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မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား - ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

တတိယအႀကိမ္၊၂၀၀၆ခုနွစ ္၊ ၾသဂုတ္လ။ 

အုပ္ေရ ၁၀၀၀။ 

 

ဒီဇုိင္း မ်ိဳးေဆြသန္း 

စာအုပ္ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၄၀၁၀၂၇၀၆၀၈ 

 

မ်က္နွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၄၀၀၈၅၀၀၆၀၈ တ႔ုိအရ 

ေဒါက္တာမတင္ဝင္း(၃၇၇၄) ဝင္းရတနာစာေပ၊ ၄၄ အက္ဖ္၊ 

 

ရတနာလမ္းသြယ္၊ ၇ မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ.နယ္၊ ရန္ကုန္ကထုတ္ေဝသည္။ 

မ်က္ႏွာဖံုး ဦျမသိန္း၊ သိန္းျမင့္ဝင္း ပံုနွိပ္တိုက္။ 

 

အတြင္းစာသား ဝိဇာ့ဒ္ပံုနွိပ္တိုက္။ 

စာအုပ္ခ်ဳပ ္ကုိျမင့္ 

တန္ဖိုး ၁၈၀၀ က်ပ္ 
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မာတိကာ 
 
 
စာေရးသူအမွာ 
 
ဒုတိယအႀကိမ္အတြက္ စာေရးသူအမွာ 
 
တတိယအႀကိမ္အတြက္စာေရးသူအမွာ 
 
မင္းက်န္စစ္၏ ထုဆစ္အပ္ေသာ႐ုပ္ဆင္း 
 
၁။ အေနာ္ရထာ 
 
၂။ မဏိစႏၵာ 
 
၃။ အပယ္ရတနာ 
 
၄။ ရာဇကုမာရ္ ေခၚ ေဇယ်ေခတၱရာ 
 
၅။ သမၻဴလ မိဖုရား 
 
၆။ ခင္တန ္
 
ရ။ မင္းက်န္စစ္က ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား 
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စာေရးသူအမွာ 

 

ကြ်န္မသည္ အလြန္ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင ္ ဝတၳဳကို ႀကိဳက္နွစ္သက္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ပံုျပင္ နားေထာင္ခ့ဲရစဥ္က 

နားေထာင္ရသမ်ွ ပံုျပင္မ်ားကလည္း လူတို႔၏ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္တို႔၏ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ေစ ဝတၳဳမ်ားပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ လူႀကီးသူမမ်ား ေျပာဆိုသည္ကို နားေထာင္ေနခ့ဲရာမွ ကိုယ္တုိင္စာဖတ္တတ္ေသာ အခ်ိန္တြင ္

မိခင္ႀကီး၏ စီစဥ္ေပးမႈေၾကာင္ ့ ဗုဒၶဝင္မ်ားမဟာဝင္မ်ား ကိုဖတ္ ေလ့ရွ ိ လာပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းမွာမ ူ ရသမ်ွစာကို 

ဖတ္ေလ့ရိွလာပါသည္။ငယ္စဥ္ကပင္စာအဖတ္မ်ား၍အေတြးလည္းမ်ားတတ္ပါသည္။  

စိတ္ကူးယဥ္တတ္သူ ဟုလည္းေျပာလို႔ရပါသည္။ ဓာတ္ပုံကေလး တစ္ပုံကိုမေတြ႔လိုက္နွင့္ ထိုဓာတ္ပုံနွင္ ့ပတ္သက္သည့္ 

ဝတၳဳအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားမိၿပီးျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္မည္သည့္အေၾကာင္းကို ၾကားသည္ျဖစ္ေစ 

ကြ်န္မဘာသာဝတၳဳ အေၾကာင္းကို ဖြဲ႔ယူပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝတၳဳမေရးတတ္၍ 

မေရးဖူးသည့္တိုင္ေအာင္ကြ်န္မ၏စိတ္ကူးထဲ၌ဝတၳဳဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားစြာရိွေနခဲ့ပါသည္။ဝတၳဳမေရးတတ္ဘူးဟုေျပာသည္

မွာလည္းခ်ိဳ၍ေျပာျခင္း၊ပုိ၍ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။  

ေဆာင္းပါးေရးရာတြင္ဝတၳဳသြားအေတာ္ဆန္သည္ဟု အေျပာခံရေလ့ရွိေသာ ကြ်န္မသည္ ''ဝင္းခ်စ္'' အမည္ျဖင္ ့

ဝတၳဳတိုေလးပုဒ္ ေရးဖူးပါသည္။ ေဆာင္းပါးအေတာ္ဆန္သည္ဟ ု အေျပာခံရဖူးပါသည္။ 

ထိုထိုေသာ မိမိည့ံံဖ်င္းသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ဝတၳဳမေရးသည့္အေၾကာင္း၊ ဝတၳဳေရးသည္မွာလည္း 

အနုပညာဆန္လွေၾကာင္း၊ ဖန္တီးသည့္(Creative ability) အစြမ္းအစနွင္ ့ ျပည့္ဝရမည္ျဖစ္သည္ 

ဆိုသည့္အေၾကာင္းတို႔ကိုေတာ့ကြ်န္မမၾကာခဏေျပာျဖစ္ပါသည္။ 

 

အခ်ိဳ.ေသာမိတ္ေဆြမ်ားက ရာဇဝင္ေၾကာင္းေနာက္ခ ံ ဝတၳဳေရးပါလားဟု တုိက္တြန္းဖူးပါသည္။ ကြ်န္မက 

ရာဇဝင္ေၾကာင္းကို ေနာက္ခံထား၍ ေရးသည္မွာအလြန္ခက္ခဲသျဖင့္ ပို၍မဝ့ံပါ ဟုေျဖဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ကြ်န္မေတြးထားသည့္ ဝတၳဳေၾကာင္းမ်ားစြာကို စာေရးသည့္သူကိုေရာ မေရးသည့္သူတို႔ကိုပါ ေျပာျဖစ္ပါသည္။ 

ဝတၳဳေရးဆရာအျဖစ္သို႔မေရာက္ပဲ ဝတၳဳေျပာဆရာျဖစ္လာသည္ဟ ု ဆုိနိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတုန္းက 

ရယ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္ကိုအမွတ္ရမိသည္။ ကြမ္းျခံကုန္းစာေပေဟာေျပာပြဲ အျပီးတြင္ ကြ်န္မ၏စိတ္ကူးထဲမ ွ

ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုကို တည္းအိမ္တြင္ရိွေနေသာ စာေပဝါသနာရွင္တစ္စုအား ေျပာျဖစ္ပါသည္။ ညဥ္႔က 

တျဖည္းျဖည္းနက္လာသျဖင့္ တစ္ေနရာအေရာက္တြင္ ကဲအိပ္ၾကစုိ႔၊ ေတာ္ေလာက္ေရာေပါ့ ဟုေျပာမိပါသည္။ 

စာေပဝါသနာရွင္ ကေလးတစ္ေယာက္က မျဖစ္ဖူးဆရာမႀကီး၊ ဇာတ္လမ္းေအာင္ေျပာပါ၊ နုိ႔မဟုတ္ရင္ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔စဥ္းစားလို႔ဆံုးမွာမဟုတ္ဘူး၊ေဝဒနာေတြျဖစ္ကုန္မယ္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ 

 

''မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား'' ကုိ စတင္ေရးသားသည့္အခါတြင္ မိမိကိုယ္ကို ဝတၳဳေရးေနသည္လား၊ တစ္ခုခုအတြက္ 

ေက်ာရုိး(Outline)ေရးေနသည္လား မကြဲျပားလွပါ။ ဝတၳဳနွင့္လည္း မတူပါ။ ေဆာင္းပါးလမ္းမွလည္းခြဲထြက္ေနပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ အမည္တပ္ရန္ ခဲယဥ္းေသာစာမ်ားကို ေရးျဖစ္သည္မွာလည္း ေျပာမိသည္က စပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းခံကို 

မဟာမဂၢဇင္းတြင ္ ''မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား'' ကို စတင္ထည့္သြင္းကတည္းက ေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

အနည္းငယ္ျပန္ေျပာပါမည္။ ကြ်န္မထံသို႔စာေမးလိုေသာ ျမသန္းစံကို နုိင္ေဇာ္က အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္၍ 

ပုိ႔ေပးခ့ဲပါသည္။ သူတို႔နွစ္ေယာက္အား ယခုေရးျဖစ္ေသာ ''မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား'' စာအုပ္ထဲမွာပါသည့္အတိုင္း 
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စီကာစဥ္ကာ ေျပာျပပါသည္။ နုိင္ေဇာ္က သိပ္လွတ့ဲအေတြးေတြပဲ၊ ဘာေၾကာင္ ့

ကိုယ္တိုင္မေရးတာလဲဟုေမးခ့ဲေသးသည္။ကြ်န္မက ဝတၳဳေျပာတတ္ေပမယ့္ မေရးတတ္တာနဲ႔ မေရးဘဲေျပာျပေနတာပါ 

ဟုေျဖခဲ့သည္။ ေျပာေျပာေနလိုက္သည္မွာ အႀကိမ္မ်ားလွျပီ။ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ကိုလည္း 

ေျပာျပဖူးသည္။ဆရာကကြ်န္မကိုကိုယ္တိုင္ေရးရင္ေရးေနာ္၊ မေရးရင ္ ကြ်န္ေတာ္ေရးမွာဟုစလိုေနာက္လိုေသာ 

သေဘာျဖင့္ေျပာဖူးသည္။ 

 

မဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္စတင ္ စျပီးေရးပါသည္။ ေရးရာတြင္က်န္စစ္သားကို ပင္တိုင္ထား၍ က်န္စစ္သားနွင္ ့

သူ႔ကိုခ်စ္ၾကသူမ်ား၏ဆက္ဆံေရးကိုဝတၳဳတစ္ပုဒ္စီရေအာင္ေရးဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ 

အေနာ္ရထာ၊အပယ္ရတနာ(ေရႊအိမ္သည္၏ အေၾကာင္းပါ အက်ဳံးဝင္သည္)၊ မဏိစႏၵာ၊ သမၻဴလ၊ ရာဇကုမာရ္၊ ခင္တန ္

စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားပါရိွေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးေနရင္း ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္အေနျဖင့္ 

ကိုယ္တိုင္အ့ံၾသစြာ ခံစားရပါသည္။ အေနာ္ရထာနွင့္ က်န္စစ္သားတို႔ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ထားၾကသည့္ေမတၱာတို႔ကို 

ဖြဲ႔ဆိုရသည္မွာအားအရဆံုးနွင့္ၾကည္ႏူးမႈအရိွဆံုးျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 

မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား၏အေၾကာင္းကို ေရးခ့ဲရျခင္းသည္ ပုဂံကို ဧကရာဇ္နုိင္ငံအျဖစသို္႔ 

ေရာက္ေအာင္တည္ေထာင္ခဲ့သူမွား၏ အေၾကာင္းကိုေရးခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာ္ရထာသည္ က်န္စစ္သားကို 

မည္က့ဲသုိ႔ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စည္းရုံးခဲ့သည္၊မည္က့ဲသို႔ခ်စ္ခင္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္နိုင္ငံေရးနွင္ ့ ယွဥ္လာသည့္အခါတြင ္

မိမိ၏သားအရင္းထက္ပင္ယံုမွတ္အားထားရသူ မိမိ၏ညာလက္ရုံးနွင္ ့ တူေသာသူကုိပင္ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးခ့ဲရသူ 

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာထားႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကု ိ စာေရးသူေရးဖြဲ႔ခ့ဲပါသည္။ 

အပယ္ရတနာ၏ အေၾကာင္းကို ေရးဖြဲ႔ရာတြင္လည္း မင္းတစ္ပါးအေနျဖင္ ့ မိမိ၏ကိုယ္ေရးတာဘဝကို ဦးစားမေပးဘဲ 

နုိင္ငံေတာ္ကုိထိန္းသိမ္းရာတြင္ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္တို႔ကို ျဖစ္ေအာင္၊ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္သည္တို႔ကို႔ 

တားျမစ္နုိင္စြမ္းရိွေအာင္ႀကိဳးစားပုံကို ကြ်န္မႀကိဳးစား၍ ေဖာ္က်ဴးခဲ့ပါသည္။သမၻဴလမိဖုရားနွင္ ့

သားေတာ္ရာဇကုမာရ္တို႔အေၾကာင္းကိုေရးဖြဲ႔ရာတြင္ေအးေဆးတည္ျငိမ္သေလာက္စိတ္အင္အားႀကီးမားၾကေသာအျဖစ္

ကိုျမင္ေနရပါသည္။စာေရးသူကဖန္တီးမယူပဲျမင္ေနတာကိုသာေရးဖြဲ႔ေနသလိုခံစားခဲ့ရပါသည္။ 

 

သားတစ္ေယာက္ကို သြန္သင္ရာတြင ္အမိျဖစ္သူ၏ အေရးပါပံုကို ကြ်န္မက စာဖတ္သူမ်ား သတိျပဳမိေစခ်င္လွပါသည္။ 

လူတို႔သည္ ရာထူးရာခံနွင္ ့ ေပါင္းစပ္မိမွ လူကိုအထင္ႀကီးတတ္ၾကစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထီးလႈိင္သူႀကီးနငွ့္ 

သူ၏သမီးခင္တန္တုိ႔ကမူ စစ္တပ္မရိွေသာ စစ္သူႀကီး၊ ထီးနန္းမရွိသည့္ စစ္ဘုရင္ကို ထီးလႈိင္မင္းအျဖစ ္

ဘိသိက္ေျမွာက္ကာ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္သည္ ရွားပါးလွေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ ္ စာေရးသူ 

သေဘာက်လွသည္။လူကိုလူက့ဲသုိ႔ျမင္ကာ ထိုသူ၏ရာထူးဌာနႏၲရကို မေတြးဘဲ အစြမ္းအစကိုသာေတြး၍ ဆက္ဆံေသာ 

ဤသားအဖ၏အေၾကာင္းကိုကြ်န္မနွစ္လုိစြာေရးပါသည္။ 

 

မဏိစႏၵာအေၾကာင္းေရးရာတြင္လည္း နိုင္ငံေရးအတြက္သူ႔ေခတ္၏ ဓေလ့ထံုးစံနွင့္အညီ အစေတးခံရေသာ 

ကိုယ္တိုင္ဘဝမရိွသူကေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ျမင္၍ေရးမိပါသည္။တာဝန္နွင့္ ဝတၱရားကိုဦးစားေပးရေသာေၾကာင့္ 

မိမိ၏ခ်စ္သူ ခင္သူ ျမတ္နုိးသူကို စိတ္ဆင္းရစဲြာျဖင္ ့ လက္လႊတ္ခ့ဲရေသာ က်န္စစ္သား၏ဘဝမွာလည္း 

လြန္စြာသနားစရာေကာင္းသေလာက္ သူ၏သစၥာတရားကို လြန္စြာေလးစားခ့ဲရပါသည္။ ''မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား'' 

ကိုေရးၿပီးေနာက္တြင္အေစာပိုင္းကေျပာခ့ဲအတိုင္းဝတၳဳမေရးတတ္သည့္ကြ်န္မသည္ ဝတၳဳၿပီးၿပီဟုယူဆကာ 
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ဆက္မေရးဘဲေနမိပါသည္။ကြ်န္မ၏ဝတၳဳကို အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ဖတ္ေဖာ္ရေသာ ကိုနုိင္ေဇာ္က ဝတၳဳမဆုံးေသးဘူး၊ 

ဆက္ေရးပါအံုးဟုဆိုကာမွ ကြ်န္မလည္းတအ့ံတၾသျဖစ္ကာ ကိုယ့္ဝတၳဳကို ကိုယ္ဖတ္ၾကည့့္ျပီး ဟုတ္ပါ့ေကာ 

ဟုေတြးမိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္အေတြးထဲမွာ ပုံရိပ္ေတြထင္ဟပ္ေနဆဲ၊ အသံေတြၾကားေနဆဲျဖစ္ေနတာကိုးဟု 

နားလည္ရပါသည္။ဤသို႔ုျဖင့္မင္းက်န္စစ္က ခ်စ္တ့ဲစသူမ်ားကိုဆက္၍ေရး မိပါေတာ့သည္။ 

မင္းက်န္စစ္သည္သစၥာတရားႀကီးမားသူျဖစ္သလို ေမတၱာတရားလည္းအလြန္ႀကီးမားသူျဖစ္ပါသည္။ 

 

သူ၏အစြမ္းအစထက္ျမက္ျခင္းတြင္ ေမတၱာတရားႀကီးမားျခင္းသည္ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။ 

သူကခ်စ္ရသည့္သူမ်ားကလည္း သူ႔ကိုခ်စ္ၾကသည္။ ခ်စ္ေအာင ္ ခင္ေအာင္လည္း သူ႔ဘက္က ေစတနာမွန္ကန္သည္ 

ဆိုသည့္အခ်က္ကိုကြ်န္မယံုၾကည္သည့္အတိုင္းေရးပါသည္။ 

 

မင္းက်န္စစ္ကိုယ္တိုင္ အလြန္ထက္ျမက္ေသာေၾကာင့္ သူတကယ္ယံုမွတ္အားထားသူမ်ားမွာလည္း 

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၾကသူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ.ရပါသည္။ကြ်န္မသည္ ထိုအခ်က္ကို တတ္အားသမ်ွ 

ေဖာ္က်ဴးေရးသားပါသည္။သမိုင္းစာအုပ္မ်ားတြင ္ ပါဝင္ေနေသာ အလြန္စိတ္ကူး ယဥ္စရာေကာင္းသည့္ 

သမုိင္းပံုျပင္မ်ားထဲမွ က်န္စစ္သားကို အဘက္ဘက္မ ွ ေလ့လာၾကည့္ရႈ.သည့္ သေဘာျဖင္ ့ ေရးသားမိေသာ 

ဤဝတၳဳသည္ စာဖတ္သူမ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတို႔နွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ဤသို႔ေစာဆႏၵျဖင့္ 

စီကံုးေရးသားျပီးစီး၍ ထုတ္ေဝသည့္အခ်ိန္မွာ လိုအပ္သည္ထက္ ေနာက္က်ရသည္ကို အားနာလ်က္ရွိပါေၾကာင္း 

တင္ျပရင္းအမွာစာကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။ 

 

ဒုတိယအၾကိမ္အတြက္အမွာ 

 

ကြ်န္မသည္ ငယ္စဥ္ကပင ္ စာေရးဝါသနာပါကာ စာေရးလ်ွင္လည္း ဝတၳဳတုိမ်ား ဝတၳဳရွည္မ်ားကိုေရးရန္ 

စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ပါသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေက်ာင္းစာအျပင ္ ကြ်န္မတို႔ေခတ္က ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ မဂၢဇင္းမ်ား၊ 

ဝတၳဳမ်ားကိုဖတ္ခဲ့ပါသည္။ထိုသို႔စာဖတ္ရင္းျဖင့္စိတ္ကူးနွင့္ဝတၳဳေရးက်င့္ရလာခဲ့ပါသည္။ 

သို.ေသာ္ တကယ္တမ္း စာေရးသည့္အခ်္ိန္တြင္ ဝတၳဳေရးရန ္ လက္တြန္႔ေနခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 

ဝတၳဳေရးျခင္းသည္အနုပညာအားေကာင္းေသာ ဖန္တီးနိုင္စြမ္းရွိမွ ေအာင္ျမင္မည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူကာ 

မိမိ၏ဖန္တီးနိုင္စြမ္းကိုမိမိကိုယ္တိုင္အားမရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ စိတ္ကူးထဲမွ ဝတၳဳမ်ားကိုခ ျ်ပီးေရးရန ္

ေၾကာက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ပထမအၾကိမ္အမွာစာတြင္ပါသည့္ အတိုင္း တိုက္တြန္းေသာသူတို႔ကို အားနာကာ 

မေရးတတ္ ေရးတတ္နွင့္ '' မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္သူမ်ား '' ဆိုသည့္ဝတၳဳကို ေရးလိုက္မိပါသည္။ 

အခန္းဆက္ေရးထားသည့္ ဝတၳဳကို ထုတ္ေဝသူကလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ ထုတ္ေဝလိုက္သည့္တုိင္ 

ကြ်န္မသည္စာဖတ္သူမ်ား၏လက္ခံမႈကိုမေမ်ွာ္လင့္ရခ့ဲဲပါ။ 

 

ဖတ္ဖူးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ''မဏိစႏၵာ '' ဆုိေသာေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့ ဒုတိယပုိင္းကို ဖတ္သည့္အခ်ိန္တြင ္

ေဆာင္းပါးတပုဒ္သဖြယ္ေရးထားေသာ ကြ်န္မ၏ဝတၳဳကို သည္းခံ၍ ဖတ္ၾကလိမ့္မယ္ဟု 

သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈကိုသာေမ်ွာ္လင့္ခ့ဲပါသည္။ထို႔ေနာက္ မင္းက်န္စစ္ကို ကြ်န္မေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ထားခ့ဲပါသည္။ 
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သို႔ေသာ္စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ကြ်န္မကိုဖိတ္ၾကားသူမ်ားေတြ႔ဆံုရေသာစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကမင္းက်န္စစ္အေၾကာင္

းကို ခ်စ္ခင္တမ္းတစြာေျပာလာသည့္အခါကြ် န္မမွာဝမ္းသာရမည္ထက္အ့ံၾသရသည္ကပိုမည္ ထင္ပါသည္။  

ထို႔ေနာက္မွသတိရလိုက္သည္မွာမင္းက်န္စစ္ကိုကြ်န္မသည္ဝတၳဳေၾကာင္းအေနျဖင္ ့ မ်ားစြာမဖြဲ႔တတ္သည့္ 

တိုင္ေအာင္မင္းက်န္စစ္နွင့္ သူ႔ခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ကြ်န္မ၏အခ်စ္အၾကင္နာမ်ား၊ ေလးစားျမတ္နုိးမႈမ်ားကို 

ကြ်န္မထင္ရွားေအာင္ျပသနုိင္သည္ဟုယူဆလိုက္ရပါသည္။ ကြ်န္မ၏ မင္းက်န္စစ္ကို ႀကိဳက္နွစ္သက္ၾကသည့္ 

သူမ်ားထဲတြင ္ လူႀကီးေရာ လူငယ္ေရာ ပါပါသည္။ အဆင့္ဆင့္အမ်ိဳးမ်ဳိးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါပါသည္။မႀကိဳက ္

မနွစ္သက္သူမ်ားလည္းရိွမည္မွာေသခ်ာပါသည္။ 

 

သို႔ေသာ္ လူတိုင္းတြင ္ သေဘာကြဲလြဲနုိင္ခြင့္ရိွသည္ျဖစ္ရာ ႀကိဳက္သူမ်ားကႀကိဳက္စဖြယ္ နွစ္သက္စဖြယ္ေကာင္းသည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာသည့္အခါ ဝမ္းသာလိုက္ပါသည္။ မႀကိဳက္သူမ်ားကေတာ့ကြယ္ရာတြင္သာ ေျပာၾကမည္ျဖစ္ရာ 

ကြ်န္မ မၾကားရသျဖင္ ့ နားခံသာပါသည္။ မူလကတည္းက ကိုယ္ဘာသာကိုလည္း သိပ္မထင္လွသျဖင့္သူမ်ားက 

မေကာင္းဘူးဟု ဆုိလာသည့္အခါတြင္ ေၾသာ္ အဲဒီလိုျဖစ္မည္ဟု ထင္ထားသည္နွင့္ အံကိုက္ပဟုဲသာ ဆိုရေပေတာ့မည္။ 

 

မင္းက်န္စစ္ကို ထုတ္ေဝျပီးေနာက္ ထပ္၍ရိုက္နိွပ္ရန္မ်ားစြာေမ်ွာ္လင့္မထားခ့ဲပါ။ နည္းနည္းေရာ မေမ်ွာ္လင့္ဘူးလားဟု 

ေမးလာပါက နည္းနည္းေလာက္ေတာ့ျဖင္ ့ ေမ်ွာ္လင့္ခ့ဲမလားမသိဟုသာ မေရမရာ ေျဖရပါမည္။ မင္းက်န္စစ္ 

သိပ္ဖတ္လို႔ေကာင္းတာပဲေလာက္နွင့္ သာၿပီးသြားလိမ့္မည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပန္လည္ထုတ္ေဝရန္ 

ထက္မံေတာင္းဆိုမႈမ်ားရိွလာသည္။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြ်န္မမွာ ကြ်န္မစာအုပ္ေနာက္ထပ္ထုတ္ရမည့္ ဝမ္းသာျခင္းထက္ မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူ 

မ်ားျခင္းအတြက္ ဝမ္းသာျခင္းကပိုေနပါသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ မင္းက်န္စစ္သည္လူငယ္မ်ားအတြက္ 

စံျပျဖစ္သင့္သည့္ေယာကၤ် ားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အတူ သူလိုလူကို လက္တြဲကာ ပါရမီျဖည့္စြမ္းရွိၾကသည့္ 

ဇနီးမယားေရာ၊သမီးနွင့္သားပါေလးစားခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။မင္းက်န္စစ္သည္လည္းသူ၏ဘဝဇာ

တ္လမ္းမ်ားေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သစၥာႀကီးမားသူတစ္ေကာက္ျဖစ္ေပရာ ေရးဖြဲ.သူ ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ 

အေနာ္ရထာမင္းျမတ္နွင့္က်န္စစ္သားတို႔၏သားအဖခ်စ္ျခင္းကိုစူးစူရွရွခံစားေနခဲ့ရပါသည္။ 

 

မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္ၾကသူမ်ားသည္ မူလကပင္ ခ်စ္ခင္စဖြယ္ ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြးရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုပင ္

ဆိုရေပေတာ့မည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ားလက္သို႔ မင္က်မင္နေကာင္းေသာ 

ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာစာအုပ္ပုံစံျဖင့္ေရာက္ရွိလာျပန္ၿပ ီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုမွ ဖတ္ျဖစ္မည့္သူမ်ားေရာ 

မူလကတည္းက ႀကိဳက္နွစ္သက္ကာ သူတစ္ပါးကို လက္ေဆာင္ေပးလိုေသာေၾကာင့္ရွာေဖြေနၾကသူမ်ားေရာ 

နွစ္လိုၾကလိမ့္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ 

 

တတိယအၾကိမ္အတြက္စာေရးသူအမွာ  

 

မင္းက်န္စစ္ကို ကြ်န္မက ဝတၳဳထဲတြင္ ေခၚဆို၍ေကာင္းေအာင္ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ တစ္မ်ိဳး၊ 

မြန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးကို တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္၍ တစ္ဖံု မြန္ဆန္ဆန္ '' မင္း'' ကိုေရွ႕ထည့္၍ 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 
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''မင္းက်န္စစ္ကိုခ်စ္တ့ဲသူမ်ား''ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ကြ်န္မေရးခဲ့ပါသည္။တတိယအၾကိမ္ထုတ္ေဝရန္ေတာင္းဆိုသူမ်ားရွိ

လာသျဖင့္ယခုျပန္လည္ထုတ္ေဝရာတြင္စာေရးသူတင္ျပလိုေသာအေၾကာင္းကေလးမ်ားရိွလာပါသည္။ 

 

မင္းက်န္စစ္သည္ သာမာန္အသည္သားဘဝမွ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ ယံုမွတ္ကိုးစားသည္အထိ ဘုန္းစြမ္းနွင့္လူစ 

ျပသနိုင္ခ့ဲေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ''ဘုန္း '' ဆိုသည္မွာ ပုည ဟူေသာပါဠိစကားမ ွ ဆင္းသက္လာေသာ 

ေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းပါဠိစကားကိုျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆိုပါက ကုသုိလ္တရားဟုအဓိပၸာယ္ရပါသည္။ 

 

မင္းက်န္စစ္သည္မည္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ဘုန္းစြမ္းနွင့္လူစျပသနိုင္သူဟုဆုိနိုင္ပါသနည္း။သူသည္ မင္းမျဖစ္မီကတည္းက 

ထူးထူးျခားျခား သစၥာႀကီးမားေသာသူ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းကို ျပသခ့ဲသူျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ဳ ိးဆက္ကာ 

စဥ္းစားေလေလ က်န္စစ္သား၏ သစၥာသည္ လင္းလက္ေတာက္ပစြာ ေပၚလြင္ထင္ရွား လာေလေလျဖစ္သည္။ 

ဥႆာမင္းက သမီးကညာျဖစ္သူ မဏိစႏၵာကို အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ထံသို႔ မင္းပဏၰာအျဖစ္ ဆက္သလိုက္သည္။ 

က်န္စစ္သားက ေစာင့္ေရွာက္၍ပုဂံသို႔ ေခၚေဆာင္လာရသည္။ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ကို ဆက္သနိုင္သည္အထိ 

ေဘးမသီရန္မခေအာင္ေခၚေဆာင္လာနုိင္သည္။ 

 

ပထမဆုံး ဧကရာဇ္နုိင္ငံအျဖစ ္ တည္ေထာင္ျပီး ၁၃ နွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေသြးခ်င္းသားျခင္းမ်ား၏ ဥႆာပဲခူးကို 

ရန္သူတို႔၏ ရန္ျပဳမႈမ ွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီနုိင္ခဲ့သျဖင္ ့ ေဆြသားမ်ဳိးသားပီပီ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီွးမႈ က်စ္လစ္ေစရန္ 

ပုိ႔ဆက္လုိက္ေသာ မင္းပဏၰာျဖစ္သည့္ မင္းသမီးသည္ နိုင္င့ံသနင္း မင္းျဖစ္သူအတြက ္ အေရးၾကီးလွေပသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ထိုမင္းသမီးသည္ ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ သေကၤတျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်န္စစ္သားသည္ 

ထက္ျမက္ေသာ စစ္သည္တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ လူခ်စ္လူခင္လည္းမ်ားမည္၊ သူ႔ကိုဖယ္ခ်လိုသူ မနာလို 

မုန္းထားသူမ်ားလည္း ရွိမည္။ ထိုသဘာဝေၾကာင့္ပင္ မဏိစႏၵာနွင္ ့ က်န္စစ္သားလမ္းခရီးတြင ္ မွားယြင္းခ့ဲၾကေလဟန္ 

ဖန္တီး၍ မင္းႀကီးကိုလည္းေလ်ွာက္တင္ၾကသည္။ လူအမ်ားၾကားတြင္ အတင္းစကားအျဖစ္ျဖန္႔ၾကေလသည္။ 

 

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ ထိုစကားမ်ားကို ယုံၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊မယံုၾကည္ျဖစ္ေစ မင္းပဏၰာျဖစ္သူ မဏိစႏၵာ၏ 

အမည္ကို မၿငိစြန္းရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မဏိစႏၵာကို သူခ်စ္ခင္အားကိုးေသာ စစ္သူႀကီးနွင့္ 

ထိမ္းျမားေပးစား၍ မရေပ။ မဏိစႏၵာသည္မင္းပဏၰာျဖစ္သည္။ ခ်စ္ၾကည္ေရးသေကၤတျဖစ္သည္။ 

 

မင္းၾကီးကိုယ္တုိင္ မိဖုရားတစ္ပါးအျဖစ္ ထိမ္းျမား၍ အတူဘိသိက္ခံမ ွ ဥႆာပခူဲးမင္းအား ေလးစားရာက်မည္။ 

ဥႆာနိုင္ငံေတာ္အား ပုဂံမင္းႀကီးနွင့္တကြ ပုဂံမင္းသားမ်ားက ေလးစာၾကပါေၾကာင္း၊ အေလးထားၾကပါေၾကာင္းကို 

ျပသနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းျဖင္ ့ ေသြးခ်င္းမ်ားအၾကားတြင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ပိုမုိက်စ္လစ္ လာမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္စစ္သားသည္ ခ်စ္ေဘးသင့္ခဲ့သည္။ ပုဂံနိုင္ငံေတာ္မ ွ ေဝးေနခ်ိန္တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ 

အေနာ္ရထာမင္းကလည္း မဖမ္း၊လူရည္လူစထက္ျမက္၍ သူ႔တစ္သက္လံုး လူခ်စ္လူခင္မ်ားခဲ့ေသာ 

က်န္စစ္သားကလည္း ပုန္ကန္ျခင္းမျပဳဘဲ ေနခဲ့ၾကျခင္းသည္ မင္းႀကီးနွင့္စစ္သူၾကီးတို႔၏ အၾကားတြင ္ ျဖစ္ထြန္းခ့ဲသည့္ 

ထူးျခားေသာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ထူးျခားေသာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို ျမင္သာေစသည္။ 
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မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင ္ သူ၏သားေတာ္ ေစာလူးသည္ မင္းတစ္ပါးအျဖစ ္ နုိင္ငံကို 

ေကာင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္နုိင္ျခင္း မရိွသျဖင့္ မွဴးမတ္မ်ား၏ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ပုဂံကိုျပန္လာခ့ဲေသာ က်န္စစ္သား၏ 

ဘဝသည္လည္း ၾကမ္းတမ္းလွသည္။ သို႔ေသာ ္ က်န္စစ္သားသည္ ေစာလူးမင္းကို 

လည္း သစၥာမေဖာက္၊ ထီးနန္းတြင ္ေစာလူး မရွိခ်ိန္တြင္လည္း မသိမ္းပဲ ေစာလူးကို ကယ္တင္ရန ္ ႀကိဳးစားခ့ဲေသးသည္။ 

 

ကြ်န္မသည္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားေလေလ က်န္စစ္သားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အပၚတြင္ သစၥာေစာင့္ေသာ 

သူမဟုတ္၊သစၥာတရားကို စြဲျမစဲြာေစာင့္ထိန္းေသာသူသာ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ အခ်က္ကုိသေဘာေပါက္ခဲ့ရပါသည္။ 

ေစာလူး ေကာင္းသည္မေကာင္းသည္ထက္ ေစာလူး၏ ထီးနန္းကိုလုယူရန္မသင္ ့

ဟုသူမွတ္ယူခ့ဲဟန္တူသည္။ထိုသို႔လုယူသည့္သူသည္ သစၥာတရားကို ေသြဖည္သူျဖစ္သြားမည္။ 

ဘုန္းစြမ္းနွင္ ့ လူစျပည့္ဝသူမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ အလုပ္ကို မလုပ္ဟု သူကသက္ေသျပခဲ့သည္။ မသင့္သူ မေတာ္သူ 

ေစာလူးသည္သူ၏အကုသုိလ္ကံကျဖတ္သြားခ်ိန္တြင္က်န္စစ္သားသည္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ သမိုင္းက 

အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာမင္းတစ္ပါးအျဖစ္နန္းတက္လာသည္။ 

 

က်န္စစ္သား၏ဘဝသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း မရွိေပ။ထိုၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိေသာ ဘဝလႈိင္းေလၾကားတြင္ 

ပုဂံနုိင္ငံတည္းဟူေသာ ေလွနာဝါကို နစ္ျမႇဳပ္သြားျခင္းမရွိေအာင္ မည္က့ဲသို႔ေသာ တက္မကိုင္အျဖစ္ သူ၏ကိုယ္ကို 

ေဆာက္တည္ခ့ဲပါသနည္း။စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ဧကရာဇ္နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံကိုထူေထာင္ရာတြင ္

အေနာ္ရထာမင္းျမတ္သည္ တိက်ျပတ္သားသူျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း မရိွေပ။ 

စတင္တည္ေထာင္သူမ်ား အေနျဖင္ ့ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္သည္မွာ ဓမၼတာဟုပင္ဆိုရမည္။ 

 

အေနာ္ရထာမင္း က်ဆံုးခ်ိန္တြင္ က်န္စစ္သားသည္ နိုင္ငံေတာ္သားမ်ားအားလံုးကို စိတ္အားျဖင္ ့

ေလာင္ဆာပူပန္ေနျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမ်ားျပားေနျခင္းတို႔မွ ကင္းေဝးေစရန ္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

ထိုသို.လုပ္ေဆာင္သည့္အေၾကာင္းကို ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႀကီး ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ 

တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင ္ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေက်ာက္စာေရးထိုးခဲ့သည္။ဤေရြ႕ ဤမ်ွ အေၾကာင္းအရာ ရိုးစင္းသေလာက္ 

အဓိပၸာယ္ က်ယ္ဝန္းေသာ လွပနူးည့ံေသာ ၾကည္ညိဳစိတ္ကို ယိုဖိတ္ေစေသာ ေက်ာက္စာကို မည္သည့္ေဒသတြင္မွ 

မေတြ႔ဖူးသည့္အေၾကာင္းဆရာႀကီးမ်ားမိန္႔ဆိုသည္ကိုမွတ္သားခ့ဲရဖူးပါသည္။ 

 

“ခ်စ္သူနွင့္ ေကြကင္းသျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနေသာ သူတို႔၏ မ်က္ရည္ကို ေမတၱာတည္းဟူေသာ ေရျဖင္ ့

ေဆးေၾကာလတံၱ႔၊ လက္်ာလက္ျဖင့္ ထမင္းမုန္႔တို႔ကို ေပး၍ လက္ဝဲလက္ျဖင္ ့အဝတ္ပုဆိုးတို႔ကိုေပးလတံၱ႔၊ သူခပင္းတို႔ကို 

ရင္ဝယ္သားက့ဲသို႔ သနားလတံၱ႔ ' ဟူေသာ ေက်ာက္စာကို ေရးထိုးေသာသူသည္က်န္စစ္သားမင္းႀကီးျဖစ္သည္။ 

 

က်န္စစ္မင္းႀကီးသည္ သစၥာတရားသာမက ကရုဏာတို႔ျဖင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ မင္းတရားႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေက်ာက္စာက သက္ေသျပေနသည္။ က်န္စစ္သားသည္ ပုဂံဧကရာဇ္နုိင္ငံကို ထိန္းသိမ္းသူျဖစ္သည္။ ေလာကတံထြာ 

လူတို႔မွာအယူအဆဝါဒကြဲျပားေနတတ္သည္မွာဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ 

 

အေနာ္ရထာဆက္ မင္းတစ္ပါးျဖစ္သူ ေစာလူးကို ငရန္မန္က လုပ္ၾကံလိုက္သည့္တိုင ္ သူ၏အဆက္အႏြယ္မ်ား 

က်န္ေသးသည္။ ထိုသူမ်ားကို အေနာ္ရထာဆက္ဟုလည္း သတ္မွတ္နုိင္သည္။ ထိုသူမ်ားကိုနန္းမတင္ပ ဲက်န္စစ္သားက 
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ထီးနန္းသိမ္းပုိက္ရေကာင္းလားဟု သေဘာထားၾကသူမ်ားလည္း ရိွမည္။ ေစာလူး လုပ္ၾကံမခံရမီထကဲ က်န္စစ္သားကို 

ထီးနန္းသိမ္းေတာ္မူပါဟု အပ္နံွေသာ မွဴးၾကီးမတ္ရာမ်ားက့ဲသုိ႔ က်န္စစ္သားကိုမ ွ နွစ္လိုၾကည္ျဖဴသူမ်ားလည္းရိွမည္။ 

 

ထိုသုိ.ေသာ အယူအဆကြဲျပားျခားနားသူတို႔၏ ရင္ဝယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေစေသာနန္းလ်ာကို က်န္စစ္သားမင္းႀကီးက 

ထီးနန္းသိမ္းပုိက္နုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေတာ္မူခ့ဲသည္။ သူ၏သမီးေတာ္ ေရႊအိမ္သည္ကို ေစားလူး၏သား ေစာယြန္းနွင့္ 

ထိမ္းျမားေစကာ သူတို႔မ ွ ထြန္းကားလာေသာ အေလာင္းစည္သူမင္းသားငယ္ကိုနန္းရင္ျပင္ ရာဇပုလႅင္တြင ္

ထိုင္ေတာ္မူတြင္ေနစဥ ္ရင္ခြင္ပိုက္ကာ ဤထီးနန္းကို ရင္ခြင္ပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူသာ ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ 

 

အေနာ္ရထာဆက္ကိုမ ွ ေလးစားရိုက်ဳိးလိုသူမ်ားေရာ၊ က်န္စစ္သားဆက္ကိုမွ လက္ခံလိုသူမ်ားပါ မျငင္းနုိင္သည့္ 

နန္းလ်ာကို ဤသို႔လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေရြးေပးလိုက္ျခင္းသည္ ပုဂံကို ရန္ခိုးရန္ေငြ. မသန္းပ ဲ ေအးခ်မ္းသာယာေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမီးေတာ္ေရႊအိမ္သည္ သည္လည္းသူနွစ္သက္သူနွင္ ့ လက္မဆက္ဘဲ ေစာယြန္းကို 

လက္ဆက္ရျခင္းသည္ ပုဂံကို ပုဂံပီသေနေစျခင္းငွာ က်ရာတာဝန္ကို ယူရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုနုိင္ေပသည္။ 

 

က်န္စစ္သားတြင ္ တိေလာကဝဋံသကာေဒဝီဘြဲ႔ခ ံ သမၻဴလတြင ္ ျမင္ေသာ ရာဇကုမာရ္မင္းသားမွာ 

ထီးနန္ကိုရထုိက္သည္ဟု ေတာင္းဆိုခ်င္က ေတာင္းဆိုနုိင္ခြင့္ ရိွသည္။သို႔ေသာ္ သူသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက 

ဘုရားရိပ္ေက်ာင္းရိပ္တြင္ ၾကီးျပင္းလာေသာသူျဖစ္သျဖင့္ စာေပတြင္နွလုံးေမြ႔ေလ်ာ္သည္။ ထိုသူငယ္သည္ 

ထီးနန္းအေရးတို႔တြင္ စိတ္ပါစိတ္ဝင္စားျခင္းရိွဟန္ မျပခ့ဲေပ။ ထိုသားေတာ္အတြက္ စာေပပညာေလ့လာရန ္

တုရင္ေတာင္အနီးတြင္ပိဋကတ္တိုက္တစ္တိုက္ကို တည္ေဆာက္၍ ေပးသည္။ ပညာေက်ာ္ေသာ သတင္းစင္ေသာ 

ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုအႀကီးေတာ္မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ေပးသည္။ 

 

ဤသို႔ျဖင့္ ခမည္းေတာ္က သားေတာ္ကို ခ်စ္ခင္နွစ္လိုပါေၾကာင္းကုိ သားေတာ္လိုက္စားလိုေသာ စာေပတို႔ကို 

လိုက္စားေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ျပသခ့ဲေပသည္။ခ်စ္လည္းခ်စ္တတ္ ခ်စ္ခင္ၾကာင္းကိုလည္း ျပသတတ္ေသာ 

မင္းက်န္စစ္ ေခၚ က်န္စစ္သား၏အေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင္ ့ နွလံုးၾကည္ေမြ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစာေရးသူက 

တာဝန္ယူပါေၾကာင္း အမွာတြင ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။ 

 

မင္းက်န္စစ္၏ ထုစစ္အပ္ေသာ ရုပ္ဆင္း 

၁။ 

ရွည္လ်ားလွေသာ ျမန္မာ့ရာဇဝင္သမုိင္းၾကာင္းေပၚတြင္ ေက်ာ္ေဇာသတင္းထင္ရွားလွသည့္ သူရဲေကာင္းဘုရင္ 

က်န္စစ္သားသည္ သစၥာတရား၏ သက္ေသျပယုဂ္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ညဏ္အေျမာ္အျမင္ၾကီးမားျခင္း၊ တရားမ်ွတျခင္း၊ 

ရစဲြမ္းသတိၱရိွျခင္းတို႔၌ စံျပဳေလာက္စရာဆိုရမည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္က်ယ္ဝန္းေသာ နိုင္ငံေတာ္သစ္ကို 

တည္ေထာင္နိုင္ခ့ဲသည္ ဆိုေသာ္လည္း သူ႔ကိုဆက္ခံကာ ထိုတည္ေထာင္ကာစ နုိင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္တ့ံခိုင္ျမေဲအာင ္

စြမ္းေတာင္ေပးနိုင္ခ့ဲသူ မရိွခဲ့လွ်င ္ ရာဇဝင္သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ေကြးေစာင္းေျပာင္းလဲသြားမည္။ 

က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏စြမ္းပကား ၊ပညာ၊ ေစတနာတို႔ျဖင့္ထိမ္းမတ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။ 
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က်န္စစ္သား၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးဘဝမွာလည္း လူတကာတို႔စြန္႔နိုင္ခေဲသာ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားစြာကို စြန္႔စားစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ 

မင္းပဏၰာျဖစ္ေသာ ခ်စ္သူကိုေစာင့္ထိန္း စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသလို မင္းေနျပည္မ ွ အေဝးေျခဦးတည့္ရာ မထင္မရွား 

ေျပးလႊားခ့ဲရာတြင္ နွိမ့္ခ်စြာပင္ေနခ့ဲဖူးသည္။ လက္ထဲထိုးအပ္လာေသာ ထီးနန္းကိုပင္ ျငင္းပယ္ခ့ဲသလို 

ထီးနန္ကိုုလႊအဲပ္ရာတြင္လည္း လြန္စြာေစ့စပ္ေသခ်ာခ့ဲေသးသည္။ က်န္စစ္သားအၾကာင္းသည္ ေျပာဆို၊ခ်ီးမႊမ္း ေရးဖြဲ.၍ 

မကုန္နုိင္ေလာက္ေအာင္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွသည္။ က်န္စစ္သားဆိုလ်ွင္ခ်စ္လည္းခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးစရာ၊ 

ၾကည္လည္းၾကည္ညိဳေလးစားစရာျဖစ္သည္။ 

 

က်န္စစ္သားအၾကာင္းကို အမ်ဳ ိးမ်ဳိး စာဖြဲ႔ခ့ဲၾကသည္။ ရာဇဝင္သမုိင္းက်မ္းမ်ားတြင ္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနသည္။ 

ေက်ာက္စာေမာ္ကြန္းမ်ားတြင္မွတ္တမ္းအေထာက္အထားေတြ႔ရသည္။တကယ့္ဘဝအေပၚ စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴးလိုက္လ်ွင္ 

လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔နုိင္သည္။ ေရွးဂႏၱဝင္စာေပထဲမွာ က်န္စစ္သားၾကဳတ္ဖြင့္ သာခ်င္းဟူ၍ရွိခ့ဲသည္။ က်န္စစ္သားအၾကာင္း 

ေရးဖြဲ႔ျပဳစုခဲ့ေသာသမိုင္းသုေတသန စာတမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ က်မ္းမ်ားျပဳစုခ့ဲၾကသည္။ ဝတၳဳတို၊ဝတၳဳရွည္၊ 

ကဗ်ာအလၤကာမ်ားစြာေရးဖြဲ႔ခ့ဲၾကသည္။ေနာင္ကိုလည္းေရးဖြဲ႔ၾကေပဦးမည္။ 

 

၂။ 

အေမ(ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း-ပညာေရးတကၠသိုလ္)က က်န္စစ္သားမင္းႀကီးအေၾကာင္းကို ''မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား 

''ဟူ၍ ဝတၳဳရွည္ႀကီးတစ္ပုဒ္ ေရးဖြဲ႔ဖန္ဆင္းလိုက္ေပသည္။ ခါတိုင္းအေမ ေရးဖြဲ႔ၿမျဲဖစ္ေသာ စိတ္ျဖာသုံးသပ္သည့္ 

ေဆာင္ပါးပံုစံမဟုတ္ဘဲဝတၳဳအသြင္ျဖစ္၍ထူးရွားသည္ဟုလည္း ဆိုနိုင္ေကာင္းသည္။ ဆန္းသည္ေတာ့မဟုတ္၊ 

အေမကိုယ္တိုင္သည္ 'မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား ' တြင္ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ 

မင္းက်န္စစ္၏ ရာဇဝင္သမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဘဝအေပၚ အၿမလိုဲလို က်ယ္ျပန္႔စူးနစ္စြာ အာရုံျဖန္႔ၾကက္ကာ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုခဲ့တာၾကားဖူးသည္။ထိုေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ပင ္ လြန္စြာ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနခဲ့ေသာေၾကာင္ ့

ဝတၳဳအျဖစ္စာမ်က္နွာအေပၚ ေရာက္လာမည္ကို ႀကိဳတင ္ မွန္းဆနုိင္ခဲ့သည္။ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳထိုက္ေသာ မင္းက်န္စစ္ကို 

ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳစိတ္နွင့္ပင္ သည္ဝတၳဳရွည္ႀကီးကို အေမေရးဖြဲ႔ႏိုင္ခ့ဲသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္မိသည္။ 

 

၃။ 

အေမ့ဝတၳဳတြင ္ 'မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား ' နွင့္ 'မင္းက်န္စစ္က ခ်စ္တ့ဲသူမ်ား' ဟုေတြ႔ရသည္။ 

ပထမပုိင္းမွာမဏိစႏၵာ၊  အေနာ္ရထာ၊ အပယ္ရတနာ၊ ရာဇကုမာရ ္ ေခၚ ေဇယ်ေခတၱရာ၊ 

သမၻဴလမိဖုရား၊ ခငတ္န ္ ဟူေသာ အပိုင္းခြဲမ်ားတြင ္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားစြာ စရိုက္ေပါင္းစု ံ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကၿပီး 

ထိုပုံရိပ္အားလံုးတို႔သည္ပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္းကိုလွည့္ကာလွည့္ကာၾကည့္ရသလိုမ်ဳိး စိတ္လႈပ္ရွားစရာ သက္ဝင္လ်က္  

'မင္းက်န္စစ္ကခ်စ္တ့ဲသူမ်ား'ျဖစ္လာျပန္ပါသည္။ 

 

၄။ 

အဖြင့္နိဒါန္း စစခ်င္းမွာ သမားရုိးက် ဝတၳဳမ်ားနွင္ ့ မတူေပ။ အေနာ္ရထာမင္းနန္းတက္လာပုံနွင္ ့ က်န္စစ္သား၏ 

အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ထဲထဲဝင္ဝင္ေျမွာက္စာျခင္းခံရပံု၊ဥႆာစစ္ ဆင္ေရးနွင့္ မင္းပဏၰာျဖစ္ေသာ မဏိစႏၵာကို 

ေဆာင္ၾကဥ္းသြားရပံုမ်ားအေပၚ စီးဝင္နစ္ေမ်ာမိသမ်ွ ျပန္ေျပာျပသည့္ဟန္နွင္ ့ ေရးဖြဲ.သည္။ 

ဂႏၱဝင္ရုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားတြင္ စစခ်င္း စာတန္းထိုးျခင္း၊ ေနာက္ခံစကား အေျပာနွင့္ အျပကို ေရာစြက္သံုးစြဲပံုမ်ဳိး 
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ျဖစ္ေနသည္။ 

 

ဆြတ္ပ်ံ႔ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ က်န္စစ္သားနွင္ ့ မဏိစႏၵာ ဇာတ္လမ္းမွာ လမ္းခရီးတြင္ နွစ္ေယာက္သား တစ္စတစ္စ 

တိမ္းညြတ္နီးစပ ္ ရင္ခုန္ခ့ဲၾကပုံ၊ က်န္စစ္သားက တည္ၾကည္ေသာ ေယာကၤ်ားေကာင္ပီသစြာ မင္းပဏၰာအေပၚ 

ေစာင့္ဆည္းခဲ့ပံု၊ မဏိစႏၵာက ငယ္ရြယ္သူပီပ ီ ႏြဲ.ဆိုးဆိုး ဇြတ္တိုးလာသည့္တိုင္ က်န္စစ္သားက ခိုင္ျမစဲြာ 

ထိန္းသိမ္းခဲ့ပံုတုိ႔မွာစရိုက္သဘာဝပီျပင္လွသည္။ 

 

ဖတ္ရႈေနစဥ္ သူတို႔ရင္ထ ဲလြန္ဆြဲေနသလိုျဖစ္ရာမွ က်န္စစ္သား၏ သန္.ရွင္းေသာသစၥာဓာတ္က အနိုင္ရသြားေၾကာင္းကို 

နီးနီးစပ္စပ္ ခံစားၾကည့္နိုင္သည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ခင္ဦးကို ေပြ႔ယူလာခ့ဲေသာ္လည္း ၾကမ္းတမ္းအက်ည္းတန္ေသာ 

စိတ္ေနသဘာဝမပါခ့ဲသျဖင့္က်န္စစ္သားမွာပုိ၍လင္းလာသည္။ 

 

၅။ 

အေနာ္ရထာမင္းနွင့္ က်န္စစ္သားတို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ေသအတူရွင္မကြာ သြားလာလႈပ္ရွား စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားခ့ဲၾကသည့္ 

ေယာကၤ်ားနွစ္ဦးတို႔သံေယာဇဥ္အျဖစ္ အင္မတန္သေဘာက်စြာ ဖတ္ရသည္။ အနာ္ရထာသည္ က်န္စစ္သားကို 

သူ႔ကိုယ္ပြါးသဖြယ္ခ်စ္သည္။ 

 

က်န္စစ္သားကလည္း အေနာ္ရထာကို ဖခင္သဖြယ္ သေဘာထားသည္။ သူတို႔နွစ္ေယာက္ ပရိယာယ္လုပ္ 

ဟန္ဓာတ္ခုတ္ရမည့္သူခ်င္းလည္းမဟုတ္ေလာက္ေအာင္အသက္ေသြးခ်င္း ထပ္တူေနွာျပီး နိုင္ငံေတာ္ တစ္နံတစ္လ်ား 

သြားလာလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ 

 

မဏိစႏၵာကိစၥကု ိ တ့ဲတိုးေမးလိုက္ေသာအခါ က်န္စစ္သားက ' သူ၏သစၥာဆိုေသာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းကို 

ဆံတစ္ျခည္စာမေလ်ာ့ေအာင္ႀကိဳးစားခ့ဲပါေၾကာင္း၊ဓား၊လံွ လက္နက္ကိုင္ထားေသာရက္စက္သည့္ 

ရန္သူကိုသူနည္းနည္းမ်ွ မေၾကာက္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္.... ' ဆိုၿပီး စကားကိုအဆံုးမသတ္နိုင္ခဲ့ပ ဲ

အသံတိမ္ဝင္သြားဟန္မွာပီပီျပင္ျပင္ရိွလွသည္။ 

 

က်န္စစ္သားကို အေနာ္ရထာက အျပစ္ေပးမည့္အခန္းမွာလည္း အေသးစိတ္ပင္ ေရးဖြဲ႔ထား၍ ရင္တထိတ္ထိတ္နွင္ ့

ဖတ္ရသည္။ ရုပ္ရွင္တစ္ကားၾကည့္ရသည့္နွယ္ ထင္ေယာင္ျမင္သာရွိလွသည္။ 

ဖ်ဳိးခနဲ ဖ်တ္ခန ဲ လံွကိုထိုးပစ္တတ္သူ အေနာ္ရထာမင္းသည္ လွံကို တဆဆလုပ္ေနခ့ဲပုံ၊ 

ပစ္ေတာ့လည္းႀကိဳးစကိုသာထိျပီး က်န္စစ္သား ရုန္းထြက္သြားနိုင္ပုံ၊ က်န္စစ္သားက လံွကိုေကာက္ကိုင္လိုက္၍ 

တစ္နန္းေတာ္လံုးအုန္းအုန္းကြ်က္ကြ်က္ျဖစ္ခ့ဲခ်ိန ္ အေနာ္ရထာကေတာ့ လက္ပိုက္လ်က္။ 

မ်က္နွာထားကၿပဳံးေယာင္ေယာင္ပင္ျဖစ္ေနေသးသည္။ထိုအခါအေနာ္ရထာနွင့္ က်န္စစ္သားတို႔အၾကား 

တကယ္ရွိထားေသာ သေဘာမွာ ေပၚလြင္လာခ့ဲသည္။ က်န္စစ္သားကလည္း ခုန္မထြက္မီ အလြန္ၾကာသည္ထင္ရေသာ 

အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာပင ္လံွကိုင္လ်က္သား ဦးညြတ္ကာ အေနာ္ရထာကို ရွိခိုးသြားေသးသည္။ 
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၆။ 

အပယ္ရတနာနွင္ ့ ရာဇကုမာရ ္ အပုိင္းနွစ္ပိုင္းစလံုးမွာ ဤဝတၳဳစာအုပ္တြင ္ အရွည္လ်ားဆုံး ေနရာယူထားၾကျပီး 

တမ်ဳိးတဖံုစစိီတ္နွစ္လံုးကိုအထိေစဆုံးဆိုရမည္။အပယ္ရတနာသည္ က်န္စစ္သား၏ဇာတိ ပရမၼသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့

က်န္စစ္သား၏ ဟုိမွာတစ္ဖက္ရိွ ပံုရိပ္မ်ားကို အပယ္ရတနာမွ တဆင့္ရိပ္ခန ဲ ရိပ္ခနဲျမင္ေတြ႔ေစနိုင္ခ့ဲသည္။ 

အပယ္ရတနာ၏မိဖုရားဘဝ၊သမီးေတာ္ ေရႊအိမ္သည္နွင့္ ပဋိကၡရားမင္းသားတို. အေရးဝင္လာေသာအခါ 

ဇာတ္ရိွန္မွာအလိုလို ျမင့္တက္လာခ့ဲျပန္သည္။  

'' မင္းသားငယ္၊သင့္အေပၚမွာ အကြ်န္ပ္ဟာ လုလင္ငယ္တစ္ေယာက္အေနနွင့္ ေမတၱာ ကရုဏာထားနုိင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ မ်ိုးမတူ၊ ဇာတ္ျခားျပီးဓေလ့ထံုးစံမ်ားဟာ နားမလည္နုိင္ေလာက္ေအာင ္ ကြဲျပားျခားနားၾကတာေေၾကာင့္ 

သာမန္ဧည့္သည္အျဖစ္ထက္ ပိုမုိဆက္ဆံနည္းမ်ဳိးန.ဲဆက္ဆံလို႔မျဖစ္နိုင္ေပဘူး '' ဆိုေသာစကားသည္ အပယ္ရတနာ၏ 

ရွင္းလင္းေသာရပ္တည္မႈပဲျဖစ္ခ့ဲသည္။ 

 

ထိုရွင္းလင္းေသာ ရပ္တည္မႈသည္ပင ္ ေရွ.ေရး၊ ေနာက္ေရး အရွည္သျဖင့္ စဥ္းစားေမ်ွာ္ျမင ္ ေတြးဆခဲ့ေသာ 

က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ အစဥ္အလာထိန္းသိမ္းရမည့္ ျပတ္သားမႈနွင့္ နႈိင္းစာရေသာအခါ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသေရာင ္

ျဖစ္သြားရသည္။ သမီးေတာ္၏နွလံုးေဝဒနာ သက္သာစျပဳခ်ိန္မွာပင ္ အပယ္ရတနာသည္ သူခ်စ္ေသာမင္းႀကီးက 

အေနာ္ရထာ့ေျမးေတာ္ ေစာယြန္းနွင့္သမီးေတာ္ လက္ဆက္ရန္ နားခ်သည့္တာဝန္ကို ေပးအပ္ျပန္သည္။ လႈိင္းဂယက္ 

ယဥ္ယဥ္ကေလးမ်ားသဖြယ္ လႈပ္ခပ္ေသာ ထိုဇာတ္ကြက္မ်ားကို လွပစြာ ရက္ေဖာက္သီထားနိုင္ခ့ဲသည္။ 

 

၇။ 

ထင္ရွားလွသည့္ ျမေစတီေက်ာက္စာတြင္ ရုိးရိုးရိပ္ရိပ္ျမင္ခဲ့ရျပီး ၾကည္ညိဳရေသာ ခ်ီးမြမ္းရေသာ ရာဇကုမာရ္မင္းသား။ 

သည္မွာေတာ့ သူ၏ လူ႔ဘဝတစ္ခုလံုအေသးစိပ္အနီးကပ္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခပ္ေနွးေနွးၾကည့္ရေသာ 

ရုပ္ရွင္ျပကြက္မ်ားနွင့္တူသည္။ တစ္ခါတေလမ်ား ပန္းခ်ီကားသဖြယ္သက္ၿငိမ္ျဖစ္လုမတတ္ပင ္ ထင္မွတ္ရသည္။ 

သို႔တေစ အတြင္းထဲမွာ နွလံုးသားသဖြယ္ စည္းခ်က္မွန္၊ အားမာန္ျပည့္၊ တည္ၿငိမ္စြာ  

လႈပ္ခုန ္ လႈပ္ရွားမႈရွိသည္။ အေမသည္ ရာဇကုမာရ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ အာရုံဝင္စားကာ ေရးဖြဲ႔ေၾကာင္း 

အလြန္ထင္ရွားသည္။ အဘိုးေလးျဖဴနွင္ ့ မိခင္သမၻဴဘတို႔၏ ပံုရိပ္မ်ားကလည္း အားေကာင္းလွသည္။ အထူးသျဖင္ ့ 

အဘိုးေလးျဖဴ၏ပံုရိပ္က ထင္းထင္းႀကီးရိွလြန္းသည္။ အဘိုးေလးျဖဴက ''သားက်န္စစ'္' ဟု ေခၚေလ့ရိွေသာ 

ရာဇကုမာရ္မင္းသားသည္အဘိုးေလးျဖဴမွတ္ခ်က္ခ်သက့ဲသို႔ပင္လြယ္မေယာင္နွင့္နားလည္ရခက္ေနသည္။အလြန္လွပေ

သာ ဝကၤပါ၊ ႏူးည့ံေသာပေဟဠိျဖစ္၍ သူ႔အေၾကာင္းဖတ္ရသည္မွာလည္း သိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္နက္နလဲ်က္ရိွေပသည္။ 

 

၈။ 

သမၻဴလမိဖုရားနွင့္ ခင္တန္တုိ႔သည္လည္း က်န္စစ္သား၏ ပါရမီျဖည့္ဖက္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင္ ့

က်န္စစ္သားကိုယ္တိုင္က''ေမာင္ႀကီးရဲ႕ပါရမီဖက္အစစ္အမွန္ပါပဲ''ဟုေျပာရေလာက္ေအာင္ခင္တန္သည္ထက္ျမက္လွသ

ည္။ က်န္စစ္သားဘဝထဲရိွ အျခားမိန္းမမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မဏိစႏၵာ၊ အပယ္ရတနာ သမၻဴလတို႔သည္ပင္ 

ခင္တန္ႏွင့္နႈိင္းစာလိုက္ေသာ္ေမွးမွိန္သြားၾကသေယာင္ထင္ရ၏။ 
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၉။ 

'မင္းက်န္စစ္က ခ်စ္တဲ့သူမ်ား' အပုိင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးသည္ အိုမင္းေခ်ျပီ။ သူျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ 

ဘဝပံုရိပ္မ်ားကိုပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္း လွည့္သည့္နွယ္ ဖ်တ္ခနဲ ဖ်တ္ခန ဲ ျပန္၍ျမင္ရသည္။ 

ေျမးေတာ္အေလာင္းစည္သူ၊သားေတာ္ ရာဇကုမာရ္၊ အပယ္ရတနာမိဖုရား၊ ခင္တန္၊ 

မဏိစႏၵာနွင့္သမီးေတာ္ေရႊအိမ္သည္။ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးသည္ ရွင္အရဟံ ကိုလည္းဖူေတြ႔ရသည္။ 

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးကိုလည္း ျပန္လည္တမ္းတ ျမင္ေယာင္သည္။ က်န္စစ္သား၏ 

အသက္ႀကီးရင့္သြားပုံကိုသူကုသုိလ္ျပဳခဲ့သမ်ွဘုရားအရိပ္မ်ား၊သူေစာက္ေရွာက္ခဲ့ေသာပုဂံနုိင္ငံေတာ္တို႔ကို ေနာက္ခံျပဳ 

ေရးဖြဲ႔သြားေသာေၾကာင္ ့ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သည္နွင့္ အမ်ွ ခမ္းနားျမင့္ျမတ္လ်က္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 

 

၁ဝ။ 

ဝတၳဳတစ္ပုဒ္လံုး ျပည့္စုံေအာင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ခ်င္းကို အမွီသဟဲျပဳလ်က္ က်န္စစ္သားနွင့္ 

အျခားေသာဇာတ္ေဆာင္မ်ားစြာတို႔၏ ရုပ္ပံုလႊာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ယူနိုင္ခဲ့သည္။ ပီသစြာ ပံုေပၚလာခ့ဲသည္။ 

ထူးျခားသည္ကေတာ့ဇာတ္လမ္းကိုလံုးဝအသားမေပးခဲ့ျခင္းဘဲ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စား၍ ေရးဖြဲမည္ဆုိလွ်င ္

ႀကီးက်ယ္သေလာက္အသည္းတုန္ဖြယ္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္စစ္ပြဲမ်ား၊စြန္႔စားခန္းမ်ား၊ ရင္ဖုိလိႈက္ေမာစရာ 

အခ်စ္ဇာတ္ကြက္မ်ားကေရတြက္မကုန္နုိင္။သို႔ေသာ္ အေမသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာေတြကု ိ ေနာက္ခံကားအျဖစ္၌သာ 

ထားရိွသည္။ လူ႔သေဘာ၊ လူ႔သဘာဝေတြကိုပဲ ပိုမုိအေလးထားလ်က္အေသးစိတ္ ေရးဖြဲ႔သြားခဲ့သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း 

တစ္ဦးခ်င္း၏ စရိုက္မ်ားကို အနီးကပ ္ ရႈျမင္ေရးဖြဲ႔ထားပံုမွာ ပီသလြန္းသျဖင္ ့ လက္ဖ်ားခါေလာက္သည္။ ဥပမာ 

ေရႊအိမ္သည္ကို မ်က္နွာဖံုးပဝါျဖင့္ အပယ္ရတနာ ေတြ႔ရပံု၊ သမၻဴလနွင့္ မုန္႔ဆီေၾကာ္ ေၾကာ္ေသာအခါ ဆီပူပူထဲ ရဲွခနဲ 

က်သြားေသာမုန္႔နွစ္အရည္မ်ားခ်က္ခ်င္းချဲပီး အခ်ပ္ခ်ပ္ျဖစ္သြားျခင္းကို ျမင္ရသည့္ ရာဇကုမာရ္၊ ဂူဘုရားတြင ္

ယိမ္းေနေသာ အဂၤေတၾကာပြင့္ဖတ္ကေလးမ်ားကို ရာဇကုမာရ္မင္းသား လက္နွင့္ပြတ္သပ ္ ကိုင္တြယ္ၾကည့္ခ့ဲပုံ၊ 

ရွင္အရဟံ နန္းေတာ္သို႔ၾကြလာစဥ ္ပင့္ေဆာင္လာသူ မုဆိုးငနီ၏ အမူအရာ၊ ေလာကနႏၵာမွအဆင္း က်န္စစ္မင္းႀကီးက 

အေလာင္းစည္သူကို ဘိုးေတာ္ ဝျဇာဘရဏ(ေစာလူး)၏ ဂူဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေၿမာ္ေစပံု၊ မင္းကိုခ်စ္ေသာ 

ျပည္သူတို.၏ တီးတိုးသံသည္ေၾကြးေၾကာ္သံ..။ထိုသို႔ေသာ သဘာဝ အေသးစိတ္ ေရးဖြဲ႔ခ်က္မ်ားစြာတို႔သည္ပင ္

ဤဝတၳဳ၏ထူးျခားခ်က္ဆိုရေပမည္။ 

 

၁၁။ 

တကယ္ေတာ့ အေမေရးဖြဲ႔ေသာ မင္းက်န္စစ္အေၾကာင္း ဖတ္ရသည္မွာ အာနႏၵာဘုရားအတြင္းရွ ိက်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ 

ရုပ္ဆင္းတုကို ၾကည့္ျမင္ရသလို ခံစားရသည္။ ထိုရုပ္တုေတာ္သည္ အေနာက္ဘက္ မတ္တပ္ရပ္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး၏ 

ဂူလိုဏ္ေတာ္ဘက္ နံရံေဘးတြင္ ရွိသည္။ ေက်ာက္သားတစ္တံုးတည္းကို ထြင္းထုဆစ္ထားေၾကာင္း မွတ္သားရသည္။ 

ရုပ္တုေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ ပန္းခက္ၾကီးမ်ားကို လွပစြာ ထြင္းထုထားေသးသည္။ ရုပ္တုေတာ္မွာ 

ေဖာင္းရစ္သရဖူအဆင့္ဆင့္ပါေသာ မကိုဋ္ေတာ္ကို ေဆာင္းထားျပီး နဖူးတြင ္ တတိယမ်က္လံုး သဏၭာန္ပါသည္။ 

စင္းေသာနွာတံ၊ အတန္ငယ္ထူထဲသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိးက်န ပိရိေသာနႈတ္ခမ္း၊ ေမးရိုး ခပ္ကားကားျဖစ္သည္။ 

ပခုံးက်ယ္ဆီမ ွ လက္ရံုးေတာ္နွစ္ဖက္က ေျပျပစ္စြာ ဆင္းလာစဥ ္ ဝတ္ရံုက ေနာက္ဖက္သုိ႔ ေကြးဝိုက္က်ေနခ့ဲျပီး 

လက္က်ပ္မ်ားဝတ္ဆင္ထားသည့္ လက္နွစ္ဖက္ကို နွလံုးသားေရွ႕တည့္တည့္တြင ္ ပူးကပ္ကာ လက္အုပ္ခ်ီေနသည္။ 

ကိုယ္ဟန္ကိုင္းညြတ္ျခင္းမရွိ။ ဒူးနွစ္ဖက္နွင့္ ေျခဖ်ားစြန္းမ်ားမွာ ေျမျပင္နွင္ ့ ထိလ်က္ရွိ၏ ။ အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ 
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သာသနာတည္းဟူေသာ ပုဂံနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို မကိုဋ္သဖြယ္ ဦးထိပ္ထားေသာေနရာ၊ သည္လိုဆိုလ်ွင္ 

လက္အုပ္ခ်ီထားေသာ ေနရာေအာက္ရွ ိ နွလံုးသားေနရာမွ ဘယ္သူေတြမ်ား ရိွလိမ့္မည္လဲ။ လက္ရံုးနွစ္ဖက္၊ 

ဝမ္းဗုိက္ေနရာ၊ ေျမျပင္နွင့္ထိစပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ဘယ္သူေတြမ်ား ရိွေနၾကမည္လဲ ။ မင္းက်န္စစ္ကို 

ခ်စ္ၾကသူမ်ားနင့္ွ မင္းက်န္စစ္က ခ်စ္ေသာသူမ်ားသည္သာ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္အသီးသီး 

ကိန္းဝပ္ေနၾကေပလိမ့္မည္။ 

 

၁၂။ 

ဤစာအုပ္သည္ ဖန္တီးရွင္ စာေရးဆရာ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ လိုင္စင္ျဖစ္ေသာ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈကို 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးစြဲထားသည္ျဖစ္၍ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးစရာလည္း ရိွေကာင္းရိွလာမည္။ မည္သို႔ဆိုေစ 

ျမန္မာလံုးခ်င္းေလာကကို ၾကည့္လိုက္လွ်င ္လူ႔စရိုက္၊ လူ႔သေဘာကို ေရးဖြဲ႔ေသာ၊ ဇာတ္အိမ္ခမ္းနားေသာ၊ အေတြးအျမင္ 

နက္ရႈိင္းၿပီး အနုပညာေျမာက္ေသာ လံုးခ်င္းဝတၳဳမ်ား အေရအတြက္ နည္းပါးခ့ဲသည္မွာ ဆယ္စုနွစ ္ အတန္ၾကာခဲ့ျပီ။ 

ထိုကြက္လပ္ကို ''မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္သူမ်ား''က အနည္းဆံုး အုပ္တစ္ခ်ပ္အျဖစ္ျဖည့္ၿပီးခ့ဲၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ 

ေတြ႔ရသည္။ အေမသည္ မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင္ ့ မင္းက်န္စစ္၏ရုပ္ဆင္းတုကိုထြင္းထုခ့ဲသည္ဟုဆိုရေပမည္။  

 

ႏုိင္ေဇာ္ 

၃ရက္၊ဇန္နဝါရီ၊၁၉၉၈ ။ 

 

အေနာ္ရထာ 

 

အေနာ္ရထာမင္းဟာ သူ႔ေရွ႕ေမွာက္မွာ ေခါင္းငိုက္စုိက္ခ်ၿပီးထိုင္ေနျပီး ထိုင္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သားကို 

အလြန္ေလးလံတ့ဲစိတ္၊မယံုၾကည္ေလာက္ ေအာင ္ ညစ္ညဴးတ့ဲစိတ္နဲ႔ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ 

က်န္စစ္သားဟာ သူ႔ေခါင္းကို အၿမမဲတ္မတ္ထားနုိင္ခဲ့တ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမတဲက္ၾကြျပီး ရႊင္ရႊင္ပ်ပ် 

ျပံဳးတတ္တ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ေပါ့ေပါ့တန္တန္စကားမ်ားကိုေျပာျပီး တဝါးဝါးတဟားဟား လုပ္တတ္တ့ဲသူထဲမွာေတာ ့

က်န္စစ္သားမပါတတ္ပါဘူး။ 

 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်န္စစ္သားဟာ ေလးနက္တ့ဲ အေတြး၊ ေလးနက္တ့ဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ 

ငယ္ငယ္ကတည္းက ရင္းနီွးေနခ့ဲလို႔ အသက္နဲ႔စာရင ္ အရင့္က်က္ ပုိေနခ့ဲတ့ဲသူျဖစ္လို႔ပါပ။ဲ ဥႆာပဲခူးက 

စစ္ကူေတာင္းတယ္ဆိုတ့ဲအခါ က်န္စစ္သားနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္း ငါေရြးခ်ယ္ျပီး  သူေကာင္းျပဳထားခဲ့တ့ဲ 

သူရေဲကာင္းေလးေယာက္စလံုးကို သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ငါေစလႊတ္ခဲ့တာပါပ။ဲ အဲဒီတုန္းက 

အျခားစစ္သူႀကီးေတြက မဖံုးမကြယ္နိုင္ေအာင္ ဂုဏ္ယူတ့ဲ အမူအရာျပခဲ့ေပမယ့္ က်န္စစ္သားကေတာ ့

ဘာမွလည္းမေျပာ၊ အတြင္းသေဘာကို လြယ္လြယ္နဲ႔ အကဲခတ္လို႔ မရနိုင္ေလာက္ေအာင္ တည္ၿငိမ္တ့ဲ စိတ္ထားနဲ႔ 

ငါ့အမိန္႔ကိုခံယူခ့ဲပါတယ္။ 

 

အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ငါ့ဘာသာငါ ေျပာေနမိတယ္။ က်န္စစ္သားမင္းပါလို႔သာ ငါမလိုက္ပ ဲ ဒီစစ္ေရးကို 
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စစ္သည္ေလးသိန္းပုိ႔လိုက္ပါတယ္ဆုိတ့ဲတင္စားတ့ဲအဆိုနဲ.မင္းတို႔လူစုကို ငါေစလႊတ္ဝံ့တာလို႔ငါေျပာေနမိတယ္။ 

ငါယံုမွတ္တ့ဲအတိုင္းပါပဲ။ မင္းတို႔သြားျပီး မၾကာခင္ ငါ့ထံကို ျမင္းသည္ေက်ာ္တစ္စုနဲ႔ သဝဏ္လႊာေရာက္လာခ့ဲတယ္။ 

ဥႆာကို ဂၽြမ္းစစ္သည္မ်ား မသိမ္းနိုင္ေအာင္ ကာကြယ္နုိင္ရုံမက ဂၽြမ္းေတြ 

ေနာက္ထပ္မလာဝ့ံေအာင္အျပီးတိုင္တြန္းလွန္လိုက္နုိင္ပါျပီ။ 

 

ဥႆာမင္းက သမီးေတာ္ မဏိစႏၵာကို လက္ေဆာင္ပစၥည္း အေျမာက္အျမား လက္ဖြဲ႔ျပီး ပုဂံျပည့္ရွင ္

အေနာ္ရထာအတြက္ ဆက္သလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္ ့ တပ္မႀကီးနဲ႔စစ္သူႀကီးမ်ားက မင္းသမီးေလးကို ေစာင့္ျပီး 

ေခၚခဲ့ရမွာျဖစ္လို႔ၾကာပါမယ္ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္း သဝဏ္လႊာထဲမွာပါလို႔ ငါသိၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အေနာ္ရထာဟာ 

က်န္စစ္သားကို ေငးၾကည့္ရင္း သူ႔စိတ္ထဲ အဲဒီလို စကားေတြကိုေျပာေနခ့ဲပါတယ္။ 

 

လြန္ခ့ဲတဲ ့ သံုးရက္ေလာက္က ဥႆာကျပန္လာတ့ဲ တပ္မႀကီးန.ဲ မင္းသမီး မဏိစႏၵာကို ႀကိဳဆုိဖုိ႔ မင္းတဲမ်ားကို 

ခမ္းခမ္းနားနားေဆာက္ၿပီး ပုဂံျမိဳ႕ျပင္မွာ အေနာ္ရထာမင္းကိုယ္တိုင ္ ခမ္းခမ္းနားနား 

တေလးတစားသြားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ 

 

စစ္ကူသြားတ့ဲ ပုဂံစစ္သည္မ်ားရဲ႕ဂုဏ္ကု ိ ဘုရင္မင္းျမတ္က အေလးအျမတ္ျပဳခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 

ခ်စ္ၾကည္ေရးသေကၤတအျဖစ္ ပါလာခ့ဲတ့ဲ ဥႆာမင္းသမီးကိုလည္း အေလးအျမတ္ျပဳပါတယ္ဆိုပါတ့ဲ 

သေဘာကိုပုဂံရွင္ကျပသလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံတ့ဲအခါ နုိင္ငံငယ္တာ ႀကီးတာက 

ပဓာနမက်ပါဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့နိုင္ငံျဖစ္ဖို႔က အဓိကက်ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပခူဲးနဲ႔ ပုဂံဟာ ေသြးခ်င္းသားခ်င္း 

ေဆြမ်ဳိးရင္းေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းက ကိုယ္တိုင ္ မဏိစႏၵာဆိုတ့ဲ ပဲခူးက ဆက္သလိုက္တ့ဲ 

ပဏၰာေတာ္မင္းသမီးကိုႀကိဳဆိုရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

တံပုိးေတြ ခရာေတြမႈတ္၊ စည္ေတာ္ေတြယြန္းၿပီး ေအာင္ပြဲက ေအာင္ပန္းေတြ ဆြတ္ခူးၿပီး ျပန္လာတဲ့သူေတြကို 

မင္းနဲ႔တကြ မင္းပရိသတ္က ႀကဳိဆိုသလို ပုဂံၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကလည္း ႀကိဳဆုိခ့ဲပါတယ္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက 

ဟစ္ေၾကြးၿပီး ဦးရစ္ေခါင္းေပါင္းေတြေျမွာက္ၿပီး အရႊင္အေပ်ာ္စိတ္က တြန္းလိုက္လို႔တက္ၾကြလာတ့ဲပီတိနဲ႔ကခုန္လို႔၊ 

သေျပခက္နဲ႔ေရစင္ေတြပက္ဖ်န္းလို႔ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ 

 

အဲဒီခ်ိန္မွာ ျပည္ေတာ္ျပန္သူရေဲကာင္းေတြကလည္း တက္ၾကြေပ်ာ္ရႊင္လုိ႔ေပါ့။ က်န္စစ္သားကို တပ္ေတာ္ႀကီးရ႕ဲေရွ႕ဆံုးက 

ျမင္းညိဳႀကီးစီးၿပီး လာတာကို အေဝးႀကီးကတည္းက ငါျမင္ရတယ္။ ျမင္တာနဲ႔ ငါသိပ္ေပ်ာ္သြားတာပဲ။ ဒီသူငယ္ကို 

စၿပီးေတြ႔လွ်င္ေတြ႔ခ်င္း ငါခ်စ္ခင္စိတ္ေပၚခဲ့မိတာ၊ ဘယ္ေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ ္ သူ႔ကိုျမင္ရင္ 

ငါစိတ္ေအးသြားတတ္တာ၊ငါေပ်ာ္ရႊင္သြားတတ္တာကိုငါ့ဘာသာငါသိ။က်န္စစ္သားကလည္း ခရီးပန္းေနလို႔ 

ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းျဖစ္ေနတာကလြဲလို႔ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေနပံုဟာ ငါ့စိတ္ထဲမွာေတာ့အရင့္အရင္အခ်ိန္ေတြနဲ႔မျခားသလိုပါပ။ဲ 

ငါ့ကိုျမင္ေတာ့ျမင္းေပၚကသြက္သြက္လက္လက္ ခုန္ဆင္းလာျပီး ငါ့ေျခအစုံကို ဦးခုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မ ွ

သူ႔မ်က္နွာေမာ့ၿပီး ငါ့ကို ေလးျမတ္စြာ ၿပံဳးျပတာကိုငါမွတ္မိေနေသးတယ္။ေနေလာင္ထားတ့ဲအသားနဲ႔ ေဖြးလက္ေနတ့ဲ 

သြားေတြေၾကာင့္ ငါ့သားမ်က္နွာဟာပုိၿပီးခ်ဳ ိေနသလိုပါပဲ။ဟုတ္တယ္။ က်န္စစ္သားကို ငါ့သားလို႔ ငါ့စိတ္ထဲက 

အျမေဲခၚေနမိတယ္။ 
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ဟုတ္တယ္၊ ငါဟာ မင္းတို႔လုိလူငယ္ကေလးေတြကို ငါ့ရ႕ဲအမာခံ အင္အားအျဖစ ္ ေမြးျမဴမွျဖစ္မယ္လို႔ 

နန္းရၿပီးစကတည္းကငါေတြးမိတယ္။ငါ့ခမည္းေတာ္ကုိ ရဟန္းျပဳေစၿပီးတ့ဲေနာက္ ငါ့မယ္ေတာ္ကုိ မိဖုရားေျမႇာက္ခဲ့တဲ ့

စုကၠေတးကုိ ငါစီးခ်င္းထုိးအၿပီးမွာ ငါဟာ ပုဂံထီးနန္းကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ့ဲတယ္။  

 

ငါ့သား၊ မင္းအဆက္ဆက္ကုိ ေရေျမ႕ရွင္ဘုရားလုိ႔ ေခၚၿပီး ဦးတုိက္ေလ့ရိွတ့ဲ၊ အေနအစား ေကာင္းစြာတတ္တ့ဲ 

ပညာရိွအမတ္ႀကီးေတြက ငါ့ကုိလည္း  ေရေျမ႕ရွင္ဘုရားလုိ႔ေခၚၿပီး ဦးတုိက္ခ့ဲတာပါပ။ဲ သူတုိ႔စိတ္ထား သူတုိ႔ရ႕ဲလုပ္ရပ္ကုိ 

နန္းတြင္း နန္းျပင္ ဝင္ထြက္ေနခဲ့ဖူးတ့ဲ ငါက ေကာင္းေကာင္းသိတာေပါ့။ငါဟာ နန္းက်ဘုရင္ရ႕ဲသား။ စုကၠေတးမင္းက 

ငါ့မယ္ေတာ္ကုိ မိဘုရားေျမွာက္ထားလုိ႔သာ ငါ့ကုိမသတ္ဘဲ အေဝးကုိလဲမပုိ႔ဘဲ မယ္ေတာ့္အနီးမွာ ငါေနခြင့္ရခ့ဲတာကုိး။  

ဒါေပမယ့္ ငါ့မွာ မင္းသားတုိ႔ရဲ႕ အစီးအနင္း အေဆာင္အရြက္ ဘာမွမရိွခဲ့ဘူး။ ငါ့ကုိ စုကၠေတးကေရာ 

အမ်ားကပါဘာမွျဖစ္လာမယ့္သူမဟုတ္ဘူးလုိ႔ထင္ခဲ့ၾကတယ္။စုကၠေတးက ငါ့မယ္ေတာ္ကုိ သိမ္းယူရံုမကေသးဘူး၊ 

ညီသားလုိ႔ေတာင္ သေရာ္ၿပီး ေခၚခဲ့တာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အခု ငါ့ေရွ႕မွာ ေရေျမ႕ရွင္ဘုရားလုိ႔  

ဦးခုိက္ၿပီး ရိွခိုးေနၾကတ့ဲသူေတြက စုကၠေတး ေက်နပ္ေအာင ္ လုိက္ၿပီးရယ္ေပးခ့ဲၾကတယ္။ ငါဟာ 

ခမည္းေတာ္ရ႕ဲေက်ာင္းကုိေရာက္တုိင္း အဲဒီအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပရင္း မ်က္ရည္က်မတိာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ။ က်န္စစ္သား 

ေယာက္်ားမ်ားလည္း မ်က္ရည္က်တတ္တယ္။ဒါေပမဲ ့ ငါငိုတာ မဟုတ္ဘူးေဟ့ေနာ္။ 

မခံခ်ည့္မခံသာျဖစ္လြန္းလုိ႔မ်က္ရည္က်တာ။ 

  

ခမည္းေတာ္ဟာ ဘာမွ်မေျပာဘဲ အဲဒီလိ ု မ်က္ရည္က်တာကုိ ၾကည့္ေနအၿပီးမွာ လာေဟ့လုိ႔ေခၚၿပီး 

ငါ့ရ႕ဲတုိက္ရည္ခုိက္ရည္ေတြ ပုိၿပီးတက္လာေအာင ္ ကုိယ္တိုင္ေလ့က်င့္ေပးေတာ့တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ငါ့ကုိ သူ႔ဆီမွာ 

သိမ္းထားတ့ဲအရိႏၵမာလံွနဲ႔ပတၱျမားလက္စြပ္ကုိေပးခ့ဲတာပါပ။ဲ  

 

ငါဟာ စုကၠေတးကုိ ႏိုင္လုိက္တာ ခမည္းေတာ္ေပးတ့ဲ လံွေၾကာင့္လုိ႕ဆုိႏုိင္သလုိ ခမည္းေတာ္ သင္ေပးလုိက္တ့ဲ 

တုိက္နည္းခုိက္နည္းေတြေၾကာင့္လုိ႔လည္း ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ခမည္းေတာ္ကိ ု ပုဂံထီးနန္း ျပန္သိမ္းပါလုိ႔ 

သြားေလွ်ာက္ေတာ့ လက္မခံဘူး။ 'ငါ႕သား ပုဂံျပည္ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တ့ဲေစခ်င္ရင ္ အားသစ္ကုိသာ ေမြးပါဘိ' 

လုိ႔မွာလုိက္တယ္။ 

 

ငါဟာ ထီးနန္းရၿပီးခါစကတည္းက အားသစ္ကုိသာ ေမြးပါဘိလုိ႔ ဆုိလုိက္တ့ဲ ငါ့ခမည္းေတာ္ရ႕ဲစကားကုိ 

ငါအေလးအနက္ထားၿပီး အားသစ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္တ့ဲ မင္းတုိ႔လုိ လူငယ္ေလးေတြကုိ ေရာက္ေလရာရာမွာ ငါရွာခဲ့တယ္။ 

ပုဂံဟာငါနန္းတက္စအထိပီဘိၿမိဳ႕ႏုိင္ငံငယ္ကေလးပဲ။  

 

ပုဂံကုိ ေအာက္က်ဳိ႕တ့ဲ သူေတြ ရွိသလုိ ကိုယ့္အစုနဲ႔ကိုယ္ ကိုယ့္တာဝန္ကုိယ္ထမ္းၿပီး ေနၾကတ့ဲ နယ္ပယ္ကေလးေတြက 

အႏံွ႔အျပားစီ ရွိေနၾကတယ္။ ငါဟာ ဝီရိယႀကီးစြာ၊ သတိႀကီးစြာထားၿပီး အနယ္နယ္ကုိ ေရာက္ေအာင္သြားခဲ့တယ္၊ 

စည္းရံုးခဲ့တယ္၊ သစၥာေပးခ့ဲတယ္။ အဲဒီလုိ မင္းတုိ႔နဲ႔မေတြ႔ခင ္အခ်ိန္အထိ ငါသုံးေနရတ့ဲအင္အားကုိ ငါ့ဘာသာငါ ျပန္ၿပီး 

သတိထားေနခဲ့ရတယ္။ ဘာၿဖစ္လုိ႔လ ဲ သိသလား က်န္စစ္၊ သူတုိ႔ဟာ စုကၠေတးလက္ထက္တုန္းက 

မင္းမ်က္သင့္ခ့ဲဖူးသူေတြျဖစ္တယ္။ ငါ့ကုိ ခ်စ္လုိ႔၊ ငါေဆာင္ရြက္တာေတြကုိ 

သေဘာက်လုိ႔ငါနဲ႔လာေပါင္းတာလုိ႔ငါမထင္ဘူး။ 
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ငါဟာ စုကၠေတးဆုိတ့ဲ သူတို႔ကုိ အမ်က္ထားကာ အရာခ် အျပစ္ေပးတ့ဲသူကုိ ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ငါ့ကုိေပါင္းရမယ္လို႔ သူတုိ႔အနာနဲ႔သူတို႔ ငါ့ထံကုိ ေအာက္က်ဳိ႕လာၾကတ့ဲသူေတြ။ သူတုိ႔အမွားေၾကာင္ 

မင္းမ်က္သင့္တာလား၊ စုကၠေတး မလိမၼာလုိ႔ မင္းမ်က္သင့္တာလားဆုိတာ ငါ ဘယ္လုိမွမေဝခြဲတတ္ဘူး။ေဝခြဲဖုိ႔လည္း 

အခ်ိန္မရဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင္ ့ ငါဟာ သူတုိ႔နဲ႔ေပါင္းရင္း မင္းတုိ႔လုိအင္အားသစ္မ်ားကုိရွာခဲ့တာပါ။ ပုဂံျပည့္ရွင ္

အေနာ္ရထာဟာ လူက အၿငိမ္ႀကီး ၿငိမ္ၿပီး က်န္စစ္သားကုိၾကည့္ေနပါတယ္။ 

 

သူ႔စိတ္ကေတာ့ လြန္ခဲဲ့တ့ဲ ၁၄ ႏွစ္က သူနဲ႔ က်န္စစ္သား ေတြ႕ဆုံၾကတ့ဲပုံကုိ ျမင္ေနပါတယ္။ ပုဂံျပည့္ရွင္ဆုိတာနဲ႔ 

ဓားထက္တ့ဲ လံွထက္တ့ဲ မင္းဆုိၿပီး သစၥာေရလာေသာက္ၾကတ့ဲ သူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဝးရာကုိ ေျပးၾကတ့ဲသူေတြ၊ 

အဲသည္လုိ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိေနတ့ဲ အထဲမွာ ဘယ္အမ်ဳိးစားကုိမ ွ မဝင္ဘဲ အကဲခတ္ေနၾကတ့ဲ  သူေတြကေတာ့ 

က်န္စစ္သားနဲ႔ သူ႔အစုပ ဲရိွတယ္။ အ့ံစရာေပပဲလုိ႔အေနာ္ရထာေတြေနမိေတာ့တာေပါ့။ပရိမၼဘက္မွာေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ်သစၥာေရ 

လာၿပီးေသာက္ၾက။ၿပီးရင္ အရာအထူးေတာင္းၾကတ့ဲ သူေတြနဲ႔ ငါ့ရဲ႕ယာယီတဲနန္းမွာ တရုန္းရုန္းရွိေနတာကုိ 

ေန႔စဥ္အကဲလာခတ္တ့ဲ မင္းတုိ႔ကေလးေတြကုိ ငါကစၿပီး သတိထားခဲ့မိတယ္။  

အဲဒါေၾကာင္ ့မင္းတုိ႔ကုိ အေခၚခုိင္းလုိက္ေတာ့ ခပ္မွန္မွန္မ်က္ႏွာထားနဲ႔ ငါ့ေရွ႕ကုိ မင္းတုိ႔ ဝင္လာၾကတယ္။ 

 

မင္းတုိ႔ကုိင္ေဆာင္လာတ့ဲ ဓားလံွေတြကိ ု မသိမ္းပါနဲ႔လုိ႔ ငါတားထားလုိ႔ မင္းတုိ႔ရ႕ဲအဆာင္ဓားေတြ လံွေတြကို မင္းတုိ႔ 

ကုိင္ေဆာင္ၿပီး ငါ့ေရွ႕ကုိ လာခြင့္ရခဲ့တာပါပ။ဲ မင္းတုိ႔အထဲမွာ မင္းဟာ အႀကီးအကဲျဖစ္တာကုိေတာ့ ဝင္ၿပီးလာကတည္းက 

ဦးေဆာင္လာတာ၊ ထုိင္ေတာ့လဲ ငါ့အနီးဆုံးမွာ ေနရာယူတာ၊ မင္းရ႕ဲဥပဓိကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့လည္း 

ၾကည္စင္ေနတာစတ့ဲ အခ်က္ေတြေၾကာင္ ့ ငါသတိထားလုိက္မိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ငါဟာ 

မင္းကုိပဲၾကည့္လ္ုိက္ၿပီးစကားစေျပာတယ္။စေျပာတာဆုိတာထက္  စၿပီးေမးတယ္ဆုိမ ွ ပိုၿပီးမွန္ပါမယ္။ 

မင္းအမည္ကဘာလဲဆုိေတာ့တစ္ခြန္းပေဲျဖတယ္။က်န္စစ္သားတ့ဲ။  

 

အဲဒီေတာ့ ငါက ဆက္ျပန္တယ္၊ အသက္ကေရာဆုိေတာ့ ၁၄ ႏွစ ္ ျပည့္ၿပီတ့ဲ။ ေၾသာ္...ငယ္ေသးတာပလုိဲ႔ 

ငါ့စိတ္ထဲကဆုိၿပီး မင္းကုိေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေတာ႕ အရပ္ျမင့္ျမင္ ့ကုိယ္ေနက်စ္က်စ္နဲ႔ ခပ္ညိဳညိဳ အသားအေရေၾကာင့္၊ 

ၿပီးေတာ့ ခပ္တည္တည္ေနတာလည္း ပါမွာေပါ့ေလ။ မင္းအသက္ ၂ဝ ေက်ာ္ေလာက္ၿပီလုိ႔ ငါထင္တာ မွားသြားတယ္။ 

မ်က္ႏွာကေလးက ပီဘိကေလးအရြယ္လုိ ႏုနယ္ေသးတာပဲ။  ၁၄ ႏွစ္လုိ႔ မေျပာဘဲ ျပည့္ၿပီလို႔ေျပာတာကလည္း မင္းဟာ 

သိပ္ၿပီးလူႀကီးျဖစ္ခ်င္ ေနတယ္ဆုိတာကို ျပေနတာပ။ဲ ဟုတ္တယ္၊ ပုဂံျပည္ကုိ စၿပီးတည္ကတည္းက 

မင္းတုိ႔လုိလူငယ္ေတြဟာ သူငယ္ေဖာ္ေတြနဲ႔ ကစားေနရမယ့္အစား ေယာက္်ားႀကီးမ်ားလုိ အရင့္က်က္ျမန္ခ့ဲတာေပါ့။ 

 

မင္းကုိၾကည့္ေနရင္း ငါက ရုတ္တရက္ ေပၚလာတ့ဲစိတ္အထာနဲ႔ ငါ့သား၊ မင္းကုိ မင္းရဲ႕အစုနဲ႔အတူ ငါ 

ပုဂံကုိေခၚသြားမယ္၊လုိက္မလားလုိ႔ေမးလုိက္မိတယ္။ 

 

စၿပီးေတြ႔တ့ဲေန႔ ကတည္းက မင္းကုိ ငါ့သားလုိ႔ ေခၚလုိက္မိတယ္။ မင္းလည္း ဆတ္ခနဲ႔ျဖစ္သြားတယ္။ 

ေၾသာ္...ေၾသာ္...မင္းဟာ မိတဆုိး ဖတစုိးကေလးကုိး။ ဒါကုိ ငါေနာက္မွ သိရတယ္။ 

မင္းဟာ ငါ့ကိုတ့ဲမ်က္နွာထားနဲ႔ၾကည့္ၿပီး ဘာတာဝန္ေပးမွာလည္းလို႔ေမးလိုက္တယ္။ ငါဟာရုတ္တရက္ 
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ၿပံဳးေယာင္ေယာင္ျဖစ္သြားတယ္။ဘယ္လိုရထူးေပးမွာလည္း၊ ဘယ္လိုပုံခ်ီးျမွင့္မွာလဆိုဲတ့ဲ စကားမ်ဳိးကို 

မေျပာဘဲ''ဘယ္လိုတာဝန္ေပးမွာလဲ''တ့ဲ။ 

 

အဲဒီကတည္းက မင္းဟာ ငါ့ကုိယ္ပြားျဖစ္တယ္လို႔ ငါ့စိတ္ထမွဲာ မွတ္ထားလိုက္တယ္။ မင္းရဲ႔အေမးကို ငါကလည္း 

တိုတိုပေဲျဖခ့ဲပါတယ္။ တုိင္းျပည္တည္ဖို႔ေလ။ အဲသည္လိုနဲ႔ပ ဲ ပရိမၼကမင္းဟာ အခုလို အသက္ ၂၈ နွစ္ ထိေအာင ္ ငါနဲ႔ 

အနီးဆံုးေနရာမွာ ေနခဲ့ရတာပဲငါ့သား။ ငါ့သား ငါ့နန္းေတာ္ထဲမွာ မင္းထက္ငါခ်စ္တ့ဲ၊မင္းထက္ငါအားကိုးတ့ဲသူမရိွပါဘူး။ 

 

ေစာလူးဟာ ငါ့ေသြးက ငါ့ေသြးက ေပါက္ဖြားလာတ့ဲ ငါ့သားပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ငါ့မယ္ေတာ္ သူရဲ.အဘြားက ေစာလူးကို 

သိပ္အလိုလိုက္တယ္၊ ေစာလူးဟာ ငါ့စိတ္တိုင္းက်နန္းလ်ာေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ မင္းကိုငါဟာ 

ငါ့ကိုယ္ပြားလို ခ်စ္တာ ဘာမွမဆန္းေတာ့ပါဘူး က်န္စစ္သားရယ္။ အေနာ္ရထာမင္းဟာ သလြန္ေပၚကထျပီး 

ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ်ကာ ထိုင္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သားေရ.ွမွာေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္လမ္းေလွ်ာက္ေနပါတယ္။ 

  

စိတ္ကသာ ဟိုေရာက္ဒီေရာက္နဲ႔ ေတြးေနေပမယ့္ ပါးစပ္ကေတာ့ ဘာမွ်မေျပာပါဘူး။ 

အေနာ္ရထာမင္းနဲ႔က်န္စစ္သားတို႔ ရွိေနတ့ဲ နန္းေတာ္ရ႕ဲအေဆာင္ထဲကို ဘယ္သူမွ မလာရလို႔ အနာ္ရထာကိုယ္တိုင ္

အမိန္႔ထုတ္ထားလို႔ဘယ္သူမွဝင္မလာပါဘူး။  

 

ဒီနန္းေတာ္ထဲကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အေနာ္ရထာက ' က်န္စစ္သား၊မဏိစႏၵာနဲ႔ ဘယ္အေျခအေနအထိ ဆိုက္ခဲ့သလဲ 

ငါ့ကိုမွန္မွန္ေျပာစမ္း'လို႔တဲ့တိုးေမးလိုက္ပါတယ္။ 

 

အေနာ္ရထာနွင့္ က်န္စစ္သားဆိုတာ ပရိယာယ္လုပ္ ဟန္ဓာတ္ခုတ္ေနရမယ့္သူေတြမ ွ မဟုတ္ပဲ။ အသက္ခ်င္းေရာ၊ 

ေသြးခ်င္းေရာ ထပ္တူေရာေႏွာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္နံတစ္လ်ားကို သြားခ့ဲၾကၿပီးသား၊ လုပ္စရာအလုပ္ေတြကို ေန႔ညမဟူ 

အတူတူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီးသား။ အမ်ားေရွ႕မွာ အေနာ္ရထာကို ဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ရာဇ 

ဂုဏ္ကိုေစာင့္ေရွာက္တ့ဲအေနနဲ႔ အလြန္ရိုေသစြာ ဆက္ဆံတတ္တဲ ့ က်န္စစ္သားကို ခပ္မွန္မွန ္ ျပန္ၿပီးေျပာတတ္တ့ဲ 

အေနာ္ရထာဟာ က်န္စစ္သားကို သားအရင္းသဖြယ္ သေဘာထားတယ္ဆုိတာက်န္စစ္သားလည္းသိပါတယ္။ 

 

နွစ္ဦးတည္းရိွတတ္တ့ဲ အခါတိုင္းမွာလည္း အေနာ္ရထာဟာ က်န္စစ္သားကို ပခုံးပုတ္ကာ၊ ေက်ာကိုသပ္ကာနဲ႔ 

ငါ့သားလို႔ေခၚတတ္တာ၊ က်န္စစ္သားကို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထိုက္တာေတြကို 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးတာေၾကာင့္ က်န္စစ္သားရဲ႕အေပၚမွာထားတ့ဲ အေနာ္ရထာရဲ႕ေမတၱာဟာ ႀကီးမားေၾကာင္း 

ႏွစ္ဦးစလံုးလည္းသိပါတယ္။အမ်ားကလည္းရိပ္မိပါတယ္။ 

 

ေစာလူးကေတာ့ထားပါေတာ့၊ ကိုယ္တိုင္လည္းသိပ္ၿပီးထက္ျမက္သူမ ွ မဟုတ္တာ။ ဒါေပမယ့္ ေစာလူးရဲ႕မယ္ေတာ္က 

တစ္ေမွာင့္ပ။ဲ ငါ့မယ္ေတာ္လည္းပါတာေပါ့ေလ။ ေျမးအနွစ္လို႔လည္း ဆိုရိုးက ရိွေပတယ္။ ငါဟာမယ္ေတာ္ကို 

သူခံစားခ့ဲရတ့ဲ ဒုကၡေတြကို ေမ့ေပ်ာက္ေစခ်င္နဲ႔ ေျမးေတာ္ကို သူ႔အလိုက် သူႀကိဳက္သလို ေမြးျမဴခြင့္ေပးထားခ့ဲတာကိုး။ 

ေအးေလ .. အခုကိစၥမွာေတာ့ ေစာလူးက အခရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေနာ္ရထာဟာ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ ့ခန္းမထဲမွာ 

လမ္းေလွ်ာက္ရင္း အသံတိတ္ စကားေျပာေနမိျပန္တယ္။ 
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က်န္စစ္သားဟာ အေနာ္ရထာမင္းက မဏိစႏၵာနဲ႔ ဘယ္အေျခအထိ ဆိုက္ခဲ့သလဲ ဆိုတ့ဲအေမးကို ေျဖနိုင္ဖို႔ 

စဥ္းစားလိုက္တာနဲ႔ မဏိစႏၵာက သူ႔ကိုအနိုင္က်င့္ၿပီး စစ္သည္ေတြ ကင္းေစာင့္ေနတ့ဲ 

ေနရာကိုလာျပီးထိုင္ေနတ့ဲညကအေၾကာင္းကိုေတြးမိသြားပါတယ္။ 

 

သူ႔ေရွ႕မွာ အေနာ္ရထာ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန ္ ေလွ်ာက္ေနတ့ဲအတြက ္ တစ္ခ်ီတစ္ခ်ီ အေနာ္ရထာရ႕ဲေျခေထာက္မ်ားကို 

သူျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ.စိတ္ကေတာ့ လမင္းႀကီးထိန္ထိန္သာေနတ့ဲေအာက္မွာ သူတို႔ခင္ဦးတို႔ 

ရွိေနခ့ဲၾကတ့ဲညကိုသတိရေနပါတယ္။ အရွင့္သမီးစိတ္ခ်မ္းသာသလိုသာ ေနပါေတာ့လို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ခင္ဦးဟာ 

လမင္းႀကီးကိုေမာ့ၾကည့္ရင္းေတးတစ္ပုဒ္ကိုခပ္တုိးတုိးသီဆိုလိုက္ပါတယ္။ 

 

ခင္ဦးဟာ မြန္မင္းသမီးေလးဆိုေတာ့ သီခ်င္းဆိုတ့ဲအခါ မြန္လိုဆိုတာေပါ့။ က်န္စစ္သားကတို႔ ပုဂံသားေတြကလည္း 

မြန္ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးအျမတ္ျပဳသူမ်ားျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ မြန္စကားေတာ့ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေတးသီခ်င္းဆိုတာ ကာရန္နဲ႔ နေဘနဲ႔၊ စည္းနဲ႔ဝါးနဲ႔ အလြန္လွပတ့ဲ စာသားမ်ားကိုသုံးျပီး ဖြဲ႔တာကိုး။ အဲဒီေတာ ့

လံုးေစ့ပတ္ေစ့ေတာ့ ဘယ္မွာနားလည္ပါ့မလဲ။ ဒါေပမယ့္ ရာသီကိုဖြဲ႔ဆိုျပီး 

ေမတၱာကိုရည္ညႊန္းတ့ဲစာသားေတြပါေနမွန္းက်န္စစ္သားေရာစစ္သည္ေတာ္မ်ားပါသိၾကပါရဲ႕။  

 

နန္းတြင္းမွာ ႀကီးျပင္းရတ့ဲသူမ်ားဟာ အတီးအမႈတ္ အသီအဆိုနဲ႔ စာေရးစာစပ္အတတ္ကို ေကာင္းစြာ 

သငယူ္ခြင့္ရခ့ဲတာကိုး။ အဲဒီေတာ့ မဏိစႏၵာဟာ ေကာင္းစြာသီဆိုနိုင္တာ ဘာမွမဆန္းပါဘူး။ သူသီဆိုေနတ့ဲ 

သီခ်င္းကိုေတာင္မွသူကိုယ္စပ္သလားလို႔က်န္စစ္သားေတြးမိပါေသးတယ္။ေမးလိုက္ရင္ရွည္ကုန္မွာစိုးလို႔ 

မေမးေတာ့ပါဘူး။ 

 

ေၾသာ္ ....ခ်စ္သူ ခ်စ္သူ ။ က်န္စစ္သားရဲ႕သမာဓိကို လာၿပီးစမ္းတာလား ခ်စ္သူရယ္လို႔ မခ်ိတင္ခ ဲ

ေတြးလိုက္ပါေသးတယ္။အဒီဲေနာက္ေတာ့သူဟာေမ့ခနျဲဖစ္သြားပါတယ္။ 

 

 တစ္ေနကုန္ စိတ္ေရာလူပါ ေမာခဲ့ေလေတာ့ လေရာင္ရယ္၊ သာယာတ့ဲသီခ်င္းရယ္ ေပါင္းျပီး ေခ်ာ့သိပ္လိုက္သလို 

ျဖစ္သြားတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ အဲဒီလိုနဲ႔ ရဲမက္ေတြလည္း အိပ္ေပ်ာ္၊ ငါကိုယ္တိုင္လည္းအိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီး 

မနက္ေဝလီေဝလင္းမွာ ဖ်တ္ခနဲ ငါနိုးလာခ့ဲတယ္။ မဏိစႏၵာလို႔ ငါရုတ္တရက္ ေအာ္မိမလို ျဖစ္သြားပါေသးတယ္။ 

မီးဖိုကမီးလည္း ျပာက်ေနျပီ၊ သစ္တံုးႀကီးေပၚမွာ ထိုင္ေနခ့ဲတဲ ့ မဏိစႏၵာလည္း သစ္တံုးမွီျပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနတာကို 

ငါေတြ႔လိုက္ရတယ္။ဖ်တ္ခနငဲါထလိုက္တယ္။ 

 

 သူ.ကိုႏုိးျပီးျပန္လႊတ္ရမလား၊အင္း ... ျပန္သြားရင္ေတာ္ပါရဲ႕၊မျပန္ဘ ဲ ဆက္ျပီးႏြဲ႔ဆိုး ဆိုးေနရင္ အခက္ပ။ဲငါဟာ 

စိတ္ပူပန္ေသာကနဲ႔ သူ႔အနားကို အသာအယာကပ္သြားမိတယ္။ သနားစရာေကာင္းလိုက္တာ ခင္ဦးရယ္၊ ခင္ဦးလို႔ 

ငါ့နႈတ္ကကထြက္ၿပီး တစ္ခါမွ မေခၚခ့ဲပါဘူး။ ငါ့စိတ္ထဲမွာ ရိွေနတ့ဲ ခံစားခ်က္ေတြကို မေန႔ညက သူ႔ကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ဖြင့္ၿပီးေျပာျပေစခ်င္လြန္းလို႔ သူသည္းသည္း ထန္ထန္ၾကိဳးစားခဲ့တာ ငါသိတာေပါ့။ 

 

ဒါေပမယ့္ငါဟာက်န္စစ္သားေလ။သစၥာရ႕ဲျပယုဂ္၊ သစၥာတရားကို တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ ယိုယြင္းပ်က္ျပားျခင္းမရွိေအာင ္
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ေစာင့္ေရွာက္သူ။ ခင္ဦးရယ္ ... မင္းအိပ္ေပ်ာ္ေနမွ မင္းကို ငါေစ့ေစ့ၾကည့္ရပဲါတယ္။ ရင္ထဲကလည္း 

ခင္ဦးခ်င္းထပ္ေအာင္မျပတ္ေခၚေနမိပါတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ပ်ဳိပ်ဳ ိမ်စ္မ်စ္ ခ်စ္စဖြယ္ကေလးမကို ငါမနႈိးေတာ့ဘဲ(ႏိုးမသြားေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းရင္း) ေပြ႔ခ်ီလိုက္မိတယ္။  

 

အသာအယာငုံ႔ၿပီးဝင္ေတာ့မယ့္ လေရာင္မႈန္မႈန္ေလးရဲ႕ အလင္းေရာငနဲ္႔ ေငးၾကည့္ေနမိေပမယ့္ နည္းနည္းေလးမွ မထိမိ၊ 

မနမ္းမိပါဘူး။ သူနိုးမွာစိုးလို႔ အသာအယာလွမ္းျပီး သူ႔ရဲ႕ ရံေရြေတာ္နွင့္အတူ သူအိပ္စက္ေနက်ေနရာကို 

ငါလာခဲ့တယ္။သူ႔အထိန္းေတာ္ၾကီးက မ်က္ရည္စက္လက္နဲ႔ မဏိစႏၵာရဲ႕ စက္ရာကို ျပင္ေပးရွာတယ္။ ကေလးမေလးကို 

သူ႔စက္ရာေပၚအသာအယာခ ျ်ပီးလိုက္တ့ဲအခါမွာငါ့ရင္ထဲမွာဟာသြားလိုက္တာ။ 

 

အင္း ... ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္ေခ်ဘူးလို. ငါဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ အနားမွာရိွေနတ့ဲ အထိန္းေတာ္ၾကီးကို 

ဒီကေန႔မနက္လင္းတာနဲ႔ တပ္ဦးမွာ ေနရာယူရမယ္လို႔ ငါေျပာခဲ့တယ္။ ခင္ဦးတို႔ဆီက စိတ္ထမွဲာ ေဆြးေျမ႔စြာနဲ႔ 

ငါျပန္အလာမွာ ငါ့စိတ္ကို ပုိျပီးေလးလံသြားေစတာကေတာ့ ရမန္နဲ႔ေတြ႔ရတာပါပ။ဲရမန္ကု ိ မုန္းတ့ဲသူမ်ားပါတယ္။ 

အဲဒီလူေတြကေတာ့ ငရမန္၊ ငရမန္ကန္း စသည္ျဖင့္ ေခၚၾကေသးတာပဲ။ သူဟာ ေစာလူးမင္းသားရ႕ဲ ႏုိ႔ထိန္းသည္က 

ေမြးတ့ဲသားဆိုေတာ့ မင္းသားနဲ႔ ႏုိ႔စို.ဖက္ေလ။ သူကမင္းသားနဲ႔ ညီေနာင္တမွ် ခ်စ္ၾကတယ္လို႔ ေလသံလႊင့္ျပီး 

ေမာက္မာလြန္းလို႔ လူေတြက မုန္းၾကတာပဲ။ သူက ဥႆာၿမိဳ႕သား၊ ပုဂံမွာ ႀကီးျပင္းသူ။  

 

ရမန္က ေနစမ္းပါဦး စစ္သူၾကီးရ႕ဲ၊ ငါက ဥႆာသားဆိုေတာ့ လက္သည္းဆိတ္ရင္ လက္ထိပ္နာတတ္တယ္၊ 

ဥႆာမင္းရဲ႕သမီးေတာ္ေလးကို ဘယ္ေနရာက ေပြ႔ခ်ီၿပီး သူ႔ေနရာကို ဒီလိုအခ်ိန္ႀကီးမ်ာ ျပန္ပုိ႔ရတာလဲလို႔ လက္ပိုက္ၿပီး 

ခပ္ခန္႔ခန္႔ေမးတာ ငါခံခဲ့ရတယ္။ ငါကအခ်စ္ေရးမွာ ကိုယ့္စိတ္ကိုဖိနိွပ္ျပီးေနလာရတာတိုေတာ့စိတ္ကပန္းေနျပီ။ 

 

လက္က ဓားရုိးေပၚတင္လိုက္ျပီး အဲဒီကိစၥဟာ မင္းကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ ငါေျပာလိုက္တယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ဥႆာမင္းသမီးကို သူပေဲစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္လို႔ အေစာပိုင္းက သူေျပာထားတာ သတိရျပီး 

မနက္လင္းရင ္ မင္းသမီးရဲ႕ ရထားေဘးမွာ မင္းေနရာယူလုိက္လို႔ တိုတိုပဲေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကုန္းေကာင္နဲ႔ အဲဒီညက 

တိုးခ့ဲတာ အခုေတာ့ ငါ့အျဖစ္က ဆိုးေနျပီကုိး။ 

 

အေနာ္ရထာဟာ က်န္စစ္သားကို ငဲ့ၾကည့္လိုက္မိျပန္ပါတယ္။ က်န္စစ္သားဟာ ေခါင္းကိုငုံ႔ၿပီး ခပ္ငုိင္ငုိင္အေနအထားနဲ႔ 

ေနေနဆဲပါ။မင္းကိုငါသိပ္ခ်စ္ေပမယ့္တစ္ခါတစ္ရံမွာမင္းအဲဒီလို မထုံတက္ေသး ေနတတ္လြန္းလို႔ 

ငါဆြဲေဆာင့္ပစ္ခ်င္တယ္၊ကိုင္ေပါက္ပစ္ခ်င္တယ္ငါ့သား။ 

 

ငါ့သားရယ္ လြန္ခဲ့တ့ဲသံုးရက္က မင္းကို အဲေလ မင္းတို႔ကိုအႀကဳိေထာက္ေတာ့လည္း 

မင္းဣေျႏၵနည္းနည္းမွမပ်က္ပါဘူး။ရံေရြေတာ္မ်ားနဲ႔အတူ မင္းသမီးကို မင္းက ငါ့ထံ ေရွးေရွးထံုးစံနဲ႔အညီ ဆက္သေန 

တုန္းကလည္းမင္းရဲ႕မ်က္နွာဟာပံုမွန္ပါပ။ဲ 

 

ၿပီးေတာ့မ ွ မင္းသမီးနွင့္အတူ ဆက္သလိုက္တ့ဲ ေရႊေငြရတနာ၊ ဆင္ ျမင္းရတနာ အစရိွတာေတြကို 

စာခၽြန္လႊာဖတ္ျပီးေလွ်ာက္တင္တာေတြကလည္းပုံမွန္ပါပ။ဲ 
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ေနာက္တစ္ေန႔ညီလာခံမွာ ျပန္ဆံုၾကေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား အနားရထားၿပီးၿပီျဖစ္လို႔ ျပန္လည္လန္းဆန္းလာၿပီျဖစ္တ့ဲ 

မင္းဟာငါ့ကိုဥႆာနဲ႔တကြအျခားေဒသက အေျခအေနေတြကို ေလွ်ာက္တင္တာလည္း အလြန္လက္ျမက္တ့ဲ 

စစ္သူႀကီးပီသပါေပရဲ႕လို႔ငါကိုယ္တိုင္ေျပာဆိုခ်ီးက်ဴးၿပီးငါ့ကို ခမည္းေတာ္ကေပးတ့ဲ ပတၱျမားလက္စြပ္ကို 

ငါကိုယ္တိုင္ဝတ္ထားရာက ခၽြတ္ၿပီး မင္းလက္မွာ ဝတ္ေပးတ့ဲအထိမင္းဟာပံုမွန္ပါပဲ။ မင္းေရာငါပါအဲဒီအခ်ိန္အထိ 

ပုံမွန္ပဲဆိုပါေတာ့ငါ့သားရယ္။ 

 

အဲဒီညက်မ ွ ငါ့မယ္ေတာ္၊ ေစာလူးနဲ႔ ငရမန္တို႔ ငါ့ဆီကို ေရာက္လာၾကတာပါပ။ဲ ရမန္ရ႕ဲအေျပာကို 

ငါ့မယ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ငါၾကားရတယ္ဆိုပါေတာ့။မင္းဟာ မင္းသမီးနဲ႔ လမ္းခရီးမွာ ၿငိစြန္းခဲ့တယ္တ့ဲ။ မင္းသမီးကို 

မနက္ေဝလီေဝလင္းမွာ မင္းကိုယ္တိုင ္ ေပြ႔ခ်ီၿပီး ယူသြားတာကို ရမန္ကိုယ္တိုင ္ ျမင္ခဲ့ရတယ္တ့ဲ။ 

 

အဲဒီစကားေတြကို ငါၾကားရေတာ့ ငါ့စိတ္ေတြ အထူးရႈပ္ေထြးသြားတယ္ က်န္စစ္။ မယ္ေတာ္ဟာ ငါ့ကို သားအရင္းထက္ 

မင္းခ်စ္တ့ဲက်န္စစ္ဟာဆိုျပီး ငါ့ကိုျမည္တြန္ေတာ့မယ့္ စကားေတြကို အစပ်ဳ ိးလိုက္တာနဲ႔ ငါက ေတာ္ပါေတာ့ မယ္ေတာ္၊ 

က်န္စစ္ကိုစစ္ေဆးပါဦးမယ္လို႔ေျပာလိုက္ရတယ္။ 

 

မင္းနငဲါ ဒီအခန္းထဲကို ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း မဏိစႏၵာနဲ႔ ဘယ္အေျခအထိ ဆိုက္ခ့ဲသလဲလို႔ 

ေယာကၤ်ားခ်င္းပြင့္လင္းစြာေမးတာကိုမင္းဘာလို႔ဒီလိုေခါင္းငိုက္စုိက္ခ်ၿပီးထိုင္ေနတာလဲ။ 

 

မင္းသမီးကို မင္းေပြ႔ခ်ီယူသြားတယ္ဆိုတာကိုေတာင္ ငါမေျပာဘူး၊ မင္းဘာသာမင္း ေျပာခ်င္မွေျပာဆိုတ့ဲ သေဘာန.ဲ 

ငါထားတာကိုဘာမွမေျပာဘဲေနခ့ဲတယ္။အေနာ္ရထာဟာ ဘာဆိုဘာမွမေျပာဘဲ ထိုင္ေနတ့ဲက်န္စစ္သားေရ.ွမွာ 

ရပ္လိုက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့.... ''က်န္စစ္၊ မင္း ငါေမးတာကို ေျဖ၊ ငါဟာ မင္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးေနတယ္။ 

ေယာကၤ်ားခ်င္း ေမးတာကို ေျဖ'' လို႔ ခပ္ဆတ္ဆတ္ ငါေျပာေတာ့ က်န္စစ္ဟာ ငါ့ကိုေမာ့ၾကည့္တယ္။ 

 

အလို က်န္စစ္သားရ႕ဲမ်က္ဝန္းမွာ မ်က္ရည္စေတြနဲ႔ပါလား။ ျပီးေတာ့ မင္းဟာ ငါ့အသည္းနွလံုးကို ဆုပ္ေခ်လိုက္သလို 

မေခၚစဖူးအမည္နဲ. ငါ့ကိုေခၚျပီး မေျပာစဖူးတ့ဲစကားေတြနဲ႔ ေျပာေတာ့တာပါကလားက်န္စစ္ရယ္။ 

 

“ဖခင္၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဖခင္ကို သားအရင္းတစ္ေယာက္က သူ႔ဖခင္ကိုခ်စ္သလိုမ်ဳိး၊ ကၽြန္ရင္းတစ္ေယာက္က 

သူ႔သခင္ကိုခ်စ္သလိုမ်ဳိးေရာ၊ရဲမက္အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အသက္ေပးၿပီး ခ်စ္သလိုမ်ဳ ိးေရာ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းနဲ႔ခ်စ္ခ့ဲပါတယ္။ 

 

ဖခင္ရဲ႕ဂုဏ္၊ ဖခင္ရ႕ဲသိကၡာ၊ ဖခင္ရ႕ဲ ဘုန္းတန္ခိုး တိုးပြားရာတိုးပြားေၾကာင္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ ၾကံစည္ခဲ ့

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကဳိးစားခဲ့ပါတယ္။မဏိစႏၵာမင္းသမီးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာက်န္စစ္သားရ႕ဲသစၥာဆိုတ့ဲ 

ကၽြန္ေတာ္ပုိင္အရည္အခ်င္းကို ဆံတစ္ျခည္စာမွ် မေလ်ာ့ေအာင ္ ႀကိဳးစားေစာင့္ထိန္းခ့ဲတာပါပ၊ဲ ဖခင္သိပါတယ္။ 

 

တစ္ဖက္က ရက္စက္တ့ဲ ရန္သူလည္း ျဖစ္မယ္၊ဓားလံွလက္နက္ေတြကိုလည္း ကုိင္ေဆာင္ထားမယ္ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ ္

နည္းနည္းကေလးမွမေၾကာက္ပါဘူးဖခင္၊ဒါေပမယ့္....”ဒါေပမယ့္လို႔ ေျပာအၿပီးမွာ မင္းမ်က္ရည္က်တယ္၊ 
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အသံတိမ္သြားကတည္းကငါသိလိုက္လို႔မင္းမ်က္ရည္က်တာကိုငါျမင္လိုက္ရတယ္။“ေတာ္ေတာ့”လို.ငါေအာ္လိုက္တဲ့အ

သံဟာ ထန္ျပီးမာမေနပါဘူး၊တုန္ရီေနပါတယ္။ ဒါကို မင္းလည္းသိလိုက္မွာပါ။ 

က်န္စစ္သားဟာ ညီလာခံသဘင္ကို ဝင္ရေတာ့မယ္။ မင္းပရိသတ္အလယ္ကို ဝင္ရေတာ့မယ္။ 

စစ္သူၾကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ညီလာခံသဘင္ နန္းရင္ျပင္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ တင့္တယ္စြာ 

ေနရာယူဖူးတာအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွခဲ့ပါတယ္။ 

 

ငါဟာ လူအမ်ားနဲ႔ သင့္တင့္ေအာင ္ ေပါင္းသင္းခ့ဲလို. လူခ်စ္လူခင္မ်ားတယ္လို႔အမ်ားကလည္း ေျပာၾကပါတယ္။ 

ေတြ႔သမွ်လူေတြကလည္း က်န္စစ္သားဆိုရင ္ၿပံဳးရႊင္ပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံတတ္ၾကတာပါပ။ဲ ငါ့ကို လူေတြခ်စ္ခင္ၾကတယ္လို. 

ငါယံုမွတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ခုကိစၥက်မွ မခ်စ္တ့ဲအျပင္ အႏၱရာယ္ျပဳမယ့္သူေတြေတာင္မ ွ

ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုသိရေတာ့တာပါပဲ။ 

 

က်န္စစ္သားရ႕ဲ အတြးက မဆံုးပါဘူး။ သူ႔ကိုထည့္ထားတ့ဲ အက်ည္းတိုက္တံခါးကို ဖြင့္သံၾကားရၿပီးတ့ဲေနာက္ 

ေထာင္မွဴးေတြ ဝင္လာတယ္။ သူတို႔ မ်က္နွာကေတာ့ ခပ္ညိဳးညိဳးပါပ။ဲ တာဝန္အရသာ ေဆာင္ရြက္ေနပံု ေပၚပါတယ္။ 

တိုးတိုးသက္သာေလသံန.ဲ ... 

 

''စစ္သူႀကီးမင္း၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ခြင့္ေပးပါ၊ အရွင့္ကို ညီလာခံသဘင္မွာ မင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင ္

စီရင္မွာပါတ့ဲ '' လို႔ေလးေလးစားစားျပာၾကျပီး ငါ့ကို လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ေတာ့တာပါပ။ဲ အို.... မင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင ္

ငါ့ကို မင္းပရိသတ္အလယ္ ညီလာခံသဘင္မွာ စီရင္မယ္ဆိုပါကလား။ ဟာ ... ဒါ တကယ္လား။  

 

မင္းတရားႀကီးဟာ မေန႔က ငါကိုယ္တိုင ္ ေလွ်ာက္တင္တ့ဲ စကားေတြကို အဆံုးထိေအာင ္ နားမေထာင္ခဲ့ဘူး။ ျပီးေတာ ့

ငါ့ကိုၾကည့္တ့ဲ မင္းတရားႀကီးရ႕ဲအၾကည့္ကလည္း ရက္စက္တ့ဲအၾကည့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေၾကကြဲေနတ့ဲ အၾကည့္ပါ။ 

ငါကလည္းေအးေလ......  

 

ဒါေနာက္ဆံုးအႀကိမ္လိ္ု. ငါ့လိပ္ျပာကပဲ သိေနလို႔လား၊ ငါကလည္း ဖခင္လုိ႔ေတာင ္ ေခၚလိုက္မိပါေသးတယ္။ ငါ့သခင ္

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ အရွင္ျမတ္အရဟံရ႕ဲသာဝကပါ။ လူတစ္ေယာက္ကို မင္းပရိသတ္အလယ္မွာ စီရင္မယ့္သူ 

မဟုတ္နုိင္ပါဘူး။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ သူ႔ကို တေလးတစားဆက္ဆံၿပီး ေႏွာင္ႀကိဳးတည္းကာ ေခၚလာတ့ဲသူေတြေနာက္ကို လိုက္လာရင္း 

ေတြးေတာစဥ္းစားေနလိုက္တာ အေတြးက ေရွ႕ကို မေရာက္ဘဲ တစ္ရစ္ဝဝဲဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ညီလာခံသဘင္မွာေတာ ့

ပရိသတ္က အျပည့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခါတိုင္း အခ်ိန္ေတြတုန္းကေတာ့ က်န္စစ္သားလည္း 

စစ္သူႀကီးတစ္ေယာက္အျဖစ ္ ပြဲလယ္တင့္ခ့ဲပါတယ္။ အခုေတာ့ ေခါင္းေတြငံု႔ၿပီး မ်က္လႊာခ်ထားတ့ဲ 

မင္းပရိသတ္အလယ္မွာ က်န္စစ္သားဟာ ရာဇဝတ္သားအျဖစ္ လက္ျပန္ႀကိဳး တုပ္လ်က္သား ေရာက္လာခဲ့ရပါတယ္။ 

က်န္စစ္သားကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ေနတာကေတာ့အေနာ္ရထာမင္းပါပ။ဲ 

 

အေနာ္ရထာမင္း ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနတာကို က်န္စစ္သားျမင္လိုက္ရျပီးတ့ဲေနာက္ မင္းရ႕ဲထံပါးကို ေရာက္သူတိုင္း ဦးညြတ္ျပီး 

ေခါင္းငံု႔ထားရမယ္ဆိုတဲ ့ အခ်က္ကို က်န္စစ္သားမလိုက္နာနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင ္ မဏိစႏၵာ ရွိရာဘက္ကို 
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ရရဲဲဝံ့ဝ့ံလွမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ 

 

အေနာ္ရထာမင္းနဲ႔ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏႊၿဲပီးၿပီျဖစ္တ့ဲ မဏိစႏၵာ ဟာ ဝတ္စားတန္ဆာအျပည့္နဲ႔ လွခ်င္တိုင္း 

လွေနပါတယ္။ ေခါင္းကေလးကို ငံု႔ၿပီး ထုိင္ေနတာ အသက္မွာ ရွိပါေလစလို႔ ေတြးရမတတ္ပါပဲ။ 

ၿငိမ္သက္လြန္းလွပါတယ္။တကယ့္မိဖုရားရုပ္ကေလးပါပ။ဲ 

 

က်န္စစ္သား ဘယ္ဘက္ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္ဆိုတာကိုလည္း အေနာ္ရထာမင္းျမင္မွာပါပဲ။ 

အင္မတန္လ်င္တ့ဲမင္းပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ ္ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ၾကည့္ရမယ္ ဖခင္လို႔ က်န္စစ္သားက 

ေျပာလိုက္ပါတယ္။စိတ္ထဲကေပါ့ေလ။ 

 

ရာဇပလႅင္ေရွ႕ကို ေရာက္တ့ဲအခါမွာ က်န္စစ္သား ဒူးေထာက္လိုက္ပါတယ္။ အေနာ္ရထာမင္းက ပလႅင္ေပၚက 

ဆင္းလာတာကို မင္းပရိသတ္က တိတ္တခုိးနဲ႔ ျမင္ၾကမွာပါပဲ။ က်န္စစ္သားကေတာ့ မထူးေတာ့ဘူးဆိုတ့ဲ အေနနဲ႔ 

အေနာ္ရထာကို ေမာ့ၾကည့္ေနလိုက္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္သားရဲ့ေနာက္ဆံုးဆႏၵက သူသိပ္ေလးျမတ္တ့ဲ ဖခင္လို႔ယူဆတ့ဲ 

အေနာ္ရထာကိုသူေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္သြားဖို႔ပါပ။ဲ 

 

မင္းေယာကၤ်ားနွစ္ေယာက္ဟာ မင္းနဲ႔စစ္သူႀကီး (ခုေတာ့ ရာဇဝတ္သားေပါ့ေလ) ဆိုတဲ ့ကြာဟခ်က္ကို နွစ္ေယာက္စလံုး 

ေမ့ထားလိုက္ၾကပါတယ္။  အေနာ္ရထာကလည္း က်န္စစ္သားကို ၾကည့္ေနလိုက္တာ စူးစူးစုိက္စိုက္ပါပဲ။ သူ႔စိတ္ထဲမွာ 

ရွိေနတာေတြကို က်န္စစ္သား ျမင္ပါေစဆိုတ့ဲသေဘာနဲ႔ ၾကည့္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ 

ႏုိင္ငံကို စစ္ေရးနဲ႔ စည္းရုံးတ့ဲအခါမွာေရာ၊ စုိက္ပ်ဳ ိးေရးဖြ.ံၿဖဳိးေအာင္ ဆည္ေျမာင္း ကန္ေခ်ာင္း 

ေဖာက္လုပ္တည္ေဆာက္ေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာေရာ တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ တိုင္ပင္ေဖာ္ တုိင္ပင္ဖက္အျဖစ္ 

ဆက္ဆံခဲ့ၾကတာပါပဲ။ အရွင္အရဟံရဲ႕ သာဝကမ်ား ျဖစ္လာၾကေတာ့လည္း အတူတူပါပ။ဲ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ 

တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ထက္ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ ပုိၿပီးႀကီးမားတယ္ဆိုတာကို သိပ္သတိမထားမိၾကပါဘူး။ 

အခုအခ်ိန္ ညီလာခံသဘင္မွာ ေတြ႔ၾကေတာ့ မင္းတရားရဲ႕ ရာဇဝတ္သားေလ။ အမ်ားႀကီး ျခားနားသြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ 

အေနာ္ရထာကလည္း သူ႔ကိုေမာ့ၾကည့္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သားကို ေဒါသမပါတ့ဲ မ်က္လံုးမ်ားနဲ. ျပန္ၾကည့္ေနပါတယ္။ 

က်န္စစ္သား သိပါေစဆိုတ့ဲသေဘာနဲ႔ အေနာ္ရထာရ႕ဲစိတ္ထဲက ေျပာေနတ့ဲစကားေတြရိွေနပါတယ္။ 

 

ငါ့သား၊ မဏိစႏၵာဆိုတ့ဲ မင္းသမီးေလးကို ငါကမက္ေမာလြန္းလို႔ မင္းကို မေပးနိုင္ဘဲ ငါကိုယ္တိုင ္သိမ္းပိုက္တယ္လို႔မ်ား 

မင္းထင္သလား။ သူ႔ေၾကာင့္ မင္းကို ေနွာင္ႀကိဳးတည္းၿပီး ညီလာခံသဘင္ထဲကို ေခၚသြင္းလာတယ္မ်ား ထင္ေနလား။ 

မင္းသိပါတယ္၊ မဏိစႏၵာဟာ မင္းပဏၰာေလ။ မင္းကသူ႔ကို ဘယ္ေလာက္ပ ဲ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေနသည္ျဖစ္ေစ ၊ မင္းရေအာင္ 

ေရွာင္နုိင္ခဲ့မယ္ဆိုတာကို ငါသိပါတယ္။ မင္းကို မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မေျပာနဲ႔၊ တိုင္းျပည္ကို တစ္ဝက္ပုိင္းၿပီး 

ေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ငါေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါ့သားရယ္၊ မဏိစႏၵာဟာ မင္းပဏၰာျဖစ္ေနတာဆိုးလွတယ္။ 

မဏိစႏၵာကို မင္းယူေစလို႔ ငါကဆိုလိုက္ရင္ ပခူဲးနဲ႔ပုဂံ အျပန္အလွန ္ စစ္ခင္းၾကရေတာ့မယ္။ ေသြးသားအခ်င္းခ်င္း 

ရန္မီးပြားၾကရေတာ့မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မင္းကိုဆက္တ့ဲ ပဏၰာကို မင္းျဖစ္သူက မယူဘ ဲ တစ္ပါးသူကို 

ေပးပစ္လိုက္တယ္လို႔ဆိုရင္ သူတို႔တိုင္းျပည္ကို ငါတို႔တိုင္းျပည္က အေလးအျမတ္မျပဳဘူးလို႔ ယူဆစရာေတြ 

ျဖစ္လာေတာ့မယ္။ မင္းလက္ထဲကို တိုင္းျပည္တစ္ဝက္ထည့္လို႔ကေတာ့ မင္းဘက္ကေတာင ္ ငါ့ဘက္ထက္ 

သာသြားနိုငပ္ါေသးတယ္ ငါ့သား။ 
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အေနာ္ရထာဟာ နန္းေဆာင္တစ္ခုထဲမွာ နွစ္ေယာက္တည္း ေတြ႔တုန္းက လိုပါပ ဲ ၊က်န္စစ္သားေရွ႕မွာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း 

က်န္စစ္သားကလည္း ေမာ့ၾကည့္ေနရင္း အခ်ိန္နည္းနည္းၾကာသြားပါတယ္။ မင္းပရိသတ္ကလည္း အၿမဲၿမလိုဲလို 

သိႏုိင္ခက္ခ၊ဲ နားလည္ႏိုင္ခက္ခဲတ့ဲ မင္းေယာကၤ်ားႏွစ္ပါးကို ၾကာေလေလ အ့ံၾသေလေလ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားက လံွတံကို ဆဆေနတ့ဲ အေနာ္ရထာကိုၾကည့္ၿပီး ဖခင္ကၽြန္ေတာ့္ကို အရိႏၵမာလံွနဲ႔ ပစ္လိုက္မွာလား၊ 

ထိုးလိုက္မွာလား၊ ဘယ္တုန္းက ဒီလံွကို ဖခင္ ဆဆၿပီး ကိုင္ခဲ့ဖူးလို႔လဲ။ ဒီလံွကု ိ အမ်ားက ဖခင္ရဲ႕ခမည္း 

ေက်ာင္းျဖဴမင္းကို သိၾကားမင္း ေပးခ့ဲတာလို႔ေတာင ္ ေျပာၾကတာ။ ဖခင္တို႔ မ်ဳ ိး႐ိုးစဥ္ဆက္ သံုးခ့ဲၾကတဲ့လံွကို 

ဖခင္သံုးတ့ဲအခါတိုင္း ဖ်ိဳးခန ဲ ဖ်တ္ခနဲ ေကာက္ယူၿပီး ထုိးလုိက္တာ၊ ပစ္လုိက္တာသာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ 

အခုလို ဆဆေနတာ မျမင္ဖူးပါဘူးလို႔ေတြးရင္း စိတ္ထကဲ ေမးခြန္းေတြ ေမးေနမိရွာပါတယ္။ 

 

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းမွာပဲ ႐ုတ္တရက္ဆိုသလို အေနာ္ရထာက က်န္စစ္သားေရွ႕မွာ ရပ္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ “ဟိတ္” လို႔ 

တစ္ခ်က္ႀကံဳးဝါးလိုက္ပါတယ္။ အေနာ္ရထာရဲ႕ ႀကံဳးဝါးသံေၾကာင္ ့ မင္းပရိသတ္အားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း 

ေမာ့ၾကည့္လိုက္ၾကပါတယ္။ 

 

မိဖုရား႐ုပ္ကေလးလို႔ က်န္စစ္သား ေတြးမိတဲ ့ မဏိစႏၵာေတာင္မ ွ ႐ုတ္တရက္ အသက္ဝင္လာသလို ေမာ့ၿပီး 

မ်က္လံုးအဝိုင္းသားနဲ႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ လန္႔သြားတ့ဲ သမင္မေလးရ႕ဲ မ်က္လံုးမ်ိဳးေတြနဲ႔ေလ။  

 

အေနာ္ရထာရ႕ဲ ႀကံဳးဝါးသံနဲ႔အတူ အရိႏၵမာလံွဟာ အေနာ္ရထာရဲ႕ လက္ထဲက ထြက္သြားပါတယ္။ အလို ... 

အ့ံၾသစရာေကာင္းပါဘိေတာ့တယ္။ က်န္စစ္သားကို မထိပါကလား၊ က်န္စစ္သားကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတ့ဲ ႀကိဳးစကိုသာ 

ထိသြားၿပီး ေဟာ .....ေဟာ ..... က်န္စစ္သားဟာ ႀကိဳးအာလံုးက လြတ္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္လိုက္ႏုိင္ပါတယ္။ 

 

ေဟာ....မတ္တတ္ရပ္လိုက္ပါၿပီ။သူ႔လက္ထဲမွာအရိႏၵမာ....။ 

 

နန္းရင္ျပင္တစ္ခုလုံး တစ္ေယာက္ရ႕ဲပါးစပ္ကမွ အသက္အသံ ထြက္မလာပါဘူး။ ဘုရင္ထီးဘုရားကို 

ခန္႔ညားေလးစားရလြန္းလို႔ပါ။ ဒါေပမဲ ့ ထတ့ဲသူကေတာ့ ထကုန္ပါၿပီ။ မဏိစႏၵာေတာင္မ ွ ေယာင္နနပံုစံနဲ႔ ထၿပီး 

ရပ္ေနပါၿပီ။ လက္ကေလးတစ္ဘက္က သူ႔ပါးစပ္ကိုသူပိတ္လို႔။ တစ္ဖက္က သူ႔ရင္ဘတ္ကို သူဖိထားရွာတယ္။ 

အေနာ္ရထာကေတာ့ လက္ပိုက္လုိ႔။ မ်က္ႏွာထားကေတာ့ ၿပံဳးေယာင္ေယာင္ေတာင္မွ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ 

အားလံုးျမင္လိုက္ၾကရတ့ဲ က်န္စစ္သားကေတာ့ လူတကာ အရင္တုန္းက ေတြ႔ဖူးတ့ဲ က်န္စစ္သားပါပဲ။ တက္ႂကြေနတ့ဲ 

ထက္ျမက္ေနတဲ့ပံုနဲ႔ သူရေဲကာင္းဆိုတာ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ေတြ႔ရင ္ လက္နက္ေကာင္းနဲ႔ေတြ႔ရင္ 

တက္ႂကြေနတတ္စျမပဲါပ။ဲက်န္စစ္သားဘာလုပ္မွာပါလိမ့္။မင္းကိုသတ္ရင ္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာ မင္းအျဖစ္ကို 

ရႏိုင္တယ္ေလ။သူကလူခ်စ္လူခင္အမ်ားသား။ 

 

အေနာ္ရထာကိုေတာင္မွ ျပင္းထန္လြန္းတ့ဲ သူ႔စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ လူေတြက ေလးစားစိတ္ရွိေပမယ့္ သိပ္ၿပီးခ်စ္ခင္စိတ္ 

မထားႏုိင္ၾကပါဘူး။ မင္းပရိသတ္မ်ားရ႕ဲ ရင္ထဲက နွလုံးေတြ ခုန္ေနလိုက္ၾကတာ။ အဲဒီအသံကိုသာ စုစည္းထားလိုက္ရင္ 
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စည္ႀကီးေတြတီးသလိုမ်ားျမည္ဟီးကုန္မလားမသိပါဘူး။ 

 

အခ်ိန္က သိပ္မၾကာပါ။ သို႔ေသာ္ ငလ်င္လႈပ္ေနတ့ဲအခ်ိန္လိုပါပ။ဲ အခ်ိန္တိုေတာင္းေပမယ့္ သိပ္ၾကာတယ္လို႔ထင္ရတ့ဲ 

အခ်ိန္တိုတို အေတာအတြင္းမွာ က်န္စစ္သားဟာ လံွကိုင္ထားတ့ဲ ယာဘက္လက္နဲ႔ ဘယ္ဘက္ဘက္ကို 

လံွကိုင္လ်က္သား အေနအထားနဲ႔ ယွက္ၿပီး ဦးၫြတ္ကာ အေနာ္ရထာကို ရွိခိုးလုိက္ပါတယ္။ 

မတ္တတ္အေနအထားနဲ႔ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့မ ွ အေနာ္ရထာရ႕ဲမ်က္နွာကို တစ္ခ်က္ ေမာ့ၾကည့္ကာ ခုန္ထြက္သြားလိုက္တာ 

႐ုတ္တရက္ျဖစ္လို႔လား၊ သူ႔ကို ဘယ္သူကမွ ျပန္ၿပီးမဖမ္းခ်င္လို႔လား(အဲဒါကေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္။ ညီလာခံမွာ ေစာလူး 

ရွိေနတယ္ေလ) အေနာ္ရထာကပ ဲ ဖမ္းေစလို႔ အမိန္႔မေပးလို႔လား၊ ဘယ္လိုမ ွ ဘာကိုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ မေျပာႏုိင္ခင ္

က်န္စစ္သားက ေပ်ာက္သြားေတာ့တာပါပဲ။ 

 

အေနာ္ရထာမင္းဟာ  ေျခလွမ္းခပ္ေလးေလးနဲ႔ ရာဇပလႅင္ေပၚကို ျပန္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း 
ညီလာခံစစ္စေဲစဆိုတ့ဲ အမိန္႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းေပးၿပီး ညီလာခံကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တာပါပဲ။ သူ႔ရင္ထမွဲာေတာ့ ေလးသလိုလို၊ 
ေပါ့ေနသေယာင္ေယာင္ပါပဲ။ 
 
မင္းအျဖစ္ကိုရျပီးေနာက္ အရေတာ္ေလစြလို႔ ဒီသူငယ္နဲ႔ သူ႔အစုကိုရကတည္းက ခဏဏ ငါစဥ္းစားမိတ့ဲ 
ေယာက္်ားေကာင္းတစ္ေယာက္၊သူရေဲကာင္းတစ္ေယာက္၊ သားတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ နန္းထဲက ထြက္သြားရရွာၿပီ။ 
သူဟာ ငါ့ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္တ့ဲသူပဲ။ ငါ့ကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ပုန္ကန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
 
ဒါေပမယ့္ေလ .... တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ တိုင္းျပည္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကတုန္းကေတာင္မွ ငါဟာ သိပ္ပင္ပန္းခ့ဲတယ္။ 
တစ္ေယာက္တည္းဆိုရင္ေတာ့ေအးေလ......မင္းအျဖစ္ကို ရေအာင္ယူခ့ဲတုန္းကလည္း တစ္ေယာက္တည္းပါပဲ။ 
 
က်န္စစ္သား မရွိေတာ့လည္း သံုးေယာက္ေတာ့ က်န္ေသးတာေပါ့။ ငေထြး႐ူး၊ ငလံုးလက္ဖယ္နဲ႔ ေညာင္ဦးဖီးတို႔ေလ။ 
ဒါေပမယ့္ သူတို႔သုံးေယာက္ေပါင္းရင္ေတာင္မွ က်န္စစ္သား တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ နွလံုးရည္ကို မီဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
 
ေစာလူးဆိုတာကိုေတာ့ ငါ့သားလို႔ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္လွသကြယ္။ တကယ္ေတာ့ က်န္စစ္သားနဲ႔ 
မဏိစႏၵာတို႔ရ႕ဲအေၾကာင္း ငါ့ကုိဘယ္သူမွ လာမေျပာရင္ အေကာင္းသားပါပ။ဲ အခုလို ေျပာလ်က္သားနဲ႔ ငါက ဘယ္လိုမွ 
အေရးမယူဘူးဆိုရင္ေတာ့ ငါ့ကိုထိပါးၿပီး 
ေျပာဆို႐ံုနဲ႔ ၿပီးရင္ေကာင္းသား။ ပခူဲးနဲ႔ ပုဂံ မ်က္ႏွာပ်က္စရာကိစၥေတြ ျဖစ္တ့ဲအထိ စကားေတြ ကားသြားႏုိင္စရာ 
အေၾကာင္းရိွနုိင္တယ္ေလ။ 
 
အေနာ္ရထာဟာ ဘုန္းကံႀကီးတ့ဲ မင္းတပါးပီပီ တည္တည္တ့ံတ့ံ ေနျပလိုက္တ့ဲအခါ ဘယ္သူမွ 
ဘာမွမေျပာၾကေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ က်န္စစ္သားအေၾကာင္း ေျပာသံစကားေတြလည္း ၿငိမသ္ြားတာပဲ။က်န္စစ္သား 
ထြက္ေျပးတ့ဲေန႔ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ သတင္းစကားတစ္ခု ၾကားရေသးတယ္။ က်န္စစ္သားေနာက္ကို ဖမ္းမယ္လို႔  
လိုက္ၾကတ့ဲသူေတြဟာ က်န္စစ္သား အိပ္ေနတ့ဲအခါမွာ ဝုိင္းဖမ္းမယ္လို႔  ခ်ဳံထကဲေစာင့္ၿပီး ေနတုန္း က်န္စစ္သားက 
အရိႏၵမာလံွနဲ႔လွမ္းၿပီးပစ္လိုက္တာနဲ႔သီတံမွာ သီထားသလို အေတာင့္လိုက္ လံွစူးၿပီး ေသကုန္ၾကသတ့ဲ။ 
က်န္စစ္သားကေတာ့ သူ႔ကို ဖမ္းမယ့္သူေတြ ခ်ဳံထဲမွာရွိေနတယ္ဆိုတာ သိလို႔ လံွကိုပစ္လိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အိပ္ခါနီး 
လံွကို ေျမႀကီးမွာစုိက္ၿပီး ေထာင္တာမွာလံွက လဲလဲၿပီး က်ေနလို႔ စိတ္တိုတာနဲ႔ ပစ္လိုက္တာပါတ့ဲ။ 
 
အေနာ္ရထာဟာ အဲဒီအေၾကာင္းကို ၾကားရေတာ့ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ရယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ 
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ဒါမွ ဒီလိုစကားေတြကို လာၿပီးေျပာၾကတ့ဲ ေစာလူးနဲ႔ ေစာလူးရ႕ဲမယ္ေတာ္တို႔ စကားမဆက္ဘဲ ျပန္ၾကမွာ။ ငါ 
အမိန္႔မေပးဘနဲဲ႔မ်ား က်န္စစ္သားေနာက္ကို လိုက္မွလိုက္ၾကပေလ။ ေသတာေတာင္မွ နည္းေနေသးတယ္။ 
 
အေနာ္ရထာက တစ္ဦးတည္းရွတ့ဲိအခါမွာ ျပန္စဥ္းစားပါတယ္။ က်န္စစ္သားက အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ လံွကိုပစ္လိုက္တာ 
ဘယ္သူျမင္သလဲ။ ေသတ့ဲသူေတြက ဘာမွျပန္ေျပာနိုင္တာမွ မဟုတ္ပဘဲဲ။ 
ေၾသာ္.....က်န္စစ္သားကသူ႔အျဖစ္အပ်က္ကိုတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုျပန္ၿပီးေျပာတာကေနၿပီး တစ္ဆင့္ၾကားတာ 
ေနမွာေပါ့။အဲဒီလိုနဲ႔ပ ဲ က်န္စစ္သားအၾကာင္းက ပုဂံနန္းေတာ္မွာ တျဖည္းျဖည္း အသံဆိတ္သြားေတာ့တာပါပဲ။  
တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေတာ့ ေျပာခ်င္ေျပာၾကမွာေပါ့ေလ။ 
 

မဟာမဂၢဇင္း 

အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၄၊ 

၁၉၉၆ ခု ဇြန္။ 

 

မဏိစႏၵာ  

 

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ လူခ်စ္လူခင္မ်ားတ့ဲ သူရဲေကာင္းမ်ား ရိွပါတယ္။ 

အဲဒီသူရေဲကာင္းမ်ားထဲမွာ က်န္စစ္သားဟာ တစ္ေယာက္အပါအဝင္ပါပ။ဲ ကၽြန္မက ရာဇဝင္ကိုခ်စ္တ့ဲသူ၊ 

ရာဇဝင္အေၾကာင္းမ်ားကိုတေမ့တေျမာ ေတြးေတာေလ့ရိွသူဆိုေတာ့ က်န္စစ္သားအေၾကာင္းကို ခဏခဏ 

ေတြးမိေလ့ရိွပါတယ္။ အဲဒီအေတြးကေလးေတြ တစ္နည္းဆိုရင ္ အေတြးနဲ႔ေဖာ္ထားတ့ဲ ရာဇဝင္ ပံုရိပ္ကေလးေတြကို 

ကိုယ္နဲ႔ဓာတ္တူသူမ်ားကိုေဝမွ်ေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဆိုတာက ပရိမၼအရပ္က ပုဂံကိုေရာက္လာတ့ဲသူ။ ငေထြး႐ူး၊ ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီးတို႔လို 

အစြမ္းအစရိွတ့ဲသူ။ အားလံုးေပါင္း သူရဲေကာင္းေလးေယာက္။ သူ႔အစုနဲ႔သူ ရွိေနတ့ဲအထဲမွာ က်န္စစ္သားက 

အထူးျခားဆံုးအထင္ရွားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္လည္း အေရးႀကီးတ့ဲ အမႈကိစၥဟူသမွ်ကို သူက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ 

ျပဳခ့ဲရတာပ။ဲအေနာ္ရထာက အဲဒီသူရဲေကာင္းေလးေယာက္နဲ႔ အေပါင္းအပါကို ဘာျဖစ္လို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ျဖစ္ေအာင ္

ေျမႇာက္စားပါလိမ့္ဆိုတ့ဲ အေတြးကို ကၽြန္မေတြးခ့ဲပါတယ္။ေတြးရင္း ေပၚလာတ့ဲအေျဖက ဒီလိုပါပဲ။ 

 

အေနာ္ရထာက နန္းခ်ျခင္းခံရတ့ဲ ေက်ာင္းျဖဴမင္းရ႕ဲ မိဖုရားက ပါတ့ဲသား။ စုကၠေတးကို စီးခ်င္းထိုးပြဲမွာ အႏုိင္ရလိုက္ၿပီး 

ထီးနန္းရလာခ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက နန္းေတာ္ထဲမွာ ခစားထမ္းရြက္ေနတ့ဲသူေတြဟာ စုကၠေတးရ႕ဲလူေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ဆိုေတာ့ ထက္ျမက္တ့ဲမင္း မဟုတ္ခ့ဲရင္ အရည္အခ်င္း အရင္းအျမစ္ကို စိစစ္ၿပီး ရာထူးေပးတာ 

နည္းပါတယ္။ ေဆြသားမ်ဳိးသားမ်ားကိုသာ အေရးႀကီးတ့ဲေနရာေတြမွာ ခန္႔အပ္ေလ့ရိွတာကိုး။ 

အဲဒီေတာ့ ထီးနန္းကို အသာတၾကည္ သိမ္းပိုက္ရတာမဟုတ္ဘဲ လက္ရိွမင္းကို စီးခ်င္းထိုးၿပီးမ ွ သိမ္းပုိက္ရတ့ဲ 

အေနာ္ရထာဟာသူစိတ္ခ်ရမယ့္သူေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္မွာဓမၼတာပါပဲ။ 

 

တကယ္လို႔သာ အေနာ္ရထာဟာ ငယ္စဥ္ဘဝထဲက မင္းသားတစ္ပါးအေနနဲ႔ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခ်ီးျမႇင့္တာကို 

ခံရတ့ဲသူျဖစ္ခဲ့ရင ္ သူ႔မွာလည္း သူ႔လူနဲ႔သူ ၿပည့္စံုေနခ့ဲမွာပါပ။ဲ ဒါေပမဲ ့ နန္းက်ဘုရင္ရဲ႕သားျဖစ္သူဟာ အလံုးအရင္း 
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ရွိရင္ေတာင္မွျပည့္စံုခဲ့မယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ေတြးဆႏုိင္ပါတယ္။ 

 

အေနာ္ရထာမင္းျဖစ္အၿပီးမွာ သူစိတ္ခ်ႏုိင္တ့ဲသူကို သူေ႐ြးခ်ယ္ဖုိ႔ စဥ္းစားတ့ဲအခါ နန္းတြင္းမွာ က်င္လည္ၿပီး 

မင္းအလိုလိုက္မင္းႀကိဳက္ေျပာတ့ဲသူေတြကိုေရွာင္မွာပ။ဲ  

 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စုကၠေတးလက္ထက္ကတည္းက ဒီနည္းနဲ႔ ေကာင္းစားခ့ဲတ့ဲသူေတြေလ။ ဘယ္မွာစိတ္ခ်လို႔  

ရႏိုင္ပါ့မလ။ဲ အဲဒီေနာက္ေတာ့ အ႐ိုးခံစိတ္ထားနဲ႔ ထက္ျမက္တက္ႂကြတ့ဲ လက္႐ံုးရည္ေကာ၊ႏွလုံးရည္ပါ သူတစ္ပါးထက္ 

သာလြန္တ့ဲ သူရဲေကာင္းေလးေယာက္ကို သူေ႐ြးခ်ယ္ခ့ဲမယ္၊ တာဝန္မ်ားကို တစ္စတစ္စ ေပးအပ္ခ့ဲမယ္။ 

အဲဒီလိုနဲ႔ က်န္စစ္သားဟာ အေနာ္ရထာ အားထားခံရတ့ဲ ကိုယ္ရင့္တတူ ဆက္ဆံႏုိင္ခဲ့တ့ဲ စစ္သူႀကီးဘဝကို 

ေရာက္လာတာျဖစ္ရပါမယ္။ 

 

ခရစ ္ ၅ ရာစုေလာက္ကတည္းက ၿမိဳ.ေတာ္ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ ပုဂံကို အေနာ္ရထာလက္ထက္မွာမွ ဧကရာဇ္ႏုိင္ငံေတာ္ရ႕ဲ 

ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ ္ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ႀကီးက်ယ္တ့ဲလုပ္ငန္းကို အေနာ္ရထာ ဘာေၾကာင့္ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ။သူတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ေတာ့ ဒီလိုမဟာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။  

အေနာ္ရထာဟာ ထက္ျမက္တက္ႂကြတ့ဲအနာဂတ္ကို ရဲရဝ့ံဲဝံ့ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏုိင္တဲ ့ ေျခလွမ္းအသစ္မ်ားကို ခိုင္ျမစဲြာ 

လွမ္းႏုိင္တ့ဲလူငယ္မ်ားကိုကိုယ္နဲ႔တန္းတူေမြးျမဴထားလိုက္ႏုိင္လုိ႔သာ ဒီလိုမဟာတာဝန္ကို ထမ္းႏိုင္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္လို႔ 

ကၽြန္မ ယံုယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္မိပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ စည္း႐ံုးေရးတာဝန္မ်ားကို အေနာ္ရထာနဲ႔အတူ ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါ 

ေဆာင္႐ြက္ရတ့ဲအခါမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သူ႔ကို အေနာ္ရထာက အားထားယုံၾကည္စြာနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ကြပ္ကြဲၿပီး 

တာဝန္အားလံုးကိုယူကာ ဦးေဆာင္ေစခဲ့တ့ဲ စစ္ဆင္ေရးမ်ားလည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစစ္ဆင္ေရးထဲမွာ 

ဥႆာစစ္ဆင္ေရးဟာ က်န္စစ္သားရ႕ဲဘဝကို အေတာ္အေျပာင္းအလဲ မ်ားေစခ့ဲပါတယ္။ 

 

ကၽြန္မဟာ ျမန္မာရာဇဝင္က်မ္းမ်ားမွာ ပါတဲ ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဝဖန္သံုးသပ္တ့ဲအခါမွာ 

ရွိရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္မခံပ ဲ ေဝဖန္တာ နည္းပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ ့

ရာဇဝင္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွာ စီးဝင္ေနမိတာ၊ နစ္ေမ်ာေနမိတာ မ်ားပါတယ္။ အခုလည္း 

ဥႆာစစ္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲနစ္ေမ်ာမႈကိုတင္ျပပါရေစ။ 

 

ဥႆာဟာ မူလကေတာ့ မ်ဳိးတူ႐ုိးတူေတြနဲ႔ သထံုကို အားကိုးအားေကာင္းခဲမ့ယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သထံုလည္းက်သြားေရာ ဂၽြမ္း(ယြန္း)စစ္သည္ေတြ ဥႆာကိုလာၿပီးတိုက္တာနဲ႔ ႀကံဳတ့ဲအခါမွာ 

သဘာဝက်စြာပါပဲ၊ေသြးနီးရာခ်ဳိတ့ဲ သေဘာနဲ႔ ပုဂံကိုလွမ္းၿပီး စစ္ကူေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ပုဂံကလည္း 

ရွိသမွ်စစ္အင္အားထဲမ ွ သူရေဲကာင္းေလးေယာက္ ဦးစီးတ့ဲ စစ္အင္အား အားလံုးကို ဥႆာစစ္ဆင္ေရးအတြက္ 

ပုိ႔ေပးခ့ဲပါတယ္။ဥႆာမင္းနဲ႔တကြ ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားအားလံုး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာပါပ။ဲ 

 

ဂၽြမ္းစစ္သည္မ်ားကို ပုဂံသူရေဲကာင္းမ်ားက ျပတ္ျပတ္သားသား တြန္းလွန္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ ့
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သူရေဲကာင္းမ်ားကို မင္းနဲ႔တကြ နန္းတြင္းသူ၊ နန္းတြင္းသားမ်ားေရာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကပါ သဒၶါၾကည္ျဖဴစြာနဲ႔ 

လက္ေဆာင္မ်ားေပးကမ္းၾကလိမ့္မယ္။ ဖိတ္ေခၚေကြ် းေမြးမႈမ်ား ျပဳၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ ထင္႐ံုေတာင္မ ွ

မကေသးဘဲ ျမင္ေတာင္မွ ျမင္ေနပါေသးတယ္။ သူရဲေကာင္းမ်ား ျမင္းစီးသြားရင္း ကေလးမ်ားကအစ အေျပးလိုက္ၿပီး 

ႏႈတ္ဆက္ၾကတာ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားနဲ႔ ေတြ႔တ့ဲအခါ ပုဂံမ်ားက တေလးတစား ျမင္းမ်ားေပၚက ဆင္းၿပီး 

ႏႈတ္ဆက္သလို ဥႆာက သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကလည္း သူရေဲကာင္းမ်ားကို ေက်ာသပ္ရင္သပ္လုပ္ၿပီး 

ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းၾကလို႔ေပါ့။ 

 

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ၾကတ့ဲအခါ အဲသည္လို ေပ်ာ္စရာမ်ားခ့ဲမွာပါပဲ။ တစ္ဖက္က အဲဒီလိုေပ်ာ္ေနၾကရင္း 

တစ္ဖက္က ေနျပည္ေတာ္ ပုဂံကုိျပန္ဖုိ႔ တာဝန္အရိွဆံုး စစ္သူႀကီးမ်ားနဲ႔ ဥႆာမင္းတို႔လည္း တိုင္ပင္ေနၾကလိမ့္မယ္။ 

အဲသည္လို တိုင္ပင္ၾကတ့ဲအခါ အရွည္ကို ေမွ်ာ္ေတြးတတ္တ့ဲ ဥႆာမင္းက ပုဂံမင္းထံ သူ႔ရ႕ဲခ်စ္မၿငီးတ့ဲ 

သမီးေတာ္မဏိစႏၵာကိုေပးဆက္လိုက္ခ်င္ပါတယ္လို႔ဖြင့္ဟမိန္႔ဆိုပါလိမ့္မယ္။ 

 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဥႆာပခူဲးက ပုဂံအေရာက္ ႏုနယ္တ့ဲမင္းသမီးေလးတစ္ပါးကို မင္းရဲ႕ပဏၰာအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး 

ေဆာင္ၾကဥ္းသြားရမယ့္အေရး(တာဝန္)ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားမိၿပီး က်န္စစ္သားဟာ အခါတိုင္းထက္ 

ပုိမိုတည္ၾကည္ေလးနက္တ့ဲ မ်က္ႏွာနဲ႔ ရွိေနေပလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ေတြးမိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ထိ မဏိစႏၵာနဲ႔ က်န္စစ္သား 

ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ မထင္ပါဘူး။ ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးတ့ဲအေျခအေနေတာ့ ရိွေကာင္းရိွမွာပါပဲ။ 

စစ္ေအာင္ျမင္လို႔ ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္တိုင ္ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္ေတြ ေပးသနားတ့ဲ ပြဲသဘင္မွာ ေတြ႔ဖူးေကာင္း 

ေတြ႕ဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမတၱာသက္ဝင္ႏိုင္ဖို႔က အခ်ိန္တိုေတာင္းလြန္းပါတယ္။  

က်န္စစ္သားရ႕ဲ ထင္းေန လင္းေနတ့ဲဲ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကို မဏိစႏၵာမင္းသမီးေရာ အျခားပရိသတ္ကပါ ႏွစ္လိုစြာ 

ၾကည့္ခဲ့မိၾကမွာေတာ့ သိပ္ေသခ်ာတ့ဲ အခ်က္မ်ားပါပ။ဲ 

 

ဘုရင္တစ္ပါးထံ သမီးကညာ ဆက္သတယ္လို႔ဆိုရင ္သမီးေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ထည့္လႊတ္လိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ပဏၰာဆက္တ့ဲမင္း ႂကြယ္ဝရင္ႂကြယ္ဝသေလာက္ ပစၥည္းရတနာမ်ားကို လက္ဖြဲ႔အျဖစ္ ထည့္ေပးတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ 

ဆင္ေပါက္ဘယ္ႏွစ္စီး၊ ျမင္းေကာင္ေရ ဘယ္ေလာက္၊ ေ႐ႊပိႆာ ဘယ္ေလာက္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။ ဒါတင္မကဘဲ 

အထိန္းေတာ္၊ ရံေ႐ြေတာ္မ်ားကိုလည္း ပဏၰာအျဖစ ္ ဆက္သခံရတ့ဲမင္းသမီး ဂုဏ္မငယ္ေအာင္ ထည့္ၿပီးလႊတ္လိုက္ 

ေလ့ရိွပါတယ္။  

 

က်န္စစ္သားတို႔ ပုဂံက ဥႆာအသြားမွာေတာ့ ျမင္းမ်ားကိုစိုင္းၿပီး အေျပးအလႊား သြားခဲ့ရတာေပါ့။ 

စစ္တိုက္သြားရမွာကိုး။ အခ ု ပုဂံကိုျပန္တ့ဲအခါမွာေတာ့ သတိမလစ္ဟင္းရေအာင္ အဘက္ဘက္က 

လံုၿခံဳေရးနဲ႔ျပည့္စုံေအာင္စီစဥ္ၿပီးခပ္ေျဖးေျဖးသြားရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

မင္းသမီးကေတာ့ ျမင္းေလးေကာင္ကတ့ဲ ရထားနဲ႔ေပါ့။ မင္းသမီးရဲ႕ေဘးဘက္မွာေတာ့ က်န္စစ္သားဟာ တာဝန္အရ 

ေနရာယူၿပီးလိုက္ပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ခရီးကလည္း လွမ္းလွပါတယ္။ သြားရတာကလည္း အခုေခတ္လုိမွ 

မဟုတ္ပါဘဲကား။ လူေနက အက်ဲသား။ လမ္းေတြကလည္း ေတာလမ္း ေတာင္လမ္းကခပ္မ်ားမ်ား။ သစ္ပင္ေတြက 

အခုေခတ္ထက္ မ်ားစြာထူထပ္ပါတယ္။ ေတာေကာင္မ်ားရ႕ဲရန္ကို သတိထားရသလို ေတာပုန္းေတြရ႕ဲရန္ကို 
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သတိထားရလို႔က်န္စစ္သားမွာတာဝန္ပိုၿပီးပိေနခ့ဲမွာပါပ။ဲ  

 

သစ္ပငႀ္ကီးေတြ အမ်ားႀကီးအံု႔ဆိုင္းေနၿပီး ၿမိဳ႕ဆက္႐ြာဆက္ ျပတ္လွတ့ဲေနရာမွာ မင္းသမီးဟာ အပ်င္းေျပအေနနဲ႔ 

သူ႔ရထားက တင္းတိမ္အကာအရံကို ဖြင့္ၾကည့္မိေပလိမ့္မယ္။ ပန္းပြင့္၊ ပန္းႏြယ္ေတြကို ျမင္ရတ့ဲအခါမွာလည္း သူက 

ယူခ်င္ေပလိမ့္မယ္။ အသံစာစာႏွင္ ့ ငွက္ေတြ၊ ေက်းေတြရ႕ဲအသံကို ၾကားရတ့ဲအခါမွာလည္း သူ႔ဇာတိ ဥႆာ 

ေနျပည္ေတာ္ကို လြမ္းလွခ်ည့္လို႔ တမ္းတကာ မ်က္ရည္မ်ားပင္ က်ေပလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မေတြးမိပါတယ္။ 

 

မင္းတစ္ပါးက တစ္ပါးကို ပဏၰာအျဖစ္ အဆက္သခံရတာက ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာ သိပ္မဆန္းလွတ့ဲဓေလ့ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆက္သခံရတ့ဲ မင္းသမီးဟာ အဲသည္လိုပ ဲ အဆက္သခံရတာကို (သူ႔မွာ ခ်စ္သူမရိွခဲ့ရင္) ဝမ္းနည္းေကာင္းမ ွ

ဝမ္းနည္းေပလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မေတြးမိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာသူ႔ႏိုင္ငံအတြက္ သူေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ 

အျမင့္ဆံုးတာဝန္ ျဖစ္ေပသကိုး။ ဒါ့အျပင္သူဟာ အလြန္ဘုန္းတန္းခုိးႀကီးမားတ့ဲ ဘုရင္မင္းျမတ္ရ႕ဲ မိဘုရားလည္း 

ျဖစ္ရေပဦးမယ္။ ဒါေတြေၾကာင္ ့ မဏိစႏၵာဟာ အေစာပိုင္းကေတာ့ ဝမ္းနည္းလွမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝမ္းမသာေတာင္မွ 

ေၾသာ္ ……… ဒါဟာ ငါတို႔မိန္းမမ်ားရဲ႕ တာဝန္ေပပဲလို႔ခပ္ေအးေအးပ ဲေတြးခ့ဲမိေပလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ စဥ္းစားမိခ့ဲပါတယ္။ 

 

ဒါေပမယ့္ မဏိစႏၵာဟာ သြားရတ့ဲခရီးတာ အကြာအေဝးနဲ႔လိုက္ၿပီး စိတ္သေဘာထား ႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာပု ံ

ေပၚေပါက္ပါတယ္။ သူဟာနန္းရိပ္တစ္ခုနဲ႔ ကြာလာၿပီး ေနာင္ထပ္နန္းရိပ္တစ္ခုကိုလည္း လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လို႔ မရႏိုင္ေအာင ္

ေဝးေသးတ့ဲခရီးလမ္းမမွာ မဏိစႏၵာအျဖစ္ထက္ သူ႔ကုိယ္သူ လြပ္လပ္တ့ဲ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးစ မိန္းကေလး ခင္ဦးအျဖစ ္

ပုိၿပီးျဖစ္ခ်င္ပုံေပၚပါတယ္။ မင္းသမီးစိတ္ဝင္လိုက္၊ သာမာန္အပ်ဳ ိကေလးစိတ္ဝင္လိုက္နဲ႔ သူ႔ရထားေဘးမွာ တည္ၾကည္စြာ 

ျမင္းစီးၿပီး လိုက္လာတ့ဲ လူညိဳေခ်ာ က်န္စစ္သား အေပၚမွာလည္း မင္းသမီးနဲ႔ စစ္သူႀကီးအေနအထားနဲ႔ ဆက္ဆံတ့ဲအခါ 

ဆက္ဆံလိုက္၊ သာမာန္မိန္းကေလးလို အေနအထားနဲ႔ စကားစျမည္ လွမ္းေျပာလိုက္နဲ႔ တာဝန္သစၥာတရားကို 

ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ႀကီး ထမ္းေဆာင္ေလ့ရွိတ့ဲ စစ္သူႀကီး က်န္စစ္သား အေနခက္ေလာက္ေအာင္ မင္းသမီးက 

ႏြဲ႔ဆိုးဆိုးခ့ဲမွာေသခ်ာပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ မင္းပဏၰာကို မက်ဴးေက်ာ္ရဘူးဆိုတ့ဲ အသိကို ေကာင္းစြာသိေနခ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

မဏိစႏၵာက ငယ္႐ြယ္သူျဖစ္ၿပီး ၾကာရွည္သြားေနရတ့ဲ ခရီးမွာ အနီးကပ္အေဖာ္ဆိုလို႔ က်န္စစ္သားကိုပ ဲ ေတြ႔ေနခ့ဲရသူ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဥႆာမွာကတည္းက က်န္စစ္သားကို ကယ္တင္ရွင္သူရဲေကာင္းအျဖစ ္ ေလးစားျပီးသားလည္း 

ျဖစ္ေနခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မဏိစႏၵာဟာ ဘာကိုပဲလိုခ်င္ခ်င္ ဘာကိုပေဲတြးမိေတြးမိ အနီးစပ္ဆံုး က်န္စစသ္ားကိုပ ဲ

ေျပာခ့ဲမွာ၊ပူဆာခ့ဲမွာပလိုဲ႔ကၽြန္မေတြးမိပါတယ္။ 

 

ဆိုပါေတာ့၊ လမ္းခရီးအရွည္ႀကီးမွာ ျဖတ္သန္းခ့ဲရတ့ဲ ေတာထဲက ေတာပန္းေတာင္ပန္းေတြကို ခူးေပးပါ၊ 

ယူခ်င္ပါတယ္ဆိုလို႔ မဏိစႏၵာ ပူဆာရင ္ က်န္စစ္သားဟာ မင္းမႈထမ္းလည္းျဖစ္ျပန္၊ မင္းပဏၰာကို ေစာင့္ေရွာက္ 

ေခၚေဆာင္ခ့ဲရသူလည္း ျဖစ္ျပန္ဆိုေတာ့ က်န္စစ္သားအေနနဲ႔ မျငင္းမဆန္ဘဲ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရမွာပါ။ 

 

အစပိုင္းေတာ ့မင္းသမီးကလည္း ႐ိုး႐ုိးသားသားပေဲနမွာပါ။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ငယ္တ့ဲသူလည္းျဖစ္ျပန္၊ မေရရာတ့ဲ 

အနာဂတ္ခရီးကို သြားေနရသူလည္းျဖစ္ျပန္၊ မင္းက်န္စစ္လို ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတ့ဲ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို 

လည္းနိစၥဓူဝေတြ႔ေနရျပန္ဆိုေတာ့စိတ္ကစားလာမိပါလိမ့္မယ္။ 
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ကၽြန္မကလည္း ဝတၳဳမေရးတတ္ေတာ့ ဝတၳဳေၾကာင္းနဲ႔ဆိုရင ္ ဘယ္လိုဖြဲ႔မလဲဆိုတာ မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့

မင္းသမီးဘက္က အမူအရာ အေျပာအဆိုေတြ ေျပာင္းလာတာ အရင္က်လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူက စိတ္ကစားဖုိ႔ 

အခ်ိန္ကလည္း ရေနသူ၊ မင္းသမီးဆိုေတာ့ မူလစိတ္အရ လိုခ်င္တာကို ရေအာင္ယူတ့ဲအက်င့္ကလည္း စြဲေနသူ၊ 

ၿပီးေတာ့ငယ္႐ြယ္သူတ့ဲသူ။ 

 

က်န္စစ္သားကေတာ့ ပုဂံက ဥႆာကို သြားတုန္းကထက္ အေရးႀကီးတ့ဲ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနရတ့ဲသူ၊ 

အသက္အားျဖင့္၊ အေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္ ျပည့္ဝသင့္သေလာက္ ျပည့္ဝရင့္က်က္ေနၿပီျဖစ္တ့ဲသူ၊ သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ ့

မင္းမိဖုရားရ႕ဲအလိုကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနက်ျဖစ္လို႔ မဏိစႏၵာရ႕ဲအလိုကို ျဖည့္ေပးရတာ ဘယ္လိုမွ မဆန္းလွပါဘူး။ 

 

ဒါေပမယ့္ မင္းသမီးေလးက သူ႔ကို အရွင့္သမီးေတာ္လို႔ ေခၚတာကိုေတာင ္ မေက်နပ္ခ်င္တ့ဲသေဘာနဲ႔ သူ႔ကိုသူ 

ခင္ဦးကေလ၊ ခင္ဦးကေလလို႔ ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းလာတာ၊ မင္းသမီးတစ္ပါးအေနနဲ႔ တည္တည္တ့ံတ့ံ ေနရမယ့္အစား 

႐ႊင္ပ်ရယ္ေမာတ့ဲအခါ ႐ႊင္ပ်ရယ္ေမာလိုက္၊ သူလိုခ်င္တာလို ရတ့ဲအခါမွာ ျမဴးထူးတ့ဲအသြင္ကို ယူလိုက္၊ သူက 

လိုခ်င္ပါတယ္ ယူေပးပါလို႔ ေျပာတ့ဲအရာကို ေတာအရပ္မွာ အခ်ိန္လင့္ေအာင္ မေနသင့္တ့ဲေနရာေတြ ရိွပါတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင္ ့ အရွင့္မင္းသမီး လိုခ်င္တ့ဲအရာကို အခ်ိန္ယူၿပီး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလို႔ မရႏိုင္ပါဘူးလို႔ဆုိရင္ 

စိတ္ေကာက္လိုက္၊ ႏြဲ႔ဆုိး ဆိုးလိုက္လုပ္လာတ့ဲ မဏိစႏၵာေၾကာင္ ့ က်န္စစ္သားဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ား 

စိတ္ပင္ပန္းလာမွာပါပဲ။ 

 

တစ္ဖက္ကလည္း မဏိစႏၵာကို သနားမိမွာပ။ဲ ဘယ္လိုေဒသမွန္း မသိတ့ဲေဒသကို မင္းမိန္႔နဲ႔ လိုက္ပါလာရရွာတယ္၊ 

ဘယ္လိုလူမွန္းမသိတ့ဲ ဘုရင္ရ႕ဲၾကင္ရာသက္ထား မိဖုရားအျဖစ္ကို ေရာက္ရရွာဦးမယ္၊ အသက္ကလည္း ငယ္ငယ္၊ 

အ႐ြယ္အေလ်ာက္ အဆင္းကလည္း ပပဝင္းဝင္းနဲ႔ အမိမဖမ်ားအလယ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ လိုခ်င္ရာရာကို 

ေျပာဆိုပူဆာေနရမယ့္အ႐ြယ္။ ဒါေပမ့ဲ မင္းသမီးျဖစ္ေလေတာ့ ႏိုင္ငံရ႕ဲတာဝန္ကို မင္းကဏၰာတစ္ပါးအေနနဲ႔ 

ထမ္းေဆာင္ေနရရွာတယ္လို႔ က်န္စစ္သားဟာ အပူဆာလြန္တတ္တဲ့၊ ႏြဲ႔တတ္တ့ဲ၊ ဆိုးတတ္တ့ဲ မဏိစႏၵာရ႕ဲအေၾကာင္းကို 

အခါအားေလ်ာ္စြာ ေတြးမိလာပါလိမ့္မယ္။ 

 

မိမိရ႕ဲဗုိလ္မွဴးတပ္မွဴးမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ႀကီး ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းမွာ ရိကၡာျပည့္စုံဖို႔၊ စည္းကမ္းေသဝပ္ဖို႔စတ့ဲ 

စစ္မႈေရးရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ၊ တိုင္ပင္ႏီွးေနွာေနဆဲမွာေတာင္ က်န္စစ္သားရ႕ဲအေတြးထဲမွာ ကေလးသာသာ 

ခင္ဦးက ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာတတ္တာကို က်န္စစ္သား မစဥ္းစားတတ္ေအာင ္ သူ႔ကိုသူ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ 

ျဖစ္လာပါလိမ္မ့ယ္။ 

 

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံတ့ဲေနရာမွာ က်န္စစ္သားဟာ မင္းရ႕ဲသမီးေတာ္၊ မင္းရ႕ဲပဏၰာေတာ္ မဏိစႏၵာကို 

စစ္သူႀကီးရဲ႕အာဏာစက္ေအာက္ ေရာက္ေအာင္ မၾကံေဆာင္ႏုိင္ပါဘူး။ သူဟာ မင္းသမီးကို ေစာင့္ေရွာက္ရင္း 

ေဖ်ာင္းဖ်တာ၊ နားခ်တာ၊ တခ်ဳ ိ႕ေနရာမွာ လိုအပ္ရင္ ျဖည့္ဆည္းေပးတာစတဲ ့ အလုပ္မ်ားကို တာဝန္အရ လုပ္ေပး 

ႏုိင္ပါတယ္။ 
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အခုလို အေကာင္အထည္ကို သူမ်ားမျမင္ႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔ဘာသာသူ႔သိေနတ့ဲ၊ အာ႐ုံေတာင္မဟုတ္ဘဲ အနည္းနဲ႔အမ်ား 

သနားၾကင္နာရာက တြယ္တာလာမိၿပီျဖစ္တဲ ့ ခင္ဦး(သူကေလး ႏွစ္သက္တဲ့အမည္) ကိုသူ႔အေတြးထဲကု ိ ဝင္မလာပါနဲ႔၊ 

ထြက္သြားပါလို႔ သူဘယ္လိုလုပ္မွ ႏွင္ထုတ္လို႔ မရႏိုင္ၿပီဆိုတာ က်န္စစ္သား သိလာတ့ဲအခါမွာ ခက္ၿပီလို႔ သူ႔ကိုယ္သူ 

ေျပာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သစၥာကို ဦးထိပ္ထားတတ္တ့ဲ က်န္စစ္သား၊ တာဝန္ကို 

အထိခိုက္မခံတတ္တဲ ့ က်န္စစ္သားေလ။ အခုလိုသူကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ေဆာင္ၾကဥ္းလာရတ့ဲ မင္းသမီးကို 

သူတြယ္တာမိၿပီဆိုတာ သူမွတစ္ပါး သူမ်ားမသိေသးဘူးဘဲထားဦးေတာ့၊ သူ႔ဘာသာသူ သိေနၿပီေလ။ အဲဒီအသိကို 

ပင့္သက္ အလီလီခ်ၿပီး ရင္ထဲကထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကလည္း အရာမထင္ၿပီ။  

 

က်န္စစ္သားရ႕ဲ ရမဲက္ေတာ္ေတြ အသက္ခ်င္းထပ္ၿပီး သစၥာထားကာတိုက္ပြဲအလီလီ ဝင္ခ့ဲၾကတ့ဲ ဗိုလ္မွဴး၊ 

တပ္မွဴးေတြဟာ က်န္စစ္သားရ႕ဲ မ်က္နွာေနမ်က္နာထား အေျပာင္းအလဲကို သိၾကမွာပါပ။ဲ တစ္ခါတေလ 

အေလးအနက္ႀကီးေလးနက္စြာ ေတြးေနပံုရတ့ဲ သူတို႔စစ္သူႀကီးကို စစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ကိစၥေတြကို 

ေတြးေတာေနပါရ႕ဲလို႔ သူတို႔မထင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ ့ က်န္စစ္သားဟာ ေလးေလးလံလံ အေနအထားနဲ႔  

ဘယ္ေတာ့မ ွ မေတြးတတ္ဘူးေလ။ သူဟာ အျမတဲမ္း ဖ်တ္လတ္သြက္လက္ ထက္ျမက္စြာ 

ေတြးေတာေလ့လာလုပ္ေဆာင္တတ္တ့ဲသူေပပ။ဲ 

 

အခုလို ခပ္မႈိင္မိႈင္ျဖစ္ေနတာဟာ သူ႔ရ႕ဲကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥပဲ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လို႔ အမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကမွာပါပဲ။ 

ဒါျဖင့္ရင ္ ဘယ္လုိကိစၥမ်ဳိးေၾကာင့္မ်ား က်န္စစ္သား ငုိင္ေန ေတြးေနတာပါလိမ့္ဆိုတာကို အဲဒီရမဲက္မ်ား ဗုိလ္မွဴး 

တပ္မွဴးမ်ားစဥ္းစားမိၾကမွာပါပ။ဲ  

 

ဥႆာက ပုဂံကို ျပန္ၾကတ့ဲအခါမွာ မင္းသမီးနဲ႔ အေႁခြအအရံေတြ၊ ဆက္သလိုက္တဲ ့ ဆင္ေတြ၊ ျမင္းေတြ၊ ပစၥည္းေတြ၊ 

လူေတြေၾကာင့္ ခပ္ျဖည္းျဖည္း လာေနၾကရတ့ဲအထဲမွာ မင္းသမီးကိုလည္း မင္းသမီးျဖစ္ေနလို႔ အမ်ားက 

စိတ္ဝင္စားၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားေတာ့လည္း ၾကည့္ၾကမွာေပါ့။ မင္းသမီးရ႕ဲအနားကို ေရာက္ႏိုင္သမွ် 

ေရာက္္ေအာင္ၾကံေဆာင္ၾကမွာေပါ့။ 

 

အဲဒီေတာ့လည္း ၾကာေလေလ မင္းသမီးနဲ႔ က်န္စစ္သားရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ရင္းႏွီးလာေလေလဆိုေတာ ့

ကာယကံရွင္ေတြ မသိခင(္ရင္ထဲမွာရိွတ့ဲ အေျပာင္းအလဲကို ဝန္မခံၾကေသးခင္) အျပင္လူေတြက ပိုၿပီးသိၾကပါတယ္။ 

 

မင္းသမီးရဲ႕အသံစာစာေလးနဲ႔ ရယ္ေမာလိုက္တ့ဲအသံ၊ က်န္စစ္သားရ႕ဲ သာယာညင္းေပ်ာင္းစြာ လူႀကီးဆန္ဆန ္

ေဖ်ာင္းဖ်တ့ဲစကားသံ၊ မင္းသမီးက ပင္ပန္းလို႔ ရပ္နားခ်င္ပါၿပီလို႔ ေျပာေပမယ့္ မသင့္တ့ဲအရပ္ျဖစ္လုိ႔ မရပ္နားႏိုငပ္ါဘူးလို႔ 

ေလးျမတ္စြာ ျပန္ၾကားေလွ်ာက္တင္လိုက္ေပမယ့္ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ မင္းသမီးကို ၾကင္ၾကင္နာနာ 

ၾကည့္လိုက္တ့ဲ က်န္စစ္သားရ႕ဲ မ်က္လံုးညိဳညိဳမ်ားစတ့ဲ ျမင္ႏုိင္သမွ်အရာတို႔ကို အမ်ားက ျမင္ၾကမွာပါ။ 

 

က်န္စစ္သားဘက္က တျဖည္းျဖည္း အသံဆိတ္သြားသေလာက္ တက္ႂကြမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားသေလာက္ မဏိစႏၵာက 

ခင္ဦးကေလ၊ ခင္ဦးကေလဆိုၿပီး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခ ု ေတြးမွေတြးတတ္ပေလ၊ ေျပာမွေျပာတတ္ပေလလို႔ 

ဆိုရေလာက္ေအာင္ စကားေတြ ႂကြယ္ဝလာတာကို အမ်ားက ၾကားလာရမွာပါပဲ။ 
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က်န္စစ္သားဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိတ့ဲသူ ျဖစ္ေလေတာ့ သူ႔တာဝန္ထဲမွာ သူ႔စိတ္ကို ႏွစ္ထားလိုက္မွာပါပ။ဲ 

ဒါေပမ့ဲ ခက္တာက သူ႔တာဝန္ထဲမွာ မဏိစႏၵာကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ဆိုတဲ ့တာဝန္ကလည္း ပါေနေသးတယ္ေလ။ အဲဒါဟာ 

ကံစီမံရာလို႔ပဆိုဲရမလား။ 

 

မဏိစႏၵာက မင္းသမီး၊ အသက္အ႐ြယ္ကလည္း ငယ္ေသးတယ္ဆိုေတာ့ က်န္စစ္သားက သူ႔ကိုယ္သ ူ ထိန္းေလေလ 

ငယ္႐ြယ္သူရ႕ဲစိတ္၊ မင္းသမီးတစ္ပါးရ႕ဲမာန္ဆိုတာေတြနဲ႔ ေပါင္းမိတ့ဲအခါမွာ မဏိစႏၵာဟာ ပိုၿပီးရဲရင့္လာေလေလ 

ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။ 

 

အေစာပုိင္းက ဥႆာက ပုဂံကို သြားရတ့ဲခရီးက ေဝးလိုက္တာေနာ္၊ အေတာ္ႀကီးကိုေဝးတာေနာ္၊ ပုဂံသားေတြ 

ခင္ဦးတို႔ဆီကို ဘယ္လိုမ်ား အျမန္ေရာက္ေအာင္ လာခ့ဲပါလိမ့္။ အခုေတာ့လည္း ၾကာ ၾကာလွၿပီ၊ ပုဂံကို ေရာက္ပဲ 

မေရာက္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ေျပာခဲ့ေပမယ့္……..ခင္ဦးေလ ပုဂံကို သြားရင္းသြားရင္းနဲ႔ ပုဂံက ပုိပိုေဝးသြားရင္ ေကာင္းမွာလို႔ 

ေတြးမိပါတယ္ စစ္သူႀကီးရယ္လို႔ အဆီအေငၚမတ့ဲလွတ့ဲစကားကိုေျပာလာလိမ့္မယ္လို႔ကၽြန္မေတြးမိပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ မဏိစႏၵာထက္ ေလာကေရးရာကို ပိုသိတ့ဲသူ၊ ထက္ျမက္တ့ဲ ေယာက်္ားသား၊ ဒီေတာ့ကာ 

မဏိစႏၵာစကားကို ႏွလုံးသားနဲ႔ ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သူကေလး ပုဂံကို ျမန္ျမန္မေရာက္ခ်င္ေတာ့တာလ၊ဲ 

က်န္စစ္သား သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ သူ႔ဘက္က ဘယ္လိုစကားမ်ဳိး ျပန္ေျပာရမွာပါလိမ့္၊ အမည္နဲ႔လုိက္ေအာင္ လမင္းလို 

ဝင္းပေနတ့ဲ အလွကေလးက သူ႔ကုိေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး သူ႔မ်က္လံုးထဲက စကားေတြ(အေျဖေတြ) ကို ဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာ 

သိေနေတာ့လည္း သူကေလးဘက္ကုိ မလွည့္ႏိုင္၊ မၾကည့္ႏုိင္ဘ ဲေရွ႕ဘက္တည့္တည့္ကိုသာ ေငးရင္း  က်န္စစ္သားဟာ 

က်န္စစ္သားပီသဖို႔ႀကိဳးစားေနရတာအလြန္ပင္ပန္းခဲ့မွာပါပ။ဲ 

 

ဒီလိုနဲ႔ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္ဆံုးသြားၿပီး ပုဂံကိုေရာက္ခံနီးၿပီဆိုတဲ ့ အေၾကာင္းကို အမ်ားက ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ 

ေျပာၾကတာကို မဏိစႏၵာ ျပန္ၿပီးၾကားပါလိမ့္မယ္။ မဏိစႏၵာဟာ က်န္စစ္သားရ႕ဲစိတ္ကို သိေနမွာပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ 

သူ႔စကားေတြကု ိ ခပ္မဆိတ္ နားေထာင္ေနေန သူေျပာခ်င္တ့ဲအရာ ဟူသမွ်ကို ဒီစစ္သူႀကီး မၾကားဘဲလည္းမေန၊ 

နားမလည္ဘဲလည္းမေနဘူးဆိုတာမဏိစႏၵာသိပါလိမ့္မယ္။ 

 

ဘယ္လိုပ ဲသူ႔ကိုမၾကည့္မိေအာင ္ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ ၾကည့္မိတ့ဲအခါမွာ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္သြားတတ္တာ၊ ပါးစပ္က 

ဘာစကားမွ မထြက္ေပမယ့္ သူ႔မ်က္လံုးက သူမတားလိုက္ႏုိင္ဘဲ ေျပာလိုက္တဲ့စကားေတြကို သူကိုယ္တိုင ္

မသိလိုက္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္သြားတာကို မဏိစႏၵာ သိတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ အသက္ငယ္ငယ္၊ 

ဘယ္ေလာက္ပဲ အေတြ႔ၾကံဳနည္းပါးနည္းပါး ဣတိၳယမ်ား နားလည္တတ္တ့ဲ စကားေတြပဲေလ။ 

အသက္ငယ္႐ြယ္သူ၊ စိတ္ဆတ္သူ၊ လိုခ်င္တ့ဲအရာကို ဘယ္ေလာက္ပတဲန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးရေပးရ ရေအာင္ယူတတ္တ့ဲ 

သူမ်ားဟာ စြန္႔တတ္ၾကပါတယ္။ မဏိစႏၵာလည္း ပုဂံကို ေရာက္ခါနီးၿပီဆိုေတာ့ စြန္႔ခ်င္လာတယ္ေလ။ 

 

တပ္ကို ညဘက္မွာ ရပ္နားေစတ့ဲအခါ မဏိစႏၵာနဲ႔ ရံေ႐ြေတာ္ေတြ တစ္စုတည္းတစ္စီးတည္း ရွိေနဖို႔ က်န္စစ္သားက 

စီစဥ္ရပါတယ္။ၿပီးေတာ့သူနဲ႔အျခားရဲမက္မ်ားက အိမ္ဖန္ေစာင့္သေဘာမ်ဳိးနဲ႔  မင္းသမီးတို႔အုပ္စုနဲ႔မနီးမေဝးမွာ 

ေနရာယူၾကရမွာပါပ။ဲ တျခားရဲမက္ေတြဘယ္လိုပဲ အလွည့္ေျပာင္းေျပာင္းက်န္စစ္သားကေတာ့မေျပာင္း ႏိုင္ဘူးေလ။ 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 
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ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့သူကတာဝန္အရိွဆံုးစစ္သူၾကီးျဖစ္ေနတာကိုး။ 

 

တစ္ညမွာ တျခားရမဲက္ေတြ အိပ္လို႔မေပ်ာ္ေပမယ့္ လဲေလ်ာင္းေနတ့ဲအခ်ိန္၊ တခ်ဳိ႕ ကင္းေစာင့္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ 

က်န္စစ္သားဟာ မီးဖိုနံေဘးမွာ ခ်ထားတ့ဲသစ္တံုးေပၚမွာ ထိုင္ရင္း မီးညြန္႔မီးေတာက္မ်ားကို ေငးၾကည့္ေနပါတယ္။ 

သူ႔ရင္ထဲကို ဝင္လာၿပီး ျပန္မထြက္ဘဲ ေနရာယူလိုက္ၿပီးျဖစ္တ့ဲ မီးေတာက္ကေလးအၾကာင္းကို ေတြးေနလိုက္တာ 

သူ႔နံေဘးမွာ မဏိစႏၵာ လာထိုင္လိုက္တာကို ခ်က္ခ်င္းမသိလိုက္ပါဘူး။ ၾကည့္စမ္း၊ က်န္စစ္သားဆိုတာ 

ႏုိးၾကားဖ်တ္လတ္တ့ဲ စစ္သား၊ ရန္သူကို ဘယ္ေတာ့မ ွ အနားကပ္ခံခ့ဲတာ မဟုတ္ဘူး။ 

 

သူ႔အာ႐ံုေတြ ႏိုးၾကားေနေတာ့ အသံသ့ဲသဲ့ထြက္႐ံုနဲ႔ အေဝးကေနျပီးသိတတ္တ့ဲသူ၊ အခုေတာ့ သူ႔ရင္တြင္းက 

မီးေတာက္ေလးလို႔ တင္စားမိတဲ႔ သူကေလး အနားမွာလာထိုင္တာေတာင္ သူခ်က္ခ်င္းမသိေသးပါဘူး။ 

 

က်န္စစ္သား အဲသည္လိုျဖစ္ေနတာကို မနီးမေဝးက ကင္းေစာင့္ေနတ့ဲ သူေတြေရာ၊ လဲေလ်ာင္းေနတ့ဲသူေတြေရာ၊ 

အို…….ယုတ္စြအဆံုး မဏိစႏၵာကေရာ သိလိုက္ၾကပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ဟာ စစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲအေၾကာင္းကို 

ေတြးေနတာမဟုတ္ဘူး၊ဘာကိုေတြးေနတာပါလိမ့္။ 

 

မဏိစႏၵာက တစ္ခါမွ မေခၚဖူးတ့ဲအမည္ကို ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ညင္ညင္သာသာကေလး “မင္းက်န္စစ္” လို႔ 

ေခၚလိုက္တ့ဲအသံဟာ က်န္စစ္သားကို အလြန္တုန္လႈပ္သြားေစပါတယ္။ က်န္စစ္သားဟာ မဏိစႏၵာရ႕ဲအခ်စ္ေၾကာင့္ 

ပူေလာင္ေနတ့ဲ၊ စိတ္ဆင္းရေဲနတ့ဲ၊ ေလးလံေနတ့ဲ က်န္စစ္သားဘဝက တာဝန္သိတ့ဲ၊ သစၥာတရားႀကီးမားတ့ဲ 

က်န္စစ္သား ဘဝကို ျပန္ေရာက္သြားၿပီး ပါးစပ္ကဘာမွမေျပာဘဲ ႐ုတ္တရက္ ထလိုက္ပါတယ္။ 

 

မဏိစႏၵာဟာ က်န္စစ္သား မီးညြန္႔ေတြကို စိုက္ၿပီးၾကည့္ေနတုန္းက က်န္စစ္သားရ႕ဲမ်က္ႏွာကို ေဘးတိုက္အေနအထားနဲ႔ 

ၾကည့္ေနခ့ဲတာ၊ ခ်စ္တဲ့သူမ်က္ႏွာကို ၾကည့္လို႔မဝႏိုင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႀကီးကို ေငးၾကည့္ေနခဲ့တာ၊ 

ေဆြးေျမ႕ညႇိဳးငယ္ေနတ့ဲ မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲရင္ထဲမွာ သူကိုယ္တိုင္ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ ခံစားအသိနဲ႔ သိေနခဲ့တ့ဲအရာက 

႐ုတ္တရက္ထလိုက္တ့ဲ စစ္သူႀကီးရဲ႕မ်က္ႏွာကို ျမင္လိုက္ရေတာ့ မဏိစႏၵာ ေဒါသျဖစ္သြားပါတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ 

ခ်စ္တယ္ဆိုတာ ေလာဘပဲ၊ အခုေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ဖံုးၿပီး သူ႔ဘက္ကလံုးလံုးႀကီး မပါသလို လုပ္ေနတ့ဲ 

မင္းက်န္စစ္ေၾကာင့္မဏိစႏၵာစိတ္လည္းညစ္၊ေဒါသလည္းျဖစ္တာေပါ့ေလ။ 

 

“မေတာ္ပါဘူး အရွင့္သမီးေတာ္” လို႔ ခပ္ဆတ္ဆတ္၊ ခပ္ရွရွအသံနဲ႔ ေျပာလိုက္တ့ဲ က်န္စစ္သားရ႕ဲအသံကို ၾကားတ့ဲအခါ 

မဏိစႏၵာဟာ ထိုင္ရာကထလိုက္ဖုိ႔ ေနေနသာသာ သူ႔ဒူးကေလးႏွစ္ဖက္ကု ိ လက္နွစ္ဖက္နဲ႔ သိုင္းဖက္ၿပီး 

တမင္လုပ္ထားတ့ဲ ခပ္ေအးေအးမ်က္နွာထားနဲ႔ “မင္းက်န္စစ္ရယ္၊ ခင္ဦး အိပ္မေပ်ာ္လို႔ထလာတာ၊ ၿပီးေတာ့ မီးဖုိေဘးမွာ 

တျခားသူေတြေရာ မင္းက်န္စစ္သားေရာရိွေနလို႔ လာတာ။ မေတာ္တ့ဲအရာ ဘာကိုမွလည္း လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ 

မင္းက်န္စစ္က ဘာလို႔ မေတာ္ဘူးလို႔ ေျပာတာပါလိမ့္။ ခင္ဦးေတာ့ မေတာ္တာကို မျမင္လုိ႔ ထၿပီးသြားဖို႔လည္း 

စိတ္မကူးပါဘူး။ ျပန္ၿပီး ထိုင္လိုက္ပါလား” လို႔ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာေလး ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ ျပန္လို႔လည္း မထိုင္ခ်င္၊ ဒီမိန္းကေလး အဲေလ …. ဒီလိုဇြဲမာန္ႀကီးတ့ဲ မင္းသမီးကေလးကိုပဲ 

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ဆြဲေခၚလို႔ကလည္း မျဖစ္နဲ႔ အေတာ္ခက္တ့ဲအေနအထားမွာ သက္ျပင္းကို ေလးလံစြာ ခ်လိုက္ရင္း 
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ရမဲက္ေတြကု ိ ထၾကဖို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ရမဲက္ေတြကလည္း ထၿပီးထိုင္ရမလား၊ ဆက္မွိန္းရမလားလို႔ 

စဥ္းစားေနၾကတာ ဆိုေတာ့ စစ္သူႀကီးရ႕ဲအမိန္႔လည္းရေရာ ခပ္သုပ္သုပ္ ထလိုက္ၾကပါတယ္။ 

 

မဏိစႏၵာဟာ သူ႔ရ႕ဲရဲမက္ေတြကို အထခိုင္းလိုက္တ့ဲ က်န္စစ္သားကို စိတ္ဆိုးသြားပါတယ္။ ဟင္း…… ရန္သူေတြကို 

နည္းနည္းကေလးမွ မေၾကာက္တတ္တ့ဲသူႀကီး၊ အခုေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းဆိုရင္ ခင္ဦးကို ရင္မဆိုင္ရလိုဲ႔ 

ရမဲက္ေတြကု ိ ႏႈိးလိုက္တာလား၊ သူ႔ရမဲက္ေတြကို ခင္ဦးက ေၾကာက္ရမွာလား။ ဒီလို လမင္းႀကီးသိပ္သာေနတ့ဲ 

ညတစ္ညမွာ ခင္ဦးဟာ ခင္ဦးအျဖစ္နဲ႔ ေနဖို႔ေနာက္ဆံုးည ျဖစ္နုိင္တယ္။ ဒါကိုေတာ့ ခင္ဦးဘယ္လိုမွ 

လက္လြတ္မခံနုိင္ဘူး။ မဏိစႏၵာဟာ ေခါင္းမာတ့ဲအေတြးေတြကို ဆက္ေတြးၿပီး ခပ္ေအးေအးပဲ ဆက္ထိုင္ေနေတာ့တယ္။ 

 

ရမဲက္ေတြဟာ သူတို႔စစ္သူႀကီးလိုပ ဲ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္အေနအထားနဲ႔ ရပ္ေနေတာ့ မဏိစႏၵာကပ ဲ ထိုင္ၾကပါေလလို႔ 

ေျပာလိုက္တယ္။ မင္းသမီးကလည္းျဖစ္ျပန္၊ မိဖုရားေလာင္းလည္းျဖစ္ျပန္ဆိုေတာ့ ရဲမက္ေတြဟာ သူတို႔စစ္သူႀကီးကို 

ေမာ့ၾကည့္ရင္း စစ္သူႀကီးထက္ အဆင့္ျမင့္တယ္လို႔ ဆိုနိုင္တ့ဲ မင္းသမီးအမိန္႔ကိုနာခံၿပီး 

ခပ္ေလးေလးထိုင္ခ်လိုက္ပါတယ္။ 

 

ကဲ…… မင္းက်န္စစ္၊ ဘာတတ္နိုင္ေသးသလဲလို႔ မဏိစႏၵာက ပါးစပ္ကဘာမွမေျပာဘဲ အသာအယာေမာ့ၾကည့္ရင္း 

ရင္ထဲကေနၿပီးစကားဆိုလိုက္မိပါတယ္။က်န္စစ္သားက ျပန္မထိုင္ေသးဘဲ သူ႔လူေတြရွိရာဘက္ကို ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွ 

မဏိစႏၵာဘက္ကိုမ်က္နွာမူၿပီးရပ္လိုက္ပါတယ္။  

 

ၿပီးေတာ့ “မသင့္ေတာ္ပါဘူး အရွင့္သမီး၊ အရွင့္သမီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုဂံျပည့္ရွင္ ဘုရင္အေနာ္ရထာအတြက္ 

ဆက္သလိုက္တ့ဲ မင္းရ႕ဲပဏၰာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အရွင္ရ႕ဲ အသေရကို ထိထိပါးပါး 

စကားဆိုစရာ မျဖစ္ေအာင ္ အရွင့္သမီးကို ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ အရွင့္သမီးေတာ္ဟာ 

ရံေ႐ြေတာ္ေတြရွိတ့ဲေနရာကို ျပန္ပါ” လို႔ သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းနုိင္လာၿပီျဖစ္လို႔ တည္ျငိမ္တ့ဲအသံနဲ႔ ခပ္ျဖည္းျဖည္း 

ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

 

မဏိစႏၵာဟာ မင္းသမီးလည္း မင္းသမီး။ အလြန္ဆတ္တ့ဲစိတ္အထာလည္း ရိွပါတယ္။ ခ်စ္မိတ့ဲသူက ကိုယ္တိုင္လည္း 

ကိုယ့္ကိုျပနခ္်စ္ေနတယ္ဆိုတာ သိေနလ်က္နဲ႔ အခုလို တာဝန္ေတြ၊ ဝတၱရားေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေျပာလာေတာ ့

အလြန္စိတ္ဆိုးသြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလြန္အနိုင္ယူခ်င္တ့ဲစိတ္ ေပၚလာပါတယ္။  

 

ဒီေတာ့ ဆိုင္သလား၊ မဆိုင္ဘူးလား မသိဘဲ “ေၾသာ္ … ေၾသာ္  စစ္သူႀကီးက ဘုရင္အေနာ္ရထာကို 

တယ္ေၾကာက္တာကိုး။ ပုဂံထီးရိပ္၊ နန္းရိပ္ကိုလည္း ျပန္မဝင္ရေသးပါဘူးေနာ္။ ဒီေလာက္လည္း အေၾကာက္မႀကီးပါနဲ႔၊ 

အျဖစ္မသည္းပါနဲ႔” လို႔ ေျပာခ်လိုက္ပါတယ္။ မင္းသမီးေတာ့ မင္းသမီးပါပ။ဲ မင္းမိဖုရားတို႔က ေမြးတာကိုး။ ဒါေပမဲ ့

မိန္းမေလ၊ ခ်စ္စိတ္ဝင္ေနတ့ဲမိန္းမ။ အဲဒီေတာ့ သူမေျပာဝ့ံတာ ဘာမွမရွိနိုင္ပါဘူး။က်န္စစ္သားဟာ ခ်က္ခ်င္း 

စကားျပန္မေျပာပါဘူး။  

 

သူ႔ရင္ထဲက ရိွေနတာေတြကို သူထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ေျပာနိုင္မွ ဒီမင္းသမီးကေလးကို စိတ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင ္

သူေဆာင္႐ြက္နုိင္မယ္ဆိုတာသူသိပါတယ္။စိတ္ထဲမွာ လြန္ပြဲရိွေနပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲရင္ထမွဲာ လြန္ပြဲရိွေနပါတယ္။  
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ခ်စ္သူ …… ခ်စ္သူဟာဘာေၾကာင္ ့ ဒီလိုျပဳမူတယ္၊ ဘာေၾကာင္ ့ ဒီလိုစကားေတြ ေျပာတယ္ဆိုတာ မင္းက်န္စစ ္

သိေနပါတယ္။ဒါေပမ့ဲခ်စ္သူရယ္၊ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခ်စ္သူေခၚသလို မင္းက်န္စစ္ျဖစ္သလို က်န္စစ္သားလည္း 

ျဖစ္တယ္ေလ။ သစၥာဆိုတာ က်န္စစ္သားရ႕ဲ ထူးျခားေတာက္ေျပာင္တဲ ့ အရည္အေသြးျဖစ္ပါတယ္။  

 

အဲဒီေတာ့ ……. “အရွင့္သမီး၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အရွင္ကို ေၾကာက္တယ္လုိ႔ ဆိုတာထက္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာက 

ပုိပါတယ္။ေလးစားစိတ္ကပိုၿပီးသိပ္သည္းပါတယ္။ အေနာ္ရထာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ အရွင္သခင္ျဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ 

ဖခင္တစ္ေယာက္လို ေလးျမတ္တ့ဲသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပုဂံထီးရိပ ္ နန္းရိပ္ထဲကို မဝင္ေသးဘူးဆိုတာ 

အရွင့္သမီးအတြက္ေတာ့ မွန္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာ ေရာက္ေနေရာက္ေန ပုဂံထီးရိပ္ 

နန္းရိပ္ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ေပၚမွာအျမဲျဖန္႔ၾကက္စုိးမိုးထားပါတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္ အရွင့္သမီး” လို႔ 

ခပ္မွန္မွန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

 

မဏိစႏၵာဟာ ခပ္မတ္မတ္ရပ္ေနတ့ဲသူက ခ်စ္ရတ့ဲသူ၊ သူ႔ကိုလည္း ခ်စ္ေနတ့ဲသူျဖစ္တ့ဲ က်န္စစ္သားကို ေငးၾကည့္ရင္း 

ေၾသာ္…… မင္းက်န္စစ္ရယ္ လက္႐ံုးရည္သာမက နွလံုးရည္နဲ႔လည္း ျပည့္လွပါတယ္။ ခင္ဦး ရွင့္ကု ိ ဆံုး႐ႈံးရေတာ့မွာ 

ဆိုတာ ခင္ဦး သိေနရေတာ့ ပုိၿပီးရင္နာလွပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကေန႔ေတာ့ ခင္ဦးခ်စ္သူကို ခင္ဦးခ်စ္ေနတ့ဲ 

အေၾကာင္း သိေအာင္ျပဳရေတာ့မွာပ။ဲ မင္းက်န္စစ္ဟာ ရင္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္နာနာ ဘယ္ေတာ့မွ 

ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံမယ့္သူမဟုတ္ဘူးဆိုတာခင္ဦးသိပါတယ္။  

 

ခင္ဦးကေတာ့ လူစင္စစ္က ရတနာတစ္ပါးလို ပဏၰာအျဖစ္ဆက္သခံရသူ၊ ဒီအခ်ိန္မွာလူမပီသရရင္ 

မၾကာခင္မိဖုရား႐ုပ္ကေလးျဖစ္ေတာ့မွာလို႔မဏိစႏၵာဟာေၾကေၾကကြဲကြဲေတြးလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ မင္းသမီးေလ 

အလြယ္တကူ မငိုပါဘူး။ လေရာင္ လင္းလက္ေနတ့ဲအတြက္ မဏိစႏၵာရ႕ဲမ်က္ဝန္းထဲမွာ အရည္ေတြလ့ဲေနတာကို 

အားလံုးကျမင္ရေပမယ့္သူမငိုပါဘူး။ 

 

“မင္းက်န္စစ္၊ ရွင့္တို႔ေယာက္်ားေတြရ႕ဲစကားေတြ ဥႆာနန္းတြင္းမွာကတည္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကားခ့ဲရၿပီးလို႔ ခင္ဦး 

နားခါးလွပါတယ္။ ခင္ဦး အခုအခ်ိန္မွာ မဏိစႏၵာ မျဖစ္ခ်င္ဘူး၊ ခင္ဦးပျဲဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ပုဂံထီးရိပ ္နန္းရိပ္ေအာက္ကေရာ၊ 

ဥႆာထီးရိပ္နန္းရိပ္ေအာက္ကေရာ လြတ္ခ်င္တယ္။ အခ ုခင္ဦးတို႔မွာ စစ္မက္အင္အားေရာ နုိင္ငံရဲ႕အနစ္ွလို႔ဆိုအပ္တ့ဲ  

ရတနာ (၇) ပါးေရာ အျပည့္အစံု ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ေနရာရာကိုသြားၿပီး ထီးရိပ္နန္းရိပ္အသစ္ ထူေထာင္ရင္ 

ရႏိုင္တာပါပဲ” လို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ေျပာခ်လိုက္ပါတယ္။ 

 

ရမဲက္ေတာ္အုပ္စုဟာ စစ္သူႀကီးနဲ႔ မင္းသမီးတို႔ စကားစစ္ထုိးပြဲကို အသက္အသံမျပဳဘဲ နားေထာင္ေနၾကတာပါပ။ဲ 

ဒါေပမ့ဲ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဟယ္ခနဲ ဟာခန ဲ အသံျပဳလိုက္ၾကပါတယ္။ က်န္စစ္သားဟာ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ခ်စ္တ့ဲသူကို 

စိတ္ထဲက အၾကင္နာႀကီးၾကင္နာေနပါလ်က္ သာယာညင္းေပ်ာင္းစြာ စကားဆိုလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ေခ်ေတာ့ဘူးလို႔ 

ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ “ကၽြန္ေတာ္ဟာ သစၥာကို အသက္ထက္ ျမတ္ႏုိးသူပါ အရွင့္သမီး၊ 

ကၽြန္ေတာ့္ကိုသစၥာပ်က္ယြင္းေအာင္ ဘယ္သူမွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး။  

အရွင့္သမီးဟာ ကၽြန္ေတာ္ကို အနုိင္ယူလိုတာနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို ေျပာပါတယ္၊ မဆိုထုိက္တာေတြကို ဆိုပါတယ္။  
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အရွင့္သမီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အခုလို အနီးကပ္ေနဖို႔မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ေျပာခါမွပုိၿပီးမသင့္တ့ဲစကားေတြကို 

ေျပာလာတာဟာဆိုးလွပါတယ္။အဲဒီေတာ့အရွင့္သမီး ေနသာသလိုသာ ေနပါေတာ့၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ ့

ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္တာဝန္ ေက်ပြန္ေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာပါပ”ဲ လို႔ အသံခပ္မာမာနဲ႔ က်န္စစ္သားက ဆိုၿပီး 

သူကိုယ္တိုင္ထိုင္ခ်လိုက္ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သား ထိုင္မခ်လို႔လည္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ တာဝန္၊ သစၥာစတ့ဲ အဖိုးတန္စိတ္ထားမ်ားနဲ႔ 

သူ႔ႏွလံုးသားဟာ ျပည့္လွ်ံေနသလို သူ႔ကိုယ္ဟာလည္း ထိန္းသိမ္းရလြန္းလို႔ ေလးလံလွၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

သူထိုင္ခ်လိုက္တာဟာအ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သလိုပါပ။ဲ 

 

မနက္ပုိင္းမွာ ခင္ဦး အိပ္ရာကႏုိးလာေတာ့ ရံေ႐ြေတာ္ေတြၾကားမွာ ေရာက္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရံေ႐ြေတာ္ေတြက 

မ်က္ႏွာမေကာင္းစြာနဲ႔ သူ႔ကိုၾကည့္ေနပါတယ္။ ခရီးဆက္ၾကဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရင္း မင္းသမီးကို သန္႔ရွင္းေအာင ္ ေရခ်ိဳးေပး၊ 

အလွျပင္ေပး၊ အဝတ္လဲေပးရင္းနဲ႔ လုပ္ေနရင္းလည္း စကားဟဟ မေျပာၾကပါဘူး။  

 

ခင္ဦးကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတို႔ကု ိ ဘာစကားမွ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ အိပ္ရာေပၚကို 

ဘယ္လိုျပန္ေရာက္လာသလဲဆိုတာကိုခင္ဦးသိခ်င္ေနမိပါတယ္။ခင္ဦးတို႔ ခရီးဆက္ထြက္ေတာ့ ရထားျပတင္းကေနၿပီး 

လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မနက္တိုင္း ခင္ဦး လုပ္ေနၾကအလုပ္ဟာ ရထားျပတင္းကေနၿပီး 

မင္းက်န္စစ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္တ့ဲအလုပ္ေလ။ ေန႔တိုင္းလည္း လန္းဆန္း တက္ႂကြစြာ ျမင္းစီးရင္း သူ႔ဘက္ကို ငဲ့ၾကည့္ရင္း 

ဦးညြတ္တတ္တဲ့မင္းက်န္စစ္ကိုျမင္ေနၾကပဲ။  

 

အလို…. ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ အျခားတစ္ေယာက္ပါလား။ အဲဒီသူကိုလည္း ခင္ဦးသိပါတယ္။ ရမန္ေလ၊ ဥႆာကေန 

ပုဂံေရာက္ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္တ့ဲ ရမန္ပဲ။ သူကေတာ့ ခင္ဦးကို လွည့္မၾကည့္ပါဘူး။ ခင္ဦးကလည္း လွည့္မၾကည့္တာကို 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပ်က္ေနတ့ဲ သူ႔မ်က္စိတစ္ဖက္နဲ႔ ေကာက္က်စ္တ့ဲသူ႔မ်က္နွာထားကို ခင္ဦး မျမင္ရဘူးေပါ့။ 

 

မဏိစႏၵာဟာ ရထားျပတင္းကို ကာထားတ့ဲပုိးစကို အသာအယာ ျပန္ခ်ရင္း ေရွ႕တည့္တည့္ကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ 

သူ႔ကိုငယ္ငယ္ကတည္းကထိန္းလာခ့ဲတ့ဲ၊သူကလည္း သိပ္ခ်စ္ရတ့ဲ အထိန္းေတာ္ႀကီးက သူ႔ကိုယ္သူ ေျပာေနသလိုလို၊ 

ေရ႐ႊတ္ညည္းတြားေနသလိုလုိအသံနဲ႔စကားစၿပီးေျပာပါတယ္။ 

 

“ညက ထိပ္ေခါင္တင ္ ထသြားတာကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါတယ္။ လိုက္လာခ့ဲလို႔ မေခၚတာနဲ႔ လိုက္မလာတာပါ။ 

မနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာေတာ့ က်န္စစ္မင္းသားႀကီးကိုယ္တိုင္ ထိပ္ေခါင္တင္ကို ေပြ႔ခ်ီၿပီး ယူလာပါတယ္။ 

ထိပ္ေခါင္တင္ရဲ႕ စက္ရာေပၚကို တင္ေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္ဟာ မနက္မိုးမလင္းခင္ အရွင့္သမီးကို ဒီလိုေခၚလာရတာဟာ 

မုိးလင္းတ့ဲအခ်ိန္မွာ အမ်ားျမင္ရင ္ အရွင့္သမီးေတာ္ကို ေျပာစရာျဖစ္မွာစုိးလို႔ပါ၊ အရွင့္သမီးေတာ္ကို ႏႈိးလိုက္ရင္လည္း 

အခုလို ေခၚလာလို႔ရႏုိင္စရာ မရိွပါဘူး။ မျပန္ပါဘူးလို႔ ဆိုေနဦးမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ အထိန္းေတာ္ႀကီးတို႔ကို 

ကၽြန္ေတာ္အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပုဂံကို ေရာက္ခါနီးၿပီျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တပ္ဦးမွာေနရာယူရပါမယ္။ မနက္ကစၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္ တပ္ဦးကိုသြားပါမယ္။ သုံးရက္ေျမာက္တ့ဲေန႔မွာ ပုဂံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝင္ပါမယ္လို႔ က်န္စစ္မင္းသားႀကီးက 

ေျပာသြားပါတယ္”တ့ဲ။ 
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အထိန္းေတာ္ႀကီးက ေျပာတာဟာ ခပ္တိုးတိုးပါပဲ။ ငယ္ငယ္သတည္းက ခင္ဦးကို သိပ္ခ်စ္ သိပ္အလိုလိုက္ခဲ့တ့ဲ 

အထိန္းတာ္ႀကီးေလ။ သူက ခင္ဦးကို နားလည္စြာ၊ ညႇာတာစြာေျပာေနတ့ဲ အသံတိုးတိုးဟာ ခင္ဦးရဲ႕နားစည္ကို 

အျပင္းအထန ္ ထိၿပီးမ ွ ခင္ဦးရ႕ဲႏွလံုးသားကို သြားၿပီးေဆာင့္သလား ခင္ဦး မေတြးတတ္ေတာ့ပါဘူး။ ရင္ထဲမွာ 

ဆို႔နစ္နာက်င္ေနတာကိုပဲသိေနပါတယ္။ 

 

ခင္ဦးရဲ႕ခ်စ္သူကို ခင္ဦးျမင္ရတာဟာ မေန႔ညက ေနာက္ဆုံးပါကလား။ ပုဂံေရာက္ေတာ့မွာတ့ဲ။ ဒီလိုဆို 

အေနာ္ရထာဆီကို ေရာက္ေတာ့မွာေပါ့။ ခင္ဦး မိဖုရား႐ုပ္ကေလး ျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့။ 

မဏိစႏၵာဟာ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕စကားကို နားေထာင္ရင္း မ်က္ရည္ေတြ ပိုးပိုးေပါက္ေပါက္ က်လာတာကို မသုတ္မ ိ

မသိမ္းမိပါဘူး။အထိန္းေတာ္ႀကီးကလည္းအရင္တုန္းကဆိုရင ္တိတ္ပါ၊ တိတ္ပါအံုး ကေလးရယ္၊ ေခါင္ေခါင္ေလးရယ္လို႔ 

ငယ္ငယ္ကတည္းက ခ်စ္ခင္ယုယစြာ ေခၚေနက်စကားေတြနဲ႔ နွစ္သိမ့္ရင္း ေခ်ာ့ေနက်။ အခုေတာ့ သူ႔မ်က္ရည္ကိုသာ 

သူ႔ျခံဳပဝါနဲ႔သုတ္ၿပီးေခါင္းငုိက္စိုက္နဲ႔ေနရွာေတာ့တယ္။  

 

မဏိစႏၵာဟာ အထိန္းေတာ္ႀကီးကိုလည္းမၾကည့္၊ အို….. ဘာကိုၾကည့္လို႔မွလည္း ျမင္မွာမဟုတ္တာ။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဦး 

အိပ္ေပ်ာ္ေနလို႔ မျမင္ရေပမယ့္ ခ်စ္သူရဲ႕အၾကင္နာဆံုး၊ အေလးျမတ္ဆံုး လက္႐ုံးၾကားမွာ ယမင္း႐ုပ္ေလးလို 

အိပ္ေပ်ာ္လ်က္သားပါလာတ့ဲခင္ဦးရဲ႕ကိုယ္ကိုခင္ဦးျမင္ေနရပါတယ္။ 

 

ဒါ အမွန္ပါပဲ။ ခ်စ္သူဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ၊ အက်ဥ္းတန္တ့ဲ စိတ္ေနသဘာဝနဲ႔ ခင္ဦးကို ထိခ့ဲ၊ ေပြ႔ခဲ့မွာ 

မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ခင္ဦးယံုေနပါတယ္။ 

 

မဟာမဂၢဇင္း၊ 

အတြဲ၁။အမွတ္၅၊ 

၁၉၉၆ ခု ဇူလိုင္။ 

 

အပယ္ရတနာ 

 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးဟာ သူ႔နန္းေဆာင္ထဲမွာ မရပ္မတည္ႏိုင္တ့ဲစိတ္နဲ႔ ထိုင္ခ်ည္ ထခ်ည္ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

အခုလိုအျဖစ္မ်ိဳးဟာ အပယ္ရတနာ့ဘဝမွာ ဒီတစ္ခါပျဲဖစ္တာပါလို႔ ေျပာလို႔ရႏုိင္တ့ဲ အျဖစ္မ်ဳ ိးပါပ။ဲ ဘာေၾကာင့္လဲ 

ဆိုေတာ့ အပယ္ရတနာဆိုတာ အင္မတန္စိတ္ဓာတ္မာေက်ာတ့ဲသူ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာတ့ဲသူ ျဖစ္လို႔ပါပ။ဲ 

 

အပယ္ရတနာကက်န္စစ္သားနဲ႔ဇာတိရပ္႐ြာတူတ့ဲပရိမၼအရပ္သူေလ။ငယ္ငယ္ကတည္းကအပယ္ရတနာရဲ႕အဘနဲ႔အမိတို႔

ကမိတဆိုး ျဖစ္ေနရွာတ့ဲက်န္စစ္သားကိုအလြန္ခ်စ္ခင္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။ အပယ္ရတနာ မေမြးခင္ကတည္းက 

က်န္စစ္သားဟာ အပယ္ရတနာရ႕ဲမိဘမ်ားအတြက္ သားႀကီးတစ္ေယာက္လို ခ်စ္ခင္တြယ္တာရတ့ဲသူ ျဖစ္ခဲ့ေလေတာ ့

အပယ္ရတနာေမြးဖြားလာတ့ဲအခါမွာလည္း အပယ္ရတနာဟာ က်န္စစ္သားရဲ႕ ခ်ီပုိးယုယျခင္းခံရၿပီး 

ႀကီးပ်င္းလာရသူကေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အပယ္ရတနာရဲ႕ အသက္ ၂ ႏွစ္ေလာက္အထိသာ ၾကာခ့ဲပါတယ္။ 
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ပုဂံျပည့္ရွင ္ ဘုရင္ထီးဘုရားနဲ႔တူ အပယ္ရတနာ တြယ္တာရတ့ဲက်န္စစ္သား ပါသြားတ့ဲအခါမွာေတာ့ အပယ္ရတနာက 

အသက္ငယ္ငယ္ကေလးနဲ႔ေမာင္ႀကီးကိုလြမ္းရမွန္းသိတတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

ေတာ္ေသးတာ ပရိမၼကို မေမ့တတ္တ့ဲ က်န္စစ္သား မၾကာခဏ ပရိမၼကိုလာတတ္တာေၾကာင့္ပါပ။ဲ မွတ္မွတ္ရရ ပရိမၼကို 

က်န္စစ္သား ျပန္လာတ့ဲႏွစ္က ျမန္မာသကၠရာဇ ္ ၄၁၈ ကုန္ခါနီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္စစ္သားက သူဟာမၾကာခင္မွာ 

သုဝဏၰဘူမိနဲ႔ အလြန္ေဝးလံတ့ဲေဒသကို စစ္ခ်ီသြားရမွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက ္ အဘနဲ႔အေမကို လာျပီးကန္ေတာ့တာပါတ့ဲ။ 

အဘနဲ႔အေမကေတာ့ ေယာက္်ားႀကီးဖားဖားျဖစ္လာတ့ဲ က်န္စစ္သားကို ေက်ာသပ္ ရင္သပ္လုပ္ျပီး ေပ်ာ္တျပံဳးျပံဳးနဲ႔ 

စကားေတြေျပာလို႔မဝနိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနခ့ဲပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာကေတာ့ မေတြ႔တာၾကာလို႔ အနည္းနဲ႔အမ်ား စိမ္းသလိုလု ိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်န္စစ္သားကလည္း 

နည္းနည္းေတာ့ အမ္းေနပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက ခ်ီပိုးခ့ဲရတ့ဲ ကေလးမကေလးဟာ အပ်ဳိႀကီးဖားဖားျဖစ္လာၿပီး 

႐ုပ္ေတြဘာေတြလည္း မထင္မွတ္ေလာက္စရာေကာင္းေအာင ္ ေျပာင္းေနတာကို အ့ံၾသေနသလိုပါပဲ။  

 

စကားမစဘဲ ေအးေအးကေလးျပံဳးေနတ့ဲ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လာလာခ်ေပးတတ္တ့ဲ 

အပယ္ရတနာကို သူငယ္ငယ္က ခ်ီပုိးခဲ့တ့ဲ ခပ္ဆိုးဆိုးေကာင္မကေလးမွ ဟုတ္ပါရ႕ဲလားဆိုတ့ဲ အေတြးနဲ႔ 

ခပ္မဆိတ္ၾကည့္ေနပါတယ္။ 

 

အေမျဖစ္သူက စကားစျပတ္သြားတ့ဲအခိုက္မွာ ႐ုတ္တရက္ သတိရလာတ့ဲဟန္နဲ႔ “ဟ့ဲသား၊ ဒါက မင့္ႏွမ 

အပယ္ရတနာေလ။ မျမင္ရတာၾကာလို႔ မွတ္မွမွတ္မိပါ့မလားမသိ” လို႔ ႐ုတ္တရက္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာက ရွက္ျပံဳးကေလးနဲ႔ က်န္စစ္သားကို ၾကည့္ေနခ့ဲပါတယ္။ က်န္စစ္သားက သူ႔ရ႕ဲေနေလာင္တ့ဲ 

အသားခပ္ညိဳညိဳနဲ႔ အင္မတန္မွဆန္႔က်င္တ့ဲ သြားျဖဴျဖဴေတြေပၚေလာက္ေအာင္ ခပ္႐ႊင္႐ႊင္ျပံဳးၿပီး “ကၽြန္ေတာ္လည္း 

သိပ္မမွတ္မိလို႔ ၾကည့္ေနတာအေမရ၊ အရင္အေခါက္ေတြတုန္းက ရတနာဟာ ဒီလိုေခ်ာတ့ဲမိန္းကေလး 

ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ မသိရေသးပါဘူး၊ နွပ္ေခ်း ေဘးထူနဲ႔ေလ” လို႔ စလိုေနာက္လုိတ့ဲဟန္နဲ႔ စကားေျပာခ့ဲပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာ ငယ္စဥ္ကေတာ့ အေတာ္ဆိုးတာပါပဲ။ အဘတို႔က ေျပာတာပါေလ။ ခ်စ္စနုိးနဲ႔ေျပာတာလည္း 

ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ က်န္စစ္သားက ငယ္ငယ္က ႐ုပ္နဲ႔မတူေအာင္ ျဖဴစင္ဝင္းဝါတဲ ့ အသားအေရနဲ႔ ဆံပင္အုပ္လံုး 

သိမ္းထားတ့ဲ ကေလးမေလးကို မမွတ္မိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စလို ေနာက္လိုတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

အဲသည္လိုနဲ႔ စကားစေတြရၿပီး အပယ္ရတနာနဲ႔ က်န္စစ္သား စကားေဖာင္ဖြဲ႔လိုက္ၾကတာ က်န္စစ္သား ေနာက္တစ္ေန႔ 

အေစာႀကီး ထျပန္တ့ဲအထိ ရသမွ်အခ်ိန္ကေလးမွာ ဟိုး အရင့္ အရင္ကလို ျပန္ၿပီးရင္နွီးလာခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဆိုတာကေတာ့ ေယာက္်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း 

ကေလးဘဝကတည္းက ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တ့ဲသူေတြကို မေမ့ဘဲ အေရးတႀကီး စစ္ထြက္စရာရိွတ့ဲအခါမွာ ျပန္ျပန္လာၿပီး 

ကန္ေတာ့တတ္ေပမယ့္ ျပန္ရေတာ့မယ့္အခါမွာ ေနာက္ဆံတင္းတ့ဲ ပုံစံမျပဘဲ ႐ႊင္လန္းတက္ႂကြစြာ ျပန္သြားေလ့ 

ရွိတတ္ပါတယ္။ အပယ္ရတနာခမ်ာမွာေတာ့ အခါတိုင္းလို ကေလးအ႐ြယ္မဟုတ္ေတာ့တာနဲ႔ က်န္စစ္သား 

ျပန္သြားတ့ဲအခ်ိန္မွာ ခါတိုင္းလို ဘာသိဘာသာ မေနႏုိင္ဘ ဲ လြမ္းသလိုလို ျဖစ္မိပါေသးတယ္။ 
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လြမ္းသလိုလိုျဖစ္တာကေတာ့ မဆန္းပါဘူး။ လြမ္းတ့ဲသူေတြက အပယ္ရတနာ တစ္ေယာက္တည္းမွ 

မဟုတ္ပါဘဲကလား။ အဘတို႔ အေမတို႔ကလည္း ျပန္သြားတ့ဲ က်န္စစ္သား ငယ္ငယ္ကအေၾကာင္းေတြကို 

တဖ်စ္ဖ်စ္ေျပာေနလိုက္ၾကတာ တစ္ရက္လည္း မက၊ နွစ္ရက္လည္းမက၊ လကူးတ့ဲအထိလည္း ေျပာမၿပီးနဲ႔။ 

အပယ္ရတနာကေတာ့ သူသိပ္မမွတ္မိတ့ဲ က်န္စစ္သားငယ္ငယ္က အေၾကာင္းေတြကို နားေထာင္ရင္း သူသိပ္မသိတ့ဲ 

အဘတို႔အေမတို႔လည္း သိပ္မသိတ့ဲ က်န္စစ္သား ႀကီးျပင္းလာတ့ဲအခါ ေ႐ႊနန္းေတာ္ထဲမွာ ဘယ္လိုေနပါလိမ့္ဆိုတဲ ့

အေၾကာင္းကို ရမ္းေရာ္မွန္းဆၿပီး ေတြးမိပါေသးတယ္။ 

 

အဲဒီအခ်ိန္မွာကတည္းက က်န္စစ္သားကို ထက္ျမက္တ့ဲ ႏွစ္လိုဖြယ္႐ုပ္အဆင္းနဲ႔ နွစ္လိုဖြယ္အမူအရာရိွတ့ဲသူကို 

ဝုိင္းဝန္းေမတၱာထားၾကတ့ဲ သူေတြထမွဲာ ၿမိဳ႕ေတာ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ပါမလဲမသိဆုိတ့ဲ အေတြးဟာ 

အပယ္ရတနာ ရင္ထဲမွာ ဆတ္ခနေဲနေအာင္ စြမ္းနိုင္တ့ဲအေတြး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အို…. ဒါက ငါ့အေရးမွမဟုတ္ပဘဲဲလို႔ 

ေျဖၿပီးေတြးေပမယ့္ သိပ္ေတာ့လည္း ေျပလွတယ္လို႔ မရိွတဲ့အေတြးတစ္ခု။ အင္း ……….. အေတြးဆိုတာထက္ 

ခံစားမႈတစ္ခုက အပယ္ရတနာကို က်န္စစ္သားနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အေတြးေပၚတိုင္း မသိမသာ ေဆြးေျမ့တ့ဲ အမူအယာ 

ေပၚေပၚသြားေစတာ အပယ္ရတနာကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သတိထားမိႏိုင္ခဲပါတယ္။ 

 

ဒီလိုနဲ႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ နွစ္နွစကို္ ကူးလာတ့ဲတစ္ေန႔႔မွာ ပရိမၼကို က်န္စစ္သား ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ အပယ္ရတနာနဲ႔ 

အရင္ဆံုးေတြ႔တာပါပ။ဲ အဘတို႔ အေမတို႔က ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ေရာက္ေနပါတယ္။ အပယ္ရတနာက 

အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရင္း အိမ္ေစာင့္ေနတုန္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ က်န္စစ္သား ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။  

 

အိမ္ထဲကို မဝင္ခင ္ အိမ္ေရွ႕က မန္က်ည္းပင္မွာ ျမင္းကိုခ်ည္ထားခဲ့ၿပီး အိမ္ထဲကို သက္ေတာင့္သက္သာအေနထားနဲ႔ 

ဝင္လာခဲ့တ့ဲ က်န္စစ္သားကို အပယ္ရတနာက ျမင္ကတည္းက တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပလိုဲ႔ ေတြးမိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုပ ဲ

သြားျဖဴျဖဴေတြေပၚေအာင ္ ျပံဳးေနေပမယ့္ သူ႔မ်က္လံုးေတြက ရီေဝေနခ့ဲတာပ။ဲ အပယ္ရတနာက ေရပူေရခ်မ္း 

ကမ္းလွမ္းၿပီး အဆာေျပ စားစရာေတြခ်ေပးတ့ဲအခါ အခါတိုင္းလို အားပါးတရမစားဘဲ တို႔ကာပင့္ကာ စားေနတ့ဲ 

က်န္စစ္သားကို အပယ္ရတနာက အကဲခတ္ေနခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာကိုမွ မေမးခ့ဲပါဘူး။ ဒါကေတာ ့

အပယ္ရတနာရဲ႕ အက်င့္ တစ္ခုပါပ။ဲ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေျပာသင့္တယ္လို႔ထင္ရင ္သူတို႔ဘာသာသူတို႔ 

ေျပာျပလိမ့္မယ္။ ေမးလို႔ေျပာတာကိုေတာ့ အပယ္ရတနာ မသိခ်င္လွပါဘူး။ အထူးသျဖင္ ့ အခုလို မ႐ႊင္မပ်နဲ႔ 

ေနေနတ့ဲစိတ္အထာကိုအပယ္ရတနာမစပ္စုခ်င္ဆံုးပါပ။ဲ 

 

ညဘက္မွာ အပယ္ရတနာဟာ လသာရက္တိုင္း သူထိုင္ေလ့ရွိတ့ဲ အိမ္ေရွ႕ကျပင္ဘက္ကို ထြက္လာခ့ဲပါတယ္။ 

လက္ထဲမွာေတာ့ အိမ္မႈကိစၥတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ခ်ည္ခင္ရက္တ့ဲအလုပ္ကို လုပ္လို႔ေပါ့။ စိတ္ကေတာ့ အဘတို႔ အေမတို႔နဲ႔အတူ 

အိမ္ထဲမွာ စကားေျပာရင္း က်န္ေနခ့ဲတ့ဲ က်န္စစ္သားဆီမွာ ေရာက္လို႔ေပါ့။  

 

က်န္စစ္သားအေပၚမွာ ဟိုအရင္တုန္းကလိုပ ဲ ခ်စ္ခင္ေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ သူ႔ဘာသာသူ တစ္ဖက္ကေျပာေနၿပီး 

တစ္ဖက္ကလည္း ငါတို႔ထက္ သူပိုခ်စ္တ့ဲသူေတြေၾကာင့္ ဒီလိုဒုကၡေရာက္ရတာပလိုဲ႔ မခံခ်ိ မခံသာနဲ႔ ေတြးေနမိျပန္တယ္။ 
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အဘတို႔ အေမတို႔ျပန္လာၿပီး ဥပုဒ္သည္ေတြနဲ႔အတူ မနက္စာထမင္းကို က်န္စစ္သားပါ ဝင္ၿပီးစားခ့ဲပါတယ္။ 

အပယ္ရတနာ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အဘတို႔ အေမတို႔လည္း အခ်ဳ ိပြဲစားျပီးၿပီေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ 

အပယ္ရတနာပါလာဦးလို႔ေခၚၿပီး က်န္စစ္သားက စကားစၿပီးေျပာပါတယ္။ အပယ္ရတနာကေတာ့ သူ႔ကို 

လူရာသြင္းေဖာ္ရတယ္ဆိုၿပီး ႐ုတ္တရက္ ဝမ္းသာသြားခ့ဲရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ကပ်ာကယာ 

ဝမ္းနည္းရေတာ့တာပဲ။ 

 

ေခါင္းကိုငံု႔ၿပီး စကားကို ခပ္တိုးတိုးအသံနဲ႔ ေျပာေနတ့ဲ က်န္စစ္သားရ႕ဲအသံက စကားေတြရွည္လာေလေလ 

အပယ္ရတနာ့ရင္ထဲကို စူးနစ္လာေလေလပါပ။ဲ အားလံုးျခံဳလိုက္ေတာ့ ဥႆာပဲခူးမင္းက အေနာ္ရထာဘုရင္ကို 

ဆက္သလိုက္တ့ဲ မင္းပဏၰာ မဏိစႏၵာမင္းသမီးအတြက္ေၾကာင္ ့ အေနာ္ရထာကိုယ္တုိင္ စီရင္မယ္ဆုိၿပီး 

ညီလာခံသဘင္ကို ေနွာင္ႀကိဳးတည္းၿပီး သြင္းတာကို ခံခ့ဲရတ့ဲအျဖစ္၊ ႀကိဳးကိုထိုးမိၿပီး တည္းထားတဲ့ႀကိဳးျပတ္ကာ 

လံွကိုအရယူကာ ေျပးခ့ဲတ့ဲ အျဖစ္ေတြကို အပယ္ရတနာ သိလာရပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သား ေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို မ်က္လံုးအဝိုင္းသားနဲ႔ နားေထာင္ေနတ့ဲ အပယ္ရတနာရ႕ဲ 

ပါးစပ္ကေတာ့ ႀကိတ္ထားတ့ဲသြားေတြနဲ႔ ေစ့ေနပါတယ္။ ရင္ထဲမွာေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ခံစားမႈေတြနဲ႔ ဗေလာင္ဆူလို႔ေပါ့။ 

 

အပယ္ရတနာတို႔ဆီကို က်န္စစ္သား ရာဇဝတ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါကလား။ အို…. ဘာျဖစ္ေသးလဲ၊ 

ဒါကအေရးမႀကီးပါဘူး။ တကယ္ဆိုရင ္ အမႈေတာ္ကို ဒီေလာက္ေက်ပြန္ေအာင ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တ့ဲ ေမာင္ႀကီးကို 

အျပစ္ေပးတာ မ်ားလိုက္တာ။ တကယ္ဆိုရင္ အဲဒီမင္းသမီးေလးက ဆိုးတာပဟဲာ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔နွစ္ေယာက္ 

ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္လည္း ဒါကသဘာဝပဲေလ။ အဲသည္လိုေတြးရင္း အပယ္ရတနာဟာ ႐ုတ္တရက္ 

ေတြးေနတ့ဲအေတြးစကိုရပ္လိုက္မိပါတယ္။ 

 

သူတို႔နွစ္ေယာက္ ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင ္ ဆိုတာကို ေတြးလိုက္တဲ့ခဏမွာ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ မစၧရိယစိတ္ဟာ အပယ္ရတနာရ႕ဲ 

ရင္ကို အလြန္ျပင္းထန္တ့ဲ အပူတစ္ခုကို ေပးပါတယ္။ မီးစတစ္ခုနဲ႔ ၿ့မႇိဳက္လိုက္သလိုပါပ။ဲ အပယ္ရတနာဟာ ရင္ကို 

မသိမသာဖိၿပီး ထြက္သြားဖို႔ စိတ္ကူးလိုက္မိေပမယ့္ က်န္စစ္သားရ႕ဲစကားေတြကိုလည္း ၾကားခ်င္ေနေသးတယ္ေလ။ 

 

ျခံဳၿပီးနားေထာင္လိုက္ေတာ့လည္း ဘုရင္ထီးဘုရားက မဏိစႏၵာကို မင္းရဲ႕ပဏၰာျဖစ္ေနလို႔သာ ေမာင္ႀကီးကို 

မေပးနိုင္တာဆိုတ့ဲအေၾကာင္းကိုလည္း အပယ္ရတနာ သိနားလည္လုိက္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမာင္ႀကီးကို 

သူတစ္ပါးလက္ကိုအပ္ၿပီး ကြပ္မ်က္ေစခ့ဲရင္ ဘုရင့္အမိန္႔နဲ႔ ေမာင္ႀကီးကို အေသသတ္ၾကမွာစုိးလို႔ ဘုရင္ထီးဘုရားက 

ညီလာခံသဘင္ကိုသြင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္ လွံနဲ႔ထိုးတာဆိုပါကလား။ အပယ္ရတနာဟာ ေအးေအးေဆးေဆး ေျပာေနတ့ဲ 

ေမာင္ႀကီးကိုေငးၾကည့္ရင္း….  

 

ေၾသာ္….. သူတို႔ မင္းေယာက္်ားအခ်င္းခ်င္းက်ေတာ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပစ္မျမင္ၾကပါကလားလို႔လည္း 

ေတြးမိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ေမာင္ႀကီးနဲ႔ ေမတၱာမွ်ခဲ့တ့ဲ မဏိစႏၵာကေတာ့ ဘာမွဆံုး႐ႈံးမသြားခဲ့ပါဘူး။ သူက 

ဘုရင္ကေတာ္ေတာင ္ ျဖစ္သြားတာပဲ။ ဘာမွဆုံး႐ႈံးမသြားခ့ဲဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတာပဲေပါ့။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ က်န္စစ္သားရဲ႕ စကားသံတိုးတိုးကို ၾကားတစ္ခ်က္ မၾကားတစ္ခ်က္နဲ႔ နားေထာင္ေနရင္းက 
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မဆီမဆိုင္ မဏိစႏၵာကို(ျမင္လည္းမျမင္ဖူးပါဘဲနဲ႔) ရန္လိုတ့ဲအေတြးကို ေတြးေနမိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း သူေတြးတ့ဲ 

အေတြးေတြကို တျခားသူမ်ား ၾကားသြားမလားဆိုတ့ဲ မလံုမလဲစိတ္နဲ႔ မ်က္လံုးေဝ့ၾကည့္ရင္း ပါးစပ္ကို  

လက္ကေလးနဲ႔ပိတ္လိုက္မိျပန္ပါတယ္။ 

 

ေၾသာ္….. မနာလိုစိတ္မ်ား တယ္ခက္ပါလားေနာ္။ သူ႔ခမ်ာလည္း တကယ္ေတာ့ သက္တူ႐ြယ္တူကိုပ ဲ ခ်စ္ခ်င္ 

ၾကင္နာခ်င္မွာေပါ့။ ငါ့ႏွယ္ မတရားေတြးေနလိုက္တာ၊ သူမ်ားေတြ သိသြားရင္ အခက္ပလိုဲ႔ အပယ္ရတနာ 

စဥ္းစားမိလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ လုပ္စရာေတြကို သတိရလာသလိုလိုနဲ႔ စကားဝုိင္းနားက အၿပီးထြက္ခ့ဲပါတယ္။ 

က်န္စစ္သား ဘာေတြဆက္ေျပာေနသလဲဆိုတာကို မသိေတာ့ေပမယ့္ က်န္စစ္သားအေၾကာင္းကို ဆက္ၿပီး 

စဥ္းစားေနလိုက္တာဟာ အခုလိုညပိုင္းကိုေရာက္ၿပီး ဗုိင္းငင္ေနတ့ဲအထိ ရင္ထဲမွာ အပူေတြနဲ႔ဖြဲ႔ေနတာကို ႀကိတ္ၿပီး 

ခံစားေနရပါတယ္။  

 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးဟာ တိုင္းေရးျပည္ေရးဆိုတ့ဲ ႐ႈပ္ေထြးလွတ့ဲ အမ်ဳိးအစားစံုလင္လွတ့ဲ အေရးကိစၥမ်ားကို 

ေျပေျပျပစ္ျပစ ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေအာင ္ ေျဖရွင္းေပးေနရတ့ဲ က်န္စစ္မင္းႀကီးကို လွမ္းတလိုက္ပါတယ္။ 

ေမာင္ႀကီးရယ္၊ အပယ္ရတနာတို႔ဘဝဟာ အျမင့္ကိုမေရာက္ခင္တုန္းကလည္း မေအးခ်မ္းလွ၊ အျမင့္ကို 

ေရာက္ၿပီးတ့ဲအခ်ိန္ၾကေတာ့လည္း ပူေလာင္ေနရဆဲပါလား ေမာင္ႀကီးရ႕ဲလို႔ တသရင္း စိတ္ကေတာ့ အတိတ္ဆီကို 

ျပန္ေရာက္သြားျပန္ပါတယ္။ 

 

မဏိစႏၵာရ႕ဲအပူနဲ႔ ပရိမၼကို ေျပးလာရွာတဲ ့ ေမာင္ႀကီးက်န္စစ္ဟာ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ပရိမၼကေနၿပီး ဘယ္ကိုသြားရမွန္း 

မသိေသးတ့ဲခရီးကို ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဘနဲ႔အေမတို႔က လူကေလးဒီမွာပ ဲ အဘတို႔နဲ႔ ျပန္ေနပါလို႔ ေျပာတာကို 

အၿငိမ္ႀကီးၿငိမ္ၿပီး နားေထာင္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သားရ႕ဲမ်က္ႏွာဟာ မႈိင္းေနပါတယ္။ သူ႔အေပၚမွာ သားအရင္းလို ခ်စ္ခင္တ့ဲ 

အဘနဲ႔အေမတို႔ကိုၾကည့္ရင္းမ်က္ရည္စမ်ားေဝ့လာပါတယ္။  

 

ၿပီးေတာ့ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်ရင္း “ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွာမေနႏိုင္ေသးပါဘူး အဘရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ နန္းေတာ္ထဲမွာ 

ေနကတည္းက တစ္ေန႔က်ရင္ အရပ္တကာကိုလွည့္လည္ၿပီး ၾကည့္သင့္တယ္၊ နန္းေတာ္ျပတင္းက မ်က္စိတဆံုး 

ၾကည့္႐ုံမွ်နဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ဘဝကို နားမလည္ႏုိင္ဘူး။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားနဲ႔ နန္းေတာ္ၾကားမွာ 

ရန္သူမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ရန္သူထက္ေတာင ္ ဆိုး႐ြားစြာက်င့္ၾကံေနတ့ဲသူမ်ား ရိွေနႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိတယ္။ 

အဲဒီအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ဂဃနဏသိေအာင ္ ေလ့လာရပါအံုးမယ္။ 

 

ဘုရင္ထီးဘုရားရ႕ဲ အာဏာစက္ဟာ ထက္ျမက္ပါတယ္။ အဲဒီလို အာဏာစက္ကို ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားစြန္႔ၿပီးေတာ ့

အံမတုရၾဲကတာပါ။ တစ္ေယာက္ကအံတုဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ဆိုရင္ အေရးသာမသာၾကည့္ၿပီး ဘက္ကူးမ့ဲသူေတြ 

အမ်ားႀကီး ရိွေနတယ္။ အဘနဲ႔အေမတို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္ခ်ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘုရင္ထီးဘုရားကို သားအရင္းက 

သူ႔ဖခင္ကို ခ်စ္သလိုမ်ဳိးအထိ အေလးအနက္ခ်စ္ပါတယ္။ ဘုရင္ထီးဘုရားထက္ ပိုၿပီး ခ်စ္ရတာကေတာ ့

ပုဂံျပည္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပုဂံထီးရိပ္ေအာက္က ႏုိင္ငံေတာ္အဝွမ္းကို ဘုရင္ထီးဘုရားထက္ 

ပုိၿပီးခ်စ္ပါတယ္။ 
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ကၽြန္ေတာ္ဟာ သစၥာကို ဦးထိပ္ထားတ့ဲသူပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ စိတ္အားလူးအား ေလ်ာ့ပါးမယ္ၾကံတိုင္း 

ကၽြန္ေတာ္ရ႕ဲသစၥာကိုသာ အားကိုးရာ မ႑ိဳင္အျဖစ္ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဘတို႔အေမတို႔ ကၽြန္ေတာ့ကို 

သြားခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္” လို႔ေအးေအးေဆးေဆး ေျပာပါတယ္။ အဘဟာက်န္စစ္သား ကန္ေတာ့ေနတာကို 

အံႀကိတ္ရင္း ၾကည့္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေပးေနက် “သြားေလရာရာ ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိပါေစနဲ႔” ဆိုတ့ဲဆုကို 

ျဖည္းျဖည္းေလးေလးၾကီးေပးပါတယ္။  

 

အေမကေတာ့ ႀကိတ္ကာ ႀကိတ္ကာ ရႈိက္ေနရွာပါတယ္။ အပယ္ရတနာကေတာ့ အသံလည္း မထြက္၊ 

ငုိလည္းမငုိပါဘူးလို႔ သူ႔ကိုယ္သူ ေျပာေနေပမယ့္ မ်က္ရည္မ်ားဟာ ရင္ထဲကို ျပန္ဝင္ေနသလား မသိေတာ့ေအာင ္

အသက္႐ႇဴက်ပ္ေနပါတယ္။ ႏွပ္မ်ားကို မၾကာခဏ တဘက္နဲ႔ သုတ္သင္ခဲ့ရပါတယ္။ 

 

အဲဒီအေၾကာင္းကို ျပန္ေတြးမိတ့ဲအခါမွာေတာ့ အပယ္ရတနာဟာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနတ့ဲၾကားက 

ျပံဳးေယာင္ေယာင္ျဖစ္သြားပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးရဲ႕ ေ႐ႊစည္းခံု မြန္ေက်ာက္စာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

သတိရလိုက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

“ခ်စ္သူနဲ႔ေကြးကြင္း၍ ဆင္းရေဲသာကေရာက္ေနၾကသူမ်ား၏ မ်က္ရည္ကို ေမတၱာတည္းဟူေသာ လက္ျဖင္ ့
သုတ္ပစ္လတံၱ႔၊ အညစ္အေၾကးတည္းဟူေသာ ႏွပ္တို႔ကို က႐ုဏာတည္းဟူေသာ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာလတံၱ႔” 
 

ဆိုတဲ ့ ေက်ာက္စာကို ေရးခဲ့တုန္းက ေက်ာက္စာကို မင္းမိဖုရားတို႔ အတူဖတ္ၾကရင္း က်န္စစ္မင္းႀကီးက 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ၿပီး သေဘာေပါက္ရဲ႕လားလို႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားေရွ႕မွာဆိုေတာ ့

အပယ္ရတနာကလည္း ေပါက္ပါတယ္အရွင္ လို႔ပထီဲးနန္းဓေလ့အရ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပ ဲ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ ့

က်န္စစ္သား ပရိမၼမွာ ရာဇဝတ္သားအျဖစ ္ ေရာက္လာၿပီး ျပန္ခါနီးတုန္းက အပယ္ရတနာဟာ မ်က္နွာႀကီး 

ရရဲဲတြတ္ေအာင္ နီေနပါလ်က္ မ်က္ရည္တစ္စက္မ ွ မက်ပ ဲ နွပ္ေတြကိုသာ သုတ္ေနခ့ဲတာကိုး။  

 

အဲဒီအခ်က္ကို ေမာင္ႀကီးက အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထားလိုက္မိတယ္လို႔ အခါေပါင္းမ်ားစြာ 

ေျပာခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာတ့ဲအခါမွာ ေမာင္ႀကီးဟာ ၿပံဳးေယာင္ေယာင္မ်က္နွာထားနဲ႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။ 

မ်က္လံုးနက္နက္မ်ား လက္လက္ထေအာင္ အေရာင္ေတာက္ေနတာကိုေတာ့ အပယ္ရတနာ မၾကည့္ဝံ့တာနဲ႔ 

မၾကည့္ခ့ဲတာပါ။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ အပယ္ရတနာတို႔ဆီက ထြက္သြားတယ္လို႔ဆိုေပမယ့္ လံုးဝအဆက္ျပတ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 

အနည္းဆံုး တစ္နွစ္တစ္ခါ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့သူ႔ကို ဘယ္သူေျပာလို႔သိတယ္ဆိုတာ အပယ္ရတနာတို႔ 

အသိနိုင္ေပမယ့္ အဘ အေတာ္မမာမခ်ာျဖစ္ေနၿပီလို႔ ဆုိႏိုင္တ့ဲအခ်ိန္မွာ သူေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ 

 

အဘကို ေဆးကုသေပးရင္း အခ်ိန္အတန္ၾကာ အပယ္ရတနာတို႔နွင့္အတူ ေနခဲ့ပါတယ္။ အဘဟာ က်န္စစ္သား 

ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာ သက္သာပံု ရလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္စတစ္စနဲ႔ ျပန္ၿပီးက်သြားလိုက္တာ 

က်န္စစ္သားလက္ေပၚမွာဆံုးသြားတ့ဲအထိပါပဲ။ 
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အဲဒီလိုနဲ႔ ရာဇဝင္အေစာင္ေစာင္မွာ အပယ္ရတနာကား က်န္စစ္သား၏ ငယ္မယားတည္းလို႔ ကမၸည္းထိုးရမယ့္အေျခထိ 

ဆိုက္ေရာက္လာခဲပ့ါတယ္။ အပယ္ရတနာဟာ က်န္စစ္သားကို အေျခအေနမဲ့တ့ဲသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 

ယူလိုက္ရတာကို နည္းနည္းေလးမွ မၿငိဳျငင္ပါဘူး။ က်န္စစ္သားလို လူမ်ဳိးဟာ လူအေနနဲ႔ ေလးျမတ္စရာေကာင္းတ့ဲ 

အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္။ ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ရွိရမယ့္ လက္႐ုံးရည္၊ နွလံုးရည္နဲ႔လည္း 

ျပည့္စံုသူျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အပယ္ရတနာဟာ က်န္စစ္သားကို ငယ္ငယ္ကတည္းက ခ်စ္ခင္တ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ 

အားကိုးတ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားကို အပယ္ရတနာ လက္ဆက္ၿပီးတ့ဲေနာက္ သူတို႔မင္းေယာက္်ားေတြမွာသာသိတ့ဲ ကိစၥေတြနဲ႔ အိမ္ကေနၿပီး 

ညဥ့္အိမ္ညဥ့္ေန ခြာသြားတ့ဲအခါေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ အပယ္ရတနာဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက သတိၱရွိေအာင္ 

ေလ့က်င့္ေမြးျမဴျခင္း ခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။ က်န္စစ္သားကို က်န္စစ္သားဘဝေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲတ့ဲသူက 

အပယ္ရတနာရဲ႕အဘ ျဖစ္ပါတယ္။ အဘက သမီးအပယ္ရတနာကိုလည္း သမီးေပမယ့္ သားေယာက်္ားကေလးမ်ားကို 

ေလ့က်င့္သလို ေလ့က်င့္ခဲ့လို႔လားေတာ့ မသိပါဘူး။ အပယ္ရတနာဟာ ေၾကာက္တယ္ဆိုတ့ဲစကားကို 

နားမလည္ႏိုင္တ့ဲသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားအေဝးကို ခရီးထြက္ေနတ့ဲအခါမ်ားမွာ သူ႔ကိစၥနဲ႔သူ အေရးႀကီးလို႔သာ ခရီးထြက္ေနတယ္။ 

အေရးႀကီးတယ္လို႔ဆိုတ့ဲအခါမွာလည္း ကုိယ္ေရးကိုယ္တာေၾကာင့္ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္ထဲေရးေၾကာင့္ပလိုဲ႔ 

အပယ္ရတနာသိေနသလိုလိုပါပ။ဲ 

 

တစ္ခါတေလမွာ အပယ္ရတနာ(သူ႔ၾကင္သူ) လူညိဳေခ်ာအတြက ္ ပူပန္ေသာက ေရာက္တတ္ပါတယ္။ မေသပ ဲ

ဆံုးသြားရင္ေတာ့ ဒုကၡပလိုဲ႔ေပါ့ေလ။ မင္းက်န္စစ္ဆိုတာ ခ်စ္တ့ဲသူမ်ားတ့ဲ ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္ပဲေလ။ 

အဲသည္လိုနဲ႔ အပယ္ရတနာဟာ သူ႔ခ်စ္သ ူလူညိဳေခ်ာကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ခ်စ္ခင္ယုယရမယ့္အခ်ိန္ကု ိေရာက္လာပါတယ္။  

အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ အေနာ္ရထာမင္းေစာ က်ဆံုးၿပီး ေစာလူးမင္း နန္းတက္လာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္စစ္သားကို 

ပုဂံနန္းေတာ္က ျပန္လည္ဆင့္ေခၚေတာ့ အပယ္ရတနာတို႔မိသားစုလည္း ပရိမၼကေနၿပီး ပုဂံကို ေျပာင္းလာခ့ဲတယ္။  

 

အပယ္ရတနာဟာ ေစာလူးမင္းက က်န္စစ္သားကို ဆင့္ေခၚ႐ံုသာ ဆင့္ေခၚၿပီး မည္ကာမတၱ စစ္သူႀကီးအျဖစ္ကိုသာ 

ေပးထားလို႔ ဆင္းရဲေနတ့ဲအခ်ိန္ကို သူ႔ဘဝရ႕ဲအလွပဆံုးအခ်ိန္လို႔ ေအာက္ေမ့ခ့ဲပါတယ္။ က်န္စစ္သားဟာ 

စစ္သူႀကီးသာဆိုတယ္၊ ကိုယ့္ျမင္းကို ကိုယ္တိုင္ေက်ာင္းခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အပယ္ရတနာဟာ 

စိတ္အေက်နပ္ဆံုးပါပဲ။ အမိနဲ႔အတူ ပုဂံမွာေနရင္း သူကပဲ က်န္စစ္သားကို ရွာေကၽြးရတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ ့

သမီးေလးကလည္း ရေနၿပီဆိုေတာ့ အပယ္ရတနာ ဘာကိုမ ွ မေတာင့္တေတာ့ပါဘူး။ က်န္စစ္သားတို႔ 

သားအဖကိုျမင္ရင ္ဘဝဟာ ခ်မ္းေျမ႕ပါကလားလို႔ ယူဆၿပီး ၅ ႏွစ္ေလာက္ကို တစ္ခဏလို႔ မွတ္ထင္ကာ ေနခဲ့ပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးဟာ ဒီေနရာမွာ အေတြးစကို ခဏရပ္ၿပီးသက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ သူထင္သလို 

က်န္စစ္သားဘဝက မေအးခ်မ္းခ့ဲပါဘူး။ နန္းေတာ္ အိမ္ေတာ္ဆိုတာက အျပင္အဆင္သာ ခ့ံညားေနတာကိုး၊ 

အတြင္းသားကေတာ့ စံျမန္းေနတ့ဲသူေတာ္ရင္ ေတာ္သလို သန္႔စင္ေအးခ်မ္းတတ္ေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
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နားမလည္ႏိုင္ေအာင္႐ႈပ္ေထြးခဲ့ပါတယ္။သတိၱရိွပါတယ္ဆိုတ့ဲ အပယ္ရတနာေတာင္မ ွ နန္းေတာ္အိမ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင ္

မ်က္ရည္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်ခ့ဲရတာပါပဲ။ အပယ္ရတနာဟာ ဘယ္လိုကိစၥကိုမဆို ေအးေအးေဆးေဆး 

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရင္ဆိုင္ေလ့ရိွပါတယ္။  

 

ဥပမာ ဆိုပါေတာ့ေလ၊ တစ္ေန႔မွာ က်န္စစ္သား ျမင္းေက်ာင္းတ့ဲေနရာကို လိုက္ၿပီး ထမင္းပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ျမင္းကို ပထမဆံုး 

ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ ျမင္းက လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္ေနတာကို အပယ္ရတနာ လွမ္းျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့

က်န္စစ္သားကိုေတာ့ နီးခါမွ ျမင္ရပါတယ္။ ႐ွားေစာင္း႐ုံအရိပ္ေအာက္မွာ ေမွးေမွးမွိတ္ အိပ္စက္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သားကို 

စၿပီးျမင္လိုက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ေၾသာ္….. ပင္ပန္းရွာတယ္၊ သနားစရာပါပဲလို႔ ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အပယ္ရတနာရဲ႕ ေျခလွမ္းမ်ားဟာ ႐ုတ္တရက္ တံု႔သြားခ့ဲပါတယ္။ က်န္စစ္သားရဲ႕ေခါင္းရင္းဘက္မွာ 

ဧရာမေႁမြေဟာက္ႀကီးတစ္ေကာင္ ပါးပ်ဥ္း ေထာင္ေနတာကို ျမင္လိုက္ရလို႔ပါပဲ။ 

 

အပယ္ရတနာ လန္႔ဖ်ပ္ၿပီး ေအာ္လိုက္ရင္၊ ေျပးလိုက္ရင္ ေႁမြေဟာက္က က်န္းစစ္သားကို ေပါက္လုိက္ႏိုင္တာကို ဖ်တ္ခနဲ 

ေတြးမိလိုက္ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူထိန္းလိုက္ပါတယ္။ အသက္အသံမထြက္ေအာင္ ထိန္းၿပီး တုန္ရီေနတ့ဲကိုယ္ကိုက်ံဳ႕ကာ 

ရပ္ေနမိပါတယ္။ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကလည္း ရွားေစာင္းပင္ရိပ္ကို ထြင္းေဖာက္ၿပီး က်ေနတ့ဲ 

ေနေရာင္အစက္အေျပာက္ေတြ က်န္စစ္သား မ်က္နွာေပၚကိုမက်ေအာင ္ ကာေပးေနသလိုပဲ အၿငိမ္ႀကီး ၿငိမ္ေနပါတယ္။ 

အဲဒီလို ေႁမြေဟာက္က ပါးပ်ဥ္း ျဖန္႔ၿပီးမိုးေနတာ ၾကာခ်င္မွလည္း ၾကာမွာပါ။ ဒါေပမ့ဲ အပယ္ရတနာ အတြက္ေတာ့ 

တကယ္ၾကာပါတယ္။ 

 

ေႁမြေဟာက္ႀကီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပါးပ်ဥ္း႐ုပ္ၿပီး ထြက္သြားတယ္ဆိုတာကိုေတာင္ မသိႏုိင္ေတာ့ပဲ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး 

ရပ္ေနမိတ့ဲ အပယ္ရတနာဟာ က်န္စစ္သား မႏိုးေသးဘဲ အိပ္ေပ်ာ္ေနတ့ဲေနရာကို ဘယ္လိုေရာက္သြားသလဲေတာင္မ ွ

မသိပါဘူး။ ေမာင္ႀကီးေရ၊ ေမာင္ႀကီးရ႕ဲလို႔ က်န္စစ္သားကို ေအာ္ႏႈိးရင္း တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတ့ဲ အပယ္ရတနာကို 

အိပ္ရာကႏိုးလာတ့ဲ က်န္စစ္သားဟာအ့ံၾသတႀကီးၾကည့္ၿပီးရတနာ၊ရတနာဘာျဖစ္လာလို႔လဲ။ 

သမီးကေလးဘာျဖစ္လို႔လဲလို႔စိုးရိမ္တႀကီးေမးပါတယ္။အဲဒီေတာ့မွအပယ္ရတနာဟာျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ 

ေျပာျပရတာကလား။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ တုန္ရီေနတာက တစ္စတစ္စနဲ႔ ေအးခ်မ္းၿငိမသ္က္လာၿပီး ေႁမြေဟာက္အေၾကာင္းကို ေျပာျပ 

ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်န္စစ္သားက ငါ့မယား အပယ္ရတနာဟာ တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးအပ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္၊ 

အင္မတန္ စိတ္ဓာတ္တည္ၿငိမ္သူျဖစ္တယ္။ အမိမုိ႔သာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားလို ေအာ္ကာဟစ္ကာ ေျပးဟယ္လႊားဟယ္ 

လုပ္ခ့ဲရင္ ေမာင္ႀကီးကို ေႁမြေပါက္လို႔ ေသသြားႏုိင္တယ္။ ကိုင္း…. စိတ္ေအားေတာ့ ရတနာေရ၊ ေမာင္ႀကီးတို႔အခုလို 

သိမ္ငယ္စြာေနေနရတာဟာအခုိက္အတန္႔ပါပဲ။ 

 

“တစ္ေန႔က်ရင ္ အခုထုိင္ေနတ့ဲေနရာမွာ နဂါး႐ံုဘုရားတစ္ဆူ တည္ၾကတာေပါ့ကြယ္” လို႔ အပယ္ရတနာကို 

ေခၽြးသိပ္စကား ေျပာခ့ဲတယ္။ အပယ္ရတနာရ႕ဲ လည္ပင္းေပၚမွာရွိေနတ့ဲ တဘက္ကိုယူၿပီး မ်က္ရည္စေတြေရာ 

ေခၽြးစေတြကိုပါၾကင္ၾကင္နာနာသုတ္ေပးခ့ဲပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတတနာမိဖုရားႀကီးဟာ အတိတ္ဆီကို ေရာက္ေနတ့ဲစိတ္ကို ျပန္ထိန္းလိုက္ပါတယ္။ အတိတ္ဆုိတာကလည္း 
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ျပန္ေတြးရင ္ ၿပံဳးေပ်ာ္႐ႊင္ပ်ေအာင ္ စြမ္းနိုင္တ့ဲ အေတြ႔အႀကံဳ အနည္းသားပါကလား။ သာမန္အသယ္သား ဘဝကေနၿပီး 

မင္းမိဖုရားဘဝကို ေရာက္လာရတာဟာ အတိတ္ကံ အက်ဳိးေပးေကာင္း႐ံုသက္သက္ေတာ့ျဖင္ ့ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး။ 

မျဖစ္တန္ရာဘူးလို႔ အပယ္ရတနာ ေတြးမိပါတယ္။ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခုဘဝမွာ ေပးအပ္ရတာ၊ ရင္းနွီးရတာက 

မ်ားလြန္းလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီေႁမြေဟာက္ကိုေတြ႔ၿပီး အျမတဲမ္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုတတ္တ့ဲ ေမာင္ႀကီးက်န္စစ္ဟာ သိမ္သိမ္ငယ္ငယ္ေနရတာ 

အခုခဏေလာက္ပါလို႔ ေျပာၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာ ေမာင္ႀကီးကို ဒလပို႔ေတာ့တာပဲ။ ဘယ္သူရွိမွာလဲ၊ ေစာလူးေပါ့။ 

သူ႔မိဖုရား မဏိစႏၵာက နန္းေတာ္ထဲမွာ ေမာင္ႀကီးက်န္စစ္ကို မလိုလားသူေတြ ရိွေနပါတယ္လို႔ အလႊာပါးတာ လူမိလို႔ 

ဒီမဏိမႏၵာနဲ႔ ေမာင္ၾကီးကို မသၤကာတာနဲ႔ ေမာင္ႀကီးကို ဒလကိုပို႔ေစလို႔ ေစာလူးမင္းက အမိန္႔ထုတ္တာပါတ့ဲ။ 

အပယ္ရတနာဟာ ေမာင္ႀကီးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကလြဲလုိ႔ ဘယ္သူအေၾကာင္းကိုမွ မေတြးမိေအာင ္

ႀကိဳးစားေနခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမဏိစႏၵာဆိုတ့ဲအမည္ကို ၾကားရတာနဲ႔ ရင္ထဲမွာ ပူရတယ္။ ေမာင္ႀကီးကေတာ့ 

အပယ္ရတနာ၊ ေမာင္ႀကီးဘာသာ ေမာင္ႀကီးေနေနတာပါ။ ဘယ္သူန႕ဲမွလည္း အဆက္အသြယ္မလုပ္ခ့ဲပါဘူး။ 

နန္းေတာ္ဆိုတာ ဒီလိုပ ဲ အင္မတန္ နားလည္ရခက္တယ္လို႔ ေျပာၿပီး ေလွဆိပ္ကို ဆင္းသြားတာပါပဲ။ 

 

ေနာက္ပုိင္းအျဖစ္ေတြကေတာ့ ျမန္ဆန္လြန္းလို႔ ျပန္ေတြးရတာေတာင္မွ ေမာလွပါတယ္။ က်န္စစ္သားကို ျပန္ေခၚမွ  

 ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ေလွလ်င္နဲ႔ လိုက္ေခၚတာတို႔၊ ေစာလူးကို ေမာင္ႀကီး သြားေရာက္ကယ္တင္တာတို႔၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ 

ေမာင္ႀကီးတစ္ေယာက္ အေပ်ာက္ႀကီးေပ်ာက္သြားတာတို႔ေၾကာင္ ့ အပယ္ရတနာဟာ အိမ္မက္က ႏိုးသလို 

ခ်မ္းေျမ႕တ့ဲဘဝကေနၿပီး ေသာကပင္လယ္ေဝရတ့ဲဘဝကို ႐ုတ္ျခည္းေရာက္ခဲရ့ပါတယ္။ ေတာ္ေသးတာက ပရိမၼက 

အေဆြအမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဝုိင္းဝန္းမႈေၾကာင့္ အပယ္ရနာတို႔ လံုလံုျခံဳျခံဳေနခြင့္ရတာပါပဲ။ 

 

ေမာင္ႀကီးဟာ ပုဂံထီးရိပ္ေအာက္မွာ စုစုစည္းစည္းရွိေနခ့ဲတ့ဲ ေဒသအားလုံးကို သြားေရာက္စည္း႐ုံးရာက ပုဂံကို 

ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ သာမန္စစ္သူႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ မင္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ၿပီး 

ပုဂံၿမိဳ႕နဲ႔ထီးနန္းကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေမာင္ႀကီးဟာ သိမ္သိမ္ငယ္ငယ္ေနရတာ ဒီတစ္ခဏပါပလိုဲ႔ ေျပာခဲ့တာ မွန္ေနတာပါပ။ဲ အပယ္ရတနာ့အေနနဲ႔ေတာ ့

သိမ္သိမ္ငယ္ငယ္ ေနရတ့ဲဘဝကို မၿငီးေငြ႔ပါဘူး။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ေမာင္ႀကီးကို အသည္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 

တစ္ဦးတည္းပိုင္ဆိုင္ရတာပုိလို႔ေတာင္ေကာင္းပါေသးတယ္။ 

 

ဒါေပမ့ဲေလ အပယ္ရတနာ ေျဖသာပါတယ္။ ဘုရင့္မိဘုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္ရတာဟာ 

မိန္းမသားတစ္ေယာက္အေပၚမွာအဲဒီဘုရင္ကဘယ္ေလာက္အေလးအျမတ္ျပဳသလဲဆိုတာျပသေနတာပါပ။ဲ 

ၿပီးေတာ့လေဲလ အပယ္ရတနာတစ္ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာအေရးလဲ။ အခုဟာက ေ႐ႊအိမ္သည္ဆိုတ့ဲ 

သမီးကေလးတစ္ေယာက္က ရိွေနၿပီဆိုေတာ့ သူကေလးအတြက္ သာမန္အသည္သားဘဝထက္ မင္းသမီးဘဝကို 

အေမတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ရေစခ်င္တာဟာသဘာဝပါပ။ဲ 

 

အပယ္ရတနာ မိဖုရားႀကီးဟာ သမီးရဲ႕အေၾကာင္းကို ေတြးမိေတာ့မွ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကု ိ ျပန္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ 

အင္း………. သမီးကေလး၊ သမီးေလးအသည္သားဘဝမွာ မေနရေတာ့ပဲ ေ႐ႊအိမ္သည္ဆိုတ့ဲ ဘြဲ႔အမည္အရည္နဲ႔ 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 
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မင္းသမီးတစ္ပါးျဖစ္လာတာ သမီးကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလို အဆိုးဆံုးလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္တာပါပဲ။ 

သမီးကေလးဟာ အခုဆိုရင္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္အလြန္တင့္တယ္တ့ဲ သတို႔သမီးကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာၿပီ။ 

ခမည္းေတာ္ကလည္း သမီးကေလးကို ေနာက္တက္မယ့္မင္းမ်ား ေတာ္ေကာက္ႏုိင္ေစဖုိ႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး အိမ္တစ္လံုးနဲ႔ 

သီးသန္႔စံျမန္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အပယ္ရတနာ ထိုင္မရ ထမရျဖစ္ေစတ့ဲကိစၥမ်ဳ ိးနဲ႔ တိုးရတာပဲထင္ပါရ႕ဲလို႔ 

သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ကို ေလးေလးလံလံႀကီး ခ်လိုက္ရင္း အပယ္ရတနာ ေတြးမိပါတယ္။ 

 

ငါဟာ ဘယ္ေတာ့မ ွ ငယ္ဘဝကို မေမ့ပါဘူး။ ထီးနန္းစည္းစိမ္ဆိုတာထက္ မိသားစုဘဝကို ငါမက္ေမာပါတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင္ ့သမီးစံျမန္းတ့ဲ ေ႐ႊအိမ္ကိုမၾကာခဏသြားၿပီး သမီးနဲ႔ ေထြရာေလးပါး စကားစျမည္ေျပာဆို ေနထိုင္တ့ဲအက်င္ ့

ရွိခ့ဲတာေပါ့။ 

 

ခက္တာက အပယ္ရတနာထက္ သမီးတို႔က လ်င္တယ္ေလ။ မွန္မွန္သြားေနလ်က္နဲ႔ သမီးကို အပယ္ရတနာ 

မ်က္ေျချပတ္ခ့ဲတယ္။ အဲဒါေၾကာင္ ့ အပယ္ရတနာဟာ သူနဲ႔ညီမဝမ္းကြဲေတာ္တ့ဲ ပရိမၼသူ အိမ္ေကာင္းစံကို 

မိဖုရားေခါင္ႀကီးအေဆာင္ကို လာေတြ႔ဖို႔ မွာထားခ့ဲတယ္။ အခုလည္း အိမ္ေကာင္းစံကို ေမွ်ာ္ရင္း ထိုင္မရ ထမရနဲ႔ 

ေတာင္ေတာင္အီအီေတြးေနတာပါပဲ။အပယ္ရတနာက ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ေ႐ႊအိမ္သည္တို႔အေဆာင္(သီးျခား ေ႐ႊအိမ္) 

ကို အခါတိုင္းလိုပ ဲ သြားခ့ဲပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ အပ်ဳ ိေတာ္နွစ္ေယာက္ေတာ့ ပါတာေပါ့။ 

 

သမီးရ႕ဲေ႐ႊအိမ္ကို ေရာက္တာနဲ႔ အပ်ဳိေတာ္တစ္ေယာက္ဟာ မယ္ေတာ္ႂကြလာၿပီဘုရာ့ဆိုၿပီး အတြင္းဘက္ကို 

ဝင္ေျပးမတက္ ေျခလွမ္းကို လွမ္းလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ခပ္ကုပ္ကုပ္ကေလး ထိုင္ခ်လိုက္ပါတယ္။ လက္ယွက္ထားေပမယ့္ 

ေခါင္းကိုငုံ႔ထားေပမယ့္ သူ႔အၾကည့္ေတြက အတြင္းဘက္ကို ေရာက္ေနသလိုပဲလို႔ အပယ္ရတနာ ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင္ ့စိတ္ထက္တဲ ့အပယ္ရတနာဟာ အတြင္းေဆာင္ဘက္ကို ခပ္သုတ္သုတ္လွမ္းၿပီး ဝင္လုိက္ပါေတာ့တယ္။ 

 

ေ႐ႊေဘာင္ခတ္ထားတ့ဲ ေၾကးမံုႀကီးေရွ႕မွာ အပယ္ရတနာရ႕ဲ ခ်စ္မၿငီးရႈမၿငီးတ့ဲ သမီးကညာ ေ႐ႊအိမ္သည္ ထုိင္ေနပါတယ္။ 

ပတ္ပတ္လည္မွာ ကၽြတ္ကၽြတ္ညံေနတ့ဲ အသံေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ရယ္ကာေမာကာဘာေတြေျပာလို႔ 

ေျပာေနမွန္းမသိတ့ဲ အပ်ဳိေတာ္ေတြေပါ့။ လက္ေ႐ႊးစင္ေတြေလ။ ဒါေပမဲ ့ နန္းတြင္းက လက္ေ႐ႊးစင္နဲ႔ တို႔ပရိမၼက 

အပ်ဳိေတြမွာ ဘယ္သူေတြက ပိုၿပီးစိတ္ခ်ရမယ္ထင္သလဲလုိ႔ အပယ္ရတနာဟာ အျမေဲတြးခ့ဲဖူးပါတယ္။ 

 

အပ်ဳိေတာ္ေတြကလည္း မင္းသမီးအေပၚမွာ အာ႐ံုထားေနတုန္းဆိုေတာ့ မိဖုရားႀကီးကို ႐ုတ္တရက္ မျမင္လိုက္ပါဘူး။ 

သမီးေတာ္ ေ႐ႊအိမ္သည္က ဘာျမင္မတံုး။ ေခါင္းေပၚမွာ ပန္းခက္ပန္း႐ြက္ေတြ အၿမိဳင္သားထိုးထားတ့ဲ ပုိးပုဝါႀကီးအုပ္လို႔၊ 

ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ သမီးရယ္၊ ဒီအဝတ္အစားမ်ဳ ိးေတြကို မယ္ေတာ္ ျမင္ဖူးသေပါ့။ ဟိုအေနာက္မဇၥ်ိမက ဖာရစီကုန္သည္ေတြ၊ 

သံတမန္ေတြဆက္သတ့ဲ လက္ေဆာင္ေတြထဲမွာ ဒီလိုအဝတ္အစားေတြ အမ်ားႀကီး ပါခ့ဲဖူးတာေပါ့ေလ။ 

ေဆးေရးပန္းခ်ီကားေတြထဲမွာ သူတုိ႔ဆီက မိန္းမမ်က္နွာကို ဘယ္လိုဖံုးရသလဲဆိုတာကို မယ္ေတာ္ျမင္ဖူးခဲ့တာေပါ့။ 

မိန္းမဆိုတာ ေယာက္်ားထက္ ဣေႁႏၵရိွရွ ိ ပိပိျပားျပားေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာ အေမသိပါတယ္။ ဒါေမမယ့္ သီးသန္႔ေတာ ့

ဖိႏိွပ္ဆက္ဆံတာ အေမမႀကိဳက္ႏိုင္ဘူးကြယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဓေလ့နဲ႔သူတို႔ ရိွေနတာ ငါတို႔က ဘာမွေျပာစရာမလိုေပမယ့္ 

ငါတို႔ပုဂံသူေတြကေတာ့ အစဥ္အလာအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ ေနႏုိင္ခဲ့တာကလား။  

 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

Typing & Pdf by zeyetp                                                                                    mmcybermedia.com 48 

 

ဒါကိုပစ္ၿပီး မ်က္ႏွာဖုံးကို ဖုံးရမယ္လို႔  အို…… ဘယ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ ဒါဟာ သမီးကိုဘယ္သူေပးတ့ဲ မ်က္ႏွာဖုံးအဝတ္လဲလို႔ 

တစ္စတစ္စ ဆူေဝလာတ့ဲ စိတ္အထာေၾကာင္ ့ မ်က္နွာထားတင္းၿပီး ဝင္းဝင္းေတာက္လာတ့ဲ မ်က္လုံးေတြနဲ႔ 

စူးစိုက္ၾကည့္ေနတ့ဲအပယ္ရတနာကိုအပ်ဳိေတာ္ေတြသတိထားမိလာတယ္။ 

 

အပ်ဳိေတာ္ေတြဟာ အပယ္ရတနာကို ျမင္လိုက္ေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာရာကေန ၿငိမ္က်သြားၾကပါတယ္။  

အပယ္ရတနာကို ျမင္တာနဲ႔ သူ႔ဝန္းက်င္က အပ်ဳ ိေတာ္ေတြ အသံတိတ္သြားတာေၾကာင္ ့ ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ 

သူ႔ေခါင္းေပၚမွာ  အုပ္ထားတ့ဲပုိးစႀကီးကို ကပ်ာကယာ ဖယ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ၿပီးေတာ့မ ွ သူ႔မယ္ေတာ္ ရပ္ေနရာဘက္ကို လွည့္ၾကည့္ၿပီး ထိုင္ေနရာက ႐ုတ္ခနဲ ထလိုက္ပါတယ္။ ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ 

သမီးကိုယ္ေပၚမွာ ပုဂံအဝတ္အစားေတြပ ဲ ရွိေနေသးလို႔လို႔ အပယ္ရတနာ ေတြးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေဘးနားက 

အပ်ဳိေတာ္တစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထကဲ ပုိးစနဲ႔ထုပ္ထားတ့ဲ အထုပ္ထဲမွာ ရိွေနတ့ဲ တစ္စြန္းတစ္စ ျမင္ေနရတ့ဲပစၥည္းေတြကို  

လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ေတြနဲ႔ ေ႐ႊခ်ည္ထိုးအထည္စေတြ ေနမွာေပါ့လို႔ အပယ္ရတနာ 

ေတြးမိလိုက္ပါတယ္။ အၾကည့္ေတြ၊ အေတြးေတြဟာ အစဥ္လိုက္ တန္းသြားတ့ဲ အလင္းတန္း လွ်ပ္စီးလိုပါပဲ။ ျမန္တယ္၊ 

ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္တယ္၊စူးရတဲယ္။ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းတယ္ေလ။ 

 

မယ္ေတာ့မ်က္နွာကို မ်က္နွာငယ္ေလးနဲ႔ၾကည့္ၿပီး မ်က္လံုးအဝိုင္းသားေတြမွာ မ်က္ရည္ေတြ ေဝ့ဝတဲက္လာၿပီး 

လက္ကိုယွတ္ၿပီး ဦးေခါင္းကိုငံု႔လုိက္တ့ဲ သမီးကို အပယ္ရတနာ စကားတစ္ခြန္းပဲ ေျပာလိုက္မိပါတယ္။ “ပုဂံသူေတြဟာ 

သူတို႔မ်က္နွာကို ဘယ္ေတာ့မွ ဖုံးလႊမ္းေလ့မရိွဘူး သမီး” ဆိုတ့ဲစကားပါပဲ။ 

 

ၿပီးေတာ့ အခန္းတြင္းကို စိတ္ဆင္းရေဲနတ့ဲ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ အညႇိဳးငယ္ဆံုးပံုစံနဲ႔ ဝင္လာတဲ ့ညီမဝမ္းကြဲ အိမ္ေကာင္းစံကို 

ငါ့အေဆာင္ကို လာခဲ့စမ္းလို႔မွာၿပီး အပယ္ရတနာဟာ မိဖုရားႀကီးအေဆာင္ဘက္ကို ျပန္ခဲ့တယ္။ စိတ္ေဆာင္လို႔ 

ခပ္သုတ္သုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ အေဆာင္ေရာက္တာနဲ႔ ေျခကုန္လက္ပန္းက်သြားတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေမမနားနိုင္ဘူး 

သမီး။ အမယ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မ ွ ရင္ေအးေအးေနရမယ္မွန္း မသိဘူးလို႔ အပယ္ရတနာ ေတြးေတာရင္း မထိုင္နုိင္ 

မရပတ္ည္နိုင္ေအာင ္ အေတြးေရာ လူပါ ေယာက္ယက္ခတ္ေနပါေတာ့တယ္။ 

 

အိမ္ေကာင္းစံလာတ့ဲထိ အပယ္ရတနာဟာ မ်က္နွာထားမေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသးပါဘူး။ ကိုင္း…… ဆိုစမ္းလို႔ တိုတိုေျပာၿပီး 

ညီမေတာ္သူမို႔ စိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ယံုမွတ္ၿပီး သမီးရ႕ဲအထိန္းေတာ္ၾကီးအျဖစ္ကို ခန္႔အပ္ထားသူကို ခပ္စူးစူးၾကည့္ရင္း 

ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အိမ္ေကာင္းစ ံ ေျပာတ့ဲအခါ အပယ္ရတနာရဲ႕စိတ္က လိုက္ၿပီးပုံေဖာ္ေနေတာ ့

ကိုယ္တိုင္ျမင္ေနရသလိုပါပဲေလ။ 

 

မင္းသမီးေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ သူ႔ဘဝမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ အထိန္းေတာ္ အိမ္ေကာင္းစံရ႕ဲ ၾကပ္မတ္မႈေအာက္မွာ 

ေနေနခဲ့တာ အပ်ဳိျဖစ္ကတည္းကပါပ။ဲ မိခင္ျဖစ္သူက မိဖုရားဆိုေတာ့ အျမဲတမ္း အတူရွိမေနနိုင္ဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင္ ့

အေမ့ညီမ ေဒြးေလးဟာ မယ္ေတာ္မိဖုရားႀကီးရ႕ဲ အစီအမံနဲ႔ အထိန္းေတာ္အိမ္မွာ ေနခဲ့ရတယ္။ အပယ္ရတနာဟာ 

သူေျပာခ်င္တာကို အိမ္ေကာင္းစံက တစ္ဆင္ ့ ဆင့္ေျပာေလ့ရိွတယ္။ သူျဖစ္ေစခ်င္တ့ဲ သမီးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္လည္း 

အိမ္ေကာင္းစံကိုတာဝန္ေပးၿပီးေမြးျမဴေစခဲ့တာပါပ။ဲ 
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ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ အေဖ့မ်က္မွာထား အေဖ့ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္နဲ႔မုိ႔ အရပ္ျမင့္ပါတယ္။ မ်က္နွာခ်ဳိတယ္၊ အေမ့လို 

အသားဝါဝင္းၿပီး ဖ်တ္လတ္သြက္လက္တာ၊ ထက္ျမက္တာေတြဟာ နွစ္ဖက္စလုံးရ႕ဲအရည္အေသြးေၾကာင့္လို႔ 

ဆိုႏုိင္ပါတယ္။  

 

တစ္သက္လံုး သင္ၾကားရတ့ဲစာေတြကို က်က္မွတ္လိုက္၊ အပ်ဳိေတာ္မ်ားနဲ႔အတူ မင္းသမီးတစ္ပါးတတ္အပ္တ့ဲ 

အနုပညာမ်ားကို ေလ့လာလိုက္၊ အထိန္းေတာ္ႀကီးထံက ဘဝနဲ႔သက္ဆိုင္တ့ဲ အေၾကာင္းေတြကို ေလ့လာလိုက္နဲ႔ 

ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ သဘာဝက်က် ႀကီးျပင္းလာခ့ဲပါတယ္။ လြန္ခ့ဲတ့ဲနွစ္ဝက္တာ ကာလေလာက္အထိ ဆိုပါေတာ့။ 

 

ဘဝဆိုတာမေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခ်ိန္မေမွ်ာ္လင့္တဲ႔အေၾကာင္းမ်ားစြာေၾကာင့္အေျပာင္းအလဲေတြကို ေတြ႔ၾကံဳရေလ့ရိွပါတယ္။ 

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့အေနာ္ရထာမင္းရ႕ဲေကာင္းမႈေတာ္ျဖစ္တ့ဲေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ကို က်န္စစ္သားမင္းက ျပဳျပင ္

ျပင္ဆင္လို႔အၿပီးမွာ မင္းညီမင္းသားမ်ား၊ မင္းသမီးမ်ား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့ ရွိခ့ဲၾကပါတယ္။ 

 

ေရႊအိမ္သည္ကလည္း သူ႔ရဲ႕အထိန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ သီတင္းေန႔တိုင္း ေလာကနႏၵာကို တက္ေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့ရိွပါတယ္။ 

မင္းသမီးက ေခ်ာေခ်ာလွလွ၊ ဝတ္ဆင္ထားတာကလည္း မင္းသမီးပီပီလွလွပပ ရိွလွပါတယ္။ ဘုရားကိုတက္တ့ဲ 

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတ့ဲ သူမ်ားကလည္း ဘုရားမွာလွဴဒါန္းဖုိ႔ ပန္းမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာတိုင္မ်ားဆက္သၾကလို႔ တကယ့္ကို 

သိုက္သိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ခမ္းနားတ့ဲျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေလာကနႏၵာဘုရားအတက္ ညာဘက္ေလာက္မွာ ေလာကနႏၵာေရဆိပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေရဆိပ္မွာ တိုင္းတစ္ပါးကလာတ့ဲ 

ေလွႀကီးမ်ားကအစ ေလွႀကီးေလွငယ္အသြယ္သြယ္ ဆိုက္ကပ္ထားေလ့ရိွပါတယ္။ တိုင္းတစပ္ါးသားကုန္သည္မ်ား၊ 

အသိပညာရွာေဖြသူမ်ားဟာ ပုဂံကိုေရာက္ရင္ တစ္ေန႔ျပန္နိုး တစ္ေန႔ျပန္နုိးနဲ႔ ပုဂံေျမရ႕ဲအလွအပေတြက 

ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားထားလို႔ေတာ္ေတာ္နဲ႔မျပန္ျဖစ္ၾကပါဘူးတ့ဲ။ 

 

အဲသည္လို မျပန္ျဖစ္တ့ဲအထဲမွာ (မဇၥ်ိမဘက္လာသမွ် အိမ္ေကာင္းစံတို႔က ပဋိကၡရားလို႔ ေခၚတတ္ၾကတ့ဲ) ဖာရစီလူမ်ဳ ိး 

ျဖစ္ပံုရတ့ဲမင္းသားတစ္ပါးလည္းပါပါတယ္။ 

 

“အစ္မေတာ္၊ ငါလည္း အခါတိုင္းေန႔မ်ားမွာတုန္းကလို သမီးေတာ္ကေလးရ႕ဲေဘးကေန သူ႔လက္ကို 

ဆက္သလာသမွ်ပန္းေတြကို သူက ငါ့ဘက္လွမ္းေပးတိုင္း ယူၿပီး အပ်ဳိေတာ္ေတြဘက္ကို ပုိ႔ပို႔ေနတာပါပဲ” 

 

“အခါတိုင္းလိုပ ဲ တိုင္းတစ္ပါးသားေတြကလည္း ကမ္းေပၚတက္လာၿပီး ၾကည့္ေနၾကတာပါပဲ။ ဘာမွမထူးျခားသလိုပါပဲ။ 

သမီးေတာ္ေလးကလည္း သူဟာေမြးကတည္းက အမ်ားက ဝိုင္းၾကည့္ေနတာကို ခံၿပီး ႀကီးလာရသလိုပါပဲ။ 

ေအးေအးေဆးေဆး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ မင္းသမီးပီပီသသ ဘုရားဘက္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္။ 

 

ဒါေပမ့ဲ ဘုရားေပၚကိုတက္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္လည္းေရာက္ကေရာ အရင္တုန္းက ဘယ္သူမွ ရပ္မေစာင့္ဖူးတ့ဲေနရာမွာ 

တိုင္းတစ္ပါးစားတစ္ေယာက္ ရပ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သူကလြဲလို႔ ဘယ္သူမွလည္း အဲဒီေနရာထိ မလာပါဘူး။ 

အဲဒီလူဟာ ပဋိကၡရား ပဲထင္ပါရ႕ဲ။ ေခါင္းမွာ ပိုးစစ္ပုဝါႀကီး ေပါင္းထားပါတယ္။ က်ီးေပါင္းထုပ္လို႔ေခၚတယ္ ထင္ပါရ႕ဲ။ 
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အဲဒီက်ီးေပါင္းထုတ္ေပၚမွာ ရတနာစီျခယ္ထားတ့ဲ ငွက္ေတာင္တစ္ခု စိုက္ထားပါတယ္။ 

 

တစ္ကိုယ္လံုးမွာလည္း အျဖဴေရာင္ဝတ္႐ံုရွည္ႀကီးကို ဝတ္ထားပါတယ္။ သူ႔လက္ထဲမွာ သားၿမီးယပ္နဲ႔။ အင္း…… 

ဘုရားဝတၱကေျမေပၚမွာမို႔ (တစ္ေယာက္ေယာက္ကလည္း ေျပာထားတယ္ ထင္ပါရဲ႕)ေျခနင္းေတာ့ မပါပါဘူး။ 

 

ငါေရာ သမီးေတာ္ကေလးေရာ အဲဒီတိုင္းတစ္ပါးသားကို ခဏေလာက္မွင္သက္မိၿပီး ၾကည့္မိၾကတယ္။ 

အဲဒီလူရ႕ဲအသားက မမည္းဘူး။ မုတ္ဆိတ္ပါးၿမိဳင္းမ်ားၾကားက ေဖြးျဖဴေနတယ္။ အထူးသျဖင္ ့ ႏူးႏူးည့ံည့ံ 

ၿပံဳးေနတတ္တ့ဲသူျဖစ္တယ္။ငါတို႔ဟာသူ႔ကိုမင္းသားမွန္းမသိပါဘူး။  

 

ဒါေပမ့ဲ ငါတို႔ ဘုရားဖူးၿပီးအျပန္မွာ သူ႔ကို ပသီလို႔ေခၚသလား၊ အဲေလ ပဋိကၡရား ဆိုၾကပါစုိ႔ရဲ႕။ အဲဒီစကားတတ္တ့ဲ 

အဘိုးတစ္ေယာက္က မင္းသမီးကို တစ္ခဏေလာက္ ဖူးပါရေစလို႔ ခြင့္ေတာင္းၿပီး အဲဒီလူက ေစခိုင္းလိုက္လို႔ပါ၊ သူဟာ 

အလြန္ေဝးလံတ့ဲအရပ္က မင္းသားတစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ဘက္တစ္လႊားကို ႏွံ႔စပ္ေအာင္ အလည္အပတ္ 

ေရာက္ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဂံျပည္ႀကီးေလာက္ သာယာတ့ဲ၊ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတ့ဲ ေဒသကို မေရာက္ဖူးခ့ဲပါဘူး။ 

ၿပီးေတာ့ အရွင့္သမီးေတာ္တို႔ အေဖာ္တစ္သိုက္ ဘုရားဖူးတက္တာကို ျမင္ရတာကလည္း ပုံျပင္ထကဲ 

မင္းသမီးေလးမ်ားကိုျမင္ရသလိုပါပလိုဲ႔ေလွ်ာက္တင္တယ္။ 

 

သမီးေတာ္ကေလးဟာ ႏူးႏူးည့ံည့ံၿပံဳးၿပီး ေခါင္းကိုညိတ္ကာ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာျဖစ္ေအာင ္ နားေထာင္တာကလြဲလို႔ 

ဘာမွျပန္မေျပာပါဘူး။ ငါ့စိတ္ထဲမွာလည္း ဒါဟာ ဘယ္ေလာက္မွမထူးျခားတ့ဲ ကိစၥတစ္ရပ္ပဲလို႔ ထင္ခ့ဲပါတယ္။ 

 

ဒါေပမ့ဲ အဲဒီမင္းသားဟာ သူ႔နိုင္ငံကို သူမျပန္ေတာ့ဘူးလားေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ ငါတို႔အုပ္စု သြားသမွ် ဘုရားတိုင္းမွာ 

ေရာက္ေနတတ္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေတြ႔ေတာ့လည္း သူကေတာ့ ၿပံဳးေနတာပဲ။ ဘာမွမေျပာပါဘူး။  

 

ေအးေလ……… စကားေျပာရေအာင ္ စကားမွလည္းမေပါက္တာ။ သူတို႔စကားကိုတတ္တ့ဲ အဘိုးအိုကေတာ့ 

အျမပဲါတာပါပ။ဲ ပထမေတာ့ တို႔အုပ္စုကို လိုက္ၾကည့္႐ံု ၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္မွာဆန္းလို႔လဲ။ တို႔ပုဂံျပည္မွာ 

ဘုရားပုထိုးေပါမ်ားတယ္။ တို႔တစ္ေတြလည္း ဘုရားကိုတက္တ့ဲအခါမွာ အမ်ားက ဦးစားေပးၾကေပမယ့္ အမ်ားတကာနဲ႔ 

တက္တ့ဲေန႔ေတြမွာပ ဲ တက္ၾကတယ္။ ဘုရားဖူးၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့လည္း ေစာင့္ၿပီးၾကည့္တ့ဲသူေတြကလည္း 

ၾကည့္ၾကတာပဲ။ 

 

အဲဒီပဋိကၡရားမင္းသားကေတာ့ သူမ်ားထက္ထူးတာ တစ္ေန႔တျခားသိသာလာပါတယ္။ သူ႔စကားျပန္ 

အဘိုးအိုကတစ္ဆင္ ့ ပန္းဆက္ပါတယ္။ သူတို႔အယူနဲ႔ တို႔အယူ မတူေပမယ့္ သူေပးတ့ဲပန္းကို ဘုရားလွဴပါလို႔ 

ေျပာခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ သမီးေတာ္ကေလးက အဲဒီေန႔မွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ထူးျခားစြာပါပ၊ဲ အိုေလ ….. အမ်ားႀကီးကို 

ထူးပါတယ္။ ဆက္သမွ်ပန္းေတြကို ငါကတစ္ဆင္ ့ အပ်ဳိေတာ္ေတြကို ကမ္းေပးေနက်ပါပ။ဲ အဲဒီေန႔က်ေတာ ့

တိုင္းတစ္ပါးမင္းသားရ႕ဲ ပန္းစည္းကို သူ႔လက္ထဲမွာ ကိုင္လ်က္သား ဘုရားကိုတက္ခဲ့တယ္။ သူကိုယ္တုိင္လည္း 

လွဴခ့ဲပါတယ္။ 

 

တို႔တစ္ေတြ ဘုရားဖူးၿပီး အထလိုက္မွာေတာ့ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ရပ္ေနတ့ဲ အဲဒီမင္းသားကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ အင္း…. 
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အစ္မေတာ္ေရ၊ ငါ့ကိုအစ္မေတာ္ စိတ္ဆိုးမယ္ဆိုလည္း ဆိုးထိုက္ပါတယ္။ ငါကိုယ္တိုင္က အဲဒီမင္းသားကို 

သနားေနတာပါပ။ဲ 

 

သူဟာ ပါးစပ္က စကားမေပါက္ေပမယ့္ မ်က္လံုးမ်ားနဲ႔ စကားေျပာတတ္တယ္ ထင္ပါရ႕ဲ။ ငါဟာ သမီးေတာ္ကေလးကို 

ဘာမွမေျပာဘဲေတာ့ မေနပါဘူး။ သမီးေတာ္ကေလးကိုက ေရႊအိမ္သည္မင္းသမီး၊ သူက တိုင္းတစ္ပါးသား၊ ဘယ္လိုမ ွ

မစပ္ဆိုင္ဘူး။ ေၾကးနဲ႔ေ႐ႊ ဂေဟမစပ္သလို သတိထားပါလို႔ မၾကာခဏေျပာမိပါတယ္။  

သမီးေတာ္ဟာ အရင္ကနဲ႔ေတာ့ မတူေတာ့တာ အမွန္ပါပ။ဲ ငါဟာအဲဒီအေၾကာင္းကို အစ္မေတာ္ သိေအာင္ 

ေျပာမျပမိတာ အျပစ္ရိွတယ္လို႔ ငါ့ဘာသာငါ သိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ငါဟာ အဲဒီလိုမျဖစ္ေလာက္တ့ဲ မီးကေလးကို 

ကိုယ့္အစြမ္းနဲ႔ကိုယ္ပဲၿငိမ္းေအာင္လုပ္မယ္လုိ႔ေတြးခ့ဲပါတယ္။ 

 

ငါကလည္း သမီးေတာ္ကေလးနဲ႔အတူ သြားေလရာ ပါေနတာပဲ။ သူတို႔နွစ္ေယာက္ခ်င္း ေတြ႔ရတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ 

မင္းသားဆီက လက္ေဆာင္ေတြ ရတာကေတာ့ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပိုပိုလာတာေပါ့။ ဒီကေန႔ ရတ့ဲအထုပ္ထဲမွာ 

ဘာမ်ားပါသလဲဆုိတာၾကည့္ရင္း ဝတ္စမ္းၾကည့္ေနတာပါပဲ။ ဒါကေတာ့ ရယ္လို ေမာလို ကစားလိုတဲ့သေဘာနဲ႔ 

မ်က္နွာဖံုးကိုဖုံးၾကည့္တာပါပ။ဲ 

 

အစ္မေတာ္ ငါဟာ သမီးေတာ္ကေလးရဲ႕ ေဒြးေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယံုမွတ္လြန္းလို႔ စိတ္ခ်လြန္းလို႔ 

သမီးေတာ္ကေလးကို ထိန္းတ့ဲ အထိန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားတယ္ဆုိတာလည္း သိပါတယ္။ ငါဟာ ငါကိုယ္တုိင္ 

သမီးေတာ္ကေလးနဲ႔ အတူ ဒီပဋိကၡရားကို လိုက္ၿပီးသနားေနမိတာ ငါမွားခ့ဲပါတယ္။ ငါ့ကို ေပးခ်င္တ့ဲအျပစ ္ ေပးပါ” လို႔ 

အိမ္ေကာင္းစံက သူေျပာစရာ စကားဟူသမွ်ကု ိအေမာတေကာ ေျပာအျပီးမွာ သူ႔စကားကို သူနိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊအိမ္သည္ကေတာ့ ဘယ္လိုေနမယ္မသိပါဘူး။ အိမ္ေကာင္းစ ံစကားအသြားအလာအရေတာ့ အိမ္ေကာင္းစံကိုယ္တိုင္ 

ပဋိကၡရားဘက္က ခပ္ပါပါျဖစ္ေနတာကို အပယ္ရနာ ရိပ္စားမိလာပါတယ္။ အင္းေလ…. မင္းသမီးနဲ႔ မင္းသား 

ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ေကာင္းတ့ဲအ႐ြယ္နဲ႔ စိတ္ကစားၾကတာကို တားလို႔လည္းရနိုငမ္ယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ 

ဘာမွေကာင္းက်ဳိးျဖစ္လာနုိင္စရာ မရွိတ့ဲ ဆက္ဆံေရးကို တစ္ခန္းရပ္ျဖစ္ေအာင ္ မယ့္ေတာ့္အေနနဲ႔ 

ေဆာင္႐ြက္ရေတာ့မွာပဲလို႔အပယ္ရတနာေတြးလိုက္တယ္။ 

 

အပယ္ရတနာရဲ႕ အမိန္႔အရ ေ႐ႊအိမ္သည္ ဘုရားဖူးမထြက္ရေတာ့ပါဘူး။ အပယ္ရတနာဟာ အခါတိုင္း ေ႐ႊအိမ္သည္တို႔ 

ဘုရားဖူးထြက္ေနက် ဘုရားကို သူ႔ရ႕ဲအေထာက္ေတာ္မ်ား ေစလႊတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ အေထာက္ေတာ္မ်ားရ႕ဲ 

ေလွ်ာက္တင္ခ်က္အရ ပဋိကၡရားမင္းသားဟာ ေန႔စဥ္ မင္းသမီးေ႐ႊအိမ္သည္ကို ေစာင့္ေလ့ရိွတာကို သိခဲ့ရပါတယ္။ 

အင္း… မတူညီတ့ဲေဒသက မတူညီတ့ဲ ယဥ္ေက်းမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မင္းသမီးတစ္ပါးကို သာမန္စိတ္ဝင္စားတာေတာ ့

မဟုတ္နုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတာအပယ္ရတနာရိပ္မိသိရိွသြားပါတယ္။ 

 

တစ္ေန႔ေတာ့ အပယ္ရတနာကိုယ္တိုင ္ ေ႐ႊအိမ္သည္ သြားေနက် ဘုရားကိုသြားပါတယ္။ ေ႐ႊအိမ္သည္က 

သီတင္းေန႔ဆိုင္ ေလာကနႏၵာဘုရားကို သြားေနက်။ ဘယ္ေန႔ဆိုရင္ ဘယ္ဘုရားကိုသြားေနက်စသျဖင္ ့

သူ႔ရက္နဲ႔သူသိထားၿပီးျဖစ္ေလေတာ့ အပယ္ရတနာဟာ ေလာကနႏၵာဘုရားကို သီတင္းေန႔မွာသြားဖို႔ 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

Typing & Pdf by zeyetp                                                                                    mmcybermedia.com 52 

 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။ အပယ္ရတနာဟာ သမီးကိုေမြးတ့ဲ မိခင္ျဖစ္ေလေတာ့ တစ္ခါတေလ ကိုယ္တိုင္လည္း 

ရင္နာေနပါလ်က္ သမီးကိုလည္း သနားျခင္းႀကီးစြာ၊ ၾကင္နာျခင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ေနပါလ်က္ သမီးရ႕ဲဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး 

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ေစဖို႔ အရာရာအသားတက် ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ရက္စက္ရပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊအိမ္သည္ လာေနက်လမ္းအတိုင္း မိဖုရားေခါင္းႀကီး ႂကြလာတယ္ဆိုေတာ့ အားလံုးေသာပရိသတ္က 

ပုိၿပီးလႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ပရိသတ္အေနနဲ႔ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ ျပားျပားဝပ္ၾကတယ္ဆိုေတာ့ 

ဘယ္သူမွမရိပ္မိခင ္ အပယ္ရတနာဟာ ပဋိကၡရားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္လိုက္နိုင္ပါတယ္။ 

 

ပဋိကၡရားကေတာ့ မင္းပရိသတ္ဆိုတာနဲ႔ ေ႐ႊအိမ္သည္မ်ား ပါေလမလားလို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္္ေနဟန ္တူပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

ေ႐ႊအိမ္သည္မဟုတ္ပဲ အပယ္ရတနာ ျဖစ္ေနတာကို ျမင္ရေတာ့ သူသိပုံမေပၚပါဘူး။ ေနာက္မွ သူ႔အနားက 

သူ႔အဘိုးအိုက သူ႔ကို တစ္စံုတစ္ရာေျပာတာကို နားေထာင္ၿပီး ေခါင္းကိုတညိတ္ညိတ္နဲ႔ ေနာက္ကိုဆုတ္သြားပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ ဘုရားဖူးဖုိ႔ လာတာျဖစ္လို႔ ဘုရားကိုတက္ေရာက္ဖူးေျမာ္ခ့ဲေပမယ့္ အာ႐ုံမရခ့ဲပါဘူး။ 

အနည္းငယ္ညႇိဳးေနသေယာင္ျဖစ္ေနတ့ဲ မြန္ရည္ေခ်ာေမာပုံရတ့ဲ၊ ၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းပံုရတ့ဲ ဒီတိုင္းတစ္ပါးသား 

မင္းသားငယ္ကို ျမင္ေယာင္ေနပါတယ္။ စိတ္ထဲကလည္း ေျပာေနမိတယ္။ အသင္မင္းသား၊ အခ်ိန္တန္ရင ္

အိမ္ျပန္ဖို႔ေကာင္းၿပီ။ သင့္မိသင့္ဖတို႔လည္း သင့္ကို ကိုယ့္ေဒသကိုယ့္ရပ္႐ြာက သင့္ေတာ္ရာ မင္းသမီးတစ္ပါးပါးနဲ႔ 

လက္ဆက္ၿပီး အသင္စုိးစံဖို႔ တာဝန္ရိွတဲ ့ ထီးနန္းကိုသာ သိမ္းပိုက္ေစလိုမွာပါ။ အသင္ဘာလို႔ ကိုယ့္ေဒသကို 

မျပန္ေသးတာလဲလို႔ေမးမိပါတယ္။စိတ္ထဲကေပါ့ေလ။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ ဘုရားေပၚကအဆင္းမွာ ျပားျပားဝပ ္ကန္ေတာ့ေနၾကတ့ဲသူေတြထဲမွာ ပဋိကၡရားေနာက္က ပါေလ့ရွိတ့ဲ 

အဘိုးအိုကိုေတြ႔လို႔ မင္းမႈထမ္းမ်ားကတစ္ဆင္ ့ မိဖုရားေခါင္ႀကီးနဲ႔ စကားေျပာဖို႔ ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္မွ အသင္ဟာ 

တိုင္းတစ္ပါးက ဘာသာစကားကို ဘယ္လိုတတ္တာလ၊ဲ ပုဂံဇာတိသားဟုတ္ရဲ႕လား၊ ဘယ္လိုအလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ခဲ့သူလဲ 

စတ့ဲေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါတယ္။ 

 

႐ုိေသစြာ ကန္ေတာ့ေနတ့ဲ စကားျပန္ဟာ အသားခပ္ညိဳညိဳနဲ႔ ဆံပင္ေတြေတာင္မွ ျဖဴေနၿပီျဖစ္တ့ဲ အဘိုးအိုတစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔စကားအရ သူဟာအေၾကအရပ္က မုတၱမဇာတိသား ျဖစ္တယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပင္လယ္ေၾကာမွာ 

႐ြတ္လႊင့္ေလ့ရိွတ့ဲ ေလွႀကီးေတြနဲ႔ ၾကံဳရာေဒသကိုလိုက္ၿပီး ေနခ့ဲဘူးတယ္။ တိုင္းတစ္ပါးစကားကို တစ္ခုမက 

တတ္ေျမာက္တယ္။ ပုဂံကိုလည္း အခါေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္ဖူးပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စကားျပန္အလုပ္နဲ႔ 

အသက္ေမြးပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ အတြင္းေရးကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာစရာမလိုဘူးလို႔ ယူဆတ့ဲအတြက္ ပဋိကၡရားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ 

ဘာမွမေမးပါဘူး။ အဘိုးအိုကလည္း ဘာမွေလွ်ာက္တင္ဝံ့ဟန ္ မတူပါဘူး။ 

အဲဒီေန႔မွာ အပယ္ရတနာရ႕ဲအေဆာင္ကို အိမ္ေကာင္းစ ံ အခစားဝင္ပါတယ္။ ေ႐ႊအိမ္သည္မင္းသမီးဟာ 

အစားေသာက္နည္းရာက လုံးဝမစားနိုင္တ့ဲအေနထိ ေရာက္သြားတ့ဲအေၾကာင္း၊ မငိုယိုေပမယ့္ လြန္စြာညႇိဳးငယ္ေနတ့ဲ 

အေၾကာင္းနဲ႔ သလြန္ေပၚက မထစတမ္း လဲွေနေတာ့တာပဆိုဲတ့ဲ အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ 
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အပယ္ရတနာဟာ အဲဒီစကားကို ၾကားလိုက္တာနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ထလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ 

ခ်လိုက္ၿပီး ဒီအပူေလာက္ ျပင္းျပတ့ဲအပူဆိုတာကေတာ့ ရွိနိုင္ခဲပါတယ္။ ငါတို႔လည္း ဒီလိုအပူမ်ဳိး ေသာကမ်ဳ ိး မၾကာခဏ 

ေရာက္ခဲ့ရတာပ။ဲ “အိမ္ေကာင္းစံ၊ သမီးကို ငါလာၾကည့္ရင္ သမီးပိုၿပီးဝမ္းပန္းတနည္း ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ 

ညည္းေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုစုိက္ျပဳစုပါကြယ္” လို႔ အပယ္ရတနာဟာ အခါတိုင္းလို အသံမမာနုိင္ေတာ့ဘဲ 

အလြန္စိတ္မေကာင္းတ့ဲ မ်က္နွာထားနဲ႔ တိုးတိတ္တုန္တ့ဲေလသံနဲ႔ အိမ္ေကာင္းစံကို မွာထားေနပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ သမီးေတာ္ကေလး ျဖတ္သန္းခ့ဲရတ့ဲ ေသာကပင္လယ္ အလြန္က်ယ္ဝန္းတယ္ဆုိတာကို 

သိလိုက္ပါတယ္။ မိန္းမခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းစာတယ္လို႔ဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီပင္လယ္ဟာ ေရၾကည္ေရေကာင္းမရႏိုင္တ့ဲ 

ပင္လယ္ျဖစ္တယ္။ ဒီပင္လယ္ကို မျဖတ္ဘဲ ကိုယ့္ဇာတိ ကိုယ့္ေျမေပၚမွာ အေျခတက်ေနနုိင္မ ွ ငါ့သမီးဟာ 

ေအးခ်မ္းသာယာတ့ဲဘဝကို ထူေထာင္နိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမသနားလိုက္ပါဘိေတာ့ သမီးရယ္။ ငါတို႔ဟာ 

သားအမိသာမကမိန္းမအခ်င္းခ်င္းလည္းျဖစ္ၾကလို႔သဘာဝတူပါတယ္။  

 

သမီးကေလး ဘယ္ေလာက္ခံစားေနရမယ္ ဆုိတာ အေမသိတာေပါ့။ အေမကိုယ္ခ်င္းစာနိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမ့ဲ 

အေမဟာသမီးကို ဘယ္လိုအေၾကာင္းနဲ႔မ ွ အေလွ်ာ့ေပးနိုင္မွာ မဟုတ္တ့ဲအတြက္ အေမရင္နာလွတယ္ကြယ္လို႔ 

အပယ္ရတနာေတြးေနမိပါတယ္။ ေဆြးေျမ႕ေၾကကြဲစြာ ခံစားေနရလို႔ သူကိုယ္တိုင္လည္း ညႇိဳးညႇိဳးငယ္ငယ္ 

ျဖစ္သြားပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ သက္ေတာ္ရလာေပမယ့္ တသက္လံုးတက္ႂကြထက္ျမက္စြာ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ ေဆာက္တည္ခ့ဲလို႔လား 

မသိပါဘူး။  အ႐ြယ္ေတာ္ မက်လွပါဘူး။ ပိုၿပီးရင့္က်ပ္ တည္ၿငိမ္လာတ့ဲအတြက္ က်က္သေရေတာင္မွ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖု ံ

တိုးလာပါေသးတယ္။  

 

အပယ္ရတနာရဲ႕ အေဆာင္ေတာ္ကိုႂကြလာတ့ဲအခါမွာ အလြန္ရွင္သန္တ့ဲ က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲ မ်က္စိေအာက္မွာ 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႐ႊင္ပ်ဟန္ေဆာင္ေနေပမယ့္ က်န္စစ္မင္းႀကီးက ရိပ္မိသြားပါတယ္။ 

 

အခါတိုင္းလိုပ ဲ ကုသုိလ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း၊ နန္းေတာ္သစ္ေဆာက္လုပ္ေနတ့ဲအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာၾကရင္း 

က်န္စစ္မင္းႀကီးက နွစ္ဦးတည္းရိွတ့ဲအခါ သံုးတတ္တ့ဲစကားအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း ရတနာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ 

အခါတိုင္းလိုပ ဲ ေမာင္ႀကီးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပေစခ်င္တယ္လို႔ ၾကင္ၾကင္နာနာ ေမးေမးေျပာေျပာ 

လုပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာဆိုတာ အလြန္ပြင့္လင္း႐ိုးသားတ့ဲ မိန္းကေလးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ စကားကိုမေမးခင္ကတည္းက 

ပြင့္လင္းစြာ ေျပာတတ္လြန္းလို႔ က်န္စစ္သားကေတာင္ အပယ္ရတနာကို သံႀကီးတမန္ႀကီး ခန္႔အပ္ရင္ေတာ ့

ေမာင္ႀကီးစစ္ျပင္ရတာနဲ႔ အားရမွာ မဟုတ္ေပဘူးလို႔ က်ီစယ္ၿပီး ေျပာခ့ဲဘူးတာ တစ္ႀကိမ္မကေတာ့ပါဘူး။ 

 

ဒါေပမယ့္ အခုတစ္ခါမွာေတာ့ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးရ႕ဲအေမးကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေျဖနိုင္ပါဘူး။ ေျဖတ့ဲအခါမွာေတာ့ 

က်န္စစ္သားမင္းႀကီးရဲ႕မ်က္နွာကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ၿပီး ခပ္ဆုိင္းဆိုင္းေျပာရင္း ေျဖခ့ဲပါတယ္။ 
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က်န္စစ္သားမင္းႀကီးဟာ ေ႐ႊအိမ္သည္နဲ႔ ပဋိကၡရားရ႕ဲအေၾကာင္းကို နားေထာင္ရင္း မ်က္နွာတည္သည္ထက္ 

ပုိၿပီးတည္လာပါတယ္။ ဘာမွေတာ့ မိန္႔ေတာ္မမူေသးပါဘူး။ အပယ္ရတနာရ႕ဲစကားအဆံုးမွာ  “အပယ္ရတနာရ႕ဲ 

ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ မွန္ပါတယ္။ ငါတို႔သမီးကို ပဋိကၡရားနဲ႔ ေပးစားလို႔ေတာ့ မျဖစ္ေပဘူး။ 

ငါတို႔သမီးမဟုတ္ပဲ အသည္သားမ်ားရဲ႕ သမီးဆိုရင္ေတာင္မွ တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားနဲ႔ လက္ဆက္သူအေရအတြက္ 

မ်ားသည္ထက္မ်ားလာရင္ ငါတို႔ျပည္ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲဆုိတာ  မေတြးရဲစရာပ။ဲ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ 

သမီးကေလးေ႐ႊအိမ္သည္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ ္ ျဖစ္ပါေစဦး။ အခ်ိန္က ကုစားသြားတ့ဲအတြက္ သက္သာသည္ထက္ 

သက္သာလာတ့ဲအခါမွာ စီစဥ္စရာရွသိမွ်ကု ိ စီစဥ္ရမွာပဲ” လို႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးက မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊအိမ္သည္ရဲ႕ခမည္းေတာ္ က်န္စစ္မင္းႀကီးနဲ႔ အပယ္ရတနာတို႔ဟာ စကားအၾကာႀကီးေျပာခ့ဲပါတယ္။ 

က်န္စစ္မင္းႀကီးကေတာ့ သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မေတြးဘဲ နုိင္ငံေတာ္ျပည္အေရးကို လႊမ္းၿခံဳသိနားလည္တ့ဲ 

မင္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ ေတြးပါတယ္။ သူလည္း လူတစ္ေယာက္ခံစားရသလို ခံစားမွာပါပဲ။ အင္မတန္လိမၼာပါးနပ္တ့ဲသူ၊ 

ၾကင္နာသနားတတ္တ့ဲ သူတစ္ေယာက္ေပပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ က်န္စစ္သားဟာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခံစားသမွ်ကု ိ

ခ်ဳပ္တည္းထားနိုင္တ့ဲအရည္အခ်င္းရွိပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာကေတာ့ မိဖုရားေခါင္ႀကီးတစ္ပါးအေနနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ တင္းၿပီးစဥ္းစားေနတ့ဲၾကားက သမီးကေလးကို 

မိန္းမခ်င္းခ်င္းျဖစ္လို႔ တစ္ပါတည္း ကိုယ္ခ်င္းစာနုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ လူ႔ဘဝမွာ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင ္ သူ႔ေနရာနွင့္သူ 

တာဝန္ေက်ရမယ့္ တာဝန္ဝတၱရားေတြက အမ်ားသားကလား။ အဲဒီေတာ့ သမီးေရ၊ အေမဟာ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရိွသမွ်ကို 

မလစ္ဟင္းရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရေတာ့မွာပဲလို႔ ခမည္းေတာ္နဲ႔ စကားေျပာရင္း စိတ္ကေတာ့ သမီးကိုလွမ္းၿပီး 

ရင္တြင္းစကားေတြဆိုေနခဲ့ပါတယ္။  

 

အပယ္ရတနာဟာ စကားျပန္ေပးသူ မုတၱမသား အဘိုးအိုနဲ႔ ပဋိကၡရားလို႔ အမ်ားကေခၚၾကတဲ ့ ပသီမင္းသားကို 

သူ႔နန္းေတာ္အေဆာင္ထဲထိေခၚယူေတြ႔ဆုံခ့ဲပါတယ္။အရင္အ့ရင္ကတည္းက မိဖုရားႀကီးဟာ ကုန္သည္မ်ား၊ 

သံတမန္မ်ားကို သူ႔ဝတၱရားအရ အေဆာင္ထဲထိ ဖိတ္ေခၚ ဧည့္ခံဖူးတ့ဲ အစဥ္အလာရွိပါတယ္။ မိဖုရားေခါင္ႀကီးဟာ 

သလြန္ေပၚမွာ ေအးေအးသက္သာအမူအရာနဲ႔ ထိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ပဋိကၡရားမင္းသားနဲ႔အတူ သူ႔အေဖာ္ကေတာ့ 

မသက္မသာ ခံစားေနရတယ္ဆိုတာကို ႀကံဳးစားဖံုးဖိရင္း ခစားေနၾကပါတယ္။ 

 

အေဖာ္ျဖစ္သူ အဘိုးအိုက သူ႔ရဲ႕သခင္မင္းသားဟာ သူတို႔ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တ့ဲ ဘာသာတရားအရ ဦးညြတ္ကေတာ့ျခင္း 

မျပဳနုိင္ေပမယ့္ မိဖုရားႀကီးကို ေလးစားပါေၾကာင္း သူက မင္းသားအတြက္ ဦးခုိက္လိုပါၾကာင္း တင္ေလွ်ာက္ပါတယ္။ 

အဲဒီလိုေျပာဆိုၿပီးမုတၱမသားအဘိုးအိုဦးခုိက္ေနတာအၾကာႀကီးပါပ။ဲမိဖုရားေခါင္ၾကီး အပယ္ရတနာဟာ ပုဂံဓေလ့ကို 

လိုက္နာေဆာင္႐ြက္နုိင္ျခင္းမရိွဘဲ ပုဂံမင္းရ႕ဲသမီးေတာ္အေပၚမွာမ ွ ၿငိတြယ္ခင္မင္မႈေတြ ပြားေနတ့ဲလုလင္ငယ္ကို 

က႐ုဏာေရွ႕ထားျပီးၾကည့္လိုက္မိပါတယ္။ 

 

ပသီမင္းသား ဝတ္ဆင္ထားတာက ပိုးစစ္ေ႐ႊခ်ည္ထိုးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းကို က်ီးေပါင္းနဲ႔အုပ္ၿပီး သူတို႔သဘာဝ 

မုတ္ဆိတ္ပါးၿမိဳင္းထားရတ့ဲ လုလင္ငယ္ရ႕ဲမ်က္နွာဟာ အင္မတန္ ေခ်ာေမာတယ္၊ အင္မတန္မွလည္း မြန္ရည္တယ္ 

ဆိုတာကို သတိထားမိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕မ်က္လံုးမ်ားကေတာ့ သဘာဝက်စြာပ ဲရီေဝေနပါတယ္။ ညႇိဳးငယ္တ့ဲမ်က္နွာထားနဲ႔ 
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လိုက္ေလ်ာစြာပေဲဆြးရိပ္သန္းေနပါတယ္။ 

 

မင္းသားေရာ အဘိုးအိုပါ သူတို႔ကို မိဖုရားေခါင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေခၚယူေတြ႔ဆံုတ့ဲအေၾကာင္းေၾကာင့္(မင္းသမီးကိုလည္း 

မျမင္ရတာၾကာၿပီျဖစ္ဆိုေတာ့) ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္စရာ မရိွဘူးဆိုတာ သိနားလည္ထားပုံေပၚၾကပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ “မင္းသား၊ မင္းသားရဲ႕မိဘမ်ားကေရာ က်န္းမာခ်မ္းသာစြာ ရိွၾကပါရ႕ဲလား၊ သတင္းစကားမ်ားေရာ 

ၾကားရပါရဲ႕လား။ မင္းသားခုလို ၾကာရွည္ၾကာမ်ား ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ေဝးေနတာကိုေရာ မိဘမ်ားက စိတ္ေအးၾကပါ့မလား” 

စတ့ဲ အမိအဖနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတ့ဲ ေမးခြန္းမ်ားကို စကားျပန္က တစ္ဆင့္ေမးျမန္းခ့ဲပါတယ္။ မင္းသားကလည္း 

စကားျပန္ကတစ္ဆင့္ေျဖပါတယ္။  

 

“မိဘမ်ား က်န္းမာပကတိ ရွိၾကတ့ဲအေၾကာင္း၊ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ဆိပ္ကမ္းကို ေလွသေဘၤာမ်ား အထြက္အဝင္မ်ားတ့ဲ 

အတြက္ မင္းသားရ႕ဲသတင္းကို သူတို႔ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပို႔နိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားရ႕ဲသတင္းကိုလည္း အဲဒီနည္းနဲ႔ 

ၾကားရပါေၾကာင္း၊ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားပံုကို သူတို႔နုိင္ငံကပင္ သိၾကပါေၾကာင္း၊ အဲဒါေၾကာင္ ့ မင္းသား 

ဒီမွာရိွေနတယ္ဆိုတာ သိၾကတဲ့အတြက္ မိဘမ်ား ပုိမိုစိတ္ေအးၾကမွာျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္း” မိဖုရားႀကီးကို စကားျပန္က 

ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာက “မင္းသားဟာ ဗဟုသုတနဲ႔ျပည့္စံုတဲ ့ မင္းပ်ဳိမင္းလြင္တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာ အကဲခတ္လို႔ရပါတယ္။ ( 

ဒီစကားကို အပယ္ရတနာ ေျပာတာဟာ တကယ္ယံုလို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ သံတမန္စကားအေနနဲ႔ ေျပာတာ 

မဟုတ္ပါဘူး) မင္းပ်ဳိမင္းလြင္တို႔မည္သည္ မိမိတို႔ေနျပည္ေတာ္နွင္ ့ ေဝးရာအရပ္မွာ ၾကာၾကာမေနသင့္ပါဘူး။  

အခါအားေလ်ာ္စြာ ဗဟုသုတရနုိင္တ့ဲ ခရီးမ်ားကို သြားေပးဖို႔သင့္တာ မွန္ေပမယ့္ ကိုယ္ဆက္ခံရမယ့္ထီးနန္းနဲ႔ ေဝးေဝးမွာ 

မေနသင့္ေပဘူး” လို႔ လူႀကီးပီပ ီ တကယ့္ေစတနာနဲ႔ ေျပာခ့ဲပါတယ္။ 

 

ပသီမင္းသားဟာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ စကားျပန္မေျပာပါဘူး။ေနာက္မွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စကားျပန္ေျပာပါတယ္။ သူဟာ 

သူ႔ခမည္းေတာ္ရဲ႕သားႀကီး ၾသရသ မဟုတ္ပါဘူးတ့ဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔နိုင္ငံရ႕ဲထံုးစံအရ သားႀကီးၾသရသကလြဲလို႔ 

က်န္တ့ဲမင္းသားမ်ားကို သုတ္သင္ေလ့ရိွပါတယ္။ အေဝးကို နွင္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူကေတာ့ အေစာပုိင္းကတည္းက 

ထီးနန္းကို စိတ္မဝင္စားဘဲ ဗဟုသုတ ရွာေဖြခ်င္တာေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ေတာ့ ေဘးကင္းခဲ့ပါတယ္တ့ဲ။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ ျပင္းထန္တ့ဲဓေလ့ထံုးစံမ်ားထြန္းကားတ့ဲ တိုင္းျပည္ကလုလင္ငယ္ကေလးကို 

ခပ္ေငးေငးၾကည့္ရင္းသနားလိုက္ပါဘိေတာ့တယ္လို႔ စိတ္ထဲက ျမည္တမ္းမိပါတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ သူတို႔နွစ္ဦးနွစ္ဘက္လံုး ဘာမွမေျပာၾကဘဲ အတန္ငယ္ ျငိမ္သက္ေနခ့ဲၾကပါတယ္။ ပသီမင္းသားကေတာ့ 

ေခါင္းငံု႔ထားပါတယ္။ မ်က္နွာကလည္း အလြန္ညႇိဳးငယ္ ေနပါတယ္။ အပယ္ရတနာဟာ သူ႔ကိုသူ မိန္မသားတစ္ေယာက္၊ 

သူငယ္မ်ား သူငယ္မမ်ားကို ျမင္တ့ဲအခါတိုင္း မိခင္ရ႕ဲစိတ္နဲ႔ ခ်စ္တတ္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကေနၿပီး အရိမႏၵနပူရက 

က်န္စစ္မင္းရ႕ဲ မိဖုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲ အသိကု ိ အားနဲ႔ျပန္သြင္းေနရပါတယ္။  

 

ၿပီးေတာ့ “မင္းသားငယ္၊ သင့္အေပၚမွာ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ လုလင္ငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေမတၱာ က႐ုဏာထားနုိင္ပါတယ္။ 
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စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတ့ဲ ဧည့္သည္မိတ္ေဆြအေနနဲ႔လည္း နွစ္လိုၾကည္ျဖဴနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ မ်ဳ ိးမတူ ဇာတ္ျခားၿပီး 

ဓေလ့ထံုးစံမ်ားဟာ နားမလည္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ကြဲျပားျခားနားတာေၾကာင္ ့ သာမန္ဧည့္သည္အျဖစ္ထက္ 

ပုိမိုဆက္ဆံနည္းမ်ဳ ိးနဲ႔ဆက္ဆံလို႔မျဖစ္ေပဘူး။ 

 

ပုဂံေနျပည္ေတာ္မွာ သာသာယာယာ ေနထိုင္ရင္း ဗဟုသုတ ရွာေဖြေနၾကတ့ဲသူမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္လိုသူမ်ားနဲ႔ 

အၿမမဲျပတ္ စည္ကားေနတာကို ပုဂံသူ ပုဂံသားမ်ားက လိုလားပါတယ္။ ဘုရင္မင္းျမတ္နဲ႔ မင္းညီမင္းသားမ်ားကလည္း 

လိုလားပါတယ္။ အဲဒီလို ေဒသအသီးသီးကလူေတြ အျမဲတေစ စိတ္ဝင္စားနိုင္ဖို႔၊ အျမတဲေစ လာခ်င္ေနနိုင္ဖို႔အတြက္ 

ပုဂံဟာ ပုဂံျဖစ္ေနရပါမယ္။ ပုဂံသူ ပုဂံသားမ်ားကလည္း ပုဂံသူ ပုဂံသား ပီသေနသင့္ပါတယ္။ 

ယဥ္ေက်းမႈအသြင္သဏၭာန္ ထူးျခားမႈဟာ အမ်ဳိးကိုေစာင့္ထိန္းတ့ဲ ဝံသာနုရကၡိတ တရားေပၚမွာ တည္ပါတယ္” 

လို႔ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔စြာေျပာဆိုနုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးရဲ႕စကားကို စကားျပန္ေပးသူ အဘိုးအိုက အေလးအနက္ ျပန္ေပးေနတာကို နားေထာင္ရင္း 

ပသီမင္းသားဟာ တျဖည္းျဖည္း သူ႔အၾကည့္ကို ႐ုပ္သိမ္းသြားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ဧည့္သည္မ်ား ျပန္နိုင္ဖို႔ 

မိဖုရားႀကီးကိုယ္တိုင္အတြင္းခန္းဘက္သို႔ႂကြျမန္းခ့ဲပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးဟာ အတြင္းေတာ္ကိုဝင္ခ့ဲျပီး ပသီမင္းသားနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲစကားျပန္တို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါတာကို 

ေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေပါ့ပါး႐ႊင္ပ်မႈ မရိွပါဘူး။ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္ဘူးလို႔ ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္တ့ဲကိစၥ 

ျဖစ္ေန႐ံုမက မျဖစ္ထိုက္တာကို တားျမစ္ဖုိ႔တာဝန္ရိွသူ မိခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သင့္တာကိုသာ 

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းတစ္ပါးက ပသီမင္းသားအေပၚမွာ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မုန္းတီးျခင္း မရိွခ့ဲပါဘူး။ 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးရဲ႕ထံကို ေနာက္တစ္ေန႔မွာ မုတၱမသား အဘိုးအိုျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျပီး သူ႔သခင္မင္းသားက 

ေလွ်ာက္တင္ခုိင္းလိုက္တ့ဲစကားကိုလာေရာက္ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ 

 

မိဖုရားႀကီးရ႕ဲ ႏူးည့ံၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈအတြက္ မ်ားစြာေလးစားၾကည္ညိဳပါေၾကာင္း၊ သူဟာပုဂံမွာ ေပ်ာ္ပုိက္ 

ေပမယ့္ ပုဂံသားအစစ္ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္နုိင္တာကို အရင့္အရင္ကတည္းက သိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ စိတ္အလိုကုိ 

လိုက္ၿပီး အိမ္မက္ထဲမွာ ရရိွတတ္တ့ဲ ၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးနဲ႔ ၾကည္ႏူးေမြ႔ေလ်ာ္ေနခဲ့မိပါေၾကာင္း၊ အရွင္မိဖုရားႀကီးနဲ႔ေတြ႔မွ 

အိပ္မက္ထဲကို ႏိုးထလာသူလို ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ အိပ္မက္ကို ႏွမိႏွေျမာရိွစြာ တမ္းတရင္း မ်ားစြာစိတ္ထိခုိက္ 

ခံစားရပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါေသာ္လည္း အရွင္မိဖုရားရ႕ဲေစတနာဟာ သားသမီးခ်င္းစာနာတ့ဲ ေစတနာျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္းကို 

နားလည္သေဘာေပါက္မိပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ဒီကေန႔မနက္မွာပ ဲ သူ႔သေဘၤာကို ႐ြက္လႊင့္ၿပီး ျပန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း 

ေလွ်ာက္တင္ခ်က္မွာပါပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာမိဖုႀကီးက “အဘိုးအို၊ အသင့္မင္းသားရ႕ဲ စကားေတြဟာ အလြန္ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာ ရိွပါေပတယ္။ 

အသင့္မင္းသားဟာ စာတတ္ေပတတ္ ျဖစ္ပုံေပၚပါတယ္” လို႔ ပထမပုိင္းမွာ ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားပါတယ္။ 

 

မုတၱမသားကလည္း “သူတို႔ပသီလူမ်ဳ ိးေတြဟာ အလြန္စာတတ္ၾကပါတယ္။ အလြန္ႂကြယ္ဝတ့ဲ ယဥ္ေကး်မႈလည္း 

ရွိပါတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အပယ္ရတနာမိဖုရားက“ၾကားရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ မိခင္အ႐ြယ္ျဖစ္လို႔ 

သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းလိုက္ပါတယ္၊ သြားေလရာရာ ခလုတ္မထိ ဆူးမၿဲငိပါေစနဲ႔၊ 
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မိဘမ်ားနဲ႔ေတြ႔ၿပီး မင္းသားပုိင္ဆိုင္တ့ဲ ေ႐ႊဘံုေ႐ႊနန္းမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စံစားနိုင္ပါေစ” လို႔စိတ္ပါလက္ပါ 

ဆုေတာင္းတ့ဲစကားကိုေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။  

 

မင္းသားရဲ႕မ်က္နွာ ညႇိဳးငယ္ေနတာကိုလည္း စိတ္ကူးထဲမွာ ျမင္ေယာင္ထင္ေယာင ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ မုတၱမသား 

အဘိုးအိုကေတာ့ ေပးတ့ဲဆုနဲ႔ ျပည့္ပါေစလို႔ အပယ္ရတနာကို ကန္ေတာ့ရင္း ဆုကု ိ ေလးေလးျမတ္ျမတ္ ခံယူရာက 

မ်က္ရည္က်ရွာပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာမိဖုရားကလည္း စိတ္လက္မေပ်ာ္မ႐ႊင ္ ျဖစ္ေစတတ္တဲ ့ ခြဲခြာခန္းကို အဆံုးသတ္ခ်င္စိတ္နဲ႔ “ ကိုင္း…. 

ျပန္ေပအံုးေတာ့ အဘိုးအို၊ အသင္ကလည္း အသင့္မင္းသားကို ဂရုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ပါဘိ” လို႔ မွာလိုက္ပါေသးတယ္။ 

 

ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့ သမီးေတာ္ေ႐ႊအိမ္သည္ထံကို မနက္ေစာေစာကတည္းက အပယ္ရတနာ ထြက္လာခ့ဲပါတယ္။ 

အခါတိုင္းလို ေျခလွမ္းမ်ားကေပါ့ပါးျခင္း မရွိပါဘူး။ ေ႐ႊအိမ္သည္တစ္ေယာက္ ဘုရားဖူးထြက္ခြင္ ့ မရကတည္းက 

ညႇိဳးေရာ္ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္းကို အိမ္ေကာင္းစံထံက ၾကားခ့ဲျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ ့

မယ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ေခ်ာ့ေမာ့လိုက္ရင္ သမီးအေနနဲ႔ သမီးအေနနဲ႔ အခံရပုိခက္သြားမွာစုိးလို႔ အသာေရွာင္ေနခ့ဲတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အခုေတာ့ ပသီမင္းသားက ပုဂံက ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္လို႔ သမီးေတာ္အေနနဲ႔ အလြန္စိတ္ေသာက ေရာက္ေနမွာပဲ။ 

ဒါဟာလူငယ္သဘာဝ ျဖစ္ေလ့ရိွတ့ဲ၊ခံစားေလ့ရိွတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ရတာပါကလား၊ ခံစားရတာပါကလားလို႔ 

အပယ္ရတနာေတြးရင္း သမီးကိုသနားလြန္းလို႔ သမီးနဲ႔အတူ ေနခ်င္တာနဲ႔ ေ႐ႊအိမ္သည္ရဲ႕အေဆာင္ဘက္ကို 

ထြက္လာခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

မယ္ေတာ္အပယ္ရတနာ ေရာက္သြားေတာ့ သလြန္ေပၚမွာ လဲွေနတ့ဲ ေ႐ႊအိမ္သည္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆံေခြနက္နက္ေတြ 

ေျပေလွ်ာက်ေနတ့ဲ ဝင္းဝင္းဝါဝါမ်က္နွာေလးဟာ ညႇိဳးငယ္ေနလိုက္တာ၊ ေနေရာင္ေၾကာင့္ ညႇိဳးေခြေနတ့ဲ 

စကားပြင့္ကေလးလိုပဲလုိ႔ က႐ုဏာျဖစ္စြာနဲ႔ အပယ္ရတနာ ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ မယ္ေတာ္ႂကြလာတာျမင္ေတာ ့

ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာသလြန္ေပၚကက်ဳံးၿပီးထလာပါတယ္။ 

 

အခါတိုင္းလိုပ ဲ ဂါရဝတရားနဲ႔ ထလာရွာတ့ဲ သမီးေတာ္ကေလးကို ျမင္တ့ဲအခါမွာ အပယ္ရတနာရဲ႕ရင္ထဲမွာ 

အလြန္ပူေလာင္သြားပါတယ္။ ျဖစ္ရေလ သမီးကေလးရယ္လို႔လည္း စိတ္ထဲကျမည္တမ္းမိပါတယ္။ အပယ္ရတနာ 

သလြန္ေပၚမွာ ထိုင္မိသြားတ့ဲအခါ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးည့ံတ့ဲ ေ႐ႊအိမ္သည္ရ႕ဲကိုယ္ကေလးဟာ ေမြးမိခင္ အပယ္ရတနာရ႕ဲ 

ရင္ခြင္ထဲကိုငိုက္က်လာပါတယ္။  

 

သားသမီးမ်ားဟာ နာက်င္ရင္၊ ဆာေလာင္ရင္ သဘာဝအရ မိခင္ကိုသာ တမ္းတျမဲမဟုတ္ပါကလား။ အပယ္ရတနာဟာ 

သူ႔ရင္ထဲကိုငုိက္က်လာတ့ဲသမီးကေလးရ႕ဲကိုယ္ကို ေပြ႔ယူထားရင္း နဖူးေလးကို နမ္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 

ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ အင့္ခနဲေနေအာင ္ တစ္ခ်က္႐ႈိက္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလသံကေလးနဲ႔ သူျပန္သြားၿပ ီ

မယ္ဖုရားရယ္လို႔ တမ္းတမ္းတတ ေျပာလိုက္ပါတယ္။အေစာကတည္းက ေ႐ႊအိမ္သည္ဆီကို ဒီသတင္းေရာက္ေအာင္ 

ပို႔မယ္ဆိုတာကိုအပယ္ရတနာရိပ္စားမိခ့ဲပါတယ္။ဒါေပမ့ဲျမန္ဆန္လြန္းလွသကြယ္လုိ႔အပယ္ရတနာေတြးလိုက္ပါေသးတ
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ယ္။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ စကားမေျပာျဖစ္ပါဘူး။ သမီးကေလး ေျပာခ်င္ရာရာကို ေျပာပါေစေတာ့လို႔ဆုိၿပီး 

အသာကေလး ေပြ႔ခ်ီယုယထားခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ႊအိမ္သည္ကလည္း ဘာမွမေျပာရွာေတာ့ပါဘူး။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ သမီးေတာ္ကေလးရ႕ဲ အေဆာင္ေတာ္မွာ ေနကုန္ေအာင္ စံခ့ဲပါတယ္။ သမီးေတာ္ကေလးနဲ႔ 

စကားေျပာရတာ အခါတိုင္းလို ႐ြင္႐ြင္ပ်ပ်ေတာ့ မရိွရွာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မယ္ဖုရားနဲ႔ စကားတစ္ခြန္းစ နွစ္ခြန္းစေတြ 

ေျပာလာရင္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ေဝဒနာသက္သာလာပံုရတ့ဲ သမီးေတာ္ကေလးကိုၾကည့္ရင္း အပယ္ရတနာဟာ 

သနားလိုက္ပါဘိေတာ့ သမီးရယ္ဆုိတ့ဲစကားကို စိတ္ထမွဲာ မၾကာခဏေျပာေနမိပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ မိခင္အေပၚမွာေတာ့ စိတ္ဆိုးေနပုံ မရပါဘူး။ အဲဒီအခ်က္ကိုေထာက္ရင္ ေ႐ႊအိမ္သည္အေနနဲ႔ 

သူက်ဴ းလြန္မိတ့ဲ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြကို မွန္တယ္လို႔ ထင္ခဲ့ပံုမေပၚပါဘူး။ အင္မတန္ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပတ့ဲ ပုဂံျပည့္ရွင ္

က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲ သမီးေတာ္အေနနဲ႔ နိုင္ငံရပ္ျခားက မင္းသားကို ၾကည္ျဖဴတ့ဲ အရိပ္အေယာင္ ျပတယ္ဆိုတာ 

တကယ္ေတာ့ မျဖစ္ထိုက္ပါဘူးကြယ္လို႔ သူ႔ဘာသာသူ သတိရလိုက္၊ ဘယ္လိုမွ မတားလိုက္နိုင္ခင္မွာ 

ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ႕လိုက္နဲ႔ သူ႔အျဖစ္ကလည္း  ဆုိးရွာတယ္လို႔ ဆိုရမယ္အျဖစ္ပါပဲ။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ သူ႔သမီးေတာ္ကေလးနဲ႔ ေန႔စဥ ္အတူတကြခံစားေနရင္း အင္မတန္မွ ရွားပါးတ့ဲ သမီးေတာ္ကေလးရ႕ဲ 

ရယ္သံလြင္လြင္ကေလးကို ၾကားရခါစအခ်ိန္မွာ သူကိုယ္တိုင ္ ဘယ္လုိမွ မထိန္းနိုင္ဘဲ အိပ္ရာထဲကို ဘုန္းဘုန္းလဲ 

သြားရတ့ဲအျဖစ္နဲ႔ၾကံဳခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

 

သမီးေတာ္ကေလးကေတာ့ သူ႔အျဖစ္ကို သူေမ့လာပုံေပၚပါတယ္။ အင္း….. ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလည္း 

ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ သမီးေလးရ႕ဲ႐ုပ္သြင ္ ၾကည္လင္လာစအခ်ိန္မွာ အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးရဲ႕ အေဆာင္ေတာ္ကို 

က်န္စစ္မင္းႀကီးႂကြလာေတာ္မူပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာနဲ႔ သမီးေတာ္ကေလးရ႕ဲ အေၾကာင္းကို ေျပာၾကရင္းက က်န္စစ္မင္းႀကီး 

ႁမြက္ဟလိုက္တ့ဲစကားတစ္ခြန္းဟာ အပယ္ရတနာ့ကု ိ ႐ုိက္ခ်လိုက္သလို ျဖစ္ေစခ့ဲပါတယ္။ 

“ရတနာ၊ သမီးေတာ္ ေ႐ႊအိမ္သည္ကို ေစာလူးမင္းရဲ႕သားေတာ္ ေစာယြန္းနဲ႔ လက္ဆက္ေစခ်င္တယ္၊ အပယ္ရတနာ 

နားခ်ေပးပါဘိ” လို႔ က်န္စစ္မင္းက ႁမြက္ဟလိုက္တာကို နားနဲ႔ဆက္ဆက္ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

မယံုနိုင္လြန္းလို႔ ဘုရားလို႔ ထူးရင္း က်န္စစ္မင္းကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။  

 

က်န္စစ္မင္းကလည္း အလြန္ပါးနပ္လိမၼာတ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္ ့အပယ္ရတနာ ဒီလိုအ့ံၾသသြားတယ္ဆိုတာကို 

ရိပ္မိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူကလည္း ဘာမွျပန္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မမူခဲ့ပါဘူး။ အပယ္ရတနာရ႕ဲခံစားခ်က္ ေျပေပ်ာက္ေအာင ္

ခဏဆိုင္းင့ံေနပါတယ္။ မိန္မသားမ်ားဟာ ခံစားခ်က္ ျပင္းျပတတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ဟာ သူတို႔သားသမီးကို 

အလြန္ကာကြယ္ခ်င္တတ္တာကလား။ 

 

သမီးေတာ္ကေလး ေ႐ႊအိမ္သည္ရ႕ဲ စိတ္ဆင္းရမဲႈကု ိ အပယ္ရတနာ အသိဆုံးေနမွာပါ။ ထို႔အတူပါပ၊ဲ ေမာင္ႀကီးဟာ 
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အပယ္ရတနာထက္ပုိၿပီး တုိင္းေရးျပည္ရာကို သိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေမာင္ႀကီးဟာ အပယ္ရတနာကိုပ ဲ

ျဖစ္ျဖစ္၊ ေမာင္ႀကီးရ႕ဲ ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးကိုပျဲဖစ္ျဖစ္ သက္သာေအာင္ မညႇာတာနိုင္ပါဘူး။ ေမာင္ႀကီးဟာ ျပည့္ရွင္မင္းလို႔ 

ဆိုေပမယ့္  တကယ့္ျပည့္ရွင္မင္းလို႔ မဆိုနုိင္ေသးပါဘူး။ ျပည့္ရွင္မင္းဆိုတာ သားေတာ္အစဥ္၊ ေျမးေတာ္အဆက္၊ 

ျမစ္ေတာ္အညြန္႔ဆိုသလို မိမိရ႕ဲထီးနန္းကို အရွည္သျဖင္ ့ တည္တ့ံေအာင ္ ေဆာင္႐ြက္နုိင္မ ွ ျပည့္ရွင္မင္းလို႔ 

ဆိုနုိင္လိမ့္မယ္ ရတနာလို႔ က်န္စစ္သားရဲ႕ စိတ္ထဲကေနၿပီး ေျပာေနမိပါတယ္။ 

 

စကားတစ္ခြန္းမ ွ မေျပာဘဲ အၾကင္နာႀကီးစြာ ၾကည့္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သားကို ၾကည့္ရင္း အပယ္ရတနာရ႕ဲ 

မ်က္လံုးေတြထဲမွာ မ်က္ရည္ေတြ ျပည့္လွ်ံလာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလို ေခါင္းကိုငုံ႔ခ်လိုက္ရင္း မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင ္

က်ေနတာကို မသိမ္းနုိင္ဘ ဲ ရက္စက္လိုက္တာ ဘုရာ့လို႔တရင္း အပယ္ရတနာ ငိုရွာပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ 

အျမလိုဲလို လူေတြရ႕ဲခံစားခ်က္ကို နားလည္တဲ့သူအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အခုမွ ဘာျဖစ္လို႔ မိဖုရားနဲ႔ 

သမီးေတာ္တို႔ရ႕ဲခံစားခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳရတာလဲလုိ႔ ေမးခ်င္စရာပါပဲ။ 

 

အပယ္ရတနာ အေနနဲ႔လည္း အဲဒါေၾကာင္ ့ ရက္စက္လိုက္တာ ဘုရာ့လို႔ တၿပီးငုိတာျဖစ္မွာပါပ။ဲ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ 

အပယ္ရတနာရဲ႕႐ႈိက္သံစဲတ့ဲအထိ ေစာင့္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ဟာ က်န္စစ္မင္းႀကီးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ပါပ။ဲ သူဟာ 

သူတစ္ပါးတို႔ရ႕ဲ ခံစားခ်က္ကို နားလည္ပါတယ္။ အေလးထားပါတယ္။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ငါ့ရဲ႕အမိန္႔ကို 

ေသြဖည္တာလားဆိုတ့ဲ ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔ ဆုိေလ့ရွိတ့ဲစကားကို သူဆိုမွာပါပဲ။ 

 

အခုေတာ့ အပယ္ရတနာရ႕ဲစကားသံကု ိ သူနာခံပါ့မယ္ဆိုတ့ဲသေဘာနဲ႔ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ေစာင့္စားေနပါတယ္။ 

အပယ္ရတနာကလည္း သည္းသည္းထန္ထန္ ငိုၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ အပယ္ရတနာရ႕ဲမူလစိတ္ဓာတ္ ျပန္ရသြားပု ံ

ေပၚပါတယ္။ မ်က္ရည္သုတ္ၿပီး ေမာ့လာတဲ့မ်က္နွာထားကေတာ ့ ခပ္တင္းတင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ 

ႏွစ္ေယာက္တည္း တိုင္ပင္ၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ က်န္စစ္သားကို အပယ္ရတနာက ငယ္စဥ္ဘဝက ဆက္ဆံသလို 

ထီးမူနန္းဟန္ ေဖ်ာက္ၿပီး အ႐ိုးခံအတိုင္း ဆက္ဆံပါတယ္။ 

 

“ေမာင္ႀကီး၊ သမီးေတာ္ကေလးအတြက္ ၾကင္ရာရွာဖို႔ဒီေလာက္ေတာင္မ ွ ခက္ေနပါသလား၊သမီးေတာ္ကေလးကို 

ေ႐ႊအိမ္မွာထားတယ္ဆိုတာကေနာက္တက္မဲ့မင္းမ်ားေတာ္ေကာက္နုိင္ေအာင္လို႔ဆို၊ အခုေတာ ့

ေမာင္ႀကီးအေပၚမွာလည္း ဘယ္တုန္းကမွစိတ္ေကာင္းမထားခဲ့ဖူးတ့ဲ ေစာလူးရ႕ဲသား ေစာယြန္းနဲ႔မ ွ ရာရာစစ 

ေပးစားခ်င္ရသလား ေမာင္ႀကီးရ႕ဲ။ ေစာယြန္းဆိုတာကလည္း ေျခတစ္ဖက္က မသန္ရွာဘူး။ သမီးေတာ္ကေလးနဲ႔ 

ဘယ္လိုမွလိုက္ဖက္နုိင္တ့ဲသ ူ မဟုတ္ပါဘူး” အပယ္ရတနာ ေျပာရင္း ေျပာရင္း အသံတိမ္သြားရွာပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာရဲ႕စကားသံကို ေစာင့္ေနရင္း အေတာ္ကေလးၾကာတ့ဲအထိ ဘာမွဆက္မေျပာေတာ့တ့ဲ အခါမွာေတာ့ 

ေအးေဆးတည္ၾကည္တ့ဲေလသံနဲ႔က်န္စစ္မင္းႀကီးကစကားစၿပီးေျပာပါတယ္။“ရတနာ၊ ရတနာဟာ ေမာင္ႀကီးစကားကို 

နားေထာင္ၿပီးရင္ ေမာင္ႀကီးကိုနားလည္သြားမွာပါ။ သမီးေတာ္ကေလးကို ေနာက္တက္မယ့္မင္း ေတာ္ေကာက္နိုင္ဖို႔ 

ထားတယ္ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ပုဂံျပည့္ရွင္ကို ယွဥ္နုိင္တ့ဲမင္း၊ ယွဥ္နိုင္တ့ဲသူရဲေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါ့မလဲ။  

 

ဒါျဖင့္ရင ္ ေစာယြန္းကေရာဘာမုိ႔လဲလို႔ရတနာက ေမးခ်င္ေမးလိမ့္မယ္။ ေစာယြန္းဟာ ေစာလူးရ႕ဲသား ျဖစ္ပါတယ္။ 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 
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ေစာလူးဟာ အလြန္ည့ံဖ်င္းတ့ဲ မင္းတစ္ပါးလို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရတနာေရ၊ ေစာယြန္းဟာ 

အေနာ္ရထာရ႕ဲေျမးေတာ္ျဖစ္ေနေသးတာကိုေမ့လို႔မျဖစ္နုိင္ပါဘူး။ 

 

ေမာင္ႀကီးဟာ မွဴးမတ္ေတြရံေနတ့ဲ နန္းေတာ္ထဲမွာ မင္းတစ္ပါးရဲ႕စည္းစိမ္ကို ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့တန္တန ္

ခံစားေနတယ္လို႔ ထင္သလား။ မင္းတစ္ပါးရ႕ဲဘဝဟာ လူေတြထင္သလို စည္းစိမ္သိပ္မရိွပါဘူး အပယ္ရတနာ။ 

တကယ္ေတာ့ေမာင္ႀကီးဟာ အခုအခ်ိန္မွာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္ေနတာကိုက အမ်ားရ႕ဲအလိုကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေအာင ္

ႀကိဳးစားနိုငခ့ဲ္လို႔ပါပဲ။ အမ်ားရ႕ဲအလိုကို ဘာပဲျဖစ္ျဖစ ္ မင္းတစ္ပါးရ႕ဲဘဝနဲ႔ တိုင္းေရးျပည္ရာကို ခ်ိန္စက္ရင္ 

တိုင္းေရးျပည္ရာသာယာနိုင္ဖို႔ရာကပဓာနက်ပါတယ္။ 

 

 ေမာင္ႀကီးရဲ႕လက္ထက္မွာ ေမာင္ႀကီးရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို နွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်တ့ဲသူေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ 

ေမာင္ႀကီးက အမ်ားရ႕ဲစိတခ္်မ္းသာမႈကို အေလးေပးၿပီး ေပါ့ပါးလြပ္လပ္စြာ ေနထိုင္နုိင္ဖုိ႔ အဘက္ဘက္က 

ေလွ်ာ့ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒါကို သေဘာက်တ့ဲသူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ထို႔အတူပါပ၊ဲ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာရ႕ဲ 

တင္းက်ပ္တ့ဲေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစခ်င္တ့ဲ သူေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ ္

အစဥ္အလာဆိုတ့ဲသူေတြရ႕ဲဆႏၵကိုလည္းလ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိ႔မရနိုင္ပါဘူး။ 

ေမာင္ႀကီးဟာ အေနာ္ရထာဆက္ထဲက ထီးနန္းနဲ႔ တကယ္ထိုက္တန္တ့ဲသူကို ေတြ႔ရင ္ ခ်က္ခ်င္း ထီးနန္းအပ္လိုက္ 

ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစာယြန္းကို ထီးနန္းအပ္လို႔လည္း မရနုိင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေမာင္ႀကီး မွ 

သေဘာက်တ့ဲသူေတြကလည္း အေရအတြက္ မနည္းပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင္ ့ အေနာ္ရထာဆက္ ေစာယြန္းနဲ႔ 

က်န္စစ္သားဆက္ ေ႐ႊအိမ္သည္တို႔ကို လက္ဆက္ေပးဖုိ႔ ေမာင္ႀကီးစီစဥ္ခ်င္တာပါပ။ဲ 

 

ေမာင္ႀကီးအေနနဲ႔ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကု ိ မက္ေမာလြန္းလို႔ ဒီလိုႀကံစည္တယ္လို႔ သူမ်ားတကာေတြက ေျပာရင္ေတာင္မ ွ

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးကေတာ့ ယံုမယ္မထင္ပါဘူး။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား ရတနာ” လုိ႔ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး 

ေျပာေနတ့ဲစကားကို က်န္စစ္မင္းႀကီးက အစသတ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာကေတာ့ ဘာမွမေျပာပါဘူး။ ထီးနန္းစည္းစိမ္တို႔၊ ျပည္ထဲေရးတို႔ဆိုတာေတြဟာ ၾကာေလေလ 

အပယ္ရတနာ နားမေထာင္ခ်င္ေလေလ ျဖစ္လာတ့ဲစကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။  

ေမာင္ႀကီး ဆိုလိုတ့ဲအေၾကာင္းအရာကို အပယ္ရတနာ နားလည္ပါျပီ။ ေစာယြန္းနဲ႔ ေ႐ႊအိမ္သည္တို႔ရ႕ဲေသြး အေနာ္ရဲ႕ျမစ္ 

က်န္စစ္သားရ႕ဲေျမးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူကမ ွ ျငင္းဆန္လိမ့္မယ္မဟုတ္တဲ ့ မင္းေလာင္းေပါ့။ 

 

ေၾသာ္….. ခက္လိုက္တာ၊ ျမင့္မားတ့ဲေနရာမွာ ေနရရင္ အေႏွာက္အယွက္ကင္းကင္းနဲ႔ မ်ားစြာေပ်ာ္ေမြ႔ၾကည္ႏူးဖြယ္ 

ေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ထင္ခဲ့တာေတြဟာအျမင္မွားေတြပါကလားလို႔ ေတြးရင္း အပယ္ရတနာရ႕ဲရင္ထဲမွာ ဟာသြားေအာင ္

အားကုန္သြားခဲ့ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ အပယ္ရတနာကို ၾကင္ၾကင္နာနာ ၾကည့္ေနရာက “ရတနာ၊ စိတ္ကိုေအးေအးထားပါ” လို႔ 

ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မ ွ အပယ္ရတနာရ႕ဲ ရံေ႐ြေတာ္ေတြကို အခ်က္ေပးၿပီး ေခၚလိုက္ပါတယ္။ အပယ္ရတနာကို 

ဂ႐ုစိုက္ဖို႔မင္းႀကီးကိုယ္တိုင ္ရံေ႐ြေတာ္မ်ားကိုမွာၾကားပါတယ္။  
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ဒါေပမယ့္ က်န္စစ္မင္းႀကီး အေဆာင္ထကဲ ထြက္ႂကြသြားေတာ္မူတာနဲ႔ အပယ္ရတနာ အ႐ုပ္ႀကိဳး ျပတ္ 

လဲက်သြားလိုက္တာ အဖ်ားႀကီးလြန္းလို႔ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားကိုေတာင္ ပင့္ယူရတ့ဲအထိပါပဲတဲ့။ အပယ္ရတနာကို 

မင္းႀကီးကိုယ္တုိင္ ေန႔စဥ္လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈတာေရာ၊ သမီးေတာ္ကေလးေရာ၊ သူ႔အထိန္းေတာ္ၾကီးေရာ 

မယ္ေတာ္ရဲ႕အေဆာင္ကို ေျပာင္းလာကာ ျပဳစုယုယေနၾကတာကိုေရာ အပယ္ရတနာ သိတစ္ခ်က္ မသိတစ္ခ်က္ 

ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာ နာမက်န္းျဖစ္ေနရာက ျပန္လည္လန္းဆန္းလာတ့ဲအခ်ိန္ကို ေရာက္လာဖို႔ ျပဳစုရတာ 

သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ ့ ေလသာျပတင္းေပါက္မွာရပ္ရင္း ေငးေနတ့ဲ 

အပယ္ရတနာရဲ႕အနားကို ေ႐ႊအိမ္သည္ ကပ္လာပါတယ္။ မယ္ေတာ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေနတ့ဲ(အပယ္ရတနာရ႕ဲ 

ကိုယ္ပြားလို႔ ေခၚရေလာက္ေအာင ္ တည္ၾကည္ျပတ္သားတ့ဲ) ေ႐ႊအိမ္သည္ကို အပယ္ရတနာ ေသေသခ်ာခ်ာ 

ျပန္ၾကည့္မိပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊအိမ္သည္ရဲ႕မ်က္လံုးမ်ားဟာ ေတာက္ပၾကပါတယ္။ ရယ္ရိပ ္ျပံဳးရိပ္ေတာ့ မရိွပါဘူး။ ၿပီးေတာ့မ ွမယ္ေတာ့ရင္ခြင္ထဲကို 

ေခါင္းငိုက္ခ်လိုက္ရင္း “ေမဖုရား၊ စိတ္ေအးေအးထားပါ ေမဖုရားရယ္၊ သမီးေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက ေမဖုရား 

ေျပာဖူးတယ္ေလ။ မိန္းမေပမယ့္လည္း အေရးႀကံဳရင္ သက္လံုေကာင္းရတာပဲဆုိ။ အခု သမီးေတာ္အတြက္ ေမဖုရား 

ဒီေလာက္ခံစားေနရတာသမီးေတာ္စိတ္မေကာင္းပါဘူးေမဖုရားရယ္။ခမည္းေတာ္နဲ႔ သမီးေတာ္ ေတြ႔ၾကၿပီးပါၿပီ။ 

ခမည္းေတာ္ကလည္း ေမဖုရားကို စိတ္အဆင္းရဲႀကီး ဆင္းရဲေအာင ္ လုပ္မိတယ္ဆိုၿပီး အလြန္ခံစားေနရပါတယ္ 

ေမဖုရားရယ္။ ခမည္းေတာ္ဟာ သူ႔အတြက္ သမီးေတာ္တို႔ သားအမိကို စေတးတာမ ွ မဟုတ္ပဘဲဲ။ 

 

သမီးေတာ္ကေတာ့ ခမည္းေတာ္ စီစဥ္တာကို လိုက္နာဖို႔အသင့္ပါပဲလို႔ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ပါတယ္” လုိ႔ ေအးေအးသက္သာ 

ေျပာျပရွာပါတယ္။ အပယ္ရတနာဟာ ဝိညာဥ္လြင့္ပါးသြားတ့ဲသူလို ေငးေမာေနရွာပါတယ္။ ဘာမွလည္း 

မေျပာေတာ့ပါဘူး။ 

 

အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီး ျပန္လည္က်န္းမာတ့ဲအထိ အခ်ိန္ယူကာ ေစာင့္ေနၿပီးမွ ေစာယြန္းနဲ႔ ေ႐ႊအိမ္သည္တို႔ 

လက္ဆက္ထိမ္းျမားၾကပါတယ္။ အပယ္ရတနာကေတာ့ စကားအလြန္နည္းသြားေပမယ့္ သူ႔ဣေႁႏၵကို သူေကာင္းစြာ 

ဆည္ထားႏုိင္ပါတယ္။ သူ႔ကိုသ ူ ေျပာေနမိတ့ဲအခ်က္ကေတာ့ မင္းေယာက်္ားမွလား၊ မင္းမိန္းမေတြလည္း 

ဘဝကိုစေတးၿပီးမ ွ တုိင္းျပည္ကိုတည္လို႔ရတာပလို႔ ခပ္ဆတ္ဆတ္အေတြးေတြ ေတြးေနမိတာ အခါခါပါပ။ဲ 

 

အခ်ိန္ဆိုတာ ဘဝရ႕ဲအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲစကားကို အပယ္ရတနာ ၾကားနာခဲ့ရတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ။ 

စိတ္နွလံုးေအးခ်မ္းမႈ မရိွတ့ဲအခါမ်ားမွာ ဘုရား၊ တရား၊  

သံဃာရဲ႕အရိပ္ကို ခုိတတ္ၾကတဲ ့သဘာဝအရ အပယ္ရတနာလည္း အရွင္အရဟံရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ဘက္ကို မၾကာခဏ 

ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူတ့ဲ တရားေတြထဲမွာ အခ်ိန္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲစကားကို 

အပယ္ရတနာၾကားမိတာအခါအခါပါပဲ။ 

 

စိတ္ခ်မ္းသာစ ျပဳလာၿပီျဖစ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ အပယ္ရတနာရ႕ဲ အေဆာင္ေတာ္ထဲကို ဝင္ခြင့္ေတာင္းၿပီး ဝင္ေရာက္လာ 
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သူကေတာ့ အပယ္ရတနာ ေမ့ေပ်ာက္နိုင္ေအာင ္ ႀကိဳးစားေနတ့ဲ ဘဝအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုထကဲ မုတၱမသား 

အဘိုးအိုျဖစ္ပါတယ္။ အပယ္ရတနာရဲ႕မ်က္နွာဟာ ေသာကအရိပ္ေတြနဲ႔ မႈိင္းေနပါတယ္။ 

မုတၱမသားႀကီးရ႕ဲမ်က္နွာမွာေတာ့ မ်က္ရည္စုိ႐ႊၿဲပီး ေနပါတယ္။ သူဟာ မိဖုရားႀကီးရဲ႕ ေျခေတာ္အစံုကို ဦးခုိက္မိမ ွ

ပုိၿပီးဝမ္းနည္းသလို႐ႈိက္ႀကီးတငင္ငိုရွာပါတယ္။ 

 

မိဖုရားႀကီး စိတ္လက္မခ်မ္းသာတာကို သိေနၾကတ့ဲ ရံေ႐ြေတာ္ေတြက တားျမစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာကို အပယ္ရတနာက 

လက္ျပၿပီး မုတၱမသားႀကီး အားရေအာင ္ ငိုတာကို က႐ုဏာသက္စြာၾကည့္ရင္း ေစာင့္စားေနပါတယ္။ မုတၱမသားႀကီးက 

အသည္းအသန္ငိုေနရာက တျဖည္းျဖည္း အငိုတိတ္လာပါတယ္။ ႐ႈိက္သံကို ထိန္းသိမ္းနုိင္ေလာက္တဲ ့ အခါက်မ ွ

“အရွင္မိဖုရား၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးရ႕ဲသခင္ မင္းသားေတာ့ သူတို႔တိုင္းျပည္မွာ ကြပ္မ်က္တာကို ခံလိုက္ရပါၿပီဘုရား” လို႔ 

ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မဆည္ႏုိင္ေအာင ္ တစ္ခ်က္ထပ္ၿပီး အသံထြက္ကာ ငုိရွာပါတယ္။ 

 

တစ္စတစ္စနဲ႔ ေလွ်ာက္တင္တာကို ဆက္လိုက္တ့ဲအခါမွာ အပယ္ရတနာနဲ႔ေတြ႔တုန္းက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သလိုပါပဲ။ 

သူတို႔တိုင္းျပည္မွာ သားႀကီးၾသရသ နန္းတက္တ့ဲအခါ က်န္တ့ဲညီေတာ္မ်ားကို ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္။ အေစာပိုင္းက 

အေ႐ွ႕ဖ်ားတိုင္းျပည္မ်ားကို သေဘၤာတစ္စင္းနဲ႔ လွည့္လည္သြားလာေနလို႔ လြတ္ေျမာက္ေနခ့ဲတ့ဲ မင္းသားဟာ 

သူတို႔တုိင္းျပည္ကို ျပန္ေရာက္ရင္ အသတ္ခံရေတာ့မွာပဆိုဲတာ သိေနခ့ဲပါသတ့ဲ။ 

 

“မျပန္ပါနဲ႔မင္းသားရယ္၊ တျခားတိုင္းျပည္ေတြဘက္ကုိ ႐ြက္လြင့္ၾကတာေပါ့” လို႔ေျပာေတာ့လည္း “ပုဂံကလြဲရင ္

ဘယ္မွာမွမေပ်ာ္တ့ဲအတူတူေသ႐ြာကိုပဲသြားေတာ့မယ္”လို႔ ေျပာပါသတ့ဲ။ 

 

“အရွင္မိဖုရား၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးရ့ဲသခင ္ မင္းသားဟာ စိတ္အလြန္ထိခုိက္ေနေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ေကာေဇာပ်ံႀကီးစီးၿပီး 

ျပန္လာခ့ဲမယ္လို႔ ေျပာပါေသးတယ္ဘုရာ့။ သူတို႔ပသီပံုျပင္မ်ားမွာ တန္ခိုးရွိတ့ဲ မင္းသားမ်ားဟာ ေကာ္ေဇာပ်ံႀကီးေတြစီးၿပီး 

လိုရာခရီးကို သြားၾကတတ္တယ္လို႔ အရင့္အရင္တုန္းက ေျပာခ့ဲဖူးပါတယ္ဘုရာ့။ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးကေတာင ္

ျပဒါးရွင္လံုးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း ရွိပါတယ္။ ပါးေစာင္မွာငုံၿပီး ေကာင္းကင္ပ်ံသြားလို႔ ရတယ္လို႔ 

စကားႏုိင္လုၿပီး ေျပာမိပါေသးတယ္ ဘုရာ့” လို႔ စီကာပတ္ကံုး ေလွ်ာက္တင္ေနပါတယ္။ 

 

အပယ္ရတနာဟာ အသက္ႀကီးခါမ ွ အင္မတန္မွခ်စ္ခင္တ့ဲ အေဖာ္တစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားလို႔ ပူေဆြးေသာက 

ေရာက္ေနရွာတ့ဲအဘိုးအိုကိုသနားၾကင္နာျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ ၾကည့္ေနပါတယ္။ အငိုတိတ္ၿပီး ေျပာလက္စ စကားလည္း 

ျပတ္သြားတ့ဲအခါမွာ အဘိုးအိုကုိ စားစရာမ်ား တည္ခင္းၾကပါကြယ္လို႔ ေျပာရင္း အဘိုးအိုကို ေဖ်ာင္းဖ်ရပါတယ္။  

ၿပီးေတာ့လည္း ေစာယြန္းမင္းသားနဲ့လက္ဆက္ၿပီး ႏႈတ္ငံုရိွေနၿပီျဖစ္တ့ဲ သမီးေတာ္ ေ႐ႊအိမ္သည္ကု ိ ဒီအေၾကာင္းေတြ 

သြားမေျပာဖို႔ အဘိုးအိုကို တားျမစ္တ့ဲစကား ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဘိုးအိုက မ်က္ရည္ျပည့္လွ်ံေနတ့ဲ မ်က္လံုးအစံုနဲ ့

မိဖုရားႀကီးကို ေမာ့ၾကည့္ရင္း ေခါင္းက အခါခါညိတ္ရွာပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊအိမ္သည္မင္းသမီး သားတစ္ေယာက္ကို ဖြားျမင္ေတာ္မူလိုက္ၿပီဆိုတဲ ့ စကားကို အပယ္ရတနာ ၾကားတ့ဲအခ်ိန္မွာ 

ဘဝရဲ႕အေမာ၊ ဘဝရ႕ဲအနာေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဥပုသ္ေဆာင္ဝင္ေနတ့ဲအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ 

တူ႐ြင္းေတာင ္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အရိပ္မွာ ေဆာက္ထားတ့ဲ ဥပုသ္ဇရပ္တစ္ေဆာင္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး သီတင္းသီလ 
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ေဆာက္တည္ေနရာက အပယ္ရတနာဟာ အႀကိဳေထာက္လာတ့ဲ ရထားေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ နန္းေတာ္ကို ျပန္ခ့ဲပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊအိမ္သည္ဟာ သားတစ္ေယာက္အေမဘဝကို ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာ ပိုျပီးရဲရင့္တ့ဲ မ်က္နွာထားနဲ႔ ဝင္းဝင္ပပ 

ၿပံဳးေနပါတယ္။ အပယ္ရတနာဟာသန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးတ့ဲ ေျမးရတနာကိုျမင္ရတ့ဲအခါ သူ႔တစ္သက္မွာ ဘယ္ေတာ့မ ွ

ၾကည္သာ႐ြင္ပ်စြာ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ခဲ့တ့ဲ သမက္ေတာ္ေစာယြန္းကို ၾကည္ၾကည္သာသာ ၾကည့္ၿပီး 

စကားေျပာမိတာကိုသူ႔ဘာသာသူသတိျပဳမိတ့ဲအခါမွာမ်ားစြာအ့ံၾသခဲ့ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္မင္းႀကီးကေတာ့ မင္းေယာက္်ားလည္းျဖစ္တယ္။ သူ႔ဘက္ကေတာ့ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မရွိေအာင္ ဆက္ဆံမယ္ဆိုတ့ဲ 

သေဘာမ်ဳိး ထားရိွတယ္လို႔ လူသိမ်ားပါတယ္။ ေစာယြန္းကို က်န္စစ္မင္းႀကီးက အေစာပုိင္းကတည္းက 

သက္သက္ညႇာညႇာ ဆက္ဆံေလ့ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္ ့ ေစာယြန္းဟာ က်နစ္စ္သားနဲ႔ ပိုၿပီးအေနနီးပါတယ္။ 

 

ေ႐ႊနန္းေ႐ႊၾကငွန္းဆိုတာ နံရံမွာေတာင္ နားရိွသလားလို႔ ထင္ရေလာက္ေအာင ္ သတင္းစကား ပ်ံ႕တတ္ေလေတာ ့

အပယ္ရတနာဟာ ေစာယြန္းနဲ႔ သူ႔သမီးကို ေပးစားမွာစုိးလို႔ အႀကီးအက်ယ္ နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့တာကို 

ေစာယြန္းသိခဲ့ပါတယ္။ သမီးေတာ္နဲ႔ေစာယြန္း လက္ဆက္အၿပီးမွာ ဥပုသ္ေဆာင ္ ဝင္ေနတတ္တာေတြေၾကာင့္လည္း 

အပယ္ရတနာနဲ႔ေစာယြန္းတို႔ အေနေဝးခ့ဲၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ ေျမးေတာ္ကေလးေၾကာင္ ့ရန္ႂကြင္းရန္စ အာဃာတေတြ 

ေျပေပ်ာက္ၿပီလို႔ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ 

 

အဲသည္လိုနဲ႔ ေျမးေတာ္ထိုင္ႏုိင္တ့ဲအခ်ိန္ကို ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာ က်န္စစ္မင္းႀကီးက မင္းပရိသတ္အလယ္မွာ 

“ဤပုဂံထီးနန္းကား ေျမးေတာ္၏ ထီးနန္းျဖစ္ေပသည္။ ငါကား ေျမးေတာ္ကုိရင္ခြင္ပိုက ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူသာ 

ျဖစ္ေတာ့သည္”လို႔ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာမိန္႔ဆုိေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ 

 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပုဂံေနျပည္ေတာ္တစ္ဝွမ္းလံုး ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲေတြနဲ ့ အံုးအံုးကၽြက္ကၽြက္ စည္ကားေနပါတယ္။ 

ဘိုးေတာ္နဲ႔ေျမးေတာ္တို႔ကို ဘုရားပြဲေတြမွာအတူတူ ဖူးေတြ႔ၾကရတ့ဲ ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ေပ်ာ္လို႔႐ႊင္လို႔ပါပ။ဲ 

ျပည္သူျပည္သားေတြ ေပ်ာ္ေနၾကတယ္ဆိုရင ္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာတ့ဲ လကၡဏာပါပ။ဲ  

 

အပယ္ရတနာဟာ ပြဲေတာ္ရဲ႕ေမွာင္ရိပ္မွာမုတၱမသားအဘိုးအိုရိွေနမလားဆိုတ့ဲအေတြးနဲ႔ ေမွာင္ရိပ္ကို ၾကည့္မိတ့ဲအခါမ်ား 

ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားတ့ဲအခါမွာ မက္တတ္တဲ ့ အိမ္မက္တစ္ခုရ႕ဲ အပိုင္းအစပါပလိုဲ႔ 

ေတြးကာ သပ္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်ရင္း သူ႔ဘာသာသူ ေဆာက္တည္ႏိုင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနခ့ဲပါေတာ့တယ္။ 

 

အသက္ႀကီးလာတ့ဲသူမ်ားဟာ ဘဝအေမာေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခံစားရတ့ဲအတြက္ တစ္ခ်က္တေလမွာေတာ ့

ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားတတ္ပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးတို႔က်ေတာ့လည္း အသက္ႀကီးေလ စိတ္ေနသဘာဝက 

သံမဏိသားက်ေနတာပါပဲ။မိန္းမေပမယ့္လည္း သက္လုံေကာင္းရမယ္လို႔ သမီးေတာ္ကို သြန္သင္ခဲ့သူ 

အပယ္ရတနာဟာ အရွည္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္တတ္တ့ဲ သူ႔အရွင ္ က်န္စစ္မင္းႀကီးကိုေတာ့ ဦးအႀကိမ္ႀကိမ္ ၫြတ္မိပါတယ္။ 
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မဟာမဂၢဇင္း၊ 

အတြဲ၁၊အမွတ္၆၊စက္တင္ဘာလ၊ 

အတြဲ ၁၊အမွတ္ ၇၊ ေအာက္တိုဘာလ။ 

 

ရာဇကုမာရ္ေခၚေဇယ်ေခတၱရာ 

 

က်န္စစ္မင္းႀကီး နတ္႐ြာစံ ကံေတာ္ကုန္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူနန္းတက္ခ့ဲပါတယ္။ 

နန္းတက္တယ္လို႔သာ ေျပာရတာပါ။ က်န္စစ္မင္းက ေျမးေတာ္ ထုိင္ႏုိင္ေလာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဤပုဂံထီးနန္းကား 

ေျမးေတာ္၏ ထီးနန္းေပတည္း။ ငါကား ေျမးေတာ္ကိုယ္စား ရင္ခြင္ပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္လို႔ 

ပရိသတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္မွာမိန္႔ေတာ္မူထားတာပ။ဲ 

 

ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူကိုလည္း မင္းသားတို႔ တပ္အပ္တ့ဲ ပညာရပ္မွန္သမွ်ကို တတ္ေျမာက္ေအာင္ 

သင္ၾကားထားတ့ဲအတြက္ ေျမးေတာ္အေလာင္းစည္သူဟာ သူ႔ေဘးေတာ္ႀကီးျဖစ္သူ အေနာ္ရထာရဲ႕ေသြးမွန္း 

သိသာေလာက္ေအာင ္ ထက္ျမက္ေနပါတယ္။ အစိုးရိမ္ႀကီးတ့ဲသူ တခ်ဳ ိ႕တေလကလည္း ေၾသာ္…. ဘိုးေတာ္က်န္စစ္က 

လက္႐ံုးရည္ေရာ ႏွလံုးရည္နဲ႔ပါ ျပည့္ဝတာ၊ အေလာင္းစည္သူက ဘိုးေတာ္က်န္စစ္လိုေတာ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းပု ံ

မေပါက္ပါဘူးလို႔ပူပူပန္ပန္ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ဘာျဖစ္ျဖစ္ သားေတာ္အစဥ္အေနနဲ႔ နန္းမတက္ခ့ဲေပမယ့္ 

ေျမးေတာ္အဆက္ နန္းတက္ခဲ့ၿပီေလ။ ပုဂံဟာ ဘယ္လုိမွ ေျပာင္းမသြားတ့ဲပုံနဲ႔တည္ၿငိမ္ေအးေဆးေနပါတယ္။  

 

အျပင္ပန္းကလည္း ေအးေဆးပါတယ္။ ထို႔အတူ အတြင္းသေဘာကလည္း အရင့္အရင္လိုပါပဲ။ ပုဂံသူ ပုဂံသားမ်ားဟာ 

ရတနာသံုးပါးကို ကိုင္း႐ႈိင္းျမ ဲ ကိုင္း႐ႈိင္းလ်က္ပါပ။ဲ သီတင္းေန႔မ်ားမွာ ဘုရားပုထိုးေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ 

လူစည္ကားပါတယ္။ အဲဒီေနရာမ်ားအျပင္ လူစည္ကားတ့ဲေနရာ တစ္ေနရာပိုလာပါတယ္။ အဲဒီေနရာကေတာ ့

က်န္စစ္မင္းရ႕ဲသားေတာ္ ရာဇကုမာရ္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ဂူေျပာက္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရားအနီးက 

ရတနာမ႑ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရတနာမ႑ပ္မွာ အခုေလာေလာဆယ္ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူေနကေတာ့ 

က်န္စစ္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင ္ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းၿပီး သာဓုေခၚသြားတ့ဲ ေ႐ႊဆင္းတု ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီရတနာမ႑ပ္မွာ ေန႔စဥ္ဝင္လာမစဲတသဲသဲျဖစ္ေနတ့ဲ ဘုုရားဖူးသူမ်ားနဲ႔စည္ကားပါတယ္။ ပုဂံတင္မကပါဘူး။  

 

ေနျပည္ေတာ္အရပ္ရပ္ကလူေတြဟာက်န္စစ္သားမင္းႀကီးရ႕ဲလက္ေတာ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးထိကိုင္ပူေဇာ္သြားတ့ဲ 

ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္႐ုိေသစြာ လာေရာက္ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ သီတင္းေန႔မ်ားမွာေတာ့ က်န္စစ္မင္းႀကီး 

အားထားကိုယ္ကြယ္ေတာ္မူခ့ဲတ့ဲ အရွင္ျမတ္အရဟံ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သီလေပးေတာ္မူပါတယ္။ တရားနာၾကတ့ဲသူေတြ 

အလြန္မ်ားလြန္လို႔မ႑ပ္ကိုမၾကာခင္မွာပထဲပ္ၿပီးခ်ဲ႕ယူရတ့ဲအထိပါပ။ဲ 

 

အရွင္ျမတ္အရဟံဟာ သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ လက္ထက္ကတည္းက 

ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာအျဖစ ္ ပုဂံသူ ပုဂံသားမ်ား မ်ားစြာ႐ုိေသခ့ဲၾကပါတယ္။ ဥပုသ္သီတင္းေန႔မ်ားမွာ 

အရွင္ျမတ္အရဟံရ႕ဲ အနီးနားမွာ တုပ္ကြ႐ုိေသစြာ ဖူးေျမာ္ေနသူတစ္ဦးကေတာ့ ရာဇကုမာရ္မင္းသား ျဖစ္ပါတယ္။ 
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သူဟာခမည္းေတာ္လို ညိဳညိဳသြယ္သြယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ ၃ဝ အရြယ ္ တည္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္သက္မႈတုိ႕န႕ဲ 

ၾကည္လင္ေနတဲ႕မ်က္ႏွာဟာ ျမင္ရတ့ဲသူအေပါင္းက ေအးခ်မ္းလုိက္တာ၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းလုိက္တာလုိ႔ ပါးစပ္က 

ထုတ္မေၿပာဘဲေတာင္မေနႏုိင္ေလာက္ေအာင္ထူးျခားပါတယ္။အရပ္သြယ္ေပမယ္႕ခမည္းေတာ္လုိ  ညိဳညိဳက်စ္က်စ ္

မဟုတ္ေတာ့ အရပ္ၿမင့္တယ္လုိ႔ မဆိုသာတ့ဲအေနမွာ ရိွပါတယ္။ အသားက ဝါဝါေရႊေရႊနဲ႔ဆုိေတာ့ တခ်ဳိ႕က မိန္းမေခ်ာ 

ေခ်ာတယ္၊အေမတူပဲ၊သမၻဴလဘက္တူတယ္လုိ႔ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ 

 

အဲဒီစကားကုိ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕ အဘုိးေလးေတာ္သူ အဘျဖဴက ရယ္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အဘျဖဴက 

ေက်ာင္းျဖဴမွာကတည္းက ရာဇကုမာရ္ကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲသူျဖစ္ေလေတာ့ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲအေၾကာင္းကုိ 

ေကာင္းစြာသိတဲ့သူျဖစ္လုိ႔ပါပ။ဲ 

 

အဘျဖဴကေတာ့ ရာဇကုမာရ္ကုိ သားက်န္စစ္လုိ႔ပ ဲ ေခၚေလ့ရိွပါတယ္။သူ႔စိတ္က သူ႔ အေဖလုိပ၊ဲ လုိအပ္မယ္ဆုိလုိ႔ 

ကေတာ့ မာလုိက္တ့ဲျဖစ္ျခင္းဗ်လုိ႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ အသားျဖဴတ့ဲဘက္ကုိ လုတာကေတာ့ 

သမၻဴလနဲ႔တူတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူ႔မ်က္လုံးေတြက က်န္စစ္မ်က္လုံးေတြပ။ဲ မ်က္ဆံနက္နက္နဲ႔ ရယ္လုိက္တ့ဲအခါမွာ 

ရႊင္ေနေပမယ့္ စိတ္ထန္လာရင္ေတာ့ ဝင္းဝင္းေတာက္ပဲဗ်။ နင္တုိ႔က မ်က္ႏွာျပည့္တာေၾကာင္ ့မိန္းမေခ်ာ ေခ်ာတယ္လုိ႔ 

ေျပာေနတာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ ေမးရိုးက ေလးေထာင့္ရယ္၊ သူ႔အေဖမ်က္နွာက ေမးရုိးမ်ဳိး။ ၿပီးေတာ့ ေမးေစ့က 

အကြဲနဲ႔ ဘယ္ကလာ မိန္းမေခ်ာ ေခ်ာရမွာလဲလုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ၿပီးရွင္းျပတတ္ပါတယ္။ 

 

ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ပုဂံသား ပုဂံသူေတြ၊ နန္းတြင္းသား နန္းတြင္းသူေတြေတာင္မွ ရာဇကုမာရ္ကုိ ျမင္ရခဲပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ရာဇကုမာရ္က တူရႊင္းေတာင္ေျခက စကၠဴတုိက္လုိ႔ေခၚတ့ဲ ပိဋကတ္တုိက္မွာ 

အေနမ်ားတာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ နန္းတြင္းနန္းျပင္ အဝင္အထြက္ နည္းတာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ သူစားရတ့ဲ 

ေတာင္စဥ္ ၇ ခရိုင္ဘက္နဲ႔ ေက်ာင္းျဖဴဘက္ကုိ ခရီးထြက္ေနတတ္တာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း သူ႔ကုိျမင္ဖူးတ့ဲလူ၊ 

သူနဲ႔ရင္းႏွီးတ့ဲသူက ပုဂံမွာနည္းပါတယ္။ 

 

ဒါေပမ့ဲ ရာဇကုမာရ္ဟာ ခမည္းေတာ္က်န္စစ္န႕ဲ ရင္းရင္းနီွးနီွး ေနက်င့္ေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ခမည္းေတာ္ဆီကုိ 

လာတာေတာင္မွ သူ႔အတြက္ ခမည္းေတာ္ စီစဥ္ေပးထားတ့ဲ အႀကီးေတာ္ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ၾကီး ၅ ပါးနဲ႔သာ 

အတူလာေလ့ ရိွပါတယ္။ လာတ့ဲ အခါတုိင္း အဘနဲ႔သားတုိ႔ဟာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးစြာ ဆက္ဆံတာကုိ နန္းတြင္းသူ 

နန္းတြင္းသားမ်ား သတိထားမိၾကပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ခမည္းေတာ္ရဲ႕မ်က္ႏွာက ၿပံဳးေနသလုိ 

သားေတာ္ရ႕ဲမ်က္ႏွာကလည္းခ်ဳ ိေနပါတယ္။ 

 

အရင့္အရင္ကတည္းက ျမင္ရခ၊ဲ ေတြရခတ့ဲဲမင္းသားကုိ သူ႕ရ႕ဲကုသုိလ္ေတာ္ၿဖစ္တ့ဲ ဂူေျပာက္ႀကီး 

တည္ေဆာက္တ့ဲေနရာမွာ ေန႔စဥ္ေတြ႔ရတတ္လုိ႔ လူေတြက ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

တကယ္ေတာ့ သူက က်န္စစ္မင္းရဲ႕သားေတာ္ေခါက္ေခါက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက သူ႔ကုိ 

ထီးနန္းအတြက္ နန္းလ်ာမထားခဲ့ဘူးဆုိတာ ပုဂံနန္းေတာ္အားလုံးက အသိ၊ သူလည္းအသိပါပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ ေနပံုထုိင္ပံုက 

ပကတိ ေအးခ်မ္းပါတယ္။ အဲသည္လုိ ေနရင္းထုိင္ရင္းက က်န္စစ္မင္းႀကီး နာမက်န္းၿဖစ္လာပါတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ႕ တခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔က ရာဇကုမာရ္ ဘယ္လုိမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မလဲဆုိတာကုိ 
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သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။ အဲသည္လုိ သိျမင္တ့ဲသူေတြအထဲမွာ အေရးႀကီးဆုံးပုဂိၢဳလ္ေတြျဖစ္တ့ဲ အေလာင္းစည္သူတုိ႔ 

မိသားစ ု မပါပါဘူး။ ဒါကလည္း လူေတြရဲ႕သဘာဝ၊ ေလာကရဲ႕သဘာဝပါပဲ။ အရင္းထက္ အဖ်ားက  

ပိုၿပီးလႈပ္ခတ္ပါတယ္။ 

 

တကယ္တမ္း အေရးႀကီးတဲ႕အခ်ိန္မွာ ရာဇကုမာရ္ဟာ  အႀကီးေတာ္ျဖစ္ၾကတဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးနွစ္ပါးနဲ႕အတူ 

နန္းေတာ္ကုိ ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ သူ႔ေခါင္းေပၚမွာ ပင့္လာတ့ဲ ေရႊစင္လင္ပန္းထဲမွာေတာ႕ ေရႊဆင္းတုတစ္ဆူ 

သီတင္းသုံးလ်က္ပါလာပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္မင္းသားဟာ ေရႊဆင္းတုကုိ သူ႕ခမည္းေတာ္ ၾကည္ညိဳနုိင္ေအာင ္အနီးကပ္ျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အနီးမွာရွိတ့ဲ 

ခံုျမင့္တစ္ခုေပၚကုိ တင္ၿပီး ေရႊဆင္းတုနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ ဒီေရႊဆင္းတုဟာ သူ႔ခမည္းေတာ္က မိခင္ကုိ 

ေပးသနားတ့ဲ လက္ဝတ္လက္စားမ်ားကုိ ထုခြဲၿပီး သြန္းလုပ္ထားတဲ႕ ေရႊစင္အစစ္ ဆင္းတုျဖစ္ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ရ႕ဲ 

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္းသန္ဆုေတာင္းလ်က္ ဒီေရႊဆင္းတုကိ ု ပူေဇာ္လွဴဒါန္းမွာကေတာ့ ဖခင္က မိခင္ကုိ 

ေပးသနားတ့ဲ ကြ်န္းသုံးရြာပဲျဖစ္ပါတယ္လုိ႕ ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ အဲဒီကေနာက္ ခမည္းေတာ္၊ ခမည္းေတာ္က 

မယ္ေတာ္ကုိ ေပးသနားတ့ဲပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သြန္းလုပ္လွဴဒါန္းထာတ့ဲ ေရႊဆင္းတုကုိ ခမည္းေတာ္ကုိယ္တိုင္ 

ေရစက္ခ်ေတာ္မူပါလုိ႔ေတာင္းပန္ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ လြန္စြာမမာမက်န္းျဖစ္ေနရာက ရုတ္တရက္ အားျပည့္လာသလုိ ရႊင္ရႊင္ပ်ပ် 

ထၿပီးထုိင္ေတာ္မူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဆရာေတာ္ငါးပါးထံ သီလကုိခံယူပါတယ္။ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကုိ 

နာယူေတာ္မူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေရႊကရားနဲ႔ ေရစက္သြန္းခ်ၿပီး သာဓုသုံးၾကိမ္ ေခၚဆုိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံး 

ခမည္းေတာ္ရ႕ဲ ေနာက္ကေနၿပီး ေမွးကာထိန္းထားသူကေတာ့ ရာဇကုမာရ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

 

အဲဒီအလွဴပြဲဟာ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားရ႕ဲေရွ႕မွာ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားရဲ႕စိတ္ထမွဲာလည္း 

ရွင္းသြားမွာပါပ။ဲ ရာဇကုမာရ္ကေတာ႕ သူ႔ခမည္းေတာ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင ္ ကလ်ာဏမိတၱၿဖစ္တ့ဲ သားပီပီ 

ဘဝကူးေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိက္တာပါပဲ။ 

 “ခမည္းေတာ္၊ ပုဂံနို္င္င ံ အဓြန္႕ရွည္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ထားတ့ဲ ကိစၥအတြက္ ခမည္းေတာ္ စိတ္ခ်ေတာ္မူပါ။ 

ခမည္းေတာ္ရ႕ဲ နွလုံးေသြးနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ နုိငငံ္ေတာ္ကုိ သားေတာ္ရ႕ဲ နွလုံးရည္နဲ႔ တည္တ့ံခုိင္မာေအာင္ 

ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္” လို႔ အျပဳအမူနဲ႔ ေျပာလုိက္တာ ျဖစ္ရပါမယ္။ သားနဲ႔ ခမည္းေတာ္က အင္မတန္ 

စိတ္ဓာတ္တည္ၾကည္ ခုိင္မာတ့ဲသူအခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ့ တင္စားေျပာရရင္ ဝိညာဥ္ခ်င္း စကားေၿပာနိုင္ၾကသူေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းဟာ ေအးခ်မ္းၾကည္သာတ့ဲ စိတ္အထာနဲ႔ ဝိညာဥ္ခ်ဳပ္ခ့ဲမွာပါပဲ။ 

 

က်န္စစ္သား နတ္ရြာစ ံကံေတာ္ကုန္ၿပီးတာန႕ဲ မၾကာခင္မွာပ ဲ ျမင္းကပါ အရပ္မွာ ဂူဘုရားတစ္ဆူ စတင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ 

ရာဇကုမာရ္ စုိင္းျပင္းခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေရႊဆင္းတုကေတာ့ ဂူဘုရားအနီးမွာ ေဆာက္ထားတ့ဲမ႑ပ္မွာ လူအမ်ားရ႕ဲ 

အပူေဇာ္ကုိခံၿပီး သီတင္းသုံးေနပါတယ္။ လူဝင္လူထြက္ မ်ားေနေတာ့ မင္းသားမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား 

စိတ္ဝင္စားတာကုိခံေနရေတာ့တာပါပ။ဲ 
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ဂူဘုရားရဲ႕ေအာက္ေျခပလႅင္ကုိ အေခ်ာသတ္ၿပီးတ့ဲအခါမွာ ကလသာအုိး ခံထားတ့ဲပုံ ေဖာင္းရစ္အဆင့္ဆင့္အတြက္ 

မင္းသားက ေက်နပ္ပါတယ္။ ဘာမွမေၿပာပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ေအာက္ေျခနဲ႔ အေပၚနံရံအၾကား ကူထားတဲ့ေနရာမွာေတာ ့

အေျပာက္အမြမ္းအျဖစ္ ထည့္ထားတ့ဲ ၾကာပြင့္ဖတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္။ 

ၾကာပြင့္ဖတ္ေတြဆုိတာ နူးည့ံတ့ဲသေဘာကုိ ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေလညင္းအသုတ္မွာ သာသာကေလး 

ေပ်ာင္းႏြဲ႔သြားတဲ ့ ၾကာပြင့္ဖတ္ရ႕ဲ ရသကုိ ရေအာင ္ ျပန္ၿပီးျပင္ဆင္ေပးပါလုိ႔ ပန္းရန္ဆရာႀကီးကုိ မင္းသားက 

ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။  

 

မိဘအေပၚ သားသမီးက ထားရွိတ့ဲ ေမတၱာသရုပ္ကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္လုိ႔ 

ပန္းရန္ဆရာႀကီးက စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္။ ဒီၾကားထမွဲာ မင္းသားရ႕ဲဆက္ဆံပုံကုိ အလြန္ေက်နပ္အားရပါတယ္။ 

ေျပေျပျပစ္ျပစ ္ ေျပာဆုိဆက္ဆံတတ္ပုံကုိလည္း သေဘာက်သလုိ ဂုဏဝုဒၶိအရ 

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္တ့ဲသူမ်ားကုိလည္း မင္းသားက ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတတ္ပါတယ္။ 

 

အဲဒီအေၾကာင္းကုိ မေနနုိင္လုိ႔ ပန္းရန္ဆရာႀကီးက ႏႈတ္က ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးမိတ့ဲအခါ မင္းသားက 

ေအးေအးပဲေျပာပါတယ္။ မာန္မာနႀကီးတယ္ဆုိတာ မေကာင္းပါဘူး ဆရာႀကီးရယ္၊ သာကီဝင္မင္းသားေတြေတာင္မွ 

မာန္မာနေၾကာင့္အမ်ဳိးပ်က္မတတ္ေသေက်ပ်က္စီးရေသးတာပတ့ဲဲ။ 

 

ပန္းရန္ဆရာႀကီးက မင္းသားကုိ လက္အုပ္ခ်ီတ့ဲအခါမွာ အရင့္အရင္ကေတာ့ မင္းသားမုိ႔ လက္အုပ္ခ်ီတာပါ။ 

အခုတစ္ခါမွာေတာ့ သူေတာ္စင္တစ္ပါးကုိ လက္အုပ္ခ်ီသလုိ ခ်ီမိတာပါပဲ။ 

မင္းသားဟာ ေနာက္နွစ္ရက္အတြင္း ေလအသုတ္မွာ ယိမ္းေနတ့ဲ ၾကာပြင့္ဖတ္မ်ားသဏၭာန္ကုိ ရေအာင ္

ပန္းရန္ဆရာၾကီးက ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ေတာ့ မင္းသားက ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာ္ပါေပတယ္ 

ဆရာႀကီး၊ ယိမ္းေနတဲ ့ ၾကာပြင့္ဖတ္ေတြကုိ မလုပ္တတ္ရင ္ နံရံေထာင့္မွာ ၾကာပြင့္ေတြလဲၿပီး ပုံေနတတ္ပါတယ္။ 

အခုေတာ့ သိပ္ေျပျပစ္တာပါပ။ဲ ကုိင္း…ေဆာင္ရြက္စရာရွိတာကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ကြ်န္ုပ္ၾကည္ညဳိလုိက္ပါဦးမယ္လုိ႔မင္းသားကဆုိပါတယ္။ရာဇကုမာရ္ဟာ ၾကာပြင့္ဖတ္ကေလးမ်ားကုိ လက္နဲ႔ပြတ္သပ္ 

ကုိင္တြယ္ေနတာကုိ ပန္းရန္ဆရာႀကီးက တေစ့တေစာင္းကေနၿပီး ၾကည့္ေနပါတယ္။ ၾကည္ညဳိလိုက္ပါဦးမယ္လုိ႔ဆုိေတာ့ 

ဂူဘုရားကလည္း ၿပီးေသးတာမဟုတ္ေတာ႕ ေရႊဆင္းတုကုိ သြားၿပီးၾကည္ညဳိမယ္ ထင္ေနတာ၊အခုေတာ ့

ဘာလုိ႔ၾကာပြင့္ဖတ္မ ွ အဂၤေတၾကာပြင့္ဖတ္ကေလးေတြကုိ ပြတ္သပ္ကုိင္တြယ္ေနတာပါလိမ္႔လုိ႕ စဥ္းစားေနပံုေပၚပါရ႕ဲ။ 

 

ၾကာပြင့္ၾကာပန္းနဲ႔ ၾကာျပည့္ေရကန္တုိ႔ဟာ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕စိတ္၊ အထူးသၿဖင္ ့ နက္ရႈိင္းစြာတည္ေနတ့ဲ အတြင္းစိတ္ထဲမွာ 

မိဘနဲ႔ဆက္ေနပါတယ္။ ၾကာပြင့္ဖတ္ကေလးကုိပ ဲ ေတြ႔ေတြ႔၊ ၾကာပန္းခိုင္ကုိပဲ ျမင္ျမင္၊ ၾကာရနံ႔ကုိပဲ ရရ မိခင္နဲ႔ဖခင္ကုိ 

ခ်က္ခ်င္းသတိရပါတယ္။ ၾကာေတြျပည့္ေနတ့ဲ ေရကန္ ကုိျမင္ရေတာ့ အထူးသျဖင္ ့ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝက 

ၾကာၿပည့္တ့ဲ ေရကန္နံေဘးက စကားပင္ရိပ္မွာ မိခင္ၿဖစ္သူ သမၻဴလနဲ႔အတူထုိင္ၿပီး ဖခင္အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ခ့ဲရတ့ဲ 

အေျခအေနကုိခ်က္ခ်င္းျပန္ျပန္ျမင္ခ့ဲပါတယ္။ 

 

အခုလည္း ဂူေၿပာက္လုိ႔ေခၚဆုိနုိင္ေပမယ့္ အေျပာက္အမြမ္းေတြ အျပည့္အဝစီျခယ္ထားမယ့္ 

ဂူဘုရားတည္ေဆာက္ခ်ိန္မွာ မိခင္ေရာ ဖခင္ပါ မရိွၾကေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ မိခင ္ ဖခင္တုိ႔ရဲ႕ ျမတ္ေသာေက်းဇူးတရားကုိ 

ဘယ္လုိမ ွ ေမ့လုိ႔မရနိုင္ပါလုိ႔ ရာဇကုမာရ္က ေတြးပါတယ္။ အထူးသၿဖင္ ့ ၾကာပြင့္ဖတ္သဏၭာန္လုပ္ထားတ့ဲ 
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အဂၤေတပန္းမ်ားကုိ လက္နဲ႔ထိကုိင္ရင္း ေတြးခ်င္တာနဲ႔ ဂူဘုရားေဘးနားက အရိပ္မွာ သြားခုိပါတယ္။ 

 

ၿပီးေတာ့လြင့္ပါးေသာဝိညာဥ္နဲ႔ လူကုိပုဂံမွာထားခဲ့ၿပီးစိတ္ကေတာ့(အေတြးရိပ္ကေတာ့) ေက်ာင္းျဖဴကအဘုိးျဖစ္သူ 

ပြဲေက်ာင္းဆရာေတာ္မထီးရ႕ဲေက်ာင္းကေရကန္နံေဘးကုိေရာက္သြားပါတယ္။ အေမနဲ႔ အတူေလ။ အဲဒီတုန္းက 

အေမ့ရင္ခြင္မွာ ခုိဝင္ရင္း တသင္းသင္းေနတ့ဲ ၾကာရနံ႔ကုိ ရွဴရႈိက္ရင္း ဖခင္ရဲ႕အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ရတာ 

အလြန္ခမ္းနားခဲ့ပါတယ္။ 

 

အဲဒီလုိ ခမ္းနားခ့ဲပါတယ္ဆုိတဲ ့ အေတြးကုိ အခုမွ ေတြးမိတာပါေလ။ ေရႊအိမ္ေရႊနန္းနဲ႔ ေနတ့ဲအခါက်မ ွ

ခမ္းနားျခင္းဆုိတာကုိ တစ္မ်ဳိးျမင္လာရပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက မင္းဖခင္ကေလ လုိ႔ဆုိလုိက္ရင္ တပ္ဦးကခ်ီလာတ့ဲ 

ေယာက္်ားပီသသူ၊ ထက္ျမတ္သူ၊ ရန္သူမ်ားကေတာင္မ ွ ေလးစားရတ့ဲ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးရွိသူ ဖခင္ကုိ 

ျမင္လာရပါတယ္။ 

 

အမွန္တကယ္ သတိၱရိွသူဆိုတာက တပ္ဦးက ခ်ီလာတ့ဲအခ်ိန္မွာမွ ရရဲင့္တာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ဦးတည္း 

အထီးက်န္ေနတ့ဲအခါမွာလည္း ေလာကဓံကို တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္တ့ဲ စိတ္အထာနဲ႔ သည္းခံႏိုင္တာဟာလည္း 

ရရဲင့္တာပဲလို႔အေမကေျပာျပပါတယ္။ 

 

အေမဟာသိပ္စာတတ္တာပါပဲ။ မထီးတူမေလ။ ဘုရားရိပ္ ေက်ာင္းရိပ္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရကလား။ မထီးရ႕ဲ 

အစ္မေတာ္အရင္းက ေမြးတာ။ ေမြးလို႔ မၾကာခင္မွာပ ဲ မိတဆိုးျဖစ္သြားလို႔ မထီးဆီကို ေရာက္ခ့ဲတာကိုး။ အဲဒီေတာ ့

စာတတ္တာပ။အေျပာကလည္းအလြန္ေကာင္းတာပေလ။ 

 

တစ္ေယာက္တည္း ျမင္းတစ္ေကာင္နဲ႔ ေရာက္လာခဲ့တ့ဲ က်န္စစ္သားဟာ မထီးရ႕ဲေက်ာင္းထဲကု ိ သက္ေတာင့္သက္သာ 

အေနအထားနဲ႔ ဝင္လာပုံကို အေမအေျပာေကာင္းလြန္းလို႔ ရာဇကုမာရ္ဟာ ခဏခဏ ျပန္ေျပာခုိင္းရပါေသးတယ္။ 

သူနဲ႔မကၽြမ္းက်င္တ့ဲေနရာကို လာတာေတာင္မွ သိမ္ငယ္ျခင္းမရွိ။ ပကတိ ေအးေဆးတ့ဲအမူအရာနဲ႔ မထီး( ဦးရီးေတာ္) 

ထံကို သူဟာ ရာဇဝတ္သားျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္း ေအးေအးေဆးေဆး ေလွ်ာက္တင္ပါသတ့ဲ။ မထီးကလည္း 

အေနာ္ရထာဘုရင္ကို မေက်နပ္တ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲေက်ာင္းေတြကို ပုဂံၿမိဳ႕ေတာ္ အနီးအနားမွာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ 

မေပးေတာ့ဘဲကိုး။ အဲဒီေတာ့ က်န္စစ္မင္းကို အလြယ္တကူပ ဲ လက္ခံတာေပါ့။ 

 

က်န္စစ္မင္းကေတာ့ သူမ်ားကို မီွခုိေနဖို႔ ခြင့္ေတာင္းေနတ့ဲၾကားက သူ႔သခင္ အေနာ္ရထာရ႕ဲအေၾကာင္းကို 

မေကာင္းေျပာတာကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူးတ့ဲ။ သူလက္ခံခ်င္မွလက္ခံပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ သူ႔သခင္ကို 

အျပစ္လည္းမျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ အျပစ္လည္း မေျပာႏိုင္ပါဘူးလို႔ ဆိုပါသတ့ဲ။ တစ္ေယာက္တည္း မထီးေက်ာင္းကုိ 

ေရာက္လာတ့ဲ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ခံ့ထည္ေနရတာလဲ။ အခုမွေတြ႔ၾကတ့ဲဧည့္သည္ကို 

ေက်ာင္းျဖဴတစ္႐ြာလံုးကေရာ မထီးတို႔ပြဲေက်ာင္းအစုကေရာ ဘာေၾကာင့္ေလးေလးျမတ္ျမတ္ လက္ခံၾကတာလဲဆိုတ့ဲ 

ေမးခြန္းကို ရာဇကုမာရ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ဘယ္မွာေမးတတ္ပါ့မလဲ။ မေမးတတ္လည္း ကိစၥမရိွပါဘူးေလ။ 

မိခင္သမၻဴလကေစ့ေစ့စပ္စပ္ေျပျပတတ္ပါတယ္။ 
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“မင္းရ႕ဲဖခင္က ထူးရွားတယ္ကြဲ႔။ သူ႔ကိုျမင္ရတ့ဲသူတိုင္း၊ သူ႔အၿပံဳးကိုျမင္မိတ့ဲသူတုိင္းက သူ႔ကို ေဆြသားရင္းခ်ာလို 

ခင္ၾကခ်စ္ၾကတာပဲ။ အဘုန္း(မထီး)ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္တန္တန္႔သူကု ိ ႀကိဳက္ခဲတယ္။ ‘လက္႐ံုးေကာင္းလည္း 

နွလံုးကမခ်ဳိ၊ ႏွလံုးခ်ဳိလည္း လက္႐ုံးကည့ံသနဲ႔။ တယ္လည္းအားကိုးထိုက္သူက ရွားလွပါလား’ လို႔ေျပာတတ္တာသားရ႕ဲ။ 

မင့္ဖခင္က်မွပေဲမာင္က်န္၊ေမာင္က်န္နဲ႔ျဖစ္သြားတာ”လို႔ဆိုပါတယ္။ 

 

ဘဘုန္းက ကၽြန္ေတာ့ကိုလည္း ခ်စ္ပါတယ္လို႔ဆိုေတာ့ သမၻဴလက သူ႔သားရဲ႕ေခါင္းကေလးကို သပ္ၿပီး ၿပံဳးေလ့ရိွပါတယ္။ 

အမိက သိပ္ေခ်ာတာပလိုဲ႔ ရာဇကုမာရ ္ ခဏခဏေတြးခ့ဲမိတာ အခုလိုႀကီးသြားတ့ဲအထိ အဲဒီလိုပဲ ေတြးေနမိတုန္းပါပဲ။ 

လွပေျပျပစ္တဲ ့ သမၻဴလက ၿပံဳးေနရင္းက ဘဘုန္းက သားကိုခ်စ္မွာေပါ့။ သားက အေမ့သားလည္းျဖစ္တယ္၊ သူခ်စ္တ့ဲ 

က်န္စစ္သားရ႕ဲသားလည္းျဖစ္တယ္ေလလို႔ဆိုပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ ၾကာပန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးနဲ႔ ပတ္္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းေတြကို 

ဆက္ေတြးေနမိပါတယ္။ သူဟာ ဖခင္ကို မျမင္ဖူးခင္ကတည္းက အလြန္ခ်စ္ခင္တြယ္တာခဲ့ရပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖခင္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ဘယ္သူဆီကပၾဲကားၾကား ခ်စ္ခင္ဖြယ္၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္၊ ေလးစားဖြယ္၊ 

အထင္ႀကီးဖြယ္ေတြကုိပဲၾကားေနရတာကိုး။ 

 

အဲဒီလိုနဲ႔ ရာဇကုမာရ္အေတြးထဲမွာ မိခင္နဲ႔ေနရတ့ဲ ငယ္ဘဝနဲ႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကရတ့ဲ 

ဖခင္ျဖစ္သူရ႕ဲအေၾကာင္းကို ေတြးေနဆဲမွာ အနားကို အဘိုးျဖဴ ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။  

အဘိုးျဖဴက “သားက်န္စစ္၊ မင္းအေဖေၾကာင္းကို ေတြးေနျပန္ၿပီမဟုတ္လား” လို႔ ေမးပါတယ္။ “ဘာေၾကာင့္အဲသည္လို 

ေမးသလဲ အဘိုးျဖဴ” လို႔ဆိုေတာ့ “အဲဒီလို မင္းအေဖအေၾကာင္းကို မင္းေတြးေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ မင္းရ႕ဲမ်က္နွာဟာ 

မင္းအေဖနဲ႔သိပ္သိပ္တူေနတတ္လြန္းလို႔”လို႔ဆိုပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္က ဘာမွျပန္မေျပာေတာ့ဘဲ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ၾကည္ညိဳဖုိ႔ မ႑ပ္ဘက္ကို ထြက္လာခ့ဲပါတယ္။ 

အဘိုးျဖဴရဲ႕လက္ထဲမွာ ေငြလင္ပန္းနဲ႔ အသင့္ျပင္ထားတဲ ့ပန္းမ်ဳ ိးစု ံပါလာပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ေနတ့ဲ တူ႐ြင္းေတာင္ေျခက 

ေဘးမဲ့ေတာမွာ သီးပင္ စားပင္နဲ႔ ပန္းပင္ေတြ မ်ဳိးစံုပါတယ္။ ဘုရားကို ဝတ္ျပဳတိုင္း ပန္းအသစ္ ကပ္ေလ့ရိွတာေၾကာင့္ 

ေနာက္မွလိုက္လာတ့ဲ အဘိုးျဖဴက ပန္းလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေတြကို ယူလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ညေနေစာင္းရင္ေတာ့ 

အဘိုးေလးနဲ႔ ရာဇကုမာရ္တို႔ တူ႐ြင္းေတာင္ေျခကို ျပန္ၾကရဦးမွာပါပ။ဲ ထီးရိပ္နဲ႔မကင္း၊ နန္းရိပ္နဲ႔မကြာေပမယ့္ နန္းတြင္းမွာ 

မေနလိုတ့ဲရာဇကုမာရ္ဟာတူ႐ြင္းေတာင္ေျခမွာပအဲေနမ်ားပါတယ္။ 

 

ဂူဘုရားမတည္ခင္ကေတာ့ အဘိုးေလးနဲ႔ ရာဇကုမာရ္တို႔ အေနမ်ားၾကပါတယ္။ အဘိုးေလးက 

ဘဘုန္းရဲ႕ညီအရင္းေပမယ့္ စာေပအရာမွာေတာ့ ဝါသနာမပါခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္႐ံုးရည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ ့

ခၽြန္ပါတယ္။ ဘဘုန္းက အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင္ ့ က်န္စစ္ ေက်ာင္းျဖဴကို ျပန္မလာရင္ေတာင္မွ က်န္စစ္ရဲ႕သားဟာ 

က်န္စစ္လိုပဲျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး အဘိုးေလးျဖဴကို လက္႐ံုးရည္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ ရာဇကုမာရ္ကို က်င့္ေပးဖုိ႔ 

တာဝန္ေပးခ့ဲပါတယ္။ 

 

စာေပနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဘဘုန္းကိုယ္တုိင္ တာဝန္ယူပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲအသက္ဟာ 

ဘာရွိေသးတာမွတ္လို႔ ၅ နွစ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ပြဲေက်ာင္းမွာက ငယ္ငယ္ကေလးေတြကစၿပီး ေလ့က်င့္ေပးတာ 
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သဘာဝပါပ။ဲ  

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ ငယ္ငယ္ကေလးပ ဲ ရိွေသးတာ၊ အမိရင္ခြင္မွာ ကပ္ခၽြဲၿပီး ေနခ်င္ေသးသပ။ ဒါေပမဲ ့ အမိကိုယ္တိုင္က 

မင့္ဖခင္က လက္႐ံုးရည္ေရာ နွလံုးရည္ပါ ျပည့္ဝတ့ဲသူျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို အဘက္ဘက္က ျပည့္ဝတဲ့သူဟာ 

သူ႔သားကိုလည္း သူ႔ဖခင္က အဘက္ဘက္က ေတာ္ေစခ်င္မွာပလိုဲ႔ ေျပာၿပီးေခ်ာ့ေမာ့ေလ့ရိွပါတယ္။ 

 

အဲသည္လိုနဲ႔ အဘိုးေလးျဖဴနဲ႔ ရာဇကုမာရ္တို႔ဟာ ခြဲမရေအာင္တတြဲတြဲ ျဖစ္ေနခ့ဲပါတယ္။ အဘိုးေလးနဲ႔ရာဇကုမာရ္တို႔ 

တူ႐ြင္းေတာင္ေျခကို ျပန္လာၾကေတာ့ လေရာင္ေတာင္မွ လင္းလက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရထားက ၿမိဳ႕ကိုျဖတ္ေနတုန္း 

တရားရိပ္၊ ေက်ာင္းရိပ္ေတြကို ၾကည့္ရင္း တူ႐ြင္းေတာင္ေျခကို ေရာက္ျပန္ေတာ့ သစ္ပင္ပန္းပင္နဲ႔ ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္နဲ႔ 

ခ်က္ခ်င္းလို ေအးခ်မ္းသြားပါတယ္။ 

 

ညဘက္ညဘက္မွာ အဘိုးေလးနဲ႔ စိတ္လိုလက္ရ စကားေျပာျဖစ္ေနတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ အမိေရာ အဖပါ 

မရိွေတာ့တ့ဲအခ်ိန္မွာ ေသြးစပ္သူဆိုလုိ႔ အဘိုးေလးသာ ရိွေတာ့တာကိုး။ အရင့္အရင္တုန္းကေတာ့ စကားနည္းတ့ဲ 

ရာဇကုမာရ္နဲ႔ အဘိုးေလးတို႔ဟာ မနက္ခင္း ကိုယ္ခံပညာ ေလ့က်င့္ခန္း ဆင္းေနတုန္းမွာသာ ေတြ႔ၾကတာမ်ားပါတယ္။ 

အခုေတာ့ ဘႀကီးေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးေနေတာ္မူၾကတ့ဲေက်ာင္းကို ခဏေခတၱသာ သြားေရာက္ၿပီး ဂူဘုရားေဆာက္တ့ဲ 

အလုပ္နဲ႔ဆိုေတာ့ အဘိုးေလးနဲ႔ စကားေျပာလို႔မဝေအာင္ ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးက ညဘက္ပုိင္း စားေသာက္ၿပီးၾကလို႔ လသာသာမွာ ထိုင္ၿပီး စကားေျပာဖို႔ တာစူကတည္းက 

ဟ့ဲ……သားက်န္စစ္ရ႕ဲ၊ မင့္ဖခင္ကေလ ဆိုၿပီး က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲအေၾကာင္း၊ တစ္နည္းဆိုရင ္ စစ္သူႀကီးသူရေဲကာင္း 

က်န္စစ္သားဘဝမွာသာ ရွိေသးတ့ဲ အခုရာဇကုမာရ္နဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းအ႐ြယ္ လူငယ္လူေခ်ာကေလး 

တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကိုစေျပာေတာ့တာပါပ။ဲ 

 

ညဘက္ညဘက္မွာ အဘိုးေလးနဲ႔ စိတ္လိုလက္ရ စကားေျပာျဖစ္ေနတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ အမိေရာ အဖပါ 

မရိွေတာ့တ့ဲအခ်ိန္မွာ ေသြးစပ္သူဆိုလုိ႔ အဘိုးေလးသာ ရိွေတာ့တာကိုး။ အရင့္အရင္တုန္းကေတာ့ စကားနည္းတ့ဲ 

ရာဇကုမာရ္နဲ႔ အဘိုးေလးတို႔ဟာ မနက္ခင္း ကိုယ္ခံပညာ ေလ့က်င့္ခန္း ဆင္းေနတုန္းမွာသာ ေတြ႔ၾကတာမ်ားပါတယ္။ 

အခုေတာ့ ဘႀကီးေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးေနေတာ္မူၾကတ့ဲေက်ာင္းကို ခဏေခတၱသာ သြားေရာက္ၿပီး ဂူဘုရားေဆာက္တ့ဲ 

အလုပ္နဲ႔ဆိုေတာ့ အဘိုးေလးနဲ႔ စကားေျပာလို႔မဝေအာင္ ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးက ညဘက္ပုိင္း စားေသာက္ၿပီးၾကလို႔ လသာသာမွာ ထိုင္ၿပီး စကားေျပာဖုိ႔ တာစူကတည္းက    

 ဟ့ဲ……သားက်န္စစ္ရ႕ဲ၊ မင့္ဖခင္ကေလ ဆိုၿပီး က်န္စစ္မင္းႀကီးရဲ႕အေၾကာင္း၊ တစ္နည္းဆိုရင္ စစ္သူႀကီးသူရေဲကာင္း 

က်န္စစ္သားဘဝမွာသာ ရွိေသးတ့ဲ အခုရာဇကုမာရ္နဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းအ႐ြယ္ လူငယ္လူေခ်ာကေလး 

တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကိုစေျပာေတာ့တာပါပ။ဲ 

 

“မင္းရ႕ဲဖခင္ဟာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႀကီး ေနရင္းက အလုပ္မ်ားမ်ားၿပီးေအာင ္ လုပ္တတ္တ့ဲသူထမွဲာ ပါပါတယ္။ 

သူ႔ၾကည့္ရင ္ ခပ္ေအးေအး ခပ္ၿငိမ္ၿငိမ္ပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ လႈပ္လႈက္ခတ္ခတ္ ေနတတ္သူေတြထက္ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ 
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အလုပ္ၿပီးေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္။ မင္းဘဘုန္းေက်ာင္းကို သူလာေေနတာ အလကား မီွခုိေနတာမဟုတ္ဘူးကြဲ႔။ 

သူေရာက္လာမွသင္တန္းေတြေတာင္တိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ေသးတာ။ 

 

သူဟာ ငါတို႔ဆီကို အသက္ ၃ဝ ေလာက္၊ အခု မင့္အ႐ြယ္ေလာက္မွာ ေရာက္လာတာေပါ့။ သူ႔ဆီမွာ စစ္ဆင္ စစ္တက္တ့ဲ 

အတတ္ပညာက နည္းမွနည္းတာ မဟုတ္ကပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ ‘ဘေထြးျဖဴ ကၽြန္ေတာ့ကို ကိုယ္ခံပညာကေလးေတြ လိုအပ္သလို 

ေလ့က်င့္ေပးပါဦး’ လို႔ ဆိုသဗ်။ ငါက ‘ဟိတ္ က်န္စစ္၊ မင္းကလည္း ေ႐ႊနန္းေတာ္ကလာၿပီး ငါ့ဆီမွာ 

ကိုယ္ခံပညာသင္ရတယ္လို႔၊ ဟုတ္မွလည္း လုပ္ပါကြာ’ ဆိုေတာ့ က်န္စစ္က ‘ေ႐ႊနန္းေတာ္ထဲမွာထက္ အျပင္မွာ 

ပညာစံုတယ္ေလ ဘေထြးျဖဴရဲ႕။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူကလည္းစံုၿပီး အေတြ႔အႀကံဳကလည္း စံုတာကိုး’ မင့္ဖခင္က 

အဲသည္လိုမ်ဳိး ႐ုိး႐ိုးစကားေပမယ့္ ထူးရွားတ့ဲအဓိပၸယ္ေတြရွိတ့ဲ စကားေတြကို တယ္ၿပီးေျပာတာကလား” လို႔ 

ဘိုးေလးျဖဴကေျပာရင္းစကားရပ္သြားပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္က ‘အဘိုးျဖဴ၊ ကၽြန္ေတာ့ဖခင္က ဘဘုန္းဆီကေရာ ဘာေတြသင္သလဲ’ လုိ႔ေမးပါတယ္။  အဘိုးျဖဴက 

လြင့္ေနတ့ဲစိတ္အထာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေၾကာင္သြားတ့ဲဟန္နဲ႔ ‘ေဟ’ လို႔ ထူးလိုက္ပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ကေမးခြန္းကို 

ထပ္ေမးမ ွ‘စာေတြ သင္တာေပါ့ကြ’ လို႔ ေျဖပါတယ္။ ၿပီးမ ွတစ္ဆက္တည္းေျပာတာက ‘မင္းအေဖက စာတတ္တယ္ေလ၊ 

သူေရးထိုးခဲ့တ့ဲ ေက်ာက္စာေတြ ႀကည့္ပါလား၊ စာတတ္တ့ဲသူမွသာ ေရးထိုးလို႔ရတာပဲ။ မင္းမျဖစ္ခင္ကတည္းက 

မင္းအျဖစ္ကို ယူမယ္ဆိုတ့ဲသေဘာနဲ႔ ေလ့က်င့္ေနတာေတာ ့ ဟုတ္ပံုမေပၚပါဘူး။ မင့္ဖခင္က ႂကြက္သားကို 

အလကားမထားခ်င္တ့ဲသူပဲ’ လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ‘အဘိုးေလးစကားက တယ္ဆန္းတာပ။ဲ ႂကြက္သားကိုအလကား 

မထားခ်င္တ့ဲသူ’ လို႔ ရာဇကုမာရ္က ခပ္သာသာလိုက္ဆိုရင္း ‘အဘိုးေလးစကားက ဆန္းလိုက္တာဗ်ာ’ လို႔ 

ေျပာမိပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးက ‘ေအာင္မယ္၊ အဲဒါ ငါ့စကားမဟုတ္ဘူးဗ်၊ မင့္ဖခင္ရ႕ဲစကား။ မင့္ဖခင္က ဘဘုန္းနဲ႔စကားေျပာလိုက္၊ 

ငါနဲ႔ေလ့က်င့္လိုက္၊ သူမ်ားေတြကို စစ္ဆင္စစ္တက္ေတြ သင္ေပးလိုက္၊ တစ္ခါတေလ ခရီးထြက္လုိက္နဲ႔ပါကြာ’ 

လို႔ေျပာရင္းေဆြးသြားသလိုအသံတိမ္သြားပါတယ္။တကယ္ေတာ့ အဘိုးေလးအသက္က ၈ဝ ေက်ာ္ၿပီေလ။ ဖခင္နဲ႔စာရင ္

သူကသာအရင္သြားသင့္သာ။ ဒါေပမဲ ့ အဘိုးေလးတို႔ဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကိုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းကို 

မွန္မွန္လုပတ္ယ္၊ ေသာကမထားဘူး။ အေနအစား႐ိုးတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ အသက္ရွည္တာျဖစ္မွာေပါ့လုိ႔ ရာဇကုမာရ္က 

စဥ္းစားပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ကပ ဲ စကားကို ေျပာင္းတ့ဲအေနနဲ႔ အမိရဲ႕အေၾကာင္းကို ေျပာပါလို႔ဆိုေတာ့ ‘မင့္အမိဟာ 

အလြန္သေဘာေကာင္းတ့ဲမိန္းမ၊ အလြန္လည္းေအးခ်မ္းတယ္။ အလိုရမၼက္လည္း အလြန္နည္းတယ္။ သူတို႔ဟာ 

ဆုႀကီးေတြ အတူတူမ်ား ပန္ခဲ့ၾကသလား မသိပါဘူးကြာ’ လို႔ အဘိုးေလးက ေျပာပါတယ္။ 

 

ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္အေစာႀကီးမွာ တူ႐ြင္းေတာင္ ေဘးမ့ဲေတာထဲမွာရိွတ့ဲ ၾကာကန္( ျမကန္) ဘက္ ရာဇကုမာရ ္

ထြက္လာခ့ဲပါတယ္။ ဖခင္ဟာ တူ႐ြင္းေတာင္ေျခမွာ ပိဋကတ္တိုက္ ၿပီးေအာင္တည္ၿပီးမ ွ ငါ့ကိုေခၚလာတာပါကလား။ 

႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေစခ်င္လို႔ အဲသည္လို စီစဥ္ခ့ဲတာကို ေတြးမိၿပီး ဖခင္ကို ႐ို႐ုိေသေသ 

လက္အုပ္ခ်ီရင္း ဘာစကားမ ွ မေျပာႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခ့ဲတာကို သတိရေနေသးေတာ့တယ္။ 
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ၾကာပြင့္ေတြ ေဝေဝဆာဆာပြင့္ေနတ့ဲ ကန္အနီးမွာရွိတ့ဲ အုတ္ခံုမွာထိုင္ရင္း ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိနဲ႔အဖကို တစ္လွည့္စ ီ

သတိရလြမ္းဆြတ္ေနပါတယ္။ စိတ္က အတိတ္ကို ျပန္သြားေနပါတယ္။ 

 

ပုဂံကို လိုက္လာခါနီးတစ္ေန႔မွာ ေက်ာင္းျဖဴကန္ေဘးက စကားပင္ရိပ္မွာထိုင္ရင္း အမိဟာ ရာဇကုမာရ္ကို 

လက္စြပ္တစ္ကြင္းထုတ္ျပပါတယ္။ ေက်ာင္းျဖဴအရပ္က လူေတြကလည္း လက္ဝတ္လက္စားေတြ ဝတ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

ရာဇကုမာရ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဝတ္ကာစားကာ ေနတတ္တ့ဲအေလ့ကလည္း မရိွဘကိုဲး။ လက္ဝတ္လက္စားအေၾကာင္းကို 

ဘယ္မွာသိပါ့မလဲ။ 

 

အခုအမိ ထုတ္ျပတ့ဲလက္စြပ္ကေတာ့ သိပ္လွတာပါပဲ။ ပတၱျမားလက္စြပ္တ့ဲ။ ဖခင္ကို ဘိုးေတာ္အေနာ္ရထာကိုယ္တိုင ္

ဆုအျဖစ္ ေပးေတာ္မူခဲ့တာလို႔ အမိက လက္စြပ္ကေလးကိုပြတ္ရင္း သပ္ရင္း ၾကည့္ရင္း ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ 

အမိဟာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ထပ္ေျပာျပန္ပါတယ္။ မျမင္ဖူးေသးတ့ဲ ဖခင္အေၾကာင္းဟာ ကုန္ပဲမကုန္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ 

နားေထာင္လို႔ကလည္းေကာင္းပါတယ္။ 

 

“သားေမာင္၊ မင့္ဖခင္နဲ႔ အမိတို႔ဟာ သိပ္ၿပီး ဘဝခ်င္းနီးစပ္ၾကတယ္။ တူညီၾကတယ္။ သူကလည္း မိဘမရိွရွာဘူး။ အမိက 

သူ႔ထက္သာေနတာက ဘဘုန္းကလည္း ရွိေနေသးတယ္၊ ေဆြစုမ်ဳိးစုေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္ကြဲ႔။ မင့္ဖခင္ကေတာ့ 

အဲဒီလို တစ္ေယာက္တည္းသမားဘဝက လာေပမယ့္ ခင္မင္တ့ဲမိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းလည္း အေတာ္ေပါတယ္။ 

သူကိုယ္တိုင္ကလည္း အလြန္ခ်စ္ခင္တတ္ပါတယ္။ သူဟာ သူ႔ရ႕ဲအရွင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ဖခင္အရင္းလို ခ်စ္ခင္တယ္လို႔ 

အမိကို မၾကာခဏေျပာတတ္တယ္။ သူေျပာတာလည္း မွန္ကန္ေလာက္ပါတယ္။ မင္းျမတ္ေနာ္ရထာက သူ႔ကို 

ဥႆာပဲခူးကို သြားတိုက္ၿပီး အျပန္မွာ ကိုယ္တိုင္ဝတ္ေပးတာတ့ဲ သားေမာင္ရ႕ဲ။ 

 

ဒီလက္စြပ္ဟာ တကယ္ေတာ့ အေနာ္ရထာမင္းရ႕ဲ သားေျမးစဥ္ဆက္သာ ဆက္ခံသင့္တာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 

အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ကို သူ႔ဖခင္က အေနာ္ရထာမင္းတက္ခါနီးမွာ ေပးတ့ဲလက္စြပ္ျဖစ္လို႔ပကဲြဲ႔။ တစ္ဖက္က 

ၾကည့္ျပန္ေတာ့ အေနာ္ရထာကိုယ္တိုင္ မင့္ဖခင္ကို သားအရင္းအျခာလို ခ်စ္ခင္တယ္ဆုိတာကို သိႏိုင္တာေပါ့” လို႔ 

အမိကျဖည္းျဖည္းေဆးေဆးေျပာျပပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိေဘးမွာ ထိုင္ေနရင္းက သူ႔ကုိယ္ကေလးကို အမိရင္ခြင္ဘက္ကို ယိမ္းၿပီး မွီထားပါတယ္။ ျပီးေတာ ့

အမိလက္ထဲက လက္စြပ္ကိုကုိင္ၾကည့္ရင္း “အမိ ကၽြန္ေတာ့ဖခင္မွာ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးရဲ႕ အရိႏၵာမာ 

လံွတံလည္းရိွတယ္ဆို၊ ဒါေလာက္ေတာင္ သူတို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခငသ္ားနဲ႔မ်ား အဘက 

ဘာလို႔ရာဇဝတ္သားျဖစ္သြားရတာလဲ”လို႔ေမးပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ လြန္ခဲ့တ့ဲ အနွစ္ ၄ဝ ေက်ာ္ေလာက္က အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ၿပီးစဥ္းစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေတာာင္မ ွ သူ႔ေမးခြန္းကို ၾကားတ့ဲအခါမွာ အမိဟာ ႐ုတ္တရက္ေငးသြားၿပီး သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လိုက္တာကို 

သတိရေနပါေသးတယ္။ ၿပီးမ ွ “သားငယ္၊ မင့္ဖခင္က်န္စစ္ အမိတို႔ဆီကို ေရာက္လာတုန္းက အမိကအေတာ ္

ငယ္ပါေသးတယ္။ ဘာမ ွ သိပ္နားမလည္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အမိတို႔က ေတာသူေတာင္သားေတြ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ 

ေ႐ႊနန္ေတာ္က အေၾကာင္းေတြကို သိရင္ေတာင္မ ွ နားလည္မွာမဟုတ္ပါဘူး” လို႔ခပ္ဆဆ ေျဖတာကို 
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သတိရေနပါေသးတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ ျမကန္ထကဲ ၾကာပြင့္ဖတ္မ်ားကို ေငးၾကည့္ရင္း ဘာကိုမွန္းမသိဘဲ စဥ္းစားေနသလိုလို၊ အေၾကာင္းအရာ 

မည္မည္ရရ ဘာမွမရိွတ့ဲ ကိစၥတစ္ခုထဲမွာ နစ္ေနသလိုလို ျဖစ္ေနတုန္း “ဟိတ္ သားက်န္စစ္၊ မင္းမိဘေတြ အေၾကာင္းကို 

ေတြးေနျပန္ၿပီမဟုတ္လား” လို႔ ေမးလိုက္ရင္း ဘိုးေလးျဖဴ ေလွ်ာက္လာတာကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္က ထိုင္ေနရာက ထလိုက္ရင္း“အေတာ္ပဲ အဘိုးေလးရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမရတာေလးတစ္ခုကို ေမးမလို႔” 

လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖခင္ ဘာေၾကာင့္ရာဇဝတ္သင့္ခ့ဲရတယ္ဆိုတာကို 

ရာဇကုမာရ္နန္းတြင္းကိုေရာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ သိခ့ဲရပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ သူ႔အေနနဲ႔ 

မသိေသးတ့ဲအေၾကာင္းကေလးတစ္ခုကေတာ့ အမိနဲ႔အဖတို႔ဘယ္လို ေမတၱာမွ်ၾကတယ္၊ ဘာေၾကာင္ ့

လက္စြပ္ကိုေပးခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အဘိုးျဖဴ အနားကိုေရာက္လာေတာ့ ေက်ာက္ခံုေပၚမွာ ထိုင္ၾကရင္း “အဘိုးေလး၊ အမိနဲ႔အဖတို႔ဟာ 

ဘယ္လိုေမတၱာမွ်ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီနန္းေတာ္ကို ေရာက္လာၾကရတာလဲ”လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ 

အဘိုးျဖဴက ရာဇကုမာရ္ကု ိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္တ့ဲအခါ အင္မတန ္ တည္ၾကည္စြာ၊ ေလးနက္စြာေတြးေနတ့ဲ 

သူ႔ေျမးကို သူျမင္လိုက္ရပါတယ္။ အဘိုးျဖဴက ဖခင္နဲ႔ပါ ရင္ႏွီးသူ၊ သားျဖစ္သူနဲ႔ ေသြးစပ္သူျဖစ္ေနေလေတာ့ အဲဒီလို 

သူမ်ားမထင္မွတ္တ့ဲ အေနအထားမွာ ေလးနက္တတ္လြန္းတ့ဲ သားအဖကို တအ့ံတၾသနဲ႔ ‘ေၾသာ္’ လို႔ တစ္ခ်က္ 

ညည္းလိုက္ပါတယ္။ 

 

ေနာက္ေတာ့လည္း အမိထံက ပုံျပင္ေတြ နားေထာင္ေနက် ရာဇကုမာရ္ကို လွပသေလာက္ ေအးေဆး႐ိုးသားတ့ဲ၊ 

ေျပျပစ္ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေမတၱာဇာတ္လမ္းကေလးတစ္ပုဒ္ကုိေျပာျပပါေတာ့တယ္။ရာဇကုမာရ္ဟာ အဘိုးေလးျဖဴထံက 

အဖနဲ႔အမိတို႔ အေၾကာင္းကို နားေထာင္ရတာ တစ္ဆက္တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဘိုးနဲ႔ေျမး လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ 

ရွိလွတ့ဲသူမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာၾကတယ္လို႔ ဆိုတ့ဲအခါမွာ ဇာတ္လမ္း အခ်ိတ္အဆက္ထက္ ဆြတ္ပ်ံ႕တ့ဲ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ တဝလဲည္လည္ေျပာေနတတ္တာလည္း ရိွပါတယ္။ အဘိ္ုးနဲ႔ေျမးတို႔ ၾကာကန္နံေဘးမွာ 

စၿပီးေျပာၾကတ့ဲအေၾကာင္းဟာ တည္ထားလက္စ ဘုရားဆီသြားေတာ့လည္း လက္စကမသတ္၊ သူတို႔နွစ္ဦး 

တတြဲတြဲရွိေနသေ႐ြ႕လက္စကမသတ္ေတာ့ပါဘူး။ဇာတ္လမ္းက လက္စမသတ္ေပမယ့္ ျမင္းကပါအရပ္မွာရွိလို႔ 

ျမင္းကပါဂူေျပာက္ႀကီးလို႔တြင္တဲ ့ ဂူဘုရားကေတာ့ တစ္စထက္တစ္စ ပုံေပၚလာပါတယ္။ ပုဂံဘုရားမ်ားတည္ရင္ 

လူတစ္ရစ္၊ နတ္တစ္ရစ္တည္တယ္လို႔ လူေျပာ မ်ားၾကပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ ပုဂံက ဗဟုသုတပညာရွင္ေတြ 

ပန္းရန္၊ပန္းပု၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းတေမာ့စတ့ဲစတ့ဲ ပန္းပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေစတနာသဒၶါတရား ထက္သန္မႈေၾကာင့္ အလ်င္အျမန ္

အၿပီးသတ္တာကို တအ့ံတၾသေျပာၾကရင္း အၿပီးကလည္း ျမန္ပါဘိ၊ လူသာမက နတ္ေဒဝတာမ်ားပါေရာၿပီး 

တည္ေပးသလိုပဲလို႔ ေျပာၾကရင္း နတ္တစ္ရစ ္ တည္တယ္လို႔ ေျပာၾကတာထင္ပါတယ္။ 

 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ နတ္တစ္ရစ္လို႔ ေျပာၾကတာကလည္း ေတြးစရာတစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ ပုဂံဂူဘုရားေတြမွာ 

အေျပာက္အမြမ္းလို႔ေခၚတ့ဲ အမြမ္းအမံမ်ားက ဆန္းၾကယ္လွပါတယ္။ အနမတဂၢ အလြန္ပင္ အေရအတြက္မ်ားျပားလွတ့ဲ 

ဘုရား၊ ပုထုိး၊ ဂူစသည္တို႔မွာ တစ္ခုနဲဲ႔တစ္ခု အပ္ခ်မတ္ခ်တူတ့ဲ လက္ရာလို႔ ေျပာဖုိ႔ေတာင္မွ ခက္ပါတယ္။ 
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ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အႏုပညာသည္မ်ားက သူ႔ထက္ငါ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားခ့ဲၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို 

အဆန္းတၾကယ္ရွိလွတဲ ့လက္ရာမ်ားကို အၾကာင္းျပဳၿပီး နတ္တို႔လက္ရာလို႔ ေျပာတတ္ၾကတာထင္ပါရဲ႕။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ သူ႔ဘုရားကို သူတည္ေနတာ အဘိုးေလးျဖဴစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ကဗ်ာလကၤာတစ္ပုဒ္ကို 

စပ္ဆိုသလိုပါပတ့ဲဲ။ ေအာက္ေျခပႏၷက္ခုံကစၿပီး တစ္စတစ္စ ျမင့္တက္လာတာနဲ႔အမွ် ေပၚေပါက္လာတ့ဲ လက္ရာေတြနဲ႔ 

အရင္လက္ရာ ကာရန္ညီမညီ တယ္ၿပီးေတြးတာကိုး။ အဂၤေတဇာျပတင္းေတြမွာ ဘယ္လိုအပြင့္အခက္ အေပါက္ေတြကို 

စီျခယ္ထည့္သြင္းမယ္ဆိုတာကိုလည္း သူက အေတြးနဲ႔ အရင္ပံုေဖာ္ၿပီး ပုရပုိက္ေပၚမွာကန္႔ကူနဲ႔ ေရးဆြဲၾကည့္ေသးတာပါ။ 

ေနာက္မွအဂၤေတသားနဲ႔ပံုကိုေဖာ္ခုိင္းေလ့ရွိပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးျဖဴက “သားက်န္စစ္၊ မင္းကေတာ့ စံပါပဲကြာ” လို႔ ညည္းညဴသလိုလိုနဲ႔ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး 

ေျပာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူလုပ္လက္စ အလုပ္ကိုရပ္ၿပီး ခဏေမာ့ၾကည့္တ့ဲ ရာဇကုမာရ္က “အဘိုးေလးျဖဴကပ ဲ

မေန႔က ေျပာခဲ့တယ္ေလ၊ မင့္ဖနဲ႔ မင္းမိကေတာ့ စံပါပဲဆို။ အဲဒီေတာ့ သားကလည္း စံပါပလိုဲ႔ ေျပာခံရမွ 

သဘာဝက်မွာေပါ့ အဘိုးေလးျဖဴရ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့လည္း ကိုယ့္စကားနဲ႔ကိုယ ္ ခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီး 

အေျပာခံရတာျဖစ္လို႔“ဟုတ္ပါ့ဗ်ား၊ဟုတ္ပါ့ဗ်ား”လို႔ေျပာတတ္ပါတယ္။ 

 

ဂူေျပာက္ႀကီးဘုရားပံုေတာ္ ေပၚသည္ထက္ ေပၚလာေလေလ ေ႐ႊဆင္းတုကိန္းဝပ္ရာ မ႑ပ္မွာ လူစည္ကားလာေလေလ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊဆင္းတုကိုတဝႀကီး ဖူးေၿမာ္ၾကဖို႔ လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊဆင္းတုဟာ ဂူဘုရားရ႕ဲ 

ရတနာအထြက္ထဲမွာ ကိန္းဝပ္ေတာ္မူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးကေလး လူၿပိန္းေျပာ ေျပာရရင္ေတာ့ ရတနာအထြတ္ထဲမွာ 

ေ႐ႊဆင္းတုကိုဌာပနာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားထီးနန္းမရခင္က အရပ္ရပ္ေနျပည္ေတာ္ကို သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ အဘိုးေလးျဖဴကေျပာပါတယ္။ 

အဘိုးေလးက ေရာက္ရာအရပ္မွာလည္း က်န္စစ္က ေကာင္းတာတစ္ခုမက က်န္ရစ္ေအာင ္လုပ္ေပးတတ္တာကိုးကြလို႔ 

ေျပာဖူးပါတယ္။ အခုလိုအခ်ိန္မွာ သူတို႔သူတို႔ရ႕ဲ ဓေလ့ဘာသာအရ ဝတ္စားဆင္ရင္လာၾကတ့ဲ လူမ်ဳိးေတြက 

အမ်ားသားပါပဲ။ သူတုိ႔ဟာ သူတို႔ဓေလ့အရ ေနထိုင္ရင္းက သူတို႔ဓေလ့အရပါပဟုဲ အလြန္႐ိုးသားစြာ ရတနာသံုးပါးမွာ 

ယံုႀကည္သက္ဝင္ၿပီး ႐ိုေသေလးစားစြာ၊ တုတ္ကြပ်ပ္ဝပ္စြာ ႐ိွခုိးပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ 

 

ၿပီးေတာ့လည္း ဒီ႐ုပ္ပြားေတာ္ဟာ က်န္စစ္မင္းႀကီး ေနာက္ဆံုးေရစက္ခ် လွဴဒါန္းသြားတယ္ဆိုတာကိုက သူတို႔အတြက္ 

အနက္အဓိပၸယ္မ်ားစြာေဆာင္တ့ဲ ႐ုပ္ပြားျဖစ္ေနပံု ေပၚပါတယ္။ လက္နဲ႔ထိကိုင္ရင္ အဂါရဝျဖစ္မွာစုိးလို႔ 

လက္နဲ႔မထိမကိုင္ေပမယ့္ အနားကိုကပ္ၿပီး ၾကည္ညိဳလိုက္၊ ေနာင္ကိုဆုတ္ၿပီး ရွိခိုးပူေဇာ္လိုက္နဲ႔။ 

ေၾသာ္……ၾကည့္ရတာေတာင္မွ သူတို႔နဲ႔အတူလိုက္ၿပီး ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားရပါေသးတယ္။ 

 

ေနာက္ေတာ့လည္း အႀကီးအကဲနဲ႔တကြ လာၾကတ့ဲ ဒီလူမ်ဳိးစုတိုင္းဟာ သားက်န္စစ္ဆီကို ၾကည့္႐ႈဖုိ႔၊ 

မိတ္ရင္းေဆြရင္းဖြဲ႔ဖို႔၊ အဲ….. မိတ္ရင္းေဆြရင္းဆိုတ့ဲစကားထက္ ေဆြရင္းမ်ဳိးျခာအျဖစ္ လက္ခံသိမ္းပိုက္ၾကဖုိ႔ 

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးစိတ္နဲ႔လာၾကပါတယ္။ 

 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

Typing & Pdf by zeyetp                                                                                    mmcybermedia.com 75 

 

လူစည္ကားလြန္းတ့ဲေနရာက ခဏဖယ္ခြာၿပီး သင့္ေလ်ာ္ရာ ဓမၼသာလာမွာ ရာဇကုမာရ္က လူမ်ဳိးစုအားလံုးနဲ႔ 

ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြက ေက်ာသပ္သပ္ ရင္သပ္သပ္နဲ႔ခ်စ္ခင္သမႈကု ိျပသၾကတ့ဲအခါမွာလည္း ရာဇကုမာရ္ဟာ 

က်န္စစ္သားရ႕ဲ သားပီပီ ေအးေအးေဆးေဆး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေမတၱာကို ေမတၱာနဲ႔ ကူးလူးယွက္သြယ္ၿပီး 

လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုမ်ားက အႀကီးအကဲကတစ္ဆင့္ သူ႔ဘုရားအတြက္ ကုသုိလ္ပါဝင္ေတာ့လည္း စားရင္းေပစာ 

အျပည့္အစံုမွတ္ၿပီးလက္ခံပါတယ္။ 

 

သူတို႔ကလည္း သူတို႔ဘာသာစကားနဲ႔ တစ္မ်ဳိး၊ ျမန္မာစကားနဲ႔တစ္ဖံု က်န္စစ္သားမင္းႀကီးရဲ႕ အိမ္နိမ့္စံဘဝက 

ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကရတ့ဲအေၾကာင္းကို လြမ္းဆြတ္စြာ ေျပာသလို မင္းတရားႀကီးျဖစ္တ့ဲအခါမွာ သူတို႔ကိုမေမ့ဘဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင ္

သူတို႔နယ္ဘက္ကို ဆင္းသက္ေတာ္မူေလ့ရွိတ့ဲအေၾကာင္း ဘုရားပုထိုးမ်ား တည္ထားခဲ့တ့ဲအေၾကာင္းတို႔ကို 

ဝမ္းသာအားရေျပာျပၾကပါတယ္။ 

 

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ရာဇကုမာရ ္ ဘုရားတည္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ထီးနန္းသိမ္းပုိက္ စိုးစံေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ေလာင္းစည္သူမင္း 

ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ရတနာမ႑ပ္မွာ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူေနတ့ဲ ေ႐ႊဆင္းတုကို မိသားစုနဲ႔အတူ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့ 

ရွိတာပဲ။ လူအမ်ားအေနနဲ႔ သားအရင္း ထီးနန္းမရတာကို က်န္စစ္မင္းႀကီးစီမံခဲ့တ့ဲကိစၥျဖစ္လုိ႔ ဘာမွမေကာင္း 

မေျပာၾကပါဘူး။ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တ့ဲအလုပ္ေတြကု ိ လုပ္တာပဲလုိ႔ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

မင္းသားနဲ႔မင္းတရားတို႔ ဘယ္လိုမ်ား အားၿပိဳင္ၾကမလဲဆိုတာကိုေတာ့ လူေတြပဲေလ၊ စိတ္ဝင္စားၾကတာေပါ့။ 

 

အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ မင္းသားျပဳေနတ့ဲ ကုသိုလ္ကို အေလာင္းစည္သူမင္းတရားက ၾကည္ညိဳဖုိ႔လာေရာက္တာ 

တစ္ခါမကေတာ့ အမ်ားစုက ဝမ္းသာၾကတာပ။ဲ မင္းတရားနဲ႔ မင္းညီမင္းသားမ်ား ညီၫြတ္ၾကမွ ေတာင္ေၾကာင္ေတြ 

လက္ခေမာင္း မခတ္ႏိုင္မွာလို႔ အမ်ားက နားလည္ထားၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕မွာေနၿပီး 

ေတာေၾကာင္စိတ္ေပါက္ေနၾကသူမ်ားကေတာ့ ဘယ္မွာဝမ္းသာႏုိင္ၾကပါ့မလဲ။ ဒါေပမ့ဲ အမ်ားစုက ညီညာေနေတာ ့

သူတို႔လည္းမလႈပ္သာၾကပါဘူးေလ။ 

 

အေလာင္းစည္သူက ရာဇကုမာရ္ထက္ငယ္ပါတယ္။ သူတို႔ခ်င္းဆက္ဆံရာမွာ တစ္ေယာက္က ဝယဝုဒၶိဆိုတ့ဲ 

အ႐ြယ္၏ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ေလးစာသလို ရာဇကုမာရ္ကလည္း မင္းျဖစ္သူ အေလာင္းစည္သူရဲ႕ ဂုဏဝုဒၶ ိ

ဂုဏ္ႀကီးမားျခင္းကို႐ိုေသသမႈျပဳပါတယ္။ 

 

သူတို႔ဟာ က်န္စစ္သားနဲ႔ အလြန္႔အလြန္ နီးစပ္ၾကတ့ဲသူေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ 

ေကာင္းစြာဆံုးမအပ္တ့ဲသူေတြလည္း ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္စြာ 

ဆက္ဆံေလ့ရိွၾကပါတယ္။ 

 

ဘုရားတည္တယ္၊ ေက်ာင္းေဆာက္တယ္ဆိုတာကလည္း လြယ္ကူတ့ဲလုပ္ငန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားဒါယကာဟာ 

ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အားလံုးေသာေစတနာရွငမ္်ားရ႕ဲ အသိပညာ၊ 

အတတ္ပညာမ်ားနဲ႔ ကူညီဝိုင္းဝန္းမႈဟာ အေရးပါတ့ဲက႑မွာ ပါပါတယ္။ 
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ရာဇကုမာရ္ဟာ မင္းသားမွ်သာျဖစ္ေတာ့ မင္းျဖစ္သူ အေလာင္းစည္သူရဲ႕ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ကူညီျခင္းကို ခံယူရပါတယ္။ 

ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲဂူကို အေျပာက္အမြမ္းမ်ားနဲ႔ တည္ေဆာက္တဲ့အတြက္ ဂူေျပာက္ႀကီးလို႔ တြင္တာပါပဲ။ အဲဒီဂူကို 

တင့္တည္ေစသည္ထက္ တင့္တယ္ေအာင္ တြန္းအားေပးေနတာကေတာ့ ဖခမည္းေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးဂုဏ္၊ တစ္နည္းဆိုရင ္

အနႏၲေက်းဇူးဂုဏ္ကို ႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္းဆိုတ့ဲ လွပေသာ စိတ္ေနသဘာဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ၿပီးေတာ့ ရာဇကုမာရ္ဟာ ပညာရွင္။ ပညာရွင္ပီပ ီ ပညာရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ရင္းႏီွးႏံွ႔စပ္ပါတယ္။ 

ပညာရွင္အမ်ားအျပားနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိပါတယ္။ ဂူဘုရားတစ္ဆူကို တည္ေဆာက္ပူေဇာ္ေတာ့မယ္လို႔ ဆိုကတည္းက 

ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ေတြ႔ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ အႀကံဥာဏ္ယူခ့ဲတ့ဲအတြက္ ဂူဘုရားဟာ မၿပီးခင္မွာျမင္ရတာေတာင ္

အလြန္တင့္တယ္ေနပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္က အေလာင္းစည္သူကို လိုက္လံျပသရင္း “အေရးႀကီးတာကေတာ့ အထြတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထြတ္မွာ 

အရွင့္ဘိုးေတာ္ ေနာက္ဆံုးေရစက္ခ်ၿပီး လွဴဒါန္းခဲ့တ့ဲ ေ႐ႊဆင္းတုကို ဌာပနာမွာျဖစ္လို႔ပါပဲ” လို႔ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ 

 

အေလာင္းစည္သူကလည္း “ဒီဂူဘုရား တည္ေဆာက္ပံုစနစ္က အလြန္ေသသပ္ပါတယ္။ အထြတ္ထိလည္း 

ေကာင္းမြန္ေသသပ္မွာပါပဲ။ အထြတ္မွာ ဌာပနာရင္ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ျဖစ္ေအာင ္စီမံေပးပါ့မယ္” လို႔ ကတိေပးပါတယ္။ 

အဘိုးေလးျဖဴကေတာ့ လူရင္းပီပ ီ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕အရိပ္လို ေနရာတကာ ပါေနေလေတာ့ အျဖစ္ေပါင္းစုံကို 

အကုန္ျမင္ရသေပါ့။ သူ႔အေနနဲ႔ ေျမးျဖစ္သူရဲ႕မ်က္နွာေန မ်က္နွာထားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ ္အကဲခတ္ပါတယ္။ အကဲခတ္လို႔ 

ရသမွ်ကေတာ့ ေငြလၾကယ္စင္ကို ျမင္ရသလိုပါပဲ။ ရွင္းေနသန္႔ေန ေအးခ်မ္းလင္းလက္ေနတာပါပ။ဲ ဘာအာဃာတမ ွမရိွ။ 

ပကတိ ေအးေဆးစြာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရွိသမွ်ကို လုပ္ေဆာင္ေနတာပါပဲ။ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါပ။ဲ 

 

အဘိုးေလးျဖဴဟာ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕ေနာက္က အရိပ္ပမာလိုက္ေနရင္း ဘုရားတည္တ့ဲကိစၥကို အဆင္ေျပေအာင ္

စီမံကိန္းအတိုင္း လုပ္ေနရာက ဘုရားတည္တ့ဲေနရာကို ရာဇကုမာရ္ကိုယ္တိုင ္ မလိုက္နိုင္ေတာ့တ့ဲအခ်ိန္ကို 

ေရာက္လာေတာ့ သူကပကိုဲယ္စားသြားလာေပးရပါတယ္။ရာဇကုမာရ ္ ဘုရားတည္ရာကို မလိုက္နုိင္ေတာ့တာက 

ေက်ာက္စာေရးထိုးဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ သူ႔ရ႕ဲဆရာရင္း အႀကီးေတာ္ငါးပါးနဲ႔ အရင္တိုင္ပင္ၿပီး 

စာစီပါတယ္။ စာစီတယ္လို႔ဆိုတာက တျခားေက်ာက္စာမ်ား ေရးထိုးဖို႔ စာစီတာထက္ ခက္ပါတယ္။ 

တျခားေက်ာက္စာေတြက ဘာသာတစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ ေရးထိုးေလ့ရွိတာကိုး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ နွစ္ဘာသာ(မြန္ပါဠိ) နဲ႔ 

ေရးထိုးတာ ရိွခဲပ့ါရ႕ဲ။ ပါဠိ သို႔မဟုတ္ မြန္ဘာသာနဲ႔ေရးထိုးတ့ဲ ေက်ာက္စာမ်ားဟာ ပုဂံမွာ တြင္က်ယ္ပါတယ္။ 

က်န္စစ္သားမင္းလက္ထက္တုန္းက မြန္အမတ္မ်ားကိုလည္း နန္းေတာ္မွာ ရာထူးရာခံမ်ား ေပးေလ့ရိွပါတယ္။ 

ေက်ာက္စာေရးထိုးေတာ့လည္း မြန္စာနဲ႔ ေရးထိုးေလ့ရိွပါတယ္။ 

 

အဲဒီေတာ့ မြန္စာေပဟာ အေတာ္ေခတ္စားခ့ဲပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ကေတာ့ အဖျဖစ္သူက ဆရာေတာ္ႀကီးငါးပါးကို 

အႀကီးေတာ္မ်ားအျဖစ္ ထားၿပီး ပိဋကတ္တိုက္တစ္ေဆာင ္ ေဆာက္ကာ ပညာအရာမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္တ့ဲသားကို 

ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခ်ီးျမႇင့္တာကို ခံတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္ ့ ဘာသာစကားမ်ားကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င ္

တတ္ေျမာက္ပါတယ္။ 
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အဲဒါေၾကာင္ ့ သူ႔ေက်ာက္စာမွာ မြန္ေရာ၊ ပါဠိေရာ၊ ပ်ဴ ေရာ၊ ျမန္မာပါ ဘာသာစကားေလးမ်ဳ ိးစလံုး ပါေအာင ္

ေရးထိုးမယ္ဆိုၿပီး သူႀကိဳးစားပါတယ္။ မြန္နဲ႔ပါဠိဆိုတာကေတာ့ ထားပါေတာ့၊ ေက်ာက္စာေတြမွာ ေရးထိုးက်င့္ရွိၾကေတာ ့

လူအေတာ္မ်ားမ်ား တတ္ပါတယ္။  

ပ်ဴဘာသာဆိုတာကေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေမ့သေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။ ပ်ဴတို႔ဟာ အလြန္ျမင့္မားတ့ဲ 

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခ့ဲၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတို႔ဟာ ျမန္မာတို႔နဲ႔ ေသြးတူ အသြင္တူ 

ပူးေပါင္းရာက ျမန္မာလိုပဲ ေျပာက်င့္ရိွလာေတာ့ ‘ပ်ဴတို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ပ်ဴ စကားမတတ္ေတာ့တ့ဲ အေနအထားမွာ 

ရွိလာၾကပါၿပီ။ ၾကာလာရင္ ပ်ဴစာေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္’ လို႔ ဘိုးေလးျဖဴနဲ႔ဆံုလို႔ သူေရးထိုးမယ့္ ေက်ာက္စာအေၾကာင္းကို 

ေျပာတ့ဲအခါမွာရာဇကုမာရ္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္အေနနဲ႔ သူ႔ေက်ာက္စာကို သူကိုယ္တိုင ္ စာစီၿပီး အႀကီးေတာ္မ်ားထံမွာ ဆက္ကပ္ကာ စစ္ေဆးေပးပါမယ့္ 

အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက သာသနာေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ စာမ်ားျဖစ္လို႔ 

ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေပးေတာ္မူၾကပါတယ္။ အႀကီးေတာ္မ်ားျဖစ္တ့ဲ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင ္ 

အလြန္စာတတ္ေတာ္မူၾကပါတယ္။ ပိဋကတ္သံုးပုံကို ေခ်ာက္ခ်ားေစေတာ္မူႏုိင္တဲ ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။  

 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ရာဇကုမာရ္တို႔ဟာ ဘာသာစကားတစ္ခုနဲ႔ ေရးတဲ့ေက်ာက္စာအတြက္ ရည္႐ြယ္ေရးသားတ့ဲ 

ပုရပုိက္တစ္ခ်ပ္ခ်င္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေစ့ေစ့စပ္စပ ္ ဖတ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မ ွ ပုိမိုအဓိပၸယ္သက္ဝင္မယ့္ စကား၊ 

ပုိမိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မယ့္ ေဝါဟာရတို႔ကို အသုံးျပဳဖို႔ တိုင္ပင္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ေရးသားၾကပါတယ္။ 

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ပုရပိုက္ေပၚမွာေရးၾကတာေပါ့။ 

 

ရာဇကုမာရ္အေနနဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံကို ပထမဆံုးဆက္ကပ္ၿပီး အစစ္ေဆးခံတ့ဲေက်ာက္စာ ပထမမူကေတာ ့

ပါဠိဘာသာနဲ႔ ေရးထိုးထားတ့ဲမူျဖစ္ပါတယ္။ ပါဠိဘာသာဆိုတာကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ မုခပါဌ္ေတာ္မ်ားကို 

ေဟာေျပာတ့ဲအခါမွာ၊ ေရးသားတ့ဲအခါမွာ အေလးထားရတ့ဲ ဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား 

လက္ထက္ေတာ္ကတည္းက ပါဠိဘာသာနဲ႔ေဟာၾကားေတာ္မူတ့ဲ တရားမ်ားကို ေလ့လာရင္းက ျမန္မာပညာရိွမ်ားထဲမွာ 

ပါဠိဘာသာကို တတ္ေျမာက္တ့ဲသူ၊ ကၽြမ္းက်င္တ့ဲသ ူ မ်ားပါတယ္။ ပညာရွိအမ်ားကလည္း ရတနာသံုးပါးနဲ႔ စပလ္်ဥ္းတ့ဲ 

ဘာသာစကားျဖစ္တ့ဲအတြက ္ အေလးအျမတ္ျပဳၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္ ့ ရာဇကုမာရ္ဟာ ဂူေျပာက္ႀကီးေက်ာက္စာကို 

ေရးထိုးတ့ဲအခါမွာ ေလးမ်က္နွာထဲက တစ္မ်က္နွာမွာ ပါဠိဘာသာနဲ႔ ေရးထိုးခ့ဲတာပါပဲ။ 

 

ပါဠိဘာသာနဲ႔ ေရးထိုးတ့ဲေက်ာက္စာ စင္ၾကယ္ၿပီလို႔ဆိုတ့ဲအခါမွာ မြန္စာနဲ႔ ေရးထိုးမယ့္အပိုင္းကို 

ဆက္လက္စိစစ္ၾကပါတယ္။ ဘာသာစကားသာ ကြာျခားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရးထိုးတ့ဲေက်ာက္စာမွာ စာမ်က္နွာ 

တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အေၾကာင္းအရာအတူတူပါပ။ဲ အဲဒါေၾကာင့္လည္း အေၾကာင္းအရာခ်င္း မေသြဖည္ေအာင ္

အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကတာပါပ။ဲမြန္ဘာသာနဲ႔ေရးထိုးအၿပီးမွာ ၾကာရင္ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ စုိးရိမ္ရတ့ဲ 

ပ်ဴဘာသာစကားနဲ႔ ေရးသားထားတ့ဲအပိုင္းကို ဆက္လက္စစ္စိၾကျပန္ပါတယ္။ ပ်ဴဘာသာကိုေတာ ့

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကေရာ ရာဇကုမာရ္မင္းသားကပါ အလြန္ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ တစ္ေၾကာင္းစ ီ တစ္ေၾကာင္းစ ီ

ဖတ္လိုက္ၾက၊ ဖတ္ရင္းနဲ႔ ပ်ဴတို႔အေၾကာင္းကို ေျပာလိုက္ၾကနဲ႔၊ အေတာ္ကု ိ နွစ္ၿခိဳက္ၾကပုံေပၚပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးျဖဴဟာ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕ကိုယ္စား ဘုရားတည္တ့ဲေနရာကို သြားေပးေနရတယ္လို႔ဆိုေပမယ့္ 
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ေက်ာက္စာေရးထိုးဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာ ရာဇကုမာရ္နဲ႔ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အခ်ိန္ရယ္လို႔ 

ကန္႔သတ္ထားေလ့မွ မရိွၾကဘကိုဲး။ သူတို႔စိတ္ပါဝင္စားတ့ဲကိစၥကို အခ်ိန္ေပးၿပီး အထပ္ထပ္ ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ေလ့ 

ရွိၾကေတာ့ အဘိုးေလးျဖဴပါ စာ(တရား) နာရတ့ဲအခ်ိန္နဲ႔ ႀကံဳပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို ႀကံဳပါတယ္။  

 

သားက်န္စစ္ဟာ ကုိယ္ေရေတာင္မ ွ နည္းနည္းစစ္သြားသလိုပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စားလည္းေက်ာက္စာ၊ 

သြားလည္း ေက်ာက္စာဆိုသလို သူ႔စိတ္ကူးထဲမွာ အေတြးေတြထဲမွာ သူ႔ကုသိုလ္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

အလွပဆံုး၊ အေသသပ္ဆံုး၊ ႐ိုးသားရွင္းလင္းမႈ အရိွဆံုးျဖစ္ေအာင္ စိစစ္ေနလို႔ ထင္ပါရဲ႕၊ အစားလည္းနည္းသြားပါတယ္။ 

အအိပ္လည္း နည္းသြားပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တ့ဲသြားတ့ဲအသြင္ မေပၚပါဘူး။ ညႇိဳးရိပ္ႏြမ္းရိပ္ကို မျမင္ရပါဘူး။ 

တက္ႂကြဖ်တ္လတ္ေနတာ၊ တစ္စံုတစ္ရာကို စိတ္ဝင္စားၿပီး ျပင္ပကိစၥမ်ားကို ေမ့ထားသလိုျဖစ္တိုင္း က်န္စစ္မင္းႀကီး 

ငယ္ငယ္တုန္းက ျဖစ္ေလ့ရိွသလို မ်က္လံုးနက္နက္မ်ားက ေတာက္ပစူးရွေနတာကို အဘိုးေလးျဖဴ သတိထားမိပါတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အင္း…. က်န္စစ္သားရ႕ဲသားက က်န္စစ္သားလိုပါပဲကလား၊ သူဟာ ထီးနန္းကိုမရလို႔ မယူတာမဟုတ္ဘူး။ 

မယူခ်င္လို႔မယူတာပါပ။ဲ  

 

သူ႔သတိၱ၊ သူ႔ဇြဲ၊ သူ႔ဝီရီယ၊ သူ႔အင္အား၊ သူ႔ႀကိဳးစားမႈေတြဟာ သူလိုခ်င္ရင္ လိုခ်င္တာကို ရယူနုိင္ဖုိ႔ ျပည့္စုံေနသားပါပဲ။ 

ဒါျဖင့္သူဟာ ထီးနန္းကို ဘာလို႔မမက္ေမာတာပါလိမ့္ကို အဘိုးေလးျဖဴဟာ ေလးေလးနက္နက္ ေတြးစျပဳလာပါတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ အဘိုးေလးျဖဴဟာ လက္႐ံုးသမားေလ။ လက္႐ံုးသမားသက္သက္ဆိုေတာ့ နွလံုးရည္သမားတို႔ရ႕ဲ ဉာဏ္ရည္၊ 

နွလံုးရည္သမားတို႔ရ႕ဲ ခံစားမႈ၊ နွလုံးရည္သမားတို႔ရ႕ဲ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို လိုက္လို႔မမီႏုိင္ပါဘူး။ 

 

အဘိုးေလးဟာ ရာဇကုမာရ္ကု ိ အဲသည္လိုႀကည့္ရင္း သူ႔ရဲ႕အတြင္းစိတ္ကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရင္း နားကေတာ ့

မင္းသားနဲ႔ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေျပာတ့ဲ စကားကိုႀကားေနပါတယ္။ ပထမပုိင္းမွာေတာ့ သတိမထားမိေပမယ့္ 

ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့သတိထားမိလာပါတယ္။ 

 

“ျမန္မာဆိုရင္ ပ်ဴ သား၊ ပ်ဴေျမးလို႔ က်မ္းေတြမွာ ဆိုထားၾကတာပါပ။ဲ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ ္ ပ်ဴနဲ႔ျမန္မာဆိုတာ 

သားခ်င္းေတြပဘုဲရာ့။ ဒါေပမယ့္ ပ်ဴ ေတြကလိုအပ္တာထက္မ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနမလားလို႔ တပည့္ေတာ္ ေတြးမိပါတယ္ 

ဘုရာ့။ သူတို႔ဟာ ေအးေအးေဆးေဆး ေနႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္တ့ဲ ႏုိင္ငံကေလးေတြနဲ႔ အတည္တည္အမည္မည္ 

ကြဲေနၾကတာဟာ သူတို႔တစ္ေတြရ႕ဲ ၿပိဳကြဲေႀကာင္းလို႔ တပည့္ေတာ္ထင္ပါတယ္ဘုရာ့” လို႔ ရာဇကုမာရ္က ေလွ်ာက္ေတာ ့

ဆရာေတာ္မ်ားက သူတို႔တပည့္ရဲ႕ စကားကို အၿပံဳးနဲ႔ နားေထာင္ေနေတာ္မူၾကပါတယ္။ အ့ံၾသတႀကီးနဲ႔ 

နားေထာင္ေနမိတာကေတာ့ အဘိုးေလးျဖဴျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ့္နွယ္ အျမတဲမ္းေအးေဆးသိမ္ေမြ႔တဲ့၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးည့ံတ့ဲ 

ငါ့ေျမးက ပ်ဴေတြကို လိုအပ္တာထက္ ပုိၿပီးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတယ္လို႔ ေျပာေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ ေတြးသာ ေတြးလို႔ 

အေျဖမရပါဘူး။ 

 

ရာဇကုမာရ္ကေတာ့ မ်က္နွာထား ၿပံဳးၿပံဳးကေလးပါပဲ။ စကားေျပာေတာ့လည္း ေအးေအးသက္သာပါပဲ။ ဒါေပမ့ဲ 

သူစိတ္ဝင္စားတ့ဲအေၾကာင္းကို ေျပာရတာအရိွန္ရသြားလို႔ ထင္ပါရ႕ဲ၊ ဆက္ၿပီးေျပာေနပါတယ္။ ‘တကယ္ေတာ ့

သူတစ္ပါးေတြ လာၿပီးမတိုက္ခင္ကတည္းက စုစုစည္းစည္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကဖို႔ သင့္တာေပါ့ ဘုရာ့။ အခုေတာ့ သူတစ္ပါးက 

လာတိုက္မွ က်န္တ့ဲႏုိင္ငံေတြထဲက အားနည္းနည္းေကာင္းတ့ဲ ေနရာကိုေျပာင္းၿပီး ေပါင္းၾကတာက လုပ္သင့္တ့ဲအလုပ္ကို 

ေနာက္က်မ ွလုပ္တာေၾကာင္ ့အက်ဳိးမ့ဲတယ္လို႔ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ အက်ဳိးနည္းတာေပါ့ဘုရား။ 
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ဒါေပမ့ဲေလ နန္ေက်ာက္ေတြလာ တိုက္ေတာ့ ပ်က္သြားတ့ဲႏိုင္ငံက ပုဂံေနျပည္ေတာ္ဘက္ကို ေျပာင္းလာၿပီး 

ပူးေပါင္းၾကတာ၊ ၿမိဳ႕တည္ၾကတာ၊ စုစုစည္းစည္းေနၾကရင္း ႏုိင္ငံႀကီးထူေထာင္ႏိုင္ခ့ဲတာေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ 

အစဥ္အလာဆက္ၿပီးတည္တ့ံေနတာပါပဲ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္က ပ်ဴႏုိင္င ံ ပ်က္သြားေပမယ့္ ပ်ဴ စကား၊ 

ပ်ဴအစဥ္အလာေတြကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစခ်င္ပါဘူး ဘုရာ့’ လို႔ ဆက္ၿပီးေလွ်ာက္ထားေနပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးျဖဴဟာ သူနဲ႔မေျပာဖူးတ့ဲစကားေတြကို ဆရာေတာ္မ်ားနဲ႔က်မွ ေလွ်ာက္ထားေနတာ အ့ံၾသေနပါတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင္ ့ သူအင္မတန္ ပ်င္းရိတတ္တ့ဲ စာေၾကာင္းေပေၾကာင္းကို မပ်င္းႏုိင္ဘဲ ဆက္ၿပီးနားေထာင္ေနမိပါတယ္။ 

 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ရာဇကုမာရ္တို႔ဟာ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေက်ာက္စာေရးထိုးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေရးသားၾကတ့ဲအခါ 

ပုိၿပီးဂ႐ုစုိက္ႀကရတာကို အဘိုးေလးအ့ံၾသစြာ နားေထာင ္ မွတ္သားရပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေျပာေနၾကတာပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ စာစကားနဲ႔ ေရးတ့ဲအခါ အေရးအသား မ်ားစြာတည္တ့ံျခင္း မရွိေသးတ့ဲအတြက္ ပုိၿပီးသတိထားၾကရတယ္လို႔ 

သိရပါတယ္။ 

 

ေက်ာက္စာေရးထိုးတ့ဲအခါ အျခားေသာ ေစတီပုထိုး ဂူဘုရားမ်ားမွာ စုိက္ထူထားအပ္တ့ဲ ေက်ာက္စာမ်ားနဲ႔မတူဘဲ 

ေလးမ်က္နွာေက်ာက္စာ ေရးထိုးမယ္။ တစ္မ်က္နွာမွာ ပါဠိ၊ ေနာက္တစ္မ်က္နွာမွာ မြန္၊ ပ်ဴ၊ ျမန္မာ စသည္ျဖင္ ့

ဘာသာစကားေလးမ်ဳိးနဲ႔ေရးထိုးမယ္။  

 

အဲဒီေက်ာက္စာမွာ တစ္မ်က္နွာမွာ ဘာသာတစ္မ်ဳိးေရးထိုးေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ မိဘေက်းဇူး 

အထူးသိတတ္တ့ဲ ရာဇကုမာရ္က ဖခင္ႀကီးကြယ္လြန္ခါနီး (ခမည္းေတာ္ နတ္႐ြာစံခါနီး) အခ်ိန္မွာ 

မိခင္ရဲ႕လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ထုခြဲၿပီး ေ႐ႊဆင္းတုတစ္ဆူ သြန္းလုပ္ကာ ဖခမည္းေတာ္ထံကို ပင့္လာတယ္။ 

ဖခမည္းေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေရစက္သြန္းခ်ၿပီး အမွ်ေပးေဝေစတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီေ႐ႊဆင္းတုကို ဂူဘုရားတစ္ဆူ 

တည္ေဆာက္ၿပီး အဲဒီဂူဘုရားအထြတ္မွာ ဌာပနာေစတယ္စသည္ျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ကေလးကို ႐ိုး႐ိုးကေလး 

ေဖာ္ျပထားတာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့မိခင္ကို ေပးသနားထားတ့ဲ ကၽြန္သံုး႐ြာကို အဲဒီဂူဘုရားမွာ ဌာပနာတ့ဲ ျမတ္စြာဘုရားအား 

လွဴဒန္းပါတယ္။ ကၽြန္အမႈလုပ္မ်ားကိုလည္း ဘုရားကို ျပ ျဳပင္ဖုိ႔အတြက္ လွဴဒါန္းေပးပါတယ္။ 

 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပုဂံေခတ္က က်ိန္စာထားေလ့ရွိတ့ဲ ဓေလ့အတိုင္း ရာဇကုမာရ္က သူ႔ေက်ာက္စာထဲမွာ 

က်ိန္စာတိုက္ပါတယ္။ သူ႔ဘုရားကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လွဴဒါန္းထားတ့ဲကၽြန္မ်ားကို အႏၲရာယ္ျပဳသူမ်ား ရွိခ့ဲရင္ 

အဲဒီလူေတြဟာ သူ႔ေဆြမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ရင္ေတာင္မ ွ ေနာင္ပြင့္မယ့္ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရားကို မဖူးရပါေစနဲ႔လို႔ 

က်ိန္စာထားပါတယ္။ က်ိန္စာတိုက္တ့ဲေနရာမွာေတာင္ ရာဇကုမာရ္က ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းပါပဲ။ လူေတြအေပၚမွာ 

လူလူခ်င္း စာနာစိတ္ထားတ့ဲပုံကိုလည္း တိုက္႐ုိက္မေျပာဘဲနဲ႔ သိသာေစခ့ဲပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးျဖဴဟာ ေက်ာက္စာအတြက္ မူၾကမ္းေတြ ျပဳစုၿပီးတ့ဲေနာက္ ေက်ာက္ဆစ္သမားမ်ားထံကို စာမူၾကမ္းေတြ 

အပ္ထားလိုက္ရင္ ၿပီးေရာလို႔ ေအာက္ေမ့ခ့ဲတာပါပဲ။ ဒါေပမ့ဲ အဘိုးေလးျဖဴ လြဲသြားျပန္ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ ့

ေပ်ာ့ေျပာင္းတယ္လို႔ သူထင္ခ့ဲတဲ ့ သူ႔ေျမးဟာ မာရင္ေတာ့ သံေခ်ာင္းဗ်လို႔ သူေျပာသလိုပါပဲ။ ခပ္မာမာပဲ။ 

ေက်ာက္တံုးေ႐ြးတာကအစ ေက်ာက္ဆစ္သမားေတြ ထုဆစ္ေနၾကတ့ဲအထဲမွာ သူကလည္း တလံုးလံုးနဲ႔ ေနေနတာကို 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

Typing & Pdf by zeyetp                                                                                    mmcybermedia.com 80 

 

ေတြ႔ရပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ကု ိ လူကေလးရယ္၊ ပင္ပန္းလိုက္တာလို႔ အသံမေပ်ာ့စဖူး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ေျပာမိေတာ ့

ရာဇကုမာရ္က ‘အဘိုးျဖဴ ကမၻာတည္သေ႐ြ႔ တည္ေအာင္ေရးထိုးေနတ့ဲေက်ာက္စာမွာ ဘာသာစကားကလည္း 

ေလးမ်ဳ ိးသံုးထားတယ္၊ တစ္လံုးမ ွ အမွားခံလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ တစ္လံုးမွားရင ္ အသစ္ျပန္ေရးရမွာ။ အဲဒါေၾကာင္ ့

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ေနရတာပါ’လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

 

ဂူဘုရားရဲ႕အထြတ္ ၿပီးစီးသြားတ့ဲအခ်ိန္နဲ႔ ေက်ာက္စာမ်ား ေရးထိုးၿပီးသြားတ့ဲအခ်ိန္က မေရွးမေနွာင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဂူေျပာက္ႀကီးရဲ႕အထြတ္ထဲမွာ ေ႐ႊဆင္းတုကို ဌပနာတ့ဲပြဲကေတာ့ မႀကံဳစဖူးေသာ ပြဲပါပဲ။ အရွင္ျမတ္အရဟံနဲ႔ 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ျမတ္စြာဘုရားကို အေနကဇာတင္ေပးၿပီး ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူႀကပါတယ္။ 

မိဘေက်းဇူးကို အထူးသိတတ္တ့ဲသူမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတ့ဲတရားကိုလည္း ေဟာေတာ္မူၾကပါတယ္။ 

 

တရားနာပရိသတ္ကလည္း က်န္စစ္မင္းႀကီး အိမ့္နိမ့္စံဘဝက ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ခ့ဲဖူးလို႔ ဖခင္ကို 

သံေယာဇဥ္ရွိတာနဲ႔ သားကိုပါသံေယာဇဥ္ထားၿပီး လာၾကတ့ဲအနယ္နယ္အရပ္ရပ္က လူေတြ၊ ရာဇကုမာရ္ကို သူ႔ဖခင္က 

ေဇယ်ေခတၱရာအမည္နဲ႔ စားေစတ့ဲ ေတာင္စဥ္ခုနစ္႐ုိင္က လူေတြစသည္စသည္တို႔အျပင္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္က 

လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ဆိုသလို ေဒသခံ လူဆင္းရ၊ဲ လူခ်မ္းသာစတ့ဲ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးဟာ 

ဂူေျပာက္ႀကီးရဲ႕အထက္ ဌာပနာပိတ္ပြဲကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲမွ် လာေရာက္ၾကည္ညိဳၾကပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္မင္းသားဟာ အျဖဴေရာင္ခ်ည္ထည္ဝတ္စံုကို ဝတ္ထားပါတယ္။ အမ်ားကေတာ့ ပုိးထည္ေတြ ဝတ္လို႔ေပါ့။ 

ရာဇကုမာရ္ကေတာ့ သူ႔အလွဴမွာ သီလစင္ၾကယ္တ့ဲသူအျဖစ္ လွဴခ်င္ပါတယ္တဲ့။ သူဝတ္တ့ဲ အဝတ္က ပိုးစစ္ျဖစ္ေနရင ္

ပုိးေကာင္ကေလးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အသက္နဲ႔ ရင္းထားရသလို ျဖစ္ေနမွာစိုးရပါတယ္တ့ဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ခ်ည္ထည္ကိုပ ဲ

ဝတ္ပါတယ္လို႔ အဘိုးေလးျဖဴကို ေျပာပါတယ္။ အဘိုးေလးျဖဴဟာ သားက်န္စစ္ကို သူနားလည္လွၿပီလို႔ ထင္ထားတာ 

တစ္ေန႔တျခားနားမလည္ဘဲျဖစ္ျဖစ္လာရပါတယ္။  

 

သူ႔မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ ေရးေရးကေလးမွတ္မိေနတ့ဲ ပ်ဴတို႔အေၾကာင္းထဲက ပ်ဴေတြဟာ ပိုးစစ္ကိုမဝတ္ၾကဘူး။ 

ပါဏာတိပါတာသိကၡာပုဒ္နဲ႔ ၿငိစြန္းမွာစုိးလို႔ဆိုတ့ဲစကားေလးကို အမွတ္ရလိုက္မိပါတယ္။ တူ႐ြင္းေတာင္ေျခက 

အႀကီးေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးေတာ္မူၾကတဲ ့ေက်ာင္းေပၚမွာ ပ်ဴေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကစဥ္က ပါခဲ့တ့ဲအေၾကာင္းေတြထဲက 

တစ္ေၾကာင္းပျဲဖစ္ပါတယ္။  

 

ဌာပနာပိတ္ပြဲကလည္း ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ ဝတ္ထားတ့ဲ ရာဇကုမာရ္မင္းသားက 

ကမ္းေပးတ့ဲ ဌာပနာပစၥည္းမ်ားကို အ႐ြယ္ႏုသေလာက္ ဥပဓိ႐ုပ္ထက္ျမက္လွတ့ဲ အေလာင္းစည္သူမင္းက လွမ္းယူၿပီး 

အထြတ္ထကိုဲထည့္သြင္းေပးပါတယ္။ 

 

အဲဒီေနာက္ေတာ့ မင္းနွစ္ပါးသာမက လူအမ်ား ဦးခိုက္ပူေဇာ္ၾကၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ မင္းနွစ္ပါးစလံုး(မင္းနဲ႔ မင္းသားကို 

ဆိုလိုတာပ)ရ႕ဲလက္နဲ႔အထြတ္ထဲမွာေ႐ႊဆင္းတုကိုဌာပနာလိုက္ၾကပါတယ္။ဌာပနာပိတ္အၿပီးမွာ ေက်ာက္စာတိုင္မ်ားကို 

ဂူဘုရားရဲ႕ ေထာင့္ေလးေထာင့္မွာစုိက္ထူၾကပါတယ္။ ေလးမ်က္နွာမွာ ေက်ာက္စာကို ေလးတိုင္စိုက္ထူတာ 

ထူးပါတယ္လို႔ ထင္စရာပါပဲ။ သစၥာေလးပါးကို ရည္႐ြယ္ပါတယ္လုိ႔ မင္းသားရာဇကုမာရ္ေျပာမွပ ဲ ရွင္းပါတယ္။ 
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ဂူဘုရားဟာ ျငမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းအၿပီးမွာမွ ပိုၿပီးပံုေပၚလာပါတယ္။ အေျပာက္အမြမ္းမ်ားနဲ ့ တင့္တယ္လို႔ ဂူေျပာက္၊ 

မိဘရဲ႕ေက်းဇူးကို အထူးသိတတ္တ့ဲ ရာဇကုမာရ္မင္းသားရဲ႕ အလိုရမၼက္နည္းပါးပုံကို သက္ေသျပေနတ့ဲဂူေျပာက္၊ 

ထီးနန္ကို ရသူနဲ႔ မရသူတို႔ အတူတကြ ဌာပနာခဲ့တ့ဲ ေ႐ႊဆင္းတုကိန္းဝပ္ရာအထြတ္ရိွေသာ ဂူေျပာင္စတ့ဲစတ့ဲ 

ဝိေသသမ်ားနဲ႔ ထူးျခားတ့ဲဂူေျပာက္ဟာ ဌာပနာပိတ္ပြဲ ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင ္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသမ်ားနဲ႔ မစဲပါဘူး။ 

 

ရာဇကုမာရ္ကိုယ္တိုင္လည္း သူတည္ထားတ့ဲဘုရားကို သူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၿပီး ေန႔စဥ္ၾကည့္ညိဳေလ့ရိွပါတယ္။ 

ရာဇကုမာရ္ဟာ ဘုရားကိုသြားတ့ဲအခါတိုင္း အေသးစိတ္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈပါတယ္။ ေလအသုတ္မွာ ယိမ္းေနတ့ဲ 

ၾကာပြင့္ဖတ္မ်ားကအစ ဂူရဲ႕အေျပာက္အမြမ္းမ်ားအားလံုးကို ဂူရ႕ဲအထြတ္အထိပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ၾကည့္ၿပီး 

ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ေလ့ရိွပါတယ္။ 

 

“သားက်န္စစ္၊ မင္းကိုေတာ့ ငါအေနနီးသေလာက္ အသိႀကီးသိခဲ့တယ္၊ နားအလည္ႀကီး နားလည္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ခ့ဲတာ 

မမွန္ဘူးကြဲ႔။ ဘုရားတည္ကတည္းက မင္းကို ငါနားမလည္ႏိုင္ေတာ့တာပါပဲကြာ” လို႔ အဘိုးေလးျဖဴကေျပာေတာ ့

ေျမးျဖစ္သူက အၾကင္နာႀကီးစြာနဲ႔ အဘိုးကို ယုယစြာဖက္ၿပီး ခပ္သာသာ ရယ္ပါတယ္။ 

 

 “အလို.... အဘိုးစကားကလည္း ဆန္းလွခ်ည္လားဗ်ာ၊ တကယ္ေတာ့ဘယ္သူကမွ ဘယ္သူ႔ကို 

လံုးဝနားမလည္ႏုိင္ပါဘူး။ အရင္းနီွးဆံုးျဖစ္တ့ဲ မိမိရဲ႕ကိုယ္ကိုေတာငမွ္ တရားမရွိရင ္ မိမိကိုယ္တိုင္ နားမလည္ႏုိင္ပါဘူး 

အဘိုး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာရွိတ့ဲ အရာဟူသမွ် မျမဲေသာသေဘာ ရွိတတ္ၾကတာကိုး 

အဘိုးရ႕ဲ။ အဲဒီအတိုင္း ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားစကား အမွားမရွိႏိုင္ပါဘူး” လို႔ 

ရာဇကုမာရ္ကေျပာပါတယ္။ 

 

အဘိုးေလးျဖဴကေတာ့ ဘာမွဆက္မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ေျပာရင္လည္းေျမးျဖစ္သူ သားက်န္စစ္က ဒီထက္ခက္တ့ဲ 

စကားေတြကို ေျပာဦးမွာကိုး။ ေျမးနဲ႔အဘိုးဟာ ဘုရားသြားအတူ၊ ေက်ာင္းသြားအတူျဖစ္ေနရင္းက တူ႐ြင္းေတာင္ေျခက 

ျမကန္အနီးကို ျပန္လာတဲ ့ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲ အမိနဲ႔အဖ အေၾကာင္းမ်ားကို 

ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဘိုးေလးျဖဴက ေရွးလူႀကီးပီပ ီ မွတ္ဉာဏ္ေတာ့ အေကာင္းသားပဲ။ 

 

ရာဇကုမာရ္အဖို႔ ဂူေျပာက္ကို တည္ထားကိုးကြယ္ၿပီးကတည္းက ပိုၿပီးစိတ္လက္ၾကည္သာလို႔ ထင္ပါရဲ႕၊ 

အမိအဖတို႔ရ႕ဲအေၾကာင္းကို နားေထာင္တ့ဲေနရာမွာ ပိုၿပီးၾကည္သာ႐ႊင္ပ်လာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ဘဝရ႕ဲ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနေတာ့ အဘိုးေလးျဖဴ ေျပာတဲ့အေၾကာင္းေတြကို သူ႔စိတ္သႏၲန္မွာ 

ျပက္ျပက္ထင္ထင္ျမင္လာတတ္ပါတယ္။ 

 

ေၾသာ္…. ေအးျမၾကည္လင္တဲ ့ စိတ္ေနသဘာဝရိွတဲ ့ အမိရဲ႕ ဝင္းပ႐ႊန္းလက္တ့ဲအလွကိုလည္း ျမင္မိပါရ႕ဲ။ 

တက္ႂကြထက္ျမက္သေလာက္ တည္ၾကည္ခန္႔ညားတ့ဲ အဖရဲ႕ဥပဓိကိုလည္း ျမင္မိပါရ႕ဲ။ ငါဟာ ဆုသစ္ေတာင္းစရာ 

မလိုေတာ့ေအာင ္ ျပည့္စံုေနတ့ဲသူပ။ဲ ငါလုပ္သင့္တာကေတာ့ က်င့္ၾကံ ႀကိဳးကုတ္အားထုတ္သင့္တ့ဲအလုပ္ပလိုဲ႔ 

ရာဇကုမာရ္ေတြးေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဘိုးေလးျဖဴကေတာ့ က်န္စစ္နဲ႔ သမၻဴလအေၾကာင္းကို 

ေျပာေကာင္းတုန္းေပါ့။ ရာဇကုမာရ္ဟာ သူနဲ႔အေဝးႀကီး က်န္ေနခ့ဲတ့ဲ အဘိုးေလးျဖဴကို သတိတရျပန္ၾကည့္ရင္း 
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အၾကင္နာႀကီးၾကင္နာေနမိပါေတာ့တယ္။ 

 

မဟာမဂၢဇင္း၊ 

အတြဲ၁၊အမွတ္၈၊နုိဝင္ဘာလ၊၁၉၉၆။  

အတြဲ ၁၊ အမွတ ္၉။ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၉၉၆။ 

 

 

သမၻဴလမိဖုရား 

 

ဘဘုန္းအေနနဲ႔ တပည့္တစ္ေယာက္ကို ဒီေလာက္လြယ္လြယ္ကူကူ လက္ခံတာဟာ ဒီတစ္ခါပလိုဲ႔ေျပာႏိုင္သလို 

ဒီေလာက္အ႐ြယ္ႀကီးမ ွဘဘုန္းဆီမွာ ပညာသင္ဖို႔ လာေရာက္တ့ဲသူကလည္း က်န္စစ္သားပဲရွိတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘဘုန္းတို႔ေက်ာင္းမွာ လက္ခံတာက လက္႐ုံးရည္ကိုပါသင္ယူတ့ဲ တပည့္ေတြကို 

လက္ခံတာဆိုေတာ့ အေၾကာင္းအေပါင္းမသိဘဲ လက္မခံပါဘူး။ ႏို႔မဟုတ္လို႔ကေတာ့ သူခုိး သူဝွက္ ဓားျပ လူဆိုးမက်န္ 

ကိုယ္ခံပညာေတြေကာင္းစြာတတ္ကုန္ေတာ့မွာေပါ့။ 

 

သမၻဴလဟာ သူစိမ္းပီပီေျပာႏုိင္တ့ဲ ေယာက်္ားသားဆိုလို႔ က်န္စစ္သားတစ္ေယာက္တည္းကိုသာ 

ေတြ႔ဖူးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘဘုန္းတို႔ေက်ာင္းမွာ ထက္ေအာက္ညာေၾကဆိုသလို အရပ္တကာ ႐ြာတကာက 

လာေနၾကတ့ဲသူေတြ မနည္းမေနာပါပဲ။ ဒါေပမဲ ့ ဘဘုန္းရ႕ဲ အရိပ္ေအာက္မွာ ခုိေနၾကရတ့ဲသူေတြဆိုေတာ့ အားလံုးဟာ 

ညီရင္းအစ္ကိုပါပ၊ဲေမာင္ရင္းနွမပါပ။ဲ 

 

ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ႐ြာရိွေနေတာ့ ႐ြာနဲ႔လည္း အဆက္အျပတ္ဘဲေနၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သမၻဴလမွာ 

အေဖာ္မဲ့တယ္လို႔ ဘယ္လိုမွ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့သမၻဴလကိုယ္တိုင္လည္း ဘဘုန္းဆီမွာသာမက အရီးေတာ္စပ္သူ 

သီလရွင္ဆရာႀကီးထံမွာ စာလိုက္ရပါေသးတယ္။ အားလံုးေသာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားမ်ားအတြက္ အရီးေလးနဲ႔အတူ 

ခ်က္ျပဳတ္ရပါေသးတယ္။အဲဒီေတာ့သမၻဴလဟာအေဖာ္မမ့ဲဘူးေပါ့ေလ။ 

 

က်န္စစ္သားနဲ႔ သမၻဴလရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ အေစာပိုင္းမွာေတာ့ အခါတိုင္းဘဘုန္းရ႕ဲအာဝါသမွာ ေတြ႔ၾကရတ့ဲသူေတြနဲ႔ 

အတူတူပါပ။ဲ ၿပီးေတာ့ အသက္ကလည္း တူဝရီးေလာက္ေအာင္ ကြာတာကိုး။ တစ္ခုေတာ့ ရိွတာေပါ့ေလ။ 

က်န္စစ္သားဟာ အ႐ြယ္သံုးပါးက လူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေမတၱာဓာတ္ႀကီးမားတ့ဲသူျဖစ္ေတာ ့

သမၻဴလက အေတာ္အားကိုး ခ်စ္ခင္တယ္ဆိုတာ ေစာေစာပိုင္းကတည္းက သိသာေနပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ သမၻဴလ လုပ္ရတ့ဲလုပ္ငန္းေတြထဲက ေလးေလးပင္ပင္ျဖစ္တ့ဲ ေရခပ္တ့ဲ ေရသယ္တ့ဲအလုပ္လို 

အလုပ္မ်ဳိးကို ကူညီပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘာမွမဆန္းပါဘူး။ သူက်န္စစ္သားဟာ ဘဘုန္းေက်ာင္းမွာရွိတ့ဲ 

လူတိုင္းရဲ႕အလုပ္ကိုကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေလ့ရိွတာပါပဲ။အေနနီးလာေတာ့လည္း သမၻဴလဟာ က်န္စစ္သားကို တစ္စတစ္စ 

တြယ္တာလာတာကို သူ႔ဘာသာသူ မသိရင္ေတာင္မွ က်န္စစ္သားေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကပါ သိလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

ဘဘုန္းရဲ႕ဂုဏ္၊ က်န္စစ္သားရဲ႕သိကၡာ၊ သမၻဴလရဲ႕ ျဖဴစင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဘယ္သူကမ ွသမၻဴလကုိ စတာေနာက္တာေတာင ္
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မလုပ္ပါဘူး။အျပစ္ေျပာဖုိ႔ဆိုတာေဝးေရာ။ 

 

က်န္စစ္သားဟာ သံုးေလးလ တစ္ခါဆိုသလို ခရီးထြက္တတ္ပါတယ္။ ဒါကအေစာပုိင္းကတည္းက 

ဘဘုန္းကိုေလွ်ာက္ၿပီးသားပါ။ ခ်စ္ခင္တ့ဲ ေဒသခံအမ်ဳ ိးမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ဒုကၡသုခတို႔ကု ိ သူက ေျဖရွင္းေပးရေလ့ရိွတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင္ ့ ခရီးထြက္ခြင့္ေတာ့ျပဳပါလို႔ ေလွ်ာက္ထားတာေၾကာင့္ ဘာမွမဆန္းလွပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ဒီတစ္ခါ က်န္စစ္သား 

ခရီးထြက္သြားတာ အေတာ္ၾကာပါတယ္။ တစ္သီတင္းၿပီး တစ္သီတင္း ေရာက္လာႏိုးႏုိး ေစာင့္ေနၾကတ့ဲသူေတြအဖို႔ 

ပုိၿပီးၾကာပါတယ္။ သမၻဴလခမ်ာမွာေတာ့ အေတာ္ကေလး သိသာေအာင္ ခံစားေနရပါတယ္။ 

သူလုပ္ေဆာင္စရာကိစၥမ်ားကို မပ်က္မကြက္ေအာင ္ မနားတမ္းလုပ္ေနရေပမယ့္ သူ႔မ်က္နွာေလးကေတာ ့

ေရေဝးတ့ဲၾကာပန္းကေလးလိုညႇိဳးညႇိဳးငယ္ငယ္ကေလးျဖစ္လာပါတယ္။ 

 

တစ္ခါတစ္ေလ သူေရခပ္တာ ၾကာတယ္ဆိုၿပီး အဘျဖဴကိုယ္တိုင္ လိုက္ၾကည့္ေတာ့ ေရကန္ေဘးက စကားပင္ရိပ္မွာ 

ပင္စည္ကိုမီွၿပီး ငုိင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီစကားကို အဘျဖဴေျပာေတာ့ ရာဇကုမာရ္အေနနဲ႔ စိတ္ထဲမွာေၾသာ္…… 

ငါတို႔သားအမိ အဘရဲ႕အေၾကာင္းကို ေျပာေလ့ရွိတ့ဲ စကားပင္ရိပ္ဟာ အေစာပိုင္းကတည္းက အမိ နားခိုေလ့ရွိတ့ဲ 

ေနရာကိုးလို႔ေတြးမိတယ္။ 

 

အဘျဖဴကလည္းဇာတ္ေၾကာင္းကိုျဖတ္ၿပီး…….“ဒီမွာ သားက်န္စစ္၊ မင့္အမိက ခပ္ေအးေအး 

ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေနတတ္ေပမယ့္ ငိုေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ မငိုတတ္ဘူးကြဲ႔၊ စကားပင္ရိပ္မွာ မႈိင္ေနေပမယ့္ မ်က္ရည္ေတာ့ 

မက်ဘူးဗ်” လို႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲ စိတ္ထဲက အဘိုးျဖဴေရ ကၽြန္ေတာ္က အမိနဲ႔ အနီးကပ္ 

အၾကာႀကီးေနခ့ဲရေတာ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပမယ့္ ခုိင္မာတ့ဲစိတ္ရိွတာ ကၽြန္ေတာ္သိတာေပါ့လို႔ ေျပာလိုက္မိပါတယ္။ 

 

အဲသည္လို အဘိုးနဲ႔ေျမးတို႔ စကားေျပာေနၾကတာဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေျပာလိုက္ၾက၊ 

တစ္ေယာက္ကေျပာၿပီး တစ္ေယာက္က အေတြးနဲ႔ပုံေဖာ္လိုက္ၾကနဲ႔ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ေျပာလို႔ၿပီးနိုင္တယ္လို႔ပ ဲ

မရိွပါဘူး။ က်န္စစ္သားက မထီးေက်ာင္းကိုေတာ့ ျပန္လာပါတယ္။ ျပန္မလာလည္း ဘဘုန္းက အေျခအေနဆိုးတ့ဲထိ 

နာဖ်ားမက်န္းျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ အခက္သားပါပ။ဲ ေက်ာင္းမွာရိွတဲ့လူေတြကလည္း ဘဘုန္းက အသက္ႀကီးၿပီ၊ 

က်န္စစ္ျပန္မလာေသးဘူးလားလို႔ခဏခဏေမးေနၿပီဆုိေတာ့စိတ္မေကာင္းၾကပါဘူး။ 

 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘဘုန္းေဘးမွာထိုင္ၿပီး ေဆးေသြးေနတ့ဲ သမၻဴလနဲ႔ က်န္စစ္တို႔ တန္းေတြ႔ၾကတာပါပ။ဲ က်န္စစ္ကို 

လွမ္းၾကည့္ေနတ့ဲ သမၻဴလရဲ႕ မ်က္လံုးထဲမွာ မ်က္ရည္ေတြ အိုင္လာၿပီး ေမာင္ႀကီးက်န္စစ္လို႔ တိုးတိုးကေလး 

ေရ႐ြတ္လိုက္႐ုံရွိေသး မွိန္းေနတ့ဲ ဘဘုန္းရဲ႕မ်က္စိေတြ ပြင့္လာၾကတာပါပ။ဲ ေၾသာ္…… ထူးဆန္းလိုက္တာ၊ 

လူတစ္ေယာက္ဟာဒီေလာက္ေတာင္မွလူအမ်ားကိုလႊမ္းမုိးႏုိင္သတ့ဲလား။ 

 

က်န္စစ္ကိုယ္တိုင္လည္း ခါတိုင္းလို ခ်ဳိသာစြာ ၾကည္ျမတ့ဲအၿပံဳးမ်ဳ ိးနဲ႔ ၿပံဳးမျပႏုိင္ေတာ့ဘဲ မ်က္ရည္ဝိုင္းေနတဲ့အၾကည့္နဲ႔ 

ဘဘုန္းကိုၾကည့္ၿပီး ထိုင္ကန္ေတာ့ပါတယ္။ ၿပီးမွ ဘဘုန္းလက္ကိုကိုင္ၿပီး ဘာမွမေျပာဘဲ မ်က္လံုးခ်င္းဆိုင္ၿပီး 

ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဘဘုန္းနဲ႔ က်န္စစ္တို႔အဖို႔ စကားမေျပာလည္း စကားအမ်ားႀကီး ေျပာတာထက္အရာ 

ေရာက္ပါတယ္ေလ။ 
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ေလာကႀကီးဟာ အ့ံၾသစရာေကာင္းလိုက္တာလို႔ မၾကာခဏလူေတြ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္လည္း 

အ့ံၾသစရာပါပ။ဲ ဘာေၾကာင့္လဆိုဲေတာ့ ပစ္လိုက္ရမတတ္ နာဖ်ားမက်န္းျဖစ္ေနတ့ဲ ဘဘုန္းဟာ 

က်န္စစ္သားျပန္လာတ့ဲေန႔ကေန ေရတြက္ရင္ ရက္သတၱပတ္တိတိ ရွိတ့ဲအခ်ိန္မွာ ဆြမ္းလည္းဘုဥ္းပါတယ္။ 

လူတြဲနဲ႔လည္း စၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ပါတယ္။ လူတြဲဆိုလို႔ ဘယ္သူရိွမတံုး၊ က်န္စစ္သားပဲေပါ့။ 

 

အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေကာင္းေကာင္းက်န္းမာတ့ဲအထိ ဘဘုန္းဟာ က်န္စစ္သားနဲ႔ခ်ည္း အေနမ်ားလာပါတယ္။ 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ အဘိုးျဖဴကိုေရာ အရီးသီလရွင္ကိုေရာ ေက်ာင္းထဲမွာ အတတ္ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္တ့ဲ 

ဆရာမ်ားကိုေရာ ဘဘုန္းက အေခၚခုိင္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သမၻဴလနဲ႔ က်န္စစ္သားကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးဖို႔ 

စီစဥ္ၾကပါလို႔ အမိန္႔ေပးေတာ့တာပါပ။ဲ 

 

က်န္စစ္သားဟာ အဲဒီလူစုထဲမွာ ပါပါတယ္။ မ်က္နွာတည္တည္ၾကည္ၾကည္ ေနေပမယ့္ သိပ္ၿပီးတက္ႂကြေပ်ာ္႐ႊင္ပံု 

မေပၚေပါက္တ့ဲအတြက္ အဘိုးျဖဴက အ့ံအားသင့္ေနပါေသးတယ္။ သမၻဴကေတာ့ လူအုပ္ထဲမွာ မပါပါဘူး။ 

သူ႔ဆႏၵကုိေတာ့ အရီးသီလရွင္ႀကီးထံကတစ္ဆင္ ့ ေတာင္းထားၿပီးသားပါတ့ဲ။ သတို႔သားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ၿပီးသား ကညာမ်ား 

ေျဖေလ့ရိွတ့ဲအေျဖအတိုင္းလူႀကီးေတြရ႕ဲသေဘာပါလို႔ေျဖလိုက္ပါတယ္။လူႀကီးေတြရဲ႕သေဘာကေတာ့ က်န္စစ္သားကို 

ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာစာရင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္က လူစာရင္းထဲကို သြင္းရမယ္ဆိုရင္အတိုင္းထက္အလြန္တံခြန္နဲ႔ကုကၠားပါပ။ဲ 

 

အဲသည္လိုနဲ႔ သမၻဴလနဲ႔ က်န္စစ္သားတို႔ ထိမ္းျမားလက္ထပ္တဲ ့ အေျခအေနထိ ေရာက္သြားခ့ဲပါတယ္။ 

ထိမ္းျမားတာကေတာ့ လူႀကီးေတြေရွ႕မွာစုလ်ားရစ္ပတ္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျပီး ဆရာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္ 

လွဴဒါန္းၾကတာပါပ။ဲ ေအးေအး႐ုိး႐ုိးေလး က်င္းပတ့ဲပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘဘုန္းေရွ႕မွာ ဝမ္းမသာသလို ေနေနခဲ့တ့ဲ 

က်န္စစ္သားကလည္း အထူးဝင္းဝင္းပပနဲ႔ လွပေနတ့ဲ သမၻဴလကို တၾကည့္တည္းၾကည့္ၿပီး တၿပံဳးၿပံဳးျဖစ္ေနတာကို ျမင္ရမ ွ

အဘျဖဴစိတ္ထဲမွာ ဘဝင္က်မိတာပါပ။ဲ ထိမ္းျမားၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေပါ့ဗ်ာ၊ ဘဘုန္းက သူမ်က္စိမမွိတ္ခင္ 

ထိမ္းျမားေပးရတာဆိုတ့ဲ စကားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပန္လည္က်န္းမာလာလိုက္သမ ွ မင္းကိုေတာင ္

ပညာသင္ေပးႏိုင္ေသးသမို႔လားလို႔အဘိုးျဖဴကအားပါးတရႀကီးေျပာပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားကလည္း သမၻဴလကို သိပ္ယုယရွာပါတယ္။ အသက္အ႐ြယ္ငယ္ေပမယ့္ အလြန္ေခ်ာသေလာက္ 

အလြန္တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္တ့ဲ မင့္အမိကို မင့္အဘက အလြန္ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မင့္အမိဟာ မူလဓာတ္ခံေကာင္းသလို ႐ိုးသားသလို တရားနဲ႔လည္း ျပည့္စုံေအာင္ 

က်မ္းႀကီးက်မ္းခုိင္ေတြကိုသင္အံ တတ္ေျမာက္ထားတ့ဲ သူကေလးျဖစ္ပါတယ္။ က်န္စစ္သားရ႕ဲအေနနဲ႔ 

ငယ္႐ြယ္တ့ဲသူ႔မယားကိုလိမၼာတတ္လြန္လြန္းလို႔အလြန္တန္ဖိုးထားပါတယ္။ 

 

သူတို႔နွစ္ဦး ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ေပါင္းသင္းၿပီး ဘဘုန္းကလည္း က်န္းမာ၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကလည္း စည္ပင္နဲ႔ 

အဆင္ေတြေျပေနတုန္း ပုဂံေနျပည္ေတာ္က အေခၚေတာ္ေရာက္လာေတာ့တာပါပဲ။ ထီးမူနန္းရာနဲ႔ နန္းဝတ္နန္းစားနဲ႔ 

လူတစ္စ ု ေက်ာင္းေတာ္ထဲကို ဝင္ပါရေစ၊ က်န္စစ္သားနဲ႔ ေတြ႔ပါရေစလို႔ ခြင့္ေတာင္းေနတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ 

က်န္စစ္သားကို သြားရွာၾကေတာ့ က်န္စစ္သားနဲ႔ သမၻဴလတို႔ဟာ ၾကာပြင့္ေတြေဝဆာေနတ့ဲ ကန္နားမွာ 

လမ္းေလွ်ာက္ေနပါတယ္။  
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သမၻဴလရဲ႕လက္ထဲမွာ ခူးၿပီးသားၾကာပြင့္ေတြ ေဝေနတာပ။ဲ ဒါေပမဲ ့အက်ဳ ိးအေၾကာင္းကို သိတ့ဲအခါမွာ က်န္စစ္သားဟာ 

ေနာက္က်ခဲ့ၿပီလို႔ အေလာတႀကီး ေရ႐ြက္ၿပီး သမၻဴလဘက္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးမ ွ နွမငယ္၊ 

စိတ္ေအးေအးထား၊ ေမာင္ႀကီးမွာဘယ္လုိေဘးမွ မက်ေရာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရင္ထီးဘုရားေေတာ့ ရိွေတာ့မယ္မထင္ဘူးလို႔ 

ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲသည္လိုနဲ႔ လာၿပီးအေၾကာင္းၾကားတ့ဲ လူေတြရ႕ဲေနာက္ကု ိ လိုက္သြားပါတယ္။ 

 

သူ႔လူမ်ားနဲ႔ က်န္စစ္သားတို႔ ေတြ႔ၾကတာကေတာ့ ဓမၼာ႐ံုထဲမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သမၻဴလက 

သူခူးလာတ့ဲၾကာပန္းေတြကို ဘုရားအိုးထိုးေနပါတယ္။ ဘဘုန္းကေတာ့ ေလာကဓံေတြ ေတြ႔ေနတာ 

ၾကာပၾဲကာလွၿပီဆိုေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး အသြင္န ဲ ထိုင္ေနေတာ္မူပါတယ္။ 

 

ခဏအၾကာမွာ က်န္စစ္သားဟာ ပုဂံေ႐ႊနန္းေတာ္က အေခၚေတာ္ေရာက္လာၾကတ့ဲ မင္းခ်င္းမ်ားနဲ႔အတူတူ 

ေက်ာင္းေပၚတက္လာၾကပါတယ္။ ဘဘုန္းကို ကန္ေတာ့အၿပီးမွာ ပုဂံျပည့္ရွင္ ထီးဘုရား နတ္႐ြာစ ံ ကံေတာ္ကုန္လို႔ 

ေနာက္တက္လာတ့ဲဘုရင္ ေစာလူးမင္းက ေခၚလႊတ္လိုက္တာျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ 

 

ဘဘုန္းက ေအးေအးေဆးေဆးပဲ သူ႔အိပ္ရာနံေဘးက ပုရပုိက္တစ္ခုကု ိ ဆြဲယူၿပီး လွန္ျပပါတယ္။ ပုဂံျပည့္ရွင္ရ႕ဲ 

ဇာတာခြငကို္ ႀကိဳတင္တြတ္ခ်က္ထားတာ၊ ရန္သူ႔လက္ခ်က္နဲ႔ နတ္႐ြာလားရမယ္ဆိုတ့ဲအခ်က္နဲ႔ အခ်ိန္က ကြက္တိပါပဲ။ 

အားလံုးဟာအ့ံၾသတႀကီးနဲ႔ဘဘုန္းကိုဝတ္ျပဳၾကပါတယ္။က်န္စစ္သားဟာ မ်က္စိသူငယ္နဲ႔ ၾကည့္ေနရွာတ့ဲ 

သမၻဴလကိုေခၚၿပီး သူ႔လက္က ပတၱျမားလက္စြပ္ကို ခၽြတ္ေပးပါတယ္။ “နွမငယ္၊ ဒီလက္စြပ္ဟာ အေနာ္ရမင္းျမတ္ကို 

သူ႔ဖခင္က ေပးသနားခ့ဲပါတယ္။ အရိႏၵာလံွနဲ႔အတူ ေပးသနားတ့ဲ လက္ဝတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ႀကီးကို စစ္ပြဲကအျပန ္

ဘုရင္ထီးဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ လက္ေတာ္နဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားခ့ဲတာပါ။ အခုဒီလက္စြပ္ကု ိ ေမာင္ႀကီးက နွမငယ္ကို 

ေပးပါတယ္။ သားေမြးၿပီးတ့ဲအခါ လက္စြပ္နဲ႔တကြ လိုက္လာခဲ့ပါ” လို႔ မွာပါတယ္။ 

 

က်န္စစ္သားရ႕ဲလုပ္ရပ္ေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးေနတ့ဲအခ်ိန္မွာေပမယ့္ ေအးေဆးတိက်ေနပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ 

သမၻဴလ လြယ္ထားတ့ဲကေလးကို သားပလိုဲ႔ အတတ္ေျပာေနတာကလည္း အ့ံၾသစရာပဲ။ ဟာ…. ေနာက္က်ခဲ့ၿပီလို႔ 

မင္းခ်င္းေတြ ေရာက္လာကတည္းက ေရ႐ြတ္ခဲ့တာလည္း အ့ံၾသစရာပ။ဲ အ့ံၾသစရာေတြကေတာ့ အေတာ္မ်ားသား။ 

 

က်န္စစ္သားသူ႔ျမင္းနဲ႔ မင္းခ်င္းတို႔ေခၚရာကို လိုက္သြားတ့ဲအခါ က်န္စစ္သားေပးခ့ဲတဲ ့ လက္ဝတ္ရတနာကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး 

ေငးေငးကေလးၾကည့္ေနလိုက္တာ က်န္စစ္သားကလည္း သမင္လည္ျပန္ၾကည့္ ၾကည့္သြားရွာပါတယ္။ အဘိုးျဖဴဟာ 

ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ပိုင္းကို ေျပာရင္း စိတ္ေမာေမာနဲ႔ သက္ျပင္းခ်လိုက္ပါတယ္။ 

 “မင္းအမိကေတာ့ကြာ၊ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ၾကာပန္းကို ဘုရားပန္းအျဖစ ္မလွဴေတာ့ဘဲ ေနလိုက္တာပါပ။ဲ ဒါေတာင္မွ 

မင့္အဘကို မင္းေတြ႔ရတာ မင့္အသက္ ၇ နွစ္ရိွၿပီမဟုတ္လား” လို႔ ေမးေမးေျပာေျပာ လုပ္ေနပါေသးတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္က “ကဲ အဘိုးျဖဴနားပါေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္က ေနာက္ပုိင္းကအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ပိုၿပီးသိပါတယ္။ 

အမိေျပာတာေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ႀကီးတ့ဲအထိ ႀကံဳရတာေတြကိုေရာ ကၽြန္ေတာ္ ပိုသိတာေပါ့ အဘိုးရာ” လို႔ေျပာၿပီး 

အဘိုးကိုယုယုယယတြဲေခၚကာသူ႔အိပ္ရာအထိလိုက္ပုိ႔လိုက္ပါတယ္။ 
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ရာဇကုမာရ္မင္းသားဟာ အဘိုးေလးကို အိပ္ရာထဲအထိလိုက္ပုိ႔ကာ ယုယုယယကိုယ္တိုင္ ေစာင္ၿခံဳေပးၿပီး 

သိပ္ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ သူကိုယ္တိုင္က မအိပ္ခ်င္ေသးတ့ဲအတြက္ လေရာင္လႊမ္းေနတ့ဲ အျပင္ဘက္က ကြပ္ပ်စ္ေပၚကို 

ထြက္ၿပီးထိုင္ရင္း သူ႔အေပၚမွာ မ်ားစြာေကး်ဇူးျပဳေတာ္မူခ့ဲၾကတ့ဲ အမိအဖ၊ ေဆြႀကီးမ်ဳိးႀကီး၊ ဘိုးႀကီး ဘြားႀကီးမ်ားကို 

သတိရ ေအာက္ေမ့တ့ဲစိတ္ သိပ္သည္းစြာေပၚလာပါတယ္။ 

 

ဒါေပမ့ဲ ေဆြးေျမ႕ေၾကကြဲျခင္းေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မေဆြးေျမ႕တာလဲဆိုေတာ့ ရတနာသံုးပါးနဲ႔ 

မိဘဆရာသမားမ်ားရဲ႕ အဆံုးအမေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတ့ဲသူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေႂကြးေျမကင္းေအာင ္ ေနခ့ဲႏုိင္လို႔ပါပဲ။ 

ေက်းဇူးေတာ္ အနႏၲမ်ားကိုေတာ့ ဘယ္မွာဆပ္လို႔ကုန္ပါ့မလဲ။ ဒါေပမယ့္ ျငဴစူျခင္း၊ ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳမူျခင္း၊ 

ေျပာဆိုျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္းတို႔ မရွိတ့ဲအတြက္ ေလးလံတ့ဲစိတ္ေဝဒနာကို အခုခ်ိန္မွာ မခံစားရတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 

လေရာင္လင္းေနတ့ဲ ညခ်မ္းမွာ ထုိင္ေနရင္း ရာဇကုမာရ္မင္းသားဟာ သူငယ္ငယ္ကတည္းက အမိႏႈတ္က ၾကားခ့ဲရတ့ဲ 

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕မုခပါဌ္ေတာ္မ်ားျဖစ္တ့ဲ သုတ္ေတာ္အေပါင္းကို ျပန္လည္ၾကားေယာင္လာပါတယ္။ အမိကိုၾကည့္လုိက္တ့ဲ 

အခါတိုင္း အျမတဲစ္ေစ သပ္ရပ္ေနတာ၊ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းေနတာဟာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူပါပ၊ဲ 

အမိနဲ႔စကားေျပာရတ့ဲအခါ၊ အမိအသံကို ၾကားရတ့ဲအခါမ်ားမွာလည္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ရွိရပါတယ္။ အဲသည္လို 

ျဖစ္ေနတာကလည္း ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲ အသက္ ၇ နွစ္တိုင္သည္အထိ သမၻဴလကိုသာ အမိလိုေရာ အဖလိုပါ ခင္တြယ္ခ့ဲရလို႔ 

ထင္ပါရ႕ဲ။ 

 

ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းျဖဴက ဘဘုန္းဟာ ရာဇကုမာရ္ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကိုင္တြယ္ခ့ဲပါတယ္။ 

အမိအနားမွာ ကပ္ေနၿပီးစိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့သြားမွာ စိုးရိမ္တယ္လုိ႔ဆိုၿပီး အမိနဲ႔ ႏုိ႔မျဖတ္ခင္သာ ညစဥ္အိပ္ခြင့္ ေပးခ့ဲပါတယ္။ 

နုိ႔ျဖတ္တ့ဲအခ်ိန ္ အသက္ ၃ နွစ္ျပည့္ကတည္းက ဘဘုန္းရ႕ဲေက်ာင္းမွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္ကို သံုးညသြားသြား 

အိပ္ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဘိုးေလးျဖဴနဲ႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက တြယ္တာမႈ ပုိမိုခဲ့တယ္ထင္ပါရ႕ဲ။ 

 

 

ရာဇကုမာရ္ကို ဘဘုန္းကလည္း အမ်ဳိးရဲ႕အၫြန္႔ျဖစ္တ့ဲအတြက္ အင္မတန္မွ အေလးထားပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက 

အဘိုးေလးျဖဴထံမွာ ကာယဗလနဲ႔ ျပည့္စုံဖို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို စၿပီးယူရပါတယ္။ က်န္စစ္သားဟာ ဘဘုန္းကို 

ဘယ္ေလာက္မ်ား လႊမ္းမုိးႏုိင္ခဲ့သလဲ မသိပါဘူး။ ဘဘုန္းက အဘိုးေလးျဖဴထံမ်ာ ပီဘိခေလးကေလးဘဝကထကဲ 

ေလ့က်င့္ခန္း ယူယူေနတာကို လာလာၾကည့္ရင္း သားက်န္စစ္ဟာ က်န္စစ္ဘက္ကို သိပ္မႏႊယ္ဘူး၊ သမၻဴလဘက္ကို 

႐ုပ္ေကာ စိတ္ပါႏႊယ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင္ ့ သူ႔ကိုမ်ားမ်ားေလ့က်င့္ေပးဖုိ႔ လိုမယ္။ က်န္စစ္သားလိုလူေတြ ပုဂံမွာ 

အလိုအပ္ႀကီးလိုအပ္လိမ့္မယ္လုိ႔မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္မင္းဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက စာဝါလိုက္ေနၾကတ့ဲ ကိုရင္ေတြနဲ႔အတူတူ ေထြးလားလံုးလား 

ေနလာခဲ့ရလို႔ထင္ပါရ႕ဲ။ ႏႈတ္က အက်င့္ပါေနလို႔ စာသင္တ့ဲအခါ တတ္လြယ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့လည္း ဘဘုန္းက 

သားက်န္စစ္ဟာ လက္႐ုံးရည္ေရာ နွလံုးရည္ဘက္မွာ သန္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။ 

ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ အမိနဲ႔ ျပန္ျပန္အိပ္ရတ့ဲညမ်ားဟာ ရာဇကုမာရ္အတြက္ အလြန္ေႏြးေထြးပါတယ္။ ကေလးဟာ 

ကေလးျပန္ျဖစ္ခြင့္ရသြားတာကိုး။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ ဘဘုန္းတို႔ အဘိုးေလးျဖဴတို႔က ကေလးကို လူႀကီးလို 
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ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ႀကီး ကိုင္တြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေအး လူေပ်ာ့ မျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း 

လႈပ္ရွားေစခ့ဲၾကပါတယ္။ 

 

အမိကေတာ့ အမိပေဲလ။ သားကို အလြန္ခ်စ္ခင္ယုယစြာ ပိုက္ေထြးၿပီး နမ္း႐ႈပ္တတ္ပါတယ္။ သားကလည္း 

ငယ္ငယ္ကေလး ရွိေနေသးတာဆိုေတာ့ သားအမိ ခြဲေနရာက ေက်ာင္းဝုိင္းတစ္ဝုိင္းထဲေပမယ့္ လြမ္းစရာႀကီး 

ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေန႔ေန႔ညည အတူတူေနရတ့ဲအခါမွာ စကားေတြ တြတ္တီးတြတ္တာေျပာရင္း 

အမိသြားရာေနာက္ကိုေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ေနခ့ဲပါတယ္။ 

 

အမိက ေက်ာင္းရဲ႕ေဝယ်ဝစၥေတြကို လုပ္ေနရတတ္ပါတယ္။ ထင္းေခြ၊ ေရခပ္ဆိုသလို ပင္ပန္းတ့ဲအလုပ္ေတြကို 

ေက်ာင္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာပဲ လုပ္ေနရတာဟာ အမအိတြက္ ပင္ပန္းတယ္လို႔ မထင္ေတာ့တ့ဲကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

အေစာပုိင္း ဘဘုန္းေက်ာင္းကို သြားမအိပ္ရခင္တုန္းကေတာ့ အမိအျပင္ဘက္ကိုထြက္ရင္ အမိရ႕ဲအရီး 

သီလရွင္ႀကီးနဲ႔အတူ ေနခ့ဲရတတ္ပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ဟာ အဘြားေတာ္သူ ဘြားေလးသီလစာရီကိုလည္း 

ေက်းဇူးတင္တ့ဲစိတ္နဲ႔ သတိရလိုက္ပါတယ္။ အဘြားဆီက ပံုျပင္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မ ွ မထပ္ေအာင္၊ မ႐ိုးေအာင္ 

ၾကားခဲ့ရတာေက်းဇူးႀကီးေပစြလို႔ေအာက္ေမ့ပါတယ္။ 

 

အဘြားက မီးေမႊးခါနီးဆိုရင္လည္း မႈိ႔ကေလးတစ္စကိုယူၿပီး မီးခတ္ေက်ာက္ကေလးနဲ႔ကပ္ကာ မီးခတ္ပါတယ္။ 

ေက်ာက္ခဲေလးနွစ္ခ ု ခတ္မိၿပီး မီးစကေလးေတြ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ပြင့္ေနတာကို စိတ္ဝငစ္ားစြာ ငုံ႔ၾကည့္ေနခဲ့တ့ဲ ငယ္ငယ္က 

သူ႔ကိုသူကို ျပန္ၿပီးျမင္ေယာင္လာတ့ဲ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲႏႈတ္ခမ္းဟာ ၿပံဳးေယာင္ေယာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 

ေၾသာ္…. လူျဖစ္ဖို႔ဆိုတာက သိတတ္ရမယ့္ကိစၥေတြ အမ်ားသားပါကလားလို႔ ေတြးမိလုိ႔ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အမွတ္ရတာ 

တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္ၿပီးေပၚလာပါတယ္။ အမိနဲ႔အဘြားေလးတို႔ဟာ ပြဲေတာ္က်င္းပတ့ဲရက္မ်ားမွာ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင ္

မုန္႔ဆီေၾကာ္အျဖဴ၊ မုန္႔ဆီေၾကာ္အနီမ်ား ေၾကာ္တတ္ၾကပါတယ္။ အရင္တစ္ခါ မုန္႔ဖတ္ထုပ္ေတြ ထုပ္ၾကတုန္းကေတာ ့

ရာဇကုမာရ္ ျမင္ဖူးခဲ့တာဟာ ထန္းလ်က္နဲ႔ နဲွထားတ့ဲေကာင္ညႇင္းဆန္မႈန္႔ေတြကို ငွက္ေပ်ာဖက္နဲ႔ထုပ္၊ ႀကိဳးနဲ႔ 

ေသေသခ်ာခ်ာတုပ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအထုပ္ေတြကို က်ဳိက္က်ဳိက္ဆူေနတ့ဲ ေရေႏြးအိုးထဲမွာထည့္ၿပီး ျပဳတ္တာပါပဲ။ 

 

ဒီတစ္ခါ မုန္႔ျဖဴဆိုတာကေတာ့ ေကာက္ညႇင္းနဲ႔ဆန္မႈန္႔ကို အခ်ဳိးက် ေရာေႏွာၾကပါတယ္။ စီစဥ္ေပးတ့ဲသူကေတာ ့

ဘြားေလးျဖစ္ပါတယ္။ ႐ြာထဲက မိန္းမသူေတြက ဆန္ေတြ၊ ေကာက္ညႇင္းဆန္ေတြကို ေမာင္းနဲ႔လာေထာင္းေပးၾကတာ 

ေပ်ာ္စရာႀကီးပါပဲ။ ၿပီးေတာ့အရင္ကလို ေရနဲ႔မဟုတ္ဘဲ အေၾကာ္ေၾကာ္တ့ဲ ဒယ္အိုးႀကီးေတြထဲမွာ ဆီေတြကို 

ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ တည္ထားပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ကေလးက အနားကို ကပ္ကပ္သြားတ့ဲအခါတိုင္း အမိက “ဟ့ဲ 

သားေနာက္ဆုတ္စမ္း၊ ဆီအိုးထဲက်မယ္” လို႔ ခပ္ဆတ္ဆတ္ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သားျဖစ္သူကလည္း အမိတို႔ 

အဘြားတို႔က အရည္ပ်စ္ပ်စ္ျဖစ္ေအာင္ေဖ်ာ္ထားတ့ဲ အရည္ေတြကို ဆီထဲထည့္လိုက္ရင ္ ဘယ္လိုျဖစ္မွာလဲဆိုတာ 

သိပ္သိခ်င္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မုန္႔ဆီေၾကာ္အနီကိုေရာ အျဖဴကိုေရာ သူက စားဖူးေနတာကိုး။ 

အားလံုးကခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့မုန္႔ခ်ပ္ေတြေလ။ 

 

အဲသည္လိုနဲ႔ သတိေပးလိုက္၊ သားကေနာက္ဆုတ္လိုက္နဲ႔ အမိကမုန္႔ရည္ေဖ်ာ္ထားတ့ဲ အင္တံုထဲက အရည္ေတြကို 

ေယာက္ခ်ဳိနဲ႔ခပ္ခပ္ၿပီး ဆီထလဲည္းထည့္လိုက္ေရာ ရာဇကုမာရ္အေနနဲ႔ အ့ံၾသစရာတစ္ခုကို မ်က္ဝါးထင္ထင ္
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ျမင္လိုက္ရပါေလေရာ။ ဆီပူပူထကဲ ရွခဲနျဲမည္တဲ့အသံေတြနဲ႔ က်သြားတ့ဲမုန္႔အရည္ေတြဟာ ခ်က္ခ်င္းလိုခၿဲပီး 

အခ်ပ္ခ်ပ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေၾသာ္…….. အရည္ေတြဟာ ခမဲယ္မထင္ဘူး၊ ဆီထဲမွာသာ ခဲတာထင္ပါရဲ႕စသည္ျဖင့္ 

ေတြးမိတ့ဲအေၾကာင္းကိုအခုခ်ိန္မွာျပန္သတိရရင္းရာဇကုမာရ္ၿပံဳးေနမိပါတယ္။အမိဟာ ဘယ္ေနရာမဆို အဲသည္လို 

တက္ႂကြၿပီး လုပ္စရာရိွတာကို ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတ့ဲ အတြက္ ေက်ာင္းျဖဴေဒသမွာ 

နာမည္ႀကီးတ့ဲ ဘဘုန္းေက်ာင္းဟာ ပိုၿပီးအကြက္ေစ့ေနတာပဆိုဲတာ ရာဇကုမာရ ္ ငယ္ငယ္က နားမလည္ေပမ့ဲ 

ႀကီးလာေတာ့ေကာင္းစြာနားလည္လာပါတယ္။ 

 

အမိဟာ သားျဖစ္သူကို အလြန္ခ်စ္ခင္တြယ္တာပါတယ္။ ေၾသာ္…. သမၻဴလခမ်ာ သားကို သူ႔အေဖကိုယ္စားပါ 

ခ်စ္ေနရတာ၊ ဒါေပမဲ ့ဘဘုန္းလက္က် ပီသပါေပတယ္။ သားကို အလိုမလိုက္ပါဘူး။ စနစ္တစ္က် ေမြးျမဴတတ္တယ္လို႔ 

လူေတြက ေျပာတတ္ပါတယ္။ အမိနဲ႔ေနရင္း အမိနဲ႔အတူ ေတာထဲကိုလိုက္ၿပီးထင္းေခြရ၊ ဟင္း႐ြက္ခူးရတာကိုက 

ရာဇကုမာရ္အတြက္ ပညာသင္ယူရတာ တစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ရာဇကုမာရ္ဟာ ေတြးရင္းေတြးရင္း အမိကို ေက်းဇူးအတင္ႀကီး 

တင္လာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေတာထဲသြားရင္း အမိေျပာတ့ဲဝတၳဳက ေတာနဲ႔ဆိုင္ေနျပန္ေရာ။ 

 

ျမတ္စြာဘုရားမွာ ဒါယကာအမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွတယ္တ့ဲ၊ အမိကေျပာပါတယ္။ မင္းေတြ၊ စစ္သူႀကီးေတြ၊ သူေဌးေတြစသည္ျဖင့္ 

တစ္ေယာက္မက နွစ္ေယာက္မကပါပတ့ဲဲ။ ဒါေပမယ့္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေဆးကုသေပးႏုိင္တ့ဲသူက 

သမားေတာ္ႀကီး ဇီဝကတစ္ဦးတည္းပ ဲရွိပါတယ္တ့ဲ။ အဲဒီသမားေတာ္ႀကီးရ႕ဲဆရာ ဒိသာပါေမာကၡလို႔ေခၚတ့ဲ ပညာရွိႀကီးက 

အရပ္ရွစ္မ်က္နွာက လာၾကတ့ဲသူေတြကို ေဆးကုသနည္းအပါအဝင္ အဌာရသ ၁၈ ရပ္ကို သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသတ့ဲ။ 

ဇီဝက ကစာအလြန္ေတာ္တ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္တ့ဲ။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ စာသင္ၿပီး နွစ္အတန္ရတ့ဲတစ္ေန႔မွာေပါ့ေလ။  

 

ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးက သူတပည့္ဇီဝကလက္ထဲကို တူး႐ြင္းတစ္ေခ်ာင္း ထည့္ေပးၿပီး “အေမာင္၊ ေတာထဲသြားေခ်၊ 

ေတာထဲမွာေဆးအျဖစ ္ သံုးလို႔မရတဲ့အပင္ကိုရွာခ့ဲ၊ရရင္ ယူၿပီးျပန္ခ့ဲ” လို႔ေျပာပါသတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ဇီဝကကလည္း 

တူး႐ြင္းတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ေတာထဲကို ထြက္သြားတာေပါ့ေလ။ ညေနေစာင္းလို႔ ျပန္လာေတာ့လည္း သူ႔လက္ထဲမွာ 

တူး႐ြင္းကလြဲလို႔ ဘာမွမပါပါဘူးတ့ဲ။ ဆရာႀကီးကေမးေတာ့ “ေတာထဲမွာေပါက္တ့ဲ အပင္ဟူသမွ်ဟာ ေဆးဖက္ဝင္တာပါပဲ 

ဆရာႀကီးလို႔ ေျဖသတ့ဲသားရဲ႕”လို႔ အမိကေတာထဲမွာေနရင္း ရာဇကုမာရ္ကို ေျပာျပပါတယ္။ 

 

အဲသည္လို နားေနတ့ဲအခါမွာ ပါလာတ့ဲမုန္႔ကေလးေတြကို ထုတ္စားရင္း ေရက်ည္ေတာက္ထဲကေရကို ထုတ္ေသာက္ရင္း 

အမိက ပံုကေလးေတြေျပာျပတတ္ပါေသးတယ္။ ရာဇကုမာရ္ကလည္း သမားေတာ္ႀကီးဇီဝကအေၾကာင္းအရွည္ႀကီး 

ၾကားဖူးထားၿပီးသားပါ။ ဘဘုန္းရ႕ဲေက်ာင္းမွာ သြားအိပ္တဲ့အခါတိုင္း ဘဘုန္းကပျဲဖစ္ျဖစ္၊ ဦးပဥၥင္းႀကီးတစ္ပါးကပျဲဖစ္ျဖစ ္

ေျပာျပတ့ဲပုံျပင္ေတြက အမ်ားႀကီးပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ အမိက အသံသာသာနဲ႔ ေျပာျပတ့ဲပံုျပင္ဟာ ပိုၿပီးနားေထာင္လို႔ 

ေကာင္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမိနဲ႔အတူ ေတာထဲေလွ်ာက္သြားရင္း ေဟာဒီအပင္ကေတာ့ ရင္က်ပ္ရင ္ လ်က္လို႔ရတ့ဲ 

လ်က္စားေဖာ္လို႔ရတယ္။ ဒီအပင္က အသီးကေလးေတြက ဝက္သက္မေပါက္ေအာင ္စားရတယ္။ အ႐ြက္ကေလးေတြက 

ဟင္းခ်ဳ ိခ်က္ၿပီး ေသာက္ရတယ္စသည္ျဖင္ ့ ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္က အမိကိုသိပ္ၿပီးအထင္ႀကီးပါတယ္။ 

အမိကစကားကိုအပိုမေျပာတတ္ပါဘူး။ 

 

သူဟာ ရာဇကုမာရ္အတြက္ေတာ့ ဘာမဆို အကုန္တတ္တ့ဲ၊ ေတြးေတာကာ အေျဖရွာတတ္တ့ဲ အမိျဖစ္ပါတယ္။ အမိနဲ႔ 
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာ သိစရာကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရင္း တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း အမိဟာ ရာဇကုမာရ္ကို 

ကေလးအ႐ြယ္နဲ႔ တန္ရာတန္ရာကို ေစခိုင္းတတ္ပါတယ္။ အမိ ဟင္း႐ြက္ခူးတာ၊ ထင္းသယ္တာကအစ သားျဖစ္သူကို 

ကေလးအ႐ြယ္နဲ႔ တစ္ႏုိင္တစ္ႏုိင္ေတာ့ လုပ္ခုိင္းတာပါပဲ။ အမိက အလုပ္လုပ္တာ သိကၡာရွိတယ္။ အလုပ္မလုပ္တဲ့သူဟာ 

လူပ်င္းအျဖစ္ကေနၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူဖ်င္းျဖစ္သြားတတ္သကြဲ႔လို႔ ေျပာေလ့ရိွပါတယ္။ 

 

အမိနဲ႔တူတူ ေနခဲ့ရတ့ဲအခ်ိန္ေတြဟာ ရာဇကုမာရ္အဖို႔ ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္ေတြခ်ည္းပါပ။ဲ သားျဖစ္သူရ႕ဲအႀကိဳက္ကို လိုက္ၿပီး 

သူ႔သားႀကိဳက္တတ္တ့ဲဟင္းေတြကို ခ်က္ေကၽြးတတ္တဲ့အမိက မင္းရဲ႕ဖခင္လည္း အဲသည္လိုဟင္းမ်ဳိးေတြကို 

ႀကိဳက္တတ္တယ္။ အစားစားတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္သာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္အင္အား၊ဉာဏ္အင္အား 

ျဖည့္ဆည္းဖို႔လည္းျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲ စကားမ်ဳိးေတြကို အမိက ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအစားအစာမ်ဳိးေတြကို စားရင္ 

က်န္းမာတယ္။ ဘယ္လိုအစားအစာမ်ဳိးေတြ စားရင္ဘယ္လိုေဝဒနာေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း အမိက ေျပာျပ 

တတ္ပါတယ္။ 

 

ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ အမိက ေတာ္လိုက္တာေနာ္၊ အကုန္သိတာပဲလို႔ေတြးေနခ့ဲမိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း အမိက 

တတ္မွာေပါ့၊ ဘဘုန္းရဲ႕ေက်ာင္းမွာ ေဆးပညာကိုလည္း သင္ေပးေနတာကိုးလို႔ ေတြးမိလာပါတယ္။ ႀကီးလာေတာ ့

အမိက သူ႔ကု ိ စကားမရိွ စကားရွာၿပီး ဒီစကားေတြကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ သက္ႀကီးစကားၾကားရတ့ဲ သက္ငယ္အဖို႔ 

လူ႔ေလာကမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေနတတ္ထိုင္တတ္ဖုိ႔ လူပီသသ ေတြးေတာႀကံစည္တတ္ဖုိ႔ 

သင္ေပးေနတာကလားလို႔ေတြးမိလာပါတယ္။ 

 

အမိဟာ အမိတစ္ေယာက္က သားတစ္ေယာက္ကို သိသင့္သိထိုက္တာေတြ ေျပာေနတာထက္ ပညာရပ္ေတြကို 

လက္ဆင့္ကမ္းေနခ့ဲတာပါကလားလို႔ ရာဇကုမာရ ္ ေတြးေတာတတ္လာတာဟာ သူ႔အသက္ေတာ္ရမွ 

ျဖစ္ခ့ဲလို႔ပါကလားလို႔ ေတြးမိတိုင္း ရာဇကုမာရ္ဟာ မရွိေတာ့တ့ဲမိဘကိုရည္စူးၿပီး နဖူးေပၚမွာ လက္အစုံခ်ီေျမႇာက္ၿပီး 

မိဘဂုဏ္ေက်းဇူးကိုပူေဇာ္မိပါတယ္။ 

 

အမိက အစာစားရင ္ မသင့္မတင့္တ့ဲအစားကို စားမိရင္ ဘယ္လို အစားအစာကို ျပန္ၿပီးစားရတယ္၊ ဒါမွ အဆိပ္ေျဖရာ 

ေရာက္တယ္လို႔ ေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ လူေတြအသက္ရွင္ေနတာ၊ က်န္းမာေနတာ၊ အလုပ္ေတြကို 

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေနႏုိင္တာဟာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရေၾကာင့္ပ ဲသားရ႕ဲလို႔ အမိကေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ 

ဒီစကားေတြကို ဘယ္ေလာက္ငယ္တ့ဲအ႐ြယ္တုန္းကစၿပီး ၾကားခ့ဲရတယ္ဆိုတာကို ရာဇကုမာရ ္ မမွတ္မိေတာ့ေပမယ့္ 

သူ႔အတြက္ အေစာႀကီးကတည္းက ရင္းနီွးခ့ဲတ့ဲစကားေတြဆုိတာေတာ့ သိပါတယ္။  

 

အေမက ပ်င္းရိတာ၊ အလုပ္ကိုစိတ္မပါတာတို႔ဟာ စိတ္ဓာတ္ည့ံသြားတတ္တယ္လို႔ ေျပာသလို ရာသီဥတုနဲ႔ 

သင့္တင့္တ့ဲအေနေထား၊ အစားအေသာက္ေတြကို မစားပဲ မသင့္တင့္တာေတြ စားေသာက္ရင္ ကုိယ္ခႏၶာကလည္း 

မက်န္းမမာျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ကံဆိုတာ အတိတ္ကံ၊ ပစၥဳပၸန္ကံလို႔ နွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ သူတစ္ပါးအသက္ကို 

သတ္ျဖတ္ခဲ့တ့ဲသူ၊ ညႇင္းပန္းနိွပ္စက္ခဲ့သူျဖစ္ရင္လည္း က်န္းမာေရး ည့ံတတ္တယ္။ ဒါ့အျပင ္ အခုဘဝမွာ 

ေနနည္းထိုင္နည္း၊ လုပ္နည္းကိုင္နည္း မမွန္ရင္လည္း က်န္းမာေရးည့ံတတ္ေသးတာပလိုဲ႔ ေျပာေလ့ရိွပါတယ္။ 

 

အမိဟာ အဘရ႕ဲအေၾကာင္းကို ေျပာတ့ဲအခါ မ်က္နွာပုိၿပီးခ်ဳ ိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခါကေတာ့ “အမိရယ္၊ 
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဘက ဘာလို႔ဒီေလာက္ၾကာေအာင္ ပစ္ထားရတာလဲ” လို႔ ေမးလိုက္မိပါတယ္။ အမိဟာ 

ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲ နဖူးေလးကို သပ္ကာသပ္ကာနဲ႔ စကားေတြေျပာေနရင္းက ႐ုတ္တရက္ လက္တုံ႔သလိုျဖစ္သြားရာက 

“သားအခ ု မင့္အဘက ေက်ာင္းျဖဴကို မေရာက္တာ ၅ နွစ္ေတာင္ ရွိသြားၿပီ။ ဒါဟာ အမိနဲ႔သားကို ရက္စက္ခ်င္လို႔ 

မဟုတ္ဘူး။ အဘဟာ ပုဂံဘုရင ္ ေစာလူမင္းက ဆင့္ေခၚတ့ဲအခါမွာ အရာအထူးကို မက္ေမာလို႔ လိုက္သြားတာလည္း 

မဟုတ္ဘူး၊ အရာအထူးကို မက္ေမာမွျဖင့္ ေစာလူးေနာက္ကို လိုက္သြားစရာေတာင္မွ မလိုပါဘူးကြယ္။ သူ႔ဘာသာသူ 

တစ္စင္ေထာင္လို႔ ရႏုိင္သားပ။ဲ ဒါေပမယ့္သူက သစၥာကို ဦးထိပ္ထားတ့ဲသူျဖစ္တယ္။ သူဟာ ေစာလူးကို 

မခ်စ္မနွစ္သက္ေပမယ့္ ေစာလူးရ႕ဲခမည္းေတာ္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစားတယ္။ ပုဂံျပည္ႀကီးကို အဓြန္႔ရွည္ေစခ်င္တယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္ပုဂံကိုလိုက္သြားတာပ။ဲ 

 

အခုအခ်ိန္မွာ မင္းရ႕ဲအဘဟာ သူေကာင္းျပဳျခင္းကို ခံေနရတ့ဲသူ မဟုတ္ဘူး။ အလြန္သိမ္ငယ္စြာ ေနေနရတယ္ဆိုတာ 

အမိသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ပုဂံကိုခ်စ္တ့ဲသူပ၊ဲပုဂံအတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ စေတးပစ္ႏုိင္တ့ဲသူပဲ အဲဒါေၾကာင္ ့သူဟာ 

သားနဲ႔အမိတို႔ကို ျပန္မၾကည့္နိုင္တာပါ သားရယ္။ သားရဲ႕အဘကို သားအျပစ္မတင္ပါနဲ႔။ 

 

သားရဲ႕အဘဟာ ဘဘုန္းကိုလည္း အလြန္ၾကည္ညိဳတယ္။ ဘဘုန္းရ႕ဲအရိပ္မွာ သားႀကီးျပင္းခြင့္ရတာကို 

သူေက်နပ္နွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဘဘုန္းအျပင ္ အဘိုးေလးျဖဴလည္း ရိွတယ္။ မင့္အဘကို ခ်စ္ခင္တ့ဲ ငခ်စ္စတို႔၊ 

ငခ်စ္ျမတိုဲ႔အုပ္စုလည္း ရိွတယ္။ သားကို အခုအခ်ိန္မွာ ပုဂံကိုမေခၚဘဲ ထားတာ ပုဂံထက္စာရင္ ေက်ာင္းျဖဴက 

သားအတြက္ ပိုၿပီးေရခံေျမခံေကာင္းလို႔ေပါ့ သားရဲ႕” လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ ကေလးကေလးပ။ဲ အမိေျပာတ့ဲ စကားေတြကို နားမလည္တဲ့အခါေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ “အမ ိ

အမိသိမ္ငယ္တယ္ဆုိတာ ဘာလဲဟင္” လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းကိုၾကားေတာ့ အမိက ညင္ညင္သာသာ 

ၿပံဳးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ “အဲဒီစကားကို သားနားမလည္တာဟာ မဆန္းပါဘူး။ အမိတို႔ဝန္းက်င္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ 

သိမ္ငယ္တ့ဲစိတ္အထာနဲ႔ေနရတာမွမရိွပကိုဲး”လို႔အရင္ေျပာပါတယ္။ 

 

ၿပီးေတာ့မ ွ “သိမ္ငယ္တယ္ဆိုတာ မင့္အဘ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သမွ်ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မေပးတာ၊ 

ေျပာဆိုတင္ျပခြင္ ့မေပးတာ၊ အယံုအၾကည္မရိွတာေတြေၾကာင့္ မင့္အဘမွာ သူ႔အစြမ္းေတြ ျပခြင့္မရဘဲ ေမွးမိွန္ေနတာကို 

ေျပာတာပါပသဲားရယ္”လို႔ဆိုပါတယ္။ရာဇကုမာရ္က “ႏုိ႔အဘက သိပ္ေတာ္တာဆို၊ ဘာလို႔ ဘုရင္ေစာလူးက အဘကို 

ေခၚလည္းသြားေသး၊ အဘကို သူ႔အစြမ္းအစ ျပခြင့္မေပးဘဲလည္းထားေသးဆိုသလို လုပ္ေနရတာလဲ” လို႔ 

ေမးျပန္ပါတယ္။ 

 

အမိက အဲသည္အခ်ိန္မွာ အသံသာသာနဲ႔ ရယ္ပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕ ပါးကိုလည္း ခ်စ္စနိုးနဲ႔ ဖ်စ္ညႇစ္ပါတယ္။ 

ၿပီးေတာ့မ ွ ရယ္သံတစ္ဝက္တစပ္်က္နဲ႔ “အဘသာ မင့္ကိုေတြ႔ရင ္ သိပ္ခ်စ္မွာ။ အခုလည္း အေတြးနဲ႔ ခ်စ္မွာပါပဲေလ။ 

သားက အခုလို အေမးအျမန္းထူႏုိင္တာက ေက်ာင္းျဖဴက ဘဘုန္းရ႕ဲ ဂုဏ္ေက်းဇူးပဲသားရဲ႕” လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

ရာဇကုမာရ္က အမိေျပာတ့ဲစကားေတြကို နားမလည္ရတ့ဲအထဲမွာ ပိုပုိၿပီး နားမလည္ႏိုင္ေအာင ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 

အမိဆက္ေျပာတဲ့စကားကိုလည္း နားအလည္ႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ မွတ္သားထားႏုိင္လိုက္တာကေတာ့ သူ႔မွတ္ဉာဏ္ 
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ေကာင္းလို႔ပါပ။ဲ ႀကီးလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ အမိေျပာတာ နားလည္ပါၿပီေလ။ အမိေျပာတာက ဒီလိုပါ။ မင့္အဘရ႕ဲ 

အစြမ္းအစကို ေၾကာက္လန္႔တတ္သူေတြက မင့္အဘကို အစြမ္းျပခြင့္ ေပးလိုက္ရင ္ သူတို႔ည့ံတာ ပိုၿပီးသိသာသြားမွာ 

စုိးလို႔ေပါ့သားရ႕ဲ။ ဒါေတြက မင္းႀကီးလာမွ နားလည္လာမွာပါလို႔ အမိကဆိုပါတယ္။ 

 

ေလာကအေၾကာင္း ဓမၼေၾကာင္းေတြကို အထိုက္အေလ်ာက္ နားလည္လာၿပီျဖစ္တ့ဲ ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိေျပာတ့ဲ 

စကားေတြကို ေကာင္းစြာနားလည္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ငယ္တယ္ဆုိတ့ဲ အဘကို အဲဒီအခ်ိန္ကမွန္းၿပီး ျမင္တာထက္ 

အခုဆိုရင္ပိုၿပီးျမင္ႏုိင္ပါၿပီ။ တကယ္တမ္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီတ့ဲသူေတြေရာ ေလာကဓံနဲ႔လြတ္ၾကမွာ မဟုတ္ပဘဲဲ။ 

အဘကေတာ့ အျပင္ပန္းက လူအမ်ားအေနနဲ႔ သိမ္ငယ္ေနရွာတယ္လို႔ ျမင္ၾကေပမယ့္ ေျပာၾကေပမယ့္ 

သူ႔အတြင္းဓာတ္ခံကေတာ့ နည္းနည္းကေလးမွ လႈပ္ရွားမယ့္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ မီးထဲမွာ ေကာင္းစြာဖုတ္ၿပီး ေရထဲကို 

ပစ္ခ်လိုက္၊ တူနဲ႔ထုလိုက္ အလုပ္ခံရတ့ဲ သံတံုးဟာ ၾကာေလေလ မာေက်ာေလေလျဖစ္ၿပီး ျမည့္ေနေအာင္ထက္တ့ဲ 

ဓားဘဝကို ေရာက္လာတတ္စၿမပဲါ။ အဘဟာ အစြမ္းျပခြင္ ့ ရတ့ဲအခါမွာ မယိမ္းမယိုင္ ခုိင္ၿမတ့ဲဲစိတ္ရိွခဲ့တာ၊ အဲဒီလို 

သိမ္ငယ္ခ့ဲရလို႔ေနမွာပလိုဲ႔ရာဇကုမာရ္ေတြးေတာတတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ အေတြးပင္လယ္ေၾကာမွာ ေမ်ာေနရာက တစ္စတစ္စနဲ႔ေအးလာၿပီျဖစ္တဲ ့ ညည့္လည္းနက္ၿပီျဖစ္လို႔ 

အတြင္းေဆာင္ဘက္ကို ဝင္ခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားဝတ္ျပဳၿပီး အမိအဖကစ မိႀကီးဘႀကီး ဘိုးႀကီးဘြားႀကီးမ်ားကို အမွ်ေဝၿပီး 

အိပ္ရာဝင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

 

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္က်ေတာ့ အဘိုးေလးျဖဴနဲ႔ အမိအဘတို႔အေၾကာင္းကို မေျပာႏုိင္ေသးဘဲ ပုဂံဘက္ကို 

ထြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဂူေျပာက္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ၾကဖို႔ပါပဲ။ အဲဒီေနာက္ေတာ့လည္း ရာဇကုမာရ္က 

ေ႐ႊနန္းေတာ္ကို ဝင္ရပါေသးတယ္။ အေလာင္းစည္သူဘြဲ႔ခ ံ ဘုရင္မင္းျမတ္က သူ႔ရ႕ဲဘေထြးေတာ္ကို ေ႐ႊနန္းေတာ္မွာ 

အမတ္တ်ာ(အမတ္ကို ပုဂံေခတ္ကအေခၚ) အျဖစ္ အမႈထမ္းေစခ်င္လို႔ပါပဲ။ ရာဇကုမာရ္ဟာ စာေပက်မ္းဂန္ကို 

ေကာင္းစြာနံွစပ္သူျဖစ္တယ္။ ဘိုးေတာ္က်န္စစ္ရ႕ဲ တစ္ဦးတည္းေသာသားလည္း ျဖစ္ေပတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 

ေ႐ႊနန္းေတာ္မွာ အဘက္ဘက္က အင္အားရိွေအာင ္ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ေစလိုတယ္လို႔ အေလာင္းစည္သူက 

ႁမြက္ၾကားပါတယ္။ 

 

႐ုတ္တရက္ စကားမျပန္ဘဲ ၿငိမ္သက္စြာေနေနတ့ဲ ရာဇကုမာရ္ကိုၾကည့္ၿပီး “ဘေထြးေတာ္၊ ဘေထြးေတာ္ရ႕ဲ 

အလိုရမၼက္နည္းပါးမႈ၊ လူသူနဲ႔ ကင္းကင္းေနခ်င္မႈတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ စဥ္းစားသင့္တ့ဲအေၾကာင္းျဖစ္လို႔ 

အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္လည္း စဥ္းစားပါဘိ” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။ နန္းေတာ္ကအျပန ္ ျမင္းရထားေပၚမွာ 

အသံတိတ္ၿပီးပါလာတ့ဲ အဘိုးေလးျဖဴနဲ႔ ရာဇကုမာရ္တို႔ဟာ တူ႐ြင္းေတာင္ေျခကို ေရာက္မွပ ဲ သူတို႔အသံကို 

သူတို႔ျပန္ရသလိုစကားေျပာမိၾကပါတယ္။ 

 

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေ႐ႊနန္းေတာ္ဆိုတာကို ေရာက္ကတည္းက အဲဒီေ႐ႊနန္းဆိုတာကို မနွစ္သက္ခဲ့တ့ဲသူပ ဲအဘိုးေလးရ။ 

ဒါေပမ့ဲ အခုလို အေလာင္းစည္သူက တာဝန္ေပးလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ျငင္းဆန္လို႔ သင့္ပါ့မလားလို႔ ေတြးမိပါတယ္။ 

အဘသာဆိုရင္ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊ အမိဆိုရင္ေကာ ဘယ္လုိဆိုမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစြာစဥ္းစားခ်င္ေသးတယ္ 

အဘိုးေလးရာ”လို႔ေျပာပါတယ္။ 
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ၿပီးေတာ့ ရာဇကုမာရ္ဟာ ေအးေအးေဆးေဆး စဥ္းစားခ်င္ရင္ သြားသြားထိုင္တတ္တ့ဲ ၾကာကန္အနားကို 

ထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ ၾကာကန္နားမွာေတာ့ သစ္ရိပ္ဝါးရိပ္ကလည္း ႀကီးပါတယ္။ ေလကလည္းတေသြးေသြးနဲ႔။ 

ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိအေၾကာင္းကို မေန႔ညက ရပ္ထားတ့ဲေနရာကစၿပီးဆက္လက္စဥ္းစားရေတာ့တာေပါ့။ ေက်းေတာသူ 

ေ႐ႊနန္းေတာ္ဝင္ခန္းလို႔ပဲဆိုပါေတာ့ေလ။ 

 

အမိနဲ႔ ရာဇကုမာရ္တို႔ဟာ ေက်ာင္းျဖဴမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနရင္းက ပထမဆံုး အဘြားေတာ္သ ူ သီလရွင္ဆရာႀကီး 

ဆံုးပါးတာနဲ႔ႀကံဳရပါတယ္။ အမိငုိေနတာဟာ ခဏပါပ။ဲ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္လုပ္ကိုင ္

ေဆာင္႐ြက္သြားတာဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္လို႔ မထင္ေလာက္စရာပါပ။ဲ ေက်ာင္းျဖဴတစ္ေက်ာင္းလံုးကေရာ၊ 

႐ြာထဲကေရာ အမိလိုသလို လိုက္လုပ္ေပးၾက႐ံုပါပဲ။ အမိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆြမ္းကပ္တာကအစ 

အဘြားရ႕ဲပစၥည္းပစၥယေတြကို ေဝငွလွဴဒါန္းတာအဆံုး သူကိုယ္တိုင္ စီျဖာလုပ္ကိုင္တာပါပ။ဲ 

 

အဲဒီေနာက္ပုင္ိးမွာ ဘဘုန္းနဲ႔အမိ အေနမ်ားလာပါတယ္။ အေစာပုိင္းကေတာ့ပုဂံဟာ ပ်က္ေတာ့မယ္လို႔ 

ၾကားေနရတာပါပ။ဲ ေနာက္ေတာ့ အဘတို႔ဘက္သားမ်ားက ႏုိင္ေအာင္ကြပ္ကဲႏိုင္ခ့ဲတယ္။ အဘကိုယ္တိုင ္မင္းအျဖစ္ကို 

ရယူႏိုင္ခ့ဲတယ္။ အမိကို သားနဲ႔တကြ လိုက္ခ့ဲဖို႔ ေခၚခ့ဲတယ္ဆိုတာ ရာဇကုမာရ္ကို အမိကေျပာျပပါတယ္။ 

 

ဘဘုန္းနဲ႔ အေနမ်ားလာတာက ပုဂံက အေခၚေတာ္ေရာက္ရင ္ ဘဘုန္းကို ခြဲခြာသြားရေတာ့မွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ 

ဘဘုန္းမွာခ်င္တာ၊ ေျပာခ်င္တာေတြကို နာခံဖို႔ပါပလိုဲ႔ အမိက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တကယ္မွာေတာ ့

ဘဘုန္းဟာ ေကာင္းစြာမက်န္းမမာေတာ့တဲ့အတြက္ ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ျပဳစုေပးေနရတယ္ဆိုတာ တစ္ေန႔တျခား 

ထင္ရွားလာပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ပုဂံကဆက္သား ေရာက္လာပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ေလာက္ကို သမၻဴလတို႔ 

ပုဂံႂကြၾကမွာလဲ၊ ဘယ္လိုအႀကိဳေတာ္ ေထာက္ရမွာလဲလို႔ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကတ့ဲသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဘဘုန္းက “က်န္စစ္က သူ႔သားကို ေတြ႔ခ်င္လွေရာေပါ့။ သြားမွာ သြားၾက” လို႔ ေျပာမိန္႔ေတာ္မူတ့ဲအသံက 

တိုးတိတ္လိုက္တာ။ အဲဒီတုန္းက အမိက ဘဘုန္းကို ယာဂုတိုက္ေနတ့ဲအခ်ိန္ဆိုေတာ့ ဘဘုန္းရ႕ဲအသံကို 

ၾကားတ့ဲအခါမွာ အမိဟာ ခ်က္ခ်င္းလိုပဲ မ်က္ရည္လည္လာပါတယ္။ ခဏေလာက္ၾကာေအာင္ အမိ ၿငိမ္ေနပါတယ္။ ၿပီးမ ွ

ဗုိလ္မင္းတို႔ခဏေစာင့္ပါဘိ”လို႔အသံခပ္တိမ္တိမ္နဲ႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အနီးမွာရွိတ့ဲအဘိုးေလးက သိနားလည္စြာနဲ႔ အေခၚေတာ္ေထာက္ဖို႔ ေရာက္လာၾကတ့ဲ ဗုိလ္မင္းမ်ားကို 

ေက်ာင္းေပၚက ေခၚသြားပါတယ္။ ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္ခံေလ့ရွိတ့ဲ မ႑ပ္ထဲမွာ အဘိုးေလးျဖဴက ဧည့္ခံထားပါတယ္။ 

အမိနဲ႔အတူ က်န္ခ့ဲတ့ဲ ရာဇကုမာရ္ကေတာ့ အလြန္သိတတ္တဲ့ ကေလးပီပ ီ အမိဟာ အဘဆီကိုလိုက္ဦးမွာမဟုတ္ဘူး၊ 

ဘဘုန္းရဲ႕အေျခအေနကမေကာင္းဘူးဆိုတာကိုသတိထားလိုက္မိပါတယ္။ 

 

အမိကဘဘုန္းကို ယာဂုေစာင့္ၿပီးတိုက္ပါတယ္။ အင္မတန္အားနည္းေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ဘဘုန္းက 

ဘာမွဆက္မေျပာေတာ့ပါဘူး။ သူဟာ နားလည္သိတတ္စြာနဲ႔ လိုက္သြားခြင့္ေပးလိုက္ၿပီပဲ။ က်နတ္ာကို သမၻဴလက 

သူ႔ဘာသာသူဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္လို႔တစ္ခါတည္းတြက္ထားတယ္ထင္ပါရ႕ဲ။ 

 

ဘဘုန္းကို အိပ္ရာထဲေရာက္ေအာင္ သိပ္ထားၿပီးတ့ဲေနာက္မွာမ ွ အမိက ရာဇကုမာရ္ကို လက္ဆြဲၿပီး ဧည့္ခံမ႑ပ္ကို 
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ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ အမိကို ၾကည့္လိုက္တ့ဲအခါ အမိမ်က္မွာဟာ မၾကည္သာပါဘူး။ အလြန္ညႇိဳးလ်ေနပါတယ္။ ရာဇကုမာရ ္

ထင္တ့ဲအတိုင္းပါပ။ဲ အမိက အသံကု ိ ေအးေအးထားၿပီး ေျပာတ့ဲအေၾကာင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ အနားကို 

ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ဘဘုန္းကိုပစ္ၿပီး ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ပုဂံကို မလိုက္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း၊ အဲဒီအေၾကာင္းကို 

က်န္စစ္မင္းႀကီးကို နားေတာ္ေလွ်ာက္ေပးပါမည့္အေၾကာင္းနဲ႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးက နားလည္သည္းခံေတာ္မူမယ္ဆိုတာ 

သူသိပါေၾကာင္းကိုပါတစ္ပါတည္းေျပာျပပါတယ္။ 

 

ဗုိလ္မင္းမ်ားဟာ အလြန္႐ုပ္ဆင္းလွသေလာက္ အလြန္တည္ၾကည္ ၿငိမ္သက္တ့ဲအမိကို မဖုရား အမိန္႔ရွိသလို 

မင္းႀကီးထံကို ေလွ်ာက္ထားပါမယ္လို႔ ျပန္လည္ေျပာၾကားပါတယ္။ သူတို႔က က်န္စစ္မင္းရဲ႕သားဆိုတ့ဲအသိနဲ႔ 

ရာဇကုမာရ္ကိုလည္း ေခၚၾကေျပာၾကပါတယ္။ အမိရ႕ဲရင္ခြင္မွာ အေနမ်ားၿပီး အမိရ႕ဲစိတ္ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတ့ဲ 

ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိရ႕ဲမ်က္လံုးနဲ႔ ေစခုိင္းခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး ဗိုလ္မင္းမ်ားနဲ႔အတူ သြားေရာက္ထိုင္ကာ သူတို႔ေမးသမွ် 

ေျပာသမွ်ေတြကို အလိုက္သင့္ ျပန္ေျပာေေနရေပမယ့္ မေပ်ာ္လွပါဘူး။ 

 

သူတို႔က ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးကို ဘေထြးတို႔နဲ႔လိုက္ခဲ့မလားလို႔ ေမးေတာ့အမိကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးအမိမပါရင္မလိုက္ဘူးလို႔ 

ျပန္ေျဖခဲ့တာကေတာ့ရာဇကုမာရ္ဘာသာေျဖခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ေတာ့လည္း သူတို႔ဟာ ေ႐ႊနန္းေတာ္သားမ်ားပီပ ီ

ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းႏႈတ္ဆက္ၿပီးျပန္သြားခ့ဲၾကပါတယ္။ 

 

အမိဟာ ရာဇကုမာရ္နဲ႔ေတာင္ စကားသိပ္မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဘဘုန္းအနီးမွာပ ဲ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးၿပီး ေနခ့ဲပါတယ္။ 

ဘဘုန္းရဲ႕ တပည့္ႀကီးငယ္မ်ားကလည္း ေက်းဇူးရွင ္ ဘဘုန္းအနီးမွာ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနေအာင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ 

ေနပါတယ္။ ဘဘုန္းကေတာ့ အသက္အေနနဲ႔ သက္တမ္းကုန္လုနီးေနတာေၾကာင္ ့ ေဆးခ်က္ေကာင္းေပမယ့္ 

နာလန္မထူေတာ့ဘဲ တစ္ေန႔တစ္ျခား က်က်လာတ့ဲအေနအထားမွာ ရိွေနပါတယ္။ အမိဟာ ဘဘုန္းကို 

သက္သာႏိုင္သမွ်သက္သာစြာဝိညာဥ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ႀကိဳးစားေပးေနပါတယ္။ 

 

အမိအေနနဲ႔ကေတာ့ ညဘက္မွာေတာ့ သူ႔ေနရာကိုသူျပန္အိပ္ပါတယ္။ ဘဘုန္းကို ဆံုးခါနီးအထိ ဝိနည္းေတာ္နဲ႔အညီ 

ေနထိုင္သြားေစခ်င္လို႔ပါပဲ။ အဲသည္လိုနဲ႔ တစ္ေန႔မွာေတာ့ မနက္ေစာေစာ အမိကူးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ 

ဘဘုန္းမရွိေတာ့တာကို သိရေတာ့တာပ။ဲ အမိဟာ ဘာမွမေျပာ ငုိလည္းမငုိဘဲ ႐ုတ္တရက္ ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး 

အဘိုးေလးျဖဴတို႔ျပင္ဆင္ေနတာေတြကိုထိုင္ၾကည့္ေနပါေတာ့တယ္။ 

 

႐ြာထဲက မိန္းမႀကီးေတြ ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာ အမိကို ဟ့ဲ ကေလးမငိုခ်လိုက္ေလ၊ ငိုခ်လိုက္ေလလို႔ ေျပာပါတယ္။ 

အမိကို ရာဇကုမာရ္က မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္ေနေတာ့ မ်က္နွာဟာ အလြန္ညႇိဳးငယ္ေနပါလ်က္နဲ႔ ေခါင္းကေလးကို 

သူ႔လက္နဲ႔သူထိန္းၿပီး ခပ္ကုပ္ကုပ္ေခး ထိုင္ေနတ့ဲအမိကု ိျမင္ေနရပါတယ္။ အခုစိတ္ထဲမွာ ျမငလ္်က္ထင္လ်က္ရွိေနၿပီး မီး 

၁၁မီးေတာက္ေလာင္ေနတ့ဲေလာကႀကီးကိုအခုခ်က္ခ်င္းၿငီးေငြ႔လာပါတယ္။ 

 

ေၾသာ္….. အမိ အမိ၊ သနားစရာေကာင္းလိုက္ပါဘိေတာ့တယ္လို႔လည္း ႏႈတ္ကႁမြက္ၿပီး ေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။ 

အမိဟာ ဘဘုန္းကိစၥမၿပီးမခ်င္း မငိုရွာပါဘူး။ ဘဘုန္းဟာ အလြန္မ်ားျပားတ့ဲပရိသတ္နဲ႔ မီွခုိအားထားရာႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရပ္ေဝးရပ္နီးက သူ႔ဒကာ ဒကာမေတြ၊ တပည့္တပန္းေတြ လာၾကပါတယ္။ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ အဘဆီက 
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ကိုယ္စားလာျပီး ပူေဇာ္ၾကတ့ဲသူေတြလည္း အေရအတြက ္ အေတာ္မ်ားပါတယ္။ နန္းတြင္းသားေတြဆိုေတာ့လည္း 

လူေတြက ဝိုင္းဝန္းၾကည့္႐ႈၾကတာေပါ့။ နန္းတြင္းသားေတြကို စိတ္မဝင္စားႏိုင္တ့ဲသူေတြကေတာ့ အမိနဲ႔ ရာဇကုမာရ္ပဲ 

ရွိပါလိမ့္မယ္။အဘိုးေလးျဖဴကေတာ့သူ႔တာဝန္အရဧည့္ခံရတာေပါ့ေလ။ 

 

ဘဘုန္းကိစၥၿပီးသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ အစအရာရာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမယ့္ တပည့္ႀကီးမ်ားရဲ႕လက္ထကိုဲ 

ဘဘုန္းရဲ႕ပစၥည္းပစၥယနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်ကု ိ စားရင္းေပစာမ်ားနဲ႔တကြ အပ္ၾကပါတယ္။ အလုိ……အဘိုးေလးျဖဴရ႕ဲ 

သေဘာအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ အဘိုးေလးျဖဴဟာ ေက်ာင္းျဖဴမွာပဲ ေနရစ္ခဲ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘဘုန္းရိွစဥ္ကတည္းက 

ရာဇကုမာရ္ကို ေယာက်္ားတို႔ တတ္အပ္တ့ဲသိအပ္တ့ဲပညာရပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ လက္႐ံုးရည္နဲ႔ပတ္သက္သမွ်ကု ိ

သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးဖို႔ အဘိုးေလးျဖဴက ပုဂံကို လိုက္သြားေစရမယ္လို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္အဘိုးေလးျဖဴဟာပုဂံလိုက္ဖုိ႔ပဲျပင္ဆင္ရပါတယ္။ 

 

အမိဟာ ဘဘုန္းျပန္လြန္ေတာ္မူၿပီးေတာ့လည္း ရက္လည္အေၾကာင္းျပလိုက္၊ လလည္အေၾကာင္းျပလိုက္နဲ႔ 

ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာင္းျဖဴက မခြာႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အဘကလည္း ဘဘုန္းကိစၥနဲ႔ ကိုယ္စားလာတ့ဲသူမ်ားနဲ႔ 

အလႊာပါးလိုက္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ အမိ စိတ္ေအးခ်မ္းသာရွိမွ ပုဂံကိုလိုက္ခဲ့ပါ။ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားပါလို႔ 

ပါပါတယ္။ 

 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိကိုမေတြ႔တာနဲ႔ ေတာင္ေတာင္အီအီ ေနရာေတြကို အနွံ႔လိုက္ရွာရင္း 

ၾကာကန္နံေဘးက ထိုင္ေနက် စကားပင္ရိပ္မွာ ထိုင္ရင္း ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ ငိုေႂကြးေနတ့ဲအမိကို ေတြ႔ခ့ဲပါတယ္။ 

ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိ အမိနဲ႔ေခၚရင္း အမိေဘးကို ေျပးသြားခ့ဲပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမိကိုဖက္ထားခ့ဲပါတယ္။ 

ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲတစ္သက္မွာ အမ္ိကို သည္ေလာက္ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ ငိုတာ မေတြ႔ဖူးေသးပါဘူး။ အမိဟာ သူ႔အနားကို 

သားလွရတနာေရာက္လာတာကို သိတ့ဲအခါမွာေတာ့ အငုိေလ်ာ့သြားပါတယ္။ သားကေလးကိုဖက္ၿပီး ႐ႈိက္ငင္ေနရာက 

တစ္စတစ္စနဲ႔အငိုတိတ္သြားပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ အမိကို အျမဲလုိလို သိခဲ့တယ္၊ နားလည္ခ့ဲတယ္လို႔ သူ႔ဘာသာသူ ထင္ေနေပမယ့္ လူႀကီးေတြရ႕ဲ 

ေလာကဟာ သူထင္တာထက္ ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ အမိဟာ တစ္စတစ္စနဲ႔ သားကိုသူဟာ ဘာေႀကာင့္ပုဂံကိုသြားဖို႔ 

ဖင့္ေနွးေနတ့ဲအေၾကာင္း ေျပာျပစျပဳပါေတာ့တယ္။ အမိအေျပာအရ အဘမွာအမိအရင္ကတည္းက ငယ္မယား 

ရွိခ့ဲတာပါတ့ဲ။ ဘဘုန္းရကဲ်န္းမာေရး အလြန္ခ်ဳိ႕တ့ဲသြားတ့ဲအခါမွာဘဘုန္းက အဲဒီအေၾကာင္းကိုသိသိႀကီးနဲ႔ စီစဥ္သလား။ 

မသိဘဲနဲ႔ စီစဥ္သလားေတာင္မ ွ အမိမေသခ်ာဘဲ က်န္စစ္သားနဲ႔လက္ဆက္ဖို႔ စီစဥ္ခ့ဲတာပါတ့ဲ။ အမိဟာ 

က်န္စစ္သားဆိုတာ သူကလည္း ခင္မင္ႏုိင္တယ္၊ သူကိုယ္တိုင္အားကိုးနုိင္တ့ဲသူလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ 

လူႀကီးရဲ႕သေဘာအတိုင္းပါပလိုဲ႔ေျဖခ့ဲပါတယ္တ့ဲ။ 

 

အဲသည္လိုေျဖၿပီးတ့ဲအခါမွာ က်န္စစ္သားက ဒီၾကာကန္နံေဘးကို သမၻဴလကိုေခၚလာၿပီး သူ႔မွာငယ္မယားရိွပါတယ္။ 

ငယ္မယားဟာ သူ႔ေမြးစားဖခင္ မိခင္လို႔ ေျပာႏိုင္တ့ဲ ငယ္စဥ္ကတည္းက သူ႔ကိုေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ မိဘနွစ္ပါးရ႕ဲ 

သမီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းကို သမၻဴလသိလို႔ မေက်မနပ္ျဖစ္ရင ္ သူကိုယ္တိုင္ဘဘုန္းကို ေလွ်ာက္ေပးပါ့မယ္လို႔ 

ေျပာပါသတ့ဲ။ 

 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 
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က်န္စစ္သားဟာ သမၻဴလကို ဘယ္ေလာက္ေမတၱာထားတယ္ဆိုတာကို စကားအေနနဲ႔မေျပာခ့ဲေပမယ့္ သူ႔အျပဳအမူနဲ႔ 

သူ႔႐ုိးသားစင္ၾကယ္ျခင္းအရ ျပသခဲ့ပါတယ္တဲ့။ သမၻဴလက သားျဖစ္သူကို ေျပာျပတာကေတာ့ မင္းေယာက်္ားမ်ားဟာ 

ေကၽြးေမြးႏုိင္ရင္ မယားေလးေယာက္အထိ ယူခြင့္ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ဘုရင္ျဖစ္သူမ်ားသာ ယူေလ့ရိွပါတယ္။ 

ဆင္းရသဲားမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ မယူၾကတာ မ်ားပါတယ္တဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ သူဟာက်န္စစ္သားကို သူဆင္းရဲအေနနဲ႔သာ 

ေပါင္းသင္းခ်င္ပါတယ္တဲ့။ အခ ုပုဂံကိုသြားရင္ မိဖုရားေတြ၊ ေမာင္းမမိႆံေတြအၾကားကို သူဘယ္လိုတိုးဝင္ရမလဲဆိုတာ 

စဥ္းစားေနခဲ့တာၾကာပါၿပီလို႔သမၻဴလကဆိုပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္က အဲဒီအေၾကာင္းကို အရင္ကမၾကားခဲ့ဖူးဘူးဆိုေတာ့ ၾကားလိုက္ရတ့ဲခဏမွာ 

အလြန္စိတ္ဆင္းရသဲြားပါတယ္။ အရင့္အရင္တုန္းက အဘကိုအလြန္ေလးစားအားကိုးထားတ့ဲ စိတ္ေတြေတာင္မ ွ

ေလ်ာ့ပါးသြားသလိုျဖစ္သြားပါတယ္။အဲဒီလို သားျဖစ္သူ မ်က္နွာထားေျပာင္းသြားတ့ဲပုံကို သတိထားလိုက္မိတဲ ့

သမၻဴလခမ်ာ ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ျဖစ္သြားပံုရပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို မ်က္ရည္သုတ္ၿပီး သား သားေလး အဘကို 

အထင္မလြဲပါနဲ႔ေနာ္။ အမိကို မင့္အဘက ညာၿပီးယူတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဘုရင္တစ္ပါးအတြက္မိဖုရားတစ္ပါးမက 

ထားတာကလည္း သူတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ပ်ာပ်ာသလဲ ေျပာလိုက္ရွာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၇ 

နွစ္သားငယ္ရ႕ဲရင္ထမွဲာ စူးနစ္သြားၿပီျဖစ္တ့ဲ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းကေတာ့ ထြက္မသြားေတာ့ပါဘူး။ 

 

အမိဟာ တစ္ခါတစ္ခါ နားလည္ရခက္တယ္လို႔ ပုဂံကိုလိုက္ခါနီး ရာဇကုမာရ္ေတြးခဲ့သလား၊ မေတြးခ့ဲဘူးလားဆိုတာ 

ကိုေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ ႀကီးမွေတာ့ အဲသည္လိုေတြးမိတတ္တာ အခါခါပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 

အဘိုးေလးျဖဴကိုေတာင္ ေနာက္မွလုိက္လာခဲ့လို႔ေျပာၿပီး လူသူမသိတ့ဲအခ်ိန္ မုိးမလင္းခင္မွာထၿပီး ေျခက်င္ထြက္လာ 

ခဲ့ၾကပါတယ္။ သားငယ္နဲ႔ အထုပ္တစ္ထုပ္နဲ႔ေပါ့။ ေနာက္ ႐ြာတစ္႐ြာကိုေရာက္ေတာ့ လွည္းရွာရပါတယ္။ 

အေဆြအမ်ဳိးတို႔ဆီက လွည္းပါပဲ။ သူတို႔ကိုလည္း ပုဂံအထိ လိုက္မပုိ႔ေစပါဘူး။ တစ္႐ြာကို ေရာက္တိုင္း 

ျပန္ဖို႔ေစခုိင္းလိုက္ၿပီးေနာက္တစ္႐ြာကလွည္းကိုယူျပန္ပါတယ္။ 

 

ပုဂံကိုေရာက္လာတ့ဲအခါမွာေတာ့ သူရယ္၊ သူ႔သားရယ္၊ အဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုစီနဲ႔ပ ဲ က်န္ေအာင ္ ႐ြာတိုင္းမွာ 

ပစၥည္းေတြကို တစ္ခုစီထားခဲ့ပါတယ္။ ပုဂံကုိေရာက္ခါနီး ညည့္မွာ အမိက ရာဇကုမာရ္ကု ိ စကားတစ္ခြန္းေျပာပါတယ္။  

 

“နက္ျဖန္ခါ ပုဂံကိုေရာက္မယ္၊ နန္းတြင္းကို ဝင္မယ္။ အမိကို လက္တြဲထား၊ အမိက ဘာလုပ္သလဲဆုိတာကိုၾကည့္၊ 

သားအေနနဲ႔ ဘာမွသိမ္ငယ္စရာမရွိဘူး။ လူဆိုတာ သူ႔ကုသိုလ္အက်ဳိးေပးနဲ႔သူ နိမ့္တာ ျမင့္တာရွိတတ္ေပမယ့္ 

အေရးႀကီးတာက သီလျဖစ္တယ္။ အမိနဲ႔သားတို႔ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲအဆံုးအမမွာ တည္တ့ဲသူေတြျဖစ္တယ္။ 

တကယ္လို႔ မင့္ဖခင္ စိတ္မေျပာင္းရင္လည္း အမိတို႔ နန္းတြင္းကို ဝင္ၾကတာေပါ့။ အခုလို အညၾတေတြလို 

လာခဲ့ၾကတာဟာ သူစိတ္ေျပာင္းမေျပာင္းကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးႀကီး အကဲခတ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပ”ဲ လို႔ေျပာပါတယ္။ 

 

ေၾသာ္… အမိ အမိ၊ သူ႔ကိုၾကည့္ေတာ့ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းနဲ႔စိတ္က တကယ္မာတာပါကလားလို႔ေတြးရင္း 

ရာဇကုမာရ္ သက္ျပင္းခ်မိပါတယ္။ အခုလု ိ အမိေရာ အဘပါမရိွေတာ့တ့ဲအခ်ိန္ ကုိယ္ကိုတိုင ္

အသက္အတန္ရလာတ့ဲအခ်ိန္ထိ ေရွးေဟာင္းေတြကို ျပန္ေတြးမိတဲ့အခါတိုင္း ရာဇကုမာရ္ဟာ စိတ္ဆင္းရဲတ့ဲအခါ 

ဆင္းရလိုဲက္၊ေပ်ာ္တဲ့အခါေပ်ာ္လိုက္နဲ႔ျဖစ္ေနခ့ဲပါတယ္။ 
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အမိနဲ႔အတူ နန္းရင္ျပင္ကို ေရာက္တ့ဲအခါ အမိဟာ ရာဇကုမာရ္ကု ိ လက္တြဲၿပီး ခပ္မတ္မတ္ပ ဲ နန္းေတာ္ေပါက္ထိ 

ေလွ်ာက္သြားပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲစိတ္ကိုလည္း အမိက က်ဳံးသြင္းထားလို႔လားမသိဘူး၊ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ 

ကဲလြန္ေနတာကလြဲလို႔ စိတ္ထမွဲာ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ သိမ္ငယ္ျခင္းဆိုတ့ဲ စိတ္မ်ဳိးေတြ မေပၚေပါက္ခဲ့တာ အမွန္ပါပဲ။ 

 

အမိက နန္းေတာ္တံခါးမွာ ေစာင့္ေနတ့ဲသူကို “က်ဳပ္ဟာ အသင္တို႔မင္းႀကီးနဲ႔ ေတြ႔လုိပါတယ္” လို႔ အသံမွန္နဲ႔ 

ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မင္းခ်င္းက အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ “ဘာ….” လို႔ ေအာ္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ သမၻဴလက “မေအာ္ပါနဲ႔၊ 

က်ဳပ္ဟာ အသင္တို႔မင္းႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ လာသူျဖစ္တယ္” လို႔ထပ္ေျပာပါတယ္။ အမိကိုၾကည့္ထားလို႔ ေျပာတ့ဲစကားေၾကာင့္ 

ရာဇကုမာရ္ေလးဟာ အမိကုိၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။ အမိရဲ႕မ်က္နွာဟာ က်က္သေရရိွၿမ၊ဲ 

တင့္တယ္ၿမအဲေနအထားထက္ပိုၿပီး မာန္မာနေၾကာင့္ တင္းမာေနပါတယ္။ ဒါကိုကတစမ္်ဳိးၾကည့္လို႔ေကာင္းေနတယ္လို႔ 

အမိကိုအၿမဲအထင္ႀကီးခ့ဲတ့ဲရာဇကုမာရ္ကထင္ခ့ဲပါတယ္။ 

 

မင္းခ်င္းက သူ႔ကို မေအာ္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ မေအာ္ေတာ့ဘဲ စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့္ရင္း ေလွ်ာက္လာပါတယ္။ 

အနီးကိုေရာက္ေတာ့ ဆြဲမလို လြဲမလို အေနအထားနဲ႔ “ေအာင္မယ္၊ ေက်းေတာသူက ငတို႔မင္းႀကီးကိုမ်ား 

သူ႔ေရာင္းရင္းက်ေနတာပဲ” လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အမိက ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ရပ္ရင္း “ငါ့ကို အသင္မထိနဲ႔၊ 

အသင္ေနာင္တရ ရလိမ့္မယ္။ ငါဟာေက်းေတာသူဆိုတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘုရင့္သားေတာ္ရ႕ဲ မယ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ 

အသင္မယံုရင္ သည္လက္စြပ္ကုိယူၿပီး အသင္တို႔မင္းႀကီးကို သြားျပေခ်” လို႔ဆိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲ 

တင္းတင္းဆုပ္ထားတ့ဲ လက္ကိုေျဖၿပီး သူ႔လက္မွာစြပ္ထားတ့ဲ ပတၱျမားလက္စြပ္ကို ခၽြတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 

 

မင္းခ်င္းဟာ အမိရ႕ဲဟိတ္ေၾကာင္ ့ ႐ုတ္တရက္ ရပ္သြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕မ်က္နွာကို လွမ္းၾကည့္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းျဖဴမွာတုန္းက သမၻဴလဘက္ကိုႏႊယ္တယ္လို႔ ေျပာတာခံရတ့ဲ ရာဇကုမာရ္ရဲ႕မ်က္နွာမွာ သူတို႔မင္းႀကီးနဲ႔တူတာ 

တစ္ခုခုကိုေတာ့ ေတြ႔သြားပုံေပၚပါရဲ႕၊ ဘုရင့္သားေတာ္လို႔ ႐ုတ္တရက္ေအာ္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမိကကမ္းေပးတ့ဲ 

လက္စြပ္ကို ႐ို႐ုိေသေသ လက္နဲ႔ခံၿပီး အတြင္းဘက္ကိုဝင္ေျပးေတာ့တာပါပ။ဲ အျခားေသာမင္းခ်င္းမ်ားကလည္း 

ေသေသခ်ာခ်ာ လွမ္းၾကည့္ေနပါတယ္။ အမိကေတာ့ သူ႔သားလက္ကု ိ ျပန္ကိုင္ၿပီး တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္စြာ 

ရပ္ေနပါတယ္။ 

 

တစ္ခဏအၾကာမွာလူေတြ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ေနရာယူၾကၿပီး ဘုရင္မင္းျမတ္ ထြက္ေတာ္မူလာၿပီဆိုတ့ဲ အသံကုိ 

ၾကားရပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္တို႔ဘက္ကို လွည့္ၾကည့္ေနတ့ဲ မင္းခ်င္းေတြအပါအဝင္ အားလံုးဟာ ဒူးေထာက္ကာ 

လက္ယွက္လိုက္ၾကပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္က ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလို႔ အမိကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ အမိကခပ္တည္တည္ပါပ။ဲ 

အဲဒါေၾကာင္ ့ သူလည္း ခပ္တည္တည္ပ ဲ နန္းေတာ္အေပါက္ဝကို ၾကည့္ေနလိုက္ပါတယ္။ 

 

႐ုတ္တရက္လား၊ အၾကာႀကီးလားလို႔ ျပန္ေတြးတ့ဲအခါတိုင္း ရာဇကုမာရ ္ မေသခ်ာပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဘ 

အခုလိုဆိုရင္ေတာ့ ခမည္းေတာ္မင္းျမတ္ဟာ ဝမ္းသာအားရရွိတ့ဲအမူအရာကို ရာဇဣေျႏၵနဲ႔ေတာင္မွ မဖုံးေတာ့ဘဲ 

ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အမိကိုထြက္ၾကိဳပါတယ္။ သားကိုလည္း ႀကိဳတာေပါေလ။ 

 

အမိကိုျမင္တ့ဲအခါ ေနာက္ကပါလာတ့ဲ မွဴးႀကီးမတ္ရာမ်ားကို “ အသင္တို႔၊ ဤမိန္းမဟာ ငါ့ရ႕ဲေက်းဇူးရွင ္ ျဖစ္ေပတယ္။ 
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ငါသိမ္ငယ္စဥ္က သူတို႔ေဆြမ်ဳိးတစ္စုဟာ ငါ့ကို ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေပတယ္” လုိ႔ ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာၾကားရင္း 

သားလက္ကု ိ လွည့္ၾကည့္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဘုရင္လည္း လူသားပ၊ဲ သူ႔ရ႕ဲတစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္သူကို 

ေျမႇာက္ခ်ီေပြ႔ယူလိုက္ပါတယ္။ သားလို႔လည္း ဝမ္းသာအားရ ေခၚဆိုလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီလို အဘေခၚလိုက္တ့ဲအသံကို 

ၾကားလိုက္တ့ဲ တစ္ခဏအတြင္းမွာ အဘအေပၚ သို႔ေလာ သို႔ေလာထားခ့ဲမိတ့ဲ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲစိတ္ေတြဟာ ႐ုတ္ျခည္း 

ေျပေပ်ာက္သြားပါတယ္။  

 

အဘဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ အဘရဲ႕ယုယမႈကို စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ အမိကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ 

ထီးဝတ္နန္းစားနဲ႔ ခမည္းေတာ္ရ႕ဲလက္ေပၚက ေက်းေတာသူမရဲ႕သား ဘုရင့္ေသြးကို ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး 

ၾကည့္ၿပီးၿပံဳးေနတာ ျမင္ရပါတယ္။ အမိ အမိလို႔ ျပန္ေတြးရင္း ရာဇကုမာရ္က တလိုက္မိျပန္ပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၿပံဳးေနရင္းက အမိရ႕ဲမ်က္စိက မ်က္ရည္ၾကည္မ်ား တစ္စက္စက္က်လာလို႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခမည္းေတာ္ကေတာ့ “လာပါ နွမငယ္၊ နန္းေတာ္ထဲကိုဝင္ပါ ႏွမငယ္၊ ပင္ပန္းလွတယ္၊ နားေနဖုိ႔သင့္ၿပ”ီ လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

 

သမၻဴလနဲ႔ သားေတာ္တို႔ရ႕ဲဘဝဟာ ခ်က္ခ်င္းလိုေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ဆိုးတာက သားအမ ိအတူမေနရေတာ့တာပါပဲ။ 

မိန္းမေဆာင္မွာ သားေတာ္မေနရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေန႔လယ္ေန႔ခင္းမွာေတာ့ ခမည္းေတာ္ကိုေရာ အမိကိုေရာ 

ေတြ႔ရပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ဟာ သူ႔အဘကိုေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားလို႔ ေခၚဖို႔ရာ ဝန္မေလးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 

မယ္ေတာ္ကိုေတာ့ မယ္ေတာ္လို႔ ေခၚခပဲါတယ္။ အမိလို႔ပဲ ေခၚပါတယ္။ မယ္ေတာ္က အေဆာင္သီးျခား ေနရပါတယ္။ 

မယ္ေတာ့္ထံကိုသြားေတာ့ ထီးနန္းဓေလ့အရ ဝတ္စားထားတ့ဲအမိကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္က အမိကိုၿပံဳးၾကည့္ရင္း 

သူ႔ကိုယ္သူလည္း ျပန္ငုံ႔ၾကည့္ပါတယ္။ အမိကလည္း ခ်ဳိ႐ႊင္စြာ ၿပံဳးေနပါတယ္။ 

 

ခမည္းေတာ္ဟာ အၾကာႀကီးခြဲထားခဲ့ရတ့ဲ သားအမိအတြက္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ေပးလ့ဲပါတယ္။ ကုသိုလ္ေတာ္ 

ဘုရားပထိုုးမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ပါတယ္။ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားနဲ႔လည္း ညီလာခံသဘင္မွာ 

ေတြ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ အထူးဆံုးကေတာ့ အမိျဖစ္သူကို တိေလာကဝ႗ံသကာေဒဝီ အမည္နဲ႔ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး သားေတာ္ကို 

ေဇယ်ေခတၱရာ ဆိုတ့ဲဘြဲ႔နဲ႔ ေတာင္စဥ္ခုနစ္႐ိုင္ကို စားေစခဲ့ပါတယ္။ အမိကိုလည္း ကၽြန္သံုး႐ြာကို ဆုအျဖစ ္

ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

ရာဇကုမာရ္ဟာ ထူးဆန္းတ့ဲသဘာဝရွိသူအမိကို နန္းေတာ္ထဲမွာေပ်ာ္သလား၊ မေပ်ာ္ဘူးလားဆိုတ့ဲအေၾကာင္း 

မေမးျမန္းခ့ဲပါဘူး။ ေမးလည္းအမိက ေျဖခ်င္မွေျဖမွာပါ။ သူကေတာ့ မေပ်ာ္တာအမွန္ပါပ။ဲ နန္းေတာ္ထဲက လူေတြဟာ 

ေက်ာင္းျဖဴကလူေတြလို ရင္းနီွးခြင့္ရဖုိ႔ကိစၥမွာ မလြယ္လွပါဘူး။ သူ႔အုပ္စုနဲ႔သူေနၾကတာကိုး။ ရာဇကုမာရ္က အဲဒီလို 

က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းတ့ဲ၊ သဘာဝအကန္႔အသတ္မ်ားတ့ဲ သဘာဝကို မနွစ္သက္ေပမယ့္ အထာက်ေအာင္ 

ႀကိဳးစားေနလို႔ရေသးတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ 

 

ဒါေပမယ့္ သူ႔အေနနဲ႔ နန္းေတာ္ထဲမွာ မေနခ်င္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ျဖစ္လာတာက အကာက လွပသေလာက္ 

အႏွစ္မရွိတ့ဲအေၾကာင္းကို ေတြ႔ေတြ႔လာရလို႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိေတြ႔တာနဲ႔ အရွင့္သားလို႔ ေခါင္းကိုၫြတ္ၿပီး 

ကိုယ္ကိုတုပ္ကြၿပီး လက္အစံုကို ထိပ္ေပၚစံုတင္ၿပီး မိုးတတ္ၾကတ့ဲသူေတြဟာ နံရံတစ္ခ်ပ္သာျခားသြားသြား၊ 

တင္းတိမ္တစ္ခုသာ ျခားသြားသြား ေက်းေတာသားကေလးကေလလို႔ သူ႔ကိုၫႊန္းဆိုကာ စကားတင္း 

ဆိုတတ္ၾကတာကလား။ အဲဒီအခ်က္ကိုေတာ့ သူကမနွစ္သက္ဆံုးပါဘဲ။ ေက်းေတာသားဆိုတာ ရွက္စရာလို႔ 
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အခုထက္ထိမယူဆပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ရွက္စရာ၊ သိမ္ငယ္စရာစကားအျဖစ္ သံုးေနၾကတာကို သိေနရေတာ ့

ရာဇကုမာရ္ေခၚေဇယ်ေခတၱရာကမေက်နပ္ပါဘူး။ 

 

ဒီလိုအကာပဲရွိေနတ့ဲေနရာမွာ ထိပ္ဆုံးကထိုင္ၿပီး စိုးစံေနရတ့ဲ ခမည္းေတာ္ျဖစ္သူအတြက္လည္း ရာဇကုမာရ္က 

အစိုးရိမ္ႀကီး စိုးရိမ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အမိကို အဲဒီအေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပမိပါတယ္။ အသက္ကေလး 

ပုိႀကီးလာတာေၾကာင့္လည္း ပိုၿပီးစကားတတ္တတ္လာပု ံ ေပၚပါတယ္။ “အမိရာ၊ ေက်ာင္းျဖဴကိုသာ ျပန္ၾကပါစုိ႔၊ ဒီမွာက 

လူေတြဟာလွ်ာအပိုတစ္ေခ်ာင္းမက တပ္ထားၾကတာ၊ ခမည္းအတြက္လည္း စုိးရိမ္စရာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့

ခမည္းေတာ္ကုိ အဘလုိ႔ အားပါးတရေခၚၿပီး ေန႔ေန႔ညည ေက်ာလုံလုံေနရတ့ဲ ေနရာမွာ ျပန္ေနခ်င္ၿပီ။ ဒီမွာ 

အနွစ္မ့ဲတ့ဲသူေတြ မ်ားလွတယ္”လုိ႔ ခံျပင္းသလုိလုိ စိတ္ကုန္သေယာင္ေယာင္ ေျပာေတာ့…. 

 

“သားရယ္၊ အမိနဲ႔သား ႏွစ္ေယာက္သာမကဘဲ မင္းအဘဘက္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ေနတ့ဲသူေတြ ရွိေနဦးမွာပါ။ 

အမိတို႔သာ မသိတာပါ။ အဲသည္လိုလူေတြ ရွိေနလုိ႔သာ မင္းအဘဟာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ 

ႏိုင္ငံကုိထူေထာင္နိုင္တာေပါ့။ အမိတို႔အေနနဲ႔ မင့္အဘထံမွာ အကာဆန္တ့ဲသူေတြ မ်ားေလေလ သူ႔အနားမွာ 

ေနေပးသင့္ေလေလပါပ။ဲ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ ္ အမိနဲ႔သားတုိ႔ ေရာက္လာၿပီး သူနဲ႔အတူေနေပးတ့ဲအတြက္ မင့္အဘဘက္မွာ 

သူ႔ကုိခ်စ္တ့ဲ၊ သစၥာရွိတ့ဲ၊အကာမဆန္တ့ဲ လူသားႏွစ္ေယာက္တုိးသြားမွာေပါ့။ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ ေတြးမိတုိင္း မင့္အဘ 

အားတက္လာလိမ့္မယ္” လုိ႔ အမိက ေအးေအးကေလးေျပာပါတယ္။ အမိဆုိတ့ဲ တိေလာကဝဋံသကာေဒဝီဟာ 

အဲသည္လုိမ်ဳိး တည္ၾကည္တ့ဲမိန္းမ။ အဘနဲ႔ လုိက္ဖက္လွေပတယ္လုိ႔ ေတြးရင္း ရာဇကုမာရ္ဟာ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ 

ယွက္ကာမုိးၿပီး မရိွေတာ့ၿပီျဖစ္တ့ဲ အမိနဲ႔အဘကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္လုိက္ရွာပါတယ္။ 

                                                                                                                 

 မဟာမဂၢဇင္း၊ 

 အတြဲ၁၊အမွတ္၁ဝ၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊၁၉၉၇။ 

 အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၁၊ ဧၿပီလ၊ ၁၉၉၇။ 

 

ခင္တန ္

 

ပုဂံျပည့္ရွင ္ ဘုရင္က်န္စစ္သားမင္းႀကီးကုိ ထိလုိင္မင္း (ထီးလိႈင္မင္း) လုိ႔ ညႊန္းဆုိေခၚေဝၚေလ့ရိွပါတယ္။ အဲသည္လုိ 

ေခၚဆုိသမႈျပဳတုိင္းျပဳတုိင္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ပီတိျဖာရသူကေတာ့ မိဘုရားခင္တန ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ခင္တန္ဟာ ထီးလိႈင္ေလးရြာစလုံးကုိ သူႀကီးအၿဖစ ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲတ့ဲ သူႀကီးမင္းရ႕ဲ 

တစ္ဦးတည္းေသာသမီးျဖစ္ၿပီး ခင္တန္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲအခါက်မွ က်န္စစ္သားဟာ ထီးလိႈင္မင္း ျဖစ္လာရလုိ႔ပါပဲ။ 

ခင္တန္ကေတာ့ေတြးပါတယ္၊ ဒါေပမ့ဲေလထီးလႈိင္မင္း မျဖစ္ခင္ကတည္းကက်န္စစ္သားကေတာ့ က်န္စစ္သားပါပလုိဲ႔ေပါ့။ 

 

ခင္တန္တုိ႔ဆီကုိ က်န္စစ္သား ေရာက္မလာမ ီ ပေဝသဏီကတည္းက က်န္စစ္သားရ႕ဲ အေၾကာင္းမ်ားစြာကုိ ခင္တန ္

ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ခင္တန္တုိ႔ ၾကားခဲ့ရပါတယ္ဆုိမွ ပိုမွန္ပါမယ္။ ရြာထဲရပ္ထဲမွာ ေျပာၾကဆုိၾကသမွ် 

အေၾကာင္းအရာေတြဟာ အမ်ားရ႕ဲနားကလွ်ံမွ ခင္တန္တုိ႔ဆီ ေရာက္တတ္ၾကစျမဲပေဲလ။ ခင္တန္က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 

အပ်ဳိျဖန္းေတာင္မွ မေခၚနိုင္ေသးတ့ဲအရြယ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အလြန္ပံုျပင္ဆန္တ့ဲ က်န္စစ္သားရဲ႕အေၾကာင္းကုိေတာ ့
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နွစ္နွစ္ၿခိဳက္ၿခဳိက္နားေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

ပုဂံျပည့္ရွင ္ အေနာ္ရထာက သူ႔ရ႕ဲစစ္သူႀကီးက်န္စစ္သားကုိ ညီလာခံဗိုလ္ပံုအလယ္မွာ အရိႏၵမာလံွနဲ႔ ထုိးသတ့ဲ။ 

အမယ္..က်န္စစ္သားတုိ႔မ်ား ဘုန္တန္ခုိးႀကီးေသာ မႀကီးေသာမေၿပာနဲ႔၊ လူကုိမထိဘူးတ့ဲေတာ့။ သူ႔ကုိ တည္းထားတ့ဲ 

ႀကိဳးကုိသာ ထိၿပီး ႀကိဳးကျပတ္သြားသတ့ဲ။ က်န္စစ္သားကလည္း လြတ္သြားတာပတ့ဲဲလုိ႔ ေခါင္ခ်င္းဆုိင္ၿပီး 

တီးတုိးေျပာၾကတ့ဲအခါမွာ ေသွ်ာင္ေပစူးကေလးနဲ႔ ခင္တန္ရဲဲ႕ေခါင္ကေလးလည္း ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ၾကတ့ဲအထဲမွာ ပါတာေပါ့။ 

 

အဘကုိ အဲဒီအေၾကာင္း ေမးၾကည့္ေတာ့ သူႀကီးတာဝန္ကုိ အလြန္ေက်ပြန္စြာ၊ ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲအဘက 

‘ေဟ အိမ္း၊ ျပည္ထဲေရးဆုိတာ ေပါက္တ့ဲေက်းပ ဲသမီးရဲ႕။ မင္းေယာက္်ားမွား လုပ္ေဆာင္ေနသမွ်ဟာ သူ႔ဟာနဲ႔သူေတာ့ 

အဓိပါယ္ရိွေနတတ္တယ္။ လုိက္လုိ႔မမီဘဲ ေတာင္ေျပာ ေျမာက္ေျပာ ေျပာၾကတာေတြကိ ုမယုံနဲ႔ေနာ္ သမီး’ လုိ႔ အဘက 

ေျပာၿပီးစကားျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ခင္တန္ဟာ ထီးလိႈင္ေလးရြာသူႀကီး ဦးရာဇရ႕ဲ သမီးျဖစ္ပါတယ္။ အမိကေတာ့ 

ငယ္ငယ္ကတည္းက ကြယ္လြန္ခ့ဲတာကုိး။ အဲဒီေတာ့ အဘကုိသာ အဘလည္းအဘ၊ အမိလည္းအမိလုိ႔ 

သေဘာထားၿပီးႀကီးျပင္းခဲ့ရသူကေလးၿဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဦးရာဇဟာ သမီးကုိ သားေမြးသလုိ ေမးခ့ဲရွာပါတယ္။ သူ႔တြက္ကိန္းနဲ႔သူေတာ့ အကုိက္ပါပဲ။ သမီးပဲျဖစ္ျဖစ္ သားပျဲဖစ္ျဖစ ္

စြမ္းတ့ဲသူဟာ အဘအေမြကုိ ခံလုိ႔ရပါတယ္။ ပုဂံေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္မွ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ သံဖမ ဆုိတ့ဲဘြဲ႕ကုိ 

ခံယူနုိင္ေသးတာပ။ဲ သံဖမဆုိတာ တရားသူၾကီးေလ။ အဲဒီေလာက္ အေရးၾကီးတ့ဲရာထူးမွာေတာင္မ ွ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ တာဝန ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆုိေတာ့ ခင္တန္ဟာ အဘမရိွရင္ ထီးလႈိင္ေလးရြာသူႀကီးမ 

ျဖစ္ရမွာေပါ့တဲ့။ 

 

အဲသည္လုိနဲ႔ ခင္တန္ဟာ အဘရ႕ဲဆရာေတာ္ အရွင္ပုပၸားထံမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေယာက္်ားတုိ႔ တတ္အပ္တ့ဲ 

ပညာကုိ သင္ယူခဲ့ရေတာ့တာေပါ့။ အရြယ္ရလာတာနဲ႕အမွ် အဘရဲ႕တာဝန္ေတြကုိ အဘမရွိတ့ဲအခါမွာ 

ကုိယ္စားထမ္းေဆာင္ခ့ဲရပါတယ္။ အဘရ႕ဲတာဝန္ေတြကုိ ခင္တန္ယူရတ့ဲအခါတုိင္းဟာ အေရးႀကီးတ့ဲအခ်ိန္အခါမ်ား 

ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တုိင္းေရးျပည္ေရး ရႈပ္ေထြးမွသာ အဘက ခရီးထြက္ရတတ္တာကုိး။ 

ေနျပည္ေတာ္ကလည္း အဘတုိ႔လုိ အေရးၾကီးတ့ဲသူမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚတတ္တာကုိး။ 

 

ခင္တန္႔ကုိ အမ်ားက သူႀကီးမလုိ႔ ေလးေလးစားစား လက္ခံလာၾကၿပီဆုိတ့ဲအခါမွာေတာ့ ခင္တန္ဟာ ၿပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ပ်စြာ 

အပ်ဳိေဖာ္မ်ားနဲ႔အတူ အတင္းဟူသမွ်ကုိ ေျပာၾက၊ ဆုိၾက၊ နားေထာင္ၾကတ့ဲအထဲမွာ ပါခဲ့တ့ဲကေလးမေလးတုန္းကလုိ 

ခပ္ရႊင္ရႊင္မေနတတ္ေတာ့ပါဘူး။ မ်က္နွာထား ခပ္မွန္မွန္နဲ႔ ေနတတ္လာခ့ဲပါၿပီ။ ေနက်င့္ရိွလာခဲ့ပါၿပီ။ 

 

ခင္တန္႔ကုိ သေဘာက်တ့ဲ ျမတ္နုိးပါတယ္ဆုိတ့ဲသူမ်ားကလည္း ခင္တန္႔ဣျႏၵကုိ လန္႔တာနဲ႔ မစရဲၾကပါဘူး။ 

ဆရာေတာ္အရွင္ပုပၸားက ‘ခင္တန္’ ဆုိတ့ဲ အမည္ကုိေပးခဲ့တ့ဲ ဆရာေတာ္ၿဖစ္ပါတယ္။ မင္းထုိက္စိုးစ ံ မခင္တန္ပေဲဟ့၊ 

ခင္ဆုိတာက မင္းမ်ဳ ိးစိုးမ်ိဳ းမွာ သုံးတတ္တာ။ တန္ဆုိတာကေတာ့ ထုိက္တနတ္ာ၊ တန္ေၾကးရွိတာကုိ ေျပာတာလုိ႔ 

မိန္႔ေတာ္မူတတ္ပါတယ္။ 

 

အရွင္ပုပၸားထံမွာ မိန္းမျဖစ္လ်က္ ေယာက္်ားတုိ႔တတ္အပ္တ့ဲ ပညာကုိ သင္ယူေနတုန္းကလည္း ဆရာေတာ္က 
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ခင္တန္ေရ၊ တန္ေအာင္ႀကိဳးစားေနာ္လုိ႔ တဖြဖြသတိေပးေတာ္မူတတ္ပါတယ္။ အဲသည္လုိ တန္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့လုိ႔လည္း 

နိုင္ငံေတာ္မွာ အေရးတႀကီးကိစၥမ်ားနဲ႔ ႀကံဳလို႔ အဘက သူ႔တာဝန္အရ ခရီးထြက္တ့ဲအခါ ေနာက္ေၾကာင္းကုိ 

့ျပန္မၾကည့္ဘဲေက်ာလုံလုံနဲ႔သြားလ႔ုိလာလုိ႔ရခဲ့တာေပါ့။ 

 

ခင္တန္တုိ႔သားအဖ အေတာ္လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ရတ့ဲအခ်ိန္ကေတာ့ အေနာ္ရထာဘုရင္မင္းျမတ္ 

က်ဆုံးတ့ဲအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဘတုိ႔ကေတာ့ ထိန္ပင္ေစာင့္နတ္က ကြ်ေဲယာင္ေဆာင္ၿပီး ခတ္တယ္ဆုိတာ 

မယုံၾကည္ပါဘူး။ အေရးကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုေပၚတုိင္း ပင့္ၿပီးေလွ်ာက္ထားတန္တာ ေလွ်ာက္ထားၿပီး 

အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေလ့ရိွတ့ဲ အဘက ပင့္ပါေသးတယ္။ အရွင္ပုပၸားက ဘာမွမေၿပာဘဲ 

အၾကာႀကီးၿငိမ္ေနေတာ္မူပါတယ္။ 

 

ၿပီးေတာ့ “နတ္ကေတာ္ရဲ႕ပါးစပ္က ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္၊ လူေတြက မေက်နပ္ရင ္ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ 

သူ႔တို႔ကုိယ္တုိင္ ေသေသခ်ာခ်ာသိပါလ်က္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထားၿပီး သူတုိ႔လုိရာေအာင္ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ အဲသည္လုိေျပာတ့ဲသူ အပါအဝင္ ဘယ္သူ႔ကုိမ ွ အက်ဳ ိးမျဖစ္ထြန္းေစတ့ဲ စကားမ်ားကုိ မေျပာသင့္ပါဘူး။ 

အိမ္း…” ဆုိၿပီး ေျပာစရာရွိပါလ်က္နဲ႔က သူအမိန္႔ရွိသလုိ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းလုိ႔ မ်ဳ ိခ်လုိက္ရသလား 

မသိတ့ဲစကားမ်ားေၾကာင့္ က်ပ္သြားဟန္တူပါရ႕ဲ၊ တစ္ခါတည္း သက္ျပင္းကုိ ဟင္းခန ဲ ခ်လုိက္တာပါပဲ။ 

 

အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ကုိ မရလုိက္ပါဘူးဆုိေပါမယ့္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ကေတာ့ ယိမ္းယုိင္မသြားပါဘူး။ 

သားေတာ္ေစာလူး နန္းတက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ခင္တန္တုိ႔အဘအပါအဝင ္ အားလုံးလည္း အဲဒီေေတာ့မ ွ

ဟင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

အေရးႀကီးတာက နန္းေတာ္ပလႅင္မွာ မင္းတစ္ပါး ရိွေနမွကိုး။ ဘုရင့္မ်က္နွာ၊ ဘုရင့္အမိန္႔ဆုိတာေတြဟာ တာဝန္ကုိ 
ထမ္းေဆာင္ျမ ဲ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ခင္တန္တုိ႔အေနနဲ႔ကလည္း ဘယ္သူ႔ကုိ 
သစၥာၿမပဲါတယ္ဆုိတာအေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ့္နယ္ေျမ၊ ကုိယ့္ေဒသကုိ ကုိယ္တာဝန္ယူရတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ 
ဒါေပမ့ဲ ပုဂံမွာ မင္းတစ္ပါး ရိွေနတယ္ဆုိတာနဲ႔ ရိွမေနဘူးဆုိတာကမ်ားစြာ ကြာျခားသြားခ့ဲၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
မင္းမရိွေတာ့ဘူးဆုိရင္ တစ္နယ္တစ္မင္းၿဖစ္ၿပီ။ ဝါးအစည္းေျပၿပီေပါ့။ အဲသည္လုိဆုိရင ္ အရာရာဟာ 
စိတ္မခ်ရေတာ့ဘူးလုိ႔ဆုိရမွာျဖစ္တယ္။ 
 
ေစာလူမင္း နန္းတက္လာၿပီး မၾကာခင္မွာပ ဲ က်န္စစ္သားကုိ ျပန္ၿပီး အေခၚေတာ္ရွိတယ္လုိ႔ ခင္တန္တုိ႔ၾကားရပါတယ္။ 
အဲဒီေတာ့မွ ခင္တန္ဟာ ငယ္ငယ္က သူရေဲကာင္းကုိ ျပန္ၿပီးသတိတရရွိခ့ဲတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ ့
သူရေဲကာင္းရ႕ဲသတင္းက ေပ်ာက္ေနတာ ၾကာခဲ့ၿပီကုိး။ အဲသည္လိ ု ခင္တန္႔ဘဝထဲကုိ တုိးဝင္မယ့္ 
သူရေဲကာင္းအေၾကာင္းက ခင္တန္႔အသုိက္အဝန္းမွာ ျပန္လည္ပ်ံ႕ႏံွ႔လာခဲ့ေတာ႔တာပဲ။ 
 
က်န္စစ္သားကုိ ပုဂံအေရာက္ ျပန္ေခၚၿပီဆုိေတာ့ အဘက “ေကာင္းပါေလ့ကြယ္၊ ေကာင္းပါေလ့။ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးအေနနဲ႔လည္း သူ႔စစ္သူႀကီးကုိ ျပန္ေခၚခ်င္မွာပါပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ ထြက္ၿပီးဆင္စြယ္ဆုိတာ ျပန္ဝင္တယ္လုိ႔ 
မရိွဘဲကုိး။ အဲဒါေၾကာင့္သာ ျပန္မေခၚခဲ့ဘဲ ဒီေလာက္ၾကာေအာင ္ ေနခ့ဲတာေနမွာပါ။ ၿပီးေတာ ့
ေစာလူးမင္းဆုိတာကလည္း အားအေတာ္ေလးနည္းသကြယ္။ အေပ်ာ္အပါးနဲ႔သာ ႀကီးျပင္းရတ့ဲမင္းသားေလ” လုိ႔ 
အဘက ေတြးေတြးဆဆ ေျပာပါတယ္။ က်န္စစ္သားကုိ အေခၚေတာ္ရိွၿပီး မၾကာခင္မွာ ေစာလူးမင္းက မဏိစႏၵာနဲ႔ 
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မသကၤာလုိ႔အေဝးၿမိဳ႕ၿဖစ္တ့ဲ ဒလကုိပုိ႔လုိက္ၿပီလုိ႔ ၾကားတ့ဲအခါမွာေတာ့ အဘက “သတိထားေပေတာ့ သမီးခင္တန္ေရ၊ 
တုိင္းျပည္ကေတာ့ ပ်က္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္ေနၿပ”ီ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ခင္တန္႔အေနနဲ႔ အဘ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိဆုိတယ္ဆုိတာ 
နားလည္လိုက္ပါတယ္။ခင္တန္လည္းသူႀကီးမပေဲလ။ 
 
နန္းတြင္းေရး ရႈပ္ေထြးလာတယ္ဆုိတာ ေကာင္းတ့ဲလကၡဏာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အစြမ္းအစရိွတ့ဲသူကုိ 
ေရေျမ႕အရွင္မင္းတရားက မလုိလားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာၿပီလုိ႔ဆုိတာဟာ တကယ္ေတာ ့
ေကာင္းတ့ဲကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ေျခပုန္းခုတ္တဲ့သူေတြ မ်ားေနၿပီ၊ အုပ္စုကြဲေတြ ရိွေနၿပီဆုိတာ ခင္တန္ဆုိတ့ဲ သူၾကီးမက 
သိပါတယ္။ 
 
အဘကေတာ့ စနည္းနာဖို႕ အနီးအနားရြာေတြ ရပ္ေတြကုိ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ တကတဲ အဘလဲျပန္လာေရာ 
ခင္တန္တုိ႕ရြာမွာ ရြာေခါင္းေတြ၊ ရာအိမ္မွဴးေတြ၊ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး ရြာကုိလုံျခံဳေအာင ္
ေဆာင္ရြက္ရေတာ့တာပါပဲ။ 
 
က်န္စစ္သားဟာ ဒလကုိ မေရာက္ပါဘူး။ ေလွလ်င္န႕ဲ ျပန္ေခၚလုိ႔ ပုဂံကုိ ျပန္ေရာက္ခ့ဲပါၿပီ။ ပုဂံျပည္မွာ စစ္ႀကီးကလည္း 
ေရာက္ၿပီတဲ့ေလ။ ေစာလူးမင္းရ႕ဲ ႏုိ႔စုိ႔ဖက္ ငရန္မန္ကုိယ္တုိင္က ပုန္ကန္တာကုိလည္း သိၾကေရာ အားလုံးဟာ 
တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ၿပီး အ့ံၾသတႀကီးျဖစ္ကုန္ၾကပါေရာ။ ေနာက္မွ ေစာလူးမင္းနဲ႔ ငရန္မန္တုိ႔ 
စစ္ဘုရင္ထုိးရင္း ေတာက္ကဆၿဖစ္ရာက ေစာလူးက ‘နင္ဝံ့စားရင္ ပုန္ကန္ေလ’ လုိ႔ေျပာလုိက္တာကေနၿပီး စစ္ပြဲႀကီး 
စတာပဲလုိ႔ သိလာရပါတယ္။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံ့အေရးကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္တ့ဲ ေစာလူးလုိ မင္းတစ္ပါးရ႕ဲစကားဟာ 
အမ်ားသူငါကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစခ့ဲတာပါပ။ဲ ခင္တန္တုိ႔ကေတာ့ ေရႊနန္းေတာ္က ဆင့္ေခၚတ့ဲ  
စစ္သည္အေရအတြက္အတိုင္း လူေရြးခ်ယ္ၿပီး ပို႕ေပးရတာပ။ဲ ထုံးစံအတိုင္း အကုန္ေဆာင္ရြက္ရတာပ။ဲ အဘကေတာ ့
အစဥ္သျဖင္ ့ တက္ႂကြတ့ဲသူကုိး။ ေပးပုိ႔စရာ စစ္သည္အေရအတြက္ ျပည့္ရင္ၿပီးေရာလုိ႔ သေဘာမထားပါဘူး။ 
သူအုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ ရြာေလးရြာစလုံးမွာ ေရကအစ မ်ဳိးစပါးရိကၡာအထိ အျပည္႕အစံုရိွမရိွကုိ လုိက္လံစစ္ေဆးေသးတာပါ။ 
 
ခင္တန္တုိ႔ဟာ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း စစ္သတင္းကုိ နားစြင့္ေနခ့ဲၾကပါတယ္။ ျပည္ေတာ္သာကြ်န္းတုိက္ပြဲမွာ အရိပ္အျခည္ကုိ 
ေကာင္းစြာနားမလည္တ့ဲ ေစာလူးက အတန္တန္တားေနတ့ဲ က်န္စစ္သားရ႕ဲစကားကုိ နားမေထာင္ဘဲ ကြ်န္းေပၚတက္ၿပီး 
တိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ပရိယာယ္ဆင္ထားတ့ဲ ငရန္မန္ရဲ႕ဆင္ေတြဟာ ဆင္အစစ္ေတြမဟုတ္လုိ႔ ေစာလူးရဲ႕ဆင ္
ႏြံနစ္ရတယ္။ ေစာလူးဟာ ေတာထဲမွာ သြားၿပီးခိုေနရင္း ငရန္မန္ရ႕ဲလူတစ္ေယာက္ ထင္းေခြလာတာနဲ႕ ဆာလြန္းလုိ႕ 
ထမင္းထုပ္ကုိ ေတာင္းၿပီးစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ဝတ္ေတာ္ကုိခြ် တ္ၿပီး ေပးလုိက္တယ္။ လက္ဝတ္ေတာ္သက္ေသနဲ႔ 
ေတာထဲကုိ ငရန္မန္ကုိယ္တုိင္ လုိက္လာၿပီး ဖမ္းဆီးတာကုိ ခံလုိက္ရတယ္ဆုိတဲ ့သတင္းေတြဟာ ဟုိတစ္စ ဒီတစ္စန႕ဲ 
ၾကားလာရပါတယ္။ 
 
ခင္တန္တုိ႔အဘကေတာ့ သူ႔နဖူးကုိ သူက တဖ်ပ္ဖ်ပ္ရိုက္ရင္း အင္း…အဘသားေကာင္း မပီသလုိက္ေလ၊ 
ႏွမိႏွေျမာရွိဖြယ္ ေကာင္းလုိက္ေလလုိ႔ တသသေျပာေနေတာ့တာပဲ။ ခင္တန္က ဘာမွေတာ့ မေျပာပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့
ျပည္ေတာ္သာကြ်န္းေပၚမွာ ရန္သူ႔တပ္ေတြ စခန္းခ်ေနတာကုိ သိသိႀကီးနဲ႔ ပုဂံျပည္ေရာက္ဖို႔ လမ္းမရွာပ ဲ
ေတာထဲမွာပုန္းခုိေနတ့ဲ ေစာလူးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာပါလိမ့္လုိ႔ ေတြးမရႏိုင္ဘဲနဲ႔ ေတြးေနမိပါတယ္။  
 
က်န္စစ္သားကေရာ ဘယ္မွာလဲဆုိတ့ဲ ေမးခြန္းရ႕ဲအေျဖကုိလည္းမၾကာခင္မွာ ၾကားရပါတယ္။ က်န္စစ္သားက 
ျပည္ေတာ္သာကြ်န္းကေနၿပီး ဧရာဝတီကုိ လက္ပစ္ကူးကာ ပုဂံကုိ အေရာက္ျပန္လာခဲပ့ါသတ့ဲ။ ပုဂံေရာက္ေတာ ့
မွဴးႀကီးမတ္ေရာေတြက ပုဂံကုိ က်န္စစ္သားပ ဲ အုပ္စုိးပါေတာ့လုိ႕ ထုိးအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ က်န္စစ္သားက 
သူ႔အရွင္ေစာလူးမင္း ရိွေနေသးသေရြ႕ သူမင္းမျပဳႏုိင္ဘူးလုိ႕ ေျဖလုိက္ပါတယ္။ 
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က်န္စစ္သားဟာ ေစာလူးကုိကယ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတ့ဲအခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ငရန္မန္တုိ႔ဟာ ေစာလူးကုိပါေခၚၿပီး 
သူတုိ႔တပ္ကုိ ျမင္းကပါအထိ ေရႊ႕လာပါတယ္။ ေစာလူးမင္းကုိ ကယ္တဲ့ကိစၥကစၿပီး က်န္စစ္သားနဲ႔ခင္တန္တုိ႔ဘဝ 
နီးစပ္လာတယ္လုိ႔ ဆုိရင္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်န္စစ္သားက ေစာလူးကုိ ကယ္ဆယ္ဖို႔ 
တကယ္ယုံမွတ္ရတ့ဲသူအျဖစ ္ေရြးခ်ယ္တ့ဲလူေတြက ခင္တန္တုိ႔ရြာသား စစ္သည္ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ ့
က်န္စစ္သားဟာ ေစာလူးကုိကယ္တာ တကယ္လား၊ ဟန္ေဆာင္တာလား မကြဲျပားဘဲေနမွာပလုိဲ႔ ခင္တန္ေတြးပါတယ္။ 
 
ေစာလူးကုိ ကယ္ဆယ္တ့ဲအခါမွာ တကယ္စြန္႔စားတာကေတာ့ က်န္စစ္သားကုိယ္တုိင္ပါပဲ။ အျပင္မွာ 
ေစာင့္ထားခ့ဲသူသုံးေယာက္ကေတာ့ ခင္တနတုိ္႔ ရြာသားႏွစ္ေယာက္၊ ပုဂံနန္းတြင္းသားက တစ္ေယာက္ပါတ့ဲ။ 
ခင္တန္လည္း ကုိယ့္ရြာသားေတြ ေျပာသမွ် ျပန္ၾကားရတာပဲေလ။  
 
က်န္စစ္သားက မွာထားပါတယ္တ့ဲ။ အက်ဥ္းစခန္းထဲကုိ သူဝင္တ့ဲအခါမွာ ဘာသံမွမၾကားရရင္ ကိစၥမရိွပါဘူး။ 
အသံတစ္ခုခုၾကားရင ္ရမဲတ္တုိ႔ အသက္သာလုၿပီး ေျပးၾကေပေရာ့လုိ႔ မွာထားသတ့ဲ။ 
 
 
က်န္စစ္သားဟာ အသက္နဲ႔မလုိက္ေအာင္ က်စ္လ်စ္သန္မာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အက်ဥ္းခံေနရတ့ဲ ေစာလူးမင္းကုိ 
ငရန္မန္ရ႕ဲတပ္စခန္းထဲက လြတ္ေအာင ္ ပခုံးေပၚမွာထမ္းၿပီး ယူလာတာကုိ အျပင္ကလူေတြက 
ျမင္ေနရပါၿပီတ့ဲ။လက္ဆင့္ကမ္း ထမ္းၾကဖုိ႔ အသင့္ျပင္ေနတုန္း တကတဲ ေစာလူးဟာ 
ဘယ္လုိမ်ားစိတ္ကူးေပါက္သြားသလဲ မသိေတာ့ပါဘူး။ အသံနက္ႀကီးနဲ႔ “က်န္စစ္သား ငါ့ကုိ ခိုးပါတယ္၊ ကယ္ၾကပါ၊ 
ကယ္ၾကပါ”လုိ႔ေအာ္ေတာ့တာပါပတ့ဲဲ။ 
 
အျပင္ဘက္မွာ ေစာင့္ေနၾကတ့ဲသူေတြကလည္း ဟင္းခန ဲ ဟာခနဲ ျဖစ္ကုန္ၾကတာပါပဲတ့ဲ။ က်န္စစ္သားဟာ 
ေစာလူးေအာင္ေတာ့ တုံ႔ခနျဲဖစ္သြားပါေသး သတ့ဲ။ ေနာက္ေတာ့ ေစာလူးကုိ ပခံုးေပၚကပစ္ခ်ၿပီး ကုိင္း၊ ေခြးေသ 
ဝက္ေသ ေသရစ္ေပေတာ့လုိ႔ အသံက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္နဲ႔ ေျပာလုိက္ၿပီး တပ္စည္းရုိးတန္းကုိ ခုန္ေက်ာ္ကာ 
ေျပးထြက္တာပါသတ့ဲ။  
 
သူ႔ကုိေစာင့္ေနတ့ဲ ရဲမက္ေတာ္ေတြေတာ့ “ဟာ ေျပးႏွင့္ၾကပါဆုိ” လုိ႔ ေျပာၿပီး “ကုိင္း လာ”လုိ႔ဆိုကာ ေရွ႕ကေနၿပီး 
ေျခကုန္သုတ္ေတာ့တာပါပတ့ဲဲ။ ရန္သူေတြ မ်က္ျခည္ျပတ္ေလာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ က်န္စစ္သားက ရဲမက္သံုးဦးအနက္ 
ငရန္မန္တုိ႔ မ်က္မွန္းမတမ္းမိႏိုင္တ့ဲ ထီးလိႈင္သား ရမဲက္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ကုိ ျမင္းကပါရြာထဲမွာ ခိုေနပါ၊ ၿပီးေတာ့မ ွ
ငရန္မန္တုိ႔ရဲ႕တပ္စခန္းအနီးအနားမွာကင္းေထာက္ပါလုိ႔တာဝန္ေပးပါသတ့ဲ။ 
 
မိဖုရားျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ မသိတ့ဲ၊ မိမိရဲ႕အရွင္သခင္မင္းႀကီးၿဖစ္လာမယ့္ က်န္စစ္သားကုိလည္း 
မျမင္ဖူးေသးတ့ဲ ခင္တန္ဟာ ထီးလိႈင္သား ရဲမက္ေတာ္ ရြာကုိျပန္လာစဥ္ကတည္းက က်န္စစ္သားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့
အေရးအခင္းမ်ားကုိ ၾကားခ့ဲဖူးတာျဖစ္ပါတယ္။ ခင္တန္ဟာ ထီးလိႈင္သားျဖစ္သူ က်န္စစ္သားရ႕ဲေနာက္ပါရမဲက္ဆီက 
က်န္စစ္သားရ႕ဲအေၾကာင္းကုိ ၾကားကတည္းက က်န္စစ္သားကုိ ျမင္ေယာင္ေနခ့ဲပါတယ္။ 
 
အဲဒီထီးလႈိင္သား ရမဲက္ေတာ္ကပဲ ငရန္မန္နဲ႔ တပ္စခန္းမွာ ျဖစ္တာကုိေျပာျပတာပါပဲ။ က်န္စစ္သားတုိ႔က 
တူရြင္းေတာင္ဘက္ကုိ တိမ္းေရွာင္ေနသလုိ ထီးလႈိင္သားႏွစ္ေယာက္က ျမင္းကပါရြာထဲမွာ ခိုေနခ့ဲပါတယ္။ 
ၾကာၾကာလည္းမခိုရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာပ ဲငရမန္ရ႕ဲ ရက္စက္မႈက ေပၚလာတာပါပ။ဲ ငရမန္က ေစာလူးရွိရင ္ ပုဂံကုိ 
သူရသည့္တုိင္ သူ႔ကုိ ပုဂံဘုရင္လုိ႔ လူေတြက လက္ခံၾကမယ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေစာလူးကုိသတ္မွပလုိဲ႔ 
ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္တ့ဲ။ 
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ငရမန္က ေစာလူးကုိ ကားစင္တင္တ့ဲအခါ ျမင္းကပါရြာသားေတြကုိ လာၾကည့္ၾကပါလုိ႔ အမိန္႔ေပးတာနဲ႔ 
သြားၾကည့္ၾကပါသတ့ဲ။ လူအမ်ားက သူ႔ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေစလုိလုိ႔ အဲလုိလုပ္ခိုင္းတာပါ။ 
ကင္းေထာက္ၾကမယ့္လူေတြအဖုိ႔ေတာ့ မုိးရြာတာနဲ႔ အခန္႔သင့္ဆုိသလုိ ျဖစ္သြားတာပါပတ့ဲဲ။ 
ေစာလူးဟာ အင္မတန္ထက္ျမက္တ့ဲ အေနာ္ရထာရ႕ဲ သားေတာ္၊ သူကုိယ္တုိင္လည္း ငါးႏွစ္တုိင္တုိင ္
ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သူၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အက်ဥ္းခံေနရတ့ဲ စစ္ရႈံးဘုရင္ေလ။ ပင္ပန္းေနၿပီ၊ အသေရညွိဳးေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔မွာ 
ေနာင္တရစရာ အမွားေတြက အျပည့္ဆုိေတာ့ ၾကည့္ရတာကုိက သနားစရာေကာင္းမလုိလုိနဲ႔ 
စိတ္ကုန္စရာေကာင္းပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မေဆာက္တည္နိုင္တ့ဲသူဆုိရင္ က်က္သေရမ့ဲတယ္လုိ႔ 
မင္းက်န္စစ္ေျပာတ့ဲစကားအတုိင္းပါပဲ အစ္မေတာ္ရယ္ လုိ႔ ထီးလိႈင္သားက ေျပာပါတယ္။ 
 
ေစာလူးရဲ႕ အဝတ္အစားဟာ ေပေရစုတ္ၿပၿဲပီး မ်က္နွာက ရႈးသြပ္သူ၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးေတြေဝသူ၊ ဆုပ္ကုိင္ရာ 
အားကုိးရာမ့ဲသူတုိ႔ရ႕ဲယူက်ဳံးမရေသာမ်က္နွာထားနဲ႔။ 
 
“ရမန္ရယ္၊ မင္းရက္စက္လွခ်ည္လား။ မင္းဟာ ငါေကြ် းေမြးတာ၊ ေပးကမ္းတာကုိ တစ္သက္လုံး စားေသာက္လာရသူပါ။ 
မင္းနဲ႔ငါဟာ နို႔စုိ႔ဖက္ေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္ေလ။ တစ္မိေပါက္ေတြထက္ေတာင ္ေသြးသားစပ္ေနပါတယ္။ ငါကေတာ့ 
က်န္စစ္သားက ငါ့ကိုမေျပာမဆိုနဲ႔ ထမ္းယူတ့ဲအခါမွာ ေတြးခ့ဲမိတယ္။ က်န္စစ္သားကို ငါ့ခမည္းေတာ္ကလည္း 
မ်က္ဖူးတယ္။ ငါကလည္း မ်က္ဖူးတယ္. ငါ့ကိုခိုးတာ အေကာင္းဟုတ္မယ္မထင္ဘူး၊ ငါ့ကို ညႇဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္ခ်င္လို႔ပ ဲ
ျဖစ္မယ္။ရမန္ဆိုတာကေတာ့ အခုေန ေဒါသစိတ္နဲ႔ စစ္ၿပိဳင္ေပမယ့္ ငါနဲ႔ႏုိ႔စို႔ဖက္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ငါ့အေပၚမွာ 
ရက္စက္မယ္မထင္ဘူးလို႔ ငါေတြးခဲ့တယ္ ရမန္ရယ္။ ငါ့ကို နင္သည္ေလာက္ေတာ့ မရက္စက္သင့္ပါဘူး” လို႔ ေစာလူးဟာ 
ဝမ္းပန္းတနည္းနဲ႔ ေျပာေနပါတယ္တဲ့။  
 
ဘုရင္မင္းျမတ္တစ္ပါးဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲည့ံညံ့ ကိုယ့္ဘုရင္ပေဲလ။ ဘုရင္မင္းျမတ္ရ႕ဲ အားနည္းေပ်ာ့ည့ံမႈကို 
အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ပုန္ကန္႐ုံမက သတ္ျဖတ္ရတ့ဲဲအထိ အတင့္ရဲတ့ဲငရမန္ကို ျမင္းကပါ႐ြားသားေတြကလည္း 
အျမင္မၾကည္လင္ပါဘူး။ ႏုိ႔ အမ်ားက အားကိုးတ့ဲ မင္းက်န္စစ္ကေတာင္မွ ေစာလူးကို ကယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေသးတာပ။ဲ 
ေစာလူးကိုယ္တိုင္က အယူတိမ္းေစာင္းၿပီး မေကာင္းထင္ကာ ေအာ္လိုက္တာကိုး။ အဲဒီေတာ့လည္း သူ႔ႀကံမၼာကို 
သူေဆာင္တာပဲေလလို႔ေတြး႐ံုပရိွဲေတာ့တာေပါ့။ 
 
အဲသည္လိုနဲ႔ ငရမန္ရဲ႕လက္ထဲမွာ ေစာလူးဆံုးရပါတယ္။ ပုဂံကို မွဴးႀကီးမတ္ရာမ်ားက ၿမိဳ႕တံခါးကိုပိတ္ကာ 
ထိန္းထားႏိုင္ေပမယ့္ ထက္ေအာက္ညာေၾကဆိုသလို ႏိုင္ငံရဲ႕အစိတ္အပုိင္း အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကုိယ့္အေျခအေနကို 
ကိုယ္ထိန္းေနရတ့ဲအေနအထားကို ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ရာဇပလႅင္ေပၚက မင္းရ႕ဲတန္ဖုိးကို 
သိသြားပါၾကပါတယ္။ 
 
ရာဇပလႅင္ေပၚက မင္းရ႕ဲတန္ဖုိးဟာ ႀကီးျမင့္ပါေပတယ္လို႔ ဆိုတိုင္းလည္းႀကံဳရာလူ မင္းျဖစ္လို႔လည္း 
မတင့္တယ္ေသးပါဘူး။ ကိစၥက မေအးႏိုင္ေသးပါဘူး။ မင္းေစာလူးကိုၾကည့္ေလ၊ အေနာ္ရထာလို 
ခမည္းေတာ္ရ႕ဲအေမြကို မထိန္းႏိုင္ခ့ဲေတာ့ ရာဇပလႅင္ေပၚက ေအာက္ကိုက်႐ံုမက ကိုယ္ေမြးတ့ဲငယ္ကၽြန္က 
သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုေတာင ္ ခံသြားရပါေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နယ္အရပ္ရပ္က လူေတြဟာအေတြ႔အႀကံဳလည္းရွိ၊ 
လူမ်ားရဲ႕အေနအထားကိုလည္း ေကာင္းစြာနားလည္တ့ဲ မင္းက်န္စစ္ကိုသာ ေမွ်ာ္ေနၾကတာပါပဲ။ 
 
ခင္တန္တို႔တစ္ေတြလည္း မင္းက်န္စစ္ကို ေမွ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ခင္တန္႔အေဖ သူႀကီးမင္းကအစ အားလံုးဟာကိုယ့္တာကိုယ္ 
လံုေအာင္ႀကိဳးစားရင္း ထီးလႈိင္သားရဲမက္နဲ႔ အမွာေတာ္ထားလိုက္တ့ဲ မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲစကားအရ 
မင္းက်န္စစ္ေရာက္လာမွာပဲဆိုတ့ဲယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔တက္ႂကြေနၾကပါတယ္။ 
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ခင္တန္တို႔အေဖကေတာ့ ထီးလႈိင္ေလး႐ြာကို တစ္႐ြာၿပီးတစ္႐ြာ လွည့္လည္သြားလာ အုပ္ခ်ဳပ္ရတယ္ဆိုၿပီး ခင္တန္ကို 
သားေယာက်္ားေလးလိုတစ္မ်ဳိး၊ သမီးမိန္းကေလးလိုတစ္ဖံု အားကိုးရေအာင္ သင္ေပးထားတာကိုး။ ခင္တန္ဟာ 
ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ခင္တန္တို႔ကိုးကြယ္တ့ဲ ဘဘုန္း ရွင္ပုပၸားရဲ႕အထံေတာ္မွာ စာေပကိုသာေလ့လာခဲ့ရတာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဓားခုတ္၊ လံွထိုး အမ်ဳိးမ်ဳ ိးေသာ အ႒ာရသ ၁၈ ရပ္ကို ေယာက်္ားကေလးတစ္ေယာက္သဖြယ္ 
သင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ 
 
 
မိတဆိုးျဖစ္တ့ဲအတြက ္ အမိအုပ္ၿပီး ႀကီးျပင္းလာရတ့ဲသူမဟုတ္တ့ဲအျပင ္ အဘကလည္း ခင္တန္ကိုမိန္းကေလးလို 
မေမြးခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့ ခင္တန္ဟာ ေယာက်္ားလ်ာ ျဖစ္မသြားခ့ဲပါဘူး။ မိႀကီးမိေထြးမ်ား ဘက္ကလည္း အအုပ္အခ်ဳပ ္
ေတာ္လို႔ထင္ပါရ႕ဲ။ မိန္းကေလး ပီသေနျပန္ပါတယ္။ ခင္တန္႔အေနနဲ႔ ေယာက်္ားသားလိုေရာ မိန္းမသားလိုပါ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတာ အသားက်လာသေလာက္ေတာ့ ရိွေနပါၿပီ။ ဖခင္ရ႕ဲလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္တ့ဲအခါမွာ တန္းတူဆက္ဆံတာ၊တန္းတူေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့တာမ်ားမွာလည္း ဘယ္သူကမ ွ ခင္တန္ကို 
ေမာ္မၾကည့္ဝ့ံပါဘူး။  
 
ခင္တန္ဟာ အလြန္ေအးေဆးပါတယ္။ စကားေျပာလည္း ေအးေအးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္မ်ားကို 
ကိုယ္တိုင္ေစ့ေစ့စပ္စပ ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာရယ္၊ အႏၲရာယ္ဆိုရင ္ မိန္းမသားဆိုတ့ဲ ခံစားခ်က္နဲ႔ေနာက္ကို 
တြန္႔သြားတာမ်ဳိး မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ထြက္တတ္တာရယ္ေၾကာင္ ့ သူ႔ကို 
ဘယ္သူကမွယွဥ္ေလ့မရွိပါဘူး။ ဖခင္ႀကီးရ႕ဲအရိပ္၊ ဖခင္ႀကီးရ႕ဲအရိွန္အဝါကလည္း စကားမ်ားစြာ ေျပာပါတယ္။ 
 
မင္းက်န္စစ္ကို ေမွ်ာ္ေနဆဲကာလ ညတစ္ညမွာ ဖခင္ႀကီးက ထီးလႈိင္အေနာက္႐ြာက ျပန္လာပါတယ္။  
 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႐ြာတံခါးကကင္းကိုစစ္ေဆးေနတ့ဲခင္တန္က ေယာက်္ားစစ္သည္မ်ားလို ျမင္းေပၚမွာစီးလို႔ 
ေယာက်္ားအဝတ္အစားနဲ႔ေပါ့။ ျမင္းကိုယ္စီနဲ႔ ျပန္လာၾကတ့ဲ အဘတို႔အုပ္စုကိုေတာင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ 
လြယ္လြယ္ကူကူမဟုတ္ဘ ဲ ေစ့ေစ့စပ္စပ ္ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီးမ ွ ဝင္ခြင့္ေပးခ့ဲတ့ဲ ခင္တန္ကို အဘက 
အလြန္အားရစြာ ပုခံုးပုတ္ၿပီး “ ဒီမွာ မင္းက်န္စစ္ရဲ႕၊ တန္ေၾကးအလြန္ႀကီးမားတ့ဲ က်ဳပ္သမီးကို က်ဳပ္က အဲဒါေၾကာင့္ 
ခင္တန္လို႔ အမည္ေပးခဲ့တာေပါ့။ ဘယ္နွယ့္ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါတယ္ မဟုတ္လား ကိုရင္ရ” လို႔ 
ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မီးတုတ္ႀကီးမ်ား ထြန္းထားလို႔ လင္းခ်င္းေနတ့ဲ အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနၾကတာဆိုေတာ့ 
ခင္တန္ကိုေလးစားစြာ လွမ္းၾကည့္လိုက္တ့ဲ က်န္စစ္သားရ႕ဲအၾကည့္ကိုလည္း ခင္တန္ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ 
 
တစ္ခ်ိန္လံုး မင္းက်န္စစ္၊ မင္းက်န္စစ္နဲ႔ၾကားေနခဲ့ရတ့ဲ အလြန္ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ ေယာက်္ား။ သာမန္ေယာက်္ားမဟုတ္တ့ဲ 
မင္းေယာက်္ားကို ခင္တန္ျမင္လိုက္ရတ့ဲအခါ အလြန္နွစ္လိုၾကည္ညိဳသြားရပါတယ္။ သူဟာ ဟိတ္ဟန္မရွိ၊ 
ပကတိယဥ္ေက်းဖြယ္ရာရွိသလို ႐ုိးသား႐ႊင္ပ်တ့ဲ မ်က္နွာေနမ်က္နွာထား ရိွေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အဲဒီညက အိမ္က ျပန္လာၾကေတာ့ ခင္တန္ဟာ အဘနဲ႔ မင္းက်န္စစ္တို႔ေနာက္က ျမင္းစီးၿပီးလိုက္လာခ့ဲပါတယ္။ 
အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့မင္းက်န္စစ္နဲ႔အတူပါလာတ့ဲ လူအုပ္ကို ေကၽြးေမြးဖို႔ခင္တန္ စီစဥ္ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ 
ခင္တန္ဟာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အျဖစ္ကို ေရာက္သြားျပန္ပါတယ္။ 
 
ဧည့္သည္မ်ားကို ညစာေကၽြးေမြးၿပီး ညဘက္မွာ စနည္းနာလို႔ရသမွ်ကို စုၿပီးေဆြးေႏြးၾကတ့ဲအခါ ေရွ႕ဆက္ၿပီး 
ဘာေတြလုပ္မယ္ဆိုတာကို တိုင္ပင္ၾကတ့ဲအခါမွာေတာ့ ထီးလႈိင္က တာဝန္ရွိတ့ဲသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခင္တန ္
ပါရျပန္ပါေရာ။ မင္းက်န္စစ္ရဲ႕ အစီအမံေတြ ၾကားရျပန္ေတာ့ ခင္တန္ဟာ အ့ံၾသဝမ္းသာရ ျပန္ပါတယ္။ 
 
အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ စစ္ေရးနဲ႔ ကိုးကြယ္မႈကိုမေရာေနွာဘဲ ကြဲျပားေစခ်င္ခ့ဲပုံေပၚပါတယ္။ 
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ေထရဝါဒကိုသာ အားေပးခဲ့ပါတယ္။ အဘတို႔ ခင္တန္တို႔ကိုးကြယ္တ့ဲ ရွင္ပုပၸားလို ဆရာေတာ္မ်ားကို လံုးဝေနရာ 
မေပးခ့ဲပါဘူး။ ပုဂံေနျပည္ေတာ္မွာသာ ေနရာမေပးခ့ဲတာပါ။ ထီးလႈိင္ေဒသဆိုတာ ပုဂံနဲ႔ေဝးလွတာမ ွ မဟုတ္ဘဲ၊ 
အေနာ္ရထာမင္းျမတ္က မသိခ်င္ျပဳေနလို႔သာ လႈပ္ရွားလို႔ရတာပဲေလ။ 
 
တစ္ခုေတာ့ ရိွပါတယ္။ ဘဘုန္းက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္၊ ပုဂံျပည္ႀကီးအတြက္ အႏၲရာယ္ေပးခ်င္တ့ဲသူမွ မဟုတ္ဘဲကိုး။ 
သူ႔ဟာသူ ယုံၾကည္ရာေလာကီေရးနဲ႔ဆိုင္တ့ဲ အတတ္ပညာမ်ားကို ရွင္သန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ 
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဆုိင္တ့ဲ စာေပပရိယတ္ကိုလည္း ပုိင္ေအာင္ႏိုင္ေအာင ္ ႀကိဳးစားခ့ဲပါတယ္။ သူ႔ေက်ာင္းမွာ 
သီတင္းသံုးေနၾကသူမ်ားဟာ သီလေၾကာင္မ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အက်င့္ပ်က္တယ္၊ သီလေၾကာင္တယ္လို႔ 
ေျပာတာကိုခံရမွာ စိုးလြန္းလို႔ အလြန္႔အလြန္ကို သန္႔စင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေလာကီအတတ္ပညာမ်ားျဖစ္တ့ဲ ေဗဒင္၊ယၾတာ၊ သမား၊ ဟူးရားစတ့ဲ ပညာရပ္မ်ားကို ရွင္ပုပၸားလိုက္စားတာကေတာ့ 
အမွန္ပါပဲ။ အဲဒီအတတ္ပညာေတြကလည္း သမားစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္တ့ဲအတြက္ 
သူ႔လက္ထက္မွာမ ွ ေပ်ာက္ပ်က္တာ မခံႏိုင္ပါဘူးတ့ဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းရမွာပတ့ဲဲ။ ဘဘုန္းကေတာ့ ခင္တန္ကို 
ေျပာခ့ဲတာျဖစပ္ါတယ္။ 
 
အဲသည္လိုနဲ႔ ပုဂံစံနဲ႔ ပုဂံမွာ ေနရာမရႏိုင္တ့ဲ ဘဘုန္းလိုဆရာေတာ္ ရွင္ပုပၸားကို မင္းက်န္စစ္ကေတြ႔ျမင္လို႔ 
ဖူးေျမာ္လိုပါတယ္၊ ထီးလႈိင္သူႀကီးက စီစဥ္ေပးပါလို႔ ဆိုတ့ဲအခါမွာ ခင္တန္ကေတာ့ ဝမ္းအသာႀကီး သာသြားပါတယ္။ 
ဘဘုန္းဆီမွာ စစ္ပညာကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္တ့ဲသူေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္ေလ။ ဘဘုန္းရ႕ဲအကူအညီကို 
ရယူလို႔ကေတာ့ မင္းက်န္စစ္အဖို႔ ရင္းစားမဆံုး႐ံုမက အဘက္ဘက္က အားထားရတ့ဲသူေတြကိုပါ ရဦးမွာဆိုေတာ ့
စစ္ေရးအရေရာ နယ္ေျမစည္း႐ုံးေရးဖုိ႔ေရာ အဆင္ေျပသြားႏိုင္တ့ဲ အစီအမံေကာင္းတစ္ခုလို႔ ဆိုရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
မင္းက်န္စစ္က ဘဘုန္းနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တာဟာ အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာေပါ့လို႔ ေနာက္ပုိင္းက်မွ 
ခင္တန္ေတြးမိပါတယ္။ ခင္တန္႔အဘကလည္း ဘဘုန္းရ႕ဲအေၾကာင္းကို မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲေတြ႔ျပီး စစ္ေရးကိစၥကို 
ေဆြးေႏြးစျပဳကတည္းက ေျပာထားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ကေရာ သူက လူထဲမွာ ေနခဲ့တာပဲ။ လူအမ်ားရ႕ဲ 
အားကိုးအားထား ဘယ္သူ႔ကိုျပဳသလဲ၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကိုသာ အဆင္ေျပေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရင ္ ဘာမဆို 
လိုတာျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ သူသိတာေပါ့။ မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲ စစ္သူႀကီးအေတြ႔အႀကံဳကလည္း နည္းမွမနည္းဘဲ။ 
 
မိဖုရားခင္တန္ဟာ ဟိုတုန္းကအေၾကာင္းေတြကို ျပန္ေတြးရင္း ၿပံဳးလိုက္ပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ဟာ ရွင္ပုပၸားကို 
ေတြ႔လိုမွာပါေလ၊ သူကုိယ္တိုင ္ မထီးတူမ သမၻဴလကို အရယူထားေတာ့ ေတာကဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေလာကီေရးရာ 
အစြမ္းအစကိုသိေနမွာကိုးလို႔ဆက္ေတြးမိလို႔ပါပဲ။ 
 
ခင္တန္နဲ႔ မင္းက်န္စစ္တို႔ဟာ အေၾကာင္းဆက္ခ်င္ေတာ့ ထီးလႈိင္မွာလူသူစုေဆာင္းဖုိ႔လာတ့ဲ မင္းက်န္စစ္က ေရာက္တ့ဲ 
ပထမညမွာပ ဲ ဆရာေတာ္ရွင္ပုပၸားနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္မွာပ ဲ ဆရာေတာ္ရဲ႕ေက်ာင္းကို 
ျမင္းကိုယ္စီနဲ႔သြားၾကေတာ့ ခင္တန္ကလည္း ျမင္းတစ္စီးနဲ႔ ပါတာေပါ့။ ရွင္ပုပၸားရ႕ဲေက်ာင္းကို ဘဘုန္းက သူ႔ကို 
အေရးတယူလုပ္လို႔ ဝမ္းသာရွာပါတယ္။ ခင္တန္ကိုေတာ့ ဘသမီး၊ ဘသမီးနဲ႔ အေတာ္ေလးခ်စ္ရွာပါတယ္။ 
ခင္တန္ကလည္း ဘဘုန္းေက်ာင္းမွာ သူ႔လက္သူ႔ေျခ ျဖစ္ေနတ့ဲသူဆိုေတာ့ ဧည့္သည္ေတြကို ဧည့္ခံရာမွာ 
ဦးေဆာင္ရျပန္ပါတယ္။ 
 
စစ္ေရးကာလဆိုေတာ့ အေျခအေနအေျပာင္းအလဲကလည္း ျမန္ပါေပ့ေလ။ မင္းက်န္စစ္ကို ရွာေနတ့ဲ 
မုဆိုးငစဥ့္ဆိုတာကိုလည္း အေတြ႔၊ ဘဘုန္းကလည္း အခါက်ၿပီလို႔အဆို၊ ဆင္ေကာင္း၊ ျမင္းေကာင္းေတြကိုလည္း 
႐ြာတိုင္း႐ြာတိုင္းက မင္းက်န္စစ္ကို ေပးအပ္ပါတယ္ဆိုၿပီး လာပို႔ၾကတာနဲ႔ ထီးလႈိင္မွာ လူအုပ္စုစု၊ ဆင္အုပ္စုစု၊ 
ျမင္းအုပ္စုစုနဲ႔ သိုက္ၿမိဳက္စည္ကားေနပါတယ္။ အဲသည္လိုဆိုေလ ေကၽြးေရးေမြးေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
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ခင္တန ္အလုပ္မ်ားေလေလေပါ့။ ဘဘုန္းတို႔ အဘတို႔ မင္းက်န္စစ္တို႔နဲ႔ မေတြ႔တာ ဘယ္နွရက္ၾကာလို႔တံုး၊ ေလးငါးရက္ 
အလြန္ဆံုးေပါ့။ အဲဒီ အေတာအတြင္းမွာ တကလဲ ခင္တန္ဟာ မိဖုရားေလာင္း ျဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ။ အစီအမံကေတာ ့
ဘဘုန္းရဲ႕အစီအမံေပါ့။  
 
အင္း……. ဘဘုန္း ဘဘုန္း၊ ခင္တန္႔ကို မင္းထိုက္စိုးစံ ကေတာ္ေကာက္ရမ့ဲသူပ။ဲ ညည္းကို သာမန္ေယာက်္ားကေတာ ့
ေစ့ေစ့ေတာင္ ၾကည့္ဝ့ံမွာမဟုတ္ဘူး။ မင္းျဖစ္ႏုိင္တ့ဲသူကမ ွ ညည္းကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ဝ့ံမွာတ့ဲ။ ခင္တန္႔ကို က်န္စစ္သား 
ေစ့ေစ့ၾကည့္ေနတုန္းကလည္း ခင္တန္႔စိတ္ထဲမွာ ပုဂံျပည္ႀကီးအေရးအခင္းမွာ အတူတူႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္သူ 
အခ်င္းခ်င္းရဲ႕ အၾကည့္လို႔ပ ဲ ထင္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ကို အဲသည္လို ခင္တန္ထင္ထားတာ 
ဟုတ္သလားလို႔ေမးရင္ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ပ ဲေျဖမွာပါ။ 
 
 
ဒါေပမယ့္ ခင္တန ္ မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲကိစၥမ်ား ျဖစ္လာလိုက္တာျမန္ဆန္လြန္းလို႔ ဘယ္လိုနားလည္ရမွန္း မသိခ့ဲပါဘူး။ 
တစ္ေန႔မွာေတာ့ ခင္တန္ဟာ ပန္းဥယ်ာဥ္ထဲကု ိ ေရာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ အေစာကေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ 
ခင္တန္ဟာလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင္ ့ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ရ႕ဲတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသလို မိန္းကေလးမ်ားရ႕ဲ 
သဘာဝကိုလည္း ထိန္းသိမ္းၿမထိဲန္းသိမ္းတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိမိယုယစိုက္ပ်ိဳးထားတ့ဲ ပန္းပင္က ပန္းပြင့္မ်ားကို 
ကိုယ္တိုင္ခူးဆြတ္ၿပီး ဘုရားတင္ရတာကိုလည္း ခင္တန္နွစ္ၿခိဳက္ပါတယ္။ ဒီဥယ်ာဥ္ဘက္မွာ လူသူကလည္း 
မရိွသေလာက္နည္းတာေၾကာင့္ေအးေအးေဆးေဆးလည္းရိွပါတယ္။ 
 
ခင္တန္သီခ်င္းတေအးေအးနဲ႔ ပန္းခူးရင္းက ႐ုတ္တရက္ဆိုသလို အသံတိတ္ႏႈတ္ဆိတ္သြားၿပီး ၾကက္ေသ 
ေသသြားရတာကေတာ့ ေန႔တိုင္းလိုလို ျမင္ေတြ႔ေနက် မင္းက်န္စစ္ကို ဥယ်ာဥ္ထဲဝင္လာတာကို မသိလိုက္ဘဲ 
႐ုတ္တရက္ျမင္လိုက္မိလို႔ပါပ။ဲ 
 
“ပန္းခူးေနသလား ခင္တန”္ လို႔ ပန္းခူးေနတာသိသိႀကီးနဲ႔ ပဋိသႏၶာရစကားေျပာလာတ့ဲ က်န္စစ္သားကိုျမင္ေတြ႔ေနက် 
ခင္တန္က ဘာအေၾကာင္းမွန္းမသိဘဲ ေၾကာက္သလို ရွက္သလို ျဖစ္လာတ့ဲခံစားမႈနဲ႔ “ဟုတ္က့ဲ” လို႔လုိက္ရင္း ရပ္ၿပီး 
ေငးၾကည့္ေနပါတယ္။ 
 
သာမန္အသည္သားမ်ား ဝတ္ဆင္သလို ခ်ည္ထည္အဝတ္အစားနဲ႔လည္း တင့္တယ္ၿမဲ ခ့ံထည္ၿမျဲဖစ္ေနတ့ဲ 
က်န္စစ္သားအေနနဲ႔လည္း အနည္းငယ္ေတာ့ ထူးျခားေနသလိုပါပ။ဲ ေနာက္ေတာ့ နွစ္ဦးသားဟာ ဘာမွမထူးျခားသလို 
ပန္းခူးတ့ဲအလုပ္ကို အတူတူလုပ္ၾကရင္း စကားစျမည္ေျပာၾကပါတယ္။ ခင္တန္ကေတာ့ နားေထာင္တ့ဲ ဘက္ကပါပဲ။ 
 
နားေထာင္ရင္း နားေထာင္ရင္း စကားကို သူဘယ္လိုယူသြားသလဲ၊ သယ္သြားသလဲ မသိႏုိင္ေတာ့ပဲ စစ္စၿပီးထြက္တ့ဲအခါ 
မင္းက်န္စစ္က ထီးလႈိင္မင္းဆိုတ့ဲဘြဲ႔နဲ႔ ဘိသိက္ခံၿပီးျဖစ္ရမယ္လို႔ ဘဘုန္းက မိန္႔ေတာ္မူတယ္ဆိုတာရယ္၊ 
ဘိသိက္ခံပြဲဆိုတာ မိဖုရားလည္း ပါရမွာဆိုေတာ့ မိဖုရားေလာင္းက ခင္တန္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာရယ္ကို ပန္းခူးရင္း 
ခင္တန္ၾကားရပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲအသံက အနီးကလာေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အလြန္ညင္သာ သိမ္ေမြ႔ပါတယ္။  
 
ခင္တန္ဟာ တုိက္႐ုိက္ သူနဲ႔ပတ္သက္ေနတ့ဲအေၾကာင္းကို နားေထာင္ရင္း မ်က္နွာက ပူသြားလိုက္၊ ေအးသြားလိုက္ 
ျဖစ္ေနတာကို သတိထားမိပါတယ္။ အင္း…. ငါ့မ်က္နွာေတာ့ နီေနၿပီလို႔လည္း ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္က 
ခင္တန္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရင္း စကားေျပာေနတာဆိုေတာ့ ခင္တန္မ်က္ႏွာ နီလိုက္၊ ေခါင္းငုံ႔လိုက္၊ ေခါင္းေမာ့ၿပီး 
မင္းက်န္စစ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္၊ ပန္းျခင္းေတာင္းကို ငံံုၾကည့္လိုက္နဲ႔ ျဖစ္ေနတာကို သိေနမွာပလိုဲ႔လည္း 
အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနတ့ဲ စိတ္သဘာဝအရ ခင္တန္ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္သားက “ခင္တန္ ေမာင္ႀကီးက ဘဘုန္ကို ေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ဆိုတုန္းက ေလာကီအစီအမံဆိုတာလည္း စိတ္ထဲမွာ 
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အေရးတႀကီး မထားပါဘူး။ ေမာင္ႀကီး သိေနတာက ဘဘုန္းဟာ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ထားတ့ဲသူ 
ျဖစ္ေနတယ္၊ ေဒသကိုလည္း ေကာင္းစြာကၽြမ္းက်င္တယ္။ ဘယ္လိုပျဲဖစ္ျဖစ ္ ေမာင္ႀကီးဟာ ဘဘုန္းကို 
ဆည္းကပ္သင့္တယ္။ ဘဘုန္းက ေစတနာစိတ္ေကာင္းလည္းရွိ၊ ပညာရည္လည္း ျပည့္ဝတ့ဲသူဆိုေတာ့ ေမာင္ႀကီးက 
တကယ့္ကို အေလးအျမတ္ထားခဲ့တာပါ။ အခုလည္း ထားပါတယ္၊ ေနာင္လည္းထားမွာပါပဲ။ 
 
ထီးလႈိင္မင္းအျဖစ္ ခံယူမယ္လို႔ဆိုတ့ဲအခါမွာေတာ့ ခင္တန္ကပါတာပေဲပါ့။ ေမာင္ႀကီးဟာ ခင္တန္႔အဘကိုေရာ 
ခင္တန္ကိုေရာ မ်ားစြာအားနာပါတယ္။ ဘဘုန္းရ႕ဲပညာကိုလည္း ေလးစားပါတယ္။ 
ေမာင္ႀကီးကိုယ္ေမာင္ႀကီးေတာ့လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆယ္ေရးတစ္ေရး ကိုးေရးတစ္ရာဆိုသလို 
ေမာင္ႀကီးတို႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္အေရးမွာ အခက္အခဲေတြ႔ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါေတာ့၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခင္တန္တို႔သားအဖအျပင္ 
ဘဘုန္းနဲ႔ ထီးလႈိင္႐ြာသားမ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ အထိအခိုက္ရိွမွာ ေမာင္ႀကီးစိုးရိမ္ပါတယ္။ 
 
အဲ……. တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဆိုသလို စစ္တပ္မရွိတ့ဲ စစ္သူႀကီး၊ ၿမိဳ႕မရိွတ့ဲေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတ့ဲ ေမာင္ႀကီးလို 
လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အယံုစားႀကီး ယံုစားခဲ့ၾကတ့ဲ ခင္တန္တို႔တစ္ေတြကို ေမာင္ႀကီး အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ခင္တန္က ထီးလႈိင္မိဖုရားအျဖစ ္ေမာင္ႀကီးနဲ႔အတူတြဲၿပီး ဘိသိက္အသြန္း ခံယူလိုပါသလား၊ ခင္တန္မလိုက္ေလ်ာခ်င္ရင္ 
ဘဘုန္းကို ေမာင္ႀကီးေလွ်ာက္ထားပါ့မယ္။ ေမာင္ႀကီး စစ္ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔အေရးမွာ ခင္တန္႔ကို စေတးသလိုေတာ့ 
မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး” လို႔ မင္းက်န္စစ္က ခပ္ေအးေအးေလသံနဲ႔ ေျပာေနပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ စကားေျပာေနတုန္းမွာ ခင္တန ္
မခိုင္ေတာ့တဲ့ကိုယ့္ဒူးကို ကိုယ္မယံုတာနဲ႔ သစ္ငုတ္တိုတစ္ခုေပၚမွာ အသာထိုင္ခ်လိုက္ပါတယ္။ 
 
ခင္တန္ဟာ ေခါင္းကိုတမင္ငုံ႔ထားထားသလိုမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ေအာင ္ ငုံ႔ထားၿပီးသားလည္းျဖစ္ေနေအာင္ေပါ့ေလ။ 
ပန္းျခင္းထဲမွာ အသင့္ထည့္ထားတ့ဲ ခ်ည္ခင္နဲ႔ ပန္းသီေနပါတယ္။ က်န္စစ္သားဟာ စကားေျပာရင္း ခင္တန္႔ 
ေခါင္းမေဖာ္ေတာ့တ့ဲအခါမွာေတာ့ မင္းက်န္စစ္လည္း နည္းနည္းေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားသြားပု ံ ေပၚပါတယ္။ 
လမ္းေလွ်ာက္စျပဳပါတယ္။ ခင္တန္႔ေရွ႕နားမွာပဲ ဟိုဘက္သည္ဘက္ေျပာင္းၿပီး ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ေလွ်ာက္ေနတ့ဲအခါ 
ခင္တန္႔အေနနဲ႔ ၾကာရွည္ေခါင္းငံု႔ထားလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ေခါင္းကို အသာအယာေမာ့ၿပီး မင္းက်န္စစ္ကို 
ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ၿပီးမွအသံခပ္ေအးေအးနဲ႔စကားေျပာပါတယ္။ 
  
   “ ေမာင္ႀကီးကို မျမင္ဖူးခင္ကတည္းက ခင္တန္ ေမာင္ႀကီးကို တရင္းတႏွီးသိေနသလို ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ေမာင္ႀကီးက 
စစ္သူႀကီးအေက်ာ္အေမာ္ဆိုေတာ့ ေမာင္ႀကီးသတင္းက ပန္းလိုေမႊးေနတာကိုး။ ေမာင္ႀကီးနဲ႔ အခုလိုေတြ႔ၾကေတာ့လည္း 
စစ္ေရးမက္ေရးနဲ႔ ၾကံဳဆံုေနတ့ဲအခါမွာ ေတြ႔ၾကရတာဆိုေတာ့ ခင္တန္ဟာမိန္းမသားျဖစ္ေပမယ့္ 
စစ္သည္ရဲမက္အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔သလိုမ်ဳိး ခံစားရပါတယ္။ စစ္သည္ရဲမက္အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔တယ္ဆိုတာ 
အေလးအနက္ထားၿပီး ေတြးၾကမွာပါ ေမာင္ႀကီးရယ္။ အသက္ခ်င္းနွင္းၿပီး တစ္ဘဝခ်င္းေနွာၿပီး ကိုယ့္အမ်ဳိး၊ 
ကိုယ့္ဇာတိအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္လူေတြဆိုတာ သစၥာရိွရမယ္ေလ ေမာင္ႀကီးရ႕ဲ။ 
 
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခင္တန္ အခုေလးတြင္ပ ဲ စဥ္းစားလိုက္တာ ရွိပါတယ္။ ေမာင္ႀကီးဟာ ဥပဇာတစ္ပါးအေနနဲ႔ 
တိုင္းခန္းလွည့္လည္ရင္း ခင္တန္႔ကို ေတာ္ေကာက္တယ္ဆိုရင ္ ခင္တန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာမျဖစ္ဘဲ ျငဴစူမိမွာ 
ေသခ်ာပါတယ္။ သူတို႔မွာ ေလာကီစည္းစိမ္နဲ႔သာ ဘဝကိုမေရာင့္ရနိုဲင္ၾကဘူးလို႔ ခင္တန္ေတြးမိမွာပါ။ 
 
အခုေမာင္ႀကီးနဲ႔အတူ ဘိသိက္ခံရမယ့္ကိစၥကိုေတာ့ ခင္တန္လက္မခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ ေမာင္ႀကီးတို႔ 
မင္းေယာက်္ားေတြအေနနဲ႔ စြမ္းအားဘယ္ေလာက္ပဲထက္ထက္ ဘက္ညီတ့ဲသူ အနားမွာမရွိရင ္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ 
ခယဲဥ္းပါတယ္။ ေမာင္ႀကီးဟာ အခုအခါမွာအလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ အေရးကိစၥေတြကိုရင္ဆိုင္ေနရတ့ဲ အခ်ိန္ပါပဲ။ 
အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ ခင္တန္ဟာ သစၥာရိွတ့ဲ ရဲမက္စစ္သည္ေတာ္တစ္ေယာက္ရ႕ဲ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ေတာင္ ေမာင္ႀကီးနဲ႔အတူ 
ဘိသိက္ခံဖို႔ အေၾကာင္းလံုေလာက္ေနပါၿပီ။ 
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ေနာက္ၿပီး ဒီအစီအမံကို စီမံတ့ဲေနရာမွာ ဘဘုန္းဟာ အဘက္ဘက္ကစဥ္းစားၿပီးမွ စီမံတာျဖစ္မွာပါ။ 
ေလာကီပညာသက္သက္ရ႕ဲ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးစီမံတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ နယ္ေျမအေျခအေန လူေတြရ႕ဲ 
စိတ္ေနသဘာဝ၊ လူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္စတ့ဲ အေၾကာင္းမ်ားစြာကို ဘဘုန္းစဥ္းစားၿပီးမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ခင္တန္ဟာ 
မိဖုရားျဖစ္ဖုိ႔အေရးထက္ မင္းက်န္စစ္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ ကိစၥအဝဝအတြက္ ပါရမီဖက္ျဖစ္ခ်င္တာပါပဲ” လို႔ 
ခင္တန္က ေျပာမယ့္ေျပာေတာ့ အသံလည္းမတုန ္ ေအးခ်မ္းစြာ၊ တည္ၿငိမ္စြာ ေလသံေအးေအးနဲ႔ စကားကို 
လိုအပ္သေလာက္ပဲ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ခင္တန္႔ကို ရပ္ၿပီးၾကည့္ရင္း နားေထာင္ေနတ့ဲ မင္းက်န္စစ္မ်က္နွာဟာ 
စကားသံဆံုးတ့ဲအခါပုိၿပီး႐ြင္ပ်သြားပါတယ္။ 
 
 ၿပီးေတာ့လည္း “ပါရမီဖက္၊ ပါရမီဖက္၊ အဓိပၸယ္ျပည့္ဝတ့ဲ စကားကေလးပါပဲ ခင္တန”္ ။ 
“ ေမာင္ႀကီးတို႔ လူျဖစ္လာတ့ဲအခ်ိန္မွာ ပါရမီဖက္ေတြပဲမ်ားရင္း ေကာင္းတ့ဲအမႈကို ျပဳရာမွာ ပုိၿပီးတြင္က်ယ္တာေပါ့။ 
အေရးႀကီးတာကေတာ့ ေမာင္ႀကီးတို႔ဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မပုိင္ဘူး။ လုပ္ခ်င္တာထက္ လုပ္သင့္တာကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ၾကရတယ္။ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တ့ဲအမႈဟာ သူတစ္ပါးကိုလည္းေဘးအႏၲရာယ္မျပဳဘဲ 
ကိုယ့္အတြက္လည္း တကယ္တမ္းမွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ပါတယ္လို႔ အာမခံဖုိ႔ ရဝ့ံဲတ့ဲကိစၥ ျဖစ္ရပါမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
 
 
မင္းက်န္စစ္ဟာ ပန္းအသီရပ္ၿပီး သူ႔ကိုေမာ့ၾကည့္ရင္း စကားကိုေအးေအးေဆးေဆးေလသံနဲ႔ ေျပာတ့ဲ ခင္တန္ကို 
သူကစကားေျပာရင္း အ့ံၾသသလို ၾကည့္ေနပါတယ္။ ျပတ္လိုက္တ့ဲ မိန္းကေလးကြယ္တို႔ေရ လို႔လည္း တသမိပံုေပၚပါရ႕ဲ။ 
ၿပီးေတာ့ ခငတ္န္ဘက္ကို လက္ကမ္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ခင္တန္ဟာ မင္းက်န္စစ္ရဲ႕လက္ကို ၿမၿဲမၿဲမံၿမံဆုပ္ကိုင္ၿပီး 
မတ္တတ္ရပ္လိုက္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အလြန္နီးကပ္စြာရပ္မိၿပီး တစ္ေယာက္မ်က္လံုးကို တစ္ေယာက္ 
စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့္လိုက္မိတ့ဲအခါမွာခင္တန္ဟာအလြန္အားရွိသြားပါတယ္။ 
 
ငါဟာ ေဟာဒီလိုနာမည္ေက်ာ္ စစ္သူႀကီးအတြက္ ပါရမီျဖည့္ဖက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အတူတူဘိသိက္ခံေပးရမယ့္သူ 
တစ္ေယာက္ကြဲ႔ဆုိတ့ဲ မိမိကိုယ္ေပၚမွာသာ တည္မွီတ့ဲအင္အား တိုးပြားသြားတ့ဲစိတ္နဲ႔ အားတက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
မင္းက်န္စစ္နဲ႔ ခင္တန္ဟာ နွစ္ေယာက္အတူတူ လက္တြဲမိၾကတ့ဲေန႔ကစၿပီး ၇ ရက္အၾကာမွာ ဘဘုန္းရဲ႕အစီအမံနဲ႔ 
ဘိသိက္ခံၾကရပါတယ္။ တစ္႐ြာလံုးကလည္း စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေပ်ာ္႐ႊင္ေနပါတယ္။ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ 
တိုက္ပြဲအလီလီအတြက္ စိတ္အင္အားက တက္လိုက္ၾကတာ ဘိသိက္ခံပြဲဟာ ေအာင္ပြဲဆိုတ့ဲအဓိပၸာယ္ကို 
ေဆာင္တ့ဲပြဲျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘဘုန္းကေတာ့ လိုေလေသးမရိွေအာင ္ ဆင္ကအစ ျမင္းကအစ စစ္သည္ရမဲက္မ်ား၊ 
လက္နက္မ်ားအထိ အေဆာင္အေယာင္ အစီအမံမ်ားကို သူ႔အခ်ိန္န႔သူဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို 
အားျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဟာ လူေတြရဲ႕အင္အားကို တုိးပြားသည္ထက္ တိုးပြားေစႏိုင္ခ့ဲတာပဲ။ 
 
ဘဘုန္းစီမံသမွ်ကို ယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ ေလးစားတ့ဲစိတ္၊ ေက်းဇူးတင္တ့ဲစိတ္နဲ႔ ေလ့လာရင္း 
စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ရွိၾကသူမ်ားကေတာ့ မင္းက်န္စစ္နဲ႔ ခင္တန္တို႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္နဲ႔ ခင္တန္တို႔ဟာ ၇ 
ရက္အေတာအတြင္း ပြင့္လင္းၾကည္သာတ့ဲစိတ္နဲ႔ ရင္းနီွးမႈ အေတာ္ရလာခ့ဲပါတယ္။ ခင္တန္ဟာ မူလကတည္းက 
ေယာက်္ားသားေတြရ႕ဲၾကားမွာ တည္ၾကည္စြာ၊ ထက္ျမက္စြာ တန္းတူရည္တူသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေနခ့ဲရသူ 
ျဖစ္လို႔ စစ္ေရးကိစၥ အစီအမံမ်ားနဲ႔ အလုပ္သိပ္မ်ားေနၾကတ့ဲ ပရိသတ္အၾကားမွာ မင္းက်န္စစ္နဲ႔အတူ လက္တြဲျပီး 
ေရာက္ရွိေနတာမဆန္းေတာ့ပါဘူး။ 
 
တစ္ခါတစ္ရံ ခင္တန္က မင္းေယာက်္ားတို႔ရ႕ဲ အဝတ္အဆင္နဲ႔ေတာင္မွ မင္းက်န္စစ္နဲ႔အတူ ျမင္းကိုယ္စီနဲ႔ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္ကို 
သြားေရာက္ၿပီး အမႈကိစၥအဝဝကို စနည္းနာၾကရတ့ဲအခါမ်ားလည္း ရိွပါတယ္။ ခင္တန္ဟာ ေယာက်္ားလ်ာမဟုတ္ေပမယ့္ 
ေယာက်္ားကေလးလို ဝတ္စားဆင္ယင္ၿပီး မင္းက်န္စစ္နဲ႔ရိွေနတ့ဲအခါ မင္းက်န္စစ္က အေသအခ်ာၾကည့္ၿပီး 
နွစ္ၿခိဳက္တဲ့သေဘာနဲ႔ “ခင္တန္ဟာ ေမာင္ႀကီးရ႕ဲပါရမီဖက္ အစစ္အမွန္ပါပ။ဲ” လုိ႔ ေျပာတတ္ပါေသးတယ္။  
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ခင္တန္ဟာ ေယာက်္ားသားမ်ားရ႕ဲ အဝတ္အဆင္ကို ဝတ္ထားတ့ဲ ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲအေျပာကို နားေထာင္ရင္း 
မိန္းမသားတို႔ရဲ႕ထံက ၾကားႏိုင္တ့ဲ ရယ္သံလြင္လြင္နဲ႔ ရယ္လိုက္ပါတယ္။ မင္းက်နစ္စ္ကလည္း ခင္တန္႔ရယ္သံကို 
နားေထာင္ရင္း အသံဝါဝါနဲ႔ လုိက္ၿပီးရယ္ပါတယ္။ အဲဒီလို နွစ္ဦးတည္းရွိတ့ဲအခ်ိန္ဟာ တကယ္ေတာ့နည္းပါးပါတယ္။ 
 
ဘိသိက္ခံတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ ႐ြတ္တာ၊ ဖတ္တာ၊ ေရသြန္းတာစတ့ဲ ကိစၥအဝဝေတြကို ဘဘုန္းနဲ႔အတူတူ လူအမ်ားႀကီးက 
ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္ေတာ့ မသိပါဘူး။ ခင္တန္႔အေနနဲ႔ကေတာ့ တကယ္စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ပါတယ္။ 
ဘိသိက္ခံေနစဥ္ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္မႈဟာ ဒီကိစၥၿပီးရင ္ ေျပသြားမွာပဲလုိ႔သာမန္မွ်ေတြးလို႔ေတာ့ ဟုတ္ေနတာပါပ။ဲ 
တင္းက်ပ္စြာ ဝတ္ဆင္ထားတ့ဲ ရတနာေတြ အဝတ္အဆင္ေတြကို ျဖဳတ္ၿပီးတ့ဲအခ်ိန္မွာ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ 
အဝတ္အစားလဲလွယ္ၿပီး သာမန္အသည္သား ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားလို ေမာင္မယ္ေခၚထူး ၾကည္ႏူးခြင့္ရရင္ေတာ ့
အေကာင္းသားပါပဲ။ 
 
မင္းက်န္စစ္ကေတာ့ မင္းတစ္ပါးရ႕ဲအဝတ္အစားကို ေျပာင္းဝတ္ရေတာ့တာပါပဲ။ မင္းက်န္စစ ္ အဝတ္လဲလွယ္ေနတ့ဲ 
ေနရာမွာ ခင္တန္ကကူညီပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ က်န္စစ္သားနဲ႔အတူ အၿမပဲါတ့ဲ အရိႏၵမာလံွကို 
ခင္တန္ယူလိုက္ပါတယ္။ အလြန္႔ကို အေရးႀကီးတ့ဲ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။ ခင္တန္႔လက္က လံွတံကိုယူအၿပီးမွာ 
မင္းက်န္စစ္ စစ္ထြက္ရေတာ့မွာပါပ။ဲ က်န္စစ္သားဟာ လံွတံကိုဆုပ္ကိုင္ျပီး သူ႔ကိုေမာ့ၾကည့္ေနတ့ဲ ခင္တန္ကို 
ငုံ႔ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ခင္တန္႔မ်က္လံုးထဲမွာ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္း၊ယံုၾကည္အားကိုးျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းဆိုတ့ဲ 
အရိပ္အေယာင္မ်ားကို အထင္းသားေတြ႔ျမင္သြားမွာပဲဆိုတာ ခင္တန္က သိေနပါတယ္။ ခင္တန္႔အေနနဲ႔ 
ဘာေၾကာင့္သူ႔ခံစားခ်က္ကိုထိန္းထားစရာလိုေတာ့လဲလို႔ခင္တန္ေတြးေနပါတယ္။ 
 
မင္းက်န္စစ္ဟာ ခင္တန္လို႔ေခၚရင္း အလြန္ႏူးႏူးည့ံညံ့ ၿပံဳးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ “ေမာင္ႀကီး စစ္ထြက္ရေတာ့မယ္။ 
ခင္တန္ဟာ ေမာင္ႀကီးကိုေက်ာလံုေအာင္၊ အားတက္ေအာင ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္တ့ဲ ပါရမီဖက္စစ္စစ္ပါပ”ဲ လို႔ 
ေျပာပါတယ္။ ခင္တန္ဟာ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ထြက္ခြာသြားတ့ဲ တပ္မေတာ္ႀကီးရ႕ဲေရွ႕ဆုံးေနရာကေနၿပီး ျမင္းစီးကာ 
ခ်ီတက္သြားတ့ဲ မင္းက်န္စစ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း က်န္ရစ္ခ့ဲပါတယ္။ အဘလည္း မင္းက်န္စစ္နဲ႔အတူ လိုက္ပါသြားပါတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ မင္းက်န္စစ္ကိုယ္တိုင္က ထီးလႈိင္က အရင္ကထက္ပိုၿပီး စစ္ေရးအရ အေရးပါအရာေရာက္တ့ဲေနရာ 
ျဖစ္သြားပါၿပီ။ အဘက ထီးလႈိင္မွာ အခိုင္အမာျပဳၿပီး ေနရစ္ပါလို႔ ေျပာတာနဲ႔ အဘကထီးလႈိင္အစပ္ထိပဲ မင္းက်န္စစ္ကို 
လိုက္ပို႔မွာပါ။ 
 
ခင္တန္ဟာ အဘျပန္ေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္ေရးကာလရဲ႕ အေနအထားနဲ႔အညီ သတိဝီရိယထားၿပီး အလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ေနရေပမယ့္ ဟိုအရင္ကလို စိတ္တက္ႂကြတ့ဲ၊ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတ့ဲ အေနအထားေတာ့ ျပန္မရႏုိင္ေတာ့ၿပီဆိုတာကို 
သူ႔ဘာသာသူ သိလာရပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဟုိတုန္းကေတာ ့ သူႀကီးသမီးခင္တန္၊ သူႀကီးမတာဝန္ကို ယူေနရတ့ဲ 
ခင္တန္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ဝ့ံတ့ဲ ေယာက်္ားမရိွသလို သူကလည္း အထူးအားထား 
ၾကည္ညိဳရတယ္ဆိုတ့ဲ လူဆိုလို႔ (အဘကလြဲလို႔) မရိွခဲ့ပါ။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ ႏိုင္ငံေရးက 
မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစ အဘထီးလႈိင္မွာရွိေနလို႔ကေတာ့ ခင္တန္အတြက္ ဘယ္လိုမွထူးၿပီး ပူစရာမလိုပါဘူး။ အခုေတာ့ 
မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္မိတ့ဲအတြက္ ပူပန္ရပါၿပီ။ ဘယ္လိုပျဲဖစ္ျဖစ္ မင္းက်န္စစ္က ေအာင္ပြဲရမွာပလိုဲ႔ 
ေသခ်ာစြာသိေနေပမယ့္ပူပန္ေသာကကေတာ့ေရာက္ေနရတာပါပ။ဲ 
 
ခင္တန္ဟာ မင္းက်န္စစ္ရဲ႕ လက္အကမ္းကို လွမ္းယူမိတ့ဲ ဥယ်ဥ္ထဲမွာ ေနမိေတာ့လည္းလူညိဳေခ်ာကို 
ျမင္ေယာင္ရတာနဲ႔၊ ဘဘုန္းထံကိုသြားေတာ့လည္း သူ႔အေၾကာင္းကို ေျပာျဖစ္ရတာနဲ႔ တကတဲေလ ေခတၱခဏသာ 
ထီးလႈိင္မွာေနခ့ဲေပလို႔ပဲ၊ မင္းက်န္စစ္ရဲ႕အရိပ္ဟာ ေနရာတစ္ကာမွာ လႊမ္းမိုးလွခ်ည့္လားေတာ္ေရ လို႔စိတ္ထဲကေနၿပီး 
တသသေနမိပါတယ္။  
 
မင္းက်န္စစ္ဟာ စစ္ပြဲအလီလီကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီး ပုဂံေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္စိုးစံႏိုင္ၿပီလို႔ ဆိုတ့ဲအခါမွာ 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

Typing & Pdf by zeyetp                                                                                    mmcybermedia.com 110 

 

သူ႔နဲ႔ပတ္သက္သမွ် လူသူမ်ားကိုစုစည္းခ့ဲပါတယ္။ အပယ္ရတနာကေတာ့ အေစာပုိင္းကတည္းက ပုဂံအနီးဝန္းက်င္မွာ 
ရွိေနတာပဲေလ။ မထီးတူမ သမၻဴလကေတာ့ အေခၚေတာ္လႊတ္ေပမယ့္ ႐ုတ္တရက္ လိုက္မလာပါဘူး။  
 
အဲ…. မဏိစႏၵာကေတာ့ နန္းေတာ္ထက္မွာ ရွိေနၿပီးသားဆိုေတာ့ အေခၚလႊတ္စရာလည္း မလိုဘူးေပါ့။ ခင္တန္ကေတာ့ 
ထီးလႈိင္ကို အေခၚလႊတ္လိုက္တ့ဲသူမ်ားနဲ႔အတူ ပုဂံကိုလုိက္ခဲ့ပါတယ္။ မင္းက်န္စစ္က အျခားသူမ်ားကို 
ဘယ္လိုႀကိဳတယ္ဆိုတာ ခင္တန္မသိပါဘူး။ ခင္တန္႔ကို ႀကိဳဆုတိာကေတာ့ ေဝးေနတ့ဲရက္ေတြ၊ 
ပူပန္ေသာကေရာက္ခ့ဲရတာေတြကို ေမ့သြားေလာက္ေအာင္ လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ရွိလွပါတယ္။ ေမာင္ႀကီးရ႕ဲ 
ပါရမီဖက္ကေလးဆိုတ့ဲ အေခၚအေျပာကလဲ ခင္တန္႔ကို စိတ္ေနလံုၿခံဳေစခ့ဲတာပါပဲ။ 
 
ေမာင္ႀကီးကေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ခင္တန္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ၾကတ့ဲအခ်ိန္ဟာ သူ႔အတြက္ အနိမ့္က်ဆုံးအေျခအေနနဲ႔ 
ႀကံဳေနရတ့ဲအခ်ိန္ပါပတ့ဲဲ။ အဲဒီလို သိမ္ငယ္ေနတ့ဲသူကု ိ လူသက္သက္ကို ၾကည့္ၿပီးအထင္တႀကီးဆက္ဆံတာ၊ 
ေနရာေပးတာဟာ သူ႔အတြက္ဆပ္လို႔မကုန္ႏိုင္တ့ဲ ေက်းဇူးတရားမ်ားနဲ႔ ျပဳစုၾကတာကို လက္ခံပါတယ္တ့ဲ။ 
 
ခင္တန္ဟာ မင္းက်န္စစ္ရ႕ဲအရည္အခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွာ သူ႔ခံစားခ်က္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာတတ္တာလည္း 
အလြန္ထင္ရွားတ့ဲ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေပတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ နန္းေတာ္ထဲမွာ ၾကာၾကာေနလာေတာ့ 
ဒီဘဝကလည္း ထင္သေလာက္ေတာ့ မဟန္ေသးဘူးလို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီလိုပါ။ 
ခ်စ္သူမင္းက်န္စစ္ရဲ႕အတြက္ စဥ္းစားမိလို႔ပါ။ မင္းျဖစ္သြားၿပီလို႔ဆိုတ့ဲအခါမွာ စစ္သူႀကီးဘဝတုန္းကလို 
မပင္ပန္းေတာ့ဘူးလို႔ ထင္စရာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဝရမ္းေျပးေနရတ့ဲဘဝထက္ မ်ားစြာေသခ်ာေရရာသြားၿပီလို႔ ထင္စရာပါပဲ။ 
 
ဒါေပမယ့္ ပုဂံမင္းႀကီးရဲ႕ဘဝဟာ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဖဲုိ႔ ခင္တန္႔ေရွ႕ေမွာက္က ထြက္သားသေလာက္မ ွ
မေသခ်ာပါကလား လို႔ ခင္တန္က က်န္စစ္မင္းႀကီးရဲ႕ဘဝကို ေတြးမိပါတယ္။ ပုဂံမင္းႀကီးဟာ 
ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ကိစၥမ်ားအတြက္ လူသူအမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးနဲ႔ ဆက္ဆံရပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ သိမ္ငယ္တုန္းက တစ္မ်ဳိး၊ 
မင္းျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ တစ္မ်ဳိးဆက္ဆံၾကတ့ဲ သူမ်ားကိုလည္း မင္းတို႔ရဲ႕အသေရ၊ မင္းတို႔ရဲ႕ဣေျႏၵနဲ႔ ၾကည္ၾကည္သာသာ 
ဆက္ဆံေနရတာပါပဲ။ 
 
ခင္တန္ကေတာ့ ထီးလႈိင္မွာကတည္းက ႐ုိး႐ုိးစင္းစင္းလူကို လူလိုပျဲမင္၊ လူလိုပ ဲ အထင္ႀကီးတတ္တဲ့သူဆိုေတာ့ 
သူ႔လိုမဟုတ္ပဲ ေရွ႕တစ္မ်ဳိး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး စံုေအာင္ေျပာတတ္တ့ဲသူမ်ားကို ဘယ္လိုမွ သည္းမခံႏုိင္ပါဘူး။ 
မင္းက်န္စစ္ကေတာ့ ပုဂံမင္းႀကီးေလ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ခံစားမႈအေနထက္ တိုင္းေရးျပည္မႈကိုသာ ၾကည့္ေနရတာေပါ့။ 
 
ခင္တန ္ ေတာင္းတမိတာကေတာ့ က်န္စစ္မင္းႀကီးဘဝမွာလည္း ဘာပလုဲပ္လုပ ္ မင္းက်န္စစ္ဘဝတုန္းကလိုပဲ 
ေသခ်ာေရရာတယ္လို႔ ေျပာနုိင္ေစခ်င္တာပါပ။ဲ သူ႔ဘက္ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန ္ ဘယ္ေနရာကိုပေဲရာက္ေရာက္ 
မင္းက်န္စစ္အတြက္ပါရမီဖက္ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္ဆိုတ့ဲအခ်က္ကေသခ်ာပါတယ္။ 
 
မဟာမဂၢဇင္း။ 
အတြဲ ၁၊ အမွတ ္၁၂၊ ေမလ ၁၉၉၇။ 
အတြဲ ၁၊ အမွတ ္၁၃၊ ဇြန္လ ၁၉၉၇ ။ 
 
 
မင္းက်န္စစ္ကခ်စ္တ့ဲသူမ်ား 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွာ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားကို 
အာ႐ုံျပဳျပီး ရိွခိုးပူေဇာ္ေနပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ မင္းၾကီးရ႕ဲ မိဖုရားႀကီးသံုးပါးနဲ႔ မင္းသားမင္းသမီး ၊ 
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မင္းပရိသတ္မ်ား ရွိေနပါတယ္။ သမၻဴလမိဖုရားႀကီးက ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ခ့ဲအတြက္ ဒီပရိသတ္ထဲမွာ မပါပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲႏွလံုးသည္းပြတ္ထဲမွာေတာ့တစ္ပါတည္းပါေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီး ဘုရားအာ႐ံုျပဳေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ က်န္တ့ဲမင္းပရိသတ္ကလည္း ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္စြာ 
ဘုရားကိုအာ႐ံုျပဳၿပီး ေနၾကပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ႐ိုေသစြာ ပ်ပ္ဝပ္စြာ ဦးႏွိမ္ဝတ္ခ်ၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာင္မ ွ
အခ်ိန္အတန္ႀကာထိုင္ေတာ္မူၿပီးေနပါတယ္။အားလံုးကလည္း မင္းႀကီးကို ေလးေလးျမတ္ျမတ္ ၾကည့္လိုက္ၿပီး 
ထိုင္လ်က္သားေနၾကပါတယ္။ မင္းႀကီးအေပၚမွာ ထားရွိတ့ဲေလးစားမႈ၊ ၾကည္ညဳိမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈတို႔ေၾကာင္ ့ 
လူတိုင္းဟာ မိမိတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး သံုးပါးကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းထားၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေစတီေတာ္ျမတ္မ်ားရ႕ဲ 
ဌာပနာတိုက္ေတြမွာ ေ႐ႊသားေငြသားနဲ႔ ျပဳလုပ္အပ္တဲ ့ မင္းပရိတ္ရဲ႕႐ုပ္တု (ေ႐ႊကိုယ္ေလး၊ ေငြကိုယ္ေလး)မ်ားကို 
ထည့္သြင္းဌာပနာေလ့ရိွပါတယ္။ က်န္စစ္သားနဲ႔တစ္ကြ က်န္စစ္မင္းႀကီးရဲ႕မိသားစုအပါအဝင္ ပရိသတ္မ်ားဟာ 
တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ေနလိုက္ၾကတာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္ေနဟန ္ ထုထားအပ္တ့ဲ ေ႐ႊကိုယ္ေလး 
ေငြကိုယ္ေလးမ်ားပမာပါပ။ဲ 
 
ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ၿပီး ထိုင္ေနရာက ထေတာ္မမူေသးဘဲ က်န္စစ္မင္းႀကီးရဲ႕စိတ္ကေတာ့ အတိတ္ကို 
ျပန္ၿပီးတမ္းတေနပါတယ္။ အတိတ္ဆိုတဲ ့ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာအခ်ိန္ကို ပုထုဇဥ္မ်ား တမ္းတေလ့ရွိတတ္တယ္လို႔ 
အရွင္ျမတ္အရဟံကလည္း ေဟာေတာ္မူေပမယ့္ ဘယ္လိုဆုကိုပန္ၿပီး ဘယ္လိုဆုေတာင္းကိုျပည့္ေအာင ္
ျဖည့္ေနၾကရတယ္လို႔ မသိၾကတ့ဲ ငါတို႔ဟာပစၥပၸဳန္တည့္တည့္မွာေတာ့ မေနတာ အမွန္ပါပဲလုိ႔ မင္းၾကီးက သူ႔ဘာသာသူ 
ေတြးေနပါတယ္။ 
 
ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ခ်င္တယ္၊ ေကာင္းမႈေတာ္ေတြကို သြားေရာက္ၾကည္ညိဳခ်င္တယ္လုိ႔ က်န္စစ္မင္းႀကီး 
မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္မွာမင္းႀကီးဟာ မက်န္းမမာျဖစ္စ ျပဳေနပါၿပီ။ အရင့္အရင္က က်စ္လစ္သေလာက္ 
ေတာင့္တင္းေျဖာင့္မတ္တ့ဲကိုယ္ေနဟန္ထားဟာ ကိုင္းစျပဳေနပါၿပီ။ လက္လက္ထေအာင ္ ေတာက္ပေနေလ့ရွိတ့ဲ 
မ်က္လံုးမ်ားကလည္း ေဝသီတ့ဲအသြင္ကို ေဆာင္ထားၾကပါၿပီ။ မ်က္နွာေတာ္ကေတာ့ ေအးေဆးတ့ဲအသြင္၊ 
တည္ၿငိမ္တဲ့အသြင္နဲ႔တင့္တယ္ၿမတဲင့္တယ္ေတာ္မူေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
မင္းႀကီးရဲ႕အစီအစဥ္အတိုင္း ပထမဦးစြာ ေလာကနႏၵာ ဘုရားကုန္းေတာ္ေပၚကို ေျခက်င္တတ္ေတာ္မူပါတယ္။ 
မင္းႀကီးရဲ႕အနီးမွာေတာ့ပ်ဳိမ်စ္လွတ့ဲ ေျမးေတာ္ ေဇယ်သူရ (အေလာင္းစည္သ ူ ဘြဲ႔ခံမည့္သူ)ဟာ အရိပ္လို 
ကပ္ပါေနပါတယ္။ အသက္ရလာၿပီျဖစ္တ့ဲ ဘိုးေတာ္ႀကီးရဲ႕ ကိုယ္ပြားေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အပင္ႀကီးႀကီး ပင္အိုႀကီးေတြမွာ အ႐ြက္ေတြ ဝါတခ်ဳ ိ႕၊ေႂကြတခ်ဳိ႕နဲ႔ ထို႔အတူ အ႐ုိးေတြအကိုင္းအခက္ေတြက 
ေျခာက္ေသြ႔လို႔တစ္ဖံု ျဖစ္ေနေပမယ့္ ပင္ေျခကေနၿပီး ႏုနယ္ပ်ဳိမ်စ္တ့ဲ အစို႔ေပါက္တစ္ခက္ တက္လာတာကို ျမင္ရရင္ 
လူအမ်ားဟာ အားရဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကရစျမပဲါ။ သို႔ကလို ဥပမာနဲ႔ပဲ သူတုိ႔ေျမးအဘိုးဟာ လိုက္ပါတယ္ေလလို႔အမ်ားက 
ျမင္ၾကပါတယ္။ အဘိုးျဖစ္သူဟာ ရထားေပါင္းခ်ဳပ္ကဆင္းၿပီး ေဝါေတာ္ေပၚ မတက္ပါဘူး။ 
 
ျမတ္စြာဘုရားအား ၫြတ္တြားၾကည္ညိဳသမႈကို ျပသတ့ဲအေနနဲ႔ ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ ေတာင္ကုန္းေပၚကို 
ေျခက်င္တက္ေရာက္တ့ဲအခါမွာ ေျမးျဖစ္သူက အဘိုးကိုထိန္းေပးပါတယ္။ ေျမးနဲ႔အဘိုးကို ျမင္ရသူအေပါင္းဟာ 
ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ေနၾကတယ္ဆိုတာသူတို႔ရဲ႕အၾကည့္အ႐ႈ၊မ်က္နွာထားအရသိရပါတယ္။ အင္မတန္ 
အေနအထိုင္ဆင္ျခင္ၿပီး သိုသိုသိပ္သိပ္ရိွလွတဲ ့ ရာဇကုမာရ္မင္းသားကလည္း မလွမ္းမကမ္းက ပါေနပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ 
သူဟာခမည္းေတာ္အနားကို တယ္ၿပီးကပ္မေနပါဘူး။ ခမည္းေတာ္နဲ႔ မလွမ္းမကမ္းက လုိက္ပါပါတယ္။ 
မလွမ္းမကမ္းမွာပေဲနရာယူပါတယ္။  
 
ေျမးေတာ္ ေဇယ်သူရဟာ ထက္ျမက္တယ္၊ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါကလည္း တင့္တယ္ပါတယ္။ ရာဇကုမာရ္ကေတာ့ 
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သူ႔ကိုျမင္လိုက္ရတ့ဲသူအေပါင္းရ႕ဲ နွလံုးသားကို ေအးျမသြားေစႏုိင္တ့ဲ အသြင္နဲ႔ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေနတာကိုကပ ဲ
သူ႔ရ႕ဲထူးျခားခ်က္ပါပဲ။ 
 
မင္းပရိသတ္အလယ္မွာ ထိုင္ေနေတာ္မူတ့ဲ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ကို ၾကည္ညိဳရင္း ၿငိမ္သက္စြာ 
ထိုင္ေနေတာ္မူေပမယ့္ စိတ္ကေတာ့ ဟိုး… အတိတ္ကို ျပန္ၿပီးေျပးလႊားေနပါတယ္။ ဖခင္လို႔ငါက 
ေလးျမတ္စြာေခၚဆိုခ့ဲမိတ့ဲ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ တကယ္ေတာ့ငါ့ကု ိတစ္ဖန္ျပန္ၿပီး ေမြးဖြားေပးလိုက္သူပါကလားလို႔ 
အေနာ္ရထာမင္းကို အထူးႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔စြာ တမ္းတလြမ္းဆြတ္မိတ့ဲစိတ္မ်ား ကိုယ္လံုးစိမ့္မွ် ပ်ံ႕နွံ႔ရင္း ေတြးပါတယ္။ 
ေအးေလ… တကယ္ေတာ့ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာဟာ ပုဂံႏိုင္ငံေတာ္အလံုးကို အသစ္ျပန္လည္ 
ေမြးဖြားေပးတ့ဲသူပလိုဲ႔လည္းဆက္ၿပီးေတြးေတာ္မူပါတယ္။ 
 
အသစ္ေမြးဖြားတ့ဲအထဲမွာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသစ္ေမြးဖြားတာဟာ သံသရာအတြက္ပါ အေရးပါတ့ဲ 
ေမြးဖြားေပးျခင္းပါပဲ။ အို… အဲသည္လို ေမြးဖြားေပးႏုိင္ဖုိ႔ ဆိုတာကလည္း ဒီတစ္ဘဝကေလး၊ တစ္ဘဝမွ်ကို 
ကြက္ၿပီးၾကည့္လို႔လည္း ဘယ္ရပါ့မလဲ။ ပါရမီဆိုတာ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဖည့္ဆည္းခဲ့ၾကရတာက တစ္ဘဝၿပီး 
တစ္ဘဝကိုး။ လူးလားစုန္ဆန ္အျပန္ျပန္ေျပာင္းေနရင္းက သုဂတိဘဝကိုေရာက္ေအာင ္ကလ်ာဏမိတၱ လိုအပ္ပါတယ္။ 
ကလ်ာဏမိတၱတည္းဟူေသာ အရွင္ျမတ္အရဟံရ႕ဲ အကူအညီမပါဘဲ ဘယ္လုိမွအေနာ္ရထာမင္းျမတ္ဟာ 
ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာကို အသစ္တဖန္ေရာင္ဝါတင့္႐ႊန္း ထြန္းလင္းေစႏိုင္ခ့ဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
 
အရွင္ျမတ္အရဟံလို႔ စိတ္ထမွဲာ သတိရလိုက္မိျပန္ေတာ့ အရွင္ျမတ္ပုဂံကိုေရာက္လာေတာ္မူပု ံ တစ္နည္းဆိုရင္ 
ႂကြခ်ီေတာ္မူလာပံုကို သတိရမိေသးေတာ့တယ္လို႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးက ဆက္ၿပီးေတြးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က 
ပုဂံႏုိင္ငံေတာ္ဟာ တည္ေထာင္ခါစအခ်ိန္၊ အစုိ႔စို႔ အငန္းငန္းကို စနစ္တက်ရွိေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီးစအခ်ိန္။ 
အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ကိုယ္တိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္မွာ တည္ေနဆဲ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ 
စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
 
အေနာ္ရထာနဲ႔ က်န္စစ္သားဆိုတာကေတာ့ အေတြးခ်င္းအေတာခ်င္း ခံစားမႈခ်င္းက အၾကားမရိွဘူးလို႔ 
ေျပာရမယ့္သူေတြဆိုေတာ့ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္က အရည္းရဟန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေလ့ရိွပါတယ္။ 
အရည္းမ်ားဟာ တကယ္ေတာ့ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာဌာနမ်ားမွ ထူးခၽြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပတယ္။  
 
ဒါေပမယ့္ အစြမ္းသတိၱဆိုတာ ထက္ျမက္လြန္းလာတ့ဲအခါမွာ လူကိုေသြးေျမာက္ေစပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ 
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ သားေတာ္မ်ားပီပ ီ ေလာကီကိစၥမ်ားကို အၿငိအစြန္းမရိွေအာင ္ ေရွာင္ခြာပယ္စြန္႔ဖို႔ သင့္တာပလို႔ 
အေနာ္ရထာက ခပ္ဆတ္ဆတ္ေျပာတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပ်ဴတို႔ေကာင္းစားတ့ဲေခတ္ကတည္းက ေထရဝါဒေရာ၊ 
မဟာယာနေရာ၊ ဟိႏၵဴအယူေရာ ရိွေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထရဝါဒကေတာ့ အားေကာင္းခ့ဲတာေပါ့လို႔လည္း 
ဆက္ၿပီးဆိုခ့ဲပါတယ္။  
 
မင္းျမတ္အေနာ္ရထာဟာ ပုဂံႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနသမွ်ကို စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ က်န္စစ္သားကေတာ ့
ေနရာတကာ ပါေနရတာကိုး။ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေတာ့လည္း သူပါရသလို ဆည္ေျမာင္း ကန္ေခ်ာင္း ေဖာက္ဖုိ႔ 
ေျမအေနအထားကို စူးစမ္းေလ့လာေတာ့လည္း ပါခဲ့ရတာပါပ။ဲ 
 
 
အဲသည္လို ပါခဲ့ရတ့ဲ ခရီးလမ္းမွာ ပုပၸားအမည္နဲ႔ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားတဲ ့ ေတာင္ေတာ္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း 
အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ၿပၿဲပစဲင္ေအာင္ ႏံွ႔နွံ႔တက္ေအာင ္ ေရာက္ခဲ့ရတာပ။ အဲသည္လိုေရာက္တ့ဲအခါမွာ 
တိုက္မွတုက္ိဆိုင္ပေလလို႔ဆုိရေအာင္ မဟာဂီရ္ိနတ္ကို ပူေဇာ္ေနတ့ဲပြဲနဲ႔ တိုးေတာ့တာပါပဲ။ 
 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

Typing & Pdf by zeyetp                                                                                    mmcybermedia.com 113 

 

လူေတြဟာ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနေအာင ္ ပြဲေတာ္ကိုဆင္ႏႊေဲနပါတယ္။ ပုပၸားဆိုတာက ပုပၸလို႔ေခၚတ့ဲ အမည္ကေနၿပီး 
ေျပာင္းလာတာကိုး။ ပန္းစံုေပါရာ ေတာေတာင္သာဆိုပါေတာ့ေလ။  အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ေ႐ႊနဲ႔ေတာင ္
ယိုးမွားရတ့ဲပန္းစကားတို႔ ေပါက္ရာေျမျဖစ္ပါတယ္။ ညေနေစာင္းမွာ စကားပန္းရနံ႔ေတြနဲ႔ ထံုသင္းေနတ့ဲ 
ေလခ်ဳိေမႊးကိုျဖတ္ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္႐ုိင္း႐ုိင္းျမည္လာတ့ဲ နတ္ခ်င္းနဲ႔ နတ္ဒိုးသံကို ၾကားၾကရပါတယ္။  
 
ေၾသာ္.... အဲဒီတုန္းက မင္းျမတ္အေနာ္ရထာနဲ႔ ငါဟာ သာမန္အသည္သားေတြလို လူေတြရ႕ဲၾကားမွာ ေထြးေရာယွက္တင္ 
ထြက္ဝင္လႈပ္ရွားရင္း ပုဂံႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳ ိးရွိမယ့္ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိတာေၾကာင္ ့သူတို႔ဘာသာဘာဝ 
ေဆာင္႐ြက္ၾကတာကို သိုသိုဝွက္ဝွက္လုပ္ခြင့္မရဘဲ ဘာသာဘာဝအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကတာကို ေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲတာပါပဲ။ 
 
အဲဒါေၾကာင့္လည္း ငါတို႔ဟာ သားေကာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္တ့ဲ ႏြား၊ ကၽြဲ၊ ဆိတ္စတ့ဲ တိရစၧာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿပီး 
ယဇ္ပူေဇာ္ေနတာကို အရိွအတိုင္းျမင္ခဲ့ရတာပလို႔ ေတြးရင္း ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ေရွ႕က က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို လွမ္းၾကည့္ရင္း သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မင္းမိဖုရားတို႔ကို 
ေစာင့္ေရွာက္ေနတ့ဲသူမ်ား၊ မင္းမိဖုရားမွန္းသိသာတ့ဲ အဆင္အျပင္မ်ားေၾကာင့္ အခုေနမွာေတာ့ ဘာကိုမ ွ အရွိအတိုင္း 
သိခြင့္မရႏုိင္ၿပီလို႔ ေတြးလိုက္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားအယြင္းမရိွေအာင ္ ေဆာင္႐ြက္ရင္း အမွန္ကိုဖုံးကြယ္မိသလို 
ျဖစ္သြားတတ္တာကလည္းအမ်ားသားကလား။ 
 
အဲသည္လို ၾကားျဖတ္ျပီး က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ပစၥဳပၸန္ကုိျပန္ေရာက္လာရာက အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ရဲ႕ အကင္းပါးမႈကို 
ျပန္ၿပီးသတိရျပန္ပါတယ္။ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္က က်န္စစ္သားကိုတည္းခုိေနတ့ဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(ပြဲေက်ာင္း) 
ကေနၿပီး မ်က္ရိပ္မ်က္ျခည္နဲ႔ ေခၚထုတ္ခဲ့ၿပီး နတ္ကနားပြဲရိွရာကို ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ေသြးသံရရဲနဲဲ႔ ပသထားတ့ဲ အသားေတြနဲ႔ 
ေသရည္ယစ္ၿပီး မူး႐ူးေပ်ာ္ပါးေနၾကတ့ဲသူေတြနဲ႔ နတ္ဒိုးသံအလိုက္ ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း ကခုန္ေနၾကတ့ဲသူမ်ားဟာ 
သူ႔ေနရာနဲ႔သူေတာ့လိုက္ဖက္လို႔ပါပ။ဲ 
 
အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ဟာ အဲဒီျမင္ကြင္းကိုျမင္ၿပီး အေတာ္ကို စိတ္လက္မခ်မ္းမသာ ျဖစသ္ြားပုံေပၚပါတယ္။ 
သူ႔ထံုးစံအတိုင္း စကားမဆိုေတာ့လဲ ေလးေလးနက္နက္ႀကီး စဥ္းစားခန္းဝင္ေနတ့ဲပုံစံနဲ႔ တည္တည္ႀကီး ေနေနပါတယ္။ 
အဲဒီအျဖစ္ကေတာ့ ပုပၸားေတာင္က ေရထြက္ဦးေဒသကိုသြားၿပီး ေလ့လာရင္းအမွတ္မထင္ ျမင္ေတြ႔သိရိွခ့ဲရတ့ဲ အေျဖပါပ။ဲ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ သာသနာေတာ္ကု ိသန္႔စင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ လူတိုင္းတိုင္း 
ကိုယ့္အားကို ကိုယ္ယံုဖို႔၊ ကိုယ္ကံကို ကိုယ္ယံုဖုိ႔ က်င့္ေပးႏိုင္မ ွ ျဖစ္ႏိုင္တာကလား။ လူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ
သရဏဂံုတည္ပါတယ္ေျပာေနေန နတ္ကိုးကြယ္မႈေတြက ေထြျပားေနတုန္းပဲကလားကြယ္လို႔ ေတြးမိလိုက္လို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္တည္ရာ ေတာင္ကုန္းေပၚကို ေနျခည္ဦး ျဖာက်လာၿပီဆိုတာ သတိထားလိုက္မိတ့ဲအခ်ိန္မွာ 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာေစတီေတာ္ကိုဦးခိုက္ၿပီးေနရာကထလိုက္ပါတယ္။က်န္တ့ဲပရိသတ္ကလည္း ေနရာကမထမီ 
ေစတီေတာ္ကို ဦးတင္ၾကပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးက ေျမးေတာ္သူ ေဇယ်သူရကို “ေျမးေတာ္၊ မင့္အမိနဲ႔အဘကိုေခၚၿပီး 
မင္းရ႕ဲဘိုးေတာ္ ဝျဇာဘရဏရဲ႕ ဂူဘုရားကိုသြားၿပီး ဖူးနွင့္ေခ်။ အဘိုးကို ေဇယ်ေခတၱရာ ေစာင့္ေခၚလိမ့္မယ္” လို႔ 
ေျပာလိုက္ပါတယ္။  
 
ဟုတ္ပါတယ္၊ ေစာလူးမင္းဟာ ေလာကနႏၵာကအဆင္း အေနာ္ရထာတည္ခ့ဲတ့ဲ ႐ုပ္စံုေစတီဘုရားမ်ားနဲ႔ 
မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ေလာက္မွာ ဂူဘုရားတစ္ဆူ တည္ထားပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးလို သေဘာထားႀကီးမားသူ 
လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကို သတိႀကီးစြာထားၿပီး ေမြးျမဴေပးတတ္သူဟာ ေျမးျဖစ္သူကို အဘဘက္က 
အဘိုးနဲ႔ရင္းနွီးေစလိုပါတယ္။ ေစာလူးမင္းက မရွိေတာ့ေပမယ့္ သူ႔ေျမးကိုေတာ့ သူလွဴဒါန္းသြားတ့ဲ 
ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားကို ဖူးေျမာ္ေစတာဟာ မရွိေတာ့တ့ဲအဘိုးကိုလည္း ေလးစားရမယ္ဆိုတ့ဲအသိကို ေပးလိုက္တာပါပဲ။ 
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ေျမးေတာ္သူဟာ အနားကခြာသြားတာနဲ႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးအနီးကို လူငယ္တစ္ေယာက္ ကပ္လာပါတယ္။ ေဇယ်ေခတၱရာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္အလိုက္သိတတ္တ့ဲသား။ မိခင္ရိွရင္ သူ႔ရ႕ဲသြန္သင္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔တ့ဲ 
ပညာရွင္လူေကာင္းျဖစ္တဲ ့ သားအတြက္ ပီတိျဖာရွာမယ္လို႔လည္း ေတြးရင္းသားမ်က္နွာကို က်န္စစ္မင္းက 
လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ မ်က္စိမ်ားက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဝသီေနပါေစ၊ ေအးေဆးခ်ဳိျမတ့ဲ သားရဲ႕မ်က္နွာကိုေတာ ့
ေသေသခ်ာခ်ာေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ 
 
မင္းပရိသတ္အားလံုးကလည္း သားနဲ႔အဖတြဲလ်က္သား ေတြ႔ျမင္လိုက္ရျပန္ေတာ့ ေျမးနဲ႔ အဘိုးေတြ႔တုန္းကလိုပါပဲ။ 
နွစ္လိုၾကည္ညိဳၾကတ့ဲ စိတ္ရင္းနဲ႔လက္အုပ္ခ်ီေနၾကပါတယ္။ ေနမင္းကေတာ့ ညိဳစျပဳေနၿပီလို႔ နာမက်န္းတ့ဲမင္းႀကီးကို 
မႏႈိင္းေကာင္း မႏႈိင္းရာေပမယ့္ လူတိုင္းရဲ႕မသိစိတ္ထဲမွာ သိေနၾကပါတယ္။ သူ႔အနားက ေဇယ်ေခတၱရာဟာ 
ေနမဝင္ခငက္တည္းက ေပၚထြက္ေနတ့ဲ လမင္းလိုပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ လျပည့္ဝန္းႀကီးေတာ့ မဟုတ္ေပဘူး။ သူဟာ 
မင္းအျဖစ္ကို ရယူမည့္သူ မဟုတ္ပါဘဲကလား။ အဲဒါေၾကာင္ ့ လျခမ္းနဲ႔ တင္စားရမယ့္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
လမင္းဆိုတာ ျပည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပည့္သည္ျဖစ္ေစ ေအးခ်မ္းတ့ဲခံစာဒမႈကိုေတာ့ ေပးစျမဲပါပဲ။ 
 
မင္းပရိသတ္အမ်ားစုကလည္း မင္းႀကီး၊သားေတာ္နဲ႔ မွဴးမတ္မ်ားအေနာက္ဘက္တံတိုင္းဆီကု ိသြားတဲ့အခါအလိုက္သိစြာ 
ေနာက္ခ်န္ေနခ့ဲၾကပါတယ္။ ေလာကနႏၵာရ႕ဲအေနာက္ဘက္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး အယဥ္စီးေနပါတယ္။ 
ကုန္းေတာ္ကေနၿပီး ေရဆိပ္အထိ အရစ္လိုက္ အဆင့္ဆင့္ စိန္ေတာင္မ်ား စီၿပီးထားတ့ဲ တံတိုင္းမ်ားနဲ႔ ကာရံထားပါတယ္။ 
မင္းႀကီးဟာ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနတ့ဲ ျမစ္ႀကီးဧရာဝတီကုိလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ေတာ္မူပါတယ္။ ျမစ္ေရဆိုတာ 
နွစ္ခါဘယ္ေတာ့မွာ မစီးပါဘူး။ ေ႐ြ႕လ်ားေျပာင္းလဲေနတာပဲ။ ငါကိုယ္တိုင္လည္း ဒီျမစ္ကို အစုန္အဆန္သြားခဲ့တ့ဲ 
က်န္စစ္မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလလို႔ ေတြးရင္း အေနာ္ရထာမင္းတရားရ႕ဲ ကုသိုလ္ေတာ္တစ္ဆူျဖစ္တ့ဲ တန္႔ၾကည္ေတာင ္
ျမတ္စြာဘုရားဘက္ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရိွခုိးေတာ္မူပါတယ္။ 
 
စိတ္ထဲမွာ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ေပၚလာတာကေတာ့ အရွင္အရဟံလို႔ ပုဂံသားမ်ားက ရည္ၫႊန္းေလ့ရိွၾကတ့ဲ အရွင္ဓမၼဒႆီ 
ပုဂံျပည္ကို ႂကြခ်ီေတာ္မူလာခ့ဲတ့ဲပုံပဲျဖစ္ပါတယ္။ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာနဲ႔ ပုပၸားေရထြက္ဦးေဒသက 
အျပန္မင္းႀကီးရဲ႕စိတ္မွာ မမွန္ေသာအယူအဆေတြကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္ရပါ့မလဲ ေတြးေနတုန္းမွာ ဘဝအဆက္ဆက္က 
ပါရမီဖက္ျဖစ္ေတာ္မူဟန္ရိွတ့ဲ အရွင္ျမတ္ကို မုဆိုးငနီက ေတာထဲမွာေတြ႔လို႔ ပင့္လာခ့ဲပါတယ္။ 
 
မုဆိုးက အရွင္အရဟံကို ေတြ႔ေတာ့ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္တယ္ဆိုတာဆိုတာ သိႏုိင္ေလာက္တဲ့အေနမွာေတာ့ ရိွပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပုဂံမတိုင္မီကတည္းက ထြန္းကားလာၿပီး ေခတ္အေျပာင္းမွာ အမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလာၾကတ့ဲ 
ပရိဗုိဇ္တကၠတြန္း၊ ရဟန္းရေသ့၊ မုေန႔အရည္း၊ ဦးျပည္းတပသီ၊ ေဗရာဂီဆိုသလို ေလာကီသီလနဲ႔ ကိုယ့္အယူအတိုင္း 
ကိုယ္က်င့္ၿပီး လူအမ်ားရဲ႕ အပူေဇာ္ကို ခံေနၾကတ့ဲသူေတြကို ျမင္ေနရတာပဲ။ သူေတြ႔တ့ဲ အရွင္အရဟံဟာ 
လူဝတ္ေၾကာင္မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ကိုးကြယ္ရမယ့္သူလို႔ သေဘာေပါက္ဟန္ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင ္
အရွင္ျမတ္ရ႕ဲအသြင္အျပင္ဟာ အာပတ္ခုနစ္ပံုကု ိ လံုျခံဳစြာေစာင့္သူဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ျမင္လိုက္တာနဲ႔ 
အသေရေတာ္က ထူးရွားေနပါတယ္။ ဝတ္ပံုဆင္ပုံကေရာ သပိတ္ပုိက္ထားပုံကေရာ ထူးျခားေနပါတယ္။ 
 
 
 
မုဆိုးငနီဟာ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာကို ႀကိဳတင္ၿပီး ေလွ်ာက္တင္ထားလို႔ က်န္စစ္သားအပါအဝင္ မင္းပရိသတ္ကလည္း 
နန္းေတာ္အဝက ေစာင့္ႀကိဳေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ထူးျခားတယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းအတိုင္း ထူးျခားရဲ႕လားလို႔ အကဲခတ္တာလည္း 
ပါတာေပါ့ေလ။ မုဆိုးကို ပထမစၿပီး ျမင္ရတာကိုက ထူးျခားေနပါတယ္။ ခပ္ထြားထြားသူ႔ခႏၶာႀကီးကို သူက်ဳံ႕ထားပါတယ္။ 
ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ခန္႔ညားတာေရာ၊ သူလမ္းျပတ့ဲေနာက္က ႂကြခ်ီေတာ္မူလာတ့ဲ အရွင္ျမတ္ကို 
အၾကည္ညိဳစိတ္ ပြားတာေၾကာင့္ေရာ သူ႔ခမ်ာ ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာျဖစ္ေနပါတယ္။ 
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အရွင္ျမတ္ကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ အရဟေတာ၊ အရဟံဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္စစ္ 
ျဖစ္တယ္ဆိုတာဟာ ဟစ္ႂကြးေၾကညာလိုက္တာကို ၾကားလိုက္ရသလိုပါပဲ။ ဖန္ရည္စြန္းေသာအဝတ္ျဖစ္တ့ဲ 
သကၤန္းသံုးထည္နဲ႔ သပိတ္ကိုပုိက္ၿပီး မ်က္လႊာခ်ကာ ႂကြေတာ္မူလာပံုကို အခုထိငါျမင္ေနေသးတယ္လို႔ 
က်န္စစ္မင္းႀကီးကေတြးေတာမူပါတယ္။ 
 
ဣေျႏၵေျခာက္ပါးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဣေႁႏၵိယသံဝရသီလဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စံုေတာ္မူေနေလေတာ ့
ပကတိေအးခ်မ္းပါတယ္။ ျမင္ေနက်အရည္းမ်ားနဲ႔ ကြာဟခ်က္က သိသာေနပါတယ္။ အရွင္အရဟံကို ဖူးၿပီးၿပီးခ်င္း ငါဟာ 
ငါနဲ႔မ်က္စိခ်င္း စကားေျပာေနက် ဖခင္အေနာ္ရထာကို လွမ္းၿပီးၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ဖခင္ဟာငါ့ကို မၾကည့္အားပါဘူး။ 
ကိုယ္ကို မသိမသာၫြတ္ကိုင္းၿပီး လက္အုပ္ခ်ီထားပါတယ္။ ဒါဟာ ထူးျခားခ်က္ပါပ။ဲ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာက 
ဦးၫြတ္သူ၊႐ုိေသသမႈျပဳသူဆိုတာရွားပါးဘိျခင္းေလ။ 
 
ငါဟာ ဖခင္ကိုၾကည့္ၿပီး အ့ံၾသေနပါတယ္။ မၾကာပါဘူး၊ အရွင္ျမတ္အရဟံဟာ နန္းေတာ္တံခါးဝကို ေရာက္လာပါတယ္။ 
အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ကစၿပီး ေနရာဖယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ “အရွင္ျမတ္၊ သင့္ေတာ္ရာမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူပါ ဘုရား” 
လို႔လည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေလွ်ာက္တင္လိုက္ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ဟာ ခပ္မွန္မွန္လွမ္းႂကြသြားေတာ္မူၿပီး 
မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ စံေတာ္မူေလ့ရိွတ့ဲ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ေနရာယူေတာ္မူပါတယ္။ 
 
အရွင္ျမတ္အရဟံ ေနရာယူၿပီးတာနဲ႔ ဖခင္အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ကစၿပီး ပရိသတ္အေပါင္းဟာ ပလႅင္ရဲ႕ေရွ႕ေမာက္မွာ 
ပ်ပ္ပ်ပ္ဝပ္ဝပ္ ထိုင္လိုက္ၾကၿပီးၫြတ္တြားေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ရိွခုိးလိုက္ၾကပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ကို ေမာ္ဖူးလိုက္ၾကတ့ဲအခါမွာ 
ေလာကဓံတရားတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုန္လႈပ္ျခင္းမရိွေသာဣေႁႏၵနဲ႔ ပကတိေအးခ်မ္းစြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူတာကို 
ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာဆိုတာ ပုဂံႏိုင္ငံေတာ္အဝွမ္းမွာ အလြန္ႀကီးမားတ့ဲ ေက်ာ္ေစာသီတင္းရွိသူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မျမင္ရခင္ကတည္းက သတင္းၾကားတာနဲ႔ ေက်ာ္ေစာသတင္းရိွသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မျမင္ရခင္ကတည္း 
သတင္းၾကားတာနဲ႔ ဖ်ားမတတ္ နာမတတ္ ျဖစ္ၾကတ့ဲသူေတြလည္း မ်ားပါရ႕ဲ။ အင္းေလ... လူတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ 
မိမိရ႕ဲသီလအခံနည္းပါးရင္ နည္းပါးသလိုခံစားရတာေပါ့။ ငါငယ္ငယ္တုန္းကလည္း ဖခငရဲ္႕ေရွ႕ေမွာက္ကို ပထမဆံုး 
ေရာက္တ့ဲအခါမွာတုန္းကလည္း ငါေၾကာက္မ ွ မေၾကာက္ခဲ့ပါပဲကလား။ ဖခင္ကို အလြန္ေလးစားၾကည္ညိဳသြားတာကို 
ခံစားရတာပါပ။ဲ  
 
အဲေလ.... အေတြးေတြကလည္း ေထြျပားလိုက္တာ၊ ငါတို႔နဲ႔ ဘယ္လိုမ ွ ႏႈိင္းစာလို႔မရေလာက္ေအာင ္
ကိေလသာကင္းစင္ေတာ္မူတ့ဲ အရွင္ျမတ္အရဟံကေတာ့ ပလႅင္ေပၚကိုတက္စဥ္က ဣေႁႏၵနဲ႔ပ ဲ မင္းပရိသတ္ရ႕ဲ 
အပူေဇာ္ကို ခံယူပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ ထဲမွာပါတာကို အေျခခံၿပီးတရားတစ္ပုဒ္ကို 
ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အေနနဲ႔လည္း ေယဓမၼာကိုေတာ့ ရင္းနီွးေနၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္. ဒီတရားကို 
ေဟာတာကိုက အသင္မင္းျမတ္၊ အသင္မင္းျမတ္ အလိုရွိေနတ့ဲ တရားကိုသယ္ေဆာင္ၿပီး အရိမဒၵနပူရကို 
ငါႂကြခ်ီေတာ္မူခ့ဲၿပီလို႔မိန္႔ေတာ္မမူေပမယ့္မိန္႔ေတာ္မူေနသလိုပါပ။ဲ 
 
အဲဒီေနာက္ေတာ့ ဆရာဒကာတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေအာင ္ ေဆာင္႐ြက္လိုက္ၾကတာ 
ငါလည္းပဓာနက်တ့ဲေနရာေတြမွာ ပါခဲ့တာေပါ့လုိ႔ က်နစ္စ္မင္းႀကီးက ဆက္ၿပီးေတြးပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ ့
ေနျခည္လင္းလက္ေနတ့ဲအတြက္ ေကာင္းကင္ျပာျပာကို ေနာက္ခံထားၿပီး ေ႐ႊရည္ဝင္းလက္ေနတ့ဲ 
တန္႔ၾကည္ေတာင္ဘုရားကိုထပ္မံဖူးေျမာ္ပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီး မဟာရံတံတိုင္းက ခြာစျပဳတာနဲ႔ မင္းပရိသတ္လည္း တျဖည္းျဖည္း ျပန္ၿပီးစုလာပါတယ္။ အိုမင္းၿပီး 
နာမက်န္းစျပဳလာေပမယ့္ အလြန္ကု ိ ခ့ံထည္ၿပီး မဟာဆန္လွတ့ဲဥပဓိနဲ႔ မင္းႀကီးရ႕ဲေနာက္ဘက္က ကပ္ၿပီးပါလာတ့ဲ 
ေဇယ်ေခတၱရာရဲ႕ ေအးခ်မ္းမႈဟာ သဘာဝမတူေပမယ့္ ၾကည့္ရသူအေပါင္းအတြက္ လိုက္ဖက္ေနပါတယ္။ 
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ေလာကနႏၵာ ေစတီေတာ္ကေနၿပီး ေတာင္ဘက္ကို ျပန္ၿပီးႂကြေတာ္မူဖုိ႔ ရထားေပါင္းခ်ဳပ္ေပၚ အတက္မွာ 
အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးက “အရွင္ ေနပူမိမွာ စုိးလွပါတယ္။ ကုသိုလ္ေတာ္တိုင္းမွာေတာ့ စခန္းမေထာက္ေစခ်င္ပါဘူး” 
လို႔ ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ ရထားေပါင္းခ်ဳပ္ေပၚမွာ မင္းႀကီးတစ္ပါးပဲ စီးရမွာဆိုေတာ့ ရထားမထြက္ခင္ 
ႀကိဳၿပီးေလွ်ာက္တင္ရမွာကိုး။ မင္းႀကီးဟာ အပယ္ရတနာကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး “ အပယ္ရတနာဂူဘုရားကိုေတာ့ ဝင္ရမွာပ ” 
လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ မိဖုရားႀကီးက ဘာမွထပ္မေလွ်ာက္ဘ ဲ အသာဆုတ္သြားပါတယ္။ 
 
မင္းႀကီးဟာ နဂါး႐ံုကိုေတာ့ မဝင္ေတာ့ပါဘူး။ အပယ္ရတနာဂူဘုရားကိုေတာ့ ဝင္ၿပီးပူေဇာ္ပါတယ္။ 
အပယ္ရတနာဂူဘုရားထဲကုိေရာက္ေတာ့ အနည္းငယ္ေမွာင္ရီသလို ျဖစ္ေနေပမယ့္ ႐ုတ္ျခည္း ေအးျမတ့ဲခံစားမႈကို 
ရပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂံသားတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေပၚလာတ့ဲ ဗိသုကာလက္ရာပါပဲ။ ပုဂံဟာ 
ပူျပင္းတ့ဲရာသီဥတုရွိတ့ဲ ေနရာပါပ။ဲ မနီးမေဝးက ပုပၸားလိုေဒသနဲ႔ အလြန္ကြာဟတ့ဲ ရာသီဥတုရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့
မင္းျမတ္အေနာ္ရထာေရာ ငါပါသစ္ပင္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ေအာင ္ အားေပးခဲ့ၾကတာပါပ။ဲ ငါဆိုရင္ 
တူ႐ြင္းေတာင္ေျခမွာေဘးမဲ့ေတာတစ္ခုကိုေတာင္တည္ေပးခ့ဲေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ေလ မူလကတည္းက 
ဒီလိုအျခားေဒသနဲ႔စာရင္ အပူဓာတ္ကဲတ့ဲေနရာမွာ အေျခခ်ခဲ့ၾကတာကိုက အားသာခ်က္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး 
အေျခခ်ခဲ့ၾကတာပလိုဲ႔ ဖခင္မင္းျမတ္ အေနာ္ရထာက အခါခါေျပာျပဖူးပါတယ္။ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရိွတာပလိုဲ႔ 
ဖခင္မင္းျမတ္အေနာ္ရထာက အခါခါေျပာျပဖူးပါတယ္။ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရိွတာ စပါးက်ီလို႔ ေခၚႏိုင္တ့ဲ 
လယ္တြင္းဆယ့္တစ္ခ႐ိုင္နဲ႔ မင္းဘူးေျခာက္ခ႐ုိင္ရွိတာ။ ေၾသာ္.... ေရွးေရွးက လူႀကီးေတြကို အထင္ေသးလို႔ 
ဘယ္ရမွာလဲ။ သူတို႔လည္း သူတို႔ေခတ္နဲ႔သူတို႔ အေကာင္းဆံုးေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဇာတိေျမဆိုတဲ ့ အေမြကို 
လက္ဆင့္ကမ္းခ့ဲတာပ။ဲ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ေတြးတိုင္းေတြးတိုင္း သူကဖခင္လို႔တင္စားတ့ဲ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာအေၾကာင္း၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရ႕ဲအေၾကာင္းကို ခ်န္ထားခ့ဲလို႔ မရတာကို သတိရလာပါတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ ငါက 
မင္းျမတ္အေနာ္အထာရဲ႕ေသြးသားနဲ႔ ေမြးထားတ့ဲသား မဟုတ္ေပဘူး။ ဒါေပမဲ ့ စိတ္ေစတနာနဲ႔ အၾကံအစည္မွာ 
ဖခင္ေပးသမွ် အကုန္မဟုတ္ေတာင္မွ မနီး႐ုိးစြဲ လိုက္ႏုိင္တ့ဲသူျဖစ္တယ္လို႔ ငါ့ဘာသာငါ ထင္မိတယ္လို႔ 
က်န္စစ္မင္းႀကီးကေတြးပါတယ္။ 
 
ၿပီးေတာ့ အပယ္ရတနာဂူဘုရားရဲ႕ ကုသိုလ္ရွင္မိဖုရားႀကီးနဲ႔အတူ ဂူဘုရားအတြင္းဘက္ ဂႏၶကု႗ိပတ္လည္က 
စႀကံၤကိုႂကြေတာ္မူၿပီး ၾကည္ညိဳပါတယ္။ ေဆးေရးေတြကေတာ ့ ပုံစံမ်ဳ ိးစုံေပါ့။ ေထရဝါဒီေတြအေနနဲ႔ လက္မခံတ့ဲ 
မဟာယာနအယူဆုိင္ရာ ေဒဝါေတြ ေဒဝီေတြေရာ၊ ဟိႏၵဴအယူဝါဒဆိုင္ရာ ေဒဝါေတြေဒဝီေတြေရာ စံုလို႔ပါပဲ။ 
 
အဲဒါေၾကာင့္လည္း ငါဟာ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာနဲ႔ မနီး႐ိုးစြဲလို႔ ေျပာတာေပါ့။ ထပ္တူထပ္မွ် ဘယ္လိုမွမတူႏုိင္ပါဘူးေလ။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္မိဖုရားႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္တ့ဲ ဘုရားမွာေတာင္မ ွ အယူမ်ဳိးစံု 
ေရာေနွာတ့ဲပုံေတြပါေနတာကို ငါျပတ္ျပတ္သားသားမွ မပိတ္ပင္ခ့ဲတာ။ အရွင့္ကို ကၽြန္ေတာ္မ ေဘးကင္းရန္ကြာ 
ေအးခ်မ္းသာယာတာကိုပ ဲ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မ အေနနဲ႔ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္ျဖစ္ေစ 
အမ်ားတကာအတြက္ နွစ္သက္ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေဒဝတာေတြကိုေတာ့ ထည့္သြင္းပူေဇာ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ 
ေလွ်ာက္တင္ေတာ့ အပယ္ရတနာရဲ႕ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္မွာ ခံစားခ့ဲရတ့ဲစိတ္မေအးစရာေတြကို ေတြးၿပီးေတာ ့
သနားျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ ငါခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးကေတြးေတာ္မူပါတယ္။ 
 
အပယ္ရတနာက ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အရွင္ျမတ္အရဟံ ေဟာေျပာဆံုးမတ့ဲအတိုင္း ဝိပႆနာတရားကို 
အားထုတ္ေတာ့အရင့္အရင္ ငယ္စဥ္က လုပ္ခဲ့တာကို ရွက္စႏုိးရွိလွပါတယ္ ေမာင္ႀကီးဘုရားလို႔ သူ႔ကုသိုလ္ေတာ္နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ေလွ်ာက္တင္ဖူးေသးတယ္။ အပယ္ရတနာဆိုတာဟာ ျမတ္နိုးခ်စ္ခင္ရေသာ ရတနာ(အဖုိးတန ္ပစၥည္း) လို႔ 
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အဓိပၸယ္ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဆင္းရဲႀကီး ဆင္းရဲေနတ့ဲအခါ၊ အသိမ္ငယ္ႀကီး သိမ္ငယ္ေနတ့ဲအခါမွာ 
အတူလက္တြဲၿပီး ငါ့ကို ဆံုး႐ႈံးသမွ်ေတြနဲ႔ ေတမိေအာင္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစခ့ဲတ့ဲအထဲမွာ အပယ္ရတနာက 
ငယ္ကပင္ခ်စ္ခင္ရတ့ဲသူဆိုေတာ့ခံစားရတ့ဲဒုကၡကပုိၿပီးမ်ားေပတာပဲ။ 
 
ဒါေပမယ့္လည္းေလ အျခားအျခားေသာ မိဖုရားႀကီးအရာကို ထားျခင္းခံရသူူေတြဟာလည္း သူတို႔အတိုင္းအတာနဲ႔သူ 
စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဆင္းရဲခဲ့ရတာပါပ။ဲ မဏိစႏၵာေတာင္မွ မင္းသမီးပီပီ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း မေနခ့ဲရပါဘူး။ 
သူကလူအားျဖင့္ေတာ့ မပင္ပန္းပါဘူး။ အျခားတစ္ပါးေသာႏိုင္ငံက ဆက္သလုိက္တ့ဲ မင္းသမီးျဖစ္လို႔ 
ေကာင္းစြာေမြးျမဴျခင္း ခံရပါတယ္။ ေသေဘးနဲ႔လည္း ေဝးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ခမ်ာ စိတ္ကေတာ့ 
ဘယ္မွာေအးခ်မ္းပါ့မလဲ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္းသူ႔ကို မိဖုရားႀကီးအရာေပးၿပီး ဘိသိက္ခံတ့ဲညမွာ ၾကဴၾကဴပါေအာင ္ ငုိရင္း 
“ကၽြန္ေတာ္မ ခင္ဦးကေတာ့ ဒီဘဝကို ရေတာ့မယ္ေတာင္မွ မထင္ေတာ့ပါဘူး ဘုရာ့။ အသက္မေသဘဲ ေနေနရတ့ဲ 
မိမိကိုယ္ကို အခ်ည္းနီွးမိန္းမသားလို႔ အျမဲျငဴစူေနမိတာပါဘုရာ့” လို႔ ေလွ်ာက္တင္ခ့ဲပါတယ္။ 
 
မင္းသမီးကို အငိုတိတ္ေအာင ္ ေခ်ာ့ရပုံေတြကို ေတြးေတာမယ့္ဆဲဆဲ က်န္စစ္မင္းဟာ ဘုရားဂူေက်ာင္းရဲ႕အရိပ္ကို 
ေရာက္ေနတာပါကလားလို႔ ခ်က္ခ်င္းလို သတိထားလိုက္မိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ သံေယာဇဥ္ေတြ 
ေနွာင္ႀကိဳးေတြပ။ဲ ဘယ္သူကမ ွအဲဒီေနွာင္ႀကိဳးေတြကို မျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သတိသမၸဇဥ္ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး 
ျဖတ္ရမယ္မင္းႀကီးလို႔ မိန္႔ေတာ္မူေလ့ရွိတ့ဲ အရွင္ျမတ္ကိုလည္း သတိရလိုက္ပါေသးတယ္။ 
 
 
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အရွင္ျမတ္ဟာ တူ႐ြင္းေတာင္ေပၚက ေက်ာင္းမွာသီတင္းသံုးေနေတာ္မူပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဟာ 
တစ္ခါတစ္ရံ ေတာရပ္ကို မီွးေတာ္မူေလ့ရွိသလို တစ္ခါတစ္ရံ ေတာရပ္ကို ေဒသစာရ ီႂကြခ်ီေတာ္မူေလ့ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့
မင္းဆရာဆိုတ့ဲ အရွိန္အဝါကို ဘယ္ေတာ့မွမယူပါဘူး။ ယူစရာမွလည္း မလိုဘေဲလ။ အရွင္ျမတ္ဟာ 
ဘုရားရွင္အဆံုးအမကို တိတိက်က် လိုက္နာေတာ္မူတ့ဲ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ေပပဲ။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ စႀကၤ ံပတ္လမ္းမွာ သံုးႀကိမ္ေလွ်ာက္ကာ ဘုရားကိုပူေဇာ္ေနရင္း အတိတ္ဆီကို ေျပးလိုက္၊ 
ပစၥပၸဳန္ကိုျပန္လိုက္နဲ႔ျဖစ္ေနတ့ဲ မိမိရ႕ဲစိတ္ကိုမိမိသိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားကျပန္ခါနီးမွာ 
ဘုရားကိုဝပ္ခ်ရိွခုိးေတာ္မူတ့ဲအခါမွာေတာ့ မိမိစိတ္ကို မိမိသိေနတ့ဲသတိနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္၊ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုလည္းရည္မွန္းပူေဇာ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ 
 
အပယ္ရတနာဂူဘုရားကို ဝင္ခဲ့ၿပီးတ့ဲေနာက္ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ စတင္တည္ထားခဲ့ၿပီး 
က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲလက္ထက္က်မ ွ အဆံုးသတ္ေတာ္မူရတ့ဲ ေ႐ႊစည္းခုံေစတီေတာ္ ရွိေတာ္မူရာကို က်န္စစ္မင္းႀကီး 
ႂကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖခင္နဲ႔ငါဟာ စိတ္သေဘာခ်င္း အေတာ္တူလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ေအာင္ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုတာနဲ႔တင ္ တစ္ေယာက္ရ႕ဲသေဘာကို တစ္ေယာက္နားလည္ေအာင ္
ရင္းနွီးေအာင္ဆက္သြယ္မႈ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုသုိလ္ျပဳတ့ဲပံုကစၿပီး ငါတို႔ဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
သဘာဝခ်င္း ကြဲျပားျခားနားေနတယ္။ ဒါကိုေတာ့ သူမ်ားေတြ ေတြးမိၾကရဲ႕လား မသိေတာ့ပါဘူး။ ငါကေတာ ့
ေတြးမိပါတယ္။ ဖခင္တည္ေဆာက္တ့ဲ ကုသိုလ္ေတာ္ေတြဟာ ေစတီေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ငါကေတာ့ ဂူဘုရားကို 
တည္ေဆာက္ေလ့ရိွတယ္။ 
 
ဖခင္ဟာ သိပ္ထူးျခားပါတယ္။ သူဟာ အသိရခက္ခတဲယ္၊ လူအမ်ားနဲ႔ ရင္းနွီးခ်င္တ့ဲသေဘာထား မရွိဘူးလား၊ အင္း..... 
မရိွဘူးလို႔ ေျပာလို႔လည္းမရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေစတီေတာ္ကို တည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာက ဌာပနာကအစ 
႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားအဆံုး ကုသိုလ္ေတာ္အလံုးစုံကို ေစတီအတြင္း သြတ္သြင္းဌာပနာလိုက္တာနဲ႔ ေစတီေတာ္ကို 
ဖူးေမွ်ာ္သူတို႔အဖို႔ အျပင္ဘက္ကသာ ၾကည္ညိဳရပါတယ္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းကသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိ႔ ရပါတယ္။ 
ဌာပနာမ်ားကိုေတာ့မျမင္ရေတာ့ပါဘူး။ 
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ဂူဘုရားဆိုတာကေတာ့ အတြင္းဘက္အထိ ဝင္ခြင့္ရတ့ဲ ဘုရားမ်ဳိးပါပဲ။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကိုလည္း ဂႏၶကု႗ိအနားထိကပ္ၿပီး 
ပူေဇာ္လုိ႔ရပါတယ္။  ဖခင္ဟာ တကယ္ေတာ့ ပထမဆံုး စုစည္းတ့ဲႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္သူပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူေတြနဲ႔ 
တရင္းတနွီးေနရမွာကိုမ်ားစြာနွစ္ၿခိဳက္ေတာ္မမူတာကိုငါသတိထားခ့ဲမိတယ္။ 
 
စိတ္ဆိုတာကလည္း လႊတ္သာထားလို႔ကေတာ့ ေျပးလႊားေနတတ္တာကလား။ မင္းျမတ္အေနာ္ရထာရ႕ဲ 
ကုသိုလ္ေတာ္ရိွရာကို လာေနရင္း မင္းျမတ္အေနာ္ရထာကို သတိရစြာနဲ႔ တမ္းတေတြးေတာေနတ့ဲ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ 
ရထားေပါင္းခ်ဳပ ္ ရပ္တန္႔သြားၿပီဆိုေတာ့မွ စိတ္ကိုစုစည္းထိန္းသိမ္းေတာ္မူၿပီး ရထားေပၚက ဆင္းေတာ္မူပါတယ္။ 
ဘုရားပရဝုဏ္အတြင္းကို ဝင္ရမယ့္စႀကၤ ံလမ္းအစမွာ ရထားရပ္တာဆိုေတာ့ ဖခင္အေနာ္ရထာ 
ခင္းေပးသြားတ့ဲလမ္းေပၚကို အသာအယာေျခတင္ၿပီး ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ရတ့ဲသူပ။ဲ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ ္
တည္ေဆာက္မႈ ပထမပိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင ္ ေဆာင္႐ြက္ရတာဟာ ခက္တာေပါ့။ ငါ့လိုအေနအထား၊ 
ငါ့လိုအခြင့္အေရး ရတ့ဲသူမ်ားကေတာ့ သတိထားကာ ထိန္းၿပီးေလွ်ာက္႐ံုပါပဲေလလို႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးက ေတြးပါတယ္။ 
 
မင္းပရိသတ္ၿခံရံၿပီး ေ႐ႊစည္းခံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရွိရာကို ေလွ်ာက္လွမ္းလာခ့ဲတ့ဲအခါမွာ လြမ္းဆြတ္ေသာစိတ္နဲ႔ 
အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ရဲ႕ ေျခရာေတာ္ေတြဟာ မျမငရ္လို႔သာကိုး။ ငါလွမ္းေနတ့ဲ လမ္းေပၚမွာ ရွိခ့ဲတယ္ေလ။ ဖခင္နဲ႔ 
ငါဟာသထံုကိုရလိုက္ၿပီးတ့ဲေနာက္ ေထရဝါဒ သာသနာေတာ္ကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ အေျခခ်ေတာ့မယ္။ ဒီေနရာဟာျဖင္ ့
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား တင္ထားတ့ဲ ရတနာဆင္ေတာ္ ဝပ္တ့ဲေနရာျဖစ္တယ္။ ေအာင္ေျမျဖစ္တယ္။ ေဇယ်ဘူမိ 
ျဖစ္တယ္လို႔သတ္မတ္ွၾကၿပီး ေနရာကို ျပန္႔ျပဴးေအာင ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွေအာင ္အခ်ိန္ယူၿပီးျပင္ဆင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မ ွ
လူအမ်ားရ႕ဲစိတ္ပါဝင္စားမႈကို စုစည္းႏုိင္ေအာင္ ဘုရားတည္ရာမွာ လုပ္အားေပးလိုက ေပးႏိုင္တယ္လို႔ 
ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ေန႔မအား ညမနားဆိုသလို ေဇယ်ဘူမိဘုရားကို တည္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ 
 
အခု ေ႐ႊစည္းခံုလို႔ တြင္ေနတာကလည္း ေဇယ်ဘူမိကေနၿပီး ေဇယ်ဘံုလို႔ေခၚရင္း ေျပာင္းသြားတ့ဲအမည္ပဲေလ။ 
ေအာင္ေျမဟာ ေအာင္ေျမပါပ။ဲ ဒီေအာင္ေျမမွာ ေစတီေတာ္ျမတ္တည္ဖုိ႔ ပံုေတာ္တစ္ဆူကို အရင္တည္ၾကည့္ၿပီးမ ွ
ေစတီေတာ္ကိုတည္တာေၾကာင့္ ဖခင္အလိုက် ငါက ၿပီးစီးေအာင္ တည္ႏုိင္ေသးတာေပါ့ဆုိတ့ဲ အေတြးကို 
ေတြးလိုက္မိတာကေတာ့ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္မွာ ရပ္ၿပီးေစတီေတာ္ႀကီးကို လက္အုပ္ခ်ီကာ ရွိခိုးပူေဇာ္ရင္း 
ကိုယ္လံုးေတာ္ျပည့္ျပည့္နဲ႔ ႀကံ႕ခုိင္မႈကိုျပသေနတယ္လို႔ ခံစားရတ့ဲ ေစတီေတာ္ကို ၾကည္ညိဳမိတ့ဲခဏမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
ဖခင္မင္းျမတ္ဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေစတီကို ဆက္ၿပီးမတည္ပ ဲ ရပ္ဆိုင္းထားခ့ဲပါလိမ့္။ သထံုကိုသိမ္းအၿပီး 
ပခူဲးအေရးေတာ္နဲ႔ ၾကံဳရတယ္။ အဲဒီေနာက္ငါဟာ ပုဂံထီးနန္းက ခြာခဲ့ရတာပေဲလ။ အင္း... ဖခင ္ ဖခင္၊ ငါ့ကို 
နွင္လိုက္ရတဲ့ကိစၥ သူ႔ဘာသာသူ အလြန္႔အလြန္ခံစားသြားရရွာတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ အဲဒါေၾကာင္ ့ ငါမပါဘဲ 
ဒီေစတီကိုအၿပီးသတ္ေအာင္မတည္ဘဲ ေနခ့ဲတာျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးက ဆက္ၿပီးေတြးပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးအျဖစ္ကို ရေတာ္မူၿပီးတ့ဲအခါမွာေတာင္မွ ဒီေစတီေတာ္ႀကီးကို ဆက္ၿပီးတည္ရမယ့္ကိစၥမွာ 
ေႏွာင့္ေႏွးေနေတာ္မူပါတယ္။ ဖခင္မင္းျမတ္ကိုယ္တိုင္စခ့ဲတ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို 
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနရတာေၾကာင္ ့ တစ္ေၾကာင္း၊ အျခားျခားေသာ ကိစၥမ်ားရိွေနတာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္းစတ့ဲ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုပဲေျပာေနေန တကယ္ေတာ့ ငါ့အေနနဲ႔ မဝ့ံမရဲျဖစ္ေနတာလည္း ပါပါတယ္။ 
 
အရွင္ျမတ္အရဟံက မင္းႀကီးလုပ္သင့္တ့ဲအလုပ္ကို ေနာက္မတြန္႔ဘဲ လုပ္ရတယ္။ အထူးသျဖင္ ့ ေက်းဇူးရွင္ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးရဲ႕ ကုသိုလ္ေတာ္ကို မင္းႀကီး လက္စသတ္သင့္တယ္။ မင္းႀကီးမွတစ္ပါး အျခားသူလည္း ဒီဘုရားကို 
ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္မူနိုင္ဖြယ္မရွိလို႔ လိုရင္းကို တုိတိုတုတ္တုတ္မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ေ႐ႊစည္းခံုေစတီေတာ္ရ႕ဲ 
ပရိဝုဏ္ကို ေရာက္တ့ဲအခါမွာေတာ့ မင္းႀကီးက ေစတီေတာ္ကု ိ စိတ္ႀကိဳက္ပူေဇာ္ၾကပါဘိလို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး အနီးမွာ 
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လူေတြမ်ားမေနရေအာင္ လူအမ်ားကလည္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိၾကေအာင္ ႀကံေဆာင္ၿပီးခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ 
 
ေစတီေတာ္ႀကီးကို ၾကည္ညိဳလို႔ရတ့ဲ တန္ေဆာင္းတစ္ခုထဲမွာ နားေနရင္း ေတြးေတာ္မူမိတာကေတာ့ ၾကည့္စမ္းပါ့ 
ဖခင္ရဲ႕စိတ္၊ ဖခင္ရ႕ဲသူရသတိၱ၊ ဖခင္ရ႕ဲဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဖခင္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ သူ႔ကုသိုလ္ေတာ္မွာ 
လာၿပီးထင္ဟပ္ေနသလိုပါပ။ဲ ေလးေထာင့္ပန္းခံုေပၚမွာ တည္ထားတ့ဲေစတီေတာ္ဟာ ေလးေထာင့္နဲ႔ အဝိုင္းသာ 
မတူဘဲေနရမယ္၊ အားရိွတာကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ေလးေထာင့္ကေနၿပီး အဝိုင္းကူးတ့ဲအခါမွာ ေျပျပစ္ေအာင္ 
ကူးသြားေပမယ့္ သပိတ္ေမွာက္ရ႕ဲျပည့္ၿဖိဳးပံုနဲ႔ အားကိုျပန္ထိန္းထားခဲ့ပါတယ္။ အထြက္အထိ တက္သြားတ့ဲအခါမွာလည္း 
သပိတ္ေမွာက္က အားကို မေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစဘဲ ေဖာင္းရစ္ေတြကို သိမ္းၿပီး ခပ္သုတ္သုတ္တက္သြားကာ ခ်ယားသီးမွာ 
႐ုတ္တရက္ရပ္လိုက္သလို ခံစားရတယ္လို႔ က်န္စစ္မင္းႀကီးက သူကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေပမယ့္ 
မင္းျမတ္အေနာ္ရထာရဲ႕ အလိုက်တိုင္းတည္ထားတ့ဲ ေစတီေတာ္အားကို ခံစားေနမိပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးလို ေတြးေတာစဥ္းစားတာ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတာကို မလုပ္တတ္ရင္ေတာင္မွ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ 
ေ႐ႊစည္းခုံေစတီေတာ္ပရိဝုဏ္ကို ေရာက္လာရင ္ အားရွိလာမွာပါပဲ။ ဒါဟာ ေလာကတစ္လံုးကို လႊမ္းၿခံဳေနတ့ဲ 
ဓာတ္သေဘာတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အားရိွတ့ဲအဆင္အျပင ္ အေရာင္အေသြးကို သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ 
လူေတြရ႕ဲအတြင္းစိတ္က ခံစားႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေ႐ႊစည္းခံုဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတ့ဲ၊ က်ယ္ေျပာခိုင္မာတ့ဲ 
ပုဂံရ႕ဲပံုရိပ္ပါပ။ဲ ပုဂံႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားဟာ ေ႐ႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႀကီးကို ၾကည္ညိဳရင္း ခံစားႏုိင္တ့ဲအားပါပဲ။ 
 
က်န္စစ္မင္း ေတြးလို႔ေကာင္းေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ေျမးေတာ္ကအဘိုးအနားကိုကပ္လာပါတယ္။ 
အမိဘက္ကိုႏႊယ္လို႔(က်န္စစ္သားဘက္ ႏႊယ္တယ္လို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္) အသားအေရ စင္ၾကယ္သေလာက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတ့ဲကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ ေဇယ်သူရဟာ အဘိုးကိုအကဲခတ္သလိုၾကည့္ရင္း အနီးကိုကပ္လာတာၾကာင့္“ငါ့ေျမး 
ဘာေမးခ်င္သလဲ ေမးေလ”လို႔ ေျပာလိုက္ရပါတယ္။ ေျမးျဖစ္သူက “အဘိုး၊ ဘိုးဘိုးအေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ 
နတ္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို မင္းမိန္႔နဲ႔ေတာင ္တားျမစ္ဖူးတယ္ဆို၊ အခုေတာ့လည္း ဘုရားပရိဝုဏ္ထဲမွာ နတ္ကြန္းႀကီးနဲ႔ 
နတ္ေတြရိွေနတာပ။ဲ အဲဒါကၽြန္ေတာ္ေတြးလို႔ မရလို႔ပါ ဘုရား” လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ သူရ႕ဲနန္းလ်ာျဖစ္သူ ေျမးေတာ္ကိုၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးေတာ္မူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ “ေျမးေရ၊ 
မင္းျမတ္အေနာ္ရထာဟာ နတ္ေတြကိုေတာင ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္သြားၿပီ၊ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရ႕ဲ 
ၾကည္ညိဳသဒၶါရွိသေလာက္ ဘုရားကို ပူေဇာ္သမႈျပဳႏုိင္ေအာင ္ သူတို႔ရဲ႕ပုံတူေတြကို နတ္ကြန္းေတြထဲမွာ ထည့္ၿပီး 
ဒီမွာေနခြင့္ေပးရမယ္လို႔ ေၾကညာခ့ဲေသးတာ။ လူေတြဟာဆိုတာကလည္း သူတို႔ကိုးကြယ္တ့ဲ နတ္ေတြေတာင္မွ 
ဥပုသ္ေဆာင္ဝင္ၾကၿပီဆိုေတာ့မွ ဗုဒၶသာသနာကို ပိုၾကည္ညိဳလာတတ္ၾကေသးတာကိုး ေျမးရ႕ဲ။ လူတိုင္းေတာ့လည္း 
မဟုတ္ဘူးေပါ့ကြယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သူဆိုတာက လူအမ်ဳိးမ်ဳိး နတ္အေထြေထြနဲ႔ ႀကံဳရတတ္တယ္။ 
မင္းတို႔ပရိသတ္ဆုိတာ ေျမးကိုယ္တိုင ္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ေတြ႔ေလ လိုအပ္တ့ဲအရာဆိုတာ နားလည္ေလေလ ျဖစ္မွာပဲ။ 
ပရိယာယ္ဆိုတာ လိမ္တာမဟုတ္ဘူး၊ အမ်ားလက္ခံေအာင ္ စည္း႐ုံးေျပာဆိုတတ္မႈ၊ ေဆာင္႐ြက္ေပးတတ္မႈပ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္ကြဲ႔” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။ ေဇယ်သူရ ရဲ႕မ်က္နွာဟာ နားေထာင္ေနရင္းက 
လင္းလက္လာတယ္ဆိုေတာ့နားလည္လုိ႔ေနမွာေပါ့ေလ။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ဟာ ပထမေန႔မွာေတာ့ ေ႐ႊစည္းခံုမွာပ ဲရပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လူက ပင္ပန္းလွၿပီ၊ စိတ္ကသာ 
ေဆာင္ေနတာဆိုေတာ့ အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီးကပ ဲဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကို ေနာက္ေန႔ေတြမွာမွ ဆက္ေတာ္မူပါ ဘုရားလို႔ 
ေလွ်ာက္တင္ခ့ဲပါတယ္။ 
 
 
အဲဒီေန႔ ညည့္အခါမွာေတာ့ ကိုယ္လက္အင္အား ေလ်ာ့ပါးေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္အင္အား တက္ႂကြေတာ္မူၿမဲျဖစ္တ့ဲ 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ သူ႔မိသားစုနဲ႔ နန္းေတာ္ဥယ်ဥ္ထဲက ပန္းတင္ခုံမွာ အတန္ၾကာစကားေျပာေတာ္မူပါတယ္။ 



မင္းက်န္စစ္ကို ခ်စ္တဲ့သူမ်ား                                                           ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း 

 

Typing & Pdf by zeyetp                                                                                    mmcybermedia.com 120 

 

က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲ ေအးေဆးတ့ဲအေျပာအဆိုကို နားေထာင္ေနရင္း လက္ကေတာ့ ယြန္းေဒါင္းလန္းေပၚမွာ 
တင္ထားတ့ဲပန္းေတြကို သီကံုးေနသူကေတာ့ မိဖုရားခင္တန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းဟာ ပန္းသီေနတ့ဲ 
မိဖုရားခင္တန္ကို အတန္ၾကာ ေငးၾကည့္ေနခ့ဲပါတယ္။ ဟုတ္တာေပါ့ေလ၊ ခင္တန္ရဲ႕လက္ေတြဟာ 
နန္းတြင္းေရာက္ေတာ့မ ွ ပန္းတို႔ပိုးစတို႔နဲ႔ မျပတ္ရင္းနွီးရတာ။ က်န္စစ္သားနဲ႔ေတြ႔စဥ္ကေတာ့ ေယာက်္ားေလးလိုဝတ္ၿပီး 
အိမ္မႈကိစၥေတြ ေဆာင္႐ြက္လိုက္၊ ပန္းဥယ်ဥ္က ပန္းေတြခူးဆြတ္လိုက္နဲ႔ ေၾသာ္... ပန္းခူးတ့ဲအခ်ိန္မွာ က်န္စစ္သားနဲ႔ 
လက္ခ်င္းၿမၿဲမတဲြဲမိခ့ဲတာဟာ ေကာင္းျမတ္တ့ဲအတိတ္နမိတ္ပဲ ျဖစ္ဟန္တူပါရ႕ဲ။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးကေတာ့ မိသားစုဝင္တုိင္းကို ေက်းဇူးတင္တ့ဲအေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုေလ့ရိွပါတယ္။ 
အပယ္ရတနာကိုလည္း သူလုပ္သမွ်ကိစၥေတြကို နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္ျဖစ္ေစ အျပစ္တင္မေစာပဲ 
အရိွအတိုင္း လက္ခံခ့ဲလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အလြန္သိမ္ငယ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ အပါးကမခြာဘဲ ျမျဲမရဲပ္ကာ 
အဲဒီလိုေနရမွ တကယ့္ကိုေပ်ာ္တာလို႔ ေျပာခဲ့သလို တကယ္လည္း ေပ်ာ္ရွာတ့ဲအတြက္ 
သနားၾကင္နာျခင္းႀကီးစြာျဖစ္ရသလိုေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ 
 
သမီးေ႐ႊအိမ္သည္ကိုလည္း ဖခင ္ လူသာမန္ဘဝမွာ ေနတုန္းကလည္း ဆင္းဆင္းရဲရ ဲ ေနခ့ဲရသလို 
မင္းႀကီးျဖစ္လာေတာ့လည္း စိတ္အဆင္းရႀဲကီး ဆင္းရဲေနပါလ်က္နဲ႔ ဖခင္ရ႕ဲအလိုဆႏၵကို နားလည္သိတတ္စြာ 
လက္ခံၿပီးေစာယြန္းကို လက္ထပ္ခ့ဲလို႔ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ ေစာယြန္းက်ေတာ့ေရာ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းေပမယ့္ 
စာေပအရာမွာ ကၽြမ္းက်င္သူလည္းျဖစ္တယ္။ မိမိရ႕ဲမိသားစုကိုလည္း အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတတ္သူ ျဖစ္တယ္။ 
အထူးသျဖင့္ေတာ့ သူအျဖစ္ကိုသူ၊ သူ႔ဘဝကိုသူ သိမ္ငယ္တယ္လည္းမရိွ၊ ပကတိေအးေဆးစြာ ရင္ဆိုင္လို႔ 
က်န္စစ္မင္းအေနနဲ႔ အေနာ္ရထာရ႕ဲမ်ဳိးဆက္ စစ္မွန္ေပတယ္လို႔ ေက်နပ္ႏုိင္လို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  
 
သားေတာ္ ေဇယ်ေခတၱရာကိုေရာ၊ သူဟာသူ႔မယ္ေတာ္ရဲ႕ အသြန္အသင္နဲ႔ရုပ္ရည္ကို ရထားသူျဖစ္ေပမယ့္ 
ငါ့သားေတာ္ရယ္လုိ႔ အားရဝမ္းသာစြာ ဂုဏ္ယူႏုိင္တ့ဲ အျမင့္ဆံုးအရည္အေသြးကို ပုိင္ဆိုင္သူျဖစ္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ 
ေနရာမယူလုပဲိ သူတတ္ႏိုင္တာကို စုိက္လိုက္မတ္တတ္ ေဆာင္ရြက္တတ္တာပါပဲ။ ငါကေရာ။ ငါကေတာ့ အျဖစ္ကိုက 
ေနရာယူရမယ့္အျဖစ္ေပပ။ဲ ငါ့အရွင္ရွိေနသမွ် ငါမင္းအျဖစ္ကို မယူပါလို႔ဆိုၿပီး ေစာလူးမင္းကိုသြားၿပီးကယ္ခါမ ွ
ငါကိုယ္တိုင္မင္းျဖစ္ရမယ့္ကိစၥက ပိုၿပီးျမန္ဆန္လာရတာကိုး။ အို... ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ အသြန္အသင္ေကာင္းတ့ဲ 
သမၻဴလကိုေရာသားေတာ္ကိုေရာေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ 
 
သားေတာ္ဟာ နန္းဓေလ့ကို သိပ္ၿပီးနွစ္သက္ျခင္း မရိွေပဘူး။ အခုလည္း ညခင္းမွာပြင့္တ့ဲပန္းကို တူရြင္းေတာင္ 
ေဘးမဲ့ေတာကေနၿပီး နန္းေတာ္ကိုလာပုိ႔ရံုပါပ။ဲ ခမည္းေတာ္ေက်နပ္ေအာင ္ အနည္းအက်ဥ္း စကားေျပာဆိုၿပီး 
လသာသာမွာျမင္းစီးၿပီး ျပန္သြားပါတယ္။ ေက်ဇူးတင္ပါတယ္သားေတာ္၊ မင္းသာ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို ခံုမင္ရင္ ပုဂံဟာ 
တည္လို႔မျမခဲင ္ ပ်က္ကိန္းရိွတယ္လို႔ ဆိုရေတာ့မွာေပါ့။ မင္းဟာ မထီးရ႕ဲေျမးေတာ္သလို 
က်န္စစ္သားရ႕ဲသားလည္းျဖစ္တယ္။ မင္းအဘိုးျဖဴ ေလ့က်င့္ေပးထားလို႔ က်စ္လစ္တ့ဲမင္းကိုယ္ဟာ  
ဘယ္ေလာက္သန္မာတယ္၊ ေယာက်္ားတို႔ တပ္အပ္တ့ဲပညာကို မင္းဘယ္ေလာက္တတ္ဆိုတာ ခမည္းေတာ ္
သိပါတယ္လုိ႔သားေတာ္ကိုစိတ္ထဲကေနၿပီးေျပာေနမိပါတယ္။ 
 
ေျမးေတာ္။ ေျမးေတာ္ကိုေရာ၊ သူ႔ကုိလည္း ပုဂံရ႕ဲအေမြကို ဆက္ခံမယ့္လူတစ္ေယာက္၊ မ်ဳိးဆက္သစ ္
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ ေရႊအိမ္သည္ကိုလည္း သားေမြးေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ေျပာခ့ဲတာ 
မီးတြင္းအခ်ိန္ကတည္းကပါပ။ဲ 
 
ေျမးေတာ္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ရင္ခြင္မွာပိုက္ၿပီး ဤထီးနန္းကား ေျမးေတာ္၏ထီးနန္းေပတည္းလို႔ ေၾကညာတာဟာ 
ရာဇပရိယာယ္နဲ႔ ေၾကညာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေၾသာ္.... သူဟာ အေနာ္ရထာမင္းသား စစ္စစ္ေပပဲ။ 
ငါဟာအေနာ္ရထာဆက္ရ႕ဲလက္ထဲကို ပုဂံထီးနန္းကိုေရာ ပုဂံျပည္ႀကီးကိုေရာ အစည္းအရံုးမပ်က္ ျပန္ၿပီးအပ္နိုင္ေပၿပီလို႔ 
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ေတြးမိကာေပ်ာ္ရြင္ေက်နပ္ေနခ့ဲမိတာကိုယ့္ဘာသာကိုယ္အသိပါပဲ။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ရ႕ဲအေၾကာင္းကို ေတြးေနရင္းက ပုဂံမွာ 
ခ်စ္ၾကည္ေရးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ ္ မင္းရဲ႕ပဏၰာအျဖစ္ေရာက္ရွိလာခဲ့သူ မဏိစႏၵာကိုလည္း မွတ္မွတ္ရရ 
လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ မဏိစႏၵာဟာ အလြန္ငယ္ေသးတ့ဲအရြယ္မွာ က်န္စစ္သားရဲ႕ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံကာ 
ပုဂံကိုေရာက္လာခဲ့ရၿပီး က်န္စစ္သားကို တားမရ ဆီးမရဆိုသလို တြယ္တာခ်စ္ခင္ခ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ 
သူ႔ရ႕ဲေလာကဟာ အလြန္က်ဥ္းပါတယ္။ ပုဂံကို ေရာက္ရွိေနတ့ဲ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ အဆက္အဆံ ျပဳလုပ္ခြင့္၊ 
ဥႆာပဲခူးက ေဆြးေတာ္မ်ဳ ိးေတာ္ေတြကို ေခၚယူေတြ႔ဆံုခြင့္ကုိေတာ့ က်န္စစ္မင္းႀကီးက ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ 
 
 
မဏိစႏၵာေၾကာင့္ က်န္စစ္သားရဲ႕ဘဝမွာ အေလးျမတ္ဆံုး၊ အခ်စ္ခငဆံု္းမင္းျမတ္အေနာ္ရထာနဲ႔ လမ္းခြဲရတ့ဲအထိ 
ျဖစ္ခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်န္စစ္သားဟာ သူ႔ဘဝမွာ အရႈံးေပၚတယ္လို႔ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္။ 
သို႔ေသာ္ဘဝသံသရာဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ခေဲသာ ကိစၥဝိစၥမ်ားနဲ႔ ျပည့္ေနတ့ဲ အစဥ္အဆက္တစ္ခုျဖစ္ေလေတာ ့
ဆိုးတယ္ေကာင္းတယ္ ေျပာဖို႔ရာ မလြယ္ပါဘူး။ ျဖစ္လာသမွ်ကိစၥကို ကိုယ့္ဘက္က အေႂကြးမတင္ေအာင္၊ 
တာဝန္မရိွေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ၾကိဳးစားရမွာပဲလို႔ က်န္စစ္သားက ေတြးမိပါတယ္။ မဏိစႏၵာကိုလည္း 
မင္းသမီးစစ္စစ္က မင္းအျဖစ္ကိုမမွန္းႏုိင္ေသးတ့ဲ က်န္စစ္သားကို လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးေဖာ္ရခဲ့တာေၾကာင့္ေကး်ဇူးတင္ရမွာပါပ။ဲက်နစ္စ္သားရ႕ဲတစ္ဖက္က သူရေဲကာင္းပီပ ီ
ရဝ့ံဲစြန္႔စားျပတ္သားသေလာက္ သဘာဝဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက သိမ္ေမြ႔ပါတယ္။ ရြင္ျပတက္ႂကြပါတယ္။ အခုလို 
အသက္လည္းႀကီးၿပီး နာမက်န္းလည္း ျဖစ္စျပဳၿပီဆုိေတာ့ ပုိလို႔သာ ႏူးည့ံလာပါတယ္။ သူ႔အတြက္ ျပင္ဆင္စရာက 
ဘာလုပ္မယ္ဆိုတဲ ့ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်ဖို႔ထက္ ဘာေတြမ်ား မလုပ္ခ့ဲရေသးသလဲဆိုတ့ဲ ဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳဖုိ႔က 
ပုိၿပီးအေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ပန္းတင္ခုံမွာထိုင္ရင္း သူ႔ကိုခ်စ္သူမ်ားက ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳသူမ်ားရ႕ဲအေၾကာင္းကို ေတြးတ့ဲအခါ 
ေတြးလိုက္၊ တစ္ခြန္းစ နွစ္ခြန္းစ စကားေျပာတ့ဲအခါ ေျပာလိုက္နဲ႔ေနရင္း အခ်ိန္မလင့္ခင္ ဘုရားဝတ္ျပဳပါ ဘုရားလို႔ 
အပယ္ရတနာရဲ႕ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ေၾကာင္ ့ ေနရာက ထေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ မိဖုရားခင္တန ္
ဆက္တ့ဲပန္းကံုးမ်ားကို ယူၿပီး ဘုရားေဆာင္ဘက္ကို ေျမးေတာ္နဲ႔အတူ ႂကြေတာ္မူပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီး ေနာက္တစ္ေန႔ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္က အာနႏၵာဂူဘုရားနဲ႔ စပါတယ္။ အဲဒီဂူဘုရားကို 
စၿပီးဘြဲ႔ေတာ္ခ်ည္စဥ္က အနႏၲပညာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ၊ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ ၊ ကံေတာ္အနႏၲနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ ့
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အနႏၲပညာကို ရည္စူးၿပီး တည္ထားကိုးကြယ္တ့ဲ ဂူဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံသားမ်ား အနႏၲဘုရား 
အနႏၲဘုရားလို႔ေခၚရင္း အာနႏၵာ ျဖစ္သြားတာပါပဲ။ သိပ္ေတာ့လည္းမဆိုးပါဘူး။ ဂူဘုရားရဲ႕တင့္တယ္သပၸယ္ပုံကို 
အေၾကာင္းျပဳတယ္လို႔ ေျပာရရင္ေတာင္မွ ရပါေသးတယ္။ နႏၵာဆိုတာ တင့္တယ္လွပတာကို ၫႊန္းဆိုတ့ဲ စကားေပကိုး။ 
အဲသည္လို ဆြဲယူေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္။က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ အာနႏၵာဂူဘုရားကိုေတာ့ သူ႔စိတ္တိုင္းက် 
အခ်ိန္ယူၿပီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲတ့ဲအတြက္ အလြန္ပီတိျဖစ္မိပါတယ္။ တံတိုင္းေလးဘက္ ကာရံထားၿပီး 
တံတိုင္းတစ္ဖက္စ ီတစ္ဖက္စီမွာ မုခ္ေပါက္တစ္ေပါက္စ ီထားပါတယ္။ မုခ္ေပါက္ကလည္း အမိုးနဲ႔ အခန္းဖြင့္က်ယ္က်ယ္ 
လုပ္ထားတ့ဲမုခ္ေပါက္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းရ႕ဲ ေစတနာကေတာ့ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွလာတ့ဲ ဘုရားဖူးေတြ၊ ရာသီဥတုမေ႐ြး လာၾကတ့ဲ ဘုရားဖူးေတြဟာ 
မုခ္ေပါက္ထဲကို ေရာက္တာနဲ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရင ္ အာနႏၵာဂူဘုရားရဲ႕ ကိုယ္လံုးေတာ္ျပည့္ကို ျမင္ၾကရပါတယ္။ 
အဲသည္လိုျမင္လုိက္ရရင္ပ ဲသပၸယ္လွတဲ့အာ႐ုံမွာ ဝင္စားၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္သြားေစခ်င္ပါတယ္။ မနက္ေစာေစာမွာ 
ဘုရားဖူးထြက္ေတာ္မူခ့ဲတ့ဲ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ အေရွ႕ဘက္မုခ္ကို တမင္ေ႐ြးၿပီး အေရွ႕ဘက္မုခ္က ဝင္ေတာ္မူပါတယ္။ 
ဒါကလည္း အေၾကာင္းရိွပါတယ္။ ေနျခည္ျဖာက်ေနတ့ဲေအာက္မွာ ဂူဘုရားရ႕ဲ ကိုယ္လံုးေတာ္ျပည့္ သပၸယ္ပုံကို 
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ၾကည္ႏူးဝမ္းသာစြာဖူးေျမာ္ခ်င္လို႔ပျဲဖစ္ပါတယ္။ 
 
အာနႏၵာဂူဘုရားဟာ အရင့္အရင္က က်န္စစ္မင္းႀကီးတို႔ မိဖုရားႀကီးတို႔ တည္ေဆာက္ခ့ဲတဲ ့ ဂူဘုရားမ်ားလို 
ပ်ပ္ဝပ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ အျပင္နံရံမွာ ျပတင္းနွစ္ဆင္ ့ တပ္ထားၿပီးဆိုထားကတည္းက အထက္ဘက္ကို 
လုလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္နံရ ံအျပင္အဆင္ ေပါင္းမိုးအဆင့္ဆင့္ပတ္လည္မွာ ထည့္သြင္းထားတ့ဲ ဇာတ္ေတာ္႐ုပ္စံုမ်ား၊ 
အတြင္းနံရ ံ ေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာလိုေသးတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ 
အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ မင္းပရိသတ္လိုက္ပါၿပီး သူ႔ကုသိုလ္ေတာ္ကို 
သူေအးေအးေဆးေဆး ၾကည္ညိဳေနေတာ္မူပါတယ္။ ဂူဘုရားက ေလးမ်က္နွာဂူဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းဘက္ကို 
ဝင္လိုက္တ့ဲအခါ ေၾကာင္လိမ္စႀကၤ ံႏွစ္ထပ္ရိွပါတယ္။ ဂူဘုရားထဲကို ေရာက္တ့ဲအခါ အရင္တုန္းကေရာက္ခဲ့တ့ဲ 
ဂူဘုရားမ်ားမွာလို က်ဥ္းက်ပ္တ့ဲခံစားခ်က္ကို မခံစားရေအာင္ စႀကၤ ံမ်ားက က်ယ္ျပန္႔လွပါတယ္။ ဂူဘုရားရဲ႕ပမာဏ 
ႀကီးမားေလေတာ့အမုိးကလည္းျမင့္ပါတယ္။ 
 
ဂူနံရံမ်ားရဲ႕ ေအာက္ပုိင္းမွာေရာ၊ အေပၚပိုင္းမွာပါ နံရံထြင္းေဖာက္ၿပီး ေက်ာက္သား႐ုပ္ႂကြမ်ား ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ 
အေပၚပိုင္းမွာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး လူအမ်ားျမင္သာႏိုင္တဲ ့ ေအာက္ဘက္မွာ မဟာဗုဒၶဝင္က 
အေရးႀကီးတ့ဲ ႐ုပ္ႂကြမ်ားကို ထည့္သြင္းပူေဇာ္ထားပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ သူ႔ကုသုိလ္ေတာ္ကို စိတ္တိုင္းက် 
ျပင္ဆင္ေတာ္မူခ့ဲအတြက္ ေဗာဓိသတၱပုံေတာ္မ်ား၊ ျမတ္စြာဘုရား ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားဟာ က်န္စစ္မင္းရဲ႕ ကုသိုလ္ေတာ္လို႔ 
ခ်က္ခ်င္းေျပာလို႔ရေအာင္ တစ္ဆူနဲ႔တစ္ဆူ တူၾကပါတယ္။ အင္မတန္လည္း အခ်ဳိးအဆစ္ ေျပျပစ္ပါတယ္။ တစ္စတစ္စနဲ႔ 
ကုသုိလ္ေတာ္႐ုပ္ႂကြမ်ားကို စႀကၤ ံပတ္ပတ္လည္ ႂကြခ်ီပူေဇာ္လုိ႔ၿပီးတာနဲ႔ ဂႏၶကုဋိနားကို ကပ္လာပါတယ္။ 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ကၽြန္းတံုးႀကီး တစ္တံုးစီကို ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ မတ္ရပ္ပံုေတာ္တစ္ဆူစ ီ ထုထြင္းေစခ့ဲပါတယ္။ 
ေလးမ်က္နွာစလံုး မတ္တတ္ရပ္ကိုယ္ေတာ္မ်ား ကိန္းဝပ္တ့ဲ ဂႏၶကုဋိတိုက္မ်ားထားရွိပါတယ္။ 
 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင ္ သူ႔ကုသိုလ္ကို ပူေဇာ္ဖုိ႔ ႂကြလာတယ္ဆိုတာ သိၾကတ့ဲ ရဟန္းရွင္လူမ်ားကလည္း 
တစ္ေယာက္စကားတစ္ေယာက္နားနဲ႔ အာနႏၵာဂူဘုရားဘက္ကို လာေရာက္ေနၾကပါတယ္။ 
ေနနည္းနည္းရင့္တ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေမွာက္မွာ ေရာက္ေနတ့ဲ မင္းပရိတ္သက္မ်ားလက္ထဲကို 
ေမႊးျမတ့ဲပန္းမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းကာ ေရာက္လာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်န္စစ္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင ္ လက္ေတာ္နဲ႔ 
ထိကိုင္ပူေဇာ္ေစလို လို႔ပျဲဖစ္ပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးဆိုတာကေတာ့ အမ်ားက ဘုရားေလာင္းေလာက္ 
အထင္ေရာက္ခံရတ့ဲ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေပတာကိုး။ ဘယ္လိုပျဲဖစ္ျဖစ္ သူဟာ ဂူဘုရားတည္ေဆာက္တ့ဲအခါမွာ 
သူ႔ေခတ္က အခ့ံထည္ဆံုး၊ အတင့္တယ္အသပၸယ္ဆံုး ဂူဘုရားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သူဟာ စစ္ဘုရင္တစ္ပါးပီပီ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ေနရာမ်ားမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား 
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရက္စက္မွ၊ ေၾကကြဲမွ၊ ရမွဲ  မင္းျဖစ္ဆိုတ့ဲ လူမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေပဘူး။ သူဟာ 
အခုနကဆိုခဲ့သလို အခ့ံထည္ဆံုး၊ အသပၸယ္ဆံုး ဂူဘုရားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင ္ ႂကြယ္ဝတ့ဲ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းနဲ႔လည္း ျပည့္စုံေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း သူေရးထိုးခ့ဲတ့ဲ ေက်ာက္စာမ်ားဟာ အလြန္႔ကို 
ညွာတာေထာက္ထားတ့ဲသူ၊ လူအခ်င္းခ်င္း စာနာတတ္တ့ဲသူကမွ ေရးထိုးႏိုင္မယ့္ ေက်ာက္စာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ခ်စ္သူမ်ားနဲ႔ ေကြကင္း၍ ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနၾကသူမ်ား၏ မ်က္ရည္ကို ေမတၱာတည္းဟူေသာ 
ေရျဖင့္ေဆးေၾကာလတ႔ၱံ။ ထိုသူတို႔၏ နွပ္တည္းဟူေသာ အညစ္အေၾကးတို႔ကို က႐ုဏာတည္းဟူေသာ 
လက္ျဖင့္သုတ္လတံၱ႔။ လက္ယာလက္ျဖင့္ ထမင္း မုန္႔တုိ႔ကိုေပး၍ လက္ဝလဲက္ျဖင့္ အဝတ္ပုဆိုးတို႔ကို ေပးလတံၱ႔။ 
လူခပင္းတို႔အား ရင္ဝယ္သားက့ဲသို႔ သိမ္းပုိက္လတံၱ႔ ဆိုတ့ဲစကားေတြကို အလုပ္နဲ႔တြဲၿပီးမ ွ ေျပာခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီေတာ့လည္း မင္းႀကီးဘုရားဖူးလာတယ္ဆိုတာနဲ႔ မင္းႀကီးနဲ႔အတူ ဘုရားဖူးဖို႔ကိစၥဟာ မင္းႀကီးနဲ႔ 
ပါရမီျဖည့္ဖက္ျဖစ္ဖုိ႔ေလာက္အထိ အေရးႀကီးတ့ဲ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း မင္းႀကီး 
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လွဴဒန္းေပးဖုိ႔ ပန္းေတြဆက္သတယလို႔ဆိုတာကလည္း ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳမႈ၊ ေလးစားအားထားမႈဆုိတ့ဲ စိတ္ေစတနာနဲ႔မွ 
လုပ္လို႔ရတ့ဲကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ လက္ထဲကိုေရာက္လာသမွ် ပန္းစည္း၊ ပန္းကံုး၊ ပန္းခုိင္ဟူသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင ္ျမတ္စြာဘုရားမွာ 
ကပ္လွဴေပးေတာ္မူပါတယ္။ ေနာက္ဘက္မွာရိွေနတ့ဲ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးဟာလည္း ၿပံဳးေတာ္မူေနတ့ဲ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ရပ္ေတာ္မ ူ
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးကို တစ္လွည့္၊ သူတို႔ကိုးစားအားထားၾကတ့ဲ မင္းႀကီးရ႕ဲ ပန္းလွဴေနဟန္ကိုတစ္လွည့္ ၾကည့္ရင္း 
စိတ္ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။ဝမ္းပန္းတသာျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ 
 
ပန္းမ်ားကို က်န္စစ္မင္းႀကီး ကပ္လွဴေပးရတာ မုခ္တစ္ခုတည္းမွာတင္မကပါဘူး။ ေလးမုခ္စလံုးမွာ ကပ္ေပးရပါတယ္။ 
မင္းႀကီး ႂကြလွမ္းတ့ဲအခါ လူေတြကလည္း ေနာက္ကလိုက္ပါလာၾကပါတယ္။ မင္းႀကီးနဲ႔ သူ႔ပရိသတ္တုိ႔ကို 
အေနွာင့္အယွက္မျဖစ္ရေအာင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းကေနၿပီး တိုးျခင္းေဝွ႔ျခင္းမရိွ ပကတိေအးေဆးစြာ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ 
လိုက္ပါလာၾကပါတယ္။ 
 
မင္းႀကီး မုခ္တစ္ခုမွာ ဝင္ထိုင္ၿပီး ဘုရားဝတ္ျပဳေတာ့မယ္လို႔ ဆိုေတာ့မွပန္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး 
မင္းႀကီးရဲ႕လက္အေရာက္ ဆက္သၾကတာပါ။ ဘယ္သူကလွဴတာ ဘယ္ဝါကဆက္တာဆိုတာ သိေအာင ္ ဘယ္သူကမ ွ
မႀကိဳးစားၾကပါဘူး။ မင္းႀကီးရဲ႕ခ်စ္ခင္သနားျခင္းကို အေလးအျမတ္ျပ ၾဳကတ့ဲ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက မင္းႀကီးနဲ႔အတူ 
ကုသိုလ္ယူခ်င္တ့ဲသေဘာနဲ႔ မင္းႀကီးကတစ္ဆင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပန္းလွဴျခင္းပါပ။ဲ အက်ဳိးလိုလို႔ 
ေညာင္ေရေလာင္းတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။မင္းႀကီးဟာ အထူးၾကည္ႏူးဝမ္းသာေနေတာ္မူတာေတာ့ မွန္ပါရ႕ဲ။ ဒါေပမဲ ့
သက္ေတာ္ကလည္း ရလာပါၿပီ။ က်န္းမာေရးကလည္း ယိုယြင္းေနပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ အာနႏၵာဂူဘုရားမွာ 
အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ ႏြမ္းနယ္လာပါတယ္။ မင္းႀကီးရဲ႕အေျခအေနကို ၾကည့္ေနၾကတ့ဲ အပယ္ရတနာမိဖုရားႀကီး 
အပါအဝင္ မင္းပရိသတ္မ်ားဟာ မင္းႀကီးကိုၾကည့္ၿပီး စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီေၾကာင္ ့ “မင္းႀကီး၊ 
ေနမျပင္းခင ္ျပန္ၿပီးႂကြေတာ္မူပါ” လို႔ မုခ္ေလးမုခ္ျပည့္တာနဲ႔ မိဖုရားႀကီး အပယ္ရတနာက ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါတယ္။ 
 
 
မင္းႀကီးျပန္အႂကြမွာလည္း ပရိသတ္က လိုက္လာၾကပါတယ္။ ရထားေပါင္းခ်ဳပ္ေပၚကို မင္းႀကီးတက္ထိုင္ေတာ္မူၿပီးခ်ိန္မွာ 
အားလံုးဟာ ေျမျပင္မွာျပားျပားဝပ ္ ထိုင္လိုက္ၾကၿပီး အလြန္႐ိုေသစြာ ရိွခုိးကန္ေတာ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မင္းႀကီး 
သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစသတည္းလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းလိုက္တုန္းကေတာ့ 
တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕စိတ္ဆႏၵကို ေဖာ္လိုက္ၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဆႏၵကတူေနၾကေတာ့ သံၿပိဳင္ဟစ္ေႂကြးလိုက္သလို 
ျဖစ္သြားပါတယ္။ မင္းႀကီးကေတာ့ ေခါင္းကိုညိတ္ကာ ေအးေဆးစြာ ၿပံဳးေနေတာ္မူပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲရထားဟာ ေရွ႕ဆံုးကေနၿပီး နန္းေတာ္ဘက္ကို ေရွး႐ႈျခင္းမျပဳဘဲ တူ႐ြင္းေတာင္ဘက္ကို 
ေရွး႐ႈသြားေတာ့ ေနာက္ကရထားမ်ားက လိုက္ပါလာခဲၾ့ကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေစာပုိင္းက ဘာမွမိန္႔ေတာ္မူခ့ဲျခင္း 
မရိွေလေတာ့ အားလံုးအ့ံၾသၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကိုယ္စီကိုယ္င ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္ ေနေနၾကပါတယ္။ ဘာမွလည္း 
မေျပာၾကပါဘူး။ တူ႐ြင္းေတာင္ေျခကို ေရာက္တ့ဲအခါ အရွင္ျမတ္အရဟံ စံေတာ္မူတ့ဲေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းအနက္ 
အထက္ေက်ာင္းကိုတက္ရာ ေစာင္းတန္းထိပ္မွာမရပ္ဘဲ ေအာက္ဘက္က ေက်ာင္းေတာ္အနီးမွာ က်န္စစ္မင္းႀကီး 
စီးလာတ့ဲရထားကရပ္ပါတယ္။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီးရ႕ဲေနာက္က လိုက္ပါလာတ့ဲ ရထားအသီးသီးေပၚက ပရိသတ္ကလည္း ေၾသာ္.... ဒီကိုႂကြလာတာကိုးလို႔ 
အဲဒီေတာ့မွ သေဘာေပါက္ၾကဟန္ပါပဲ။ က်န္စစ္မင္းႀကီး ရထားေပၚကဆင္းေတာ့ သားျဖစ္သူ ေဇယ်ေခတၱရာနဲ႔ 
ေျမးေတာ္သူ ေဇယ်သူရတို႔က မင္းႀကီးကို ေဖးမၾကပါတယ္။ က်န္စစ္မင္းႀကီးဟာ ဟိုတုန္းကေတာ ့
လူတစ္ေယာက္လုံးကို ေက်ာပိုးၿပီး တပ္စည္း႐ုိးကိုခုန္ကာ ေက်ာ္ႏုိင္ခဲ့သူပကဲြဲ႔၊ ဒါေပမ့ဲ ဒါေတြဟာ ၿပီးခ့ဲၿပီ၊ ပ်က္ခဲ့ၿပီ။ 
အင္း.... အနိစၥ အနိစၥလို႔ ခပ္တိုးတိုးေတာင္မွ ေရ႐ြက္မိေတာ္မူပါတယ္။ သားနဲ႔ေျမးတို႔ရဲ႕ ယုယၾကင္နာမႈကိုခံယူရင္း 
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ေၾသာ္....ငါဟာ အေတာ္ကံေကာင္းသူတစ္ေယာက္ပဲေလလို႔ တစ္ဖက္က လွည့္ေတြးျပန္ပါတယ္။ 
 
ေက်ာင္းေတာ္ေပၚကို ေရာက္ၿပီးတ့ဲအခါမွာ အရွင္ျမတ္ စံေတာ္မူတ့ဲ ေက်ာင္းဦးျပာႆဒ္ထဲကုိဝင္ၿပီး 
ရွိခိုးဦးခုိက္ၾကပါတယ္။ ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ေတာ့ အရွင္ျမတ္ကို ဖူးၾကရတာ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ 
ပရိသတ္ဘက္က အားနာစိတ္ မလြန္ကဲေတာ့ပါဘူး။ က်န္စစ္မင္းႀကီးကို က်န္းခံ့သာရ႕ဲလား ဒကာေတာ္မင္းျမတ္လို႔ 
အရွင္ျမတ္က ေမးေတာ္မူပါတယ္။ မင္းႀကီးက က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ကေတာ့ မင္းႀကီးနဲ႔တကြ ပုဂံရဲ႕အတက္အက်ကို ေကာင္းစြာသိေတာ္မူတ့ဲအတြက္ 
မင္းႀကီးရဲ႕ပင္ပန္းမႈစုစုကိုနားလည္ေတာ္မူပါတယ္။ 
 
တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေလွ်ာက္ၾကတ့ဲအထဲမွာ အေစာပိုင္းကႀကိဳတင္ မိန္႔ေတာ္မူထားၿခင္းမရွိဘဲ 
က်န္စစ္မင္းႀကီးဘာသာ အရွင္ျမတ္ထံကုိ ၾကြေတာ္မူဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေရာက္လာတာျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ 
သိေတာ္မူရပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ဟာ အေစာပုိင္းကတည္းက သိေတာ္မူမွာေပါ့ေလ။ ဒါေပမ့ဲ 
ေလွ်ာက္တင္တ့ဲသူေတြရွိေတာ့တရားေဟာေျပာဆုံးမရတာေျပၿပစ္သြားပါတယ္။ 
 
ေလာကထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းလမ္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာေျပာျပသေတာ္မူခ့ဲရာမွာ သတၱဝါအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ရ႕ဲ 
စရုိက္ကုိလုိက္ၿပီး ေဟာေျပာတ့ဲအတြက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေပမယ့္ မိမိရဲ႕သေဘာန႕ဲ ကုိက္ညီတ့ဲနည္းကုိ မိမိဘာသာ 
ေရြးခ်ယ္ရမယ္။ ဘယ္လုိနည္းကုိပ ဲ သုံးသည္ျဖစ္ေစ သစၥာေလးပါးရ႕ဲအနက္ကုိ နားလည္ဖုိ႔က ပဓာနက်ပါတယ္။ 
သစၥာေလးပါးရ႕ဲအနက္ကုိ စာေၾကာင္းေပေၾကာင္းအေနနဲ႔ သိေနလုိ႔ ေလာကထြက္ေျမာက္ဖြယ္ မရိွေပဘူး။ 
တကယ့္တကယ္ သစၥာေလးပါးတရားကုိ အနက္ထင္ဖို႔ကေတာ့ အပၸမာဒတရားကုိ လက္ကုိင္ၿမဲၿမ ဲ
ထားရပါလိမ့္မယ္ဆုိတ့ဲသေဘာကုိပအဲရွင္ျမတ္ကေဟာေတာ္မူပါတယ္။ 
 
ဆရာနဲ႔ ဒကာတုိ႔ဟာ တစ္ဦးသေဘာကုိ တစ္ဦး ေကာင္းစြာနားလည္ေတာ္မူၾကပါတယ္။ အခ်ီး နိဒါန္းလည္းမပါ၊ 
ေလွ်ာက္ထားစရာအေနနဲ႔လည္း အပိုမလုိအပ္။ အရွင္ျမတ္အေနနဲ႔ကလည္း မင္းႀကီး 
ဘာေၾကာင့္တူရႊင္းေတာင္ေက်ာင္းကုိ ၾကြလာတယ္ဆုိတာ နားလည္ၿပီးသားဆုိေတာ့ လုိရင္းကုိသာ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ 
က်န္စစ္မင္းၾကီးကလည္း ဘုရားက အထြက္တုန္းက ပင္ပန္းေနပံုနဲ႕ ညိဳေနတ့ဲမ်က္နွာ ၾကည္လင္စျပဳလာၿပီးေနာက္ 
ေက်းဇူးႀကီးလွပါတယ္ ရွင္ျမတ္ဘုရားဆုိကာ ဝတ္ျပဳရိွခိုးၿပီး ျပန္ဖုိ႔ခြင့္ေတာင္းကာ မင္းပရိတ္သတ္နဲ႔တကြ နန္းေတာ္ကုိ 
ျပန္ၾကြေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ ေရႊနန္းေတာ္ဝင္တာဟာ ေနာက္ဆုံးဝင္တာပလုိဲ႔ က်န္စစ္မင္းၾကီးက သိေနခဲ့ပါတယ္။ 
 
 
ပုဂံ၊ ပုဂံဟာ ခါတုိင္းလုိ တည္ၿငိမ္စြာ၊ ဆန္းၾကည္စြာ၊ ေလးနက္စြာ ငါ့ကုိဖမ္းစားေနဆဲပါကလား။ ငါဟာ ဘယ္အရာကုိမဆုိ 
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႕ ရင္ဆုိင္ခ့ဲတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ 
နိုင္ေအာင္တုိက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ျပင္နုိင္ဆင္နုိင္ခါမွ ေတာ္ကာက်တာကလား။ ရန္သူဟာ ကုိယ့္တပ္ကုိ အခ်ိန္မေရြး 
ထုိးေဖါက္စီးနင္္းႏိုင္တယ္၊ အေရးႀကီးတာက ရန္သူဝင္မ့ဲလမ္းကုိ ကုိယ္ကသတိထားၿပီး ကုိယ့္တာကုိ ကုိယ္လုံေအာင္ 
ကာထားနုိင္မွ ကုိယ္က အသာစီးရမွာဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းကုိ သတိအၿမဲရေနဖုိ႔ပါပ။ဲ သတိေတာ့ထားရမယ္၊ ပုဂံကုိ 
တြယ္တာတ့ဲစိတ္န႕ဲ ေမ်ာေနရင္ ငါဟာ သြားရမယ့္လမ္းကုိ ေမ့နုိင္တယ္။ ငါဟာ ဘဝမွာ အခ်ည္းႏွီးမေနခ့ဲဘူး။ 
မေပါ့တန္ခဲ့ဘူး။ မေလလြင့္ခ့ဲဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာနိုင္တာကေတာ့ ငါဟာ သစၥာကုိၿမေဲအာင္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ 
ေစာင့္ထိန္းနုိင္ခ့ဲတယ္။ အရွင္ျမတ္အရဟံကလည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ သစၥာရွိသူသာလွ်င္ သီလၿမဲ၏ 
လုိ႔ေဟာေတာ္မူေပခ့ဲ။သမာဓိတည္မွပညာျဖစ္နုိင္တယ္တဲ့။ 
 
သာဓု သာဓု သာဓုပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ဟာ ေလာကီမွာ ဖခင္အေနာ္ရထာက့ဲသုိ႔ေသာ ကလ်ာဏမိတၱေၾကာင့္ 
ႀကီးျမင့္တ့ဲေနရာကုိ ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ေလာကုကၠတရာမွာေတာ့ ရတနာသုံးပါးတည္းဟူေသာ ကလ်ာဏမိတၱေၾကာင့္ 
ႀကီးၿမင့္ေနရာကုိ ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ေလာကုတၱရာမွာေတာ့ ရတနာသုံးပါးတည္းဟူေသာ ကလ်ာဏမိတၱအထူးသျဖင့္ 
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အရွင္ဘုရားက့ဲသုိ႔ေသာ သံဃာေတာ္ရတနာနဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳခြင့္ရတ့ဲအတြက္ အမွားအယြင္း လုံးဝကင္းတယ္လုိ႕ 
မဆုိနုိင္ရင္ေတာင္မွ နည္းပါးေအာင္ ႀကိဳးစားခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္ ဘုရား။ အခုအခ်ိန္မွာ တပည့္ေတာ္ဟာ သြားရမယ့္လမ္းကုိ 
အပၸမာဒ တရား လက္ကုိငထ္ားၿပီး ေရွးရႈႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရေတာ့မွာ ပါကလား။ တပည့္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ 
အရုိးမ်ားကုိေတာင္မ ွ မႏိုင္ေတာ့ပါဘူးဘုရား။ သလြန္ေညာင္ေစာင္းမွာ လေဲလ်ာင္းေနတာေတာင္မွ မသက္သာလွပါဘူး 
ဘုရား။ 
 
ဒကာေတာ္မင္းျမတ္လုိ႔ ေခၚေနပါကလား။ ဒါဟာ အရွင္ျမတ္အရဟံရ႕ဲအသံေတာ္ပါကလား။ ငါ လက္အုပ္ကုိခ်ီလုိက္ရင္ 
ထူးလုိက္တာလုိ႔ သေဘာေပါက္ေတာ္မူမွာပါပ။ဲ အရွင္ဘုရား အုိျခင္းဟာ ဆင္းရပဲါတယ္ဘုရား၊ အုိျခင္းနဲ႕အတူ 
တြဲပါလာတ့ဲနာျခင္းကလည္းဆင္းရဲတာပါပဲဘုရား။မွိန္းေနေတာ္မူတယ္ ထင္ပါရဲ႕လုိ႔ ေျပာေနတ့ဲအသံဟာ 
ဘယ္သူ႔အသံပါလိမ့္၊ ေၾသာ္...သားေတာ္ ရာဇကုမာရ္ရ႕ဲ အသံေပပ။ဲ အင္းေလ ပူပန္ရွာေရာ့မယ္။ 
မ်က္စိကုိဖြင့္ၾကည့္ဦးမွပ။ဲ အရွင္ျမတ္အရဟံလည္း ငါ့သလြန္ေညာင္ေစာင္းအနီးမွာ သီတင္းသုံးေနပါကလား။ 
အႀကီးေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူတ့ဲ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း ငါ့ကုိခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူတ့ဲအေနနဲ႔ႂကြလာေတာ္မူၾကပါကလား။ 
 
“ ခမည္းေတာ္မင္းျမတ္၊ ၾကည္ညိဳေတာ္မူပါ၊ ဤေရႊဆင္းတုေတာ္ကုိ ခမည္းေတာ္ ၾကည္ညိဳရန္ သြန္းလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မိခင္ 
တိေလာကဝဋံသကာေဒဝီကုိ ခမည္းေတာ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူတ့ဲ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကုိ ထုခြဲ၍ ဤဆင္းတုေတာ္ကုိ 
သြန္းလုပ္ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ ၾကည္ညိဳေတာ္မူပါ။ ဤဆင္းတုေတာ္ကုိ ဂူဘုရားတည္ၿပီး အထြက္မွာ 
ထည့္သြင္းဌာပနာပါမယ္။ မိခင္ကုိ ခမည္းေတာ္ေပးေတာ္မူခ့ဲတ့ဲ ကြ်န္းသုံးရြာကုိလည္း ဂူဘုရားအား လွဴမယ္ၿဖစ္ပါတယ္” 
။ သားေတာ္ရ႕ဲအသံကုိ ပီပီသသ အစအဆုံး ၾကားရတ့ဲအခါ  မ်က္စိကိုဖြင့္ၿပီး ၾကည့္ေနတ့ဲ ငါ့အာရုံထဲကို 
ဝင္လာတ့ဲအရိပ္ေတြဟာ တစ္စတစ္စၾကည္လင္စျပဳလာတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ မိဖုရားမ်ား၊ သမီးေတာ္၊ သားေတာ္၊ 
ေျမးေတာ္မ်ား၊ မွဴးမတ္မ်ားအားလံုးဟာ ဆင္းတုေတာ္ကို ၾကည္ညိဳတဲ့ ဂါရဝတရား၊ သံဃာေတာ္ကိုၾကည္ညဳိတ့ဲ 
ဂါရဝတရားတို႔ေၾကာင့္သင့္တင့္တ့ဲေနရာမွာထိုင္ေနၾကတာကိုး။ 
 
ေၾသာ္.... ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းလိုက္တ့ဲ ဆင္းတုေတာ္ပါကလား၊ သားေတာ္က ငါၾကည္ညိဳႏိုင္ေအာင္ ေရႊလင္ပန္းထဲက 
ဆင္းတုေတာ္ကို ေျမွာက္ၿပီးျပကာ ငါ့ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ေနပါကလား။ သာဓု သာဓု သာဓု။ 
ငါဟာတရားကိုသတိရေတာ့လည္း သာဓုေခၚလိုက္၊ ဆင္းတုေတာ္ကို ျမင္ေတာ့လည္း သာဓုေခၚလိုက္နဲ႔ 
အဆင္ေျပလိုက္တာအခန္႔သင့္လိုက္တာ။ 
 
ေရေတာ္သြန္းပါဘုရားလို႔ ေျပာေနတ့ဲအသံက တိုးတိတ္လိုက္တာ၊ ဘယ္သူ႔အသံပါလိမ့္။ ေဇယ်သူရက ေရသြန္းဖုိ႔ 
ေရႊတေကာင္းနဲ႔ ငါ့လက္ကိုထိေစၿပီး ေလွ်ာက္တင္ေနတာကိုး။ ေဇယ်သူရက၊ ငါ့ေျမး မင္းကငယ္ေသးေတာ့ 
ဝမ္းနည္းရွာမယ္ေပါ့။ ေဇယ်ေခတၱရာက မင္းထက္ အသက္အတန္ႀကီးၿပီဆိုေတာ့ ထိန္းႏုိင္ၿပီေလ။ ၿပီးေတာ့ သူက 
ထီးနန္းဆိုတဲ့ဝန္ကို ထမ္းရမယ့္သူလည္း မဟုတ္ေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေပါ့ပါးေသာစိတ္အထာနဲ႔ အရာရာကို 
ရင္ဆိုင္ႏိုင္တာျဖစ္မယ္။ ငါ့ေျမး မင္းဟာ ငါ့ပခံုးေပၚက ဝန္ကို ဥႆံုထမ္းရေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဝမ္းမနည္းပါနဲ႔ ငါ့ေျမး။ 
မင္းဟာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳ ပ္မင္းလုပ္ရမယ့္သူေလ။တည္ၿငိမ္တ့ဲစိတ္ကိုေမြးရမယ္။ 
 
ေၾသာ္..... တပည့္ေတာ္ သတိလက္လြတ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ အရွင္ျမတ္အရဟံဘုရား။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ 
သံေယာဇဥ္ဆိုတာ တယ္ၿပီးခ်ည္ေႏွာင္တဲ့သေဘာ ရွိေပတာပဲ။ တပည့္ေတာ္ရ႕ဲလက္နဲ႔ထိထားတ့ဲ ေရကရားက 
က်ေနတ့ဲအသံကို တပည့္ေတာ္ သတိမူတ့ဲအခ်ိန္မွာ တပည့္ေတာ္ရဲ႕စိတ္ကို စုစည္းလိုက္ပါၿပီဘုရား။ သာဓု သာဓု သာဓု။ 
သားေတာ္ဟာ ငါ့အတြက္ ကုသိုလ္ဆက္ေပးခ့ဲတာပဲ။ ေမတၱသုတ္ပရိတ္တရားေတာ္ကို ရြတ္ေနတ့ဲအသံပါကလား။ 
ေမတၱာ ေမတၱာ နိဗၺာန္ကိုေရာက္ႏုိင္တ့ဲအထိ ျမင့္ျမတ္ေသာအက်င့္မ်ားရ႕ဲ အေျခခံတရားျဖစ္တ့ဲ ေမတၱသုတ္ပါကလား။  
လြန္႔ေတာ္မူတယ္၊ သတိရလာၿပီတ့ဲ။ တိုးတိတ္တဲ့အသံကို ငါတစ္ခ်က္ၾကားလိုက္ရတယ္။ ငါကေတာ့ 
သတိလက္လြတ္သြားတယ္လို႔ မထင္ပါဘူးကြယ္။ ဘုရား..ဘုရား.. ျမတ္စြာဘုရားကို ယံုၾကည္ရာဟူ၍ 
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏။ တရားေတာ္ျမတ္ကို ယံုၾကည္ရာဟူ၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏။ သံဃာေတာ္ျမတ္ကို 
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ယံုၾကည္ရာဟူ၍ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏။ 
 
က်န္စစ္မင္းႀကီး နတ္ထီးစံေတာ္မူၿပီဆိုတ့ဲသတင္းက မၾကာခင္မွာပဲ ပုဂံေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္ကို 
ပ်ံ႕သြားေပေတာ့မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အၾကားအလပ္မရိွတ့ဲ မင္းဆက္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ၿပီးသားပါေလ။ 
ေျမးေတာ္၏ထီးနန္းကို ငါက ရင္ခြင္ပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ်သာတည္းလို႔ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲတာေၾကာင့္ 
ပုဂံမွာအရာရာအေျပအျပစက္်န္ခဲ့ေလသလား။ 
 
မဟာမဂၢဇင္း။ 
အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၆။ 
၁၉၉၈ ခု၊ ဇူလိုင္လ။ 
 
ေဒါက္တာမတင္ဝင္း(ပညာေရးတကၠသိုလ္) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


