အသည်းကွဲသူများ (အားလုံး)…….သို ရင်ဖွင့်ေပးစာ
(၁)
အချစ်ကဗျာေတွ အချစ်၀တေတွ ေရးေနမိတဲ့သူဆိုေတာ့
အချစ်နဲပတ်သက်တဲ့ ေဘးထွက် ဆိုးကျိးေတွနဲ ပတ်သက်ပီး၊ ဆက်လက်
ေဆွးေွးေပးဖို၊ ကန်ေတာ့်မှာ၊ တာဝန်ရှိပါတယ်။
သိက, ကားက, ကံဖူးကမှာပါ၊ အချစ်ရဲ
ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများစွာထဲမှာ၊ (ချစ်သူရဲ, အပစ်ပယ်ခံရတဲ့, ချစ်သူရဲ,
အေဖာက်ြပန်ခံရတဲ့, ချစ်သူရဲ, သစာဖျက်ြခင်းခံရတဲ့…..ေ၀ဒနာ) အသည်းကွဲြခင်း
ေ၀ဒနာဟာ၊ ခံစားမ အားလုံးထဲမှာ၊ အြပင်းထန်ဆုံးပါပဲ။ (ဟုတ်ပါရဲလား
အသည်းကွဲသူများ ခင်ဗျား)။
ဘယ်သူမှ မေပးအပ်တဲ့ တာဝန်တစ်ခုကို၊ ယူတဲ့အေနနဲ၊ အဲဒီ ့
အသည်းကွဲြခင်း ေ၀ဒနာ ဆိုးကို၊ ကုသ ဖို၊ အစားထိုးနည်း တစ်နည်းနည်းကို၊
ာဏ်မီသေလာက် ြဖန်ြဖးဖို၊ ကန်ေတာ်…. စဉ်းစားမိပါတယ်။ (ကိုယ်ချင်း
စာနာစိတ် အြပည့်နဲေပါ့) အဲဒီ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် အြပည့်နဲပဲ အင်တာနက်က ေန…..
''အသည်းကွဲသူများ အားလုံး၊ ှလုံးသား အစားထိုးနည်း၊
မမှားယွင်းကေစရန်၊ အသတိေပး အပ်ပါသည်''……လို၊ ကန်ေတာ် အပူတြပင်း၊
ေကညာခဲ့ပါသည်။
တကယ်ပါ။ စာနာလွန်းလိုပါ။ (သစာမဲ့တယ်…..ဆိုတား ြပမူသူအတွက်
ထ သွား ထ လာ ကိစေလာက်ပါပဲ။ ခံစားရတဲ့သူမှာ …..ကျားကျား, မမ,

မခံစားိုင်ရင်၊ ခံစားိုင်စွမ်း နည်းပါးရင်….. ဘ၀ပါ ပျက်သွားိုင်ပါတယ်။
(အသည်း တစ်ခါကွဲတာ၊ ဘ၀, တစ်ရာပျက်မတက်…..လို၊ ကန်ေတာ်
ေရးဖူးခဲ့ပါ ေသးတယ်ေလ)။

*

ချစ်က, ကိက်ကတုန်းက၊ ှစ်ဦးအကားမှာ အေဖ အေမလည်း
မပါဘူး။ ဦးေလး အေဒလည်း မပါဘူး။ ေဆွမျိး အသိုင်းအဝိုင်းလည်း မပါဘူး။
''ချစ်လား''၊ ''ချစ်တယ်''…..ဆိုတဲ့ ှစ်ကိုယ်ကား စကားေလးနဲ
ေွးေထွးေအးြမခဲ့ကတာပါ။
အဲ…….ဆုံစည်းဖိုလည်းကျေရာ၊ အေဖက…..ေသွးတိုး၊
အေမက…..ှလုံးေရာဂါ၊ ဦးေလးက ….သေဘာမတူ၊ အေဒက……
သည်းသည်းလပ်၊ အသိုင်းအဝိုင်းက…..ကန်ကွက်။
ချစ်တယ်……လို အေြဖေပးတုန်းက၊ အဲဒီ ့ လူေတွ
ဘယ်ေရာက်ေနပါလိမ့်။
ှစ်ကိုယ်တူ ချစ်ကပါလျက်၊ ေနာက်ဆုံးေတာ့ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းက
ဘာြဖစ်တယ်၊ ညာြဖစ်တယ်…..နဲ၊ ကမ႓ာဆယ်သိန်းေလာက်
ရည်စူးှင်းအပ်ထားတဲ့ သစာစကားကို၊ အိမ်သာ တက်သေလာက် သေဘာထားပီး
စွန်ခွာရက်ကတယ်ေလ။
၂၀၁၀………တစ်ှစ်လုံး၊ အသည်းကွဲသူ ေတာ်ေတာ်များများနဲ၊
စိတ်မေကာင်းြခင်းကီးစွာ၊ ကန်ေတာ် ဆုံေတွ ေဖးမ ခဲ့ရပါေရာလား၊ (သူတိုကေတာ့
မသိကရှာဘူး။ ကန်ေတာ် ကိုယ်တိုင်၊ အသည်းကွဲေနရသူဆိုတာ။ (ဘယ်သိမှာလဲ)။

ကန်ေတာ်က၊ ကွဲတဲ့အသည်းကို၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ငုံကည့် တယ်ေလ)။

*

(၂)
၂၀၁၀ - ဇန်နဝါရီ (၁)ရက်၊ ည ၀၀း၀၅ မှာ၊ ကန်ေတာ့် အဖျား ံ၁၀၃°။
(တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထည့်ေြပာရရင်၊ ဒီှစ် ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီ (၁)ရက်၊ ည ၀၀း၀၅
မှာ၊ ကန်ေတာ် အဖျား ၁၀၂°။) မှတ်မှတ်ရရ စ, ေြပာရရင်၊ ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီလ မှာပဲ၊
ကန်ေတာ့်ရဲ အိမ်ေထာင်သည်ဘ၀ ရာထူးြပတ်သွားပါတယ်။ (အိမ်ေထာင်ပျက်
ြဖစ်သွားတာေပါ့)။
အဲဒါကို မသိကဘဲ၊ ေအ၀းက….ညီ, ညီမေတွ (ပရိသတ်ေတွ)က၊
သူတိုရဲ အသည်းှလုံး ေရးရာေတွကို ရင်ဖွင့်ေဆွးေွး ေနလိုက်ကတာ၊
ကန်ေတာ့်ဆီမှာ၊ အကံာဏ်ေတွ၊ ေတာင်းေန လိုက်ကတာ၊ ကန်ေတာ့်မှာ၊
ကိုယ်ပိုင်အသည်းကွဲချိန်ေတာင် အင်မတန် နည်းပါးသွားရပါေရာလား၊
(ဒါေပမဲ့…..သူတိုေနေကာင်းသွားကတာ၊ ကားရေတာ့ ၀မ်းသာရတာ ေပါ့)။

*

အဲ…….၊ သိပ်မကာခင်မှာပဲ၊ ကန်ေတာ်ရဲ၊ အိမ်ေထာင်ပျက် ဘ၀ကီးကို၊
သနားကုဏာ သက်သွားရှာတဲ့၊ ကထိက, ဆရာမေလး တစ်ေယာက်က၊
ကန်ေတာ့်အေပ သံေယာဇဉ် ြဖစ်မိပါ သတဲ့။
ှစ်ဦးသား သံေယာဇဉ်ေတွ ေရှတိုးမိကရင်း၊ ချစ်သူေတွ

ြဖစ်သွားကတာ၊ ေြပာြပရင်….. လွမ်းချင်စရာ။

*

သူေနတဲ့မိက ေန၊ သူ အမထမ်းတဲ့ တကသိုလ်ေကျာင်းကီးဆီကို၊
မသွားဘဲ (ခွင့်တင်ပီး) ကန်ေတာ်နဲ လာေတွ၊ ပီးေတာ့ …….ကန်ေတာ့်အေမနဲေတွ။
ကန်ေတာ်နဲ လက်ထပ်မယ့်ချစ်သူအြဖစ်၊ ေမေမနဲ မိတ်ဆက်ေပး၊
ပီး……သူ တကသိုလ် ကီးရှိတဲ့ မိကို၊ ကန်ေတာ်က, လိုက်ပို။
သူလာလိုက်။ ကန်ေတာ် ပိုလိုက်၊ ကန်ေတာ် သွားလိုက်၊ သူေမာ်လိုက်နဲ၊
ှစ်ဦးသား အချစ်ေတွ၊ ဇွဲကပင်ေြမမှာ၊ ှင်းလို …….ေ၀။
သူအိမ်က, ေတာ့ ဘယ်သိမှာလဲ။ အိမ်က, တစ်မိ။ ေကျာင်းက တစ်မိ။

*

သူဦးေလး သိသွားသတဲ့။ ''ကန်ေတာ်က, အိမ်ေထာင်ပျက်ဆိုေတာ့၊
သူတူမနဲ လက်ရည် မတူဘူး''လို၊ ေ၀ဖန်သတဲ့၊ (ထိုစကားကို၊ ကန်ေတာ်
နားမလည်ပါ)။
''ကိုကီးကို ကန်မ, ချစ်တာ၊ ယုံရဲလား''
ကန်ေတာ် ရယ်ေနမိသည်ကို၊ သူ…..စိတ်ဆိုးပါသည်။
''ကန်မ မိန်းမပျက် မဟုတ်ဘူး။ ေယာက်ျားတစ်ေယာက်ကို၊
လက်မထပ်ဘဲ၊ ချစ်တယ်…..လို၊ မေြပာဘူး''
ကန်ေတာ် သူပါးစပ်ထဲသို၊ စပျက်သီးေတွ၊ ခွံေကးလိုက်ပါသည်။

''ဘာလုပ်တာလဲ''
''အစားကိုကုန်ေအာင်စား''
သူ…..မျက်ေစာင်းထိုးပါသည်။
''စကားကို အကုန်မေြပာနဲ''
သူ……ှတ်ခမ်းကိုက်ပါသည်။

*

(၃)
၂၀၁၀ ိုဝင်ဘာ (၂၆)ရက်ေနတွင် သူ …… ကန်ေတာ့်ဆီသို
ဖုန်းဆက်ပါသည်။ သူဦးေလး က ကန်ေတာ့်ဓာတ်ပုံကိးကို ကိုင်လျက်၊
သူမိဘများှင့် ေဆွးေွးေနေကာင်း။
၂၀၁၀-ိုဝင်ဘာ (၂၆)ရက်၊ ည ၁၁ နာရီတွင်……
''အေမ မအိပ်ေသးဘူး။ ထိုင်ေစာင့်ေနတယ်။ ခဏ…..''
၂၀၁၀-ိုဝင်ဘာ (၂၇)ရက်၊ နံနက် (၄)နာရီ။
''အေမ တစ်ညလုံး မအိပ်ဘူး။ ဦးေလးေမလိုက်ပီထင်တယ်။ ကိုကီး
ဖုန်းဖွင့်ထားေနာ်''
၂၀၁၀ - ိုဝင်ဘာ (၂၇)ရက်၊ ေနလယ် (၂)နာရီ။
''ကိုကီး။ ကန်မ…..စာတမ်းဖတ်ခါနီး ။ သူများဖုန်းနဲ လှမ်းဆက်တာ။
အိမ်က….ဖုန်း သိမ်းသွားပီ။

ဖုန်း…..ဖွင့်ထားပါ''
၂၀၁၀-ဒီဇင်ဘာ (၂၇)ရက်ေနအထိ၊ ကန်ေတာ် ဖုန်းဖွင့်ထားပါသည်။
(ချစ်သူထံမျ၊ ဘာသတင်းမ မကားပါ)။

*

၂၀၁၁ - ဇန်နဝါရီ (၁၀)ရက်
''ကန်မ……မိသားစုနဲ မခွဲိုင်ဘူး။ အသိုင်းအဝိုင်းကို မစွန်ိုင်ဘူး။
အဲဒါေကာင့်…… လုံး၀ …….. မပတ်သက်ေတာ့''
၂၀၁၁ - ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁)ရက်ေနသည်။ ကန်ေတာ်၏ ေမွးေနြဖစ်ပါသည်။
(ထိုေမွးေန အထိမ်းအမှတ်အြဖစ်၊ ချစ်သူက လမ်းခွဲလက်ေဆာင်ေပးေလသည်…..ဟု၊
ကန်ေတာ် မှတ်လိုက်ပါ သည်။)

*

(၄)
''မင်း၊ ဘာမှ မြဖစ်ဘူးလား''……ဟု၊ သူငယ်ချင်းများက၊ ေမးပါသည်။
''ရင်ထဲကို ြမင်ေအာင် ကည့်''….ဟုသာ၊ ကန်ေတာ်ေြဖပါသည်။ ''သားကီး
ေနေကာင်းရဲလား''…..ဟု ၊ အေမ ေမးပါ သည်။ သူေခးမ ေလာင်းေလး၏
လက်ေဆာင်စကားကို အေမ့အား ကန်ေတာ် ေြပာြပထားပီး ြဖစ်သြဖင့် ကန်ောတ့်
ကျန်းမာေရးအေြခအေနကို စိုးရိမ်စွာ၊ အေမ ေမးြခင်းြဖစ်ေပမည်။
[(အသည်းကွဲေနသူများ (အားလုံး)ခင်ဗျား)]၊

ကန်ေတာ်ေနေကာင်းပါသည်။

*

''ှလုံးဆိုတာ၊ လက်သီးဆုပ်သာသာေလာက်ရှိတာကွ၊ အဲဒီ ့ ှလုံးရဲ
ေအာက်ဘက်နားမှာ၊ ှလုံးချိင့်ဆိုတဲ့ ေနရာေလးရှိတယ်။ အဲဒီ မှာ စိတ်က
ခိုေနတယ်။ ှလုံးကို ဟာဒယ…..လို၊ ေခတယ်ေလ။ ဟာဒယဆိုတာ၊
အမှီအတွယ်…..တဲ့။ စိတ်မှီတွယ်တဲ့၊ အရာေပါ့။
အဲဒီ ့ စိ်တ်မှီတွယ်ရာ၊ တစ်ခွင်လုံးမှာ……မိဘေရာ၊ ေဆွမျိးေရာ၊
အလုပ်ေရာ၊ ချစ်သူေရာ…. အားလုံး ရှိေနိုင်တယ်။
အဲ…..ှလုံးချိင့်လိုေခတဲ့ ေနရာေလးမှာေတာ့၊ အေရးကီးတဲ့သူပဲ၊
ေနရာရတယ်။
မိဘကို စွန်တယ်။ ချစ်သူေနာက် လိုက်သွားတယ်……ဆိုတာ၊ အဲဒီ ့
ှလုံး ဟာဒယချိင့် ေလးထဲမှာ ချစ်သူကို ေနရာေပးထားလိုပဲ။
မိဘကို မစွန်ိုင်ဘးဆိုတာ၊ အဲဒါ….၊ အဲဒီ ့ ချိင့်ေလးထဲမှာ မိဘ…..ကို
ေနရာေပးထားလိုပဲ။
ရယ်စရာ ေြပာရရင်၊ အဲဒီ ့ ချိင့်ထဲ ေရာက်တဲ့သူ၊ ပိုပီး
ဦးစားအေပးခံရတာ ေပါ့ကွာ၊ လမ်းမ ေပမှာ ေရ ဘယ်ေလာင်စီးစီး၊
ေရစီးရပ်သွားရင်၊ ေြမကီးချိင့်ခွက်ေတွထဲသာ၊ ေရဝပ်ပီး ကျန်ခဲ့ တာမျိးေပါ့။
စီးဆင်းေနတိုင်း၊ ကျန်ရစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးေလ။
ှလုံးသားတစ်ဝိုက်ေတာ့၊ အာုံအားလုံး ရှိတတ်တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့

ချိင့်ထဲမှာေတာ့ ပိုချစ် တဲ့သူကို ေနရာေပးမိကတာပဲ''
''မင်း….ဟိုး……….ငယ်ငယ်တုန်းက လို၊ ဝုန်းဒိုင်းမကဲတာ၊
ငါတို…..အံ့သတယ်''
''မအံ့သနဲ၊ ငါလည်း …….ငါ့ှလုံးချိင့်ထဲမှာ…….ပထမေတာ့၊ ချစ်သူကို
ထည့်ထားတာေပါ့။
ေနာက်……အေြခအေန မေကာင်းေတာ့၊ အဲဒီ ့
ှလုံးချိင့်ထဲမှာ…….ဓမကို ေြပာင်းထည့် လိုက်တာေပါ့။
အားလုံး နားလည်ေအာင် ေြပာရရင်၊ စိတ်ထဲမှာ၊ ဘုရား…..တရားပဲ
ထည့်ထားလိုက်တယ်။
ပူပင်မယ့် ှလုံးချိင့်ထဲ၊ ဘုရား တရားကို၊ အထပ်ထပ် ထုံမွမ်းပီး
ထည့်ထားလိုက်ေတာ့၊ အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ၊ မုန်ဖက်ထုပ်လား၊
ကိတ်မုန်လား…..လို ေမးရမလို ြဖစ်သွားတာေပါ့''
''လွယ်လိုက်တာ''
''လွယ်ေတာ့ မလွယ်ဘူး သူငယ်ချင်း သိပ်ခက်တယ်။
ဒါေပမဲ့…..သိပ်တန်ဖိုးကီးတယ်၊ ဒီ…. နည်းက။
ပထမ….သီလေဆာက်တည်ရတယ်။ မေဆာက်တည်ရင် ချစ်သူနဲ
ေကွကွင်းေအာင်လုပ် တဲ့သူကို၊ ငါ …..သွားသတ်မိမှာေပါ့။
ဒုတိယ…..ဖူးစာမပါဘူး၊ ကဲ….မပါဘူး။ ငါ….လည်း၊ သူတစ်ပါး
ချစ်ြခင်းကို၊ အတိတ် ကာလ, တစ်ခုခုတုန်းက ဖိခွင်းဖူးတယ် ထင်ပါရဲ။ အဲဒါမျိး
ှလုံးသွင်းရတယ်။
တတိယ…..ချစ်သူလည်း ေသမယ့်သူ။ ငါလည်း…..ေသမယ့်သူ။
သူဦးေလးလည်း ေသမယ့်သူ။ ေသမယ့်သူ အချင်းချင်း၊ သူတို အလုပ်ပ်ချင်

ပ်ကပေစ။ ငါ….အလပ်ပ် မခံိုင် ဘူး……လို၊ ေတွးတယ်။
စတုတ…….ချစ်သူလည်း ေသရင် အပုပ်ေကာင်၊ ငါလည်း ေသရင်
မသာေကာင်။ မသာေလာင်းအချင်းချင်း တမ်းတ, ေနတာ၊ ေခွးေသေကာင်ပုပ်ေပ၊
တွယ်တာေနတဲ့ေလာက်နဲ အတူတူပဲလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိေပးတယ်။
ပီးေတာ့…….ေကွကွင်းေအာင်လုပ်တဲ့သူေတွကိုေရာ၊ ချစ်သူ
ေတာ်စပ်ခဲ့ဖူးသူကိုေရာ၊ ေမတာပိုတယ်။ တကယ်ေအးြမပါေစ……လို၊
စိတ်ေမွးတယ်။
ေနာက်…..ဘုရားရဲ ဂုဏ်ေတာ်ေတွကို၊ အထပ်ထပ်ပွားတယ်။ ဘုရား,
တရားလည်း ရင်ထဲ ေရာက်လာေရာ၊ အလိုလိုေနရင်း ကိေလသာ စင်ကယ်ေနသူ
အရိယာေတွကို အားနာမိလမ့် မယ်။
ဘုရားကို အားနာလာလိမ့်မယ်။ ဘုရားကို အားနာရင်၊
ေအးေအာင်ေန…..လို၊ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် သင်ပစ်လိုက်တာေပါ့။
ချစ်သူ အိမ်ေထာင်ဘက်ဆိုတာ၊ အေကာင်းတိုက်ဆိုင်မှ၊ ေပါင်းခွင့်ရတာ
ပါလား…..လို ှလုံး သွင်း။
အားလုံး…….ေအးေအးေဆးေဆး ြဖစ်သွားတာပါပဲ''

*

(၅)
အသည်းကွဲေနသူများ ခင်ဗျာ။
ချစ်တက်ရင် လွမ်းတတ်ကပါတယ်။ ဒါ့အြပင်……ကံဆိုးရင်၊

အသည်းလည်း ကွဲတတ်ပါ ေသးတယ်။
ေဘာလုံးကစားရင် ေြခေခါက်လဲ တတ်ပါတယ်။
ေဆးထည့်တတ်ဖိုပဲ…..လိုတာပါ။ ေဆးကု တတ်ဖိုပဲ၊ လိုပါတယ်။
အသည်းကွဲေနသူများ အားလုံး….
ဘာကို အစားထိုးကရမလဲ…..ဆိုတာ၊ သိပါပီလားခင်ဗျာ……။ ။
အားလုံး……..ေနေကာင်းပါေစ…..။
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ှလုံးသား အစားထိုးကုသနည်း
(၁)
''ေဟး၊ အသည်းကွဲေနသူများ၊ ှလုံးသား အစားထိုးလင်….., (သတိ)၊
အားကိုးများတတ် သည်။''
အထက်ပါ စာေကာင်းေလးကို၊ အင်တာနက်မှေန၍ ညီ, အစ်ကို, ေမာင်,
ှမများ၊ အားလုံး သို၊ ကန်ေတာ် လက်ေဆာင်ေပးေနပါသည်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ…..ေလာက, ၌ ၊ အသည်းကွဲေနသူများ၊
အသည်းအခွဲခံေနကရ သူများ၊ ေြမာက်ြမားစွာ ရှိေနသည်……ဟု၊ ကန်ေတာ်
ကားသိေနရပါသည်။
ထို, လူနာများအတွက်၊ (အထက်ပါ စာေကာင်းေလးကို၊ အေရးေပ
ေကာညာချက်အြဖစ်)၊ ကန်ေတာ် ာဏ်မီသေလာက် ထုတ်ြပန်ထားြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်….
အသည်းကွဲသူ ေတာ်ေတာ်များများသည်၊ ှလုံးသားကို အစားထိုးကုသဖို၊
ကိးပမ်းကြခင်း ေကာင့်ြဖစ်၏ ။

*

(၂)
''…………..''မိက၊ ကန်ေတာ်ှင့်ခင်ေသာ၊ ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်
အစားထိုးကုသ နည်းမှာ ၊ အင်မတန် ေကာက်ဖိုေကာင်းလွန်းသည်။
''တစ်ပတ်မှာ…….ခုှစ်ရက်ရှိတယ်အစ်ကိုရယ်။ တစ်ေန တစ်ေယာက်
တွဲပစ်လိုက်တယ်။
ဒါေပမဲ့…..
တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ေနချိန်ပဲ၊ အဆင်ေြပသလိုလို ရှိေပမဲ့…….၊
အိမ်ြပန်ေရာက်ေတာ့လည်း …………အရင်လူကိုပဲ သတိရမိတာ။
ဟင်………..
အလွယ်ပါဘူး''
သူ……..သက်ြပင်းချသံကို၊ ကန်ေတာ်ကားရ၏ ။ ကန်ေတာ့်
သက်ြပင်းေမာ မျိချလိုက်ြခင်း ကို၊ သူ…..အြမင်, သူ……မသိ။
(အေမ…… သေဘာမတူ…….လို၊ ဟူသည့် အေကာင်းြပချက်ြဖင့်၊
သူအား စွန်ခွာသွား ေကာင်း၊ ထိုှမ,ေလး၊ ကန်ေတာ့်ကို၊ ရင်ဖွင့်ဖူးပါသည်။
သူ…..ရင်ဖွင့်ခဲ့စဉ်က၊ ကန်ေတာ် မည်သို မ၊ ေ၀ဖန်မ မြပခဲ့ပါ။
စိတ်ထဲမှာေတာ့…..၊ သူချစ်သူဆိုတဲ့ေကာင်ကို ရည်မှန်း၍
သူှင့်ထိုက်တန်ေလာက်သည့် ဖုသ, ဝါစာ တစ်ခွန်းေတာ့ ြမည်တွန်မိလိုက်ပါသည်။
ေခွးမ, သား)။
စ,တင် ချစ်စကားေြပာကား ခွင့်ပန်စဉ်က၊ အေမကို
တိုင်ပင်ခဲ့ပုံမရသည့်ေကာင်။ ထားပစ် ခဲ့ဖို စိတ်ကူးမှ၊ အေမ သေဘာမတူ……လိုတဲ့။
အချစ်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ုံတွင်မက၊ အေမကိုပါ၊ မလွဲသုံးစား

လုပ်တဲ့…..ေကာင်။ ''ေခွးမသား''……ဟု၊ ဖုသ, ဝါစာ စကားဆိုးကို၊ စိတ်မှ
ြမည်တွန်လိုက်မိသည်ကိုက၊ (စဉ်းစားကည့်)၊ အေမ
ဘယ်ေလာက်ထိခိုက်သွားရမလဲဆိုတာ။

*

ေနာက်……ဟိုးနားက၊ ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်။
ချစ်သူက နယ်မှာ အလုပ်, သွးလုပ်သတဲ့။ အဲဒီ အလုပ်က မန်ေနဂျာနဲ၊
ယူေတာ့မှာ….တဲ့၊ စဉ်းစားကည့်။ ခံစားကည့်။ စာနာကည့် ။ (ဂဏန်းမ,ေတွ)။
ဘာေကာင့် မဏန်းမ,ေတွလို၊ ဖုသဝါစာ ေရရွတ်မိသလဲ
…..သိချင်ရင်ေတာ့၊ ကိုယ့် ဘာသာပဲ၊ ေလ့လာကလို…..(သူတိုကို၊ ကန်ေတာ်
ေြပာပစ်လိုက်ချင်ပါ့။)

*

ေနာက်….., ''……….'' ''………….'' မိက၊ ေကျာင်းဆရာမ
ေလးတစ်ေယာက်။
လူပျိေယာင်ေဆာင်ထားတဲ့ အေကာင်နဲ၊ လူပျိလို မေနဘဲ၊
အချစ်ခံလိုက်ရသတဲ့။ စ, ချစ်တဲ့ ေနက၊ သူဇနီး သမီးေလး ေမွးတဲ့ေနတဲ့။
(အဲဒီ …….သူေတာင်းစားကိုေတာ့၊ ကန်ေတာ် မဆဲချင်ေတာ့ပါ။
သူသမီးေလး……အရာယ် ကင်းပါေစ…..ဟုသာ၊
တကယ်ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ်)။ အားလုံးလည်း ဝို်းဝန်း ဆုေတာင်း
ေပးလိုက်ကပါ။

*

(၃)
အသက်အရာယ် ထိခိုက်ိုင်ေလာက်သည်အထိ၊ အသည်းကွဲ
နစ်နာသူများ၊ များစွာ ရှိေနေကာင်းကိုသာ၊ ကန်ေတာ် ေြပာြပလိုရင်းြဖစ်ပါသည်။
တစ်ဖက်သား အသည်းကွဲေအာင်၊ ြပမခဲ့သူများအေကာင်းကိုေတာ့၊
တတ်ိုင်လင်၊ ကန်ေတာ် မေြပာမိချင်။

*

ထိုအသည်းကွဲသူများကို၊ ကန်ေတာ် ာဏ်လှမ်းမီသေလာက်။
ကူညီေဖးမ ခဲ့ပါသည်။
အရက်ေသစာြဖင့်၊ အေလာင်းအစားြဖင့် အတွဲသစ်၊ အေဖာ်သစ်ြဖင့်
အစားထိုး ေြဖဆည် မိကေကာင်း၊ အားလုံးက ဝန်ခံပါသည်။
ကန်ေတာ် ……..သူတိုကို ှလုံးသား အစားထိုးကုသနည်း စစ်စစ်ကို
သင်ကားေပးခဲ့ပါ သည်။ (ကိုယ်ေတွ ေဆးတစ်လက်ြဖစ်သြဖင့်၊ ကန်ေတာ် ရဲရဲကီး
ေ၀ငှခဲ့ြခင်းြဖစ်၏ ။) အစားထိုးမှားရင်၊ ေနာက်……, တစ်မီးေမးလိုက်သလို
ြဖစ်တတ်လွန်းလိုပါ။

*

''စိုး''……ဟု၊ ြမတ်ိုးစွာ ေခတွင်ခဲ့ရေသာ၊ ကန်ေတာ့်
ချစ်သူေကာင်မေလးေကာင့်၊ ကန်ေတာ် အသည်းကွဲမလိုလိုြဖစ်ခဲ့ရသည်။

''ကန်မ မိန်းမပျက် မဟုတ်ဘူး။ စကားကို၊ တစ်ခွန်းတည်းေြပာမယ်။
ကိုကို၊ ကန်မ……. ဘယ် နည်းနဲမဆို ေသချာေပါက် လက်ထပ်မယ်။ ဒါပဲ။ ယုံတယ်
မဟုတ်လား''
''စကားကို ယုံတယ်''
''စကားကို ယုံတယ်ဆိုေတာ့၊ ကန်မကို မယုံဘူးေပါ့''
ကန်ေတာ် သူှတ်ခမ်းေလးကို၊ ြမတ်ိုးစွာ ဖိပိတ်လိုက်ပီး
''တီးတိုးေြပာ။ ဟိုး…… အနားမှာ ကံ ဇာတ်ဆရာကီးက၊
ဇာတ်န်းေရးေနတယ်''
ထိုစကားကို၊ သူ……နားမလည်စရာအေကာင်း မရှိပါ။
အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ၊ ''စိုး'' သည်၊ တကသိုလ်က ဆရာမ,ေလး
တစ်ေယာက်ြဖစ်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏ ။

*

အိမ်ေထာင်ပျက် ကန်ေတာ့်ကို၊ (သူလည်းပဲ) သူမိဘေတွ
သေဘာမတူဘူး……ဟူေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့်၊ လက်မြပဘဲ
ှတ်ဆက်ခွဲခွာသွားခဲ့သည်။
တကယ်ေတ့ အိမ်ေထာင်ပျက်ဆိုတာ၊ (အိမ်ေထာင်ပျက်ေတွခမျာ)
ရာဇဝတ်မနဲ ေထာင်က ထွက်လာတဲ့၊ ေထာင်ထွက်ေတွလိုပါပဲ။ ရပ်ထဲ၊ ရွာထဲမှာ
ေနာက်ထပ် တစ်မပဲ၊ ထပ်ကျးလွန်ေတာ့ မေယာင်ေယာင်၊ အထင်အြမင် ေအ၀ဖန်
ခံကသူေတွပါ။
သူ ခရီးေဖာ်က အိုင်ကျင့်သွားရှာတယ်……လို၊ ဘယ်သူမှ
ကူမေတွးေပးကပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်း …..အရင်လိုေနမှာပါ…..ဆိုတဲ့၊ ေ၀ဖန်မနဲ

ပုတ်ခတ်ေ၀ဖန်တာကို၊ ခံကရတာ က လား။ (ေြပာရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
သနားချင်မိပါသည်)။
ကန်ေတာ်မှ ဖုန်းမဆက်လင်၊ သူ…..ထမင်းမစားဘူး…..ဟု၊ ခဲွဲစွာ
ေြပာေြပာေနခဲ့ေသာ၊ ကန်ေတာ့်ချစ်သူ စိုးစိုးေလး (ဆိုးဆိုးေလး) အခုအချိန်၊
သူ…..ထမင်း ဘယ်လိုများ စားေနရှာ ပါလိမ့်……ဟု၊ တကယ် ေတွးမိပါသည်။
ထားပါ……ထား…..။ ဒါေတွ ေြပာချင်တာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒီ လိုေတွ၊
ကံခဲ့ကေသာ…..ညီများ ….ှမ များ ဘာနဲ အစားထိုးသင့်သလဲသာ၊ ေြပာြပလိုရင်း
ြဖစ်ပါသည်။

(၄)
လက်သီးဆုပ်ေလာက် (သာသာေလာက်)ရှိိုင်ေသာ ှလုံးသား၏
အနီတစ်ဝိုက်တွင်၊ အာုံ များစွာ ရှိတတ်သည်။ မိဘ, ေဆွမျိး, အသိုင်းအဝိုင်း,
အလုပ်အကိုင်, ချစ်သူ, ရည်ရွယ်ချက် စသည်ြဖင့် ……။
ထိုှလုံးသား၏ အနက်ိင်းဆုံးေနရာ၊ ှလုံးချိင့်တွင်၊ ကိန်းသွားေသာ
သူ၊ အိုင်ရစမဲ။
မိဘ,ကိုပင်၊ စွန်လတ်ရဲေသာ ချစ်သူေကာင်မ,ေလး၏ ှလုံးချိင့်
(အနက်ိင်းဆုံး) ေနရာ တွင်၊ သူေကာင်ေလး ေနရာရသွားြခင်းြဖစ်၏ ။
ချစ်သူကို စွန်ခွာရက်ေသာ ချစ်သူေကာင်မေလး၏ ှလုံးချိင့်
(အနက်ိင်းဆုံး) ေနရာတွင်၊ သူ မိဘ ေနရာရသွားြခင်းသာြဖစ်၏ ။

*

သင့်ချစ်သူ ှလုံးသားတစ်ဝိုက်တွင်၊ သင်…..ရှိေကာင်း ရှိိုင်ပါသည်။
သိုေသာ်…… ှလုံးချိင့်………..ဟုေခေသာ၊ အနက်ိင်းဆုံး (စိတ်၏ မီရာ)ေနရာ

အတွင်းတွင်၊ သင်……မဝင် ေရာက်ိုင်ပါက သင်…… အသည်းကွဲဖို များပါသည်။
သင်…….အစွန်ပယ်ခံရဖို များပါသည်။ ှလုံးသား၏
အနားတစ်ဝိုက်တွင်၊ မည်မရှိရှိ၊ ှလုံး ချိင့်အတွင်း၊ မခိုဝင်ပါက သင်သည် ချစ်သူ၏
အေပယံ ချစ်ြခင်းကိုသာ ရရှိေနသူြဖစ်ပါ၏ ။
''မင်းရဲ ှလုံးချိင့် အနက်ိင်းဆုံးေနရာမှာ၊ ငါ…….ရှိရဲလား'' …..ဟု
ချစ်သူကို၊ သင်….. ေမးကည့်ဖို စိတ်မကူးပါှင့်။
သူ…….ုတ်တရက် ေြဖဆိုိုင်လိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါ။
ေြဖိုင်သည်ဆိုလင်လည်း၊ သိပ်မမှန် ိုင်ပါ။ (မုသားသုံး၍ ေြဖဆိုေလမည်…..ဟု၊
မဆိုလိုပါ)။
ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့၊ ဒီကိစက၊ ကိုယ့်ဘက်၊ သူဘက်၊ ဘ၀ှင့် ချီ၍ ၊
လွန်ဆွဲရပီဆိုသည့် အချိန်အခါကျမှ အေြဖမှန် ထွက်တတ်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏ ။
ထိုအခါကာလ၌ ှလုံးချိင့်အတွင်း၊ ခိုဝင်ေနသူသာ အိုင်ရေလ့ရှိစမဲ။
(သင်……တိုးဝင်ုံ ြဖင့်၊ မရိုင်ပါ။ သူ…..ထည့်ထားမှ ေရာက်ိုင်ေပမည်)။

*

မိုးေရေတွ မည်မ သည်းသည်ထန်ထန် ရွာသွန်းေစ၊ မိုးတိတ်သွားလင်၊
ထိုမိုးေရေတွ အကုန်အစင် မရှိတတ်ေတာ့။ သိုေသာ် ……ချိင့်ခွက်
အိုင်ငယ်များအတွင်းမှာေတာ့၊ မိုးေရစက် တချိ ကိန်းဝပ်ကွင်းရစ်ေနတတ်သည်။
ှလုံးသား ဟူသည်မှာလည်း ထိုသေဘာအတိုင်း။ ှလုံးသား၏
အနီးတစ်ဝိုက်တွင်၊ မည်မ ရှိရှိ၊ အာုံများစွာှင့် ကံေတွေရွးချယ်ကေလေသာအခါ၊
ှလုံးချင့်အတွင်း ကွင်းရစ်သူသာ၊ ဘ၀ ေနရာရစမဲ။

*

(၅)
ကန်ေတာ်တို (အသည်းကွဲသူများ) ဗဟုသုတ၊ ကီးဖို လိုပါသည်။
ဘာအေကာင်းေကာင့် ြဖစ်ြဖစ်၊ သူ…..ပစ်ပယ်ပီဆိုလင်၊ ကန်ေတာ်တို သင်တို၏
ှလုံးချိင့်အတွင်း၊ ပူပင်လာတတ်က၏ ။ (သတိ။ ။ အပူ = ငရဲ) ဘာေကာင့်ပူပူ၊
ဘယ်သူေကာင့်ပူပူ၊ အပူညီမြခင်း ငရဲမီး…..ဟုသာ၊ အြမန် သတ်မှတ်
ေစလိုပါသည်။
သူှလုံးချိင့်ထဲမှာေတာင်၊ ကိုယ်မရှိေတာ့လို ပစ်ပယ်ေလသည့် ကိစ၊
ကိုယ့်ှလုံးချိင့်ထဲ၊ သူကိုလည်းေကာင်း၊ သူှင့်ပတ်သက်ေသာ အေတွးတိုကို
လည်းေကာင်း၊ သင်……ထည့်ထားဦး မည် ဆိုလင်……သင်, ေတာ်ေတာ် ညံ့တာပဲ။

*

ကန်ေတာ်တို (သင်တို)၏ ှလုံးချိင့်အတွင်းသို၊ သူထက် ြမင့်ြမတ်ေသာ
အရာ၊ အြမန်ထည့် ကရေအာင်ပါ။
သီလ, သမာဓိ အြပည့်ြဖင့်၊ ဘုရား, တရား အလုပ်ကို အြမန်အစားထိုးဖို
ကန်ေတာ် ဆိုလို ပါသည်။
အစားထိုးသည်ဆိုရာမှာလည်း ပုတီးေလး တေချာက်ေချာက်၊
မျက်ရည်ေလး တေပါက် ေပါက် လုပ်ုံမကို၊ ကန်ေတာ် မဆိုလို။
အကိမ်ကိမ်၊ အထပ်ထပ်၊ ကျင့်ကံေဆာင်ရွက်မှသာ၊ ဘုရားဓာတ်……
ကိန်းဝပ်ပါ လိမ့်မည်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်…… မိုး အထပ်ထပ်ရွာတာေတာင်၊

ချိင့်ထဲေရာက်မှ၊ ေရကျန်တာ မဟုတ်လား။
အဲဒီ လိုပဲေပါ့။ ကိုယ်…..ာဏ်မီသေလာက် အထပ်ထပ် ေဆာင်ရွက်မှ၊
ေစာေစာက…. ေပါက်လတ်ပဲစား (ှလုံးချိင့်ထဲက…..အာုံ)ေတွ ဖယ်ထုတ်ိုင်မှာပါ။
သင်တို၊ ကန်ေတာ်တိုရဲ၊ ှလုံးချိင့်ထဲမှာ….ဘုရားရဲ ေမတာ သစာ
ဓာတ်ေတွ၊ ာဏ် တန်ခိုး ဓာတ်ေတွ၊ ကိန်းသွားပီ ဆိုလင်ေတာ့ (ေဘာ်ဒါတို….ှမ
ေလးတို၊ ငါတိုအသည်း၊ ဆယ်ခါ ြပန်ကွဲရဲတယ်)။

*

အဲဒီ ့နည်းကို၊ အသုံးြပေနတုန်းမှာေတာ့၊ ခုနက ချစ်သူေဟာင်းရဲ
ပစည်းပစယေတွ….. အြမန်လင့်ပစ်ပါ။ သူအေကာင်း ေပးမယ့်သူေတွ၊ သူနဲ
သိကမ်းတဲ့သူေတွ၊ သူနဲ သွားဖူးတဲ့ေနရာ ေတွကိုေတာ့၊ သတိြပပီး ေရှာင်ရှားဖို
လိုပါသည်။
သစာမဲ့တဲ့ ချစ်သူေနရာမှာ၊ သစာေလးပါးကို အကွင်းမဲ့
သိြမင်ေတာ်မူတဲ့၊ ဗုဒကို အစား မထိုးဘဲ….၊
တြခားဟာေတွ အစားထိုးတယ်ဆိုရင်ေတာ့၊ မီးကို ဓာတ်ဆီနဲ
ေလာင်းတာထက် ဆိုးလိမ့် မည်။

*

အထက်ပါ (ှလုံးသည်းပွတ်အတွင်းမှ ထွက်ကျလာေသာ)၊
စာဝါကျများသည်၊ အသည်းကွဲ ေနသူများ……အသည်းကွဲဖို
အသင့်ြပင်ထားများ……အသည်းကွဲ လတံေသာ သူများအတွက်သာ၊ ကန်ေတာ်
ရည်ရွယ်ပါသည်။

အသည်းကွဲေအာင် လုပ်ေဆာင်သွားသူ (ေအာင်ိုင်သူများ)ကို ၊ လုံး၀…..
(လုံး၀) မရည်ရွယ်ပါ။

*

(၆)
အသည်းကွဲသူများ အားလုံး၏ ကိုယ်စား၊ ''တစ်ေထာင့်တစ်ည
ပုံြပင်များ"…..ဟု ေခါင်းစဉ် တပ်ထားေသာ၊ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို 2011 Jan 4 ေနက
ေရးဖွဲပီး၊ မဂဇင်းသို ကန်ေတာ် ေပးပို ထားပါသည်။
အဲဒီ ကဗျာေလးကို၊ အသည်းကွဲသူများ အားလုံးအတွက်
လက်ေဆာင်ေပးလိုက်ပါသည်။
တစ်ေထာင့်တစ်ညပုံြပင်များ
သင့်အား
ကန်ပ်၏
(အယုံကည်ရဆုံး)
ပါရမီဘက်အြဖစ်
သတ်မှတ်လိုပါသည်။
ေကျးဇူးြပ၍
တဆိတ်ေလာက်
နာမည်ေလး ေြပာပါ။

ေသာ်…..။
"အချစ်"…..တဲ့လား
လာေနာက်မေနနဲ……။ ။

(7:45 a.m)

ှလုံးသား အစားထိုးနည်း မမှားေစချင်ေသာေကာင့်
ဤစာေကာင်းများကို ကန်ေတာ် အေရးေပ (အေရးတကီး) ေရးသားပါသည်။
အထက်ပါ စာ……ဝါကျများှင့် အထက်ပါ ကဗျာေလးကို၊
ကန်ေတာ့်ချစ်သူ ဝယ်ေပးခဲ့ ဖူးေသာ၊ အြပာေရာင် ေဘာ့ပင်ေလးြဖင့်
ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ ကန်ေတာ်ေရးသားဖွဲဆိုလိုက်ပါ သည်။
အသည်းကွဲဖူးသလား…….ဟု၊ ေမးြမန်းကေသာ…….ညီ, ညီမ, များကို ၊
ဤစာမျက်ှာ ေပမှ၊ ကန်ေတာ် ေြဖဆိုလိုက်ပါသည်။
(ကန်ေတာ်……အသည်းကွဲဖို၊ ခဏခဏ ကံပါသည်။ ဒါေပမဲ့
…..ကန်ေတာ့် ှလုံးသား ကို၊ ဘုရားှင့်သာ အစားထိုးထားသြဖင့် ဘယ်ေတာ့မှ
ကန်ေတာ် အသည်းမကွဲပါ၊ အသည်းေတာ့ နည်းနည်း နာရတတ်တာေပါ့)။
တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို၊ ချစ်ခွင့်မရေတာ့လင်လည်း သိပ်ကိစမရှိပါ။
ကန်ေတာ့် ြမန်မာြပည် ကို ကန်ေတာ်…..ပို ချစ်လိုက်ုံပါပဲ။
လူတစ်ေယာက်ကို၊ ချစ်ခွင့်မပိုင်ေတ့ာလင်၊ လူထုကို ချစ်လိုက်ပါ။
(အဲဒါ……ပရဟိတေပါ့) အဲ……အသည်းကွဲေနသူများ၊ သူတစ်ပါးကို များများ
ကူညီပါ။ ပရဟိတေတွ၊ အများကီး လုပ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ။
လူထုကို၊ ကူညီရင်းနဲ…..ကိုယ့်ထက်၊ အကူအညီ လိုေနသူေတွကို
ြမင်ေတွပီး…..သင်…..

အသည်းကွဲတာ၊
ေကာက်ညင်းေပါင်းလား…….မုန်စိမ်းေပါင်းလား…..ဟု၊ ေမးချင်စိတ်
ေပါက်သွားပါလိမ့်မည်။
မယုံလင်….
အခု…..ချက်ချင်း၊ သင့် အနီးအပါးက၊ အကူအညီ လိုေနသူေတွကို
အြမန်ကူညီလိုက်စမ်း ပါ။ သင့်ချစ်သူထက်၊ အေရးကီးေနသူေတွကို၊
သင်…..ြမင်ဖူးသွားပါလိမ့်မည်။

*

ေဟး…….
အသည်းကွဲေနသူများ။
ှလုံးသား အစားထိုးလင်…..(သတိ)၊
အားကိုး မှားတတ်သည်။ ။

2011.Jan.15
9:41 (a.m)
[၂၀၁၁ (ဧ ပ)ကလ မဂဇင ]
*

