရာႀကီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
    “ဗလာစကၠဴ မဟုတ္ပါဘူးကြ၊
ေျပာသည္။ 
    “မရဘူးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားအဒီဲကိစၥ
    “ဟာသိတာေပါ၊ နလပိန္းတုန္း
သဘာဝပါ၊ မင္းက ငယ္ေသးတာကုိး၊
    “ဒါလည္းမွန္ပါလိမ့္မယ္၊
ႏွပ္ဖုိ႔ေတာ့ မႀကိဳးစားပါန႔ဲ” 
    “မဟုတ္တာကြာ၊ ဘယ္မွာ
မထင္တာ၊ အမွန္က အဲဒီဗလာစကၠဴန႔ဲတင္ပဲ
ရရံုန႔ဲတင္ ခ်မ္းသာဖို႔နည္းလမ္း

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ဒဂၤါးျပားကုိၾကည့္ပါရေစဟု ေတာင္းသည္။ အဘုိးႀကီးကေပးေတာ့ သူ စားပြဲေပၚသုိ႔
ဒဂၤါးကလည္ၿပီး က်သြားသည္။ ေခါင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္လွန္သည္။ 
ပန္း။ 

အၾကံအဖန္ေတာ့ ဟုတ္ပံုမရ၊ သို႔ေသာ္ အလြယ္တကူ မရိပ္စားမိႏိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္
ရိွေလမလား လူငယ္ ေတြးသည္။ 

ေခါင္းပန္းလွန္တာမွာ ဘာမွ မရိုးမသားလုပ္တာ မပါဘူကြ” ပါေမာကၡႀကီးက သူသံသယ
“ငါက ပိုက္ဆံကုိတာမွာ ကၽြမ္းက်င္တ့ဲသေဘာသက္သက္ပဲ။ ေငြရွာရာမွာ

ေခါင္းပန္းလွန္ရာမွာကၽြမ္းတယ္၊ ခက္တာက လူေတြက နားမလည္ၾကတာပဲ၊ လူေတြက
အထင္မ်ားၾကတယ္၊ လွ်င္တာကုိ လိမ္တာလုိ႔ ယူဆတတ္ၾကတယ္” 

လူငယ္ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိျဖစ္သြားသည္။ သည္ေနာက္မွ သူဘာအတြက္  အဘိုးႀကီးထံ
 စကၠဴစုတ္ကုိ ထုတ္ၿပီး စားပြဲေပၚပစ္ခ်လုိက္သည္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မေန႔က ႏွပ္တာပဲဗ်၊ ေဟာဒီ ဗလာစကၠဴန႔ဲေငြတစ္ေသာင္း ညာယူသြားတာပဲ
မဟုတ္ပါဘူးကြ၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ပါ၊” ပါေမာကၡႀကီးက ျပန္ျပင္၍

ခင္ဗ်ားအဒီဲကိစၥ ရွင္းပါ၊ ကၽြန္ေတာ္နလပိန္းတုံုးမဟုတ္ဘူး” 
နလပိန္းတုန္း ဘယ္ဟုတ္ပါမလဲ၊ ဉာဏ္သိပ္မစူးေသတ့ဲသေဘာပါ၊ ဒါကလည္း

ငယ္ေသးတာကုိး၊ အေတြ႔အၾကံဳနည္းေသးတာကုိး” 
ဒါလည္းမွန္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဗလာကိုေတာ့ ဗလာမွန္း သိတာေပါ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကုိ အဒီဲလုိ

ဘယ္မွာ ႏွပ္ရပါ့မလဲ၊ မင္း ဒါထက္မက  ထပ္လုိခ်င္လိမ့္အုံးမယ္လုိ႔ ငါ လုံးဝ
အဲဒီဗလာစကၠဴန႔ဲတင္ပဲ မင္းခ်မ္းသာႏုိင္ေနၿပီ၊  ငါ့တုန္းက ဒီလုိပဲ ဗလာစကၠဴတစ္ရြက္

ခ်မ္းသာဖို႔နည္းလမ္းကုိ ငါေတြ႔ခဲ့တာပဲ၊ ေအးေလ ငါ့မွာလည္း အခ်ိန္သိပ္မရွိပါဘူး၊ ႏွင္းဆီပင္ေတြ

က္ေပးပါသည္။ 

စားပြဲေပၚသုိ႔ 
 ပန္း။ 

လွ်ိဳ႕ဝွက ္

သူသံသယ 
ေငြရွာရာမွာ 
လူေတြက 

အဘိုးႀကီးထ ံ

ညာယူသြားတာပဲ” 
ျပန္ျပင္၍ 

ဒါကလည္း 

အဒီဲလုိ 

လုံးဝ 
ဗလာစကၠဴတစ္ရြက ္

ႏွင္းဆီပင္ေတြ 
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သြားၾကည့္ရအုံးမယ္၊ မင္းကုိ ငါကူပါမယ္၊ ငါေျပာတာေတြ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ၊
လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္န႔ဲ မင္းခ်မ္းသာ သြားၿပီးတ့ဲ ေနာက္မွာ ဒီနည္းစဥ္ကိ ု
မင္းကုိယ္တုိင္ ဆင္းရဲျခင္ ေႏွာင္ႀကိဳးက လြတ္ေျမာက္သြားၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ
အတုပ္အေႏွာင္ခံရဆဲ လူေတြကိ ု မင္းႀကိဳးေျဖေပးရဦးမွာ၊ မေန႔က 
ထပ္ေပးႏုိင္ဦးမလား” 
    မွန္တာေတာ့ တကယ္မွန္သည္။ သည္ပါေမာကၡႀကီးသည္ 
စည္းရုံးသည့္ ေနရာမွာ တကယ္ ပါရဂူေျမာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေပပဲ။
အႀကီးအက်ယ္ ဆဆုိဲပစ္လိုက္သည္အထိ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူငယ္သည္
အၿမီးကုပ္၍ ေနေခ်ၿပီ။ အဘိုးႀကီးစကားကုိ သူလုံးဝမျငင္းဆန္ႏိုင္။ 
သူတစ္ႀကိမ္ ထပ္၍ဆုိလိုက္သည္။ ပါေမာကၡႀကီးမ်က္ႏွာ ၿပံဳးသြားသည္။ 
    “လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ကိ ု ဖြင့္ေျပာဖို႕ ငါဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီ၊ မင္းက မေျပာမခ်င္း
တစ္ခုေတာ့ ႀကိဳေျပာထားရဦးမယ္၊ သိပ္လြယ္ကူလြန္းေနလုိ႔ ဟာဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလား
မယုံမၾကည္မျဖစ္န႔ဲ။ ကမာၻမွာ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးဆုိတ့ဲ ပါရမီရွင္ႀကီးေတြရဲ႕
အစင္းဆုံး အရွင္းလင္းဆုံးေတြခ်ည္းပဲ၊ အခုအစပုိင္းတကယ္လက္ေတြ႔မႀကံဳရေသးခင္မွာ
ဝင္ေနဦးမယ္၊ ဒီနည္းစဥ္ေၾကာင့္ ဓနဥစၥာေတြ မင္းဆီတျဖည္းျဖည္း
မင္းသေဘာေပါက္လာမယ္၊ တကယ္ ဟုတ္ပါလားလုိ႔  ယုံၾကည္လာမယ္”
    “ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားပါ့မယ္
    “ေအး၊ ေကာင္းတယ္၊ နားလည္ၿပီ သေဘာေပါက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့
ပါလာမွာ မုခ်ပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ယုံၾကည္စိတ္အခံေလး မရွိျပန္ကလည္း
ခက္ျပန္တယ္ကြ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီလုိလုပ္ကြာ၊ ဒီနည္းစဥ္ကုိ ခဏတျဖဳတ္ေတာ့
ယုံၾကည္ထားလိုက္ကြာ၊ တကယ္တန္ဖိုးရိွတဲ့နည္းစဥ္ဆုိရင္ မင္းအက်ိဳးရိွမွာေပါ့၊
မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္လည္းမင္းမွာ ဘာနစ္နာမလဲ၊ အရင္းအတုိင္းပဲေပါ့၊
သေဘာထားၿပီး ယာယီ ယုံၾကည္စိတ္ကေလး ေမြးထားစမ္းပါ” 
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ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
 မင္းတျခားလူေတြ ျပန္ေျပာရဦးမွာ၊ 

လြတ္ေျမာက္သြားၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ တျခားလက္ေတြေျခေတြ 
 ေပးခ့ဲတဲ့ ကတိကိ ု မင္းတစ္ႀကိမ္ 

 လူတစ္ဘက္သားကုိ ဆြဲေဆာင္ 
ပုဂၢိဳလ္ေပပဲ။ ေစာေစာေလးက အဘုိးႀကီးကို 

လူငယ္သည္ ယခုေတာ့ အဘုိးႀကီးေရွ႕မွာ 
 မေန႔ကဆုိခဲ့သည့္ ကတိသစၥာကုိ 

မေျပာမခ်င္း သိမွမသိပဲကုိး၊ ဒါေပမယ့္ 
ဟာဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလား ထင္ခ်င္ထင္ေနမယ္၊ 

ပါရမီရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ အေတြးအၾကံမွန္သမွ်ဟာ အရိုးဆုံး 
အခုအစပုိင္းတကယ္လက္ေတြ႔မႀကံဳရေသးခင္မွာ သံသယဝင္ခ်င္ 

မင္းဆီတျဖည္းျဖည္း ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ 
” 

အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားပါ့မယ္“ 
သေဘာေပါက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ယုံၾကည္စိတ္က ထပ္ၾကပ္မကြာ 

မရွိျပန္ကလည္း ဒါကုိ သေဘာေပါက္လာႏ္ုိင္ဖုိ႔ 
ခဏတျဖဳတ္ေတာ့ မင္း ႀကိဳတင္ၿပီး 

မင္းအက်ိဳးရိွမွာေပါ့၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမွာေပါ့၊ 
အရင္းအတုိင္းပဲေပါ့၊ ဟုတ္တယ္မလား၊ အဒီဲလု ိ

“….ငါ ေတြ႔ဖူးသမွ် သန္းႂကြယ္သူေဌးအားလုံး
ေငြပမာဏနဲ႔ ရရမယ့္ရက္ကာလကုိ
ၾကတာပဲတဲ ့” 

 
 “ကဲ၊ မင္းေခါင္းထဲမွာ
ေတြရတဲ့အခ်ိန္က သိပ္ၾကာရွည္မွာမဟုတ္ဘူး၊
လုိရင္းကုိ လုပ္ၾကရေအာင္၊ ေဟာဒီမွာ

 “ဟုတ္ကဲ့၊ ရွိပါတယ္” 

 “မင္း တကယ္ခ်မ္းသာခ်င္တယ္ေနာ္

 “ဟုတ္ပါတယ္” 

 “ေကာင္းၿပီး၊ မင္းပုိက္ဆံဘယ္ေလာက္လိုခ်င္သလဲ၊

 အဲ့ဒါကုိဘယ္အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ
အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ပဲ” 

 ပါေမာကၡႀကီးငါ့ကုိ 
ေန႔စြဲေတြခ်ေရးလုိက္ရင္ ပိုက္ဆံက

 အားမနာပါးမနာပင္ သူေမးလိုက္သည္။

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

သန္းႂကြယ္သူေဌးအားလုံး အညီအညႊတ္တည္း ေျပာသြားတယ္၊ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့
ရရမယ့္ရက္ကာလကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္လုိက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ သူတို႔ စၿပီးခ်မ္းသာ

 
အခန္း (၆) 

 
တစ္ခုတည္းေသာ ပန္းတုိင္၌ အာ႐ုံစူးစုိက္ျခင္း 

မင္းေခါင္းထဲမွာ မရွင္တာရိွရင္ ခ်က္ခ်င္းေမးကြာ၊ ငါေျဖဖုိ႔အဆင့္သင့္ပဲ၊ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္
သိပ္ၾကာရွည္မွာမဟုတ္ဘူး၊ အဲ့ဒီေတာ ့အေရးမႀကီးတာေတြ ျငင္းခုန္ရင္ အခ်ိန္ကုန္မခံဘဲ

ေဟာဒီမွာ ေဖာင္တိန္၊ မင္းမွာ စာရြက္ရိွတယ္မဟုတ္လား” 

 

တကယ္ခ်မ္းသာခ်င္တယ္ေနာ”္ 

မင္းပုိက္ဆံဘယ္ေလာက္လိုခ်င္သလဲ၊” 

အဲ့ဒါကုိဘယ္အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ရခ်င္သလဲ၊ စာရြက္ေပၚခ်ေရးကြာ၊ ဒါ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရး

 အေၾကာင္ရိုက္ျပန္ၿပီဟု လူငယ္ေတြးလိုက္မိသည္။ “အဲ့ဒီကိန္းဂဏန္းေတြ
ပိုက္ဆံက  အဲဒီအတုိင္း အတိအက်ေကာင္းကင္က က်လာမွာမို႔လား”  

သူေမးလိုက္သည္။ 

က္ေပးပါသည္။ 

သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ ့
စၿပီးခ်မ္းသာ 

တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ 
မခံဘဲ 

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရး 

အဲ့ဒီကိန္းဂဏန္းေတြ 



 

 

 

 
mmcybermedia.com 

Proof Reading- ကုိညီေစမင္း , PDF - berhad 
(mmcybermedia.com) 

      ပါေမာကၡႀကီးက ခပ္ေအးေအးပင္၊ “မွန္တာေပါ့” ဟုဆုိသည္။ 
ဒါေၾကာင့္ ငါ အေစာႀကီးကတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာေျပာထားတာ၊ 
လြယ္လြန္းလို႔ မင္းယုံၾကည္မွာေတာင္ မဟုတ္ဘူးလို႔၊ ဒါေပမယ့္ ဒါအမွန္ပဲကြ၊
ငါေတြ႔ဖူးသမွ်သန္းႂကြယ္ သူေဌးေတြ အားလုံး တညီတညႊတ္တည္း
ေငြပမာဏနဲ႔ ရရမယ့္ ရက္ကာလကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္လုိက္တာန႔ဲ
ခ်မ္းသာၾကတာပဲတ့ဲ၊ ” 

          “ေျပာရတာ ကၽြန္ေတာ္အားနာပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္
ဒီကိန္းဂဏန္းန႔ဲ ရက္စြဲေတြေရးထားရုံန႔ဲ တကယ္ ျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္လက္ခံလုိ႔မရဘူး

     “ကုိယ္ ဘယ္ကုိသြားေနသလ ဲ ကုိယ္ဘာသာ ေသေသခ်ာခ်ာ
ေရာက္ႏုိင္မလား” 

     “ဒါေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဆရာႀကီး ေစာေစာကေျပာေနတာေတြက
ဆန္လြန္းတယ္၊ မန္လုိက္မႈတ္လုိက္ရံုနဲ႔ ျဖစ္သြားမယ့္ပံုမ်ိဳး” 

   “မွန္တယ္၊ အဒဲါ တကယ္ပဲ၊ ကိန္းဂဏန္းန႔ဲတကြ တိတိက်က်ခ်ထားတဲ့
တန္ခိုးဣဒိၶပါဒ္ရွိတယ္ကြ၊ ေနဦးကြာ၊ ငါ ဥပမာတစ္ခုေျပာမယ္၊ မင္းအလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔
အလုပ္ေလွ်ာက္တယ္ဘာညာ စသျဖင့္ လုိအပ္တာေတြလုပ္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေခၚခံရတယ္၊
မင္းကုိ ပဏာမေရြထားၿပီးဆုိတာသိရတယ္၊ ေနာက္က်ေတာ့ မင္းအလုပ္ရၿပီတ့ဲ၊
ရမယ္တ့ဲ၊ ေျပာလာတယ္၊ အဲ့ဒီအခါမွာ မင္းဘာျဖစ္မလဲ။ ပထမ
လူဆယ္ေယာက္ထဲက ေရြးတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ရာ တစ္ေထာင္ထဲက ကုိယ့္တစ္ေယာက္တည္းေရြးလိုက္တာ၊
ႏွယ္ႏွယ္ရရ ငါမဟုတ္ ဘူးေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ အသဲလုိေတြ ေတြးၿပီး
မင္းဘာလုပ္မလဲ” 
      “အင္း၊ ထုိင္ေက်နပ္ေနလုိ႔ဘယ္ၿပီးမလဲ၊ အလုပ္ဘယ္ေတာ့ စဝင္ရမလဲ
အမ်ားႀကီးဆုိတာ ဘယ္ေလာက္အမ်ားႀကီးလဲ သိဖို႔လုိ ေသးတယ္၊
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 “မင္းဒီလုိေမးတာ ငါ မအ့ံၾသပါဘူး၊ 
 လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ဟာ သိပ္ရုိးလြန္း 

ဒါအမွန္ပဲကြ၊ ဒီအတုိင္းတကယ္ျဖစ္တာ၊ 
တညီတညႊတ္တည္း ေျပာသြားတယ္။ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ 

သတ္မွတ္လုိက္တာန႔ဲ တၿပိဳင္နက္ သူတို႔စၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္ ခုထိမရွင္းေသးတာေတာ့ အမွန္ပဲ၊ 
ကၽြန္ေတာ္လက္ခံလုိ႔မရဘူး” 

ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘနဲ႔ဲ မင္း အဒဲီေနရာ 

ေစာေစာကေျပာေနတာေတြက ဂါထာမႏၲရား 

တိတိက်က်ခ်ထားတဲ ့ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုမွာ 
မင္းအလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆိုပါစုိ႔။ 

အင္တာဗ်ဴးေခၚခံရတယ္၊ မၾကာခင္မွာပ ဲ
မင္းအလုပ္ရၿပီတ့ဲ၊ လခကလည္းအမ်ားႀကီး 

ပထမ ဆုံးမင္း သိပ္ဝမ္းသာမယ္၊ 
ကုိယ့္တစ္ေယာက္တည္းေရြးလိုက္တာ၊ 

ေတြးၿပီး ေပ်ာ္သြားၿပီး ေက်နပ္သြားၿပီးရင္ 

စဝင္ရမလဲ ေမးရမွာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ လခ 
ေသးတယ္၊ သူ႔အမ်ားႀကီးန႔ဲ ကုိယ့္အမ်ားႀကီး 

တူခ်င္မွတူမွာ၊ လခက ဘယ္ေလာက္လ၊ဲ
သိေအာင္ စံုစမ္းရမွာေပါ့” 
     “မွန္တာေပါ့၊ မွန္တာေပါ့၊
အလုပ္ရွင္သူေဌးကုိေမးမယ္၊ 
စိတ္ခ်ကြာ၊ မင္းအမ်ားႀကီးရမွာလုိ႔ပဲ
မင္းစိတ္ထမဲွာ စႏိုးစေနာင့္ ျဖစ္လာမွာေပါ့၊
အၾကံအစည္ တစ္ခုခုရွိေနၿပီလား၊
ကိန္းဂဏန္းမ်ိဳးျဖစ္ေနမလား၊ မင္းသံသယ
တိတိက်က် မေျဖဘူးဆုိရင္
ထပ္ေမးမလား” 
   “ေမးရမွာေပါ့” 
      “ဒါေပမယ့္ အဒီဲလုိေမးတ့ဲၾကားက
ေမွ်ာ္ေနဦးမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခားအလုပ္
      “ဒါေပါ့၊ သူ႕ဆက္ေမွ်ာ္ေနလုိ႔
လွန္ထားတ့ဲ သေဘာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္
      “ပါေမာကၡႀကီး ေက်နပ္သြားသည္။
  “သိပ္ဟုတ္တာေပါကြာ၊
ကိန္ဂဏန္းကုိသိရမွ ေက်နပ္ႏုိင္မယ္၊
ခန္႔လုိက္တယ္၊ ဒီလုိလာရမယ္၊
ရွိတာေတာ့ အမွန္ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္
တိတိက်က် ေရးထားတဲ ့ ခန္႔စာၾကေတာ့
ထုိနည္း၎ပဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ 
တိတိက်က်ရိွဖို႔လုိတယ္၊ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ဝိုးတုိးဝါးတား

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ဘယ္ေလာက္လ၊ဲ တျခား အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြက ဘယ္လိုရွိသလဲ တိတိက်က်

မွန္တာေပါ့၊ ငါေျပာခ်င္တဲ့စကားေတြမင္းေျပာသြားတာပဲ၊ အဲဒါေတာ့ မင္းက
 လခအမ်ားႀကီးဆုိတာ ဘယ္ေလာက္ လဲေပ့ါ၊ အဒီဲအခါမွာ အလုပ္ရွင္က

မင္းအမ်ားႀကီးရမွာလုိ႔ပဲ ျပန္ေျဖမယ္ဆုိပါေတာ့၊ မင္းေက်နပ္သြားမလားစဥ္းစားၾကည့္၊
ျဖစ္လာမွာေပါ့၊ ဒီလူ တိတိက်က်ေမးေတာ့ အေျဖဘူး၊ ဒါဘာသေဘာလဲ မရိုးမသား

တစ္ခုခုရွိေနၿပီလား၊ သူ႔အမ်ားႀကီးဆုိတာ တကယ္တန္းက်ဘာမွ မေျပာပေလာက္တဲ့
မင္းသံသယ ဝင္လာမယ္၊ ထုိနည္း၎ အလုပ္ဘယ္ေန႔စဝင္ရမလဲ ေမးေတာ့လဲ

မေျဖဘူးဆုိရင ္ မင္းဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဒီအတုိင္းပဲ ေနလုိက္မလား၊ ေသခ်ာေအာင္

အဒီဲလုိေမးတ့ဲၾကားက အေျဖက ေရေရရာရာ ရမလာဘူးဆုိရင္ မင္းအဲ့ဒီလူ႔အလုပ္ကုိ
တျခားအလုပ္ လုိက္ရွာမလား” 

သူ႕ဆက္ေမွ်ာ္ေနလုိ႔ ဘယ္အက်ိဳးထူးေတာ့မလ၊ဲ ဒီလူက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႀကိဳးရွည္ရွည္နဲ႔
ဒါမွမဟုတ္ သက္သက္လိမ္ေနတဲ့သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာကုိး” 
ေက်နပ္သြားသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ အၿပံဳးရိပ္ထင္လာသည္။ 

သိပ္ဟုတ္တာေပါကြာ၊ တိတိက်က်သိရဖုိ႔သိပ္အေရးႀကီးတာေပ့ါ၊ အမ်ားႀကီးလုိ႔ေျပာရံုန႔ဲ မၿပီးဘူး။
ေက်နပ္ႏုိင္မယ္၊ အလုပ္ခန္႔တယ္ ဆုိတာမွာလည္း ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ကစၿပီး

ဒီလုိလာရမယ္၊ ပါးစပ္ေျပာနဲ႔ စိတ္ခ်ေနလုိ႔မရဘူး၊ ႏႈတ္ကတိဆုိတာလည္း သူ႔တန္ဖိုးန႔ဲသူ
ဒါေပမယ့္ စကားဆုိတာ ေျပာၿပီး ေလထဲေပ်ာက္ရင္ ေပ်ာက္သြားမယ္၊ စာနဲ႔ေပန႔ဲ
ခန္႔စာၾကေတာ့ ပိုခုိင္မာတယ္၊ ဟုတ္တယ္ မလား၊ အဒဲါသူမ်ားဆီက အလုပ္၊

 လုပ္မယ့္ကိစၥ ကုိယ့္ဘဝေရွ႕ေရးန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ ကိစၥေတြမွာလည္း ဒီအတုိင္း
ကိုယ့္ကုိကိုယ္ဝိုးတုိးဝါးတား မေရမရာ ကတိေပးထားရင္ ေနာင္တစ္ေန႔ ဝိုးတုိးဝါးတား

က္ေပးပါသည္။ 

တိတိက်က် 

မင္းက 
အလုပ္ရွင္က 

မင္းေက်နပ္သြားမလားစဥ္းစားၾကည့္၊ 
မရိုးမသား 

မေျပာပေလာက္တဲ့ 
ေမးေတာ့လဲ 

ေသခ်ာေအာင္ 

မင္းအဲ့ဒီလူ႔အလုပ္ကုိ 

ႀကိဳးရွည္ရွည္နဲ႔ 

မၿပီးဘူး။ 
ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ကစၿပီး 

သူ႔တန္ဖိုးန႔ဲသူ 
စာနဲ႔ေပန႔ဲ 
အလုပ္၊ 
ဒီအတုိင္း 

ဝိုးတုိးဝါးတား 



 

 

 

 
mmcybermedia.com 

Proof Reading- ကုိညီေစမင္း , PDF - berhad 
(mmcybermedia.com) 

မေရမရာေတြပဲ ရလာမွာေပါ၊့ လူဆုိတာ ကိုယ္လုပ္သလုိ ကုိယ္ျဖစ္တာ၊
ကုိယ္ရတာ၊” 
    ပါေမာကၡႀကီးက သည္လုိေျပာၿပီး လူငယ္ကုိ အကဲခတ္ၾကည့္ေနသည္။
ဘယ္ေလာက္ေရာက္သလဲ။ 
      “အခု မင္း ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲကိစၥ။ တိတိက်က်ေမးရမယ္၊
ဘယ္ေတာ့လ။ဲ ဒါမေသခ်ာမခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ မခ်မ္းသာဘူး၊ လူေတြ
လူမရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ မေရရာဘူး၊ မယုံရင ္ မင္းေမးၾကည့္၊ ေနာက္ႏွစ္မွာ
သလ ဲ ေမးလုိက္ရင ္ တစ္ခါတည္း တန္းေျပာႏုိင္တ့ဲလူ သိပ္ရွားတယ္၊
အဲ့ဒီလဟူာ ခ်မ္းသာဘုိ႔ လမ္းစနင္းမိေနတ့ဲလူပဲ၊ ကိုယ့္ဘာသာ ရည္မွန္
မေျပာခ်င္လုိ႔ ဖြင့္မေျပာတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိမွာေပါ့၊ ငါက သေဘာကုိ ေျပာရတာ၊
သူမ်ားကုိ ေျပာတာ မေျပာတာထား သူတုိ႔ေခါင္းထမဲွာကုိ အေျဖမရိွၾကဘူး၊
လူဟာ ဒီဘဝမွာ ငါဘာရခ်င္သလဲ၊ ကိုယ့္ေခါင္းထဲ တိက် ေသခ်ာထားဖုိ႔လုိတယ္၊ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ေတာ့
ဘာမွေရေရရာရာရမွာမဟုတ္ဘူး” 
  လူငယ္ ဘာမွမေျပာ၊ ၿငိမ္သက္စြာပင ္နားေထာင္ေနသည္။ 

     “ကဲ။ မင္းကုိ ငါကုိယ္တိုင္ပေဲမးမယ္၊ လာမယ့္ႏွစ္အတြင္း 
တိတိက်က်ေျပာစမ္းကြာ” 

      လူငယ္အေတာ္ခက္ခဲသြားသည္။ သူဘာျပန္ေျဖရမွန္ပင္ မသိ။ 
ခဲ့သည့္ စကားေတြအားလုံး သူ စိတ္ဝင္တစား နားေထာင္ခဲ့သည္။ သေဘာလည္းေကာင္းေကာင္းေပါက္သည္။
တကယ့္ကုိ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ျမတ္သည့္စကားေတြ။ သူလုံးဝလက္ခံရမည့္စကားေတြ။
လည္းပဲ ဆရာႀကီးေျပာတ့ဲ ခ်မ္းေတာ့ခ်မ္းသာခ်င္တယ္ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာခ်င္သလဲ
ေရေရရာရာမသိတ့ဲ လူေတြထတဲစ္ေယာက္အပါအဝင္ ျဖစ္ေနၿပီးကုိဟု ေတြးမိၿပီး

  “ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္ပါဘူးဆရာႀကီး” သူက မ်က္ႏွာနီနီႏွင့္ပင္
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ကုိယ္ျဖစ္တာ၊ ကုိယ္ေတာင္းဆုိသေလာက္ 

အကဲခတ္ၾကည့္ေနသည္။ သူ႔စကားေတြ နာထဲ 

တိတိက်က်ေမးရမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာခ်င္သလ၊ဲ 
လူေတြ ေမးလိုက္ရင ္ မခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲ 

ေနာက္ႏွစ္မွာ ေငြဘယ္ေလာက္ရဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထား 
သိပ္ရွားတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္တယ္ဆိုရင ္

ရည္မွန္ ထားတာ ရိွေပမယ့္ သူမ်ားကုိ 
ေျပာရတာ၊ လူဆယ္ေယာက္မွာ ကိုးေယာက္ 

အေျဖမရိွၾကဘူး၊ လူေတြမွာ မွားေနၾကတာ အဲ့ဒါပဲ၊ 
ေသခ်ာထားဖုိ႔လုိတယ္၊ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ေတာ ့

 မင္းေငြဘယ္ေလာက္ ရခ်င္သလဲ၊ 

 ေစာေစာက ပါေမာကၡႀကီး ေျပာသြား 
သေဘာလည္းေကာင္းေကာင္းေပါက္သည္။ 

သူလုံးဝလက္ခံရမည့္စကားေတြ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါ 
ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာခ်င္သလဲ ကိုယ္ဘာသာ 

ေတြးမိၿပီး သူအေတာ္ရွက္သြားသည္။ 

မ်က္ႏွာနီနီႏွင့္ပင္ ေတာင္းပန္တုိးလွ်ိဳးလိုက္ရသည္။  

 “ကၽြန္ေတာ့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကုိ
ကၽြန္ေတာ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့တာကုိ” 
     “ကုိယ့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကုိ
ကိန္းဂဏန္းကုိ ေရးခ်လုိက္စမ္း
  “ေခါင္းထဲဘာကိန္းဂဏန္းမွကုိ
      “ဒါဆိုလ ဲ မခက္ပါဘူးကြာ၊
မင္းေငြဘယ္ေလာက္ရခ်င္သလ၊ဲ
အတြက္ေတာ့ မင္းစဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ဘူး၊
ကုန္ေနၿပီ” 
      သူ သည္လုိေျပာဆဲမွာပင္
နာရီကုိ ေကာက္ကုိင္ကာ ေျပာင္းျပန္လွန္ထားလုိက္
     လူငယ္ခမ်ာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သလုိ
ကိန္းဂဏန္းမ်ိဳးစုံေတြ၀င္လာသည္။
တျဖည္းျဖည္းကုန္ေနသည္၊ ဖြင့္ေျပာေလာက္စရာ
သေဲတြသာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
    “ကဲ.... စဥ္းစားလုိ႔ရၿပီး
      လူငယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အရိွဆုံး
ခ်ေရးသည္။ လက္ေတြက ခပ္တုန္တု
      “ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀” သူ
သိပ္နည္းတာေပါ့ကြာ၊ ေအးေလ
သူေဌးျဖစ္တဲ့ အထိဆုိရင ္ မနည္းလုပ္ယူရလိမ့္မယ္၊
သေလာက္ အခက္ႀကီး မဟုတ္ပါဘူး၊
ျဖစ္မွာ” 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ အခုမွပဲ ျမင္ပါတယ္၊ အေရးႀကီးဆုံးအေျခခံအက်ဆုံးအပုိင္းမွာ

ကုိယ့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကုိ သိၿပီဆိုရင္ ျပင္ရုံပဲေပါကြာ၊ ကုိင္းျပင္ၾကရေအာင္၊ မင္းစိတ္ထမဲွာရိွတဲ့
ခ်လုိက္စမ္း” 

ေခါင္းထဲဘာကိန္းဂဏန္းမွကုိ တိတိက်က်မရိွေသးဘူး ဆရာႀကီး” 
မခက္ပါဘူးကြာ၊ အခု တစ္ခါတည္း စဥ္းစားေပါ့၊ ခုခ်ိန္ကေန ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြင္း

မင္းေငြဘယ္ေလာက္ရခ်င္သလ၊ဲ ကိုယ့္ဘာသာ သတ္မွတ္ လုိက္၊ ၿပီးရင္ခ်ရးကြာ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္
စဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ဘူး၊ တစ္ႏွစ္လုိ႕ ေျပာၿပီးၿပီး၊ ကဲ ကဲ ျမန္ျမန္စဥ္းစား၊ အခ်ိန္ေတြ

သည္လုိေျပာဆဲမွာပင္ သနဲာရီက သဲေတြအားလုံးေအာက္ခြက္ထဲ က်သြားသည္။ ပါေမာကၡႀကီးက
ေျပာင္းျပန္လွန္ထားလုိက္ သည္။ 

င္သလုိ အသည္းအသန္ အေျပးအလႊားစဥ္းစားေနရသည္။ သူ႔ ေခါင္းထဲ
င္လာသည္။ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ေမာင္း ထုတ္လုိက ္ အသစ္စဥ္းစာလုိက္။ အခ်ိန္က

ဖြင့္ေျပာေလာက္စရာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းကုိ ေရြးမရ။ နာရီထဲက
 ကုန္စင္ေအာင္က်သြားသည္။ သူ႔မွာ ဂဏန္းတစ္ခုတိတိက်က်၊ မရႏုိင္ေသး။

စဥ္းစားလုိ႔ရၿပီး မဟုတ္လား၊ ေရးကြာ” ပါေမာကၡႀကီးက အတင္းတိုက္တြန္းေနသည္။
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အရိွဆုံး ဂဏန္းတစ္လံုးကုိ မဝံ့မရဲ ေရြခ်ယ္ကာ စာရြက္ေပၚ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း

ခပ္တုန္တုန္။ 
သူ ေရးခ်သည့္ ကိန္းဂဏန္းကုိ ပါေမာကၡႀကီး အသံထြက္ဖတ္လုိက္သည္။ “

ေအးေလ ဒါန႔ဲစလဲ ရပါတယ္၊ ငါကေတာ့ ၃သိန္းေလာက္ေရးေစခ်င္တာ၊ သန္းႂကြယ္
မနည္းလုပ္ယူရလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ မင္းေတြ႔ပါလိမ့္မယ္၊ ဒီအလုပ္က လူေတြထင္

မဟုတ္ပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ဒါက မင္းတစ္သက္တာ လုပ္သမွ်ထဲမွာ တန္ဖိုးအရိွဆုံးအလုပ္

က္ေပးပါသည္။ 

အေရးႀကီးဆုံးအေျခခံအက်ဆုံးအပုိင္းမွာ 

မင္းစိတ္ထမဲွာရိွတဲ ့

ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြင္း 
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က ္

အခ်ိန္ေတြ 

ပါေမာကၡႀကီးက 

ေခါင္းထဲ 
အခ်ိန္က 
နာရီထဲက 

မရႏုိင္ေသး။ 
အတင္းတိုက္တြန္းေနသည္။ 

ျဖည္းျဖည္းခ်င္း 

“ဟာ 
သန္းႂကြယ္ 

တြထင္ 
တန္ဖိုးအရိွဆုံးအလုပ္ 
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“တကယ္ခ်မ္းသာမယ့္လူဟာ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ခ်မ္းသာမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ရတယ္ကြ၊
သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္လူအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျမင္ေယာင္ထားရမယ္၊
ရည္မွန္းရဲရမယ္” 

 
အခန္း (၇) 

မိမိကုိယ္ကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း 
 
      စားပြဲထိုးက ေကာ္ဖီႏွင့္ မုန္႔မ်ား သယ္ေဆာင္၍ ဝင္လာသည္။
ညကလည္း ေယာက္ယက္ခတ္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းမအိပ္ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ 
      ေကာ္ဖီႏွင့္ မုန္႔ကုိ စားေသာက္ရင္းပင္ ပါေမာကၡႀကီးထံမွ သင္ခန္းစာကုိ
      “ငါ မင္းကုိ ေမးခြန္းေတြေမးမယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္က မင္းေစာေစာက
ပိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ပဲ၊ မင္း ေစာေစာက
  “ဟုတ္ပါတယ္” 
      “အခုကိစၥမွာ မင္းပထမဆုံး အေလးအနက္ထားရမွာက ဒီစကၠဴစေလးေပၚမွာ
ကိန္းဂဏန္းသည္ မင္းထင္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီး အေရးပါတယ္ဆုိတဲ့
မင္းကုိယ္မင္း တန္ဖိုးျဖတ္လုိက္တာ၊ မင္းဟာ တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၃ေသာင္းတန္တယ္၊
ျပားမွ ပိုမတန္ဘူး၊ တစ္ျပားမွလည္း ေလ်ာ့မတန္ဘူး၊ ဒါမင္း ကိုယ္တုိင္န႕ဲ
      “ဆရာႀကီး ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိ ု ေကာက္ခ်က္ဆြဲသလ ဲ ကၽြန္ေတာေတာ့
ဒီဂဏန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေရြးလုိက္တာက လက္ငင္းအေျခ အေနမွာ 
ခ်င့္ခ်ိန္းၿပီး ေရြးတာ၊ ဒီထက္မက ဂဏန္းႀကီးႀကီးေရးရင္ အလကားေလွ်ာက္ေရးတာ၊
လည္းမဟုတ္ဘူး၊ ဘဏ္မွာလည္း ပိုက္ဆံက သုညနီးပါးပဲ” 
      “မွန္ပါတယ္။ မင္းစဥ္းစားတာ အက်ိဳးအေၾကာင္းခိုင္လံုပါတယ္၊
ေနတာက သေဘာထား ျပႆနာ၊ မင္း ေစာေစာက ေျပာလုိက္တ့ဲ 
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ယုံၾကည္ရတယ္ကြ၊ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ တစ္ေန႔ 
ျမင္ေယာင္ထားရမယ္၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ တြက္ရဲခ်က္ရဲ 

ဝင္လာသည္။ လူငယ္က နံနက္စာ မစားရေသး။ 
 ဗိုက္အလြန္ ဆာေနၿပီ။ 

သင္ခန္းစာကုိ သူ ဆက္နာယူရသည္။ 
မင္းေစာေစာက စဥ္းစားခ့ဲရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေစာေစာက ကေသာကေမ်ာ စဥ္းစားခ့ဲရတာ” 

ဒီစကၠဴစေလးေပၚမွာ မင္း အခုခ်ေရးလုိက္တဲ ့
အေရးပါတယ္ဆုိတဲ ့ အခ်က္ပဲ၊ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ 

ေသာင္းတန္တယ္၊ ဒါပဲ၊ ဒီထက္ တစ္ 
ကိုယ္တုိင္န႕ဲ ပတ္သက္တဲ ့မင္းရဲ့ သတ္မွန္ခ်က္” 

ကၽြန္ေတာေတာ့ သေဘာမေပါက္ဘူး၊ 
 တကယ္လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲဟာကုိ 

အလကားေလွ်ာက္ေရးတာ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဘြဲ႔ရတ့ဲလ ူ

အက်ိဳးအေၾကာင္းခိုင္လံုပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီး 
 မင္းရဲ႕သေဘာထားက မင္းဘဝကုိ 

အခုလက္ရိွအတုိင္း ျဖစ္ေနေအာင္
ေပးေနတာ ပတ္ဝန္း က်င္အေနအထားေတြ
သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္၊ မင္းဘဝမွာ
မင္းသေဘာထားေတြရဲ႕ ထင္ဟပ္ခ်က္ေတြပဲ၊
အခုလက္ရိွအေနအထးကုိ မႀကိဳက္ဘူး၊
စိတ္ဓာတ္ေတြ သေဘာထားေတြကုိ
လြန္းတယ္လုိ႕ ထင္ခ်င္ထင္ေနမယ္၊
ႏိုင္ၾကဘူး၊ အေၾကာက္အကန္ျငင္းၾကတယ္
   လူငယ္ နားစိုက္ေထာင္ေနမွန္း

      “ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာျဖ
အဒီယုတိၱယုတၱာသမားေတြ၊ 
ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္မႈေတြကုိ 
ဒါေပမယ့္ ဒီလို ေျပာတ့ဲအတြက္
ဆန္႔က်င္တ့ဲလူ မဟုတ္ဘူး၊ သိပ္တန္ဖိုးထားတ့ဲလူ၊
ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ က်ိဳးသင့္ေၾကာင္းသင့္
ဒါန႔ဲတင္ မလုံေလာက္ဘူး၊ လူဟာ
ခိုင္ေစရမယ္၊ အသုံးခ်ရမယ္၊ 
အဒဲါကစိတ္ဓာတ္၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္
ေရာက္ရမယ္ ဘာေတြ ဘယ္
သြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းေပၚ 
ခလုတ္ကန္သင္းေတြကိ ုစြဲျမဲခိုင္မာတ့ဲ
တကယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ လူေတြ
ခုိင္မာတယ္ ဆုိတာေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ျဖစ္ေနေအာင္ ဖန္တီးထားတာ၊ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝကုိ တကယ္တမ္း အဆုံးအျဖတ္
က်င္အေနအထားေတြ မဟုတ္ဘူး၊ သူ႔စိတ္သေဘာထားေတြပဲ၊ မင္း 
မင္းဘဝမွာ ႀကံဳႀကိဳက္ရသမွ် အေၾကာင္းကိစၥ ေတြဟာ မင္းစိတ္ဓာတ္

ထင္ဟပ္ခ်က္ေတြပဲ၊ ဘဝဆုိတာ ကိုယ္ပံုေဖာ္တဲ့အတိုင္းျဖစ္ရတာ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔  
မႀကိဳက္ဘူး၊ ဘဝကုိ အသစ္ေျပာင္းလဲ ခ်င္တယ္ဆိုရင္အရင္ဆံုး မင္းရဲ႕

သေဘာထားေတြကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႕လုိတယ္၊ မင္းစိတ္ထဲမယ္ ငါေျပာတာ သိပ္လြယ္
ထင္ခ်င္ထင္ေနမယ္၊ တခ်ိဳ႕ယုတိၱေဗဒသမားမ်ားဆုိရင ္ တုိ႔အယူအဆကုိ လံုးဝလက္မခံ

အေၾကာက္အကန္ျငင္းၾကတယ္” 
နားစိုက္ေထာင္ေနမွန္း သိသျဖင့္ ပါေမာကၡႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။ 

ဘယ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာျဖစ္ေစ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ လူမွန္သမွ်ဟာ
 ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ စဥ္းစားၿပီးမွ ယံုတယ္ဆုိတဲ ့ ပညာတတ္ေတြရဲ႕
 လ်စ္လွ်ဴရွႈၿပီး အလုပ္ကုိေဆာင္ရြက္ရင္န႔ဲ ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၾကတာခ်ည္းပဲ၊

ေျပာတ့ဲအတြက္ ငါ့ကုိ ပညာတတ္ ဆန္႔က်င္ေရးသမားလုိ႔  မထင္န႔ဲ၊ ငါက အသိဉာဏ္ပညာကုိ
သိပ္တန္ဖိုးထားတ့ဲလူ၊ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ ဘဝတစ္ခုျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္ေအာင္

က်ိဳးသင့္ေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားတတ္ျခင္းဟာလည္း လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုပေဲပါ့၊ ဒါေပမယ့္
လူဟာ ဒါေတြရဲ႕ အေစအပါးလည္း အျဖစ္မခံရဘူး၊ ကုိယ္ကသာ ဒါေတြကုိ
 ဘဝမွာ တကယ္ေအာင္ျမင္မႈ ေပးမွာက ဒါေတြထက္ ႀကီးက်ယ္တ့ဲအရာ

ကုိယ့္ကုိကုိယ ္ ယံုၾကည္တ့ဲစိတ္ ျဖစ္ရမယ္ ေအာင္ျမင္ရမယ္ ဘယ္အတုိင္းအတာ
ဘယ္အခ်ိန္ ၿပီးစီးရမယ္ စသျဖင့္ စြဲျမယုံဲၾကည္တတ္တဲ့စိတ္၊ ေအာင္ျမင္မႈကုိ
 အက်ိဳးအေၾကာင္သမားေတြ တင္လာတ့ဲ “ျဖစ္ႏိုင္ ပါ့မလား” ဆိုတဲ့
စြဲျမဲခိုင္မာတ့ဲ ယံုၾကည္မႈစိတ္ဓာတ္န႔ဲသာ ရွင္းလင္ဖယ္ရွားေက်ာ္လႊားသြား ႏိုင္တယ္
လူေတြ ၾကည့္လုိက္ရင ္ သူတုိ႔မွာ အဒီဲယံုၾကည္မႈစိတ္ဓာတ္ သိပ္ကိ ု ႀကီးမား

ဆုိတာေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနဆိုတာေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔ေနာက္တြန္႔မသြားဘူး၊

က္ေပးပါသည္။ 

အဆုံးအျဖတ္ 
 အဒဲါ 

မင္းစိတ္ဓာတ္ 
 မင္း 
မင္းရဲ႕ 

သိပ္လြယ ္
လံုးဝလက္မခံ 

လူမွန္သမွ်ဟာ 
ပညာတတ္ေတြရဲ႕ 

ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၾကတာခ်ည္းပဲ၊ 
အသိဉာဏ္ပညာကုိ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ 

ဒါေပမယ့္ 
ဒါေတြကုိ 

ႀကီးက်ယ္တ့ဲအရာ 
ဘယ္အတုိင္းအတာ 

ေအာင္ျမင္မႈကုိ 
ဆိုတဲ့ 

ႏိုင္တယ္...၊ 
ႀကီးမား 

သူတုိ႔ေနာက္တြန္႔မသြားဘူး၊ 



 

 

 

 
mmcybermedia.com 

Proof Reading- ကုိညီေစမင္း , PDF - berhad 
(mmcybermedia.com) 

သူလုပ္စရာရွိတာ သူ႔ဘာသာ စြဲစြဲျမျဲမလဲုပ္တယ္၊ အဒဲါေၾကာင့္ေအာင္ျမင္တယ္။
အမ်ားသူငါ အျမင္မွာ ဓနဥစၥာ ေတြဟာ သူတို႔ဆီကုိပဲ တမင္တကာ ေရႊ႕လ်ားသြားေနၾကသလား
အဒီဲတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္၊ ဒီလူေတြန႔ဲ သူတုိ႔အနီးအနားက
ပတ္ဝန္းက်င္ခ်င္းဟာ အတူတူပဲ၊ အခက္အခဲလည္း တူမယ္၊ အခြင့္အေရးလည္းတူမယ္၊
အတူတူမွာ တုိ႔ဘာေၾကာင့္ ႀကီးပြားသလဲ၊ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ေပါ့၊ သူတုိ႔က
အဆီးအတားမခံဘူး၊ ဒီလုိေျပာတ့ဲအတြက ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိတာ မရွိဘူး၊ အေနအထား
မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိလိုတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ တုိင္းျပည္စီးပြား အတက္အက် 
မူတည္ၿပီး ခ်မ္းသာဖုိ႔လြယ္တဲ့အခ်ိန္ ခက္တ့ဲအခ်ိန္ဆိုတာေတာ့ ရွိတာေပါ့၊
အမ်ားအတြက္ေျပာတာ၊ ယုံၾကည္မႈ သမားတြက္ကေတာ့ အဒဲါဟာ 
အဒီဲအတြက္ ေတြးပူမေနဘူး၊ ေနာက္တြန္႔မေနဘူး၊ အေျခအေန ခက္ခဲရင္ပိုႀကိဳးစား
တကယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ခက္တယ္ေျပာၾကေျပာၾက
ေအာင္ျမင္ရမွာပဲလုိ႔ ယုံၾကည္ၾကသူေတြခ်ည္းပဲ၊ ဒီကေန႔ သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ
ခ်မ္းသာတဲ့လူေတာ့ ထားေပါ့၊ ကိုယ္ဘာသာ ရွာေဖြၿပီး ခ်မ္းသာတ့ဲ လူမွန္သမွ်
အေစာႀကီးကတည္းက ယုံၾကည္ထားတ့ဲ လူခ်ည္းပဲ၊ အဒဲါေၾကာင့္လည္း တစ္ကယ္ခ်မ္းသာတာ

     ပါေမာကၡႀကီးက သေဘာတရားေတြ အားတက္သေရာ ေျပာေနရာက
ျပန္လွည့္လာသည္။ 

  “ကဲ၊ တုိ႔ အလုပ္ ျပန္စရေအာင္၊ ငါေမးတာ ေျဖစမ္းပါ မင္း
ဂဏန္းဟာ မင္းေခါင္းထဲ ပထမဆုံး ေပၚလာတ့ဲဂဏန္း မဟုတ္ဘူး မလား”

   “မွန္ပါတယ္၊ မဟုတ္ပါဘူး” 

 “ဒါျဖင့္ မင္း ပထမဆုံး စဥ္းစားမိတာ ဘာလဲ” 
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အဒဲါေၾကာင့္ေအာင္ျမင္တယ္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတယ္၊ 
ေရႊ႕လ်ားသြားေနၾကသလား ထင္ရတယ္၊ 

သူတုိ႔အနီးအနားက တျခား လူေတြ။ က်င္လည္ရတဲ့ 
အခြင့္အေရးလည္းတူမယ္၊ အေနအထားခ်င္း 

သူတုိ႔က ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားရဲ႕ 
အေနအထား အဆုိးအေကာင္းဆုိတာ 

 ႏုိင္ငံတကာ စိးပြားအတက္အက်ေပၚ 
ရွိတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ဒါက ေယဘုယ်ေျပာတာ၊ 

 ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္တ့ဲကိစၥ မဟုတ္လို႔ 
ခက္ခဲရင္ပိုႀကိဳးစား၊ ပိုအားထတ္၊ ဒါပဲ၊ 

ဘယ္ေလာက္ခက္တယ္ေျပာၾကေျပာၾက ငါကေတာ့ လုပ္ရင္ 
သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ ေမးၾကည့္ ၊ အေမြရလုိ႔ 

လူမွန္သမွ် ငါတစ္ေန႕ ခ်မ္းသာမယ္ဆိုတာ 
တစ္ကယ္ခ်မ္းသာတာ” 

ေျပာေနရာက လူငယ္ေရွ႕ဘက္ရွိ စာရြက္ဆ ီ

မင္း အခုေရးထားတဲ ့ ၃ ေသာင္းဆုိတဲ ့
” 

      “အ့ဲဒါလည္း ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့
ရႈပ္ပါသြားတယ္” 
   “အဲ့ဒီထဲက တစ္ခုေျပာကြာ

   “ အဲ ငါးေသာင္း....” 

   “ ဘာလုိ႔ အဒဲါမေရးသလဲ

   “မေျပာတတ္ဘူး၊ ဘယ္လုိမွ

      “ အလွမ္းမမီဘူးထင္ေနသေရြ႕ေတာ့
၃ေသာင္းေလးနဲ႔ စတာဆုိေတာ့
ထပ္မတုိးႏိုင္ဘူးလား” 
      လူငယ္ အတန္ၾကာ 
ေလးေသာင္း၊ 
      “ေကာင္တယ္ကြာ၊ ငါဝမ္းသာတယ္
 “စကၠန္႔ပုိင္းအတြင္းမွာ 

  “တကယ္ေရာက္တာနဲ
ႏိုင္တာပဲ၊ ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ 
တစ္ဆင့္တုိးျမွင့္ယုံၾကည္လုိက္တာ၊
ေဆာက္ၿပီးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတ့ဲ
ေစာေစာက ဥပမာ အတုိင္း 
မင္းရင္ထဲမွာလည္းရွိတယ္၊ မင္းရဲ႕
ထားတ့ဲ မင္းရဲ႕ အနာဂတ္ရုပ္သြင္။

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ မမွတ္မိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းထဲ ကိန္းဂဏန္းေတြ

တစ္ခုေျပာကြာ” 

 

အဒဲါမေရးသလဲ” 

ဘယ္လုိမွ အလွမ္းမမီႏိုင္ဘူးဆုိၿပီးပယ္ခဲ့တာ ျဖစ္မယ္” 

အလွမ္းမမီဘူးထင္ေနသေရြ႕ေတာ့ တကယ္လည္း အလွမ္းမီလာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ မင္းက 
စတာဆုိေတာ့ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္တဲ့အထိကုိ အေဝးႀကီးသြားရမယ္၊ ဒီထက္နည္းနည္း

 စဥ္းစားေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာရြက္ေပၚတြင္ ဂဏန္းသစ္တစ္လုံးေရးသည္။

ငါဝမ္းသာတယ္” ပါေမာကၡႀကီးက မဆုိင္မတြပင ္အားေပးစကား ဆုိလိုက္သည္။
 ေဒၚလာတစ္ေသာင္းရသြားၿပီ။ မင္းေတာ္တယ္” 

တကယ္ေရာက္တာနဲ သေဘာခ်င္းအတူတူပဲကြ၊ မင္းအေနနဲ႔ ဧရာမေျခလွမ္းတစ္လွမ္း လွမ္းလုိက္
 ရွာႏိုင္သူလုိ႔ သတ္မွန္ယုံၾကည္ထားရာကေန ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းရွာႏိုင္သူလို႔

တစ္ဆင့္တုိးျမွင့္ယုံၾကည္လုိက္တာ၊ အႀကီးက်ယ္ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈပကဲြ၊ ေရာမၿမိဳ႕ႀကီးကုိ တစ္ေန႔တည္း
မဟုတ္ဘူးဆုိတ့ဲ စကားလုိပဲ၊ ျဖည္းျဖည္းေပါ့၊ မွန္မွန္တုိးတက္ေနဖို႔သာ အဓိက၊ ဒီလိုကြ၊

 ေျပာရရင္ လူတုိင္းရင္ထမဲွာ  ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီရိွတယ္၊ အမွတ္မထင္ ရွိေနတာ၊
မင္းရဲ႕ အနာဂတ္ဘဝဆိုတ့ဲၿမိဳ႕၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ မင္းဘာသာ ျမင္ေယာင္

အနာဂတ္ရုပ္သြင္။  အဲဒီရုပ္သြင္ဟာ သုိ႔မဟုတ ္ အဲဒီအနာဂတ္ဘဝၿမိဳ႕ဟာ မင္းရည္မွန္း
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ထားတ့ဲ အတုိင္းအတာေလာက္ပဲ ႀကီးလည္း ႀကီးႏိုင္တယ္၊ ေသးလည္းေသးႏုိင္တယ္၊
စတုရန္းေပ တစ္ရာလား။ မင္းသတ္မွတ္တဲ့အတုိင္ျဖစ္တယ္။ 

 မင္း အခုခ်ေရးလိုက္တ့ဲ ကိန္းဂဏန္းဟာ မင္းဘဝျမိဳ႕ႀကီးရဲ႕
အတုိင္းအတာပဲ။ အဒဲီကိန္းဂဏန္းကုိ တျဖည္းျဖည္းတုိးျမွင့္ေရးသြားႏုိင္ရင္
လာမွာပဲ၊ ဒီကိန္းဂဏန္းဟာ မင္းရဲ႕အက်ယ္အဝန္းကုိျပသလို၊ ဒါဟာမင္းရဲ႕
ေျပာလို႔ရတယ္။ စတုရန္းေပတစ္ရာလုိ႔ သတ္မွတ္ရည္မွန္းထားရင္ တစ္ရာ့တစ္ေပျဖစ္မလာႏုိုင္ဘူး၊
ေအာက္မွာပဲ ရိွေနမယ္၊ လူမွာရွိတ့ဲ အကန္႔အသတ္ေတြထမဲွာ ကုိယ့္ကိုကုိယ္
အႀကီးမားဆုံးပဲလုိ႔ ပညာရိွေတြေျပာဆုိေလ့ရွိတယ္။ ကုိယ့္စိတ္ထကဲ စြဲမွတ္ယံုၾကည္ထားတ့ဲ
ေဘာင္ကုိ ဘယ္သူမွ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ၾကဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ေအာင္ျမင္ခ်င္တ့ဲလူ
စည္ကားေစခ်င္တ့ဲလူဟာ ကုိယ့္စိတ္ထဲရွိတ့ဲ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ကုိ
ေဘာက္ေတြကိ ု ခ်ိဳးဖ်က္၊ ဒီအကန္႔အသတ္ထဲက ေဖာက္ထြက္၊ အသဲလုိလုပ္ရတယ္၊
မင္းဘဝဟာ မ်က္လွည့္ျပလုိက္သလုိ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္၊
ေစရမယ္လုိ႔ ငါအေလးအနက္ အာမခံတယ္ ” 

   “ ေဖာက္ထြက္ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဆရာႀကီး ေျပာတာေတြက
ေသေသခ်ာခ်ာ မဆုပ္ကုိင္မိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲက
ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လုိသိႏိုင္မလ၊ဲ ဘယ္လိုရွာမလ ဲ” 

     “ ေအးဟုတ္ၿပီ၊ ငါအခုလုပ္ေပးေနတာ အဒဲါပဲ၊ မင္းကုိ ကိန္း
မင္းအ့ဲဒါကုိေရးခ်လုိက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ မင္းဘာသာ မစဥ္းစား မျမင္ေယာင္ဖူးတ့ဲ
ပိပိသသရိွမထားတ့ဲ မင္းရဲ႕အနာဂတ္ ဘဝပုံရိပ္ဟာ တိတိက်က် ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကုိင္ေပၚလာတာပဲ။
သုံးေသာင္းရမယ့္လူ၊ မင္းဟာ ေလးေသာင္းရမယ့္လူ၊ အဲဒါ 
မင္းရဲ႕အကန္႔အသတ္ေတြ၊ မင္းဟာ သုံးေသာင္းတန္ေအာက္မွာရွိမယ္၊
အသဲလုိ၊ တကယ္လည္း အဒီဲအကန္႔အသတ္ရဲ႕ေအာက္မွာပ ဲ မင္းရွိသြားမယ္၊
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ေသးလည္းေသးႏုိင္တယ္၊ စတုရန္းမုိင္တစ္ရာလား၊ 

မင္းဘဝျမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ရွိမယ့္ 
တျဖည္းျဖည္းတုိးျမွင့္ေရးသြားႏုိင္ရင္ မင္းဘဝၿမိဳ႕ႀကီးတုိး တက္စည္ပင္ 

ဒါဟာမင္းရဲ႕ အကန္႔အသတ္လို႕လည္း 
တစ္ရာ့တစ္ေပျဖစ္မလာႏုိုင္ဘူး၊ တစ္ရာ 

ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ကန္႔သတ္မႈဟာ အင္အား 
စြဲမွတ္ယံုၾကည္ထားတ့ဲ အကန္႔အသတ ္

ေအာင္ျမင္ခ်င္တ့ဲလူ ကုိယ့္ဘဝၿမိဳ႕ႀကီး ႀကီးက်ယ္ 
အကန္႔အသတ္ေဘာင္ကုိ အရင္ဆုံး ခ်႕ဲထြင္ရတယ္၊ 

အသဲလုိလုပ္ရတယ္၊ အဲဒီလုိလုပ္ႏုိင္ရင္ 
ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္၊ လုပ္ၾကည့္ပါ၊ မုခ်ေျပာင္းလဲ 

ေျပာတာေတြက သိပ္ရွင္းသလုိန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္ 
ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲက အကန္႔အသတ္ ေတြဆုိတာကို 

ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုေရးခုိင္းလိုက္တယ္၊ 
မျမင္ေယာင္ဖူးတ့ဲ ဒါမွမဟုတ္ မင္းေခါင္းထမွဲာ 
ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကုိင္ေပၚလာတာပဲ။ မင္းဟာ 

 မင္းပံုရိပ္ေတြ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ 
တန္ေအာက္မွာရွိမယ္၊ ေလးေသာင္းတန္ေအာက္မွာရိွမယ္၊ 

မင္းရွိသြားမယ္၊ လူအမ်ားစုဟာ ဒါကို 

သေဘာမေပါက္ၾကဘူး၊ စိတ္ထမဲွာရိွတဲ့
ကလားလုိ႔ သေဘာမေပါက္ၾကဘူး၊
ေအာင္ျမင္သြားတ့ဲလူေတြကေတာ့
ကုိယ့္ဘာသာ ျမွင့္တင္ရင္းကုိယ့္အနာဂတ္ဘဝ
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ျမွင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ
တျဖည္းျဖည္း တုိးတုိးၿပီး ေရးခ်တ့ဲနည္းပဲ၊
ယုံၾကည္ရ တယ္ကြ၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္
ရမယ္၊ ကိန္းဂဏန္းေတြတြက္
တုိ႔ေလ့က်င့္ခန္း ျပန္စရေအာင္၊

    လူငယ္ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိ။
ေရးခ်လုိက္သည္။ အသဲည္ေနာက္၊

  “ မင္းရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့
မင္းတကယ္ရႏိုင္တ့ဲ အျမင့္ဆုံးကိန္းဂဏန္းေတာ့
အမ်ားႀကီး နိမ့္ေနေသးတယ္၊
တစ္ပတ္န႔ဲရၾကတယ္၊ အခ်ိဳ႕ကဆုိ
ဆက္တိုက္ရေနတ့ဲ လူေတြလည္း
မင္းတုိး တက္သြားၿပီ၊ မင္းရဲ႕ 
အနာဂတ္ဘဝပုံရိပ္ဟာ ေစာေစာကထက္ႏွစ္ဆႀကီးထြားသြားၿပီ
မေရာက္ေသးဘူးေပါ့ကြား၊ ဒါေပမယ့္ရပါတယ္၊
မင္းဦးတည္ရည္မွန္းတဲ့ကိန္းဂဏန္း
လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္တာေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့၊
ဘာအဓိပၸါယ္ရွိလဲ၊ ပန္းတုိင္ဆိုတာ
ႀကီးက်ယ္ရွာေပ့ါ၊ ဒါေပမယ့္ 
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စိတ္ထမဲွာရိွတဲ ့ နိမ့္လြန္းတ့ဲ အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ငါတို႔ဘဝေတြနိမ့္ပါး ေနရပါ
သေဘာမေပါက္ၾကဘူး၊ ေဖာက္ထြက္ပစ္ဖို႔ ဆုိတာေဝးေရာေပ့ါ။ ဒါေပမယ့္ ခ်မ္းသာသြားတ့ဲလူေတြ

ေအာင္ျမင္သြားတ့ဲလူေတြကေတာ့ ဒါကုိေကာင္းေကာင္းသေဘာ ေပါက္ၾကတယ္၊ ကုိယ့္အတၱပံုရိပ္ကုိ
ျမွင့္တင္ရင္းကုိယ့္အနာဂတ္ဘဝ တုိးတက္ႏိုင္တာ သူတို႔ျမင္သြားၾကတယ္၊ အဒဲီလို
ျမွင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ အလြယ္ကဆုံူးနည္းက စာရြက္လြတ္တစ္ခုယူၿပီး ကိန္းဂဏန္းေတြ

ေရးခ်တ့ဲနည္းပဲ၊ တကယ္ ခ်မ္းသာမယ့္လူဟာ ကုိယ့္ကုိကုိယ ္ ခ်မ္းသာမယ္လို႔
ကုိယ့္ကုိကုိယ ္တစ္ေန႔ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္္လူအျဖစ္ ပိပိျပင္ျပင္ ျမင္ေယာင္ထား

ကိန္းဂဏန္းေတြတြက္ရဲခ်က္ရဲ ရည္မွန္ရဲရမယ္၊ မရည္မွန္းဘဲန႔ဲေတာ့ ဘာျဖစ္လာမလဲ၊ ကဲ
ျပန္စရေအာင္၊ ဒီတစ္ခါေစာေစာကထက္ ပိုႀကီးတ့ဲ ဂဏန္းေရးကြာ ” 

လူငယ္ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိ။ အတန္ၾကာ ခ်ီတုံခ်တုန္လုပ္ေနၿပီးေနာက္ ေျခာက္ေသာင္းဟူ၍
အသဲည္ေနာက္၊ “ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တဲ့ အျမင့္မားဆုံး ကိန္းဂဏန္းပဲ ” 

ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အျမင့္မားဆုံးကိန္းဂဏန္းဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ေကာင္းဟုတ္မယ္၊ ဒါေပမယ့္
အျမင့္ဆုံးကိန္းဂဏန္းေတာ့ လုံးဝမဟုတ္ဘူးကြ၊ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ဒီကိန္းဂဏန္းက
နေသးတယ္၊ ဒီေငြေလာက္ကုိ အခ်ိဳ႕လူေတြ တစ္လနဲ႔ရၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕က

အခ်ိဳ႕ကဆုိ တစ္ေန႔န႔ဲေတာင္ရေသးတယ္၊ ေန႔စဥ္ အဲဒီေလာက္စီ တစ္ႏွစ္လုံး
လူေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဘာပဲေျပာေျပာ မင္းကုိ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ အံျသေလာက္ေအာင္ကုိ

 စိတ္တြင္ အကန္႔အသတ္ကုိ အမ်ားႀကီး တုိးခ်႕ဲလုိက္ႏိုင္ၿပီ၊ အခုဆိုရင္မင္းရဲ႕
ေစာေစာကထက္ႏွစ္ဆႀကီးထြားသြားၿပီ ငါလုိခ်င္တဲ့ အတုိင္းအတာေလာက္အထိေတာ့

ဒါေပမယ့္ရပါတယ္၊ ငါအတင္းတြန္းမတင္ပါဘူး၊ ဒီလိုကြာ၊ မင္းမွာ ပထမဆုံး
ည္မွန္းတဲ့ကိန္းဂဏန္း တစ္ခုရိွရမယ္၊ ခပ္ရဲရဲမွန္းလိုက္တဲ့ကိန္းဂဏန္းေပ့ါကြာ၊ ဒါေပမယ့္

လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္တာေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ သိပ္ျမင့္လြန္းရင္ မင္းဘယ္ယုံၾကည္မလဲ၊ ဒါေပမယ့္ သိိပ္နိမ့္ေနရင္ေကာ
ပန္းတုိင္ဆိုတာ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ေတာ့ မွန္းရမွာေပါ့၊ ႀကီးက်ယ္တန္သေလာက္

 ကိုယ္အစြမ္းကုန္အားထုတ္ရင္ေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ကိုယ့္ဘာသာ ယုံၾကည္တဲ့

က္ေပးပါသည္။ 

ေနရပါ 
ခ်မ္းသာသြားတ့ဲလူေတြ 

ကုိယ့္အတၱပံုရိပ္ကုိ 
အဒဲီလို 

ကိန္းဂဏန္းေတြ 
ခ်မ္းသာမယ္လို႔ 
ျမင္ေယာင္ထား 

ကဲ.... 

ေျခာက္ေသာင္းဟူ၍ 

ဒါေပမယ့္ 
ဒီကိန္းဂဏန္းက 

တခ်ိဳ႕က 
တစ္ႏွစ္လုံး 

အံျသေလာက္ေအာင္ကုိ 
အခုဆိုရင္မင္းရဲ႕ 

အတုိင္းအတာေလာက္အထိေတာ ့
ပထမဆုံး 
ဒါေပမယ့္ 

သိိပ္နိမ့္ေနရင္ေကာ 
ယ္တန္သေလာက္ 

ယုံၾကည္တဲ ့
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အတုိင္းအတာအတြင္ေတာ့ ရွိရမွာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ
ကိုယ့္စိတ္ထဲက အတုိင္အတာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ကုိလည္း ေဖာက္ေပးခ်႕ဲေပးသြားရမယ္၊
အကန္႔အသတ္ေဘာင္ကုိ ေဖာက္ထြက္ၿပီး ပန္းတုိင္တစ္ခုခ်တယ္၊ အဲဒီေနာက္
ေဘာင္ေတြကုိေဖာက္သြားခ်ဲ႕သြားႏိုင္ဖို႔လုိတယ္၊ ဒါမွ ဒီကေန႔ ဒီထက္ ပိုမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဆုိတဲ့
ေဘာင္ထက္ အဆမတန္ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္တ့ဲအဆင့္ကုိ ေရာက္မွာေပါ့၊
စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဖာက္ၾကည့္ရင္ တစ္နာရီေလာက္အတြင္းမွာပဲ
စရာေတြ မင္းေတြ႔လာရလိမ့္မယ္၊ ဒီကၿပီးရင ္ မင္းအခန္ထသဲြားၿပီး တစ္ေယာက္တည္း
စဥ္းစား၊ မင္းရဲ႕ဓနပန္းတုိင္ကုိဘယ္လုိ သြားမလဲဆိုတာ လမ္းေၾကာင္းခ်
အၾကာမွာ ငါ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာကုိ စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚမွာခ်ေရး၊
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး အစီအစဥ္အတြက အေရးႀကီးဆုံးလက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ပဲ၊
ေျခာက္ႏွစ္ႀကီးမ်ားေတာင္ဆုိၿပီး စိတ္မရွည္ခ်င္တာမ်ိဳးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္၊
ေသခ်ာေပါက္ခ်မ္းသာရမယ္တုိတာ မင္းျမင္သြားၿပီ ယုံၾကည္သြားၿပီဆုိရင္
ငါဆုိရင္ ငါ့အရင္ေအာင္ျမင္ခံတ့ဲ သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ေခ်းတ့ဲ
ငါးႏွစ္နဲ႔ ကိုးလအၾကာမွာ ပထမဆုံး ေငြတစ္သန္းစုမိတယ္၊ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့
ငါ့ေငြေတြ ဆက္ဆက္ၿပီး တုိးပြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ ဒီပံုေသနည္းက
ရယ္စရာေပ့ါကြာ၊ ဒါေပမယ့္ အဒီဲရယ္တဲ့လူေတြ တစ္ေယာက္မွ မခ်မ္းသာၾကဘူးကြ

      လူငယ္ဘာမွ စကားမဆုိႏိုင္။ သူ႔မွာ မယံုတစ္ဝက္ယုံတစ္ဝက္
ေျပာသမွ်က ျငင္းရမွာ ခက္သလို လက္ခံဖို႔လည္း မလြယ္ကူျဖစ္ေနသည္။
      “ ဒီနည္းလမ္းက သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ခ်င္သူေတြအတြက္ခ်ည္း
ခ်မ္းသာဖို႔ တစ္ခုတည္းအာရံုဝင္ေနၾကတာမွ မဟုတ္ဘ၊ဲ ဒီနည္းဟာ
အိမ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔အတြက္လည္း အသုံးဝင္တယ္၊
သန္းႂကြယ္ဖုိ႔အထိမဟုတ္ တစ္ႏွစ္မွာ အခုထက္ဘယ္ေလာက္ပဲ တုိးလုိခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ့
အသုံးခ်လုိ႔ရတယ္၊ ဆိုပါေတာ့ ဒီႏွစ္အပုိဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ လုိခ်င္တယ္၊
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တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ခပ္ေစာေစာက ေျပာခ့ဲသလုိ 
ေဖာက္ေပးခ်႕ဲေပးသြားရမယ္၊ လက္ရွိ 

အဲဒီေနာက္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္ဆက္ၿပီး 
ပိုမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဆုိတဲ့ အကန္႔အသတ ္

ေရာက္မွာေပါ့၊ ....စိတ္ထကဲ ေဘာင္ေတြကုိ 
တစ္နာရီေလာက္အတြင္းမွာပဲ အံအားသင့္ 
တစ္ေယာက္တည္း ေအးေအးေဆးေဆး 

လမ္းေၾကာင္းခ်ၾကည့္၊ ပထမဆုံး ေနာက္ေျခာက္ႏွစ္ 
စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚမွာခ်ေရး၊ ဒါဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ပဲ၊ မင္စိတ္ထဲမွာ 
ဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေျခာက္ႏွစ္မွာ 
ယုံၾကည္သြားၿပီဆုိရင ္ စိတ္မရွည္ႏိုင္စရာ မရိွတာ့ဘူး၊ 

သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ေခ်းတ့ဲ ေငြတစ္ေသာင္းနဲ႔ စခဲ့တာပဲ၊ 
အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ငါအဒီဲပံုေသနည္းန႔ဲပဲ 

ဒီပံုေသနည္းက လူအေတာ္ မ်ားမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ 
မခ်မ္းသာၾကဘူးကြ” 

မယံုတစ္ဝက္ယုံတစ္ဝက္ အခက္ၾကံဳေနသည္။ ပါေမာကၡႀကီး 
မလြယ္ကူျဖစ္ေနသည္။ ပါေမာကၡႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။ 

ျဖစ္ခ်င္သူေတြအတြက္ခ်ည္း အသုံးဝင္တာမဟုတ္ဘူး၊ လူတုိင္းက 
ဒီနည္းဟာ အျခားရည္မွန္းခ်က္ေတြ တျခား 

အသုံးဝင္တယ္၊ ေငြေၾကးကိစၥမွာ ဆုိရင္လည္း 
တုိးလုိခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ ့လူမ်ိဳးအတြက္လည္း 
လုိခ်င္တယ္၊ ေနာက္ႏွစ္က်ေတာ့ ၁၀၀၀၀ 

လုိခ်င္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးအတြက္လည္း
ရည္မွန္ခ်က္ေလာက္န႔ဲ ငါ့ဆီေရာက္လာတာမွ
မင္းက မင္းအခန္းထဲျပန္ၿပီး 
သူေဌးျဖစ္ရမယ္ ဆုိတ့ဲစာသားကုိခ်ေရး၊
အေလးအနက္ဆင္ျခင္၊ မင္းေခါင္းထဲေပၚလာတ့ဲထူးျခားတဲ့
ခ်ေရး၊ အံဆြဲထဲမွာ စကၠဴေတြရွိတယ္၊
သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ရမယ့္၊ ေျခာက္ႏွစ္အၾကာမွာ
အဒီဲစိတ္အစြဲကုိ ေခါင္းထဲျမေဲနေအာင္ထားၿပီး

“ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့လူမွာ ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲဆႏၵဟာ
ဝိုးတုိးဝါးတား တစ္ခါတစ္ရံရွိလုိ႔မရဘူး၊
ထက္ထက္ သန္သန္ လိုခ်င္တမ္းတမႈ

      
 တစ္နာရီခန္႔ ၾကာသည့္အခါ
ေငြေၾကးကိန္းဂဏန္းေတြႏွင့္ နပန္းလုံးေနရသျဖင့္
      ဘ႑ာစိုးႀကီးက ပန္ျခံထတဲြင္
ပန္ျခံသို႔ သူႏွင့္အတူ လုိက္ပါလာသည္။
  ပါေမာကၡႀကီးက ခံုတန္းလ်ားတစ္ခုတြင္
တစ္ပြင့္ကုိၾကည့္႐ႈေနသည္။ 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

လုိခ်င္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးအတြက္လည္း ျဖစ္တယ္....၊ ဒါေပမယ့္ ထားပါေတာ့၊ မင္းက ေသးေသးမႊားမႊား
ငါ့ဆီေရာက္လာတာမွ မဟုတ္တာ၊ အဲဒီေတာ့ ငါအခု ႏွင္းဆီပင္ေတြသြာၾကည့္မယ္၊

 အလုပ္လုပ္၊ ငါေျပာတ့ဲအတုိင္း ေနာက္ေျခာက္ႏွစ္အၾကာမွာ ငါသန္းႂကြယ္
ဆုိတ့ဲစာသားကုိခ်ေရး၊ ၿပီးေတာ့ ေန႔စြဲပါတိတိက်က်ေရး၊ ၿပီးရင္ အဒီဲစာသားန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး

မင္းေခါင္းထဲေပၚလာတ့ဲထူးျခားတဲ့ အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကုိလည္း စာရြက္ေပၚမွာ
စကၠဴေတြရွိတယ္၊ လုိသေလာက္ယူသုံးေရး၊ အေရးႀကီးဆုံးက မင္းေခါင္းထဲမွာ

ေျခာက္ႏွစ္အၾကာမွာ ငါသန္းႂကြယ္ သူေဌး ျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ စြဲျမေဲနဖို႔ပ၊ဲ
ေခါင္းထဲျမေဲနေအာင္ထားၿပီး စဥ္းစားေပေတာ့” 

***** 
ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲဆႏၵဟာ အျမဲ ထက္ထက္သန္သန္ ျပင္းျပင္းျပျပ ရွိေနရမယ္၊

တစ္ခါတစ္ရံရွိလုိ႔မရဘူး၊ ........ ဘဝမွာ လူေတြ လုိလားတဲ ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ တကယ္
လိုခ်င္တမ္းတမႈ ရွိမွ တကယ္ရတာ ထုံးစံပဲ” 

 
 

အခန္း (၈) 
စကားလုံးမ်ား၏ စြမး္အား 

ၾကာသည့္အခါ လူငယ္အခန္းသုိ႔ ဘ႑ာစုိးႀကီးေရာက္လာသည္။ လူငယ္က
နပန္းလုံးေနရသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္၍ကုန္မွန္း မသိလိုက္။ 

ပန္ျခံထတဲြင္ ပါေမာကၡႀကီးေစာင့္ေနေၾကာင္း သူ႔ကိ ုေခၚလႊတ္လုိက္ေၾကာင္း၊ ေျပာၿပီး
က္ပါလာသည္။ 
ခံုတန္းလ်ားတစ္ခုတြင္ ထုိင္ကာ ေလာေလာလတ္လတ္ျဖတ္ယူလာခ့ဲသည့္ ႏွင့္ဆီပန္း

က္ေပးပါသည္။ 

ေသးေသးမႊားမႊား 
ႏွင္းဆီပင္ေတြသြာၾကည့္မယ္၊ 

ငါသန္းႂကြယ္ 
ပတ္သက္ၿပီး 
စာရြက္ေပၚမွာ 

မင္းေခါင္းထဲမွာ ငါ 
စြဲျမေဲနဖို႔ပ၊ဲ 

ရွိေနရမယ္၊ 
တကယ္ 

လူငယ္က 

ေျပာၿပီး 

ႏွင့္ဆီပန္း 
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      လူငယ္ အနားေရာက္လာေတာ့ သူေမာ့ၾကည့္သည္ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ
   “ ကဲ ဘယ္လုိလဲ၊ ဦေႏွာက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရတာ အဆင္ေျပရ႕ဲ
  “ ဟုတ္က့ဲခင့္ဗ်၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေမးစရာအမ်ားႀကီးရွိလာတယ္
      “ ဟုတ္တာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္လဲ ငါဒီမွာ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတာ
ထိုင္ခိုင္းသည္။ 
    “ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အခက္ဆုံးအခ်က္က စာရြက္ေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္
အဒဲါကုိ ဆီမန္မန္းသလုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရြတ္ရံု စိတ္ထကဲ ထပ္တလဲလပဲြားမ်ားရံုနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ ခ်မ္းသာလာမယ္ဆုိတာ လက္ခံလုိ႔မရႏိုင္တာပဲ၊ ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲလူဟာ
မယ့္ လူလုိ႔ ၾကည္ရမယ္တ့ဲ၊ ဆရာႀကီးကဆုိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ေဒၚလာ 
ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္ ယုံခုိင္းလုိ႔မရျဖစ္ေနတယ္၊ အဲ့ဒါ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ၊ 
ဆုိတာလည္း စဥ္းစားလုိ႔မရ ေသးဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမယ္
အသက္ငယ္ေသးတယ္လုိ႔လည္း ထင္ေနတယ္ ” 

   “ အဒဲါေတာ့ ထည့္မတြက္န႔ဲေလကြာ၊ မင္းထက္အမ်ားႀကီး ငယ္တဲ့အရြယ္မွာေတာင္
ျဖစ္ၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာပဲ၊ အသက္အရြယ္က အတားအဆီးတစ္ခု
မသိတာရယ္၊ သိၿပီးတဲ့ေနာက္လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္မေဖာ္တာရယ္သာ

      “ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ေတြ႔လုပ္ဖုိ႔ ဝန္ေလးတ့ဲလူ မဟုတ္
ေစာေစာက ေျပာတ့ဲအတုိင္း ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္မယ္လို႔

      “ ဒီအတြက္ လုပ္ဖို႔နည္းလမ္းက တစ္ခုပဲ ရိွတယ္၊ မင္းကုိယ္မင္း
ဘယ္နည္းန႔ဲ ယုံၾကည္လာခဲ့သလဲ၊ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ ဘယ္လိုယုံၾကည္ခိုင္းလာခဲ့သလဲ
ယုံၾကည္ခိုင္းလာခ့ဲတ့ဲနည္းစဥ္အတုိင္း အခုအခ်ိန္ကစၿပီး ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔
ေနာက္ရက္ေတြ ေနာက္အပတ္ေတြအတြင္းမွာ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
ျဖစ္ႏုိင္တယ္.... ျဖစ္ႏိုင္တယ္.....၊ ျဖစ္ရမယ္... ျဖစ္ရမယ္...ျဖစ္ရယ္၊ 
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သူ႔မ်က္ႏွာမွာ အၿပံဳးရိပ္သန္းေနသည္။ 
အဆင္ေျပရ႕ဲလား” 

န္ေတာ္ေမးစရာအမ်ားႀကီးရွိလာတယ္” 
အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတာ” ဆုိၿပီး လူငယ္အား သူ႔နေဘးတြင ္

ကၽြန္ေတာ္ ခ်မ္းသာရမယ္လုိ႔ ခ်ေရးၿပီး 
ထပ္တလဲလပဲြားမ်ားရံုနဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္အၾကာမွာ 
ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲလူဟာ ကုိယ့္ကိုကုိယ္  ခ်မ္းသာ 

 တစ္သန္းခ်မ္းသာမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ့
 ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုပ္ငန္းလုပ္ရမလဲ 

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမယ္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္ဖုိ႔ 

ငယ္တဲ့အရြယ္မွာေတာင္ သန္းႂကြယ္သူေဌး 
အတားအဆီးတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး၊ နည္းလမ္း 

အေကာင္အထည္မေဖာ္တာရယ္သာ အတားအဆီပါ” 

မဟုတပ္ါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ခက္ေနတာက 
ျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ခုိင္းလုိ႔မရျဖစ္ေနတာ ” 

မင္းကုိယ္မင္း သန္းႂကြယ္သူေဌး မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ 
ဘယ္လိုယုံၾကည္ခိုင္းလာခဲ့သလ ဲ အဲဒီမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ 

ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာင္းလယုံဲၾကည္ခိုင္းရမယ္ကြ၊ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ေျပာ၊ ျဖစ္ႏိုင္တယ္.. 

 အဲသလုိ။ ႏွစ္ေပါင္းမွားစြာ စြဲလာတ့ဲ 

မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတဲ့ အစြဲကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့
မႀကိဳးစားရပါဘူး၊ ေပ်ာက္ပါတယ္၊
စကားလုံးေတြ အာရုံပုံရိပ္ေတြန႔ဲ

 စကားလုံးဆုိတာ ကိုယ့္အေတြး
အာရုံပံုရိပ္ ဆုိတာလဲဒါပဲ။ ငါသန္းႂကြယ္သူေဌး
တခ်ိန္တည္းမွာ ကုိယ့္ကုိကုိယ္
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြးေတြအာရုံပံုရိပ္ေတြဟာ
အေတြးေတြက ဝိုးတုိးဝါးတား 
စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့တဲ့ လူေတြမွာ
တစ္ေနရာတည္းမွာစြဲျမတဲယ္၊ 
သူ႔အေတြးန႔ဲ ပံုရိပ္ေတြအတုိင္း
ေဟရာကလုိက္တပ္စ္က စိတ္ဓါတ္န႔ဲ
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေခါင္းထမွဲာ 
အတြက္ လိုအပ္တ့ဲအရာ တစ္ခုကေတာ့
ေခါင္းထဲမွာ အေတြးပုံရိပ္ေတြထင္ရွားပီျပင္ေလ
ျဖစ္ေလပဲ၊ ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲလူမွာ
ဝိုးတုိးဝါးတား တစ္ခါတစ္ရံ 
ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ တကယ္ရိုရိုးသားသား
ရတာ ထုံးစံပဲ ” 

      “ ကၽြန္ေတာ္လဲ ခ်မ္းသာဖုိ႔ကုိေတာ့
ၾကိဳးလည္း ႀကိဳးစားခ့ဲတာပဲ၊ ဘာမွသာ

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့ ဘယ္ေဖ်ာက္လုိ႔ ရႏိုင္ပါ့မလဲ၊ သုိ႔ေသာ္ အၾကာႀကီးလဲ
ေပ်ာက္ပါတယ္၊ ဘယ္ေဆးနည္းန႔ဲေပ်ာက္ႏုိင္သလဲ ဆိုေတာ့ သူန႔ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္

အာရုံပုံရိပ္ေတြန႔ဲ အစားထုိးေပးတ့ဲနည္း။ 

ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ အဓိပၸာယ္ ထင္ရွားေအာင္ျပတ့ဲအရာပဲ၊
ငါသန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ရမယ္လို႔ စကာလုံးအားျဖင့္ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ေျပာေနတဲ့

ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကုိယ့္အာရုံပံုရိပ္ထင္ေနရမယ္၊
အေတြးေတြအာရုံပံုရိပ္ေတြဟာ အ့ဲဒီလူရဲ႕ အနာဂတ္ဘဝကုိ ျပဌာန္းတာ ထုံးစံပ၊ဲ

 ပံုရိပ္ေတြက မျပတ္မသား ဆိုရင္ေတာ့ အနာဂတ္ဟာ မေရရာဘူးေပ့ါ၊ 
လူေတြမွာ ျဖစ္တာ၊ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခုိင္တည္ၾကည္တ့ဲ လူက်ေတာ့ အေတြးေတြက

 ပံုရိပ္ေတြကလည္း ျပတ္သားၾကည္လင္တယ္၊ ဒီလူမ်ဳိးရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ
ပံုရိပ္ေတြအတုိင္း တိတိက်က်ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရွးဂရိပညာရွိႀကီး

စိတ္ဓါတ္န႔ဲ အနာဂတ္ဟာ တစ္ထပ္တည္းက်တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာပဲ။
 အေတြးပံုရိပ္ေတြစြဲျမဖဲို႔ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္ဆိုတာမ်ိဳးရွိဖို႔

တစ္ခုကေတာ့ ထက္သန္ျပင္းျပေသာ အလုိဆႏၵပဲ၊  အလုိဆႏၵထက္သန္ျပင္းျပေလ
အေတြးပုံရိပ္ေတြထင္ရွားပီျပင္ေလ လက္ေတြ႔ဘဝမွာ အဒီဲအရာေတြ ပိုၿပီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္

ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲလူမွာ ခ်မ္းသာခ်င္တ့ဲစိတ္ဆႏၵဟာ အျမဲထက္ထက္သန္သန္ျပင္းျပင္းျပျပရိွေနရမယ္၊
 ရိွလို႔မရဘူး၊ ခ်မ္းသာမႈမွာသာ မဟုတ္ဘူး၊ ဘဝမွာ လူေတြ လိုလားတ့ဲ

တကယ္ရိုရိုးသားသား စြဲစြဲ လန္းလန္းထက္ထက္သန္သန္ လုိခ်င္တမ္းတမႈရိွမွ တကယ္

ခ်မ္းသာဖုိ႔ကုိေတာ့ တကယ္ထက္ထက္သန္သန္ လုိခ်င္တမ္းတတာပါ၊ ဒီအတြက္
ဘာမွသာ ျဖစ္မလာတာ ” 

က္ေပးပါသည္။ 

အၾကာႀကီးလဲ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ 

ထင္ရွားေအာင္ျပတ့ဲအရာပဲ၊ 
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ေျပာေနတဲ ့

ကုိယ့္အာရုံပံုရိပ္ထင္ေနရမယ္၊ 
ထုံးစံပ၊ဲ 
 အဲ့ဒါ 

အေတြးေတြက 
အနာဂတ္ဟာ  

ေရွးဂရိပညာရွိႀကီး 
ေျပာခဲ့တာပဲ။ 

စိတ္ဆိုတာမ်ိဳးရွိဖို႔ 
အလုိဆႏၵထက္သန္ျပင္းျပေလ 

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ 
အျမဲထက္ထက္သန္သန္ျပင္းျပင္းျပျပရိွေနရမယ္၊ 

လားတ့ဲ 
တကယ္ 

ဒီအတြက ္
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      “ တကယ္ ထက္သန္ျပင္းျပတ့ဲ စိတ္ဆႏၵဆုိတာ ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္
ျဖစ္တာမွန္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔ခ်ည္းပဲ မလုံေလာက္ေသးဘူး၊ မင္းမွာ ခ်ိဳ႕တ့ဲေနတာက
တစ္ေန႔ သန္ႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ရမယ္ဆုိတာ မင္းစိတ္ထဲ တကယ္စြဲလန္းယုံၾကည္ေနဖုိ႔လိုတယ္

   “ အဒဲီယုံၾကည္စိတ္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိရႏုိင္မလဲ” 

      “ အဒီဲယုံၾကည္စိတ္ရႏုိင္တဲ့နည္းက ငါေစာေစာက နည္းနည္းေျပာခ့ဲၿပီ၊
အထပ္ထပ္ ရြတ္ဖတ္တဲ့နည္းပဲကြ၊ ဒါစာအုပ္စာတမ္း က်မ္းဂန္အေျမာက္အျမားက
ခ်မ္းသာဖုိ႔နည္းလမ္းျပခ့ဲတဲ့ ငါ့ဆရာကုိယ္တုိင္လည္း သြန္သင္ခဲ့တာ၊ စကားလုံးေတြ
ရြတ္ပါ၊ စကားလုံးေတြဟာ ငါတုိ႔ရဲ႕ အတြင္းဘဝ အျပင္ဘဝ ႏွစ္ခုလုံးေပၚမွာ
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေတြရွိတယ္၊ စကားလုံးေတြဟာ တကယ့္ကိ ုစြမး္အားႀကီးမားတဲ့

  “ ကၽြန္ေတာ္ဆရာႀကီးစကားကုိ မျငင္းခ်င္ပါဘူး ” လူငယ္ကဆုိသည္။
ထက္ သိပ္မ်ားလြန္ကေဲနသလားလုိ႔  ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို
စကားလုံးေတြက ဘယ္လုိ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္မလဲ ကၽြန္ေတာ္ လုံးဝစဥ္းစားလုိ႔မရဘူး၊
သူ႔တန္ဖိုးန႔ဲသူရိွတာ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔အတုိင္းအတာနဲ႔သူ

  “ လူငယ္ ျငင္းဆုိခ်က္ကုိ ပါေမာကၡႀကီး မည္သုိ႔မွ် တုံ႔ျပန္မႈမျပဳ။
ေငးေမာေနသည္။ သည္ ေနာက္မွ သူ စကားတစ္ခြန္းဆုိသည္။ ” 

      “ မင္းအခန္းထဲက စားပြဲအံဆြဲမွာ ငါ ေရွးစာအုပ္ကေလးတစ္အုပ္
သေဘာတရားကုိ စိတ္ဝင္စားစရာ ရွင္းလင္ျပထားတ့ဲ စာအုပ္ကေလး၊ 
တုိတုိေလးပဲ၊ ဖတ္ၿပီးျပန္ဆင္းလာခ့ဲ၊ ၿပီးေတာ့မွ တုိ႔ဆက္ေဆြးေႏြးၾကတာေပ့ါ၊
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ ” 
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ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခု 
ခ်ိဳ႕တ့ဲေနတာက `ယံုၾကည္စိတ္´၊ မင္း 

တကယ္စြဲလန္းယုံၾကည္ေနဖုိ႔လိုတယ္ ” 

နည္းနည္းေျပာခ့ဲၿပီ၊ စကားလုံးေတြကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
က်မ္းဂန္အေျမာက္အျမားက ဆုိခဲ့တာ၊ ငါ့ကုိ 

စကားလုံးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ 
ႏွစ္ခုလုံးေပၚမွာ အလြန္ထူးျခား ဆန္းၾကယ္တဲ ့
စြမး္အားႀကီးမားတဲ့ တန္ခိုးရွင္ေတြ” 

လူငယ္ကဆုိသည္။ “ ဒါေပမယ့္ တကယ္ျဖစ္ႏိုင္တာ 
ကၽြန္ေတာ့္ကို သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ေအာင္ 
လုံးဝစဥ္းစားလုိ႔မရဘူး၊ စကားလုံးေတြမွာ 

သူ႔အတုိင္းအတာနဲ႔သူ အသင့္အတင့္ပဲရွိမွာေပါ ့” 

တုံ႔ျပန္မႈမျပဳ။ သူ႔အေတြထဲသ ူ နစ္ျမဳပ္ေနဟန္ 

လးတစ္အုပ္ ထည့္ထားတာရိွတယ္၊ ငါေျပာေနတ့ဲ 
 မင္းအ့ဲဒါသြားရွာကြာ၊ ဖြင့္ဖတ္ၾကည့္၊ 

တုိ႔ဆက္ေဆြးေႏြးၾကတာေပ့ါ၊ အခန္းတံခါးပိတ္ၿပီး 

      လူငယ္ ထသြားသည္။
သည္။ ဘာစာအုပ္မွ မေတြ႔ရ။
မထားေသာ္လည္း သူ႔အတြက္လုိ႔ပဲ

  “ လူငယ္သန္းႂကြယ္သူေဌး

      စာအိတ္ကိ ုသူဖြင့္လိုက္သည္။

     “ အၿပီးအပုိင္ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္
၎ေအာက္တြင္ေတာ့ ေရးသူ၏

      လူငယ္ရင္ထဲ တဒိန္းဒိန္းခုန္သြားသည္။
ၾကားရသည္။ လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့
သြားေတြ႔ရသည္။ သူအျပင္ထြက္ေနတုန္း
စာတစ္ရြက္ထြက္လာသည္။ 
အထပ္ထပ္ရိုက္ႏိွပ္ထားတာ ေတြ႔ရသည္။

      ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ

      ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ

      ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ

      ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ

      ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ

    ဒါေနာက္တာလား။ 
ျဖစ္စရာရိွသည္။ ပါေမာကၡႀကီးက

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ထသြားသည္။ အခန္းထဲေရာက္ေတာ့ တံခါးပိတ္သည္။ စားပြဲအံဆြဲထဲမွာ စာအုပ္ လုိက္ရွာ
မေတြ႔ရ။ သုိ႔ေသာ္ စာတစ္ေစာင္ေတာ့ ေတြ႔သည္။ စာအိတ္ေပၚမွာ သူ႔နာမည္ေရး

သူ႔အတြက္လုိ႔ပဲ ယူဆစရာ စာတန္းတစ္ခု ထင္ထင္ရွားရွား ေရးထုိးထားသည္။ 

ယ္သူေဌး တစ္ဦးသုိ႔ ” တ့ဲ။ 

သူဖြင့္လိုက္သည္။ အထဲမွာ စာတစ္ရြက္။ စာရြက္ေပၚမွာ ….  

ႏႈတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္ ”    ဟူ၍စာတုိတစ္ေၾကာင္းသာ ေရးသားထားသည္။
ေရးသူ၏ အမည္ကုိေဖာ္ျပထားသည္။ “ ဓနပညာပါေမာကၡ ” တ့ဲ။ 

န္းဒိန္းခုန္သြားသည္။ ဘာသေဘာလ၊ဲ သူလန္႔လာသည္။ အ့ဲသည့္ခ်ိန္ အသံတစ္ခု
လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အခန္းထမဲွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး ဘယ္အခ်ိန္ကမွန္းမသိ ေရာက္ေနတာ

သူအျပင္ထြက္ေနတုန္း တစ္ေယာက္ေယာက္ လာထည့္ထားတာျဖစ္လိမ့္မည္။ ပရင္တာမွ
 သူအေျပးအလႊားသြားၿပီး ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ စာတစ္ေၾကာင္းတည္းကို
ေတြ႔ရသည္။ 

ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ မင္းေနရေတာ့မယ္၊ 

ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ မင္းေနရေတာ့မယ္၊ 

ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ မင္းေနရေတာ့မယ္၊ 

ေနာက္ထပ္တစ္နာရီပဲ မင္းေနရေတာ့မယ္၊ 

ထပ္တစ္နာရီပဲ မင္းေနရေတာ့မယ္၊ 

 တကယ္က မေနာက္ေကာင္းတဲ့ကိစၥပ။ဲ ဘာပဲေျပာေျပာ ေနာက္တာပဲ
ပါေမာကၡႀကီးက ဘာေၾကာင့္ သူ႔ကို ေသေစခ်င္ရမွာလဲ။ သူ႔ကိုလည္း ကုိယ္က ဘာျပႆနာမွ

က္ေပးပါသည္။ 

လုိက္ရွာ 
သူ႔နာမည္ေရး 

ေရးသားထားသည္။ 

အသံတစ္ခု 
ေရာက္ေနတာ 

ပရင္တာမွ 
စာတစ္ေၾကာင္းတည္းကို 

ေနာက္တာပဲ 
ဘာျပႆနာမွ 
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မဟုတ္တာ မလုပ္မိပဲ။ ဒါေပမယ့္ မေျပာႏုိင္။ သည္ေနရာက တျခားေနရာႏွင့္မတူ၊
ဆန္းၾကယ္လြန္ေနသည္။ ပါေမာကၡႀကီး ၾကည့္ရတာ အေပၚယံက ႏူးည့ံသိပ္ေမြ႔သေလာက္
ေဖာက္ျပန္ရူးသြပ္ေနသလား။ သည္သူေဌးႀကီးသည္ စိတ္ေရာဂါသည္ႀကီးလား။

      လူငယ့္ရင္ထဲ အႀကီးအက်ယ္ ေယာက္ယက္ခတ္လာသည္။ ေနာက္တာလား
သုိ႔ေသာ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္အသက္အႏၲရာယ္မျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ အေရးႀကီးသည္။
ကုိယ္ ဒုကၡမ်ားသြားႏိုင္သည္။ သည္ေနရာက အျမန္ဆုံး ထြက္သြားတာအေကာငး္ဆုံးပဲဟု
ခ်က္လက္မွတ္ေတြ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစဥ္ ဆုိတာေတြ စဥ္းစားမေနႏွင့္....။ 

      သူ စာရြက္ကိုပစ္ခ်ကာ တံခါးဆီသုိ႔ ေျပသည္။ သုိ႔ေသာ ္ တံခါးက
သူအႀကီးအက်ယ္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြားသည္။ လက္ကုိင္ဘုကုိ တအားလွည့္သည္၊
သူႀကိဳးစားသည္။ မရ။ ဟာငါ့ကုိ တကယ္အျပတ္လုပ္ၿပီဟု သူ ေတြးကာ
ျပတင္းေပါက္ဆီ ဂမူရွဴးတုိးေျပးသြားကာ အျပင္လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ပါေမာကၡႀကီးကုိ
အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြ စဥ္းစားမေနႏုိင္ဘဲ သံကုန္ဟစ္ေအာ္သည္။ အဘုီးႀကီးလွည့္မၾကည့္။
ေအာ္သည္။ အေၾကာင္းမထူး။ အဘုိးႀကီးက လုံးဝနားမၾကားသည့္ဟန္။
အေကာင္ပဲ၊ နားေလတာေတာ့ဘယ္နည္းႏွင့ ္ မျဖစ္ႏိုင္၊ တမင္ မၾကားခ်င္ေယာင္ဆာင္ေနတာ
သည္အခိုက္ ဘ႑ာစုိးႀကီး အိမ္ထမဲွထြက္ကာ ပန္းၿခံထဲ ေလွ်ာက္သြားတာ
အသည္းအသန္ သူလွမ္းေခၚသည္။ ဘ႑ာစုီးႀကီးက လုံးဝ ထူးျခားမသြား။
မၾကားေလဟန္။ 

      ငါထမင္းလုံးတေစၧေျခာက္တ့ဲ အိမ္မက္မ်ားမက္ေနသလား သူ
သုိ႔ေသာ္အိမ္မက္ မဟုတ္၊ တကယ္ျဖစ္ေနတာေသခ်ာသည္။ 

  သူ ထပ္ေခၚသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္သူမွ်မၾကား၊ သည္ႏွစ္ေယာက္လုံး
ဘာျဖစ္ေနတာလဲ၊ သူထပ္ေအာ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေစတစ္ေယာက္ပန္
သည္လူလည္း သူ သည္ေလာက္ ကယ္ပါ ယူပါ တစာစာ ေအာ္ေနတာကုိ
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တျခားေနရာႏွင့္မတူ၊ သဘာဝမက်၊ ထူးျခား 
ႏူးည့ံသိပ္ေမြ႔သေလာက္ အတြင္စိတ္က 

စိတ္ေရာဂါသည္ႀကီးလား။ 

ေနာက္တာလား ဘာလား၊ မေသခ်ာ။ 
အေရးႀကီးသည္။ ခပ္ေပ့ါေပ့ါ သေဘာထားလွ်င္ 
ထြက္သြားတာအေကာငး္ဆုံးပဲဟု သူေတြးသည္။ 

တံခါးက အျပင္မွ အက်အန ပိတ္သြားၿပီ။ 
တအားလွည့္သည္၊ အတင္းတြန္ဖြင့္ရန္ 

ေတြးကာ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္သြားသည္။ 
ပါေမာကၡႀကီးကုိ ပန္ျခံထဲမွာျမင္ရသည္။ သူ 
အဘုီးႀကီးလွည့္မၾကည့္။ ပုိ၍က်ယ္က်ယ ္

လုံးဝနားမၾကားသည့္ဟန္။ သူႏွင့္ စကားေျပာတုန္းက 
မၾကားခ်င္ေယာင္ဆာင္ေနတာ ေသခ်ာသည္။ 

ေလွ်ာက္သြားတာ သူျမင္ရသည္။ ဘ႑ာစုိးႀကီးကုိ 
ထူးျခားမသြား။ သူ႔အသံကို တစုိးတစိမွ် 

သူ ကေယာင္ကတမ္း ေတြးမိသည္။ 

သည္ႏွစ္ေယာက္လုံး နားပင္းေနတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္။ 
အိမ္ေစတစ္ေယာက္ပန္ ျခံထဲ ထြက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေအာ္ေနတာကုိ လုံးဝမၾကား။ သူ အႀကီးအက်ယ္ 

ေျခမကုိင္မိ လက္မကုိင္မိ ျဖစ္လာသည္။
မ်ားၾကားကုိ သူ႔ဘာသာ ဆုိက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္

     အရင္တစ္ႀကိမ္တုန္းကလိုပင္
အရင္တစ္ႀကိမ္အတုိင္းပင္ သူလက္ေလွ်ာ့လိုက္သည္။
အခန္းထဲမွာ တယ္လီဖုန္းတစ္လုံး
ဘာေၾကာင့္ မျမင္ရသလ။ဲ တယ္လီဖုန္း
သုိ႔ေသာ္ နံပါတ္မသိ။ ေအာ္ပေရတာကုိ
အမ်ိဳးသမီးအသံက တမ်ိဳး၊ ၾကားေနက်
ရဲစခန္းနံပါတ္ေတာင္းလုိက္သည္
ေကာက္လွည့္သည္။ မရ။ အင္ေဂ့ခ်္ျဖစ္ေနသည္။
သည္ေန႔ကေတာ့ သူ႔အတြက္ 
သုိ႔ေသာ္ အဲသည္အခ်ိန္မွာပင္
သူေရးခဲ့ျခင္း မဟုတ္၊ သူ လွည့္ေနသည့္
ကုိယ္လွည့္ေနမိတာပဲ။ သူ အႀကီးအက်ယ္

      တံခါးကုိ ေဆာင့္ကန္ၿပီးထြက္ရန္သူ
ျပန္ေျပးသြားသည္။ အသဲည္မွာ
ဝတ္ရံုအနက္ႀကီးတစ္ထည္ဝတ္ထားသည္။
ေၾကးစားလူသတ္သမားပဲ။ သူ႔ႏွလုံးက
မိထားသည့္ႂကြက္တစ္ေကာင္းလုိ
အခန္းဆီသုိ႔ လာေနသည့္ 
ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာေတာ့ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္
ခြာသည္။ ေဘးဘီမွာ ခုခံစရာ
ေသာ့တံထိုးထည့္တာသူ ၾကားရသည္။

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ျဖစ္လာသည္။ တကယ္ ေသြးေအးေအးႏွင့္ ရက္စက္မည္ ့ လူသတ္သမား
ဆုိက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာခ့ဲျခင္းပဲ။ 

အရင္တစ္ႀကိမ္တုန္းကလိုပင္ ျပတင္းေပါက္က ခုန္ခ်ရမလား သူ ႀကံစည္ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္
သူလက္ေလွ်ာ့လိုက္သည္။ ခုန္ခ်လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းေသမွာ မုခ်။ ရုတ္တရက္

တယ္လီဖုန္းတစ္လုံး ရွိေနတာ သူ သြားေတြ႔သည္။ မုိက္လုိက္တဲ့အေကာင္၊ ေစာေစာက
တယ္လီဖုန္းကုိ သူေကာက္ကုိင္သည္။ ဘယ္ဖက္ရမလဲ၊ အနီးဆုံးရဲစခန္းေပါ့၊

ေအာ္ပေရတာကုိ သူေခၚသည္။ ေအာ္ပေရတာက ခ်က္ခ်င္းတုံျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ၾကားေနက် ေအာ္ပေရတာအသံမ်ိဳးမဟုတ္။ သို႔ေသာ္ စဥ္းစားမေနႏုိင္၊ အနီးဆုံး

ရဲစခန္းနံပါတ္ေတာင္းလုိက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးက နံပါတ္တစ္ခု ေပးသည္။ အသဲည္နံပါတ္ သူ ခ်က္ခ်င္း
အင္ေဂ့ခ်္ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆက္လွည့္သည္။ အင့္ေဂ့ခ်္။  ျပႆနာ။

 အကယ့္ကုိ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်တ့ဲေန႔ပဲ။ သူ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆက္လွည့္သည္။
ပင္ သူလွည့္ေနေသာနံပါတ္ကုိ သူ႔ေရွ႕မွာသြားျမင္သည္။ စာရြက္ေပၚမွာ
လွည့္ေနသည့္ တယ္လီဖုန္းေပၚမွာပင ္ ေရးထုိးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ဖုန္း

အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္သြားသည္။ ငါ့ကိ ုေရေရလည္လည္ ႏွပ္ေနတာပဲ။ 

ကန္ၿပီးထြက္ရန္သူ ႀကိဳးစားသည္။ သုိ႔ေသာ္ တံခါးက လံုးဝမျဖံဳ။ ျပတင္းေပါက္ဆီသုိ႔
အသဲည္မွာ လူတစ္ေယက္ကုိ သြားျမင္သည္။ အိမ္ဆီသို႔ လာေနသူ တစ္ေယာက္။

ဝတ္ရံုအနက္ႀကီးတစ္ထည္ဝတ္ထားသည္။ ဦးထုပ္ျပားႀကီးတစ္လုံး ငိုက္၍ေဆာင္ထားသည္။ လူသတ္သမား၊
သူ႔ႏွလုံးက လည္ေခ်ာင္းထဲ လာဆို႔သည္။ သူ ေသတာ့မည္။ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ

မိထားသည့္ႂကြက္တစ္ေကာင္းလုိ သူ႔တုိ႔စီရင္သမွ် ခံရေတာ့မည္။ ထြက္ေပါက္မရွိေတာ့။ ခဏၾကာလွ်င္ 
 ေျခသံကို ၾကားရသည္။ သြားၿပီ။ ဘယ္ကုိမွ ေျပး၍မရေတာ့။ သုိ႔ေသာ္
ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ ခုခံရုန္းကန္ရန္သူ ႀကံစည္မိသည္။ တံခါးမွ အသာေနာက္ဆုတ္၍

ခုခံစရာ ဘာလက္နက္ရွိသလဲ လုိက္ၾကည့္သည္။ မည္မည္ရရမေတြ႔။ ေသာ့ေပါက္ထဲ
ၾကားရသည္။ လက္ကိုင္ဘ ု လည္သြားသည္။ ထုိေနာက္ တံခါးပြင္လာသည္။

က္ေပးပါသည္။ 

လူသတ္သမား 

သုိ႔ေသာ ္
ရုတ္တရက္ 
ေစာေစာက 

အနီးဆုံးရဲစခန္းေပါ့၊ 
သုိ႔ေသာ္ 
အနီးဆုံး 
ခ်က္ခ်င္း 
ျပႆနာ။ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆက္လွည့္သည္။ 
စာရြက္ေပၚမွာ 

ကုိယ့္ဖုန္း 
 

ျပတင္းေပါက္ဆီသုိ႔ 
တစ္ေယာက္။ 
လူသတ္သမား၊ 

ေထာင္ေခ်ာက္ထ ဲ
 သူ႔ 

သုိ႔ေသာ္ 
အသာေနာက္ဆုတ္၍ 

ေသာ့ေပါက္ထ ဲ
တံခါးပြင္လာသည္။ 
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အနက္ေရာင္ဝတ္ရံုကုိ ရိပ္ကနဲ ျမင္ရသည္။ ၿပီး လူတစ္ကုိယ္လံုး ေပၚလာသည္။
တံခါးဝမွာပင္ ရုပ္တုတစ္ခုလုိ ၿငိမ္၍ ရပ္ေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္မွာ
လက္ထိုးႏႈိက္သည္။ ဘာလက္နက္လ၊ဲ ေသနတ္လား။ ဓားလား။ လူငယ္
မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိတ္ထကဲ ျပန္ထြက္လာေတာ့ လက္နက္မပါ၊
သည္အခိုက္မွာပင္ လူစိမ္းက သူ႔ဦးထုပ္ႀကီးကုိ အေပၚနည္းနည္း ပင့္တင္လုိက္သည္။
ျမင္ရမလဟုဲ တုန္ရီစိုးရြံ႔စြာ လွမ္းၾကည့္သည့္အခါ၌မူ ေလွာင္သလုိ 
ပါေမာကၡအဘုိးအုိ၏ မ်က္ႏွာကုိ ျမင္ရေလသည္။ 

      “ ပန္းျခံထဲမွာ မင္းစာေမ့က်န္ခဲ့တယ္။ ေရာ့ ” အဘုိးအုိက ေပးၿပီး၊
သလား”ဟု ေမးသည္။ 

    “ ဟင့္အင္း၊ မေတြ႔ဘူး၊ ေဟာဒါပဲ ေတြ႔တယ္” လူငယ္က ျပန္ေျဖသည္။
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားတာေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီ။ သူက ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔ ပစ္ခ်ထားခဲ့သည့္
လုိက္ၿပီး အဘုိးႀကီးကုိ ေလသံ တင္းတင္းႏွင့္ျပန္ေမးသည္။ “ 
အကြက္ဆင္ၿပီး  အလန္႔တၾကားျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာမဟုတ္လား၊ 
မေတာ္တဆ တစ္ခုခုျဖစ္သြားႏိုင္တယ္.....” 
      “ ဟ စကားလုံးေလး တစ္လုံးႏွစ္လုံးကိစၥကုိ မင္းက ဒီလာက္
စားေလးငါးလုံးေရးထားတ့ဲ စကၠဴစုတ္ကေလးကုိင္ၿပီး မင္းငါ့ကုိ တရားရုံးေခၚသြားမလုိ႔လား၊
ေတြမွာ တန္ခိုးစြမ္အားရိွတယ္ဆုိေတာ့ မင္း လက္မခံဘူးမဟုတ္လား၊ အခု
   သည္ေတာ့မွာ လူငယ္က ပါေမာကၡႀကီး၏ အစီအစဥ္ကုိ
      “ ငါက မင္းကုိ သင္ခန္းစာတစ္ခု ျမန္ျမန္သေဘာေပါက္သြားေအာင္
ဆုိတာ သေဘာတရားထက္ အမ်ားႀကီး ပုိထိေရာက္တဲ့ နည္းျပဆရာပဲကြ၊
မြဲတတဲဲ မွိန္တိန္တိန္ပရဲွိတယ္၊ အေတြ႔အၾကံဳရဲ႕အေရာင္ကမွာ စိမ္းစုိေတာက္ပတာ၊
ခႏၶာကုိယ္ထဲပါ တကယ္စြဲျမဲတာ၊ တကယ္ေတာ့ ဘဝဆုိတာ သည္ပင္
ထားတာပဲ မဟုတ္လား” 
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ေပၚလာသည္။ စကားတစ္ခြန္းမွ် မေျပာဘဲ 
ထုိ႔ေနာက္မွာ ရုတ္တရက္ ညာဘက္အိတ္ထ ဲ

လူငယ္ ၾကက္ေသေသလ်က္ ၾကည့္ေန 
လက္နက္မပါ၊ စာတစ္ေစာင္သာ ပါလာသည္။ 

ပင့္တင္လုိက္သည္။ ဘယ္လုိမ်က္ႏွာမ်ိဳး 
 ၿပံဳးသလုိႏွင့္ သူ႔ကို ၾကည့္ေနသည့္ 

ေပးၿပီး၊ “ ငါေျပာတ့ဲ စာအုပ္ကေလးေတြ႔ 

ျပန္ေျဖသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူက 
ပစ္ခ်ထားခဲ့သည့္ စာအိတ္ကိ ုေကာက္ယ ူ
“ ခင္ဗ်ားကၽြန္ေတာ့္ကုိ တမင္တကာ 
 ဒါတရားစြဲလု႔ိရတယ္ဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္ 

ဒီလာက္ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ရသလား၊ 
တရားရုံးေခၚသြားမလုိ႔လား၊ ငါက စကားလုံး 

အခု မင္းဘယ္လိ ု ျဖစ္သြားတာလဲ...” 
အစီအစဥ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ရိပ္မိသည္။ 

ျမန္ျမန္သေဘာေပါက္သြားေအာင္ စီစဥ္ေပးတာပါကြာ၊ အေတြ႔အၾကံဳ 
နည္းျပဆရာပဲကြ၊ သေဘာတရားရဲ႕အေရာင္က 

စိမ္းစုိေတာက္ပတာ၊ ေခါင္းထဲေရာ 
သည္ပင္ အေတြ႔အၾကံဳေတြ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း 

      ပါေမာကၡႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။
     “ အခုေတာ့စကားလုံးေတြမွာ
စြမး္အားက နည္းနည္းပါးပါးမဟုတ္၊
လူတစ္ေယာက္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္တယ္၊
က်ဴးလြန္မယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ျပားသားမွေတာင္ရွိတာ
     “ ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သိႏိုင္မလဗဲ်
ေလသံမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာသည္။ 
     “ ဟာ မင္းကလည္း ေခါင္းနဲ႔
ဘာအတြက္ ငါက သတ္ရမွာလဲ၊
မတုန္႔ျပန္ပါဘူး၊ ငါ စိတ္ဝင္စားတာ
ျမင္ေယာင္ထားတာ ပန္းေပါင္း
အရိပ္အယာင္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္၊
ဉာဏ္ကေလးေတာ့ သုံးဦးမွာေပ့ါကြ၊
အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္စဥ္းစားတ့ဲ
မရွိေတာ့ဘူး၊ ျပတင္းေပါက္ကေန
မင္း ေျခမကုိင္မိ လက္မကိုင္မိ
ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ဘာအဓိပၸာယ္
လုိက္တာပဲ၊ လူမွာ အထင္အျမင္
အစြဲအလမ္းန႔ဲ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္
အခ်က္၊ စိတ္ရႈးေပါက္တာကုိ
ပိုဆုိးသြားတာက ကုိယ့္ဆီေရးတာ
ျဖစ္သြားတာပဲ” 
      ေျပာေျပာဆုိဆုိ ပါေမာကၡႀကီးက

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ဆက္ေျပာသည္။ 
အခုေတာ့စကားလုံးေတြမွာ ဘယ္ေလာက္စြမ္းအားရိွတယ္ဆုိတာ မင္းျမင္သြားၿပီမဟုတ္လား၊
နည္းနည္းပါးပါးမဟုတ္၊ အမ်ားႀကီးရွိတာကြ၊ စကားတစ္ခုဟာ မွန္စရာေတာင္ မလုိဘူး

ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္တယ္၊ အခုကိစၥၾကည့္၊ ငါဆုိရင္ မင္းအေပၚရာဇဝတ္သင့္မႈ
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ျပားသားမွေတာင္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး” 

န္ေတာ္ဘယ္သိႏိုင္မလဗဲ် ” လူငယ္က အေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသြားၿပီျဖစ္သည့္

ေခါင္းနဲ႔ စဥ္းစားေပ့ါကြ၊ အက်ိဳးန႔ဲ အေၾကာင္းန႔ဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါလား၊ မင္းကို
သတ္ရမွာလဲ၊ မင္းငါ့ကုိ ဘာဒုကၡေပးလုိ႔လဲ၊ ဒုကၡေပးတ့ဲလူလည္းပဲ ငါ အဲဒီလုိ
စိတ္ဝင္စားတာ ငါ့ႏွင္းဆီျခံပဲ၊ ႏွင္းဆီပန္းေတြ ငါ ျပဳစုခ်င္တယ္၊ ငါ့စိတ္ထဲမွာ

ပန္းေပါင္း ေဝေဝဆာဆာနဲ႔ ဧရာမ ႏွင့္ဆီျခံႀကီး၊ အခုရွိတာက ငါ့စိတ္ကူးရဲ႕ အစြန္အဖ်ား
ရွိေသးတယ္၊ ငါ ဒါပဲစိတ္ဝင္စားတယ္၊ မင္းက ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္စဥ္းစားတတ္တဲ့

သုံးဦးမွာေပ့ါကြ၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ မင္းလဲ အခုေတာ့ျမင္ၿပီ၊ ဒီအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ
ဆက္စပ္စဥ္းစားတ့ဲ ဉာဏ္ဆုိတာမ်ိဳးက မစြမ္းေတာ့ဘူး၊ အဒဲီအခ်ိန္မင္းမွာ အဒီဲဉာဏ္

ျပတင္းေပါက္ကေန မင္းငါတုိ႔ကုိ လွမ္းေခၚတ့ဲအခ်ိန္၊ တု႔ိက မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနေတာ့
လက္မကိုင္မ ိ ျဖစ္လာတယ္၊ အဲဒီေနရာမွာ မင္းအမွားက ၿခိမ္းေျခာက္စာကို သြားဖတ္မိတ့ဲ
ဘာအဓိပၸာယ္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမွ မရွိတဲ့ဟာကုိ သြားယုံေနတာ၊ ဒါကလည္း ျမင္ေအာင္ျပ

အထင္အျမင္ အစြဲအလမ္းန႔ဲ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားမႈယွဥ္လာရင္
အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားမႈယွဥ္လာရင္ အစြဲအလမ္းက အျမဲအသာစီးရတယ္ဆုိတဲ့

စိတ္ရႈးေပါက္တာကုိ အေၾကာင္းအက်ိဳးနဲ႔ ထိန္းလုိ႔ မရဘူးဆိုတဲ့အခ်က္၊ အခုကိစၥ မင္းမွာ
ကုိယ့္ဆီေရးတာ မဟုတ္တဲ ့ ၿခိမ္းေျခာက္စာႀကီး သြားဖတ္ၿပီး ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား

ပါေမာကၡႀကီးက ပရင္တာဆီသုိ႔သြားၿပီး ခလုပ္ပိတ္ကာ စကၠဴကုိ ျဖဲယူလုိက္သည္။

က္ေပးပါသည္။ 

မင္သြားၿပီမဟုတ္လား၊ 
မလုိဘူး 

မင္းအေပၚရာဇဝတ္သင့္မႈ 

အေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသြားၿပီျဖစ္သည့္ 

မင္းကို 
အဲဒီလုိ 

ငါ့စိတ္ထဲမွာ 
အစြန္အဖ်ား 

ဆက္စပ္စဥ္းစားတတ္တဲ ့
ဒီအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ 

အဒီဲဉာဏ္ 
ေဆာင္ေနေတာ့ 
သြားဖတ္မိတ့ဲ 
ျမင္ေအာင္ျပ 

စဥ္းစားမႈယွဥ္လာရင္ 
အျမဲအသာစီးရတယ္ဆုိတဲ ့

မင္းမွာ 
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား 

ျဖဲယူလုိက္သည္။ ၿပီး 
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လူငယ္ကိ ု ျပေတာ့ လူငယ္က စာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး ပါစပ္အေဟာင္းသား
      “ ေနာက္တစ္နာရီပဲ မင္းေနရေတာ့မယ္.... ” ဟူေသာ စာေၾကာင့္ေတြ
စာရြက္ထိပ္ဆုံးတြင္ လူနာမည္တစ္ခု ေရးသားထားတာ သူေတ႔ြရသည္။
သည္ဟာကုိ ၾကည့္ၿပီး သူရွက္သြားသည္။ ကိုယ့္စိတ္ကူးက ကိုယ့္ကုိျပန္ေခ်ာက္လွန္႔တာ
သေဘာေပါက္သြားရေလးသည္။ 
 

***** 
“ ဘဝဆုိတာ ႏွင္းဆီပန္းဥယ်ာဥ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သလုိ ေလာက ငရလဲည္း
မင္းစိတ္ဓာတ္ ေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္....” 

 
အခန္း (၉) 

ႏွင္းဆီႏွလုံးသားကုိ စတင္ေတြ႔သိရျခင္း
 
     “ မင္း ဒီတစ္ေန႔အတြင္းမွာ အေရးႀကီးတ့ဲ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး  
သေဘာေပါက္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ႏွလံုးသားကပါ ခံစားနားလည္သြားတာ၊
တုိ႔အလုိဆႏၵ ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တုိ႔ဘဝေတြအေပၚတကယ္
သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတာ မင္းအခုသိသြားၿပီ၊ ပရင္တာက ရိုက္ထုတ္လုိက္တဲ့
နာမည္တပ္ထားတာ မဟုတ္ဘနဲ႔ဲ မင္း အေခ်ာက္တုိက္ အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ခဲ့တယ္၊
ေၾကာက္ခံတာလည္း အခ်ဥ္းအႏီွး အက်ိဳးမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေလ၊ အဲဒီကေနမင္း
သင္ခန္းစာတစ္ခု ရခဲ့တာကုိး၊ ေခါင္းထဲမွာ ျဖစ္ေပၚတ့ဲ အေတြးတစ္ခုဟာ
ယုံၾကည္ေနရင္ အဲဒီအေတြးစာ တုိ႔အေပၚ ရိုက္ခတ္လႊမ္းမိုးမႈရွိတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္
သသဲဲကြဲကြဲ သိလာၿပီဆုိရင ္ ဒါမွမဟုတ ္ ဒါကုိ တုိ႔ဘယ္ေလာက္ တန္ဖုိးေပးမိတယ္ဆုိတာ
တတ္လာၿပီဆိုရင္ တုိ႔စိိိတ္ေတြဟာ အလြယ္တကူ ယိမ္ယုိင္လႈပ္ရွားမႈ
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ပါစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားသည္။ 
စာေၾကာင့္ေတြ အထပ္ထပ္ရိုက္ထားသည့္ 

သူေတ႔ြရသည္။ မိမိ နာမည္ႏွင့္ လုံးဝတျခားစီ။ 
ကိုယ့္ကုိျပန္ေခ်ာက္လွန္႔တာ သူခံလိုက္ရျခင္းပဲဟု 

ငရလဲည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဘာျဖစ္သလဲဆုိတာ 

စတင္ေတြ႔သိရျခင္း 

  သေဘာေပါက္သြားၿပီ၊ ေခါင္းန႔ဲတင္ 
ခံစားနားလည္သြားတာ၊ ေဝါဟာရ စကားလုံးေတြဟာ 
တုိ႔ဘဝေတြအေပၚတကယ္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ထိခိုက္ 

ရိုက္ထုတ္လုိက္တဲ ့ ၿခိမ္းေျခာက္စာဟာ မင္းကုိ 
အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ခဲ့တယ္၊ ဒါေပေမယ့္ 

အဲဒီကေနမင္း အင္မတန္ အဖိုးတန္တဲ ့
အေတြးတစ္ခုဟာ  မွာေနေစဦးေတာ့ တို႔က အမွန္လို႔ 

ဒါေပမယ့္ အေတြးတစ္ခုရဲ ့ တန္ဖိုးကုိ 
တန္ဖုိးေပးမိတယ္ဆုိတာ ပိုင္းျခားေဝဖန္ 

ယိမ္ယုိင္လႈပ္ရွားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ 

ျဖစ္လာမယ္၊ ေစာေစာက စာကုိဖတ္ၿပီး
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္လိုက္မိလုိ႔ကုိး၊ အကယ္၍
မယ္ဆုိရင ္မင္းဘာမွေတာင္အေရးစုိက္မိမွာမဟုတ္ဘူး
 
 ပါေမာကၡႀကီးက လူငယ္
သည့္ အလား အတန္ၾကာ ရပ္နားေနသည္။

 "လူ႔ဘဝဆုိတာ အခက္အခဲ
အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးေတြ
တစ္စံုတစ္ရာ ၾကံဳလာတ့ဲအခါတုိင္း
အဒီဲစာဟာ မင္းန႔ဲမဆုိင္သလုိ 
မင္းစိတ္ထမဲွာ ဟာ ဒါေတာ့ လြန္သြားၿပီးလုိ႔
ဒါေပမယ့္ ငါေျပာခ်င္တာက 
တျခားထမ္းခ်င္တ့ဲလူထမ္းလိမ့္မယ္၊
ေတြးမေနနဲ႔၊ ျပႆနာဆုိတာေၾကာင့္ကုိယ့္စိတ္ထမဲွာ
ဒီလုိစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးရွိဖို႔ဆုိတာက 
ရသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ မင္းဟာ အဖုိးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့
မင္းစိတ္ကူး အိပ္မက္မွန္သမွ်
ေရာက္တ့ဲအထိ မင္းအမ်ားႀကီး
ႀကိဳးစားပါ၊ အင္မတန္ထိုက္တန္တဲ့
အေနအထားမ်ိဳး ရရိွေရးသည္ပင္လွ်င္
ႏိုင္တယ္၊ ဒါကလြဲရင္ က်န္တာေတြဟာ

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

စာကုိဖတ္ၿပီး ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕သြားခဲ့တာဟာ မင္းစိတ္က ဟာ ေၾကာက္စရာလို႔
အကယ္၍ အဲဒီစာဟာ မင္းနားမလည္တ့ဲ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတစ္ခုခုန႔ဲသာ ေရးထား

မင္းဘာမွေတာင္အေရးစုိက္မိမွာမဟုတ္ဘူး” 

လူငယ္ သူ႔စကားေတြကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ေစဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးထား
ရပ္နားေနသည္။ ထို႔ေနာက္မွ စကားဆက္ျပန္သည္။ 

အခက္အခဲ ႁပြမ္းတ့ဲဘဝကြ၊ အထူးသျဖင့္ ဓနပန္းတုိင္ကို သြားတဲ့လမ္းမွာ
အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးေတြ အလြန္မ်ားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္ကာလမွာ ျပႆနာ အခက္အခဲ

ၾကံဳလာတ့ဲအခါတုိင္း ပရင္တာကထြက္တဲ့စာကုိဖတ္ၿပီး မင္းေၾကာက္ခဲ့မိတာျပန္သတိရ၊
 အခုျပႆနာဟာလည္း မင္းနဲ႔မဆုိင္ဘူးလုိ႔ သေဘာထား၊ ဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့
လြန္သြားၿပီးလုိ႔ ထင္လိမ့္မယ္၊ ဘာပဲ ေျပာေျပာ ျပႆနာကုိ မင္းပဲ ေျဖရွင္းရမွာကုိး၊
 အဒဲီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ေတြ မင္းထမ္းပိုးမထားနဲ႔၊

တျခားထမ္းခ်င္တ့ဲလူထမ္းလိမ့္မယ္၊ ကိုယ့္ စိတ္ထဲမွာ ဒါႀကီးဟာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္မေန
ျပႆနာဆုိတာေၾကာင့္ကုိယ့္စိတ္ထမဲွာ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မျဖစ္ေစနဲ႔လို႔ ဆိုခ်င္တာ၊

 တကယ္တမ္း သိပ္မလြယ္ဘူး၊ မွန္တယ္၊ ဒါေပယ့္အဲ့ဒီစိတ္ အေနအထားမ်ိဳး
အဖုိးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ပညာတစ္ခ ုတတ္ေျမာက္သြားၿပီလုိ႔သာ ေအာက္ေမ့ေပေတာ့၊
 ျပည့္စံုၿပီးေျမာက္ေတာ့မွာပ၊ဲ တစ္ခုေတာ့ သတိေပးမယ္၊ အဲဒီအေနအထား

မင္းအမ်ားႀကီး အရွည္ႀကီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ရလိမ့္ဦးမယ္၊ ဒါေပမယ့္ လက္မေလွ်ာ့န႔ဲ၊
အင္မတန္ထိုက္တန္တဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ ခံစားရပါလိမ့္မယ္၊ ေနာင္တစ္ေန႔က်ေတာ့ အဲဒီစိတ္ဓာတ္

ရရိွေရးသည္ပင္လွ်င္ ဘဝအတြက္ အျမင့္ဆုံး ပန္းတိုင္ဆုိတာ မင္းသေဘာေပါက္လာ
က်န္တာေတြဟာ အေရးမႀကီးပါဘူး" 

က္ေပးပါသည္။ 

ေၾကာက္စရာလို႔ 
ေရးထား 

အခ်ိန္ေပးထား 

မ္းမွာ 
အခက္အခဲ 

မင္းေၾကာက္ခဲ့မိတာျပန္သတိရ၊ 
ဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ 

ေျဖရွင္းရမွာကုိး၊ 
မင္းထမ္းပိုးမထားနဲ႔၊ 

ထင္မေန 
ဆိုခ်င္တာ၊ 

အေနအထားမ်ိဳး 
ေအာက္ေမ့ေပေတာ့၊ 
အဲဒီအေနအထား 
လက္မေလွ်ာ့န႔ဲ၊ 
အဲဒီစိတ္ဓာတ္ 

မင္းသေဘာေပါက္လာ 
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  သည္လုိ ေျပာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ ပါေမာကၡႀကီးတိတ္ဆိတ္သြားသည္။
တစ္ကုိယ္တည္း နစ္ေျမာေနသည့္ အသြင္မ်ိဳး။ မ်က္လုံးမ်ားကေတာ့ ေဆြးရိပ္သန္းေနသေယာင္။
ေတာ့ သူ႔စကားေတြကုိ ျပန္ခ်ဳပ္သည့္ဟန္ စကားအနည္းငယ္ ဆက္ေျပာသည္။

      “ ဘဝဆိုတာ ႏွငး္ဆီပန္းဥယ်ာဥ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သလုိ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုတာ မင္းစိတ္ဓါတ္ေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္၊ အဲဒီေတာ့
ျပႆနာတစ္ခု ေပၚလာတုိင္း ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ရဲ႕ ႏွလံုးသားထမွဲာ ခုိဝင္ဖို႔ႀကိဳးစား၊
မဟုတ္ဘူး တျခားလူတစ္ေယာက္အတြက္ဆိုတာ သတိရ၊ ျပႆနာဆုိတာလည္း
လုိက္ရင ္ မင္းျပႆနာ။ လက္မခံရင္ တျခားသူရဲ႕ဟာ....၊ ငါဒီကိစၥရွင္းဦးမယ္၊
နားေထာင္..ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အခ်ိဳ႕လူေတြက ဒီစာကားကုိ 
လုိက္တိုင္း သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ဒါကေတာ့ အလြန္အကၽြ ံ အေကာင္းျမင္ဝါဒလုိ႔ပဲ
မဟုတ္ဘူးကြ၊ ဒါ အင္မတန္ကုိ မွန္ကန္ေလးနက္တဲ့ အယူအဆ၊
သေဘာသဘာဝတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္၊ ငါေျပာမယ္၊ မေကာင္းဆုိးဝါးကုိ
မေကာင္းဆုိးဝါးဆုိတာ မရွိဘူး၊ အျပင္ေလာကဆုိတာ မင္းအတြင္းစိတ္ရဲ႕
လက္ေတြ႔ဘဝအေျခအေနေတြဆုိတာ မင္းရဲ႕ အတြင္းစိတ္မွာ စြဲထင္ေနတာေတြ
ျဖစ္ေပၚတယ္၊ မင္းမွာ ေပ်ာ့ည့ံတဲစိတ္ေတြမရိွဘူး၊ ျပႆနာေတြခ်ည္းေတြးမေနဘူး၊
ေတြခ်ည္း ျမင္မေနဘူးဆုိရင္ အဆုိးအပ်က္ေတြ မင္းအေပၚ မက်ေရာက္ႏုိင္ဘူး၊
မင္းကုိ မၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ဘူး၊ အဒဲီေတာ့ မေကာင္းဆုိးဝါးေတြ အဖ်က္အဆီးေတြဆုိတာ
စြဲျမယဲံုၾကည္ထား၊ သာယာခ်မ္းေျမ႕မႈေတြ ျပည့္လွ်ံတ့ဲ ႏွင္းဆီပန္း ႏွလုံးသားထဲမွာ
မင္းဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး လမ္းညႊန္ပဲ့ကိုင္မယ့္ သစၥာတရားန႔ဲ ထုိးထြင္းသိျမင္စိတ္ေတြ
အဒီဲေနာက္မွာေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ အရွားပါဆုံး ပစၥည္းႏွစ္ခု မင္းပုိင္ဆိုင္လာလိမ့္မယ္၊
ကုိယ္လုပ္ခ်င္တ့ဲ အလုပ္ကုိ ယုံၾကည္ျမတ္ႏိုးျခင္းန႔ဲ သူတစ္ပါးအေပၚ
စိတ္သေဘာထားႏွစ္ရပ္ပဲ၊ ဒီႏွစ္ရပ္ဟာ တကယ့္ စစ္မွန္တ့ဲ ဓနဥစၥာ ရရိွေရးအတြက္
ဆုိႏိုင္တယ္” 
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ပါေမာကၡႀကီးတိတ္ဆိတ္သြားသည္။ သူ႔အေတြးထဲမွာပင္ 
ေဆြးရိပ္သန္းေနသေယာင္။ သည္ေနာက္ 

ဆက္ေျပာသည္။ 

 ေလာကငရဲလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ 
အဲဒီေတာ့ ႏွငး္ဆီပန္းအေၾကာင္းကုိပဲေတြး၊ 
ခုိဝင္ဖို႔ႀကိဳးစား၊ ျခိမ္းေျခာက္စာဟာ ငါ့အတြက္ 

ျပႆနာဆုိတာလည္း ထိုနည္း၎ပဲ၊ မင္းလက္ခံ 
ငါဒီကိစၥရွင္းဦးမယ္၊ မင္းေသေသခ်ာခ်ာ 

 နားမလည္ႏိုင္ၾကဘူး၊ ငါဒီလိုေျပာ 
အေကာင္းျမင္ဝါဒလုိ႔ပဲ ထင္တတ္ၾကတယ္၊ 

အယူအဆ၊ လူ႔စ္ိတ္ရဲ႕ အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ 
မေကာင္းဆုိးဝါးကုိ မျမင္တဲ့လူအတြက္ ေလာကမွာ 

မင္းအတြင္းစိတ္ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈပ၊ဲ မင္းရဲ႕ 
စြဲထင္ေနတာေတြ အတုိင္းပဲ တစ္ေထရာတည္း 

ျပႆနာေတြခ်ည္းေတြးမေနဘူး၊ အဆုိးေတြ အပ်က္ 
မက်ေရာက္ႏုိင္ဘူး၊ ဒုကၡေတြ အႏၲရာယ္ေတြ 

အဖ်က္အဆီးေတြဆုိတာ မရိွဘူးလုိ႔ပဲ စိတ္ထမွဲာ 
ႏွလုံးသားထဲမွာ အရံုကုိစူးစုိက္ထား။ အဲဒီခါ 
ထုိးထြင္းသိျမင္စိတ္ေတြ မင္းရလာလိမ္မယ္၊ 
မင္းပုိင္ဆိုင္လာလိမ့္မယ္၊ အဲဒါေတြကေတာ့ 

သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာထားတတ္ျခင္းဆုိတဲ ့
ရရိွေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ေတြလို႔လ ဲ

“....မသိစိတ္ဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲတယ္၊
တုိ႔အကဲခတ္လုိ႔ရတဲ ့ `သိစိတ္
လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ေနတာသူပဲ....”

 
      စိတ္ပါလက္ပါႏွင့္ 
ေမာသြားဟန္ တူသည္။ အေတာ္ႀကီးၾကားေအာင္
တစ္လုံးခ်င္းစီကုိ အေလးအနက္ထားကာ
      “ ဒါေၾကာင့္မို႔ ငါေပးတဲ့နည္းစဥ္ဟာ
အစပုိင္းတုန္းက မင္းကုိယ္မင္း
ဆုိပါေတာ့၊ကိစၥမရိွဘူး၊ ဘယ္လုိပဲယူဆခ့ဲ
နည္းစဥ္ကုိယံုၾကည္ဖုိ႔၊ ပရင္တာထကဲ
အဒဲါကုိ အမွန္တရားအျဖစ္ 
ေအာင္ျမင္မႈ အားလုံး 
ငါလုပ္ႏုိင္ရမယ္လုိ႔သာ စြဲစြဲျမျဲမဲယုံၾကည္ပါ၊
  “ ကၽြန္ေတာ့္ အခုျပႆနာကေတာ့
ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္
ကၽြန္ေတာ္လန္႔ၿပီး ယုံသြားတာမွန္တယ္၊
ျဖစ္ေနတယ္၊” 
  “ နည္းစဥ္ကို မင္းမယုံၾကည္ႏိုင္ေသးရင္လည္း
တစ္ျဖည္းျဖည္း သက္ေရာက္လာမွာပဲ၊

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲတယ္၊ နက္ရႈိင္းက်ယ္ဝန္းတယ္။ အေပၚယံမွာ ျမင္ေနရတ့ဲ
သိစိတ္´ အပိုင္းထက္ အမ်ားႀကီးစြမ္းအားႀကီးမားတယ္၊ တို႔ေတြကုိ အဓိ

....” 
 

အခန္း (၁၈) 
မသိစိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစျခင္း 

 အေတာ္ရွည္ရွည္ၾကာၾကာႀကီးရွင္းလင္းေျပာဆုိၿပီးေနာက္ ပါေမာကၡႀကီး
အေတာ္ႀကီးၾကားေအာင္ သူတိတ္ဆိတ္ေနသည္။ သည့္ေနာက္မွ စကား

အေလးအနက္ထားကာ သူဆက္၍ ေျပာျပသည္။ 
ငါေပးတဲ့နည္းစဥ္ဟာ သိပ္ကုိတန္ခိုးစြမ္းအားႀကီးမားတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာ၊

မင္းကုိယ္မင္း သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းမရိွဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ထားတယ္
ဘယ္လုိပဲယူဆခ့ဲ ယူဆခ့ဲ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းရွိတာေတာ့ ရွိတာပဲ၊ အေရးႀကီးတာ

ပရင္တာထကဲ ထြက္လာတ့ဲစာကုိ ယုံၾကည္သလုိယုံၾကည္ဖို႔ပ၊ဲ နည္းစဥ္ကဘာဆုိသလဲ၊
 ယုံၾကည္လုိက္ပါ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ယုံၾကည္မႈဆုိတာဟာ ထေျမာက္

 အတြက္အႀကီးမားဆုံး ေသာ့ခ်က္ျဖစ္လုိ႔ပဲ၊ ဘယ္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေစ၊
စြဲစြဲျမျဲမဲယုံၾကည္ပါ၊ ျဖစ္ရမွာ မုခ်ပဲ” 
အခုျပႆနာကေတာ့ ခက္ေနတာအမွန္ပခဲင့္ဗ်၊ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာ သန္းႂကြယ္သူေဌး

ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိမွ ဘယ္လုိမွ ယုံခိုင္လုိ႔မရဘူး၊ ဟုိစာတုန္းက
ယုံသြားတာမွန္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းစဥ္ကိစၥက အဒီဲအေနအထားနဲ႔ တျခားစီ

မင္းမယုံၾကည္ႏိုင္ေသးရင္လည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။ သူ႔အာနိသင္ကေတာ့ မင္းအေပၚ
သက္ေရာက္လာမွာပဲ၊ ဒီဟာကုိ မင္းကုိယ္ထ ဲ စိတ္ထေဲရာက္ေအာင္သာ တစ္ျဖည္းျဖည္း

က္ေပးပါသည္။ 

ျမင္ေနရတ့ဲ 
အဓိက 

ပါေမာကၡႀကီး 
စကား 

ေျပာခ်င္တာ၊ 
ယံုၾကည္ထားတယ္ 

အေရးႀကီးတာ 
နည္းစဥ္ကဘာဆုိသလဲ၊ 

ထေျမာက္ 
ဘယ္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေစ၊ 

သန္းႂကြယ္သူေဌး 
ဟုိစာတုန္းက 

တျခားစီ 

မင္းအေပၚ 
တစ္ျဖည္းျဖည္း 
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သြင္းေပးပါ၊ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် သူက တန္ခိုးစြမ္းအားေတြျပလာမွာပဲ၊ 
မင္းဒီဟာကုိ မင္းရဲ႕သိစိတ္က လက္ခံေအာင္လုပ္ဖို႔မလုိဘူး၊ က်ိဳးေၾကာင္း
ျဖစ္ႏိုင္တယ္လု႔ ိ သေဘာတူလာေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ မလုိဘူး၊ မသိစိတ္ကုိ
မင္းျခိမ္းေျခာက္ခံရတ့ဲ ကိစၥကုိပဲ စဥ္းစားၾကည့္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းန႔ဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါလား၊
ရွိသလ၊ဲ အဓိပၸာယ္မွ မရွိတာ၊ ဒါေပမယ့္မင္းေၾကာက္တယ္၊ ကုိယ့္ကိုကုိယ္
ေၾကာက္သြားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ 
အင္အားႀကီးတ့ဲအရာက မင္းကုိခ်ဳပ္ကုိင္လုိက္တာကုိး၊ ဘယ္ဟာလဲ 
ခ်ီးမြမ္းၿပီးေျပာရင္ ကြန္႔ျမဴးတ့ဲစိတ္လို႔ ေျပာရမယ့္္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ
အဲ့ဒီစိတ္သဘာဝဟာ တ့ုိက မသိစိတ္လုိ႔ သတ္မွန္ေျပာဆိုတဲ ့ အစိတ္အပိုင္းထမွဲာ
မသိစိတ္ဟာ လွ်ိဳ႔ဝွက္နက္နဲတယ္၊ နက္ရႈိင္းက်ယ္ဝန္းတယ္၊ အေပၚယံမွာျမင္ေနရတဲ့
`သိစိတ္´ အပုိင္းထက္ အမ်ားႀကီးစြမ္းအားႀကီးမားတယ္၊ တုိ႔တေတြကိ ု
သူ႔ေစစားရာအတုိင္း တုိ႔သြားေနၾကတာ၊ မသိစိတ္အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆုိရင္
မင္းအတြက္ အေရးတႀကီးလုိအပ္တာကုိပဲ ေျပာမယ္၊ အဲဒီစြမ္းအားႀကီးမားလွပါတယ္ဆိုတ့ဲ
စကားလုံးေတြရ႔ဲ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကုိ အလြန္ခံယူလြယ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။
မင္းသန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆုိတဲ ့ လံုးဝမယုံၾကည္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း
ယုံၾကည္လို႔  မရျဖစ္ေနရတာ အဲဒီမသိစိတ္န႔ဲပဲဆိုင္တယ္ကြ” 
  “ရွင္းပါဦးဗ်ာ” 
     “ ဒီလိုကြ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကာလအတြင္းမွာ စကားလုံးေတြဝါက်ေတြန႔ဲ
ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အေတြးေတြဟာ မင္းရဲ႕မသိစိတ္ထမဲွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ေရးျခစ္လာခ့ဲသလုိ
ဒါေတြဟာ သိပ္ၾကာလာတ့ဲအခါက်ေတာ့ ေက်ာက္သားမွာ ေရးထြင္းတ့ဲစားမ်ားလုိ
မာမာႀကီးျဖစ္လာတယ္၊ တကယ္ေတာ့လူဟာ ကိုယ္တုိင္ၾကံဳဖူးခဲ့တ့ဲ 
ေပၚလာတဲ့ အေတြးေတြ ၾကားမိနာမိတဲ့စကားေတြ စတဲ့အရာေတြကုိ
ေပ်ာက္တာျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔မွာရွိတ့ဲ မသိစိတ္ဆုိတ့ဲ အပုိင္းကေတာ့ ဒါေတြအားလုံးကုိ
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 ဒီေနရာမွာ အဆင္ေျပတ့ဲအခ်က္က 
က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တဲ့စိတ္က ဟာ ဟုတ္တယ္ 

စိတ္ကုိ အယုံသြင္ခိုင္းဖို႔ပ ဲ လုိတယ္၊ 
စဥ္းစားၾကည့္ပါလား၊ ဘာေၾကာက္စရာ 

ကုိယ့္ကိုကုိယ္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကိ ု
 စဥ္းစားတ့ဲ စိတ္ထက္ အင္မတန္ 
 မင္းစိတ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပါပဲ၊ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ မွန္ဆျမင္းေယာင္တတ္တ့ဲစိတ္၊ 
အစိတ္အပိုင္းထမွဲာ အက်ံဳးဝင္တယ္၊ 

အေပၚယံမွာျမင္ေနရတဲ့ တုိ႔အကဲခတ္လို႔ရတ့ဲ 
 အဓိက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ေနတာသူပဲ၊ 

မသိစိတ္အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆုိရင ္ ေျပာလုိ႔မကုန္ဘူး၊ အ့ဲဒီေတာ ့
အဲဒီစြမ္းအားႀကီးမားလွပါတယ္ဆိုတ့ဲ မသိစိတ္ဟာ 

အလြန္ခံယူလြယ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။ ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္မီ အတြင္မွာ 
လံုးဝမယုံၾကည္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိတဲ့ကိစၥႀကီးကုိ မင္းအခုလုိ 

စကားလုံးေတြဝါက်ေတြန႔ဲ အဲ့ဒါေတြက 
အထပ္ထပ္ေရးျခစ္လာခ့ဲသလုိ ရိွေနခဲ့တယ္၊ 

ေရးထြင္းတ့ဲစားမ်ားလုိ ထင္ထင္ရွားရွား ခုိင္ခုိင္ 
 အေၾကာင္းျခင္းရာေတြ ေခါင္းထဲ 

စတဲ့အရာေတြကုိ ေပၚယံစိတ္ပိုင္းကသာ ေမ့တာေမ့ 
ဒါေတြအားလုံးကုိ မေပ်ာက္မပ်က္ရေအာင္ 

မွတ္သားထားတယ္၊ အဲဒီမွတ္သားမႈေတြ
image) တစ္ခုျဖစ္လာတယ္၊
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕မသိစိတ္ အဒိဲမွတ္သားမႈေတြထမဲွာ
ေရးထိုးၿပီး သားျဖစ္ေနတယ္၊
လူရဲ႕မသိစိတ္ထမွဲာလည္း သူ႔ကုိယ္သူ
မွာလည္းပဲ မင္းကုိယ္တုိင္ ဂရုမမူမိခဲ့ေပမယ့္
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမယ့္လူလုိ႔ ေတြးေလ့မရွိခဲ့ဘူး၊
တုိင္းမွာလည္း အဲဒီအျဖစ္မ်ိဳးကေတာ့
ျဖစ္ေလေတာ့ အခုမွ ရုတ္တရက္ထၿပီး
ခက္ခဲသြားတယ္၊ တကယ္တမ္းသာ
ျခဴးတစ္ျပားရိွ ေဆြမ်ိဳးညာတိမရွိတ့ဲ
ငါကဘာမခ်မ္းသာႏုိင္စရာရိွသလလုိဲ႔
မခ်မ္းသာႏုီင္ဘာဘူဆုိတဲ ့ အစြဲၾကီးက
အတၱပုံရိပ္ရဲ႕ၾသဇာကုိ လူေတြလြန္ဆန္ႏိုင္ေလ့
စြဲေနတဲ့ အတၱပံုရိပ္အတုိင္းပဲ 
ျပင္ခ်င္ရင္ မင္းရဲ႕ အတြင္စိတ္အစြဲေတြကုိ
လူခ်မ္းသာ အတၱပံုရိပ္တစ္ခု စြဲျမလဲာေအာင္

      “ သေဘာေတာ့ ေပါက္လာပါၿပီခင့္ဗ်၊

    "ဟ လြယ္ပါတယ္ကြ၊
ျပန္စဥ္းစားေလကြာ၊ တကယ့္္အမွန္မဟုတ္ေပမယ့္
သက္ေရာက္ခဲ့တာ၊ အခုလည္းအ့ဲဒီ
လွည့္လုိ႔မရေပမယ့္္ မသိစိတ္ကုိ
အမ်ားႀကီးရိွမွာေပါ့၊ အဲဒီအထမွဲာ

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အဲဒီမွတ္သားမႈေတြ စုေပါင္းၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ သူ႔ကိုသူျမင္တ့ဲအတၱပုံရိပ္ (self
တစ္ခုျဖစ္လာတယ္၊ ကုိယ့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ကုိယ့္ဘာသာအျမဲေက်နပ္အားရတတ္တဲ

အဒိဲမွတ္သားမႈေတြထမဲွာ သူ႔ကုိယ္သူ လူေတာ္လုိ႔ ေၾကးဆုိင္ဘုတ္န႔ဲ အခိုင္အမာ
သားျဖစ္ေနတယ္၊ ထုိနည္း၎ပဲ ကိုယ့္အေတြး အၾကံအေျပာေတြအေပၚ အားရေလ့မရွိတ့ဲ

သူ႔ကုိယ္သူ လူေရွာ္လုိ႔ ေရးသြင္းထားမီၿပီးသား ျဖစ္ေနတတ္တယ္၊ အခုတင္း
ဂရုမမူမိခဲ့ေပမယ့္ မင္းျဖတ္သန္းခဲ့တ့ဲ ဘဝခရီး တစ္ေလွ်ာက္လုံး ကုိယ့္ကိုကုိယ္
ေတြးေလ့မရွိခဲ့ဘူး၊ သန္းႂကြယ္သူေဌးဆုိတဲ ့ လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း ၾကံဳတ့ဲအခါ

အဲဒီအျဖစ္မ်ိဳးကေတာ့ ငါနဲ႔ဘာမွမဆုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ကိုယ့္ကုိကုိယ ္ အျမေဲျပာေလ့ရွိခဲ့တာ
ရုတ္တရက္ထၿပီး ငါခ်မ္းသာရမယ္ကြလုိ႔ ယုံၾကည္ဟစ္ေၾကြးဖုိ႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္

တကယ္တမ္းသာ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္စားၾကည့္မယ္ဆုိရင ္ သူမ်ားေတြေတာင္
ေဆြမ်ိဳးညာတိမရွိတ့ဲ ၾကားက ခ်မ္းသာႏုိင္ၾကေသးတာပဲ၊ အဒီဲေလာက္အေျခခံမနိမ့္က်တ့ဲ

ငါကဘာမခ်မ္းသာႏုိင္စရာရိွသလလုိဲ႔ ေတြးေတာလုိ႔ ရႏုိင္သားပဲ၊ ဒါေပမယ့္ မရဘူး၊ မသိစိတ္ထမဲွာ ရိွေနတဲ့
အစြဲၾကီးက သိပ္ျပတ္သားထင္ရွားလာေနတာကုိး၊ မသိစိတ္မွာ ေရးထုိးမိထားတ့ဲ

လူေတြလြန္ဆန္ႏိုင္ေလ့ မရွိဘူး၊ ေနာင္တစ္ေန႔က်ေတာ့ လူေတြဟာ သူတုိ႔မသိစိတ္ထဲ
 အျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္လာတတ္ၾကတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ မင္းဘဝအနာဂတ္ကို

အတြင္စိတ္အစြဲေတြကုိ အရင္ျပင္ဖို႔လုိတယ္၊ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ကုိယ့္မသိစိတ္ထဲမွာ
စြဲျမလဲာေအာင္ ထည့္သြင္းေမြးျမဴေပးဘို႔လိုတယ္" 

ေပါက္လာပါၿပီခင့္ဗ်၊ ဒါေပမယ့္ အဒီဲပံုရိပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိေမြးျမဴႏိုင္မလဲ၊" 

လြယ္ပါတယ္ကြ၊ မင္းမရိပ္မိေသးဘူးလား၊ ေစာေစာက မင္းအထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥ
တကယ့္္အမွန္မဟုတ္ေပမယ့္ တကယ့္အမွန္ဟုတ္သလုိ မင္းအေပၚအာနိသင္

အခုလည္းအ့ဲဒ ီ "လွည့္ကြက္" ကုိ မင္းကုိယ္မင္း ျပန္သုံးၾကည့္ေပ့ါ၊ သိစိတ္ကို
မသိစိတ္ကုိ မင္းလွည့္ႏိုင္ပါတယ္၊ ငယ္စဥ္ကစၿပီး မင္းယုံလာတဲ့အရာေတြ

အဲဒီအထမွဲာ မမွန္တာေတြအမ်ားႀကီးပါမယ္၊ ဒါေပမယ့္ မသိစိတ္ကမသိဘူး၊ မင္းက 

က္ေပးပါသည္။ 

(self-
ကုိယ့္ဘာသာအျမဲေက်နပ္အားရတတ္တ ဲ

အခိုင္အမာ 
အားရေလ့မရွိတ့ဲ 

အခုတင္း 
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ 
ၾကံဳတ့ဲအခါ 

အျမေဲျပာေလ့ရွိခဲ့တာ 
မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ 
သူမ်ားေတြေတာင္ 

အဒီဲေလာက္အေျခခံမနိမ့္က်တ့ဲ 
ရိွေနတဲ့ 

ေရးထုိးမိထားတ့ဲ 
သူတုိ႔မသိစိတ္ထဲ 

မင္းဘဝအနာဂတ္ကိ ု
ကုိယ့္မသိစိတ္ထဲမွာ 

 

ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥ 
မင္းအေပၚအာနိသင္ 

သိစိတ္ကိ ု
မင္းယုံလာတဲ့အရာေတြ 

 ဟာ 
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အဒဲါက အဒီဲလိုဆုိတ့ဲ ဆုိရင္သူက စြတ္ရြတ္ၿပီး ယုံထားလိုက္တာပဲ၊ 
အယုံသြင္းခဲ့မိတာ၊ အခုအမွတ္မဲ့မဟုတ္ဘူး၊ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ
ယုံသြားရင္အဒီဲယုံၾကည္ခ်က္ဟာ လူေတြအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈသိပ္ႀကီးတယ္ အင္မတန္ႀကီးမားတ့ဲ
လႈပ္ရွားေစ တတ္တယ္ဆုိတာ မင္းသိၿပီးၿပီ၊ အဒီဲေတာ ့ မသိစိတ္ကုိ 
ေတြေျပာ အယုံသြင္းေပ့ါ၊ မင္းကုိ မင္းသန္းႂကြယ္သူေဌးမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ အရင္ကယုံၾကည္ခဲ့တယ္၊
မင္းသန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ရမယ္ဆုိၿပီး မသိစိတ္ကုိ
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္တယ္ျဖစ္ရမယ္ ျဖစ္ကုိျဖစ္မယ္ဆိုတာ
မသိစိတ္ထကဲ ေၾကးဆိုင္ဘုတ္မွာ "သန္းႂကြယ္သူေဌး" ဆုိတ့ဲ စကားထင္ရွားသြားၿပီဆိုရင္
မင္းအဲဒီအတုိင္းျဖစ္ကို ျဖစ္ရေတာ့မွာပဲ" 

      "ဒါေပမယ့္ မသိစိတ္ကသာ ယုံၾကည္ေနၿပီး သိစိတ္ကေတာ့
ဘယ္လိုျဖစ္မွာလဲ" 

      "အ့ဲဒါအတြက္ ေျဖးရွင္းဖို႔နည္းလမ္းရိွပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ ့ထပ္တလဲလရဲြတ္ဆုိတဲ့နည္း
ပဲ၊ ဒီနည္းဟာ အေကာငး္ဆုံးနည္း၊ အလ်င္ျမန္ဆုံး အက်ိဳးသက္ေရာက္တဲ့နည္း

  "ထပ္တလလဲဲရြတ္ဆိုတ့ဲနည္း" 
      "ဟုတ္တယ္၊ ဒါကုိ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ တုိက္တြန္းညႊန္းဆုိတ့ဲနည္း (self
တုိ႔ဟာ ဒီနည္းစဥ္ကုိ သက္တမ္းတေလွ်ာက္လံုးအမွတ္မဲ့ သုံးလာၾကတာ၊
အတြင္းညႊန္းဆုိမႈ အျပင္ညႊန္းဆုိမႈေတြရ႔ဲ လႊမ္းမုိးမႈကုိခံလာရတာ၊ 
တစ္ကုိယ္တည္း ေျပာတ့ဲစကားေတြဟာ တုိ႔ရဲ႕ဘဝကုိ ဖန္တီးေနတာပဲကြ၊
အရႈံးစကားေတြ အျမဲေျပာတယ္၊ ငါတုိ႔အမ်ိဳးအရိုးကုိကည့ံတာ၊ ငါကုိယ္က
အဒီဲအေျခအေနေတြမွ မျပည့္စံုတာ စသျဖင့္ေျပာရင္းေျပာရင္း အရံႈးတစ္ခုက
အရံႈး တစ္ခုဆက္ဆက္ၿပီး ေတြ႔လာခဲ့ရတယ္။ စိတ္ထစဲြဲေနတ့ဲ 
မေအာင္ျမင္ဘူးလုိ႔စြဲတဲ့ အတြက္ တကယ္မေအာင္ျမင္တဲ့ ဘဝရလာသလုိ
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 အဲဒါမင္းက မသိစိတ္ကုိ အမွတ္မဲ့ 
ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ အယုံသြင္းရမယ့္။ မသိစိတ္က 

အင္မတန္ႀကီးမားတ့ဲ စြမ္းအားန႔ဲ လူကိ ု
 ဘာေတြယုံၾကည္ေစခ်င္သလဲ၊ အဲဒါ 
အရင္ကယုံၾကည္ခဲ့တယ္၊ ဒီေန႔ကစၿပီး 
မသိစိတ္ကုိ ဝင္းေျပာရင္ တျဖည္းျဖည္း 

ျဖစ္ကုိျဖစ္မယ္ဆိုတာ ဝင္လာလိမ့္မယ္၊ မင္းရဲ႕ 
စကားထင္ရွားသြားၿပီဆိုရင္ ေနာင္တစ္ေန႔ 

သိစိတ္ကေတာ့ မယုံၾကည္ဘူးဆုိရင္ေကာ 

ထပ္တလဲလရဲြတ္ဆုိတဲ့နည္း (repetition) 
အက်ိဳးသက္ေရာက္တဲ့နည္း" 

(self-suggestion) လုိ႔လည္းေခၚတယ္၊ 
သုံးလာၾကတာ၊ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း တုိ႔ဟာ 

 တုိ႔ကုိယ္တြင္းမွာ တို႔ဘာသာတုိ႔ 
ဖန္တီးေနတာပဲကြ၊ တခ်ိဳ႕က ကုိယ့္ကုိကုိယ ္

ငါကုိယ္က အရည္အခ်င္းမမီတာ၊ င့ါမွာ 
အရံႈးတစ္ခုက ေနာက္အရံႈးတစ္ခု အဒီဲေနာက္ 

 အတုိင္းတကယ္ျဖစ္တာ၊ ဒါေပမယ့္ 
ဘဝရလာသလုိ ဒီန႔ဲ ေျပာင္းျပန္ ေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔ 

စြဲရင္လည္း ေအာင္ျမင္မယ့္ 
ထည့္ေပးဖုိ႔ပဲလုိတယ္၊ မသိစိတ္ဟာ

  ပါေမာကၡႀကီေျပာသမွ် 
ေသးပါ၊ သို႔ေသာ္ အဘုိးႀကီးက
နားလည္းေနၿပီ၊ ပါေမာကၡႀကီး၏

      " ဒီသေဘာတရားမွာ
ေသးေပမယ့္ စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကည့္လုိ႔ရတဲ့အခ်က္ပဲ၊
ႏွစ္ရက္ေလာက္ေတာ့စမ္းၾကည့္
တန္ခုိးႀကီးပါတယ္ကြ၊ စကားလုံးေတြန႔ဲကုိယ့္ကိုကုိယ္
သိပ္ႀကီးမားတယ္၊ ကိုင္တြယ္တတ္ရင္
     "ဟုတ္က့ဲ၊ ကၽြန္ေတာ္အေတာ္ေတာ့
တကယ္လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ေတာ့

      "မွန္တာေပ့ါ၊ အဲဒီအတြက္
သိပ္လြယ္လြယ္ေလးလုိပဲ၊ ဒါေပမယ့္

“...... အခုမင္းကုိ ငါေပးထားတာ
အေနအထားမွာ စီစဥ္ေပးထားတာ၊
ျဖစ္ေရာပဲ၊.....” 
 
 
 
 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

 အေျခအေနေတြ ဖန္တီးမိလာမွာပဲ၊ မသိစိတ္ထကုိဲ ေအာင္ျမင္မႈအစြဲေတြ
မသိစိတ္ဟာလႊမ္းမိုးခံလြယ္ပါတယ္၊ သူ႔ကုိ ကုိင္တြယ္တတ္ဖို႔ပ ဲလုိတယ္" 

 စကားတုိ႔၏အနက္အဓိပၸါယ္ အျပည့္အစုံကုိကား လူငယ္သေဘာ မေပါက္
အဘုိးႀကီးက သူ႔ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးေနသည္ဆိုတာကေတာ့  သူေကာင္းေကာင္း

ပါေမာကၡႀကီး၏ သေဘာတရားေတြကုိ သူပိုမိုသိနားလည္း လုိစိတ္ျပင္းျပေနၿပီ။ 

ဒီသေဘာတရားမွာ ခ်စ္စရာေကာင္းတာတစ္ခုက သူ႔ကုိ မင္းေသေသခ်ာခ်ာ မယုံၾကည္ႏိုင္
စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကည့္လုိ႔ရတဲ့အခ်က္ပဲ၊ ငါေျပာသလုိ ထပ္တလလဲဲရြတ္ၾကည့္၊ မယုံရင္လည္း

ႏွစ္ရက္ေလာက္ေတာ့စမ္းၾကည့္ အဒီဲေလာက္ဆိုရင္ အာနိသင္စေတြ႔လာမွာ၊ စကားလုံးေတြဟာ တကယ္
စကားလုံးေတြန႔ဲကုိယ့္ကိုကုိယ္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္တ့ဲ အလုပ္ရ႕ဲ စြမ္းအားဟာလည္း

ကိုင္တြယ္တတ္ရင္ အဒဲီစြမ္းအားေတြဟာ မင္းအတြက္ လုိရားသုံးဖုိ႔ ျဖစ္လာမယ့္
ကၽြန္ေတာ္အေတာ္ေတာ့ သေဘာေပါက္လာပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီသေဘာတရားကုိ

တကယ္လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ေတာ့ အေတာ္ႀကိဳးစားရ လိမ့္ဦးမယ္ထင္တယ္၊" 

အဲဒီအတြက္ မင္းဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆုိတာ ေျပာျပမယ္၊ ဒါလည္းပဲ ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္
ဒါေပမယ့္........" 

ငါေပးထားတာ ေျခာက္နွစ္အတြင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္ ေဖာ္ျမဴလာ၊ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့
စီစဥ္ေပးထားတာ၊ ေဟာဒီမွာၾကည့္၊ .....ေျခာက္ႏွစ္လျဲပည့္ေရာ မင္း သန္းႂကြယ္သူေဌး

က္ေပးပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္မႈအစြဲေတြ 

မေပါက္ 
သူေကာင္းေကာင္း 

မယုံၾကည္ႏိုင ္
မယုံရင္လည္း 

တကယ္ 
စြမ္းအားဟာလည္း 

ျဖစ္လာမယ့္" 
ဒီသေဘာတရားကုိ 

ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင ္

ျဖစ္ႏိုင္တဲ ့
သန္းႂကြယ္သူေဌး 
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အခန္း (၁၁) 
ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ နည္းစဥ္မ်ား 

 
    ပါေမာကၡႀကီးက စားပြဲမွာထုိင္သည္။ လူငယ္ကိုလည္း ထိုင္ေစသည္။
တစ္ေခ်ာင္းယူကာ စကၠဴေပၚတြင္ ကိန္းဂဏန္းေတြ စာေတြေရးခ်သည္။ 
      “ မင္းလုပ္ရမယ့္ ေဖာ္ျမဴလာ (နည္းစဥ္)က ေဟာဒီအတုိင္းပဲကြ
သူေရးထားသည္က- ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ပိုင္ဆိုင္မူသည္
သည္ပိုင္ဆုိင္မႈကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ဆတုိးေအာင္ ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစားမည္။
ကၽြန္ေတာ္ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္မည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
      “ ဝင္ေငြ (income) န႔ဲပိုင္ဆုိင္မႈ (assets) ကုိတာ့ မေရာေထြးေစနဲ႔ကြ
“ဝင္ေငြက ဝင္လာတာ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိတာက ေပးစရာရိွတာေတြေပးၿပီး 
ကုိယ့္လက္ထဲက်န္တဲ့ဟာ၊ ဒီအထမွဲာ ဘဏ္စုေငြတုိ႔ ကုမၸဏီေတြထထဲည့္ထားတ့ဲ
စသျဖင့္ပါမယ္၊ အခုမင္ကုိငါေပးထားတာ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္
အေနအထားမွာ စီစဥ္ေပထားတာ၊ ေဟာဒီမွာၾကည့္ ဒီႏွစ္အကုန္မွာ 
၃၁၂၅၀ဘုိးရွိရမယ္၊ ေနာက္ႏွစ္ကုန္က်ေတာ့ အဲဒီထက္ႏွစ္ဆ၊ ေနာက္တစ္ႏွစ္
ေျခာက္ႏွစ္လျဲပည့္ေရာ မင္းသန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ေရာပဲ၊ ...ဘာလုိ႔ပုိင္ဆုိင္မႈကုိႏွစ္ဆ
ဒီေလာက္ကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ မင္းအလြယ္တကူယုံၾကည္ႏုိင္တဲ့
အယုံသြင္းရလြယ္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ မွတ္သားရလည္း လြယ္တယ္၊ တစ္ႏွစ္မွာႏွစ္ဆ၊
ဒါေပမယ့္ မင္းက အခုအစပိုင္းမွာ ေနာက္တြန္႔ခ်င္တြန္႔ေနဦးမယ္၊ ဒီႏွစ္ကုန္မွာ
ေတြးပူခ်င္ပူမယ္၊ အဒဲီေတာ့ကုိယ့္ကိုကုိယ္ အဲဒီေလာက္ မယုံၾကည္ႏိုင္ေသးဘူးဆုိရင္လည္း
ရွိရမယ့္ ပိုင္ဆုိင္မႈပမာဏကုိ တစ္ဝက္ေလွ်ာ့လုိက္လုိ႔ ရေသးတယ္၊
စမယ္ဆုိရင္လဲျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒါဆုိရင္ ေျခာက္ႏွစ္န႔ဲေတာ့ မရေတာ့ဘူး၊
သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖို႔ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ပို ေစာင့္ဆိုလည္းေစာင့္ႏိုင္တယ္၊
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င္ေစသည္။ ၿပီးစကၠဴအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဖာင္တိန္ 

ေဟာဒီအတုိင္းပဲကြ” သူကျပသည္။ စကၠဴေပၚတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္၏ပိုင္ဆိုင္မူသည္ ေဒၚလာ ၃၁၂၅၀ ဘိုးမွ်ရွိမည္၊ 

ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစားမည္။ အဲသည္ေနာက္တြင္ 

မေရာေထြးေစနဲ႔ကြ” ပါေမာကၡႀကီးကဆုိသည္။ 
 အခြန္အတုပ္ေတြ ႏႈတ္ၿပီးတ့ဲေနာက္ 

ကုမၸဏီေတြထထဲည့္ထားတ့ဲ အစုရွယ္ယာ တန္ဖိုးတုိ႔ 
သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္ ေဖာ္ျမဴလာ၊ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ 

 မင္းရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈအစုစုဟာ ေဒၚလာ 
ေနာက္တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ဆ၊ အဒဲီလုိန႔ဲ 

ဘာလုိ႔ပုိင္ဆုိင္မႈကုိႏွစ္ဆ တုိးခုိင္းသလဲဆုိေတာ့  
မင္းအလြယ္တကူယုံၾကည္ႏုိင္တဲ ့ အတုိင္းအတာမုိ႔ပဲ၊ မသိစိတ္ကိ ု

တစ္ႏွစ္မွာႏွစ္ဆ၊ မျဖစ္ႏိုင္စရာမရိွဘူး၊ 
ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ၃၁၂၅၀ မွ ရႏိုင္ပါ့မလား 

မယုံၾကည္ႏိုင္ေသးဘူးဆုိရင္လည္း ဒီႏွစ္အကုန္မွာ 
ရေသးတယ္၊ ၁၅၆၂၅ ေဒၚလာ။ အဒဲါန႔ဲ 

မရေတာ့ဘူး၊ ခုႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္သြားမယ္။ ကဲ 
ေစာင့္ဆိုလည္းေစာင့္ႏိုင္တယ္၊ အခုႏွစ္ကုန္ရွိရမယ့္ေငြကိုေတာ့ 

ေလွ်ာ့ပါဦးဆုိရင္လဲ ေလွ်ာ့လုိ႔ရေသးတယ္၊
ရွစ္ႏွစ္ၾကာမယ့္နည္း။ 
  "(၁)  ၇၈၁၂.၅၀ ေဒၚလာ
(၇) ၅၀၀၀၀၀ (၈) ၁၀၀၀၀၀၀၊
ငါးနွစ္လား၊ ခုႏွစ္နွစ္လား၊ ဆယ္ႏွစ္လား၊
ရွားရွားပီပီသသခ်ရး၊ သကၠရာဇ္
ဆုိတာ စာလုံးႀကီးႀကီးနဲ႔ေရး၊ 
တက္လာရမယ့္ ကိန္ဂဏန္းေတြေရး၊
မွတ္ထားရုံ စိတ္တြက္တြက္ရံုနဲ႔
ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ေတြေရးရမွာ မေၾကာက္န႔ဲ၊
ေရးရင္းေရးရင္း ဒီကိန္းဂဏန္းေတြန႔ဲ
လူခ်ည္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဘယ္လိုခ်မ္းသာရမယ္
လူက တစ္ရာမွာတစ္ေယာက္မရွိဘူး၊
စာရင္ဇယားေတြဆြဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ဘာျဖစ္ရမယ္
တျဖည္းျဖည္းန႔ဲ ကုိယ္န႔ဲအကုိက္ညီဆံုးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပၚလာလိမ့္မယ္၊
ပထမဆုံးလုိအပ္ခ်က္က ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္
အဒီဲေနာက္ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ ့
ေငြေၾကးအေရအတြက္ေတြ၊ ႏွစ္လရက္စြဲေတြ
စကၠဴေပၚမွာခ်ေရး၊ အဒီဲလုိ 
ေျပာင္းလဲလာေစဖုိ႔ ပထမအဆင့္
၅ႏွစ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ ္၁၀ႏွစ္အတြင္း
အခ်က္၊ အကယ္၍ အဒီဲခ်မ္းသာခ်င္သူတစ္ေယာက္သည္
ရတယ္၊ ဒီအလုပ္မွာ ဆက္ေနရင္

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ေလွ်ာ့လုိ႔ရေသးတယ္၊ ၇၈၁၂ ေဒၚလာခြဲန႔ဲ စလုိ႔ရတယ္၊  ဒါေပမယ့္ ဒါကေတာ့

ေဒၚလာ (၂) ၁၅၆၂၅ ေဒၚလာ (၃) ၃၁၂၅၀ (၄) ၆၂၅၀ (၅) ၁၂၅၀၀ (၆) ၂၅၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၊ ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ရင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္စဥ္းစား၊

ဆယ္ႏွစ္လား၊ အဲဒီႏွစ္ကာလနဲ႔တြက္ၿပီးေတာ့ စာရြက္တစ္ရြကမ္ွာ ထင္ထင္
သကၠရာဇ ္ႏွစ္ေထာင့္ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ ဘယ္လမွာ ကၽြန္ေတာ္ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ရမည္

 ၿပီးေတာ့ဒီႏွစ္အကုန္မွာ ရွိရမယ့္ေငြေၾကးပမာဏကစၿပီး၊ တစ္ႏွစ္ခ်င္းအလိုက္
ကိန္ဂဏန္းေတြေရး၊ အလကားရူးတယ္မေအာက္ေမ့န႔ဲ၊ ဒါသိပ္အေရးႀကီးတယ္၊ ေခါင္းထဲ

စိတ္တြက္တြက္ရံုနဲ႔ မၿပီးဘူး၊ စာရြက္ေပၚမွာခ်ၿပီး ေရးကုိေရးရမယ္၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ
မေၾကာက္န႔ဲ၊ လက္မတြန္႔နဲ႔၊ သူတုိ႔က မင္းကုိဘာမွ အႏၲရာယ္မေပးႏုိင္ဘူး၊

ဒီကိန္းဂဏန္းေတြန႔ဲ မင္းန႔ဲရင္ႏွီးယဥ္ပါးလာမယ္၊ လူေတြေမးၾကည့္လိုက္ရင ္ ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့
ကိုယ္ဘယ္လိုခ်မ္းသာရမယ္ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာရမယ္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ခ်တ့ဲ

တစ္ရာမွာတစ္ေယာက္မရွိဘူး၊ ကုိယ္ကအဒီဲလူေတြန႔ဲ ကြဲဲျပားဖို႔လိုတယ္၊ စီမံကိန္းေတြေရး၊
ဘယ္အခ်ိန္ဘာျဖစ္ရမယ္ တြက္ကိန္းေတြခ်၊ စဥ္းစားခ်ေရး၊ စဥ္းစား-ခ်ေရး၊

ကုိယ္န႔ဲအကုိက္ညီဆံုးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပၚလာလိမ့္မယ္၊ လူတစ္ေယာက္ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္
ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ ျပင္ျပေနရမယ္၊ ခ်မ္းသာဖုိ႔ အေၾကာင္းပဲ စိတ္ကူးထဲျမေဲနရမယ္၊

 ခ်မ္းသာမႈကုိ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔တကြ တိတိက်က်ေခါငး္ထ ဲ ပံုေဖာ္ရမယ္၊
ႏွစ္လရက္စြဲေတြ သတ္မွတ္ရမယ္၊ အဒဲါေတြကုိ ေစာေစာက ေျပာတဲ့အတုိင္း

 စာနေဲပနဲ႔ခ်ေရးျခင္းဟာ ဒီဟာေတြကုိ စိတ္ကူဘဝကေန လက္ေတြ႔ဘဝဆီ
ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းပဲ၊ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေျပာစရာရိွေသးတယ္၊

ႏွစ္အတြင္း သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖုိ႔ဆိုၿပီး ရည္မွန္ခ်က္ထားတဲ့ လူေတြစဥ္းစားရမယ့္
အဒီဲခ်မ္းသာခ်င္သူတစ္ေယာက္သည္ အခုလက္ရွိအလုပ္န႔ဲ တစ္ႏွစ္မွာ ေငြႏွစ္ေသာင္း

နရင္ တစ္ႏွစ္ကို ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္စီပ ဲ ေနာက္ထပ္တုိးဖို႔ရိွတယ္ဆုိပါေတာ့၊

က္ေပးပါသည္။ 

ဒါကေတာ့ 

၂၅၀၀၀၀ 
ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္စဥ္းစား၊ 

ထင္ထင္ 
သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ရမည္ 

တစ္ႏွစ္ခ်င္းအလိုက္ 
ေခါင္းထဲ 

ကိန္းဂဏန္းေတြ 
အႏၲရာယ္မေပးႏုိင္ဘူး၊ 

ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့ 
အစီအစဥ္ခ်တ့ဲ 

စီမံကိန္းေတြေရး၊ 
ခ်ေရး၊ 

လူတစ္ေယာက္ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္ 
စိတ္ကူးထဲျမေဲနရမယ္၊ 

ပံုေဖာ္ရမယ္၊ 
ေျပာတဲ့အတုိင္း 

လက္ေတြ႔ဘဝဆီ 
တစ္ခုေျပာစရာရိွေသးတယ္၊ 

လူေတြစဥ္းစားရမယ့္ 
ေငြႏွစ္ေသာင္း 

ေနာက္ထပ္တုိးဖို႔ရိွတယ္ဆုိပါေတာ့၊ 
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ဒီလူဟာ ဒီအလုပ္မွာ ဆက္ထိုင္ေနလို႔ေတာ့ ဒီတစ္သက္ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖို႔
အဒီဲေတာ့ သူၾကံစည္ရမယ္၊ ႏွစ္ဆတုိးဘို႔ နည္းလမ္းကုိ ရွာၾကံရမယ္။ 

      "ကဲ ဒါခဏထားဦး၊ ႏွစ္ဆတုိးတဲ့နည္းက တစ္သန္းရရိွေရး 
သုိ႔ေသာ္ သူ႔တစ္နည္းတည္း ရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ပိုင္ဆုိင္မႈ တုိးတက္ဖို႔
ေဖာ္ျမဴလာေတြရွိေသးတယ္။ 

    "ဒီေဖာ္ျမဴလာေတြမွာ အဓိကအႏွစ္သာရက ကိန္းဂဏန္း 
က်က်ရိွျခင္းပဲ၊ ေငြတစ္သန္းမွ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီထက္မ်ားတ့ဲ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ေစ
ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ေစ၊ တိတိက်က်ရိွဖို႔ဟာ အဓိက အေရးႀကီးတယ္၊ ဝိုးတုိးဝါးတားန႔ဲက
ဥပမာ ဆုိပါေတာ့ ကိန္းဂဏန္းအေသးေလးပါပဲ၊ ေမာင္ရင္က အခုလက္ရိွထက္
ပိုရခ်င္တယ္ဆုိပါေတာ့၊ ေလာေလာဆယ္ မင္းရေနတာက ၂၅၀၀၀၊ 
ရခ်င္တယ္၊ အိမ္အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းေလးတခ်ိဳ႕ဝယ္ခ်င္လုိ႔ဆုိပါေတာ့၊
ဒီႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ပုိရရမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါဒီႏွစ္အတြင္း
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာ၊ စာရြက္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ေရး၊ 
မလုိေသးဘူး၊ လက္ရိွအလုပ္နဲ႔ေတာ့ မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ ေလာက္ကုိ 
လုံေလာက္တယ္၊ ဒါလည္းပဲ ရုတ္တရက္ဆုိရင္ေတာ့ ဟာ ဒါေလာက္ေတာ့
ထင္စရာရိွတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕က်ေတာ ့ အဲဒါကုိ ကုိယ္သတိ
မ်ားမ်ားကုိ တေစ့တေစာင္း အကခဲတ္ၾကည့္၊ လက္ရွိအေနအထားထက္ေတာ့
ခ်မ္းသာျပည့္စံုခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီအတြက္ ဘာလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားတဲ့လူ
လက္ရွိအေနအထားကုိ မေက်နပ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ဆုိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ္တန္းက်ေတာ့
ကၽြတ္လြတ္ခ်င္စိတ္ သိပ္ထက္ထက္သန္သန္မရွိတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္လုိ႔
ထက္သန္ရင္ ကၽြတ္လြတ္ဘုိ႔ လမ္းစမုခ်ေပၚလာရမွာပဲ၊ ဆုိပါေတာ့ကြာ၊
ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ပိုလုိခ်င္တယ္၊ ဒါမွဟုတ္ တစ္ေသာင္းပိုလုိခ်င္တယ္၊ 
လမ္းစမျမင္ဘူးဆုိ ပါေတာ့၊ ဒါပူစရာမလုိဘူး၊ ဒါ မေျဖရွင္းႏိုင္တ့ဲ အခက္အခဲႀကီး
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သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိိဘူး၊ 

 ေဖာ္ျမဴလာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ေျပာတာ၊ 
တုိးတက္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အျခားနည္းလမ္းေတြ 

 တိတိက်က် အခ်ိန္ကာလ တိတိ 
ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ေစ ဒီထက္နည္းတ့ဲ 

ဝိုးတုိးဝါးတားန႔ဲက ဘာမွလုပ္ လုိ႔မရဘူး၊ 
အခုလက္ရိွထက္ တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ပဲ 

 အဒဲါမွာ ၅၀၀၀ တိုးၿပီး ၃၀၀၀၀ 
အေဆာင္ပစၥည္းေလးတခ်ိဳ႕ဝယ္ခ်င္လုိ႔ဆုိပါေတာ့၊ မင္းသုံးရမယ့္ ေဖာ္ျမဴလာက ငါ 

ငါဒီႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြ ၃၀၀၀၀ ရရမယ္ဆုိၿပီး 
 အဒဲါဘယ္လုိရမလဲဆိုတာ သိစရာ 

 ေလာေလာဆယ္သေဘာေပါက္ရင ္
ဒါေလာက္ေတာ့ သိတာေပ့ါ၊ အရွင္းႀကီးပဲလုိ႔ 

ကုိယ္သတိ မမူမိၾကတာ။ လူအေတာ္ 
လက္ရွိအေနအထားထက္ေတာ့ တုိးတက္ခ်င္တယ္၊ 

စဥ္းစားတဲ့လူ သိပ္မရွိဘူး၊ ဒါဘာျဖစ္လုိ႔လဲ၊ 
တကယ္တန္းက်ေတာ့ အဲဒီအေျခအေနက 

အတြက္ေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိရမလုိပဲ၊ ကၽြတ္လြတ္ခ်င္စိတ ္
ဆုိပါေတာ့ကြာ၊ မင္းဒီႏွစ္မွာ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ 

 ဒါေပမယ့္ ဘယ္လု ိ ပိုရလာႏုိင္မလဲ 
အခက္အခဲႀကီး မဟုတ္ဘူး၊ အေရးႀကီးတာက 

မင္း မသိစိတ္ထမဲွာ မင္းရဲ႕ အဒီဲအလုိဆႏၵ
ေပးႏုိင္ဖို႔ပဲလိုတယ္၊ ေငြေၾကး 
ေၾကးဆုိင္းဘုတ္မွာ ထြင္းသလို
က်န္တ့ဲအပိုင္းကုိ မသိစိတ္က
အျမဲအဆင္သင့္ရွိေအာင္ ျပင္ထားေပးလိမ့္မယ္၊
အေရးျမင္ရင္ လွမ္းစြဲဖို႔ ေျခဖ်ားေထာက္ေနမိလိမ့္မယ္၊
စြမ္းေဆာင္ေပးသြားလိမ့္ဦးမယ္၊
သူအသာေလး လုပ္သြားမွာပဲ၊
ခုိင္ျမေဲအာင္ ေန႔စဥ္ ထပ္ေလာင္းႏႈိးေဆာ္
လုပ္ကုိင္ျဖစ္လာတ့ဲ အစိတ္အပုိင္းေတြကို
မသိစိတ္ဟာ အေဝးထိန္းခလုပ္နဲ႔
ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး
တစ္ခုသတိေပးခ်င္တာက ပစ္မွတ္ပန္းတုိင္ခ်တ့ဲ
ဆႏၵ ရွိလာၿပီဆိုေပမယ့္လဲ လူေတြမွာ
ကုိယ့္ေခါင္းထဲမွာရိွတဲ ့ အတၱပံုရိပ္က
ကုိယ့္ကိကုိုယ္ႏွိမ့္လြန္းရင ္တစ္ခါတစ္ရံ

  “ ငါ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္
ေျပာရအုံးမယ္၊ အရင္ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ကပါ၊
ပုဂၢိဳလ္ဆုိရင္ တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ
စိတ္ထမွဲာ မွတ္ထားတယ္၊ 
အရည္အခ်င္းက မဆုိးဘူး၊ 
စိတ္လႈပ္လႈပ္ ရွားရွားပုံစံမ်ိဳးန႔ဲေျပာတယ္၊
ေလသံကခပ္တင္းတင္း ခပ္ျပတ္ျပတ္၊

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အဒီဲအလုိဆႏၵ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္စြဲျမသဲြားေအာင္ ထပ္တလလဲဲရိုက္ထည့္
 ဘယ္ေရႊ႕ဘယ္မွ်ကုိ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ရရမယ္ဆိုတာ

ထြင္းသလို ထင္းေနေအာင္ ေရးထြင္းေပးရမယ္၊ ၿပီးရင္ အသာထားလိုက္ေတာ့
မသိစိတ္က ဆက္လုပ္သြားလိမ့္မယ္၊ မသိစိတ္က မင္းကုိအခြင့္အေရးအတြက္

ျပင္ထားေပးလိမ့္မယ္၊ တမင္တကာအားစုိက္ထုတ္မေနရဘဲ မင္းဟာ အခြင့္
ေျခဖ်ားေထာက္ေနမိလိမ့္မယ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ အံ့အားသင့္စရာ ကိစၥႀကီးေတြေတာင္

စြမ္းေဆာင္ေပးသြားလိမ့္ဦးမယ္၊ တစ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြေဒၚလာ တစ္ေသာင္းတုိးဖု႔ိကိစၥေလာက္ေ
လုပ္သြားမွာပဲ၊ ကုိယ္လုပ္ရမွာက မသိစိတ္ထကဲ ရည္မွန္ခ်က္ပန္းတုိင္အစြဲပိုၿပီး ႀကီးထြား

ထပ္ေလာင္းႏႈိးေဆာ္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ ၿပီးေတာ့ မသိစိတ္ရဲ႕စြမ္းအားေတြန႔ဲ ထႂကြ
အစိတ္အပုိင္းေတြကိ ု ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲေပးဖို႔၊ ဒါပဲ၊ အဒဲီလုိသာ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္

အေဝးထိန္းခလုပ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လိုက္တဲ ့ ဒုံးက်ည္တစ္ခုလုိ ခရီး မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ အတားအဆီး
ေက်ာ္လႊားၿပီး ပစ္မွတ္ပန္းတုိင္ကုိ ဆုိက္ဆိုက္ျမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္သြားမွာပ။ဲ 

ပစ္မွတ္ပန္းတုိင္ခ်တ့ဲအခါ သိပ္နိမ့္နိမ့္က်က် မခ်မိေစဖုိ႔ပဲ၊ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခ်င္တဲ့
လူေတြမွာ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ န႔ဲပတ္သက္တ့ဲ အထင္အျမင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္

အတၱပံုရိပ္က ေသးမႊားေနတတ္တယ္၊ အဒီဲေတာ့ ပန္းတုိင္နိမ့္နိမ့္ ခ်မိတတ္တယ္၊
တစ္ခါတစ္ရံ အဒီဲႏွိမ့္ထားသေလာက္ေတာင္ မရတာမ်ိဳး ၾကံဳတတ္တယ္။” 

ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ တစ္ေယာက္ခန္႔တုန္းက အေတြ႔အၾကံဳ
အရင္ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ကပါ၊ ငါတြက္ထားတာက ဒီလုပ္ငန္းကုိ တကယ့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မယ့္

ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းခြဲ ေလာက္အထိ ေပးႏုိင္တယ္၊ အဲသေလာက္ထုိက္တန္တယ္လို႔
 ဒါန႔ဲ သင့္ေတာ္တယ္ ထင္ရတ့ဲ သူတစ္ေယာက္ကုိ ေခၚေတြ႔ေမးျမန္းေတာ့
 ငါသေဘာက်တယ္၊ ဒါေပမယ့္ လုပ္ခအေၾကာင္း စကားစေတာ့ သူက

မ်ိဳးန႔ဲေျပာတယ္၊ “ သုံးေသာင္းထက္နည္းရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ဘူး ” 
ခပ္ျပတ္ျပတ္၊ ဒါနဲ႔ငါလည္း အေတာ္ၾကာၾကား စဥ္းစားေနတဲ့ဟန္မ်ိဳးန႔ဲ ျငိမ္ေနၿပီးမွ

က္ေပးပါသည္။ 

က္ထည့္ 
ရရမယ္ဆိုတာ 

အသာထားလိုက္ေတာ့ 
မင္းကုိအခြင့္အေရးအတြက္ 

အခြင့္ 
ကိစၥႀကီးေတြေတာင္ 

တစ္ေသာင္းတုိးဖု႔ိကိစၥေလာက္ေတာ့ 
ႀကီးထြား 
ထႂကြ 

လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ 
အတားအဆီး 

 ဒီမွာ 
ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခ်င္တဲ့ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ 
ခ်မိတတ္တယ္၊ 

အေတြ႔အၾကံဳ 
တကယ့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မယ့္ 

အဲသေလာက္ထုိက္တန္တယ္လို႔ 
ေခၚေတြ႔ေမးျမန္းေတာ့ 

သူက 
” တ့ဲ 

ျငိမ္ေနၿပီးမွ         



 

 

 

 
mmcybermedia.com 

Proof Reading- ကုိညီေစမင္း , PDF - berhad 
(mmcybermedia.com) 

“ အင္းေလ ခင္ဗ်ားက လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားၿပီးသား ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေနေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ေပးရမွာေပါ့ ” လို႔ ကုိယ့္ဘက္က အေတာ္ႀကီး ေလွ်ာ့လိုက္ရတဲ့
တကယ့္ေတာ့ သူသုံးေသာင္းခြဲေတာင္းရင္လည္း ငါေပးမွာပဲ၊ ေလးေသာင္းလဲ
မလုပ္ခင္ကကုိ  ခန္႔ဖို႔ဆုံးျဖတ္ရင ္ ေလးေသာင္းထိ ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာ
အင္တာဗ်ဴးမွာ အစပုိင္းေျပာလာတာေတြ အားလုံးေကာင္းတယ္၊ ကုိယ္က
သူက ငါးေသာင္းေတာင္းရင္ေတာင္ ေပးလိုက္မွာ၊ အခုေတာ့ ဒီလူက မေတာင္းတတ္တဲ့အတြက္
အတြင္းမွာ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္း နစ္နာသြားတယ္၊ ဒါတစ္ႏွစ္အတြက္
အဒဲါဘာေၾကာင့္ ဒီလူရမသြားလဲ၊ စဥ္းစားၾကည့္၊ သူ႔ကိုယ္သူ တစ္ႏွစ္ငါေသာင္း
သူေတာင္းတ့ဲလစာၾကားေတာ ့ စိတ္ေတာင္ပ်က္သြားတယ္၊ ဒီလူကုိ ခန္႔မလုိ႔စဥ္းစားထားတာ
လုိက္ရင ္ ေကာင္းမလားေတာင္ေတြးလုိက္မိတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့
အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မွာ အဒဲီလူကုိယ္တိုင္ပဲလို႔ တို႔ယူဆရမွာ
သူအသိဆုံးေလ၊ အခုသူကသူ႔ရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲ ေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြးေတြဟာ
၃ေသာင္းတန္ပါတယ္လို႔ တန္ဖိုးျဖတ္လုိက္ၿပီ၊ ငါလုိခ်င္လုိ႔ လိုက္ရွာေနတ့ဲလူက
ဟုတ္တယ္မလား၊ အဲဒီေတာ့ ငါလူေရြးတာမ်ား မွားသြားပလား၊ 
လူအေနနဲ႔ေတာ့ ငါေရြးတာမွန္ခဲ့ပါတယ္၊ သူေစ်းေတာင္းမေကာင္းလုိ႔
လူအေတာ္မ်ားမ်ားနည္းတူပဲ၊ ဒီလူ႔မွာ တကယ္တမ္းက အရည္အခ်င္
ကုိယ္အထင္ေသးတယ္၊ ယုံၾကည္မႈနည္းတယ္၊ အဒီဲေတာ ့ရွိတဲ့တန္ဖုိးထက္ေလွ်ာ့တြက္တယ္၊
မွာ သူ႔တန္ဖုိးသူ တျဖည္းျဖည္းသိလာၿပီး တိုးတိုးေတာင္းတယ္၊ အဒဲီေတာ့မွ
တိုးတုိးၿပီး ေပးရတာ၊ ဒီမန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ဥပမာကုိ မင္းဘယ္ေတာ့မွ
ငါတုိ႔ဆက္ဆံပုံဟာ ငါန႔ဲ အဲဒီမန္ေနဂ်ာဆက္ဆံခဲတဲ ့ပံုစံအတုိင္ပဲဆုိတာ 
မင္းဘယ္ေလာက္ ေတာင္းဆုိသလ၊ဲ အဲဒီေတာင္းဆုိသေလာက္ပဲေပးတယ္၊
ေလ်ာ့လည္းမေပးဘူး၊ တို႔က ဒါကုိသိဘူး၊ သူ႔ဘာသာအလုိလုိမ်ား 
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ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေနေတာ့ သုံးေသာင္းဆုိလည္း 
ေလွ်ာ့လိုက္ရတဲ ့ပံုစံမ်ိဳးန႔ဲ ျပန္ေျပာင္းေျပာလုိက္တယ္၊ 

ေလးေသာင္းလ ဲ ေပးမွာပဲ၊ အင္းတာဗ်ဴး 
ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာ စဥ္းစားထားၿပီးသားပဲ၊ ၿပီးေတာ့ 

ကုိယ္က သူ႔ကုိ အေတာ္သေဘာက်ေနၿပီ၊ 
မေတာင္းတတ္တဲ့အတြက ္အဲဒီမိနစ္ပိုင္း 

ဒါတစ္ႏွစ္အတြက္ ဆယ္ႏွစ္ဆိုရင ္ ႏွစ္သိန္းရွိတယ္၊ 
တစ္ႏွစ္ငါေသာင္း ရသင့္သူလုိ႔မွ မယူဆတာ၊ ငါ 

ခန္႔မလုိ႔စဥ္းစားထားတာ ျပန္ပယ္ဖ်က ္
ၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးကုိ 
တို႔ယူဆရမွာ မဟုတ္လား၊ သူ႔အရည္အခ်င္း 
အရည္အေသြးေတြဟာ တစ္ႏွစ္ကုိ ေဒၚလာ 
လိုက္ရွာေနတ့ဲလူက ေလးေသာင္းခြဲတန္တ့ဲလူ 

 စဥ္းစားရေတာ့မယ္၊ တကယ္က 
သူေစ်းေတာင္းမေကာင္းလုိ႔ ငါႏွစ္ေသာင္းသက္သာခ့ဲတာပဲ 

အရည္အခ်င္ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကို 
ရွိတဲ့တန္ဖုိးထက္ေလွ်ာ့တြက္တယ္၊ ေနာက္က်ေတာ ့

အဒဲီေတာ့မွ ငါကလည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ 
မင္းဘယ္ေတာ့မွ မေမ႔န႔ဲ၊ ေလာကႀကီးန႔ဲ 

 မင္းမွတ္ထား၊ ေလာကဟာ သူ႔ဆီက 
အဲဒီေတာင္းဆုိသေလာက္ပဲေပးတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ပိုမေပးဘူး၊ 

 တိုးေတာင္းေနတာ တို႔ရဖုိႀကိဳးစား 

ေနတာထက္ ပုိေပးေလမလား
မင္းဘာေတြ ဘယ္ေလာက္သေဘာေပါက္သလဲ

  “ ၾကားရသမွ်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
ဟုတ္ႏိုင္ပါမလား ေတြးပူေနတယ္၊

      “ ေအး ယုံရတာခက္ခ်င္ခက္မယ္၊
သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ေအာင္ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြလ ဲ ဒီနည္းနဲပဲ ႂကြယ္ဝခဲ့ၾကတယ္
တန္ခိုးစြမ္းအားႀကီးမားတ့ဲအရာေတြ၊
စကားလုံး ေတြဟာ တကယ့္ 
အခိုင္အမာေျပာဆုိေၾကာ္ျငာတဲ့
တုိက္တြန္းညႊန္းဆုိမႈေတြန႔ဲ ေလာင္စာမျပတ္ထိုးေပးရင္
ထပ္တူပံုေပၚလာရလိမ့္မယ္” 
      “ နားေထာင္ရတာေတာ့
လူငယ္ကဆုိသည္။ 
      “ လုပ္ရမွာပ၊ဲ ကုိယ္တိုင္လုပ္မွ
စာရြက္မွာ ခ်ေရးထားတာကုိ
ခ်မ္းသာရမယ္၊ ဒီႏွစ္အကုန္မွာ
ျဖစ္ႏုိင္ရင္ တစ္ေန႔ အႀကိမ္ေလးငါးဆယ္ဆုိ၊

 “ အေတာ္က်င့္ယူရမွာပဲ

      “ မွန္တယ္၊ အစပုိင္းမွာ
ေလာက္ဆုိၿပီးရင္စိတ္က ဟိုေရာက္ဒီေ
ငါးဆယ္ေတာ့ ဆိုျဖစ္ေအာင္ဆုိ၊
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ပုိေပးေလမလား ေမွ်ာ္ေနမိတတ္ၾကတယ္၊ ကငဲါေျပာတာေတြလည္း အေတာ္မ်ားသြားၿပီ၊
ဘယ္ေလာက္သေဘာေပါက္သလ ဲမသိဘူး” ပါေမာကၡႀကီးကေမးလုိက္သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ သိပ္သေဘာက်ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သိပ္ေကာင္းလြန္းေနလုိ႔ တကယ္မွ
ေတြးပူေနတယ္၊ ” 

ယုံရတာခက္ခ်င္ခက္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဒီဲအင္မတန္ရိုးစင္း လြယ္ကူတ့ဲနည္းကေလးကပဲ 
 လုပ္ေပးခ့ဲတာပဲကြ၊ ငါ့ဆီက နည္းလမ္းကုိ ဆင့္ပြားရရိွၾကတဲ့ တစ္ျခား
ႂကြယ္ဝခဲ့ၾကတယ္၊ အေရးႀကီးတာ စကားလုံးေတြပဲ၊ စကားလုံးေတြဟာသိပ္ကို

တန္ခိုးစြမ္းအားႀကီးမားတ့ဲအရာေတြ၊ မင္းရဲ႕စိတ္ဓာတ္ပုိၿပီးၾက့ံခိုင္တည္ၾကည္လာေလ မင္းႏႈတ္က ထြက္တဲ့
 အမိန္႔ဒီကရီမ်ားလုိ႔ တန္ခိုးအာနိသင္ထက္ျမက္လာေလပဲ၊ မင္းတစ္ကိုယ္တည္း

အခိုင္အမာေျပာဆုိေၾကာ္ျငာတဲ့ စကားတုိင္းဟာ အတြင္စိတ္စြမ္းအားေတြ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ ထပ္တလလဲဲ
ေလာင္စာမျပတ္ထိုးေပးရင ္ အျပင္လက္ေတြ႔ဘဝမ်ာ အဒဲီေၾကာ္ျငာစကားနဲ႔

နားေထာင္ရတာေတာ့ သိပ္ေကာင္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔လုပ္ရမွာ တမ်ိဳးႀကီးပဲ

ကုိယ္တိုင္လုပ္မွ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္မွာ၊ ဒါရွက္စရာမဟုတ္ဘူး၊ မင္းႀကီးပြားမယ့္ အစီအစဥ္ပဲ၊
ခ်ေရးထားတာကုိ ေန႔စဥ္အေခါက္ေခါက္ရြတ္ရမယ္၊ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ ဘယ္လမွာ တစ္သန္း
ဒီႏွစ္အကုန္မွာ ဘယ္ေလာက္၊ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဘယ္ေလာက္ အသံထြက္ၿပီးေတာ့ကုိဆိုရမယ္၊
အႀကိမ္ေလးငါးဆယ္ဆုိ၊ အႀကိမ္တစ္ရာဆုိ၊ ငါဆုိရင္ လက္ခ်ိဳးေရၿပီး ေတာ့ကုိဆိုတယ္”

အေတာ္က်င့္ယူရမွာပဲ” 

အစပုိင္းမွာ သိပ္မလြယ္ဘူး၊ လူ႔စိတ္က ၿငိမ္တာမွမဟုတ္ပဲ၊ ဆယ္ႀကိမ္
ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ေရာက္ခ်င္တယ္၊ မလြင့္ေစနဲ႔၊ ျပန္ေခၚ၊ ျပန္ဆို၊ အႀကိမ္

ဆိုျဖစ္ေအာင္ဆုိ၊ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ပံုစံခ် စည္းကမ္းခ်တ့ဲေနရာမွာ ဒါအေျခခံေလးပဲရွိေသးတယ္၊

က္ေပးပါသည္။ 

အေတာ္မ်ားသြားၿပီ၊ 

တကယ္မွ 

င့ါကို 
တစ္ျခား 

စကားလုံးေတြဟာသိပ္ကိ ု
ထြက္တဲ့ 

မင္းတစ္ကိုယ္တည္း 
ထပ္တလလဲဲ 

အဒဲီေၾကာ္ျငာစကားနဲ႔ 

တမ်ိဳးႀကီးပဲ” 

အစီအစဥ္ပဲ၊ 
တစ္သန္း 

အသံထြက္ၿပီးေတာ့ကုိဆိုရမယ္၊ 
” 

ဆယ္ႀကိမ္ 
အႀကိမ္ 

ဒါအေျခခံေလးပဲရွိေသးတယ္၊ 
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အဒီဲေလာက္မွ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ မႏိုင္ဘူး၊ မခုိင္းေစႏုိင္ဘူးဆုိရင ္ ခ်မ္းသာဖို႔ကိစၥကုိ
လုိက္ေတာ့၊ မင္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔သာ မွတ္လိုက္ေတာ့၊ ႀကီးပြားခ်င္တဲ့လူဟာ

      “ ႀကီးပြားေရးနည္းစဥ္ကို ဘာေၾကာင့္ ရြတ္ဖို႔လိုအပ္ရသလခဲင္ဗ် 

  “ မင္းမွာ ရိွၿပီးသား ႀကီးပြားခ်မ္းသားေရး စိတ္ဓာတ္ကုိ ပိုၿပီး ႀကီးထြားရွင္သန္ေအာင္
ႏိုးၾကားေနေအာင္ လုပ္ေပးဘုိ႔အတြြက္ပဲ၊ အသံထြက္ၿပီး ရြတ္တဲ ့ အခါက်ေတာ့
ေပးတာန႔ဲ မတူဘူး၊ ပိုစြမ္းအားရိွတဲ့ျပင္ပတစ္ေနရာကလာတဲ့ အမိန္႔လုိသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး
ၾသဇာပုိႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္တယ္၊ ရြတ္တဲ့အခါမွာ ဂါထာမႏၲာန္ေတြ
ပီပီသသ ဌာန္ကရုိဏ္က်က် ရြတ္ဖို႔လိုတယ္၊ အဒီဲလိုရြတ္ေတာ့မွ သူက တကယ္အသက္ဝင္လာမွာ

      ပါေမာကၡႀကီးစကားကုိ လူငယ္အာရုံစူးစုိက ္ နားေထာင္ေနသည္။
ပါေမာကၡႀကီးက ဆက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။ 

      “ အစပုိင္းမွာ ကိုယ့္အသံကိုယ္ ရွက္သလုိ ရြံသလုိျဖစ္ေနလိမ့္မယ္
ဆုိရင္းက်င့္သားရလာမယ္၊ နားယဥ္လာမယ္၊ အစပထမ စကၠဴေပၚခ်ေရးစဥ္က
ထင္ရတ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ဟာ ရြတ္ဖန္ဆိုဖန္မ်ားတဲ့အခါ တျဖည္းျဖည္း
ျဖစ္လာတယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲဟာ ရႏိုင္တ့ဲဟာျဖစ္လာတယ္၊ ဟာ လြယ္လြယ္ေ
ကုိယ့္ကိုကုိယ့္ ယုံၾကည္စိတ္ တုိးတက္လာေလပဲ” 

      “ လုပ္ေတာ့ လုပ္ပါ့မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရြတ္ေနဆုိေနရင္က
ရယ္ခ်င္သလုိမ်ား ျဖစ္မလားမသိဘူး” 

      “ အဒီဲလုိအခါမ်ဳိးက်ေတာ့ ပိုၿပီးေတာင္ အၾကမ္မ်ားမ်ားထပ္ရြတ္ပစ္ရမယ္၊
သံသယစိတ္လုံးဝအဝင္မခံန႔ဲ၊ မင္းစိတ္ထဲမွာ ငါအျမတဲမ္းမင္းန႔ဲ အတူရွိေနတယ္လုိ႔မွတ္ထား၊
စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားေတြမင္းဆီမွာ တျဖည္းျဖည္း ျပည့္တင္းလာလိမ့္မယ္လု႔ိ
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ခ်မ္းသာဖို႔ကိစၥကုိ မေတြးန႔ဲေတာ့၊ လက္ေလ်ာ ့
ႀကီးပြားခ်င္တဲ့လူဟာ ဇြဲရွိရတယ္ကြ́  

 ” 

ႀကီးထြားရွင္သန္ေအာင္ အျမသဲြက္လက္ 
အခါက်ေတာ့ အမိန္႔က ကုိယ္ဘာသာ 

အမိန္႔လုိသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သိစိတ္အေပၚ 
ဂါထာမႏၲာန္ေတြ ရြတ္သလုိ ေသေသ ခ်ာခ်ာ 

တကယ္အသက္ဝင္လာမွာ” 

နားေထာင္ေနသည္။ ေလးနက္တည္ၾကည္စြားပင္ 

ရြံသလုိျဖစ္ေနလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ထပ္တလလဲဲရြတ္ရင္ 
စကၠဴေပၚခ်ေရးစဥ္က သိပ္ႀကီးက်ယ္လြန္းတယ္ 
တျဖည္းျဖည္း အလွမ္းမေဝးတ့ဲ အရာတစ္ခု 
လြယ္လြယ္ေလးပါလုိ႔ ျမင္လာမယ္၊ ၾကာေလ 

ရြတ္ေနဆုိေနရင္က တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္ကုိကုိယ ္

အၾကမ္မ်ားမ်ားထပ္ရြတ္ပစ္ရမယ္၊ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ မေလွာင္န႔ဲ 
အတူရွိေနတယ္လုိ႔မွတ္ထား၊ ငါ့ဆီက 

ျပည့္တင္းလာလိမ့္မယ္လု႔ိ ယုံၾကည္ထား၊ ငါလုပ္ေနတာေတြ 

ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ ငါ့တကယ္ခ်မ္းသာႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔
ငါ့စကားကုိ သတိရ၊ မင္းမုခ်ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔

      “ ဆရာႀကီးက ဘာေၾကာင့္

  “ဘာေၾကာင့္ အာမမခံႏိုင္ရမွာလဲကြ၊
တစ္ေယာက္မၾကာခင္ျဖစ္လာေတာ့မယ္၊
သိေနၿပီ တကယ္လက္ခံယုံၾကည္ၿပီဆုိရင္
နည္းနည္းေစာင့္ရေတာ့မယ္၊ အေရးႀကီးတာ
      “ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ
   “ မပူန႔ဲေလ၊ ႀကီးပြားေရးဂါထာကုိသာရြတ္ပါ၊
ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ မင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ
ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ပန္းတုိင္ ျဖစ္ရမယ့္ 
မင္းဘဝရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုလုိျဖစ္လာမယ္၊
စြဲျမယဲံုၾကည္ထားတ့ဲေနရာမွာ 
မႀကီးပြားႏုိင္ဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္တုန္းက
ယုံၾကည္လာၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ ႀကီးပြားေရးလမ္းေပၚ
ကုိယ့္အေတြးအျမင္ေတြ ကုိယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ေတြန႔ဲ
ထြန္းကားေတာက္ေျပာင္ေစဘုိ႔
 လူငယ္အားတက္သြားသည္။
သြားၿပီဟု သူ႔ဘာသာ သိမွတ္လိုက္မိသည္။
ခ်က္ေတြ ဆုိတာ သူလက္ခံယုံၾကည္သြားၿပီ။
နည္းနည္းေတာ့ ေၾကာင္သလုိရွိသည္။
လုိမည္လဲ။ 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ငါ့တကယ္ခ်မ္းသာႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သံသယ ဝင္လာတ့ဲအခါတုိင္းမွာ
မင္းမုခ်ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ ငါကတိေပးလုိက္တယ္။” 

ဘာေၾကာင့္ ဒါေလာက္အာမခံႏိုင္ရတာလဲ။” 

အာမမခံႏိုင္ရမွာလဲကြ၊ မင္းကေသခ်ာေနၿပီပဟဲာ၊ မင္းဟာ ငါ့လုိပဲ သန္းႂကြယ္သူေဌး
စ္လာေတာ့မယ္၊ အခုေတာင္မွပဲ ျဖစ္စျပဳေနၿပီ၊ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္နည္းလမ္းကို

တကယ္လက္ခံယုံၾကည္ၿပီဆုိရင ္တကယ္ျဖစ္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚစၿပီး ေျခခ်မိၿပီပဲ၊ အခ်ိန္ေလးပဲ
အေရးႀကီးတာ မင္းစိတ္ထမဲွာ တကယ္ပီပီျပင္ျပင္ျမင္ေနဖို႔...” 

ေလာေလာဆယ္ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရိွတာခက္တယ္” 
ႀကီးပြားေရးဂါထာကုိသာရြတ္ပါ၊ တျဖည္းျဖည္း မင္းကုိယ္တြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ တျဖည္းျဖည္းပိုၿပီး သဘာဝက်တဲ ့ ပန္းတိုင္ျဖစ္လာမယ္

 ပန္တုိင္ျဖစ္လာမယ္၊ ႀကီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္န႔ဲ ႀကီးပြားေရး နည္းစဥ္ဟာ
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုလုိျဖစ္လာမယ္၊ အရင္တုန္းက ကုိယ့္ကုိကိုယ္ မႀကီးပြားမခ်မ္းသာႏုိင္ဘူးလုိ႔

 ႀကီးပြားခ်မ္းသာမယ္ဆုိတဲ့ စြဲျမယဲံုၾကည္စိတ္ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာမယ္၊
ယံုၾကည္တုန္းက တကယ္လည္းမႀကီးပြားခ့ဲတဲ မင္းဟာႀကီးပြားရမယ္လုိ႔ ထက္သန္

ႀကီးပြားေရးလမ္းေပၚ တကယ္ေရာက္လာမယ္၊ လူဟာ ကိုယ့္ဘဝကံၾကမၼာကုိ
ကုိယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ေတြန႔ဲ ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းစျမဲပဲ၊ အခုမင္းဟာ မင္းရဲ႕အနာဂတ္

ထြန္းကားေတာက္ေျပာင္ေစဘုိ႔ မင္းဘာသာ ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းလိုက္ၿပီလုိ႔သာ အခိုင္အမာမွတ္ယူေပေတာ့
လူငယ္အားတက္သြားသည္။ ပါေမာကၡႀကီး၏ စကားကုိ အေတာ္ျပည့္ျပည့္ဝဝႀကီး သေဘာေပါက္

သိမွတ္လိုက္မိသည္။ သူ႔အတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အေတြးအေခၚေတြ အၾကံေပး
သူလက္ခံယုံၾကည္သြားၿပီ။ မွန္သည္။ အဘုိးႀကီး၏ နည္းေတြက တစ္ခါတစ္ရံ

ေၾကာင္သလုိရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း အလုပ္ျဖစ္မည္ဆုိက ဘာကုိ ဂရုစိုက္စရာ

က္ေပးပါသည္။ 

ဝင္လာတ့ဲအခါတုိင္းမွာ 

သန္းႂကြယ္သူေဌး 
သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္နည္းလမ္းကို 

အခ်ိန္ေလးပဲ 

အေျပာင္းအလဲေတြ 
ပန္းတိုင္ျဖစ္လာမယ္ ၊ 

နည္းစဥ္ဟာ 
မႀကီးပြားမခ်မ္းသာႏုိင္ဘူးလုိ႔ 
အစားထိုးဝင္ေရာက္လာမယ္၊ 

ထက္သန္ 
ကိုယ့္ဘဝကံၾကမၼာကုိ 

မင္းရဲ႕အနာဂတ္ 
အခိုင္အမာမွတ္ယူေပေတာ့ ” 

သေဘာေပါက္ 
အၾကံေပး 

တစ္ခါတစ္ရံ 
ဂရုစိုက္စရာ 
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“........ ဒီလူေတြက ဘာန႔ဲ တူသလဲဆိုေတာ့.... ခ်မ္းသာခ်င္ပါတယ္ဆုိတ့ဲ
ေတာ့အမွန္ပ၊ဲ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတစ္ႏွစ္မွာ ပိုက္ဆ ံ ဘယ္ေလာက္ 
ေမးၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ ေၾကာင္ေနမယ္၊ ဘာေျဖရမွန္းမသိဘူး၊ ဘယ္
သူ႔ေခါင္းထမဲွမရိွတာ၊ အဲဒီေတာ့ ဘယ္သြားရမွန္းမသိတဲ ့ လူတစ္ေယာက္
ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာခ်င္ရမွန္း မသိတဲ့လူလည္း ဘာမွမခ်မ္းသာႏုိင္ဘူးေပါ့။

အခန္း (၁၂) 
ဘဝႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခအေၾကာင္း သိနားလည္ရျခင္း

    
   “မင္းကုိ အေထာက္အကူျပဳဖုိ႔အတြက ္ ပိုၿပီးေယဘုယ်က်တဲ့
မင္းဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အလြန္ႀကီးမားတ့ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြေပးမယ့္
အျပင္ပါ ေျပာင္းလပဲစ္လိမ့္မယ္၊ မင္းအတြက္ ရုပ္ဝတၳဳပုိင္ဆုိင္မႈေတြသာမက
ခ်မ္းသာသုခကိုပါ ဖန္တီးေပးလ္ိမ့္မယ္၊ သူက ဓနေငြေၾကးဆုိင္ရာ နည္းစဥ္ေတြေလာက္ေတာ့
မဟုတ္ဘူး၊ ဘဝနဲ႔ပတ္သက္တဲ ့သေဘာထားအျမင္တစ္ခုလုိ႔ပဲ ဆိုရလိမ့္မယ္
ခံသည္။ 
     “ဒီလိုကြယ့္၊ ဓနေဖာ္ျမဴလာက မင္းကုိေငြေၾကးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ေတြ
ဖန္တီးစီရင္ေပးလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဓနေၾကးေငြေနာက္ကုိ လိုက္ေနတ့ဲ
မင္းမေမ့ေလ်ာ့ဖုိ႔က စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈဆုံးရႈံးရင္ အရာရာကုိ 
ေငြေနာက္ကုိလိုက္ၿပီး ေငြကုိပဲ တစြဲတည္းစြဲတဲ့အခါ ဘဝရဲ႕ ခ်မ္းသာသုခေတြကုိ
တစ္ေလာကလုံးကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရေပမယ့္ ကုိယ့္ႏွလုံးသားကုိေတာ့
အက်ိဳးအျမတ္ရွိပါေတာ့မလဲ ဆုိတဲ ့ စကားတစ္ခုရွိတယ္၊ ဒီစကားမ်ိဳးငါသုံးေတာ့
လက္ေတြ႔မက်ဘူးလုိ႔ မင္းထင္ခ်င္ထင္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ မဟုတ္ဘူးကြ၊
သိပ္ေကာင္းၿပီး သခင္အျဖစ္ေတာ့ သိပ္ဆုိးတယ္ဆုိတာအမွန္ပါ” 
      “ေငြန႔ဲ ခ်မ္းသာသုခ အတူတြဲမရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆိုခ်င္တာလား ဆရာႀကီး
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ယ္ဆုိတ့ဲ လူမ်ိဳးေတြ၊ ခ်မ္းသာခ်င္တာ 
 လုိခ်င္တာလဲ ရုတ္တရက္ ေကာက္ 
ဘယ္ သိမလစဲဥ္းစားမွ မထားတာ၊ 

လူတစ္ေယာက္ ဘယ္မွမေရာက္ ႏိုင္သလို 
ဘာမွမခ်မ္းသာႏုိင္ဘူးေပါ့။.........” 

သိနားလည္ရျခင္း 

ပိုၿပီးေယဘုယ်က်တဲ ့ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခု ငါေပးဦးမယ္၊ 
အက်ိဳးေက်းဇူးေတြေပးမယ့္ ေဖာ္ျမဴလာပါ၊ မင္းကုိ အတြင္ေရာ 

ရုပ္ဝတၳဳပုိင္ဆုိင္မႈေတြသာမက တကယ့္စစ္မွန္တဲ ့
နည္းစဥ္ေတြေလာက္ေတာ့ တိတိက်က်ႀကီး 
ဆိုရလိမ့္မယ္” ပါေမာကၡႀကီးက စကားပလႅင္ 

မင္းကုိေငြေၾကးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ေတြ ၿပီးေျမာက္ျပည့္စံုေအာင္ 
လိုက္ေနတ့ဲ ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးမွာ 

 ဆုံးရႈံးလိမ့္မယ္ဆုိတဲ ့ အခ်က္ပဲ၊ 
ခ်မ္းသာသုခေတြကုိ မခံစားႏိုင္ျဖစ္သြားတတ္တယ္၊ 

ကုိယ့္ႏွလုံးသားကုိေတာ့ ဆုံးရံႈးရမယ္ဆုိရင္ ဘယ္မွာ 
ဒီစကားမ်ိဳးငါသုံးေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္ 
မဟုတ္ဘူးကြ၊ ေငြဆုိတာ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ 

ဆရာႀကီး” 

 “မဟုတ္ပါဘူး၊ လုံးဝမဆုိလုိပါဘူး၊
သတိထားရလိမ့္မယ္၊ သူေဌးႀကီး
ကမာၻေပၚမွာ အခ်မ္းသာဆုံး ပု
စိုးရိပ္ပူပန္ေနတယ္။ ငါ့ကုိ ဘယ္သူ႔ေတြကလိမ္မလ၊ဲ
အျမဲတေၾကာင့္ၾကၾကျဖစ္ေနေတာ့
သူ႔ကုိပိုင္ၿပီး သူ႔အရွင္သခင္ ျဖစ္သြားတယ္၊
ႏွိပ္စက္တ့ဲအတြက္ စိတ္ေထာင္းကုိယ္ေၾက
အစာအိမ္က ခံႏုိင္ရည္မရွိျဖစ္လာတယ္၊
အဆင့္ စာေရးကမွ သူ႔ထက္စားႏုိင္ေသာက္ႏိုင္
ဘယ္သူကပုိခ်မ္းသာသလဲ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္၊

   “ဆရာႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိေရွ႕ေရႊေတြေငြေတြလဲ
ေနျပန္တယ္၊” 
 “ဟာ ဒီလုိမဟုတ္ဘူးေလကြာ၊
အျဖစ္မ်ိဳးမေရာက္ရေအာင္ 
ေငြရွာသမားေတြက်သြားတ့ဲ 
လူေတြက အစတုန္းက ေငြမရွိဘူးကြ၊
စိတ္လမဲရိွဘူး၊ ခ်မ္းသာေအာင္
ပိုပိုရွာေတာ့ ပိုပိုရလာတယ္၊ 
စိတ္က စဝင္လာေရာ၊ ေငြရဲ႕ေက်းကၽြန္ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။

      “ ဒီဟာကုိ ကာကြယ္ဖို႔
ေအမိးလ္ကူေအးရဲ႕ က်န္မာေရး
ရြတ္ခိုင္တ့ဲစကားရွိတယ္၊ “တစ္ေန႔တစ္ျခား
ဆုိတဲ့စကား၊ ဒီစကားကုိ ဂါထာရြတ္သလုိ
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လုံးဝမဆုိလုိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေငြက မင္းကုိ အစုိးရမသြားဖို႔ေတာ့ မင္းသိပ္
သူေဌးႀကီး ဂၽြန္ဒီေရာ့ကဖဲလားအေၾကာင္း မင္းၾကားဖူးမွာေပါ့၊ တစ္ခါတုန္းက

ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔ေခါင္းထဲမွာ ေငြအေၾကာင္းပဲ ေတြးေန ေငြအတြက္ပဲ
ဘယ္သူ႔ေတြကလိမ္မလ၊ဲ ငါခိုင္းထားတဲ့ ဘယ္သူေတြက သစၥာေဖာက္သြားမလ၊ဲ

အျမဲတေၾကာင့္ၾကၾကျဖစ္ေနေတာ့ သူကပုိက္ဆံရိွေပမယ့္ စည္းစိမ္မခံႏိုင္ဘူး၊ သူကေငြကုိမပိုင္ ေငြကသာ
ျဖစ္သြားတယ္၊ သူ႔မွာေငြေတြကုန္သြားမွာ စိးပြားပ်က္သြားမွာ ေၾကာက္တဲ့စိတ္ေတြ

စိတ္ေထာင္းကုိယ္ေၾက ဆုိတာလုိျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္မွာ ေရာဂါဘယေတြ ဝင္လာတယ္၊
ခံႏုိင္ရည္မရွိျဖစ္လာတယ္၊ ႏို႔နဲ႔ေပါင္မုန္႔ကလြဲလုိ႔ ဘာမွမစားႏုိင္ဘူး၊ သူခိုင္းထားတ့ဲ အနိမ့္ဆုံး

သူ႔ထက္စားႏုိင္ေသာက္ႏိုင ္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနႏိုင္ေသးတယ္၊ သူန႔ဲဒီစားေရးကေလး
စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္၊” 

ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိေရွ႕ေရႊေတြေငြေတြလဲ စုပံုျပတယ္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ေခ်ာက္လွန္႔

ဒီလုိမဟုတ္ဘူးေလကြာ၊ ငါက ပိုက္ဆံေတာ ့ ခ်မ္းသာၿပီး လူစိတ္မခ်မ္းသာဘူးဆုိတဲ့
 မင္းကုိနည္းလမ္းေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာ၊ တျခားသူေဌးသူႂကြယ္ေတြ
 ေခ်ာက္ထဲမင္းေရာက္မသြားေအာင္ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ တားဆီးေပးေနတာ၊
ေငြမရွိဘူးကြ၊ မရွိတ့ဲအခါ ေလာဘလည္းနည္းတယ္၊ ဆုံးရႈံးမွာေၾကာက္တ့ဲ

ခ်မ္းသာေအာင္ ႀကိဳးစားတ့ဲအခါ ေငြေတြစရလာတယ္၊ ဒီေငြရေတာ့ ပိုပိုၿပီးလုိခ်င္တယ္၊
 ကုိယ့္လက္ထမဲ်ားလာၿပီဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဟာေတြဆုံးရႈံးမွာ ေၾကာက္တဲ့

ေငြရဲ႕ေက်းကၽြန္ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ 

ကာကြယ္ဖို႔ ငါကုိင္ေဆာင္ထားတ့ဲ နည္းက သိပ္လြယ္တယ္၊ သိပ္ရွင္းတယ္၊ ေဆးပညာႀကီး
က်န္မာေရး နည္းစဥ္ကုိ ယူထားတာ၊ သမားေတာ္ႀကီး ကူေအးက သူ႔လူနာေတြကုိ

တစ္ေန႔တစ္ျခား ငါဟာအဘက္ဘက္က ပိုၿပီးေကာင္းသထက္ေကာင္းလာတယ္
ဂါထာရြတ္သလုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ၾကည့္၊ မနက္အႀကိမ္ငါးဆယ္၊ ညအႀကိမ္ငါးဆယ္၊

က္ေပးပါသည္။ 

မင္းသိပ္ 
တစ္ခါတုန္းက 
ေငြအတြက္ပ ဲ

သစၥာေဖာက္သြားမလ၊ဲ 
ေငြကသာ 

ေၾကာက္တဲ့စိတ္ေတြ 
ဝင္လာတယ္၊ 

အနိမ့္ဆုံး 
သူန႔ဲဒီစားေရးကေလး 

ေခ်ာက္လွန္႔ 

လူစိတ္မခ်မ္းသာဘူးဆုိတဲ ့
တျခားသူေဌးသူႂကြယ္ေတြ 

တားဆီးေပးေနတာ၊ 
ဆုံးရႈံးမွာေၾကာက္တ့ ဲ
ပိုပိုၿပီးလုိခ်င္တယ္၊ 

ေၾကာက္တဲ ့

ေဆးပညာႀကီး 
သူ႔လူနာေတြကုိ 

ပိုၿပီးေကာင္းသထက္ေကာင္းလာတယ္” 
ညအႀကိမ္ငါးဆယ္၊ 
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ေန႔မွာလည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဲ ဒီလုိရြတ္မယ္ဆုိရင ္ ရြတ္ႏိုင္တာန႔ဲ
မ်ားမ်ားရြတ္ႏိုင္ရင္ မ်ားမ်ားအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရိွတာ မင္းေတြ႔လာရမယ္၊

 ပါေမာကၡႀကီး၏ ထက္သန္ယုံၾကည္စြာေျပာဆုိလွ်က္ရွိေသာ 
နားေထာင္ေနမိသည္။ ပါေမာကၡႀကီး၏ ဘဝဒႆနကုိ သူသေဘာေပါက္လာသည္။
လူ႔ဘဝအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနထိုင္နည္းတစ္ရပ္ကုိ ေတြ႔ရိွထားသူတစ္ဦးပါတကားဟု
သည္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးသည္ သူ႔ေတြ႔ဖူးသမွ်ထဲတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္၏ ဘဝအတြက္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ ခ်မ္းသာသုခအျပည့္အဆုံး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါတကားဟု သူေလးစားၾကည္ညိဳလာမိသည္။

      “ လူေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ၾကသူေတြခ်ည္းပါပဲ
စကားဆက္သည္။  

 “ ဒါေပမယ့္ကုိယ္လိုခ်င္တာဘာလဲ၊ ကုိယ့္ဘာသာမသကဲြဲေတာ့
မသိၾကဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ေသသာသြားတယ္၊ ဘာမွ ေတြ႔မသြားၾကဘူး၊
တည့္တည့္မွာေရာက္ေနရင္ေတာင္ ဒါေတာ့ငါရွာေနတဲ့ဟာပဲလုိ႔ မသိမွတ္မိေတာ့
ဒီလူေတြက ဘာန႔ဲတူသလဆုိဲေတာ့ တုိ႔မေန႔ကေျပာတ့ဲ ခ်မ္းသာခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ့
ခ်မ္းသာခ်င္တာေတာ့အမွန္ပ။ဲ ဒါေပမယ့္ “ ခင္ဗ်ားတစ္ႏွစ္မွာ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္လိုခ်င္တာလဲ
ရုတ္တရက္ေကာက္ ေမးၾကည့္မယ္ဆိုရင ္ ေၾကာင္ေနမယ္၊ ဘာေျဖရမွန္းမသိဘူး၊
ရမွန္မသိတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ဘယ္မွ မေရာက္ႏိုင္သလုိ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာခ်င္ရမွန္မသိတ့ဲလူလည္း
ခ်မ္းသာႏုိင္ဘူးေပ့ါ။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈကိစၥနည္းတူ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိစၥမွာလည္း

     ဒီတစ္ခါေတာ့ လူငယ္ေခါင္းထ ဲ အေတာ္ႀကီးရွင္သြားသည္။ 
သိပ္ကုိရွင္ေနတာပဲဟု သူသေဘာေပါက္လိုက္သည္။ ငါဘာေၾကာင့္အရင္က
ဟူ၍ ကုိယ့္ကုိကုိယ္အျပစ္တင္လိုက္မိသည္။ အင္းငါကုိယ္က အခ်ိန္ေလးနည္းနည္းပါးပါးယူၿပီး
ေခၚမႈ နည္းပါးတာ၊ ငါေနာင္ကုိအခုထက္အမ်ားၾကီး ပိုစဥ္းစားမယ္၊
မ်ားမ်ားလုပ္လာတာန႔ဲအမွ် အမွားအယြင္ေတြ ကင္းစင္လာမယ္စသျဖင့္ သူေတြးေတာေနမိသည္။
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ရြတ္ႏိုင္တာန႔ဲ အမွ် အက်ိဳးမ်ားမယ္၊ 
မင္းေတြ႔လာရမယ္၊” 

 စကားမ်ားကုိ လူငယ္စူးစုိက ္
သူသေဘာေပါက္လာသည္။ ပါေမာကၡႀကီးသည္ 
ေတြ႔ရိွထားသူတစ္ဦးပါတကားဟု သူျမင္လာသည္။ 

ဘဝအတြက ္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအရိွဆုံး 
သူေလးစားၾကည္ညိဳလာမိသည္။ 

စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ၾကသူေတြခ်ည္းပါပဲ ” ပါေမာကၡႀကီးက 

ကုိယ့္ဘာသာမသကဲြဲေတာ့ ဘာကုိရွာရမလဲ တိတိက်က် 
ေတြ႔မသြားၾကဘူး၊ အကယ္၍ သူတို႔မ်က္စိေရွ႕ 

မသိမွတ္မိေတာ့ မယူျဖစ္မရျဖစ္ဘူးေပါ့၊ 
ခ်မ္းသာခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ၊ 
ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္လိုခ်င္တာလ ဲ ” 

ဘာေျဖရမွန္းမသိဘူး၊ ဘယ္သိမလဲ ဘယ္သြား 
ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာခ်င္ရမွန္မသိတ့ဲလူလည္း ဘာမွ 

စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိစၥမွာလည္း ဒီနည္းအတုိင္းျဖစ္တာပဲ။ ” 

 သူေျပာေတာ့လည္း သိပ္ကုိလြယ ္
ငါဘာေၾကာင့္အရင္က ဒီလုိမ်ိဳးမေတြးမိခ့ဖဲူး ရတာလဲ 

အခ်ိန္ေလးနည္းနည္းပါးပါးယူၿပီး စဥ္းစားေတြး 
ပိုစဥ္းစားမယ္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္တ့ဲ အလုပ္က္ုိ 

သူေတြးေတာေနမိသည္။ 

  “ခ်မ္းသာသုခဆိုတာကုိ
ၾကတယ္၊ ငါကေတာ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္မေနခ်င္ဘူး၊
လူတုိင္းလူတုိင္းသုံးစြဲလုိ႔ရတ့ဲနည္းပါ၊
စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိသလား မရိွဘူးလား
ကုိယ့္အတြက ္ ခ်မ္းသာသုခကုိ
ေျပာလိုက္ရင္ ရုတ္တရက္မင္း
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီနည္းအရဆုိရင္
ေသရမယ္ဆုိရင ္ ေသကာနီးအခ်ိန္မွာ
ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲၿပီလို႔ေျပာႏိုင္မလား

     လူငယ္နည္းနည္းမ်က္လုံးျပဴးသြားသည္။
သူကေမးသည္။  

      “မင္းရဲ႕အတြင္စိတ္က 
ဟာေတြအားလုံးကုိ မင္းလုပ္ကုိင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးၿပီ
ကၽြတ္ကၽြတ္ ထြက္သြားႏုိင္တာပဲကြ၊
အလုပ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္
ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကုိ 
လုပ္ေနၾကသေတြဟာ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကဘူး၊
အခ်ိန္ကုန္ၾကရတယ္၊ ဒါေပမယ့္
ဘယ္ေတာ့မွ သူတုိ႔မလုပ္ၾကရဘူး၊
မရွိတ့ဲ လူေတြဟာေသဖို႔လည္း 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ခ်မ္းသာသုခဆိုတာကုိ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခဲ့
အဓိပၸာယ္ဖြင့္မေနခ်င္ဘူး၊ ခ်မ္းသာသုခရရွိေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ကုိပဲေပးခ်င္တယ္

လူတုိင္းလူတုိင္းသုံးစြဲလုိ႔ရတ့ဲနည္းပါ၊ အဒဲါက ဘာလဲဆုိေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ကုိယ္အမွန္တကယ္
မရိွဘူးလား အကဲျဖတ္တဲ့နည္း၊ ေလာေလာဆယ္ကိုယ္လုပ္ေနတ့ဲ အလုပ္ဟာ

ခ်မ္းသာသုခကုိ ျဖစ္ေစသလား မျဖစ္ေစဘူးလား ဆုံးျဖတ္ပိုင္းျခားႏုိင္တဲ့နည္း၊ ဒီနည္းကုိ
ရုတ္တရက္မင္း အံအားသင့္သြားမယ္၊ စိတ္ထအဲေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္သြားမယ္္၊

ဒီနည္းအရဆုိရင္ မင္းကုိယ္မင္း ေမးခြန္းတစ္ခုေမးရမယ္၊ အကယ္၍ ငါဒီည
ေသကာနီးအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ ငါဒီကေန႔လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ ့ ကိစၥေတြ အားလုံး

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲၿပီလို႔ေျပာႏိုင္မလား ဆုိတဲ ့ေမးခြန္း၊” 

လူငယ္နည္းနည္းမ်က္လုံးျပဴးသြားသည္။ “ရွင္းပါအုံးခင့္ဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမေပါက္ဘူး

 ဒီတစ္ေန႔တာအဖုိ႔ ဒီဟာေတြလုပ္သင့္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူထားတဲ့
ကုိင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးၿပီ ဆုိလို႔ရွိရင္ အဒဲီေန႔အဖုိ႔ ေလာကႀကီးထဲက မင္းလြတ္လြတ္

ထြက္သြားႏုိင္တာပဲကြ၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ရွိေသးတယ္၊ မင္းလုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ လုပ္သင့္တဲ့
ေသခ်ာေအာင္ ခ်ိန္းထိုးၾကည့္ဖု႔ိလိုေသးတယ္။ အဒဲီအတြက္အေကာင္းဆုံးကေတာ့

 ႏွစ္သက္ျခင္းရိွမရွိစီစစ္တဲ့နည္းပဲ၊ ကုိယ္ႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္း မရွိတ့ဲ အလုပ္ကို
မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကဘူး၊ သူတုိ႔ဟာ ငါဘာလုပ္ရရင ္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲဆုိတဲ ့အေတြးမ်ိဳးန႔ဲပဲ
ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အဒီဲသိပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆုိတ့ဲ အလုပ္ေတြ

သူတုိ႔မလုပ္ၾကရဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔လည္း မုခ်ကင္းေဝးၾကရတယ္၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ
 အဆင့္သင့္မရိွတတ္ၾကဘူးကြ၊” 

က္ေပးပါသည္။ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခဲ့ 
ေသာ့ခ်က္ကုိပဲေပးခ်င္တယ္၊ 

ကုိယ္အမွန္တကယ္ 
အလုပ္ဟာ 
ဒီနည္းကုိ 

ျဖစ္သြားမယ္္၊ 
ငါဒီည 
အားလုံး 

ကၽြန္ေတာ္သေဘာမေပါက္ဘူး” 

မွတ္ယူထားတဲ ့
မင္းလြတ္လြတ ္
လုပ္သင့္တဲ့ 

အဒဲီအတြက္အေကာင္းဆုံးကေတာ့ 
အလုပ္ကိ ု

အေတြးမ်ိဳးန႔ဲပ ဲ
လုပ္ေတြ 

စိတ္ခ်မ္းသာမႈ 
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     “ကၽြန္ေတာ္က အခုမွ လူ႔ဘဝမွာ အစျပဳရုံပဲရွိပါေသးတယ္၊ 
အေၾကာင္းေတြ ေျပာေနလိုက္တာ ေသျခင္းတရားက ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ 
အတုိင္းပဲဗ်ာ” လူငယ္က စိတ္မသက္သာဟန္ျဖင့္ေမးသည္။ 

  “ငါေျပာလုိက္တ့ဲ အေတြးအေခၚက ရုတ္တရက္ ၾကည့္လုိက္ရင္
ထင္စရာအေၾကာင္းရိွတာမွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းကေတာ့ 
ဘက္က ရာႏႈန္းျပည့္ရပ္တဲ့ အေတြးအေခၚပါ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့
အလုပ္ေတြကုိ လုံးဝလုပ္ခြင့္မရၾကတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အသက္ရွင္လ်က္
သေဘာေပါက္ေအာင္ ငါေမးခြန္းတစ္ခုထုတ္မယ္၊ အဒဲါမင္းကုိယ္မင္း
ကုိယ့္ကိုကုိယ္မလိမ္မညာ အမွန္အတုိင္းေျဖ၊ မင္းမနက္ျဖန္မုခ်ေသရမယ္လို႔
ဆုိပါေတာ့ ဒီေန႔လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကုိ မင္ေျပာင္းလဲ ပစ္မလား

      “ကၽြန္ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ မေျပာႏုိင္ဘူးထင္တာပဲ၊” 

    “ေသမယ္ဆိုတာ သိတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ လိုအပ္တ့ဲကိစၥဝိစၥေတြ 
ဥပမာေသတမ္းစာေရးခ်င္ေရးမယ္ကြာ၊ မိသားစုကုိႏႈတ္ဆက္မယ္၊ ေဆြမ်ိဳးေတြႏႈတ္ဆက္မယ္၊
ဒီကစၥေတြအားလုံး အခ်ိန္ဆြဲမေနပဲ ခပ္ျမန္ျမန္လုပ္ေတာ့ တစ္နာရီန႔ဲၿပီးသြားတယ္ဆုိပါေတာ့၊
၂၃နာရီမွာ ဘာလုပ္မလ၊ဲ ဒီေမးခြန္းကုိ မင္းန႔ဲသိတ့ဲလူတုိင္းကုိ စမ္းၿပီးေမးၾကည့္၊
ေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊  စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိတ့ဲ သူတုိ႔ဘဝကုိ သူတုိ႔မေက်နပ္ႏုိင္ၾကတဲ့
လက္ရွိအလုပ္နဲ႔ လုံးဝျခားနားတ့ဲ အလုပ္တစ္ခုခုကုိ လုပ္ကုိင္ခ်င္ေၾကာင္း
ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ (သိို႔မဟုတ္) ႏွစ္ဆယ့္သုံးနာရီသာ ေနရေတာ့မယ့္
တစ္သက္လုံး စိတ္မပါတာဘဲ လုပ္ေနခ့ဲရတဲ ့ အလုပ္ေတြကိ ု ဘယ္ဆက္လုပ္ေတာ့မွာလဲ၊
အေျဖတစ္မ်ိဳးေပးမယ့္ လူတစ္စုရိွတယ္၊ အဒဲါကလူနည္းစု၊ ဒီလူေတြက 
၂၀ပဲ က်န္က်န္ အဒီဲက်န္တဲ့ အခ်ိန္ကေလးက်မွ ကမန္တမ္း အဲဒါေလးကၽြန္ေတာ္မလုပ္ရေသးလုိ႔ပါဗ်ာဆုိၿပီး
ေျပးလုပ္စရာမလုိဘူး၊ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တ့ဲအလုပ္၊ စြဲလန္းႏွစ္သက္တ့ဲအလုပ္လုပ္ရတာေပ်ာ္တဲ့
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 ဆရာႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေသဖို႔ 
 လက္တစ္ကမ္းေလာက္ေရာက္ေနတ့ဲ 

ၾကည့္လုိက္ရင္ မရဏအေတြးအေခၚလုိ႔ 
 ရွင္သန္မႈအေတြးအေခၚပါ၊ ရွင္သန္းမႈ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကုိယ္တကယ္ႏွစ္သက္တဲ ့
အသက္ရွင္လ်က္ ေသေနသူေတြပဲကြ၊ ဒီကစၥကိ ု
အဒဲါမင္းကုိယ္မင္း ေသေသခ်ာခ်ာေမးၾကည့္၊ 

မင္းမနက္ျဖန္မုခ်ေသရမယ္လို႔ ကုိယ့္ဘာသာသိေနမယ္ 
ပစ္မလား မေျပာင္းလဘူဲးလား၊” 

 အေရးတႀကီး ထစီစဥ္ခ်င္စီစဥ္မွာေပ့ါ၊ 
ေဆြမ်ိဳးေတြႏႈတ္ဆက္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ 

တစ္နာရီန႔ဲၿပီးသြားတယ္ဆုိပါေတာ့၊ က်န္တဲ့ 
စမ္းၿပီးေမးၾကည့္၊ အေျဖႏွစ္မ်ိဳးထြက္တာ 

သူတုိ႔မေက်နပ္ႏုိင္ၾကတဲ့ လူေတြက သူတို႔ 
လုပ္ကုိင္ခ်င္ေၾကာင္း ေျဖလိမ့္ယ္၊ ဒါအမွန္ပဲ၊ လူ႔ဘဝမွာ 

ေနရေတာ့မယ့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ 
ဘယ္ဆက္လုပ္ေတာ့မွာလဲ၊ ...ေနာက္ထပ္ 

 ေနာက္ထပ္ ၂၄နာရီက်န္က်န္၊ နာရီ 
အဲဒါေလးကၽြန္ေတာ္မလုပ္ရေသးလုိ႔ပါဗ်ာဆုိၿပီး  

စြဲလန္းႏွစ္သက္တ့ဲအလုပ္လုပ္ရတာေပ်ာ္တဲ ့ အလုပ္ကုိပ ဲ

တစ္သက္လုံးလုပ္လာတာ၊ အဒီဲေတာ့
အခ်ိန္ေလးမွာ ဒါကုိပဲလုပ္မွာေပါ့၊
ေသခါနီးအခ်ိန္မွာေတာင္ သူေနာက္ဆုံးေရးဖြဲ႔ထားတ့ဲ
ဒါေပမယ့္ အဒီဲဒုတိယအမ်ိဳးအစားထဲမွာပါဘုိ႔
လုပ္ျဖစ္သြားဖုိ႔ဆုိတာ ဘတ္(
လုပ္ႏိုင္တယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာကရဲ႕
ကုိယ့္အလုပ္ကုိကုိယ ္ပါရမီရွင္တစ္ေယာက္လို
ပါရမီရွင္ဆုိတာ တျခားအေၾကာင္းေတြအားလုံး
လုပ္သြားသူမ်ိဳးကုိေခၚတာ၊ သူလုိငါလို
ေၾကာက္တယ္၊ မင္းက လုပ္တတ္လို႔လား၊
အထင္ႀကီးၿပီး မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ
ေၾကာက္တာက ေစာေစာကသူမ်ားေတြ
အဒဲါလည္း ေၾကာက္တယ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္

     “ဘဝအာမခံခ်က္ဆုိတာကုိရွာရင္းနဲ႔
မဝ့ံမရေဲမးသည္။ 

   “မွန္တာေပ့ါ၊ ဒီအတုိင္းျဖစ္ၾကတာပဲ၊
ငါမနက္ျဖန္ေသမယ္ဆုိရင္ 
ငါ့ကုိေန႔စဥ္ႏွိပ္စက္ေနတ့ဲ လက္ရွိအလုပ္ကုိပဲ
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ေလးစားႏုိင္ျခင္းမရွိတ့ဲဘဝမွာပဲ
ဥပမာစဆုိၾကပါစုိ႔၊ မင္းအိမ္မွာ
မင္းသိပ္ခင္မင္တ့ဲ သူငယ္ခ်င္တစ္ေယာက္က
အိမ္သာတုိ႔ မီးဖိုေခ်ာင္တုိ႔ 
ဒါနိမ့္က်တဲ့အလုပ္ပ၊ဲ ဒါမ်ိဳးလုပ္တဲ့

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အဒီဲေတာ့ အခ်ိန္နည္းနည္းေလးပဲ က်န္တယ္ဆုိရင္လည္း က်န္သေလာ
ဒါကုိပဲလုပ္မွာေပါ့၊ ဥပမာ ဂီတဆရာႀကီး ဘတ္(ခ)ဆုိရင္ ဒီဒုတိယ အမ်ိဳးအစားထဲမွာပါတယ္၊

သူေနာက္ဆုံးေရးဖြဲ႔ထားတ့ဲ ဂီတသံစဥ္တစ္ခုကိ ု မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားေသးတာပဲ၊
အဒီဲဒုတိယအမ်ိဳးအစားထဲမွာပါဘုိ႔ ကုိယ့္လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ ေသကာနီးအထိ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး

(ခ)တုိ႔လိ ု ပါရမီရွင္ အႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ိဳးျဖစ္မွ မဟုတ္ဘူး ဘယ္သူမဆုိ
ပတ္ဝန္းက်င္ေလာကရဲ႕ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈခံရေပမယ့္လည္း
ပါရမီရွင္တစ္ေယာက္လို ထက္ထက္သန္သန္စြဲစြဲျမျဲမလဲပု္ေနလုိ႔ရပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့

တျခားအေၾကာင္းေတြအားလုံး ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး ကုိယ္လုပ္ခ်င္တ့ဲ အလုပ္ကုိပဲ သသဲဲမဲမဲဇြဲန႔ဲ
သူလုိငါလို သူေတြဟာ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာကုိ မလုပ္ရဲၾကဘူးကြ၊ သူမ်ားေဝဖန္မွာကို

လုပ္တတ္လို႔လား၊ အဲဒအီလုပ္မ်ိဳးန႔ဲ ထမင္းစားရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီေကာင္ သူ႔ကိုယ္သူ
မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနၿပီ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကတာေတြေပ့ါ၊ ေနာက္တစ္ခု
ေစာေစာကသူမ်ားေတြ ေဝဖန္တ့ဲအတုိင္း ဒီအလုပ္နဲ႔ ထမင္းစားရမွာလားဆုိတဲ့ကိစၥ၊

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ လုံျခံဳမႈေပ့ါ၊ ဘဝအာမခံခ်က္ဆုိတာေပ့ါ၊” 

ဘဝအာမခံခ်က္ဆုိတာကုိရွာရင္းနဲ႔ ေရလိုက္လြဲၾကတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာလားဆရာႀကီး” လူငယ္က

ဒီအတုိင္းျဖစ္ၾကတာပဲ၊ အဒီဲေတာ့ မင္းကုိယ္မင္း ေမးၾကည့္၊ အကယ္၍
 အခုက်န္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းကေလးမွာ ဘာလုပ္မလဲ၊ ငါစိတ္မပါတ့ဲ
လက္ရွိအလုပ္ကုိပဲ ဆက္လုပ္သြားမွာလား၊ ငါ့စိတ္န႔ဲငါကုိယ္ မဟုတ္တ့ဲဘဝ၊

ေလးစားႏုိင္ျခင္းမရွိတ့ဲဘဝမွာပဲ ဆက္ေနသြားမွာလား၊ စဥ္းစားၾကည့္ အေျဖရွာၾကည့္၊
မွာ ဧည့္ခံပြားတစ္ခုလုပ္ဖို႔အတြက္ အိမ္ကုိ သန္႔ရွင္းျပင္ဆင္ေနတယ္၊ အဒီဲမွာ

သူငယ္ခ်င္တစ္ေယာက္က ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးမယ္ဆုိပါေတာ့၊ မင္းအဒီဲသူငယ္ခ်င္းကုိ
 သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခိုင္းမလား၊ ျခံထဲေကာျမက္ရွင္းခုိင္မလား။ ဘယ္ခုိင္းမလဲ

ဒါမ်ိဳးလုပ္တဲ ့ တျခားအလုပ္သမမားပဲေခၚခုိင္းမွာေပ့ါ။ မိတ္ေဆြကိ ု ဘယ္ခိုင္းမလ၊ဲ

က္ေပးပါသည္။ 

က်န္သေလာက္ 
အမ်ိဳးအစားထဲမွာပါတယ္၊ 

မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားေသးတာပဲ၊ 
ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး 

ဘယ္သူမဆုိ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈခံရေပမယ့္လည္း 

တကယ္ေတာ့ 
သသဲဲမဲမဲဇြဲန႔ဲ 

သူမ်ားေဝဖန္မွာကို 
သူ႔ကိုယ္သူ 

ေနာက္တစ္ခ ု
ထမင္းစားရမွာလားဆုိတဲ့ကိစၥ၊ 

လူငယ္က 

အကယ္၍ 
ငါစိတ္မပါတ့ဲ 

မဟုတ္တ့ဲဘဝ၊ 
အေျဖရွာၾကည့္၊ 

အဒီဲမွာ 
မင္းအဒီဲသူငယ္ခ်င္းကုိ 

ဘယ္ခုိင္းမလ၊ဲ 
ဘယ္ခိုင္းမလ၊ဲ 
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အဒီဲေတာ့ ကိုယ့္မိတ္ေဆြကိုေတာင္ နိမ့္က်တ့ဲအလုပ္၊ စိတ္ညိွဳးငယ္ေစမယ့္အလုပ္
မလုပ္ေစခ်င္ရင္ ကုိယ့္ကုိေရာ ဘာေၾကာင့္ ကုိယ္မလုပ္ခ်င္တဲ ့ အလုပ္ေ
ႏိုင္တ့ဲ အလုပ္တစ္ခုထမဲွာ ႏွစ္ျမဳပ္ခုိင္းေစထားတာဟာ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ 
ေရာက္မေနဘူးလား၊ ဘာေၾကာင့္ ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ရ႕ဲ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္
ရသလ။ဲ” 
  ထို႔ေနာက္ အတန္ၾကာမွ် တိတ္ဆိတ္ေနၿပီးမွာ ပါေမာကၡႀကီးက ဆက္၍ေျပာသည္။

      “ကဲ မနက္ျဖန္ ေသမယ္ဆုိရင ္မင္းဘာလုပ္မလဲ၊ လက္ရွိအလုပ္ကို

  “ဟင့္အင္း မလုပ္ဘူး” 

      “အဲဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မင္းစိတ္မခ်မ္သာဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ေပ့ါ၊
နက္ျဖန္မင္းမေသေသးဘူးလို႔ မင္းကုိယ္မင္း ယုံၾကည္ေနတာဟာ 
ေရာက္မေနဘူးလားကြာ။” 

     သည္စကားၾကားေတာ့ လူငယ္နည္းနည္တုန္လႈပ္သြားသည္။ 
သည္အဘုိးႀကီးမွာသူ႔အနာဂတ္ကုိ ထုိးေဖာက္ျမင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္တခ်ိဳ႕ရိွတာ
မိမိမၾကာခင္ ကြယ္လြန္ေတာ့မယ္ဟု ေၾကျငာေနျခင္းေလာ။ စကားကေတာ့
သုိ႔ေသာ္ အနက္အဓိပၸာယ္ကရွင္းသည္။ 

  လူငယ္ေနမထိထုိင္မသာတာ ပါေမာကၡႀကီးသတိျပဳမိသည္။ သူက
သိရွိေနသလိုလို။ 
   “မစိုးရိမ္ပါန႔ဲကြ” ပါေမာကၡႀကီးက ၿပံဳး၍ဆုိသည္။ “မနက္ျဖန္ေတာ့
အဘုိးႀကီးျဖစ္တ့ဲအထိေနရမွာပါ၊ ငါက ဘဝန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ငါစဥ္းစားဆင္ျခင္ပံုေတြကုိ
ေယဘုယ်လုိ႔ သေဘာထား၊ မင္းတစ္ေယာက္တည္း ကိစၥလို႔မယူဆန႔ဲ၊
ျဖစ္ေနမယ္၊ ကဲျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္၊ လူဆိုတာ ေမြးလာတယ္ကြာ၊
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စိတ္ညိွဳးငယ္ေစမယ့္အလုပ္ မေက်မနပ္ျဖစ္ရာအလုပ္မ်ိဳး 
အလုပ္ေတြခိုင္းရမွာလဲ။ လုံးဝစိတ္္မခ်မ္းသာ 

 ရန္သူလုိသေဘာထား ႏွိပ္ဆက္ရာ 
အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ မျပဳျပင္မေျပာင္းလဲႏိုင္ 

ဆက္၍ေျပာသည္။ 

လက္ရွိအလုပ္ကိ ုဆက္လုပ္ေနမွာလား၊” 

အဓိပၸာယ္ေပ့ါ၊ ကဲ ငါတစ္ခုေမးဦးမယ္၊ 
 ကုိယ္ဘာသာ သိပ္ေသခ်ာလြန္ရာ 

 ယခုရက္ပိုင္းအေတြ႔အၾကံဳေတြအရ 
စြမ္းအင္တခ်ိဳ႕ရိွတာ သူသိထားရသည္။ ယခုလည္း 

စကားကေတာ့ သြယ္ဝိုက္ေျပာေသာစကား၊ 

သူက လူငယ္၏ အေတြးမ်ားအားလုံးကုိ 

မနက္ျဖန္ေတာ့ မင္းမေသေသးပါဘူး၊ 
ငါစဥ္းစားဆင္ျခင္ပံုေတြကုိ ေျပာျပေနတာပါ၊ 

ကိစၥလို႔မယူဆန႔ဲ၊ မင္းစိတ္ထဲ သိပ္အေႏွာင့္အယွက္ 
ေမြးလာတယ္ကြာ၊ ၿပီးေတာ့ ေသရတယ္၊ ဒါသဘာဝပ၊ဲ 

တစ္ေန႔မုခ်ေသရမွာပဲ၊ ဘယ္ေန႔လဲကိုယ္မသိဘူး
မ်ားမ်ား ေနၾကထုိင္ၾကပုံက တစ္ေန႔
မဟုတ္ေတာင္ ေရွ႕ကုိေတာ ့
ပံုစံမ်ိဳးပဲ၊ အဒီဲေတာ့ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့
အခ်ိန္ေတြရွိပါတယ္၊ ေနာက္လုပ္တာေပ့ါဆုိၿပီးေတာ့၊

       “ဒီလုိန႔ဲ အိုသြားတ့ဲအခါက်ေတာ့

    “မွန္တယ္၊ သိပ္မွန္တာေပ့ါ၊
ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီးရွိဘုိ႔အတြက္
ေန႔လုိ႔ သေဘာထားၿပီး ေနထုိင္သြားဘုိ႔ပဲ၊
ငါလုပ္သြားခ်င္တယ္ဆုိတ့ဲ အလုပ္မ်ိဳးေတြကုိပဲ
ဆုိေတာ့ “ရွိတ့ဲအခ်ိန္ေလး” 
ယုံၾကည္တာကုိ ရဲရဲဝံဝံလုပ္ဖို႔လိုတယ္၊
“ငါလုပ္ခ်င္တာေတြလုပ္မွာပ။ဲ ငါမေသႏုိင္ဘူး၊
ဟုိဟာေလးလုပ္လိုက္ဦး၊ ဒီနားကမထနဲ႔ဦးလုိ႔
တစ္ခုမွ အေကာင္အထည္ 
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ေၾကညာထားရမယ္။
ေၾကာက္ၿပီး တကယ္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားမယ့္
ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ယုံၾကည္တာ 
လုပ္ျဖစ္ဖုိ႔ သတိၱလိုတယ္ကြ၊ လုပ္ရရဲတယ္၊

      “ဆရာႀကီးေျပာတ့ဲ သေဘာတရားကုိ
ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္ပါတယ္၊
ရာႏႈန္းျပည့္ႀကိဳက္တယ္လမဲဟုတ္ဘူး၊

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ဘယ္ေန႔လဲကိုယ္မသိဘူး ေသခ်င္တ့ဲအခ်ိန္ေကာက္ေသမွာ ဒါေပမယ့္ လူအေတာ္
တစ္ေန႔ မေသေတာ့မယ့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္၊ ငါဘယ္ေတာ့မွ မေသဘူးဆုိတာမ်ိဳး
 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနရဦးမယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိၾကာမယ္မွန္မသိဘူးဆုိတဲ့

ကုိယ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ ့ အလုပ္ေတြကိ ု ေန႔ေရြ႕ညေရြ႕ တစ္ေရြ႕တည္းေရြ႕တယ္၊
ေနာက္လုပ္တာေပ့ါဆုိၿပီးေတာ့၊” 

အိုသြားတ့ဲအခါက်ေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” လူငယ္က ဝင္ေထာက္သည္။ 

သိပ္မွန္တာေပ့ါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘဝမွာ ခ်မ္းသာသုခ ခံစားရဘုိ႔  ကုိယ့္ဘဝကုိယ္
ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီးရွိဘုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္က ေန႔တိုင္းေန႔တုိင္းကုိ ဒီေန႔ဟာငါ့ဘဝရဲ႕ ေနာက္ဆံုး

ေနထုိင္သြားဘုိ႔ပဲ၊ ငါကဒီအလုပ္ကုိသိပ္လုပ္ခ်င္တယ္၊ ရွိတ့ဲအခ်ိန္ေလးမွာ ဒါေလး
အလုပ္မ်ိဳးေတြကုိပဲ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းမွာ ျပည့္ျပည့္ဝဝလုပ္သြားဖုိ႔ပဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ
” ဆုိတာ သိပ္မွန္တာ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ္လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တယ္လို႔

ရဲရဲဝံဝံလုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ ဒါသတၱိလိုတယ္ကြ၊ ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ျပတ္သားထားရမယ္၊
ငါမေသႏုိင္ဘူး၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ဟုိဟာအေရးႀကီးတယ္၊ ဒီဟာအေရးႀကီးတယ္

ဒီနားကမထနဲ႔ဦးလုိ႔ ခုိင္းတုိင္းေစတုိင္း လိုက္လုပ္ရင္၊ င့ါစိတ္ကူ အၾကံအစည္ေတြ
 မေဖာ္လုိက္ႏိုင္ဘဲ အိုေသသြားရတာမ်ိဳး ငါအျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး” ဆုိတာမ်ိဳး

ေၾကညာထားရမယ္။ ဘဝအာမခံခ်က္မရွိမွာတုိ႔ စီးပြားေရးလုံျခံဳမႈမရွိမွာတုိ႔ ဆုိတာေတြ
တကယ္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားမယ့္ အလုပ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ မင္းဘဝ အလဟႆေပ့ါ၊

 ငါလုပ္ရင္ေအာင္ျမင္ရမယ္ကြလို႔ ယုံၾကည္ၿပီး လုပ္ခ်င္ေနတာေတြကုိ တကယ္
လုပ္ရရဲတယ္၊” 

သေဘာတရားကုိ ကၽြန္ေတာ္လက္ခံပါတယ္၊ သိပ္ၿပီးက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္တယ္
ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္လက္ရွိလုပ္ေနတ့ဲ အလု

ရာႏႈန္းျပည့္ႀကိဳက္တယ္လမဲဟုတ္ဘူး၊ လုံးဝမႀကိဳက္ဘူးလမဲဟုတ္ဘူး ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လို

က္ေပးပါသည္။ 

လူအေတာ္ 
မေသဘူးဆုိတာမ်ိဳး 

ထိၾကာမယ္မွန္မသိဘူးဆုိတဲ ့
တစ္ေရြ႕တည္းေရြ႕တယ္၊ 

ကုိယ့္ဘဝကုိယ္ 
ေနာက္ဆံုး 
ဒါေလး 

ဘာေၾကာင့္လဲ 
လုပ္ထုိက္တယ္လို႔ 

ျပတ္သားထားရမယ္၊ 
ဒီဟာအေရးႀကီးတယ္ 

အၾကံအစည္ေတြ 
ဆုိတာမ်ိဳး 
ဆုိတာေတြ 

အလဟႆေပ့ါ၊ 
တကယ ္

သိပ္ၿပီးက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္တယ ္
အလုပ္ကို 

ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လို 
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ဆုံးျဖတ္ရမလဲ၊ ဘယ္အလုပ္အကုိင္မဆုိျပႆနာေတြ စိတ္ညစ္စရာေတြေတာ့
မဟုတ္လား။ ” 

 “မင္းေျပာတာမွန္တယ္၊ တုိ႔အရမ္းစိတ္ပါဝင္စားၿပီး လုပ္တယ္ဆုိတ့ဲ
မႀကိဳက္ခ်င္စရာ အစိတ္အပုိင္းေတြေတာ့ရွိတာပဲကုိး၊ အဲဒီေတာ့ 
ေက်နပ္မႈရွိမရွိ အကဲျဖတ္ႏိုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္း တစ္ခုထပ္ေပးမယ္၊
ေမးတ့ဲနည္းပဲ၊ မနက္ျဖန္မွာေငြတစ္သန္း ရုတ္တရက္ရလာမယ္ ဆုိရင္ ဒီအလုပ္ကုိ
ဆုိတဲ့ေမးခြန္း။ ဟာ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိရင ္ ဒီအလုပ္မင္းတကယ္ မႀကိဳက္လို႔ေပ့ါကြ၊
အမ်ားႀကီး ေလွ်ာက္ေမးၾကည့္၊ ရုတ္တရက္ ေငြတစ္သန္းရရင္လက္ရွိအလုပ္ကုိ
လုပ္အုံးမွာပလုိဲ႔ ေျဖတ့ဲလူသိပ္နည္းလိမ့္မယ္။ အဒီဲနည္းတဲ့လူေတြက ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြျဖစ္မယ္
နဂိုကတည္းက တစ္သန္းမက ခ်မ္းသာၿပီးသား လူေတြျဖစ္လိမ့္မယ္၊ သူတုိ႔က
လုပ္ေနၾကတာ၊ မလုပ္ခ်င္ရင္အနားယူသြားမွာေပ့ါ၊ ဒါမွမဟုတ္တျခားလုပ္ငန္း
ဒါေပမယ့္ ငါသိသမွ် သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြကေတာ့ အနားယူေလ့မရွိၾကဘူးကြ၊
အေတာ္ႀကီး အိုမင္းတ့ဲအထိ အလုပ္လုပ္သြားၾကတာပဲ၊ မိဘအေမြရၿပီး 
ခ်မ္းသာတဲ့ကလြဲရင္ သန္းႂကြယ္ သူေဌးတုိင္းဟာ သူတုိ႔အလုပ္ကုိသူတုိ႔
ငါေျပာခ်င္တယ္၊” 

  “အဲဒီေတာ့ ငါေျပာတ့ဲစကားကုိခ်ဳပ္ရရင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖုိ႔
မဟုတ္ေတာင္ အေတာ္အသင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝဖို႔ဆုိရင္ မင္းဟာ မင္းအလုပ္ကုိ
ကုိယ္မေပ်ာ္ပုိက္တ့ဲ အလုပ္ထကဲ ရုန္းမထြက္ႏိုင္သူေတြကေတာ့ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းအျပစ္
ဒီလူေတြဟာ ဒီတစ္သက္ စိတ္မခ်မ္းသာႏုိင္ဘူး၊ ဓနဥစၥာလည္း ဘယ္ေသာအခါမွ
ဒါေပမယ့္ ဒီလုိလုံးဝအဓိပၸါယ္မရွိတ့ဲ အေနအထားမ်ိဳးထမွဲာပဲ လူေပါင္းမ်ားစြာဟာ
ျဖဳန္းတီးေနခဲ့ၾကတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တစ္အခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈဥပေဒသေတြ
ႏွစ္အခ်က္ အေၾကာက္ႀကီးၾကလို႔၊ သူတုိ႔ဟာ ထမင္းနပ္မွန္ရုံ အလြန္ဆုံး 
ဆုံးရံႈးမွာေၾကာက္တဲ့အတြက္ ကိုယ္တကယ္တမ္း မႏွစ္ျခိဳက္တ့ဲ အလုပ္ေတြကုိ
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စိတ္ညစ္စရာေတြေတာ့ အနည္းန႔ဲ အမ်ား ရိွတတ္စျမဲ 

လုပ္တယ္ဆုိတ့ဲ အလုပ္မ်ိဳးမွာေတာင္ 
 အလုပ္တစ္ခုအေပၚ မင္းတကယ္ 

တစ္ခုထပ္ေပးမယ္၊ ဒါလည္း ကိုယ့္ကုိကုိယ ္
ဒီအလုပ္ကုိ မင္းဆက္လုပ္ ေနဦးမလား” 

မႀကိဳက္လို႔ေပ့ါကြ၊ ဒီေမးခြန္းကုိ မင္းလူေတြ 
ေငြတစ္သန္းရရင္လက္ရွိအလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္မွာလားလို႔၊ 

ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြျဖစ္မယ္ ထင္သလ၊ဲ 
သူတုိ႔က လက္ရွိအလုပ္ကိ ု လုပ္ခ်င္လို႔ 

ဒါမွမဟုတ္တျခားလုပ္ငန္း တစ္ခုခုိေျပာင္းသြားမွာေပ့ါ၊ 
အနားယူေလ့မရွိၾကဘူးကြ၊ ေသတဲ့အထိ ဒါမွမဟုတ္ 

 ခ်မ္းသာတ့ဲလူတုိ႔၊ သူေဌးမနဲ႔ညားၿပီး 
သူတုိ႔အလုပ္ကုိသူတုိ႔ သိပ္ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ပိုက္ၾကတယ္လို႔ 

သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အသဲေလာက္ 
မင္းအလုပ္ကုိ ေက်နပ္ႏွစ္ျခိဳက္မႈရိွရလိမ့္မယ္၊ 
ႏွစ္ထပ္ကြမ္းအျပစ္ ဒဏ္ခံေနရတ့ဲလူေတြပဲ၊ 
ဘယ္ေသာအခါမွ ႂကြယ္ဝမလာႏုိင္ၾကဘူး၊ 
လူေပါင္းမ်ားစြာဟာ သူတို႔ဘဝေတြကုိ 

ေအာင္ျမင္မႈဥပေဒသေတြကုိ မသိၾကလု႔ိ႔ပဲ၊ 
 သူလိုငါလုိေနႏုိင္ရံုအေနအထားမ်ိဳးကုိ 

အလုပ္ေတြကုိ ဖက္တြယ္ထားရင္းႀကီးပြား 

ခ်မ္းသာႏုိင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ
သူတုိ႔ဘဝေတြကုိ အလဟႆကုန္ဆုံးခံသြားၾကတယ္၊
အတြက္ သီးသန္႔ရွိတ့ဲအရာ၊ 
အယူအဆမ်ိဳးေတြန႔ဲ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ေခၽြးသိ
အယူအဆမ်ိဳးေတြကုိ သူတို႔လက္ခံၾကသလဲဆုိတာ
နည္းပါးလို႔ပဲ၊ သူတုိ႔ဟာ အမွန္ကုိ
သိပ္အေရးႀကီးတယ္၊ စိတ္ဓာတ္
လူဟာပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားေအာက္မွာ
ကုိသာ သူ႔အလိုဆႏၵန႔ဲ လုိက္ေလ်ာညီညြတ္လာေအာင္
တီးတယ္၊” 

       “ ဆရာႀကီး ကုိယ္တုိင္အေနနဲ႔ေကာ
သလား၊ ဆရာႀကီးဘဝမွာ အျမဲတမ္းခ်မ္းသာသုခနဲ႔

     “ဘယ္ဟုတ္မလဲကြယ့္၊
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ သတ္ေသဖုိ႔ေတာင္
ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ထင္ရတ့ဲ သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္န႔ဲ
ဟာေတြအားလုံး ငါ့ကုိ ေျပာျပခဲ့တာေပ့ါ၊
မွန္တယ္ဆုိရင္ေတာင္ သူ႔အတြက္မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊
မမွန္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ယူဆခ့ဲတယ္၊ ဒါေပမယ့္ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့
ဘာတစ္ခုမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ
အယူအဆေတြ လက္ခံၿပီး လုပ္ၾကည့္လုိ႔
ေတြးၿပီး သူ႔အၾကံဉာဏ္ေတြကုိ 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အခြင့္အလမ္းေတြကုိ လက္လြတ္ဆုံးရံႈးခံခဲ့ၾကတယ္၊ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့
အလဟႆကုန္ဆုံးခံသြားၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ “ဓနဆုိတာ အထူးပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕

 ပါရမီရိွသူ လုပ္တတ္သူေတြသာရႏုိင္တဲ့ပစၥည္း၊ ငါတုိ႔န႔ဲမဆုိင္ဘူး” ဆိုတဲ့
ကိုယ့္ကုိကိုယ္ေခၽြးသိပ္ၾကတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဒီလုိ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ နိမ့္ပါးေစမယ့္
သူတို႔လက္ခံၾကသလဲဆုိတာ စီစစ္လိုက္ေတာ့ အဓိကသတိၱနည္းလို႔၊ စိတ္ဓာတ္ၾက့ံခိုင္မႈ

အမွန္ကုိ မျပင္ႏိုင္ၾကဘူး၊ အမွန္ကုိၾကည့္လဲမၾကည့္ရဲဘူး၊  စိတ္ဓာတ္သတိၱရွိဖို႔ရာ
စိတ္ဓာတ္ ဘဝကုိဆုံးျဖတ္တယ္ ဆုိတဲ့စကားရိွတယ္၊ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္တဲ့

အေနအထားေအာက္မွာ ေျပာင္းလမဲသြားဘူး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားဆုိတာေတြ
လုိက္ေလ်ာညီညြတ္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲယူတယ္၊ သူ႔ဘဝကံၾကမၼာကိ ု သူဖန္

ကုိယ္တုိင္အေနနဲ႔ေကာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္အျမဲစိတ္သတိၱျပည့္ဝစြာန႔ဲ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့
အျမဲတမ္းခ်မ္းသာသုခနဲ႔ ျပည့္ဝေနခဲသလားခင္ဗ်ား၊” လူငယ္ကေမးသည္။ 

ဘယ္ဟုတ္မလဲကြယ့္၊ ငါလည္း အႀကီးအက်ယ္စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားတ့ဲ အခ်ိန္ေတြရွိခဲ့ဖူးတာေပ့ါ၊
သတ္ေသဖုိ႔ေတာင္ ၾကံစည္ခဲ့ေသးတယ္၊ တစ္ေန႔မွာေတာ့ အေနအထိုင္သိပ္ထူးျခားလုိ႔

သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္န႔ဲ သြားေတြ႔တယ္၊ သူကငါအခု မင္းကုိေျပာျပေနတ့ဲ
ေျပာျပခဲ့တာေပ့ါ၊ အစကေတာ့ ငါမယုံဘူးကြ၊ လက္ခံလုိ႔မရဘူး ၊သူ႔သေဘာထားေတြ
သူ႔အတြက္မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊ တစ္ျခားလူအတြက္သာ မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊ ငါ့အတြက္

ဒါေပမယ့္ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ငါစဥ္းစားတယ္၊ ငါအသက္ ၃၀ရိွေနၿပီ၊ လုပ္ခဲ့သမွ်
ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ မရွိဘူး၊ ဘဝက ေရစုန္ေမ်ာေတာ့မလုိျဖစ္ေနၿပီ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ သူေျပာတဲ့

လုပ္ၾကည့္လုိ႔ အက်ိဳးမယုတ္ႏိုင္ဘူး ငါ့မွာဆံုးရႈံးစရာဆုိလို႔ဘာတစ္ခုမွ မရွိတာလုိ႔
 နာခံခဲ့တယ္၊” 

က္ေပးပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့ 
အထူးပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ 

ဆိုတဲ့ 
နိမ့္ပါးေစမယ့္ 

စိတ္ဓာတ္ၾက့ံခိုင္မႈ 
စိတ္ဓာတ္သတိၱရွိဖို႔ရာ 
စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္တဲ ့

အေနအထားဆုိတာေတြ 
သူဖန္ 

ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ 

အခ်ိန္ေတြရွိခဲ့ဖူးတာေပ့ါ၊ 
အေနအထိုင္သိပ္ထူးျခားလုိ႔ 

မင္းကုိေျပာျပေနတ့ဲ 
၊သူ႔သေဘာထားေတြ 

ငါ့အတြက ္
လုပ္ခဲ့သမွ် 
သူေျပာတဲ့ 
မရွိတာလုိ႔ 
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  “ အ့ဲဒီခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ သူေဌးႀကီးရဲ႕ အၾကံအတုိင္းလုိက္နာခဲ့လုိ႔
ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့၊ ” 
      “ မွန္ပါတယ္၊ သူကငါ့ကိုေျပာတယ္၊ မင္းဟာ မင္းဘဝရဲ႕ 
ကံၾကမၼာအားလံုး မင္းဘဝမွာ ေတြ႔ၾကံဳျဖစ္ပ်က္ရမယ့္အရာအားလုံးကုိ မင္းထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔
ထပ္တလဲလဲေျပာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ငါမယုံဘူး၊ ယုံလုိ႔မရဘူး၊ စိတ္ကူးယဥ္
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ သူကဒီသေဘာပဲ ထပ္တလဲလေဲျပာေနေတာ့ တျဖည္းျဖည္း
သူေျပာတာမွန္ခ်င္မွန္ႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ိဳးဝင္လာတယ္၊ ဘဝဆုိတာ
အဆုံးအျဖတ္ေပၚမွာခ်ည္း မူမတည္ဘူး၊ ကံၾကမၼာအေကာင္းအဆုိးဆုိတာလည္း
သူ႔အလုိ အေလွ်ာက္ျဖစ္တာလုိ႔ခ်ည္း ယုံၾကည္ထားလုိ႔မျဖစ္ဘူး၊ ငါ့ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ
အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ႏိုင္တယ္။ ငါ့စိတ္နဲ႕ငါ့ကိုယ္ျဖစ္လာရင္ ငါ့ဘဝကံၾကမၼာ
စသျဖင့္ စဥ္းစားနားလည္လာတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေျပာတ့ဲ အယူအဆေတြ
လက္ခံလာမိတယ္၊ သူတုိက္တြန္းတဲ့အတုိင္း “ တစ္ေန႔တစ္ျခား ငါဟာ အဘက္ဘက္က
ေကာင္းလာတယ္ ” ဆုိတဲ့ဂါထာကုိ မွန္မွွန္႐ြတ္ဖတ္မိၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာ့
လုံးဝေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ 
    “ ငါ့ကုိလမ္းျပသြန္သင္ခဲ့တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေပးခ့ဲတဲ့ ေနာက္ထပ္လက္ေဆာင္မြန္
ငါကုိယ္တုိင္ရ႕ဲ အေတြ႔အၾကံဳအရေတာ့ ပထမဟာထက္ကုိ ပိုတန္ခိုးႀကီးတဲ့
ဒါကုိမင္းလည္း သုံးစြဲၾကည့္ဖို႔ ငါအေလးအနက္တုိက္တြန္းခ်င္တယ္၊ နည္းနည္းေတာ့
ျဖစ္ေနမွာေပါ့ကြာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအား
အႀကီးအက်ယ္ အေထာက္အကူျပဳတာ အမွန္ပကဲြ၊ ဒီဂါထာကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ျခင္းအားျဖင့္
စိတ္တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေလ်ာ့ပါးျခင္းစတ့ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးေ
ၾကပ္တ့ဲအခါမ်ိဳးမွာလည္း ျပႆနာကုိအေျဖ႐ွာေပး လမ္းစေဖာ္ေပးတယ္၊
ေတြ႕ရလိမ့္မယ္၊ ငါ့ဆရာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကုိယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးတ့ဲဂါထာ။
ၿငိမ္သက္ေအာင္ထား၊ ငါဟာဘယ္အရာမဆုိ ဖန္တီးႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ဂါထာ
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အၾကံအတုိင္းလုိက္နာခဲ့လုိ႔ ဒီကေန႔ ဒီဘဝကုိ ဆရာႀကီး 

 အ႐ွင္သခင္ျဖစ္ရမယ္၊ မင္းဘဝရဲ႕ 
မင္းထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ ရႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြ 

စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္လြန္းေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
တျဖည္းျဖည္း ငါ့ေခါင္းထဲမွာ အင္းေလ 

ဘဝဆုိတာ ငါထင္သလုိ ကံၾကမၼာသက္သက္ရဲ႕ 
ကံၾကမၼာအေကာင္းအဆုိးဆုိတာလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလုိ႔မရ 

ငါ့ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ငါလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ 
ငါ့ဘဝကံၾကမၼာ ငါဖန္တီးလာႏုိင္မယ္ 

အယူအဆေတြကုိ ငါတျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္ 
အဘက္ဘက္က ပိုၿပီးေကာင္းသထက္ 

မွန္မွွန္႐ြတ္ဖတ္မိၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာ့ ငါဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ 

ေနာက္ထပ္လက္ေဆာင္မြန္ တစ္ခု႐ိွေသးတယ္၊ 
ပိုတန္ခိုးႀကီးတဲ ့ ဂါထာတစ္ခုလုိ႔ ဆုိရလိမ့္မယ္၊ 

နည္းနည္းေတာ ့ ဘာသာေရးဆန္သလုိ 
စိတ္ဓာတ္စြမ္းအား ထက္ျမက္ေစဖုိ႔ေတာ့ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ျခင္းအားျဖင့္ ငါေတာ့ 

အက်ိဳးေက်းဇူးေတြခံစားရတယ္၊ အင္မတန္အၾကံရ 
လမ္းစေဖာ္ေပးတယ္၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ႐ိွတာ 

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးတ့ဲဂါထာ။” စိတ္ကိုတည္ၾကည္ 
ဆုိတဲ့ဂါထာ ဒါကုိေန႕စဥ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 

႐ြတ္ဖတ္ေပး၊ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္မႈရလာလိမ့္မယ္၊
သတိၱဝင္လာလိမ့္မယ္၊ ဆရာႀကီးကေတာ့
ဆုိခဲ့တယ္၊ အခုငါမင္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္းေပးလုိက္ၿပီ၊
ႏႈတ္မရသဲလုိ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္၊
ငါ့မွာအတြင္းစြမ္းအားေတြ တုိးပြားလာတယ္၊
ႀကီးထြားသထက္သာ ႀကီးထြားလာခ့ဲတယ္၊
မသိစိတ္ထမွဲာ စြဲၿမခဲိုင္မာလာတာနဲ႔အမွ်
ျပည့္ဝလာတယ္၊ အၿမဲထက္သန္တက္ႂကြလာတယ္၊
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊
ခ်င္တယ္၊ ” 

“ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ရမည့္
ဝယ္ရန္၊ နယ္၌ ၃ သိန္းတန္
တစ္စီးဝယ္ရန္၊”  

 
    “ အခုဆိုရင္ မင္းအတြက္
 “ ႀကီးပြားေရး အစီအစဥ္ခ်တယ္၊
ျပတယ္၊ ေငြေၾကးပမာဏေရာ
ဒုတိယအဆင့္မွာ အဒဲီထက္ပိုၿပီးတိတိက်က်
ဆုိတာေတြ စဥ္းစားၿပီး ပထမအဆင့္တုန္းကအတုိင္း

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္မႈရလာလိမ့္မယ္၊ ေတာ္႐ုံတန္႐ံု ေလာကဓံၾကံဳ မတုန္လႈပ္တဲ့
ဆရာႀကီးကေတာ့ သူငါ့ကုိေပးခဲ့သမွ်ထဲမွာ ဒီလက္ေဆာင္ဟာ အဖိုးအထုိက္ဆုံးပဲလို႔

လက္ဆင့္ကမ္းေပးလုိက္ၿပီ၊ အစပထမမွာေတာ့ ထူးဆန္းသလုိ ႐ြတ္ရမွာ
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္၊ ငါလည္း ထုိနည္း၎ ျဖစ္ခဲ့တာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္း႐ြတ္ရင္းန႔ဲ

တုိးပြားလာတယ္၊ ဒီစြမ္းအားဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလအတြင္း ေလ်ာ့ပါးမသြား၊
ႀကီးထြားလာခ့ဲတယ္၊ ငါဟာဘယ္အရာကုိမဆုိ ဖန္တီးႏိုင္တယ္ ဆိုတ့ဲစကား

စြဲၿမခဲိုင္မာလာတာနဲ႔အမွ် တကယ္လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္တ့ဲ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ ယုံၾကည္မႈ
အၿမဲထက္သန္တက္ႂကြလာတယ္၊ ငါ့ဘဝကုိ ငါလုိခ်င္ေမွ်ာ္မွန္းတ့ဲ ပုံစံအတုိင္း
တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ အခုမင္းလည္း ငါ့နည္းတူ ေဆာင္႐ြက္ပါလုိ႔ ငါတုိက္တြန္း

***** 
ျဖစ္ေျမာက္ရမည့္ `ေငြေၾကး´ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿမိဳ႔ေပၚတြင္ ေဒၚလာ ၆သိန္းတန္ အိမ္တစ္လုံး

သိန္းတန္ ျခံတစ္ျခံ ဝယ္ရန္၊  ေဒၚလာ ၆ ေသာင္းတန္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကားသစ္

 
အခန္း [ ၁၃ ] 

တစ္သက္တာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ဖြင့္ဟျခင္း 

မင္းအတြက္ လုပ္ငန္းပထမအဆင့္ ၿပီးသြားၿပီ ” ပါေမာကၡႀကီးက႐ွင္းျပသည္။             
အစီအစဥ္ခ်တယ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ကိန္းဂဏန္းန႔ဲတကြ တိတိက်က် သတ္မွတ္ေဖာ္

ေငြေၾကးပမာဏေရာ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ပါ အျပည့္အစုံပါၿပီ၊ အဲဒီေနာက္ အခုဒုတိယအဆင့္၊
အဒဲီထက္ပိုၿပီးတိတိက်က် ျပည့္ျပည့္စံုစံု လုပ္ရမယ္၊ ဒီဘဝမွာ မင္းဘာေတြ အလို႐ွိသလဲ

ပထမအဆင့္တုန္းကအတုိင္း စကၠဴေပၚမွာ အခုိင္အမာခ်ေရး၊ စိတ္ကူးယဥ္

က္ေပးပါသည္။ 

မတုန္လႈပ္တဲ ့
အဖိုးအထုိက္ဆုံးပဲလို႔ 

႐ြတ္ရမွာ 
တျဖည္းျဖည္း႐ြတ္ရင္းန႔ဲ 

ေလ်ာ့ပါးမသြား၊ 
ဆိုတ့ဲစကား 
ယုံၾကည္မႈ 
ပုံစံအတုိင္း 
ငါတုိက္တြန္း 

အိမ္တစ္လုံး 
ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကားသစ္ 

              
သတ္မွတ္ေဖာ္ 

အခုဒုတိယအဆင့္၊ 
အလို႐ွိသလ ဲ
စိတ္ကူးယဥ္ 
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အိပ္မက္တစ္ခုကုိ ေခါင္းထမဲွာ ဝိုးတုိးဝါးတားမထားဘဲ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚဖုိ႔ ပိုနီးစပ္လာတယ္၊ ငါဆုိရင ္ ငါ့အလုိဆႏၵေတြ
ငါ့စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြကုိ အခုလုိခ်ေရးခ့ဲတယ္၊ ေဟာဒီမွာၾကည့္ 
    “ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ရမည့္ ‘ ေငြေၾကး ’ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
အိမ္တစ္လုံးဝယ္ရန္၊ နယ္၌ ၃ သိန္းတန္ ျခံတစ္ျခံဝယ္ရန္၊ ျပန္သထားသည့္
( တန္ဘိုးေဒၚလာ ၄ ေသာင္းခန္႔ ) ၊ ေဒၚလာ ၆ ေသာင္းတန္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ
ေငြသားႏွင့္ ထုခြဲေရာင္းခ်ရန္ လြယ္ကူေသာ ပစၥည္းစုစုေပါင္း ေဒၚလာ
စေတာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ အျခားရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားထတဲြင္ ေဒၚလာ
ေျမယာစသည့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ
ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ- 

 တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ ္အပန္းေျဖအနားယူရန္၊

  ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္၍ တစ္ပတ္လွ်င္နာရီ ၃၀ထက္ပို လုပ္စရာမလုိရန္၊

      စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ အႏုပညာေလကမွဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္၍
မိတ္ေဆြျဖစ္ရန္၊ 
      ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာ၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဇနီးႏွင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ

 သာယာေသာမိသားစုဘဝကုိ ခံစားခြင့္ရရန္၊ 

    အိမ္တြင္ ထမင္းခ်က္အခုိင္းအေစမ်ား ခန္႔ထားႏုင္၍ အိမ္မႈကိစၥတာ
  အသဲည္ေရးသားခ်က္ေတြဖတ္ၾကည့္ၿပီး လူငယ္အ့ံအားႀကီးသင့္သြားသည္။
ျပန္မေျပာႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္။ 

  “ဘယ္လိုလဲ သိပ္ႀကီးက်ယ္ေနတယ္ထင္သလား၊ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြလုိ႔
ပါေမာကၡႀကီးကေမးသည္။ “ငါကုိယ္တုိင္လည္း ကိုယ္ခ်ေရးလုိက္တာေတြဖတ္ၿပီး
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႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း တိတိက်က် စာနဲ႔ခ်ေရးတ့ဲအခါ 
ငါ့အလုိဆႏၵေတြ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေဒၚလာ ၆ သိန္းတန္ 
ျပန္သထားသည့္ မာစီဒီးကားေဟာင္းတစ္စီးဝယ္ရန္ 

ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ကားသစ္တစ္စီးဝယ္ရန္၊ 
ေဒၚလာ ၄ သိန္းတန္ဘုိး စုေဆာင္းမိရန္၊ 
ေဒၚလာ ၄ သိန္းတန္ဘုိးထည့္ဝင္ၿပီးျဖစ္ရန္၊ 
ေဒၚလာ ၆ သိန္းဘုိးရင္းႏီွွးျမွဳပ္ႏွံၿပီးျဖစ္ရန္၊ 

အပန္းေျဖအနားယူရန္၊ 

လုပ္စရာမလုိရန္၊ 

အႏုပညာေလကမွဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္၍ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 

လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ သားသမီးမ်ား ရရွိရန္၊  

အိမ္မႈကိစၥတာ၀န္မ်ား ကင္းျငိမ္းရန္၊ 
လူငယ္အ့ံအားႀကီးသင့္သြားသည္။ သူဘာတစ္ခြန္းမွ် 

မျဖစ္ႏိုင္တာေတြလုိ႔ ျမင္ေနသလား” 
ကိုယ္ခ်ေရးလုိက္တာေတြဖတ္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္လန္႔သြား 

ေသးတယ္၊ ငါေရးတာအေတာ္အရိွန္လြန္
ျဖစ္ရျခင္းဟာ အဆုိးျမင္သမားေတြ
မႊားမႊားပဲ စဥ္းစားလာတ့ဲ အေလ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္ပဲ၊
က ေတာင္ ေနာက္တြန္႔ခ်င္ေနတယ္၊
မရွိေသးလို႔သာ ဒါေတြကုိ ၾကီးက်ယ္တယ္
ပါလား၊ သ႔ူအေနနဲ႔ ဒီဘဝမွာ
ေက်နပ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ အသဲေလာက္
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ေလာေလာဆယ္
ကုိယ္ပိုင္ေလယာဥ္ရွိတယ္၊ ပင္လယ္ထမဲွာ
တန္ဖိုးႀကီးေပ့ဆုိတဲ ့ ပန္းခ်ီကားႀကီးေတြ
ဒီေလာက္ျပည့္စံုတဲ့ၾကားကေတာင္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနတ့ဲ
လက္ညိွဳးထုိးမလဲြဘူး၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့
သူတုိ႔ သူလုိငါလုိေလာက္ပဲေအာက္ေမ့ႏိုင္ၾကတယ္။
ပိုင္ဆုိင္မႈေတြထက္ အမ်ားႀကီးပိုကဲေနတ့ဲ
ဘယ္တုန္းကမွ ေမေအာက္ေမ့ၾကဘူး၊
ခ်မ္းသာသူေတြမို႔လို႔ ဒီကိစၥစဥ္းစားစရာကုိမလုိခဲ့တာ၊
ၾကံစည္ႀကိဳးစားတတ္တဲ့အေလ့အထရိွလုိ
ေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္လာႏုိင္ခဲ့တာ၊

 သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ငါတို႔ဒီေလာက္အျမင့္ႀကီးေရာက္ႏုိင္မွာ
အဒီဲအယူအဆရိွရင္လည္း 
မင္းဒီေလာက္ပဲတန္တယ္၊ ေတာ္ေတာ့ဆိုၿပီး
မင္းစိတ္ထမဲွာ ဘာေတြရွိသလ၊ဲ
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ငါေရးတာအေတာ္အရိွန္လြန္ သြားပလားမသိဘူးလုိ႔၊ ဒါေပယ့္ အဒီဲလုိ မဝံ့မရဲ ခ်ိတုံခ်တံု
အဆုိးျမင္သမားေတြ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္တ့ဲစိတ္ထားေတြတစ္သက္လုံး ေသးေသး

အေလ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္ပဲ၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ပါေတာ့မယ္ ဆုိတဲ့ၾကားထဲ
ေနာက္တြန္႔ခ်င္ေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မင္းစဥ္းစားၾကည့္၊ ကုိယ္ကအသဲည္ေလာက္ အတုိင္းအတာ

ၾကီးက်ယ္တယ္ ထင္ေနတာ၊ ခ်မ္းသာၿပီးသားလူေတြကိ ုအဒီဲစာရင္း သြားျပၾကည့္
ဒီဘဝမွာ ဒီစာရင္းထဲပါသေလာက္ပဲရမယ္ ဒီထက္ေတာ့ပို မရႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိရင္
အသဲေလာက္ ဆင္းဆင္းရဲရဲညုိွးညိွဳးငယ္ငယ္န႔ဲေတာ့ မေနပါရေစန႔ဲလုိ႔ဆုိမွာေပ့ါ၊

ေလာေလာဆယ္ သူတုိ႔ေနတဲ့အိမ္ေတြကုိက သန္းခ်ီတန္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ဆုိရင္
ပင္လယ္ထမဲွာ ကုိယ္ပိုင္ကၽြန္းေတြရွိတယ္၊ ၿပိဳင္ျမင္းႀကီးေတြေမြးထားတယ္၊

ပန္းခ်ီကားႀကီးေတြ အိမ္ထခဲ်ိန္ဆြဲထားတယ္၊ အသဲလို အသဲလုိေတြ၊ ဒါေပမယ့္
ဒီေလာက္ျပည့္စံုတဲ့ၾကားကေတာင္ သူတုိ႔ ခ်မ္းသာလွၿပီ လုိအပ္တာထက္ပိုေနၿပီ ထင္တာမဟုတ္ဘူး။

သူတုိ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနတ့ဲ လူေတြထမွဲာ သူတုိ႔န႔ဲတန္းတူခ်မ္းသာတဲ့လူေတြ
တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ သူတို႔ထက္ကုိ အဆမတန္ခ်မ္းသာေနျပန္တာ၊ အဒီဲေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္

သူလုိငါလုိေလာက္ပဲေအာက္ေမ့ႏိုင္ၾကတယ္။ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ (ေစာေစာက စာရင္းေတြထပဲါတဲ့
အမ်ားႀကီးပိုကဲေနတ့ဲ) သူတို႔ လက္ရွိဘဝအေနအထားကုိ ရႏုိင္ဖို႔ အလြန္ခယဲဥ္းတ့ဲဘဝလုိ႔

ေမေအာက္ေမ့ၾကဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ သူတုိ႔အထကဲ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေမြးရာပါ
ဒီကိစၥစဥ္းစားစရာကုိမလုိခဲ့တာ၊ က်န္တ့ဲပုဂၢိဳလ္မ်ားက်ေတာ့ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္

ၾကံစည္ႀကိဳးစားတတ္တဲ့အေလ့အထရိွလုိ႔ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ အဲဒီေလာက္ျမင့္မားတ့ဲ အေနအထားထိ
ေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္လာႏုိင္ခဲ့တာ၊ 

ငါတို႔ဒီေလာက္အျမင့္ႀကီးေရာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွ မယူဆခဲ့ဘူး၊
 သူအဲဒီေလာက္တက္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ သူကိုယ္သူ လမ္းပိတ္ထားမယ္၊

ေတာ္ေတာ့ဆိုၿပီး အဒဲီေတာ့ အေရးႀကီးတာ ကိုယ့္လမ္းကုိယ္မပိတ္ဖို႔ပ၊ဲ
ဘာေတြရွိသလ၊ဲ ဒီဘဝမွာ ငါဘာေတြ လုိခ်င္တယ္၊ ဘယ္အေနအထားေတြရခ်င္တယ္၊

က္ေပးပါသည္။ 

ခ်ိတုံခ်တံ ု
ေသးေသး 

ဆုိတဲ့ၾကားထ ဲ
အတုိင္းအတာ 
သြားျပၾကည့္ 

င္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ 
မေနပါရေစန႔ဲလုိ႔ဆုိမွာေပ့ါ၊ 

တခ်ိဳ႕ဆုိရင ္
င္ျမင္းႀကီးေတြေမြးထားတယ္၊ 

ဒါေပမယ့္ 
ထင္တာမဟုတ္ဘူး။ 

တုိ႔န႔ဲတန္းတူခ်မ္းသာတဲ့လူေတြ 
သူတုိ႔ကုိယ ္

စာရင္းေတြထပဲါတဲ ့
အလြန္ခယဲဥ္းတ့ဲဘဝလုိ႔ 

ေမြးရာပါ 
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ 
အေနအထားထိ 

မယူဆခဲ့ဘူး၊ 
လမ္းပိတ္ထားမယ္၊ 

ကိုယ့္လမ္းကုိယ္မပိတ္ဖို႔ပ၊ဲ 
ဘယ္အေနအထားေတြရခ်င္တယ္၊ 
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အဒဲါေတြ စဥ္းစားၿပီးစာရြက္ေပၚမွာခ်ေရး။ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ လုံးဝအခ်ဳပ္အခ်ယ္
အတတ္ႏိုင္ဆံုး လမ္းဖြင့္ေပးထား....၊ အဒီဲလိုေရးခ်လိုက္တဲ့အခါ မင္းရဲ႕အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္
ရွိတယ္၊ မင္းရဲ႕ အကန္႔အသတ္ သုိ႔မဟုတ္ မင္းရဲ႕ နယ္နိမိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ
ဒီအထမွဲာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေသးစိတ္ေတြ ျပည့္ျပည့္စုံစံုေရးဖုိ႔လိုတယ္၊
တစ္ေဆာင္လုိခ်င္တယ္ဆုိရင ္ ဘယ္လိုအိမ္မ်ိဳး ဘယ္ေလာက္တန္တဲ ့ အိမ္မ်ိဳးဆိုတာပဲစဥ္းစား၊
ငါလုိခ်င္တယ္ဆုိတာမ်ိဳး အိမ္နံပါတ္လမ္းနံပါတ္န႔ဲေတာ ့ တိတိက်က်သြားမလုပ္နဲ႔၊
ျပႆနာေတြ တက္လာႏုိင္တယ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊
သူတပါးနဲ႔ၿငိစြန္းပတ္သက္ သြားႏုိင္လုိ႔ သူတစ္ပါးကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေအာင္
ႏုိင္လုိ႔၊ ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ ေရွာင္ရမယ္၊ အဒဲါမ်ိဳးကလြဲရင ္ က်န္တာေတာ့
ေသေသခ်ာခ်ာ ျဖစ္ဖုိ႔လိုတယ္၊ အဒဲီတိတိက်က်ေရးခ်လုိက္တ့ဲ ဆႏၵေတြေပါင္းလုိက္ရင္
သဏၭာန္ေပၚလာမယ္၊ မင္းရဲ႕အလိုဆႏၵေတြအားျဖင့္လည္း တည္ေဆာက္ပံုေဖာ္လိုက္တဲ့
ရုပ္သြင္ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီဆႏၵေတြဟာ အေသေတြမဟုတ္ဘူး၊
စြမး္အားေတြန႔ဲ လႈပ္ရွားရွင္သန္ေနမယ့္ဟာေတြ၊ ဆႏၵတစ္ခုခ်င္ဟာ 
တစ္ေန႔မွာ တကယ့္လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာရမွာ၊ အဒဲါေၾကာင့္မို႔တိတိက်က်ေရးခ်ဖုိ႔ေျပာတာ၊
ေရရာတိက်ေလ တကယ္လက္ေတြ႔ျဖစ္ဘို႔ နီးစပ္ေလပဲ၊ ဒီဆႏၵေတြ မသိစိတ္ထဲစြဲျမခဲုိင္မာေအာင္သာ
မျပတ္ထပ္ထပ္ေရးေပးဖုိ႔လုိတယ္၊ ခုိင္မာစြဲျမတဲဲ့ စိတ္ဟာ တန္ခိုးသတိၱတစ္ခုျဖစ္လာတယ္၊
အတားအဆီးေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့စြမ္းအားေတြရွိတယ္၊ 
အိမ္ဆုိပါစို႔၊ ေဒၚလာ ၆ သိန္းတန္အိမ္တစ္လုံး ဝယ္ယူႏိုင္ေရး၊ ဒါဘာႀကီးက်ယ္သလ၊ဲ
ခ်မ္းသာဖို႔ ရည္မွန္းထားတာ ဟုတ္ဘူး၊ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတာမဟုတ္ဘူး၊
အဒီဲအတုိင္းျဖစ္သြားခဲ့သူေတြ ေတာင္အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ သူတုိ႔န႔ဲစာရင္ 
အမႊားျဖစ္မသြားဘူးလား၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ထင္ေနစရာေကာင္းေသးသလား၊
ဒါေလာက္ကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ စြဲစြဲျမျဲမယဲံုၾကည္လုိက္စမ္းပါ၊
စြမ္းအားေတြရွိတယ္၊ လူေတြသာမန္ထင္ထားတာထက္ အဆမတန္ႀကီးမားတ့ဲ
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လုံးဝအခ်ဳပ္အခ်ယ္ အဟန္႔အတားမထားန႔ဲ 
မင္းရဲ႕အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္ေလာက္ 

နယ္နိမိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ 
ျပည့္ျပည့္စုံစံုေရးဖုိ႔လိုတယ္၊ တစ္ခုပရဲွိတယ္၊ မင္းအိမ္ 

အိမ္မ်ိဳးဆိုတာပဲစဥ္းစား၊ ဘယ္အိမ္ကုိ 
တိတိက်က်သြားမလုပ္နဲ႔၊ မလုိလားအပ္တဲ ့

မေအာင္မျမင္ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါမ်ိဳးက 
ထိခုိက္ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ ခ်င္ေရာက္သြား 

က်န္တာေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး တိတိက်က် 
ဆႏၵေတြေပါင္းလုိက္ရင ္ မင္းရဲ႕အသြင္ 

တည္ေဆာက္ပံုေဖာ္လိုက္တဲ ့ မင္းရဲ႕အနာဂတ္ 
အေသေတြမဟုတ္ဘူး၊ မသိစိတ္က ျဖည့္တင္းေပးတဲ့ 

 ဒီစြမ္းအားေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ 
အဒဲါေၾကာင့္မို႔တိတိက်က်ေရးခ်ဖုိ႔ေျပာတာ၊ အလုိဆႏၵဆုိတာ 

မသိစိတ္ထဲစြဲျမခဲုိင္မာေအာင္သာ ကုိယ္က 
တန္ခိုးသတိၱတစ္ခုျဖစ္လာတယ္၊ သူ႔မွာ အခက္အခဲ 

 မင္းရည္မွန္းခ်က္ကေလးေတြ ဥပမာ 
ဒါဘာႀကီးက်ယ္သလ၊ဲ သန္းတစ္ေထာင္ 

ရည္မွန္းထားတာမဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါေတြ ရည္မွန္းၿပီး 
 မင္းအိမ္ကေလးတစ္လုံးဟာ အေသး 

ထင္ေနစရာေကာင္းေသးသလား၊ ယုံၾကည္လိုက္စမ္းပါ၊ 
စြဲစြဲျမျဲမယဲံုၾကည္လုိက္စမ္းပါ၊ ငါေျပာခ့ဲၿပီး စိတ္မွာ 

အဆမတန္ႀကီးမားတ့ဲ အင္အားေတြရွိတယ္၊ 

`ယုံၾကည္မႈသည္ ေတာင္မ်ားကုိပင္
ယုံၾကည္စိတ္ျပင္ျပရင္ ေတာင္ေတြကုိေရႊ႕ပစ္ႏိုင္တယ္၊

  လူငယ္ပါစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္
ဆက္ေျပာသည္။ 
     “အဒဲီေတာ့ ယံုၾကည္မႈရ႕ဲ
ကုိယ္တိုင္ေရးပါ၊ သူမ်ားေတြေတာင္
ဟာေတြ ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ရမွာေပ့ါ၊
   “ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေတာ့
      “မွန္တာေပ့ါ၊ စဥ္းစားရမယ္၊
တစိတ္တပုိင္းကေတာ့ ျမင္ေနၿပီ၊
အပုိင္း ရွိေနေသးတယ္၊ ဒီအစိတ္အပ္ုိင္းက
ဆုိ႔ခံထားရသလုိ မျမင္ႏိုင္မေျပာ
ျဖစ္ရတာ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီအပိုင္းဟာလုံးဝသုံးမရ
လုိတယ္၊ ဘာနဲ႔ ျဖည့္ႏုိင္သလဆုိဲေတာ့
ႀကီးပြားေရးနည္းစဥ္ကုိ ထပ္တလလဲဲရြတ္ဖတ္တဲ့နည္း
ယုံၾကည္စိတ္ေတြ စြဲျမျဲပင္းထန္လာတဲ့တစ္ေန႔မွာ
ခလုပ္ႏွိပ္လိုက္သလုိ ပြင္လင္းသြားလိမ့္မယ္။
ကုိယ့္ဘဝလမ္းေၾကာင္းကုိ ကုိယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္န႔ဲ
ဖန္တီးမႈစြမ္းအားေတြ မင္းရရိွလာလိမ့္မယ္၊
      သည္စကားေတြနားေထာင္ရင္း
  ပါေမာကၡႀကီးကလည္း
  “ကဲ တို႔အေညာင္းေျပ
ဒီေနရာေလးမွာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္န႔ဲအတူ

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

ေတာင္မ်ားကုိပင ္ ေရႊ႕ပစ္ႏိုင္သည္´ ဆိုတ့ဲစကားရိွတယ္မဟုတ္လား။ အဒဲါအမွန္ပ၊ဲ
ေတာင္ေတြကုိေရႊ႕ပစ္ႏိုင္တယ္၊ ျမစ္ေခ်ာင္ေတြကိ ုလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းပစ္ႏိုင္တယ္။

လူငယ္ပါစပ္အေဟာင္းသားႏွင့ ္ ေငးေမာနားေထာင္ေနသည္။ ပါေမာကၡႀကီးက အားတက္သေရာ

ယံုၾကည္မႈရ႕ဲ စြမ္းအားေတြကုိ စြဲျမယဲံုၾကည္စြာန႔ဲ ေစာေစာကျပတ့ဲစာရင္းမ်ိဳးတစ္ခု
သူမ်ားေတြေတာင္ ဧရာမအဆင့္ ေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ၾကရင္မင္းလည္း အဲဒီစာရင္းထဲက

ျဖစ္ရမွာေပ့ါ၊” 
နည္းနည္းေတာ့ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားရလိမ့္မယ္ထင္တယ္” လူငယ္ကေျပာသည္။ 
စဥ္းစားရမယ္၊ ငါအခုေျပာတာေတြအားလုံး ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စဥ္းစား၊ မင္းဦးေႏွာက္
ျမင္ေနၿပီ၊ ယုံၾကည္ေနၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ မယုံၾကည္ႏိုင္ေသးတ့ဲအပိုင္း အမွန္မျမင္ႏုိင္ေသးတဲ့
ဒီအစိတ္အပ္ုိင္းက မ်က္ႏွာကုိ အဝတ္န႔ဲ စည္းခံထားရသလုိ၊ ပါးစပ္ကုိ လက္ကုိင္ပုဝါနဲ႔

မျမင္ႏိုင္မေျပာႏုိင္ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒါကလည္း သင္ယူမႈေတြမွတ္သားနာယူမႈ ေတြမွားခဲ့လုိ႔
ဒီအပိုင္းဟာလုံးဝသုံးမရ ျဖစ္သြားတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သူ႔ကုိ ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔ျဖည့္ေပးဖုိ႔ပဲ

ျဖည့္ႏုိင္သလဆုိဲေတာ့ ဟုိးအတြင္းစိတ္ထကုိဲ ခလုပ္ႏွိပ္ေပးတ့ဲနည္း၊ ေရွ႕ကေျပာခ့ဲ
ထပ္တလလဲဲရြတ္ဖတ္တဲ့နည္း ၊အဒီဲထပ္တလဲလရဲြတ္ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ မသိစိတ္ထဲ

စြဲျမျဲပင္းထန္လာတဲ့တစ္ေန႔မွာ ပိတ္ဆုိ႔ေနတ့ဲဦးေႏွာက္အစိတ္အပုိင္းေတြဟာ ေခ်ာက္ကနဲ
ပြင္လင္းသြားလိမ့္မယ္။ အဒီဲအခါ မင္းဟာ မင္းဘဝရဲ႕အရွင္သခင္အစစ္ ျဖစ္လာမယ္၊

ကုိယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္န႔ဲ ဖန္တီးႏိုင္လာမယ္၊ ေတာ္ရံုလူမရႏုိင္တဲ ့အျမင္စြမ္းအား
မင္းရရိွလာလိမ့္မယ္၊” 

သည္စကားေတြနားေထာင္ရင္း လူငယ့္ေခါင္းထဲတြင္ မူးေဝသလိုျဖစ္လာသည္။ သူခဏနားခ်င္ၿပီ။
ကီးကလည္း သူ႔အေျခအေနကုိ ရိ္ပ္မိသည္။ 

တို႔အေညာင္းေျပ အညာေျပ ပန္းျခံထဲခဏတျဖဳတ္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရေအာင္၊ ငါလည္း
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္န႔ဲအတူ ေနာက္ဆုံးလမ္းေလွ်ာက္သြားခ်င္တယ္၊” 

က္ေပးပါသည္။ 

အဒဲါအမွန္ပ၊ဲ 
လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းပစ္ႏိုင္တယ္။” 

အားတက္သေရာ 

ေစာေစာကျပတ့ဲစာရင္းမ်ိဳးတစ္ခု 
အဲဒီစာရင္းထဲက 

မင္းဦးေႏွာက္ 
အမွန္မျမင္ႏုိင္ေသးတဲ့ 

လက္ကုိင္ပုဝါနဲ႔ 
ေတြမွားခဲ့လုိ႔ 

ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔ျဖည့္ေပးဖုိ႔ပဲ 
ေရွ႕ကေျပာခ့ဲတဲ့ 

မသိစိတ္ထ ဲ
ေခ်ာက္ကန ဲ
ျဖစ္လာမယ္၊ 

အျမင္စြမ္းအား 

သူခဏနားခ်င္ၿပီ။ 

ငါလည္း 
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  သည္စကားၾကားေတာ့ လူငယ္ ဝမ္းနည္းသြားသည္။ ပါေမာကၡႀကီးက
ဆုိတာ သိေနေလသည္လား။ သူသြားေတာ့မည္ဆိုေသာ သေဘာမ်ိဳးေျပာတာ

***** 
“...... လူေတြက ပိုက္ဆံဆိုတာ ရဘို႔သိပ္ခယဲဥ္းတယ္၊ ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွ
ပါးပါးရႏုိင္တယ္ ေအာက္ေမ့ၾကတယ္၊ အယူအဆမွားေနၾကတာကြ၊
ေငြတစ္ဆယ္ရရင္ ေငြႏွစ္ဆယ္ရေအာင္ ႏွစ္နာရီအလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ ့
နဖူးကေခြ် း ေျခမက်ေအာင္သာ က်ံဳးရုန္းလုပ္ေနရမယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ 
.......” 
 

အခန္း (၁၄) 
ႏွင္းဆီဥယ်ာဥ္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွရျခင္း

 
     လူငယ္ႏွင့္ ပါေမာကၡႀကီးတုိ႔ ဥယ်ာဥ္ထဲတိတ္ဆိတ္စြာေလွ်ာက္လာၾကသည္။
ႏွင္းဆီပန္းရံုတစ္ခုေရွ႕မွာရပ္သည္။ ပန္းရံုတစ္ခုလုံးပင္ လွပေသာႏွင္းဆီပန္းပြင္ႀကီးေတြ
ပါေမာကၡႀကီးက ပန္းပြင့္မ်ားကုိ ၾကည့္ရင္ အေတြးနက္ေနဟန္ျဖင့္ ျငိမ္သက္၍ေနသည္။
  ထို႔ေနာက္မွ သူကစကားဆုိသည္။ 
      “ႏွင္းဆီပန္းရနံ႔ေတြ ငါရႈရႈိက္လာခ့ဲတာ အႀကိမ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီေရာ့မယ္၊
တုိင္းမွာ ပန္းရနံ႔ေတြက ငါ့အတြက္ထူးျခားေနဆပဲဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲသိလား၊
ေနတတ္တဲ့အေလ့အက်င့္ရထားခ့ဲလုိ႔ပဲ၊ “ယခုမ်က္ေမွာက္ ဤေနရာ
ေမ့ထားတယ္၊ အနာဂတ္ကုိေတြးေတာမေနဘူး တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ေတာ့
အာရုံစူးစုိက္မႈအေလ့အက်င့္ရွိသူရဲ႕စိတ္ဟာ ပစၥဳပၸန္မွာ အဓိကေနတယ္၊
အာရုံစူးစုိက္မႈဟာ လူ႔ဘဝရဲ႕အစိတ္အပိုင္း ဘယ္က႑မ်ိဳးအတြက္မဆုိ ေအာ
တစ္ခုျဖစ္တယ္၊ အာရုံစူးစိုက္တဲ ့ အလုပ္ကုိ မင္းေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ၊ 
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ပါေမာကၡႀကီးက သူ႔ကုိယ္သ ူကြယ္လြန္ခ်ိန္နီးၿပီ 
သေဘာမ်ိဳးေျပာတာ တစ္ႀကိမ္မကေတာ့ၿပီ။ 

ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွ နည္းနည္း 
အယူအဆမွားေနၾကတာကြ၊ တစ္နာရီ အလုပ္လုပ္လို႔ 

 အယူအဆမ်ိဳးနဲ႔ သြားေန လုိ႔ကေတာ့ 
 ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ 

ေတြ႔ရိွရျခင္း 

ဥယ်ာဥ္ထဲတိတ္ဆိတ္စြာေလွ်ာက္လာၾကသည္။ ပါေမာကၡႀကီးက 
လွပေသာႏွင္းဆီပန္းပြင္ႀကီးေတြ ေဝဆာလ်က္ရွိသည္။ 

ျငိမ္သက္၍ေနသည္။ 

အႀကိမ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီေရာ့မယ္၊ ဒါေပမယ့္ အႀကိမ္ 
ဘာေၾကာင့္လဲသိလား၊ ငါကရိွတဲ့အခ်ိန္ ရွိတဲ့ေနရာမွာ 

ဤေနရာ” ဆုိပါေတာ့ကြာ အတိတ္ကုိ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ေတာ့ အာရုံစူးစိုက္မႈေပ့ါ၊ 
အဓိကေနတယ္၊ လက္ငင္းအလုပ္မွာ စြဲျမတဲယ္၊ 

ေအာင္ျမင္မႈရေစမယ့္ အေျခခံအခ်က္ 
 အလုပ္လုပ္ရာမွာ ပိုၿပီးသြက္လက္ 

လ်င္ျမန္လာရုံမက အရည္အေသြးပါ
သူမ်ားမျမင္တ့ဲ အေသးစိတ္ကေလးေတြကို
  “ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားၾကတ့ဲ

    “ဒါေပ့ါ၊ အာရုံစူးစိုက္တတ္တဲ့အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္
အေသးစိတ္ေတြထဲက အေရးႀကီးတဲ့
တတ္တဲ ့ ဉာဏ္မ်က္စိနဲ႔ ျမင္တာ၊
အကဲျဖတ္ႏိုင္တယ္၊ အာရုံစူးစိုက္တ့ဲအေလ့အက်င့္က
အလ်င္အျမန္ေဖာ္ထုတ္လုိက္ႏိုင္တယ္၊
အစစ္အမွန္ကုိျမင္တယ္၊ အရွိပကတိအတုိင္းျမင္တယ္၊
နားဖ်ားၾကားဘူးတာေလးေတြက
မျမင္ဘူး၊ ကိုယ္ပိုင္မ်က္စိကုိယ္ပိုင္အသိန႔ဲ
လႊမ္းမိုးဖုံးကြယ္လ်က္ပဲျမင္တယ္၊
လမ္းထေလွ်ာက္ေနတ့ဲ လူေတြန႔ဲတူတယ္၊
မသိမွတ္မိဘူး၊ သူတုိ႔ဟာပစၥဳပၸန္မွာမေနဘူး၊
ရွိေပမယ့္ စိတ္ကေတာင္ယာမွာ
ေရာက္ေနတ့ဲ  ေတာင္ယာဆုိတာ
ေတြးၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေနတယ္၊ ဒီလုိျဖစ္ရတဲ့

  “အာရံုစူးစိုက္တဲ ့အေလ့အက်င့္ရဖုိ႔ကေတာ့

    “မဟုတ္ဘူးေမာင္ရင္၊ 
တုိးတက္လာတတ္တာေပ့ါ၊ အာရံုစူးစိုက္မႈအားေကာင္းလာတ့ဲအခါ
အ့ံမခန္းပဲ၊ မင္းမွာနဂိုမူလရွိတ့ဲ
အမူမဲအမွတ္မဲ့ျဖစ္သြားတယ္၊ 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အရည္အေသြးပါ တက္လာတာေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊ မင္းဟာ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္
အေသးစိတ္ကေလးေတြကို ျမင္တတ္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံလာရလိမ့္မယ္၊” 

ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားၾကတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ေတြကိ ုဂရုစိုက္တတ္ၾကသလား” 

အာရုံစူးစိုက္တတ္တဲ့အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ဟာ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ကုိျမင္ၾကတယ္၊
အေရးႀကီးတဲ ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကုိေျပာတာ၊ တန္ဘုိးရွိတာနဲ႔သာမန္ဟာ၊ ခြဲျခား
ျမင္တာ၊ လူတစ္ေယာက္န႔ဲ ခဏပဲေတြ႔တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီလူကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္

အာရုံစူးစိုက္တ့ဲအေလ့အက်င့္က ေပးထားတ့ဲ စြမ္းအားေၾကာင့္ ဒီလူဟာ “ဘာ”ဆုိတာ
အလ်င္အျမန္ေဖာ္ထုတ္လုိက္ႏိုင္တယ္၊ စူးစိုက္တ့ဲလူဟာ အေပၚယံအသြင္အျပင္ေတြကုိ ေဖာက္ထြင္းျပီး

အရွိပကတိအတုိင္းျမင္တယ္၊ လူအမ်ားစုက်ေတာ့ အစြဲအလန္းေလးေတြ နားစြန္
နားဖ်ားၾကားဘူးတာေလးေတြက ဖံုးကြယ္ထားတဲ့အတြက္ လူကုိယ္တိုင္ကိုေတြရေသာ္လည္း ပကတိအတုိင္း

ကိုယ္ပိုင္မ်က္စိကုိယ္ပိုင္အသိန႔ဲ အကဲမျဖတ္ျဖစ္ဘူး၊ အစြဲေဟာင္းေတြ သူတစ္ပါးအျမင္ေတြ
လႊမ္းမိုးဖုံးကြယ္လ်က္ပဲျမင္တယ္၊ ဒီလူေတြက အိပ္မက္ကမာၻထ ဲ ေရာက္ေနတဲ့လူ ေတြန႔ဲတူတယ္၊ အိပ္ရင္း

လူေတြန႔ဲတူတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမျမင္ဘူး၊ ျမင္ရင္လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္
သူတုိ႔ဟာပစၥဳပၸန္မွာမေနဘူး၊ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာမရွိဘူး၊ အမ်ားေျပာတတ္ၾကတ့ဲ “လူကဒီမွာ

စိတ္ကေတာင္ယာမွာ” ဆုိတဲ့စကားအတုိင္း သူတုိ႔စိတ္ေတြက လူန႔ဲ အတူမရွိၾကဘူး၊ သူတို႔စိတ္ေတြ
ေတာင္ယာဆုိတာ အတိတ္ေတြ အနာဂတ္ေတြ၊ အတိတ္ကမွားခဲ့တာ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတြ

ဒီလုိျဖစ္ရတဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အာရုံစူးစုိက္မႈ နည္းပါးျခင္းပဲ၊” 

အေလ့အက်င့္ရဖုိ႔ကေတာ့ သိပ္မခယဲဥ္းဘူးထင္တယ္၊” 

 မင္းထင္သေလာက္မလြယ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းႀကိဳစားရင္ေတာ့
အာရံုစူးစိုက္မႈအားေကာင္းလာတ့ဲအခါ ရလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ကေတာ့

မင္းမွာနဂိုမူလရွိတ့ဲ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈစြမ္းရည္ေတြ သိသိသာသာ တုိးတက္လာလိမ့္မယ္၊
 လစ္ဟင္ေပ့ါဆသြားတယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတြ သိသိသာသာေလွ်ာ့ပါးသြားလိမ့္မယ္၊

က္ေပးပါသည္။ 

လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင ္

 

လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ကုိျမင္ၾကတယ္၊ 
ခြဲျခား 

မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ဆုိတာ 

ေဖာက္ထြင္းျပီး 
နားစြန္ 

ပကတိအတုိင္း 
သူတစ္ပါးအျမင္ေတြ 

အိပ္ရင္း 
မွန္မွန္ကန္ကန္ 

လူကဒီမွာ 
သူတို႔စိတ္ေတြ 

မေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတြ 

တျဖည္းျဖည္းႀကိဳစားရင္ေတာ့ 
ကေတာ့ 

တုိးတက္လာလိမ့္မယ္၊ 
သိသိသာသာေလွ်ာ့ပါးသြားလိမ့္မယ္၊ 
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ၿပီးေတာ့ မင္းဟာ တကယ့္လက္ေတြ႕က်က်ျမင္တတ္ ေတြးတက္လုပ္ကုိင္တတ္တဲ့
ျဖစ္လာမယ္၊ စိုးရိမ္ပူပန္တာေတြ ေခါင္းကုတ္တာ လက္သည္းကုိက္တာ
လုပ္တာေတြန႔ဲ အင္အားကုိအျပဳန္းတီးမခံဘဲ စိတ္အင္အား လူအင္အား
စုစည္းသုံးစြဲတတ္သူျဖစ္လာမယ္၊ တခ်ိဳ႕လူေတြက အစုိးရိမ္ႀကီးတာန႔ဲ  အလုပ္ကုိ
အစုိးရိမ္ႀကီးတ့ဲအတြက္ ဘယ္အလုပ္မွ ေျပလည္းသြားမွာမဟုတ္ဘူး၊ 
ရတာတို႔ပဲ အဖတ္တင္မယ္၊ အာရုံစူးစိုက္တဲ ့အေလ့အက်င့္ရွိလာတ့ဲအခါ
ျဖစ္ရတ့ဲဒုကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ရႈျမငသုံ္းသပ္ပုံဟာလည္း
အတြင္းစိတ္ထကဲ အတၱပုံရိပ္ဟာ ပိုေကာင္းလာလိမ့္မယ္၊ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ကုိ
ကုိယ့္ကိုကုိယ္လည္း အရိွပကတိအတုိင္း ရွင္းရွင္းႀကီးျမင္လာမယ္၊ 
ဆုိတာမ်ိဳး တအ့ံအၾသကုိျမင္မွာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေနရာက
အကုန္လံုးအထူးအဆန္းေတြျဖစ္ေနမွာ၊ ငါဒီအေနအထားေရာက္ေနတာ
ေလာေလာဆယ္ ဒီအလုပ္ေတြလုပ္ေနရတာကုိ၊ ဒီလူဒီလူေတြန႔ဲ ဒီေနရာမွာ
ျမင္လာမွာ၊ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္ရ႕ဲသဘာဝနဲ႔ လက္ရွိအေနအထားေတြကို
ကုိယ္သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းန႔ဲ ကုိယ္ေရာက္မယ့္ ပန္းတုိင္ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ရဲ႕အနာဂတ္
ဘယ္နည္းန႔ဲမွ ေျပးမလြတ္ဘူးဆုိတာ ေသခ်ာေပါက္သိသြားရမယ္၊ 
အဒီဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းဆက္သြားေနရင္ေျပာတာ၊ ေရာက္ရာအရပ္ကေန
ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ရင္ ကံၾကမၼာလည္း ေျပာင္းသြားမွာေပ့ါ၊
အတြက္ေတာ့ ခံစရာရိွသမွ် ေကာင္းက်ိဳးဆုိက်ိဳးခံရမယ္၊ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာေတာ့
ကုိယ့္ဘာသာစီမံလုိ႔ရၿပီ၊ အာရုံစူးစိုက္အားေကာင္းလို႔ပတ္ဝန္းက်င္ေရာ 
ျမင္လာသူဟာ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိ ကုိယ့္လက္ထျဲမျဲမဆုဲပ္ကုိင္ထားႏုိင္တယ္၊
ပံုစံဖန္တီးႏုိင္လာတယ္၊” 

 အားတက္သေရာ ေျပာဆုိၿပီးသည့္ေနာက္ ပါေမာကၡႀကီးက ႏွင္းဆီပန္းေတြဘက္
ႏွင္းဆီပန္းရနံ႔ကုိ အသစ္အဆန္းပမာ ရွဴရႈိက္ၾကည့္ေနသည္။ 
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ေတြးတက္လုပ္ကုိင္တတ္တဲ ့ လူတစ္ေယာက္ 
လက္သည္းကုိက္တာ ဂနာမျငိမ္ထလုိက္ ထုိင္လိုက္ 

လူအင္အား အားလုံးကုိ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးမွာ 
အလုပ္ကုိဂရုစိုက္တာ မကြဲျပားၾကဘူး၊ 
 အစာအိမ္အနာျဖစ္တာ ႏွလုံးေရာဂါ 

အေလ့အက်င့္ရွိလာတ့ဲအခါ အဲဒီအပုိဆာဒါးအေတြးေတြေၾကာင့္ 
သုံးသပ္ပုံဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္၊ 

ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ရွင္းရွင္းျမင္သလုိ 
 “လက္စသတ္ေတာ့ ငါကဒီလိုကုိး” 

အိပ္ေပ်ာ္ေနရာက ရုတ္တရက္လန္႔ႏုိးလာတဲ့လူလိ ု 
ငါဒီအေနအထားေရာက္ေနတာ ဒါ့ေၾကာင့္ကုိး၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ 

ဒီေနရာမွာ ေတြ႔ေနရတာကုိ စသျဖင့္ 
နအထားေတြကို ရွင္းရွင္ႀကီး ျမင္ၿပီဆုိရင္ 

ကုိယ့္ရဲ႕အနာဂတ္ ကံၾကမၼာန႔ဲကေတာ့ 
 ဒါေပမယ့္ ေျပးမလြတ္ဘူးဆုိတာ 

ေရာက္ရာအရပ္ကေန ဒါမွမဟုတ္ လက္ရိွအခ်ိန္ကစၿပီး 
ေျပာင္းသြားမွာေပ့ါ၊ ၿပီးၿပီးတ့ဲ အပုိင္းေတြ 

ေနာက္ပိုင္းကာလမွာေတာ့ အေကာင္းအဆုိးကုိ 
 ကုိယ့္ကုိကုိယ္ပါ ပကတိအတုိင္း 

ကုိယ့္လက္ထျဲမျဲမဆုဲပ္ကုိင္ထားႏုိင္တယ္၊ ကုိယ့္ဘဝကုိကုိယ္လိုရာ 

ႏွင္းဆီပန္းေတြဘက္ လွည့္သြားျပန္သည္။ 

    “ႏွင္းဆီပန္းဟာ လူ႔ဘဝရဲ႕
အခက္အခဲေတြ၊ ဆူးေတြျပည့္ေနတ့ဲ
ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ဆီကုိေရာက္တယ္၊
အေတြ႕အၾကံဳေတြ အခက္အခဲေတြကို

    ေျပာရင္းဆိုရင္းသူက 
ညွပ္လိုက္ၿပီး လူငယ္အား ေပးသည္။

    “ဒီႏွင္းဆီပန္းကုိ တစ္သက္လုံး
ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ လာဘ္ေကာင္း ကံေကာင္းေတြ
တကယ္ရွိတာ၊ သူ႔ကိုအာရုံျပဳ 
လူတုိင္းလုိလုိဟာ ကံၾကမၼာေကာင္း
အယူသည္းတယ္ထင္မွာေပ့ါ၊ ဒါေပမယ့္

    “ကုိင္းအခု မင္းဒီပန္းပြင့္ေလးကုိ
ျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ မွတ္ထားလိုက္ေပေတာ့၊
ခြန္အားေပးလိမ့္မယ္၊ မင္းဘဝနဲ႔
သံသယဝင္မိတဲ့အခ်ိန္ ကုိယ့္ကိုကုိယ္
အမွတ္တံဆိပ္ကုိ သတိရပါ၊ 
ၾကံဳရတ့ဲအခက္အခဲေတြ အမွားအယြင္းေတြ
ခ်င္းေသာဆူးေတြပဲ၊ ဒါေတြကုိေအာင္ျ
ဒုကၡဆုိတဲ ့ ဆူးေတြဟာ မင္းရဲ႕အသိဉာဏ္ေတြ
ေတြကိ ုေတြ႔ျမင္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ခ်မ္းသာသုခကို
ႏွင္းဆီႏွလံုးသား၊ ႏွင္းဆီဒႆနကုိ
ႏွင္းဆီပန္းမရွိခဲရင္ တျခားပန္းတစ္ပြင့္ပြင့္

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

လူ႔ဘဝရဲ႕ သေကၤတပဲကြ၊ ဆူးေလးေတြဟာ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳေတြ ဒုကၡေတြ
ဆူးေတြျပည့္ေနတ့ဲ ေဟာဒီအရုိးတန္ကုိျဖတ္သန္းၿပီးမွ ပြင္ခ်ပ္ပြင္ဖတ္ေတြန႔ဲ လွပေမႊးႀကိဳင္တဲ့

က္တယ္၊ လူ႔ဘဝရဲ႕အႏွစ္သာရ ဘဝေအာင္ျမင္မႈ ဘဝရဲ႕ခ်မ္းသာသုခေတြဟာလည္း
အခက္အခဲေတြကိ ုဉာဏ္န႔ဲယွဥ္ၿပီးျဖတ္သန္းႏိုင္မွ ခံစားရရိွႏိုင္တဲ့အရာေတြပဲ၊” 

 အိတ္ထမဲွ ကိုင္းျဖတ္ကတ္ေၾကး တစ္လက္ထုတ္ကာ ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္
ေပးသည္။ 

တစ္သက္လုံး အမွတ္တရသိမ္းထား၊ သူဟာမင္းအတြက္ အေဆာင္ေကာင္းတစ္ခု
ကံေကာင္းေတြ ေခၚလာေပးလိမ့္မယ္၊ ကံၾကမၼာေစာင့္ နတ္သမီးဆိုတာ မယုံမရွိန႔ဲ
 သူ႔ဆီကေတာင္းဆိုရင္ သူတကယ္တုန္႔ျပန္လိမ့္မယ္၊ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေနတဲ့

ကံၾကမၼာေကာင္း လာဘ္ေကာင္းကုိယုံၾကည္ၾကတယ္၊ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႔ကုိ
ဒါေပမယ့္ ဒါကုိယုံၾကည္ၿပီး သူတို႔တကယ္ အက်ိဳးခံစားၾကရတာေတာ့အမွန္ပ၊ဲ

မင္းဒီပန္းပြင့္ေလးကုိ ေဆာင္လုိက္တ့ဲအခ်ိန္ကစၿပီး ႏွင္းဆီအမွတ္တံဆိပ္ဂိုဏ္ဝင္
မွတ္ထားလိုက္ေပေတာ့၊ မင္းမွာ အားကုိးအားထားလုိတုိင္း ဒီႏွင္းဆီပန္းကုိၾကည့္ပါ၊ မင္းကို

မင္းဘဝနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနတာေတြန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ယုံၾကည့္မႈေလ်ာ့ပါးသလို ခံစားရတ့ဲအခ်ိန္တုိင္းမွာ ဒီႏွင္းဆီ

 ဒီႏွင္းဆီပန္းကေပးတ့ဲ ဘဝရဲ႕အဓိပၸါယ္ကုိ ျပန္ၿပီးဆင္ျခင္ပါ၊ မင္းဘဝမွာ
အမွားအယြင္းေတြ ရုန္းကန္ရင္ဆိုင္ရမႈေတြဟာ ႏွင္းဆီရိုးတံေပၚက တစ္ေခ်ာင္း

ဒါေတြကုိေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းၿပီးတ့ဲအခါ လွပတ့ဲပြင့္ခ်ပ္ ပြင့္ဖတ္ေတြဆီေရာက္မယ္၊
မင္းရဲ႕အသိဉာဏ္ေတြ ႏိုးၾကားထက္ျမက္ေစလိမ့္မယ္၊ ဘဝရဲ႕အဓိပၸါယ္ အႏွစ္သာရ

စစ္မွန္တဲ့ခ်မ္းသာသုခကို ခံစားရေစလိမ့္မယ္၊ ဒါကုိစြဲျမဲ ယုံၾကည္ထားၿပီး ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း
ႏွင္းဆီဒႆနကုိ အခ်ိန္နည္းနည္းစီ အာရုံျပဳေပးရင္ ပိုၿပီးအက်ိဳးထူးလိမ့္မယ္၊ အကယ္၍
တျခားပန္းတစ္ပြင့္ပြင့္ သုိ႔မဟုတ ္ ေတာက္ပတ့ဲ အရာဝတၳဳ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္

က္ေပးပါသည္။ 

ဒုကၡေတြ 
လွပေမႊးႀကိဳင္တဲ ့

ဘဝရဲ႕ခ်မ္းသာသုခေတြဟာလည္း 

ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္ 

အေဆာင္ေကာင္းတစ္ခု 
မယုံမရွိန႔ဲ 

အာင္ျမင္ႀကီးပြားေနတဲ့ 
သူတို႔ကုိ 

အက်ိဳးခံစားၾကရတာေတာ့အမွန္ပ၊ဲ” 

င္းဆီအမွတ္တံဆိပ္ဂိုဏ္ဝင ္
မင္းကို 

ပတ္သက္လုိ႔ 
ဒီႏွင္းဆီ 

မင္းဘဝမွာ 
တစ္ေခ်ာင္း 

ပြင့္ဖတ္ေတြဆီေရာက္မယ္၊ 
အႏွစ္သာရ 

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမွာ 
အကယ္၍ 
သုိ႔မဟုတ္ 
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အနက္ဝိုင္းတစ္ခုခုကို စူးစိုက္ၿပီး ႏွင္းဆီဒႆနကုိ အာရုံျပဳႏုိင္တယ္၊ 
သုိ႔မဟုတ ္ အရာဝတၳဳ သုိ႔မဟုတ္ အနက္ဝုိင္းကုိ စူးစုိက္ရင္းက ငါ့ဆရာ
တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္ေအာင္ထား၊ ငါဟာတန္ခိုးစြမး္အားရိွသူျဖစ္တယ္၊ 
ႏိုင္တယ္ ဆုိတ့ဲ ဂါထာကုိရြတ္ဆိုလို႔ရတယ္၊ ေန႔စဥ္ ဆယ့္ငါးမိနစ္၊
မင္းရဲ႔အာရုံစူးစိုက္မႈအားေတြ သိပ္ေကာင္းလာလိမ့္မယ္၊ မင္းရဲ႕ဘဝဟာ လုံးဝေျပာင္းလဲ

  လူငယ္က လက္ထရဲွိ ႏွင္းဆီပန္းပြင့္၏ ရနံ႔ကုိပင္ေသေသခ်ာခ်ာေမႊးၾကဴမၾကည့္ႏိုင္ပဲ
စကားကုိ အာရုံစုိက္နားေထာင္ေနမိသည္။ 

 “ငါေျပာတ့ဲစကားေတြကိုျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ အဓိကအခ်က္ဟာ စိတ္အာရုံစူးစုိက္ေရးပဲ၊
အေလ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္ မင္းရဲ႕စိတ္ဓာတ္ဟာ ၾကံ႕ခုိင္လာၿပီး အားေကာင္းလာၿပီ
စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈေတြ ျပည့္ဝလာၿပီဆုိတ့ဲအခါ ဘဝမွာၾကံဳေတြ႔ရတဲ ့ ျပႆနာေတြဟာ
ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္စြမး္မရိွေတာ့ဘူးဆုိတာ မင္းေတြရလာလိမ့္မယ္၊ အေၾကာင္းကိစၥရပ္ေတြဆုိတာက
အေရးႀကီးတယ္ ထင္သေလာက္ပဲ အေရးႀကီးတယ္၊ ျပႆနာဆုိတာကလည္း
ယူဆမွျပႆနာျဖစ္တယ္၊ အကယ္၍ မင္းစိတ္ထမဲွာဘယ္အရာမွ တကယ္တမ္း
ဘာမွအေလးအနက္ထားေနစရာမလိုပါဘူးလုိ႔ ယူဆထားမယ္ဆုိရင ္
ေတာ့ဘူး၊ အေလးအနက္ထားေလာက္စရာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ လူ႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္က
ျပႆနာကုိ အႀကီးႀကီးလုိ႔ ျမင္ၿပီး ေၾကာက္တယ္၊ စိတ္ဓာတ္ ၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းလာတာနဲ႔အမွ်
ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းေသးမႊားလာတယ္၊ ကုိယ့္အေပၚဖိစီးမႈ
စကားေျပာရင္းပင္ လူငယ္ႏွင့္ပါေမာကၡႀကီးတို႔ အိမ္ဆီသုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္လာၾကသည္။

 မနက္က ေနေရာင္ျခည္ေတာက္ပေနခဲ့သည့္ ေကာင္းကင္သည္
တက္ကာ မိႈင္းမႈံ၍လာသည္။ မုိးသက္မုန္တုိင္းက်ေတာ့မည္ဟန္ပင္။
ပါေမာကၡႀကီက လွ်ပ္စစ္မီးေတြမဖြင့္္ပဲ ဖေရာင္းတိုင္ ခုႏွစ္တုိင္ပါသည့္
မီးထြန္းညိွသည္။ ၿပီးလွ်င္ ျပတင္းေပါက္နားသြားရပ္ကာ ေလေဝွ႔ေနေသာ 
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 တစ္ဆက္တည္းမွာ အဒဲီႏွင္းဆီပန္း 
ငါ့ဆရာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေပးခဲ့တ့ဲ စိတ္ကုိ 
 ငါဟာဘယ္အရာကုိမဆုိ ဖန္တီး 

ယ့္ငါးမိနစ္၊ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ ရြတ္ဆုိအာရံုျပဳရင္ 
လုံးဝေျပာင္းလဲ လာလိမ့္မယ္။” 

ရနံ႔ကုိပင္ေသေသခ်ာခ်ာေမႊးၾကဴမၾကည့္ႏိုင္ပဲ ပါေမာကၡႀကီး၏ 

စိတ္အာရုံစူးစုိက္ေရးပဲ၊ အာရုံစူးစိုက္မႈ 
အားေကာင္းလာၿပီ မင္းမွာကိုယ့္ကုိကုိယ္ 
ျပႆနာေတြဟာ မင္းကုိ ဘယ္လိုမွ 

အေၾကာင္းကိစၥရပ္ေတြဆုိတာက ကိုယ္က 
ျပႆနာဆုိတာကလည္း ကုိယ္က ဒါျပႆနာဘဲလုိ႔ 

တကယ္တမ္း အေရးမႀကီးပါဘူးကြာ 
 တကယ္မင္းအတြက ္ အေရးမႀကီး 
လူ႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္က ေပ်ာ့ည့ံေနတဲ့အခါ 

ၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းလာတာနဲ႔အမွ် ျပႆနာဆုိတာ 
ကုိယ့္အေပၚဖိစီးမႈ နည္းသထက္နည္းလာတယ္၊” 
ျပန္ေလွ်ာက္လာၾကသည္။  

ေကာင္းကင္သည္ ရုတ္တရက္ မိုးသားတိမ္တုိက္ေတြ 
မုိးသက္မုန္တုိင္းက်ေတာ့မည္ဟန္ပင္။ အိမ္ထတဲြင္ေမွာင္လာသည္။ 

ခုႏွစ္တုိင္ပါသည့္ ဖေရာင္းတုိင္စင္ေလး တစ္ခုကုိ 
 ခန္းဆီးစကုိဖယ္၍ ေကာင္းကင္ဆီသုိ႔ 

ေမာ့ၾကည့္သည္။ 
 လူငယ္က သူ႔အနီးမွာ။

    “မင္းမွတ္ထားကြ အေတာ္ေလးျမင့္တဲ့
ေအာက္ပိုင္းမွာသာရိွေနၾကတာ၊
အခါမ်ိဳးၾကံဳတိုင္း င့ါစိတ္ င့ါဝိညာဥ္ဟာ
ဒီတိမ္တုိက္ေတြ ဖိတ္ဖံုးကာဆီးမႈက
အတင္းမ်က္စိမွိတ္ တုိက္ခုိက္တယ္၊
မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး၊ ကုိယ္ကအထက္အဆင့္ကုိမေရာက္သမွ်
မဟုတ္ဘူး၊ ေစာေစာက ေျပာခဲ့တ့ဲ
အားျဖင့္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ျပႆနာေတြထက္
သာလွ်င္ တိမ္တုိက္ေတြကင္းစင္ၿပီး
ေအးခ်မ္းတဲ့ ေနရာကုိေရာက္မယ့္၊

    ထုိ႔ေနာက္ပါေမာကၡႀကီးက

    “ငါေျပာတ့ဲစကားေတြအားလုံးေတာ့လည္း
ကိစၥမရွိဘူး၊ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့

    သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ညစာစားပြဲမွာ
    “ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းထဲမွာ
စကားစသည္။ 
    စင္စစ္သည္ကိစၥက မေန႔ကတည္းကပင္

 “ဆရာႀကီးေျပာသမွ်ေတြ
ပါတယ္၊ ဆရာႀကီးေျပာတ့ဲနည္းစဥ္ေတြအတုိင္းလုပ္ရင္
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သူ႔အနီးမွာ။ 

အေတာ္ေလးျမင့္တဲ ့ တစ္ေနရာေရာက္ရင္ ဒီတိမ္တုိက္ေတြမရိွေတာ့ဘူး၊ သူတို႔က
ေအာက္ပိုင္းမွာသာရိွေနၾကတာ၊ မင္းဘဝမွာျပႆနာတိမ္တုိက္ေတြ ပိတ္ဆုိ႔လို႔အလင္းေရာင္ မျမင္ႏိုင္တ့ဲ

င့ါဝိညာဥ္ဟာ အနိမ့္ပိုင္းမွာပဲရွိေနေသးလုိ႔ အခုလုိျဖစ္ရတာ၊ အျမင့္ကိုတက္ႏိုင္မွ
ဖိတ္ဖံုးကာဆီးမႈက လြတ္ေျမာက္မယ္ဆုိတာ သတိရဖို႔လိုတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကျပႆနာကုိ
တုိက္ခုိက္တယ္၊ အဲ့ဒါတိမ္တိုက္ေတြကုိ တြန္းဖယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာနဲ႔ တူတယ္၊
ကုိယ္ကအထက္အဆင့္ကုိမေရာက္သမွ် ျပႆနာတိမ္တိုက္ေတာထဲက လြတ္ႏိုင္မွာ
ေျပာခဲ့တ့ဲ အာရုံစူးစုိက္တ့ဲနည္း စိတ္ဓာတ္ခြန္းအားတုိးေအာင္ ေလ့က်င့္တဲ့နည္းေတြ

ကုိယ့္ကုိကုိယ္ျပႆနာေတြထက္ အဆင့္ျမင့္တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ဘဝေရာက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ထားႏုိင္ေတာ့မွ
တိမ္တုိက္ေတြကင္းစင္ၿပီး ေကာင္းကင္ျပာႀကီးကသာ အဆုံးမရွိျဖန္႔က်က္ေနတ့ဲ တည္ျငိမ္
ေနရာကုိေရာက္မယ့္၊” 

ထုိ႔ေနာက္ပါေမာကၡႀကီးက လူငယ္ကိုတစ္ခ်က္အကဲခတ္ကာ မွတ္ခ်က္စကား တစ္ခြန္းဆိုသည္။ 

ငါေျပာတ့ဲစကားေတြအားလုံးေတာ့လည္း မင္းသေဘာေပါက္ခ်င္မွ ေပါက္ဦးမွာေပ့ါကြာ၊ ဒါေပမယ့္
တာ့ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ဆင္ျခင္ၿပီး မင္းတျဖည္းျဖည္း ျမင္လာပါလိမ့္မယ္၊” 

ညစာစားပြဲမွာ ထိုင္ၾကသည္။ စာဖုိမွဴးကေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ဝိုင္ကုိယူလာၿပီး တည္ခင္းေပးသည္။
ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းထဲမွာ စဥ္းစားရက်ပ္ေနတဲ့ကိစၥေလးတစ္ခုရွိေနပါတယ္ ဆရာႀကီး” လူငယ္က

မေန႔ကတည္းကပင္ သူ႔ဦးေႏွာက္ကုိ ဒုကၡေပးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

ဆရာႀကီးေျပာသမွ်ေတြ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစား နားေထာင္ပါတယ္၊ အားလုံးလည္း ကၽြန္ေတာ္လက္ခံ
ဆရာႀကီးေျပာတ့ဲနည္းစဥ္ေတြအတုိင္းလုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ္ ေငြခ်မ္းသာသလုိ

က္ေပးပါသည္။ 

သူတို႔က 
မျမင္ႏိုင္တ့ဲ 

င့္ကိုတက္ႏိုင္မွ 
တခ်ိဳ႕ကျပႆနာကုိ 

တူတယ္၊ 
လြတ္ႏိုင္မွာ 

ေလ့က်င့္တဲ့နည္းေတြ 
ျမွင့္တင္ထားႏုိင္ေတာ့မွ 

တည္ျငိမ္ 

ဒါေပမယ့္ 

တည္ခင္းေပးသည္။ 
လူငယ္က 

ကၽြန္ေတာ္လက္ခံ 
ေငြခ်မ္းသာသလုိ 



 

 

 

 
mmcybermedia.com 

Proof Reading- ကုိညီေစမင္း , PDF - berhad 
(mmcybermedia.com) 

စိတ္ရဲ႕ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔လည္း ျပည့္ဝမယ္ဆုိတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ေနပါၿပီ၊
ခက္ေနတာက ဘယ္ကစမလဆုိဲတ့ဲကိစၥ၊ ဘာလုပ္ငန္းန႔ဲစမလဲ၊ ဘယ္နယ္ပယ္ထကုိဲဝင္ၿပီး
လုပ္ရမလဲ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားလို႔ မရႏိုင္ေသးဘူး ဆရာႀကီး၊” 

    ပါေမာကၡႀကီးကၿပံဳးသည္။ သည္လိုအေရးတႀကီးအေလးအနက္
ေက်နပ္ သြားသည့္ဟန္မ်ိဳး။ 

    “မစုိးရိမ္ပါနဲ႔ကြာ” သူကၿပံဳး၍ေျဖသည္။ “ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္ယံုထားလုိက္၊
စြမ္းအားေတြရွိပါတယ္၊ အေလ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္ ဒီစြမ္းအားေတြဟာပုိၿပီး
တျခားအရည္အေသြးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြစိတ္ဝင္စားမႈေတြ၊
အလိုဆႏၵပဲ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပဲ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အရင္ဆုံးခ်၊ ကိန္းဂဏန္းန႔ဲတကြ
ဘယ္လမ္းလုိက္ရမလဲ၊ ဘယ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဝဲင္ရမလဲ၊ ဘာစလုပ္ရမလဆုိဲတာ
အာရုံစူးစိုက္ၾကည့္ရင္းက လင္းကနဲ႔ ရွင္းကနဲျမင္လာလိမ့္မယ္၊ ဒါဟာ အခြင့္အေရးပဲ။
မသိစိတ္က ေဖာ္ေပးလိမ့္မယ္။ ခလုပ္ႏိွပ္သလုိ ရုတ္တရက္ဘြားကနဲ
မဆုိင္းရပါဘူး၊” 

    ပါေမာကၡႀကီးကေပးေသာ အေျဖကုိလူငယ္အားမရ။ သူ႔အား သည့္ထက္တိတိက်က်ေျ
သူျမင္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကလည္း အလြန္အကင္းပါးသည္။ လူငယ့္စိတ္ထဲဘာရိွသည္ကုိ
လူငယ္အား အၾကင္နာစြာပင္ သူဆက္၍ေျပာသည္။ 

    “ ဒီလိုကြ မင္းဘယ္လုပ္ငန္းန႔ဲ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ္ဆိုတာ 
မသိႏိုင္ဘူး၊ ဒီအတြက္ ပူစရာမလုိဘူး၊ ေလာေလာဆယ္ မင္းလုပ္သင့္တာက
သဘာဝနဲ႔ ကုိက္ညီသလဲ၊ အဒီဲအလုပ္မွာသာဆုိရင္ မင္းစိတ္ေရာကုိယ္ပါ 
ေန႔တဓူဝ လုပ္ရမွာ မၿငီးမေငြသလုိ အဒီဲအလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တီထြင္ရမွာ
လုပ္ငန္းအသိပညာတုိးပြားေအာင္ မျပတ္ေလ့လာေနရမွာေတြကုိ အားတက္သေရာ
အသဲလိုစဥ္းစား၊ စဥ္းစားရင္း ပထမေပၚလာတဲ ့ အလုပ္ေတြထမဲွာမွ ဘယ္အလုပ္သည္
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ယံုၾကည္ေနပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္မွာ 
ဘယ္နယ္ပယ္ထကုိဲဝင္ၿပီး ခ်မ္းသာေအာင္ 

သည္လိုအေရးတႀကီးအေလးအနက္ ေမးေဖာ္ရျခင္းအတြက္ပင္ သူက 

ကုိယ္ယံုထားလုိက္၊ မင္းမွာစိတ္ဓာတ္ 
ဒီစြမ္းအားေတြဟာပုိၿပီး တုိးတက္လာဦးမွာပ၊ဲ မင္းမွာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈေတြစိတ္ဝင္စားမႈေတြ၊ အေရးႀကီးတာ 
ကိန္းဂဏန္းန႔ဲတကြ တိတိက်က်ခ်၊ 

ဘာစလုပ္ရမလဆုိဲတာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ု
အခြင့္အေရးပဲ။ ဒါကုိစလုပ္ရမယ္ဆုိတာ 

ရုတ္တရက္ဘြားကနဲ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ ၾကာၾကာ 

သည့္ထက္တိတိက်က်ေျပာသင့္သည္ဟု 
လူငယ့္စိတ္ထဲဘာရိွသည္ကုိ သူခ်က္ခ်င္းသိသည္။ 

 ဘာမွစမလုပ္ခင္ေတာ ့ဘယ္နည္းန႔ဲမွ 
မင္းလုပ္သင့္တာက ဘယ္အလုပ္မ်ိဳးဟာ မင္းရဲ႕စရုိက ္

 ျမွဳပ္ႏွံၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလုပ္ႏို္င္မလား၊ 
တီထြင္ရမွာ နည္းလမ္းသစ္ေတြရွာရမွာ၊ 
အားတက္သေရာ မင္းလုပ္ႏုိင္မလား၊ 
ဘယ္အလုပ္သည္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖို႔ 

အလားအလာအမ်ားဆုံးလဲ ထပ္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ၿပီး
အလုပ္န႔ဲခ်မ္းသာသုခ တသားတည္းက်တ့ဲလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး
ႀကီးပြားခ်င္ႀကီးပြားမွာေပ့ါ၊ အကယ္၍
အေရးမႀကီးပါဘူး၊ လုပ္ငန္းေလာကထမွဲာ
လစ္စေတြေတြ႔တတ္ျမင္တက္ဖိုိ႔
ဒါေတြလည္း မင္းကုိေပးခဲ့ပါ့မယ္၊
ထက္သန္တက္ႂကြတဲ ့ စိတ္ဓာတ္ရယ္ေပါင္းၿပီး
ေရာက္သြားမွာပါ၊” 

    ပါေမာကၡႀကီးက ဝုိင္ခြက္ကုိေကာက္ကုိင္ၿပီး
ျမည္းစမ္းၾကည့္ပံုမ်ိဳး။ 

    “လုပ္ငန္းကုိေတာ့ ဆရာႀကီးေျပာတ့ဲနည္းအတုိင္း
လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ အရင္းအႏီွးလုိ

    “မင္းအရင္းအႏီွးက ဘယ္ေလာက္လိုမွာမို႔လ၊ဲ

    “မေျပာတတ္ဘူးဆရာႀကီး၊
ကလည္း တစ္ေသာင္းနဲ႔ စခ့တဲယ္မဟုတ္လား၊

    “ေအး အဲဒါေတာ့ မင္းရေအာင္
ဘယ္လိုရႏိုင္လ၊ဲ နည္းလမ္းရွာရင္ေတြ႔မွာေပ့ါ။

    “အမွန္အတုိင္းဝန္ခံရရင္
မရွိေတာ့ ဘယ္ဘဏ္ကမွ ေခ်းမွာမဟုတ္ဘူး၊

    “မင္းတကယ္ေကာ ႀကိဳးစားၾကည့္
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ထပ္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဒဲါကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ကြာ၊ အဒဲါဟာ မင္းအတြက္
တသားတည္းက်တ့ဲလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အဒီဲလုပ္ငန္းန႔ဲ မင္းအျမင့္ဆုံးအဆင့္ထိ
အကယ္၍ အဒဲီပထမဆုံးစေရြးခ်ယ္တဲ ့ လုပ္ငန္းန႔ဲ မခ်မ္းသာခ့ဲရင္လည္း

လုပ္ငန္းေလာကထမွဲာ လႈပ္ရွားရင္းကပဲႀကီးပြားမယ့္ လမ္းစသစ္ေတြ ေတြ႔လာပါလိမ့္မယ္၊
လစ္စေတြေတြ႔တတ္ျမင္တက္ဖိုိ႔ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ပစၥည္းေတြငါ့မွာဆုေဆာင္း ထားတာရိွတယ္၊

မင္းကုိေပးခဲ့ပါ့မယ္၊ အေတြ႔အၾကံဳရယ္ လုပ္ငန္းဗဟုသုတရယ္၊ လုပ္ကုိင္ပံ ု နည္းနာေတြရယ္၊
စိတ္ဓာတ္ရယ္ေပါင္းၿပီး သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းထဲ မင္းမုခ်

ဝုိင္ခြက္ကုိေကာက္ကုိင္ၿပီး တစ္ငံုေလးငံုသည္။ ေသာက္တာနွင့္မတူ အရသာကုိ

ဆရာႀကီးေျပာတ့ဲနည္းအတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္
အရင္းအႏီွးလုိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာက ျခဴးတစ္ျပားမွမရွိဘူး ဆုိတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္၊” 

ဘယ္ေလာက္လိုမွာမို႔လ၊ဲ” 

မေျပာတတ္ဘူးဆရာႀကီး၊ အနည္းဆုံး တစ္ေသာင္းေလာက္ေတာ့ လုိမယ္ထင္တာပဲ၊ ဆရာႀကီးတုန္း
စခ့တဲယ္မဟုတ္လား၊” 

မင္းရေအာင္ရွာေပ့ါကြာ၊ နည္းနည္းေလွ်ာက္ၾကည့္ေပါ့၊ ဘယ္ေနရာက ရႏုိင္မလဲ၊
နည္းလမ္းရွာရင္ေတြ႔မွာေပ့ါ။” 

အမွန္အတုိင္းဝန္ခံရရင္ ကၽြန္ေတာ္နည္းလမ္းလုံးဝ မျမင္ဘူးဆရာႀကီး၊ ေပါင္စရာႏွံစရာလည္း
ေခ်းမွာမဟုတ္ဘူး၊” 

ႀကိဳးစားၾကည့္ၿပီးၿပီလား။” 

က္ေပးပါသည္။ 

မင္းအတြက္ 
မင္းအျမင့္ဆုံးအဆင့္ထိ 
မခ်မ္းသာခ့ဲရင္လည္း 

ါလိမ့္မယ္၊ 
ထားတာရိွတယ္၊ 
နည္းနာေတြရယ္၊ 

မင္းမုခ် 

အရသာကုိ 

ဒါေပမယ့္ 

ဆရာႀကီးတုန္း 

ရႏုိင္မလဲ၊ 

ေပါင္စရာႏွံစရာလည္း 
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    “ဘယ္မွေတာ့သြားမၾကည့္ရေသးပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာေသခ်ာ

  “မဟုတ္ဘူးကြ အဒဲါမင္းမွားတယ္၊ ႀကိဳးစားမၾကည့္ေသးဘနဲ႔ဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေျပာေနတာ
မလုပ္မိေအာင္သတိထားကြ၊ အဲဒါဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္တဲ့
တစ္ခ်ိဳ႕က လုပ္ၾကည့္ခင္ လက္ေျမွာက္တယ္၊ အခ်ိဳ႕ကလုပ္ေတာ့လုပ္တယ္
ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္စိ္တ္ခ်တာ မဟုတ္ေတာ့ စိတ္ကမပါဘူး၊ 
မေအာင္ျမင္ဘူး၊ လူန႔ဲဆက္ဆံၿပီး လုပ္ရတ့ဲအလုပ္မ်ိဳးမွာ ကုိယ္က ယုံၾကည္စိတ္
ထက္သန္ေနမွ တစ္ဖက္လူက ကုိယ့္ဘက္ကုိပါမွာေပ့ါ၊ ကုိယ္လုိရာရမွာေပါ့၊
ထားတ့ဲ လူေတြဟာ အျမရံဲႈးတယ္၊ ေအာင္ျမင္ရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္မ်ိဳးေမြး၊ အဒဲီစိတ္န႔ဲလႈပ္ရွား၊

    “ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစားပါ့မယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုကိစၥမွာေတာ့ခက္ေနတာအမွန္ပ၊ဲ

       “ျပႆနာမွန္ရင္ အေျဖရိွတာခ်ည္းပဲကြ၊ အဒီဲအခ်က္ကုိ မင္းယုံထားဖုိ႔လုိတယ္၊
အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းႏုိင္မလဆုိဲတာပဲ ၾကံဆဖုိ႔လိုတယ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူ
ျပည့္ဝသူဟာ ဘယ္ျပႆနာမ်ိဳး ၾကဳံသည္ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္္နည္းလမ္းေတြ
ဆြဲေဆာင္ေခၚယူႏိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္၊ ငါေအာင္ျမင္ရမယ္လုိ႔ အတြင္းစိတ္ထဲက
တကယ္ေအာင္ျမင္လာရလိမ့္မယ္၊ ျဖစ္ပါ့မလားဆုိတ့ဲ သံသယမ်ိဳးနည္းနည္းမွ
အဖ်က္စြမ္းအားဟာ သိပ္ႀကီးမားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ သူလ
စြဲစြဲျမျဲမေဲတြးလာတ့ဲ အေတြးမွန္သမွ်ဟာ အျပင္မွာထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာတာခ်ည္းဘဆုိဲတာ
ျဖစ္ပါ့မလားဆိုတဲ ့ သံသယအေတြး ေခါင္းထဲစြဲလာရင္ ေနာင္က်ေတာ့
အဒီဲေတာ့သံသယစိတ္ေခါင္းထ ဲ ဝင္မယ္ၾကံတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေမာင္းထုတ္ပစ္၊
ျဖစ္ရမယ္ဆိုတ့ဲအျပဳဘက္အေတြး၊ ငါပိုက္ဆံေခ်းခ်င္တယ္၊ ေလာေလာဆယ္ဘယ္သူ႔ဆီက
မသိေသးဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တကယ္ငါအၾကံထုတ္ရင္ေတာ့ အေျဖေပၚမယ္၊
ယုံၾကည္တဲ ့အေတြးမ်ိဳးေခါင္းထသဲြင္းစမ္းပါ၊” 

    “ဟုတ္က၊့ဲ ဒီကိစၥမျဖစ္မေန လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္နည္းနည္းျဖစ္ရမွာေပ့ါ။
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မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာေသခ်ာ….၊” 

မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေျပာေနတာ ေနာက္အဒဲါမ်ိဳး 
ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္တဲ ့လူေတြလုပ္ေလ့လုပ္ထရိွတဲ့ပံုစံပဲ၊ 

အခ်ိဳ႕ကလုပ္ေတာ့လုပ္တယ္ ဒါေပမယ့္ အစကတည္းကကုိ 
 ဝတၱရားေက်လုပ္တယ္၊ အဒီဲေတာ့ 
ယုံၾကည္စိတ္ ျပည့္ဝေန အားတက္ 

ကုိယ္လုိရာရမွာေပါ့၊ အာရံုစိတ္ႀကီး ေခါင္းထဲထည့္ 
အဒဲီစိတ္န႔ဲလႈပ္ရွား၊” 

အခုကိစၥမွာေတာ့ခက္ေနတာအမွန္ပ၊ဲ” 

မင္းယုံထားဖုိ႔လုိတယ္၊ ဘယ္လုိနည္းန႔ဲ 
ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ယုံၾကည္စိတ ္

ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္္နည္းလမ္းေတြ သူ႔အလုိလို ေပၚလာေအာင္ 
အတြင္းစိတ္ထဲက ျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္ထား၊ 

သံသယမ်ိဳးနည္းနည္းမွ အဝင္မခံန႔ဲ၊ အဒီဲေကာင္ရဲ႕ 
သူလည္းပဲ၊ “အေတြး”ပဲကိုး၊ ေခါင္းထဲမွာ 

အျပင္မွာထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာတာခ်ည္းဘဆုိဲတာ ငါေျပာခ့ဲၿပီးၿပီ၊ 
ေနာင္က်ေတာ့ တကယ့္ကုိမျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ 

မာင္းထုတ္ပစ္၊ သူ႔ကုိေမာင္းထုတ္ႏိုင္တ့ဲအရာက 
ေလာေလာဆယ္ဘယ္သူ႔ဆီက ေခ်းရမွန္း 

အေျဖေပၚမယ္၊ ေခ်းလုိ႔ရကုိရရမယ္။ အဲဒီလို 

တစ္နည္းနည္းျဖစ္ရမွာေပ့ါ။” 

    “ေအး ဟုတ္ၿပီ၊ တစ္နည္းနည္းျဖစ္ရမယ္၊
စိတ္ေအးလက္ေအး ေတြးမေနႏုိင္ဘူး၊
ဆုိပါေတာ့ကြာ၊ မင္းဘာလုပ္မလဲ၊

    “အင္း ကၽြန္ေတာ္……”

    “ေဟ့ ဒီမွာကြာ ေငြလိုခ်င္ရင္

    “ေငြရွိတ့ဲ တစ္ေနရာရာ

    “ေအး ေငြရိွတဲ့လူဆီ
ဘယ္လိုပံုစံစီစဥ္ထားတယ္၊ ေငြဘယ္ေလာက္ရင္းၿပီး
သူ႔အတြက္ဘယ္လုိ၊ မင္းအတြက္
အစီအစဥ္ျဖစ္မယ္၊ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္န႔ဲ
တစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္ဆီမွာ
ေလာက္ကေတာ့ ထုတ္ေခ်းမယ့္လူေတြေပါပါသကြာ၊
ေငြတစ္ေသာင္း တစ္နာရီအတြင္း

    “နီးရာလူဆီေျပးရမွာေပ့ါ၊
    သည္လုိေျပာရင္းက 
ရိုးတုိးရိပ္တိတ ္သေဘာေပါက္လုိက္သည္။

    “ေအးေပါ့ကြ၊ ဘာေဝးေဝးသြားစရာလုိမလ၊ဲ
မင္းကုိႀကီးပြား ခ်မ္းသာေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြအား
မလဲ မသိေသးဘူးလား၊” 

  ရုတ္တရက္ေတာ့ သူ႔ႏႈတ္က

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

တစ္နည္းနည္းျဖစ္ရမယ္၊ ဒါေပမယ့္ မင္းမွာ အခ်ိန္သိပ္မရဘူး၊ ဘယ္နည္းန႔ဲ လုပ္မလဲ၊
ေတြးမေနႏုိင္ဘူး၊ အခ်ိန္တစ္နာရီအတြင္း ေငြတစ္ေသာင္းကုိ ရကုိရမွျဖစ္မယ္ဆုိတာ

မင္းဘာလုပ္မလဲ၊” 

……” 

ေငြလိုခ်င္ရင္ မင္းဘယ္သြားရမလဲ၊” 

တစ္ေနရာရာ…” 

ေငြရိွတဲ့လူဆီ သြားေဆြးေႏြးရမွာေပ့ါကြ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္ငန္း ဘယ္လုိလုပ္မယ္၊
ေငြဘယ္ေလာက္ရင္းၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ ဘယ္လုိအက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္တယ္၊

မင္းအတြက္ ဘယ္လုိ၊ မင္းအစီအစဥ္က စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ထားတ့ဲ
ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္န႔ဲ စိတ္အားထက္သန္းစြာန႔ဲ ေျပာႏုိင္ “ေရာင္း”ႏိုင္မယ္ဆုိရင္

တစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္ဆီမွာ “စြံ”မွာေပ့ါ၊ အက်ိဳးအျမတ္ရွိဖို႔ အလားအလာျမင္ရင္ ေငြတစ္ေသာင္း
ထုတ္ေခ်းမယ့္လူေတြေပါပါသကြာ၊ ဒါကလုပ္ႏိုင္တဲ ့ နည္းလမ္းကုိေျပာတာ၊ အခုမင္းမွာ

တစ္နာရီအတြင္း မရမေနရွာရမယ္၊ အသည္းအသန္ လိုေနၿပီဆုိပါေတာ့ ဘာလုပ္မလဲ၊” 

နီးရာလူဆီေျပးရမွာေပ့ါ၊” 
 ပါေမာကၡႀကီးမ်က္ႏွာ အမူအရာကုိ ျမင္ကာ လူငယ့္စိတ္ထတဲစ္စုံတစ္ရာ

သေဘာေပါက္လုိက္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးက ခ်က္ခ်င္းျမင္သည္။ 

ဘာေဝးေဝးသြားစရာလုိမလ၊ဲ မင္းေရွ႕မွာ သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္လုံး ရပ္ေနတာ၊
ခ်မ္းသာေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြအားလုံး သြန္းၿပီးေျပာျပေနတာ၊ ဒီလူန႔ဲေတြ႔တုန္း မင္းဘာလုပ္ရ

သူ႔ႏႈတ္က မရေဲသး။ ခဏၾကာမွအားတင္းၿပီး သူေျပာလုိက္သည္။ 

က္ေပးပါသည္။ 

လုပ္မလဲ၊ 
ရကုိရမွျဖစ္မယ္ဆုိတာ  

ဘယ္လုိလုပ္မယ္၊ 
ဘယ္လုိအက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္တယ္၊ 

ျပင္ဆင္ထားတ့ဲ 
ႏိုင္မယ္ဆုိရင ္

ေငြတစ္ေသာင္း 
အခုမင္းမွာ 

လူငယ့္စိတ္ထတဲစ္စုံတစ္ရာ 

ရပ္ေနတာ၊ 
မင္းဘာလုပ္ရ 
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    “ကၽြန္ေတာ္လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ လုိအပ္တ့ဲ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းကုိ
ခင္ဗ်ာ” 
    “ကဲ၊ ဒါပဲေပ့ါ ၊လုိ-တ-ရတယ္ဆိုတာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မဟုတ္ပါဘူးကြ၊
ေတာင္းရုံပါပဲ၊ လူေတြက မေတာင္းရဲၾကဘူး၊ ေတာင္းရဲရင္ရတယ္ကြ၊” 

    ေျပာေျပာဆုိဆုိသူက လူငယ္ႏွင့ ္ေတြ႔စကတည္းက သူ႔အိတ္ထတဲြင္
ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။ သည္ေငြစကၠဴထပ္ကိ ု ႏႈတ္ဆက္သလုိ တစ္ခ်က္
ကမ္းေပးသည္။ လူငယ္က စိတ္လႈပ္ရွားစြာပင္ လက္ခံယူသည္။ သူ႔တစ္သက္လုံးသည္မွ်
တစ္ခါမွ်တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း မရဖူးခဲ့။ 

    “ဒီပိုက္ဆံအရလြယ္လုိက္တာ မင္းေအာက္ေမ့မယ္၊ ငါလုိပုဂၢိဳလ္န႔ဲေတြ႔လို႔သာ
ထင္ခ်င္ထင္ေနမယ္။ မဟုတ္ဘူးကြ၊ မင္းေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ထား၊ ေနာက္လည္းပဲဒီထက္ဘာမွ
နည္းန႔ဲ ပိုက္ဆံေတြအမ်ားႀကီး မင္းရလိမ့္ဦးမယ္၊ လူေတြက ပိုက္ဆံဆုိတာ
ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွ နည္းနည္းပါးပါးရႏုိင္တယ္ ေအာက္ေမ့ၾကတယ္၊
တစ္နာရီအလုပ္လုပ္လုိ႔ ေငြတစ္ဆယ္ရရင္ ေငြႏွစ္ဆယ္ရေအာင္
အယူအဆမ်ိဳးနဲ႔ သြားေနလုိ႔ကေတာ့ နဖူးကေခၽြး ေျခမ က်ေအာင္သာ 
ႀကီးပြားခ်မ္းသာ လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ အလုပ္ရ႕ဲတကယ့္တန္ဘိုး 
းျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းပဲ၊ အလုပ္ကရတ့ဲအေတြ႔အၾကံဳန႔ဲ 
တုိးတက္ေအာင္ မင္းလုပ္ႏိုင္ရမယ္၊ တစ္နာရီ တစ္ဆယ္မို႔လုိ႔ ႏွစ္နာရီႏွစ္ဆယ္ဆုိတာဟာ
မွန္တယ္၊ လူကေတာ့ ဒီေန႔တစ္နာရီတစ္ဆယ္ေပမယ့္ ေနာက္ေန႔မွာ တစ္နာရီႏွစ္ဆယ္
ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခ်င္တဲ့ လူ တစ္နာရီႏွစ္ရာသုံးရာ ႏွစ္ေထာင္သုံးေထာင္
တုိးတက္သြား ႏိုင္ရမယ္၊ အဒီဲလုိေက်ာ္ လြားတုိးတက္ႏိုင္ဖုိ႔ အဓိကေသာ့ခ်က္က
ဆုိတဲ့အျပဳဘက္ အေကာင္ဘက္အေတြး၊ ငါလုပ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ 
ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ နည္းလမ္းရွာေဖြမယ္ လက္ငင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ဆုိၿပီး
စိတ္ဇြဲ၊ အဲဒါေတြ ျပည့္စံုေနဖို႔ပဲ၊ အဒီဲေတာ့ မင္းေခါင္းထဲမ်ာစြဲထား 
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တစ္ေသာင္းကုိ ဆရာႀကီးကပဲ ထုတ္ေခ်းေပးပါ 

ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မဟုတ္ပါဘူးကြ၊ အလြယ္ေလးပါ၊ 

သူ႔အိတ္ထတဲြင္ ရွိႏွင့္ေနေသာ ေငြတစ္ေသာင္းကုိ 
တစ္ခ်က္မွ်ၾကည့္ၿပီးေနာက္ လူငယ့္ကုိ 

သူ႔တစ္သက္လုံးသည္မွ် မ်ားျပားေသာေငြကုိ 

ငါလုိပုဂၢိဳလ္န႔ဲေတြ႔လို႔သာ အေခ်ာင္ရတာလုိ႔မင္း 
ေနာက္လည္းပဲဒီထက္ဘာမွ မခက္ခဲတဲ့ 
ပိုက္ဆံဆုိတာ ရဘို႔သိပ္ခဲယဥ္းတယ္၊ 

ေအာက္ေမ့ၾကတယ္၊ အယူအဆမွားေနၾကတာကြ၊ 
ေငြႏွစ္ဆယ္ရေအာင္ ႏွစ္နာရီအလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတ့ဲ 

 က်ဳံးရုန္းလုပ္ေနရမယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ 
 အစစ္က ဦးေႏွာက္အရည္အေသြ 
 မင္းရဲ႕စဥ္းစားၾကံဆမႈ စြမး္ရည္ေတြ 

ႏွစ္နာရီႏွစ္ဆယ္ဆုိတာဟာ စက္ရုပ္ေတြမွာ 
တစ္နာရီႏွစ္ဆယ္ သုံးဆယ္ျဖစ္ရမယ္၊ 

ႏွစ္ေထာင္သုံးေထာင္ အသဲလုိ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လြား 
အဓိကေသာ့ခ်က္က ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ျဖစ္ရမယ္ 

 ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ယံုၾကည္တ့ဲစိတ္၊ 
ေဖာ္မယ္ဆုိၿပီး ထက္သန္ျပင္းျပေနတ့ဲ 

 ေငြဆုိတာ ကုိယ္တကယ္လုိခ်င္ရင ္

မခယဲဥ္းဘူး၊ အလြယ္တကူအလွ်င္အျမန္ရႏိုင္တယ္
နည္းနည္းဝင္ရင္ အခုေလာေလာဆယ္
မင္းဘာလုပ္ရသလဲ၊ ေတာ္ရံုေလးပဲ။
စိတ္ဓာတ္ေတြ တကယ္ကိန္းေအာင္းျပည့္ဝလာတာနဲ႔အမွ်
ယုံၾကည္ထား” 

    “တစ္ခါတစ္ေလ ယံုၾကည္စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းတ့ဲအခါမ်ိဳးမွာဘယ္လုိလုပ္ရမလခဲင္ဗ်ား
သူ႔စိုးရိမ္စိတ္ကိ ုဖြင့္ဟသည္။ 

   “ယုံၾကည္စိတ္ေလ်ာ့ပါးတဲ့အခါမ်ိဳး၊
လုပ္ႏိုင္တ့ဲအေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့
အရႈံးစိတ္ေတြန႔ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တ့ဲ
တည္ၾကည္ေလးနက္စြာန႔ဲရြတ္ဆုိလုိက္တ့ဲ
လိုက္တဲ ့ အမိန္႔ဥပေဒမ်ားလုိ 
စကားလုံးေတြန႔ဲ လက္ေတြ႔ဘဝ
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ တိုက္တြန္းေစ့ေဆာ္တ့ဲ
ျပဌာန္းထည့္သြင္းေပးလုိက္တဲ့အမိန္႔ေတြအတုိင္း
လ်င္ျမန္လာတာေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊
စိတ္သြားတုိင္းကုိယ့္ပါလာတဲ့သေဘာ၊
ျဖစ္ေစမယ့္ အေတြးမ်ိဳးေတြ ေခါင္းထထဲည့္မေပးမိဖို႔ပ၊ဲ
မင္းေခါင္းထဲကုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္းလိုက္တဲ့
ေဆာင္တ့ဲ အေတြးမ်ိဳးပဲျဖစ္ေစရမယ္။
အာနိသင္တူစြာ အာနိသင္တူစြာ

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အလြယ္တကူအလွ်င္အျမန္ရႏိုင္တယ္ ဆုိၿပီး စြဲျမယဲံုၾကည္ထား။ ဟုတ္ပါ့မလားလို႔ သံသယ
အခုေလာေလာဆယ္ မင္းေဒၚလာတစ္ေသာင္း ရလိုက္တဲ့ကစၥကုိ ျပန္သတိရ။
ေတာ္ရံုေလးပဲ။ ဒါငါန႔ဲမွ မဟုတ္ဘူး မင္းမွာငါေပးခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရး

တကယ္ကိန္းေအာင္းျပည့္ဝလာတာနဲ႔အမွ် ေငြကိ ု မင္း လို-တ-ရသလုိ ရလိမ့္မယ္

ယံုၾကည္စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းတ့ဲအခါမ်ိဳးမွာဘယ္လုိလုပ္ရမလခဲင္ဗ်ား” လူငယ္က

ယုံၾကည္စိတ္ေလ်ာ့ပါးတဲ့အခါမ်ိဳး၊ ငါလုပ္တာေတြေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါမလားလုိ႔ သံသယဝင္တ့ဲအခါမ်ိဳးမွာ
လုပ္ႏိုင္တ့ဲအေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ တုိက္တြန္းေစ့ေဆာ္တ့ဲနည္းပဲ၊ သံသယစိတ္ေတြ

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တ့ဲ ေအာင္စိတ္ ေအာင္အေတြးေတြကိ ု ဂါထာရြတ္သလုိရြတ္ဆုိတဲ့နည္းပဲ၊
တည္ၾကည္ေလးနက္စြာန႔ဲရြတ္ဆုိလုိက္တ့ဲ စကားလုံးေတြဟာ မင္းရဲ႔စိတ္အာရုံထဲမွာအခိုင္အမာျပဌာန္းေၾကညာ

 တန္ခိုးအာနိသင္သက္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ 
လက္ေတြ႔ဘဝ မင္းၾကံဳရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ တသားတည္း ထပ္တူျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊

တိုက္တြန္းေစ့ေဆာ္တ့ဲ အေလ့အက်င့္ရင့္သန္လာတာနဲ႔အမွ် ေခါင္းထဲကုိ စကားလုံးမ်ားအားျဖင့္
င္းေပးလုိက္တဲ့အမိန္႔ေတြအတုိင္း အျပင္မ်ာတကယ္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚမႈဟာ လ်င္ျမန္သထက္

လ်င္ျမန္လာတာေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊ အဒဲါမင္းကုိယ္မင္း တျဖည္းျဖည္း ပိုပိုၿပီးစိုးပုိင္လာတ့ဲ လကၡဏာပဲ၊
စိတ္သြားတုိင္းကုိယ့္ပါလာတဲ့သေဘာ၊ ဒီအခါမ်ိဳးမွာအထူးသတိထားရမွာက သူတစ္ပါးကုိ အေႏွာင့္အယွက္

ေခါင္းထထဲည့္မေပးမိဖို႔ပ၊ဲ သူတစ္ပါးန႔ဲ ဆက္စပ္ပတ္သက္လာတ့ဲ အခါမ်ိဴးမွာ
ထည့္သြင္းျပဌာန္းလိုက္တဲ ့ အေတြးဟာ အျပဳသေဘာအေတြး သူတစ္ပါး ေကာင္းက်ိဳး

အေတြးမ်ိဳးပဲျဖစ္ေစရမယ္။ သူတစ္ပါးန႔ဲပတ္သက္တဲ ့ကိစၥတိုင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ
အာနိသင္တူစြာ တုံ႔ျပန္လာတတ္စျမဲပဲ။” 

က္ေပးပါသည္။ 

သံသယ 
ျပန္သတိရ။ 

မင္းမွာငါေပးခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရး 
ရလိမ့္မယ္ 

လူငယ္က 

သံသယဝင္တ့ဲအခါမ်ိဳးမွာ 
သံသယစိတ္ေတြ 

ဂါထာရြတ္သလုိရြတ္ဆုိတဲ့နည္းပဲ၊ 
မင္းရဲ႔စိတ္အာရုံထဲမွာအခိုင္အမာျပဌာန္းေၾကညာ 

 အဒီဲ 
ထပ္တူျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊ 
စကားလုံးမ်ားအားျဖင့္ 

လ်င္ျမန္သထက္ 
လကၡဏာပဲ၊ 

အေႏွာင့္အယွက္ 
အခါမ်ိဴးမွာ 
ေကာင္းက်ိဳး 

င္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ 
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    သည္လုိေျပာရင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ သတိရသြားဟန္တူသည္။
ေငြစကၠဴထပ္ကုိ လက္ညိွဳးထိုးၿပီး သူဆုိသည္။ 

    “ဒီေငြေတြကုိ ငါမင္းကုိမေခ်းဘူး” ဆုိၿပီး သင့္ေတာ့မည့္စကားလုံး
လူငယ့္ရင္ထဲတထိတ္ထိတ္၊ အဘုိးႀကီးစိတ္မ်ားေျပာင္းသြားၿပီလား။ 

    “ငါမေခ်းဘူး မင္းကုိငါေပးလိုက္မယ္” ဟာအဘိုးႀကီးဆုိေတာ့မွ
 “ဒီလုိေပးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အားလုံးတစ္ပတ္လည္သြားတာေပါ့ကြာ၊
ေငြပါ၊ ငါ့ကုိကနဦး လမ္းညႊန္သြန္သင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးက လုပ္ငန္းရင္ႏွီးဖုိ႔
လုပ္ငန္းရွင္းႏွီးဖုိ႔အတြက္ကလြဲၿပီး တစ္ျခားဘာမွမသုံးနဲ႔၊ မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္
ေျမႀကီးထဲ ျမွဳပ္ထားတယ္ဆုိတာမ်ိဳးလည္းမလုပ္နဲ႔၊ အဒဲါလည္းအလြန္ႀကီးမားတ့ဲအမွားပဲ၊
လုပ္တတ္တယ္၊ ေၾကာက္စိတ္ရဲ႕ေစ့ေဆာ္မႈနဲ႔လုပ္ၾကတာ၊ ေၾကာက္စိတ္ဆုိတာ
ရန္သူပဲ၊ ဒိြဟစိတ္ သံသယစိတ္ေတြထက္ ပိုႀကီးမားတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕အစ္ကို၊
အႏုိင္ယူရမယ္၊ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေၾကာက္စိတ္ကင္းဖုိ႔လုိတယ္၊
လိုတယ္၊ ေပ်ာက္ပ်က္ေလ်ာ့နည္းမသြားေအာင္ဆုိတဲ ့ဆင္ေျခနဲ႔ ေၾကာက္စိတ္ကိုဖုံးကြယ္ၿပီး
ျမွဳပ္တဲ့လူဟာ ေငြန႔ဲထိုက္တဲ့လူမဟုတ္ဘူး၊ သူ႔မွာ ခ်မ္းသာဖုိ႔ လမ္းမရိွဘူး၊
အႀကီးမားဆုံး ဥပေဒသႀကီးတစ္ခုကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူျဖစ္တယ္။
တုိးပြားႏုိင္တယ္ဆုိတ့ဲဥပေဒသ၊” 

    လူငယ္က ေငြထုပ္ကေလးကုိပြတ္သပ္ေထြးပုိက္ရင္း သူ႔အေပၚ
ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒစကားမ်ားကုိ နားစိုက္ေထာင္ေနသည္။ 

   “မင္းကုိငါေငြမေခ်းဘူး ေပးတယ္လို႔ ငါေျပာခ့ဲတယ္၊ ဒါေပမယ့္
ေတာင္းဆုိမယ္၊ တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ မင္းလည္းပဲငါ့နည္းတူ ေနာက္လူတစ္စံု
လႊေဲျပာင္းေပးဖုိ႔။ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္သုံးဆယ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊
ေရာက္လာသလုိပဲ လူငယ္တစ္ေယာက္ မင္းဆီကုိေရာက္လာလိမ့္မယ္။ 
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သတိရသြားဟန္တူသည္။ လူငယ့္ထံေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ 

သင့္ေတာ့မည့္စကားလုံးရွာေနသည့္ဟန္ ခဏရပ္ေနသည္။ 

ဟာအဘိုးႀကီးဆုိေတာ့မွ လူငယ္စိတ္သက္သာသြားသည္။ 
အားလုံးတစ္ပတ္လည္သြားတာေပါ့ကြာ၊ ဒီေငြကသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့ 

လုပ္ငန္းရင္ႏွီးဖုိ႔ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ေငြ၊ မင္းလည္းပဲ ဒါကုိ 
မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ အုိးထထဲည့္ တြင္းတူးၿပီး 

အလြန္ႀကီးမားတ့ဲအမွားပဲ၊ အခ်ိဳ႕လူေတြ 
ေၾကာက္စိတ္ဆုိတာ လူအတြက ္ အဆုိးဝါးဆုံး 

သူတို႔ရဲ႕အစ္ကို၊ ဒါကုိပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရမယ္၊ 
ေၾကာက္စိတ္ကင္းဖုိ႔လုိတယ္၊ ရဲရင့္ဖို႔ 

ေၾကာက္စိတ္ကိုဖုံးကြယ္ၿပီး ေငြကုိေျမႀကီးမွာ 
လမ္းမရိွဘူး၊ သူဟာၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးဆုိရာ 

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူျဖစ္တယ္။ ေငြဆုိတာလည္ပတ္လႈပ္ရွားရင္းသာ 

သူ႔အေပၚ ရက္ေရာသေဘာေကာင္းလွေသာ 

ဒါေပမယ့္ ဒီအတြက္ ငါတစ္ခုေတာ့ 
ေနာက္လူတစ္စံု တစ္ေယာက္ကုိ ထပ္ဆင့္ 

ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အခုမင္းငါ့ဆီိကုိ 
 မင္းလာတ့ဲအခါ မင္းဟာငါေပးရမယ့္ 

လူငယ္ပဲလုိ႔ ငါသိသလုိ အဒီဲလူငယ္လာတ့ဲအခါလည္း
သူ႔ကုိမင္းေပးပါ၊ အေရးႀကီးတာက
အလြယ္တကူေပးႏုိင္ ကမ္းႏိုင္ေအာင္
ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေပးတယ္၊ 
အဒီဲအခ်ိန္ကာလမွာ ေငြေၾကးေတြက
တန္ဖိုးခ်င္း ညီမွ်တ့ဲ ေငြကုိ သူရင္းႏီွးႏိုင္ေအာင္
    လူငယ္က ရိုေသစြာေခါင္းညိွတ္၍ေနသည္။
    “အဲဒီေငြကုိ လက္ခံတ့ဲအခ်ိန္မွာ
အရင္အႏီွးကုိေနာက္လူဆီ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပါမယ္လုိ႔
အေၾကာင္းျပခ်က္န႔ဲမွ ကုိယ့္အလွည့္မွာ
ဆုိးၾကံဳရလိမ့္မယ္။ မင္းကေတာ့
ေျဖာင့္တည္ၾကည္တဲ့ လူပဲ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔
    လူငယ္ဝမ္းသာလႈိက္လဲွစြာ
    သည္အခိုက္မွာပင္ 
လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာညွိဳးလ်သည့္အသြင္ေပၚလာသည္။
    “ငါအခ်ိန္သိပ္မရေတာ့ဘူး၊
နည္းစဥ္ေတြဟာ ေငြရွာဖို႔အတြက္မွာသာ
အေရာက္ပို႔ေပးႏုိင္တ့ဲနည္းစဥ္ေတြပဲ၊
မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားႀကီးမားေအာင္
လူအမ်ား သိျမင္ၾကေအာင္လုိ႔ သူတုိ႔က္ေမာတဲ့ေငြေၾကးဘက္မွာ
    သူကအေမာေျဖသည့္ဟန္
ဆုိတာပဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္။ 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အဒီဲလူငယ္လာတ့ဲအခါလည္း မင္းသိလိမ့္မယ္။ ဒီကေန႔ မင္းကုိငါေပးတ့ဲအတုိင္း
အေရးႀကီးတာက အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဒီဲေငြသည္ မင္းအတြက္ႀကီးေလးေသာ ေငြမျဖစ္ေစဖုိ႔၊

ကမ္းႏိုင္ေအာင္ အိတ္ထဲ အသင့္ေဆာင္ထားတ့ဲ ေငြေၾကးမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ပ၊ဲ ဒီကေန႔ငါက
 မင္းအလွည့္က်ေတာ့ ဒီထက္ ကိန္းဂဏန္း ပိုခ်င္လည္းပိုမွာေပ့ါ။

ေငြေၾကးေတြက ေဖာင္ပြခ်င္ ေဖာင္းပြေနမွာကုိး၊ ဒီကေန႔ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းနဲ႔
သူရင္းႏီွးႏိုင္ေအာင္ မင္းေပးရလိမ့္မယ္။” 

ရိုေသစြာေခါင္းညိွတ္၍ေနသည္။ 
လက္ခံတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူလည္းပဲ ေနာင္တစ္ေန႔က်ရင္ အခုငါမင္းကုိေပးတဲ့ အသိပညာနဲ႔

လက္ဆင့္ကမ္းေပးပါမယ္လုိ႔ အေလးအနက္ကတိျပဳခိုင္းရလိမ့္မယ္။ ဘယ္လုိ
ကုိယ့္အလွည့္မွာ ခ်ိန္ဆက္မျပတ္ေစန႔ဲ၊ ေပးရန္တာဝန္ ပ်က္ကြက္သူဟာ ကံၾကမၼာ
မင္းကေတာ့ တာဝန္ေက်ပြန္မယ့္လူဆိုတာ ငါယုံၾကည့္ပါတယ္။ မင္းကရုိး

ဒါေၾကာင့္မို႔ ငါ့ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ မင္းကုိစိတ္ခ်လက္ခ် လႊအဲပ္ခဲ့တာ။” 
လူငယ္ဝမ္းသာလႈိက္လဲွစြာ ေက်းဇူးတင္စကားဆုိသည္။ 

 အျပင္၌ ေလျပင္းတိုက္ခတ္လာသည္။ ပါေမာကၡႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို
သူ႔မ်က္ႏွာညွိဳးလ်သည့္အသြင္ေပၚလာသည္။ သည္အခ်ိန္မိုးကရြာခ်သည္။ 

ငါအခ်ိန္သိပ္မရေတာ့ဘူး၊ မင္းသိသင့္ သိထုိက္တာတစ္ခု ငါေျပာခ့ဲဦးမယ္၊ ငါမင္းကုိေျပာခဲ့တဲ့
ေငြရွာဖို႔အတြက္မွာသာ မဟုတ္ဘူး၊ မင္းခ်မွန္တဲ့ ဘယ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ိဳးကုိမဆုိ

အေရာက္ပို႔ေပးႏုိင္တ့ဲနည္းစဥ္ေတြပဲ၊ ငါအခုေငြေတြ အေျမာက္အျမားစုေဆာင္းခဲ့တာက ေငြကုိခင္တြယ္လုိ႔
တ္ဓာတ္စြမ္းအားႀကီးမားေအာင္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား ထူကတ့ဲဲတန္ခုိး သတၱိေတြရွိတယ္ဆုိတာ

သူတုိ႔က္ေမာတဲ့ေငြေၾကးဘက္မွာ ငါလုပ္ကိုင္ျပခ့ဲတာ။” 
သူကအေမာေျဖသည့္ဟန္ ေခတၱနားေနသည္။ လူငယ္က ဘာမွဝင္မေမးရဲ။ သူဘာဆက္ေျပာမလဲ

 

က္ေပးပါသည္။ 

မင္းကုိငါေပးတ့ဲအတုိင္း 
ေငြမျဖစ္ေစဖုိ႔၊ 
ဒီကေန႔ငါက 

ပိုခ်င္လည္းပိုမွာေပ့ါ။ 
ေဒၚလာတစ္ေသာင္းနဲ႔ 

အသိပညာနဲ႔ 
ယ္လုိ 

ကံၾကမၼာ 
မင္းကရုိးသား 

ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ု

ငါမင္းကုိေျပာခဲ့တဲ့ 
ဘယ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ိဳးကုိမဆုိ 

ေငြကုိခင္တြယ္လုိ႔ 
သတၱိေတြရွိတယ္ဆုိတာ 

သူဘာဆက္ေျပာမလ ဲ
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    “လူသားတစ္ေယာက္ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တ့ဲ အျမင့္မားဆုံးအရာဟာ
ကေကာလုိ႔ မင္းေမးမယ္၊ ေငြေၾကးဟာလည္း တန္ဘုိရွိတာအမွန္ပါပဲ၊ 
လူအတြက္ လြတ္လပ္မႈမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္လုိ႔ပဲ၊ ေငြေၾကးဟာ လူအတြက္
အမ်ားအျပားကုိ ျဖတ္ေတာက္ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြထက္ပိုၿပီး
တြယ္တာကပ္ၿငိမႈကင္းမဲ့ျခင္းပဲကြ၊ ပစၥည္းဥစၥာမွာ စြဲလန္းတြယ္တာေနရင္
ေနတယ္။ မလြတ္လပ္ႏိုင္ဘူး၊ လက္ခ်ည္းဗလာထြက္သြားႏုိင္တ့ဲလူဟာ
ရွိတ့ဲလူ၊ င့ါဘဝမွာအျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ကဒါပဲ၊ တျခားလူေတြကေတာ့
ၾကည့္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာဓန ေၾကးေငြႂကြယ္ဝေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္လုိ႔
ငါကုိယ္တိုင္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွင္းဆီျခံရ႔ဲဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္ အျဖစ္ကုိသာေက်
ေငြေၾကးေတြရွာခဲ့တယ္၊ ေငြေၾကးကုိအႏုိင္ယူခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒါကုိစြန္႔ခြာရမွာေတြးေတာပူပန္မေနဘူး၊
ဒါေတြကုိစြဲလန္း တြယ္တာမေနဘူး၊ ဘယ္တုန္းကမွ ငါဟာေငြရဲ႕ ေက်းကၽြန္မျဖစ္ခဲ့ဘူး၊
ကတိေပးပါ။ ကုိယ္ရွာတဲ့ေငြရဲ႕ေက်းကၽြန္ဘဝကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ေစန႔ဲ။
    မုန္တုိင္းက ရုတ္ခ်ည္ေပၚလာသလုိ ရုတ္ခ်ည္ပင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။
ျပန္လည္ေတာက္ပလာသည္။ အခန္းထဲမွာလင္းလာသည္။ ဖေယာင္းတုိင္မိးေတြမလုိေတာ့။
ဖေယာင္းတုိင္စင္ကုိယူၿပီး အခန္းထဲမွ ထြက္လာသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္တည္း
ရပ္လ်က္ က်န္ရစ္သည္။ 

***** 
   “…….စာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေတြထားတတ္တဲ ့ သေဘာထားအမွားႏွစ္မ်ိဳးလုံးန႔ဲ
သတိထားပါ၊ အခ်ိဳ႕လူေတြက စာအုပ္ထပဲါတာေတြကုိ အလကားစာေတြ႔
တတ္ၾကတယ္။…… ေနာက္ လူတစ္မ်ိဳးက်ေတာ့ စာထဲပါတာမွန္သမွ်လုံးဝဥႆုံ
အဒီဲအတုိင္းတေသြမတိန္း လုိက္နာလုပ္ ေဆာင္တတ္ၾကတယ္၊…..” 
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အျမင့္မားဆုံးအရာဟာ လြတ္လပ္မႈပကဲြ၊ ေငြေၾကး 
 ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ေငြေၾကးဟာ 
လူအတြက္ အေႏွာင့္အဖြဲ႕အတားအဆီး 

ေငြထက္ပိုၿပီး လြတ္လပ္မႈ ေပးႏုိင္တဲ့အရာဟာ 
စြဲလန္းတြယ္တာေနရင္ အဲဒါဟာ ေႏွာင္ႀကိဳးတစ္ခုျဖစ္ 

လက္ခ်ည္းဗလာထြက္သြားႏုိင္တ့ဲလူဟာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္မႈကိ ု
တျခားလူေတြကေတာ့ ငါ့ကုိေပၚယံအသြင္သ႑န္ေတြ 

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္လုိ႔ ျမင္ၾကတယ္၊ 
အျဖစ္ကုိသာေက်နပ္ႏွစ္သက္တယ္၊ငါ့ဘဝမွာ 

ဒါကုိစြန္႔ခြာရမွာေတြးေတာပူပန္မေနဘူး၊ 
ေက်းကၽြန္မျဖစ္ခဲ့ဘူး၊ မင္းလည္း အဲဒါကိ ု

မေရာက္ေစန႔ဲ။” 
ရုတ္ခ်ည္ပင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ေနေရာင္ျခည္က 

ဖေယာင္းတုိင္မိးေတြမလုိေတာ့။ ပါေမာကၡႀကီးက 
လူငယ္တစ္ေယာက္တည္း ေၾကာင္တက္တက ္

သေဘာထားအမွားႏွစ္မ်ိဳးလုံးန႔ဲ ကင္းေဝးေအာင္ 
အလကားစာေတြ႔ ေတြပါကြာလုိ႔ သေဘာထား 

စာထဲပါတာမွန္သမွ်လုံးဝဥႆုံ ယုံၾကည္ တတ္ၾကတယ္။ 

 အခန္းထဲမွာ လူငယ္တစ္ေယာက္တည္း
သူ႔လက္ထဲမွာ စာအိတ္ႀကီးတစ္အိတ္
“ဆရာႀကီးေပးခုိင္းလိုက္တာပါ၊
ေနာက္တစ္ရက္ ဆက္ေနခ်င္ရင္
 လူငယ္ကေက်းဇူးတင္စကားဆုိၿပီး
သူသိခ်င္လွၿပီ။ အခန္းေရာက္ေတာ့
ခုတင္အစြန္းမွာထိုင္ကာ စာအိတ္ကုိ
တစ္အိတ္။ စာကုိ အလ်င္စလုိ
လက္ေရးက ရွင္းလင္းသပ္ရပ္လွသည္
 “မင္းအတြက္ေနာက္ဆံုးအမွာစကားေတြပါ။
မင္းကုိ လႊေဲျပာင္းေပးခဲ့တယ္၊
အေထာက္အကူေပးမယ့္ ပစၥည္းေတြပဲ၊
လူေတြထားတတ္တ့ဲ သေဘာထားအမွားႏွစ္မ်ိဳးလုံးနဲ႔
စာအုပ္ထဲမွာပါတာေတြကုိ အလကားစာေတြ႔ေတြပါကြာလုိ႔
ကုိယ္ေတြ႔ေတြ၊ လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တစ္ပါးရဲ႕
အၾကံဳေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္ဆိုတာ
ယူႏိုင္ရင္ ကုိယ့္ဘဝမွာ အမွားအယြင္း
တစ္ပန္္းသာမယ္ဆုိတာေတြ သူတို႔မသိၾကဘူး၊
ယုံၾကည္တတ္ၾကတယ္။ အဒဲီအတုိင္းတေသြမတိမ္း
လူေတြဆုိတာ ဉာဏ္ပညာရွိတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

အခန္း (၁၅) 
လမ္ခြဲၾကရမည့္အခ်ိန္ 

 
လူငယ္တစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး မ်ားမၾကာမီပင္ ဘ႑ာစုိးႀကီးေရာက္လာသည္။

စာအိတ္ႀကီးတစ္အိတ ္ ကုိင္ထားသည္။ သူကစာအိတ္ကိ ု ကမ္းေပးၿပီးေျပာသည္။
 ဆရာ့အခန္းထဲသြားၿပီး ဒီစာကုိ ေအးေအးေဆးေဆးဖတ္ပါတ့ဲ၊ ၿပီးေတာ့ဒီမွာ

ဆက္ေနခ်င္ရင္ ေနႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆရာႀကီးက မွာပါတယ္။” 
လူငယ္ကေက်းဇူးတင္စကားဆုိၿပီး အခန္းဆီသုိ႔လာခဲ့သည္။ သည္အထဲမွာ ဘာေတြလည္း

အခန္းေရာက္ေတာ့ တံခါးကုိပိတ္မည္ျပဳၿပီးမွ သတိရကာ ခပ္ဟဟေလးပဲ ထားလိုက္သည္။
စာအိတ္ကုိ ဖြင့္သည္။ အတြင္းမွာစာတစ္ေစာင္၊ ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ စာအိတ္

အလ်င္စလုိ သူဆြဲထုတ္သည္။ စာက စကၠဴအျဖဴေပၚတြင္ အနက္ေရာင္မင္ျဖင့္ေရးထားၿပီး
ရွင္းလင္းသပ္ရပ္လွသည္။ စာမွႏွင္းဆီနံ႔ သဲ့သဲ့လြင့္ပ်ံ႕လာသည္။ 

မင္းအတြက္ေနာက္ဆံုးအမွာစကားေတြပါ။ …..ငါ့ကုိယ္ပိုင္စာၾကည့္တုိက္မွာရွိတ့ဲ စာအုပ္ေတြအားလုံး
လႊေဲျပာင္းေပးခဲ့တယ္၊ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းခ်တ့ဲေနရာနဲ႔ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမ်ားမွာ

ပစၥည္းေတြပဲ၊ ဒါေတြကို အားကုိးပါ၊ ယံုၾကည္ပါ၊ အသုံးခ်ပါ၊ စာအုပ္န႔ဲပတ္သက္ၿပီး
သေဘာထားအမွားႏွစ္မ်ိဳးလုံးနဲ႔ ကင္းေဝးေအာင္ သတိထားပါ။ တခ်ိဳ႕လူေတြက

အလကားစာေတြ႔ေတြပါကြာလုိ႔ သေဘာထားတတ္ၾကတယ္၊ ေဘးဘုိးစဥ္ဆက္ရ႔ဲ
လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တစ္ပါးရဲ႕ ဘဝေတြ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေပါင္းစုံက ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အေတြ႕

မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္ဆိုတာ သူတို႔မသိဘူး၊ သူတစ္ပါးရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳေတြက သင္ခန္းစာ
အမွားအယြင္း ဘယ္ေလာက္ကင္းစင္မယ္၊ ကိစၥမ်ားစြာမွာ လူတကာထက္
သူတို႔မသိၾကဘူး၊ ေနာက္လူတစ္မ်ိဳးက်ေတာ့ စာထပဲါတာမွန္သမွ် လုံးဝဥႆံု

အဒဲီအတုိင္းတေသြမတိမ္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကတယ္။ စာအုပ္စာတမ္းျပဳစုတ့ဲ
ဉာဏ္ပညာရွိတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။ သူတုိ႔အေတြ႔အၾကံဳ အသိပညာေတြကိ ု ျဖန္႔ခ်ီၾကတာပါ၊

က္ေပးပါသည္။ 

ဘ႑ာစုိးႀကီးေရာက္လာသည္။ 
ကမ္းေပးၿပီးေျပာသည္။ 

ၿပီးေတာ့ဒီမွာ 

ဘာေတြလည္း 
ထားလိုက္သည္။ 

စာအိတ္ 
အနက္ေရာင္မင္ျဖင့္ေရးထားၿပီး 

စာအုပ္ေတြအားလုံး 
အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမ်ားမွာ 

စာအုပ္န႔ဲပတ္သက္ၿပီး 
တခ်ိဳ႕လူေတြက 

ေဘးဘုိးစဥ္ဆက္ရ႔ဲ 
အေတြ႕ 

သင္ခန္းစာ 
လူတကာထက္ 

လုံးဝဥႆံု 
စာအုပ္စာတမ္းျပဳစုတ့ဲ 

ျဖန္႔ခ်ီၾကတာပါ၊ 
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တနည္းေျပာရရင္ သူတို႔ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ခရီးလမ္းအေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသူေတြေပ့ါ၊
မင္းတုိိ႔ငါတုိ႔ ေလွ်ာက္ရမယ့္ ခရီးလမ္းက သူတုိ႔ခရီးလမ္းေတြန႔ဲ ထပ္တူက်ခ်င္မွက်မယ္၊
ကြဲလြဲတဲ့ေနရာမွာ ကြဲလြဲမယ္၊ အဲဒါကုိသတိ သတိထားၿပိး တူညီတာတုိက္ဆုိင္တာ
အက်ိဳးျပဳမွာကုိ ေရြးထုတ္အသုံးျပဳတတ္ဘို႔လုိတယ္၊ ဘာနဲ႔ေရြးမလဲဆိုေတာ့
ဦးေႏွာက္ေပါ့။ လူတိုင္မွာ စဥ္းစားဘုိ႔ ဦးေႏွာက္တစ္ခုစီပါလာတယ္၊
လူေတြဟာမစဥ္းစားၾကဘူး၊ စဥ္းစားရမ်ာကုိေၾကာက္ၾကတယ္။ ေရသာခိုၿပီး
ဒါေပမယ့္တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒါဟာသူမ်ားဦးေႏွာက္ဆီမွာ ေက်းကၽြန္ခံတဲ့သေဘာပဲ၊
စဥ္းစားတ့ဲ ဦးေႏွာက္ျဖစ္ပါေစ၊ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီမွ 
ဦးေႏွာက္ကထြက္တဲ ံ အသိဉာဏ္ကုိ မိမိဘဝနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္
လြတ္လပ္ေသာ ဦးေႏွာက္မ်ိဳးျဖစ္ပါေစ။ 
 “မင္းန႔ဲငါ စေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး၊ ငါ့ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စုေဆာင္းသုိမီွးလာခ့ဲတဲ့
မင္းကုိေပးဘုိ႔ငါႀကိဳးစားခ့ဲတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပါးစပ္န႔ဲေျပာေတာ့ မျပည့္စံုတာ
ၿပီးေတာ့မစြဲၿမဘဲူးေပ့ါ၊ အခုပူးတြဲပါတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြထဲမွာ
ပိုၿပီးတိတိက်က် ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး ငါေရးေပးထားတယ္၊ ဒါမင္းအတြက္
ေနာင္အခါ မင္းတတ္ႏိုင္သမွ် လူအမ်ားဆီကုိ လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ျဖဴးေစခ်င္တယ္၊
ငါဆီက အသိပညာေတြ မင္းရရိွခဲ့ပံုကုိပါ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေစခ်င္တယ္၊
အထက္မွာငါေျပာခဲ့သလုိပဲ၊ အယူအဆတစ္ခုဆုိတာ ကုိယ္ပိုင္ဉာဏ္န႔ဲ
ယုံၾကည္ရတယ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးသင့္ရင္ ျဖန္႔ျဖဴးရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ငါေပးတဲ့
မင္းအရင္ဆံုးလက္ေတြ႔စမ္းသပ္ သုံးစြဲၾကည့္ပါ၊ ငါ့နည္းစဥ္ေတြအတုိင္း လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံလုိ႔
အခ်ိန္မွာ မင္းသန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့မွ ဒါေတြဟာတကယ္တန္းဖုိးရွိတဲ့
ဆုိတာ ရဲ၀ံ့ယုံၾကည္စြဲန႔ဲ မင္းဆက္လက္ျဖန္႔ခ်ီေပ့ါ၊ 
 
 “ကဲ ငါလည္း သြားရဦးမယ္၊ င့ါႏွင္းဆီပန္းေတြေစာင့္ေနရတာ ၾကာလွပါၿပီး။
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ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသူေတြေပ့ါ၊ ဒါေပမယ့္ 
ထပ္တူက်ခ်င္မွက်မယ္၊ တူတဲ့ေနရာတူၿပီး 
တူညီတာတုိက္ဆုိင္တာ ကိုယ့္အတြက္ 

ဘာနဲ႔ေရြးမလဲဆိုေတာ့ မင္းရဲ႕ကုိယ္ပိုင္ဉာဏ္ေပ့ါ၊ 
ဦးေႏွာက္တစ္ခုစီပါလာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ေရသာခိုၿပီး သူမ်ားကုိစဥ္းစားခုိင္းတယ္၊ 
ေက်းကၽြန္ခံတဲ့သေဘာပဲ၊ မင္းဦးေႏွာက္ဟာ 

 ေက်းကၽြန္မခံဘဲ ပညာရိွမ်ားစြာရဲ႕ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ စုစည္းဆင္ျခင္သုံးစြဲတတ္တ့ဲ 

စုေဆာင္းသုိမီွးလာခ့ဲတဲ့ အသိတရားေတြ 
မျပည့္စံုတာ လစ္ဟင္းတာေလးေတြရွိႏုိင္တယ္၊ 

က္စာတမ္းေတြထဲမွာ ငါေပးခ်င္တဲ့အသိတရားေတြကုိ 
ဒါမင္းအတြက္ ငါရဲ႕ဦးေႏွာက္အေမြပါပဲ၊ ဒီအေမြကို 

ျဖန္႔ျဖဴးေစခ်င္တယ္၊ မင္းနဲ႔ ငါေတြဆုံၾကပုံနဲ႔ 
ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေစခ်င္တယ္၊ ဒါကေတာ ့ ငါဆႏၵေပ့ါ၊ ဒါေပမယ့္ 

ကုိယ္ပိုင္ဉာဏ္န႔ဲ ဆင္ျခင္ၿပီးမွ ယံုၾကည့္သင့္ရင္ 
ဒါေၾကာင့္ငါေပးတဲ့ အသိပညာေတြကုိလည္း 

လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံလုိ႔ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာတဲ့ 
ဒါေတြဟာတကယ္တန္းဖုိးရွိတဲ့ သေဘာတရားေတြပါ 

ၾကာလွပါၿပီး။” 

 လူငယ့္ရင္ထဲဆို႔နင့္သလုိ
ေနာက္စာအိတ္ကုိ ထုတ္ယူသည္။
တရုိတေသခြာကာ စာအိတ္ကုိ
အေတာ္မ်ားသည္။ ေစာေစာက
နည္းစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားနွင့္တကြ
ရတနာသုိက္အညႊန္းတစ္ခုပမာ
ထက္ႂကြ သထက္ တက္ႂကြလာသည္။
တင္လြန္းသျဖင့္ ပါေမာကၡႀကီးထံေျပးကာ
သူထြက္လာသည္။ ဘ႑ာစိုးႀကီးကုိေခၚၾကည့္သည္၊
ပါေမာကၡႀကီးႏွင္းဆီပင္ေတြနားရိွမွာပဟုဲ

 “ဆရာႀကီး ဆရာႀကီး
တစ္ေနရာမွာ မထင္မွတ္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးလဲေလ်ာင္းေနသည္။
တစ္တုိင္တည္းသာ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ။
ပါေမာကၡႀကီးက အေနအထုိင္အျပဳအမူ
အခါမွာေတာ့ သူထိတ္လန္႔သြားသည္။
ေျခက်င္းဝတ္နားအထိ ဖံုးေနသည္။
ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္။ သူကြယ္လြန္ေလၿပီလား။
အသက္ရႈသံ လုံးဝမၾကားရ။ ထူးဆန္းေသာ
တေလွ်ာက္လုံး ပါေမာကၡႀကီးေျပာဆုိသည့္
မ်ိဳးေတြ ပါခဲ့သည္။  

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

လူငယ့္ရင္ထဲဆို႔နင့္သလုိ ခံစားေနရသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ပင္ စာအိတ္ႀကီးထကဲ်န္ရွိေနသည့္
ထုတ္ယူသည္။ စာအိတ္က ထူထူထထဲဲ၊ ႏွင္းဆီပြင့္ပုံသဏၭာန္ ခ်ိတ္တံဆိပ္ကုိ
စာအိတ္ကုိ ဖြင့္ၿပီးအတြင္းမွ စကၠဴထပ္ကုိ ထုတ္လိုက္သည္။ စာရြက္ေတြက
ေစာေစာက စာအတုိင္းပင္ လက္ေရးလွလွႏွင့္ ေရးသားထားသည္။ သူေျပာျပခံသည့္

အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားနွင့္တကြ စနစ္တက် ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းေပတည္း။
ရတနာသုိက္အညႊန္းတစ္ခုပမာ အဖုိးတန္လွသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ သဲသမဲဲမဲဖတ္ရႈရင္း လူငယ္စိတ္အား

တက္ႂကြလာသည္။ စာမ်က္ႏွာအားလုံး ဖတ္႐ႈၿပီးဆုံး ခ်ိန္၌မူ ဝမ္းေျမာက္ေက်းဇူး
ပါေမာကၡႀကီးထံေျပးကာ အရုိအေသျပဳလုိစိတ္ပင ္ ျပင္းျပလာသည္။ အခန္းထဲမွ
ဘ႑ာစိုးႀကီးကုိေခၚၾကည့္သည္၊ မရွိ။ အျပင္ဘက္လွမ္ၾကည့္ေတာ့ ေနသာေနသည္။

ပါေမာကၡႀကီးႏွင္းဆီပင္ေတြနားရိွမွာပဟုဲ သတိရၿပီး သူထြက္လုိက္လာသည္။ 

ဆရာႀကီး” ဟုေခၚရင္း သူလုိက္ၾကည့္သည္။ မျမင္။ ေနာက္ေတာ့မွ ရုတ္တရက္
မထင္မွတ္ေသာ အသြင္သ႑ာန္ႏွင့ ္ သြားေတြ႔ရသည္။ ႏွင္းဆီရံု တစ္ရံုေဘးမွာ

ပုဂၢိဳလ္ႀကီးလဲေလ်ာင္းေနသည္။ အနီးမွာ ဖေယာင္းတုိင္စင္။ က်န္ေသာ ဖေယာင္းတုိင္ေတြၿငိမ္းသြားၿပီး
ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ။ ပန္းရုံနံေဘးမွာ တေရးအိပ္ေနတာလား၊ လူငယ္ေတြးမိသည္။

အေနအထုိင္အျပဳအမူ ထူးဆန္းသူတစ္ေယာက္မဟုတ္လား။ သို႔ေသာ္အနားေရာက္လာသည့္
သူထိတ္လန္႔သြားသည္။ ပါေမာကၡႀကီးလုံးဝၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေနသည္။ အျဖဴေရာင္ဝတ္ရံုရွည္က

ဖံုးေနသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္က ရင္ဘတ္ေပၚတြင္တင္လွ်က္။ ညာဘက္လက္ထဲမွာ
သူကြယ္လြန္ေလၿပီလား။ ပါေမာကၡႀကီး၏ပါးစပ္နားကပ္၍ နားေထာင္ၾကည့္သည္။

ထူးဆန္းေသာ ပါေမာကၡႀကီးထူးဆန္းစြာပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီ၊ မိမိနွင့္ေတြ႔စဥ္
ပါေမာကၡႀကီးေျပာဆုိသည့္ စကားမ်ားထဲတြင္ သူသြားေတာ့မည္ဆုိသည့္ အရိပ္အေယာင္

က္ေပးပါသည္။ 

စာအိတ္ႀကီးထကဲ်န္ရွိေနသည့္ 
ခ်ိတ္တံဆိပ္ကုိ 
စာရြက္ေတြက 

သူေျပာျပခံသည့္ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းေပတည္း။ 

လူငယ္စိတ္အား 
ဝမ္းေျမာက္ေက်းဇူး 

အခန္းထဲမွ 
နသည္။ 

ရုတ္တရက္ 
တစ္ရံုေဘးမွာ 

ဖေယာင္းတုိင္ေတြၿငိမ္းသြားၿပီး 
လူငယ္ေတြးမိသည္။ 

အနားေရာက္လာသည့္ 
အျဖဴေရာင္ဝတ္ရံုရွည္က 
ညာဘက္လက္ထဲမွာ 

နားေထာင္ၾကည့္သည္။ 
မိမိနွင့္ေတြ႔စဥ္ 
အရိပ္အေယာင္ 
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 သည္ကေန႔သည္ အခ်ိန္သူကြယ္လြန္မည္ဆုိတာကုိပင္ သူသိေနခဲ့ေလသည္လား။
ေသရမည့္ေဘးအတြက္ ေတြးေတာထိတ္လန္႔သည့္ အမူအရာတစုိးတစိမွ်
ေလ်ာင္းေနခ်ိန္မွာပင္ သူ႔မ်က္ႏွာက ပကတိ ၿငိမ္္းေအးၾကည္လင္ေနသည္။
စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရြင္စြာ ထြက္ခြာသြားသည့္ႏွယ္ပင္။ 

 ပါေမာကၡႀကီး မရွိေတာ့ၿပီဆုိလွ်င္ ငါလည္းသည္ေနရာမွ ထြက္ခြာသြားရေတာ့မည္ဟု
သေဘာေပါက္လိုက္သည္။ ပါေမာကၡႀကီးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္စရာရွိသည္မ်ားကို
ထူးဆန္းေသာ သူ႔အိမ္ႀကီးမွ ထူးဆန္းေသာသူ႔ လူမ်ားကပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾက
ပါေမာကၡႀကီး လက္ထဲမွ ႏွင္းဆီပန္းေလးကုိသူအမွတ္တရ ယူေဆာင္သြားမည္ဟု
လုိက္မိသည္။ ရိုးတံေလးကုိထိၿပီးမွ သူလက္တြန္႔သြားသည္။ ႏွင္းဆီကုိ
သည္ပန္းေလးကုိ သူမယူရက္။ သည္ပန္းပြင့္ေလးသည္ ဆရာႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးအေဖာ္မြန္

 သူမ်က္လုံးအစုံမွာ မ်က္ရည္မ်ားရစ္ဝဲလာသည္။ ဆရာႀကီးႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ့ရသည္မွာ
သုိ႔ေသာ္ သူ႔ရင္ထဲတြင္ ဖခင္တစ္ဦးအလား တြယ္တာမိခဲ့ၿပီ။ ပါေမာကၡႀကီး၏
လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ဆႏၵျပဳလိုက္သည္။ ဆရာႀကီး၏
လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ခ်ီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ ကတိသစၥာျပဳလုိက္သည္။ 
ပါေမာကၡႀကီးနံေဘးရိွ ဖေယာင္းတုိင္စင္မွ ေနာက္ဆုံးဖေယာင္းတိုင္ မီးေတာက္ကေလးက
သြားသည္။ 

 ယခုမွပင္ပါေမာကၡႀကီး တကယ့္စိတ္ခ်လက္ခ် ထြက္ခြာသြားျဖစ္ေလသည္လားဟု
လုိက္မိသည္။ ပါေမာကၡႀကီးေပးသည့္ အေမြအႏွစ္ေတြကုိပိုက္ကာ သည္အိမ္ျခံဝင္းအတြင္းမွ
ခဲ့သည္။ 

 ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ပါေမာကၡႀကီး၏ ေနအိမ္စာၾကည့္တုိက္မွ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ
သူမ်ား သူ႔အိမ္သုိ႔ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ စာအုပ္ေတြကအေျမာက္အမ်ား။
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သူသိေနခဲ့ေလသည္လား။ သို႔ေသာ္ 
ရာတစုိးတစိမွ် မျမင္ခဲ့ရ။ ယခုလဲ 

ၿငိမ္္းေအးၾကည္လင္ေနသည္။ သူသြားလုိရာ တစ္ေနရာသုိ႔ 

ထြက္ခြာသြားရေတာ့မည္ဟု လူငယ္ 
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္စရာရွိသည္မ်ားကိ ု
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾက လိမ့္မည္။ 

ယူေဆာင္သြားမည္ဟု စိတ္ကူးကာ လက္လွမ္း 
ႏွင္းဆီကုိ ျမတ္ႏိုးလွေသာ ပါေမာကၡႀကီးထံမွ 

ေနာက္ဆုံးအေဖာ္မြန္ မဟုတ္လား။ 

သိကၽြမ္းခဲ့ရသည္မွာ ဘာမွ်မၾကာေသး။ 
ပါေမာကၡႀကီး၏ ၾသဝါဒေတြကုိ သူတေသြမတိမ္း 
ဆရာႀကီး၏ နည္းစဥ္မ်ား ဘဝဒႆနမ်ားကုိ 

 ထူးဆန္းစြာပင္ အသဲည္အခိုက္တြင္မွ 
မီးေတာက္ကေလးက ဟုတ္ကနဲၿငိမ္း 

ထြက္ခြာသြားျဖစ္ေလသည္လားဟု လူငယ္ ေတြးေတာ 
သည္အိမ္ျခံဝင္းအတြင္းမွ သူထြက္လာ 

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ပစၥည္းေရြ႕ေျပာင္း 
စာအုပ္ေတြကအေျမာက္အမ်ား။ သူ႔အိမ္မွာ ထားစရာေနရာ 

ပင္ မဆန္႔။ သည္စာအုပ္ေတြလက္ခံမည္ဆုိလွ်င္
သေဘာျဖစ္ေနသည္။ 

 အသုံးမဝင္လွသည့္ 
စာအုပ္ေတြက သူ႔အားပါေမာကၡႀကီးကုိယ္စား
ဘဝသစ္စေတာ့မည္။ ရည္မွန္းခ်က္သစ္
ေအာင္ပြဲကုိလွမ္းျမင္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္
 

 
 ပါေမာကၡႀကီး ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည့္အတုိင္း
ပထမဆုံးေငြတစ္သန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ
ႂကြယ္ဝသူတစ္ဦး သူျဖစ္လာသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္တစ္ေန႔တြင္
အခ်ိန္ယူကာ၊ ပါေမာကၡႀကီးထံ
နည္းစဥ္မ်ား ဘဝဒႆန မ်ားကုိ
မခၽြင္းမခ်န္ ဖြင့္ဟေရးသားေပးေဝခ့ဲေပသည္။
 
ေဖျမင့္ 
 

 

 Crystal Clear (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ုိက္ေပးပါသည္။

သည္စာအုပ္ေတြလက္ခံမည္ဆုိလွ်င္ သူ႔မွာမူလရိွသည့္ ပရိေဘာဂမ်ားက ေနရာဖယ္ေပးရမည္

 အသဲည့္ပရိေဘာကေတြ အားလုံးထုတ္ပစ္ရန္ သူဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။
သူ႔အားပါေမာကၡႀကီးကုိယ္စား လမ္းညႊန္မည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္မဟုတ္လား။ ေရွ႕မွာသူ႔အတြက္

ရည္မွန္းခ်က္သစ္ လမ္းစဥ္သစ္ အေနအထုိင္သစ္ျဖင့္ ခရီးသစ္ကုိ သူႏွင္ေတာ့မည္
ေအာင္ပြဲကုိလွမ္းျမင္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ တကယ္ေအာင္ပြဲရႏွင့္သလုိ သူခံစားလုိက္ရေလသည္။

*   *   * 
နိဂုံးစကား 

ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ေနာက္ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္မီမွာပင ္ လူငယ္က
ေအာင္ျမင္စြာ စုစည္းရရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ကားကုေဋကုဋာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ

သူျဖစ္လာသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္တစ္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ လက္ေအာက္လူတုိ႔ထံလြဲအပ္ၿပီး တစ္လမွ်

ပါေမာကၡႀကီးထံ ကတိစကားရိွထားခဲ့သည့္အတုိင္း ဆရာႀကီး၏ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရး
မ်ားကုိ ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္အေနျဖင့္ ဆရာႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခံပုံ ဇာတ္လမ္းစုံကို

ဖြင့္ဟေရးသားေပးေဝခ့ဲေပသည္။ 

က္ေပးပါသည္။ 

ေနရာဖယ္ေပးရမည္ 

သူဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ 
ေရွ႕မွာသူ႔အတြက ္
သူႏွင္ေတာ့မည။္ 

သူခံစားလုိက္ရေလသည္။ 

လူငယ္က 
ကုေဋကုဋာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ 

တစ္လမွ် 
ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရး 

ဇာတ္လမ္းစုံကို 


