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ေရႊဒုံးဘီေအာင္ေရႊဒုံးဘီေအာင္ေရႊဒုံးဘီေအာင္ေရႊဒုံးဘီေအာင္    

၏၏၏၏    

ကိုယ္ေတာ႔္ကရုဏာ 
၁၉၅၃-ခု ဇန္နဝါရီလ၊ ေမလ၊ ၾသဂုတ္လ ထုတ္ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းမွ 

နိဒါန္း 

ဤစာအုပ္သည္ ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာၾကီး စာေရးဆရာၾကီးေရႊဒုံးဘီေအာင္မွ လြန္ခဲ႔တ႔ဲ ၁၉၅၃-ခုႏွစ္ 

ဇန္နဝါရီလ၊ ေမလ၊ ၾသဂုတ္လမ်ားမွ ထုတ္ေဝေသာ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းတြင္ေရး သားခ႔ဲေသာ ေဆာင္း 

ပါးမ်ားၿဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးကိုစိတ္ဝင္စားသူ ေၿမာက္မ်ားစြာသည ္ မိတၱဴ ကူးၿပီးေလ႔ လာဖတ္ ရႈေန 

ခဲ႔ရပါသည္။ မိတၱဴမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၄၄+)ႏွစ္ၾကာလာ၍ ဝိုးတုိးဝါးတားႏွင္႔ေကာင္းေကာင္းဖတ္လုိ႔မရေတာ႔ပါ။ 

ထုိေၾကာင္႔ ဆရာၾကီး၏ေဆာင္းပါးမ်ားကုိစုစည္းၿပီး အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာမကြယ္ေပ်ာက္ရန္၊ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ 

ဓါတ္ရွင္သန္ ထက္ၿမက္ရန္အတြက္ ထုတ္ေဝၿဖန္႔ခ်ိလုိက္ရပါသည္။(၂၀၁၃-၁၉၅၃=၆၀ႏွစ္) 

 ေဆာင္းပါးေရးသူ ဆရာၾကီးဒါရိုက္တာေရႊဒံုးဘီေအာင္သည္ ယခုကြယ္လြန္ခဲ႔ၿပီးၿဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္ 

သြားရွာၿပီၿဖစ္သည္႔ ဆရာၾကီးအား ဤေဆာင္းပါးၿဖင္႔ ၿပန္လည္ဂုဏ္ၿပဳလိုက္ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးဖတ္ရႈရသူ 

အားလုံးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာခ်စ္ၿမတ္ႏုိးစိတ္ ၿပင္းထန္ေသာဆရာၾကီး၏ စိတ္ဓါတ္ကုိအလြန္ပဲ ခ်ီးက်ဴး 

ေထာမနာၿပဳလို႔မဆံုးၿဖစ္ေနၾကပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္ကာလတိုင္ေအာင္ ဆရာၾကီး၏ဂုဏ္သတင္း၊ 

ဆရာၾကီးရဲ႕ ကေလာင္စြမ္းသည္ သင္းပ်ံ႕ေမႊးၾကိဳင္ေနဦးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  ဒီေဆာင္းပါးမ်ား ေရးေပးသည့္ 

အတြက္ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုးက ဆရာၾကီးအားအထူးပဲေက်းဇူးတင္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

 ထို႔အျပင္ ေဆာင္ပါးေရးသားဖုိ႔ရန္ေျပာျပေပးေသာအမ်ဳိးမ်ဳိး ဆင္းရဲဒုကၡခံ သာသနာျပဳသြားေသာ 

ဒုကၡေရာက္သူေတြကုိ ကယ္မေပးသြားေသာ ေက်းဇူးရွင္ ေမဃဝတီဆရာေတာ္ေမဃဝတီဆရာေတာ္ေမဃဝတီဆရာေတာ္ေမဃဝတီဆရာေတာ္ ဦးနာရဒဦးနာရဒဦးနာရဒဦးနာရဒ  အားလည္း 

အၾကိမ္ၾကိမ္ဦးတင္မိပါသည္။ 

      ေျပာျပပါဦးအံ့- အို မ်ဳိးခ်စ္သူတို႔….မီးဟာမေလာင္ခင္တားတာ အင္အားမေကာင္းခင္ ျငိမ္းသတ္တာ     အ 

ေကာင္းဆုံးပါပဲ။အင္အားေကာင္းလာရင္ျငိမ္းသတ္ဖုိ႔ခက္ခဲပါလိမ္႔မယ္။အစၥလာမ္ဘာသာ(မူဆလင္)ေပၚေပါက္
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လာတာ  နွစ္ေပါင္းေျခာက္ရာေက်ာ္ေလးပဲ  ရွိေသးတယ္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ရဲ႕အမ်ဳိးဘာသာသာသနာဟာေပၚေပါက္ 

လာတာ ယေန႔ထိ နွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ခ့ဲပါျပီ။ 

  ဤမ်ွေလာက္ နွစ္ေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာ တည္တံ့လာတာလကဲၽြနု္ပ္တုိ႔ဘာသာရဲ႕ ခုိင္လံုေသာ အေထာက္ 

အထား၊ ယုတၱိရွိေသာအဆံုးအမ ၊ ယဥ္ေက်းေကာင္းမြန္ေသာ နည္းေပးလမ္းညႊန္ျပမႈတို႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 ကၽြနု္ပ္တို႔ ဘာသာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္လဲ  မည္သည့္ဘာသာ မည္ပုဂိၢဳလ္မဆို 

အခ်ိန္မေရြးၾကဳိက္တဲ့ေနရာမွာ အစစ္ေဆးခံနုိင္ ေဆြးေႏြးနုိင္ပါသည္။ 

 ဥပမာ - ေက်ာက္ကြင္းဝါဒ ျပဳိင္ပြဲလိုေပါ့။ 

 အဲဒီေလာက္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တ့ံလာတဲ့ကၽြနု္ပ္တုိ႔အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဟာ ကၽြန္ုပ္တုိ႔လက္ 

ထက္ေရာက္ခါမွ ေမွးမိွန္ရမယ္ဆုိတာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ညံ႔ရာက်ပါသည္။ တာဝန္မေက်ရာ 

ေရာက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လက္ထက္ေရာက္မွ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ၊ရုိင္းပင္းကူညီတတ္ေသာ၊ ခင္မင္ေဖာ္ေရႊ 

တတ္ေသာ၊အေပးကမ္းရက္ေရာေသာ၊သနားၾကင္နာတတ္ေသာ၊ေက်းဇူးသိတတ္ေသာၿမန္မာ႔လူ႔ေဘာင္ေလာ

က ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကြယ္ေပရမည္ဆိုတာ လြန္ေလၿပီးၿဖစ္တဲ႔ မိဘ၊ဘိုးဘြား၊ဘီဘင္တို႔ကုိ 

သစၥာေဖာက္ေရာက္ပါသည္။ 

 အုိ  မ်ိဳးခ်စ္တုိ႔ …သမုိင္းက စကားေၿပာခဲ႔ၿပီ၊တစ္ခ်ိနတုန္္းက ဗုဒၶသာသနာေရာင္ဝါထြန္းခဲ႔ေသာ 

အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား စတ႔ဲႏုိင္ငံေတြဟာ မူဆလင္တုိ႔ရဲ႕စစ္ၿဖင္႔ ဘာသာ 

ေရးနယ္ခ်ဲ႔မႈ၊ၿခိမ္းေၿခာက္ၿပီးသြတ္သြင္းမႈ၊ လိင္ႏွင္႔ဆြဲေဆာင္မႈ(အက်ိဳးေၾကာင္းယုတၱိနဲ႔ ဆြဲေဆာင္လို႔မရပါ) 

ထုိ႔ေၾကာင္႔ မူဆလင္ဝါးမ်ိဳၿခင္းခံခ႔ဲရၿပီး သမိုင္းကဆိပ္ရည္ေတြၿဖစ္ခ႔ဲၿပီ။ 

 ရန္သူလိုသေဘာထား၍ လက္နက္ၿဖင္႔တုန္႔ၿပန္ေလ႔ရိွေသာ ခရစ္ရန္ႏုိင္ငံမ်ားကုိေတာ႔သူတို႔ မလြမ္းမိုး 

မဝါးၿမိဳႏုိင္ပါ။ ေမတၱာႏွင္႔ ခြင္႔လႊတ္တတ္ေသာ က ြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံမ်ားကုိသာ သူတို႔ေမတၱာၿဖင္႔အခြင္႔ 

ေကာင္းယူခဲ႔ၿပီ။ ဤစာအုပ္သည္ မည္က႔ဲသို႔ေသာဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းၿဖစ္မႈကုိမွ် မလိုလားပါ။ မည္သူ႔ကိုမွ 

လည္းမ ေစာ္ကားလိုပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏိုင္ငံ ကၽြႏ္ုပ္တိုေၿမမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမ်ိဳး မ်ားကိုဝံသာႏုရကၡိတဟူေသာ 

အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာခ်စ္ၿမတ္ႏုိးစိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ ဆံုးမသတိေပးၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ 

 အကယ္၍တလြဲယူဆခ႔ဲေသာ္ ဤေမးခြန္းကုိေမးရပါလိမ္႔မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံမွာအစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ားလုိ 

အစၥလာမ္ဘာသာမွ ဘာသာကူးေၿပာင္းသြားလွ်င္ ေသဒဏ္ေပးရတာမ်ိဳး၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မဟုတ္လွ်င္ 

မေနရတာမ်ိဳး၊ မူဆလင္ႏွင္႔အၿခားဘာသာဝင္ တစ္ဦးဦး လက္ထပ္ခ႔ဲေသာ္မူဆလင္ဘာသာမဝင္လွ်င္ လက္ထပ္ 

ခြင္႔မၿပဳတာမ်ိဳး၊ ရမ္ဇမ္ေခၚ ဥပုသ္ေန႔မွာတစ္ႏုိင္ငံလံုး မည္သူမွ် ဥပုသ္မေစာင္႔မေနရ ပညတ္တာမ်ိဳး၊ အဲဒီလုိ 

တဖက္သတ္ဆန္ေသာ ဥပေဒမ်ားလံုးဝမရွိပါ။ ဘာသာေရး လြတ္လပ္လြင္႔အၿပည္႔ရိွပါသည္။ ဤကဲ႔သို႔ တရား 
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ဥပေဒမ်ိဳးေတာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မပညတ္ပါဘလဲ်က္ ဤ မွ်ေလာက္ဝါဒၿဖန္႔စည္းရုံးမႈေလးကုိေတာင္ မွခြင္႔မၿပဳႏိုင္ 

ေတာ႔ဘူးလား လို႔။ တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာ ဆိုတာလို ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ သေဘာထားၾကီမႈကုိ 

ေစာ္ကားလာရင္ေတာ႔ ေမတၱာပ်က္သူေတြရဲ႕တာဝန္သာၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ေခါမေရာက္ရင္ ေခါမလုိက်င္႔၊ ေရာမ 

ေရာက္ရင္ ေရာမလုိက်င္႔ရင္ေတာ႔ အားလံုးဆင္ေၿပသြားမွာပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ စီးပြားေရးဝါးမ်ိဳမႈေၾကာင္႔ မူဆလင္ 

ကုလား ရဲ႕လက္ထမဲရာက္ခ်င္ေသာ္လည္းေရာက္ခဲ႔ရပုံ၊ အဓိကရုဏ္းေၾကာင္႔လူမဆန္စြာ ရက္စက္ခဲ႔ပံု၊ မိန္းမကုိ 

ဇိမ္ခံပစၥည္းသဖြယ္ထားၾကတ႔ဲ ဘုရားသခင္မွဘာသာၿပန္႔ပြားရန္အတြက္ တရားမဝင္မယားေလးေယာက္ႏွင္႔ 

အေၿမႇာင္မယား ေၿမာက္မ်ားစြာယူရန္ လမ္းညႊန္ထားတဲ႔ မူဆလင္ကုလားကုိမွ အထင္ၾကီးၿပီး ဘဝပုံအပ္ခ႔ဲလုိ႔ 

ဆင္းရဲဒုကၡ ဗလပြႏွင္႔အတိဒုကၡေရာက္ခ႔ဲရပုံ စတ႔ဲခံစားမႈရသစံုႏွင္႔ ဆင္ၿခင္မႈသံေဝဂမ်ိဳးစုံေတြကို ကြက္ကြက္ 

ကြင္းကြင္းေဖာ္ၿပထားပါသည္။ 

ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရရႈၿခင္းအားၿဖင္႔ မိဘမ်ား မိမိတုိ႔ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား မူဆလင္ႏွင္႔အိမ္ေထာင္ၿပဳမႈကုိ 

အတိုင္းထက္လြန္ဆံုးမေၾသာဝါဒ ေပးၾကလိမ္႔မယ္။ လူငယ္မ်ားကလည္း မူူဆလင္မ်ားႏွင္႔ အိမ္ေထာင္ၿပဳမႈကုိ 

ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကလိမ္႔မယ္။ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာခ်စ္ၿမတ္ႏိုးစိတ္မ်ား ပိုမုိထက္သန္ၾကလိမ္႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါ 

သည္။ ဒီလိုေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္အတုိင္းၿဖစ္မွသာ လူမ်ိဳးေရာ ဘာသာပါ မကြယ္ေပ်ာက္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုမွ မဟုတ္ 

ၾကရင္ေတာ႔ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္းမွာ အတိဒုကၡေရာက္ၾကရမွာပါ။ၾကပ္ၾကပ္ သတိၿပဳၾကပါ ေရႊၿမန္မာတုိ႔။ 

ဒုိ႔အိမ္နား ေရာက္လာၿပီေနာ္။ 

ေရႊဒုံးဘီေအာင္၏ ကိုယ္ေတာ္႔ကရုဏာ 
 

 ဤမည္ေသာ“ကုိယ္ေတာ္႔ကရုဏာ” ေခၚတကယ္႔အစစ္ ၿဖစ္ပ်က္သည္႔ဝတၳဳကို ေရးသားႏုိင္ရန္အ 

ေၾကာင္း စတင္ေပၚေပါက္လာခ႔ဲသည္မွာ...... 

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေလေတြ မုိးေတြေသာင္းက်န္းၿပီးေနာက္ေန႔တြင္လည္း ရာသီဥတုမၾကည္၊ ရာသီဥတု 

မၾကည္လင္ေသာေၾကာင္႔ မိုးေကာင္းကင္ကလည္းမႈန္မိႈင္းအံု႔ဆုိင္းေနသလို စိတ္ဥတုအာဟာရေပၚတြင္မွီေန 

ေသာ  ကၽြန္ေတာ္အဖုိ႔တြင္ ဥတုမသာယာသလုိ စိတ္ဓါတ္လည္းမသာယာ၊ခႏ ၶာထုိင္းေနသည္ကို သက္သာစိမ္႔ 

ေသာငွာ မိမိခႏၶာကို ေခါင္းေဆာင္ေနေသာစိတ္အား သာယာၾကည္လင္ေအာင္ ေၿဖေဖ်ာ္မႈကိုရွာရေတာသည္။ 

ယခုအသက္ရြယ္ၾကီးလာခ်ိန္တြင္မိမိစိတ္ကုိ ေၿဖေဖ်ာ္မႈအားေဆးမွာ စာအုပ္စာတန္းမ်ားဖတ္ရႈၿခင္းပင္ၿဖစ္၏။ 

ထုိေၾကာင္႔လက္လွမ္းမွီေသာစာအုပ္ကုိ ဆြဲယူဖတ္ရႈရာ ထုိစာအုပ္မွာအၿခားမဟုတ္ပါ။“ေမဃဝတီေမဃဝတီေမဃဝတီေမဃဝတီ    

ဦးနာရဒ၏ဗုဒၶဦးနာရဒ၏ဗုဒၶဦးနာရဒ၏ဗုဒၶဦးနာရဒ၏ဗုဒၶ    သမုိင္းသမုိင္းသမုိင္းသမုိင္း”ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ ဗုဒၶဘာသာမည္ကဲ႔သို႔တိမ္ေကာေၾကာင္း၊မည္သူေတြကအစ 

ေပ်ာက္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးၾကေၾကာင္းတုိ႔ကို ရာဇဝင္၊မဟာရာဇဝင္ ေရွးေဟာင္းမွတ္တမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို အကိုး 
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ကားၿဖင္႔ ေရးသားေဖာ္ၿပထားေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖတ္ဖူးသိဖူးသည္ထက္ ပိုမုိစံုလင္ပါသည္။ဖတ္ရင္းဖတ္ 

ရင္းပင္ ထိုင္းေနေသာစိတ္သည္ ေထာင္းေထာင္းထလာေလၿပီ။ ထံုေနေသာ ကိုယ္ခႏၶာမွ ေသြးမ်ားလည္းပူေႏြး 

လာေပသည္။ 

 ဤစာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္႔ ပုဒ္၊ပဒ၊ဝါက်မ်ားကား စာအုပ္ၿပဳသူ၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္မ်ားၾကားမွ 

ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကိုယ္ေတာ္႔ကရုဏာၿဖင္႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား သိေစ၊ၾကားေစ။မေမ႔မေလ်ာ႔ မေပါ႔မလစ္ေသာ 

သတိၿဖင္႔ ၿပည္႔စုံၾကေစေရးတို႔ကုိ ေရွးရႈ၍ အပတ္တကုတ္ရွာေဖြၿပဳစုထားေသာ အဆီအႏွစ္တို႔ၿဖင္႔ၿပည္႔ လွ်မ္း 

လ်က္ရွိ၏။ 

 “ေအာ္-- ကုိယ္ေတာ္႔ကရုဏာ…ကုိယ္ေတာ္႔ကရုဏာ” ဟူ၍ပင္ အမွတ္မထင္ ၿမြက္မိပါေတာ႔သည္။ 

ဤကား ပဏာမ(ကုိယ္ေတာ္႔ကရုဏာ) တည္း။ 

 ဤအခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ပုံဆရာ ေမာင္ၿမင္႔သိန္းႏွင္႔အေပါင္းအေဖာ္မ်ားလာၾကသၿဖင္႔ စာအုပ္ကုိၿပန္ခ်ကာ 

အလႅာပသလႅာပ ေၿပာၾကရာမွ-- 

 “သီဟိုဠ္က စာရိတၱၿမႇင္႔တင္ေရး ညီလာခံမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ မညိမ္းသာရမ္းခဲ႔တာ ဆရာမေအာင္႔ ဘူး 

လား” 

  “ငါေတာ႔သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္ရတ႔ဲအတိုင္း မွန္မမွန္ေစာင္႔နားေထာင္ေနေသးတာပဲ။ဒါေပမယ္႔ကြာဒုိ႔အ 

မ်ိဳးသမီးေတြန႔ဲပတ္သကၿပီး ေအာင္႔ရတာေတြမ်ားလြန္းလို႔ ခံႏိုင္ရည္ရွိေနၿပီ။ အင္မတန္တုိးတက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီစ 

ကား ေရပန္းစားေနတဲ႔ ဒီေခတ္ဒီအခါမွာ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ႔ ႏိုင္ငံၿခားသားႏုိင္ငံၿခားသူေတြေတာင္ လူပံုအ 

လယ္မွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏႈတ္၏ၿပစ္မွားၿခင္းပင္ မၿပစ္မွားမထိခုိက္ၾကဘူး။မိမိယံုၾကည္ဆည္းကပ္ရာ ဘာသာ၏  

ေကာင္းေၾကာင္းကုိသာ အေႏွာင္႔သြားလြတ္လြတ္ေၿပာဆုိၾကတာသာ ၾကားရတယ္။ 

 အဲသလုိ ဘာသာကြဲလူမ်ိဳးၿခားမ်ားက ယဥ္ေက်းသေလာက္ ဒုိ႔အမ်ိဳးသမီးေတြက်မွပဲ ဘာသာကြဲတာနဲ႔ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ကိုယ္ကုိးကြယ္မေနပဲ ကုိယ္ဘိုးဘြားဘီဘင္လက္ထက္ကတည္းက 

အေၿခၿမစ္ခုိင္မာစြာနဲ႔ ယခုတိုင္ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားဆုံးကုိးကြယ္ရာ ၿပည္ေထာင္စု၏ အဓိကဘာသာၾကီးကုိ ကိုယ္႔ 

အမ်ိဳးသားေတြရ႕ဲ မ်က္ႏွာကိုမွမေထာက္ အိမ္ၾကက္ခ်င္း ဘာသာေရးအေရာင္ဆင္းကြဲတာနဲ႔ ခြပ္ခ်င္ၾကတယ္။ 

ကုိယ္႔အခ်င္းခ်င္းႏွပ္န႔ဲပစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒို႔ဘာသာကို ထိပါးရဲတ႔ဲ ဒုိ႔အမ်ိဳးသမီးကြလို႔သာ ကုိယ္႔ရင္ဘတ္ကိုယ္ 

ထုၾကဖို႔ပဲရွိေတာ႔တယ္။ေသေသခ်ာခ်ာေတြးၾကည္႔ေတာ႔ မညိမ္းသာ မိန္းမသားဆုိေတာ႔ သင္ၾကားထားတဲ႔ေလာ 

ကီပညာ သေကၤတအရာမွာသာအဆင္႔အတန္း အနိမ္႔အၿမင္႔ေယာက္်ားမ်ားန႔ဲ တန္းတူေအာင္ တခ်ိဳ႕တေလ 

လုိက္ႏုိင္ေနေပလိမ္႔မယ္။ ဒီေတာ႔ရွင္းေအာင္ေၿပာရရင္ မိန္းမဆိုတာဘယ္လုိလူမ်ိဳးၿဖစ္ၿဖစ္ အမ်ားအားၿဖင္႔ ဝန္ 

တုိၿခင္း၊ညဴစူၿခင္း၊ေစာင္းေၿမာင္းၿခင္းစတ႔ဲ စိတ္ညံ႔ စိတ္ႏုတ္ေနရာမ်ိဳးမွာ ေယာက္်ားေတြစိတ္ညံ႔တာ၊ ႏုတ္တာ 

ထက္ အဆမ်ားစြာသာတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနေတာ႔…. ယခုမညိမ္းသာ မိန္းမလၿဲဖစ္တယ္၊မိန္းမၿဖစ္တာမွ 
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တရုတ္၊ကုလား၊မ်က္ႏွာၿဖဴစတဲ႔အၿခား မ်ိဳးကြဲမိန္းမေတြန႔ဲမတူ ဟိႏၵဴၿဖစ္ေနေလာက္ေအာင္ကိုပဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ 

ေခါင္းပါးေလ႔ရိွၾကတ႔ဲ ဒုိ႔ၿမန္မာမကလည္းၿဖစ္ေတာ႔ဟာ ငါ႔လခြမ္း ေၿပာရင္းစိတ္ပ်က္လာပါတယ္ကြာ။ အသားထဲ 

ကေလာက္ထြက္ဆုိတာ ဒါေပါ႔။ၾကံကုိဖ်က္တ႔ဲပိုးဟာ ၾကံထမွဲာပဲသေႏၶတည္တယ္။ ငရုတ္သီးဖ်က္တ႔ဲပုိးဟာ 

ငရုတ္သီးထဲမွာပဲ ၿဖစ္လာတယ္။ ဒုိ႔ၿမန္မာလူမ်ိဳးကုိ မ်က္ႏွာဖ်က္တဲ႔သူ၊အိုးမဲသုတ္မ႔ဲသတၱဝါဟာလည္း ဒုိ႔ၿမန္မာ 

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးထဲကပဲ ၿဖစ္ရမယ္ဆိုတာ သံေဝဂရၾကေပါ႔။ အရင္ကလည္း ဒုိ႔ၿမန္မာထကဲ 

ဘာသာကြဲေရႊဖီး ေၾကာင္႔ တုိင္းၿပည္မွာ ဒုကၡၿဖစ္ခဲ႔ရၿပီ။ 

 ဒီေတာ႔အမ်ိဳးကုိေစာင္႔တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးကိုခၽြင္းခ်န္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ ဒို႔ၿမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေတြ 

အေၾကာင္း မင္းတုိ႔လည္းအသိသားနဲ႔ကြာ။ ကုလားမယားၿဖစ္ေနၾကတဲ႔ ဒို႔အမ်ိဳးသမီးေတြ မင္းၾကည္႔ပါလား။ 

လင္(ကုလားစစ္)ထက္ မယားလုပ္သူ(ကုလားထစ္)ကပိုၿပီး ကုလားစိတ္ဝင္ေသးတယ္။” 

ေမာင္ၿမင္႔သိန္းတို႔လူစု ဝါးခနဲရယ္ၾကပါသည္။ 

 “ကဲ….ဒီေတာ႔ ေတာ္ၾကပါစုိ႔ကြာ၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တ႔ဲ ဒုိ႔အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္း ေၿပာရတာေမာ 

လြန္းလုိ႔ စည္းကမ္းရွိ၊ အမ်ိဳး ဘာသာေစာင္႔တ႔ဲ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေတာ႔ အားနာပါတယ္။ ငါးခံုးမေတြေၾကာင္႔ 

တစ္ေလွလုံး  ငါးေတြကို ထိခိုက္ေနပါ႔မယ္။ 

 ေနာက္ဆုံး ငါ႔အဖုိ႔ကေတာ႔ ကိုယ္႔အမ်ိဳးမေစာင္႔တဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ေတြးမိတုိင္းအရုိးနာသည္၊ 

အမ်ိဳးပါဆဲခ်င္ေတာ႔ေလ ဆိုတ႔ဲစာလိုၿဖစ္ေနရတာမ်ားလြန္းလုိ႔ အရုိးနာေဝဒနာေတြ ခံစားေနၾက ထုသားေပသား 

ကုိက်ေနတ႔ဲ ေရႊဒုံးကုိမင္းက မညိမ္းသာအတြက္ မေအာင္႔ဘူးလားဆိုတာေမးေတာ႔ ဒီလုိေအာင္႔ရတဲ႔ေဝဒနာ 

ေလာက္မ်ား(ငေအာင္)တို႔ကအေပ်ာ႔ေပါ႔ကြာ။ 

 အခုလည္း ဗုဒၶဘာသာ၏ မူလခ်က္ခ်ာၿဖစ္တ႔ဲ အိႏၵိယမွာ ဗုဒၶသာသနာတိမ္ေကာရပုံေတြ ဦးနာရဒေရးတဲ႔ 

ဗုဒၶသမိုင္း ကိုငါဖတ္လို႔ စိတ္ထိခုိက္ေနရတဲ႔အထဲ မင္းတို႔က ရွင္ညိမ္းသာရဲ႕ဧဝံေဂလ္ တရားေတာ္အေၾကာင္း 

ၾကံၾကံဖန္ဖန္လာၿပီး(စ)ၾကသကုိးကြ” 

ေမာင္ၿမင္႔သိန္းက ၾကားၿဖတ္၍ 

 “ေအာ္ ဆရာ…ဦးနာရဒဆိုလုိ႔ ဒီကုိယ္ေတာ္န႔ဲ ကၽြတ္ေတာ္န႔ဲကၽြမ္းတယ္၊ ဆရာ႔အေၾကာင္း သူကေမး 

တယ္၊ ဆရာ႔ကုိသူအလြန္ေတြ႔ခ်င္တယ္၊ ပို႔ေပးစမ္းပါလုိ႔ ေၿပာဖူးတယ္။” 

 “ဟာ  ငါကလဲ ပါကစၥတန္မွာ၊ ဒီကုိယ္ေတာ္ အခ်ဳပ္ခံရတာ၊ အဝကၽြန္းကိစၥေတြမွာ ဒီကိုယ္ေတာ႔္ 

ကရုဏာထားတာေတြ သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္ရကတည္းက ဒီကုိယ္ေတာ္ကို ဖူးခ်င္လိုက္တာမွလြန္ပါေရာ၊ 

ၾကြေတာ္မူပါလို႔ ငါကပင္႔လိုက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လိုက္စမ္းကြာ” 
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 “ေကာင္းပါၿပီဆရာ၊နက္ၿဖန္ ကုိယ္ေတာ္႔ကို ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လိုက္ပို႔ပါမယ္” ဟုေၿပာဆုိၾကၿပီးေနာက္ 

ေမာင္ၿမင္႔သိန္းတို႔လူစု ႏႈတ္ဆက္ၿပီးၿပန္ၾကသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္႔အဖုိ႔မွာတိုင္းယက္တ႔ဲ ပက္ကလာ မိုးရြာတာန႔ဲ အခန္႔သင္႔သၿဖင္႔ ဝမ္းသာ၍မဆံုးေတာ႔ၿပီ။ 

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္…. 

ဦးနာရဒ ကိုယ္ေတာ္ၾကြလာၿပီ။ အသက္ (၃၀)ေက်ာ္အရြယ္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ႏွင္႔ 

ေယာက္်ားေကာင္းတို႔ လကၡဏာပီသေသာ ကိုယ္ေတာ္ေပတည္း။ 

 ကုိယ္ေတာ္သည္ သံသရာမွလြတ္ေရးအတြက္ လူ႔ေဘာင္မွထြက္ေရွာင္ခ႔ဲေသာ္လည္း အေလာင္းလ်ာတုိ႔ 

၏ ထားေနၾကစိတ္အတုိင္း အမ်ိဳးဘာ သာသနာ ေပ်ာက္သုဥ္းဆိတ္ကြယ္ၿခင္းကုိ လ်စ္လ်ဴမၿပဳႏုိင္ေသာ ေဇာ 

ထက္သန္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးၿဖစ္ရကား ကိုယ္ေတာ္၏ အက်ိဳးတည္းဟူေသာ ဘဝသုံးပါးမွလြတ္ေရးကုိ ၾကိဳးစား 

ေနရသည္႔ၾကားမွ ဘာသာကြဲႏုိင္ငံ အလံေတာ္ေအာက္ရွိ ကုိယ္႔ၿမန္မာ အမ်ိဳ းဘာသာအက်ိဳး ေလာကီ ကိစၥတို႔ကုိ 

ပါ စြက္ဖက္လုပ္ကုိင္ေနရၿခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ တစ္ႏိုင္ငံ၏ေထာင္နန္း ေႏွာင္အိမ္အတြင္း သီတင္းသုံးခဲ႔ရွာ ပါေသးတ 

ကား။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအေပၚတြင္“ကုိယ္ေတာ္႔ကရုဏာ” ကား အေလာင္းလ်ာတုိ႔၏ ကရုဏာပါတကား။ 

 ေအာ္….ဦးနာရဒဟု စိတ္မွရြတ္ရင္း ဘုရားေလာင္း နာရဒအရွင္ၿမတ္ကုိ ၿဖတ္ခနဲ သတိရမိေသာဟူ၏။ 

ၾကည္ညိဳစိတ္ၿဖင္႔ ဦးခိုက္ကန္ေတာ႔ကာ ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးၿပီးစီးၿပီးေနာက္ အလႅာပသလႅာပ စၾကေတာ႔သည္။ 

 “ဒကာၾကီးစာေတြ ဘုန္းၾကီးဖတ္ရတာမ်ားတယ္၊ တစ္ခါက ရႈမဝမွာဖတ္ရတ႔ဲ ဝတၳဳေတြမွာ အမ်ိဳးသား 

စိတ္ ၿပင္းထန္ေနတဲ႔ တကာၾကီးသေဘာေတြ မ်ားမ်ားပါတယ္” 

“တင္ပါ ရႈမဝမွာ ဖတ္ဖူးတာဆုိရင္ ‘ေသြးနဲ႔ေရးတဲ႔စာ’ ‘ဗုိလ္ကန္႔လန္႔’ ‘သူ႔လက္ေဆာင္’ ဆိုတ႔ဲ ဝတၳဳသုံး 

ပုဒ္ ၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္” 

“ေအး--ဟုတ္လိမ္႔မယ္ထင္ပါရဲ႕၊ ေမ႔ေတ႔ေတ႔ၿဖစ္ေနပါၿပီ၊ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တကာၾကီးကုိ 

မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားက ဆူပူၾကေသးတယ္လို႔လဲ ၾကားဆယ္” 

“မွန္ပါတယ္၊တပည္႔ေတာ္ကို ေက်ာက္ဆည္တို႔၊ မႏၲေလးတုိ႔က ရံႈ႕ခ်ပြဲမ်ား လုပ္ပါတယ္။ 

တပည္႔ေတာ္ေရးတ႔ဲ ဝတၳဳပါတဲ႔ မဂၢဇင္းေတြကုိ မီးတုိက္ဖုိ႔ေတာင္ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါေပမယ္႔ 

တပည္႔ေတာ္မလႈပ္ရွားခဲ႔ပါဘူးဘုရား၊ တပည္႔ေတာ္ဟာ ကုိယ္႔ၿပည္မွာ ကိုယ္႔လူမ်ိဳးစစ္စစ္၊ 

ေဆးေဖာ္ဝါးဖက္မရေအာင္၊ေပ်ာက္ကြယ္မွာစိုးလုိ႔ ေရးတာပဟဲာ၊သူတုိ႔က တပည္႔ေတာ္ကုိ(ေရႊဒံုးဘီေအာင္ဆိုသူ 

သည္ အစၥလာမ္တရားေတာ္ၾကီးကုိ မသိနားမလည္ပနဲဲ႔)ဆိုတ႔ဲစာ အစခ်ီၿပီးေနာက္ဆုံးမွာ (ဘယ္လုိ အေရးယူၿပီ) 
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ဆုိတဲ႔ စာေတြ တပည္႔ေတာ္ထံပုိ႔တယ္။ ဒါလဲ တပည္ ႔ေတာ္ ဘယ္ၿဖံဳမလဲ၊ကိုယ္႔အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ 

အမ်ိဳးကုိေစာင္႔ထိန္းၾကဖုိ႔၊ ကိုယ္႔အမ်ိဳးဘာသာကို မဖ်က္ဖို႔၊ အမ်ိဳးကြဲ ဘာသာကြဲယူရင္လဲ အမ်ိဳးသမီးအက်ိဳးကုိ 

ကာကြယ္မည္႔ ထိမ္းၿမားေရးဥပေဒ ရိွသင္႔ရိွအပ္ေၾကာင္း ဆိုတာေတြကုိေရးတာ။သူတို႔ဘာသာေရးန႔ဲဆြဲယူၿပီး 

ၾကိမ္းေမာင္းၾကေပမယ္႔ တပည္႔ေတာ္ပင္ကုိယ္စိတ္ထားကုိက သူတစ္ပါး ယုံၾကည္ကိုးကြယ္တဲ႔ 

ဘယ္ဘာသာမဆုိ ပုတ္ခတ္ေၿပာဆိုလုိတဲ႔စိတ္ အလ်င္းမထားတဲ႔သူကလား” 

 “သူတို႔ဘာသာဟာ မေကာင္းဘူး ေကာင္းတယ္၊မွန္တယ္မွားတယ္ ဘာမွမေရးရဘနဲဲ႔ သူတို႔ဖာသာ 

သူတို႔ ဘာသာေရးနဲ႔လူမ်ိဳးေရးဆက္စပ္ေနတုိင္း သူတုိ႔ဘာသာေရးကုိ တပည္႔ေတာ္က ေစာ္ကားသလုိသူတို႔ေၿပာ 

ေပမယ္႔ တပည္႔ေတာ္ ရယ္တာေပါ႔” 

 “ကုိယ္႔ၿပည္ကိုယ္႔ေၿမမွာ ကိုယ္႔ႏွမသားခ်င္းအမ်ိဳးသမီးေတြကို အမ်ိဳးမဖ်က္ဖုိ႔ေရးတာ ၊ေၿပာတာ၊သတိ 

ေပးထားတာကုိ မေရးရ၊မေၿပာရ၊သတိမေပးရဆိုတဲ႔ သေဘာေရာက္ေအာင္ ႏႈတ္ပိတ္ခ်င္တာ တပည္႔ေတာ္ 

ဘယ္ခံမလ၊ဲ ဒီကိစၥန႔ဲပတ္သက္လာရင္ တပည္႔ေတာ္အေသခံဖုိ႔ အသင္႔ရိွေနပါတယ္” 

 ဦးနာရဒ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၿပံဳးေတာ္မူသည္။တစ္ဖန္ဆက္လက္၍…. 

 “ရန္ကုန္ ဗ-မ-က ကအေရးယူေသးဆုိ” 

 “တင္ပါ ရန္ကုန္ ဗ-မ-က(ၿမန္မာမူဆလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)ကေတာ႔ သေဘာထားက်ယ္ၿပန္႔ပါတယ္။ 

သေဘာထားက်ယ္ၿပန္႔ေရး အင္အားနည္းေနေသးတ႔ဲ နယ္ ဗ-မ-ကေတြ နဲ႔ ညီညြတ္မႈရရိွေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး 

တပည္႔ေတာ္နဲ႔ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ ဦးေက်ာ္ကုိ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖိတ္ရင္း ေဆြးေႏးြၾကတာပါပဲ” 

 “ရန္ကုန္ ဗ-မ-က ကအၿပစ္ေၿပာတာ တစ္ခုကေတာ႔ ဒီဝတၳဳမွာ အမ်ိဳးကုိေစာင္႔တ႔ဲသေဘာနဲ႔ေရးသား 

ထားတာကုိ မဆိုပါဘူးတ႔ဲ၊သို႔ေသာ္လည္း ဗ-မ-က ကုိထိပါးတဲ႔အဓိပၸါယ္သက္ဝင္ေနတ႔ဲ စာပုိဒ္အတြက္ 

ၿဖဳတ္ဖို႔ေၿပာပါတယ္” 

 “ဒီစာပုဒ္ အဓိပၸါယ္ အတုိခ်ဳပ္အေတာ႔(ၿမန္မာမူဆလင္ေတြဟာ ၿမန္မာလို႔ဆိုၿပီး ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီး 

လက္ထပ္ထိမ္းၿမားေရးဥပေဒႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝင္ကူညီၾကဖို႔ေကာင္းတယ္။ခုလုိ ဘာမွမကူညီေတာ႔ 

အသံေကာင္း ဟစ္ေနတာနဲ႔တူတယ္။အေၿပာနဲ႔အလုပ္ ခါးေတာင္းၾကိဳက္တစ္ၿခား ဟိုဒင္းတစ္ၿခားဆိုတာလုိ 

ၿဖစ္ေနတယ္) ဆုိတ႔ဲအဓိပၸါယ္ေတြကုိ မွားပါတယ္လို႔တပည္္႔ေတာ္က ဝန္ခ်ေစခ်င္ၾကတယ္။ ဝန္ခ်စရာ 

အေၾကာင္းမွ မဟုတ္ပါပနဲဲ႔ တပည္႔ေတာ္ကလည္း ေသေတာင္ဝန္မခ်ဘူး။သူတုိ႔ကုိ ညီအစ္ကုိဝမ္းကြဲလို 

သေဘာထားၿပီး ကိုယ္႔ညီအစ္ကုိခ်င္း ဝင္မကူညီေကာင္းလားလုိ႔  အကူအညီ မေပးမေနရေအာင္ 

ေထ႔တာကေလးမ်ား ဆတ္ဆတ္ခါေနရင္ တပည္႔ေတာ္ဟာ သူတုိ႔န႔ဲညီအစ္ကိုအၿဖစ္က ၿပတ္စဲရလိမ္႔မယ္။ 

သူတို႔ဟာ တပည္႔ေတာ္နဲ႔ ညီအစ္ကုိစိတ္ ေသြးတူသားတူစိတ္ရွိတယ္လို႔ တပည္႔ေတာ္စိတ္ခ်ေနတာကိုး ဘုရား။ 



 

 	  

 

ခုေတာ႔ ဘာသာေရးမ်က္မွန္တပ္ထားလုိ႔သာ တပည္႔ေတာ္ကုိ သူတို႔ေသြးခ်င္းသားခ်င္းၿဖစ္လ်က္နဲ႔ 

စိမ္းတာပ႔ဲလုိ႔ေတာင္ အဲသည္တုန္းက ယူဆမိပါေသးတယ္။ တပည္႔ေတာ္ထင္တာကေတာ႔  သူတို႔ဟာၿမန္မာ 

မူဆလင္ေပမယ္႔ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာမွာ သူတို႔(ဗ-မ-က) ေတြပါ အားတုိက္ခြန္တိုက္ 

ပါဝင္ကူညီၾကတာမုိ႔ သူတုိ႔ဟာ လူမ်ိဳးေရးန႔ဲဘာသာေရးကုိ ေရာစပ္မယ္႔လူေတြမဟုတ္ဘူးလုိ႔ 

ယုံၾကည္ရင္းစြဲတစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ 

 ခုေတာ႔ သူတို႔အတြင္းေရးမႉးလုပ္တ႔ဲ ေမာင္ၾကြယ္ဝ (ခု ေတာခိုသြားပါၿပီ) အဲသူဟာ MARX ဝါဒသမားလုိ႔ 

တပည္႔ေတာ္ သိဖူးၾကားဖူးပါလ်က္နဲ႔ တပည္႔ေတာ္ကုိ သူက ထိမ္းၿမားလက္ထပ္ေရးမွာ 

အရွင္မိုဟာမက္ကုိယ္ေတာ္က ဘယ္႔ႏွယ္ဘယ္သို႔ အစၥလာမ္ တရားေတာ္ကဘယ္လိုနဲ႔  ဘာသာေရးစကားေတြ 

ေဖာင္ေဖာင္လန္ေအာင္ေျပာျပီး ေနာက္ဆံုး ေစတနာနဲ႔မွားေၾကာင္း ဝန္ခံတ့ဲသေဘာနဲ႔႔တပည့္ေတာ္ကို လက္မွတ္ 

ထိုးခိုင္းတယ္ ၊ ေအာင့္လိုက္တာဘုရား ” 

 “ ဒါျဖင့္ ထုိးခဲ့ရတာေပါ ့” 

 “ ဟာ တပည့္ေတာျမိတ္မထိုး၊ထားဝယ္မထုိးေပါ့ဘုရား။တပည့္ေတာ္ကလည္း ကိုယ့္ေဒါသကိုယ္မသိ 

ေတာ့ ၾကာရင္မျဖစ္ဘူးဆိုျပီး အလိမၼာန႔ဲပဲ က်ဳပ္စဥ္းစားဦးမယ္ ဆုိျပီးသာျပန္ခ့ဲတာပဲ ။ သူတုိ႔တေတြကေတာ့ 

တပည့္တုိ႔ကပဲ မွားေၾကာင္းဝန္ခ်ေတာင္းပန္သလိုလို ေၾကျငာတယ္လုိ႔ၾကားတယ္  တပည့္ေတာ္လ်ွာမရွည္ 

ေတာ့ဘူး ”  

 “ ေနပါဦး ဒကာၾကီး နွစ္သက္တာက (ဆုိရွယ္လစ္ဇင္းလား) ၊ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္းလား ၊ ေနရွင္နယ္(ဆို 

ရွယ္လစ္ဇင္း)လား ၊ ” တပည့္ေတာ္ဟာ  (SPIRTUAL WELFARE) သံသရာဘဝေကာင္းေရးအတြက္ ဗုဒၶဘာ 

သာကို ဦးထိပ္ရေပမယ့္ (TEMPORAL WEFARE ) ေခၚတဲ့ ပစၥဳပၸန္ဘဝေကာင္းေရး အတြက္ေတာ့ (ဆိုရွယ္လစ္ 

ဇင္း) ကို ေတာင္ေဝွးအျဖစ္သုံးပါတယ္ ”  

 “ ဒါျဖင့္ ဆုိရွယ္လစ္ဇင္းသုံးလ်က္နဲ႔ လူတစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး ေသြးကြဲေစတတ္တ့ဲ ကိုယ့္လူမ်ဳိးေရး 

ေနရွင္နယ္ လစ္ဇင္းေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရးေရးေနသတံုး ” ဟုၿပံဳးၿပံဳး မိန္႔ေတာ္မူသည္။ 

 “တပည္႔ေတာ္တုိ႔အေပၚမွာ ဘာသာေရး လက္ကုိင္ထားတ႔ဲ လူမ်ိဳးေတြအတြက္  သီးသန္႔ ေနရွင္နယ္ 

လစ္ဇင္းဆိုတဲ႔ လူမ်ိဳးေရးကုိ တပည္႔ေတာ္အသံုးၿပဳတာပါ။ ဒါက ဒီလုိရွိပါတယ္ဘုရား၊ ဘုန္းၾကီးဟာက်ေတာ႔ 

ေပးလားကမ္းလား၊ ဒကာမဟာက်ေတာ႔ မူးတင္းပတဲင္းဆိုတာလုိ ကိုယ္ကေတာ႔ ဘာသာေရးအရေရာ၊ 

ဆုိရွယ္လစ္ဇင္းအရေရာ ဘာသာမေရြးလူမ်ိဳးမခြဲ အဆင္႔တန္းမၿခားနားဘဲ ေပးလားကမ္းလား 

အတားဆီးမရွိ……. 



 

 
  

 

သူတို႔က်ေတာ႔ သူတို႔လူမ်ိဳးအစစ္က ေပါက္ဖြားလာတာမေၿပာနဲ႔၊ တုိင္းရင္းသူနဲ႔ညားတဲ႔ 

ကၿပားအမ်ိဳးသမီးကုိေတာင္မွ အၿခားဘာသာ အၿခားလူမ်ိဳးက မ်က္ေမႊးေထာ္ေလာ္ ေမာ္မၾကည႔္ရေအာင္ 

ဘာသာဆိုတ႔ဲ သံကန္႔လန္႔ကာၾကီးန႔ဲ အုပ္ထားတယ္။ သူတို႔ေသြးပါတ႔ဲ သူတို႔ဘာသာဝင္ 

အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း အလြန္ခ်ီးမြမ္းထုိက္ပါတယ္၊ လိမၼာၾကပါတယ္။ အဘမ်ိဳ းဘက္ကုိ အစစအရာရာ 

ေလးစားၾကပါတယ္။ 

 တပည္႔ေတာ္တုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ႔ အားနားၿပီးႏွလံုးေကာင္းလြန္းလုိ႔ အမ်ိဳးပဲေပ်ာက္ေတာ႔မယ္။ 

ဒီေတာ႔ ကိုယ္႔ဘက္ကခ်ည္းပဲ သူတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြေပးေနသ၍ သူတို႔ဘက္ခ်ည္းပ ဲ ကိုယ္႔အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ 

ယူေနသ၍ အေပးယူခ်ိန္ခြင္ ေဇာက္ထိုးၿဖစ္ေနသ၍ သူတို႔အေပၚမွာ တပည္႔ေတာ္(ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္း) 

ဆုိတ႔ဲလူမ်ိဳးေရးကို(ဒုိင္း) အၿဖစ္နဲ႔ ကာကြယ္အသုံးၿပဳရတာပါဘုရား…. 

 လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ဘာသာေရး ပူးတြဲေရာယွက္တ႔ဲ သံကြန္ခ်ာၾကီးေဆာင္းထားတဲ႔ ဘယ္လူမ်ိဳးကုိမဆုိ 

တပည္႔ေတာ္ကလည္း တပည္႔ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳေရးန႔ဲဘာသာေရး ပူးတြဲေရာယွက္ထားတဲ႔ သူတုိ႔န႔ဲအလားတူ 

သံကြန္ခ်ာမ်ိဳး မဟုတ္ႏုိင္ေတာင္(ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္း)ဆိုတ႔ဲ  ၾကခတ္ဝါးစည္းရုိးေလာက္ေတာ႔ ကာမွၿဖစ္မွာ။ 

ဒီၾကားထဲကေတာင္ ကုိယ္႔ႏြားမေတြခုန္ခုန္ထြက္ေနလို႔ ကုိယ္ႏြားမေပ်ာက္တုိင္း မ်ိဳးကြဲႏြားသုိးေတြၿခံမွာ  

ေရာက္ေရာက္ေနတာ ေတြ႔ေနရတယ္ မဟုတ္လားဘုရား။ 

တကယ္ပါဘုရား၊ ၿမန္မာၿပည္မွာ မီွတင္းေနထုိင္သမွ် ဘယ္လူမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးမဆုိ လာစမ္းပါ၊ ၿမန္မာေတြန႔ဲ 

အိမ္ေထာင္ေရးအၿပန္အလွန္ အေပးအယူညီၾကစမ္းပါ။ အမ်ိဳးၿခင္းဆက္ၿပီး ဘာသာေရးမွာ ကုိယ္ၾကိဳက္ရာ 

ယံုၾကည္ရာ လြတ္လပ္စြာယူႏိုင္တယ္လို႔သာ ‘ဆုိရွယ္လစ္’ သေဘာေတြသုံးၾကမယ္ဆုိရင္ တပည္႔ေတာ္တုိ႔ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗမာ၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္၊ ဂ်င္းေဖာ၊ ကယား၊ ခ်င္း ေတြရိွတယ္။ သူတို႔ လူမ်ိဳးၿခားမ်ားက 

ယူၾကစမ္းပါ။ ရက္ရက္ေရာေရာ သေဘာတူယုံမကဘူး အႏွစ္(၃၀)က ေသသြားတဲ႔ ဘြားေအကုိ လုိခ်င္ေတာင္ 

တပည္႔ေတာ္ဟာ သခ ႋ်ဳင္းရွာတူးၿပီး အသက္သြင္းလို႔ရရင္ အသက္သြင္းၿပီးေပးပါတယ္။ ကဲ…. စကားကုန္ေရာ 

ဘုရား…။” 

 ကုိယ္ေတာ္ကား အေတာ္သေဘာက်သြားၿပီးေနာက္…… 

 “ဒကာၾကီးဟာ က်ဳပ္လုိပါပဲ၊ က်ဳပ္အယူဆန႔ဲတူပါတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ကေတာ႔ 

ဘာသာေရးနဖူးစည္းထားတ႔ဲ လူမ်ိဳေရးရိွေနတ႔ဲ လူစားေတြက သူတို႔န႔ဲဘာသာကြဲသူ ဟူသမွ်ကုိ 

ဘယ္ေတာ႔မွမ်ိဳးဆက္ဖုိ႔ ကိစၥ မစဥ္းစားဘူး။ သူတို႔ကသာ မ်ိဳပစ္မွာခ်ည္းဘဲ။ ဒါေၾကာင္႔ က်ဳပ္ကဒီလူေတြကုိ 

(လူ႔စပါးၾကီး) လုိ႔ေခၚတယ္။ သူတုိ႔ဟာသူတို႔ဘာသာေရးကုိ အဓိကထားၿပီး ရိုေသေစာင္႔ထိန္းၿခင္းမပ်က္ေစရဘဲ 

အၿခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳ းကို မ်ိဳလုိက္ေတာ႔ သူတုိ႔ဘာသာအင္အားဟာလည္း ၾကီးမားလာတာေပါ႔၊ ဒါဟာ 

က်ဳပ္ကုိယ္ေတြ႔။  
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 အိႏၵိယလို ဇာတ္ရိွေနတ႔ဲေနရာေတာင္ ဇာတ္နိမ္႔ေတြကုိ သူတို႔မ်ိဳႏုိင္ေသးတာပဲ။ ပါကစၥတန္ဆိုတဲ႔ 

ေလာကသစ္တစ္ခုကိုေတာင္အိႏၵိယထကဲ ခြဲထုတ္ႏိုင္ခ႔ဲေသးတာ မဟုတ္လား။ ခု ၿမန္မာၿပည္လုိ ဇာတ္မရိွ 

သေဘာေကာင္း ဧည္႔ခံေကာင္းတဲ႔သာလာယံဇရပ္မ်ိဳးမွာဆုိေတာ႔ ဘာေၿပာေကာင္းမလဲ…..။ ဒီေတာ႔ 

လူမ်ိဳးေရးကိစၥမွာ (ဆုိရွယ္မလစ္) ႏုိင္တဲ႔သူကုိ ကိုယ္ကၿပန္ၿပီး ဘယ္ေတာ႔မွ(ဆုိရွယ္လစ္) မေနနဲ႔။ 

လူဦးေရကလည္း လက္တစ္ဆုပ္စာ ၿမန္မာၿပည္မို႔လို႔ ခုေနခါကေန ၾကိဳၿပီးသတိမရၾကရင္(ဗုဒၶဘာၿမန္မာ)ကုိ 

အေတာ္ရွာေတြ႔ဖို႔ ခဲယဥ္းသြားလိမ္႔မယ္။ ဒီေတာ႔ သူတုိ႔ဘက္က လိမၼာသလုိ ကိုယ္႔အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း 

လိမၼာၾက၊ သတိထားၾကဖုိ႔ ၾကိဳးစားၾကရမွာ ဒကာၾကီးတို႔တာဝန္ေတြေပါ႔။ 

 တရားသၿဖင္႔ကေတာ႔၊ ဒကာၾကီးေၿပာသလုိပါပဲ(ကုိယ္႔အမ်ိဳးသမီးနဲ႔သူတို႔အမ်ိဳးသား) ၊(ကိုယ္႔အမ်ိဳးသား 

နဲ႔သူတို႔အမ်ိဳးသမီး) အမ်ိဳးဆက္ၾကေစ။ လင္န႔ဲမယား မိမိတို႔ယုံၾကည္ရာ ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ႏုိင္ၾကေစလုိ႔သာ 

လူတစ္မ်ိဳးန႔ဲတစ္မ်ိဳး မွ်တၾကဖုိ႔ေကာင္းတာေပါ႔။ ခုေတာ႔ လူစပါးၾကီးေတြက ဘယ္ဘာသာကြဲကိုမဆုိ 

သူတို႔ဘာသာထဲကို မဝင္ရင္ အမ်ိဳးမဆက္ႏုိင္ဘူးဆိုတ႔ဲ ဘာသာေရးနဲ႔ အၾကပ္ကိုင္ထားေတာ႔ 

သူတို႔ကိုအၿပစ္မေၿပာလို။ သူတို႔လိမၼာသေလာက္ ကိုယ္႔အမ်ိဳးကမိုက္ေနေတာ႔ ကုိယ္႔အမ်ိဳးသမီးေတြကုိသာ 

ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ သတိေပးရမယ္။ 

 အဲဒီ လူ႔စပါးၾကီးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအက်ယ္တဝင္႔သိၾကဖို႔ က်ဳပ္ ‘လူ႔စပါးၾကီး’ 

ဆုိတာေရးထားတယ္။စာအုပ္ရုိက္ဖုိ႔စီစဥ္ အေခ်ာကုိင္ေနတယ္၊ဒကာၾကီးကုိၿပရဦးမယ္….” 

ေမာင္ၿမင္႔သိန္းက ၾကားၿဖတ္၍…. 

 “ဒါေပမယ္႔ ခု ၿမန္မာမူဆလင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဘာသာကြဲေပမယ္႔ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းစားေရး ကို 

ေမွ်ာ္ၿပီး လက္ထပ္ထိမ္းၿမားေရးကိစၥန႔ဲ စပ္လ်ဥ္းလို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရ႕ဲအခြင္႔ေရးကုိ တိုက္ပြဲဆင္ေနၾကတယ္ 

ဆုိတာ ဝမ္းသာစရာပဲ ” 

 “ခုဟာက ေမာင္ၿမင္႔သိန္းရ႕ဲ သူတုိ႔မူဆလင္ေယာက္်ားေတြဟာ ဘာသာနဲ႔ေခ်ာက္ၿပီး အေပၚစည္းက 

ခ်ည္းေနလြန္းအားၾကီးေတာ႔ ဒို႔ၿမန္မာေသြးရိွတ႔ဲမူဆလင္အမ်ိဳးသမီးေတြ မခံႏုိင္ဘူး၊ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ 

အၿမင္က်ယ္လာၿပီ။ ဆုိရွယ္လစ္ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ေရွ႕ရႈၿပီး ေၿပးေနၾကရတဲ႔ေခတ္မွာ တစ္ဘက္စီးနင္းလုပ္ထားသမွ် 

အေႏွာင္ဖြဲ႔ေတြၿပဳတ္ဖို႔ ရုန္းကန္လာၾကတာေပါ႔။ 

 ေနာက္ကုိၾကည္႔ပါ၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာင္ ဘာသာေရးန႔ဲခြဲထုတ္ၿပီး မိမိႏွစ္သက္ရာလြတ္လပ္စြာ 

အိမ္ေထာင္ၿပဳႏိုင္တ႔ဲ အခြင္႔ေရးေတြပါ ဆိုလာၾကလိမ္႔မယ္။ လင္နဲ႔မယားဘာသာတူမွယူမယ္ ဆုိတာမ်ိဳးေတြ 

မဟုတ္ဘဲ လင္ကလည္း သူယုံၾကည္ရာ ဘာသာကိုးကြယ္၊ မယားကလည္း ကုိယ္ယုံၾကည္ရာဘာသာကိုးကြယ္၊ 

ဘာသာေရးအေႏွာက္ယွက္ေတြ ကင္းရွင္းစြာ ဘဝခရီးမွာေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးသြားႏုိင္ဖုိ႔ အေၾကာင္းေတြေပၚလာ 

လိမ္႔မယ္…။” 
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ဘုန္းၾကီးကၿပံဳးၿပီး…. 

“ဒီေခတ္ ၿမန္မာမူဆလင္ေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ဟာ ေရွးကၽြန္ေခတ္က ကုလားကၿပားေတြရဲ႕ ရာႏႈန္းၿပည္႔ 

ကုလားစိတ္ဝင္ေနတဲ႔ လူစားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ လြန္ခဲ႔တ႔ဲ(၈)ႏွစ္က ကာလကတၱား အခ်ဳပ္ခန္းမွာ က်ဳပ္န႔ဲ 

အတူ ခ်ဳပ္ခံေနရတ႔ဲ ၿမန္မာမူဆလင္ ေမာင္ကာစင္ေတာင္ 

ၿမန္မာအမ်ိဳးသားစိတ္ရိွေနတာကုိက်ဳပ္သိခဲ႔ရဖူးတယ္။ ေမာင္ကာစင္ဟာဂြါလႏၵိဳရ္ၿမိဳ႕မွာ (လူ႔စပါးၾကီး) 

ေခၚတ႔ဲကုလားတစ္ေယာက္ရ႕ဲစက္ကြင္းက်ေရာက္ၿပီးေနရတဲ႔ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ဒုကၡကုိ 

သူမၾကည္႔ရက္ႏိုင္ဘူး၊ ဒို႔ၿမန္မာမကုိ ကုလားကႏိွပ္စက္ရမလားတုိၿပီး မခံခ်င္ရွာဘူး။ ၿမန္မာဘက္က 

သူနာတယ္။ သူ႔ရုပ္က ကုလားရုပ္ေပါက္ေနေပမယ္႔ စိတ္ကၿမန္မာ သံေယာဇဥ္ရိွတယ္။ ဒါေပသည္႔ 

သူလည္း ဒီၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးကုိမကယ္ႏုိင္ဘူး။ 

ဒါန႔ဲ ေမာင္ကာစင္က က်ဳပ္ကုိေၿပာၿပတယ္။ ဒီ ဒကာမအတြက္ က်ဳပ္ကရုဏာ သက္လုိက္တာေလ၊ 

ကုိယ္႔မွာလည္း ဒုကၡေတြၾကားထဲက အားခၿဲပီး သူ႔ကုိကယ္တင္ခဲ႔ေသးတယ္။သာမညကရုဏာန႔ဲ ဒီလူေတြရ႕ဲ 

ကိစၥမွာ ဒုကၡမခံဘူး။ က်ဳပ္ကရဟန္းမဟုတ္လား၊ က်ဳပ္ႏွမငယ္၊ က်ဳပ္ ေသြသားအရင္းလုိ ကရုဏာသက္လုိ႔သာ 

မၿဖစ္ ၿဖစ္ေအာင္ အခ်ဳပ္ခံေနရတဲ႔ဒုကၡတန္းလန္းန႔ဲ ၾကားထဲမွာပဲ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ႔တာပဲ။ 

အဲဒီအေၾကာင္း ဒကာၾကီး ဝတၳဳေရးခ်င္ရင္ က်ဳပ္ေၿပာမယ္….” 

“ေရးခ်င္ပါတယ္ ဘုရား၊ အထူးသၿဖင္႔ အခ်စ္ဝတၳဳေတြကို ေရးရတာထက္ ဒီလိုအမ်ိဳးဘာသာအတြက္ 

အက်ိဳးမ်ားႏုိင္တဲ႔ အေၾကာင္းမ်ိဳးေတြသာ ေရးခ်င္တ႔ဲစိတ္သန္ေနပါတယ ္ဘုရား။” 

ဦးနာရဒ အရွင္သူၿမတ္သည္(ကုိယ္ေတာ္႔ကရုဏာ)ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းေၿပာၿပေတာ္မူ 

သည္။ 

“ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၄၄-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ ကာလကတၱားၿမိဳ႕ အခ်ဳပ္ေထာင္မယ္ ဘုန္းၾကီး 

အခ်ဳပ္ခံေနရတယ္။ အဲဒီခ်ိန္က ၿမန္မာၿပည္မွာ ဂ်ပန္ေခတ္(၂)ႏွစ္ေလာက္ရိွေနၿပီ။ 

ဒီအခါက အဂၤလိပ္အစုိးရကဘုန္းၾကီးကုိ အိႏၵိယၿပည္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၂၆ အရ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားတစ္ေယာက္အၿဖစ္ ဖမ္းဆီးၿပီးအခ်ဳပ္ခန္းထဲပို႔လုိ႔ ကိုယ္ၿဖစ္သမွ်အေၾကာင္း 

အေကာင္းခ်ရတာေပါ႔ေလ….” 

ဇူလိုင္လေပမယ္႔ ကာလကတၱား ရာသီဥတုက အလြန္တရာပူအုိက္ေတာ႔ အခ်ဳပ္ခန္းထမွဲာလည္း 

ေန႔ေရာညပါဆိုသလုိ ပန္ကာေအာက္ကမခြာႏုိင္ဘဲထိုင္ၿပီး ေန႔ႏွင္႔ည အခ်ိန္ကုိၿဖဳန္းေနရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ 

လည္း အခ်ဳပ္ခန္းၿပတင္းကေနၿပီး အၿပင္ဘက္ေလာကကုိငံု႔ၾကည္႔လိုက္တဲ႔အခါ ပုရြက္ဆိတ္အုံဆြသလုိ 

လမ္းသြားလမ္းလာ ရြရြထိုးေနတဲ႔ ကာလကတၱားလမ္းက်ယ္ၾကီးမ်ားကိုၾကည္႔ရင္း အခ်ိန္ၿဖဳန္းရတယ္။ 
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အခ်ဳပ္ခန္းထဲေနရေပမယ္႔ မဆုိးလွပါဘူး။ သူတုိ႔ဆီကအခ်ဳပ္ခန္းက က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း 

သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းပါပဲ။ ပန္ကာတြင္မကဘူး၊ ေရခ်ဳိးခန္းေတြ ဘာေတြနဲ႔မုိ႔ ေနရတာမဆင္းရလွဲဘူး။ 

ဘုန္းၾကီးန႔ဲအတူ ကံတူအက်ိဳးေပး အက်ဥ္းသမားမ်ားလည္း ရွိၾကေသးတယ္။ 

ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးက(၄)ေယာက္၊ အဂၤလိပ္(၂)ေယာက္နဲ႔ ၿမန္မာမြတ္ဆလင္ ကာစင္ဆိုသူတစ္ေယာက္၊ ေပါင္း 

(၈)ေယာက္ေပါ႔ေလ။ အခ်င္းခ်င္းအမ်ိဳးမတူၾကေပမယ္႔ အေရးၾကံဳေနတဲ႔အခါက်ေတာ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခင္ခင္ 

မင္မင္နဲ႔ ကံပစ္ခ်သလုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနလာလုိက္ၾကတာ ေထာင္သက္တမ္း တစ္လခြဲအခ်ိန္ထိပင္ ရိွလာခဲ႔ 

တယ္။ 

အဲသည္ခ်ိန္မွာ စကားစပ္မိရာ ေၿပာၾကရာမွ ၿမန္မာၿပည္က အိႏၵိယကုိစစ္ေၿပးလာခ႔ဲၾကတဲ႔ 

လူေတြအေၾကာင္းကုိ စပ္မိလုိ႔ေၿပာရင္း ေမာင္ကာစင္က လိႈက္လွဲေသာမ်က္ႏွာအမူယာနဲ႔…. 

“တပည္႔ေတာ္တုိ႔ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ဂြါလႏၵိဳရ္ၿမိဳ႕က ကုလားတစ္ေယာက္လက္ထမွဲာ 

အေတာ္ႏွိပ္စက္ခံေနရတယ္ ဘုရား ။ 

တပည္႔ေတာ္လည္း ကယ္မလို႔ၾကိဳးစားေနတုန္း ခုလိုအခ်ဳပ္ခံရတဲ႔ဘဝကုိ ေရာက္လာတာနဲ႔ 

မေအာင္ၿမင္ခ႔ဲေတာ႔ဘူး ဘုရား” လို႔ ေၿပာေတာ႔ ဘုန္းၾကီးကနဂုိကလည္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ 

ၿပင္းထန္ေနတဲ႔လူဆုိေတာ႔ ဒီစကားၾကားရတာ  မုိးၾကိဳးပစ္ခ်လုိက္သလုိပါပဲ၊ မိန္းေမာေတြေဝသြားမိတယ္။ 

ကာစင္ကုိလည္း ဒီကုလားဒိန္ဟာ အမ်ိဳးသားစိတ္ရိွသားပဲလို႔ ဝမ္းေၿမာက္မိတယ္။ တစ္ခါ ေတြေဝမိၿပန္တယ္။ 

မူဆလင္ဘာသာဝင္သူတစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးကုိ ဒီစကားမ်ိဳး ဘယ္သေဘာနဲ႔ ဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ 

ေၿပာပါလိမ္႔မယ္လို႔လဲ စဥ္းစားတယ္။ 

ဒီေကာင္ဟာ အစုိးရရဲ႕ သူလွ်ဳိတစ္ေယာက္မုိ႔ ငါ႔သေဘာေတြကို အဖက္ဖက္ကစုံစမ္းတာမ်ားလားနဲ႔ 

ဝိဝါဒၿဖစ္မိတာေပါ႔။ ဒါနဲ႔ဘုန္းၾကီးက သူ႔ကုိေမးတယ္-- 

“ကဲ  မင္းတို႔ၾကံဳခ႔ဲရတ႔ဲ ဇာတ္ေၾကာင္း ေၿပာၿပစမ္းပါဦး ကာစင္ ။” 

“တပည္႔ေတာ္ဟာ စစ္တေကာင္းက ဂြါလႏၵိဳရ္ၿမိဳ႕ကုိ လာခဲ႔ပါတယ ဂြါလႏိၵဳရ္က်ေတာ႔ တည္းခုိစရာ 

ရွာပါတယ္။ ဒါန႔ဲ (INDOBURMEN) အင္ဒုိဘားမင္းထမင္းဆုိင္ဆုိတာ ေတြ႕ရတာနဲ႔ ဒုိ႔ၿမန္မာမူဆလင္အတြက္ 

အသင္႔ေလ်ာ္ဆုံးပဲဆုိၿပီး(ဘားမင္း) ပါတ႔ဲနာမည္စာလံုးေၾကာင္႔ ဝမ္းသာအားရ တည္းမိပါတယ္ဘုရား…” 

“ဆုိင္ကလည္း အေတာ္သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ ညက်ေတာ႔ ဆုိင္ရွင္ေခၚေတာကုလားၾကီးက 

တပည္႔ေတာ္ကုိ ၿပံဳးၿဖီးၿဖီးနဲ႔ စကားေရာေဖာေရာ လာလုပ္တယ္ ။” 

ဆုိင္ရွင္ေခၚေတာက “ေဟ႔  မင္းတစ္ေယာက္တည္းပ်င္းစရာၾကီး မိန္းမ မလိုခ်င္ဘူးလား” 
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ကၽြန္ေတာ္က….ခင္ဗ်ားတို႔ ကုလားမေတြ ဆီနံ႔ မဆလာနံ႔ေထာင္းေထာင္းထေနတာ ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ၊ 

မလိုခ်င္ဘူးဟု ခပ္ဆတ္ဆတ္ ေၿပာလုိက္ပါတယ္။ 

ေခၚေတာ…ေဒါေဖါင္းသြားပါတယ္။ ၿပီးမွ  ဣေၿႏၵဆယ္ၿပီး….. 

“မင္း လိုက္ၾကည္႔လိုက္စမ္း” လုိ႔ ေၿပာေၿပာဆိုဆုိ တပည္႔ေတာ္လက္ကို အတင္းဆြဲၿပီး 

အထဲကုိေခၚသြင္းသြားတယ္။ တပည္႔ေတာ္လည္း ဒီေခၚေတာကုိ နည္းနည္းလန္႔လာသလို ခပ္ဖိန္းဖိန္းန႔ဲပဲ 

သူဆြဲေခၚရာပါသြားတယ္။ 

ဒါေပမယ္႔ အခန္းထဲေရာက္ေတာ႔ ဆာရီဝတ္ထားတ႔ဲၿမန္မာမိန္းကေလး ေခ်ာေခ်ာတစ္ေယာက္ကုိ 

မီးေရာင္ေအာက္မွာ ေတြ႕ရတာန႔ဲ တပည္႔ေတာ္အံ႔အားသင္႔ေနတုန္း ဆုိင္ရွင္ေခၚေတာက ၿမန္မာစကား 

ၿပတ္ၿပတ္သားသားန႔ဲ…. 

“ကဲ…ေဟ႔ေကာင္ၾကည္႔စမ္း။ ဒါဟာ ဆီစိမ္းေစာ္၊မာဆလာေစာ္နံ႔နံတဲ႔ ကုလားမ်ိဳးလားလို႔၊ 

ေတာ္ေတာ္ၾကာ မင္းကုိ အခန္းထကဲ ငါကန္ထုတ္ မေနရပါေစနဲ႔ မာရကၽြတ္ ” လုိ႔ ဆလုိဲက္ေသးတယ္။ 

ကေလးမမွာ လုံးၾကီးေပါက္လွ၊ ရုပ္ကလည္းေခ်ာတယ္၊ အသက္ကလည္း(၂၀) ေလာက္ရိွနယ္။ 

မ်က္ႏွာၾကည္႔ရတာ သူ႔နဂိုလွေနတဲ႔မ်က္ႏွာမွာ စိတ္ဆင္းရဲေနတ႔ဲ ဒုကၡအရိပ္ေတြကို တပည္႔ေတာ္ေတြရပါတယ္။ 

ဒါေပမယ္႔ တပည္႔ေတာ္လည္း သေဘာက်ေနေတာ႔ ေခၚေတာၾကီးကုိ ေငြ(၁၀)က်ပ္ ထုပ္ေပးလုိက္တာနဲ႔ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ ကုလားၾကီးထြက္သြားတယ္။ တံခါးေတာင္ ပိတ္သြားလုိက္ေသးတယ္။  

ႏွစ္ေယာက္ထဲလည္း က်န္ရစ္ေရာ တပည္႔ေတာ္ေၿခကုိဖက္ၿပီး၊ သူ႔ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ေတြေၿပာၿပီး 

သူကိုကယ္ဆယ္ဖို႔အေၾကာင္း ငုိၿပီးေတာင္းပန္တယ္။ 

တပည္႔ေတာ္လည္း ေခၚေတာန႔ဲလုိက္သြားၾကတဲ႔ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဒုကၡရာဇဝင္ေတြ 

ၾကားဖူးသိဖူးထားေတာ႔ အခုလိုၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔ ဗမာအမ်ိဳးသမီးကုိ တပည္႔ေတာ္ ေပ်ာ္ခ်င္တဲ႔စိတ္ 

ရိွတာေတာင္ခ်ဳပ္တည္းၿပီး ဘာမွမက်ဴးလြန္ေတာ႔ဘူး၊ သနားလုိက္တာ လြန္ပါေရာ…. 

ဒါနဲ႔ တပည္႔ေတာ္က…. 

“ကဲ….ငါခုေနကယ္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ မင္းဘာသာမင္းအခြင္႔သင္႔သလို ေၿပးခ်င္ေၿပးႏုိင္ေအာင္ ေရာ႔ 

ေငြငါးဆယ္ ေပးပစ္ခဲ႔ၿပီး တပည္႔ေတာ္ၿပန္ထြက္လာခ႔ဲတယ္။ မုိးလင္းေတာ႔အဖမ္းခံရတာပဲ။” အဲသလုိ 

ေမာင္ကာစင ္ ေၿပာတ႔ဲစကားေတြနားေထာင္ရင္း ဒီၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးေၾကာင္႔ 

ဘုန္းၾကီးမ်က္ေစ႔အစုံဟာ ေမွာင္အတိက်သြားတယ္။ ခံၿပင္းတ႔ဲစိတ္ေတြ လိႈင္းထေနလုိ႔ ကာစင္ကုိေတာင္ 

မင္းကိုဘာၿဖစ္လုိ႔ဖမ္းတာလဲ ဆုိတ႔ဲ ေမးခြန္းကုိေတာင္ မေမးလိုက္မိဘူး။ 
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ဘုန္းၾကီးမွာ လက္ငင္း အဖမ္းအဆီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရၿခင္းေၾကာင္႔သာ ေနလုိက္ရတယ္။ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆုိရင္ ညတြင္းၿခင္း ဂြါလႏၵိဳရ္ကု္ လုိက္သြားမွာအမွန္ပဲ။ ကယ္သူေဝးရင္မိန္းကေလးေတာ႔ 

ငရဲတြင္းမွာ နစ္ခ်င္တိုင္း နစ္ေနေတာ႔မွာ။ ဟယ္…ကံအတုိင္းေပါ႔။ ငါကယ္ခ်င္ေပမယ္႔ သတၱဝါတစ္ခု ကံတစ္ခု၊ 

ဘုရားေသာ္မွ လ်စ္လ်ဴၿပဳရတာေတြ ရိွေနတာပဲ။ ေအာ္…သနားပါဘိလို႔  ကရုဏာေတြ ၿပင္းထန္လာေတာ႔တယ္။ 

အဲသလုိ ၿဖစ္ေနတုန္းမွာပဲ နက္ၿဖန္ဘုန္းၾကီးကို ေထာင္ေၿပာင္းဖုိ႔ အမိန္႔က်လာတာနဲ႔ 

ကာစင္န႔ဲစကားၿပတ္သြားၾကေရာ၊ ေနာက္တေန႔မုိးလင္းေတာ႔ ဘုန္းၾကီးကုိ ဆိုင္ရာစစ္ပုလိပ္ ဆစ္(ခ္)လူမ်ိဳး 

ပန္ခ်ာပီတစ္စု ေထာင္ေၿပာင္းဖုိ႔လာေခၚတယ္။ ဘယ္ေနရာကုိေၿပာင္းရမယ္၊ ပို႔မယ္ဆုိတာေတြအသိမေပး။ 

ဒါေပမယ္႔ သူတို႔ဆီမွာပါတဲ႔ မီးရထားပတ္(စ္) လက္မွတ္ကုိ အမွတ္မထင္ၾကည္႔ရၿခင္းအားၿဖင္႔ ဒီကာလကတၱားမွ 

အာသံၿပည္ ဆီးလ္ခ်ာၿမိဳ႕သုိ႔လို႔ ေရးသားထားလုိ႔သာ ငါအာသံၿပည္ ဆီးလ္ခ်ာေထာင္ကုိ 

သြားရမွာကိုးလုိ႔သိရတာ။ 

ဘုန္းၾကီးကိုလာၿပီးေခၚေဆာင္တဲ႔ စစ္ပုလိပ္ပန္ခ်ာပီေတြက  မူလက အိႏၵိယစစ္ပုလိပ္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ 

ၿမန္မာၿပည္ကအစုိးရနဲ႔ အတူတူဆုတ္ခြာလာၾကတ႔ဲ စစ္ေၿပးပုလိပ္မ်ားၿဖစ္တယ္။ ၿမန္မာၿပည္ကုိအေတာ္ 

ညႇာတာစိတ္ ရိွၾကတယ္။ ဝတၱရားအတုိင္း ဘုန္းၾကီးကို လာေခၚတာကလြဲရင္ ဘယ္လိုမွအေႏွာက္ယွက္ 

မေပးၾကဘူး။ ဘုန္းၾကီးအလုိကိုလုိက္တယ္။ ေကၽြးေမြးေစာင္႔ေရွာက္ၾကတယ္။  

တစ္ခါတစ္ေလ ဘုန္းၾကီးစိတ္တိုခုိက္ႏွင္႔ၾကံဳရင္ သူတို႔ကုိကေလာ္တုတ္လုိက္ေသးတယ္။ သူတို႔ခၿမာ 

အၿပံဳးမပ်က္ၾကရွာပါဘူး။ အေတာ္သည္းခံႏုိင္တ႔ဲ ပန္ခ်ာပီေတြပါပဲ။ 

ည (၁၀) နာရီက်ေတာ႔… 

ကာလကတၱားၿမိဳ႕ ရွယ္လဒါဘူတာၾကီးက စစ္မီးရထားၾကီးစီးၿပီး ထြက္လာခဲ႔ၾကတယ္။ မနက္လင္း 

အရုဏ္တက္မွာ သေဘၤာလမ္း၊ ရထားလမ္းဆုံရာ ဂြါလႏၵိဳရ္ကုိေရာက္ၾကတယ္။ 

ဂြါလႏၵိဳရ္ဆုိတ႔ဲ နာမည္လည္းၾကားေရာ ဝမ္းသာလိုက္တာ ဒကာၾကီးရယ္။ ကာစင္ေၿပာတဲ႔ 

ကုိယ္႔အမ်ိဳးသမီးကေလး သတိရၿပီး သ႕ူကိစၥအၿမဲတေစသတိရၿပီး ႏိႈးဆြေနတာေၾကာင္႔ အခ်ဳပ္တန္းလန္းန႔ဲ 

ငါဘယ္လုိၾကံရပါ႔၊ ကံမ ရင္လည္းဟန္က်မွာပဲ။ ဟယ္..ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ငါေတာ႔ မေလ်ာ႔ေသာလံု႔လန႔ဲ ကေလးမကုိ 

လူစပါးၾကီး ပါးစပ္ထကဲ ဆြဲႏႈတ္ၿပီး ကယ္ဆယ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္လုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်လုိက္တယ္။ 

အာသန္(ဆီလ္ခ်ာ)ကို သြားရမွာက ဂြါလႏၵိဳရ္မွာရထားကဆင္းၿပီး ေရေၾကာင္းခရီးတစ္တန္ 

ရိွေနတာကုိး။ ဒီေတာ႔ ဘုန္းၾကီးတုိ႔စီးမယ္႔ (စံပူ)ဆုိတ႔ဲ သေဘၤာကလည္း ညေန(၂)နာရီမွထြက္မွာမုိ႔ 

ကေလးမေလးရ႕ဲကံဆိုပါေတာ႔။ (၉)နာရီေလာက္ၾကာေအာင္ ၾကိဳးစားႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္အေတာ္ရတာပဲ။ 
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ဒါနဲ႔ ဘုန္းၾကီးတုိ႔လည္း ဂြါလႏၵိဳရ္ ပုလိပ္ကင္႔(CAMP)မွာ အနားယူၾကရတယ္။ ဂြါလႏၵိဳရ္မွာ ခ်ထားတဲ႔ 

ပုလိပ္အရာရွိေတြကလဲ ၿမန္မာၿပည္က စစ္ေၿပးပုလိပ္ေတြပင္မ်ားတယ္။ 

စစ္ပုလိပ္တို႔၏ အၾကီးအကဲ ကပၸတိန္လုပ္သူ ပန္ခ်ာပီၾကီးကလဲ ၿမန္မာၿပည္(ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕) အစုိးရ 

ဟုိက္စကူးေက်ာင္းမွာ ဆရာလုပ္ခဲ႔ဖူတယ္။ ခု ပုလိပ္လုပ္ေနေပမယ္႔ ေက်ာင္းဆရာအဂၤါနဲ႔ညီစြာ 

အမူအယာသိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ျမန္မာစကားကို ျမန္မာစာန႔ဲတကြ ျမန္မာပညာေလာက္ကို တတ္ကၽြမ္းသူတစ္ပိုင္း 

ျဖစ္ေနေတာ့ ဘုန္ၾကီးကုိ သူခုိက္ဝတ္ခ်တယ္။ေဆြးလုပ္ေကၽြးလွဴဒါန္းတယ္။ ဘုန္းၾကီးကလဲ စစ္ပလိပ္ 

ကပၸတိန္ၾကီးရ႕ဲ မြန္ျမတ္တဲ့စိတ္ကို သိရတာနဲ႔ ကေလးမကိစၥကုိေဆာင္ရြက္ရေအာင္…. 

“ ကပၸတိန္ၾကီး…… ဒီဂြါလႏၵိဳရ္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ရာဇဝတ္မႈအားလုံးကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေရးုယူနုိင္သလား “ 

 ကပၸတိန္ၾကီးက “မွန္ပါ၊ တပည့္ေတာ္တို႔န႔ဲ ဆုိင္ပါတယ္”  ဘုန္းၾကီးက  “ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

ဖမ္းႏိုင္တာေပါ႔ ”  ကပၸတိန္ၾကီးက “မွန္ပါ ၊ ဘာအေၾကာင္းထူး ရိွပါလဲဘုရား ”  

 ဘုန္းၾကီးက “ဒီလုိကပၸတိန္ၾကီးရဲ႕၊ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္  ဒီဂြါလႏၵိဳရ္မွာ 

တဏွာကၽြန္ ခံေနရတာ ခင္ဗ်ားတို႔သိသလား ၊ တဏွာကၽြန္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားနားလည္ရဲ႕လား ”     

ပန္ခ်ာပီ ကပၸတိန္ၾကီးက ျပံဳးျပီး…. 

“တပည့္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္ ၊ ဒီသတင္းကို တပည့္ေတာ္ အ့ံၾသလို႔ပါ ”လို႔ေျပာျပီး 

ေတြေဝစဥ္းစားေနေလသည္။ 

ျပီးမွတဖန္ “ဒီကိစၥဟာ ဟုတ္မယ္မထင္ပါဘူး ။ ဒီျမဳိ႕မွာ တပည့္ေတာ္တုိ႔ဟာ ထုံးလိုေခ် ေရလိုေႏွာက္ျပီး 

သြားလာေနတ့ဲ လူေတြပဲ ” 

ဘုန္းၾကီးက “ခင္ဗ်ားက ဟုတ္မယ္မထင္ေပမယ့္ ဘုန္းၾကီးကေတာ့ ေနရာနွင့္တကြ အိမ္နံပါတ္၊ 

ဆုိင္နံပါတ္ ခုိင္ခုိင္လံုလုံသတင္းရ ထားလုိ႔ပါ ” 

ကပၸတိန္ၾကီးက “ ကုိင္း…. ဒီလိုဆုိရင္ အရွင္ဘုရားၾကြျပီးလိုက္ျပပါ ”လို႔ စိတ္ပါလက္ပါအေရးယူျပီး 

သူတုိ႔န႔ဲအတူ ဘုန္းၾကီးပါ ထြက္လာခဲ့ၾကတယ္ ။ မနက္(၈)နာရီရိွေနျပီ။ဘုန္းၾကီးစိတ္ထဲမွာလဲ 

ဝမ္းသာလြန္းလို႔ေျခေထာက္ေတာင္ ေျမက်တယ္ မထင္ဘူး။ 

ဒါန႔ဲ (အင္ဒုိဘားမင္း) ထမင္းဆုိင္န႔ဲမနီးမေဝးက်ေတာ့ ကပၸတိန္ၾကီးကုိ ခဏေစာင့္ခုိင္းျပီး 

ဘုန္ၾကီးတစ္ေယာက္တည္းပဲ ထမင္းဆုိင္ဟုိတယ္အေရွ႕ကုိ ေရာက္သြားျပီး အတြင္းကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္။ 

အတြင္းမွာ ဆုိင္ရွင္ ေခၚေတာကုိ ေတြ႕ရတယ္ ။ 
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လက္စသတ္ေတာ့ ဒီစပါးၾကီးကုိး။ တို႔အမ်ဳိးသမီးကို ရန္သူမေကာင္းဆိုဝါးလိုနိွပ္စက္ေနတာ။ 

“ကုန္းလဲပုိးေသးရဲ႕ ၊ ေလ်ွာလဲဆင္းေသးရဲ႕” အင္း…..ငါကယ္နိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းျပီး 

ဆိုင္တြင္းလဲဝင္ေတာ့ဆိုင္ရွင္ (လူ႔စပါးၾကီး) က လားလားၿပာၿပာသလဲ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြမ်ား ထုိင္ေနရာကထၿပီး 

ၿမန္မာလုိ…. 

“ၾကြပါဦးဇင္း ၾကြပါ၊ ၿမန္မာၿပည္က လာတာလား၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၿမန္မာၿပည္မွာေနလာပါတယ္။ 

ဘုန္းၾကီးကိုၿပဳစုတတ္ပါတယ္။” 

ဘုန္းၾကီးကလည္း သူ႔ကိုၿပံဳးၿပၿပီး အတြင္းဘက္ကိုအမွတ္တမ႔ဲ အကဲခတ္ၾကည္႔ရင္း ေကာ္ဖီတစ္ခြက္  

မွာလိုက္တယ္။ ဘုန္းၾကီးအသံကုိၾကားလို႔န႔ဲတူတယ္၊ အတြင္းခန္း ဝါးထရံေပါက္ကေနၿပီး မိန္မမ်က္လံုးႏွစ္လံုး 

စုိက္ၾကည္႔ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ 

ဘုန္းၾကီး အဲဒီမ်က္လုံးအကဲကို(လူ႔စပါးၾကီး) ရဲ႕ အလစ္မွာ မင္းကုိငါၿမင္တယ္တဲ႔ 

အထိမ္းမွတ္လုပ္ရတယ္။ သူကလည္း သိတ႔ဲလကၡဏာကို ၿပသလုိပဲလို႔ ဘုန္းၾကီးထင္တယ္။ 

ကဲ….အခ်ိန္ကုန္ေနမယ္ေလ ကာစင္ေၿပာတ႔ဲအတုိင္း တကယ္႔ငရတဲြင္း က်ေနသလိ ု ဒုကၡခံေနရတာ 

မွန္ေပလိမ္႔မယ္။ မဟုတ္ေတာ႔လည္း ေရာက္ရာေပါ႔လုိ႔ ပိုင္းၿဖတ္ၿပီး၊ ဆုိင္ဝထြက္ၿပီး ပုလိပ္ေတြကုိ 

အခ်က္ၿပလုိက္တယ္။ ကပၸတိန္ၾကီးႏွင္႔ ပုလိပ္မ်ားဝင္လာၾကတယ္။ 

ဆုိင္ရွင္ လူ႔စပါးၾကီး အံ႔အားသင္႔ေနတုန္း ကပၸတိန္ၾကီးက အိမ္တြင္းဝင္ရွာမယ္လုပ္ေရာ လူ႔စပါးၾကီးက 

မခံရပ္ႏုိင္တဲ႔အမူအယာန႔ဲ…“ဘယ္႔ႏွယ္လဲ ခင္ဗ်ားဘာေၾကာင္႔ က်ဳပ္တုိ႔မယားရိွေနတဲ႔ အတြင္းခန္းကုိ 

ဝင္ခ်င္သလဲ” လုိ႔လဲေၿပာၿပီး တားေရာ။ ကပၸတိန္ၾကီးက လူ႔စပါးၾကီး ပါးႏွစ္ဖက္ကုိ တေၿဖာင္းေၿဖာင္းန႔ဲ 

အားကုန္တီးလိုက္တာ သြားေတြကၽြတ္ထြက္မတတ္ နာသြားတာေပါ႔။ 

အဲဒီလို တဝုန္းဝုန္း တဒုိင္းဒိုင္းၿဖစ္ေနတုန္း ကာစင္ေၿပာတ႔ဲ အမ်ိဳးသမီးကေလး ေၿပးထြက္လာတာပါပဲ။ 

အသားၿဖဴၿဖဴ ကိုယ္လံုးကုိယ္ထည္ ေတာင္႔ေတာင္႔တင္းတင္း ၿမန္မာမေခ်ာေခ်ာေလးပါပဲ။ ဒီလိုလွတာ 

ေခ်ာတာကေလးကိုေတာင္မွ စပါးၾကီးတုိ႔ ႏွိပ္စက္ေသးရင္ အၾကည္းတန္ အရုပ္ဆုိးတ႔ဲၿမန္မမ်ား 

ကုလားယူမိမွၿဖင္႔ မေတြးမိေအာင္ ဒုကၡေတြ႔မွာပါပဲ။ 

ကေလးမေလးဟာ ဘုန္းၾကီးေရွ႕မွာထုိင္ၿပီး ကန္ေတာ႔ရင္း ငိုလုိက္တာမွ ရိႈက္ၾကီးတငင္ေပါ႔။ 

စာေရးဆရာေၿပာ ေၿပာရရင္ ကေလးမရဲ႕မ်က္ရည္ေတြဟာ ထမင္းဆုိင္တစ္ဆိုင္လံုးပါ 

ေပါေလာေမ်ာေလာက္ေအာင္ ေခ်ာင္းစီးသလုိ ဆင္းေနေတာ႔တယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပဲ။ ဘုန္းၾကီးက ေမးၿမန္းတာကုိ 

ၿပန္ေၿဖတ႔ဲအသံဟာလည္း ငုိရင္းရိႈက္ေနတဲ႔ အရိႈက္ၾကားက နစ္နစ္ၿပီးစကားလုံး ဖမ္းမရေအာင္ကိုပဲ 

ေပ်ာက္ေနေတာ႔တယ္ ။ 
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ဒါနဲ႔ ဆုိင္ရွင္(စပါးၾကီး) လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး ကေလးမကုိပုလိပ္ကင္႔(CAMP) ကိုေခၚလာၾကတယ္။ 

ဝုိင္းေနၾကတ႔ဲ စပါးၾကီးအမ်ိဳးေတြဆိုတာလည္း ဆုိင္ေရွ႕မွာ အုံလုိေပါ႔ေလ။ 

ပုလိပ္စခန္းေရာက္မွေတာင္ ဆိုင္ရွင္န႔ဲ အမ်ိဳးတူစပါးၾကီးေတြ လာၾကေသးတယ္။ 

ဘုန္းၾကီးကိုေတာင္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၾကေသး။ 

“ဘုန္းၾကီး ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဒီေကာင္မေလးန႔ဲဘာေတာ္သလဲ…”တ႔ဲ 

“ငါ႔ညီမငယ္ ေတာ္တယ္” လုိ႔ မာမာေၿပာလုိက္တယ္။ 

ကပၸတိန္ၾကီး ခြင္႔ၿပဳခ်က္အရ ဘုန္းၾကီးက ကေလးမကုိစစ္ေဆးရတာေပါ႔။ ကေလးမရဲ႕ အစစ္ခံ 

ခ်က္ေတြကို လုိရင္းေၿပာရရင္….. 

“ဒကာမေလး နာမည္ေၿပာစမ္း” 

“တပည္႔ေတာ္နာမည္ ခင္ညြန္႔ႏြယ္ပါဘုရား” 

ဘုန္းၾကီးစိတ္ထမွဲာ  “အင္း  နာမည္ကလည္း ႏုလုိက္တာ၊ ကဗ်ာဆန္လိုက္တာ။ ရုပ္ဆင္းအဂၤါကလည္း 

ဆုိဖြယ္ရာမရွ ိ နာမည္နဲ႔ရုပ္လိုက္ေအာင္ တင္႔တယ္သူ၊ တုိ႔ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလးကို စပါးၾကီးကုလားက 

မတန္မရာ ရစ္ပတ္ၾကိတ္ေခ် ေၾကခ်င္တိုင္းေၾကေအာင္ၿပဳၿပီး သူမ်ိဳခ်င္တိုင္းမ်ိဳယုံမက ၿမန္မာကုိရန္သူလုိ 

သေဘာထားကာ အၿခားစပါးၾကီးေတြကုိလည္း မ်ိဳေစ၊ ဝါးေစ၊ ေငြေၾကးလည္းရေအာင္ စီးပြားရွာေသးတယ္။ 

ေအာ္….ခင္ညြန္႔ႏြယ္၊ခင္ညြန္႔ႏြယ္….ပတၱၿမားတစ္လံုး လူယုတ္မာေတြရဲ႕လက္မွာ ဆံုးရသလုိ 

ႏွေၿမာစရာေကာင္းပါကလား။ ငါတုိ႔ၿမန္မာ အမ်ိဳးသားငယ္၊ အမ်ိဳးသားၾကီး၊ ေငြရွင္အရင္းရွင္ေတြဟာ 

ကုိယ္႔အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္တ႔ဲ နည္းေကာင္လမ္းေကာင္းမ်ား ၾကံစည္ၾကေရာေပါ႔။ 

စည္းစိမ္ခံေနေဖာ္သာရတယ္၊ ကုန္ရံႈးမွာ ေငြရံႈးမွာေလာက္ကိုသာ ပူပင္ၾကတယ္။ လူမ်ိဳးေရး 

ဆုံးရံႈးေနတာကုိေတာ႔ ေမ႔ေမ႔ေလ်ာ႔ေလ်ာ႔ ေနထုိင္ယုံတြင္မက သူတုိ႔ကပင္ မ်က္ႏွာငယ္ဂုဏ္ငယ္တဲ႔ 

အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ မထင္မရွားေပ်ာ္ပါးေနၿပီးေတာ႔ ရုိးေတာ႔ ေဟာင္းေတာ႔ ပစ္လိုက္ၾကေသးတယ္” 

လုိ႔တစ္ေနရကုိစိုက္ၾကည္႔ၿပီး ေတြးေနလိုက္တာ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း ဆက္မေမးမိေတာ႔ဘူး။ 

ကပၸတိန္ၾကီးက…. 

“ဘာစဥ္းစားေနတာလဲ ဘုရား၊ ဆက္ၿပီးစစ္ေမးပါဦး” 

ဆုိတဲ႔အသံၾကားေတာ႔မွ သတိရၿပီး ဆက္ေမးရေတာ႔တာေပါ႔ေလ။ 

“ကဲ….မင္းမိဘ၊ မင္းဇာတိနဲ႔ မင္းအၿဖစ္ပ်က္ကေလး ေၿပာစမ္းပါဦး၊ မင္းမိဘေတြေရာ ရွိေသးရဲ႕လား” 
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အဲသည္္လိုဘုန္းၾကီးေမးေရာ ခင္ညြန္႔ႏြယ္မွာ အေတာ္စိတ္ထိခုိက္ဟန္ရွိရဲ႕။ အီကနဲ 

ရႈိက္ၿပီးလိႈက္လိႈက္လွလဲွဲ ငုိလုိက္တာ ခုထိဘုန္းၾကီးၿမင္မိေသးတယ္။ သူ႔မ်က္ရည္ရဲ႕ ယိုစီးမႈဟာ ပတ္ဝန္းက်င္က 

ပန္ခ်ာပီေတြန႔ဲ သံဃာရင္႔မၾကီးၿဖစ္ေနတ႔ဲ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ရဲ႕ ကရုဏာမ်က္ရည္စက္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚသလို 

စိတ္ထိခိုက္ၿပီး မ်က္ရည္လည္တဲ႔လူလည္း လည္ရတာေပါ႔ ။ 

ဘုန္းၾကီးကေတာ႔ ကေလးမေလးန႔ဲ လူမ်ိဳးေသြးက ဆက္စပ္ေနေတာ႔ တိုင္းတပါးမွာ လူမ်ိဳးၿခား 

ႏိွပ္စက္ခံရလုိ႔ ခုလုိေသာက၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆေတြ ၿဖစ္ေနၿပီ။ ငုိေၾကြးေနတာ ၿမင္ရတယ္ဆုိရင္ 

ပန္ခ်ာပီေတြအဖုိ႔မွာ မ်က္ရည္လည္ယုံေပမယ္႔ ဘုန္းၾကီးအဖုိ႔ကေတာ႔ သတိထားလုိ႔မရႏုိင္ေအာင္ မ်က္လံုးအိမ္ 

တြင္းက ပူေႏြးတ႔ဲမ်က္ရည္ေတြ က်ဆင္းမိပါတယ္။ သံဃာန႔ဲမ်က္ရည္ တကယ္ေတာ႔ 

အဆင္မေၿပလွဘူးေပါ႔ေလ….. 

ဒါန႔ဲ ခင္ညြန္႔ႏြယ္က ငိုရင္း သူ႔ဇတ္သူ လွန္တာေပါ႔ေလ။ 

“တပည္္႔ေတာ္မရဲ႕ မိဘနာမည္က ဦးသန္းေမာင္န႔ဲ ေဒၚခင္ညြန္႔ပါ။ ဟသၤာတ ဒိစၾကိတ္ 

ေရၾကည္ၿမိဳ႕အပုိင္ (….) အိမ္ေၿခ(၆၀) ေက်ာ္ေလာက္ရွိတဲ႔ ရြာၾကီးကပါ။ 

တပည္္႔ေတာ္ မိဘမ်ားကေတာ႔ အက်ိဳးေပးေနတ႔ဲအခ်ိန္တုန္းကေတာ႔ လယ္ဧက (၃၀၀) 

ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ သားသမီးဆိုတာကေတာ႔ တပည္္႔ေတာ္မ တစ္ေယာက္တည္းပါပဲ။ အိမ္မွာလည္း 

ကုန္စုံဆိုင္ၾကီး ဖြင္ထားေသးတယ္။ 

ၿမိဳ႕ကေစ်းအတုိင္းေရာင္းေတာ႔ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းပါတယ္။ တပည္္႔ေတာ္မကုိေတာ႔ 

ေရၾကည္ၿမိဳ႕အစုိးရေက်ာင္း မွာထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ၿမန္မာ(၆)တန္းေအာင္ၿပီးတဲ႔အထိေနခဲ႔ရပါတယ္။ 

ဒီကုလားကေတာ႔ (ဒီကုလားၾကီးကေတာ႔ ခင္ညြန္႔ႏြယ္ကို ၿမိဳေနေသာ စပါးၾကီးကုိ ဆုိလုိသည္) 

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေၿမႏုလမ္းမွာ လက္ကားကုန္စံုဆုိင္ၾကီးမ်ား ဖြင္႔ထားပါတယ္။ တစ္ေန႔ တပည္္႔ေတာ္မတုိ႔ရြာေရာက္ၿပီး 

တပည္႔ေတာ္မတို႔ဆုိင္ကလည္း ရြာမွာဆုိင္ၾကီးဆုိေတာ႔ သူတုိ႔ကေဖာက္သည္အၿဖစ္ အေရာင္းအဝယ္ 

ဆက္လိုတဲ႔သေဘာန႔ဲ ေဖေဖ၊ေမေမတုိ႔ကို သူတို႔ဆုိင္က ဘာမဆုိယူေရာင္းပါတဲ႔။ ေစ်းသက္သက္ သာသာနဲ႔ 

ေပးပါ႔မယ္၊ ေငြကုိလည္း လြယ္တ႔ဲအခါမွ ေပးႏုိင္ပါတယ္၊ ဆက္ဆံၾကည္႔ပါလုိ႔ မိတ္ဆက္ပါတယ္။ 

တပည္္႔ေတာ္မရဲ႕ မိဘမ်ားကလည္း ေတာသူေတာင္သား လူရိုးေတြဆုိေတာ႔ သားတစ္သာၿမင္တယ္၊ 

ေက်ာ႔ကြင္း မၿမင္ၾကေတာ႔ သူတို႔အဖို႔မွာ စားရၾကံဳလို႔ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတယ္လုိ႔ေတာင္ ထင္ၾကပါေသးတယ္။ 

သူတို႔ ကံထူးတယ္ေပါ႔ေလ…။ 

ဒီကုလားန႔ဲဆက္သြယ္ၾကတာပါပဲ။ ဒီကုလားရဲ႕ ဆုိင္ၾကီးက လစဥ္ဆိုသလုိ တစ္ေထာင္၊ ေထာင္႔ငါးရာဖိုး 

ယူၿပီးေရာင္းၾကပါတယ္။ လူရုိးေတြဆုိေတာ႔ စာရင္းအင္းကလည္း မထားၾကဘူး။ ကုလားသူေဌးက 
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မွတ္ထားရင္ၿပီးေရာနဲ႔ ဒီလိုပဲေနၾကတာပဲ။ ေမေမကဆိုင္ေရာင္း၊ ေဖေဖကေတာ႔ ငါကုသုိလ္ဘက္ အားထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ 

ၾကံဖန္းၿပီး မ မယ္႔လူေပၚလာတာ၊ ဥပုသ္ရက္ရွည္ ေစာင္႔မွပဲဆိုၿပီး ဥပုသ္ေစာင္႔၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသြားနဲ႔ 

ဆုိင္ကိစၥဆုိရင္ ဘာမွသူမသိေတာ႔ဘူး။  

လယ္ကလည္းေရၾကီးလို႔ လယ္ခင္းေတြက ေကာင္းေကာင္းမရတဲ႔ႏွစ္ေတြန႔ဲ လာၾကံဳေတာ႔   

ဆုိင္ကလည္းအေရာင္းအဝယ္ ထုိင္းခ်င္တုိင္းထုိင္း၊ အရံႈးခံေရာင္းရတာကမ်ား၊ ကုလားကေတာ႔ 

ကုန္ေၾကြးေပးလ်က္ပါပဲ။  

တပည္႔ေတာ္မ ေက်ာင္းေနရင္းမို႔ တစ္ခါတစ္ေလသတိရတဲ႔အခါ ေမေမ႔ကို “ေမေမ ကုလားအေၾကြးေတြ 

တိတိက်က် ဘာမွမွတ္တာမေတြ႕ဘူး။ ႏႈတ္နဲ႔မွတ္တာဆိုလည္း တစ္ႏွစ္တြက္မွန္ဖုိ႔ခယဲဥ္းတယ္။ တစ္ေန႔ 

ႏွာေခါင္းက်ည္ေပြ႔ေတြ႔လိမ္႔မယ္ လုိ႔ေတာင္ တပည္႔ေတာ္မ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး သတိေပးမိပါေသးတယ္။” 

ေမေမတုိ႔ကေတာ႔ ကုလားကုိအင္မတန္ ယံုေနပါတယ္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ဆပ္လည္း 

ကိစၥမရွိဘူး၊ ဆိုင္ဆိုတာ ေရာင္းမေကာင္းတဲ႔အခါ အေရာင္းအဝယ္ထိခိုက္တဲ႔အခါ ဒီလိုပဲ ခံရတာပဲ၊ တစ္ေန႔ 

ၿပန္ေကာင္းလာပါလိမ္႔မယ္။ အဲဒီအခါ ခဏေလးနဲ႔ စီးပြားၿပန္တက္လာလိမ္႔မယ္။ က်ဳပ္တုိ႔က 

ဆုိင္အေၾကာင္းေကာင္းေကာင္း နားလည္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာတယ္။ ကုန္ကုိယူႏုိင္ပါတယ္၊ 

ခင္ဗ်ားတို႔ ရိုးတာကိုလည္း က်ဳပ္တို႔သိတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဆုိင္ကုိ အၿပတ္မခံႏိုင္ဘူး ၾကိဳးစားပါ၊ 

က်ဳပ္တုိ႔ကိုအားမနာပါနဲ႔။” လုိ႔ေတာင္ ေမေမတုိ႔ကို ေၿပာလႊတ္လိုက္ေသးတယ္။ အဲသေလာက္န႔ဲ ေမေမတုိ႔က 

ကုလားကုိ သိၾကားထင္ၿပီး ေန႔တုိင္းေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကေသးတယ္ ဘုရား” 

“အဲ….ဒုကၡၿဖစ္ခ်င္လာေတာ႔ တပည္႔ေတာ္ ေၿခာက္တန္းေအာင္လို႔ ခုႏွစ္တန္းသင္ဆပဲါ။ 

ကုလားနဲ႔ဆက္သြယ္လာလို႔(၃)ႏွစ္ေက်ာ္ ဆုိပါေတာ႔ ဘုရား။ တိုင္းၿပည္ကလည္း စစ္ၿဖစ္မယ္လုိ႔လႈပ္ရွားစ 

ဒီကုလားက စာရင္းစာအုပ္ၾကီးပိုက္ၿပီး ေရာက္လာပါတယ္။ 

အတိုခ်ဳပ္ေလွ်ာက္ထားပါမယ္ဘုရား၊ ကုလားက စာရင္းၿပၿပီးေၾကြး တစ္သိန္းငါးေသာင္း အတုိးက 

ဘယ္ေလာက္ဆုိၿပီး ၿပေတာ႔မွ တပည္႔ေတာ္မတုိ႔ သားအဖေတြမွာ မ်က္လံုးၿပဴးကုန္ၾကတာေပါ႔။   

ဘယ္နည္းန႔ဲမွ တစ္သိန္းငါးေသာင္းဆုိတာ မဟုတ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာသိေပမယ္႔ ကုိယ္႔မွာ 

စာရင္းအင္းကမရိွေတာ႔ ရႈံးဘက္ကခ်ည္းေပါ႔။ ကုလားလည္း အေတာ္မ်က္ႏွာေၿပာင္တယ္၊ ေဖေဖ၊ ေမေမတုိ႔က 

“တုိ႔မ်က္ႏွာလည္းင႔ဲပါဦး၊ ဒီေလာက္မဟုတ္ႏိုင္ပနဲဲ႔ ဒီစာရင္းဟာ မင္းတုိ႔ဘယ္လုိ လုပ္ၾကတာလဲ၊ 

မူလကလည္းအတုိးယူဖုိ႔ မေၿပာၾကပါဘူး။ ေငြေခ်းတာမွမဟုတ္ပဲ ကုန္ေၾကြးမင္တို႔ေပးလုိ႔ယူတာပဲ။ 

တုိ႔ဟာတစ္လတစ္ေထာင္ တစ္ေထာင္႔ငါးရဖုိးထက ္ပိုယူတာ တစ္ခါမွမရိွဘနဲ႔ဲ” လုိ႔ေၿပာတယ္။ ကုလားကလည္း 

“ကုန္ေစ်းကုိ အေသမွတ္ထားလို႔ မရဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း ဆုိင္ဖြင္႔ေနတာ ကုန္ေစ်းတက္တဲ႔အခါ 

တန္ဖုိးပုိက်လာတယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတို႔အသိသားနဲ႔။” 
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ေမေမကထပ္ရွင္းၿပန္တယ္ ။ “ေအး ကြယ္ ေစ်းတက္လို႔ ပုိက်ပါဦး၊ တစ္လ တစ္ေထာင္ဖုိးယူတဲ႔ 

အလွည္႔ကိုေတာင္ တစ္ေထာင္ၿဖဳတ္ၿပီး ေထာင္႔ငါးရာမွန္မွန္ထားပါဦး၊ (မူရင္းစာ-တစ္လတစ္ေထာင႔္ငါးရာ 

တစ္ႏွစ္ တစ္ေသာင္း၊(၃)ႏွစ္ ငါးေသာင္းေလးေထာင္။ ကဲ..ေၿခာက္ေသာင္းပဲ ထားပါဦးေတာ႔ကြယ)္ ခုေတာ႔ 

တစ္သိန္းငါးေသာင္း အတိုးပါဆိုရင္ အက်ိဳးနည္းေနပါပေကာလားကြယ္နဲ႔ ထိပ္ေၿမြကုိက္တ႔ဲအေနမ်ိဳးနဲ႔ 

ကုလားကုိ တိုးလွ်ိးေတာင္းပန္ၾကတာေပါ႔ေလ။ 

“ကုလားကလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ ရုိးသလုိန႔ဲ ေက်းဇူးကန္းတယ္။ က်ဳပ္ေကာင္းခဲ႔သမွ်ေတြ အလကားပါ။ 

က်ဳပ္က စာရင္းနဲ႔ထားတာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔က စာရင္းမၿပႏုိင္ဘူး။ ပါးစပ္က အရမ္းတြက္ၿပေနတာကေတာ႔ မွန္ရမယ္။ 

က်ဳပ္စာရင္းဟာ အစုိးရကုိ အၿမတ္ေတာ္ေၾကးေပးေနတဲ႔ စာရင္းဗ်။ ဒီစာရင္းကမွားတယ္ ေပါ႔ေလ။ ကဲ..ရုံးက်မွ 

သိမယ္ ” လို႔ တစ္ခါၾကိမ္းလုိက္ယုံန႔ဲပဲ ေဖေဖေရာ ေမေမေရာ မ်က္လံုးၿပဴး မ်က္ဆန္ၿပဴးၿဖစ္သြားၿပီး ရံုးဂတ္ဆုိရင္ 

ေၾကာခ်မ္းေအာင္ ေၾကာက္ၾကေတာ႔ ဆုိင္ေရာ၊ လယ္ဧက(၃၀၀) ေက်ာ္ေရာ၊ တပည္႔ေတာ္မ လက္ဝတ္လက္စား 

ေရႊစိန္ေတြေရာ အကုန္လုံး ကုလားလက္ ထုိးအပ္လုိက္ရပါတယ္ဘုရား။(အဲဒါဟာ စီးပြားေရးအားၿဖင္႔ စပါးၾကီး 

ကုလားက ပထမမ်ိဳၿခင္းပဲ ဒကာၾကီး) 

အဲဒါနဲ႔ တပည္႔ေတာ္မလည္း ေက်ာင္းထြက္လုိက္ေရာ။ လူၾကီးမိဘေတြလည္း 

ဘာလုပ္ရဘာကုိင္ရမွန္းမသိဘူး။ ေစ်းေတာင္းလည္း ေခါင္းေပၚမတင္ဝံ႔၊  သူမ်ား အခစားအခုိင္းေစ 

တုိ႔ကလည္းမၿဖစ္၊ ကူလီလည္းမထမ္းႏိုင္၊ ေနာက္ဆုံး ၿဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းပဲဆိုၿပီး ေနတ႔ဲအိမ္ကုိ  

ဒီကုလားဆီမွာ ေပါင္ရၿပန္တယ္။ အကုသိုလ္ဝင္လာေတာ႔ ဒီကရတ႔ဲေငြနဲ႔ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာကုိင္ကိုင္ 

လုံးပါးပါးၿပီး မၾကာခင္ ၿပတ္သတ္သြားၿပန္တာပါပဲ။ 

ေဖေဖနဲ႔ ေမေမက ေၿပာတယ္ဘုရား။ ခုလို တုိ႔ရင္ဘတ္ေပၚ ေရေႏြးအိုးတည္ရင္ ပြက္ပြက္ဆူ 

လာလိမ္႔မယ္တ႔ဲ ဘုရား။ အဲသေလာက္ သူတုိ႔ရင္ထမွဲာ ပူေနသတဲ႔”  လို႔ေၿပာရင္း ခင္ညြန္႔ႏြယ္ရ႕ဲ 

ဒုတိယမ်က္ရည္မုိး သည္းထန္ၿခင္းေပါ႔ေလ။ ေနာက္ဆက္ေၿပာၿပန္တယ္။ 

“တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ကုလားကအိမ္ကုိ အေၾကြးနဲ႔သိမ္းေတာ႔မလုိလို ၿဖစ္လာတာန႔ဲ အိမ္မဲ႔ယာမ႔ဲ 

ဇရပ္ေပၚေနရမယ္႔ အေၿခဆိုက္ေနတုန္းမွာ  ကုလားေရာက္လာၿပီးမ်က္ႏွာေၿပာင္ေၿပာင္နဲ႔ ပါးစပ္ထြက္ရဲလိုက္တာ 

ဘုရား။“ခင္ဗ်ားတုိ႔ အိမ္ေရာ၊ လယ္ေရာ၊ ေရႊေရာအားလုံးၿပန္ရမယ္၊ ခင္ဗ်ားသမီးကုိ က်ဳပ္နဲ႔လက္ထပ္ပါေစ” 

လုိ႔ေၿပာေတာ႔ တပည္႔ေတာ္မ ေဒါသၾကီးၾကီးန႔ဲေၿဗာင္ဆဲခ်လိုက္ပါတယ္” 

“ေနာက္ဆံုးေတာ႔ ေမေမတုိ႔ကနားခ်ပါတယ္။ သမီးရယ္ တို႔တစ္ေတြ အသက္ၾကီးမွ စီးပြားပ်က္ၿပီး 

အိမ္ေၿခယာေၿခမရိွ ဇရပ္ေပၚမွာတက္ၿပီး ေခြးေသေသတာ ၾကည္႔ခ်င္လလား။ ညည္းအေဖမ်က္ႏွာလည္း 

ဇီးရြက္ေလာက္ရိွေတာ႔တယ္။ တို႔မိဘေတြကိုသနားၿပီး ဒီကုလားကိုယူလုိက္ပါ သမီးရယ္။ တို႔မ်ိဳးရုိးမွာ 

ကုလားကုိယူတ႔ဲ ထုံးစံမရိွေပမယ္႔ ခုလို ဒုကၡၿဖစ္လာတဲ႔အခါ ကုလားယူရမလာလုိ႔ ကဲ႔ရဲ႕တဲ႔လူက 
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ထမင္းမေကၽြးဘူး။ ကိုယ္႔ရွိမွကုိယ္စားရမွာ၊ ကုလားကလည္း သိပ္ၿပီးအသက္မၾကီးေသပါဘူး။(၃၈)ႏွစ္ပဲ 

ရိွပါေသးသတဲ႔။ 

ဒီေတာ႔ တို႔ အေၿခေကာင္းလာရင္ တို႔ရဲ႕ၿမဳပ္ေနတဲ႔ဂုဏ္ဟာ ၿပန္ေပၚလာမွာပဲ မဟုတ္လားလုိ႔ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးနားခ်တယ္။ သီတင္းႏွစ္ပတ္ေလာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ႔ 

အေမ႔စကားနားေထာင္လိုက္ပါတယ္ ဘုရား။ 

တစ္ရြာလုံးကလည္း စုတ္တသတ္သတ္ေပါ႔ ဘုရား၊ ဒါန႔ဲတပည္႔ေတာ္ကုလားေနာက္ ပါရေတာ႔တာပဲ။ 

ကုလားနဲ႔အတူ ပုသိမ္ေၿမႏုလမ္းမွာ ေနရပါတယ္။ မၾကာခင္ပဲ စီးပြားပ်ကမ္ႈေၾကာင္႔ သမီးကုလားလက္ 

အပ္လုိက္ရတ႔ဲ အရွက္နဲ႔စိတၱဇေၾကာင္႔ ေဖေဖေသဆုံးသြားရွာပါတယ္။ ေမေမကလည္း သမီးကုိ ကုလားန႔ဲသာ 

ေပးစားရတယ္ စိတ္ေတာ႔မခ်ိရွာဘူး၊ သူလည္း ေဖေဖလုိပါပဲ။ 

ေနာက္ဆုံး ေဖေဖ႔အတြက္မခ်ိတာေရာ၊ စိတၱဇနာ အစုံ ေရာခံစားရၿပီး ေဖေဖဆုံးၿပီးလုိ႔(၆)လေလာက္ 

အၾကာမွာ သူလည္း ေဖေဖေနာက္လုိက္ရွာေတာ႔တာပါပဲ ဘုရား” လုိ႔ ေၿပာၿပီး တတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ 

ရႈိက္ၾကီးတငင္ မ်က္ရည္မိုးသြင္သြင္ စီးၿပန္တာပဲ ဒကာၾကီး ။ 

ဘုန္းၾကီးလည္း သံဃာန႔ဲမ်က္ရည္ အဆင္မေၿပေပမယ္႔ ကရုဏာမ်က္ရည္ေတာ႔ 

လည္ရေသးတာေပါ႔ေလ။ 

“ကဲ….ဆက္ေၿပာပါဦးကြယ္၊ ဒီကုလားၿပည္ ဘယ္လိုေရာက္လာၿပီး ဘယ္လုိၿဖစ္တယ္ဆုိတာ 

သိပါရေစဦး။” 

ခင္ညြန္႔ႏြယ္က ငိုလ်က္ ဆက္ေၿပာရွာတယ္…. 

“ဒီကုလား ယုတ္မာတာေတြ တပည္႔ေတာ္ေၿပာရပါေတာ႔မယ္ ဘုရား၊ (၆)လေလာက္ေတာ႔ 

မယားမွတ္မွတ္ သားမွတ္မွတ္ ေပါင္းသင္းပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တပည္႔ေတာ္ မရွက္ပါဘူးဘုရား၊ နားနဲ႔မနာ 

ဖဝါးနဲ႔ နာေတာ္မူပါ” 

“ပဋိသေႏၶအၿမန္ရေအာင္ဆိုၿပီး ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကုိ စားစားၿပီး မတရားက်င္႔နည္းေတြနဲ႔ တိရစၧာန္လုိ 

ဆက္ဆံအားထုတ္လိုက္တာလည္း မေလ်ာက္ရဲေတာ႔ဘူး ဘုရား” လို႔ ငုိၿပန္တယ္။ ပန္ခ်ာပီကပၸတိန္ၾကီးက 

မသိမသာ မ႔ဲၿပံဳးၿပံဳးၿပီး ဘုန္းၾကီးမ်က္ႏွာကုိၾကည္႔လိုက္တယ္။ ဘုန္းၾကီးကေတာ႔ မၿပံဳးအားႏုိင္ဘူး။ 

တိရစၧာန္ကုလား၊ ဒီကုလားမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးလုံးကိုပဲ ဘုန္းၾကီးေမတၱာမထားႏုိင္တဲ႔ဘဝကုိ ေရာက္မိတာပဲ။ 

ခင္ညြန္႔ႏြယ္ကဆက္ေၿပာၿပန္တယ္…. 

“တပည္႔ေတာ္မကလည္း ပဋိသေႏၶမရိွ၊ ေနာက္က်ေတာ႔ ဆိုင္က အၿခားကုလား(၄)ေယာက္နဲ႔ 

အလွည္႔က် အေပ်ာ္ခုိင္းၿပန္တယ္။ ၿငင္းဆန္ရင္ ပါးစပ္ကုိ အဝတ္န႔ဲစည္းၿပီး ေသလုမတတ္ရိုက္ပါတယ္။ 
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အဲသလုိန႔ဲကုလား(၅)ေယာက္ရဲ႕ မယားအၿဖစ္နဲ႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနခဲ႔ရပါတယ္။ အၿပင္ထြက္ခြင္႔လည္း 

အလ်င္းမရပါဘူး။ အဂၤလိပ္ေခတ္ဆုိေတာ႔ ဒီကလား အရာရိွေတြဘာေတြ ေငြန႔ဲေပါင္းသင္းေတာ႔ ကုလားမ်က္ႏွာ 

ကလည္း ၾကီးေနပါတယ္။ တပည္႔ေတာ္မမွာ ကယ္ႏိုင္မယ္႔လူ၊ အားကုိးႏိုင္မယ္႔လူ ၾကည္႔မေနႏုိင္ဘူးဘုရား၊ 

ေနာက္ ဂ်ပန္လည္းဝင္လာေရာ ကုလားၿပည္ကို လုိက္ခဲ႔ရေတာ႔တာပါပဲ။ 

ေတာင္ကုတ္လမ္းကေနၿပီး ကုန္းေၾကာင္းခရီး ထြက္ခ႔ဲရပါတယ္။ တပည္႔ေတာ္မ တစ္သက္မွာ 

ဒီေလာက္ပင္ပင္ပန္းပန္း ခရီးၾကမ္းမ်ိဳး တစ္ခါမွ မသြားခ႔ဲရဘူး။ ကုလားေၾကာက္တာန႔ဲ ဇြဲခတ္ၿပီး 

လုိက္ခ႔ဲရပါတယ္။ လမ္းမွာ ဓါးၿပတုိက္ခံရေသးတယ္။  ဒါနဲ႔ အဝတ္တစ္ထည္ ကုိယ္တစ္ခုဆုိလလုိ 

ဆင္းဆင္းရဲရဲန႔ဲပဲ စစ္တေကာင္းေရာက္လာခ႔ဲပါတယ္။ ေနာက္ စစ္တေကာင္းနဲ႔(၁၆)မုိင္ေလာက္ေဝးတ႔ဲ 

(မဟာတုိလီ)ဆိုတဲ႔ ေခၚေတာရြာမွာေနရပါတယ္။ အဲဒီ ရြာမွာ(ဘရူးဝါး) ေခၚတ႔ဲ ဘဂၤါလီဗုဒၶဘာသာ 

ဘုရားေက်ာင္းရွိတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းက ေၾကးစည္သံေတြ ေခါင္းေလာင္းထုိးသံေတြ စတ႔ဲဘာသာေရးအသံေတြ 

ခဏခဏၾကားေနရေတာ႔ ကုိယ္႔တိုင္းၿပည္န႔ဲ ကိုယ္႔္ဇာတိေဒသကို တမိပါတယ္ဘုရား။ မိဘေတြလြမ္း၊ 

ရြာကိုလြမ္းနဲ႔ မိဘေတြရိွလို႔က သမီးဒုကၡေတြမ်ားၿမင္ရရင္ ရင္ႏွစ္ၿခမ္း ၿဖန္းကနဲကြဲၾကမွာပဲေတြးၿပီး 

ေဆြးလုိက္တာဘုရား ” လုိ႔ေၿပာၿပီးစတုတၳၾကိမ္ မ်က္ရည္မိုးသည္းၿပန္တယ္ ဒကာၾကီးရဲ႕။ ေနာက္ဆက္ၿပီး 

ေၿပာၿပတာကေတာ႔… 

“တစ္ေန႔ ေရခပ္သြားခ်င္ေရာင္ေဆာင္ၿပီး ဘရူးဝါးေက်င္းမွာ ၿမတ္စြာဘုရားဆင္းတုေတာ္ကုိ ဝင္ဖူးၿပီး 

ဒီဝဋ္မွကၽြတ္ဖို႔ ဆုေတာင္းရတာ တပည္႔ေတာၿဖင္႔္ ၾကည္ႏူးေက်နပ္ ဝမ္းသာလုိက္တာဘုရား။ အရင္ကစိတ္ေရာ၊ 

ကုိယ္ေရာေန႔စဥ္အမွ် ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနရတာဟာ ၿမတ္စြာဘုရား ဆင္းတုေတာ္ကုိ ဖူးလိုက္ရတာနဲ႔ 

ဘယ္လိုလန္းသြားမွန္းမသိဘူး။ တစ္ကုိယ္လံုးလည္း ၾကက္သီးမ်ားထၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ေရာ ခ်မ္းသာလိုက္တာ 

ဘုရား။ 

ေရွးက ဆုေပးၾကတဲ႔ ေရထိေသာၾကာပန္းကဲ႔သို႔ လန္းဆန္းပါေစဆုိတာ စာစကားေတြပဲလို႔ အရသာ 

မသိခဲ႔ဘူး။ ခုလို ဖူးရတဲ႔အခါမွာ စိတ္ေရာကိုယ္ေရာ လန္းလာတာေတြ႔ေတာ႔မွ ဒီစာ အဓိပၸါယ္ကုိ 

သေဘာေပါက္ၿပီး အရသာေပၚလာတယ္။ 

ေနာက္ၿပီး တပည္႔ေတာ္မ ဘုရားက အမွတ္တမ႔ဲ ၿပန္လာပါတယ္။ လင္ကုလား မသိေကာင္းဘူးရယ္လို႔ 

ေအာက္ေမ႔တာေပါ႔ေလ။ အိမ္က်ေတာ႔ လား လား….သူကသိေနႏွင္႔ပါတယ္။ 

တပည္႔ေတာ္မ ဘုရားဖူးတာကို အၿခားကုလားေတြ ၿမင္တာန႔ဲ သူ႔ကုိလာေၿပာႏွင္႔ၾကတာကိုးဘုရား။ 

တပည္႔ေတာ္မ အရုိက္ခံရတာ(၇)ရက္လုံးလုံး ဆက္ရိုက္တယ္ ဘုရား။ တမည္႔ေတာ္မသူ႔ကုိ 

ေၾကာက္လုိက္တာမွ ၾကည္႔ရင္းၾကည္႔ရင္း တုန္ေနေအာင္ေၾကာက္ပါတယ္။ သူမို႔(၇)ရက္ ဆက္ၿပီးဇြဲနဲ႔ 
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ရုိက္ႏုိင္ေပတယ္။ ခံရသူတပည္႔ေတာ္မမွၿဖင္႔ အေပါက္အၿပဲ အညိဳအမနဲဲ႔ အိပ္ရာထဲလဲေနေလာက္ေအာင္ကိုပဲ 

ဒဏ္ရာရခ႔ဲပါတယ္။ ရုိက္တုိင္းရိုက္တိုင္း ဆလုိဲက္တာလည္း ကုန္ေရာ။ 

ေဂါတမၿမတ္စြာဘုရားကိုလည္း သူ႔ကုိယ္ရိွန႔ဲ ႏိႈင္းၿပီး ဒါဘုရားမဟုတ္ဘူး၊ ငါ႔လိင္ရုပ္။ အလကားအရုပ္၊ 

ၿမန္မာေတြမုိက္လုိ႔ ရိွခိုးေနတ႔ဲအရုပ္၊ ဘာလုိ႔နင္ရိွခုိးသလဲ၊ တို႔ဘာသာကုိရွိခုိးရမယ္မဟုတ္လား၊ ဒီဘုရားကိို 

ရိွခိုးမယ္႔အစား ေဟာ ေဟာ ငါဟာရွိခုိးဆုိၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ ရုိက္တာပါပဲ ဘုရား။ တပည္႔ေတာ္မလည္း 

တစ္ခါတည္း ေသသြားပါေစလို႔ ဆုေတာင္းမိပါတယ္။ ဒါမွ ငါ ဒီဝဋ္ကကၽြတ္မယ္လုိ႔ ေအာက္ေမ႔ပါတယ္။ 

ၿပီးေတာ႔လည္း သူ႔ရဲ႕ မယားၾကီး ကုလားမကလည္း တပည္႔ေတာ္မကို ခဏခဏရိုက္တယ္၊ ႏွိပ္စက္တယ္။ 

ထြက္ရုိက္ဝင္ရုိက္ဆိုသလုိ ကုိ ရိုက္ပါတယ္။ 

အဲသည္ေနာက္ကို သူ႔ညီအတြက္ပါ အလွည္႔က်မယား လုပ္ေစပါတယ္၊ ေနာက္ သူ႔အေဖ 

ကုလားအုိၾကီး ေရာက္လာၿပန္ေတာ႔လည္း ဖေအ ကုလားၾကီးအတြက္ အသုံးေတာ္ခံရၿပန္တယ္။ အဲဒီ 

ကုလားၾကီးၾကမွပဲ ေၿပာရတာ ရွက္လည္းရွက္ပါတယ္ဘုရား။ တပည္႔ေတာ္မ အသည္းထိေအာင္ ခံစားရတာေတြ 

ဖြင္႔ခ်ခ်င္လြန္းလုိ႔ ေၿပာရတာမုိ႔ ဖဝါးနဲ႔နာေတာ္မူပါ ဘုရား။ အဲဒီ ကာမဂုဏ္အရာ ယုတ္မာတာေလာကမွာ 

ရိွမယ္ေတာင္မထင္ပါဘူး။ ေခြးန႔ဲ ဝက္န႔ဲ အတူပါဘုရား။ အသက္န႔ဲမမွ်ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဇရာအုိၾကီးပါ။ 

ထမင္းစားခ်ိန္ပဲခ်န္လွပ္ၿပီး ညည္႔နက္မွ ဝင္အိပ္ရတဲ႔ ဘဝအထိ ကုလားသားအဖ တစ္ေတြရဲ႕ ေရအုိးစင္အၿဖစ္ 

ဒုကၡခံခ႔ဲရပါတယ္ ဘုရား။ အိမ္ထဲကအိမ္ၿပင္ေတာင္ ထြက္ခြင္႔မၿပဳေတာ႔ဘူး။ 

တုိတိုေၿပာရရင္ ေနာက္မၾကာခင္ ဂြါလႏၵဳိရ္မွာ ဆိုင္ဖြင္႔မယ္ဆိၿုပီး၊ တပည္႔ေတာ္မကုိေခၚလာၿပီး 

ကုလားမ်ိဳးစုံန႔ဲ ပိုက္ဆံရွာတဲ႔ဘဝ ေရာက္ခ႔ဲရပါတယ္။ ဒီဘဝကုိ ပုိ႔ၿပီးေငြရွာတာမို႔ တပည္႔ေတာ္ကုိ 

သူတို႔သားအဖေတြ အားရပါးရ မ်ိဳၾက ဝါးၾကတာပါကလားလုိ႔ တပည္႔ေတာ္မ ဟီးခ်ၿပီး ငိုရတ႔ဲရက္ေပါင္းမ်ားပါၿပီ။ 

ကယ္မယ္႔လူေဝးေနရတဲ႔ ဘဝမွာ တပည္႔ေတာ္မ ဘရူးဝါးေက်ာင္းမွာ ဘုရားကုိဆုေတာင္းခ႔ဲတာ ၿပည္႔တယ္လုိ႔ 

မွတ္ရေလာက္ေအာင္ အခုလုိ အရွင္ဘုရား ေရာက္လာၿခင္းပါပဲ။ တပည္႔ေတာ္မကုိ ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား။ 

ပစ္မထားပါန႔ဲ ဘုရား ။” လုိ႔ ေၿပာၿပီး ပဥၥမအၾကိမ္ေၿမာက္ မခ်ိမဆန္႔ ရႈိက္ၾကီးတငင္ ငုိလုိက္တာဟာ 

ပန္ခ်ာပီေတြေရာ ဘုန္းၾကီးေရာ သည္းမခံႏိုင္ေတာ႔ဘူး ။ ေၿပာင္ေၿပာင္ပဲ မ်က္ရည္သုတ္ ႏွပ္ရည္ညႇစ္ 

ၾကရေတာ႔တာပဲ ။ 

သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းၾကီးကေတာ႔ ရာဇဝတ္ေထာင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားၿဖစ္ေနေတာ႔ ခင္ညြန႔္ႏြယ္ကို 

ေတာက္ေလွ်ာက္မကူညီႏုိင္ေတာ႔ဘူး။ စပါးၾကီး လူယုတ္မာေတြရဲ႕ လက္က လြတ္ယံုပတဲတ္ႏိုင္တဲ႔အတုိင္း 

ေနာက္ဆုံး အိႏၵိယရိွ စစ္ေၿပးၿမန္မာမ်ား ခိုကုိးရာစခန္း(CAMP) ဆီသို႔သာ ပုလိပ္အရာရွိမ်ားလက္သာ အပ္ၿပီး 

အပုိ႔ခုိင္းလိုက္ရပါတယ္ ။ 
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ခင္ညြန္႔ႏြယ္ခမ်ာမွာေတာ႔ ဝမ္းေၿမာက္ၿခင္း မ်က္ရည္မ်ား တသြင္သြင္က်ဆင္းၿပီး ဘုန္းၾကီးကုိ 

သုံးၾကိမ္ဦးခိုက္ ကန္ေတာ႔ကာ လ ငပုတ္ လက္ကလြတ္တ႔ဲ လဝန္းလုိ ၾကည္ၾကည္လင္လင္န႔ဲ လုိက္ပါသြားတာ 

ၿမင္ရေတာ႔ ဘုန္းၾကီးၿဖင္႔ ဝမ္းေၿမာက္လုိက္တာေလ ၾကည္ႏူးၿခင္းမ်က္ရည္မ်ားပင္ဝုိင္းၿပီး…. 

ခင္ညြန္႔ႏြယ္သြားရာခရီး ေခ်ာေမာပါေစ၊ ခင္ညြန္႔ႏြယ္၏ အနာဂါတ္ကာလ ေကာင္းမြန္ပါေစလုိ႔ 

ဆုေတာင္းရင္း ေမွ်ာ္ၾကည္႔ လုိက္မိပါေသးတယ္ ။ 

(ဆီခ်လ္) ေထာင္ကုိသြားရမွာ အရင္က႔ဲသုိ႔ စိတ္မထိုင္းေတာ႔ဘူး။ ငါကား ၿပဳႏုိင္ခဲေသာ ကယ္တင္မႈကုိ 

ၿပဳခဲ႔ရၿပီလုိ႔ ၾကည္ႏူးလွစြာနဲ႔ ((ငပု)ေရွ႕မွာ(စံပူ)ဘယ္ေနရာမွာ မွားေနသလဲမသိပါ) ေခၚတဲ႔ သေဘၤာေပၚ 

စစ္ပုလိပ္အၿခံအရံန႔ဲ တက္ခဲ႔ရပါတယ္ ဒကာၾကီး။ 

ကဲ…ဒီဇာတ္က ဒါပါပဲ….။ 

ေနာက္ဆုံး ဘုန္းၾကီးေတြ႔ခဲ႔သမွ် ဒီစပါးၾကီးေတြန႔ဲ ပတ္သက္တ႔ဲ ဥပေဒကေတာ႔… 

ခင္ညြန္႔ႏြယ္အၿဖစ္ကုိ သတၱဳခ်ၾကည္႔ရင္…. 

စပါးၾကီးေတြဟာ ပထမ စီးပြားေရးကို မ်ိဳတယ္၊ ဒုတိယ လူကိုပါ မ်ိဳတယ္ဆုိတာကို စာေရးဆရာမုိ႔ 

စာေရးတိုင္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ ဒီအေရးကိစၥကုိ ႏိႈးေဆာ္ေပးပါ။ 

ၿမန္မာေတြဟာ စိတ္ေကာင္းရိွတယ္၊ ဧည္႔ဝတ္ေက်ပြန္တယ္။ လူခ်င္းနီးစပ္လာရင္ 

ဘယ္လူမ်ိဳးကိုၿဖစ္ၿဖစ္ အတြင္းလူလုပ္ၿပီး ခင္မင္တယ္၊ ပံုတယ္၊ ယံုတယ္။ 

ၿမန္မာေတြဟာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရာၿဖစ္ေစ၊ သံုးရာမွာၿဖစ္ေစ အၿခားလူမ်ိဳးမ်ားေလာက္ စနစ္ 

တက်မရိွဘူး။ ေပါ႔ေပါ႔ပဲ သုံးလွ်င္သုံးမွန္းမသိ၊ ကုန္လွ်င္ကုန္မွန္းမသိ၊ ေနာက္ဆုံးပစၥည္းဥစၥာ မြဲၿပာက်တ႔ဲဘဝ 

ေရာက္တဲ႔အခါ ဘဝကို ရင္မဆိုင္ရဲေတာ႔ပဲ လူမ်ိဳးနဲ႔ ဘာသာတရားကုိ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ထင္ရာၾကဲတတ္ၾကတယ္။ 

စပါးၾကီးေတြကေတာ႔ ဆင္းရဲသားကူလီ ေအာက္တန္းစား စပါးၾကီးၿဖစ္ၿဖစ္၊ ၿမန္မာေၿမေပၚကုိ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွပဲ အလကားလာၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ၿမန္မာေတြ ႏုိင္ငံၿခားအပ်င္းေၿပ ေငြၿဖံဳးသြားသလုိ 

လာၾကတာမဟုတ္ဘူး။ 

စပါးၾကီးေတြဟာ အေၾကာင္းမ႔ဲ မလာၾကဘူး။ သူတုိ႔မွာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးႏွစ္ခု စပါးၾကီးတုိင္းမွာ 

ရိွေနတယ္။  

၁။ ၿမန္မာစီးပြားေရး ကုိမ်ိဳရန္ ။ 

၂။ ၿမန္မာလူမ်ိဳးန႔ဲ ဘာသာကုိမ်ိဳရန္ ။ 



 

 ��  

 

အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ လာၾကသူခ်ည္းပဲ ။ ၿမန္ေတြရဲ႕ သိန္းသန္းကုေဋမကတဲ႔ စီးပြားေရးေတြလည္း အမ်ိဳခံရၿပီး 

အခု လည္းမ်ိဳတုန္း၊ ေနာက္လည္း မ်ိဳမွာပဲ ။ မည္၍ နည္မွ် ဂဏန္းခ်ၿပီး မေၿပာႏုိင္ေအာင္ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီး၊ 

ၿမန္မာတုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း သူတုိ႔ရဲ႕အမ်ိဳကုိ ခံခဲ႔ၾကရၿပီး ခုလည္းခံေနရတုန္း ။ 

အဲသည္လို စပါးၾကီးေတြက တစ္ဘက္က အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးေတြနဲ႔ မ်ိဳေနၾကတာကို 

သတိမမူၾကရင္ မ်က္ေၿခၿပတ္ေနၾကရင္ ကိုယ္႔မင္းကုိယ္ခ်င္း လြတ္လပ္တ႔ဲၿမန္မာဟာ မၾကာခင္ 

စပါးၾကီးဝမ္းထဲေရာက္ၿပီး  လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေနတဲ႔  စပါးၾကီးႏြယ္ဝင္   စပါးအုံႏိုင္ငံ  ၿဖစ္သြားမွာပလုိဲ႔သာ  

“အပၸမာေဒန သမၼာေဒထ ”  ၾကေပါ႔ ဒကာၾကီး”  ဟု ကိုယ္ေတာ္က ၿပံဳးလ်က္ အၿပီးသတ္လုိက္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ကလည္း…. 

“ အာမ…အာမ…အာမ…ဘေႏၲပါ ဘုရား ” ဟု ဝန္ခံရင္း(ကိုယ္ေတာ္႔ကရုဏာ) ကုိၾကည္ညိဳ၍ 

မဆံုးႏိုင္ၿခင္းၿဖင္႔ ဤဝတၳဳကုိ အနားသတ္လိုက္ရပါ သတည္း ။ 

 

ေရႊဒုံးဘီေအာင္ 

၁၀-၁၁-၅၂ 

 

(ယခု ခင္ညြန္႔ႏြယ္၏ အၿဖစ္အပ်က္ထက္ ပုိမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ မူဂ်ာဟိန္းေတြ 

ၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္တေကာင္းနယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒလီတြင္လညးေကာင္း ၿမန္မာအမ်ိဳး 

သမီးမ်ားကို ဇက္(ဆက္)တုိက္ကယ္ဆယ္ခဲ႔သည္႔ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားစြာအနက္…. 

ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကယ္ဆယ္ခဲ႔ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊၁၃၆-လမ္းေန စိန္ေပါေက်ာင္းႏွင္႔ ယူနီဗာစတီ 

တကၠသိုလ္ထြက္ မက်င္စိန္ကေလး၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္၏ကရုဏာ နံပါတ္(၂) အၿဖစ္ 

ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။ 

ဤမက်င္စန္၏ အၿဖစ္အပ်က္အတြက္ ကုိယ္ေတာ္အား ကယ္ဆယ္ကူညီႏုိင္ရန္ ေဒလီက မစၥတာ 

ေမတာႏွင္႔ ဘံုေဘၿမိဳ႕ ဟန္ေဘးလမ္း မစၥတာ ပေတး မိသားစုတုိ႔၏ လူအား၊ ေငြအား ေစတနာႏွင္႔ ရက္ေရာစြာ 

ကူညီၾကသည္႔ အေၾကာင္းစံုမ်ားပါ အက်ယ္တဝင္႔ ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ တကယ္႔အၿဖစ္ ဝတၳဳစစ္တြင္ ပါဝင္ပါလိမ္႔မည္။ 

ဘီေအာင္ 

၁၂-၁၁-၅၂ 


