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္်ခ္တမ ၊၀၁၀၂



ဘေလာ့ဂါ Kay နဲ႕

သူ႕မိတ္ေဆြမ်ား

သူ႕ကို ခ်စ္ခင္ၾကသူ ဘေလာ့ဂါမ်ား

သူ႕စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအားလံုးသို႕

၃၁၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၀

ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား

ခင္ေအာင္ေအး



စာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ကဗ်ာမ်ားကုိ ခင္ေအာင္ေအးက ေရးသား၍ သန္းေဌးေမာင္၏ ပန္းခ်ီကားကိုမ်က္ႏွာဖံုး

ဒီဇိုင္းအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းကာ အီလက္ထရြန္းနစ္ ကဗ်ာစာအုပ္ အသြင္ျပဳလုပ္္ဖန္တီးေပးသူက 

အမ္ေက ျဖစ္ပါသည္္။ 

စာအုပ္အမည္မွာ (ဦး) ခင္ေမာင္ရင္၏ စာတပုဒ္မွ ေခါင္းစဥ္ကို ေလးစားႏွစ္သက္စြာျဖင့္

ယူငင္အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။



ေက်းဇူးစကား

ရွဴမိေသာဖံုမွဳန္မွ အစ ကမၻာၾကီးဆီ ဦးတည္္ ပ်ံသန္း ခ်ဥ္းကပ္လာေနေသာ ျဂိဳဟ္ပဲ့အထိ သက္မဲ့

အရာအားလုံး ႏွင့္တကြ အဏုုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္မွ ျမင္ရေသာပိုးမႊားမွအစ မျမင္ရေသာ 

ျမင္ရေသာ အေကာင္အထည္မဲ့ေသာ အေကာင္အထည္ရွိေသာသက္ရွိသတၱဝါ အားလံုးကို

ဤကဗ်ာမ်ား ေရးဖြဲ႕ျဖစ္ေအာင္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အကူမ်ားေပးခဲ့သည့္ အတြက္ 

အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ခင္ေအာင္ေအး

ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၀



လိုတရ

ကိုပီတာ ရဲ႕ ပါတီ ႏိုင္ငံေရး

ခင္ဗ်ားတို႕ ဖတ္ေနက် ကဗ်ာေတြၾကားမွာပဲ ေရာထည့္ထားလိုက္

ပင္ပ်ိဳရြက္ႏု

တစ္ေခ်ာင္းထိုး သုိးေမြး ဆြယ္တာအက်ႌ

ရန္ကုန္တိုင္းမ္ မဟုတ္ရင္ ဝိကလီး အလဲဗင္းန္ ႏ်ဴးစ္

ကဗ်ာဆရာမတဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အပမာေဒန သမၸာေဒထ

ေဂဘရီယယ္ ဂါစီယာ မားကြက္ဇ္ရဲ႕ ဝတၳဳဖတ္ရင္း ဂ်ာနယ္ဖတ္ျခင္း

ေခတ္ၾကီးက ဆာ့ခ်္ အင္ဂ်င္နဲ႕သြားေနတာ

ဧည့္ခံပြဲသဘင္ 

ဆက္တယ္လ္လိုက္ထ္မွတဆင့္

ၾကယ္မ်ားရွိရာသို႕ ပ်ံတက္ျခင္း

ေရဘဝဲ

အခ်ိန္ကာလနဲ႕ေသျခင္းတရား မွတ္ခ်က္တို



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၁ 

လိုတရ

ပိတ္စ အရွည္ၾကီးတစ (အေရာင္ကိုသင္ၾကိဳက္သလိုျမင္ေယာင္လိုက္) ကမာၻ႕တိုက္ၾကီး အားလံုး

ကို ပတ္မိလုနီးပါးအခိုက္ ျပာပံုထဲက ဘာငွက္ဆိုလဲ တဖတ္ဖတ္ ပ်ံတက္လာ စကားလံုးအစားထုိး

ကဗ်ာအမ်ိဳးအစား ညကို ေန႕ရဲ႕ေက်းကၽြန္ျပဳဘို႕ ဒီသုေတသန၊        ၊ေလေၾကာင္းအေျပာင္းအလြဲနဲ႕

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု တလြဲတေခ်ာ္တို႕ အပ္စပ္ေနျခင္းငွာ တဝက္တပ်က္ တဝက္စီ ကြယ္ထားတဲ့

ေနာက္တဝက္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳရံု အဲဒီတဝက္ဟာ တဝက္ပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ ဒီလိုနဲ႕ ပံုျပင္တပုဒ္

ကို မီးမွ်င္းမွ်င္းနဲ႕စိတ္ရွည္စြာခ်က္ျပဳတ္ရင္း “ကၽြႏ္ုပ္သည္ တိုေတာင္း၍ျပင္းထန္ေသာဘဝကိုအလိုရွိသည္”

ဘားကုတ္မွာ အျပည့္အစံု ရိုက္ထည့္ထားေသာ ေဆးနမူနာ သင္အလိုရွိလ်င္ မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ကာ ေတာင့္

တ လိုက္ရံုသာ။           ။ 

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၀၁ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၂ 

ကိုပီတာ ရဲ႕ ပါတီ ႏိုင္ငံေရး

တေဝ့ေဝ့ ေဝ့ဝဲေနတဲ့ ေဝ့ဝဲမွဳထဲမွာပဲ တဝဲလည္လည္

အကၡယာေတြနဲ႕ကိန္းဂဏန္းတခ်ိဳ႕ ဖံုသုတ္ျပီးပါျပီ ဒီေန႔အဖို႕

ပိုင္ရွင္မဲ့ အက်ိဳးအေၾက ေတာင့္တမွဳေတြ ဟာလာဟင္းလင္း

“ဒင္းကို မွ်င္းျပီးသတ္မယ္” အံၾကိတ္ လက္သီးဆုပ္ကိုမနည္းျဖည္ေပးလိုက္ရတယ္

တကိုယ္ေရ ေနထိုင္ျခင္းမွာ ကုလားထိုင္တလံုးမွ်ႏွင့္လံုေလာက္

ဖတ္လိုက္ရတဲ့ အခါ စိတ္ကုန္ဘို႕လဲ ဝန္မေလးေတာ့ဘူး

ဦးေႏွာက္နံရံမွာ အလုိက္သင့္ကပ္ထားတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေတြ

ရုတ္တရက္ေတာ့ ဒါ ေတြးရခက္သလို ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္

ရွင္းပါတယ္ အစကတည္းက ဘာကိုမွ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိခဲ့တာမဟုတ္ေလေတာ့

ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အင္ဖက္ ၾကာဖက္ စလူဖက္ ေတာင္စဥ္ဖက္ႏွင့္

စင္ျပြမ္းဖက္မ်ား ဘယ္လိုကဘယ္လို ဒီအစကို ဘယ္သူဆြဲထုတ္လာသလဲ ဟိုတခါ

ေၾကာင္ကိုခ်ဴသြားဆြဲေပးတယ္ဆိုတဲ့ လူလား သူက ေရခ်ိဳးျပီးျပန္လာတာမဟုတ္လား

(စိတ္ဝင္စားစရာ) စခရင္တခုလံုးအျပည့္ နီရဲတြတ္တြတ္ သတင္းေၾကညာသူ အျပံဳးဟာ

အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြး အျမင့္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္မွဳ ေၾကာ္ျငာဝင္လာစဥ္

ေရခဲေသတၱာဖြင့္ကာ ခ်က္စရာျပဳပ္စရာေတြ ထုတ္ထားဖို႕အခြင့္အေရးကို အရအမိအသံုးခ်

တသက္လံုးလဲ ဒီလိုပဲ ဝမ္းခ်ဳပ္တယ္ထင္ရင္ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္တယ္ ႏိုင္ငံေရးမွာေခါင္းမခဲေတာ့ဘူး

အထုပၸတၱိစာအုပ္ေတြ ဟုတၱိပတၱိ မဖတ္ခဲ့တဲ့ ဒါဏ္ တလိုင္းတို႕လက္မွာခံေပေတာ့။             ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀း၅၂ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၃

ခင္ဗ်ားတို႕ ဖတ္ေနက် ကဗ်ာေတြၾကားမွာပဲ ေရာထည့္ထားလိုက္

ဖတ္ေနက်ကဗ်ာ မ်က္ခုန္းရွံဳ႕စရာမလို ဘာစိတ္ကသိကေအာက္မွလဲ ျဖစ္စရာမလို ေလညႇင္းကေလး

ျဖတ္တိုးသြားသလို ဒါမွမဟုတ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခက ေလတဟူးဟူးလို ေက်နပ္တယ္ ကိုယ္ၾကိဳက္တတ္

တာေလး တကိုက္တဖဲ့ ျမံဳ႕လိုက္ရသလို သြားဖံုးနဲ႔ဝါးေနရတာေတာ့ ခင္ဗ်ာ့ကိစၥ  က်ေနာ့္ကိစၥကေတာ့

အတံုးကေလးေတြတံုးတယ္ အပိုင္းကေလးေတြျဖတ္တယ္ ဆက္စရာရွိတာဆက္တယ္ တခ်ိဳ႕ကိုေသး

ပစ္လိုက္တယ္ တခ်ိဳ႕ကို မွဳံဝါးပစ္လိုက္တယ္ တခ်ိဳ႕ကို ပံုၾကီးခ်ဲ႕ျပီး တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ျမႇဳပ္ထားလိုက္တယ္၊

အခု မဖတ္္ခ်င္ေသးရင္လည္း ဖတ္ေနက်ေတြၾကားမွာပဲ ခဏ ေရာထည့္ထားလိုက္အုန္း။             ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁း၄၄ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၄

ပင္ပ်ိဳရြက္ႏု

“ေကာင္းျပီေလ..”

စကားဝါက် ႏွစ္ခုၾကား သြားၾကားထိုးတံထိပ္ဖ်ား တိုးဝင္

လို႔ ရရံုမွ် ရုပ္ရွင္ရံုတကာအေပါက္ေစ့ ပိုစတာကိုေမာ့ၾကည့္ရင္း သက္ျပင္း

ရွည္ရွည္ သို႔မဟုတ္ မရွည္မတို ဘဝကိုလည္းထိုနည္းႏွင္ႏွင္ အဖ်ားရွဴးလက္စျဖင့္

သူ႔အသက္အရြယ္မွာ တသက္တာပတ္လံုးသြန္သင္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေရတံေလ်ာက္နဲ႔

ခံယူမိသေလာက္ အသုံးတည့္ရပံု ဆီပူေပၚေရစက္က်သလို မဟုတ္ကာမွ လြဲေရာ

ကဗ်ာ ဖန္တီးႏိုင္ေခ်အလားအလာ (ဒီေန႔က ကမာၻ႕ကဗ်ာေန႔တဲ့) အေသအခ်ာႏွပ္ထားတဲ့လက္ဖက္

ညြန္႕ေလးေတြခ်ည္း ဆီနဲ႔အိေနေအာင္စိမ္ထားတာေလး  ၾကက္သြန္ျဖဴ ခြာေနမိတယ္။

“ေကာင္းျပီေလ..” ။           ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀း၄၁ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၅

တစ္ေခ်ာင္းထိုး သိုးေမြး ဆြယ္တာအက်ႌ
(၁၉၉၀-၂၀၀၄)

ဟိုတုန္းက သူငယ္ခ်င္း ခင္ေဆြဝင္း အိမ္ကို

ခဏခဏလာတယ္ အိမ္က ကေလးေတြနဲ႔လဲ ခင္တယ္ သူက

သူငယ္ခ်င္းေပါင္းေပါင္းတယ္ ျပီးေတာ့ အပ်ိဳၾကီး ေကာ္ဖီကို ေအာင့္သီးေအာင့္သက္

ေသာက္ျပီး ဝရံတာေထာင့္က ႏွစ္ခ်ိဳ႕ စံပယ္ပင္ေလးဆီ စိတ္ေရာက္သြားျပန္

လက္တကမ္းက သရက္ပင္ၾကီး လွ်ပ္စစ္ဝိုင္ယာၾကိဳးေတြ ရွဳပ္ေထြးေပြလီ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္

မရွင္းမရွင္းရဲ႕သေကၤတပမာ အေပၚထပ္ အထပ္ခိုးေလး ေရတိုင္ကီနံေဘး စာအုပ္ေတြ အထပ္လိုက္

ညမင္းေက်ာ္ ၄၆ လမ္း ပန္းခ်ီကားက ငယ္ဘဝ ေရခဲေခ်ာင္းတေခ်ာင္းစားရဘို႔ အေရး ခက္ခက္ခဲခဲ သူ

ဘယ္လိုမွ ပံုေဖာ္ရင္း ေဆးျပယ္စျပဳျပီ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ျပဇတ္မင္းသား သေဘၤာပ်က္မွဳသည္

ၾကီးစြာေသာ ဆုံးရွံဳးမွဳပင္ျဖစ္သည္။          ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၇း၃၇ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၆

ရန္ကုန္တိုင္းမ္ မဟုတ္ရင္ ဝိကလီး အလဲဗင္းန္ ႏ်ဴးစ္

ဘယ္သူဘယ္ဝါ 

(သုိ႕တည္းမဟုတ္) ဟသၤာဖိုနဲ႕ 

ဟသၤာမ တစ္ေကာင္ေပၚတစ္္ေကာင္ ဆင့္ေနဟန္

ဗုတ္တလုတ္ေရကန္မွာလည္း ၾကာနဲ႔ဘာနဲ႔ နီ ဝါ ျပာ ကာလာခြဲထားတဲ့ အရည္အေသြးက

စက္ကို ယံုၾကည္မွဳအျပည့္အဝ ရေစတယ္ ပံုႏွိပ္ျခင္းအတတ္ပညာရဲ႕ ယေန႔ေခတ္ လူေတြအေပၚတိမ္း

မူးေစႏိုင္စြမ္းက ကုတ္အက်ႌ သပ္ရပ္ နက္ကတိုင္ခ်ပ္ရပ္္ ေျပးလမ္းေပၚ လွစ္ကနဲ ေျပးသြားတဲ့

ဇိမ္ခံကားထဲမွာ တအိအိက်လာတဲ့ သိပ္သည္းမွဳ ဒီဂရီ ကေျခသည္ ႏွစ္ေယာက္၊ ေျပြမွဳတ္တစ္ေယာက္

လက္ခုပ္တီးတစ္ေယာက္နဲ႕ လူျပက္၊ သည္းေျခေတာ့မပ်က္ေသးဘူး (သုိ႕မဟုတ္) ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးျဖင့္

ကိုယ္စားျပဳ၏ မီရိုငယ္စဥ္က ဗ်ိဳင္းေရအိုးစင္ရပ္ကြက္ လူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္း ‘မင္းမို႔ အပင္ပမ္းခံလို႔ကြာ’

ဒီေတာ့ ဘုရားတရားအလုပ္နဲ႔မစိမ္းေတာ့ဘူးေပါ့ ။

သင္ဘာသိခ်င္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သိပါသည္  တန္ဘိုး ၅၀၀ က်ပ္။           ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ္်၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၂၀ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၇

ကဗ်ာဆရာမတဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အဲဒါလုပ္လိုက္ရမလား (ဆုိေတာ့) လုပ္လိုက္တယ္ ဦးေႏွာက္ထဲက ဘာေတြက ဘယ္လိုလက္ကနဲျဖစ္

သြားျပီး ဖ်တ္ဖ်တ္ ဖ်တ္ဖ်တ္နဲ႔ ဘယ္အာရံုေၾကာေတြက ဘယ္လိုသတင္းပို႕လို႔ ဘယ္ၾကြက္သားေတြနဲ႔

ဘယ္လိုဆက္သြယ္ တံု႔ျပန္ၾကတယ္ဆိုတာ ျပန္စစ္ရေအာင္လည္း လက္ကလုပ္မိလ်က္သား ျဖစ္ေနျပီ 

ေနာင္တကို ေရႊၾကိဳလုပ္လာတဲ့ အေတြးကိုေတာ့ စာအုပ္ေတြၾကားထဲက စကၠဴပိုးကေလးတေကာင္နဲ႔

အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႕ရသလို ဘဝမွာ အေၾကာက္ဆံုးက ‘ေၾကာက္ရမွာကို’ ပဲ သူ႕ပုဆိုးကို  ျဗဳန္းကနဲ 

လွန္ၾကည့္ေတာ့ သူ႕ေျခေထာက္မွာ ေဘာက္ခ်ာေတြနဲ႔ အနာပရပြနဲ႕ ဒါေပမယ့့္ သြားပြတ္တံ တေခ်ာင္း

ကိုေတာ့ ကၽြန္မ ကဗ်ာထဲ မထည့္ႏိုင္ဘူး တကယ္မထည့္ႏိုင္ဘူး။    ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၅၇ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၈

အပမာေဒန သမၸာေဒထ

“ဂိုေဒါ့ကေျပာတယ္..” ။

“မဟုတ္ဘူး သူဘာမွမေျပာဘူး သူမွမလာေသးတာ”

(နာရီကို နားနားကပ္ျပီးလွဳပ္ၾကည့္) လပ္ကီး ထ ခုန္။ ဗလာဒီမာ ဦးထုပ္

တုန္႕ဆိုင္းမွဳမရွိပဲႏွင့္ သဲလြန္စမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ အက္(စ)ထရာဂြန္ ျမိဳ႕ထဲဘက္က

လာတဲ့ ေလေအးေပးစက္တပ္ ဘတ္စကားကုိ ကဲေျမာ္ၾကည့္ေနရာ ရိုးရာ အကတီးလံုး

(ဘယ္ႏိုင္ငံဘယ္လူမ်ိဳးရဲ႕ ရိုးရာလဲ) လြင့္လာရာဖက္ဆီ တေယာက္ကိုတေယာက္ ခ်စ္ခင္စံု

မက္ဟန္ အသက္လု တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ၾကေတာ့မယ့္ဟန္ မီးခိုးလံုးၾကီးေတြ ေဝ့လာရာဆီ

သူတို႔ ထူအ လူ႕အႏၶျဖစ္ရပံု ကရုဏာကိုေတာင္ ဘယ္လိုထည့္ျမႇဳပ္ထုပ္ပိုး အနိရုဒၶမင္းၾကီးသည္

သံသရာကလြတ္ခ်င္၍ ကို္ယ္ေတာ္တိုင္လုပ္ေတာ္မူ၏။

အနိရုဒၵ ေျမပံုဘုရားစာ၊ ခရစ္ ၁၁ ရာစု။          ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၂၃ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၉

ေဂဘရီယယ္ ဂါစီယာ မားကြက္ဇ္ရဲ႕ ဝတၳဳဖတ္ရင္း ဂ်ာနယ္ဖတ္ျခင္း

အဲဒီရက္ မတိုင္ခင္ တပတ္ကလည္း ဗာဒံပင္ေတြၾကားထဲမွာ

သံျဖဴေလယာဥ္ကေလးတစ္စင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္ပ်ံေနတယ္လို႔ အိပ္မက္

မက္သတဲ့ မေမာတမ္း က, မယ့္ ေခမီကို ျပည္သူေတြ အလြယ္တကူ သံုးစြဲႏိုင္ရန္

စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ ပို႔ေအာ္ပရင့္စ္ျမိဳ႕ အေဆာက္အအံုပ်က္မ်ားေအာက္တြင္ အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးလိုင္စင္မ်ား လွည့္စားမွဳသည္ အေတာ္ပိယိျပီး ႏွဳတ္လံုေသာ ႏွစ္ဘက္ခၽြန္ေအးဂ်င့္

လက္သည္းေတြကို ေသြးထားတယ္ မညီမညာ တမင္ပံုဖ်က္ထားျပီး ဂ်ယ္လ္ နဲ႕ထပ္အုပ္ကာ မီးခတ္္

ဝက္သတ္ဓါး ႏွစ္လက္ မေကာင္းမွဳမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပယ္ႏွဳတ္ေရြးယူရန္  ရံုးမင္းတစ္ထိုင္ ဒါမွမဟုတ္

ႏွစ္အနည္းငယ္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ဒါမွမဟုတ္ မေသမခ်င္းၾကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ေစ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ

စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းလည္းရွိေသာ မယံုႏိုင္စရာ ဒါမွမဟုတ္ ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥေလးေတြ

ေပမယ့္ မေမ့မေလ်ာ့ အလိုက္သိတတ္တာ ဒါမွမဟုတ္ အေရျပားတျပင္လံုး ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္

မ်က္ႏွာဘက္မွာ ခရုသင္းနဲ႔ ပုလဲစက္ဝန္းရွိတယ္။         

မီးဖိုေပၚတြင္ ေမွာက္လ်က္လဲက်သြားခဲ့သည္။              ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၁၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄း၀၄



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၁၀

ေခတ္ၾကီးက ဆာ့ခ်္ အင္ဂ်င္နဲ႕သြားေနတာ

ဟုတ္ပီ ဆာ့ခ်္အင္ဂ်င္နဲ႕သြားမယ္ ဖုတ္ေလတဲ့ငပိ ရွိတယ္လို႕ေတာင္ မေအာင္းေမ့ဘူး

လို႕ေျပာမယ္ ကပ်ာကယာ ကဗ်ာေတြ လို႕ေျပာမယ္ အေလးတင္းေတာင္းမျပည့္တဲ့ 

အခါ သမာဓိခ်ိန္ခြင္ကိုသြားသလို အက်ိဳးမရွိပါဘူးလား အက်ိဳးမယုတ္ပါဘူးလား ေဝဝါး

ေနတာေတြ ဝါးစားပစ္လိုက္ဖို႕ သန္မာတဲ့ သြားေတြရိွဖို႕လိုမယ္ လိုလိုမည္မည္ ဒါေလး

ေဆာင္ထား ခါးပိုက္ထဲမွာ ခ်ိဳးငွက္ ေမ်ာက္မင္းအူသံလို စင္ေပၚမွာ ဗိန္းေမာင္းနဲ႕ ေနာင္ဂ်ိန္ 

သဘာဝကိုတုထားတဲ့ အစစ္ ခံစားစရာအသစ္ ခမ္းေျခာက္လာတဲ့ ခုလို နည္းပညာေပါက္

ကြဲမွဳေခတ္ၾကီးမွာ အားမနာစတမ္း ပါးစပ္ၾကီးတလံုးနဲ႕ စိတ္ေျဖတတ္တဲ့ ရေသ့တစ္ပါး(နဲ႕

အတူ ေတာင္ေပၚမွာ) ဒါ ကုိယ့္ရဲ႕ အတၱအေျခခံစိတ္ သက္္သက္ပါ။     ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၂၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၇း၄၂ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၁၁

ဧည့္ခံပြဲသဘင္

ေရေတြလွ်ံက်ေနသလို အခ်ိန္ေတြပိုလွ်ံေနတဲ့ ဒဏ္ရာကေန ဆတ္ကနဲတြန္႔ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္

က်ေနတဲ့ စိတ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ လဲျပိဳမွဳေတြကို ျပန္မတ္တဲ့ ဟန္ခ်က္ ရင္အုပ္မကြာ ျပပြဲ

မွာ ညင္သာတဲ့ ဂႏၱဝင္ဟန္ေတးသြား မာနကို ကိုးလပ္ခ်္လုပ္ထားတဲ့ အႏုပညာလက္ရာေရွ႕

ေမွာက္ ကုန္လု ကုတ္ခ္သံဗူးကို ဟုိး…အခန္းေထာင့္က ခ်စ္စဖြယ္အမွဳိက္ပံုးကေလးထဲသြား

ပစ္ေနစဥ္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ေဒါ့ကယူမင္န္ထရီ ျဖဴ/မဲ ၁၆ မမ ေလးနက္စူးနစ္ေနဟန္ အသြင္

မ်ား မ်က္လံုးကိုယ္စီမွာ ကလစ္နဲ႔ခ်ိတ္တြယ္ထားလ်က္ အဂၤလိပ္ ျပင္သစ္ အီတလီ ဘာသာ

စကားတီးတိုးသံမ်ား နံရံမွ ပဲ့တင္ျပန္လာတာကို အေသအခ်ာ ခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္ ထြန္းညိႇထား

တဲ့ လိုက္ထ္ဆစ္စတမ္ ေတြ ေအာက္မွာ ဖ်ပ္ကနဲ ျမင္လိုက္တယ္ bonjour ။          ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၃၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၈း၄၂ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၁၂

ဆက္တယ္လ္လိုက္ထ္မွတဆင့္

       သူ႕အရွိန္နဲ႕သူလိမ့္ေနတာ လိမ့္ေနၾကတာ အလုံးအဝန္းသေဘာမေဆာင္လည္း ေရတက္

ေရက် ဒီႏွင့္ လျပည့္လကြယ္ ဆန္းက်ယ္တဲ့ သဘာဝ ေပ်ာ့ေျပာင္းမွဳ ခက္ထန္မွဳ အူလည္ေၾကာင္မွဳ 

အူးအူး ဝူးဝူး မွ  အဆင့္ဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္း အေမွာင္တျခမ္း အလင္းတျခမ္း 

တစံုတခုႏွင့္ ေနာက္တစံုတခု ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ဂငယ္ေကြ႕ေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႕ လမ္းမၾကီး 

မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ ငွက္အုပ္ၾကီးထ, ပ်ံတာနဲ႕ ရုတ္တရက္ၾကံဳခိုက္ “ဘာမွ ထူးထူးေထြေထြမရွိပါဘူး ညက 

မဆက္မိလို႕” ဖံုးခ်လိုက္သံက မိုးၾကိဳးပစ္သံလို မီဒီယာအာ့ထ္ဝါ့ခ္ တခုလား ေတာ္ေတာ္ျငိမ္ေအာင္

ထိန္းထားေအာင္ျမင္လု မျဖံဳစိတ္ကို လူေတြ ဆင့္ကဲယဥ္ေက်းလာပံုနဲ႕သာမက ေခတ္ကိုလည္း ေခ်ာ့

ျမႇဴျပီးသား ျဖစ္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဆက္တယ္လ္လိုက္ထ္မွတဆင့္။      ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၄၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀း၁၃ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၁၃

ၾကယ္မ်ားရွိရာသို႔ ပ်ံတက္ျခင္း

ေသးေသးက်ဥ္းက်ဥ္းေတြ မေရာက္ႏိုင္တဲ့ခရီး ရစ္ပတ္တဲ့ႏြယ္လို ရုန္းမရ ရွင္းျပမွရမယ့္

ဖတ္စာအုပ္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားလို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျပီးသား အေရျပားထဲ ထိန္းခ်ဳပ္နံပါတ္ ေတြပါ 

ရိုက္ႏွိပ္ထည့္သြင္းထားအုန္းမတဲ့ အေတာင္ျဖင့္ ပ်ံသန္းခဲ့သူရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းဟာ အခုေတာ့ 

ကမာၻအႏွံ႕ ကြင္းက်ယ္က်ယ္ၾကီးေတြေပၚ တက္လိုက္ဆင္းလိုက္ ဆုိင္ရာအဲယားလိုင္းရဲ႕ ေလာင့္န္ခ်္မွာ 

ဘူေဖးစားရင္း သူ႕ကိုဘယ္သူမွ သတိမရဘူး သူ႕နံမယ္ကို ဘယ္နံရံမွာမွ ေတြ႕ရမွာမဟုတ္ဘူး ပတ္စပို႕

စာအုပ္နဲ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ေကာင္တာေပၚတင္ေပးရင္း ငါးမ်က္လံုးကို စိုက္ၾကည့္လိုက္တယ္ 

ဆိုက္ေရာက္မည့္ေလဆိပ္ အကြက္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတခုရဲ႕ ေလဆိပ္အမည္ေဖာ္ျပထား

ေပမယ့္ “I am going to a Star”  စိစစ္ေရး အရာရွိရဲ႕ မ်က္ခံုးႏွစ္ဘက္ ျမင့္တက္သြားခုိက္ 

ေမ့ကနဲ ျဖစ္ကာ ၾကယ္တာရာေတြၾကားမွာ စကၠန္႕ဝက္ေလာက္ေပ်ာ္ပါးခြင့္ရခဲ့တယ္။      ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၅၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၅၈ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၁၄

ေရဘဝဲ

ျပိဳက်သြားတဲ့ အခိုင္အမာအေဆာက္အအံုတခုကိုရွင္း

လင္းေနစဥ္ျမင္ကြင္း မိန္းေမာေနမွဳဟာ ရာစုႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာျမင့္သြားတယ္

ၾကာျမင့္ေတာ့ ေရတင့္တာေပါ့ မဟုတ္ဘူးေလ တင့္တယ္ျခင္းဟာ အခုေၾကြက်တဲ့

သစ္သီးလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဝိုင္ယာၾကိဳးအျပတ္ေတြ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ေတြ

မ်က္ႏွာၾကက္အခ်ပ္လိုက္ၾကီး ပရိေဘာဂေတြ ဘုန္းဘုန္းလဲျပိဳက် ဖံုတေထာင္းေထာင္း

ၾကားမွာ ဝန္ခ်ီစက္ယႏၱရားၾကီးေတြ အလုပ္လုပ္ပံု ေမာင္းတံၾကီး တုိးရွည္လာလိုက္ တိုဝင္

သြားလိုက္ ေျမတူးစက္ ေျမေကာ္စက္ ေျမတြန္းစက္ ေျမလည္းတူး အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုလည္းတူး

ရာဇဝင္သမိုင္းကိုပါတူးျပီးသားျဖစ္သြားေတာ့ သံထည္ သံလက္တန္ၾကီးေတြေပၚမွာ တပ္ဆင္ထား

တဲ့ ညေရးညတာသံုး မီးခြက္ေတြက ေရဘဝဲ လက္တန္က စုပ္ခြက္ေတြလို။         ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၈၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀း၁၈ နာရီ



ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ခင္ေအာင္ေအး

စာမ်က္ႏွာ - ၁၅

အခ်ိန္ကာလနဲ႔ေသျခင္းတရား မွတ္ခ်က္တို

အခု ၈ နာရီ ၁၄ တဲ့ အခ်ိန္ကိုေျပာတာ ေသခ်ာျပီလား ေျပာေနရင္းနဲ႔ေတာ့ ၁၅ ျဖစ္သြားျပီေပါ့ ျငိမ္

မေနဘူးလား ဘာကေကာျငိမ္ေနလို႔လဲ ခဏျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ သဘာဝကို မလြန္ဆန္ခ်င္နဲ႔ေလ

ေလတိုက္ႏွဳန္း ေန႔အပူဒီဂရီ တိမ္ျဖစ္ထြန္းမွဳ ဘယ္နားမွာ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္ေနသလဲ လံုျခံဳသြား

ေရာလား တယ္လီဖုန္း ကင္မရာေလးနဲ႔ ဟိုရိုက္သည္ရိုက္ အစည္းအေဝးမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကား

သြားသည္ အတည္ျပဳခ်က္မရေသးပါ ပန္းျခံ ေတာင္ေပၚကေန ျမိဳ႕ၾကီးတခုလံုးကို စီးၾကည့္ေနတဲ့ ရုပ္တု

ဒီလိုပဲ စီးက်လာေနတာ တသြင္သြင္ပဲ ဘက္ထရီ ဘက္ထရီ မီးေမာင္း တခု ႏွစ္ခုေလာက္ေလွ်ာ့လိုက္

ပါလား ႏွင္းကန္႕လန္႕ကာၾကားက ရွက္ျပံဳးနဲ႔ ေနမင္း ကၽြန္းေတြကို ေကြ႕ဝိုက္ျပီး သြားေနတယ္ အေပ်ာ္

စီးသေဘၤာရဲ႕ ပဲ့စင္မွာ ငါးမွ်ားတံ ေမွာင္လာရင္ ကဲလားတံခါးခ် မီးခြက္မွဳတ္လိုက္ျပီ သူတို႕ဘယ္ဘက္

ဆက္ေမာင္းသြားၾကသလဲ ေခ်ာက္ထိပ္မွာ ရွဳခင္းသာ သာယာမွဳဟာ အတြင္းထဲကစိမ့္ထြက္လာတာမ်ိဳး 

မီးရွဴးမီးပန္းေတြက ေအာင္ျမင္မွဳကို ေသခ်ာေပါက္အာမခံထားလား ခင္ဗ်ား အသက္အာမခံ ထားသလား

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်ိန္မေရြးေသႏိုင္ ဒုကၡိတျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္စိတ္ေမြးရတာ အူယားစရာ

မေကာင္းဘူးလား ေျပာရင္းဆိုရင္း ၈ နာရီ ၄၅ ျဖစ္သြားျပီ မေျပာလား ရပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးလို႕။      ။

ခင္ေအာင္ေအး

၂၉၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၈း ၄၉ နာရီ




