
Aလင္းေမွ်ာ္စင္ 
မင္းခုိက္စုိးစန္ 

 
Aလင္းနိဒါန္း 
 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမ ေ၀းခဲ့ၾကျပီ။ စၾကာ၀ဠာႏွင့္ခ်ီကာ ေ၀းကြာေသာ တစ္ေနရာဆီမွ ၾကယ္တုိ႔၏ Aလင္းသည္ပင္ 
ကမၻာေျမကုိ ေရာက္လာႏုိင္ေသးလွ်င္ သူမထံမွ Aလင္းတုိ႔ကေကာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဘာေၾကာင့္ 
ေရာက္မလာႏုိင္ရမွာလဲဟု ေတြးမိ၏။ ေ၀းသည္ျဖစ္ျဖစ္၊ နီးသည္ျဖစ္ျဖစ္ သူမသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ 
Aလင္းေမွ်ာ္စင္သာျဖစ္သည္။  

*** 
 

(၁) 
 

စိတ္ကူးAရင့္Aမာၾကီးနဲ႔ လြမ္းရတာက 
တစ္ကမၻာလုံးကုိ ထမ္းထားရတာထက္ 

ပုိေလးတယ္။ 
 
“မဂၤလာပါ” 
(တျခားဘာမွ ေျပာစရာမရွိမယ့္Aတူတူေတာ့ “မဂၤလာပါ”လုိ႔ပဲ ေျပာၾကတာေပါ့။) တကယ္တမ္း မဂၤလာရိွသည္ဟု 
ခံစားရသည္ျဖစ္ေစ၊ မခံစားရသည္ျဖစ္ေစ နံနက္ခင္းAေတာ္မ်ားမ်ားမွာ “မဂၤလာပါ”ဟု ေျပာတတ္ရန္ ပါးစပ္က 
Aက်င့္ရေနသည္မွာ ၾကာျပီ။ Aားလုံးဟာ ဒီလုိပဲလား။ ဟုိး.. ကၽြန္းပင္ထိပ္ဖ်ားက Uၾသငွက္တစ္ေကာင္ကလည္း 
ပါးစပ္က်င့္သားရစြာ တြန္က်ဴးေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မုတ္သံုမုိးU ီးထဲမွာ ယိမ္းႏြဲ႔သြားေသာ ၀ါးရုံပင္မ်ားလည္း 
မေတာ္တဆ က်င့္သားရမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ စြယ္ေတာ္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ျမက္ခင္းေပၚ 
ေၾကြက်ေနေသာ Aနီရဲရဲ စိန္ပန္းပြင့္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မုိးေရAနည္းငယ္ စိုစြတ္ေနေသာ 
လိပ္ျပာတစ္ေကာင္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊေရာင္၀ါဖန္႔ေသာ Aိပ္မက္တစ္ခုသည္လည္းေကာင္း၊ Aားလုံးသည္ 
က်င့္သားရမႈမ်ားပင္ျဖစ္၏။ 
 
Aဲဒါပါပဲ။ Aရာရာဟာ သဘာ၀တရားၾကီးရဲ႕ Uေပကၡာဆန္လြန္းတဲ့ က်င့္သားရမႈေတြေပၚမွာ စုိက္ပ်ိဳးထားတာမို႔လုိ႔လဲ 
Aားလုံးဟာ မေတာ္တဆ လွပေနၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ကဲ.. သူတို႔Aားလုံးကုိ “မဂၤလာပါ”လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ရေAာင္။ 
ျပီးလြယ္စီးလြယ္ ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္ သူတို႔က Aဒီဲေလာက္န႔ဲပဲ တန္တယ္။ (တကယ္ဆုိလွ်င္ လူ႔ဘ၀ကုိယ္တုိင္က 
သဘာ၀တရားၾကီးထဲသို႔ မေတာ္တဆ ျပဳတ္က်လာခ့ဲျပီးမွ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ က်င့္သားရေနၾကတာ မဟုတ္လား။) 
သဘာ၀တရားဆုိသည့္ ခပ္ည့ံည့ံငနဲAေၾကာင္း သည္ေနရာတြင္ ေျပာရန္ Aလုိမရိွပါ။ 
 
Aသိစိတ္ကင္းမဲ့စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မေတာ္တဆ လွပမႈမ်ားသည္ ေပါ့တီးေပါ့ပ်က္ ႏုိင္လြန္းပါသည္။ 
(ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ေျပာရလွ်င္) Aသိစိတ္ရိွရွိ ေၾကကြဲလြမ္းတမ္းတေနရျခင္းမ်ားက 
ပုိ၍ခမ္းနားၾကီးက်ယ္နက္ရိႈင္းသည္ဟု ထင္ပါသည္။ 
 
ထုိAလြမ္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တိုင္ လက္ျဖင့္ ဖန္တီးသြန္းလုပ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္လြမ္းပါသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္လြမ္းပါသည္။ ေ၀းလြင့္ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီျဖစ္သည့္ သူမကုိလည္းေကာင္း၊ “သူမစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ 
သစ္ပင္ကေလး” ကုိလည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္လြမ္းလိုက္မိေသာAခါ ထုိAလြမ္းသည္ မဂၤလာရိွသြားသည္ဟု 
ကၽြန္ေတာ္ထင္၏။  



 
ထုိ ခဏတာကေလးတြင္ ကၽြန္ေတာ္ လိႈက္လဲွစြာ ႏႈတ္ဆက္မိပါသည္။ 
 
သစ္ပင္ကေလးေရ… မဂၤလာပါ။ 
 
 

(၂) 
တစ္ေႏြလုံးလုံး ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲတာေတာင္မွ 

ဘ၀က 
ဘာပန္းမွ ပြင့္မေပးႏုိင္ခ့ဲဘူး။ 
ငါ့ကုိယ္ငါပဲ ျပန္ျပီးခူးခ့ဲတယ္။ 

လူဆုိတာ “ရူးေနတ့ဲ Uယ်ာU္”တစ္ခုပါပဲကြယ္ 
 
သူမႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္Uီးသည္ ရူးသြပ္ေနေသာ Uယ်ာU္ကေလးတစ္ခုကို Aတူတူ ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ (Aနည္းငယ္ 
ရယ္စရာေကာင္းသလုိ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထုိကိစၥသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္Aတြက္ Aမွန္တကယ္ 
ေလးနက္ပါသည္။) သင့္Aေနျဖင့္ ေလွာင္ရယ္ေမာခ်င္ပါလွ်င္ ရယ္ေမာႏုိင္ေလာက္စရာ တစ္ခုတည္းေသာ 
Aခ်က္Aလက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ Uယ်ာU္ထဲတြင္ သစ္ပင္တစ္ပင္သာရိွျပီး ထုိသစ္ပင္ကိုလည္း 
ဖန္ခြက္ေသးေသးေလးထဲ၌သာ စုိက္ပ်ိဳးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထုိသစ္ပင္ကေလးကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထ္ုိင္ေနက် လက္ဖက္ရည္ဆုိင္သုိ႔ A၀င္လမ္းနံေဘးမွာ သူမက 
စတင္ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းမွာ သူက ထုိသစ္ပင္ကေလးကုိ Aတန္ၾကာေAာင္ 
ေငးစုိက္ၾကည့္ျပီးေနာက္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ တိုးတုိးကေလး ေျပာကာ သစ္ပင္ေဘးတြင္ ထုိင္လုိက္၏။ 
တုတ္ေခ်ာင္းကေလးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ (Aပင္၏Aျမစ္ကိုမထိခိုက္ေAာင္) ေျမသားေတြကို ဖြဖြသာသာကေလး 
ယက္ထုတ္ေနသည့္ သူမ၏ လႈပ္ရွားမႈကုိ ၾကည့္ရံုမွ်ႏွင့္ပင္ ထုိAပင္ေလးကုိ သူမ တယုတယစုိက္ပ်ိဳးထားဖုိ႔ 
ရည္ရြယ္ထားလုိက္ျပီ ျဖစ္သည့္Aေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ခဲ့ပါသည္။ 
 
သူမက Aပင္ေပါက္စနကေလးကို လက္ဖ၀ါးေပၚတင္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုျပသည္။ ဘာပင္ကေလးမွန္းေတာ့ သူမေကာ 
ကၽြန္ေတာ္ပါ မသိၾက။ (Aပင္ေပါက္ခဲ့သည္မွာ Aလြန္ဆုံး ႏွစ္ရက္သံုးရက္ခန္႔သာ ရိွU ီးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သစ္ပင္သည္ ပဲတီပင္ေပါက္ကေလးႏွင့္ တူေန၏။) 
 
“ဒီAပင္ကေလးကုိ Aိမ္ယူသြားျပီး စုိက္ထားလုိက္မယ္” ဟု သူမကေျပာသည္။ “ဒီAရြယ္ကေလးနဲ႔ 
ေနရာေျပာင္းစုိက္လို႔ ဘယ္ျဖစ္မွာလဲ၊ ေသသြားမွာေပါ့”ဟု တားလုိက္၏။  
 
သူမ ဘာမွျပန္မေျပာ။ ကၽြန္ေတာ္ေနာင္တရသြားသည္။ သူမ၏ မ်က္ႏွာAမူAရာက “ဘယ္လိုနိဂံုးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ 
ရင္ဆုိင္ရ ဒီသစ္ပင္ကုိ စိုက္ျဖစ္ေAာင္စိုက္မယ္” ဟု AတိAက် ေၾကျငာေနေၾကာင္း ေတြ႕လုိက္ရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္၏။ ေသစမ္းကြာ… 
 
ငါ ဘာျဖစ္လို႔ တားလုိက္မိပါလိမ့္။ စုိက္ပေစေပါ့။ Aဲသည္လုိ ေခါင္းမာတတ္တဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ 
ဆုံးရံႈးမႈတစ္ခုခုန႔ဲ ၾကံဳေတြ႕ဖို႔ ထုိက္တန္တာပဲဟု ကၽြန္ေတာ္ေတြးလိုက္သည္။  
 



(ဘယ္လုိမွ မရွင္သန္ႏိုင္တဲ့ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို စုိက္ၾကည့္ျပီးေနာက္မွ) Aဲသည္သစ္ပင္ ေသသြားလုိ႔ ခံစားရမယ့္ 
ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမႈဟာ သူ႔Aတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခု ျဖစ္ေစလိမ့္မွာေပါ့ဟုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္လုိက္မိေသး၏။ 
(Aထူးသျဖင့္ မုိက္မိုက္မဲမဲ ထင္ရာလုပ္တတ္ေသာ သူမရဲ႕ UာU္ဆိုးAတြက္ ထုိက္သင့္တဲ့ ဆုလဒ္ေပါ့။) 
 
သည္သစ္ပင္ကေလး ေသသြားမွာကေတာ့ သိပ္ကုိေသခ်ာလြန္းေနေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။  
 
 

(၃) 
ျပတင္းေပါက္ကုိ ဖြင့္လုိက္ရုံနဲ႔ 

နံနက္ခင္းဟာ 
Aသင့္၀င္လာခ့ဲဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ 

ေလာင္းကစားပြမွဲာ 
ကံၾကမၼာက 

'ေမွာင္ရမယ္' ဆုိတ့ဲဘက္ကခ်ည္း ႏုိင္ေနတာ 
ငါ မခံခ်င္လြန္းလုိ႔ပါကြယ္။ 

 
မုိးေရစက္ေတြထဲမွာ ႏွစ္သက္မက္ေမာစရာေကာင္းေသာ ကုိယ္သင္းရနံ႔တို႔ကုိ ထားရစ္ခ့ဲျပီ။ AမွားAယြင္းတစ္ခုလား၊ 
ကံဆိုးမႈတစ္ခုလား၊ ဘာပဲေျပာေျပာ ေရႊေရာင္ပါးပါးကေလး လက္ေနသည့္ သူမ၏ ေျခဖမုိးေပၚမွာ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြAားလုံးကုိ စုပံုထားခ့ဲဖုိ႔ မေကာင္းတာ ေသခ်ာပါတယ္။ နာက်င္တယ္ဆုိတာ ဘာလဲဟု 
မသိႏုိင္ခင္မွာပင္ Aိပ္မက္ေတြ ငရဲမီးမ်ာ Aကင္ခံရျပီး ျပာက်သြား၏။ A၀ါေရာင္ကုိ တိတိက်က် 
မျမင္ဖူးေသးေၾကာင္း ၀န္ခံလုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ကုိ ေျပာခြင့္ရလွ်င္ ထုိAေရာင္သည္ သူမ၏ 
ရယ္သံျဖစ္ႏုိင္၏။ သူမ ေသာက္ေလ့ရွိေသာ စီးကရက္တစ္လိပ္၏ မီးေလာင္သည့္ ရနံ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ တစ္ေန႔ညက 
Aိပ္မက္ထဲမွာ သူမလွမ္းၾကည့္လုိက္ေသာ Aၾကည့္တစ္ခ်က္ျဖစ္ႏုိင္၏။ ရက္စက္စြာ လွပေသာ သူမ၏ 
ပခုံးသားမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ တကယ္ဆိုလွ်င္ A၀ါေရာင္ဆိုသည္မွာ Aားလုံးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  
 
သိပ္Aမ်ားၾကီး ေတာက္ပဖုိ႔မလုိပါ။ Aသက္ရွဴခြင့္ရတယ္ဆုိရုံေလးဆုိ ေတာ္ပါျပီ။ ဘယ္သူဟာ ပင္လယ္လုိ 
ရယ္ေမာဖူးလုိ႔လဲ။ Aနည္းဆံုး ပင္လယ္ေလာက္ေတာင္မွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလတုိက္ခံခြင့္မရခ့ဲတာ 
ေသခ်ာပါသည္။ ကဲ.. ရယ္ၾကရေAာင္၊ သေဘၤာပ်က္ၾကီးတစ္စီးလုိ ေမွာင္မည္းတိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္ေနတဲ့ 
Aေဆာက္AAုံန႔ဲ လမ္းမေတြ လန္႔ဖ်ပ္ႏိုးထသြားတဲ့Aထိ ရယ္ပစ္လိုက္ၾကရေAာင္။ ညကုိ ေဇာက္ထုိးၾကည့္ေနတ့ဲ 
လင္းႏုိ႔ေတြ ေၾကာက္လန္႔ပ်ံေျပးသြားတဲ့Aထိ ရယ္ပစ္လုိက္ၾကရေAာင္။ Aလင္းေရာင္ေတြ ခုန္ျပီး 
ထြက္လာေလာက္တဲ့Aထိ ငါတုိ႔ ရယ္လိုက္ၾကရေAာင္။ လာ.. ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ရဲ႕ ဟိန္းေဟာက္ပုံမ်ိဳးန႔ဲ 
ငါတုိ႔ရယ္ပစ္လုိက္ၾကမယ္။ ငါတုိ႔ကိုယ္ထည္ထဲကုိ စူး၀င္သြားတဲ့ ျမားနဲ႔ လွံသြားေတြ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားပေစ 
ငါတုိ႔ရယ္မယ္။ ကံၾကမၼာမုဆုိးဟာ ငါတုိ႔Aေလာင္းေကာင္ရဲ႕ ရယ္သံကို နားေထာင္ျပီး 
ေၾကာက္လန္႔ေသြးပ်က္သြားတ့ဲAထိ နာက်ည္းပင္ပန္းစြာ ငါတုိ႔ ရယ္ၾကမယ္ေလ။ ဒါဟာ A၀ါေရာင္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ 
ဒါဟာ Aလင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ျပတင္းေပါက္ကို ဖြင့္လိုက္ရုံန႔ဲ ၀င္လာတဲ့ နံနက္ခင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ျပီးေတာ့ 
Aဲဒါဟာ Aရာရာကုိ ျပီးျပည့္စံုသြားႏုိင္ေစတ့ဲ သူမလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့။ 
 
“သစ္ပင္ကေလး ေသသြားျပီမဟုတ္လား” ဟု ကၽြန္ေတာ္က ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ဘာလုိ႔ ေသရမွာလဲ၊ မေသေသးဘူး” သူမက သံမဏိေရာင္လဲ့ေနေသာ ေလသံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖ၏။ သည့္ေနာက္ 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူမ ႏွစ္ေယာက္သာ Aခန္းျပတင္းေပါက္ေဘာင္ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ သစ္ပင္ကေလးကုိ 
သြားၾကည့္ၾကသည္။  



 
သူမ သစ္ပင္စုိက္ထားပုံမွာ Aေတာ္ရယ္စရာေကာင္း၏။ ကေလးတစ္ေယာက္ ေဆာ့ကစားထားပံုႏွင့္ တူသည္။ 
ဖန္ခြက္ ပုပု၀ိုင္း၀ုိင္းကေလး တစ္လံုးထဲတြင္ သစ္ပင္ကေလးကုိ ထည့္ျပီး Aျမစ္ျမဳပ္သည္ဆုိရုံ ေရျဖည့္ထား၏။ 
ဒါပဲျဖစ္သည္။ 
 
Aဲသည္လုိ သစ္ပင္စိုက္နည္းမ်ိဳးကို သူမ ဘယ္က်မ္းစာAုပ္ၾကီးေတြထဲက သင္ယူတတ္ေျမာက္လာပါလိမ့္။ သူမကုိ 
ေခါင္းမာတတ္ေAာင္၊ တဇြတ္ထုိးလုပ္တတ္ေAာင္ (သူမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲစြာ စU ္းစားတတ္ေAာင္) ေတြးေခၚဖို႔ 
သင္ၾကားေပးေနသည့္ သူမဖတ္ေနက် စာAုပ္ထူထူၾကီးေတြကပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္သည္။ ေတြးရင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
ရယ္ခ်င္လာ၏။ 
 
“ဖန္ခြက္ထဲ ေရေပါေလာထည့္ျပီး သစ္ပင္တစ္ပင္ ပစ္ထည့္ထားလုိက္ရံုန႔ဲ ရွင္သန္လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ထားရင္ေတာ့ 
Aေတာ္ မိုက္မဲရာက်မွာပဲ၊ ေျမၾကီးမပါ ဘာမပါနဲ႔” 
 
သူမက…  
“Aုိး ေျမၾကီးမထည့္ခ်င္ပါဘူး။ ေျမၾကီးထည့္လုိက္ရင္ သူ႔Aျမစ္ ျဖဴျဖဴကေလးေတြကို ဘယ္ျမင္ရေတာ့မွာလဲ” 
  
ေသလုိက္ပါေတာ့။ သည္လုိမိန္းမမ်ိဳးမွာလည္း စိတ္ကူးယU္တတ္တဲ့ ႏူးည့ံမႈတစ္ခု လံုလုံေလာက္ေလာက္ 
ရိွေသးတာကုိး။ ကၽြန္ေတာ္က “ဒါေပမယ့္ Aဒီဲလုိ ေရေတြAမ်ားၾကီးနဲ႔ စိမ္ထားရင္ သူ႔Aျမစ္ ပုပ္သြားမွာေပါ့ကြ။ 
ေနာက္ျပီး ေျမၾကီးမရိွဘဲန႔ဲ Aျမစ္က ဘယ္ေနရာ သြားကုပ္တြယ္ႏိုင္မွာတ့ဲလဲ။ ဖန္သားကုိ Aျမစ္ကတြယ္ေဖာက္ျပီး 
Aစာေတြ၊ ဓာတ္ဆားေတြကို စုပ္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မင္းက ေမွ်ာ္လင့္ထားလုိ႔လား” 
 
သူမ မ်က္လံုးမ်ားကုိ ေထာင့္ကပ္ထားကာ ေခါင္းကို Aသာငဲ့ေစာင္းထားရင္း ေတြေတြေ၀ေ၀ စU္းစားေန၏။ 
ႏႈတ္ခမ္းနီနီကေလးမ်ား စု၀န္းေနပုံကုိ ျမင္ရရုံမွ်ႏွင့္ သူမ AေလးAနက္ေတြးေနမွန္း ကၽြန္ေတာ္သိလုိက္သည္။ 
ထုိခဏတြင္ သူမ၏မ်က္ႏွာသည္ “Aေဖျပန္လာလွ်င္ ဘာ၀ယ္ခဲ့ရမလဲ”ဟု Aေမးခံရေသာေၾကာင့္ 
Aေျဖရခက္ေနသည့္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ AမူAရာႏွင့္ တူေနေလသည္။ (ရုိးရိုးသားသားေျပာရလွ်င္ 
Aလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္Aေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။) ေနာက္ ခဏၾကာေသာAခါ သူက “ဒါဆုိ 
ဘာလုပ္ရမွာလဲဟင္” ဟု ေမး၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္က  
“ဆားနည္းနည္းန႔ဲ မီးဖုိတစ္လုံးယူခဲ့” 
 
“ဘာလုပ္ဖုိ႔လ”ဲ 
သူမက နားမလည္ႏုိင္စြာ ျပန္ေမးသည္။  
 
ကၽြန္ေတာ္က 
“မင္းက သစ္ပင္စိုက္ထားတာမွ မဟုတ္တာ။ ဖန္ခြက္ထဲမွာ ပဲတီပင္ေပါက္လုိ Aပင္ကုိ ေရစိမ္ထားတာပဲ။ Aဲဒီေတာ့ 
ဆားနဲ႔ ေAာက္က မီးျမႇိဳက္လိုက္ရင္ ဟင္းခ်ိဳတစ္ခြက္ေတာ့ ျဖစ္သြားမွာေပါ့” သူမ စိတ္ဆုိးသြားပါသည္။  
 
ထုိAခ်ိန္က ျပတင္းေပါက္Aျပင္Aပတြင္ Aျပာေရာင္ မိုးတိမ္ေတြ လြင့္ေမ်ာေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရသည္။ 
ေလထုထဲမွာ ရနံ႔စိမ္းစိမ္းတစ္ခုပါေနမွန္းကုိလည္း သတိထားမိခဲ့သည္။ ေနာက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိသေလာက္ 
ေျပာရလွ်င္ ထုိေန႔က မုိးတိမ္မ်ားသည္ တကယ္တမ္း “တိမ္”ႏွင့္ သိပ္မတူလွပါ။ တိမ္တုိက္တစ္ခုသည္ 



Aျခားတိမ္တစ္ခုႏွင့္ မတူဘဲႏွင့္လည္း ေရေငြ႕ေတြကို သယ္ေဆာင္ကာ လြတ္လပ္စြာ လြင့္ပါးသြားလာႏိုင္ခြင့္ 
ရိွပါသည္။  
 

(၄) 
တစ္ခုခုကုိ ယုံၾကည္ပစ္လိုက္ဖုိ႔ရာ 

ဘ၀မွာ တကယ္လုိတယ္ 
တစ္ေန႔ကုိ ၂၄ နာရီရိွတယ္လုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aားလုံး ယုံၾကည္မွ 

လက္ပတ္နာရီခ်င္း တုိက္ညႇိလုိ႔ ရသလုိမ်ိဳး 
(သိပ္ဆုိးဆုိးရြားရြားမဟုတ္ရင္) 

ယုံၾကည္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ကုိ လုိAပ္တယ္။ 
 
 
သူမပုံစံက တစ္စုံတစ္ရာကုိ လံုး၀ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ထားသူတစ္ေယာက္ပုံမ်ိဳး ေပၚေန၏။ ဘုရားေရ… သူမ ဘာေတြကုိ 
ယုံၾကည္ျပီး ဒီသစ္ပင္ေလးကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် စုိက္ပ်ိဳးခဲ့တာပါလိမ့္ကြယ္ (ကံၾကမၼာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
နတ္ဘုရားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ တန္ခုိး Iဒၶိပါတ္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း သူမက 
ယုံၾကည္တတ္သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။) 
 
Aဲဒါကုိပဲ စU္စားရခက္ေနတာေပါ့။ ေဟာဒီသစ္ပင္ေလး ရွင္သန္ေစရမယ္လုိ႔ သူမကုိ ဘယ္လုိAရာကမ်ား တိတိက်က် 
Aာမခံခ်က္ ေပးထားပါလိမ့္။ ၾကည့္စမ္း Aဒဲီ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ၾကီး ရိွလြန္းတဲ့ Aျပံဳးမ်ိဳးန႔ဲ ငါ့ကို ျပံဳးျပေနျပန္ျပီ။ 
 
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ မခံခ်င္ျဖစ္လာ၏။ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚမွာ သိပ္ကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသခ်ာမႈ 
ျပည့္၀လြန္းေနသည့္ Aျပံဳးတစ္ခု တပ္ဆင္ထားပုံမွာ ဘယ္လိုမွ မလိုက္ဖက္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ 
 
ရက္သတၱႏွစ္ပတ္လံုးလုံး သူမဆီ ကၽြန္ေတာ္သြားျပီး “သစ္ပင္ကေလး ေသသြားျပီမဟုတ္္လား”ဟု ေမးတုိင္း သူမက 
ထုိယံုၾကည္ျပံဳးကုိ ျပံဳးျပကာ ေခါင္းယမ္း၍ ေျဖသည္။ ထားလုိက္ပါေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဆုိးရြားလြန္းတဲ့ 
နိဂံုးေတြဟာ ေနာက္က်ျပီးမွ ေရာက္လာတတ္တာပဲ မဟုတ္လားဟု ကၽြန္ေတာ္စိတ္ကုိ ေျဖေတြး ေတြးလုိက္သည္။  
 
သည္လိုႏွင့္ သူမ၏ သစ္ပင္ကေလးသည္ မုတ္သုံေလေငြ႕မ်ား၊ ဇြန္လဆန္ေသာ ေျမၾကီးစုိထိုင္းထိုင္းမ်ားႏွင့္ 
မုိးေရစက္မ်ား၏ AကူAညီမပါဘဲ ရက္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည္။  
 
တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္ သူမဆီသုိ႔ေရာက္ေသာAခါ ထုံးစံAတုိင္း “သစ္ပင္ကေလး ေသသြားျပီမဟုတ္လား” ဟု 
ေမးလုိက္သည္။ သူမက Aနည္းငယ္ စU္းစားရခက္ေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္  
 
“ေသေတာ့မေသေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေAာက္ဆံုးက သစ္ရြက္တစ္စံုေတာ့ ၀ါျပီးေၾကြက်သြားျပီ” 
 
A.ဲ. သူမAတြက္ သင္ခန္းစာAမွတ္တစ္ ေရာက္လာျပီထင္ပါရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္ က်ိတ္ျပီး ၀မ္းသာေနမိသည္။ ေနာက္ 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူမ သစ္ပင္ထည့္ထားေသာ ဖန္ခြက္ကုိ သြားၾကည့္ၾကသည္။ သူမက ေၾကြက်ေနေသာ 
သစ္ရြက္Aဖတ္ေသးေသးကေလး ႏွစ္ခုကုိ ဆယ္ယူျပီး ျပ၏။  
 
ကၽြန္ေတာ္က  
“ဟင္၊ Aဲဒါ သစ္ရြက္မွမဟုတ္တာ၊ ေကာ္တီလီဒြန္ (Cotyledon) လို႔ေခၚတယ္။ Aေစ့ရြက္ေပါ့” 



 
“Aေစ့ရြက္ဆုိတာ Aရြက္ပဲမဟုတ္ဘူးလား” 
 
“ဟင့္Aင္း မတူဘူးေလ။ Aဒဲါက Aရြက္Aစစ္မဟုတ္ဘူး၊ Aေစ့။ Aပင္ေပါက္လာတ့ဲAခါ AဒဲီAေစ့က ႏွစ္ျခမ္းကြဲျပီး 
တစ္ျခမ္းစီက သစ္ရြက္တစ္ရြက္စီလုိလို ပုံမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္။ တကယ့္သစ္ရြက္Aစစ္ေတြ သစ္ပင္က 
ထြက္မလာႏုိင္ခင္Aထိ AဒဲီAေစ့ျခမ္းက Aစိမ္းေရာင္သန္းျပီး Aစာခ်က္ေပးေနတာ။ Aရြက္တု ဆုိပါေတာ့။ 
ေနာက္သစ္ပင္ရွင္လုိ႔ တကယ့္Aရြက္စစ္ေတြလည္း ထြက္လာေရာ AဒီဲAရြက္ေယာင္ေဆာင္ေနတ့ဲ 
Aေစ့ျခမ္းကေလးေတြက ၀ါျပီး ပိန္ရံႈ႕ေၾကြက်သြားေရာ” 
 
သူမက Aပင္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ရင္း  
“ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။ ဒီမွာ Aရြက္ေသးေသးကေလးတစ္စံု ထြက္ေနျပီ ၾကည့္” ဟု ၀မ္းသာAားရေျပာ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္ Aနည္းငယ္ စိတ္ညစ္သြားသည္။ သူမ၏ သစ္ပင္ကေလး ေကာင္းစြာ 
ရွင္သန္စျပဳေနျပီးျဖစ္သည့္Aေၾကာင္း Aတည္ျပဳခ်က္ခိုင္မာေAာင္ လုပ္ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္လည္း 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ Aျပစ္တင္မိ၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္က ေရထဲက်ေနေသာ Aေစ့ရြက္ ၀ါႏြမ္းႏြမ္းကေလးမ်ားကို ဆယ္ယူလႊင့္ပစ္ရင္း “ဟုတ္တယ္၊ 
Aရြက္စစ္ကေလး စထြက္ေနျပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aရြက္တုေတြ ေၾကြသြားတာေပါ့။ Aပင္ေသလုိ႔မဟုတ္ပါဘူး” ဟု 
စကားကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေျပာလုိက္၏။ သူမက ေခါင္းကုိငဲ့၍ ခဏၾကာေAာင္ စU္းစားေနျပီးမွ “Aင္းေပါ့၊ 
Aစစ္ေတြထြက္လာတ့ဲAခါ Aတုေတြက ေၾကြေပးရမွာေပါ့” Aနက္Aဓိပၸါယ္ က်ယ္၀န္းေသာ စကားကုိ 
ေျပာေလသည္။  
 
ကဲ.. AဲဒီAမ်ိဳးသမီးရဲ႕ နားရြက္ကို နာနာဆြဲလိမ္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ မေကာင္းဘူးလား။ Aေစ့ရြက္ (Cotyledon) 
ဆုိတာကုိေတာင္ ဘာမွန္းမသိဘဲ သစ္ပင္ကုိေတာ့ စိုက္ခ်င္ေသးရဲ႕။ ျပီးေတာ့ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ 
ခမ္းခမ္းနားနားေတြလည္း ေျပာတတ္ေသးရဲ႕။ ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ား၊ Aေကာင္းဆုံးကေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ Aတၱကုိ 
စုိက္ပိ်ဳးပါ။ ခင္ဗ်ားရ႕ဲ Aတတ္ပညာေတြကို စုိက္ပ်ိဳးပါ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဘာAတားAဆီးရွိရိွ ငါလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ 
စုိက္ပ်ိဳးပါ။  
 
သူမသာ Uယ်ာU္မွဴးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခြင့္ရမယ္ဆိုလွ်င္ (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူမကုိ သစ္ပင္ေတြ မစုိက္ေစခ်င္ပါ) 
“ငါစုိက္တံဲ သစ္ပင္ ရွင္ရမယ္”ဟူေသာ သူမ၏ စိတ္ဓာတ္ကုိသာ ေျမၾကီးေပၚ ခ်စိုက္လိုက္ဖုိ႔ရန္ တုိက္တြန္းခ်င္ပါသည္။  
 
ထုိUယ်ာU္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ Aစိမ္းစိုဆုံး Uယ်ာU္ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ 
 

(၅) 
ေလတိုက္ရင္ ယိမ္းျပဖုိ႔Aတြက္ 

ျမက္ပင္ေတြေပါက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ 
ကုိယ့္ရူးသြပ္မႈနဲ႔ကုိယ္ စိမ္းလန္း 

(ငါ့Aေပၚ) ဘယ္သူမွ လမ္းျဖတ္မေလွ်ာက္ရင္ေတာ္ျပီ။ 
 
Aဲသည္ညေနသည္ ငွက္ေတြ Aိပ္တန္းAျပန္ေစာၾကေသာ ညေနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ Aဲသည္ညေနသည္ 
မုတ္သုံေလျပင္းမ်ား စိမ္းညိဳ႕ေမွာင္မည္းစြာ ေရာက္လာစျပဳသည့္ ညေနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ Aဲသည္ညေနသည္ 
Aလင္းေတြ ရီေ၀မႈန္၀ါးစြာ ႏႈတ္ဆက္ျပံဳးျပသြားေသာ ညေနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ Aဲသည္ညေနသည္ 



ရူးသြပ္မုိက္မဲစြာ A၀ါေရာင္လင္းလက္ လွပေသာ ညေနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ Aဲသည္ညေနသည္ ခရမ္းရင့္ေရာင္ 
ကတီၱပါေစာင္းၾကိဳးတို႔ မႏုိးေသာ Aိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ Aိပ္ေမာက်သြားသည့္ ညေနခင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။  
 
ေနာက္ျပီး Aဲသည္ညေနသည္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ေပ်ာက္၍ မရႏုိင္ေတာ့သည့္ 
ညေနခင္းတစ္ခုAေနႏွင့္လည္း တိတိက်က်ျဖစ္ခဲ့သည္။  
 

*** 
ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ေတြးၾကည့္လုိက္သည့္Aခါမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ပစ္လိုက္သည့္ ကိစၥမ်ား မ်ားစြာရွိသလုိ 
ေမ့မရသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည့္တိုင္ “ေမ့တယ္ဆုိတာ ဘာလဲ” “ေမ့မရဘူးဆိုတာဘာလဲ” ကၽြန္ေတာ္ 
သဲသဲကြဲကြဲ နားမလည္ခဲ့ပါ။ သည္Aတုိင္းသာမွန္လွ်င္ လြမ္းသည္ဆိုျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ 
ခ်စ္သည္ဆုိျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ မုန္းသည္ဆုိျခင္းကိုလည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဲသဲကြဲကြဲ နားမလည္ခဲ့သည္မွာ 
ေသခ်ာပါသည္။ Aနည္းဆံုး A၀ါေရာင္ဆုိတာဘာလဲ၊ Aနီေရာင္ဆုိတာဘာလဲ၊ ခရမ္းေရာင္ဆုိတာ ဘာလ၊ဲ 
Aစိမ္းေရာင္ဆုိတာ ဘာလဲဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကိုပင္ တိတိက်က် Aေျဖမေပးတတ္ေလာက္ေAာင္ ကၽြန္ေတာ္ 
ည့ံဖ်င္းခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။  
 
သုိ႔ေသာ္ ထိုညေနကို ျဖတ္သန္းျပီးသည့္ေနာက္တြင္ “ေမ့မရဘူး”ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရ၏ Aနက္Aဓိပၸါယ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
နည္းနည္းရိပ္စားမိသလုိလုိ ရွိလာပါသည္။ တကယ္ေတာ့ “ေမ့မရဘူး”ဆိုသည္မွာ ႏွလံးသားAိမ္ခြံေပၚတြင္ Aျမစ္ေတြ 
နက္ရိႈင္းတြယ္ကုပ္ထားေသာ သစ္ပင္တစ္ပင္ ေပါက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
သင္ သိပ္မA့ံၾသဘူးဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးAိမ္ေပၚတြင္ ေပါက္လာေသာ သစ္ပင္သည္ သူမ ဖန္ခြက္ထဲ 
ထည့္စိုက္ထားေသာ သစ္ပင္ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါေသးသည္။ 
 

*** 
 
ထုိေန႔ညေနက ကၽြန္ေတာ္ သူမဆီသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။  
“သစ္ပင္ကေလး ေသသြားျပီမဟုတ္လား” ဟု ကၽြန္ေတာ္က ေမးရင္း ႏႈတ္ဆက္လိုက္၏။ (ေန႔စU္လိုလုိ ေတြ႕တုိင္း 
ေမးေနက်ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိစကားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္ ႏႈတ္ဆက္စကားလုိ ျဖစ္ေနသည္မွာ 
ၾကာျပီ။) 
 
သူမမ်က္ႏွာက တည္သြား၏။ မျမင္ႏိုင္ေသာAရာတစ္ခုကုိ လွမ္းျမင္ေနရသလုိမ်ိဳး ေတြေတြၾကီးၾကည့္ကာ 
ေငးေနသည္။ သူမက Aသဲည္လုိ ေငးၾကည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ညေနသည္ ညေနႏွင့္ ပိုတူသြားသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္က 
ထင္လုိက္၏။ ခဏၾကာမွ သူမက သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လုိက္ျပီး Aနည္းငယ္ ရယ္ေမာသည္။  
 
“Aင္း … ဘယ္လုိေျပာရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး” ဟု ဆိုကာ စကားကုိ တန္းလန္းျဖတ္ထား၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းသိလုိက္သည္။ Aဲ.. Aပင္ကေလးေတာ့ ေသသြားျပီေပါ့။  
 
သူမ ဘာမ်ားဆက္ေျပာလာမွာပါလိမ့္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျငိမ္ျငိမ္ကေလး ေစာင့္နားေထာင္ေနလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္.. 
Aတန္ၾကာသည္Aထိ ဘာစကားသံမွ ထြက္မလာ။ တကယ္ပင္ သူ႔မွာ ေျဖစရာ စကားမရွိသလုိ ျဖစ္ေနပုံရ၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္ သူမဘက္သုိ႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္။ သူမ မ်က္၀န္းမ်ားႏွင့္ တည့္တည့္ဆံု၏။ သူမက 
ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္သည္။ ေၾသာ္.. တကယ္ပဲ Aပင္ကေလး ေသသြားျပီကိုး။ သူမAတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ 



ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုAျဖစ္ႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည့္တုိင္ (တကယ္တမ္း ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ) 
၀မ္းမသာမိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။  
 
ထုိစU္ သူမက 
“ရွင္ ေက်နပ္တယ္ မဟုတ္လား” 
 
ကၽြန္ေတာ္က 
“ဘာကုိ ေျပာတာလဲ” 
 
“ဒီသစ္ပင္ကေလး စ,စိုက္ကတည္းက ရွင္က 'ဒီသစ္ပင္ကေလး ေသမွာပဲ' လုိ႔ ၾကိဳျပီး ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ေလ။ 
မဟုတ္ဘူးလား” 
 
ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္၏။ သူက ဆက္၍ 
 
“ေန႔တုိင္း ရွင္က 'သစ္ပင္ကေလး ေသသြားျပီမဟုတ္လား' လုိ႔ ေမးတယ္။ ရွင့္စိတ္ထဲမွာ တစ္ေန႔မဟုတ္ 
တစ္ေန႔ေသမွာပဲ ဆုိတဲ့ Aစြဲက သိပ္ေသခ်ာေနတာကိုး။ ဟုတ္တယ္ေလ။ ဒီသစ္ပင္ေလး ေသတာကေတာ့ ေသမွာပဲ။ 
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မက ဘယ္ေလာက္ထိ ရွင္သန္ႏုိင္Uီးမလဲဆုိတ့ဲ Aျမင္နဲ႔ စုိက္တယ္။ ရွင္န႔ဲ ကၽြန္မ ကြာတာ Aဲဒါပဲ” 
 
ဟုိး.. Aေ၀းဆုံးဆီသို႔ တေရြ႕ေရြ႕ ထြက္ခြာသြားေသာ ေျခသံကုိ ၾကားရသည္ဟု ထင္သည္။ ေရႊစင္တစ္သိန္းခတ္ကာ 
သြန္းထားေသာ Aလြမ္းတို႔ကုိ ထားခ့ဲေခ်ေရာ့မည္။ ေဖ်ာ့ႏြမ္းAိုမင္းေနေသာ ႏွလုံးသားကုိ မတီးခတ္ၾကပါႏွင့္။ 
ပန္းေရာင္ရင့္ရင့္ Aၾကည့္တစ္ခ်က္ကို သိမ္းဆည္း၍သာ တစ္သက္လံုး ေနထုိင္သြားခ်င္ပါေတာ့သည္။ Aိပ္မက္ထဲက 
ရယ္သံလိုမ်ိဳး၊ တုိးညင္းေျခာက္ကပ္လွေခ်ရဲ႕။ Aဒဲီသစ္ပင္ကုိ ငါ့ႏွလုံးသားAိမ္ေပၚမွာသာ စုိက္ထားလုိက္ေတာ့ကြယ္။  
 
“တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေသသြားလိမ့္မယ္ဆုိတာ သိေနၾကခ်င္းAတူတူ ရွင္က 'Aဲဒီသစ္ပင္ကေလး ဘယ္ေတာ့ေသမလဲ'ဆုိတ့ဲ 
Aျမင္နဲ႔ၾကည့္တယ္။ ကၽြန္မက 'ဘယ္ေလာက္Aထိ ရွင္သန္ေနႏုိင္ေလမလဲ'ဆုိတ့ဲ Aျမင္နဲ႔ၾကည့္တယ္။ Aဲဒါ 
ကြာျခားခ်က္ပဲ။ Aဲဒါ ကြာျခားခ်က္ပဲ။ Aဲဒါ ကြာျခားခ်က္ပဲ။ Aဲဒါ….” 
 

*** 
 
သင့္မွာသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုခု ရွိသည္ဆုိပါလွ်င္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ 'ဘယ္ေလာက္Aထိ 
ရွင္သန္ႏုိင္ေလမလဲ'ဟူသည့္ Aျမင္ျဖင့္သာၾကည့္ရန္ Aၾကံေပးလုိပါသည္။ ေ၀းကြာလြန္းေသာ 
Aရပ္တစ္ေနရာရာဆီမွ ရီေ၀မႈန္၀ါးေသာ ႏႈတ္ခမ္းသားတစ္စုံသည္ ဘ၀ျဖစ္၏။ ျပံဳးေနသည္လား၊ မ့ဲေနသည္လား 
မသဲကြဲ။ ပုလဲစီျခယ္ကာ လည္တြင္ သြယ္ရစ္ထားသည့္တိုင္ ေသခ်ာမႈဆုိသည္ကုိ Aပိုင္မရႏုိင္ေတာ့။ ငါတုိ႔ကို 
ေမ့ေလ်ာ့ထားခဲ့ေသာ ေလာကထဲမွာ ငါတုိ႔က Aရာရာကုိ ေမ့ေလ်ာ့ပစ္လုိက္ရန္သာ ထိုက္တန္ပါသည္။ ကတီၱပါစျဖင့္ 
ထုပ္ပုိးထားသည့္ ျမတ္ႏိုးျခင္းေသတၱာ Aံ၀ွက္ထဲမွာ မေသခ်ာျခင္းမ်ားရွိသည္။ Aဓိပၸါယ္မဲ့ျခင္းမ်ား ရိွသည္။ 
ေသျခင္းႏွင့္ Aဆုံးသတ္သြားသည့္ ျဖစ္ခ်င္သလုိျဖစ္ေနေသာ ဘ၀တစ္ခုရိွသည္။ ေက်ာက္ဆစ္ပန္းပုတစ္ရုပ္ေယာင္ 
ေဆာင္ထားသည့္ ႏွလုံးသားတစ္ခုလည္း ရိွပါသည္။ ငါတုိ႔က ဘ၀နဲ႔ မထုိက္တန္တာလား၊ ဘ၀က ငါတုိ႔န႔ဲ 
မထုိက္တန္တာလား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုံး စာရင္းရွင္းတမ္းမွာ ငါတုိ႔က ရံႈးသြားတာခ်ည္းပဲ မ်ားေနျပီ။ 
နီလဲ့ေတာက္ပေသာ ညေနAလင္းထဲမွာ Aရာရာလွပေနၾက၏။ ဆည္းဆာတိမ္ေတာက္ခ်ိန္ကို 'Aက်ည္းတန္သူတို႔ 
လွပခ်ိန္'ဟု ရည္ညႊန္းၾကသည္မဟုတ္လား။ ဘယ္သူက Aက်ည္းတန္သလဲ၊ ဘယ္သူက တကယ္လွပသလဲ။ 
မေသခ်ာ။ ဆည္းဆာထဲမွာေတာ့ Aားလုံး ေ၀၀ါးစြာ လွပေနၾကသည္။ ဘ၀ဆုိတာ ဒါပါပဲ။ မသဲကြဲ၊ ၀ုိးတ၀ါး၊ 
လွပတယ္ပဲ ထားလုိက္ၾကပါေတာ့ေလ။ ဆည္းဆာထဲမွာ Aနက္ေရာင္ငွက္ေတြ ပ်ံသန္းလာၾကျပီ။  



 
လူ႔ဘ၀ထဲမွာ တကယ္ရွင္သန္ဖို႔ လုိAပ္ေသာAရာသည္ 'ဘယ္ေလာက္Aထိ ရွင္သန္ေနႏုိင္ေလမလဲ' ဟုသည့္ 
စိတ္Aလင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

*** 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမ ခ်စ္သူေတြ မျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္Aေၾကာင္း သင္တုိ႔ကုိ ေျပာျပထားရန္ လုိAပ္မည္ထင္ပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္က သူမကုိ 'ခ်စ္တယ္'ဟု ဖြင့္ေျပာေတာ့မည္လိုလုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ 
သူမႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ ေ၀းကြာသည့္ ေနာက္ဆံုးAခ်ိန္Aထိ ဘာမွမေျပာျဖစ္ခဲ့ပါ။  
 
ကၽြန္ေတာ္က သစ္ပင္ကေလး ေသသြားမည့္Aခ်ိန္ကုိသာ ေစာင့္ေတြးတတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

~~~~~~ 
မင္းခုိက္စုိးစန္ 

People မဂၢဇင္း၊ Eျပီလ ၂၀၀၄။ 


