ကမာေကျာ်များ ှင့် ေတွဆုံရသည့်အေကာင်း
ကန်ေတာ်သည် ငယ်စဉ်ကပင် အတပတိစာေပကို ှစ်သက်၏။
ေအာင်ြမင်ေသာ ပုဂိလ် အေတာ်များများ အေကာင်းကို ဖတ်သည် ။
အားကျ အတုယူသည် ။
ကိုယ်လည်း တစ်ေန သူတိုလို ေအာင်ြမင်ေအာင် ကိးစားမည်ဟု စိ
တ်ပိုင်းြဖတ်ခဲ့သည် ။
စာအုပ်ေတွဖတ်ပီး အတုယူမှတ်သား အားကျကာ မရပ်မနား ကိး
စား အားထုတ်မေကာင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ေအာင်ြမင်မရခဲ့သ
ည် ။
ထိုအခါ ေအာင်ြမင်သူတစ်ေယာက်၏ စိတ်ခံစားမကို ကန်ေတာ် သိ
လာရသည် ။
ေအာင်ြမင်သူ တစ်ေယာက်မှာ လည်း စိတ်မွန်းကျပ်မ၊ စိတ်ပျက်အား
ငယ်မ၊ စိုးထိတ်မ၊ စကားလုံးများကို မျိသိပ်ထားရမ၊ ေြပာချင်လျက်ှင့်
ေြပာမြပိုင်သည့် အမကိစများ စွာ ရှိပါသည် ။
ကမာေကျာ်ပုဂိလ်များ တွင် လည်း ထိုကိစမျိးများ စွာ ရှိေနလိမ့်မည်
ဟု ကန်ေတာ်ထင်သည် ။ သူတို အေကာင်းကို စိတ်ဝင်စားပီး သိချင် စူး
စမ်းချင်စိတ်များ ကန်ေတာ့်ရင်ထဲတွင် ေပခဲ့၏။
ထိုေကာင့် ကန်ေတာ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွင် သူတို ကို ေတွေအာင်ရှာ

ပီး စကားေြပာ ကည့်သည် ။ သူတို ရင်ထဲက စကားေတွကို ှိက်ကည့်
ခဲ့မိ၏။
အကျိးရှိိုင်မည့် အသိတရားတစ်ခု စာဖတ်သူများ ရရှိေစလိမ့်မည်
ဟု ကန်ေတာ် ေမာ်လင့်သည် ။
အထူးသြဖင့် လူငယ်လူရွယ်များ အတုယူအားကျ ကိးပမ်းအားထု
တ် ေစချင်ေသာ ေစတနာြဖင့် ဤစာအုပ်ကို ေရးပါသည် ။
ကမာေကျာ်များ ၏ အတပတိကို စိတ်ကူးအေတွးြဖင့် ပုံေဖာ်ေရးခဲ့
ေသာ ဤစာအုပ်ကို လူငယ်များ ေတွရှိ ြမင်သိ ဖတ်မိကပါေစ။
ဖတ်ပီးလင် ရင်ထဲ၌ တစ်ခုခု ကျန်ရှိ၊ အသိာဏ်ြမင့်မား၊ ခွန်အား
သတိ ရရှိေစချင်ပါသည် ။
ဤစာဖတ်ေနသူအားလုံး တိုးတက်ေအာင်ြမင် ေပျာ်ရင် ငိမ်းချမ်းက
ပါေစ။
က င သန
၆၊ ၁၀၊ ၁၁

*

ဆင်းရဲတွင်းမှ ုန်းထွက်ိုင်သူ (သိုမဟုတ)်
အင်ဒူးကာနက်ဂျီ
ဆင်းရဲေသာ မိဘှစ်ပါးက ေမွးဖွားလာေသာ အင်ဒူး ကာနက်ဂျီသ
ည် အင်မတန် ဆင်းရဲတွင်း နက်ခဲ့သည် ။ သူအေမသည် သူကို ေမွးဖွားရ

န်အတွက် သားဖွားဆရာကိုေတာင် မေခိုင်ခဲ့။ လက်ေဆာင်ပစည်း အ
ခေကးေငွ ဘာမ ေပးစရာမရှိေသာေကာင့် ြဖစ်၏။
သူအေဖက စားပွဲခင်းရက်လုပ်ပီး လမ်းေပ ေလာက်ေရာင်းရသည်
။ သူအေမက ဖိနပ်ေတွ ယူချပ်ပီး အေရာင်တင်ေပးရသည့် အခစားအ
လုပ်ကို လုပ်ရသည် ။ သူငယ်စဉ်က အကျ တစ်ထည်တည်းသာ ရှိသြဖင့်
သူအေမက သူအိပ်ေတာ့မှ အကျေလာ်ဖွပ် မီးပူတိုက်ေပးရသည် ။
ေမှာင်မည်း ကျဉ်းကျပ်ေနေသာ အခန်းေလးထဲတွင် သူ ကီးြပင်းလာ
ခဲ့ရ၏။ စေကာ့တလန် ြပည်၊ ဒန်ဗာမိတွင် ေမွးဖွားလာေသာ စေကာ့လူ
မျိး ကာနက်ဂျီသည် အေမကို အလွန်ချစ်သည် ။ အလန်ကည်ညိ ေလး
စားလွန်းသြဖင့် အေမရှိေနသေရွ မိန်းမ မယူဟု လူပျိအရွယ်မှာ အေမ့
ကို ကတိေပးခဲ့၏။ သူသည် သူစကားကို တည်ေအာင် သက်ေသြပိုင်ခဲ့
၏။

သူအေမ

မေသမချင်း

အိမ်ေထာင်မြပ၊

သူအေမေသ၍

အိမ်ေထာင်ြပေသာအခါ အသက် ၅၂ ှစ် ရှိခဲ့ပီ။
ကာနက်ဂျီသည် ဆင်းရဲမွဲေတေသာ ဘဝတွင် အေမှင့်အတူ ုန်းက
န်ေနထိုင်ခဲ့ရ၏။ ထိုအခါ သူအေမကို အမဲလိုလို ှစ်သိမ့်စကား ေြပာတ
တ်၏။ "အေမ ကန်ေတာ် ချမ်းသာေအာင်လုပ်မယ်၊ ဒါမှ အေမ့ကို အခိုင်း
အေစေတွနဲ ချမ်းချမ်းသာသာ ထားိုင်မှာ ။ ကိုယ်ပိုင်ြမင်းရထားကီး ဝ
ယ်ေပး ထားမယ်" ဟု မကာခဏ ေြပာ၏။
ေြပာသည့်အတိုင်း ချမ်းသာေအာင် သူကိးစားသည် ။ သူဘဝအစတွ
င် ေကးနန်းစာပိုသူအြဖစ် အလုပ်ဝင်သည် ။ အလုပ်ြပတ်မှာ ေကာက်
သြဖင့် သူ ေကးနန်းပိုရသည့် နာမည်လိပ်စာေတွ အားလုံးကို အလွတ်ရ
ေအာင် ကျက်သည် ။ ထိုမှ တစ်ဆင့် ေကးနန်းိုက် ေအာ်ပေရတာြဖစ်ဖို
ေမာ်မှန်းကိးစားသည် ။ ေကးနန်းိုက်ပညာကို ညဘက်တွင် မတတ်မ

ေန တတ်ေအာင်သင်ပီး နံနက်တိုင်း ုံးသို အေစာကီးသွားသည် ။ စက်
ေတွ လက်ေတွ ကိုင်တွယ်စမ်းကည့်မိသည် ။
ထိုအချိန် ဖီလာဒဲဖီးယားမိမှ သူတို မိေလးသို ေကးနန်းေခသည်
။

တာဝန်ကျ

ေအာ်ပေရတာ

မရှိ။

သူက

အစားဝင်ပီး

လုပ်ကိုင်ေပးိုင်သြဖင့် ေအာ်ပေရတာရာထူး တိုးသွားခဲ့သည် ။ ထိုေနာ
က် တိုင်းကီးကပ်ေရးမှး ရာထူးအထိ တိုးသွားသည် ။
ထိုေနာက် သူတြဖည်းြဖည်း ကီးပွားချမ်းသာသွားေတာ့သည် ။ ဘ
ယ်ေလာက်ေတာင် ချမ်းသာသနည်းဟု ေမးခွန်းထုတ်လင် ထားစရာမရှိ
ေအာင် ချမ်းသာသွားသည် ဟု ေြပာလို ရသည် ။ ထိုကဲ့သိုေသာ လူချမ်း
သာကီးှင့် ေမှာင်ရီေသာ မိုးညတစ်ညတွင် ကန်ေတာ် ဆုံေတွခွင့် ရခဲ့
၏။
သူအေကာင်း တစ်ပိုင်းတစ်စသိေနေသာ ကန်ေတာ်သည် သူကို အ
လွတ်မေပးိုင်။ သူ ဘာေကာင့် ကွယ်ဝချမ်းသာလာပုံကို မရမက ေမးမိ
ေတာ့၏။ ခပ်ေစာေစာပိုင်းက သူက ေြဖချင်ပုံ မရေသာ်လည်း ကန်ေတာ်
၏ ဇွဲေကာင်းမေကာင့် သူ လိုက်ေလျာပီး ကန်ေတာ့်ေမးခွန်းေတွကို ေြဖ
ေပးသည် ။
"သူေဌးကီးခင်ဗျား၊ အခုလို ထားစရာမရှိေအာင် ချမ်းသာလာတာ
ဘာေကာင့်ပါလဲ။ ဘယ်လို ကိးစားခဲ့ရပါသလဲ"
"ထားစရာမရှိေအာင် ချမ်းသာလာတာက အခွင့်အလမ်းနဲ ကိုယ့်ရဲ
ကိးစားအားထုတ်မ၊ တီထွင်ကံစည် စိတ်ကူးမေတွ အံဝင်ခွင်ကျသွားလို
ပါ"
"ကိးစားမကေတာ့ ေြပာစရာ မလိုေအာင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျပ်က
အေမကို သိပ်ချစ်တာဗျ။ အေမ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ အလုပ်လုပ်ေနရတာ ြမ

င်ေနရတာ စိတ်မေကာင်းဘူး။ အေမ့ကို ချမ်းချမ်းသာသာ ထားပီး ေကာ
င်းေကာင်း မွန်မွန် ထားချင်တဲ့ စိတ်ေစတနာနဲ ကျပ် အေသအလဲ ကိး
စားခဲ့တာပါ။ အေမဟာ ကျပ်ဘဝပါပဲ။ ကျပ်ဘဝရဲ ရည်မှန်းချက်လည်း
ြဖစ်တယ်။ ကျပ်ဘဝရဲ တွန်းအားလည်း ြဖစ်ပါတယ်"
"ကျပ် လခစားလုပ်ေနေတာ့ မချမ်းသာိုင်ဘူးဆိုတာ သိတယ်။ ဒါ
ေပမဲ့ ကျပ်မှာ ထမင်းစားဖို အလုပ်ကေလးတစ်လုပ် ရှိဖို လိုေတာ့ အဲဒီ
အလုပ်ကို ေမှးလုပ်ေနတာပါ။ အဲဒီအလုပ် လုပ်ေနရင်းနဲ ကိုယ်ပိုင် ာ
ဏ်စွမ်းာဏ်စနဲ လုပ်ိုင်တဲ့ အလုပ်ေတွကို အမျိးမျိး စဉ်းစားတယ်။ တ
စ်ေနေတာ့ ရထားစီးပီး ခရီးသွားေနတုန်း တီထွင်ပညာရှင်တစ်ေယာက်
နဲ ေတွတယ်။ သူ တီထွင်ထားတဲ့ ရထားတွဲပုံစံေလးြပေတာ့ ကျပ်ေခါင်း
ထဲမ ှာ လင်းလက်သွားတယ်။ အဲဒီ စိတ်ကူးက ြဖစ်ိုင်ေြခ ရှိတယ်။ အဲဒီ
လူနဲ ေပါင်းပီး ဘဏ်က ေငွေချးတယ်။ အစုရှယ်ယာ ေခတယ်။
လုပ်ငန်းစတယ်။ ေအာင်ြမင်တယ်။ ေနာက်တစ်ေနရာမှာ သစ်သားတံ
တားတစ်ခု

မီးေလာင်သွားလို

ရထားေတွ

အသွားအလာ

ြပတ်သွားတယ်ကားတယ်။ အဲဒီေတာ့ သစ်သားတံတားေတွအစား သံ
တံတားေတွ အစားထိုးိုင်ရင် ဟန်ကျမှာ ပဲဆိုပီး သံတံတားေတွကို ကျ
ပ်ရှယ်ယာေခပီး စတင်လုပ်ေတာ့တာပဲ။ အဲဒီလိုလုပ်ေနတုန်းမှာ ပဲ ကျ
ပ်ကံေကာင်းချင်ေတာ့ ရထားလမ်းေတွ အများကီး တိုးချဲတယ်။ ကျပ်ရဲ
သံမဏိလုပ်ငန်းေတွက မီးခိုးေတွတလူလူနဲ ဘယ်သူမှ ယှဉ်လို မရေအာ
င် အကီးအကျယ် ေအာင်ြမင်ခဲ့တာပါပဲ"
သူေဌးကီး ကာနက်ဂျီက သူရဲ ကီးပွားချမ်းသာလာပုံကို ေြပာေနသ
ည့်အခါ

စိတ်တက်ကွ

ေနသည်

မှန်ေသာ်လည်း

မာနအေရာင်

ေတာက်ေြပာင်ြခင်း မရှိ။ လူတိုင်းကို သူလို ချမ်းသာ ေစချင်ေသာ စိတ်
ေစတနာှင့် ေြပာေနမှန်း သိသာသည် ။

"အဲဒီေလာက် များ ြပားတဲ့ ေငွေတွရလာတဲ့ အခါ ဆရာကီး ဘာေတွ
လုပ်ပစ်ပါသလဲ"
"အဲဒီေငွေတွကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ကျပ် သိတယ်ဗျ။ ကျပ်က
စာဖတ်တာကိုး။ ကျပ် ေလးှစ်တည်း ေကျာင်းေနဖူးတယ်၊ ဒါေပမဲ့
ေြပာရင် ယုံမှာ ေတာင် မဟုတ်ဘူး ။ ရှိတ်စပီးယား ြပဇတ်ေတွကို အလွ
တ်ရတယ်။

အချိန်မေရွး

ရွတ်ြပိုင်တယ်။

ကဗျာေတွ

ေတာ်ေတာ်များများကိုလည်း အလွတ် ကျက်မှတ်ဖူးတယ်။ ပီးေတာ့ ကျ
ပ်ကိုယ်တိုင်လည်း ခရီးမှတ်တမ်း ကိုယ်ေရးအတပတိ၊ အက်ေဆး စာတ
မ်းနဲ စီးပွားေရး ပညာေပးစာအုပ် (၈) အုပ်တိတိ ေရးခဲ့တယ်ေလ"
"အဲဒီေတာ့

ဘဝအဓိပာယ်၊

ဘဝတန်ဖိုးေတွကို

ကျပ်

သိေတာ့တာေပါ့။ ကျပ်ရှာတဲ့ ေငွေတွ ကျပ်ေသရင် ကျပ်ေနာက်ကို တစ်
ပဲနိေတာင် ပါလာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ အေသအချာ သိမှ ေတာ့ အဲဒီ
ေငွေတွနဲ လူေတွရဲ စိတ်ချမ်းသာမကို ဖန်တီးပစ်လိုက်တာေပါ့"
"ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာကည့်တိုက်ေတွကို ေပါင် ၁၂ သန်း ေကျာင်း
ေတွကို

ပညာသင်ကားေရး

အတွက်

ေပါင်

၁၆

သန်း၊

ဘုရားရှိခိုးေကျာင်းေတွကို ေအာ်ဂင် အလုံး ၇၀၀၀ေကျာ် ကျပ် လှခဲ့တ
ယ်ေလ။ အြခားလှတာေတွ အများကီးရှိေသးတယ်၊ ကွားရာေရာက်မှာ
စိုးလို ဒီေလာက်ပဲ ေြပာမယ်ဗျာ"
"ဆရာကီးက ဆင်းရဲတွင်းက ုန်းထွက်ပီး အကီးအကျယ် ချမ်းသာ
ေအာင်

လုပ်ိုင်သလို၊

စိတ်ချမ်းသာမ၊

ချမ်းသာလို

ေပျာ်ရင်မကို

ရလာတဲ့

ေငွေတွနဲ

ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့တဲ့

လူေတွရဲ

အတွက်လည်း

ဆရာကီးကို ချီးကျးေလးစား အားကျ အတုယူမိပါတယ်"
ကန်ေတာ်က အေလးအနက်ထား ေြပာေနသြဖင့် ဆရာကီးက ေခါ

င်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ရင်း သေဘာကျေနသည် ။
"ကျပ်ကို အားကျရင် ကျပ်လိုပဲ ချမ်းသာေအာင် ကိးစားေပါ့။ ဒါေပ
မဲ့ အဲဒီေငွေတွေတာ့ အပိုင်သိမ်းဖို စိတ်မကူးနဲ ေနာ်၊ ဒုကများ သွားလိမ့်မ
ယ်။

လူေတွအိတ်ကပ်ထဲက

ရေအာင်ယူထားပီးရင်

သူတို

အကျိးရှိရာရှိေကာင်း ြပန်လုပ်ေပးမှ ြဖစ်မယ်။ ဒါကို သေဘာမေပါက်
လို ကေတာ့ အထေြမာက် ေအာင်ြမင်ဖို ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်"
ြပံးြပံးကီး ေြပာဆိုရင်း သူေဌးကီး၏ ုပ်သွင်မှာ မန်ဝါးဝါးှင့် ေပျာ
က်ကွယ်သွားေတာ့၏။
ကန်ေတာ် ေမးချင်ေသာ ေမးခွန်းတစ်ခု ေမးချင်တာေတာင် ေမးခွင့်
မရလိုက်ေတာ့။ ေနာက်တစ်ကိမ် ြပန်ဆုံခွင့်ရလင် ေမးလိုက်ချင်ေသးသ
ည် ။
"အေမကို စိတ်တိုင်းကျ ြပစုခွင့်ရလိုက်ပါသလား"
သူေဌးကီး ကာနက်ဂျီ ဘာြပန်ေြဖမည်မသိ။

*

