
 
Author Biography 
 
ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး (၁၉၀၄-၁၉၈၁) 
 
 
     ၁၉၀၄ - ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၀)ရက္၊ စေနေန႕(၁၂၆၅-ခု၊ တေပါင္းလဆန္း-၆-ရက္) တြင္ 
မႏၱေလးျမိဳ႕၌ အဖ ရဲအင္စပိတ္ေတာ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္(ေခၚ) ဦးျမတ္ေက်ာ္ႏွင္႕ အမိ-
ေဒၚခင္ခင္လတ္ (၀က္မစြတ္ျမိဳ႕ စားမငး္၏သမီး လတ္) တို႕ကေမြးဖြားခဲ႕။ 
 
 
    မ်ိဳးႏြယ္ - အဖုိးျဖစ္သူ ၀က္မစြတ္ျမိဳ႕စားမင္းက ေျမးျဖစ္သူကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္႕အတြက္ 
မိမိအဖြားျဖစ္သူ၏ အမည္ကို ယူကာ''ခင္ေလးခင္''ဟု အမည္ေပးခဲ႕ေသာ္လည္း ဒဂုန္ခင္ခင္ေလးက 
အဖုိး၏အဘြား အမည္ကိုယူလွ်င္ ရုိင္းရာက်သည္ဟုယူဆ၍ ''ခင္ခင္ေလး''ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ႕။ 
 
 
    ပညာေရး - ''ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕၊ ခုနစ္တန္းျမန္မာစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေလးတန္း အထိ 
လည္းေကာင္း၊ မေကြးျမိဳ႕ အဂၤလိပ္ခုနစ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ငါးတန္းအထိလည္းေကာင္း၊ ေရႊဘိုေက်ာင္း 
တြင္ ခုနစ္တန္းအထိလည္း ေကာင္းပညာဆည္းပူးခဲ႕။ 
 
 
     ၁၉၁၆ - ''သူရိယမဂၢဇင္း ၀တၳဳတိုျပိဳင္ပဲြတြင္ ''ႏြဲ႕ႏြဲ႕''ဟူေသာ၀တၳဳတိုကေလးစတင္ေရးပို႕ရာ 
အေကာင္းဆံုး ၀တၳဳအ ျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရ။ 
 
 
     ၁၉၁၇ - ''သူရိယမဂၢဇင္း-အတဲြ(၁) အမွတ္(၆)တြင္ ''ႏြဲ႕ႏြဲ႕''၀တၳဳေဖာ္ျပခဲ႕။ ဆက္လက္၍ 
''ရွင္မင္းညိဳ''၊ ရဲလွ်င္မင္း ျဖစ္''၀တၳဳတိုမ်ား ေရးသား။ 
 
 
     ၁၉၂၀ - ''ျပည္႕ႏွစ္မွစ၍-ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္၀တၳဳမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသား။ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး 
ကေလာင္အ မည္ခံယူ။ 
 
 
     ၁၉၂၁ - ''မႏၱေလးျမိဳ႕၌''ၾကည္ေတာ္ဆက္'' ္၀တၳဳမဂၢဇင္းကို တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ခဲ႕။ (၁၅ 
ရက္တစ္ၾကိမ္ ထုတ္ျဖစ္ ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စာေရးဆရာမ်ား ဦးစီးထုတ္ေ၀ေသာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ 
အေစာဆံုး ျဖစ္သည္တစ္ဖန္ ''ေနရွင္ နယ္''ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေ၀ရန္ 



တာ၀န္ခံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိုင္ျပင္း၊ အေျခအေနအရ မထုတ္ျဖစ္ဘဲ၊ ရပ္ ဆိုင္းလိုက္ရ။ 
ျမန္မာအေဆြ ရုပ္ရွင္ကုမၸဏီအတြက္ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္းမ်ားေရးသား ''ျမားနတ္ေမာင္''၊ ''ရီးစားဓား ျပ'' 
ရုပ္ရွင္တို႕သည္ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး၏ ဇာတ္ညႊန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား 
ပုံမွန္ေရး သား၊ ''ကိုကိုေလး'' အမည္ျဖင္႕ ''ေမွာ္ဆရာမွတ္တမ္း''၀တၳဳမ်ား ေရးသားသည္႕အျပင္ 
''ရတနာပံုထိပ္တင္လိႈင္'' ဟူ ေသာ ကေလာင္ အမည္ျဖင္႕ ဒဂုန္မဂၢဇင္း''ယု၀တီစကၡဳ''က႑တြင္ 
အမိ်ဳးသမီးေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား၊ ျမန္မာမႈ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသည္။ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး 
စာအုပ္တိုက္ကို တည္ေထာင္၍ စာအုပ္မ်ားထုတ္ေ၀။ 
 
 
     ၁၉၃၃ - ''နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၀တၳဳ''ေရႊစြန္ညိဳ'' ကိုေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ႕။ ပထမ အိမ္ေထာင္ႏွင္႕ 
စိတ္သေဘာထား ခ်င္း မတိုက္ဆိုင္၍ ကြာရွင္းခဲ႕။ ထို႕ေနာက္-နဂါးနီ စာအုပ္တိုက္ မန္ေနဂ်ာ 
ဦးအုန္းခင္ႏွင္႕ လက္ထပ္။ 
 
 
     ၁၉၃၉ - ''တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုံႏိွပ္တိုက္ တည္ေထာင္ျပီး ၀တၳဳမ်ားအဆက္မျပတ္ ေရးသားထုတ္ေ၀။ 
စစ္ကာလအ တြင္းတြင္ ''စစ္ေရာင္ျခည္'' ္၀တၳဳႏွင္႕ ''ကမၻာ႕ရန္သူ'' ၀တၳဳတို႕ကို ေရးသားျပဳထုတ္ေ၀ခဲ႕။ 
ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ အစုိးရက ထုတ္ေ၀ေသာ ''ဗမာ႕ေခတ္'' သတင္းစာကိုလက္ခံပုံႏိွပ္ေပးရာမွ 
စစ္ျပီးေသာအခါ ''ဗမာ႕ေခတ္''သတင္းစာကို မိမိ၏ ''တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ''ပုံႏိွပ္တိုက္က ပခုံုးေျပာင္းယူျပီး 
ကိုယ္ပုိင္သတင္းစာအျဖစ္ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀သည္။ 
 
 
     ၁၉၄၅ - ''ေအာက္တိုဘာလတြင္ ယု၀တီဂ်ာနယ္ကို ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ႕။ ''ဗမာ႕ေခတ္'' သတင္းစာ 
တြင္လည္း ''ယု၀တီဂ်ာနယ္က႑'' ဖြင္႕လွစ္ကာ၊ အမ်ိဳးသမီး ကေလာင္ရွင္ မ်ားကို'' ယု၀တီ 
ကေလာင္ရွင္''ဘဲြ႕၊ ''ယု၀တီ''ဘဲြ႕မ်ား ေပး အပ္ကာ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခဲ႕သည္။ 
 
 
     ၁၉၅၁ - သီေပါမင္းလက္ထက္နန္းတြင္းသရုပ္ကို ေနာက္ခံျပဳ''စာဆိုေတာ္'' ၀တၳဳထြက္။ အမ်ိဳးသမီး 
ကေလာင္ ရွင္အဖဲြ႕ကိုတည္ေထာင္၍ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ႕သည္႕အျပင္ စာေရးဆရာ အသင္း၏ 
အမႈေဆာင္ အျဖစ္လည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕။ 
 
 
     ၁၉၆၁ - ''ယု၀တီ သတင္းစာ''ကုိ ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ႕။ ကမၻာလွည္႕ ခရီးကိုလည္း 
(၂)ၾကိမ္သြားေရာက္ခဲ႕။ ဒဂုန္ခင္ခင္ ေလးသည္၀တၳဳရွည္(၃၀)ေက်ာ္။ ၀တၳဳတို(၅၀)ေက်ာ္ ျပည္တြင္ 
းျပည္ပ ခရီးသြား ေဆာင္းပါး မ်ားႏွင္႕ အေထြေထြ ေဆာင္းပါး အေျမာက္အျမားေရးခဲ႕။ ''ေရႊစြန္ညိဳ'' 
၀တၳဳကုိ မူလက ေရႊစြန္ညိဳ၊ သားေရႊစြန္ညိဳ-ဟုႏွစ္တဲြခဲြထုတ္ေ၀ခဲ႕ျပီး ေရႊစြန္ညိဳ ဇာတ္လမ္းကို 
(ရီးစားဓျမ)အမည္ျဖင္႕ ရုပ္ရွင္ရိုက္ခဲ႕။ (ပထမအၾကိမ္ရုိက္စဥ္က သီေပါပါေတာ္မူခန္းကုိ 



ျဗိတိသွ်အစုိးရက ခြင္႕မျပဳခဲ႕။ စစ္ျပီးေခတ္တြင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ရုိက္ကူးျပခဲ႕သည္။) ပါးလ္ဘတ္၏ 
TheGood Earth ၀တၳဳကို ''ေျမပေဒသာ'' အမည္ျဖင္႕ ျမန္မာျပန္ခဲ႕။ ကိုယ္တိုင္ေရး 
အတၳဳပၸတၱိအျဖစ္''ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္''ကိုေရးခဲ႕။ ထို႕ျပင္ ၀တၳဳတိုညြန္႕ေပါင္းမ်ား၊ ကမၻာ လွည္႕ 
ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ ''ကြၽန္းဦးတည္႕သံလ်က္ခုံ'' ခရီးသြားေဆာင္းပါး စာအုပ္မ်ားေရးခဲ႕။ ''စာဆိုေတာ္'' 
၀တၳဳမွာ မူလက ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္ ၀တၳဳတိုမ်ားသဖြယ္ေရးခဲ႕ျပီး ေနာက္ပုိင္းျဖည္႕စြက္ ကာ (၃)တဲြခဲြ၍ 
ထုတ္ေ၀ခဲ႕။ 
 
 
     ၁၉၈၁ - ဇြန္လ(၂၃)ရက္၊ အဂၤါေန႕တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ႕။ 
 
  
 
    ''ထင္ရွားေသာ စာအုပ္အခ်ိဳ႕'' 
 
    ၁။စာဆိုေတာ္ ၀တၳဳၾကီး(၃)တဲြ 
 
    ၂။ေရႊစြန္ညိဳ 
 
    ၃။သားေရႊစြန္ညိဳ 
 
    ၄။ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္(ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ) 
 
    ၅။ ကမၻာလွည္႕ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ 
 
    ၆။ကြၽန္းဦးတည္႕ သံလ်က္ခုံ( ခရီးသြားေဆာင္းပါးမ်ား) 
 
    ၇။ေျမပေဒသာ (ဘာသာျပန္) 
 
    ၈။ျမိဳင္ယံဘြား 
 
    ၉။ဂုဏ္ျမင္႕သူ 
 
    ၁၀။ဂုဏ္နိမ္႕သူ 
 
    ၁၁။ကြၽန္းညိဳညိဳ 
 



    ၁၂။စစ္ေရာင္ျခည္ 
 
    ၁၃။ ကမၻာ႕ရန္သူ 
 
    ၁၄။၀တၳဳတိုညြန္႕ေပါင္းမ်ား 
 
    ၁၅။ေမွာ္ဆရာမွတ္တမ္းမ်ား( ကိုကိုေလး-အမည္ျဖင္႕) 
 
 
က်ေနာ္ ရဲ႕ ဘေလာ႔ မွာ က်ေနာ္ ႀကိဳက္တဲ႔ စာအုပ္ ေတြကို ေဖာ္ျပေပးသြား ဘို႕ အစီအစဥ္ ရိွပါတယ္..၊ 
အခု ျမန္မာ ရာဇဝင္ ေတြထဲမွာ က်ေနာ္ အႀကိဳက္ဆံုး ျဖစ္တဲ႔  ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး ရဲ႕  စာဆုိေတာ္ ကို 
တတိယ ေျမာက္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
 
 
အလုပ္ မ်ားေနတဲ႔ က်ေနာ္႔ သမီး မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းမစာနာ ဘဲ တပူပူနဲ႔ က်ေနာ္ စာေတြကို ရိုက္ေပးဘို႕ 
နားပူေနရင္း customer တဘက္ က်ေနာ္ တဘက္ နဲ႔ ဗ်ာမ်ားေနၾကတဲ႔ သမီး မ်ားကို အရင္ဆံုး 
ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားရင္း စာခ်စ္သူမ်ား အတြက္ စာဆိုေတာ္ ဝတၳဳ ကို အခန္းဆက္ အေနနဲ႔ 
ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။ 
 
 
ရိုက္လို႕ အဆင္မေျပတဲ႔ အခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ႔ pdf အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္..။ ယခု စာဆိုေတာ္ စာအုပ္နဲ႔ 
တၿပိဳင္တည္း အေထာက္ေတာ္ လွေအာင္ ဘာသာျပန္တဲ႔ စူဇီၤေ၀ါင္း ဝတၳဳ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါမယ္.၊ 
စတုတၳ စာအုပ္ အျဖစ္ေပါ႔...။ 
 
 
ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး ဘာသာျပန္တဲ႔ အေမရိကန္ စာေရးဆရာမ ပါးဘတ္(စ) ရဲ႕ ေျမပေဒသာ စာအုပ္ 
ကိုလည္း စာခ်စ္သူမ်ား ဖတ္ေစ ခ်င္ပါေသးတယ္..၊ စာအုပ္ ရွာမရေသးတဲ႔ အတြက္ ယခု စူဇီေဝါင္း ကို 
အရင္ တင္ေပး လိုက္ရပါတယ္..။ ဖတ္ၿပီးသား စာခ်စ္သူ မ်ားအတြက္ေတာ႔ sorry ပါဘဲေနာ္..။ 
 
 
က်ေနာ္ အခုလို ဘေလာ႔ မွာ တင္မထားရင္ လည္း က်ေနာ္႔ စာအုပ္ ေတြ စာေဖ်ာက္...အဲ ခ်စ္ သူ 
မ်ားဒဏ္ နဲ႔ စာအုပ္စင္ တက္တက္ေျပာင္သြားရင္ လို႕ စိတ္ကူးမိတဲ႔ အတြက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္..။ ကဲ 
စာအုပ္ငွားခ်င္သူ မ်ား ဘေလာ႔ ထဲ မွာ အပုိင္ငွားလို႕ ရပါတယ္..အားေပးၾကပါ..။ 
 
 



ဆရာမႀကီး ေဒၚဒဂုန္ခင္ခင္ေလး ႏွင္႔ ဆရာ အေထာက္ေတာ္ လွေအာင္ တို႕၏ စာေပ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို 
ေအာင္႔ ေမ႔ လွ်က္..။ 
 
ေရႊစင္ဦး 
 
(Author Biography ကို ျမန္မာ book shop မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္) 
 
အခန္း(၁) 
 
 
ေနာင္ဒိုင္းဟု ႏွစ္ခ်က္ဆင့္ႏွက္လိုက္ေသာ ပဟိုရ္ စည္ေတာ္သံႀကီးမွာ ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး 
တစ္ခုလုံး တုန္ဟီးလ်က္ က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္၊ အသံၾသဇာျဖင့္ ျဖန္႕ခ်ီ 
ေပးေ၀ဘိသကဲ့သို႕ ရိွေလ၏။    
 
အခ်ိန္ကား လင္းအားႀကီးၿပီျဖစ္၍ ေနမင္း၏ ေရွ႕ေတာ္ေျပးျဖစ္ေသာ ေရာင္နီတန္း မွာ အေရွ႕ဘက္ 
ရွမ္းရုိးမေတာင္တန္းႀကီးေပၚမွ ေပၚလြင္ထင္ရွား၊ အလင္းအားကို ေဆာင္ေစေတာ့၏။  
 
ရတနာပုံ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ ၾကည္လင္ ၿငိမ္သက္ၾကာမ်ိဳး ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္ႏွက္သည့္ က်ဳံးေတာ္ႀကီး 
ေလးဘက္ အလယ္တြင္ ျမင့္မတ္ေသာ ၿမိဳ႕ရုိးႏွင့္ျပအုိး ပစၥင္တို႕ ဒုပိကာထိပ္ဖ်ားမွ တခၽြင္ခၽြင္ျပည္ေသာ 
ဆည္းလည္းသံ ကေလးမ်ားျဖင့္ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ျဖစ္ေနစဥ္၊ မင္းတုန္းမင္းဘုရင္ 
မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ အမိန္႕ေတာ္ ျမတ္အရ၊ ျပအိုးတစ္တစ္ခုလွ်င္ ၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္ ေၾကးစည္ငယ္ 
စိတ္ပုတီးတုိ႕ ျဖင့္ ပရိတ္ႀကီးကအစ ဓမၼစၾကာသုတ္၊ အနတၱလကၡဏာသုတ္ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္မ်ားကို 
ဘုရားရွိခုိးအၿပီးက လင္းအားႀကီးအထိ ရြတ္ဆိုရေသာ ရိကၡာေတာ္စား လူသူေတာ္မ်ားမွာ ေနေရာင္ 
ေနေရာင္ျခည္ လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း အသီးသီး ျပအုိးထိပ္တို႕မွ ေၾကးစည္သံအခ်က္ေပးကာ 
ဥပေဒတယံ အစခ်ီေသာ ေမာရသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ႀကီးကို သံၿပိဳင္ညီညာ၊ ရြတ္ဆို ကာျဖင့္၊ 
အာရုဏ္တက္ အခ်ိန္၏ သာယာျခင္းကို ေဆာင္လ်က္ ရိွေလသည္။ 
 
မ်ားမၾကာမီ သူရိယာဖလ္ေန၀န္းသည္ အေရွ႕ဥဒည္းစြန္းမွ ေပၚထြန္းျပဴထြက္၍ ၾကက္ပ်ံ မက်စည္ကား 
လွေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တစ္ခုလုံးမွာလည္း၊ ဆူညံ လႈပ္ရွား လ်က္ အသက္၀င္၍ 
လာဘိသကဲ့သို႕ရိွကာ၊ ၿမိဳ႕တြင္း, ၿမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္ ၀ါ၀ါထိန္ထိန္၊ သာမက ရဟန္းတို႕၏ 
သကၤန္းေရာင္ရိွန္သည္၊ နိစၥဘတ္၊ ၀ိ႑ပါတ္ ဆြမ္းေလာင္း ေသာ အိမ္တိုင္းေစ့ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္၊ 
ရႈပ္ရွက္ခတ္သြားလာ ကူးသန္းလ်က္ ရိွျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္၏ အေရာင္အ၀ါသည္ 
အေရွ႕ေလာကဓာတ္မွ တက္သစ္စ ေန၀န္းႏွင့္ အၿပဳိင္အဆိုင္၊ အႏုိင္လု လ်က္ရိွေၾကာင္း 
ထင္ရွားေလေတာ့သတည္း။ 
 



 ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျခာက္စေထာင္၊ ေရႊပိန္းခ် စာဥေရာင္ ႏြားလား ဥႆဘတစ္စံုက ေသာ လွည္းယာဥ္ 
တစ္စီးမွာ၊ တံခါးနီ အျပင္လမ္းမွ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးကို ပမ္း၍၊ နန္းဦးမွန္စီ ေက်ာင္းေတာ္ရိွရာသို႕ 
ေရွ႕ရႈေမာင္းႏွင္ လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး လွည္းေပၚတြင္ အသက္သုံးဆယ္ေက်ာ္ ေလးဆယ္နီးပါး 
အသားျဖဴျဖဴ အထက္တန္းက်ေသာ နန္းေတာ္သူ တစ္ပါးသည္ ႏွစ္ပတ္ရစ္ထိပ္ဆံခ် ဆံထုံးႏွင့္ 
ပုလဲစစ္တစ္ကုံးကို ဆြဲကာ ပုသိန္ပါစမၸယ္ ႀကဲကို ေလာဘက္တင္ ေဒ၀ီၿခဳံၿခဳံ လ်က္ စစ္ကိုင္းခ်ိပ္ႀကိဳး 
ထဘီကို၀တ္ခါ၊ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္စြာ လိုက္ပါလာၿပီးလွ်င္ လွည့္းေရွ႕ပုိင္းတြင္ ဆြမ္းအုပ္တစ္ခုကို 
တင္လ်က္ လွည္းေနာက္ၿပီးတြင္ ေနာက္လိုက္ အပ်ိဳေတာ္ငယ္ႏွစ္ဦး ဒူးပုဆစ္တုပ္ 
ရုိေသစြာထိုင္လ်က္ပါရွိ၍ လွည္းေအာက္တြင္ ေျခက်င္ခရီးျဖင့္ ေရႊထးီတစ္လက္မုိး၍လည္း 
လူငယ္တစ္ေယာက္က လိုက္လာျခင္း အားျဖင့္လည္း၊ မင္းမိဖုရား တစ္ပါးျဖစ္သည္ကို  
သိသာႏုိင္ေလ၏။ 
 
ထို႕ေနာက္အဆိုပါ လွည္းယာဥ္သည္ နန္းဦးစံေက်ာင္းအနီးတြင္ ရပ္လ်က္ အပ်ိဳေတာ္ငယ္တို႕က 
ဆြမ္းအုပ္ကိုပုိက္ခါ သခင္မေနာက္ပါးမွ ေက်ာင္းေပၚ ေရာက္လိုက္ပါ သြားၾကလွ်င္ စံေက်ာင္း 
ဆရာေတာ္ ဘုရားကား နန္းေတာ္တြင္းသို႕ ႀကြသြားေတာ္မူခုိက္ ျဖစ္၍ ေက်ာင္းေပၚရွိ ကပၸိယႏွင့္ 
ေက်ာင္းသား တစ္စုတို႕လည္း "ေလာင္းရွည္ မိဖုရား ထြက္ေတာ္မူလာတယ္၊ ဆရာေတာ္ဘုရားလဲ 
မရိွဘူး"ဟု အခ်င္းခ်င္း တးီတိုးေျပာလ်က္ ဖ်ာသင္ျဖဴးတို႕ကို ထြက္၍ခင္းသူကခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း သို႕ 
၀င္ၿပီး ရွင္သာမေဏ ျဖစ္ေသာ သားေတာ္သီေပါမင္းသားကို မယ္ေတာ္ ၾကြလာေၾကာင္း 
သံေတာ္ဦးတင္သူကတင္သျဖင့္ မိခင္ ေလာင္းရွည္ ၿမိဳ႕စား မိဖုရားႏွင့္ သားေတာ္ ရွင္သာမေဏ 
သီေပါမင္းသားတို႕ ေက်ာင္းေရွ႕ေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေတာ္မူၾကေလ၏။ 
 
မယ္ေတာ္မွာ သားေတာ္အနည္းငယ္ ပိန္ခ်ဳံးေနသည္ကိုၾကည့္၍ မ်က္ႏွာေတာ္ပ်က္ လ်က္၊ သားေတာ္ 
ကလည္း အေၿခြအရံအနည္းငယ္ႏွင့္ ညိႈးညိႈးငယ္ငယ္ ထြက္ေတာ္မူလာေသာ မယ္ေတာ္ကိုၾကည့္ကာ၊ 
မ်က္ႏွာေတာ္ မသာမယာရွိေလ၏။ သား၊ မယ္ေတာ္ႏွစ္ပါး လုံးပင္ တစ္ဦး၏အတြင္းစိတ္ကို တစ္ဦးက 
အတတ္သိဘိ အလား၊ သက္ျပင္းမ်ား တစ္ခ်က္စီ ခ်လိုက္ကာ          
 
 "ေမာင္ရင္လည္း အင္မတန္ အေညာင္းမခံေတာ္မူနဲ႕ဣရိယာပုတ္ မမွ်ေတာ့လည္း 
ေ၀ဒနာရေတာ္မူဦးမယ္ အခုေတာင္ မ်က္ႏွာနည္းနည္းေခ်ာင္ေနၿပီ" 
 
"သားေတာ္အတြက္ စုိးရိမ္ေတာ္မမူပါႏွင့္ မယ္မယ္ဖ်ား။ အေႁခြအရံအနည္းအပါးႏွင့္ ထြက္ေတာ္ 
မူလာတာ လည္း သားေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါ၊ အစစအရာရာ သားေတာ္ေမာင္ အတြက္ 
စိတ္ခ်ေတာ္မူပါ၊ ဆရာေတာ္ ဘုရားကလည္း ေနာင္ေတာ္သာမေဏမ်ားႏွင့္အတူ မ်ားစြာ 
အေရးယူေတာ္မူပါတယ္" 
"ေၾသာ္... မယ္မယ္ထြက္ေတာ္မူလာတာ၊ သိမ္သိမ္ငယ္ငယ္ရိွတယ္ထင္ေတာ္မူ လို႕လား၊ 
ေလာကဓံတရား အရိွသားပဲေမာင္ရင္။ ယေသာ၊ အယေသာတဲ့ အေႁခြအရံနည္း သည္ျဖစ္ေစ၊ 
မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ မယ္မယ္ ဘုရားမွာ မိဖုရား၊ မိဖုရားပါပဲ၊ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားမွာလည္း ေျမွာက္စားရမယ့္ 
သူေတြကမ်ားေတာ့ ပညာရွိ သတိ ျဖစ္ခဲဆိုသလို ေမ့ေတာ္မူတဲ့ အလွည့္လဲ ရိွဦးမေပါ့၊ ဒါႏွင့္ခု 



မယ္မယ္မ်ား ထြက္ေတာ္မူ လာတဲ့ အေၾကာင္း ကေတာ့ ေမာင့္ရင့္ကို ေတြ႕ျမင္ခ်င္တာတစ္ေၾကာင္း၊ 
မယ္မယ္ကိုယ္တိုင္လုပ္တဲ့ ဓႏုထုပ္ ခႏံုပြင့္ႏွင့္ ၀က္သားၾကာလိပ္ေၾကာ္ကေလးကို 
ဆရာေတာ္ဘုရားလည္း ဘုန္းေပးဖို႕ ကပ္ခ်င္ ေမာင္ရင္ကိုလဲ ေကၽြးခ်င္တာတစ္ေၾကာင္း၊ တျခား 
သတင္းေကာင္းကေလးတစ္ခု ကို ေမာင္ရင္သိေအာင္ ေျပာခ်င္တာ လည္း တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ 
မယ္မယ္ကိုယ္တိုင္ ထြက္ေတာ္မူခဲ့တယ္။"     
 
"ဘယ္လိုသတင္းေကာင္းမ်ား မိန္႕ေတာ္မူပါရန္ ပါပါသလဲ မယ္မယ္ဖ်ား"      
 
          "ေမာင္ရင္၊ ေရွ႕လာမဲ့ နယုန္လ စာျပန္ပြဲမွာ၊ ၀င္ႏႊဲေျဖဆိုေတာ္ မူမယ္ဆိုလို႕၊ ေမာင့္ခမည္းေတာ္ 
ဘုရားက အင္မတန္မွ အားရေတာ္မူေနတယ္။ ငါ့သားေတာ္ဟာ ဘုန္းကံပါရမီရင့္သန္တဲ့ သားေတာ္ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ သာမေဏျပဳ၍ တစ္ႏွစ္မွ်အၾကာမွာ ယခုလိုပထမျပန္၀င္ႏႊဲႏုိင္ေပတယ္လို႕ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး လွေသာ ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ညီလာခံမွာ  မိန္႕ေတာ္မူတဲ့အျပင္ ငါ၏သားေတာ္ကုိ 
ဘုန္းကံပါရမီႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သားျမတ္ရတနာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေအာင္ ရဟန္းရွင္လူ 
ျပည္သူတို႕ေရွ႕၊ သုဓမၼာဇရပ္ ေတာ္မွာ ပထမျပန္ဆိုေစရမယ္လို႕ အမိန္႕ေတာ္ရိွတယ္၊ 
 
         အဲ...ဒီအခါမွာ ေမာင္ရင့္ကို ေခတၱ လူ၀တ္ လဲလွယ္ၿပီး အခမ္းအနား ႀကီးက်ယ္စြာ 
စီစဥ္ခင္းက်င္း ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူလိမ့္မယ္တဲ့၊ မယ္မယ္ျဖင့္ ေမာင္ရင့္ အတြက္ 
ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူမိတယ္၊ ေမာင့္ခမည္းေတာ္ဟာ သာသနာေတာ္ေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္ သမွ်မွာ 
မ်ားစြာလုိလားႏွစ္သက္ေတာ္မူတဲ့ စ္ိတ္ေတာ္ရင္း ရိွေတာ္မူရာမွာ သားေတာ္တစ္ပါးက ထြန္းထြန္း 
ကားကား ယခုလုိပထမျပန္ဆုိေတာ္မူႏိုင္ တဲ့အတြက္ တစ္မ်ိဳးအားတက္ျပီး ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္ 
ေတာ္မူလုိ႕ မဆုံးႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေတာ္မူေနတယ္၊ သားေတာ္ၾကီးေတြ အသီးသီးခ်ီးျမွင့္ 
ေျမာက္စားေတာ္မူထားတဲ့အနက္ က ျမင္ကြန္းစားတုိ႕ညီအစ္ကုိ ေဖာက္ျပန္ ပစ္မွား သြားၾကတဲ့အတြက္ 
က်န္တဲ့သားေတာ္ၾကီး မ်ားကုိ စိတ္လက္ခ်ေတာ္မူ၊ မည္သူကုိမွ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ 
မေျမာက္စားဘဲေနခဲ့ေတာ့ ေမာင့္ရင္မွာလည္း သက္ေတာ္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္မွ် ရိွေသးတဲ့အတြက္ 
အထက္ေနာင္ ေတာ္ၾကီးမ်ားလုိ ရုတ္တရက္ မေျမွာက္မစား 'ပိုေနျမဲ၊ က်ားေနျမဲ' ဆုိသလုိ 
အမွတ္မထင္ ထားေတာ္မူခဲ့ရာမွ ယခုေတာ့ေမာင္ရင့္ ဘုန္းပါရမီ က ႏိုးၾကားထၾကြ၊ ဘုရားေရႊစိတ္ေတာ္ 
အၾကိဳက္ႏွင့္အလုိက္သင့္ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ေရွ႕အဖို႕ မယ္မယ့္ သားေတာ္မွာ မ်က္ႏွာေတာ္ ပြင့္လန္း၊ 
ဘုန္းပန္းညႊန္႕တလူလူႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ၾကည္ျဖဴေျမွာက္စားျခင္းခံရခ်ိန္ ေရာက္လာျပီ၊ 
ၾကိဳးစားေတာ္မူရင္ မယ္မယ့္သား တစ္ေန႕မွာ မုခ် ထြန္းကား ရမယ္၊ ယခုလည္း ဘုန္းစြမ္းနဲ႕ လူစ၊ 
ျပဖုိ႕အခ်ိန္အခါ နီးလာျပီ ေမာင္ရင္၊ မယ္မယ္ဘုရား ဒီအေၾကာင္းေတြ မိန္႕ေတာ္မူခ်င္လြန္းလုိ႕၊ 
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထြက္ေတာ္မူလာတာကလား" 
 
          "ခမည္းေတာ္ဘုရားက ေျမွာက္စားေတာ္မူမယ္ဆုိတဲ့သတင္းကုိ ၾကားရတဲ့အတြက္ ႏွစ္သက္ 
၀မ္းေျမာက္ လွပါတယ္၊ သားေတာ္လည္းသာသနာ့ေဘာင္မွာ စိတ္ပါလက္ပါ ေပ်ာ္ေမြ႕စြာ 
ေနႏုိင္တဲ့အတြက္ ရုတ္တရက္ လူ၀တ္လဲရမွာကုိပင္ ခပ္ခက္ခက္ျဖစ္ေနပါတယ္ ခမည္းေတာ္ဘုရားမွာ 
သားေတာ္ၾကီး ေတြကလည္း အမ်ားအျပား၊ ျခားနားတဲ့ တူေတာ္မ်ား ကလဲ တစ္ဖံုမို႕၊ ေရႊဘုံေရႊနန္းေပၚ 



ေခၚယူေျမွာက္စား ေစဦး၊ တစ္သက္လုံးစိတ္ေအးရမယ္ လုိ႕မထင္ပါ၊ ယခုလုိေအးျမသာယာတဲ့ 
သာသနာေတာ္ အရိပ္ေအာက္ မွာဆုိေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္မရိွလုိ႕ တစ္သက္နဲ႕တစ္ကုိယ္၊ 
ခို၀င္ေတာ့မယ္လုိ႕ပင္ ရည္ရြယ္မိပါေတာ့ တယ္" 
 
             "မင္းညီမင္းသားတန္မဲ့ မဟန္တဲ့အေတြးမ်ိဳးကုိ မေတြးပါေလနဲ႕ေမာင္ရင္၊ ေမာင္ေန ခ်င္ေပမဲ့ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားကလည္း တစ္သက္လုံး ရဟန္းေဘာင္မွာ ထားခ်င္မွထား ေတာ္မူမွာပါ" 
 
            "သာသနာျပဳ မင္းတစ္ပါးပဲ မယ္မယ္၊ သီရိဓမၼေသာကမင္းၾကီးက သားေတာ္မဟိႏၵ ႏွင့္ 
သမီးေတာ္သကၤမိတၱာတုိ႕ေတာင္ ရဟန္းေဘာင္ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါေသးတယ္" သားေတာ္ ကေလွ်ာက္ 
လွ်င္ မယ္ေတာ္ေလာငး္ရွည္ဘုရားလည္း ငယ္စဥ္ကပင္ နားေအးေအးေနတတ္ ေသာ သားေတာ္ 
သီေပါမင္းအား အေၾကာင္းကုိ သိေတာ္မူသျဖင့္ ေနာက္ဆုံး၌ သားေတာ္ အလုိသုိ႕လုိက္ခါ- 
 
          "ကုိင္းေလ... ေမာင္ရင္စိတ္ခ်မ္းသာသလုိ ေနေပေတာ့၊ သုိ႕ေသာ္မယ္မယ္ တစ္ခု 
သတိေပးခ်င္တာက တကယ္လုိ႕ ေမာင္ရင့္ခမည္းေတာ္က ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူတဲ့ အရာမွန္လွ်င္ ဘာမွ 
မျငင္းဆန္ နဲ႕ေနာ္၊ မယ္မယ္က ေမာင္ရင္ေကာင္းစား ေစခ်င္လြန္းလုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူတာ၊ မေတာ္တဆ 
အမိန္႕ေတာ္ကုိ ဖီဆန္လုိက္ရင္ သူလည္းအာဂသား ပါကလားလုိ႕ အထင္မွား ေတာ္မူသြားမယ္၊ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး လွေသာ ဘုရားမွာသားေတာ္ၾကီးေတြ သားေတာ္ငယ္ ေတြအေျမာက္အျမားမုိ႕ 
ဘယ္သား မိုက္တယ္၊ ဘယ္သားလိမၼာတယ္ဆိုတာ ေရႊကဲ ေက်ာက္ကဲခတ္သလုိ အကဲခတ္ 
ေနေတာ္မူတုန္း ရိွေသး တယ္" 
 
          မိန္႕ေတာ္မူေနစဥ္ ဆရာေတာ္ဘုရား ၾကြေတာ္မူလာသျဖင့္ ၀တ္ျပဳကန္ေတာ့ ေနေလသတည္း။ 
 
အခန္း(၂) 
 
 ဧ၀ဇယံ ျပႆာဒ္ကဲ့သို႕ မတ္မတ္မားမား ႂကြားႂကြားစြင့္စြင့္ ၀င့္၀င့္ေမာက္ေမာက္, ေရႊသားေရာင္ 
တေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ပေသာ သီဟာသန နန္းမ အေဆာင္ေတာ္ႀကီး ၏ အေနာက္ပုိင္း 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေသာ အလယ္နန္းေတာ္ မိဖုရား အေဆာင္ ေတာ္တြင္၊ မင္းတုန္းမင္း 
တရားႀကီး၏ အလယ္ နန္းမေတာ္မိဖုရား သည္၊ ရံေရႊေတာ္ မ်ားႏွင့္ စံေနေတာ္မူ စဥ္၊ ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္ 
ပုဆိုးကို ၀တ္ခါ လက္ယာဘက္ကို တြဲတြဲအိအိ က်ေနေစေသာ ေရာင္တြဲႀကီးျဖင့္ လက္ထဲတြင္ 
ႀကိမ္ငယ္တစ္ေခ်ာင္း ကိုကိုင္ကာ ကတိုက္ကရုိက္ ၀င္လာေသာ ဆယ္ေလးငါးႏွစ္ရြယ္ မင္းသားငယ္ 
တစ္ပါးကို ရုတ္တရက္ ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ သလြန္ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္း ေနေတာ္မူေသာ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ ဖုရားမွာ ရုတ္တရက္ ရင္ကိုမၿပီး "အလိုေလး သမီးေတာ္ပါလား၊ ေမာႀကီး ပန္းႀကီးနဲ႕ 
ဘာမ်ားျဖစ္လာသလဲ ဘယ္သူမွ မပါပါကလား"ဟု မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ အပ်ိဳေတာ္ မ်ားမွာလည္း 
ရင္တီးလက္သပ္ ျဖင့္- "အလို...အရွင္ ထိပ္စုျမတ္ ဖုရားလတ္ တစ္ပါး တည္း ထြက္ေတာ္မူ လာပါလား၊ 
ႂကြေတာ္မူပါဘုရား"လို႕ ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳၾက သည္ကိုပင္ မၾကား။ 
 



အရွင္ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားလတ္သည္ လက္တြင္း ႀကိမ္ငယ္ကို ကိုင္ရင္း - "ေမေမဖ်ား ေၾကာင္ကေလး 
ဟာ နည္းနည္းမွ မေကာင္းပါဘူး စုစုေမြးထားတဲ့ ေရႊခဲကေလးကို ခုတ္သတ္သြားတယ္ဘုရာ၊ 
စုစုစိတ္ခဆိုးလြန္းလို႕ ႀကိမ္နဲ႕ လိုက္ရုိက္တာ မမီဘူး" "ေမေမဖ်ား အေဆာင္ေတာ္ ေအာက္ 
၀င္သြားတယ္၊ ဖမ္းခုိင္း ေပးေတာ္မူပါ၊ စုစု ဒီေၾကာင္ကို ရာဇ၀တ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးရမွ 
ေက်နပ္ေတာ္မူမယ္၊ စုစုအင္မတန္ခ်စ္တဲ့ ၾကက္တူေရႊး ကို ကိုက္သတ္တာ သင့္ကိုမေက်ဘူး 
ေမဖ်ား"ဟု စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေျပာေလရာ မယ္ေတာက္ၿပဳံးၿပီး-"ထိုင္ပါဦး စုလတ္ရယ္၊ 
တယ္လည္းစိတ္ျမန္ေတာ္ မူတာကိုး"ဟု ေျပာကာ သမီးေတာ္၏ ပုခံုးကို ကိုင္၍ အထိုင္ခုိင္း သျဖင့္ 
စိတ္မေက် ေသးေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ပင္ ထိုင္ခါ  "ဘယ္မွာလဲ ေမဖ်ား၊ ျမန္ျမန္ ဖမ္းခုိင္းေတာ္မူပါ၊။ 
 
ဟဲ့ေကာင္မေတြ သြားဖမ္းေလ"ဟု တစ္ခ်က္ေငါက္လိုက္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ လက္ပါးေစတို႕ 
ေၾကာက္ေၾကာက္ ရြ႕ံရြံ႕ႏွင့္ ေနာက္ဆုတ္ ထြက္သြားၾကေလ၏။ မယ္ေတာ္မိဖုရားလည္း သမီးေတာ္ 
ကိုၾကည့္၍ ျပံဳးေတာ္မူၿပီး။  
 
          "ေနစမ္းပါဦး စုလတ္ရဲ႕၊ ဒီေၾကာင္ကို မိရင္ ဘယ္လိုမ်ား စီရင္ေတာ္ မူမလို႕လဲ"ဟု 
ေမးေတာ္မူလွ်င္- "အုိ... စုစုၾကက္တူေရြးကို ကိုက္သတ္တဲ့ ေၾကာင္ပဲ ရင္ခြဲ အသည္း ေနလွန္းမွာပါ 
ေမေမဖ်ား"ဟု ေဒါသအရွိန္ မေျပေသး သျဖင့္ စိတ္ရိွ သေလာက္ တင္ေလွ်ာက္ လိုက္လွ်င္ 
မယ္ေတာ္တြင္ ရင္ဘက္လက္တီးႏွင့္ -           "အလိုေလး... ျမတ္စြာဘုရား၊ တယ္လို႕ 
စိတ္ေတာ္မူလိုက္ ပါကလား စုထားရယ္၊ မင္းသမီးဆိုၿပီး ဒီလို စိတ္ၾကမ္းေတာ္မူလို႕ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား၊ 
အျခား ညီမေတာ္ေတြ၊ အစ္မေတာ္ ေတြဟာ ထီးေသြး နန္းေသြးပီပီ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ ၾကတယ္ 
မဟုတ္လား၊ စုထားလည္း သူတို႕လို ေနေတာ္မူမွေပါ့၊ ခုေတာ့ ၾကည့္စမ္းပါဦး ဆံၿမိတ္ကြင္း 
ေရာင္တြဲႀကီး တေစာင္း ထုံးေတာ္မူၿပီး ႀကိဳးခ်ိတ္ ပုဆိုးႀကီး ဒီလႊားနဲ႕ ေယာက်ာ္းလို ဆင္ေတာ္ 
မူထားေသးတယ္၊ အေႁခြရံလည္းမပါ ဘဲနဲ႕ ဟိုအေဆာင္လည္၊ ဒီအေဆာင္ ကူး၊ ထူးထူးျခားျခား 
အတင့္ရဲ ေတာ္မူလွတယ္" "အုိ...ေမေမဖ်ား ကလည္း မပူတန္ရာမွ ပူေတာ္ မူလွတယ္၊ စုစု ဒီလိုထင္ရာ 
တစ္ပါးတည္း လည္ခ်င္လို႕ ေယာက်ာ္း အသြင္နဲ႕ ဒီပုဆိုး ေတြကို ဆင္ေတာ္ မူထားတာေပါ့။ 
 
ခမည္းေတာ္ဘုရား ေရႊနန္းေတာ္ ေပၚမွာ စုစုကို ဘယ္သူလာေစာ္ကား၀ံ့မွာလဲ ဘုရား" 
"မေစာ္ကား၀ံ့ေပမဲ့ ကိုယ့္သကိၡာနဲ႕ ကိုယ့္အေဆာင္ေတာ္မွာ ကိုယ့္အပ်ိဳေတာ္၊ အေႁခြအရံမ်ားနဲ႕ 
မင္းသမီးပီပီ ယဥ္ယဥ္ႏုႏု စံေနမွေပါ့၊ စုစုသက္ေတာ္လဲ ငယ္ေတာ္ မူေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး၊ 
အပ်ိဳေတာ္စာရင္း ၀င္ေနၿပီ၊ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ ေနေတာ္ မူစမ္းပါ၊ စုစု ခမည္းေတာ္ဘုရား 
ကလည္း ငါ့သမီးေတာ္ ေတြထဲမွာ အားလုံးကို စိတ္ခ် ေပမဲ့ လုံမေလး အတြက္ 
ငါစိတ္ခ်ေတာ္မမူဘူးလို႕ မၾကာခဏ မိန္႕ေတာ္မူေနတယ္၊ တဆိတ္ အေနအထုိင္လည္း 
ျပင္ေတာ္မူဦးမွေပါ့"  
"အုိ... စုစုကေလးပဲ ၊ ကေလးလို ေနမွာေပါ့ ေမေမဖ်ား၊ ဧရာမအပ်ိဳႀကီးေတြလို ဟန္ေတြပန္ေတြ 
လုပ္ၿပီး မႈန္ကုတ္ကုတ္ ႀကီး ေနေတာ္မူရမွာ ပ်င္းေတာ္မူပါဘိတယ္၊ အေဆာင္ေတာ္ ထဲမွာ 
အသာကုတ္ၿပီး စာေတြ၊ ေပေတြ လုပ္လို႕ က်ဥ္းက်ဥ္း ၾကဳတ္ၾကဳတ္ ေနရမွာမ်ားေတာ့ စုထား မႏွစ္ 
သက္ေတာ္မူပါဘူး" "ဒါျဖင့္ စုလတ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ပင္တုိင္စံလုပ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခမည္းေတာ္ 



ဘုရားကလဲ သိမ္သိမ္ ေမြ႕ေမြ႕ လိမၼာ ပိရိတာမွ ႏွစ္သက္ ေတာ္မူတယ္၊ စလင္း စုစုကိုၾကည့္စမ္း၊ စာေပ 
က်မ္းဂန္ တတ္သိလိမၼာတယ္၊ ဣေႁႏၵ သိကၡာနဲ႕ အေနအထိုင္လည္း က်စ္လစ္ေတာ္ မူတယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္လည္း သမီးေတာ္ေတြ ငါးဆယ္ ေက်ာ္ေတြထဲမွာ သူတစ္ပါး လည္း ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ 
တပင္တိုင္နန္းနဲ႕ ေျမွာက္စား ခ်ီးျမွင့္တာ ခံရေပတယ္" "ဒါေၾကာင့္ ခ်ည္းလည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး 
မယ္မယ္ဖ်ား၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား က သူ႕မယ္ေတာ္ ၀င္စားတယ္လို႕ အယူရိွေတာ္မူၿပီး တျခား 
မင္းသမီးေတာ္ ေတြထက္ ပုိၿပီး ခ်စ္ေတာ္မူလုိ႕ ေျမွာက္စားေတာ္မူတာေပါ့၊ တကယ့္ တကယ္ 
လမ္းအတိုင္းဆိုေတာ့ မိႀကီးေတာ္ နန္းမေတာ္ စၾကာေဒ၀ီ ဘုရားႀကီးက လြဲရင္ မယ္မယ္ဖ်ားပဲ 
အႀကီးဆုံး ျဖစ္ရံုမက ေမာင္ႏွမ ၀မ္းကြဲလည္း ေတာ္ေနတဲ့ အတြက္ အသက္ငယ္ေပမဲ့ စုစုတို႕သာ 
ပင္တိုင္စံ ထိုက္တာပါ။ 
 
နန္းမေတာ္ ဘုရားႀကီး ကလည္း သားေတာ္ သမီးေတာ္ ထြန္းကားေတာ္မူတာမွ မဟုတ္ပဲလား ဘုရား" 
"ဒါေၾကာင့္ မယ္မယ္မိန္႕ေတာ္မူၿပီ မဟုတ္လား၊ ကေလး စိတ္ေဖ်ာက္ လူႀကီးစိတ္ ေရာက္ေအာင္ 
ေနပါလို႕ မၾကာမၾကာ မိန္႕ေတာ္ မူပါတာေပါ့" "ခုမွေတာ့ ထူးမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး ေမေမဖ်ား၊ ကိုင္း... 
တကယ္ဆိုရင္ စုစုက ကေလး စိတ္မကန္ုလို႕ အေနအထိုင္နဲ႕ အလိမၼာ လိုေသးလို႕ မေပးဘူးထားပါဦး၊ 
အစ္မေတာ္ မုိင္းေနာင္စုစုကိုေတာ့ ဘာျဖစ္လို႕ မေပးသတုံး"  
 
"အုိ... ဒီလုံမေလးက စကားေလး တစ္ခြန္းေျပာမွျဖင့္ ဆင္ေျခ ဆင္လက္ေတြ ေပါပါသဘိနဲ႕၊ ဟဲ... 
မယ္ဘြား တို႕ လာၾကစမ္း၊ သဇင္ပန္းကလပ္နဲ႕ ျမတ္ေလးဆီ ေရႊခြက္ယူခဲ့၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲေတာ္ ငါ့သမီး 
ဒီေန႕ ဘယ္သူမွ ဆံေတာ္ရွင္း မေပးၾကေသးဘူး ထင္ပါရဲ႕" "ရွင္းေပးပါတယ္၊ စုစုက ခံရမွာျပင္းလို႕ 
ဆံေတာ္ မရွင္းျဖစ္ဘဲ ေနပါတယ္ မယ္မယ္ ေက်ေအးစြာခံ၍ ေနေတာ္မူစဥ္ အစ္မေတာ္ 
မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕စား စုဖုရားႀကီး ၀င္လာၿပီး ေရွ႕လာမည့္ နယုန္လ သုဓမၼာ စာျပန္ပြဲေတာ္ႀကီး တြင္ 
အသီးသီးေသာ၊ မိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားက ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္တို႕အတြက္ ဆြမ္းအုပ္ 
ပုိ႕ၾကရမည္ဟု မင္းတရားႀကီး ဘုရားက အမိန္႕ေတာ္ ထားရွိသည့္အတိုင္း ဆြမ္းအုပ္ေရ မည္၍မည္မွ် 
ပုိ႕ရန္ စီမံမည့္ အေၾကာင္း မယ္ေတာ္ထံတြင္ အမိန္႕ေတာ္ ေတာင္းၿပီးလွ်င္ ျပင္ဆင္ လုပ္ကိုင္ဖြယ္ ရွိ 
သည္တုိ႕ကို သာဟတၳိက ဒါနေျမာက္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျပင္ဆင္ လုပ္ကိုင္မည့္ အေၾကာင္း 
သားမယ္ေတာ္တို႕ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး လ်က္ ရိွၾက ေလသတည္း။  
 
ေရႊသားငယ္မွ သိဂႌေလး၊ အျဒၾကယ္၊ ပါဒ္သုံးသြယ္ႏွင့္ ေနစြယ္ရထား ယွဥ္ၿပိဳင္ငယ္ သြားၾကသည္။ 
စက္နား ေမထုန္၊ လြမ္းဘို႕ငယ္ဆုံးသည့္ နယုန္ဆီကိုတဲ့ေလး။ နဒီမွစိမ္းမွည့္၊ ေရမွာၾကည့္လည္း 
ေရ၏ထုံးတမ္း၊ ေတာင္ ကမ္းဖြယ္ရာ၊ ေျမမ်က္ႏွာမွာ၊ မသာစေတာင္း၊ ရႈမေညာင္းေအာင္၊ 
ေႏြေႏွာင္းလမုိ႕၊ ကမၻာ့ က်က္သေရ၊ ရရံုနက္က်ယ္၊ ေတာၿမိဳင္လယ္မွာ၊ စံပယ္မေလး၊ ပ်ံ႕ပ်႕ံေမႊးႏွင့္၊ 
စာေမးသဘင္၊ ငွက္ေပါင္း ရႊင္လို႕၊ မင္းလြင္ငယ္ေ၀သည္၊ ေတာင္ေလျပည္ မိႈင္းမႈန္ႏွင့္ ႀကဳံရေလျခင္း။  
မလင္းမွ ေကာင္းကင္၊ တိမ္ခုိးကေမွာင္၊ ရာဟုေထာင့္က၊ ျမေရာင္ပမာ၊ လကၡဏာ ကို၊ 
လာယြန္ဆင္သို႕၊ သဘင္မွေမြ႕သိမ္၊ တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္၊ ျပင္နာရီလစ္တုံးမုိ႕၊ ေဇ႒စႏၵာ၊ ေရႊလေရာင္သာ 
ဘဲႏွင့္ တံငါၾကယ္မိွန္သည္၊ ျပည္ကလိန္ ကရာဇ္ေနလို႕ေနတို႕၊ စန္းေရႊတိုင္ညိွဳး။ လရာသီစု၊ ဆိတ္စာမွ 
ရႈႏုိင္ဘု၊ ေရႊဥမင္းမိ၊ ေ၀းခိုက္မွ ရိွတယ္လို႕၊ ကလိမ်က္ညိဳ ဘယ္ၿငိဳးေတာ္သိုေလသိ၊ 



ငုိတတ္တဲ့သူငယ္ကို အသြယ္သြယ္ မက်ီစားပါႏွင့္၊ တအားကိုးေလး။ ေျပာင္ေျပာင္၀င္း၍ လမင္းႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ သူႏုိင္-ငါႏိုင္ ထြန္းခဲ့ေလၿပီ။  
 
နယုန္လတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ရာသီေတာ္ပြဲတို႕အနက္ စာေမး၊ စာျပန္ပြဲေတာ္ ႀကီးမွာ 
ျပည္သား-ျပည္သူတို႕ ႂကြက္ႂကြက္ညံဆူမွ် စည္ကားျပည့္ႏွက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ေလးရပ္တြင္ 
သာသနာေတာင္ ထြန္းေျပာင္ပြင့္လင္း စည္ပင္ျခင္းရိွသေလာက္ သုဓမၼာ စာျပန္ပြဲႀကီးမွာ ၾကက္ပ်ံမက် 
စည္ကားၿပီး ဘုရင္မင္းတရားႀကီး အမွဴးျပဳကာ သုဓမၼာ ဇရပ္ႀကီး အတြင္း သကၤန္းေရာင္ခ်င္း 
ယွက္သန္းလ်က္ စာျပန္ ပြဲေတာ္ႀကီး၏ အခမ္းအနား ကို ခင္းက်င္းခဲ့ၿမဲ ျဖစ္ေလရာ ယခုႏွစ္အဖုိ႕ 
သားေတာ္ သီေပါမင္းသား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သုဓမၼာ စာျပန္ေတာ္ႀကီးသို႕ ၀င္ႏႊဲေျဖဆိုေတာ္ 
မူသည့္အတြက္ ႏွစ္တိုင္း ထက္ တိုး၍ ဆယ္တန္ပုိး စည္ကား ေလေတာ့၏။  
 
ႏုိင္ငံေတာ္ ေလးရပ္မွ ေရာက္လာၾကေသာ လူပရိသတ္ ရဟန္းပရိတ္သတ္ တို႕မွာ ရတနာပုံ 
ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အတြင္းတြင္ပင္ ပခံုးခ်င္းတိုက္ လွဴဒါန္း ပ်ားပန္းခတ္မွ် စည္ကား လွၿပီး အယုတ္၊ 
အလတ္၊ အျမတ္မေရႊး ၿမိဳ႕ခံၿမိဳ႕ေန ျဖစ္သူတုိ႕မွာ မိမိတို႕ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ေရာက္လာသမွ် လူပရိသတ္၊ 
ရဟန္းပရိသတ္တို႕အား တတ္အား သေလာက္ သဒၶါတရား ေပါက္ခါလွဴဒါန္း ေကၽြးေမြး ဧည့္ခံေရးကို 
ဂရုျပဳ၍ သူ႕ထက္ငါ ေစတနာ ၿပိဳင္လ်က္ ရိွၾကေလသတည္း။  
 
ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးအတြင္းတြင္လည္း မင္းမိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ ေဆြမ်ိဳးေတာ္၊ မွဴးေတာ္၊ 
မတ္ေတာ္ အေပါင္းႏွင့္တကြ မင္းခစားမွန္သမွ်တို႕မွာ လည္း သုဓမၼာဇရပ္သို႕ ႂကြေရာက္လာ ၾကေသာ 
ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို႕အား တစ္ဦး တစ္ဦးလွ်င္ ဆြမ္းအုပ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည့္အလား 
၀ါ၀င္းေသာ သကၤန္းေရာင္ေတြ မ်ားျပား သေလာက္ နီေထြးေသာ ဆြမ္းအုပ္မ်ားက အရႈံးမေပးဘဲ တရဲရဲ 
ေတာက္ေျပာင္ ၍ ေနေလသတည္း။   
 
တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေဆက၊ ဗ်တၱိဗလ၊ သတၱိဗလ ရိွေတာ္မူေသာ လဇၨိေပသ လသိကၡာကာ 
မျဖစ္ေတာ္မူေသာ တံဆိပေတာ္ရဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္၊ စေသာ ရဟန္းေတာ္ ပရိသတ္ႏွင့္ 
ေနရာေတာ္ ေနမင္းသားႀကီး၊ မင္းသားလတ္၊ ျမင္းမွဴး မင္းသား စေသာ အေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္၊ 
မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ ပရိတ္သတ္မွစ၍ အမ်ား ျပည္သူ ပရိတ္သတ္ေပါင္းတို႕မွာ စာေတာ္ျပန္ပြဲ အတြက္ 
ျပည့္ႏွက္စည္ကားစြာ သားေတာ္ သီေပါမင္း ထြက္ေတာ္မူ အလာကုိ င့ံေမွ်ာ္ကာ ေနလင့္ ၾကေလ၏။  
 
သားေတာ္ သီေပါမင္းသားကား ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ အမိန္႕ေတာ္ ျမတ္အရ ေခတၱ 
လူ၀တ္လဲလွယ္ေတာ္မူကာ မိမိအေဆာင္ေတာ္အတြင္းတြင္ လူပ်ိဳေတာ္ လက္သုံးေတာ္ မ်ား ၿခံရံလ်က္ 
၀တ္လဲေတာ္ မ်ား ဆင္ယင္ကာ ထြက္ေတာ္ မူရန္ အခ်ိန္အခါကုိ င့ံဆိုင္း၍ေနေတာ္မူရာမွ 
အခ်ိန္နာရီက်ေတာ္မူလွ်င္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္ မူသည့္အတိုင္း ရထားဆင္ျမင္း 
တပ္၀င္းအခင္းအက်င္း ႀကီးက်ယ္ စြာေသာ အေဆာင္အရြက္တို႕ျဖင့္ မင္းညီမင္းသား၊ 
မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ား ၿခံရံ ေစလ်က္ စည္ေတာ္စံု တီးရႊမ္း၍ သုဓမၼာဇရပ္သို႕ ထြက္ေတာ္မူေလရာ 
လူပရိတ္သတ္၊ ရဟန္း ပရိတ္သတ္ တို႕ ျပည့္ညွက္ စည္ကားစြာေသာ သုဓမၼာဇရပ္ဦးသို႕ ေရာကေ္တာ္ 



မူ၍ ဇရပ္ေပၚသို႕ တက္၀င္ေတာ္ မူေသာအခါ ပ်ဥ္စည္မင္းသား၏ သားေတာ္ မင္းရဲသခၤယာ ေကာလင္း 
မင္းသား၏ သားေတာ္ မင္းရဲသီဟေက်ာ္၊ ျပည္မင္းသား မင္းရဲသီရိ ရာဇာေက်ာ္၊ ပခမ္းမင္းသား 
မင္းရဲမင္းတင္တုိ႕ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဗာင္းနားေဍာင္း ၀တ္လုံ ဆင္ယင္၍ အလွည့္က် ေရွ႕ေတာ္က 
ပန္းကလပ္ကို ကိုင္ခင္းေတာ္ မူၾကရၿပီး လွ်င္ လိႈ္င္းတက္ ၿမိဳ႕စား မင္းသား၊ မင္းသား သီရိသုဓမၼရာဇာ၊ 
စိန္တုံးေလွအုပ္မင္းသား သီရိမဟာ ဓမၼရာဇာ ပြဲတိုင္းေက်ာ္ ေလွအုပ္မင္းသား သုသီရိဓမၼာရာဇာ 
ေဆြေတာ္ အုပ္မင္းသား၊ သီရိ သုဓမၼရာဇာ ေကာလင္းမင္းသား၊ သီရိမဟာ ဓမ႐ာဇာ ယကၠန္းေတာ္ 
အုပ္မင္းသား၊ သုသီရိမဟာ ဓမၼရာဇာတုိ႕ကလည္း ေဗာင္းနားေဋာင္း၀တ္လုံ ဆင္ယင္ ေတာ္မူ၍ 
သုသီရိမဟာဓမၼရာဇာ ဘဲြ႕ေတာ္ခံ သီေပါမင္းသားအား၊ ပထမျပန္ ဆိုေတာ္မူရမည့္ ေနရာသို႕ 
တြဲမ,လိုက္ပုိ႕ေတာ္မူ ၾကရေလရာ၊ မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္မိဖုရား သရိီ မဟာသုပဘာေဒ၀ီ တြင္ 
ရင္ေသြးေတာ္ ျဖစ္ေသာ သီေပါမင္းသား အတြက္ မင္းတရားႀကီးဘုရား ေျမွာက္စားေတာ္ မူခ်က္ကို 
ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ မူ မဆုံးသျဖင့္ ေနရာေတာ္ တြင္ တၿပဳံးၿပဳံး စံေတာ္မူ ရိွေလသနည္း။  
 
ဘ၀ရွင္ မင္းတရားႀကီး ဘုရားလည္း ကိုယ္ေတာ္ပုိင္ ထြက္ေတာ္မူကာ သားေတာ္ ပထမျပန္ 
ဆိုေတာ္မူသည္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စာနာေတာ္မူ၍ေနေလရာ သားေတာ္သီေပါ မင္းသားမွာ 'ပညာရဲရင့္ 
ပြဲလယ္တင့္' ဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ၊ ခမည္းေတာ္ ဘ၀ရွင္မင္း တရားႀကီး ဘုရားႏွင့္တကြ မိဖုရား၊ 
သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ ေဆြေတာ္၊ မ်ိဳးေတာ္၊ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္ႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းရွင္လူ 
ျပည္သူတို႕ အလယ္တြင္ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႕ ရဲရင့္တည္ၾကည္ျခင္း ဣေႁႏၵေတာ္ျဖင့္ 
သဒၵါရွစ္ေစာင္ပါဠ္၊ အနက္၊ သၿဂႋဳလ္ ကိုးပုိင္းသရုပ္၊ ဆန္း၊ အလကၤာ၊ အဘိဓာတ္ပါဌ္ အနက္၊ မာတိကာ၊ 
ဓာတုကထာ၊ ယမုိက္ငါးက်မ္းပါဌ္အနက္ အရေကာက္မ်ားမွာအစ၊ တိပိဋကဆိုင္ရာ ျပန္ဆိုရန္ ရိွသမွ် 
တို႕ကို အလုံးစံု အာဂံု ျပန္ဆိုေတာ္ မူသည္။  
 
ပိဋကတၱယေကာသလႅ၊ ညာဏခုံေျမာက္၊ တစ္ဖက္ကမ္းေရာက္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ တံဆိပ္ေတာ္ရ 
ဆရာေတာ္ မေထရ္ျမတ္တို႕ ေမးျမန္းအပ္ေသာ သရုပ္ေဖာ္အဓိပၸါယ္ ခက္ဆစ္ ပုစာၦ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
တို႕ကိုလည္း၊ ေကာင္းမြန္ေခ်ာစြာ ေျဖစြမ္းေတာ္ မူႏုိင္သည္ ျဖစ္၍ စာနာ လာေရာက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕ကို 
လည္း၊ ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမာစြာ ေျဖစြမ္းေတာ္ မူႏုိင္သည္ျဖစ္၍ စာနာ လာေရာက္သူ ရဟန္းရွင္လူ 
ျပည္သူ အေပါင္းတို႕မွာ အ့ံၾသသရဲ ခ်ီးက်ဴးမကုန္၊ ေျမ၀သုန္ ရုိက္ဟည္း၊ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ၊ 
ၾသဘာၿငိမ္းေလးေအာင္ ဆုေပးၾကေသာ အသံတို႕သည္ ပဲ့တင္ထပ္မွ် ရိွေတာ့၏။  
 
သာသနာ့ ဒါယကာ အစစ္ျဖစ္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီး ဘုရားမွာ ရက္ေပါင္း 
သုံးဆယ္လုံးလုံး တစ္ေန႕လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ မွန္မွန္ စာျပန္ဆိုေတာ္ မူေသာ သားေတာ္အတြက္၊ 
ႏွစ္သက္အားရေတာ္မူကာ ငါ၏နည္းတူ သာသနာေတာ္ကို ပရိယတ္ ပရိပတ္ျဖင့္ ျဖည့္အပ္ 
ခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္မည့္ သားေတာ္ ေပတကားဟု မ်ားစြာေသာ ပရိသတ ္ဗုိလ္ပံု အလယ္တြင္ အသြယ္သြယ္ 
ခ်ီးမြမ္းေတာ္ မူေလသတည္း။  
 
ယင္းသို႕လွ်င္ နယုန္လပြဲႀကီး ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ သီေပါမင္းသား ၏ ဂုဏ္သတင္း၊ 
ထုံသင္း ေၾကညာေသာ ၾသဘာသံႀကီးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အလုံး၏တြင္ လႊမ္းဖံုးျပန္႕ႏွ႕ံလ်က္ ရိွခဲ့ရာ 



ေရႊနန္းေတာ္အတြင္းမွာလည္း အသံခ်င္းမစဲေအာင္၊ အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းတို႕တြင္ တအ့ံတၾသ 
ေျပာမဆုံးႏုိင္ ရိွၾကေလ၏။  
 
သီေပါ မင္းသား ကား ခမည္းေတာ္ဘုရား အမိန္႕ေတာ္အရ၊ ေခတၱ လူ၀တ္ လဲလွယ္ေတာ္ မူထားရရာမွ 
ပထမျပန္ ဆိုျခင္းကိစၥ ၿပီးေျမာက္ေတာ္ မူ၍ မ်ားမၾကာမီပင္ ရဟန္း သာမေဏ၊ ေဘာင္သို႕ ျပန္လည္ 
၀င္ေရာက္ေတာ္မူရန္ အမိန္႕ေတာ္ခံ ၿပီးလွ်င္ သာမေဏ၀တ္ မလဲမီေနာက္ဆုံးေန႕ တစ္ေန႕တြင္ 
မင္းသားတို႕ အေဆာင္အရြက္ျဖင့္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ညီလာသဘင္သို႕ အကန္ေတာ့ ၀င္ေတာ္ 
မူရေလ၏။  
 
သို႕မိဖုရား၊ သားေတာ္၊ အေဆြေတာ္၊ မ်ိဳးေတာ္၊ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္ အစရွိေသာ မင္းေယာက်ာ္း 
မင္းမိန္းမ ပရိတ္သတ္စံုလင္လွသည့္ ညီလာသဘင္သို႕ ၀င္ေတာ္ မူလာေသာ ေန႕တြင္လည္း 
ပရိတ္သတ္ ဗုိလ္ပံုႀကီးေရွ႕တြင္ ခမည္းေတာ္ ဘ၀ရွင္ မင္းတရားႀကီးက ခ်ီးမြမ္းစကား မိန္႕ၾကားေတာ္ 
မူေလရာ သားေတာ္ သီေပါမင္းသား မွာ မ်က္ႏွာေတာ္ ပြင့္လန္းလ်က္ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ 
ျပည့္စံုေတာ္မူ ေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ ျဖင့္၊ ေရွ႕ေတာ္တြင္ ခစားေတာ္ မူေနစဥ္ ယာဘက္တြင္ရိွေသာ 
မင္းမိန္းမ ပရိတ္သတ္ တို႕ အတြင္းမွ ျပည့္၀င္းေသာ အသေရႏွင့္ ကပုိကရုိစံေနာေတ္မူေသာ 
ႏွမတစ္ပါးကို သတၱ ေဘာဂနတ္တို႕ ေသြးေဆာင္၍ ျမင္ေအာင္ညႊန္ျပဘိအလား ၾကယ္တာရာ အေပါင္း 
ၿခံရံေသာ လ,ရထားတုိ႕ အထင္အရွား ျမင္ႏုိင္သကဲ့သို႕ မင္းမိန္းမ ပရိတ္မ်ား အလယ္တြင္ 
သီရိသုပဘာ ရတနာေဒ၀ီအား ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ရႈစား ေတာ္မူ မိေလ၏။  
 
ယခင္ေရွးအခါ သံသရာက  ပါလာေသာ ေရစက္အဟုန္ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ေရွာင္တခင္ တစ္ပါးႏွင့္ 
တစ္ပါးကို စကၡဳေတာ္ တမန္နတ္သားက ျဖားေယာင္း ညႊန္ျပလ်က္ ရုတ္တရက္ တိုက္ဆိုင္ေပးရကား၊ 
ေလာကီဘုံသား မွန္သမွ် အယုတ္အျမတ္ မေရြး စၾက၀ေတးမႏၶာတ္ မင္းအထိ ၿငိအပ္ေသာ ပီယဓာတ္ 
စက္ခလုပ္ က တလႈပ္လႈပ္ ႏိႈးဆြ၍ ေပးလိုက္သျဖင့္ မင္းသား၏ စိတ္ေတာ္တြင္ ၾကင္နာဆပြား 
ေမတၱာေတာ္ထား မိသေလာက္ စုဖုရား ကလည္း ေရႊစိတ္ေတာ္ လႈပ္ရွား လ်က္ အထက္အခါ မ်ားက 
မင္းေယာက်ာ္း သဖြယ္  စိတ္ေတာ္ က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ မတ္ေတာ္ကို ႏြဲ႕ဆိုးဆိုးေတာ္ မူေနေသာေၾကာင့္ 
ေလကီမႈ ဆိုင္ရာတြင္ ဘာကိုမွ် စိတ္မ၀င္စား ခဲ့သူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ေရွ႕သြားေသာ ေမတၱာေတာ္က 
လႈံ႕ေဆာ္ အားေပး၍ ေရွးေရွး ကကဲ့သို႕ ရဲစိတ္ ရဲမာန္ႏွင့္ ခပ္ထန္ထန္ ေနေတာ္ မမူႏုိင္ဘဲ စိတ္ေတာ္ 
ထဲတြင္ တလွ် ပ္လွ်ပ္ ႏွင့္ အေနအထိုင္ က်ဥ္းၾကပ္ သြားသကဲ့သို႕ ထင္ေတာ္မူခါ တစ္ဖက္ သို႕ 
မ်က္ႏွာေတာ္ လႊဲ၍ စံေတာ္ မူလိုက္ ေလသတည္း။  
 
 
ညီလာခံသဘင္တြင္ မင္းေယာက်ာ္း၊ မင္းမိန္းမ၊ ေဆြေတာ္၊ မ်ိဳးေတာ္၊ မွဴးေတာ္၊ 
မတ္ေတာ္တို႕သည္ကား ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ေရွ႕ေတာ္၀ယ္ ေနရာအသြယ္သြယ္ျဖင့္ သူေကာင္း 
ျပဳေတာ္မူထားသည့္အတိုင္း ဒူးေနရာ-ေတာ္ေနရာ၊ အဆင့္အတန္းခြဲကာ ၀ဲယာမွ ခစားလ်က္ ရိွၾကရာမွ 
သားေတာ္ သီေပါမင္းသား၏ ပညာစြမ္းရည္ကို အလီလီ ခ်ီးမႊမ္း ေထာပနာလ်က္ မၾကာမီ ဘုန္းသမၻာ 
လွ်မ္းတက္လာဦးေတာ့မည္ဟု အခ်င္းခ်င္း တီးတိုး ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးေနၾကေလ၏။  



 
သို႕ႏွင့္လည္း သီေပါမင္းသားႏွင့္ ထိပ္စုဖုရားလတ္တို႕မွာ အသက္အရြယ္ ႏုနယ္ေတာ္မူ ေသးေသာ 
သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေလာကီေရးရာကို မ်ားစြာလိုက္စားေတာ္ 
မမူတတ္ၾကေသး သျဖင့္ ခပ္ေအးေအးပင္ ေနေတာ္မူလိုက္ၿပီး သီေပါမင္းသားလည္း 
ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ကန္ေတာလ့်က္ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ရွင္သာမေဏ ေဘာင္သို႕တက္၍ 
အထက္က စံေတာ္ မူရင္းျဖစ္ေသာ နန္းဦး မွန္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ထံတြင္ 
စာေပသင္အံက်က္မွတ္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ပုိက္ ေတာ္မူၿမဲ ေပ်ာ္ပုိက္ေတာ္ မူခါ ထိပ္စု ဖုရားလတ္မွာ 
အေဆာင္ထဲတြင္ ယခင္အတိုင္း စိတ္ေတာ္ အႀကိဳက္ အလိုက္သင့္ စံေနေတာ္မူကာ အခ်ိန္ကာလ 
အတန္ၾကာ သြားျပန္ေလ သတည္း။ 
 
အခန္း (၃)ေမွ်ာ္ 
အခန္း(၃) 
 
ေရႊပဟိုရ္စည္သံျဖင့္ တစ္ရံမစဲ အၿမဲသာယာ၍ သတၱ၀ါ ဗုိလ္လူ-ျပည္သူအေပါင္းတုိ႕၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး 
ေအးခ်မ္းလ်က္ ေဘးဘယာကင္းကြာ သီတာေရတမွ် ရိွၾကသျဖင့္ ေရႊနန္းမ အေဆာင္ေတာ္တြင္ 
စည္းစိမ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူၾကေသာ မင္းမိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္ မ်ားမွာလည္း ေအးျမခ်မ္းသာ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စံစားလွ်က္၊ ဘ၀ရွင္ မင္းတရားႀကီး ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ရိပ္ကို ခုိလႈံ၍ ေနၾကရသည္မွာ 
ကု႑လၾကာအုိင္တြင္ အၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ပြင့္လန္းေသာ ပဒုမၼာၾကာပန္းမ်ား၏ အလား အေဆာင္ေဆာင္ 
အခန္းခန္းတို႕တြင္ ေႁခြရံသင္းပင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ပြဲ က်င္း၍သာ အခ်ိန္ကုန္ၾက ေလသတည္း။  
 
 
အလယ္နန္းမေတာ္ ဘုရား၏ အေဆာင္တြင္သာ မယ္ေတာ္ေလးပါးျဖစ္ကုန္ေသာ၊ မယ္ေတာ္ 
ဆင္ျဖဴမရင္ွ၊ (ထိုစဥ္အခါက ဆင္ျဖဴမကို သနားေတာ္ျမတ္ မခံရေသး) အလယ္နန္းမေတာ္ ဘုရားႏွင့္ 
သမီးေတာ္ႀကီး မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕စား ထိပ္စုဖုရားႀကီး၊ သမီးေတာ္လတ္ ျမေတာင္ၿမိဳ႕စား ထိပ္စုဖုရားလတ္၊ 
သမီးေတာ္ငယ္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕စား ထိပ္စုဖုရားကေလးတို႕မွာ လြန္ခဲ့ေသာ လက ၿပီးစီးခဲ့သည့္ သုဓမၼာ 
စာျပန္ေတာ္ပြဲႀကီး၏ စည္ကားပုံႏွင့္တကြ ထိုစာေတာ္ျပန္ပြဲႀကီးကို ဆြမ္းေဘာဇဥ္ႏွင့္ ခ်ိဳခ်ဥ္ရသာတို႕ကို 
မည္သူ႕ထက္ မည္သူကသာေအာင္ မည္သုိ႕ လွဴဒါန္း ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ရဟန္းေတာ္မွာ 
မည္မွ်အဖုိးတန္ ေသာ စာေရးတံ ဆြမ္းအုပ္ကို ရရိွေၾကာင္း၊ သုဓမၼာေရႊဇရပ္တြင္ ရက္ေပါင္း 
သုံးဆယ္လုံးလုံး ႏုိင္ငံေတာ္ေလးရပ္မွာ ႂကြေရာက္ကုန္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံျဖစ္ေသာ 
သံဃာေတာ္တို႕အား နံနက္ဆြမ္းစား ရန္အတြက္ ကိုယ့္အတြက္ႏွင့္ကိုယ္ 
တာ၀န္အသီးသီးပုိ႕ေရာက္ေသာ  ဆြမ္းအုပ္မ်ားအျပင္ အလယ္ နန္းမေတာ္ ဖုရားႏွင့္ 
သမီးေတာ္သုံးပါးတို႕က ဆြမ္းအုပ္ေရ မည္၍မည္မွ်ဟု မပုိင္းမျခား လိုသေလာက္ တာ၀န္ယူ၍ 
လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္တကြ သုဓမၼာ စာျပန္ပြဲေတာ္ႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသမွ်တို႕ကို 
အမ်ိဳးေတာ္မ်ားက မ်က္ႏွာလိုအားရ ေလွ်ာက္တင္သမွ် မ်ားကိုသာ မယ္္ေတာ္ေလးပါး 
အားရႏွစ္သက္စြာ ေရႊနားဆင္၍ ေနေတာ္ မူၾကစဥ္ မယ္ေတာ္ မိဖုရားႀကီး မွာ စာေတာ္ျပန္ပြဲတြင္ 



ရဲရင့္စြာ ပထမ ျပန္ဆိုေတာ္ မူသြားေသာ သားေတာ္ သီေပါ မင္းသား ကို ရုတ္တရက္ သတိရေတာ္ 
မူသျဖင့္... 
 
"အုိ... ဒါထက္ စကားမစပ္ သုဓမၼာ စာသဘင္မွာ မၾကာခင္က ၀င္ေရာက္ၿပီး ပထမျပန္ဆိုေတာ္ 
မူသြားတဲ့ သီေပါ မင္းသားကေလး ဟာ အင္မတန္မွ ခ်ီးမြမ္းစရာ ေကာင္းပါသလား၊ ေရႊနန္းရင္ဘုရင္ရဲ႕ 
သားေတာ္ေတြထဲမွာျဖင့္ ဗုိလ္ဆြဲခဲ့တဲ့ သားေတာ္ တစ္ပါးပါေပပဲ၊ သက္ေတာ္ကေလး ငယ္ငယ္ႏုႏုနဲ႕ 
ယခုလို တကယ့္ စာေတာ္ျပန္ ပြဲႀကီးမွာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ အေက်ာ္အေမာ္ေတြေရွ႕တြင္ 
ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့စြန္းစြန္းစားစား ျပန္ၾကား ေျဖဆုိေတာ္ မူႏိုင္တဲ့အတြက္ အဖိုးအနဂၢထုိက္တန္တဲ့ 
သားေကာင္းတစ္ပါးမုိ႕ မယ္မယ္ဖ်ားျဖင့္ ယခုလုိ အဖိုးတန္တဲ့ သားေတာ္ရဲ႕မိခင္ျဖစ္ေတာ္မူရလွ်င္ 
အင္မတန္ ေကာင္းမွာပဲ၊  
 
 
သူ႕မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္ ျမိဳ႕စားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရေတာ္မူ ရွာမလဲ၊ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားလဲ 
သားေတာ္ ေတြ ငါးဆယ္ေက်ာ္ထဲက ထူးထူးကဲကဲရဲရဲေတာက္ ေပၚထြက္လာတဲ့ 
သားေတာ္တစ္ပါးအတြက္ အန္မတန္မွ အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူျပီး အေျမွာက္စားၾကီး ေျမွာက္စား 
ေတာ္မူလိုက္ေပတယ္ အသက္ပင္ ငယ္ေသာ္လည္း အၾကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သားေတာ္ၾကီးမ်ား ထက္ 
ပညာဘက္က အစြမ္းထက္ေတာ္ မူပါေပတယ္" ဟု ခ်ီးမြမ္းစကား မိန္းၾကားေတာ္ မူလွ်င္ 
သမီးေတာ္သုံးပါး အနက္မွ တစ္ပါးကမွ် ႏႈတ္ျပန္မျမြက္ဘဲ မယ္ေတာ္၏ အရိပ္အကဲ ကုိသာ 
ၾကည္႕ၾကလ်က္ ဣေျႏၵမပ်က္ ခစား၍ေနၾကေလရာ မယ္ေတာ္မိဖုရားလည္း စကားကုိ ဆက္လက္ခါ- 
"သားေတာ္ထဲမွာျဖင့္ ျမင္ကြန္းစားနဲ႕ ျမင္းခံုတုိင္စားတုိ႕ဟာ အကဲဆုံးပါပဲ၊ ေတာ္ေတာ္ 
လည္းေမႊလုိက္ပါေပရဲ႕၊ မတ္ေတာ္ေမာင္ အိမ္ေရွ႕မင္းလည္း တစ္ခါတည္း ကံေတာ္ကုန္ရွာ တယ္၊ 
မယ္မယ္ျဖင့္ မတ္ေတာ္ေမာင္အေၾကာင္းကုိ ေတြးမိတုိင္းေရႊရင္ေတာ္ တခုန္ခုန္နဲ႕ ႏွလုံးတုန္လြန္းလုိ႕ 
သတိမရေအာင္ လုပ္ေတာ္မူရတယ္" မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ မိုင္းေနာင္ ထိပ္စုဖုရားၾကီးက၀င္၍- 
 
 
"ဘေထြးေတာ္ နတ္ရြာစံျပီးကတညး္က အိမ္ေရွ႕မိဖုရား အရီးေတာ္ လိႈပ္ထိပ္ထားမွာ စိတ္အား 
ေတာ္တငယ္ငယ္၊ ေရႊမ်က္ရည္ အသြယ္သြယ္နဲ႕  ႏြမ္းလ် ညွိဳးငယ္စြာ စံေတာ္မူေန ရာပါသတဲ့ 
မယ္မယ္ဖ်ား၊ ဘေထြးေတာ္ဘုရား ဥပေစၦဒကကံနဲ႕ ရုတ္တရက္ နတ္ရြာလားရ လုိ႕ လြမ္းဆြတ္တသတဲ့ 
ပရိေဒ၀မီးအပူကလည္း အူကၽြမ္းေလာက္ေအာင္ ခတဲ့အတြက္ အသက္ အႏၱရာယ္ေတာ္ကုိပင္ 
ထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနေရာက္ေနလုိ႕ ခမည္း ေတာ္စိတ္အား မငယ္ရန္ 
အတန္တန္တရားခ်ျပီး မိၾကီးေတာ္စၾကာေဒ၀ီမေဟသီ မိဖုရား ေခါင္ၾကီးဘုရားကလဲ အပါးေတာ္ကုိ 
မၾကာမၾကာေခၚေတာ္မူျပီး တရားဓမၼေဟာျပမိန္႕ၾကား ရင္း အိမ္ေရွ႕ထိပ္ထားကုိ သနားသျဖင့္ 
အေရးတယူေရွးကထက္ေျမွာက္စားေတာ္မူသတဲ့၊ 
 
သုိ႕ေပမဲ့ အရီးေတာ္ဘုရားမွာ သြားေလသူ ေမာင္ေတာ္အတြက္ တစ္ရက္မွစိတ္မေအးဘဲ 
တေဆြးတည္း ေဆြးေတာ္မူရွာလုိ႕ အင္မတန္မွ သနားစရာေကာင္းေနပါတယ္ မယ္မယ္ဖ်ား" ဟု သနား 



ဂရုဏာသံႏွင့္ တင္ေလွ်ာက္လွ်င္ စိတ္ေတာ္ျမန္ျမန္ႏွင့္ မဟုတ္မခံခ်င္တတ္ သည္႕၀ါသနာ 
ရိွေတာ္မူသည္႕ ထိပ္စုဖုရားလတ္က ရုတ္တရက္၀င္တဲ့ကာ- 
 
 
"မယ္ေတာ္ဖ်ား၊ စုထားျဖင့္ဘေထြးေတာ္ဘုရားအေၾကာင္း ေတြးမိတုိင္း ေမာင္ေတာ္ျမင္ ကြန္းစားကုိ 
လက္ရသြားဖမ္းျပီး ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားလက္ကုိ အေရာက္ ဆက္ခ်င္ ေတာ့တာပဲ၊ တကယ့္ 
တကယ္ဆုိရင္ ရွင္ဘုရင္မ်ား လုပ္ခ်င္ဦးေတာ့ ကုိယ့္ခမည္းေတာ္နဲ႕ ဘေထြးေတာ္ကုိ ရက္ရက္စက္စက္ 
ၾကံေတာ္မူဖို႕ မသင့္ပါဘူး၊ ဘေထြးေတာ္ အိမ္ေရွ႕ ဘုရားဟာ ဘေထြးေတာ္ ျဖစ္ရံုမက 
ျမင္ကြန္းကိုယ္ေတာ္ အင္မတန္ ျမတ္ႏုိးေနတဲ့ အတြက္ တတုံ႕မၾကင္ တတုံ႕ၾကင္ ထိုက္ပါေသးတယ္။ 
 
 
ခုေတာ႔ ကိုယ့္အႀကံအစည္လည္း ခရီးမေရာက္ဘဲနဲ႕ ျမင္ကြန္း ကိုယ္ေတာ္ႀကီး တယ္ဆိုးတယ္ ဆိုတဲ့ 
သတင္းဆိုး ႀကီးသာ အဖက္တင္ရေတာ့တာပဲ"ဟု ဆတ္ဆတ္ႀကဲ ရဲရဲေတာက္၊ တင္ေလွ်ာက္ 
ေတာ္မူလိုက္လွ်င္ မယ္ေတာ္က ၿပဳံးလွ်က္- "ငါ့သမီးေတာ္ တင္ေလွ်ာက္လိုက္ မွျဖင့္ ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ 
ရိွလွတယ္၊ ျမင္ကြန္းစားမ်ား ၾကားလွ်င္ သီလ၀င္ဓား ထမ္းၿပီး ငါ့သမီးေတာ္ ဖမ္းသြားမွာ စုိးလွပါဘိ"ဟု 
က်ီစယ္ေတာ္ မူလိုကရ္ာ.. 
 
 
"စုစုက ဘယ္သူ႕မွ မေၾကာက္ဘူး မယ္မယ္ဖ်ား၊ သီလ၀င္ဓား မကလို႕ ယိမ္းႏြဲ႕ပါး ျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္ရိွရင္ 
ရိွသလို သံေတာ္ဦးတင္မွာပဲ၊ ဟုတ္တာေျပာတာ မယ္မယ္ဖ်ား၊ ျမင္ကြန္း ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေသေတာ္မူပံု 
မ်ားေတာ့ အေရးေတာ္ မေပၚမီ ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားက သားေတာ္ႀကီး ေတြျဖစ္တဲ့ 
သုံးဆယ္မင္းသား၊ မကၡရာမင္းသား၊ က်ပင္းမင္းသား၊ ျမင္ကြန္း မင္းသားစတဲ့ မင္းသားႀကီး မ်ားကို 
အပါးေတာ္မွာ ခစားၾကတဲ့အခါ သားေတာ္မ်ားကို ေရာေႏွာ ခ်စ္ခင္ေတာ္ မူတဲ့ သေဘာနဲ႕ 
ငါ့သားေတာ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ခ်က္တဲ့ ဟင္းမ်ားကို ခမည္းေတာ္ ဘုရား ပြဲေတာ္တည္ခ်ငတ္ယ္။ 
 
 
ဘယ္ဟင္း၊ ဘယ္ဟင္းမ်ားကို ေကာင္းေကာင္း ခ်က္တတ္ၾက သလဲ လို႕ သားေတာ္ေတြကို 
တစ္လွည့္စီေမးေတာ္မူတဲ့အခါ မကၡရာတို႕ သုံးဆယ္တို႕က အသီးသီး ေကာင္းရာႏုိးႏုိး ႀကိဳက္တတ္ရာ 
ဟင္းမ်ားကို အမည္တပ္လ်က္ ခ်က္တတ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ ၾကေပတဲ့၊ 
ျမငက္ြန္းကိုယ္ေတာ္အလွည့္ ေရာက္လို႕ ေမးေတာ္မူတဲ့အခါ- "မွန္လွပါဘုရား၊ သားေတာ္ 
အမဲသားဟင္းကို ေကာင္းေကာင္း ခ်က္တတ္ပါတယ္"လို႕ ေလွ်ာက္တင္လိုက္လို႕ ခမည္းေတာ္ဘုရား 
ေရႊရင္ေတာ္ထဲမွာ မသက္မသာ ျဖစ္ေတာ္ မူရ ရွာတယ္။  
 
ႏုိင္ငံေလးရပ္မွာ အမဲကၽြဲသား မစားရ၊ မသတ္ရလို႕ အတင္းအၾကပ္ တားျမစ္ေနတဲ့ ဘုရင္တစ္ဆူကို 
သူမုိ႕အရြ႕ဲတိုက္ၿပီး ေလွ်ာက္တင္၀့ံတယ္ မယ္မယ္ဖ်ား၊ စုစုလို ခမည္းေတာ္ မ်ိဳးျဖင့္ ဒီေနရာတြင္ 
ဓားေတာ္နဲ႕ပိုင္းၿပီး သခ်ႋဳင္းပုိ႕လိုက္ပါ ရဲ႕၊ ခုေတာ့ သူေတာ္ေကာင္း ဘုရင္မုိ႕ထင္သလို 



အမက္မထားေတာ္ မမူတာကလား မယ္မယ္ဖ်ား ရဲ႕"ဟု ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆင့္၍  ေလွ်ာက္တင္ေလရာ 
မယ္ေတာ္ဘုရားက စုိးရိမ္ထိတ္လန္႕ ေတာ္မူေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ ျဖင့္ - "အုိ... တယ္ခက္တဲ့ 
လုံမကေလး ပါလား၊ မယ္ဖ်ား မိန္႕ေတာ္ မူတာ နားေထာင္ေတာ္ မူစမ္းပါဦး။ 
 
 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရား စုထားေျပာတဲ့ စကားေတြကို ေရႊနားေတာ္ၾကားမွျဖင့္ တယ္ 
ထက္ျမက္လွေတာ္မူတဲ့ သမီးေတာ္တစ္ပါးရယ္လို႕ လက္သုံးေတာ္ဓားကို အပ္လို႕ စစ္တပ္ 
မွဴးႀကီးခန္႕ေတာ္ မူၿပီး ေမာင္ေတာ္ ျမင္ကြန္းစားႀကီးကို အဖမ္းခုိင္း ေတာ္မူတာ့မွာပဲ"ဟု 
ရယ္ပြဲဖြဲ႕သကဲ့သို႕ ခနဲ႕၍ မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ ထိပ္စုဖုရားလတ္က ၿပဳံးေတာ္မူကာ- "သားမယ္ေတာ္ 
အခ်င္းခ်င္းေတြ စံေနေတာ္မူတုန္းမုိ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလွ်ာက္တင္ မိတာပါ မယ္မယ္ဖ်ား၊ 
သူမ်ားကိုတာ့ ဘယ္မွာေျပာေတာ္ မူပါမတုံး၊ ေလွ်ာက္တင္ လက္စနဲ႕ စကားစပ္မိလို႕ ဆက္လက္ 
သံေတာ္ဦးတင္ပါရေစ၊ ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားႀကီးမွာ  သားေတာ္ႀကီး ေတြကလည္း၊ 
အဆိုင္းအဆိုင္း၊ သားေတာ္လတ္၊ သားေတာ္ငယ္ ေတြကလည္း အသြယ္သြယ္၊ သမီးေတာ္ 
အႀကီးအငယ္ေတြကလည္း အမ်ားအျပားမို႕ အထိုက္ အမ ထိုက္ သင့္ရာသင့္ရာ ေျမႇာက္စား 
ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူရတာလည္း ေရႊစိတ္ေတာ္ အားရရွာမယ္ မဟုတ္ဘူး၊  
 
 
ဘေထြးေတာ္ကုိ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ေတာ္မူဖက္ ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
တစ္၀က္ႏွင္းၿပီး အိမ္ေရွ႕မင္း စည္းစိမ္ကို ေပးေတာ္မူထားတာ၊ တရားနည္းလမ္း မွန္အတိုင္း 
ျပဳေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္ ထီးနန္းစံလွ် င္ သားေတာ္မ်ားသာ နန္းရံ ျဖစ္သင့္တယ္ 
ဆိုတဲ့ စနစ္ကုိ လိုက္ေတာ္ မူခ်င္ၾကတဲ့ သားေတာ္ႀကီးမ်ားကျဖင့္ ေက်နပ္ေတာ္ မူၾကပံု မရဘူးလို႕ 
ခမည္းေတာ္ဘုရား က ေရႊဥာဏ္ရင္မုိ႕ ဆင္ျခင္ အကဲခတ္မိၿပီ ျဖစ္လို႕ သားေတာ္ႀကီး တို႕ကို 
စိတ္၀မ္းမနည္းရေအာင္ အသီးအသီး ခ်းီျမႇင့္ေျမႇာက္စားေတာ္မူ ရာက သားေတာ္ႀကီးေတြ၊ 
အဆိုင္းဆိုင္း ရိွေတာ္မူၾကတဲ့ အထဲက ျမင္ကြန္း၊ ျမင္းခံုတိုင္၊ ေမာင္ေတာ္ႀကီး မ်ားက ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ 
ဆိုးေတာ္မူ လိုက္ၾကတာ၊ ဘေထြးေတာ္ ဘုရားကလည္း ကံေတာ္ကုန္ သြားရရွာၿပီ၊ 
ေမာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း အႀကံအစည္ မေအာင္ရံုမက ေအာက္ျပည္ ရန္ကုန္ကို 
စုန္ဆင္းထြက္ေျပးေတာ္မူၾကရတယ္၊  
 
 
'သူမ်ားမနာလို ကိုယ္အက်ိဳး မရိွ'ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း  ဘေထြးေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္း ကံေတာ္ကုန္ရတာ 
အဖတ္တင္ၿပီး ျမင္ကြန္း ေမာင္ေတာ္ႀကီး မ်ားလဲ စံစားခြင့္ စံစားထိုက္ရိွသေလာက္က 
ေ၀းသထက္ေ၀းတဲအ့ျပင္ ေရွ႕ေရးအတြက္ ဆိုေတာ့ က်န္ရစ္တဲ့ သားေတာ္ႀကီး ေတြထဲက 
ခမည္းေတာ္ဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္ မူရာ ေရြးၿပီး အိမ္ေရွ႕ ေပးေတာ္မူဖုိ႕ပဲရွိတဲ့အတြက္ 
သားေတာ္ႀကီးမ်ား မိခင္ ျဖစ္ၾကတဲ့ မိဖုရားမ်ားက ျဖင့္ စိတ္အား တကိုးကိုးနဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာ္မူေနၾကမွာပဲ မယ္မယ္ဖ်ား" "အင္း... ငါ့သမီးေတာ္ ေလွ်ာက္တင္တဲ့ အတိုင္း သားေတာ္ 
ႀကီးႀကီးမားမား ရိွၾကတဲ့ မိဖုရား ေတြကျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပၚလာတဲ့ အတြက္ စိတ္လက္ 



မအားေအာင္ ရိွၾက လိမ့္မယ္၊ မယ္မယ္ဖ်ားေတာင္ ႀကီးႀကီး မားမား သားေတာ္ ေယာက္်ား 
ထြန္းကားေတာ္မမူလို႕၊ ဒီအပူမ်ိဳး ေအးရတာ၊ သူ႕ချမာ မ်ားမွာေတာ့ သူ႕သားရႏိုးႏုိး၊ ငါ့သားရႏိုးႏုိး 
အေမွ်ာ္ႀကီး ေမွ်ာ္ကိုး ေနရွာၾကမယ္"  
 
          ထိပ္စုဖုရားႀကီး။ ။ "ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္တဲ့ စကားမ်ိဳးလိုျဖစ္ေသာလ္ည္း စကားစပ္ မိတဲ့အတြက္ 
ညီမေတာ္ စုလတ္ ေလွ်ာက္တင္တဲ့ စကားကို ၀င္ေလွ်ာက္ရပါဦးမယ္၊ ဒီအေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး 
ထိပ္စုႀကီး ထင္ျမင္ခ်က္ကျဖင့္ ခုရိွတဲ့ သားေတာ္ႀကီးေတြဟာ မေဟသီ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ဘုရားက 
ဖြားေတာ္မူတာ မဟုတ္ဘဲ သူလိုကိုယ္လို မိဖုရားငယ္ အခ်င္းခ်င္း ေတြက ဖြားေတာ္မူ ထားတာ 
ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက အဂတိကို လိုက္စားၿပီး ဘယ္သားေတာ္ ကိုမွ 
ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ သဒၶါေတာ္မူဦးမယ္ မဟုတ္ဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္၊ ျပည္သူအမ်ားကို ရင္၀ယ္သားကဲ့ သို႕ 
သနားေတာ္မူၿပီး ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ ေတာ္ႀကီးလည္း နက္နက္နဲနဲ ခုိင္ၿမဲႀကီးပြားေအာင္ အက်ိဳး 
ေဆာင္ေတာ္မူ ခ်င္တဲ့အတြက္ မိမိကဲ့သုိ႕ သာသနာအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ငဲ့ညႇာ ေထာက္ထားၿပီး 
တရားနဲ႕အညီ တိုင္းျပည္ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏ္ုိင္မဲ့ သားေတာ္မ်ိဳးကိုမွ ထီးညႊန္႕နန္းလ်ာ ထားေတာ္ မူခ်င္တဲ့ 
လကၡဏာပါ၊ ဒါေၾကာင့္သာ ခုထက္ထိ အတတ္မေျပာ ႏုိင္ေသးေပတဲ့ ခမည္းေတာ္ ဘုရားရဲ႕ 
ေရႊစိတ္ေတာ္ ထဲမွာေတာ့ ဘယ္သားေတာ္နဲ႕ သင့္ေလွ်ာ္မယ္ ဆိုတာ အတြင္းႀကိတ္ အကဲ ခတ္ေတာ္ 
မူတုန္း ရိွေတာ္မူမွာပဲ 
 
"ထိပ္စုထားလတ္။  ။ "အမေတာ္ မိန္႕ေတာ္မူတာ မွန္ပါတယ္၊ စုဖ်ားျဖင့္ေလခမည္းေတာ္ ဘုရား 
ေရႊစိတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ၾကည့္ေတာ္မူခ်င္စမ္းလွတယ္၊ ငယ္ရြယ္တဲ့ သားေတာ္ေတြကို မထည့္ဘဲ 
သားေတာ္ႀကီးႀကီးမားမားေတြ ရိွေတာ္မူတဲ့အထဲက ဘယ္သူ႕ကိုပုိၿပီး ေရႊေမတၱာ စူးရွေတာ္ 
မူပါလိမ့္မလဲေနာ္ 
 
"ထိပ္စုဖုရားႀကီး။ ။ "အစ္မေတာ္တို႕ တစ္ဆင့္စကားနဲ႕ မယ္ဖ်ား မိန္႕ေတာ္မူထားတာ ၾကားရေတာ့ျဖင့္ 
သားေတာ္က်ပင္းကုိယ္ေတာ္ၾကီးဟာ သေဘာႏွလုံးေတာ္ကလည္း အခ်ိဳေတာ္ မူဆုံးမို႕၊ ခမည္းေတာ္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ မယ္ေတာ္၀င္စားတယ္ ထင္ေတာ္မူထားတဲ့၊ သမီးေတာ္ ထဲမွာလည္း 
မယ္ေတာ္၀င္စားတယ္ ထင္ေတာ္မူထားတဲ့ စလင္းစုဖုရားေခၚတဲ့ တစ္ပင္တုိင္နဲ႕ထားတဲ့ သုသီရိျမတ္စြာ 
ရတနာေဒ၀ီကုိ ခ်စ္ေတာ္အမူဆုံးမို႕ (သားက်ပင္း၊ သမီးစလင္း)လုိ႕ေတာင္ ကြယ္ရာမွာ အတုိေကာက္ 
မွတ္ဆစ္ကေလးလုပ္ျပီး ေျပာေနၾကပါ ေသးတယ္၊ သုိ႕ေပမဲ အရည္တူသမီးေေတာ္ေတြအမ်ားထဲက 
တစ္ပါးကုိတစ္ပင္တုိင္နန္း စံျမန္းေစ တာက မိန္းမသားမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ မဆူမပြက္ၾကေပမဲ့ 
အရည္တူ သားေတာ္ေတြ အမ်ားအျပားထဲက သားေတာ္တစ္ပါးပါးကုိ အိမ္ေရွ႕နန္းလ်ာ ထားေတာ္ 
မူလုိက္ရင္ သည္႕ျပင္သား ေတာ္မ်ားက ခံၾကမွာမဟုတ္လုိ႕ ျမင္ကြန္း ကုိယ္ေတာ္ၾကီး အေရးတုန္းကလုိ 
ဗရုတ္သုတ္ချဖစ္လာမွာ ကုိ ပညာရွိ မင္းျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ အတုိင္း ဆင္ျခင္ စဥ္းစားေတာ္ မူေနဟန္ 
တူေနတယ္၊  
 



တကယ္လုိ႕ က်ပင္းကုိယ္ေတာ္ၾကီးကုိ အိမ္ေရွ႕ႏွင္းေတာ္ မူလုိက္ရင္လဲ မကၡရာ ကုိယ္ေတာ္ၾကီး တုိ႕ 
သုံးဆယ္ မင္းသားၾကီး၊ ပင္လယ္မင္းသားၾကီးေခၚ သႏိၱမင္းသား သာဂရမင္းမ်ားက 
ဓားထက္တဲ့မင္းသားေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မျငိမ္မသက္ ျဖစ္ၾက ရဦးမွာပဲ 
 
"စုလတ္။ ။"အို...ဒီမင္းသားၾကီးေတြထဲမွာ သာဂရေမာင္ေတာ္ကုိ ဆြဲမထည္႕ေတာ္မူပါနဲ႕ 
အစ္မေတာ္ဘုရား၊ သူ႕ချမာတျခားမင္းသားေတြလုိ မဟုတ္ရွာပါဘူး၊ ေအးေအး ေနေတာ္မူတတ္ 
ရွာပါတယ္၊ ရုပ္ဆင္းလကၡဏာကလည္းလွ ႏူးညံ႕သိမ္ေမြ႕ တဲ့ဘက္ကလည္း မိန္းကေလး ရႈံးေလာက္ 
ျပီးရွက္တတ္၊ ေၾကာက္တတ္တာကလညး္ အလြန္မို႕ ဟုိ... အခၽြန္ စားမင္းသား ေတြထဲ ဆြဲသြင္းေတာ္ 
မမူပါနဲ႕၊ သူက လူေအးပါ ဘယ္သူ ဘာလုပ္လုပ္ဆူဖို႕ရႈပ္ဖို႕ စိတ္ကူး ထည္႕ေတာ္မူမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ 
တကယ္ထက္မဲ့သားကေတာ့ မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီးဗိုလ္ပဲဖ်ာ့ စုစုသိေတာ္ မူရသေလာက္ျဖင့္ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားကေတာင္ သူ႕ကုိအလုိက္သင့္ လုပ္ေတာ္ မူရတဲ့အခါ လုပ္ေတာ္မူ ရပါေသးတယ္ 
 
"စုၾကီး။ ။"ခမည္းေတာ္ဘုရားက ဘယ္လုိမ်ားအလုိက္သင့္လုပ္ေတာ္မူရတာလဲ စုရယ္၊ 
စုဒီအေၾကာင္းေတြ ဘယ္ကၾကားေတာ္မူသလဲ 
 
"စုလတ္။ ။"စုစုကုိခစားတဲ့ ခင္ၾကီးအေမ ေက်ာကတ္စ္လုံးရြာသားဟာ ဘုန္းေတာ္ ၾကီးလွေသာ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားအတြင္းေဆာင္ေတာ္မွာ အျမဲထမ္းရြက္ ခံစားေနရတဲ့သူမို႕ အတြင္း္ ေတာ္က 
အေရးအေၾကာင္းမွန္လွ်င္ သူအကုန္ဒုိင္ခံသိိျပီး သူ႕သမီးခင္ၾကီးကုိ တစ္ဆင့္ေျပာရာက ခင္ၾကီးကလဲ 
စုစုအပ်င္းေျပေလွ်ာက္တာနဲ႕ စုစုသိရတာေပါ႕ 
 
"စုၾကီး။ "ေၾသာ္...ငါ့ညီမေတာ္ဟာ အမွတ္မဲ့ေနေတာ္မမူဘူး ေတာ္ပါေသးတယ္၊ ကဲ...ကဲ 
ဘယ္လုိအလုိက္သင့္လုပ္ေတာ္မူရတာလဲ ညီမေတာ္စုစုရဲ႕" 
 
စုလတ္။ ။"စုစုၾကားရတာကေတာ့ ဒီလုိတဲ့ဖ်ာ့၊ ေမာင္ေတာ္မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီးဟာ ျပင္အိမ္ေတာ္မွာ 
ကုိယ္လုပ္ေတာ္ေတြနဲ႕ ေပ်ာ္ေတာ္မူေနတဲ့အတြက္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက သမီးေတာ္ 
ပင္းျမိဳ႕စားသီရိသုေကသာ ေဒ၀ီနဲ႕ ေရသြန္း ႏွင္းအပ္လက္ထပ္ ေပးစားေတာ္ မူထားတယ္ 
မဟုတ္ပါလား  
 
"ထိပ္စုၾကီး။ ။"ဟုတ္ေပတယ္ ဒီအေၾကာင္းေတြအားလုံး သိၾကျပီးပဲ၊ အဲဒါယခု ဘာျဖစ္ေတာ္ 
မူျပန္သတဲ့တုံး စုစုရဲ႕၊ မကၡရာ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးက ႏွစ္သက္ေတာ္ မမူဘူးတဲ့လား" 
 
စုလတ္။ ။ "မွန္လွပါတယ္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား အမိန္႕ေတာ္နဲ႕မုိ႕သာ ေခါင္းခါလုိ႕ ျငင္းေတာ္မမူ၀့ံဘဲ 
ရြံ႕ရြံ႕နဲ႕ လက္ထပ္ေပးေတာ္မူတာ ခံလုိက္ရေပမဲ့ ေမာင္ေတာ္ၾကီးက ပင္မင္းသမီး ရဲ႕ အေဆာင္ေတာ္ 
ကုိ လုံးလုံးကူးေတာ္မမူလာဘဲ ျပင္အိမ္ေတာ္က ကုိယ္ လုပ္ေတာ္ မ်ားနဲ႕သာ ေပ်ာ္ပါးေတာ္ 
မူေနတဲ့အတြက္ အစ္မေတာ္ပင္းမင္းသမီးမွာ လက္ထပ္ေတာ္ မူတဲ့ နာမည္နဲ႕အအုိရယ္ လုိ႕ 
အထင္ခံရရံုသာ ရိွေတာ္မူတဲ့အတြက္ ပင္းမင္းသမီးမွာ လက္ထပ္ေတာ္မူတဲ့ နာမည္နဲ႕အအုိ ရယလ္ုိ႕ 



အထင္ခံရရံုသာ ရိွေတာ္မူ တဲ့အတြက္ ရွက္ရွက္နဲ႕ အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာသာ ၾကိတ္ျပီး 
ငိုေတာ္မူေနရွာပါတယ္၊ စိတ္ေတာ္ ပဲ ဘယ္မွာ ခ်မ္းသာေတာ္ မူႏိုင္ပါ့မလဲ။ 
 
"အဲဒီလုိ ျဖစ္ေနတာေတြကုိ ခမည္းေတာ္ဘုရား ေရႊနားေတာ္ၾကားလုိ႕ သားေတာ္ကုိ ႏွစ္ခါသုံးခါ 
'အရိပ္ျပ အေကာင္ထင္' ဆုိတာကုိ သတိေပးေတာ္မူတဲ့အခါ မကၡရာ ကုိယ္ေတာ္ၾကီး က 
မွန္လွပါဘုရား၊ ႏွမေတာ္အေဆာင္ကုိ သြားပါမယ္လုိ႕ေရွ႕ေတာ္မွာ ၀န္ခံသြားျပီး သမီးေတာ္ 
အေဆာင္ကုိေတာ့ တစ္ေခါက္မွ ေပၚေတာ္မူမလာဘူးတဲ့၊ အမေတာ့ဖ်ာ့ပင္မင္းသမီးမွာပဲ တငိုတည္း 
ငိုေတာ္မူရလြနး္လုိ႕ 'စိတ္ေထာင္းကုိယ္ေက်'အရိုးနဲ႕အေရ ျဖစ္ေတာ္မူရွာတယ္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား 
ကလည္း သားေတာ္နဲ႕ သမီးေတာ္စပ္ၾကားမွာ အေတာ္ဗ်ာမ်ား ေတာ္မူလုိက္ ရေသးတယ္ 
အမေတာ္ဖ်ာ့"  
 
"အတြင္းေဆာင္ စံေတာ္မူတဲ့အခါတုိင္း သမီးေတာ္ပင္းမင္းသမီး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရွာ 
ေတာ္မူတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေရႊနားေတာ္ၾကားရတဲ့အတြက္ အပါးေတာ္မွာ ခစားတဲ့လူမ်ားကုိ 'ဟဲ့ 
ေမာင္ရင္က ဘာျဖစ္လုိ႕ငါ့သမီးေတာ္ရဲ႕အေဆာင္ကုိ မကူးရတာတုံး ဟရို႕'လုိ႕ေမးေတာ္ မူတဲ့အခါ 
အပါးမွာ ခစားရရွာသူေတြ ကေတာ့ သားေတာ္ၾကီး အေၾကာင္းသိ ေတြမို႕ သံေတာ္ဦး မတင္လုိ႕ 
မျဖစ္ေခ်ဘူးဆုိျပီး။  
 
"ကုိယ္ေတာ္ၾကီး အေဆာင္ေတာ္မကူး တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ျပင္အိမ္ေတာ္က ကုိယ္လုပ္ေတာ္မ်ား 
နဲ႕သာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ေပ်ာ္ပါးေတာ္မူျပီး သမီးေတာ္ကုိ ေမတၱာ ယိမ္းေတာ္မမူလုိ႕ပါ ဘုရား"လုိ႕ 
မွန္ရာေလွ်ာက္ထား သံေတာ္ဦးတင္ၾကရတဲ့အခါ ခမည္းေတာ္ ဘုရားက "ငါေပးစားတာ 
သင္းမၾကည္ျဖဴ ေနရုိးလား"ဟု မိန္႕ေတာ္မူျပီး သမီးေတာ္ အေဆာင္ သားေတာ္ ကူးေအာင္လုိ႕ 
သားေတာ္မကၡရာ ကို္ယ္ေတာ္ၾကီးအား ေရႊနန္းေတာ္အတြင္း အိမ္ေတာ္မွာ တစ္ပါးတည္း လာေရာက္ 
စံေနေတာ္မူရမယ္လုိ႕ အမိန္႕ေတာ္ ထုတ္ေတာ္ မူထားပါသတဲ့။ 
 
မကၡရာ ကုိယ္ေတာ္ၾကီးလည္း မလြန္ဆန္ သာေတာ္မူဘဲ အတြင္းအိမ္ေတာ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ 
စံေနေတာ္မူရတဲ့ အေတာအတြင္းမွာ ျပင္အိမ္ေတာ္မွ က်န္ရစ္တဲ့ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ မ်ားကုိ ခမည္းေတာ္ 
မင္းတရားၾကီး ဘုရား အမိန္႕ေတာ္နဲ႕ မယ္မင္းတုိ႕ ကုိယ့္မိဘအိမ္ အသီးသီး ေခတၱျပန္ေနေခ်ရမယ္ 
လုိ႕ အမိန္႕ ထုတ္ဆင့္ေတာ္မူ တဲ့အခါ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ မ်ားမွာလည္း ခမည္းေတာ္ဘုရား အမိန္႕ေတာ္ 
ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံရွာတဲ့အတြက္ အထုပ္အပိုးမ်ား ျပင္ဆင္ျပီး ျမိဳ႕ျပင္ထြက္ရာ မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီး ကုိ 
ကန္ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ဖို႕ ေစာင့္ေနရွာ ၾကတုန္း ကုိယ္ေတာ္ၾကီး ကလည္း လႊတ္ေတာ္တက္ရာက 
လွည္႕ျပီး ခ်စ္မျငီးတဲ့ ကုိယ္ လုပ္ေတာ္ ၾကီးမ်ားထံ ၀င္လာေတာ္မူတဲ့ အခိုက္ င္ုိကာ, ရယ္ကာနဲ႕ ဘုရား 
ကၽြန္မမ်ား မိဘအိမ္ ေခတၱျပန္ ေနရမယ္လုိ႕ အရွင့္ခမည္းေတာ္ ဘုရားက အမိန္႕ေတာ္ ထားလုိ႕ 
သြားရပါမဲ့ အေၾကာင္းပါ ဘုရားလုိ႕ ေလွ်ာက္ၾကတဲ့ အခါ မကၡရာ ကုိယ္ေတာ္ၾကီး ျပဳံးေတာ္မူျပီး 
 



"ေအး...ေအး...ေခတၱခဏ သြားေနၾကေခ်ဦး၊ မသြားရင္ အမိန္႕ေတာ္ လြန္ဆန္တယ္ ဆုိျပီး နင္တုိ႕ကုိ 
သတ္လိမ့္မယ္၊ ၾကြက္မႏိုင္ က်ီမီးရိႈ႕ေနတုန္း နင္တုိ႕ ခဏေရွာင္ ေနၾကတာ ေကာင္းတယ္" လုိ႕ 
မိန္႕ေတာ္မူျပီး သူ႕ကုိယ္လုပ္ေတာ္ထဲက အခ်စ္ဆုံး ကေလး တစ္ေယာက္ ကုိေတာ့ မခြဲႏုိင္လုိ႕ထင္ရဲ႕။  
 
"နင္မလုိက္နဲ႕ ေဟာဒီမီးဖို အုတ္တုိက္ထဲ ပုန္းေနရစ္ခဲ့၊ ငါေသာ့နဲ႕အျပင္က ခတ္သြားျပီး 
ေရႊလႊတ္ေတာ္ၾကီး က လာတုိင္း ငါ၀င္လာမယ္"လုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူတယ္။  
 
ကုိယ္ေတာ္ၾကီး လာေတာ့ ခမည္းေတာအ္ာဏာ အတုိင္း အတြင္း အိမ္ေတာ္မွာပဲ ဟန္မပ်က္ 
စံေတာ္မူတယ္ဘုရား၊ ခမည္းေတာ္ကေတာ့ အတြင္ေတာ္ေရာက္ရင္ ပင္းမင္းသမီး အေဆာင္ေတာ္ 
ကူးမွာပဲလုိ႕ ထင္ေတာ္မူတယ္၊ ကုိယ္ေတာ္ၾကီးကေတာ့ ဘယ္ကူးေတာ္ မူလိမ့္မလဲ၊ အေတာ္ဇြဲၾကီး 
ေတာ္မူတာ၊ ခမည္းေတာ္အၾကံကုိယ္ပဲ သိေတာ္မူသားမုိ႕ သာျပီးမသြား မိေအာင္ ေရွာင္ေတာ္မူတဲ့ 
လကၡဏာပဲ၊ ခမည္းေတာ္က မယ္ေတာ္ျဖစ္သူ ကုိလည္း သားေတာ္ ပင္းမင္းသမီးရဲ႕ အေဆာင္ေတာ္ 
ကုိ ကူးရဲ႕လား ဆုိတာ အခါမျပတ္ ေမးေတာ္ မူသတဲ့။ 
 
မယ္ေတာ္ကလည္း မကူးေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ရရွာတယ္၊ သမီးေတာ္ပင္းျမိဳ႕စားမွာ 
ရွက္အားၾကီးတာနဲ႕ ေနာက္ဆုံးစိတ္ေတာ္ေနာက္ပ်က္ပ်က္ ျဖစ္လာျပီး တစ္ပါးတည္း ဟုိထြက္သြား၊ 
ဒီထြက္သြားသြားေနတဲ့အတြက္ ခမည္းေတာ္ကုိယ္တုိင္ သက္သာရာ မဲ့နည္းလမ္း ေမးေတာ္မူမွာ 
"ဖ်ာ့ကၽြန္မျဖင့္ ရွက္လွခ်ည္ရဲ႕၊ ဒီမင္းသားနဲ႕ ျမန္ျမန္ကြာရွင္း လုိ႕သာ ေပးေတာ္ မူပါ"လုိ႕ ငိုယုိပူဆာ 
တာနဲ႕ သားေတာ္ကုိ လက္ေလွ်ာ့မွန္းမသိ လက္ေလွ်ာ့ျပီး ကြာရွင္း ေပးေတာ္ မူလုိက္ရတယ္တဲ့ 
အစ္မေတာ္ဘုရား။ 
 
ဒီအေၾကာင္းေတြ စုဖ်ာ့ အပ်ိဳေတာ္ခင္ၾကီးအေမက အားလုံးသိလုိ႕ စုစုတုိ႕ တစ္ဆင့္ သိရတာ 
ပါဟုေျပာေတာ္မူလွ်င္ သလြန္ေတာ္တြင္ သမီးေတာ္မ်ားစကားေျပာၾကသည္ကုိ နားဆင္ေတာ္ 
မူေနေသာ မယ္ေတာ္က ျပဳံးလ်က္- 
 
"ေအး ငါ့သမီးကေတာ့ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးေပၚမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီး ေပ်ာ္ေတာ္မူေန တဲ့အတုိင္း 
အေဆာင္ေတာ္အသီးသီးက သတင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ခေရေစ့တြင္းက် သိေတာ္မူ ရတာပဲ ထင္ရဲ႕၊ ဟဲ့... 
ခင္ၾကီးရဲ႕၊ နင့္အေမကေျပာတာေတြ နင္မို႕ စိတ္ရွည္လက္ရွည္၊ ငါ့သမီးကုိ ေလွ်ာက္ႏိုင္ 
ေလတယ္ကြယ္၊ ဒီမကၡရာကလဲ တယ္ဇြဲေကာင္းတဲ့ သားေတာ္ ပါကလား၊ 
ပင္းမင္းသမီးကေလးဟာလည္း လွကလွေတာ္မူရွာပါဘိသနဲ႕ သူမို႕ မသနားမညွာ စိတ္ထားတတ္ရွာ 
ေလတယ္၊ သူ႕ကုိယ္လုပ္မ်ားကုိ တယ္ျပီးငဲ့ညွာ ေထာက္ထား လုိက္ပါ ကလား၊ ဘယ္ႏွေယာက္မ်ား 
လွလွပပရွိသလဲ ခင္ၾကီးရဲ႕" 
 
ခင္ၾကီး။ ။"ဘုရားကၽြန္မ မမေျပာေတာ့ေဆာင္ရ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ၾကီးသားေတာ္၊ သမီးေတာ္ ေတြနဲ႕ 
ခုႏွစ္ေယာက္ရိွပါသတဲ့ဘုရား၊ ခင္နန္းရင္ဆုိတာ တစ္ေယာက္ပါဘုရား၊ ခင္မ်ိဳးႏြယ္၊ မရွင္ေလး၊ ခင္သစ္၊ 



ခင္မိမိဆုိတဲ့ ခုႏွစ္ေယာက္ဟာလွလည္း အင္မတန္လွျပီး အေဆာင္ရကုိယ္လုပ္ ေတာ္ၾကီးေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအထဲမွာ ခင္ခင္ကုိ သူမ်ားတကာထက္ပိုျပီး ျမတ္ႏိုးေတာ္ မူပါသတဲ့ ဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"ေအး...ေအး သန္တုန္း, ျမန္တုန္း, ထက္တုန္း, အရြယ္ လူငယ္ေတြဆုိေတာ့ 
ကုိယ္ထင္ရာကုိယ္ အေကာင္း မွတ္ၾကတာေပါ့၊ သူ႕ခမ်ာကေတာ့ ခမည္းေတာ္ ဘုရားကုိ 
ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳတဲ့ သားေတာ္ပါ၊ မဟုတ္မခံဘူး ဆုိတဲ့ မာနကေလး လည္း ရိွတယ္၊ ခမည္းေတာ္က 
လည္း သားေတာ္ရဲ႕သေဘာကုိ သိေတာ္မူျပီး အခ်စ္ၾကီး ခ်စ္ေတာ္ မူပါေပတယ္၊ ဘယ္သားေတာ္ ကုိမွ 
ေမတၱာျပယ္ေတာ္မူတယ္လုိ႕ မရိွပါဘူး၊ ျမင္ကြန္း ျမင္ခံုတုိင္တုိ႕အေပၚမွာေတာင္ ေမတၱာေတာ္ 
မပ်က္ရံုမက တစ္ခါက ငါ့သားေတာ္မ်ား ဆင္းဆင္း ရဲရဲမ်ား ျဖစ္ေနရွာၾကမလားလုိ႕ ဂရုဏာ စကား 
မိန္႕ၾကားေတာ္မူတာ ၾကားရပါေသးတယ္။ 
 
ေမတၱာေရဆုိတာ နိမ့္ရာစီးျမဲပဲေလ ခုရိွၾကတဲ့ သားေတာ္ၾကီးေတြ အပထားျပီး ငယ္ရြယ္တဲ့ 
သားေတာ္ေတြထဲကလည္း ဘယ္သူက ဘယ္လုိလာဦးမယ္ မသိနိုင္ဘူး၊ အခါတုိင္း အမွတ္မဲ့ 
ေနလာၾကတဲ့ သီေပါမင္းသားကေလးဟာ သုဓမၼာစာျပန္ပြဲမွာ ၀င္ႏႊဲေတာ္ မူႏိုင္တာ ေထာက္ရင္ 
ေနာက္ေပါက္ေတြကလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ထူးထူးျခားျခား အားကုိးအားထား ျပဳေလာက္မ့ဲ 
အရာေရာက္တဲ့ သားေတာ္ေတြ ျဖစ္ဦးမွာပဲ၊  
 
အရည္တူ သားေတာ္ထဲက 'ေတာက္မဲ့ မီးအရိွန္နဲက ရဲရဲ' ဆုိသလုိ စိန္ကဲေက်ာက္ကဲခတ္သလုိ 
ဘယ္သူဘယ္လုိ ထူးခၽြန္ လာမယ္ ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည္႕ၾကဖုိ႕ လုိတာပဲ"ဟု အေဆာင္ေတာ္ ထဲတြင္ 
သားမယ္ေတာ္မ်ား ေျပာဆုိ စံေနေတာ္ မူၾကစဥ္ မန္က်ည္းကန္ ရြာစားအပ်ိဳေတာ္ခင္ႏွစ္ ၀င္လာျပီး 
ျမတ္ေလးကုံးၾကီးမ်ား ေရႊကလပ္ တြင္တင္၍ ဆက္လာသျဖင့္ မယ္ေတာ္ဖ်ားက"ဟဲ့ 
မယ္ႏွစ္ကဲ့ဘယ့္ႏွယ္ ဒီရာသီက ျမတ္ေလးပန္း ေပၚတဲ့ ရာသီ မဟုတ္ပါကလား" 
 
ခင္ႏွစ္။ ။"မွန္လွပါအရွင္ထိပ္စု ျမတ္ဖုရားလတ္ ႏွစ္သက္ေတာ္ မူတယ္လုိ႕ မိန္႕ေတာ္ မူတာနဲ႕ 
ဖ်ာ့ကၽြန္မတုိ႕အေဖ အထူးေရေလာင္း စိုက္ပ်ိဳးျပီး အေရးတၾကီး ျပဳျပင္လာတဲ့ အတြက္ အခါရာသီ 
မဟုတ္ဘဲ ရြက္ႏုေတြ ေပါက္ရာက ဖူးေညွာက္ေတြ ေပၚလာျပီး တစ္ခါတည္း ပြင့္လာတဲ့ အတြက္ 
ေရႊလက္ေတာ္ ေရာကဆ္က္ပါဆုိျပီး အေမ လာပို႕ပါသည္ဘုရား" 
 
ထိပ္စု ဖုရားလတ္လည္း ျမတ္ေလးပန္းတစ္ခိုင္ကုိ လက္ေတာ္ႏွင့္ကုိင္ယူ ရႈစားေတာ္ မူျပီး မၾကာမီက 
ေရႊစိတ္ေတာ္တြင္ စြဲျငိစြန္း ထင္လာေသာ အမွတ္ အသားကေလး တစ္ခုသည္ ျမတ္ေလး 
ပန္းယနံ႕ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ေပၚေပါက္ေတာ္မူလာျပီး  
 
"အင္း... ဒီပန္းရနံ႕ကေလး  ရႈစားမူမိေတာ့ နယုန္လဆီမွာ သုဓမၼာ စာေတာ္ျပန္ပြဲၾကီးကုိ 
ေတြးျမင္ေတာ္မူမိတယ္၊ ႏွစ္တုိင္းထက္ စည္ကားလုိ႕ အားရစရာလဲ အေတာ္ေကာင္းတာပဲ၊ သုဓမၼာ 
စာေတာ္ျပန္ပြဲမွာ ေမာင္ေတာ္သီေပါမင္းသား ပါ၀င္ေျဖဆုိေတာ္မူလုိ႕လည္း အခါတုိင္း ထက္ ၾကီးက်ယ္ 
ခမ္းနားပါေပတယ္၊ ေနာက္လာမဲ ့ပြဲမ်ားမွာ ဒါေလာက္မွ စည္ကားပါဦးမလား" 



 
ခင္ႏွစ္။ ။"မွန္လွပါ စည္ကားၾကီးက်ယ္ဦးမယ္လုိ႕ ဘုရားကၽြန္မ ထင္ပါတယ္၊ 
သီေပါကုိယ္ေတာ္ကေလးကလည္း သုဓမၼာစာေမးပြဲေတာ္အတြက္ ပထမလတ္ေျဖဆုိေတာ္မူရန္ 
စာမ်ားအင္မတန္ၾကိဳးစားေနေတာ္မူတယ္လုိ႕ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕ လူစုက 
ေျပာေနၾကပါတယ္၊ ဘုရားကၽြန္မတုိ႕က အေနာက္ပိုင္းကမို႕ ေရႊနန္းေတာ္ အေရွ႕ပိုင္းက သတင္းမ်ား 
အၾကားအျမင္နည္းေတာ့ ဘၾကီးအိမ္သြားတုန္းက အိမ္ဦးခန္းမွာ ဘဘတုိ႕ ေျပာေနၾကတာ ၾကားခဲ့ 
ရပါတယ္ဘုရား 
 
"စု။ ။"အို...ေနာင္ႏွစ္ည္း ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသား သုဓမၼာ စာျပန္ဆုိပြဲမွာ ၀င္ႏႊဲ ေျဖဆုိေတာ္ 
မူဦးမယ္လုိ႕လား"ခင္ႏွစ္။ ။"မွန္လွပါဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ အရွင့္သားေတာ္ သီေပါကုိယ္ေတာ္ 
ကေလးဟာ ပထမငယ္, ပထမလပ္, ပထမၾကီးအထိ အာဂံုျပန္ဆုိေတာ္မူရန္ စိတ္ဇြဲေတာ္ သန္လြန္း 
လုိ႕ မွန္စီေရႊေက်ာင္းေတာ္မွာ ဦးေခါင္းေတာ္မွ် မေဖာႏို္င္ေအာင္ စာ၀ါၾကိဳးစား ေတာ္မူေနတယ္၊ 
မယ္ေတာ္ေလာင္းရွည္ဘုရားလည္း သားေတာ္အတြက္ အလြန္အားတက္ ေတာ္မူ ေနေၾကာင္းပါ 
ဘုရား"   
 
စု။ ။"အင္း...သည္လုိျဖင့္ လာမဲ့နယုန္လသုဓမၼာစာျပန္ပြဲၾကီးမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလုိ ၾကီးက်ယ္ 
စည္ကားဦးေတာ့ မွာပေနာ္၊ မယ္မယ္ဖ်ားျဖင့္ ဆြမ္းအုပ္ေတါ မ်ားမ်ားလွဴဖို႕ စိတ္ကူးေတာ္ မူေနမွာပဲ" 
 
အလယ္မနန္းေတာ္ဖုရားလည္း သမီးေတာ္မ်ား ေျပာေနၾကသည္႕စကားမ်ားကုိ သလြန္ ေတာ္ေပၚမွ 
ပုတီးစိပ္ေတာ္မူရင္း ၾကားသိေတာ္မူရလွ်င္ 
 
"ဟဲ့...ခုနကမိႏွစ္ စုလတ္ကုိ ေလွ်ာက္တင္တာ ဘာတဲ့၊ သီေပါမင္းသား ကေလး ဘာျဖစ္သလဲ " ဟု 
ေမးေတာ္ မူလွ်င္ ခင္ႏွစ္မွာ ထိပ္ထိပ္ျပာျပာႏွင့္ 
 
သီေပါကုိယ္ေတာ္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘုရား၊ အသွ်င္ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားက ျမတ္ေလးပန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
စကားဆက္ေတာ္ မူမိတဲ့အတြက္ နယုန္လ စာေတာ္ျပန္ပြဲ အေၾကာင္း ေရာက္သြား ရာက 
ေနာက္ႏွစ္ကေလာက္ စည္ကားမွ စည္ကားေတာ့မယ္လုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူတဲ့ အတြက္ လာမဲ့ ႏွစ္မွာလည္း 
သီေပါကုိယ္ေတာ္ ပထမလတ္ ေျဖဆုိေတာ္မူဦးမယ္လုိ႕ သတင္းအမွန္ ၾကားရသျဖင့္ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ား 
ကလုိ  စည္ကား ၾကီးက်ယ္လိမ့္မယ္ ထင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ ေနပါသည္ဘုရား"ဟု တင္လွ်င္ 
အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရားလည္း မ်က္ထားေတာ္ ရႊင္ရႊင္ႏွင့္- 
 
"ေၾသာ္...သီေပါေမာင္ရင္က အင္မတန္ ၾကိဳးစားေတာ္ မူလုိက္ပါကလား၊ ဘုန္းေတာ္ ၾကီးမားလွေသာ 
ဘုရားကျဖင့္ ဒီလုိထူးျခားတဲ့ သားေတာ္မ်ိဳးကုိ အေတာ္ အားကုိးရလိမ့္မယ္၊ ညီမေတာ္ ေလာင္းရွည္မိမိ 
မွာလဲ ခုလုိထူးကဲတဲ့ သားေတာ္အတြက္ ေရွးကလုိ ဆက္လက္ျပီး မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းေတာ္ မူစရာရွိပါရဲ႕ 
 



"မိန္႕ေတာ္မူကာ အတန္ၾကာလွ်င္ ေညာင္းညာေတာ္ မူသည္ႏွင့္ သလြန္ေတာ္ ထက္တြက္ 
ေလ်ာင္းစက္ေတာ္မူလုိက္လွ်င္ အပ်ိဳေတာ္ ခင္ေဖာ့လည္း အနီးတြင္ ဒူးပုဆစ္တုတ္ ၀ပ္ခါ ေခါင္းယပ္ 
ေတာင္ျဖင့္ ျဖည္းညွင္းစြာ ယပ္ေလေသြးဆက္ေနေလလွ်င္ သမီးေတာ္ ထိပ္စုဖုရားၾကးီ လည္း 
မိမိအေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ ထြက္ေတာ္မူ လာကာ ေတာင္ငူခရိုင္မွ ဆက္ေရာက္ လာသည္႕မ်ားစြာေသာ 
ဂမုန္းအင္ႏွင့္ သဇင္ပန္းမ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ လ်က္ ပန္းထီးသ႑ာန္ လွပစြာ စီမံျပဳလုပ္ခါ 
စြယ္ေတာ္စင္ဘုရား ႏွင့္ မဟာျမတ္မုနိ ရုပ္ပြားေတာ္ မ်ားအား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ 
လ်က္ေနေတာ္မူ ေလ၏ ။   
 
ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာလည္း မိမိ၏ အေဆာင္ေတာ္တြင္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီမေတာ္ ရမည္း 
သင္းစုဖုရား ကေလးပါ ငယ္ရြယ္သူ ျဖစ္သည္႕အေလ်ာက္ ေရႊခဲ၊ ေငြခဲ၊ ပုလဲ ပတၱျမား စေသာ ရတနာ 
မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဇယ္ေထာက္ ကစားေတာ္မူလ်က္ ရိွၾကေလ သတည္း။  
 
 
အခန္း (၄) ဆက္ရန္  
 
အခန္း(၄) 
 
     ၀ိုက္လို႕သာ၀န္းေတာ့တယ္၊ သိုက္ညႊန္း ေရႊဗ်ာႏွင့္ ေကလာဂီေငြငါးက၊ ေထြျပား ရည္ညြန္လို႕၊ 
စည္ပုစြန္ ဂုဏ္ျပေပ့၊ စုႏၷေမာင္။ 
 
၀ိဇၹံဳလတာ၊ အလွ်ံငယ္ျဖာသည္၊ မ႑ဂစီစ္၊ နက္သံုးျမစ္က ကြန္ရက္ကယ္ နတ္ျပြန္၊ ျငိဳးလို႕ပင္ 
သြန္သထင့္၊ ျဖိဳး၀ွန္ဆံု႕အေနတြင္၊ တိမ္ထုငယ္ မွင္ဆိုင္ လႈိင္းပါဘိ၊ မႈိင္းလဲ့ေမွာင္ေမွာင္။   
 
ခုနစ္ေခြငယ္၊ ေတာင္ေရလည္ပတ္၊ ျပည္သုဒသ္လိုရ ဟတ္ကယ္ယဥ္ျဖာ၊ ျမသဥၹာႏွင့္ ဧရာထူးဆန္း၊ 
ေဒး၀န္းနန္းက လြမ္းငန္းငယ္ ကုေဋ၊ ထပ္ပေစေအာင္ ေရႊထြန္ေတာ္ယက္ နယုန္လက္မွာ၊ 
စုံခ်က္ကယ္ခန္း၀ါ၊ သာ့ထက္သာပင္၊ မလႅာက်ိက်ဴ၊ ပန္းအစုတြင္၊ နန္းသူ႕ခ်စ္ရန္၊ ေတာ္ၾကီးခံလို႕၊ 
ဓမၼာစမၺီ၊ ထံု၀က္ကယ္ခ်ီၾကတဲ့၊ ရာသီေခါင္ကို ေငြေဆာင္ ယုန္းနန္းလနာ၀ိန္ႏွင့္။ 
 
ရာတာငယ္ေကး၀ဋ္-ထြန္းလွ်ံလႊတ္လို႕၊ မြန္းထြက္ကယ္စဥ္လာ သည္သို႕ခါကုိ ေရႊစာေတာ္ျပန္ 
သဘာယံႏွင့္ ညာမႏၱလ၊ ေရၾကည္းစုံလွခ်ိန္မုိ႕ အဆငယ္ျပန္ဆယ္ ၾကံဘြယ္ဘြယ္ကို ဘန္ခ်ယ္ေလေလ 
ေစာမေျပေအာင္ ၾကင္ေဆြမစပ္ ကင္းတဲ့နတ္မွာ မတတ္ကယ္ဆည္ယူ အလြမ္းသာကူလိမ့္မည္၊ 
ကၽြန္းဘူမိနက္သန္တြင္ ဗိမာန္တည္ ေရႊဘံုသစ္မွာမွ ဘုန္းလွစ္ခ်ိန္သင့္။   
 
 
 ရာသီမာသ နယုန္လသို႕ တကြမကြာ ဆိုက္ေရာက္လာ ျပန္ေလ၏။ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ေလးျပင္ေလးရပ္လံုး 
အုံးအုံးဆူညံ သုဓမၼာ စာေတာ္ျပန္ပြဲအတြက္ အမိန္႕ေတာ္ၾကီးကို ဦးထိပ္ရြကလ္်က္ သူ႕ထက္ငါသာ 



မ်က္နွာရေစရန္ ကိုယ္၏တာ၀န္ က်ေရာက္လာသည္တို႕ကို စိတ္ေရာကုိယ္ပါ မခုိမကပ္ ၾကိဳးပမ္းစြာ 
လုပ္ကိုင္စီမံလ်က္ ရိွၾကေလရာ မႏၱေလး ေတာင္ေျခရင္းရိွ သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္ၾကီးတြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ 
ၾကီးက်ယ္ စည္ကားလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
အေ၀းေရာက္ သံဃာေတာ္မ်ားမွာလည္း ယမန္ႏွစ္က ထက္ ေျမာက္ျမားစြာသုဓမၼာ စာေတာပြဲကို 
အားခဲ ၾကြေရာက္လာၾကကုန္သည္ ျဖစ္ရာ သာသနာ႕ဒါယကာ မဟာ ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ 
အမွဴးထားလ်က္ မိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္၊ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
နန္းေတာ္သူ နန္းေတာ္သား သူေဌးသူၾကြယ္ ကုန္သည္ဆင္းရဲသားမက်န္ ျမိဳ႕ခံျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ 
သဒၵါတရား  ေပါက္၍ စြမ္းအားရွိသေလာက္ လွဴဒါန္းေကၽြးေမြး ကုသိုလ္ေရးကု ေလးစားသမႈ 
အာရုံျပဳၾကျပီးလွ်င္ စာျပန္ပြဲကို ၀င္ႏႊဲေျဖဆိုၾကကုန္ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ဘိုးသူေတာ္ မယ္သီလ မက်န္ 
ထိုက္တန္သည္ထက္ ပုိကဲစြာေအာင္ဆုေပးလွဴ ပညာဥာဏ္ ပူေဇာ္ၾကကုန္ရာ စာေတာ္ျပန္ 
ေရာက္လာေသာ ရဟန္းသာမေဏမွန္သမွ်မွာလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႏင့္ွ စိတ္အားတက္ၾကြ ၀မ္းေျမာက္ 
၀မ္းသာ ရိွၾကရေလ၏။ 
 
သားေတာ္ `သုသီရိမဟာဓမၼရာဇာ သီေပါမင္းသားမွာလည္း ခမည္းေတာ္ မင္း တရားၾကီးဘုရား၏ 
အားရစြာ ေျမာက္စားခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ကဲ့သို႕ပင္ ေခတၱလူ၀တ္လဲကာ အတြဲအစ္မ 
မ်ားႏွင့္တကြ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္လွစြာေသာ မင္းခမ္း မင္းနားျဖင့္ သုဓမၼာဇရပ္သို႕ ထြက္ေတာ္ မူျပီးလွ်င္ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရားႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ ဆရာေတာ္ သဃၤာေတာ္ မဟာ ေထရ္ျမတ္ၾကီး တို႕ေရွ႕တြင္ 
ပထမလတ္ အျဖစ္ သဒၵါရွစ္ေစာင္ ပါဌ္အနက္ ရုပ္ဆန္းပါဠ္အနက္ အလကၤာ ပါဠ္အနက္ အဘိဓာန္ 
ပါဠ္အနက္ သျဂိဳလ္ကိုးပုိင္းပါဌ္အနက္ မာတိကာပါဠ္အနက္ အရေကာက္ ဓာတုကထာပါဠအနက္ အရ 
ေကာက္မ်ားႏွင့္ ေျဖဆိုဖြယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္စြာ အာဂုံျပန္ဆိုေတာ္မႈလွ်င္ ရဟန္း 
ရွင္လူျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႕ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ၊ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာမ်ား 
ေပးၾကကုန္ေလသည္။ 
 
ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရား သားေတာ္ကို ႏႈတ္ေတာ္ျဖင့္ ခ်းီမြမ္းေတာ္မူလ်က မ်ားစြာအားရ 
ႏွစ္သက္ေတာ္ မူေသာ လကၡဏာကို ျပေတာ္မူေလသတည္း။ 
 
သို႕ႏွင့္လည္း ယခင္ႏွစ္၏ အစဥ္အလာအတိုင္း ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္ပတ္လံုုး စာေတာ္ျပန္ပြဲၾကီး 
ဆင္ႏႊဲျပီးစီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၀ါ၀င္ကန္ေတာ့ခံပြဲအတြက္ ဘ၀ရွင္ မင္းတရားၾကီး ဘရုားႏွင့္ 
အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးဘုရားႏွစ္ပါးစံု အေရွ႕ စမုခ္တြင္ ရိွခုိုးကန္ေတာ့ခံေတာ္မူရာ မိဖုရား၊ 
သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ ေဆြေတာ္၊ မ်ိဳးေတာ္၊ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္၊ ကေတာ္မယားအစံုႏွင့္ 
ေရႊဘံုဦးခုိက္ ေရာက္လာၾကရံုမက နန္းေတာ္သူ နန္းေတာသ္ား၊ ေစာ္ဘြား ျမိဳ႕စားစေသာ အေ၀းေရာက္ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး မ်ားႏွင့္ သူေဌး၊ သူၾကြယ္၊ ကုန္သည္၊ ဆင္းရဲသားတုိ႕ပါ ရိွခုိးလက္ေဆာင္ေတာ္ 
ဆက္ေရာက္ လာၾကသျဖင့္ အေရွ႕မုခ္ ဦးကင္နန္းရင္ျပင္တြင္ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ မူးေတာ္၊ 
မတ္ေတာ္ကအစ ဆင္းရဲသားအဆံုး အလံုးစုံေသာ ပရိသတ္တို႕ ျပည့္က်ပ္စြာ ခစားလ်က္ ေနၾကစဥ္ 
သုသီရိဓမၼရာဇာ သီေပါမင္းသားလည္း သာမေဏေဘာင္သုိ႕ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္၊ လူ၀တ္ႏွင့္ 



ခမည္းေတာ္ထံေမွာက္သုိ႕ ရိွခုိးကန္ေတာ့ ၀င္ေရာက္လာရေတာ့ သည္ျဖစ္ရာ ယမန္ႏွစ္ကကဲ့သို႕ပင္ 
ယာဘက္မွ ခစားလ်က္ရိွၾကေသာ သမီးေတာ္မ်ား အနက္မွ သံသရာေရစက္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ 
ႏွမေတာ္ သီရိသုပဘာရတနာေဒ၀ီ၊ ျမေတာင္ ျမိဳ႕စားအရွင္ထိပ္စုဖုရားလတ္ႏွင့္ 
နတ္တုိ႕ညႊန္ၾကားအပ္သည့္ အလား ဤမွ် ေျမာက္ျမားေသာ ပရိသတ္ ဗုိလ္ပုံတြင္ ႏွစ္ပါးအစံု 
စကၡဳေတာ္ ဆံုမိၾကျပန္ေလရာ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရႈစားေတာ္မူမိၾကျပီးလွ်င္ 
ယခင္ႏွစ္က ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူလိုက္ၾကရသည္ထက္ ေမတၱာေတာ္ တစ္ဆင့္တက္၍ ရင့္သည္ထက္ 
ရင့္ကာ ပြင့္အာလုနုီးေသာ ေရႊၾကာငုံသည္ ေနအရုဏကို ေမွ်ာ္လင့္သည္၏အလား စုဖုရားႏွင့္ 
မင္းသားမွာ လင္းေရာင္ျခည္တည္းဟူေသာ အခြင့္အေရးကို စိတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စီေတြးေတာ္ 
မူလိုက္မိၾကျပန္ေလသတည္း။ 
 
ယင္းသို႕ မင္းႏွစ္ပါးမွာ အလားတူညီစြာ စိတ္အယအူဆ တူမွ်ေတာ္မူၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ 
တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး စကၡဳအၾကည့္ ဓာတ္အားျဖင့္သာ ထိခိုက္သိသာေစလ်က္ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းရန္ 
အခ်င္းခ်င္း စခန္းေ၀းေနရုံမက သီေပါမင္းသားမွာလည္း မူလရည္ရြယ္ခ်က္အၾကီးအတိုင္းပင္ 
ရွင္သာေမဏဘ၀သုိ႕ ျပန္လည္ကူးေျပာင္း ေတာ္မူရလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ခါ စာျပန္ပဲြေတာ္တြင္ 
ပထမၾကီးအျဖစ္ ေနာက္ဆံုးေျဖဆိုပြဲ ၀င္ေတာ္မူရမည့္အတြက္ စာ၀ါကို ၾကိဳးစားက်က္မွတ္ေတာ္မူ 
ေနရျပန္ေလရာ နဂုိ၀ါသနာေတာ္ကလည္း စာေပထဲတြင္သာ ေပ်ာ္ပါး၀င္ဆန္႕လိုေသာေၾကာင့္ 
အပုိအမုိမလုပ္ ေလာကီမႈအရႈပ္အေထြးကို စဥ္းစားခြင့္မေပးဘဲ ခပ္ေအးေအးပင္ ေနေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ 
ေရႊနန္းေတာ္အေနာက္ပုိင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စံေတာ္မူေနေသာ ထိပ္စုဖုရားမွာလည္း ထိုအေရးကုိ 
စိတ္ေတာ္တြင္ထည့္၍ မေတြးတတ္ေသးဘဲ မယ္ေတာ္၊ အစ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ တစ္လွည့္ 
မိမိအပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္တစ္သြယ္၊ အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းေသာ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီး 
အေနာက္ပုိင္း၀ယ္ လြန္းပုဆိုးဒီးလႊားႏွင့္ မင္းေယာက္်ား ကေလးသဖြယ္ လွည့္လည္သြားလာ၍ 
လြတ္လပ္စြာ စံေနေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။  
 
ထို႕သို႕အားျဖင့္ ဘ၀ရွင္ သာသနာ့ဒါယကာ ပဥၨမသဂၤါယနာတင္ မင္းတုန္းဘုရင္မင္းျမတ္ၾကီး 
လက္ထက္ေတာ္တြင္ နန္းတြင္းနန္းျပင္မွအစ ျမိဳ႕နယ္အပုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္တလႊားတြင္ တရားနဲ႕ညီေသာ 
မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ခ်မ္းေျမ႕သာယာစြာ ရိွၾကစဥ္ 
ဘုရင္မင္းတရားၾကီးုဘုရားႏွင့္ စီးပြားဖက္ တိုင္းျပည္၊ တည္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္ေတာ္မူၾကေသာ 
စၾကာေဒ၀ီ၊ မေဟသီမိဖုရားေခါင္ၾကီး ဘုရားသည္ စံစားေတာ္မူေသာ နန္းမေတာ္ေဆာင္တြင္ 
မက်န္းမမာ ေ၀ဒနာ အသည္းအသန္ ျဖစ္ေတာ္မူလာသျဖင့္ သမားေတာ္၊ သမားေက်ာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 
ဘ၀ရွင္ မင္းတရာၾကီးဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကပ္မတ္ကုစား ေနေတာ္မူရသည္ျဖစ္ရာ 
ေရႊနန္းေတာ္သူ၊ ေရႊနန္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္တကြ တိုင္းေနျပည္သူတို႕မွာ တရားဓမၼ 
ျပည့္စုံေတာ္မူလွသည့္ အရွင္မိဖုရားေခါင္ၾကီးဘုရားအတြက္ ပူဆာညႇိဳးႏြမ္း မခ်မ္းမေျမ႕ 
ျဖစ္၍ေနၾကရျပီးလွ်င္ ဘ၀ရွင္မင္္းတရားၾကီးဘုရားမွာလည္း မိခင္ႏွင့္အတူ သည္ကတျဖာ၊ 
ဆရာႏွင့္တူေသာ တို္င္းျပည္တည္ဖက္၊ စီးပြားဖက္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး 
မမာေတာ္မူသည့္အတြက္ စိတ္၀မ္းမၾကည္ ရိွေတာ္မူသည္ျဖစ္ရကား နန္းေတာ္သူ၊ 
နန္းေတာ္သားမ်ားမွာ 'အိမ္ေရွ႕ပူလွ်င္ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ'ဆိုေသာ စကားပမာ ကိုယ့္အေဆာင္မွာပင္ 



ကိုယ့္စကားက်ယ္က်ယ္ မေျပာ၀ံၾကဘဲ တိတ္ဆိျငိမ္သက္စြာႏွင့္ နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီးက 
သတင္းစကားကို နားစြင့္၍ ေနၾကကုန္၏။ 
 
သို႕ ေရႊနန္းေတာ္တစ္ခြင္တြင္ အပ္က်သည္ပင္ ၾကားရမတတ္ တိတ္ဆိ္တ္ ေျခာက္ကပ္စြာ ရိွၾကစဥ္ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘိဇၨနသေဘအ ပ်က္စီးျပိဳကြဲ မခိုင္ျမဲေသာ အနိစၥသေဘာတို႕မည္သည္ ေရေျမ႕ရွင္ 
ဘုရင္ဧကရာဇ္တို႕ကို မဆိုထားဘိ သံုးလူ႕ထြဋ္ထား၊ ျမတ္ဘုရားႏွင့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားကို စဥ္လ်က္ 
ခ်မ္းသာခြင့္မေပး၊ မ်က္ႏွာၾကီးငယ္မေရြး မ်ိဳ၀ါးစားေသာက္တတ္ေသာ ေသမင္းပါးစပ္ျဖင့္ ဟတ္ယူ 
ေဆာင္ၾကဥ္း ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကို ခြင္းတတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စၾကာေဒ၀ီမေဟသီေခါင္ဖ်ား 
အရွင္မိဖုရားၾကီးအားလည္း ငဲ့ကြက္မညႇာ ရက္စက္စြာျဖင့္ မရဏေသမင္း ေဆာင္ၾကဥ္း ေခၚယူရာ 
လိုက္ပါေတာ္မူရေလတည္း၊ 
 
ဘုရင္မင္းၾကီး ဘုရားလည္း အေဆြခင္ပြန္းစစ္ပမာ မာတာမိခင္ႏွင့္မျခား စီးပြားဖက္ ျပည္တည္ဖက္ 
ဘိသိက္ခံဖက္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ နန္းမေတာ္ဘုရားၾကီး နတျ္ပည္စံေတာ္မူ သည္ကို အထူးသျဖင့္ 
ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းေတာ္မူေသာ စၾကာ၀ေတးမႏၶာတ္မင္းတို႕၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီးကို သျဂႋဳဟ္သည့္ 
အစီအရင္ျဖစ္ေသာ စာတမ္းနည္းလမ္းအတိုင္း အခမ္းအနား ၾကီးက်ယ္စြာ 
ခင္းက်င္းက်င္းပေတာ္မူျပီးလွ်င္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကပ္မတ္ေတာ္မူ၍ 
ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္၊ မင္းညီမင္းသား၊ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္၊ ကေတာ္မယား အပ်ိဳေတာ္၊ 
အထိန္းေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ေရႊနန္းေတာ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ရိွ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အုတ္ဂူျပာသာဒ္ 
ထားေတာ္မူရာျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္တြင္းမွာ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရား သံုးလပတ္လံုး 
ဗုိလ္ရႈညီလာ သဘင္ခံ၍ စံေတာ္မူျပီးလွ်င္ အရွင္နန္းမေတာ္ မိဖုရားၾကီး၏ ရုပ္ပုံေတာ္ကို ေရႊသားျဖင့္ 
သြန္းလုပ္၍ မိဖုရားၾကီး စံေနေတာ္မူေသာ နန္းမေတာ္ေဆာင္တည္းမွာပင္ ေရႊျပာသာဒ္ႏွင့္ ထားလ်က္ 
မိဖုရားၾကီး ရိွေတာမူ္စဥ္က ခံစားထမ္းရြက္ျမဲျဖစ္ေသာ မွန္နန္းအပ်ိဳေတာ္ၾကီး မ်ားအားလည္း 
အျခားမိဖုရားမ်ားကို မခံစားေစရ၊ သက္ေတာ္ရိွစဥ္က ခစားၾကဘိသကဲ့ သို႕ပင္ အသွ်င္ 
နန္းမေတာ္မိဖုရားၾကီး၏ ေရႊရုပ္ေတာ္ကို ခစားၾကေစျပီး ျမိဳ႕စားရြာစား၊ လခရိကၡာေတာ္မ်ားကိုလည္း 
ေရွ႕ကနည္းအတိုင္း မနိမ္မက် ခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္းျပဳ ေတာ္မူေလ၏။ 
 
ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားသည္ မိမိ၏ ဥေသွ်ာင္ေတာ္ကို ဆံေတာ္ရွင္မ်ားအား မထိ မကိုင္ေစရ။ 
ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် အသွ်င္နန္းမေတာ္မိဖုရားၾကီး၏ ဆံေတာ္ရွင္း ေပးျခင္းကိုသာ ခံေတာ္မူခဲ့ျမဲ ျဖစ္ေလရာ 
မိဖုရားေခါင္ၾကီး နတ္ရြာစံေသာေန႕မွစ၍ မည္သည့္မိဖုရား၊ မည္သည့္ဆံေတာ္ရွင္းတို႕ကိုမွ် 
ခုိင္းေစေတာ္ မမူရံုမက ဆံေတာ္ကိုမွ် လံုးလံုးရွင္းေတာ္မမူေတာ့ဘဲ ဘြဲ႕ျဖဴ (ပိတ္ျဖဴကိုဆိုလိုသည္)ျဖင့္ 
ဥေသွ်ာင္ေတာ္ကို တစ္ခါတည္း အျငိမ္းရစ္ပတ္ထားေတာ္မူလိုက္၍ မကိုဋ္သရဖူ 
ေဆာင္းေတာ္မူရန္ရိွသည့္ အခါ ဘြဲ႕ျဖဴ ဦးေခါင္းေပၚေတာ္မွပင္ အလိုက္သင့္တင္၍ 
ေဆာင္းဆင္ေတာ္မူေလသတည္း။ 
 
(စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားေခါင္ၾကီး နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ က်န္ရိွေသာ 'ေဆာင္ရ' 'နန္းရ' မိဖုရားၾကီးမ်ားက 
ဆံေတာ္ရွင္းေပးလိုၾကသည္။ ဆံေတာ္ရွင္းခြင့္ရေသာ မိဖုရားမွာ မိဖုရားေခါင္ၾကီးေနရာကို 



ရရိွလိမ့္မည္ဟု ထင္ၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္ မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီးသည္ ပညာရွိမင္းပီပီ ေနာင္ေရးကို 
ဆင္ျခင္ေတာ္ မူသည့္အေလွ်ာက္ မိမိဆံေတာ္ကို မည္သည့္မိဖုရားကိုမွ် မကိုင္ေစလို၍ 
ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ကိစၥျငိမ္းေအာင္ ျပဳမူျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတို႕၏ မွတ္တမ္းတြင္ မင္းတုန္းဘုရင္မွာ ေခါင္းတြင္ အ၀တ္ျဖဴတစ္ခုႏွင့္ 
အျမဲရစ္ပတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေရးၾကသည္မွာ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ကို မသိရွာ၍ 
ေရးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
 
ရတနာပံုျမိဳ႕တည္၊ နန္းတည္ ပဥၨမသဂၤါနာတင္၊ ဘ၀ရွင္မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး ဘုရားသည္ ေဆာင္ရ၊ 
နန္းရ၊ မိဖုရားၾကီးငယ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ရိွေတာ္မူသည့္အနက္ ဤစၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးအား 
အထြက္အထိပ္ထား၍ မ်ားစြာျမတ္နုိး ၾကည္ျဖဴေတာ္မူေလ၏။  
 
စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွာ အမရပူရ ဒုတိယျမိဳ႕တည္ နန္းတည္(သာယာ၀တီ) သုိ႕မဟုတ္ 
ေရႊဘိုမင္းတရားၾကီး၏  အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူလ်က္ သီရိပ၀ရ 
ဟိေလာကရတနာ မဂၤလာေဒ၀ီဟူေသာ ဘြဲ႕အမည္ျဖင့္ ပင္တိုင္စံ သမီးေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ 
ပိဋကတ္ေဗဒင္  ရာဇ၀င္နိပါတ္ တတ္ကၽြမ္းလိမၼာ၊ ပညာရွိလကၡဏာ အရာရာျပည့္စုံေတာ္မူသည့္အျပင္ 
သုဓမၼစာရီ မင္းသမီးကဲ့သို႕ အက်င့္သိကၡာ ျပည္စုံေတာ္မူ ေပေသာ သမီးေတာ္ျမတ္ 
ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခမည္းေတာ္ ေရႊဘိုမင္းတရားၾကီးကပင္ လွ်င္ တိုင္းေရးျပည္ရာႏွင့္ 
ပက္သက္ရာတို႕တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ သမီးေတာ္ ျမတ္ထံသို႕ အၾကံညဏ္ေတာင္းေတာ္မူရေသာ ပညာရွိ 
မင္းသမီးၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။ 
 
ခမည္းေတာ္ေရႊဘုိမင္းတရားၾကီးဘုရား နတ္ျပည္စံေတာ္မူျပီးေနာက္ ေမာင္ေတာ္၊ မင္းေတာ္ျဖစ္ေသာ 
(အမရပူရ စတုတၳနန္းစံ ပုဂံမင္း) ခမည္းေတာ္အရုိက္အရာ စုိးစံေတာ္မူခဲ့ရာမွ ေမာင္ေတာ္ 
မင္းတရားမွာ တိုင္းေရးျပည္မႈကို ဂရုျပဳေတာ္မမူဘဲ မ်က္ႏွာေတာ္လႊဲလ်က္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူရာ 
စရုိက္ျဖင့္ လိုက္စားေပ်ာ္ရႊင္ေတာ္မူသျဖင့္ မတရားေသာျမိဳ႕၀န္ ဘိုင္ဆပ္စသူတိုိ႕ 
ၾကီးစုိးလႊမ္းမုိးေနဆဲတြင္ မင္းတုန္းမင္းသားႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားမ်ားအား မလိုမုန္းထားသူမ်ား 
ေလွ်ာက္တင္စကားျဖင့္ ပုဂံမင္း အမ်က္ေတာ္ရိွလွ်င္ မင္းတုန္းမင္းသားႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား 
ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႕မွာ အေရးဆိုက္ ေရာက္လာသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ကို မလႊဲသာ၊ မေရွာင္သာ 
ျခားနားပုန္ကန္ျခင္း ျပဳၾကရေသာအခါလည္း ပညာရွိမင္းသမီးၾကီး (စၾကာေဒ၀ီ)ေပးေသာအခါေတာ္ျဖင့္ 
ၾကံစည္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူရျခင္း၊ မင္းတုန္းမင္းသား ဘုရင့္အျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ 
ေကာင္းျမတ္ေသာ မိန္းမျမတ္တို႕ လကၡဏာ အက်င့္သိကၡာ သီလသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္ မူေသာ 
(စၾကာေဒ၀ီ) မင္းသမီးၾကီးကိုပင္ အဂၢမေဟသီ ေျမႇာက္တင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသတည္း။ 
 
 
မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးကား ေရႊဘိုမင္းတရားၾကီးဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္၍ ေက်ာက္ေဆာက္မိဖုရားမွ 
ဖြားေတာ္မူသျဖင့္ စၾကာေဒ၀ီရွင္မိဖုရားၾကီးႏွင့္ ခမည္းေတာ္ တစ္ပါးတည္းမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ 



သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကသည့္ အနက္ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး၏ အလယ္ နန္းမေတာ္ 
မိဖုရား (ဆင္ျဖဴရွင္)မွာ မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီး၏ ခမည္းေတာ္ေရႊဘိုမင္း၏ ေနာင္ေတာ္ရင္းျဖစ္ေသာ 
ဘၾကီးေတာ္ဘုရားႏွင့္ နန္းမေတာ္မယ္ႏုေခၚ သီရိပ၀ရတိေလာက မဟာရာဇိႏၵာ ရတနာေဒ၀ီ မိဖုရားမွ 
ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ သမီးေတာ္ျဖစ္၍ ေမာင္ႏွမ၀မ္းကြဲပင္ ေတာ္စပ္ေတာ္မူၾကေၾကာင္း။ 
 
သို႕ျဖစ္၍ စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားၾကီးမွလြဲ၍ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားသာ အၾကီးအကဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
မိဖုရားေခါင္ၾကီး ျဖစ္ထိုက္၍ ဘိသိက္ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ္လည္း မင္းတန္ုးမင္းတရားၾကီးမွာ 
ၾကီးစြာေသာ သတိပညာႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ႏႈိင္းဆ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ေတာ္မူတတ္လွေသာ နတ္ရြာစံ 
မိဖုရားေခါင္ၾကီး အားလည္း လြမ္းအား ေတာ္မျပယ္ေသး ဘိိ အလားမ်ားစြာ စိတ္လက္ၾကည္သာေတာ္ 
မမူေသးသျဖင့္ ထိုအေရး၊ ထိုကိစၥမ်ားကို အေရးတၾကီး စဥ္းစားေတာ္မမူႏုိင္ ရိွေလ၏။ 
 
ထိုအခ်ိန္ ထိုအခါတြင္ ဘ၀ရွင္မင္းတုန္းမင္း ဘုရင္မင္းတရားၾကီးမွာ ညီေတာ္ မဟာဥပရာဇာ 
အိမ္ေရွ႕မင္း ကံကုန္ေတာ္မူသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ သားေတာ္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးတစ္္ေယာက္ကုိ 
အိမ္ေရွ႕အပ္ႏွင္းေတာ္မူရမည့္တာ၀န္မွာ ဖယ္လႊဲေတာ္မမူႏုိင္ေအာင္ ၾကံဳၾကိဳက္ေတာ္ 
မူရျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသီးသီးေသာ သားေတာ္မ်ား မိခင္ျဖစ္သည့္ မိဖုရားမ်ားမွာ မိမိတုိ႕ 
သားေတာ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွၾကရသည့္အျပင္ ၎တို႕အထဲ မွ နန္းရ၊ ေဆာင္ရ 
မိဖုရားမ်ားသည္ကား အဂၢမေဟသီ ဘြဲ႕ထူးကိုပင္ ရအ့ံႏုိးႏုိး ေမွ်ာ္ကိုးႏုိင္ေသာ အေျခမ်ား 
ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ 
 
ေဆာင္ရ မိဖုရားကေလးမ်ားတြင္ကား မိမိသားေတာ္မ်ား ထြန္ကားမည့္ အေရးတစ္ခုကိုသာ အားကိုး 
ျပဳရရွာေတာ့လ်က္ အခ်ိဳ႕ေယာက်ၤား မထြန္းကားသည့္ မိဖုရားငယ္ မ်ားမွာမူ အဂၢမေဟသီ 
မိဖုရားေခါင္ၾကီးျဖစ္ရမည့္ မိဖုရားသည္ စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားၾကီးကဲ့သို႕ တရားႏွလံုးျပည့္၀သူ 
ေမာင္းမမိႆံ ေျခြရံသင္းပင္းႏွင့္ ေက်းေတာ္မ်ိဳး၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားအား သနားညႇာတာ 
ကရုဏာၾကီးမားသူ ျဖစ္ပါေစသားဟုသာ ဆုေတာင္းလ်က္ ေနရရွာၾကေလသတည္း။ 
 
 ယင္းသို႕ေသာ အေရးေတာ္ေၾကာင့္ ေရွ႕ပုိင္းတြင္ မင္းတရားၾကီးဘုရား ေအးေဆးစြာ စံေတာ္ 
မူေနသေလာက္ အေနာက္ေဆာင္တစ္၀ုိက္တြင္ တၾကိတ္ၾကိတ္ႏွင့္  စိတ္ေရာႏႈတ္ပါမ်ားစြာ အလုပ္ရႈပ္ 
ေနၾကသည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္၍ အသီးသီး ကိစၥမ်ားလ်က္ ရိွၾကစဥ္ ျမေတာင္ျမိဳ႕စား  ထိပ္စု 
ဖုရားလတ္မွာမူကား အေနာက္ပုိင္းရိွ အေဆာင္ေဆာင္သုိ႕ လြတ္လပ္စြာ သြားလာစံေနေတာ္မူသူ 
ျဖစ္သည့္အတုိင္း အေဆာင္ေဆာင္မွ ေျပးၾကဆိုၾက တိုင္ပင္ၾကေသာ အရပ္ရပ္ သတင္းစကားမ်ားကို 
မၾကားခ်င္အဆံုး ရိွေလ၏။ 
 
   
 
နတ္ရြာစံ စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားၾကီးမွလြဲလွ်င္ မိမိမယ္ေတာ္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားမွ အိမ္ေတာ္ပါ 
ခမည္းေတာ္၏ ႏွမေတာ္၀မ္းကြဲ ျဖစ္သည္သာမက ဘိုးေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘၾကီးေတာ္ ဖလ္နန္းရွင္ 



မင္းတရားၾကီးဘုရား၏ အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွာ မေနာဟရထီးျဖဴေတာ္ေအာက္တြင္ 
သစ္နက္ေရခံလ်က္ ေရႊနန္းေတာ္ထက္တြင္ မီးရွဴးသန္႕စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သူလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ခမည္းေတာ္ မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီး၏ ေတာင္ညာစံထားအဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ေျမႇာက္စား 
ခ်ီးျမွင့္ေတာ္ မူရန္ မ်ားစြာထိုက္တန္လ်က္ လက္ရိွမိဖုရားမ်ားအနက္မွလည္း မယ္ေတာ္ထက္ 
အရည္အစား သာေသာသူ မရိွဟူ၍ ယူဆေတာ္မူျပီးျဖစ္ရာ အျခားမိဖုရားမ်ား အထင္အျမင္ၾကီးကာ 
ေမွ်ာ္လင့္ ရွာၾကသည္တို႕ပင္ အျခားမိဖုရားမ်ား အထင္အျမင္ၾကီးကာ ေမွ်ာ္လင့္ရွာၾကသည္ တို႕ကိုပင ္
ျပဴံးရယ္ေတာ္ မူခ်င္မိေလ၏။ 
 
အခန္း (၅) 
 
ေမာရဂီ၀ိန္၊ ဖလ္စက္အိမ္သည္၊ အရိွန္ယုန္ေလွ်ာ့၊ ေပ်ာ့ေတာ့ညံ႕ေျပာင္း၊ တစ္ေန႕ ေသာညေနေစာင္း 
အခ်ိန္တြင္ ေရႊအိမ္၊ ေရႊနန္းအခန္းခန္း အေဆာင္ေဆာင္တုိ႕၌ ရာေထာင္မကမ်ား လွေသာ နန္းတြင္းသူ 
နန္းတြင္းသားတုိ႕မွာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ အေဆာင္ေတာ္မ်ားစြာ ၌ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာစြာ ခစားေနထုိင္ 
လ်က္ရိွၾကစဥ္ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးအေနာက္ပိုင္း စလင္းစု ဖုရားသုသီရိျမတ္စြာ ရတနာေဒ၀ီ စံျမန္း 
ေတာ္မူေသာ ၾကိဳင္ထုံသင္းပ်ံ႕၊ ၀င္းဖန္႕၀ါေရႊ၊ အေထြေထြေသာ ပန္းမ်ိဳးစံုတုိ႕ျဖင့္ 
မြမ္းမံျခယ္လွယ္အပ္ေသာ ပန္းခံုေတာ္၀ယ္ စြယ္ေတာ္ ပန္းမ်ားကုိ ပန္းထီးသဖြယ္ 
လွပစြာျပဳျပင္စီရင္လ်က္ ရိွၾကေသာ အပ်ိဳေတာ္ သာစည္ရြာ ခင္ထားႏွင့္ ေက်ာက္ကာ ရြာစားခင္ႏွစ 
္တုိ႕မွာ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္းရိွၾကသျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ရိွ သည္႕အားေလ်ာ္စြာ ေျပာလုိေသာ စကားမ်ားကုိ 
အျပန္အလွန္္ ေျပာဆုိေနၾကရာမွ၊ 
ခင္ထား။ ။"ဒါနဲ႕စကားမစပ္ အရွင္နန္းေတာ္ဖုရားၾကီး ကံေတာ္ကုန္မွ အေနာက္ပိုင္းက 
မိိဖုရားေတြေတာ္ေတာ္ပဲ စိတ္အလုပ္မ်ားေတာ္မူေနၾကပါကလား မမရဲ႕" 
ခင္ႏွစ္။ ။"ဘယ္လုိစိတ္အလုုပ္မ်ားပုံပါလိမ့္ မမရယ္၊ ခင္ႏွစ္ကေတာ့ အမွတ္တမဲ့မို႕ 
သတိမထားမိေပဘူး" 
ခင္ထား။ ။"တျခားဟုတ္ပါရုိးလား၊ မိဖုရားေခါင္ၾကီးအျဖစ္သုိ႕ အေဆာင္ရ၊ နန္းရမိဖုရားထဲက 
တစ္ပါးပါးျဖစ္ရေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ အာရံုကေလးဟာ ကုိယ္စီကုိယ္စီ ေမွ်ာ္လင့္ေတာ္မူမိၾကျပီး  
ဘုန္းေတာ္ၾကီး လွေသာ ဘုရားအမိန္႕ေတာ္က ဘယ္သူ႕အေပၚ က်မယ္ဆုိတာ 
ေစာင့္စားေနရွာၾကတယ္၊ မမက ဒါကုိရည္ရြယ္ေျပာတာပါ" 
ခင္ႏွစ္။ ။"အထူးေမွ်ာ္လင့္ၾကလုိ႕ အပိုျဖစ္ေနမွာေပါ့ မမရယ္၊ နန္းရမိဖုရားေတြထဲမွာ အလယ္ 
နန္းေတာ္ဘုရားဟာ အရာလည္းအၾကီးဆုံးျဖစ္တယ္၊ ႏွမေတာ္ၾကီးလည္းျဖစ္တယ္၊ ဒီေတာ့ 
အျခားမိဖုရား ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္မရိွဘူးလုိ႕ ထင္မိတာပဲ မမရဲ႕" 
ခင္ထား။ ။"ဒီလုိလည္းအတတ္မစြပ္စြဲနဲ႕ဦး၊ ကံကရိွေပေသးတယ္၊ ဘ၀ကုသုိလ္ကံကုိ ဘယ္သူမွ 
အတတ္မထင္ မေဟာႏုိင္ေပဘူး၊      ယခုမ်က္ျမင္အတုိင္း ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း 
အလယ္ နန္းေတာ္ဘုရားထက္ ထူးကဲျပီးခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူတဲ့ မိဖုရား တစ္ဦးဦး အထူးသဒၶါ 
ေတာ္မူမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူက ၀င္ျပီး ကန္႕ကြက္ႏုိင္ပါ့မလဲ၊ သားေတာ္ၾကီးေတြရဲ႕ 
မ်က္ႏွာနဲ႕လည္းသဒၶါမူမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေပဘူးလား" 



ခင္ႏွစ္။ ။"မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး မမရယ္ဒီကိစၥမွာေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႕မဆုိအလယ္ နန္းေတာ္ ဘုရားသာ 
ျဖစ္ႏိုင္စရာလမ္းရိွပါတယ္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရားကလည္း ဒီႏွမေတာ္ၾကီးကလြဲျပီး 
အျခားမိဖုရား ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူမယ္ မထင္ပါဘူး မမရဲ႕" 
 
ခင္ထား။ ။"မမကလည္း ဇြတ္အတင္းသာ အတတ္စြဲေနေတာ့တာပဲ၊ ကံတရား ကုိလည္း 
စဥ္းစားစမ္းပါဦး၊ တျခားဟာကုိ ဥပမာမေပးဘဲ အလယ္နန္းေတာ္ ဘုရားရဲ႕ မယ္ေတာ္ကို 
ဥပမာေပးစမ္းပါရေစ၊ ေသေသ ခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေတာ္မူစမး္ပါဦး" 
ခင္ႏွစ္။ ။"ကဲ...ကဲ၊ အားလပ္ခြင့္ရတဲ့အခါ ကုိယ္ထင္ရာကုိယ္ေျပာရေအာင္၊ ေဟာေတာ္မူ စမ္းပါဦး 
မမရယ္" 
ခင္ထား။ ။"ယခုအရွင္နန္းေတာ္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးဘုရား ကံေတာ္ကုန္တာ လ,ရက္ 
အေတာ္ၾကာသြားျပီေနာ္၊ အဲ...ၾကာတာထားပါဦး အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရားၾကီး စံျမန္း ေတာ္မူတဲ့ 
နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီးကုိ ရိွေတာ္ မူစဥ္ကလုိ ခင္းက်င္းျပင္ဆင္ျပီး အသွ်င္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး 
ဘုရားကုိယ္စား၊ ေရႊသားရုပ္ပံုသြန္းလ်က္ ေရႊျပာသာဒ္ထက္မွာထားလုိ႕ မွန္နန္း အပ်ိဳေတာ္ၾကီး 
မ်ားေရွ႕က ခစားျမဲအတုိင္း ခစားေစတဲ့သေဘာဟာ သာမာန္ေတြး မယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
လွေသာဘုရားသည္ အရွင္နန္းမေတာ္ၾကီးအား ေရႊရုပ္ သြန္းလုိ႕ အလြမ္းေျပရႈစားေတာ္မူဖို႕ သုိ႕မဟုတ္ 
ေမာင္းမမိႆံ၊ အေျခြအရံမ်ားကုိ အလကား အသက္ကင္းမဲ့သည္႕ေရႊရုပ္ကုိ အလုပ္ တစ္ခုလုပ္၍ 
ရိွခိုးခစား ၾကသည္႕အတြက္ အက်ိဳးမရိွ၊ နိသက္သက္ ေစခုိင္းေတာ္မူထားသကဲ့သုိ႕ ထင္ရေပမယ္၊ 
သုိ႕ေသာ္ ဘ၀ အရွင္ မင္းတရားၾကီး ဘုရားမွာ ငယ္ရြယ္ေတာမူ္ေသးသျဖင့္ သခၤါရဓမၼကုိ မေတြးထင္ 
မသိမ္းဆည္ႏိုင္၍ စိတ္င္ေတာ္မူရာ လုပ္ေတာ္မူသည္ဟု ဆုိဖြယ္မရိွပါကလား မမရယ္၊ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ 
ဆင္ျခင္ႏႈိင္းစာ ေတာ္မူတတ္တဲ့ အရြယ္ၾကီးရင့္ျပီး ေထာက္ခ်င့္စဥ္းစား ပညာရွိတဲ့ မင္းတစ္ပါး မို႕ 
အလကားလုိ႕ မဆုိႏိုင္ဘူး၊ ဘယ္အေရး၊ ဘယ္အခ်င္း ေေၾကာင့္ သည္ကဲ့သုိ႕ ျပဳၾကသည္ ဆုိတာ 
စဥ္းစားစရာ မဟုတ္ပါလား" 
ခင္ႏွစ္။ ။"ဟုတ္ကဲ့...ႏွစ္ႏွစ္ေတာ့ မစဥ္းစားတတ္ပါဘူး၊ မမ စဥ္းစားျပီးရင္လည္း မိန္႕ေတာ္မူပါ" 
ခင္ထား။ ။"ဒါေၾကာင့္ မမက(ကံ)လုိ႕ေျပာတာေပါ့ (ကံ)ထူးရင္ရမယ္၊ မိဖုရားေတြ ထဲက 
တစ္ေယာက္မွရဖို႕ (ကံ)မပါရင္ တစ္ပါးမွမရဘူးသာ မွတ္ေပေတာ့" 
ခင္ႏွစ္။ ။"အဲဒီကံက ဘယ္ႏွယ့္လည္း မမရဲ႕၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား မိဖုရား ေေခါင္ၾကီး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကံ 
မပါဘူးလုိ႕ ထင္ပါသလား" 
ခင္ထား။ ။"မထင္၀ံပါဘူး မမရယ္၊ မမႏွယ္ေျပာရတာ ေ၀့လယ္လယ္ရိွပါဘိေတာ့ေနာ္၊ အရွင္ ထိပ္စု 
ျမတ္ဖုရား အပါးေတာ္မွာ ေလာကုတၱရာ က်မ္းဂန္မ်ားအျပင္ ေလာကီ ေဗဒင္က်မ္းကို တစ္ဖက္ကမ္း 
ေရာက္မေလာက္ တတ္ေျမာက္ေနတဲ့ တစ္ပင္တုိင္ အပ်ိဳၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ရက္သားႏွင့္ ကတံရား 
လွည္႕စားတဲ့အေၾကာင္းကေလးမ်ား စဥ္းစား ေေတာ္မူလုိက္စမ္းပါ၊ 
 
အိမ္ေရွ႕မင္းျဖစ္ေနပေကာလုိ႕၊ တစ္ေန႕ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္၊ ဘုရင္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ ကံမပါရင္မျဖစ္ 
ႏိုင္ဘူး၊ အရည္အခ်င္းမျပည္႕စံုသူကလည္း ကံရိွရင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႕ ရတတ္တာမ်ိဳး၊ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ဘုရားရဲ႕ မယ္ေတာ္ဟာမဟာမ်ိဳး မဟာႏြယ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ကံထူးေတာ့မိဖုရားေခါင္ၾကီး 
ျဖစ္ရတယ္မဟုတ္လား၊ မမေျပာတာ ေတြးမိရဲ႕ေနာ္" 



ခင္ႏွစ္။ ။"ဟုတ္ပါေလရဲ႕ နည္းနည္းနားပြင့္လာပါျပီ၊ သည္အေၾကာင္းကေလး ထပ္ျပီး 
အက်ယ္အမိန္႕ရိွပါဦး မမ" 
ခင္ထား။ ။"ဟင္... နားပြင့္လာျပီလဲဆုိေသးရဲ႕၊ ထပ္ျပီးေတာ့လည္း အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေေျပာစမ္းပါဦးတဲ့၊ 
ဒီလုိ... ဒီလုိ မမရဲ႕၊ ဘၾကီးေတာ္ဘုရားဟာ သက္ေတာ္ႏုနယ္ အရြယ္ ေတာ္ငယ္ငယ္မွာ ပထမ 
အိမ္ေရွ႕မင္း မိဖုရားဟာ ဆင္ျဖဴရွင္မယ္ ကြယ္လြန္ျပီးတဲ့ေနာက္ သူ႕ဘုိးေတာ္ဘုရားက 
(၇)ႏွစ္သမီးသာရိွေတာ္မူေသးတဲ့ ပန္းေတာင္း မင္းသမီးေလးနဲ႕ ၾကိဳၾကိဳတင္တင္ ေရသြန္းႏွင့္အပ္ 
လက္ထပ္ေတာ္မူျပီး မဟာဥပရာဇာ အိမ္ေရွ႕မိဖုရားၾကးီ အစီး၊ အနင္း၊ အေဆာင္အရြက္ ခန္႕အပ္ 
ေပးသနားေတာ္ မူထားတဲ့အတြက္ ပန္းေတာင္း မင္းသမီးကေလးဟာ ဘၾကီးေတာ္ဘုရားရဲ႕ 
ငယ္ၾကင္ေဖာ္အစစ္၊ လက္ထပ္ မိဖုရားၾကီးျဖစ္ ေနျပီး အထြတ္အထိပ္ေရာက္လုိ႕ နန္းတက္ေတာ္ 
မူတဲ့အခါ အခ်ိန္အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ ပန္းေတာင္း မင္းသမီးကုိသာ အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ၾကီး 
ေျမွာက္သင့္ပါလ်က္ အခ်စ္ လက္သစ္ ျဖစ္တဲ့ မယ္ႏုနဲ႕ ေရႊလက္ဆြဲျပီး နန္းတက္ပြဲ ၀င္ေတာ္မူတယ္၊ 
မယ္ႏုဟာ နန္းတက္ဖြားမဟုတ္ပဲ ထူးကဲတဲ့ကံပါလုိ႕ မဆုိင္ရာက၀င္ျပီး မိဖုရားေခါင္ၾကီးျဖစ္သြားတယ္၊ 
မိဖုရားေခါင္ၾကီးျဖစ္ထုိက္တဲ့ ကံမပါတဲ့ ပန္းေတာင္း မင္းသမီး ကေလးမွာေတာ့ ဘုိးေတာ္ ကုိယ္တုိင္ 
အိမ္ေရွ႕မိဖုရားအျဖစ္ ေရသြန္းႏွင္းအပ္ လက္ထပ္ ေပးစားေတာ္ မူလ်က္ ရက္စက္စိမ္းကား အနိမ့္အက် 
ပစ္ပယ္ေတာ္မူထားတာ ခံရရွာတယ္ မဟုတ္ပါလား။ 
အဲ... ဒါ ကံတရားေပါ့၊ သူဟာျဖစ္ထုိက္တယ္ သူပဲျဖစ္မွာပါလုိ႕ ဘယ္အခါမွ ကိန္းေသ တြက္မထား 
ေကာင္းဘူး၊ တစ္ေလာက ျမင္ကြန္းကုိယ္ေတာ္အေရးမွာ ကံေတာ္ ကုန္သြားတဲ့ မင္းထပ္ကုိယ္ေတာ္ 
အိမ္ေရွ႕ဘုရားကုိၾကည္႕၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာဘုရား မရိွေတာ္မူတဲ့ေနာက္ ရာဇပလႅင္ေပၚ 
ေရာက္လိမ့္မယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိၾကတယ္ မဟုတ္ လား၊ ဒါေပမဲ့ ကံတရားက ဘုရင္မျဖစ္ရဘူးလုိ႕ 
စီရင္ခ်က္ ခ်ထားေတာ့ ျမင္ကြန္းကုိယ္ေတာ္ ဓားနဲ႕ နတ္ရြာလားရရွာျပီ။ 
 
အခုဒီေနရာကုိ ဘယ္သူတက္ဦးမလဲ ဘယ္သူမွမေျပာႏုိင္ေသးဘူးေနာ္၊ သား ေတာ္ၾကီးေတြက 
တစ္ပါးလည္းမက ႏွစ္ပါးလည္းမက မ်ားလွေတာ့ ဒီအထဲက ကံထူးကဲတဲ့ သားေတာ္တစ္ပါးပါး 
ခမည္းေတာ္ အရိပ္အရာကုိ ရေတာ္မူမွာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ျဖစ္ဖို႕လဲခုရိွတဲ့မိဖုရားေတြထဲက 
တစ္ပါးပါးဟာကံထူးလာလိမ့္မယ္၊ တကယ္လုိ႕ဘုန္းေတာ္ ၾကီးလေသာဘုရားက 
ဂတိလုိက္စားေတာ္မမူဘဲ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မေျမွာက္စားရင္ျဖင့္ ဘယ္မိဖုရားမွ ကံမပါဘူးလုိ႕ ေျပာရမယ္၊ 
သမီးေတာ္ၾကီးေတြ အမ်ားထဲမွာလည္း ထူးကဲတဲ့ ကံဇာတာပါလုိ႕ မမတုိ႕အရွင္ စလင္း ထပ္စုဖုရား 
တစ္ပါးသာ ပင္တုိင္ေတာ္နဲ႕ထားျပီး ခမည္းေတာ္ဘုရား အခ်စ္ဆုံးေျမွာက္စား သူေကာင္းျပဳေတာ္မူတဲ့ 
သမီးေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ရတယ္မဟုတ္လား" 
ခင္ႏွစ္။ ။ "ဟတု္ပါ မမ၊ ကံပင့္ေျမွာက္သေလာက္ ေျမာက္ၾကရတာပါကလား၊ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ ခုမွ 
အေရလည္ပါတယ္" 
 
ယင္းသုိ႕ ေျပာဆုိေနၾကစဥ္ ပင္တုိင္ေဆာင္မွ သာယာၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းလွ ေသာ ေၾကးစည္သံ 
မ်ားၾကားရသျဖင့္ "ေဟာ... မမ အရွင္ထပ္စုျမတ္ဖုရား သမၺဳေဒၶပန္း ကပ္လွဴေတာ့မလုိ႕ အခ်န္ိနီး 
ေနပါကလား၊ ၾကည္႕စမ္းပါဦး၊ စကားေတြမဆုံးႏိုင္ေအာင္ ေျပာျပီး ေလေၾကာရွည္ေနလုိက္ၾကတာ 
ထပ္စုျမတ္ဖုရား သိေတာ္မူရင္ သမၹပၸလာပ အက်ိဳးမရွိတဲ့စကားေတြ ေျပာေနရမလားလုိ႕ 



 
မ်ားမ်ားၾကီး အျပစ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မယ္၊ လာလာ ပန္းထီးေတာ္ကုိ ျမန္ျမန္ယူျပီး သြားၾကစုိ႕" 
ဟုေျပာကာ လွပဆန္းက်ယ္စြာ ျပဳျပင္ စီမံထားေသာ ပန္းထီးကုိယူလ်က္ ကသုတ္ကရက္ ပင္တုိင္ 
အေဆာင္ေတာ္ ဘက္သုိ႕ ထြက္သြားၾကေလသတည္း။ 
 
သကၠရာဇ္ (၁၂၃၉) ခုႏွစ္ နယုန္လ သုဓမၼာ စာျပန္ပြဲေတာ္ၾကီးကား နီးကပ္၍လာျပန္ ေလ၏ ။ 
ေရႊနန္းေတာ္သူ၊ ေရႊနန္းေတာ္သားတုိ႕ႏွင့္တကြ တုိင္းေနျပည္သူ ရွင္လူရဟန္းတုိ႕ လည္း စာေတာ္ျပန္ 
ပြဲၾကီးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကဲ့သုိ႕ စည္ကားၾကီးက်ယ္စြာ ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္စီမံလ်က္ 
ရိွၾကေလရာ ထုိႏွစ္အဖို႕ကား ဘ၀ အရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားမွာ တုိင္းျပည္တည္ဖက္၊ နန္းစံဖက္၊ 
ကုသုိလ္  ေကာင္းမႈေတာ္ျပဳဖက္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ စၾကာ ေဒ၀ီ မေဟသီဖုရားေခါင္ၾကီးဘုရား 
နတ္ျပည္စံ ေတာ္မူျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိႏွစ္အတြက္ သုဓမၼာ စာျပန္ပြဲသဘင္သုိ႕ တစ္ပါးတည္းပင္ 
ထြက္ေတာ္မူ ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေလ၏ ။ 
 
သားေတာ္သီေပါမင္းသားလည္း လာလတၱံ႕ေသာ စာေတာ္ျပန္ပြဲတြင္ ေနာက္ဆုံး အၾကိမ္ 
ပထမၾကီးအျဖစ္ႏွင့္ ျပန္ဆုိေတာ္မူမည္ျဖစ္ရာ ခမည္းေတာ္မင္းတရားၾကီးဘုရား လည္း အထက္ 
အၾကိမ္မ်ားက ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူေသာ အခမ္းအနားအတုိင္း ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ စြာ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူရန္ 
အမိန္႕ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
သီေပါမင္းသား၏ မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္မိဖုရားလည္း သားေတာ္အတြက္ အားတက္ 
၀မ္းေျမာက္ေတာ္ မူကာ သားေတာ္စံေနေတာ္မူရာ ခမည္းေတာ္ မင္းတရားၾကီး ဘုရားလည္း အထက္ 
အၾကိမ္မ်ားက ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူေသာ အခမ္းအနားအတုိင္း ခမ္းနားၾကီး က်ယ္စြာ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူရန္ 
အမိန္႕ေတာ္ ထုတ္ျပန္ ေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
သီေပါမင္းသား၏ မယ္ေတာ္ေလာင္းရွည္မိဖုရားလည္း သားေတာ္အတြက္ အားတက္ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ 
မူကာ သားေတာ္ စံေနေတာ္မူရာ နန္းဦးမွန္စီ ေက်ာင္းတက္သုိ႕ ထးူျခားေသာ ရသာခ်ိဳခ်ဥ္ ဆြမ္းကြမ္း 
ျပင္လ်က္ ေန႕စဥ္၀တ္မပ်က္ ေစလႊတ္ပို႕သျခင္း၊ သုဓမၼာစာေတာ္ျပန္ပြဲသုိ႕ ဆင္ႏႊဲေတာ္မူၾကမည္႕ 
သမုတိ သံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႕အား သဒၵါ တတ္အားေတာ္္ မူသေလာက္ သကၠစၥေျမာက္ လွဴဒါန္းရန္၊ 
သကၤန္းမ်ား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ဳပ္လုပ္လ်က္ ရိွေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
အလယ္နန္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ သမီးေတာ္ ထိပ္စုဖုရားၾကီးမွာလည္း ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းခဲ့ သည္႕နည္းအတုိင္း 
ယခုႏွစ္အဖို႕လည္း အသီးသီးေသာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ ဆြမ္းအုပ္ေရ 
ေျမာက္ျမားစြာ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းရန္ ရည္သန္ေတာ္မူလ်က္ သကၠ စၥဒါနေျမာက္ရန္ စံေဆာင္ေတာ္ 
အတြင္းတြင္ ေျခြရံသင္းပင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ ရင္းခ်ာတုိ႕ျဖင့္ စီမံစိုင္းျပင္း လွဴစာရင္းေကာက္လ်က္ 
ရိွၾကသည္႕အခါတြင္ အသွ်င္စုဖုရားလတ္သည္ အပါးေကာ္တြင္ နီးကပ္စြာ အမႈေတာ္ထမ္းရေသာ 
လက္ရင္း အပ်ိဳေတာ္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ မွန္ေဆာင္ေတာ္တြင္း စံေတာ္မူကာ ေရႊကလပ္ႏွင့္ 
ဆက္လာေသာ ျမတ္ေလးပန္း မ်ားကုိ ႏွစ္သက္စြာ ပန္ဆင္ေတာ္မူရင္း ယမန္ႏွစ္ နယုန္လအတြင္းမွာ 



ဟဒယႏွလုံးသားကုိ အနည္းငယ္ ထိခိုက္လႈပ္ရွားေစေသာ အေၾကာင္းထူးတစ္ခုသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
ေမ့ေမ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့၊ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနေတာ္မူမိရာမွ ျမတ္ေလးပန္းရနံ႕က ႏႈိးဆြသတိေပးလုိက္ ျခင္းျဖင့္ 
အလင္းဥာဏ္ ေပၚထြက္၍ ရုတ္တရက္ သတိေတာ္ရမိသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွ ေသာ 
ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ကန္ေတာ့ခံ ညီလာခံသဘင္တြင္ တိမ္စင္ေသာ လ၀န္းကဲ့သုိ႕ တင့္ရႊန္းၾကည္သာ 
မဂၤလာ က်က္သေရ အေပါင္း စုေ၀းရာျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္း သား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ ရႈစား 
ေတာ္မႈမိျခင္းဆုံ၍ ေရႊရင္ေတာ္ခုန္ မိသည္မ်ား၊ ထင္ရွားစြာ ေတြးေတာသတိရေတာ္မူလာျပီးလွ်င္ 
ယခုပင္ ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ဆုံ ေနဘိ အလား မ်ားစြာလႈပ္ ရွားထိခိုက္ေတာ္ မူသြားေလေတာ့၏ ။ 
 
ထုိအခိုက္တြင္ အထိန္းေတာ္သုမန၀တီ ခင္ဘြားသစ္ အေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ ၀င္လာျပီး စုဖုရား 
အပါးေတာ္ အနီးတြင္ ထုိင္ကာ 
"သစ္သစ္ရဲ႕ စုထားဖုရားကေလးဟာ ဘာမ်ားေတြးျပီး ေငးေငးကေလး စံေတာ္မူ ေနပါလိမ့္မယ္" 
ရုတ္တရက္ က်ီစယ္ေလွ်ာက္တင္လုိက္ရာ ဘ၀င္ခိုက္မွ် ေတြးေတာ္စဥ္းစားေတာ္မူ ေနေသာ 
စုဖုရားလည္း ရုတ္တရက္ အံ့အားသင့္ေတာ္မူသြားျပီးမွ အထိန္းေတာ္ ခင္ဘြားသစ္ကုိ ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ 
ျပဳံးရႊင္စြာ ရႈစားေတာ္ မူလ်ကပ္ခံုးကုိ ဆီး၍ဖက္ေတာ္မူျပီး- 
"အို... သစ္သစ္ ဘယ္ဆီမ်ားသြားေနလဲ၊ စုထားတစ္ေယာက္တည္း ပ်င္းေတာ္မူ လြန္းလုိ႕ 
ပံုေတာ္ဆက္စမ္းပါ ေျပာမလုိ႕၊ သစ္သစ္ေရာက္လာတာနဲ႕ အေတာ္ပဲ" 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္- 
သစ္။ ။"သစ္သစ္ ဘယ္မွမသြားပါဘူး၊ စုထားသာလည္ေတာ္မူေနလုိ႕ သစ္သစ္ကုိ ေတြ႕ေတာ္မမူတာပါ၊ 
အလုိ...စုထားေလးဘာမ်ား စိတ္ကူးရေတာ္မူလုိ႕ လြန္းမ်ားပုဆုိးၾကီး ကုိခၽြတ္ျပီး 
ေဟာဒီစစ္ကုိင္းခ်ိပ္ထဘီကုိ ဆင္ေတာ္မူထားပါသလဲ၊ သစ္သစ္တုိ႕ စုထားလည္း ခုတေလာ 
ေရႊစိတ္ေတာ္မ်ား ဂဏွာမျငိမ္ ေတာ္မူဘူးထင္ပါရဲ႕၊ အစကေတာ့ ပုဆုိးမွတစ္မ်ိဳ းလွတယ္ထင္လုိ႕ 
ဆင္ေတာ္မူမယ္ဆုိျပီး ယခုေတာ့ ပုဆုိးခၽြတ္ျပီး ထဘီ၀တ္ ေတာ္မူတာ ဘာအဓိပာယ္ပါတုံး 
စုထားဖုရား" 
စုထား။ ။"ေၾသာ္... ဒီမိန္းမၾကီးဟာ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေမးတတ္ေလတယ္၊ စုစု ေကာင္းတယ္ထင္လုိ႕ 
ဆင္ေတာ္မူတာေပါ့ သစ္သစ္ရဲ႕၊ မယ္မယ္ဖ်ားကလည္း စုထားကုိ လုံမေလးငယ္ေတာ့ဘူး၊ မိန္းမပီပီ 
၀တ္ဆင္ေတာ္မူဖို႕ေတာ္ျပီလုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူတာနဲ႕ အက်င့္ရေအာင္ ဆင္ေတာ္မူၾကည္႕ပါတယ္" 
သစ္။ ။"အမယ္ေလး...ဒီအတုိင္းမွန္ရင္၊ သစ္သစ္လည္း အင္မတန္၀မ္းသာပါတယ္ စုထားဖုရား၊ 
စုထားဖုရားကုိ ေရႊနား၀င္ေအာင္ တင္လုိ႕မရတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႕ လက္ေလ်ာ့ျပီး 
ဒီပုဆုိးရွည္ၾကီး  ဆင္ေတာ္မူတာကုိ ၾကည္႕ေနရပါတယ္၊ ယခုလုိမယ္ေတာ္ ျမတ္မ်ား 
အမိန္႕ေတာ္နား၀င္ေတာ္မူျပီး မင္းသမီးပီပီ ဆင္ေတာ္မူထားတဲ့အတြက္ သစ္သစ္ တုိ႕စုထိပ္ဖ်ားမွာ 
ဘယ္ေလာက္မ်ား အလွက်က္သေရ တုိးေတာ္ မူေနတယ္ဆုိတာ မတင္ တတ္သေလာက္ပါဘဲ" 
စုထား။ ။"အလုိေလး... တယ္လည္းဆုိလုိက္တဲ့ စာပါကလား သစ္သစ္ရဲ႕၊ ဒါနဲ႕ စကားမစပ္ နယုန္လ 
သုဓမၼာစာေတာ္ျပန္ပြဲၾကီး နီးကပ္လာျပီေနာ္၊ မယ္ေတာ္ဖ်ားျဖင့္ လွဴဖြယ္တန္းဖြယ္မ်ား 
ျပင္ဆင္ေတာ္မူလွျပီ၊ စုထားလဲ ဒီတစ္ခါစာေတာ္ျပန္ပြဲမွာ စာေအာင္ တဲ့ကုိယ္ေတာ္မ်ားအတြက္ 
တစ္စံုတစ္ခု လွဴေတာ္မူခ်င္တယ္ သစ္သစ္ရဲ႕၊ ဘယ့္ႏွယ္သ ေဘာရပါသလဲ" 



သစ္။ ။"ေကာင္းသားပဲစုထားဘုရား၊ စာေအာင္တဲ့ကုိယ္ေတာ္မ်ားကုိ တိစီ၀ရိတ္ သကၤန္းမ်ား 
လွဴေတာ္မူပါလား၊ အဲဒီစာေအာင္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္မ်ားအထဲမွာ ေမာင္ေတာ္ သီေပါ ကုိယ္ေတာ္လဲ 
ပါတဲ့အတြက္ တျခားကုိယ္ေတာ္မ်ားထက္ ေမာင္ေတာ္သီေပါကုိယ္ ေတာ္ကုိ ပိုျပီး လွဴေတာ္မူ 
ထုိက္ပါေသးတယ္" 
စုထား။ ။"ဟင္... သစ္သစ္ကလည္း သီေပါေမာင္ေတာ္ဘုရားကုိ လွဴလုိျဖစ္ပါေတာ္ မူရတာ၊ 
စုထားကတိစီ၀ရိတ္ သကၤန္းသြားလွဴလုိ႕ ေနရာမက်ဘူးထင္တာပဲ" 
သစ္။ ။"ဒါျဖင့္လည္း တျခားကုိယ္ေတာ္မ်ားကုိ သကၤန္းလွဴေတာ္မူျပီး ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသား 
အတြက္လည္း သီးျခားသင့္ေလ်ာ္မယ္ထင္တဲ ့ လက္ေဆာင္ေတာ္တစ္ခုခု ဆက္ရရင္ အင္မတန္ 
ေနရာက် ေတာ္မူပါလိမ့္မယ္" 
စုထား။ ။"ဟာ...ရွာရွာေဖြေဖြ သစ္သစ္ရယ္" 
သစ္။ ။"ရွာရွာေဖြေဖြတင္တာမဟုတ္ပါဘူး စုထားဖုရားရဲ႕၊ အရွင္စုထားဖုရားက စာေအာင္တဲ့ 
ကုိယ္ေတာ္မ်ားကုိ တစ္စံုတစ္ခုလွဴခ်င္တယ္ဆုိလုိ႕ လွဴေတာ္မူဖို႕မၾကံေပးရာမွာ သီေပါကုိယ္ေတာ္ 
ကေလးမပါရင္ ေကာင္းႏိုင္ပါ့မလားဘုရား၊ တစ္ရံဆံျပည္သူ ဆင္းရဲသား မ်ားကေတာင္ ေအာင္ဆု 
ဆက္ၾကပါလ်က္ စုထားဖုရားက ဝကြက္ျပီး ခ်န္ေတာ္မူထားရင္ မတရားေတာ္မူဘူးေပါ့" 
ထိပ္စုထားလတ္လည္း အနည္းငယ္ ေငးစုိက္စဥ္းစားေတာ္မူေနရာမွ ျပဳံးရႊင္ေတာ္ မူကာ 
"အင္း... သစ္သစ္ေျပာထားလည္း ဟုတ္ေပသားပဲ၊ ႏို႕ဒါျဖင့္ ဘယ္လုိလက္ေဆာင္ ေတာ္မ်ား 
ဆက္ရမလဲ သစ္သစ္လဲ စဥ္းစားစမ္းပါဦး" 
ခင္ဘြားသစ္လည္း အနည္းငယ္စဥ္းစားေနျပီးမွ- 
"သည္႕ျပင္လက္ေဆာင္ေတာ္ ဆက္ရတာထက္ ကုိယ္ေတာ္ေလး သုဓမၼာဇရပ္သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူတဲ့အခါ 
ဆင္ေတာ္မူစရာ ၀တ္လဲေတာ္ ပုဆုိးေကာင္းတစ္ထည္ ဆက္ထားႏွင့္ရင္မသင့္ေတာ္ ေပဘူးလား 
စုထားဖုရား" 
စုထား။ ။"အို...ဟုတ္ပါေလရဲ႕၊ သစ္သစ္အၾကံေပးတဲ့အတုိင္း ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိး ဆက္ရင္ 
လူထြက္ေတာ္  မူတဲ့အခါ အဆင္သင့္ဆင္ေတာ္မူရမယ္္" 
သစ္။ ။"၀တ္လဲေတာ္ဆက္တာက ဟုတ္ပါျပီ၊ စုထားဖုရားမွာ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိး အဆင္သင့္ ရိွေတာ္မူ 
ပါေသးရဲ႕လား" 
စုထား။ ။"အို...ရိွပါေသာ္ေကာ၊ ေဟာဟု ေရႊေရးအစ္ၾကီးထဲမွာ စုစုဆင္ေတာ္မမူရ 
ေသးတဲ့ပုဆုိးအသစ္ေတြရွိပါတယ္၊ ဟဲ့...ခါေႏြယူခဲ့စမ္း" 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ အပ်ိဳေတာ္ခါေႏြလည္း ေရႊေရးယြမ္းအစ္ၾကီးကုိ အပါးေတာ္သုိ႕ လာဆက္ေလ၏။ 
စုဖုရားလတ္ လည္း ယြမ္းအစ္ကုိ ဖြင့္ေစျပီး အထဲကလြန္းမ်ားပုဆုိးမ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
ထုတ္ယူေတာ္ မူျပီးလွ်င္ 
"သစ္သစ္ရဲ႕ေဟာဒီ၀တ္လဲေတာ္ အသစ္ေတြထဲက အေကာင္းဆုံးတစ္ထည္ ေရြးစမ္းပါ" မိန္႕ေတာ္မူ၍ 
ခင္ဘြားသစ္လည္း လြန္းပုဆုိးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လ်က္ရိွေလ၏။ 
သစ္။ ။"စုထားဖုရား။ ေဟာဒီႏြယ္သာကီၾကိဳးကေလး မေကာင္းပါလား" 
စုထား။ ။"ဟင္...ႏြယ္သာကီၾကိဳးက နီစပ္စပ္နဲ႕ သစ္သစ္ရယ္၊ စုစုၾကိဳက္ေတာ္ မမူပါဘူး" 
သစ္။ ။"ဒီစစ္ကုိင္းခ်ိပ္ အ၀ါႏုကေလးေကာ ဘုရာ့" 
စုထား။ ။"ဟာ...ဒါၾကီးလဲရုိးလွပါတယ္" 



သစ္။ ။"ႏို႕ျဖင့္ ေဟာဒီဖက္ဖူးေသြးလြန္းေျခာက္ဆယ္ေကာ ဘုရာ့" 
စုထား။ ။"မၾကိဳက္ေတာ္မူေသးဘူး၊ ေဟာဟုိေအာက္ဆုံးက ကရ၀ိတ္ႏႈတ္သီးဂမန္း ပန္းခ်ီတဲ့ ပန္းစံုၾကိဳး 
ပုဆုိးကုိ ယူလုိက္စမ္းပါ၊ အဲဒါကမွ လွလည္းလွျမိဳင္လည္းျမိဳင္တယ္၊ ပုဆုိးအျမိတ္မွာလည္း 
ေဒါင္းတံဆိပ္ ပါတဲ့အတြက္ ေမာင္ေတာ္ဆင္ေတာ္မူလုိက္ရင္ အင္မတန္က်က္သေရရွိေတာ္မူမွာပဲ 
သစ္သစ္ရဲ႕" 
သစ္။ ။"ေၾသာ္...ဟုတ္ပါရဲ႕၊ စုထားဘုရား၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္နဲ႕ လိုက္ေတာ္မူ 
ေအာင္ေရြးေတာ္မူတတ္ေပရဲ႕၊ ကုိင္း...ဒီ၀တ္လဲေတာ္ကုိ ေစာေစာကသြားျပီးဆက္ထားရ 
ေအာင္သီးျခားထားရမွာပ" 
ေျပာကာ ခင္ဘြားသစ္လည္း ပုသိမ္ဆာပါပ၀ါႏွင့္ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိးကုိ ယုယစြာ ထုတ္လ်က္၊ 
အီစတန္ႏွင္း ေရေမႊးႏွင့္ပက္ဖ်န္းျပီး ျမတ္ေလးပန္းကုံးၾကီးမ်ားႏွင့္ ရစ္ပတ္ခါ ေရႊကလပ္တစ္ခုတြင္တင္၍ 
ထားေလ၏ ။ 
စုဖုရားလည္း ခင္ဘြားသစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကို ျပဳံးရယ္ရႈစားေတာ္မူကာ 
"ျပင္ဆင္လွခ်ည္လား သစ္သစ္ရဲ႕၊ ဘယ္ေတာ့သြားဆက္မလုိ႕လဲ" 
သစ္။ ။"အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား ခိုင္းေစေတာ္မူတဲ့ေန႕ သြားမွာပဘုရား၊ စာေတာ္ပြဲ မ၀င္ခင္ 
အရင္တင္ကူးျပီး ဆက္ထားမွဘုရာ့၊ မေတာ္တဆ တျခားမင္းသမီးေတြက ဦးသြားရင္္..." 
စုထား။ ။"ရက္လည္း လုိပါေသးတယ္ သစ္သစ္ရယ္၊ သည္ကေလာက္လည္း အရင္မလုိပါႏွင့္၊ 
တျခားမင္းသမီးေတြက ဦးေပတဲ့ စုစုဆက္တဲ့လက္ေဆာင္ေတာ္မွ သီေပါ ကုိယ္ေတာ္က ႏွစ္သက္ေတာ္ 
မူမွာပါ" 
သစ္။ ။"အလုိ...စုထားဖုရား၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ သီေပါကုိ္ယ္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ေတာ္ကို 
သိေတာ္မူရပါသလဲ" 
စုထား။ ။"စုထားေလ၊ ေရွ႕ေတာ္ကန္ေတာ့၀င္ေတာ္မူတုန္းက မင္းသမီးေတြအမ်ား ၾကီးရိွလ်က္သားနဲ႕ 
ေမာင္ေတာ္သီေပါမင္းသားဟာ စုထားကုိမွတမင္ေရြးျပီး ေငးေငးၾကီး ရႈစားေတာ္မူတာႏွစ္ခါေတာင္မွပဲ၊ 
 
ဟုိပထမႏွစ္တုန္းကတစ္ခါ သစ္သစ္ရဲ႕၊ မႏွစ္ကတစ္ခါ၊ ဒါေၾကာင့္ယခုလည္း စုစုဆက္တဲ့ လက္ေဆာင္ 
ေတာ္ကုိ အမ်ားထဲကတမင္ေရြးျပီး၊ အေရးတၾကီး၀တ္ဆင္ေတာ္မူပါလိမ့္မယ္လုိ႕ အဂၤ၀ိဇာနဲ႕ 
ေဟာေတာ္မူ လိုက္တာကလား" 
သစ္။ ။"အမယ္ေလးဟဲ့ေလး သစ္သစ္တုိ႕ စုထားဖုရားလည္း စကားတတ္ေတာ္မူ လွပါပေကာ၊ 
ဒါထက္အဲဒီတုန္းက သီေပါကုိယ္ေတာ္က စုထားဖုရားကုိ ရႈစားေတာမူ္ ေၾကာင္း ဘယ့္ႏွယ္ သိေတာ္ 
မူပါသလဲ" 
စုထား။ ။"စုစုကုိယ္ေတာ္တုိင္ ျမင္ေတာ္မူရတဲ့အတြက္ သိေတာ္မူတာေပါ့ သစ္သစ္ရဲ႕" 
သစ္။ ။"စုထား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ေကာ ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ ျမင္ေတာ္မူရသတုံးဘုရား" 
စုထား။ ။"အို...ဒီမိန္းမၾကီးဟာ ပခန္းခ်ည္ပါတစ္ရြာရြာက ဇာတိလားမသိဘူး၊ အင္မတန္ စကားကပ္ 
တင္တယ္၊ စုစုကၾကည္႕လုိ႕ျမင္ပါတယ္တဲ့၊ ကဲသိပလား" 
သစ္။ ။"စုစုကေကာ မင္းသားေတြအမ်ားၾကီးထဲက သီေပါကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း မွ ေဘာက္မဲ့ေရြးျပီး 
ျမင္ေတာ္မူ တတ္ရသတုံး" 



ျပဳံးစိစိႏွင့္ မထိတလ ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ စုထားဖုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီး 
ျဖစ္သည္႕အားေလွ်ာ္စြာ ခင္ဘြားသစ္၏ ေက်ာကုိမနာ့တနာထုေတာ္မူျပီး 
"ဒါနဲ႕ စုစုပ်င္းေတာ္မူလုိက္တာ သစ္သစ္ရယ္၊ ပံုေတာ္မ်ား ဆက္စမ္းပါ" 
သစ္။ ။"ရာမဇာတ္ေတာ္ၾကီးလား၊ အီေနာင္ဇာတ္ေတာ္ၾကီးလား၊ စုထားဖုရား 
ေရႊနားဆင္ေတာ္မူလုိေသာ မိန္႕ေတာ္မူပါ" 
စုထား။ ။"ဟင္...ဒါေတြပြဲၾကည္႕ေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ျငီးေစာ္နံေအာင္ ျမင္ေတြ႕ေနရ တာ နားေထာင္ 
ေတာ္မမူခ်င္ပါဘူး" 
သစ္။ ။"ဒါျဖင့္ဆရာၾကီး ဦးၾကင္ဥေရးတဲ့ ၀ကၤႏၱဇာတ္ကုိ နားဆင္ေတာ္မူမလား" 
စုထား။ ။"ဒီဇာတ္သြားလည္း နားမေထာင္ခ်င္ဘူး သစ္သစ္ရဲ႕" 
သစ္။ ။"ဆရာၾကီးဦးပုညေရးတဲ့ ပဒုမဇာတ္လည္းအေကာင္းသားပါ" 
စုထား။ ။"ဒါလည္းမၾကိဳက္ေသးပါဘူး" 
သစ္။ ။"ေကသာသီရိ နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္ၾကီး" 
စုထား။ ။"ဒါလည္းရိုးလွပါျပီ" 
သစ္။ ။"ဒီလုိျဖင့္လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္ဘုရား ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ဣႏၵာ၀ံသဇာတ္ၾကီး ႏွင့္၀ိဇယကာရိ 
ဇာတ္ေတာ္ၾကီးမ်ား ေရႊနားဆင္ေတာ္မူပါ" 
စုထား။ ။"ဒီမင္းသားေတြမယားေပါက္ပန္းေစ်း ေလွ်ာက္ယူတာမၾကားခ်င္ပါဘူး" 
သစ္။ ။"သည္႕ႏွယ္ျဖင့္ ဘုိးေတာ္ေရႊဘုိမင္းရဲ႕မိဖုရားအေနာက္နန္းမေတာ္ဘုရား စီရင္ေရးသား 
ေတာ္မူသြားတဲ့ သိဂႌျပဇာတ္၀တၱဳကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မမူပါလား" 
စုထား။ ။"သေဘာက်ေသာ္ မမူေသးပါဘူး သစ္သစ္ရယ္" 
သစ္။ ။"ဒါျဖင့္ ဘယ္လုိပံုေတာ္မ်ား ဆက္ရမလဲဘုရား၊ ေရႊယုန္နဲ႕ေရႊက်ား သက္ကယ္ရိပ္သြားတဲ့ 
ပံုေတာ္ကုိေကာ သေဘာက်ေတာ္မမူဘူးလား" 
စုထား။ ။"အို ကေလးကလားနဲ႕" 
သစ္။ ။"ဒါျဖင့္စုထားဖုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူရာကုိ မိန္႕ေတာ္မူပါလား" 
စုထား။ ။"စုစုအၾကိဳက္ကုိေျပာရရင္ျဖင့္ မယားတစ္ေယာက္တည္းကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲခ်စ္ တဲ့စိတ္နဲ႕ 
သိပ္ဒုကၡခံရတဲ့ မင္းသားတစ္ပါးရဲ႕ ဇာတ္ကုိ နားေထာင္ေတာ္ မူခ်င္တယ္" 
သစ္။ ။"ဘယ္ဇာတ္မ်ားပါလိမ့္ေနာ္၊ ကဲစုထားဖုရားရယ္၊ အမည္နာမကုိေဖာ္ျပီး အတိအလင္း မိန္႕ေတာ္ 
မူပါေလာ့" 
စုထား။ ။"ဒါမွအေတြးမေပၚေသးဘူးလား၊ စုစုေျပာမယ္ေလ ေသေသခ်ာခ်ာနား ေထာင္၊ 
ေငြေတာင္သူနဲ႕ညားတဲ့ သုဓႏု မင္းသားဇာတ္ကုိ ေျပာတာသစ္သစ္ရဲ႕" 
သစ္။ ။"ေၾသာ္...ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလ စုထားဖုရားႏွယ္၊ အစကတည္းက စုစုျဖင့္သုဓႏု ဇာတ္ေတာ္ကုိ 
နားဆင္ေတာ္မူခ်င္တယ္လုိ႕ တစ္ခါတည္းမိန္႕ေတာ္မူလုိက္ေရာေပါ့၊ ကဲ... ကဲ ေရႊနားဆင္ေတာ္မူပါ" 
ေလွ်ာက္ခါ သလြန္ေတာ္နံေဘး၌ ၾကံဳ႕ၾကံဳ႕ကေလးထုိင္ျပီး အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္က 
သုဓႏုမင္းသား ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ အာ၀ဇြာန္းေကာင္းေကာင္းႏွင့္ နားေထာင္ေကာင္းေအာင္ 
ေရႊေဒါင္းေတာင္ ႏွင့္ တပ္ေလေသြး ရင္း တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာက္တင္၍ ေနေလသတည္း။ 
 
အခန္း (၆) ေမွ်ာ္ 



အခန္း(၆) 
 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္သည္၊ မ်ားမၾကာမီ ေန႕ရက္အတြင္းမွာပင္ ၀တ္လဲေတာ္ ပုဆုိးကုိ 
ယူေဆာင္ ကာ သီေပါမင္းသား စံေတာ္မူရာျဖစ္ေသာ နန္းဦးမွန္စီေရႊေက်ာင္း သုိ႕ေရာက္လာျပီး တစ္ပါး 
တည္း စာက်က္ ေနေတာ္မူသည္႕ မင္းသားအပါးသုိ႕ ခစားမိေလ၏ ။ မင္းသားလည္းစာထဲတြင္ 
စိတ္ေတာ္ စူး၀င္ေနသည္ႏွင့္ ရုတ္တရက္အားျဖင့္အပါးသုိ႕ ခင္ဘြားသစ္ေရာက္လာသည္ကုိပင္ 
သိေတာ္ မမူေသာ ေၾကာင့္ မင္းသမီးအထိန္းေတာ္ဟူ ေသာ မာနကေလးႏွင့္ မင္းသားမ်ား၏ အေရးေပး 
ျခင္းခံရမည္ကုိ တင္ၾကိဳ သိျမင္ထားေသာ ပါးနပ္လွသည္႕ခင္ဘြားသစ္မွာ မင္းသားအပါးသုိ႕ 
ဒူးပုဆစ္ျဖင့္ အနည္းငယ္ ထပ္မံ၍ သြားျပီး ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိး တင္သည္႕ ေရႊကလပ္ကုိ 
လွမ္းတင္လ်က္ 
 
"အရွင္ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား၊ စာၾကိဳးစားေတာ္ မူပါေပရဲ႕ဘုရား" ဟု စကားစေသာအသံ ျပဳလုိက္သည္တြင္ 
ရွင္သာမေဏ သီေပါမင္းသားလည္း ရုတ္တရက္ လွည္႕၍ ရႈစားေတာ္မူ ကာ- 
"အလို... အထိန္းေတာ္ ခင္ဘြားသစ္ၾကီးပါကလား၊ ကုိယ့္ေတာ့ထံ မလာစဖူး အေၾကာင္းထူးမ်ား 
ရိွသလား" ဟု မ်က္ႏွာ ခ်ိဳသာစြာ ႏွင့္ မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္- 
 
သစ္။ ။"မွန္လွပါ၊ အေၾကာင္းထူးတယ္၊ မဟုတ္လွပါဘုရား၊ ဘုရာ့ကၽြန္မတုိ႕ရဲ႕ အရွင္ ထိပ္စုျမတ္ 
ဖုရားလတ္က ယခုလာမည္႕႔ စာေတာ္ျပန္ပြဲမွာ စာေျဖမည္႕ရဟန္းသာမ ေဏမ်ားကုိ တိစီ၀ရိတ္ သကၤန္း 
ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴေတာ္မူမည္၊ ရည္ရြယ္ေတာ္မူခဲ့အခါ အရွင္ေရႊကုိယ္ေတာ္မွာ သကၤန္း 
၀တ္ေတာ္ ႏွင့္မေျဖဘဲ လူ၀တ္လဲ၍ ေျဖဆုိေတာ္မူျမဲျဖစ္တဲ့ အတြက္သကၤန္းလွဴရမည္႕ ရဟန္း, 
သာမေဏ စာရင္းတြင္ မပါျဖစ္၍ စာေတာ္ပြဲအ၀င္တြင္ လူ၀တ္လဲဆင္ေတာ္မူစရာ ယခုကၾကိဳတင္၍ 
၀တ္လဲေတာ္ ဆက္ထားသင့္ ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္သျဖင့္အျခားေသာ ရဟန္းသာမေဏမ်ားကုိ 
လွဴဒါန္း လ်က္သား မွ ေရႊကုိယ္ ေတာ္တစ္ပါး တည္း ျခြင္းခ်န္မထားေကာင္းဘူးအထင္ႏွင့္ 
အသုံး၀င္မည္႕ ဆင္ေတာ္မူရန္ ၀တ္လဲေတာ္ ဆက္သလာရေၾကာင္းပါဘုရား" ဟု ေလွ်ာက္ထားကာ 
ေရႊကလပ္ေပၚတြင္ ဖံုးလႊမ္း တင္ထားေသာ ပိုးဆာပ၀ါကုိ ဖြင့္လွစ္ျပရာ ျမတ္ေလးကုံးၾကီးမ်ားျဖင့္ 
ရစ္ပတ္ထားေသာ လြန္းတရာက် ၀တ္လဲေတာ္ အုပ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ အရွင္သီေပါမင္းသားလည္း 
အားတက္ ရႊင္လန္းေတာ္ မူေသာ မ်က္ႏွာ ေတာ္ျဖင့္ အထိန္းေတာ္ ခင္ဘြားသစ္ကုိ ရႈစား ေတာ္မူကာ- 
 
"ေၾသာ္... ႏွမေတာ္စုလတ္က ဆက္ေတာ္မူလုိက္တဲ့ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိးလား ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕" 
 
ဟု ထပ္မံ မိန္႕ေတာ္မူကာ ပုဆုိးေခါက္ကုိ ျမတ္ႏုိးစြာ ကုိင္ယူ ရႈစားေတာ္မူျပီး- 
 
 
"ႏွမေတာ္စုလတ္က သတိတရဆက္သေတာမူ္တဲ့အတြက္ အင္မတန္မွ အားတက္ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ 
မူပါတယ္၊ သုဓမၼာစာျပန္ပြဲ ၀င္ႏြဲေတာ္မူတဲ့အခါ ႏွမေတာ္စုလတ္ ဆက္သေတာ္မူတဲ့ ၀တ္လဲေတာ္ 



ကုိသာ ေန႕စဥ္ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူပါမယ္လုိ႕ ခင္ဘြားသစ္ တုိ႕ စုဖုရားကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါ" ဟု 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္လည္း... 
 
"မွန္ပါတင္ပမည္ဘုရား၊ အရွင္စုဖုရားကလည္း သူဆက္တဲ့ ၀တ္လည္းေတာ္ကုိ ေမာင္ေတာ္ဘုရားက 
အျမတ္တႏိုး ဆင္ေတာ္မူတယၾ္ကားရလွ်င္ မ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ မူလိမ့္မယ္လုိ႕ဘုရား ကၽြန္မ 
ထင္ပါရဲ႕ ဘုရား"ဟု အဓိပၸာယ္တာ သြားသည္႕ ခပ္ျပဳံးျပဳံး မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ရာ 
 
သီေပါမင္းသားမွာ ခင္ဘြားသစ္ကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ရႈစားေတာ္မူျပီး- 
 
"ေနပါ...ခင္ဘြားသစ္တဲ့ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ကုိ က်ဳပ္လူရင္း အေနထား လုိ႕နားမလည္တာ 
တစ္ခု နားရွင္းေအာင္ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေမးေတာ္မူပါရေစ၊ အထိန္းေတာ္မေအက ေရလယ္ 
ကြဲျပား ေရႊနား ရွင္းေအာင္ ေျဖစမ္းပါလား" 
 
သစ္။ ။"အရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဖ်ား သိလုိေတာ္မူတာ ေမးျမန္းေတာ္မူပါ၊ မျခြင္းမက်န္ မွန္ကန္ရာကုိ 
အစစ္ ခံမဲ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။ "အျခားဟုတ္ပါရုိးလား ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕၊ စုစုက ယခုဆက္သေတာ္မူတဲ့ 
၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိးမွာ က်ဳပ္ကုိသက္သက္ သဒၶါေတာ္မူတဲ့ေစတနာေၾကာင့္လား အမ်ားကုိ 
ေပးလွဴတဲ့အခါ က်ဳပ္တစ္ဦးတည္း ျခြင္းခ်န္ထားရမွာ မေတာ္လွလုိ႕ ၀တ္ေၾက၀တ္ကုန္၊ 
အေပၚယံေရႊမႈန္ၾကဲအထဲက သစၥာခံဆုိတဲ့ အႏွစ္မပါ အကာသက္သက္ ေစတနာမ်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္ေနသလားဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္၊ ဒီစကားဟာ အထိန္းေတာ္ၾကီးကုိ ကုိယ္ေတာ့္ လူရင္း ထားျပီး 
မွန္ရာ ၾကားရေအာင္ ေမးတာေနာ္" 
 
သစ္။ ။"အစကေတာ့ဘုရာ့ကၽြန္မ ကုိယ္တုိင္ကပင္ ၀တ္ေၾက၀တ္ကုန္ေစတနာလုိ႕ ထင္မိပါတယ္၊ 
သုိ႕ရာတြင္ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ ဆက္စရာ၀တ္လဲေတာ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ အလြန္အက်ဴး 
အထူးဂရုစိုက္ ေတာ္မူပံုကုိ ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္ အသင့္အတင့္မွ်ေသာ ေစတနာမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း 
ရိပ္မိခဲ့သည္႕အျပင္ ယမန္ႏွစ္ မ်ားက ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီး ဘုရားပြဲတကက္န္ေတာ့ခံ 
အခမ္းအနားတြင္ ကုိယ္ေတာ္ အရွင္ဖ်ား ႏွင့္ စကၡဳေတာ္ႏွစ္ပါးဆုံ မိခဲ့ေၾကာင္း အပံုၾကီး ရွက္ရြံ႕ဟန္ႏွင့္ 
မိန္႕ေတာ္မူဖူးတဲ့အတြက္ ကျပက္ ကေခ်ာ္ ေစတနာ မဟုတ္ေၾကာင္းရဲရဲၾကီး ၀န္ခံ၀ံ့ပါသည္ဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"အင္း...အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္ကဲ့ စကားၾကားရတာ ကုိယ္ေတာ္ ျဖင့္အမ်ားၾကီး 
စိတ္အားထက္ေတာ္မူမိတယ္၊ သည္ကိစၥမွာ ခင္ဘြားသစ္ကုိ အရာရာအား ထားျပီး 
စကားကုန္မိန္႕ေတာ္မူ ေတာ့မယ္၊ သစၥာရိွရိွႏွင္႔ ပိရိလုံျခံဳပါေစ" 
 
 



သစ္။ ။"ေစေသာကၽြန္ထြန္ေသာႏြားကဲ့သုိ႕ သစၥာတရားေစာင့္စည္းမည္႕ အထိန္း ေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း 
ပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ကုိယ္ေတာ့္အေၾကာင္းကုိလည္း အထိန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသိပါလိမ့္မယ္၊ ယခုသာမေဏ 
ေဘာင္၀င္လုိ႕ စာေတာ္မ်ား သင္ၾကားေတာ္မူခဲ့ရာမွာ က်ဳပ္၀ါသနာကလည္း နဂုိကပင္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး 
ေလာကီ ေရးရာေတြ မတြယ္တာေတာ္မူခ်င္ပဲ ေအးေအးစံေတာ္ မူခ်င္တဲ့ စိတ္ေတာ္ရိွသူျဖစ္လုိ႕ 
သာမေဏ ေဘာင္တြင္မက ရဟန္းဘ၀ေရာက္သည္အထိ သာသနာ့ေဘာင္မွာ 
ေအးခ်မ္းစြာတစ္သက္လုံး ေနလုိတဲ့ စိတ္ရိွျပီး ခမည္းေတာ္ဘ၀ရွင္ မင္းတရားၾကီးက 
ခြင့္ေပးသနားေတာ္မူမယ္ဆုိလွ်င္ ရဟန္းဘ၀ ႏွင့္ပင္ အရိုး ထုတ္ေတာ့ မည္ စိတ္ပိုင္းျဖစ္ထားခဲ့တယ္ 
ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။ ။"မွန္လွပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။ "အဲ...သည္လုိ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ေတာ္မူထားေသာ္လဲ ပထမတစ္ၾကိမ္စာ ျပန္ပြဲေတာ္အျပီး 
ခမည္းေတာ္ ဘုရားထံ ကန္ေတာ၀့င္တဲ့အခါ ႏွမေတာ္စုလတ္ရဲ႕ ေရႊမ်က္ႏွာ ေတာ္ကုိ ပထမအၾကိမ္ 
ရႈျမင္ေတာ္မူရလွ်င္ပဲ ခဲထားတဲ့ ယခင္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ျပားေတာ့မေလာက္ ျဖစ္ေတာ္မူမိဘယ္၊ 
သုိ႕ေသာ္လည္း သုံးႏွစ္သုံးၾကိမ္ စာေတာ္ ျပန္ပြဲတြင္ ၀င္ႏႊဲေျဖဆုိေတာ္မူရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ေတာ္မူျပီး 
ျဖစ္တာ တစ္ေၾကာင္း စုစုသက္ေတာ္ လည္း ငယ္ရြယ္ေတာ္မူေသးတာတစ္ေၾကာင္းမို႕ ေရႊစိတ္ေတာ္ 
ေဖ်ာင္းဖ်ျပီး မနည္းေမ့ ေပ်ာက္ေတာ္မူရန္ အတန္တန္ေျဖေဖ်ာက္ေတာ္မူခဲ့ရတယ္၊ 
 
ဘယ္လုိပင္ေဖ်ာက္ေသာ္ လည္းစြဲလမ္းတဲ့ အာရံုဆုိတာတစ္ခါတစ္ခါ ေပၚေပါက္လာေသးတာလား 
ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕၊ ဒလီုိနဲ႕မႏွစ္ကတစ္ၾကိမ္ ကန္ေတာ့၀င္ျပန္ရာမွာ စုစုရဲ႕ေရႊမ်က္ႏွာကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ 
ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူျပန္ေတာ့ အရင္ကစြဲလမ္းေတာ္မူခဲ့တဲ့ အာရံုကုိ အစြမ္းကုန္ေျမွာက္ပင့္ေပး 
လုိက္တဲ့အလား ကုိယ္ေတာ့စိတ္ေတြအေမွာက္ေမွာက္ အမွားမွားျဖစ္ျပီး သကၤန္းၾကီးကုိ 
ျပန္မ၀တ္ခ်င္သလုိ ျဖစ္သြားေတာ္ မူလုိက္မိတယ္၊ ေနာက္မွသည္တစ္ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးပထမ 
ၾကီးေျဖေတာ္မူရန္ က်န္ေသးကလားလုိ႕ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တရားခ်ျပီး စြဲလမ္းတဲ့အာရံုၾကီး ကုိ 
တားဆီးေျဖဆည္ေတာ္မူခဲ့ရေပတယ္ ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕" 
 
"ဒီတစ္ႏွစ္လုံးမွာျဖင့္ စာေတာ္မ်ား ႀကိဳးစားရေပတဲ့ စုစုရဲ႕ ေရၽႊမ်က္ႏွာကို ကိုယ္ေတာ့္စိတ္မွာ အေႏွာင့္ 
အယွက္ျဖစ္လာေအာင္ မႀကာမႀကာ ျမင္ေယာင္ေနတဲ့ အတြက္ စာေတာ္သင္ပ်က္ရတဲ့ ရက္ေတြလဲ 
အေတာ္မ်ားခဲ့ျပီ၊ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့လဲ စုစု တို႕မွာ ေရႊနန္းေတာ္ထက္က မ်ာက္ႏွာႀကီးတဲ့ မင္းသမီးမုိ႕ 
ဒကီ ေမာင္ေတာ္ကို အေရး လုပ္ေတာ္မူေတာ္မွ ရပါ့မလားလို႕ တအားငယ္ေတာ္မူမိခဲ့တာ 
စုစုေစတနာေတာ္ႏွင့္ ယခုလို အထိ္န္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ကို ေစလႊတ္ျပီး ၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုးမ်ား 
ပုိ႕ဆက္ေစ တဲ့အတြက္ အတိုင္း ထက္အလြန္ အားတက္၀မ္းသာေတာ္မူမိတယ္၊ အထန္ိးေတာ္ႀကီး 
ကိုလည္း ဒီကိစၥနဲ႕ပက္သက္လို႕ လက္ရင္း လူယုံႀကီး အရာထားျပီး အစစ အားကိုးေတာ္မူ ပါရေစ...." 



သစ္။ ။ "အလိုေတာ္ ျပည့္၀ေအာင္ အစစ ေဆာင္ရြက္၍ အမႈေတာ္ထမ္းဆက္မည္၊ ယုံႀကည္စြာ 
ေစစားေတာ္မူပါဘုရား၊ အရွင္ထိပ္စုဖုရားကလည္း ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို စိမ္း ကားေတာ္မူမည္ မဟုတ္တဲ့ 
အတြက္ ေရႊေမတၱာေတာ္ ကူးယွက္ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ႀကဖို႕ မရွိပါဘုရား" 
 
 
မင္းသား။ ။ "အထိန္းေတာ္ႀကီးမုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူရဦးမယ္၊ စုစုနဲ႕ျဖင့္ ဘ၀သံသရာက ပင္ 
သင္းက်စ္အကၡရာ ေရစက္ေတာ္ပါလို႕မ်ား ထင္ရဲ႕ ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ခုိင္ မာတဲ့ 
ေရႊစိတ္ေတာ္မ်ား တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ျပဳျပင္ ေျပာင္းလႊဲ သြားေတာ္မူရတဲ့အျပင္ အင္မတန္ ဆန္းႀကယ္တဲ့ 
အိပ္မက္ေတာ္မ်ား ကိုလည္း ျမင္မက္ေတာ္ မူထားတယ္ ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။ ။ "မိန္႕ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။ "အိပ္မက္ေတာ္အလိုကျဖင့္ ေနာင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္စုစုတို႕ 
အထြတ္အထိပ္ေရာင္ႏုိင္ဖုိ႕ နိမိတ္မ်ားႏွင့္ပင္ တူပါတယ္၊ ဘယ္လိုအိပ္မက္ဆို တာအထိန္းေတာ္ႀကီးကို 
မိန္႕ေတာ္မူပါမယ္၊ ကိုယ္ေတာ့ မယ္မယ္ဖ်ားကုိပင္ မေလွ်ာက္ တင္ရေသးဘူး ခင္ဘြားသစ္ကဲ့၊ 
အိပ္မက္ကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္သည္ ညီေတာ္ ၀န္းသိုမင္းသား၏ အသားကုိ သန္လ်က္ဓားႏွင့္လွီး၍ 
ပြဲေတာ္ တည္ျပီး ႏွမေတာ္စုလတ္ႏွင့္အတူ ဆင္ျဖဴေတာ္ စီး၍ ေကာင္းကင္သို႕ ပ်ံတက္ရသည္လို႕ 
တစ္ႀကိမ္ အိပ္မက္ေတာ္ ျမင္ျပီး ေနာက္ တစ္ႀကိမ္လည္းႏွမေတာ္ စုလတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာထက္၌ 
ႏွစ္ပါးယွဥ္ျပိဳင္ ထိုင္ေတာ္မူေနႀကစဥ္ ေကာင္းကင္က ေနႏွင့္လတို႕ က်လာ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ေျခဖ၀ါး 
ေတာ္ ႏွစ္ျပင္၀ယ္ ကပ္လ်က္ တည္ေနႀကတယ္လို႕ ျမင္မက္ေတာ္မူတယ္္" 
 
သစ္။ ။ "အ့ံဖြယ္သရဲ ထူးကဲတဲ့ အိပ္မက္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္ အရွင္ျမတ္ဘုရား၊ 
ဒီအိပ္မက္ေတာမ္်ားဟာ အထူးသျဖင့္ အရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖ်ား မင္းျဖစ္အ့ံေသာ 
ပုဗၺနိမိတ္ျမတ္ဖုရားလတ္ပါ အ္ိမက္ေတာ္ ျမင္လာသည္မွာလည္း ေနာင္သံသရာက ပါရမီ ျဖည္႕ဖက္၊ 
ကုသုိလ္ျပဳဖက္ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည္႕ အားေလ်ာ္စြာ အရွင့္သားေတာ္ ေရႊဘုန္းပြင့္ လန္းမည္႕အခ်ိန္အခါ 
အရွင္ထိပ္စုထားႏွစ္ပါး အတူစံလ်ား ျပိဳင္ေတာ္မူရမည္႕ နိမိတ္ပင္ျဖစ္ ပါသျဖင့္ စုဖ်ားအတြက္မွာ 
အရွင့္သားေတာ္၏ အလုိဆႏၵေတာ္ အတုိင္း၊ မဆုတ္ မဆုိင္းျပည္႕ ၀ေတာ္မူရန္ရိွပါသည္။ သုိ႕အတြက္ 
အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ ္ ပန္းမဥၹဴကုိ လွမ္းယူေတာ္ မူစရာ ဘုရားကၽြန္မက 
ေရႊတံခ်ဳဆက္ရပါမည္႕အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ႏွစ္သက္အားရေတာ္မူလုိက္တာ ခင္ဘြားသစ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူတဲ့ ေစတနာကအခါခါ 
ႏႈိးဆြေတာ္မူလွတဲ့အတြက္တစ္ေၾကာင္း၊ အားတက္ဖြယ္နိမိတ္ေကာင္း ေတြျပရာမွာ ႏွမေတာ္စုလတ္ 
ပါ၀ငေ္တာ္မူေနတာတစ္ေၾကာင္း၊ ခင္ဘြားသစ္ဆုိတဲ့ အမီွသဟဲေကာင္းၾကီးနဲ႕ ေတြ႕ရျပီး စုစုရဲ႕ေစတနာ 
ေတာ္မႏုေၾကာင္းလည္း သိရတဲ့အတြက္ တအားတက္ေတာ္ မူတဲ့အတုိင္း စုစုရဲ႕ေမတၱာေတာ္ 
ပန္းမဥၨဴကုိ လွမ္းခ်ဴေတာ္ မူေတာ့မယ္ ေရႊတံခ်ဴနဲ႕ကူတဲ့ ခင္ဘြားသစ္က အစစတာ၀န္ယူျပီး 
လွ်ိဳ႕၀ွက္သိပ္သည္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ရမယ္ေနာ္" 



သစ္။ ။"စိတ္ခ်ေတာ္မူပါဘုရား၊ စုဖ်ားကုိဘုရားကၽြန္မ အေခ်ာ့ႏိုင္ဆုံးပါ" 
 
မင္းသား။ ။"ဒါထက္စုလတ္က ေရႊစိတ္ေတာ္ခပ္ဆတ္ဆတ္မို႕ ဆတ္ဆတ္ၾကဲျဖစ္ျပီး 
ခ်စ္ေတာ္မမူႏိုင္ပါဘူး ဆုိလုိက္ရင္နဂုိကမွ မရဲခ်င္ေနတဲ့ကုိယ္ေတာ္မွာ စိတ္ပ်ကေ္တာ္မူ 
စရာၾကီးမ်ားျဖစ္ေနမလား ခင္ဘြားသစ္ ရယ္" 
 
သစ္။ ။"စိုးရိမ္ေတာ္မူပါႏွင့္ပါဘုရား၊ စုဖ်ားဘယ္ေလာက္ဆုိးဆုိး၊ ဘယ္ေလာက္ ေပေပ ဘုရားကၽြန္မက 
အေမတစ္ပိုင္း၊ အထိန္းေတာ္တစ္ပိုင္းမုိ႕ ကုိယ့္လက္ေပၚမွာ ၾကီးလာရသူ ကေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ စုဖ်ား 
ႏႈတ္ေတာ္က တစ္ခ်က္ဟလုိက္ရင္ သေဘာေတာ္ ရိွသမွ် အလုံးစံုသိခဲ့ရတဲ့ အထိန္းေတာ္ တစ္ဦး 
ျဖစ္ေၾကာင္းပါ၊ စစ္ေရးမသာဘူးထင္ လွ်င္ တုိက္ခိုက္ရန္ ျမားမျပင္ေပါင္ပါဘုရား" 
 သီေပါမင္းသားလည္း အားရႏွစ္သက္စြာ ျပဳံးေတာ္မူျပီး- 
 
"ေကာင္းလွျပီ၊ ေကာင္းလွျပီ၊ ဒီယေန႕ပင္ခင္ဘြားသစ္တုိက စုဖုရားထံ အခ်စ္တမန္ ေစစားေတာ္ 
မူေတာ့မယ္၊ ခင္ဘြားသစ္အဖို႕လည္း ခမည္းေတာ္ဘုရားက က်ဳပ္ကုိခမဲေပး ေတာ္မူထားတဲ့ 
လက္၀တ္ေတာ္ မ်ားထဲမွ ပတၱျမား လက္စြပ္တခ်ည္ ဆုေတာ္သနားေတာ္မူ လုိက္ဦးမယ္" 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ ေရႊေသတၱာမွ ပတၱျမားလက္စြပ္တခ်ည္ကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္္ ထုတ္ယူ ေပးသနားေတာ္ 
မူလုိက္လွ်င္ ခင္ဘြားသစ္လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဆုေတာ္ခံယူ ေလ၏ ။ 
 
ထုိ႕ေနာက္ သီေပါမင္းသားလည္း ေရႊျပားတြင္ ပတၱျမားစဲီခ်ယ္ထားေသာ ကညစ္ ေတာ္ႏွင့္ႏွမေတာ္ 
စုလတ္ထံ ဆက္သရန္ ေတးထပ္တစ္ပုဒ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ စီကုံးေရး သားေတာ္မူေနရာ ခင္ဘြားသစ္ 
မွာလည္း မင္းသားအနီးတြင္ ျငိမ္၀ပ္စြာေစာင့္စားခစား လ်က္ ရိွေလ၏ ။ 
 
 
သီေပါမင္းသားသည္ ျမေတာင္ျမိဳးစား စုဖုရားလတ္ထံေတာ္သုိ႕ ေရွးဦးစြာ ကုိယ္ေတာ္တုိင္း 
စီကုံးေရးသား ေပးေတာ္ မူေသာ'ေတးထပ္' 
 
သီဟာပ်ံေဆာင္ၾကာသုိက္၊ ေနာင္ရာရုိက္စိုးတင့္ေစ၊ ေတာင္ညာတုိက္ ကုိးလင့္ေန ရယ္၊ 
ရိုးႏွင့္ေျမျပာက်။ 
 
ေဇယ်တုသာပန္းဆင္သည္၊ ညာနန္းခင္ ေတာင္းဆုပန္။ 
 
မင္းသားအတြက္ အစစ္မွန္တယ္ ဆယ့္ရွစ္တန္ဘာဂ၊ သကၠစၥံဂါရ၀ငယ္ႏွင့္ အာစာရ ေတာင္ေတာ္။ 
 
သူ႕ထံ-ခုအံက်က္ပါလုိ႕ စုျပန္ဆက္ရြက္ ပထမအေက်ာ္။ 
 



ေရႊနန္းက ဗဟုိရပ္ေဆာ္လွ်င္၊ တစ္ကုိယ္ေတာ္ေပြခင္းႏွင့္၊ ေျဖရင္းပ မသက္သာ စုစုမ်က္ႏွာ။ 
 
တစိမ့္စိမ့္ျမင္ေခ်ပါလွ်င္ တအိန္႕အိန္႕ၾကင္ေစတနာငယ္၊ သင္ေရႊစာပ်က္လြန္းလုိ႕ ေလး။ 
 
သီေပါမင္းသားသည္ အထက္ပါေတးထပ္ကုိ ေရႊျပားတြင္ ေရးသားေတာ္မူျပီး အထိန္းေတာ္ၾကီး 
ခင္ဘြားသစ္ လက္သုိ႕ ေပးအပ္သနားေတာ္မူကာ 
 
"ကုိင္း...သည္ေတးထပ္ကုိ ႏွမေတာ္စုလတ္ လက္ေတာ္ေရာက္ေအာင္ ဆက္သ လုိက္ပါ၊ ခင္ဘြားသစ္ 
ကလည္း စုဖ်ား ေရႊနားေတာ္၀င္ေအာင္ ကုိယ္ေတာ့အေၾကာင္းမ်ား မ်ားမ်ားသံေတာ္ဦးတင္လုိက္ပါ၊ 
စုစုဘယ္ကဲ့သုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူတယ္ဆုိတာလည္း ကုိယ္ေတာ္အျမန္သိလုိတယ္၊ ခင္ဘြားသစ္ 
အားလပ္ခြင့္ ရိွတဲ့အခါ ကုိယ္ေတာ့ထံသုိ႕ မၾကာမၾကာ ေရာက္လာႏိုင္ပါေစ" 
 
သစ္။ ။"စိတ္ခ်ေတာ္မူပါဘုရား၊ အကယ္၍ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားက တင္းမာေတာ္မူေန သည္႕တိုင္ေအာင္ 
ဘုရားကၽြန္မက စုဖုရားေရႊစိတ္ေတာ္ ညႊတ္ႏူးယိမ္းယုိင္လာသည္႕ တုိင္ေအာင္ ၾကိဳးကုိင္ ေလွ်ာက္တင္ 
ေပးပါမယ္၊ သည္အတြက္ျဖင့္ စိတ္ရတက္ေျဖာင့္၍ ေၾကာင့္ၾကေတာ္မမူဘဲ စာေတာ္ျပန္ပြဲအတြက္သာ 
စာေတာ္မ်ား ၾကိဳးစားေတာ္မူပါ၊ အခ်ိန္အခါကလည္းနီး၊ ေနာက္ဆုံးေအာင္ပြဲၾကီးလည္း 
အခြင့္အခါရတုိင္း ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ ဖ်ားထံေတာ္ပါးသုိ႕ အခစားေရာက္ပါမည္ဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ေကာင္းလွပါျပီ၊ အလုိ...ကုိယ္ေတာ္ေမ့ေနေတာ္မူလိုက္တာ၊ တစ္ခုမွာ ေတာ္မူစရာ 
က်န္ေသး တယ္ ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။ ။"မိန္႕ေတာ္သံနာခံလ်က္ရိွပါတယ္ ဘုရား" 
 
မင္း။ ။"စုဖ်ားအတြက္ေတာ့ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လက္ကလူမို႕ စိတ္ေတာ္ ဆတ္ေသာ္လည္း 
ပူပန္စိုးရိမ္ေတာ္မမူပါဘူး၊ အထူးတစ္ခုမွာေတာ္မူလုိတာက စုစုရဲ႕မယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ ဖုရားကုိ မ်ားမ်ားၾကီးရြံ႕ေတာ္မူမိတယ္၊ မိမိနဲ႕ကုိယ္ေတာ္နဲ႕ ေရႊေမတၱာေတာ္ 
ဆက္သြယ္ေတာ ္ မူတာမ်ား ရိပ္မိေတာ္မူသြားပါက လုိလားေတာ္မူလွ်င္ သင့္ေတာ္ပါရဲ႕၊ 
လုိလားႏွစ္သက္ေတာ္မမူဘဲ အေႏွာင့္ အယွက္ေပး ေတာ္မူမယ္ဆုိက ကုိယ္ေတာ္နဲ႕ စုစုုတုိ႕ရဲ႕ 
အခ်စ္ခန္းဟာ စခန္းမဆုံးခင္ အတုိရုန္းလုိ႕နိဂံုး ခ်ဳပ္ေတာ္မူလုိက္ရမွာမ်ားစြာ စိုးရိမ္ေတာ္မူမိတယ္၊ 
အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား စိတ္ေတာ္ ကလည္း အထက္သားပဲ၊ ဘယ္နည္းနဲ႕မဆုိ သူ႕မယ္ေတာ္ေသြးး 
နည္းနည္းပါေတာ့ မလုိ႕လွ်င္ မလုိတဲ့ အေလ်ာက္ တစ္ဖက္သား ဒုကၡေရာက္ေလာက္ေအာင္ 
ႏိွပ္စက္တဲ့ သတၱိရိွလုိ႕ ဒီကိစၥကုိမသိေအာင္ ဖံုးဖိႏိုင္မွ ေတာ္မယ္" 
 
 
သစ္။ ။"မွန္လွပါ လုံျခံဳပါေစမည္ဘုရား... တေလာက ဘုရားကၽြန္မတုိ႕ ၾကားသိရ သေလာက္ျဖင့္ 
အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားကလည္း ပထမျပန္ေအာင္ပြဲႏႊဲေတာ္မူျပီး ခမည္း ေတာ္ဘုရားက အထူး ခ်ီးျမွင့္ 



စားေတာ္မူတယ္ ၾကားကတည္းက ကုိယ္ေတာ္အရွင္ျမတ္ဖ်ား အေၾကာင္းေတာ္ကုိ ခဏ 
ခဏခ်ီးမြမ္းစကား မိန္႕ၾကားေတာ္မူေနတယ္လုိ႕ သတင္းၾကားရ တဲ့အတြက္ အကယ္၍ဒီအေၾကာင္း 
ရိပ္မိေတာ္မူေစကာမူ စိုးရိမ္ ပူပန္ေတာ္မူစရာ အေၾကာင္းမျမင္ဘူး ထင္ေၾကာင္းပါ၊ သုိ႕ရာတြင္ 
အေရးဆုိတာ ေျပး၍ျမင္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ တဲ့အတြက္ အရွင္ျမတ္ဖ်ား အမိန္႕ေတာ္အတုိင္း 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖံုးဖိႏိုင္သေလာက္ လွိ်ဳ႕၀ွက္ဖံုးဖိ ထားပါ့မည္ဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ၾကံသာလွ်င္ အစဥ္ခ်ိဳတယ္၊ လူဆုိတာအစဥ္မခ်ိဳႏိုင္ဘူး ဆုိတဲ့စကားပုံ ကုိေထာက္ထားျပီး 
မသိေစတဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတာဟာ ေကာင္းပါတယ္ ခင္ဘြားသစ္ရယ္၊ ကဲ...ျပန္ေပေတာ့ 
စုစုလက္ေတာ္သုိ႕ ေရႊလႊာေတာ္ ဆက္ျပီးတဲ့ေနာက္ အက်ိဳးအေၾကာင္း သိေတာ္မူရေအာင္ 
ကုိယ္ေတာ္စံတဲ့ မွန္ေက်ာင္းေဆာင္ ကုိ လာခဲ့ပါဦး၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ " ဟု မွာၾကားေတာ္မူရာ 
တင္ပါ့ဘုရားဟု ေလွ်ာက္တင္ကာ သီေပါ မင္းသား အပါးမွ အထိန္း ေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ 
ထြက္ခြာသြား ေလသတည္း။ 
 
အခန္း (၇) ဆက္ရန္ 
 
အခန္း (၇) 
 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္သည္ သီေပါမင္းသားထံေတာ္မွ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိး ဆက္သ ျပန္လာ 
ျပီးေနာက္ ထိပ္စုဖုရားလတ္ စံေတာ္မူေသာအတြင္း စံေဆာင္ေတာ္သုိ႕ ၀င္ေရာက္ခစားမိေလရာ 
စုဖုရားလည္း မ်က္ႏွာထား ခပ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္၀င္လာေသာ အထိန္း ေတာ္ၾကီီး ခင္ဘြားသစ္ကုိ ခပ္ျပဳံးျပဳံး 
ရႈစား ေတာ္မူကာ- 
 
"ျပန္လာပလား သစ္သစ္ရဲ႕၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္က စုစုဆက္သေတာ္မူလုိက္တဲ့ ၀တ္လဲေတာပု္ဆုိးကုိ 
ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါရဲ႕လား" 
 
ဆီးၾကိဳမိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ အူရႊင္ေနေသာ ခင္ဘြားသစ္မွာ လက္ေဆာင္ေတာ္ေကာင္း ပါလာသျဖင့္လည္း 
တစ္နည္းအားျဖင့္ စုဖုရားကုိ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးျဖင့္ သလြန္ေတာ္ေဘးမွ ထုိင္ျပီးလွ်င္- 
 
"သီေပါကုိယ္ေတာ္ဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူပံုမ်ားေတာ့ ဘုရာ႕ကၽြန္မသံေတာ္ဦး မတင္တက္ 
သေလာက္ပါပဲ စုဖုရားရဲ႕၊ ဖ်ာ႕ကၽြန္မအစက အဆုံးထိေအာင္ လုံးေစ့ပတ္ေစ့ ေလွ်ာက္ပါရေစ" 
 
၀မ္းသာအားရတင္လွ်င္ ထိပ္စုဖုရားလတ္တြင္လည္း ခင္ဘြားသစ္ အူရႊင္သည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူရ 
သည္ပင္ အလုိလို စိတ္ႏွလုံးၾကည္လင္ေတာ္မူလာလ်က္ 
 
"အမယ္ေလး...ဘယ္လုိအားရစရာအေၾကာင္းမ်ား ေတြ႕လာလုိ႕သည္႕ေလာက္ 
၀မ္းေျမာက္တဲ့သေဘာနဲ႕ ေမာၾကီးပန္းၾကီးျဖစ္ေနရတာလဲ သစ္သစ္ရယ္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရားက 



ေက်ာက္တစ္လုံးရြာကုိ ရြာစား ေပးေတာ္မူျပီး ေရႊထီးနဲ႕ေရႊလွည္းမ်ား သနားေတာ္ မူတုန္းကမွ 
သစ္သစ္ဒါေလာက္ ၀မ္းေျမာက္တာ မျမင္ရဖူးပါဘူး၊ယခုဘယ္လုိမ်ား အေၾကာင္းထူးလုိ႕ 
အေမာဆုိ႕ေအာင္ ရႊင္ျမဴးေနရတာလဲ သစ္သစ္ရဲ႕" မိန္႕ေတာ္ မူေလ၏ ။ 
 
 
"ဒီအေၾကာင္းေနာက္မ်ားေတာ့ ေလွ်ာက္ထားပါ့မည္ဘုရား၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္ထံ ေရွးဦးစြာ 
ေရာက္သြားတဲ့ အခါကစျပီး ေလွ်ာက္တင္ပါရေစ၊ ဘုရာ႕ကၽြန္မ အရွင္ထိပ္စုဖုရား အပါးေတာ္က 
၀တ္လဲေတာ္ေရႊကလပ္ ယူေဆာင္ျပီး မွန္စီေရႊေက်ာင္းေဆာင္ကုိ သြားပါ ေရာဘုရား" 
 
စု။ ။"အင္း...ဆုိစမ္းပါဦး" 
 
သစ္။ ။"သြားေတာ့...သီေပါကုိယ္ေတာ္စံေတာ္မူတဲ့ နန္းဦးမွန္စီ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ ကုိ ေရာက္သြား 
ပါတယ္ဘုရား၊ ေရာက္သြားေတာ့ စကားအေပါက္အရွမ်ားမွာ စိုးရိမ္လုိ႕ မည္သူမွ မရိွပါေစနဲ႕လုိ႕ 
ဆုေတာင္း ျပီး ဘုရားကၽြန္မကုတ္ေခ်ာင္း၊ ကုတ္ေခ်ာင္းနဲ႕ သာသနာ ေက်ာင္းေတာ္ေပၚ 
တက္သြားေတာ့ ကံအားေလ်ာ္စြာ နန္းဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားလဲ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ၾကြသြားတာနဲ႕ အျခားေက်ာင္းသား ကုိရင္ႏွင့္ စာသင္သားမ်ား 
ဆရာေတာ္ဘုရားေနာက္ ပါသြားလုိ႕ အေစာင့္ေက်ာင္းသား ငယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းေဆာင္ထဲတြင္ တစ္ပါးခ်င္း စာၾကိဳးစားေတာ္မူေနတဲ့ သီေပါ ကုိယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း 
ေတြ႕ရပါတယ္၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္ဖ်ားဟာ စာေတာ္မ်ား ဘယ္ေလာက ္ၾကိဳးစားေတာ္မူေနတယ္ဆုိတာ 
စဥ္းစားေတာ္မူပါေတာ့ ဖ်ာ့ကၽြန္မေရွ႕ေတာ္ ေရာက္ေနတာ သိေတာ္မမူဘူး စုဖုရား၊ ဒါနဲ႕ဖ်ာ့ကၽြန္မက 
အပါးတုိးခစားျပီး ၀တ္လဲေတာ္ တင္ထားတဲ့ေရႊကလပ္ေရွ႕တင္ျပီး အရွင္ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား 
စာၾကိဳးစားေတာ္မူပါေပရဲ႕ဘုရား လုိ႕ ေလွ်ာက္တင္လုိက္တဲ့အခါက်မွ စာေတာ္ရႈစား ေတာမူ္ရာက 
မ်က္ႏွာေတာ္လွည္႕မူျပီး 'အလုိ...အထိန္းေတာ္ၾကီးပါကလား မလာစဖူး ဘာအေၾကာင္းထူး ပါသလဲ'လုိ႕ 
ေရႊမ်က္ႏွာ ေတာ္ ခ်ဳိခ်ိဳႏွင့္ မိန္႕ခြန္းဆုိေတာ္မူပါတယ္" 
 
စု။ ။"သည္ေတာ့သစ္သစ္က ဘယ့္ႏွယ္ေလွ်ာက္တင္လို္သလဲ" 
 
သစ္။ ။"ဖ်ာ့ကၽြန္မက အေၾကာင္းထူးလွတယ္ေတာ့ မဟုတ္ေပါင္ပါဘုရား၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မ သခင္ အရွင္ 
ထိပ္စုျမတ္ဖုရားက စာေတာ္ျပန္ပြဲ ၀င္ႏႊဲေျဖဆုိေတာ္မူၾကမဲ့ ရဟန္းသာမေဏ မ်ားကုိ သကၤန္းေတာ္မ်ား 
ကပ္လွဴေတာ္ မူရန္ စီမံၾကံရြယ္ေတာ္မူတဲ့အခါ အရွင္ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္ဖုရားမွာ လူ၀တ္လဲေတာမူ္ျပီးမွ 
စာေတာ္ေျဖဆုိေတာ္မူမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သကၤန္းေတာ္ လွဴမည္႕အစား ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိးမ်ား 
ဆက္သရန္ ေစလႊတ္ေတာ္ မူလုိက္ပါတယ္၊ စာေတာ္ ျပန္အခမ္းအနားထြက္ေတာ္မူတဲ့အခါ 
အရွင္စုဖုရား ဆက္သေတာ္မူတဲ့ ၀တ္လဲေတာ္ကုိ ဆင္ျမန္းေတာ္မူပါလွ်င္ 
သကၤန္းေတာ္လွဴသည္ႏွင့္မျခား ကုသုိလ္ ပြားမ်ား လိမ့္မယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ပါတယ္ဘုရားလုိ႕ 
ေလွ်ာက္တင္ျပီး ၀တ္လဲေတာ္ေရႊကလပ္ကုိ ေရွ႕ေတာ္ တုိးျပီး ဆက္လုိက္တဲ့အခါ အို... 
အရွင္ထိပ္စုဖုရား သီေပါကိုယ္ေတာ္ရဲက ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ဟာ အာကာ ေ၀ဟင္ ေကာင္းကင္ဘုံဖ်ားက 



ယုန္ရထားသီတာလလုိ ရႊင္ပ်ၾကည္လင္အင္မတန္ ေျပာင္းလႊဲေတာ္ မူသြားတာ ျမင္ရပါတယ္၊ 
အဲ...ဒီအခါတုန္းက ဖူးျမင္ရတဲ့ ေရႊကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ အဓိပၸာယ္ေပၚေအာင္ ဖ်ာ့ကၽြန္မ 
မေလွ်ာက္တင္တတ္ေတာ့ဘူးဖ်ာ့" 
 
စု။ ။(ျပဳံးေတာ္မူလ်က္)"ကဲေလ လွ်ာရွည္လုိက္တာ၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္က စုစုဆက္ 
တဲ့၀တ္လဲေတာ္အတြက္ အင္မတန္ ႏွစ္သက္၀မ္းသာျဖစ္ေတာ္မူတယ္လုိ႕ ခပ္တုိတုိလုိရင္ ကုိ 
ဘြင္းဘြင္းၾကီး ေလွ်ာက္တင္ လုိက္စမ္းပါ၊ စုစုကလဲ ျမန္ျမန္မွၾကိဳက္တာနဲ႕ သစ္သစ္ ကလဲထစ္ေငါ့ေငါ့ 
စကားအမွ်င္တန္းျပီး ေလငနး္ၾကီး ဆြဲေနတတ္တာနဲ႕ နည္းနည္းမွ ပဏာမကပ္ေအာင္ျျဖစ္ေနျပီ၊ 
ကဲ...ကဲေလရွည္ၾကီးမဆြဲနဲ႕၊ ေနာက္ ဘာျဖစ္ ေသးလဲေျပာ..." 
 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ အထိန္းေတာ္ခင္ဘြားသစ္လည္း မင္းသမီးကုိ မ်က္လုံးျပဴးၾကီးႏွင့္ ေငးၾကည္႕ကာ 
ႏႈတ္ခမ္း ကုိ မစူခ်င့္စူလ်က္ တစ္ဖက္သုိ႕ လွည္႕သြားျပီး 
 
သစ္။ ။"သူမ်ားကေတာ့ ကုိယ့္ထိပ္စုဖ်ားကေလး အစအဆုံးကုိယ္တုိင္ေျပးျမင္သလုိ သိေတာ္မူပါေစလုိ႕ 
ေစတနာနဲ႕ ေရေရလည္လည္ အေမာခံျပီး ေလွ်ာက္တင္စရာမလုိပါဘူး သီေပါကုိယ္ေတာ္ကုိ 
၀တ္လဲေတာ္ ဆက္ျပီး ျပန္ခဲ့တာပါပဲဘုရား" 
 
ခပ္ေငါ့ေငါ့ေလွ်ာက္တင္လုိကမွ္ ထိပ္ဖုရားက ျပဳံးေတာ္မူလာျပီး- 
 
"အို...ဒီမိန္းမၾကီး စိတ္ေကာက္သြားျပန္ျပီ၊ ကဲ...ကဲ၊ လွ်ာရွည္တယ္လုိ႕ ေျပာမိတာ မွားပါျပီတဲ့ 
သစ္သစ္ရယ္၊ ဆက္ျပီး ေလွ်ာက္စမ္းပါဦး၊ စုစုက ေရွ႕ဆက္မဲ့စကားကုိ ျဗဳန္းခနဲ ၾကားခ်င္အားၾကီးနဲ႕ 
အမွတ္တမဲ့ ေျပာလုိက္တာပါ" 
 
ျပဳံးရယ္ေတာ္မူရင္း မိန္႕ေတာ္မူရာ ခင္ဘြားသစ္လည္း စိတ္ေျပသလုိျပဳံးရႊင္လာျပီး 
 
"အေရးၾကီးတဲ့စကားေတြ ေလွ်ာက္တင္စရာ အမ်ားၾကီးက်န္ေသးတယ္ေနာ္ စုထား ဖ်ား၊ 
ေနာက္ေတာ့သာ လွ်ာရွည္တယ္မၾကားခ်င္ဘူးလုိ႕ မိန္႕ေတာ္မမူနဲ႕ဦးဘုရာ့" 
 
စု။ ။"စိတ္ခ်၊ စိတ္ခ် ဒီတစ္ခါ သစ္သစ္ေလွ်ာက္တင္တဲ့စကား မဆုံးမခ်င္းစုစု တစ္လုံးမွ ၀င္မေျပာဘဲ 
ျငိမ္ျငိမ္ ကေလး နားေထာင္ေတာ္မူမယ္" 
 
သစ္။ ။"တကယ္ေနာ္ စုထားဖုရား၊ သစ္သစ္ေလွ်ာက္တင္ေနသမွ် စကားကုိ အစအဆုံး 
နားေထာင္ေတာ္မူရမယ္ေနာ္၊ တကယ္လုိ႕ ဒီစကားထဲက ႏွစ္သက္ေတာ္မမူတဲ့ စကားလုံးမ်ား ပါလာပါ 
လွ်င္လဲ တားျမစ္ေတာ္မမူဘဲ ေလွ်ာက္ခ်က္မဆုံးမခ်င္း နားဆင္ ေတာ္မူေနရမယ္ဖ်ား၊ 'မင္းမွာသစၥာ-
လူမွာ ကတိ'တဲ့၊ ကတိသစၥာေတာ္ေသြယြင္းမွျဖင့္ ေေစတီယမင္းလုိ ေျမခြင္းလုိ႕ မ်ိဳတတ္ပါသတဲ့၊ 



ထားေတာ္မူတဲ့ ကတိေတာ္ ကုိဖ်က္ျပီး စကားတစ္၀က္တပ်က္နဲ႕မ်ား အမ်က္ေတာ္မပြားလုိက္ပါနဲ႕ 
ထိပ္စုဖ်ား" 
စု။ ။"ကဲပါ...သစ္သစ္ရယ္၊ စုစုစကားနဲ႕ စုစုမိေနမွရိွပါေစေတာ့၊ ေျပာသာ ေျပာပါ၊ ကတိမဖ်က္ပါဘူး" 
 
သစ္။ ။"ဒါျဖင့္ေလွ်ာက္တင္ပါေတာ့မယ္၊ ေၾသာ္...ဒါနဲ႕စကားအစေပ်ာက္ျပီး ဘယေ္ရာက္လုိ႕ 
ဘယ္ေပါက္ သြားမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး၊ စကားတစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႕ ထိပ္စုဖ်ား သူပုန္ ၀င္ထေတာ္ 
မူလုိက္တာ ေျပာရမွာေတာင္ ေမ့ကုန္ျပီ ကဆုန္ခ်ျပီး သီေပါ ကုိယ္ေတာ္ထံေျပးလုိက္ခ်င္သလုိေတာင္ 
ျဖစ္လာျပီ၊ ေၾသာ္...ဘယ္ဆီ စကားေရာက္သြား လိုက္ပါတယ္လုိ႕ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ေတာ့ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ကလည္း အားရႏွစ္သက္ ေတာ္မူလွတဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ ေရႊကလပ္ေပၚက 
၀တ္လဲေတာ္ကုိ လက္ေတာ္ႏွင့္ လွမ္းယူ ျပီး စိမ္းစိမ္းလဲ့လဲ့ၾကီး ရႈစားေတာ္မူရာက ယခုလုိ ႏွမေတာ္စုစု 
သတိတရ ဆကသ္ေတာ္မူ တာမ်ား ကုိယ္ေတာ္ျဖင့္ ၀မ္းသာလုိ႕မဆုံးႏိုင္ေအာင္ ရိွေတာ့တယ္ 
အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕တဲ့၊ စုစုလုိ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီး ေပၚတြင္ မ်က္ႏွာေတာ္ၾကီးတဲ့ သမီးေတာ္က 
ဒီကေမာင္ေတာ္ကုိ အေရးတယူျပဳေတာ္မမူဘူးရယ္လုိ႕ တအားငယ္ေတာ္မူမိတာ 
ခုလုိသတိရေတာ္မူတယ္ ဆုိတာ သေိတာ္မူရေတာ့  ကုိယ္ေတာ္ျဖင့္ အမ်ားၾကီး 
အားတက္ေတာ္မူမိတယ္" လုိ႕ မိန္ေတာ္ျပီး- 
 
"အထိန္းေတာ္ၾကီးရယ္ က်ဳပ္၀ါသနာနဂုိကပင္ ေလာကီေရးရာ မတြယ္တာေတာ္ မူခ်င္တဲ့အတြက္ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားကုိ သံေတာ္ဦးတင္ျပီး သာသနာေဘာင္မွာပဲ အရိုး ထုတ္ေတာ္မူမယ္လုိ႕ စိတ္ပိုငး္ 
ျဖစ္ထား ခဲ့မိတယ္" 
 
သုိ႕ေပမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ေတာ္ကုိ ပံုေသမက်ေအာင္ ေသြးေဆာင္ဖ်က္ဆီးျပီး 
ေလာကီဇာတ္ခံုၾကီးေပၚ ေရာက္ေတာ္မူရမဲ့ အေႏွာက္အယွက္ၾကီးတစ္ခုေတြ႕ေတာ္မူေန 
ျပန္ျပီတဲ့ဘုရား' 
 
"အဲသည္အေႏွာင့္အယွက္ၾကီးဟာ ဘာလဲဆုိေတာ့ (စုထားဖုရားကတိေတာ္မေမ့နဲ႕ ဖ်ားေနာ္ 
ဆုံးေအာင္ နားဆင္ေတာ္မူပါ၊ စုစုေမ့ေတာ္မူမွာစိုးလုိ႕ သတိေတာ္ဆက္ရတယ္ ဘုရား)အဲ-
သည္အေႏွာင့္အယွက္ ၾကီးဆုိတာ တျခားဟုတ္ပါရုိးလား အထိန္းေတာ္ၾကီးတို႕ 
သခင္အရွင္ထိပ္စုလတ္တစ္ပါး၏ ေသာ္တာ လ၀န္းကဲ့သုိ႕ တင့္ရႊန္းထိန္ေ၀ က်က္သေရရွိ ေတာ္မူလွတဲ့ 
ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကေလးပါပဲတဲ့" 
 
"ဟုုိတစ္ႏွစ္ကတစ္ၾကိမ္၊ မႏွစ္ကတစ္ၾကိမ္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာဘုရား၏ပြဲတက္ ကန္ေတာ့ခံ 
အခမ္းအနားမွာ ေရႊဖူးစာနတ္ တမန္တုိ႕က ၾကံၾကံဖန္ဖန္ရႈစားေတာ္မူမိေအာင္ ေသြးေဆာင္ ႏႈိးေဆာင္ၾ 
ကတဲ့အတြက္ စုစုရဲ႕ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ရႈျမင္ေတာ္မူရျပီးကတည္း က 
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အဓိပၸာယ္စည္းရိုးၾကီး ပ်က္က်ိဳးေတာ္မူရတယ္" 
 



"တစ္ၾကိမ္ထက္တစ္ၾကိမ္ ႏွလုံးအိမ္လႈပ္ရွားျပီး စြဲလမ္းေတာ္မူခဲ့တဲ့ အာရံုၾကီးကုိ တားဆီးေတာ္ 
မမူႏိုင္တဲ့အတြက္ စာေတာ္သင္ပ်က္ခဲ့ရတဲ့ ရက္ေတြလဲမနည္းပါဘူး အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕တဲ့၊ 
(မဆုံးေသးဘူး ဘုရာ့ေနာ္ ကတိေတာ္ကုိ ေမ့ေတာ္မမူနဲ႕) ကုိယ္ေတာက္ စုစုအတြက္အေန႕ေန႕ 
အရက္ရက္တစ္ပါးတည္း ၾကိတ္ျပီး စိတ္ဒုကၡခံေတာ္မူ ေနရေသာ္လဲ ႏွမေတာ္စုထားကျဖင့္ သီေပါမင္း 
တစ္ပါးရွိတယ္လုိ႕မွ စိတ္ေတာ္ မွာ အသိ အမွတ္ျပဳေတာ္မူပါမလား" 
 
"တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာ ေမတၱာႏြယ္ညႊန္႕၊ တစ္ဘက္လြန္႕က တစ္ညႊန္႕မာလာ၊ 
ယိမ္းႏႊဲ႕ပါ"ဆုိတဲ့စကား ရိွပါျငားလည္းကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေရႊေမတၱာေတာ္ဟာ ေမယုေတာင္ 
ေတာ္လုိၾကီးမားၾကံ႕ခိုင္ေတာ္မူသေလာက္ စုထိပ္ဖ်ားက ေမတၱာေတာ္ေခါင္းပါး၍ သနား ၾကင္နာေတာ္ 
မမူလွ်င္ ေရႊစိတ္ေတာ္ျငိဳျငင္၍ အင္မတန္ဆင္းရဲပင္ပန္းေတာ္မူရေတာ့မွာပဲ လုိ႕ မိန္႕ေတာမူ္ပါတယ္၊ 
မဆုံးေသးဘူးဘုရား 
 
"နို႕ျပီးေတာ့ ယခုႏွစ္ အေတာအတြင္းမွာလဲ အရွင္ထိပ္စုဖုရားႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႕ ၾကီးက်ယ္တဲ့ 
အိမ္မက္ေတာ္ ၾကီးမ်ားလဲ မၾကာခဏျမင္မက္ေတာ္မူရျပီး အိပ္မက္ေတာ္ျမင္ တုိင္းမွာလဲ စုထား 
ဖုရားနဲ႕ ႏွစ္ပါးအတူ စံေတာ္ မူရတယ္ လုိ႕သာ ျမင္မက္ေတာ္မူပါသတဲ့" 
 
"ျမင္ေတာ္မူသမွ် အိပ္မက္ေတာ္ထဲမွာ အင္မတန္႕ အင္မတန္၊ သာမန္လူတုိ႕ ျမင္မက္ေတာ္ရခဲ့တဲ့ 
အိပ္မက္ေတာ္ၾကီးတစ္ရပ္မွာေတာ့ အရွင္သီေပါကုိယ္ေတာ္ဖ်ားသည္ ညီေတာ္၀န္းသုိမင္းသား၏ 
အသားကုိထက္လွစြာေသာ သန္လ်က္ေတာ္ႏွင့္လွီး၍ ပြဲေတာ္ တည္ျပီးအရွင္စုထားဘုရားႏွင့္အတူ 
ဆင္ျဖဴေတာ္ရတနာစီး၍ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ လွည္႕လည္ေတာ္မူရတဲ့အခါ ေနစၾကာႏွင့္လစၾကာ 
ရထား ႏွစ္သြယ္သည္ သီေပါကိုယ္ ေတာ္၏ ဖ၀ါးေတာ္အလယ္တြင္ ကပ္တြယ္လာသည္ဟု 
ျမင္မက္ေတာ္ မူပါသတဲ့" 
 
"တကယ့္အထိကရ အိပ္မက္ေတာ္ၾကီးပါေပပဲ" 
 
"အဲဒီလုိ ပုဗၺနိမိတ္ ေကာင္းဟိတ္ညႊန္ျပတဲ့ အိမ္မက္ေတာ္ၾကီးမ်ားကလဲ မၾကာခဏ 
ျမင္ေတာ္မူရတဲ့အတြက္ ေမတၱာေတာ္အခ်စ္ပႏၷက္ႏွင့္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူအားမ်ားလဲ 
တစ္ေန႕တျခားတုိးပြားေတာ္မူရပါေတာ့တယ္၊ မေသြမဖီေဒ၀ီေလာင္းလ်ာေကာင္းငါးျဖာႏွင့္ 
ျပည္႕စံုေသာနိတုံသိဂါၤ၊ ေရႊၾကာျမင့္ေပ်ာ္၊ ႏွမေတာ္စုထားက သနားၾကင္နာသျဖင့္ 
ေမတၱာေတာ္ယွက္ကူးခြင့္အေရးကုိ ေၾကေအးစြာ ခြင့္ပန္လုိ႕မေပးႏုိင္ဘူးလား အထိန္းေတာ္ ၾကီးရဲ႕လုိ႕ 
ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏြဲ႕ႏြဲ႕ မိန္ေတာ္မူလုိက္တာေတြလည္း အမ်ားအျပားမုိ႕ စကားရွိသ၍ပင္ 
အကုန္မေလွ်ာက္တင္တတ္ေတာ့ပါ" 
 
"အဲဒီလုိမိန္႕မွာေတာ္မူေနတဲ့အခါ ေရႊကုိယ္ေတာဖ္်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာထားေတာ္ကေလးဟာ လည္း 
အင္မတန္မွ ညိဳးေလ်ာ္ႏြမ္းလွျပီး ေရႊရင္ေတာ္ထဲမွာ မီးတမွ် ေတာက္ေလာင္ပူပန္ေန 
ေတာ္မူဟန္လကၡဏာရိွပါတယ္၊ စုထားဖုရားမွာသာ ဘာမသိ၊ ညာမသိ အစဥ္ထာ၀ရေပ်ာ္ 



ပါးေတာ္မူေန၍ခ်ည္း စံေတာ္မူေနတယ္၊ ဟုိခမ်ာ တစ္ဖက္သားမွာျဖင့္ စုထားဖုရားအတြက္ 
ႏွလုံးေသြးပြက္ပြက္ဆူျပီး အသက္ရွဴေတာ္ေတြမွားလုိ႕ ေန႕လားညလား နတ္ရြာၾကြသြား 
ေတာ္မူမေလာက္ ျဖစ္ေတာ္မူေနပါတယ္၊ ေလွ်ာက္တင္တဲ့စကား မဆုံးေသးဘူး ဘုရာ႕၊ 
ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ ညွဳိးေတာ္မူပါနဲ႕ဦး၊ ဆုံးခါနီးပါျပီ ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ ေမ့ေတာ္မူသြားမွာစိုးလုိ႕ 
သတိေတာ္ဆက္လုိက္ရတာကလဲ ဖတ္ဖတ္ေမာေနပါျပီ" 
 
"သီေပါကုိယ္ေတာ္ဖ်ားဟာ စိတ္ထားေတာ္ကလည္း သိမ္ေမြ႕၊ မင္းသားတုိ႕ဓေလ့နဲ႕ 
မာနေငြ႕တေထာင္းေထာင္း၊ နဂါးမ်က္ေစာင္းအေၾကာင္းမေရြးဆုိတဲ့ ခက္ထန္တဲ့ စိတ္မာန္ 
မ်ိဳးေတြရိွေတာ္မူတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမင္းသားကေလးတစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ခ်စ္ဖက္ခ်စ္ေဖာ္ 
ၾကင္ယာေတာ္မ်ားကို အားၾကီးအလုိေတာ္လုိက္မဲ့ မင္းသားပါ၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္ဖ်ားရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္ 
ျဖစ္တဲ့ မင္းသမီးမ်ားဟာ ဘ၀ပါရမီအေတာ္ထူးျခား သူမ်ားလုိ႕သာ အတတ္ဆုိခ်င္ပါတယ္၊ 
စာေပပိ႗ကတ္တတ္သိကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူတဲ့ အရာ လည္း ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းပါသိျပီးျဖစ္၍ 
အထူး ကြန္႕ ျပီး အညႊန္႕တက္ ေလွ်ာက္တင္ စရာမလုိေတာ့ပါ" 
 
"အတြင္းအဇၥဳတၱ သႏၱာန္တန္က အဖိုးတန္ေတာ္မူသေလာက္ အျပင္ဗဟိဒၶသႏၱာန္မွာလဲ သာမန္ 
မင္းသား တုိ႕ထက္ ထူးကဲတင့္တယ္ ရႈဖြယ္ေသာအဆင့္ႏွင့္ ေရႊလုိ၀င္းတဲ့အသား 
ေတာ္မွာျမရည္လိမ္းသလုိ ဦးေရေတာ္ စိမ္းစိမ္းလဲ့လဲ့ကေလးႏွင့္ အေ၀ကျမင္ရသည္ထက္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ေတြ႕ရေတာ့ ေကသာသီရိ မင္းသမီးျပဇာတ္ထဲက သု၀ဏၰဟသကုမၼာ မင္းသားကေလးရဲ႕ 
ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ေတာ္ကုိ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ျပီး ေရးထားတဲ ့စာမ်ား ရုတ္တရက္ သြားျပီးသတိရမိပါတယ္" 
 
"ေရႊေရာင္အဆင္းကဲ့သုိ႕ေသာ အသားအေရေတာ္ရိွသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး သု၀ဏၰဟံ သကုမၼာ 
မင္းသားရယ္လုိ႕ အမည္ေၾကညာ ေရႊဘြဲ႕ေတာ္သာခဲ့တယ္ဆုိတာ၊ စာေတြနဲ႕သာ လႊမ္းခဲ့ရတယ္၊ 
ဟုတ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ လူစင္စစ္က ဇမၺဴရာဇ္ေရႊေရာင္လုိ ၀င္းေျပာင္ေတာက္ပ သုိ႕ကေလာက္ 
အေသြးအသားလွနိုင္ပါ့မလား" 
 
"စာေရးဆရာမ်ားက ဥာဏ္ကစားျပီး အားရပါးရအမႊမ္းတင္လုိက မလြမ္းခ်င္-လြမ္းခ်င္ ေအာင္ 
ေရးပစ္ခဲ့တာကုိ ေနာက္လူမ်ားက အကယ္တင္စားေနၾကတာဆင္ပါရဲ႕ဟု တစ္ေယာက္တည္း ေစာဒက 
၀င္ခဲ့မိသည္မ်ားလဲ သီေပါကိုယ္ေတာ္ရဲ႕အပါး နီးနီးနားနား တုိးခစားမိမွ ေၾသာ္... ဟုတ္ေပလိမ့္မယ္၊ 
ဟုိဟာက စာေတြ႕မုိ႕ ေရးထားသေလာက္ လြမ္းမယ္မလြမ္းဘူး၊ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ 
လုိက္ျပီး မျမင္ႏိုင္ေပမဲ့ ယခုကုိယ္ေတြ႕ ျဖစ္တဲ့ သီေပါကိုယ္ေတာ္မွာေတာ့ ဇမၺဴရာဇ္ ေရႊစင္ကုိ ေလွာ္ဦးစ, 
ျမင္ရသလုိ တင့္တယ္လွ ပတဲ့အသား၊ ပတၱျမားလုိနီတဲ့ႏႈတ္ခမ္း၊ စိမ္းလဲ့ နက္ေမွာင္ 
၀င္းေျပာင္ၾကည္လင္တဲ့မ်က္လုံး။" 
 
 
စု။ ။(ျပီးေတာ္မူျပီ)"သစ္သစ္..." 
 



သစ္။ ။"ဘုရား..." 
 
စု။ ။"သစ္သစ္ရဲ႕စကားဟာ ဒီကေန႕ဆုံးပါဦးမလား" 
 
သစ္။ ။(ျပဳံး၍)"မွန္လွပါဆုံးလွပါျပီဘုရား၊ စုထားဖုရား ကတိေတာ္မဖ်က္တမ္းေနာ္၊ 
ဆုံးေအာင္နားဆင္ေတာ္မူရမယ္၊ ေၾသာ္... ဘယ္ေရာက္သြားျပန္ပါလိမ့္မတုံး။ အဲ...အဲ 
၀င္းေျပာင္ၾကည္လင္တဲ့ မ်က္လုံးနဲ႕႔ အတုိရုန္းၾကပါစုိ႕ဘုရား၊ သုိ႕ကလုိထူးထူးျခားျခား တင့္တယ္ျပီး 
က်က္သေရရွိေတာ္မူတဲ့ ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးကုိ မႏွစ္သက္မၾကည္ျဖဴႏုိင္ပါဘူး လုိ႕ ျငင္းေရွာင္ဖယ္ခြာ 
မ်က္ႏွာလႊဲခ်င္တဲ့ မင္းသမီးမ်ားဟာ ဖူးစာႏွစ္ခိုင္ယွဥ္ျပိဳင္ေတာ္မူစရာ 
ဘ၀ကုသုိလ္ကံမပါရွာၾကလုိ႕သာဟု ယဆူစရာရွိေတာ့တယ္၊ အဲ...သုိ႕ကေလာက္ စြယ္စုံ 
ေျမာက္ေနတဲ့မင္းသားတစ္ပါးက စုထားကုိ ခ်စ္သနားေတာ္ မူပါလုိ႕ ေတာင္းပန္တာကုိ 
ျငင္းဆန္ေတာ္မူမယ္ မထင္တာနဲ႕ ဘုရားကၽြန္မကလည္း သီေပါကို္ယ္ေတာ္ဖ်ား အလုိေတာ္အတုိင္း 
ဘုရားကၽြန္မတုိ႕သခင္ အရွင္ထိပ္စုဖ်ားကုိ အသနား ေတာ္ေပးပါမယ္ ဆုိတာ အာမခံခဲ့မိပါတယ္၊ 
အရွင္စုထားဖုရားႏွင့္ျဖင့္ ေရႊနဲ႕ေျမ ေနနဲ႕လကဲ့သုိ႕ အလြန္တရာ မွ ေရွ႕သြား ေနာက္ လုိက္ညီလွတဲ့ 
မင္းညီမင္းသားပါးပါေပပဲဘုရား၊ ေနဦးဘုရားမဆုံးေသး ဘူး။ 
 
အဲဒါနဲ႕ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကလဲ ဘုရားကၽြန္မက အာမခံစကားေလွ်ာက္တင္လုိက္လွ်င္ပဲ တကတည္း 
၀မ္းသာအားရျဖစ္ေတာမူျပီး ေနဦး...ေနဥးီ အထိန္းေတာ္ၾကီး၊ ႏွမေတာ္စုထား က ေမာင္ေတာ္အတြက္ 
အဖိုထုိက္တန္လွတဲ့ ၀တ္လဲေတာ္မ်ားဆက္ေတာ္မူတာ အလြန္ တရာမွ 
၀မ္းသာအားရျဖစ္ေတာ္မူလြန္းလုိ႕ အတုန္႕အလွည္႕လက္ေဆာင္ေတာ္တစ္ခု ျပန္လုိက္ပါရေစ၊ 
က်ဳပ္တုိ႕မွာရဟန္းသာမေဏေဘာင္မွာ စံေတာ္မူေနရတဲ့အခါတုိ႕ အဖိုးထုိက္၊ အဖိုးတန္ျဖစ္တဲ့ 
ပဏၰာလက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ျပန္နိုင္ေပဘူး။ စုစုက်က္မွတ္ ရႊတ္ဆုိရန္ 
အႏၱရာယ္ကင္းဂါထာတစ္ပုဒ္ေရးျပီး ေပးလုိက္ပါရေစ၊ ရတနာေရႊေငြမဟုတ္ေပ ကလဲ 
အဖိုးထုိက္တယ္ထင္ရင္လဲ အဖိုးအတုိင္းမသိ တန္ခ်င္တန္တာမ်ိဳးပါ၊ စိတ္သာပဓာန ပဲ 
အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕လုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူျပီးေဟာသည္ ေရႊျပားထဲတြင္ ရတနာကညစ္ႏွင့္ 
ဂါထာတစ္ဆစ္ေရးျပီး လက္ေဆာင္ေတာ္ေပးလုိက္ပါတယ္ စုထားဘုရား၊ ရႈစားေတာ္မူစမ္း ပါ၊ 
ဘုရားကၽြန္မရဲ႕ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ စကားမ်ား နိ႒ိတံလုိ႕ ဆုံးခန္းတုိင္ပါေပါ့ဘုရားဟု 
ေလွ်ာက္တင္လ်က္ သီေပါမင္းသားကုိယ္တုိင္ ေရးေပးေတာ္ မူလိုက္ေသာ ေတးထပ္ပါရိွ 
သည္႕ေရႊျပားကုိ ေရႊကလပ္တြင္တင္၍ ဆက္ေလရာ ထိပ္စုဖ်ားလတ္ လည္း ကလပ္ေပၚက ေရႊျပားကုိ 
ေရႊကလပ္တြင္တင္၍ ဆက္ေလရာ ထိပ္စုဖုရားလတ္ လည္း ကလပ္ေပၚက ေရႊျပားကုိ လက္ေတာ္ႏွင့္ 
ကုိင္ယူရႈစားေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ စြန္႕စား၍ေလွ်ာက္တင္ရေသာ္လည္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ တြင္ 
ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ ရိွေနေသးသျဖင့္ ထိပ္စုဖ်ား၏ မ်က္ႏွာထားေတာ္ကုိ ေမာ္၍ခစား 
ရင္းအကဲခတ္ၾကည္႕ေနေလရာ ထိပ္စုဖ်ားလည္ ဦးစြာပထမ ေရႊျပားကုိ ခပ္ျပဳံးျပဳံးရႈစား ေတာ္မူရာက 
ဒုတိယ ဣေျႏၵေတာ္ ရင့္ရင့္ျဖစ္လာျပီး၊ တတိယမ်က္ႏွာထားတင္းေတာ္ မူလာကာ စာလည္းအဆုံးတြင္ 



လုံးလုံးမ်က္မာန္ေတာ္ရွလ်က္ ရုတ္တရက္ ေရႊျပားကုိ ကလပ္ေပၚေပါက္ခ်ေတာ္မူလုိက္ခါ ခင္ဘြားသစ္ 
မ်က္ႏွာကုိ တင္းမာခက္ထန္စြာ ရႈစား ေတာ္မူျပီး 
 
 
"အထိန္းေတာ္ၾကီး ကုိယ့္လူသူ႕ဘက္သားလုပ္ျပီး အရႈပ္ဇာတ္ခင္းလာတယ္ဆုိပါေတာ့၊ ငယ္စဥ္ 
ေတာင္ေက်းက ပိုက္ေထြးယုယေစျပီး မယ္မယ္ဖ်ား ကုိယ္ေတာ္တုိင္က ယုံစား လႊဲအပ္ထားခဲ့တဲ့ 
အထိန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္ပါလ်က္ ျမိဳ႕စားၾကီး၊ရြာစားၾကီး ေပးသနားေတာ္မူ ထားတဲ့အျပင္ ေရႊလည္းနဲ႕ 
ေရႊထီးေတာ္မ်ားႏွင့္ ေျမွာက္စားသူေကာင္းျပဳေတာ္မူတဲ့ မ်က္ႏွာ မွမေထာက္ထားဘဲ သီေပါမင္းသား 
ေစစားတုိင္း ေရႊျပားကုိ ယူလာတဲ့အေၾကာင္းကုိ ခမည္းေတာ္ဘုရားနဲ႕ မယ္မယ္ဖ်ားကုိ ခုသြားျပီး 
သံေတာ္ဦးတင္လုိက္မယ္၊ စုဖ်ား ဘယ္ေလာက္စိတ္ျမန္ေတာ္မူတယ္ဆုိတာ အသိသားမဟုတ္လား..." 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ သလြန္ေတာ္ေပၚက ရုတ္တရက္ထေတာ္မူလုိက္ေသာအခါ ေဘးမရွိဘူး ထင္၍ 
အလ်င္စလုိေလွ်ာက္မိေသာ ခင္ဘြားသစ္တြင္ လိပ္ျပာစင္ေတာ့မေလာက္၊ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္သြားျပီး 
မ်က္ႏွာတြင္လည္း ေသြားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ခါ ရုတ္တရက္ ျဖဴေရာ္လာလ်က္ ရိွခိုးထားေသာ 
လက္ႏွစ္ဖက္လည္း သြက္သြက္ခါ တုန္လႈပ္ေနရွာရင္ ရင္တြင္းမွာ 
တထိပ္ထိပ္ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္အဖံုဖံုေၾကာင့္ ႏွလုံးေသြးပုဇြန္ဆိတ္ခုန္ျဖစ္ခါ ကုိးကြယ္ရာမရေသာ 
မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ထိပ္စုဖုရားကုိ အသနားခံေတာင္းပန္ရန္ ၾကံမိရွာ ေလ၏ ။ 
 
စုဖုရားလည္း တင္းမာခက္ထန္စြာေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ သလြန္ေတာ္ေပၚမွ ရုတ္တရက္ ထေတာ္မူျပီး 
ေရႊထဘီဒရင့္ကုိ လက္ေတာ္ႏွင့္အသာပင့္လ်က္ သြက္လက္စြာ စြန္ေတာင္ 
ဆြဲ၍ခပ္က်ဲက်ဲေျခလွမ္းျပင္ျပီး မယ္ေတာ္မိဖုရားၾကီးထံ ထြက္ေတာ္မူရန္ ဟန္ဆင္လုိက္ ေသာအခါတြင္ 
အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္မွာ ေသြးဆုတ္သည္႕လူမမာကဲ့သုိ႕ ျဖဴေရာ္ ေသာ္မ်က္ႏွာတြင္ 
ဗ်ာပါဒဆင့္ေႏွာက္၊ ရင္ပြင့္မေလာက္၊ ေၾကာက္လန္႕စိုးရိမ္ျပီး "တစ္ခါျဖင့္ 
မိုးမီးေလာင္ေတာ့မွာပါကလား၊ မိဘြားသစ္၊ မိဘြားသစ္ အသင့္အခ်စ္ေတာ္ယုံစားမိလုိ႕ 
နင့္ကုပ္ေပၚဓား၀ဲျပီး ေသပဲြ၀င္ခ်ိန္နီးေနျပီ၊ တစ္ခါျဖင့္ ခက္ေေပါ့"ဟု လက္ေလွ်ာ့အားငယ္၊ မ်က္ရည္ေတြ 
အသြယ္သြယ္က်ရာက လက္ႏွစ္ဖက္ေျမွာက္ခ်ီျပီး တအားထုိးထိပ္စုဖုရား၏ ေျခကုိဖက္၍ 
အားငယ္ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ေတာင္းပန္ခယစြာ ေမာ္ၾကည္႕ရင္း 
 
"ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါ စုထားဖုရား၊ သစ္သစ္မွာ စုထားဖုရားရဲ႕ အထိန္းေတာ္ရင္ျဖစ္လုိ႕ အခ်စ္ကုိယုံျပီး 
စကားကုန္ေလွ်ာက္တင္မိပါတယ္၊ စုထားဖုရားႏွစ္သက္ေတာ္မမူရင္ ဖ်ားကၽြန္မကုိ 
စုထားဖုရားကုိယ္တုိင္ ရာဇ၀တ္အျပစ္ေတာ္ေပးပါ၊ အေႏွးအျမန္စီရင္ေတာ္မူ ရာခံပါ့မယ္၊ 
မယ္ေတာ္ဘုရားကုိျဖင့္ သံေတာ္ဦးတင္ေတာ္မူပါဘုရား..." 
 
မ်က္ရည္ေတြအရႊဲသားႏွင့္ စြန္႕စား၍ေလွ်ာက္တင္ေလရာ ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း ေျခေတာ္ကုိ္ဖက္ျပီး 
ရိႈက္ၾကီးတငင္ ပူပင္ေသာျဖစ္ေနရွာေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ကုိ မ်က္ႏွာေတာ္တင္းတင္းႏွင့္ 
ခပ္ျပင္းျပင္းစိုက္ခါ ရႈစားေတာ္မူေနရာက ဗ်ာပါေသာကပုိျပီး တငိုငိုတေမာေမာ 



ေတာင္းပန္အသနားခံေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရႈစားေတာ္မူေနေသာအခါ စိတ္ေတာ္တြင္းက မပါသျဖင့္ 
ၾကာၾကာဟန္လုပ္ေတာ္မမူႏိုင္ ေတာ့ပဲ မသိမသာျပဳံး၍ ေနေတာ္မူမိရာ ငုိရိႈက္ရာက 
ေနာက္တစ္ခါေမာ့ၾကည္႕လုိက္ အထိန္းေတာ္ၾကီးမ်က္ႏွာႏွင့္ ပက္ပင္းပါေတြ႕သြားလွ်င္ 
ခင္ဘြားသစ္တြင္ အ့ံအားသင့္ေန သေလာကထ္ိပ္စုဖုရားက ၀မ္းသာအားရ ရယ္ေမာေတာ္မူလိုိက္ခါ 
 
"သစ္သစ္...ဒီတစ္ခါ သိပ္ေၾကာက္သြားထင္ပါရဲ႕"ဟု ခနဲ႕တဲ့တဲ့ မိန္႕ေတာ္မူလုိက္လွ်င္ ခင္ဘြားသစ္မွာ 
ေသရာက ရွင္လာရသလုိ ၀မ္းေျမာက္သည္႕ေဇာႏွင့္ အေလာတၾကီး ရင္ဖို႕ကာ 
 
"ဟာ...အို...ဘုရား... အရွင္ထိပ္စုဖုရား က်ီစားေတာ္မူလုိက္တာကလဲ ရင္ခြဲအသည္း ေနလွန္းခံရမဲ့ 
ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းၾကီးဆုိေတာ့ သစ္သစ္ကုိ သိပ္ေၾကာက္သြားတာေပါ့ ဘုရား၊ ဒီလုိမ်ားျဖင့္ 
က်ီစားေတာ္မူပါနဲ႕ဘုရား၊ သစ္သစ္လက္ဖ်ားေတြ ေအးသြားလုိက္တာ ခုမွေႏြး လာေတာ့တယ္ဖ်ာ့း" 
 
ရယ္ရမလုိ၊ င္ိုရမလုိ၊ တဖိုဖိုေလွ်ာက္လုိက္ရာ ထိပ္စုဖုရားမွာ ဣေျႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္ 
ေၾကာက္ရြ႕ံတုန္လႈပ္သြားေသာ ခင္ဘြားသစ္ကုိ တစိမ့္စိမ့္ၾကည္႕၍ တခိခိရယ္ေတာ္ မူရင္းပင္ 
"ကဲ...မွတ္ကေရာ့၊ စုစုကုိမရုန္းသာ၊ မလႈပ္သာေအာင္ စကားနဲ႕ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကီးုတုပ္ေႏွာင္ျပီးမွ 
သူေျပာခ်င္ရာေတြ အရွည္ၾကီးေလွ်ာက္ေျပာေနရတာ သစ္သစ္မွာ သိပ္ျပီးအရသာရိွမွာပဲေနာ္၊ 
စုစုလည္း အဲဒါကုိ အားက်ျပီး သစ္သစ္ၾကီးတစ္ေယာက္ ေကာက္ခါငင္ခါ၊ ျဖဳန္းခနဲ င္ုိသေယာ၊ 
ရယ္သေယာ ျဖစ္လာေအာင္ အတုံ႕အလွည္႕ ျပန္လုိက္တာပဲ၊ စင္ေတာ္ၾကီးထဲက 
မဒီကုိင္ဦးသာေျပာတုိ႕ ဦးသာဇံတုိ႕ အလြမ္းေကာင္း တယ္ဆုိတာ ခုနင္က သစ္သစ္လြမ္းျပတာကို 
မမီေသးဘူးလုိ႕ ထင္တာပဲ၊ အဲဒီလုိ စိတ္ပါကုိယ္ေရာက္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာလြမ္းျပတဲ့ အလြမ္းမ်ိဳး 
ရႈစားေတာ္မူရတာ အင္မတန္မွ အရသာရွိပါကလားေနာ္" 
 
သေရာ္ေျပာင္ေလွာင္ကာ မိန္႕ေတာ္မူေလရာ ခင္ဘြားသစ္လည္း အျပဳံးၾကီးျပဳံးလာရေတာ့ လ်က္ 
ရွက္သည္ထက္ ၀မ္းေျမာက္အားတက္ျခင္းက ဖံုးလႊမ္းေနသည္႕အားေလ်ာ္စြာ "ႏိွပ္စက္ေတာ္မူပါ၊ 
ဒီကသစ္သစ္ကေတာ့ ကုိယ္ခ်စ္ခင္တဲ့ အရွင္ထိပ္စုဖုရားရဲ႕အတြက္ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရြက္လုိက္ရတာ၊ ဖတ္ဖတ္ကုိေမာလုိ႕၊ တကယ္သာခုနကလုိ အမ်က္ ေတာ္ရွရင္ 
ဒီကအက်ိဳးေဆာင္သူ ဒုကၡသည္မွာ လြယ္လြယ္နဲ႕ ေသပန္းပြင့္ရမွာပါကလား၊ ေနာက္မ်ားျဖင့္ တန္ပါျပီ၊ 
သီေပါကုိယ္ေတာ္ေသာ သႏၵီကုိယ္ေတာ္ေသာ၊ သိၾကားမင္းပင္ ဆင္းလာျပီးေျပာဦး 
ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးထဲ၀င္ျပီး ဆံခ်ည္မွ်င္ေလာက္ကေလးမွ မပါခ်င္ေတာ့ပါဘူး" 
 
စိတ္ပ်က္ေလးလံစြာေျပာျပီး သက္မၾကီးခ်၍ ပစ္လုိက္ရာ ထိပ္စုဖုရားကလည္း ျပဳးံရယ္ရႈစားေတာ္မူျပီး- 
 
"အင္း...ဒီမိန္းမၾကီးအေတာ္တရားရသြားဟန္တူရဲ႕"ဟု မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္လည္း 
အေၾကာက္စိတ္မေျပ စိုးရိမ္ေလဟန္ႏွင့္- 
 



"အမွန္ပါပဲ စုထားဖုရား၊ သစ္သစ္ေတာ့ သိပ္ေၾကာက္ျပီး ေနာင္က်ဥ္သြားတာပဲဘုရား၊ 
ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးမွာ အက်ိဳးမေဆာင္၀ံ့ေတာ့ပါဘူး၊ အရွင္ထိပ္စုဖုရားက 
အမ်က္ေတာ္မရွဘူးထားပါဦး သည္လုိအမႈမ်ိဳးဆုိတာ ၾကာရွည္ဖံုးလုိ႕ လုံႏိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳ း 
မဟုတ္ေလေတာ့ တစ္ေန႕မသိ တစ္ေန႕သိဆုိတာကုိ မယ္ေတာ္ဘုရား ေရႊနားေတာ္ေပါက္ 
ၾကားသြားရင္ ကားစင္နဲ႕၊ သစ္သစ္နဲ႕ မိတ္ဆက္ရေတာ့မွာ အမွန္မို႕ အက်ိဳးေဆာင္ဖုိ႕ 
အၾကံစည္၀ံံ့ေတာ့ပါဘူးဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္တင္ေသာေၾကာင့္ စုထားဖုရားက အေလွ်ာ့ေပးေတာ္မမူဘဲ- 
 
"ေၾသာ္... သစ္သစ္အေတာ္ပဲ ေၾကာကလ္ွပါသျဖင့္ ေနာက္တစ္ခါမ၀့ံေတာ့ေၾကာင္းပါ၊ ယခု 
စုစုေရႊလက္ေတာ္ေရာက္ေနတဲ့ ေရႊလႊာကေလးကုိလည္း ဖ်ာ့ကၽြန္မလက္သုိ႕ ျပန္သနား ေတာ္မူပါ၊ 
ကိစၥတုံး ေျခရာေပ်ာက္သြားေအာင္ဟာ သီေပါကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္သုိ႕ တစ္ခါတည္း 
ျပန္ပို႕လုိက္ပါရေစေတာ့ ဘုရား" 
 
ထိပ္စုဘုရားလတ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ အကဲခတ္ရင္းေလွ်ာက္တင္လုိက္ေသာအခါ ခင္ဘြား 
သစ္၏မာယာကုိ္ ရ္ိပ္မိေတာ္မူျပီးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စုဖုရားကလည္း တစ္နည္းလွည္႕၍ 
ကပ္ဖဲ့မိန္႕ေတာ္မူကာ။ 
 
"အို...ဟုတ္ပါေပတယ္၊ သီေပါေမာင္ေတာ္ရဲ႕ ေရႊလႊာကုိစုစုအေဆာင္ေတာ္မွာ လက္ခံထား တယ္ဆုိရင္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေပဘူး၊ ေမာင္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ဆက္လုိက္ ပါဘိ သစ္သစ္ရယ္၊ 
ေၾသာ္... သို႕ေပမဲ့ ဒီေန႕သစ္သစ္သြားလုိ႕ မေတာ္ဘူး၊ အကူးအသန္း မ်ားရင္ ေရႊနန္းေတာ္သူ 
ေရႊနန္းေတာ္သားေတြ ေတြ႕ျမင္ျပီး တလြဲထင္ေနဦးမယ္၊ နက္ျဖန္ နံနက္ေစာေစာမွ 
သစ္သစ္သြားေပေတာ့၊ ေရႊလႊာေတာ္လည္း မွန္ေဆာင္ေတာ္က ပန္းကလပ္ထဲမွာ လူသူမျမင္ႏိုင္ေအာင္ 
ပုသိမ္ပ၀ါနဲ႕ရစ္ျပီး က်စ္က်စ္ပါေအာင္ထုပ္လုိ႕ ထည္႕ထားေတာ္မူလုိက္မယ္ သစ္သစ္ရဲ႕၊ 
ေဟာ...ေျပာရင္းဆုိရင္း ပဟုိရ္ေညာင္းလုိ႕ ညေနေတာင္ေစာင္းပါေပ့ါလား၊ ခ်ိဳးေရေတာ္သုံးရေအာင္ 
မွန္ေဆာေတာ္ထဲ ၀င္ေတာ္မူ ေတာ့မယ္" 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ မွန္ေဆာင္ေတာ္ရိွရာသုိ႕ ထြက္ေတာ္မူသြားရာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြား သစ္လည္း 
ေငးေငးၾကီးက်န္ရစ္ကာ အသိခက္လွေသာ စုဖုရား၏ စိတ္ထားေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္ေခၚစဥ္းစားမရႏုိင္ေအာင္ 
ရိွရေတာ့သည္႕အျပင္ ေနာက္ထပ္ ေလွ်ာက္တင္လုိက္သာ မိမိစကားမ်ားမွာလည္း "ကုိယ့္အတက္ 
ႏွင့္ကုိယ္စူး ႏုတ္လုိ႕မရႏိုင္ဘူး"ဟူေသာ စကား ကဲ့သုိ႕ ေရွ႕သုိ႕တစ္လွမ္းကြန္႕၍ အညႊန္႕တက္ရန္ 
မျမင္ေသာေၾကာင့္ ေအာင့္သက္ သက္ၾကီးျဖစ္ေနရာက သီေပါမင္းသားထံတြင္လည္း 
ေလလုံးအထြားၾကီး ထြားခဲ့မိသည္ မ်ားကုိ စဥ္းစားလုိက္ေသာအခါ ေရႊလႊာေတာ္ကုိ 
ဘယ္နည္းဘယ္ပံုျပန္ဆက္၍ မင္းသား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလည္း ဘယ္ကဲ့သုိ႕ ဖူးရေတာ့မည္ကုိ 
ေတြးမိတုိင္း ရင္ေလးလ်က္ ရိွေလေတာ့၏ 
အခန္း (၈) ေမွ်ာ္ 



အခန္း (၈) 
 
 
အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္မွာ ထိပ္စုဖုရားလတ္၏ စိတ္ထားေတာ္ကုိ အေတြးအေမွ်ာ္ ခက္၍ 
တစ္ညလုံး အိပ္စက္မရေအာင္ စဥ္းစားလ်က္ရိွေလ၏။ 
 
 
ထိပ္စုဖုရား၏သေဘာေတာ္အယူအဆကုိ သိလုိ၍ မထိတထိႏွင့္၀ိတိတိႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္မိ ေသာ 
စကားမွာ ကုိယ့္အတတ္ႏွင့္ကိုယ္စူးျပီး စကားဦး တစ္ဖံုမလွည္႕သာ ရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ေနာက္ထပ္စကားဆက္၍ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ မသြင္းႏိုင္ဘဲ ထိပ္စုဖုရား၏ အရိပ္အကဲေတာ္ 
ကုိေစာင့္စားလ်က္ရိွရေသာ္လည္း အရွင္ထိပ္စုဖုရားက စကားမျပတ္မိန္႕ေတာ္မူဘိအလား 
သီေပါမင္းသား၏ ေရႊလႊာေတာ္ကုိပင္ လက္ခံေတာ္ မမူလုိေသာအသြင့္ျဖင့္ နက္ျဖန္ျပန္ လည္ 
ပို႕ဆက္သေစဟု မိန္႕ခြန္းေတာ္ေျခြထားျပီး ျဖစ္ေလရာ သီေပါမင္းသားထံေတာ္၌ စကားကၽြံလာေသာ 
ခင္ဘြားသစ္ၾကီးတြင္ ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ၾကံရမည္မသိ၊ တစ္ညဥ္႕လုံး မ်က္စိအေၾကာင္းသားႏွင့္ 
စဥ္းစားခန္းထုတ္လ်က္ရိွရာ စုထားစက္ေတာ္ ေခၚသည္႕အနီး တြင္ ေနရသူ ျဖစ္၍လည္း 
တစ္ခါတစ္ခါထိပ္စုဖုရား စက္ေတာ္ေတာ္မူရာ သလြန္ေတာ္ ဘက္သုိ႕ မ်က္ႏွာလွည္႕၍ မခ်ိတင္ကဲႏွင့္ 
ၾကည္႕ရႈကာ။ 
 
"ေၾသာ္...ထိပ္စုဖုရား၊ ထိပ္စုဖုရား၊ သီေပါကို္ယ္ေတာ္ကေလး သနားေတာ္မူသင့္ပါတယ္၊ ဘယ္နည္း 
ဘယ္ပံု ေၾကာင့္ ယခုလုိမတုန္မလႈပ္ေရႊရုပ္ကုိျငိမ္ျပီး ဣေျႏၵေကာင္းေတာ္မူေနရ ပါသလဲ၊ 
မူလကတည္းက ေရႊစိတ္ေတာ္ ညႊတ္ယုိင္ခ်င္သလုိလုိ အထင္ေၾကာင့္ ပါ၀င္မိခဲ့တာ ယခုမွပဲ 
အကဲခတ္လႊဲေအာင္ အနည္းနည္း အကြက္ဆင္ေတာ္မူမွန္း သိရေပေပါ့ စုဖုရားရဲ႕" 
 
တစ္ေယာက္တည္းညီးညီးတဲြ႕တြဲ႕ ေျပာဆုိေနမိစဥ္ သလြန္ေပၚတြင္ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူေန ေသာ 
ထိပ္စုဖုရား မွာလည္း အခါတုိင္းနည္းတူ ျငိမ္သက္စြာ စက္ေတာ္ေခၚျခင္းမရိွဘဲ ၀ဲယာႏွစ္ဖက္သုိ႕ 
မၾကာခဏ လူးလြန္႕ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ္မူလ်က္ရိွေလရာ လႊာျခဳံေတာ္မွာ မၾကာမၾကာလစ္သျဖင့္ 
ခင္ဘြားသစ္ ကုိယ္တုိင္ ပင္ ဖဲလႊာညႊန္႕ ညဥ္႕ရံုေတာ္ကုိ ထိပ္စုဖုရား ကုိယ္ေတာ္သုိ႕ မၾကာခဏ 
ျပဳျပင္လႊမ္းျခံဳေပးရလ်က္ ရိွေလ၏ ။ 
 
သုိ႕ႏွင့္လည္း အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္မွာ နံနက္လင္းလွ်င္ ေရႊလႊာေတာ္ကုိ သီေပါ မင္းသား 
ထံေတာ္သုိ႕ ျပန္လည္ပို႕ဆက္ရမည္႕အတြက္ အခက္ၾကီးၾကံဳေနရသူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တၾကိတ္ၾကိတ္ 
ႏွင့္ စိတ္ပူကာ နံနက္မိုးမလင္းပါေစႏွင့္ဟုပင္ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ ဆုေတာင္းေနမိရွာေလ၏ ။ 
 
သုိ႕ရာတြင္ ဓမၼတာသေဘာထား လြန္ဆန္ႏိုင္သည္မဟုတ္သျဖင့္ မၾကာမီပင္ လင္းၾကက္ 
ေဆာ္ေညာင္း၊ ပဟုိရ္ေျပာင္း၍ ေရႊေမာင္းနာရီ ဓာတ္စည္ရိုက္တီး ေရွ႕ျပဳပၸာ၀ိေဒစြန္းမဟာ သူရိယာဖလ္ 
ေန၀န္းၾကီး ေပၚထြက္ၾကြခ်ီ လင္းေရာင္ျခည္ ေ၀ငွလ်က္ရိွေလေတာ့သတည္း။ 



 
 
မီးေလာင္တုိ႕ အသြင္းခံရမည္႕ ရာဇ၀တ္သားပမာ၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္မွာ နံနက္ လင္းခ်ိန္ 
ေရာက္ကတည္းက ထိပ္စုဖုရား၏ အေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ ေပၚမလာဘဲ အျပင္တြင္ သာရမယ္ရွာလ်က္ 
လက္ေအာက္ အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ားကုိကာ ထိပ္စုဖုရား ေမးေတာ္မူ လွ်င္အျပင္တြင္ 
တစ္စံုတစ္ရာေသာ ကိစၥတာ၀န္ကုိ လုပ္ကိုင္စီမံေနသေယာင္ေယာင္၊ ေတာင္ ေတာင္ေျမာက္ေျမာက္ 
လွည္႕ပတ္ ေလွ်ာက္တင္ေစျပီး ေရွာင္ရွားခိုကပ္၍ေနေလရာ စက္ေတာ္မွ ထေတာ္မူျပီး 
မွန္ေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ ေရမုိးသန္႕စင္ကာ အတန္ၾကာမွ် ၀တ္လဲ ေတာ္မ်ား 
လဲလွယ္ဆင္ျမန္းေတာ္မူေနေသာ ထပ္ိစုဖုရားလည္း နံနက္ ကတည္းက အထိန္းေတာ္ၾကီးကုိ 
ေတြ႕ျမင္ေတာ္ မမူေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ လက္ပါးေစ အပ်ိိဳေတာ္ ကေလး မ်ားအား။ 
 
"သစ္သစ္ ဘယ္သြားလဲ သစ္သစ္ရိွရာကုိ လုိက္ေခၚေခ်ပါ။" 
 
မိန္႕မွာေတာ္မူေနရာ လက္ပါးေစ အပ်ိဳေတာ္မ်ားလည္း- 
 
"ခင္ဘြားသစ္အျပင္အေဆာင္ေတာ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း" 
 
ေလွ်ာက္တင္ရာ တစ္ခါမွႏွစ္ခါ သုံးခါမွ်ရိွလွ်င္ပင္ အရွင္ထိပ္စုဖုရားလည္း အထိန္းေတာ္ၾကီး ၏ဥာဏ္ကို 
ရိပ္မိေတာ္မူလာေသာေၾကာင့္ မွန္ခံုေတာ္အနီးေရႊကလပ္ၾကီးတြင္ ေရႊၾကင္ခပ္၊ ပုသိမ္ပ၀ါႏွင့္ 
ရစ္လိမ္ထုတ္ပတ္ခါ ကုိယ္ေတာ္တုိင္တင္ထားေသာ ေရႊျပားကုိ တစ္ခ်က္မွ် ခပ္ျပဳံးျပဳံးလွမ္း၍ ရႈစားေတာ္ 
မူလုိက္ျပီးလွ်င္ အနီးတြင္ခစားေနေသာ လက္ပါးေစ အပ်ိဳ ေတာ္ကေလးတစ္ဦးအား- 
 
"ဟဲ့ခါေႏြ၊ သစ္သစ္ကုိ ငါေခၚေတာ္မူတယ္လုိ႕ ေျပာေခ်၊ အျပင္မွာသစ္သစ္ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္စရာ 
ဘာအလုပ္မွမရိွဘူး၊ ရိွတဲ့၀တၱရားကုိ ေနာက္ထားျပီး စုဖ်ားအပါးေတာ္ကုိ ယခုအျမန္၀င္ရမယ္ဆုိတာ 
ေသေသခ်ာခ်ာေျပာခဲ့" 
 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ အပ်ိဳေတာ္ကေလးလည္း- 
 
 
"တင္ပါ့ဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ကာေၾကာက္ရြံ႕စြာႏွင့္ပင္ ခင္ဘြားသစ္ရိွရာသုိ႕ ေရာက္လာျပီး 
"သခင္ၾကီးဘုရား၊ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားက ယခုခ်က္ခ်င္းခစားေစပါတဲ့ဘုရား" 
 
ေျပာသည္တြင္ ခင္ဘြားသစ္လည္း ခိုကပ္၍မေနသာေတာ့ဘဲ ထိပ္စုဖုရားစံေတာ္မူရာ မွန္ေဆာင္ေတာ္ 
ထဲသုိ႕ ေရာက္လာကာ မ်က္ႏွာခပ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ လက္ယွက္ခစားေနေလ၏ 
 



ထိပ္ဖုရားလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး၏ မ်က္ႏွာကဲကို အမွတ္မဲ့ ရႈစားေတာ္မူျပီး ပကတိ မ်က္ႏွာထား 
ေတာ္ႏွင့္ပင္ 
''သစ္သစ္ရဲ႕၊ ဒီေန႕မွ ဘယ္လိုကိစၥမ်ား အေရးတႀကီး သြားလုပ္ေနရသလဲ၊ စုစု မိန္႕ေတာ္မူ ထားတဲဲ့ 
စကားမ်ား သတိမရေတာ့ဘူးလား'' 
 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္လည္း 
 
"စုထားဖုရား အျပစ္သနားေတာ္မူရင္လည္း ခံရပါေတာ့မယ္၊ သစ္သစ္ျဖင့္ တကယ္ပဲ သတိ 
မရပါဘူးဘုရား" 
 
(ျပဳံးေတာ္မူလွ်င္) 
 
"ေႀသာ္......ေႀသာ္ သစ္သစ္က တယ္ေမ့တတ္ေနျပန္တာကိုး၊ ဒါျဖင့္ စုစုက ထပ္မိန္႕ ေတာ္မူရဦးမွာေပါ့၊ 
ေဟာဟုိ ေရႊကလပ္ေပၚမွာ ေရႊႀကင္ခပ္ပ၀ါႏွင့္ ရစ္ပတ္ျပီး တင္ထားတဲ့ သီေပါေမာင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ 
ေရႊလႊာေတာ္ကို သူ႕လက္ေတာ္ေရာက္ ျပန္ျပီးဆက္ေခ် ရမယ့္လို႕ မိန္႕ေတာ္မူထားတဲ့အတိုင္း ယေန႕ 
အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ေမာင္ေတာ္ဘုရား လက္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ ျပန္ျပီးဆက္ေခ်ပါ။ စုစုက 
လက္ခံေတာ္မမူ၀့ံဘူးဆိုတာ လည္း ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ေပေတာ့္၊ ဒီေရႊျပားကို စုစုအေဆာင္ေတာ္ထဲ 
ႀကာရွည္ လက္ခံ ထားရင္ မေတာ္တဆ မယ္ေတာ္ဖ်ား ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသြားမွာ စုိးရိမ္စရာပဲ 
သစ္သစ္ရဲ႕၊ ကဲ.....ကဲ မေတာ္ တဆ မယ္ေတာ္ဘုရား ထြက္ေတာ္မူလာလို႕ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသြားမွျဖင့္ 
သစ္သစ္ကို ရာဇ၀တ္ သင့္ေနပါဦးမယ္၊ ျမန္ျမန္ဆက္ေခ်ပါ" 
 
အေရးတႀကီး မိန္႕ေတာ္မူေလရာ မသြားခ်င္သျဖင့္ ကပ္ေပေနေသာ ခင္ဘြားသစ္မွာ မလႊဲသာေတာ့ဘဲ 
ေရႊကလပ္ေပၚက ေရႊျပားကို ဆြဲယူလိုက္ရကာ မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ "တင္ပါ့ဘုရား"ဟု လိုက္ 
လို္က္ရေသာေႀကာင့္ စုဖုရားက စုိးရိမ္စိတ္မခ်ဟန္ႏွင့္ပင္ 
 
"သစ္သစ္ရဲ႕ ဒီေရႊျပားကို ေတာ္ရာမွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္မထားရဘူးေနာ္၊ ေမာင္ေတာ္ သီေပါ 
မင္းသားလက္ေတာ္ကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္ဆက္ခဲ့ရမယ္၊ သစ္သစ္ မဆက္ဘူး၊ ဆက္တယ္ ဆိုတာ 
စုစုသိေအာင္ စံုစမ္းခုိင္းေတာ္မူရမယ္၊ လိမ္မယ္ေတာ့မႀကံနဲ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
သူ႕လက္ေတာ္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ဆက္ခဲ့ပါဘိ" 
 
မ်က္နွာထိမ်က္ႏွာထားႏွင့္ ခပ္တင္းတင္းမွာထား မိန္႕ႀကားေတာ္မူေသာအခါ ခင္ဘြားသစ္ လည္း- 
 
"မွန္လွပါ မေဖ်ာက္မဖ်က္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ လက္ေတာ္ေရာက္ျပန္၍ ဆက္ခဲ့ပါမည္ စုထား ဖုရား၊ 
ဒါေပတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ေဇာႏွင့္ အေမာႀကီးေမာေနရွာေသာ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဘုရား မွာေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ 
အားထားေတာ္ မူသေလာက္ အားထားရာမေရာက္တဲ့အတြက္ အင္မ တန္မွ 
စိတ္ပ်က္အားငယ္ေတာ္မူရွာေတာ့မွာပဲ" 



 
 
"ဘုရာ့ကၽြန္မလည္း ေရႊမ်က္ႏွာကေလးတငယ္ငယ္နဲ႔ သနားစဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ သီေပါ 
ကိုယ္ေတာ္ကေလးရဲ႕ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကို မဖူးေျမာ္၀ံ့ေအာင္ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ ဘုရား၊ 
သနားစရာေကာင္းတဲ့ တစ္ဖက္သားကို အားတက္ဖြယ္ သတင္းေပးရမဲ့အစား ၀မ္းနည္း 
စိတ္ပ်က္စရာအေႀကာင္းကို ျပန္ႀကားရေတာ့မွာမုိ႕ စိတ္ထဲကမပါေအာင္ ရွိပါေတာ့တယ္၊ 
သို႕ေသာ္လည္း အရွင္စုဖုရားကမွ သနားႀကင္နာေတာ္မမူေတာ့လည္း အခက္သားမုိ႕ စြန္႕စားျပီး 
ဒီေရႊျပားကို ျပန္ဆက္ရေတာ့မွာပ ဘုရား" 
 
အရႈိက္အခၽြဲႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္လွ်င္- 
 
"ဟင္....သစ္သစ္ကလည္း ဒီကိစၥမ်ိဳးထဲ ေနာက္တစ္ခါ မပါ၀င္ခ်င္ဘူး ေျပာတယ္မ ဟုတ္္လား၊ 
စုစုလည္း မယ္မယ္ဘုရား သိေတာ္မူသြားမွာ စုိးရိမ္ေတာ္မူတာပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
သစ္သစ္ရယ္၊ ဒီေရႊျပားကို လက္ခံမထားတာပဲ ေကာင္းပါတယ္၊ သီေပါ ေမာင္ေတာ္ဆီိကုိသာ 
ဆက္ဆက္ျပန္ဆက္ေခ်ပါ၊ သူ႕ဟာနဲ႕သူ စိတ္မခ်မ္းသာေတာ္မူ ရင္လည္း မတတ္ႏုိင္ေတာ္မူပါဘူး၊ 
ကိုင္းကိုင္း ႀကာရင္မေကာင္းပါဘူး သစ္သစ္ရဲ႕ ျမန္ျမန္သြားေပေတာ့" 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္အား မသြားမေနရေအာင္ အမိန္႕ေတာ္ စကားျဖင့္ 
တြန္းထိုးထုတ္လိုက္ သလိုရွိေသာေႀကာင့္္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း ေရႊျပားကုိ 
ျခံဳပ၀ါႀကားတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ယူေဆာင္ကာ မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ သီေပါမင္းသား စံေတာ္မူေနရာ 
နန္းဦးမွန္စီ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ ရွိရာသို႕ ထြက္လာခဲ့ရွာေလသတည္း။ 
 
သီေပါမင္းသားမွာ ထိုအခ်ိန္ ထိုအခါတြင္ လိုအင္ဆႏၵရွိေတာ္မူရာ အာသာစြဲျငိေတာ္ မူခဲ့သည့္ ထိပ္စု 
ဖုရားအတြက္ အားတက္ရႊင္လန္းဖြယ္ျဖစ္ေသာ သတင္းစကားတို႕ကို ႀကားေတာ္မူလိုလွေသာ 
အခုိက္အတန္႕ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ ကိုသာ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတေတာ္မူေနဆဲ 
ျဖစ္သည့္အတိုင္း စာေတာ္မ်ားကိုပင္ ေကာင္းစြာ က်က္မွတ္ေတာ္မမူႏုိင္ဘဲ အေမွ်ာ္ႀကီး 
ေမွ်ာ္ေတာ္မူေနစဥ္ မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ ၀င္လာ ေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ကို 
ျမင္ေတာ္မူေလရာ သီေပါမင္းသားမွာ ရုတ္တရက္ အားျဖင့္ စိတ္အားပ်က္ေတာ္မူသြားျပီး 
သက္ျပင္းႀကီးတစ္ခ်က္မွ် ရွဴခ်ေတာ္မူလိုက္ကာ မသာမယာေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ 
ေတြေတြႀကီးေခါင္းငံု႕ခစားေနေသာ အထိန္းေတာ္ ႀကီးမ်က္ႏွာ ကို စိတ္ပ်က္စြာ 
ရႈစားေတာ္မူလိုက္လ်က္- 
 
"မ်က္ႏွာမေကာင္းပါလား၊ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဘယ့္ႏွယ့္အေႀကာင္းကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚ လာျပန္သလဲ၊ 
စုစုထံေတာ္ကို ဆက္သလိုက္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ စာလႊာအတြက္ အေရးမရ အမ်က္ေတာ္ အရွခံရျပီ 
ဆိုပါေတာ့၊ ကိုယ္ေတာ္လည္း အစကေတာ့ ခ်ီတုံခ်တုံႏွင့္ အေရးမသာပုံ ေပၚမယ္ထင္ျပီး အစဥ္းစားႀကီး 
စဥ္းစားေတာ္မူေနတာပါပဲ၊ အထိန္းေတာ္ႀကီး ကလည္း စုစုအတြက္ ဘာမွအခက္အခဲမရိွေလဟန္ႏွင့္ 



အတန္တန္ အားေပးလြန္းလို႕ စြန္႕စြန္႕စားစားနဲ႕ ေရႊျပားကို ဆက္လိုက္မိတာပဲ အထိန္ေတာ္ႀကီးရဲ႕၊ 
ဘယ့္ႏွယ္လဲ ေႀကာင္းရာကုန္စင္ သံေတာ္ဦးတင္စမ္းပါ၊ ေရႊလႊာအတြက္ စုစုက ဘယ္လိုမိန္႕ေတာ္မူ 
သလဲ၊ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕၊ 
 
ေမးေတာ္မူရာ ခင္ဘြားသစ္လည္း သကျ္ပင္းႀကီးခ်လ်က္ ေရႊျပားကို မင္းသားလက္သို႕ျပန္ ဆက္ကာ- 
 
"အထူးအေထြေတာ့ မိန္႕ေတာ္မူလိုက္ျခင္းမရွိပါ၊ ေရႊျပားကိုဆက္တဲ့အတြက္လည္း အမ်က္ ေတာ္မူျခင္း 
မရ္ွိပါ၊ သို႕ရာတြင္ မယ္ေတာ္ဘုရား သိေတာ္မူမည္ကို ေႀကာက္ရြ႕ံစုိးရိမ္ ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ဖ်ားရဲ႕ ေရႊလႊာေတာ္ကို လက္မခံ၀ံ့သျဖင့္ လက္ေတာ္ ေရာက္ျပန္ဆက္ေခ်လို႕ 
ေပးခိုင္းလိုက္ေသာေႀကာင့္ သခင့္အမိန္႕အတိုင္း မဆိုင္း၀ံ့၍ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို ေႀကာက္ရြံ႕လ်က္နဲ႕ 
ေရာက္လာရေႀကာင္းပါဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္တင္ေလရာ သီေပါမင္းသားမွာ အနည္းငယ္ သက္သာရာရသကဲ့သို႕ 
 
"ေႀသာ္.... ေထြေထြထူးထူး အမ်က္ေတာမ္ထားဘူးဆိုရင္လည္း ေတာ္ေသးရဲ႕လို႕ေျဖရမွာ ပဲ 
အထိန္ေတာ္ ႀကီးရဲ႕၊ ႏုိ႕ကိုယ္ေတာ္ ေရးေပးေတာ္မူလိုက္တဲ့ ေရႊလႊာကိုေတာ့ စုစုရႈစား 
ေတာ္မူေသးရဲ႕လား" 
"အရွင္ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ေရးသားေတာ္မူလိုက္တဲ့ ေလးထပ္ကိုအစအဆုံး ရႈစားေတာ္မူပါ တယ္ဘုရား၊ 
ေမတၱာတုံ႕ျပန္ေတာ္မူမယ္ မမူဘူးဆိုတာကိုလည္း သဲသဲကြဲကြဲ မိန္႕ေတာ္ မူျခင္းမရွိေသးပါ၊ 
ဒီေရႊလႊာကိုသာ မယ္ေတာ္မ်ားမေတာ္မဆ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသြားမွာ စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ အလ်င္အျမန္ 
ျပန္ျပီး အဆက္ခုိင္း လိုက္ ပါသည္ဘုရား" 
 
တင္လွ်င္ သီေပါမင္းသားလည္း မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေရးေပးေတာ္မူလိုက္ေသာ ေရႊလႊာကို ပ၀ါမွ 
ေျဖေတာ္မူရင္း 
"အေရးမသာေတာ့ ရွက္စရာလည္း ခပ္ေကာင္းေကာင္းပဲ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕၊ အင္း.... အစက 
က်ဳပ္ဟာ က်ဳပ္ေနတာ အေကာင္းသား၊ အထိန္းေတာ္ႀကီးတို႕ လာႀက တာနဲ႕ ခုလိုဒုကၡမ်ိဳး 
ေတြ႕ရတာပဲေနာ္" 
မိန္႕ေတာ္မူရင္ ပ၀ါတြင္းမွေပၚလာေသာ ေရႊျပားကေလးကုိ ျပန္လည္ရႈစားေတာ္မူ လုိက္ရာ ညိဳးငယ္ 
ႏြမ္းလ်ေနေသာ ပန္းအသြင္၊ မလန္းမရႊင္ျဖစ္ေနေသာ သီေပါမင္းသား၏ မ်က္ႏွာေတာ္မွာ 
ရာဟုခံတြင္းမွ လြတ္ကင္းေသာ လ၀န္းကဲ့သုိ႕ ပရႊင္းသာသာ ရုတ္တရက္ ရႊင္လန္းေတာ္မူလာလ်က္ 
မ်က္လုံးေတာ္ ႏွစ္ဖက္မွာလည္း အေရာင္ေတြလွ်မ္းတက္၍ ၀င္းလ်က္ထိန္ၾကည္ 
ျပဳံးရီေတာ္မူလုိက္လာ၏ ။ 
 
အနီးအပါးမွ၀မ္းနည္းစြာ ခစားေနေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္လည္း သီေပါ မင္းသား၏ 
ထူးျခားရႊင္လန္းေတာ္မူခ်က္ကုိ အ့ံအားသင့္လ်က္ ထူးျခားခ်က္ကုိ ေစာင့္စား ၾကည္႕ရႈေနမိ၏ ။ 
 



သီေပါမင္းသားသည္ လက္ေတာ္ထဲကေရႊျပားကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ရႈစား ေတာ္မူေနသည္ကုုိ 
ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ အနီးအပါးမွ မ်က္ႏွာထားခပ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ လက္ယွက္ခစားေနေသာ 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္ ပိုမို၍အ့ံအားအသင့္ၾကီးသင့္ ကာ မူလေရႊလႊာေတာ္မွ 
သီေပါမင္းသားကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေရးေတာမူ္ထားေသာ ေတးထပ္ ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သုိ႕ ထူးျခားရန္ 
အေၾကာင္းမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ တေစာင္းတစိက တိတ္တိတ္ခိုးမ်က္လုံးျဖင့္ ေခ်ာင္းၾကည္႕ 
လုိက္ေသာအခါလည္း ေရႊျပားတြင္ ေသးငယ္စြာ ေရးထားေသာ စာလုံးမ်ားကုိ ကြဲျပားစြာမျမင္သျဖင့္ 
မင္းသား၏ ထူးျခားျခင္းကုိ သိခြင့္ မရႏုိင္ေအာင္ ရိွေန၏ ။ 
 
ေရႊျပားေပၚက စာမ်ားကုိ အစအဆုံးတျပဳံးျပဳံးႏွင့္ ရႈစား၍အားမရႏုိင္ ကုိင္ရာက မခ်က္ရက္၊ 
ဆက္ကာဆက္ကာ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ အျပန္ျပန္အထပ္ထပ္ ရႈစား၍မျငီးေအာင္ ျဖစ္ေတာ္မူေနရာ 
ခင္ဘြားသစ္မွာလည္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းဟု ရိပ္မိသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္ တည္းေအာင့္အီးခ်ဳပ္တီး၍ 
မထား ႏိုင္ေတာ့ဘဲ 
 
"အရွင္ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား၊ မ်က္ႏွာေတာ္တျပဳံးျပဳံးႏွင့္ ႏွလုံးၾကည္ေတာ္မူခ်က္ကုိ ထက္ေအာက္ ျဖစ္တဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး မလည္း နည္းနည္းပါးပါး၀မ္းသာရမည္႕အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္ထားလုိက္သည္တြင္ သီေပါမင္သားလည္း လက္ထဲက ေရႊလႊာေတာ္ကုိ ယုယစြာ ကုိင္ေတာ္ 
မူလ်က္က- 
 
"ေၾသာ္...ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အကြက္မလည္သျဖင့္ အားငယ္ေနေတာ္မူရဆဲ မထင္ ဘဲနဲ႕ 
ဘြားခနဲ ၀မ္းေျမာက္အားတက္စရာ ေတြ႕ေနရသလုိ အထိန္းေတာ္ၾကီးကုိ ေမ့ေန ေတာ္မူလုိက္တာ၊ 
ဒီမွာၾကည္႕ပါဦး အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕" 
 
"က်ဳပ္ကစုစုကုိ ဆက္လုိက္တဲ့ ေရႊျပားကုိ မယ္ေတာ္ဖ်ား ျမင္ေတာ္မူသြားမွာ စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ စုစုက 
လက္မခံ၀ံ့လုိ႕ က်ဳပ္လက္ကုိ ျပန္ဆက္လုိက္တယ္ဆုိတဲ့ မူလေရႊလႊာေတာ္ မဟုတ္ပါကလား၊ 
စုထားနဲ႕သစ္သစ္က ကုိယ္ေတာ့္အခ်စ္ကုိ စမ္းခ်င္လုိ႕ တစ္ေပါက္တစ္ လမ္းဥာဏ္ဆင္ျပီး လုပ္လုိက္ၾက 
တာလား၊ ၾကည္႕စမ္းအထိန္းေတာ္ၾကီး၊ ေရႊနန္းေပၚမွာ ၾကီးရတဲ့ အထက္တန္းမင္းသမီးရယ္လုိ႕ 
မေျပာရဘူး၊ အစီအကုံးအႏႈန္းအဖြဲ႕ တကယ့္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလာက္ပါေပတယ္" 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ လက္ေတာ္တြင္ ျမတ္ႏုိးစြာ ကုိင္ေတာ္မူထားေသာ ေရႊလႊာေတာ္ကုိ 
ခင္ဘြားသစ္လက္သုိ႕ လွမ္း၍ သနားေတာ္ မူလုိက္ေသာအခါ အေၾကာင္းကုိ ေရလည္စြာ 
မသိရေသးေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း မိမိလက္ထဲသုိ႕ ေရာက္လာေသာ 
ေရႊလႊာေတာ္ကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဖတ္ၾကည္႕ လုိက္ေသာအခါ- 
ျမေတာင္ျမိဳ႕စား ထိပ္စုဖုရားလတ္က သီေပါမင္းသားထံေတာ္သုိ႕ ပထမဦးစြာ ေရးသားေပး 
ပို႕ေတာ္မူေသာ- 
 



ေတးထပ္ 
 
    ျမေကသာ ထြာခန္႕က၊ 
 
    ခါ၀့ံလုိ႕ၾကင္ဟန္၊ 
 
        နန္းေမြရ အျပီးယူတယ္၊ 
 
    ေငြထီးျဖဴပြင့္လိမ့္ဘေအ့။ 
 
        ေရႊသစၥာ ယခုမူလွ်င္၊ 
 
    ကမၻဴ႕သူယေန႕၊ 
 
        စုတဆူ ကေလ့က၊ 
 
    မေမ့ေပါင္ေနာ္ေနာ္။ 
 
        နတ္ဆိုတာအနႏၱကုိလ၊ 
 
    တင္ပင့္ ေဆြႏွင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္။ 
 
        ျမင္သမွ် အေရးကုိေဖာ္မယ္၊ 
 
    ေလးတင္ေတာ္မူတတ္ကဲ့၊ 
 
    ေလာင္းသိဒၶတ္ ပြင့္လ်ာႏွယ္၊ 
 
    ေအာက္ေမ့လုိ႔႐ြယ္။ 
 
        ႐ိွခိုးခ် ပူေဇာ္လွယ္တယ္၊ 
 
    ယေသာ္မယ္လုိပဲ ဖ်ေလး။      ။ 
 
 



ဟူေသာ ေတးထပ္ကုိ ထိပ္စုဖုရား လက္ေရးေတာ္ျဖင့္ ေ႐ႊလႊာေပၚတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အခါ 
ခင္ဘြားသစ္မွာလည္း သီေပါမင္းသားကဲ့သုိ႔ပင္ ၿပံဳး႐ႊင္၀မ္းေျမာက္လာၿပီးလွ်င္ တစ္ဖန္လည္း 
ထိပ္စုဖုရားက မိမိအား ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ဟုတ္တိပတ္တိ လွည့္စားေတာမူ္ ခ်က္ကုိ 
အမိခံရသည့္အတြက္လည္း မခံခ်ည့္မခံသာႀကီးျဖစ္ရကား- 
 
"အို... ၾကည့္စမ္းပါဘုရား၊ အ႐ွင္ထိ္ပ္စုျမတ္ဖ်ား၊ အေတာ္ဥာဏ္မ်ားေတာ္မူပါေပတယ္၊ ဘုရား 
ကၽြန္မမွာျဖင့္ အ႐ွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဖ်ားထံေတာ္က ေ႐ႊလႊာေတာ္ရယ္လုိ႔ ျပန္ဆက္ ရမွာ 
စိတ္အားငယ္ငယ္နဲ႔ ယူခဲ့ရပါတယ္၊ ယခု ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား လက္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ သနားေတာ္မူလုိ႔ျမင္မွပဲ 
ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားက ေမတၱာေတာ္ ျပန္ၾကားလုိက္တဲ့ ေ႐ႊလႊာေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါေတာ့တယ္၊ 
ဒီအတုိင္းဆုိလွ်င္ ဘုရား ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္႐ြက္ရက်ိဳးနပပ္ါၿပီဘုရား၊ ယခုမွ 
ရင္ထဲကဆုိ႔ေနတဲ့ အလံုးႀကီး လည္းက်သြားပါ ေတာ့တယ္" 
 
အားရ႐ႊင္လန္းမ်က္ႏွာခပ္႐ႊြမ္း႐ြမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ရာ သီေပါမင္းသားမွာလည္း စုဖ်ား ထံေတာ္မွ 
ေမတၱာေတာ္ႏြယ္ညြန္႔ ျမဴးကြန္႔ယိမ္းညြတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေ႐ႊလႊာေတာ္ ေတးထပ္မ်ားကုိ 
အားရ႐ႊင္လန္း ပီတိေတာ္တျဖန္းျဖန္းႏွင့္ မနားတမ္းအျပန္ျပန္ ႐ႈစားေတာ္ မူ၍ ေနျပန္ရာ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ ပိပိရိရိႏွင့္ မိမိကုိ တစ္ပတ္႐ိုက္ လႊတ္ေတာ္မူလုိက္တာ ထိပ္စုဖ်ားအား 
မေက်မခ်မ္း မ႐ိုးမ႐ြႀကီးျဖစ္ေနကာ- 
 
"ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား နားခြင့္မရေအာင္ ႐ႈစားေတာ္မူပါတကား၊ ဖ်ားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ ကုိလည္း 
ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ ေပးေတာ္မူပါဦး၊ မုန္းဖို႔ေကာင္းတဲ့ အ႐ွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားကျဖင့္ ဖ်ာ့ကၽြန္မကုိ အားႀကီး 
ႏိွပ္စက္ေတာ္ မူေနတာပဲ ဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ မင္းသားလည္း ၿပံဳးေတာ္မူလ်က္က- 
 
"ဪ.. ဒီစုစုက အထိန္းေတာ္ႀကီးကုိ ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ညႇဥ္းဆဲေတာ္ မူသတံုး" 
 
"ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ထံေတာ္က ေ႐ႊလႊာေတာ္ကုိ စုစုလက္ေတာ္ဆက္တုန္းကလည္း သဲသဲမဲမဲ ႐ြာေတာ့မဲ့ 
မိုးခဲႀကီးလုိပဲ တကတည္း စကားလည္းဆံုးေရာျဗဳန္းခနဲ အမ်က္ေတာ္႐ွၿပီး 
မယ္ေတာ္ဖ်ားသြားတုိင္မယ္ဆုိတဲ့ ဟန္မ်ိဳးလုပ္ၿပီး ဘုရားကၽြန္မ အသည္းႏွလံုးကုိ ျပဳတ္ေတာ့မေလာက္ 
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြားေအာင္ ၾကည္စားေတာ္မူပါတယ္၊ ယခုလည္း ေမာင္ေတာ္ဖ်ားကုိ 
ေဟာဒီေ႐ႊလႊာကေလးသြားၿပီး ဆက္ေခ်ပါလုိ႔ သိသိသာသာ ခိုင္းေစေတာ္လုိက္ရင္ ဖ်ာ့ကၽြန္မကပါ 
၀မ္းသာၿပီး ကုိယ္ေတာ္ထံျမန္ျမန္ႀကီး ေျပးမလာ ရပါလားဘုရား၊ အစကဒီလုိမွန္းမသိလုိ႔ 
ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားထံ သံေတာ္ဦးတင္စရာ သတင္း ေကာင္းမပါ တဲ့အတြက္ ႐ုတ္တရက္ 
အခစားမလာ၀ံ့ဘဲ တ႐ြံ႕႐ြံ႕နဲ႔ ေက်ာတြန္႔ေနမိလုိ႔ အခ်ိန္အပုံႀကီး ေနာက္က်သြားရပါတယ္ဖ်ား၊ ဒီစုဖ်ားကုိ 
မ်ားမ်ားႀကီး ဆံုးမေပးေတာ္မူ ပါဘုရား" 
 



 
ရယ္လား၊ ေမာလားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားေလရာ သီေပါမင္းသားမွာလည္းမ်ားစြာ ႐ႊင္လန္း 
ေတာ္မူလ်က္က- 
 
"မလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ားစုစုက ခပ္ဆုိးဆုိးခပ္ႏဲြ႕ႏဲြ႕ ေနေတာ္မူတတ္႐ွာလုိ႔ ဇဲြမ်ိဳးခံစရာ႐ွိရင္ က်ဳပ္က သာခံရမွာပါ၊ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔ သားအမိစပ္ၾကားက က်ဳပ္ဗ်ာမ်ားမေနပါရေစနဲ႔၊ လုိရင္း မွာေတာ့ က်ဳပ္ကုိ စုစုက 
ေမတၱာေတာ္တံု႔ျပန္တာသာ ပဓာနပါ၊ ေ႐ႊသစၥာႏွစ္ကံုးၿပိဳင္ၿပီး ဘုန္းႏွစ္ခိုင္အတူပြင့္ကာမွ 
ကူပင့္ေစာင့္မတဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးကုိေထာက္လုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ အထိန္းေတာ္ႀကီးတစ္ေယာက္ကုိျဖင့္ 
စိတ္႐ိွသေလာက္ ခ်ီးျမႇင့္ သူေကာင္းျပဳ ေတာ္မူဖို႔ စိတ္ေတာ္ထဲမွာ အၿမဲရည္႐ြယ္ေတာ္မူထားလွ်က္ပါ၊ 
ဒါထက္ စုစုေရးေပးေတာ္မူတဲ့ ေတးထပ္က အနက္အဓိပၸာယ္ တယ္ၿပီးေလးနက္ပါကလား 
အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕၊ ထပ္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္စမ္း ပါဦး၊ ကုိယ့္သခင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေရးေတာ္မူတဲ့ 
စာျဖစ္တဲ့အတြက္ အထိန္းေတာ္ႀကီးက က်ဳပ္ထက္ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ေပၚေအာင္ ေကာက္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ 
ထင္ေတာ္မူမိတယ္၊ စုစုက ဘယ္လုိရည္႐ြယ္ ေရးသား ေတာ္မူတယ္ဆုိတာ ပိ႑တၳ 
အဓိပၸာယ္ေကာက္ၿပီး ေရေရလည္လည္ ေလွ်ာက္တင္ေတာ္မူစမ္းပါ အထိန္းေတာ္ႀကီး" 
 
မိန္႔ေတာ္မူကာ ေ႐ႊလႊာေတာ္ကုိ ထုိး၍ေပးေတာ္မူလုိက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ ခင္ဘြားသစ္ လည္း 
ေ႐ႊလႊာေတာ္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖတ္႐ႈၿပီးလွ်င္- 
 
"ဖ်ာ့ကၽြန္မ မွန္သည္ဟု ထင္သေလာက္၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္၍ သံေတာ္ဦးတင္ပါမည္၊ ေ႐ႊနား 
ဆင္ေတာ္မူပါဘုရား၊ အစပထမ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားထံမွ ေပးသနားေတာ္မူလုိက္တဲ ့
ေတးထပ္ေရလႊာေတာ္မွာ အ႐ွင္ထိပ္စုျမတ္ဖုရားဒ စႏၵာေ႐ႊ၀န္းကဲ့သုိ႔ တင္႐ႊန္းေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ 
ကုိယ္ေတာ္ အ႐ွင္ဖ်ားက တစိမ့္စိမ့္ျမင္ေတာ္မူလ်က္၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ ႀကီးထက္မွ ေ႐ႊပဟုိရ္ 
သံႏွက္လုိက္သည့္အခါတုိင္း တသက္သက္လြမ္းစေပၚေတာ္မူကာ ၾကင္နာေတာ္မူေသာ ေမတၱာ 
ေစတနာေတာ္ ေတြကလည္း တအိမ့္အိမ့္တလိမ့္လိမ့္ တၿငိမ့္ ၿငိမ့္ တေလးေလး တျဖည္းျဖည္း 
ပြားမ်ားေတာ္မူေနရသည့္အတြက္ ပထမေက်ာ္ အထက္ စခန္းကုိ တက္လွမ္းေတာ္မူစရာ သင္အံ 
က်က္မွတ္ေတာ္ မူေနရတဲ့ ႐ႊစာေတာ္မ်ားလည္း အ႐ွင္စုဖ်ားကုိ စဲြလမ္းတမ္းတ လြမ္းအားေတာ္ 
ပိုရတဲ့အတြက္ အေမ့ေမ့အေလ်ာ့ေလ်ာ့ အေပါ့ေပါ့ အပ်က္ပ်က္ ျဖစ္ေနေတာ္မူရေၾကာင္းမ်ားကုိ 
အ႐ွင္ထိပ္စုဖ်ား သိ႐ိွေတာ္မူ ရတဲ့အခါ "တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးမွာ၊ ေမတၱာရစ္ဆင့္ ခ်စ္ပန္းပြင့္" 
ဆုိဘိသကဲ့သုိ႔ ေ႐ႊေမတၱာညီမွ်၍ ပီယဓာတ္ခံျခင္း အရည္တူေနသည့္ အတြက္ ယခု ေ႐ႊ လႊြာေတာ္ကုိ 
ျပန္၍ေပးဆက္ျခင္း ျပဳေတာ္မူတာပဲလုိ႔ ဘုရာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမအကဲခတ္ၿပီး အတတ္ ေဟာ၀ံ့တဲ့အျပင္ 
ေ႐ႊလႊာတြင္ ေရးသားပါ႐ွိသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားမွာလည္း ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္ဖ်ားက စဲြလမ္း ခ်စ္ခင္ေတာ္ 
မူသကဲ့သုိ႔ပင္ ဖ်ားကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အ႐ွင္ထိပ္စုျမတ္ဖုရား ကလည္း ႏုေဂါရီကညာအ႐ြယ္၊ 
ခပ္ငယ္ငယ္ကပင္ ခ်စ္ခင္ေတာ္ မူေနသေယာင္ေယာင္ စကားကုိ အႏိုင္လုၿပီး 
သူ႕အခ်စ္တံု႕ျပန္ေၾကာင္း၊ သိေစေတာ္ မူလုိက္တဲ့အျပင္ အ႐ွင္ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိလည္း 
ရာထူးရာခံႀကီး ဘဲြ႕မည္ရည္ႀကီး႐ိွတဲ့ တကယ့္ဘုရင္ခံ မင္းသား ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ ထင္မွတ္ေတာ္မူေၾကာင္း 
အ႐ွင္ထိပ္စုဖ်ား ထင္ေတာ္မူသလုိပင္ အ႐ွင္ ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္ဖ်ားရဲ႕ ဘုန္းကံပါရမီေတာ္မ်ားကလည္း 



နန္းေမြ ထီးေမြကုိ ၿပီးယူႏိုင္ေအာင္ ထီးျဖဴေတာ ္ဖြင့္ေပးရ ပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ႐ွင္စုဖ်ားကုိ 
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဖ်ားက မလဲြ မေသြ ေမတၱာေရမေျခာက္တမ္းဟု သစၥာပန္းဆင္ေတာ္မူပါလွ်င္ 
ကမၺဴ႕ထီးေတာ္အုပ္မိုး၍ ႀကီးပြားေတာ္မူရေသာ အ႐ွင္ထိပ္စုဖ်ားကလည္း ကုိယ္ေတာ္အား 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေမ့ေတာ္ မူမည္မဟုတ္ဘဲ အထက္သိၾကား၊ ေအာက္နတ္မ်ားကုိ ပူေဇာ္ ပသၿပီး 
အ႐ွင့္အတြက္ အစစအရာရာ ေအာင္ေစရာ ေအာင္ေစေၾကာင္းကုိ ဆုေတာ္ေတာင္းလ်က္ ေနေတာ္မူ 
ပါမည္ဟု ဆုိလုိရင္းပါဘုရား" 
 
အားရစြာ ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ သီေပါမင္းသားလည္းမ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူလွသည္ႏွင့္ 
 
"ခ်စ္သူမို႔ ေျမႇာက္စားတယ္လည္း မထင္လုိက္နဲ႔ အထိန္းေတာ္ႀကီးရယ္၊ စုစုတယ္ လိမၼာ 
ေတာ္မူပါတကား၊ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားမွာ အ႐ြယ္ေတာ္ကလည္း ငယ္ငယ္မို႔ ထည္ထည္၀ါ၀ါ 
သားသားနားနား မင္းသားဆုိတဲ့ အ႐ိွန္ႏွင့္ တထိန္ထိန္ တန္ခိုးျဖာေနတဲ့ ေနာင္ေတာ့္ 
ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားအၾကားမွာ မထင္မ႐ွား သာမန္မင္းသား ကေလးတစ္ပါးအျဖစ္ႏွင့္ 
ေနေတာ္မူလာခဲ့ရတာ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ကမွ ပထမျပန္ပဲြ ၀င္ႏဲႊေတာ္ မူလုိက္တဲ့အတြက္ 
သားေတာ္ကေလး တစ္ပါးရယ္လုိ႔ ထင္႐ွားလာေတာ္မူခါမွ်ႏွင့္ပင္ အထိန္းေတာ္ ႀကီးတုိ႔ 
အ႐ွင္ထိပ္စုဖ်ားက က်ဳပ္ကုိ တကယ့္ဘုရင္ခံမင္းသားႀကီး ထင္မွတ္ၿပီး အထပ္ထပ္ 
ၾကည္ျဖဴေတာ္မူပါတယ္လုိ႔ ေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ ကေလးကြန္႔ၿပီး အညႊန္႔ႏွင့္ အားေပးေတာ္မူ လုိက္တာမ်ား 
အလြန္တရာမွ အားတက္ေတာ္မူပါတယ္၊ ဒီက ကုိယ္ေတာ္မွာလည္း တကယ္ဆုိေတာ့ အစစအရာရာ 
စုစုတုိ႔ မယ္ေတာ္ဖ်ားကုိသာ အားကုိးေတာ္မူရမွာမို႔ စုစုတုိ႔ မယ္ေတာ္ဖ်ားက က်ဳပ္ကုိ 
ၾကည္သာေတာ္မူဖို႔ တစ္ခုကုိပဲ ခဲယဥ္းပါတယ္၊ တကယ့္ တကယ္ဆုိေတာ့လဲ၊ 
ၾကည္ျဖဴေတာ္မူလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တာပဲေလ" 
 
"မွန္လွပါ၊ ယခုအခါ ေတာင္နန္းမေဒ၀ီ မေဟသီမိဖုရားေခါင္ႀကီးဘုရား၊ နတ္႐ြာႂကြသြား ေတာ္မူၿပီး 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔တက္ရမည့္ မိဖုရားႀကီးမွာ စုစုတုိ႔ မယ္ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ 
အလယ္နန္းေတာ္ ဘုရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေတာ္မူပါေသာေၾကာင့္ မေဟသီအေခါင္ ေတာင္ညာဥကၠဠ္၊ 
နန္းလံုး နယ္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားႀကီး သမီးေတာ္မ်ားမွာလည္း ယခုထက္ 
ထူးကဲထင္ေပၚ မ်က္ႏွာေတာ္ ပြင့္လန္း ဘုန္းပန္းပ်ံ႕ လိႈင္ေတာ္မူၾကပါလိမ့္မည္ဘုရား" 
 
"မွန္ေပရဲ႕ အထိန္းေတာ္ႀကီး၊ မိႀကီးေတာ္ စၾကာေဒ၀ီ မေဟသီမိဖုရားေခါင္ႀကီး နတ္႐ြာ စံသျဖင့္ 
အ႐ိုက္အရာခံ၍ ေတာင္နန္းစံစား မိဖုရားျဖစသ္င့္၊ ဂုဏ္ႀကီးျမင့္သူမွာ စုစုတုိ႔ မယ္ေတာ္ 
အလယ္နန္းမေတာ္ မိဖုရားႀကီးတစ္ပါးသာ ႐ိွေပတယ္၊ သားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မိခင္ျဖစ္ၾကတဲ့ 
အခ်ိဳ႕မိဖုရားႀကီးမ်ား ႐ိွၾကတယ္ဆုိေပတဲ့ စုစုရဲ႕မယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား လုိ႔မေျမႇာက္စားသာဘူးလို႔ 
က်ဳပ္ထင္ေတာ္မူတယ္၊ ထီးျဖဴေတာ္ေအာက္မွာသစ္နက္ေရခံၿပီး ေ႐ႊလင္ပန္းႏွင့္ အခ်င္းသန္႔စင္ 
မီး႐ွဴးေတာ္ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ဘုိးေတာ္ မွန္နန္း႐ွင္ဘုရား၏ မိဖုရား ေခါင္ႀကီးမွွ ဖြားေတာ္မူခဲ့တဲ့ 
သမီးေတာ္ႀကီးတစ္ပါးပါေပကလား။ မိႀကီးေတာ္ စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားႀကီးကုိ မလြန္ဆန္ႏိုင္႐ွာလုိ႔သာ 
မိဖုရားေခါင္ႀကီး မျဖစ္ရ႐ွာပဲ ႐ိွေတာ္မူရတယ္" 



 
 
"မွန္ပါဘုရား၊ ေနာင္အနာဂတ္အေရး ေတြးေတာစဥ္းစားလုိက္မယ္ဆုိပါလွ်င္ ဖ်ာ့ကၽြန္မတုိ႔ 
အ႐ွင္သခင္မ်ား တစ္ေန႔တျခား ဘုန္းပန္းပြင့္၍ ေပ်ာ္ခြင့္ေမာ္ခြင့္ ႀကံဳေတာ္မူၾကတဲ့ အရိပ္ 
အေယာင္မ်ားသန္းၿပီး ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေတေဇာေတာ္ ေတာက္လင္း 
ၾကေတာ့မည္ထင္ပါသည၊္ ကုိယ္ေတာ္ အ႐ွင္ျမတ္ဖ်ားလည္း စာေတာ္ထဲမွာ စိတ္ေတာ္ထား လုိ႔ 
ဒီတစ္ႏွစ္ႀကိဳးစားေတာ္ မူၿပီးတဲ့ေနာက္..." 
 
(ခင္ဘြားသစ္မွာ စကားမဆက္၀့ံသျဖင့္ ခပ္ရြံ႕႐ြံ႕ျဖစ္ေနရာ) သီေပါမင္းသားလည္း ၿပံဳးရီ 
႐ႈစားေတာ္ရာက 
 
"ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ ဆက္ေျပာပါဦးဗ်ာ၊ အထိန္းေတာ္ႀကီးစကားက တစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႔" 
 
"မ၀ံ့သျဖင့္ ႐ြံ႕ေနမိေၾကာင္းဘုရားး" 
 
"ဪ... ကုိယ္ေတာ္သိပါၿပီေလ၊ ဒီႏွစ္ပထမႀကီး ျပန္ဆုိေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ လူ၀တ္မလဲ 
ေသးဘူးလားလုိ႔ ေမးခ်င္တယ္မဟုတ္လား၊ လဲမွာေပါ့ဗ်ာ၊ စုစုကုိ သံေယာဇဥ္မတြယ္မိရင္ 
ဘယ္အ႐ြယ္အထိ သကၤန္း၀တ္ ေနမိမယ္ဆုိတာ အပိုင္းအျခားမေျပာႏုိင္ေပတဲ့ ခုေတာ့ 
ခ်စ္ခင္ေတာ္မူစရာ စုစုဆုိတဲ့ သံေယာဇဥ္ကေလးက ၿငိလာေတာ့ ဘယ္ၾကာၾကာ ေနႏုိင္ လိမ့္မတံုး၊ 
ျဗဳန္းခနဲ လူ၀တ္လဲၿပီး တစ္ခါတည္းသာ စုစု အေဆာင္ေတာ္ေျပး၀င္လုိက္ ခ်င္မိသေပါ့၊ သုိ႔ေပမဲ့ 
မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အခိုက္မို႔ စာျပန္ပဲြႀကီးမၿပီးမီအတြင္း ပ်င္းပ်င္းနဲ႔ စာက်က္ေနရဦးမွာပဲ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕" 
 
"မွန္ပါ ဆင္ေျပာင္ၾကီး အၿမီးက်မွတစ္" ဆုိသလုိ မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ္မူပါဘုရား၊ စုစုတုိ႔ 
မယ္ေတာ္ ဖ်ားကလည္း အ႐ွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဖ်ား ပထမျပန္ဆုိပဲြ ၀င္ႏဲႊေတာ္္မူၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွတဲ့ 
မင္းတရားႀကီး ဘုရား၏ ခ်ီးမြမ္းေျမႇာက္စားေတာ္မူျခင္းခံရၿပီး ကတည္းက ဒါမွသား၊ ဒီလုိသားမွသား၊ 
ဒီမင္းသား ကေလးဟာ ငါ့သားပဲ ျဖစ္ပါေစေတာ့ ဆုိတာ အခါခါ ခ်ီးမြမ္းေနေတာ္မူတယ္လုိ႔ 
ၾကားရပါတယ္ဘုရား" 
 
"ဒီေတာ့ မယ္ေတာ္ႀကီးဘုရား မခ်စ္ခင္မၾကည္ျဖဴမွာကုိ အေတြးေတာ္ပိုၿပီး ပူပန္စိုးရိမ္ ေတာ္မူဖို႕ 
မလုိဘူးလုိ႔ေတာင္ ထင္ပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မင္း၏ အရိပ္အေျခဆုိတာ စိတ္႐ွည္႐ွည္န႔ဲ ေစာင့္စား 
အကဲခတ္ရ ၿမဲျဖစ္တဲ့အတြက္သာ အရာရာမွာ "သိသာသိေစ မျမင္ေစနဲ႔၊ ျမင္သာျမင္ေစ မသိေစနဲ႔" 
ဆုိသလုိ သုိသုိသိပ္သိပ္ႏွင့္ ခပ္ႀကိတ္ႀကိတ္ ႀကံစည္တာ အေကာင္းဆံုးမို႔ ဖုံးတန္သေလာက္ဖုံး၊ 
ကြယ္တန္ သေလာက္ ကြယ္ျပီး အလြယ္ တကူ လူမရိပ္မိေစရန္ ဟန္မပ်က္ေစျခင္းသာလွ်င္ 
ေကာင္းမြန္ သင့္ျမတ္လွပါသည္ ဘုရား" 
 



"အင္း... အလိမၼာဓာတ္ခံ ရင့္သန္ေတာ္မူတဲ့ စုထားရဲ႕ အထိန္းေတာ္ႀကီးရယ္လုိ႔ မေျပာ ရဘူး၊ 
အထူးသျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးပါေပတယ္၊ ကုိယ္ေတာ္လည္း ဘယ္နည္းႏွင့္မဆို 
ယခုရက္နီးကပ္လာတဲ့ စာေတာ္ျပန္ပဲြမွာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အခါျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္လက္ 
ေအာင္ျမင္သြားရေအာင္ စုထားစိတ္ကုိ အသာ ေျဖၿပီး စာေတာ္ေတြ ႀကိဳးစားက်က္ေတာ္မူ လုိက္ဦးမွပဲ၊ 
ဒီတစ္ေကြ႕ေအာင္ခ့ဲရင္ ေနာင္အတြက္ စိတ္ေအးေတာ္မူရၿပီ အထိန္းေတာ္ ႀကီးရဲ႕" 
 
"မွန္လွပါ ေ႐ႊဥာဏ္ရင္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူႏိုင္တဲ့အတုိင္း ႀကိဳးစားေတာ္မူပါဘုရား" 
 
"ကဲ...ကဲ...ေကာင္းလွၿပီ အထိန္းေတာ္ႀကီး ျပန္လုိကျပန္ႏိုင္ၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ စုစုဆီကုိ ေ႐ႊလႊာ 
ေတာ္တစ္ေစာင္ ေနာက္ထပ္ ဆက္ခ်င္ေသးတဲ့အတြက္ အထိန္းေတာ္ႀကီး အျပင္က ေခတၱ 
ေစာင့္ေပဦး၊ က်ဳပ္ အတြင္း ေဆာင္ေတာ္မွာ ေ႐ႊလႊာကုိ စဥ္းစားစိတ္ကူးၿပီး ေရးေတာ္မူ လုိက္ပါရေစ" 
 
"မွန္လွပါ၊ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ေစာင့္ပါမည္ဘုရား၊ ေ႐ႊလႊာေတာ္ကုိသာ ေရးသားေတာ္မူပါ" 
 
"ေကာင္းၿပီ...ေကာင္းၿပီ၊ ဪ... မင္းသားဆုိေပတဲ့ လူပ်ိဳေတာ္ေတြ၊ ကုိယ္ရံေတာ္ေတြနဲ႔ 
ခမ္းခမ္းနားနား ခံစားေနတဲ့ အခိုက္အတန္႔မဟုတ္ဘဲ သာသနာ့ေဘာင္မွာ ရဟန္း သာမေဏအျဖစ္နဲ႔ 
က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ေနေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္ဆုိေတာ့ တစ္ဆင့္ခိုင္စရာ စာေရးေတာ္တုိ႔၊ စာေတာ္ဖတ္တို႔ 
မ႐ိွတဲ့အတြက္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ပဲ ေရးရေပမယ္၊ အႏို႔ၿပီး ကုိယ္ေတာ့္စိတ္ေတာ္ကလည္း 
ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေတာ္မူတဲ့ စုစုအတြက္ မို႔ ကုိယ့္လက္ေတာ္ နဲ႔မွ စိတ္တုိင္းက်က် ေရးေပးေတာ္မူခ်င္တဲ့ 
ဆႏၵ႐ိွတယ္ အထိန္းေတာ္ ႀကီးရဲ႕၊ ကုိင္း... ဒီမွာေနရစ္ေပဦးေရာ့" 
 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ ေက်ာင္းခန္းထဲသုိ႔ ၀င္ေတာ္မူသြားၿပီးလွ်င္ အလႊာေတာ္ေ႐ႊျပား၌ ေတးထပ္ ႏွင့္ 
သံေထာက္မ်ားကုိ ေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ကစားၿပီး စိတ္အားထက္သန္စြာ ေရးသားေတာ္မူ လ်က္႐ိွေလ၏။ 
 
အျပင္တြင္ တစ္ကုိယ္တည္း ေစာင့္စားေနထုိင္ခဲ့ေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ လည္း သီေပါ 
မင္းသား အတြင္းေတာ္၀င္သြားဆဲတြင္ ၄င္း၏စိတ္ထဲ၌ ထိပ္စုဖုရားလတ္ မိမိကုိ မလိမ့္မပတ္ 
ျပဳလုိက္ေတာ ္မူပုံကုိ အျပန္ျပန္စဥ္းစား၍ ၿပံဳးအားသန္မိေသာ္လည္း ဣေႁႏၵႀကီးႀကီးႏွင့္ ဟုတ္တိပတ္တိ 
မိန္႔ေတာ္ မူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတြင္ အထိတ္ထိတ္ အလန္႔လန္႔ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ခါ႐ွိ 
ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင့္အီးသည္းခံ၍ မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ စုဖုရားအား ျပန္လွန္က်ီစယ္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အႀကံထုတ္ လ်က္႐ိွေလ၏။ စုထားဖုရားေတာ့ ဒီတစ္ခါ ဥာဏ္ထုတ္ကလဲ့စားေခ်ဦးမွပဲဟု ႀကိတ္ခဲ၍ 
ေနစဥ္မွာပင္ သီေပါမင္းသားလည္း ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေရးသားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေ႐ႊလႊာေတာ္ကုိ 
လက္တစ္ဖက္ က ကုိင္လ်က္ ေက်ာင္းေဆာင္တြင္းမွ ထြက္ေတာ္မူလာၿပီး- 
 
"ကဲ... အထိန္းေတာ္ႀကီး၊ က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ေရးေတာ္မူၿပီးၿပီ၊ က်ဳပ္ေရးတဲ့ စာေတာ္ကုိ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးက တစ္ဆင့္ ဖတ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားစမ္းပါဦး" 



 
မိန္႔ေတာ္မူကာ ေ႐ႊလႊာေတာ္ကုိ သနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ခင္ဘြားသစ္လည္း ႐ိုေသစြာ လက္ျဖင့္ 
လွမ္းယူ၍ ေ႐ႊျပားေပၚတြင္ေတြ႕ရေသာ ေတးထပ္ႏွင့္ သံေထာက္ကုိ အသံေန ျပတ္ျပတ္ သားသား ႏွင့္ 
ဖတ္ၾကား ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ 
 
သီေပါမင္းသား ဒုတိယအႀကိမ္ ေမးေတာ္မူေသာ ေတးထပ္ႏွင့္သံေထာက္။ 
 
        "ေတးထပ္" 
 
        ဘံုတစ္ပင္ နန္းျမင့္မွ၊ စန္းတစ္ပြင့္သခၤါ၊ 
 
    ႏြမ္းသျဖင့္ တင္ပါမယ္၊ မဂၤလာ႐ွိန္ေႂကြ႔။ 
 
        ဥကင္သက်က္သေရကုိ 
 
    သက္ေသေစဘုန္းျဖင့္မေမ့။ 
 
        ထီးျဖဴဖြင့္ သစၥာကုိမူမယ္၊ 
 
    ခ်စ္႐ွာသူယေန႔။ 
 
        ေမတၱာာတူပူေလ့က 
 
    ကူျဖည့္လုိ႔ႀကံပါ။ 
 
        ေစာသီတာ ဆင္းၾကာႂကြငယ္ႏွင့္၊ 
 
    မင္းရာမထံုးသုိ႕မကြာ။ 
 
        ခင္းဇာလွ အုံးညာမွာ၊ 
 
    ဘုန္းႏွစ္ျဖာတူနီးဖို႔၊ 
 
    ျဖဴထီးေတာ္ဖြင့္ပါေစ၊ 
 
    ေလာင္းပေညာင္ေရ။ 



        ေအာင္ရင္ျဖင့္ ရ၀ိေဆြငယ္၊ 
 
    တဘိေသ ခံပဲြပေလး။ 
 
 
        "၄င္းသံေထာက္" 
 
        သစ္မကြာ ေပြေပြေဆြးသူမို႔၊ 
 
    ခ်စ္စရာေ႐ႊေရေမႊးကဲ့သုိ႔၊ 
 
    ေျပေျပကေလး ၾကဴလုိက္မယ္။ 
 
        မႀကံတတ္ၿပီဟု၊ 
 
    စံရပ္ကယ္ ႏြယ္လာက၊ 
 
    ကယ္စရာ အမႈနီးပါေပါ့၊ 
 
    ခ်ီးျမႇင့္မဲ့႐ြယ္။ 
 
        ေဆြးဘ၀င ္အနႏၱဟာမို႔၊ 
 
    အေရး႐ွင္ ႀကံသမွ်ငယ္လုိ႔၊ 
 
    ယမံကခ,ပါတယ္၊ 
 
    စ,လယ္ထိတုိင္ သနား။ 
 
        ေျမဆုိေျမ လက္ခုပ္တြင္ ပမာေရသုိ႔၊ 
 
    ေသလုိေသ ေသြမမုန္းပါဘူးရယ္၊ 
 
    ဘုန္းဘုန္းသနား။ 
 
 



သစ္။   ။ "ဆံုးပါၿပီဘုရား" 
 
မင္းသား။   ။ "ဘယ့္ႏွယ္လဲ သင့္ျမတ္ကဲ့လား၊ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕၊ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ 
စိတ္ေတာ္ထဲမွာ႐ိွသမွ်ကုိ တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ေပၚလုိ႔ စုစုဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ ေတြးမယူဘဲ 
အကဲျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ရဲ႕လား" 
 
သစ္။   ။ "မွန္လွပါ၊ ပိဋကတ္ေတာ္ကုိပင္ ေမႊေနာက္ေခ်ာက္ခ်ားေတာ္မူႏုိင္တဲ့ ပညာေတာ္႐ွင္မို႔၊ 
ျပဳျပင္တဲ့ စာသားမ်ားမွာလဲ အဓိပၸယ္ေလးနက္တာ သြားလွျပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"'ဒီစာေတာ္ထဲမွာပဲ စုစုအလုိေတာ္၊ က်ဳပ္အလုိေတာ္မ်ားကုိ ၾကိဳက္ညီေအာင္ 
ရိပ္ခ်ည္ျပျပီးသားျဖစ္တယ္၊ သုိ႕အတြက္ ဒီေရႊလႊာေတာ္ စုစုလက္ေတာ္ဆက္တဲ့အခါ 
လုိ႕ရင္းအဓိပၸာယ္ကုိ ဘယ္လုိမိန္႕ေတာ္မူတယ္ဆုိတာ အထိန္းေတာ္ၾကီးက အေၾကာင္းျပန္ ေပေတာ့" 
 
သစ္။ ။"မွန္လွပါ စိတ္ခ်လက္ခ် စံေတာ္မူပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ကုိင္း...ကုိင္း...အထိန္းေတာ္ၾကီးသြားလုိက သြားႏုိင္ျပီ၊ ဒီေရႊလႊာေတာ္ကုိသာ လုံျခံဳစြာ 
ေဆာင္ၾကည္းျပီး စုစုလက္ေတာ္တြင္း ေရာက္ေဆာင္ဆက္လိုက္ပါ အထိန္း ေတာ္ၾကီး" 
 
သစ္။ ။(ျပဳံးလ်က္)"မွန္ပါ အရွင့္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားကေပမဲ့ ပရိယာယ္ေတြကမ်ားေတာ္မူလုိက္ တာ၊ 
သေဘာေတာ္အတိမ္အနက္ အသိခက္ေအာင္ ဖက္ေတာ္မူထားတဲ့အတြက္ ေရႊလႊာေတာ္ကုိ အထင္ခံ 
ဆက္ရမွာပင္ ခပ္ခက္ခက္ျဖစ္ေနေသးသျဖင့္ အေတြးႏွင့္စဥ္းစား ၍ အခင္းသြားလွေအာင္ 
ဥာဏ္ကစားျပီး စုထိပ္ဖ်ားကုိ ဆက္သရပါလိမ့္မည္ ကုိယ္ေတာ္ ဖ်ားရဲ႕" 
 
မင္းသား။ ။"ေအးေလ...ဒီကိစၥမွာ အထိန္းေတာ္ၾကီး သစ္သစ္က ကမကထအေႏွးႏွင့္အျမန္ ေလ်ာ္ကန္ 
သလုိသာ ၾကည္႕စီမံပါေလ၊ ကုိယ္ေတာ္က အထူးနည္းေပးလမ္းျပျပဳေနစရာ မလုိပါဘူး၊ 
ကဲ...ကဲၾကာရင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ျပန္ၾကြလာတာႏွင့္ ေတြ႕ေနမယ္ျပန္ေပေတာ့ အထိန္းေတာ္ၾကီး" 
 
သစ္။ ။"မွန္လွပါ သြားေခ်ပါဦးမည္ဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္တင္ကာ မင္းသားထံမွ အထိန္းေတာၾ္ကီး ခင္ဘြားသစ္ ထြက္ခြာလာေလ၏ ။ 
 
အခန္း(၉) နက္ျဖန္ေနာ္ 
 
အခန္း(၉) 
 
 



ထိပ္စုဖုရားလတ္သည္ ယခင္က ေရႊစိတ္ေတာ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ေရႊနန္းေတာ္ အေနာက္ပုိင္း 
တစ္ခြင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စိတ္ထင္ရာ အေဆာင္ေဆာင္အခန္းခန္းတို႔သို႔ ျဖန္႕ျမန္းတြက္ခ်ီ လွည္႔လည္ 
သြားလာ ေနေတာ္မူၿပီး တစ္ခါတစ္ရံလည္း မယ္ေတာ္ေဆာင္၊ အစ္မေတာ္ေဆာင္မ်ားသို႔ 
၀င္ေတာ္မူကာ ဆိုးတလွည္႔ ႏႊဲ႕တစ္ခါ ေပ်ာ္ေတာ္မူသလုိ စံခဲ့ရာတြင္ ယခုတစ္ေလာကား 
သီေပါမင္းသားႏွင့္ အခ်စ္ေတာ္ စုလ်ား ဖဲြ႕ခ်ည္မိသည္တြင္ ငယ္စဥ္ကကဲ့သို႔ အကေလးပမာ၊ 
ေပေပေတေတ ဆိုးႏြဲ႕ေနေတာ္မူမည္တို႔ကို ေမ့ေလ်ာ ့ေတာ္မူလ်က္ ႐ုတ္တရက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲ၊ 
အမႈေတာ္ထူးကဲ၍ ဆင္ကြဲဖန္ေတာ္မူ ဘိအလား ႏူးည့ံေပ်ာ့ႏြဲ႕၊ တကယ့္အစ္မေတာ္မင္းသမီးႀကီးမ်ား 
အမူအရာအတိုင္း အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ၿငိမ္သက္ ပိျပားစြာ စံေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ယခင္က 
အလွအပအျပင္အဆင္ ကို ေတာ္႐ုံတန္႐ုံႏွင့္ တင္းတိမ္ ေတာ္မူခဲ့ သေလာက္ ယခုအခါမွာ 
နံ႔သာပန္းမန္တို႔ကို အထူး နွစ္လိုေတာ္မူလ်က္ ၀တ္လဲေတာ္အမ်ိဳးမ်ဳိး၊ ႀကိဳးထဘီ အလဲလဲႏွင့္ 
မွန္ေဆာင္ေတာ္ထဲက ထြက္သည္မရိွေအာင္ အေဆာင္ေတာ္တြင္းပုန္း သည္ႏွင့္မျခား ျဖစ္ေတာ္မူ 
ေနရကား မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းမေတာ္ မိဖုရားပင္ သမီးေတာ္ အတြက္ ထပ္ိစုဖုရားလတ္ အေဆာင္ 
ေတာ္သို႔ အေျခြအရံ အနည္းငယ္ႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ထြက္ေတာ္မူလာကာ သလြန္ေတာ္ေပၚ တြင္ ထိုင္မိၿပီး 
သမီးေတာ္ကို ႐ႈစားေတာ္မူလ်က္ လက္ေတာ္ျဖင့္ ထိပ္စုဖုရားလတ္၏ ဆံစေတာ္ မ်ားကို သပ္ခါ- 
 
"လံုမေလး.... မယ္မယ္ဖ်ားအေဆာင္ေတာ္ကို အခစားမေရာက္တာနဲ႕ ငါ့သမီးေတာ္ ကေလး ေနထိုင္ 
မေကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္ေအာက္ေမ့ၿပီး စုိးရိမ္တႀကီး ထြက္ေတာ္ မူလာခဲ့တယ္၊ လံုကေလးကုိ 
ၾကည္ၾကည္ ရႊင္ရႊင္ ၿဖီးလိမ္း ျပင္ဆင္ေနတာေတြ႕ရမွ မယ္ဖ်ား  စုိးရိမ္မကင္းေတာ္မူခဲ႔တဲ႔ အလုံးၾကီး 
က်သြား ေတာ႔တာပဲ၊ ဟဲ႔...ခါေႏြတို႔၊ ဘြားသစ္ၾကီး တစ္ေယာက္မွ မျမင္ပါကလား၊ ေကာင္မၾကီးဟာ 
ကေဘာက္တိ ကေေဘာက္္္္ခ်ာနဲ႕ ဘယ္အေဆာင္မ်ား သြားလည္ေနပါလိမ္႕မလဲ ေမးေတာ္ 
မူလုိက္ေသာ အခါ ထိပ္စုဖုရား လတ္လည္း အထိ္န္းေတာ္ၾကီး သီေပါကိုယ္ေတာ္ရိွရာ 
မွန္ေက်ာင္းေတာ္ရိွရာ သြားေနခိုက္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔  အေၾကာင္း ေၾကာင္း ရိမ္မိေတာ္မမူေစရန္  
လွည္႔ပတ္ၾကံဖန္ေတာ္မူျပီး- 
 
စု။    ။"အထိန္းေတာ္ၾကီး ရိွပါတယ္ မယ္မယ္ဖ်ား။ ခုပဲ အပါးေတာ္က ထသြားပါတယ္၊ 
ေက်ာ္မိုးတံခါးနားက သူ႕အစ္မဆင္၀န္ကေတာ္ရဲ႕ သားကေလးမမာေနတာ သြားေမးခ်င္လုိ႔ 
ခြင္႔ေပးပါေျပာထားတဲ႔အတြက္ စုထား ကလည္း ထြက္ခ်င္တဲ႔အခ်ိန္ထြက္ဖုိ႔ ခြင္႔ျပဳထားသျဖင္႔ 
သည္ဆီကိုမ်ား  သြားေလသလားဆိုတာ စုထား သံေတာ္ဦး မတင္တတ္ပါ မယ္မယ္ဖ်ား" 
 
မယ္။    ။"အဲ...အဲ ရိွပါေစေလ၊ သူ႕ခမ်ာလည္း ေဆြနဲ႕မ်ဳိးနဲ႕ သံေယာဇဥ္္ကေေလး မ်ားနဲ႕ 
ရိွရွာေသးတာကလား၊သြားပါေစ၊  တစ္ခါတေလ သြားတာကပဲ" မိန္႕ေတာ္မူကာ တစ္ဖန္ သမီးေတာ္ကုိ 
ျပဳံး၍ ရႈစားေတာ္ မူကာ- 
 
"အင္း... ငါ႔သမီးေတာ္ကေလးဟာ အရင္က ပုဆိုးၾကီးဒီးလႊားနဲ႕ မင္းေယာက်္ား ကေလးသဖြယ္သာ 
ရႈစားေတာ္မူေနခဲ႔ရတဲ႔အတြက္ အလွက်က္္သေရ ရိွေတာ္မူသေလာက္ မ်က္စိမေပါက္ခဲ႕ဘူး၊ ခုလို 
သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ မင္းသမီးပီပီ ၀တ္စားဆင္ယင္ျပီး  နံ႔သာပန္းမန္ တို႔နဲ႕ ျဖီးလိမ္း ျပင္ဆင္ေတာ္ မူထား 



တာေတြ႕ရမွ  ထက္အာကာဘုံဖ်ားက ယုန္ရထား ၾကဴလႊာကို ျမဴကာဆိုင္းတဲ႕အတြင္းက ၀င္းကနဲ 
ျမင္ရသလုိ နဂုိအလွဓာတ္ကို ပုဆိုး ၾကီးရစ္ပတ္ထားရာက ခြာလိုက္တဲ႕အတြက္ က်က္သေရရွိသမွ် 
တိတိ က်က် ေပၚလာ ေတာ္မူတယ္၊ အဲ....သည္လိုသိမ္သိိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ဣေျႏၵရွင္ သမီးေတာ္တစ္ပါးပီပီ 
တည္ၾကည္ ျငိမ္္သက္စြာ စံေတာ္မူတာ ေတြ႔ရတဲ႔အတြက္လည္း မယ္မယ္ဖ်ား ေရႊရင္ေတာ္ထဲမွာ 
ေအးခနဲ ၀မး္ေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္ေတာ္မူ သြားရေပျပီ၊ ဒီလိုသာ အျမဲရႈစားေတာ္မူပရေစ 
လုံကေလးရယ္၊သက္ေတာ္လည္း မငယ္ေတာ႔ဘူးေနာ္" 
 
သမီးေတာ္ကို ဆုံးမမိန္႔ၾကားေတာ္မူလွ်င္။ 
 
 
ထိပ္စုျမတ္ဖုရားလတ္ လည္း မယ္ေတာ္အနီးတြင္ လက္ယွက္ခစားရင္း- 
 
"စုထား အရင္ကေတာ႔ ေယာက်္ားစိတ္ ေယာက်္ားမာန္ႏွင္႔ ခုန္လိုခုန္၊ပ်ံလိုပ်ံ၊ ေရႊနန္း ေတာ္ၾကီးေပၚမွာ 
စိတ္ေပ်ာ္သလို စံခဲ႔ေပမဲ႕ အရြယ္အေလးကေထာက္ျပီး စိတ္ေနာက္ကိုပါ မျပဳေတာ႕ပါဘူး၊ လူသျူမင္ 
လုိ႕လည္း အပိုးမေသ၊ ဣေျႏၵမဲ့တယ္လုိ႕ ကဲ့ရဲ႕လြယ္ၾကမွာ ေတြးမိတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲ မိန္းမပီပီပဲ ေနပါေတာ့မယ္လုိ႕ စိတ္ကုိဆုံးမျပီး အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ျဖီးလိမ္းျပဳျပင္ 
၀တ္စားတန္ဆာ ဆင္ယင္ျခင္းအလုပ္ မ်ားႏွင့္ စိတ္မအား၊ ကုိယ္မအားေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ခံစားေနပါတယ္ 
မယ္မယ္ဖ်ား" 
 
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္တင္ေလလွ်င္ မယ္ေတာ္ရွင္မိဖုရားၾကီးလည္း သမီးေတာ္ ႏူးညံ႕ 
သိမ္ေမြ႕ေတာ္ မူလာပံုကုိ စံုမက္ႏွစ္သက္ေတာ္မူလွသျဖင့္ 
 
"အင္း...ဒီလုိေလွ်ာက္တင္တဲ့စကားမ်ိဳး ၾကားရတာလည္း မယ္မယ္ဖ်ား အမ်ားၾကီး 
၀မ္းသာေတာ္မူမိတယ္၊ လိမ္မာဖို႕ အခ်ိန္အရြယ္ေရာက္လုိ႕ အသက္ကေလးကလည္း 
ေထာက္လာေတာ့ အလုိလုိ အသိဥာဏ္ ေပၚေပါက္လာရျမဲေပပဲ၊ ကဲ...ကဲယခုလုိ သမီးေတာ္ မိန္းမပီပီ 
၀တ္စားဆင္ယင္၊ အလွျပင္ေတာ္မူတတ္ျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ မယ္မယ္ဖ်ား သမီး ေတာက္ုိ 
ဆင္ေတာ္မူရန္ ရည္သန္ျပီး ပန္းတိမ္ေတာ္စံသူကုိ လုပ္ေစေတာ္ မူထားတဲ့ ျမခယားသီး 
လည္ကပ္ေတာ္ၾကီးကုိ ပို႕ေတာ္မူလုိက္မယ္၊ လုံကေလးက ေယာက္်ား လုိ၀တ္ျပီး ကေလးဆုိးၾကီးလုိ 
ဟုိဟိုဒီဒီလွည္႕လည္ေတာ္မူေနတဲ့အတြက္ ျပဳတ္ပ်က္က်မွာ စိုးလုိ႕ ဆင္ေတာ္ မူဖို႕ ထုတ္မေပးဘဲ 
ထားခဲ့တယ္၊ စုလတ္ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိုး ဆင္ယင္ေတာ္မူေတာ့ မယ္မဟုတ္လား" 
 
စု။ ။"တင္ပါဘုရား" 
 
မယ္။ ။"ဒါျဖင့္ေကာင္းျပီ၊ ဘြားသစ္ၾကီးျပန္လာလွ်င္ မယ္မယ္ဖ်ားအေဆာင္ေတာ္ကို 
လႊတ္ေတာ္ေပေတာ့၊ စုလတ္ အတြက္ ျမခယားသီး လည္ကပ္ေတာ္ၾကီးအျပင္ အျခား၀တ္ 
ဆင္ေတာ္မူစရာ ရတနာမ်ိဳးစံုႏွင့္တကြ စိန္သြယ္ခ် ပုတီးၾကီးငါးသြယ္နဲ႕ စိန္နားေ႗ာင္းေတာ္ မ်ားကုိ 



အလဲလဲဆင္ေတာ္မူရေအာင္ အလုံးစံု သနားေတာ္ မူလုိက္မယ္၊ ၀တ္လဲေတာ္ထဘီ ႏွင့္ 
အကၤ်ီလက္ရွည္မ်ားေကာ လုိေတာ္မူေသးသလား" 
 
စု။ ။"မွန္လွပါဘုရား စုထားဆီမွာ ပုဆုိးရွည္ေတြသာမ်ားလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္" 
 
မယ္။ ။"ေကာင္းျပီ...ေကာင္းျပီ၊ သမီးေတာ္အတြက္ ေရႊတုိက္ေတာ္က ေငြေတာ္ထုတ္ျပီး ထည္မ်ဳိးအုပ္စုံ 
တစ္ပံု တစ္ေခါင္းၾကီး ခ်ဳပ္ေစရမွာပ" 
 
မိန္႔ေတာ္မူရင္း အေဆာင္ေတာ္ အတြင္းရိွ အပ်ဳိေတာ္အေလးမ်ား စုရံုးခ်ဳပ္လုပ္ အလုပ္ ရႈပ္ေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ေတာ္ မူရလွ်င္ 
 
"စုလတ္ကဲ႔ ဟိုမွာ အပ်ဳိေတာ္ကေလးေတြ စုရံုးထိုင္လို႔ ေခါင္းဆိုင္ျပီး ခ်ဳပ္လုပ္ေနေစတာက 
ဘာအတြက္လဲ" 
 
စု။    ။ "စုုထား ေရွ႔လာမည္႔ စာေတာ္ျပန္ပြဲမွာ စာေတာ္ေျဖမည္႕ ရဟန္းသာမေဏမ်ားကို တစ္ပါးလွ်င္ 
သကၤန္းေတာ္တစ္စံုစီ လွဴဒါန္းေတာ္မူမယ္လို႔ စပ္သကၤန္းေတာ္မ်ားကို ခါေတာ္မီ အျမန္ ခ်ဳပ္ထားျခင္း 
ပါဘုရား" 
 
မယ္။    ။ "သာဓုေတာ္...သာဓု...သာဓု ငါ႔သမီးေတာ္ဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဆိုသလုိ 
ကုတၱရာဘက္ကလည္း လက္လႊတ္ေတာ္မမူဘဲ ကုသိုလ္ဒါနေရးကို မဆုတ္မနစ္ အားေပးေတာ္မူတာ 
၀မး္သာပါဘိေတာ႔ လုံကေလးရာ၊ မယ္မယ္ဖ်ားလည္း ပရိယတတၱိကို ျဖည္႔ဆည္းေတာ္မူၾကမဲ႕ 
သာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္း သာမေဏမ်ားကို ၾကိဳးပမ္းအား ရိွေအာင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ 
အားေပးေတာ္မူလိုတဲ႔ ေစတနာေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ေန ေတာ္မူတဲ႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ သဒၶါတရား 
ထက္္္ထက္ႏွင္႔ ဆြမ္းအုပ္ေတာ္မ်ား ပုိ႔ဆက္ လွဴဒါန္းေနခဲ႔တာကလား၊စုလတ္ကလည္း မယ္မယ္ဖ်ား 
သမီးေတာ္ပီပီ သည္စာေတာ္ ျပန္ပြဲအတြက္ သကၤန္းေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းတယ္္္္ဆိုေတာ႔ 
အတုိင္းထက္အလြန္ တံခြန္နဲ႕ဘုရားမို႔ ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ေရႊနားေတာ္ၾကားလွ်င္လည္း 
မ်ားမ်ားၾကီး ၀မ္းေျမာက္သာဓုေခၚေတာ္မူလိမ္႔မယ္ စူတ္ရဲ႕" 
 
စု။    ။ "မွန္လွပါ စုထား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သကၠစၥေျမာက္ေအာင္ တစ္ႏိုင္္သေလာက္ ၀င္ခ်ဴပ္ 
ပါေသးတယ္ ဘုရား" 
 
ယင္းသို႔ သားမယ္ေတာ္ႏွစ္ပါး ၾကည္သာစြာ စကားေျပာဆိုေနေတာ္မူစဥ္ အထိန္းေတာ္ 
ခင္ဘြားသစ္လည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ရာ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ သားမယ္ႏွစ္ပါး 
စံေနေတာ္မူသည္ကို ျမင္ရေသာအခါ မိမိကိုယ္ေရးကိုေတြး၍ မလုံသျဖင္႔ အပံုၾကီး 
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားမိသျဖင္႔ ရုတ္တရက္ အတြင္းေတာ္သို႔မ၀င္၀ံ႔ေသးဘဲ ကပ်ာကယာ 



အေဆာင္ေတာ္ေဘးသို႔ ကြယ္ေနလုိက္လ်က္ တစ္ဖက္ခန္းမွ သကၤန္းခ်ဳပ္္ ေနသူ 
အပ်ဳိေတာ္ကေလးတစ္ဦးကို မ်က္ရိပ္ျပ၍ ေခၚလိုက္ကာ- 
 
"ဟဲ႔... မိလႅာရဲ႕၊ လာစမ္းပါဦး၊ စုဖ်ားအေဆာင္ေတာ္ကို အလယ္နန္းမေတာ္္ရွင္ ဖုရားထြက္ ေတာ္မူလာ 
ဘယ္ေလာက္ၾကာပလဲ၊ ဘယ္လိုအေရးမ်ားေၾကာင္႔ ထူးထူးျခားျခား ထြက္ေတာမူ္လာတာတဲ႔လဲ၊ 
ငါ႔ကိုေကာ မေမးဘူးလားဟဲ႔" တီးတုိးေမးရာ တစ္ဆယ္႔ ေလးႏွစ္အရြယ္ခ်စ္စဖြယ္ 
လက္ပါးေစအပ်ဳိေတာ္ကေလး မင္းမိလႅာလည္း အထိန္း ေတာ္ၾကီးအား 
 
"ဖ်ားကၽြန္မတို႔ေတာ႔ ဘယ္အေရးေၾကာင္႔ အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရား ထြက္္္ေတာ္မူလာတယ္္္္္ ဆိုတာ 
မသိရေသးပါ သို႔ေသာ္လည္း သားမယ္ေတာ္ မိန္႔ဆိုေလွ်ာက္တင္ေတာ္မူေနတဲ႔ 
စကားမ်ားၾကားရေတာ႔ျဖင္႔ သမီးေတာ္ အခစားမေရာက္တာၾကာတာႏွင္႔ အေညာင္းေျပ 
ထြက္ေတာ္မူလာတယ္ဆိုုတာ ၾကားရေၾကာင္းပါ၊ ၎ျပင္လည္း အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား မိန္းမပီပီ 
ဆင္ေတာ္မူျပီဆိုိတာ ရႈစားေတာ္ မူရတဲ႕အတြက္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူလြန္းလို႔ အခြနး္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ 
ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူေနရွာတဲ႕အတြက္ ရတနာ လက္၀တ္ေတာ္မ်ား၊ လည္ကပ္ေတာ္မ်ား၊ အလုံအေလာက္ 
ေပးသနားေတာ္မူမယ္၊ အထိန္းေတာ္ သခင္ၾကီး လာရင္ အေဆာင္ေတာ္ကို လႊတ္လုိက္ရမယ္လို႔ 
မိန္႔ေတာ္မူရာ ၾကားရေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
"ႏို႔ အရွင္ထိပ္စုျမတ္္ဖ်ားက ငါ႔ကိုဘယ္သြားတယ္လို႔ သံေတာ္ဦးတင္သလဲ၊ ငါလာရင္ 
လႊတ္လိုက္္ဆိုေတာ႔ အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ငါမရွိေၾကာင္း သိေတာ္မူေနလို႔ေပါ႔" "ထြက္ေတာ္မူလာစက 
အထိန္းေတာ္ သခင္ၾကီးကုိ ျမင္ေတာ္မမူတာႏွင္႔ ေမးေတာ္မူပါ တယ္ဘုရား 
ဒီေတာ႔အရွင္ထိပ္စုျမတ္္ဖ်ားက ေက်ာ္မုိး တံတားအနီးက အထိန္းေတာ္ သခင္ၾကီးရဲ႕ 
အစ္မဆင္၀န္ကေတာ္ ခင္ဘြားခ်စ္၏ သားကေလး မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနတာကို သြားေမးခ်င္ပါသည္ 
ခြင္႔ေတာင္းထားလို႔ သြားခ်င္္ေနတဲ႕အခ်ိန္သြားဖို႔ အခြင္႔ေပးေတာ္ မူထားတဲ႕အတြက္ အဲသည္္ဆီမ်ား 
ထြက္သြားတတ္ေၾကာင္း မေျပာတတ္္ေၾကာင္းပါ ဘုရားလို႔ အရွင္ အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရားကို 
သံေတာ္ဦးတင္သံ ၾကားရေၾကာင္းပါ သခင္ၾကီးဘုရား" 
 
ဆိုမွ ခင္ဘြားသစ္လည္း ရင္ထဲကအလုံးၾကီး ျဗဳန္းခနဲက်သြားကာ စုဖုရားလတ္၏ 
လ်န္ျမန္ဖ်တ္လတ္ေသာ တခၤဏုပၸတၱိၪာဏ္ႏွင္႔ အကယ္၍ အတိုင္အေဖာက္မညီ လွ်င္လည္း 
အေရးမၾကီးေစရန္ ခင္ဘြားခ်စ္အိမ္သုိ႔ သြားပါသည္ဟု တတ္အပ္မဆိုဘဲ ျဖဴလိုကျဖဴႏုိင္၍ 
မည္းလုိကမည္းႏိုင္ရန္ မတင္မက် သံေတာ္ဥိီး တင္ထားရွာသည္မ်ားကုိ လည္း အနည္းနည္းၾကိတ္၍ 
ခ်ီးမြမ္းမိျပီးလွ်င္- 
 
"ဟင္...ဒါျဖင့္လည္း ကိစၥမရိွဘူး၊ ငါ့ကုိ သမီးေတာ္တစ္ပါးအတြက္ မ်က္စိေအာက္က မေပ်ာက္ရေအာင္ 
အျမဲထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကတည္းက သူေကာင္းျပဳေတာ္မူထားပါလ်က္ 
အရွင္ အလယ္နန္းေတာ္ဘုရား ထြက္ေတာ္မူလာတဲ့ အခိုက္အတန္႕ကေလးမွာ ငါမရွိခိုက္ႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ 
ေနတဲ့အတြက္ မ်က္ေတာ္မူမ်ား၊ သြားမလားလုိ႕တဲ့" 



"စိုးရိမ္ေတာ္မူပါႏွင့္ သခင္ၾကီးဘုရား၊ အရွင္အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားကလည္း စုထားဖ်ား က 
သံေတာ္ဦးတင္လုိက္တဲ့အခါ မ်က္ေတာ္မမူတဲ့အျပင္ ရိွပါေစ၊ သြားပါေစ၊ သူ႕ခမ်ာ မ်ားလည္း 
ေဆြနဲ႕မ်ိဳးနဲ႕ သံေယာဇဥ္နဲ႕ဆုိေတာ့ သြားခ်င္ေပေသးတာေပါ့၊ သြားပါေစ၊ သြားပါေစလုိ႕ 
မိန္႕ေတာ္မူပါေသးတယ္ဘုရား" 
 
"အို...ဒီလုိေတာင္ မိန္႕ေတာ္မူေသးလား၊ အင္း...အင္း၊ ဒါျဖင့္စိုးရိမ္တာေတြ အလကားေပါ့၊ 
ကဲ...ကဲသြားေတာ့၊ ငါလည္း အပါးေတာ္၀င္ျပီး ခစားေခ်ဦးမယ္" 
 
ေျပာျပီးလွ်င္ အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္လည္း သီေပါမင္းသားထံမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာယူ ေဆာင္လာေသာ 
ေရႊလႊာေတာ္ကုိ လုံျခံဳျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတစခု္တြင္ လူမျမင္ေအာင္ ဖံုး၀ွက္ထားခဲ့ျပီးမွ 
ထိပ္စုဖုရားလတ္တုိ႕ သားမယ္ေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ စံေတာ္မူရာ အေဆာင္တြင္းသုိ႕ ခပ္ရို႕ရုိ႕လက္ယွက္ကာ 
ခစားရန္၀င္လာ၏ ။ 
 
ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း အထိန္းေတာ္ၾကီးအား မ်က္ရိပ္ႏွင့္ရႈစားေတာ္မူလုိကျ္ပီး 
 
"ေၾသာ္... အထိန္းေတာ္ၾကီး သစ္သစ္၊ ဆင္၀န္ကေတာ္ ခ်စ္ခ်စ္တုိ႕အိမ္သြားတာ ျပန္လာပလား၊ 
ခ်စ္ခ်စ္ကဲ့ သားကေလး မမာဘူးဆုိတာေကာ အေတာ္သက္သာလာျပီလား၊ မယ္မယ္ဖ်ားကေတာင္ 
သစ္သစ္ကုိ မျမင္လုိ႕ ေမးေတာ္မူ ေနေသးတယ္" 
 
ေရလာေျမာင္းေပး၊ နႈတ္သြက္ခ်က္ခ်ာစြာ မိန္႕ေတာ္မူေနရာ နဂိုကပင္ ခ်က္ဆုိလွ်င္ နားခြက္ က 
မီးေတာက္ ေနက်ျဖစ္ေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခမပ်က္ပင္ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ဖုရား အပါးသုိ႕ ဦးခ်ကာ ထုိင္လုိက္ျပီး- 
 
 
"ျပန္ခဲ့ပါျပီ စုထားဖုရား၊ ကေလးလည္း တစ္ေန႕ဆီကျဖင့္ သူငယ္နာ ေထာင့္တန္း တက္တက္ေနတာ 
သမားေတာ္ ဆရာတူေဆးႏင့္ွ က်မွ အတက္က်ျပီး အေတာ္ၾကီးလန္းလာ ပါျပီဘုရား" 
 
မ်က္ႏွာထိ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ပိပိရိရိေလွ်ာက္တင္လုိက္ေသာအခါ ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာ 
မိမိအထိန္းေတာ္ၾကီး အကင္းပါးပုံကုိ တစ္ပါးတည္း ၾကိတ္၍ ခ်ီးမြမ္းမိေလ၏ ။ 
 
အလယ္နန္းမေတာ္ဘုရားလည္း အထိန္းေတာ္ၾကီးဘက္သို႔လွည္႔၍ ရႈစားေတာ္မူျပီး "ဘြားသစ္ကဲ႔ 
နင္႔သမီးအေတာ္လိမၼာေနပါပေကာဟဲ႔၊ အဲဒီလိုမွ ငါက ႏွစ္ျခဳိက္ေတာ္မူတာ၊ ၾကိဳးစားျပီး သင္ပါ 
ၾကားပါဟယ္၊ ငါ႔က မယ္ေတာ္အရင္းဆိုေပမဲ႔ နင္နဲ႔ လက္ပြန္းတတီး ၾကီးျပင္းေတာ္မူရတာကမ်ားလို႔ 
စုထား ကလည္း အေမအရင္းတစ္မွ် ခ်စ္ခင္ေနတဲ႕အတြက္ သြန္သင္ဖုိ႔မခက္ပါဘူူး" မိန္႔ေတာ္မူရာ 
ခင္ဘြားသစ္ လည္း ရိွခုိိးလက္ယွက္ကာ "တင္ပါဘုရား" ဟု လိုက္ရေလ၏။ 
 



 
သို႔ႏွင္႔ အလယ္နန္းမေတာ္ဘုရားလည္း သမီးေတာ္ အေဆာင္ေတာ္တြင္ အလ်ဥ္းသင္႔ရာ 
ေမးျမန္းေျပာဆိုေတာ္မူလ်က္ အတန္ေနေစာင္းသြား သည္႔အခ်ိန္တြင္မွ အေဆာင္ေတာ္သို႕ 
ျပန္လည္္ထြက္ၾကြ သြားေတာ္မူေလ၏။ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း 
အလယ္နန္းမေတာ္ဘုရားၾကီး ျပန္လည္ၾကြသြားျပီးသည္႕ေနာက္ ထိပ္စုဖုရားထံေတာ္ ေမွာက္သို႔ 
အခစားမေရာက္လာေသးဘဲ ခပ္လႊဲလႊဲ ခပ္ေရွာင္ေရွာင္ ေတာင္ေယာင္ေယာင္ ေျမာင္လိုလိုႏွင္႔  
ေခ်ာင္ခုိ၍ေနျပီးလွ်င္ တေစ့တေစာင္းမွလည္း ထိပ္စုဖုရား၏ မ်က္ႏွာ ေတာ္အကဲကို 
ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည္႔ရႈေနေလ၏။ ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း မယ္ေတာ္ ဘုရားၾကီး 
ျပနၾ္ကြသြားသည္႔အခ်ိန္ကစ၍ မည္သည္႔ သတင္းမ်ား  ၾကားရမည္လဲဟု အျမဲေမွ်ာ္လင္႔ေတာ္ မူရာကာ 
အထိန္းေတာ္ၾကီးကိုသာ မ်က္လုံးေတာ္က ရွာ၍ေနသည္ကို ေတြ႔ေနရေလ၏။ 
 
ခင္ဘြားသစ္လည္း တိတ္တိတ္ပုန္း ၾကိတ္ျပဳံးကာ "စုထားဖုရားေတာ႔ ဒီတစ္ခါမ်ား သိၾကေရာေပါ႔၊ 
စိတ္ေတာ ္ထဲက ရိွသမွ်ကို ဒီကသစ္သစ္အေပၚမွာေတာင္ ဖံုးေတာ္မူခ်င္တာ ဒီတစ္ခါ 
ဘြားဘြားေပၚေအာင္စစ္ျပီး သစ္သစ္ၾကီး ကို ဒုကၡေပးဦၤးမလားဆိုတာေမးရင္း ကေလးကိုေျခာက္သလုိ 
ခပ္ေငါက္ေငါက္ကေလး ေမးရေကာင္းမလား၊ အင္းေလၾကည္႔ လုပ္မယ္၊ ဒီတစ္ခါေတာ႔ သစ္သစ္ရဲ႕ 
နဲ႔ေခ်ာ႔မွ" ဟုတစ္ေယာက္ တည္းၾကိမ္း၀ါးလ်က္ရိွစဥ္- 
 
"ဟဲ႔...ခင္ေဟ၊ လာစမ္း သစ္သစ္ဘယ္မလဲ၊ ဒီမိန္းမၾကီးဟာ တစ္ေန႔လုံးလည္ခ်င္ ရာလည္ျပီး ယခု 
ဘယ္ေခ်ာင္္၀င္ ပုန္းေနမွန္းမသိဘူး၊ ရေအာင္ရွာလိုက္ျပီးငါ႔ေရွ႕ေတာ္္ ေခၚခဲ႕" မိန္႔ေတာ္မူသံကို 
ၾကားလိုက္ ရျပီးေနာက္ မိမိအပါးသိုိ႔ ခင္ေဟေရာက္လာျပီးလွ်င္ "သခင္ၾကီးဘုရား အရွင္ထိပ္စုဖ်ား 
ေခၚေတာ္မူေနပါတယ္" ေျပာသည္တြင္မွ အထိန္းေတာ္ ၾကီးလည္း စုဘုရားအနီးသို႔ ေရာက္လာေလ၏ 
စုဖ်ားကလည္း အထိန္းေတာ္ၾကီးႏွင္႔ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း မ်က္ႏွာဆုံမိေသာအခါ အပါးကခစားေနရွာေသာ 
အပ်ဳိေတာ္ကေလး မ်ားကို အျပင္ထြက္သြားေစလ်က္ သလြန္ေတာ္က 
ေရွ႕သုိ႔အနည္းငယ္တိုးေရႊ႕လာကာ" သစ္သစ္ရဲ႕ အက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ားလည္း သိေတာ္မူစမ္းပါရေစဦး၊ 
ဒီမွာျဖင္႔ မယ္မယ္ ဖ်ားမ်ား ရိပ္မိေတာ္မူသြားေလမလားလို႔ ဖံုးလိုက္ဖိလုိက္ရတာ ေမာေနပါျပီ၊ 
လမ္းမွာေကာ ေခ်ာေခ်ာ ေမာေမာ ရိွရဲ႕လား၊ ေမာင္ေတာ္သီေပါကိုယ္ေတာ္ေလးရဲ႕ 
ေရႊလႊာေတာ္ကိုေကာ သူ႔လက္ေတာ္အေရာက္ မွတ္မွတ္ရရ ျပန္လို႔ ဆက္သခဲ႕ရဲ႕သလား၊ စုစုကေတာ႔ 
အျခားလူသူေတြ ျမင္သြားမွာစုိးရိမ္ေတာ္မူတဲ႕အတြက္ ေမာင္ေတာ္လက္ကိုပဲ ျပန္ဆက္ လိုက္တာ 
ကိစၥေအးပါတယ္ဆိုျပီး ဆက္ခုိင္းတာပဲ အဲဒါ အစေပ်ာက္ေအာင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဆက္ခဲ႕ရဲ႕လား" 
 
ေမးေတာ္မူလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္လည္း မ်က္ႏွာခပ္ညွိဳးညုွိဳးႏွင္႔- သစ္သစ္က စုထားဖုရား 
ေစခိုင္းေတာ္မူသမွ် အစစ တာ၀န္ကုန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္္တဲ႕အျပင္ အရာရာမွာ လိုတာထက္ပုိလို႔ပင္ 
အက်ဳိးေတာ္ ေဆာင္ပါတယ္ဘုရား၊ ယခု ေရႊလႊာေတာ္္ကေလး ကိုလည္း သီေပါကိုယ္ကေလးကုိ 
သနားနား နဲ႕ပဲ မလႊဲသာတဲ႕အတြက္ စုထားဘုရား အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ျပန္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္" "အင္း.. 
ဒီေတာ႕ သီေပါ ေမာင္ေမာင္ က ဘာမ်ားမိန္႔ေတာ္မူေသးသလဲ" "၀မ္းနည္းစရာၾကီးပါစုထားရယ္၊ 
စုထားဘုရားမွ ေမတၱာ ေတာ္္ မျပန္လို႔ ေရႊလႊာေတာ္ကိုလက္မခံတဲ႕ဟာ 



ေလွ်ာက္္တင္အက်ယ္ခ်ဲ႕ေနလို႔လည္း အက်ဳိးထူးေတာ္မူမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီေတာ႔တိုတိုတုတ္တုတ္နဲ႕ 
လိုရင္းခ်ဳပ္ ေလွ်ာက္ရ မယ္ဆိုလွ်င္ စုထားဖုရား လက္ခံေတာ္္ မမူလိုက္တဲ႕ ေရႊလႊာေတာ္ကေလးကို 
ေႏွးေႏွးကန္ကန္ လွမ္းယူေတာ္မူျပီး ကိုယ္ေတာ္အထင္ၾကီးလို႕ ဒီအထိ ခရီးလြန္ေတာ္မူ လုိက္ရတာ 
၀မ္းနည္းပါရဲ႕ အထိန္းေတာ္ၾကီးရယ္၊ 
 
 ကဲ..ကဲ စုထားဖုရားက လက္ခံေတာ္ မူတဲ႕ မ်က္ႏွာမဲ႕ေရႊလႊာေတာ္ကေလးကို တစ္ခါတည္း 
အရည္က်ဳိလို႔ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ ေတာ္မူလုိက္မယ္ အစအဆုံး ၾကည္႔သြားပါေလ၊ စုထားကိုလည္း ေက်နပ္ 
ေလာက္ေအာင္ ဒီေရႊလႊာေပၚက စာမ်ားကို ကမၻာေပၚမွာ မထားေတာ႔ဘူးဆိုတာ ေလွ်ာက္တင္ လိုက္ပါ 
ေတာ႔လုိ႔ ေရႊမ်က္ႏွာမၾကည္မသာႏွင္႔ မိန္႔ေတာ္မူကာ ေရႊလႊာကေလးကို ျပန္လည္ ရႈစားေတာ္ မူရမွာ၊ 
စိတ္္္နာလို႔ထင္ပါဘုရား တစ္ခါတည္းကပ္ေၾကးနဲ႕ အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာျဖစ္ေအာင္ ကိုက္ညွပ္ေတာ္္ 
မူျပီး ကပိၸယဖုိးသူေတာ္ၾကီး အဂိၢရပ္ဖုိးထုိးတဲ႔လုံ တစ္္ခုထဲထည္႔ျပီး တစ္ခါတည္းဖားဖိုေပၚ တင္္္္္္ထုိးေတာ္ 
မူလုိက္တာ ေရွႊျပားအေလးဘ၀မွ တစ္စတစ္စ ေရႊရည္ေတြေပ်ာ္က်ျပီး ေရႊထည္သြန္း ခ်လုိက္သည္ႏွင္႔ 
တစ္ျပိဳင္္္္နက္ ေရႊခဲ ကေလး ျဖစ္လ်က္ရိွပါေတာ႔သည္ဘုရား" ေလွ်ာက္္ထားျပီး စုဖုရားမ်က္ႏွာကို 
အမွတ္မဲ႕ ၾကည္႔လုိက္ေသာအခါ  ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာ ရုတ္တရက္ မ်က္ႏွာေတာ္ ပ်က္သြားလ်က္- 
 
"အုိ..."ဟု စျပီးမွ စကားအဆက္ရခက္ေသာေၾကာင္႔ ရပ္တန္႔စဥ္းစားေတာ္မူေနစဥ္ ခင္ဘြားသစ္လည္း 
ထိပ္စုဖုရားလတ္၏ မ်က္ႏွာကဲဖ်က္ခနဲ မသိမသာ လွမ္းၾကည္႔လုိက္ကာ ကပ်ာကယာ မ်က္လုံးလႊဲျပီး 
၀မ္းထဲက ၾကိတ္ျပဳံးကာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္တင္မည္ဟု ပါးစပ္ျပင္ေနစဥ္မွာပင္ ထိပ္စုဖုရားလတ္က 
မ်က္ႏွာေတာ္အိုအုိႏွင္႔ "ေၾသာ္... စုစု ျပန္ေပး လုိက္တဲ႔ ေရႊလႊာေတာ္ကေလးဟာ တစ္ခါတည္း 
အကၡရာေတြေပ်ာက္လို႔ ေရႊရည္ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားျပီ္ဆိုပါေတာ႔" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္- 
 
သစ္။    ။ "တင္ပါဘုရား၊ သီေပါကိုယ္ေတာ္ေလး လက္ေတာ္ႏွင္႔ ေရးသားေတာ္မူထားတဲ့ အကၡရာ 
စာလုံးကေလးမ်ားဟာ ေရႊျပားကေလးႏွင့္အတူအရည္ေပ်ာ္ျပီး လုံထဲမွာဘ၀ ေျပာင္းသြား 
ရွာပါသည္႔ဘုရား၊ ႏို႔ အရွင္ထိပ္စုဖ်ားက သူမ်ားတကာမျမင္ေစခ်င္ဘူးဆိုိလို႔ ကိုယ္ေတာ္ေလးက 
စုစုအလိုေတာ္ ျပည္႔ေအာင္ မခ်ိရက္ႏွင္႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေတာ္မူရရွာျခင္း ပါဘုရား၊ စိတ္ေတာ္ေတာ႔ 
ဘယ္ေကာင္း ႏိုင္ရွာေတာ္မူပါမလဲ စုဖ်ားရဲ႕" 
 
စု။ ။"သူေရးတဲ့ေရႊလႊာကုိ ေနာက္တစ္ခါျပန္လုိ႕ ရႈစားေတာ္မမူဘဲ တစ္ခါတည္း 
အရည္က်ဳိလုိက္ေရာလား သစ္သစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။    ။ "တင္ပါဘုရား" 
 
 



စု။ ။"သစ္သစ္ကလည္း ျပန္ျပဳရႈစားေတာ္မူပါဦးလုိ႕မွ သတိေတာ္ မဆက္လုိက္ဘူးလား၊ တယ္ခက္တဲ့ 
သစ္သစ္ကုိး" 
 
သစ္။ ။"အလုိဘုရားဆြမ္းခံရင္း ငွက္သင့္ေနျပန္ပါျပီ၊ ေရႊလႊာကုိ အရွင္ထိန္စုဘုရားက လက္သင့္ေတာ္ 
မခံခ်င္လုိ႕ တမင္ျပနဆ္က္ေခ်ပါခုိင္းေတာ္မူထားမွ ဘုရားကၽြန္မက ကုိယ့္လူ သူ႕ဘက္သား လုပ္ျပီး 
အလုပ္ပိုတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ မဆီမဆိုင္တာေလွ်ာက္တင္ဖို႕ လုိပါေသး သလားဘုရား၊ တကယ္ဆုိ 
စုထိပ္ဖ်ားက ေမာင္ေတာ့္ေရႊေမတၱာ လက္ခံေတာ္မူ တဲ့သေဘာနဲ႕ ေရႊလႊာေတာ္္ ျပန္ကမ္းရင္လည္း 
၀မ္းသာ အားရနဲ႕ ရႈစားေတာ္မူပါဘုရားလုိ႕ သံေတာ္ဦးတင္ေလရ အေကာင္းသား ခုေတာ့သူ႕အလႊာ 
သူ႕ျပန္ဆက္ရတာမွာ ရႈစားေတာ္ မူပါလုိ႕ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ပါလုိ႕ အရွင္ထိပ္စုဖုရားကမွ 
မွာေတာ္မမူလုိက္ဘဲနဲ႕ ဖ်ာ့ကၽြန္မနႈတ္ မရဲစကားတတ္ မလုပ္၀့ံေပါင္ပါဘုရား" 
 
မ်က္ႏွာထိမ်ကႏွ္ာထားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေနရာ ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာ ခင္ဘြားသစ္သိမည္ ကုိ 
ရွက္စႏိုးျဖစ္ေတာ္မူမိသျဖင့္ သူမသိေအာင္ေမာင္ေတာ္ထံသုိ႕ မလွိမ့္တပတ္ဥာဏ္ဆင္ 
ျပီးျပန္လည္ေရးသား ေပးပုိ႕ေတာ္မူလုိက္ေသာေရႊလႊာေတာ္ကုုိ ေမာင္ေတာ္သီေပါမင္းသား 
ေတြ႕ျမင္ရႈစားေတာ္မမူရဘဲ အထင္လႊဲျပီး အကယ္ပင္ အဂၢိရပ္လုံထဲထည္႕က်ိဳေတာ္မူ လုိက္ေလျပီဟု 
ယုံၾကည္ေတာ္မူသြားသျဖင့္ မ်က္ႏွာေတာ္ပ်က္ပ်က္ဣေျႏၵေတာ္ ခ်ိဳ႕ယြင္း လ်က္ 
ပင့္သက္ရႈေတာ္မူလုိက္ကာ စိတ္ရႈပ္စြာႏွင့္အတန္ၾကာ ေငးစုိက္စဥ္းစားေတာ္ မူေနရာမွ- 
 
"သစ္သစ္တကယ္ပဲ ေမာင္ေတာ့လက္ထဲကုိ ဆက္ခံရဲ႕လား" 
 
"တကယ္လုိ႕ ဆက္ခဲ့ပါသည္ဘုရား၊ အရွင္ထိပ္စုဖုရားကုိ လိမ္၍ေလွ်ာက္တင္၀ံ့သူ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ၊ 
ေရႊလႊာေတာ္ကုိ သီေပါကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္တြင္းသုိ႕ ထိထိမိမိ 
ေရာက္ေအာင္ဆက္ခဲ့ရိုးမွန္ပါသည္၊ ဤအတုိင္း မမွန္ပါက ဖ်ာ့ကၽြန္မ အ၀ီစိငရဲက မတက္ရ 
ပဲရွိပါေစဘုရား" 
 
ခင္ဘြားသစ္က ၀မ္းတြင္းကရယ္သေလာက္ မ်က္ႏွာပန္းတည္တည္ႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္ ေလ၏ ။ 
 
ထိပ္စုဖုရားလည္း တစ္စံုတစ္ရာမိန္႕ေတာ္မမူဘဲ ခပ္ေငးေငးစံေတာ္မူလ်က္ တစ္ခဏ ၾကာေသာ 
ႏႈတ္ေတာ္မွလွစ္ခနဲ"တယ္ခက္တာကုိး"ဟု ေယာင္ယမ္းညည္းညဴေတာ္မူ လုိက္လွ်င္ 
ခင္ဘြားသစ္လည္း အင္မတန္ရယ္ခ်င္လာေသာေၾကာင့္ အႏုိင္ႏိုင္ေအာင့္ လ်က္က 
 
"အက်ိဳးေၾကာင္းမိန္႕ေတာ္မူမွသိရမဲ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ ျဖစ္ပါတယ္၊ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား မရိပ္မိ ဘယ္ပံု 
ခက္ေတာ္မူ တာတုံးဘုရား" 
 



မခ်ိဳမခ်ဥ္ မ်က္ႏွာႏွင့္ေလွ်ာက္တင္စံုစမ္းေသာအခါ ခင္ဘြားသစ္၏ လည္႕စားခ်က္ကုိ မရိပ္မိ 
မိမိအဘယ္ႏွင့္ အပတ္မေျပရွိေသာ အတုိင္းသာလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္ မသိလက္စႏွင့္ တစ္ခါတည္း 
မသိပါေစႏွင့္ေတာ့ဟူေသာ အၾကံေတာ္ေၾကာင့္ 
 
"ေၾသာ္...ဘာမွမဟုတ္ပါဘးူ သစ္သစ္ရယ္၊ ဒီႏွစ္စာေတာ္ျပန္ပဲြမွာ ကုသုိလ္ေရးရည္မွန္းျပီး 
သကၤန္းမ်ားလွဴေတာ္မူမဲ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 'အက်ိဳးလုိလုိ႕ ေညာင္ေရေလာင္း၊ ပတ္ထမ္းေတြ႕' 
ဆုိတာလုိ သီေပါကိုယ္ေတာ္က စုစုကုိအလႊာေတာ္သျခင္းခံရတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႕ 
ညည္းေတာ္မ ူလိုက္မိတာပါ၊ သီေပါေမာင္ေတာ္အတြက္ ၀တ္လဲေတာ္ ပုဆုိးဆက္မိရာကစျပီး အမႈၾကီး 
လာတာပဲ သစ္သစ္ ရဲ႕" 
 
 သစ္။ ။"ႏို႕ျဖင့္ဘုရား စုထားဖုရားကမွ ေရႊေမတၱာပန္းခိုင္ ယိမ္းယုိင္တုံ႕ျပန္ေတာ္မမူဘဲဟာ 
စဥ္းစားေတာ္မူေနလုိ႕လည္း အလုပ္ပိုတစ္ခုျဖစ္ေနေတာ့မွာပါဘုရား၊ ေရႊေမတာၱေခါင္းပါးတဲ့ 
စုထားဖုရားပင္ သည္မွ်ေလာက္ ေရႊစိတ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္မူေနလွ်င္ အင္မတန္မွေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တ 
ေမတၱာေတာ္ ၾကီးလွတဲ့ သီေပါကုိယ္ေတာ္ကေလးမွာျဖင့္ ထင္တုိင္းမေပါက္၊ ရြယ္ေတာ္မူတုိင္း 
ခရီးမေရာက္ လုိ႕ မီးေတာ္ ႏွင့္ ျမိဳက္တဲ့ပမာအသည္းႏွလုံး ညိဳးခ်ဳံနာက်င္ ေတာ္မူေနရွာျပီးတဲ့ဘုရား" 
 
 
"စုစုက မၾကင္နာမွန္းသိေတာ္မူရေတာ့ အင္မတန္လည္း ၀မ္းနည္းရွက္ေၾကာက္ ျဖစ္ေတာ္မူ ေနရျပီ၊ 
ဒီဘ၀မွာ က်ဳပ္ျပီၾကင္နာမဲ့သူမ်ားမွ ရိွပါဦးေတာ့မလား အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕တဲ့၊ စုစုကုိစျပီး ေမတၱေတာ္ 
ပႏၷက္ခ်မိတဲ့အတြက္ စိတ္ကေယာက္ကယက္လည္း ျဖစ္ေနျပီ၊ ဒီေတာ့ က်ဳပ္ကုိစုစုအျပင္ ၾကင္နာမဲ့ 
အျခား မင္းသမီးမ်ား ရိွေသးတယ္ထင္လွ်င္လည္း အထိန္းေတာ္ၾကီးကလဲ သင့္ေတာ္မယ္ ထင္သူကုိ 
ညႊန္ျပစမ္းပါ" 
 
 
"ကုိယ္ေတာ့ေမတၱာကုိ ခံယူမယ္အထင္ရိွလွ်င္ ေဟာဒီေရႊလႊာေတာ္ကုိ ဆက္လုိကပ္ါဆုိျပီး 
ေရႊလႊာေတာ္အသစ္တစ္ခုေရးျပီး ေပးေတာ္မူလုိ္က္ရွာေသးတယ္ စုထားဖုရားရဲ႕" 
 
"သနားပါတယ္ဘုရား၊ စုထားဖုရားက လက္ခံေတာ္မမူတာနဲ႕ ဘုရားကၽြန္မ သေဘာတူရာ၊ သင့္ေလ်ာ္ 
မယ္ထင္တဲ့ မင္းသမီးတစ္ပါးကုိ ရွာပါေတာ့လုိ႕ဆုိတဲ့ သေဘာပါဘုရား၊ ဘုရားကၽြန္မျဖင့္ ထိတ္လွပါေပါ့ 
ဘယ္သူ႕ကုိမ်ား ဆက္ေပးရမယ္လုိ႕ မစဥ္းစား၀ဲ့ေအာင္ ရိွတာ့တာပဲဘုရား" 
 
ဣေျႏၵၾကီးႏွင့္တင္ေလွ်ာက္ရာ ထိပ္စုဖုရားမွာ ပိုမိုမ်က္ႏွာညိဳးႏြမ္းေတာ္မူသြားျပီး။ 
 
 



ေၾသာ္... သစ္သစ္လည္း စုစု အေဆာင္ေတာ္မွာ ခစားျပီးအေတာ္အလုပ္ပိုေတြ မ်ားေနျပီ ထင္တယ္၊ 
ကဲ...ကဲ၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္ကုိ ဘယ္မင္းသမီးနဲ႕မ်ား ဖူးစာေတာ္ႏွစ္ေထြဂေဟ ေဆာ္ေပးမည္ 
ၾကံစည္သလဲ ပန္းထိမ္ေတာ္ၾကီးရဲ႕ 
မခ်ိျပဳံးျပဳံး၍ မိန္႕ေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
သစ္။ ။"အမယ္ေလး... ဘယ္မင္းသမီးကုိမွ သြားအေပး၀ံ့ပါဘူး စုထားဖုရားရယ္၊ ခင္ဘြားသစ္ 
တစ္ေယာက္ ရႈပ္ရႈပ္ ရွက္ရွက္လုပ္ေနတယ္လုိ႕ ေရႊနားေနာ္ၾကားမွျဖင့္ အလကား 
ေသေတာ္ေခၚေနရပါဦးမယ္၊ သီေပါ ကုိယ္ေတာ္ ကုိ သနားလြန္းလုိ႕သာ စိတ္ေက်နပ္ပါေစလုိ႕ 
သူ႕ေရႊလႊာကေလး အသာယူခဲ့ရပါတယ္၊ တကယ္ မေမး၀ံ့ပါဘူး ဘုရား " 
 
စု။ ။"ဘယ္သူ႕ကုိေပးဖုိ႕လုိ႕ မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္ ေရခ်မ္းစင္တည္တဲ့ သေဘာထားႏွင့္ 
ေရးသားေတာ္မူတဲ့စာမို႕ ဖတ္လုိ႕ေကာင္းမွာလည္း ဟုတ္မယ္မထင္ပါဘူး" 
 
သစ္။ ။ "ဘာေတြေရးထားတယ္ဆုိတာ ဘုရားကၽြန္မလည္း ဖတ္မၾကည္႕မိလုိ႕ မသိပါဘူးဘု၇ား၊ 
စုထားဖုရား သိေတာ္မူလိုလွ်င္ ရႈစားေတာ္ မူပါလားဘုရား" 
 
ေျပာကာျခံဳပ၀ါၾကားက ပိုးဆာပါ ပ၀ါႏွင့္ထုပ္ထားေသာ ေရႊလႊာေတာ္ကုိ လွမ္းဆက္ လုိက္လွ်င္ 
နဂိုကမခ်င့္မရဲႏွင့္ ရင္ထဲတြင္ဗေလာင္ဆူလ်က္ ၾကည္႕ခ်င္ရက္ျဖစ္ေတာ္ မူေနေသာ စုဖုရားလည္း 
တစ္စံုတစ္ရာ မိန္႕ၾကားေတာ္မမူဘဲ ပိုးဆာပါပ၀ါအတြင္းမွ ေရႊလႊာေတာ္ကုိ ထုတ္ယူရႈစားေတာ္မူလ်က္ 
ရိွေလ၏ ။ 
 
ခင္ဘြားသစ္လည္း ခစားရင္းျပဳံးျပဳံးၾကီးလုပ္ေနေလရာ အလႊာေတာ္ရႈစားေတာ္မူေနသည္႕ ထိပ္စုဖုရား 
မွာလည္း စာေတာ္ မဆုံးခင္ တျဖည္းျဖည္းျပဳံးသည္ထက္ ျပဳံးရႊင္ေတာ္မူလာျပီး စာလည္းဆုံး အျပဳံးၾကီး 
လည္း ျပဳံးေတာ္မူလ်က္ ခင္ဘြားသစ္ဘက္သုိ႕ လွည္႕ေတာ္မူ လုိက္လွ်င္ အိုမလုံအံုပြင့္ေနသည္႕ 
မ်က္ႏွာ ထား ႏွင့္ ျပဳံးျပဳံၾကီးခစားေနေသာ ခင္ဘြားသစ္ကုိ ျမင္ေတာ္မူရကား- 
 
"ၾကည္႕စမ္းပါ သစ္သစ္ၾကီးဟာ ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္တယ္တတ္ေနပါကလား၊ ေျပာ...ေျပာ 
ဒီအလႊာေတာ္္ဟာ ဘယ္သူ႕ကုိ ေပးလုိက္တာလဲ၊ မွန္တဲ့အတုိင္းေျပာပါ၊ ဒီမ်က္ႏွာၾကီး ကေကာဘာျပဳမဲ့ 
အလကား ေနရင္း ျပဳံးၾကည္႕ ေနရတာလဲ" 
 
မခ်င့္မရဲႏွင့္ ဆြဲထုေတာ့မေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနရာ ခင္ဘြားသစ္မွာ တခစ္ခစ္ရယ္ရာက 
 
သစ္္။ ။"ခုနင္က ဖ်ာ့ကၽြန္မေလွ်ာက္တင္ျပီးပါပေကာ၊ ဘယ္သူရယ္လုိ႕ မရည္မွန္းပါဘူး၊ စခမ္း 
သင့္သလုိ လက္ခံမဲ့ မင္းသမီးတစ္ပါးပါး"(စကားမဆုံးမီ) 
 



စု။ ။"အို...ေတာ္ပါ၊ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ေနမွန္း စုစုသိပါျပီ၊ မွန္မွန္သာေျပာ၊ ဒီေရႊလႊာဟာ စုစုကုိ 
ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေပးလုိက္တာပဲမဟုတ္လား" 
 
သစ္။ ။"အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား လက္ခံေတာ္မူမယ္ဆုိလွ်င္လည္း အရွင့္ဖို႕ပါပဲ" 
 
စု။ ။"ဒီလုိေတာင္မေရာက္ေျမာက္မက် ဇကေျပာမေနစမ္းပါနဲ႕၊ ဒီေရႊလႊာမွာပါတဲ့ ေတးထပ္နဲ႕ သျဖန္႕ 
မ်ားဟာစုစုကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေရးထားတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ားပါ၀င္ေန တယ္၊ စုစုကေရးလုိက္တဲ့ 
ေတးထပ္စာ ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည္႕လွ်င္ ဘယ္အထိအဓိပၸာယ္မ်ား ပါ၀င္ ေနတယ္၊ စုစုကေရးလုိက္တဲ့ 
ေတးထပ္စာ ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည္႕လွ်င္ ဘယ္အထိ အဓိပၸာယ္ တုိက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း သိရတာေပါ့" 
 
အမွတ္မဲ့လႊတ္ခနဲ မိန္႕ေတာ္မူလုိက္ရာ ခင္ဘြားသစ္က အ့ံအားသင့္ေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ 
 
"ေဟာ...ေဟာ...ေပၚျပီ၊ ဘယ္ဆီတုန္းက စုထားဖုရား ေတးထပ္လႊာဆက္လုိက္ပါသလဲ၊ 
ဖ်ာ့ကၽြနမ္လည္း မသိရပါကလား" 
 
အမွားေစာင့္၍ ေျပာလုိက္ေသာအခါ ထိပ္စုဖုရားမွာလည္း အမွတ္မဲ့စကားကၽြံသြားမိသျဖင့္ 
ခင္ဘြားသစ္ကုိ ရႈစားေတာ္မူေနရုံမွတစ္ပါး စကားတစ္ခြန္းမွ် မိန္႕ေတာ္မမူေသးမီ 
 
သစ္။ ။"ေပၚျပီ၊ စုထားလိမ္ေတာ္မူလုိ႕မရေတာ့ဘူး၊ ဘယ္တုန္းကအလႊာေတာ္ ျပနဆ္က္လုိက္ပါသလဲ၊ 
ငယ္ကတည္းကခ်စ္ရတဲ့ သစ္သစ္ကုိေတာ့ ေစေတာ္မမူဘဲႏွင့္ ဘယ္သူေတြကုိမ်ား ေစစားေတာ္ 
မူလုိက္ပါသတုံး၊ အင္မတန္မုန္းစရာေကာင္းတဲ့ စုထား ဖုရားပါကလား၊ မသင့္ပါဘူးေလးနဲ႕ 
ေမတၱာေတာ္ ကင္းေ၀းတဲ့ သေဘာႏွင့္ လွည္႕စား ေျပာေတာ္မူထားတယ္၊ တကယ္ဆုိ သစ္သစ္ရယ္ 
သီေပါကုိယ္ေတာက္ုိ စုစုကလည္း ခ်စ္ေတာ္မူပါတယ္လုိ႕ ဖြင့္ေျပာေတာ္မူရင္ ဒီမိခင္ၾကီးက 
ေစာေစာစီးစီး မကရပါကလား၊ ခုေတာ့ စုထားဟာ 'အတြင္းထရံအျပင္ကာဆုိတာလုိ သစ္သစ္ကို 
အသိမေပး ဘဲႏွင့္ သူတထူးႏွင့္ အလႊာေတာ္ ျပန္ပို႕တာမ်ား၊ လားလားမွမေတာ္ပါဘူး " 
 
ဆူတစ္ခါေဆာင့္တစ္ခါ ငိုတစ္လည္ွကမဲ့တဖံုဖံု အမ်ိဳးမ်ိဳးခႏုိးခနဲ႕ ေလွ်ာက္တင္ေနလွ်င္ ျပဳံးျပဳံးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ 
ရႈစားေတာ္မူေနေသာ စုဖုရားကလည္း 
 
"အို...သစ္သစ္က စုစိုု အမႈရွာျပန္ျပီ၊ စုစုက သစ္သစ္အျပင္ဘယ္သူ႕ကုိမ်ား ေစစားေတာ္မူ 
တယ္ထင္လုိ႕လဲ၊ စုစုေရးေတာ္မူတဲ့ အလႊာေတာက္ုိ သစ္သစ္ပင္ ယူေဆာင္သြားျပီး 
ေမာင္ေတာ္ဘုရားကုိ ဆက္ခဲ့တယ္ မဟုတ္လား" 
 
မိန္႕ေတာ္မူရာ ခင္ဘြားသစ္က မသိခ်င္ျပဳလ်က္- 
 



"ေဟာေတာ့ခက္ရျပန္ေခ်ျပီ၊ သစ္သစ္ကုိ ဘယ္တုန္းကေစေတာ္မူလုိ႕ပါလဲ၊ သတိေတာ္ 
မ်ားလည္းထားပါဦး စုထားဖုရားရဲ႕" 
 
"သစ္သစ္ကလည္းေနာ္ သိရက္သားႏွင့္ ညာေနေတာ့တာပဲ၊ သစ္သစ္ယခုပို႕ဆက္ခဲ့တဲ့ 
ေရႊလႊာေတာ္ဟာ စုစုေရးတဲ့ အလႊာေတာ္ေပါ့၊ ဒီအလႊာေတာ္အရ သီေပါေမာင္ေတာ္က 
ယခုအလႊာေတာ္ကုိ ျပန္ေပးေတာ္ မူလုိက္တာပဲ မဟုတ္လား၊ ဒါနဲ႕မ်ား ေရႊျပားကုိ လုံထဲ ထည္႕ျပီး 
အရည္က်ိဳလိုက္သေလး ဘာေလးႏွင့္ လူမ်ားစိတ္မေအးေအာင္၊ ကလီကမာ 
စကားေတြေျပာေနရေသးတယ္၊ အင္မတန္ ဥာဏ္မ်ားတဲ့ သစ္သစ္" 
 
ေျပာကာ ခင္ဘြားသစ္၏ ေပါင္ေပၚတအားဖိထုိင္လုိက္မွ ခင္ဘြားသစ္ၾကီးက အသံထြက္ 
လာသည္႕တုိင္ေအာင္ ရယ္ေမာလ်က္ စုစုုကုိပိုက္ဖက္ရင္း- 
 
"အႏုိ႕စုထားက အေမ့ကုိ ဘာျဖစ္လုိ႕ တစ္ပတ္ရိုက္ျပီး ခိုင္းေတာ္မူရတာလဲ၊ သစ္သစ္ျဖင့္ 
တကယ္မွတ္လုိ႕ သီေပါကုိယ္ေတာ္ေလး သနားလုိက္တာေလ၊ ကုိယ္ေတာ္ေလး ကလည္း အစက 
သစ္သစ္အထင္လႊဲသလုိပဲ လြဲေနရွာလုိ႕ မ်က္ႏွာေတာ္မသာဘူး၊ ေနာက္ေတာ့ အလႊာေတာ္ကုိ 
စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႕ တစ္ခ်က္ပစ္ျပီး ရႈစားေတာ္ မူလုိက္မွ စုထားဖုရားျပန္လည္ 
ေရးသားေပးေတာ္မူလုိက္တဲ့ အလႊာေတာ္မွန္းသိလုိ႕ ညိဳ႕ေနတဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ဟာ 
ေသာ္တာလနန္းေရေတြ႕တဲ့ ပဒုမၼာပန္းလုိ ျဗဳန္းခနဲ ရႊင္လန္း လာေတာ္ မူရွာတယ္ စုထား ဖုရားရဲ႕၊ 
အစက ဘာျဖစ္လုိ႕သစ္သစ္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမိန္႕ေတာ္မမူရတာလဲ၊ မေတာ္ လုိ႕ အလႊဲလႊဲ အမွားမွား 
ျဖစ္သြားရင္ အခက္တန္ဘဲႏွင့္ ခက္မေနပါလား စုထားဖုရား" 
 
အျပစ္တင္သံကေလးႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏ 
 
"အို...သစ္သစ္ကလည္း ရွက္ေတာ္မူေသးတာကုိး" 
 
ေျပာလ်က္ မ်က္ႏွာကုိ လက္ႏွင့္အုပ္ကာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ရင္ခြင္သုိ႕ ေခါင္းႏွင့္၀င္ေခြ႕ ေနရွာ၏ ။ 
 
ခင္ဘြားသစ္မွာ ရင္ေသြးပမာ ခ်စ္ခင္လာေသာ စုဖုရားအား ရွက္အားေတာ္ပိုမည္စိုးသျဖင့္ အျခား 
စကားမ်ားကုိ ၾကားျဖတ္တင္ေလွ်ာက္ကာ ရယ္စရာပုံတုိပတ္စမ်ားႏွင့္ တဟားဟား ရယ္သြမ္းေသြး၍ 
ကေလးကုိ ေခ်ာ့သည္႕အလား ယုယပိုက္ေထြးလ်က္ နံ႕သာပန္းမန္ မ်ားကုိ ဆက္ရန္ မွန္ေဆာင္ေတာ္ 
ရိွရာသုိ႕ တြဲေခၚယူသြားေလ၏ ။ 
 
မွန္ခံုေတာ္ေရွ႕တြင္ စံေတာ္မူမိေသာအခါ ခါေႏြႏွင့္ခင္ဘုန္းတုိ႕ အဆင္သင့္ကုံးထားေသာ ျမတ္ေလးကုံး 
ၾကီးကုိ ေရႊကလပ္ေပၚမွယူ၍ ပန္ဆင္ေပးလ်က္- 
 



"ေမြးလုိက္တာစုဖုရား၊ ပန္းတကာ့ပန္းမွာ ျမတ္ေလးပန္းေလာက္ ဘယ္ပန္းမွရနံ႕မထူးပါဘူး၊ စႏၵကူး 
နံ႕သာေတြ ေမႊးတယ္ဆုိတာလည္း သူ႕ဟာႏွင့္သူေတာ့ ေမႊးပါလိမ့္မယ္၊ သုိ႕ေပမဲ့ ေရႊျမတ္ေလး 
ရနံ႕ကုိျဖင့္ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေပဘူး၊ အဲ...ဒါေၾကာင့္ ပန္းတကာပန္းမွာ ဘယ္ပန္းဟာ အျမတ္ဆုံးပါပဲလုိ႕ 
ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကုိ ေလွ်ာက္တင္တဲ့အခါ ျမတ္ေလးပန္းသာလွ်င္ ျမတ္တယ္လုိ႕ 
မိန္႕ေတာ္မူ တဲ့အတြက္ ျမတ္စြာ ဘုရားကုိ အထြတ္ အျမတ္ထား၍ ပူေဇာ္ရာတြင္ 
ျမတ္ေလးပန္းသာလွ်င္ တျမတ္တႏိုး ထား၍ လွဴဒါန္းၾကတယ္" 
 
"ျမတ္ေလးပန္းမပြင့္တဲ့ ရာသီမွာ ျမတ္ေလးပန္းကုိယ္စား ျမတ္ေလးပြါးမုေလးပြါးႏွင့္ တံခြန္ ကုကၠား 
မ်ားကုိပင္ အျမတ္တႏိုးအသုံးျပဳၾကရတဲ့ အစဥ္အလာကုိ ေထာက္ထားျပီးသည္ ပန္းကုိမွ ျမတ္ေလး 
ပန္းေတာ္ပါကလားလုိ႕ အားရႏွစ္သက္စြာ ပန္ဆင္ေတာ္မူလုိက္ပါ ဘုရား" 
 
အရိပ္အေယာင္ႏွင့္ ျမတ္ေလးပန္းကုိ ဥပမာေဆာင္၍ ေလွ်ာက္တင္ျပီးတစ္ဖန္လည္း လက္၀တ္ေတာ္ 
ေရႊၾကဳတ္ကုိဖြင့္ကာ ရတနာခုႏွစ္ပါးျဖင့္ စီခ်က္ထားေသာ ျမသားဘယက္ ၾကီးကုိ စုဖုရားလည္တြင္ 
ဆြဲဆင္ေပးလ်က္ ေရႊကသယ္မႈန္႕တုိ႕ျဖင့္ ျပဳျပင္ထားသည္႕ နံ႕သာမႈန္းမ်ားကုိ တုိ႕ဆစ္ေနေလ၏ ။ 
 
"ဟင္...စုထားဖုရား၊ ဒါႏွင့္စကားမစပ္ ဘယက္ေတာျ္မင္မွ သတိရပါေတာ့ကလား၊ မယ္ေတာ္ၾကီးဖ်ား 
အေဆာင္ေတာ္ ခစား၀င္ရဦးမယ္ဆုိ စုထားဖုရား ၀တ္စားျပင္ဆင္ေတာ္ မူဖို႕အတြက္ စိတ္ေကာင္း၊ 
ေက်ာက္ေကာင္း၊ ရတနာေကာင္းေတြ သနားေတာ္မူမယ္၊ မိဘြားသစ္ လာယူေပေစလုိ႕ မွာေတာ္မူ 
သြားပါတယ္၊ သစ္သစ္ အခစား၀င္ေခ်ဦးမည္ ဘုရား"  
 
တင္ေလွ်ာက္ကာ အေဆာင္ေတာ္အျပင္သုိ႕ ထြက္လာလွ်င္ အေဆာင္ေတာ္အတြင္ တစ္ပါးတည္း 
စံေတာ္မူရစ္ေသာ စုဖုရားလတ္သည္ ေမာင္ေတာ္သီေပါမင္းသားထံေတာ္မွ ဒုတိယ အၾကိမ္ ေပးပုိ႕ 
ေတာ္မူလုိက္ေသာ ေတးထပ္သံေထာက္မ်ားကုိ အထပ္ထပ္အၾကိမ္ ၾကိမ္ရႈစားေတာ္မူလ်က္ နက္နက္ 
နဲနဲ စဥ္းစားေတာမူ္ျပီး ပီတိေသာမနႆ တည္းဟူေသာ ေလျပည္ ေလညွင္းအလယ္တြင္ ဘယ္ယိမ္း 
ညာႏြဲ႕ တသြဲ႕သြဲ႕လႈပ္ရွားေနေသာ သဇင္ခက္ ကေလးပမာႏွစ္သက္ၾကည္ႏူး အထူးေပ်ာ္ရႊင္၍ 
ေနေတာ္မူ ရွာေလသတည္း။ 
 
အခန္း (၁၀) ေမွ်ာ္ပါ.. 
အခန္း (၁၀) 
 
    အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားလည္း စုဖုရား စံေတာ္မူရာ မွန္အေဆာင္ေတာ္ထဲမွ လာၿပီး အျပင္ေဆာင္ 
မ်ားတြင္ အသီးသီး သကၤန္းခ်ဳပ္ေနၾကေသာ အပ်ိဳေတာ္ေလးမ်ားႏွင့္ စုဖုရားအတြက္ ၀တ္လဲေတာ္ 
နံသာ ပန္းမန္မ်ား ျပင္ဆင္လ်က္ရိွၾကသည့္ အပ်ိဳေတာ္မ်ား အား စီမံေဆာ္ေၾသာရန္ ရိွသည္မ်ားကုိ 
ၾကည့္ရႈ ႕ စီမံကာ 
 



''ခါေႏြတုိ႕ ခါဘုန္းတုိ႕ စုထားဖုရားအေဆာင္ေတာ္နားမွာ နီးနီးကပ္ကပ္ ခစားၾက၊ ခင္လွႀကီးနဲ႕ 
ခင္မႈံကလည္း သကၤန္းခ်ဳပ္တ့ဲကိစၥၼွာ စိတ္ခ်ရေအာင္ ႀကီးၾကပ္ႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါ၊ စာေတာ္ျပနပြဲ နီးလာၿပီ၊ 
ရက္ေလာက္သာလုိေတာ့တယ္၊ ခင္ဘြားသစ္ကလည္း ခ်ဳပ္ၿပီးတ့ဲ သကၤန္းမ်ားကို ပိႏၷဲရည္ဆုိးစရာ 
မဟာဒါန္၀န္ ေမာင္ျမတ္သာထံ ပုိ႕ရန္ အေနာက္၀န္မင္း  ထံကအစီရင္ခံစာ မလာေသးဘူးလားလို႕ 
မိန္းမစုိး ေမာင္ေရႊေတာင္ကို ေစလႊတ္ေမးခုိင္း လုိက္ပါ၊ ငါ မယ္ေတာ္ႀကီးဖ်ား အေဆာင္ေတာ္ကို 
အခစား၀င္ ေခ်ဦးမယ္၊ ငါျပန္မလာမီ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားအပါးမွာ မလစ္လပ္ရေအာင္ အလွည့္က် 
ခစားေနၾက" 
ေျပာ၍ အပ်ိဳေတာ္မ်ား "တင္ပါ့"ဟု လိုက္ၾကစဥ္ ခင္ဘြားသစ္သည္ ေနာ္ကပါလက္ ပါးေစငယ္ 
ႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚလ်က္ အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရားအေဆာင္ေတာ္သို႕ အခစားထြက္သြားေလ၏။ 
 
 
    အေဆာင္ေတာ္တြင္ က်န္ရစ္ေသာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားလည္း အခ်ိဳ႕က စုဖုရား အေဆာင္ေတာ္တြင္းိသု႕ 
၀င္ေရာက္ခစားၾကလ်က္ အခ်ိဳ႕ကလည္း သကၤန္းခ်ဳပ္ၿမဲခ်ဳပ္၍ အခ်ိဳ႕ကား အ၀တ္ေတာ္မ်ား 
နံ႕သာပန္းမန္ မ်ား စုဖုရားအတြက္ ျပဳျပင္စီမံလ်က္ ရိွၾကေလ၏။ 
 
 
သကၤန္းခ်ဳပ္ေသာ၀ုိင္းတြင္ ခင္ျမတ္မင္းဆုိေသာ အပ်ိဳေတာ္တစ္ေယာက္က အနီးရိွ ခင္တုတ္အား 
နားနားသို႕ကပ္ကာ တီးတုိးေလသံႏွင့္- 
 
"မမတုတ္ရဲ႕ အခုတေလာ အထိန္းေတာ္သခင္ႀကီးဟာ ၿမိဳ႕ျပင္ကို ကိစၥရိွတယ္ဆုိဆုိ ၿပီးမၾကာခဏ 
ထြက္တယ္၊ ျပန္လာၿပီ ဆုိမွျဖင့္လည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ထိပ္စုျမတ္ဖုရား နဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း 
တုိးတုိး တုိးတုိးနဲ႕ ဘာေတြ ေလွ်ာက္တင္ေနမွန္းမသိဘူး၊ ကၽြန္မေတာ့ လွ်ိဳ႕၀ွကတ့္ဲ အေၾကာင္းထူး 
တစ္ခုခုရိွၿပီ ထင္တယ္" 
 
ေျပာလွ်င္ ခင္တုတ္က လက္ကုန္၍ တီးတုိးေလသံႏွင့္ပင္ 
 
"အုိ… ခင္ျမတ္မင္း ကိုယ္နဲ႕မဆုိင္ရာမွာ ဘာျဖစ္လို႕ စကားေပါက္ရွာ ေျပာခ်င္ရ သလဲ၊ ၾကမ္းၾကား 
ေလၾကား အထိန္းေတာ္သခင္ႀကီး ၾကားသြားမွ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားကို သံေတာ္ဦးတင္လို႕ မမတုိ႕ 
ခင္ျမတ္မင္းတုိ႕ ဒုကၡေရာက္ေနပါဦးမယ္၊ ဒါမ်ိဳးေတြ ေနာက္မေျပာနဲ႕၊ ေဟာဟိုက ပန္းေပါင္းႀကိတ္ေနတဲ့ 
ခင္မႀကီးရဲ႕အနားမ်ား ဒီစကားမ်ိဳး သြားေျပာမိရင္အခက္ပဲ၊ ဇုိးခနဲ၊ ဇပ္ခဲ၊ ဇက္ရဲလက္ရဲ တကယ္လည္း 
သတၱိေကာင္းတ့ဲ မဖေယာင္းကလည္း၊ သူ႕ၾကည့္ရေတာ့ ေသးေသးေကြးေကြးနဲ႕ 
ၾကမ္းရမယ္ဆုိတ့ဲေနာက္ ငါးစိမ္းသည္က အစ္မေခၚေလာက္တယ္ေနာ္၊ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားကလည္း 
စိတ္ေတာ္ကျမန္ ခင္မႀကီးကလည္း ၿငိဳေတာ္မူတယ္ဆုိရင္ သူကအရင္၀င္ၿပီး မ်က္ႏွာလုိအားရ 
တစ္ပါးကၽြန္ပီပီ အမႈေဆာင္လုိက္တာႀကီးပဲ၊ ဒါေတြေၾကာင့္လည္း အရွင္ထပ္ိစုျမတ္ဖ်ားက 
အပ်ိဳေတာ္ေတြထဲမွာ သူ႕ကိုအမ်ားႀကီး လက္စဲြျပဳလုိ႕ ဂရုစိုက္ေတာ္ မူေနတယ္၊ ေၾကာက္ပါ တယ္ 



ခင္ျမတ္မင္း မင္းခစား ကမ္းနားသစ္ပင္တ့ဲ၊ ေသခ်င္ရင္ ေန႕လားညလား မင္းတုိ႕မ်က္ေစာင္း 
အေၾကာင္းသံုးပါးမရြးဘူးတ့ဲ" 
 
ေျပာလုိက္သျဖင့္ ခင္ျမတ္မင္းမွာ တစိမ့္စိမ့္ေတြးေၾကာက္လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ 
စကားမစပ္၀့ံဘဲ- 
 
"ဟုတ္က့ဲမမ၊ မမသတိေပးတာ အင္မတန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ခင္က ရုတ္တရက္ ဆိုေတာ့ 
ကိုယ့္ေဘးကို မစဥ္းစားမိဘဲ စိတ္ထဲရွိတာ လႊတ္ခနဲ ထြက္သြားမ်ိပါတယ္၊ ေနာက္မေျပာ၀့ံပါဘူး 
မမရယ္" 
 
ဆုိကာ သကၤန္းကို သဲသဲမဲမဲ အားခဲခ်ဳပ္ေနရွာေလ၏။ 
 
အေဆာက္ေတာ္တြင္ တစ္ပါးတည္း စံေတာ္မူေနရစ္ေသာ စုဖုရားလည္း လက္မွကိုင္ေတာ္မူေသာ 
ေရႊျပားကို မနားတမ္းရႈစားေတာ္မူလ်က္ရိွစဥ္  အပ်ိဳေတာ္ခင္ဘုန္း ၀င္လာသျဖင့္ ေရႊလႊာေတာ္ကိုခ်ၿပီး 
ပုတီးပန္းမန္ လိမ္းက်ံျခယ္ေတာ္မူရန္ မွန္ခံေတာ္ ရိွရာသို႕ ထြက္လာလ်က္ ခင္ဘုန္းအား အ၀တ္အစား 
အသစ္မ်ား လဲလွယ္ဆင္ယင္ေပး ေေစၿပီးလွ်င္ လက္စြဲအခ်စ္ော္ျဖစ္ေသာ အပ်ိဳေတာ္ခင္မႀကီး ျပဳျပင္ 
ဆက္သေသာ ပန္းေပါင္း ပုတီးကို ဆင္ေတာ္မူကာ အျပင္ေဆာင္ေတာ္သို႕ ထြက္ေတာ္မူလာၿပီး 
သကၤန္းခ်ဳပ္လုပ္ ေနသည့္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားကို ရႈစားေတာ္မူလ်က္ 
 
"ရက္နီးလွၿပီး ခင္လွႀကီးနဲ႕ ခင္မႈံတုိ႕ရဲ႕၊ ေနာ္တစ္သီတင္းလြန္လွ်င္ နခုန္လဆန္း ေတာ့မယ္၊ 
ခပ္ျမန္ျမန္ကေလး ႀကိဳးစားလိုက္ၾကေပေတာ့၊ 'ကုသိုလ္ေရးမို႕ ႀကိဳးစားပါ၊ ကၽြန္မတုိ႕မွာ ေခၽြးတလံုးလံုး' 
ဆုိတ့ဲ သံခ်ပ္ကို ခင္လွႀကီးက ၾကပ္ၾကပ္ရြတ္ေနာ္" 
 
ၾကည္ၾကည္ သာသာ မိန္႕ေတာ္မူေလရာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာ ေညာင္းညာပင္ပန္းလွ သည္ကိုပင္ 
သတိမရႏုိင္ဘဲ စုဖုရားမ်က္ႏွာေတာ္ ခ်ိဳသျဖင့္ အလုိလို ၀မ္းေျမာက္ အားတက္ေနၾကၿပီး 
ခင္လွႀကီးကပင္ ဘုရား ကၽြန္မမ်ား ေန႕မအား ညမအား ႀကိဳးစားခ်ဳပ္ၾကပါတယ္ဘုရား၊ 
ၿပီးေနတ့ဲသကၤန္းေတာ္မ်ား အေဆာင္ေတာ္နံ၇ံမွာ ေတာင္ကမ္းပါးႀကီးလုိ ျမင့္ေနပါၿပီ၊ 
ရႈစားေတာ္မူပါဘုရား၊ ေနာက္ထပ္ခ်ဳပ္ရန္ သကၤန္းေတာ္ အထည္ ႏွစ္ဆယ္ေလာကသ္ာ 
က်န္ပါေတာ့သျဖင့္ လွဴဒါန္းေတာ္မူရန္ အခ်ိန္အခါမလင့္ အဆင္သင့္ ရႏိုင္ပါၿပီ ဘုရား" 
 
သြက္လက္စြာ ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ စုဖုရားမွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာႏွင့္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းစကား 
မိန္႕ၾကားလ်က္ အတြက္ ေဆာင္ေတာ္ဘက္သို႕ ၀င္ေတာ္မူ လာ၍ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ 
က်ံဳ႕က်ံဳ႕ကေလး ထုိင္ေတာ္မူၿပီး ခင္မႀကီးကို အနီးသို႕ ေခၚေတာ္မူကာ 
 
 



"သစ္သစ္လည္း မယ္မယ္ဖ်ားအေဆာင္ေတာ္ကို အခစား၀င္သြားတာ ၾကာလုိက္ တာေနာ္၊ ခုေတာင္ 
ေပၚမလာေသးဘူး၊ မယ္မယ္ဖ်ားထံေတာ္မွာ ဘာေတြေလွ်ာက္ရွည္ၿပီး ေနပါလိမ့္မလဲ၊ သစ္သစ္ 
တစ္ေယာက္ ေသာၾကာသမီးပီပီ ေနရာတကာ အေလွ်ာက္အထား နဲ႕ စကားမရွည္ရရင္ ၿပီးတ့ဲ 
မိန္းမႀကီး မဟုတ္ဘူး" 
 
တစ္ပါးတည္း ညည္းညဴသက့ဲသို႕ ညည္းေတာ္မူရာက - 
 
"အုိ……. ပ်င္းေတာ္မူလုိက္ပါဘိ၊ ဟ့ဲ……. ခင္မႀကီး ဟိုကပ္ေပၚက အရီးေတာ္ လႈိင္ထိပ္ထားဘုရား 
ေရးသားေတာ္မူတ့ဲ ဣႏၵာဝံသဇာတ္ေတာ္ႀကီးယူၿပီး ညည္းဖတ္ခ်င္ တ့ဲေနရာက စဖတ္စမ္း" 
 
အမိန္႕ေတာ္ရိွရာ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ လိမၼာႏူးနပ္လွေသာ အပ်ိဳေတာ္ခင္မႀကီး လည္း ပုရပုိက္ကိုတင္၍ 
ဖြင့္လုိက္လွ်င္ ဣႏၵာဝံသမင္းသားႏွင့္ ႏွမေတာ္ပဂုတာရီ မင္းသမီးေလးတုိ႕ ပန္းခုံေတာ္နံေဘးတြင္ 
ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူခန္းကို ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ခင္မႀကီးသည္ ထုိေနရာကပင္ 
စတင္၍ဖတ္ေလွ်ာက္ေနေလရာ စုဖုရားလတ္လည္း စိတ္ေတာ္ထဲတြင္ အနည္းငယ္ 
၀င္စားစျပဳလာေသာေၾကာင့္ အာရုံစူးစိုက္ ႏွစ္ၿခဳိက္စြာ ေရႊနားဆင္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
ပဂုတာရီမင္းသမီးေလးမွာ အသက္ေတာ္ ငယ္ငယ္ အရြယ္ေတာ္မေရာက္ တစ္ေရာက္တြင္ 
ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ား၏ ခ်စ္အားကိုးႏွင့္ ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူခ့ဲေသာ ၀ါသနာအတုိင္း အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ျမမေဟႏွင့္ ရံေရႊေတာ္တုိ႕အေပၚတြင္လည္း အနည္းနည္းအဖုံဖုံ ႀကံဳေတာ္မူသလုိ 
ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူေနပံုမ်ားမွာ မိမိျပဳမူ ေနေတာ္မူပုံႏွင့္ မ်ားစြာတုိက္ဆုိင္ ဆီေလ်ာ္ေနေတာ္မူေသာေၾကာင့္ 
စိတ္ေတာ္တြင္းမွ တစ္ပါးတည္း ၿပံဳးေတာ္မူမိကာ - 
 
 
    "အင္း………ဒီေနရာမ်ားေတာ့ အရီးေတာ္ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္ဘုရားက ငါ့ကိုမ်ား ေစာင္းေရးေတာ္ 
မူေရာ့သလား ခင္မႀကီးရယ္၊ ငါလည္း ငယ္ငယ္ကစၿပီး အခ်ိန္အရြယ္ က်ေအာင္ အထိန္းေတာ္ 
သစ္သစ္အေပၚ ေတာ္ေတာ္ဆုိးေတာ္မူခ့ဲမိတယ္၊ ဒီအမယ္ႀကီးကိုကလည္း ငါမဆုိးဆုိးေအာင္ ငါမႏြဲ႕ႏြဲ႕ 
ေအာင္ အားေပး တုိက္တြန္းေနသလုိ ေန႕ညမဆုိ အၿမဲအလိုေတာ္လုိက္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ကို ေခ်ာ့ေခ်ာ့ 
ေနရွာ တာပဲ၊ ငါ့မွာလည္း သစ္သစ္ရဲ႕အေခ်ာ့ေမာ့ အယုအယေတြကို ခံေတာ္မူရလြန္းအားႀကီးၿပီး 
တစ္ခါ တေလ မ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပင္ တကယ့္ကေလးဆုိးႀကီးလုိ အထင္ေတာ္မွားမိေသးတယ္" 
 
ျဖတ္၍မိန္႕ေတာ္မူလိုက္ရာ စာေတာ္ဖတ္ ခင္မႀကီးကလည္း အနည္းငယ္ၿပံဳးလွ်က္ 
 
"မွန္ပါဘုရား ဒီေနရာမ်ားေတာ့ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားနဲ႕ တစသားတည္းက်ေန တာပဲ၊ အရီးေတာ္ 
လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္ဘုရားက အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူတယ္ပုံ မ်ား ဘယဆ္ီကေန 
သတင္းၾကား ေတာ္မူသြားတယ္ မတင္တတ္ပါဘုရား" 
 



ျပန္ေလွ်ာက္ရာ 
 
"ကဲ……ကဲ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဖတ္ေလွ်ာက္စမ္းပါအံုး" 
 
မိန္႕ေတာ္မူျပန္သည့္အတုိင္း ခင္မႀကီးလည္း ပုရပုိက္ႀကီးကို တစ္ရြက္ၿပီးတစ္ရြက္ လွန္ကာ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ေလသြားေလယူမွန္မွန္၊ နန္းသံ၊ ထီးသ ံ ႏွင့္ စနစ္တက် 
ဖတ္ေလွ်ာက္ေနေလရာ ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာလည္း စာေတာ္ထဲတြင္ စိတ္၀င္စားအားႀကီးစြာႏွင့္ 
ေလးနက္စြာ ေရႊနားေတာ္ဆင္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
ေရွးယခင္အခါမ်ားကမူကား ကေလးငယ္အလား အေထြအထူး အာရုံမပြားသျဖင့္ အထန္းေတာ္ 
ခင္ဘြားသစ္၏ လက္ရိုး ေရွးစကားျဖစ္ေသာ ေရႊယုန္၊ ေရႊက်ား၊ သက္ကယ္ရိတ္ သြားၾကျခင္းႏွင့္ 
ငန္းေတာ္ ေရေျမြမင္းသားႏွင့္ မေဒြးတုိ႕အေၾကာင္း၊ ကမၻာလိပ္မႀကီးအေၾကာင္းေတြေလာက္ 
ႏွစ္သက္ေတာ္ မမူေသာ ေၾကာင့္ ဖုံထူထပ္စြာ ပစ္စလက္ခပ္ထားခ့ဲေစေသာ ဣႏၵာဝံသ၊ ၀ီဇယကာရီ၊ 
သိဂႌ၊ အီေနာင္ စေသာ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ပုရပုိက္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ အပ်င္းေတာ္ေျပ 
ဖတ္ေလွ်ာက္ေနၾကသည့္ တုိင္ေအာင္လည္း စိတ္ေတာ္ထဲတြင္ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ရိွေတာ္မူခ့ဲလွေခ်။ 
 
ယခုအခါတြင္မူ အခ်စ္တည္းဟူေသာ ဓာတ္သဘာ၀ေၾကာင့္ အစစ စိတ္ေျပာင္းႏြဲ႕ ၍ ေလတြဲ႕ေသာ 
သဇင္ခက္က့ဲသို႕ ရႊင္တစ္ခ်က္ ၿပုံးတစ္ခ်ည္ အလီလီ လႈပ္ရွားၿပီး စိတ္ကူးေတာ္မ်ားလည္း က်ယ္၀န္းစြာ 
နယ္ခ်ဲ႕သြားေလသည္။ 
 
ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူတတ္ရွာေသာ ပဂုတာရီမင္းသမီးေလးအေၾကာင္းကို ႏႈိင္းဆေတာ္မူ တတ္လာရုံမက 
ခင္မႀကီးကလည္း ေတာ္က္ေလွ်ာက္ႀကီး ဆက္ဖတ္သြားရာ ပဂုတာရီ မင္းသမီးကေလးသည္ 
ပန္းခုံေတာ္အတြင္း၌ အလုိက္ဘာသာ အထိန္းတာ္၊ အခ်ီေတာ္၊ ရံေရႊေတာ္အမ်ားႏွင့္ ပန္းသီကံုးရင္း 
အပ်င္းေျပ စံေတာ္မူ၏။ 
 
ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးသို႕ အခစား၀င္ရန္ ပန္းခုံေတာ္အနီးမွျဖတ္၍ ထြက္ေတာ္မူ လာေသာ ေမာင္ေတာ္ 
ဣႏၵာဝံသမင္းသားသည္ ႏွမေတာ္ပဂုတာရီကို ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူခန္းမွစၿပီး ပဂုတာရီ 
မင္းသမီးႏွင့္ ဣႏၵာဝံသ မင္းသားတုိ႕ အခ်စ္ေတာ္ စုလ်ားညီ၍  ႏွစ္ပါးၾကည္ေတာ္မူခန္း။ 
 
မင္းသားအေပၚတြင္ မင္းသမီးကေလး အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏြဲ႕ဆုိးဆုိးေတာ္မူခန္း၊ ဣႏၵာဝံသမင္းသားကလည္း 
ႏွမေတာ္ ပဂုတာရီ မင္းသမီးကေလးအေပၚတြင္ အသက္တမွ် ခ်စ္ခင္၍  အစစ 
ၾကင္နာယုယေတာ္မူခန္း။ 
 
ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္မ်ားကလည္း သားေတာ္ႀကီးႏွင့္ သမီးေတာ္ကေလး တုိ႕အား ယံုစား 
ခ်စ္ခင္ေတာ္မူၾကရင္းအတုိင္း ဣႏၵာဝံသမင္းသား တစ္တုိင္းတစ္ျပည္သို႕ စစ္ခ်ီထြက္ရာ၌ပင္ ပဂုတာရီ 



မင္းသမီးေလးအား အလိုတာ္အတုိင္း ေယာက္်ားအသြင္ ဆင္ယင္လုိက္ပါ သြားေတာ္မူေစျခင္းျဖင့္ 
ေရာက္ရာ ေတာစခန္းတုိ႕တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တစ္ဦး ကိုတစ္ဦး ၾကင္နာယုယေတာ္မူခန္း။ 
 
 
တစ္တုိင္းတစ္ျပည္မွ သမီးကညာ ရတနာမ်ားကို ဣႏၵာဝံသမင္းသားက လက္ခံ သိမ္းပုိက္ေတာ္ 
မူရေသာအခါ ႏွမေတာ္ ပဂုတာရီမင္းသမီးကေလးအား အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ လွည့္ပတ္ေဖ်ာင္းဖ် 
ေခ်ာ့ေမာ့ရပုံ။ 
 
မင္းသမီးေလး ဆုိးဆုိးႏြဲ႕ႏြဲ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ကိုအရြဲ႕တုိက္ပုံ၊ မင္းသမီးကေလး အတြက္ ဣႏၵာဝံသ 
မင္းသားမွာလည္း ပူေဆြးဒုကၡႀကီးစြာ ျဖစ္ေတာ္မူရပုံမွစ၍ ေနာက္ဆံုး တြင္ 
ပဂုတာရီမင္းသမီးကေလးသည္ ေမာင္ေတာ္ ဣႏၵာဝံသမင္းသားအေပၚတြင္ မည္မွ် 
ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူခ့ဲေစကာမူ အလိမၼသေဘာ ျပည့္၀သူကေလးျဖစ္သည့္အတုိင္း အရြယ္ေတာ္ႏွင့္ 
မမွ်ေအာင္ အလိုက္သိစြာ အခြင့္အေရး ေပးေတာမူ လုိက္ပုံမ်ားကို နားဆင္ေတာ္မူရေသာအခါ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္ ကိစၥႏွင့္ ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစားေတာ္ မူမိသည္။ 
 
မိမိမွာလည္း ပဂုတာရီ မင္းသမီးက့ဲသို႕ ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူလာသူျဖစ္သည္အတုိင္း သီေပါ မင္းသားကိုလည္း 
ဣႏၵာဝံသမင္းသားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေတာ္မူမိကာ အေတြးနယ္ 
က်ယ္သည္ထက္က်ယ္လာေတာမူေသာေၾကာင့္ ပဂုတာရီ မင္းသမီးက ဣႏၵာဝံသမင္းသားအေပၚတြင္ 
ခ်စ္အားကိုးႏွင့္ ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူသက့ဲသို႕ပင္ မာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသား အေပၚမွာလည္း ခ်စ္အားကိုးႏွင့္ 
ဆုိးႏြဲ႕ေတာ္မူခ်င္ သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေတာ္မူကာ အျဖာျဖာ ေတြး၍ တေရးေရးစိတ္ကူး 
ထင္ျမင္ေတာ္မူေလ၏။ 
 
"ဟ့ဲ…….ခင္မႀကီးရဲ႕၊ ပဂုတာရီ မင္းသမီးကေလးဟာ ေနရာတကာ ဆုိးခ်င္တုိင္းဆုိး ႏြဲ႕ခ်င္တုိင္း 
ႏြဲ႕ေတာ္မူခ့ဲေပတ့ဲ တကယ့္တကယ္ဆုိေတာ့ သူ႕ေမာင္ေတာ္ ဣႏၵာဝံသ မင္းသားက 
မယားေတြအမ်ားႀကီး ယူထားတာ ကိုေတာ့ လက္ေလွ်ာ့ကာ အရံႈးေပးၿပီး ၿပံဳးၿပံဳးကေလး 
ေက်နပ္ေတာ္မူရပါကလား" 
 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ ခင္မႀကီးက 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ ပဂုတာရီ မင္းသမီးကေလးကလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႕ သနားေတာ္ 
မူတတ္တာေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ္ ဣႏၵာဝံသမင္းသား က အေခ်ာ့အေမာ့ ေကာင္းေတာ္ 
မူတာကတစ္ေၾကာင္း၊ ဟုိ………မင္းသမီးေတြကလည္း ေမာင္ေတာ္က မင္းသမီးကေလးကို ပုိမိုအေရး 
ေပးထားမွန္း သိေတာ့ ငယ္ရြယ္သူဆုိတာ အလုိက္သင့္ ေခ်ာ့ေပါင္းရင္ၿပီးႏိုင္ေၾကာင္း သိတ့ဲအတြက္ 
သနားေအာင္ ကပ္ေပါင္းထားေတာ့ သူ႕ခမ်ာ ဟိုအားနာရ ဒီအားနာရနဲ႕ အလိလုိ 
သက္ညွာေတာ္မူခ်င္တ့ဲ ေစတနာ ေတြ ေပၚေပါက္လာ ရွာတယ္ ထင္ပါ့ဘုရား" 
 



ေလွ်ာက္ရာ ထပ္စုဖုရားလတ္လည္း အတန္ငယ္ စဥ္းစားေတာ္မူေနရာက 
 
"ဟာ…..ငါေတာ့ ဒီေနရာမ်ိဳးမွာ သူ႕လုိ စိတ္ရွည္ေတာ္ မူႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္" 
 
စိတ္ထင္ေတာ္မူရာ လႊတ္ခနဲ မိန္႕ေတာမူလုိက္ေသာအခါ အရွင္သခင္၏ အလုိ္ေတာ္လုိက္၍ 
အႀကိဳက္က်က် ခစားတတ္လွ၍ မ်က္ႏွာလုိ မ်က္ႏွာရ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သူမုန္းမုန္း 
စုဖုရားၿပံဳးလွ်င္ ေက်နပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ ခင္မႀကီးမွာ 
 
"ပဂုတာရီ မင္းသမီးေလးမွာ ဘုရားကၽြန္မလို အပ်ိဳေတာ္မ်ိဳး တစ္ေယာက္ေလာက္ ရိွစမ္းေစခ်င္ 
လွတယ္ဘုရား၊  ဣႏၵာဝံသမင္းသားအနီးမွာ ဘယ္မင္းသမီးမွ မကပ္ႏိုင္ေအာင္ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ျပ 
လုိက္ခ်င္စမ္း လွပါတယ္" 
 
ေဒါသဟန္ပါပါႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္ေလရာ စုဖုရားက အနည္းငယ္ၿပံဳး၍- 
 
"ေၾသာ္……..အင္း…… ဒါျဖင့္ ခင္မႀကီးက ပဂုတာရီမင္းသမီးကေလးရဲ႕ 
အပ်ိဳေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီဆုိပါေတာ့ ကဲ……ဘယ္နည္းနဲ႕ ဟိုမင္းသမီးကို မင္းသားအပါး မကပ္ႏိုင္ေအာင္ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ျပ လုိက္ခ်င္စမ္း လွပါတယ္" 
 
မိန္႕ေတာ္မူေလ၏။ 
 
"ခက္မႀကီးလည္း ဖ်ာ့ကၽြန္မဆုိတ့ဲ ဖ်ာ့ကၽြန္မက ကိုယ့္အရွင္သခင္ကလြဲရင္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ လူမထင္တ့ဲ 
အေကာင္မဘုရာ့၊ 'ေပ်ာ့ရာမွာ ဖေယာင္း၊ မာရာမွာ သံေခ်ာငး္' ဆုိတ့ဲအစားမ်ိဳးကလား၊ တစ္ပါးကၽြန္ 
သက္သက္မို႕ သခင့္မ်က္ႏွာရမ့ဲအလုပ္ဆုိရင္ ဘာမဆုိ စြန္႕စြန္႕စားစား လုပ္၀ံ့ပါရဲ႕၊ အပိုအမုိ အငယ္ 
အေနွာင္း ဆုိရင္ အင္မတန္မုန္းၿပီး ႏွလံုးအနာႀကီးနာတတ္လွပါတယ္ဘုရား" 
 
(စကားမဆံုးမီ ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ စုဖုရားက) 
 
"ဟုတ္ပါၿပီ၊ အငယ္အေႏွာင္းကို မုန္းလုိ႕ ဘယ္လုိမ်ား စီရင္သတံုး၊ ငါေမးတာ တင္စမ္းပါအံုးဟ့ဲ" 
 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ အငယ္အေႏွာင္းဆုိတ့ဲ မင္းသမီးေတြရဲ႕ အေဆာင္ကိုေ နကေၾကာင္ေတာင္၀င္ 
ထဘီတုိတုိ ျပင္၀တ္၊ ဇြတ္အဓၶဆံပင္ဆြဲ သူ႔ကိုယ္ကိုခြလႊဲလို႔ တစ္ခါ တည္း ခ၀ါေဆာင့္ေဆာင့္ၿပီး 
ဟဲ့ ...... မင္းသမီး လင္ငတ္ဦးမလား ........? 
 
(ေလွ်ာက္တင္ခ်က္မဆံုးမီ စုဖုရားက) 
 



"ဟဲ ..... ခင္မႀကီး တန္တန္မဟန္ပါဘူး၊ ညည္းဟာက ၾကမ္းလွခ်ည့္လား၊ ဟိုဟာေတြက တကယ့္ 
တိုင္းႀကီး ျပည္ႀကီး တစ္ထီးတစ္နန္းက ထီးေဆာင္ဘုရင္ရဲ႕ သမီးေတာ္ေတြပါ၊ ညည္းလုပ္မွာက  
တံငါဖေယာင္းရဲက အက်င့္စရုိက္နဲပ မုိက္မုိက္ရုိင္းရုိင္း ရိွလွတယ္" 
 
 
ၿပံဳးရယ္ေၾကနပ္စြာ မိန္႔ေတာ္မူေလရာ ခင္မႀကီးက ဆက္လက္ၿပီး 
 
ႀကီး။      ။ "ဒီနည္းရုိင္းတယ္ဆိုရင္ သည့္ျပင္တစ္နည္း ေလွ်ာက္တင္ပါဦးမည္၊ 
 
      အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား၊ ေရႊနားဆင္ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
    စု။       ။ (ၿပံဳးေတာ္မူလ်က္ပင္) 
 
    "ဟင္ ..... ဘာမ်ား တစ္မ်ိဳးဆန္းၿပီး ဘီလူးမ ပတ္ၾကမ္းတိုက္ဦးမယ္လို႔လဲ၊           ကဲ .... ကဲ 
ေလွ်ာက္တင္စမ္းပါ" 
 
    ႀကီး။     ။ "ဒီလိုဘုရား၊ ခုနကနည္းက ၾကမ္းတမ္းပါလွ်င္ ႏုႏုႏွင့္ အမည့္ေျခြေျခြတဲ့ နည္းပါဘုရား၊ 
အေကာင္းဆံုး အစြမ္းဆံုး ေအာက္လမ္းဆရာ၊ ထဘီၿခံဳဆရာတစ္ေယာက္ ေယာက္နဲ႔ ေျခရာေကာက္ 
ရိပ္ဖမ္း၊ သံဖမ္း စုန္းတိုက္၊ အင္းျမႇဳပ္၊ ရုပ္ထား၊ နာမ္ထားငို သံၾကားဆိုတဲ့နည္းေတြနဲ႔ အၿပီးသတ္စီရင္၊ 
သို႔မဟုတ္လို႔ တိုတို တုတ္တုတ္ ကေလးႏွင့္ ကိစၥ ေခ်ာၿပီး တစ္ေတာလင္းသြားေစလိုလွ်င္ တိုက္ေျမြနဲပဲ 
ေပါက္သတ္ ခိုင္းလိုက္မယ္ဘုရား၊ ဘယ့္ကေလာက္မ်ား ယဥ္ပါသလဲ၊ ဘယ္သူမွလည္း မသိရဘူး 
ဘုရာ့" 
 
    စု။      ။"ဟဲ့ေကာင္မ ...... လြန္းလြန္းလွေခ်လား၊ ခင္မႀကီး ခင္မႀကီး နင္ေလ ရုပ္ကေလးက 
ေသးေသးႏြဲ႕ႏြဲ႕၊ တကယ့္သိမ္ေမြ႕ပါဘိသနဲ႔ နင့္စိတ္ဟာက ရုန္႔ၾကမ္းလွေခ်လား၊ နင္ ဒီစကားေတြ 
တကယ္စိတ္ထဲပါလို႔ ေျပာတာလား၊ ငါကေတာ့ အပ်င္းေတာ္ေျပေအာင္ ေတာင္စဥ္ေရမရ 
ေမးေတာ္မူေနတယ္၊ နင္ တကယ္မေနာကံ ေျမာက္ရင္ အ၀ီစီေရာက္မွာ မေၾကာက္ဘူးလား" 
 
    ၿပီးရင္း မိန္႔ေတာ္မူ၍ 
 
    ႀကီး။       ။ "တင္ပါ ပဂုတာရီမင္းသမီးဆိုတာလည္း အဟုတ္မရိွ၊ ဣႏၵ၀ံသ မင္းသား ဆိုတာလည္း 
တကယ္မရိွ၊ ဘုရာ့ကၽြန္မလည္း တကယ့္သူတို႔အပ်ိဳေတာ္မွ မဟုတ္ဘဲ အ၀ီစိက ငရဲမင္းႀကီးကို 
ဘြာခပ္လိုက္ ပါမယ္ဘုရား" 
 
 



   စု။          ။ "(ၿပံဳးေတာ္မူကာ) "အင္း ..... အင့္ဆင္ေျခနဲ႔ နင္မေလ လြတ္ေစ လြတ္ေစ" 
အပ်င္းေတာ္ေျပ အျပန္အလွန္ မိန္႔ဆိုေလွ်ာက္တင္ေနၾကစဥ္ မယ္ေတာ္ေဆာင္ သို႔ 
အခစား၀င္သြားေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ျပန္ေရာက္လာၿပီး ပါလာေသာ ေရႊကလပ္ႀကီး ႏွင့္တကြ 
စုဖုရားအနီး ခစားမိေလ၏။ 
 
    စု။       ။ "သစ္သစ္ႀကီး ျပန္ေရာက္လာၿပီလား" 
 
    သစ္။       ။ "တင္ပါဘုရား၊ ေဟာဒီေရႊကလပ္ေတာ္ႀကီးကို ရႈစားေတာ္မူပါ၊ စုထား ဖုရား 
ဆင္ေတာ္မူစရာ ရတနာလက္၀တ္ေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဘုရား" 
 
    ေလွ်ာက္ကာ ခင္ဘြားသစ္က ေရႊကလပ္ဖုံးကိုဖြင့္ၿပီး အတြင္းက ကရက္မက္သား 
ေသတၱာကေလးကိုကိုင္လ်က္ စုဖုရားလတ္သို႔ ဆက္သေလ၏။ 
 
    စုဖုရားလည္း ကရက္မက္သား ေသတၱာကေလးကို ကိုင္ယူေတာ္မူၿပီး ေရႊဟသၤာ ႏႈတ္သီးကေလးကို 
တြန္းဖယ္ေတာ္မူလိုက္ရာ ကရက္မက္သား ေသတၱာအဖုံးကေလး ပြင့္ၾကြလာေလသည္။ 
 
    အဖုံးကို အသာအယာ လွစ္မလိုက္လွ်င္ ေရႊ၀ါေရာင္ ကတၳီပါေပၚတြင္ စိမ္းရႊင္ ေတာက္ပေရာင္မ်ိဳးစုံ 
တဖိတ္ဖိတ္ၾကြလ်က္ရိွေသာ ျမခယားသီး လည္ကပ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ စိန္နားေရာင္းေတာ္ႀကီး ရန္စံု(၁) 
စိန္တစ္ရစ္ ျမတစ္ရစ္ စီျခယ္ေသာ လည္ဆြဲေတာ္ ျမဘယက္ႏွင့္ လည္၀တ္ေတာ္၊ 
လက္ေကာက္ေတာ္မ်ားအျပင္ စိန္သြယ္က် ႀကိဳးႀကီး ငါးသြယ္ကိုပါ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရလွ်င္ လွခ်င္ေတာ္ 
မူတုန္းမုိ႔ ရႊင္ၿပံဳးႏွစ္သက္ေတာ္မူေလ၏။ 
 
    "သစ္သစ္ရဲ႕ ျမလည္ေတာ္ကပ္ႀကီးဟာ တယ္လွပါကလား" 
 
    အားရစြာ မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္ကလည္း- 
 
    "အင္မတန္လွ၊ အင္မတန္မွ က်က္သေရရွိလွတဲ ့ လည္ကပ္ေတာ္ႀကီးပါဘုရား၊ အေမ့စုထားေလး 
ဆင္ေတာ္ မူလိုက္လွ်င္ 'ေရႊေပၚျမတင္' ဆိုတဲ့ စကားကို နဂုိအသားအေရ ေတာ္ကလည္း ဇမၺဴရာဇ္ 
ေရႊစင္ အလားမို႔ အဆရာေထာင္မက က်က္သေရေတာ္ တိုးပြား စရာ ရိွပါတယ္" 
 
    "ဒီျမရတနာ လည္ကပ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔တကြ ရတနာလက္၀တ္ေတာ္မ်ားဟာ သာမည 
ဘုန္းရွင္ကံရွင္မ်ားႏွင့္ မတန္လို႔ အေမတို႔ စုစုထံ ေရာက္လာရတဲ့ ေတာ္၀င္ရတနာမ်ား ကလား" 
    "အထူးသျဖင့္ ေဟာဒီ ျမလည္ကပ္ေတာ္ႀကီးဟာ စုထားဖုရားရဲ႕ ဘြားေတာ္ျဖစ္တဲ့ အမရပူရ 
စတုတၳနန္းစံ ဖလ္နန္းရွင္ မင္းတရားႀကီး၏ မေဟသီအေခါင္(*) ေတာင္နန္းစံ အသွ်င္ 
မိဖုရားေခါင္ႀကးီဘုရား ရာဇဘိေသက ခံေတာ္စဥ္က ဆင္ျမန္းေတာ္မူဖူးတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ရတနာႀကီး 
ျဖစ္ပါတယ္" 



 
    "အရွင့္မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားပင္ အခါမ်ားစြာ ဆင္ေတာ္မမူလွဘဲ အဲဒီ ကရမက္ 
သားေသတၱာႏွင့္ ေရႊတိုက္ေတာ္မွာ သိမ္းဆည္းေတာ္မူထားရာ ယခု သမီးေတာ္၏ ဘုန္းကံေတာ္ 
အေလ်ာက္ ေပးသနားေတာ္မူလိုစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ေရႊတိုက္ေတာ္ မွ ထုတ္ယူ 
ေပးသနားေတာ ္မူလိုက္သည္ဟု မ္ိန္႔ေတာ္မူလိုက္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
    "ေၾသာ္ ...... ဒါျဖင့္ စုစုဟာ ဘြားေတာ္ဘုရားရဲ႕ အေမြေတ္ာခံထိုက္တဲ့ ဘုန္းကံပါရမီႏွင့္ 
ျပည့္စံုေတာ္မူလို႔ အလိုအေလ်ာက္ မေတာင့္မတရဘဲ ထူးကဲတဲ့ ရတနာမ်ား ေရာက္လာရတဲ့အတြက္ 
ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္ စရာႀကီး ျဖစ္ေနပါကလား" 
 
    "မယ္ေတာ္ဘုရားမွာ သမီးေတာ္သံုးပါး ရိွသည့္အနက္ စုစုကိုမွ ကြက္ၿပီး သည္လည္ကပ္ေတာ္ႀကီး 
ေပးသနားေတာ္မူလိုက္တာဟာလည္း ညီမေတာ္သံုးပါးမွာ စုစုက ကံအထူးသာေတာ္မူေနတယ္လုိ႔ 
ဆိုစရာရွိတယ္ေနာ္" 
 
    "ဒါနဲ႔ ေနစမ္းပါဦး သစ္သစ္ရဲ႕၊ မယ္ေတာ္ဖ်ားက ဒီရတနာေတြ သနားေတာ္မူလုိက္ တဲ့အခါ 
အစ္မေတာ္ မုိင္းေနာင္ မမဖ်ားနဲ႔ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္း စုထားတို႔၊ မယ္ေတာ္ဖ်ား အပါးေတာ္မွာ 
ရိွၾကသလား၊ စုစုကိုမွ ထူးထူးျခားျခား သနားေတာ္မူရမလားလို႔ စိတ္ထား ေတာ္ညိဳၾကလွ်င္ ......." 
 
    "အမယ္ေလး ....... စုိးရိမ္အားနာေတာ္မူတတ္လိုက္တာ စုဖုရားရယ္၊ အစ္မေတာ္ မုိင္းေနာင္ 
ထိပ္စုဖုရားႀကီးမွာ စိပ္ပုတီးလက္စြဲၿပီး ကုသိုလ္ေတာ္ေရး ရတနာသံုးပါး ဆည္းကပ္ေရးႏွင့္ ေန႔စဥ္ 
ရႈပ္ေထြးေတာ္ မူေနရွာလို႔ ဒီရတနာေတြ ဆင္ျမန္းၿပီး မွန္ေဆာင္ထဲ မွာ ေပ်ာ္ေတာ္မူႏုိင္အားရွာသည္ 
မဟုတ္တဲ့အျပင္ ညီမေတာ္ စုဖုရား ေယာက်္ားအသြင္ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူရာက မိန္းမအသြင္ ႏုႏုယဥ္ယဥ္ 
ေျပာင္းလဲ ၀တ္ေတာ္မူၿပီၾကားလို႔ အားရ ၀မ္းသာႏွင့္ စုလတ္ဆင္ေတာ္မူပါေစရန္၊ ေရႊတိုက္ေတာ္က 
အျမန္ထုတ္၍ ခပ္သုတ္သုတ္ သနားေတာ္မူလိုက္ပါဆုိတဲ့အေၾကာင္းကိုပင္ မယ္ေတာ္ဖ်ားကို ေန႔စဥ္ 
သံေတာ္ဦးတင္ ေနရွာပါသတဲ့" 
 
    "ငယ္တာ္မူရွာေသးတဲ့ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းထိပ္ထား ဖုရားေလးမွာလည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ 
အုိးပုတ္၊ ခ်ိဳးရုတ္ကေလးမ်ားႏွင့္ ကစားေပ်ာ္ပါးေတာ္မူေနေသးတဲ့ အတြက္ ဒီလက္၀တ္ေတြကို 
ဆင္ေတာ္မူ ခ်င္ရမွန္း မသိေသးရွာပါဘူးတဲ့ ဘုရား" 
 
    "အစ္မေတာ္၊ ညီမေတာ္မ်ားအတြက္ ဒီေလာက္ေတာင္ ငဲ့ကြက္ညႇာတာ အားနာေတာ္မူစရာ 
မရိွပါဘူး" 
 



    "ကဲ ..... ကဲ၊ အေမ့ ထိပ္စုဖ်ားရဲ႕ ဆံေတာ္မ်ား ရွင္းၿပီး နံ႔သာပန္းမန္မ်ား ဆက္ရ ေအာင္၊ 
ခ်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ထြက္ေတာ္မူပါေတာ့၊ ဒီ ယေန႔ည လွလွႀကီး ၀တ္စားဆင္ယင္ၿပီး 
ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္ထဲကို ထြက္ေတာမူရလိမ့္မယ္" 
 
    "အမ်ားက ေယာက်္ားကေလးကို ဆင္ျမန္းလို႔ စရုိကၾ္ကမ္းေတာ္မူတယ္လို႔ ထင္ေန ၾကတာ 
ဒီညေတာ့ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ထီးေသြးနန္းဟန္ က်က်ႏွင့္ စုထားဖုရားက ထြက္ေတာ္မူျပလိုက္စမ္းပါ" 
 
    "ခမည္းေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားႏွင့္တကြ နန္းေတာ္သူ နန္းေတာ္သား ေတြဟာ 
စုထားကို အမ်ားႀကီး အ့ံၾသခ်ီးမြမ္းလာၾကပါလိမ့္မယ္၊ ေဟာဒီ ရတနာေတြကို လည္း အေမကိုယ္တိုင္ 
စုထားဖုရား အစြမ္းကုန္ လွေတာ္မူေအာင္ က်က်နနႀကီး ဆင္ယင္ ေပးစမ္းပါရေစ" 
 
    ေလွ်ာက္တင္ေလရာ- 
 
    "ဟာ ...... သစ္သစ္ကလည္း ဒီအ၀တ္အစားေတြနဲ႔ ျဗဳန္းခနဲ လူေတြထဲ သြားရမွာ ရွက္ပါတယ္ 
စုစုမ်က္ႏွာ မထားေတာ္မူတတ္ပါဘူး" 
 
    "ေၾသာ္ ..... တယ္ခက္ပါကလား၊ စုထားဖုရားရဲ႕ ႀကိဳးပုဆိုးႀကီး ဒီလႊားနဲ႔ေတာ့ ေတာင္သြား 
ေျမာက္သြား ထင္ေတာ္မူရာတြင္ ေလွ်ာက္သြားေတာ္မူေနၿပီး မင္းသမီးမို႔ မင္းသမီးပီပီ ၀တ္စား 
ဆင္ယင္ေတာ္မူ သြားရမွာေတာ့ ရွက္ေတာ္မူ ေနသလား၊ အေမ့စုထား က တယ္လြဲေတာ္မူတာကိုး၊ 
သစ္သစ္က ကိုယ့္ အခ်စ္ေတာ္ စုဖုရားကို လူမ်ားတကာ ေငးၾကည့္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းၾကတာ ျမင္ခ်င္လြန္းလို႔ပါ" 
 
    "မယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း ညကို စုထား ပြဲၾကည့္ေဆာင္ ထြက္ေတာ္မူလာပါေစ၊ ညည္းက 
ငါ့သမီးေတာ္ကို လွလွပပ ဆင္ယင္ၿပီး ေခၚခဲ့ပါေအလို႔ မွာေတာ္မူလို႔ တင္ပါဘုရား စုထား ဖုရားကုိ 
၀တ္စားဆင္ယင္ၿပီး ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္သို႔ ထြက္ေတာ္မူပါေစမယ္လို႔ ၀န္ခံ ခဲ့တယ္ စုစုရဲ႕၊ 
ခုမွမဟုတ္တာ ရွက္ေတာ္မူ ေနစမ္းပါနဲ႔၊ သမီးေတာ္ေတြ အမ်ားအျပား ထဲမွာ စုစုက ထူးထူးကဲကဲ 
က်က္သေရေရာက္ၿပီး ရတနာေရာင္ ေတြ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ျပေတာ္မူလုိက္စမ္းပါ" 
 
    "ဟာ ...... စု မသြားခ်င္ပါဘးူ၊ သစ္သစ္ရာ ရွက္စရာႀကီး" 
 
    "မသြားလို႔မျဖစ္ဘူး၊ မယ္ေတာ္ဖ်ားက မွာေတာ္မူလိုက္တာ၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ သစ္သစ္ 
ရာဇ၀တ္ေရာက္ေနပါဦးမယ္၊ ကဲ ..... ခ်ိဳးေရေတာ္ သံုးေတာ္မူပါေတာ့" 
 
    "ဟာ .... တယ္ခက္တာကိုး၊ ဒါျဖင့္ ခါတိုင္းလို ပုဆိုးနဲ႔ပဲ ထြက္ေတာ္မူမယ္" 
 
    "ေဟာ ..... လုပ္ျပန္ပါၿပီ၊ ဒီရတနာေတြဆင္ၿပီး ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း မင္းသမီးေလး လို 
ထြက္ေတာ္မူလာတာကို ရႈစားေတာ္မူခ်င္လို႔ မွာေတာ္မူလိုက္တာ၊ ႏုိ႔ၿပီး ပရိသတ္ ကလည္း စံုတုန္းမုိ႔ 



ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားႏွင့္တကြ ေရႊနန္းေတာ္ေပၚက ဖိဖုရား ေတြ၊ သမီးေတာ္ေတြပါ စုစု 
လွပယဥ္ေက်း မိန္းကေလးပီသလာတာ ျမင္ေစခ်င္လို႔ တမင္ ေခၚေတာ္မူတာ စုထားရဲ႕၊ ကပ္ဖဲ့ခ်ည္း 
မိန္႔တာ္မေနပါနဲ႔" 
 
    "ကဲ ..... ဟဲ့ ..... ခင္မႀကီး၊ စုစု ဆံေတာ္ရွင္းရေအာင္ ဆံေတာ္ရွင္းတဲ့ ခင္ထားအုိ ကို 
ေခၚလိုက္စမ္းပါ" 
 
    "အုိ ..... ခင္ထားအုိ ဆံေတာ္မရွင္းပါေစနဲ႔၊ ခင္မႀကီးကိုလည္း မေခၚေလနဲ႔၊ သစ္သစ္ကိုယ္တိုင္ 
ရွင္းေပးပါ။ ကဲကဲ သစ္သစ္ပဲ ရွင္းေပးပါ" 
 
ကေလးဆိုးႀကီးလို ေခါင္းထိုး၍ ေပးေတာ္မူလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္လည္း အသာအယာ ဆံေတာ္ မ်ားကို 
ၿဖီးလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း ဆံေတာ္အရွင္းခံရင္း မင္းသမီးမူရာ ဟန္ပန္ႏွင့္ ပရိသတ္အတြင္း သုိ႔ 
၀င္ေတာ္မူရန္ အႀကံေတာ္အုိက္လ်က္ မ်က္ႏွာထား မလံုမည့္အေရးကို ေတြးေတာ စုိးရိမ္ေတာ္မူလ်က္ 
တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ စူေအာင့္လ်က္။ 
 
"မယ္မယ္ဖ်ားကလည္း လူမ်ားရွက္ပါတယ္ဆိုမွ ဇြတ္အဓမၼေခၚေတာ္မူတာပဲ၊ ေဟာဒီ 
သစ္သစ္ႀကီးကလည္း အလကားပဲ တင္ပါ့ဘုရား လုပ္လာတယ္၊ တုိ႔မ်ား ျဗဳန္းခနဲ ထဘီႀကီး ၀တ္ၿပီး 
မသြားတတ္ပါဘူး၊ ပုဆိုးနဲ႔ဆို ဟုတ္ေသးတယ္" 
 
တစ္ပါးတည္း တြတ္တြတ္တြတ္တြတ္ႏွင့္ ေရရြတ္ေတာ္မူရာ ဆံေတာ္ရွင္းေနေသာ ခင္ဘြားသစ္လည္း 
တခစ္ခစ္ ႀကိတ္၍ရယ္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
"ကဲ .... ဆံေတာ္ရွင္းၿပီးၿပီ စုထားရဲ႕၊ မွန္ေတာ္နဲ႔ ရႈစားပါဦး၊ ဒီဆံတံုးကေလး မလွလား၊ 
'လလယ္ယုန္ေရ' ေခၚတဲ့ ဆံထံုးေတာ္ကေလးပါ။ စုစုနဲ႔ အင္မတန္ လိုက္ေတာ္မူတာပဲ" 
 
စုဖုရား မွန္ခုံေတာ္ကို လွည့္၍ရႈစားၿပီး 
 
"ဘယ္မလဲလွတာ၊ ဟင္ ..... ဆံထံုးႀကီးကလည္း အလယ္တည့္တည့္ႀကီး၊ စုစု မႀကိဳက္ ေပါင္၊ 
ေဟာဒီလို ေဟာဒီလို ..... ေဟာဒီလို ေဘးေစာင္းေစာင္းကေလးမွ ၾကည့္ေနက် အတုိင္း 
လွတယ္ထင္တယ္" 
 
ေျပာေတာမူ္ကာ တည့္တည္မတ္မတ္ ဗဟိုလယ္တြင္ ပံု႔ပုံ႔ကေလး ထံုးထားေသာ ဆံထံုး ေတာ္ကို 
လက္ယာဘက္သို႔ ေစာင္းငုိက္က်လာေစရန္ အတန္တန္ ဆြဲယူလိုက္ရာ တည့္မတ္ေနေသာ ဆံထံုးမွာ 
လက္ယာဘက္သို႔ ခပ္ယြန္းယြန္းကေလး ေစာင္းငုိက္လာ ေလ၏။ အထန္းေတာ္ႀကီးက ရင္ဘတ္တီး၍ 



"အမယ္မင္း ...... တည့္တည့္ကေလး လွရက္သားနဲ႔ ဘယ့္ႏွယ့္ေၾကာင့္ ေစာင္းပစ္ေတာ္မူ ရတာတံုး 
စုစုရဲ႕" 
 
    ေျပာလွ်င္ 
 
"တည့္တည့္မတ္မတ္ႀကီးေနတာ စုစု မ်က္စိစပါးေမြး စူးေတာ္မူတာကိုး၊ ခုလို ေစာင္းေစာင္း ေလးေနမွ 
လွတယ္ထင္တယ္ (*) 
 
    "လုပ္ေတာ္မူပါ၊ ထင္ရာသာ လုပ္ေတာ္မူပါ၊ မင္းသမီးဆိုတာ တည့္တည့္ထံုးရတယ္ ဘုရာ့၊ 
မင္းသားမ်ားမွ ေသွ်ာင္ကို လက္ယာဘက္ ခပ္ေစာင္းေစာင္း ထံုးၾကတာပါ၊ စုစုက 
ပုဆိုး၀တ္ေတာ္မူတုန္းက ေသွ်ာင္တြဲ တေစာင္းႀကီး ထံုးေတာ္မူခဲ့တဲ့အက်င့္ ေဖ်ာက္ေတာ္ 
မမူခ်င္ဘဲဟာကို၊ ကိုင္း ...... ကုိင္း ...... ပါေစ၊ ခ်ိဳးေတာ္ေဆာင္သာ ထြက္ေတာ္မူပါ" 
 
"အုိ ..... ေနပါဦး၊ တကတည္းမွပဲ ပြဲၾကည့္ေဆာင္မ်ား ဘယ္အခ်ိန္သြားမွာလဲ၊ အေစာႀကီး ရိွေသးတယ္၊ 
ျဖည္းျဖည္းေပါ့၊ ညပြဲေတာ္မွ မတည္ရေသးဘူး လြန္လြန္းတယ္" 
 
"ေၾသာ္ ..... သစ္သစ္က 'ပြဲမ၀င္ခင္ ျပင္ကက်င္းပ' ဆိုတာလို စုထားဖုရားကို ၀တ္စား ဆင္ယင္ၿပီး 
သြားပံု၊ လာပုံ၊ ေနပံု၊ ထုိင္ပုံေတြ ယဥ္သထက္ယဥ္ေအာင္ လက္ထပ္သင္ေပး ခ်င္လို႔ပါ၊ တကတည္း 
စိတ္တိုေတာ္မူလိုက္တာကလည္း လြန္ေရာကိုဘုရာ့ မျဖစ္ပါဘူး တုိင္ဦးမွပါပဲ" 
 
"ဟင္ ..... ဘာတုိင္မွာလဲ၊ ဘယ္သူ႔မ်ား တုိင္မွာလဲ သစ္သစ္ရဲ႕ မယ္မယ္ဖ်ားကိုလား" 
 
"မဟုတ္ပါဘူးဘုရာ့ ဟို ... နန္းဦးမွန္စီေက်ာင္းေတာ္က ..." 
 
"အမယ္ ... တယ္ေၾကာက္ပါလိမ့္" 
 
ခင္ဘြားသစ္က ရင္းႏီွးေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီးပီပီ ခပ္ေငါ့ေငါ့ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ "ယံုပါတယ္ ဘုရား၊ 
သစ္သစ္ရဲ႕ ထိပ္စုဖ်ားအေၾကာင္းကို သစ္သစ္ အသိဆံုးပါ၊ စုထားဖုရားက ခ်စ္အားကိုးနဲ႔ ႏြဲ႕ဆိုးႀကီး 
ဆိုးေတာ္မူၿပီး ႏုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳေတာ္မူမွာေတြကို ဟို ..... ေရႊကိုယ္ေတာ္ကေလးက လူေအး၊ 
သေဘာေကာင္း၊ စိတ္ထားေတာ္က ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ေပ်ာင္းမုိ႔ စုထားဖုရားရဲ႕ ဇြဲမ်ိဳးကို ေကာင္းေကာင္း 
ႀကီး အလိုလုိက္ၿပီး အႀကိဳက္ကို ျပဳေတာ္မူ ေနရရွာမွာ စုစုက မေၾကာက္ေတာ္ မူဘူးဆိုတာ ေတာ့ 
ပံုေသႀကီး ယံုၾကည္ပါတယ္" 
 
ေလွ်ာက္လွ်င္ စုဖုရားကလည္း ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး ရႈစားေတာ္မူကာ- 
 
 



"ဟုတ္ေလေလ၊ စုစုကို ခမည္းေတာ္နဲ႔ မယ္ဖ်ား အလို္ေတာ္လိုက္ထားတာ ခံေတာ္မူရသလို ဟို ... 
ေမာင္ေတာ္ကလည္း အလိုေတာ္လိုက္ၿပီး အႀကိဳက္ကို ျပဳေတာ္မူရမွာ မင္းသား ဆိုတဲ့မာန္ႏွင့္ ဟန္ႀကီး 
ပန္ႀကီးမ်ား လုပ္တဲ့ေနာက္ စုစုကေလ ဘယ္သူ႔မွ မေၾကာက္ေပါင္၊ ဣႏၵ၀ံသမင္းသားက ႏွမေတာ္ 
ပဂုတာရီ စုဖ်ားေလး ကို အေရးေပးၿပီး ေျမႇာက္စားေတာ္မူ တာထက္မပုိရင္ သူ႔ကိုလည္း စုုစုက 
မခ်စ္ခ်င္ဘူး သိလား သစ္သစ္" 
 
သစ္။          ။ "ဘယ္(သူ႔)ကိုလဲ စုထားဖုရားရဲ႕၊ ကြဲကြဲျပားျပား မိန္႔ေတာ္မူစမ္းပါ၊ ဒီအေန က်မွ 
အေမ့ကို ရွက္ဟန္ႏွင့္ဖုိၿပီး လံုးလံုးႀကီး ဘူးကြယ္မေနပါႏွင့္" 
 
ၿပံဳးစိစိႏွင့္ ေလွ်ာက္ရာ 
 
စု။      ။ "ဟာ ... သစ္သစ္ကလည္း သိသားနဲ႔၊ လာျပန္ၿပီ" 
 
သစ္။      ။ "ဘာကိုသိိရမွာလဲ စုထားဖုရားရဲ႕" 
 
စု။       ။ "ေဟာ ... ခက္ပါၿပီ၊ အဲ ... ဒီ ... ဒီအေၾကာင္းဆိုတာကိုလည္း သစ္သစ္ ဘာမွန္းမွ မသိဘူးဗ်၊ 
ဘယ္က (သူ႔)ကို ေျပာေနတာလဲ" 
 
စု။       ။ "သိရက္သားနဲ႔ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ နားလည္ေအာင္ ဘယ့္ႏွယ္ ေျပာရ မလဲ၊ ကဲ ... 
ကဲ ... နန္းဦးမွန္စီေရႊေက်ာင္းေတာ္က သစ္သစ္ရဲ႕ လင္ႀကီးအေၾကာင္း ေျပာတာပါတဲ့ သိၿပီလား" 
 
သစ္။       ။ "ေၾသာ္ ... အဂၢိရပ္ ထိုးထုိးေနတဲ့ ဘိုးသူေတာ္ လူပ်ိဳသိုးႀကီးလား၊ ဟင္ ... ဒါႀကီးေတာ့ 
သစ္သစ္ မလုိခ်င္ေပါင္ က်ပ္တစ္လံုးနဲ႔ ေညာင္ပင္ကုန္းသြားေနမဲ့ လူႀကီးပင္" 
 
မသိခ်င္ျပဳ၍ စကားကို လႊဲေနရာ စုထားဖုရားမွာ စိတ္တိုေတာ္မူလာၿပီး 
 
"ကဲ ... ဒါျဖင့္ မေျပာေတာ့ဘူး၊ သိရက္သားနဲ႔ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး စကားကို 
ေကြ႕ေရွာင္ေနတဲ့ဥစၥာ ဘယ္ေတာ့မွ နားလည္တယ္ ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒီေတာ့ ေျပာလည္းမေျပာဘူး၊ 
ခ်ိဳးေတာ္ေရလည္း မသံုးေတာ့ဘူး၊ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ ထြက္ေတာ္မမူ ေတာ့ဘူး" 
 
စူေဆာင့္မိန္႔ၾကား စိတ္ေကာက္၍ သြားသည္တြင္မွ ခင္ဘြားသစ္လည္း ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိႏွင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေခ်ာ့ကာ 
 
"စိတ္ေကာက္ေတာ္မူပါနဲ႔ စုထားရယ္၊ သစ္သစ္က အလကား ရယ္စရာျဖစ္ေအာင္ ေရႊစိတ္ေကာက္ကို 
စမ္းေနတာပါ၊ ဒီအေၾကာင္းေရာ၊ သူ႔ေရာ သစ္သစ္ အားလံုးသိပါတယ္၊ မေျပာေတာ္မူခ်င္လဲ သိၿပီးမုိ႔ 
မထူးပါဘူး၊ ကိုင္း ... ကိုင္း ထေတာ္သာမူပါ၊ ကိုယ္ေတာ္ ကေလးက စုစုကို အလိုေတာ္လိုက္တဲ့ေနရာ 



ဣႏၵ၀ံသမင္းသားက ႏွမေတာ္ ပဂုတာရီကို အလိုေတာ္လိုက္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ 
သည္းခံေတာ္ မူတာထက္ ဆတစ္ရာ လြန္ကဲၿပီး အမ်ားႀကီး အေလးခ်ိန္ပိုလို႔ 
အလိုေတာ္လိုက္ပါလိမ့္မယ္။ 
 
"စုစု မႀကိဳက္ေတာ္မူတာဆိုလို႔၊ အုိ ... ကုန္ကုန္ေလွ် ာက္တင္ပါရေစ၊ ဣႏၵ၀ံသမင္းသားႏွင့္ တကြ 
တျခား မင္းညီမင္းသားေတြ ရွင္ဘုရင္ေတြ သူတို႔ထံုးစံႀကီးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ မိဖုရား အပုိထားမႈေတြပါ 
စုထားဖုရားရဲ႕ လက္ထက္ေတာ္ေရာက္ရင္ ထံုးစံႀကီးကို ေဖ်ာက္လို႔မုိ႔ တစ္ေယာက္ဆိုမွ 
တစ္ေယာက္တည္း အေမတို႔ ထိပ္စုဖ်ားတစ္ပါးမွလြဲလို႔ အခ်စ္ေတာ္ ပဋိဥာဥ္ေပးၿပီမုိ႔ ေတြးၿပီး 
ပူေတာ္မူစရာ မလိုေတာ့ပါ၊ ကဲ ... ကဲ ... ခ်ိဳးေတာ္ေရ သံုးေတာ္မူဖုိ႔ အခ်ိန္သင့္ပါၿပီ၊ မွန္ေဆာင္ေတာ္မွ 
ၾကြေတာ္မူပါေတာ့ စုထားဖုရားရဲ" 
ေျပာေျပာဆိုဆို တြဲတြဲမမႏွင့္ ယုယစြာ ေခၚေလရာ-ထိပ္စုဖုရားကလည္း သုန္မႈန္ရာက မ်က္ထားေတာ္ 
ၾကည္လင္လာၿပီး- 
 
"အင္ ... 'ၾကက္တူေရြးက ေတာ္ေတာ္ မယ္ေဘာ္က ကဲလွတယ္' ဆုိသလို ကိုယ္တို႔ အထိန္းေတာ္ 
ႀကီးမွာလည္း ေရွ႕ေနေတာ္ႀကီး ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါကလား၊ ေမာင္ေမာင့္ ကိုယ္ေတာ္စား ေဟာဒီ 
သစ္သစ္ႀကီး ေျပာတဲ့ စကားနဲ႔ပဲ အားရေတာ္မူစရာႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ" 
 
ၿပံဳးၿပံဳးရယ္ရယ္ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး အထိန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ခ်ိဳးေတာ္ေရ သံုးေတာ္မူရန္ ထြက္ေတာ္မူ 
ေလရကား အေဆာင္ေတာ္တြင္းတြင္ က်န္ရစ္ေသာ ခင္မႀကီး အမွဴးရိွေသာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာ 
ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား အဆင့္သင့္ဆင္ေတာ္မူစရာ ၀တ္လဲေတာ္ ေရႊကလပ္မ်ား ျပင္သူျပင္ ပန္းေတာ္ကလပ္၊ 
နံ႔သာေရကလပ္၊ ဆံေတာ္ရွင္းရန္ ဘီးကလပ္မ်ားႏွင့္တကြ ရတနာခုႏွစ္ပါးျဖင့္ စီျခယ္အပ္ေသာ 
မယ္ေတာ္ ျမတ္ဖ်ားထံမွ သနားေတာ္မူလိုက္သည့္ အဖုိးထိုက္ အဖုိးတန္ လည္ဆြဲေတာ္ ဘယက္ေတာ္၊ 
နားေတာင္းေတာ္ လက္၀တ္ေတာ္မ်ား တင္သည့္ ေရႊကလပ္ေတာ္မ်ားကို မွန္ေဆာင္ေတာ္ထဲတြင္ 
အသီးသီး ျပင္ဆင္လ်က္ ရႈပ္ယွက္ခတ္ အလုပ္မ်ား၍ ေနၾကေလ၏။   
 
* နန္းမေတာ္မယ္ႏုကို ဆိုလိုသည္။ 
 
အခန္း (၁၁) ေမွ်ာ္ 
အခန္း (၁၁) 
 
ထိုအခ်ိန္တြင္ နန္းဦး မွန္စီေရႊေက်ာင္းေတာ္၌ ေလာင္းရွည္ၿမိဳ႕စား မိဖုရား သီရိမဟာ 
သုပဘာေဒ၀ီသည္ သားေတာ္ သီေပါမင္းသားထံသို႔ အလည္ထြက္ေတာ္မူလာၿပီး 
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ အလႅာပ ေျပာေဟာ ေလွ်ာက္တင္ေနရာက ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ 
ဘုရား၀တ္ျပဳေတာ္မူရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာသျဖင့္ သားမယ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးစကား ေဆြးေႏြး ေတာ္မူၾကရန္ 
ေအးေအးလူလူ ေက်ာင္းေဆာင္စြန္းသို႔ ထြက္ေတာ္မူလာၾကေလ၏။ 
 



 
မယ္ေတာ္။     "သားေတာ္ေမာင္၊ ပထမျပန္ဆိုေတာ္မူစရာျဖင့္ အခါေတာ္နီးလွၿပီ၊ ဒီႏွစ္ လည္း 
ေခ်ာေခ်ာ ေမာေမာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးပါေစ ဆိုတာ ေန႔စဥ္ မယ္မယ္ ဆုေတာင္းေတာ္မူ ေနရတယ္၊ 
ေမာင္ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လုိ သေဘာရ ေတာ္မူပါသလဲ" 
 
သားေတာ္။      "သားေတာ္လည္း ဒႏွီစ္ဟာျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႀကိဳးစားေတာ္မူျခင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ 
အားတက္သေရာ စိတ္ေဇာသန္သန္ႏွင့္ သင္အံက်က္မွတ္ေနလ်က္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ပထမတစ္ႏွစ္နဲ႔ 
ဒုတိယႏွစ္မွာပင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေအာင္ပန္းဆြတ္ယူခဲ့ရသျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးပြဲမွာလည္း 
မခဲယဥ္း လွဘူးလို႔ သေဘာရပါတယ္ မယ္မယ္ဖ်ား၊ သားေတာ္ ႀကိဳးစားရက်ိဳးနပ္ပါလိမ့္မယ္" 
 
မယ္ေတာ္။     "သာဓု ... သာဓု ... သာဓု သားေကာင္း သားျမတ္ကို ေမြးရတဲ့ဆုနဲ႔ ျပည့္စံု ခဲ့ၿပီလို႔ 
မယ္မယ္ဖ်ားျဖင့္ ၀မ္းသာလို႔ဆံုးေတာ္မမူႏုိင္ဘူး၊ သားေတာ္၊ ရိွေတာ္မူသမွ် သားေတာ္ေတြထဲမွာ 
မယ္မယ ့္သားေတာ္ေမာင္ဟာ ပိဋကတ္ က်မ္းဂန္၊ စြမ္းသန္ရင့္က်ဴး ပါရမီထူးလွပါေပတယ္။ 
 
"ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းဘုရားမွာလည္း သားေတာ္အတြက္ အားရေတာ္မူေနတာပဲ၊ ေကာင္းကင္အဇဋာ၊ 
ထက္အာကာမွာ ၾကယ္တာရာေတြ ပြင့္ျမဴးလို႔ ေရာင္မ်ိဳးစံုၾကဴးၾက သလို  ကိုယ့္အေရာင္အ၀ါႏွင့္ ကိုယ္၊ 
ထုိက္တန္ သေလာက္ ေတာက္ပၾကေပတဲ့ ၾကယ္ တကာ့ၾကယ္တကာမွာ 'ေသာၾကာ'ဆုိတဲ့ 
ၾကယ္ရတနာ ႀကီးဟာ အျခားေသာ ၾကယ္တာ ရာမ်ားထက္ အေရာင္အ၀ါအားျဖင့္ မႏိႈင္းသာေအာင္ 
သာလြန္ထူးကဲ ပုိမုိ ၿမဲျဖစ္တယ္" 
 
"ေ၀ဘူလေတာင္ထိပ္မ်ာ တဖိတ္ဖိတ္တလက္လက္ ေရာင္မ်ိဳးစံုထြက္ေနတဲ့ ေက်ာက္ျမက္ ရတာ 
တလင္းႀကီးတြင္ ရိွရိွသမွ် ရတနာေတြဟာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ကိုယ့္အင္ကိုယ့္အား အထုိက္အေလ်ာက္ 
အေရာင္အ၀ါ ေတာင္ပၾကေပတဲ့ ရတနာ့ရတနာမွာ မေနာမယ ျပည္တန္ျမေခၚတဲ့ 
ရတနာႀကီးတစ္လံုးဟာ အားလံုးေသာ ရတနမ်ားထက္ အေရာင္အ၀ါ ထြန္းေတာက္၍ 
ထိပ္ေခါင္ထိပ္ပန္းသို႔ ေရာက္ရေပတယ္" 
 
"ရတနာပံု ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ ဘ၀ရွင္မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးရဲက ေရႊရင္ေတာ္ႏွစ္၊ 
သားေတာ ္ ခ်စ္ရတနာမ်ားဟာလည္း မဟာဆီ မဟာေသြး မင္းသား မင္းေျမးေတြပီပီ ဘုန္းကမၻာႏွင့္ 
ပညာဥာဏ္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ျပည့္၀စံုလင္ေတာ္မူၾကေပတဲ့ အဲဒီလို သားေတာ္ေတြ၊ သမီးေတာ္ 
ေတြထဲမွာ လည္း မယ္မယ့္သားေတာ္ေမာင္ဟာ ထူးထူး ကဲကဲ သံုးပုံေသာ ပိဋကတ္ က်မ္းဂန္မ်ားကို 
ေခ်ာက္ခ်ား ေမႊေႏွာက္ သံုးႏွစ္ေျမာက္ေအာင္ ပထမျပန္ေဆာင္ေတာ္မူႏုိင္တဲ့ သတၱိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္ 
ေက်းဇူး ေၾကာင့္ အထူးထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာၿပီး သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလး သီေပါ ကိုယ္ေတာ္ ကေလးနဲ႔ 
ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး ေပၚမွာ အေတာ္သတင္းေမႊြးေနၿပီ ေမာင္ေမာင္၊ ေနာင္ေတာ္ မင္းသားႀကီးေတြ တန္ခုိး 
ထက္လို႔ ေက်ာ္ေစာ ထင္ရွားတာကတစ္မ်ိဳး၊ သားေတာ္ေမာင္ရဲ႕ ဂုဏ္သတင္း တသင္းသင္းေမႊးပုံက 
တစ္မ်ိဳး ေမာင္ရဲ႕" 
 



"ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကလည္း ပညာဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ရင့္သန္ေတာ္မူၿပီး စာေပက်မ္းဂန္ 
တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္၊ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္တဲ့ သာသနာ့ဒါယကာ မဟာ ဧကရာဇ္မင္းႀကီးတစ္ပါး 
ျဖစ္ေလေတာ့ ရင္ေသြးေတာ္ ရတနာေတြထဲက ဘြားခနဲ ပိဋကတ္ အာဂုံေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အဖုိးတန္ 
သားေကာင္း တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာတဲအ့တြက္ ၀မ္းေျမာက္အားတက္ၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ 
သူေကာင္းျပဳေတာ္ မူလို႔ မေရာင့္ရဲ ႏုိင္ေအာင္ ရိွေတာ္မူရွာ ေပတယ္" 
 
"ႀကိဳးစားပါ သားေတာ္ေမာင္ရယ္၊ အစေကာင္းသေလာက္ အေႏွာင္းေသခ်ာပါေစ၊ မယ္မယ္ဖ်ားမွာ 
သားေတာ္အတြက္ အမ်ားႀကီး မ်က္ႏွာပြင့္လန္းခြင့္ ရိွပါတယ္၊ ထြန္းထြန္း ကားကားနဲ႔ သားေတာ္ေမာင္ 
ႀကီးပြားတာကို မယ္မယ္မေသခင္ အင္မတန္ျမင္လိုတယ္ ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 
သားေတာ္။       ။"အစစအရာရာ မယ္မယ္ဖ်ားဖ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေတာ္မူေအာင္ သားေတာ္ ေမာင္ 
ႀကိဳးစားပါ့မယ္၊ ဒီႏွစ္ ေနာက္ဆံုးပြဲကို ၀င္ႏႊဲေတာ္မူၿပီးေနာက္ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြား ေၾကာင္းႏွင့္တကြ 
မယ္မယ္ဖ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အထူးဆပ္ႏုိင္ပါရန္ အျမန္ႀကိဳးစားပါ ေတာ့မယ္" 
 
မယ္ေတာ္။       ။"ေၾသာ္ ... ေမာင္ရင္ ယခုႏွစ္မွ  စိတ္ေျပာင္းေတာ္မူလာၿပီလား" 
 
အနည္းငယ္ အ့ံအားသင့္ဟန္ႏွင့္ ေမးေတာ္မူရာ သီေပါမင္းသားလည္း ရုတ္တရက္ မည္သို႔မွ် 
မတင္ေလွ်ာက္သာသျဖင့္ အတန္ၾကာ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူေနၿပီးမွ- 
 
သားေတာ။္  ။"မယ္မယ္ဖ်ား သားေတာ္ကို ဘယ္ပုံေၾကာင့္ စိတ္ေျပာင္းတယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူရပါသလဲ" 
 
မယ္မယ္။      ။ "အျခားဟုတ္ပါရိဳးလား ေမာင္ရင္၊ ယခင္တုန္းကေတာ့ သာသနာ့ေဘာင္ မွာ 
ေပ်ာ္ေမြ႕ရတာ အလြန္တရာ ေအးျမခ်မ္းသာတဲ့အတြက္ လူထြက္ေတာ္မမူခ်င္ေတာ့ဘဲ တစ္သက္လံုး 
သကၤန္း၀တႀ္ကီးႏွင့္ အရုိး ထုတ္ေတာ္မူခ်င္ပါတယ္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားက လူ၀တ္ လဲၿပီး 
ခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္ျပဳမွာကိုပင္ လက္ခံေတာ္မမူခ်င္သလိုလို မိန္႔ေတာ္မူေနက်မို႔ မယ္မယ္ဖ်ားကပင္ 
မေတာ္ေၾကာင္း ခမည္းေတာ္ဘုရား အလုိေတာ္ကို ဘယ္အခါမွ ဆန္႔က်င္မႈမျပဳေစရန္ အတန္တန္ 
သတိေပးၿမဲ ျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား၊ ယခု ဒီႏွစ္ေတာ့ သားေတာ္ေမာင္ အလိုေတာ္ကပင္ 
လူထြက္ေတ္ာမူခ်င္တဲ့ ဟန္ပန္ႏွင့္ ေတာသံေတာင္သံ ေတြ ေပးလာပါကလား၊ ဘယ္အာရုံေတာ္မ်ား 
ၿငိစြမ္းသြားလို႔လဲ ေမာင္ရဲ႕" 
 
မၿပံဳးတၿပံဳး မိန္႔ေတာ္မူေတာ့မွ သားေတာ္ကလည္း အုိးမလံုအုံပြင့္ဘိအလား သြားေတာ္ မ်ားေပၚေအာင္ 
ၿပံဳးေတာ္ မူလိုက္လ်က္ 
 
သားေတာ္။        ။ "ေလာကဓမၼတာ၊ မေရွာင္သာတဲ့လမ္းပါ မယ္မယ္ဖ်ားရဲ႕၊ ဒီလိုအၿငိ 
သကၤန္းေတာ္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေတာ္မူဖုိ႔ပါ၊ ယခုလို ေတြ႕ႀကံဳၿငိစြမ္းရတာကိုပင္ မယ္မယ္ဖ်ား အလိုေတာ္က် 



ေလာကလူ႔ေဘာင္မွာ ဘုန္းေတဇာ တလွ်မ္းလွ်မ္းႏွင့္ ေရႊနန္းေပၚမွာ ထြန္းကားႏိုင္စရာ 
လမ္းစေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ မယ္မယ္ဖ်ားရဲ႕" 
 
 
မယ္ေတာ္။       ။"ေကာင္းပါတယ္၊ ေကာင္းပါတယ္၊ မယ္မယ္လည္း ေက်နပ္ေတာ္ေတာ္ ႀကီး 
မိဘြားသစ္တစ္ေယာက္ မၾကာမၾကာ ၀င္ထါက္ေနတယ္လို႔ ေမာင္တုတ္အေမက မယ္မယ့္ကို 
သံေတာ္ဦး တင္ဖူးတယ္၊ သားေတာ္ေမာင္ ၿငိတြယ္တဲ့အာရုံဟာ ျမေတာင္ ၿမိဳ႕စားစုလတ္ပင္ 
ျဖစ္ေလေရာ့ သလားကြယ္" 
 
သားေတာ္။      ။ "မွန္ပါ မယ္မယ္ဖ်ား ထင္ေတာ္မူတဲ့အတိုင္းပါ" 
 
ဒီဒီ လွည့္လည္ဆိုးႏြဲ႕ေနေတာ္မူတုန္းပါကလား၊ ေယာက်္ားကေလးလို ဟိုဟိုေတာ့ စိတ္ေတာ္ကေလး 
ကလည္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း၊ ခပ္ဆတ္ဆတ္မုိ႔ ေမာင္ရင္တို႔ကိစၥက အရွည္ သျဖင့္ ေခ်ာေမာ့ၾကပါမလား၊ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရားကလည္း လိုလားညီညြတ္ေတာ္မူပါမလား ဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ အခြင့္အေရးက 
ရိွေသးတယ္၊ အစစအရာရာ ညီညြတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ အတိုင္းထက္အလြန္ တံခြန္ႏွင့္ ဘုရားပါပဲ၊ 
သူ႔မယ္ေတာ ္အလယ္နန္း မမကလည္း အစြမ္း အစမနည္းဘူးေမာင္ရင္၊ ေရွ႕အေရးဆိုလွ်င္ အလယ္ 
နန္းမမ သာ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ တန္ခုိးထြက္ေတာ္မူဖုိ႔ ရိွေတာ့တယ္" 
 
"အစ္မေတာ္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္ၿပီးသည့္ေနာက္ အလယ္နန္းမေတာ္ မမသာလွ်င္ 
အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေတာ့မယ၊္ သူ႔မွာလည္း သားေယာက်္ားထြန္းကား ေတာ္မမူတဲ့အတြက္ 
သမက္ေတာ္ ရမည့္ မင္းသားမ်ားမွာ 'ေရျမင့္၊ ၾကာတင့္' ဆိုသလို အမ်ားထက္ ဘုန္းတန္ခုိးပုိကဲလို႔ 
ေရႊနန္းေတာ္ထဲမွာ အကဲေရာက္ႏုိင္စရာပဲ၊ သို႔ေသာ္လည္း အလယ္နန္းမမရဲ႕ အလိုေတာ္နဲ႔ 
ညီညြတ္မယ္၊ မညီညြတ္ဘူး ဆိုတာ ဘုရားရဟႏၱာမ်ားလို ဒိဗၺစကၡဳႏွင့္ မျမင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ 
တစ္ခ်က္လႊတ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ဖို႔ ခဲယဥ္းေသးတယ္ ေမာင္ရင္" 
 
သားေတာ္။     ။ "သိသာသိေစ မျမင္ေစနဲ႔၊ ျမင္သာျမင္ေစ မထင္ေစနဲ႔ ဆိုတာလို သတိ ဆုိသည္မွာ 
ပုိသည္မရိွသျဖင့္ သားေတာ္ေမာင္ ယခုေတြ႕ႀကံဳ ဆက္သြယ္ေနေသာ အေရး ကိစၥမ်ားကို မည္သူမွ 
မၾကားသိ မရိပ္မိႏုိင္ေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖုံးဖိ၍ ထားေတာ္မွာလဲ သားေတာင္ေမာင္အေပၚ 
ေတာ္ေတာ္ဂရုျပဳၿပီး ခ်ီးမြမ္းေတာ္ မူေနတယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ ေလာက္ေသာ သူမ်ားထံမွ 
သဲလြန္စသတင္းမ်ား ၾကားသိ ရၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ မိိႀကီးေတာ္ ဘုရားအတြကႏွ္င့္ ပတ္သက္၍ 
အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး လို႔လည္း အနည္းငယ္ အားတက္ေတာ္မူမိပါတယ္" 
 
မယ္ေတာ္။      ။ (အနည္းငယ္ စဥ္းစားလ်က္) "အုိ ... ေမာင္ရင္ေျပာတာ ဟုတ္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္၊ 
လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးေလးလဆီက ေရႊနန္းရွင္ဘုရား မီးပုန္းႀကီး ရႈစားေတာ္မူတယ္၊ အရင့္အရင္က 
ဘာသိဘာသာ ေနေတာ္မူခဲ့ၿပီး ယခုမွ အေရးတစ္ခုျပဳၿပီး ရႈသားၿပံဳးရယ္ တယ္ဆိုေတာ့ 
နည္းနည္းထူးတာပဲ ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ အႏုိ႔ ... ၿပီးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ တေပါင္းလ သဲပံုေစတီ 



အလွဴေတာ္ေရစက္ခ်မွာ တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ေတာ္မူ ၾကတဲ့အခါ အရင္လို မ်က္မွန္း တမ္း ရႈစားၿပီး 
ၿပံဳးရယ္သြားေတာ္မူရုံမက ညီမေတာ္ ေလာင္းရွည္ မိမိတို႔မ်ား အဖုိးတန္ သားေတာ္ရတနာတစ္ဦး 
ထြန္းကားေတာ္မူထားရလို႔ အမ်ားႀကီး အားတက္ေတာ္ မူမွာပဲ ေနာ္၊ မမတို႔မွာေတာ့ 
သားေတာ္ေကာငး္ရတနာရယ္လို႔ တစ္ပါးတစ္ေလမွ မထြန္းကား လို႔ သူမ်ား ကုသိုလ္ထူးတာကိုပင္ 
ၾကည္ႏူးရေတာ့တာပဲလို႔ ေမာင္ရင္ကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူတဲ့အသံ ႏွင့္ အေရးတယူ မိန္႔ေတာ္မူတာကုိ 
ခံရေသးတယ္၊ ဒီေတာ့ ေမာင္ရင္ေတြးသလို ေတြးမယ္ ဆိုရင္လည္း ဒီလိုေတြးေတာ မွားတယ္လို႔ 
မဆိ္ုသာဘးူထင္တယ္" 
 
သားေတာ္ ။        ။ "မွန္လွပါ ... စစ ညီညြတ္စရာေတြေတာ့ မ်ားေနပါၿပီ၊ မယ္မယ္ဖ်ား သားေတာ္ 
အတြက္ျဖင့္ ၀ိတက္၊ ၀ီစာရ မ်ားေတာ္မူဖုိ႔မရိွပါ၊ အိမ္ေတာ္မွာ ေအးေအးသာသာ, သာ 
စံေတာ္မူေနပါေတာ့" 
 
မယ္ေတာ္ ။           ။ "အင္း ... ေကာင္းေပါ့ ... ေကာင္းေပါ့ ... ေမာင္ရင္ သားေတာ္ေမာင္ ဘုန္းကမၻာ 
တိုးတက္လို႔ မ်က္ႏွာေတာ္ ပြင့္လန္းၿပီး သီတဂူယုန္စန္းလို၊ ေရႊနန္းေတာ္ တစ္ခြင္တြင္ ၾကည္လင္တဲ့ 
ႏွလံုးႏွင့္ တၿပံဳးၿပံဳး စံေနေတာ္မူရပါေစဆုိတာ မယ္မယ္ဖ်ားက မုဒိတာတရားႏွင့္ မ်ားမ်ားႀကီး ေမတၱာ 
ပုိ႔ေတာ္ မူေနမယ္" 
"ေၾသာ္ ... သားေတာ္ေမာငအ္တြက္ အထူးသတိေပးေတာ္မူလိုက္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အၿပိဳင္အဆိုင္ 
တက္ခ်င္တဲ့ ခပ္ထက္ထက္ မင္းသားမ်ားမသိရေအာင္ အစစ ပိပိရိရိ လံုၿခံဳပါ ေစ၊ 'မင္းခေယာက်္ား၊ 
ကမ္းနားသစ္ပင္' ဆိုတာလို မလိုသူ တစ္ခ်က္ေမြ႕လိုက္မွ လက္ေတြ႔ ေသပြဲ၀င္ရတာမ်ိဳးေနာ္။ 
 
"ေနာင္ေတာ္ ျမင္ကြန္းကိုယ္ေတာ္ႀကီး ကိစၥၿပီးစီးတည္းက ခမည္းေတာ္ဘုရား စိတ္ေတာ္ ထဲမွာ 
ရင္ေသြးရတနာမ်ားစြာေသာ သားေတာ္မ်ားအား မည္သူ႔ကိုမွ် ကိုးစားယံုမွတ္ ေတာ္မူ ပုံ 
မရေသးဘူးေမာင္ရင္၊ ပညာရွိမင္းမုိ႔ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေတာ္မမူေပတဲ့ ဘယ္ 
သားေတာ္အေပၚကိုမွ် အမွတ္တမဲ့ ေနေတာ္မမူဘူး၊ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ အကဲခတ္ေတာ္မူ ေနပံုရတယ္" 
 
ဒီေတာ့ မသကၤာစရာ အရိပ္နိမိတ္ေပၚလွ်င္ အထင္ေတာ္လြဲၿပီး တစ္ခါတည္း ဒုကၡ ႀကိဳးကြင္း ႀကီး 
တပ္လိုက္မွာ ေၾကာက္ရေသးတယ္၊ ဘယ္သူႏွင့္မွ် ပလူးၿပီး ထူးထူးေထြေထြ ဣေျႏၵ 
မပ်က္ပါေစနဲ႔ေမာင္ရင္ ဟူ၍ အက်ိဳးအျပစ္တြင္ သတိေပးေနေတာ္မူၿပီး ေနအတန္နည္းမွ အိမ္ေတာ္သို႔ 
ျပန္ၾကြသြားေလရာ 
 
သားေတာ္ သီေပါမင္းသားမွာလည္း မယ္ေတာ္မိဖုရား ဆံုးမသြန္သင္ၿပီး အစစ သတိ ႀကီးစြာထားရန္ 
မိန္႔မွာေတာ္မူ သည့္အတိုင္း မလစ္မဟင္းရေအာင္ စဥ္းစားေ၀ဖန္ေတာ္မူရင္း ေရႊနန္းေတာႀကီးအတြင္းမွ 
ေသာ္တာလနန္း၊ ပုဏၰမိန္စန္းအသြင္ ၾကည္လင္ေအးျမလွေသာ ထိပ္စုဖ်ားလတ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ 
ကေလး ကို တေရးေရး ထင္ျမင္ လြမ္းဆြတ္ေတာ္မူလ်က္  ရိွေလသတည္း။ 
 
 



"ေဟာဒီ ျမလည္ဆြဲႀကီးကို ဆင္ယင္ေတာ္မူလိုက္တဲ့အခါမွ သာၿပီးက်က္သေရ ရိွပါတယ္၊ 
မွန္ခုံေတာ္ေပၚမွာ ရႈၾကည့္ေတာ္မူစမ္းပါဦး၊ အုိ ... ေဟာဒီ ဆံထံုးေတာ္ကေလးက ညာဘက္ေဘး 
ေစာင္းေတာင္မူ ေနပံုကလည္း တျခားေသာ မင္းသမီးေတြနဲ႔ အဆင္ကြဲလို႔ 
တစ္နည္းယဥ္ေတာ္မူပါတယ္၊ ႏြယ္သာကီႀကိဳးကို ဆင္ေတာ ္ မမူဘဲ ေရအခဲဆင္အ၀ါ ႀကိဳး ကေလး 
ဆင္ေတာ္မူတာေၾကာင့္ ႏုခ်င္တိုင္း ႏုေတာ္မူလိုက္တာ၊ ဟဲ့ ... ခင္မႀကီး ၾကည့္စမ္း၊ ေဟာဒီ 
ေရႊနန္းေတာ္ေပၚမွာ ဘယ္မင္းသမီး ဘယ္လို ယဥ္ယဥ္ တို႔ထိပ္ေခါင္တင္ စုဖ်ားကိုေတာ့ လားလားမွ 
မမီဘးူ၊ မယံုၾကည့္ေနာ္ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ စုထားဖုရား ထြက္ေတာ္မူ လာတာႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္တည္း ရိွသမွ် မင္းသမီးေတြ၊ မိဖုရားေတြ ေငးၿပီး ရႈစားေတာ္မူေနၾကမွာ ျမင္ေယာင္ 
ပါေသးတယ္၊ ေယာက်္ားကေလးပံုပန္းႏွင့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေနေတာ္မူ တယ္ဆိုၿပိး မျပဳတတ္၊ 
မျပငတ္တ္ႏွင့္ အယဥ္ဇာတ္ မသြင္းရေသး တဲ့ မင္းသမီး အရုိင္းကေလးရယ္လို႔ အစက အထင္ေသး 
ေနၾကတဲ့ နန္းေတာ္သူေတြကို အေမတို႔ စုဖ်ားက ယေန႔မွ ၾကြားျပေတာ္ မူလိုက္ပါ ခင္မႀကီးရဲ႕" 
 
ခင္ဘြားသစ္က အလွျပင္ဆင္ၿပီးေသာ စုဖုရားလတ္အပါးတြင္ အားရ၀မ္းသာ အရိပ္ၾကည့္ ၍ စိတ္ရွိ 
သေလာက္ ခ်ီးမြမ္းေနေသာအခါ- 
 
စုဖုရားမွာလည္း အရြယ္ေတာ္တုိင္ကတည္းက ဤကဲ့သို႔ က်က်နန လွလွပပ မင္းသမီးပီပီ 
ၿဖီးလိမ္းျပဳျပင္ ေတာ္မူၿပီး ပရိသတ္ထဲသို႔ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း မရိွေသးခဲ့ဘဲ ယခုတစ္ႀကိမ္မွ အရဲစြန္႔၍ 
ထြက္ေတာ္မူ ရမည္ျဖစ္ေလရာ ၀တ္ေနက် ဆင္ေနက် အသြင္အျပင္မ်ိဳး မဟုတ္ သျဖင့္ 
ခပ္ရွက္ရွက္ျဖစ္ေတာ္မူေနရာ ခင္ဘြားသစ္က အနားမွ အားရ၀မ္းသာ ခ်ီးမြမ္း ေနသည္တြင္မွ အေတာ္ 
အသင့္ စိတ္ပါေတာ္ မူလာၿပီး မွန္ခံုေတာ္ထဲတြင္ စိတ္၀င္စားစြာ ရႈစား ေတာ္မူလိုက္ရာ ခင္ဘြားသစ္ 
အေျပာ ထက္ပင္ ပုိ၍ယဥ္ၿပီး အဆင္ေျပလ်က္ ရိွသည္ မ်ားကို ေတြ႔ေတာ္မူသျဖင့္ ဤအဆင္အျပင္ႏွင့္ 
ပြဲၾကည့္ေဆာင္ သို႔ ၀င္ေတာ္မူရမည္မွာ ရွက္ရြံ႕စရာ မဟုတ္ေၾကာင္း စဥ္းစားေတာ္မူမိစဥ္ အပ်ိဳေတာ္ 
ခင္ဘုန္း ၀င္လာၿပီး- 
 
"ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္မွာ အစ္မေတာ္မ်ားပါ အစံုအညီ ေရာက္ေတာ္မူေနပါၿပီဘုရား၊ မယ္ေတာ္ႀကီး 
ဖ်ားကလည္း အရွင္ ထိပ္စုဖ်ားလတ္ ထြက္ေတာ္မူမလာေသးဘူးလားလို႔ ေမးေတာ္မူေနပါတယ္၊ ယခု 
ထြက္ေတာ္မူ သင့္ပါၿပီဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္တင္လာသျဖင့္ ခင္ဘြားသစ္ႀကီး ပ်ာယာခပ္သြားၿပီး- 
 
"ကဲ ... ထြက္ေတာ္မူပါေတာ့ စုထားဖုရား၊ ဟဲ့ ... ေနာက္ေတာ္ပါးကပါမဲ့ အပ်ိဳေတာ္ေတြ လာၾကေလ၊ 
ခင္မႀကီးတို႔တစ္ေတြ ၿပီးၾကၿပီလား၊ ညည္းတို႔လည္း ေတာ္ေအာင္လုပ္မလာနဲ႔ ေအ၊ 
အပ်ိဳေတာ္ခ်င္းတူရင္ တုိ႔စုဖ်ား အပ်ိဳေတာ္ေတြက ပုိၿပီးလွၾကပါေစ" 
 
ေျပာလွ်င္ စုဖ်ားက ၿပံဳးၿပီး- 
 



"အင္း သူမ်ားသာေျပာေန သစ္သစ္ေတာ့ ၿပီးပလား၊ ဟုိေရာက္မွ တျခားမင္းသမီး 
အထိန္းေတာ္ႀကီးေတြက ပုိလွေနရင္ သစ္သစ္ႀကီး ခက္ေနမယ္"မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ ခင္ဘြားသစ္လည္း- 
"အလို ဟုတ္ပ" 
 
ေျပာကာ မွန္တင္ခုံသို႔ ကပ်ာကယာသြားၿပီး ဆံထံုးမ်ား ထိပ္ဆံမ်ား၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျပဳကာ နံ႔သာမႈံ႔မ်ား 
တို႔လ်က္ ဖဲပ၀ါ အသစ္တစ္ထည္ကို ဆြဲ၍ ေလာဘဲတင္ၿခံဳလိုက္ကာ ကတိုက္ ကရုိက္ 
ထြက္လာခဲ့ၿပီးလွ်င္ အျပင္ေဆာင္တြင္ ေစာင့္စားေတာ္မူလ်က္ရိွေသာ ထိပ္စုဖ်ား လက္ကို တြဲမကာ 
ပြဲၾကည့္ေဆာင္ ေတာ္ရိွရာ သို႔ ထြက္လာၾကေလ၏။ 
 
က်ယ္၀န္းသားနားလွေသာ ပြဲၾကည့္မွန္ေဆာင္ေတာႀ္ကီးမွာ ေပ်ာ္ခန္း၊ ရႊင္ခန္း၊ ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္ 
ယစ္မူးခန္း၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္ေသာ ဌာနႀကီးျဖစ္ေလရာ အေဆာင္ေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုးမ်ာ 
ဖန္မုတ္ဆိတ္၊ ဖန္ပေဒသာတို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ျခယ္လွယ္အပ္ၿပီး မွန္နံရံ၊ မွန္မ်က္ႏွာ ၾကက္၊ 
မွန္စီေရႊခ်ပန္းခက္တို႔ကို စိန္ေက်ာက္ပတၱျမား၊ ျမသားနီလာစီစဥ္ကာ ျခယ္ခပ္ဘိ အလား၊ ျခဴး ပန္း 
ျခဴးႏြယ္ အသြယ္သြယ္ေသ ဒုရင္မုတ္ဆိတ္တို႔မွာ ဖန္ေရာင္၊ မွန္ေရာင္ ေရႊေရာင္။ ေငြေရာင္ 
ေျပာင္ေျပာင္၀င္း၀င္း ထြန္းလင္းေတာက္ပ အေရာင္ မ်ိဳးစံု ဖိတ္ဖိတ္ ၾကြလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
ဖန္မုတ္ဆိတ္၊ ဖန္ပေဒသာ မွန္ၾကာယပ္၊ ဖန္ဆြဲလြဲတို႔၌ ေရႊတိုက္ေတာ္ေတြ လင္းထားသည္ မွာလည္း 
ၿပိဳးၿပိဳးေျပာင္ေျပာင္ ေနမင္း၏အလင္းေရာင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေဆာင္တုႏႈန္း အ့ံမဆံုး ရိွၿပီး လွ်င္ အေဆာင္မႀကီး 
ၾကမ္းျပင္မွာလည္း ေကရုိၿမိဳ႕ျဖစ္ ေမႊးရွည္ေကာ္ေဇာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ေကာင္းတံု ေကာ္ေဇာႀကီးမ်ား၊ 
တရုတ္ဥတည္မင္းတို႔၏ လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားျဖစ္ သည့္ မိႈင္းလံုးေကာ္ေဇာႀကီးမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္း 
ထားေပရာ မွန္ေရာင္၊ ဖန္ေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ ရတနာေရာင္မ်ား၊ ေကာ္ေဇာႀကီးႏွင့္ 
ေရႊတိုင္ေရာင္ မ်ားမာွ ဖ်ိဳးဖ်ိဳးဖ်ပ္ဖ်ပ္ ပနံစား လ်က္ သုဒႆနတ္နန္းႏွင့္ အထင္မွားေလာက္ေအာင္ 
ခမ္းနားစြာ ရိွေလ၏။ 
 
"မရိွ" ဟူေသာ စကားကို နားမွ ေလသံတရံ မၾကားဖူးသကဲ့သို႔ သူဇာရြယ္ညီနတ္ေဒ၀ီ အလား၊ 
ေျမာက္ျမား လွေသာ ေရႊနန္းေတာ္သူ မူယာေၾကာ့ရွင္း လွယမင္းတုိ႔မွာလည္း ေရႊနန္းရွင္ မင္းတရားႀကီး 
အပါး၀ယ္ ဘယ္၀ယ္ ေရွ႕ေနာက္ ဂုဏ္ထူးအေလ်ာက္ ခစားလ်က္ ရိွၾကေလ၏။ 
 
ေ၀ဇယႏၱာနန္းႀကီးသခင္၊ အရွင္သိၾကားႏွင့္ တင္စားတူေယာင္၊ ပမာေဆာင္ရန္သာ ရိွၿပီး လွ်င္ 
ဘုရင္မင္းတရားႀကီးႏွင့္ မိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ ေမာင္းမမိႆံ၊ ေျခြရံေတာ္ မ်ား၏ 
ဘယက္တန္ဆာ၊ ဒြါဒယာတို႔မွာလည္း တစ္ခဲနက္ၿပိဳးေျပာင္ အေရာင္ခ်င္းယွက္ သန္း၊ ရႈမခန္း၊ အ့ံမခန္း 
က်ယ္၀န္းေသာ အေဆာင္နန္းႀကီးအတြင္း ေနေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္းသလို တ၀ိုး၀ိုး တ၀င္း၀င္း 
ေတာက္ပ ျခင္းႀကီးမက ေတာက္ပလ်က္ရိွေလရာ ပြဲၾကည့္မွန္ေဆာင္ေတာ္အတြင္းတြင္ သာယာေသာ 
စကၡဳအာရံုကို ခံစား၍ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ ရိွေပ၏။ 
 
 



၀ဲအၿငိမ့္၊ ယာအၿငိမ့္မ်ားမွ သာယာစြာ တီးမႈတ္သီဆိုသံမ်ားႏွင့္ အေဆာင္ေတာ္ႀကီး၏ ေအာက္တြင္ 
နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္ႀကီးသားမ်ား၏ တူရိယာ ေတးဂီတာသံမ်ားမွာလည္း ၾကည္လင္သာယာလွေသာ 
ေသာတအာရုံကို ခံစား၍ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏြဲ႕ႏြဲ႕ တြဲ႕တြဲ႕ ေလးေလး ခ်ိဳေအးသာယာလွၿပီးလွ်င္ 
အေဆာင္ေတာ္တစ္၀န္းလံုးမွာလည္း မင္းမိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းမမိႆံ 
ေျခြရံမ်ားထံမွ ပ်ံ႕လြင့္ႀကိဳင္လိႈင္ေသာ သဇင္၊ ဂမံုး၊ ၾကက္ရုံး၊ စံပယ္ အသြယ္သြယ္ေသာ 
ပန္းရနံ႔မ်ားအေက်ာ္ စံပယ္ နံ႔သာကရက္မက္၊ ဂုန္ဂမန္ကတိုးတို႔၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရနံ႔မ်ား 
အီစလန္ေလးတရာ ထုံမာလာ ႏွင္းေရေမႊးတို႔ ခ်ိဳေအးသင္ပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔မ်ား၊ က်ယ္၀န္းေသာ 
အေဆာင္ေတာ္တစ္၀န္းတြင္ ဂႏၶာရုံရနံ႔ ေကာင္းတို႔ျဖင့္ ပ်ံ႕ေလွာင္းထံုသင့္လ်က္ ရိွ၏။ 
 
အခ်ိဳအုပ္၊ အခ်ဥ္အုပ္၊ အဆိမ့္အုပ္၊ အေပါင္းအထုပ္၊ အေၾကာ္အေလွာ္၊ သီးမ်ိဳးစံု ယိုမ်ိဳးစံု 
ပြဲေတာ္စားေတာ္အုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မင္းသံုးစုိးထိုက္ အမြန္အျမတ္ ရသာရုံစာေတာ္ ကလပ္ခ်င္း 
အထပ္ထပ္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ ႏွစ္သက္စရာ သံုးေဆာင္ဖုိ႔ ဘုန္းေခါင္ဘုန္းဖ်ား စီမံ ထားသည္မွာလည္း 
စား၍မၿငီး ရသာရံုကို ခုံမင္၍ မၿပီးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
ႏွစ္သက္ေက်နပ္၍မဆံုး ရႊင္ၿပံဳး၍မ၀၊ အာရုံတစ္က အာရုံ အေကာင္းေတြစုံလွသျဖင့္ ေလာကစည္းစိမ္ 
ခံစားရာသက္သက္၊ ေလာကုတၱရာအေၾကာင္း မဖက္သည့္ ဌာနႀကီးျဖစ္ သည့္အားေလ်ာ္စြာ အေဆာင္ 
ေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုးရိွ မင္းေယာက်္ား၊ မင္းမိန္းမ ပရိသတ္ မ်ားမွာ ရႊင္ရႊင္ၿပံဳးၿပံဳး ေပ်ာမ္ဆံုး ေမာ္မဆံုး 
ျဖစ္ေနၾက၏။ 
 
တင့္တယ္ေသာ အသေရႏွင့္ စံေနေတာ္မူေသာ မင္းတရားႀကီးဘုရားမွာလည္း မိဖုရားႏွင့္ 
သမီးေတာ္မ်ား ၿခံရံကာ မြန္ျမတ္ေသာ မင္းစည္းစိမ္ကို ၿငိမ္သက္စြာ ခံစားေတာ္မူရင္း နန္းတြင္း 
ဇာတ္ေတာ္ႀကီးကို ရႈစားေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
သဘင္၀န္ အမွဴးထား၍ မ်ားစြာေသာ နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္ႀကီးသား မ်ားမွာလည္း လက္ေရြးစင္ 
သဘင္ဘက္တြင္ ယွဥ္ဘက္မရိွေအာင္ သဘင္၀နတို႔၏ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ ခန္႔ထားေသာ ပညာသည္ 
ညြန္႔ေပါင္းမ်ားသာ ျဖစ္ရကား ဇာတ္ေတာ္ႀကီးတို႔၏ အစီအစဥ္ကို ဆံျခည္တစ္မွ်င္မွ် မတိမ္းမေစာင္း 
မရေအာင္ ထန္းသိမ္းေစာင့္စည္း၍ မင္းတရားႀကီးတရား ႏွင့္ နန္းေတာ္သူ နန္းေတာ္သားမ်ား ေရွ႕တြင္ 
အတီးအက၊ အဆိုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျမန္မာသံ၊ တလိုင္းသံ၊ မြန္သံ ပတ္ပ်ိဳး၊ ယိုးဒယားႏွင့္ ႀကိဳးႀကီး၊ 
ဘြဲ႕ႀကီးမ်ား ဘုန္းေတာ္ ဘြဲ႕ႀကီးကို  နားမေညာင္းရေအာင္ ေျပာင္းလႊဲေျဖေဖ်ာ္ 
အၾကည္ေတာ္ဆက္ၾကေလ၏။ 
 
မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ အပါးေတာ္မွ ရႈစားေတာ္မူေနေသာ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ သမီးေတာ္ 
စုဖုရားလတ္ ထြက္ေတာ္မူလာခဲ့လွသျဖင့္ မၾကာခဏ မိမိအပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ား အား ေမးေတာ္မူလ်က္ 
ရိွေလ၏။ 
 
 



အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားတစ္ဆင့္ လက္ပါးေစ အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ားကို အေထာက္ေတာ္ သြားေစရာက 
ေနာက္ဆံုးတြင္ စုဖုရား ထြက္ေတာ္မူလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကမွ စိတ္ခ်ေတာ္မူၿပီး 
"ငါ့သမီးေတာ္ ပရိသတ္ႀကီးစံုမွ ထြက္ေတာ္မူလာၿပီး ကိုးရုိးကားရားႀကီး မ်ား ျဖစ္ေနမလားေနာ္" ဟူ၍ 
စိတ္ေတာ္မေအးႏိုင္ ရိွေတာ္မူ ေနေလ၏။ 
 
ပြဲၾကည့္ေဆာင္တစ္ဘက္မွ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵျဖင့္ ႏုႏုညက္ညက္ မလွမ္းခ်င္းလွမ္းခ်င္ 
တစ္လွမ္းခ်င္း ထြက္ေတာ္မူလာေသာ စုဖုရားလတ္ကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူလိုက္ရေသာအခါ 
အထင္ေတြးထက္ အယဥ္ အေက်း ပုိၿပီး တကယ့္ မင္းသမီးႀကီးမ်ား မသာေအာင္ ႏြဲ႕ႏြဲ႕ေႏွာင္းေႏွာင္း 
ေပ်ာင္းေပ်ာင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ ျဖစ္လာ သည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ မ်ားစြာ စိတ္ေအးေတာ္မူၿပီး ပရိသတ္ 
ဗုိလ္ပုံထဲမွ ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ အစ္မေတာ္မ်ား ရိွရာသို႔ ယဥ္ယဥ္ႀကီး ၀င္ေတာ္မူလာေသာ 
သမီးေတာ္ကိုသာ မ်က္ေတာင္မခပ္ အားရစြာ ရႈစား ေတာ္မူေလ၏။ 
 
အစြန္႔အဖ်ားက ပရိသတ္မ်ားႏွင့္တကြ အပါးေတာ္ႀကီး ခပ္နီးနီးတြင္ ရိွၾကေသာ 
မင္းပရိသတ္တုိ႔မွာလည္း ႏြဲ႕ႏြဲ႕ေႏွာင္းေႏွာင္း မူဟန္ေတာ္ ေျပာင္းလာေသာ စုဖုရားအား နန္းမ်က္စိႏွင့္ 
ၾကည့္ပါမူ အထက္အခါမ်ားက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္မာမာ မင္းေယာက်္ား အသြင္ႏွင့္သာ 
ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ ရုတ္တရက္ ႏုညက္သိမ္ေမြ႕ ေရႊနန္းသူဓေလ့ ႏွင့္ ယဥ္၍မဆံုး၊ ေမြ႕၍မဆံုး၊ 
ႏု၍မဆံုး ဘုန္းက်က္သေရ ျပည့္၀လွပ ၾကည္လင္၊ အျပင္ အဆင္ ေျပျပစ္၍ 
က်စ္လစ္သိမ္ေမြ႕ဣေျႏၵရွင္ပီပီ ထြက္ေတာ္မူလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ၾကရ လွ်င္ 
ပြဲၾကည့္အေဆာင္ေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုးအတြင္းရိွ မင္းမိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္ မ်ားႏွင့္တကြ 
အလံုးစံုေသာ နန္းတြင္းသား၊ နန္းတြင္းသူတို႔မွာ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္မွ ၾကြေရာက္လာေသာ မ်က္ႏွာစိမ္း 
မင္းသမီး တစ္ပါးကို ေတြ႕ျမင္ရသကဲ့သို႔ လူမွား၍ ေနၾက ေလ၏။ 
 
ေနာက္ပါ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ ရံေရြေဘာ္ အပ်ိဳေတာ္အေပါင္းကို ေတြ႕ျမင္ရ ေသာအခါ 
မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းမေတာ္မိဖုရား၏ အပ်ိဳေတာ္မ်ားက ခရီးဦးႀကိဳျပဳၾက လ်က္ မယ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ 
ကလည္း သမီးေတာ္အား သလြန္ေပၚမွ ေနရာထိုင္ခင္း ဖယ္ရွား ေပးေတာ္မူၿပီး- 
 
"သမီးေတာ္ စုလတ္ ေဘာက္မဲ့ ေနာက္က်ေတာ္မူသတံုး" 
 
ခပ္ၿပံဳးၿပံဳး မိန္႔ေတာ္မူလိုက္မွပင္ 
 
"ဟင္ ... လက္စသတ္ေတာ့ ျမေတာင္စုဖုရားကေလးပါကလား" 
 
နန္းေတာ္သူ နန္းေတာ္သားအခ်င္းခ်င္း အတြင္းႀကိတ္ လက္တို႔ၾကၿပီး တအ့ံတၾသ ခ်ီးမြမ္း၍ 
ေနၾကကုန္၏။ 
 
 



"မာခ်င္လွ်င္၊ စိန္သံေခ်ာင္း ႏုခ်င္လွ်င္ေဖါ့ဖေယာင္း" ဆိုသလို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေျပျပစ္ ပင္တိုင္သူ႔မူဟန္ 
ေရႊနန္းစံ သာကီေသြးမုိ႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လွပါတယ္။ 
 
"အၿဖီးအလိမ္း အျပင္အဆင္မွာလည္း သူမ်ားတကာထက္ တစ္ပန္းသာၿပီး နည္းခုိးစရာ 
ျဖစ္ေနပါကလား" 
 
မိဖုရား မိဖုရားခ်င္း၊ သမီးေတာ္ သမီးေတာ္ခ်င္း၊ ေဆြေတာ္, မ်ိဳးေတာ္, အထိန္းေတာ္, အပ်ိဳေတာ္အခ်င္း 
ခ်င္း စုဖုရားကို တအ့ံတၾသ တီးတိုးခ်ီးမြမ္း ေျပာဆိုလ်က္ ၀င္ေတာ္မူလာ သည္ကအစ ခမည္းေတာ္ ႏွင့္ 
မယ္ေတာ္အပါးသို႔ က်ိဳးရုိ႕ခစားမိသည္အထိ ေငးစိုက္ၾကည့္ရႈ ေနမိၾကေလ၏။ 
 
မင္းတရားႀကီး ဘုရားမွာမူကား မင္းေယာက်္ားကဲ့သို႔ တကားယား၊ ထုိင္ကားယား၊ 
ၾကြားၾကြားမားမားသာလွ်င္ ရႈစားေတာ္မူခဲ့ရေသာ သမီးေတာ္အား ဤကဲ့သို႔ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသိမ္ေမြ႕ ထီးေငြ႕နန္းေသြးပီပီ ခစားလာသည္ကို ရႈစားေတာ္မူရေသာ အခါ 
ေရွးယခင္အခါက ႏွမေတာ္ အလယ္နန္းမိဖုရားႏွင့္ ႏွစ္ပါးတည္း စံေတာ္မူခုိက္အခါ တြင္ 
သမီးေတာ္သံုးပါးအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားဆက္မိေတာ္မူတုိင္း 
 
"အလယ္နန္း မိမိရယ္၊ မိမိ သမီးေတာ္သံုးေယာက္မွာ အႀကီးျဖစ္တဲ့ 'မိုင္းေနာင္စုႀကီး' ေၾကာင့္လည္း 
စိတ္မပူဘူး၊ အငယ္ျဖစ္တဲ့ 'ရမည္းသင္း စုကေလး' ေၾကာင့္လည္း စိတ္မပူ ဘူး၊ ေဟာဒီ 
'ျမေတာ္စုလတ္'ကိုေတာ့ စိတ္မခ်ဘူး၊ က်ဳပ္မ်ားေသရင္ ဒီလံုကေလးအတြက္ ခက္ရေခ်ရဲ႕၊ 
အစစအရာရာ ဆိုးခ်င္ႏြဲ႕ခ်င္တာကလည္း အင္မတန္မ်ားၿပီး ေယာက်္ား ကေလးမ်ားလုိ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲပ 
စိတ္ကလည္း ထက္ထက္ ျမက္ျမက္ ရိွလွတယ္၊ က်ဳပ္မရိွရင္ သူ႔ကို လူေစာ္ကားေတာ့မယ္၊ 
မိမိကိုယ္တိုင္ တျဖည္းျဖည္း သင္ၾကား ေဖ်ာင္းဖ်စမ္းပါဦး၊ မိဘြားသစ္နဲ႔ခ်ည့္ ပစ္မထားနဲ႔' 
 
သမီးေတာ္အတြက္ ရတက္ေတာ္မေအးသျဖင့္ အတြင္းေရးကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿမဲျဖစ္ရာ ယခု ကဲ့သို႔ 
သမီးေတာ္ စုဖုရားလတ္၏ ရုတ္တရက္  အခ်ိဳးေျပာင္းၿပီး မင္းသမီးပီပီ တည္ၾကည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ 
အမူအရာ၊ အျပင္အဆင္ အ၀တ္အစားႏွင့္တကြ ႏူးည့ံယဥ္ေက်း ထီးေသြး နန္းဟန္မပ်က္ 
အခ်က္က်က် ေတြ႕ျမင္ ရႈစားေတာ္ မူလိုက္ရေသာအခါ ေရႊစိတ္ေတာ္ေအး လ်က္ 
ႏွစ္သက္ေတာ္မူမိသည့္အတိုင္း သမီးေတာ္ စုလတ္ကို အထပ္ထပ္ ၿပံဳး၍ ရႈစားေတာ္ မူေနေလ၏။ 
 
အလယ္နန္းေတာ္ မိဖုရားႀကီးမွာလည္း မင္းတရားႀကီး အလိုေတာ္ေတြ႕ၿပီဟု အားတက္၍ မဆံုး 
တၿပံဳးၿပံဳးျဖစ္၍ ေနေတာ္မူကာ သမီးေတာ္ စုဖုရားလတ္ကို မၾကာမၾကာ အေရးတယူ ႏွင့္ မိန္႔ခြန္းေတာ္ 
စကားၾကဴ၍ သူမ်ားထက္ အေလးမူေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အစ္မေတာ္ မိုင္းေနာင္စုဖုရားႀကီးကလည္း 
ညီမေတာ္ အမူအရာေျပာင္း၍ ႏြဲ႕ေႏွာင္းသိမ္ေမြ႕လာသည္ ကိုပင္ ၿပံဳးရႊင္ေက်နပ္၊ အထပ္ထပ္ 
ယုယၾကင္နာ၍ ေစတနာတိုးၿပီး အခ်စ္ေတာ္မုိးႀကီး ေစြၿဖိဳးရြာသြန္လ်က္ ရိွေတာ္မူရွာေလသည္။ 
 



အနီးအပါးရွိ စုဖုရားႀကီး၏ အပ်ိဳေတာ္မ်ားအား ညီမေတာ္ စုဖုရားလတ္အတြက္ အခ်ိဳကလပ္၊ 
အခ်ဥ္ကလပ္မွစ၍ စားဖြယ္ရာ စားေတာ္ကလပ္ အထပ္ထပ္တို႔ကို မျပတ္ ေအာင္ ေရွ႕ေတာ္သို႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ ဆက္သေတာ္ မူေစ၏။ 
 
ယင္းသို႔ ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္ တစ္ခုလံုးရိွ မင္းပရိသတ္မ်ားက 
မူရာေျပာင္းလႊဲလ်က္ ေရွးကထက္ ႏူးည့ံယဥ္ကာ အလွက်က္သေရ တိုးတက္လာေသာ 
စုဖုရားလတ္အား ေလးေလးစားစား အေရးထား၍ ခ်ီးမြမ္းအ့ံၾသေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ယုယၾကင္နာ၊ 
အေရးေတာ္ ပါၾကေစေသာအခါ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ မ်က္စိမ်က္ႏွာ မပြင့္ေအာင္ 
အတြင္းႀကိတ္ ေအးျမင့္၍ သြားၿပီး အနီးရိွ မိမိႏွင့္အတူပါသူ အပ်ိဳေတာ္ ခင္မႀကီး၊ ခင္ဘုန္း၊ 
ခင္ေဟတုိ႔အား စုဖုရားအတြက္ႏွင့္ 'အရွင္ျမင့္၊ ကၽြန္တင့္'ဆိုဘိအလား အားတက္၀မ္းေျမက္လွေသာ 
စကားမ်ား လူမၾကား ေအာင္ ႀကိတ္၍ လက္သိပ္ထိုး ေျပာၾကားလ်က္ ရိွေလသတည္း။ 
 
ထိုသို႔ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွေသာ ေလာကီစည္းစိမ္ခံစားရာ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္ႀကီး အတြင္းရွိ 
မင္းေယာက်္ား မင္းမိန္းမ ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔မွာ ေရႊေရာင္ေငြေရာင္၊ မွန္ေရာင္ ၿပိဳးၿပိဳးေျပာင္ေသာ 
ေရႊတိုင္ေရာင္ ေအာက္ရိွ အိစက္ႏူးည့ံေသာ ေနရာထိုင္ သလြန္၊ မြန္ျမတ္ ေသာ ကမၺလာေကာ္ေဇာ 
ထက္တြင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေသာ အဆင္အျပင္ႏွင့္ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ ခ်ိဳခ်ဥ္ရသာ၊ နံ႔သာအထံု 
အာရုံစြဲေစေသာ ဇာတ္ေတာ္ပြဲႀကီး တို႔ျဖင့္ အာရုံေျခာက္ပါးကို အလဲလဲ အားရေအာင္ ခံစား စံစားလ်က္ 
စည္းစိမ္ေတာ္ ယစ္မူးၿပီး အထူးႏွစ္သိမ့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ၍ ေနၾကေလ၏။ 
 
၀ဲယာ အၿငိမ့္တုိ႔မွာလည္း တျဖည္းျဖည္း အသံေပ်ာက္၍ ေအာက္ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမွ ကၽြဲေခါင္းေဆာင္း၊ 
သမင္ေခါင္းေဆာင္၊ ျမင္းေခါင္းေဆာင္ စေသာ ပြဲဦးအကမ်ားလည္း ၿပီးစီးလ်က္ ေလးဆယ့္ငါးရက္ 
အစီအစဥ္ အတုိင္း ကျပခဲ့ေသာ ဣႏၵာ့၀ုဓေခၚ အီေနာင္ နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္ႀကီး၏ 
ဇာတ္အိမ္ဇာတ္ကြက္ကို ဆက္လက္ျပသရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ 
အာရုံစုိက္ေလ့ ရိွၾကေသာ နန္းတြင္းသူတို႔မွာ ဆုိင္ရာ ဆိုင္ရာ အလ်င္းသင့္သူခ်င္း 
စကားေျပာေဟာေနၾကသည္မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းၿပီး ဇာတ္စင္ႀကီး ရိွရာသို႔ မ်က္ႏွာမူၾကေလေတာ့၏။ 
 
ထိုညဥ့္အတြက္ ဆက္လက္ကျပရမည့္ အခန္းႀကီးမွာ ဣႏၵာ၀ုဓေခၚ အီေနာင္နန္းတြင္း ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမွ 
တစ္ဆယ့္ေျခာက္ညေျမာက္ ျပသရမည့္ ေသာဋသမအခန္းျဖစ္ေသာ ပုပၸာနယေခၚ ပြတ္စပါး 
မင္းသမီးႏွင့္ လာသံမင္း၏သားေတာ္ စရကားမင္းသားတို႔၏ လက္ထပ္အခန္းအနားမတိုင္မီ 
ပရမီသြာနတ္ကူသို႔ ပြတ္စပါး မင္းသမီးသည္ မိေထြးေတာ္ အေနာက္နန္းမိဖုရားႏွင့္ နတ္ဂူသို႔၀င္ရာ 
ဣႏၵာ၀ုဓေခၚ အီေနာင္မင္းသားက ဥပါယ္တံမ်ဥ္ ႏွင့္ လိုက္လံေတြ႕ဆံုေသာ ဂူ၀င္ခန္းေခၚ 
ပရိသတ္အႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေသာ အခန္းႀကီး တစ္ခန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဏာမ အကမ်ားၿပီး၍ 
အီေနာင္မင္းသား၊ ညီေတာ္ သခၤမရတား အထိန္းေတာ္ ပသႏၱာတုိ႔ ယိုးဒယားခ်ဴခ်ပ္အကႏွင့္ 
ထြက္လာၾကလွ်င္ပင္ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ ေတာငတစ္ခုလံုး တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္လ်က္ ဇာတ္ခုံရိွရာသို႔သာ 
စိတ္အားထက္သန္စြာ ရႈစား၍ေနေလၾကေလ၏။ 
 



 
ထိုညဥ့္ ကျပေသာ အခန္းမွာ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးအတြင္းေတာ္၌ အသံုးခံရေသာ အီေနာင္ ဇာတ္ေတာ္ 
ႀကီးတြင္ ေလးဆယ့္ငါးရက္ပတ္လံုး အခန္းေပါင္း(၂၈)ခန္းမွ် အပုိင္းအျခား ျပသ ရသည့္အနက္မွ 
ဆယ့္သုံးႀကိမ္ ေျမာက္ အခန္းျဖစ္ေသာ "ဦးခ်ခန္း၊ ဆယ့္ေျခာက္ႀကိမ္ ေျမာက္ ေလလြင့္ခန္းတုိ႔မွစၿပီး 
ႏွစ္ဆယ့္ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဇာတ္သိမ္းခန္းျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေကာက္ခန္းသုိ႔တိုင္ေအာင္ ပရိသတ္ 
အထူး စိတ္၀င္စားလ်က္ ႏွစ္သက္လွေသာ အခန္းေကာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္၍ ထုိအေကာင္းဆံုး 
အခန္းမ်ားအနက္မွ ယခု ညဥ့္ျပသေသာ 'ဂူ၀င္ခန္း'ျဖစ္ရကား ဘုန္းေတာႀ္ကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားႏွင့္တကြ မိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားပါ အထူးအာရုံစုိက္၍ ရႈသားေတာ္မူေနဆဲျဖစ္ရကား 
ပြဲၾကည့္ ေဆာင္ေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ အသက္ရႈရန္ပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနသကဲ့သို႔ 
ရိွၾကေလသတည္း။ 
 
သို႔ႏွင့္ အတန္ၾကာေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း ေညာင္းညာေတာ္ မူသည့္ႏွင့္ 
ေရႊနန္းမ အေဆာင္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ၾကြေတာ္မူသြားလွ်င္ အခ်ိဳ႕ မိဖုရား၊ ေမာင္းမမိႆံ၊ ေျခြရံ 
ေက်းကၽြန္တို႔ ေနာက္ေတာ္ပါးမွ ပါသြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လည္း အလယ္ နန္းမေတာ္မိဖုရား အပါးေတာ္ တြင္ 
ပြဲၾကည့္ရင္း ခစားက်န္ရစ္ၾကေလ၏။ 
 
အခ်ိဳ႕ မိဖုရားငယ္၊ ကိုယ္လု္ပေမာင္းမငယ္မ်ားမွာကား ေရွ႕ေရး၊ ေနာက္ေရး၊ ေတြးေတာ ကာ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ၀င္ေတာ္မူသြားသည့္ေနာက္သို႔လည္း မလိုက္၊ မိမိတို႔ အဆာင္ေတာ္ သို႔လည္း 
ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ျပန္မသြားဘဲ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား အပါးတြင္ ဣေျႏၵမပ်က္ 
ဆက္လက္ေနၾကရရွာသူမ်ား ျဖစ္ေလရာ အခ်င္းခ်င္း လက္တုိ႔ၿပီး- 
 
"မမတို႔ကလည္း ဘာမွမေတြးဘဲကိုး၊ သြားခ်င္ရင္ ခဏေလာက္ အေျခမပ်က္ေနၿပီးမွ ျပန္ပါ မွေပါ့၊ 
မေတာ္လို႔ ဟို အလယ္နန္းဖုရားက ငါ့အပါး မခစာခ်င္းလို႔ သင္းတို႔ အတြင္းႀကံႏွင့္ ဂုဏ္ခံထ 
သြားၾကတယ္ထင္ၿပီး စိတ္ေတာ္ထဲ ၿငိဳျငင္သြားရင္ မမတို႔ မိမိတို႔မွာ တိုတုိ ေျပာၾကပါစို႔ ေျမစာပင္ 
အငယ္စား ကေလးေတြမို႔ ႏွစ္ဘက္ဓားႏွီးလွပါတယ္" 
 
အရွင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးဘုရား၊ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္သြားမွ ေဆာင္ရ၊ နန္းရမိဖုရား အသီး သီး ရိွၾကတဲ့ 
အထဲမွာ အလယ္နန္းေတာ္သခင္ႀကီးဘုရား တစ္ပါးေသာ အကဲပါလို႔ အရာ ေရာက္ၿပီး အထြတ္အထိပ္ 
ေျမာက္ေတာ္မူရမွာ အမွန္ပဲ မိမိရဲ႕" 
 
"ဒီေတာ့ 'မင္းခစား ကမ္းနားသစ္ပင္' ဆိုသလို အင္မတန္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းလို႔ သတိ ၀ိရိယ 
အထူးထားရမယ္၊ မင္းတို႔မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းသံုးပါး မေရြးဘူးတဲ့ မိမိရဲ႕၊ အရာရာ 
ေရွ႕ေနာက္ၾကည့္ၿပီးမွ ေနပါ၊ ထုိင္ပါ" 
 
ေျပာသူကေျပာ၍ အခ်ိဳ႕ကလည္း- 
 



 
"အုိ႔ ... မမတို႔ရယ္၊ ေနရထိုင္ရတာ က်ဥ္းက်ဳပ္လွပါတယ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားလည္း 
ေရႊနန္းေဆာင္ေတာ္ထဲ ထြက္ေတာ္မူသြားၿပီဟာ၊ တာ၀န္မရိွေတာ့ဘူး၊ ကၽြန္မတုိ႔လည္း အိပ္ခ်င္ရင္ 
ကိုယ့္အေဆာင္ကိုယ္ ထျပန္ၾကရုံ ရိွတာပဲ မဟုတ္လား၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား မျပန္ေသးလို႔ 
တစ္ညလံုး ပြဲရႈစားေတာ္ မူေနရင္ေကာ ကၽြန္မတို အိပ္ခ်က္ရက္နဲ႔ ဒီလိုငုတ္တုတ္ႀကီး 
ထုိင္ေနရမွာပဲလား မမရဲ႕၊ ဒီျပင္ ေဆာင္ရ နန္းရ မိဖုရားႀကီး၊ မိဖုရားလတ္ေတြလည္း ဒီလိုပဲ အသီးသီး 
ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ျပန္ခ်င္တဲ့သူ ျပန္၊ ခ်န္ခ်င္တဲ့သူ ခ်န္ေနရစ္တာကပဲ၊ ဒီထဲကမွ 
အမ်က္ေတာ္ထားရင္လည္း ခံလိုက္ရုံေပါ့ဟု.. ေငါ့ေတာ့ေတာ့ေျပာရာ- 
 
"အုိ ... မင္းသိဂၤါတို႔ ေျပာလိုက္မွျဖင့္ အေငၚတူးတူးနဲ႔ အထူးလန္႔စရာ ေကာင္းပါကလား၊ တုိးတုိးေျပာပါ၊ 
အရိပ္သံုးပါး နားမလည္ရင္ ေခ်သူငယ္ က်ားစာျဖစ္သတဲ့၊ သတိထားဖုိ႔ အေၾကာင္း သတိေပးတာပါ၊ 
ဟို ... အလယ္နန္း မိဖုရားကိုလည္း ဒါေလာက္ဆိုးတယ္လို႔ ေျပာေသးတာမွ မဟုတ္ပါဘဲနဲ႔ ဒီလိုလုပ္ရင္ 
ဒီလို ထင္သြားခ်င္ ထင္သြားမလားဆိုတာ ေတြးေတာၿပီး ပူမိလို႔ သတိေပးတာပါ။ ျဖစ္တတ္တဲ့ 
သဘာ၀မို႔ ကၽြန္မက ေတြးမိတဲ့အတြက္ ေျပာရတာကိုး၊ ထင္မယ္ မထင္ဘူးဆိုတာေတာ့ 
ဘုရားသိၾကားမွ သိႏိုင္မွာေပါ့၊ အထင္ မလြဲရင္ ကိစၥမရိွဘူး၊ အထင္လြဲရင္ေတာ့ တစ္ေန႔ 
ရင္ကြဲရၿပီသားဆိုတာ မွတ္ထားပါ၊ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္မည့္ ဆဲဆဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အထူးခစားလို႔ 
မမွားဘူး၊ 'အရွင္ျမင့္ ကၽြန္တင့္' ဆုိတဲ့စကားလို ကိုယ့္ဖုိ႔ကိုယ္ ၏တာေတာင္ ခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္းျပဳတာ 
ခံရပါလိမ့္ ဦးမယ္" အခ်င္းခ်င္း လက္တုိ႔ကာ တီးတိုး ေျပာဆိုလ်က္ ရိွၾကေလ၏။ 
 
အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားႏွင့္တကြ သားမယ္ေတာ္ေလးပါးလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ မိဖုရား ေမာင္းမ 
ေျခြရံမ်ားႏွင့္ အတူ အတန္ၾကာ ပြဲရႈစားေတာ္မူၿပီး လင္းအားႀကီးအခ်ိန္က်မွ အေဆာင္ေတာ္တို႔ 
ျပန္ၾကြေတာ္ မူလာၾကသျဖင့္ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္ ထဲတြင္ လူစုကြဲသြား ၾကေလရာ ဆီမီးထြန္း 
အမႈထမ္းသား မ်ားသာလွ်င္ ေၾကာင္မရိွတုန္း ၾကြက္ေတြျမဴးၾကဘိ အလား တေသာေသာ 
တဟားဟားျဖစ္၍ ေနရစ္ၾက ေလေတာ့တည္း။ 
 
အခန္း (၁၂) ေမွ်ာ္ 
 
အခန္း(၁၂) 
 
"ပဟိုရ္တစ္ခ်က္တီးေတာ့မယ္၊ အရွင္ထိပ္စုဖုရား၊ စက္ရာေတာ္ကမွ လူးလြန္႔ေတာ္ မမူေသးပါကလား၊ 
ပြဲေတာ္စာ မ်ားလည္း ေအးေတာ့မယ္" 
 
ပြဲေတာ္အုပ္ ဆိုင္ရာ အပ်ိဳေတာ္ ခင္ေဟက ေျပာလ်က္ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႔ လူစံု ကလည္း 
ဘီးကလပ္၊ နံ႔သာကလပ္မ်ား အဆင္သင့္ထားၿပီး ခါေႏြႏွင့္ မိလႅာတို႔က သလြန္ အနီးမွ ယပ္ေလမ်ား 
ဆက္လ်က္ ရိွၾကစဥ္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ ၀င္လာၿပီး- 
 



 
"အလို ... စုထားဖုရား၊ စက္ေတာ္ေခၚလွခ်ည့္လား၊ ေနလည္းျမင့္လွၿပီး၊ ပြဲေတာ္စာအခ်ိန္ ေႏွာင္းမွျဖင့္ 
ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူရင္ မယ္ေတာ္ဖုရား အျပစ္တင္ခံရေတာ့မယ္၊ စုထားဖုရား 
ႏုိးေတာ္မူေအာင္ ႏိႈးေလဦးမွပါပဲ" 
 
ေျပာဆိုညည္းတြားကာ စက္ရာေတာ္နံ ေဘးမွ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ကေလး ၀င္ထုိင္၍ အျပစ္ကင္းမဲ့ ေသာ 
ကေလးပမာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စက္ေတာ္မူေနေသာ စုဖုရားကို ပါးခ်င္းအပ္ခါ သာယာ ျဖည္းညႇင္းစြာ 
ႏိႈးေလ၏။ 
"စုထားဖုရားရဲ႕ ထေတာ္မူပါေတာ့၊ ေနျမင့္လွပါၿပီဘုရား၊ စက္ေတာ္ေခၚခ်ိန္လြန္ရင္ ဘ၀င္ ႏံုးလို႔ 
ကိုယ္ခ်ဳံး တတ္ပါတယ္၊ ခ်ိဳးေတာ္ေရမ်ားသံုး၊ ပြဲေတာ္မ်ားတည္ၿပီးမွ တစ္ခါစက္ေတာ္မူ ျပန္တာပဲ" 
 
ယုယုယယ ေလွ်ာက္ တင္သည္တြင္ စုဖုရား ႏုိးေတာ္မူလာၿပီး- 
 
"ေၾသာ္ ... စုစု စက္ေတာ္ေခၚတာ သိပ္ေနျမင့္သြားၿပီလား သစ္သစ္ရဲ႕၊ အင္း ... ညက 
ပြဲၾကည့္ေဆာင္မွာ မိုးလင္းခါနီး ေအာင္ ရႈစားေတာ္မူေနမိတာကိုး" 
 
မိန္႔ေတာ္မူကာ စက္ရာထေတာ္မူ၍ ၿဖီးလိမ္း ၀တ္ဆင္ေတာ္မူၿပီးသည့္အဆံုး၌ ပြဲေတာ္မ်ား 
သံုးေဆာင္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ အမွဴးျပဳလ်က္ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးငယ္ တစ္စုတို႔မွာ ညဥ့္အခါက ၾကည့္ရႈ 
လာခဲ့ရေသာ အီေနာင္ဇာတ္ ဂူ၀င္ခန္းမွ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမွ အီေနာင္ 
မင္းသား ျပဳလုပ္သူ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမင္းသား ေမာင္စံတုတ္၏ အဆို၊ အကအေၾကာင္းႏွင့္ မင္းသမီး 
မယင္းေတာ္ေခၚ ယင္းေတာ္မေလး၏ အဆိုအကမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖုံ ခ်ီးမြမ္းစကား 
ေျပာသူက ေျပာလ်က္ အခ်ိဳ႕ကလညး္ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ထဲတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရေသာ မင္းမိန္းမ ပရိသတ္တို႔ 
အတြင္းက ကဲ့ရဲ႕စရာရွိသူ တို႔ကို ကဲ့ရဲ႕၍ ခ်ီးမြမ္းစရာရိွသူကို ခ်ီးမြမ္းစကားမ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ 
မိမိတို႔အရွင္ ထိပ္စုဖုရား ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္ထဲသို႔ ထြက္ေတာ္မူေသာအခါက ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ 
ခမည္းေတာ္ ဘရုားက အားရရႊင္လန္းေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္ကို အထပ္ထပ္ အဖန္ဖန္ 
အျပန္ျပန္ ရႈစားေတာ္ မူပုံ အေဆာင္ေတာ္တစ္၀န္းလံုး အထူးအဆန္းကဲ့သို႔ စုဖုရားကို 
ဣေျႏၵမဆည္ႏုိင္ေအာင္ တအ့ံတၾသ ရႈစားၿပီး တီးတိုးခ်ီးမြမ္းၾကေသာ စကားမ်ား မည္သို႔မည္ပံု 
ၾကားခဲ့ရေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အားရပါးရ လက္ပံပင္ ဆက္ရက္ က်သလို အေတာ မသတ္ႏုိင္ေအာင္ 
အခ်ီအခ် ေျပာဆို၍ ေနၾကေလရာ စုဖုရားမွာ ပြဲေတာ္ စားရင္း တၿပံဳးၿပံဳး 
နားေထာင္ေနေတာ္မူရွာေလ၏။ 
 
သခင္မ်က္ႏွာသာခိုက္တြင္ ေပ်ာ္ေစျပက္ေစ ကလက္ေစဟူေသာ အခြင့္အေရးအတုိင္း လက္ပါးေစ 
အပ်ိဳေတာ္ ကေလးအစ အထိန္းေတာ္ႀကီးအဆံုး အေဆာင္ေတာ္တစ္ခုလံုးရိွ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးငယ္ 



တစ္စုမ်ာ ထင္ရာကိုေျပာ၍ တေသာေသာ ရယ္ေမာလ်က္ရိွၾကစဥ္ ခင္ျမဇင္ေခၚ ခပ္ရႊတ္ရႊတ္ 
အပ်ိဳေတာ္တစ္ဦးက- 
 
"ဒါထက္ မမတို႔ ညက ကၽြန္မ လူကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္လုိက္ၾကၿပီမဟုတ္လား၊ ပြဲဆက္က မ်ားလာလို႔ 
ပါးရိုးကေလးမ်ား နည္းနည္းေခ်ာင္ေနရွာၿပီ" 
 
ေျပာလိုက္ေသာအခါ ဓာတ္သိ အပ်ိဳ ေတာ္မ်ားက ေသာခနဲ ရယ္လိုက္ၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕က 
တကယ္ မသိသျဖင့္- 
 
"ဘယ္သူလဲ ခင္ျမဇင္ရဲ႕၊ မမတို႔ မျမင္မိပါကလား၊ ခင္ျမဇင္ သေဘာက်ရင္ေတာ့ လူေခ်ာ လူလွထဲက 
ျဖစ္မွာပါပဲ၊ လက္ဖက္ရည္ေတာ္သားထဲကလား၊ ကြမ္းေရေတာ္သားထဲကလား၊ ၿဗဲတိုက္ေတာ္ကလား၊ 
ကိုယ္ရံေတာ္ ထဲကလား၊ ဖိနပ္ေတာ္လား၊ ထီးေတာလ္ား၊ ဆီမီးထြန္း မွဴးႀကီးေတာ့ အရုပ္ဆိုးလို႔ 
စိတ္မကူး ဘူး ဆိုတာ အတတ္သိၿပီးသားမို႔ ထည့္မေမးပါဘူး၊ ကဲ ... ေျပာစမ္းပါ ဘယ္သူလဲ 
သိခ်င္လွပါၿပီ" 
 
ေျပာၾကမွ ခင္ျမဇင္က ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ ဓာတ္သိအပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ားဘက္သို႔ လွည့္လ်က္ 
မ်က္စတစ္ဖက္ ခ်ီကာ- 
 
"ေျပာလိုက္ၾကပါေလ မမတို႔ အသိသားပဲဟာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေဖာ္ပါရေစနဲ႔၊ ခင္သီတာက 
မသိေသးလို႔ ေမးေနရွာပါတယ္" 
 
ဆိုလွ်င္ ပြဲက်ေနေသာ ဓာတ္သိ အပ်ိဳေတာ္မ်ားဘက္မွ ခပ္သြက္သြက္ အပ်ိဳေတာ္ ကေလးတစ္ဦးက 
၀င္ထည့္၍- 
 
"အုိး ... ခင္သီတာႏွယ္ေနာ္၊ ခင္ျမဇင္ရဲ႕လူဟာ ခုေမးေနတဲ့ အမႈထမ္းသား သာမန္လူစား ေတြ 
မဟုတ္ဘူး၊ နန္းတြင္ အပ်ိဳေတာ္ေတြရဲ႕ အသည္းေၾကာ္ လူေခ်ာ လူလွ၊ တကယ့္ ထူးျခားတဲ့ 
လူတစ္ဦးပါ၊ မေန႔ညက သူ႔လူကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္ တကြ တစ္နန္းေတာ္လံုး 
တၿပံဳးၿပံဳး ရႈစားခဲ့ၾကရၿပီ မဟုတ္လား၊ ယိုးဒယားခ်ဴခ်ပ္အကနဲ႔ ကုလားကာၾကားထဲက 
ထြက္လာလွ်င္လာခ်င္း  မ်က္စကေလး တစ္ဖက္ခ်ီၿပီး သူ႔ရည္းစားဦး ႀကီး ခင္ျမဇင္ဆီကို 
တစ္ခ်က္ၾကည့္လုိက္တာ၊ ဒီေတာ့ ခင္ျမဇင္ကလည္း ဆင္စြယ္ ဆံထံုး ကေလးနဲပ ဦးေရစကို ထုိးထုိးၿပီး 
တစ္မ်ိဳးမူလိုက္ပါေသာ္ေကာ" 
 
မဟုတ္က ဟုတ္ကႏွင့္ ရယ္စရာေျပာလိုက္သျဖင့္ တေသာေသာ ပြဲက်သြားေလ၏။ "မလုပ္ပါႏွင့္ 
ခင္ျမဇင္ရယ္၊ ဒီျပင္ဟာနဲ႔ ကစားခ်င္ရင္ ကစားပါ၊ ခံႏုိင္ပါတယ္၊ ဒီအသက္ ဘူးႀကီးကိုေတာ့ မထိပါနဲ႔၊ 
ဒီလူ႔ကိုကလည္း ခက္ပါတယ္ေလ၊ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲ လိုက္မက ပါနဲ႔ ေမာင္ရယ္၊ အိမ္မွာ 
ေအးေအးကေလး ထုိင္စားေနေတာ္မူပါ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ေရႊဖီဖူး ကေလးကို အိမ္ဦးက 



ဒူးနန္႔ေသာက္ေနေတာ္မူပါ၊ ျမည္းစရာ အခ်ိဳအခ်ဥ္ေတြကို လိုခ်င္တာ ထက္ ပုိေအာင္ထားပါမယ္၊ 
ဘယ္မွာလဲ မလည္ပါနဲပလို႔ မွာရက္သား နဲ႔ ကၽြန္မစကား နားမေထာင္ဘဲ ဒီဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲ 
လိုက္မိေအာင္ လိုက္ကရတာက လြန္ပါေရာ၊ ဒီလို ကိုယ့္သားမယားေျပာတဲ့စကား 
နားမေထာင္မႈေၾကာင့္ ခု ဟိုအပ်ိဳကပုိး၊ ဒီအပ်ိဳကပုိးနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး နာမည္ပ်က္ၿပီး အရွက္ကြဲေနတာ" 
 
ခင္ေဟက မ်က္ႏွာထိ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ၀င္ေမႊလုိက္သည္တြင္ အားလံုး အ့ံအားသင့္စြာ နားစိုက္ေထာင္ 
ေနရာမွ ၀ါးခနဲ ပြဲက်သြားျပန္ေလ၏။ 
 
ရာမ အီေနာင္စသည့္ အတြင္းေတာ္တြင္ ကျပရေသာ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးတို႔တြင္ အီေနာင္မင္းသားအခန္းမွ 
ကျပရေသာ ဇာတ္မင္းသား ေမာင္စံတုတ္မွာ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျပဳ၍ ကျပႏိုင္ေသာ 
သဘင္ပညာသည္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတုိင္း ယိုးဒယားဇာတ္ႀကီး အတီး၊ အက၊ အဆိုတုိ႔ကို 
သူတထူးထက္ ၀ိဇၨာမိုရ္ေနသူျဖစ္သည္ တစ္ေၾကာင္း၊ သဘင္မ်ိဳးရုိးအတိုင္း အခ်ိဳးအစားက်က် 
ႀကီးပြားလာသူျဖစ္သည္ တစ္ေၾကာင္း၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ ၾကန္အဂၤါမွာလည္း မြန္ရည္လွပ 
အသံအဂၤါႏွင့္လည္း ညီညြတ္လွသျဖင့္ လက္ေရြးစင္ သဘင္သည္တို႔သာလွ်င္ 
ပါ၀င္ကျပရမည္ျဖစ္ေသာ အတြင္းေတာ္က ဇာတ္ေတာ္ႀကီးတြင္ သဘင္၀န္က အထူးေရြးခ်ယ္ 
ထည့္သြင္းထားေသာ ဇာတ္မင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ရကား မင္းမိန္းမပုိင္းတြင္ အထူးေခတ္စားလ်က္ 
လူခ်စ္လူခင္ မ်ားလွေသာေၾကာင့္ ေရႊနန္းေတာ္ေပၚသို႔ ဆုေတာ္ခံ၀င္ေသာ အခါမ်ားတြင္ပင္ မိန္းမ 
ပရိသတ္မ်ားကို ေမာင္စံတုတ္၏ ပကတိမ်က္ႏွာကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ၊ မ်က္ႏွာကို ပ၀ါအုပ္၍ 
အခစား၀င္ရေလ၏။ 
 
မျမင္ရေသာအရာကို ပုိမုိအလိုရိွၿမဲ ေတြ႕ျမင္လိုၿမဲျဖစ္သည့္အတုိင္း ျမင္လိုေသာဆႏၵေတြက တစ္နည္း 
အားျဖင့္ ႏႈိးဆြေနေလရာ ပြဲကရာတြင္ အေ၀းကျမင္ရေသာ မ်က္ႏွာကေလးကိုသာ အာသာေျပ 
ၾကည့္ရရွာ ၾကေလ၏။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ခင္ျမဇင္ အစရွိေသာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ရယ္ပြဲဖြဲ႕ရေသာ အခါမ်ားတြင္ 
အပ်င္းေျပ ရယ္စရာစကားႏွင့္ ဇာတ္မင္းသား အီေနာင္ေမာင္စံတုတ္ကို အကယ္စင္စစ္ 
ေနာက္ပုိင္းစိတ္ျဖင့္ ႀကိတ္၍ စြဲလမ္းေနသေယာင္ေယာင္ ေနာက္ေျပာင္ ကစားေနၾကစဥ္ မယ္ေတာ္ 
အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ အေဆာင္မွ အပ်ိဳေတာ္ ခင္ပုႏွင့္ ခင္ႏုတို႔ စုဖုရားအေဆာင္သို႔ ရုတ္တရက္ 
ေရာက္လာၾကေလ၏။ 
 
စု။      ။ "ေၾသာ္ ... ခင္ပုတုိ႔ပါကလား၊ ဘာကိစၥ ခစားေရာကၾ္ကသတံုး" 
 
ခင္ပု။      ။ "မွန္လွပါ မယ္ေတာ္ျမတ္ဖ်ားက အေဆာင္ေတာ္သို႔ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဘုရား ၾကြေရာက္ၿပီး 
လွဴဖြယ္တန္းရပ္မ်ား ၾကည္ညိဳရန္ အေခၚေတာ္လႊတ္လိုက္ေၾကာင္းပါ" 
 



ခင္ႏု။      ။ "အရွင္ထိပ္စုျဖတ္ဖ်ား၏ အလွဴေတာ္သကၤန္းမ်ား ခ်ဳပ္လုပ္လို႔ ၿပီးစီးပါက အခ်ိန္မီပုိ႔ရန္ 
မွာၾကားလိုက္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
စု။      ။ "မယ္မယ္ဖ်ား ေခၚေတာ္မူရင္ စုစုလည္း အေဆာင္ေတာ္ကို ၀င္ေတာ္မူရမွာပ၊ ခင္ေဟတုိ႔ 
ခ်ဳပ္ၾကတဲ့ သကၤန္းေတာ္မ်ားလည္း ၾကာပန္းခုိင္ႏွင့္ လိပ္လို႔ပင္ ၿပီးစီးေနပါၿပီ၊ မယ္မယ္ဖ်ား အေဆာင္ 
ေရာက္ေအာင္ ေနာက္ထပ္အပုိ႔လႊတ္လိုက္ပါ သစ္သစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။     ။ "အရွင္ထိပ္စုဖုရား၊ မယ္ေတာ္ေဆာင္ ထြက္ေတာ္မူရာသို႔ သစ္သစ္ မလုိက္ပါရ 
ေတာ့ဘူးလားဘုရား" 
 
စု။      ။ "အုိ ... သစ္သစ္လိုက္လို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊ သကၤန္းေတာ္မ်ားကိုသာ ေစ့ငွေတြ ရိွေသးတယ္ 
မဟုတ္လား" 
 
သစ္။       ။ "ဘာကိစၥေတြပါလိမ့္ ... ေၾသာ္ ... သိပါေပါ့ဘုရား၊ ေဆးလိပ္ေတာ္၊ တင္စရာ..." 
 
 
စု။       ။ "ဟုတ္ပါတယ္ သစ္သစ္ရာ္၊ စုစု မယ္ဖ်ားအေဆာင္ေတာ္ ထြကေ္တာ္မူေနစဥ္ သစ္သစ္ 
ေဆာင္ရြက္စရာ ကိစၥမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ စီမံလို႔ထားလိုက္ပါဘိ" 
 
မ်က္ရိပ္ျပ၍ အမိန္႔ေတာ္ရိွၿပီးလွ်င္ အပ်ိဳေတာ္အခ်ိဳ႕ကို ေနာက္ေတာ္ပါေခၚလ်က္ ခင္ပု၊ ခင္ႏုတို႔ႏွင့္အတူ 
မယ္ေတာ္ေဆာင္သို႔ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ 
 
မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းေတာ္ေဆာင္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ အေဆာင္ေတာ္ ၀န္းက်င္ ျပည့္လုမွ် 
လွဴဖြယ္ တန္းရန္ သပိတ္သကၤန္း ဆြမ္းအုပ္မ်ိဳးစံုတို႔ကို မယ္ေတာ္၊ အစ္မေတာ္၊ ညီမေတာ္တို႔က 
ေခါင္းေဆာင္ ျပဳလ်က္ လက္ပါးေစမ်ား၊ အထိန္းေတာ္၊ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ား ပါ တာ၀န္အသီးသီးယူလ်က္ 
သကၠစၥေျမာက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ 
 
ထိပ္စုဖုရားလတ္ သည္ မယ္ေတာ္ျမတ္အပါးသို႔ ခစားမိလွ်င္ပင္ မယ္ေတာ္ကလည္း ခ်စ္ခင္ 
ျမတ္ႏုိးစြာျဖင့္ "စုလတ္ ေရာက္ေတာ္မူၿပီလား၊ မင္းဖ်ားတုိ႔ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳ 
စိတ္ပြားရေအာင္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ျဖစ္တယ္၊ နက္ျဖန္သဘက္ဆိုသလို စာေတာ္ျပန္ပြဲ ခင္းက်င္းရာ 
သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္သို႔ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ပုိ႔ရေတာ့မယ္ လံုကေလးရဲ႕၊ အလွဴေတာ္သကၤန္းမ်ားလည္း 
ယခုကပင္ မယ္ဖ်ား အေဆာင္ေတာ္သို႔ ပုိ႔ဖုိ႔ေတာ္ၿပီကြဲ႕" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္- 
 
 



"ယခုပင္ ခင္ျမဇင္တို႔ သယ္ယူ၍ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္ မယ္မယ္ဖ်ား၊ ဒါထက္ မယ္မယ္ဖ်ား အေဆာင္ 
ေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုဟာလည္း လွဴဖြယ္ပစၥည္းေတြႏွင့္ခ်ည္း ျပည့္လွ်ံ ၍ ေနပါေတာ့သည္၊ 
အစ္မေတာ္ႏွင့္ ညီမေလးတုိ႔ပင္ သကၤန္းေတာ္မ်ားကို ေခါက္ေနၾကပါ ကလားဖ်" 
 
"သူတို႔လည္း သာဟတၱိကေျမာက္ေအာင္ ကိုယ္တုိင္သကၤန္းေတြ ေခါက္ၾကတယ္စုထားရဲ႕" 
 
မယ္ေတာ္က ၿပံဳး၍ မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ 
 
"မယ္မယ္ဖတ်ား စုထားလည္း ကုသိုလ္ေတာ္လိုခ်င္လို႔ ၀င္လုပ္ပါရေစ" 
 
 
ေလွ်ာက္ကာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားလက္မွ ရံွထည္ပ၀ါအုပ္ႏွင့္ ကတ္ေၾကးကိုယူလ်က္ ရုတ္တရက္ ကုိက္ျဖတ္ 
ေပးမည္ျပဳရာ အနီးတြင္ ဆြမ္းအုပ္ဖုံးအမ်ားမ်ားတြင္ ပ၀ါျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ေတာ္ ခ်ည္ေနေသာ အစ္မေတာ္ 
မုိင္းေနာင္ထိပ္စုဖုရားႀကီးတြင္ ရုတ္တရက္ ျမင္ေတာ္မူလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရင္ဘတ္စည္တီး 
အ့ံၾသတႀကီးႏွင့္- 
 
"အလို ... ဟဲ ... ခင္ပု စုစုလက္ ကတ္ေၾကးကို ျမန္ျမန္ယူထားလိုက္ပါ၊ လာ ... လာ ... ညီမေတာ္ 
စုစုရဲ႕ လက္ေတာ္ ကေလးႏုႏု ေသြးခ်ည္ေတြ ဥကုန္ပါ့မယ္ ရွန္ထည္အုပ္ ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးေတြကို 
ကိုက္ျဖတ္ေတာ္ မူေနမည့္အစား မမဘုရားႏွင့္ အတူလာၿပီး ဆြမ္းအုပ္ ပ၀ါေတြ ခ်ည္ေတာ္မူလွည့္ပါ" 
 
 
ညီမေတာ္ စုထားအား ခ်စ္ခင္ညႇာတာ၊ ၾကင္နာသနား၊ ကရုဏာေရွ႕ထား၍ အစ္မေတာ္ႀကီး တစ္ပါးပီပီ 
ၿပံဳးၿပံဳးရယ္ရယ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူလိုက္ရာ- 
 
"ေနပါေစ မမဘုရား၊ စုစု ဒါေလာက္ကေလးမ်ားမွ အနာမခံႏုိင္ေအာင္ ႏုေတာ္မူမေနပါဘူး၊ 
မယ္မယ္ဖ်ား ကလည္း ဆြမ္းအုပ္မ်ား ျပင္ဆင္တဲ့ ကုသိုလ္ေတာ္ကို ယူေတာ္မူပါ၊ စုစု ကလည္း 
လက္ေတာ္ကေလး နည္းနည္း အနာခံၿပီး ရွည္ထည္လက္သုတ္ပ၀ါေတြ ညႇပ္ ေတာ္မူရတဲ့ 
ကုသိုလ္အဖုိ႔ကို သီးသန္႔ယူပါရေစ၊ ဒါမွ ေနာင္အခါ ကိုယ့္ကုသိုလ္နဲ႔ကိုယ၊္ သီးသီးသန္႔သန္႔ 
အက်ိဳးေပးမွာေပါ့၊ မဖုရားႀကီး ဘုရာ့၊ ၿပီးေတာ့ စုစုကလည္း ဘယ္အရာ မဆုိ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ 
ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သတ္သတ္မွ ႏွစ္သက္ေတာ္ မူပါတယ္၊ သူ အေရာေရာ 
လူအေရာေရာ ေဒြးေရာဥပါဒ္ေႏွာၿပီး ရႈပ္ရႈပ္ ေထြးေထြးႀကီး အက်ိဳးေပးလာမွာ ေၾကာက္ေတာ္မူတာႏွင့္ 
ယခုလို ကုသိုလ္ေရးမွာလည္း ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြ ျပဳေတာ္ မူခ်င္ဘူးဗ်" 
 
ကႏြဲ႕ကလ် ေျပာေတာ္မူလိုက္ရာ အစ္မေတာ္ႀကီးမွာ ညီမေတာ္မ်က္ႏွာကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးစြာ 
ၾကည့္ေတာ္ မူလုိက္ၿပီး- 
 



"ႏႈတ္ခမ္းပါးကေလးနဲ႔ စကားတတ္ေတာ္မူတိုင္း ေျပာတတ္လိုက္တာ စုထားရယ္၊ မဖုရား ကေတာ့ 
ညီမေတာ္ လက္ကေလး နာေတာ္မူသြားမွာ စုိးရိမ္ေတာ္မူတာႏွင့္ ညႇာေတာ္မူတဲ့ သေဘာႏွင့္ 
ကရုဏာေျပာ ေျပာေတာ္မူလိုက္တာပါ၊ ကိုင္း ... ကိုင္း ဒါျဖင့္ စုစု အလိုေတာ္ အတိုင္း 
လက္သုတ္ပ၀ါမ်ားကို ညႇပ္ေတာ္ မူပါေတာ့" 
 
အလိုေတာ္လိုက္ခါ ညႇာေတာ္မူသည့္သေဘာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာမိန္႔ေတာ္မူလိုက္မွ စုဖုရား လတ္လည္း 
ကတ္ေၾကးႀကီးကို မႏုိင္တႏုိင္ ကိုင္ေတာ္မူကာ ရွန္ထည္လက္သုတ္ပ၀ါမ်ား 
ကိုက္ညႇပ္ေတာ္မူစျပဳေလ၏။ 
ထိပ္စုဖုရားလတ္ ေနာက္ေတာ္မွ ပါလာၾကေသာ အပ်ိဳေတာ္ ခင္ျမဇင္တို႔မွာလည္း လက္ထဲက 
သကၤန္းထုပ္ မ်ားကို စာရင္းႏွင့္တကြ မယ္ေတာ္အလယ္နန္းမိဖုရားႀကီးအပါး တြင္ ဆက္သေနၾက၏။ 
 
မယ္ေတာ္ဖ်ားလည္း သမီးေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္၏ ကုသိုလ္ေတာ္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို 
အားရေက်နပ္ ေတာ္မူေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ႏွစ္သက္စြာ ရႈစားေတာ္မူၿပီး သံဃာ 
ေတာ္မ်ားအတြက္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမင့္ျမတ္ရာ သလြန္ေတာ္ တစ္ခုေပၚသို႔ 
တင္ထားရန္ ညြန္ၾကား အမိန္႔ရိွေတာ္မူလိုက္ၿပီး ဆြမ္းေတာအု္ပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ၿမဲတိုင္း 
ဆက္လက္ျပင္ဆင္ေတာ္မူရာက သမီးေတာ္ ႏွစ္ပါး အတိုင္အေဖာက္ ေျပာဆိုေလွ်ာက္တင္ေနေသာ 
စကားမ်ားကို ၾကားေတာ္မူသျဖင့္ အလိုက္သင့္ ၿပံဳး၍ နားဆင္ေတာ္မူေနမိၿပီးမွ 
သမီးေတာ္စုဖုရားလတ္၏ လက္ေတာ္တြင္ မႏုိင့္တႏုိင္ႏွင့္ ကိုင္ေတာ္မူ ထားေသာ ကတ္ေၾကးႀကီးကို 
လွမ္း၍ ျမင္ေတာ္မူမိေသာအခါ- 
 
"အမယ္မင္း ... စုလတ္ရယ္၊ ကတ္ေၾကးက ႀကီးလွခ်ည္ရဲ႕၊ ဟဲ့ျမဇင္ ငါ့သလြန္ေတာ္ေဘးမွ 
မေကြးၿမိဳ႕စား ဆက္တဲ့ ကတ္ေၾကးထက္ထက္ကေလး တစ္စင္း ရိွပါတယ္၊ နင့္သခင္ကို ယူၿပီး 
ဆက္လိုက္ပါဘိ" 
အခုိင္းေတာ္ မူလိုက္မွ အပ်ိဳေတာ္ကေလး ခင္ျမဇင္လည္း မယ္ေတာ္ဘုရားႀကီး ေစခိုင္း 
ေတာ္မူတဲ့အတိုင္း စုဖုရားလတ္အား ကတ္ေၾကးသြား၍ ဆက္ရေလ၏။ 
 
"ဟဲ့ ... ျမဇင္ရဲ႕၊ မိဘြားသစ္ႀကီးတစ္ေယာက္ မျမင္ပါကလား" 
 
မယ္ေတာ္ဘုရားက ေမးေတာ္မူလွ်င္- 
 
 
"တင့္ပါဘုရား၊ အရွင္ထိပ္္စုျမတ္ဖ်ားက အေဆာင္ေတာ္မွာ ေနရစ္ရမယ္လို႔ အမိန္႔ေတာ္ခ် ထားသျဖင့္ 
အခစား မပါလာေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
ခင္ျမဇင္က ေလွ်ာက္လွ်င္- 
 



"ေၾသာ္ ... အထိန္းေတာ္ႀကီးရယ္လို႔ သင္းတစ္ေယာက္ ႀကီးႀကီးမားမား ရိွပါတယ္၊ ဘယ္သေဘာနဲပ 
စုလတ္က ထြက္ေတာ္မူရာ အတူပါေအာင္ ေခၚေတာ္မူမလာရသလဲ" 
 
ထုတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူေလရာ ရွန္ထည္ပ၀ါ ျဖတ္ေတာ္ကမူေနေသာ ထိပ္စုဖုရားလတ္က 
ၾကားေတာ္မူသျဖင့္- 
 
"မယ္မယ္ဖ်ား သစ္သစ္ႀကီးကို စုစု ထားပစ္ခဲ့တာ တျခားေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ၊ စုစု ဆင္ေတာ္ မူစရာ 
ပန္းေပါင္းပုတီးတစ္ခု ေန႔ခ်င္းၿပီး အျမန္ႀကိတ္ၿပီး ဆက္ရမယ္လို႔ ခိုင္းေတာ္မူထားခဲ့ပါ တယ္ဘုရား၊ 
သူ႔ခမ်ာေတာ့ အေျပာသား စုစု ထြက္ေတာ္မူရာ သစ္သစ္မပါရင္ မယ္မယ္ဖ်ား ဆိုေတာ္မူေနမယ္တဲ့၊ 
ဒါေပမဲ့ စုစုကလည္း ခုဆိုခုမွ ႀကိဳက္ေတာ္မူတာနဲ႔ ပန္းေပါင္းပုတီး မၿပီးမွာစုိးလုိ႔ မယ္မယ္ဖ်ား 
ေမးေတာ္မူရင္ သံေတာ္ဦး တင္လုိက္ပါမယ္၊ ပန္းေပါင္းပုတီ ကိုသာ ေနမ၀င္မီ ၿပီးေအာင္ ႀကိတ္ႏွင့္ပါလို႔ 
မွာထားခဲ႕ ပါတယ္ဘုရား" 
 
ဥာဏ္သြားေတာ္ မူသလို လွည့္ပတ္ေလွ်ာက္တင္လိုက္သျဖင့္ အဆင္သင့္ ကိစၥေခ်ာေမာ သြားေလ၏။ 
 
"ေၾသာ္ ... စုလတ္ စုလတ္ စိတ္ေတာ္ကေလးက ေျပာင္းလဲၿပီး လူႀကီးပုိင္းထဲ ေရာက္လာၿပီ ရယ္လုိ႔ 
စိတ္ခ်ေတာ္ မူေနတာ၊ ကေလးစိတ္၊ ကေလးဟန္ႏွင့္ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ ရိွေတာ္မူ တုန္းပါပဲကလား၊ 
လံုကေလးရဲ႕ ဘယ့္ႏွယ္ေတာ္ ပန္းေပါင္းပုတီးဆိုတာမ်ိဳးဟာ တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္လို႔ 
ျဖစ္ႏုိင္ရုိးလား၊ ေမႊးေပ့ဆိုတဲ့ ပန္း၀တ္ဆံေတြ ညက္ညက္ေၾကေအာင္ တစ္ေနကုန္ႀကိတ္ရ၊ ႀကိတ္ၿပီးမွ 
အလံုးကေလး ေတြလုပ္သီၿပီး ေနပူ ထဲမွာ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ လွမ္းရေသးတယ္၊ 
လွမ္းၿပီးလို႔ အေျခာက္ႀကီး ေျခာက္လာမွ ေျခာက္လာတဲ့ ပန္းေပါင္းအလံုးကေလးမ်ားကို အကြက္၊ 
အပိန္႔ အခ်ိဳးအစား က်က် ေသြးလို႔ အေမႊးအထံု ကတိုးႏွင့္ ဂမုန္းေပါင္းစံုသပ္ၿပီး ပုိးႀကိဳးနဲပ သီကံုးၿပီးမွ 
နန္းသံုးေတာ္၀င္၊ ပန္းေပါင္းပုတီးတစ္ကံုး ျဖစ္လာရတယ္၊ ဘယ္မွာ 'ခုေရတြင္းတူး ခုေရ ၾကည္ေသာက္' 
ဆိုသလို မ်က္စိေအာင္ တစ္ေန႔တည္းနဲ႔ ေရာက္လာႏုိင္မလဲ စုလတ္ရဲ႕- 
 
"ဒါနဲပ အေဆာင္ေတာ္ျပန္ေရာက္လို႔ ပန္းေပါင္းပုတီး မၿပီးရလားဆိုၿပီး ဘြားသစ္ႀကီးကို စိတ္ေကာက္ 
ေတာ္မူဦးမယ္၊ ေၾသာ္ ... တကယ္ဆိုေတာ့လည္း ဘြားသစ္ႀကီးမို႔သာ ဒီသမီးေတာ္ရဲ႕ သည္းညည္း 
ခံႏုိင္ေပတာပဲ၊ စုစုအႀကိဳက္ကို အလိုက္အလိုက္ ၾကည့္ၿပီး ခစား ေစာင့္ေရွာက္ေပတယ္၊ တစ္ေန႔မွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး လေွသာ ဘုရားကို ရြာႀကီးႀကီး တစ္ရြာ ထပ္သနားေတာ္ပါဦးဆိုတာ အမိန္႔ေတာ္ ခံေပးရ 
ဦးမွာပဲ" 
 
တစ္ေလွ်ာက္တည္း ဆက္၍မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ရာ ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာ အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္အား ရြာႀကီးႀကီး ထပ္၍သနားေတာ္မူေစရန္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံ အမိန္႔ေတာ္ 
ခံေပးမည္ဟု သိရိွေတာ္မူရလွ်င္ ခ်စ္ခင္ဆိုးႏြဲ႕ ကရိကထ ခံခဲ့ရွာေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး အတြက္ 
တၿပံဳးၿပံဳး ေက်နပ္လ်က္ ေနေတာ္မူေလ၏။ 
 



သို႔ႏွင့့္ မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းအေဆာင္ေတာ္တြင္ သားမယ္ေတာ္သံုးပါ စကားအလ်ဥ္း သင့္ရာ 
ေလွ်ာက္တင္ ေျပာဆိုေတာ္မူၾကရင္း အပါးရွိ အပ်ိဳေတာ္တစ္စုႏွင့္အတူ အလွဴေတာ္ ဆြမ္းအုပ္တြင္ 
ပန္းကန္ဖန္ခြက္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရွန္ထည္လက္သုတ္ပ၀ါမ်ား၊ ဆြမ္းေတာ္ အုပ္မ်ားတြင္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ပ၀ါအုပ္မွ လက္သုတ္ရန္ ရွည္ထည္ပ၀ါမ်ားကို တစ္ပုိင္းစီ ျဖတ္၍ 
ကတ္ေၾကးႏွင့္ညႇပ္ျခင္းစေသာ အလွဴအတန္း ကိစၥအတြက္ သကၠစၥေျမာက္ ကိုယ္တိုင္ ေ၀ယ်ာ၀ိစၥ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေတာ္မူၾကရာ အခ်ိန္အတန္ပင္ ၾကာေညာင္း လ်က္ သူရိယာေနမင္း ေဂါရာသို႔ 
ခ်ည္းရံုမက ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး၏ အေဆာင္ေတာ္ အသီး သီးတို႔၌ ဆီမီးထြန္း အမႈေတာ္ထမ္းသားေတြ 
၀င္ေရာက္လာၾကလ်က္ အေနာက္ ဘက္ပုိင္း မိန္းမေဆာင္မ်ားအဖို႔လည္း (*) မိန္းမစုိး 
ဆီမီးထြန္းအမႈထမ္းမ်ား ေရာက္လာကာ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ အေဆာင္ေတာ္မ်ားအတြင္းသို႔ 
ေရႊတိုင္ေတာ္မ်ားလင္း၍ သြားၾကၿပီျဖစ္ေလရာ အေဆာင္ေတာ္မ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္ ေပ်ာက္၍ 
ဆီမီးေရာင္ ေတာက္ေနသည္တြင္မွ သားမယ္ေတာ္သံုးပါ၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ကိစၥမ်ား လည္း ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ 
ေရာက္ေလေတာ့၏။ 
 
"ကဲ ... အေတာ္လည္း ေမွာင္သြားၿပီး၊ ဒီဆြမ္းေတာ္အုပ္မ်ားကို နက္ျဖန္ တစ္ေန႔လံုး စားဖိုေဆာင္မွဴး 
အခန္းမွာ စီတန္းၿပီး ေနရာတက် ထားေစရမယ္၊ သန္ဘက္ခါ အရုဏ္ဆြမ္း က်က္သည္ႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆြမ္းအုပ္ေတာ္မ်ားအတြင္းကို ဆြမ္းစမဲဟင္းလ်ာ အစံုအလင္ ထည့္လ်က္ မိန္းမစုိးမ်ားကို 
သုဓမၼာ ဇရပ္ေတာ္ အေရာက္ ရြက္၍ ပုိ႔ေစရမည္" 
 
စီမံမိန္႔ၾကားေတာ ္ မူေနစဥ္ အပ်ိဳေတာ္တစ္ဦးက ပြဲေတာ္စာမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးေၾကာင္း 
သံေတာ္ဦးတင္သျဖင့္- 
 
"ကိုင္း ... ကိုင္း စုႀကီးေရာ စုလတ္ေရာ မုိးခ်ဳပ္လွၿပီး၊ အေဆာင္ေတာ္ကို ညမွ ေအးေအး ျပန္ၾကတာေပါ့၊ 
လာ ... လာ မယ္ဖ်ားႏွင့္အတူ ပြဲေတာ္တည္လွည့္ၾကေပေတာ့" 
 
မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ ထိုေန႔ညအတြက္ ပြဲေတာ္စာကို မယ္ေတာ္အေဆာင္မွာပင္ သားမယ္ ေတာ္သံုးပါး 
စားေတာ္ ေခၚၾကၿပီးမွ အသီးသီး အေဆာင္ေတာ္သို႔ ျပန္ၾကြေတာ္ မူၾကေလေတာ့သတည္း။ 
 
 
(* မိန္းမစိုးဆုိသည္မွာ နန္းေတာ္ႀကီး အေနာက္ပုိင္း မိန္းမမ်ားအဆာင္မ်ားတြင္ အမႈကိစၥ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔ထားေသာ ေယာက်္ားအမႈထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔မွာ 
မင္းျပစ္မင္ဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀ အေလ်ာက္ျဖစ္ေစ ေယာက်္ားအဂၤါ မျပည့္စံုေတာ့ေသာ သူမ်ား 
ျဖစ္သည္။) 
 
 
 
 



အခန္း (၁၃) နက္ျဖန္မွာ ဆက္ဖတ္မယ္... 
 
အခန္း (၁၃) 
    "သစ္သစ္ စုစုတုိ႕ ပန္းေပါင္းပုတီးၾကီး ျပီးပလား" အေဆာင္ေတာ္သုိ႕ ျပန္ေရာက္ လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း 
အထိန္း ေတာ္ၾကီးကို ေမးေတာ္မူလုိက္ရာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ မွာ ဘာမသိ ညာမသိ 
ကီ် းၾကည့္ ေၾကာင္ၾကည့္ ျဖစ္ေန ရွာေလ၏။ 
 
    "ဘယ္က ပန္းေပါင္းပုတီးပါလဲ စုထားဖုရား၊ သစ္သစ္ကလည္း ဒီေန႕တစ္ေန႕လုံး 
မွန္ေဆာင္ေတာ္ကုိ လုံးလုံး အေရာက္ရေသးပါ၊ ပန္ေပါင္းပုတီးလည္း စုထားဖုရားက အၾကိတ္ 
မခုိင္းေတာ္မူပါပဲကလား စုထား ဖုရား၊ မယ္ေတာ္ေဆာင္က ျပန္မလာႏုိင္တာႏွင့္ သစ္္သစ္ျဖင့္ 
ေမ်ာ္လုိက္ရတာ လည္းပင္းမ်ား ကုိးေတာင ္ျပည့္လုေပါ့၊ ခုလာမဲ့လာေတာ့ လည္း လာ,လာခ်င္း 
မဆုိင္တာကစျပီး ေမးေတာ္မူျုပန္တာ သစ္သစ္ မေျဖတတ္ ပါကလား၊ တကယ္ဆုိ သြားေတာ္ မမူခင္က 
ခိုင္းေတာ္မူထားတဲ့ ကိစၥေမးဖို႕ သစ္သစ္ေရ ေဆးလိပ္ ေတာ္မ်ား ျပီးပလားဆုိရင္လည္း ဟုတ္ေသး၊ 
ခုေတာ့ ေညာင္ဦးကမ္းပါးျပိဳ၊ စမၸါနဂိုရ္ႏြားမ ခါးက်ိဳး" 
 
    ေျပာ၍မဆုံးမီ စုဖုရားလတ္က ျပဳံးရယ္ေတာ္မူကာ- 
 
    "တန္စမ္းပါ၊ ေၾကးလင္ပန္းၾကီး လြတ္က်သလို၊ တရုတ္လင္းကြင္းၾကီးလုိလုိ တက 
တည္းတီးလိုက္မွျဖင့္ နားျငီးေအာင္ ဆူညံသြားတာပဲ၊ စကားေလးတစခ္ြန္ စကာရွိေသး၊ 
ေနပူခံဘုရားအနီးက (*) ဦးပိန္ တံတားၾကီးလုိ ရွည္ရွည္သြားလုိက္တာ၊ မိုးမဆုံး၊ ေလမဆုံး ျဖစ္ကုန္ 
တာပဲ၊ ကဲ......ကဲ၊ လာ........ စုစု သလြန္ ေတာ္နားတုိး၊ ပန္းေပါင္းပုတီးအေၾကာင္း ကုိသစ္သစ္ 
ေကာင္းေကာင္းၾကီးသိေအာင္ ေျပာျပ ေတာ္မူမယ္၊ ေနာကျ္ပီးေတာ့တယ္လည္း ၀မ္းသာမသြားနဲ႕ဦး၊ 
စကားကေတာ့ သစ္သစ္ၾကီး သိမ္၀မ္းသာ သြားမဲ့ စကားပဲ" 
    မိန္႕ေတာ္မူလုိက္ေသာအခါ ခင္ဘြားသစ္ၾကီးမွာ အေတာ္ေက်နပ္စြာျဖင့္ - 
 
    "ဟာ.........ဒါျဖင့္ သိခ်င္လုိက္တာ၊ ျမန္ျမန္မိန္႕ေတာ္မူစမ္းပါ စုထားဖုရားရယ္၊ အင္း ဒါေၾကာင့္ 
နံနက္တုန္းက အသားေတြ လႈပ္လုိက္တာေလ၊ ဟိုေနရာကလႈပ္၊ ဒီေနရာကလႈပ္နဲ႕ တစ္ကုိယ္လုံး  
ယားလာ တယ္၊ ဟားဟား.........ဟားဟား" 
    ၾကားေဖာက္၍ ေျပာေသာေၾကာင့္- 
 
    "ေဟာ ....  လုပ္ျပန္ျပီ၊ ဒီမိန္းမၾကီးေလ စကားရွည္ရွည္ မေျပာရရင္ ေနလုိ႕မေကာင္ဘူး  ထင္တယ္၊ 
ကဲ...... ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ၊ စုစု ေျပာေတာ္မူမယ္၊ မယ္မယ္ဖ်ားကေလ စုစုတစ္ပါးတည္း 
ခင္ျမဇင္ တုိ႕တစ္ေတြနဲ႕ ထြက္ေတာ္မူလာတာကုိ ဘြားတစ္္ၾကီးတစ္ေယာက္ေကာ ဘာျပဳလို 
မပါလာသလဲတဲ့၊ ၾကီးၾကီး မားမား တစ္ေယာက္ရိွ တဲ့ဟာ စုစုက ဘာျပဳမဲ့ ထားပစ္ခဲ့ရသလဲနဲ႕ 
ေမးေတာ္မူလုိ႕ေလ" 
 



    ခင္ဘြားသစ္ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ ျဖစ္သြားျပီး- 
 
    " ကဲ........ အစက သစ္သစ္ မေျပာဘူးလား၊ စုထားဖုရားနဲ႕ သစ္သစ္ ပါမလာရင္ အသွ်င္ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ၾကီး ဖုရား စိတ္ဆုိးေတာ္မူပါလိမ္မယ္လို႕ အေျပာသားနဲ႕၊ ကဲ... ခုေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္ ရိွေစ၊ 
အမ်က္ေတာ္ ထားရင္ သစ္သစ္သာ ဓားသြားနဲ႕ သစၥာႏံွရမွာ၊ စုဖုရားတို႕ကေတာ့ အေနသာၾကီးပဲ"  
 
    အရႈိက္အခြ်ဲႏွင့္ ငုိမဲ့မ့ဲေျပာလုိက္ရာ စုဖုရားလတ္မွာ ရယ္သထက္ ရယ္ခ်င္လာသျဖင့္- 
 
    "ေၾသာ္..... ေျပာေလကဲေလ ျဖစ္လာျပန္ပါျပီ၊ ဒီက စကားမ်ားလည္း ဆုံးေအာင္နား    
ေထာင္စမ္းပါဦး၊ တက္တည္း သူျဖစ္လုိက္မွာျဖင့္ အလြန္အကြ်ံၾကးီပါပဲကလား၊ ကဲကဲ နားေထာင္ပါ၊ 
စုစုက ပန္းေပါင္း ပုတီးတစ္ကုံးကုိ မယ္ဖ်ားအေဆာင္ေတာ္က မျပန္ခင္ ျပီးႏွင့္ ေအာင္လုပ္ထား 
ရမယ္ဆုိျပီး လုပ္ခုိင္းထား ခဲ့ပါတယ္ဘုရားလို႕ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ေတာ့ေလ" 
 
    "ဟုတ္ပါျပီ၊ အဲဒီပန္ေပါင္းပုတီး ေကာင္းလားမေကာင္းလား ၾကည့္ခ်င္လုိ႕ မယ္မယ့္ဆီ အလ်င္အျမန္ 
အျပခုိင္းလိုက္ပါလုိ႕ မွာေတာ္မူလုိက္တယ္ မဟုတ္လား၊ လူမ်ားလည္း ဘာမွမသိရ ဘဲနဲ႕ ခုေတာ့ 
အလကား ေနရင္း အက်ပ္ေတြ႕ရေတာ့မွာပဲ''  
 
    ခင္ဘြားသစ္က ၾကား၀င္ေဖာက္ျပန္သျဖင့္ -  
 
    'အုိး.....ဒီအထိန္းေတာ္ၾကီးကို ပါးစပ္ပိတ္မထားႏိုင္ေအာင္ စကားမ်ားမ်ား ေနေတာ့တာပဲ၊ 
မဟုတ္ေသး ပါဘူးဘုရာ႕၊ စုစုေျပာမဲ့စကားကို ဆံုးေအာင္မ်ား နားေထာင္စမ္းပါသီး၊ ဒါေလာက္ ငုိခ်င္ရင္ 
စကားေျပာျပီးမွ တစ္ညလံုး ငုိေတာ္မူေနပါ''  
 
    စိတ္တိုတိုႏွင့္ ေငါ့သလို မိန္႕ေတာ္မူလုိက္မွ ခင္ဘြားသစ္ၾကီး ျငိမ္သြားေလ၏။ 
 
    ထိပ္စုဖုရားလည္း ဆက္လက္၍ -  
 
    ''အဲဒီလို တင္လိုက္ေတာ့ေလ မယ္မယ္ဖ်ားက စုထားရယ္ ပန္းေပါင္းပုတီးဆိုတာ တစ္ေန႕ တည္းႏွင့္ 
လုပ္လုိ႕ ျပီးႏုိင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးတဲ့၊ ေနလွန္းရ၊ အကြက္ေဖာ္ရနဲ႕ အနည္းဆံုး သံုးေလးရက္ၾကာမွ 
ျပီးတာဘဲ၊ ဒီကျပန္ရင္ ပန္းေပါင္းပုတီး မျပီးရေကာင္းလုိ႕ ဘြားသစ္ၾကီးကို ေကာ္ေတာ္မူမေနႏွင့္ဦးတဲ့၊ 
ျပီးေတာ့ ေၾသာ္.....ဒါထက္ ဒီဘြားသစ္ၾကီးတစ္ေယာက္သာ အစစအရာရာ အလိုေတာ္လိုက္၊ 
အၾကိဳက္ေတာ္ ျပဳေနရွာတယ္၊ သနားပါတယ္ဟဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရားကို 
အမိန္႕ေတာ္ခံျပီး သုသာန္ ထုတ္၍ လည္ကုပ္ကို ဓားႏွင့္ပုိင္း အုိ....မွားလုိ႕ သစ္သစ္ေရ၊ အမယ္ေလး 
မ်က္ရည္လည္မလာပါနဲ႕ဦး၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး လွေသာ ဘုရားကို အခြန္ေတာ္ မ်ားမ်ားသီးတဲ့ 
ရြာၾကီးတစ္ခု ထပ္ျပီးေပးသနားေတာ္မူေအာင္ အမိန္႕ေတာ္ ေပးရဦးမယ္တဲ့၊ ကဲ.... သိျပီလား 
သြား....သြား ငုိခ်င္ေသးရင္ အားရေအာင္ ငုိေခ်ပါဦး''  



    ခပ္ျပံဳးျပံဳး မိန္႕ေတာ္မူလုိက္ေလ၏။ သည္တြင္မွ ခင္ဘြားသစ္လည္း ျပံဳးျပံဳးၾကီးျဖစ္လာကာ- 
 
    ''၀မ္းသာ လိုက္တာ ဘုရား၊ အစကေတာ့ ဘာမ်ားလဲလို႕ အသည္းတထိတ္ထိတ္နဲ႕ အမယ္ေလး 
ခုမွ စိတ္ေအး ရပါေတာ့ကလား'' 
 
    ၀မ္းသာအားရ ေျပာေလ၏။ စုဖုရားလည္းျပံဳး၍ - 
 
    ''အင္မတန္မုန္းစရာေကာင္းတဲ့ အမယ္ၾကီး'' 
 
    ''တကယ္ဘဲ မုန္းေတာ္မူသလား စုထားဖုရားရဲ႕'' 
 
 
    ''အုိ.... ေတာ္ပါ လွ်ာမရွည္ရေသးရင္ ရွည္ပါဦးလား၊ ဒါနဲ႕ ေဆးလိပ္ေတာ္မ်ား စီမံျပီးပလား'' 
 
    ''ျပီးပါျပီဘုရား၊ အျဖဴထည္ကေလးကတစ္လိပ္၊ ပန္းရည္ေသြးကေလးက တစ္လိပ္၊ 
ဖက္ဖူးညႊန္႕ေရာင္ကေလးက တစ္လိပ္၊ ေရႊ၀ါေရာင္ကေလးက တစ္လိပ္၊ နဂထာေဇာ္မရမ္း ကေလးက 
တစ္လိပ္ စုစုေပါင္း ငါးလိပ္ရပါျပီဘုရား'' 
 
    ''ဒါျဖင့္ ေကာင္းပါေလရဲ႕၊ နက္ျဖန္နံနက္ စုစုကို ပြဲေတာ္စာဆက္ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ေဆးလိပ္ေတာ္ႏွင့္တကြ စားေတာ္ကြမ္းယာမ်ားကို ေမာင္ေမာင္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ထံသို႕ 
ပုိ႕ဆက္ေခ်ပါေတာ့၊ ႏႈတ္စကား လက္ေဆာင္ ေတာ္မ်ားလည္း ဆက္ခဲ့ပါ၊ အုိ...ေရႊလႊာေတာ္ကေလး 
တစ္ခုပါ ဆက္လိုက္လွ်င္ သာျပီး မေကာင္း ပါလား သစ္သစ္ရဲ႕'' 
 
    ''အုိ...ေရႊလႊာေတာ္ပါလွ်င္ေတာ့ 'အတိုင္းထက္အလြန္ တံခြန္နဲ႕ဘုရားေပါ့'' စုထားဖုရား၊ ယခု 
ညဦးကပဲ စီကံုးေရးသားေတာ္မူထားပါ၊ စာေတာ္ျပန္ပြဲေတာ္ၾကီးက အခ်ိန္ေတာ္နီးလြန္းလုိ႕ မွန္စီေရႊ 
ေက်ာင္းေတာ္ ၾကီးမွာ နက္ျဖန္ လူ၀င္လူထြက္ အၾကိဳအဆက္ေတြလည္း မ်ားပါလိမ့္မယ္၊ သုိ႕အတြက္ 
ေန႕တစ္ခ်က္ မတီးမီ ကိုယ္ေတာ္ကေလးဆီ ခပ္သုတ္သုတ္သြားျပီး စုထားဖုရားထံေတာ္က 
လက္ေဆာင္ ေတာ္မ်ား ဆက္ထားမွ ေတာ္ပါမယ္၊ စီစဥ္ေတာ္မူစရာ ရိွသ၍ ယေန႕ညအျပီးအျငိမ္း 
စီမံေတာ္မူ ေပေရာ႕ဘုရား'' 
 
    ''သန္ဘက္ခါနံနက္ဆိုရင္ စုစုတို႕လည္း မယ္မယ္ဖ်ားႏွင့္အတူ အလွဴေတာ္မ်ား 
ေရစက္သြန္းခ်ေတာ္မူရန္ သုဓမၼာ စာျပန္ပြဲေတာ္ၾကီးက်င္းပရာ သုဓမၼာ ေရႊဇရပ္ေတာ္ ၾကီးသုိ႕ 
ထြက္ၾကြလုိက္ပါေတာ္မူရာ ကိစၥကလည္း ရိွေပေသးတယ္'' 
 



    '''ဒါျဖင့္ ၀တ္လဲေတာ္မ်ား လဲေတာ္မူရေအာင္ စက္ေတာ္ေဆာင္သုိ႕ ၾကြေတာ္ မူပါေတ့ာ ဘုရား၊ 
စိန္ကညစ္ ခၽြန္ခၽြန္ႏွင့္ သလြန္ေတာ္ေပၚကုမွ ေရႊလႊာေတာ္သစရာ၊ ၾကံစည္စိတ္ကူးေတာ္မူပါ၊ ကဲ....ကဲ 
ထေတာ္မူ ေပေတာ့ စုထားဖုရား'' 
 
    ေလွ်ာက္တင္ကာ ထိပ္စုဖုရားလတ္အား တြဲမေခၚယူကာ စက္ေတာ္ေဆာင္ တြင္းသုိ႕ ၀င္လာေလ၏။ 
 
    ''ခင္မၾကီး ညဥ့္ရုံေတာ္မ်ား အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ျပီးပလား၊ စုထားဖုရား ၀တ္လဲေတာ္က်မ်ားကိုလည္း 
ခင္ဘုန္းတို႕တစ္ေတြ သိမ္းဆည္းလွည့္ၾကေပေတာ့'' 
 
    အထိန္းေတာ္ၾကီးက အျခားအပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
    ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ က်ံဳက်ံဳထိုင္ေတာ္မူကာ ေကသာ 
ေတာ္ျဖန္႕က်င္းလ်က္ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ယပ္ေလေသြး၍  တျဖည္းျဖည္း ဆက္ေနေသာ ခါေႏြကို 
အေဆာင္ေတာ္ျပင္သို႕ ထုတ္ေတာ္မူ လုိက္ျပီး အထိန္းေတာ္ၾကီး အဆင့္သင့္တင္ထားေသာ 
ေရႊကလပ္ေပၚမွ စာလႊာေတာ္ ေရႊျပားႏွင့္ စိန္ျမ ပတၱျမား စီျခယ္ေသာ ေရႊကညစ္ငယ္ကုိ 
ကိုင္ေတာ္မူကာ ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသား ထံသုိ႕ ေရႊလႊာေတာ္ ဆက္ရန္ ၾကံစည္စိတ္ကူးေတာ္မူ၍ 
ေနေလ၏။ 
 
    ယင္းသို႕ စဥ္းစားၾကံဆ၍ ေရႊလႊာေတာ္ကို မည္သို႕ေရးေတာ္မူရမည္ဟု အစမေပၚမီပင္ ယခင္ႏွစ္ 
နယုန္လအခါ စာေတာ္ျပန္ပြဲျပီးစက ေမာင္ေတာ္ သီေပါ မင္းသားထံမွ ရရိွေတာ္မူေသာ ေရႊလႊာေတာ္၏ 
အဓိပၸာယ္သေဘာသြားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ စုဖုရားကိုယ္တိုင္ေတာ္ စာလႊာေတာ္ ေရးသား 
ပန္ၾကားေတာ္ မူလုိက္ေသာ ေတးထပ္၏ အဓိပၸာယ္သေဘာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တျဖည္းျဖည္း 
အေတြးေတာ္ ေပၚလာျပးီ လွ်င္ ဤသို႕လွ်င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ပဥၨမသဂၤါယနာတင္ ဘ၀ရွင္ 
မင္းတရားၾကီးဘုရား၏ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ သာကီေသြးခ်င္း အခ်စ္ခ်င္း ဆက္သြယ္ကာႏွင့္ 
သင္းက်စ္အကၡရာ စာထူးေတာ္ပါ၍ ေမတၱာေတာ္ႏြယ္ညႊန္႕ ျမဴးကြန္႕ တံုျပန္၊ 
ေစတနာသန္ေတာ္မူမိၾကပုံမ်ားကို ျမသားေၾကးမံု၊ ေရႊမွန္ခုံတြင္ ပုံတင္ သြင္းျပဘိ အလား 
စဥ္းစားေတာ္မူတိုင္း ကသိုဏ္း၀န္းပမာ၊ ထင္ရွားေပၚလြင္လာသျဖင့္ ေရွ႕အဖုိ႕တြင္ ဘိေသကာ 
ေအာင္ပန္းႏွင့္ မဂၤလာ လက္ထပ္နန္းတြင္  ခ်စ္သူေမာင္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ နွစ္ပါးယွဥ္၍ ေရဖ်န္ 
းဆင္ေတာ္မူရန္ အေရးမ်ားကိလည္း တေျပးတည္း၊ိ စိတ္ကူး ေတြးေမွ်ာ္ျပီး ရႊင္ေပ်ာ္ 
ၾကည္ႏူးျခင္းၾကီးမက ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူး၍ စိတ္ကူးယဥ္ေတာ္မူကာ ေမာင္ေတာ္သီေပါမင္းသားမွာ  
ဤတစ္ၾကိမ္ ပထမေက်ာ္ စာျပန္ပြဲသုိ႕ ၀င္ႏႊဲေျဖဆိုေတာ္ မူျပီးေနာက္ သားေတာ္မ်ားကို 
ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူျမဲ ထံုးစံအတိုင္း ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ခ်ီးေျမႇာက္သူေကာင္းျပဳျခင္းခံရကာ 
လႊတ္တက္မင္းသားၾကီးမ်ား စာရင္းသုိ႕ တင္သြင္း ပါရွိေတာ္ မူလာေတ့ာမည္ဟုလည္း 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေတာ္မူျပီးျဖစ္ရကား ေပ်ာ္ရႊင္ေတာ္ မူအား တိုးသည္ထက္ 
တိုးတက္မ်ားျပားလာေတာ္မူေပ၏။  
 



 
    ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသားသည္ ရုိးသားေတာ္ေျဖာင့္ ကတိသစၥာေစာင့္ေသာ မင္းသားတစ္ပါး 
ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္လည္း ရာၾကီးထူးၾကီးႏွင့္ လႊတ္တက္မင္းသားၾကီး တစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူ 
လာေသာအခါ  ၾကင္နာခ်စ္ခင္၊ ေမတၱာၾကိဳးငင္ျပီး ျဖစ္ေတာ့မူသည့္ အတြက္ မာန္မာနတက္၍ 
သစၥာေတာ္ ေသြဖ်က္ျပီး ရက္စက္ စိမ္းကား ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျပဳေတာ္မူသြားလိမ့္မည္ဟုလည္း 
အားခဲၾကိဳးပမ္း အစြမ္းတကုတ္ လံု႕လ ထုတ္ေတာ္မူနုိင္ ပါရန္ စကားလက္ေဆာင္ေတာ္မ်ား 
ကမ္းရေတ့ာမည္ဟု ၾကံစည္ ရုိးရင္း ရိွေတာ္မူသည့္ အတိုင္း မဆိုင္းမတြ အလႊာေတာ္ေရႊျပားတြင္ 
စိတ္အား ထက္သန္စြာ စာသားေတာ္ မူလ်က္ ၇ိွေလ၏။  
 
    ယင္းသို႕ စုဖုရားလတ္အတြင္းေဆာင္ေတာ္တြင္ ေရႊလႊာေတာ္ဆက္ရန္အတြက္ 
ျငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္စြာ စံေတာ္မူေနစဥ္ အေဆာင္ေတာ္အျပင္ ေလသာတံခါးအနီးမွာကား 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္အပါးတြင္ ခင္ဘုန္း၊ ခင္မၾကးီစေသာ အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ား 
ပဆစ္ပစ္တမ္း ကစားလ်က္ တ၀ါး၀ါး တီးတိုး ၾကိတ္ေပ်ာ္ ေနၾကေလ၏။  
 
    အထိန္းေတာ္ၾကီးမွာလည္း အေတာ္ပင္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနဆဲအခါ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ား ကစားေနသည္ကိုအပါးမွ ထိုင္ၾကည့္ကာ တခိခိ သေဘာေတြ႕၍ ေနေလ၏။ 
 
    ''ခင္ဘုန္းနဲ႕ ခင္မၾကီးတုိ႕ ပဆစ္ပစ္တာ ဘာမ်ားေလာင္းေၾကးစားေၾကး ပါသလဲေဟ'့' 
 
    ''ဖ်ားကၽြန္မတို႕ ကစားတာလား၊ သခင္ၾကီးဘုရာ႕ ေဟာဒီ ခင္ဘုန္းနဲ႕ ခင္ျမဇင္က တစ္ဖက္၊ 
ခင္ေဟနဲ႕ ဖ်ာ႕ကၽြန္မက တစ္ဖက္ ရံႈးတဲ့လူက (*)လူေမ်ာက္ ကိုေရႊေမာင္ကို ယူတမ္းလို႕ 
ေလာင္းတတ္ၾကပါေပတယ္၊ ထီြ.... ငါေတ့ာ ေအာ္ဂလီေတာင္ဆန္မိေသး''  
 
    ေျပာလွ်င္ ခင္မၾကီးက  - 
 
    ''အမယ္ သခင္ၾကီးဘုရာ႕၊ ကိုေရႊေမာင္က လူေမ်ာက္ေပတဲ့ ပါခ်ီပါခ်ဲ႕အစား မဟုတ္ဘူးဖ်၊ ရတနာပံု 
ေနျပည္ေတာ္ ၾကီးရဲ႕ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ၾကီးက ထြက္သမွ် ဆိုင္ခြန္၊ ဆိုင္ခေတြ သူကအပုိင္စား ရေနလို႕  
ေရႊေတြ၊ ေငြေတြ အနင့္သား ခ်မ္းသာျပီး မၾကာခင္ မဟာေဘာဂဆိုတဲ့ သူေဌးဘြဲ႕ၾကီးေတာင္ 
ရေတာ့မလုိ ေစ်းစကား၊ အရပ္စကား ျဖစ္ေနပါတယ္'' 
 
    ''လူေမ်ာက္ေပမဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရားက သနားသျဖင့္ ေျမႇာက္စား သူေကာင္း 
ျပဳေတာ္မူထားလုိ႕ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ၾကီးက ထြက္သမွ် ဆိုင္ခြန္ ခုိင္ခေတြ အေကာက္အစားရရံဳမက 
ဟိုတစ္ေလာ ကတုန္းက အဲဒီလူေမ်ာက္ ေမာင္ေရႊက သူ႕မွာ အခ်ိန္အရြယ္ ေရာက္ေနတာလည္း 
အေတာ္ ၾကာပါျပီ၊ တစ္ကိုယ္တည္း လူပ်ိဳၾကီးျဖစ္ ေနရတာ အင္မတန္မွ ျငီးေငြ႕စရာ ေကာင္းပါတယ္၊ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရား ေျမႇာက္စားသူေကာင္းျပဳေတာ္မူထားလုိ႕ ပစၥည္းဥစၥာမရွား ျပည့္၀ကံုလံု 
ေနပါေသာ္လည္း အေဖာ္သဟဲဆိုတဲ့ ၾကင္ယာဇနီးကင္းျပီး ပ်င္းပ်င္းရိရိ ေနလာရတဲ့အတြက္ 



သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ ကေလးမ်ား ထိမ္းျမားေပးစားေတာ္မူပါလုိ႕ သံေတာ္ဦးတင္တာႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးွ လွေသာ ဘုရားကလည္း ေမ်ာက္မင္းသား ကိုေရႊေမာင္ကို ယူလုိသူ ရိွမရိွ စုံစမ္းေတာ္ 
မူခုိင္းေနတယ္၊ ဟိုတစ္ေလာ ကေတာင္ 'ေရႊနန္းေတာ္ေပၚက အပ်ိဳေတာ္ လက္ပါးေစ ကေလးမ်ားထဲက 
ဒီေမ်ာက္ ငေရႊေမာင္ၾကီး လုိခ်င္တဲ့သူမ်ား မရိွၾကဘူးလားဟဲ့' လုိ႕ ေမးေတာ္မူသတဲ့ဘုရား၊ 
လူေမ်ာက္ေပမဲ့ အေမာက္စား ထဲကမို႕ မယားတစ္ေယာက္ ေတာ့ ၀င္း၀င္းေတာက္ေအာင္ 
ဆင္ျပင္ထားႏိုင္ပါတယ္ သခင္ၾကီးဘုရား' 
 
    ရယ္လား ေမာလားႏွင့္ ေျပာၾကားေလရာ အထိန္းေတာ္ၾကီးမွာ ျပံဳးလာျပီး - 
 
''အုိေအ...ညည္းတုိ႕မုိ႕ မရြံမရွာ ေျပာေနၾကတာ၊ ငါေတာ့ အသည္းယားလွတယ္၊ ဘယ့္ႏွယ္ေတာ့ 
လူတစ္ေကာင္လံုး မ်က္လံုး မ်က္ခုံးမေပၚေအာင္ အေမြးရွည္ေတြ ဖားဖားေ၀ေ၀ ေပါက္ျပီး ေတာထဲက 
ေမ်ာက္၀ံၾကီးအတိုင္း ေၾကာက္စရာၾကီးျဖစ္ေနတဲ့အထဲ ေခါင္းေပၚက အေမြးေတြ ေသွ်ာင္ၾကီးေဗြထိပ္မွာ 
ထံုးျပီး ဖဲအက်ၤႌရင္ဖုံးနဲ႕ ပုိးသားပုဆိုးၾကီး ဖုံးထားေပတဲ့ သူ႕နီစပ္စပ္ မ်က္ခြက္ၾကီးက သရဲသဘက္လုိ႕ 
ၾကည့္လုိက္တိုင္း ရင္ဖုိစရာၾကီး ဥစၥာ၊ ဘယ္ေနရာမွာ သူ႕မယား အျဖစ္ခံခ်င္စရာ ေကာင္းလုိ႕လဲ၊ 
အိပ္ရာ ထဲမ်ား ဒီမ်က္ႏွာၾကီးနဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း က်ီစယ္ရင္း အုိေအ... ေျပာရင္းေျပာရငး္ 
ေက်ာတြင္းက စိမ့္စိမ့္ လာတာပဲ၊ ေယာက်ၤားရွားလြန္းလြန္းလုိ႕လား၊ ဒီေမ်ာက္ၾကီးမ်ား ထီြ... 
မလို္ခ်င္ေပါင္၊ စားစရာမရွိလုိ႕ ငတ္ခ်င္ ငတ္ေနပါေစ အပ်င္းေျပ နန္းေတာ္ကၽြန္းက ကိုင္းခင္းထဲ သြားျပီး 
ခရမ္းသီးေတြ အဲ...အဲ ဖရုံသီး၊ ဘူးသီးေတြ ေတာင္းနဲ႕ရြက္လုိ႕ ေနပူက်က္က်က္မွာ 
လည္ေရာင္းစားေတာ့မေပါ့''  
 
    ေအာ့ခ်င္အန္ခ်င္ဟန္ႏွင့္ ေျပာရာ ခင္ဘုန္းႏွင့္ ခင္မၾကီးတို႕က ရယ္ေမာျပီး - 
 
    ''အုိ...သခင္ၾကီးဘုရား၊ ဘယ္သူက ဇြတ္အတင္းယူပါလုိ႕ တိုက္တြန္းတာလုိက္ေန ေရာ 
ေအာ့သေရာ အန္သေရာနဲ႕ ေျပာေတာ္မူလုိက္တာ၊ ဒီလိုသာ သခင္ၾကီးဘုရားက ခါးခါးသီးသီး 
ေျပာေတာ္မူေနရင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာဘုရား ေရႊနန္းေတာ္ၾကားျပီး သခင္ၾကီးနဲ႕ ဇြတ္အတင္း 
ေနရာခ်ထားေတာ္မူလုိက္မွ လွေနမယ္ဗ်'' 
 
    ''အုိ...ေအ ညည္းတို႕ကလည္း နိမိတ္မရိွ မဂၤလာမရွ မေျပာၾကပါနဲ႕၊ ဖြဟဲ လြဲပါေစ ဖယ္ပါေစ၊ 
ဟင္းေနာ္...ခင္မၾကီး ညည္းလင္ၾကီးအေၾကာင္းကို ညည္းက သိဒိၶတင္ျပီး လွ်ာထက္ တံေတြးမတင္ 
ေျပာလိုက ္ရတာ ညည္းက တိတ္တိတ္ခုိး ၾကိတ္ပုိးပုုိးေနမွန္း ငါသိပါတယ္ေအ၊ ညည္းလင္ၾကီးနဲ႕သာ 
ညည္းသြား ေနေခ်ပါ၊ ငါတုိ႕တစ္ေတြကို သူခုိးေသေဖာ္ လာမညႇိပါနဲ႕'' 
 
    ''အုိ...ဖ်ာ႕ကၽြန္မတို႕လည္း ေၾကာက္တာပါပဲ သခင္ၾကီးဗ်၊ ဒါေၾကာင့္သာ ပဆစ္ပစ္ ရာမွ ရႈံးတဲ့လူက 
လူေမ်ာက္ ကိုေရႊေမာင္ကို ယူတမ္းလုိ႕ ေလာင္းေၾကးလုပ္တာေပါ့'' 
 



    ''ေအး...ငါေတာ့ ညည္းရႈံးျပီး ခင္ဘုန္း ႏုိင္ပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္းေပးမယ္၊ ဒါမွ 
ေမာင္ေရႊေမာင္အေၾကာင္း အေျပာေကာင္းတဲ့မိန္းမ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရား ေရွ႕ေတာ္ 
ဆြဲေခၚသြားျပီး လူူေမ်ာက္ၾကီး ငေရႊေမာင္ကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမဲ့ အလုပ္အေကၽြး မိန္းမတစ္ေယာက္ 
ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ ပုိ႕ဆက္လာ ပါတယ္ ဘုရား ဆိုျပီး ငါကိုယ္တိုင္ သြားဆက္မယ္၊ ကဲ...ပစ္ၾကေလ၊ 
ဒါပဲေနာ္ ရႈးတဲ့လူ ေကတိကာတိ မလုပ္ၾကနဲ႕၊ ငါက ဒိုင္လုပ္ျပီး ၾကည့္ေနမယ္'' 
 
 
    ေျပာေသာေၾကာင့္ ခင္မၾကီးမွာ ေက်ာတြန္႕သြားကာ - 
 
''ဟာ...ဒါျဖင့္ ေလာင္းေၾကးျပင္ၾကဦးစုိ႕ ခင္ဘုန္းရယ္၊ မေတာ္လုိ႕ ကၽြန္မရႈံးရင္ သခင္ၾကီးဘုရားက 
အဟုတ္ သြား သံေတာ္ဦးတင္ေနမွ ခက္ေနဦးမယ္'' 
 
    ခင္မၾကီးက ျပံဳးကာရယ္ကာႏွင့္ ေျပာလိုက္ရာ - 
 
    ''ဟာ...ထြက္ျပီးေသာ ဆင္စြယ္ ၀င္တယ္လုိ႕ မရိွဘူးတဲ့၊ စတုန္းက ခင္မၾကီးကပဲ စျပီး ခုမွ 
သခင္ၾကီး ဒိုင္လုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုလို ေၾကာက္သြားတာ၊ လာပါ ဒီေၾကးအတိုင္းပဲ ဆက္ကစားၾကပါစို႕၊ 
ဒါေလာက္ေတာင္ ဆတ္ေဆာ့တဲ့မိန္းမ ေၾကြပြဲသိမ္းခါနီး သံုးစားမွာပါ က်ျပီး ျပီးခါနီးက်မွ 
ကန္းက်န္ရစ္ပါေစေတာ္'' 
 
    ခင္ဘုန္းက ေျပာလ်က္ အထိန္းေတာ္ၾကီးကလည္း - 
 
    ''ဟုတ္သားပဲ၊ ညည္း စခင္းတဲ့ဇာတ္ကို ခုလို တစ္၀က္က်မွ မကခ်င္ဘူးေျပာလုိ႕ ျဖစ္ေတာ့မလား၊ 
ကိုင္း....ေျပာၾကစမ္း၊ ဘယ္ႏွခ်ီတမ္း ကစားၾကတာလဲ'' 
 
    ''တစ္ကိုယ္တစ္ပြဲစီ သခင္ၾကီးဘုရား၊ ခုနင္က ဖ်ာ့ကၽြန္မ တစ္ပြဲႏိုင္ထားျပီးျပီ၊ ဒီတစ္ပြဲမွာ ခင္မၾကီး 
ျပန္မႏုိင္ရင္ အရံႈးဘုရာ့၊ ခုေတာင္ ဖ်ာ႕ကၽြန္မ ႏွစ္ပုိသတ္ထားျပီးျပီ၊ ခင္မၾကီးတစ္ပုိမွ မသတ္ရေသးဘူး၊ 
သူ႕ေတာ့ရႈံးမွာပါပဲ၊ သူ႕မ်က္လံုးထဲ လူေမ်ာက္ၾကီး ကိုေရႊေမာင္ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထိုင္ျပီး 
ေစာင့္ေနတာခ်ည့္ ထင္ျမင္ေနလွေရာ့မယ္၊ ဟား...ဟား...ဟား'' 
 
    ''ကဲ...ကဲ စ,ကစားၾကည့္၊ ခု ဘယ္သူအလွည့္လဲ၊ ခင္မၾကီးလက္ထဲ ေၾကြဆုတ္ရက္ပါကလား၊ ဒါျဖင့္ 
သူ႕ပစ္ခလွည့္ေပါ့၊ ကဲ...ပစ္ေတ့ာေလ၊ ပစ္...ပစ္'' 
 
    အထိန္းေတာ္ၾကီးက အတင္းအၾကပ္ ေလာေနေသာေၾကာင့္ ခင္မၾကီးမွာ မျငင္းေရွာင္သာေတ့ာဘဲ 
သက္ျပင္းၾကီး ဟင္းခနဲခ်ကာ ေၾကြေစ့မ်ားကို ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ တရုတ္ေၾကြပန္းကန္ထဲသို႕ 
ပစ္ခ်လုိက္ရာ ကံအားေလ်ာ္စြာ အစိတ္တစ္ခါ က်လာေလ၏။ 
 



 
    ထို႕ေနာက္ ဆက္ပစ္ျပန္ရာ ဆယ္ပြင့္ေၾကြတစ္လွည့္ က်လာေသာေၾကာင့္ အေတာ္ကေလး 
အားတက္ လာေသာ ခင္မၾကီးလည္း သတိၾကီးစြာႏွင့္ ပစ္ျပန္ရာ - 
    ''ေဟာ...တစ္ဗာရာ'' 
 
    ဆိုလ်က္ စိတ္လက္ပါ၍ လာေလ၏။ ထိုေနာက္ သတိၾကီးစြာႏွင့္ ဆက္လက္ကစား ၾကေလရာ 
ခင္ဘုန္း ကတစ္လွည့္ သတ္လိုက္တင္လိုက္၊ ခင္မၾကီးကတစ္လွည့္ သတ္လိုက္ တင္လိုက္ႏွင့္ပင္ 
ပဆစ္ခြင္မွာ ပုိမ်ားကုန္သေလာက္ ရိွလာေလ၏။ အထိန္းေတာ္ၾကီးမွာ ခင္မၾကီး 
စိတ္မခ်မ္းမသာရွိသည္ကိုသာ ရယ္သြမ္းေသြးလိုလ်က္ ခင္ဘုန္းဘက္သို႕ အထူးအားေပးလ်က္ 
ရိွေလ၏ ။ 
 
    ခင္မၾကီးမွာ တစ္စတစ္စ ပုိေတြသိမ္းလာျပီး ပုိရင့္တစ္လံုး က်န္ေနေသာေၾကာင့္  ေၾကာက္စရာ 
မရိွေတာ့ဘဲ စိတ္ထဲမွ အားရေနေလရာ ခင္ဘုန္းမွာလည္း ပုိရင့္တစ္လံုးသာ ရိွေသာေၾကာင့္ အထူး 
ေအးေဆးစြာ ပစ္ေနၾကစဥ္ ႏွစ္ဦးလံုး၏ ပုိမ်ားမ်ာ အိမ္ထဲသို႕ ၀င္စျပဳလာၾကေလ၏။ 
 
    ဤတြင္မွ ႏွစ္ေယာက္သား အရႈံးအႏုိင္ အျပိဳင္လုပ္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ေလရာ ေအး၍ 
မေနသာေတ့ာဘဲ ဇြဲနဲပဲ  ၾကီးၾကီး၊ လက္ထဲကေၾကြမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ တစ္လွည့္စီခ်၍ 
လာၾကေလ၏။  အထိန္း ေတာ္ၾကီးကား ခင္ဘုန္းဘက္မွ အၾကီးအက်ယ္ အားေပးလ်က္ရိွေလ၏။ 
 
    ''ၾကိဳးစားလိုက္ေဟ့ေနာ္ ခင္ဘုန္း၊ ညည္းက ရံႈးလို႕ေတာ့ အေရးမၾကီးဘူး၊ သေရပြဲ ျဖစ္ရုံရယ္၊ 
ဟိုသူငယ္မ ရႈံးမွ အင္မတန္ ၾကည့္လုိ႕လွမွာ၊ လူေမ်ာက္ၾကီး ငေရႊေမာင္နဲ႕ ခင္မၾကီးျမန္ျမန္ၾကီး 
ႏွစ္ပါးသြားတာ ၾကည့္ရေအာင္ ေၾကြကို သတိနဲ႕ ၾကိဳးစားပစ္လိုက္ ကြဲ႕ေနာ္၊ ၀င္လာျပီ၊ 
ေဟာ...ငါးကြက္က်န္ေတာ့တယ္၊ တစ္ေခ်ာက္ဆိုရင္ ကြက္တိ ေပ်ာက္ျပီ၊ ကဲ...တစ္ေခ်ာက္ဆိုတာ 
ဘာလဲကြဲ႕''  
 
    မရပ္မနား အားေပးလ်က္ရိွေလ၏။ 
 
    ခင္မၾကီး၏ ပုိမွာလည္း ငါးကြက္တည္းသာ သြားစရာက်န္ေတ့ာရာ ေလးတစ္ခါ၊ ပါတစ္ခါက်မွ 
အႏုိင္ေသခ်ာလ်က္ ရိွေလ၏။ သို႕ႏွင့္ ခင္ဘုန္းမွာ ေရွ႕ေလာတၾကီး အရင္ ျပီးစီးခ်င္ေဇာႏွင့္ 
ေၾကြတစ္လွည့္ ခ်လိုက္ရာ ''သံုးပြင့္ေၾကြ'' က်လာေလ၏။ 
 
    ''ကဲ...သံုးကြက္ေရႊ႕လုိက္၊ ေနာက္တစ္ခါ တစ္သံုးက်ရင္ ျပီးေရာေပါ့၊ ကိုင္း... ခင္မၾကီးပစ္ေတာ့'' 
 
    ဆိုသျဖင့္ ခင္မၾကီးလည္း ရင္ထဲက တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ အံၾကိတ္၍ ပစ္လိုက္ရာ 'ပါ'ဟု အထိန္းေတာ္ 
ၾကီးႏႈတ္က ထြက္လာေလ၏။ 
 



 
    ''ကိုင္း...ခင္မၾကီးက ႏွစ္ကြက္ေရႊ႕လိုက္၊ ေနာက္တစ္ခါ ေလးပြင့္က်ရင္ ျပီးႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့လို႕ အခု 
ခင္ဘုန္းက တစ္သံုးက်သြားလုိ႕ ခင္မၾကီးက ေနာက္တစ္ခါ က်ေနရင္ ရႈံးေတာ့မယ္ေဟ့၊ ခင္ဘုန္း 
ပစ္ေဟ့'' 
 
    အလွည့္ ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ခင္ဘုန္းလည္း ''တစ္သံုးကေလးပါလာဦး''ဟု ေျပာျပီး ေၾကြကုိ 
ပန္းကန္ထဲသို႕ ခ်လိုက္ရာ 
 
    ''အမယ္ေလး...ပါေတာ့''ဟုေျပာျပီး အားအေလ်ာ့ၾကီး ေလ်ာ့၍သြားျပီးလွ်င္ ခင္မၾကီးက 
၀မ္းသာအားရႏွင့္ ''ေဟာ..ခင္ဘုန္း သံုးစာပါက်ျပီး ကန္းေနျပီ၊ သူမ်ား မေကာင္းၾကံလုိ႕ 
ကိုယ့္ေဘးဒဏ္ထိတာ သိလား၊ ကဲ သခင္ၾကီးဖ် အားရေတာ္မူပါစ'' 
 
    မခံခ်င္ေအာင္ စလိုက္သျဖင့္ 
    ''ေအးပါ...ညည္းဟာညည္းသာ ျပီးေအာင္ၾကိဳးစားပါဦး၊ ခင္ဘုန္းက ဒီကပြဲရႈံးလုိ႕ အေရးမၾကီးပါဘူး၊ 
သေရပြဲက်ရံုပါပဲ၊ ကဲ...ပစ္ပစ္ ေလးစားမွာ သံုးနဲ႕တစ္ေနရင္ ကန္းျဖစ္ဦးမွာပဲ'' 
 
    ေျပာေသာေၾကာင့္ ခင္မၾကီးလည္း အလြန္သတိၾကီးစြာႏွင့္ ပစ္လိုက္ရာ ကပ္ကပ္သပ္သပ္ႏွင့္ 
သံုးပြင့္ပင္ က်လာျပန္ေလ၏။ 
 
    ''ေဟာ...ကန္းျပန္ျပီတစ္ေယာက္၊ ကိုင္း...အျပိဳင္ကန္းေနျပီ၊ ဒီတစ္ခါ ခင္ဘုန္းက ႏုိင္ေအာင္ 
ပစ္ေပေတာ့'' 
 
    ဆိုလွ်င္ ခင္ဘုန္းလည္း အၾကိတ္အနယ္တြင္ အကယစိ္တ္၀င္စားကာ ပစ္လိုက္ရာ ဆယ္ပြင့္ေၾကြ 
ျဖစ္ေတာ့ မလုိလိုႏွင့္ ေၾကြေထာင့္တစ္ခု ပက္လက္လန္ျပီး ပါျဖစ္သြားသျဖင့္ ၍ ဤတစ္လွည့္ 
အလကား ျဖစ္သြား ရျပန္ေလ၏။ 
 
    ''ကိုင္း...ခင္မၾကီးအလွည့္၊ ပစ္လိုက္ကြဲ႕ေနာ္၊ 'ဆင္ေျပာင္ၾကီး အျမီးက်မွ တစ္ေနရင္' လူေမ်ာက္ 
ကေတာ္ ကေလး ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊ ကိုင္း...ပစ္လိုက္စမ္း'' 
 
    အားေပးေသာေၾကာင့္ ခင္မၾကီးလည္း အေရးတၾကီး ဂရုစုိက္၍ ေၾကြခ်လုိက္ရာ ကံအားေလ်ာ္စြာ 
တစ္ဆယ္ က်လာျပီ၊ ေနာက္တစ္လက္ အသာခ်မွ သံုးပြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းသြားရာ။ 
 
    ''ေဟာ...ခင္မၾကီး ပုိႏုိးသြားျပီ၊ ဒီတစ္လက္ က်န္ေသးတယ္၊ ခင္ဘုန္းလည္း တစ္ျပိဳင္တည္း 
ႏုိးေအာင္ ပစ္ရင္း ဒီပြဲသေရျဖစ္ျပီ၊ အရင္တစ္ပြဲအတြက္ ခင္မၾကီးကုိ အႏုိင္ယူႏုိင္ေသးတယ္'' 
 



    ေျပာေသာေၾကာင့္ ခင္ဘုန္းလည္း စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပစ္လိုက္ရာ ဖ်တ္ခနဲ႕ တစ္ဆယ္က်၍ 
လာေလ၏။ 
 
    ''ေဟာ...ေဟာ...ရည္တူလိုက္ေနျပီ၊ ကဲ...ကဲ၊ ရုိရုိေသေသကေလး ပစ္လိုက္စမ္း၊ ခင္ဘုန္းရဲ႕'' 
 
    ေျပာေလရာ ခင္မၾကီးမွာ တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ေသြးခုန္၍ ေနရွာေလ၏။ 
 
 
    ''ကဲ...ပစ္ျပီ'' 
 
    ဆိုကာ ခင္ဘုန္း ျဖည္းညင္းစြာ ေၾကြကိုခ်လိုက္ရာ တမင္တကာ ဂရုစုိက္ခါမွ လက္ၾကားထဲတြင္ 
ေၾကြတစ္ေစ့ ကပ္ပါျပီး ၾကမ္းေပၚက်သြားရကား ခင္မၾကီးမွာ ေရႊထုပ္ၾကီး ေကာက္ရမေလာက္ 
၀မ္းေျမာက္ သြားျပီး 
 
    ''ေဟာ...ေၾကြအံသြားျပီ၊ ခင္မၾကီးႏုိင္တယ္၊ ခင္မၾကီးႏုိင္တယ္၊ သေရပြဲ၊ သခင္ၾကီးလည္း 
ဖ်ကၽြန္မကုိ ေရွ႕ေတာ္မပုိ႕ရေတာ့ဘူးဘုရား'' 
 
    အားရပါးရ ေျပာလိုက္မွ အထိန္းေတာ္ၾကီးက ျပံဳးျပီး - 
 
    ''ညည္းဆတ္ေဆာ့တာ ႏွလံုးနာလုိ႕ တမင္တကာ လုပ္ေနတာပါ ေအရယ္၊ တကယ္ရံႈးရင္လည္း 
အလကား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရားေရွ႕ေတာ္ ေခၚသြား၀ံ့ပါ မလား'' 
 
    ေျပာလိုက္မွ ခင္မၾကီးမွာ ဟင္းခနဲ သက္ျပင္းၾကီးခ်ျပီး - 
 
    ''ဒါျဖင့္ အစက ေျပာပါေတာ့ဘုရားဖ်၊ ကၽြန္မ တကယ္မ်ားပို႕မလားလုိ႕ စိတ္ပူလိုက္ ရတာ ေမာလုိ႕၊ 
ခုမွ အသက္ ရွဴႏုိင္ပါေတာ့တယ္'' 
 
    ေျပာျပီး အားလံုးပင္ တေသာေသာ ရယ္ပြဲဖြဲ႕၍ ေနၾကရာ အေတာည္ဥ့္နက္ လာေလ၏။ 
အေဆာင္ေတာ္ တြင္းက စုထားဖုရားလည္း ျငိမ္ခ်က္သားေကာင္းလွသျဖင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီး 
ေခ်ာင္းၾကည့္ လိုက္ေသာအခါ ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာ သလြန္ေပၚတြင္ ေကြးေကြးကေလး 
စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူေနသည္ကို ျမင္ရမွ - 
 
    ''အလုိ...ထိပ္စုဖုရားေတာင္ ဘယ္အခ်ိန္က စက္ေတာ္ေခၚသြားပါလမ့္ိ'' 
 
 



    ေျပာကာ ပ်ာပ်ာသလဲ၀င္လာျပီး ညဥ့္လႊာရုံၾကီးမ်ား ျဖည္းညင္းစြာ လႊမ္းျခံဳ ဆက္သလ်က္ 
ေစာေစာက ေရးေတာ္မူ ေနေသာ ေရႊလႊာေတာ္ကို အပါးေတာ္၌ လုိက္လံရွာေဖြရာ မေတြ႕သျဖင့္ 
စုထားဖုရား ေရးျပီး၍ သိမ္းထား ေတာ္မူျပီဟု ေတြးမိကာ စိတ္ေအးစြာႏွင့္ မိမိအိပ္ရာသို႕ 
၀င္ေလသတည္း။ 
 
    နံနက္မုိးေသာက္ အလင္းသုိ႕ေရာက္လွ်င္ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း ပ်ာယီးပ်ာယာ 
အိပ္ရာမွ ထလာကာ ထိပ္စုဖုရား၏ စက္ရာေတာ္ဆီသုိ႕ ျဖည္းညင္းစြာ ေျခနင္း၍  အေဆာင္တြင္း 
၀င္ခဲ့ေလ၏။ 
 
    ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း လႊာျခံဳေတာ္ႏွင့္ ညဥ့္ဦးက ေထြးခဲ့သည့္အတိုင္း ေကြးေကြး ကေလး 
စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီး အသာလွည့္၍ 
ထြက္လာခဲ့ျပီးလွ်င္ အျပင္ ေဆာင္ဘက္တြင္ လုပ္ကိုင္ျပင္ဆင္ရန္ ရိွသည္မ်ားကို အရံသင့္ 
စီမံျပင္ဆင္ထားျပီး အပ်ိဳေတာ္ ကေလး မ်ားကိုလည္း ထိပ္စုဖုရား မ်က္ႏွာသစ္ေတာေရက်လွ်င္ နံ႕သာ 
မလစ္ဟင္းရေအာင္ ျပင္ဆင္ ထားေစရန္ စီမံလ်က္ စုဖုရား ႏုိးေတာ္မူခ်ိန္ကို ျငိမ္သက္စြာ 
ေစာင့္စားလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
    ေနျခည္ေရာင္လင့္ အတန္ျမင့္သည္တိုင္ေအာင္လည္း စုဖုရားမွ ႏုိးေတာ္မမူေသး သျဖင့္ နန္းဦး 
မွန္စီေက်ာင္းေတာ္သို႕ ေစာေစာသြားရန္ အေရးေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ 
မေအးႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာေလ၏။ 
 
    ေဆးလိပ္ႏွင့္စားေတာ္၊ ကြမ္းယာေတာ္မ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ရန္မ်ားကိုလည္း အဆင့္သင့္ စီမံထားျပီး 
ကြမ္းယာေတာ္ မ်ားမွာ စုဖုရားလတ္ လက္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတာ္ ယာမည္ဟု 
အမိန္႕ေတာ္ရိွထားသျဖင့္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရိွဘဲ ေ၀ယ်ာ၀စၥကိုသာ မလစ္ဟင္းရန္ 
အရံသင့္ျပင္ျပီး ေစာင့္ေနရွာေလ၏။ 
 
    အရွင္ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း စက္ရာေတာ္က ခုေတာင္ ထေတာ္မမူေသးပါဘူး၊ ဟိုကို သြားရမဲ့ 
အေရး ကလည္း ရိွေသးတယ္။ 
 
    တစ္ေယာက္တည္း စိတ္ရႈပ္စြာ ေခါင္းကုတ္စဥ္္းစားေနစဥ္မွာပင္ အတြင္းေဆာင္ ေတာ္သို႕ 
စုဖုရားႏိုးေတာ္မူျပီလားဟု သြားၾကည့္ျပန္လွ်င္ အခန္႕သင့္ပင္ လူးလြန္႕ေတာ္မူ လာသည္ကို 
ေတြ႕သည္ႏွင့္ စုဖုရားကို ယုယစြာ သြား၍ဖက္ကာ 
 
    ''အေမ ထိပ္စုဖ်ား၊ စက္ေတာ္မူလုိကတာ ေနျမင့္လွပါျပီ သစ္သစ္လည္း သြားရ လာရမဲ့ အေရးေတြ 
အေတာ္မ်ားပါေသးတယ္၊ ထေတာ္မူပါ၊ စားေတာ္ကြမ္းယာအတြက္ စုဖ်ားလက္ေတာ္ႏွင့္ 
အသင့္ယာေတာ္ မူစရာလည့္း အားလံုးျပင္ဆင္ျပီးပါ၊ စုဖ်ား ႏုိးေတာ္မမူေသးတာႏွင့္ 
ခုတိုင္မသြားရေသးဘဲ ေစာင့္ေန ရပါတယ္'' 



    စုဖ်ားအပါးကပ္၍ တီးတိုးေလွ်ာက္တင္လုိက္မွ ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း မ်က္ေတာင္ ေတာ္ဖြင့္ကာ - 
 
    ''အုိ...ဟုတ္ပါေလရဲ႕၊ စုစု ေမ့သြားတယ္ သစ္သစ္ရယ္၊ ေနျမင့္သြားပလား'' 
 
 
    ေျပာကာ သလြန္ေပၚမွမ အလ်င္စလို ထေတာ္မူလုိက္လွ်င္ ခင္ေဟ၊ ခင္မၾကီး၊ ခင္ျမဇင္ စေသာ 
အပ်ိဳေတာ္တစ္စုတို႕လည္း စုဖုရားအပါးေတာ္သို႕ ေရာက္လာၾကကာ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ 
ေရႊဖလားဆက္သူက ဆက္၍ ပုိးတဘက္ ကိုင္ေစာင္သူကေစာင့္ျပီး လက္ပါးေစကေလးမ်ားကလည္း 
မ်က္ႏွာ သစ္ေတာ္ေရက်ကို သိမ္းဆည္းလ်က္ နံ႕သာ ပန္းမန္ႏွင့္ ၀တ္လဲေတာ္မ်ား ဆက္ျပီး 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ကုိယ္တိုင္ လည္း ဆံေတာ္မ်ား ရွင္းဆက္ေလ၏။ 
 
    ''ဆံေတာ္ရွင္းေနတာကလည္း ၾကာလိုက္တာ သစ္သစ္ရယ္၊ ျမန္ျမန္လုပ္ပါ၊ စုစု စက္ရာက ေနျမင့္ 
ရတဲ့အထဲ သစ္သစ္ကလည္း အလကား ၾကာေအာင္လုပ္ေနေတာ့တာပဲ'' 
 
    အျပစ္တင္ေတာ္မူရာ - 
 
    ''အလိုေလး...စုဖ်ားဟာ စုဖ်ား အလကားေနရင္း ေနျမင့္ေအာင္ စက္ေတာ္ေခၚ ေတာ္မူျပီး ခုမွ 
အေရးတၾကီး ျဖစ္ေတာ္မူလုိက္ရတာ၊ ကဲ...ကဲ...ျပီးပါျပီဘုရား'' 
 
    ဆိုလ်က္ ဆံေတာ္ကို လက္စသပ္ထံုးဆက္လုိက္ရာ - 
 
    ''ဟုတ္သားပဲ စုစုကို အစက ဘာလုိ႕ လာျပီး,မႏႈိးသလဲ၊ ခုေတာ့ ေနေတာင္ျမင့္ ေနျပီ၊ သစ္သစ္ၾကီး 
ဘယ္ေနရာသြားသြား ဘာလုပ္ေနမွန္းလဲ မသိဘဲနဲ႕'' 
 
    ''ဘယ္မွ မသြားဘူးဗ်၊ ညက ေဟာဒီ ခင္မၾကီးတို႕တစ္ေတြေပါ့ဘုရား၊ ပဆစ္ပစ္တာ 
ခါတိုင္းထက္ဆန္းျပီး ေလာင္းေၾကး စားေၾကးနဲ႕ ပစ္ေနၾကတာနဲ႕ သစ္သစ္လည္း ၀င္ၾကည့္ေနမိတာ 
သူတုိ႕ဟာက ခပ္ဆန္းဆန္း မုိ႕ ၾကည့္လို႕ေကာင္းတာႏွင့္ ညဥ့္နက္သြား တာပဲဗ်၊ ဒါေၾကာင့္ 
သစ္သစ္လည္း ခါတို္င္းထက္ အိပ္ရာထ ေနာက္က် သြားပါတယ္'' 
 
    ''အမယ္...ဘာမ်ားဆန္းေသးသလဲ သစ္သစ္ရဲ႕၊ ပဆစ္ပစ္တဲ့ဟာမ်ား အဆန္းလုပ္ 
ၾကည့္ေနရသလား၊ အလကားညာတာ၊ ဟိုျဗဲတိုက္ေတာ္က ႏႈတ္ခမ္းေမြးေကာင္းေကာင္းနဲ႕ 
စကား၀ါေရာင္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္း တတ္တဲ့ တစ္ခုလပ္သံေတာ္ဆင့္ၾကီးနဲ႕ ခ်ိန္းျပီး ေျမာက္ 
ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွာ စကားေျပာ ေနတယ္ မဟုတ္လား'' 
 



    ''အလိုေလးဘုရား...မုိးၾကိဳးက်ားသားပါ၊ မဟုတ္ရပါဘူး၊ တကယ့္ကို ပဆစ္ပစ္တာ 
ၾကည့္ေနတာပါဖ်၊ မယုံေတာ္မူရင္ ေဟာဒီက ခင္မၾကီးတို႕ကို ေမးေတာ္မူပါ၊ သူတုိ႕ ေလာင္းေၾကးက 
ဆန္းလို႕ဖ်၊ ေဟာဒီ ခင္မၾကီး ကံေကာင္းလုိ႕ လူေမ်ာက္ငေရႊေမာင္ၾကီးနဲ႕ မရတာလား ဘုရား'' 
 
 
    ရယ္ရယ္ေမာေမာေလွ်ာက္လုိက္ရာ စုဖုရားလည္း အေတာ္စိတ္၀င္စားေတာ္ မူလာျပီး - 
 
    ''အုိး...လူေမ်ာက္ ငေရႊေမာင္ၾကီးနဲ႕ ဘယ္လိုျဖစ္ၾကလုိ႕လဲ သစ္သစ္ရဲ႕'' 
 
    ဟု ေမးေတာ္မူေသာအခါ ခင္ဘြားသစ္လည္း ညက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္၍ 
ေလွ်ာက္ထားလုိက္မွ စုဖုရားက ျပံဳးေတာ္မူျပီး - 
 
    ''အင္...ဒီအမယ္ၾကီးက ဒါမ်ိဳမးမ်ားဆို သူအရင္ ေရွ႕က၀င္ပါခ်င္တာခ်ည္းပဲ၊ ကဲ... ကဲ... 
ခင္မၾကီးတို႕ သြားၾကေတာ့ အျပင္မွာ လုပ္စရာရွိတာလုပ္ၾက'' 
 
    ေျပာ၍ အျခား အပ်ိဳေတာ္မ်ား အေဆာင္ေတာ္ အျပင္ ထြက္သြားၾကသည္။ 
 
    ''ကိုင္းေလ...ဘယ္မွာလဲ သစ္သစ္ရဲ႕၊ ေနျမင့္လွျပီဆို၊ လုပ္ပါ ဖဲပ၀ါနဲ႕ ျမတ္ေလးကံုးေတြေကာ 
ယူခဲ့ပါ၊ စားေတာက္ြမ္းယာအတြက္ စုစုရဲ႕ ကြမ္းအုတ္ေတာ္ကို အဆင့္သင့္ ျပင္ထားတယ္ဆို''  
 
    စုဖုရားက အလ်င္စလို ေမးေတာ္မူလုိက္ရာ အထိန္းေတာ္ၾကီးလည္း ထဘီၾကီး ဒီလႊာႏွင့္ 
ကတိုက္ကရုိက္ ေျပးလႊားဟန္ျပဳကာ 
 
    ''အုိ...အားလံုး အသင့္ပါဘုရား၊ ေရွ႕ေတာ္ကို ဆက္လာပါမယ္၊ ျမန္ျမန္ယူေတာ္မူပါ၊ စုထားဖုရား 
လက္ေတာ္ကေလးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတာ္ လုပ္ေတာ္မူဖုိ႕ရာ သစ္သစ္က အကူအညီ 
အသယ္အပုိးဘက္က အစစျပီးစီးေအာင္ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ပမယ္ဘုရား'' 
 
    ဆိုလ်က္ ကြမ္းေတာ္အုပ္ကို ေျပးယူဆက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေတာ္ကလပ္၊ ျမတ္ေလးကံုး၊ ဖဲပ၀ါ၊ 
ပုသိမ္ပ၀ါမ်ားကို အားလံုးစုံ ေရွ႕ေတာအ္ေရာက္ ထားေလ၏။ 
 
    ထိပ္စုျမတ္ဖုရားလည္း ကြမ္းအုပ္ေတာ္ကိုဖြင့္ကာ စားေတာ္ကြမ္းယာကို ကိုယ္တိုင္ ေတာ္ 
ျပင္ဆငျ္ပီးလွ်င္ ကိႏၷရာေမာင္ႏံွ ၀ဲပ်ံကေနဟန္ကို ေဖာ့ပန္းပုျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နန္းသံုးေဆးဖံုေတာ္ 
(1)ႏွင့္ နာနတ္သီးသ႑ာန္ ေဖာ့ျဖင့္ စီမံထားေသာ နန္းသံုး ေလးညႇင္း နာနတ္ပန္း(1)မ်ားကိုလည္း 
စားေတာ္ကြမ္းယာမ်ားႏွင့္အတူ ေရႊကလပ္ေပၚတြင္ တင္လ်က္ လ,စက္ေရာင္ ဖဲပ၀ါျဖင့္ 
စီထုပ္ေတာ္မူကာ ထိုဖဲပ၀ါႏွစ္ထပ္ေပၚတြင္မွ ျမတ္ေလးကံုးၾကီးမ်ား ရစ္ပတ္လႊမ္းဖုံးျပီး ပုသိမ္ပ၀ါႏွင့္ 
အေပၚမွတစ္ထပ္၊ ခပ္ရြရြ ထုပ္ေတာ္မူထားေလ၏။ 



 
 
    ''ကဲ...ေဆးလိပ္နဲ႕ ကြမ္းယာေတာ္မ်ားကိစၥကေတာ့ျပီးျပီ သစ္သစ္ရဲ႕၊ ၀တ္လဲေတာ္ 
ပုဆိုးတစ္ထည္လည္း ထည့္ဆက္လိုက္ခ်င္ေသးတယ္၊ ဟို...လဲက်ားအစ္ထဲက ႏြယ္သာကီ 
ၾကိဳးပုဆိုးတစ္ထည္ကို စုစု အီစတန္ ေရေမႊး သပ္ခုိင္းထားတာေတြ ယူလာခဲ့စမ္းပါ၊ အဲ..ဒါလည္း 
ဆက္လိုက္မယ္၊ ညက စုဖ်ား ေရးသားေတာ္ မူထားတဲ့ ေရႊလႊာေတာ္လည္း သလြန္ေတာ္ 
ေခါင္းရင္းဘက္ (*) ေနရပါး မျပီးယူခဲ့ပါ'' 
 
    မိန္႕ေတာ္မူရာ အထိန္းေတာ္ၾကီးလည္း ပ်ာပ်ာသလဲ၀င္ သလြန္ေတာ္ေခါင္းရင္းက အလႊာေတာ္ႏွင့္ 
အီစတန္ ေရေမႊးသပ္၍ အထံုအေမႊး ႏွပ္ထားေသာ ႏြယ္သာကီ လြန္းျပန္ပုဆိုးတို႕ကို ယူလာကာ 
ပုသိမ္ပ၀ါႏွင့္ ပတ္၍ ေရႊကလပ္တြင္ တင္၍ ဆက္ေလ၏။ 
 
    ''ကဲ...ကဲ...သစ္သစ္ သြားေပေတာ့ေလ၊ စုဖ်ားက သီေပါေမာင္ေမာင္ ေအာင္ေတာ္ မူေစေၾကာင္း 
ဆုေတာင္းေတာ္မူေနတယ္ဆိုတာလဲ သစ္သစ္ရဲ႕၊ ႏႈတ္စကားနဲ႕ ေမာင္ေမာင့္ ကို ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ပါ၊ 
စုစုကိုယ္တိုင္ေတာ္ ယာတဲ့ စားေတာ္ကြမ္းယာနဲ႕ ေဆးလိပ္ေတာ္မ်ား ကို သုဓမၼာဇရပ္သို႕ 
စာေတာ္ျပန္ထြက္ေတာ္မူတဲ့အခါ သတိတရႏွင့္ သံုးေဆာင္လွ်င္ သီေပါေမာင္ေမာင္ ဘုန္းေရာင္လင္း၍ 
ေအာင္ျမင္ျခင္း လာဘ္ၾကီးကို အျပီးအပုိင္ သိမ္းပုိက္ ဆြတ္ခူးေတာ္မူႏုိင္ပါလိမ့္မည္လုိ႕ စုစုရဲ႕ 
ႏႈတ္ေတာ္က မွာေတာ္မူ လုိက္ေၾကာင္း သစ္သစ္က အာ၀ဇၨန္းေကာင္းေကာင္းနဲ႕ အပုိအမုိေတြ 
ျဖည့္ေဆာင္ျပီး ေလွ်ာက္တင္ လိုက္ပါ'' 
 
    မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ သြားရန္ျပင္ေနေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီးလည္း ျပံဳးျပံဳးၾကီး နားေထာင္ေနရာမွ 
 
    ''စိတခ္်ေတာ္မူပါဘုရား၊ ဒီလို ေလွ်ာက္တင္ရတဲ့ဘက္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ညံ႕ခဲ့တဲ့ သစ္သစ္ 
မဟုတ္ဘူး၊ ဘာမဆို လုိတာထက္ ပုိပုိသြားမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ေတာ္ မူပါ၊ အႏုိ႕... သစ္သစ္ႏႈတ္က 
ေလွ်ာက္ရမွာထက္ စုထားဖုရား ေရးသားေတာ္မူတဲ့ အလႊာ ေတာ္ထဲမာွလည္း ဒီအဓိပၸာယ္မ်ိဳးေတြ 
ပါျပီထင္ပဘုရား'' 
 
    ''အုိ...စုစု ေရးသားေတာ္မူတဲ့ အလႊာေတာ္က ဒါေလာက္ မစုံလင္ပါဘူး၊ ညက ညဥ့္နက္ လာသည္႔ 
တိုင္ေအာင္ ဘယ္လုိ ေရးရမလဲဆိုတာ စဥ္စားေတာ္မူလို႕ မေပၚတာႏွင့္ စိတ္တိုေတာ္ မူလာလုိ႕ 
အျခားမယ္ဘြဲ႕ ေမာင္ဘြဲ႕ေတြ၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕မေနေတ့ာဘူး သစ္သစ္ရဲ႕'' 
 
    ''ေတးထပ္ကေလး တစ္ပုဒ္ပဲ ေရးေတာ္မူလိုက္တယ္၊ အက်ယ္အ၀န္းေတာ့ သစ္သစ္ႏႈတ္ကပဲ 
ေလွ်ာက္လိုက္ေစခ်င္တာႏွင့္ ယခု မွာေတာ္မူေနတာေပါ့ သစ္သစ္ရဲ႕'' 
 
    ''ကဲ...ဒါျဖင့္ ေကာင္းပါေလရဲ႕ဘုရား၊ သစ္သစ္ သြားပါေခ်ေတာ့မည္'' 
 



 
    ဆိုကာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္မွာလည္း သီေပါမင္းသားကို ဆက္သရန္ ပစၥည္းႏွင့္ 
အလႊာေတာ္မ်ား ယူေဆာင္ကာ နန္းဦးမွန္စီ ေက်ာင္းေတာ္ရိွရာသို႕ ထြက္လာခဲ့ေလလွ်င္ 
အေဆာင္ေတာ္ တြင္ ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း အျခားအပ်ိဳေတာ္မ်ား ႏွင့္ နံသာပန္းမန္မ်ား 
ဆင္ေတာ္မူရင္း အပ်င္းေျပ စံေတာ္မူ ေနေလသတည္း။  
အခန္း (၁၄) ဆက္ရန္ 
 
အခန္း (၁၄) 
 
''နန္းဦးမွန္စီ ေရႊေက်ာင္းေတာ္တြင္ ရွင္သာမေဏဘ၀ျဖင့္ ပထမျပန္ဆိုေတာ္မူလာခဲ့သည္ မွာ 
ႏွစ္ၾကိမ္ျပီးေျမာက္၊ သံုးၾကိမ္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ သုသီရိမဟာ ဓမၼရာဇာဘြဲ႕ခံ 
သီေပါမင္းသားလညး္ ယခု ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္မ ပထမၾကီး ျပန္ဆိုေတာ္မူရန္ အခ်ိန္လြန္စြာ 
နီးကပ္ေတာ္မူေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္းမွ အျပင္သို႕ပင္ ထြက္ၾကြေတာ္ 
မမူႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားလ်က္ မွတ္ေတာ္မူလ်က္မ ခဲရာခဲဆစ္မ်ားကို အထူး မွတ္သားေတာ္မူေနေလ၏။ 
 
    ေက်ာင္းေတာ္ရိွ ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္တကြ တိုက္အုပ္၊ တိုက္ၾကပ္၊ ပဥၨင္း၊ ကိုရင္၊ ေက်ာင္းသား၊ 
ကပိၸယမက်န္ နက္ျဖန္ စာေတာ္ျပန္ သုဓမၼာပြဲသဘင္သို႕ လိုက္ပါၾကည့္ရႈ ၾကရန္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 
သီေပါ မင္းသားကေလး ေခ်ာေမာစြာ ေအာင္ျမင္ေစလိုေၾကာင္း တတြက္တြက္ေျပာၾကား ဆူညံလ်က္ 
ရိွၾကေလ၏။ 
 
    သီေပါမင္းသားအား အက်ိဳးလုိလား ခ်စ္ခင္အားထားၾကသူမ်ားလည္း တစ္ေယာက္ ျပီး တစ္ေယာက္ 
ေက်ာင္းေတာ္သို႕ ေရာက္လာၾကကာ အားေပးစကား ေလွ်ာက္ထားေျပာ ဆို ဥဒဟို မစဲေအာင္ 
ရိွေနၾကေလ၏။ 
 
    ယင္းသို႕ သုဓမၼာ စာေတာ္ျပန္ပြဲၾကီး၏ အရိွန္ဂယက္ ရုိက္ခတ္ျခင္းမားေၾကာင့္ ေရွးအခါက 
တိတ္ဆိတေ္ျခာက္ေသြ႕ ပ်င္းရိျငီးေငြ႕ဖြယ္ေသာ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး တစ္ခြင္မွာ အသက္၀င္လာသလို 
လူရိပ္လူေယာင္ အမ်ားႏွင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ထထၾကြၾကြ ျဖစ္ေနၾကစဥ္ အထိန္းေတာ္ၾကီး 
ခင္ဘြားသစ္လည္း ယမုိက္က်မ္းကို အာရုံစူးစုိက္စြာ ရႈစားေတာ္မူေနေသာ သီေပါမင္းသား အနီးသို႕ 
အခစားမိေလ၏။ 
    စာေတာ္ထဲတြင္ စိတ္၀င္စားေနေသာ အပါးေတာ္တြင္ ထိုင္လိုက္သည့္အရိပ္ကို ျမင္သျဖင့္ 
ရုတ္တရက္ ေရွာင္တခင္ပင္ ပုရပုိက္ကို ရႈစားေတာ္မူရာက မ်က္လႊာကိုမ၍ ၾကည့္ေတာ္မူေလရာ 
လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ေရာက္လာေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ 
ရုတ္တရက္ မ်က္ႏွာရႊင္ေတာ္ မူသြားျပီး - 
 
 



    ''အလို....အထိန္းေတာ္ၾကီးပါကလား၊ ဘာမ်ားလာျပီး ဆက္သလဲ၊ စုစုလည္း မာေတာ္မူရဲ႕ေနာ္၊ 
ကိုယ္ေတာ္ျဖင့္ စာေတာ္ျပန္ပြဲ နီးကပ္ေနတာႏွင့္ ဆင္ေျပာင္ၾကီး အျမီးက်မွ မထစ္ပါေစနဲ႕လုိ႕ 
ၾကိဳးစားေတာ္ မူရတာပဲ အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕..." 
 
    မိန္႕ေတာ္မူရာ အထိန္းေတာ္ၾကီးလည္း အပါးတိုးခစားကာ - 
 
    ''မွန္လွပါ ၾကိဳးစားေတာ္မူပါဘုရား၊ အရွင့္သားေတာ္အတြက္ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား က 
ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေတာ္ဆက္ျပီး နက္ျဖန္ သုဓမၼာဇရပ္သို႕ 
ထြက္ေတာ္မူသည့္အခါ ဆင္ေတာ္မူရန္ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုး၊ ေသာက္ေတာ္မူရန္ ေဆးလိပ္ 
ေတာ္ထုပ္ႏွင့္တကြ ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား လက္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ယာေတာ္မူေသာ စားေတာ္ 
ကြမ္းယာမ်ားပါ ဘုရားအရွင္ ထိပ္စုဖုရားက ဆက္သရန္ ေစစားလိုက္ေၾကာင္းပါ'' 
 
    ''ဒီလက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးစြာ သုဓမၼာသဘင္သို႕ ေဆာင္ယူ ေတာ္မူသြားပါလွ်င္ 
ေအာင္ျမင္ရာ ေအာင္ျမင္ေၾကာငး္  သိဒိၶလွ်ိဳေကာင္းတဲ့ အေဆာင္ လက္ဖြဲ႕မ်ားပမာ အရွင္ထိပ္စုဖ်ား၏ 
ေရႊေမတၱာအရိွန္ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ဆို၍ တစ္စြန္းတစ္ကြက္ မေပၚဘဲ စာေတာ္ျပန္ပြဲကို 
အခက္အခဲ မရိွွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလိမ့မည္ လုိ႕ အမွာေတာ္ရိွလိုက္ေၾကာင္းပါ ဘုရား၊ အရွင္ထိပ္ျမတ္ 
စုဖ်ားက ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ၾကိဳးၾကိဳးစားစား ဆက္သေတာ္မူလုိက္တဲ့ 
လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားကို အရွင့္သား ကလည္း စြဲစြဲျမဲျမဲ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အျမဲေဆာင္ယူေတာ္မူဖုိ႕ပါ 
ဘုရား'' 
 
    ေလွ်ာက္ထားေလလွ်င္ သီေပါမင္းသားမွာ အလြန္တရာ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္ေတာ္မူ လာသျဖင့္ 
လက္ေဆာင္ ေတာ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပံဳးရႊင္စြာ ရႈစားကိုင္ယူေတာ္မူကာ 
 
    ''အုိ...ဘယ္လိုေျပာလိုက္ပါလိမ့္ဗ်ာ၊ ကိုယ္ေတာ္ အလြန္တရာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူတဲ့ စုစုရဲ႕ 
လက္ေဆာင္ေတာ္ မ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေတာ္မူႏုိင္ပါမလား၊ ကိုယ္ေတာ္သြားေလရာ ရာကို 
အေဆာင္ေတာ္ လက္ဖြဲ႕ကေလးပမာ မကြာအတူ အပါယူျပီး ထြက္ေတာ့မူမွာေပါ့၊ ေတာင္းေတာ္မူတဲ့ 
ဆုအတိုင္း၊ ေမတၱာေတာ္ အရိွန္ စူးရွေတာ္မူျပီး စာေတာ္ျပန္ပြဲၾကီးမွာ အခဲအယဥ္းမရွိ 
ေအာင္ျမင္ေတာ္မူဖုိ႕ အမွန္ ယံုၾကည္ပါရဲ႕၊ ကိုယ္ေတာ္လည္း မ်ားစြာ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္ေတာ္မူျပီး 
ဒီလက္ေဆာင္ေတာ္ေတြကို သိမ္းဆည္း လက္ခံေတာ္မူ လိုက္တယ္ ဆိုတာ စုစုကို သံေတာ္ဦး 
တင္လိုက္ပါ'' 
 
    ''မွန္ပါ၊ စိတ္ခ်ေတာ္မူပါဘုရား၊ ႏုိ႕ျပီးေတာ့ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားက ေဟာဒီ 
လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားအျပင္ အလႊာေတာ္ ေရႊျပားလည္း ဆက္သလိုက္ပါေသးသည္'' 
 
    ေျပာကာ ပုိးပ၀ါအတြင္းမွ ပါလာေသာ အလႊာေတာ္ကို ထုတ္ယူေနလွ်င္ သီေပါမင္းသားက 
စ္ိအားထက္သန္စြာႏွင့္ 



    ''အုိ...အလႊာေတာ္ ပါေသးတာမ်ား ေနာက္ခ်န္လို႕မ်ား ထားပေလ အထိန္းေတာ္ ၾကီးရယ္၊ 
ဘယ္မလဲ ျမန္ျမန္ဆက္စမ္းပါ" 
 
    အလ်င္စလို မိန္႕ေတာ္မူေနေလ၏။ 
 
    ''ဒီမွာဘုရား၊ ဖ်ာ႕ကၽြန္မလည္း ဦးစြာဆက္မလုိ႕ဟာ ဒီလက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားက 
ရႈစားေတာ္ မူေနေသးတာႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ရိွသေလာက္ ေလွ်ာက္ တင္ေနရတဲံ အတြက္ ေနာက္ခ်န္ 
ဆက္မိသလို ျဖစ္သြားရေၾကာင္းပါ''  
 
    ေျပာကာ အလႊာေတာ္ ေရႊျပားကို သီေပါမင္းသား လက္ေတာ္သုိ႕ ဆက္လိုက္ရာ 
သီေပါမင္းသားလည္း အလႊာေတာ္ ပ၀ါကို ေျဖေတာ္မူလ်က္ မ်က္ႏွာေတာ္ တျပံဳးျပံဳးႏွင့္ တစ္လံုးခ်င္း 
ဖတ္ေတာ္မူေလ၏။  
 
             "ေတးထပ္" 
 
        စံရေ၀ ဘံုျမင့္မေတာ့၊ 
 
    ဂုဏ္တင့္တဲ့သာကီ၊ 
 
    လႈံဆင္႔မဲ့ပဏာခ်ီသည္၊ 
 
    သဒါၶရည္ေမာက္ျဖိဳး။ 
 
 
        ေရႊခြန္းေတာ္ ဂတိေသြလွ်င္၊ 
 
    ျမတ္ဘိေသ လြဲလိမ့္မည္စုိး၊ 
 
    သေျပခ်က္ ဒီဇမၺဴ၀ယ္၊ 
 
    သည္တစ္ဆူရြယ္ကိုး။ 
 
 
        ညီအတူ ကယ္ၾကိဳးလုိ႕ 
 
    သယ္ပုိးတဲ့ ျခင္းရာ။ 



 
        အဓိဌာန္ငုံးေရႊငွက္လိုပ၊ 
 
    ႏံုးေသြမပ်က္ ထားသင့္လွပါ။ 
 
 
        ေနနန္းျမင့္ ဥပရာငယ္၊ 
 
    ေသြမဆန္းသင့္ စုကလ်ာကို၊ 
 
    ျပဒုညာေမာင္တင့္ေတာ့၊ 
 
    ေအာင္ပန္းပြင့္ ႏွင္းဆီရုံ၊ 
 
    သင္းၾကည္လုိ႕ထံု။ 
 
 
        အာဒိစၥကမၺဳလႈံငယ္၊ 
 
    ခါမိႆ ႏံွျပဳျခံဳတယ္။ 
 
    ဗႏၵဳပုံႏွယ္ေ၀လွ်မ္းေျပာင္ဖုိ႕ေလး။ 
 
 
ဟူ၍ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရလွ်င္ ျပံဳးရႊင္အားရေတာ္မူလွေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ - 
 
''အထိန္းေတာ္ၾကီးကို စုစုက ခုေတာင္ ကိုယ္ေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေတာ္မမူေသး ပါကလား၊ 
ေၾသာ္ စုစုက စိတ္ခ်ေတာ္မမူသေလာက္ ကိုယ္ေတာ္မွာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္အားထား ေမတၱာေစစားျပီး 
မေဖာက္မျပားဘဲ တစ္ပါးဆိုမွတစ္ပါး၊ ဧ၀ကန္ပုိင္းျခားလုိ႕ ခ်စ္အားေတာ္ သန္သန္ႏွင့္ သစၥာမ႑ိဳင္ၾကီး 
စုိက္ထူ၍ ထားေတာ္ မူပါတယ္၊ ဤသစၥာအတိုင္းမွန္လွ်င္ ၾကံသမွ် ျပီးစီးလုိ႕ ေအာင္ဆုၾကီး 
ဆင္ေတာ္မူပါလိမ့္မယ္ အထန္ိး ေတာ္ၾကီးရဲ႕'' 
 
    ''မွန္လွပါဘုရား ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ေရႊစိတ္ေတာ္ကုိေတာ့ ဖ်ာ့ကၽြန္မကို အထူး မိန္႕ေတာ္မူဖုိ႕ မလုိပါ၊ 
အလံုးစုံ သိျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းပါ၊ အလႊာေတာ္မွာ စုထားဖုရားက ဘယ္လိုမ်ား 
ေရးသားေတာ္မူလိုက္ပါေသးသလဲ ဘုရား" 



    "အလႊာေတာ္ရဲ႕ သေဘာကေတာ့ ကိုယ္ေတာ့အတြက္ အသက္သမွ် ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွတဲ့ စုစုက 
ေအာင္ဆုေတာင္းေတာ္နဲ႕ ေအာင္ေၾကာင္းကို ရြယ္ျပီး ေအာင္ေစတီေအာင္ဘုရားမွာ ေအာင္ပန္းမ်ား 
ကပ္လွဴေတာ္မူေနပါမည္။ သာကီေဆြ ေမာင္ေမာင္ဘုရားကလည္မး ကတိေတာ္ထားခဲ့သည့္အတိုင္း 
မယိမ္း မယိုင္ ၾကံ႕ခုိင္ေတာ္မူပါ" 
 
    "ကတိေတာ္ မေသလွ်င္ ေအာင္ပါေစဆိုတဲ့ဆုကို အလိုလိုျပည့္၀ေစႏိုင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ 
သေဘာသြားရဲ႕အျပင္ ကိုယ္ေတာ္ ၾကိဳးပမ္းေျဖဆိုေတာ္မူမဲ့ စာေတာ္ျပန္ပြဲမွာ ကိုယ္ေတာ္ 
လံု႕လစုိက္ထုတ္ေတာ္မူေနသည္ႏွင့္အမွ် ႏွမေတာ္ စုစုကလည္း ဒီဇမၺဴမွာ ဒီတစ္ဆူရြယ္ကိုးျပီး 
ကိုယ္ေတာ္ ၾကိဳးပမ္းေတာ္မူေနတဲ့ကိစၥမွာ ညီတူညီမွ်  သည္ပုိးကူညီ သည့္ အလား 
စြမ္းအားရွိေတာ္မူတဲ့ဘက္က ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလုိ႕ ျမတေကာင္ ေညာင္ေရႏွင့္ 
ေအာင္ပါေစေၾကာင္း ေမတၱာဓာတ္ ေရၾကည္ေလာင္းလ်က္ ေနေတာ္မူ ရယ္ပါ''   
 
    ''သုိ႕အတြက္ ေမာင္ေတာ္ဖ်ားက ေမတၱာႏွင့္ သစၥာေတာ္တို႕ကို ခန္႕ခန္႕ခုိင္ခုိင္ စုိက္ထူ၍ အဓိဌာန္ 
သစၥာမူလွ်င္ အလိုေတာ္ရိွသမွ် အရာရာ ကိစၥမွန္လွ်င္ အျမန္ပင္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလိမ့္မယ္၊ 
ေရႊခြန္းေတာ္ ကတိမေသြမွ တစ္ဘိေသေအာင္ပန္း ဆြတ္လွမ္းေတာ္မူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ၍ မေမ့မေလ်ာ့ 
မေပါ့မဆ ႏွမေတာ္ကို သတိရေတာ္ မူပါဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ားပါပဲ အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕၊ စုစုက ခုလုိ 
ကတိေတာ္ မေပးေပတဲ့လဲ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ စုစုဆိုတဲ့ အသည္းစြဲကေလးကို 
နည္းနည္းမွ ေမ့ေလ်ာ့ ေတာ္မူတယ္လုိ႕ မရိွဘူး" 
 
    "စုစုရဲ႕ ရုပ္ပုံေတာ္ကေလးဟာ ကိုယ္ေတာ့အသည္းႏွလံုးေပၚမွာ စြဲေနေအာင္ လႊာပုံေတာ္ 
ေရးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္၊ စကၡဳပသာဒ ရုပ္ေခၚတဲ့ မ်က္လႊာခုနစ္ထပ္ အၾကားက 
သန္းဦးေခါင္းဖ်ားေလာက္ရိွတဲ့ အၾကည္ဓာတ္ထဲမွာလည္း စုစုရဲ႕  ရုပ္ပုံေတာ္ ကေလး စြဲထင္ျပီး 
အျမဲျမင္ေနရတဲ့အတြက္ တစ္ကြက္မွ ေမ့ေတာ္မူဖုိ႕ အခ်ိန္မရိွပါဘူး၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕'' 
 
    ''တင္ပါ့ဘုရား၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မရဲ႕အရွင္ ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားကလည္း စိုးရိမ္ေတာ္အမူသားပါ၊ 
ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားက မင္းသားစိတ္၊ မင္းသားမာန္ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္စိမ္းကား ကတိေတာ္ ပ်က္သြားမွာ 
ေတြးပူရွာတယ္ ထင္ပါဘုရား၊ ဒီလုိစိတ္မိ်ဳးဟာ ေျမြဆိပ္ထက္ ဆိုးေၾကာင္းပါ၊ မ်က္ျမင္အထင္အရွား 
ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူထားရတာေတြလည္း အေတာ္ပဲ စိတ္မခ်စရာ၊ စိတ္ပူစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္'' 
 
    ''ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ခါ စုဖုရားက သူမ်ားကို မၾကည့္ေလနဲ႕ နတ္ရြာစံ ဘေထြးေတာ္ 
အိမ္ေရွ႕ဘုရားႏွင့္ အရီးေတာ္ အိမ္ေရွ႕ထိပ္ထားကို စံနမူနာ ထားစရာ ေကာင္းတယ္၊ 
အထိန္းေတာ္ၾကီးသစ္သစ္ရဲ႕၊ အရီးေတာ္ အိမ္ေရွ႕ ထိပ္ထားက အသစ္ အသစ္ အခ်စ္ေတာ္ေတြ 
အေျမာက္အျမားႏွင့္ မေထာက္မထား ျပဳရက္ေတာ္ မူေနတဲ့ အတြ႔က္ အရီးေတာ္ဘုရားမွာ 
မ်က္ရည္ႏွင့္မ်ကခ္ြက္၊ စက္ေတာ္မေခၚ၊ ပြဲေတာ္ မတည္ႏုိင္ ေအာင္ ကံေတာ္ကုန္ရွာသည္အထိ 
အဓိပတိ အေဆြးဆိုင္ၾကီး ဖြင့္ေတာ္မူသြားရရွာတယ္" 
 



    "အစေကာင္းေပမဲ့ အေႏွာင္းမေသခ်ာရင္ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ိဳးပဲ၊ အစကေတာ့ မိန္းမသားမို႕ အခ်စ္ကို 
ယံုစားလုိ႕ အလံုးစုံပုံထားျပီး အားကိုးအားထားၾကီးနဲ႕ ခ်စ္လိုက္ ပါေရာ၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာပလားဆို 
မင္းသားပီပီ ေသြဖီဆန္းျပား အသစ္ေတြ လိုက္စားျပီး ထားေတာ္မူခဲ့ျပီးတဲ့ အခ်စ္ကတိေတြ 
ဖ်က္သိမ္းလုိ႕ အစိမ္းၾကီး စိမ္းေတာ္မူသြားတယ္" 
 
    "မခ်စ္ျပင္ျပင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္ စိမ္းတယ္ ပိန္းပိတ္လုိ႕မူဆုိတဲ့ ေဘာလယ္ထဲက 
အဓိပၸာယ္သြားအတိုင္း ျပဳေတာ္မူတာပဲ ခုမ်ားမွာ သူတစ္ညဏ္ႏွင့္ မူဟန္ေတာ္ျခား၊ ျပဳေတာ္မူအားပါေပ့ 
သနားမညႇာဆိုတဲ့ သီခ်င္းႏွင့္ တျငီးျငီး ေဆြးေတာ္မူရင္း စိတ္ဒုကၡ ေ၀ဒနာေတာ္ အျပင္းအထန္ 
ခံစားေတာ္မူသြားရရွာတယ္ အထိန္း ေတာ္ၾကီးရဲ႕" 
 
    "အမ်ားအားျဖင့္ မင္းသားမ်ားဟာ မင္းစိတ္၊ မင္းမာန္ႏွင့္ အင္မတန္ ဆိုးေတာ္မူ ခ်င္တယ္၊ 
ငယ္ခ်စ္ကို ေတာ္ရာထားျပီး အေပ်ာ္အပါး အေလလိုက္လုိ႕ ၾကိဳက္သလုိ ေမြ႕ေနခ်င္ ၾကတာပဲ၊ စုစုတုိ႕ 
သီေပါ ေမာင္ေမာင္လည္း ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲဆုိသလုိ ဒီမင္းသားေတြအစားထဲကမုိ႕ ေနာင္ခါေရးအတြက္ 
စိတ္မွခ်ရပါ႕မလား သစ္သစ္ရဲ႕ ၊ ယခုလုိ ေရႊေမတၱာသြယ္တန္းၿပီး အခ်စ္လမ္းေဖာက္ေတာ္မူေနရာက 
အင္မတန္ ရိုးေပမယ္႕ ေနာင္တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ျဖစ္ေတာ္မူသြားဦးမွာလားဆုိတာစုစုျဖင့္ ဘယ္အခါမွ 
စိတ္ေတာ္ မမူပါဘူး" 
 
    "စုစုေတာ့ေနာင္အေရးကုိမဆုိထားႏွင့္ ယခုလုိ ေမတၱာေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္း ေဖာက္ထား 
ၿပီးတစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး စကားကမ္းလွမ္းဆဲ အခါမွာပင္ယုံၾကည စိတ္ခ်ေတာ္ မူခ်င္စိတ္ အနည္းသားပဲ 
သစ္သစ္ရယ္လုိ႕ မၾကာခဏ မိန္႕ေတာ္မူတတ္တဲ့အတြက္ ဖ်ာ႕ ကၽြန္မက ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားဘက္က 
ေရွ႕ေနေတာ္ႀကီး လုပ္လုိက္ရတာလည္း ခဏခဏပါ ဘုရား" 
 
    "ဤကဲ့သုိ႕ အယုံအၾကည္ နည္းေတာ္မူျခင္းဟာလည္း စင္စစ္ေတာ့ ခ်စ္ေတာ္ မူလြန္းလွတဲ့အတြက္  
တစ္စက္ကေလးမွ စိတ္ေအးစိတ္ခ် ေနေတာ္မမူႏိုင္တဲ ့ သေဘာပါပဲ ၊ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း 
စုထားဖုရား စိတ္ႏွလုံးေတာ္ေအးေအာင္ ေလးနက္တဲ့ ကတိေတာ္ ေပးလုိက္ေၾကာင္း ဖ်ာ့ကၽြန္မ   
အာ၀ဇြန္းေကာင္း ေကာင္းႏွင့္    ေလွ်ာက္တင္  လုိက္ပါမယ္ 
 
ဘုရား " 
 
    " ကုိယ္ေတာ့္အေၾကာင္းေတာ့ အထိန္းေတာ္ႀကီး ေကာင္းေကာင္းသိသားပဲေလ၊ အထူးအေထြ 
ေျပာစရာမလုိေတာ္ပါဘူးစိတ္မေအးရွာတဲ့ စုစုကေလး ယုံေတာ္မူ    ေအာင္သာ တင္လုိက္ပါ၊ 
ႏို႕ၿပီးေတာ့ သီေပါ ေမာင္ေမာင္ဟာ စုထားကုိ အမ်ားႀကီးခ်စ္ေတာ္ မူပါတယ္ ၊ ဘယ္ခါမွ ကတိမေသြဘဲ 
သစၥာေတာ္ ျမဲပါမယ္၊ မယိမ္းမယုိင္ ေက်ာက္စာတုိင္ကဲ့ သုိ႕ေရႊေမတၱာမ႑ဳိင္ကုိ ခိုင္ခိုင္ႀကီး 
စိုက္ထူထားၿပီး မွန္ေသာ သစၥာစကားႀကီးတစ္ခြန္း  ကုိလည္း ဆုိေတာ္မူလုိက္ပါမယ္" 
 



    " ေမာင္ေမာင္ဟာ စုစုအေပၚမွာ ေနာက္ေနာက္ကစ ယေန႕အထိ ဘယ္ခါမွ သစၥာကတိ 
မယိမ္းမယိုင္ မေသြမလဲဘဲ တစ္ေျဖာင့္တည္း ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ ဤသစၥာ အဓိ႒ာန္မွန္ကန္ပါက 
ယခုေျဖဆုိေတာ္မူရမဲ့ စာေတာ္ျပန္ပြဲကုိ အလြယ္တကူႏွင့္ ေျဖဆုိႏိုင္ ရံုမက စုုစုႏွင့္မၾကာမတင္  
ေရစက္သြန္းခ် စုလွ်ားမွ်ေတာ္မူ၍ ေလာကီ စည္းစိမ္ဟ ူသမွ်တုိ႕ ၏ အထြတ္အထိပ္ဘ၀သုိ႕ 
မၾကာခဏ ေရာက္ရပါေစသားလုိ႕  သုဓမၼာဇရပ္ကုိ ထြက္ေတာ္ မူခ်ိန္နီးလွ်င္ စြယ္ေတာ္စင္က 
ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားရွင္မွာ ဦးတင္ရိွခိုးၿပီိး အမ်ဳိးမ်ဳိး အဓိ႒ာန္ျပဳေတာ္မူပါမယလ္ုိ႕ 
မွာေတာ္မူလုိက္ေၾကာင္းကုိလည္း ထက္ေလာင္းလုိ႕ ေလွ်ာက္ တင္လုိက္ပါ အထိန္းေတာ္ႀကီးရယ္" 
 
     အမိန္႕ေတာ္ရိွကာ စုဖုရား၏အလႊာေတာ္ကုိ အေတာ္ၾကာ ထပ္မံရႈစားေတာ္မူ၍ ေန ျပန္ေလ၏။ 
 
    ထုိေနာက္တစ္ဖန္ ေဆးလိပ္ေတာ္ ကြမ္းယာေတာ္ႏွင့္ ၀တလ္ဲေတာ္ပုဆုိးမ်ားကုိ အျပန္ျပန္ ကုိင္ယူ 
ရႈစားေတာ္မူကာ အလြန္တရာ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူူလွေသာ အမူအရာႏွင့္ သိမ္းဆည္းေတာ္ 
မူလုိက္ၿပီး ေနာက္ ယမိုက္က်မ္း ပုရပုိက္ၾကီးကို ေကာက္၍ ကိုင္ေတာ္မူ လုိက္မိလွ်င္ နံနက္သုဓမၼာ 
သဘင္ ထြက္ေတာ္ မူရန္အေရး ေတြးေတာ္မူမိသည္ ႏွင့္ "ေၾသာ္......ကုိယ္ေတာ္ စာၾကည့္ဖို႕ 
ကိစၥေတြလည္း ရိွေသးတယ္ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ၊ စုစုထံေတာ္သုိ႕ စာလႊာေတာ္ ဆက္ခ်င္ေပတဲ့ ယခု 
ရုတ္တရက္ ေရးခ်ဳိးဖို႕အခ်ိန္ ရေတာ္မမူ ေသးဘူး ၊ စာျပန္ပဲြ ၀င္ေတာ္မူတဲ့ ကိစၥေအးမွပဲ   ျဖည္းျဖည္း 
ေဆးေဆး   အလႊာေတာ္ေရး 
 
ေတာ့မယ္၊ ယခုခ်က္ခ်င္း အလႊာေတာ္မေရးေကာင္းလားလုိ႕ အခ်စ္ေတာ္စုစုက စိတ္ေတာ္ 
မမူေအာင္လည္း အထိန္းေတာ္ႀကီးက ၾကည့္ၿပီးေလွ်ာက္တင္လုိက္ပါ" 
 
    မိန္႕ေတာ္မူသျဖင့္- 
 
    "တင္ပါဘုရား၊ စိတ္ခ်ေတာ္မူပါ၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မလည္း  ျပန္ပါေခ်ဦးမည္၊ အရွင္ကုိယ္ ေတာ္ဖ်ားသာ 
စာေတာ္မ်ား ရႈစားေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား" 
 
    ေျပာလ်က္ အထိန္းေတာ္ႀကီ  ခင္ဘြားသစ္လည္း ေက်ာင္းခန္းအျပင္သုိ႕ ထြက္လာ ခဲ့ေလ၏။ 
 
    ေက်ာင္းအျပင္တြင္လည္း စာသင္၊ စာအံ ၊ ေက်ာင္းသားကုိရင္မ်ားႏွင့္ စာေတာ္ျပန္ ပဲြ နီးေနသျဖင့္ 
အသီးသီး ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားမွာ အထိန္းေတာ္ႀကီးလာ သည္ကုိ ဤတစ္ႀကိမ္သာ 
လူစံုလူညီ ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္  အေတာ္အ့ံၾသေနမိၾကၿပီး အသီးသီးလက္တုိ႕ေမးျမန္းလ်က္ 
ရိွၾက၏။ 
 
    အခ်ဳိ႕ကလည္း တစ္စံုတစ္ရာ မရိပ္မိသျဖင့္ မသိသလုိသာ ေနလုိက္လ်က္ အခ်ဳိ႕က လည္း အနည္း 
အက်င္း ရိပ္မိေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းသင့္ရာ အခ်င္းခ်င္း တီးတုိးေျပာဆုိ      
 



က်န္ရစ္ၾကေလ၏။ 
 
    ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္ မိုးေသာက္အလင္းေရာက္လွ်င္ပင္ မႏ ၱေလးေတာင္ေျခ၌ 
သုိက္ၿမဳိက္ခန္႕ညားစြာ ေဆာင္လုပ္ထားေသာ သုဓမၼာ ေရႊဇရပ္ေတာ္ႏွင့္တကြ အသီသီး ေသာ 
ဇရပ္ႀကီးငယ္ ၊ အသြယ္သြယ္ေသာ တန္ေဆာင္ျပသာဒ္မ်ားသာမက စားေမးစာျပန္ ပဲြေတာ္ႀကီးအတြက္ 
အထူးျပဳျပင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ယာယီတဲေက်ာင္းမ႑ပ္မ်ားမွာ ပင္ မ်ားစြာေသာ လူပရိသတ္ 
ရဟန္းပရိသတ္တုိ႕ ျပည့္က်ပ္စည္ကား၍ သြားလာကူးသန္း ပ်ားပန္းခတ္ ရႈပ္ေပြေနၾကေလ၏။ 
 
    အသီးသီးေသာ တန္ေဆာင္းျပသာဒ္၊ ဇရပ္၊ တဲေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိန္ထိန္၀ါ၀င္း ေသာ 
သံဃာေတာ္မ်ား၏ သကၤန္းေတာ္ေရာင္ခ်င္း ယွက္သန္းလ်က္ရိွၿပီးလွ်င္ မ်ားစြာေသာ 
သကၤန္းေတာ္၀ါ၀ါ၀င္းတုိ႕အတြင္းမွာ ရဲရဲနီစြာေသာ ဆြမ္းအုပ္ေတာ္မ်ားမွာ အားက်မခံ ဂုဏ္ 
ျပဳိင္ေနဘိအလား အ၀ါေရာင္ေတြ ၀င္းေနသေလာက္ ရဲရဲေတာက္ နီျမန္းေသာ ဆြမ္းအုပ္ ေရာင္မ်ား 
ၿပဳိးျပြမ္းလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
    ႏိုင္ငံေတာ္အနီးအေ၀း ေလးျပင္၊ ေလးရပ္မွ သုဓမၼာပဲြ၀င္ရန္  ႏႊဲဆင္ေရာက္လာၾက ကုန္ေသာ 
ရဟန္းပရိသတ္၊ လူပရိသတ္မ်ားႏွင့္တကြ စာေတာ္ျပန္ပြဲအတြက္ အကူအညီ အေဆာင္အရြက္ 
ျဖစ္သူမ်ား အျပင္စာပြဲသဘင္ကို ရႈျမင္ၾကားနာရန္ ေရာက္လာၾကေသာ ရဟန္းပရိသတ္၊ 
လူပရိသတ္တုိ႕မွာ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ မြမ္းမြမ္း စည္ကားမ်ားျပားစြာ ရိွရကား သုဓမၼာ ဇရပ္ေတာ္ တစ္ေလွ်ာက္၌ 
တုိး၍မေပါက္ ႏိုင္ေအာင္ လူထု လူအုပ္ႀကီးမ်ား ျခံရံေနေတာေလ၏။ 
 
    ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ ကုသုိလ္ေတာ္ကုိ အရင္းခံထား၍ သုဓမၼာ စာျပန္ပဲြ 
ေတာ္ႀကီးအတြက္ အေ၀းအနီး ေရာက္လာသမွ်ေသာလူပရိသတ္၊ ရဟန္းပရိသတ္မ်ားအား 
 
ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ဆြမ္း၊ကြမ္း၊ေဆး၊လက္ဖက္မွစ၍ ကပ္လွဴျပဳစုု    စတုဒီသာလာလာသမွ် 
မခ်ဳိ႕ငဲ့ရေအာင္ အထူႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအျပင္ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ သားေတာ္၊သမီး ေတာ္၊ 
ေဆြေတာ္၊ မ်ဳိးေတာ္ တုိ႕ကလည္း အသီးသီး တတ္စြမ္းသမွ် ကြမ္း၊ ေဆး၊ လက္ဖက္ အခ်ဳိ၊ အခ်ဥ္၊ 
ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားကုုိ ပါ၀င္ လွဴဒါန္းၾကၿပီးလွ်င္ မွဴးေတာ္၊မတ္ေတာ္၊ ၀န္စု၊ မွဴးစု ၊ ၿမိဳ႕စား၊ ရြာစား၊ 
အပ်ဳိေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူေ႒း၊ သူၾကြယ္တုိ႕ကလည္း အသီးသီး သဒါၶတရားအေလွ်ာက္ 
၀င္ေရာက္လွဴဒါန္းၾကသည္တြင္ ထမင္းရည္ ေခ်ာင္းစီးႏွင့္ ႀကီးစြာ  ေသာ စတုဒီသာရံုႀကီးမ်ားမွာ 
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ လာလာသမွ် လူပရိသတ္၊ ရဟန္း ပရိသတ္၊ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး တရိ 
စ ၦာန္၊ ေခြး၊ ႏြား၊ ၾကက္၊ ၀က္ မက်န္ စား၍ မကုန္ ယူ၍မခန္း ျဖစ္ေလ သတည္း။ 
 
    ဤမွ် ႀကီးက်ယ္စည္ကား သုိက္ၿမဳိက္ခမ္းနားလွေသာ ႏွစ္စဥ္ထာ၀ရ ျပဳျမဲသုဓမၼာ 
စာျပန္ပဲြသဘင္ႀကီး က်င္းပရာအခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလုံးရိွ ရဟန္း၊ ရွင္လူ အမ်ားတုိ႕ မွာလည္း 
အထူးသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းၾကျမဲ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုႏွစ္အဖို႕မွာ သုဓမၼာဇရပ္၀န္းက်င္၌ 
ပရိသတ္မ်ားအခါတုိင္းထက္ အထူး ပုိမို ေျမာက္ျမားစြာ ေရာက္ရိွေန ၾကေလ၏။ 



 
    ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘ၀ရွင္မင္းတုန္းဘုရင္ မင္းတရားႀကီး ဘုရားလည္း သား ေတာ္ 
သီေပါမင္းသားအား ႏွစ္စဥ္ သူေကာင္းျပဳ၍ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူျမဲ အစီအစဥ္အတုိင္း သားေတာ္ကုိ 
လူ၀တ္လဲလွယ္ေတာ္မူေစၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းေတာ္မွသည္ သုဓမၼာဇရပ္အ  ေရာက္  တပ္၀င္း 
အခင္းအက်င္း အေဆာင္ အေယာင္၊ အတဲြအမမ်ားႏွင့္ ထြက္ေတာ္မူေစ ေလ၏။ 
 
 
    သားေတာ္သီေပါမင္းသားလည္းခမည္းေတာ္ဘုရား  ေျမွာက္စားသူေကာင္းျပဳေတာ္ မူေသာ 
အေဆာင္အေရာင္ ၊အခမ္းအနား၊အတဲြအမမ်ားႏွင့္ ႏွမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္ ဆက္္သေသာ 
ႏြယ္သာကီ လြန္းပုဆုိးကုိ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူကာ သုဓမၼာဇရပ္ စာပဲြေတာ္ အခမ္းအနားသုိ႕ 
ထြက္ေတာ္မူလာၿပီး တိပိဋကဓရ တိပိဋကေဆက ဗ်တၱိဗလ သတၱိဗလ ႏွင့္္ ျပည့္၀ကုံလုံေတာ္မူေသာ 
လဇၨိေပသလသိကၡာကာမ ျဖစ္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ တံဆိပ္ ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေရွ႕ေတာ္တြင္ 
ပထမငယ္၊ ပထမလတ္ ျဖစ္ေသာ ေရွးႏွစ္ႀကိမ္ က ျပန္ဆုိေတာ္မူခဲ့သည္ထက္မက 
ပထမႀကီးျပန္ဆုိေတာ္မူရရာ သဒၵါႀကီးရွစ္ေဆာင္ ပါ႒္ အနက္၊ ရုပ္ဆန္းပါ႒္အနက္ အရေကာက္ 
ဓာတုကထာပါ႒္ အနက္၊ အရေကာက္ ယမိုက္ ဆယ္က်မ္းပါ႒္အနက္ အရေကာက္မ်ားပ႒ာန္း 
ကုသလဟိတ္ႏွင့္ ေျဖဆုိရန္ ရိွသမွ် ၿပီးဆုံး ေအာင္ ေန႕စဥ္ ရက္ပိုင္း၍ စာေတာ္ပဲြႀကီး မၿပီးမီအတြင္း 
အထူႀကဳိးစား ျပန္ဆုိေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
    သီေပါမင္းသားကေလး၏ ပညာရဲရင့္ေတာ္မူျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသည့္ 
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေရာက္လာၾကကုန္ေသာ ရဟန္းပရိသတ္၊ လူပရိသတ္ႏွင့္တကြ ခမည္းေတာ္ 
မင္းတရားႀကိီးဘုရာ၊ မိဖုရားသာေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ အမ်ားမွာ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ 
ၾသဘာေပး၍ မဆုံးႏိုင္ ရိွၾကေလ၏။ 
 
    မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေလာင္းရွည္မိဖုရားႀကီးမွာလည္း ပညာဥာဏ္ ရင့္သန္ထက္ 
ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ သားေတာ္ သီေပါမင္းသားအတြက္ အာတက္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူျခင္း 
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏိုင္ျခင္းမရိွ၊ ပီတိ ေသာမနႆ အၾကည္ေတာ္ စိတ္ႏွလုံးေၾကာင့္ တျပဳံးျပဳံး ျဖစ္ေတာ္ 
မူလ်က္ရိွေလ၏။ 
 
    ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားသည္ ရတနာသံုးပါးကို အထူးသက္၀င္ 
ၾကည္ညိဳ၍ သာသနာေတာ္ၾကီးကို အထူးျပဳစုေတာ္မူေသာ ဧကရာဇ္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ၾကီးတစ္ပါး 
ျဖစ္ေတာ္မ သည့္အားေလ်ာ္စြာ သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္သို႕ ေန႕စဥ္ ထြက္ေတာ္မူကာ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ား 
ပြားမ်ား ၾကည္ညိဳေတာ္မူျပီးလွ်င္ စာေတာ္ ပြဲသို႕ ေရာက္လာသမွ် အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး 
လွဴဒါန္းေကၽြးေမြမး ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲ ေတာ္မူေသာ ေန႕စဥ္ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မိဖုရား၊ 
သားေတာ္၊ သမီးေတာ္ တို႕၏ ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ကြမ္း၊ ေဆး၊ အခ်ိဳ၊ အခ်ဥ္၊ အလွဴ၀တၱဴမ်ားကိုလည္း 
မိဖုရား သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ား အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေတာ္ပင္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေရစက္သြန္းခ် 
အမွ်ေပးေ၀ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 



    အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားလည္း သားေတာ္ႏွင့္အတူ သကၤန္းေတာ္ အလွဴဆြမ္းအုပ္ ေတာ္ 
အလွဴမ်ားအတြက္ သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္သို႕ ထြက္ေတာ္မူျပီး အရွင္မင္းတရားၾကီး ဘုရားႏွင့္အတူ 
အလွဴေတာ္မ်ားအတြက္ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေ၀ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလရာ မယ္ေတာ္အလယ္ နန္းမေတာ္ 
ဖုရား၏ ေနာကပ္ါးမွ ဖ၀ါးမကြာ အတူပါေသာ သမီးမ်ားမွာ လည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အထိန္းေတာ္၊ 
အပိ်ဳေတာ ္မ်ား ႏွင့္ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႕ အပါးတြင္ ခစားလ်က္ရိွေတာ္မူၾကေလ၏။ 
 
    အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ သမီးေတာ္သံုးပါးအနက္မွ ျမေတာင္ျမိဳ႕စား ထိပ္စုဖုရား လတ္မွာကား 
ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္အပါးတြင္ ခစားလ်က္ရိွေသာ္လည္း မိမိ၏ အထိန္းေတာ္ၾကီးကို အပါးေတာ္သုိ႕ 
မၾကာခဏ ေခၚေတာ္မူကား သီေပါမင္းသား စံေတာ္မူ ရာကို တီးတိုးေမးျမန္းေတာ္ မူလ်က္ရိွေလ၏။ 
 
 
    အထိန္းေတာ္ၾကီးကလည္း တီးတိုးေလသံျဖင့္ပင္ 
 
    "သီေပါ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား၊ သုဓမၼာေရႊဇရပ္မေတာ္ၾကီးအတြင္းမွာ စာေတာ္မ်ား ေျဖဆိုလ်က္ရိွပါတယ္ 
စုထား ဖုရားရဲ႕" 
 
    ေလွ်ာက္တင္ထားလုိက္သည္တြင္ - 
 
 
    "ဟင္...ဒါေတာ့ စုစုလည္း သိေတာ္မူသားေပါ့ သစ္သစ္ရဲ႕၊ သို႕ေပတဲ့ စုစု ဆက္ေတာ္မူလုိက္တဲ့ 
၀တ္လဲေတာ္ကို ေမာင္ေမာင္သီေပါကိုယ္ေတာ္ ဆင္ေတာ္ မူလာတယ္ မလာဘူးဆိုတာရယ္ စုစု 
ဆက္ေတာ္ မူလုိက္တဲ ့ ေဆးလိပ္ေတာ္ႏွင့္ စားေတာ္ကြမ္းယာမ်ားပါ ေဆာင္ယူေတာ္မူမလာဘူး 
လာတယ္ ဆုိတာကို သိေတာ္မူလုိ၍ ေမးေတာ္မူတာပါ'' 
 
 
    မိန္႕ေတာ္မူမွ- 
 
    "ဒါျဖင့္ ဖ်ာ့ကၽြန္မ သြား၍ၾကည့္လိုက္ပါဦးမည္ဘုရား" 
 
    တင္ေလွ်ာက္ကာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း လူသူအလစ္တြင္ အမွတ္မဲ့ စံနန္းေတာ္ 
ဇရပ္အတြင္းမွထြက္ကာ သုဓမၼာေရႊဇရပ္ၾကီးသုိ႕ ခပ္သုတ္သုတ္ ေလွ်ာက္လာ ေလ၏။ 
 
    သုဓမၼာ ေရႊဇရပ္ေတာ္ၾကီး အျပင္တြင္ စာပြဲသဘင္ နားဆင္လ်က္ရိွၾကေသာ ရဟန္း ပရိသတ္၊ 
လူပရိသတ္မ်ားမွာ တိုးမေပါက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္  ျပည့္က်ပ္စည္ကားလ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ အထိန္း 
ေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း အနီးသုိ႕ေရာက္ေအာင္ သြားရန္ပင္ အတန္႕သား ခဲယဥ္းလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 



 
    ျမိဳ႕စားၾကီး၊ ရြာစားၾကီး ကတၱီပါဖိနပ္စီး၍ ေရႊလွည္းစီးျပီး ေရႊထီးေဆာင္းရေသာ အထိန္းေတာ္ 
ရင့္မၾကီးမွာ မ်ားစြာေသာ လူပရိသတ္ စည္ကားေနရာဌာနသုိ႕ သာမည အရပ္သူ 
မိန္းမတစ္ဦးေအေနျဖင့္ ေယာင္ေပ ေယာင္ေပ ျဖစ္ေနရွာေလ၏။ 
 
    ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါ တစ္ဦးမွ်မပါပဲ ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္ေနစဥ္ သုဓမၼာဇရပ္အနီး အပါး၌ 
လူးလာေခါက္ျပန္ သြားလာ၀င္ထြက္၍ အလုပ္ရႈပ္လ်က္ရိွေနေသာ နန္းေတာ္ အမႈထမ္းသား မ်ားကို 
လည္းေကာင္း၊ မင္းညီမင္းသား၊ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္ အရာရွိ အရာခံမ်ား၏ အေဆာင္ကိုင္သား၊ 
အေဆာင္ကိုင္ေခါင္း၊ ထီးေတာ္မုိး၊ ေ၀ါေတာ္ထမ္း၊ လက်္ာေတာင္၊ စာေမွ်ာ္စာခ်ီ၊ ဒိုင္းေတာ္သား 
အမ်ားမွာ လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႕ အရွင္မ်ား ဇရပ္အတြင္း ထုိင္ေနစဥ္ ေခါင္းေပါင္းစတလူလူႏွင့္ 
ပလူပ်ံသလို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ သြားလာလ်က္ ကူးသန္းရႈပ္ယွတ္၍ ေနၾကျငားေသာ္လည္း 
အထိန္းေတာ္ၾကီးမွာ အသိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ျမင္သြားရမည္ကိုမွ်ပင္ သတိမရႏိုင္ေသးဘဲ 
သုဓမၼာေရႊဇရပ္ထဲက သီေပါကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ရႈေမွ်ာ္ရန္ အာရုံသန္၍ ေနေလ၏။ 
 
    ''အလို...အထိန္းေတာ္ သခင္ၾကီးပါကလား၊ အပါးအေစလည္း မပါဘဲ ဘာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ဒီအနားကို ေရာက္လာပါသတံုး သခင္ၾကီးဘုရား" 
 
    ေမးသံၾကား၍ ေနာက္ပါးသို႕ လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္တြင္မွ ပြဲေတာ္ဆိုင္ရာက မိန္းမစုိးမွဴးၾကီး 
ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရျပီး 
 
    "ေၾသာ္...မိန္းမစုိးၾကီးလား၊ ဟုတ္တယ္ က်ဳပ္လည္း၊ ေၾသာ္...ဟုတ္ပ၊ ေကာင္မ ကေလးေတြ 
ဘယ္မ်ားေရာက္ကုန္ၾကပါလိမ့္၊ အဲ...အဲ စာေတာ္ျပန္ပြဲကို ၾကည့္ခ်င္တာႏွင့္ ထြက္လာခဲ့တယ္၊ 
ပရိသတ္ ကမ်ားေတ့ာ အနားလည္း မကပ္ႏုိင္တာနဲ႕ ဒီအနားက ေစာင့္နားေထာင္မယ္ စိတ္ကူးတာ၊ 
ဘာသံမွလည္း မၾကားရပါဘူး၊ က်ဳပ္ကလည္း အသံၾကားရံုတင္မက စာေတာ္ျပန္ၾကတဲ့ 
ကိုယ္ေတာ္မ်ားကိုပါ ဖူးျမင္ပါဆိုမွ ေနရာမက် ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္ မိန္းမစုိးၾကီးရဲ႕" 
 
    စကားဖာျပီး လုိရာသို႕ေရာက္ေအာင္ ေျပာလိုက္လွ်င္ - 
 
    ''အုိ...ဒါျဖင့္ သခင္ၾကီး စုိးရိမ္ေတာ္မူပါႏွင့္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕အိမ္က အစ္မ မ်ားလည္း စာေတာ္ပြဲ 
ၾကည့္ရေအာင္ ေစာေစာက ေနရာယူျပီး ဇရပ္အနီးမွာ ရိွၾကပါတယ္  သခင္ၾကီး ၾကည့္ေတာ္မူမယ္ဆိုရင္ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး လိုက္ပုိ႕ပါမည္" 
 
    ေျပာသျဖင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီးလည္း ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲက်သလုိ - 
 
    "အုိ...ဒါျဖင့္ ေနရာက်သားပဲ မိန္းမစုိးၾကီးရဲ႕" 
 



    "ၾကံဳတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ ၀င္ၾကည့္လိုက္ရတာေပါ့" 
 
    "ကဲ...ဒါျဖင့္ ေရွ႕က ၾကြေတာ္မူပါေတာ့၊ ေၾသာ္ အပါးေစေတြ ေစာင့္ဦးမွထင္ပါ" 
 
    "ဟာ...ကိစၥမရိွပါဘူး၊ ေကာင္မေလးေတြ က်ဳပ္နဲ႕မေတြ႕ေပတဲ့ အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရား 
တဲေတာ္ကို လုိက္လာၾကမွာပါပဲ၊ ကဲ...ကဲ...မိန္းမစုိးၾကီးလာပါ၊ ဒီလမ္းကသြားရ မလား" 
 
    ဆိုလ်က္ ဇရပ္ဆီသုိ႕ ထြက္လာေလ၏။ 
 
 
    မိန္းမစုိးၾကီးသည္ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္အား မိမိအစ္မမ်ားရွိရာဇရပ္ အတြင္း 
ျမင္သာေလာက္သာသည့္ ေနရာသုိ႕ တရုိတေသ ပို႕ထားခဲ့ျပီးလွ်င္ မိမိအလုပ္ခြင္ ဆိုင္ရာသို႕ ျပန္သြား 
ေလရာ မိန္းမစုိးၾကီး၏အစ္မ၊ ႏွမမ်ားလည္း နန္းေတာ္သူ အထိန္းေတာ္ သခင္ၾကီးအား ရုိေသစြာ ေနရာ 
ထိုင္ခင္း မ်ားေပးျပီးလွ်င္ ေရွ႕ဆံုးက တင္ထားေလ၏။ 
 
    ဤတြင္မွ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း စာေမး၊ စာျပန္ အခမ္းအနား ရိွရာ ဇရပ္အတြင္းသို႕ 
ၾကည့္လုိက္ကာ သီေပါမင္းသားကေလး စံေတာ္မူရာကို မ်က္လံုးက ရွာေဖြေနေလ၏။ 
 
    မ်ားစြာေသာ ရဟန္းပရိသတ္ႏွင့္ လူပရိသတ္တုိ႕အတြင္းမွ ထင္လင္းခန္႕ညားလ်က္ 
က်က္သေရထြန္းပ ဣေျႏေတာ္ရလွေသာ သီေပါမင္းသားအား ခင္ဘြားသစ္ မ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္ မၾကာမီ 
သြား၍ တိုက္ဆိုင္ မိေလ၏။ 
 
    တည္ၾကည္ခန္႕ညားေသာ ကာယဣေျႏၵႏွင့္ စာေတာ္မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျဖဆိုေတာ္ 
မူေနေသးေသာ သီေပါမင္းသားကေလးမွာ ထိပ္စုဖုရားလတ္ အမိန္႕ေတာ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ သြား၍ 
ဆက္ရေသာ ႏြယ္သာကီ လြန္းမ်ားပုဆိုးကို အျမတ္တႏုိး ဆင္ေတာ္ မူထားသည္ကို ေတြ႕ရျပီးလွ်င္ 
ကိုယ္ေတာ္ကေလး၏ အပါးေတာ္မွာလည္း လစက္ေရာင္ ဖဲပ၀ါႏွင့္ ေဆးလိပ္ေတာ္ထုပ္အျပင္ ပတၱျမား 
ေရႊၾကဳတ္၊ ျမကြမ္းအုပ္မွ လက္လုပ္ၾကည္ျဖဴ စုဖုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ယာေတာ္မူသည့္ စားေတာ္ 
ကြမ္းယာ မ်ားကိုပါ ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ အလြန္တရာ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္မိရွာေလ၏။ 
 
    မိမိလာရင္းကိစၥမွာ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုးႏွင့္ ေဆးလိပ္ေတာ္၊ စားေတာ္ကြမ္းယာမ်ား၊ သီေပါမင္းသား 
ျမတ္ႏုိးစြာ ေဆာင္ယူေတာ္မူ၍ လာသည္၊ မလာသည္ သိရန္သိမွ်သာျဖစ္ သျဖင့္ ဤေနရာတြင္ 
ၾကာရွည္ ေနခြင့္မရဘဲ 
 
    "ကဲ...မိန္းမစုိးၾကီး အစ္မမ်ား၊ က်ဳပ္ သြားလိုက္ဦးမယ္" 
 



    ႏႈတ္ခြန္းဆက္လ်က္ ရုတ္တရက္ လွည့္ျပန္လာခဲ့ျပီး တဲေတာ္ထဲ့သုိ႕၀င္ကာ စုဖုရားႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း 
ေနရာတြင္ ခစားေနေလ၏။ 
 
    ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း အထိန္းေတာ္ၾကီး ေပ်ာက္သြားရာမွ ျပန္ေပၚလာေသာအခါ ေနရာရွာ၍ 
အပါးေတာ္သုိ႕ ေခၚေတာ္မူလိုက္သျဖင့္ ခင္ဘြားသစ္လည္း စုဖုရားအနီးသုိ႕ တိုးခစားျပီးလွ်င္ 
တီးတိုးအသံျဖင့္ 
 
    "ျမင္ခဲ့ရပါျပီဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားမွာ တည္တ့ံခန္႕ညားလွေသာ ဣေျႏၵေတာ္ႏွင့္ စာေတာ္မ်ား 
ေျဖဆိုေတာ္မူပါသည္ စုထားဘုရား ဆက္ေတာ္မူတဲ့ ႏြယ္သာကီလြန္းမ်ား ပုဆိုးကိုလည္း ျမတ္ႏုိးစြာ 
ဆင္ေတာ္မူလာပါသည္။ ေဆးလိပ္ေတာ္ႏွင့္ စားေတာ္ကြမ္းယာ မ်ားလည္း အပါးေတာ္မွာ လစက္ေရာင္ 
ဖဲပ၀ါထုပ္ႏွင့္တကြ သတိတရ ေဆာင္ေတာ္မူထား သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
    ေလွ်ာက္ထားလိုက္လွ်င္ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားလည္း အားရ၀မ္းသာႏွင့္  ျပံဳးရႊင္ႏွစ္သိမ့္ ေတာ္မူလာျပီး 
 
စု။   ။ "ဒါျဖင့္ ေမာင္ေတာ္ရဲ႕ ကတိသစၥာေတာ္ စြဲျမဲပါေပတယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ေတာ္ 
မူထိုက္ျပီဆိုပါေတာ့ သစ္သစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။     ။ "မွန္ပါ၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္ဖ်ားေလးဟာ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္သဒါၶ ႏွင့္  
သစၥာေတာ္ ျမဲျမံေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး စိတ္ခ်ယုံၾကည္ေတာ္မူထုိက္ပါၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
စု။    ။ "ဒါနဲ႕ေနစမ္းပါဦး သစ္သစ္ရဲ႕၊ သစ္သစ္ဒီကသြားေတာ့ သီေပါေမာင္ေတာ္ဖ်ား၊ သုဓမၼာ 
ေရႊဇရပ္ေတာ္အတြင္းမွာ စာေတာ္ျပန္ဆုိေနေတာ္မူဆဲေပါ႕ေနာ္၊ သစ္သစ္ကုိေကာ  
ျမင္ေတာ္မမူဘူးလား" 
 
သစ္။      ။ "ျမင္ေတာ္မမူရွာဘူးဘုရား၊ သစ္သစ္ကလည္း ပရိသတၾ္ကားထဲကေနၿပီး ၾကည့္ ရေတာ့ 
ရုတ္တရတ္ ဘယ္မွာျမင္ေတာ္မူပါ႕မလဲ၊ ၿပီးေတာ့ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားဟာ စာေတာ္ျပန္တဲ့ ကစၥတြင္ 
အာရံု ၀င္စားေတာ္မူေနတဲ့အတြက္ စကၡဳ ဣေျႏၵ ေတာ္ခ်ၿပီး ေထရ္ ႀကီး၊ ၀ါႀကီးပမာ မ်က္ႏွာေတာ္ 
ဣေျႏၵက ၿငိမ္သက္ တည္ၾကည္ေတာ္မူေနလုိ႕ သစ္သစ္တုိ႕ လုိ ဇရပ္ျပင္ဘက္က 
ပရိသတ္မ်ားမဆုိထားႏွင့္ ေရႊဇရပ္ေတာ္ အတြင္းက ၀ါ၀င္းေနတဲ့ သံဃာပရိသတ္ မ်ားကုိပင္ 
ေစ့ငွေအာင္ ရႈစားေတာ္မူတာ မျမင္ခဲ့ ပါဘုရား" 
 
စု။    ။ "ေၾသာ္.......ဒီေလာက္ေတာင္ တည္ၾကည္ေတာ္မူေနသလား၊ အင္း....နဂိုသ 
ေဘာကလည္းေကာင္း၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းႏူးည့ံေတာမူ္တဲ့ေတာ္မူတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကလည္းအခံရိွ ေတာ့ 
မင္းသားပင္ျဖစ္ေပမဲ့ တယ္ၿပီး ရိုးေတာ္မူလွရွာတယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ သစ္သစ္ကိုယ္ေတာ ဖ်ားဟာ ဒါေလာက္ 
ရိုးေတာ္မူရက္နဲ႕မ်ား စုထားကုိ ေရႊေမတၱာ သြယ္တန္း၍ အခ်စ္လမ္း ေဖာက္ေတာ္မူလုိက္တာမ်ား 
ေစ့ေစ့စဥ္းစားေတာ့ အေတာ္ပဲ အ့ံအား သင့္သြားေလာက္စရာ ေကာင္းတယ္ သစ္သစ္ရဲ႕၊ 



စုထားဖုရားကလည္း ဒီေလာက္ရိုးေတာ္မူတဲ့ သီေပါ ေမာင္ေတာ္ က္ိုမွ ေမတၱာေတာ္ပိုမိျခင္းဟာ  
အေတာ္ဆန္းၾကယ္တာပဲ၊ အင္း........ေရွးေရစက္ကံအ ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲနဲ႕ပဲ 
ဆက္သြယ္မိေအာင္ ၾကံဖန္ၿပီး ဆက္သြယ္ေတာ္မူမိတာ ေပါ့ေနာ္" 
 
သစ္။      ။ "မွန္လွပါဘုရား၊ အင္မတန္ ရိုးသားေတာ္မူရွာတဲ့ သီေပါကုိယ္ေတာ္ကေလးဟာ  
စုစုထိပ္ထားကုိ စြန္႕စြန္႕စားစား ေရႊျပားအကၡ႐ာ ေမတၱာလႊာပါး မိလာေအာင္ဟာ ဘ၀က 
ကံ၏အေၾကာင္းတုိ႕ေၾကာင့္ 'မင္းေလာင္းမွန္လွ်င္ ရထားဆုိက္'ဆုိသလုိ ဆုိက္ဆုိက္ၿမဳိက္ ၿမဳိက္ႀကီး 
ၾကံရြယ္ေတာ္မူလုိက္ရတာပါပဲ၊ ေလာကႀကီးမွာ ေရွးကံေဟာင္းပါရမီ အေထာက္ အခံမပါဘဲ 
ဘာတစ္ခုမွ မျဖစ္ေျမာက္ႏ္ိုင္ဘူးဘုရား" 
 
စု။    ။"အမယ္ေလး......တုိးတုိးေျပာပါ ၊ ဟုိမွာ မယ္မယ္ဖ်ား ရႈစားေတာ္မူေနတယ္၊ သစ္သစ္အသံက 
တျဖည္းျဖည္းက်ယ္က်ယ္လာၿပီ၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာမဖုရား အပ်ဳိေတာ္ေတြ 
 
ၾကားသြားလုိ႕ စကားပ်ံ႕ကုန္မွ လွေနဦးမယ္" 
 
    မိန္႕ေတာ္မူလုိက္ေသာေၾကာင့္ ခင္ဘြားသစ္လည္း- 
 
    "တင္ပါ႕ဘုရား" 
 
    ေနာက္ထပ္စကားမဆက္ဘဲ ၿငိမ္သက္သြားေလ၏။ 
 
    ထိပ္စုဖုရားလည္း အစ္မေတာ္ မိုင္းေနာင္ထိပ္စုဖုရားႀကီးႏွင့္အတူ မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းမေတာ္ 
ဖုရားအပါးတြင္ တည္ၿငိမ္စံေတာ္မူေနရာမွ စံတဲနန္းေတာ္ဦးတြင္ မင္းညီ၊ မင္းသား မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ 
အေပါင္းျခံရံ၍ စံေတာ္မူလ်က္ရိွေသာ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီး ၏ ယေန႕အဖုိ႔  အလွဴေတာ္ မ်ားကုိ 
ေရစက္သြန္းခ်ေတာ္မူရန္ အခ်ိန္တန္သျဖင့္ အေနာက္ ပိုငး္ရိွ မင္းမိဖုရား၊ သမီးေတာ္ မ်ားလည္း 
အေရွ႕စံေဆာင္ေတာ္ရိွ မင္းတရားႀကီး၏ ေနာက္ ေတာ္ပါးသုိ႔  ေျပာင္းေရႊ႕ခစားၾကရမည္ျဖစ္ရာ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားကုိ အမွဴးျပဳလ်က္ အျခားေသာေဆာင္ရနန္းရ မိဖုရားမ်ားပါ  မင္းတရားႀကီးဘုရား 
ေနာက္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွ လာၾကၿပီး သမီးေတာ္အသီးသီးတုိ႔မွာလည္း ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ပင္ ေနရာ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာၾက လ်က္ ခမည္းေတာ္မင္းတရားႀကီးႏွင့္ မယ္ေတာ္မ်ားအနီးတြင္ အသီးသီးေသာ 
အထိန္း္ ေတာ္၊ အပ်ဳိေတာ္မ်ား၊ ျခံရံကာ ခစားမိၾကေလ၏။ 
 
    ယင္းသို႔ မင္းမိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ႏွင့္တကြ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္၊ 
၀န္စု၊ မွဴး စုအေပါင္း အေရာက္စံုညီလွ် င္ မင္းတရားႀကီးဘုရား အမွဴးျပဳလ်က္ ထုိေန႔အတြက္ 
အသီးသီးေသာ အလွဴေတာ္မ်ားကုိ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ေတာ္မူရန္  ေရစက္ခ်တရားေဟာရန္ 
သံဃာေတာ္ မ်ားလည္း  ေရွးဦးစြာ ငါးပါးေသာ ပဥၥသီလေတာ္ ျမတ္ကုုိ္ေပး၍ ဒါနအက်ဳိးမ်ား  



တရားေဟာၿပီး အဆုံးတြင္ ေရစက္ခ်လ်က္ အမွ်ေ၀ေတာ္မူ ေလရာမ်ားစြာေသာ ပရိသတ္တုိ႔လည္း 
ေကာင္းမႈ႕ေတာ္ မ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုအႏု ေမာဒနာ ျပဳၾကေလ၏။ 
 
    ထုိ႕ေနာက္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးလည္း ေရစက္သြန္းခ် ျပီးစီးေတာ္မူသျဖင့္ စံတဲနန္းေတာ္ထဲမွ 
စာပြဲက်င္းပေတာ္မူဆဲျဖစ္သည့္ သုဓမၼာေရႊဇရပ္ေတာ္သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူ ေလရာ စံတဲေတာ္တြင္ က်န္ရစ္ 
ေသာ မင္းမိဖုရားႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ားလည္း အသီးအသီး အလ်ဥ္းသင့္ရာ ေျပာဆိုလ်က္ စာေတာ္ျပန္ ပြဲ 
သဘင္ ကို ရႈစားေတာ္မူေနၾကရင္း အခ်ိန္ကုန္မွာပင္ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးသို႕ အသီးသီး၀င္ၾကေလ၏။ 
 
အခန္း (၁၅) ဆက္ရန္ 
 
အခန္း(၁၅) 
 
"အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖုရားလတ္၊ စက္ေတာ္မူၿပီလား၊ ခင္မႀကီးရဲ႕" 
 
"ေၾသာ္ ... ခင္ဘုန္းပါလား၊ ဘယ္ဆီကမ်ား ေပၚလာပါလိမ့္၊ တစ္ေန႔လံုး ခင့္ကို မျမင္ဘူး" 
 
"အေဆာင္ေတာ္မွာ အေစာင့္က်လို႔ ေနရစ္ရတယ္ေလ၊ နက္ျဖန္မွ ခင့္အလွည့္က်မွာကိုး ခင္မႀကီးရဲ႕၊ 
ဒါနဲ႔ အရွင္ထိပ္စုဖုရား စက္ေတာ္မူၿပီလား" 
 
"ခုနင္ကေလးကမွ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြားတယ္၊ ခင္လည္း အႏိွပ္ေတာ္ဆက္ေနရတာ ခုမွ 
အေဆာင္ေတာ္ ထဲက ထြက္ခဲ့ရတယ္ ခင္ဘုန္းရဲ႕၊ အရွင္ထိပ္စုဖုရားလည္း အေတာ္ေညာင္း 
ညာေတာ္မူလာတယ္ ထင္ပါရဲ႕" 
 
"တစ္ေန႔လံုးလုိလိုပဲ ထုိင္ေတာ္မူေနရေတာ့ ေညာင္းညာေတာ္မူမွာပေလ၊ ဒါျဖင့္ နက္ျဖန္ 
အရွင္ထိပ္စုဖုရား ထြက္ေတာ္မွ မူႏုိင္ပါဦးမလား၊ ေညာင္းေတာ္မူလို႔ လိုက္ေတာ္မမူခ်င္ဘူး 
ဆိုလိုက္မွျဖင့္ ခင္ဘုန္းေတာ့ တြက္ေျခ ရႈးံေတာ့မွာပဲ၊ ခင္မႀကီးတုိ႔ကေတာ့ ေရာက္ၿပီးမုိ႔ ကိစၥ 
မရိွဘူးေပါ့ေနာ္" 
 
"အမယ္ေလး ... ပူရွာတတ္ပေလ ခင္ဘုန္းရယ္၊ ခင္ဘုန္း လိုက္ရပါလိမ့္မယ္၊ စိတ္ခ်လို႔ သာေနပါ၊ 
အရွင္ထိပ္စုဖုရားလတ္၊ ဘယ္လိုေညာင္းညာ ပင္ပန္းေတာ္မူပါေစ ထြက္ေတာ္မူ ျဖစ္ေအာင္ 
ထြက္ေတာ္မူ မွာေတာ့ စိတ္ခ်ထားလိုက္ပါ၊ ခင္မႀကိးက အေလတရာေၾကာႀကီး ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္းႀကီး 
ေလာင္း၀့ံပါ ေသးတယ္၊ နက္ျဖန္ မေျပာထားနဲ႔ ေဟာဒီ စာေတာ္ ျပန္ပြဲႀကီး မၿပီးမခ်င္း 
အလယ္နန္းမေတာ္ မယ္မယ္ဖ်ား ထြက္ေတာ္မူတုိင္း ခင္တို႔ ကၽြန္မတို႔ အရွင္စုဖုရား လိုက္ၿပီး 
ထြက္ေတာ္မူၿပီးသားလို႔ တစ္ထစ္ ခ်မွတ္ ထားလိုက္စမ္းပါ။ ေနာင္ခါ ေတာ့ ခင္ဘုန္း ကိုယ္ႏိႈက္ကပဲ 
ထြက္ေတာ္မူတုိင္း ေနာက္ေတာ္က ပါရလြန္း လို႔ ၿငီးေငြ႕လာ ပါလိမ့္ဦးမယ္" 
 



"အမယ္....တယ္ဆိုတဲ့ စာပါကလား ခင္မႀကီးရဲ႕၊ ဘယ္နည္းဘယ္ပံုေႀကာင့္ ဒါေလာက္ ေတာင္ 
အေလာင္းအစား ရဲေနရတာလဲ၊ သခင္ႀကီးႀကားမွ တစ္ေန႕ကလို ျဖစ္ေနပါဦးမယ္၊ ဟဲ....ဟဲ..... 
လူေမ်ာက္ ကိုေရႊေမာင္ႀကီးရဲ႕ ေလာင္းတုန္းကလိုေလ" 
 
"အုိ...... ဒါေတာ့ မသိေစနဲ႕ ခင္ဘုန္းရဲ႕၊ ဒီကိစၥ အင္မတန္ ဓားနီးသေနာ္၊ ႏုိ႕ျပီးေတာ့ 
အထိန္ေတာ္သခင္ႀကီး ကိုယ္တိုင္က ဒီအေရးမွာ ႀကိဳးကိုင္ေတာ္မူေနတယ္၊ ခင္ဘုန္းလည္း 
နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ အရိပ္မိသား မဟုတ္လား၊ သီေပါကိုယ္ေတာ္မူေနတယ္၊ ခင္ဘုန္းလည္း 
နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ အရိပ္မိသား မဟုတ္လား၊ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားက စာျပန္ပြဲ ႏႊဲေတာ္မူေနဆဲမို႕ 
ခင္ဘုန္းတို႕ ခင္မႀကီးတို႕ရဲ႕ ထိပ္စုဖ်ားကလည္း ေန႕တုိင္းပဲ မယ္မယ္ဖ်ားႏွင့္ 
အတူလိုက္ပါေတာ္မူလိုတ့ဲဆႏၵ ရွိေတာ္မူေနရက္ပါ၊ ကဲ..... ရွင္ျပီးလား၊ တိုးတိုးေနာ္ လူမသိပါေစနဲ႔၊ 
သခင္ႀကးီၾကားလို႔ ဆူလား၊ ပူလား ျဖစ္သြားမယ္" 
"ေၾသာ္ ... ေၾသာ္ ... ဒီလိုပါလား၊ ခင္သိပါၿပီ၊ အုိ ... ခင္လည္း ဒီလိုဆိုေတာ့ ကိုယ့္ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္ရေတာ့မွာေပါ့ ခင္မႀကီးရဲ႕၊ မေန႔က အေဆာင္ 
ေတာ္ေစာင့္က်လို႔ မလိုက္ရတာကိုပဲ အေတာ္အသည္းနာမိေသးတယ္" 
 
"အမယ္ေလးေလး၊ အသည္းနာေလာက္ေအာင္ ဘယ္လိုအခ်က္မ်ား ရိွလို႔တုံး အတြင္းကိစၥ ကေလးပါ၊ 
အခ ုမေျပာႏိုင္ေသးေပတဲ့ ျဖည္းျဖည္းေတာ့ ခင္က မေျပာဘဲနဲ႔ ခင္မႀကီးတို႔ အလိုလို သိလာၾကမွာပါပဲ" 
 
"ဟဲ ... ဟဲ ဒါေတာ့ မသိခ်င္စမ္းပါနဲ႔ ခင္မႀကီးရယ္၊ ခင္ဘုန္းရဲ အတြင္းကိစၥ ကေလးပါ၊ အခု 
မေျပာႏိုင္ေသးေပတဲ့ ျဖည္းျဖည္းေတာ့ ခင္က မေျပာဘဲနဲ႔ ခင္မႀကီးတို႔ အလိုလို သိလာၾကမွာပါပဲ" 
 
"အဲဒီလို မသိေစခ်င္ေသးတဲ့ကိစၥကိုမွ ခင္မႀကီးတို႔က မေနႏိုင္မထိုင္ႏုိင္ေအာင္ သိခ်င္တဲ့ 
၀ါသနာရွိေနလို႔ ခက္တာပဲ၊ ကဲ ... ကဲ ... ခင္ဘုန္း ဘူးလံုးနားမထြင္းေတာ့ လုပ္မေနပါနဲ႔၊ 
မေျပာႏိုင္ေသးတဲ့ ကိစၥကိုပဲ တစ္ထိုင္တည္း သိရေအာင္ လင္းက်င္းေတာ္မူလိုက္ပါေတာ့" 
 
"ဟာ.... မသိခ်င္ပါနဲ႕ဦးလုိ႕ ေတာင္းပန္ေနတာပါ" 
 
"အို......အဲဒါကိုပဲ မရမေန သိခ်င္တာပဲ ခင္ဘုန္းရယ္၊ ေျပာရမယ္၊ မေျပာဘဲမေနရဘူး" 
 
"မေျပာပါရေစနဲ႕ဦးလို႕ ေတာင္းပန္ေနတာပါ" 
 
"ကဲ....ဒါျဖင့္ ေနပါေလ နက္ျဖန္ကစျပီး ခင္ဘုန္းကိုခ်ည္း အေဆာင္ေတာ္ေစာင့္ ခ်န္ထားခဲ့ပါ၊ 
စာေတာ္ျပန္ပြဲ မျပီးမခ်င္း အရွင္ထိပ္စုဖုရား ထြက္ေတာ္မူတိုင္း၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေခၚေတာ္မမူပါနဲ႕လို႕ 
အထိန္းေတာ္ သခင္ႀကီးကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ႀကိတ္ျပီးေျပာထား လိုက္မွာပဲ၊ ခင္မႀကီးတဲ့ 
ဒီအေဆာင္ထဲမွာ တစ္ႀကီးပဲ ရွိတယ္၊ ခင္မႀကီးတို႕ႀကံ႕ရင္ ထရံေတာင္ က်ည္ေပြ႕ျဖစ္ရမယ္ ခင္ဘုန္းရဲ႕" 
 



ရွဴးရွဴးရွဲရွဲ ႏွင့္ ျပဴးတူးျပဲတဲ ေျပာလိုက္လွ်င္ ခင္ဘုန္းမွာ ပူပန္စုိးရိမ္စြာႏွင့္ 
 
 
"အုိ....အုိ....ခင္မႀကီးရဲ႕၊ ရွိႀကီးခုိးပါရဲ႕၊ ဒီလုိေတာ့ မဖ်က္ဆီးလိုက္ပါနဲ႕၊ ခင္မႀကီး သိခ်င္ရက္ 
ေျပာျပပါမယ္၊ ျပီးေတာ့ သူမ်ားတကာေလွ်ာက္ျပီး ေျပာမေနပါနဲ႕ေနာ္" 
 
ဟီး......ဟီး....ႏုိင္ရာနဲ႕တို႕လိုက္ေတာ့ တစ္ခါတည္း ေအာက္က်ိဳ႕ျပီး အသနားခံယူ 
 
"ဟင္.....လုပ္ပါ၊ လုပ္ပါ၊ တစ္ေန႕ေတာ့ ခင္မႀကီးလည္း ၀ဋ္လည္ဦးမွာပဲ၊ ဒီအေဆာင္ ေတာ္ထဲမွာ 
အရွင္ ထိပ္စုဖုရားရဲ႕ အပ်ိဳေတာ္ေတြမွန္သမွ် တစ္သက္လုံး အပ်ိဳႀကီး ဘ၀နဲ ခ်ည္း 
အရုိးထုတ္သြားႀကမွာ မဟုတ္ဘူး 'သီးခ်ိန္တန္သီး၊ ပြင့္ခ်ိန္တန္ပြင့္' ဆိုတာလို တစ္ေန႕က် 
လင္ယူသားေမြးဆိုတဲ့ ေလာကီေရးႀကီးထဲ ၀င္ႀကရဦးမွာပဲ" 
 
"မေျပာရင္ မရဘူးလား ခင္မႀကီးရဲ႕" 
 
 
"ေဟာ......လုပ္ျပန္ပါျပီ၊ ခင္မႀကီးက အက်ိဳးအေႀကာင္း အစံုအလင္ထားျပီးပါပေကာလို႕ မေျပာတာ 
ေျပာတာေတာ့ ခင္ဘုန္းသေဘာေပါ့၊ မေျပာခ်င္လည္း ေနႏိုင္တာပဲ၊ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာႏိုင္တာပဲ" 
 
"မေျပာေတာ့ ခင္မႀကီးက ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္မွာကိုး" 
 
"ဒါေတာ့ လမ္းရွိသေလာက္ လုပ္ရမွာပဲ ခင္ဘုန္းရဲ႕" 
 
"ကဲပါေလ ဒါေလာက္ရွိတာ ေျပာလိုက္ပါေတာ့မယ္၊ နားသာေထာင္ေတာ္မူပါ" 
 
"ကဲ....ေျပာပါ အသင့္နားစိုက္ရက္ပါ" 
 
"အေ၀း၀န္မင္း ဦးေရႊရီ သိတယ္မဟုတ္လား ခင္မႀကီးရဲ႕" 
 
"အင္းသိပါတယ္၊ အသားညိဳညိဳ ႏႈတ္ခမ္းေမြးေကာင္းေကာင္နဲ႕ ေခါင္းေပါင္းႏွစ္စ 
ေထာင္ေထာင္ေပါင္းတဲ့ ဗုိက္ရႊဲႀကီးပါ၊ သူ႕၀န္ကေတာ္မေလးညႇာ ဆိုတာလည္း ထိပ္ဆံတခါခါ ပုသိမ္ပ၀ါ 
ဒီလႊား၊ မ်က္ခံုးေမြႀကီး မည္းေနေအာင္ထားျပီး ကြမ္းေတြ ပါစပ္ ျပည့္ေအာင္စားတတ္တဲ့ အမူ 
အုိးမႀကီးပဲ၊ ခင္မႀကီး သိတာေပါ့၊ အေ၀းျမိဳ႕၀န္ မျဖစ္ခင္ ျဗဲတိုက္တာ္မွာ ေတာ္ႀကာ 
အမႈ႕ေတာ္ထမ္းသြား ဖူးတာကပဲ၊ ဒီအေ၀း၀န္မင္း ဦးေရႊရီရဲ႕ လာျဖစ္သလဲ ခင္ဘုန္းရဲ႕" 
 
 



"အဲ.....ဒီ အေ၀း၀န္မင္း ဦးေရႊရီရဲ႕ တူေတာ္ေလ၊ ယခု လက္ဖက္ေတာ္ သားထဲမွာ 
အမူထမ္းေနတဲ့ေမာင္ေမာင္လူ" 
 
"အုိ.....ဒီ...ေမာင္ေမာင္ လူဆိုတဲ့ လူေခ်ာလူလွကေလးဟာ ေ၀း၀န္ ဦးေရႊရီရဲ႕ တူေတာ္ကေလးလား၊ 
ခင္မႀကီးျဖင့္ မသိပါဘူးေနာ္၊ ခုမွပဲ ဦးေရြရီရဲ႕ တူမွန္းသိရပါတယ္၊ အင္းအင္း လူပံုက ေခ်ာလိုက္တာမွ 
လြန္ေရာ ပါးေႀကကေလးမ်ား စိမ္းေနတာပဲ၊ ခ်က္ခံုးဆို တာလည္းတန္းလို႕၊ မ်က္လုံးကလည္း 
က်က္သေရက ရွိပါဘိယနဲ႕၊ ဒါနဲ႕ ခင္ဘုန္းဟာ ေမာင္ေမာင္လူနဲ႕" 
 
"ဟုတ္တယ္ ခင္မႀကီးရဲ႕၊ ေမာင္ေမာင္လူနဲ႕ ခင္နဲ႕ ေမတၱာသြယ္တန္း အခ်စ္လမ္းေဖာက္ 
ေနတာႀကာပါျပီ၊ ဒီႏွစ္ပါနဲ႕ဆိုလွ်င္ သုံးႏွစ္သုံးမုိး ရွိပါေတာ့မယ္" 
 
"ေႀသာ္....ဒါျဖင့္ အင္မတန္ ေနရာက်တာပဲ၊ ခင္ဘုန္းကလည္း လွလွယဥ္ယဥ္၊ ေမာင္ေမာင္လူကလည္း 
ယဥ္ယဥ္နဲ႕လွလွ လူမဖက္ နတ္ဖက္တဲ့ လင္မယားလို႕ ဆိုႀကမလား ဟဲ...ဟဲ" 
 
"အုိ....ခင္မႀကီးကလည္း သခင္ျဖစ္မယ္ ရွင္ျဖစ္မယ္ မသိရေသးဘဲႏွင့္ ရွက္စရာေတြ ေျပာမေနပါနဲ႕ဦး" 
 
"အမယ္ေလး....ဒီက အေကာင္း သူ႕အတြက္ ၀မ္းသာလို႕ေျပာေနတာပဲ၊ တကတည္း အကဲေရာက္ျပီး 
ေစ်းႀကီးသြားလိုက္တာ၊ ကိုင္းေလ.....ဆက္ျပီးေျပာပါဦး၊ ေမာင္ေမာင္လူ နဲ႕ ခ်စ္ေနတာႏွင့္ 
သုဓမၼာစာေတာ္ပြဲကို ခင္ဘုန္ မလိုက္ရတာနဲ႕ ဘယ္လိုမ်ား စပ္ဆုိင္ေနပါ သလဲ" 
 
"ဒီလိုပါ ခင္ဘုန္းရဲ႕၊ ေမာင္ေမာင္လူမွာ မိဘရင္ခ်ာ မရွိရွာေလေတာ့ ဦးႀကီးျဖစ္တဲ့ အေ၀း၀န္းမင္း 
ဦးေရြရီက အစစအရာရာ ႀကည့္ရႈအုပ္ထိန္း ေစာင္မေနပါတယ္၊ ေမာင္ေမာင္ လူကလည္း ဘယ္အေရး၊ 
ဘယ္ကိစၥမဆို သူ႕ဦးႀကီးႏွင့္ အေဒၚမ်ားကို တိုင္ႀကားျပီးမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္၊ ယခု ခင္နဲ႕ 
ေမာင္ေမာင္လူ ခ်စ္ခင္ လာႀကတာလည္း သုံးႏွစ္ရွိပါျပီ၊ ေရွ႕ႏွစ္ကို ျဖင့္ ခင့္မိဘ၊ သူ႕မိဘမ်ား 
တိုင္းႀကားခြင့္ပန္ျပီး လက္ထပ္ႀကဖုိ႕ ေျပာရမဲ့အခါ ေရာက္လာတာႏွင့္ အရင္က ကတိစကားအတိုင္း၊ 
သူ႕ဦးႀကီးမ်ားကို တိုင္ႀကား ခြင့္ပန္ ဖုိ႕ ေမာင္ေမာင္လူကို သတိေပးခ်င္လို႕ပါ" 
 
"အခုေနအခါဆိုေတာ့ စာေတာ္ျပန္ပြဲအတြက္ ေ၀း၀န္မင္း ဦးေရြရီရဲ႕ ၀န္ကေတာ္တို႕လည္း ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ 
ေရာက္ေနႀကတဲ့ အတြက္ မျပန္ခင္ ဒီကိစၥကို ေျပာႀကမွ ခရီးေရာက္ပါ လိမ့္မယ္၊ ေနာက္တစ္ေခါက္ 
လာဖုိ႕ဆိုေတာ့ တကူးတကႀကီး ခရီးကလည္း ေ၀းပါတယ္" 
 
"လာတဲ့အခုိက္ ကိစၥျပီးလိုက္ရင္ ေကာင္မလားလို႕ပါပဲ၊ ေမာင္ေမာင္လူနဲ႕လည္း ခုတေလာ 
မေတြ႕ႏိုင္ဘူး ခင္မႀကီးရဲ႕၊ အရွင္ထိပ္စုဖုရားကို ခြင့္ပန္ျပီး အိမ္ခဏျပန္ရင္ ခါတိုင္းေတာ့္ 
ေမာင္ေမာင္လူတို႕ လူပ်ိဳေတာ္သားေတြဟာ ဘုန္းႀကီးလွေသာ ဘုရားထြက္ေတာ္မူရာ ပါေနရလိုိ႕ 
လာႏုိင္ရွာမယ္မဟုတ္ဘူး" 
 



 
"ဒါေႀကာင့္ စာေတာ္ျပန္ပြဲမွာဆိုရင္ ခင္ကလည္း ေတြ႕ဖုိ႕လြယ္ျပီး ေမာင္ေမာင္လူ ကလည္း 
ေတြ႕ဖုိ႕မခဲယဥ္းဘူး ခင္မႀကီးရဲ႕၊ မသကာဘုန္းႀကီးလွေသာဘုရား တရားနာေရစက္ခ် ေတာ္မေနတုန္း 
ျဖစ္ျဖစ္ စံတဲနန္းေတာ္ အနီးအပါးသြားေတြ႕ႏိုင္တယ္" 
 
"ဟင္....ဒီေလာက္ လူေတြစည္ကားေနတဲ့ အထဲမွာ စကားေျပာရဲပါ့မလား ခင္ဘုန္းရဲ႕ လူျမင္ရင္ 
ရွက္စရာႀကီးပဲ" 
 
"ဟာ.......အေရးႀကီးေတာ့လည္း ေတြ႕ခ်င္တာပဲ ခင္မႀကီးရဲ႕၊ သူ႕ကို ေမးခ်င္တာကေလး ေမးရုံပါပဲ၊ 
ဦးေရြရီကို ေျပာျပီးပလား မေျပာရေသးရင္လည္း ဒီတစ္ခါလာတဲ့ တစ္လက္စတည္း ကိစၥျပီးေအာင္ 
ေျပာခဲ့ပါေစ ဆိုတာ သတိေပးမလို႕ပါ၊ ဒီစကားကေလး သုံးေလခြန္းေမးရုံ၊ ေျပာရုံနဲ႕ေတာ့ လူမကဲ့ရဲ႕ 
တန္ေကာင္ ပါဘူး၊ အမွတ္မဲ့ေတြဲ႕ျပီး ေမးရုံပါ၊ သူမ်ားတကာ သမီးရည္းစားေတြလို 
မယ္ဘြဲ႕ေမာင္ဘြဲ႕ေႏွာျပီး ရွည္ေျမာ ေနဖိုက မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါပါပဲ၊ ကဲ.....ခင္မႀကီး ေက်နပ္ပလား၊ 
သိခ်င္လိုက္တာ လြန္ပါေရာ" 
 
"ေက်နပ္ပါျပီေလ၊ ဒါျဖင့္ ေနစမ္းပါဦး၊ ေ၀း၀န္ ဦးေရြရီက ခင့္မိဘမ်ားကို တစ္လက္စတည္း 
ေျပာဆိုေႀကာင္းလမ္းသြားလို႕ ေမာင္ေမာင္လူနဲ႕ ခင္ဘုန္းမႀကာခင္ လက္ထပ္လိုက္ရင္ 
ခင္မႀကီးတို႕ထိပ္စုဖုရား အေဆာင္ေတာ္မွ အပ်ိဳေတာ္တစ္ဦးေတာ့ ေလ်ာ့သြားေတာ့ မွာေပါ့ေနာ္၊ 
ခင္ဘုန္ကေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႕ နီးရလို႕ ၀မ္းသာျခင္းႀကီးမက ၀မ္းသာသြားမွာ အမွန္ပဲ၊ 
ခင္မႀကီးတို႕တစ္ေတြမွာသာ အပ်ိဳေတာ္တစ္ေယာက္ ေလ်ာ့သြားတဲ့အတြက္ ၀မ္းနည္းပက္လက္ 
က်န္ရစ၀္ႀကရေတာ့မယ္" 
 
"ခင္ဘုန္းကလည္း ကိုယ့္အပ်ိဳေတာ္ ေဖာ္ခ်င္းေတြက္ု ဘယ္မွာခြဲခ်င္္ပါ့မလဲ၊ ၀မ္းအနည္း သားပါ၊ 
သို႕ေပတဲ့ 'ကိုယ့္ေရးႀကံဳေတာ့ သက္လုံေကာင္း'မွ ဆိုတာလိုပဲ ခင္မႀကီးရယ္ ဒါေပမဲ့ ခင္ကလည္း 
ေအာက္ေမ့တိုင္း အေဆာင္ေတာ္ကို အခစားေရာက္ရမွာပါ႔၊ ႏုိ႕ျပီးေတာ့ ယခု ခ်က္ခ်င္းလည္း ခြဲရဦးမွာ 
မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ အေရးတႀကီး ေျပာတယ္ဆိုဦး အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္မ်ိဳး ဆယ္လမ်ိဳးရိွမွ 
ျပီးစီးထေျမာက္ရမဲ့ ကိစၥမ်ိဳးကလား ခင္မႀကီးရဲ႕" 
 
"ဟုတ္ပါရဲ႕ေလ၊ ျဗဳန္းခနဲေတာ့ ခြဲႀကရဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပတဲ့ လာမဲ့အေရးေတြျပီး 
၀မ္းနည္းမိတာႏွင့္ ေျပာရတာပါ၊ ကိုင္း.....နက္ျဖစ္ေတာ့သာ ကိုယ့္လူကိုယ္ေတြ႕ေအာင္ႀကံ ျပီး 
ေျပာစရာရိွတာ ေျပာႀကတာေပါ့၊ လူေတြကေတာ့ အင္မတန္မ်ားျပီး ျခိမ့္ျခိမ့္ပြမ္းေအာင္ စည္ကားတာပဲ၊ 
လူလူေလးပါး အကဲခတ္ျပီးသာ ေျပာစရာ ရွိတာ ျမန္ျမန္သုတ္သုတ္ ေျပာျပန္ခဲ့ေပေတာ့" 
 
"လူေတြ အင္မတန္မ်ားသလား ခင္ရဲ႕" 
 
 



"အုိ....လူကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြ ႏွစ္ေတြတုန္းကႏွင့္ နည္းနည္းမွမတူဘူး၊ အထူးကိုပဲ 
မ်ားျပားစည္းကားတယ္ ခင္ဘုန္းရဲ႕" 
 
"ဒါျဖင့္ ေမာင္ေမာင္လူနဲ႕ ခင္နဲ႕ ဘယ္လိုမ်ား ေတြ႕ေအာင္ႀကံရမလဲ၊ မ်က္လုံးခ်င္း အခ်က္ျပ 
ရေအာင္ဟာလည္း ပရိသတ္က မနည္းေတာ့ အဲေလ ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ သြားေနရရင္ တစ္ေန႕မျမင္ 
တစ္ေန႕ေတာ့ ျမင္ေတာ့မွာပဲ၊ သူကလည္း ခင္ဘုန္း လာမလာကို ပရိသတ္ထဲ မ်က္လုံးနဲ႕ ရွာရမွာပါပဲ၊ 
ခင္မႀကီးကသာ ေက်းဇူးျပဳျပီး ခင္ဘုန္းေန႕တိုင္း အရွင္ထပ္စုဖ်ား ေနာက္ေတာ္က ပါရေအာင္ 
ႀကံေဆာင္ ကူညီပါေနာ္၊ ေနာင္ခါေတာ့ ေက်ဇူးမေမ့ပါဘူး" 
 
"အုိ....စိတ္ခ် ခင္ဘုန္း၊ ေန႕တိုင္း လိုက္ရေစမယ္၊ အထိန္းေတာ္သခင္ႀကီးကို ခင္မႀကီးေျပာရင္ 
ျပီးပါတယ္၊ သခင္ႀကီးဖ်ာ့ ဘာလား ညာလားနဲ႕ အနားႏွစ္ခါေလာက္ကပ္ ျပီး ေခ်ာ့လိုက္ရင္ 
သေဘာေကာင္တဲ့ သခင္ႀကီးဟာ တစ္ခါတည္း ေပ်ာ့က်ရျမဲပါ  ခင္ဘုန္းရဲ႕" 
 
ေျပာေနစဥ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္၏ အေဆာင္ေတာ္အတြင္းမွ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ 
ထြက္လာသည္ကို ျမင္ရလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း လက္တို႕ကာ¬¬¬¬... 
 
"ေဟာ....ေျပာရင္းဆိုရင္း သခင္ႀကီးထြက္လာျပီ" 
 
ဆိုကာ ေနရာမ်ား ျပင္ထိုင္ႀကေလ၏ ။ အထိန္ေတာ္ႀကီးလည္း ခင္မႀကီးတို႕ အနီးသို႕ ေရာက္လာျပီး 
ေညာင္းညာေသာ အမူအရာႏွင့္ကိုယ္လက္ဆန္႕တန္း အေညာင္းေျဖလိုက္ 
 
ကာ- 
 
"ဒီေန႕ျဖင့္ တစ္ေန႕လုံး စာေတာ္ျပန္ပြဲက စံတဲေတာ္မွာ ခစားေနရတာနဲ႕ ေညာင္းလိုက္တာ ကြယ္၊ 
အေဆာင္ေတာ္ျပန္ေရာက္ လာျပန္ေတာ့လည္း စုဖုရားအပါးမွာ စက္ေတာ္မေခၚ မခ်င္း 
ေစာင့္ခစားေနရတာ၊ ေတာ္ႀကာသြားတယ္၊ ခုမွ လုံးလုံးစက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြားတာႏွင့္ 
ထြက္လာခဲ့ရတာပဲ" 
 
"ဟုတ္ရွာမွာပဲ ခင္ဘုန္းရဲ႕၊ ႏုိ႕....သခင္ႀကီး ေညာင္းေတာ္မူရင္ ခင္မႀကီးရဲ႕ ခင္ဘုန္းက ႏိွပ္ေပးပါမယ္ဖ်" 
 
"အုိ....ေနပါေစကြယ္၊ အတူတူခ်င္း ေညာင္းလာႀကတာကပဲ" 
 
"ခင္ဘုန္းက အေဆာင္ေတာ္ေစာင့္က်လို႕ မေညာင္းပါဘူးဖ်၊ ေဟာဒီ....သင္ျဖဴးေခ်ာ ကေလးေပၚမွာ 
လွဲေတာ္မူပါ၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မ အသာအသာ ႏိွပ္ေပးပါ့မယ္" 
 



ဆိုကာ ခင္ဘုန္းက ပ်ာပ်ာသလဲ သင္းျဖဴးကေလးခင္း၍ ကတၱီပါ လက္ေထာက္ကေလး ခ်ေပးရာ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာလည္း တစ္ေန႕လုံး ပင္ပန္းေညာင္းညာလာေသာေႀကာင့္ အိပ္ခ်င္ေနတုန္း 
အိပ္ရာခင္း ေပးသလို ျဖစ္ရကား သင္ျဖဴးေပၚတြင္ ေက်ာစင္းကာ လဲေလ်ာင္းလိုက္သျဖင့္ ခင္ဘုန္းက 
သလုံးသား ကေလးကို အသာအယာ ဆုပ္နယ္ေပးေန ေလ၏ ။ အထိန္းေတာ္ႀကီးလည္း ခင္ဘုန္း 
ႏိွပ္ေပးသည္ကို ခပ္ျပံဳးျပံဳး ေက်နပ္စြာခံရင္းပင္- 
 
"ခုနင္က ခင္ဘုန္းနဲ႕ ခင္မႀကီးတို႕ ဘာမ်ားေျပာဆို  တိုင္ပ္ေနႀကသလဲ၊ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ ႀကည့္ရတာ 
ဘယ္အခါမဆို တြဲတြဲ တြဲတြဲနဲ႕ အျမဲပူးေနႀကတာပဲ၊ တယ္လည္း ခ်စ္ႀကမွတ္တယ္" 
 
စကားစလိုက္လွ်င္ အနီးတြင္ ထိုင္းေနေသာ ခင္မႀကီးက သြက္လက္စြာႏွင့္- 
 
"ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႕ တျခားအေႀကာင္းေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူးဖ်၊ ေန႕လယ္က သုဓမၼာ စာေတာ္ျပန္ပြဲ 
အခမ္းအနား ႏွင့္ ပရိသတ္ေတြ တယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် စည္ကားႀကီးက်ယ္တယ္ ဆိုတာ 
ျပန္ေျပာေနရတာပါ၊ ခင္ဘုန္း သု႕ခမ်ာ အေဆာင္ေတာ္ ေစာင့္လွည့္က်ေနလို႕ အရွင္ထပ္စုျမတ္ဖ်ား 
ထြက္ေတာ္မူရာ မလိုက္ပါ ရရွာလို႕ ဖ်ာ့ကၽြန္မ တစ္ဆင့္ ေဖာက္သယ္ခ်ေနရပါတယ္ ဘုရား" 
 
"ေႀသာ္.....ခင္ဘုန္း မလိုက္ရရွာပဲကိုး" 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မလည္း သုဓမၼာပြဲေတာ္ႀကီး ႀကည့္ခ်င္ျမင္ခ်င္လြန္းလို႕ အရွင္ထပ္စုျမတ္ဖ်ား 
ထြတ္ေတာ္မူရာ လိုက္ခ်င္လိုက္တာ လြန္ပါေရာ၊ ဒါေလာက္လိုက္ခ်င္ တဲ့ လူကိုမွ အေဆာင္ေတာ္ 
ေစာင္႔က်တာ နာလြန္းလို႔ပါဖ်၊ ဒါနဲ႕ အာသာေျပ ခင္မႀကီးကို ေမးေနရပါဘုရား" 
 
"အုိ....ဒီလိုမွန္းမသိဘဲကိုကြဲ႕၊ ကဲ....ကဲ နက္ျဖန္ စုထားဖုရား ထြက္ေတာ္မူရင္ ခင္ဘုန္းကုိ 
အေဆာင္ေတာ္ေစာင့္ မထားခဲ့ပါဘူး၊ ဒီလိုလိုက္ခ်င္ရင္လည္း အစကတည္းက လိုက္ပါရေစဘုရားလို႕ 
ဖြင့္ေျပာေရာေပါ့ကြယ္၊ မလိုက္ခ်င္တဲ့လူကို ခ်န္မထားရပါလား" 
 
ေျပာလိုက္ေသာေႀကာင့္ ခင္ဘုန္းသည္ မိမိအလိုဆႏၵ ျပည့္၀ေတာ့္မည္ျဖစ္၍ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ 
ျပဳံးရႊင္လာေလ၏ ။ 
အေႀကာင္းသိျပီးျဖစ္ေသာ ခင္မႀကီးကလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး မျမင္ေအာင္ ခင္ဘုန္းကို မ်က္လုံးႏွင့္ 
ေငါ့လိုက္သည္တြင္မွ ခင္ဘုန္းကတစ္ဖန္ 'အထိန္းေတာ္ႀကီး ရိပ္မိသြားပါဦး မည္' ဟူေသာ 
အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ မ်က္စိမိွတ္ကာ လက္ကုတ္ကာႏွင့္ အသာအယာ ႏိွပ္နယ္ျမဲ ႏိွပ္နယ္ေပးေနရာ 
ပင္ပန္းလာေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း မ်ားမႀကာမီ အိပ္ေပ်ာ္သြားျပီ 
အေဆာင္ေတာ္ထဲရွိ အျခားေသာ အပ်ိဳေတာ္ လက္ပါးေစ စသည္တို႕လည္း အသီးသီးေန႕ခင္းက 
စာေတာ္ျပန္ပြဲႀကီးတြင္ ေတြ႕ျမင္လာသမွ်  အေႀကာင္း မ်ား ကိုယ့္လူႏွင့္ကုိယ္ ေျပာဆို ရယ္ေမာေနရာမွ 
ပင္ပန္းေညာင္းညာလာႀက ေသာ အရွိန္ေႀကာင့္ မႀကာမီ အေဆာင္ေတာ္ တစ္၀န္းလုံး 
တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္၍ အိပ္စက္သြားႀကေလ၏ ။ 



ယင္းသည္ ပထမေန႕မွ အစျပဳ၍ သုဓမၼာစာေပ စာျပန္ပြဲေတာ္ႀကီးမွာ ႀကီးက်ယ္စည္ကားစြာ 
ဆင္ယင္က်င္းပလ်က္ ေန႕ရက္ႀကာေညာင္ခဲ့သေလာက္ ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာလည္း 
မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ အလယ္ နန္းမေတာ္ဖုရာ ထြက္ေတာ္မူတိုင္းပင္ သုဓမၼာစာသဘင္သို႕ 
ပါ၀င္ထြက္ေတာ္မူလ်က္ ရွိေလ၏။ ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသား၏ ႏွစ္ေထာင္းအားရစဖြယ္ 
ပညာစြမ္းထက္ျမက္ေတာ္မူလွျခင္းကို မင္းပရိသတ္၊ ရဟန္းပရိသတ္တို႕က ေသာင္းေသာင္း ျဖျဖ 
ခ်ီးမြမ္းစကားေျပကာသံမ်ားႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးႀသဘာ၊ ေထာပနာစကားမ်ား၊ သဲသံရုတ္ရုတ္ မွ် 
ႀကားေတာ္မူေလရာ စုဖုရားလတ္မွာ သူတစ္ပါထက္တိုး၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွစ္သက္လ်က္ အားတက္၀မ္း 
ေျမာက္ေတာ္မူရွာမိေလ၏ ။ 
 
ယင္းသို႕ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူရတိုင္းလည္း အထိန္ေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ 
သီေပါမင္းသားအေႀကာင္းကို ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၍ ၿမိဳင္ျမိဳင္ႀကီးေျပာဆိုခ်ီးမြမ္း ေတာ္မူေနရသည္ပင္ 
တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေတာ္မမူႏုိင္ ရွိေလ၏ ။ 
 
သို႕ႏွင့္ စည္ကားႀကီးက်ယ္လွေသာ သုဓမၼာ စာေတာ္ပြဲသဘင္ႀကီးလည္း ေန႕စဥ္ဆက္ လက္ကာ 
စာေမး၊ စာေျဖ ကိစၥမ်ား မျပီးမခ်င္း က်င္းပလ်က္ရွိခဲ့ရာမွ အခ်ိန္အားျဖင့္ တစ္လနီးပါး ရွိေသာအခါမွပင္ 
ကိစၥအလုံးစံု ျပီးစီးသြားျခင္းသို႕ ေရာက္ခဲ့၍ စာေတာ္ျပန္ပြဲသို႕ ၀င္ႏႊဲေျဖဆိုေတာ္မူေသာ 
သီေပါမင္းသားလည္း ေနာက္က္ဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေသာ 'ပထမႀကီး' ေအာင္ပန္းကို လက္လွမ္းဆြတ္ယူ၊ 
လြယ္လင့္တကူ ေအာင္ျမင္ေတာ္ေလေတာ့သတည္း။ 
 
ခမည္းေတာ္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္၊ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးဘုရားလည္း သုံးႏွစ္တိုင္တိုင္ 'ပထမျပန္ 
ေအာင္ပန္း' ကို ဆြတ္လွမ္းသြယ္ခ်ဴ ေအာင္ေတာ္မူေသာ သီေပါမင္းသားအား မ်ားစြာ 
ႏွစ္သက္ေတာ္မူလွသျဖင့္ ႏႈတ္မိန္႕ျဖင့္ အထူးျမြတ္ႀကား ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူရံုမက အေဆာင္ အေယာင္ 
အခမ္းအနား ႏွင့္တကြ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ သူေကာင္းျပဳေတာ္မူျပီးလွ်င္ 
သားေတာ္ သီေပါမင္းသားငယ္အား ပထမျပန္ သုံးႀကိမ္ျပန္ဆို ေတာ္မူႏုိင္ေသာ ပညာသတၱိေတာ္ကို 
အထူးခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ေရွးအခါကဲ့သို႔ သာမန္ မင္းညီမင္းသားအျဖစ္တြင္ ေက်ာင္းေတာ္၌ 
ပညာမ်ာ ဆက္လက္သင္ၾကားေစခြင့္ ျပဳေတာ္မမူေတာ့ဘဲ အၿပီးၿငိမ္း လူ၀တ္လဲလွယ္ေတာ္မူေစၿပီးလွ်င္ 
မင္းသားလတ္တို႔၏ အစီး အနင္း အေဆာင္အေယာင္ကို ခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္းျပဳေတာ္မူလ်က္ 
ေရႊလႊတ္ေတာ္ႀကီး ေျမာက္ဘက္၌ စံအိမ္ေတာ္ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္ ေပးသနားေတာ္မူကာ 
ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီး ဘုရား ေရွ႕ေတာ္သို႔ ခစားထြက္၀င္လ်က္ 
ေနထိုင္ေတာ္မူရေလေတာ့တည္း။ 
 
သီေပါမင္းသား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေလာင္းရွည္ၿမိဳ႕စား သီရိမဟာ သုပဘာေဒ၀ီ ဘြဲေတာ္ခံ 
မိဖုရားႀကီး မွာလည္း အတိတ္ကာလက မင္းတရားႀကီးဘုရား မ်က္မာန္ပြား၍ ေသးသိမ္ေမွးမိွန္စြာ 
အေဆာင္ေတာ္ႀကီး တြင္ သနားစဖြယ္၊ အားငယ္ငယ္ႏွင့္ ႀကီးပြားလာရ ေသာ သားေတာ္ကေလးအား 
"ေရွးကံကူပင့္ ဘုန္းပန္းပြင့္ သကဲ့သို႔ ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္၍ ဘုရင္ေျမႇာက္စား 
သူေကာင္းျပဳေတာ္မူျခင္း ခံရေသာခဏ၌ ျပာဖုံးေသာ မီးခဲကဲ့သို႔ ရဲရဲေတာက္ေလာင္၊ ဘုန္းရိွန္ေရာင္ 



ကြန္႔ျမဴးသျဖင့္ အလြန္အက်ဴး ၀မ္းေျမာက္ႏွစ္သက္ သားေတာ္မိခင္တည္း ဟူေသာ မာန္မ်ားပင္ 
တက္ရေတာ့မေလာက္ ေသြးၾကြေျမာက္ေတာ္ မူမိေလ၏။ 
 
အေျခြအရံ လူပ်ိဳေတာ္သားေတြ ၀ိုင္းရံခစားလ်က္ လက္သံုးဓားပိုင္ မင္းသားတစ္ပါးအျဖစ္ ႏွင့္ 
အိမ္ေတာ္သစ္တြင္ ခ်မ္းျမသာယာ ၿငိမ္းေအးစြာ ခံစား၍ ခမည္းေတာ္ထံပါးသို႔ မၾကာ ခဏ အခစား၀င္၊ 
အတိုင္ပင္ခံေနရေသာ သားေတာ္ သီေပါမင္းသားအား မိမိစံအိမ္ေတာ္ ဆီမွ တေမွ်ာ္ေမွာ္ၾကည့္၍ 
၀မ္းေျမာက္ျခင္းပီတိျဖင့္ ဆီထိေသာ ၀ါဂြမ္းလို တရႊမ္းရႊမ္း တအိအိ ႏွစ္သက္ေတာ္ ရိွေလ၏။ 
 
ပထမျပန္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပန္ဆိုေတာ္မူေသာ အရိွန္သတင္းျဖင့္ သီေပါမင္းသား ကေလး၏ 
ဂုဏ္သတင္း သည္ နန္းတြင္း၊ နန္းျပင္မွစ၍ အရပ္ရပ္အနယ္နယ္တြင္ ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာၾကေသာ 
ၾသဘာ မဂၤလာစကား တု႔ိမွာ ႏႈတ္ဖ်ားတိုင္း သီးလ်က္သာ ရိွေလရာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ ေမတၱာဖက္ 
ျဖစ္ေတာ္မူေသာ စုဖုရားလတ္ မွာလည္း  သီေပါမင္းသား ကေလး၏ 
ေကာင္းေသာဂုဏ္သတင္းေတာ္ကို တသင္းသင္း ေမႊးတိုင္း၊ ေမတၱာေတာ္ ညြတ္ကိုင္း၍ 
အတိုင္းထက္အလြန္တံခြန္ဘုရား၊ သည္ေမာင္ေတာ္ ဖ်ားမွ ငါ့ေမာင္ေတာ္ဖ်ား ဟု အားရေက်နပ္ မူတိုင္း 
အခ်စ္လိႈင္ႀကီး တအိအိၾကြလ်က္ ရိွေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သီေပါမင္းသား ကလည္း ဒီစုဖုရားမွ စုဖုရားဟု 
တစ္ပါးကို မျမင္ အခ်စ္ေတာ္စင္စင္ႏွင့္ ခင္မင္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူ မဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူကာ မိမိစံအိမ္ေတာ္တြင္ 
စံေတာ္မူသမွ် အခ်ိန္ကာလတို႔တြင္ အိမ္ေတာ္ပါ လူပ်ိဳေတာ္သားမ်ားႏွင့္ စုဖုရားအေၾကာင္းကို 
မိန္႔ေတာ္မူရင္းသားလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္ရေတာ့ လ်က္ စုဖုရားလတ္ကလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီးကို 
ခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ ေန႔ရိွသမွ် ပဟိုရ္ က်သမွ် အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသား 
အေၾကာင္းေလာက္သာလွ်င္ ေျပာဆို အခ်ိန္ကုန္ေတာ္မူခဲ့ၾကေလ၏။ 
 
အရွင္သခင္မ်ား၏ တင္းမာႀကံ႕ခုိင္ေတာ္မူၾကေသာ ေမတၱာေတာ္အဟုန္ေၾကာင့္လည္း 
သီေပါမင္းသား၏ လက္ရင္းတပည့္ လူပ်ိဳေတာ္သားမ်ားႏွင့္ စုဖုရားလတ္၏ အထိန္းေတာ္ ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္တို႔မွာ အခ်စ္တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အေဆာင္ေတာ္ႏွင့္ စံအိမ္ေတာ္ မ်ားသို႔ 
မနားမေန ရကၠန္းရွည္သလို ကူးခ်ည္ သန္းခ်ည္ႏွင့္ ကိစၥမ်ားလ်က္ ရိွၾကရာ သီေပါမင္းသား၏ 
စံအိမ္ေတာ္မွ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူပ်ိဳေတာ္သားမ်ားႏွင့္ စုဖုရားလတ္ အေဆာင္ေတာ္မွ 
ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္ထဲတြင္ ေန႔စဥ္ လိုလုိ 
စတည္းခ်ကာ ပါလာေသာ လက္ေဆာင္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေရႊလႊာ ေတာ္မ်ားကို လဲလွယ္ေဆာင္ယူ 
ဆက္သရျခင္းတုိ႔ျဖင့္လည္း အထူးတာ၀န္က်ေသာ အလုပ္ ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနေတာ့သတည္း။ 
 
ယခင္အခါကမူ သီေပါမင္းသားမွာ နန္းဦး မွန္စီေရႊေက်ာင္းေတာ္တြင္ ရွင္သာမေဏအ၀တ္ ျဖင့္ 
ပရိယတ္ စာေပမ်ားကို သင္းအံႀကိဳးစားေတာ္မူေနရသည္တစ္ေၾကာင္း အေျခြအရံ နည္းပါးသျဖင့္ 
မည္သည့္ အေရးကိစၥ၌မဆို ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ျပဳျပင္လုပ္ကိုင္မွ ၿပီးစီးရေသာ ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ 
ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွေသာ စုဖုရားလတ္ထံေတာ္သို႔ပင္ ေရႊလႊာ ေတာ္သ၀ဏ္မွာစာတမ္းေတာ္မ်ား 
ေရးသားပို႔သ လိုသေလာက္ မေရးေတာ္မူႏုိင္အားဘဲ ေန႔ခဲ့ရာ ယခုုအခါေသာ္ 
စာေတာ္သင္ျခင္းကိစၥလည္း ၿပီးဆံုးအားလပ္ေတာ္မူရုံမက စံအိမ္ေတာ္သီးျခား၊ တပည့္ လူပ်ိဳေတာ္သား 



ပညာတတ္ စာဆိုေတာ္ကေလးမ်ားပင္ ခစား ၀ိုင္းရံကာ ခ်မ္းသာရိပ္ၿငိမ္ စည္းစိမ္ေတာ္ထက္၀ယ္ 
ႏွစ္သက္ၾကည္ရႊင္စြာ စံေတာ္မူရေသာ သမၸတၱိအခါေတာ္မ်ိဳးတြင္ ေရာက္ရိွေနေတာ္မူကား 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူေသာ စုဖုရားအား စိတ္ေတာ္ရိွသမွ်တိုင္း ခဏမဆိုင္း ဆိုသလို ေရႊလႊာေတာ္ 
အတန္တန္ မွာတမ္းေတာ္ အစားစာ ေတးထပ္၊ သံေထာက္၊ ေဘာလယ္ စေသာ ကဗ်ာခန္းႏွင့္ 
ဥာဏ္စမ္း၍ အခ်စ္ လမ္းခင္းလိုသမွ် ခင္းေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
သ၀ဏ္ေရႊျပားေပၚတြင္ အခ်စ္မွာတမ္းျဖစ္ေသာ ေတးထပ္၊ သံေထာက္စေသာ မွာတမ္း ေတာ္မ်ားကို 
ပညာဥာဏ္ ရင့္သန္ထကျ္မက္ေတာ္မူေသာ မင္းသားတစ္ပါးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေတာင္ငူဘုရင္  
နတ္ရွင္ေနာင္ မင္းသားပမာ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ စီကံုးေရးသား ေတာ္မူတတ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခါတစ္ခါလည္း 
ကဗ်ာဂီတ အရာတြင္ ပါရဂူေျမာက္၍ အညြန္႔တလူလူ ထြက္ျပဴေပၚေပါက္စျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းေနဘက္ 
လက္ရင္း တပည့္ ကိုယ္ရံ ေတာ္ လူပ်ိဳေတာ္သားျဖစ္သူ (*) ေမာင္ေဖငယ္အား စိတ္ေတာ္တိုင္းက် 
ေရးသား ေတာ္မူ ေစေလ၏။ 
 
(*မွတ္ခ်က္။   ။ ေမာင္ေဖငယ္ကား ဘိုေတာ္ဘုရား၏ သားေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ 
ေရႊကူမင္းသား၏ ေျမးျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသား အထြတ္အျမတ္ေရာက္ေသာ ကာလ 
စီးေတာ္ျမင္း၀န္ ေရႊတုိက္စုိး၊ ေတာင္တမန္လယ္စားဟူေသာ အမည္ျဖင့္ အထူး ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသူ 
ျဖစ္ေလသည္။) 
 
ေမာင္ေဖငယ္ ေရးသားစီးကံုး ဆက္သေသာ ေတးထပ္၊ သံေထာက္မ်ားမွာ အရွင္သခင္ 
ျဖစ္ေတာ္မူေသာ သီေပါမင္းသား ေရးသားစီကံုးေတာ္မူသည္ထက္ပင္ အႏုအယဥ္၊ အညဳအခရာမွာ 
သာလြန္ပုိကဲလ်က္ ဆရာ့ထက္ လက္ေစာင္းထက္ေနေသာေၾကာင့္ ခုိင္းေစေတာ္မူေသာ 
သီေပါမင္းသား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ကပင္ အထူးအားရ ေက်နပ္ေတာ္မူ ကာ စုဖုရားထံေတာ္သို႔ ေပးပို႔ရန္ 
ေရႊလႊာေတာ္တိုင္းမွာ ေမာင္ေဖငယ္ စီကံုးဖြဲ႕ႏြဲ႕ေသာ ေတးထပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေစေတာ့လ်က္ 
ေမာင္ေဖငယ္မွာလည္း တစ္ခါတစ္ခါ ေရးသားစီကံုး ဆက္သလွ်င္ အရွင္သခင္၏ 
ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဆုေတာ္၊ လာဘ္ေတာ္မ်ားကို သိမ္းေကာက္၍ပင္ မႏုိင္ေသာဟူသတည္း။ 
 
သီေပါမင္းသား စံအိမ္ေတာ္တြင္ စံေတာ္မူစဥ္အခါတြင္ အသီးသီး ခစားထမ္းရြက္ၾကေသာ 
လူပ်ိဳေတာ္သား မ်ားအနက္မွ လက္ရင္းအက်ဆံုး ယံုၾကည္ခ်စ္ခင္ေတာ္အမူဆံုး ျဖစ္ေသာ 
တပည့္ရင့္မ်ားမွာ ေရႊကူမင္းသား ၏ေျမး ေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းမင္းႀကီး၏သား ေမာင္တုတ္ 
(ေနာင္အခါ ရေနာင္ၿမိဳ႕စားရ၍ ရေနာင္ေမာင္တုတ္ဟူ၍တြင္သည္) တုိ႔ျဖစ္၍ ေမာင္ေဖငယ္မ်ာ 
ပဋိသေႏၶအခံ ပညာေတာ္ရင့္သန္၍ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးရည္ျဖင့္ 
အမႈေတာ္ထမ္းသူျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ေမာင္တုတ္မွာ မဟုတ္မခံ ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း မေၾကာက္မရြံ႕ 
ေနာက္မတြန္႔တတ္ေသာ ၀ါသနာေၾကာင့္ လက္ရံုးရည္ဘက္က အားတက္ သေရာ အမႈေတာ္ထမ္းမည့္ 
ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟု ထုိႏွစ္ေယာက္ကို ၀ဲယာလက္ရံုး ႀကီးမ်ားပမာ 
အထူးအေရးေပးေတာမူ္ထားရကား ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႔မွာလည္း "အရွင္ဘုန္းႀကီး 



ကၽြန္ဓားၿပီး" ထုိကဲ့သို႔ ကိုယ့္အရွင္သခင္၏ အက်ိဳးကို အထူးလိုလားလ်က္ ရိွေသာ 
တပည့္ေကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေလ၏။ 
 
စုဖုရားလတ္မွာလည္း ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွေသာ သီေပါမင္းထံမွ သ၀ဏ္လႊာ ေရႊျပားမ်ား 
တစ္ေန႔တစ္ရက္မွ် ရပ္နားသည္မရိွေအာင္ အပုိ႔ေရာက္သေလာက္ ေရာက္လာေသာ 
အလႊာေတာ္မ်ားကို ရႈစားေတာ္မူရျခင္း၊ အလႊာေတာ္မ်ား ရသေလာက္ ျပန္ၾကားလႊာ ေရး 
သားေတာ္မူရျခင္းတို႔ဥာ အခ်ိန္ကုန္ေတာ္မူရွာၿပီး ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသားကိုလည္း 
မင္းညီမင္းသားတည္း ဟူေသာ စည္းစိမ္ေတာ္ျဖင့္ မိမိအေပၚတြင္ ေရွးခါကထက္ ေပါ့ေလ်ာ့ 
ေတာ္မူသြားေလမည္လားဟု စဥ္းစား စုိးရိမ္ေတာ္မူ ခဲ့မိသေလာက္ ယခုကဲ့သို႔ ခမည္းေတာ္ ဘုရား 
ခ်ီးေျမႇာက္သူေကာင္းျပဳေတာ္မူထား၍ စံအိမ္ေတာ္ သီးျခားႏွင့္ မင္းညီမင္းသား အျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူမွ 
ေရွးကထက္ ထူးကဲပုိမုိ အလိုေတာ္လိုက္၊ ဂရုစုိက္ေတာ္ မူကာ အလႊာေတာ္မ်ား မနားတမ္းေစလႊတ္ 
ပုိ႔သေတာ္မူေနသည့္အတြက္ ယခင္က စုိးရိမ္ေတာ္ မူမိသည္မ်ားကိုပင္ ျပန္လွန္အျပစ္တင္ေတာ္မူမိကာ 
 
"ေၾသာ္ ... ေမာင္ေတာ္သီေပါမင္းသားဟာ စုစုကို အင္မတန္မွ ျမတ္ႏုိးခ်စ္ခင္ေတာ္မူရွာပါ ကလား၊ 
တျခား မင္းညီမင္းသား ေတြသာဆိုလွ်င္ ယခုလို စံအိမ္ေတာ္သီးျခားႏွင့္ မင္းသား ပီပီ 
စံေတာ္မူရတယ္ဆိုလွ်င္ပဲ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ေတြအလဲလဲ၊ ၾကင္ယာေတာ္ေတြ အနည္းနည္းႏွင့္ 
စည္းစိမ္ေတာ္ထဲမွာ ယစ္မူးၿပီး ခ်စ္ဦးကို ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနေတာ္မူလိုက္ၾကမွာပဲ၊ ယခု 
သီေပါေမာင္ေမာင္ကေတာ့ ေနာင္ခါ မေဖာက္ျပား ပါဘူးဆို တဲ့ သစၥာစကားေတာ္အတိုင္း 
တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ရိွေတာ္မူပါေပတယ္၊ စိတ္သေဘာ ေကာင္းေတာ္မူသေလာက္ 
ရုိးရွာေတာ္မူတဲ့အတြက္ စုစုျဖင့္ ခ်စ္ေတာ္မူတာတြင္မက သနားလည္း အင္မတန္မွ 
သနားေတာ္မူမိတာပဲ သစ္သစ္ရဲ႕" 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ စပ္မိတုိင္း မိန္႔ေတာ္မူကာ ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္း သားအား 
ေမတၱာေတာ္ ဆထက္ထမ္းပုိးတိုး၍ အခ်စ္ႏွင့္သနား၊ ႏွစ္ပါးစုံ စစ္ခင္း၍ ရင္တြင္း 
မဆန္႔ျဖစ္ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
"ေမာင္ေဖငယ္" 
 
"ဘုရား" 
 
"ဒီတစ္ႀကိမ္ေရးတဲ့ ေတးထပ္ဟာ အေတာ္ထူးျခားတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြ ပါေနပါကလား ေမာင္မင္း" 
 
"အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါဦးဘုရား" 
 
"ေမာင္မင္းကို ခါတိုင္းလို သစၥာထား ေတးထပ္တစ္ပုဒ္ ေရးပါလို႔ ငါေျပာတာ၊ ခုေတာ့ 
မင္းေတးထပ္ထဲမွာ သစၥာထားရုံတြင္မကဘဲ သစၥာထားတဲ့အေၾကာင္းကို စာလႊာႏွင့္ ေရးရ သည္ထက္ 
ႏွစ္ပါးေတြ႕ၿပီး ေတ့ေတ႔ ဆိုင္ဆိုင္ ေရႊက်မ္းကိုင္ၿပီး သစၥာမ႑ိဳင္ႀကီး စုိက္ခ်က္ ပါတယ္လို႔ 



ေရးထားေတာ့ ငါကိုယ္ေတာ္တိုင္ စုစု အေဆာင္ေတာ္ သြားၿပီး ႏွစ္ပါးေတြ႕ေတာ္ မူရဦးမလိုလို 
အဓိပၸာယ္ပါ၀င္ေနပါေပါ့လားဟဲ့" 
 
"မွန္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးနဲ႔ ေမာင္တုတ္ ဒီကိစၥအတြက္ ႏွစ္ဦးတုိင္ပင္ၿပီးမွ ေမာင္တုတ္အလိုက် ေအာင္ 
ေရးသား စီကံုးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ေမာင္တတု္ကို ေမးေတာ္မူပါဘုရား" 
 
"ဟဲ့  ေမာင္တုတ္ကဲ့" 
 
"ဘုရား" 
 
"ၿပံဳးမေနပါနဲ႔ကြဲ႕၊ ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ ေမာင္ေဖငယ္ကို ဒီလိုအေရးခုိင္းရတာတံုးဟဲ့" 
 
"ကိုယ္ေတာ္က ရုိးေတာ္မူအားႀကီးလြန္းလို႔၊ အားမရႏိုင္တာနဲ႔ပါဘုရား၊ ၾကည့္စမ္းပါဘုရား၊ 
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ စုဖုရားတို႔ ေမတၱာလမ္းဖြင့္ေတာ္မူထားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲဘုရာ့၊ ဒါနဲ႔ေတာင္မွ 
ကိုယ္ေတာ့မွာ ႏွစ္ပါးေတြ႕ရေအာင္ ယေန႔အထိ စိတ္ကူးရေတာ္မမူေသးတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးက 
အားမလုိအားမရ မရုိးမရြႀကီး ျဖစ္လြန္းလို႔ ဇြတ္တြန္းၿပီး စုဖုရား အေဆာင္ေတာ္ေရာက္ေအာင္ 
ပုိ႔ဖုိၾကံစည္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား၊ အရွင့္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သစၥာထား၍ ေရႊက်မ္းေတာ္မ်ား 
က်ိန္ေတာ္မူျပမယ္ဆိုရင္ စုဖုရား ကလည္း ထြက္ေတာ္မူ မလာပါနဲ႔လို႔ တားျမစ္ေတာ္မူမွာ 
မဟုတ္ပါဘူးဘုရား၊ အထိန္းေတာ္ႀကီး ကလည္း ကိုယ့္လူမို႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါကိုမွ် 
ေၾကာက္လန႔္ရမဲ့အေရးလည္း မရိွပါသျဖင့္ စုဖုရား အေဆာင္ေတာ္ သို႔ ထြက္ေတာ္မူဖုိ႔ 
အခါအခြင့္သင့္ေနပါၿပီဘုရား" 
 
"ဟယ္ ... မျဖစ္ႏုိင္တာေတြ မႀကံစည္ၾကစမ္းပါနဲ႔၊ ခုလို အလႊာေတာ္အတံု႔အျပန္ေစစားၿပီး 
ခ်စ္စကားဆိုေနရတာက အျပစ္ကင္းပါေသးတယ္၊ စုစုအေဆာင္ေတာ္ကို ေရာက္ေအာင္ ထြက္ေတာ္မူ 
ဖုိ႔အေရးက ေဘးအႏၱရာယ္ အလြန္မ်ားတာပဲ၊ မင္းညီမင္းသားဆိုၿပီး ေရႊနန္း ေတာ္ႀကီးက သီးသန္႔ 
ထုတ္ျပန္ထား တဲ့ အမိန္႔ေတာ္ကို နားမလည္ရာက်တယ္၊ အေနာက္ ပုိင္းဆိုတာလည္း ခမည္းေတာ္ 
ဘုရား ကလြဲၿပီး ဘယ္မင္းညီမင္းသား မင္းေယာက်္ားမ်ိဳးကိုမွ သြာလာ၀င္ထြက္ခြင့္မရိွရေအာင္ အထူး 
စည္းၾကပ္ ေစာင့္ထိန္းၿပီး မိန္းမစုိး မိန္းမၾကပ္ေတြ အထပ္ထပ္ အေစာင့္ထားၿပီး အေနာက္၀န္ 
မ်ားကိုယ္တုိင္ ဓားတ၀င့္၀င့္ႏွင့္ အသင့္ရပ္ၿပီး အေနာက္ပုိင္းက်ဴးရင္ ဒူးျဖတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အာဏာ 
လက္ကိုင္ႏွင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႀကီး ေစာင့္ေနၾကတယ္မဟုတ္လား၊ ဒီထဲကမွ အတင့္ရဲၿပီး သြားလို႔ 
အေစာင့္အေနေတြနဲ႔ ထက္ၾကပ္မိလိုက္ရင္ ရာဇ၀င္တြင္ေအာင္ ရွက္စရာလည္းေကာင္း၊ 
ရာဇ၀တ္အျပစ္လည္းခံ ရႏွင့္ ေက်ာ္မေကာင္း  ၾကားမေကာင္း ျဖစ္သြားေပဘူးလား။ 
 
"သီေပါမင္းသားကေလး ေတာ္တယ္ေတာ္တယ္ႏွင့္ အားလံုးက ၀ိုင္းၿပီးခ်ီးက်ဴးေနၾကတုန္း ျဗဳန္းဆို 
'ငါ့သမီး ေခ်ာလွ ေယာက္မျမင္းစီးထြက္'ဆိုတဲ့ စကားပုံမ်ိဳးလို ျဖစ္သြားေတာ့မွာပဲ၊ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားကလည္း ယခုေျမွက္စား သူေကာင္းျပဳေတာ္မူကာစ ရိွေသး တယ္၊ 'က်ီးကန္း' 



သူေကာင္းေျမွွာက္ မစင္ေျခာက္ ေကာက္စား' ကိန္းမ်ိဳးက်ေနေတာ့ ခမည္းေတာ္ ဘုရားကလည္း 
အမ်ားႀကီး မ်က္ေတာ္မူလိမ့္မယ္၊ ဒီအႀကံက မဟန္ ပါဘူးဟယ္၊ စုစုဆို ေတာ့ ငါက လာမယ္ဆိုရင္ 
ၿငိဳျငင္ေတာ္္မူမယ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ သို႔ေပတဲ့ မေတာ္တဲ့ အလုပ္မုိ႔ ဆင္ျခငဖို္႔ ၀တၱရားရွိသဟဲ့" 
 
 
"စုိးရိမ္ေတာ္မူစရာေတြႀကီး ေလွ်ာက္ေတြးေနမယ္ဆိုရင္ စိတ္မေအးစရာေတြသာ ေပၚေပါက္ 
တတ္ပါတယ္ ဘုရား၊ 'ငါဟဲေယာက်္ား၊ မ,တစ္ေထာင္ တစ္ေကာင္ဘြား' ဆိုၿပီး 
ဘုန္းလက္ရံုးတည္းဟူေသာ အားအင္ႏွင့္ ဘာမဆိုႀကံေတာ္မူလွ်င္လည္း ေယာက်္ားတံခြန္ 
လူရည္ခၽြန္က မုိးစြႏ္တမြတ္ ၾကယ္ကိုပင္ ဆြတ္ႏုိင္ ပါတယ္၊ ပူဖြယ္ ပင္ဖြယ္၊ မေအးဖြယ္ေတြ ကို 
ေတြးၿပီး စိတ္ေလးေတာ္မမူပါႏွင့္၊ အခါသင့္လို႔ အခြင့္ေရာက္တဲ့အခိုက္မွာ ေပါက္ေပါက္ 
ေျမာက္ေျမာက္သာ ႀကံစည္ေတာ္မူပါဘုရား၊ အေနာက္ပုိင္းကို ထြက္ေတာ္ မူဖုိ႔အေရးမွာ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ တာ၀န္ ထားေတာ္မူပါ၊ ဘယ္သူမွ မသိရေအာင္ 
ပိပိရိရိ အဆင္သင့္ ၾကံစည္ပါ့မည္ဘုရား၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အထိန္းေတာ္ ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ 
ၾကံစည္ခင္းက်င္းထားေသာ လမ္းႀကီးေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္ ရဲရဲသာ ထြက္ေတာ္မူပါ၊ ဘာတစ္ခုမွ 
စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေတာ္မူဖုိ႔ မရိွပါဘုရား" 
 
"ဟယ္ ... ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား၊ ငတုတ္ကယ္၊ နင္တယ္ၿပီး အာမခံရဲတယ္၊ ေနာက္တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေရာ့ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားက နင္တို႔ကို ရာဇ၀တ္ေတာ္ ေပးသနားမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ငါ့ေခါင္း ေပၚ 
အားလံုးပုံက်မွာ ဒီလို အေနာက္ပုိင္း က်ဴးေက်ာ္ျဖတ္သန္းတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးဟာ ငါလို မင္းသားကေလး 
မေျပာထားနဲပ ငါ့ထက္ႀကီးတဲ့ ေနာင္ေတာ္ မကၡရာမင္းသားႀကီးတို႔ သံုးဆယ္မင္းသားႀကီးတို႔ 
ျမင္ကြန္းကုိယ္ေတာ္ႀကီးတို႔ေသာ္မွ မက်ဴးေက်ာ္ခဲပါဘဲ ငါရဲ တင္းလြန္းလွ်င္ ေကာင္းႏုိင္ပါ့မလား 
ငတုတ္ရဲ႕" 
 
"ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ တာ၀န္ထားပါဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ ေရၾကည္တစ္ေပါက္ မစဥ္ရပါဘူး၊ 
ဒီအလႊာေတာ္ကိုသာ စုထားဖုရားထံ ပုိ႔လိုက္ပါရေစေတာ့ဘုရား" 
 
"တယ္ေနာ္ ... ငတုတ္ဟာ တကယ့္ကို အတင္းတိုးေလွ်ာ္ကေနေတာ့တာပါပဲကလား၊ 
ငေဖငယ္ကေကာ ေတးထပ္ကို ေရးၿပီးေငးေနသလား၊ နင္တင္တဲ့စစ္ကဲ နင္မခ်ႏိုင္ဘူးလား လဟဲ"့ 
 
"ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးလည္း ေမာင္တုတ္ အာမခံရဲလြႏ္းလို႔ ေရးသားစီကံုးရဲတာပါပဲဘုရား၊ ထြက္ေတာ္မူဖုိ႔ 
အေရးကိုေတာ့ စိတ္ေလးေတာ္မမူပါႏွင့္ဘုရား" 
 
"အင္း ... နင္တုိ႔ေတာ့ ငါ့ကို အတင္းသား အခါေပးေနၾကတာပဲကလားဟဲ့၊ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ 
မထင္ပါဘူးဟယ္" 
 
 



"ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲရဲႀကီး တာ၀န္ခံပါတယ္ဘုရား" 
 
"ေနပါဦး လဟယ္၊ မယ္မယ္နဲ႔ တုိင္ပင္စမ္းပါရေစဦး" 
 
"ေဟာ ... ကိုယ္ေတာ္ ရုိးေတာ္မူတယ္ဆိုေလ၊ ရုိးေတာ္မူလာတာကိုး၊ အေဆာင္ေတာ္ကူးဖုိ႔ ကိစၥ 
မယ္ေတာ္တုိင္ပင္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူးဘုရာ့" 
 
ညည္းညည္း ညဴညဴေျပာကာ ေမာင္တုတ္က လက္ခုပ္မ်ားတီးကာရယ္လ်က္ ေမာင္ေဖငယ္ ကလည္း 
ေရာေႏွာရယ္ေသာေၾကာင့္ သီေပါမင္းသားမွာ ရုတ္တရက္ အ့ံအားသင့္သြား ေတာ္မူဘိအလား၊ 
လူပ်ိဳေတာ္ ငယ္သားမ်ားကို အေၾကာင္သား ရႈစားေနေတာ္မူေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္္ေဖငယ္တို႔မွာ စိတ္အလိုက္ မာန္အလိုက္ ရယ္ပစ္လိုက္မိရာမွ 
ကိုယ့္အရွင္သခင္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ က်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေလသလားဟု သတိတရား လ်င္စြာ 
ထားကာ ကပ်ာကာ မ်က္ႏွာပုိးသတ္လိုက္ၿပီး အနည္းငယ္ ၿပံဳးေယာင္ျပဳလ်က္ ရိွခုိး လက္ယွက္၍ 
 
တုတ္။     ။"ကုိယ္ေတာ္ႏွယ့္ဘုရား၊ ရုိးေတာ္မူခ်က္သားေကာင္းပါေပရဲ႕" 
 
ထပ္မံေလွ်ာက္သည့္ တိုင္ေအာင္ သီေပါမင္းသားမွာ နားရွင္းေတာ္မမူေသးဟန္ျဖင့္ 
 
"ေမာင္တုတ္တဲ့ ငါက အေကာင္းေျပာတာဟဲ၊ သင့္မသင့္ ေလ်ာ္မေလ်ာ္ဆုိတာ ကုိယ့္ 
မယ္ေတာ္တစ္ပါးလုံးပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္ပင္ၿပီး မယ္မယ္က ထုိင္သင့္တယ္ဆုိရင္ထုိင္၊ 
တသင့္တယ္ဆိုရင္ ထဖုိ႔ေပါ့ဟဲ့" 
 
မ်က္ႏၷာေတာ္ ခပ္ရုိးရုိးႏွင့္ပင္ မိန္႔ေတာ္မူျပန္သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ အပါးေတာ္တိုး၍- 
 
တုတ္။        ။"ဒီကိစၥမ်ိဳးဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ရင္းႏီွးတဲ့ ေက်းကၽြန္မ်ားနဲ႔ 
တိုင္ပင္ရတာမ်ိဳးဘုရား၊ မယ္ေတာ္တို႔ ဘာတို႔ သိေစရတဲ့ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္းပါ" 
 
မင္းသား။        ။"မသိပါဘူးဟယ္၊ ငါကေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္တုန္းကလို တစ္ေနရာရာ သြားမယ္ဆိုရင္ 
ဆရာေတာ္ဘုရားထံ အမိန္႔ခံသြားရသလို ခုလည္း မယ္မယ္ဘုရား အမိန္႔ ေတာ္ခံသြားရရင္ 
ေကာင္းမလား လို႔" 
 
တုတ္။     ။"ဒီကိစၥမ်ိဳးဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ရင္းႏီွးတဲ့ ေက်းကၽြန္မ်ားနဲ႔သာ 
ၿပီးစီးရတာပါဘုရား" 
 



မင္းသား။  ။"ေအးေအး ဒါျဖင့္လည္း မင္းတို႔ပဲ အခါေပး၊ ကိုပုညလုပ္ၾကတဲ့အတိုင္း 
နားေထာင္ေတာ္မိူရမလိုလို ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ဟုတ္မွလည္း လုပ္ၾကပါကြယ္တို႔ စုစုကိုေတာ့ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူတာ မွန္ပါရဲ႕၊ ေတြ႕ေတာ္မူရန္ကိစၥကိုျဖင့္ အႀကံရေတာ္မမူမိေသးဘူး၊ ယခ ု
ေမာင္မင္းတုိ႔ စကားဦးသန္းၿပီး မွာတမ္းေတာ္ေရးဆက္မွပဲ သတိရေတာ္မူ ေတာ့တာပဲ" 
 
 
တုတ္။ ။"ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားကလည္း ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား အလိုအေလ်ာက္ သတိေတာ္ ရမလားလို႔ 
ႏွစ္ေယာက္သား တိုင္ပင္ၿပီး ေစာင့္စားေနခဲ့တာ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာပါၿပီ၊ ယခုေတာ့ 
ေန႔ရက္သာရွည္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပါးေတြ႕ေတာ္မူဖုိ႔ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေတာ့္ ေရႊစိတ္ေတာ္ထဲ 
နည္းနည္းကေလးမွ စဥ္းစားေတာ္ မမူေသးေၾကာင္း အတတ္သိရတာ ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့္အစား 
အားမလိုအားမရ ျဖစ္လြန္းလို႔ ေမာင္ေဖငယ္ကို တိုင္ပင္ၿပီး ဒီခရီးမဆိုက္ မေန ရေအာင္ 
ဇြတ္ထမ္းေခၚခဲ့ရျခင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။       ။(ၿပံဳးေတာ္မူလ်က္) "အင္း ... ငါ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႀကီးမ်ားကျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ ထက္ 
အစြမ္းထက္ေနၾကပါၿပီ၊ ေအးေလ ... မွန္တာေျပာရမယ္ဆုိရင္ ငါလည္း ဒီစခန္း ေရာက္ေအာင္ စိတ္ကူး 
ေပါက္ေတာ္ မမူခဲ့ေသးပဲ ဒီအေရးဟာ ျဖည္းျဖည္းေဆးေဆး ေအးေအးသက္သာ ျပဳရမဲ့ အေရးပဲေလလို႔ 
ခပ္ေလးေလး ခပ္ဆုိင္းဆုိင္း ေနေတာ္မူခဲ့မိတာ ကလား" 
ငယ္။       ။"မွန္ပါဘုရား၊ ယခုေလာက္ အခ်ိန္ၾကာ အခါလင့္ေအာင္ ေလးေလးဖင့္ဖင့္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ရတာ 
ေက်နပ္ေတာ္ မူေလာက္ပါၿပီဘုရား" 
 
မင္းသား။        ။"ဟုတ္ပါၿပီေလ၊ ခုမွေတာ့ ငါ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႀကီးမ်ား ႀကိဳးဆြဲရာ ငါတစ္ကုိယ္ေတာ္လံုး 
ပါရမလို ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ကိုင္း ... ဒါနဲ႔ ဒီေရႊလႊာေတာ္ကို စုစုထံ ပုိ႔လိုက္ပါေရာတဲ့၊ တကယ္လို႔ စုစုက 
ေတြ႕ဆံုေတာ္ မမူႏုိင္ပါဘူးဆိုရင္ ငါ့အလႊာေတာ္ႀကီး အဖတ္တင္မေနေပဘူးလား" 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တို႔လည္း တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္၍ ၿပံဳးစိစိ 
ျဖစ္သြား ၾကျပန္ကာ 
 
"အဖတ္တင္ေစကာမူ ဒီကိစၥမ်ိဳးဆိုတာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾက အပူေတာ္ခေနစရာ မဟုတ္ ေၾကာင္းပါ၊ ႏွစ္ပါး 
ေတြ႕ေတာ္မူလိုေၾကာင္း ခြင့္အခ်ိန္ေတာင္းတဲ့အတြက္ႏွင့္ ျဖစ္တစ္ႀကိမ္ မကဆယ္ႀကိမ္ပင္ 
အလႊာေတာ္သရဦး ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားဘက္ေတာ္က အရႈံးမရိွႏုိင္ေၾကာင္း ပါ၊ စုဖုရားႏွင့္လည္း ေရႊေမတၱာ 
ေႏွာင္ဖြဲ႕ဆဲ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေရႊေမတၱာေတာ္ကို လက္ခံေတာ္မူ၍ 
ၾကည္ျဖဴေတာ္မူၿပီးျဖစ္တဲ့ အရွင္စုဖုရားက ျငင္းပယ္ ေတာ္မူတဲ့စကားမ်ိဳး မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု 
စုိးရိမ္ေတာ္ မူစရာမရွိပါ၊ ၾကည္သာေတာ္ မူမွာပါဘုရား" 
 



မင္းသား။      ။"ဒါကေတာ့ မင္းတို႔အေတြးအထင္အတိုင္း တစ္ဖက္သတ္ေလွ်ာက္တင္တဲ့ စကားသာ 
ရိွေသးတာ ကလားကြယ္၊ တကယ္ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆုိင္ေတာ့လည္း စုထား အလိုေတာ္က ျဖဴသလား 
မည္းသလား ဆိုတာ နတ္သိၾကားလို အတတ္အားျဖင့္ သိေတာ္မူ ဖုိ႔ အခက္သားပဲ" 
 
တုတ္။      ။"ဒါေၾကာင့္ ထပ္ိစုဖုရား အလိုေတာ္ကို သိေတာ္မူရန္ ဒီေရႊလႊာေတာ္ကို အျမန္ 
ပုိ႔ဆက္လိုက္ရမည့္အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။       ။"အလႊာေတာ္ပုိ႔တာ ဟုတ္ပါၿပီ ငတုတ္တဲ့၊ စုစုက ေတြ႕ေတာ္မမူလုိပါဘူး ဆိုရင္ 
အဖတ္ႀကီး တင္ၿပီး ရွက္စရာျဖစ္ေတာ္မူသြားမွာ စုိးရိမ္ပါတယ္လို႔ ငါေျပာေနပါၿပီ ေကာ" 
 
တုတ္။      ။"ဖ်ာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကလည္း ဒီအတြက္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမက ဆယ္ႀကိမ္ ဆယ္ခါမွ် 
အဖတ္တင္ ရေသာ္လည္း ရွက္စရာအလုပ္ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း သံေတာ္ဦး တင္ၿပီးလို႔ 
အလႊာေတာ္ပုိ႔ဖုိ႔ ခြင့္ေတာင္းျခင္း" 
 
 
မင္းသား။       ။"ဟဲ့ ... နင္တို႔က ငါ့ကို ရုိးတယ္ရုိးတယ္နဲ႔ ငါကလည္း တကယ့္ကို ဒီလို ေနရာမ်ိဳးမွာ 
ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူေသးတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီအလႊာေတာ္အရ စုစုဆီက ျငင္းပယ္ ေတာ္မူတဲ့အေျဖကို 
ေပးေတာ္ မူလိုက္ရင္ တကယ့္ကို ရွက္စရာ မဟုတ္ဘူးလား၊ ဟယ္ ... တကယ္လို႔ စုစုက အခြင့္သာလို႔ 
ၾကြလာေတာ္ မူပါဆိုဦးေတာ့ ငါ့ေတာ့ ဒီအေနာက္ပုိင္းကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့သြားဖို႔ ခက္ေတာ္မူေသးတယ္" 
 
တုတ္။     ။"စိတ္ခ်ေတာ္မူပါ၊ ဒီအေရးမွာ အရွင္ကိုယ္ေတာ္ ဘာမွ်ေတြးပူေတာ္ မမူပါႏွင့္ ဘုရား၊ 
ဖ်ာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔တစ္ေတြက ေသေသ၀ပ္၀ပ္ ဖိဖိစီးစီးရိွေအာင္ အစခပ္သိမ္း 
ၾကံေဆာင္အမႈထမ္းလ်က္ပါ၊ အရွင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႀကီး ယုတ္ေလ်ာ့ 
ေစမည့္အၾကံကို တစ္ဆံျခည္မွ် တုိက္တြန္း၀ံ့မယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါဘုရား၊ 
ယခုအႀကံမွာ အရွင့္အက်ိဳးေတာ္သက္သက္၊ နည္းလမ္းဆက္သျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
မင္းသား။      ။"ကဲကြယ္၊ မင္းတို႔ ဒါေလာက္ေတာင္ ေလွ်ာက္ေနမွ ေကာင္းသလိုသာ 
ခ်င့္လုပ္ၾကေပေတာ့" 
 
တုတ္။     ။"မွန္လွပါ၊ ဒါျဖင့္ အလႊာေတာ္ကို အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လက္ေရာက္ ေအာင္ 
ေတြ႕ေနက်ျဖစ္တဲ့ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ဖ်ာ့ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ သြားလိုက္ပါေတာ့ မယ္ဘုရား" 
 
မင္းသား။       ။"ေအးလကြယ္၊ သြားခ်င္သြား၊ မသြားခ်င္ေန၊ ငါ့ကၽြန္ေတြ ေကာင္းသလို သာ 
လုပ္ၾကေတာ့လို႔ ခြင့္ျပဳေတာ္မူၿပီးၿပီ မဟုတ္လား၊ ေဟာ ... ဟိုက မယ္မယ္ဖ်ားေတာင္ 
ထြက္ေတာ္မူလာၿပီ" 



 
အမိန္႔ရိွကာ မယ္ေတာ္ ထြက္ေတာ္မူလာသည္ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳေတာ္မူေနသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း သီေပါမင္းသား အပါးေတာ္တြင္ အျခား လူပ်ိဳေတာ္မ်ားကို ခစားရန္ 
ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ အမွတ္မဲ့ေပ်ာက္သြားၾကေလရာ အိမ္ေတာ္ဦး တြင္ကား 
မယ္ေတာ္ေလာင္းရွည္မိဖုရားႏွင့္ သားေတာ္ သီေပါမင္းသားတို႔ အလႅာပ သလႅာပ စကားျဖင့္ 
အျပန္အလွန္ မိန္႔ၾကားေျပာဆိုေနေတာ္မူလ်က္ ရိွၾကေလ သတည္း။ 
 
  
အခန္း (၁၆) နက္ျဖန္ 
အခန္း (၁၆) 
 
 
    "ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္နံေဘးရွိ ပုတၱလုတ္ ေရကန္ေတာ္တစ္ ဖက္မွာ ေက်ာက္ေတာင္ကြယ္အနီး 
သွ်ီသွ်ား ဆီးျဖဴပင္ အရိပ္တြင္ တိတ္ဆိတ္စြာ ထုိင္ေနၾကေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 
တုိ႕မွာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လာမည့္ လမ္းသုိ႕ တမ္းမွန္း ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ရိွၾကေလ၏။ 
 
 
    တုတ္။   ။ "အထိန္ေတာ္ၾကီးႏွယ္ လာခဲ့လုိက္တာေနာ္" 
 
    ငယ္    ။  ။ "လာလိမ္မေပါ့ ကုိယ္လူရယ္၊ ခုနင္ကအေနာက္ပိုင္္း (*)သူငယ္ေတာ္ ထုိက္ကုိ မွာလုိက္ 
ေသးတာ၊ သာျပီးျမန္ျမန္ ေျပာလာလိမ့္္ဦးမယ္" 
 
 
    တုတ္္။    ။"မဟုတ္ေသးဘူးေလ၊ ဒီေနရာ သုံးဆယ္ကုိယ္ေတာ္ ၾကီးကုိ မၾကာမၾကာထြက္ 
ေတာ္္မူလာ တတ္တယ္၊ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ မေယာင္မလယ္ႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသြားရင္ သီေပါမင္းသား 
ကေလး ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး ေတြ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွာ မေယာင္မလယ္ နဲ႕ဘာလာလုပ္သလဲ 
ေမးၾကစမ္းဆုိျပီး စစ္လာေဆးလား လုပ္ေနရင္ အလႊာေတာ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ သြားမွာ စုိးရျပီလားလူရဲ႕၊ 
အလႊာေတာ္ စုဖုရား ဆက္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္ေတြ႕ရင္ ကိစၥမရိွဘူး၊ ခုေနအတုိင္းဆုိေတာ့ သက္ေသခံ 
ေရႊလႊာၾကီး ငုတ္တုတ္ေပၚလာမွာ စိုးရေသး တယ္" 
 
 
    ငယ္    ။    ။ "ဒါေလာက္ေတြးျပီး ပူမေနပါနဲ႕ႏွင့္ဦးဗ်ာ၊ ဒီလုိ ေခ်ာင္္က်တဲ့ ေနရာကုိလည္း 
မင္းသားၾကီးမလာပါဘူး၊ လာခ်င္းလာ ရင္ေဟာကုိ၊ ေတာင္ဘက္က ေရၾကည့္ နန္းေတာ္ကုိသာ 
လာစရာရွိ ပါတယ္" 
 
    တုတ္    ။    ။ "ဘယ္ႏွယ္ေၾကာင့္တုံး" 



 
 
ငယ္    ။    ။"ေၾသာ္ (**) ေရၾကည့္နန္းေတာ္ မွာေတာ့ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ႏွင့္ သူ႕အေျခြအရံ 
အသင္းအပင္းပါ ဆန္႕ေအာင္ ေနထိုင္ဖို႕ ရိွတယ္၊ မင္းသားၾကီးေတြ ထမင္း ျမိန္ပဲြေတာ္တယ္ 
ထြက္ေတာ္မူ တယ္ဆိုရင္လည္း အျမဲဒီေရၾကည့္နန္းမွာခ်ည္း စတည္းခ်ေနၾကတာပဲ၊ ျပီးေတာ့ လည္း 
 
 
ေရၾကည့္နန္းေတာ္ဟာ ကုန္းတစ္၀က္၊ ေရတစ္ ၀က္၊ ေဆာက္ထားလို႕ ငါး၊လိပ္ဆုိတဲ့ ၾကာပင္ထဲမွာ 
တိရစာၦန္က ေလးမ်ားဟာ သူတုိ႕ အလိုက္ဘာသာ အသင္းအပင္ဖြဲ႕ျပီး ၾကာပင္ ၾကိဳၾကာပင္ထဲမွာ 
ျမဴးေပ်ာ္ ေျပာလႊားေန တာေတြကို ရႈစားအပ်င္းေျဖ ရတယ္၊ ဖန္သား၊ မွန္သားလုိ ထုတ္ျခင္းေေပါက္ 
ျမင္ရေအာင္ ၾကည္လင္ေအးျမတဲ့ ေရျပင္ေပၚမွာ ၾကာမ်ိဳးငါးပါး၏၀တ္မႈန္၊ ၀တ္ရည္တုိ႕ကုိ တ၀ီ၀ီပ်ံ၀ဲ 
ေသာက္သုံးေနၾကတဲ့ ပိတုုန္းလိ္ပ္ျပာ" 
 
 
    စကားမဆုံးမီ ေမာင္ေမာင္တုတ္က- 
 
    တုတ္    ။    ။ "ေတာ္ပါေတာ့ခင္ဗ်ာ၊ ၾကာရင္ေျပာရင္းနဲ႕ ေတးထပ္ေတြ ေလးဆစ္ ေတြ၊ အဆစ္ 
ပါလာေတာ့မွာပဲ၊ ဒီေနရာကုိ လာၾကာတာ စာကဗ်ာစကီုံး ဖြဲ႕ႏဲြ႕ရေအာင္လာတ မဟုတ္ဘူး 
ကုိေဖငယ္ရဲ႕၊ ဒါေလာက္ေျပာရင္ သိပါျပီ၊ ဟား ……… ဟား………. ဟား" ၾကားေဖာက္၍ ရယ္စရာ 
ေျပာလုိက္မွ- 
 
    ငယ္     ။    ။ "ဟုတ္ပါျပီေလ သိရင္လည္း ျပီးပါေရာ၊ အဲ …. ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာက 
လည္းမလာပါဘူး၊ လာျခင္းလာရင္ ေနရာေကာင္းကိုသာ သြားမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာပဲ က်ဳပ္တုိ႕ 
ေအးေအးေစာင့္ၾကတာေပါ့။ 
 
 
    တုတ္     ။    ။ " ဒါျဖင့္ ကုိေဖငယ္၊ ခင္ဗ်ား အလုိအတုိင္း ဒီေနရာမွာပဲ ေနပါ့ေတာ့ မယ္၊ 
ဒီအထိန္းေတာ္ အမယ္ၾကီး ကလည္း တယ္လာခဲတာကုိ" 
 
 
    ထုိ္အခ္ုိက္ ဆိးျဖဴပင္မွ အသီးတစ္လုံးေၾကြျပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္အနီးသုိ႕ က်လာ ေလ၏ ။ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ က်လာေသာ ဆီးျဖဴသီကုိ လွည့္ၾကည့္ကာ ေကာက္ယူျုပီး 
 
    တုတ္    ။    ။ "အလုိ ………. ေဟာဒီမွာ အဆင့္သင့္ပဲ၊ ကုိေဖငယ္ေရ၊ ဆီးျဖဴသီး တစ္လုံးေတာ့ 
ေတြ႕ျပီး" ဆုိကာ ရုတ္တရက္ ကုိက္စားလုိက္မည္ ဟန္ျပင္သည့္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္ နက္ေမာင္ေမာင္ငယ္က 
လ်င္ျမန္စြာ လုယူထားျပီး 



 
 
    ငယ္    ။    ။ "မစားနဲ႕၊ မစားနဲ႕ ဒီအသီးဟာ ေယာက္်ားေတြ မစားအပ္ဘူးလို႕သူၾကီး သူမမ်ား 
ေျပာသံၾကား ဖူးတယ္" 
 
ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က မ်က္ေမွာင္ကုတ္ခါ စဥ္းစားျပီး 
 
    တုတ္    ။    ။ " အို …….ဘာေၾကာင့္ မစားေကာင္း ရတာလဲ ကုိေဖငယ္ရဲ႕၊ ခင္ဗ်ားက ဗဟုသုတ 
လုိက္စားတဲ့ လူဆိုေတာ့ အသိအျမင္ သိမ္မ်ားေနျပီထင္တယ္" 
 
 
    ငယ္    ။    ။ " လူၾကီးေတြ ေျပာသံၾကားဖူလို႕ပါဗ်ာ" 
 
    တုတ္    ။    ။" ဆုိစမ္းပါဦးဗ်ာ၊ ဘယ္ႏွယ္ေၾကာင့္ မစားေကာင္းရသတဲ့လဲ၊ မစား 
ေကာင္တဲ့အပင္ကုိေကာ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားက ဘယ္ႏွယ့္ေၾကာင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေတာ္ မူထား ေစရသလဲလုိ႕" 
 
 
    ငယ္    ။    ။ "ဒါကေတာ့ ေဆးဘက္၀င္တဲ့ သွ်ိသွ်ားဆီးျဖဴပင္ဆုိျပီး အေ၀းျမိဳ႕၀န္ မ်ားက အထူး 
အျမတ္ထား ဆက္တဲ့အပင္မိို႕ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ စံုစံုလင္လင္ ရိွေအာင္စိုက္မူ ေစတာႏွင့္ တူပါတယ္" 
 
 
    တုတ္    ။    ။" ကဲ…….. ဟုတ္ပါျပီတဲ့ဗ်ာ၊ မစားေကာင္းတာကို လင္းက်င္းစမ္းပါဦး၊ ဘယ္က်မ္းဂန္၊ 
ဘယ္ရာဇ၀င္မွာ အထင္အရွား ဆုိထားတာ ေတြ႕ဖူးပါသလဲ" 
 
 
    ငယ္    ။    ။ " အဲသလိုေတာ့ အၾကပ္မကုိင္နဲ႕ ဗ်၊ က်ဳပ္လည္း ၾကားဖူးနား၀ရိွတာ ကုိေျပာရမွာ၊ 
ဒီအတြက္နဲ႕ေတာ့ ဓမၼခႏၶာ ရွစ္ေသာင္ေလးေထာင္မွာလည္း မပါဘူး၊  ငါးရာ ငါးဆယ္ ဇာတ္ၾကီး 
ဆယ္ဘြဲ႕မွာလည္း မျပ၊ ဗုဒၶ၀င္ မဟာ၀င္၊ ရာဇ၀င္အေစာင္ေစာင္မွာ လည္္းမေရးပါ၊ ေလာကီ ေဆးက်မ္း 
မ်ားမွာေတာ့ အနည္းအက်ဥ္းဆုိသလို ေဆးစြမ္းမေဖာ္ ဘူးဗ်၊ ဒီအသီးကုိ စားဖုိ႕မေျပာထားနဲ႕ 
အပင္ေအာက္ ကုိပင္ မ၀င္ေကာက္ဘူးလုိ႕ ေဆး ဆရာမ်ား မွာထားတတ္တယ္၊ 
 
 
ေျမြေဆးထုိးထားသူမ်ား၊ ပီယ၊ ကာယ၊ သိဒိၶေဆးရိွသူမ်ား အပင္ေအာက္ ေရာက္သြားမိလွ်င္ သနျပီး 
ေဆးတန္ခိုး မ်ား ျပယ္တတ္တယ္တဲ့၊ ေဟာ… …  က်ဳပ္တုိ႕ေတာင္ဆီးျဖဴပင္ရိပ္နဲ႕ မလြတ္ကင္းတဲ့ 
ေနရာမွာ ထုိင္မိရက္ျဖစ္ေနျပီး လာဗ်ာ…… ဟုိနားေရႊ႕ထုိင္ၾကဦးစို႕" 



 
    ဆိုကာ ေနရာေရႊ႕သြားသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ အတူထလုိက္သြားရျပန္ေလ၏ 
 
    တုတ္    ။    ။ "ေျပာပါဦး ၊ သူ႕ရာဇာ၀င္ကုိ သိခ်င္ပါေသးတယ္၊ ေနရာေရႊ႕ရတာက အရင္ကုိဗ်" 
 
 
    ငယ္    ။    ။ "ေ၀ါဟာရစကားပါပဲဗ်ာ၊ သူ႕ရဇာ၀င္က ဒီလုိတဲ့ကုိတုတ္ရဲ႕၊ နားေထာင္ေနာ္၊ က်ဳပ္တို႕ 
တုိင္းျပည္မွာ အစက အဲဒီဆးီျဖဴပင္မ်ိဳး မရိွဘူးတဲ့၊ တစ္တုိင္းတစ္ ျပည္က အထူးအဆန္းအျဖစ္နဲ႕ 
ဆက္လာလို႕ ေရွးမင္းတစ္ပါးလက္ထက္က နန္းေတာ္တြင္းမွာ ဒီအပင္ ေရာက္လာေရာတဲ့၊ ဘယ္မင္း 
လက္ထက္ ရယ္လုိ႕ မသိဘူးဗ်ာ၊ က်ဳပ္အထင္ေတာ့ အစာပက္စက္တဲ့ တရုတ္ေျပးမင္း 
လက္ထက္ကနဲ႕ တူတာပဲ" 
 
 
    တုတ္    ။    ။ "အေတာ္ ေသခ်ာတဲ့ ရာဇ၀င္ပဲေနာ္" 
 
    ငယ္    ။    ။ "အို ………..ခင္ဗ်ားက သေရာ္တာအရင္က်ေနပါျပီ၊  က်ဴပ္ကေတာ့ က်မ္း………

အကုိးအကား အခ္ိုင္အမာျပထားလုိ႕လား ဆုံးေအာင္မ်ား နားေထာင္စမ္းပါဦး၊ အဲဒါနွင့္ ဘုရင္ကလည္း 
ဆီးျဖဴပင္ကုိ အျမတ္တႏိုး နန္းေတာ္ထဲမွာ စိုက္ပ်ိဳးျပီး အသီးသီး တဲ့အခါ ပြဲေတာ္ တည္ၾကည့္ေတာ့ 
အင္မတန္ အရသာရွိ၊ အင္မတန္ ခံတြင္းရွင္းျပီး လွ်ာထဲစိ စိမ့္၀င္သြားတုိင္း ခ်ဥ္ရာက ခ်ိဳေအးတဲ့ 
အရသာ အေပၚလာလုိ႕ အလြန္တရာ ႏွစ္သက္ ေတာ္မူသြားတာႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ျပန္ပြားမွာ စိုးရိမ္ျပီး 
နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားကို ၎အသီး စားလုိက နန္းတြင္းမွာသာ စားရမည္၊ အျပင္အပ 
ယူမသြား ရဘူးလုိ႕ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း အမိန္႕ေတာ္ထုတ္ဆင့္ထားသတဲ့၊ စားဖူးတဲ့ နန္းတြင္းသူ 
နန္းတြင္းသား မ်ားကလည္း ဒီအသီးရဲ႕ အရသာကုိ စကားျပန္႕ပြား အျပင္လူမ်ားကုိ ေျပာၾကားေတာ့ 
ဆင္းရဲသားျပည္ သူမ်ားကလည္း အင္မတန္စားလုိတဲစိ့တ္ေပၚျပီး ဒီအသီးကုိ ေတာင့္တၾကလြန္းလုိ႕ 
တစ္ေန႕သ၌မွာ နန္းတြင္းသူ အပ်ိဳေတာ္ၾကီးတစ္ဦးက ဆီးျဖဴေစ့တစ္ေစ့ကုိ လုံျခဳံတဲ့ေနရာမွာ 
၀ွက္ယူလာျပီး ျမိဳ႕တြငး္က လူမ်ား ကုိ စိုက္ပ်ဳိးေစရန္    ေပးတာႏွင့္  အပင္ေတြ တျဖည္း 
ျဖည္းျပန္႕ပြားလာတာတဲ့ခင္ဗ်" 
 
 
    တုတ္    ။    ။"ေၾသာ္…….ေၾသာ္ ဒါနွင့္မစားေကာင္းတာ  ဘယ္လုိဆုိင္ပါသတုံး၊ ကုိေဖငယ္ ရဲ႕၊ 
အပ်ဴိေတာ္ၾကိး ၀ွက္ယူလာလုိ႕ မ်ိဳးေစ့ျပန္႕ပြားျပီး လူတုိင္းစားၾကတာပဲ မဟုတ္လား" 
 
 
    ငယ္    ။    ။ "ခင္ဗ်ားလည္း ပါးသလုိလို နပ္သလိုလိုႏွင့္ အပံုၾကီးလုိပါေသးတယ္၊ ဒီအသီးကုိ 
စားမိတဲ့ ေယာက္်ားေတြဟာ ဘုန္းက်သေရ ယုတ္နိမ့္ျပီး အာစက္လွ်ာစက္၊ ည့ံကုန္ၾက သတဲ့၊ ေဆး၀ါး 
လက္ဖြဲ႕ ရိွတဲ့ လူမ်ား လည္း ေဆးျပယ္ကုန္သတဲ့" 



 
 
    တုတ္္    ။    ။ "ဟုတ္ပါျပီ ၊ ဒီအသီးက ဘာျပဳလုိ႕ အာစက္လွ်ာစက္ ညံ့ရသလဲ" 
 
    ငယ္    ။    ။" အပ်ိဳေတာ္ၾကီး ယူလာလုိ႕ေလ" 
 
    တုတ္    ။    ။" အပ်ိဳေတာ္ၾကီး ယူလာရံုနဲ႕ အာစက္လွ်ာစက္ ကြြ်န္ေတာ္မ်ိဳးပီပီ ရုိးေသးတာပဲ၊ 
အပ်ဳိေတာ္ၾကီးက အေစာင့္အေရွာက္ေတြ မျမင္ႏ္ိုင္ မရွာႏုိင္ေအာင္ လုံျခဳံေန ရာမွာ သုိ၀ွက္ 
ယူလာတယ္ဆုိ ကတည္းက စဥ္းစားေတာ့ဗ်ာ" 
 
 
    တုတ္    ။    ။" (အနည္းငယ္စဥ္းစားျပီး) " အင္း… … ..အင္း…  ဟာ …ရြံစရာၾကီးဗ်၊ 
ဒီအပ်ိဳေတာ္ၾကီးႏွယ္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ၀ွက္စရာရွားလြန္းလုိ႕ ထီြ…….. " 
 
 
    ငယ္    ။    ။ "အဲဒါ ဆီးျဖဴသီးကုိ ေယာက္်ားမ်ား မစားအပ္ မစားေကာင္းတဲ့ ရာဇာ ၀င္ပဲဗ်၊ ဘယ္သူ 
ကမွလည္း ေပထက္အကၡရာ တင္မထားခဲ့ေတာ့္ တစ္ထစ္ခ်ယုံလုိက္ မွာ အခက္သားပဲ၊ ခင္ဗ်ားလည္း 
ယုံၾကည္ ႏိုင္မယ္  မဟုတ္ဘူးေလ" 
 
    တုတ္    ။    ။ " ဟာ … ဒါေပတဲ့ ယုံခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္လာျပီ၊ လာဗ်… .. ဒီအနား 
ကိုမေနခ်င္ေတာ့ဘူး" 
 
    ငယ္    ။    ။" ဒါေလာက္ေတာ္လည္း ျဖစ္မသြားနဲ႕ဦးဗ်ာ၊ ဟုိ…… .. တေကာင္း ရာဇာ၀င္ 
အစေလာက္က အျဖစ္အပ်က္နဲ႕ တူပါတယ္၊ ခုအခါဆုိေတာ့ အပံုၾကီးအဆက္ ေ၀းလာပါျပီ" 
 
 
    တုတ္    ။    ။" ဟာ…… ဒီအပ်ိဳေတာ္မေတြကို စုတ္ပဲ့ပါတယ္ဗ်ာ" ညည္းညည္း ညဴညဴ ေျပာျပန္ရာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း တဟီးဟီး တဟားဟားႏွင့္ ရယ္အားသန္ ေနမိ ေလေတာ့၏" 
 
 
    ထုိအခုိက္မွာပင္ 
 
    " အလုိ………ေမာင္ေမာင္တုိ႕ အမ်ား အူရြင္ေတာ္မူေနၾကေလဘိ" 
 
    ဟူေသာ အသံႏွင့္အတူ အထိ္န္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ အနီးသို႕ ေရာက္လာ ေသာေၾကာင့္ 
ႏွစ္ေယာက္သား ဣေျႏၵဆယ္လိုက္ၾကျပီးလွ်င္ - 



 
    "ေဟာ…… . အထိန္ေတာ္ အရီးဖုရား ၾကြေတာ္မူလာမွကုိ၊ လာမွလာေပေသး အရီး ဖုရားရယ္၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေမွ်ာ္လုိက္ရတာ ၾကာပါျပီ၊ ေန႕တစ္ခ်က္တီးေလာက္က ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ 
ေရာက္ေနရပါတယ္" 
 
 
    သစ္    ။    ။ " ေၾသာ္…………တူေတာ္ေမာင္တုိ႕ ေမွ်ာ္ေတာ္မူၾကမယ္ဆုိတာလည္း အရီးဖုရား 
ၾကားပါတယ္၊ သုိ႕ေပမဲ့ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားက သမီးေတာ္ စုဖ်ားအေဆာင္ေတာ္ ထြက္ေတာ္မူ 
လာတာႏွင့္ အရီးဖုရားလည္း မလာသာေသးလုိ ဆုိင္းင့ံေနရျခင္းပါ ေမာင္ေမာင္တုိ႕ရဲ႕" 
 
 
စာဆုိေတာ္ 
 
    တုတ္    ။    ။" ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လည္း အိမ္ေတာ္ကုိ ေလာင္းရွည္ဖုရား ထြက္ေတာ္မူ လာတာႏငွ့္ 
ကပ်ာကယာ အိမ္ေတာ္ေဘးေပါက္ကပင္ ဆင္းလာခဲ့ရပါတယ္" 
 
 
    သစ္    ။    ။" နို႕…… ..ယခုလာတာ ခါတုိင္းလို အလႊာေတာ္ဆက္ဖို႕ကိစၥပဲ မဟုတ္ လား 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
    တုတ္    ။    ။" ဟုတ္ပါတယ္၊ ေရႊလြာေတာ္ဆက္သဖို႕ လာရျခင္းပါပဲ၊ သုိ႕ေသာ္လည္း 
ဒီတစ္ခါေတာ့ နည္းနည္းထူးပါတယ္ အရီးဘုရားရဲ႕၊ ဒီကိစၥမွာ အရီးဘုရားရဲ႕၊ ဒီကိစၥမွာ အရီးဖုရား ႏွင့္ 
ကြ်န္ေတာ္တို႕က ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ဖိဖိစီးစီးရိွေအာင္ အရွင္ႏွစ္ပါးရဲ႕ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရဖုိ႕ 
တာ၀န္မ်ားက်လာပါျပီ" 
 
 
    သစ္ ။    ။"အလုိ…… ဘာမ်ားပါလိမ့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၊ အရီးဖုရားႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုိ႕က ဘယ္လို 
ဘယ္ပံု မ်ား အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္စရာ ရိွလာျပန္သတုံး ေမာင္ေမာင္တုိ႕ရဲ႕" 
 
    တုတ္    ။    ။" ကုိင္… … ..ကုိေဖငယ္က အရီးဖုရား နားလည္ေတာ္မူေအာင္ တဆိတ္ 
ေျပာလုိက္ပါဦး" 
 
    ငယ္    ။    ။" ကုိင္း ……… ကုိတုတ္က တာ၀န္လႊဲမွ ကြ်န္ေတာ္ပဲ အစီရင္ခံပါမယ္ အရီးေတာ္ဖ်ားႏွင့္ 
အရီးဖုရားတုိ႕သခင္၊ 
 
 



အရွင္ထိပ္စုဖုရားတို႕ မဟာႏြယ္ဖြားခ်င္း ေမတၱာေတာ္ေစ စား၍ အခ်စ္တံတား ခင္းေတာ္မူခဲ့ၾကတာ 
အခ်ိန္အခါ အတန္ပင္ၾကာပါျပီ၊ သုိ႕ကလုိ အခ်ိန္ၾကာေသာ္ ေရႊလႊာေတာ္မ်ားႏွင့္သာ 
အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ အခ်စ္တမန္ ေစလြတ္၊ ေရႊစိတ္ ေတာ္ညြတ္ျပီး အလႊာေတာ္ေတာ္ထဲက 
အကၡရာစာလုံးကေလးမ်ားျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္းေနခဲ့ ရျဖင့္ တစ္ဆငိ့္ထက္တစ္ဆင့္ ရင္သထက္ 
ရင့္ခဲ့ေသာ အခ်စ္ဆင့္ အခ်စ္ထပ္ၾကီးက မျပတ္ေအာင္ 
 
 
ျမင့္ေမာက္တတ္ၾကြလာပါေသာ္လည္း ႏီွးႏီွးေႏွာေႏွာ အခ်စ္၏သေဘာကုိ ႏွစ္ပါးစုံေျပာေဟာ သေဘာ 
ေတာ္ညုိွဳႏိႈင္းလ်က္ ထက္သန္တဲ့ ေမတၱာကုိ သစၥာေတာ္ တံဆိပ္ရိုက္လုိေတာ္မူေၾကင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ 
အရွင္က အခြင့္ေတာင္းေတာ္မူလုိက္ျပီ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
 
    သစ္။    ။ " အလုိ…….. ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကေလးကေလ" 
 
    တုတ္။    ။" ဟုတ္ပါတယ္ အရီးဖုရားရဲ႕၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက အရွင္ထိပ္စုလတ္ဘု ရားႏွင့္ 
ႏွစ္ပါးေတြ႕ျပီး ေတ့ေတ့ ဆုိင္ဆိုင္ ေရႊသစၥာမ႑ိဳင္ကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္ခ္ိုင္ၾကီး စိုက္ေတာ္မူခ်င္ပါတယ္တဲ့၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က အပိုကဲသည္ဟု  မထင္ပါႏွင့္ ေဟာဒီက အလႊာေတာ္ေတးထပ္မွာ အရီးဖုရား 
ဖတ္ၾကည့္ေတာ္မူပါ" 
 
    ငယ္။    ။" ဟုတ္ပါသည္ အရီးဖုရား၊ ကြ်န္ေတာ့္ ညဏ္သြားႏွင့္ ျခယ္လွယ္ထားရေလသမွ် သေ၀မွ 
မလႊဲရေအာင္ ေရးျခင္းပါ" 
 
 
    သစ္။    ။" ေၾသာ္…… ေမာင္ေမာင္တုိ႕ႏွယ္၊ အရီးဖုရားကလည္း ေမာင္ေမာင္တုိ႕ ပိုကဲေန တယ္လုိ႕  
မစြပ္စြဲ ရပါေသးလား" 
 
    တုတ္။    ။" ေၾသာ္…….ေၾသာ္…..ဟုတ္ပါ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕က  အစိုရိမ္လြန္လို႕ပါ အရီးဖ်ားရဲ႕" 
 
 
    သစ္။    ။" ဒါျဖင့္ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက အရွင္ထိပ္ဖုရားႏွင့္ ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆုံေတာ္မူလုိတယ္ ဆိုေတာ့ 
အရီးဖုရားက ဘယ္လုိမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမွာတုံး ေမာင္ေမာင္တုိ႕ရဲ႕" 
 
 
    တုတ္။    ။" ဒီအလႊာေတာ္ကုိ အရွင္ထိပ္စုဖုရားလတ္ လက္ေတာ္ဆက္မိတဲ့အခါ ထိပ္စုဖ်ား 
အလုိေေတာ္ ဘယ္ပံုရိွေတာ္မူတယ္ဆုိတာ အရီးဖုရားက စကားျပန္ေတာ္မူဖိုိ႕ပါပဲ၊ အကယ္၍ အရွင္ 
ထိပ္စုဖုရားလတ္က ေတြ႔ေတာ္မူခြင့္ မေပးလုိသည့္တုိင္ေအာင္ အရီးဖုရားက ေရႊနားေတာ္၀င္ 



ေအာင္ေသြးေဆာင္ေခ်ာ့ေမာ့ ေလွ်ာက္ထားျပီး ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ထြက္ၾကြလာေတာ္မူတဲ့အခါ ေကာင္းစြာ 
မြန္စြာ ေတြ႕ဆုံလက္ခံေတာ္မူဖုိ႕ တုိက္တြန္းပါလွ်င္ ေမတၱာႏြယ္ညြန္႕ ယိမ္းကြန္႕ရစ္ယုံ၊ ခ်စ္ေစတနာ 
ထုံေတာ္မူၾကျပီးမို႕ အပံုၾကီးလည္း ျငင္းပယ္ေတာ္ မူလိုက္မည္ မဟုတ္ပါဘူး အရီးုဖုရားရဲ႕" 
 
 
    သစ္။    ။" ဟုတ္ပါရဲ႕ ေမာင္ေမာင္၊ ေမာင္ေမာင္တုိ႕ မိန္႕သလို အရွင္စုဖုရားက 
ေရႊေမတၱာေတာ္ပြားျပီးမုိ႕ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ၾကြေတာ္မူရန္ကုိ ျငင္းဆန္ေသြေတာ္ဖ်ား ဘယ္လုိမ်ား  
၀င္ေတာ္မူလာမည္ဆုိတာ စဥ္းစားစရာအပုံၾကီး က်န္ပါေသးေသာ္ေကာ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
 
    ငယ္။    ။ "အဲ…….ဒါေၾကာင့္ အာရုံုယွက္ကူး ေမတၱာေတာ္စူးၾကီးျပီျုဖစ္တဲ့ အရွင္သခင္ႏွစ္ ပါး၏ 
အက်ိဳးေတာ္ကုိ ကုိးေမွ်ာ္လင့္စားျပီး လက္ရင္း ကြ်န္ယုံေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ အရီးဖုရားႏွင့္ 
ကြ်န္ေတာ္မ်ားက အားၾကိဳးပါၾကိဳး သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ အေရးေတာ္ျပီးေအာင္ အစစအရာရာ 
ဥာဏ္ရည္သြားထက္ထက္ႏွင့္ အကြက္လယ္လယ္ အဆင္ေျပေျပ အရန္သင့္ျဖစ္ေစမွ 
ေတာ္လိ္မ့္မည္လို႕ စဥ္းစားမိပါသည္" 
 
 
    တုတ္။    ။ "အရီးဖုရားပဲ ဒီကိစၥမွာ ညာလက္ရံုးၾကီးတစ္ဆုပမာ အားထားရေတာ့တာပဲ၊ နန္းေတာ္ 
အေနာက္ပိုင္း တစ္ခြင္မွာဆုိေတာ့ အစစအရာရာ ဘယ္လိုဘယ္နည္းၾကံလွ်င္ အမွန္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္တာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ကူးမ်ား ေပၚပါလိမ္မယ္၊ ထိပ္စုဖုရား အေဆာင္ ေတာ္တစ္၀ုိက္ 
မွာဆုိရင္လည္း အရီးဖုရား၏ ၾသဇာလႊမ္းျခဳံေနသလုိမုိ႕ အထူးပူပင္ဖုိ႕ မရိွဘူးလုိ႕ ယုံၾကည္ 
ပါေတာ့တယ္၊ ျမတ္နန္းေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္ၾကးီရဲ႕ အေနာက္ပိုင္းတစ္ျခမ္းကုိ မဆုိထားမိ မိန္မမ်ား 
ၾကံေဆာင္လွ်င္ ကမၻေတာင္ ေမွာက္နုိင္တယ္လုိ႕ဆုိတဲ့ စာမ်ားကုိ ေထာက္ထားျပီး အရီးဘုရားကုိ 
မ်ားမ်ားၾကီး အားကုိး ေနရမွာပဲ" 
 
 
    သစ္။    ။"တယ္လည္း ေျမွာက္ော္မူၾကတာကုိး တူေတာ္ေမာင္တုိ႕ရဲ႕၊ အရီးဖုရားကုိ ဒါေလာက္ 
အားထားေတာ္မူၾကေပတဲ့ အရီးဖုရားဟာ နတ္သိၾကာလည္းမဟုတ္၊ ရုပ္ဖ်က္ နာမ္ဖ်က္ ပဥၥလက္နဲ႕ 
ဗားမဲ့ တုိ႕ရဲဲ႕ တပည့္လည္းမဟုတ္လို႕ အေတာ့္ကုိ အၾကံထုတ္ရဦိးမည္ အလုပ္ပဲေနာ္" 
 
 
    ငယ္။    ။ " ၾကိဳးစားေတာ္မူပါေတာ့ အရီးဖုရားရယ္" 
 
    တုတ္။    ။ "ဟုတ္ပါတယ္ အရီးဖုရားရဲ႕၊ အရီးဖုရားတုိ႕ နန္းေတာ္သူေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ ဟာ 
အင္မတန္ဆန္းၾကယ္ျပီး ပရိယာယ္အရာမွာလည္း သူမတူေအာင္ကြ်မ္းက်င္ပါတယ္၊ ခုနင္က အရီးဖုရား 
မၾကြလာမီကေလးတြင္ပဲ နန္းေတာ္သူေတြ နက္နဲက်ယ္၀န္းတဲ့ အၾကံဥာဏ္နဲ႕ ျပည့္စံုတဲ့ 



အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဟာဒီ ေမာင္ေမာင္ငယ္က စာေဟာင္းေပေဟာင္းေတြ အေျခထားျပီး 
ေျပာၾကားေနပါတယ္၊ ဟဲ….. ဟဲ……..ဘယ့္ႏွယ္လဲ ကုိေဖငယ္ ခုနင္ကေျပာတဲ့ ရာဇ၀င္ကေလးဟာ 
ေလ" 
 
 
    ငယ္။    ။" ဟာ…….ကုိတုတ္ကျဖင့္ လုပ္ကေရာ့မယ္" 
 
    သစ္။    ။" ကုိင္းေလ အက်ယ္အက်ယ္ေတြ အညႊန္ေပါက္ျပီး ေျမွာက္ခ်င္းတုိင္ ေျမွာက္ မေနၾကပါနဲ႕ 
ေမာင္ေမာင္တုိ႕ရယ္၊ အရီးဖုရား လည္ပတ္သလုိ အၾကံစည္ထုတ္ျပီး အရွင္နွစ္ပါး 
ေတြ႕ေတာ္မူခြင့္နီးေအာင္ ၾကံေဆာင္ပါဦးမယ္၊ ယခု ပထမအေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ အရွင္စုဖုရားရဲ႕ 
အလုိေတာ္ကုိ သိရဖုိ႕ အေရးၾကီးတယ္မဟုတ္လား၊ အရီးဘုရား စိတ္ကူရိွသလုိ၊ အရွင္္ထိပ္စုဖ်ား 
အလုိေတာ္ကုိ သိရိွဖုိ႕ အေရးၾကီးတယ္မဟုတ္လား၊ အရီးဖုရား စိတ္ကူးရိွသလို၊ အရွင္ထိပ္စုဖ်ား 
အလုိေတာ္သိရေအာင္ အကဲခတ္လုိ႕ လြယ္လြယ္ကူကူ ၾကည္ျဖဴေတာ္မူမယ္  ဆုိလွ်င္လည္း 
ေတြ႕ဆုံေတာ္မူရန္ လမ္းစခန္း ခရီးစဥ္ကုိ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ျပင္ဆင္ရမယ္ဆုိတာ စီမံၾကံဖန္ရံုေပါ့၊ 
အကယ္၍ အရွင္ထိပ္စုဖ်ားက  ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ညႊတ္ႏူးေတာ္မမူေသးရင္လည္း တျဖည္းျဖည္း 
ေခ်ာ့ေမာ့ေလွ်ာက္တင္ျပီး ေရႊနား၀င္ေအာင္ ၾကိဳးစား ရလိမ့္ဦးမယ္" 
 
 
    ငယ္။    ။ " အရီးဖုရား၊ သင့္ေတာ္မယ္ထင္သလိုသာ ၾကံေတာ္မူပါ၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ားသခင္ အရွင 
္ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ထံေတာ္ကလည္း အခြင္ပန္မည့္ တမန္ေတာ္ေရႊလႊာမ်ား၊ ပို႕ဆက္ေနပါ မည္" 
 
 
    သစ္။    ။" ေကာင္းလွပါျပီ ေမာင္ေမာင္တုိ႕ရယ္၊ ေမာင္ေမာင္တုိ႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားထံက 
လည္းအလႊာေတာ္မ်ား မျပတ္ပုိ႔ဆက္၊ အရီးဖုရားကလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေရႊနား၀င္ေအာင္ 
ျဖားေယာင္ေလွ်ာက္တင္ေနပါမည္၊ သို႕ေသာ္လည္း အရီးဖုရားတုိ႕အသွ်င္ ထိပ္ဖုရားရဲ႕ စိတ္ေတာ္ကို 
သိျပီးျဖစ္ေနလို႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ စိတ္ေတာ္ထဲက ဘယ္လိုပဲ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ေတာ္မူေနေပ 
အရီးဖုရားကုိ လက္ရင္းထားတဲ့ အထိ္န္းေတာ္ၾကီးကုိပင္ သိေစေတာ္မမူေအာင္ ဣေျႏၵေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ 
သေလာက္ ေဆာင္ေတာ္မူျပီး ထားေသးတယ္" 
 
 
    "အဲဒါေၾကာင့္ ယခုလို ေတြ႕ေတာ္မူတဲ့အေရးမွာလည္း အရွင္စုဖုရားစိတ္ေတာ္ထဲက အခြင့္ 
ေပးေတြ႕ေတာ္မူခ်င္သည့္တုိင္ေအာင္ တျငင္းျငင္း တေရွာင္ေရွာင္ႏွင့္ ဣေျႏၵေဆာင္ႏိုင္သမွ်ေဆာင္ 
ျပီးအခ်ိ္န္ကုန္ေအာင္ အၾကာၾကီးဆြဲေတာ္မူေနခ်င္ ေနမွာကလား ေမာင္ေမာင္၊ ဟုိအရွင္အစ အရွင္္ 
ႏွစ္ပါးစိတ္ထားရွည္၀ံ ေမတၱာေတာ္ေမာက္လွ်ံ၍ လႊာတမန္ကူးသန္းစဥ္ကပင္ အရွင္စုဖ်ားက 
အရီးဖုရားကုိ မလိမ့္တပတ္ ဥာဏ္မ်ိဳးႏွင့္ ဣေႁႏၵမိုးေကာင္းေတာ္မူေသးတာကလား၊ ျပဒါးကုိ အဖမ္း 
ခက္သလို စုဖ်ားရဲ႕ စိတ္ထားကိုလည္း အရီးဖုရားျဖင့္ အမ်ားၾကီးအဖမ္းခက္ခက္သြားဖူးတယ္ 



ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ ဒီလုိ ေတြ႕ေတာ္မူဖုိ႕အေရးမွာလည္း စုထားဖ်ားစိတ္ဆႏၵေတာ္ရင္းကုိ ေန႕ရက္မ 
ၾကာခင္ ထင္ထင္လင္းလင္း သိႏိုင္မိႏိုင္ဖုိ႕ေတာ့ အခက္သားေနမွာပါပဲ" 
 
 
    ငယ္။    ။"'ဒါေတာ့ အရီးဖုရားဟာ ' ႏွစ္ျပည္ေထာင္တည္ၾက အလယ္က ေက်ာင္းေဆာင္" 
ဆိုတာလုိ အရွင္ႏွစ္ပါးရဲ႕ အခ်စ္တုိင္းျပည္ၾကီးတည္စ ေမတၱာေတာ္အုတ္ျမစ္ခ်ကတည္းက (*) 
နန္းကံေကြ်း၀န္၊ အခ်စ္ကံေကြ်း၀န္ၾကီးအျဖစ္နွင့္ အမႈေတာထမ္းခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္လ္တစ္ပါးမုိ႕ ေရႊျမိဳ႕ 
တည္ေရႊနန္းတည္ စာတမ္းအရ၊ နန္းကံေကြ်း၀န္မ်ားကစီမံေဆာင္ရြက္ျပီး နန္းသိမ္းမဂၤလာ အခမ္း 
အနားၾကီးျပီမွ အလုပ္ တာ၀န္ က်သြားသလုိ အခ်စ္ကံေကြ်း၀န္ၾကီးကလည္း အခ်စ္နန္းတည္စာ 
တမ္းအရ အစစကိစၥ ကုန္ေအာင္ရြက္ ေဆာင္အမႈထမ္းလို႕ အခ်စ္နန္းသိမ္းမဂၤလာ အခမ္းအနားျပီး 
စီးမွာပဲ အရီးဖုရားရဲ႕။ 
 
    သစ္။    ။ " ေဟာဒီေမာင္ေမာင္ဟာေလ၊ ဥပမာ ဥပမည္းမ်ားႏွင့္ တယ္ျပီး အဆင္ေျပ 
ေအာင္ေျပာေတာ္မူတတ္လွပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ကဗ်ာ့ပါရဂူ က၀ိေလးတစ္ဆူျဖစ္လို႕ လူခ်စ္ 
လူခင္ မ်ားျပီး ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေနေပတာပဲ၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း  ဒီလုိ စကားယဥ္စကားႏု 
ႏွင့္ ကညဳကည သုံးသုံးျပီး ဖတ္ရတဲ့လူေတြ ျပဳံးျပဳံးလာေအာင္ ကညစ္သံေျပာင္လြန္းလို႕ 
ေမာင္ေမာင့္ကုိ လက္သပ္ေမြးေတာ္မူထားေသာ ထင္ပါရဲ႕" 
 
 
    တုတ္။    ။" ေဟာဒီေမာင္ေမာင္ဟာေလ၊ ဥပမာ ဥပမည္းမ်ားႏွင့္ တယ္ျပီး အဆင္ေျပ 
ေအာင္ေျပာေတာ္ မူတတ္လွပါတယ္၊  ဒါေၾကာင့္လည္း ကဗ်ာ့ပါရဂူ က၀ိကေလးတစ္ဆူျဖစ္လုိ႕ 
လူခ်စ္လူခင္မ်ားျပီး ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေနေပတာပဲ၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း ဒီလို စကားယဥ္ 
စကားႏု ကညဳကညသုံးသုံးျပီး ဖတ္ရတဲ့ လူေတြ ျပဳံးျပဳံးလာေအာင္ ကညစ္သံေျပာင္းလြန္းလို႕ 
ေမာင္ေမာင့္ကုိ လက္သပ္ ေမြးေတာ္မူထားတာ ထင္ပါရဲ႕" 
 
 
    တုတ္။    ။ "ဟုတ္ပါတယ္၊ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေတာ့ မျငင္းသာပါဘူး၊ ေက်းဇူးရွင္ကုိယ္ေတာ္ ဖ်ားရဲ႕ 
ဘုန္းေတာ္ကံေတာ္အေလ်ာက္  ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နွစ္ေယာကဟ္ာ အသုံးေတာ္ခံ ေရာက္ရျခင္း ပါ၊ 
ကုိေဖငယ္ကေတာ့ ပညာဥာဏ္ေရွ႕ထားျပီး ႏွလုံးရည္သမားသက္သက္အျဖစ္ႏွင့္ အမူေတာ္ ထမ္းရတဲ့ 
လက္ရံုးေတာ္တစ္ဖက္ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မဟုတ္မခံ ဒုိးဒုိးေဒါက္ေဒါက္ ေပါက္ေပါက္ 
ေရာက္ေရာက္ႏွင့္ လက္ရံုးရည္အားကို အမူေတာ္ထမ္းရမည့္ လက္ရံုးတစ္ဖက္ပါပဲ၊ အဲ… .ဒါေၾကာင့္ 
ယခုအေရးေတာ္မွာလည္း ၀ဲစခန္း၊ ယာစခန္း အႏုအၾကမ္း လက္ရံုးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ထမ္းျပီး အရီးေတာ္ 
ဖုရားတို႕ အရွင္ထိပ္စုဖ်ားရဲ႕ ေဆာင္ခမ္းသို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ ပိို႕ဖို႕စီမံ စုိင္းျပင္း 
ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
 



    သစ္။    ။ "အမယ္မင္း… ..တကယ့္ ေမာင္ေမာင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕လုိ႕ေနရပါျပီ၊ ကဲ… … ..အ 
လႊာေတာ္ကိုသာ အရီးဖုရားလက္ အပ္ၾကေပေတာ့" 
 
    ေျပာသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ဖဲပ၀ါနွင့္ စည္းထားသည့္ အလႊာေတာ္ေရႊျပားကုိ 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္အား ေပးအပ္လုိက္ေလ၏ အထိ္န္းေတာ္ၾကီးလည္း အလႊာေတာ္ 
ေရႊျပားကုိ ျခဳံလာေသာ နဂါး လိမ္သဲပက္ ပိုးပ၀ါၾကီးအၾကားတြင္ လွ်ိ႕၀ွက္စြာ ေဆာင္ယူထားျပီးသြား 
ေအာင္ေလွ်ာက္တင္ ထားလိုက္ပါဘိ ေမာင္ေမာင္တုိ႕၊ ကဲ…….အရီးဖုရားလည္း သြားပါေခ်ဦးမယ္" 
 
 
    "ေကာင္းလွပါျပီ၊ ၾကြေတာ္မူေပါေတာ့ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕က ျပိဳင္တူႏႈတ္ဆက္လုိက္ၾကျပီး အသီးသီးပင္ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွ ထြက္လာခဲ့ၾကေလ၏ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ထြက္လာျပီး တံခါးအနီးအျပင္လမ္း 
မွပန္းကာ ေျမာက္ဘက္လမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္လၾကရာ လမ္းခဲြတစ္ခုသုိ႕ ေရာက္ၾကေသာအခါ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ က အိမ္ေတာ္သို႕ သြားလမ္းဘက္ုကို မလိုက္ဘဲ ေျမာက္ျပင္ေက်ာ္မိုးတံခါး 
ထြက္သည့္ လမ္းဘက္သို႕ ဖဲ့၍ထြက္လိုက္သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က အ့ံအားသင့္သလုိ လွည့္ၾကည့္ 
လုိက္ကာ 
 
 
    "ကုိတုတ္ ဘယ္သြားမလုိ႕လဲ" 
 
    "ေျမာက္ျပင္ကုိ" 
 
    "ဘာလုပ္မလို႕လဲ" 
 
    "ဟဲ… .ဟဲ၊ က်ီးဥေရာင္ျပာလဲ့လဲ့ကေလးဟာ ခုလို ေနေစာင္းလာေတာ့ အျမွပ္ကေလးေတြ 
တစီစီတက္ျပီး ခ်ဥ္နံ႕ေတာင္ထြက္ေနေရာ့မယ္" 
 
 
    "ေဟာ… … ..လုပ္ကေရာ့မယ္၊ ခင္ဗ်ား တယ္ေဗြေဖာက္တဲ့လူကိုး၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက 
ေမွ်ာ္ေတာ္မူ လွေရာေပါ့ ကိုရင္ရ" 
 
    " ဟာ… .က်ဳပ္ မလုိက္ခ်င္ဘူူး၊ ကုိရင့္ဓာတ္စာ ကုိရင္သြားျပီး သုံးေဆာင္ပါ၊ က်ဳပ္ဘာသာ 
ျပန္မယ္ေလ" 
 
 



    " အို… … … .ဒီလုိမလုပ္ပါနဲ႕ဗ်ာ၊ အတူတူသြားျပီး  ကုိရင့္တစ္ေယာက္တည္း ျပန္သြားရင္ 
ငတုတ္ေကာလုိ႕ ေမးေနေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ၊ က်ဳပ္နဲ႕အတူလုိက္ခဲ့ပါ၊ ျပီးေတာ့မွ တစ္ခါ 
တည္းျပန္ၾကတာေပါ့၊ လာပါဗ်ာ" 
 
    " အုိဗ်ာ………ကုိရင့္အစာ က်ဳပ္မွမၾကိဳက္ဘဲနဲ႕" 
 
    " မၾကိဳက္လည္း အတင္းပါးစပျ္ဖဲ မတုိက္ပါဘူးဗ်၊ လုိက္ခဲ့ပါ၊ ထန္းသမား ဘုိးပိန္သမိး (*) 
စုလည္းထုံးကေလးဟာ အေတာ္ကုိလွတယ္ဗ်၊ ' အေျခတုတ္ေပတဲ့ ေရႊထုပ္တဲ့ပ၀ါ' ဆုိတာကုိပဲ ကသီ 
လင္တနဲ႕ ဆင္းရဲရွာတဲ့အထဲက ဘယ္လုိမ်ားလွေနမွန္းမသိပါဘူး၊ နန္းထဲ ထီးထဲေခၚျပီး အပ်ဳိေတာ္ 
ကေလးမ်ားကုိ လွလွပပ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ျပဳျပင္ထားလုိက္ရ 'ေတာက္' ေနနွင့္ဦး ဒီမႈိက်င္းကေလး 
လူမေတြ႕ေအာင္ ဆူးခက္နဲဖံုးထားျပီး က်ဳပ္တစ္ေန႕ ၾကီးပြားရင္ တစ္ခါတည္း သြားျပီး သိမ္းပိုက္ထား 
လိ္ုိက္မွာ" 
 
 
    "တယ္အေျပာသန္လွပါလားဗ်ာ၊ ဒါျဖင့္ က်ဳပ္လည္း လုိက္ၾကည့္မယ္ကုိရင္" 
 
    " လုိက္ၾကည့္ျပီး ျပစ္မွားေတာ့မေနနဲ႕ ကုိရင္၊  ဒါက်ဳပ္အဖုိ႕ ထုံးတုိ႕မွတ္ထားတဲ့ ပစၥည္းကေလး" 
 
 
    အမယ္ေလးဗ်ာ၊ က်ဳပ္က ဒါေတြ ၀ါသနာမပါပါဘူး၊ လွတယ္ဆုိတာနဲ႕ စာဖြဲ႕ေလာက္ေအာင္ မ်ား 
လွေန မလားလုိ႕ စာဆုိဖုိ႕ လုိက္ၾကည့္မွာပါ" 
 
    " အဲ… … … ..အဲ ………စာဆုိဖုိ႕ေတာ့ အင္မတန္ ေနရာက်မွာပဲ ကုိရင္ေရာ၊ ဆံပင္ကေလး 
ျမီးေတာင္ေပါက္၊ မဲယက္ေဘာက္ခ်ည္ခင္ကေလးနဲ႕ (+) စုလည္းစီးျပီး ညိဳမြဲမဲြဂုံးစပ္ ထဘီစုတ္ကေလး 
ဒူးတစ္၀က္ ေပၚေအာင္စည္းလုိ႕ တလုိင္းေပါက္ အကၤ်ီလက္ၾကပ္၊ ေခြ်းအထပ္ထပ္ကုိ ၀တ္ထား ေပမဲ့ 
ေတာင့္ေတာင့္ တင္းတင္း ၀င္း၀င္း၀ါ၀ါ ဆပ္သဖူးလႊာလုိ အသား၀ါကေလးက ေခြ်းေတြ၊ ေခ်းေၾကာင္း 
ေတြေအာက္က မရမက ထုိးထြက္က်တာရယ္၊ မ်က္ခံုးကေလး စင္းစင္း၊ မ်က္လုံး ကေလး 
ေျပာင္ေျပာင္ လင္းျပီး သီးတင္ဆုိးထားသလုိ အလုိလုိေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းကေလးမ်ားဟာ ယခု ရတနာပုံ 
ေနျပည္ေတာ္ၾကီးမွာ ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားေနတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာ ကုိၾကာညႊန္႕တုိ႕ေတာင္  ျပဳံးၿပံဳး ကေလး 
ေငးျပီး အရႈံးေပး ေလာက္တယ္ ထင္တာပဲ၊ တစ္ခါတစ္ခါ ထန္းပင္ၾကိဳ ထန္းပင္ၾကားထဲ မွာ ျမဴအိုး 
ကေလးေတြ လုိက္ေကာက္ ေနတာျမင္ရတဲ့အခါမ်ား အထိုက္မတန္တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္မွ လုပ္ရွာေပ 
တယ္လို႕ ရင္ထုမနာ စိတ္ထားႏွင့္ သိမ္သနားျပီး အလ်င္အျမန္ၾကီး ေစာင္႕ မၾကည့္ရႈပစ္ 
လုိက္ခ်င္တာပဲ" 
 
 



    " ဟား…… .ဟား ……….တယ္ဆုိတဲ့ စာပါကလားေနာ၊ ေၾသာ္ ေ၀ဋဳ၀န္ယ်ာဥ္သြားခ်င္း ေအာင္ 
ဥဒါန္း က်ဴး တာမ်ားလား ကုိရင္ရယ္၊ ဒါေလာက္လည္း မသယ္ပါနဲ႕၊ က်ဳပ္မေသာက္ေပတဲ့ 
စာဖြ႕ဲဖို႕ကေလးမ်ား ေထာက္အပ့ံ ရေအာင္ ထန္းထတက္သမားနဲ႕ဆုိင္တဲ့ ဗဟုသုတမ်ိဳးကို 
လုိက္ၾကည့္ရတာေပါ့၊ ကဲ… .ႂကြေတာ္မူပါ" 
 
 
    "စိတ္ခ်ပါဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား ထုံးမွတ္ထားတာကုိလည္း ေျမာက္ျပင္တံခါးလမ္းအတိုင္း ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ 
တန္းတန္းၾကီး ထြက္လာခဲ့ၾကေလ၏ ေျမာက္ျပင္တံခါးမွ ထြက္မိ၍ အတန္ငယ္သြားမိၾက ေသအခါ 
ခံကုန္းသခၤ်ိဳင္း မေရာက္မီ ထန္းဆယ္ငါးပင္ မက ဲ်မစိပ္ျဖင့္ တမာပင္ရိပ္ကေလးကုိ အမီွျပဳ ေဆာက္လုပ 
္ထားေသာ က်ဴရိုးကုိ တုိင္ထူသကဲ့သုိ႕ မူမူႏြဲ႕ႏြဲ႕ ေလသြဲ႕တုိင္း ယိမ္းယုိင္လႈပ္ရွားေန ေသာ၀ါးကပ္ 
တဲအိမ္ကုတ္ ကေလးတစ္ခုေရွ႕သုိ႕ ေရာက္လာၾကရာ တဲကေလးေရွ႕တြင္ ယိုင္ရြံ႕ခ်ိနဲ႕ ေနေသာ 
၀ါးကြပ္ပ်စ္ ကေလးေပၚမွ အသာအယာထုိင္လုိက္ျပီး တဲထဲမွ လူရိပ္လူေျခကုိ မျမင္သျဖင့္ - 
 
 
     "ဗ်ိဳ႕………. ဦးပ္ိန္ ဘယ္သြားသလဲ" 
 
    ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေခၚလုိက္၍ မၾကာမီပင္ ျမဴအုိးႏွစ္လုံးကုိ ဆြဲလာေသာ အရိုးျပိဳင္းျပိဳင္း ထေနသည့္ 
အဘုိးၾကီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ အုပ္လုံးဆံစုလည္း ၾကက္ျမီး မေပါက္တေပါက္ ရုပ္ေရသနားကမားပုံရိွသည့္  
မိန္းမပ်ိဳ ကေလး မုိးနံခ်ဳံတစ္ဖက္မွ ေပၚထြက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရေလ၏ က်ိဳက္ထားေသာခါးေတာင္းကုိ 
ေျဖခ် လုိ္က္ကာ 
 
 
    "ေၾသာ္… … … …ေမာင္ေမာင္ ေရာက္ေနျပီလားဘုရာ့၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး အေစာၾကီးထဲက 
ေမွ်ာ္ေနပါတယ္၊ အခုပဲ ခ်ဥ္နံ႕ေပါက္လာလုိ႕ ခ်ဳံထဲက ေဖာ္လာခဲ့တယ္ဘုရာ့၊ ကဲကဲ သုံးေဆာင္ေတာ္မူပါ 
" 
 
 
    ေျပာလ်က္ ေလာကြက္ေက်စြာႏွင့္ ပါလာေသာ ျမဴအုိးႏွစ္လုံးကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္ေရွ႕သုိ႕ 
ခ်ေပးေလ၏ အဘုိးၾကီးလည္း ခြက္မရိွေသးသည္ႏွင့္- 
 
    "ဟဲ့……မဲမႈတ္၊  တဲထဲက ယြန္းခြက္ေလး ယူခဲ့စမ္းပါဦး၊ ဟဲ့….. တယ္မိုက္ခဲ့တဲ့ သမီးကုိ ခြက္ထည့္ 
ေပးေနက် ဘယ့္ႏွာေၾကာင့္ မေပးလာရသလဲ" 
 
    တဲဘက္သို႕လွည့္ကာ ေျပာေျပာဆုိဆုိ ျမည္တြနၾ္ကိမ္း၀ါလုိက္၍ မိန္းမပ်ိဳးက- 
 
 



    " ဟုတ္ကဲ့ အေဖ လာပါျပီ" 
 
    ၾကည္လင္၍ က်က္သေရရွိေသာ အသံကေလးႏွင့္ ယြန္းခြက္ကေလးကုိင္ကာ ခပ္သြက္သြက္ထြက္ 
လာေလ၏။ 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္ကား မဲမႈတ္လက္က ခြက္ကုိယူကာ အလြန္ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ လွေသာ 
မ်က္နွာႏွင့္ တစ္ခြက္ျပီးတစ္ခြက္ ေသာ္လ်က္ရိွေလရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ထန္းသမားသားအဖ၏ 
အေျခအေနကုိ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာ ထုိ္င္ၾကည့္မိေတာ့လ်က္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္လည္း မဲမႈတ္ ေခၚ 
မိန္းမပ်ိဳေခ်ာ ကေလးကုိၾကည့္ကာ ဆင္းရဲစုတ္ခ်ာလွေသာ အေျခအေန၊ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရ ေသာ 
ပရိေယသန၊ ဆုိး၀ါးလွသည့္ မဲမႈတ္ဟူေသာ အမည္နာမႏွင့္ အနညး္ငယ္မွ် အဆင္မေျပ 
ေအာင္အလွက်က္သေရ ေဆာင္ေနသည္ကုိ စဥ္းစား၍ အထူးသျဖင့္ သနားမိကာ မၾကာမၾကာ 
စုတ္သပ္မိျပီး ဗဟုသုတအတြက္ မွတ္သင့္ သည္ကုိမွတ္၊ ေမးသင့္သည္ကုိေမးရင္း ေမာင္ေမာင္ 
တုတ္ေသာက္စားျခင္းကိစၥ မျပီးမခ်င္း အဘုိးၾကီး ဦးပိန္ႏွင့္ အခ်ီအခ်စကားမဆုံးေအာင္ ေျပာေနရ 
ေလသတည္း။ 
 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္ကား ပင္က်ေရျပာလဲ့လဲ့ကုိ တစ္ခြက္ျပီးတစ္ခြက္ ငွဲ႕ခပ္ကာ ေက်နပ္စြာ 
ေသာက္ေနရင္း အသူရာနတ္မင္း စည္းစိမ္ျဖင့္ မ်က္ေတာင္တေမွးေမွး မ်က္စီကေလးတက်ဥ္းက်ဥ္း ႏွင့္ 
ယစ္ထုတ္ ဇာတ္ခင္းစျပဳလာေနေလ၏ ေတြ႕ကရေဘာက္ေသာ္ စကားေတြကိုလည္း မနားမေန 
ေျပာေနရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ဦးပိန္ႏွင့္ အခ်ီအခ် ထန္းသမားတို႕၏ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ေမးျမန္း 
လ်က္ရိွရာမွ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ဘက္သုိ႕ လွည့္ျပီးလွ်င္- 
 
 
    " ကုိရင္တုတ္ေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္လည္းေသာက္ဗ်ာ၊ အိမ္ေတာ္ျပန္ရင္ ဟုတ္ပ်က္ေနပါဦး 
မယ္၊ျပီးေတာ့လည္း က်ဳပ္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ါ အိမ္ေတာ္ကထြက္လာခဲ့တာဟာ က်ဳပ္တုိ႕သေဘာသက္ 
သက္နဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လာခဲ့ၾကတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားထံေတာ္မွာ 
အမ္ိန္႕ေတာ္ခံျပီး အက်ဳိးေတာ္ ေဆာင္ရန္ ထြက္လာခဲ့ၾကတာ ကုိရင္တုတ္ရ" 
 
 
    သတိေပးလွ်င္ ေမာငေ္မာင္တုတ္မွာ အေရးမၾကီးသလိုႏွင့္ 
 
    " အမယ္ေလး… … .ကိစၥမရိွပါဘူး  ကုိရင္ရယ္၊ ကုိရင္ကလည္း တယ္စိတ္ပူတတ္တာကိုး၊ 
ေသာ္ရတဲ့ခါ စည္းစိမ္ ကေလးနဲ႕ ယစ္စမ္းပါရေစဦး ကုိရင္ရဲ႕" 
 
 



    "အင္း …….စည္းစိမ္ယစ္ေနဗ်၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ေရႊကုိယ္ေတာ္ စိတ္ဆုိးေတာ္မူစရာ 
ျဖစ္ေနလွ်င္ ေ၀ဇယႏၱာ ျပာႆဒ္ဖ်ားက ဦးေဖာက္ထုိးက်သြားတဲ့ သုဇိတာအေဖ ျဖစ္ေနဦးမယ္" 
 
    " ဟား…ဟား…… .ဟား…… .ျဖစ္စမ္းပါေစ၊ သိၾကားေယာကၡမဆုိတဲ့ ဂုဏ္ဟာနည္းတာ မွတ္လုိ႕ 
ကုိရင္ႏွယ့္္" 
 
    " အင္း….က်ဳပ္က သူရာယစ္လို႕ သတိလစ္ျပီး ဒုကၡျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းေလာက္သာ နမူ နာထားျပီး 
ေျပာျခင္းဗ်၊ ကုိရင္ကေတာ့ သမီးမရိွလို႕ သိၾကားကုိ သမက္မေတာ္ရဘဲ ဓားသြားႏွင့္ 
ဇက္ေပၚအတင္ခံရမယ္  ကုိယ့္လူရ" 
 
 
    " ေတာ္ပါ ကုိရင္ရာ၊ နမိတ္မရိွနမာမရွိ၊ ဒါေတြေျပာမေနပါနဲ႕၊ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားအတြက ္
ေတာ့ကိစၥမရိွပါဘုူူးဗ်၊ အင္မတန္ ေအခ်မ္းတဲ့ မင္းသားတစ္ပါးပါ၊ ဒီလုိမင္းသားအပါးမွာ ကြ်န္ေတာ္ 
မ်ိဳးခံရတာေၾကာင္ က်ဳုပ္ကလည္း ရာဇ၀တ္ေရာက္မွာေလာက္ေတာ့ တယ္မေၾကာက္လွဘူး၊ ဟဲ…
… .ငတုတ္ရဲ႕၊ နင္တုိ႕သြားတာ ၾကာလုိက္တာ၊ ဘယ္ေနရာမ်ား ေလွ်ာက္လည္းေနၾကသလဲ။ 
ေမးေတာ္မူရင္ အထိ္န္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ မလာႏ္ုိင္တာႏွင့္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွာ အခ်ိန္ 
ေတြမနည္း ၾကေအာင္ ေစာင့္ေနရပါဘုရားလုိ႕ စကားလွသုံးျပီး ဖံုးဖံုးကြယ္ကြယ္ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ ရင္ 
ကိစၥျငိမ္းေရာေပါ့" 
 
 
    "ဒီလုိေလွ်ာက္တင္လုိက္လို႕ ကိစၥျငိမ္းတာေတာ့ ဟုတ္ပါျပီး၊ ႏ္ုိ႕..ကိုရင့္ပါစပ္က တေထာင္း 
ေထာင္းထ ေနတဲ့ အနံ႕ၾကီးက ဘယ္လိုလုံေအာင္ ဖံုးမွာတဲ့တုံး" 
 
 
    " ဟား…… .ဟား…….. ကုိရင္ငယ္ဟာ ဒီေနရာမွာ က်ဳပ္ေလာက္ ဗဟုသုတ မမ်ားေသးပါ ဘူး၊ 
ကိုရင္ မသိရင္အသာေနဗ်၊ ေဟာ…ဟုိမွာၾကည့္စမ္း တဲကေလးနားမွာေပါက္ေနတာ ဘာပင္လဲ 
ကုိေဖငယ္ရဲ႕" 
 
 
    ဆုိကာ လက္ညိွးထိုးျပသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္ ျပရာဆီသို႕ 
ၾကည့္လုိက္ျပီးလွ်င္- 
 
    " ၾသဇာပင္ပဲ ကုိရင္ရဲ႕၊ ဘာတုံး က်ဳပ္ကုိ ၾသဇာမေပးခ်င္ပါနဲ႕ဆုိတဲ့ သေဘာလားဗ်၊ က်ုဳပ္က 
အရိပ္ျပ အေကာင္ ထင္တဲ့လူပါ၊ က်ဳပ္ေျပာတာလည္း ကိုရင့္အက်ိဳးအတြက္၊ ေျပာရတာပဲ" 
 
 



    " ဟဲ… … ..ဟဲ… … …ဟဲ… … …  အဲ ခင္ဗ်ားေတာ့ လုပ္ကေရာ့မယ္၊ ပညာရွိပီပီ 
စာဆုိေတာ္ေလာင္းပီပီ အနက္အဓိပၸယ္ တယ္မေတြးနဲ႕ ကုိယ္လူရာ၊ က်ဳပ္ေျပာတာက ၾသဇာရြက္ 
ကုိႏွစ္ရြက္ေလာက္ခူးျပီး ၀ါးလိုက္ရင္ က်ဳပ္ပါးစပ္က အနံ႕ေတြ တစ္ခါတည္း ေပ်ာက္ကုန္တာပဲ၊ အဲဒါ 
…..မယားေၾကာက္တဲ့ အေသာက္ သမားေတြရဲ႕ လွ်ိ႕၀ွက္တဲ့ နည္းမ်ိဳးေပါ့ ကုိယ့္လူရ" 
 
    "ေၾသာ္ …….ဟုတ္ကဲ့လား၊ ဒါျဖင့္လည္း ျပီးပါေရာဗ်ာ၊ ဟား… …ဟား… … … . ဟား…
….ေတာ္တယ္တဲ့ လူပဲကြဲ႕၊ သူ႕နည္းနဲ႕သေတာ့ ေနရာကုိက်လုိ႕  " 
 
 
    ထန္းတက္သမာၾကီး ဥိးပိန္သည္ အနီးတြင္ ရိုေသစြာထုိင္ကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ အျပန္အလွန္ ေျပာေနၾကေသာ စကားမ်ားကုိ ျပဳံးျပဳံးႏွင့္ နားေထာင္ေနေလရာ 
ဦိးပိန္၏ သမီးကေလး မဲမႈတ္ကား တဲ၏အဖီကေလးတြင္ စလယ္၀င္အိုးေလးတစ္လံုးကုိင္ကာ 
ဆန္ေဆးေနရင္း လူေရးလူရာ နားမလည္ ရွာေသးသည့္ အရိုင္းအစုိင္း ဆင္းရဲသူမကေလးျဖစ္သည္ 
အားေလ်ာ္စြာ ပန္းပုဆုိးေတာင္ရွည္ ဖဲအကၤ်ီ ရင္ဖံုးႏွင့္ ေသွ်ာင္ထုံးၾကီး ညာေစာင္းေစာင္းတြင္ 
ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ ပုသိမ္ပ၀ါ စံပါယ္က်ဲကုိ ေလ်ာ့ရဲရဲ ေပါင္းကာ သကၠလပ္ပိန္းတန္း 
စိမ္းပုတ္ပုတ္အေရာင္စီးထားသည့္ ၀တ္စားသစ္လြင္သူ လူပ်ိဳေတာ္သား ႏွစ္ဦးကုိ အထူးအဆန္းုသဖြယ္ 
မၾကာမၾကာ လွမ္းၾကည့္ ေငးေမာေနရွာေလ၏။ 
 
 
(*) မွတ္ခ်က္။     ။သူငယ္ေတာ္ဆုိသည္ကား နန္းတြင္းတြင္ အမႈိက္သရိုက္နွင့္ မသန္႕မစင္တို႕ကို 
သိမ္းဆည္း သုတ္သင္ ရသူ ျဖစ္ေလသည္။ ယခုေခတ္ ဂ်ာဒူး၀ါလား အလုပ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။ 
 
 
(**) မွတ္ခ်က္။     ။ ၎ေရၾကည့္ နန္းေတာ္ ကား ၾကာမ်ဳိးငါးပါးနွင့္ ေရႊငါး၊ ေငြငါးမ်ာကုိ 
ေမြးျမဴးထားျပီး ရူစား ရန္ တဲနန္းေတာ္ျဖင့္ သာယာစြာ ျပဳျုပင္ထားသည္၊ အဂၤလိပ္အစိုးရမ်ား သိမ္းယူျပီး 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ႏွစ္ေက်ာ္မွ ဖ်က္သိမ္း လုိက္ျပီး ထုိေနရာကို မုန္လာခင္း အျဖစ္ႏွင့္ အက်ဥ္းသမားမ်ား ကုိ 
စိုက္ေစသည္။ 
 
 
(***) မွတ္ခ်က္။      ။ နန္းကံေကြ်း၀န္ ဆုိသည္မွာ နန္းေတာ္အိမ္ေတာ္၊ အေဆာင္ေတာ္၊  
လႊတ္ေတာ္စေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ေရႊဘိုနီဒါန္း၊ ျမိဳ႕ေတာ္နန္းတည္ စာတမ္းစသည့္တုိ႕ျဖင့္ 
အစဥ္အလာထုံးစံအတုိငး က်နစြာစီမံေဆာက္လုပ္ရေသာ ဗိသုကာတုိ႕ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသူ 
အၾကီးအမွဴးျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ အင္ဂ်င္နီ ယာကန္ထရုိက္တာ P.W.D တုိ႕ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးႏွင့္ အလားတူရန္ရိွ 
 
သည္။ 



 
 
(***) မွတ္ခ်က္ ။     ။ စုလည္းထုံး ဆုိသည္မွာ ဆံပင္ကုိ စည္းၾကိဳးသကဲ့သုိ႕ စုစည္းျပီးမွ 
ၾကိဳက္ရာဆံထုံးကို  ထုံးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
(+) မွတ္ခ်က္ ။    ။ စုလည္းစီး ဆုိသည္မွာ ဆံပင္မ်ားကုိ ၾကက္ေတာင္စည္းမီခါစျဖစ္သည္။ 
ၾကက္ေတာင္ စည္းကုိ ေရႊကန္ေတာ ့ျဖင့္စပ္၍ ဆံပင္ကုိ ဘူးပြင့္ကဲ့သုိ႕ ဖြာထားျခင္းကုိေခၚသည္။ 
 
 
အခန္း (၁၇) နက္ျဖန္ 
အခန္း (၁၇) 
"ထိုအခ်ိန္ကား သီေပါမင္းသား အိမ္ေတာ္ဦးတြင္ မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္ဖုရားႏွင့္ သားေတာ္ သီေပါ 
မင္းသားတို႕ စကားေျပာဆို ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ မယ္ေတာ္ေလာင္းရွည္ ဖုရားကား 
သားေတာ္ သီေပါမင္းသားအား ခမည္းေတာ္ဘုရင္ မင္းတရားႀကီး ဘုရားက မင္းသားလတ္တို႕ 
အေဆာင္ အေယာင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ေျမႇာက္စားသူေကာင္းျပဳေတာ္မူလွသျဖင့္ သားေတာ္အား 
တစိမ့္စိမ့္ ရႈစား၍ မ၀ႏိုင္ေအာင္ ရိွေတာ္မူေလရာ သားေတာ္ထံသို႕ မၾကာမၾကာ ႂကြေတာ္မူလိုင္းပင္ 
ေနာက္ေနာင္ အေရး အေျမာ္အျမင္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္  ျပည့္စံုေသာ 
မယ္ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အစစအရာရာ မမွားမယြင္း မေပါ့မေလ်ာ့ရန္ႏွင့္တကြ 
'သတိတမန္၊ ဉာဏ္ေျမကတုတ္၊ ပညာစြမ္းကို ခၽြန္းကဲ့သို႕ အုပ္'ရန္မွ စ၍ ထီးခ်က္ေစာင့္ 
မယ္ေတာ္နတ္သမီးပမာ အၿမဲမကြာ သတိေပးလမ္းျပ ဆုံးမသြန္သင္ေတာ္မူ၍ ေနရွာ ေလ၏။ 
"သားေတာ္ေမာင္ရဲ႕ ေမာင့္ခမည္းေတာ္ဘုရားက ယခုလိုခ်စ္ခင္ေျမႇာက္စား သူေကာင္းျပဳထားလို႕ 
လႊတ္တက္ မင္းသားတစ္ပါးအျဖစ္ႏွင့္ အိမ္ေတာ္သီးျခား၊ အေႁခြအရံ အမႈထမ္း ေက်းကၽြန္မ်ားနဲ႕ မင္းညီ 
မင္းသား တို႕၏ စည္းစိမ္ႀကီးကို ခံစားရၿပီရယ္လို႕ ငါတေကာကိုးၿပီး မာန္မာန စိတ္ဆိုးႀကီးမ်ား မ၀င္လာ 
ပါေစနဲ႕ေနာ္၊ 
 
 
ေမာ္ေမာ္ေမာက္ေမာက္ႏွင့္ ငါမင္းသာရယ္လို႕ ႂကြားႂကြား၀ါ၀ါမရွိပါေလႏွင့္၊ မယ္မယ္ႏွင့္ 
သားေတာ္တို႕မွာ ယခုအခါ ေမာင့္ခမည္းေတာ္ဘုရား အမ်က္ေတာ္၀င္စားၿပီး ေမ့ေမ့ေလ်ာေ့လ်ာ့ 
ထားေတာ္မူခဲ့တာ ခံရဖူးတဲ့ အတြက္ ေရႊနန္းေတာ္ထက္မွာ မယ္မယ္ မ်က္ႏွာေတာ္ 
အမ်ားႀကီးငယ္ေတာ္မူရတာကို ေတြးေတာ ္မူမိလွ်င္ မယ့္မယ့္အတြက္ႏွင့္ သားေတာ္ေမာင္ပါ 
မ်က္ႏွာငယ္ေတာ္မူခဲ့ရဖူးတာလည္း စဥ္းစား မိေပလိမ့္ မယ္၊ 'မင္းခစား ကမ္းနားသစ္ပင္' ဆိုသလို 
မင္းဧကရာဇ္မ်ားႏွင့္ အစဥ္အဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္ ယဥ္ပါးၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ ခစားရတဲ့ 
ေရႊနန္းေတာ္သူ ေရႊနန္းေတာ္သား မိဖုရား၊ ေမာင္းမိႆံမ်ားဟာလည္း အနိမ့္အျမင့္ 
အဆင့္အတန္းမွစ၍ အၿမဲနိစၥ စိတ္ခ်ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ ျမင့္ျမင့္တက္တိုင္း လက္ၿမဲၿမဲ မကိုင္ႏုိင္ လို႕ 



အက်နာရတာေတြလည္း ရိွတယ္ သားေတာ္ရဲ႕၊ ေမာက္ႏုိင္တဲ့အလွည့္ ငါတည္းဟူေသာ မာန္မာန ကို 
အရင္းခံထားၿပီး မင္းေျမႇာက္စား သူတစ္ပါးမုန္းေအာင္ မ်ားမ်ားႀကီး ေျခမေထာက္ရဘူး၊ 
 ၿမိဳ႕၀န္ငဘိုင္ဆပ္ရဲ႕ျဖစ္ပံုကို နမူနာထားၿပီး အထူးဆင္ျခင္ရမယ္ ေမာင္ရင္" "တင္ပါဘုရား၊ သားေတာ္ 
ေမာင္ရဲ႕ စိတ္ထားနိမ့္က်တဲ့ ဂါရ၀တရား ရိွတတ္ပံုမ်ားကိုလည္း မယ္ဖ်ား သိေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ 
သားေတာ္ေမာင္ အလိုျဖင့္ စၾက၀ေတး မႏၶာတ္မင္းတို႕၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုပင္ ရရိွေစဦး မာန္မာနကို 
သုံးလိမ့္မယ္ လို႕ မထင္မိပါဘူး မယ္ဖ်ား၊ ဒီလိုေနရာဘက္မွာေတာ့ သားေတာက္ို မ်ားမ်ားႀကီး စိတ္ခ် 
ေတာ္မူပါ" "အင္း... သာဓု...သာဓု...သာဓု၊ သားေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလို႕ သက္ေတာ္ရွည္ေအာင္ ယခု 
လိုသာ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ကို ေမြးျမဴၿပီး ေအးေအးကေလး စံေတာ္မူပါ၊ 
 
 
 ႏုိ႕ၿပီး မယ္ဖ်ား သတိေပးခ်င္တာေတြ အမ်ားပဲ ရိွပါေသးရဲ႕" "မိန္႕ေတာ္မူပါဘုရား" "ဒီလိုကသား 
သားေတာ္ရယ္၊ သားေတာ္က မာန္မာနမထားဘဲ ေအးေအးကေလးစံေတာ္မူတယ္ထားဦး ေနာင္ေတာ္ 
မင္းသားႀကီး မ်ားက ဒီေကာင္ကေလးဟာ မေန႕တေန႕ကမွ ငါတို႕ခမည္းေတာ္ဘုရား ေျမႇာက္စား 
သူေကာင္း ျပဳေတာ္မူ ထားရံုမွ်ႏွင့္ မာန္မာနထားၿပီး ငါတို႕လို ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားကိုပင္ မထီမဲ့ျမင္ 
အေရာ တ၀င္မျပဳဘဲ ေသြးခြဲ ဂုဏ္ၿပိဳင္ေနတယ္လို႕မ်ား အထင္အျမင္မွားႏွင့္ အစြဲမွတ္ထားၿပီး 
ရာဇမာန္ပြားၾကမွာကို လည္း ေၾကာက္ရေသးတယ္၊ ခမည္းေတာ္အားကိုးႏွင့္ ဂုဏ္ခံ 
အံတုရာမက်ေလေအာင္ ေနာ္ေတာ္ သုံးဆယ္ မင္းသား၊ မကၡရာမင္းသားႀကီးမ်ားကအစ 
ေနာင္ေတာ္မွသမွ်ကိုလည္း အရုိအေသ အေလးအျမတ္ျပဳရမယ္၊ လႊတ္သဘင္မွာ ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားေသာမင္းပြဲစိုးခြင္ အျပင္အပမွာ ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္ေတာ္ ေလာက၀တ္ ပ်ဴငွာ မႈမ်ားကို 
အထူးသုံးေတာ္မူကာ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား ခ်စ္သနားေအာင္ ႀကံေဆာင္ႀကိဳးစားေတာ္မူပါ။ 
 
 
    "တင္ပါ့၊ မယ္မယ္ဖ်ား မိန္႕ၾကားဆုံးမေတာ္မူတဲ့ အယူအဆအတိုင္း သားေတာ္စိတ္မွာ လည္း 
ပုိင္းျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာႏွင့္ 
ေလးျမတ္ရုိေသပါမည္၊ ေနာင္ေတာ္ ႀကီး မ်ားသာမက ေရႊနန္းထက္ဖြား မ်ားစြာေသာ ေနာင္ေတာ္၊ 
ညီေတာ္၊ အစ္မေတာ္၊ ႏွမေတာ္မ်ားကို သားေတာ္ေမာင္ႏွင့္ တစ္အူထုံဆင္း ေသြးသားအရင္း 
တစ္ေသြးမျခား ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေသာစိတ္မ်ား အၿမဲထားလ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ မယ္မယ္ဖ်ား" 
 
    "ယခုလို ၾကားရတာ အားရ၀မ္းသာ ရိွလိုက္တာ ေမာင္ရင္ရယ္" 
 
    "ႏုိ႕ၿပီး တစ္ခုလည္း သတိေပးခ်င္ေသးတယ္" 
 
    "မိန္႕ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
 



    "အဲဒီလို ေနာင္ေတာ္ ညီေတာ္၊ အစ္မေတာ္ ႏွမေတာ္ကို အေလးအျမတ္ျပဳ၍ ခ်စ္ခင္ 
ၾကင္နာေတာ္မူရံုေလးႏွင့္လည္း မၿပီးေသးဘူး သားေတာ္ရဲ႕၊ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကအစ 
၀န္ႀကီး၊ ၀န္ေထာက္၊ လက္ေအာက္ အေ၀း၀န္ကေလးမ်ားအထိ ဆန္႕က်င္ဘက္မျပဳမိပါေစႏွင့္၊ 
လႊတ္ေတာ္ ၀န္ႀကီးမ်ားရဲ႕ တန္ခုိးအာဏာမ်ားဟာလည္း ဘုရင့္အာဏာတမွ် ထက္ျမက္ၾကေပတယ္၊ 
သို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ အတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၀န္ေထာက္မ်ားကိုလည္း 
အၿမဲေလးစားသမႈ ျပဳပါေလ၊ မင္းသားပီပီ အေခၚအေျပာ အမူအရာ မႏွင့္သီးပါေစႏွင့္၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ 
ေက်ေက်ခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ မ်က္မွန္း တမ္းမိပါေစ၊ ျပည္ႀကီးလက္ရံုး၊ ျပည္ႀကီးပခုံးေခၚရသည့္ အဓိပတိ 
ပညာရိွ သုခမိန္ႀကီးေတြက၊ ရုိရုိေသေသ ေလးေလးစားစားရိွမိပါေစ၊ ေမာင္ရင္က ငယ္ရြယ္သူလည္း 
ျဖစ္ေတာ္မူေတာ့ အဘိုးအရြယ္၊ ဦးႀကီး၊ ဦးေလးအရြယ္ဆိုသလို အရြယ္ဂုဏ္၊ ရာထူးဂုဏ္အလုိက္ 
ဃဏသုချဖစ္ေအာင္ ေခၚေျပာ ေပါင္းသင္း ၿပီး နည္းေပးလမ္းျပ ဆုံးမၾသ၀ါဒ ခံပါဘိ" 
 
    "မယ္မယ္ဖ်ား အမိန္႕ေတာ္ စကားအတိုင္း သားေတာ္ လိုက္နာပါမည္ဘုရား" 
 
    "သံ၀ရပ်ိဳ႕က မင္းသားကေလးရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ေမာင္ရင္ သင္ၾကားမွတ္သားဖူးသည့္ 
သံ၀ရပ်ိဳ႕ထဲမွာ အပါသားပဲ၊ အဲ... ဒီသံ၀ရပ်ိဳ႕ပါ မင္းသားကေလးကို စံနမူနာျပဳထားၿပီး လူခ်စ္လူခင္ 
မ်ားေအာင္ ေနထိုင္ ေတာ္မူေစခ်င္တယ္၊ သံ၀ရပ်ိဳ႕က မင္းသားကေလးဟာ ေမာင္ရင္ကဲ့သို႕ပင္ 
စိတ္ေတာ္ အင္မတန္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း သိမ္ေမြ႕ေတာ္မူရွာတယ္၊ ပညာရွိကို ဆည္းကပ္တတ္တဲ့ အေလ့ 
၀ါသနာလည္းပါ၊ ကိုယ္တိုင္ ေတာ္မွာလည္း ပညာဥာဏ္ အေျခခံကေလးရွိေတာ့ မင္းသားကေလး 
မဟုတ္ပါလား၊ သူ႕ခမ်ာမွာ ဘုရင့္သား ဆုိပါေသာ္လည္း ဘုရင့္ သားေတာ္ႀကီးေတြ၊ ေနာင္ေတာ္ 
ႀကီးေတြ အမ်ားႏွင့္မုိ႕ အငယ္ဆုံး၊ အေထြးဆုံးသားေတာ္ကေလးျဖစ္ေနရွာတဲ့ မင္းသားကေလးေပါ့ 
ေမာင္ရင္၊ ဒီေနရာမွာေတာ့ ေမာင္ရင္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ပဲ။ 
 
    "သုိ႕ေသာ္လည္း ဒီမင္းသားကေလးဟာ ပညာရွိအမတ္ႀကီးတစ္ဦးကို ဆည္းကပ္ၿပီး 
ပညာရွိအမတ္ႀကီး သြန္သင္နည္းေပးတဲ့အတိုင္း အစစလိုက္နာၿပီး ေနာင္ေတာ္မင္းသားႀကီးေတြ၊ 
မွဴးမတ္ေတြ၊ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးျခင္း ခံရေအာင္၊ ႀကံေဆာင္ႀကိဳးစားလို႕ အမ်ားက 
မင္းသားကေလးကို ခ်စ္ခင္ ၾကတာႏွင့္ အဆုံးတစ္ေန႕မွာ မင္းသားကေလး 
ဘယ္ေတာ့မွမေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ ဘုရင္အျဖစ္ကိုပင္ ေနာင္ေတာ္မင္းသားႀကီးေတြ၊ မွဴးမတ္ေသနာပတိ 
ေတြႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ေစတနာႀကီးႀကီးႏွင့္ ၀ိုင္းၿပီးေျမႇာက္တင္ၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား 
ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ မယ္မယ္ဖ်ား မိန္႕ေတာ္မူလိုတဲ့ စကားကေတာ့ သားေတာ္ကို ရာဇပလႅင္ႏွင့္ ဥကင္ 
ဘုံျမင့္ကို ေတာ့တလိုလားေစလိုတဲ့ စိတ္ထားနဲ႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မူျခင္း မဟုတ္ဘူး၊ လူခ်စ္လူခင္မ်ား ၿပီး 
ယခုလို လႊတ္တက္မင္းသားဘ၀ႏွင့္ ထာ၀စဥ္ၿမဲၿမံလို႕ ရန္စြယ္ရန္ေညႇာက္ ေပၚေပါက္က 
မလိုမုန္းထားသူမ်ား မရိွေစလိုတဲ့ ေစတနာနဲ႕ မိန္႕ေတာ္မူျခင္းပါပဲ" 
 
    "မွန္လွပါ၊ မယ္မယ္ဖ်ား အမိန္႕ေတာ္ကို နာယမွူတ္သားၿပီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားေအာင္ တရားသျဖင့္ 
ေနထိုင္ဆက္ဆံပါမည္၊ စိတ္ခ်ေတာ္မူပါ သားေတာ္ရဲ႕ နဂုိ၀ါသနာေတာ္ကပင္ သည္းခံျခင္းတရားကို 
အၿမဲ ႏွလုံးသြင္းထားသူ ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတစ္ပါး ေစာ္ကားသည္ကိုမွ် ျပန္လွန္ေခပခဲ့ရုိး မရိွပါဘဲ 



အၿမဲသည္းခံ ၿခိဳးၿခံေတာ္မူခဲ့သည့္အတြက္ သားေတာ္က စတင္မာန္မာန ေထာင္လႊားၿပီး သူတစ္ပါး 
နာက်ည္းေအာင္ ကာယကံ၊ ၀စီကံ မေနာကံဆိုတဲ့ ကံသုံးပါးျဖင့္ အနည္းငယ္မွ် 
ျပဳမွားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းပါ မယ္မယ္ဖ်ား" 
    "သာဓု...သာဓု...ခႏီၱတရား လက္ကိုထားတတ္လွ်င္ မယ္မယ္ အမ်ားႀကီး ၀မ္းေျမႇာက္ ေတာ္မူပါၿပီ၊ 
မယ္မယ္ကလည္း ကိုယ့္သားရဲ႕ စိတ္ထားေတာ္ကို သိေတာ္မူၿပီးပါ၊ သို႕ေသာ္လည္း 'သို႕ပမာဒ 
ေလခ'ဆိုသလို မင္းပ်ိဳ၊ မင္းလြင္ ခမည္းေတာ္ ဘုရင္ေျမႇာက္စား သူေကာင္းျပဳထားတဲ့ အခုိက္ 
စိတ္မုိက္ကို ေမြးျမဴ၍ လက္ခံေတာ္မူမိမွားမွာ စုိးရိမ္ေတာ္မူလို႕ 'မုိးမၿပိဳဘူး ၿပိဳခဲ့ေသာ္'ဆိုတဲ့ စကားလို 
သတိေပး ဆုံးမေတာ္ မူရတာကလား။ 
 
    "ေၾသာ္...ဒါထက္ စကားမစပ္ မယ္မယ္ဖ်ားမွာ သားေတာ္ေမာင္ကို အရိပ္ၾကည့္ၿပီး 
အနည္းနည္းအဖံုဖံု အားတက္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူေနရလို႕ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး အေနာက္ပုိင္းက 
အတြင္းေရးမ်ားကို သတိထား ေတာ္မမူႏုိင္ေအာင္ ရိွေနခဲ့ရာမွာ တစ္ေန႕ကမွ နန္းရ၊ ေဆာင္ရ 
မိဖုရားေတြ၊ အေတာ္ပင္ စိတ္ရႈပ္ေတာ္ မူေနၾကတဲ့အေၾကာင္း ၾကားရတယ္၊ မယ္မယ္ေတာ့ ဘယ္လို 
မိဖုရားေတြနဲ႕မွ ေရာေရာ ေႏွာေႏွာ မေနမိပါဘူး၊ မၾကာမၾကာ ေအာက္အိမ္ေတာ္မွာ ခပ္ေအးေအး 
စံေတာ္မူၿပီး စိပ္ပုတီးႏွင့္ ေပ်ာ္ေတာ္ မူ ေနတာ မ်ားပါတယ္၊ 'မုိးေကာင္းလညး တစ္စေလာင္း၊ 
မုိးမေကာင္းလည္း တစ္စ ေလာင္း'ဆိုတဲ့ စကားလို ဘယ္သူေကာင္းစားလို႕ ဘယ္သူေတာင္းစားလို႕ 
ဘယ္သူ ေကာင္းစားလို႕ ဘယ္သူ နိမ့္က် သြားေစ မယ္မယ္ဖ်ား တို႕လို ခပ္ေအးေအးစံေနတဲ့ 
သူမ်ားႏွင့္ေတာ့ လားလားမွ မဆိုင္ပါဘူး" 
 
    "သို႕ေသာ္လည္း 'တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ'ဆိုသလို ဟိုတစ္ေန႕ကမွ ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္ 
မဘုရားက မယ္ဖ်ားကို အေခၚေတာ္ေစလႊတ္ၿပီး သူ႕အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္လို႕ 
တိုင္ပင္ေတာ္ မူလိုက္ တယ္၊ မယ္မယ္လည္း ဘယ္လိုျပဳရမည္လို႕ ေ၀ခြဲေတာ္မမူႏုိင္ေသးဘူး၊ 
ေတာ္ပါရဲ႕၊ ေနာင္ခါ အေရး မရလွ်င္ သူတစ္ပါး အမုန္းႀကီး အဖတ္တင္ေနမွာလည္း ေၾကာက္ရေသး 
တယ္ ေမာင္ရင္ရယ္၊ ဘုရင္ ဧကရာဇ္ မင္းျမတ္မ်ား၏ မိဖုရားျဖစ္ရသူမ်ားလည္း မိဖုရားျဖစ္ရသူ 
မ်ားလည္း မိဖုရာ စည္းစိမ္ ခံစား ရတာႏွင့္ မမွ်ေအာင္ အင္မတန္ စုိးရိမ္ပူပင္ေၾကာင့္က်စိတ္ 
၀င္ေတာ္မူစရာမ်ား လွပါကလား ေမာင္ရင္ရယ္" 
 
    ညည္းညည္းညဴညဴ မိန္႕ေတာ္မူေလရာ သီေပါမင္းသားကေလးမွာ ရုတ္တရက္ မယ္ေတာ္ မ်က္ႏွာ 
ညႇိဳးငယ္ သြားေတာ္မူသည္ကို ျမင္ေတာ္မူရသျဖင့္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႕ေတာ္မူမိရကား 
 
    "ဘယ္လို အေရးေတာ္မ်ားလဲ မယ္မယ္ဖ်ားရဲ႕၊ မိန္႕ၾကားေတာ္မူစမ္းပါဦး" 
 
    "အေၾကာင္းကေတာ့ မယ္မယ္ဖ်ားတို႕ အေနာက္ပုိင္းက မင္းမိဖုရားႏွင့္သာ စပ္ဆိုင္တဲ့ကိစၥပါပဲ၊ 
ဒီလိုကလား သားေတာ္ရယ္၊ စၾကာေဒ၀ီ မေဟသီေခါင္ ေတာင္ညာစံထား အစ္မေတာ္ ဘုရားဟာ 
ေမာင့္ခမည္း ေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္လည္း ေမာင္ႏွမ၀မ္းကြဲေတာ္တဲ့ မဟာေသြးခ်င္းျဖစ္တယ္၊ 
အလယ္ နန္းမဘုရား ကိုယ္တိုင္ေတာ္ကလည္း ဘ၀ရွင္ဘုရား၏ ဘႀကီးေတာ္ ဖန္နန္းရွင္ဘုရား၏ 



အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ႀကီးမွာ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ မီးရွဴးသန္႕စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေရႊနန္းထက္ဖြား 
မင္းသမီး ႀကီးတစ္္ပါးလည္း ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး လုပ္ရည္ ႀကံရည္၊ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္သြားကလည္း 
ထက္ျမက္ေတာ္မူတဲ့ အစမ်ား ရိွေတာ္မူေတာ့ ယခုလစ္လပ္ေနတဲ့ အဂၢမေဟသီဘြဲ႕ထူးကို 
ေျမႀကီးလက္ခက္ မလြဲ ခံယူရမည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေန တယ္၊ ဒီလိုအရည္အခ်င္း 
ျပည့္စံုၿပီး အဂၢမေဟသီ ေတာင္နန္း မိဖုရားႀကီးကလြဲလွ်င္ ေျမာက္နန္း မိဖုရားသာ ဒုတိယအဆင့္တြင္ 
ရိွၾကရုိးအစဥ္အလာ ရိွခဲ့တာကို ဘ၀ရွင္ ဘုရားက ဘႀကီးေတာ္ ဖန္နန္းရွင္ဘုရား၏ ေရႊနန္းတက္ဖြား 
ပင္တိုင္မင္းသမီးတစ္ပါး ျဖစ္တဲ့ ဂုဏ္ကို ေထာက္ထားလို႕ ေျမာက္နန္းထားေတာ္မူရမွာကိုပင္ 
မထားခဲ့ဘဲ ေတာင္နန္း အဂၢမေဟသီ ႀကီးေလာက္ လည္း မမွ်၊ 
ေျမာက္နန္းမိဖုရားေလာက္လည္းမကတဲ့ အလယ္စကအေနမ်ိဳးနွင့္ အလယ္ နန္းမိဖုရား ရယ္လို႕ 
ဒီလက္ထက္က်မွ သီးျခားခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူထားခဲ့တာကလည္းရိွေတာ့ အဂၢမေဟသီ ႀကီးမရိွလွ်င္ 
အမွန္ပင္ အလယ္နန္းမဖုရားဟာ အဂၢမေဟသီႀကီး ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။ 
 
"သို႕ေသာ္လည္း အျခားေသာ မိဖုရားမ်ားက အလယ္နန္းမဖုရားကို အဂၢမေဟသီအျဖစ္ 
ခ်ီးျမႇင့္ေစလိုတဲ့ဆႏၵ မရိွၾကပါ မိဖုရားကေလးမ်ား အလိုမွာလည္း ကံကုန္ေတာ္မူသြားတဲ့ စၾကာေဒ၀ီ 
မေဟသီ ေခါင္ဘုရားႀကီးကဲ့သို႕ ေႁခြရံေမာင္းမတို႕အေပၚတြင္ ညႇာတာသနားၿပီး ရင္အုပ္မကြာ ကရုဏာ 
ေရွ႕ထား၍ ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူလိုတဲ့ တရားျပည့္၀ လူႀကီးအဂၤါ ညီမွ်သူကိုသာ 
အလိုရိွၾကပံုရတယ္၊ အလယ္ နန္းမဖုရားဟာ အဂၢမေဟသီ ျဖစ္ထိုက္တဲ့ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္စံုေတာ္မူေပမယ့္ အျခား မိဖုရား မ်ားက သူတို႕အေပၚမွာ မညွာမတာ၊ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းကာ 
အႏုိင္အထက္ျပဳမွာ အလြန္တရာ စုိးရိမ္ေန ရွာၾကတယ္၊ အကယ္၍ အလယ္နန္းမဖုရား အဂၢမေဟသီ 
ျဖစ္ေတာ္မူသြားတဲ့အခါ သူတုိ႕ ထင္သလို မိဖုရားေတြကို ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းဆဲမယ္၊ အမ်ားရဲ႕အထင္မွာ 
ဧကန္ပင္ ႏ်ိပ္စက္ကလူ ျပဳလိမ့္မယ္လို႕ အယူသန္ ေနၾကတာပဲ။ 
 
"ဘယ့္ႏွယ့္ေၾကာင့္ အတပ္အထင္ စြပ္စြဲၾကသလဲလဆိုော့ အလယ္နန္းမဘုရား မယ္ေတာ္ဟာ 
ဘႀကီးေတာ္ဖန္နန္းရွင္ဘုရား အေပၚမွာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးၿပီး ထင္သလို စီမံျခယ္လွယ္ေတာ္မူထားလို႕ 
ေရႊနန္းေတာ္သူ ေရႊနန္းေတာ္သားေတြဟာ ဆန္ေကာေပၚတြင္ တင္၍ လွိမ့္တဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကရတဲ့ ပံုထုံးကို 
ႏွလုံးမူလို၍ သူလည္း ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲမ်ဳိး ထြက္လာမွာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ္ထားႏွင့္ အဂၢမေဟသီျဖစ္မွာကို 
မလိုလားၾကဘူး သားေတာ္ရဲ႕" 
 
"ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးဘုရားကလည္း ပညာရွိ အေျမာ္အျမင္ အဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္၀တဲ့ 
မင္းတစ္ပါးမို႕ အမ်ားစဥ္းစားသလို စဥ္းစားေတာ္မူမိတာတစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ မိဖုရား၊ 
ေမာင္းမမိႆံတို႕က အလိုမတူ မၾကည္ျဖဴၾကသည္ကိုလည္း အနည္းအက်ဥ္း ရိပ္မိသိရိွေတာ္မူတာက 
တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ အဂၢမေဟသီေလာင္းအျဖစ္ႏွင့္ အခ်ိန္အခါငံ့ဆိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနရတဲ့ 
အလယ္နန္းမဘုရားမွာလည္း ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာႏွင့္ ေမွ်ာ္ေတာ္မူလွေရာ့မယ္၊ မင္းတရားႀကီးဘုရားႏွင့္ 
ႏွစ္ပါးစံေတာမူ္တဲ့ အခါတိုင္းမွာလည္း အေရးရွင္ျဖစ္၍ တိုက္ရုိက္မဆို၀့ံ သည္တိုင္ေအာင္ 
မေဟသီအေခါင္ ေတာင္ညာဘြဲ႕ထူးကို ခူးဆြတ္ ပန္ဆင္ရန္ အခ်ိန္အခါ တန္ပါၿပီဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကုိ 
အရိပ္အျခည္ျပျပၿပီး မၾကာခဏ သံေတာ္ဦး တင္တဲ့ အခါ ထင္ရွားတယ္၊ အေရးသယႏုိ္င္ 



အရာေရာက္ႏုိင္တဲ့ ၀န္ႀကီးအတြင္းမွစၿပီး ဘ၀ရွင္ မင္းတရား ႀကီးႏွင့္ မၾကာခဏတိုင္ပင္ႏီွးေႏွာ 
စကားေျပာေဟာ ေတာ္မူေလ့ရိွတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုပင္ တစ္ဖက္ လွည့္ စကား၀င္ေအာင္ 
ခင္မင္ရင္းႏီွးေအာင္ အတြင္းက်က်ေပါင္းလို႕ အဂၢမေဟသီမရိွလွ်င္ မတင့္တယ္ ေၾကာင္း၊ မၾကာမီပင္ 
တင္ေျမႇာက္ေတာ္မူသင့္ေၾကာင့္း၊ ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ တိုက္တြန္း ေစသည္ ဟု ၾကားသိရတယ္။ 
 
မင္းတရားႀကီးဘုရားမွာလည္း ရုတ္တရက္ ေ၀ခြဲေတာ္မမူႏုိင္တဲ့အတြက္ "စၾကာေဒ၀ီ အဂၢမေဟသီ 
ဘုရားႀကီးလည္း အေဆာင္ေတာ္ႀကီးအား ဘယ္မိဖုရားမွ် မေပးႏိုင္၊ ငါ၏မိဖုရား ေခါင္ႀကီးမွာ ငါႏွင့္ 
ျပည္တည္ေထာင္ဖက္၊ နန္းစံဖက္၊ စီးပြားဖက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ငါ၏ရွင္မိဖုရားႀကီး ၏ အရုိက္အရာကို 
မည္သူ႕မွ် ခြဲေ၀ေပးေတာ္ မမူေသးသည္ကို အဂၢမေဟသစီအရုိက္အရာ ခံလိုသည္ဟု 
ေလွ်ာက္တင္၀ံ့သူမွာ သူပုန္ဟု ယူမွတ္ေတာ္မည္"လုိ႕ မိန္႕ေတာ္မူထားလိုက္သည္ႏွင့္ ဤကိစၥမွာ 
ဖင့္ေႏွးေလးကန္ေနခဲ့ရသည္ကို မယ္မယ္ဖ်ား သတိထားေတာ္မူလိုက္မိေသာ္လည္း 
ယခုတစ္ေလာအတြင္း အလယ္နန္းမဖုရား၏ လုံ႕လေတာ္ ေၾကာင့္ ပင္လားမသိ အဂၢမေဟသီ 
ေရႊးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက၍္ လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား ျဖစ္လာျပန္သည္ဟု 
ၾကားရလို႕ အရင္က ေအးေအးလူလူ စံေတာ္မူခြင့္ရရွာၾကတဲ့ မိဖုရား ေတြ စုိးရိမ္ပူပန္ 
ျဖစ္လာၾကရျပန္သည္တဲ့ ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 
"ဘယ္ကဲ့သို႕ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာျပန္ပါသလဲ မယ္မယ္ဖ်ား" 
 
"အရင္ေအးေတာ့မလိုလိုျဖစ္ေနရာမွာ ယခုတစ္ေလာမွာ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ အေျခအေန၊ 
အေဆာင္ေတာ္ တြင္ ေနထိုင္ခစားၾကရေသာ အေႁခြအရံမ်ားႏွင့္တကြ အသုံးအေဆာင္ 
အျပင္အဆင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရ သည္မွာ ေရွးအခါကႏွင့္မတူေအာင္ ထူးျခားကြဲျပားေနရုံမက 
ထူးျခားတဲ့အခ်က္ကလည္း အထက္တန္း အဂၢမေဟသီႀကီးမ်ား၏ အျပဳအမူ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသာ 
ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အေနာက္ပုိင္းမွာ ေရွးက ေလာက္ မၿငိမ္မသက္ဘဲ အလယ္နန္းေတာ္ဖုရားဟာ 
မၾကာမီမိဖုရားေခါင္ အဂၢမေဟသီရာထူးကို ခံယူေတာ္မူရဖုိ႕ ေသခ်ာၿပီဆိုတဲ့ သတင္းရနံ႕ေတြ 
ထြက္လာတယ္၊ မိဖုရားငယ္ေတြမွာလည္း အဲဒီသတင္း စကားႏွင့္ အလယ္နန္းမေတာ္မိဖုရား၏ 
အေဆာင္ေတာ္တြင္ ထးူျခားေနသည့္အခ်က္မ်ားပါ ဆက္စပ္၍ အကဲ ခတ္ၾကည့္သည့္အခါ 
ဟုတ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းေတြသာ မ်ားေနတဲ့အတြက္ မ်က္လုံးျပဴးကုန္ၾကၿပီး ေရႊရင္ေတာ္ တမမႏွင့္ 
စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေတာ္မူရွာလွၾကေပါ့ ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 
"အဲဒီလိုေအးေနတဲ့အေရးက ရုတ္တရက္ ပူေႏြးလာၿပီး မိဖုရားေတြ ေခါင္းခ်င္ဆိုင္ 
တိုင္ပင္ကုန္ၾကတယ္၊ ဒီအထဲမွာ ေညာင္ရမ္းမင္းသားနဲ႕ ေညာင္အုပ္မင္းသားတို႕၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ 
ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္ မိဖုရားရယ္၊ သုံးဆယ္မင္းသား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ 
ခုနစ္ရြာတိုက္စားမဖုရားရယ္၊ ေရႊဂူမင္းသား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ သက္ပန္းမဖုရားရယ္၊ ပင္တိုင္စံ 
စလင္းဖုရား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာမူတဲ့ လင္းပန္းတိုက္စာ မဖုရားရယ္" 
 



"အဲဒီမဖုရားေလးပါး အမွဴးျပဳၿပီး အျခားေသာ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ 
ထိုအေရးအထမေျမာက္ေအာင္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးကို အတိအလင္း 
ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦးတင္ဖုိ႕ စီမံစုိင္းျပင္းေနၾကသည္ ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ သို႕အတြက္ မယ္ဘုရားကိုလည္း 
ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္မဖုရားက ေခၚေတာ္မူၿပီး ညီမေတာ္ ေလာင္းရွည္မိမိ ရယ္၊ မမတို႕မိမိတို႕ေတာ့ 
အလယ္နန္းမမသာ အဂၢမေဟသီ ျဖစ္ေတာ္မူသြားတဲ့ေနာက္ တေန႕တျခား 'ေရနည္းငါး'ဆိုသလုိ 
ဒုကၡျဖစ္ေတာ္မူၾကရေတာ့မွာပဲ" 
 
"သည့္အတြက္ 'ကိုယ္ေရးႀကဳံလွ်င္ သက္လုံေကာင္းေစရမည္'၊ 'လာမည့္ေဘးကို အေ၀းက 
ကာကြယ္ထား ရမည္'ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း မမတို႕နဲ႕အတူ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားအထံ ေတာ္သို႕ 
အေလွ်ာက္အထား ၀င္မည့္ ေန႕ မွာ လိုက္ပါေတာ္မူပါလို႕ မိန္႕ေတာ္မူတယ္" 
 
"မယ္မယ္ဖ်ားေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္ေတာ္မူရမယ္ဆိုတာ ေ၀ခြဲေတာ္မမူႏုိင္ဘူး ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ 
ေျမာက္ေရႊးေရးေဆာင္မဖုရားတို႕ႏွင့္ အေပါင္းအပါျဖစ္သြားလို႕ အေရးသာ အရာေရာက္ရင္ ေတာ္ပါ 
ေသးရဲ႕၊ အေရးမပါ အရာမေရာက္ဘဲ ရိွမွျဖင့္ အလယ္နန္းမဖုရားက မယ္မယ္ဖ်ားကို အၿငိဳးသိုထား၊ 
မ်က္မာန္ေတာ္ ပြားၿပီး ငါ၏ေကာင္းစားေရးကို မလိုဖက်္ဆီးတဲ့ အေပါင္းအသင္းပါ 
မိဖုရားတစ္ပါးရယ္လို႕ အစြဲအမွတ္ ထားျခင္း ခံရမွာလည္း တစ္မ်ိဳးစုိးရိမ္ေတာ္ မူေသးတယ္ 
ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 
"ေၾသာ္... ဒီကိစၥမွာ အျခားေသာ မိဖုရားေတြထက္ မယ္မယ္ဘုရားမွာသာ၍ အေရးႀကီး သည္ဟု 
ထင္ပါတယ္၊ အလြယ္တကူႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေတာ္မမူသင့္ပါ မယ္မယ္ဖ်ားရဲ႕" 
 
"အလို... ဘယ္လို အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မယ္ဖ်ားႏွင့္ ဒီကိစၥသာလို႕ အေရးႀကီးေနရျပန္ သတုံး 
ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 
သီေပါမင္းသားက ၿပဳံးကာ 
 
"'ဒီလိုပါ မယ္မယ္ဖ်ား၊ အလယ္နန္းမိႀကီးေတာ္ဖုရား၏ သမီးေတာ္ ျမေတာင္စား စုလတ္ႏွင့္ 
ဖ်ားသားေတာ္ တို႕မွာ လူငယ္ခ်င္းဘာ၀ ခ်စ္ခင္ရည္ငံ၊ ေမတၱာတမန္ ကူးသန္းဆက္သြယ္ေနၾကတာ 
ကို ငဲ့ညႇာ ေထာက္ထား၍ မယ္မယ္ဖ်ားမွာ 'တစ္ေၾကာင္းမေထာက္ တစ္ေၾကာင္းေထာက္'ဆိုသလို 
အလယ္ နန္းမေတာ္ ဖုရား၏ အက်ိဳးမဲ့ေစမည့္ဘက္က လိုက္ပါသေဘာတူရန္ သင့္ေလွ်ာက္ေတာ္မူ 
မည္ မထင္လို႕ပါ၊ အကယ္၍ အလယ္နန္းမေတာ္ဖ်ားက မိဖုရားမ်ားကို ႏိွပ္စက္ညႇင္းဆဲမည္ ႀကံသည္ 
တိုင္ေအာင္လည္း ခမည္းေတာ္ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက ပညာရွိမင္းတစ္ပါးမို႕ အလယ္နန္းမေတာ္ဘုရား 
ျပဳျပင္ စီမံတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္ မဟုတ္ပါ၊ ဘႀကီးေတာ္ ဖန္နန္းရွင္ဘုရား ကဲ့သို႕ ခမည္းေတာ္ဘုရားက 
အလယ္ နန္းမေတာ္ဘုရား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးျခင္းခံရသည့္တိုင္ေအာင္ လည္း မယ္မယ္ဖ်ားမွာ သားေတာ္ 
မ်က္ႏွာ ႏွင့္မုိ႕ ညႇင္းဆဲႏိွပ္စက္ဖု႕ လမ္းမရိွဘူးထင္ပါသည္။ အဆုံးတစ္ေန႕မွာ သားေတာ္၏မ်က္ႏွာကို 



ေထာက္ညႇာ ေတာ္ မမူသည္ထားဦး သမီးေတာ္စုလတ္၏ မ်က္ႏွာကို ငဲ့ကြက္၍ သမက္ေတာ္ေလာင္း၏ 
မိခင္ကို သူစိမ္းျပင္ျပင္ႀကီး ႏိွပ္စက္ႏုိင္မည္ေတာ့ မထင္ပါဘူး မယ္ဘုရားရဲ႕" 
 
 
"ေၾသာ္... သားေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခၽြးမေတာ္ေလာင္း စုလတ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ေမွ်ာက္လွ်က္ 
ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္မမတို႕ ေခၚေတာ္မူရာ လိုက္ပါေတာ္မမူပါႏွင့္ဟု မယ့္မယ့္သားေတာ္က 
ဆိုလိုတာေပါ့၊ အင္းေလ... ဒီနည္းႏွင့္ ေတြးမယ္ဆိုရင္လည္း အဟုတ္ပင္ ငဲ့ညႇာထိုက္တဲ့ 
၀တၱရားရွိပါေပတယ္ ေမာင္ရင္ရယ္၊ သို႕ေသာ္လည္း 'တစ္ေယာက္ခ်မ္းသာ ကိုယ့္ဖုိ႕ရွာ၊ 
သတၱ၀ါအေပါင္း ပ်က္စီး ေၾကာင္း ဆိုတာလို မယ္မယ္ဖ်ားတို႕ တစ္မိသားမ်ား ေကာင္းစားရုံကေလးႏွင့္ 
အျခားတစ္ပါးေသာ မိဖုရားမ်ား ဒုကၡ ျဖစ္မွာကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ကိုယ္လြတ္ ရုန္းထြက္သလို 
ျဖစ္ေနမွာကိုလည္း တစ္မ်ိဳးေတြးၿပီး စုိးရိမ္မိေသးတယ္" 
 
 
မိန္႕ေတာ္မူရာ သားေတာ္သီေပါမင္းသားလည္း အတန္ငယ္ၾကာေအာင္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ 
ေတာ္မူေနၿပီးမွ- 
 
"မယ္မယ္ဖ်ား တစ္ခုလည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊ အျခားေသာ မိဖုရားေတြက မိႀကီးေတာ္ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားကို အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူသြားလွ်င္ သူတို႕ သူတို႕တစ္ေတြအား 
မတရား ႏိွပ္စက္ ညႇဥ္းဆဲလိမ့္မည္ဟု တစ္ဖက္သက္ အယူအဆႏွင့္ အဓမၼစြပ္စြဲၿပီး စိတ္မပူသင့္ပဲ 
ပူေနၾကတယ္ ဆိုလွ်င္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ အလယ္နန္းမေတာ္ ဘုရားဟာ အဂၢမေဟသီ 
ျဖစ္ေတာ္မူ လွ်င္ သူတို႕ထင္သလို မဟုတ္ဘဲ ပုိက္ပုိက္ထုပ္ထုပ္ႏွင့္ ရင္အုပ္မကြာ ကရုဏာေရွ႕ထား၍ 
လြန္ေတာ္ မူသြားတဲ့ စၾကာေဒ၀ီေခါင္ဘုရားႀကီးပမာ တရားျပည့္၀စြာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေတာ္မူမယ္ဆိုလွ်င္လည္း 
မိဖုရားေတြ အထင္လြဲသမွ်၊ အခ်ည္းႏီွးသက္ သက္မွ်သာ ရိွၾကပါလိမ့္မယ္၊ ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘရုား ကလည္း အမ်ား ထင္သလို အဂၢမေဟသီဘြဲ႕ ႏွင္းေတာ္မူထားသည့္ေနာက္ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ ဖုရားက လမ္းမွား ေတာ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ ပညာရွိမင္းတစ္ပါးျဖစ္တဲ့အတြက္ 
မွန္ရာဘက္သို႕ လမ္းညႊန္ ေတာ္ မူမွာ အမွန္ပါပဲ" 
 
"ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရား အဂၢမေဟသီႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူမည့္အေရးတြင္ အမ်ားေတြး 
ထင္ၾကသလို မေကာင္းမွာႏွင့္ ေကာင္းမွာ ႏွစ္လမ္းရိွတဲ့အနက္ လမ္းမွန္မွန္ႏွင့္ မေကာင္း ျဖစ္မည့္ 
ဘက္က ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထြက္ေနလိမ့္မ္ဟု ထင္မိပါသည္။" 
 
"အျခားမိဖုရားမ်ား ေတြးထင္ၾကသလို သာမန္ေတြးလွ်င္လည္း အေတာ္ပဲ စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းပါသည္၊ 
ယခု ဘုရာ့သားေတာ္ ေလွ်ာက္တင္သလို အဖက္ဖက္ကိုငဲ့၍ တစ္မ်ိဳးလွည့္ 
စဥ္းစားေတာ္မူမည္ဆိုပါလွ်င္ ပူစရာ အနည္းငယ္မွ် မရိွႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေျမာက္ေရႊေရး ေဆာင္ 
မိဖုရားတို႕၏ အေပါငး္အသင္းမွာ မယ္မယ္ဖ်ား မပါရုံမွ်ႏွင့္ ကိုယ္ေကာင္းရွာတယ္လို႕ ပုိင္ပုိင္ႀကီးမဆိုႏုိင္ 
မစြပ္စြဲႏိုင္ေသးပါ၊ ေနာက္ခါ သူတို႕ေတြးထင္တဲ့အတိုင္း အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရားက 



ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းဆဲျခင္း ခံေနၾကရၿပီး မယ္မယ္ဘုရားမွာ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ စံေတာ္မူေနရမွသာ ခုနင္က 
မယ္ဖ်ား မိန္႕ေတာ္မူသြားတဲ့ 'တစ္ေယာက္ခ်မ္းသာ ကိုယ့္ဖုိ႕ရွာ၊ သတၱ၀ါအေပါင္း ပ်က္စီးေၾကာင္း'ဆိုတဲ့ 
စကားႏွင့္ညီညႊတ္စြာ စြဲႏိုင္ပါတယ္ မယ္မယ္ဖ်ားရဲ႕" 
 
မယ္ေတာ္လည္း သားေတာ္သီေပါမင္းသား ျဖည္းျဖည္းေလးေလး ေလွ်ာက္တင္ေတာ္မူေန သည္ကို 
နားစိုက္ေတာ္မူလ်က္ရိွရာက - 
 
"ေၾသာ္... သူ႕ခမ်ာမ်ားလည္း အလယ္နန္းမဖုရားရဲ႕ စိတ္ေတာ္မ်ားကို မယုံစား၀ံ့ရွာၾကတဲ့ အတြက္ 
ေသာက,ကေလး ဖက္ေတာ္မူေနၾကရွာတာကိုး ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ မွန္တဲ့အတိုင္း မိန္႕ေတာ္မူရမယ္ဆိုလွ်င္ 
အလယ္နန္းမဘုရား၏  စိတ္ေတာ္မ်ားဟာ သူ႕မယ္ေတာ္ အေက်ာ္ေဒးယ နန္းမေတာ္မယ္ႏု အမည္ခံ၊ 
ရွင္မိဖုရားႀကီးေလာက္ မထက္ျမက္ေစကာမ ေသြးကေလးေတာ့ျပ လ္ိမ့္ဦးမည္လို႕ ထင္ေတာ္မူ 
မိေသးတာ ကပဲ၊ ခမ်ားမ်ားလည္း ေၾကာက္လန္႕ရွာၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ေၾကာက္လန္႕စိုးရိမ္သင့္တာပဲ 
ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ အဲေလ ေနာက္ဆုံးေတာ့ျဖင့္ ဘယ္သူမွ အမုန္းမခံရ ေအာင္ဟာ မယ္မယ္ဖ်ားေတာ့ 
အလိမၼာစိတ္ထားႏွင့္ ၾကားေန အျဖစ္ႏွင့္ပဲ ေနလုိက္တာ အေအး ဆုံးထင္ပါ့ ေမာင္ရင္ရယ္" 
 
    (အားရေက်နပ္စြာႏွင့္) 
 
    " မွန္ပါ့တယ္ မယ္မယ္ဖ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၊ အစြန္းမထြက္ အမုန္းမခံရေအာင္ဟာ ၾကားက ေအးေအး 
စံေတာ္မူေနလုိက္တာက ေဘးကင္းရန္ကင္း အရိွဆုံးပါပဲ၊ မယ္မယ္ဖ်ား သားေတာ္လည္း ဒီအၾကံကုိ 
အင္မတန္မွ  သေဘာတူညီလွေၾကာင္းပါ" 
 
    " ကုိင္း……..ကုိင္း………. ဒါျဖင့္ ေမာင္ရင့္အလိုေတာ္လည္းက်၊ မယ္ဖ်ားကို လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
တုိ႕က အမုန္းခံေတာ္မူရေအာင္ဟာ အလိမၼာစကားသုံးျပီး လုံးလုံးၾကီး ၾကား နာေတာ္မူ 
လိုက္ပါေတာ့မယ္၊ ကဲ…..ကဲ ေမာင္ရင္လည္း ဒီအေရးႏွင့္ျဖင့္ စိတ္ေအးေအး ေနေတာ္မူ ေပေတာ့၊ 
ေၾသာ္………ဒါႏွင့္ မယ္မယ္ဖ်ား ထြက္ေတာ္မူခဲ့တာလည္း အခ်ိိန္အတန္ၾကာျပီး၊ ေမာင္ရင့္အစ္မေတာ္ 
စုၾကီးနွင့္ ႏွမေတာ္ စုကေလး တုိ႕လည္း  ေမာင္ရင့္ကို မ်ားစြားေတြ႕လိုေတာ္ မူရွာၾကတယ္" 
 
" ေနာက္တစ္ခါ မယ္မယ္ ထြက္ေတာ္မူလာမွ စုၾကီးႏွင့္ စုေလးပါ ေခၚေတာ္မူလာရဦးမယ္၊ 
အလုိ……..ဒါနွင့္ ေမာင္ရင့္ လက္စြဲေတာ္ ငတုတ္ႏွင့္ ငေဖငယ္တုိ႕လည္း မျမင္ပါကလား ဘယ္မ်ား 
သြားေနၾကသလဲ၊ ေမာင္ရင္ ကလည္း ကုိယ့္အမႈထမ္း ေက်းကြ်န္ေတြကို ေတာ္ေတာ္မ်က္ႏွာသား 
ေပးမွပ၊ ေျမွာက္စားလွ်င္ ေရာင့္တက္သတဲ့၊ မ်က္နွာသာေပးျပီး အေရးတၾကီးၾကာေတာ့ အရွင္သခင္ကို 
မေကာင္းမူလမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေသြးေဆာင္သြားတတ္တယ္၊ ေမာင္ရင္ရဲ႕။ 
 
"မယ္မယ္ဖ်ား သားေတာ္ထံ ထြက္ေတာ္မူလာတုိင္း ဒီ………အေကာင္ႏွစ္ေယာက္ဟာ အေဆာင္ေတာ္ 
ဦးမွာ ေမာင္ရင္ႏွင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး လက္ပြန္းတတီး အရာတ၀င္ ေနထုိင္ေတာ္မူတာ 
ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရတယ္၊ ဒီေကာင္ ႏွစ္ေယာက္အနက္က ငေဖငယ္ကေတာ့ လိမၼာေပ်ာ့ေပ်ာင္းပံုရပါ ရဲ႕၊ 



ငတုတ္ဆုိတဲ့ အေကာင္ကျဖင့္ ကြ်တ္ဆတ္ဆတ္, ေဆာင့္ႀကြားႀကြားမို႕ မယ္ဖ်ားတယ္ျပီး စိတ္ခ် 
ေတာ္မမူဘူး၊ ' ဂမူးရႈးထုိး' ' ဆင္ကန္းေတာထုိး'  လုပ္ကုိင္တတ္ပံုရတယ္၊ ဘယ္အရာမဆုိ 
သတိ၀ီရီယေရွ႕ ထားျပီး ေစစားေတာ္မူပါ၊ တပည့္မလိမၼာ ဆရာ အာပတ္ သင့္တတ္တယ္ ေမာင္ရဲ႕။ 
 
    " မယ္မယ္ဖ်ား သားေတာ္ထံ ထြက္ေတာ္လာတုိင္း ဒီိ…………. အေကာင္နွစ္ေယာက္ဟာ 
အေဆာင္ေတာ္ဦးမွာ ေမာင္ရင္ႏွင့္ ရင္းရင္းနီွးနီွး လက္ပြန္းတတီး အရာတ၀င္ေနထုိင္ေတာ္မူတာ 
ေတြ႕ျမင္ ေတာမူရတယ္၊ ဒီအေကာင္ ႏွစ္ေယာက္အနက္က ငေဖငယ္ကေတာ့ 
လိမၼာေပ်ာ့ေပ်ာင္းပံုရပါရဲ႕၊ ငတုတဆ္ုိ တဲ့ အေကာင္ကျဖင့္ ကြ်တ္ဆက္ဆက္ ေဆာင့္ႀကြားႀကြားမုိ႕ 
မယ္ဖ်ား တယ္ျပီး စိတ္ခ်ေတာ္မမူဘူး၊္ ' ဂမူးရုူးထုိး' 'ဆင္ကန္းေတာတုိး' လုပ္ကုိင္တတ္ပံုရတယ္၊ 
ဘယ္အရာမဆုိ သတိ၀ီရီယေရွ႕ထားျပီး  ေစစား ေတာ္မူပါ၊ တပည့္လိမၼာ 
ဆရာအာပတ္သင့္တတ္တယ္ ေမာင္ရဲ႕" 
 
မ္ိန္႕ေတာမူ္ေလရာ သီေပါမင္းသားမွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႕၏ အၾကံညဏ္ 
နည္းေပးလမ္ျပမႈေၾကာင့္ စုဖုရားလတ္အေဆာင္သို႕ ထြက္ေတာ္မူၾကရန္ အခြင့္ပန္စာေရႊလႊာေတာ္ 
ေရးသား ေပးပုိ႕ကာ မ်ားမၾကာမီ စုဖုရားႏွင့္  ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆုံဖို႕အေရးပင္ သတိေပးေတာ္မူေသာ 
အမိန္႕ေတာ္မူေသာ အမိန္႕ေတာ္စကားႏွင့္ ဆက္သြယ္စဥ္းစားေတာ္မူေသာအခါ  - 
 
    " အင္း……….ဘာလိုလိုနဲ႕ ငါကုိယ္ေတာ္လည္း ငတုတ္တုိ႕ ၾကိဳးဆြဲတုိင္း က,ေတာ္မူေနရတဲ့ 
မင္းသားရုပ္ကေလးနဲ႕ တူေနေတာ့တာပဲ၊ စုစုႏွင့္ ေတြ႕ေတာ္မူရန္အေရးကိုလည္း 
ငတုတ္တုိ႕နည္းေပးၾက ျခင္းမွ်ျဖစ္တယ္၊ အကယ္၍ စုစုထံက ထြက္ေတာ္မူလာပါဟု အလႊာေတာ္သင့္၊ 
အခြင့္ေတာ္သာလို႕ ငါကိုယ္ ေတာ္အေနာက္ပုိင္းကို တိတ္တဆိတ္ ထြက္ေတာ္မူမိတဲအခါမ်ား 
ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား သင့္ခဲ့လွ်င္ မလိမၼာတဲ့ ငတုတ္တုိ႕ ေျမွာက္ပင့္စကားကုိ နားေယာင္မိလို႕ 
အတိဒုကၡေရာက္ရသလုိ ျ္ဖစ္မွာပါကလား၊ ယခု မယ္မယ္ဖ်ား သတိေပးဆုံးမေတာ္မူတဲ့ စကားမ်ားဟာ 
ငါကိုယ္ေတာ္အတြက္ မ်ားစြာမွ ဆင္ျခင္ေတာ္မူသင့္ တဲ့ အခ်က္ေတြပါေပတယ္၊ အင္း…….. 
အလႊာေတာ္ေရႊျပာျဖင့္မဆုိႏ္ိုင္ဘူး၊ တကယ္လို႕သာ စုစုက ေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီးႏွင့္ 
 
ေမာင္ေတာ္ႀကြလာပါဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ စြန္႕စြန္႕စားစား အေနာက္ေဆာင္ပိုင္းသုိ႕ 
က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္ ထြက္ေတာ္မူရမည့္အေရးကုိ အမ်ားၾကီး ခ်င့္ခ်ိန္စဥး္စားေတာ္မူစရာ 
ကိစၥေတြရိွေပေသး တာပဲ " 
 
    စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတာ္မူမိကာ ရုတ္တရက္ ေတြေ၀ ေငးေမာေနေတာ္မူမိေလ၏ မယ္ေတာ္ဘုရာ 
လည္းသားေတာ္ မ်က္ႏွာေတာ္ ရႈစားေတာ္မူမိကာ 
 
"ကဲ………ကဲ…. ေမာင္ရင္၊ မယ္ဖ်ား အစစ သတိေပးေတာမူတာမ်ား မေမ့မေလ်ာ့ေလနွင့္ေနာ္၊ 
မယ္မယ္  ထြက္ႀကြေတာ္မူေရာ့မယ္ ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 



    "မွန္လွပါဘုရား၊ မယ္ဖ်ား ဆုံးမသတိေပးေတာ္မူတာမ်ား သားေတာ္၏ စိတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရႊမယ္န 
ႏွင့္ စြဲသလို ျမဲဲျမဲၾကီး မွတ္သား၍ မ်ားမ်ားၾကီး ဆင္ျခင္စဥ္းစားပါမည္ဘုရား၊ စိတ္ခ်ျပီး 
ေနာက္ပါရံေရႊေတာ္မ်ား ႏွင့္အတူ  အေဆာင္ေတာ္ရိွရာသုိ႕ ျပန္လည္ထြက္ႀကြေတာ္မူေလသတည္း" 
 
 
    " သိီေပါမင္းသားလည္း မယ္ေတာ္ဖ်ား ထြက္ေတာ္မူသြားျပီးေနာက္ တစ္ပါးတည္း က်န္ေတာ္မူေ 
ေသာအခါ ေရႊလႊာေတာ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ထဲသို႕ ထြက္သြားၾကေသာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕အား မယ္ဖ်ား မိန္႕စကားေၾကာင့္ 
မ်ားစြာစိတ္ေလးေတာ္မူလ်က္ပင္ ေမွ်ာ္ေတာ္မူမိလ်က္ ပင္ေမွ်ာ္မိလ်က္ ရိွေနစဥ္ 
အိမ္ေတာ္မလြယ္ေပါက္ဆီးသို႕ သုတ္သီးသုတ္ျပာေရာက္လာၾကေသာ ေမာင္ေမာင္ တုတ္နွင့္    
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ 
 
သီးေပါမင္းသားမွာ နဂိုကပင္ မယ္ေတာ္ သတိေပးဆုံးမေတာ္မူျပီးစျဖစ္၍ ငယ္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္ 
ေယာက္အတြက္ ေသာကမေအးေတာ္မူလ်က္ရိွဆဲအခါတြင္ မလြယ္ေပါက္မွ 
ပ်ာယီးပ်ာယာ၀င္လာၾကေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ ႏွင့္ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ကို္ ျမင္ေတာ္မူရျပန္ေသာအခါ 
ေသာကမေအးရာတြင္ စိုးရိမ္စရာတစ္ဆင့္တုိး၍ တစ္မ်ိဳးစိတ္ပူေတာ္မိသျဖင့္ ရင္ေတာ္ကုိလက္ႏွင့္ဖိျပီး 
တစ္ပါးတည္းပင္ 
 
    " ေဟာ….ငတုတ္တုိ႕ ပ်ာယီးပ်ာယာႏွင္ ဘာမ်ားျဖစ္လာၾကပါလိမ့္္" 
 
    မ္ိန္႕ေတာ္မိူလုိက္မိစဥ္ မလြယ္ေပါက္မွ ၀င္လာေသာ  ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕က 
လည္း အိမ္ေတာ္ဦးသုိ႕ ေမာ္၍ၾကည့္တြင္ သီေပါမင္းသားကုိ ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေဖငယ္က 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို လက္ကုတ္ခါ 
 
    "ေဟာ…….ဟုိမွာ ကိုရင္တုတ္၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ တယ္မသာဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႕ၾကားလုိ႕ ေမွ်ာ္ေတာ္မူတာ 
နွင့္မ်က္မာန္ရွေတာ္မူျပီထင္တယ္၊ ေၾသာ္…… ဒါနဲ႕ ကုိေဖငယ္ေရ၊ မေတာ္လို႕မ်ား ေမာင္မင္းတုိ႕ 
ဘာေၾကာင့္ ၾကာေနရသလဲလို႕ ေမးေတာ္မူရင္ ျမိဳ႕ျပင္ထြက္ၾကတဲ့အေၾကာင္းကို 
ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ေလာက္ပင္ ေလသံမ ထြက္ရေအာင္ ဂရုစိုက္ျပီး သံေတာ္ဦးတင္ပါ၊ 
ဘယ့္ကေလာက္ပင္ ေမးစစ္ေတာ္မူေသာ္လည္း ေတာင္ဥ ယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွာ အထိန္းေတာ္ခသင္ၾကီး 
ေစာင္ရတာနွင့္ ၾကာေနပါတယ္ဘုရားလို႕သာ ေလွ်ာက္တင္ပါဘိ" 
 
    တီးတုိးသတိေပးသျဖင့္- 
 
    " စိတ္ခ်ပါ၊ ကုိရင္တုတ္ရယ္၊ က်ဳပ္ ဒါေလာက္ မမုိက္ပါဘူး၊ ကိုရင့္ပါးစပ္ကသာ 
အနံ႕ေတြမထြက္ပါေစနွင့္" 
 



    ျပန္ေျပာမွ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း သေဘာက်သြားကာ- 
 
 
    " ဒါေတာ့မပူပါနွင့္၊ ကုိေဖငယ္ရဲ႕၊ ဟား……ဟား…….ကဲ နံေသးသလား ၾသဇာရြက္သုံးရြက္ေတာင္ 
၀ါးခဲ့ပါတယ္" 
 
    ဆုိျပီး ပါးစပ္ၾကီးကုိ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ႏွာေခါင္း၀နားတြင္ 'ဟား' ျပလို္က၍ ့ဘာနံ႕မွ မရေသာအခါ 
တြင္ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ေက်နပ္သြားကာ ေနာက္ေဆာင္မွျဖတ္လ်က္ အိမ္ေတာ္ဦးသုိ႕ 
ထြက္လာၾက ျပီး သီေပါမင္းအပါးေတာ္၌ ခစားမိၾကေလ၏ သီေပါမင္းသားလည္း စိတ္ခ်ေတာ္မမူ၊ 
စိုးရိမ္ေတာ္မူဟန္ျဖင့္- 
 
 
    " ဟဲ့……….ေမာင္မင္းတုိ႕ ပ်ာပ်ာသလဲႏွင့္ မလြယ္တံခါးက ၀င္လာၾကတာ ဘယ္လိုအေရးအ 
ေၾကာင္းမ်ား ထူးေထြလာၾကသလဲ" 
 
    တုတ္။    ။ " အေၾကာင့္မထူးပါဘူး၊ အရွင္အိမ္ေတာ္နား ေရာက္ကာနီးမွ ေရွ႕တူရႈက 
မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီး ထြက္ေတာ္မူလာတာ ခပ္လွမ္းလွမ္းက ျမင္ရတဲ့ 
ၾကန္႕ၾကာေနမည္စိုးသည္အတြက္ ကသုတ္ကရက္ မလြယ္တံခါးက 
ေျပး၀င္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
    မင္းသား။    ။ ေၾသာ္……..ဒီလိုျဖင့္ ေတာ္ေပေသးရဲ႕၊ ငါက နင္တုိ႕ သြားလုိက္တာၾကာလြန္းလုိ႕ 
ဒီေကာင္ေတြ ဘာမ်ားျဖစ္ေနပါလိမ္မလဲဆုိ္ျပီး စိတ္ပူေတာ္မူမိတယ္" 
 
    ငယ္။    ။" ဖ်ာ့ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႕ ၾကာရသည့္မွာ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ အထိန္းေတာၾကီး 
မေပၚလာသျဖင့္ အေတာ္ၾကာၾကာၾကီး ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည့္အတြက္ပါဘုရား" 
 
    မင္းသား။   ။" အလႊာေတာ္ကို အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လက္ကိ္ု အပ္လိုက္ျပီလား ေမာင္မင္း'' 
 
 
    တုတ္။    ။"မွန္လွပါ၊ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား၏ ေရႊလြာေတာ္ကို အထိန္းေတာ္သခင္ၾကီးလက္သို႕ 
ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေပးအပ္လိုက္ျပီးေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
    မင္းသား။    ။ " ဟင္…ငါက မေပးရေသးဘူးဆုိလ်ွင္လည္း ျပန္ျပီးသိမ္းေတာ္မူမယ္လို႕ 
ေမာင္မင္းတို႕က ဒီလိုေနရာမ်ိဳးမွာေတာ့ တယ္ျပီးအမွဳထမ္းေကာင္းၾကသကိုး" 
 



    ေမာင္မင္းတုတ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ တစ္ေယာက္မ်က္နွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ျပီး 
အ့ံၾသသလုိလို ျဖစ္ေနၾကလ်ွင္ သီေပါမင္းသားကလည္း လူပ်ိဳေတာ္မ်ား၏ စိတ္ထားကို 
ရိပ္မိေတာ္မူသြားသည္နွင့္ 
 
 
    မင္းသား။    ။" မအ့ံၾသၾကနွင့္ ေမာင္မင္းတုိ႕ရဲ႕၊ ငါေတာ့ မယ္မယ္ဖ်ားက ခမည္းေတာ္ ဘုရား 
ေျမွာက္စားသူေကာင္းျပဳေတာ္မူထားစမွာ အရာခပ္သိမ္းမ်ိဳး အစြန္းအစ မထြက္ေတဘဲ 
အျပစ္ကင္းေအာင္ အလိမၼာသေဘာနွင့္ ေအးေအးျငိမ္ျငိမ္ ဣျျႏၵေစာင့္ထိန္းျပီး 
စံေတာ္မူေစလိုတဲ့အတြက္ ေမာင္မင္းတို႕ ေလၽ်က္တင္တဲ့ အၾကံအစည္ကို ရုတ္တရက္ ျပဳေတာ္မူလို႕ 
မေတာ္ေသးဘူးထင္တယ္" 
    တုတ္။   ။" စုိးရိပ္ပူပင္ေတာ္မမူရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားက အတန္တန္ သံေတာ္ဦးတင္လ်က္ပါ၊ 
ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားက စုိးရိမ္အားသန္ေတာ္မမူပါနွင့္ ဘုရား၊ ဘယ္နည္းမွ ဤကိစၥနွင့္ပတ္သက္ျပီး 
အရုွပ္အယွက္ ျဖစ္ေတာ္မူစရာမရွိေၾကာင္းပါ" 
 
    မင္းသား။   ။" ေမာင္မင္းတို႔စကားကို ယံုလို႔ အပုံၾကီး ခရီးလြန္ေတာ္မူလာခဲ့ျပီဟဲ့" 
 
    ငယ္။    ။"ခရီးလြန္ေလ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားနွင့္ အရွင္စုဖရားတို႕နွစ္ပါး နီးေတာ္မူရန္ အခ်ိန္အခါ 
ေရာက္လြယ္ေလပါဘုရား" 
 
    မင္းသား။    ။ " အထိန္ေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္က ဘယ္လိုမ်ား ေျပာေသးသလဲ ေမာင္မင္း" 
 
    တုတ္။    ။ " အထိန္းေတာ္ၾကီးကလည္း အရွင္နွစ္ပါး စုလႊားရစ္ရံု ေရႊေေမတၱာလွဳံ၍ အခ်စ္ဘံု 
အခ်စ္နန္းၾကီးကို သိမ္းျမန္းစုိးစံ၊ ေအာင္ဘိသိက္ခံဖုိ႕ရန္ အင္မတန္အားထုတ္ၾကိဳးပမ္း 
အမွဳေတာ္ထမ္းလ်က္ ရိွသူျဖစ္တဲ့အတြက္ အလႊာေတာ္ကို အရွင္စုဖုရားေရႊလက္ေတာ္ 
အျမန္ဆံုးဆက္ျပီး အကြယ္ဆိုက္ေအာင္ ၾကံဖန္ပါမည္ဟု အလီလီ အာမခံသြားေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
    မင္းသား။    ။"အင္း… ေမာင္မင္းတို႔ အလုပ္ကျဖင့္ နွိဳက္မရေအာင္ စူးေနပါက့လား၊ 
သို႔ေသာ္လည္းေလ စုစုက ၾကည္ၾကည္သာသာနွင့္ ေမာင္ေမာင္ထြက္ေတာ္မူလာခဲ့ပါလို႔ အလႊာေတာ္ 
မျပန္လာေသးသမ်ွေတာ့ ငါကိုယ္ေတာ္မွာ ခပ္ေအးေအးစံေတာ္မူရမွာပါပဲ။ အလႊာေတာ္ 
တံု႔ျပန္ဖုိ႕အေရးကို စုစုက ခပ္ေလးေလး ခပ္ေအးေအး ေနွးနုိင္သမွ် ေနွးပါဆိုတာ 
ဆုေတာင္းရေတာ့မယ္" 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ အရွင္သခင္ျဖစ္၍  ထပ္ခါေလွ်ာက္တင္၀ံ့ေတာ့သည္ မဟုတ္သျဖင့္ အားမလုိ 
အားမရ ျဖစ္မိေသာ စိတ္မ်ားကုိ ေမာင္ေမာင္ငယ္ဘက္သို႕ လွမ္းၾကည့္လ်က္ 
တစ္ခ်က္မွ်ပင့္ရိႈက္လုိက္မိျခင္း ျဖင့္ ေျဖသိမ္းလုိက္ရေလ၏ သီေပါမင္းသားကလည္း 



လူပ်ဳိေတာ္မ်ားအားလ ဆက္လက္ေလွ်ာက္တင္ခြင့္မရ ေအာင္မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ တညတ့ံစြာ 
ေျပာင္းေတာ္မူလ်က္ 
 
    " ေမာင္မင္းတုိ႕ကုိလည္း စကားစပ္မိသည့္အခါ တပည့္ေက်းကြ်န္ရင္ခ်မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဆုံးမေတာ္မူရဦးမည္" 
 
    " အရွင္ျမင့္လ်က္ ကြ်န္တင့္သည္" ဆုိေသာ စကားပုံအံတုိင္း ငါကုိယ္ေတာက္ို ခမည္းေတာ္ဘုရား 
ေျမွာက္စားသူေကာင္ျပဳေတာ္မႈလ်က္ လႊတ္တက္မင္းသားတစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူလာသည့္ 
အရည္အခ်င္းရိွသူ မ်ားမပီပီ လက္ရုံုးရည္၊ ႏွလုံးရည္ႏွင့္ တည္ၾကည္ျငိမ္သက္စြာ 
အမူေတာ္ကုိထမ္းရြက္ၾကရမည္။ " အရွင္ဘုန္း ၾကီးကြ်န္ွဓားျပီး" ဆုိသလို ကုိယ္၏အရွင္သခင္ 
ဂုဏ္ကုိး၍ ဆုိးညစ္မိုက္မဲေသာ စိတ္ထားမ်ား ေမြးျမဴလ်က္ ကုိယ့္လက္ေအာင္ငယ္သား 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးႏိုင္ရမည့္သူမ်ားကုိ မတရား မျပဳမိရန္ အဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္ရမယ္၊ ကုိယ္ႏွင့္ 
ဂုဏ္တုဂုဏ္ယူႏ္ိုင္အားက်မခံ မျပဳိင္ဆုိင္ဘဲ ကုိယ့္အရွင္မွတစ္ပါး အျခားတစ္ပါးေသာ မင္းညီမင္း 
သားေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ အႏြယ္ေတာ္မ်ားကုိလည္း မေထမဲ့ျမင္ မျပဳေလႏွင့္" 
 
    " ကုိယ္အရွင္ကုိ ၾကိဳးႏံြရိုေသသကဲ့သို႕ပင္ ေတြ႕ျမင္ရာအရပ္ႏွင့္ ရုိေသကုိင္းညြတ္ရမယ္၊ ငါ့ကုိ 
အားကုိး၍ တရားမဲ့ ေမာက္မားဆုိးသြမ္းေသာ အမႈကို မျပဳရဘူး၊ ငါကုိ္ယ္ေတာ္၌ကပင္ ငါ့ထက္ 
အရြယ္ေတာ္ ၾကီး ဘုန္းတန္းခုိး ၾကီိးမားသည့္ ေနာင္ေတာ့္ ေနာင္ေတာ္ မင္းသားၾကီးမ်ားကုိ ထမ္းရမည္၊ 
ေမာင္မင္းတုိ႕ မတည္ မၾကည္ ေလာ္လီဆိုးသြမ္းလွ်င္ တရားလမ္းအတုိင္း ျဖစ္ေစရမယ္၊ ငါကုိယ္ေတာ္ 
ကယ္ဆယ္ေတာ္ မမူႏုိင္ 'တပည့္မေကာင္း သခင္ေခါင္း'  ဆိုသလို္ တပည့္မုိက္ တပည့္ဆုိးေၾကာင့္ 
သခင္ျဖစ္သူ ဂုဏ္ညွိဳး မခံရေစ ႏွင့္ ေမာင္မင္းမ်ား " 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕လည္း ေခါင္းေအာက္ခ်ကာ ျငိမ္သက္စြာနာခံ လ်က္ 
ရိွၾကေလ၏။ 
 
    သီေပါမင္းသားလည္း  ျငိမ္သက္စြာ ခစားေနၾကေသာ ကြ်န္ယုံေတာ္ႏွစ္ေယာက္ကုိ အထပ္ထပ္ရူစား 
ေတာ္ မူလ်က္ ဆက္လက္၍ ဆုံးမစကား မိန္႕ၾကားလိုေသးသျဖင့္- 
 
    "ႏို႕ျပီးေတာ့ မယ္မယ္ဖ်ားက ငတုတ္ကိုလည္း  မ်ားစြာစိ္တ္ေတာ္မူပံုမရဘူး၊ ေမာင္မင္း သတင္းကို 
ဘယ္လုိမ်ား ၾကြားေတာ္မူေနတယ္မသိဘူး၊ ငတုတ္ကုိၾကည့္ရတာ ေဆာင့္ၾကြားၾကြား ၾကြပ္ဆတ္ဆတ္ 
ႏိုင္တယ္၊ သခင့္အရွင္ ေရွ႕ေတာ္မွာပင္ ဘယ္အရာမ်ိဳးမဆို မဟုတ္မခံ အသံစြာစြာ ႏွင့္ေျပာတတ္ 
ဆုိတတ္ တယ္၊ သခင့္ကြယ္ရာမွာ ဆုိလွ်င္ သူက်ယ္ခ်င္တုိင္း က်ယ္ေနမွာပဲ၊ ဒီလုိသာ အလုိလုိက္ 
အေရးေပး ထားလွ်င္ ေနာင္ကုိ သည္ထက္ကဲလာလွ်င္ သားေတာ္မွာ 'တပည့္မ ေကာင္း သခင္ေခါင္း' 
ဆုိသလိို လႊဲေစာင္း တိမ္းဖယ္ မရေအာင္ တာ၀န္က်လိမ့္မည္တဲ့၊ အဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္မင္း တုိ႕လည္း 
ကုိယ္ကုိ မေတာ္မသင့္ရာ ရိွမရိွ စိစစ္ဆင္ျခင္ျပီး ျပင္သင့္တာကို ျပင္ၾကရမယ္၊ မယ္မယ္ဖ်ားက 



ေရွ႕ေနာက္ဆင္ျခင္ ေျမွာ္ျမင္ေတာမူလ်က္ သားေတာ္နွင့္တကြ ေက်းကြ်န္ေတာ္ မ်ဳိးမ်ားအတြက္ 
စိတ္လက္မေအးေတာ္မူရွာလို႕ သတိေတာ္ေပးသြားရွာတယ္" 
 
 
    မိန္႕ၾကားေတာ္မူစဥ္ ညစာပြဲေတာ္အုပ္ႏွင့္ အိမ္ေတာ္အမူထမ္းမ်ား၊ အေဆာင္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူ၀င္လာၾကသျဖင့္ စကားျပတ္သြားေတာ္မူေလရာ၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ 
လည္းမ်က္ႏွာငယ္ေလးႏွင့္ အပါးေတာ္မွ ထလာၾကျပီး အိမ္ဖန္ေတာ္ထဲသို႕ ၀င္လာကာ  
ႏွစ္ေယာက္သား ေခါင္းခ်င္းဆုိင္လုပ္ေပးေနတာ၊ သူ႕မယ္ေတာ္ မိဖုရား ပိန္နာၾကီး လာေပြတာနဲ႕  
က်ဳပ္တုိ႕ေတြ အလကား ေနရင္း………" 
 
    ဆုံးေအာင္မေျပာပေသးမီ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ ပါးစပ္ကုိ လွမ္းပိတ္ ကာ- 
 
    " ဟာ…… ကုိရင္တုတ္၊ ဘယ့္ႏွာေတြ ပမာမခန္႕ ေျပာေနရတာလဲ၊ ၊ ၾကမ္းၾကား ေလၾကား 
မေတာ္တဆ ၾကားသြားမွျဖင့္ ဓားေတာ္နဲ႕ နီးလွသဗ်၊ ေတာ္စမ္းပါ၊ ကိုရင္ကလည္း နည္းနည္းေတာ့ 
ကဲခ်င္တာ အမွန္ပဲဗ်ာ၊ စင္စစ္ေတာ့ မယ္ေတာ္ၾကီးက ေရႊကို္ယ္ေတာ္ အမွဴးထားျပီ တစ္အိမ္ေတာ္ 
သားလုံး တပည့္ ေကြ်းကြ်န္္မွ စ၍ အစစ လူခ်ီးမြမ္းခံရေအာင္ အျပစ္ကင္းကင္းစင္းလုံးေခ်ာေခ်ာ 
ေျပာစရာမျမင္ေအာင္ ေနထုိင္ၾကေစခ်င္တဲ့ ေစတနာႏွင့္ ဆုံးမသင္ ဆုံးမထို္က္တဲ့ မယ္ဖ်ားမို႕ 
သားေတာ္ကုိ စိတ္ရႈပ္ဟန္ႏွင့္- 
 
    " ဗ်ာ……….ဆုံးမတာနည္း ဆုံးမသြာျပီ၊ ဒါကုိပဲ က်ဳပ္တုိ႕ စိတ္မေကာင္းေအာင္ဟာ ေရႊကုိယ္ေတာ္ 
ဖ်ားက အရင္းအဖ်ား ျပန္လွန္ျပီး အမွန္တုိင္း တစ္ဆင့္မိန္႕ေတာ္မူျပန္တာ မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ၊ 
မသိလုိက္ မသိပါေနရ အေကာင္းသား၊ ခုေတာ့ က်ဳပ္က ေဆာင့္ၾကြားၾကြားျဖစ္ ေနတယ္လို႕ပဲ" 
 
    ညည္းညည္းညဴညဴေျပာလွ်င္- 
 
    " အဲဒါ ကုိရင္တုတ္ ဆင္ျခင္ဖုိ႕ေပါ့၊ လူၾကီးမ်ားဟာ ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕ ၾကြပ္ဆတ္ 
ဆတ္အမူအရာ၊ အေျပာအဆုိမ်ဳိးကုိ တယ္ျပီး ႏွစ္သက္ၾကတာ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ လူလိမ္မာသား  ယဥ္ပါး 
ဆုိသလို ကိုရင္အမူအရာ ကုိရင္ျပင္ႏိုိင္သမွ်ျပင္ရင္ ေကာငး္ပါတယ္၊ ေရႊကို္ယ္ေတာ္" 
 
    ဖ်ားကေတာ့္ ကုိယ္ပတည့္သားေျမး ေက်းကြ်န္ျခံရံမ်ားကုိ သနားညွာတာ မ်က္ႏွာသားေပ 
ေတာ္မူထားရွာတာေတာ့ အမွန္ပဲ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ကုိရင္တုိ႕ က်ဳပ္တို႕က ' ေထာကထားလွ်င္ 
ေႏွာင့္ယွက္၊ ေျမွာက္စားလွ်င္ ေရာင့္တက္' ဆုိသလို ဇက္ရဲလက္ရဲ ျဖစ္ေနၾကတာကုိး၊ ကဲဗ်ာ လာပါ 
၀ဲေဆာင္သြားျပီး အခ်ဳိပြဲကေလး စားေခ်ရေအာင္" 
 
    ဆုိလ်က္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေမာင္ေမာင္တုတ္အား လက္ကုတ္၍ ေခၚသြားေလ၏။ 
 



    ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္ ေခၚရာသို႕ စကားမေျပာ   ထုံဏွိေဘာႏွင့္လိုက္ 
ပါသြားသည္တုိင္ေအာင္ မေက်နပ္ေသးေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ေတြေ၀စဥ္းစာလ်က္ ပါလာရာက ၀ဲေဆာင္ 
ထဲတြင္ ေမာင္္ေမာင္ငယ္က အခ်ဳိပြဲမွ သစ္က်ားေပ်ာက္ ပန္းကန္ငယ္တစ္ခုကုိ ယူလ်က္ ေျမခရားတြင္ 
အေငြ႕ အေ၀သားႏွင့္ နွပ္သားသည့္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကုိ ငွဲ႕ထည့္လုိက္ျပီး 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ဘက္သုိ႕ ကမ္းေပးတာ-    
 
    " ကဲ……..ကဲ…….ကုိုရင္တုတ္ရဲ႕ လုပ္ပါဗ်၊ ေရႊဖီညြန္႕အရသာကေလးကုိ အာရံုခံစစ္ဦး၊ 
က်ဳပ္ကေတာ့ ကုိရင့္ပင္က်ေရတုိ႕ ၊ ေနေက်ာ္တုိ႕ကုိ အရသာမခံတတ္ဘူး၊ ေဟာ….ဒါကေလးကုိ 
အခ်ဳိပြဲကေလးႏွင့္ ျမည္းရွလွ်င္ အင္မတန္ စည္းစိမ္ၾကီးတာကလား၊ ေရာ့……ေဟာသည္ (*) 
ခႏံုထုပ္ကေလးလည္း စားစမ္းပါဦး" 
 
    ေျပာသည္ကိုတုိင္ေအာင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ေပးေသာပန္းကန္ကုိ လွမ္းယူလ်က္ ရိွေစကာမူ 
မ်က္ႏွာကား မေက်မနပ္ၾကီးပင္ အေတြးကြ်ံသလုိ ေငးလ်က္ရိွရာက သက္ျပင္းၾကးီတစ္ခ်က္ ရႈိက္ခ် 
လုိ္က္ျပီး လွ်င္ 
 
    " ျပီးေတာ့ဗ်ာ၊ 'ခုပဲ စာကေလးေၾကာ္၊ ခုပဲ ဆီထမင္း၊ ခုပဲ ရင္ေၾကာတင္း၊' ဆုိသလိုက်ဳပ္ တုိ႕ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ဗ်ား မိန္႕ေတာ္မူပံုမ်ား စဥ္းစားစမ္းပါဦး၊ အလႊာေတာ္မေပးခင္တုန္းကေတာ့ ေကာင္းျပီ 
ေကာင္းရဲ႕ႏွင့္ ေဟာ………. အခု အလႊာေတာ္ ဟိုမေရာက္မွ ေရႊစိတ္ေတာ္တစ္မ်ိဳး ေဖာက္ျပီ 
ေနာက္ဆုတ္ ေတာ္မူေယာင္ေယာင္၊ ေကြ႕ေကြ႕ေရွာင္ေရွာင္ႏွင့္ ေတာင္ေတာင္ေျမာက္ေျမာက္ျဖစ္ေတာ္ 
မူလာျပန္ျပီ၊ ဒီဆီထိ ခရီးဆုိက္ေအာင္ က်ဳပ္တုိ႕တစ္ေတြ အားစုိက္ၾကိဳးပမ္း အမူေတာ္ထမ္းခဲ့တာကိုပဲ 
အျပစ္ဆုိေတာ္ မူခ်င္သလိုလုိ ကုိေဖငယ္ရဲ႕" 
 
    ငယ္။    ။ " က်ဳပ္လည္း သိပါတယ္ကိုရင္ရဲ႕၊ လုိရင္းက ဒီလုိပါေလ၊ အရွင္စုဖုရားထံေတာ္ 
ကၾကည္သာ ေတာ္မူပါျပီ၊ သဥၥေညာင္းေစာင္းသုိ႕ ႀကြလွမ္းထြက္ခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါလုိ႕ အလႊာေတာ္ျပန္ 
တဲ့အခါ က်ဳပ္တုိ႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆုံေတာ္မူရမွာေတြးျပီး ေၾကာက္ဒူးမ်ားတုန္ေတာ္မူ 
ေနေသးလို႕ ခပ္ေလး ေလး အခ်ိိန္ဆြဲေတာ္မူခ်င္ရတဲ့ အထဲမွာ မယ္ေတာ္ၾကီးကထြက္ ေတာ္မူလာျပီး 
ဘာဘာညာညာ ဟုိႏွယ္ ဒီႏွယ္ေတြ ရႈပ္ေပြလုိ႕သြားေအာင္ဆုံးမ သြန္သင္ေတာ္မူ သြားျပန္တဲ့အတြက္ 
အေၾကာက္မွာ အရြ႕ံဖက္ျပီး မစြန္႕စားရက္ႏိုင္ေအာင္ ေသြးေၾကာက္ေတာ္မူ သြားပုံရပါတယ္၊ 
က်ဳပ္တုိ႕သခင္က အင္မတန္ ရိုးေတာ္မူတာ ကုိရင္လည္း အသိသားပဲ၊ အျခား မင္းသားေတြ 
လုိသာမ်ားျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႕ေက်းကြ်န္မ်ားက ေျခေတာ္ကို ဖက္ျပီးတားဦး အတင္းရုန္း 
ျပီးစြန္႕စားေတာ္မူမွာပဲ" 
 
    တုတ္။    ။ " ဒီလုိျဖင့္လည္းဗ်ာ အစက ဘာျဖစ္လို႕ ခ်စ္ေတာ္မူေသးတုံး၊ ခုလိုေတြးေတြးျပီး ေဘးက 
ေခ်ာက္တုိင္း လန္႕ေတာ္မူရင္လည္း………." 
 



    ငယ္။    ။ " ေၾသာ္……ကုိရင္ႏွယ္၊ ခ်စ္ေတာ္မူတာကတစ္လမ္း၊ စုဖုရားအေဆာင္ေတာ္ 
ျဖန္႕ျမန္ရမွာကုိ ေက်ာခ်မ္း တာကတစ္လမ္းပဲ" 
 
    တုတ္။    ။" ကုိင္းဗ်ာ………ကုိေဖငယ္၊ က်ဳပ္ေတာ့ ဒီေၾကာင္းႏွင့္စပ္ျပီး ေနာက္ထပ္ေတာ္ ဗ်ားက 
စတင္ျပီး အေမးေတာ္မရိွဘဲ နည္းနည္းကေလးမွ မေလွ်ာက္တင္ပါေလနဲ႕၊ စုဖုရားကုိ 
ခ်စ္အားသန္စိတ္ႏွင့္ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ ေနာက္တြန္႕ေတာ္မူလုိတဲ့စိတ္ကုိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ဘယ္ဘက္ 
သုိ႕ယိမ္းမယ္ဆုိတာ အရိပ္အေျခေစာင့္ျပီး ၾကည့္ေနရေအာင္" 
 
    ငယ္။    ။ " အင္း……အဲဒါေကာင္းတယ္၊ က်ဳပ္တို႕မွာ 'အကိ်ဳးလုိလို႕ ေညာင္ေရေလာင္း၊ 
ပတ္ထမ္းေတြ' ဆုိသလုိ မျဖစ္ရေအာင္ ႑ေျႏၵ ကုိယ္ရိွန္သက္ျပီး ရပ္တန္႕လို႕ေနၾကမယ္၊ ကုိရင္ 
လည္းခပ္ျငိမ္ျငိမ္ကေလး ဟန္လုပ္ျပီး မခုတ္တတ္တဲ့ေၾကာင္လုိ ေခ်ာင္းခိုျပီး ခစားဗ်၊ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကုိလည္း ေရႊကုိယ္ေတာ္ ဖ်ားက သြားေခ်မခိုင္းဘဲ မသြားစတမ္း" 
 
    တုတ္။    ။ "ဟုတ္တယ္ ကုိေဖငယ္၊ ဒီအၾကံဟန္ပါေလရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း၊ ကုိင္း……..ဒီကေန႕ ကစျပီး 
သခင္နဲ႕ကြ်န္ ' လြန္ပြဲၾကီး'လုပ္ၾကစို႕၊ ဘယ္သူက ဇဲြေကာင္းမေကာငး္ အေၾကာင္းျပၾကရ ေအာင္" 
 
    ဆုိကာေျဖာင္ခနဲ႕ လက္ခေမာင္းခတ္လုိက္သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က စိုးရိမ္စြာ တားဆီလ်က္- 
 
    ငယ္။    ။ " ေၾသာ္………ကုိရင္တုတ္၊ တယ္ခက္တာကုိး၊ က်ဳပ္တို႕ အရြဲ႕တုိက္တဲ့အၾကံကုိ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ ရိမ္မိသြားရင္ ငါ့ကို ပမာမခန္႕ျပဳရမလားလုိ႕ ဓားေတာ္ႏွင့္ သူေကာင္းျပဳလုိ႕ 
လူ႕ဘ၀ဆုိျပီး ျပဳံးျပဳံးကေလး ေသတဲ့ မသာကေလးေတြ ျဖစ္ပါဦးမယ္" 
 
 
    တုတ္။    ။ " ခင္ဗ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ေျပာတတ္တဲ့လူပဲ၊ ကဲေလ ခုနင္က 
က်ဳပ္ေျပာတဲ့ အတုိင္းသာ ကတိတည္ပါ၊ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္လည္း ခိုင္းေတာ္မူဘဲ သြားကုိမသြား နဲ႕၊ 
ဒီကိစၥ ဒီအေၾကာင္း လည္း အေမးေတာ္မရွိဘဲ ေလွ်ာက္ကုိမေလွ်ာက္နဲ႕" 
 
    ငယ္။    ။ " ဟုတ္ပါျပီေလ၊ ဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္ခ်ပါ၊ ေၾသာ္………..ဒါထက္ အထိန္း ေတာ္ၾကီး 
ခင္ဘြားက ခုလိုအေၾကာင္းေတြ မသိရွာေလေတာ့ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ကြ်န္ေတာ္ 
တုိ႕ရိွလိမ္မည့္အထင္ႏွင့္ လာလာေစာင့္ေနလွ်င္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲဗ်" 
 
    တုတ္။    ။" ဘယ္ႏွယ္မွ မလုပ္ရပါဘူး၊ ကုိရင္ရဲ႕၊ ဟုိကလည္း ဘယ္နည္းနဲ႕မဆို ျဗဳန္းခနဲ႕ေတာ့ 
လာဦးမယ္မဟုတ္ပါဘူး၊ စိတ္ခ်ျပီး ေအးေအးေနပါ၊ စုဖုရားထံက အေၾကာင္းျပန္ မည္အခ်ိန္နွင့္ 
ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက ဟန္မလုပ္နိုင္လို႕ ' ဟဲ့………ငတုတ္လုိ႕ ငေဖငယ္တုိ႕ အထိန္းေတာ္ၾကီးနဲ႕ 
ေတြ႕ရေအာင္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကုိ မသြားၾကဘူးလားကြဲ႕' လုိ႕စတင္ျပီး ေမးေတာ္ မူရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ျပိဳင္ တည္းလိုလို အခါေတာ္ရပါတယ္" 



 
 
    ငယ္။    ။ " ေကာင္းပါျပီဗ်ာ၊ ဒါျဖင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္လုိ႕ ရက္အေတာ္ၾကာ က်ဳပ္တုိ႕ အမႈ 
ေတာ္ထမ္းစရာ အလုပ္၀တၱရားေတြ နည္းဦးမွာပဲေနာ္၊ ခုလိိုအားလပ္တဲ့အခါ  အမိန္႕ေတာ္ခံျပီ ျမိဳ႕ထဲက 
ေဆြးမ်ဳိးမ်ားအိမ္ ေခတၱသြားျပီး လည္ပတ္ေခ်ဦးမွပဲ" 
 
    ငယ္။    ။ " ကုိရတ္က တယ္ကိုခ်င္းစာသကုိးေနာ္၊ က်ဳပ္သြားမွက ရိုးရိုးသားသားပါ ဗ်ာ၊ ကုိရင့္လုိ 
ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ မဟုတ္ပါဘူး" 
 
    တုတ္။    ။"စကားေနာက္ တရားပါေအာင္ မေျပာပါနဲ႕၊ က်ဳပ္က ဘာမ်ားရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ 
ရိွလုိကလဲ နဂိုကမွ နာမည္ပ်က္ခ်င္ခ်င္ ရိွရတဲ့ အထဲမွာ ကုိရင္က ဒီလုိမေျပာပါနဲ႕ဦးဗ်" 
 
    ငယ္။    ။ " က်ဳပ္ ရိုးရိုးသြားတာကုိ  ထင္ရွားေစခ်င္တာႏွင့္ ေျပာတာပါ ကိုရင္ရ၊ ကုိရင့္ကုိ 
နစ္နာေအာင္ ႏိွပ္စက္ေျပာျခင္း မဟုတ္ပါ၊ ခင္ဗ်ားသြားလာလည္ပတ္တဲ့အခါလည္း ပင္က်ေရရွိတဲ့  
ေနရာ၊ မိန္းမပ်ဳိ ေခ်ာေခ်ာ ကေလးေတြ ရိွတဲ့ေနရာ၊ ဒါႏွစ္ခုပဲ တ၀လဲယ္လယ္ ပ႗ိစၥသမုပၸါဒ္၊ ခ်ားရ 
ဟတ္သဖြယ္ ေတြ႕ရလြန္း လုိ႕" 
 
 
    တုတ္ ။    ။" ဒါျဖင့္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာပါရေစေတာ့ေလ၊ ကုိရင္သြားျပီလည္ပတ္ 
မည့္အိမ္မွာ အပ်ဳိေခ်ာေခ်ာ ရိွသလား၊ လို္က္ၾကည့္ က်ဳပ္ကိုေခၚသြားပါဗ်ာ" 
 
 
    ငယ္။    ။"အမယ္ေလး………..လွ်ာရွည္လုိက္ေလ ကုိရင္ရာ၊ က်ုဳပ္တို႕ ေဆြမ်ိဳးေတြအိမ္ပါ၊ 
ခင္ဗ်ားက်ဳပ္နဲ႕ အထက္တုန္းက လုိက္ဖူးသားေတြပဲ၊ အပ်ဳိေခ်ာေခ်ာ က်ုဳပ္ကုိ တူရင္းသားရင္ကဲ့သုိ႕ 
မ်ားစြာ ခ်စ္ခင္ရွၾကတဲ့ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးတုိ႕ထံလည္း ၀င္ရဦးမယ္ ကိုရင္ရဲ႕" 
 
    တုတ္။    ။ " ေနပါဦးဗ်၊ ခမ္းပတ္မင္းၾကီး၏သား ဒိုင္း၀န္ဘုိးၾကီးကုိ ေျပာသည္မဟုတ္လား" 
 
    ငယ္။    ။" ဟုတ္တယ္ ကိုရင္ရဲ႕၊ ဘ၀ရွင္မင္းတရာၾကီးဘုရား ေရႊလက္ထက္ေတာ္ေတာ္ 
မွာသူေကာင္း ျပဳေတာ္မူတဲ့ ခမ္းပတ္မင္းၾကီး၏သား ဒုိင္း၀န္မင္း ဦးဘုိးၾကီးပါ၊ ဒိုင္း၀န္ ဒီတစ္ 
ေယာက္ပါပဲ" 
 
    တုုတ္။    ။ " ကုိရင္တုိ႕နဲ႕ ဘယ္လုိႏႊယ္ျပီး ေဆြမ်ဳိးတာ္ပါသလဲ" 
 
    ငယ္။    ။ "ေဆြမ်ဳိးမေတာ္ပါဘူးဗ်၊ ဒိုင္း၀န္မင္းႏွင့္ ဒုိ္င္း၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ သားသမီးတစ္ ေယာက္မွ် 
မထြန္းကားေလေတာ့ က်ဳပ္ကို ငယ္စဥ္ကတညး္က တူးသားရင္အခ်ာလို အင္မတန္ ခ်င္ခင္ 



အလိုလုိက္ခဲ့ရွာပါသည္၊ ယခုလည္း ေတြ႕ေလမွျဖင့္ သား၊ သားႏွင့္ အင္မတန္မွ ခ်စ္ခင္ယု 
ယရွာပါတယ္၊ က်ဳပ္က ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား အပါးေတာ္မွာ ခစားထမ္းရြက္ရသည္ႏွင့္ မသြားမေရာက္ 
ရတာ၊ အေတာ္ၾကာ တာႏွင့္ သြားမယ္လုိ႕ပါ" 
 
    တုတ္။    ။" ေၾသာ္……..ဒီလုိလားဗ်၊ ဒါနဲ႕ ခုမွ သတိရတယ္၊ ေနပါဦး ကုိရင္ရဲ႕၊ ဒို္င္း၀န္မင္း 
လင္မယားမွာ သားသမီး မရိွဘူးလား၊ ဟာ……..မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ ဟုိလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ကေလ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ေရွးဦးစြာ ပထမျပန္ဆုိေတာ္မူတဲ့ ႏွစ္ကပဲေလ၊ မွတ္မွတ္ရရ ဒိုင္း၀န္မင္း 
ကသူ႕သမီးကေလး ခင္ၾကီးကုိ နားထြင္းမဂၤလာျပဳလုပ္လုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕ေတာင္ ညၾကီးသန္းေခါင္း သူ႕တုိ႕ 
ေတာင္ျပင္ရပ္က သာေျပာတုိ႕ ရုပ္ေသး ၾကည့္ျပန္ခဲ့ၾကေသးတာ မွတ္မိပါတယ္၊ သမီးက ေလးရိွတယ္၊ 
ငယ္ငယ္ ကေလးပါ၊ လွကလွသနဲ႕ ဘယ္ကလာျပီး သားသမီး မရိွရမွာတုံးဗ်" 
 
 
    ငယ္။    ။ " ကုိရင္က က်ဳပ္ထက္ မသိခ်င္စမ္းပါႏွင့္ဗ်၊ သူုတို႕သမီးအရင္းမဟုတ္ပါဘူး 
ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးက ကေလးမရရွာဘုူး၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္က ေမြးပါရေစ၊ အပိုင္းေပးပါေတာင္းတာ၊ 
က်ဳပ္မိဘက မေပးလို႕ အငွားခ်စ္ခဲ့ရတယ္၊ ေနာက္္ေတာ့ က်ဳပ္ကလည္း ေယာက္်ားကေလးဆုိ 
ေတာ့ပညာသင္ရ၊ မင္းမူထမ္းရြက္ရႏွင့္ သူတို႕အနားကပ္ျပီ မေနႏုိင္ေလေတာ့ တုိးတိုးေဖာ္ 
သမီးကေလး တစ္ေယာက္လုိခ်င္လို႕ ရွာေနတုန္းမွာ အဲဒီ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးရဲ႕ ေမာင္အရင္းျဖစ္ တဲ့ 
ဇနက္ ပလာဆင္ ၀န္ ဦးဘုိးတင္ရဲ႕ မယားတစ္ေယာက္မွာ အဆင္းျပင္လ်ာႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ 
သမီးေခ်ာကေလးတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္လာတယ္၊ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးနဲဆုိေတာ့ တူမအရင္းက 
ေလးပါပဲ၊ အဲဒီကေလးမေလးကုိ အျပီးအပိုင္ တစ္ခါတည္း ေတာင္းယူျပီး ေမြးစားထားတာပါဗ်၊ 
 
ေမြးစားတယ္သာဆုိရပါတယ္၊ ၀န္ကေတာ္ၾကီးက ေမြးစားတဲ့ သမီးမွန္းကုိ က်ဳပ္တုိ႕လို ရင္ႏီွးတဲ့  
သူမ်ားသာ သိရတယ္၊ တစ္ရံဆံဆုိလွ်င္ သူကုိယ္တုိင္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးကေလးမ ကုသုိလ္ပဲဗ်ာ၊ 
လင္ေရာ မယားေရာ ခ်စ္လုိက္ၾကတဲ့ ျဖစ္ျခင္း တုန္လို႕ေနပါေရာ၊ ဟုိတေလာက ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ 
နားထြင္းမဂၤလာျပဳလုပ္ျပီး ခင္ခင္ၾကီးလုိ႕ အမည္ေပးထားတယ္၊ ကေလး မေလးက အင္မတန္ ခရာလုိ႕ 
ခ်စ္စရာလည္း တယ္ေကာင္းတယ္၊ ကိုရင္ရဲ႕ က်ုဳပ္သြားမွျဖင့္ အစ္ကိုၾကီးႏွင့္ ေမာင္ၾကီးအရင္းလို 
အင္မတန္ ခ်စ္ခင္ရွာပါသည္၊ ေခ်ာသေလာက္လည္း လိမၼာတဲ့ ကေလးမပဲဗ်" 
 
    တုတ္။    ။ " ေၾသာ္……ဒီလုိလား၊ အင္း ဒါနဲ႕ ယခု ဒီကေလးမေလး အေတာ္ၾကီးလာေရာ့ မယ္၊ 
အပ်ဳိေပါက္အရြယ္ကေလး ရိွေရာေပါ့ေနာ္၊ ေၾသာ္……ခပ္ငယ္ငယ္ လြန္ခဲ့ႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္ 
ေလာက္ကေတာ့ ေသွ်ာင္ေပးစူးကေလးႏွင့္ပင္ အေတာ္ေခ်ာတယ္၊ ခုေတာ့ ေျပာစရာ မရွိ 
ေလာက္ေပါ့ေနာ္၊ ကုိရင္၊ ဟဲ…..ဟဲ ႏွမေခ်ာရဲ႕ ေမာင္ဆုိေတာ့" 
 
    ငယ္။    ။"ဘာလဲဗ် စပ္ျဖဲျဖဲနဲ႕၊ က်ဳပ္ႏွမကေလးကုိမ်ား ျပစ္မွားခ်င္းေသးလို႕လား လူခ်င္း ခ်စ္ေပမဲ့ 
ဒီႏွမကေလးေတာ့ မျပစ္မွားမိေစနဲ႕ ကိုရင္၊ ဟဲ…….ဟဲ ႏွမေခ်ာရဲ႕ ေမာင္ဆုိေတာ့" 
 



    တုတ္။    ။ " ဟဲ….ဟဲ၊ ငယ္ေသးရင္လည္း ေစာင့္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ" 
 
    ငယ္။    ။" ေဟာ…….ကဲလာျပန္ျပီ၊ ေဟ့ ကိုရင္တုတ္၊ ငါ့ကုိမုန္းရင္ တစ္ေန႕လုံး ထုိ္င္ဆဲ 
ခ်င္းဆဲေနပါကြာ ငါ့ႏွမကေလးထိရင္ေတာ့ မခ်ိဘူးကြ" 
 
    တကယ္ပင္ ေဒါေမာပါကာ မ်က္ႏွာနီိရဲရဲႏွင့္ ေျပာေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ခပ္ေသာေသာ 
ရယ္ပစ္လုိက္ကာ - 
 
    " အမယ္မင္း………. ကုိရင္ႏွယ့္၊ တယ္လည္း ေဒါသၾကီးလုိက္ပါလား၊ ဟား….. ဟား….. ဟား 
အလကား ၾကည္စားတာပါဗ်၊ ႏွမအရင္း မဟုတ္ေသးဘဲႏွင့္ေတာင္ ယခုေလာက္ သ၀န္ေၾကာင္တာ 
အရင္းမ်ား ဆုိရင္ ထမ်ားသတ္မလား မေျပာတတ္ေသးဘူး" 
 
    ေျပာမွ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ရယ္ေဖာ္ရလာကာ- 
 
 
    " ဟာ …….ကုိရင္လည္း ဒါကေလးပဲ အရင္းလုိ ခ်စ္ေနတာဗ်၊ က်ဳပ္စိတ္က 
ကတယ့္အရင္းအခ်ာထင္ျပီး ခ်စ္ေနတာထက္ ခင္ၾကီးကေလးက ပိုျပီးခ်စ္ခင္ေနရွာေသးတယ္၊ 
ဒါေတြေတြးမိေလ သနားေလ ခ်စ္ေလ ကိုရင္ရဲ႕" 
 
    တစ္ေယာက္တစ္ျပန္ စကားတန္းရွည္ေနၾကစဥ္ အေဆာင္ကုိင္းမွဴးႏွင့္ လူပ်ဳေိတာ္သားအ ခ်ဳိ႕တုိ႕ 
ပြဲေတာ္အုပ္မ်ား သိမ္းလာၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ 
 
    " ေဟာ………ပြဲေတာ္ေတာင္ က်လာျပီ၊ လာ…..လာ……က်ဳပါ္တုိ႕လည္း အခ်ိဳပြဲဆက္ျပီး (**) 
ပြဲေတာ္ က် ကုိ စားၾကေခ်စုိ႕"  ဆုိကာ ႏွစ္ေယာက္သား အေဆာင္တြင္းမွ ထြက္လာၾကေလ၏။ 
 
(*)   ခႏံုထုပ္မွာ ဘဲဥႏွင့္ဆန္မႈံ႕ကုိ ပါးလႊာေသာ အျပားငယ္မ်ားျပဳလုပ္၍ အတြင္းမွ ၾကက္၊ ၀က္၊ 
ပုဇြန္ၾကဳိက္ရာ အသားကုိ ဌပနာ၍ အထုပ္ငယ္သ႑န္ ေၾကာ္္ထားသည့္ 
စားဖြယ္မုန္႕တစ္မ်ိဳးကုိေခၚသည္။ 
 
(**)  မင္းညီမင္းသား၏ ပြဲေတာ္က်မ်ားကို အေရးပါ အရာေရာက္၍ အရွင္သခင္ အထူးသူေကာင္း 
ျပဳေျမွာက္စား ထားသူမ်ားသာလွ်င္ စားရရုိး ထုံစံရိွသည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ တုိ႕မွာ 
လည္း သီေပါမင္း ထံပါး၌ အထူးခ်စ္ခင္ ေျမွာက္စားထားေသာ ကြ်န္ေတာ္မိ်ဳးမ်ားျဖစ္၍ ပြဲေတာ္က်ကုိ 
အျမဲ စားေသာက္ၾကရသည္။ 
 
အခန္း (၁၈) နက္ျဖန္ 
အခန္း(၁၈) 



 
ျမ၀တီမင္းႀကီးေရးသားေသာ ကိႏၷရီေခ်ာင္းျခားငယ္ သီးခ်င္းခန္႔ 
 
"အာကာယံတဲ စံၿမဲျမန္းလို႔ နန္းဖန္ေဆာင္လိႈင္း၊ ေရႊတိမ္ေတာင္၊ စိမ့္ႀကီးၿမိဳင္ႀကီး ရိပ္ႀကီး သာေခါင္၊ 
မိႈင္းေ၀ဆာေမွာင္၊ ျမအေရာင္လို တစ္ေတာင္လံုး ရြာမည့္ဟန္လို၊ မုိမုိဆင္လာပါ ဆိုင္းေထြေထြ၊ 
မိႈင္းေ၀ေ၀ သဲခုံေပၚ ေငြပုလဲလိုကံုး၊ ဆည္းဆာညံညံ ဖန္လာ၊ ေတာေဟ၀ႏၱာ၊ ေတာင္ဂႏၵာ၊ မာလာဂႏၶာ၊ 
နတ္ကယ္ ဖန္ေတာ္ နန္းငယ္နႏၵာမူ၊ မဥၥဴေရႊေရာင္လိႈင္ရနံ႔ေမႊး၊ ယူေဆာင္ေလညင္းေသြး၊ 
ေက်းလံုးညိဳညိဳျပာ ေပါင္စိမ္းလဲ့ေငြ ေရာင္၊ ျဖန္႔ေရႊေတာင္ ပုလဲကူတနဲထူး၊ ၿမိဳင္ဦးရဂုံမွာ၊ 
ေမွာင္ေမွာင္သာ မုိက္ပါလို႔ ပိန္း၀ုိက္ ကာ ရြာသေလ တိမ္တိမ္ညိဳ ေၾကာငယ္က၊ ပန္းေျဖလႈံကာ၊ 
လဲ့လဲ့ငယ္ျပာျပာ၊ ေတာင္ရိပ္ကယ္သာ၊ ၿမိဳင္ႀကီး ေတေဟမာ၊ လမ္းဘယ္ညာငယ္ေလး၊ 
မိလႅာငယ္ေရာင္ျမန္း၊ ပန္းေတာ္ဆြတ္သည့္ပန္း၊ ညြန္႔ရွင္လူလန္း၊ ပင္နန္းငယ္သေျပ၊ သီးမွည့္ဇမၺဳေရႊစီး၊ 
ေရ၊ ျမ အဆင္း၊ ေသာင္ေငြပုလဲခင္း၊ အုိ၊ ရင္တြင္း တုန္လွကံ၊ ျမင္ဖူးႀကံဳရျပန္၊ နတ္ကယ္ဘန္၊ 
မွန္မည္ျဖစ္ၿမဲ ေပပေလ၊ ဆက္သရာဖူး ေရႊစာေရႊထြင္ ဆိုင္းလို႔ေလး၊ ေရးရုပ္သြင္၊ ပါးတြင္ 
ကြယ္ထင္ရိွလို႔၊ ျမင္မိေယာင္သား၊ ေရြသံုးရံကာတဲ့၊ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ တာ၀န္ငယ္ကို၊ ေနာင္... 
ထြန္းေပ,လား။ 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံု၍ သီေပါမင္းသား၏ ေရႊလႊာေတာ္ကို ယူေဆာင္လာခဲ့ရ ေသာ္လည္း အလႊာေတာ္တြင္ 
ပါရိွေသာ စကားအဓိပၸာယ္တို႔မွာ အခါတိုင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ထူးကဲေသာ အခ်က္မ်ား ပါရွိရံုမက 
ထုိကိစၥကို စိတ္ခ်က္ ေက်ကုန္စြာ အမႈေတာ္ထမ္းပါမည္ ဟု အာမ၀န္တာခံလိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
စုဖုရားလတ္ အား အခ်က္မိမိ အကြက္စိစိႏွင့္ သိလိုေသာအေျဖကို ရႏုိင္ေအာင္ စိတ္ေတာ္ညြတ္ႏူး 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္း လာေစရန္၊ အတန္တန္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းၿပီးမွ အလႊာေတာ္ပါ အဓိပၸာယ္အနက္ကို 
ကြယ္၀ွက္ ထိန္ခ်န္ေတာ္ မမူေစလိုသျဖင့္ မိမိပါ အသိလုပ္ၿပီး ခရီးေရာက္ေအာင္ 
ဆက္သလိုေသာေၾကာင့္ စုဖုရား လတ္အား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခ်ာေ့မာ့ေဖ်ာင္းဖ်မွန္းမသိ ေခ်ာ့ေမာ့ 
ေဖ်ာင္းဖ်ရင္း အပ်င္းေတာ္ေျပ အထက္ပါ ကိႏၷရီေခ်ာင္းျခားငယ္ သီခ်င္းခန္႔ႀကီးကို ကိုယ္တုိင္ 
စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ သီဆိုလ်က္ အၿငိမ့္ အပ်ိဳေတာ္ ကေလး ခင္သက္ကို တီးကြက္ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႏွင့္ 
ေစာင္းေကာက္ ေပြ႔ကိုင္တီးေစသည္တြင္ စုဖုရား လတ္ လည္း သီခ်င္းႀကီး ႏွင့္ အတီးကို စိတ္၀င္စားစြာ 
နားဆင္ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
သီခ်င္းဆံုးလွ်င္ ခင္ဘုန္းကို စုဖုရားလတ္က အပါးေတာ္သို႔ ေခၚေတာ္မူၿပီး 
 
"ကိုင္း ... သစ္သစ္ဆိုတဲ့ သီခ်င္းႀကီးလို စုစု နားဆင္ေတာ္မူလို႔ ႏွစ္သက္မဲ့ သီခ်င္းႀကီး တစ္ပုဒ္ကို 
ခင္ဘုန္းကဆို ခင္သက္ကေတာ့ ေစာင္းေကာက္တီးၿမဲတီး စုစု အခ်စ္ေတာ္ သစ္သစ္ႀကီးကေတာ့ 
ယင္းေတာ္တို႔ကတဲ့ ယိုးဒယားက ပုံအတိုင္း က်က်နန စုစုကို ကၿပီး ျပပါ" 
 
 



မိန္႔ေတာ္မူရာ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ ဆိုရုံသာ ဆိုတတ္သူျဖစ္၍ က,ရန္မွာမူ အေတာ္ပင္ ၀န္ေလးလ်က္ 
ရိွေသာေၾကာင့္ 
 
သစ္။      ။"စုထားဖုရားရဲ႕၊ ႀကီးေထာင့္ႀကီးမားႏွင့္ သစ္သစ္ မကပါရေစနဲ႔၊ သီခ်င္းထပ္ဆိုရ မွာျဖင့္ 
ဆိုေပးပါရေစ" 
 
စု။       ။ "အုိ ... သစ္သစ္ကလည္း သစ္သစ္ က,တာကိုမွ စုစုက ရႈစားေတာ္မူခ်င္တာကို" 
 
 
သစ္။      ။ "ကေလးေတြထဲမွာ ႀကီးေထာင့္ႀကီးမားနဲ႔ မဟားတရား မလုပ္ပါရေစနဲပ စုထားဖုရားရဲ႕၊ 
လူျမင္ရင္ ရယ္စရာႀကီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္" 
 
သစ္။       ။"ဒါျဖင့္ စုထားဖုရားႏွင့္ သစ္သစ္ ႏွစ္ေယာက္တည္းရိွမွ ကျပပါရေစ၊ ဒီေကာင္မေလး 
ေတြကို သီခ်င္းအဆိုခိုင္းေတာ္မူဦးမွာျဖင့္ ခိုင္းေတာ္မူပါ၊ သူတို႔တစ္ေတြဆိုလို႔ တီးလို႔ ၿပီးမွ အားလံုး 
အျပင္ဘက္ ထုတ္ပစ္ၿပီး သစ္သစ္ကိုယ္တိုင္ အဆိုနဲ႔တကြ ယိုးဒယား က,ေရာ၊ တလိုင္းက,ေရာ၊ 
ရွမ္းက,ေရာ၊ ဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳး စံုေအာင္ က,ျပပါမယ္၊ ဣႏၵလိဒၵႏွင့္ ဟႏုမာန္တိုက္ခန္းလို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း 
ကေလးတစ္မ်ိဳး၊ ေမာင္ရင္ စံတုတ္တို႔ လက္ခ်ိဳးသလုိ ယိုးဒယား အႏုအယဥ္အက,တစ္မ်ိဳး မရုိးေအာင္ 
အမႈေတာ္ထမ္းပါမည္ စုထားဖုရား" 
 
စု။       ။ "ဒါနဲ႔ေနာ္ သစ္သစ္၊ ေနာက္ေတာ့မွ မကခ်င္ပါဘူး၊ ရွက္ပါသေလး၊ ဘာေလးနဲ႔ မလုပ္ရဘူး၊ 
အဟုတ္ကို က, ရမယ္" 
 
သစ္။        ။"မလိမ့္၀့ံပါဘူး စုထားဘုရားရဲ႕၊ ကဲ ... ကဲ ခင္ဘုန္းတို႔ကို သီခ်င္းဆိုခုိင္းမွာသာ အရင္ 
ခုိင္းေတာ္ မူႏွင့္ပါ" 
 
စု။         ။ "ကိုင္း ... ခင္ဘုန္း ဆိုစမ္း" 
 
အပ်ိဳေတာ္ ခင္ဘုန္းမွာ နဂုိကပင္ အဆို၀ါသနာပါသူ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စုဖုရားလတ္ 
ခုိင္းေတာ္မူရာ တြင္ "ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲက်ဘိ" အလား အခ်ိန္မ်ားမ်ားဆိုရ ေစျခင္းငွာ 
မယ္ဘြဲ႕ေဘာလယ္ ပတ္ပ်ိဳးသီခ်င္းႀကီးကို စည္း၀ါးက်နစြာ ဆိုေလရာ ခင္သက္ကလည္း လက္ကေလး 
ခပ္သြက္သြက္ႏွင့္ တီးကြက္ကိုလိုက္၍ ေနေလ၏။ 
 
လိႈင္ၿမိဳ႕စား အိမ္ေရွ႕ထိပ္ထား ေရးေတာ္မူေသာ- 
        "မယ္ဘြဲ႕ေဘာလယ္ပတ္ပ်ိဳး" 
 
    ကိုးမ်က္ေရာင္ေ၀၊ 



 
သီဟာေဆြျမင့္မွာလ 
 
ျမဴရွစ္ဆိုင္ဖြင့္ပါလို႔ ေနာင္ႏွင့္စံ၊ 
 
ျဗဟၼာသဟံ၊ 
 
ေအာင္သံညြန္းတယ္၊ 
 
သြန္း ... တူဆက္ခံ။ 
 
    အို ... ရႈမအားႏုိင္ဘု တစ္ပါးဟန္၊ 
 
သနားေတာ္ပုိရန္ေကာ့၊ 
 
ဖန္ဖန္ဆင္ကံုး၊ 
 
ဆယ္သေခ်ၤဆံုးေစေတာ့၊ 
 
ဘုန္းတစ္ေမ၊ 
 
ေအာင္ပန္းဘိေသ၊ 
 
ေနႏြယ္နတ္ကယ္၊ 
 
မ်ိဳးဥကၠဠ္ေဆြ။ 
 
    သည္လွတစ္ပါးျပင္ျဖင့္၊ 
 
ျခားမေသြ၊ 
 
နယ္ကုမၼာလာေစေတာ့၊ 
 
ေသြေပါင္ဘယ္နဲ႔၊ 
 
ကမၻာတုိင္ခြဲပါဘု၊ 



 
ၿမဲႏွစ္ကိုယ္၊ 
 
ေနာင္ငဲ့ေမတၱာ၊ 
 
ဂဂၤါသဲလို၊ 
 
ကဲဆထက္ပုိ။ 
 
    ယံုေတာ္မူစမ္းပါေတာ့၊ 
 
နန္းပင္ကိုယ္၊ 
 
မွန္သစၥာဆိုမယ္ပ၊ 
 
 ၿငိဳမျပယ္ဘူး၊ 
 
ေနာင္မဂၢင္ကူးမယ္လို႔၊ 
 
ဆူထူးဆင္၊ 
 
မရသဥ္မွန္ေစေတာ့၊ 
 
ေနာင္တစ္ဥာဏ္ဆန္းေပါင္၊ 
 
နန္းညာငဲ့ျပင္၊ 
 
    သည္ေဆြလိုၿမဲပါေစ၊ 
 
စြဲစိတ္တြင္ 
 
ျမျခဴးၾကာေညာင္ ငသဥ္ျမင့္၊ 
 
သဇင္စက္အုံး၊ 
 
ႏြဲ႕ႏိုင္ဆံုးငယ္ကဘုန္းႏွင့္ရြယ္၊ 



 
သစၥာေတာ္ေသြဖီလို႔၊ 
 
မတည္ၾကည္ဆိုးရန္၊ 
 
စုိးပူမူၾကြယ္။ 
 
    ပန္းစံုသင္းတဲ့၊ 
 
ခင္းစက္လယ္၊ 
 
ႏွစ္နားၾကည္ဖြယ္ႏွင့္ စပါယ္ခ်ိဳခြန္း၊ 
 
တကယ္ညႊန္းပါမွ၊ 
 
ကၽြမ္းသလိုေဆြ၊ 
 
ပတၱျမားေ၀ဘူငဲ့၊ 
 
စံတစ္ဆူထူးကို 
 
မွဴးညာျမင့္ေန။ 
 
    ဆြယ္ဘက္ရန္ရွားပါငဲ့၊ 
 
တစ္ပါးေမ၊ 
 
ေတာ္ေလး၀င္ညာမေဟသို႔၊ 
 
ေနာင္ေသြေပါင္ပဲ၊ 
 
ယဥ္ဟန္ေတာ္ကဲပါဘိ၊ 
 
လွနဲစုံ၊ 
 
ျဖဴရိပ္ကယ္ၾကာ ငသဥ္ေညာင္က၊ 



 
ေတာင္ေဆာင္ေတြေခါင္ညာေနနတ္ကိုေလး၊ 
 
အားသတ္လုိ႔ပုံ။ 
 
ခင္ဘုန္း သီခ်င္းဆံုးလွ်င္ စုဖုရားလတ္က ဆင္ေတာ္မူထားေသာ လက္၀တ္ေတာ္တစ္ခုကို ဆုအျဖစ္ 
သနားေတာ္မူလိုက္ၿပီးလွ်င္- 
 
"ခင္ဘုန္းဟာ အသံကေလးသာသာႏွင့္ အဆိုမွာလည္း အင္မတန္ လမိၼာတယ္၊ ခင္ဘုန္း အဆိုေကာင္း 
သေလာက္ ေစာင္းေကာက္ကို ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း တီးႏုိင္တဲ့အတြက္ ခင္သက္ကိုလည္း လက္၀တ္ေတာ္ 
တစ္ခု သနားေတာ္မူရဦးမယ္" 
 
မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ဆင္ေတာ္မူထားေသာ လက္၀တ္ေတာ္တစ္ခုကို ထပ္မံသနားေတာ္မူျပန္ေလ၏။ 
 
ခင္ဘုန္းႏွင့္ ခင္သက္တို႔လည္း စုဖုရားလတ္ေတာ္ႏွင့္ကိုင္၍ ေပးသနားေတာ္မူသည့္ ဆုေတာ္မ်ားကို 
အားရ၀မ္းသာ ရိွခုိးခံယူၾကေလရာ ပထမေရွးဦးစြာ အဆိုေတာ္ဆက္ရေသာ အထန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္ က အားက်မခံ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ 
 
"အရွင္ထိပ္စုဖ်ားက သစ္သစ္ေတာ့ ပစ္ပယ္သလို ခ်န္ျခြင္းေတာ္ မူထားၿပီထင္ပါရဲ႕၊ သစ္သစ္ရဲ႕ အသံ 
လည္း ခင္ဘုန္းလို မႏြဲ႕တာတစ္ခုပါ၊ အရြယ္ကႀကီးတာႏွင့္ ပြဲမမက္တဲ့ အမယ္ႀကီးဆိုၿပီး 
ဆုသနားေတာ္မူ လိုစိတ္မ်ား ရွားပါးေတာ္မူေနၿပီ ထင္ပါရဲ႕" 
 
မၾကားတၾကားေျပာလွ်င္ ထိပ္စုဖုရားလည္း ၿပံဳးေတာ္မူလ်က္ အထိန္းေတာ္ႀကီးဘက္သို႔ ရႈစားေတာ္မူ 
ကာ- 
 
"သစ္သစ္က စုစု ဘယ္လို ဆုေတာ္ေပးမယ္ဆိုတာ အစအဆံုး မသိေသးဘဲႏွင့္ ေအးေအး 
ေစာင့္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဘုန္းနဲ႔ ခင္သက္တုိ႔က အလွည့္ၿပီးသြားလို႔ ဆုေတာ္သနားလိုက္တာပါ၊ 
သစ္သစ္က တကယ့္ေခါငး္ေဆာင္ မင္းသမီးႀကီးမို႔ ဆိုမုိ႔ ကဖုိ႔ေတြက အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္၊ 
ဒီေတာ့ အဆိုအက ကိစၥေတြ ၿပီးစီးေတာ့မွ မ်ားမ်ားႀကီး ဆုေတာ္ခ်မွာေပါ့၊ ကဲ ... ေစာေစာက သစ္သစ္ 
ကတိခံထားတဲ့ အတုိင္း ယိုးဒယားအက၊ တလိုင္းအက၊ ရွမ္းအကမွစၿပီး ဣႏၵလိစၥႏွင့္ ဟႏုမာန္ 
စစ္တိုက္ခန္းအက ကေလးေတြပါ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကျပေပေတာ့၊ သစ္သစ္ ကျပတာကို 
အပ်ိဳေတာ္ကေလးေတြ ျမင္မွာ စုိးရင္ သူတို႔ကို အေဆာင္ေတာ္ အျပင္သို႔ ႏွင္လို႔လႊတ္လိုက္ပါမယ္" 
 
မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း မိမိ၏ကတိႏွင့္ အခိုင္အမာ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး 
ျဖစ္ရကား ေရွာင္လႊဲတိမ္းပါး စကားေတြ လိမ္မေန၀ံ့ဘဲ စုဖုရားစိတ္ေကာက္ေတာ္မူသြားမည္ကိုလည္း 
ေတြး၍ရြံ႕ သျဖင့္- 



"သစ္သစ္ေတာ့ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ က,တတ္သည္မဟုတ္ပါ၊ စုဖ်ား ရႈစားေတာ္မူလိုလို႔သာ မတတ္ 
တတတ္ႏွင့္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ကျပရပါေတာ့မယ္၊ ဒါေပတဲ့ အရြယ္ကႀကီးမားေတာ့ ကေလးကလား 
လုပ္ရမွာ ရွက္လွပါတယ္၊ စုထားဖုရားရာ္၊ အပ်ိဳေတာ္ငယ္ေတြ ေရွ႕မွာျဖင့္ က,လို႔ မျပပါရေစႏွင့္" 
 
ေလွ်ာက္ထားသည္ႏွင့္- 
 
"ကဲ ... ကဲ ... ဒါျဖင့္ အပ်ိဳေတာ္ေတြ တစ္ေယာက္မွ အတြင္းေဆာင္ေတာ္မွာ မေနရေအာင္ 
ထုတ္ပစ္လိုက္ပါ မယ္၊ စုစု တစ္ပါးတည္းေရွ႕မွာသာ ကျပပါေတာ့၊ ကိုင္း ... ခင္ဘုန္း၊ 
ခင္မႀကီးတို႔တစ္ေတြ အားလံုး တစ္ဦး မက်န္ အျပင္ေဆာင္ေတာ္ထြက္လို႔ ေနၾကေပေတာ့၊ ေဟာဒီ 
အေမႀကီးက ရွက္သည္တဲ့၊ ဟိုအျပင္ဘက္ ကလည္း ေခ်ာင္းၾကည့္မေနၾကႏွင့္ဦး" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလိုက္သျဖင့္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားလည္း တင္ပါဘုရားဆို၍ တစ္ဦးမက်န္အျပင္သို႔ ယို႔၍ ထြက္သြား 
ၾကရ ေလရာ အေဆာင္ေတာ္အတြင္းတြင္ စုဖုရားႏွင့္ ခင္ဘြားသစ္တို႔သာလွ်င္ က်န္ရစ္ေလ၏။ 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း အေဆာင္ေတာ္တံခါးရြက္၊ က်ည္းရွင္ႏွစ္ဖက္ကို ရုတ္တရက္ 
ပိတ္လိုက္ ၿပီး စုဖုရားအနီးသို႔ တိုးကပ္ကာ- 
 
"ကိုင္း ... စုထားဖုရား အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း အထိန္းေတာ္ႀကီး အကႏွင့္ အပ်င္းေတာ္ေျဖဆက္ပါမည္၊ 
ႏွစ္သက္ေတာ္မူတဲ့ အက,ကို အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါဖ်" 
 
စု။       ။ "အီေနာင္ဇာတ္ျဖည့္ ယိုးဒယားသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ဆုိၿပီး ယင္းေတာ္တို႔ က,သလုိ 
ယဥ္ယဥ္ႏုႏုကေလး ေရွးဦးစြာ က,စမ္းပ သစ္သစ္ရဲ႕ 
 
သစ္။         ။ "ေၾသာ္ ... တကယ့္ အခက္ႀကီးကစၿပီး ကိုင္ရမွာပါကလား၊ အီေနာင္ဇာတ္ျဖည့္ 
ယိုးဒယား သီခ်င္းထဲက ဘာမ်ားရပါလိမ့္၊ စဥ္းစားပါရေစဦးဘုရား၊ အဲ ... အဲ ... သတိရၿပီ၊ 
 
 
အီေနာင္မင္းသားႏွင့္ ကိႏၷရာမင္းသမီး ေရကန္ေတာ္မွာ ေရကစားေတာ္မူတဲ့အခုိက္ ၾကာ၀တ္မႈံႏွင့္ 
ပစ္တဲ့ အခန္းကေလး သတိရၿပီ ဘုရာ့" 
 
စု။       ။ "အဲဒီ ... အခန္းကို စုစုလည္း ခပ္ေမ့ေမ့ ျဖစ္ေနတယ္၊ ေရေရလည္လည္ရိွေအာင္ 
ဇာတ္ေၾကာင္း ျပန္ဦးမွေပါ့" 
 
သစ္။         ။"ဒါျဖင့္ နားဆင္ေတာ္မူေပေရာ့ဘုရာ့၊ မံရာမင္းႀကီး စုိးစံေတာ္မူတဲ့ မံရာျပည္ကို 
ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္သည္တို႔ ၀ိုင္းေနတဲ့အခါ ကူေရပန္ျပည္ႀကီးရွင္ ကူေရပန္မင္းႀကီးက သားေတာ္ 
ဣႏၵာ၀ုဓ  အီေနာင္ မင္းသားအား မံရာျပည္သို႔ စစ္ကူေစလႊတ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ 



အီေနာင္မင္းသားမွာ ဘေထြးေတာ္ မိေထြးေတာ္မ်ား စံေတာ္မူရာျဖစ္တဲ့ မံရာျပည္သို႔ 
စစ္သည္တပ္သားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ျခံရံလ်က္ ရတနာ ေပါက္ ေျပာင္ဆင္ေတာ္ကို ပတၱျမားက 
ႀကိဳးတင္၍ စီးနင္းထြက္ေတာ္မူၿပီး မံရာျပည္ႀကီးကို ၀ိုင္း၀န္းထား သည့္ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္ေသာ 
မင္းမ်ားႏွင့္ စစ္သည္ ဗုိလ္ထုမ်ားကို ခၽြံခၽြံရက္ရက္ တုိက္ဖ်က္လုပ္ႀကံေတာ္မူ ျခင္းျဖင့္ 
ရန္သူခုႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔ ေသေၾက ပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္ၿပီး ႀကီးစြာေသာ ေအာင္ပြဲရေတာ္မူပါ 
သည္။ ထုိအခါ ဘေထြးေတာ္၊ မိေထြးေတာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ မံရာျပည္ႀကီးရွင္ဘုရားႏွင့္ မိဖုရားတို႔က တူေတာ္ 
အီေနာင္မင္းသားကို အားရေက်းဇူးတင္ေတာ္မူလွသျဖင့္ မိေထြးေတာ္ မံရာမိဖုရားႀကီးက သမီးေတာ္ 
နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးအား အေခၚေတာ္ေစလႊတ္ၿပီး 
 
"သမီးေတာ္ မိမိငဲ့၊ ကူေရပန္ေမာင္ေမာင္သည္ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတုိ႔ရံသည့္စစ္ကို သုတ္သင္၍ 
ေအာင္ျမင္ ရေပသည္၊ ေက်းဇူးလည္း အထူးႀကီးလွသည္၊ ကူေရပန္ေမာင္ႀကီးကို ရုိေသစြာ 
ကန္ေတာ့လိုက္ပါဘိ" 
 
မိန္႔ေတာ္မူတာႏွင့္ နန္းကိႏၷရီ မင္းသမီးက ေမာင္ေတာင္ အီေနာင္မင္းသားကို ကန္ေတာ့ရာ မင္းသား 
မင္းသမီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိတဲ့အခါ အီေနာင္မင္းသားမွာ ႏွမေတာ္ကို စြဲလမ္းခ်စ္ခင္ေတာ္မူသြားပါေရာ၊ 
မံရာ မင္းမိဖုရားတုိ႔ကလည္း ေက်းဇူးမ်ားတဲ့ တူေတာ္တစ္ပါးရယ္လို႔ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ 
ေပးထားေတာ္မူလိုတဲ့ ေစတနာအတုိင္း- 
 
"တူေတာ္ေပ်ာ္ သလို စံေတာ္မူပါ၊ တုိင္းေတာ္ျပည္ေတာ္ကို ျပန္လိုတဲ့အခါမွ ျပန္တာပ" 
 
ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး မိန္႔ေတာ္မူၾကၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ စစ္ေအာင္ေတာ္မူျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ႏွင့္ 
ဟံသာဣ႑လာေရကန္သို႔ထြက္၍ ေဇယ်ာဘိသိက္ခံလ်က္ ဦးေဆးသႀကၤန္မဂၤလာ ျပဳေတာ္မူၾကရန္ 
ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရား၊ သမီးေတာ္ နန္းကိႏၷရာ၊ တူေတာ္ အီေနာင္မင္းသားတို႔ စစ္သည္ဗုိလ္ပါ ၿခံရံကာ 
ထြက္ေတာ္မူလာ ၾကၿပီး နန္းကိႏၷရာမင္းသမီးက အေျခအရံမ်ားႏွင့္ ေရကန္ေတာ္မွာ ေရကစားေတာ္မူ 
ေနတဲ့အခုိက္ အီေနာင္ မင္းသား ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူလာၿပီး ေရကန္ေတာ္ထဲ သက္ဆင္း၍ ၾကာဖက္ 
တို႔အတြင္း ပုန္းကြယ္ ေခ်ာင္းေျမာင္းကာ နန္းကိႏၷရာမင္းသီး ေရကစားရာသို႔ ၾကာ၀တ္မႈံ ၾကာ၀တ္ယက္ 
တုိ႔ကို ဆြတ္ေခၽြ၍ ပစ္ေတာ္ မူတဲ့အခန္းပါ သတိေတာ္ရပါေစဘုရာ့" 
 
စု။       ။ "ခုေလာက္ေျပာရင္ျဖင့္ သတိမရခ်င္လို႔ ေနေပေရာ့မလား၊ သစ္သစ္ကဲ့ ကိုင္း ... 
အီေနာင္မင္းသား က ၾကာ၀တ္မႈံႏွင့္ပစ္ေတာ့ ဘာျဖစပ္ါသလဲ၊ က,ပါဆိုတာက မကခ်င္လို႔ 
တမင္စကားရွည္ေနတာ ထင္ပါရဲ႕" 
 
သစ္။        ။ "ဘာမွေတာ့ မျဖစ္ပါဘူးဘုရာ့၊ မက,ခ်င္လို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ နန္းကိႏၷရီ 
ဘာမွမသိရွာဘဲ ေရကစား ရင္း ပန္း၀တ္မႈံေတြက်င္းၿပီး သီခ်င္းသီဟန္ ကဟန္တို႔ကို 
ဇာတ္ေတာ္ႀကီးဟန္ အက,အတိုင္း က,ျပခ်င္တဲ့အတြက္ ပလႅင္ ခံေနတာပါ၊ စုထားဖုရားက 
သတိမရဘူး မိန္႔ေတာ္မူတာႏွင့္ အစအဆံုး သိေတာ္မူပါေစေတာ့လို႔ အရင္းကလွန္ၿပီး 



အီေနာင္တစ္ဇာတ္လံုး အံေနရတာပါ၊ ကိုင္း ... ဘုရား၊ ၾကာပါတယ္၊ ဆိုေတာ့, ကေတာ့မယ္ဘုရာ့ 
ေရႊလိပ္ျပာ မခုန္ ေအာင္ ေရႊရင္အုံကို လက္စံုႏွင့္ဖိၿပီး သတိႏွင့္ သာ ရႈစားေတာ္မူပါေရာ့" 
 
ဆိုကာ အီေနာင္ဇာတ္လာ 'မံရာခန္း'မွ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီး ေရကန္ေတာ္ထဲတြင္ ေရကစားရင္း 
ၾကာ၀တ္မႈံမ်ား ေကာက္ေျခြေပ်ာ္ျမဴးဟန္ အက,မ်ိဳးႏွင့္ ဇာတ္ကြက္တြင္ သီဆိုရေသာ 
အီေနာင္ဇာတ္ျဖည့္ ယိုးဒယား သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
 
(အုိ ... ျမင္လွည့္စမ္း၊ သည္ပန္းေရႊလွ်ံ၊ သည္ေရသာရန္၊ ဘယ္ ... ဘုန္းစီမံ၊ က်ံက်ံလဲ့၀င္း၊ 
ပ်ံ႕သင္းလိႈင္ညီ၊ ကန္မင္းမႏၵာကီ။ အို ... ေတြးတတ္ၿပီး၊ ေကသီေၾကာ့ဖ်ား၊ နန္း-မွန္ျမင့္ဖြား၊ 
သည္ကိုပါးငယ္၊ နတ္ကယ္ဖန္၊ ဥာဏ္ေရာ္လို႔၊ ခုေမွ်ာ္လား၊ မိုးနတ္ကလြန္၊ ပူညြတ္ရံုထင့္၊ 
မႈံေရႊ၀တ္ကယ္မွာ ေကၽြလြတ္လဲသ့ား ...) 
 
ေလးေလးတြဲ႕တြဲ႕ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲက မင္းသမီးအတုိင္း သီဆိုရင္း ကိုယ္ကေလးယိမ္းႏြဲ႕ကာ 
ယိုးဒယားဟန္အကျဖင့္ ေရခ်ိဳးဟန္ ပန္း၀တ္မႈံေကာက္ယူ ျဖန္႔က်ဲဟန္မ်ိဳးႏွင့္ က,ေလလွ်င္ 
ထိပ္စုဖ်ားရား ကလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး မက,တတ္ က,တတ္ႏွင့္ က,ျပသည္ကုိ 
ႏွစ္သက္သေဘာက် ဟန္ႏွင့္ အသံထြက္ေအာင္ပင္ ၿပံဳးရယ္ရႈစားေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ကလည္း ဆိုရင္း က,ရင္းႏွင့္ပင္ အဆိုအကတြင္ စိတ္၀င္စား ေပ်ာ္ရႊင္လာဘိအလား 
စကားလံုး ေတြ မ်ားလာၿပီး- 
 
"ကိုင္း ... တစ္မ်ိဳးၿပီးသြားပါၿပီ စုထားဖုရားရဲ႕၊ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးစံရာ အေဆာင္နန္းသို႔ 
အီေနာင္မင္းသား စြန္႔စား ၀င္ေတာ္မူတဲ့အခန္းကေလးကို ရႈစားေတာ္မူပါဦး၊ ဒီလို္ကိုးဖ် 
အီေနာင္မင္းသား ခမည္းေတာ္ ကူေရပန္မင္းႀကီးက ညီေတာ္ ဒါဟာမင္း၏ သမီးေတာ္ပြတ္စပါးႏွင့္ 
ေမာင္ႏွမခ်င္း ၀မ္းတြင္းကတိ ထားေတာ္မူၾကၿပီးကိစၥကို အျခားေသာ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ 
ထီးေဆာင္နန္းေန အေပါင္းတို႔က သိၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးက ေမာင္ေတာ္ 
အီေနာင္ မင္းသား တိမ္ညႊတ္ေတာ္မူတာ သိေတာ္လည္း လက္မခံ၀ံ့သျဖင့္ 
ေကြ႕ေရွာင္တိမ္းဖယ္ေတာ္မူလ်က္ ေနသည္ကို အီေနာင္မင္းသားက မရမက 
ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူေသာ္လည္း ရုတ္တရက္ နီးေတာ္မမူရဘဲ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီး၏ အထိန္းေတာ္၊ 
အပ်ိဳေတာ္မ်ား ေလာ္လည္မႈျဖင့္ နန္းကိႏၷရာမင္းသမီး လက္ႏွင့္ယာသည့္ ကြမ္းယာေတာ္ ပန္းလႊာညဥ့္ 
ရုံေတာ္မ်ားကို ရရိွေတာ္မူထားရံုမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ေတာ္မမူႏုိင္သျဖင့္ မံရာျပည္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
အေရာက္ သြားၿပီး နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီး အေဆာင္ေတာ္ထဲသို႔ သန္လ်က္ႀကီးဆြဲၿပီး တစ္ခါတည္း 
ေဟာသလို ၀င္ေတာ္မူလာပါေလ ေရာဘုရား" 
 
 



ဆိုကာ လက္တစ္ဖက္ သန္လ်က္ကိုင္ဟန္၊ လက္တစ္ဖက္က ပုဆိုးစ မ,ဟန္ျပဳလ်က္ ယိုးဒယား 
ေတးသြား အလိုက္ကို ပါးစပ္ဆိုင္းခ်က္တီး၍ အေဆာင္ေတာ္ထဲ ၀င္လာဟန္ျပဳေလ၏။ ထိုေနာက္ 
ကိုယ္ရိွန္သတ္ကာ- 
 
"ေနပါဦးဖ် ... ၿပံဳးေတာ္မူမေနပါႏွင့္၊ အစအဆံုး အီေနာင္ဇာတ္လံုးခင္းၿပီး အပ်င္းေတာ္ေျဖပါ့မယ္၊ 
အဲဒီလို အီေနာင္ မင္းသားက ညိဳေသာ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုးဆင္ၿပီး သန္လ်က္ႀကီးဆြဲလို႔ 
အေဆာင္ေတာ္ထဲ ၀င္လာေတာ့ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီး အေဆာင္ေတာ္မွာရိွတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ေတြမွာ 
အ့ံအားသင့္ၿပီး အထိတ္ အလန္႔ႀကီး ၾကည့္ေနရာက မင္းျမသားဆိုတဲ့ အပ်ိဳေတာ္က ဒီလိုေျပာသကိုး 
ဘုရား" 
 
ဆိုကာ အပ်ိဳေတာ္ဟန္မ်ိဳး အတုခုိးလ်က္ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ ရိွဟန္ႏွင့္ ရင္ကို လက္ႏွင့္ ဖိၿပီး သံေန 
သံထားႏွင့္ 
 
"အဲလို ... ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ အုိ ... ရဲေလျခင္း၊ ေရႊသည္းလိႈက္ခုန္၊ ရင္မွာပဲတုန္လွခ်ည့္ 
ႀကံဳေလရျခင္းမမရို႕" 
 
ဆိုေတာ့ မင္းျမညႇာဆိုတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ကေလးက အသံေညာင္နာနာႏွင့္ တုန္လႈပ္ဟန္ ျပဳကာ။ 
 
"ဟုတ္ကဲ့ေလ ... မမ ဘယ္ဆီကပါလိမ့္၊ ေၾကာက္လွခ်ည့္၊ အလို ... ေအာ္လိုခ်ည့္ 
ငုိေရာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ဆိုလုိက္ပါ မမငဲ့" 
 
ဆိုေတာ့ "မင္းမာယာဆိုတဲ့ အပ်ိဳေတာ္တစ္ေယာက္ကလည္း ၀င္တဲ့ၿပီး ႏႈတ္သီးစြာစြာႏွင့္ ဒီလိုေျပာျပန္ 
တာကိုးဘုရာ့" 
 
"အုိ ... မိမိရို႕၊ အသက္ပင္ဖုိခဲ့ၿပီ၊ ေၾကာက္ဖုိ႔သည္မွာ ျဖစ္ျပန္လာေလျခင္း၊ ရာဇ၀တ္ကို 
ေပါက္လႊတ္က်င့္သူ၊ ဘယ့္ႏွယ္ လူပါလိမ့္၊ တမူတရာ၊ သူ႔လက္မွာလည္း ျဖာျဖာေရာင္လက္၊ 
စိန္သန္လ်က္ႏွင့္ ခက္ပါၿပီလား မေအရို႕" 
 
ဆိုေတာ့ မင္းအံစာဆိုတဲ့ ခပ္သြက္သြက္ အပ်ိဳေတာ္ကေလးက ႏႈတ္ခမ္းပါကေလးႏွင့္ ၀င္တဲ့ၿပီး- 
 
"အုိ ... ျမင္ပါၿပီ၊ မမလွေလျခင္း၊ အလို ... ၀တ္လဲေတာ္ညိဳညိဳႏွင့္ ဟို ... ကိုယ္ေတာ္ပါကလား၊ 
လူမ်ားၾကားေရာ့မယ္၊ သနားလွခ်ည့္ငဲ့ မမရို႕" 
 
၀င္တဲ့ၿပီးေျပာမွ အပ်ိဳေတာ္ေတြက ၿငိမ္သြားၿပီး၊ မင္းမာလာဆိုတဲ့ အပ်ိဳေတာ္နဲပ ေရစမၸာယ္ 
ကေတာ္ဆိုတဲ့ အထိန္းေတာ္ ႀကီးက သစ္သစ္တို႔လိုေပါ့ေလ၊ ထဘီနားဒယဥ့္တိုက္ႏွင့္ ထတဲ့လာၿပီး- 
 



"အလို ... တိတ္ပါေစ မိမိတို႔။ ကူေရပန္မင္းသားပါ။ သူေရာက္လာလို႔ရိွသည္ကို အထူးႀကံစရာ 
မလိုပါဘူး၊ ျဖစ္လိုရာ ျဖစ္ပါေစေရာ့။ တိတ္တိတ္သာ ေနာက္ဆုတ္၍ ေနၾကပါစို႔" 
 
"ေျပာၿပီး ေဟာဒီလို ေဟာဒီလို အသာကေလး ဒူးေထာက္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ ေရွာင္သြား 
ၾကပါေရာ စုဖုရား ဘုရားရဲ႕" 
 
ေျပာကာ လူပါ ဒူးေထာက္၍ ေနာက္ဆုတ္ေနာက္ဆုတ္သြားလ်က္ အေဆာင္ေတာ္နံရံအနီးေရာက္မွ 
မတ္တတ္ျပန္ထ လိုက္ေလ၏။ စုဖုရားလည္း ၿပံဳးအားသန္ေတာ္မူ၍ ေနရာမွ- 
 
"ဟင္ ... ဒါျဖင့္ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးအပါးမွာ ခစားထမ္းရြက္ေနၾကတဲ့ အထိန္းေတာ္၊ 
အပ်ိဳေတာ္ေတြဟာ တယ္ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရပါကလား။ ကိုယ့္လူ သူ႔ဘက္သားေတြေပါ့ေလ။ 
တကယ္ဆိုလွ်င္ သခင့္အက်ိဳးလိုလားၿပီး အနီးအပါးမွာ တိုးကပ္ ခစားေနသင့္လ်က္ပါကို ရန္သူ 
အားေပးလုပ္သလို ေနာက္ဆုတ္ ေရွာင္တိမ္းသြားၾကတာ ေတာ္ေရာ့လား" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ အထိန္းေတာ္ႀကီးသည္ အေတာ္လန္႔သြားမိေလ၏။ သို႔ႏွင့္ ဟန္မပ်က္ 
ဣေျႏၵဆယ္ကာ- 
 
"ဒီလိုပါ စုထားဖုရားရယ္၊ သင္းတို႔ အထိန္းေတာ္ေတြ ေရွာင္ဖယ္သြားၾကတယ္ဆိုတာလည္း တကယ္ 
နက္နက္နဲနဲ ေတြးမည္ဆိုလွ်င္ အရွင္သခင္ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကို လုိလားအားႀကီးရွာၾကလြန္းလို႔ပါ။ 
သူတို႔သာ မေလာ္လယ္ အလိုက္မသိ ဘူးဆိုလွ်င္ အခက္သားပါဗ်။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ား 
အလိုအတုိင္းကလည္း အီေနာင္မင္းသားမွာ ပြတ္စပါးမင္းသမီး ႏွင့္ လူႀကီးခ်င္း 
ကတိထားၿပီးေၾကာင္းအသိမုိ႔ သေဘာတူ မည္မဟုတ္။ နန္းကိႏၷရာမင္းသမီးကလည္း ေမာင္ေတာ္ကို 
ခ်စ္ခင္ေတာ္မူရဲမည္ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ အီေနာင္မင္းသားမွာ အႀကံေတာ္မေျမာက္ဘဲ 
ႏွလံုးအသည္းမွာ ေမတၱာေလာင္မီး စြဲေနရုံရိွၿပီး နန္းကိႏၷရာမင္းသမီးမွာလည္း တစ္သက္မွာ 
ရႏုိင္ခဲလွတဲ့ လူမတူနတ္တမွ် ဘုန္းလက္ရုံးႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ ဘုရင္ ေလာင္း 
မင္းသားလွလွကေလးတစ္ပါးႏွင့္ အလြဲႀကီးလြဲသြားမွာပါဘုရား။ ယခုေတာ့ သူ႔အထိန္းေတာ္၊ 
အပ်ိဳေတာ္ေတြ အက်ိဳးေဆာင္လို႔ ေခါင္ေခါင္ဖ်ားဖ်ား၊ လူမတူ နတ္တမွ် လွပၿပီး ဘုန္းက်က္သေရ 
ရႊန္းရႊန္း ေ၀တဲ့ မင္းသားတစ္ပါးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စုလ်ားပတ္ၿပီး လက္ထပ္ေတာ္မူရသည္ မဟုတ္ပါလား၊ 
ဟို အပ်ိဳေတာ္ မ်ားမွာေတာ ့ 'မုိးေကာင္းလည္း တစ္စေလာင္း၊ မုိးမေကာင္းလည္း တစ္စေလာင္း၊ 
မုိးမေကာင္း လည္း တစ္စေလာင္း' 'ေကာင္းေတာ့ ထန္းပင္ျမစ္၊ ေညာင္းေတာ့ ထန္းေစ့မႈတ္က' 
ဆိုသလိုပါဘုရား" 
 
"အင္း ... ေလေတြမ်ားၿပီး စကားတန္ရွည္ေနျပန္ၿပီ၊ သူ႔ကို ဟို ... ဇာတ္ထဲက အပ်ိဳေတာ္ေတြက 
ေရွ႕ေနေတာ္ အလိုက္ ငွားထားတဲ့အတုိင္း ကိုင္း ... ကိုင္း ... ခုနင္က ဇာတ္ကြက္ကို ေရွ႕ဆက္လို႔ 
ေျပာစမ္းပါဦး" 
 



"ဟဲ ... ဟဲ ... စုထားဖုရားက၊ ဟို ... တစ္ဖက္သားေတြကို အက်ိဳးလိုလို႔ ေညာင္ေရေလာင္းေနၾကတာ၊ 
အသိသားႏွင့္ အလကား အျပစ္ေတာ္တင္ေနတာကိုးဖ်။ ကဲ ... ကဲ ... ဘယ္ေရာက္သြားပလဲ၊ ေၾသာ္ ... 
သတိရၿပီး အဲ ... ဒီလို အပ်ိဳေတာ္၊ အထိန္းေတာ္ေတြ အေဆာင္ေတာ္ထဲက ရြဲ႕ၿပီးထြက္သြားေတာ့ 
အီေနာင္မင္းသားကလည္း သန္လ်က္ေတာ္ ကို ဆြဲၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ႏွင့္ မင္းသမီး စံေတာ္မူတဲ့ 
သလြန္ေတာ္ ရိွရာသို႔ ေဟာဒီလိုသြားၿပီး ေဟာဒီလို နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီး အပါးမွ 
၀င္ၿပီးထုိင္ေတာ္မူပါေရာ" 
 
ေျပာကာ စုဖုရားအပါးတြင္ အီေနာင္မင္းသားဟန္ႏွင့္ ၀င္၍ ထုိင္ေလ၏။ စုဖုရားလည္း ၿပံဳးၿမဲတိုင္းၿပံဳး၍ 
ရႈစားေတာ္မူေလ ၏။ ထုိ႔ေနာက္ အထိန္းေတာ္ႀကီးက ဆက္လက္ခါ၊ 
 
"အဲဒီလို အီေနာင္မင္းသားက ရဲရဲရင့္ရင့္ အပါးေတာ္ထိုင္လုိက္တဲ့အခါ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးကေလးမွာ 
ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရွက္ေတာ္မူရွာတာႏွင့္ သလြန္ေတာ္ေပၚက အသာ ေဟာဒီလိုကေလး ဆင္းၿပီး 
မ်ကႏွ္ာ ေအာက္ခ် ႏွင့္ ေဟာဒီလို ကေလး စံေနလိုက္တာ ကိုးဘုရာ့" 
 
ဆိုကာ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးေလး အမူအရာႏွင့္ ၾကမ္းေပၚမွာ က်ံဳ႕က်ဳံ႕ကေလး ေခါင္းငံုထုိင္ျပေလ၏။ 
ထုိ႔ေနာက္ ထလာကာ မင္းသားဟန္ ေျပာင္းလိုက္ၿပီး သလြန္ေတာ္ ေစာင္းမွ ေျခတြဲေလာင္းခ်ထိုင္ရင္း 
အီေနာင္မင္းသားက နန္းကိႏၷရာမင္းသမီးကို စိမ္းစိမ္း စားစား ၾကည့္ဟန္ျဖင့္ ၾကည့္ၿပီး အီေနာင္ 
ေမာင္စံတုတ္၏ ေလသိမ္းေလယူအတိုင္း လက္ဟန္ကိုယ္ဟန္မ်ားကို ႏြဲ႕ကာႏြဲ႕ကာႏွင့္- 
 
"တစ္ပင့္ရိပ္ၾကာ၊ နန္းမံရာမွာ၊ ေရႊၾကာလံုး ပတၱျမား လွမ်ားဖ်ားငဲ့၊ သနားမိရက္၊ ေပ်ာ္ေရးမွ စက္ႏုိင္ဘု၊ 
သက္ကယ္မညႇာ ခုေရာက္ပါ၊ ယာယီနဂုိရ္ ျဖစ္ဘိတယ္၊ မထိုက္တယ္မတန္လို႔၊ မုန္းမာန္ႏွင့္ လႊဲေတာ္မူ 
ေလသလား၊ ေထာက္ထားေရးယူ၊ ေမာင္ႀကီးပူေရာ့မာ္၊ အတူစံ ေနေတာ္မူပါလွည့္ မိမိငဲ့" 
 
အငုိ အဟဲ မူမကြဲေစရေအာင္ ဇာတ္ခ်င္းကို ဆိုလိုက္ၿပီး တစ္ဖန္ မင္းသမီး အမူအရာႏွင့္ 
ႀကိဳးေျပာင္းလုိက္ျပန္ကာ- 
 
"အဲဒီလို အီေနာင္မင္းသားက စကားႏႈတ္ခြန္း ၾကဴေတာ္မူတဲ့အခါ နန္းကိႏၷရာမင္းသမီးက 
ရွက္ေၾကာက္အားႀကီးႏွင့္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ 'ညည္းညဴေတာ္မူျပန္တာကိုး စုထားဖုရားရဲ႕' 
 
ဆိုကာ ယင္းေတာ္မေလး၏ ဟန္ပန္မူရာ၊ အေျပာအဆိုမ်ိဳးအတိုင္း လက္ဟန္ ကိုယ္ဟန္ႏြဲ႕လ်က္- 
 
"ရတနာတစ္ပင္၊ ျဖဴရြက္ရွင္ႏွင့္၊ ဥကင္န၀ရတ္၊ စုိးေစာင့္တတ္သည့္ နတ္ကယ္ျမင္လႊဲ႕၊ အုိ ... ခက္ခဲ့ၿပီ၊ 
မယ့္စံသလြန္၊ ကိုးမ်က္ျပြန္မွာ ေရာင္၀ွန္တင့္ရႊန္း၊ ေနနတ္ကယ္ထြန္းသည့္ႏွယ္ ဘယ္ကၽြန္းခြန္ခ်င္၊ 
စုိးသည့္ရွင္ပါလိမ့္၊ သက္ခင္လိႈက္ခြန္၊ အလိုႀကံဳေလျခင္း၊ ေရႊဘံုသာက်ယ္၊ ျမနန္းလယ္ကို အလယ္ခ်င္း 
ေဖာက္၊ ဘယ့္ႏွယ္ႏွင့္ ေရာက္ေလသည့္၊ ရွက္ေၾကာက္ ပူရန္၊ အတန္တန္မွာ ဖန္ႏုိင္ ေအာင္ေလ၊ 
လူလုပ္လို႔ေနၿပီဟု ေသသာ ေသခ်င္ပါေရာ့တယ္" 



ဆိုကာ ငုိမလို မမဲ့တမဲ့ႏွင့္ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲက နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးလုပ္သူ၏ အမူအရာအတိုင္း 
လုပ္ျပရာ ထိပ္စုဖ်ားလည္း အားရႏွစ္သက္စြာ ၿပံဳးရယ္ရႈစား ေရႊနား ဆင္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးလည္း စုဖ်ားႏွစ္သက္ စိတ္ပါလာ ေတာမူ္သည္ကို ရိပ္မိသည္တြင္ မိမိလိုအင္ရိွရာသို႔ 
ဆြဲယူရန္ မခဲယဥ္းေတာ့ဟု ေတြးေတာစဥ္းစားမိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ- 
 
"အဲဒီလို မင္းသမီး ေၾကာက္ရွက္ထိတ္လန္႔ စိတ္မသန္႔ဟန္ႏွင့္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ညည္းညဴ ေတာ္မူလိုက္တဲ့အခါ 
အေဆာင္ေတာ္သို႔ က်ဴးေက်ာ္ေပါက္ေရာက္ေအာေင္ ခ်စ္အားႀကီး ေတာ္မူ၍ 
ေသြးေဆာင္ထြက္ေတာ္မူရတဲ့ အီေနာင္မင္းသားမွာ ႏွမေတာ္ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးကို 
စကားဖြဲ႕ခ်ိဳမိန္႔ဆိုတုံ႔ျပန္လိုလွပါလ်က္ အကြက္မဆိုုက္ႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆက္ၿပီး 
ဆိုျပန္သည္မွာ နားဆင္ေတာ္မူပါ စုထားဖုရားရဲ႕၊ ဒီအလွည့္ ကေလးမွာ ေမာင္ရင္စံတုတ္တုိ႔ 
ႏြဲ႕ပံုမူပုံမ်ား၊ ေခါင္းေပၚက ေဆာင္းထားတဲ့ သရဖူအထြတ္ ကေလးဟာ ခ်ိဳင္းေအာက္မ်ားေတာင္ 
ေရာက္လာပါေရာတဲ့၊ သစ္သစ္တို႔ မိန္းမသားေတြ ေတာင္ ေမာင္ရင္စံတုတ္ေလာက္ မေပ်ာ့ေပ်ာင္းတာ 
အမွန္ပါပဲ၊ ကဲ ... မတူေသာ္လည္း နည္းနည္း ဆင္ဆင္ေပါ့ေလ၊ စုဖုရားဘုရား အပ်င္းေတာ္ေျပရုံ၊ 
အေပ်ာ္ေတာ္ ဆက္ရတာ ကလား၊ အဲ ... အဲ ... ဒါႏွင့္ အီေနာင္ မင္းသားက ..." 
 
"ေၾသာ္ ... ႀကံဳရကံ၊ ၾကံရာခက္ခဲ့၊ ကိုယ္လံုးႏြဲ႕ပါၿပီ၊ လုပ္လဲ့နတ္တူ၊ နန္းေၾကာ့သူငဲ့၊ ဆယ္ဆူေနလွ်ံ၊ 
ဆမတန္၊ ေရကန္ သာဆန္း၊ ျမကြန္နန္းမွာ၊ ေၾကာ့လန္း၀တ္မႈံကို ျမင္ရံုသာ အေ၀းက၊ 
အေတြးႏွင့္ပူရသည္၊ သူကျဖင့္ သိေတာ္မူေပဘူး၊ ထူးလို႔တာ၊ ပူျပန္ရေအာင္၊ ဘခမည္းေတာ္၊ 
ေခၚေတာ္မူရာ မေနသာသႏွင့္ မယ့္မွာကိုယ္စား စုထားအသက္၊ ဆက္တဲ့ ညဥ့္ၿခံဳ၊ နိတံုျခယ္သန္း၊ 
နန္းသူ႔တဘက္၊ မယ့္လက္သိဂၤါ၊ ရာေတာ္တဆန္း ကြမ္းႏွင့္ျမ ၾကဳတ္၊ လဲ့လုပ္ည့ံစိ၊ မိကေမာင့္ထံ 
ျပန္လို႔ႏွင္းသ၊ ဟုတ္လသခင္၊ ေသခ်င္ေရာ့ေနာ္၊ စက္လို႔ငယ္ေပ်ာ္သလို ေမ့ေတာ္မူေလရာ့သလား" 
 
"မိန္႔ေတာ္မူတာပ၊ အဓိပၸာယ္ ခပ္ရွင္းရွင္းႏွင့္ အတိအလင္း ဖြင့္ရမယ္ဆိုလွ်င္ ဟို ... ယခင္တုန္းက 
ႏွမေတာ္ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွသျဖင့္ အလႊာေတာ္ႏွင့္ ညဥ့္ၿခံဳေတာ္မ်ားကုိ 
လူပ်ိဳေတာ္သားေတြ ေစလႊတ္ပုိ႔သေစၿပီး မင္းသမီး ထံက ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ယာသည့္ ကြမ္းယာေတာ္ႏွင့္ 
ၿခံဳေတာ္မူသည့္ ညဥ့္ၿခံဳေတာ္မ်ား လဲလွယ္တုံ႔ျပန္ ေတာင္း ေတာ္မူေသာအခါ နန္းကိႏၷရာမငး္သမီးမွာ 
ရွက္ရြံ႕ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ အေရးမယူသလို ေနတဲ့အတြက္ မင္းသမီးရဲ႕ အထိန္းေတာ္၊ အပ်ိဳေတာ္ေတြက 
ေလာ္လည္ၾကံဖန္ၿပီး မင္းသား အလိုေတာ္ျပည့္၀ေအာင္ နန္းကိႏၷရာမင္းသမီး ၿခံဳေတာ္မူတဲ့ 
ညဥ့္ၿခံဳေတာ္ႏွင့္ ျမကြမ္းၾကဳတ္ေတာ္မ်ား တုံ႔ျပန္လို႔ ဆက္သလိုတဲ့အတြက္ အီေနာင မင္းသားက 
နန္းကိႏၷရာမင္းသမီး ကို အရင္တုန္းကေတာ့ ညဥ့္ၿခံဳေတာ္ႏွင့္ ကြမ္းယာေတာ္ ျမၾကဳတ္မ်ား 
ဆက္သဖူးပါလ်က္ အိပ္စက္ေပ်ာ္သူအလား ေမ့ႏုိင္ မူအားပါေပ့လို႔ အေထ့ႏွင့္ 
မိန္႔ေတာ္မူလုိက္တဲ့အတြက္ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးမွာ ရုတ္တရက္ အ့ံအားသင့္ေတာ္မူ သြားျပန္ တာကိုး 
စုထားဖုရားရဲ႕" 
 
"တယ္ၿပီး ေလာ္ေလာ္မာမာရွိတဲ့ အထိန္းေတာ္ အပ်ိဳေတာ္ေတြပဲ၊ မင္းသမီးကေလး သူ႔ဘာသာသူ 
ေနရွာတာ အေကာင္း သားႏွင့္ အလကားပဲ သူတို႔ ေပြေပြလီလီလုပ္ၿပီး ၀င္ရႈပ္ခ်င္ၾကတယ္" 



 
"ေၾသာ္ ေစာေစာက တင္ပါၿပီေကာ စုထားဖုရားရဲ႕၊ ကိုယ့္အရွင္သခင္ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းတာ 
ျမင္ခ်င္ရွာလြန္းလို႔ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရွာၾကရတာပါ ဘုရား၊ အစအဆံုး နားဆင္ေတာ္မူပါဦး၊ အဲဒါႏွင့္ 
နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးက ေဟာ ... ဒီလို ေရႊရင္ေတာ္ ကေလးမၿပီး" 
 
"အုိ ... ႀကံဳရခ်က္၊ ခက္ခဲၿပီ၊ အသက္လိပ္ျပာ၊ ကိုယ္ကကြာေအာင္၊ သိဂၤါစံမႈံ၊ ေရႊညဥ့္ၿခံဳႏွင့္၊ နိတုံရတနာ၊ 
ျမလႊာတဘက္၊ ကြမ္းယာဆက္သည္လို႔၊ အျမြက္ထပ္မုိ၊ မိန္႔ခြန္းေတာ္ခ်ိဳရာမွ အုိ ... သိပါဘူး၊ 
ေရႊမ်က္ႏွာ ေမွာင္ကူးလို႔ စူးစူးရြယ္ကာ နန္းဒါဟာ၊ ဒီမွာထင္ေတာ္မူ ေရာ့သလားလို႔ ျပန္ၿပီး 
တင္ေလွ်ာက္တာ ကိုးဘုရာ့" 
 
ညဥ့္ၿခံဳ ကြမ္းယာဆက္သည္ဟု စြပ္စြဲေပတဲ့ သူမသိပါဘူး၊ ယခုေရာက္ေနတာ မံရာျပည္ပါ၊ အီေနာင္ 
မင္းသားႏွင့္ ၀မ္းတြင္း ကတိထားေတာ္မူထားတဲ့ ပြတ္စပါးမင္းသမီးစံရာ၊ ဒါဟာ ျပည္နယ္လို႔ 
အထင္ေတာ္ရိွၿပီး ေျပာမိေျပာရာ လြဲမွားေတာ္မူေနပါ ၿပီလို႔၊ ျပန္ၿပီးေျပာေတာ္မူလိုက္တဲ့အတြက္ 
အီေနာင္ မင္းသားမ်ာ ဒါဟာ သူ႔ပြတ္စပါးေၾကာင့္ နန္းကိႏၷရာမင္းသမီး ခ်စ္အား ေတာ္ 
ေႏွာင့္ေႏွးသည္ကို ၾကည္သာေတာ္ မူရန္ ေနာက္ ထပ္မံၿပီးေတာ့- 
 
"ကုိယ္ႏွင့္သက္ကို ဆက္လိမ့္ရြယ္ရန္၊ နန္းေၾကာစံ့ငဲ့၊ ဖန္ဖန္ေစ့ရာ၊ ေလွ်ာက္သည္မွာ မသာမယ့္နား၊ 
ရိွခဲ့ျငားလည္း အမွား ယူေတာ္မူပါႏွင့္၊ လဲ့လဲ့ျပာျပာ၊ ေရႊမ်က္ႏွာမွာ၊ တိမ္လႊာခ်ပ္ရံု၊ လနန္းကို 
အံုသည့္ႏွယ္၊ မႈံမႈံေျပေျပ၊ ပူရသူေသေအာင္၊ ေသြးလို႔ဆိုေတာ္မူပါႏွင့္၊ မယ့္ကိုသက္ပုံ၊ 
ေမာင့္မွာကုန္ေတာ့၊ ယုန္လသခင္၊ မိမိျပင္၊ နတ္ပင္ျဖစ္ကတဲ့ မခ်စ္သည့္တြက္ ေမာင္ႀကီးရွက္လိမ့္၊ 
အိပ္မက္မွ် မျမင္လိုပါဘူး၊ ကူးလိုေထြေထြ၊ မုန္းမာန္ေတာ္ေ၀ပါႏွင့္၊ ျဖစ္ေလသမွ် ေၾကာင္းစစကို အုိ... 
မမငယ္၊ ႀကံဳရတယ္၊ တာတြယ္လို႔ ေထာက္ေတာ္မူပါလား၊ မိမိငယ္လို႔၊ ကိုယ္ကေလး ႏြဲ႕ႏြဲ႕ၿပီး 
တကယ့္ကို သနားေတာ္ မူေလာက္ေအာင္ မိန္႔ေတာ္မူတာကိုးဘုရား" 
 
တစ္ေယာက္တည္း ဇာတ္ခင္းဘိအလား မင္းသားလိုတစ္မ်ိဳး၊ မင္းသမီးလိုတစ္ဖံု၊ တစ္လွည့္စီ ႀကိဳးမ်ိဳးစုံ 
ကလ်က္ရိွရာ အားရႏွစ္သက္စြာ ရႈစားေနေသာ စုဖုရားလည္း နားမ်ားၿငီးေငြ႕ေတာ္မူလာသည္ႏွင့္- 
 
"အုိ ... သစ္သစ္ရယ္၊ အီေနာင္ဇာတ္ႀကီးကို ႏႈတ္တတ္အာဂုံ၊ တစ္ေန႔တည္းစံုေအာင္ ခင္းလို႔ 
ၿပီးႏုိင္ပါ့မလား၊ ဇာတ္ေတာ္ ႀကီးမ်ားေတာင္မွ အတြင္းေတာ္မ်ာ ေလးဆယ့္ငါးရက္ ဆက္လက္က,ျပမွ 
ဆံုးတာပဲ၊ သစ္သစ္ လည္း မေမာေသးဘူးလား" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္- 
 
"ဟင္ ... စုထားဖုရားကပဲ က,ရမယ္၊ ဆိုရမယ္ႏွင့္ ခိုင္းေတာ္မူထားၿပီး ယခုမွေတာ့ 
ေကာင္းခန္႔ေရာက္ကာနီးမွ ျဖတ္လို႔မထားပါရေစႏွင့္ေတာ့၊ တယ္ႀကီးလည္း မက်န္ေတာပါ ဘူး၊ 



မင္းသမီးႏွင့္ မင္းသား၊ အခ်စ္ေတာ္စုလ်ားဆင္ၿပီး သလြန္ေတာ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
စက္ေတာ္ေခးသည္အထိ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ကေလး ေရႊနားေတာ္သြင္းပါေစဦးဘုရား" 
 
ေတာင္းေတာင္း ပန္ပန္ အမိန္႔ေတာ္ခံေနျပန္သည္ႏွင့္- 
 
"ကိုင္း ... ကိုင္း ... အလိုရိွရာ ဆက္ၿပီး ဇာတ္ထြက္ေနပါဘိ၊ အစျဖင့္ ရွက္လွသေလး 
ေၾကာက္လွသေလးႏွင့္၊ အေရးသယ္လိုက္တာ က,မဲ့ကေတာ့လည္း ေတာ္ပါေတာ့ဆိုတာ ေတာင္ 
အဆစ္ေတြထည့္လို႔ မၿပီးႏုိင္ပါလား၊ ကဲ ... သစ္သစ္ရယ္ ျမန္ျမန္လြယ္ေအာင္ ဇာတ္သြားကုိ 
ဆက္ပါေလေတာ့" 
 
မိန္႔ေတာ္မူရာ အထိန္းေတာ္ႀကီးလည္း လိုရာခရီးသုိ႔ နီးသည္ထက္နီးေစလိုသျဖင့္- 
 
"ဒီလိုပါ စုဖုရားရဲ႕၊ ခုနင္ကလို အီေနာင္မင္းသားက မိန္႔စကားဆိုလိုက္ေတာ့ နန္းကိႏၷရာ မင္းသမီးက 
ျပန္ၿပီး ေလွ်ာက္ရသည့္စကား......" 
 
"မဆင္၀ံ့ရက္၊ အလိုခက္ပါၿပီ၊ သက္ကယ္ရတနာ၊ နန္းဒါဟာ ၾကားပါမည္ဘုရား။ 
ျမတ္မိန္႔ေတာ္ထားရာမွာ ေတာင္လ်ားေျမာက္ႏြဲ႕၊ ေလညင္းသြဲ႕သည့္ႏွယ္၊ ခ်စ္ဖြဲ႕စေတ၊ မာယာေတာ္ 
ေပြလြန္းလို႔၊ တေသတခ်ာ၊ ယံုမွားပါေရာ့မည္၊ ဒါဟာ ေရႊနန္းမွာမွ၊ စံျမန္းထိုက္ ပါသည္ ဘုရားလို႔ 
စိတ္အားမေလွ်ာ့ဘဲ တင္းတင္းမာမာ ျငင္းေရွာင္ေလွ်ာက္တင္ၿမဲ ေလွ်ာက္တင္ေနသည့္အတြက္ 
အီေနာင္မင္းသားက စိတ္အားေရာ့ေတာ္မူဟန္ႏွင့္" 
 
"အုိ ... ပူဖြယ္ သစ္လွခ်ည့္၊ မခ်စ္တဲ့ယူ လွမဥၹဴငဲ့၊ တိမ္ျမဴတသန္႔၊ ေတာင္တကန္႔ႏွင့္၊ ဟန္႔သမွ်ရန္ပုံ၊ 
စစ္ေရးႀကီး ကုန္ခဲ့သည္၊ နန္းငံုပြင့္လ်ာ၊ မယ့္ေမာင္ပါးကို ဘယ္ဒါဟာသူ၊ သိေတာ္မူပါဘူး၊ 
ပူရက္ႏွင့္ေသ၊ ခုသခဲေၾကြေအာင္၊ ယဥ္ေကလုံ႔ရတနာ၊ မိန္႔ရက္ပါႏွင့္ မညႇာမတာ၊ မုန္းဘက္က 
သာခဲ့လွ်င္၊ ျဖာျဖာေရာင္ခ်က္၊ သည္သန္လ်က္ႏွင့္၊ သက္ကို မညႇာ၊ ဆက္ခဲ့ပါေတာ့မည္၊ သိဂၤါမဥၨဴ၊ 
နန္းေၾကာ့သူ၊ ယူေတာ္သာ မူရစ္ပါေတာ့ မိမိငဲ့" 
 
ဆိုၿပီး သန္လ်က္ေတာ္ကို မင္းသမီးလက္သို႔ ကမ္းေပးေတာ္မူလိုက္တာကိုးဘုရာ့၊ ဒီေတာ့ 
မင္းသမီးကလည္း အတင္ခက္၊ အေလွ်ာက္ခက္ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕လွသည္ကလည္း တဖက္ေၾကာင့္ 
သန္လ်က္ေတာကို ျပန္ဆက္ရင္း- 
 
"ရိွဦးဆင္ရတယ္၊ မတင္ႏုိင္တတ္ စုိးပူဖြယ္ မွတ္လွခ်ည့္ ျမတ္ဥပရာ၊ မိန္႔ခြန္းေတာ္သာရာ မွာ၊ 
ဒါဟာသခင္၊ ညာေရႊရင္ႏွင့္၊ ႏွစ္ပင္ေရႊခိုင္၊ သစၥာေတာ္ၿပိဳင္ကတည္းက ေသာင္းၿမိဳင္ ဇာတိ၊ 
မ်ားဗိုလ္လူသိပါငဲ့၊ သတိလြတ္ကြာ၊ သည္မံရာကို၊ ဒါဟာအယူ ရိွေတာ္မူလို႔၊ ေနတူ လွ်ံလက္၊ 
စိန္သန္လ်က္ႏွင့္ သက္စြန္႔ မယ္ေလ၊ ျမတ္မိန္႔ေတာ္ေျခြတာျဖင့္ သည္ေျမ၀ယ္၊ မသင့္ပါဘုရား" 
 



ေလွ်ာက္တင္ၿပီး ရတနာေရာင္ရွက္ စိန္သန္လ်က္ကို မင္းသားလက္သို႔ ျပန္၍ ဆက္သည္ တြင္ 
အီေနာင္မင္းသားက သန္လ်က္ေတာ္ကို လွမ္းယူသလိုႏွင့္ မင္းသမီးလက္ကို ယုယစြာ ဆြဲကိုင္ေတာ္ 
မူလိုက္ၿပီး- 
 
"ျမေကသီငဲ့၊ ရြက္ညီလဲ့လဲ့၊ လက္သင္ဖြားလို႔၊ တြဲ႕တြဲ႕ေလွ် ာ့ေျဖ၊ ေနာင့္သဲမွာေ၀လွခ်ည့္၊ ယဥ္ေရႊလံုး 
ပတၱျမား၊ လွမ်ားဖ်ားငဲ့၊ သနားစရာ၊ မိန္႔တတ္ကယ္ရွာပါဘိ၊ ဒါဟာသခင္၊ အသိ ေတာ္လွ်င္ ရန္ေကာင့္၊ 
အုိ ... ဘယ္တြင္ မေအ့ ေမာင္ႀကီးျဖင့္ ေတြ႕ပါဘူး၊ သံုးေရႊ႕ဆံညႇာ၊ လွေရႊညာငဲ့ လိပ္ျပာအသက္၊ 
မယ့္၀ယ္ဆက္ပါၿပီ၊ ပုန္းဘက္ကေလ၊ မိမေနလို႔၊ တိမ္ေျမ မုိးယံ၊ ရထားပ်ံႏွင့္၊ ပ်ံပါေသာ္လည္း 
ကူေရပန္ေမာင္၊ ခုႀကိဳးလို႔ေဆာင္မယ္ပ၊ ေရႊေတာင္ ေမရု၊ ေျမအထုႏွင့္ ပံ သုသီလာ-ျမေျမလႊာပင္ 
ကြယ္ကာ ထားေစ လြတ္ရေပဘူး ေသေစ မေရွာင္ရဲသည့္ ေမာင္ကို ပန္းေအာင္သာေစ 
အေရးေတာ္ေထြပါႏွင့္ေတာ ့ၾကာေ၀ရိပ္မြန္ သည္သလြန္မွာ ပူ၀န္ကို သိမ္းေတာ္မူပါလွည့္ မိမိငယ္" 
 
ဆိုၿပီး မင္းသမီးကို ယုယေျဖေဖ်ာ္ေတာ္မူလ်က္ သလြန္ေတာ္ဘက္သို႔ တင္ပါေလေရာတဲ့ စုဖုရားရဲ႕၊ 
ဒီတြင္ပဲ မင္းသားႏွင့္ မင္းသမီးအေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ရင္းႏီွးခ်စ္ခင္ ေမတၱာေတာ္ ယွဥ္မိၾကပါသည္။ 
မင္းသားမွာ အလိုေတာ္က် ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွတဲ့ လူမက နတ္တမွ် အလွ ေရႊညာ 
နန္းကိႏၷရာထိပ္ထားွင့္ အေဆာင္ေတာ္ မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စံစားေတာ္မူရတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္မ်ား 
ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္ လိုက္မည္ဆိုကာ တကယ့္ တကယ္ အမႈသြားႏွင့္ အသက္ထင္ရွားရိွတဲ့ မင္းသား 
မင္းသမီးမားျဖစ္လွ်င္ ေမးေလွ်ာက္ ခ်င္စမ္း ပါဘိဘုရား" 
 
စကား အညြန္႔ႏွင့္ အဆံုးသတ္လိုက္သည္တြင္ စုထားဖုရားကလည္း ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္ကို 
နားလည္ေတာ္မမူေသးသည္ႏွင့္ အမွတ္မဲ့ပင္- 
 
"အလိုေလး ... ေမးခ်င္ကေမးေခ်ပါဘိ သစ္သစ္ရယ္၊ အီေနာင္မင္သားဆိုတာ တကယ္ပင္ 
အသက္ထင္ရွား မရိွကထဲ အခ်စ္သက္ထား ေျမာက္သားၾကင္ရာ ရိွေတာ္မူၿပီးျဖစ္တဲ့ 
မကၡရာကိုယ္ေတာ္ႀကီးတို႔၊ သံုးဆယ္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး တို႔ကို သြားမွ် ေမးပါေတာ့လား" 
 
"အလိုေလးဘုရား၊ ဒီမင္းသားႀကီးေတြကို သြားလို႔ေမး၀ံ့ခ်ည္ဘူး၊ အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ဆက္ေဆာ့လွတယ္လို႔ ဓားေႏွာင့္ႏွင့္ ေဆာင့္လႊတ္လို႔ ေအာင့္ျပန္လာရတာ ျမင္ေတာ္မူခ်င္ 
ေနၿပီထင္ပါရဲ႕ စုထားဖုရား" 
 
"အႏုိ႔ ... သစ္သစ္ကိုက စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ သိခ်င္ေနကိုး" 
 
"သိေတာ့ သိခ်င္လွတာ၊ ရြလို႔ေနပါေရာ့ဘုရာ့၊ ဒါေပတဲ့ ဟို ကုိယ္ေတာ္ႀကီးေတြကို ေမးရမာွ 
ေသမေလာက္ ေၾကာက္ပါတယ္၊ ဒီလို ေပါက္ေပါက္ရွာရွာေတြ ေမးဖို႔ေနေနသာသာ သူတို႔ 
ေရွ႕နားေတာင္သြားလို႔ မခစား၀ံ့ပါဘူး၊ မသကာ သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလးလို ေပ်ာ့ေပ်ာ့ 



ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏွင့္ စိတ္သေဘာေကာင္းတဲ့ မင္းသားဆိုရင္လည္း အတင့္ရဲၿပီး မေၾကာက္ မရြံ႕ 
စြန္႔စြန္႔စားစား သြားေမးမယ္ဆို ေမး၀ံ့စရာ ရိွပါေသေလးရဲ႕" 
 
"အုိ ... ဒါျဖင့္လည္း သစ္သစ္ရဲ႕၊ သီေပါကိုယ္ေတာ္ေလးကိုပဲ သြားေမးပါေတာ့လား သစ္သစ္" 
 
"စုဖုရားကလည္းေနာ္၊ မိန္႔ေတာ္မူေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ဟိုေရႊကိုယ္ေတာ္ကေလးမွာ ေမးစရာ သူ႔မွာ 
ၾကင္ရာ ေျမာက္ သားေတာ္မွ မရိွေသးဘဲ၊ ဘယ္လိုသြားေမးေမး မွန္ကန္တဲ့ အေျဖကို 
ေပးေတာ္မူႏုိင္ပါဦးမလား၊ တကယ္ဆို စုဖုရားႏွင့္ ႏွစ္ပါးစုံညီ ေရႊေမတၱာညီမညီ အခ်စ္ရည္ တူ မတူ၊ 
ရာဇူခ်ိန္စက္၍ သစၥာေတာ္ ပႏၷက္ၿမဲေအာင္ ႏွစ္ပါးတည္းေတြ႕ေတာ္မူၿပီးတဲ့အခါ ဆိုလွ်င္လည္း 
အေကာင္းသား၊ ဒါႏွင့္ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း ဖ်ာ့ကၽြန္မရဲ႕ အလိုဆႏၵ ကို အလိုလုိ 
သိေတာ္မူထားႏွင့္သည့္အလား ႏွမေတာ္ စုထားဖုရားႏွင့္ ႏွစ္ပါးခ်င္း ေရႊမ်က္ႏွာ ဆုံရရန္ အပုံႀကီး 
အာရံုသန္ေတာ္မူေနသည္တဲ့၊ ေရႊေမတၱာ မ႑ိဳင္ႀကီး ႀကံ႕ႀကံ႕ ခိုင္ခိုင္ စုိက္ထူၿပီး 
သစၥာေတာ္မူခ်င္လွေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္အခြင့္ေကာင္းကို ေတာင္းဆို ေတာ္ မူတဲ့ စကားႏွင့္ 
ေရႊလႊာေတာ္ပင္ ပါးလိုက္ျပန္...။ 
 
(စကားမဆံုးမီ စုဖုရားက) 
 
"တန္တန္ ... သစ္သစ္လည္း မည့ံဘူးေနာ္၊ ဟို အီေနာင္ဇာတ္ေတာ္ထဲက ရြပိုးထတဲ့ 
ေရစပၸါယ္ကေတာ္ႀကီး အားက်ေနျပန္ၿပီထင္တယ္" 
 
မရယ္တၿပံဳး ဣေျႏၵသံုး၍ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ခင္ဘြားသစ္မွာ ရုတ္ခနဲ ေၾကာက္လန္႔ တၾကားႏွင့္ 
အ့ံအားသင့္သြားၿပီးမွ မ်က္ႏွာအနည္းငယ္ျပင္၍ ရယ္ရႊမ္းပါရႊမ္း လုပ္လိုက္ကာ- 
 
"ဟဲ ... ဟဲ ... စုထားဖုရားကလည္းေနာ္၊ ဒီအထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေစတနာက ေရစပၸါယ္ ကေတာ္ဆိုတဲ့ 
ဟို ... အီေနာင္ဇာတ္ေတာ္ထဲက အထိန္းေတာ္ႀကီးမ်ိဳးထက္ အဆရာ ေထာင္မကေအာင္ သာသမုိ႔ 
ကိုယ့္အရွင္သခင္ျဖစ္တဲ့ စုတစ္ပါးကို သိၾကားလက္နက္ရတဲ့ ဣႏၵာ၀ုဓဆိုတဲ့ မင္းသားလို႔ မင္းသားဆို 
ဆိုသေလာက္ ရဲရဲေတာက္ ဘုန္းသမၻာပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမဲ့ မင္းသားတစ္ပါးကို ဆက္သြယ္ေတာ္ 
မူထားမိလ်က္သား ျဖစ္ေနေတာ့ ကိုယ့္အရွင္ သခင္ႏွင့္ ထုိက္တန္တဲ့ ပန္ေတာ္၀င္ သဇင္ပန္းကို အျခား 
ေသာ မင္းသမီးေတြ ဆင္ျမန္း သြားမွာ စုိးရိမ္ပူပန္မိတာႏွင့္ အဖုိးတန္တဲ့ မာလာဖူးကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား 
ဆက္ရ ေအာင္ ေန႔ရက္ ဆက္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေနခဲ့ရတဲ့အတြက္" 
 
"အမယ္မင္း ... စကားပလႅင္ခင္းပုံႀကီးက ရွည္လ်ားလိုက္တာ၊ သစ္သစ္ ေလွ်ာက္တင္ လိုတာကို 
တစ္ခါ တည္း တိုက္ရုိက္ေျပာလိုက္ပါေတာ့ စုစုက 'ေဟာဆုိ ... ဒိုင္းခနဲ' မွ 
ႏွစ္သက္ေတာ္မူတယ္ဆိုတာ အသိသား နဲ႔" 
 



"ယခုလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ သနားေတာ္မူရင္လည္း စကားေတြမ်ားမ်ား ပလႅင္မခင္းဘဲ  
လိုရင္းကို တင္၀ံ့ပါတယ္ဘုရား၊ သစ္သစ္က ဟိုတုန္းကလိုမ်ား ေကြ႕လည္ ေၾကာင္ပတ္ 
ျဖစ္ေနဦးမလားလိုပ စဥ္းစားၿပီး စုိးရိမ္မိတာႏွင့္ အခါအခြင့္ကို ေမွ်ာ္ၿပီး အလုိေတာ္စမ္းေနရျခင္း 
ျဖစ္ေနပါတယ္" 
 
"စုစု ရိပ္မိပါတယ္၊ ဒီေန႔ သစ္သစ္ႀကီးမွာ ေလွ်ာက္တင္စရာထူးလုိ႔ မ်က္ႏွာႀကီးရူးေနတာ ကပဲ ဘာလဲ 
သီေပါေမာင္ေမာင္ဆီက ေရႊလႊာေတာ္ပါလာတယ္ မဟုတ္လား၊ ေရႊလႊာေတာ္ မ်ားဟာ 'ေန႔စဥ္နဲ႔ 
ရက္မျခား' ဆိုတာလို ဟိုကပို႔ ဒီကျပန္ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံေတာ္မူေနၾက တာ ရုိးလို႔ပင္ ေနပါၿပီ၊ 
ဒီကေန႔မွ အသစ္လုပ္ၿပီး ေရႊလႊာေတာ္မဆက္ခင္ စကားပလႅင္ခံရ တာေတြက ဘယ္လိုမ်ား 
အေၾကာင္းထူးေထြလာျပန္လို႔လဲ၊ သစ္သစ္ရဲ႕ စကားစပုံကို အကဲ ဖမ္းရတာကေတာ့ 
သီေပါေမာင္ေမာင္က စုစု အေဆာင္ေတာ္ ထြက္ေတာ္မူ လိုတဲ့ အရိပ္ နိမိတ္တို႔ပါကလား" 
 
ယင္းသို႔ မ်က္ႏွာေတာ္ ပကတိျဖင့္ ခင္ဘြားသစ္ တင္လိုသည့္အခ်က္ကို လက္စေဖာ္ေတာ္ မူလိုက္လွ်င္ 
ယခင္က အထင္ခံ ေလွ်ာက္တင္ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕စုိးရိမ္ေနမိေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္မွာ ခက္မေယာငေ္ယာင္ႏွင့္ လြယ္လာသည္ကို ေတြ႕ရ သျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္အားရ 
စိတ္တက္ၾကြလာၿပီးလွ်င္- 
 
"ယခုလို စုထားဖုရားက ေလွ်ာက္တင္ခြင့္သနားမည္ဆုိပါလွ်င္ အလံုးစံု ေလွ်ာက္တင္၀ံ့ပါၿပီ ဘုရား၊ 
သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလးက ယခုတစ္ႀကိမ္ သ,ေတာ္မူလိုက္တဲ့ ေရႊလႊာေတာ္မွာ အသက္တမွ် 
ၾကင္နာစုံမက္ေတာ္မူလွသည့္ ႏွမေတာ္စုထားႏွင့္ ေမတၱာေတာ္ သြယ္တန္း၍ အခ်စ္လမ္း 
ေဖာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကတာလည္း အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာခဲ့ၿပီ၊ ဒီေန႔ ဒီရက္အထိ ခ်စ္မိတဲ့ ေစတနာက 
ေ၀ဆာ တင့္ၿဖိဳး တိုးခ်င္တုိင္း တုိးလာခဲ့ရေသာ္လည္း အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ အထိန္းေတာ္ႀကီးကို 
ေစတမန္ ထား၍ အလႊာေတာ္ပါးျခင္းျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲေက်နပ္ ေတာ္မူခဲ့ရၿပီး ေမတၱာႏွင့္ သစၥာကို 
အလႊာေတာ္ မ်ားတြင္သာ ေရး၍ ႏွစ္ပါးစလံုး အျပန္ အလွန္ တုံ႔လွယ္ၿပီးေနရသည္မွာ ရုိးလို႔ 
ပင္ေနပါၿပီတဲ့ဘုရား" 
 
 
"ႏွစ္ပါးေမတၱာေတာ္ ေပါင္းကူးမိၾကတဲ့ အခ်ိန္အခါ အတန္ပင္ ၾကာခဲ့လို႔ ၾကာခဲ့သမွ် အခ်ိန္ မ်ားမွာလည္း 
ေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္သဒၵါေရႊမုိးက တၿဖိဳးၿဖိဳးရြာခဲ့သျဖင့္ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားမွာ ရင္တြင္းမဆန္႔ေအာင္ 
ခ်စ္ေမတၱာ ပ်ံ႕ႏံွ႕လို႔ေနၿပီ၊ ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ ခ်စ္ေတာ္မူရေၾကာင္း၊ အလႊာေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
စာစီႏႈန္းဖြဲ႕ရေသာ္လည္း အားရတင္းတိမ္ေတာ္မမူႏုိင္ဘဲ ရိွေတာ္ မူရံုမက ဤမွ် ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွတဲ့ 
ညာေရႊလံုးထိပ္ထား လွမ်ားအေခါင္၊ ျမေတာင္ စုစုကို နီးနီးကပ္ကပ္ရႈၿပီး စုေဆာင္းသိုမီွးလာခဲ့ရတဲ့ 
အခ်စ္ေတာ္ပဏၰာမ်ားကို ႏႈတ္စကားႏွင့္ ဆက္ေတာ္မူလိုျပန္ပါသည္တဲ့၊ ေရႊကိုယ္ေတာဖ္်ားက 
ခ်စ္အားသန္ေတာ္မူသလို စုထား ဖုရားကလည္း အခ်စ္ေတာ္အင္အားက အတန္းအစား 
ညီမွ်ပါမလားလို႔ စဥ္းစားေတာ္မူမိတဲ့ အတိုင္း စုထားဖုရားႏွင့္ ႏွစ္ပါးစုံညီ ေမတၱာရည္တူ မတူကို ရာဇူႏွ့္ 
ခ်ိန္စက္၍ သစၥာေတာ္ ပႏၷက္သဲကို ၿမဲေအာင္ စုိက္ေတာ္မူရန္ အင္မတန္မွ 



အာရံုသန္ေတာ္မူလွသည့္အတိုင္း စုထားဖုရားထံေတာ္သို႔ ေရႊေမတၱာ မ႑ိဳင္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ 
စုိက္ထူၿပီး သစၥာေတာ္မူႏုိင္ ေစေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အခြင့္ေကာင္းကို ေတာင္းဆိုေတာ္ မူတဲ့စကားႏွင့္ 
အလႊာေတာ္ပါးလိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလႊာေတာ္ပါးရုံႏွင့္ အားရေတာ ္မမူဘဲ ဘုရားကၽြန္မကိုလည္း 
ႏႈတ္ေတာ္ အထပ္ထပ္ မျပတ္ေအာင္ မွာေတာ္မူလိုက္ပါေသးတယ္ စုထား ဖုရားရဲ႕" 
 
ေလွ်ာက္တင္ကာ ပါလာေသာ အလႊာေတာ္ကို စုဖုရားလတ္သို႔ ဆက္ေလ၏။ စုဖုရားသည္ လည္း 
ေရႊကလပ္မွ ေရႊျပားအကၡရာ အလႊာေတာ္စာကို အသာလက္ေတာ္ႏွင့္ ကုိယ္ယူ ရႈစားေတာ္မူၿပီး 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ေလွ်ာက္တင္ေသာစကားမ်ားႏွင့္ အလႊာေတာ္ေတးထပ္ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိပၸာယ္ 
မ်ားကို အတန္ၾကာ စဥ္းစားေ၀ဖန္ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလရာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ မွာလည္း 
အနီးတြင္ ခစားလ်က္ စုဖုရာ၏ မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲကို အၿမဲေစာင့္၍ ၾကည့္ေနေလ၏။ အတန္ၾကာ 
သည္တုိင္ေအာင္ စုဖုရားလတ္၏ အမိန္႔ေတာ္သံကို မၾကားရဘဲ ေနေသာ ေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ 
ၾကာၾကာ ေအာင့္မေန ႏုိင္ဘိအလား အပါးသို႔ တိုးကပ္သြားၿပီ- 
 
"ဘယ္လိုမ်ား စိတ္ကူးေတာ္မူပါသလဲ စုထားဖုရား၊ သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလးလည္း တကယ္ဆိုေတာ့ 
သနားစရာပါပဲ၊ သူ႔ခမ်ာလည္း ေတြ႕ဆံုေတာ္မူခ်င္ရွာမွာေပါ့ဘုရား၊ ေမတၱာဆက္သြယ္ 
ခ်စ္တုံ႔လွယ္ေတာ္မူၾကတာက အေတာ္ၾကာၿပီမုိ႔ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူၾကဖိဳ႔ သင့္ေတာ္ေလာက္ၿပီလို႔ 
ထင္ပါတယ္" 
 
ကုိယ့္အေျဖႏွင့္ကိုယ္၊ ေလွ်ာက္တင္ေလရာ စုဖုရားလတ္မွာမူကား အလႊာေတာ္ကို လက္တြင္ 
ကိုင္ထားလ်က္ပင္ မ်က္ႏွာေတာ္ ဣေျႏၵတည္တည္ႏွင့္- 
 
"ျဖစ္ႏုိင္မယ္ မထင္ပါဘူး သစ္သစ္ရယ္" 
 
 
ခပ္ေလးေလး တစ္ခြန္းတည္း မိန္႔ေတာ္မူကာ ေရႊလႊာေတာ္ကို ကလပ္ေပၚျပန္ထားၿပီး ေနာက္ထပ္ 
စကားမဆက္ဘဲ ေနျပန္သည္ႏွင့္ ခင္ဘြားသစ္မွာ အားမလိုအားမရႏွင့္ အပါးက ခစားၿပီး 
မေက်မနပ္ႀကီး ျဖစ္၍ေနေလ၏။ 
 
အခန္း (၁၉) နက္ျဖန္ 
အခန္း(၁၉) 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ စုဖုရားလတ္ကို ေလွ်ာက္တင္ရာ၌ လြယ္ကူသေလာက္ စုဖုရားထံမွ 
အေၾကာင္းျပန္ရမည့္ အေျဖမွာ ေမွ်ာ္လင့္စရာ အားနည္းဖြယ္ျဖစ္ေနေလရာ စုဖုရားကလည္း ထုိကိစၥႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ စကားစပ္ေတာ္မမူသည့္အတြက္ မိမိက ရုတ္တရက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ 
ခက္ေနသကဲ့သို႔ ရိွေလ၏။ 
 
 



သီေပါမင္းသား၏ လူပ်ိဳေတာ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔ေပၚတြင္လည္း ၎တို႔ 
ေျမႇာက္ပင့္ ေပးရာတြင္ မိမိဘ၀င္ျမင့္ၿပီး တာ၀န္ႀကီးခံခဲ့မိသည့္အတြက္လည္း စိတ္ထဲ တြင္ ေလး၍ 
ေနေလေတာ့၏။ မိမိကို အားကိုးတႀကီးႏွင့္ ကပ္ၾကစဥ္က လြယ္လြယ္ကူကူ တာ၀န္ယူလာခဲ့သေလာက္ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကည့္ေသာအခါ မလြယ္ကူဘဲ ရိွေနသျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ားကို 
ဘယ္ကဲ့သို႔ အေျဖေပး ရမည္မသိ၍ ေတြးမိတုိင္း ရွက္ကာ မိမိထံမွ အခြင့္သာေသာ စကား 
မျပန္ႏုိင္ေသးသမွ် ေမာင္ေမာင္တုတ္ တို႔ကို မေတြ႕၀ံ့ေအာင္ ရြံ႕ေနေလ၏။ 
 
ရြံ႕ေနသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႔ကို မေတြ႕ရန္ ဆုေတာင္းၿပီး အၿမဲေရွာင္ကြင္းေနခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္ 
အခါမွာလည္း ကံအားေလ်ာ္စြာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ အရွင္ သခင္ျဖစ္ေသာ 
သီေပါ မင္းသားအား စုဖုရားအေၾကာင္း အေမးေတာ္မရိွဘဲ မေလွ်ာက္တင္ စတမ္းဟု ႏွစ္ေယာက္သား 
စည္း၀ါး ရုိက္ထားၾကေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၍ သီေပါမင္းသားက လည္း လူပ်ိဳေတာ္မ်ားကို စကားမစပ္၊ 
လူပ်ိဳေတာ္ မ်ားကလည္း မတင္မေလွ်ာက္ထားဘဲ ရိွၾကရကား စုဖုရားလတ္ထံသို႔ ေနာက္ထပ္ပင္ 
အလႊာေတာ္မ်ား အပုိ႔ မေရာက္ ၾကရသျဖင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္က ေတြ႕ခြင့္မရေအာင္ 
ဆုေတာင္းကာ ေရွာင္ဖယဖ္ယ္ ျပဳ ေနရာတြင္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ဆုေတာင္းျပည့္ေနသကဲ့သို႔ ရိွေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႔လည္း ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲသို႔မလာ၊ မိမိမွာလည္း ေျဖစရာ စကား 
လက္ေဆာင္ မလွေသးသျဖင့္ သူတို႔မလာၾကေသးသည္ပင္ သက္သာရာရသကဲ့သို႔ အသက္ရွဴခြင့္ 
ရေနေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ ယခုေလာေလာဆယ္ဆယ္ ေအးေသာ္လည္း 
အေျဖေပးရမည့္ေန႔ကား တစ္ေန႔မေတြ႕ တစ္ေန႔ေတြ႕ရေပေတာ့မည္။ ေတြ႕ရသည့္အခါ 
ဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အေျဖကို ေပးရ မည္နည္းဟု စိတ္ထဲတြင္ မေအးခဲ့ျပန္ ေသာေၾကာင့္ စုဖုရားႏွင့္ 
စကားအခြင့္သာတုိင္း ထုိအေၾကာင္းကို စကားျပန္ ရရန္ အတန္တန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
သို႔ရာတြင္ စုဖုရားကလည္း ဤကိစၥကို အနည္းငယ္မွ် စကားမစမခံဘဲ ေနေတာ္မူခဲ့ရာ ရက္ေပါင္း 
အတန္ၾကာေသာ္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြာားသစ္မွာ ဤကိစၥ ေျဖမရသမွ် ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္လာ 
ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဇြတ္ႏွစ္စြန္႔စား၍ စုဖုရားလတ္ကို စိတ္လက္ ၾကည္သာေတာ္ 
မူခုိက္တြင္ ဆံေတာ္ရွင္း၍ ဆက္ရင္း ... 
 
"ဒါႏွင့္ပါဘုရား၊ စကားမစပ္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ထံက အလႊာေတာ္ပါးကိစၥကို ဘယ္လိုမ်ား အေၾကာင္း 
ျပန္ၾကားေတာ္မူပါမလဲ၊ ကိုယ္ေတာ္ေလးကျဖင့္ တစ္ေမွ်ာ္တည္းေမွ်ာ္ေတာ္မူလို႔ ေနရွာေတာ့မွာပဲဖ်ာ့" 
 
ဇြတ္စ၍ ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ 
 
စုဖုရားလတ္လည္း အထိန္းေတာ္ႀကီးကို လွည့္၍ ရႈစားေတာ္ကာ- 
 
"သစ္သစ္ကလည္း ဒီကိစၥကိုပဲ စြဲလမ္းေနေတာ့တယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ ဘယ့္ႏွယ္အေၾကာင္း ျပန္ရမွာလဲ 
သစ္သစ္ရဲ႕၊ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥမို႔ စုစုစိတ္က နည္းနည္းမွ သတိရေတာမ္မူပါဘူး" 



သစ္။         ။"စုထားဖုရားက သတိေတာ္မရေပတဲ့ ဟိုက ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကေလးကုိ 
သနား လိုက္ပါဘိတယ္ဘုရား၊ စုထားဖုရားကေတာ့ သနားေတာ္မူပုံ မရပါဘူးေလ၊ ဒါေၾကာင့္သာ 
ေနႏိုင္ေတာ္ မူအားတာေပါ့" 
 
စု။      ။ "အုိ ... စုစုကလည္း သီေပါေမာင္ေမာင္ကို မသနားလို႔မွ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ 
 
သစ္။        ။"ဒါျဖင့္ ... ခ်စ္ေကာ ခ်စ္ေတာ္မူရဲ႕လား ဘုရား" 
 
စု။       ။"ေၾသာ္ ... စုစုကလည္း ခ်စ္လို႔သာ သူ႔အလႊာေတာ္ေတြ လက္ခံၿပီး ဒီကလည္း အလႊာေတာ္ 
ျပန္ဆက္ ေနတာေပါ့" 
 
သစ္။        ။"ဒါျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူဖုိ႔ အခြင့္ျပဳေတာ္မူပါလား စုထားဖုရားရယ္" 
 
စု။        ။"အုိ ... ဒီအမယ္ႀကီး လာျပန္ၿပီ၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလို႔ မိန္႔ေတာ္မူေနတာမ်ား မၾကား 
ေလေရာ့သလား" 
 
သစ္။        ။"ၾကားပါတယ္ဘုရာ့၊ အဲဒီလို မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာက ဘယ္လိုမျဖစ္ႏုိင္ပုံမ်ိဳးလဲ လို႔ သစ္သစ္ 
သိပါရေစဦး စုထားဖုရားရဲ႕" 
 
စု။       ။"မျဖစ္ႏုိင္ပုံကို သစ္သစ္ သိခ်င္လွ်င္ နားေထာင္ေပေတာ့၊ သီေပါေမာင္ေမာင္ဟာ 
မင္းညီမင္းသား၊ အေရွ႕ပုိင္းမွာ စံေနရတယ္၊ စုစုတို႔က မိဖုရားႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ားျဖစ္လို႔ 
အေနာက္ပုိင္းမွာ စံေတာ္မူရတယ္၊ အေရွ႕ပုိင္း မင္းေယာက်္ားမ်ားဟာ စုစုတို႔ မင္းမိန္းမမ်ား ရိွတဲ့ 
အေနာက္ပုိင္းကို ဘယ္မင္း လက္ထက္ ေတာ္က ကူးရတဲ့ထံုးစံရိွသလဲ၊ အေနာက္ပုိင္း မင္းမိန္းမမ်ား 
စံစားေနထိုင္ရာအရပ္ကို ခမည္းေတာ္ ဘုရားက လြဲ ရင္ အေနာက္၀န္မင္း တစ္ပါးသာ 
သြားလာ၀င္ထြက္ခြင့္ရိွတာကို သစ္သစ္ သိရဲ႕ မဟုတ္လား" 
 
သစ္။       ။"သိပါရဲ႕ဘုရား၊ ဒါေပတဲ့ 'လူႀကံဳလွ်င္ ထရံေတာင္ထင္းျဖစ္ရေသးတယ္'ဆိုတဲ့ စကားလို ..." 
 
စု။      ။"အုိ ... ဒီလိုႀကံဖုိ႔မ်ားေတာ့ စိတ္မကူးစမ္းပါနဲ႔ သစ္သစ္ရယ္၊ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ 
ျဖစ္မယ္မဟုတ္ပါဘူး၊ စုစုတို႔ စံေတာ္မူတဲ့ အေနာက္ပုိင္းဟာ ယခု ခမညေ္တာ္ဘုရား 
လက္ထက္ေတာ္မွာ ေရွးက ဘုရင္ေတြထက္ မိဖုရားေတြ၊ သမီးေတာ္ေတြမ်ားေတာ့ အထိန္းေတာ္၊ 
အပ်ိဳေတာ္ေတြကလည္းမ်ား၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ကလည္း ဒုနဲ႔ေဒးမုိ႔ အေနာက္ပုိင္းဟာ ၾကက္ပ်ံမက် 
စည္ကားေနေတာ့ အခ်င္းခ်င္းလည္း ဂုဏ္ၿပိဳင္ ေနၾကတဲ့ အတြက္ ဘယ္သူ႔အေဆာင္က 
အမူအရာပ်က္ၿပီး ဘယ္သူ႔အေဆာင္က ဘယ္အျပင္လူကို လက္ခံတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကုိ 
နားစြင့္အျပစ္ရွာၿပီး ႏွစ္သာရင္၀ိုင္းၿပီး ႏွစ္ၾကတဲ့အခါကလား၊ ဘယ္တုန္းက ဘယ္မိဖုရား၊ 
ဘယ္သမီးေတာ္ အမႈေပၚလို႔ အမ်က္ေတာ္ထားလိုက္တယ္ဆို တာလည္း စုစုတို႔ သစ္သစ္တို႔ နားႏွင့္ 



အၾကား၊ မ်က္စိႏွင့္အျမငမ္ပဲ၊ ဒီေတာ့ စုစုကလည္း အျပစ္ကင္းတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို တိတ္တိတ္ခိုး 
ျပဳေတာ္မူ လို႔ ေတာ္သင့္ပါ့မလား၊ ေနာင္အခါ အမႈေပၚလို႔ စုစုက အျပစ္ခ်မ္းသာၿပီထားဦး သီေပါ 
ေမာင္ေမာင္ကို အေနာက္ေဆာင္ က်ဴးေက်ာ္ တဲ့အျပစ္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္သင့္မွျဖင့္ ဘယ့္ႏွယ္ႀကံမတံုး" 
 
သစ္။       ။"သစ္သစ္လည္း အႀကံအစည္မွာ ဒါေလာက္ ေအာက္တန္းမ်ကေသးပါဘူးဖ်ာ့၊ 
တကယ့္တကယ္ ႀကိဳးစား မယ္ဆုိလွ်င္ အျပစ္လြတ္တဲ့ ခရီးက ၀ိနည္းေရွာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ၊ 
စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက ေတာ္မူစရာ မလိုပါဘူး" 
 
စု။       ။"သစ္သစ္ဟာ အေတာ့္ကို ဇက္ရဲေနပါကလား၊ ဒီေလာက္ ရဲတဲ့ဇက္တစ္ေန႔ ၿမိဳ႕၀န္ 
လက္ကဓားနဲ႔ ယဥ္ပါး သြားမွာ စုိးရတယ္ေနာ္" 
 
သစ္။       ။"စုထားဖုရားက စုိးရိမ္အားသန္ေတာ္မူလြန္းလို႔ပါ၊ ေလွ်ာက္တင္လက္စႏွင့္ 
ေလွ်ာက္ပါေစဦး" 
 
"ဟိုေရွးအခါတုန္းက ေကသာသီရိ မင္းသမီးအေဆာင္ေတာ္ဟာ ဘီလူးမ အပ်ိဳမေတာ္ေတြ ႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္ခစားၿပီး ဓားစၾကာ၊ လွံစၾကာမ်ားပါ ရံ၀ိုင္းထားသည္ကိုပင္ ခ်စ္ခင္တဲ့ ေမတၱာ ေဇာက 
အေလာသံုးဆယ္ တိုက္တြန္းေတာ့ ဓားမေၾကာက္၊ လွံမေၾကာက္ ဘီလူး ေလာက္ကို ဂရုမထားဘဲ 
သု၀ဏၰဟံသကုမၼာ မင္းသားက ေယာက်္ားပီပီ ၾကြခ်ီျဖန္႔ျမန္းတဲ့ အခါ ေကသာသီရိေခၚတဲ့ ႏွမေတာ္ 
မင္းသမီးကေလးကလည္း ေမတၱာစိတ္က ဆြဲေဆာင္ ၿပီး ရဲရင့္ေအာင္ အားေပးထားေသာ 
ဓားေဘးေသာ၊ လံွေဘးေသာ မေၾကာက္၊ ေမြးစားတဲ့ ခမည္းေတာ္ ဘီလူးမင္းႀကီးက စူးရွတဲ့ 
မ်က္မာန္ႏွင့္ ဘီလူးအံကိုက္ မူးမူးမိုက္မုိက္ အျပစ္ ေပးမွာလည္း မလန္႔ႏုိင္ဘဲ စြဲလမ္းတဲ့ ခ်စ္သူႏွင့္ 
ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ခံၿပီး ခ်စ္သက္ ကို ႏံွၾကပါေသးတယ္" 
 
စု။      ။"အုိ ... တကယ္မဟုတ္တဲ့ လုပ္ဇာတ္စကားေတြကို အဟုတ္အဟတ္ထင္စားၿပီး စကားထဲ 
ထည့္မေျပာစမ္းပါႏွင့္ သစ္သစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။       ။"ဥပမာ ေဆာင္ရတာပါဘုရား၊ လုပ္ဇာတ္ဆိုတာေတြဟာလည္း ေရႊနန္းေတာ္ ထဲမွာ 
တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးတဲ့ အေၾကာင္းအရမ်ားကို ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ 
ဇာတ္လမ္းစီစဥ္ရတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သစ္သစ္ကလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ထင္တဲ့ 
အခက္အခဲမ်ားကို အႀကံအား ဥာဏ္အားႏွင့္ အသံုးျပဳသြားမည္ဆုိပါလွ်င္ ..." 
 
စု။      ။"ေၾသာ္ ... သစ္သစ္ကျဖင့္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကံမယ္ဆိုတဲ့ ဇြဲႏွင့္ ဇြတ္ေလွ်ာက္ တင္လို႔ပဲ 
ေနေတာ့တယ္၊ ကိုင္း ... သစ္သစ္ မည္သို႔မည္ပုံ ၾကည္စည္မယ္ဆိုသည္ကို စုစု သိရေအာင္ ႀကိဳတင္ၿပီး 
တိုင္ပင္စမ္းပါဦး" 
 
 



သစ္။      ။"အႀကံဥာဏ္ဆိုတာ အခါအခြင့္ကိုၾကည့္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံသြားရပါ မည္၊ 
လူႀကံလွ်င္ ခံႏုိင္သမုိ႔လား စုထိပ္ဖ်ားငဲ့၊ အေနာက္ဘက္ မင္းမိန္းမမ်ား စံစားေနထိုင္ ရာကို အျပင္အပ 
မင္းေယာက်္ားမ်ား ၀င္ထြက္ေတာ္မူရန္ အတန္တန္ ခဲယဥ္းက်ပ္တည္း ထားလ်က္ထားႏွင့္ပင္ 
ဟိုတစ္ေလာက ဒီအေနာက္ပုိင္းမွာပဲ မဟုတ္ပါလားဘုရား၊ ငတုတ္ ဆုိတဲ့ အေကာင္းကို သမီးေတာ္ 
တစ္ပါးရဲ႕ အေဆာင္မွာ အ၀င္အထြတ္ ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ ရိွလို႔ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား သိေတာ္မူတာႏွင့္ 
ရာဇ၀တ္ ေဘးႀကီး ဆိုက္ၾကရပါၿပီ၊ သိေတာ္မူၿပီးမုိ႔ အထူးေလွ်ာက္တင္ဖို႔ မလုိပါဘူး၊ သူတို႔တစ္ေတြရဲ႕ 
အေဆာင္မွာ ယုတ္နိမ့္ေအာက္တန္းက် တဲ့ သတၱ၀ါကိုပင္ ရည္ရွည္လမ်ား 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆက္သြယ္ထားႏုိင္ၾကပါေသးသည္။ ယခုလို သာကီႏြယ္ဖြားခ်င္းမွာ အေၾကာင္းပင္ 
ေပၚသည္တိုင္ေအာင္ ရာဇ၀တ္ေတာ္ ေရာက္ႏုိင္စရာ မဟုတ္သည့္အျပင္ ခဏေခတၱ 
ၾကြလာမည့္အေရး ျဖစ္ပါသျဖင့္ စုိးရိမ္ခြင့္ မရိွႏုိင္ဟု ထင္ပါ သည္။ အေနာက္ပုိင္းက အေစာင့္အေန 
ဆုိသမွ်မွာလည္း ဘုရားကၽြန္မႏွင့္ အထူးခင္မင္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ ထားသူေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
လက္ေဆာင္တံစုိးႏွင့္ ကိုယ့္အက်ိဳး လုိလား သည္ထက္ လိုလား ေအာင္ ေသြးေဆာင္ပါမူ 
ေန႔လယ္ေၾကာင္ေၾကာင္ပင္ စုဖ်ားရဲ႕ သီေပါ ေမာင္ေမာင္ ၾကြလာေတာ္ မူေသာ္ လည္း 
ခဲယဥ္းစရာမရွိဟု ထင္မိေၾကာင္းပါ" 
 
စု။       ။"အမယ္မင္း ... ရဲတင္းလွတဲ့ အႀကံပါကလား၊ သစ္သစ္က ေနရာတက် စီမံထား 
သည္ဆိုပါဦးဟု သီေပါေမာင္ေမာင္က ရဲ၀ံ့စြာ ထြက္ေတာ္မူရွာ၀့ံပါ့မလား၊ သစ္သစ္ စဥ္းစဥ္း စားစား 
ၾကံပုံကလည္း မေလ်ာ္ကန္ပါဘူး" 
 
သစ္။       ။"သီေပါကိုယ္ေတာ္အတြက္ေတာ့ ခဲခက္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါ၊ ခ်စ္ေမတၱာေတာ္က ေစစားလွ်င္ 
အသူရာေနတဲ့ အရပ္ကိုပင္ နတ္ဘုရင္သိၾကားတို႔ သြားရတဲ့ ထံုးႏွလုံးမူၿပီး အရြံ႕ကိုေနာက္ထား 
ေၾကာက္အားကို ျပစ္ပယ္လ်က္ စြန္႔စြန္႔စားစား ထြက္ေတာ္မူလာပါ ဘုရား၊ နဂုိကပင္ 
ဒီလိုအခက္အခဲေတြကို ႀကိဳတင္သိျမင္ေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ေမတၱာေတာ္က ေစစားႏိႈးေဆာ္လွသျဖင့္ 
ႏွမေတာ္စုစုႏွင့္ ယခုလို ေတြ႕ဆံုေတာ္မူလို ေၾကာင္၊ အခါအခြင့္ေတာင္းျခင္း ျဖစ္ပါ၍ 
သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားအတြက္ျဖင့္ ပူပင္ေၾကာင့္ က်ေတာ္မူစရာအခ်က္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္" 
 
စု။       ။"အင္း ... သစ္သစ္ အေျပာကျဖင့္ ေဟာေဟာဒိုင္းဒုိင္းႏွင့္ ျမင္းစုိင္းသလို သာပါၿပီ တဲ့ 
သီေပါေမာင္ေမာင္ကလည္း စြန္႔စြန္းစားစား ထြက္ေတာ္မူလာမယ္ဆိုလွ်င္ စုစုက သေီပါ ေမာင္ေမာင္ 
စုစုအေဆာင္ေတာ္ ထြက္ေတာ္မူလာပါေတာ့လို႔ ဖိတ္မႏၱကျပဳတဲ့ အလႊာေတာ္ ကို ေရးၿပီး 
မရွက္မေၾကာက္ ေပးပို႔ေတာ္မမူရဲပါဘူး၊ အဲဒီလို စုစု အေဆာင္ေတာ္ ထြက္ေတာ္မူလာပါလို႔ 
စကားျပန္ရမွာ ဘယ္ေလာက္ ရွက္စရာေကာင္းသည္ဆိုတာေကာ သစ္သစ္ မစဥ္းစားမိဘူးလား။" 
 
 
သစ္။      ။"ေမတၱာေတာ္ ကူးသန္း၍ အခ်စ္ခန္းဖြင့္ေတာ္မူထားၾကတဲ့ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ ႏွမေတာ္ပါကို 
ေမာင္ေတာ္က ၾကြလာေတာ္မူလုိေၾကာင္း စတင္အခြင့္ေတာင္းသည့္အတြက္ မျငင္းပယ္ရက္လို႔ 
အလိုေတာ္ လိုက္ရသည္ဟု ယူဆရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရွက္စဖြယ္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ" 



စု။    ။"သစ္သစ္က ရွက္စဖြယ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေလွ်ာက္တင္ေပမဲ့ စုစုက တကယ့္ တကယ္ပဲ 
အႀကီးအက်ယ္ ရွက္စဖြယ္ႀကီးလို႔ ထင္ေတာမူေနတယ္ သစ္သစ္ရဲ႕" 
 
သစ္။       ။"အဲဒီလိုျဖင့္ အက်ပ္သားပါ ဘုရား၊ သည္မွ်ေလာက္ အရွက္ေတာ္ပြားေနမည္ ဆုိပါက 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာ္မူေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို သနားမညႇာ ရက္စက္ေတာ္မူရာ က်ေန ေခ်ေပါ့ဘုရား" 
 
စု။      ။"အုိ ... စုစု စိတ္ေတာ္ရင္းက ရက္စက္ေတာ္မမူဘူးဆိုတာကို ဟို ေမာင္ေမာင္ ကလည္း 
သိေတာ္မူ ၿပီးသား ေနမွာပါပဲ" 
 
သစ္။       ။"သီေပါကိုယ္ေတာ္က စုစုကို ေတြ႕ဆံုေတာ္မူလိုလွသည့္အတြက္ ရုတ္တရက္ အလိုေတာ္ 
မျပည့္မွျဖင့္ စိမ္းကားေတာ္မူလွသည့္ မိမိရယ္လို႔ အားငယ္ငယ္ႏွင့္ ညည္းညဴ ေတာ္မူမွာ 
အမွန္ပါပဲဘုရာ့" 
 
စု။     ။"အုိ ... တယ္ခက္ပါကလားေနာ္၊ ကဲေလ ... အေနာက္ပုိင္းကို သီေပါေမာင္ေမာင္ 
အခြင့္အလမ္းသာလို႔ ထြက္ေတာ္မူလာပါလို႔ စုစုက အရွက္ကို ေနာက္ထားၿပီး သနားတဲ့ စိတ္ႏွင့္ပဲ 
ႀကိတ္ၿပီး အမွာေတာ္စာပုိ႔လို႔ သီေပါေမာင္ေမာင္ စုစုအေဆာင္ေတာ္သို႔ ထြက္ေတာ္မူလာပါၿပီတဲ့ စုစုက 
သူ႔ကို ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ဧည့္ခံေတာ္မူရမွာတံုးလို႔" 
 
သစ္။    ။"အမယ္မင္း ... ခက္သမုိ႔လား စုထားဖုရား၊ ဟို ... တစ္ေန႔က သစ္သစ္ကိုယ္တိုင္ ကျပ 
အသံုးေတာ္ခံထားတဲ့ အီေနာင္မင္းသားႏွင့္ နန္းကိႏၷရီ မင္းသမီးေလး ေတြ႕ေတာ္မူ ခန္းထဲကလို 
သို႔မဟုတ္ အရီးေတာ္ လိႈပ္ထိပ္ထားဖုရား စီရင္ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ဣႏၵာ၀ံသ၊ ၀ိဇယကာရီစတဲ ့
ဇာတ္ေတာ္ ထဲကလို..." 
 
စု။      ။"အို ... သစ္သစ္ကလည္း ရွက္စရာႀကီးပါလို႔ မိန္႔ေတာ္မူေနမွ၊ ဒီလိုစကားေတြ ၾကားေတာ္ 
မမူခ်င္ပါဘူး" 
 
သစ္။        ။"ႏုိ႔ ... ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲဘုရာ့၊ မေတြ႕ဘဲေနေတာ္မူၾကလို႔ ၿပီးမည့္ကိစၥ မဟုတ္တာကို 
ယခုလိုသာ ရွက္ေတာ္မူေနမွျဖင့္ ခက္ရေရာေပါ့ဘုရာ့" 
 
စု။        ။"ခက္တန္ေသာ ခက္ရမည္၊ စုစုေတာ့ ရွက္ေတာ္မူသည္ကို တားျမစ္လို႔ ရေတာ္ မမူဘူး 
သစ္သစ္ရဲ႕" 
သစ္။       ။"သည့္ႏွယ္ျဖင့္ ဘယ္လိုႀကံၿပီး ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားထံ အေၾကာင္းျပန္ရပါမလဲ ဖ်ာ့၊ 
သစ္သစ္ေတာ့ 'ဆြမ္းခူးမ်က္ႏွာမလွ ဆြမ္းေလာင္းမ်က္ႏွာမလွ'ႏွင့္ စိတ္စက္မ်ား ညစ္လွပါၿပီ" 
 



စု။          ။"စိတ္ညစ္စရာ မရိွပါဘူး သစ္သစ္ရယ္၊ ဟို ... က အေမးေတာ္ရိွလွ်င္ စုစု 
ကိုယ္ေတာ္တိုင္က အလႊာေတာ္ မေရးလို႔ မေပးရပါတယ္လို႔ ကိုယ့္အေပၚ အျပစ္မလာ ေအာင္ 
စုစုကိုသာ ပုံ၍တင္လုိက္ ပါေတာ့လား" 
 
သစ္။       ။"ဒီလို ေလွ်ာက္တင္ရလွ်င္ေတာ ့ အလြယ္သားေပါ့ဘုရား၊ သို႔ေသာ္ ေရႊကိုယ္ေတာ္ 
စုဖ်ားမ်က္ႏွာေတာ္ကို နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႕ဆံုရႈစားၿပီး အခ်စ္စကား ႏႈတ္ကတိေတာ္ ထားခ်င္လြန္းလို႔ 
အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ႀကီးႏွင့္ ေစာင့္စားေတာ္မူရွာဆဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ မရိွတဲ့ ငံုးတိတိ အေျဖစကားႀကီးကို 
သြား၍ေလွ်ာက္တင္မိပါလွ်င္ ေရႊစိတ္ ေတာ္တြင္ အင္မတန္ ၿငိဳျငင္ဆင္းရဲေတာ္မူသြားရွာေတာ့မဲ 
အေရးကို ေတြးၿပီး ျမင္မိလြန္းလို႔ ကိုယ္ေတာ္ကေလးကို သနားၿပီး ေလွ်ာက္တင္ရမည့္ စကားကိုပင္ 
မေလွ်ာက္ တင္ရက္ ေအာင္ ျဖစ္ေတာ့တာပဲ စုထားဖုရာ့ရဲ႕" 
 
စု။       ။"ဒါက သစ္သစ္ရဲ႕ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဘက္ကို သစ္သစ္က ယက္မွန္းမသိ ယက္ၿပီး 
ေလွ်ာက္တင္တဲ့စကား ထင္ပါရဲ႕၊ သစ္သစ္မွာ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို ယခုေလာက္ ေစတနာ 
ေရာက္ေနသည္ဆိုတာ စုစု သိေတာ္မူပါၿပီ၊ စုစုကလည္း သီေပါေမာင္ေမာင္ဖ်ားကို သနားေတာ္မူသားပဲ 
သို႔ေပမဲ့ ရွက္ေတာ္ူမတာကုိး..." 
 
သစ္။      ။မရွက္သံုးပါးမွာ ခ်စ္ႀကိဳက္တဲ့ ေဇာအတြက္ မရွက္ျခင္းမ်ိဳးက တစ္ပါးအ၀င္ပါမို႔ တကယ္သာ 
ခ်စ္ရုိးမွန္လွ်င္ ရွက္ေတာ္မူဖုိ႔ရာ သတိပင္ရေတာ္မူမွာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့ဘုရား" ဟု ခနဲ႔လိုက္လွ်င္- 
 
စု။       ။ "စုစုက တကယ္ခ်စတ္ာမွ အဟုတ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူတာပါ သစ္သစ္ရဲ႕" လႊတ္ခနဲ မ်က္ႏွာေတာ္ 
မဲ့မဲ့ႏွင့္ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ေလ၏။ 
 
စုဖုရားလတ္မွာ ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းသားအား အကယ္ပင္ ေမတၱာႏြယ္ ညြန္႔ျမဴးကြန္႔ 
ယိမ္းယိုင္ေတာ္မူၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း အထိန္းေတာ္ႀကးီ ခင္ဘြားသစ္က စစ္စစ္ ေပါက္ေပါက္ 
စကားနာထုိးေနသည္ကို ေက်နပ္ေတာ္ မမူဘဲ ခင္ဘြားသစ္ အထင္လြဲ သကဲ့သို႔ သီေပါမင္းသားကပါ 
အထင္လြဲမွား ခ်စ္ခင္ေတာ္ မမူဘူး ထင္မွတ္သြားမည္ကို စုိးရိမ္လာသျဖင့္ မ်က္ႏွာေတာ္ငယ္ငယ္ႏွင့္ 
ဣေျႏၵမဆယ္ႏုိင္ေအာင္ အမူအရာ ပ်က္ေတာ္ မူလာေလ၏။ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ 
ဆံေတာ္ရွင္းရွင္း ခႏုိးခနဲ႔ႏွင့္ စုဖုရားလတ္ ၏ ေရႊစိတ္ေတာ္ကို ေျပာင္းႏြဲ႕ညြတ္ယုိင္လာသည္တုိင္ေအာင္ 
ေလွ်ာက္တင္ေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ စုဖုရားလတ္က လႊတ္ခနဲ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္သည္တြင္ အားတက္ 
ရႊင္လန္းစြာ ႏွင့္- 
 
သစ္။      ။"အဟုတ္ ... ခ်စ္ေတာ္မူရင္ျဖင့္ ခ်စ္ေတာ္မူတဲ့ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို မ်ားမ်ား ႀကီး 
ေတြ႕ခ်င္ေတာ္မွာပဲ၊ ဟို ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကေတာ့ စုထားဖ်ားကို အဟုတ္တကယ္ႀကီး ကို 
ခ်စ္ေတာ္မူရွာသာႏွင့္ အင္မတန္ ေတြ႕ခ်င္ေတာ္မူရွာတာ အမွန္ပဲဖ်ား" 
 



စု။      ။"စုစုကလည္း အဟုတ္ ခ်စ္ေတာ္မူလို႔ သီေပါေမာင္ေမာင္လိုပဲ တကယ္ပင္ 
ေတြ႕ေတာ္မူခ်င္ပါရဲ႕" 
 
သစ္။        ။" ေဟာ ... သည္လိုျဖင့္ ဘာခက္ေတာ္မူသလဲ၊ ေတြ႕ေတာ္မူၾကရေအာင္ သစ္သစ္ စြမ္းသ 
ေလာက္ စီမံၾကံဖန္၍ ေပးပါမည္၊ စိတ္ေအးေအး စံေနေတာ္မူပါေတာ့ ဘုရား" 
 
စု။       ။"အို ... စုစု စိတ္ေတာ္က ေတြ႕ေတာ္မူခ်င္တာေတာ့ မွန္ပါရဲ႕၊ သို႔ေပမဲ့ ေတြ႕ေတာ္ မူဖို႔ရာ 
ရွက္ပါတယ္လို႔ သစ္သစ္ကို ဘယ္ႏွခါ မိန္႔ေတာ္မူရမွာလဲ" 
 
သစ္။      ။"ေဟာ ... လုပ္ေတာ္မူျပန္ၿပီ၊ တကတည္း ခ်စ္ေတာ္မူလွ်င္ ရွက္ေတာ္မူမွာ မဟုတ္ဘူး၊ 
ခုေတာ့ တကယ္တမ္း ခ်စ္ေတာ္မမူလို႔ ေဟာဒီ ရွက္ေတာ္မူတဲ့စိတ္ေတာ္က ခဏခဏ 
ေပၚေပါက္လာတာပဲ ထင္ပါရဲ႕" 
 
စု။        ။"ၾကည့္ပါလားေနာ္ ... သစ္သစ္ကလည္း ဒီစကားကိုပဲ တ၀ဲလယ္လယ္ ေလွ်ာက္တင္ 
ေနေတာ့တယ္၊ စုစုက တကယ္လည္း ခ်စ္ေတာ္မူခ်င္ပါတယ္၊ တကယ့္ကို လည္း ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူ 
ခ်င္ပါတယ္၊ သို႔ေပမဲ့ သီေပါေမာင္ေမာင္ကို ၾကြလာေတာ္မူပါလို႔ အလႊာေတာ္ျပန္ရမွာရယ္၊ 
အေဆာင္ေတာ္ ကို ၾကြလာေတာ္မူတဲ့အခါ ေမာင္ေမာင္မ်က္ႏွာ ေတာ္ကို နီးနီးကပ္ကပ္ 
ရႈစားေတာ္မူရမွာႏွင့္ စကား ေျပာေတာ္ မူရမွာကို ေတြးမိတိုင္း စုစုမွာ အရွက္ေဘးႀကီး 
ဆိုက္ေတာ္မူလာတာပဲ" 
 
သစ္။       ။"အဲ ... ဒါမွ ခက္ေတာ္မူတာပဲ၊ ေတြ႕လည္းေတြ႕ေတာ္မူခ်င္ရဲ႕၊ ရွက္လည္း 
ရွက္ေတာ္မူရဲ႕ဆိုပါေတာ့ဘုရား၊ ကိုင္း ... သည့္ႏွယ္ျဖင့္ သစ္သစ္က စုထားဖုရားရဲ႕ စိတ္ေတာ္ထဲမွာ 
အရွက္ ဆိုတဲ့ သူပုန္ရန္ႀကီးကို တစ္ခါတည္း ပိျပားၿငိမ္၀ပ္သြားေစရန္ အခ်စ္ေတာ္ 
တပ္ေတာ္သားေတြကို ဓားေဖြးေဖြး၊ လွံေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ႏုိင္နင္းေအာင္ ႏိွမ္ကြပ္ရေစျခင္းငွာ 
သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ေအာင္တပ္ႀကီးဆီကို စစ္ကူ အျမန္ၾကြလာဖုိ႔ ရာဇ၀ံစာသလွ်င္ 
မၾကာခဏ ဆိုက္ေရာက္မူလာပါလိမ့္မည္ဟု အဂၤ၀ိဇၨာ သဘာႏွင့္ မွန္မွန္ႀကီး ေဗဒင္အေဟာ 
ဆက္လုိက္ပါရဲ႕ဘုရား" 
 
စု။      ။"အို ... သစ္သစ္က ဘယ္လိုပဲ ေဗဒင္အေဟာဆက္ဆက္၊ စုစုလက္ေတာ္ႏွင့္ အလႊာေရးၿပီး 
ေပးေတာ္မမူႏုိင္ရုိးေတာ့ျဖင့္ အမွန္ပဲ" 
 
သစ္။      ။"ေတြ႕ေတာ္မူလိုတဲ့ စိတ္ေတာ္ရင္း ရိွတာေတာ့ အမွန္ပဲလား စုထားဖ်ားရဲ႕" 
 
စု။       ။"မွန္ပါတယ္၊ မွန္ပါတယ္၊ ေတြ႕ေတာ္မူခ်င္တဲ့ စိတ္ေတာ္ အရင္းခံရိွေသာ္လည္း 
ရွက္ေတာ္မူဆဲမုိ႔ ဒီအေၾကာင္းကို စဥ္းစားေတာ္မူလို႔ မရဘူး သစ္သစ္ရဲ႕" 
 



သစ္။     ။"ၾကြလာေတာ္မူပါလို႔လည္း အလႊာေတာ္မေရး၊ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရမဲ့ အေရးကို လည္း 
ရွက္ေတာ္မူတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေတာ္မူေနေသးတယ္ဆိုတာ သီေပါ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား သိေတာ္မူ 
သြားလွ်င္ျဖင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပစ္ပယ္ေတာ္မူေသးသည္ မဟုတ္၍ ရုတ္တရက္ စိတ္အားပ်က္ 
မသြားဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆိုသလို ေတြ႕ဆံု ေတာ္မူလိုေၾကာင္း အခ်ိန္ အခြင့္ေတာင္း တဲ့ 
အလႊာေတာ္ ေတြေတာ့ စုဖ်ားေရႊလက္ေတာ္ထဲ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေရာက္ေတာ္မူေနမွာပဲဖ်၊ အဲဒီအခါ 
က်ေတာ့ေကာ ဘယ့္ႏွယ္ႀကံေတာ္မူဦး မွာလဲ" 
 
စု။     ။"အုိ ... ေနာက္ျဖစ္လာမဲ့ အေရးႀကီးကို ယခုက ႀကိဳတင္ၿပီးေတြးလို႔ ပူေတာ္မူ မေနႏိုင္ပါဘူး၊ 
သစ္သစ္လည္း ဒီစကားႏွင့္ပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနပါၿပီး ကိုင္း ... ျမတ္ေလးဆီႏွင့္ 
ဆံေတာ္ရွင္းေနလိုက္တာလည္း အခ်ိန္ေတာ္ အေတာ္ပဲ ကၽြမ္းလာၿပီး၊ သစ္သစ္ ဆံေတာ္ ရွင္းတဲ့ကိစၥ 
ယေန႔ၿပီးမွ ၿပီးပါဦးမလား" 
 
စကားျဖတ္လိုက္ရာ အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာလည္း ဆံထံုးေတာ္ၿပီးေအာင္ထံုး၍ ဆက္ၿပီး 
သဇင္ခက္ကေလး မ်ားကို စိန္ပန္းခိုင္ႏွင့္ေရာလ်က္ ဆံထံုးေတာ္တြင္ ထိပ္စိုက္သဖြယ္ 
ဆင္ပန္ဆင္သလ်က္- 
 
"ကဲ ... ဆံထံုးေတာ္ ၿပီးပါၿပီ၊ စုထားဖုရားရဲ႕၊ သစ္သစ္ကလည္း ေလွ်ာက္တင္စရာ စကားေတြ ရွိသမုိ႔ 
ခပ္ေအးေအး ေလွ်ာက္တင္ေနရပါသည္" 
 
ဆိုကာ ဆံထံုးေတာ္တင္သည့္ ကလပ္ကို ယူဆက္ၿပီး- 
 
"ယေန႔ ဆင္ေတာ္မူရာ ႏွစ္သက္ေတာ္မူရာ ဆံထံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူပါဘုရား" ေလွ်ာက္တင္ၿပီး 
ေန႔စဥ္ ဆံေတာရွ္င္းၿပီးတိုင္း ဆင္ေတာ္မူၿမဲျဖစ္သည့္ ရတနာဆံထိုးေတာ္ မ်ား တင္ေသာ ေရႊကလပ္ကို 
ယူဆက္ ေလ၏။ 
 
ထိပ္စုဖုရားလတ္လည္း ေရႊကလပ္ထဲမွ ရတနာမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံထိုးမ်ားႏွင့္ 
စိန္ဆံထိုးေတာ္အမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူၿပီး လက္ထဲတြင္ ကိုင္ေတာ္မူထားကာ ၎မွ တစ္ဖန္ 
ႏွစ္သက္ေတာ္အမူဆံုးျဖစ္ေသာ ရတီႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ စိန္ဆံထိုးေတာ္ကို ဆံထံုး ေတာ္အလယ္တြင္ 
ထိုးစုိက္ဆင္ျမန္းေတာ္မူၿပီး လက္ေတာ္ထဲတြင္ ကို္ငေတာ္မူထားသည့္ က်န္ေသာ စိန္ဆံထိုးေတာ္ 
ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အထိန္းေတာ္ႀကးီ ခင္ဘြားသစ္အား- 
 
"ေရာ့ သစ္သစ္ကို ဒိဆံထိုးေတာ္ႏွစ္ေခ်ာင္း သနားေတာ္မူတယ္၊ အရင္တစ္ေလာ အဆိုႏွင့္ အကမ်ား 
ဆက္စဥ္က ခင္ဘုန္းတို႔ကို ဆုေတာ္သနားေတာ္မူၿပီး သစ္သစ္ႀကီးကို ဆုေတာ္ ေပးမယ္ စိတ္ကူး 
ေတာ္မူထားတုန္းမွာ သစ္သစ္ကလည္း အီေနာင္ဇာတ္ထဲက ေရစမၸါယ္ ကေတာ္ႀကီးကို အားက်ၿပီး 
စကားေတြ ေပါက္ကရ ေလွ်ာက္တင္ေနတဲ့အတြက္ စုဖ်ား ကလည္း ဆုသနားဖို႔ ေမ့ေတာ္မူသြားမိတာ 
ယခုမွ ဆုခ်ေတာ္မူရမယ္" 



မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ စုဖ်ား ေပးသနားေတာ္မူေသာ စိန္ဆံထုိးႀကီး 
ႏွစ္ေခ်ာင္းကို မရဲတရဲ ကိုင္ၾကည့္ေနၿပီး ထုိဆံထိုးေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းမေတာ္ 
မိဖုရားႀကီး ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သမီးေတာ္ စုဖုရားလတ ္ ဆင္ေတာ္မူရန္ ေရႊတိုက္ေတာ္က ရတနာ 
စိန္ေက်ာက္မ်ား ထုတ္ယူ၍ ပန္းတိမ္ေတာ္မ်ားတြင္ အပ္ႏံွျပဳလုပ္ ေစၿပီးမွ ေပးသနားေတာ္ မူထားေသာ 
ပစၥည္းမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ခံရမည္ကို မရဲမ၀ံ့ ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
စု။       ။"ဘာျဖစ္ေနတာလဲ သစ္သစ္ရဲ႕၊ သစ္သစ္က အရြယ္ႀကီးလို႔ စိန္ဆံထိုးႀကီးႀကီးကို 
သနားေတာ္မူတာ၊ ၿပီးေတာ့လည္း သစ္သစ္ႀကီးကို စုစုက အခ်စ္မူတာ၊ သစ္သစ္က ၀မ္းမသာလုိ႔ 
မဲ့မဲ့ခ်ည့္ ၾကည့္ေနတာလား" 
 
သစ္။       ။"အမယ္ေလး ... ၀မ္းမသာလို႔ မဟုတ္ပါဘူး စုထာဖ်ားရဲ႕၊ သနားေတာ္မူတဲ့ ဆုေတာ္က 
အဖုိး ထိုက္တန္ၿပီး အမြန္အျမတ္ထားတဲ့ပစၥည္း၊ မယ္ေတာ္ဖ်ားႀကီးက သမီး ေတာ္ကို အထူးဆင္ေတာ္ 
မူထားသည့္ ပစၥည္းထဲက ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လက္မခံ၀့ံေအာင္ ရြံ႕ေနပါသည္။ မယ္ေတာ္ဖ်ား သိလွ်င္ 
ကေလးကေပးသည္ကို ဒီေကာင္မႀကီး ယူရမလားလို႔ အျပစ္ေတာ္မ်ား တင္ေနမည္ စုိးရပါသည္။ 
သည့္ထက္ည့ံသည္ ပစၥည္းတစ္ခုခုႏွင့္ လဲ၍ ေပးသနားေတာ္မူပါဖ်ား" 
 
စု။      ။"အုိ ... သစ္သစ္ကလည္း စုစု သဒၶါလို႔ ေပးေတာ္မူရာ မျငင္းရဘူး မယ္ဖ်ား ကလည္း စုစု 
ဆင္ေတာ ္မူစရာ သနားေတာ္မူထားၿပီးကတည္းက အပုိင္လႊဲေတာ္မူၿပီးပဲ စုစု လက္ထဲ ပုိင္တဲ့ပစၥည္းကို 
စုစုဘာသာ ထုခ်င္ထု ခြဲခ်င္ခြဲ ေရထဲသို႔ပင္ လႊင့္ပစ္ပစ္ မယ္ဖ်ား ကလည္း အျပစ္တင္ေတာ္မမူပါဘူး၊ 
သစ္သစ္ကို သနား ေတာ္မူတာ သာလို႔ပင္ ေက်နပ္ ေတာ္မူမွာပါ၊ ကဲ ... သစ္သစ္ ဆံထံုးမွာ 
စုိက္စမ္းပါ" 
 
မရမက ခိုင္းေတာ္မူရုံႏွင့္ အားမရဘဲ အထိန္းေတာ္ႀကီး လက္ထဲက ေကာက္ယူေတာ္မူကာ စိတ္ပါက 
လက္ပါ ခ်စ္ခင္မူရာႏွင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္၏ ဆံထံုးတြင္ ကိုယ္တိုင္ စုိက္ေတာ္မူေပးၿပီး 
 
"ေအး ... တုိ႔ သစ္သစ္ႀကီးက လတွယ္" 
 
မိန္႔ေတာ္မူကာ အထိန္းေတာ္ႀကီး လည္ပင္းဖက္၍ ရုတ္တရက္ ကိုယ္ေပၚပစ္ထုိင္တဲ့ၿပီ 
ကေလးဆိုးႀကီးကဲ့သို႔ ႏႊဲ႕၍ ေနေတာ္မူစဥ္ အေဆာင္ေတာ္အတြင္းသို႔ အပ်ိဳေတာ္ကေလး 
တစ္ဦး၀င္လာၿပီး စုဖုရားအနီးတြင္ ခစားလာေသာေၾကာင့္ စုဖုရားလတ္လည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ရင္ခြင္မွ ထြက္ေတာ္မူကာ 
 
"ခါေႏြ ... ဘာေလွ်ာက္တင္စရာရွိသလဲ" 
 
လွမ္းေမးေတာ္မူသည္တြင္ အပ်ိဳေတာ္ကေလး ခါေႏြက- 
 



"အရွင္ ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား၊ မယ္ေတာ္ဖ်ား အေဆာင္ေတာ္က အပ်ိဳတစ္ေယာက္ ခစား ေရာက္ေနေၾကာင္း 
ပါဘုရား" 
 
"ေၾသာ္ ... ဘယ္လိုကိစၥမ်ား သံေတာ္ဦးတင္မလို႔ပါလိမ့္၊ ကဲ ... ကဲ ... အထဲလာ၊ ခစားပါေစေတာ့့" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ရာ ခါေႏြလည္း အေဆာင္အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္သြားေလ၏။ စုဖုရားလတ္ လည္း 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ရင္ခြင္မွထလ်က္ သလြန္ေတာ္ထက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထိုင္ေန ေတာ္မူေလ၏။ 
 
မယ္ေတာ္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား အေဆာင္ေတာ္မွ အပ်ိဳေတာ္ ခင္ေလးႀကီးလည္း စုဖုရား 
စံေနေသာ အေဆာင္ေတာ္သို႔ ရုိေသစြာ၀င္လာၿပီး သလြန္ေတာ္အနီးတြင္ ခစားမိ ေသာအခါ စုဖုရားက- 
 
"ခင္ေလးႀကးီ ဘာမ်ားေလွ်ာက္တင္စရာ ရိွသလဲ၊ မယ္မယ္ဖ်ားထံေတာ္က အမိန္႔ေတာ္ပါခဲ့ သလား" 
 
"တင္ပါဘုရား၊ မယ္ေတာ္ဖ်ားက အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားကို အေဆာင္ေတာ္သို႔ အေခၚေတာ္ 
ေစလႊတ္သည္ႏွင့္ ေရာက္လာရပါသည္ဘုရား" 
 
"အလို ... ဘာျဖစ္လို႔ အေခၚေတာ္လႊတ္ရသည္တံုး ခင္ေလးႀကီးရဲ႕၊ ဘာအေၾကာင္းထူး 
မိန္႔ေတာ္မူမယ္လို႔ပါလိမ့္၊ ခင္ေလးႀကီး မရိပ္မိဘူးလား" 
 
"ဖ်ာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမလည္း အေၾကာင္းထူးရိွသည္လို႔ မထင္မိေၾကာင္းပါဘုရား၊ သို႔ရာတြင္ မယ္ေတာ္ဖ်ား 
အေဆာင္ေတာ္မွာ အစ္မေတာ္ အရွင္ထိပ္စုဖုရားႀကီးႏွင့္ ညီမေတာ္ စုထား ဘုရားကေလးလည္း 
မယ္ေတာ္ဖ်ားႀကီးအပါးေတာ္မွာ ရိွေနေၾကာင္ပါဘုရား" 
 
"ဒါျဖင့္ မယ္ဖ်ား အေဆာင္္ေတာ္ ထြက္ေတာ္မူရေအာင္ သစ္သစ္ရယ္" 
 
ခင္ဘြားသစ္လည္း "တင္ပါဘုရား" ဆို၍ အပ်ိဳေတာ္ ခင္ဘုန္း၊ ခင္ေဟ စသည္တို႔ႏွင့္အတူ စုဖုရားလတ္ 
အတြက္ ၀တ္လဲေတာ္မ်ား လဲလွယ္ဆက္သလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
အပ်ိဳေတာ္ႀကီး ခင္မႀကီးက စုဖုရားအတြက္ ဖိနပ္ေတာ္လာ၍ ဆက္ၿပီးေနာက္ အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္ အမွဴးျပဳကာ အေဆာင္ေတာ္ရိွ အပ်ိဳေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ ေသာ ခင္ဘုန္း၊ ခင္ေဟ၊ 
ခင္မႀကီး စသည္ တို႔မွာ စုဖုရားလတ္ ထြက္ေတာ္မူရာ ေနာက္ေတာ္မွ ပါလာၾကေလသတည္း။ 
 
အခန္း (၂၀) ဆက္ရန္ 
အခန္း(၂၀) 
 
 



ထိုအခ်ိန္ကား ဘ၀ရွင္ မင္းတုန္းဘုရင္ မင္းတရားႀကီးမွာ စက္ေတာ္အေဆာင္တြင္းတြင္ ရတနာခုႏွစ္ပါး 
စီျခယ္ေသာ ေရႊသလြန္ေပၚ၀ယ္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္မ်ား၊ ေရႊသား ေဒါင္းေတာင္ ႏွင့္ ခပ္ဆက္သည္ကို 
ခံေတာ္မူရင္း အေနာက္ေဆာင္ေတာ္ရိွ မင္းမိဖုရားမ်ား အေၾကာင္းကို စိတ္ေတာ္တြင္ 
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္ မူေလ၏။ 
ဘ၀ရွင္ မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ သေဘာေတာ္ကား ကံကုန္ေတာ္မူၿပီးေသာ စၾကာေဒ၀ီရွင္ မိဖုရား 
ေခါင္းႀကီး ၏ အရိပ္အရာျဖစ္သည့္ အဂၢမေဟသီေခါင္ ေတာင္နန္းမယ္ေတာ္ မိဖုရား အရာကုိ 
ယခုလက္ရိွ မိဖုရားမ်ားအနက္မွ အလယ္နန္းမေတာ္မိဖုရားသာလွ်င္ မိဖုရားမ်ား အနက္မွ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ မိဖုရားသာ လွ်င္ ခ်ီးျမႇင့္ သူေကာင္းျပဳမည့္ အရည္အခ်င္း ရိွေန သည္ကိုလည္း ေတြးေတာ္ 
မူမိ၏။ သို႔ရာ တြင္ သားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္သူ အျခား မိဖုရားကိုလည္း သားေတာ္ႀကီးမ်ား 
မ်က္ႏွာႏွင့္ ငဲ့ကြက္ေတာ္ မူမိၿပီး သားေတာ္ႀကီးေတြ မားမားရွိေတာ္မူေသာ မိဖုရားထဲမွ တစ္ပါးပါးကုိ 
ခ်ီးျမႇင့္ သနား ေတာ္မူမည္ ဆိုပါကလည္း အလယ္နန္းမေတာ္မိဖုရားမွာ အိမ္ေတာ္ပါ ျဖစ္သည္ 
တစ္ေၾကာင္း၊ အဘတူ အမိကြဲ ႏွမေတာ္ ျဖစ္ေလသည္လည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ဘႀကီးေတာ္ ရင္း၏ 
အဂၢမေဟသီ မိဖုရား ေခါင္ႀကီးမွ မေနာဟရ ထီးျဖဴေတာ္ေအာက္တြင္ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ အခ်င္းသန္႔စင္ 
ဖြားျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည့္ သမီးေတာ္ ရင့္မႀကီးျဖစ္ေနသည္ တစ္ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ငဲ့ကြက္ေထာက္ 
ထားစရာ ေတြ မ်ားလ်က္ရိွသျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အလယ္နန္းမေတာ္ မိဖုရားကို 
ေက်ာ္လြန္ခ်ီးျမႇင့္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္း၊ စဥ္းစား ေတာ္မူမိေသာေၾကာင့္ အဂၢမေဟသီ ဘြဲ႕ထူးကို 
အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရားကိုသာလွ်င္ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ေတာ္မူမွ သင့္ေတာ္ေတာ့ မည္ဟု 
ၾကံေတာ္မူမိ၏။ 
 
သို႔ေသာ္လည္း ထုိအႀကံေတာ္ကို တစ္ဖန္ ျပန္၍ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ 
ေမွ်ာ္ေခၚစဥ္းစားေတာ္မူမိျပန္ရာတြင္ အလယ္နန္းေတာ္ရွင္ မိဖုရားမွာ လြန္ေတာ္မူၿပီးေသာ စၾကာေဒ၀ီ 
မေဟသီမိဖုရားေခါင္ႀကီးကဲ့သို႔ နာယက ဂုဏ္ႏွင့္တကြ တရားျပည့္၀ေတာ္ မူႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်ေတာ္မမူႏုိင္ေအာင္ ရိွေနျပန္ ေသာအခါ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူလိုသည့္ အၾကံကုိ 
ေနာက္ဆံငင္ေတာ္မူသြားျပန္ေလ၏။ အခ်ိန္အခါ တန္သင့္၍ ခ်ီးျမႇင့္ထုိက္သည့္ အခါေရာက္မွ 
ခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္းျပဳ ခံေတာ္မမူရျပန္လွ် င္လည္း အလယ္ နန္းမေတာ္ မိဖုရား ဘက္မွေန၍ 
ေတြးေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ဤသို႔ ဖင့္ေႏွးေလးေဆးစြာ ျပဳေတာ္မူ ေနသည္ ကို စိတ္ခုရန္ 
အေၾကာင္းျဖစ္ေနဦးမည္ဟု စဥ္းစားေတာ္မူမိသည္တစ္ေၾကာင္း၊ 
 
 "မင္းနား တစ္ေထာင္မင္းေျမႇာင္တစ္သိန္း" ဆိုေသာ စကားပမာ အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရားမွာလည္း 
အဂၢမေဟသီႀကီးျဖစ္ရန္ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေတာ္မူေနသည့္ အားေလ်ာ္ စြာ 
မိဖုရားေခါင္ ႀကီးတို႔၏ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနား အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အေဆာ္ငေတာ္တြင္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ စီစဥ္လ်ာထား ေနျခင္း၊ "အရွင္ျမင့္က ကၽြန္ျမင့္" ဆိုသလို  မိမိ 
လက္ရင္းအပ်ိဳေတာ္မ်ားကိုလည္း မည္သည့္ အပ်ိဳေတာ္ကို မည္သည့္ဘြဲ႕ႏွင့္ မည္သည့္ ၿမိဳ႕စား၊ 
မည္သည့္ရြာစား ေပးသနားေတာ္မူမည္ဟု စီစဥ္လ်ာထား ေနေတာ္မူသည့္အတိုင္း အလယ္နန္းမေတာ္ 
မိဖုရား၏ အပ်ိဳေတာ္မ်ားကလည္း အရွင္သခင္ ေကာင္းစားႀကီးျမင့္ ေတာ့မည့္ အေရးေၾကာင့္ 
ေသြးတစ္မ်ိဳ း ေျမာက္ကာ မာနတံခြန္ကေလးမ်ား စုိက္ေနသလို အျခားေသာ မိဖုရားအေဆာင္က 



အပ်ိဳေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ အဖက္မတန္ခ်င္ သေယာင္ ေယာင္၊ မ်က္စိမပြင့္တပြင့္ႏွင့္ ဘ၀င္ျမင့္ 
တင္ထားေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း မ်ားကို ၾကားသိေတာ္ မူၿပီး ျဖစ္ေနသျဖင့္ 
အဂၢမေဟသီရာထူးကို မခ်ီးျမႇင့္ဘဲ ေနေတာ္မူျပန္ ကလည္း အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားမွာ သာ၍ပင္ 
ရွက္စိတ္နာ ၀မ္းနည္းႏွင့္ နာၾကည္း၍ သြားရွာမည္ကို ႀကိဳတင္ သိျမင္ေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ေနရကား ဘ၀ရွင္ 
မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး ဘုရားမွာ ဤကိစၥအတြက္ ေ၀ခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ရိွေတာ္မူေလ၏။ 
တစ္ခါတစ္ခါလည္း အရည္အခ်င္းကို ၾကည့္ရႈငဲ့ကြက္ေတာ္မူကာ အလယ္နန္းမိဖုရား ကိုသာ ႏွင္းအပ္ 
သူေကာင္း ျပဳေတာ္မူလိုက္ပါမည္ဟု ပုိင္းျဖတ္ေတာ္မူမိမလိုလို ျဖစ္ေတာ္မူေတာ့လ်က္ ခ်ီးျမႇင့္မည္၊ 
မခ်ီးျမႇင့္ မည္ ဤႏွစ္လီကို အတည္တက် ေ၀ပံုခ်၍ ရေတာ္မမူႏုိင္ ရိွေလ၏။ 
 
ထိုအခုိက္တြင္ အေဆာင္ေတာ္အတြင္းသို႔ ခုႏွစ္ရြာ မိဖုရား၊ လင္ပန္းတိုက္စား မိဖုရား သက္ပန္းမိဖုရား၊ 
ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္ မိဖုရား စသည္တို႔ အမွဴးျပဳကာ မ်ားစြာေသာ ေဆာင္ရ နန္းရ မိဖုရားႀကီးငယ္တုိ႔ 
တစ္စုတစ္ရုံးတည္း စုရုံးကာ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီး ဘုရား စံေတာ္မူရာ အေဆာင္ေတာ္အတြင္းသို႔ 
၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး မင္းတရားႀကီးဘုရား အပါးေတာ္တြင္ ညႇိဳးငယ္၀မ္းနည္းလွေသာ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ 
ခစားၾကေလလွ်င္ ဘ၀ရွင္ မင္းတရားႀကီးဘုရားလည္း မ်ားစြာ အ့ံအားသင့္ေတာ္မူကာ- 
 
"မိမိတို႔ ... အစုအရုံးအားေကာင္းလွပါကလား၊ ဘာမ်ား သံေတာ္ဦးတင္စရာရွိလို႔ 
ေရာက္လာၾကသည္တံုး" 
 
ေမးေတာ္မူလုိက္ရာ မသာေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခစားေနၾကေသာ မိဖုရားမ်ားအနက္မွ ေရွ႕ေဆာင ္ဦးစီးျပဳ 
လာေသာ ခုႏွစ္ရြာတုိက္စား မိဖုရားက- 
 
"ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔မွာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္အားထားစရာ မျမင္သျဖင့္ အေရး ေတာ္ 
မႀကိမ္ခင္ စြန္႔စြန္႔စားစား ေလွ်ာက္ထားမွ ခ်မး္သာရာရေတာ့မည္ျဖစ္ပါ၍ တစ္စု တေ၀းတည္း 
တုိင္ပင္ၿပီး အပါးေတာ္သို႔ ခစားရန္ ေရာက္လာရေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
ေရွ႕ေဆာင္စြန္႔စား၍ ေလွ်ာက္ထားေလလွ်င္ ေရွးမဆြကပင္ မိဖုရားမ်ား ေလွ်ာက္ထားမည့္ 
စကားအရိပ္ကို နိမိတ္ထင္ေတာ္မူမိၿပီျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေရႊမ်က္ႏွာ ၿပံဳးေတာ္မူလ်က္- 
 
"ရုတတ္ရက္ အေရးတႀကီးႏွင့္ ဘယ္လိုေဘးရန္မ်ား နီးလာေပလို႔တံုး မိမိတို႔ရဲ႕" 
"မွန္လွပါဘုရာ့ ကၽြန္မတို႔တစ္စုမွာ ဘ၀ရွင္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္ ကံကုန္ေတာ္မူသြားသည့္ ရွင္မိဖုရား 
ေခါင္ႀကီး ဘုရားတို႔၏ ေရႊဘုန္းေတာ္ရိပ္ကို ခုိလႈံေနခဲ့ရသည္မွာ အလြန္သာယာ ေအးခ်မ္းသည့္ 
အရိပ္အာ၀ါသ ႀကီးေအာက္ ေရာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ တူခဲ့ပါသည္။ ရွင္ နန္းမေတာ္ဘုရားႀကီး 
ကံကုန္ေတာ္မူ သြားသည့္ အခါမွာလည္း အရွင္တစ္ပါးတည္း၏ ဘုန္းေတာ္ရိပ္ကို ခိုလႈံေအးခ်မ္းၿမဲ 
ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထုိင္ ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ေရႊနန္းေတာ္ အေနာက္ပုိင္းတစ္ခြင္တြင္ 
အရွင္မိဖုရားေခါင္းႀကီးဘုရား ရာထူးကို အလယ္ နန္းမမအား ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားမည္ဟု 
သတင္းထြက္ေနပါေသာေၾကာင့္ ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔တစ္ ေတြမွာ ေရမွဆယ္တင္၍ ေသာင္ျပင္တြင္ 



အလွမ္းခံရမည့္ ငါးမ်ားကဲ့သို႔ ပူပန္ေခ်ာက္ခ်ား လ်က္ ရိွေနၾက ပါၿပီ၊ ဘ၀ရွင္ ဘုရားက 
သနားေတာ္မူသျဖင့္ ဘုရာ့ကၽြန္မမ်ား၏ ပူခြင့္ကို သိမ္းေတာ္မူပါရန္ အသနား ေတာ္ျမတ္ 
ခံရေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းတရားႀကီးဘုရားလည္း ၿပံဳးေတာ္မူၿမဲ ၿပံဳးေတာ္မူကာ- 
 
"ခုႏွစ္ရြာ မိမိ ေလွ်ာက္တင္တဲ့စကားက အလယ္နန္းမိမိ မိဖုရားေခါင္းႀကီးျဖစ္တဲ့အခါ ဘယ္လို အေရး 
အေၾကာင္း ထူးမ်ား ေပၚမည္ထင္၍ ပူပင္စုိးရိမ္ေတာ္မူရသလဲ" 
 
"အလယ္နန္းမမဟာ စၾကာေဒ၀ီရွင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးဘုရားကဲ့သုိ႔ တရားျပည့္၀၊ နာယက ဂုဏ္ထူးႏွင့္ 
ညီမေတာ္ မ်ားကို သနားၾကင္နာေတာ္မူမည္ မဟုတ္ဘဲ ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔ကို 
အမ်ိဳးမ်ိဳးညႇဥ္းဆဲပါလိမ့္မည္ဘုရား၊ ဤသတင္းကို ၾကားကတည္းက ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔ အေနာက္ပုိင္းတစ္ခြင္ 
ေဆာင္ရ၊ နန္းရ မိဖုရား ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္မ်ားမွာယ ပူပန္စုိးရိမ္ျခင္း လြန္ကဲ၍ ပြဲေတာ္လည္း မတည္ႏုိင္၊ 
စက္ေတာ္မွ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ မေခၚႏိုင္ေသာ ျဖစ္ေနၾကရ ပါေတာ့သည္ဘုရား" 
 
"ခုႏွစ္ရြာ မိမိ သံေတာ္ဦးတင္သည့္အတိုင္း ဟုတ္ၾကသလား မိမိရုိ႕ရဲ႕၊ လင္ပန္းတိုက္စား မိမိႏွင့္ 
သက္ပန္း မိမိတို႔ကလည္း သေဘာတူညီခ်က္ျခင္း တုိက္ဆိုင္ၾကသလား" 
 
သက္ပန္း။       ။"မွန္လွပါဘုရား၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မလည္း အလယ္နန္းမမကို ႏွင္းအပ္ေတာ္ပါ ေတာ့သည္၊ 
အရွည္ ေမွ်ာ္ခ်င့္ေတာ္မူပါ၊ အလယ္နန္းမမသာ မဂၢမေဟသီႀကီး ျဖစ္ပါလွ်င္ ဖ်ာ့ ကၽြန္မတို႔ သူ၏ 
ညႇဥ္းဆဲျခင္း ခံရပါေတာ့မည္ဘုရား" 
 
လင္ပန္း။       ။"ဖ်ာ့ကၽြန္မလည္း ဒီသတင္းကို ၾကားသိရက္ကစၿပီး ပြဲေတာ္တည္လို႔ မေျဖာင့္ေအာင္ 
စိတ္ေသာကေရာက္လ်က္ ရိွပါသည္ဘုရား၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔ကို သနားညႇာတာ ေတာ္မူၿပီး အားကိုးရာမရ 
ျဖစ္မည့္အေရးကို ေတြးဆဆင္ျခင္ေတာ္မူပါရန္ အတန္တန္ ရိွခုိး သံေတာ္ဦးတင္၀့ံေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းတရားႀကီးဘုရားလည္း ၿပံဳးေတာ္မူလ်က္ ေနာက္ဘက္က မိဖုရားမ်ားကို လွမ္း၍ ရႈစား ေတာ္မူကာ- 
 
"ဟိုက မိမိတို႔ကေကာ" 
 
အေမးေတာ္ရိွျပန္ရာ က်န္ေသာ မိဖုရားႀကီးငယ္တစ္စုလည္း- 
 
"ဖ်ကၽြန္မတို႔လည္း ဤသတင္းကို ၾကားကတည္းက ပူပင္ေသာကမ်ားၿပီး ေခ်ာက္ခ်ား တုန္လႈပ္ 
ေနၾကပါသည္။ ဖ်ကၽြနမ္တို႔ခ်င္းခ်င္း စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ျပင္းလြန္းလွသျဖင့္ စုရံုးတိုင္ပင္ျပီး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး လွေသာ ဘ၀ရွင္ဘုရားကို မိဖုရားတစ္စု တညီတညြတ္ တည္း ၀င္ေရာက္၍ 
သနားေတာ္ခံႀကရန္ အႀကံဥာဏ္ စုေပါင္းလ်က္ ခုႏွစ္ရြာမမ သက္ပန္းမမတို႕ကို 



ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ျပဳေစျပီးမွ တညီတညြတ္ တစ္စု တစ္စီး တည္း အပါးေတာ္ 
ေရာက္လာရျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းပါ ဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္ထား သံေတာ္ဦးတင္ႀကေလ၏။ မင္းတရားႀကီးဘုရားလည္း မိဖုရားတို႔၏ စကားကို 
ေရႊနားဆင္ ေတာ္မူျပီးေနာက္ စိတ္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေတာ္မူျပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း မိဖုရား၏ 
အလုိဆႏၵကို သိရိွေတာ္မူလိုေသာေႀကာင့္- 
 
"သို႕ျဖင့္ ဘယ့္ႏွယ္ျပဳံေတာ္မူရမည္တုံး မိမိတုိ႕ရဲ႕" 
 
မျပဳံးတျပဳံး မ်က္ႏွာေတာ္ထားျပီး ျပန္လည္ေမးျမန္းေတာ္မူေလရာ ခုႏွစ္ရြာ မိဖုရားကပင္- 
 
"အလယ္နန္းမမတို႕ အဂၢမေဟသီရာထူး ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မမူပါမွ ဖ်ာ့ကၽြနမ္တို႕ တစ္ေတြ 
ေအးခ်မ္း သာယာစြာ ဘုန္းေတာ္ရိပ္ကို ခုိလႈံခစားႀကရပါမည္ ေႀကာင္းပါဘုရား" 
 
"သည့္ႏွယ္ျဖင့္ မိမိတို႕ ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ေစရမည္လား" 
 
"မဟုတ္ေပါင္ပါ၊ ဖ်ကၽြန္မမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ မလိုပါဘုရား၊ ဘ၀ရွင္ဘုရား ေရႊဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္ခ်င့္ 
စဥ္းစားေတာ္မူျပီး နာယကဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလုံေလာက္သူကို ေရြးခ်ယ္သူေကာင္း 
ျပဳေစလိုေႀကာင္းပါဘုရား" 
 
"ကံကုန္ေတာ္မူတဲ့ ရွင္မိဖုရားေခါင္းႀကီးမွတစ္ပါး ယခုရိွၾကသည့္ မိဖုရားထဲမွျဖင့္ အလယ္နန္း(*) 
မသဲအူထက္ အရည္အခ်င္းပုိသူ မရိွပါဘူး၊ သူက မိမိတို႔ သိၾကသည့္ အတိုင္း ဘႀကီးေတာ္ ဖန္နန္းရွင္ 
မင္းတရားႀကီး ဘုရား၏ အဂၢမေဟသီအေခါင္ ေတာင္နန္း မေတာ္မႀကီးမွ ေရႊနန္းထက္တြင္ မေနာဂရ 
ထီးျဖဴေဆာင္းလ်က္ သစ္ကနက္ေပၚတြင္ ေရႊလင္ပန္းခံ၍ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ခဲ့တဲ့ နန္းထက္ဖြား 
မင္းသမီးႀကီး တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ တယ္၊ ႏွမေတာ္ ၀မ္းကြဲလည္း ျဖစ္တယ္၊ ငါအထြတ္အျမတ္ မတိုင္မီ၊ 
မင္းသား ဘ၀စဥ္က ေျမာက္သားေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အိမ္ေတာ္ပါ မိဖုရားတစ္ပါးလည္း ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ကို 
သူေကာင္း ျပဳသင့္လ်က္ မျပဳဘဲ အျခားေသာ မိဖုရားကို ေစတနာလြန္ေတာ္မူလို႔လည္း မေတာ္ဘူး" 
 
(*အလယ္နန္းမေတာ္ မိဖုရားအား ခမည္းေတာ္ ဖန္နန္းရွင္ေခၚ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားက သမီးေတာ္အား 
သူအသည္းတမွ် ခ်စ္ေတာ္မူလွသျဖင့္ မသဲအူဟုလည္းေကာင္း၊ မသဲဟု လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္စႏိုး 
ေခၚေလ့ရိွ၍ ေမာင္ေတာ္ မင္းတုန္းဘုရင္ မင္းတရားႀကီး ဘုရား ကလည္း ဘႀကီးေတာ္ကဲ့သို႔ 
မသဲအူဟုလည္းေကာင္း၊ မသဲဟုလည္းေကာင္း အၿမဲေခၚ ေတာ္မူတတ္ၿပီးလွ်င္ ရံဖန္ရံခါလည္း 
ငယ္စဥ္က နန္းတြင္းအမည္အတိုင္း ထိပ္စုအႀကီးစား မစုႀကီးဟု ေခၚေတာ္မူတတ္ေလသည္။) 
 
 



သက္ပန္းမိဖုရား။        ။"ဖ်ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း အလယ္နန္းမမကို သူေကာင္းျပဳေတာ္ မူရမည္လားဟု 
၀န္တိုမိစၦာ မျဖစ္မိရုိးမွန္ပါသည္၊ မိဖုရားေခါင္းႀကီးကို ရာထူးကိုလည္း အလယ္နန္း မမလြဲၿပီး 
အျခားေသာ မိဖုရားထဲမွ ေပးေတာ္မမူထုိက္ေၾကာင္းကိုလည္း သိၾက ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အလယ္နန္းမမဟာ သူႏွင့္ထုိက္တန္ရာ ျဖစ္ေသာ အဂၢမေဟသီ၊ ေတာင္နန္းမေတာ္ႀကီးအရာကို 
ရေတာ္မူပါလွ်င္ ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔ အျခားေသာ မိသားစုတစ္ခု မွာ 'တစ္ေန႔တျခား ေရနည္းငါး' ဆိုသလုိ 
အလယ္နန္းမမ ညႇဥ္းဆဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ သမွ် ခံရၾကရ ပါေတာ့မည္၊ ဒီအေရးမ်ားကို ဘ၀ရွင္ဘုရားမွ တစ္ပါး 
မကယ္ႏုိင္ေတာ့ၿပီျဖစ္၍ စြန္႔စားျပီး ေလွ်ာက္တင္ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား" 
 
"မိမိတို႕အထဲက မိဖုရားေခါင္ႀကီး လုပ္လိုသူမ်ား ရွိႀကေသးလို႕လား" 
 
"တစ္ဦးမွ် မရွိႀကေႀကာင္းပါ၊ အလယ္နန္း မမကလြဲ၍ မထိုက္တန္းမွန္း သႀိကျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ 
မည္သူမွ် တပ္မက္ျခင္းမရွိႀကေႀကာင္ပါ၊ သို႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ငယ္ရြယ္သူ မိဖုရားက ေလးမ်ားက အခ်စ္ကို 
ယုံစားမိသျဖင့္ ဘႀကီးေတာ္ ဖန္နန္းရွင္ဘုရား၏ နန္းမေတာ္ ေျမႇာက္စားေရးအေႀကာင္းကို အေထာက္ 
အထား ျပဳေကာင္းျပဳမိခဲ့ ႀကပါလိမ့္မည္၊ သို႕ရာတြင္ ဖ်ကၽြန္မတို႕လို ေရွ႕ေနာက္ တိုင္းထြာႏိုင္သည့္ 
မိဖုရား မ်ား၏ ဆုံးမစကား ေႀကာင့္ ဘ၀ရွင္ဘုရား၏ ေရႊနန္းေတာ္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဓမၼာတာကို 
လြန္ဆန္ေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေသာ စိတ္ေတာ္ကို ရိပ္မိႀကျပီး ျဖစ္ပါသည္ဘုရား" 
 
"အင္း..... ဒီလို သိတက္ႀကလွ်င္ သင္းတို႕လည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ေတာ္လည္း 
စိတ္ေအးေတာ္မူရမည္၊ မိမိတို႕ စုိးရိမ္ႀကသလို က်ဳပ္လည္း စုိးရိမ္ေတာ္မူတာႏွင့္ (*)အစ္မ 
ကံကုန္ေတာ္မူသြား ကတည္းက မသဲ စိတ္မာန္ႀကြလာမည္စုိး၍ အဂၢမေဟသီရာထူးကို မည္သူ႕ကိုမွ် 
မေပးႏုိင္ လိုခ်င္သည္ေျပာသူ သူပုန္ဟုပင္ တင္ႀကိဳ မိန္႕ေတာ္မူထားခဲ့သည့္ မဟုတ္လား၊ 
သို႕ေႀကာင့္သာ ယေန႕အထိ နန္းမေတာ္ေဆာင္မွာ ဘယ္မိဖုရား အသစ္မွ မတက္လာရတာပ'' 
 
(* မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးဘုရားက စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားႀကီးအား မိမိထက္ သက္ေတာ္ အနည္းငယ္ 
ႀကီးသည္တစ္ေၾကာင္း၊ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ပညာဥာဏ္ ရင့္သက္ ထက္ျမက္၍ 
တုိင္းျပည္တည္ဖက္၊ စီးပြားဖက္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည္တစ္ေၾကာင္း၊ မယား အျပား ခုႏွစ္ပါးတြင္ 
အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာမယား၊ အမိႏွင့္ တူေသာ မယားျဖစ္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစြာ 
အေရးေပးည့္သေဘာႏွင့္ 'အစ္မ' ဟု ေခၚေတာ္မူသည္။) 
 
 
လင္းပန္းတိုက္စား။ ။"ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွေႀကင္းပါဘုရား" 
 
"ယခုလည္း မိမိတို႕ တစ္စုကသာ ပူပန္စုိးရိမ္ျပီး ေျပးလာႀကသည္၊ က်ဳပ္ကေတာ့ မယ္သဲကို 
အဂၢမေဟသီ တင္ဖုိ႕ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ေတာ္ မမူရေသးပါဘူး" 
 



ေျမာက္ေရႊေရး။ ။ (သက္ျပင္းခ်လိုက္ျပီးမွ) "ယခုအမိန္႕ေတာ္သံ၊ ဦးထိပ္ရြက္ ပန္ဆင္ရမွပင္ စိတ္ေအး 
ရပါေတာ့သည္ ဘုရား" 
 
"အင္း.... ေအးေအးေနႀကပါ မိမိတို႕ရယ္၊ က်ဳပ္ကလည္း မိမိတို႕အားလုံးအတြက္ ျခဳံေတြးေနရက္ပါပဲ၊ 
သို႕ေသာ္လည္း ဒီကိစၥဟာ အေနာက္ပုိင္း မိဖုရားမ်ား ရက္ကြက္တြင္ အင္မတန္ သတင္းႀကီးေနေတာ့ 
မသဲကလည္း သူရထိုက္လ်က္သားႏွင့္ မရတဲ့အဆုံးႀက ရင္ က်ဳပ္ကို အခဲေက်မယ္မဟုတ္ဘူး၊ ဒီေတာ့ 
မသဲကိုလည္း ႏွလုံးစိတ္၀မ္း မနည္းရ ေအာငတစ္နည္းနည္းႏွင့္ ႀကည့္ရႈခ်ီးေျမႇာက္ဖုိ႕ တာ၀န္က ရွိေန 
ေသးတယ္္" 
 
ခုႏွစ္ရြာမိဖုရား။  ။ "မွန္လွပါ၊ အဂၢအေဟသီ အခြင့္အာဏာကလြဲလွ်င္ ဘယ္နည္ႏွင့္ သူေကာင္း 
ျပဳသည္ ျဖစ္ေစ ဖ်ကၽြန္မတို႕ ေက်နပ္ေႀကာင္းပါဘုရား" 
"ေကာင္းျပီ....ေကာင္းျပီ၊ မိမိတို႕လည္း စိတ္အးခ်မ္းစြာ ေနရေလေအာင္ မစုႀကီးလည္း 
စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြး အတြင္းေရးတိုင္ပင္ျပီး စီမံေတာ္မူရမွာပဲ" 
 
ယင္းသို႕ ဘ၀ရွင္မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး ဘုရားႏွင့္ မိဖုရားမ်ား အေခ်အတင္ေလွ်ာက္တင္ ေျပာဆို 
ေနႀကေသာ စကားမ်ားကို လက္ပါးေစတို႕ နားစြန္နားဖ်ား ႀကားသိႀကသည့္ အတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 
မ်က္လုံး ႏွင့္ႀကည့္ကာ မသိမသာ အံ့ႀသ၍ေနႀက၏။ 
 
နန္းမေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ မွန္နန္းေဆာင္ အကူးရွိ ဖန္ျမစိမ္း ပြတ္လုံး၀ရန္တာျဖင့္  ျပီးေတာ့ နန္းမ (*) 
ဓႏုေဆာင္တစ္ခုတြင္ အပ်ိဳေတာ္ စာေတာ္ဖတ္၊ ခင္ေလးငယ္ႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ႀကီးတစ္ဦး၏ 
လက္ပါးေစ ကေလး မယ္ခင္တို႕ တးီတိုးစကား ေျပာဆိုတိုင္ ပင္လ်က္ ရွိေလ၏ ။ 
 
(*စႏုေဆာင္ဆိုသည္မွာ နန္းေတာ္ႀကီးတြင္ အေဆာင္ႀကီးတစ္ေဆာင္ႏွင့္ တစ္ေဆာင္ကို 
ဆက္ထားေသာ ဘံုသံုးဆင့္ႏွင့္ ထရံမကာဘဲ ေရႊတိုင္ ဖန္ပြတ္လံုးစိမ္း ၀ရန္တာမ်ားျဖင့္ 
ျခယ္လွယ္ထားေသာ အေဆာင္ တိုင္းကို စႏုေဆာင္ေခၚသည္။) 
 
ခင္ေလးငယ္။  ။ "ဟဲ့.... မယ္ခင္၊ နင့္မ်က္ႏွာက ဘာအေႀကာင္းထူးမ်ား ေျပာခ်င္လို႕ ငါ့ကို ကြက္ႀကည့္ 
ကြက္ႀကည့္ လုပ္ေနရသလဲ" 
 
မယ္ခင္။  ။ "ဖ်ာ့ကၽြန္မရယ္၊ မယ္ႏြဲ႕ရယ္ ပန္းေတာ္တင္ကလပ္ ပုိ႕ရေအာင္ ဘ၀ရွင္ဘုရား 
အျမဲစံေတာ္မူရာျဖစ္တဲ့ ဘမရာသန ပလႅင္ေတာ္ထားရာ မွန္နန္းေတာ္ေဆာင္ေတာ္ကို ယခုပင္ 
ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ အထဲမွာ ခုႏွစ္ရြာ မိဖုရားငယ္၊ သက္ပန္းမဖုရားရယ္၊ လင္းပန္းတိုက္စား မိဖုရားရယ္၊ 
ေျမာက္ေရႊးေရး ေဆာင္ မိဖုရားရယ္၊ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျပဳလုပ္ျပီး ဒီျပင့္ မိဖုရားေတြ အမ်ားႀကီးပဲ 
ေရာက္ေန ႀကတယ္ဖ်" 
 



ငယ္။  ။ "အင္း..... အထိတ္တလန္႕ႏွင့္ပါကလား၊ မိဖုရားေတြအမ်ားႀကီး ဘာျဖစ္သလဲ၊ ေျပာစမ္းပါဦး 
မယ္ခင္ရဲ႕" 
 
ခင္။     ။ "ဒီလိုဘုရာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားကို အဲ... သည္မိဖုရားေတြက ဟို..... 
အလယ္နန္းမေတာ္ မိဖုရားအေႀကာင္းေတြ ၀ိုင္းျပီးေလွ်ာက္တင္ေနႀက ပါတယ္ဘုရား" 
 
ငယ္ ။    ။ "အုိ.... ဟုတ္ကဲ့လား၊ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ၊ ဘယ္လိုမ်ား ၀ိုင္းျပီး ေေလွ်ာက္တင္ ေနႀကသလဲ 
မယ္ခင္" 
 
ခင္။    ။ "အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားကို နန္းမေတာ္ႀကီး ေျမႇာက္လို႕ရွိလွ်င္ သူတုိ႕တစ္ေတြ ကိုႏိွပ္စက္ 
ညႇဥ္းဆဲခံေနႀက ရပါလိမ့္မယ္တဲ့ဖ်၊ ဒါေႀကာင္ သူတို႕ကိုသနားငဲ့ညႇာေတာ္မူျပီး အလယ္ နန္းမေတာ္ 
ဖုရားကို အဂၢမေဟသီ မိဖုရားႀကီး မေျမႇာက္ေတာ္မူပါမည့္ အေႀကာင္း ၀ိုင္းျပီး သံေတာ္ဦး တင္ေနႀက 
တယ္ဘုရား" 
 
ငယ္ ။     ။ "ေႀသာ္.... ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားကို အားလုံးက လန္႕ 
ေနႀကတယ္၊ အဲေလ.... လန္႕မယ္ဆိုရင္လည္း လန္႕စရာပဲေပါ့ မယ္ခင္ရဲ႕" 
 
ခင္ ။      ။ "ဘာျဖစ္လို႕ လန္႕ရတာလဲဘုရာ့၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားဟာ အင္မတန္ႏူးညံ့ 
သိမ္ေမြ႕ပါတယ္၊ ကိုယ္လုံး ကိုယ္ထည္ကေလးကလည္း သူမ်ားထက္ေတာင္မွ ပုိၿပီး ေသး 
ေသးေကြးေကြး ပုပုျပတ္ျပတ္ ကေလးနဲ႔ ဘာမ်ားလန္႔စရာ ရိွသလဲဖ်" 
 
ငယ္။         ။"ဟဲ့ ... လူရုပ္ပုံ သိမ္ေမြ႕ၿပီး ေသးေသးသြယ္သြယ္ ပုပုျပတ္ျပတ္ကေလးေနေပ မဲ့ စိတ္က 
သိမ္ေမြ႕ ႏုနယ္ဦးမွကိုး၊ လူက သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ပုပုျပတ္ျပတ္ ျမင္ရေပမဲ့ စိတ္က 
ေထာင္ေထာင္လႊားလႊား ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တတ္ တာေတြလည္း ရိွေသးတယ္" 
 
ခင္။        ။ "ျဖစ္တတ္တာေတြ မေျပာပါဘူးဖ်၊ အဲ ... ဒီအလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား အတြက္ကို 
ေျပာေတာ္မူပါ၊ သူတို႔က ဘာေၾကာင့္ လန္႔ၾကရပါသလဲ" 
 
ငယ္။          ။"လန္႔ၾကတာက ဒိလိုဟဲ့၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားဟာ စိတ္ေတာ္က နည္းနည္း 
ထက္ျမက္ပုံရတယ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားကသာ ၾသဇာေညာင္းခံေတာ္မူ မယ္ဆိုရင္ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို သူက ႀကိဳးဆြဲေနမယ္၊ ဟို ... က ပညာရွိ မင္းမုိ႔ သတိေတာ္ မလစ္ဟင္းဘဲ 
ေနေတာ္မူလုိ႔သာေပါ့။ ဒီအေၾကာင္းေတြအားလံုး ရိပ္မိေနေတာ့ ခုလို သူႏွင့္ ထုိက္တန္ေနတဲ့ 
နန္းမေတာႀ္ကီးရာထူးကို ရသြားရင္ အေနာက္ပုိင္းက မိဖုရားေတြမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမွ 
ေနၾကရပါေတာ့မလားဆိုတာ အားလံုး စိတ္ပူေနၾကတာလည္း အတန္ပဲ၊ အလယ္နန္္းမေတာ္ဖုရားရဲ႕ 
မယ္ေတာ္ႀကီးဟာကလည္း အားႀကီးဆိုးတယ္လို႔ ရာဇ၀င္တြင္ေနေတာ့ ဒီမယ္ေတာ္ရဲ႕ သမီးမုိ႔ 
ပုိၿပီးလန္႔ေနၾကတာကလာဟဲ မယ္ခင္ရဲ႕" 



 
 
ခင္။    ။"ဒီလိုဆိုေတာ့လည္း ေတြးေၾကာက္ရွာတာေပါ႔၊ ဖ်ာ႔ကၽြန္မ အထင္က်ေတာ႔ တမင္သက္သက္ 
၀ိုင္းျပီး ကုန္ေခ်ာေနၾကတယ္ ထင္တာကိုဘုရာ႔၊ခုမွ သကၤာရွင္းပါေတာ႔တယ္" 
 
ငယ္။     ။"ေနပါဦး မယ္ခင္ရဲ၊ ညည္းအစအဆံုး နားေထာင္ခဲ့ရသလား၊ မိဖုရာေတြက 
၀ိုင္ျပီးကန္႔ကြက္တဲ႔အခါ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရားကေကာ ဘယ္လိုျပန္ျပီး မိန္႔ေတာ္မူေသးသလဲ" 
 
ခင္။    ။"ဘုန္ေတာ္ၾကီးလွေသာ  ဘုရားက သူတို႔ ၀ိုင္ေလွ်ာက္တင္ၾကတာကို နားဆင္ေတာ္မူျပီး 
ၿပံဳးေတာ္မူတယ္ဘုရာ့၊ ၿပံဳးေတာ္မူျပီးမွ မိမိတို႔အထဲက အဂၢမေဟသီရာထူးကို အလိုရိွၾကလုိ႔လားတဲ႔၊ 
သူတို႔မရိွပါဘူးတဲ႔၊ ဒီရာထူးဟာ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားနဲ႔သာ တန္ပါတယ္တဲ႔၊ ဒါေပတဲ႔ 
တန္ေသာ္လည္း သူတို႔ရဲ႕ ေနာင္ေရကိုေတြျပီး  စုိးရိမ္စရာရွိေနတဲ႔ အတြက္ မေပးပါႏွင့္လုိ႔  
၀ိုင္းျပီးကန္႔ကြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္တဲ႔ဖ်" 
 
ငယ္။      ။ "ေအးေလ...  ဟုတ္ပါျပီ၊  ေနာက္ဆုံး ဘန္ုးေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရားက ဘယ္လိုမိန္႔ေတာ္ 
မူသလဲ" 
 
ခင္။      ။"ဘုန္းၾကီးဘုရားက မိမိတို႔ မေျပာခင္တည္းက က်ဳပ္ကလည္း ေနာင္ေရးကို ေတြးမိလို႔ 
ဒီထိေအာင္ အခ်ိန္ဆဲြလာခဲ့တာပဲလို႔ မိန္ေတာ္မူတယ္၊ ႏို႔ ... ၿပီးေတာ႔ ေအသူနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ႔ေနရာကို 
မေပးျပန္ရင္လည္း က်ဳပ္ကုိ အၾကည္ညိဳပ်က္ ၿပီးအတြင္းၾကိတ္ ၿငိဳးေနမွာစိုးရတယ္၊ ဒီေတာ႔ 
သူ႔ကိုလည္း ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ျပဳစုခ်ီးျမွင့္္ ေေပသနားေစကာမူ    ျငဴစူ၀န္တိုမည္ 
မဟုတ္ပါဘူးတဲ့ဖ်" 
 
ငယ္။    ။ "ေၾသာ္...   ဒါၿဖင့္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရာေတာ့ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ 
အဂၢမေဟသီျဖစ္ရွာေတာ့မယ္ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ အင္း...   သူ႔ခမ်ာေတာ့ ထိုက္လက္ခတ္မလဲြ ဘဲလုိ႔   
အစဲြအယူသန္ေတာ္မူေနရွာတာပဲ" 
 
ခင္။    ။"ဟုတ္တယ္ဘုရာ့၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားဆိုတာ မေျပာပါႏွင့္ဦး၊ အလယ္မွန္နန္း အပ်ဳိေတာ္ 
ေတြဆိုတာလည္း ငါတို႔ေတာ့ မွန္နန္းအပ်ဳိေတာ္ေတြ ျဖစ္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ မာနႏွင့္ မ်က္ေတာင္ ပင္ 
မၾကြႏုိင္ၾကေတာ့ဘူးဖ်၊ စၾကာေဒ၀ီ ရွင္မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ ေရရုပ္ပုံေတာ္ကို ယခုတိုင္ ခစားေနၾကရတဲ့ 
မွန္နန္းေတာ္ၾကီးက အပ်ဳိေတာ္ လက္ေဟာင္းၾကီးေတြကိုပင္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ေနၾကလွပါၿပီ၊ အုိ...   ဘုရား...   
အပ်ဳိေတာ္ေတြ မဆိုထားႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ လက္ပါးေစေတြကပင္ 'ၿမိဳ႕၀န္မင္ ဘုန္ေတာ္ေတာ့ ပါေနာက္က 
ေျခၾကြ' ဆိုတာလုိ သူတို႔တစ္ေတြကလည္း ျဖစ္ေနလိုက္ၾကတာ၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မျဖင့္ ႏွလံုးကုိ နာလုိ႔ေနပါျပီ၊ 
ဒီလိုအတြင္း ေရးမ်ား ၾကားလိုက္ၾကရရင္ ဘယ္လိုမ်ားေနၾကမည္ မသိဘူးဘုရား၊ 
 
 



ဖ်ကၽြန္မေတာ့ သူတု႔ိမသိေအာင္ ေျခဖ၀ါး ကလိထိုး ရယ္ပစ္လိုက္ခ်င္တာပဲ" 
 
ငယ္။      ။"အုိ ... အလို ... ဘာေတြ ေလွ်ာက္ၿပီး ေတာက္တီးေတာက္တဲ့ ေျပာေန မင္းနား 
တစ္ေထာင္တဲ့ေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ညည္း အမႈေရာက္ေနမယ္၊ ငါက သနားလို႔ ေျပာတာ၊ 
ညည္းဘာသာ သိ,ၾကားလာတာ ညည္း၀မ္းထဲမွာပဲထား၊ အသိလုပ္ၿပီး ဘယ္သူ႔ ကိုမွ စကားဦး 
သြားမသန္း ေလႏွင့္" 
ခင္။      ။"ဖ်ကၽြန္မေတာ့ ဒါေလာက္ထလွတဲ့, မိဟ၀ွါေတြ မ်က္ႏွာညႇိဳးကေလးနဲ႔ ေနၾကရေအာင္ 
သြားလို႔သာ ေျပာလိုက္ခ်င္ တာပဲဘုရာ့၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားကိုေတာ့ သနား အားနာပါရဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ 
ဟိုဟာမေတြ ၿငိမ္သြားေအာင္လုိ႔ပါ" 
 
 
ငယ္။      ။"မလုပ္လုိက္ပါနဲ႔ မယ္ခင္ရယ္၊ ဒီစကားဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ား အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာ 
ညည္းလည္း သိသင့္သေလာက္ေတာ့ သိမွာေပါ့၊ ေနာင္ခါစကားေတြ တစ္ဆင့္ တစ္ဆင့္ ေပါက္ၾကားလို႔ 
သည္စကား ဘယ္ကစလာသည္လဲဟု အရင္းအျမစ္ထိေတာင္ လိုက္လာရင္ ညည္းပါးစပ္ကို 
နတ္လမ္းညႊန္ လိုက္ၾကလိမ့္မယ္၊ အဲ ... ဒီေတာ့မွ လက္ပါးေစ ဆိုရင္ လက္ပါးေစပီပီ မေနဘဲ 
အတြင္းေရးထဲမွာ လူရာ၀င္ၿပီး ေျပာခ်င္ရမလားရယ္လို႔ အျပစ္ေတာ္သနားမွျဖင့္ ညည္းလည္ပင္ 
ဓားတင္ၿပီး ကားစင္မွာ ဇီ၀ိန္ ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္၊ ကိုယ့္ အခြင့္အေရးကို နားလည္ရင္ ညည္း 
ၾကားခဲ့တဲ့စကားကို ညည္း၀မ္းထဲမွာသာ သိုသပ္လို႔ ထားပါဘိ" 
 
ခင္။     ။"သည့္ႏွယ္ျဖင္႕ မေျပာ၀ံ့ခ်ည္ပါဘူးဘုရား၊ ကိုယ့္၀မ္းထဲမွာပင္ သိုသိပ္လို႔ ထားလိုက္ 
ပါေတာ့မယ္၊ ခင္ေလးဘုရားကလည္း သူတစ္ပါးကို တစ္ဆင့္ျမြက္ၾကားေတာ္မမူႏွင့္ဖ်" 
 
ငယ္။      ။"ငါ့ကို မသင္ပါႏွင့္ မယ္ခင္ရယ္၊ ငါ နားလည္ပါတယ္၊ ေရႊနန္းေတာ္ထက္မွာ အသက္ 
ငယ္ငယ္ကပင္ စတင္ၿပီး အမႈထမ္းခဲ့တယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ငါ့နာမည္ မညႇိဳးခဲ့ဖူးဘူး၊ ညည္း ၾကားလာတဲ့ 
သတင္းကို ငါ့ေျပာမိတာ ေတာ္ေသးရဲ႕လို႔ ေအာက္ေမ့ပါေအ၊ ကဲ ... ကဲ ... သြားေတာ့၊ ငါလည္း 
စာေတာ္ ေရႊပုရပုိက္မ်ား သန္႔ရဦးမည္" 
 
စေတာ္ဖတ္ ခင္ေလးငယ္သည္ စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားႀကီး စာေတာ္ဖတ္ မွန္နန္းအပ်ိဳေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည့္ 
အားေလ်ာ္စြာ မိဖုရားႀကီး ရိွေတာ္မူစဥ္က စာေတာ္ေရႊပုရပုိက္မ်ားကို ေဗာင္းေတာ္ေဆာင္တြင္ 
အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ေခတၱထားေတာ္မူရသည့္အတြင္း စာေတာ္ ပုရပုိက္မ်ားကို မၾကာခဏသြား၍ သုတ္သင္ 
ရွင္းလင္းရသည့္ ၀တၱရားအတိုင္း ေဗာင္းေတာ္ ေဆာင္ဆီသို႔ ထြက္သြားေလရာ မယ္ခင္လည္း မိမိ 
အမႈထမ္း ရရာ အေဆာင္ဘက္သို႔ ခပ္သြက္သြက္ ထြက္သြားေလ၏။ 
 
မင္းတုန္းဘုရင္ မင္းျမတ္သည္ ဘိသက္ခံဖက္၊ ထီးျဖဴေဆာင္းဖက္ တုိင္းျပည္တည္ဖက္ 
ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မိဖုရားေခါင္ ေတာ္ညာဥကၠ႒္ နန္းလံုး နတ္ျဖစ္ေသာ နတ္ရြာစံ စၾကာေဒ၀ီ ရွင္ 
မိဖုရားေခါင္ႀကီးအား သုဓမၼစာရီ မင္းသမီးကဲ့သို႔ ပညာရွိ မိန္းမျမတ္ပီပီ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ 



ႏွစ္ျဖာေသာ စာေပက်မ္းဂန္ တို႔ႏွင့္သာ အၿမဲတေစ ေပ်ာ္ေမြ႕ေတာ္မူတတ္ ေလသည့္အားေလ်ာ္စြာ 
လြန္ေတာ္မူ သြားသည့္ေနာက္ မိဖုရားေခါင္းႀကီးဘုရား အၿမဲ ဖတ္ရႈ လက္သံုးျပဳေတာ္မူေသာ 
စာေတာ္ပုရပုိက္မ်ားကို စာေတာ္ဖတ္ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားအား တရုိတေသ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေစရန္ 
ေခတၱ ေဗာင္းေတာ္ေဆာင္တြင္ အျမတ္တႏုိး ထားေစ သည္သာမက အဆိုပါ စာေတာ္ပုရပုိက္မ်ား၊ 
ေပစာမ်ားကို အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရား၀န္ မိုင္းခိုင္းၿမိဳ႕စားမင္းအား စာရင္းျပဳလုပ္ေစၿပီး 
ထိုစာေတာ္မ်ားကိုပင္ ေပေရး၊ မွင္ေရးတို႔ျဖင့္ အသစ္တစ္ဆင့္ ကူးေရးထားေတာ္မူေစ၏။ ၎စၾကာေဒ၀ီ 
မိဖုရားႀကီးပုိင္ စာေတာ္မ်ား အနက္ မုိင္းခိုင္းၿမိဳ႕စား အတြင္း၀န္မင္း အသစ္ထပ္မံ ေရးကူးေစေသာ 
ေလာကုတၱရာ က်မ္းဂန္စာေပ စာေစာင္ေရေပါင္း (၅၀၇) (*) စာအဂၤါေပါင္း (၃၄၂၃) အဂၤါႏွင့္ တစ္ရြက္ 
ျဖစ္၍ ေျမာင္လွၿမိဳ႕စား ၀န္ေထာက္မင္းသို႔ အသစ္ေရးကူးရန္ ေပးအပ္သည့္ ေလာကီ စာေရေပါင္း 
(၃၀၀)ေက်ာ္တို႔ကို စုေပါင္းအသစ္ ေရးကူးေစလ်က္ ေဇတ၀န္ေဆာင္ေတာ္ တြင္ ေကာင္းစြာ 
ထားေတာ္မူေလ၏။ 
 
(*စာအဂၤါဆုိသည္မွာ အလ်ား တစ္ေထာင့္ကြာ၊ အနံ ၃လက္မံခန္႔ရိွ ေပရြက္ေပၚတြင္ စာေၾကာင္းေရ (၈ 
မွ ၁၂)အထိ ႏွစ္ဖက္အျပည့္ ေရးထားေသာ ေပရြက္ေပါင္း ၁၂ ရြက္ခန္႔ တစ္စည္းလွ်င္ စာ (တအဂၤါ) 
ေခၚသည္။ ယခုေခတ္ စာပုံႏိွပ္တိုက္သံုးစကား ဒင္ဗလယ္ ကေရာင္းဆိုက္ ၁၆မ်က္ႏွာ၊ ဒီမုိင္းဆိုက္ ၈ 
မ်က္ႏွာကို တစ္ေဖာင္ေခၚသကဲ့သုိ႔တည္း။) 
 
ဘမရာသလနပလႅင္ေတာ္ တည္ရိွရာ မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးတြင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး 
စံေနေတာ္မူခုိက္ ခုႏွစ္ရြာ မိဖုရား၊ လင္ပန္းမိဖုရား၊ ေျမာက္ေရႊေရးမိဖုရား၊ သက္ပန္း မိဖုရား စသည့္ 
မိဖုရားမ်ား အမွဴးျပဳကာ မ်ားစြာေသာ ေဆာင္ရနန္းရ မိဖုရားလတ္၊ မိဖုရားငယ္မ်ား တစ္စုတေ၀းတည္း 
ခစားေရာက္လာကာ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားအား အဂၢမေဟသီ တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္ 
အသနားခံ၍ ေနၾကေသာအခ်ိန္တြင္ ေရႊနန္းေတာ ္ အေနာက္ပုိင္းရိွ အလယ္နန္း မိဖုရား 
အေဆာင္ေတာ္၌ သားမယ္ေတာ္ ေလးပါးသည္ အေျခြ အရံ အပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ 
စံစားရင္း စကားႏွီးေႏွာ ေျပာေဟာေတာ္မူ၍ ေနၾကေလ၏။ 
 
စုဘုရားလတ္။         ။"မယ္မယ္ဖ်ားက အေခၚေတာ္လႊတ္တယ္ဆိုေတာ့ စုစုက ဘယ္လို 
အေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေတာ္မူမလို႔ပါလဲဖ်" 
 
မယ္ေတာ္။         ။"တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေတာ္မူစရာရွိမွ ေခၚေတာ္မူရမလား စုလတ္ကဲ့၊ မယ္မယ္ 
သမီးေတာ္ေတြကို မယ္မယ့္အပါးေတာ္မွာ အၿမဲရႈစားေတာ္မူေနခ်င္တာကလား၊ စုလတ္ဟာ 
ကိုယ့္အေဆာင္ ေတာ္ထဲမွာပဲ အၿမဲေပ်ာ္ေတာ္မူေနတယ္၊ မယ္ဖ်ားထံမ်ား အေခၚေတာ္မရိွဘဲ အခစား 
၀င္ပါေတာ့လား စုလတ္ရယ္၊ သမီးေတာ္စုႀကီးလည္း အေဆာင္ ေတာ္ သီးျခား စံေနေတာ္ 
မူတယ္ဆိုေပမဲ့ မယ္ဖ်ား အပါးေတာ္ကို ေန႔စဥ္ အခစား၀င္ ရွာတယ္။ သမီးေတာ္ပင္ 
စုေလးဆိုသည္မွာေတာ့ မယ္ဖ်ားႏွင့္ ရင္အုပ္မကြာ တစ္ေဆာင္ တည္း စံေတာ္မူရွာလို႔ အေထြအထူး 
မရိွဘူး၊ သမီးေတာ္ စုလတ္တစ္ပါးသာ အျမင္ရနည္း ေနပါတယ္၊ မယ္ဖ်ားထံသို႔ ဘာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ 
အခစားမ၀င္ရသတံုး သမီးေတာ္ရဲ႕၊ မယ္မယ့္ ကို ခ်စ္ေတာ္မမူဘူးထင္ရဲ႕" 



စုလတ္။      ။"ဒီလိုေတာ့ မိန္႔ေတာ္မူရပါႏွင့္ဘုရား၊ စုစု မယ္ေတာ္ဖ်ားကို အမ်ားႀကီးပင္ ခ်စ္ေတာ္မူပါရဲ႕၊ 
အေဆာင္ေတာ္ကို အခစားမေရာက္ႏုိင္တာကေတာ့ စုစု အေဆာင္ေတာ္ မွာ ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္ေတြ 
မ်ားလြန္းသျဖင့္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္ေတာ္မူသြားတာႏွင့္ မယ္ဖ်ားအေဆာင္ေတာ္သို႔ ခစား 
ေရာက္ေတာ္မူရန္ အခ်ိန္အခါ မရတဲ့အတြက္ မေရာက္ရ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဖ်ာ့" 
 
မယ္ေတာ္။       ။"ဘယ့္ကေလာက္မ်ား ေပ်ာ္ေတာ္မူေနရသတံုး စုလတ္ရဲ႕" 
 
စုလတ္။       ။"ေဟာဒီက အထိန္းေတာ္ သစ္သစ္ႀကီးေပါ့ ဘုရာ့၊ စုစုကို နည္းနည္း ကေလးမွ 
ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ ေတာ္မမူရေအာင္ အီေနာင္ဇာတ္ေတာ္ႀကီးကို သူ႔တစ္ေယာက္ တည္း 
ခင္းက်င္းကျပေနတာပဲဖ်။ အီေနာင္မင္းသားလည္း သူပဲ၊ ပြတ္စပါး မင္းသမီးလည္း သူပဲ၊ 
စရကားမင္းသား အခန္းမ်ား ႏႈတ္ခမ္းေမြး အငွားတပ္ၿပီး ကပ္သီးကပ္သပ္ ကျပပါ တယ္ဖ်၊ 
စုလတ္ေတာ့ ဒါေတြၾကည့္ၾကည့္ၿပီး တခိခိႏွင့္ ရယ္လို႔ခ်ည္း ေနေတာ္မူပါတယ္၊ သစ္သစ္ႀကီးဟာ စုစု 
စိတ္ေပ်ာ္ေတာ္မူေအာင္ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ရရွာလြန္းလုိ႔ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔မွ ေမာလို႔ပင္ ေနရွာပါသည္ 
မယ္မယ္ဖ်ား" 
 
မယ္ေတာ္။       ။"အင္း ... ဘြားသစ္တို႔ကေတာ့ လုပ္ပါလိမ့္မယ္၊ သူ႔ကိုကလည္း နင္ငယ္ 
ေတာ့တဲ့အရြယ္ မဟုတ္ဘူး၊ ေပ်ာ္ဖုိ႔ျပက္ဖုိ႔ ကလက္ဖို႔ခ်ည္း စိတ္ကူးမေနႏွင့္၊ နင့္အသက္ အရြယ္ႏွင့္ 
ရြာစား အထိိန္းေတာ္ႀကီးဆိုတဲ့ ဘြဲ႕အရည္အခ်င္း ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္ၿပီး ေနပါမွေပါ့၊ ႏုိ႔ၿပီး 
ငါ့သမီးေတာ္ စုလတ္ ဟာလည္း ငယ္ေတာ္မူေတာ့သည္ မဟုတ္လို႔ ေရွးငယ္ရြယ္စဥ္က ေခ်ာ့ပုံမ်ိဳးကို 
အခ်ိဳးေျပာင္းပါမွပ၊ ၾကည့္စမ္း ... သမီးေတာ္ စုႀကီးဟာ သူ႔ရဲ႕ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ထားႀကီးကို 
ပုတီးလက္ကိုင္ၿမဲတဲ့အတြက္ ဘယ့္ကေလာက္ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕တရားျပည့္ေနသလဲ၊ အကဲခတ္စမ္း နင္ 
မရွက္ဘူးလား" 
 
ၿပံဳးၿပီးရယ္ရယ္ႏွင့္ပင္ မိန္႔ေတာ္မူေလရာ စုဖုရားလတ္မွာ မိမိ၏ အထိန္းေတာ္ႀကီးကို ထိလွ်င္ 
မခံခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေတာ္မူေသာေၾကာင့္- 
 
စုလတ္။      ။"အို ... မယ္မယ္ဖ်ားကလည္း သစ္သစ္ႀကီးကို အျပစ္တင္ေတာ္မူေနပါႏွင့္ဖ်၊ သစ္သစ္ 
စိတ္သေဘာ ကေလ ပုတီးေလာက္ကို ဟန္လုပ္တယ္ထင္ၿပီး သူမ်ားအထင္ႀကီး ေ ေအာင္ 
မလုပ္ရွာဘူးဖ်၊ ညည လူေျခတိတ္က်မွ သူ႔တစ္ေယာက္တည္း ထထၿပီး အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကို 
သူ႔တစ္ေယာက္တည္း စီးျဖန္းတဲ့ဘာ၀နာသည္ႀကီးတစ္ဦးပါ၊ စုစု ေတာင္ သစ္သစ္က နိသွ်ည္းျပလို႔ 
အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းကို အေတာက္ေလး စီးျဖန္းမိတဲ့ အတြက္ အနက္အဓိပၸာယ္ေတြ 
အေတာ္ထင္ေနပါၿပီဖ်၊ ကတာ၊ ခုန္တာကေတာ့ စုစုကိုက မပ်င္းလို႔သျဖင့္ အတင္းဆို 
အတင္းကရမယ္လို႔ မရမကခုိင္းတာႏွင့္ သူက သိုင္း၀န္းကို ေဘးဖယ္ၿပီး ကေလးငယ္ကို ေခ်ာ့သလုိ 
စုစုအလိုကို တမင္လိုက္၍ အႀကိဳက္ကုိ ျပဳေနရွာ တာပါ၊ သည္ကဲ့သို႔ သမီးေတာ္၏အက်ိဳးလိုတဲ့ 
အထိန္းေတာ္မ်ိုး တစ္မိုးေအာက္ တစ္ေယာက္သာရိွသျဖင့္ အျပစ္ေတာ္မတင္သင့္ဘဲ 
ခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္းျပဳေတာ္မူစရာပင္ ေကာင္းပါေသးသည္ မယ္မယ္ဖ်" 



 
 
သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ အခ်က္က်က် ေလွ်ာက္တင္ေတာ္မူေလလွ်င္ မယ္ေတာ္ဘုရား က 
ၿပံဳးေတာ္မူကာ သမီးေတာ္၏ ေက်ာကို သပ္ေတာ္မူၿပီး 
 
မယ္ေတာ္။      ။"အမယ္မင္း ... သူ႔အထိန္းေတာ္ႀကီးဘက္က ေရွ႕ေနေတာ္လိုက္လိုက္ 
ေမာလို႔ပါကလား၊ မယ္ဖ်ားက က်ီစယ္ေတာ္ မူတာပါေတာ္၊ ကိုယ့္အထိန္းေတာ္ႀကီးဘုရား ကို 
ဘယ္ကေလာက္ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သိခ်င္လို႔ တမင္ စိတ္ေတာ္ကို စမ္းတာပါ၊ ဒီလုိ 
စုလတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္သည္ကိုပဲ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူလွပါရဲ႕၊ သိုေပမဲ့ မယ္ဖ်ား 
အေဆာင္ေတာ္ကိုလည္း မၾကာမၾကာ မခစား ေရာက္လာေစခ်င္တယ္၊ မယ္ေတာ္ ဘုရားကို 
ေမ့ေလာက္ေအာင္ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေနေၾကာမွာ နစ္ေမ်ာ္ေတာ္ မူမေနႏွင့္ဦး စုလတ္ရဲ႕" 
 
စုလတ္။      ။"တင္ပါဘုရား၊ ယေန႔ကစၿပီး မယ္ဖ်ား အေဆာင္ေတာ္သို႔ မၾကာ မၾကာ အခစား 
၀င္လာပါေတာ့မယ္၊ စုစု သေဘာေတာ္ကေတာ့ (+) 'မဖ်ား' ႏွင့္ 'ညေလး' စုထား တို႔ အရိွသားမို႔ 
ေနသာတယ္ ထင္လို႔ ေနမိျခင္းလည္း တစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္။        ။"စုႀကီးတို႔ စုေလးတုိ႔ရိွေပမဲ့ စုလတ္ကိုလည္း မယ္ဖ်ားက ဖြားေတာ္မူထား ေတာ့ 
ရႈစားေတာ္ မူခ်င္ေသးတာေပါ့ကဲြ႕" 
 
(+ နန္းေတာ္ မင္းသမီးႀကီးမ်ားမွာ စကားကို ရင့္သီးျပတ္သားစြာေျပာလွ်င္ ၾကမ္းတမ္း သည္ဟု ယူဆ၍ 
'မဘုရား ညီမေလး' စသည္ကို ပီသစြာ မေခၚဘဲ လွ်ာဖ်ားသံကေလးႏွင့္ 'မဖ်ား' 'ညေလး' ဟု 
ခေယာင့္ခရာ ေခၚေလ့ ရိွၾကသည္။) 
 
ထုိအခုိက္ ဟသၤာတသူ အပ်ိဳေတာ္ ခင္မႈန္သည္ ရက္လက္စ ေရႊသင္ျဖဴးကိုေပြ႕လ်က္ အလယ္ 
နန္းမေတာ္ဖုရား အပါးေတာ္သို႔ ေရာက္လာကာ 
 
ခင္မႈန္။      ။"ေရႊသင္ျဖဴး အနားပန္းစ၍ ေဖာ္ပါၿပီ၊ ရႈစားေတာ္မူပါဘုရား၊ အလယ္က ရုပ္လံုးမွာ 
ေဒါင္းယာဥ္သာ ႏွင့္ လယာဥ္သာ ႏွစ္ခုစလံုးပါေအာင္ ရုပ္လံုးေဖာ္ၿပီး ရက္ရမည္ ဟု အမိန္႔ ခ်ထားသည့္ 
အတိုင္း ရုပ္ပုံမ်ား ေအာက္ေျခက စထားေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
ဆိုကာ ေရႊသင္ျဖဴးကို ျဖန္႔၍ ျပေလ၏။ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ားလည္း 
ေရႊသင္ျဖဴးကို ငံု႔၍ ရႈစားေတာ္မူေနၾကရာမွ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားက- 
 
" ဟဲ့ ... ခင္မႈန္ တယ္ၿပီး လက္ရာေကာင္းပါကလား ယိုးဒယား (*) ဒက္ေတြကလည္း ပီသ ပါသူသႏွင့္၊ 
သည္အတိုင္းဆိုလွ်င္ စၾကာေဒ၀ီဘုရားႀကီး အသံုးအေဆာင္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေရႊသင္ျဖဴးေတာ္ထက္ပင္ 
အမ်ားႀကီး သာေနေပေသးတယ္၊ မဘုရားႀကီးရဲ႕ ေရႊသင္ျဖဴး ေတာ္မွာ ယခုလိုေနစက္၀န္း၊ 



လစက္၀န္းေတြပါဖို႔ရာ မဆိုထားႏွင့္ ယိုးဒယားဒက္ကေလးမွ် ပင္ မပါေပဘူး၊ ရုိးရုိး အိပ္ဖန္သင္ျဖဴးက 
အကြက္အခန္း ကေလးေလာက္ ေဖာ္ရက္ထားတာ ျမင္ဖူးတယ္၊ အဲ ... သည္ေရႊသင္ျဖဴးကိုယက္တဲ့ 
အပ်ိဳေတာ္ မယ္ကြန္းဟာ အင္း၀ဘက္မွာ ျဖင့္ သူ႔လက္ရာမီတဲ့လူ အရွားသားလို႔ ေျပာသံၾကားဖူးတယ္၊ 
ငါ့အပ်ိဳေတာ္ ဟသၤာတသူ ကေလး ခင္မႈန္လို ရုပ္စံုေဖာ္ႏုိင္ရင္ သည့္ထက္ေက်ာ္ေစာမွာပဲ၊ အဲေလ ... 
ဒီေနရာမွ အင္း၀သူထက္ ဟသၤာတသူက သာတာ ထင္ရွားေပၿပီ" 
 
(* ယိုးဒယား ဒက္ဆိုသည္မွာ ဥေသွ်ာင္ထံုး ဒက္ဒယက္ဆင္ အခမ္းအနားတြင္ မင္းသား မင္းသမီးမ်ား 
၀တ္ဆင္ရေသာ ကႏွပ္ခါးေထာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊျခည္ထိုး ခ်ဳပ္ထားသည့္ သိုရင္း အက်ႌ 
မဟာလႅတာတန္ဆာ စသည္တို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ 'ဒက္' ဟုေခၚသည္။ ယိုးဒယားပန္း ခက္တြင္ 
ဗမာကႏုပ္ပန္းခက္ ေဖာ္ထားသည္ကို နန္းေတာ္အတိုေကာ္က ယိုးဒယားဒက္ ေခၚသည္။) 
 
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ အပ်ိဳေတာ္ငယ္မွ်ျဖစ္ေသာ ခင္မႈန္မွာ အရွင္သခင္၏ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူျခင္း ခံရသျဖင့္ 
ေရႊထုပ္ႀကီး ေကာက္ရသကဲ့သို႔ ၀မ္းသာအားရမဆံုး ျဖစ္သြားေလ၏။ 
သမီးေတာ္သံုးပါးလည္း မယ္ေတာ္အပါးမွာ ရိွသည့္အားေလ်ာ္စြာ ရက္လက္စ တစ္ပုိင္း တစ္ပ်က္ႏွင့္ 
ျဖစ္ေသာ ေရႊသင္ျဖဴးကို ရႈစားေတ္ာမူေနၾကရာမွ စုဖုရားကေလးတို႔က ခပ္ေအးေအးပင္ စံေနေတာ္မူ 
ၾကေသာ္လည္း စုဖုရားလတ္မွာ ေရႊသင္ျဖဴးကို လက္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ရႈစားေတာ္မူၿပီး- 
 
"ခင္မႈန္ရယ္ ဒီေလာက္ လက္ရာေကာင္းသည္မွာ ဘယ္ဆရာႏွင့္ သင္ထားသည္တံုး" 
 
ေမးေတာ္မူေသာေၾကာင့္- 
 
"ဖ်ကၽြန္မတို႔ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွာ သင္ျဖဴးဖ်ာမ်ား အမ်ားအျပားထြက္ရာ အရပ္ျဖစ္တဲ့အတိုင္း မိန္းမမွန္က 
ဗုိင္း၀ါ၊ ရက္ကန္းမႈကို တတ္ေျမာက္သကဲ့သို႔ ဖ်ကၽြန္မတို႔ ဟသၤာတသူမ်ားမွ လည္း 
ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ဆုိသလို သင္ျဖဴးမ်ားကို ရက္တက္ၾကပါတယ္ဘုရား၊ ဆင္းရဲသူ 
မိန္းကေလးမ်ားက အငွားလက္ခံယူ၍ ၀မ္းေရးအတြက္ ရက္လပ္ုၾကေသာ္လည္း ပစၥည္းဥစၥာ 
ၾကြယ္၀သူတုိ႔ရဲ႕ သမီးပ်ိဳမ်ားမွာ မိမိတို႔ အိမ္သံုးရန္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔ကို လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ဖ်ာ၊ 
သင္ျဖဴးတုိ႔ကို အိမ္မွာပင္ ရက္ၾကတဲ့အေလ့ ရိွပါတယ္။ 
 
တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ၊ ကထိန္ပြဲမ်ား သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား လွဴ ဒါန္းရန္ သင္ျဖဴးေခ်ာမ်ား ကို 
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မသာလွ်င္ သာေအာင္ ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္ ပန္းႏြယ္၊ ပန္းခက္မ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ 
ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀သူတို႔၏ သမီးပ်ိဳမ်ားက လံု႔လ၀ီရိယစုိက္ၿပီး အေရးတႀကီး ရက္တက္ၾကပါသည္။ 
ပရိသတ္ အလယ္မွာ ဘယ္အပ်ိဳကေလးရဲ႕ သင္ျဖဴးဟာ ပန္းေဖာ္ပုံ သာတယ္ဆိုတဲ့ စကားကို 
မ်ားမ်ားႀကီး ခံယူ လိုၾကပါတယ္ဘုရား၊ ဒါေၾကာင့္ ဖ်ကၽြန္မလည္း အမ်ားနည္းတူ 
သင္ျဖဴးရက္တတ္ေနရာက အစစ အရာရာမွာ သူမ်ားတကာထက္ ထူးခၽြန္ ေအာင္ ႀကိဳးစားလိုတဲ့ 
၀ါသနာအတိုင္း သင္ျဖဴးမ်ားကို ဆန္းၾကယ္ေသာ ပန္းႏြယ္၊ ပန္းခက္ ႏွင့္ ရုပ္လံုးမ်ား 
ေဖာ္ရက္တတ္လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား၊ ေရႊသင္ျဖဴးေတာ္ ပုိမုိ၍ လွပ ႏုယဥ္လာသည္မွာလည္း 



ပန္းတိမ္ေတာ္မ်ား လုပ္ေပးသည့္ ေရႊသား ရက္ျပားငယ္မ်ားမွာ ေျမမွေပါက္ေသာ 'သင္ပင္' ထက္ 
ပုိမုိႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္း၍ ဆြဲလို႔၊ ငင္လုိ႔လည္း ေကာင္းၿပီး လိုရာကို လြယ္လြယ္ကူကူ 
ျပဳျပင္လို႔ရတဲ့အတြက္ ရက္ရာတြင္ ပုိၿပီး လြယ္လွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘရုား" 
 
စုလတ္။      ။"ေၾသာ္ ... ဒါေၾကာင့္ ခင္မႈန္ ေတာ္ေပတာကိုး၊ ဒါႏွင့္ မယ္မယ္ဖ်ား စုစုလည္း ဒီလို 
ေရႊရက္ျပားသင္ျဖဴးေတာ္တစ္ခုေလာက္ ရက္ခုိင္းေပးေတာ္မူပါလားဖ်" 
 
မယ္ေတာ္။      ။[ ၿပံဳးေတာ္မူလ်က္] "သမီးေတာ္ စုလတ္က ေရႊသင္ျဖဴး လိုေတာ္မူလွ်င္ 
မယ္ဖ်ားကလညး္ သနားေတာ္မူခ်င္ပါရဲ႕၊ သုိ႔ေပမဲ့ ေရႊသင္ျဖဴးဆိုတာ လူတိုင္း ထုိင္ခြင့္ျပဳ ေတာ္မူတာ 
မဟုတ္ဘူး စုလတ္ရဲ႕" 
 
စုလတ္။       ။"လူတိုင္း ထိုင္ခြင့္မျပဳေပတဲ့ စုစုလို ဘုရင့္သမီးေတာ္မ်ားေတာ့ ထုိင္ေတာ္ မူႏုိင္သည္ 
မဟုတ္ပါလား မယ္မယ္ဖ်ားရဲ႕" 
 
မယ္ေတာ္။       ။"ခက္တဲ့ လံုကေလးပါကလားေနာ္၊ သမီးေတာ္ေတြလည္း ေရႊသင္ျဖဴး ေတာ္ကိုေတာ့ 
အသံုးျပဳခြင့္ မေပးဘူး စုလတ္ရဲ႕" 
 
စုလတ္။       ။"ဘာျပဳလို႔ပါလဲ မယ္မယ္ဖ်၊ စုထား သိေတာ္မူေအာင္ မိန္႔ေတာ္မူစမ္းပါ ဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္။        ။"ေၾသာ္ ... ေရႊနန္းေတာ္ေပၚႀကီးတဲ့ သမီးေတာ္တစ္ပါးဆိုၿပီး ေရႊနန္းေတာ္၏ 
စည္းကမ္းဥပေဒကိုမွ သိေတာ္မမူေသးဘူးလား သမီးေတာ္ရဲ႕" 
 
စုလတ္။        ။"ဟာ ... ဘုရား၊ စုစုက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္၊ ကိုယ့္အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ 
အထိန္းေတာ္ႀကီး သစ္သစ္ႏွင့္သာ ကစားေပ်ာ္ပါးၿပီး ေနေတာ္မူတာကပဲ၊ ဒါမ်ိဳးေတြကို ရွာရွာေဖြေဖြ 
ေမးျမန္းမွတ္သား ေနေတာ္ မမူတဲ့အတြက္ သီေတာ္မမူပါဘူး မယ္ဖ်ားရဲ႕" 
 
မယ္ေတာ္။       ။"ကုိင္းေတာ္ ... စုလတ္ သိေတာ္မမူရင္ ေဟာဒီက အစ္မေတာ္ စုႀကီးက ညီမေတာ္ 
သိရေအာင္ အမိန္႔ရိွေတာ္မူလိုက္ပါဘိ" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ အစ္မေတာ္ မုိင္းေနာင္စုဖုရားႀကီးမွာ ညီမေတာ္ကို ၿပံဳး၍ရႈစားေတာ္မူလ်က္ 
လက္ေတာ္ႏွင့္ ယုယၾကင္နာစြာ ေက်ာလက္သပ္ၿပီး- 
 
စုႀကီး။       ။"စုလတ္ သိေတာ္မူခ်င္လွ်င္ မယ္ဖ်ားကိုယ္စား မဖုရား မိန္႔ေတာ္မူပါမယ္၊ 
နားဆင္ေတာ္မူပါ၊ ေရႊသင္ျဖဴး၊ ေငြသင္ျဖဴးဆိုတာ ဘုရင္မင္းဧရာဇ္ႏွင့္ မေဟသီအေခါင္ 
ေတာင္ညာစံစားရသည့္ ဘိသကိ္ခံဖက္ မိဖုရားႀကီးမ်ား သာလွ်င္ ေရႊသင္ျဖဴး၊ ေငြသင္ျဖဴး မ်ား 
ထုိင္ေတာ္မူရသည့္ ေရႊနန္းစဥ္ ထံုးတမ္းရိွသည္ ညီမေတာ္ရဲ႕၊ အကယ္၍ အျခားတစ္ပါး ေသာ နန္းရ၊ 



ေဆာင္ရ မိဖုရားလတ္၊ မိဖုရားငယ္ မ်ားသည္ ေရႊနန္း ထံုးစံလြန္က်ဴး၍ ေရႊသင္ျဖဴး၊ ေငြသင္ျဖဴးတုိ႔ကုိ 
မိမိတို႔ရာထူးႏွင့္ မထိုက္တန္ဘဲ ရက္လုပ ္သံုးစြဲသည္ကို ေတြ႕ရိွပါက ဘုရင့္အာဏာေတာ္ႏွင့္ 
ေရႊနန္းအစဥ္အလာေတာ္ကို က်ဴးေက်ာ္ ေဖာက္ဖ်က္ သူအျဖစ္ႏွင့္ ႀကီးစြာေသာ ရာဇ၀တ္အျပစ္ေတာ္ 
ေပးရသည္တဲ့ ညီမေတာ္ရဲ႕၊ သို႔အတြက္ ေရႊသင္ျဖဴးဆိုတာ သမီးေတာ္မ်ားလည္း အသံုးျပဳေတာ္မူခြင့္ 
မရိွေပဘူး" 
 
စုဖုရားလတ္မွာ အစ္မေတာ္ မ္ုိင္းေနာင္စုဖုရားႀကီး မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို နားစိုက္ 
စဥ္းစားေတာ္မူလ်က္ ရိွရာမွ ခင္မႈန္၏ လက္ထဲက ေရႊသင္ျဖဴးေတာ္ တစ္ပုိင္းတစ္စကို ရႈစားေတာ္မူၿပီး- 
 
စုလတ္။     ။"ဒါလိုျဖင့္ ယခု မယ္မယ္ဖ်ားကေတာ့ ဘိသိက္ခံသည့္ ေတာင္နန္းစံ မေဟသီႀကီး 
မဟုတ္ေသး ပါဘဲလ်က္ ဘယ္အတြက္ ေရႊသင္ျဖဴးေတာ္ အျပစ္ေပးေတာ္မူ မွာ 
စုိးရိမ္ေတာ္မမူလို႔ဟာလား အစ္မေတာ္ ဘုရားရဲ႕" 
 
ေမးေတာ္မူလွ်င္ သလြန္ေတာ္တစ္ဖက္တြင္ စံေနေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ဘုရားက သမီးေတာ္ 
စုဖုရားလတ္၏ စကားကို ၿပံဳးရယ္နားဆင္ေတာ္မူၿပီး သမီးေတာ္ႀကီး မုိင္းေနာင္ စုဖုရားအား- 
 
မယ္ေတာ္။     ။"သမီးေတာ္စုႀကီးရဲ႕ စုလတ္ နားရွင္းေတာ္မူသြားေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္ ထားၿပီး 
မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါ၊ စုလတ္ကေတာ့ ကပ္ကပ္သပ္သပ္ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ေတြကို မေၾကာက္မလန္႔ 
ေမးေတာ္ မူ ပါလိမ့္မယ္" 
 
ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးပင္ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္လွ်င္ စုဖုရားႀကီးက- 
 
စုႀကီး။       ။"တင္ပါဘုရား၊ ညီမေတာ္ စိတ္တိုင္းက် သိရေအာင္ ေျပာလိုက္ပါမည္ဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္တင္ၿပီး ညီမေတာ္ စုဖုရားလတ္ဘက္သို႔ လွည့္ေတာ္မူကာ- 
 
"မယ္မယ္ဖ်ား ေရႊသင္ျဖဴးေတာ္ ရက္ေစတာက ဒီလို ညီမေတာ္ရဲ႕၊ မဘုရားတို႔၊ စုလတ္ တို႔ရဲ႕ 
မိႀကီးေတာ္ စၾကာေဒ၀ီရွင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ရိွေတာ္မမူသည့္ေနာက္ သည္ေနရာကို မယ္ဖ်ားမွတစ္ပါး 
အျခားေသာ မိဖုရားမ်ား၊ မယ္ဖ်ားကိုလြန္ၿပီး မိဖုရားႀကီး ျဖစ္ထိုက္သည့္ အရည္အခ်င္း ရိွၾကသလား 
စုထားရဲ႕" 
 
စုလတ္။      ။"ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ ၀မ္းကြဲႏွမေတာ္လည္း ျဖစ္သည္တစ္ေၾကာင္း၊ အဂၢ မေဟသီ 
မိဖုရားေခါင္ႀကီးမွ ေရႊနန္းထက္တြင္ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ အခ်င္းသန္႔စင္ ထီးျဖဴရိပ္၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူတဲ့ 
သမီးေတာ္ႀကီး တစ္ပါး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုရိွတဲ့ မိဖုရားထဲမွာျဖင့္ မယ္ဖ်ားသာ အထိုက္အတန္ဆံုးပါပဲ 
မဘုရား" 
 



 
စုႀကီး။      ။"အဲ ... ဟုတ္ၿပီ၊ စုလတ္ေတာင္မွ ကေလးအျဖစ္ႏွင့္ ေတြးေတာ္မူတတ္ေသး တာ 
တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေတာ္မူေနတဲ့ ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာေတာ့ ေျပာဖြယ္မရိွ၊ 
အတိုင္းမသိသားလို႔ပင္ သိျမင္ေတာ္မူထားမွာေပါ့၊ ဒီေတာ့ သည္မေဟသီ ေတာင္နန္းမေတာ္ႀကီး 
ရာထူးကို မယ္ဖ်ားကို သနားေတာ့မွာ 'ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲအပ္ တဲ့' ကိစၥေတာ္ႀကီးပဲ စုလတ္ရဲ႕၊ 
ဒါေၾကာင့္ မယ္မယ္ဖ်ား မွာ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ မၾကာ မတင္ သံုးေတာ္မူရမည့္ ပစၥည္းျဖစ္လို႔ 
ႀကိဳတင္ၿပီး ေရွးေရွး မိဖုရားႀကီးေတြ၏ အသံုး အေဆာင္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေရႊသင္ျဖဴးမ်ားထက္ ပန္းႏြယ္၊ 
ပန္းခက္ ယိုးဒယား ဒက္မွစၿပီး ေနစၾကာ၊ လစၾကာပံုမ်ားပါ အစစ လွသည္ထက္လွ 
ခန္႔သည္ထက္ခန္႔ေအာင္ စီမံရက္လုပ္ ေတာ္မူထားေစျခင္းျဖစ္တယ္ စုလတ္ရဲ႕" 
 
စုလတ္။      ။"ေၾသာ္ ... ခမည္းေတာ္ဘုရားက မယ္ဖ်ားကို ေတာင္ညာစံ မေဟသီရာထူး 
ေျမႇာက္စားေတာ့မွာ အမွန္ေသခ်ာေနတဲ့အတြက္ ေရႊသင္ျဖဴးမ်ားကို ရက္လုပ္ေတာ္မူေစ တယ္ 
ဆုိပါေတာ့ မဘုရားရယ္၊ ႏုိ႔ ... ဟိုတစ္ေလာ မိႀကီးေတာ္ စၾကာေဒ၀ီဘုရား နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္ေတာ္ 
မူၿပီးစဆီကေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားက "ငါ၏ ရွင္မိဖုရားႀကီး ေရႊရုပ္ ကိုယ္စားကို နန္းမေတာ္ 
ေဆာင္မွာ ေရႊသလြန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာထားၿပိး အသက္ထင္ရွား ရိွေတာ္မူစဥ္ကလို မွန္နန္း 
အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားက ခစားၿမဲ ခစားၾကေစ၊ မေဟသီရာထူးကို လည္း မည္သည့္မိဖုရား တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ ကိုမွ် သနား ေတာ္မမူဘူး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ က မိဖုရားက မေဟသီရာထူးကို 
သနားေတာ္မူပါလို႔ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ေသာ္ ေလွ်ာက္တင္သူ မိဖုရားကို သူပုန္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳေတာ္မူ 
မည္လို႔ပင္ အထင္အရွား မိန္႔ေတာ္မူ၍ ထားဖူး သည္မဟုတ္ပါလား အစ္မေတာ္ဘုရား" 
 
စုႀကီး။     ။" ဟို ... အခါတုန္းကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ စုလတ္ရယ္၊ သို႔ေပတဲ့ ယခုေတာ့ မိႀကီးေတာ္ 
ရိွေတာ္မမူသည္မွာလည္း ကာလအတန္ၾကာလာတဲ့အတြက္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ အပရိက 
ႏႈတ္မိန္႔ေတာ္ ပ်က္ျပယ္ေတာ္မူပါၿပီ" 
 
စုလတ္။     ။"ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ႏႈတ္မိန္႔ေတာ္ ပ်က္ျပယ္ပါၿပီဆိုတာ မဘုရား တတ္အပ္သိေတာ္ 
မူထားလို႔ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းပါလား" 
 
စုႀကီး။      ။"မဘုရားသာ မဟုတ္ဘူး စုလတ္ရဲ႕၊ မယ္ဖ်ားႏွင့္တကြ ေရႊနန္းအတြင္း ရိွသမွ် ေသာ ပုပုရြရြ 
မင္းမိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္ေတြႏွင့္ တကြ ေမာငး္မမိႆံ အေျခြအရံ မွန္သမွ်ပါ 
သိရိွလို႔ေနၾကပါၿပီ၊ 'ခ်ိန္ေကာင္းခါသင့္ ဘုန္းပန္းပြင့္' ဆိုသလို မယ္ဖ်ားမွာ ေလာက၏ 
အထြတ္အျမတ္သို႔ ေရာက္ဖုိ႔အခ်ိန္အခါ က်လာၿပီဟု သိေတာ္မူဖို႔ပဲ စုလတ္တဲ့" 
 
စုဖုရားလတ္သည္ အစ္မေတာ္ မိုင္းေနာင္စုဖုရားႀကီး မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားမ်ားကို ၿငိမ္သက္စြာ 
စဥ္းစားေတာ္မူလ်က္ ရိွ၏။ မယ္ေတာ္ႀကီးကား သမီးေတာ္ႏွစ္ပါး အခ်ီအခ် ေျပာေတာ္မူေနသည္ကို 
ၿပံဳးရယ္ ရႈစားေတာ္မူရာမွ- 
 



 
မယ္ေတာ္။      ။" ကိုင္း ... ကိုင္း ... မယ္မယ္ဖ်ားတို႔ သားမယ္ေတာ္ေလးပါး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး 
ပြဲေတာ္စာမ်ား သံုးေဆာင္ေတာ္မူရမယ္၊ ပြဲေတာ္ဖုိက ပြဲေတာ္အုပ္မ်ား ေရာက္ၾကၿပီ လား" 
 
အပ်ိဳေတာ္မ်ားကို မိန္႔ေတာ္မူလိုက္လွ်င္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားလည္း အသီးသီး ျပင္ဆင္ေနၾက ေလ၏။ 
ခင္မႈန္လည္း သမီးေတာ္မ်ာ အပါးမွ ရုိေသစြာ ထရပ္ၿပီး အတြင္းမွန္ေဆာင္ထဲတြင္ ေရႊသင္ျဖဴးကို 
ဆက္လက္ ရက္လုပ္ေနေလ၏။ 
အခန္း (၂၁) နက္ျဖန္ေနာ္ 
အခန္း(၂၁) 
 
ေရႊနန္းေတာ္ၾကီး တစ္ခုလုံး အလယ္နန္းမေတာ္မိဖုရားအား မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ အစီး အနင္း, အေဆာင္ 
အရြက္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူေတာ့မည္ဟု သတင္းေျပး ေနသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ကာယကံရွင္ကပင္၊ 
ထုိက္တန္ေသာ အရည္အခ်င္းရိွေတာ္မူသူျဖစ္သည္႕အား ေလ်ာ္စြာ စိတ္ခ်, လက္ခ်ယုံၾကည္ျပီး 
စီမံျပင္ဆင္ ေတာ္မူသင့္သမွ် ျပင္ဆင္ေတာ္မူလ်က္ ရိွသည္ကုိ သိေတာ္မူျပီးျဖစ္ေသာ 
ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားမွာ အလယ္နန္းမေတာ္ ဖုရား စိတ္၀မ္းနည္းလ်က္ ရွက္ေၾကာက္နာၾကည္း 
သြားရမည္ကုိလည္း မ်ားစြာ သနားၾကင္နာ ကရုဏာသက္ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားလည္း စိတ္ေက်နပ္ ေတာ္မူေစရန္၊ ကန္႕ကြက္ေသာ မိဖုရားမ်ားလည္း 
စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနႏုိင္ၾကေစရန္ ျမန္မာ ဘုရင္တုိ႕၏ ေရႊနန္းစဥ္ရာဇ၀င္၌မပါဖူးသည္႕ ထူးကဲေသာ 
ခ်ီးျမွင့္ ျခင္းႏွင့္ ႏွမေတာ္ အလယ္နန္း မိဖုရားအား ခ်ီးျမွင့္ေျမာက္စားေတာ္မူရန္ အၾကံရေတာ္မူ ေလ၏ 
။ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားသည္ ပညာရွိ မင္းတစ္ပါးျဖစ္ေတာ္မူသည္႕ အား ေလ်ာ္စြာ 
အမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႕က်င္ေတာ္မမူေစဘဲ ကာယကံရွင္ ျဖစ္သည္႕ အလယ္ နန္းမေတာ္မိဖုရားလည္း 
စိတ္ေက်နပ္ေလာက္သင့္ေသာ ခ်ီးျမွင့္ သူေကာင္း ျပဳမည္႕ အစီ အစဥ္မ်ားမွာ--- 
 
အရွင္မိဖုရားေခါင္ၾကီး အေဆာင္ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္၌ တစ္ပင္တုိင္ စလင္းစုဖုရား အေဆာင္ေတာ္ 
ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ နန္းမေတာ္ေဆာင္းၾကီးႏွင့္ ညီမွ်သည္႕ အေဆာင္ေတာ္ၾကီး တစ္ခုကုိ သနားေတာ္မူရန္ 
မေဟသီဘြဲ႕ထူးကုိ ခ်ီးျမွင့္အပ္ႏွင္းျခင္း မျပဳသည္႕တုိင္ေအာင္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးတုိ႕၏ အစီးအနင္း၊ 
အေဆာင္ အရြက္တုိ႕ထက္ မနိမ့္က်ေသာ အစီးအနင္း၊ အေဆာင္အရြက္မ်ားကုိ ေပးသနားေတာ္မူရန္၊ 
ဘိသိက္ခံဖက္ ထီးျဖဴေတာ္ေဆာင္းဖက္ ျဖစ္ေသာ ရာဇ၀တ္အဆက္ဆက္မွ အဂၢမေဟသီ မိဖုရား 
ေခါင္ၾကီးမ်ားပင္ မရရွိဖူးသည္က ထူးကဲေသာဆင္ျဖဴမရွင္ရတနာကုိ သနားေတာ္မူရန္ 
ဤသုံးခ်က္ေသာ ၾကံရြယ္ေတာ္ မူခ်က္ကုိ တစ္ေန႕ေသာအခါ၌ အျမဲစံေနေတာ္မူသည္က 
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္အတြင္းတြင္း ဘုရင့္ အတုိင္ပင္ခံ ပညာရွိမွဴးၾကီးမတ္ၾကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
မင္းတရားၾကီးဘုရားတုိ႕ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးေတာ္ မူလ်က္ ရိွေလ၏ ။ 
ဘုရား။ "မိဖုရားေတြကျဖင့္မ်ားစြာ ကန္႕ကြက္ေနရွာၾကတာပဲ မယ္သဲကလည္း သူရသင့္ 
ရထုိက္တဲ့အတြက္ စိတ္ခ်လက္ခ် ျဖစ္ေနရွာျပီ၊ သည္ကိစၥကို မင္းၾကီးတို႔က ဘယ္ပံု 
စိတ္ကူးရသည္ဆိုတာ သံေတာ္ဦး တင္စမ္းပါဦး" 
 



 
မင္းၾကီးမ်ား။ ။"ႏွစ္ဦးစလုံးပင္ မွန္ေနပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား ရိွခိုးသံေတာ္ဦမတင္တတ္ သေလာက္ 
ရိွေနေၾကာင္းပါဘုရား၊ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားမွာ ရတနာပူရ၊ စတုတၱျမိဳ႕တည္ နန္းတည္ ဘၾကီးေတာ္ 
မင္းတရားၾကီးဘုရား၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွာ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္႕ သမီးေတာ္စစ္ျဖစ္၍ ေရႊနန္းမ 
ေဆာင္ေတာ္ထက္ မေနာဟရ ထီးျဖဴအုပ္မိုးလ်က္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူျခင္း၊ သစ္နက္ေရခံျခင္း၊ ၾကာခ်ပ္ 
တစ္ေထာင္ ရိွေသာ ေရႊသား ပတၱျမားသုံးရစ္စီ မေနာလင္ပန္းျဖင့္ ခ်င္းတန္းသန္႕စင္ျခင္း၊ မင္းခန္းစုံ 
က်င္းပလ်က္ မဟာဥကင္ေတာ္သ ဖြင့္ေတာ္မူျခင္း စသည္႕ျဖင့္ ထူးျမတ္ေသာ ရာဇိဒၶရာ 
ဇာႏုဘာ၀တုိ႕ကုိ ထြန္းေတာက္ပေစ လ်က္ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ ေနနတ္ႏြယ္ျမစ္၊ သာကိယစစ္၊  ျဖစ္၍ 
တစ္ေၾကာင္း ၊ မိန္းမျမတ္ တ႔ုိ၏လကၡဏာ ေျခာက္ဆယ့္ေလးပါးတုိ႔ႏွင့္ မခၽြတ္မယြင္း ျပည့္စံုလ်က္ 
သူမတူတန္ လြန္ကဲထူးျမတ္ေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသ ရိွေတာ္မူသည္ တစ္ေၾကာင္း၊ ကပ္ဦး မဟာသမၼတ 
မင္းမွ ဆင္းသက္ခဲ့ေသာ ဥကၠာမုကၡသက် သာကီ၀င္မင္းတုိ႔ႏွင့္ တေ၀းမျပား မ်ဳိးႏြယ္စဥ္ ဆက္ 
မပ်က္မယြင္းေစရန္ ၊ ေစာင့္ေရွာက္ျမဲ  ရာဇတ ႏ   ၱီ ပေ၀ဏီထုံးတမ္းႏွင့္ အေၾကာင္း ညီေစလ်က္  
ျမတ္ေသာ ျပည္ေထာင္ဖက္ မင္း မိဖုရာေခါင္ၾကီးအျဖစ္သုိ႔ ေဆာင္ႏွင္းေတာ္မူ သင့္လွသည္ 
ျဖစ္ပါေၾကာင္း” 
 
"တစ္ဖန္ က်န္မိဖုရား၊ ေမာင္းမတုိ႕၏ အလုိ႕သုိ႕ ငဲ့ျပန္ပါလွ်င္လည္း ခမ်ာမ်ားမွာ နတ္ရြာစံ 
အရွင္နန္းမေတာ္ ဘုရားၾကီးကဲ့သုိ႕ သီလသမာဓိတရားညွိလ်က္ လက္ေအာက္ငယ္သား 
မိဖုရားတုိ႕အေပၚတြင္ ၾကင္နာ ေထာက္ထား သနားငဲ့ညာေတာ္မူမည္ မဟုတ္ဘဲညွင္းဆဲက 
လူျပဳမူျခင္းခံရပါက ၎တုိ႕မွာ"တစ္ေန႕မျခား ေရနည္းငါး"ဆုိသလုိ ျငိဳျငင္ဆင္းရဲၾကရေတာ့ 
မည္ဟုအယူရိွရကား လြန္စြာစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနရွာၾက သျဖင့္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားမွ တစ္ပါး 
ကုိးကြယ္အားထားရာ မျမင္သျဖင့္ အလ်င္စလုိင္ုိယုိေတာင္းပန္ အသနားခံ ၾကရွာသည္ကုိ 
ငဲ့ညွာေထာက္ထားရာ မက်ပါလွ်င္လည္း ခမ်ာမ်ားမွာ စိတ္၀မ္းနည္း စရာျဖစ္ပါမည္၊ သုိ႕ျဖစ္ 
ပါသည္႕အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ငဲ့ကြက္ကာ ေရႊဥာဏ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္႕အတုိင္း ဆင္ျခင္ 
ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူသင့္လွေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦးတင္ပါသည္ဘုရား" 
 
ဘုရင္။ ။"က်ဳပ္လည္းမင္းၾကီးတုိ႕ ေလွ်ာက္တင္သည္႕အတုိင္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားေတာ္မူျပီး ျဖစ္တယ္၊ 
အျခားေသာမိဖုရားမ်ားကုိလည္း ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားရာ ေရာက္ေအာင္၊ အလယ္နန္းမိဖုရားလည္း 
စိတ္နာ ၾကည္းဖြယ္မျဖစ္ေအာင္၊ မွ်တသည္႕သေဘာႏွင့္ ပိုင္းျဖတ္ ေတာ္မူထားေသာ အလုိေတာ္ကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ တုိင္ပင္ရန္ မင္းၾကီးမ်ားကုိ ေခၚေတာ္မူျခင္းပဲ" 
 
မင္းၾကီးမ်ား။ ။"အလုိေတာ္ကုိ ဦးထိပ္ရြက္ ပန္ဆင္ရပါမည္႕အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
ဘုရင္။ ။"အလယ္နန္းကုိေတာ့ သူေကာင္းျပဳေတာ္မမူဘဲ ေန၍သင့္ေတာ္မည္ မထင္ဘူး ဗ်၊ 
သည္႕အတြက္ နန္းမေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ရိွေသာ ေျမာက္နန္းေဆာင္ေတာ္ကုိ 
နန္းမေတာ္ေဆာင္ကဲ့သုိ႕ တစ္တန္းတစ္စားတည္း တူညီေအာင္ အေဆာင္အေယာင္ 
အခမ္းအနားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထပ္ျဖည္႕လ်က္ သနားေတာ္မူျပီး ဘိသိက္ခံ၍ မေဟသီဘြဲ႕ ကုိပင္ 



မႏွင္းအပ္ေသာ္လည္း မိဖုရားေခါင္ၾကီးႏွင့္ညီမွ်ေသာ မင္းသုံး၊ မင္းေဆာင္၊ အခမ္း အနား၊ အစီးအနင္း၊ 
အေဆာင္အရြက္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး ေပးသနား ေတာ္မူျပီး ေရႊနန္းစဥ္ ဆက္ ဘယ္မိဖုရားကုိမွ 
သနားႏွင္းအပ္ျခင္း မျပဳဖူးေသာ ဒူရကတုိင္း ထား၀ယ္ျမိဳ႕မွ ဆက္သ သည္႕ သီရိမဟာ သုဘတၱာ 
ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္မကုိ အလယ္နန္းမိဖုရားအား ေပးသနား ေတာ္မူလုိသည္၊ ဤသုံးခုေသာ 
သူေကာင္းျပဳမႈကုိ အလယ္နန္းမိဖုရားလည္း ဘိသိက္ခံ၍ မေဟသီ ဘြဲ႕ထူးကုိ ခ်ီးျမွင့္သည္မွ် 
စိတ္ေက်နပ္လွမည္ထင္သည္ မင္းၾကီးမ်ား" 
 
မင္းၾကီးမ်ား။ ။"မွန္လွပါ၊ မိန္႕ေတာ္မူေသာ အၾကံမွာ အမွန္ပင္သင့္ေလ်ာ္ပတ္ေၾကာင္းပါ၊ 
ဆင္ျဖဴရတနာဆုိသည္မွာလည္း သာမန္ မင္းဧကရာဇ္တုိ႕ပင္ ရႏိုင္ခဲ့မွ်ျဖစ္ျပီးလွ်င္ 
ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးေသာ ဧကရာဇ္ ဘုရင္တုိ႕သာလွ်င္ ဆင္ျဖဴရွင္ဘြဲ႕ခံရေသာေၾကာင့္ မင္းမိန္းမကုိ 
ဆင္ျဖဴမရွင္ဘြဲ႕မည္ေတာ္ ခံေစသည္မွာ လည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘိသိက္ သြန္းေျမွာက္ေသာ 
မိဖုရားေခါင္ၾကီးမ်ား၏ ဂုဏ္အရည္ အခ်င္းမွ်မက ျမင့္ျမတ္လွသျဖင့္ အလယ္နန္းသခင္သည္ အမွန္ပင္ 
ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ရိွခိုး သံေတာ္ဦးတင္ပါသည္ဘုရား" 
 
ဘုရင္။ ။"သုိ႕ျဖင့္ က်ဳပ္အလုိေတာ္ကုိ မင္းၾကီးတုိ႕အားလုံး သေဘာတူၾကရဲ႕လား။ ေစဒက တက္ခ်င္သူ 
မ်ားရွိလွ်င္လည္း ထိမ္ခ်န္မထားႏွင့္ဗ်။ အက်ိဳးႏွင့္အေၾကာင္းႏွင့္ျပ၍ ကန္႕ကြက္ လုိၾကလွ်င္ ကန္႕ကြက္ 
ၾကပါ၊ အမ်က္ေတာ္ကုိ ငဲ့ျပီးမတင္ေလွ်ာက္ခဲ့ရဘူးလုိ႕ မရိွေစႏွင့္၊ က်ဳပ္မစိတ္မဆုိးပါဘူးဗ်၊ ေလွ်ာက္သာ 
ေလွ်ာက္ၾကပါ" 
 
မင္းၾကီးမ်ား။ ။"အေၾကာင္းခ်င္းရာ အားလုံးကုိ အစအဆုံးသိရျပီး ျဖစ္သည္႕အတြက္ ႏွစ္ဦး 
ႏွစ္ဖက္မွ်တေသာ အၾကံမွာ ဘ၀ရွင္ဘုရား မိန္႕ေတာ္မူသည္႕ အစီအမံထက္ပို၍ 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ အၾကံမရိွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
ဘုရင္။ ။"သုိ႕ျဖင့္ က်ဳပ္အလုိေတာ္ကုိ မင္းၾကီးတုိ႕သေဘာၾကိဳက္ညီၾကျပီ ဆိုပါေတာ့။" 
 
"သုိ႕ေသာ္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကုိလည္း ခံလုိေသးသည္၊ ေလာကီလူမႈ လူေရးပင္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ထူးျခားေသာကိစၥေၾကာင့္ ဆရာေတာ္မ်ား သိရိွေအာင္ တုိင္ပင္ျပီး 
သင့္မသင့္ေလ်ာ္ မေလ်ာ္ကုိ ၾသ၀ါဒခံေတာမူ္လုိေသးတယ္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားကပါ မင္းၾကီးတုိ႕လုိ 
သေဘာ ၾကိဳက္ညီေတာ္မူပါတယ္ဆုိတာ အေျဖ ကုိရလွ်င္ ဆင္ျဖဴမရွင္ဘြဲ႕ႏွင္းရန္ အခမ္းအနားမ်ား 
စီမံၾက ေပေတာ့ မင္းၾကီးတုိ႕ရဲ႕" 
 
မင္းၾကီးမ်ား။    ။"ဦးထိပ္ရြက္ ပန္ဆင္လ်က္ ရိွၾကေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
ယင္းသုိ႔ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားႏင့္ွ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ၾကီးမ်ား မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္တြင္ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးေတာ္မူၾကီးေနာက္ မင္းတရားၾကီးဘုရားလည္း ရင္းႏီွးစြာ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ေတာ္ မူသည္႕ 
ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဖူးျမင္ေတြ႕ဆုံကာ ၾသ၀ါဒခံေတာ္မူျမဲျဖစ္သည္႕ မွန္နန္းေဆာင္ႏွင့္ 



ေဗာင္းေတာ္ေဆာင္ အကူးျဖစ္ေသာ ေလသာစႏုေဆာင္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံဖူးေျမာ္ေတာ္မူလ်က္ 
ရည္သန္ ေတာ္ မူခ်က္ျဖစ္ေသာ အၾကံေတာ္ကုိ သင့္, မသင့္၊ ေလ်ာ္ မေလ်ာ္ထုတ္ေဖာ္ေလွ်ာက္တင္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ေတာ္မူေသာအခါ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားမ်ာလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
ငဲ့ကြက္ေတာ္မူကာ မင္းတရား ၾကီး၏အၾကံေတာ္ကုိ လုိက္ေလ်ာသေဘာတူညီေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္ 
မ်ားမၾကာ မီေန႕ရက္တြင္ အထက္ တုိင္ပင္ေတာ္မူရင္းျဖစ္ေသာ ၀န္ၾကီး၊ မွဴးၾကီးတုိ႕အား အခမ္း 
အနားျပီးေျပေအာင္ စီမံလုပ္ေဆာင္ေစျပီး လွ်င္ ၁၂၃၆ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္႕ေက်ာ္ 
၆ရက္ေန႕တြင္ အလယ္ နန္းမေတာ္မိဖုရားအား သီရိပ၀ရတိ ေလာက မဟာရတနာ ေဒ၀ီဟူေသာ 
ဘြဲ႕ႏွင့္တကြ မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ အစဥ္အဆက္ျဖစ္ေသာ အခမ္းအနား၊ အသုံးအေဆာင္၊ 
အေဆာင္အေယာင္မ်ားစံေတာ္မူရန္ ေျမာက္နန္း ေဆာင္ေတာ္ၾကီးကုိ နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီးကဲ့သုိ႕ 
အလားတူ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ေပးသနား ေတာ္မူကာ ဒူရကတုိင္း ထား၀ယ္ျမိဳ႕မွ ဆက္သသည္႕ 
မဟာသုဘတၱာ ရတနာဆင္ျဖဴ ေတာ္မကုိ ႏွင္းအပ္ ေပးသနားေတာ္မူျပီး ဆင္ျဖဴမရွင္ 
ခံေတာ္မူေစေသာေၾကာင့္ အလယ္နန္းမေတာ္ မိဖုရားဆင္ျဖဴမရွင္သည္ 
ဘိသိက္ပင္ခံေတာ္မမူရေစကာမူ ဘိသိက္ခံမိဖုရား ၾကီးမ်ားပင္ မရဖူးၾကသည္႕ 
ထူးျမတ္ေသာဆင္ျဖဴမရတနာကုိ ရရိွေတာ္မူသျဖင့္ အေတာ္ အသင့္ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူေလ၏ 
။ 
 
သုိ႕ရာတြင္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားမွာ မိမိအားထုိက္တန္ေသာ မိဖုရားေခါင္ေတာ္ ညာစံ 
မေဟသီဂုဏ္ထူးကုိ ဘိသိက္ခံကာ ခ်ီးျမွင့္သူေကာင္းျပဳေတာ္မူလုိသည္႕ ေစတနာ ေတာ္ရိွပါလ်က္ 
အဘယ္ အတြက္ ဘိသကိ္မခံဘဲ ေနေတာ္မူသည္ကုိ သကၤာမကင္း ေတာ္မူ၍ 
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေတာ္မူေသာအခါ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားၾကီး၏ တန္ခိုးအာဏာ ကလည္း 
ေရွးကထက္ၾကီးေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ မ်က္ႏွာလုိအားရ တင္ေလွ်ာက္ လုိၾကသူေတြ 
ေပါမ်ားလာသည္႕အတုိင္း ယခင္က မင္းတရားၾကီးဘုရားထံေတာ္သုိ႕ ခုႏွစ္ရြာ မိဖုရား၊ 
လင္ပန္းတုိက္စားမိဖုရား၊ သက္ပန္းမိဖုရားႏွင့္ ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္ မိဖုရားတုိ႕အမွဴးျပဳျပီး 
မိဖုရားၾကီးငယ္တစ္စုတုိ႕ လာေရာက္တင္ေလွ်ာက္ကာ ငိုယုိကန္႕ကြက္ၾကသည္ကုိ နားစြန္နားဖ်ား 
ၾကားသူမ်ားက မ်က္ႏွာလုိအားရ လာေရာက္ကာ မ်က္ႏွာလုပ္ သတင္းပို႕ ၾကသည္တြင္ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
မိဖုရားမွာ အဆုိပါ မိဖုရားတစ္စုတုိ႕ကုိ အမ်က္ေတာ္ခုလ်က္ ရိွေလ၏ ။  
 
သည္မိဖုရားတစ္စုသည္ ငါ့ကုိသက္သက္မဲ့ မနာလုိ၊ ၀န္တုိသေဘာႏွင့္ သြားေရာက္ ကုန္းေခ်ာၾကသည္၊ 
ငါကေတာ့ အထြတ္အျမတ္ေရာက္လွ်င္ သင္းတုိ႕ကုိ တုိးလုိ႕ပင္ ၾကင္နာသနား ေျမွာက္စားခ်ီးျမွင့္ 
ေတာ္မူမည္ဟု ၾကံစည္ရိုးရင္းရိွေတာ္မူသည္။ ယခုသင္း တုိ႕က ငါ့ကုိမေကာင္းစိတ္ထားႏွင့္ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားကုိ ကုန္းေခ်ာသည္႕အတြက္ ဘိသိက္ခံထုိက္လ်က္ႏွင့္ ဘိသိက္မခံရတဲ့အတူ 
သင္းတုိ႕အခြင့္အေရးုကုိ ငါလ်စ္လ်ဴရႈ ေတာ့မည္ဟု အက်ိတ္အခဲႏွင့္ စိတ္ေတာ္တြင္ 
နာၾကည္းေတာ္မူမိေလသတည္း။ 
သီေပါမင္းသား၏ မယ္ေတာ္ေလာင္းရွည္မိဖုရားမူကာ ယခင္ကပင္ သားေတာ္ေလွ်ာက္ တင္စကားႏွင့္ 
မသိမသာ ၾကားေနေတာ္မူကာ သားေတာ္၏ အိမ္ေတာ္သုိ႕သာ မၾကာခဏၾကြလာျပီး ဆုံးမသတိေပး 



ေတာ္မူလ်က္ရိွသည္႕ အားေလ်ာ္စြာ တစ္ေန႕သ၌တြင္ သားေတာ္အေဆာင္သုိ႕ ၾကြေတာ္မူလာျပီး 
အခါတိုင္းနည္းတူ သားမယ္ေတာ္ႏွစ္ပါး အာလာပသလႅာပစကားေျပာေဟာေတာ္မူရာက- 
 
မယ္ေတာ္။ ။"သားေတာ္ေမာင္ရဲ႕ အလယ္နန္းမေတာ္ဘုရားေတာ့ မိဖုရားေခါင္ၾကီးတုိ႕၏ 
အစီးအနင္းအေဆာင္အေယာင္ႏွင့္တကြ မဟာသုဘတၱာ ရတနာဆင္ျဖဴမရွင္ခံေတာ္မူ သြားရျပီး။ 
အျခား ေသာ ေဆာင္ရ နန္းရမိဖုရားမ်ားက ကန္႕ကြက္ေလွ်ာက္ထားၾကတဲ့ အတြက္ 
ဘိသိက္ခံဖက္ျဖဳေတာ္ မမူရရွာဘူး။ အလယ္နန္းမဖုရားဟာ သူတုိ႕အေၾကာင္းမ်ား သိေတာ္မူသြားလွ်င္ 
အေတာ္ပင္ နာၾကည္း ေတာ္မူမွာပဲ ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 
မင္းသား။ ။"ထုိက္တန္ပါလ်က္သားႏွင့္ အျပည္႕အစံု မခံစားရသည္႕အတြက္ နာၾကည္း 
မည္ဆုိကလည္း နာၾကည္းေလာက္ပါသည္ မယ္ဖ်ား။ သုိ႕ရာတြင္ သာမန္ဘုရင္တုိ႕ေသာ္မွ 
အရွင္ခံရခဲ့မွ်ေသာ ဆင္ျဖဴမ ရတနာ၏ အရွင္, ဘြဲ႕ခံေတာ္မူရသည္တုိ႕က ဘိသိက္ခံရ သည္ထက္ပင္ 
မြန္ျမတ္ေသးသည္ဟု ထင္ပါေသး တယ္ မယ္ဖ်ားရဲ႕၊ ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ 
ေရႊဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္႕ အားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စိတ္၀မ္းမနည္းရေအာင္ 
ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ေတာ္ မူရရွာျခင္းပါဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"မွန္တယ္ ေမာင္ရင္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားမွာ ဘိသိက္မခံရသျဖင့္ 
မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ အခြင့္အာဏာကုိ အလုံးစံုရေတာ္မမူရွာေသာ္လည္း  ၾသဇာအခြင့္အာဏာေတာ္၊ 
နည္းလွမည္မဟုတ္ဘူး ေမာင္ရင္ရဲ႕။ သည္ေတာ့ေရႊေရးေဆာင္ မိဖုရားႏွင့္အေပါင္းပါ မိဖုရားမ်ား၏ 
ကန္႕ကြက္ခ်က္ကုိ သိေတာ္မူတဲ့အခါ သူ၏ၾသဇာ အာဏာမကင္းသျဖင့္ အခြင့္သာသည္႕အခ်က္တြင္ 
တစ္နည္းတစ္ဖံုဆုိသလုိျငိဳျငင္ဖိစီး ေတာ္မူေတာ့မည္။ ဟုိ...ခမ်ာမ်ားေတာ့ "ဆုပ္လွ်င္စူး၊ စားလွ်င္ရူး" 
ဆုိေသာ စကားပုံကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ၾကရရွာေပါ့ေမာင္ေမာင္" 
 
မင္သား။ ။"မိၾကီးေတာ္ဆင္ျဖဴမရွင္က ဘယ္ကဲ့သုိ႕ပင္ မ်က္ေတာ္မူေနေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္ 
ေရႊနန္းရွင္ ဘုရား၏ ေရႊလက္ထက္ေတာ္မွာေတာ့ ႏိွပ္စက္ေတာ္မူခြင့္ရမည္ မထင္ပါဘူး မယ္ေတာ္ဖ်ား" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"ေၾသာ္... ေအးျမတဲ့ အရိပ္အာ၀ါသၾကီးေအာက္မွာ ခိုရစဥ္အခါေတာ့ ေဘးမခရန္မသန္းဘဲ 
ေအးခ်မ္းၾကေပမွာပဲ။ သခါၤရအတုိင္း ေရႊနန္းရွင္နတ္ရြာစံေတာမူ္ သြားျပီးသည္႕ေနာက္လည္း 
ယခုထက္တုိင္ နန္းညႊန္႕, နန္းလ်ာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေရြးေကာက္ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မမူေသးဘူး။ 
အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာဆုိသည္မွာ ရိွေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္ပါလ်က္ ယခုထက္ထိ 
အခ်ိန္ဆုိင္းေနေတာ္မူျခင္းဟာ ေနာင္ေရးကုိ ပိုမိုရႈပ္ေထြး ေစေအာင္ ျပဳေတာ္မူသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျပီ။ 
သားေတာ္ၾကီးေတြကလည္း အစီအရီ၊ အဆင့္အတန္းခ်င္း ကလည္း တူညီေနေတာ့ ဘယ္သူ႕ကို 
လႊဲအပ္ေဆာင္းႏွင္းရပါမလဲဆုိ တာ ေ၀ခဲြလုိ႕ရေတာ္မမူေသး ဘူးထင္ရဲ႕။ အကယ္၍ ရိွေတာ္မူတဲ့ 
သားေတာ္ၾကီးမ်ားက ျငိမ္၀ပ္တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါရဲ႕။ မေက်မခ်မး္သူက 
တစ္ဘက္တစ္လမ္း၊ တစ္စခန္းထျပန္လွ်င္ 'တစ္ေယာက္ခ်မ္းသာ ကုိယ့္ဖို႕ရွာ၊ သတၱ၀ါ အေပါင္း၊ 
ပ်က္စီးေၾကာင္း' ဆုိသလုိအဖႏွင့္သား၊ စစ္ကစားရာတြင္ ၾကားကတုိင္းသူျပည္သားေတြ 



နာမခ်မ္းသာဖြယ္ျဖစ္၍ စစ္သည္ေတာ္ အမႈထမ္းတုိ႕ ႏြမ္းပါးပ်က္စီးျပီး ဆင္းရဲျခင္းၾကီး ဆင္းရဲ႕ရွာၾက 
ေတာ့မည္ မဟုတ္လား။ အကယ္၍ သားေတာ္တစ္ပါးပါးကုိ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာအရာ ႏွင္းအပ္ေပး 
သနားေတာ္မူသည္ကုိ က်န္သားေတာ္မ်ားက သေဘာတူၾကည္ျဖဴစြာ ေအးခ်မ္း ျငိမ္၀ပ္သက္ၾက 
သည္ထားဦး။ 
 
 နတ္ရြာစံအိမ္ေရွ႕ဘုရားက၏ သားေတာ္္ျဖစ္တဲ့ ပန္းတိမ္း မင္းသား၊ ေၾကးျမင့္မင္းသား၊ 
တုိင္းတာမင္းသား၊ ေတာင္ပံုမင္းသားစတဲ့ တူေတာ္ မ်ားကလည္း သူတုိ႕၏ ခမည္းေတာ္အိမ္ေရွ႕မင္း၏ 
အရိုက္အရာကုိ သူ႕ကုိသာလွ်င္ တုိက္ရုိက္ခံစားသင့္တယ္ဆုိျပီး 'ထေနာင္းပင္က မီးတက်ည္'ဆုိသလုိ 
သူပုန္ထဖူးသည္႕ ပန္းတိမ္းမင္းသားအေရးေတာ္ပံုကဲ့သုိ႕ က်န္ေသာ အိမ္ေရွ႕သားေတာ္မ်ားက 
တစ္ခ်ီတစ္ပြဲ ေနရမည္ မဟုတ္ဘူး။ သည္ကဲ့သုိ႕ ရန္ဆူးရန္ေျငွာင့္ေတြကုိ ေတြးျပီး အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာ 
ေဆာင္ႏွင္းေရးကုိ ေအးေဆးေလးဖင့္စြာ အခ်ိန္ဆြဲထားေတာ္မူတဲ့အတြက္ပင္ ဘ၀ရွင္ ဘုရား 
အသက္ဆြဲျပီး နန္းလုပြဲၾကီး ခင္းက်င္းၾကေတာ့မွာပဲ။ ေရွ႕ေရးကုိေတြးလုိက္မွျဖင့္ 
ေအးေတာ္မမူဘူးေမာင္ရင္ရယ္။ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီး ဘုရားမွာလည္း ေနာင္ ငါမရွိမွ 
ေလ်ာက္လ်ားပဲဆုိျပီး ကုိယ့္တစ္သက္ကေလး နားေအး စိတ္ေအး ေနေတာ္မူလုိခဲ့သည္ထင္ပါရဲ႕။ 
ဘယ္နည္းႏွင့္မဆုိ ေရႊနန္းရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားေနာက္ ေနာက္တစ္ဆက္ နန္းတက္မည္႕ 
မင္းလက္ထက္မွာေတာ့ တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္ႏွင့္ ဗရုတ္ဗရက္ေတြ ျဖစ္ၾကေတာ့မွာ အမွန္ပဲ။ 
သားေတာ္၊ တူေတာ္ေတြ၊ နန္းလုပြဲမွာ အံတခဲခဲႏွင့္ ရန္ပြဲၾကီး စည္ကားေနတုန္းျဗဳန္းခနဲ 'ႏြားကြဲ 
က်ားကုိက္'ဆုိတဲ့ ကိန္းမ်ဳိးၾကီးဆုိက္ျပီး ကုလားျဖဴတည္း ဟူေသာ က်ားဆုိးၾကီးကုိက္မွာ စိုးရိမ္စရာပဲ 
ေမာင္ရင္။ မယ္ဖ်ားေတာ့ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား လက္ထက္မွာ ေအးခ်မ္းသေလာက္ 
ေနာက္လာသတၱံ႕ေသာ အခါတြင္ ဗ်ာပါၾကီးဆုိက္၍ မီးေလာင္တုိက္သြင္းသကဲ့သုိ႕ ေနေတာ့မယ္ဆုိတာ 
ေျမၾကီးလက္ခတ္ မလြဲရဲရဲၾကီးဆုိ၀ံ့ သည္" 
 
"သားေတာ္, တူေတာ္ေတြ နန္းလုေကာင္းတုန္း အခ်ိန္မွာကြယ္ရာတေစာင္းက အသင့္ ေခ်ာင္းဖမ္းမည္္႕ 
ကုလားျဖဴေတြက တကဲကဲ၊ ျပင္သစ္ကလည္း တစ္ေမွာင့္၊ အဂၤလိပ္ ေေၾကာင့္ တစ္ေထြဆုိသလုိ 
အလုိရမၼက္ႏွင့္ ေလာဘေဇာထြက္ေနၾကတဲ့ ရန္သူ ေတြကလည္းနီးလွျပီ။ မယ္ဖ်ားတုိ႕ 
ျမန္မာေနျပည္ေတာ္ ၾကီးမွာ ရတနာႏွစ္ပါးႏွင့္ ဆန္ေရ စပါးေပါျပီး၀ေျပာခ်မ္းသာတဲ့ ဘူမိနက္သန္ 
တိုင္းေတာ္ျပည္ေတာ္ၾကီးမွာ မင္းသားအခ်င္း ခ်င္း စည္းလုံးညီညႊတ္ျခင္း၊ မရိွရာကစျပီး ဓားဆြဲ, 
လွံဆြဲႏွင့္ရန္ပြဲၾကီး စည္ကား၍ ေသြးအကြဲ ၾကီးကြဲသြားတဲ့ တစ္ေန႕မွာ က်ားႏွင့္တူေသာ 
တုိင္းတစ္ပါးသားတုိ႕၏ အစာ ျဖစ္ျပီး နစ္ျခင္း ၾကီးနစ္၊ ဆုံးျခင္းၾကီးဆုံး၍ သူ႕ကၽြန္လုံးလုံး 
ျဖစ္ရေခ်ေတာ့မည္" 
 
"မယ္ဖ်ားတုိ႕ျမန္မာ့ဌာနီ ေရႊေရာင္၀င္းတဲ့ မင္းေနျပည္ၾကီးဟာ မင္းညီမင္းသား၊ ေဆြေတာ္ 
မ်ိဳးေတာ္အခ်င္းခ်င္း နန္းလုပြဲက်င္းပေနၾကရတာႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ရာ ဘယ္ဟာတစ္ခုမွ 
စစ္စစ္ငုငုမရိွႏိုင္ပဲ မိမိတုိ႕ နန္းသက္ခိုင္ျမဲရံုသာလွ်င္ အထူးဂရုစိုက္လာခဲ့ၾကသည္႕အတြက္ 
တစ္စတစ္စႏွင့္ စပါးၾကီးေျမြ အမ်ိဳခံရတဲ့သူလုိ ျဖစ္ေနၾကျပီေမာင္ရင္" 
 



"ယခင္ပထမ ဘၾကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ေတာ္ဆီမွာ သာယာ၀တီမင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း 
နန္းလုစစ္ခင္းေနစဥ္ စပါးၾကီးေျမြႏွင့္တူသည္႕ ကုလားျဖဴမ်ားသည္ ေျခေထာက္တည္း ဟူေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး၏ ေအာက္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေရး၊ ျမိတ္၊ ထား၀ယ္ စေသာ တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ ကုိ မ်ိဳခဲ့ျပီ" 
 
"ဒုတိယအၾကိမ္ေနာင္ေတာ္ပုဂံမင္းႏွင့္ ေမာင္ရင့္ခမည္းေတာ္ ေရႊနန္းရွင္တုိ႕ အငိုက္၀င္ဖမ္း ျပီးခါးပိုင္းဟု 
ဆုိအပ္သည္႕ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အလယ္ပိုင္း ဒဂုန္၊ ဒလမွ သရက္ေတာ ေက်ာင္းအထိမ်ိဳမိၾကျပီ။ 
သည္ကေရွ႕ေလွ်ာက္၍ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ႏွင့္ မင္းသားခ်င္းနန္းလု တဲ့ကိစၥႏွင့္ခ်ည္း 
အခ်ိန္ကုန္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ မယ္မယ္တုိ႕စံရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အထက္ ပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေခါင္းပိုင္းကုိပါ 
အမ်ိဳခံရေတာ့မွာပဲ၊ အဲသညေ္တာ့မွ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတစ္ခုလုံး စံုးစံုးနစ္ျပီး တုိင္းသူျပည္သားေတြ 
သူ႕ကၽြန္ျဖစ္ရရွာေတာ့မယ္ ေမာင္ရင္" 
 
မင္းသား။ ။"ခမည္းေတာ္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးဘုရားမွာ ပညာရွိမင္းပီပီ အလိမၼာသုံးျပီး 
အင္အားၾကီးမားေသာ ကုလားျဖဴမင္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေတာ္မူလ်က္ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ ျပည္ 
ေရႊလမ္း-ေငြလမ္း ေဖာက္ေတာ္မူထားသည္႕အတြက္ ေရႊလက္ထက္ေတာ္မွာျဖင့္ ကုလားျဖဴတုိ႕ရန္ကုိ 
စိုးရိမ္ရန္ရိွမည္ မထင္ေသးပါဘူး မယ္ဖ်ားရဲ႕" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"ကံကုန္ေတာ္မူတဲ့ အိမ္ေရွ႕'ကုိယ္ေတာ္ၾကီးသာ ရိွေတာ္မူပါလွ်င္ ကုလား ျဖဴမ်ားရန္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးအတြက္ လက္နက္ေတာ္အင္အား၊ စုေဆာင္း ေတာ္မူေနမွာပဲ၊ ေမာင့္ခမည္းေတာ္ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကျဖင့္ ထာ၀ရကုသုိလ္အလုပ္ဆုိျပီး လက္နက္ရံုၾကီးကုိ ဥေပကၡာျပဳ၍ ကရုဏာ 
ေတာ္မထားဘဲ သားေတာ္မကၡရာ မင္းသား ကုိသာ အမွတ္မထင္ မ်က္ႏွာလႊဲထားေတာ္မူေတာ့တာပဲ 
ထင္ပါရဲ႕'" 
 
မင္းသား။ ။"လက္နက္စက္ရံုေတာ္ၾကီးကုိျဖင့္ အျပီးျပန္မၾကည္႕သေလာက္ပါဘုရား။ သုိ႕ရာတြင္ 
အျခားေသာစက္ရံုေတာ္မ်ားကုိေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားက အေတာ္ပင္ 
အားေပးေတာ္မူထားေၾကာင္းပါ" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"ဘယ္လုိစက္ရံုေတြလည္း ေမာင္ရင္ရဲ႕။ မယ္မယ္ျဖင့္ အမွတ္မဲ့စံေတာ္မူတာ ႏွင့္ 
သိပဲသိေတာ္မမူပါဘူး။" 
 
မင္းသား။ ။"ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးမွာ စုစုေပါင္းစက္ရံုမ်ိဳးငါးဆယ္ေတာ္ ရိွေနေၾကာင္းပါဘုရား။ ေရႊဒဂၤါး, 
ေငြဒဂၤါး, ပံုရိုက္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ဒဂၤါးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗံုးဆန္, အေျမာက္ဆန္, 
တူဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳးသြန္းလုပ္ေသာ စက္ရံုေတာ္မ်ား၊ သစ္ပ်ဥ္မ်ားကုိ တုိက္ခြဲေသာလႊစက္ရံု ေတာ္၊ 
သၾကားခ်က္လုပ္ေသာ စက္ရံုေတာ္၊ မဲနယ္ခ်က္လုပ္ေသာစက္ရံုေတာ္၊ ဖန္ခ်က္ စက္ရံုေတာ္၊ 
အထည္မ်ိဳး, အုပ္မ်ိဳး, ရက္လုပ္ေသာ ရက္ကန္း စက္ရံုေတာ္၊ ေၾကးသြန္းစက္ရံု ေတာ္မွစ၍ 
စက္ရံုေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္တုိ႕ကုိ အလုပ္၀န္, ပညာ၀န္တုိ႕အား လခ ရိကၡာေတာ္ အေျမာက္အျမား 



ေထာက္ပ့ံလ်က္ လက္ေအာက္ငယ္သား တပည္႕ေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ လုပ္ကုိင္အမႈထမ္းၾကေစျပီးလွ်င္ 
အလုပ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သမွ် ဆင့္ဆုိရန္ ရိွသည္မ်ားကုိ အလုပ္ရံုေတာ္ ဌာနပါ အမွဴးအၾကီး, ၀န္ၾကီး, 
အတြင္း၀န္, ၀န္ေထာက္, စာေရးၾကီး, သံေတာ္ဆင့္တုိ႕အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သားေတာ္ 
မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီးကုိ လႊဲအပ္ေတာ္မူထားေၾကာင္းပါ" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"ေၾသာ္... သည္လုိျဖင့္ မကၡရာမင္းမွာ ၾကည္႕ရႈအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္႕ အလုပ္ေတာ္က 
အမ်ားသားေနေပလိမ့္မယ္၊ အင္း...တစ္မ်ိဴးအားျဖင့္ သားေတာ္ေတြ၊ အလုပ္တာ၀န္ ကုိ္ယ္စီရိွလွ်င္ 
မေကာင္းေသာ စိတ္မိုက္မ်ား မေမြးျမဴသာေအာင္ အလုပ္ေပးထားေတာ္ မူတာႏွင့္ တူပါရဲ႕" 
 
မင္းသား။ ။"သားေတာ္ကေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရား အပါးေတာ္သုိ႕ ထြက္၀င္ခစားေတာ္မူ 
ေနရသည္႕အတြက္ အတြင္းေတာ္က အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ အျမဲၾကားသိေနရပါသည္။ 
တစ္ေလာဆီကျဖင့္ ေနာင္ေတာ္မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီးပင္ ကံေကာငး္၍အမႈမေရာက္ပါ သည္ဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"အလုိ.... ဘာမ်ားေၾကာပါလိမ့္ သားေတာ္ရယ္" 
 
မင္းသား။ ။"လူ၀င္လူထြက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ရသည္႕အမႈပါဘုရား။ ခမည္းေတာ္ေရႊ 
နန္းရွင္ဘုရားသည္သားေတာ္ျမင္၀န္းမင္း, ျမင္းခံုတုိင္မင္းသားတုိ႕ အေရးေတာ္ႏွင့္တူေသာ ပန္းတိမ္ 
မင္းသား အေရးေတာ္မ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္႕ေနာက္ သားေတာ္သုံးဆယ္မင္းသား, ေညာင္ရမ္းမင္းသား, 
မကၡရာ မင္းသားမွ ဤအရြယ္ေတာ္ေရာက္သည္႕ သားေတာ္ျမတ္ၾကီး မ်ားထံသုိ႕ ရိွရင္းအေျခြအရံ 
အသင္း အပင္တစ္ပါး၊ အျခားလူတုိ႕အ၀င္အထြက္မရိွေစႏွင့္ဟု ျပ႒ာန္းပိုင္းျခားထားေတာ္မူခဲ့သည္ကုိ 
အင္ျမိဳ႕အုပ္ ေမာင္ၾကီးဆုိသူက သားေတာ္မကၡရာ မင္းသား သတုိးသုဓမၼမဟာရာဇာထံေတာ္ 
၀င္ထြက္ခစားသည္ႏွင့္ ထည္မ်ိဳး, အုပ္မ်ိဳး, ဆုေတာ္, လာဘ္ေတာ္မ်ား 
ေပးကမ္းခ်ီးျမင့္ေတာ္မူလုိက္ရာတြင္ အျမင့္ ျမိဳ႕အုပ္ ေမာင္ၾကီးမွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရွိလွ၍ 
သူ၏ေယာကၡမျဖစ္သူ အလုံျမိဳ႕၀န္၊ အျမင့္ငါး ျမိဳ႕၀န္မင္းၾကီး မဟာသမိန္ဗရမ္းအား 
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ၾကားပါသည္။ 
 
ထုိအေၾကာင္းကုိ သိေသာမင္းၾကီးမဟာသမိန္ဗရမ္းမွာ သမက္ျဖစ္သူသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ 
ဘုရား၊ ျပ႒ာန္းပိုင္းျခား၊ တားျမစ္ထားေသာ စည္းကမ္းဥပေဒေတာ္ကုိ က်ဳးေတာ္မိလ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ 
ဆိတ္ဆိတ္ေနပါက မိမိပါ ရာဇ၀တ္ေတာ္မကင္းရိွမည္ကုိ စိုးမိသည္ႏွင့္ 
မကၡရာမင္းသားေပးကမ္းထားေသာ ထည္မ်ိဳး, အုပ္မ်ိဳး, ဆုေတာ္, လာဘ္ေတာ္မ်ားကုိ 
ေရွ႕ေတာ္သုိ႕သြင္း၍အေၾကာင္းစံုေလွ်ာက္ထား အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ခံရာ အျမင့္ျမိဳ႕အုပ္ ေအာင္ၾကီးမွာ 
သူေကာင္းျပဳေတာ္မူထားေသာအရာမွ ႏုတ္၍မိုးေကင္းသုိ႕ အက်ဥ္းပို႕ထား ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ 
'မင္းပင္ေကာင္းလ်က္၊ မင္းေျမွာင္ဖ်က္' ဆုိသလုိ မင္းသား မ်ားထံထြက္၀င္ ခစားသူတုိ႕မွာ 
မေကာင္းေသာစိတ္ထားႏွင့္ ျပစ္မွားပုန္ကန္ရန္ ေျမွာက္ပင့္ ျဖားေယာင္း တတ္ၾကေသာ အေလ့အထကုိ 
ပေပ်ာက္ေအာင္ဆုံးမေတာ္မူပါသည္။ အလုံငါးျမိဳ႕၀န္ မင္းၾကီး မဟာ သိန္ဗရမ္းမွာ 
ငါ၏ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ျမတ္ကုိ ေစာင့္သိရိုေသသျူဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သမီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 



သမက္ကိစၥပင္ျဖစ္ေစကာမူ လ်ိဳ႕၀ွက္ထိမ္ခ်န္မရိွသျဖင့္ မင္းၾကီးမဟာ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႕ကုိ လႊဲေျပာင္း 
ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူလုိက္ပါသည္။ 
 
သားေတာ္ မကၡရာမင္းသားမွာ ၁၂၂၈ခုႏွစ္က ပန္းတိမ္းမင္းသားအေရးေတာ္ပံုတြင္ သက္စြန္႕ၾကိဳးပမ္း 
အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့သူ သားေတာ္ၾကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္ေတာ္မွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ 
ခြင့္ေပးေတာ္မူျပီး ခမည္းေတာ္ ဘုရားထံေတာ္သုိ႕ ထြက္၀င္ခစားျမဲ, ထြက္၀င္ခစား ေတာ္မူေစရန္ 
အခြင့္အေရး ေပးေတာ္မူတယ္။ မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီးမွာ ကံၾကီးလုိ႕ အျပစ္ခ်မ္းသာခြင့္ ရေတာ္မူသြား 
တာကလား မယ္ဖ်ားရယ္။ ေနာင္ေတာ္ျမင္ကြန္း မင္းသားတို႕ မေကာင္းမႈေတြက က်န္ရစ္သူ 
သားေတာ္မ်ားကုိပင္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေနထုိင္ခြင့္ ရေတာ္မမူၾကပါဘဲကလား" 
 
မယ္ေတာ္။ ။"ဒါကေတာ့ သားေတာ္မ်ားက ေကာင္းေသာလည္းအေပါင္းဖ်က္ဆုိသလုိ အေျမွာက္ 
အကပ္ေတြက သူတုိ႕တစ္ကုိယ္ေကာင္းကေလးၾကည္႕ျပီး စိတ္ထက္ျမက္တဲ့ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကုိ 
ေျမွာက္ပင့္ အားေပးလုိ႕ အေရးေတာ္ေတြမၾကာခဏေပၚခဲ့ရတာ ငဲ့ျပီး တုိင္းေနရွင္လူသတၱ၀ါတုိ႕ 
နားမခ်မ္းသာ, စိတ္မခ်မ္းသာ မျဖစ္ရန္ ၾကိဳတင္တားျမစ္ေတာ္မူ ထားျခင္းပဲ ေမာင္ရင္ရဲ႕။ 
ေမာင္ရင္လည္း လူ၀င ္လူထြက္ကုိ သတိ, ၀ီရိယေရွ႕ထားျပီး စဥ္းစဥ္းစားစားလက္ခံေတာ္မူပါ 
ေမာင္ရယ္၊ ေနာင္အခါမွ ခမည္းေတာ္ ဘုရား အမ်က္မာန္ ေတာ္ပြားလွ်င္ မေကာင္းဘူး 
သားေတာ္ေမာင္ ရဲ႕အရွင္သခင္ ျမိဳ႕၀န္ ဘုန္းေတာက္ ေတာ့ ေနာက္ပါက ေျခၾကြဆုိတာလုိ 
ငတုန္တုိ႕ကုိလည္း တယ္ျပီးေျခမၾကြေစႏွင့္။ မယ္ဖ်ား မၾကာခဏ သတိေပးေတာ္မူထားသားပဲ။ 
သားေတာ္လည္း ငယ္ရြယ္ေတာ္မူေတာ့သည္ မဟုတ္ဘူး ေမာင္ေမာင္။ 
ေနာင္ေရးကုိေတြးျပီးကုိယ့္ေဘးကုိ လြတ္ေအာင္ေရွာင္ရမယ္" 
 
သားေတာ္။ ။ "သားေတာ္အတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္ေတာ္မမူဘဲ ေအးေအးသာသာစံေတာ္မူပါ မယ္ဖ်ားရဲ႕" 
 
ထုိအခိုက္ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕သည္ ၀ဲေဆာင္တြင္ ကုပ္ကုပ္ကေလး 
ျငိမ္ေနၾကရာမွ ေမာင္ေမာင္တုတ္က။ 
 
"အင္း... သည္မိဖုရားၾကီးဟာ ခိုညည္းသည္႕အတုိင္း သားေတာ္ကေလးတစ္ေယာက္ကို 
အာေပါက္ေအာင္ ဆုံးမေနေတာ့တာပဲ၊ ကုိယ္တုိ႕ေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားက နဂိုကမွ စိတ္ေတာ္က 
ေဖာ့ဖေယာင္း လုိေပ်ာ့ေပ်ာင္း ရာမွာ သူလာလာျပီး မီးႏွင့္ကင္ေနရာမွျဖင့္ မၾကာမီ 
အရည္ေပ်ာ္က်ေတာ့မွာပဲ ကုိေဖငယ္ ရယ္" 
 
တုိးတုိးတိတ္တိတ္က်ိတ္ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က အသာလက္ကုတ္ျပီး။ 
 
"ဟုိကၾကားသြားမယ္ဗ်။ ကုိတုတ္ကလည္း တယ္ခက္သကုိး" 
 



ေခ်ာင္းထဲတြင္ႏွစ္ေယာက္တည္းက်ိတ္၍ ရန္ျဖစ္ေနၾကေလ၏ ။ ေမာင္ေမာင္တုတ္က 
စကားမေျပာရလွ်င္ မေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္။ 
 
"ဒါႏွင့္စကားမစပ္ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ကျဖင့္ ကုိယ္တုိ႕က်ဳပ္တုိ႕ မလာမလာႏွင့္ 
ေမွ်ာ္ရွာလွေရာ့ မယ္ထင္တယ္" 
 
ေလသံႏွင့္ေျပာလုိက္ရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း စကားမေျပာဘဲ မေနသာျပန္ေသာ ေၾကာင့္ 
တစ္ေၾကာင္း၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ မိမိတုိ႕အမွာအထားစကား ကိစၥ ျဖစ္၍မေျပာဘဲ 
မေနႏုိင္ ေအာင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ်င္ေသာ ကိစၥအတြက္ျဖစ္၍ တစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ေက်နပ္နပ္ 
ေအးေဆး ျငိမ္းေလး ေသာ အသံျဖင့္ 
 
 ငယ္။ ။"ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ကုိရင္တုတ္ရယ္၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးကေတာ့ ေမွ်ာ္လွေရာ့မယ္။ အေရးေၾကာင့္ 
ေမ့ေမ ့ေဆြးေဆြးျဖစ္ေနရသလုိ ရိွေနျပီ။ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားကလည္း 
စုဖုရားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လုိ႕ ယခု တစ္ေလာ စကားစပ္ေတာ္မမူေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕မွာ 
ဟန္သာလုပ္ရသည္၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရား ဘယ္ေတာ့အေမးေတာ္ရိွပါ မလဲဆုိတာ 
စိတ္တြင္းကတစ္တတႏွင့္ အခ်ိန္ေတာ္ကုန္လာျပီ" 
 
တုတ္။ ။"ေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားက ယခုလုိ အေမးေတာ္မရိွတာဧကႏၱ က်ဳပ္တုိ႕က ႏွစ္ပါးေတြ႕ရေအာင္ 
တုိက္တြန္းေလွ်ာက္တင္ၾကမွာစိုးလုိ႕ တမင္£ေျႏၵလုပ္ေတာ္မူေနတာ္ ထင္တယ္။ စုဖုရားကုိေတာ့ 
တစ္မိနစ္ တစ္ဗီဇနာ မွ် ေမ့ေတာ္မူမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ 
ႏႈတ္စကားလြန္ထားသည္႕အတြက္ေၾကာင့္လည္း ရာဇအိေျႏ မဖ်က္ခ်င္၍ က်ဳပ္တုိ႕က တမင္စျပီး 
သည္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ေအာင္ ေစာင့္ေတာ္ မူေနတာႏွင့္တူတယ္" 
 
ငယ္။ ။"အဲ...အဲ၊ဟုတ္လိမ့္မယ္ ကုိရင္တုတ္ရဲ႕၊ တစ္ပါးတည္းစံေတာ္မူတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ေခ်ာင္းျပီး ၾကည္႕တယ္။ တကတည္းဗ်ာ၊ သူ႕အခ်စ္ေတာ္တုတ္ေျပာသလုိမွန္ ပါလိမ့္မည္။ စကားေတာ္ 
လြန္ထားသည္႕အတြက္ စတင္ျပီး အေမးေတာ္ရိွရမွာ ရွက္ေတာ္ မူတာတစ္ေၾကာင္း၊ ေမးေတာ္မူတာႏွင့္ 
တစ္ျပိဳင္နက္ တစ္ခ်က္တည္း က်ဳပ္တုိ႕ကလည္း ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆုံေတာ္မူၾကဖို႕ အေရးကုိ ေဘးတီးၾက 
လိမ့္မယ္ဆုိတာ အတတ္အထင္သိျမင္ ေတာ္မူထားတဲ့အတြက္ စတင္ရန္ ခက္ေတာ္မူေနတာပဲ" 
 
တုတ္။ ။"ဟဲ...ဟဲက်ဳပ္တုိ႕ကလည္း ညိဳျမလုပ္ျပီးအဟုတ္ကုိ မူေနၾကတဲ့အတြက္ ေရႊကုိယ္ေတာ္မွာ 
စုဖုရားဆီက ေရႊလႊာေတာ္အေဟာင္းကေလးမ်ားကုိ တႏံု႕ႏံု႕ရႈစားျပီး တစ္ပါးတည္း လြမ္းအားေတာ္ 
ေျဖရေနဟန္တူသည္ ကုိေဖငယ္ရဲ႕။ မေအာင့္ႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႕ေတာ့ အေလွ်ာ့ေပးျပီး ေရႊကုိယ္ေတာ္က 
စတင္၍ ေမးလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ မယ္ေတာ္ၾကီးတစ္ခါတစ္ခါ ယခုလုိလာျပီး ဘာဘာညာညာေတြ 
ေလွ်ာက္ေျပာ  သြားျပန္ရင္ လည္းစိတ္ေတာ္ေပ်ာင္းေပ်ာ့ျပီး အားေလ်ာ့သြားျပန္ေရာ ထင္ပါတယ္ဗ်ာ" 
 
ငယ္။ ။"အထိန္းေတာ္ၾကီးကလည္း ေမွ်ာ္လွေရာ့မယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကပဲစျပီး ေလွ်ာက္ၾကစို႕ဗ်ာ။" 



တုတ္။ ။"ဟာ...မဟုတ္တာကုိရင္ရယ္၊ ဘာလုိ႕ေလွ်ာ့ေပးရမလဲ။ မေလ်ာ့ဘူးဗ်ာ၊ အထိန္း 
ေတာ္ၾကီးေမွ်ာ္ရံုမကလုိ႕ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေရႊကုိယ္ေတာ္က စမေမးဘဲ နည္းနည္းကေလးမွ ေလသံမစဘူး။ 
မူကုိေနလုိက္မယ္၊ ဒါပဲေနာ္... ကုိရင္တစ္ေယာက္တည္း ကုိယ္ေကာင္း ၾကံျပီး ေရႊကုိ္ယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ 
သြားျပီးေမးမေနနဲ႕ဖ်" 
 
ငယ္။ ။"ဟား...ဟား...ဟား ခင္ဗ်ားႏွယ္ဗ်ာ၊ အတူတူခ်င္း က်ိတ္ၾကံထားတာပဲ၊ 
အလကားခြဲထြက္ပါ့မလား" 
 
တုတ္။ ။"ႏို႕...ကုိရင္က ဟန္မလုပ္ႏိုင္သလုိလုိေျပာေနသကုိး။ ဒါေၾကာင့္က်ဳပ္က စိုးရိမ္လုိ႕ ခင္ဗ်ား 
တစ္ေယာက္တည္းက်ိတ္ျပီး ေရႊကုိယေ္တာ္ကုိ သံေတာ္ဦးတင္ေနမွာစိုးလုိ႕သတိ ေပးရတာပဲေလ။ 
ဒီလုိခြဲမထြက္ ဘူးဆုိတာ သိရေတာ့လည္း က်ဳပ္စိတ္ေအးရမွာပဲ။ ဟုတ္တယ္ကုိေဖငယ္ရဲ႕။ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ ဘုရားက စုဖုရားအေဆာင္ေတာ္ထြက္ေတာ္မူဖို႕ စကားႏွင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႕၊ က်ဳပ္တုိ႕က 
ေလွ်ာက္ထားမွာကုိ အေတာ္ စိုးရိမ္ေနေတာ္ မူတာကုိး။ ဒီစကားကိုေလွ်ာက္ထားတုိက္တြန္းမွာ 
စိုးေတာ္မူတဲ့အတြက္ပင္ တမင္တကာ မ်က္ႏွာထား ေတာ္မူေနျပီး သူ႕စိတ္ထဲကေတာ့ စုထားဖုရားကုိ 
သတိေတာ္ရလွျပီ။ သည္မွ် ေလာက္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွးအလႊာေတာ္ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ေသးဘူးဗ်၊ 
သည္ေတာ့ေရႊကုိယ္ေတာ္လည္း အေတာ္ပဲ ေနမထိထုိင္မသာ ျဖစ္ေတာ္မူေနမွာပဲ။ 
အဲဒီလုိေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား၏ အတြင္းစိတ္ဓာတ္က တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ျဖစ္ေတာ္မူေလ၊ က်ဳပ္တုိ႕က 
မူလုိ႕ေကာင္းေလေပါ့ ကုိေဖငယ္ရဲ႕" 
ငယ္။ ။"ကုိရင္တုတ္ေျပာတာကုိ က်ဳပ္ကလည္း သေဘာက်တာပါပဲဗ်ာ။ သုိ႕ေပမဲ့ အထိန္း 
ေတာ္အေမၾကီးနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခါ ေျဖစရာခက္လုိ႕သာ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဆီက ေနာက္ထပ္ 
ဘယ္လုိအမိန္႕ေတာ္မ်ားက်မလဲလုိ႕ မေအာင့္ႏိုင္ဘဲ သိခ်င္ေနတာႏွင့္ က်ဳပ္တုိ႕ကစျပီး 
ေလွ်ာက္တင္သင့္ ရင္လည္း ေလွ်ာက္တင္ၾကည္႕ဖို႕ ေျပာမိတာပါပဲ။ ေရႊကုိယ္ေတာ္ 
ဖ်ားစိတ္ေတာ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ ျဖစ္ေနမွန္း သိရလုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕ဟန္လုပ္ျပီး မူအားရွိပါျပီ လားဗ်ာ၊ 
ဒါနဲ႕ယခုေလာေလာဆယ္ဆယ္ အထိန္း ေတာ္ၾကီးႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ ဘယ္လုိမ်ား ေျပာထားၾကမည္လဲဗ်" 
 
တုတ္။ ။"ဟာ...အထိန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ေတြ႕ဖုိ႕ကေတာ့ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ မသြားသမွ် က်ဳပ္တုိ႕ႏွင့္ 
မေတြ႕ရပါဘူးဗ်။ သည္ေတာ့က်ဳပ္တုိ႕ ကုိယ္၌က ဥယ်ဥ္ေတာ္နားကုိ မသြားမိေအာင္ ေကြ႕ေရွာင္ 
တိမ္းဖယ္ ေနလုိက္ရံုေပါ့" 
 
ငယ္။ ။"သည္လုိဆုိေတာ့ အထိန္းေတာ္ၾကီးက က်ဳပ္တုိ႕နဲ႕ ေတြ႕ေနက်ျဖစ္တဲ့ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲသုိ႕ စကား ျပန္ဖို႕ကိစၥရိွလုိ႕ လာေစာင့္ေနျပီတဲ့ဗ်ာ က်ဳပ္တုိ႕က လည္း မလာ၊ 
သူ႕ခမ်ာ တစ္ေန႕ေစာင့္လည္း မေတြ႕ရ၊ တစ္ေန႕ေစာင့္လည္း မေတြ႕ရႏွင့္ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ 
မေစာင့္ႏိုင္တာႏွင့္ က်ဳပ္တုိ႕ရိွရာ လုိက္လာ မွျဖင့္ ခြအက်ၾကီး က်ကုန္မွာပဲဗ်" 
 
တုတ္။ ။"ဒီေတာ့လည္းက်ဳပ္တုိ႕တာ၀န္အနည္းသားပဲ ကုိေဖငယ္ရဲ႕၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးကုိ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ ေရွ႕ေတာ္ေခၚသြင္းလုိက္ရံုေပါ့ဗ်၊ သုိ႕မွ သူ႕ဟာႏွင့္သူ အတုိင္အေဖာက္ 



အျပန္အလွန္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ေၾသာ္...ဒါနဲ႕ဒီအေၾကာင္း မေျပာမိလုိ႕အခုမွပဲ သတိရ လာတယ္၊ 
အထိန္းေတာ္ၾကီးလည္း က်ဳပ္တုိ႕ ေတြးတဲ့အတိုင္းသာဆုိလွ်င္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ မေစာင့္ႏိုင္လုိ႕ 
က်ဳပ္တုိ႕ရိွရာ သည္အိမ္ေတာ္ကုိ လုိက္လာဖို႕ အခ်ိန္ေတာ္ျပီးမွ ေဘာက္မဲ့ 
ေၾကာင့္မလာသလည္းဆုိတာ စဥ္းစားဖုိ႕လုိေသးတယ္ မဟုတ္လား" 
 
ငယ္။ ။"ေၾသာ္...ဟုတ္တယ္ ကုိရင္တုတ္ေရ၊ ဒီအေမၾကီးဘာမ်ာျဖစ္ေနသည္မသိ။ က်ဳပ္တုိ႕က 
ေရွာင္ေနတာ ထားပါေတာ့ သူကလည္း ဘယ္လုိျဖစ္ေနသည္မသိဘူးဗ်၊ အရင္ကဆုိလွ်င္ ထဘီၾကီး 
ဒီလႊား ဒီလႊားႏွင့္ ဟုိအနားေတြ႕၊ သည္အနားေတြ႕ မၾကာခဏ ဆုိသလုိေတြ႕မိတယ္၊ ယခုတစ္ေလာ 
က်ဴပ္တုိ႕ မေတြ႕ ရတာ အတန္ၾကာေနျပီ" 
တုတ္။ ။"က်ဳပ္တုိ႕မွာလည္း စကားျပန္ဖို႕ မလွေသးတဲ့အတြက္ မေတြ႕ရတာခပ္ေကာင္း ေကာင္းပါပဲ 
ကုိ္ရင္ရယ္" 
 
ငယ္။ ။"ေနဦးဗ်၊ သူကလည္း စကားျပန္မလွေသးတဲ့အတြက္ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ တမင္သက္ သက္ ေရွာင္ေန 
တာလားမွာ မသိဗ်ာ၊က်ဳပ္ေတာ့'ကုိယ္ႏွင့္ႏႈိင္းရိုင္း'ဆုိတဲ့ စကားလုိ က်ဳပ္တုိ႕နဲ႕ ကုိယ္ခ်င္း 
စာၾကည္႕စမ္းရ မေကာင္းလား၊ ဧကႏၱပဲ၊ သူလည္းက်ဳပ္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ စကားျပန္မလွေသးလုိ႕ 
ခပ္ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ကြင္း ေနတယ္လုိ႕ ေတြးခ်င္ျပန္ျပီဗ်ိဳ႕" 
 
တုတ္။ ။"အဲ...ဟုတ္သဗ်ိဳ႕၊ က်ဳပ္တုိ႕စာဆုိေတာ္ကေလးလည္း ခုလုိအေတြးအဆမ်ိဳးမွာ 
အေတာ္အျမင္က်ယ္ပါကလား၊ က်ဳပ္လည္းကုိရင္ေျပာမွ ယခုတစ္ထုိင္တည္းမွာ ဒါကုိ 
သြား၍ေတြးမိတယ္၊ တကယ္ လုိသာ စုဖုရားကလည္း က်ဳပ္တုိ႕ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖုရားကဲ့သုိ႕ 
သူ႕အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္အား စိတ္ေတာ္ထဲက တစ္မ်ိဳး၊ အျပင္ကတစ္မ်ိဳးႏွင့္ မူအခ်ိဳးေျပာင္းျပီး 
£ေျႏၵေတာ္ေကာင္းေနျပန္သလား မေျပာ တတ္ ပါဘူးဗ်ာ" 
 
ငယ္။ ။"ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္ ထင္ပါရဲ႕ ကုိရင္ရယ္၊ ဒီကလည္းဟန္လုပ္၊ ဟုိဟာလည္းမူ စပ္ၾကားက 
က်ဳပ္တုိ႕တစ္ေတြလည္း ပူႏွင့္၊ သုံးေလးဦးရင္ထဲမွာ ဖိုခံုေလာက္ဆုိင္ဆူေနၾက ရတာ၊ ရယ္စရာ လည္း 
အေကာင္းသားေနာ္" 
တုတ္။ ။"မေျပာတတ္ဘူးေလ၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးကုိ မေတြ႕ရတာ့ေတာ့ျဖင့္ ထူးျခားတာအ မွန္ပဲ" 
ငယ္။ ။"ဒါထက္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားလည္း မိဖုရားၾကီးတုိ႕ အစီးအနင္းအေဆာင္ အရြက္ႏွင့္တကြ 
ဆင္ျဖဴမရွင္ဘြဲ႕ခံေတာ္မူသြားေတာ၊့ သမီးေတာ္ဖုရားမ်ားလည္း၊ ေရွးက ထက္မ်က္ႏွာေတာ္ပြင့္ျပီး 
ဘုန္းဂုဏ္ျမင့္ေတာ္ မူၾကျပီ၊ သည္ေတာ့က်ဳပ္တုိ႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ ဘုရားအေပၚတြင္ ဘယ္လုိမ်ား 
စိတ္ထား ေတာ္မူေလတယ္ဆုိတာလည္း တစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ အကဲခတ္သင့္တယ္ထင္တယ္" 
 
တုတ္။ ။"ဟုတ္တယ္ကုိရင္၊ ဒါလည္းတစ္မ်ိဳး စဥ္းစားစရာေပပဲ၊ က်ဳပ္တုိ႕ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား အေပၚမွာ 
စုဖ်ားကမ်ား မေတာ္တဆ စိတ္ထားေျပာင္းလဲသြားေတာ္မူလုိ႕ အထိန္းေတာ္ၾကီး 
ကအေျပာရက်ပ္သျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႕ႏွင့္ မေတြ႕ရေအာင္ တိမ္းေရွာင္ေနသလား၊ သုိ႕မဟုတ္ 
က်ဳပ္တုိ႕ကိုယ္က အထိန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ မေတြ႕ရဲလုိ႕ အျမဲေရွာင္ေနၾကတဲ့အတြက္ မေတြ႕ရျခငး္ေပလား၊ 



သည္လုိမွမဟုတ္ရင္လည္း စုဖ်ားက စကားျပန္ေတာ္မူရမွာ ရွက္ေတာ္ မူေနတဲ့အတြက္ 
ေန႕ရက္အခ်ိန္ကုန္ေနသည္လားဆုိတာကုိ က်ဳပ္တုိ႕ ဘယ္လုိမွစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္လုိ႕မရေအာင္ 
ရိွေနတာပဲ" 
 
ငယ္။ ။"ဒီလုိျဖစ္ေနရင္လည္း သည္ကိစၥမွာ က်ဳပ္တုိ႕ႏွင့္အထိန္းေတာၾ္ကီး မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ ၾကတဲ့ 
တစ္ေန႕မွာ ရွင္းလင္းကြဲျပားေအာင္ သိၾကရမွာပဲေလ" 
 
တုတ္။ ။"ရွင္းလင္းသြားေအာင္ အထိ္န္းေတာ္ၾကီးကုိ က်ဳပ္တုိ႕ကေတြ႕ခ်င္ေပတဲ့ ေျပာစရာ စကား 
လက္ေဆာင္ မပါေတာ့ က်ဳပ္တုိ႕က မေတြး၀့့ံေသးတာကလည္း တစ္မ်ိဳးခက္ေနတာပဲ 
မဟုတ္လားကုိရင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"ဟာ...စိတရ္ႈပ္စရာၾကီးပဲဗ်ာ၊ ကုိင္းအေရအလည္, အပတ္မေစ့တဲ့ ကိစၥၾကီးကုိ ရင္ေလးေအာင္ 
ေတြးမေနခ်င္ စမ္းပါနဲ႕ဗ်ာ၊ က်ဳပ္ကေတာ့ အေဆာင္ေတာ္ဦးက မယ္ေတာ္ၾကီးျပန္လာရင္ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ထံ အမိန္႕ေတာ္ ၀င္ခံျပီး ေမေမဖ်ားတုိ႕အိမ္ႏွစ္ရက္ ေလာက္နားေအးစိတ္ေအး 
သြားေနေခ်ဦးမယ္ၾကံတယ္ ကုိရင္" 
 
တုတ္။ ။"အင္း... ကုိရင္က ကုိယ္ေကာင္းၾကံတယ္ဆုိပါေတာ့၊ ကုိရင္သြားရင္ က်ဳပ္ 
တစ္ေယာက္တည္းလည္း ခစားမေနရစ္ခဲ့ခ်င္ဘူးဗ်၊ ေျမာက္ျပင္က က်ဳပ္ေဖာက္သည္ 
ထန္းသမားၾကီးဦးပိန္နဲ႕ ထဘီညစ္ေထး၊ ဆီေ၀းတဲ့ေကသာႏွင့္ အမရာကေလး မမဲမႈတ္တုိ႕ ရဲ႕ 
တဲကုပ္ကုိသြားျပီး ပင္က်ရည္ကေလးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေခ် ဦးမယ္ဗ်ာ" 
 
ငယ္။ ။"အဲဒါခက္တာပဲ ကုိရင္တုတ္ရဲ႕၊ က်ဳပ္ကလည္းထြက္၊ ကုိရင္ကလည္း သြားဆုိေတာ့ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားရဲ႕ အပါးေတာ္မွာ လက္သုံးေတာ္ရင္းခ်ာဆုိ၍ ဘယ္ရိွေတာ့မွာတုန္းဗ်၊ တစ္ေယာက္ 
သြားစဥ္ အခါ တစ္ေယာက္ကအပါးေတာ္မွာ ရိွမွျဖစ္ေတာ့မေပါ့" 
 
တုတ္။ ။"ဟာ...တယ္ဟုတ္တဲ့လူပါကလား၊ ကုိရင္ကသြားျပီး က်ဳပ္ေတာ့အပါးေတာ္ျမဲရ မယ္ဆုိပါေတာ့၊ 
က်ဳပ္လည္းကုိရင့္လုိ သြားခ်င္တာပဲဗ်" 
 
ငယ္။ ။"ႏို႕...ကုိရင္ေျမာက္ျပင္က ထန္းသမားဦးပိန္ထံ သြားခ်င္တာႏွင့္ က်ဳပ္ကေမဖုရားထံ မသြားရ 
ေတာ့ဘူးေပါ့၊ ဒီလုိေတာ့ခင္ဗ်ားဟာ တရားပါဦးမလား။ တစ္ေယာက္သြားတုန္း တစ္ေယာက္က 
အပါးေတာ္ မွာ က်န္ရစ္မွျဖစ္မယ့္ကိစၥပဲ။ အဲ...ဒီေတာ့ က်ဳပ္အရင္ သြားမယ္ဗ်ာ၊ က်ဳပ္ျပန္လာမွ 
ကုိရင္တုတ္က တစ္ခါ သြားတာေပါ့ ဟုတ္ကဲ့လား" 
 
တုတ္။ ။"အင္း... ဒါလည္း ကုိရင္က ကုိယ့္ဗိုက္ေအာက္ကုိယ္ရက္သညက စကားပဲဗ်၊ တကယ္ ဆုိက်ဳပ္ 
အရင္ သြားရမွာေပ့ါ" 
 



 
ငယ္။ ။"ဟာ...ဒါလည္းမဟုတ္ေသးပါဘူး၊ က်ဳပ္ကုိသာေျပေန၊ ခင္ဗ်ားစကားကေကာ စူဠ၀စနံပါပဲ၊ 
တရားအတုိင္း စဥ္းစားၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ က်ဳပ္က ဟုိအရင္ၾကီးကတည္းက ေမဖုရားတုိ႕အိမ္ကုိ 
သြားလည္ပတ္ ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာေျပာေနၾကာလွျပီ၊ တကယ္ သြားျခင္းသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္သာ 
အရင္ သြားဖုိ႕ သင့္တယ္မဟုတလ္ား ကုိရင္တုတ္ရဲ႕" 
 
တုတ္။ ။"ဟာ...ဒါေတာ့ကုိယ္လုိရာ ကုိယ္ဆြဲေျပာၾကျမဲေပါ့ဗ်ာ၊ က်ဳပ္ကလည္း ကုိရင္ေျပာသလုိ 
ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ကုိရင္မေျပာခင္ကတည္းက ဦးပိန္တုိ႕တဲ့မွာပင္က် တည္ႏွင့္ စတည္းခ်လာခဲ့တဲ့ 
လူပါကလား ကုိယ့္လူရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"ကဲဗ်ာ...ဒါျဖင့္ခင္ဗ်ားႏွင့္ က်ဳပ္ႏွင့္ဘယ္သူက အရင္သြားရမယ္ဆုိတာကုိ အျငင္း မပြားရဘဲ 
ကံတရား အတုိင္း မဲခ်ျပီး က်ရာလူက အရင္သြားမယ္ဗ်ာ" 
 
တုတ္။ ။"အဲ...ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ဒါမွ တရားအတုိင္းက်မယ္၊ ကုိင္း...ဘယ္လုိမဲခ်မ လဲဆုိ" 
 
ငယ္။ ။"ဒီလုိလုပ္မယ္ေလ၊ အဂၤလိပ္လႊာတစ္ခုကုိ ညီတူညီမွ် ႏွစ္ပိုင္းျဖတ္ျပီး တစ္ခုမွာ မင္တံႏွင့္ 
'သြား'လုိ႕ ေရးမယ္၊ တစ္ခုမွာ'မ'လုိ႕ေရးမယ္၊ ျပီးေတာ့မဲလိပ္ျပီး က်တာေကာက္ ေလ'သြား'ဆုိတဲ့ 
မဲရတဲ့သူက အရင္ သြားရမယ္ ဟုတ္ျပီလား" 
 
တုတ္။ ။"ဟုတျ္ပီဗ်ိဳ႕၊သုိ႕ေသာ္ဒီစာကုိဘယ္သူကေရးျပီး၊ မဲလိပ္ကုိဘယ္သူကလိပ္ေပးမလဲ" 
 
ငယ္။ ။"က်ဳပ္လုပ္မွာေပါ့ ကုိရင္ရဲ႕" 
 
တုတ္။ ။"ဟာ...ဒီလုိဆုိရင္ မျဖစ္ေသးပါဘူးေလ၊ ကုိရင္က မဲလိပ္မွာအမွတ္အသားေတး ထားရင္ 
ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မလဲ၊ ကဲေလ...တျခားတစ္နည္းကုိ စဥ္းစားစမ္းပါဦး၊ ဒီနည္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မၾကိဳက္ 
ေသးဘူး ကုိရင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"သည္လုိျဖင့္ က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ မလုပ္ဘူးေလ၊ အေဆာင္ကုိင္သားတစ္ေယာက္ကုိ 
ေခၚျပီးခိုင္းမယ္" 
 
တုတ္။ ။"ဒီေကာင္ေတြသိေစလုိ႕ မေတာ္ပါဘူးဗ်ာ၊ မင္းညီမင္းသားရဲ႕ အပါးေတာ္ျမဲ ဓားေတာ္စြဲရတဲ့ 
လက္သုံး ေတာ္ၾကီးေတြဆုိျပီး ဒီလုိေသးေသးႏုပ္ႏုပ္ေတြလုပ္ေနတယ္ ဆုိတာ သိရင္ ဒင္းတုိ႕ အရိုေသ 
တန္ကုန္မယ္၊ က်ဳပ္နဲ႕ကုိရင္နဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္းဆုိေတာ့ ကုိယ့္လုိသူ႕လုိ 
အတူတူခ်င္းလည္ပင္းဖက္ျပီး တစ္ေယာက္ ေခါင္းတစ္ေယာက္ တက္နင္း ေနေစဦး ကိစၥမရိွဘူးဗ်၊ 
ဘယ္သူမွ်မၾကားရင္ ႏွစ္ေယာက္သား ေျပာခ်င္တာ ေျပာ ဆုိခ်င္တာဆုိ ထင္သလုိေနၾကတာပဲ၊ 



လူထဲသူထဲက်မွာသာ ေမာင္ေမာင္ဘဘႏွင့္ တစ္ေယာက္ ကုိ တစ္ေယာက္ရိုေသေလးစားတဲ့ 
အမူအရာေတြ ျပေနရတာကလား" 
 
ငယ္။ ။"ကဲဗ်ာ...ဒါေတြေျပာမေနစမ္းပါႏွင့္၊ ကံစမ္းမဲခ်ဖုိ႕ ကိစၥကုိ စိတ္ကူးစမ္းပါဦး" 
 
တုတ္။ ။"ဒီလုိလုပ္ေလ၊ က်ဳပ္ကတုတ္အရွည္ အတုိႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ လက္၀ဲ၀ွက္ ကုိင္ထားမယ္၊ ခင္ဗ်ားက 
ဆြဲယူ၊ တုတ္အရွည္ကုိ ကုိရင္ဆြဲမိရင္ ကုိရင္အရင္သြား၊ တုတ္အတုိကုိ ဆြဲမိရင္ ကုိရင္က 
ေနာက္မွသြား၊ ဟုတ္ကဲ့လား" 
 
ငယ္။ ။"ကဲေလ၊ လုပ္ဗ်ာၾကာတယ္၊ ျပီးရမယ့္ကိစၥ ျမန္ျမန္ျပီးခ်င္တယ္" 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ အေဆာင္၀နားသုိ႕ ထသြားျပီး ၀ါးစကေလးတစ္ခုကုိ ေကာက္ယူ၍ 
အရွည္တစ္ခု အတုိတစ္ခု ခ်ိဳးကာ အေပၚပုိင္းကုိ ညီညာစြာေဖာ္ထားလ်က္ အတြင္းကုိ လက္ထဲတြင္ 
ဆုပ္၍၀ွက္ထားကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ရိွရာသုိ႕ ျပန္ေရာက္လာေလ၏ ။ 
 
တုတ္။ ။"ကုိင္း...ကုိရင္ၾကိဳက္ရာကုိ ဆြဲယူလုိက္ေပေတာ့၊ ကံအတုိင္းပဲေနာ္" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္လက္မွ တုတ္တုိကေလး ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ 
ေကာင္းႏိုးရာရာစဥ္းစားလ်က္ ရုတ္တရက္မဆြဲဘဲ စမ္တ၀ါး၀ါးလုပ္ေနရင္ အၾကံတစ္ခုရလာ ေလ၏ ။ 
ထုိအၾကံမွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ၎၏လက္တြင္းရိွ တုတ္အရွည္အတုိက 
သူ႕ကုိယ္တုိင္သိျပီးျဖစ္သျဖင့္ မိမိအား တုတ္ရွည္ကုိ ဆြဲမိမည္၊ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရမည္၊ သုိ႕အတြက္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္၏အမူအရာကုိ အကဲခတ္၍ တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းအနက္ မည္သည္႕တုတ္က 
အရွည္အတုိျဖစ္သည္ကုိ သိသာမည္ဟူေသာ အၾကံ ေၾကာင့္။ 
 
ငယ္။ ။"ကိုင္း...ကံအတုိင္းအရမ္းဆြဲရမွာဆုိေတာ့ နည္းနည္းအလန္႕သား ကုိရင္ရဲ႕၊ ျပစမ္းဘယ္ဘက္က 
ဟာကုိဆြဲရေကာင္းမလဲ၊ အေပၚယံကနဲ႕ၾကည္႕ေလဦးမွပဲ" 
 
ေျပာကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏လက္ကုိ မိမိ၏ တစ္ဖက္ေသာလက္ျဖင့္ ကုိင္ထားျပီးလွ်င္ အျခားေသာ 
လက္တစ္ဖက္ က တစ္ပိုင္းတစ္စ တုတ္ငယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ ကုိင္စမ္းေလ၏ ။ တစ္ခုကို 
စမ္းလုိက္ေသာအခါ တင္းက်ပ္ စြာ ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ လက္မ်ားမွာ 
ပို၍တင္းလာသလုိလုိ ထင္ရ၍ "ေနဦး... ေနဦး၊ ဒီဘက္ကဟာကုိ စမ္းဦးမယ္"ဟုဆုိကာ 
အျခားတုတ္တစ္ခုကုိ ကုိင္မိျပန္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ လက္သည္ အနည္းငယ္အလုိက္သင့္ 
ေလွ်ာ့ေပးလုိက္သည္ကုိ သတိျပဳမိေလရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ သည္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေရွးဦးစြာ 
စံုစမ္းထားေသာ တုတ္ကုိဆဲြယူလုိက္ျပီးလွ်င္။ 
 
"ကုိင္း... ကုိရင္တုတ္၊ က်ဳပ္ဟာရွည္သလား၊ ကုိရင့္လက္က်န္က ရွည္သလား၊ တုိင္းၾကည္႕စို႕ဗ်ာ" 



ေျပာကာ တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ တုိင္းၾကည္႕ၾကရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္လက္ကတုတ္မွာ တုိ၍ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ လက္က တုတ္မွာရွည္္၍ေနေလ၏ ။ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ကုိယ့္စကားႏွင့္ ကုုိယ္မိ 
ေနျပီျဖစ္၍ မျပင္သာ ေတာ့ဘဲ လက္ထဲက တုတ္တုိကေလးကုိ ကိုင္လ်က္ မ်က္စိ မ်က္ႏွာပ်က္၍ 
ေနျပီးလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ တြင္မူကား မိမိေရွ႕ဦးစြာ သြားရေတာ့မည္ဟု လက္တြင္းက 
ကုိင္ထားေသာ တုတ္ကေလး ကုိ ေက်းဇူးတင္ စြာ အျမတ္တႏုိုးၾကည္႕လ်က္ 
ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္ေမာကာ။ 
 
"ကုိရင္တုတ္၊ ဒါက်ဳပ္ကံအတုိင္း ျဖစ္တာေနာ္ဟုတ္လား၊ က်ဳပ္အရင္သြားရေတာ့မွာပဲ ကုိယ့္လူရ၊ 
အမယ္ေလး ခင္ဗ်ား မ်က္ႏွာၾကီးကလဲ ျဖစ္ေနလုိက္ပံုႏွယ္ဗ်ာ၊ ဘာလဲကုိယ့္လူက ၀မ္းနည္းသလား 
ဟားဟား ဟား" 
 
ႏွင့္ ခပ္အုပ္အုပ္ၾကိတ္၍ ရယ္လုိက္ရာေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း မႈန္ကုတ္ကုတ္ၾကီးလုပ္၍ 
မေနသာေတာ့ဘဲ မခ်ိ သြားျဖဲၾကီးႏွင့္ ရယ္ပစ္လုိက္ရကာ။ 
 
"ဟာဗ်ာ...ကုိရင္ကလဲမေလွာင္ပါနဲ႕ဗ်ာ၊ ဒီလုိျဖစ္ရင္က်ဳပ္က ျပန္ျပီးကံစမ္းလုိက္မွ ခင္ဗ်ားလွေနမယ္" 
 
အရွက္ေျပ ေျပာလုိက္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း စိုးရိမ္ေသာအမူအရာႏွင့္္။ 
 
"ကဲပါဗ်ာ၊ မေလွာင္ပါဘူး၊ ျပန္လဲကံမစမ္းပါရေစနဲ႕" 
 
မ်က္ႏွာပိုးသတ္ခါ ေခ်ာ့ေမာ့လုိက္မွ ႏွစ္ဦးသားေက်နပ္စြာ ေလေပးေျဖာင့္လာၾကေလ၏။ 
 
ယင္းသုိ႕ အတြင္း၀ဲေဆာင္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ တုိးတုိးတိတ္ တိတ္ေျပာဆုိ 
တုိင္ပင္ေနၾကစဥ္ အျပင္ေဆာင္ေတာ္ဦးမွာ သီေပါမင္းသားႏွင့္ မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္မိဖုရားတုိ႕လည္း 
ေန႕တစ္ခ်က္ မတီးမီိကပင္ အက်ိဳးအျပစ္ တုိင္ပင္ေျပာေဟာ ေတာ္မူေနခဲ့ၾကသည္႕ အားေလ်ာစြာ 
မယ္ေတာ္ မိဖုရားမွာ ကုိယ္ေရးကုိယ္ရာႏွင့္တကြ အစစေသာ ေရႊနန္းေတာ္အတြင္းေရးမ်ားႏွင့္ 
စိတ္မေအး ဖြယ္ရာမ်ား ေတြးေတာစဥ္းစား ေတာ္မူမိသည္႕ အားေလ်ာ္စြာ သက္ျပင္းကုိ မၾကာမၾကာ 
ခ်ေတာ္မူျပီး အလြန္ တရာ ျငီးေငြ႕ ေတာ္မူေသာ ေလသံႏွင့္။ 
 
"ကုိင္းေလ...အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြသာ စံုေစ့ေအာင္ မိန္႕ေတာ္မူမည္ဆုိပါလွ်င္ ရာဇ၀င္ 
တစ္ေစာင္တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေလာက္ပါရဲ႕ေမာင္ရယ္၊ မယ္မယ္ျဖင့္ တရားသေဘာသက္၀င္ျပီး 
သည္ဇာတ္ရႈပ္ၾကီးမွာ ပါ၀င္လုိ႕ပါင္ မေနခ်င္ပါဘူး။ သူေတာ္, သူျမတ္ဘ၀ကူးျပီး ပုတီးႏွင့္ 
သာေပ်ာ္ပါးခ်င္ပါေတာ့သည္ ေမာင္ရင္သာမယ္မယ္ ဆုံးမသည္႕စကားကုိ နားဆင္ေတာ္မူ ျပီး 
လိမၼာေရးျခားစြာ စံေနေတာ္မူပါေတာ့၊ မယ္ဖ်ားေတာ့ျဖင့္ သည္တစ္ၾကိမ္ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားကုိ 
ခြင့္ေပးသနားေတာ္မူေအာင္ သံေတာ္ဦးတင္ျပီး ၀တ္ေၾကာင္ကုိ စြန႕္ေျခြကာ ဖန္ေလ်ာ္ေတဆင္ျမန္း၍ 
မဂၤလာလမ္းကုိ ၀င္ေတာ္မူမည္ဟု ၾကံစည္လုိ႕ထားမိသည္ ေမာင္ရင္၊ သည္လူ႕ဘုံၾကီးဟာ အင္မတန္မွ 



စက္ဆုတ္စရာလဲေကာင္းရဲ႕ 'ဘယ္သူမျပဳ၊ မိမိ'ဆုိတာလုိ ကုိယ့္အေၾကာင္း ကုိသိလွ်င္ 
အလိမၼာရိွသလုိသုံးျပီး ဘ၀ကုိရုန္းၾကရေတာ့မွာ ပဲေလ။ ကဲ... ကဲ ေနလဲအေတာ္ေစာင္းလုျပီ မယ္မယ 
္ျပန္ေတာ့မည္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
ညည္းညည္းတြားတြားႏွင့္ စကားကုိအဆုံးသတ္ေတာ္မူလုိက္ရာ သားေတာသ္ီေပါမင္းသား မွာလည္း 
မယ္ေတာ္ အနီးတြင္ ထုိင္ေတာ္မူေနရာမွ ေရွးေဟာင္း ေႏွာင္းျပမ်ား စဥ္းစား ေတာ္မူမိသည္႕အတြက္ 
မ်က္ႏွာေတာ္ပင္ ေကာင္းစြာရႊင္လန္းေတာ္မမူႏိုင္ဘဲ မယ္ေတာ္ ၾကီးမိန္႕ၾကားသည္တုိ႕ကုိ 
"တင္ပါ့ဘုရား"ဟု ခပ္ေလးေလး ျပန္ကာ ဦးခ်၀တ္ျပဳေတာျ့ပီ၊ ေရႊလွည္းေတာ္အနီးသုိ႕တုိင္ေအာင္ 
မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္ မိဖုရားအား တြဲမ, ပို႕ေတာ္မူ လုိက္ျပီး စာဥေရာင္ႏြားမွ ျခဴသံကေလးမ်ား 
ေပ်ာက္သြား၍ ေရႊထီးေတာ္ ဖ်ားက အထြတ္ နီကေလး ကြယ္သြားသည္တုိင္ေအာင္ 
ေငးစုိက္ရႈစားေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
သီေပါမင္းသားလညး္ အိမ္ေတာ္ဦး၊ စိမ္းလဲ့ေသာျမက္ခင္းေပၚတြင္ မယ္ေတာ္၏ ေရႊလွည္း ကေလးကုိ 
မ်က္စိတစ္ဆုံးရႈေမွ်ာ္၍ အေတြးေတာ္ေကာင္းလုိက္သည္မွာ မည္မွ်ၾကာသည္ မသိ၊ အပါးေတာ္တြင္ 
လက္သုံးေတာ္ ၾကီးနွစ္ေယာက္ ဒူးေထာက္ခစားမိမွ သတိေတာ္ ရေလ၏ ။ 
 
"ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႕အား" 
 
"မွန္လွပါေၾကာင္း ဘုရား၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားတစ္ပါးတည္း သည္ေနရာတြင္ ၾကာျမင့္စြာ 
ရပ္ေတာ္မူသည္မွာ ေညာင္းညာ ေတာ္မူလွေရာ့မည္ ထင္ပါသည္" 
 
"ေအး...ငါလဲ မယ္ဖ်ားထြက္ေတာ္မူတာကုိ ရႈစားေတာ္မူေနေသာ အတန္ၾကာသြားျပီ္ ထင္ပါရဲ႕" 
 
မိန္႕ေတာမူ္ကာ အိမ္ေတာ္ေပၚသုိ႕ တက္လာသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ တုိ႕လည္း 
ေနာက္ေတာ္ပါးမွ ပါလာျပီး သီေပါမင္းသား ထုိင္ေတာ္မူေသာ သလြန္ေတာ္အနီး တြင္ ခစားမိၾက 
ေလ၏ ။ 
 
သီေပါမင္းသားမွာ အပါးေတာ္ျမဲ လူယုံလက္စြဲေတာ္သားျဖစ္ၾကသည္႕ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ကုိ ျမင္ရေလတုိင္း ကုိယ္ေတာ္၏ ႏွမသည္းပြတ္ၾကားတြင္ 
ခ်စ္ၾကိဳးေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ ႏွမေတာ္ စုဖုရားလတ္ကုိ သတိေတာ္ရ၍ စိတ္ေတာ္တြင္ 
တမ္းတေတာ္မူမိကာ အသစ္သစ္ျဖစ္ေသာ အခ်စ္လႊာ မွာတမ္းေတာ္မ်ား ရႈစားေတာ္ မမူရသည္မွာ 
ရက္ေပါင္းအတန္ၾကာခဲ့သျဖင့္ ႏွမေတာ္စုဖုရား၏ သတင္း စကားကုိ ၾကားေတာ္မူလုိလွသည္႕ 
ဆႏၵမွာျပင္းစြာ လႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးၾကြလ်က္ ေနေတာ္မူခဲ့သည္ အားေလ်ာ္စြာ အခါသင့္၍ အခြင့္ေလွ်ာ္လွ်င္ 
ေမးေတာ္မူမည္ဟု ၾကံစည္ေတာ္မူမိေသာ္လည္း မိမိ၏ႏႈတ္ခြန္း စကားကုိသြား၍ သတိရလ်က္ 
ရုတ္တရက္ အေမးခက္ေတာ္မူေနေလ၏ ။ 
 



 
ေမးေတာ္မူသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း လက္သုံးေတာ္ၾကီးႏွစ္ေယာက္မွာ ေကာက္ခါငင္ခါမ်ား စြာေသာ 
စကားလုံး တုိ႕ျဖင့္ မိုးမဆုံးေလမဆုံးျဖစ္ေနၾကျပီးလွ်င္ ေနာက္ဆုံးတြင္ စုဖုရား အေဆာင္ေတာ္သုိ႕ 
ထြက္ေတာ္ မူဖို႕ အေၾကာင္းကုိ အေရးတၾကီးေလွ်ာက္တင္ၾကျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ေတာ့္မည္ဟု သရိွိ 
ရိပ္မိေတာ္ မူသည္ေၾကာင့္ ေမးေတာ္မူခ်င္လ်က္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႏွစ္ေယာက္၏ အညႊန္႕ အတက္ 
ေပါက္မည္႕ အေရးေၾကာင့္ စတင္၍မေမးေသး ဘဲေႏွာင့္ေႏွးေလးဖင့္စြာ အခ်ိန္ဆြဲျပီး 
စိတ္ေတာ္ထဲကသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕က အလုိ္က္သိစြာ 
ေလွ်ာက္တင္ၾကပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေနေတာ္ မူခဲ့မိ ေလ၏ ။ 
 
သုိ႕ရာတြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕မွာလည္း အရွင္သခင္၏ စိတ္ေတာ္ ကုိ 
တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္းသည္႕အေနႏွင့္ တမင္ေပ၍ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သီေပါမင္းသား၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာ္ မူျခင္းမွာ အခ်ိန္ၾကာသေလာက္ ခရီးမေရာက္သျဖင့္ အလုိက္မသိသားဆုိး၀ါးေသာ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး မ်ားဟုသာ စိတ္ေတာ္တြင္းမွ ႏွလုံးနာေတာ္မူ ေလ၏ ။ 
 
ယင္းသုိ႕လွ်င္ တစ္ေန႕ေသာ္ ေလွ်ာက္ႏိုးႏိုး၊ တစ္ရက္ေသာ္ တင္ႏိုးႏိုးႏွင့္ ေမွ်ာ္ကုိးေတာ္မူခဲ့ ရင္းအခ်ိန္ 
ၾကာေညာင္း၍ ရက္ေပါင္းအတန္ လြန္ကာလာခဲ့ျပန္ရာ စုဖုရားကုိလည္း ခ်စ္ခင္ စြဲလမ္းေတာ္ အမူသား 
မို႕သီေပါမင္းသားမွာ စုဖုရား၏ သတင္းစကားႏွင့္ အလႊာေတာ္ကေလး 
 
မ်ားကုိ ၾကားသိေတြ႕ျမင္ေတာ္မမူရလွ်င္ ဘ၀င္မေအး ေရႊရင္ေတာ္ ေလးလ်က္ရိွကာ ၾကာေသာ 
စတင္ေမးရန္ပင္ အတန္တန္ႏႈတ္ဟန္ျပင္မိရာမွ သတိေတာ္ရ၍ မၾကာခဏ £ေျႏၵ ဆည္ေတာ္မူ 
ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ၾကာရွည္ သည္းခံေတာ္မမူႏိုင္ေတာ့ သည္ႏွင့္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဖြင့္၍ 
ေမးေတာ္ မမူေသးလင့္ကစား ယခုကဲ့သုိ႕ လက္သုံး ေတာ္မ်ား ထံေတာ္ပါးတြင္ ခစားေနခုိက္အခါ 
အခြင့္ ဆုိက္သည္႕ အားေလ်ာ္စြာ စုဖုရား အေၾကာင္းကုိ မေရာက္မခ်င္း ေရလာေျမာင္းေပးျဖင့္ 
သြယ္၀ုိက္ေသာ စကားမ်ား ႏွင့္ မိန္႕ၾကားရန္ ရည္သန္ေတာ္မူလ်က္ရိွ၏ ။ 
 
မင္းသား။ ။"ေမာင္မင္းတုိ႕ေစာေစာက မယ္ဖ်ားအပါးေတာ္သုိ႕ ဘာေၾကာင့္မေပၚလာၾက သလဲ" 
 
တုတ္။ ။"အရွင့္မယ္ေတာ္ဖ်ားက ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားကုိ မ်က္စိစပါးေမြး စူးေတာ္မူေနသလား လုိ႕ 
အပါးေတာ္သုိ႕ လာေရာက္မခစား၀့ံသျဖင့္ ၀ဲေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ ကုပ္ျပီးေနၾကရ ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ေမာင္မင္းတုိ႕ ပိပိစီးစီး ခစားေနလွ်င္ မယ္ဖ်ားက အျပစ္တင္ေတာ္မူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ငါ၏ 
မယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ ေမာင္မင္းတုိ႕က ဆင္ျဖဴမရွင္မိၾကီးေတာ္ဖုရားအား အျခားေသာမိဖုရားေတြ ေၾကာက္ 
သကဲ့သုိ႕ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသလား၊ မယ္ေတာ္ဖ်ားစိတ္ ေတာ္ဟာ အလြန္တရာမွ ႏူးညံ႕ေတာ္ မူတယ္ 
ဆုိတာ မ်ား ေမာင္မင္းတုိ႕မစဥ္းစားမိဘူးထင္ တယ္" 
 



တုတ္။ ။"မွန္လွပါ၊ စဥ္းစားမိေသာ္လည္း နည္းနည္းေတာ့ လန္႕မိေသးပါသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ ရာက 
ေနရေၾကာင္း ပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ဒါႏွင့္ မိၾကီးေတာ္ ဆင္ျဖဴမရွင္ဘုရားလည္း အေနာက္ေဆာင္ထဲမွာ ဘုန္းတန္ခိုးေ၀ျဖာ၍ 
ၾသဇာ အာဏာေတာ္ အေတာ္ၾကီးေနသတဲ့လား။ ေမာင္မင္းတုိ႕ ဘယ္လုိမ်ား ၾကားၾကသတုံးကြယ္ရို႕" 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕မွာ သီေပါမင္းသားက "အသားလုိ၍ အရိုးေတာင္း" ဆုိေသာ 
စကားကဲ့သုိ႕ စုဖုရားလတ္အေၾကာင္း ေရာက္လာေစရန္ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားအေၾကာင္းႏွင့္ ေရလာ 
ေျမာင္းေပး မိန္႕ေတာ္မူလိုက္သည္ကုိ ရိပ္မိၾကသျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္စိခ်င္းစကားကူးျပီး ဘူးလုံး 
နားမထြင္း သ႑ာန္ ထူပိန္းခ်င္ဟန္ေဆာင္လ်က္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က လက္အုပ္ခ်ီကာ။ 
 
တုတ္။ ။"ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားမွာ ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါ၍ အေနာက္ဘက္ မင္းမိန္းမပိုင္းက 
သတင္း မ်ားကုိ အလ်ဥ္းနားမေထာင္မိသျဖင့္ မသိရေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ေမာင္တုတ္က မသိလွ်င္၊ ေမာင္ေဖငယ္ကေကာ သတင္းမၾကားမိဘူးလားဟဲ့" 
 
ငယ္။ ။"ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမွာလည္း ကဗ်ာေတးထပ္ႏွင့္ စာေရးစာစပ္ေလာက္ကုိသာ အာရံုစိုက္ ေနပါသျဖင့္ 
အေနာက္ေဆာင္ သတင္းကုိ အရွင္းပင္နားမ၀င္မိခဲ့ပါဘုရား" 
 
သီေပါမင္းသား ကား ထင္ေခ်ႏွင့္ မကိုက္သျဖင့္ စိတ္ေတာ္အိုက္သြားေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
ထုိ႕ေနာက္ တစ္ခဏမွ် ျငိမ္သက္စြာ စဥ္းစားေတာ္မူျပီး။ 
 
မင္းသား။ ။"အင္း...ေမာင္မင္းတုိ႕လည္း ယခုတစ္ေလာ အိမ္ေတာ္ထဲမွာ ကုပ္၍ခစားေနၾက ရတာ 
အေတာ္ ၾကာျပီထင္တယ္။ လူငယ္တုိ႕ဘ၀ ဘယ္မွမသြားမလာ၊ မလည္မပတ္ရေတာ့ 
ပ်င္းေနၾကသလားဟဲ့" 
 
တုတ္။ ။"အရွင္သခင္အပါးေတာ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးခစားေနရတဲ့အတြက္ ပ်င္းရိျငီးေငြ႕တယ္ ဆုိတဲ့ 
စကားမ်ား နားမွမလည္သေလာက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ေမာင္ေဖငယ္ကေတာ့ မပ်င္းဘူးလားဟဲ့" 
 
ငယ္။ ။"ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမွာလည္း စာေရးစာဖတ္အလုပ္ႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ အရွင့္စံအိမ္ေတာ္မွာ 
ေအးျငိမ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ အမႈေတာ္ထမ္းရသည္႕အတြက္ အပ်င္းဖက္ဖို႕ တစ္ကြက္ကေလးမွ် အခ်ိန္မရ 
ခဲ့ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 



 
ဤတြင္လည္း သီေပါမင္းသားမွာ မိမိရည္ရြယ္ေတာ္မူလုိရာသုိ႕ ခရီးမေရာက္သျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေတာ္ 
မူမိျပန္ ေလ၏ ။ သင္းတုိ႕ယခုေလာက္ နားေ၀းလွတဲ့ သတၱ၀ါေတြ 
သည္တစ္ခါတည္႕တည္႕ေျပာသေလာက္ သေဘာ ေပါက္လာေအာင္ မိန္႕ေတာ္မူလုိက္ဦး မည္ဟု 
ၾကံစည္စိတ္ကူးေတာ္မူကာ။ 
 
"ဒါႏွင့္ စကားမစပ္ ေမာင္မင္းမ်ား၊ ငါကုိယ္ေတာ္ဆင္ေတာ္မူသည္႕ ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါမ်ားမွာ 
အေမႊးနံ႕သာ မ်ား မသပ္ရတာအေတာ္ၾကာျပီ၊ ဘယ္ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါမွ ေမႊးၾကိဳင္သင္းပ်ံ႕ သည္႕ရနံ႕ 
မ်ားမရိွဘူး ေမာင္မင္း။ ျမတ္ေလးပန္းမ်ား မရသည္မွာလည္း အေတာ္ၾကာျပီ။ သုိ႕အတြက္ 
ျမတ္ေလးပန္း မ်ား ရႏိုင္သည္႕ ေနရာတြင္ ရွာေဖြျပီး ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါေတြကုိ အေမႊးသပ္ၾကစမ္း 
ေမာင္မင္း မ်ား" 
 
တုတ္။ ။"မွန္လွပါ၊ ယခုအခါသည္ ျမတ္ေလးပြင့္မ်ား ရွာ၍ရႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ ဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"မဟုတ္တန္ရာပါဘူး ေမာင္မင္း၊ ဟုိတစ္ေလာကပင္ ငါ့အိမ္ေတာ္တြင္ 
ျမတ္ေလးပန္းေတြဟာ အကုံးလုိက္ အကုံးလုိက္ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူပါေသးတယ္" 
 
တုတ္။ ။"စိတ္ထင္ေတာ္မူလုိ႕ပါဘုရား။ အဲသည္ျမတ္ေလးကုံမ်ားဟာ မိုးဦးက်ရာသီ ေလာက္က 
ပြင့္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား။ ယခုျမတ္ေလးပန္းတုံးသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ" 
 
ငယ္။ ။"ျမတ္ေလးပန္းအခါရာသီ ကုန္ဆုံး၍ တုံးသြားေသာ္လည္း နတ္ေတာ္လရာသီတြင္ 
နတ္ပန္းသဇင္မ်ား ဖူးပြင့္ၾကျပီ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျမတ္ေလးပန္းအစား သဇင္ပန္းမ်ားႏွင့္ 
ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါမ်ားကုိ အေမႊး နံ႕သာသပ္၍ ထားလွ်င္လည္း သင့္ေလ်ာ္လွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"ကုိယ္ေတာ္က ျမတ္ေလးပန္းမွတစ္ပါး ဘယ္ပန္းကုိမွ စြဲလမ္းႏွစ္သက္ေတာ္ မမူဘူး 
ေမာင္မင္း၊ သုိ႕အတြက္ ျမတ္ေလးပန္းမ်ားကုိသာ မရလွ်င္ရေအာင္ ၾကံေဆာင္ ရွာေဖြရမည္။ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္ထဲမွာ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီအျမဲပြင့္တတ္တဲ့ ျမတ္ေလးပင္ေတြ ရိွသည္လုိ႕ 
အထက္အခါဆီက ကုိယ္ေတာ္ ၾကားဖူးသည္။ ေမာင္မင္းတုိ႕ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားႏွင့္ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တုိ႕ သြား၍ ရွာေဖြၾကလွ်င္ အဲ...သည္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ျမတ္ေလးပင္ကုိ ေတြ႕က 
ျမတ္ေလးပန္းအနည္းနွင့္အမ်ားဆုိသလုိ ရမည္ ထင္တယ္ ေမာင္မင္း" 
 
တုတ္။ ။"မွန္ပါ၊ အဲ...သည္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ျမတ္ေလးပင္ကေလးေတြဟာ မင္းမိန္းမပုိင္းမွာ 
စိုက္ထားဖုိ႕သင့္ေလ်ာ္တယ္ဆုိျပီး အမိန္႕ေတာ္ႏွင့္တူးေဖာလ္်က္ အေနာက္ေဆာင္တစ္၀ုိက္ မွာ 
ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးထားလုိက္သည္႕အတြက္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ ျမတ္ေလးပင္ႏွင့္ တူေယာင္ရိုးမွား 
အျခားအပင္မ်ားပင္ မရိွေတာ့ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 



ငယ္။ ။"ကုိတုတ္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္အတုိင္းဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားမွာ အေနာက္ပိုင္း မင္းမိန္းမ 
ေဆာင္ေတာ္ မ်ားသုိ႕ သြားလာရမည္႕သူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ခူးယူဆက္သရန္ အင္မတန္မွ ခဲယဥ္း 
ေနေၾကာင္း ပါဘုရား။ သုိ႕အတြက္ အေနာက္ပိုင္း မင္းမိန္းမမ်ားထံ ခစားသူမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ 
အေၾကာင္း ၾကားပါမွ အလုိေတာ္ရိွေသာ ျမတ္ေလးပန္းမ်ား ရႏိုင္ပါမည္။ သည္အတြက္ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ မိခင္ သဖြယ္ျဖစ္သူ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ေမဖုရား သုိ႕သြား၍ နားပူလွ်င္ ေမဖုရားကုိယ္တုိင္ 
အေနာက္ေဆာင္ ေတာ္မ်ား သုိ႕သြား၍ အလုိေတာ္ ရိွေသာ ျမတ္ေလးပန္းမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ေပး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား။ သုိ႕အတြက္ အရွင့္အလုိေတာ္ျပည္႕ေစရန္ ယခုပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား 
ေမဖုရားအိမ္သုိ႕ ႏွစ္ရက္, သံုးရက္ခန္႕ သြား၍ ေနခြင့္ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား။ အလုိရိွေသာ 
ျမတ္ေလးပန္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ျပန္လာေသာ အခါ တစ္ပါတညး္ ယူေဆာင္လာမည္႕ 
ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
သီေပါမင္းသားသြားေတာ္မူလုိသည္႕ စခန္းသုိ႕ မေရာက္ေအာင္ တမင္ေကြ႕ေရွာင္ေလွ်ာက္ 
တင္လ်က္ရိွရံုမက ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ "တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္" ဆုိေသာ စကားကဲ့သုိ႕ 
လည္းေကာင္း "ငါးၾကင္းဆီ ႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္"သကဲ့သုိ႕လည္းေကာင္း သေီပါမင္းသားမိန္႕ 
ေတာ္မူေသာ စကားႏွင့္ပင္ တုပ္ခ်ည္ကာ မိမိသြားလုိေသာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ထံသုိ႕လည္း 
သြားခြင့္ရေစရန္ တခၤဏုပၸတၱိဉာဏ္ျဖင့္ ၾကံဖန္ေလွ်ာက္တင္လုိက္ေသာအခါ သီေပါ မင္းသားသည္ 
မိမိအမိန္႕စကားႏွင့္ ေရွ႕သြားေနာက္လုိက္ ညီေစရန္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ သြားလုိရာသုိ႕ 
ခြင့္ျပဳေတာ္မူလုိက္ရရွာျပီး စိတ္ေတာ္ထဲတြင္ကား လက္သုံးေတာ္ သားႏွစ္ေယာက္ကုိ 
ကုိင္၍ေပါက္ခ်င္သကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေတာ္မူေလ၏ ။ 
 
မူလရည္ရြယ္ေတာ္မူရင္းမွာ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္တုိ႕အား တုိက္ရိုက္စတင္ 
ေမးျမန္း ေတာ္မူရန္ စိတ္ထားေတာ္ မလုံသျဖင့္ အမွတ္မဲ့စကားစေပၚသြား လွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ တုိ႕ ကစ၍ ေလွ်ာက္တင္ေလမည္လားဟု စကားစမေရာက္လွ်င္ေရာက္ေအာင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသြးေဆာင္ လွည္႕ပတ္ကာ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီးတုိ႕၏ 
အမည္မပါလွ်င္ပါေအာင္ ၾကံေဆာင္ေတာ ္ မူခဲ့ေသာလည္း ပါးနပ္လွ ေသာလက္သုံးေတာ္သားေတြ 
ထူအ သိမ္ဖ်င္း ေလးစြတကား ဟုသာ အားမရႏုိင္ ရိွေတာ္မူ ေလ၏ ။ 
 
တုတ္။ ။"ဘယ့္ႏွယ္တုံး ကုိရင္၊ က်ဳပ္တုိ႕ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားမွာ ဟန္လုပ္၍သာ စံေတာ္မူေနရရွာသည္၊ 
စိတ္ေတာ္ ကေတာ့ အရွင္ထိပ္ဖုရားထံေတာ္သုိ႕ မနားမေနေရာက္ ေတာ္မူေနတယ္ဆုိတာ ဒီကေန႕ 
အထင္ရွား ဆုံးပဲ မဟုတ္လား ကုိရင္ရ" 
 
ငယ္။ ။"ဟုတ္လုိက္ မွန္လုိက္သမွ ကုိရင္တုတ္ရယ္၊ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လွသည္။ သုိ႕ေပမင့္ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက အလာၾကီးပဲ ကိုရင္တုတ္ရဲ႕၊ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ ထိပ္စုျမတ္ဖ်ား အေၾကာင္း 
စတင္ျပီးေမးေတာ္မမူဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႕ကစျပီး ေလွ်ာက္တင္ေအာင္ တမင္ဆုိင္းငံ့ ေတာ္မူေနတာအမွန္ပဲ၊ 
က်ဳပ္တုိ႕ကလည္း ဒါေတြသိလုိ႕မို႕၊ ဖမ္းလုိ႕မမိေအာင္ တမင္ေရွာင္ လာခဲ့တာပဲ မဟုတ္လားဗ်" 
 



တုတ္။ ။"အမယ္မင္း...ျပီးေတာ့ သူ႕စုဖုရားဆီကုိ စကားစမေရာက္ေရာက္ေအာင္ဟာ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
မယ္ဖ်ားၾကီး အေၾကာင္း ထည္႕ေျပာလုိေျပာ၊ ျမတ္ေလးပန္းႏွင့္္ ယုိးမယ္ဖြဲ႕လိုဖြဲ႕၊ 
 
 
တည္႕တည္႕ၾကီးေမာင္မင္းတုိ႕ ေတာင္ဥယ်ာဥ္သြားၾကလုိ႕ မဆုိခ်င္တာနဲ႕ တမင္အေပါက္ အစထြင္ျပီး 
ျမတ္ေလးပင္ အရွာခိုင္းေတာ္မူကာ ခ်င့္ၾကည္႕ေလ။ ဟဲ...ဟဲ၊ ဒီေကာင္ေတြက ဘာရမလဲဗ်။ 
လုိရင္းကုိမေရာက္ေအာင္ ေကြ႕ေရွာင္လာခဲ့တာ ဒီတစ္ခါဘယ့္ႏွယ့္ရိွစ၊ အရွင္ႏွင့္ ကၽြန္ဒီလြန္ပြဲကုိ 
ဘယ္သူ႕ဘက္က ႏိုင္ေအာင္ ဆြဲႏုိင္မလဲဆုိတာ အကဲခတ္စမ္း ကုိရင္" 
 
ငယ္။ ။"က်ဳပ္တုိ႕က အရႈံးမေပးဘူး၊ ျပဳံးျပဳံးကေလးနဲ႕ အႏိုင္ယူလုိက္မယ္ဗ်ာ။ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဗ်ာေတာ့ 
ဒီတစ္ခါမထိလုိ႕ အေတာ္မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္သြားေတာ္မူမွာပဲ၊ အဲ...သည္လုိ 
ကုိယ့္ဇာတ္ကုိယ္မႏိုင္ဘဲႏွင့္မ်ား စပ္ၾကားက တဖားဖားအေရးသယ္ေနရတဲ့ ဒီအေကာင္ေတြကုိ 
ေတာင္ဆုိေျမာက္ဆုိနဲ႕ အျပစ္ဆုိေတာ္ မူလုိက္ရေသးတယ္၊ ျပီးေတာ့ ၾကာၾကာဟန္လည္း 
လုပ္ေတာ္မမူႏိုင္ဘဲနဲ႕" 
 
တုတ္။ ။"ဒီလုိေ၀့လယ္ေၾကာင္ပတ္၊ အပါးႏွပ္ေတာ္မူလုိ႕ ဘာရမည္လဲဗ်ာေနာက္တစ္ခါ 
ေမာင္မင္းတုိ႕အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္နဲ႕ ေတြ႕ရေအာင္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို 
သြားၾကစမ္းပါဦးလုိ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ဖြင့္၍ ခိုင္းေတာ္မမူသမွ် ဘူးလုံးနားမထြင္း 
မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနလုိက္ဦးမယ္ဗ်ာ" 
 
ငယ္။ ။"စိန္လုိက္ဗ်၊ သုိ႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အျပင္သြားေနတုန္းအခါမွာ ကုိရင္ တစ္ေယာက္ တည္း 
ခစားတုန္း အေမးေတာ္မ်ားေပၚရင္ ဘယ္လုိေလွ်ာက္တင္မယ္ စိတ္ကူးသလဲ" 
 
တုတ္။ ။"ဟာ...ဒီလုိတုိက္ရိုက္အတိအလင္းေဖာ္ျပီး စတင္မိန္႕ေတာ္မူလာေတာ့လည္း အရွင္းသားပဲ 
ကုိယ့္လူရာ၊ အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္ကိုလည္း၊ ဟုိ...ေန႕ကစ၍ အရိပ္အျခည္မွ မေတြ႕ 
မျမင္ရေတာ့ ပါဘူးဆုိတာ မွန္ကန္တဲ့အတုိင္း ေလွ်ာက္တင္လုိက္ရံု ရိွတာေပါ့" 
 
ငယ္။ ။"သည္ေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္ျဖစ္မယ္ထင္သတုံး ကုိရင္" 
 
တုတ္။ ။"ေနာက္ထပ္အလႊာေတာ္ တစ္ေစာင္ေရးျပီး ေတြ႕ဆုံေတာ္မူလုိခြင့္ေပးဖုိ႕ေတာင္း ေတာ္မူပဗ်ာ" 
 
ငယ္။ ။"ဒုတိယမၸိအၾကိမ္ထပ္၍ ေပးဖုိ႕ဆုိပါေတာ့၊ ဒီလုိျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ေရႊကညစ္ ကေလးလည္း 
အလုပ္ရျပန္တာပ၊ သုိ႕ေသာ္ ေရႊကုိယ္ေတာ္က အရင္အလႊာေတာ္ တစ္ေစာင္ေပးမိတာေတာင္ 
လက္လြန္ သြားေတာ္မူေယာင္ေယာင္ မိန္႕ေတာ္မူထားေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ေပးေတာ္မူပါေတာ့မလား။ 
ဒါကုိလည္း စဥ္းစားစမ္းပါဦး ကုိရင္ရ" 
 



တုတ္။ ။"ဟာဗ်ာ...တကယ္တမ္းခ်စ္ေတာ္မူျပီး ေရႊေမတၱာအေျခခံၾကီးက နႈိးဆြေနေတာ္မူ ေနတဲ့အခါ 
က်လာျပီးမွျဖင့္ ဘယ္ပုဂိၢဳလ္မိ်ဳး တား၍မွရႏိုင္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ခ်စ္ေမတၱာက 
ေစစား၍လာပါလွ်င္ ေျခာက္ရြာသခင္ နတ္ဘုရင္£ႏၵာေသာ္မွ ၀တðသာက ၾကြလွမ္းျပီးအသူရာ၏ 
သခြတ္နန္းကုိ တရၾကမ္း တုိက္ခိုက္လ်က္ ခ်စ္သက္ၾကင္နာသုဇိတာ ကုိ ဇရာအုိသ႑ာန္ ဖန္ဆင္းျပီး 
စြန္႕စားျခင္း ေရွ႕ေဆာင္ လ်က္ခိုးမိေအာင္ ခိုးခဲ့သည္႕ထုံး ႏွလုံးမူသင့္ပါသည္။ 
ေအာက္ဟံသာ၀တီမွာလည္း ဘုန္းတန္ခိုး အလြန္တရာၾကီးေတာ္မူလွ သည္႕ 
ရာဇဓိရာဇ္ဘုရင္မင္းတစ္ပါးျဖစ္မည္႕ ဗညားႏြဲ႕မင္းသားဟာ ခ်စ္လွတဲ့ႏွမေတာ္ တလမည္ေဒါကုိ 
အသက္ေရာကုိယ္ပါစြန္႕လ်က္ မေၾကာက္မရြ႕ံခိုးယူေတာ္မူဖူးပါသည္။ ေမတၱာတရားက 
အဆမတန္ပြားမ်ားျပီး ေစစားတုိက္တြန္းလာတဲ့ တစ္ေန႕မွာ "မမေလး ခ်စ္ပါတဲ့ အာရံု၊ ေရႊျမင္းမိုရ္ 
တစ္ေတာင္လုံးကို တုံးမွတ္လုိ႕ခုန္"ဆုိတဲ့ ပံုလုိမယ္ေတာ္ေသာ၊ ခမည္းေတာ္ေသာ ဘာကုိမွ စိတ္ေတာ္ 
မေစာဘဲ ေမတၱာ သေတၱာ အနေႏၱာဆုိတဲ့ ဘုရားေဟာအတုိင္း ကဆုန္စိုင္းျပီး အခ်စ္မုန္တုိင္းၾကီး 
ဆင္ၾကပါ လိမ့္မယ္။ ယခုလည္း က်ဳပ္တုိ႕ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားမွာ ဘာလုိလုိႏွင့္ဟန္ေဆာင္ေတာ္ 
မမူႏိုင္ေတာ့ သေလာက္ 
 
အခ်စ္မီးေတာက္ေတာ္မူလာျပီဗ်။ သည္အတုိင္းသာဆုိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 
ေလွ်ာက္တင္သလုိ နား၀င္ေတာ္မူလာျပီး အလႊာေတာ္ထပ္ေပးဖုိ႕ကုိလည္း ၀န္မေလးေတာ္ 
မမူေတာ့မည္႕အျပင္ စုဖုရားစံေတာ္မူရာ အေဆာင္နန္းသုိ႕ပင္ ျဖန္႕ျမန္းေျခေတာ္တင္ဖို႕ ခဲယဥ္းလိမ့္မည္ 
မထင္ဘူး ကုိရင္ရဲ႕" 
ငယ္။ ။"သည္႕အတုိင္းသာမွန္ပါလွ်င္ အတုိင္းထက္လြန္၊ တံခြန္နွင့္ဘုရား ဆုိတဲ့ စကားလုိေပါ့ 
ကုိရင္တုတ္ရာ။ ကဲ...ကဲ က်ဳပ္လည္းအခြင့္ေတာ္ရခိုက္ ေမဖုရားတုိ႕အိမ္ သြားလုိက္ပါေခဦးမယ္။ 
အျပန္မွာ က်ဳပ္ခံ၀န္မိတဲ့ စကားအတုိင္းျမတ္ေလးပန္းမ်ားလည္း မရရေအာင္ ရွာလာရဦးမွာ 
ရိွေသးတယ္ဗ်၊ ကုိရင္သာ အပါးေတာ္မွာ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ၾကည္႕၍ ခစားေနရစ္ေပေတာ့ေလ၊ 
က်ဳပ္လည္းၾကာၾကာေတာ့ မေနပါဘူး၊ အလြန္ဆုံး သုံးေလးရက္ပါပဲဗ်" 
 
တုတ္။ ။"ကဲ....ကဲၾကြေတာ္မူပါဗ်ား၊ ကုိရင္က က်ဳပ္ထက္ကံသာေပသကုိး၊ ႏို႕ျပီး ေလွ် ာက္တင္ဖို႕ 
အခ်က္ကလည္း ျဖဳန္းခနဲအကြက္ဆုိက္သြားေတာ့ ညီညႊတ္သလုိ ညီညႊတ္ ပါေစလုိက ဆုေတာင္း 
ရေတာ့ မွာေပါ့ ကုိရင္" 
 
ငယ္။ ။"ကုိင္း...ဒါျဖင့္ က်ဳပ္သြားေတာ့မယ္ ကုိရင္" 
 
တုတ္။ ။"ေကာင္းပါျပီဗ်ာ၊ ဒါထက္ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုမွာလုိက္ပါရေစဦး၊ ကုိေဖငယ္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"အမယ္မင္း...ဂါ၀ရတရားေတြ ေရွ႕ထားျပီး ဘာမ်ားမွာထားမယ္လုိ႕ပါလိမ့္ ကုိရင္တုတ္ရယ္" 
တုတ္။ ။"ေၾသာ္...တျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ ခင္ခင္ၾကီးကေလးကုိ က်န္းက်န္းမာမာရွိရဲ႕လားလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က ေမးလုိက္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကေလးတစ္ဆိတ္ ေလာက္ သူ႕နားေပါက္ 
သြားေအာင္ ေျပာေပးပါလုိ႕ မွာခ်င္လုိ႕ပါ ကုိေဖငယ္ရာ" 



ငယ္။ ။"ဟာ...က်ဳပ္က အဟုတ္မွတ္လုိ႕ နားေထာင္ေနတာ၊ ခင္ဗ်ားၾကီးသိပ္ရႈပ္တဲ့လူပဲဗ်၊ ဒါကေလး 
ေတာ့ မထိနဲ႕ဗ်ိိဳ႕၊ ဒါပဲေျပာလုိက္ပါေပရဲ႕" 
 
ေျပာကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ထြက္လာခဲ့ရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း အိမ္ေတာ္ေလသာ ျပတင္းမွ 
သူငယ္ခ်င္း အမႈေတာ္ ထမ္းရြက္ဖက္ျဖစ္သူ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား မ်က္စိတစ္ဆုံး ေမွ်ာ္ၾကည္႕ျပီး 
ျပဳံးျပဳံးၾကီး က်န္ရစ္ခဲ့ ေလသတည္း။ 
အပုိင္း (၂၂) ေမွ်ာ္ 
 
အခန္း(၂၂) 
ျမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေတာင္ျပင္တံခါးမွ အေနာက္ေျမာက္ ယြန္းယြန္းတြင္ လည္ေပၚစေၾကာ 
ႏွစ္ထပ္ဇလီသပ္ အိမ္ၾကီး တစ္ေဆာင္၏ ေအာက္ထပ္၌ အသက္ေလးဆယ္ နီးပါးခန္႕ရွိ 
ေခါင္းေပါင္းျဖဴေဖာ့လုံး ပိုးအက်ီၤ ရင္ဖံုးႏွင့္ ေဒ၀ီစင္းပိုးပုဆုိး တစ္ပတ္ရစ္တုိ႕ကုိ ၀တ္ဆင္ ထားသည္႕ 
မင္းမႈထမ္းအရာရွိ ၀န္မင္း တစ္ဦးမွာ က်ယ္ျပန္႕ စြာေသာ ၀ါးစိမ္းကြပ္ပ်စ္ၾကီး တစ္ခုေပၚတြင္ 
သင္ျဖဴးေခ်ာခင္းလ်က္ ေခါင္းရင္ဘတ္ မွ ကတၱီပါ မိီွအံုးကုိ ႏႊဲ႕မီွကာ လက္တြင္းရိွ ပုရပိုက္တစ္ဆူကုိ 
က့ံကူတံတစ္ခုႏွင့္ ေရးမွတ္ကာ မိမိေရးသား ေနေသာ စာတြင္ မ်ားစြာ အာရံုစိတ္၀င္စားလ်က္ ရိွေလ၏ 
။ 
ထုိအရာၾကီးႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ကြပ္ပ်စ္အစြန္းတစ္ဖက္ရိွ သင္ျဖဴးေခ်ာတစ္ခ်ပ္ ေပၚတြင္ကား 
ပိုးသား ထဘီပန္းေပ်ာ့ကုိ ကခ်ပ္ရင္လ်ားလ်က္ အႏို႕ပါေသာ ထုိင္မသိမ္း အက်ၤီကုိ၀တ္ကာ ႏွစ္ပတ္ရစ္ 
လယ္ယုန္ ဆံထုံးမွာ ထိပ္ဆံကုိ၀ဲယာခ်လ်က္၊ ၾကာပံုလက္ ေထာက္ငယ္ကုိ လက္ေထာက္ကုိင္ကာ 
မတၱရာကြမ္းသီး ဖက္ေၾကာ ေဆးေပါ့လိပ္ျဖဴၾကီးကုိ မီးတရဲရဲဖြာေနေသာ ၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာလည္း 
အနီးရိွ လက္ဖက္အုပ္ ကုိ ဖြင့္ခါမၾကာမၾကာ လက္ဖက္၏အရသာကုိ ခံစားလ်က္ရိွေလ၏ ။ 
 
၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ စည္းစိမ္ရွင္ပီပီ တည္ၾကည္ေအးခ်မ္းစြာ ေနပါေသာ္လည္း မီးယပ္ႏွင့္ 
ယွဥ္၍ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ေ၀ဒနာေၾကာင့္ လက္၀ဲေျခတစ္ဖက္ဆာ၍ေနရွာသျဖင့္ လမ္းသြား 
ေသာအခါမ်ားတြင္ လူတြဲ၍သြားရရွာျပီး ထုိေ၀ဒနာၾကီးကုိ အိမ္တြင္ေနရင္း ထုိင္ရင္းလည္း 
ေန႕စဥ္နွင့္အမွ် အႏိွပ္သည္ ေဆးဆရာတုိ႕ႏွင့္ျပသည္ ကုမလ်က္ေနရရွာေလ၏ ။ 
သုိ႕ေသာ္ထုိေ၀ဒနာမွာ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာ ကရရိွခဲ့ျခင္းျဖင့္ ယေန႕တုိင္လည္း 
ေကာင္းစြာမေပ်ာက္ကင္းဘဲ လကူက်န္းမာ လာသေလာက္ ေျခေထာက္ က ေထာ့က်ိဳး 
ေထာ့က်ိဳးျဖစ္ေနသည္တုိ႕က သက္သာရာမရရွာခဲ့့ဘဲ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေလွ်ာ့ေပး၍ 
ေအးေအးေနလုိက္ရေတာ့မည္ကဲ့သုိ႕ ရိွေနရွာေလ၏ အေစခံအေျခြအရံ မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္ ကား 
၀န္ကေတာ္ၾကီး၏ ေျခဖ်ားကုိဆုပ္နယ္ေန၏ ။ ၀န္ကေတာ္ၾကီးသည္ မိမိ၏ ေျခေထာက္ကုိ 
ျဖည္းညင္းသာယာစြာ ဆုပ္နယ္ေပးေနသည္ကုိ ခံေနရာမွကြပ္ပ်စ္ ေအာက္နားတြင္ ဖ်ာေခ်ာကေလး 
ေပၚ၌ ကစားေဖာ္မိန္းမငယ္ေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္းစြာ အိုးဖုတ္ကေလး မ်ားႏွင့္ 
ကစားေနေသာ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္သမီးအရြယ္ ေသးေသးသြယ္သြယ္ ျဖဴုျဖဴ၀င္း၀င္း ယမင္းရုပ္ ကေလးပမာ 
ဆံပင္စုလည္း ေက်းျမီးစ ကေလးႏွင့္ ကေလးမေလးကာ ခ်စ္မ၀ရႈမျပီး သမီးတည္း ဟူေသာ 



သံေယာဇဥ္ျဖင့္ စိန္ကဲေက်ာက္ကဲကုိ ခတ္ေနဘိအလား တစ္ခ်စ္တစ္ခ်က္ အရိပ္ၾကည္႕ျပီး 
ပီတိအျဖစ္ၾကီး  ျဖစ္ေနရွာ ေလ၏ ။ 
 
ကေလးမေလးကား အိုးပုတ္တုိ႕ခ်ိဳးရုပ္တုိ႕ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားလ်က္ရိွရာမွ အိမ္တြင္းသုိ႕ ၀င္လာေသာ 
အသက္ႏွစ္ဆယ္ ခန္႕ရိွ ၾကိဳးပုဆုိး ပိုးအက်Ðရင္ဖံုး ဖဲေပါက္ပ၀ါ အ၀ါႏုကုိ ေပါင္းလ်က္ သကၠလတ္ 
က်န္ေရာ ဖိနပ္ႏွင့္လူတစ္ေယာက္ကုိ လွမ္းျမင္လုိက္သည္႕ခဏ၌ ကစားေနရာတာ ရုတ္တရက္ 
ထေျပးလာကာ- 
 
"ေဟာ...အစ္ကုိၾကီးလာျပီ ေမေမဖုရာ့။ အစ္ကုိၾကီးလာျပီ၊ အစ္ကုိၾကီးေရ...အစ္ကုိၾကီး 
ခုမွလာေတာ့တယ္။ ခင္ျဖင့္ အစ္ကုိၾကီးမလာလုိ႕ေလ ခင္တစ္ေယာက္တည္း ကစားေနရ တာပ်င္းလုိ႕" 
 
ေသာက္ရွဴး ၾကယ္ေရာင္ကဲ့သုိ႕ တေျပာင္ေျပာင္၀င္း၍ အေရာင္အဆင္းစိုျပည္က်က္သေရရွိ လွေသာ 
မ်က္လုံးကေလး ႏွင့္ျပဳံးခ်ိဳစြာ ၾကည္႕လ်က္၀င္လာေသာ သူငယ္ပ်ိဳ၏ လက္ကုိ ဆြဲကာပြတ္သီးပြတ္သပ္ 
ခေယာင့္ခယာ ႏွင့္ ခ်စ္ခင္မူရာ ခရီးဦးၾကိဳ ေျပာဆုိေလရာ ၀န္ကေတာ္ၾကီးလည္း 
လွမ္းတဲ့ကာၾကည္႕လ်က္၊ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ မ်က္ႏွာထားခ်ိဳသာ စြာႏွင့္။ 
 
"ေၾသာ္...ေမာင္ေမာင္ငယ္ပါကလား၊ ေမဖုရားျဖင့္ ငါ့သားကေလး မေပၚလာတာၾကာလုိ႕ ေမွ်ာ္လိုက္ 
ရတာကြယ္" 
 
တျပဳံးျပဳံးႏွင့္ ေက်နပ္စြာ ေျပာလုိက္သည္တြင္ ေခါင္းရင္ဘတ္မွ စာေရးေနေသာ ၀န္မင္းလည္း 
ပုရပိုက္ၾကီး ကုိ ေဘးသုိ႕ အသာခ်လ်က္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ဘက္သုိ႕ လွည္႕ၾကည္႕ျပီး။ 
 
"ေၾသာ္...ေမာင္ေမာင္ပါလားကြဲ႕။ ဘယ္ႏွယ့္ငါ့သားၾကီး ခုမွလာေတာ့သကုိး" 
 
တည္ၾကည္ခ့ံညားေသာ ေလသံျဖင့္ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ဒုိင္း၀န္မင္းအနီးတြင္ က်ံဳ႕က်ဳံ႕ 
ကေလး ၀င္ထုိင္ကာ ရိုေသစြာ ဦးခ်ကန္ေတာ့ရင္း 
 
"ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားထံေတာ္က ယေန႕မွထြက္ခြင့္ရပါသျဖင့္ ယခုမွေရာက္လာပါသည္ ဘုရား" 
 
၀န္မင္း။ ။"ေမာင္ေမာင္ ယခုတစ္ေလာဘာစာမ်ား ေရးေနသည္တုံးကြဲ႕၊ ဘဘေမာင့္ေမာင့္ စာကုိ 
မဖတ္ရတာ ၾကာလွျပီ" 
 
ငယ္။ ။"ယခုတစ္ေလာျဖင့္ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား အသံုးေတာ္ခံစာမ်ား ေရးဆက္ရသည္တုိ႕ ႏွင့္သာ 
အခ်ိန္ကုန္ေနရပါသည္ ဘဘဘုရား" 
 
၀န္။ ။"ကုိယ္ေတာ္ကေလးက ဘာစာေတြမ်ား ေရးခုိင္းေနသည္တုံး ေမာင္ေမာင္" 



 
ငယ္။ ။(ျပဳံးလ်က္) "မင္းပ်ိဳမင္းလြင္တုိ႕ရဲ႕ အတြင္းကိစၥပါ ဘဘဘုရား" 
 
၀န္။ ။(အနည္းငယ္ျပဳံးကာ)"ေၾသာ္... ေၾသာ္၊ သီေပါကုိယ္ေတာ္ကေလးကလည္း သည္႕နွယ္လား 
ေမာင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"မွန္ပါတယ္ ဘဘဘုရား" 
 
၀န္။ ။"ဘယ္သူနဲ႕တုံးကြဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"ဆင္ျဖဴမရွင္ဘုရား၏ သမီးေတာ္စုဖုရားလတ္ပါ ဘဘဘုရား" 
 
ကေလးမ်ားကဲ့သုိ႕ေပ။ ေမာင္ေမာင္ ယခုဘယ္ႏွယ္ေၾကာင့္ သည္ေလာက္ရိုးရွာသည္႕ 
သီေပါကုိယ္ေတာ္ ကေလးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေတာ္ မူမိၾကသလဲ။ အေတာ္အ့ံၾသဖြယ္ေပပဲ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"မူလအစကေတာ့ မည္သူမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမရိွပါ။ သူတုိ႕ဘာသာေမတၱာ အေလွ်ာက္ 
တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ တိမ္းညႊတ္ေတာ္မူၾကသည္ ထင္ပါသည္။ ေနာက္မွႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ 
ရိွၾကတဲ့ ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားက ပါ၀င္အမႈထမ္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" 
 
၀န္။ ။"အင္း...ဘဘျဖင့္ သည္မင္းသားကေလးႏွင့္ သည္မင္းသမီးကေလးကုိ ဖူးစာေရးမ ွေရးတတ္ၾက 
ပေလတယ္ဆုိတယ္ အ့ံၾသလုိ႕ မျပီးႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေတာ့တယ္။" 
 
ငယ္။ ။"ဘာျဖစ္လုိ႕တုံး ဘဘဘုရား။ မသင့္ျမတ္ဘူးထင္ေတာ္မူလုိ႕လား" 
 
၀န္။ ။"ဘဘ အေထြအထူးကုိ ေတြး၍ေျပာသည္ မဟုတ္ဘူးေမာင္ရဲ႕။ သည္ေလာက္ေအး တဲ့ရိုးတဲ့ 
မင္းသားကေလးနဲ႕ သည္ေလာက္စိတ္ျမန္ကုိယျ္မန္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရိွတဲ့ မင္းသမီး ကေလးေတြ႕မွ 
ေတြ႕တယ္ ဆုံမွဆုံမိတတ္ေလတယ္လုိ႕ အ့ံၾသမိတာပါပဲ ေမာင္ရယ္။ ေနာက္ခါ သူတုိ႕ခ်စ္ခင္ 
ရည္ငံေတာ္ မူၾကတဲ့ လက္စအတုိင္း၊ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ျပီးၾကမည္႕အခ်ိန္မွာ သူတုိ႕အခ်င္းခ်င္း 
အတုိင္ အေဖာက္ ကုိက္ညီမွ ကုိက္ညီပါ မည္လားလုိ႕ ျဖဳန္းခနဲေတြးမိတဲ့အတြက္လည္း 
တစ္ေၾကာင္းဆုိပါေတာ့ ေမာင္ေမာင္ရ႕ဲ" 
 
ငယ္။ ။(ျပဳံးလ်က္)"ဒါမွေတာ့ ဆုေတာင္းမတတ္ေသာ္လည္း ဘုရာအလုိက္သိ" ဆုိသလုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက စိတ္သေဘာေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေရခဲေသာေနရာတြင္ ႏွင္းေဆာင္း 
ဆုိသလုိ ေအးခ်င္တုိင္း ေအးေတာ္မူေတာ့ အကယ္၍စုဖုရားက ပူေတာ္မူသည္႕တုိင္ေအာင္ 
အပူဓာတ္ကုိ အေအးနဲ႕ သတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္" 
 



၀န္။ ။"အင္းေလ...ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ေမာင္တုိ႕တစ္ေတြပဲ ၾကိဳးဆြဲ ၾကိဳးကုိင္ လုပ္ေနေတာ့ ေမာင္ေမာင္ 
တုိ႕ကသာ ဘဘတုိ႕ထက္ ပို၍သိေနလိမ့္မယ္။ အင္း...ေကာင္းပ ေကာင္းပ၊ ဒါႏွင့္ေမာင့္ေမဖုရားလည္း 
မလာ မလာႏွင့္ မၾကာခဏတမ္းတေနရွာသကြဲ႕။ မေန႔ကပဲ ေမာင္ေမာင္မလာတဲ့အေၾကာင္း 
စကားစပ္၍ ေျပာတာႏွင့္ ဘဘကပဲ ေမာင္ေမာင္မအား မလပ္အမႈေတာ္ထမ္းေနရေသာေၾကာင့္ 
မလာႏိုင္တာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ခင္ၾကီးတုိ႕အမိရယ္ ေျပာရေသးသည္။ ကိုင္း...ကုိင္း ေမာင့္မိခင္ႏွင့္ 
စကားေျပာဦးေလ။ သည္တစ္ခါ ေအးေအး ေဆးေဆးေနျပီးမွ ျပန္တာပ။ 
ေမာင့္ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားဆီက ဘယ္ႏွစ္ရက္ ခြင့္ေတာင္း အသနားခံလာသလဲ" 
 
ငယ္။ ။"သုံးေလးရက္ေနဖုိ႕ အမိန္႕ေတာ္က်ပါတယ္ ဘဘဘုရား" 
 
၀န္။ ။"ေအး...ေအး၊ ေနရသေလာက္ပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနၾကတာေပါ့ကြယ္၊ ေမာင္ေမဖုရားကလည္း 
အစားေကာင္း အေသာက္ေကာင္းကေလး စားရတုိင္းေမာင့္ကုိ တစ္တတနဲ႕။ ေမာင့္ႏွမ ခင္ၾကီး 
ကေလးကလည္း အစ္ကုိ မလာဘူးလား၊ အစ္ကုိမလာဘူး လား၊ အစ္ကုိမလာဘူးႏွင့္ ခဏခဏ 
တေနရွာ တယ္။ ကဲ...ကဲ ဘဘ စာၾကည္႕ လုိက္ဦးမယ္။ ေမာင့္မိခင္ႏွင့္ ႏွမတုိ႕ 
စကားေျပာၾကေပဦးေတာ့" 
 
ဆုိကာခ်ထားေသာ ပုရပုိက္ကုိ ကုိင္လုိက္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ေရာက္က တည္းက 
မိမိအနီး တြင္ ပူးကပ္ထုိင္ရွာေသာ ခင္ခင္ၾကီးကေလးကုိ ပခံုးဖက္ေခၚ ခဲ့ျပီး 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးအနီးသုိ႕ ေရႊ႕၍ထုိင္လာၾကလွ်င္ ၀န္ကေတာ္ၾကီးလည္း ေမာင္ေမာင္ ငယ္အား 
ေက်ာလက္သပ္ခါ။ 
 
"ငါ့သားၾကီးအသားေတြလတ္ျပီး နည္းနည္း၀လာပါကလား ေမဖုရားျဖင့္ကြယ္၊ သား ကေလး 
မေပၚလာတာၾကာလုိ႕ ခဏခဏလြမ္းျပီး တမ္းတေနမိတယ္။ ေမာင့္ဖခင္ကလည္း သူအမႈေတာ္ 
ထမ္းရြက္ ေနရသျဖင့္ မအားမလပ္လုိ႕ မေရာက္ႏိုင္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ တုိ႕ကုိေမ့ေလ်ာ့လုိ႕ 
ဟုတ္မည္မထင္ပါဘူး ေျပာရွာတယ္။ ေမာင့္ႏွမကေလးကလည္း ေမာင့္ကုိ တစ္ေမးတည္းေမးေနသည္ 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ ေမာင္အေ၀း ကလာတာကုိ ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ ကစားေနရာက အူယားဖားယားႏွင့္ထ၍ 
ေျပးတာကုိသာ အကဲခတ္ ေပေတာ့" 
 
ငယ္။ ။"ေမာင္လည္း ေမဖုရားတုိ႕ကုိ ဘယ္အခါမွေမ့ေလ်ာ့ေနသည္မရိွပါ။ ေန႕စဥ္ပင္ သတိရလ်က္ပါပဲ။ 
သုိ႕ရာတြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေနရသျဖင့္ မၾကာခဏအျပင္ထြက္ခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ မေရာက္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္ ေမဖုရား" 
 
(ေမာင္ေမာင္ငယ္က ဒုိင္း၀နက္ေတာ္ၾကီးႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ မိမိကုိယ္ကုိ ငယ္စဥ္သက့ဲ့သုိ႕ပင္ 
"ေမာင္"ဟူ၍ၾကီးသည္အထိ ေျပာတတ္သည္။ ငယ္ကအက်င့္ကုိ ေဖ်ာက္မရေပ)။ 
 
၀န္ကေတာ္ၾကီးက ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေသာ အမူအရာျဖင့္... 



 
"ဟုတ္ပါေလရဲ႕၊ ေမဖုရားကလည္း သားၾကီးကုိမေတြ႕မျမင္ရသည္မွာ အတန္ၾကာေနလုိ႕ 
တမ္းတမိတာပဲ။ အမႈေတာ္ ထမ္းရြက္ေနဆဲ မင္းခစားဆုိေတာ့ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကလည္း 
အမ်ားသားကုိ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင့္ကုိ ယခုလုိ က်န္းက်န္းမာမာ 
၀၀ျဖိဳးျဖိဳးႏွင့္ေတြ႕ရေတာ့ ေမဖုရား အင္မတန္မွ အားရ၀မ္းသာရိွတယ္" 
 
ငယ္။ ။"ဒါနဲ႕ေမာင့္ကုိသာ ေမးလုိ႕ေနပါေတာ့သည္။ ေမဖုရားေကာ ဘယ့္ႏွယ္ရိွေတာ္မူပါ သလဲ၊ 
ထမင္းမ်ားေကာ သုံးေဆာင္လုိ႕ေကာင္းပါရဲ႕လား" 
 
ေတာ္။ ။"ေမဖုရားအတြက္ ထူးျခားလွတယ္ မရိွပါဘူး ေမာင္ရယ္ ဒီ၀ဋ္နာဟာေသရာသုိ႕ ပါမွာပဲလုိ႕သာ 
ေတြးထင္မိပါေတာ့သည္။ သမားေပါင္းလည္း စံုလျွပီ။ ဓာတ္ဆရာ, ဗိေႏၶာဆရာ, လက္ႏိွပ္သည္မွစ၍ 
ဘုရားကုေရာ သမားကုေရာ ဆုိသလုိ ဘယ္အရာကမွ လုိေလေသးမရွိေအာင္ ကုမခဲ့ျပီး။ သမားစုံ 
သေလာက္၊ လူကေနထုိင္ေကင္းလာသည္တုိင္ ေအာင္ သည္ေျခတစ္ဖက္ကျဖင့္ မိေတြးတုိင္း 
ဖေမြးတုိင္း ျပန္ျဖစ္ဖို႕ အတန္ခဲယဥ္းေနတယ္ ေမာင္ရဲ႕" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ ၀န္ကေတာ္ၾကီး၏ ေျခဖ်ားကေလးမ်ားကုိ ယုယစြာ ဆုပ္နယ္စမ္း 
သပ္ၾကည္႕ရႈလ်က္ ေမဖုရားေျခတစ္ဖ၀ါးက အေငြ႕ေတာ့အေကာင္းသားပဲ။ ေသြးေလမွ်တ ပံုပါပဲ။ 
လမ္းသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ နာက်င္ပါသလား 
 
ေတာ္။ ။"လမ္းသြားေတာ့လည္း မနာက်င္ေတာ့ပါဘူး ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ 
ေသြးေလအေလွ်ာက္အဆင္းလဲ ညီညႊတ္ပါတယ္။ ေမဖုရားေ၀ဒနာက ငယ္စဥ္ေရာဂါႏုစဥ္ 
တုန္းကခပ္ေပါ့ေပါ့ အမွတ္မထင္ ေနလုိက္မိသည္႕အတြက္ အေၾကာဘက္ကုိ 
လွည္႕ကုိင္သြားတာျဖစ္ေတာ့ ယခုလုိအရြယ္ၾကီးမွ သတိရျပီး ကုသ လာေသာ္လည္း 'မိုးလြန္မွ 
ထြန္ခ်'ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနတာကလား။ သမားေတာ္မ်ား၏ စြမ္းအားေၾကာင့္ လူေတာ့ျဖင့္ ေနထုိင္၍ 
အင္မတန္ေကာင္ပါေပသည္။ ထုိင္ေနအေကာင္းသား၊ ထသြားမွ က်ိဳးမွန္းသိ ဆုိတဲ့ စကား လုိပဲ 
ျဖစ္ေနသည္။ ဒီအက်ိဳးကေတာ့ မိုးေပၚက သိၾကားလာကု ေသာ္လည္ ရမည္မထင္ဘူး သားရယ္၊ 
ေမဖုရားလည္း အသက္ၾကီးပါျပီ။ လွဖို႕, ယဥ္ဖို႕ အခ်ိန္လည္းမဟုတ္ေတာ့လုိ႕ ခုျဖင့္ 
သည္ေျခက်ဳိးေပ်ာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပ်ာက္သည္ ျဖစ္ေစ ေမာင္႔ဘဘဘုရားကသာ ကရုဏာ မကင္း 
ရွာသည္႕အတြက္ အိမ္မွာသမား ေတာ္ေတြ အ၀င္အထြက္မျပတ္ရေအာင္ ပင္႔ေခၚေနတာပဲ။ တစ္ခါ 
တစ္ခါ လည္း ေမဘုရားျဖင္႔ ေဆးစားရ၊ လိမ္းရ၊ အႏိွမ္ခံရတာေတြကို စိတ္မရွည္ႏိုင္ေအာင္ ျငီးေငြ႔ 
ေနမိေတာ႔တာပဲ" 
 
ငယ္။    ။"ေၾသာ္... ျငီးေငြ႕မယ္ဆိုရင္လည္း ျငီးေငြ႕ေလာက္ပါတယ္။ ေမာင္ငယ္စဥ္ အခါကတည္းက 
ေမဖုရားမွာ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားေပးတဲ႕ေဆး၀ါးေတြ စားသုံးေနရတာ ေမာင္မွတ္မိပါတယ္။ 
 



ေတာ္။    ။"ဟုတ္ကျပီ၊ ေမာင္အမွတ္မိသားပဲ ေမဖုရားေလ ေဆး၀ါးစားရမည္ကို ၿငီးေငြ႕ ရြံရွာသည္ႏွင္႔ 
တစ္ခါတစ္ရံ ေမာင္႔ဘဘ ဘုရားမျမင္လွ်င္ စားရမည္႔ေဆးမ်ားကို မိနန္းခံုကို ေတာ္ရာသြား၍ လႊင္႔ပစ္ 
လုိက္မိသည္ ေမာင္ရင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"ေျခမစြမ္းေသာ္လည္း ဒီေဆးမ်ားစားေန၍သာ ေမဖုရားယခုလုိ က်န္းမာေနေတာ္မူ တာ 
ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ေဆး၀ါးစားသုံးျခင္းကုိ လုံးလုံးၾကီးျပစ္ပယ္ထားေတာ္မမူပါႏွင့္ 
စားတန္သည္႕အခါလည္းစားပါ ေမဖုရားရဲ႕" 
 
ေတာ္။ ။"စားရပါတယ္ေမာင္ရယ္ ေမာင့္ဘဘဘုရားက ေဆးေသာက္ခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ အျမဲ 
ၾကည္႕ျပီးေဆးတုိက္တယ္ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးကုိ အခစား၀င္သည္႕အခါႏွင့္ မင္းမႈကိစၥႏွင့္ 
အျပင္ထြက္သည္႕ အခါမ်ားမွသာ ေမဖုရားမွာ သက္သာခြင့္ရတယ္ေမာင္ရဲ႕ ဒါေတာင္ျပန္ 
လာပလားဆုိလွ်င္ မိနန္းခံုကုိ တေစ့ တေစာင္းက ေခ်ာင္းေျမာင္း ေမးျမန္းေသးတယ္" 
 
ငယ္။ ။"(ျပဳံး၍) နန္းခံုက ေျပာသလားေမဖုရားရဲ႕" 
 
ေတာ္။ ။"မေျပာပါဘူးေတာ္ မိနန္းခံုက ေမဖုရားလူပဲ သင္းလဲၾကာေတာ့ ေမဖုရားကုိ 
သနားေနရွာထင္ပါရဲ႕၊ ေမဖုရားမွာ မလႊဲသာတဲ့ကိစၥနဲ႕ သြားစရာလာစရာရွိရင္လည္း မိနန္းခံုကုိ 
အျမဲတြဲသြားေနရေတာ့ သင္းလည္း ေမဖုရားရဲ႕ လက္သုံးေေတာ္ေတာင္ေ၀ွးလုိ ျဖစ္ေနရွာတယ္" 
 
 ယင္းသုိ႕ ေမာင္ေမာင္ငယ္ေရာက္ကတည္းက ဒုိင္း၀န္မင္းႏွင့္တလွည္႕ ၀န္ကေတာ္ၾကီးနွင့္ တလွည္႕ 
နႈတ္ခြန္း ဆက္သ စကားအမွ်င္မျပတ္ ေျပာေနၾကရာတြင္ ေရာက္စက ေျပးၾကိဳျပီး ေမာင္ေမာင္ငယ 
အနီး တြင္ တခါတည္းပူးကပ္ေနရွာေသာ ခင္ခင္ၾကီးမွာ မိမိစကားႏွင့္ ၀င္ေျပာခြင့္မရႏုိင္သေလာက္ 
ရိွလာ သေလာက္ မ်က္ႏွာကေလးမ်ား အို၍ေနရွာေတာ့၏ သုိ႕ႏွင့္ အစ္ကုိၾကီးအား မိမိစကားေျပာခြင့္ 
ရႏိုးရႏိုးႏွင့္ မိခင္မ်က္ႏွာ တစ္လွည္႕ ေမာင္ေမာင္ငယ္မ်က္ႏွာတစ္လွည္႕ ေစာင့္ၾကည္႕ေနရာက 
၀န္ကေတာ္ၾကီး ကလည္း စကားအမွ်င္မျပတ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ၀န္ကေတာ္ၾကီးေျပာသမွ် 
စကားရိွ သေလာက္ အေျခအတင္ ေျပာေနရသျဖင့္ အမွတ္မဲ့ေနသကဲ့သုိ႕ ရိွရာ ခင္ခင္ၾကီးမွာ 
ေမာငေ္မာင္ငယ္အပါးမွ ရုတ္တရက္ ထလာျပီးလွ်င္ မူလမိမိကစားေနေသာ အိုးပုတ္ ခ်ိဳးရုပ္ 
ကေလးမ်ား ရိွရာသုိ႕ေရာက္၍ ကစားေသာ အရုတ္အတုိအစမ်ားေလးမ်ားကုိ သိမ္းေကာက္ ကာ 
မ်က္ႏွာကေလး ခပ္ဆူဆူထားျပီး အိမ္အေပၚ ထပ္သုိ႕ တက္သြားေလ၏။ 
 
 
ဒုိင္း၀န္မင္းၾကီးအား စာဖတ္၍ေကာင္းေနဆဲျဖစ္ေလ၏ ။ ၀န္ကေတာ္ၾကီးႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း 
အတင္းေတာ္က အေၾကာင္းကိစၥမ်ား စကားလက္ဆုံ၀င္ေနသျဖင့္ ခင္ခင္ၾကီး ထသြားသည္ကုိ 
သတိမထား မိႏိုင္ ရိွေလ၏ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ေျပာလက္စ စကားတည္းကပင္ 
သီေပါမင္းသားအား ေလွ်ာက္တင္ ကတိထားခဲ့သည္႕ ျမတ္ေလးပန္း ကိစၥကုိ 
သြား၍သတိရေသာေၾကာင့္ 



 
ငယ္။ ။"ဒါႏွင့္ေမဖုရား ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးသုိ႕ အခစားေရာက္ပါသလား" 
 
 
ေတာ္။ ။"သားရယ္ အခုတစ္ေလာ ေမဖုရားအခစားမေရာက္သည္မွာ အတန္ၾကာျပီ စၾကာေဒ၀ီအရွင္ 
မိဖုရား ေခါင္ၾကီးဘုရား ရိွေတာ္မူစဥ္ကျဖင့္ နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီးသုိ႕ မျပတ္မျပတ္ အခစား၀င္မိပါရဲ႕။ 
အရွင္မိဖုရား ေခါင္ၾကီး ဘုရား နတ္ရြာစံေတာ္မူသြားသည္႕ ေနာက္ျဖင့္ မေရာက္မိေပဘူး" 
 
ငယ္။ ။"မေရာက္၍ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္လား ေမဖုရားရဲ႕"    
 
ေတာ္။ ။"ယခုအလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား၊ မိဖုရားၾကီး၏အစီးအနင္း အေဆာင္အရြက္ႏွင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
ခံေတာ္မူသည္ကုိ သိပါရဲ႕ ေမာင္ေမာင္။ သုိ႕ေသာ ္ ေမဖုရားရုတ္တရက္ သြားေရာက္ခစားျခင္း မျပဳရ 
ေသးေသာ္လည္း သန္သန္စြမ္းစြမ္း က်န္းက်န္းမာမာ မဟုတ္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ညွာေတာ္ မူေပမွာ 
ပဲလုိ႕ ေတြးျပီးေအးေအးပင္ ကုပ္၍ေနမိ တယ္ေမာင္ရ႕ဲ" 
 
ငယ္။ ။"တစ္ေခါက္တစ္ခါေတာ့ ေရာက္ဖို႕ရာ သင့္တယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။ ယခုအခါ 
အေနာက္ပိုင္းတစ္ခြင္၌ ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရားဟာ အလြန္တရာမွ ၾသဇာအာဏာၾကီးေတာ္မူ ေနတဲ့အတြက္ 
မ်က္ႏွာျပသင့္ပါတယ္"    
 
ေတာ္။ ။"ေမဖုရားလည္းတစ္ခါတစ္ေခါက္ေတာ့ အခစားေရာက္ရန္ ၾကံစည္လ်က္ပါပဲ။ သုိ႕ေသာ္လည္း 
ေမဖုရားတုိ႕ သားအမိခ်င္းမို႕ အတြင္းစကား ေျပာရဦးမယ္။ ေမဖုရားတုိ႕မွာ နတ္ရြာစံ 
အရွင္မိဖုရားေခါင္ၾကီး ကုိသာ ထြင္၀င္ခစားခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားတစ္ပါး ေသာ 
မိဖုရားမ်ားနွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ နည္းပါး ေလေတာ့ ကုိယ့္အရွင္သခင္ရဲ႕ အၾကိဳက္အလုိ ေတာ္ကုိ 
သိသလုိ သူတုိ႕အလုိေတာ္ကုိ မည္သုိ႕လုိက္၍ မည္သုိ႕ စိတ္ၾကိဳက္ ခစားရမည္ ဆုိတာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မဟုတ္တဲ့အတြက္ ရုတ္တရက္ခစားရန္ မရဲမ၀ံ့ ျဖစ္ေနသည္ တစ္ေၾကာင္း၊ 
ကုိယ့္အရွင္သခင္ကလႊဲလွ်င္ မည္သည္႕သူကုိမွ် လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ စိတ္မပါ တာတစ္ေၾကာင္းတုိ႕ေၾကာင့္ 
ယခုကဲ့သုိ႕ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းဆုိပါေတာ့ ေမာင္ရယ္" 
 
ငယ္။ ။"ေမဖုရားအမိန္႕ရိွတာလည္း မွန္ပါတယ္၊ သုိ႕ရာတြင္ ယခုအခါ ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရားမွာ ၾသဇာ 
အာဏာႏွင့္ျပည္႕စံုလ်က္ အျခားေသာ မိဖုရားမ်ားထက္ တန္ခိုးၾကီးေနသည္႕အခါ မ်က္ေတာ္မူစရာ 
ရွာေတြ႕ ေအာင္ေနဖုိ႕ သင့္ပါတယ္" 
 
ေတာ္။ ။"ေရွ႕သီတင္းအဖိတ္ေန႕ေလာက္ေတာ့ျဖင့္ ကန္ေတာ့ပန္းဆက္ရန္ ၀င္မည္လုိ႕ 
စိတ္ကူးထားမိတယ္ ေမာင္ေမာင္။ ေမဖုရားကလည္း ခစားဖူးသူမဟုတ္ေတာ့ အေယာင္ 
ေယာင္အမွားမွားျဖစ္မွာ စုိးရိမ္မိတဲ့အတြက္ စိတ္ေလးေလးပဲ"    
 



ငယ္။ ။"အခစားေရာက္လာသူကုိ ၾကည္ျဖဴေတာ္မူမွာပါပဲ ေမဖုရားရဲ႕၊ ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား လည္း  
အမ်ားထင္သေလာက္ ဟုတ္ေတာ္မမူရွာပါဘူး၊ ဘယ္အခါမဆုိ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္း 
ေပ်ာင္းႏွင့္စိတ္ႏွလုံးေကာင္းေတာ္မူရွာသည္႕ လကၡဏာပါ၊ စိတ္ခ်၍သာခစား၀င္ပါ ေမဖုရားရဲ႕" 
 
ေတာ္။ ။"သြားပါမယ္ေတာ္၊ အေမ့သားၾကီးက တယ္လုိ႕မို႕ ခစားေရာက္ေစခ်င္ေနတယ္ မွတ္တယ္" 
 
ငယ္။ ။"မွန္လွတယ္၊ ေမဖုရားလည္း ကုိယ့္တာ၀န္ကုန္ေလေအာင္ ေမာင့္ကိစၥတစ္ခုလည္း 
ျပီးေလေအာင္၊ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္သေဘာႏွင့္ ေျပာရျခင္းပါ" 
 
ေတာ္။ ။"ေမာင့္ကိစၥက ဘာမ်ားလဲကြယ္" 
 
ငယ္။ ။"တျခားမဟုတ္ပါဘူးေမဖုရားရဲ႕။ ေမာင္တုိ႕ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက ျမတ္ေလးပန္းမ်ား 
အလုိရိွေတာ္မူသႏွင့္ ယခုေမာင့္ကုိ ရွာေဖြရန္ခြင့္ျပဳေတာ္မူလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ေမဖုရားထံလဲေရာက္ရင္း ျမတ္ေလးပန္းမ်ားလည္း ရွာေဖြရင္းဆုိသလုိ ေရာက္လာရျခင္း 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကအျပန္မွာ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဆက္စရာ ျမတ္ေလးပန္းပါမွျဖစ္မွာေၾကာင့္..."  
 
ေတာ္။ ။"ေၾသာ္...အ့ံပါေလေရာေမာင္ေမာင္ရယ္၊ ဒီအခါ ဒီရာသီမယ္ ဘယ္ကလာ၍ 
ျမတ္ေလးပန္းရႏိုင္မည္တုန္း ေမာင္ရဲ႕။ ေမာင့္ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း ၾကံၾကံဖန္ဖန္ လုိမွ လုိေတာ္မူ 
တတ္ပေလတယ္" 
 
ငယ္။ ။"ဒီကိစၥအရႈပ္အရွင္းက ေမာင္တုိ႕ လူပ်ိဳေတာ္အခ်င္းခ်င္းေတြမွ သိပါတယ္ ေမဖုရား ရဲ႕။ 
အက်ယ္အပြားေတာ့ အစီရင္ခံမေနပါေစႏွင့္၊ ျမတ္ေလးပန္းဆုိတာ အခါရာသီႏွင့္ ပြင့္ေသာ္လည္း 
အေနာက္ပိုင္းမင္းမိန္းမမ်ား အေဆာင္တစ္၀ုိက္မွာ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီပြင့္တတ္ 
တဲ့ျမတ္ေလးပင္မ်ားရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ေမဖုရားအခစား၀င္ရင္း အနည္း 
အက်ဥ္းရေအာင္ ေဆာင္ၾကည္႕ေပးႏုိင္မလားလုိ႕ အသနားခံခ်င္တာပါပဲ။ ေမာင့္မွာေမဖုရား 
တုိ႕ထံေရာက္ခ်င္တာႏွင့္ အိမ္ျပန္ျပီးရေအာင္ရွာ၍ ဆက္ပါမယ္လုိ႕ အာမခံလာမိျပီ ေမဖုရားရဲ႕"    
 
ေတာ္။ ။"ျဖစ္ရေလေမာင္ေမာင္ရယ္၊ အကယ္၍ ပန္းမရမွျဖင့္ ေမာင့္ေမာင့္စကားႏွင့္ ေမာင္ေမာင့္ အား 
ျပန္မိေနေတာ့မည္။ ဆယ္ႏွစ္ရာသီ ျမတ္ေလးပင္က ဘယ္အေဆာင္နား မွာရိွသည္တုန္း ေမာင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"ဘယ္အေဆာင္နားမွာ ရိွသည္ဆုိတာေတာ့ အတတ္မေျပာႏုိင္ပါ။ အေနာက္ေဆာင္ ပိုင္းမွာ 
ရိွသည္ ဟုသာ သိရပါတယ္။ ေၾသာ္...ေမာင္စဥ္းမိပါျပီ ေမဖုရားရဲ႕။ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ 
ပြင့္ေသာျမတ္ေလးပင္မ်ားမွာ ထူးကဲ မြန္ျမတ္သည္႕ ပန္းပင္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္႕အတြက္ သာမန္ 
မိဖုရားမ်ားအေဆာင္တစ္၀ိုက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳး ထားမည္႕မထင္ပါ။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ 
မင္းတရားၾကီးဘုရား၊ သူမတူေအာင္ ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ ခ်စ္ခင္ေတာ္ မူလွေသာ သမီးေတာ္ ပင္တုိင္စံ၊ 
စလင္းထိပ္စုျမတ္ဖုရားတုိ႕၏ ပင္တုိင္နန္းေတာ္ႏွင့္ နတ္ရြာစံ အရွင္ နန္းမေတာ္ ၾကီးအေဆာင္၊ 



ယခုစံေတာ္မူေသာ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးတုိ႕ အေဆာင္နန္း သုံးခ ုယွဥ္လ်က္ 
ေရႊနန္းေတာ္အေနာက္ပိုင္း၏ ထပ္ဗဟုိတြင္ တည္ရိွပါသည္။ ပင္တုိင္စံ စလင္းထိပ္စု ဖုရား၏ ပင္တုိင္ 
ေဆာင္ေတာ္မွာ အဆုိပါမိဖုရားႏွစ္ပါး၏ အေဆာင္ေတာ္ၾကီးႏွစ္ခု၏ အလယ္ၾကားတြင္ရိွသျဖင့္ ပင္တုိင္ 
ေဆာင္၏ ၀ယဲာႏွစ္ဖက္ရိွ ပန္းခံုေတာ္အတြင္းမွာ ၎ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ျမတ္ပင္ေလးမ်ား မုခ်ရွိရ ပါမည္" 
 
ေတာ္။ ။"ေၾသာ္...ဟုတ္ေပသည္ ေမာင္ရဲ႕၊ ပင္တုိင္စံသမီးေတာ္ စလင္းထိပ္စုျမတ္ဖုရားမွာ စာေပ 
တုိ႕ႏွင့္သာ အျမဲေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေလးေထာင္ႏွင့္ သမၺဳေဒၶပန္း၀တ္မ်ားကုိ ေန႕စဥ္ ရည္မွန္း 
လွဴဒါန္းေတာ္ မူသျဖင့္ ရံေရႊေတာ္မ်ားက ပန္းခံုေတာ္မွ ပန္းေတာ္မ်ားကုိ ပြင့္ေရ 
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ျပည္႕ေအာင္ ေန႕စဥ္ခူးယူပို႕ဆက္ရသည္ကုိ  ဘုန္းေတာ္ၾကးီ လွေသာ 
မင္းတရားၾကီးဘုရားက ႏွစ္သက္ အားရေတာ္ မူလွ၍ သမီးေတာ္စလင္းထပ္စုဖုရား 
၏ပန္းခံုဥယ်ာဥ္ေတာ္ကုိ မြန္ျမတ္ေမႊးၾကိဳင္လွသည္႕ ပန္းပင္မ်ိဳးစံု၊ အခါ ရာသီမေရြး၊ 
အဆက္မျပတ္ဖူးပြင့္တတ္သည္႕ ပန္းေပါင္းမ်ိဳးစံုတုိ႕ကုိ အထူးအမိန္႕ေတာ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳ း ျပဳျပင္ 
ေပးေစေတာ္မူထားတယ္။ ေမဖုရားယခုမွသတိရတယ္ ေမာင္ေမာင္၊ ဧကႏၱေမာင္ေမာင္လုိ တဲ့ဆယ့္ႏွစ္ 
ရာသီ ျမတ္ေလးပန္းမ်ား စလင္းပန္းခံုေတာ္မွာပဲ ရိွမည္ထင္တယ္။ နတ္ရြာစံ နန္းမေတာ္ ေဆာင္ၾကီး 
ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ရိွေကာင္းကရိွေပမယ္။ အကယ္၍ နန္းမေတာ္ၾကီးမွာ မရိွသည္႕ တုိ္င္ေအာင္ 
စလင္းထိပ္စုဖုရား ပန္းခံုေတာ္မွာဆုိလွ်င္ မခဲယဥ္း ဘူးေမာင္ေမာင္။ ေမဖုရားရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း 
ေပးႏုိင္တယ္။ နတ္ရြာစံမိဖုရားေခါင္ၾကီး ဖုရားႏွင့္ စလင္းထိပ္စုျမတ္ဖုရားတုိ႕မွာ စရိုက္ 
၀ါသနာေတာ္ခ်င္းတူမွ်၍ အင္မတန္မွ သေဘာျပည္႕၀ေတာ္မူေသာ မိန္းမဥကၠ႒္၊ ဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ 
ထူးျခားေတာ္မူသူမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမဖုရားတုိ႕ ေရွးအခါကပင္ ထြက္၀င္ခစားဖူးပါတယ္။ စလင္း 
စုဖုရား၏ စာေတာ္ဖတ္အပ်ိဳေတာ္ၾကီး ခင္ႏွစ္ႏွင့္လည္း ေမဖုရားႏွင့္မ်ားစြာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူျဖစ္ပါ တယ္။ 
သုိ႕အတြက္ ဘယ္နည္းႏွင့္မဆုိ ရိွရိုးမွန္လွ်င္ရရမည္ ေမာင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"ေက်းဇူးၾကီးလွပါသည္ ေမဖုရား၊ ေမာင့္မွာလာသာလာရသည္၊ ဒီတာ၀န္ၾကီးက်မွ 
က်ပါမည္လား လုိ႕ စိတ္ထားမေျဖာင့္ႏိုင္သေလာက္ပါပဲ" 
 
ေတာ္။ ။"ေနစမ္းပါဦး ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ ေမဖုရားမသိ၍ ေမးစမး္ပါရေစ၊ ေမာင္တုိ႕သီေပါမင္း ကုိယ္ေတာ္ 
ကေလးက ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ စလင္းပန္းခံုေတာ္က ပန္းကိုလုိခ်င္ေတာ္မူပံု ဆန္းရသည္တုန္း၊ 
ေမဖုရားျဖင့္ သည္မင္းသားကုိ တယ္၍မသကၤာခ်င္ဘူး" 
 
ငယ္။ ။"ဘယ္လုိမသကၤာျခင္းပါလဲ ေမဖုရားရဲ႕၊ မိန္႕ၾကားေတာ္မူစမ္းပါဦး" 
 
 
ေတာ္။ ။"အို...ေတြးၾကည္႕လွ်င္အလြယ္သားပဲ ေမာင္ရယ္၊ ေမာင့္သီေပါကုိယ္ေတာ္ကေလး ဟာ 
ဘယ္လုိစိတ္ထား၍ စလင္းထိပ္စုျမတ္ဖုရား ပုိင္ဆုိင္ေတာ္မူရာ ပန္းခံုေတာ္မွာရိွသည္႕ ပန္းကုိ 
ဆင္ျမန္းေတာ္ မူခ်င္ရသည္ဆုိတာ အထူးေျပာစရာမလုိပါဘူး၊ ဟုိကလည္းစာေပ ပိဋကတ္ႏံွ႕စပ္ 
လိမၼာသူ ျဖစ္ျပီးလွ်င္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလးကလည္း ပိဋကတ္ေရႊၾကဳတ္ ကုိ 



ႏႈတ္အာဂံုေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္သည္႕ မင္းသားတစ္ပါးျဖစ္၍ ျခေသၤ့ဆီသည္ သိဂÐေရႊခြက္ ၌သာ 
တည္သလုိ စာေပပိဋကတ္ တတ္ကၽြမ္း လိမၼာေတာ္ မူေသာ မင္းတစ္ပါးပီပီ မိမိႏွင့္ အလားတူေသာ 
ပညာရွိတရားရွင္ မင္းသမီးတစ္ပါးႏွင့္ ေရႊလမ္း ေငြလမ္းသြယျ္ပီး..." 
ငယ္။ ။"(စကားမဆုံးမီလက္ကာ၍) "အို...ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး ေမဖုရားရဲ႕၊ အထင္ေတာ္ မမွားလုိက္ပါႏွင့္၊ 
သီေပါေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားမွ ေမတၱာေတာ္ညႊတ္ႏူးျပီး မင္းသမီးတစ္ပါး ႏွင့္ ျဖစ္ပါတယ္၊ အကယ္၍ 
သီေပါကိုယ္ေတာ္ဘုရားက ေမဖုရားထင္ေတာ္မူသလုိ လြတ္လပ္သူျဖစ္သည္ထားဦး၊ စလင္း 
ထိပ္စုျမတ္ ဖုရားလုိ တရားရွင္သူေတာ္ေကာင္း မိန္းမျမတ္တစ္ဦးက လုိ္က္ေလ်ာညႊတ္ႏူးေတာ္မူျပီး 
ေလာကီ စည္းစိမ္ မီးအရိွန္ကုိစိတ္ကူး ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ျမတ္က 
ေကာင္းေကာင္း သိရိွေတာ္ မူျပီးျဖစ္ပါ တယ္" 
 
ေတာ္။ ။"သိပါဘူး ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ ႏို႕...တယ္လည္း အတတ္ဆန္းသကုိး။ ဘယ္ႏွယ့္ ေၾကာင့္ 
ဒီပန္းကုိ မရမက လုိေတာ္မူသည္တုန္း" 
ငယ္။ ။"ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက သည္ပန္းကုိ ဘယ္မွာရိွသည္ဟု သေိတာ္မူသည္မဟုတ္ပါ။ 
ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါမ်ား အေမႊးနံ႕သပ္စရာ လုိေတာ္မူသည္ဟု သာမန္မွ်မိန္႕ေတာ္မူသည္ကုိ ေမာင္ကသာ 
ေမဖုရားတုိ႕အိမ္ လာလုိေသာေၾကာင့္ အျပင္ထြက္ခြင့္ေပးေတာ္ မူပါရေအာင္ ရွာ၍ဆက္ပါမည္ဟု ကတိ 
ခံမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္" 
 
ေတာ္။ ။"သည္႕ႏွယ္ျဖင့္ ျပီးပါေလေရာ ေမာငရ္ယ္၊ ကဲ...ကဲ စိတ္ေအးေအးေနပါ။ ေမာင့္ကတိအတုိင္း 
ေက်ကုန္ေအာင္ဟာ ေမဖုရားအတြင္းေတာ္ ခစား၀င္ျပီး ျမတ္ေလးပန္း မ်ားခူးယူ၍ ေပးပါမယ္၊ ဒါႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ဒီမွာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေနမည္လဲ" 
 
ငယ္။ ။"ေမာင္ႏွစ္ရက္သုံးရက္ခန္႕သာ ေနခြင့္ရပါသည္ဘုရား" 
 
ေတာ္။ ။"ဒါျဖင့္သန္ဘက္ခါကုိ ေမဖုရားအတြင္းေတာ္ အခစား၀င္ပါမယ္။ စလင္းထိပ္စုျမတ္ ဖုရား 
အေဆာင္ေတာ္ကျဖစ္ေစ၊ နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီးကျဖစ္ေစ ရရာကရွာေဖြေတာင္းခံ ယူခဲ့မယ္။ 
ေမာင္ကေနာက္ေန႕နံနက္ေစာေစာမွ ေမာင့္သီေပါကို္ယ္ေတာ္ထံ ျပန္ေပေတာ့" 
 
ငယ္။ ။"ေကာင္းလွပါျပီ ေမဖုရားရဲ႕" 
 
ေတာ္။ ။"ကုိင္း...ကိုင္း လာတဲ့အခါ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနစမ္းပါဦး ေမာင္ရယ္၊ ဟဲ့...မယ္ဆုံတုိ႕ ငါ့သားဖုိ႕ 
ေန႕လယ္စာ အခ်ိဳပြဲအုပ္မ်ားျပင္ခဲ့ပါဟဲ့။ မိနန္းခံုက စားဖုိထဲသြား၊ အဆိမ့္အုပ္ျပင္ခဲ့ ဖို႕ထမင္းခ်က္ 
ငလူဒင္ကုိ ေျပာခ်င္ပါဟဲ့" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ယခုမွစကားမွ်င္ျပတ္ေတာ့သည္႕အတြက္ ေရွ႕သုိ႕ေရာက္လာေသာ အခ်ိဳအုပ္ 
အဆိမ့္အုပ္မ်ားကုိ လက္ႏႈိက္စားသုံးမိေသာအခါမွ ရုတ္တရက္ခင္ခင္ၾကီးကုိ သတိရျပီး မိမိအနီး 
သုိ႕ၾကည္႕မိရာ မေတြ႕ရဘဲရွိသည္ႏွင့္ အ့ံအားသင့္ကာ "အလုိ... 



ခင္အၾကီးဘယ္ဆီထသြားလုိက္ပါလိမ့္"ဟု ဆုိကာ အနီးအနားတြင္ လွမ္းၾကည္႕မိေလ၏ ။ 
၀န္ကေတာ္ၾကီးလည္း "ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ခင္ၾကီး ဘယ္သြား ပါလိမ့္၊ ေစာေစာက ဒီအနားထုိင္ေန ပါကလား" 
 
ငယ္။ ။"ေစာေစာက ေမာင့္လက္ေမာင္း ဖက္ကုိင္ျပီးပူးပူးကပ္ကပ္ ထိုင္ေနရွာပါသည္၊ ေမဖုရားလည္း 
စကားေျပာေနတာမုိ႕ သူ႕ကုိသတိလစ္သြားမိတာ ဘယ္ဆီသြားပါလိမ့္မယ္" 
 
 
ေတာ္။ ။"ခင္ၾကီးေရ...အလုိ...ေအာက္မွာလည္း မရိွပါကလား။ အိမ္ေပၚထပ္တက္သြားထင္ ရဲ႕၊ 
ဟဲ...နန္းခံု၊ ခင္ခင္ၾကီးရိွသလား။ အေပၚထပ္ကုိ သြားၾကည္႕ေခ်စမ္း၊ ရိွလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ေခၚသည္လုိ႕ 
ေျပာခဲ့" 
 
နန္းခံုလည္း "မွန္လွပါဘုရား"ဟုဆုိကာ အိမ္ေပၚထပ္သုိ႕ တက္သြားေလ၏ ။ ၀န္ကေတာ္ ၾကီးလည္း 
ေမာင္ေမာင္ငယ္အား စားေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ထုတ္၍ေက်းေမြးရုံမက ႏႈတ္က လည္းတဖြဖြႏွင့္ 
"စားစမ္းပါ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ ေမဖုရားမွာ ငါ့သားၾကီးကုိ ေန႕တုိင္းေန႕တုိင္း ေက်ြးခ်င္ေပမယ့္ 
ေက်ြးခြင့္မရဘူး၊ ယခုလုိ တစ္ခါတစ္ရံ ၾကဳံၾကိဳက္တဲ့အခါမွ ေကၽြးေမြးရ ေတာ့တယ္၊ လာတဲ့အခါ 
ေမဖုရားစိတ္ေက်နပ္ေအာင္ အားရပါးရ သုံးေဆာင္စမ္းပါ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" ဟု ခ်ိဳခ်ိဳခ်ဥ္ခ်ဥ္ 
ဆိမ့္ဆိမ့္အီအီ အလီလီေသာ စားေကာင္း ေသာက္ဖြယ္ တုိ႕ကုိတစ္ခုျပီး တစ္ခုတစ္ပန္းကန္ကုိင္ျပကာ 
ေမာငေ္မာင္ငယ္၏ ပါးစပ္ထဲသုိ႕ ခြံ႕ေပးမ တတ္ အထပ္ထပ္ တလဲလဲေျပာဆုိတုိက္တြန္း၍ ေနေလရာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း မိခင္ရင္းႏွင့္မျခား ငယ္စဥ္ အရြယ္ကပင္ ခ်စ္ခင္အားထားလာခဲ့ေသာ 
၀န္ကေတာ္ၾကီးအား ရက္လအတန္ၾကာ ကြဲကြာေနရာမွ ေတြ႕ရသျဖင့္ အားရ၀မ္းသာႏွင့္ 
ေကၽြးသမွ်အစားတုိ႕ကုိ အစံုအေစ့ပင္ ေက်နပ္ေအာင ္စားေသာက္ ေနေလ၏ ။ 
 
နန္းခံုသည္ ၀န္ကေတာ္ၾကီးအနီးသုိ႕ ခပ္က်ဳံ႕က်ဳံ႕လာထိုင္ေလရာ ၀န္ကေတာ္ၾကီးက 
"ဘာလဲဟဲ့...နန္းခံု၊ ခင္ခင္ၾကီး ဘယ္မွာတုံး"ဟု ေမးျပန္ရာနန္းခံုက တုန္တုန္ယင္ယင္ႏွင့္ 
"ခင္ခင္အိမ္ေပၚမွာ ရိွပါတယ္၊ ဖဲညဥ္႕ျခံဳၾကီး ကုိ ေခါင္းျမီးျခဳံျပီး အိပ္ရာေပၚမွာေမွာက္လ်က္ 
တလႈပ္လႈပ္တရွားရွား လုပ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရလုိ႕ ဖုရာ႕ကၽြန္, က ခင္ခင့္ေျခဖ်ားကေလး ကုိင္ျပီးခင္ခင့္ 
ဖုရားကၽြန္မေနာက္ၾကိမ္ ခင္ခင့္ေျခဖ်ား ကေလး ကုိင္ျပီး ေျပာျပန္တာကုိ ဘာမွျပန္မေျပာေမွာက္၍ 
ေျခေထာက္ခ်င္းပြတ္ေနပါတယ္၊ ေျခသလုံး ကေလးမ်ားမွာ ေျခေထာက္ခ်င္းပြတ္တုိင္း 
ေရႊေျခခ်င္းနဲ႕ညွပ္မိလုိ႕ နီရဲလုိ႕ေနပါျပီ။ ဖ်ကၽြန္မေတာ့ ခင္ခင္ တစ္ခုခုကုိ 
စိတ္တုိင္းမက်၍စိတ္ေကာက္ေနသည္ ထင္ပါတယ္ဘုရား" 
 
    ေျပာသည္တြင္ ၀န္ကေတာ္ၾကီးမ်ားမွာ ရုတ္တရက္ထိတ္လန္႕သကဲ့သုိ႕ ျဖစ္သြားျပီး မွတစ္စ 
ုတံစ္ခုသတိရ၍ ျပန္ျပဳံးလာကာ စိုးရိမ္စြာၾကည္႕ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ဘက္သုိ႕ လွည္႕လ်က္။ 
 
"ကုိင္း...ခင္ၾကီးေတာ့ ေမာင္ေမာင္ကုိ စိတ္ခုသြားျပီထင္တယ္၊ ေမာင့္ကုိေျပးၾကိဳျပီးမွ ေမာင္ေမာင္ကို 
ဘာမ်ား စိတ္ေကာက္သြားတယ္ မသိဘူး" 



"အို...ဟုတ္ပါျပီ။ ေမာင္ကလည္း ေျပးလာေတာ့ သူ႕ကုိလွမ္းဖက္ရံုသာ ဖက္လိုက္ႏိုင္တယ္။ 
ဘဘဘုရား ဆီသြား၀တ္ခ် စကားေျပာေနရ၊ ေမဖုရားႏွင့္ စကားေျပာေနရနဲ႕ သူ႕ဘက္ကုိမွ 
မလွည္႕အားရေတာ့ဘဲကုိး ေမဖုရားရဲ႕။ ေန...ေန ေမာင္သြားေခ်ာ့လုိက္ပါဦးမယ္" 
 
ဆုိကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ ၀န္ကေတာ္ၾကီးအပါးမွ ထလာျပီး ခင္ခင္ၾကီးရိွရာ အိမ္ေပၚ 
ထပ္သုိ႕တက္လာခဲ့ေလရာ ၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာလည္း ၾကည္႕လုိ႕မျငီး၊ ၾသရသ သားၾကီးဟူေသာ ေမတၱာ 
တရားႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား ခ်စ္ခင္လွေသာ အမူအရာႏွင့္ ျပဳံးရႊင္စြာ ၾကည္႕ေမွ်ာ္ 
က်န္ရစ္ခဲ့ရွာေလ၏ ။ ေမာင္ေမာငင္ယ္ လည္း အေပၚထပ္သုိ႕ေရာက္ ေသာအခါအိမ္ဦးခန္းမွ 
စံုကပ္လ်က္အတြင္းဘက္ အခန္းမ်ား သုိ႕ကဲ၍ ၾကည္႕လုိက္ရာ အလယ္ေဆာင္ရိွ ၀န္ကေတာ္ၾကီး၏ 
အိပ္ရာေပၚတြင္ ဖဲညဥ္႕ျခဳံၾကီးကုိ ေခါင္းျမီးျခံဳလ်က္ ေမွာက္၍တတြန္႕တြန္႕တလိမ္လိမ္ျဖစ္ေနေသာ 
ခင္ခင္ၾကီးကုိေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အသာ အယာ အနီးသုိ႕ ကပ္သြားျပီးလွ်င္ ပခံုးေလးကုိယုယစြာ 
လႈပ္ကုိင္လ်က္။ 
 
"ခင္ေရ...ခင္အၾကီး၊ ဘာျဖစ္ေနသည္တုံး၊ ထပါ၊ အစ္ကုိၾကီးႏွင့္အတူ အခ်ိဳအုပ္စားမယ္ ခင္ရဲ႕။ 
ခင္ဘယ္အခ်ိန္က အစ္ကုိ႕အနားက ထ, သြားသတုံးကဲြ႕" 
 
ေျပာကာယုယစြာ ေပြ႕၍ေခၚလာ၏ ။ ခင္ခင္ၾကီးလည္း ေခါင္းကုိေစာင္ျခဳံထဲမွ မဖြင့္ဘဲ 
ေမွာက္လ်က္ကပ္ေပျမဲ ကပ္ေပ၍ ေနျပန္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က။ 
 
"အို...ခင္ခင္ၾကီးဘာျဖစ္သလဲ၊ ထကြယ္၊ ဘယ့္ႏွယ့္လဲ ခင္ရဲ႕။ အစ္ကုိ႕ကုိေကာက္ေတာ္မူ 
တယ္ေပါ့ေလ၊ အစ္ကုိက ခင္အၾကီးမၾကိဳက္တာ ဘာမ်ားျပဳမိသတုံးကြဲ႕၊ ကဲ...ကဲဒါေလက္ 
ေကာ္ေတာ္မူရရင္ ေက်နပ္ ေရာေပါ့၊ လာပါ၊ ၾကည္႕စမ္းေတာ့ေလ။ ဖဲညဥ္႕ျခဳံၾကီးနဲ႕ ေခါင္းကုိ 
ဖံုးထားလုိက္တာ၊ မမြန္းဘူးလား ခင္ရယ္" 
 
ဆုိ၍ညဥ္႕ျခဳံကုိ ေခါင္းမွ ခြာယူလုိက္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီး၏ ေခၽြးေတြသံေတြႏွင့္ နီျမန္းေန 
ေသာမ်က္နွာ ကေလးကုိ လွစ္ခနဲသာျမင္လုိက္ရျပီး ညဥ္႕ျခံထဲတြင္ ဇြတ္၀ကွ္ထားလုိက္ျပန္ 
ေသာေၾကာင့္။ 
 
ထပ္မံ ေခ်ာ့ျပန္ရာ ဖဲညဥ္႕ျခံဳကုိ တင္းက်ပ္စြာ ျပန္ျခဳံထားေသာအတြင္းမွ။ 
 
"အင့္ဟင့္... မထပါဘူး၊ အစ္ကုိၾကီးလည္း ခင္မေခၚလုိေတာ့ဘူး" 
 
ဟူေသာအသံကုိ ၾကားရေလ၏ ။ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ခင္ခင္ၾကီး၏ စူေအာင့္ေအာင့္ႏွင့္ 
စိတ္ေကာက္သံကေလးကုိ ၾကားရျပနသ္ည္တြင္ ငယ္စဥ္ကႏွင့္ ဘာမွ်မျခားနားေသးေသာ ခင္ခင္ၾကီး၏ 
အျပဳအမူမ်ားက ခ်စ္အားကုိ တစ္မ်ိဳးတက္ေစေတာ့လ်က္ ညဥ္႕ျခဳံေပၚမွ ေသးေကြးေသာ 
ကုိယ္ကေလးကုိ သိမ္းပိုက္ဖက္ေပြ႕ကာ။ 



 
"အစ္ကုိမွာ ဘာအျပစ္ရိွလုိ႕တုံးခင္ရဲ႕၊ အျပစ္ရိွတာကုိ သိေအာင္ေျပာျပီးမွ စိတ္ေကာက္ ေတာ္မူမွေပါ့။ 
ယခုေတာ့ ဘာမသိ ညာမသိႏွင့္ ခင္အၾကီးစိတ္ဆုိးခံရတာ၊ အစ္ကုိ စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ ေျပာစမ္းပါဦး 
ခင္ရဲ႕" 
 
ခင္ခင္ၾကီးကား ညဥ္႕ျခဳံထဲမွေနကာ ငိုသံပါႏွင့္။ 
 
"အစ္ကုိ႕အျပစ္ကုိ အစ္ကုိစဥ္းစားေတာ္မူရင္ သိမွာပ၊ ခင့္ကုိ ေမးဖုိကမလုိပါဘူး" 
 
ေျပာမွေမာင္ေမာင္ငယ္ စဥ္းစားကာ ျပဳံးလာျပီးလွ်င္။ 
 
"ေၾသာ္...အစ္ကုိသိပါျပီ၊ အစ္ကုိေရာက္လာလာခ်င္း ခင့္ကုိစကားမေျပာလုိ႕လား။ ဒါကုိ 
စိတ္မေကာက္ပါႏွင့္ ခင္အၾကီးရယ၊္ အစ္ကုိကစကားမေျပာလုိ၍ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘဘ ဘုရားႏွင့္ 
ေမဖုရားတုိ႕က ေမးျမန္းေနတဲ့ စကားေတြကုိ ေစ့ငွေအာင္ေျဖဆုိေနတာ ခင္အသိ သားမဟုတ္လား။ 
အစ္ကုိက ခင္အၾကီးေျပးလာျပီး ၾကိဳဆုိကတည္း ကပင္ အားရပါးရ စကားေတြေျပာခ်င္တာေပါ့။ 
ကဲ...ကဲဒီအျပစ္ကုိ ေက်နပ္ပါေတာ့၊ အစ္ကုိ ေတာင္းပန္ပါ တယ္" 
 
"အို...ဒီဟာေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘဘဘရားတုိ႕ႏွင့္ စကားေျပာေနတာကုိ ခင္နားလည္ပါ တယ္" 
 
"သုိ႕ျဖင့္ဘာေၾကာင့္တုံး ခင္ရဲ႕။ အစ္ကုိသိေအာင္ ဖြင့္လုိ႕ေျပာလုိက္ပါေတာ့၊ ကဲ...ေျပာစမ္း ပါ 
ဒီညဥ္႕ျခဳံၾကီး ကုိလည္း ဖယ္လုိက္ပါေတာ့။ အထဲကေနျပီး စကားေျပာေနရတာ မြန္းလွ ပါေရာ့မယ္" 
 
"ဖြင့္လည္း မဖြင့္လုိပါ၊ ေျပာလည္း မေျပာလုိပါ။ အစ္ကုိ႕ကတိကုိ အစ္ကိုပင္ ဖ်က္ပစ္၍ သတိမရတာကုိ 
ခင္ဖြင့္ေျပာလုိ႕လည္း အပိုပါပဲ" 
 
"အဲဒါမွခက္ေတာ့တယ္။ အစ္ကုိလည္းဘာမွစဥ္းစား၍မရဘူး။ ခင္အၾကီးက ဖြင့္ေျပာပါ 
ေတာင္းပန္တာလည္းမရ၊ အစ္ကုိေတာ့ စိတ္ညစ္လွတယ္။ အတြင္းေတာ္မွာ ခစားရတာ က်ပ္တည္း 
လြန္းလုိ႕ ကုိယ့္ႏွမေလးနဲ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနရမလားထင္၍ လာမိတယ္။ ယခုမွမေပ်ာ္ရတဲ့အျပင္ 
အင္မတန္ စိတ္ညစ္ဖို႕ေကာင္းေတာ့တယ္။ အစ္ကုိကေတာ့ ႏွမကေလးကုိ ေတြ႕ခ်င္လြန္းလု႕ 
ေတြ႕ရေတာ့ မယ္ဟဲ့ဆုိျပီး အားရ၀မ္းသာလာခဲ့ရတယ္။ ဒီေရာက္ေတာ့ ခင္အၾကီးက အစ္ကုိ႕ကုိ 
မတရားအျပစ္ရွာျပီး စိတ္ခု မာန္ခုျပဳ၍ ေနေတာ့ အစ္ကုိေတာ့စိတ္မခ်မ္းသာဘူး။ အခုပဲ အိမ္ေတာ္သုိ႕ 
ျပန္ပါေတာ့ ခင္ရဲ႕" 
 
ခနဲ႕၍ ေျပာလုိက္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ဖ်တ္ခနဲညဥ္႕ျခဳံကုိ လွစ္လုိက္ခါ။ 
 
 



"ဟင္...အစ္ကုိေျပာတတ္ေလတယ္။ ခင္ကအစ္ကုိ႕ကုိ အျပစ္ရွာတာမဟုတ္ပါ။ အစ္ကုိက ခင္မွာသည္႕ 
ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလး ယူမလာတာကုိေတာ့ မေျပာဘူးလား။ ခင္ကအစ္ကုိ လာရင္ 
ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလး ယူမလာတာ ကုိေတာ့ မေျပာဘူးလား။ အစ္ကုိလာေတာ့ ပါ၍မလာသည္မွာ 
ခင္အၾကီးအျပစ္လား၊ အစ္ကုိ အျပစ္လား စဥ္းစားပါဦး" 
 
ႏြဲ႕သံႏွင့္ေျပာကာ နီေထြးေထြးျဖစ္ေနေသာ မ်က္ႏွာကေလးႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား အမွတ္မဲ့ 
စိုက္ၾကည္႕ ေနရွာ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား အားရပါးရရယ္ေမာကာမ်က္ႏွာကေလး နီနီရဲရဲ၊ မ်က္လုံးတြင္ မ်က္ရည္ 
ကေလးရြဲ လ်က္ ၾကက္ျမီးေရႊကေတာ့စြပ္ ဆံတုိကေလးဖရုိဖရဲျဖစ္ေနရွာေသာ ခင္ခင္ၾကီးကို 
ႏွမငယ္ရင္း ခ်ာစိတ္ထား ႏွင့္ ခ်စ္အားသန္စြ ပိုုက္ဖက္၍ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ရိွ ေသာဆံစကေလးမ်ားကုိ 
ေဘးသုိ႕ ဖယ္ရွားေပးရင္း။ 
 
"ခင္အၾကီးက စိတ္ေကာက္အရင္လုိတာကုိး။ အစ္ကုိ႕ကုိမ်ား ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးပါ သလား 
မပါဘူးလား ဆုိတာ စံုစမ္းပါဦးေတာ့လား" 
 
"စံုစမ္းေနဖို႕မလုိပါဘူး၊ အစ္ကုိေမဖုရားႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္က ခင္ၾကီးအစ္ကုိ႕တရုတ္ အက်ီင္ 
အိတ္ေထာင္ ထဲမွာ ႏႈိက္၍ရွာျပီးပါ။ မေတြ႕လုိ႕သာ ယခုစိတ္ေကာက္တာပဲ အစ္ကုိရဲ႕" 
 
"အဲဒါခင္အၾကီး မွားတာ၊ ေသေသခ်ာခ်ာမွ မရွာဘဲကုိး" 
 
"အို...ဒါျဖင့္ ေရႊဟသၤာရုပ္ေလး ပါလာခဲ့သလားအစ္ကုိရဲ႕" 
 
ဆုိကာခင္ခင္ၾကးီ မ်က္ႏွာကေလးမွာ ျပဳံးရႊင္ၾကည္လင္၍ လာ၏ ။ေမာင္ေမာင္ငယ္က စလုိျပန္သည္ႏွင့္။ 
 
"မပါခဲ့ဘူး ခင္ရဲ႕" 
 
ေျပာလုိက္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ငယ္ရြယ္သူ အကေလးအရြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပလြယ္၊ 
ေပ်ာက္လြယ္၊ ေကာက္လြယ္၊ ေကြးလြယ္ ျဖစ္ရကား ရုတ္တရက္မ်က္ႏွာကေလး ပ်က္သြားျပန္ျပီ။ 
 
"ကဲ...ခင္အၾကီး စိတ္ေကာက္ေတာ့ ေကာက္တယ္တ့ဲ။ အခုေရႊဟသၤာရုပ္ကေလး မယူလာဘူး 
မဟုတ္လား။ အစ္ကုိစကားႏွင့္အစ္ကုိပဲ။ အစကတည္ အဲဒီေရႊဟသၤာရုပ္ ကေလးလွတဲ့အေၾကာင္း 
အစ္ကုိ႕ ကုိ သီေပါေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားက ဆုလာဘ္အျဖစ္ သနားေတာ္ခံရေၾကာင္း 
အစ္ကုိပဲေျပာတယ္။ ႏို႕ျပီး ေတာ့ ဒီအရုပ္ကေလးကုိ ခင္အၾကီး ကစားဖုိ႕ ေပးမယ္ဆုိတာလည္း 
အစ္ကုိၾကီးပဲ စ၍ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လာရင္ ယူလာမယ္လုိ႕ အစ္ကုိပဲကတိခံသြားတယ္။ 
ခင္ၾကီးကေတာ့ အဟုတ္မတ္လုိ႕ ေရႊဟသၤာ ရုပ္ကေလးလုိခ်င္လြန္းလုိ႕ ေမွ်ာ္လုိက္ရတာ၊ 



အစ္ကုိၾကီးလာလွ်င္ ပါလာမွာပဲ။ အစ္ကုိၾကီး ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ၾကီးဖို႕သတိတရယူလာမွာဆုိျပီး 
ေမွ်ာ္လုိက္ရတဲ့ ေန႕ေတြ၊ ရက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ၾကာျပီ ထင္သလဲ။တစ္ခါတေလမ်ား 
စိတ္စြဲအားၾကီး၍ အိပ္မက္ထဲမွာပင္ ေရႊဟသၤာ ရုပ္ကေလးႏွင့္ မၾကာခဏ ကစား ရတယ္လုိ႕ 
အိပ္မက္ပါတယ။္ ခင္ၾကီး ဒီေလာက္စြဲလမ္းေနပါလ်က္ အစ္ကုိလာေသာအခါ မပါဘူး ဆုိရင္ 
အစ္ကုိျဖစ္လွ်င္ စိတ္မခုဘဲ ေနပါေတာ့ မလား" 
 
ေျပာကာ ေျပာရင္း ၀မ္းနည္းလာသျဖင့္ ငိုသံကေလးမ်ားပါလာျပီး မ်က္ရည္မ်ားလည္း တစ္ပါတည္း 
လုိက္လာ ျပန္ေသာေၾကာင့္ ပံုထားေသာ ဖဲညဥ္႕ျခဳံၾကီးေပၚ လွဲအိပ္လုိက္ကာ မ်က္ႏွာကုိ ေမွာက္ထား 
ျပန္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ခင္ခင္ၾကီးအား ပုခက္တြင္းက ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သုိ႕ 
ေပြ႕ခ်ီလုိက္ကာ။ 
 
"ဟဲ...ဟဲ ခင္အၾကီးကကြယ္ ငိုတယ္လား၊ အစ္ကုိအလကားက်ီစယ္တာပါ၊ မငိုပါနဲ႕၊ အစ္ကုိမယူလာဘဲ 
ေနမလား၊ ေဟာဒီမွာၾကည္႕စမ္း၊ ဒါဘာလဲ" 
 
ေျပာေသာ္ည္း ခင္ခင္ၾကီးက ရုတ္တရက္မၾကည္႕ဘဲ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ရင္ဘတ္တြင္ မ်က္ႏွာအပ္၍ 
၀ွက္ထားရာက လွည္႕မၾကည္႕ေတာ့ဘဲ။ 
 
"အိုး...အစ္ကုိ လိမ္ေျပာတာပါ၊ မၾကည္႕လုိပါဘူး" 
 
"တကယ္ပါခင္ရဲ႕ မလိမ္ပါဘူး၊ ေဟာဒီမွာၾကည္႕၊ ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးမွ လွကလွသနဲ႕ အျမီး 
အေတာင္ ကေလး ေတြလည္း ေကာ့ပ်ံ၍ ေနေတာ့တယ္ ခင္ရဲ႕" 
 
"လိမ္တာပါ၊ ခင္ၾကီးအိတ္ေထာင္ထဲမွာ ရွာျပီးပါျပီ၊ မေတြ႕ရပါဘူး" 
 
"ခင္ရွာတဲ့အိတ္ေထာင္မွာ မူလကမွ ထည္႕မလာဘဲ၊ ခင့္အဖို႕အျမတ္တႏိုးထားတဲ့ 
ပစၥည္းကေလးျဖစ္ေတာ့ မေတာ္တဆ ေပ်ာက္ရွရိွမွာစိုး၍ အစ္ကုိ႕ခါးပုံစထဲမွာ ေသေသ 
ခ်ာခ်ာမွတ္မွတ္ရရထည္႕၍ ယူလာခဲ့ရတယ္ ခင္ရဲ႕၊ တကယ္ပါ၊ မ်က္ႏွာလွည္႕ၾကည္႕စမ္း ပါဦး" 
 
ဆုိလ်က္ မိမိပုဆုိးခါးပုံစငယ္တြင္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ရစ္လိမ္ထည္႕လာသည္႕အထဲမွ ခဲယဥ္စြာ 
ေျဖယူ၍ ျပလွ်င္ ခင္ခင္ၾကီးလည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္စကားအရ ရင္ခြင္မွမ်က္ႏွာကုိ ေဖာ္ကာ 
လွည္႕ၾကည္႕ မိရာတြင္ အကယ္ပင္ လက္ႏွစ္သစ္ခန္႕ရိွေသာ ေရႊဟသၤာရုပ္ငယ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ 
ေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ ကေလး ျပဳံးရႊင္လာျပီး ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ရင္ခြင္ထဲတြင္ ထ၍ ထုိင္ေလေတာ့၏ 
။ 
"ကုိင္း... ယုံၾကည္ျပီလား ခင္အၾကီး။ ကဲ...ေရာ့ယူေတာ္မူပါ၊ အစ္ကိုက ပါပါတယ္ဆုိသည္ ကုိပင္ 
မယုံခ်င္ ေသးဘူး ထင္ရဲ႕" 
 



 
ဆုိ၍ လွမ္းေပးသည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးလည္း ဟသၤာရုပ္ကေလးကုိ ယူ၍ျပဳံးျပဳံးကေလးၾကည္႕ ျပီး 
သေဘာ အက်ၾကီးက်၍ ေနရာမွ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ ေက်းဇူးတင္စြာႏွင့္ ေမာ့ၾကည္႕ ျပီးလွ်င္... 
 
"အစ္ကုိ႕ ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးက အင္မတန္လွတယ္ေနာ္။ မ်က္လုံးကေလး ႏွစ္ဖက္က 
ပတျၱမားကေလး တပ္ထားေတာ့ သာ၍ ၾကည္႕လွတာပဲအစ္ကုိရဲ႕။ အစ္ကုိကလည္း အစက 
ေပးလုိက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲ၊ ခင္ၾကီးလည္း အစ္ကုိ႕ကုိစိတ္မေကာက္ရ ေလဘူး" 
 
"အစ္ကုိကခင္အၾကီးကုိ က်ီစယ္လုိလုိ႕မေမးလွ်င္ မေပးေသးဘဲထားခဲ့တယ္။ ခင္ကမေမး ဘဲနဲ႕ 
စိတ္ေကာက္ ႏွင့္တယ္။ ယခုေက်နပ္ျပီလား ခင္ရဲ႕၊ ၾကည္႕စမ္းပ၊ စိတ္ေကာက္ရတာ ညဥ္႕ျခဳံထဲမွာ 
ေကြ႕ေကာက္ ေနရတာႏွင့္ တစ္ကုိယ္လုံးလည္း ေခၽြးေတြသံေတြ ရႊဲ၍ေနေတာ့ သည္။ မ်က္ႏွာ ကေလး 
လည္း နီရဲ၍ေနေတာ့သည္။ ေရႊဆံစည္းကေလးလည္း ေျပျပီ၊ ဆံပင္ကေလးေတြလည္း ကသီကရီ 
က်၍ ေနေတာ့တယ္၊ ထ၍ျပင္ဆင္ပါဦး ခင္ရဲ႕" 
 
"ေနပါေစ အစ္ကုိၾကီးငယ္၊ ခင္သည္ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးကုိ အင္မတန္ခ်စ္လွပါတယ္။ အစ္ကုိ ဒီအရုပ္ 
ကေလး ကုိ သီေပါေရႊကုိယ္ေတာ္က ဘာလုပ္မို႕ သနားေတာ္မူသတဲ့တုံး" 
 
"ဆုေတာ္ လာဘ္ေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ သနားေတာ္မူတာေပါ့ ခင္ရဲ႕" 
 
 
"ဒါကိုေတာ့ သိပါရဲ႕၊ အစ္ကုိတုိ႕သီေပါေရႊကိုယ္ေတာ္က ဘယ္လုိအသုံးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီေရႊဟသၤာ ရုပ္ 
ကေလးကုိ လုပ္ေတာ္မူထားရတယ္ဆုိတာ သိလုိ၍ေမးတာပါ အစ္ကုိရဲ႕" 
 
"ေရႊကုိယ္ေတာ္ထံမွာ ဤကဲ့သုိ႕ ေရႊရုပ္လုံး၊ ေငြရုပ္လုံး၊ ေရႊမန္က်ည္းေတာင့္၊ ေငြမန္က်ည္းေတာင့္၊ 
ေရႊခ်ဴလုံး၊ ေငြခ်ဴလုံးေတြ မွန္စီေရႊခ်အုပ္ႏွင့္ တစ္လုံးရိွေတာ္မူတယ္ ခင္ရဲ႕" 
 
"ေၾသာ္...ဒါျဖင့္ အစ္ကုိၾကီးတုိ႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ထံမွာ အမ်ားၾကီးရိွတယ္ ဆုိပါေတာ့၊ ဒါပဲ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္က အျပဳမဲ့ ဒီအရုပ္ေတြ၊ ခ်ဴလုံးေတြလုပ္၍ ထားရသတုံး အစ္ကုိရဲ႕" 
 
"လုပ္ထားတာ မဟုတ္ဘူးခင္ရဲ႕၊ အစ္ကုိတုိ႕ သီေပါေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရား သုံးႏွစ္တုိင္ ဆက္လက္၍ 
သုဓမၼာစာပြဲေတာ္မွာ ပထမျပန္ဆုိေတာ္မူစဥ္က ပညာဆုအျဖစ္ႏွင့္ ေရႊနန္းရွင္ မင္းတရားၾကီး ဘုရား 
ႏွင့္တကြ မင္းမိဖုရားေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္မ်ား မွဴးၾကီး မတ္ၾကီး မတ္ရာ ေသနာပတိမွစ၍ ျမိဳ႕စား, ရြာစား, 
ေစာ္ဘြား, ေစာ္ခံမ်ားကပါ အသီးအသီး တတ္စြမ္းသမွ် ၀ုိင္း၀န္း ခ်ီးေျမွာက္ၾကေသာ ပညာဆုေတာ္ မ်ား 
ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကုိ အစ္ကုိတုိ႕ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဘုရားက အုပ္နဲ႕ ထည္႕၍သိမ္းဆည္းထားျပီး အလွဴ  
အတန္း ျပဳစရာရွိက ျပဳေတာ္မူတယ္၊ အစ္ကုိတုိ႕လုိ အမႈထမ္း မ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ေပးကမ္းစရာ ရိွတဲ့အခါ 
လည္းေပးကမ္း ေထာက္ပံ့ေတာ္မူတယ္၊ ဒီဟသၤာရုပ္ ကေလး ကုိလည္း အစ္ကုိတုိ႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ 



ဘုရားက စာဆုိေတာ္မ်ား ေရးသား ေစခုိင္းေတာ္ မူရာမွာ သေဘာေတာ္ က်၍ ခ်ီးျမွင့္ေပးကမ္း 
ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္တယ္ ခင္ရဲ႕" 
 
"ေၾသာ္...ဒါျဖင့္ အစ္ကုိၾကီးတုိ႕ ေရႊကုိယ္ေတာ္ထံမွာ ဒီအရုပ္မ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီးရိွေသး တယ္ဆုိပါေတာ့၊ 
ဒါေတြ ဘယ္ပန္းတိမ္ေတာ္မ်ားက လုပ္ပါလိမ့္ေနာ္" 
 
"ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ဆက္သတာႏွင့္တူပါတယ္၊ ေရႊျခေသၤ့ရုပ္ကေလးေတြ၊ တုိးနယားရုပ္ ကေလးေတြ၊ 
ေရႊဥေဒါင္း ရုပ္ကေလးေတြ စံုလုိ႕ေနတာပဲ ခင္ရဲ႕" 
 
"ဟင္...ဒီအရုပ္ကေလးေတြ ခင္လုိခ်င္ပါဘိတယ္ အစ္ကုိရယ္၊ အစ္ကုိတုိ႕ မင္းသားဆီမွာ ေနာက္ထပ္ 
ေတာင္းေပးပါလား" 
 
"ဟာ....အစ္ကုိ ဘယ္မွာေတာင္း၀့ံမလဲ ခင္ရဲ႕" 
 
"ႏို႕...အစ္ကုိတုိ႕မင္းသားက အလြန္သေဘာေကာင္းေတာ္မူတယ္ဆုိ" 
 
"အို...သေဘာေကာင္း ေတာ္မူေပတဲ့ ဘယ္မွာ ေတာင္း၀ံ့မတုံးခင္ရဲ႕။ လုိခ်င္လွ်င္ ခင္လုိက္ျပီး 
ေတာင္းလွည္႕ ပါလား" 
 
"အမယ္...မလုပ္ပါႏွင့္အစ္ကုိရာ၊ ေၾကာက္ပါဘိတယ္ အစ္ကုိတုိ႕ မင္းသားက ႏႈတ္ခမ္းေမြးၾကီး ေထာင္ 
ေထာက္၊ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ကုတ္ႏွင့္၊ ဟဲ့...ေကာင္မေလး၊ ဘာလုပ္လုိက္လာ သလဲဟဲ့လုိ႕ ေမးရင္ 
ဘယ္ႏွယ့္ လုပ္ပ" 
 
မင္းသားၾကီး ေမးဟန္မ်ိဳးအတုိင္း မ်က္လုံးကေလးျပဴးလ်က္ မ်က္ႏွာထိမ်ကႏွ္ာထားႏွင့္။ အာလုပ္သံ 
ပါပါ ေျပာျပလုိက္ ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ အူနာေအာင္ ရယ္ေမာလ်က္။ 
 
"အမယ္ေလး ဟဲ့၊ ခင္ေျပာလည္း ေျပာတတ္သကြဲ႕၊ ဒါေပတဲ့ အစ္ကုိတုိ႕သီေပါေရႊကုိယ္ 
ေတာ္ကခင္အၾကီး ထင္သလုိ ႏႈတ္ခမ္းေမြးေထာင္ေထာင္ႏွင့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ အသက္ 
မၾကီးေသးပါဘူး၊ အစ္ကုိတုိ႕ အရြယ္ ျဖဴျဖဴတုတ္တုတ္ႏွင့္ ခ်စ္စရာရုပ္ရည္မ်ိဳးပဲ၊ အင္မတန္လည္း 
က်က္သေရ ရိွပါတယ္ ခင္ရဲ႕" 
 
ေျပာရာ ခင္ခင္ၾကီးက မယုံၾကည္ေလဟန္ႏွင့္ မဲ့ရြဲ႕ျပီး။ 
 
"ေအာင္မာ...ခင္သိပါတယ္ အစ္ကုိရာ။ မင္းသားဆုိရင္ ေၾကာက္စရာၾကီးေတြေနမွာပါ။ 
ခင္ၾကီးငယ္ငယက္ ႏွစ္သစ္ ကန္ေတာ့ခံပြဲရွိတာႏွင့္ ေရႊနန္း္ေတာ္ထဲ ေမဖုရားႏွင့္လုိက္သြား ဖူးပါတယ္။ 
လက္၀ဲမင္းခမ္း ေတာ္အနီး မွာ အဲဒီမင္းသားၾကီးဆုိတဲ့ လူၾကီးေတြျမင္ခဲ့ပါရဲ႕။ 



မကၡရာကုိယ္ေတာ္ၾကီးတုိ႕၊ ျမင္ကြန္း ကုိယ္ေတာ္ၾကီး တို႕ ဆုိတာေလ၊ ဘယ္ေလာက္ 
ေၾကာက္စရာေကာင္းသလဲ၊ အစ္ကုိလည္း သိသားနဲ႕" 
 
(ေမာင္ေမာင္ငယ္က ျပဳံးကာ) "ျမင္ကြန္းကုိယ္ေတာ္ၾကီး ျမင္တာႏွင့္ခင္အၾကီးက တထစ္ခ် 
မွတ္ေတာ္မမူပါနဲ႕ကြယ္။ အစ္ကုိတို႕ သီေပါေရႊကုိယ္ေတာ္က အဲဒီမင္းသားၾကီးေတြလို 
အသက္လည္းမၾကီးေသးဘူး၊ စိတ္လည္းထက္ျမက္ေတာ္မမူပါဘူး။ အင္မတန္သိမ္ေမြ႕ 
ႏူးညံ႕ေတာ္မူပါတယ္" 
 
"အို... အစ္ကုိ႕မင္းသားကုိ အစ္ကုိဘယ္လုိပဲ ခ်ီးမြမ္းေပမယ့္ ခင္ၾကီးေတာ့ ေၾကာက္တာပါပဲ၊ 
မလုိက္၀ံ့ပါဘူး၊ အစ္ကုိ႕မင္းသားထံက ေရႊရုပ္ကေလးမ်ားကုိ အစ္ကုိဘာသာရေအာင္သာ 
ၾကံယူလာပါေတာ့" 
 
"အင္း...ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဆုသနားေတာ္ျမတ္ခံရလွ်င္ ခင္အၾကီးရေရာေပါ့ ဟုတ္လား" 
 
 
"ဟင္း...ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဆုိပါလွ်င္ အစ္ကုိေတာ္ေတာ္ႏွင့္ လာဦးမည္မထင္၊ ခုလုိရက္လ ေတြ 
အၾကာၾကီး အစ္ကုိမေပၚလာဘဲေနလွ်င္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ပ" 
 
"မၾကာရေစပါဘူး ခင္ရဲ႕၊ လာမွာေပါ့၊ အစ္ကုိလာေတာ့သာ ခင္ကယခုလုိ စိတ္လုပ္၍ေန ေတာ္မူပါ" 
 
"ဟ...ေနာက္တစ္ခါမလုပ္ပါဘူူး၊ အစ္ကုိရယ္၊ ဒါႏွင့္ ယခုအစ္ကုိဘာေၾကာင့္ ခင္ၾကီးတုိ႕ထံ မလာဘဲ 
ၾကာၾကာၾကီးေနေတာ္မူသတုံး" 
 
"မအားမလပ္၍ မလာရတာဘဲ ခင္ရဲ႕၊ အစ္ကုိတုိ႕ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အမႈေတာ္မ်ားကုိ မရပ္မနား 
ရေအာင္ အစ္ကုိ႕ကုိသာ ခိုင္းေတာ္မူေနသည္ ထင္ပါရဲ႕" 
 
"ဒီလုိလည္း ဘယ္ဟုတ္မလဲ ခင္၊ အျခားလူပ်ိဳေတာ္မ်ားလည္း ကုိယ္နဲ႕ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာအမႈ 
ေတာ္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရပါတယ္" 
 
 
"ဒါျဖင့္ဟုိမွာ လူပ်ိဳေတာ္သားေတြ ရိွသားပဲ၊ သည္တစ္ခါခင္ၾကီးတုိ႕ထံမွာ အေတာ္ၾကာရ ေအာင္ေနရ 
မယ္ေနာ္" 
 
"အစ္ကုိ႕သေဘာကေတာ့ မျပန္ဘဲပင္ ေနခ်င္ပါဘိတယ္၊ သုိ႕ရာတြင္ မင္းခစားေယာက်္ား 
တုိ႕မည္သည္မွာ ကုိယ္စိုး ကုိယ္ပိုင္ေနႏုိင္သည္႕ လြတ္လပ္ခြင့္မရၾကဘူး ခင္အၾကီးရဲ႕၊ ယခုေတာင္မွ 
သုံးရကတ္ာေလာက္ အေတာ္ပင္ ၾကံဖန္ခြင့္ေတာင္းလာခဲ့ရပါတယ္" 



 
 
"ဟင္...သည္လုိျဖင့္ အစ္ကိုသုံးရက္ျပင္ပို၍ ၾကာၾကာမေနႏုိင္ဘူးဆုိတာ ခင္ၾကီးၾကံစည္ ထားမွ် 
အလကားျဖစ္ရေတာ့မည္ အစ္ကုိရဲ႕" 
 
"ခင္က ဘာမ်ားၾကံစည္ထားရသတုံး" 
 
"အျခားေတာ့မဟုတ္ပါ။ သည္တစ္ၾကိမ္ အစ္ကုိသာလွ်င္ ခင္ၾကီးအစ္ကုိႏွင့္ရန္ကင္း ေတာင္၊ 
မႏၱေလးေတာင္ မ်ား သို႕ ဘုရားဖူးရန္သြားမည္။ ေတာင္သမန္အင္းႏွင့္တက္ေသး အင္း၊ ေဇာင္ကေလာ 
ကန္၊ နႏၵာကန္ေတြကုိလည္း ထမင္းျမိန္စား သြားမည္လုိ႕ ေမဖုရားက မၾကာခဏ ေျပာထား၍ ခင္ၾကီး 
အင္မတန္မွ သြားခ်င္၍ေနပါသည္။ သုိ႕အတြက္ အစ္ကုိ လာလွ်င္ျဖင့္ ခင္ၾကီး အလုိဆႏၵ 
ျပည္႕စံုရမွာပဲဆုိျပီး အေမွ်ာ္ၾကီး ေမွ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုေတာ့ အစ္ကုိၾကာရွည္ေနေတာ္မမူႏိုင္ဘူးဆုိ၍ 
ခင္ၾကီး သြားရေတာ့မယ္ မဟုတ္လုိ႕ ၀မ္းနည္းတာ ပါပဲ အစ္ကုိရယ္" 
 
 
"အုိ...၀မ္းနည္းပါနဲ႕ ခင္ရယ္၊ ခင္သြားခ်င္လွ်င္ နက္ျဖန္ကုိ အစ္ကုိလုိက္၍ပို႕ပါမယ၊္ သုိ႕ေသာ္ 
ဘဘဘုရား ႏွင့္ ေမေမဖုရားက ေရႊနန္းေတာ္ထဲ နက္ျဖန္အခစား၀င္ေတာ္မူရ လိမ့္မယ္။ သည္ေတာ့ 
အစ္ကုိရယ္၊ ခင္အၾကီးရယ္၊ နန္းခံုတုိ႕၊ မယ္ဆုံတုိ႕ရယ္ လွည္းသမားငႏႊဲရယ္၊ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ား 
ယူသြားၾကမယ္၊ သည္ေတာ့ခင္အၾကီး သြားခ်င္သည္႕ဌာနေတြကလည္း မ်ားလွတယ္၊ 
တစ္ေန႕တည္းနဲ႕ ႏံွ႕စပ္ေအာင္ သြားႏုိင္ၾက မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ သြားခ်င္ ေရာက္ခ်င္ 
သည္က ဌာနထဲမွာ အေကာင္းဆုုံး ေနရာတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး အစ္ကုိ႕ကုိေျပာစမ္းပါဦး" 
 
"တကယ္လုိက္ပို႕မွာမို႕ ေျပာေနတာလား အစ္ကုိရဲ႕" 
 
"တကယ္ပို႕ပါမယ္ဗ်ား၊ ခင္သြားခ်ငသ္ည္႕ ဌာနကုိသာ ေျပာပါ" 
 
"ခင္သြားခ်င္သည္မွာေတာ့ စံုလုိ႕ပါပဲ၊ မႏၱေလးေတာင္ ဗ်ာဒိတ္ေပးကုိယ္ေတာ္ၾကီးကုိလည္း 
ဖူးခ်င္ပါတယ္၊ ရန္ကင္းေတာင္ငါးရံ႕မင္းတြင္းကုိလည္း ဆင္းခ်င္ပါတယ္၊ ေဇာင္းကေလာ 
ကန္နႏၵကန္မ်ားကုိလည္း သြားခ်င္ရဲ႕၊ တက္ေသးအင္းႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္းကုိလည္း 
ေရာက္ခ်င္တာပဲ၊ အဲသည္လုိ သြားခ်င္သည္႕ ဌာနေတြထဲက တစ္ခုတည္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေတာ့ 
ဒါႏွင့္ အစ္ကုိတကယ္ လုိက္ပို႕ရမယ္ေနာ္" 
 
"အို...ပို႕ပါမယ္လုိ႕ ေျပာျပီးပါျပီေကာခင္ရဲ႕၊ သြားလုိတဲ့ေနရာတစ္ခုကုိသာ ေျပာပါေတာ့" 
 
"ဒါျဖင့္ခင္ၾကီး ေျပာေတာ့မယ္ေနာ္၊ ခင္ၾကီးသြားခ်င္တာေလ တျခားေနရာေတြပုိျပီး သြားခ်င္ 
တာကေတာ့ ေတာင္သမန္အင္းကုိ ထမင္းျမိန္စားဖုိ႕ပါပဲ၊ ေတာင္သမန္ေရျပင္ေပၚမွာ အစ္ကုိ" 



"အင္း....အေကာင္းသားပဲ" 
 
"ျပီးေတာ့ေလ...အစ္ကုိႏွင့္ ခင္ရယ္ေလ ထမင္းျမိန္စားျပီး ေရကစားရင္ ဘုရားလွဴဖို႕ ၾကာပန္းေတြခ်ိဳး၊ 
ညေနေစာင္းေတာ့ အင္းေစာင္းက ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားကုိ ေလွကေလးနဲ႕သြားျပီး 
ဖူးမယ္ေနာ္အစ္ကုိ၊ ဒီဘုရားကုိ ခင္ငယ္ငယ္ကတုန္းကလည္း အစ္ကုိႏွင့္အတ ူ ေမဖုရားတုိ႕ပါ 
ေတာင္သမန္အင္းကေနျပီး ေလွကေလး နဲ႕သြား၍ ဖူးဖူးတာ၊ ခင္မွတ္မိေသးသည္ အစ္ကုိရဲ႕၊ 
အင္မတန္ေပ်ာ္တာပဲေနာ္" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ကေလးငယ္အလား ေျပာခ်င္ေသာစကားမ်ားကုိ ေလာကတၾကီး ေျပာေနရွာေသာ 
ခင္ခင္ၾကီးကုိ ခ်စ္စႏိုးမ်က္ႏွာႏွင့္ ျပဳံးရႊင္စြာစုိက္နားေထာင္ေနရာမွ မိမိ ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္သားအရြယ္ 
ကုိရင္လူထြက္စဥ္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ေျခာက္ႏွစ္သမီးမွ် ရိွေသး သည္႕ ခင္ခင္ၾကီးကေလးႏွင့္အတူ ဒုိင္း၀န္မင္း 
ၾကီးႏွင့္ ၀န္ကေတာ္ၾကီး အေျခြအရံမ်ားပါ ေတာင္သမန္အင္းသုိ႕ ေပ်ာေပ်ာ္ပါးပါးထမင္းျမိန္စား ဘုရား 
လည္း ဖူးရင္း ေရာက္ၾကဖူးသည္ တုိ႕ကုိ ျပန္လည္သတိရလာမိေလ၏ ။ သည္တြင္လည္း မိမိ၏ 
က်ဥ္းက်ဥ္း က်ပ္က်ပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မရေသာအျဖစ္ကုိ ေတြးမိကာ မင္းခစားမလုပ္မီ လြတ္လပ္ေသာ 
ဘ၀မွ ေသာကမရွိ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရသည္႕ အရသာကုိ ျပန္လည္ေတာင့္တမိရွာေသာေၾကာင့္ ကေလး 
အရြယ္ လူမမယ္ ခင္ခင္ၾကီး ေပ်ာ္ရႊင္သလုိ မိမိလည္းေရာေႏွာေပ်ာ္ရႊင္ကာ လြတ္လပ္ခြင့္ 
အရသာကေလးကုိ တစ္ေန႕တာ ပင္ ျဖစ္ကတည္း ခံစားလုိေသာ ဆႏၵမ်ား ေပၚေပါက္လာမိ ရွာေသာ 
ေၾကာင့္ လိုက္လုိ္က္ ေလ်ာေလ်ာပင္.... 
 
"ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ခင္ေျပာမွပင္ အစ္ကုိတုိ႕ငယ္စဥ္က သြားၾကဖူးသည္တုိ႕ကုိ သတိရမိေလေတာ့၊ ယခု 
တစ္ၾကိမ္ သြားလွ်င္ ယခင္ကလုိပဲ ေပ်ာ္ၾကမယ္ ခင္ရဲ႕။ ကဲ...ကဲ ထပါ ေအာက္သို႕ ဆင္းၾကစုိး၊ 
ေမဖုရားကုိလည္း အစ္ကိုတုိ႕  နံနက္ေစာေစာ သြားၾကမယ့္အေၾကာင္း ခြင္းေတာင္းရေပဦးမယ္၊ 
စားေသာက္ဖြယ္ တုိ႕ကုိ လည္း စီမံခိုင္းစရာရွိေသးတယ္ ခင္အၾကီး ရဲ႕" 
 
ဆုိကာ မိမိရင္ခြင္ေပၚတြင္ ထုိင္ေနေသာ ခင္ခင္ၾကီးအား ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သို႔ ပခံုးႏွစ္ဖက္ကို ခ်ီမယူ၍ 
ထူေပးေလ၏။ 
 
ထုိအခိုက္အတန္႔မွာပင္ ၀န္ကေတာ္ၾကီး၏အသံျဖင့္........ 
 
"ေမာင္ေမာင္ေရ......ခင္ခင္ၾကီးက သည္ေလာက္ပင္ ဆုိးေပေနရေပသည္လား၊ အခ်ဳိအုပ္မ်ား 
သုံးေဆာင္ လည့္ွပါေတာ့" 
 
ေခၚသံၾကားလုိက္ရသည္တြင္ ...... 
 
"ကဲ.....ခင္အၾကီး ေမဖုရားေခၚေနျပီ၊ လာပါ၊ ေအာက္ဆင္းၾကပါစုိ႔" 
 



 
ထပ္၍ႏႈိးေဆာ္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးလည္း ကေလးငယ္ပမာ ေက်နပ္ျပဳံးရႊင္စြာေသာ မ်က္ႏွာကေလျဖင့္ 
ခုန္ကာခုန္ကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ခါးကုိဖက္လ်က္ ေနာက္က ထက္ၾကပ္ပါလာေလ၏။ 
၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ ဆီီးႀကိဳၿပံဳးရယ္ကာႏွင့္......... 
 
"ေဟာ.....အေကာက္ေတာင္ ၀ကၤပါမကေလး ပါလာျပီ။ ကဲ.....ကဲ လာၾက ၊အခ်ဳိပဲြ  
ယင္အံုမယ္ေၾကာင့္ နန္းခံုယပ္ေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေနရတာၾကာျပီ ။ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ 
သုံးေဆာင္ၾကဦး" 
 
ဆုိ၍ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ခင္ခင္ၾကီးႏွင့္အတူ အခ်ဳိပဲြကိုႏႈိက္ရင္း။ 
 
ငယ္။ ။"ေမဖုရားခင္အၾကီးက ေမာင့္ကုိစိတ္ေကာက္လုိ႕ေန၍ အေတာ္ပင္ေခ်ာ့ခဲ့ရပါတယ္။" 
 
ေတာ္။ ။"ခင္အၾကီးကေတာ့ ေမာင္ေမာင္လာလွ်င္ လုပ္ပါေရာ့မယ္။ ဘာမ်ားစိတ္ေကာက္ ရသတဲ့တုံး၊ 
တကယ္ပါပဲ မလာမွျဖင့္လည္း အစ္ကုိမလာမလာႏွင့္ တစ္ေမွ်ာ္တည္းေမွ်ာ္ေန တာပဲ။ 
လာျပန္လွ်င္လည္း ေကာက္လုိက္ရ, ေကြးလုိက္ရႏွင့္ အရြယ္ကေလးနည္းနည္း ေထာက္လာသည္ပင္၊ 
ေမာင္ေမာင့္ အေပၚမ်ားျဖင့္ ငယ္စဥ္ကအတုိင္း ဆုိးခ်င္ႏြဲ႕ခ်င္ရွာေသး တယ္။ ေမာင္ေမာင္ေတာ့ 
သူ႕ကုိေခ်ာ့ရတာႏွင့္ ေမာေနျပီထင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။ ။"ဒါေတာင္ အာမခံႏွင့္ ေခတၱစိတ္ေျပျခင္းပါ ေမဖုရား၊ လုံးလုံးစိတ္ေျပသြားျခင္း မဟုတ္ေသးပါ" 
 
၀န္။ ။"အမယ္မင္း ဘာမႈမ်ားမုိ႕တုံး ေမာင္ေမာင္ရယ္။" 
 
၀န္။ ။"ေမာင္ အရင္တစ္ေခါက္လာစဥ္က ဆုေတာ္ရသည္႕ ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးကုိ 
ယူလာမယ္ဆုိတာကုိ လာလာခ်င္း မရေကာင္းလားလုိ႕ စိတ္ေကာက္သြားပါတယ္။ ဒါကုိပင္ 
ဘာမ်ားေကာက္ရသလဲ အေတာ္ ေမးယူရပါတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ေရႊရုပ္ကေလးကုိ ထုတ္ေပးမွ 
ပထမတစ္ၾကိမ္ စိတ္ေျပသြားပါတယ္ ေမဖုရား၊ ေနာက္တစ္မႈကေတာ့ ေမာင္လာရင္ 
ေတာင္သမန္အင္းသုိ႕ အလယ္သြားမယ္ ေစာင့္ေနပါ သယ္တဲ့၊ ေမာင္ကလည္း 
ရက္ရွည္ၾကာမေနႏုိင္တာနဲ႕ နက္ျဖန္မွပဲ လုိက္ပို႕ပါ့မယ္လုိ႕ အာမခံလုိက္ ရပါတယ္၊ သုိ႕အတြက္ 
နက္ျဖန္ေမဖုရားေရႊနန္းေတာ္၀င္ရမယ့္ ကိစၥကလည္းရိွေသး၍ ေမာင္တုိ႕ ေမာင္ႏွမ နန္းခံုတုိ႕ကုိ 
ေခၚ၍ေတာင္သမန္ကုိ သြားလုိပါတယ္" 
 
ေတာ္။ ။"ေၾသာ္....ခင္ၾကီးက တယ္လဲဒုကၡရွာသကုိးကြယ္" 
 
ၾကီး။ ။"ဟာ...ေမဖုရားကလည္း ခင္သားခ်င္တာကုိ သည္လုိမိန္႕ေတာ္မူပါနဲ႕" 
 



ငယ္။ ။"ဟုတ္ပါတယ္ ေမဖုရားရယ္၊ မိန္႕ေတာ္မူပါနဲ႕၊ ခင္သြားလုိတာ ေမာင္လုိက္ပို႕ပါ့မယ္၊ 
မေတာ္စိတ္ေကာက္သြားလုိ႕ ေခ်ာ့မရ ေမာ့မရျဖစ္ေနပါဦးမယ္" 
 
ေတာ္။ ။"အင္း....ေမာင္ေမာင္ကလည္း အလုိလုိက္ေတာ့ သည္ေမာင္ႏွမဟာ ကေလးရြယ္ 
မဟုတ္ေတာ့ျပီဘူး။ သည္ပံုသာဆုိလွ်င္ ေမာင္ေမာင္မရိွသည္႕အခါ တစ္အိမ္လုံးကုိ သူဆုိးႏြဲ႕လုိ႕ခ်ည္း 
ေနခ်င္ ေတာ့မွာပဲ" 
 
 
ၾကီး။ ။"အုိး....ေမဖုရားကလည္း ခင္သြားခ်င္၍ သြားခ်င္ပါတယ္ ပူဆာတာကုိ ဆုိးတာမွ ဟုတ္ပဲ" 
 
ေတာ္။ ။"ကဲပါေတာ္၊သြားၾကပါ။ ေမဖုရားမတားပါဘူး၊ေမာင္ေမာင္တုိ႕ ေမာင္ႏွမနံနံေစာေစာ ထ၍ 
သြားၾကျပီး ညေနမ၀င္မီေရာက္ေအာင္ ျပန္လာၾကေပေတာ့၊ ဟဲ့...နန္းခံု၊ ေမာင္လူဒင္ ကုိ ညဥ္႕ဦးကပင္ 
စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ား ျပင္ဆင္ထည္႕သုိေပးခုိင္းရမယ္၊ ခင္ၾကီး အတြက္ နန္းခံုကုိလည္း ခိုင္းေစရန္ 
ေခၚသြားၾက၊ ေမဖုရားနန္းေတာ္ အခစား၀င္ရာမွာ မယ္ဆုံကုိ တြဲပုိ႕ဖို႕ထားခဲ့ရမယ္၊ လွည္းသမား 
ငႏြဲ႕ကုိလည္း ဗြီရိုလွည္းကုိလွည္းက်င္း သုတ္သင္ပေစ၊ မႈိင္းလုံးေကာ္ေဇာကုိလည္း ေအာက္က 
သင္ဖ်ာမ်ား ထူထူခံ၍ ခင္းေစရမယ္၊ ကတၳီပါမွီအံုးတစ္ခုလည္း အေညာင္းေျပ လက္ေထာက္ စရာ 
ထည္႕လုိက္ပါဘိ" 
 
၀န္ကေတာ္ၾကီးကမထႏုိင္ရာမွပင္ ခ်စ္လွေသာသမီးႏွင့္သားတုိ႕အတြက္အကြက္ေစ့ေအာင္ မွာထား 
စီမံေနရာ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္အတူ အခ်ိဳပြဲတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ စားရင္းအားရ၀မ္းသာ 
ျပဳံးရႊင္ ေပ်ာ္ျမဴးကာ ေနရွာေလ၏ ။ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ေရွးကထက္ ႏုပ်ဳိဖြံ႕ျဖိဳးအလွက်က္သေရ 
တုိးေနေသာ ခင္ခင္ၾကီးကေလးအား ထူးျခားျခင္းအရပ္ရပ္ကုိ အကဲမခတ္ႏိုင္အား၊ အကေလးအရြယ္ 
ငယ္စဥ္က ႏွင့္ မျခားသာလွ်င္ စိတ္ထင္ရိွေနေသးရ ကား ခင္ခင္ၾကီးေျပာသမွ် စကား၊ 
ျပဳသမွ်အမူမ်ားမွာ စကား တတ္ခါစ ကေလးငယ္တစ္ဦး အလားၾကားသမွ် ၾကဳံသမွ်တုိ႕တြင္ 
အျပစ္မျမင္အခ်စ္သာ၀င္၍ ေနရွာ ေတာ့၏ ။ 
 
ခင္ခင္ၾကီးလည္း မိမိ၏ အသက္ကေလးေထာက္၍ အရြယ္မေရာက္တေရာက္ ဘ၀ေၾကာင့္ အျခား 
ေနရာတြင္ အရွက္အေၾကာက္ကေလးမ်ား ၀င္ခဲ့မိသည္တုိင္ေအာင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ကုိ ေတြ႕ရေသာ 
အခါမ်ားတြင္ကား ငယ္စဥ္အခါတုန္းကႏွင့္မျခား ခ်စ္အားကုိးေၾကာင့္ ကေလးဆုိးကေလးပမာ ပြတ္သီး 
ပြတ္သပ္ ႏွင့္ အခါမျပတ္ေအာင္ ဆုိးေတေပကပ္၍သာ ေနရွာသည္တုိ႕ေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
တျပဳံးျပဳံး ႏွင့္ အလုိလုိက္၍ မဆုံးႏိုင္ရိွေလ၏ ။ 
 
အပုိင္း (၂၃) ေမွ်ာ္ 
 
အခန္း(၂၃) 
 



 
ညဥ္႕ပဟုိရ္ ႏွစ္ခ်က္တီးသည္တုိင္ေအာင္ ဒုိင္း၀န္မင္း၊ ၀န္ကေတာ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ 
ခင္ခင္ၾကီးစေသာ မိသားတစ္စုတုိ႕မွာ ေလသာေဆာင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕စြာ စကား၀ုိင္း 
ေကာင္းေနခဲ့ၾကသျဖင့္ အိပ္ရာ ၀င္ေနာက္က်ၾက၍ ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္ေစာစြာ အိပ္ရာမွ 
မထႏိုင္ၾကေသးေသာ္လည္း သြားခ်င္လွေသာ အာသာဆႏၵေဇာၾကီးေနရွာသည္႕ ခင္ခင္ၾကီးမွာ 
ေရွ႕ျပဳဗာမွ ေရာင္နီလာလွ်င္ပင္ အိပ္ရာမွ ႏိုးလာ ေတာ့၏။ 
 
 
တစ္အိမ္သားလုံး အိပ္ေကာင္းေနၾကတုန္းျဖစ္၍ တစ္ေရးျပန္၍ အိပ္ပါဦးမည္ဟု အံုး၀န္းသို႕ 
ေခါင္းခ်လုိက္ ပါလည္း သြားခ်င္သည္႕ေဇာကၾကီးလွေသာေၾကာင့္ ေမွးမိွိတ္မရေတာ့သည္ ႏွင့္ 
အိပ္ရာမွထ၍ မ်က္ႏွာသစ္ ျပီးလွ်င္ အခန္းတြင္းေက်ာက္သားမွန္တင္ခံုေရွ႕ ထုိင္မိသည္ တြင္ 
မုိးထိန္ထိန္မလင္းေသးသျဖင့္ မွန္ကုိပင္ ေကာင္းစြာ မျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခက္ ၾကဳံေနရွာေလ၏ ။ 
 
 
ထို႕ေနာက္မွ ေအာက္ထပ္တြင္ တခၽြတ္ခၽြတ္ျပင္ဆင္ထည္႕လုိေနေသာ နန္းခံုႏွင့္ေမာင္လူဒင္ 
တုိ႕အသံၾကား ၍ နန္းခံုအားတီးတုိးေခၚကာ ဖန္ကာမီးအိမ္ အထြန္းခိုင္းျပီး ဆံတုိစကေလး မ်ားကုိ 
မွန္ေရွ႕တြင္ ထုိင္၍ ေရႊကေတာ့ႏွင့္ စုလည္းစီးကာ မ်က္ႏွာကုိလည္း နံ႕သာမႈန္႕ ကေလးမ်ား၊ 
အနည္းငယ္ လိမ္းက်ံ ျခယ္လွယ္လ်က္ လက္ေကာက္ပုတီးကေလးမ်ား ေနသားတက် ျပင္ဆင္ကာ 
ႏြယ္သာကီေသြး၊ ၾကိဳးထဘီ နီရဲရဲကေလးႏွင့္ ဖန္ပန္းၾကြ တရုတ္အက်ီပန္းရည္ေသြးကုိ ကေလးဘာ၀ 
စိတ္တုိင္းက်၀တ္ဆင္ျပီး အတန္ ၾကာျပီး အရိပ္ၾကည္႕ေနမိျပီးမွအျပင္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏိုးျပီအထင္ႏွင့္ 
ေၾကာ႕ေၾကာ႕ေမာ့ေမာ့ ကေလး ထြက္လာခဲ့ရာ အျပင္ေရာက္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
အိပ္ေမာက်၍ေကာင္းေနသည္ ကုိ ေတြ႕သျဖင့္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ စိတ္ထဲတြင္ ဟာသြားေလ၏ ။ 
ေရွ႕သုိ႕လွမ္းၾကည္႕ေသာအခါ ေနလုံးပင္ျပဴလာသည္ ကုိျမင္ရ၍ ေျခကေလးကုိ 
ခပ္ဆတ္ဆတ္ေဆာင့္ကာ စိတ္တုိေသာ အမူအရာသုိ႕ ေျပာင္းလဲ သြားျပီး စင္းစင္းၾကီး အိပ္ေနေသာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ သည္းမခံလုိ ေတာ့ေသာအမူအရာျဖင့္ ၾကည္႕ကာ အနီးသုိ႕ တုိး၍လာေလ၏ ။ 
 
အိပ္ရာအနီးတြင္ ေတြေတြကေလး ရပ္ေနမွညက ညဥ္႕နက္ေအာင္ စကားေျပာေနရသျဖင့္ 
ဤမွ်အိပ္ရာထ ေနျမင့္ရသည္ဟု ေတြးမိကာ ရုတ္ျခည္းပင္ ေဒါသမ်ားေျပေပ်ာက္သြားျပီး 
သနားၾကင္နာလွေသာ မ်က္ႏွာသုိ႕ေျပာင္းလဲလာေတာ့္လ်က္ ႏုညက္ညင္သြာ စက္ေမြ႕ရာ ဘးတြင္ 
က်ဳံ႕က်ဳံ႕ကလး ၀င္ထုိင္လုိက္ေသာ ေခါင္းျမီးျခဳံထားေသာဖဲညဥ္႕ျခဳံကုိ အသာ ယာဆြဲဖြင့္ျပီး 
မိမိကုိယ္ကေလးႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ရင္အုပ္ပိုင္းကုိ တအားဖြကာ 
နားနားသုိ႕ကပ္လ်က္။ 
 
"အစ္ကုိၾကီး...အစ္ကုိၾကီး၊ ထပါေတာ့၊ သြားဖုိ႕အခ်ိန္ေတာ္ျပီ အစ္ကုိၾကီးရဲ႕" 
 



တီးတုိး ေျပာကာ ႏိုးေလလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ဖ်တ္ခနဲႏုိးလ်က္ မ်က္လုံးအေၾကာင္း သားႏွင့္ 
ခင္ခင္ၾကီး အား စိုက္ၾကည္႕ေနမိေလ၏ ။ 
 
ခင္ခင္ၾကီး၏ ျပဳျပင္ျဖီး လိမ္းထားေသာ ထူးျခားသည္႕ရုပ္လကၡဏာမွာ ဤတစ္ၾကိမ္သာ 
ေရွးဦးစြာျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ မိမိအိပ္ေမာက် ေနစဥ္ သူရႆတီနတ္ေဒ၀ီသည္ က်ီစယ္သမႈ 
ျပဳလာသေလာဟု အ့ံၾသစြာၾကည္႕မိရာ ေခါင္းေပၚက ေရႊကေတာ့စြတ္ထားသည္႕ တုိနံ႕နံ႕ဖြာရရာ 
က်ေနေသာ ဆံစည္းကေလးကုိ ျမင္ရသည္တြင္မွ ရုတ္တရက္ သတိ၀င္လာရံုမွ်မက 
ခင္ခင္ၾကီးကလည္း။ 
 
"ထပါေတာ့ အစ္ကုိရဲ႕၊ ေနျမင့္ေရာ့မယ္၊ ခင္ျပီးေနတာၾကာလွျပီ၊ အို...အစ္ကုိကလည္း အိပ္မႈန္မေျပ 
သလုိၾကီး ၾကည္႕ေနလုိက္တာ၊ ကဲ...ထပါေတာ့" 
 
ေျပာေျပာဆုိဆုိဆြဲထူသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း လုံး၀သတိ၀င္လာျပီး ခင္ခင္ၾကီး ဤေရြ႕ဤမွ် 
လွေနသည္ကုိ ယေန႕မွေတြ႕ျမင္ရဖူးသျဖင့္ အ့ံအားသင့္ေနမိျပီးမွ အမွတ္မဲ့ 
ဣေျႏၵဆယ္လုိက္ရေတာက့ာ။ 
 
"ေၾသာ္...ခင္ပါလား၊ ေစာေစာစီးစီးျဖီးလိမ္း၀တ္ဆင္ထားလုိက္တာ ဘယ္သြားမယ္လုိ႕တုံး" 
 
"ေဟာ....အစ္ကုိ ေမးျပန္ေတာ့သည္။ ေတာင္သမန္အင္းကုိ သြားဖုိ႕ေလ၊ အေစာၾကီး ထမယ္ဆိုျပီး 
ခုမွခင္ႏႈိး ယူရတယ္။ ၾကည္႕စမ္း၊ ေငးေနလုိက္တာ၊ အိပ္ေရး၀ေတာ္မမူေသး ဘူးလား အစ္ကုိရဲ႕" 
 
ကႏြဲ႕ကလ် စိတ္ဆုိးမေယာင္ေယာင္ ေျပာလုိက္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ အမွတ္မ့ဲ 
ထြက္မိထြက္ရာ ထြက္လုိက္မိသည္႕စကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖ်ားေခါက္သိမ္းလုိက္ရကာ။ 
 
 
"ေၾသာ္...ေၾသာ္ဟုတ္ပါရဲ႕၊ အစ္္ကုိက  အိပ္ရာကႏုိးႏိုးခ်င္းသတိမရဘူး၊ ဒါႏွင့္ေနျမင့္လွျပီ လား၊ ဒီလုိျဖင့္ 
ေစာေစာက ႏႈိးေရာေပါ့ ခင္အၾကီးရယ္" 
 
"အို...ခင္ကလည္း မႏႈိးရဘဲႏွင့္ အစ္ကုိအလုိအေလ်ာက္ႏိုးလိမ့္မလားလုိ႕ မႏႈိးဘဲ ထားမိတယ္။ ကဲ.... 
ထပါေတာ့၊ မ်က္ႏွာသစ္ေရလည္း အဆင္သင့္ေရာက္ေနပါျပီ၊ အ၀တ္မ်ားလဲေတာ္မူျပီး ႏို႕ယာဂု 
လည္းေအး ေတာ့မယ္၊ သုံးေဆာင္ပါေတာ့။ အားလုံး အသင့္ေရာက္ေန ၾကျပီအစ္ကုိရဲ႕" 
 
ဆုိသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ကပ်ာကယာမ်က္ႏွာသစ္ အ၀တ္လဲ၍ ခင္ခင္ၾကီးကုိယ္ 
တုိင္ယူေပးေသာ ယာဂုတင္ ေရႊေရးေဒါင္းေပါင္ကေလးကုိ လွမ္းယူစဥ္ ဘုရားေဆာင္မွ 
ဆြမ္းေတာ္ကပ္၍ မယ္ဆုံကုိတြဲကာ ထြက္လာေသာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီး ေရာက္လာျပီး... 
 



"အလုိ... ေမာင္ေမာင္တုိ႕ မသြားၾကေသးဘူးလား၊ ၾကာရင္ ေနပူမိေနၾကေတာ့မယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
ဆုိသည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးက... 
 
"ဟုတ္ပါရဲ႕ေမဖုရား၊ ခင္ၾကီးျဖင့္ ေနေရာင္မလာခင္က အ၀တ္လဲ၍ထားပါတယ္။ အစ္ကုိသာ ကလနဂါး 
ႏွင့္ျပဳိင္ျပီး အႏိုင္ရေအာင္ အိပ္ေနလုိ႕မနည္းပင္ ႏိႈးယူရပါတယ္။ ကဲ...အစ္ကုိ၀ရင္လည္း ထပါေတာ့။ 
ဇူဇကာ ပုဏၰားႏွင့္ အားက်မခံဂုဏ္ျပဳိင္ေနေတာ္မူျပန္ ျပီလား" 
 
ဆုိကာ ယာဂုပန္းကန္ကုိ ဆြဲယူေတာ့မည္ကဲ့သုိ႕ ျပဳျပင္သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ျပဳံးလ်က္ႏွင့္ပင္... 
 
"ကုိင္း... ကုိင္း ျပီးပါျပီ ခင္အၾကီးရယ္။ တကယ္ပါပဲ။ 
 
ျမည္တြန္ေတာက္တီးလုိက္တာ၊ အစ္မၾကီးက်လို႕ေနပါျပီ" 
 
ဆုိကာ ထုိင္ရာမွ ထလွ်င္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီိးက ၀င္၍... 
 
"အို...ခင္ၾကီးကလည္း ညကေမာင္ေမာင္အိပ္ပ်က္ရွာတာကုိး၊ ဟဲ့...ယာဂုေသာက္တာ 
၀ေအာင္ေသာက္ ပါေစ သမီးရဲ႕၊ အတန္ၾကာဆာေနပါမယ့္" ဆုိေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္လက္ကုိ 
ဆြဲေခၚကာ.... 
 
"ဆာရင္ လမ္းမွာစားစရာေတြ ထမင္းအုပ္ႏွင့္ တစ္အုပ္ၾကီိးထည္႕ယူလာပါတယ္ ေမဖုရား၊ 
ကဲ...လာပါေတာ့ အစ္ကုိရဲ႕၊ ဒါနဲ႕သာျပီး ေနျမင့္ေတာ့မွာပဲ" 
 
ေျပာကာျဖင့္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကျပီး အသင့္ျပင္ဆင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ ဗီြရိုလွည္း ေပၚသုိ႕ 
တက္လ်က္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ သားႏွင့္သမီးသြားရာသုိ႕ ျပတင္း၀ုိင္းမွ 
ျပဳံးရႊင္စြာ ၾကည္႕ေမွ်ာ္က်န္ရစ္ေလ၏ ။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ၾကီးတုိ႕ စီးနင္းလုိက္ပါသည္႕ ဘီရိုလွည္းကေလးမွာ ႏြားခ်ဴသံ တခၽြင္ခၽြင္ႏွင့္ 
အေနာက္ဘက္ အမရပူရ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္သုိ႕သြားရာ လမ္းစဥ္အတုိင္း ေမာင္းႏွင္လာခဲ့ေလ၏ ။ 
 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ သြားလုိရာသုိ႕သြားရသျဖင့္ အားရ၀မ္းသာျဖစ္ေနရွာေသာ ကေလးငယ္ အလား 
ေမာင္ေမာင္ ငယ္အပါးတြင္ အေထြအျပားေကာက္ကရ စကားေတြကုိ မနားမေန ေျပာဆုိ 
လုိက္ပါလာရွာသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွာလည္း ခ်စ္ၾကည္ေလးျမတ္ေသာ ႏွလုံးႏွင့္ 
တျပဳံးျပဳံးအလုိလုိက္၍ ေနရွာ၏ ။ ခင္ခင္ၾကီး ေျပာသမွ်ကုိ တအင္းအင္းလုိက္ျပီး အၾကိဳက္ကုိ 
ျပဳ၍ေနခဲ့ရာမွ စိတ္တြင္းကမူကာ ထူးျခားေသာခင္ခင္ၾကီး၏ ရူပသ႑ာန္ကုိ 
အတန္တန္ခ်ီးက်ဴးလ်က္ရိွေတာ့၏ ။ 



ႏုညက္၀င္း၀ါ၍ စကား၀ါေရာင္ေျပးေနေသာ အသားကေလးေပၚတြင္ စိမ္းရႊင္ေသာ အေၾကာကေလး 
မ်ားသန္း၍ ပါးလႊာေသာ ႏႈတ္ခမ္းကေလးမွာလည္း ပတၱျမားခဲပမာ စိုစို ျပည္ျပည္ႏွင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ 
တန္းေနသည္႕ ခင္ၾကီး၏ မ်က္ခံုးကေလးတုိ႕ကား ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ငယ္စဥ္က ေတြ႕ျမင္လာသူ 
ျဖစ္ေသာ္ျငား လည္း ယေန႕အဖုိ႕ ေတြ႕ျမင္ရသည္ကား အခါတိုင္းထက္ ပုိမိုထူးျခား၍ ေနသည္ကုိ 
သတိထား မိေသာေၾကာင့္ အ ့ံၾသျခင္းျဖစ္ရေလ။ 
 
ဤတြင္မွာလည္း ၀န္ကေတာ္ၾကီး၏ "ေမာင္ေမာင္ကလည္း အလုိလုိက္ေတာ့တယ္။ ေမာင့္ႏွမက 
ကေလး အရြယ္ မဟုတ္ေတာ့ျပီဘူး ေမာင္ေမာင္ရဲ႕"ဟူေသာ စကားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားမိကာ 
သရုပ္ေပၚ လာေတာ့၏ ။ ႏုေဂါရီရြယ္မေစ့တေစ့ အစြမ္းကုန္လွေတာ့ ေပေတာ့မည္ဟု အားယူ၍ 
ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အလွ၏ ပင္စည္ပင္မၾကီးႏွင့္ အကုိင္း အခက္တုိ႕ ျဖဳိးျဖိဳးေ၀ေစရန္အတြက္ 
ခက္လက္ႏုေညွာက္ ပုရစ္ဖူူးေပါက္ခ်ိန္က့ဲသုိ႕ ေဂါရီတည္းဟူေသာ တုိင္းျပည္မွာကုမၼာရီတည္းဟူေသာ 
တုိင္းျပည္သုိ႕ ေျခတစ္ဖက္ လွမ္း၍ နယ္နိမိတ္စခန္းကုိ ကူးေက်ာ္စျပဳေနရွာသူ ႏွမငယ္ကေလးအား 
အၾကင္နာတုိးပြားမိျပီး ခင္ခင္ၾကီး ၏ ငယ္မႈမေပ်ာက္စိတ္ေကာက္ဆုိးႏြ႕ဲကာ ေျပာခ်င္ရာေတြ 
ေျပာေနတတ္ရွာ သည္တြင္လည္း စိတ္ထဲမွ... 
 
"ေၾသာ္...ခင္အၾကီး...ခင္အၾကီး၊ အရြယ္ကေလး ကူးလာသည္႕တုိ္င္ေအာင္ ကေလးစိတ္မ 
ေပ်ာက္ရွာဘူး။ မိုက္တုန္း ရူးတုန္း ကေလးပါကလား။ အင္း...ဒီလုိႏွင့္ သူ႕ခမ်ာကေလးအခ်ိန္ 
အရြယ္၀င္လာမွ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္လာတတ္ရွာေတာ့မွာပါတကား" 
 
စဥ္းစားလ်က္ ေနမိစဥ္... 
 
"အစ္ကုိ ခင္တုိ႕ေရာက္လုျပီလား၊ ယခုဘယ္မ်ားေရာက္လာျပီလဲ၊ ၾကည္႕စမ္းပါဦး အစ္ကုိရဲ႕" 
 
ေျပာ၍ ဗြီရိုလွည္း၏ တရုတ္ကတ္ျပတင္းေပါက္မွ ႏွစ္ေယာက္သားၾကည္႕မိရာတြင္ ေနရွိကလည္း 
ထန္းတစ္ဖ်ားခန္႕ ျမင့္လ်က္ အမရပူရေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဘက္သုိ႕ နီးသည္ထက္ နီးလ်က္ အုပ္ဆုိး ညိဳ႕မိႈင္း 
ေနေသာ သစ္ပင္အုပ္တုိ႕အလယ္မွ ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ ေစတီေတာ္ ပုထုိးေတာ္ အဆူဆူ တုိ႕ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ၾကည္လင္ျပာလဲ့ေသာ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္၌ ေတာက္ပေသာ ေနအရွိန္ေၾကာင့္...။ 
 
စိန္၊ေက်ာက္၊ပတၱျမား၊ ျပယုိးယားတုိ႕ကုိ က်ဲျဖန္႕ထားဘိသလား တဖ်ပ္ဖ်ပ္လႈပ္ရွား ေနေသာ 
လိႈင္းၾကက္ခြပ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၾကည္႕မဆုံး၊ ျမင္မဆုံး၊ မ်က္လံုံးေညာင္းမွ် ေရျပင္ျခင္း 
ဆက္အ့ံကဲ့သုိ႕ရိွေသာ ေဇာင္းကေလာ အင္း, တက္ိေသးအင္း, ေတာင္သမန္ အင္းစသည္႕ 
အဏၰ၀ါျပင္က်ယ္ ပင္လယ္တမွ် က်ယ္၀န္း လွေသာ အင္းၾကီးမ်ားမွ ၾကည္လင္စိမ္းလဲ့ေသာ 
ေရျပင္ၾကီးမ်ားသည္ ညိဳ႕မိႈင္း အံု႕ဆုိင္း ၍ေနသည္႕ အမရပူရေရႊျမိဳ႕ ေတာ္ၾကီးကုိ 
ပတ္လည္၀ုိင္းသကဲ့သုိ႕ ေတြ႕ျမင္ရျပီး အေနာက္ဘက္တစ္ခြင္ မွာလည္း ေစတီ,ဂူ,ေက်ာင္း, 
တန္ေဆာင္း,ျပာသာဒ္တုိ႕ျဖင့္ျပီးသည္႕ မင္း၀ံေတာင္တန္းၾကီးႏွင့္ တသြင္သြင္ တဒီးဒီး ေဘာ္ရည္ေတြ 
စီးေနသကဲ့သုိ႕ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ျပင္ၾကီးကုိ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ တစ္ခြင္တြင္လည္း 



ျပာလဲ့ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းကင္စၾက၀ဠာ တစ္ခိုတြင္ မိႈင္းမိႈင္းညိဳညိဳ စိုစိုစိမ္း၍ ေနေသာ 
ရွမ္းကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းၾကီး၏ ေတာ္ထြတ္ ေတာင္ထိပ္ဖ်ားမ်ားမွာ ျမရတနာမ်ားျဖင့္ ျပီးေသာ 
ျပာႆာဒ္ဘုံဗိမာန္ေတြ အစီအရီႏွင့္ ေ၀ဠဳရိယ ျမတုိင္းျပင္ၾကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ထားသည္႕အလား 
ထူးျခား သာယာလွေသာ ရႈေမွ်ာ္ခင္းတုိ႕ကုိ ေတြ႕ရေလရာ စာဆုိ၀ါသနာပါသူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ထုိမွ် 
သာယာလွေသာ ရႈျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ် မမွတ္မထင္ႏိုင္။ 
ျပန္႕ကားေသာ ခင္ခင္ၾကီး၏ နဖူးကေလးေပၚတြင္ ရႈပ္ေထြးေသာ ဆံယဥ္ႏုကေလးမ်ားက ေလခပ္တုိင္း 
လႈပ္ရွားကစား ေနၾကသည္ပင္ အဆင္ေျပလွသျဖင့္ ၾကည္႕မ၀ေအာင္ ပီတိက် ၍ ေနမိရွာေလ၏ ။ 
 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ဘယ္ဆီကုိ ၾကည္႕သည္ဟု သတိမရရွာဘဲ လွည္းေရွ႕ဆီမွ 
ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေတာင္သမန္အင္းၾကီး၏ ေရျပင္ေဖြးေဖြးကုိအေရးတၾကီး လက္ညႊန္ျပက... 
 
"ေဟာ...အစ္ကုိ ဟုိမွာေရေတြ႕ျမင္ရျပီ။ ေတာင္သမန္အင္းကုိ ေရာက္ေတာ့မယ္၊ ဟုိေရာက္လွ်င္ 
ေရာက္ခ်င္း ခင္ေတာ့ ေရခ်ိဳးမယ္။ အစ္ကုိလည္းခ်ိဳးမယ္မဟုတ္လား၊ ႏို႕ျ့ပီးမွ အစ္ကုိနဲ႕ခင္နဲ႕ 
ေလွကေလး စီးျပီး အင္းထဲကၾကာပန္းေတြ ခ်ိဳးမယ္ေနာ္ အစ္ကုိ။ အစ္ကုိ မေပ်ာ္ဘူးလား၊ 
ခင္ေတာ့အင္မတန္ေပ်ာ္တာပဲ၊ ေမဖုရားတုိ႕မ်ား ပါလာရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲလုိ႕ေနာ္။ ဒါႏွင့္ 
အနန္း၊ ခင္ေရခ်ိဳးေတာ့မယ္၊ 
 
ခင့္ဖို႕အ၀တ္လဲစရာေတြ ပါရဲ႕လား။ အနန္းလည္း ခင္နဲ႕အတူတူ ေရခ်ိဳးေနာ္" 
 
နန္းခံုမွာ ခင္ခင္ၾကီးအားရ၀မ္းသာ ေပ်ာရႊင္ေနရွာသည္ကုိ ၾကည္႕၍ျပဳံးကာ။ 
 
"ပါပါတယ္ ခင္ရဲ႕။ ခင္ခင္အ၀တ္လဲရန္ ပိုပိုမုိုမိုႏွစ္စံုယူခ့ဲပါတယ္ ခင္ခင္ရဲ႕" 
 
ေျပာေလ၏ ။ ခင္ခင္ၾကီးက စကားမတိတ္ေသးေပ။ စကားသင္စ သာလိကာမေလးကဲ့သို႕ ပင္ 
ေမာင္ေမာင္ ငယ္ဘက္သုိ႕ လွည္႕ကာ... 
 
"အစ္ကုိ...ခင္တုိ႕နဲ႕႔ ေရခ်ိဳးရမယ္ေနာ္၊ ေရခ်ိဳးရင္ ၾကာပန္ကေလးေတြ လုိက္ခူးေပးပါေနာ္ အစ္ကုိ" 
 
"ခ်ိဳးတာပ ခင္ရယ္၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ယခုလာၾကတာက ေနရွိန္အနည္းငယ္ မိလာတယ္။ ျဗဳန္းခနဲ 
ခရီးေရာက္မဆုိက္ ေရခ်ိဳးလိုိက္လွ်င္ ေတာ္မည္မထင္ဘူး ခင္ရဲ႕။ သည္ေတာ့ အင္းေစာင္းမွာ 
အရိပ္ေကာင္းမွာ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္ လွည္းျဖဳတ္လုိ႕ ေခတၱခဏ အေမာျပန္နားလုိ႕ နံနက္စာ 
မ်ားစားျပဳျပီးမွ ေအးေအးလူလူေရဆင္းခ်ိဳးတာက ေကာင္းမယ္။ အစ္ကုိတုိ႕ ၾကာဖက္ကေလးေတြ 
ခင္း၍ ထမင္းစားရန္၊ ငႏြဲ႕ကုိၾကာဖက္ ခူးေစရမယ္။ ႏို႕ျပီးသည္အနီး အနားတစ္၀ုိက္မွာ ေလွလုိက္၍ 
ရွာထား ေစမယ္။ အစ္ကုိေျပာတာ သေဘာက်ရဲ႕လား ခင္ရဲ႕" 
 
ေျပာသည္ တြင္ ခင္ခင္ၾကီးလည္း ျငိမ္သက္စြာ ေခါင္းညိတ္နားေထာင္လုိက္ေလ၏ ။ 



သို႕ႏွင့္လွည္းကေလးမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေတာင္သမန္အင္းေစာင္းသုိ႕ ေရာက္လာခဲ့ရာ 
အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းေသာ ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ လွည္းျဖဳတ္ထားျပီး နန္းခံုႏွင့္ငႏြဲ႕တုိ႕လည္း 
လွည္းေပၚက သင္ဖ်ာႏွင့္ မိႈင္းလုံးေကာ္ေဇာမ်ားကုိ သစ္ပင္ရင္းတြင္ ခင္းလ်က္ပါလာေသာ 
ထမင္းအုပ္ႏွင့္ စားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္စ ျပဳေလရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ငႏဲြ႕အား 
ၾကာဖက္မ်ားခူးရန္ ေစလႊတ္လုိက္ ျပီးလွ်င္ ခင္ခင္ၾကီးကုိ ေခၚကာ ကန္ေပါင္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္မွ 
ေရစပ္ဆီသုိ႕ လုိက္လံျပသလ်က္ ရိွေလ၏ ။ 
 
"ခင္ေရ...ၾကည္႕စမ္း၊ ေရကေလးမ်ားလည္း ၾကည္လုိက္သည္မွာ လြန္ပါေရာကြဲ႕၊ 
ကမ္းစတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေပါက္ေနတဲ့ ကန္စြန္းႏြယ္ပင္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဟင္းရမ္းပင္, 
ၾကာရိုင္းပင္ကေလးေတြကုိလည္း ၾကည္႕စမ္း ပါဦး။ 
 
စိမ္းစိမ္းလန္းလန္းႏွင့္ သန္စြမ္း လုိက္တာ၊ ၾကာပင္ၾကိဳ႕ ၾကာပင္ၾကားမွ ဟုိကူးဒီသြားႏွင့္ ေျပးလႊားေနတဲ့ 
ငါးကေလးမ်ားကုိ လည္းၾကည္႕စမ္းပါဦး၊ သူတုိ႕ဘာသာဘာ၀ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္ထင္ရဲ႕။ 
ေဟာဟို ေရလယ္ဆီမွာလည္း လိႈင္းတျဖတ္ျဖတ္ႏွင့္ ၾကာဖူးၾကာဖတ္ကေလးေတြလည္း ဟုိတစ္တြဲ 
သည္တစ္တြဲႏွင့္ က်ိဳးတုိး က်ဲတဲေပါက္ေနလုိက္တာေနာ္။ ေဟာ...ခင္ေရ ဟုိမွာၾကည္႕ လုိက္စမ္းဦး၊ 
တင္က်ီးငွက္ေတြ ေရငုတ္ျပီး အစာရွာေနၾကတယ္ ျမင္ရဲ႕လား" 
 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ အိမ္ထဲမွ အိမ္ျပင္သုိ႕ထြက္ရသူ မဟုတ္သျဖင့္ ေလာကသဘာ၀ သာယာလွေသာ 
သစ္ပင္ပန္းမန္ ေရကန္၊ ဥယ်ာဥ္၊ ေက်ငွက္တိရစၦာန္တုိ႕ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ ေသာအခါ အထူးအဆန္း 
တမွ်ျဖစ္ေနရွာျပီး ျမင္ျမင္ရာကုိလည္း တအံ့တၾသ ၾကည္႕မိရွာလ်က္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္၌ မိမိစိတ္တြင္ 
အထူးအဆန္းကဲ့သုိ႕ ထင္ေသာအျခင္း အရာကုိ ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား မနားရေအာင္ 
ေမးျမန္းတတ္သည္႕အတုိင္း တင္က်ီးငွက္တစ္ေကာင္ တစ္ေနရာမွ ေရငုပ္လွ်ဳိးသြားျပီး 
မနီးမေ၀းေနရာတြင္ ႏႈတ္သီးမွ ငါးအရွင္ကေလးတစ္ေကာင္ကုိ ကုိက္ခ်ီေပၚလာလ်က္ ကန္ေပါင္ရိုး 
ေရခံတက္ေပၚသုိ႕ ပ်ံသန္း သြားနားေနကာ ပါလာေသာ ငါးကေလးကုိ ေျခဖ်ားႏွင့္ကုတ္၍ ႏႈတ္သီးျဖင့္ 
ဆိတ္ကာဆြကာ ကစား ေနသည္ကုိ တအ့ံတၾသၾကီးၾကည္႕ျပီး ေမာင္မာင္ငယ္၏ ခါးကုိဖက္၍ 
လက္ကေလးတစ္ဖက္ႏွင့္ ညႊန္ျပကာ... 
 
"အစ္ကုိ....အစ္ကုိ ဟုိမွာၾကည္႕စမ္းပါ။ ငွက္ကေရထဲငုပ္ႏိုင္ရံုမကဘူး၊ ေရထဲကငါးအရွင္ 
ကေလးကုိလည္း ဖမ္းယူလာေသးတယ္။ ျပီးေတာ့သစ္ပင္ေပၚျပန္သြားျပီး ပါလာတဲ့ ငါးကေလးကုိ 
အရွင္လတ္လတ္ သတ္စားတယ္။ ၾကည္႕ပါဦးအစ္ကုိရယ္။ ငါးကေလး တဖ်ပ္ဖ်ပ္ႏွင့္ 
သနားစရာေကာင္းလုိက္တာ။ ဒီငွက္ဟာ အင္မတန္ ရက္စက္တဲ့ ငွက္ပါလား အစ္ကုိရဲ႕။ 
ခင္ဟာဒီေလာက္ေတာင္ ရက္စက္တဲ့ငွက္ကုိ အလြန္ မုန္းတာပဲ 
 
"တိရစၦာန္ဆုိကာ ဒီလုိပဲ။ ကုိယ္ႏိုင္ရာႏုိင္ရာကုိ သတ္ျဖတ္စားတတ္ၾကတယ္ ခင္ရဲ႕။ သူ႕ကုိႏိုင္ရင္ 
ကုိယ့္က ုိႏိုင္မယ့္သူ ေပၚတတ္စျမဲပဲ။ အခုခင္မုန္းသြားတဲ့ တင္က်ီးငွက္ဟာ အျပစ္မရိွသူ႕ဘာသာသူ 



ေရထဲမွာ ေနရွာတဲ့ ငါးကေလးကုိအႏိုင္က်င့္ျပီး ဖမ္းယူလာသလုိ သူ႕ကုိလည္း ငွက္ပစ္သမား 
မုဆုိးမ်ားက လက္ရ ဖမ္းျပီး သတ္ျဖတ္စားေသာက္တာ ခံရမယ္" 
 
"အဲဒါမွ ေကာင္းတယ္ အစ္ကုိ၊ သူ႕ကုိမုဆုိးျမန္ျမန္ဖမ္းပါေစဆုိတာ ငါးကေလးေတြကေတာ့ ေမတၱာပို႕ 
ေနမွာပဲေနာ္" 
 
ထုိအခိုက္တြင္ ၾကာဖက္ခူးသြားေသာ လွည္းသမားငႏြဲ႕ျပန္ေရာက္လာျပီး ထမင္းအုပ္လည္း ျပင္ဆင္ျပီး 
ေၾကာင္းေျပာသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ခင္ခင္ၾကီး၏ ပခံုးကေလးကုိ ဖက္တြဲလ်က္ အင္းေစာင္း 
ကန္ေပါင္ရိုးမွ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာက္ကာ စတည္းခ်ရာ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္သုိ႕ ျပန္ေရာက္လာေလ၏ ။ 
 
ထမင္းအုပ္မွာ ၀န္ကေတာ္ၾကီး အမိန္႕အရေမာင္လူဒင္ တစ္ညဥ္႕လုံး ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ 
ထည္႕လုိက္သည္႕ အားေလ်ာ္စြာအေပါင္းအထုပ္၊ အသုပ္အေၾကာ္ အေတာ္စံုလင္လွေလ၏ 
အခ်ိဳအခ်ဥ္ပြဲအတြက္လည္း မုန္႕ပဲ သေရစာ အမ်ိဳးစံုေအာင္ ျပင္ဆင္လာသည္ကုိ ျမင္ရေသာေၾကာင့္ 
ေစာေစာကဆာေလာင္မြတ္သိပ္ရမွန္း မသိၾကေသာ သူမ်ားလည္း ဆာသလုိလုိရိွလာေတာ့သည္ကုိ 
ေတြးမိေလ၏ ။သုိ႕ႏွင့္နန္းခံုၾကီး အၾကိဳက္ အတုိင္း သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္စြယ္ ေဆးေၾကာထားေသာ 
ၾကာဖက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ထမင္းမ်ားကုိ ထည္႕ေပး ထားသျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးၾကာဖက္ႏွင့္ 
ထည္႕၍စားခ်င္လွသည္ဟု ေတာင့္တ သည္႕အတုိင္း ခင္ခင္ၾကီးမွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ 
စားေသာက္ရွာေလ၏ ။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း မိမိစားရန္ရိွသည္တုိ႕ကုိမွ် သတိမရဘဲႏွမငယ္ကေလးအတြက္ သာ 
ေကာင္းႏိုး ရာရာ ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ ထည္႕ေပးေနမိေတာ့၏ ။ 
 
ယင္းသုိ႕ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ထမင္းျမိန္စားၾကျပီးေနာက္ အတန္ၾကာေသာအခါ ေရပူရိွန္က လည္း 
ရင့္လာျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပူအိုက္သည္ႏွင့္ေရခ်ိဳးရန္ သတိရလာၾကေလရာ ခင္ခင္ၾကီးကပင္ 
စတင္၍.... 
 
"အစ္ကုိေရခ်ိဳးၾကစုိ႕ရဲ႕ေလ၊ ဒီအခ်ိန္ဆုိေနလည္းရင့္လုိ႕ အိုက္စပ္စပ္ျဖစ္လာပါျပီ၊ ခ်ိဳးၾကပါစုိ႕" 
 
ဆိုသည္ႏွင္႔ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း.... 
 
ကိုင္း... ကိုင္း၊ ခင္အၾကးီ ခ်ဳိးလိုလွ်င္ နန္းခံုႏွင္႔အတူ သည္ေရွ႕က ေရစပ္မွာ ခ်ဳး္ိေပေရာ႔။ 
ေရနက္ထဲကိုျဖင္႔ မဆင္ေလႏွင္႔ေနာ္ ေျပာလ်က္ ကြမ္းသီးဖက္ေဆးလိပ္ကို အေသာက္ မပ်က္ 
ထိုင္ေနေလရာ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကို မေက်မနပ္ဟန္ႏွင္႔ ၾကည္႔ေနျပီး" "အစ္ကိုေတာ႕ 
ေရမခ်ဳိးဘူးဟလား၊ ခင္႔ခ်ည္း တစ္ေယာက္ တည္းေတာ႔ မခ်ဳိးပါဘူး။ 
 
 



အစ္ကိုပါ အတူတူခ်ဳိိ္းမွ ခ်ဳိးမွာပဲ ခပ္မႈန္မႈန္ ေျပာေသာေၾကာင္႔ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း မေနသာေတာ႔ဘဲ 
လက္ထဲကေဆးေပါ႔လိပ္ကို ခ်လုိက္ကာ "ကဲ... ကဲ စိတ္မေကာက္ပါႏွင္႔ ခင္အၾကီးရယ္၊ အစ္ကိုလည္း 
ခင္တို႕နဲ႕ အတူတူပဲခ်ဳိးပါမယ္" ဆိုကာ ၀တ္ဆင္ထားေသာ အက်ၤမီ်ားကို ခၽြတ္ေနသည္တြင္ 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ နန္းခံုရိွရာသစ္ပင္ကြယ္သုိ႔ ကပ်ာကယာ ေျပးလာျပီး "ကဲ အနန္း 
၊ခင္အကၤ်ီေတြခၽြတ္ေပးပါ၊ျပီးေတာ႔ အနန္းလည္း ခင္တို႕ႏွင္႔ အတူတူလိုက္ျပီး ေရခ်ဳိးရမယ္ေနာ္"ဆိုကာ 
နန္းခံုအနီးတြင္ အ၀တ္အစားႏွင္႔ပုတီး လက္ေကာက္မ်ားကို ျဖဳတ္ေနေလ၏  တစ္ဖက္တြင္ 
နံငယ္ပုိင္းကို လဲလွယ္ျပီး စီးေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ မိမိေနာက္ပါးမွေန၍ ...."ကဲ 
အစ္ကိုလာပါ၊ေရထဲဆင္းၾကစို႕၊ ျပီးေတာ႕ ခင္႔လက္ ကိုင္ထားေနာ္၊ေရထဲမွာ ေၾကာက္တယ္အစ္ကိုရဲ႕" 
ေျပာေျပာဆုိဆို ေရာက္လာေသာ ခင္ခင္ၾကီးကိုျမင္ရာ ဒိန္းခနဲ အ႔ံၾသထိတ္လန္႔ ျဖစ္သြားမိရွာေလ၏။ 
 
မိမိစိတ္ထဲမွာအမူမဲ႕ပင္၊ ငယ္စဥ္ကလိုဟု အေထြအထူး အခက္အခဲ သေဘာမထားခဲ႕ ေသာ္လည္း 
ယခုတြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ဖက္ဖူးေရာင္ ပုိးဗလာ ထဘီတစ္ပတ္ရစ္ကေလးကို ခါးခ်ပ္ရင္ရွား 
၀တ္ဆင္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင္႔ ငယ္စဥ္ကလို အတူတစ္ကြ ေရခ်ဳိးၾကရန္ 
မသင္႔ေတာ္ေၾကာင္း ေတြးမိျပီး ေငးေငးၾကီးျဖစ္၍ ေနမိေတာ႔ရာ။ 
 
စိတ္အားထက္သန္စြာ  အေရးတစ္ၾကီး ေခၚေနရွာသူ ခင္ခင္ၾကီးမွာ အေျဖမေပးဘဲ 
ေငးေငးၾကီးျဖစ္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကို ရုတ္တစ္ရက္ အံ႔ၾသသလုိ ၾကည္႔မိျပီးလွ်င္... ဟင္ 
"အစ္ကို ဘာျဖစ္ေနတာတုံး၊ လာပါ... ေရထဲ ဆင္းၾကပါစုိ႔။ ၾကည္႔စမ္းပါဦး၊ေရခ်ဳိးခါနီးမွ ဘာမ်ား 
ေတြးေနျပန္ပါလိမ္႔ေနာ္" ေျပာကာ ေမာင္ေမာင္ ငယ္၏ လက္ကိုဆြဲလ်က္ ေရစပ္ဆီသို႔ ေခၚသြားေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ခင္ခင္ၾကီးေခၚရာသို႔ ပါလာရင္း ေလာကၾကီး၏ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈတို႔ကုိ 
အလ်ဥ္းမျပဳသည္႔ပမာ ငယ္ရြယ္ရွာေသာ ကေလးႏွင္႔မျခား မိမိလိုရာ ကိစၥတစ္ခုကိုသာ တစ္ယူသန္ 
ပူဆာ ေျပာဆိုတတ္ရွာသူ ခင္ခင္ၾကီးအား သနားၾကင္္နာစြာၾကည္႔ကာ "ေၾသာ္... ခင္အၾကီး... 
ခင္အၾကီး၊ ဘာမွ မသိတတ္ရွာေသးဘူး၊ ကေလးအတုိင္း ရိွရွာပါေသးကလား" စဥ္းစားကာ ခင္ခင္ၾကီး 
အလိုအတိုင္း ငယ္စဥ္ကလုိ အတူတကြ ေမာင္ႏွက ေရခ်ဳိးၾကရန္ မသင္႔ေတာ႔သျဖင္႔ ခတ္ဖင္႔ဖင္႔ 
ေနမိရာတြင္ ခင္ခင္ၾကီး တြင္ ဇြတ္အဓမၼသာ ဆြဲေခၚလာသည္ႏွင္႔ မသင္႔ေလ်ာ္ ေၾကာင္း 
ဖြင္႔ေျပာရမည္လည္း ခင္ခင္ၾကီး ရွက္ေၾကာက္ ၀မ္းနည္း ျဖစ္သြားရွာမည္လား၊ သူ႔အလိုအတိုင္း 
မလိုက္ေလ်ာ၍ စိတ္ေကာက္သြား ရွာမည္လား။ 
 
မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မဆို ခင္ခင္ၾကီး၏ စိတ္မွာ မိမိႏွင္႔ ငယ္စဥ္ကလိို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရကစား၍ ေလွေလာင္း 
အေလးႏွင္႔ ၾကာခုိင္မ်ားခ်ဳိးလိုေသာ အာသီသႏွင္႔ လာရွာသည္ျဖစ္ရကား ငါက မေတာ္သင္႔ေၾကာင္းႏွင္႔  
အက်ဳိးအျပစ္ျပ၍ ကန္႕ကြတ္ေသာ စကားကိုေျပာမိလွ်င္ သူ႔ခမ်ာစိတ္ညစ္သြားရွာ ေလေတာ႔မည္။ 
သူ႔ခမ်ာ တစ္ခါတစ္ရံမွ ထြတ္ရွာသည္ကုိ ငါအေႏွာင္႔အယွက္ မျပဳေတာ႔ျပီ။ သူ႔စိတ္တိုင္းက် 
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေတာ႔ဟု ငဲ႔ညွာကာ ခင္ခင္ၾကီအလိုအတိုင္း ေရစပ္သို႔ ဆင္းရေလေတာ႔၏။ ခင္ခင္ၾကီးမွာ 
ငယ္ရြယ္သူကေလး ျဖစ္ရွာသည္႔အေလ်ာက္ ေရစပ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ပင္ အတုိင္းထက္အလြန္ 
ေပ်ာ္ရႊင္လွေသာ မ်က္ႏွာ ကေလးျဖင္႔ ႏႈတ္လွ်ာ ကေလးမ်ားလည္း ပုိ၍သြက္လာျပီးလွ်င္ 



ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ခါးကို ကိုင္တြန္းရင္း ေရစပ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ဆင္းၾကရာမွ..." အစ္ကိုက ေရွ႔ဆုံးက 
ဆင္းေနာ္၊ ခင္အၾကီး အလယ္က လိုက္မယ္။ အနန္းက ေနာက္အလိုက္၊ အစ္ကို ခင္ၾကီးကို 
လက္မလႊတ္ပါနဲ႕။ အနန္းက လည္း ေနာက္ကေနျပီး ခင္႔ကိုကိုင္ပါ၊ ခင္ ေရနက္ထဲက်သြားမွာ 
ေၾကာက္တယ္၊ ဟင္.... အစ္ကို ေရကလည္း ၾကည္လိုက္တာေနာ္၊ ေအးလည္း ေအးတယ္၊ ခင္ၾကီးတို႔ 
ငယ္ငယ္ ေလးတုန္းကလိုပဲ"စကားသင္စ ကေလးပမာ တတြတ္တြတ္ ေျပာလာရွာသည္တြင္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ ကျပဳံးလ်က္..."ခင္အၾကီးက ေရလည္း အင္မတန္ခ်ဳိးလို္တယ္။ ေရနက္ထဲ 
ဆင္းရမွာလည္း အလြန္ေၾကာက္တယ္။ ေရထဲေရာက္ေတာ႔လည္း အစ္ကိုႏွင္႔ နန္းခံုတို႕က လက္ကို 
ကိုင္္ထားရမည္ဆိုလွ်င္ဘယ္႔ႏွယ္ ေရခ်ဳိးမည္တုန္း ခင္ရဲ႕ ျပဳံးရယ္ေျပာရာ နန္းခံုလည္း ရယ္ေမာ ကာ..." 
ဟုတ္ပါရဲ႕ ခင္ခင္၊ သည္႔ကေလာက္ ေၾကာက္ေတာ္မူလွ်င္ ကန္ေပါင္တြင္ ထုိင္၍ ခ်ဳိးေတာ္မူပါ။ 
 
အနန္း ဆယ္႔ႏွစ္ရာသီ ေငြဖလားၾကီးႏွင္႔ ခ်ဳိးေရေတာ္ ခပ္ေပးပါမည္ ခင္ခင္ရဲ႕" ခနဲ႕၍ ေျပာသည္တြင္ 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ မိမိအေၾကာက္လြန္ကဲပံုကို ေတြးမိသျဖင္႔ ရွက္ျပဳံးကေလး ျပံဳးလိုက္ကာ “အုိ... ခင္ႀကီးက 
ေရနက္ထဲက်သြားမွာ စုိးလို႔ပါ၊ အစ္ကိုႏွင့္ အနန္းတို႔က ဒါေလာက္ သေရာ္ေနမွ ခင္လက္တြဲ 
မထားေတာ့ပါဘူး၊ ခင္႔ဘာသာ ခ်ဳိးပါေတာ႔မယ္"ဆိုကာ ကိုင္ထားေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ လက္ေမာင္း 
တစ္ဖက္ကို လႊတ္လိိုက္ျပီး မိမိတစ္ဦးတည္းပင္ ၾကည္လင္ေအးျမေသာ ေရကန္ထဲသို႔ အနည္းငယ္ 
ေရွ႕တုိးကာ ျဖဴေဖြးသြယ္လ်ေသာ လည္တိုင္ကေလးသာ ေဖာ္ထားျပီး အနီးအပါးရွိ လက္လွမ္းမီသည္႔ 
ၾကာညိဳပြင္႔ ကေလးမ်ားကို လွမ္းယူ ခူးဆြတ္ကစားလ်က္ ရိွေလ၏။ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား 
အလိုက္သင္႔ပင္ ခင္ခင္ၾကီးအပါး နီးနီးမကပ္ဘဲ အမွတ္မထင္ ခပ္ခြာခြာျပဳရင္း ရင္ေခါင္းမွ် 
နက္သည္႔ဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းတိုးသြားကာ ေရမ်ားသုံးသပ္လ်က္ လက္လွမ္းမီရာ ၾကာဖူး၊ 
ၾကာခုိင္မ်ားကိုလည္း ခ်ဳိး၍ ေနေလ၏။  
 
ခင္ခင္ၾကီးကား ကေလးစိတ္ မေပ်ာက္တေပ်ာက္ အရြယ္ျဖစ္သည္႔ အားေလ်ာ္စြာ ၾကည္လင္ 
ေအးျမေသာ ေရထဲတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင္႔ ေရကစားလ်က္ လက္ကေလး ႏွစ္ဖက္ျဖင္႔ 
ေရျမွဳပ္ေရပန္းမ်ားထေစျပီး စိတ္ရိွလက္ရိွၾကီး ျမဴးရႊင္ေက်နပ္ေနရာမွ တစ္ခါတစ္ခါ 
နန္းခံုဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္ရိွရာ သို႔လည္းေကာင္း ေရကို လက္ျဖင့္ 
လႈိင္းဂထက္ထေအာင္ ပို႕ေဆာင္လ်က္ ေနရွာသည္တြင္ တစ္ခါတစ္ခါတြင္ ကုိယ္၀တ္ထဘီမွာ 
ေရဟုန္ျဖင့္ကသီကရီ ကေလ်ာ့ကလ်ည္းျဖစ္သြားရ ကား ျဖဴ၀င္း၀င္းလဲ့ေသာ အသားစုိင္ကေလးမ်ားမွာ 
ၾကည္လင္ေသာေရစင္ျဖင့္ ထပ္မံ၍ အမြမ္း တင္ထားဘိသကဲ့သုိ႕ နဂိုလွနဂိုယဥ္တြင္ နဂိုဏ္းငင္၍ 
ကူျပန္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္လံကြာေလာက္မ် အမွတ္မဲ့ ေတြ႕ျမင္မိေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
ရုတ္တရက္ေသာ္ ခင္ခင္ၾကီးဟုပင္ မထင္ႏိုင္၊ မေနာ္ဟရီ၊ ေဒ၀ီသူဇာ၊ နက္ကိႏၷရီကညာကေလးပင္ 
လူ႕ရပ္ဌာနသုိ႕ အပ်င္းေျပေရကစားေရာက္၍ ေနေလသေလာဟု ေတြးေတာ ယုံမွားမိကာ 
ဆင္စြယ္ႏွစ္ကုိ စနစ္တက်ထုလုပ္ထားသည္႕ ကိႏၷရီရုပ္ကေလးပမာ ေျပျပစ္ သြယ္လ် ရႈမ၀ 
ႏိုင္ေလာက္ေသာ ႏုေဂါရီအရြယ္၏ ခ်စ္စဖြယ္အာရံုကုိမတုန္မလႈပ္ ေငးစုိက္ လ်က္သာ၊ ၾကာဖူး၊ 
ၾကာခိုင္ေတြကုိ ကုိင္ရင္း ေငးစုိက္လ်က္သာ ၾကည္႕၍ေနမိျပီး တစ္ဖန္လည္း ႏႈတ္ထက္မွ 
ရုတ္တရက္သတိရမိေသာ....။ 
 



"ျပာလြတ္မြတ္စင္၊ ေနာင္သာၾကင္၍ ေကရွင္ျမခက္၊ ျဖာစရြက္လည္း၊ နားထက္ညႊတ္ေခြ၊ စုလင္ေျပႏွင့္။ 
ေစာင့္ေနက်စ္လ်စ္၊ စမၸာယ္သစ္က၊ ကၽြမ္းခ်စ္ရေအာင္ ၾကိဳးသည္ေနာင္တုံ၊ ေခၚေယာင္ေခၚမွား၊ 
ကုိယ္ကား သည္မွာ၊ ေမတၱာအသက္၊ ပံုလ်က္၀မႈိင္း၊ အဆုိင္းဆုိင္း တည္႕၊ ေန႕တုိင္းတန္႕ဆည္၊ 
မခန္႕သည္ ကုိ၊ ေရႊျပည္၀ယ္နတ္၊ သိပါတတ္ေလာ့၊ ေပ်ာင္းညႊတ္တိမ္းယိမ္း၊ ဖက္ရာၾကိမ္းသည္၊ 
ေခါင္တိမ္း ကဲ့သုိ႕ညႊတ္ကာေသာ" 
လက္ေဆာင္ယူမွဴး ရွင္သန္ခိုေရး ရတုပိုဒ္မွ တတိယအပိုဒ္ကိုအလုိအေလ်ာက္ တီးတုိး 
တမ္းတသီဆုိမိျပီးလွ်င္ သီဆုိမိေသာ ရတု၏အနက္အဓိပၸာယ္ထဲမွာ လူေရာစိတ္ပါလုိက္ ေလ်ာ္ေမွ်ာပါ၍ 
ေနမိသကဲ့သုိ႕ ရိွေခ်ေတာ့၏ ခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္ လူလား ေျမာက္သည္က အစယေန႕မွပင္ 
မိမိစိတ္ကုိ ထူးျခားစြာ ထိခိုက္လႈပ္ရွားေစေသာ အာရံုတစ္ခုသည္ မည္သူ႕ကုိမွ် မတုိင္ၾကားဘဲ 
ကုိယ္ထဲမွ ဘြားခနဲေပၚေပါက္လာေတာ့၏ ။ 
ထုိခဏ၌ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ က်ယ္၀န္းေသာ အေတြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကစားတုိင္းအတုိင္း အရွည္မရွိ 
စၾက၀ဠာနယ္အႏွံ႕က်ယ္ျပန္႕သေလာက္ ေျပးလ်က္ရိွေခ်၏ ငယ္စဥ္ ေတာင္ေက်းကေလးအရြယ္ကစ၍ 
ေမာင္ရင္းႏွမပမာ မိမိလက္ေပၚတြင္ လက္ပြန္းတတးီ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာႏွင့္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သူကေလးပင္ 
ျဖစ္လင့္ ကစား ယခုကဲ့သုိ႕ ထူးျခား ေျပာင္းလဲ၍ လြန္ကဲေသာအဆင္းအဂၤါလကၡဏာတုိ႕ကုိ 
ေတြ႕ျမင္လုိက္ ရသည္႕ ထုိတစ္ခဏ ေသာ အခ်ိန္ကေလးတြင္မူကား စကၡဴ႕တည္းဟူေသာ အာရံုက 
ကာမဂုဏ္အစာကုိ လွ်ာေပၚတြင္ ရိပ္ခနဲတင္၍ ျမည္းလုိက္ရသကဲသ့ုိ႕ ဇမၺဴ႕သေျပသီးကုိ 
အာသာငင္မိသည္ ၾကမၼာ ၀င္ရွာသူအလား ရုတ္တရက္ တိမ္းညႊတ္ေဖာက္ျပားျပီး 
ေယာက်္ားတည္းဟူေသာ ဓာတ္သဘာ၀သည္ နတ္ကညာတမွ်ကဲ့သုိ႕ 
သြယ္လ်ေျပျပစ္က်စ္လ်စ္ေျဖာင့္စင္း ၀ါ၀င္းထိန္ၾကည္ ကိႏၷရီမေလး၏ ကသီကရီ ကေလ်ာ့ကလ်ည္း 
ဟန္မူရာတြင္ အာရံု၀င္စား နစ္မြန္း၍ သြားမိရွာေတာ့၏ ။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ အမွတ္မဲ့သတိလစ္ဟင္းကာ ရိပ္ခနဲအာရုံတြင္ စိတ္၀င္စားလ်က္ 
ရုတ္တရက္တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား ေဖာက္ျပားခ်ိဳ႕ယြင္းေနမိစဥ္ ေလာကသဘာ၀ၾကီး၏ 
ေျပာင္းလႊဲမႈအရပ္ရပ္ကုိ မႏူးမနပ္စိမ္းဆတ္ဆတ္ႏွင့္ အသိအမွတ္မျပဳတတ္ရွာေသးေသာ 
ခင္ခင္ၾကီးကေလးမွာ ေမာငေမာင္ငယ္ရိွရာသုိ႕ လွမ္းၾကည္႕ျပီး ကရ၀ိတ္ဟသၤာ ေရႊၾကိဳးၾကာတမွ် 
ခ်ိဳေအးသာယာလွေသာ အသံကေလးျဖင့္။ 
 
"ဟင္....အစ္ကုိ၊ ၾကာပန္းေတြခ်ိဳးေနျပီ။ ခင္အစ္ကုိ႕ဆီသုိ႕လာခ်င္တယ္။ အို....ေရကလည္း 
အနက္ၾကီးပဲ အစ္ကုိရဲ႕ ခင့္ကုိလာေခၚလွည္႕ပါ" 
 
ကႏြဲ႕ကလ်သံသာကေလးႏွင့္ လက္ကေလးႏွစ္ဖက္ကုိ ဆန္႕တန္းကာ ေခၚေအာ္၍ေနရွာ သည္တြင္မွ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ စၾက၀ဠာအႏွံ႕လည္၍ေနေသာ စိတ္မ်ားမွာ ဘြားခနဲျပန္ ေရာက္သတိ၀င္လာျပီး။ 
 
 
"အလုိ...ခင္အၾကီး၊ ငါ့ႏွမကေလးပါကလား၊ သတိထား သတိထား၊ ဘုရား ဘုရား"ဟု မိမိ၏စိတ္ထား 
ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကုိ ကပ်ာကလာႏွင္ထုတ္လုိက္လ်က္ တစ္ဖက္သုိ႕လွည္႕ကာ ကေယာင္ကတမ္းႏွင့္ ခူးမိခူးရာ 



ၾကာပန္းေတြကုိသာ ေတြ႕ေနေသာ အေရးေတာ္ပုံကိစၥၾကီး ကုိ မသိရွာေသာ ခင္ခင္ၾကီးမွာ မိမိေအာ္ေခၚ 
ေနသည္ကုိ မၾကားသကဲ့သုိ႕ တစ္ဖက္သုိ႕ပင္ လွည္႕၍သြားျပန္သည္႕အတြက္ ရုတ္တရက္ 
အသံကေလးကုိ ေရွးကထက္ျမွင့္တက္ကာ။ 
 
"အစ္ကုိ...ၾကည္႕ပါဦးေတာ့၊ ခင္လာခ်င္ပါသည္ေျပာတာကုိ မၾကာဘူးထင္ရဲ႕။ အစ္ကုိ ခင္ကုိလာ ေခၚပါ 
အစ္ကုိရဲ႕ အစ္ကုိ႕ေနရာမွာ ၾကာပန္းေတြရွိပါတယ္။ ခင္လာခ်င္ပါတယ္ အစ္ကုိရဲ႕" 
 
လွမ္းေအာ္ေျပာလုိက္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မၾကားဘဲမေနသာေတာ့သျဖင့္ ခင္ခင္ၾကီးရိွရာသုိ႕ 
လွည္႕၍ၾကည္႕လုိက္မိရာ။ 
 
"ဟင္"ဟုဆုိကာ တစ္ဖက္သုိ႕ ကပ်ာကယာျပန္လွည္႕လုိက္ရျပီး ၾကာဖူးၾကီးတစ္ခုကုိ လက္လွမ္းရင္း။ 
 
"ခင္အၾကီး ဒီကုိမလာခ်င္နဲ႕ ေရအင္မတန္နက္တယ္၊ ခင့္အရပ္ကေလးႏွင့္ ေျခေထာက္မမီ ေပဘူး။ 
အစ္ကုိခင့္ ကုိၾကာပန္းေတြ မ်ားမ်ားၾကီးခူးလာမယ္။ အဲဒီေနရာကေန ျငိမ္ျင္ိမ္ေစာင့္ ေနပါခင္ရဲ႕" 
 
ေျပာရရွာေတာ့၏ ခင္ခင္ၾကီးကား မ်ားစြာေက်နပလ္ွဟန္မရိွဘဲ တစ္ေယာက္တည္းပင္ မ်က္ေမွာင္ 
ကေလးခ်ီကာ။ 
 
 
"အစ္ကုိကလည္း ခင္ၾကီးလာခ်င္ပါတယ္လုိ႕ ေျပာေနတာကုိ မလာရဘူးတဲ့။ သူတုိ႕အနား 
မွာၾကာပြင့္ေတြ အမ်ားၾကီးရိွလုိ႕ ခူူးခ်င္ပါတယ္ဆုိမွ" 
 
တီးတုိးျမည္တြန္ ေတာက္တီးေနရာမွ နန္းခံုဘက္သုိ႕လွည္ကာ။ 
 
"ဒီမွာအနန္း၊ ခင့္ကုိ အစ္ကုိေနရာရေအာင္လုိက္ပို႕ပါလား။ ဟိုေနရာက ေရနက္တယ္ဆုိ တာ အစ္ကုိ 
အလကား ညာေျပာလား မသိ၊ လာပါ အနန္း၊ ခင္တုိ႕သြားေခ်ရေအာင္" 
 
နန္းခံုသည္ ခင္ခင္ၾကီးေနာက္ပါးမွ အေစအပါးပီပီဘာသိဘာသာ ေရခ်ိဴးေနရာတြင္ 
ခင္ခင္ၾကီးေခၚလုိက္မွ ေရွ႕သုိ႕ေရာက္လာျပီး။ 
 
"ဟုိ...ေနရာက ေရနက္တယ္။ ေမာင္ေမာင္မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္ ခင္ခင္၊ တကယ္ပင္ ေရနက္ လွပါတယ္။ 
ေမာင္ေမာင့္အရပ္ႏွင့္ပင္ ရင္ေခါင္းသုိ႕ ေရာက္ေနပါတယ္၊ ခင္ခင့္အရပ္ကေလး နဲ႕ဆုိ ေမာင္ေမာင္ 
ရပ္ေနေသာ ေနရာက ေျခေထာက္၍မမီဘဲ ရိွပါလိမ့္မယ္ ခင္ခင္ရဲ႕" 
 
ေခ်ာ့ေမာ ့ေျပာရျပန္ေသာအခါ ခင္ခင္ၾကီးမွာ နန္းခံုကုိမ်က္လုံးကေလးႏွင့္ လွန္ၾကည္႕ျပီး။ 
 



 
"ဟင္...အနန္းၾကီးကလည္း လာျပန္ျပီ။ အစ္ကုိ႕ဖက္ကေရွ႕ေနေတာ္ ဌားထားသည္လား။ သူမ်ား 
သြားခ်င္ ပါတယ္ဆုိတာကုိ မပို႕ခ်င္ဘူး" 
 
ဆုိကာ လက္တစ္ဖက္တြင္ ကုိင္ထားသည္႕ၾကာခုိင္ကေလးမ်ားကုိ စိတ္လုိက္မာန္ပါခ်ိဳးဖဲ့ 
ေခ်မြပစ္သည္ႏွင့္ နန္းခံုႏွင့္ခင္ခင္ၾကီးကုိ ေပြ႕ဖက္ေခ်ာေ့မာ့ကာ။ 
 
"ေၾသာ္....ခင္ခင္ကလည္း တယ္လုိ႕စိတ္ေကာက္ေတာ္မူတာကုိး။ အနန္းကခင္ခင္ေရနက္ 
ရာမသြားေစလုိ၍ အေကာင္းေျပာပါတယ္။ အနန္းကုိ စိတ္ခုေတာ္မူတာႏွင့္ သနားစရာ 
သူ႕ဘာသာေနရွာတဲ့အျပစ္မရိွတဲ့ ၾကာပန္းကေလးေတြစပ္ၾကားက ဓားစာခံျဖစ္ရရွာေခ် ေပါ့ေနာ္" 
 
ေျပာသည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ အကယ္ပင္ သနားစိတ္၀င္လာဘိအလား ဒဏ္ရာ အနာတရ ႏွင့္ 
ေရထဲတြင္ ပုိးလုိးပက္လက္ ေမ်ာေနရွာၾကသည္ ၾကာညွိပန္းဖတ္ကေလးမ်ားကုိ ေနာင္တရေသာ 
မ်က္ႏွာ ကေလးႏွင့္ ေငး၍ ျငိမ္သက္စြာၾကည္႕ေနမိေလ၏ ဤတြင္မွလည္း နန္းခံုမွာ 
ခင္ခင္ၾကီး၏ရင္ဆီတြင္ ဖိုသီဖတ္သီႏွင့္ ကသီကရီ မပီတပီျဖစ္ေနေသာ ထဘီစ ကေလးမ်ားကုိ သြား၍ 
ျမင္မိသျဖင့္။ 
 
"အို...သိႏိုင္ပါဘူး၊ ခင့္ဘာသာေရခ်ိဳးရတာေပ်ာ္လုိ႕မွ မကုန္ႏိုင္ပဲ။ ဒီထဘီေတြ ဘာေတြကုိ ဂရု 
မစိုက္ႏိုင္ပါဘူး၊ ေဟာ...ေျပာရင္း ဆုိရင္း အစ္ကုိျပန္လာေနျပီ။ ဟုိ....ေနရာကုိ ခင္တုိ႕ မသြား 
ရေတာ့ပါဘူး" 
 
ေျပာကာ တစ္ဖန္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္ဘက္သုိ႕ လွမ္း၍..... 
 
"အစ္ကုိကလည္း ျပန္လာျပီ။ အဲ....ဟုိေနရာတြင္ ခင္သြားခ်င္ပါတယ္ အစ္ကုိရဲ႕" 
 
ဆီး၍ပူဆာျပန္ရာ လက္တြင္ၾကာပန္းေတြတစ္ေပြ႕ၾကီးပါလာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ 
ခင္အၾကီးအနီးသုိ႕ ေျပာရင္းပင္ေရာက္လာျပီး။ 
 
"ခင္ရဲ႕...ဟုိေနရာက ေရအင္မတန္နက္တယ္၊ အစ္ကုိလည္းၾကာရွည္မေနရဲလုိ႕ ျပန္လာခဲ့ တယ္။ 
ဒီမွာၾကည္႕စမ္း၊ ခင့္အဖို႕ ပန္းေတြအမ်ားၾကီးအစ္ကုိခူးခဲ့တယ္၊ ေက်နပ္ေတာ့ ခင္ရဲ႕၊ 
အလုိ....ၾကည္႕စမ္းပါဦး၊ ခင့္ႏႈတ္ခမ္းကေလးမ်ားလည္း ျပာ၍ေနျပီ ။ ေရထဲမွာ ၾကာၾကာမေနႏွင့္ 
ခင္ရယ္ အေအးမိ၍ ေနာင္ခါ ခင္ေနထိုင္မေကာင္းရင္ ေမဖုရားတို႔က အစ္ကို႔ကို အျပစ္တင္ၾကလိမ့္မည္၊ 
သည့္ေလာက္ ေရကစားရလွ်င္ ေတာ္ေလာက္ပါျပီ ခင္အၾကီးရယ္ ၊ ေဟာဒီ ပန္းေတြကုိ  ဘုရားလွဴရန္ 
နန္းခံုႏွင့္ အတူစီမံပါဦး ၊ ငႏဲြ႕လည္း ေလွရွာသြားတာေရာက္ေလာက္ပါျပီ။ 
 
 



ညေနေနအနည္းငယ္ခ်ဳိလွ်င္ အစ္ကုိတို႔ ေလွကေလးႏွင့္  အင္းထဲေလွ်ာက္၍ လည္ရဦးမယ္၊ 
ေရလည္စီမွာလည္း ပဒုမၼာၾကာပြင့္ ၾကီးေတြႏွင့္  ၾကာခြက္ေတြ ျပည့္၍ေနေတာ့တယ္။ အဲသည္ ပဒုမၼာ 
ခိုင္ေတြ ေလွကေလး ေပၚကေန ခူးျပီး အင္းေစာင္းက ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားကုိ သြားလွဴၾကမယ၊္ 
အဲသည္ မွာ တစ္ခါေနပူခံဘုရားဖူး၍ သူေဌးဦးပိန္တံတားကုိလည္း သြား၍လည္မယ္ ဟုတ္လား 
ခင္အၾကီး၊ ကုန္းေပၚတက္ၾကစို႕ေနာ္" 
 
ေဖ်ာင္းဖ်ေခ်ာ့ေမာ့ေခၚသည္တြင္မွ ခင္ခင္ၾကီးလည္း ပန္းစည္းၾကီးကုိ လွမ္းယူကာေနာက္ ထပ္သြား 
စရာ ေတြမွာလည္း မိမိအၾကိဳက္ေတြခ်င္းႏွင္ႏွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ေက်ေအး ေအးႏွင့္ပင္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ စကား နား၀င္လ်က္ ေရထဲမွာတက္ခဲ့ေလေတာ့သတည္း။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ အ၀တ္အစားမ်ားလဲ လဲလွယ္၀တ္ဆင္ကာ မႈိင္းလုံးေကာ္ေဇာႏွင့္ တစ္ေနရာတြင္ 
ထုိင္လ်က္ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလႊဲခဲ့ေသာ မိမိ၏ စိတ္ဆင္းကဲ့သုိ႕ ခ်စ္ခင္ရင္း စိတ္ 
ေစတနာႏွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေနမိရွာေလ၏ တစ္မိ၀မ္းတြင္း ေခါင္းနင္းဆင္းကဲ့သုိ႕ ခ်စ္ခင္ရင္္း 
စိတ္ေစတနာ ႏွင့္ ငယ္စဥ္အခါကပင္ လက္ပြန္းတတီး ရင္းႏီွးစြာ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သူကေလးေပၚတြင္ 
ေသြး မျခား ေသာ ႏွမရင္းကေလးမ်ားအေပၚ၀ယ္ အစ္ကုိၾကီးတုိ႕၏ သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ေသာ ေမတၱာ 
ေရစင္ သည္ ယေန႕အဖို႕ မိမိမ်က္စိ အာရံုတြင္ အျမင္ေျပာင္းလႊဲေယာင္ အၾကည္႕ရဲမိသည္႕ တစ္ခဏ၌ 
ၾကည္လင္ ေအးျမေသာ ေရစင္တြင္ အမႈန္အနည္ ထခ်င္သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္မိျခင္းအတြက္ 
မိမိကုိယ္ကုိယ္ပင္ ၀မ္းနည္း ပက္လက္အျပစ္တင္၍ ေနမိရွာရံုမက သူခိုးဓားျပကဲ့သုိ႕ ဆုိး၀ါးလွေသာ 
စိတ္ရိုင္း, စိတ္မိုက္တုိ႕ကုိ ကတုိက္ ကရိုက္ႏွင့္ ထုတ္ကာျမင့္ျမတ္သန္႕ရွင္းေသာ မူလပင္ရင္းစိတ္မ်ား 
ကို ၾကိဳးစား၍ သိမ္းသြင္း ေနရရွာ ေလ၏။ 
 
"ငါမတရားမိပါကလား၊ သည္မွ်ရိုင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြဟာငါ့ကုိ ဘယ္နည္းေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ 
ေႏွာင့္ယွက္ ရသလဲ၊ ခင္အၾကီးဟာ ငါ၏ႏွမကေလးပါကလား။ ေမာင္ေမာင္ငယ္ မင္းမမွားေစနဲ႕" 
 
မိမိ ကုိယ္ကုိယ္ ျပစ္တင္ ဆုံးမရွာရာမွ ဘာေၾကာင့္ ငါ့စိတ္ဟာ သည္ကဲ့သုိ႕ေဖာက္ျပန္ရပါ သလဲ။ 
အင္း... ခင္အၾကီးဟာ စင္စစ္ငါ၏ႏွမအရငး္မဟုတ္၊ ေမဖုရားတုိ႕ဟာလည္း ငါ၏မိဘအရင္းမဟုတ္။ 
အဲ... ဒီေသြးျခားမႈ ကေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ စိတ္ေဖာက္လႊဲ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္ရပါကလား။ 
ေၾသာ္.... ခင္အၾကီး၊ ဘာမွမသိရွာေသးတဲ့ကေလးေလးအတုိင္း ရိွရွာပါေသးကလား။ အင္... 
ကုသုိလ္ကံ မ်ားကလည္း ဗ်ာ၊ ငါႏွင့္ဒီကေလးမကုိ တစ္မိ ၀မ္းတြင္းမွ ေခါင္းနင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ 
ခြဲျခားလုိ႕မွ လႊတ္တတ္ ပေလတယ္၊ အကယ္၍ ေသြးသားရင္းခ်ာျဖစ္ပါက ငါ့အားဤကဲ့သုိ႕ 
စိတ္ရိုင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ေခ်ာက္ခ်ား ျခင္း ခံရမည္ မဟုတ္ပါကလား။ ဟယ္...ဘယ္လုိပင္ 
အျပင္အပကစိတ္ရိုင္းပေယာဂေတြ ေႏွာင့္ယွက္ ေလလည္း၊ 
 
သတိၾကီးစြာ ထား၍ခုခံျဖဳိဖ်က္ျပီး စင္ၾကယ္ သန္႕ရွင္းေသာ ေမတၱသက္သက္ႏွင့္ ငါ့တစ္သက္ ႏွင့္ 
တစ္ကုိယ္ မွာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာေစာင့္ေရွာက္ပါေတာ့မယ္ ဟု မိမိကုိယ္ကုိယ္ က်ိဳးေၾကာင္းျပသ 



တရားခ်၍ ေနစဥ္ ခင္ခင္ၾကီး သည္ ျဖီးလိမ္း၀တ္ဆင္ျပီးသျဖင့္ ၾကာပန္းစည္းကုိ ေပြ႕ကာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ အပါးသုိ႕ ေရာက္လာ ျပီး။ 
 
"အစ္ကုိ...ခင္ၾကီးၾကာပန္းေတြကုိ စည္းခဲ့ျပီ။ အနန္းေရ...ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေငြဖလားၾကီးႏွင့္ ေရအျပည္႕ 
ခပ္ယူခဲ့ပါ၊ ၾကာပန္းေတြမညိွဳးေအာင္ အရိုးကုိေရစိမ္ထားမယ္ေနာ္အစ္ကုိ။ ဒါနဲ႕ ေလွေရာက္ျပီလား။ 
ခင္တို႕သြားရင္ ေဟာဟုိေရလယ္ကုိ ေရာက္ဦးမွာပဲေနာ္။ အစ္ကုိ္ခုနင္ ကေျပာတဲ့ ပဒုမၼာၾကာပန္းေတြကို 
အဲသည္ ေရလယ္မွာ ျမင္ရတယ္အစ္ကုိ။ ခင္ျဖင့္သည္ ၾကာညိဳပန္းေတြထက္ ပဒုမၼာၾကာပန္းေတြက 
သာသုိ႕ လွလိမ့္ထင္တာပဲ၊ ခင္ေတာ့ေလွထဲေန ျပီး ၾကာပြင့္ၾကီးေတြကုိ လွမ္းခူးမယ္ေနာ္ အစ္ကုိ" 
 
စကားေတြကုိ ေျပာခ်င္သလုိ ေတာင္စဥ္ေရမရအဆတ္မျပတ္ေျပာကာ ၾကာပန္းေတြကုိ 
နန္းခံုယူလာေသာ ေငြဖလား တြင္ထည္႕လ်က္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ရင္ခြင္ထက္သုိ႕၀င္၍ 
ထုိင္လုိက္ျပန္ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွာ ေစာေစာကစိတ္ကစား၍ ေျခလွမ္းမွားလုိက္မိ 
ေသာအရွိန္ေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေသာ စိတ္ထား ကို ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေအာင္အတန္ပင္ ဖိႏိွပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး 
တရားက်၍  ေနရျပန္ေလ၏ ။ 
 
ရုိးသားေသာ စိတ္ထားေၾကာင္႔ ငယ္စဥ္က ႏွမရင္းခ်ာအလား ခ်စ္ခင္ အေရးေပး ထား၍ ငယ္ရြယ္ရွာသူ 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ ေရွးအခါကအတိုင္း ေျပာဆိုျပဳမႈ ေနထိုိင္ရွာေသာ္လည္း မိမိမွာ ေစာေစာကအမွားေၾကာင့္ 
စိတ္ထားမလုံဘဲ မေေနတတ္မထုိင္တတ္ျဖစ္ ေနရာတြင္ မၾကာေသးမီက ဇြတ္အဓမၼႏွင္ထုတ္ 
ေမ့ေပ်ာက္ ထားေသာ စိတ္ဆင္ရိုင္းမွာ ခၽြန္းအသိုင္း မခံဘဲ အတင္းကၽြံ၀င္လာမည္ 
တကဲကဲျဖစ္ေနၿပီးလၽွင္ ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာေနရသည္ မွာလည္း တမင္သတိမရရေအာင္ 
ႏႈိးဆြေပးေနသကဲ့သို႔ရိွေနသျဖင့္ အခက္အခဲ ႀကဳံလ်က္ ရိွရွာစဥ္ ကံအားေလ်ာ္စြာ 
အင္းေရျပင္ေပၚမွငႏြဲ႔ႀကီး ေလာင္းေလွကေလးတစ္စင္း ေလွာ္ခတ္ လာသည္ကို အဆင္သင့္ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္။ 
 
“ခင္ေရ...ထ...ထ၊ ေဟာဟိုမွာ ၾကည့္လုိက္စမ္း၊ ငႏြဲ႔ႀကီး ေလွကေလးယူလာၿပီ” 
 
ေျပာလုိက္မွ ခင္ခင္ႀကီးလည္း ၀မ္းသာအားရႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ရင္ခြင္မွ ထၾကည့္ ကာေပ်ာ္ရႊင္ 
ေက်နပ္၍ ေနရွာျပန္သည္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း အနည္းငယ္ အသက္ ရွဴခြင့္ 
ေခ်ာင္သြားရွာေတာ့၏။ 
 
“အစ္ကိုေရ..ေလွကေလး ငယ္ငယ္ကေလးရယ္ေနာ္၊ ခင္ႀကီးရယ္၊ အစ္ကိုရယ္၊ အနန္းရယ၊္ 
ကိုႏြဲ႔ႀကီးရယ္။ ေလးေယာက္ဆုိ ဘယ္ဆ့ံမွာတုန္း အစ္ကိုရဲ႕။ ႏုိ႔ၿပီးေတာ့ က်ဳံး ေတာ္တြင္းက 
ေလွေတာ္ေတြကိုလည္း မလွဘူးေနာ္” 
 
“ဟုိ...က်ဳံးေတာ္ထဲက ေလွေတာ္ေတ၊ြ ေလွာ္ကားေတာ္ေတြက ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ 
မင္းမိဖုရား မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ား စီးေတာ္မူၾကတာကိုး ခင္ရဲ႕။ ဒီေလွကေလးကေတာ့ အင္းထဲမွာ 



ရြာသားမ်ား သြားလာကူးသန္းဖုိ႔ ထားတဲ့ ေလွကေလး ဆိုေတာ့ ဘယ္မွာ လွလွပပ ခမ္းခမ္းနားနား 
ရိွႏိုင္ ရွာမလဲ။ ကဲ...ကဲ ေလွေရာက္မွ ေစာေစာ သြားၾကတာေပါ့ေလ။ နန္းခံုကို သည္ေနရာမွာပဲ 
လွည္းႏြားနဲ႕ ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ေနေစၿပီး ခင္အႀကီးရယ္၊ အစ္ကိုရယ္ သြားမယ္။ ငႏြဲ႕ႀကီးကို 
ေလွေလွာ္ေပးေစ။ အုို...ဒါႏွင့္ ခင့္ေခါင္း က္ိုလည္း ေနပူမည္ စုိးရသည္၊ ေဟာဒီ ၾကာဖက္ကေလးကို 
ခင့္ေခါင္းမွာ ေဆာင္းခဲ့” 
 
ဆိုကာ စုိျပည္စိမ္းလန္းေသာ ၾကာဖက္ႀကီးတစ္ခုကို ကေတာ့ျပဳ၍ ခင္ခင္ႀကီး၏ ေခါင္းေပၚတြင္ ေဆာင္း 
ဆင္ေပးလိုက္ေသာအခါ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ၿပီးစ နဂုိဓာတ္ခံလွရွာ ေသခင္ခင္ႀကီး၏၀ါ၀င္းေသာ မ်က္ႏွာ 
ကေလးမွာ စိမ္းလန္းေသာ ၾကာရြက္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာအဆင္ေျပေနေစရုံမက ဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲမွ 
ၾကာဖက္ေဆာင္း အမႈထမ္း အပ်ဳိေတာ္ ကေလးမ်ားအသြင္ ယဥ္လ်က္ရိွရကား အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့အားျဖင့္ 
ေဆာင္းေပး လုိက္မိေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ခင္ခင္ႀကီး၏ ရူပါရံု ညိႈ႕ခ်က္တြင္ 
မလႈပ္မယွက္ႏုိင္ေအာင္ မိေနရွာ ျပန္ ေတာ့၏။ 
“ကဲ...အစ္ကို သြားၾကစို႕ေလ၊ အို...ဘာမ်ား ေငးေနမွန္းမသိျပန္ဘူး။ 
 
 
အစ္ကို ဟာေလ... သည္ကေန႕ဘာမ်ားျဖစ္ေနသည္မသိ၊ ငလ်င္က်က္မိသူလုိ ဟိုေငးသည္ေငးႏွင့္ 
ျဖစ္ေန ေတာ့တယ္။ အိမ္ေတာ္ေရာက္လွ်င္ ေမဖုရားကို ေဆးကေလး ဘာေလးမ်ား တုိက္ပါဦးလုိ႔ 
ေလွ်ာက္မွ ထင္ပါရဲ႕” 
 
ဆုိသည္တြင္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ကပ်ာကယာ ကၠေျႏၵျပင္လုိက္ရကာ... 
 
“အို...ခင္အႀကီးကလည္း မဟုတ္တာေတြ ေျပာေတာ္မူတတ္လိုက္တာ၊ အစ္ကုိဘာမွ မျဖစ္ပါကလား 
ခင္အႀကီးရဲ႕” 
 
“ေအာင္မာ... အစ္ကို ညာေျပာျပန္ေရာ့မယ္။ ခုနင္က အစ္ကို ေငးၾကည့္ေနၿပီးေတာ့” 
 
“ဟာ... အဲဒါ ခင္အႀကီး ၾကာဖက္ကေလး ေခါင္းေဆာင္းထားေတာ့ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲက 
ၾကာဖက္ေဆာင္းအၿငိမ့္ အပ်ိဳေတာ္ လွလွကေလးေတြကို သြားၿပီးသတိရလို႕” 
 
“ဟင္... ခင္ႀကီးဟာ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲက အၿငိမ့္အပ်ိဳေတာ္ကေလးေတြလို လွေန တယ္လား 
အစ္ကိုရဲ႕” 
 
 
“အင္း...ခင္အႀကီးက သူတိို႕ထက္ အဆေပါင္း မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ ပုိၿပီးလွေသးတယ္” 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ ငယ္ရြယ္သူကေလး ျဖစ္ရွာသည့္ အားေလ်ာ္စြာ မိမိကိုယ္ကိုယ္လွသည္ဟု ဆိုလွ်င္ 
အလြန္ပင္ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္သြားရွာေလ၏။ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား မိမိ ေျပာလုိက္မိေသာ 



စကားသည္ ေစတနာ ရုိးရုိးသားသား မွ ဟုတ္ပါေလစဟု အခါခါအတန္ တန္ျပန္လွန္စဥ္းစားကာ 
႐ုတ္တရက္ပူး၀င္လာအ့ံေသာ မေကာင္း ဆုိး၀ါးစိတ္မ်ားကို တားဆီးႏွင္ထုတ္ပစ္လုိက္ကာ။ 
 
“ကဲ...လာ...လာ ခင္၊ အစ္ကိုတို႔ သြားၾကရေအာင္။ နန္းခံု ခင္ယူခ်င္ေသာပစၥည္းမ်ားကို 
ထည့္ေပးလုိကပ္ါ။ ေလွေပၚတြင္ ခင္းစရာေကာ္ေဇာတစ္ခ်ပ္ကိုလည္း ငႏြဲ႕ႀကီးလက္အပ္ လို္က္ေတာ့” 
 
ေျပာဆုိစီမံ၍ နန္းခံုႏွင့္ငႏြဲ႕ႀကီးတို႔ အသီးသီးလုပ္ကိုင္ ျပင္ဆင္ၿပီးၾကေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ 
ခင္ခင္ႀကီးတို႔လည္း ေတာင္သမန္အင္းျပင္ႀကီးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေလစီး ၍ ထြက္လာၾကေလ၏။ 
 
 
လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးႏွစ္ခန္႕ကမူ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ႐ွင္လူထြက္စအရြယ္၊ ခင္ခင္ႀကီးကလည္း 
ခပ္ငယ္ငယ္ ေတာင္သမန္ေရျပင္ထဲတြင္ ေလွစီးလ်က္ အၿငိအစြန္းမ ထြက္ဘဲ ကေလးသေဘာ 
သက္သက္ ျဖင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု တစ္ခါတြင္ ခင္ခင္ႀကးီမွာ 
တစ္စံုတစ္ရာ မရိပ္မိ တတ္ရွာဘဲ ငယ္စဥ္က ေပ်ာ္ရႊင္ပံုအတိုင္း ေလွထက္မွ 
ေရယက္လိႈင္းကေလးမ်ားကို ၾကည့္ကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကို တီတီတာတာ ေျပာဆိုရင္း 
ပါလာရွာေစကာမႈ ေမာင္ေမာင္ငယ္တြင္ကား မၾကာမီက ေမႊ႔ရမ္း တိုက္ခတ္ သြားေသာ 
ကာမဂုဏ္ေလနီၾကမ္းေၾကာင့္ စိတ္စြမ္းေနာက္က်ိမခ်ိတင္ကဲႏွင့္ ၀မ္းနည္းရမ လို 
ရင္တဖုိဖုိျဖစ္ေနရေသာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကလုိ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ မရႏုိင္ခဲ့ 
သည္ကုိလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ၀မ္းနည္းမဆုံး၊ ယူက်ဳံးမရ ရိွရွာေတာ့၏။ 
 
ငႏြဲ႔ႀကီးကား ေလွပဲ့မွထုိင္ကာ တက္တဖ်ပ္ဖ်ပ္ႏွင့္္ေလွာ္ခတ္၍ လာခဲ့ေလ၏ ။ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
ေလွဦးတြင္ထုိင္ၿပီး ခင္ခင္ႀကီးက ေလွ၀မ္းမွ ေမာင္ေမာင္ငယ္ရိွရာသို႕ မ်က္ႏွာျပဳထိုင္လ်က္ ေရႊျပည္စုိး 
ငွက္မကေလးပမာ သာယာၾကည္လင္ေသာ အသံကေလး ႏွင့္္ျမင္သမွ် ေတြ႔သမွ်တုို႔ကို အဆက္မျပတ္ 
ေမးျမန္း ေျပာဆုိလာခဲ့ရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာမူ ကား ခင္ခင္ႀကီး ႏႈတ္လွ်ာသြက္သေလာက္ စကားျပန္ 
ေႏွးလ်က္ ေဆးေဆးေလးေလး လုိက္ပါလာေတာ့၏ ။ 
 
ထိုအခုိက္ ေလွကေလးမွာ ေရလယ္ဆီသုိ႕ေရာက္၍ ပဒုမၼာၾကာေတာၾကီးကုိ ထြင္းေဖာက္ 
ေလွာ္ခတ္လာရျပန္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ၾကာဖူး၊ ၾကာခိုင္ေတြ လႈိင္လိႈင္ၾကီးေပါေသာ 
ေနရာသုိ႕ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ရွာလ်က္ 
လက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ညႊန္ျပကာ။ 
 
"အစ္ကုိေရ...ၾကာေတြ ေပါလုိက္တာေနာ္။ ကုိႏြဲ႕ၾကီးေလွကုိ ျဖည္းျဖည္းခတ္ပါ။ အစ္ကို 
ဟုိၾကာပန္းေတြခင့္ဟာခင္ ခူးခ်င္တယ္ အစ္ကုိရဲ႕။ 
 
ေဟာဟိုနားကပဒုမၼာၾကာငုံၾကီးကလည္း လွလုိက္တာ အစ္ကိုရယ္၊ အို...ခင္ေတာ့ ဒီေနရာက မျပန္ခ်င္ 
ေတာ့ဘူး၊ ကုိႏြဲ႕ၾကီးရဲ႕၊ ၾကာခြက္ေတြခ်ိဳးစမ္းပါ" 



 
စသည္ျဖင့္ လူေရာႏႈတ္ပါ အျငိမ္မေနႏုိင္ရွာဘဲ ပ်ာပ်ာသလဲျဖစ္ေနသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွာ စိတ္မခ် 
သျဖင့္ ခင္ခင္ၾကီးအနီးသုိ႕ ေရႊ႕ထုိင္ရကာ။ 
 
"ခင္ျငိမ္ျငိမ္ေန၊ ေလွေစာင္းသြားမယ္။ ဖယ္ဖယ္...ခင္မခူးပါႏွင့္ လက္ကေလးကုိဆူးစူးသြား မည္။ 
ပဒုမၼာၾကာဟာ သည္႕အျပင္ၾကာႏွင့္ မတူဘူးခင္ရဲ႕။ အစ္ကုိဆူးကေလးေတြ ရိွတယ္။ မေတာ္မဆ 
ခင့္လက္ကုိ ရွသြားမွျဖင့္ ခင္မခူးပါႏွင့္ကြယ္။ အစ္ကုိခူး၍ေပးပါ့မယ္" 
 
ယုယၾကင္နာစြာေျပာဆုိေခ်ာ့ေမာ့ကာ လက္လွမ္းမီရာ ၾကာပြင့္၊ ၾကာဖူးမ်ားကုိ ခူးယူေပးေန လွ်င္ 
ခင္ခင္ၾကီး လည္းေမာင္ေမာင္ငယ္လက္ကုိရသမွ် ၾကာခိုင္မ်ားကုိ ႏွစ္သက္အားရလွမ္း ယူျပီး 
အရိပ္တစ္ၾကည္႕ၾကည္႕ ျဖစ္ေနရွာ ေလ၏။ 
 
သုိ႕ႏွင့္ၾကာ၀တ္မႈံတသင္းသင္းလိႈင္သည္႕ ၾကာေတာၾကာဂႏုိင္ၾကီးအတြင္း ေလွကေလးကုိ ျဖည္းျဖည္း 
ညင္းညင္း ခတ္ေလွာ္ခဲ့ျပီးလွ်င္ ေလွေပၚတြင္ ယွဥ္တြဲထုိင္လ်က္ပါလာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ကလည္း 
လက္လွမ္းမီေသာ ၾကာခိုင္၊ ၾကာရိုးတုိ႕ကုိ တစ္ခ်ိဳးတည္းခ်ိဳးရင္း လုိက္ပါလာလ်က္ ခင္ခင္ၾကီး မွာလည္း 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လက္မွ ရသမွ်ၾကာခုိင္တုိ႕ကုိ ေငြဖလားၾကီးတြင္ လႈိင္လႈိင္ၾကီးထုိးစိုက္ကာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ 
ျမဴးစြာ ပါ၍ လာခဲ့ရွာေလ၏ ။ 
 
တစ္ခဏၾကာေသာ္ ေလွကေလးေပၚတြင္ ၾကာပြင့္ၾကာခိုင္ေတြ တင္းက်မ္းျပည္႕စုပံု၍ ေနေတာ့၏ 
။ေလွကေလး လည္းၾကာေတာထဲမွာ ထြက္စျပဳမိလွ်င္ပင္ ေဇာင္းကေလကန္ဦးမွ ၾကည္ႏူးသာယာ 
ဖြယ္ေကာင္း ေသာ တန္ေဆာင္းျပသာဒ္ႏွင့္ ေစတီပုထုိးမ်ားကုိ ဘြားခနဲလွမ္း၍ျမင္လုိက္ရျပီး 
အံုးအံုးမႈိင္းမႈိင္း ဆုိင္းဆုိင္း ညိဳ႕ညိဳ႕ မုိ႕မို႕မားမားျဖစ္ေသာ အမရပူေရႊျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းၾကီးမွ 
ညီးညီးထိန္ေျပာင္ အေရာင္ တလွ်မ္းလွ်မ္း ျဖစ္ေသာ စုလစ္မြမ္းခၽြန္တပ္သည္႕ ျပႆာဒ္ဘုံေဆာင္ 
အသီးသီးတုိ႕ႏွင့္ နန္းျမိဳ႕ရိုး၊ ျပအိုး၊ ျပႆာဒ္၊ အထပ္ထပ္တုိ႕ကုိ ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္ရႈျမင္ရကာ 
မင္းတုန္းဘုရင္ မင္းတရားၾကီး စံေတာ္မူရာ ရတနာပုံ ေဇယ်ဳံဘူမိ၊ သီရိေအာင္ခန္း ေတာင္မန္းလက်္ာ 
ေရွ႕ျပဳဗၺာျဖစ္ေသာ ရန္ကင္းေတာင္ေျခက စခဲ့သည္ တုိင္ေအာင္ ပင္လယ္မဟာနဒီျမစ္နႏၵာ 
ကန္ၾကီးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္မ်က္ႏွာမွ အမရပူရျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းအထိ 
တစ္စပ္ တည္း ဆက္သြယ္ဘိသကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေသာ တက္ေသး အင္း၊ ေတာင္သမန္အင္း၊ 
ေဇာင္းကေလာကန္ၾကီးတုိ႕မွာလည္း ေရျပင္တစ္စပ္တည္းဆက္ကာ ပင္လယ္ျပင္ၾကီးပမာ 
ေဖြးေဖြးျဖဴလ်က္ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ကေလးမ်ားကုိ ေနေရာင္ဟပ္တုိင္း တဖ်ပ္ဖ်ပ္ အေရာင္ျဖာ သည္႕ 
စိန္တလင္းျပန္႕ၾကီးပမာ ၾကည္႕ေမွ်ာ္တုိင္း သာယာလွေပ၏ ။ 
 
ၾကာဖူးၾကာငုံတုိ႕ႏွင့္ ေမႊးထုံသင္းပ်ံ႕ေသာရနံ႕တုိ႕တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအာရုံ၀င္စားေနရွာေသာ ခင္ခင္ၾကီးႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ တုိ႕မွာလည္း အေရွ႕ဘက္ရွမ္းရုိးမေခၚ စိမ္းလန္းေသာ 
ျပင္ဦးလြင္ေတာင္တန္းၾကီးမ်ားကုိ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံထား၍ ျပာလဲ့ေသာ ေကာင္းကင္ 
ျပာၾကီးေအာက္တြင္ ေရျပင္ေဖြးေဖြး လိႈင္းေထြးေထြး ႏွင့္ ပင္လယ္ၾကီးတမွ် တစ္ေျပးတည္း 



တစ္စပ္တည္းဆက္ေနေသာ အင္းေရျပင္ၾကီးတြင္ ေလွယာဥ္စီး၍ေနရုံမက အမရပူရ 
ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကုိလည္း ေရျပင္ထဲမွေန၍ ျမင္ရေသာအခါ ေရွးကထက္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး 
စိတ္ရႊင္ျမဴး၍လာၾကေလ၏ ။ 
 
အင္းၾကီးသုံး အင္းဆက္စပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေရျပင္ေဖြးေဖြးမွာ ပင္လယ္အဏၰ၀ါမမွ် နက္နဲ 
က်ယ္ေျပာ လ်က္ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ကေလးမ်ားကား တဖ်ပ္ဖ်ပ္တရစပ္ တိုခိုက္ေနေသာ ေလျပည္ 
ကေလး ကလည္း တေသြးေသြးမုိးတိမ္ကေလးမ်ားကလည္း ေျပးတမ္းလုိက္တမ္း ကစားသည္႕ပမာ 
အံုးတစ္လွည္႕၊ လင္းတစ္ခ်ီႏွင့္ ရိွေနသည္႕ျပင္ အစီအရီေသာ ၾကာဖူး ၾကာခိုင္မ်ားကလည္း 
ေလခနဲ႕တုိင္ တႏြဲ႕ႏြဲ႕ တယုိင္ယုိင္ႏွင့္ လိႈင္းကလုိင္စံ "ငါးတန္၊ ငါးၾကင္း၊ ငါးဖယ္၊ ငါးျပာစင္းတုိ႕မွာလည္း 
ဘာသာဘာ၀ အခ်င္းခ်င္း ေပ်ာ္ရွာၾကဘိအလား မၾကာခဏလႈိင္းေပၚေရေပၚတြင္ ေပၚခ်ီပြက္ခ်ီႏွင့္ 
အလုိက္အလုိက္ က်ီစယ္ ေနၾကည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေလ၏ ။" 
 
တဖ်ပ္ဖ်ပ္ႏွင့္ ေလွခတ္လာေသာ ငႏဲြ႕ၾကီးပင္ ဘ၀င္ၾကည္ႏူး စိတ္အူျမဴး၍လာကာ ေၾကာက္ရြ႕ံ ရမည္႕ 
၀န္ၾကီးႏွင့္ ၀န္ကေတာ္တုိ႕လည္းမပါ၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ဆုိသည္မွာလည္း လြန္စြာ စိတ္ထား ႏူးညံ႕ 
သိမ္ေမြ႕ ရွာသူျဖစ္ေၾကာင္း သိျပီးျဖစ္သျဖင့္ အခါအခြင့္သင့္သည္႕ အားေလ်ာ္စြာေလွပဲ့တြင္ ထုိင္ရာမွ 
သာယာ ၾကည္ႏူး ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကုိ ၾကည္႕ေမွ်ာ္ရင္း၊ ေလွာ္တက္ကုိ 
တမွ်င္းမွ်င္းခတ္ကာ။ 
 
"မင္းလြင္မင္းလြင္ကအံု႕၊ ေလေျပေလညင္းလႈံ႕ပါလို႕ေလး၊ ကဆုန္ နယုန္ခ်ိန္အခါ၊ 
ျပည္ၾကီးေတာင္လက်္ာ၊ ေသာင္းယူဇနာ က်ယ္၀င္း၊ ေတာင္သမန္တည္႕အင္း၊ ျမစ္ခ်င္း 
ျမစ္အင္းဟင္းငန္၊ လႈိင္းတည္းလိႈင္းေပၚစံ၊ ငါးတန္ ငါးတန္ ငါးတန္စံုမ၊ ငါးလူး သမီး ငါးလဲၾကီးကုိ 
ဇနီးမေတာ္ရရေလ၊ မွင္စငယ္ေလ မ်ားလ်ား၊ ငေနာက္ ေနာက္သြား၊ ကမ္းနားငယ္ခို, ခိုၾကေလ။ 
ကမ္းပါငယ္ပ်ိဳမွ်, ပ်ိဳမွ်ေလ၊ ထျမဴးေလမုန္တုိင္း၊ တံပိုင္း ပင္လယ္လႈိင္း။ ကလုိင္ကလုိင္ညီညႊတ္၊ 
လႈိင္းပငသ္ာ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ကယ္ႏွင့္ေလး။" 
 
ေရနတ္ ကယ္သာ ရႊင္ေပ်ာ္ျမဴးၾကေလး။ ေခြညႊတ္ကယ္ျမင္သူမူးမွ်၊ ထူးေထြလာတည္႕ ထူးေထြလာ။ 
 
ဟူေသာ ေတာင္သမန္လႈိင္းၾကက္ခြပ္ ၾကိဳးသီခ်င္းၾကီးကုိ ညည္းညည္းညဴညဴေလးေလး 
တြဲ႕တြဲ႕သီဆုိလာခဲ့ရာ ေလွေပၚတြင္ပါလာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ၾကီးတုိ႕လည္း ငႏြဲ႕ၾကီး 
သီဆုိေသာ ၾကိဳးသီခ်င္းၾကီး၏ အဓိပၸာယ္မွာ လြန္စြာလုိက္ေလ်ာဆီေလ်ာ္ေသာအခါ ကာလႏွင့္ ေဒသ 
အေလ်ာက္ ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ စိတ္၀င္စားျပီး နားစြင့္ေထာင္လ်က္ လုိက္ပါလာၾကေလ၏ ။ 
 
သုိ႕ႏွင့္ ငႏဲြ႕ၾကီးသီခ်င္းဆုံးေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ ေကာက္ခါငင္ခါ 
သီဆုိ တတ္ေသာ ငႏြဲ႕ၾကီးအားခ်ီးမြမ္းေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ျပဳံး၍ ၾကည္႕မိ ေလ၏ ။ခင္ခင္ၾကီးကား 
နားေထာင္ ေကာင္းတန္း သီခ်င္းအရသာျပတ္သြား၍ သြားသည္ႏွင့္ မခ်င့္မရဲကဲ့သုိ႕ျဖစ္ကာ။ 
 



 
"ဟင္....ကုိငႏြဲ႕ၾကီး၊ သီခ်င္းကလည္းဆုံးသြားေပါ့လား၊ ခင္နားေထာင္လုိ႕ေကာင္းတုန္း ရိွေသးတယ္။ 
ကဲ.... တစ္ခါထပ္ျပီးဆုိစမ္းပါဦး" 
 
"မရပါဘူး ခင္ခင္၊ သည္သီခ်င္းကေလး တစ္ပိုဒ္ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္က်က္ထားရပါတယ္" 
 
"အို.... ကုိႏြဲ႕ၾကီးကလည္း၊ ကဲေလ....ဒါျဖင့္ရိွေစေတာ့။ ကုိႏဲြ႕ၾကီးမဆုိတတ္ရင္ ခင္နားေထာင္ရေအာင္ 
အစ္ကုိက ဆုိျပပါလား။ ေနာ္...အစ္ကုိ ဆုိပါေနာ္ ခင္နားေထာင္ ခ်င္လုိ႕ပါ အစ္ကုိရဲ႕" 
 
ကႏဲြ႕ကလ်ႏွင့္ ပူဆာေနျပန္ရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္လာသည္႕အခိုက္ႏွင့္ ၾကဳံၾကိဳက္ 
ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႕ေရွ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ ရႈေမွ်ာ္ခင္ကုိ ထင္းထင္း လင္းလင္း 
ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ေဖာ္ျပ ထားသည္ႏွင့္ မျခား အမရပူရေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး ေကာင္းစားစဥ္အခါက 
ေရွးျဖစ္ေဟာင္းတုိ႕ကုိ ေအာက္ေမ့ ထင္ျမင္ကာ။ 
 
"ေထာင္ေရာင္ေန၊ ေမွာင္ေမွာင္ေခၽြ၊ နန္းအမရ ေရႊဘုံေျမ။ ရေ၀ရေ၀နန္းမ ထြန္းပပါ လုိ႕ေလး။ သက 
ငယ္မဥၨဴ၊ ေမႊးတည္႕ေမႊးလႈိင္ၾကဴ၊ ဇမၺဴခြန္ယူ၊ ၀ွန္ဆူျဖန္႕မိုး၊ အုန္းပင္ အုန္းခ်ိမ့္စုိးပါလုိ႕ေလး။ သာမ်ိဳးသာ 
မ်ိဳးပတ္ရန္၊ ေတာင္တည္႕ေတာင္သမန္။ ဆဒၵန္ ဆဒၵန္ ၾကာေတာ၊ ေရၾကည္ေဇာင္းကေလးငယ္ႏွင့္၊ 
အ့ံၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ေလတည္႕မွ၊ လွ်ံညီးေအာင္ ပင္လယ္၊ ရႈဖြယ္နက္က်ယ္၊ ရႈဖြယ္သာခင္း။ နႏၵာျမ 
အဆင္းငယ္ႏွင့္၊ ျမစ္မင္းဧရာရုံေလ တည္႕မွ၊ ေပ်ာ္ခင္းသည္သာဆုံ၊ ေသာင္းလုံးေၾကးမုံ၊ေရႊဘုံေရႊနန္း။ 
ေသာ္တာ သစ္သစ္ကယ္ ဆန္းသည္သုိ႕၊ မင္းခမ္းေရႊညီလာ ေလတည္႕မွ မင္းခမ္းေရႊညီလာ"ဟူေသာ 
အမရပူရ ေရႊျပည္ေတာ္ဘြဲ႕ ၾကိဳးသီခ်င္းၾကီးကုိ ေလးေလးတြဲ႕တြဲ႕ က်ဴးရင့္သီဆုိ၍ အဆုံးတြင္တစ္ဖန္ 
ဆက္လက္ကာ။ 
 
"သီတာသီတာျမေအး၊ ၾကာၾကာၾကာငါးပါး၊ ကမ္းနား၀န္းက်င္၊ ေငြသဲျပင္ေလတည္႕တည္႕မွ 
ေပ်ာ္ျခင္းဖြယ္၊ ျမစ္ေတြးျမစ္ေတြးစင္ေရာ္၊ က်ဴးရင့္က်ဴးသံေၾကာ္၊ ငွက္ေတာ္ေလ ၾကိဳးၾကာ၊ 
က်ဴးရင့္ရင့္ကာ၊ ဟသၤာေလ ေဆာင္တင္း၊ ေရႊပိန္ညင္း။ တူစံုႏႊဲလုိ႕ ၀ကဲာပ်ံေလတည္႕ ၀ဲကာပ်ံ" 
 
ေအာက္ကငယ္ငယ္ၾကီးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကုိ ထပ္မံသီဆုိလုိက္ေသာေၾကာင့္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ 
ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္စြာႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား ျပဳံးခ်ိဳေသာ မ်က္ႏွာထားကေလးႏွင့္ ၾကည္႕ေန 
မိရွာသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ လွပံုေတြတဆင္တဆင္ခဲြျပီး ျမင္ဆဲျမင္ဆဲတြင္ပင္ 
တစ္သြင္တစ္နည္းေျပာင္း၍ လာသည္ ထင္ရသည္႕ ယဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္ လွမကုိဋ္ကေလး၏ 
ရူပါရံုညႈိ႕ဓာတ္တြင္ စိတ္၀င္စား၍ သြားမိ ျပန္ေသာ ေၾကာင့္ အာ၀ဇၨန္းရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ကဗ်ာမူ 
ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္႕ အားေလ်ာ္စြာ ေဂါရီရြယ္၀င္စ ကညာ စင္ဘ၀သုိ႕ မကူးတကူး 
အလွက်ကသ္ေရ ကြန္႕ျမဴးခ်ိန္အရြယ္၊ ႏွမသယ္ခင္ခင္ၾကီးကေလး၏ အဆင္း သ႑ာန္ 
ၾကန္အင္လကၡဏာကုိ တိတိက်က်ေရးေသာ ေတးထပ္တစ္ပုဒ္ကုိ ရုတ္တရက္စပ္မည္ဟု 
ၾကံစည္စိတ္ကူး မိရွာျပီးမွ "ဟယ္....မယ္ဘြဲ႕ေျမွာက္ပင့္ေတးထပ္ေတြ ဘာေတြေရးစပ္တယ္ 



ဆုိသည္မွာ တစ္ရံဆံ မိန္းမပ်ိဳတစ္ေယာက္ကုိသာ ပဥၥငါးပါးျခံဳ၍ အလုံးစံုႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ 
ၾကည္႕ေရးရ ေကာင္းေပ မည္။ 
ယခုလုိကုိယ့္ႏွမေလး ေစ့ေစ့ၾကည္႕၍ေရးရလွ်င္ မရိုးမေျဖာင့္ ေသာစိတ္မ်ားကုိ အားေပး အားေျမွာက္ 
ျပဳရာေရာက္မွာ မေတာ္ပါဘူးေလ။ ေစာေစာက လည္း ငါ၏စိတ္မ်ား တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ျဖစ္သြားေသ 
းတယ္။ ခင္အၾကီးေခ်ာပုံ လွပံုကုိ ယေန႕မွ စ၍ ငါမစဥ္းစားေတာ့ျပီ။ မစဥ္းစားေတာ့ျပီ။ ေတာ္ျပီ၊ 
ေတာ္ျပီ။ သူ႕ခမ်ာမွာေတာ့ ဘာမသိ ညာမသိႏွင့္ ငါ့ကုိေမာင္ၾကီးအရင္းတမွ် 
ခ်စ္ခင္ဆုိးႏဲြ႕ေနရွာသည္ကုိ ငါသည္ ျပင္ပမွ ၀င္လာသည္႕ ယုတ္ညံ႕ေသာဓာတ္မ်ား လက္ခံထားလွ်င္ 
အင္မတန္တရားမဲ့ရာက်ေခ်မည္ "ဟု အလီလီစိတ္ကုိ ဖိႏိွပ္ကာ တိတ္ဆိတ္စြာ လုိက္ပါလာခဲ့ရာမွ 
မၾကာမီ ေဇာင္းကေလာ ကန္ေျခသုိ႕ ေလွဦးတုိက္မိေလေတာ့၏ ။ 
 
(ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီး၏ ေခ်ာေၾကာင္း၊ လွေၾကာင္းမွာ စာဖတ္၍ေကာငး္ရံု၊ ၀တၱဳပါဇာတ္လုိက္မ်ား ကုိ ခ်ီးက်ဴး 
ထားသည္႕ ထုံးစံအတုိင္း ေရးရုိးေရးစဥ္ေရးရျခင္းမဟုတ္ေပ။ လက္ထက္ေတာ္ ကေလး မီလုိက္သူတုိင္း 
ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီး၏ တအ့ံတၾသ ေခ်ာေမာလွပေၾကာင္းကုိ ယေန႕တုိင္ႏႈတ္မဆိတ္ေျပာလ်က္ ရိွၾကေသး 
သည္ကုိ ေထာက္၍ မည္မွ်ေလာက္လွပ ယဥ္ေက်းရွာသူကေလးျဖစ္ေၾကာင္း 
အကဲျဖတ္ႏိုင္ေပေတာ့သည္။) (ေကာက္ခ်က္) 
 
ထုိ႕ေနာက္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ၾကီးတုိ႕လည္း ၾကာပန္းစည္းမ်ားကုိ အသီးအသီး ယူေဆာင္ကာ 
ငႏြဲ႕ၾကီးကုိ ေနာက္ပါေခၚလ်က္ ကမ္းနဖူးသုိ႕ တက္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္ေတာ္ၾကီး ဘုရားသုိ႕ ေရွးဦးစြာ 
သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ကာပါလာေသာ ၾကာပန္းမ်ားကုိ ကပ္လွဴလပ္လွဴျပီး အသီးသီး လုိရာဆု 
ကုိေတာင္းဆုိၾကရာတြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ နိဗၺာန္မဂ္ဗုိလ္ ရက္တုိတုိႏွင့္ေရာက္ရပါေစေၾကာင္း။ ထုံးစံ 
အတုိင္း ဆုေတာင္းမိသည္တုိင္ေအာင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တြင္ကား ယခုကဲ့သုိ႕ ႏွစ္ဦးယွဥ္၍ ၾကာပန္းခိုင္ 
တုိ႕ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ေရွ႕တြင္ ကပ္လွဴရေသာ တိတ္နိမိတ္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကုိ အက်ယ္ 
ေကာက္ခါ ျငိမ္သက္ေနေသာ စိတ္တုိ႕ရုတ္တရက္ ႏႈိးဆြေပးသလုိ လႈပ္ရွားလာျပန္ေသာေၾကာင့္ 
ကရုဏာ ႏွင့္သဒၶါကဲဆင့္ေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ေလးနက္ၾကင္နာစြာၾကည္႕ျပီး။ 
 
"ခင္အၾကီးေရ...ဘုရားရွိခိုးျပီးျပီလား၊ ၾကာပန္းေတြလွဴရင္းဆုေတာင္းေနာ္" 
 
ေျပာလုိက္ေသာအခါ ခင္ခင္ၾကီးက သြက္လက္စြာ.... 
 
"ခင္ ဘုရားလည္းရိွခိုးျပီးျပီ၊ ၾကာပန္းလည္းကပ္လွဴျပီးျပီ၊ ဆုလည္းေတာင္းျပီးျပီ၊ အစ္ကုိေကာ 
ဆုမေတာင္းဘူးလား" 
 
ရိုးရိုးသားသားျပန္ေျပာသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ခင္ခင္ၾကီးကုိ ျပဳံးလ်က္... 
 
"အစ္ကုိလည္း ဆုေတာင္းျပီးပါျပီ၊ ခင္ႏွင့္ အစ္ကုိတုိ႕သည္လုိ မၾကာခဏၾကာပန္းလွဴႏိုင္ပါ ေစလုိ႕ 
ဆုေတာင္းလိုက္တယ္။ ခင္ေကာ ဘယ္လုိဆုိေတာင္းသလဲ" 



 
 
"အို....ဟုတ္ပါေလရဲ႕ အစ္ကုိ၊ ခင္ေမ့ျပီးဒီလုိဆုမေတာင္းလုိက္မိဘူး။ နိဗၺာန္မဂ္ဗိုလ္ကုိ ရက္တုိတုိႏွင့္ 
ေရာက္ရပါေစ ဘုရားလုိ႕သာ ဆုေတာင္းဦးမယ္ေနာ္" 
 
ဆုိကာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္၍ ဆုေတာင္းေနရွာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ မိမိစိတ္ရိုင္းမ်ား 
လႈံ႕ေဆာ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ လႊတ္ခနဲ မရိုးမသားေျပာလုိက္မိသည္တြင္ 
ေလာက အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားမလည္ရွာ ေသးေသာ အျပစ္ကင္းမဲ့သည္႕ ကေလး 
အမိုက္အရြယ္မွာ ဘယ္သုိ႕ဘယ္ညာမေတြးေတာ တတ္ရွာေသးရုံမက ငယ္စဥ္ကစ၍ တစ္အူတုံ႕ဆင္း 
ေမာင္ၾကီး အရင္းဟု ရိုးသားေသာ စိတ္ရင္းအတုိင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ယခုကဲ့သုိ႕ ေမာင္ႏွမမၾကာခဏ 
ေရာက္လာႏိုင္ပါေစ ေၾကာင္းျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဆုေတာင္ေနရွာသည္ကုိ ေမာင္ေမာင္မယ္မွာ 
ရင္ထုမနာ ၾကည္႕လ်က္ မိမိႏႈတ္မွ မရိုးမသားအဓိပၸာယ္ဆန္းမ်ားပါေသာ စကားကုိ ထြက္ရက္ေလစြ 
တကားဟု အမ်ားၾကီးေနာင္တရသြားမိျပန္ေလ၏ ။ 
 
ထုိမွတစ္ဖန္ ေတာင္မင္းၾကီး ေနပူခံဘုရားသုိ႕၀င္ဖူးၾကျပီး ဦးပိန္တံတားတြင္ ေခတၱခဏ ရပ္၍ 
ၾကည္႕ကာ ေလွငယ္ရိွရာေရဆိပ္သုိ႕ ျပန္လာၾကသည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ဘုရားပရိ ၀ုဏ္မွ 
ထြက္ကတည္းက ဖိနပ္ မစီးခဲ့သျဖင့္ ေရဆိပ္သုိ႕အကူးတြင္ ရုတ္တရက္ ဆူးကေလး စူးကာ.... 
 
"အမေလး...အစ္ကုိရဲ႕"ဟု ေအာ္လ်က္ရုတ္တရက္ ပံုက်သြားရွာသျဖင့္ အတူပါေသာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ကပ်ာကယာႏွင့္..... 
 
"ဟင္....ခင္ဘာျဖစ္သြားသလဲ" 
 
ယုယစြာ ဖက္တြဲလုိက္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ ငုိမဲ့မဲ့မ်က္ႏွာကေလးႏင့္ွ ေျခဖ၀ါးကေလးကုိ 
ႏိွပ္နယ္ခါ..... 
 
"ဆူးစူးသြားတယ္ အစ္ကုိရဲ႕၊ ေဟာဒီမွာၾကည္႕ပါဦး၊ အသားထဲမွာနစ္၀င္ေနတာပဲ" ဆုိေသာေၾကာင့္ 
 
"အို...ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ခင္ရယ္။ ဖယ္....အစ္ကုိႏုတ္ပစ္လုိက္မယ္၊ မနာပါဘူးေနာ္။ ကုိင္း.... 
ေကာင္းသြားျပီမဟုတ္လား" 
ဆူးကုိဖ်တ္ခနဲႏုတ္ကာ ေသြးစုိ႕ရာကေလးကုိ လက္ႏွင့္ဖိႏိွပ္ေပးလုိက္သည္႕တုိင္ေအာင္ ခင္ခင္ၾကီး 
မ်က္ႏွာ ကေလး မွာ အမဲ့မေျပေပ်ာက္ေသးဘဲ ေျခကေလးကုိ တျဖည္းျဖည္းဆြဲမ ျပီး ေျမၾကီးခ်၍ 
ရပ္ၾကည္႕ရာက ဆတ္ခနဲ ျပန္က်သြားျပန္ကာ..... 
 
"အို....နာေနျပီ၊ ခင္ၾကီးသြားလုိ႕မရဘူး၊ ဒီဆူးကၾကံၾကံဖန္ဖန္ ခင့္ကုိမွလာစူးတတ္ ေလတယ္"  
 



ဆူးကုိပင္ မုန္းမာန္၀င္၍ ျပစ္တင္သေယာင္ေယာင္ ေျပာေနေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မေန 
သာေတာ့သျဖင့္ ခပ္ျပဳံးျပဳံးမ်က္ႏွာထားႏွင့္ပင္..... 
 
"ကဲ....ကဲ ခင္လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္လွ်င္ အစ္ကုိေလွေပၚကုိ ေပြ႕၍တင္ပါမည္ ခင္ရယ္" 
 
ဆုိကာ ခင္ခင္ၾကီး၏ ေၾကာ႕ရွင္းေသးသြယ္ ကေလးငယ္တမွ်ေသာ ကုိယ္ကာယကေလးကုိ 
အသာအယာ ေဖးမေပြ႕ယူခဲ့ျပီး ေလွထဲသုိ႕ျဖည္းညင္းသက္သာစြာ တင္ေပးလုိက္ရသည္႕ တစ္ခဏ၌ 
က်ပ္တည္းစြာ ဖိႏိွပ္ကြပ္ကဲ ထားခဲ့ေသာ စိတ္မိုက္ စိတ္ရိုင္း စိတ္မုန္တုိင္းတုိ႕မွာ 
အတုိင္းအရွည္အကန္႕အသတ္မရိွ ဆည္က်ဳးိသည္က တာတမံအလား အရိွန္မ်ားစြာႏွင့္ 
ဘြားခနဲတုိး၀င္လာေတာ့သျဖင့္ လက္ေလွ်ာ႕ကာ အရႈံးေပးျပီး ဘာမွ်မသိတတ္ရွာတတ္သူ ခင္ခင္ၾကီး၏ 
ခ်စ္စဖြယ္မ်က္ႏွာကေလးကုိ တေငးေငး စိုက္ၾကည္႕ရင္း၊ ေဇာင္းကေလာ အင္းေရျပင္ေပၚတြင္ 
ေလွယာဥ္စီးလ်က္ တစ္ဖက္ကမ္းမွ စခန္းခ်ရာသုိ႕ ျပန္ခဲ့ရ ေလေတာ့၏။ 
 
အခန္း (၂၄) ဆက္ရန္ 
 
အခန္း(၂၄) 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ လူစုလည္း ဗီရုိလွည္းကေလးတစ္စီးႏွင့္ တေပ်ာ္တပါးႀကီး ျပန္ခဲ့ၾကေလရာ 
ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္း ဒိုင္း၀န္မင္းအိမ္၀င္းသို႔ ညဥ့္မီးခြက္ထြန္းစ အခ်ိန္ေလာက္တြင္ ျပန္ေရာက္လာ 
ၾကေလ၏။ ၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ သားႏွင့္သမီး အခ်န္ိေႏွာင္းေနသျဖင့္ စိတ္မခ်တခ် ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ 
မၾကာခဏ ေမွ်ာ္၍ ေနမိရွာေလ၏။ ထုိေန႔အဖုိ႔ ေရႊနန္းေတာ္ အေနာက္ေဆာင္တစ္၀ုိက္သို႔ 
အခစား၀င္ရာတြင္ နန္းေတာ္ ၀င္စဥ္က ဒိုင္း၀န္မင္းႏွင့္ အတူ၀င္ၾကေသာ္လည္း တံခါးနီေတာ္ 
အလြန္တြင္ ၀န္မင္းႏွင့္ ၀န္ကေတာ္ႀကီးသို႔ အသီးသီး လမ္းခြဲကာ ဒိုင္း၀န္မင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိစၥ ႏွင့္ 
ၿဗဲတိုက္အရာရွိမ်ားရွိရာ ၿဗဲတိုက္္ေဆာင္သို႔ ၀င္၍ ဒိုင္း၀န္ ကေတာ္ႀကီးမွာလည္း မင္းမိဖုရားမ်ား 
စံစားေတာ္မူရာ အေနာက္ပုိင္းသို႔ အတြဲအပို႔ မိန္းမငယ္ျဖစ္သူ မယ္ဆံု၏ ပခုံးကို တြဲကိုင္ကာ 
ဆင္ျဖဴမရွင္ အေဆာင္ေတာ္၊ စလင္းစုဖုရားအေဆာင္ေတာ္၊ ေတာင္ေဆာင္ ေတာ္ဘုရား 
အေဆာင္ေတာ္ စသည္မ်ားသို႔ တစ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ တစ္ေဆာင္ သြားေရာက္ ခစားၿပီး အျပန္တြင္ 
ဒိုင္း၀န္မင္းမွာ အမိန္႔ေတာ္ခံရန္ ကိစၥတစ္ခုရိွ၍ ညညီလာခံအထိ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ 
၀န္ကေတာ္ ႀကီးႏွင့္တူ မျပန္ႏုိင္ဘဲ ေရႊနန္းေတာ္ထဲတြင္ က်န္ရစ္ေလရာ ၀န္ကေတာ္ ႀကီးမွာ 
တစ္ေယာက္တည္း အိမ္ေတာ္သို႔ ျပန္ေရာက္လာရာတြင္လည္း သားႏွင့္ သမီးတို႔ မေရာက္ေသး 
သည္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္တည္း ေမွ်ာ္ေနရွာခ်ိန္ ျဖစ္ေလ၏။ 
ထိုအခုိက္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ တရုတ္ကတ္ ဗီရုိလွည္းကေလး ဆိုက္ေရာက္လာၿပီး ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔ ဆင္းလာၾကလ်က္ ၀န္ကေတာ္ႀကီး အပါးသို႔ အားရ၀မ္းသာ 
ေရာက္လာၾကသည္တြင္မွ ေမွ်ာ္ရသည့္ကိစၥ ၿငိမ္းသြားကာ ခ်ိဳသာေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္။ 
"ေၾသာ္ ... သားႏွင့္ သမီတို႔ ျပန္လာၾကၿပီလား၊ ေမဖုရားျဖင့္ ေနမ၀င္မီ အခ်ိန္က စၿပီး ေမာင္တို႔ 
ေမာင္ႏွမကို စိတ္မခ်၍ ေမွ်ာ္ေနရတယ္။ ယခုမွပင္ စိတ္ေအးရေတာ့တယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ဘယ့္ႏွယ္လဲ 
ေမာင္ေမာင္တို႔ ေမာင္ႏွမ အေတာ္ေပ်ာ္ကခဲ့ၾကသလား" 



 
ဆီး၍ ေမးေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ၀န္ကေတာ္ႀကီးအနီးတြင္ ထုိင္လုိက္တာ။ 
 
"ေပ်ာ္ၾကပါတယ္ ေမေမဖုရား။ ခင္အႀကီးလည္း အေတာ္ပဲ ေပ်ာ္ရွာပါသည္။ ေရခ်ိဳးၾက၊ ၾကာပန္း 
ေတြခူးၾက၊ ေလွစီးၾကႏွင့္ ခင္အႀကီးျဖင့္ ေပ်ာ္ရွာလြန္းလို႔ ေမဖုရားရဲ႕၊ ႏုိ႔ၿပီး ေမာင္တုိ႔ ညေနမေစာင္း 
တေစာငး္မွာ ေဇာင္းကေလာ ကန္ဦးက ဘုရားေတြကို ေစ့စံုေအာင္ လိုက္ဖူးၿပီး ေန႔လယ္က ဆြတ္ခူး 
ထားတဲ့ ၾကပန္းမ်ား၊ လွဴၾကပါတယ္။ အမွ်ယူေတာ္မူပါေတာ့  ေမဖုရား" 
 
"အင္း ... သာဓုေတာ္ ... သာဓု၊ လိမၼာတဲ့ သားသမီးမ်ားေတာ့ သြားေလရာရာမွာလည္း ရတနာ 
သံုးပါးကို ဦးထိပ္ထားရွာၾကေပရဲ႕။ ကဲ ... ကဲ သမီးကေလး ခင္ႀကီးေကာ၊ ေမဖုရားအပါး တိုးစမ္း ပါဦး၊ 
အေတာ္ေပ်ာ္ခဲ့ရွာမွတ္တယ္" 
 
"ေပ်ာ္လိုက္တာမွ လြန္ပါေရာ ေမဖုရားရဲ႕၊ ခင္အႀကီးကေလး ေတာင္သမန္အင္းကုိ 
ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ေရခ်ိဳးမယ္ ဆိုတာကို အစ္ကိုက ေနပူကလာစမုိ႔ မခ်ိဳးရေသးဘူး ဆိုလို႔ 
ခဏတျဖဳတ္ အေမာေျဖ နားေနၾကၿပီးမွ နံနက္ထမင္းကို ၾကာဖက္ကေလးေတြ ခင္း၍ စားၾကပါတယ္။ 
ေပ်ာ္လိုက္တာ ေမဖုရားရယ္။ ေမဖုရား တို႔မ်ား ပါလာမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ၊ ခင္ႀကီး 
အစ္ကို႔ကို ေျပာမိပါေသးတယ္။ ထမင္းစား ၿပီး တေအာင့္တနား ၾကာေတာ့မွ ခင္ႀကီးတို႔ ေရဆင္း၍ 
ခ်ဳိးပါတယ္ ေမဖုရားရဲ႕။ ဒါႏွင့္ အစ္ကို ကေလ ေမဖုရားရဲ႕။ ခင္ႀကီးက ေရခ်ိဳးရေအာင္ ေခၚတာကို 
ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မလာဘူး။ သူ ဘာေတြေတြၿပီး တုံ႔ေႏွးေႏွး ႀကီး လုပ္ေနမွန္း မသိဘူး ေမဖုရားရဲ႕။ 
ေနာက္ ခင္ႀကီးက အတင္းေရာ အဓမၼပါ ေရခ်ိဳး ရမယ္ဆိုေတာ့မွ စိတ္မပါ လက္မပါနဲ႔ ခ်ိဳးပါေလေရာ။ 
 
ဒါေတာင္ မွ ခင္ႀကီးတု႔ိ အနားမွာ မခ်ိဳးပါဘူး။ ဟို ... အေ၀းႀကီးမွာသြားၿပီး ခင္ႀကီးမလုိက္ႏုိင္တဲ့ 
ေရနက္ႀကီးထဲ သြားခ်ိဳးတယ္ ေမဖုရားရဲ႕။ အစကေတာ့ ခင္ႀကီးကလည္း ေရထဲဆင္းရမွာ 
ေၾကာက္တာႏွင့္ အစ္ကို႔ လက္ကို တစ္ဖက္၊ အနန္းရဲ႕လက္ကို တစ္ဖက္ ဆြဲကိုင္ထားတယ္။ ဒါကို 
အစ္ကိုကေလ ခင္အႀကီး ဒါေလာက္ေၾကာက္ရသလားတဲ့။ အနန္းကလည္း ၀င္ၿပီး ခင္ခင္ 
ဒါေလာက္ေၾကာက္လွ်င္ ကန္ေပါင္ရုိး ေပၚမွာ ခ်ိဳးပါေလ။ အနန္း ေရသယ္ေလာင္း ပါမယ္လို႔ 
ေလွာင္ၾကတယ္ ေမဖုရားရဲ႕။ ဒါႏွင့္ ခင္ႀကီးလည္း အစ္ကို႔ လက္ကို လႊတ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္း 
ေရခ်ိဳးလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အစ္ကိုတုိ႔ကလည္း ၾကာပန္း ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ ခူးေပးပါတယ္ 
ေမဖုရားရဲ႕" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ခင္ခင္ႀကီး အေမာတေကာ စကားအလ်ဥ္မျပတ္ ရိႈက္ခါရိႈက္ခါ ေလာဘတႀကီး 
ေျပာေနရွာ သည္ကို ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ အသာၿငိမ္၍ နားေထာင္လ်က္ရိွရာ ၀န္ကေတာ္ႀကီးကလည္း သမီး 
ကေလး ေျပာသမွ်ကို သေဘာက် နား၀င္ခ်ိဳၿပီး အလိုလို ၿပံဳး၍ ေနရွာေလေတာ့၏။ 
 



ခင္ခင္ႀကီးကား စကားအဆက္မျပတ္ေသးဘဲ ... 
 
 "ၾကာပန္းေတြကလည္း ေပါလိုက္တာ ေမဖုရားရယ္၊ ခင္ႀကီးတို႔ ေရခ်ိဳးတဲ့အနားမွာေတာ့ 
ၾကာညိဳပန္းေတြ ေပါတယ္။ ေရလယ္ဆီမွာေတာ့ ပဒုမၼာၾကာေတြ ေပါလိုက္တာ၊ ေတာႀကီး ကို 
ျဖစ္ေနတာပဲ ေမဖုရား။ ခင္ႀကီးတို႔ျဖင့္ေလ ေလွကေလးနဲ႔ သြားၿပီး ၾကာပန္းေတြ အားရ ပါးရ 
ခူးၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္လိုက္တာလည္း လြန္ပါေရ။ ကိုႏြဲ႕ႀကီးကလည္း သီခ်င္းဆို အေကာင္းသား 
ေမဖုရားရဲ႕။ ဒါေပတဲ့ အစ္ကို ေနာက္ထပ္ ဆုိလိုက္တဲ့ အမရပူရ ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ဘြဲ႕ 
သီခ်င္းႀကီးေလာက္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါႏွင့္ ခင္ႀကီးတို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး သီခ်င္းတေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ 
ေလွေလွာ္လိုကၾ္ကတာ ညေနေစာင္းေတာ့ ေဇာင္းကေလာကန္ ထိပ္ကို ေရာက္ၾကပါေရာ၊ 
ေလွကေလးလည္း ငယ္ေတာ့ လူေတြေလးေနမွာ စုိးရိမ္တာနဲ႔ အနန္းကို ထားခဲ့ရၿပီး ခင္ႀကီးရယ္၊ 
အစ္ကိုရယ္၊ ကိုႏြဲ႕ႀကီးရယ္သာ ဘုရားေတြ လည္ဖူးရပါ ေတာ့တယ္။ ဒါႏွင့္ အျပန္ေတာ့ ေမဖုရားရယ္ 
အင္မတန္ မုန္းစရာေကာင္းတဲ့ ဆူးေလ၊ ဆူးတစ္ခုဟာ ခင့္ကို လာစူးပါေရာ ေမဖုရားရဲ႕။ အစ္ကိုက 
ႏုတ္ေပးတာေတာင္ နာလြန္းလို႔ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္တာႏွင့္ အစ္ကို ေပြ႕ခ်ီၿပီး ေလွေပၚ ေခၚလာရတယ္ 
ေမဖုရားရယ္။ အစက ေပ်ာ္ခဲ့သေလာက္ ဆူးစူးလို႔ နာတာႏွင့္ စိတ္ညစ္ သြားပါ ေရာ" 
 
ေတြ႕ခဲ့ ႀကံဳခဲ့သေရြ႕ ခေရေစ့တြင့္က် အပ္က်မတ္က် တစ္လံုးတစ္ပါဒမက်န္ ျပန္ေျပာ ေနသည္တြင္ 
၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာလည္း ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္၍ ေနရ ရွာေတာ့၏။ 
 
တစ္လမ္းလံုး တြင္ စိတ္တြင္းသူပုန္ထ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ စိတ္ရႈပ္ စိတ္ေလေတြႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ 
လာခဲ့မိေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိမိသိကၡာကို မိမိ မလံုမလဲျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ မ်က္ႏွာ မလံုႏုိင္ ရိွရာမွ အႏုိင္ႏုိင္ ဟန္လုပ္ကာ။ 
 
"အင္း ... ခင္အႀကီးတို႔ကေတာ့ ေတြ႕သမွ် ျမင္သမွ် ခေရေစ့တြင္းက် ေမဖုရားကို စကား 
ေဖာက္သည္ခ်၍ ေကာင္းေနမွတ္တယ္" 
 
ၿပံဳးကာ ရယ္ကာႏွင့္ ေျပာလိုက္သျဖင့္။ 
 
"ဟင္း ... အစ္ကိုကလည္း ေမဖုရားက ေမးေတာ္မူတာကိုး၊ ေျပာမွပ၊ အစ္ကိုကျဖင့္ မေျပာ ခ်င္ဘဲနဲ႔ 
ခင္ႀကီး ေျပာတာကိုပဲ အျပစ္တင္ခ်င္ျပန္ၿပီ" 
 
"အမယ္ေလး ... အစ္ကိုက အျပစ္တင္တယ္ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ရယ္၊ စကားေတြ အဆင္ မျပတ္ေတာ့ 
ခင္ ေမာေနမွာ စုိးရိမ္လို႔ပါ" 
 
ဆိုမွ ၀န္ကေတာ္ႀကီးကလည္း ၿပံဳး၍ နားေထာင္ေနရင္း ...။ 
 
 



"ကိုင္း ... ကိုင္း သားႏွင့္သမီးမ်ား ေမာလာၾက၊ ဆာေလာင္လာၾကထင္ပ။ ယခုေလာက္ရိွ 
အေမာမ်ားလည္း ေျပေလာက္ပါၿပီ။ ထမင္းအုပ္ျပင္၍ ယူခဲ့ပေစေတာ့" 
 
အတြင္းခန္းသို႔ လွမ္း၍ အမိန္႔ေပးလိုက္ရာ နန္းခုံလည္း "တင္ပါဖုရား" ဟု ဆိုကာ ေနာက္ေဆာင္ထဲသို႔ 
ကူးသြားေလ၏။ 
 
 
ထုိညအဖုိ႔ ထမင္းမ်ား စားေသာက္ၿပီးၾက၍ အသီးအသီး လသာေဆာင္သုိ႔ ထြက္လာၾက ကာ စကား 
၀ိုင္းဖြဲ႕ ၾကျပန္ေလ၏။ ဒိုင္း၀န္မင္းမွာ ညညီလာခံ၀င္ရာမွ ညီလာခံ မကြဲေသး သျဖင့္ အိမ္ျပန္ 
မေရာက္လာ ေသးေသာေၾကာင့္ လသာေဆာင္ သင္ျဖဴးေခ်ာကေလးေပၚ တြင္ ၀န္ကေတာ္ႀကီး၊ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီး တို႔ သုံးဦးသားသာ စကားလက္ဆံု ၀င္လ်က္ ရိွၾကၿပီး၊ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား ၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ စကား အဆက္မျပတ္ ေျပာေန ရသည္တုိင္ေအာင္ 
စိတ္တြင္းတြင္ ေန႔လယ္က ေတြ႕ႀကံဳျဖစ္ပ်က္ရေသာ မိမိ စိတ္ထား ေျပာင္းလဲခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ 
အတြင္းေရးမ်ားကိုသာ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ေပၚေနရွာေတာ့၏။ ခင္ခင္ ႀကီးက ႐ုိးသား စင္ၾကယ္လွေသာ 
အမူအယာကေလးႏွင့္ ကေလးသဖြယ္ ဘယ္၀ယ္ ဘယ္သို႔ ေျပာေနရွာ ေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ 
စိတ္ထဲတြင္ အစဥ္သျဖင့္ သာယာ တိမ္းညႊတ္၍သာ ေနရွာေတာ့၏။ 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ မိမိကို ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ ေစတနာႏွင့္ သားရင္းပမာ အထူးခ်စ္ခင္ ေနရွာသူ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိအလိုဆႏၵကို ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ ခြင့္ပန္ျခင္းအမႈ ျပဳပါက ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် 
ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္ပုံ မရဟု ယူဆမိသည္တုိင္ေအာင္ မိမိႏႈတ္က ေျပာ မထြက္ရက္ဘဲ အထူးသျဖင့္ 
အဖြင့္ ခက္ေနၿပီးလွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးကေလးမွာလည္း အမိန္႔ သက္ေတာမွ္် မစင္ေသးသည့္ 
အရြယ္ကေလးတြင္ ရိွေနေသး သျဖင့္ မေျပာအပ္ မေျပာထိုက္ေသးေၾကာင္း ေကာင္းစြာ 
စဥ္းစားမိေလေတာ့၏။ 
 
မိမိမွာ ဤအခြင့္အေရးမ်ိဳး၌လည္း အျခားသူမ်ားထက္ တစ္ပန္းသာေနရုံမက ၀န္ကေတာ္ ႀကီးကလည္း 
သားအရင္းတမွ် ခ်စ္ခင္၊ ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ကလည္း ေမာင္ရင္းႏွမကဲ့သို႔ အတြင္း က်က် အေရာတ၀င္ 
ရင္းႏီွးၿပီး ျဖစ္ရကား၊ ေနာင္ေရးအတြက္ ဘာမွ် အႀကံခက္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ ပြင့္ခ်ိန္တန္ေသာ 
တစ္ေန႔သ၌ မိမိခူးဆြတ္ရမည့္ စပယ္ငံုကေလးသာ ျဖစ္ေပသည္တကားဟု သပိတ္၀င္ အိတ္၀င္ 
စိတ္ဘ၀င္ခ်ၿပီး အယံုၾကည္ႀကီး ယံုၾကည္ ထားလိုက္မိေသာေၾကာင့္လည္း ၀န္ကေတာ္ႀကီးအာ 
အရိပ္အျမြက္ ေျပာေတာ့ အ့ံဟု ေလာေလာဆယ္  ျပင္ဆင္ထားမိေသာ စိတ္ကူးကေလးမ်ားကိုပင္ 
ရုပ္သိမ္းလိုက္ေလ ေတာ့၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိမိစိတ္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနရွာသေလာက္ တစ္စံုတစ္ရာ မသိရွာ 
မရိပ္မိရွာတတ္ေသာ ခင္ခင္ႀကီးအား တစ္ပဟိုရ္ထက္ တစ္ပဟိုရ္၊ တစ္ဗီဇနာထက္ တစ္ဗီဇနာ 
ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္တုိ႔သာ တဖိတ္ဖိတ္ လွ်ံတက္၍လာၿပီး သဒၶါခ်စ္ေပၚတြင္ ဘယာခ်စ္ အဆစ္၀င္လ်က္ 
မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္ မခံေအာင္ပင္ ျဖစ္ေနမိရွာေတာ့ ၏။ 



၀န္ကေတာ္ႀကီးကား စကားေျပာရင္းက တစ္စံုတစ္ရာ ေငးစိုက္ေတြေ၀သြားေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ 
အကဲခတ္ကာ။ 
 
"အလို ... ေမာင္ေမာင္ ဘာျဖစ္သတံုး။ တစ္ေန႔လံုး လွည္းစီးရ၍ ခရီးပန္းလာသလား ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
ေမးလိုက္မွ ... 
 
"ေၾသာ္ ... မဟုတ္ပါဘူး ေမဖုရား၊ အိမ္ေတာ္ျပန္ရမည့္အခ်ိန္ကို စဥ္းစားလိုက္မိလို႔ပါ။ ႏုိ႔ ... ဒါႏွင့္ 
သည္ကေန႔ ေမဖုရား ေရႊနန္းေတာ္ထဲ အခစား၀င္ခဲ့တယ္ မဟုတ္ပါလား။ ေမာင္ အလိုရွိတဲ့ 
ျမတ္ေလးပန္း ကေလးမ်ားမွ ရခဲ့ပါေလစ" 
 
ဖာေထးကာ ေျပာမိေျပာရာ ေျပာလိုက္ရေစကာမူ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ အိမ္ေေတာ္ကိစၥႏွင့္ 
ျမတ္ေလးပန္း ကိစၥကို လံုး၀ ေမ့ေလ်ာ့ေနမိရာ ယခုမွ ေကာက္ခါ ငင္ခါ စကားဖာလိုက္ရရင္း မွ 
သတိရလာျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၀န္ကေတာ္ႀကီး ၿပံဳးကာ ... 
 
"အင္း ... ေမဖုရား အခစား ၀င္ပါတယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ခရီးေရာက္မဆိုက္ စကားေကာင္း ေန၍ 
မေျပာဘဲေနတာ။ ေမာင္ေမာင္ အလိုရိွတဲ့ ျမတ္ေလးပန္းမ်ား ေတာငေ္ဆာင္ေတာ္ ဘုရားအေဆာင္မွ 
တစ္ကံုးစာ မွ် ရခဲ့တယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ ေမာင္ေမာင္ အင္မတန္ ကံေကာင္းတယ္။ အခါရာသီ မဟုတ္၍ 
ရွားပါး ေသာ္လည္း လိုတခဏႏွင့္ ရခဲ့တယ္။ ျမတ္ေလးငုံကေလးမ်ားကို ေမဖုရား ကရမက္ 
ေသတၱာတြင္ ထည့္ထားတယ္။ နံနက္ ေစာေစာမွ ပြင့္ဖတ္ကေလးမ်ား ငံုအာပြင္လာပါလိမ့္မယ္။ 
ေမာင္ေမာင္  သီေပါမင္းသား ထံ နံနက္ေစာေစာျပန္၍ ဆက္ပါေလေတာ့" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ဤတြင္မွ ၀န္ကေတာ္ႀကီးအိမ္မွာ နံနက္ေစာေစာ ျပန္ရေတာ့မည္ ကို 
သတိရလ်က္ ရုတ္တရက္ ႏွမငယ္ ခင္ခင္ႀကီးကေလးႏွင့္ ခြဲခြာရမည္ကို အတြင္းက်ိတ္ 
၀မ္းနည္းပူေဆြးမိသေယာငေ္ယာင္ ရိွေလေတာ့၏။ သို႔ႏွင့္လည္း မိမိမွာ မူလ လာစဥ္အခါ ကပင္ 
တာ၀န္ႏွင့္ လာရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မျပန္ခ်င္ ၍လည္း မေနသာေသးေၾကာင္း စဥ္းစားမိေလ၏။ 
 
မိမိအရွင္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလးအတြက္လည္း ၀န္ကေတာ္ႀကီး၏ လု႔ံလေၾကာင့္ ျမတ္ေလးပန္းမ်ား 
ရခဲ့သျဖင့္ အိမ္ေတာ္အျပန္ မ်က္ႏွာျပရန္ အခြင့္သာေၾကာင္း ေတြးမိကာ ဤကိစၥမွာလည္း မိမိႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ အတြင္းဥာဏ္ႏွင့္ သီေပါမင္းသား၏ အလိုဆႏၵေတာ္ကို ဖ်က္လို 
ဖ်က္ဆီး ျပဳမူျခင္းမွ်သာျဖစ္၍ မိမိျပန္သြား၍ ျမတ္ေလး ပန္းမ်ားကို ဆက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ 
သီေပါကိုယ္ေတာ္သည္ ႏွမေတာ္ စုဖုရားလတ္အတြက္ စကား မဆက္သာဘဲရွိကာ ေနာက္ထပ္ 
မိမိတို႔အား စုဖုရားအတြက္ႏွင့္ ေမးေတာ္ မူခ်င္ေသးပါက ယခုကဲ့သို႔ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ သြယ္၀ိုက္ျခင္း 
မျပဳႏိုင္ေတာ့ဘဲ အတိအလင္းသာ ဖြင့္ထြက္ မိန္႔ေတာ္မူလာေအာင္ ပုိက္တန္းေထာင္သည့္ သေဘာႏွင့္ 
ႀကံစည္ခဲ့ေသာ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အတြင္း က်ိတ္ ၿပံဳးမိျပန္ေလေရာ။ 
 



 
"လိုေတာ္မူတဲ့ ျမတ္ေလးပန္းမ်ားအတြက္ ေမဖုရားကို အားကိုးစြာ ေရာက္လာခဲ့သည့္ အတိုင္း 
ေမာင့္တာ၀န္ကိစၥ ေျပကုန္ေတာ့မည္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္တရာမွ ၀မ္းသာလွပါ ေတာ့သည္ 
ေမဖုရားရဲ႕။ ေမာင့္ အစြမ္းအစအတုိင္းသာဆိုလွ်င္ ျမတ္ေလးပန္းကို မဆိုထား ႏွင့္ ျမတ္ေလးပင္ကိုပင္ 
ျမင္ရဖုိ႔ အခက္သားပါ။ ေမဖုရားေၾကာင့္ သက္ေသာင့္သက္သာႏွင့္ ရလာရေပတယ္" 
 
ေတာ္။    "အင္း ... ေမာင္ေမာင္ႏွင့္စာလွ်င္ ေမဖုရားက အလြယ္တကူ ရတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ပ။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေမာ္ငေမာင္ထင္သေလာက္ လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္ဘူးကြဲ႕။ 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္ဖုရား အေဆာင္ေတာ္ကို တမင္တကာ သြား၍ ခစားၿပီး ေတာင္ ေဆာင္ေတာ္ 
ဖုရားထံမွာ အခြင့္ပန္ အမိန္႔ေတာ္ရ ခူးခဲ့ရေတယ္။ ကံအား ေလ်ာ္စြာ အပ်ိဳေတာ္မ်ား ပန္းေတာ္မဆြတ္မီ 
ေရာက္သြား၍သာ ရခဲ့တာ။ စလင္းစုဖုရား အေဆာင္ေတာ္ ေရာက္သြားတဲ့အခါလည္း။ 
ပန္းခုံေတာ္ထဲက ျမတ္ေလးပင္မ်ားမွာ နံနက္ပြင့္မယ့္ အဖူးဆုိ ၍ တစ္ဖူးမွ် မက်န္ဘူး။ စုဖုရားက 
ညေနေစာင္းတိုင္း ေရႊတေကာင္းႏွင့္ သမၺဳေႏၶ ပန္းေတာ္ ရွစ္ေသာင္း ေရစက္ သြန္းခ် 
လွဴဒါန္းေတာ္မူတဲ့အတြက္ အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ားမွာ ေစာေစာ စီးစီးပင္ ပန္းခုံေတာ္ ထဲဆင္း၍ 
တစ္ေန႔အဖုိ႔ ပြင့္သမွ် ပန္းပြင့္, ပန္းဖူးတို႔ကို သိမ္းက်ံဳး၍ ခူးရွာၾကတယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
မိဖုရားႀကီး အေဆာင္ေတာ္ ေရာက္ျပန္ေတာ့ လည္း ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရားကို အထက္က တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါ 
မွ် အခစား မ၀င္ဖူးေသးေလေတာ့ အေလွ်ာက္အေတာင္း မျပဳ၀ံ့ေပဘူး။ 
 
အသနား ခံသည္တိုင္ေအာင္လည္း ရခဲ့မည္ မဟုတ္ဘူး ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ ေမဖုရား အျပန္မွာလည္း 
အေဆာင္ေတာ္ နားက ျမတ္ေလးရံု မ်ားကို ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ အပြင့္ႏွင့္ အငံုရင့္မ်ားကို အပ်ိဳေတာ္တြင္ 
ခူးယူ သြားၾကၿပီ ေမာင္ရဲ႕။ ဒါႏွင့္ စကားမစပ္မိလို႔ ဆက္ေျပာရဦးေတာ့မယ္။ ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား 
အေဆာင္ေတာ္သို႔ အခစား ၀င္ရတာ ေမဖုရား အလန္႔သာ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ေမာင္ေမာင္ 
မိန္႔ဖူးတဲ့အတိုင္း ယခုအခါ ဆင္ျဖဴမရွင္ ဖုရားမွာ အေနာက္ပုိင္းတြင္ ၾသဇာအာဏာ လႊမ္းမုိး၍ 
ဘုန္းတန္ခိုး ေတာက္ေတာ္မူေနဆဲ ျဖစ္၍ တစ္ခါ တစ္ေခါက္မွ် ၀င္ေရာက္ခစားျခင္း မျပဳျပန္လွ်င္လည္း 
မေတာ္သင့္ေပဘူး။ အခစား ၀င္ျပန္ေတာ့လည္း စိတ္ေတာ္နည္းနည္း ထက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔ 
အရွင္သခင္ခ်င္းလည္း အေၾကာင္း မသိက်ေတာ့ မေတာ္တဆ အမွားအယြင္း မ်ား ပါသြားလွ်င္ 
သူ၏စိတ္ေတာ္တြင္ အခန္႔မသင့္ပါက အမ်က္ေတာ္ ရာဇမာန္ရွမွာလည္း အေၾကာက္ ရသားမို႔ 
သြားသာသြားရတယ္ စိတ္တထင့္ထင့္နဲ႔ပဲ ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ ေမာင္ေမာင့္ ျမတ္ပန္းေလး ကိစၥ ကလည္း 
ရိွေနေသးေတာ့ ေရာက္လို႔မွ အေဆာင္ ေတာ္၀င္ ၿပီး ရိွဦးမတင္ဘူး ဆုိလွ်င္ မေတာ္တာႏွင့္ 
တစ္လက္စာတည္း အခစား ၀င္ခဲ့ရေတာ့တယ္" 
 
ငယ္။    "ႏုိ႔ ... ဖူးျမင္ ကန္ေတာ့ပန္းဆင္ရေတာ့ ဘယ္လိုမ်ား ထူးျခားပါေသးလဲ ေမဖုရားရဲ႕ အထင္နဲ႔ 
အလကား လန္႔ေၾကာက္ေနၾကတာႏွင့္ တူပါတယ္။ သို႔ကေလာက္လည္း ဟုတ္မယ္မထင္ပါဘူး 
ေမဖုရားရဲ႕" 
 



ေတာ္။      "အဲေလ ... ေရာက္ေတာ့လည္း သို႔ကေလာက္ ေၾကာက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး၊ 
စိတ္သေဘာေတာ္ အလြန္ ေကာင္းပုံ ရပါတယ္။ မဟုတ္မခံ လမ္းမွန္မွန္ သြားေတာ္မူပုံ လည္း 
ရပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္ကိုယ္ထက္ေတာ့ သူမ်ားအဖို႔ကို မၾကည့္ ႏုိင္ၾကဘးူေပါ ့ 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ မိန္႔ေတာ္မူပုံ အသံေန အသံထားလည္း မ်ားစြာ သိမ္ေမြ႕ ႏူးည့ံေတာ္မူပါတယ္" 
 
"ေမဖုရား အခစားေရာက္သြားေတာ့ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ အခစား မလာဖူးတဲ့သူမုိ႔လား မသိ၊ 
အေတာ္ကေလး ဂရုတစုိက္ ေမးျမန္း ေျပာဆိုေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။ ေမဖုရားကလည္း နတျ္ပည္စံ 
အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားႀကီး အေဆာင္ေတာ္မွာ မွန္နန္းပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ တကြ ၀င္ထြက္ 
ခစားခဲ့ရဖူးတဲ့ မွန္နန္းေတာ္ႀကီး အရိပ္ အေငြ႕ မကင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ေလ ေတာ့ ယခုလို ေမဖုရား 
၀င္ေရာက္ခစားသည္ကို ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား၏ စိတ္ေတာ္ ထဲမွာ အေတာ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူလာပုံ 
ရပါတယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။     "သည့္ႏွယ္ျဖင့္ ေမဖုရားကို ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရားက အေရးတယူ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံ လိုက္သည္ 
ဆိုပါေတာ့" 
 
ေတာ္။     "ဟုတ္ေပသေပါ့ ေမာင္ေမာင္။ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေတြ႕ျမင္ခစားရတဲ့ တစ္ေန႔မွာ ယခင္က 
စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ ခဲ့သေလာက္ မဟုတ္ေပဘူးဆိုတာ သိရေပၿပီ။ 'မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္'တဲ့ စကားလို  
သူတို႔ ဘုန္းေတာက္ သည့္အခါ အထိုက္အေလ်ာက္ဆိုသလို ကိုယ့္ကို အျပစ္လြတ္ေအာင္ 
ေနထိုင္ခစားတတ္မွ ေတာ္ရံု က်တယ္ ေမာင္ေမာင္ရယ္။ 'မင္းခစား ကမ္းနားသစ္ပင္'တဲ့၊ မင္းႏွင့္ 
နီးစပ္လွ်င္ ပါးရတဲ့ မင္းမႈထမ္း ဆိုတာ ေရွ႕ေနာက္ ေျမာ္ျမင္ႏုိင္မွ ေမာင္ရဲ႕။ ဒီေတာ့ အထြက္အ၀င္ 
အခစား လြယ္ကူေစခ်င္ရင္ ဆင္ျဖဴမရွင္ ဖုရား၏ အလိုေတာ္လိုက္၍ အႀကိဳက္ကို သိထားသည့္အခါ 
ယခုထက္ ပုိမုိလြယ္ကူလာ စရာ ရိွပါတယ္" 
 
ငယ္။      "ယခုေလာက္ အရိပ္အကဲ ခတ္မိလွ်င္  ေနာင္ေရးအတြက္ ထြက္၀င္ခစားဖို႔ တက္" ဆိုသလိုမုိ႔ 
ႀကံဳရာကို အလိုက္အထိုက္ ခစားရမယ့္ ၀တၱရားဟာ ေမာင္တို႔၊ ေမဖုရား တို႔ရဲ႕ မင္းခစားမ်ား 
တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါ ေတာ့တယ္ ေမဖုရား" 
 
ယင္းသို႔ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ၀န္ကေတာ္ႀကီးတို႔ စကားေျပာေဟာေနၾကစဥ္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္အနီးတြင္ ပူးတြဲယွဥ္ကပ္ ပြတ္သီးပြတ္သပ္ ထိုင္လ်က္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ေပါင္ေပၚသို႔ 
တံေတာင္ကေလး တစ္ဖက္ႏွင့္ ေထာက္မီွထားၿပီး လူႀကီးစကားေျပာသည္ကို အပါးမွ ထုိင္နားေထာင္ 
ေနရွာေသာ အကေလးငယက္ေလးႏွင့္မျခား အေငးသား နားေထာင္ေနရာမွ အတန္ၾကာေသာ္ ပ်င္းရိ 
ၿငီးေငြ႕ လာသည္ တစ္ေၾကာင္း၊ ေန႔လယ္က ခရီးပန္းသျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာသည္ တစ္ေၾကာင္း 
တို႔ေၾကာင့္ လက္ကေလးႏွင့္ ေထာက္မီွထားေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ေပါင္ေပၚတြင္ ေခါင္းတင္ကာ 
အိပ္ေပ်ာ္ သြားေလ ၏။ 
 
 



ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား ခင္ခင္ႀကီး ပခုံးကေလးတစ္ဖက္ကို အမွတ္မထင္ လက္တင္ထား ေသာ္လည္း 
ထုိအခ်ိန္ အခါ၌ ၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ အေတာ္ကေလး စိတ္၀င္စားေနခိုင္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ခင္ခင္ႀကီးကို သတိမရ အမွတ္တမဲ့ ေနမိရာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ စကားတစ္စ ျပတ္အသြားတင္မွ 
မိမိေပါင္ ေပၚတြင္ ေခါင္းကေလးတင္ လ်က္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္စက္ေနရွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးကို 
ရုတ္တရက္ သြား၍ျမင္လိုက္မွ။ 
 
"ဟင္း ... ခင္အႀကီး အိပ္ေပ်ာ္ေနရွာၿပီ ေမဖုရား၊ ေမာင္တို႔ စကားေကာင္းေနတာႏွင့္ ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ႕ၿပီး 
အိပ္ေပ်ာ္ သြားရွာတာႏွင့္ တူရဲ႕" 
 
ဆိုမွ ၀န္ကေတာ္ႀကီးကလည္း ... 
 
"အလိုၾကည့္ပ၊ ခင္ႀကီး အိပ္ေပ်ာ္ေနၿပီ။ ေမာင္ေမာင္ ေညာင္းေနေရာ့မယ္။ နန္းခုံကို ေပြ႕၍ အိပ္ရာေပၚ 
တင္ေပးပေစ ေမာင္ေမာင္" 
 
"အုိ ... ေနပါေစ၊ အိပ္ရွာပါေစ၊  ေမဖုရားရဲ႕၊ ေမာင္ မေညာင္းပါဘူး၊ သူ႔ခမ်ာ ခရီးပန္းလာ ရွာလို႔ပါ၊ 
အိပ္ေပ်ာ္စ ကေလးမွာ လႈပ္ရွားလိုက္လွ်င္ ႏုိးသြားၿပီး အိပ္ေရးပ်က္ေနတတ္ပါ တယ္" 
 
"အင္း ... ေမာင္ေမာင္ေတာ့ေလ ေမာင္ေမာင့္ႏွမကေလးကို အိပ္ေပ်ာ္ရာမွပင္ အလိုလိုက္ ေတာ့တယ္။ 
ခင္ခင္ႀကီးကလည္း ေမာင္ေမာင္က အလိုလိုက္မွန္း သိလို႔ထင့္။ ေမာင္ေမာင့္ အေပၚမ်ားျဖင့္ အင္မတန္ 
ဆိုးခ်င္ႏြဲ႕ခ်င္ ဟန္ ရိွတယ္။ ၾကည့္စမ္းပ ... သည္အရြယ္ေရာက္ သည္တုိင္ေအာင္ သူ႔ကိုယ္သူ 
အင္မတန္ အငယ္ကေလးရွိေသးတယ္ ထင္ၿပီး ရင္ခြင္ထဲ ၀င္အိပ္ရွာေတာ့တယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ 
နည္းနည္းကေလးမွ မသိတတ္ ရွာေသးဘူး" 
 
"မွန္ပါတယ္။ ယခုလို ကေလးသေဘာအတိုင္း ေနရွာတာပဲ ေကာင္းပါတယ္ ေမဖုရား။ ေမာင္ကလည္း 
ခင္အႀကီးမ်ားျဖင့္ အသက္ကေလး ႀကီးလာသည္ဟုပင္ မထင္ႏုိင္ဘဲ ကေလးငယ္ကေလးပဲလို႔သာ 
အၿမဲစိတ္မွာ စြဲမွတ္ေနမိပါတယ္။ ထင္သည့္အတိုင္းလည္း ေန႔လယ္က အင္းထဲမွာ ေရကူးၿပီး ျမဴးထူးရွာ 
ပုံကေလးမွာ ဘာမွန္းမွ မသိတတ္ေသာ ကေလးငယ္အတိုင္းပင္ ရိွရာေသးတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္" 
 
"အဲ ... ေမာင္ေမာင္ကလည္း သည္လို သေဘာထားမွေတာ့ ေမဖုရားူလည္း မေျပာတတ္ ေတာ့ၿပီဘူး၊ 
သုိ႔ေသာ္လည္းေလ ေမဖုရားမွာေတာ့ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ခင္ႀကီး၊ ဒီသားႏွင့္ ဒသီမီး ႏွစ္ေယာက္တည္းသာ 
ခ်စ္စရာ ခင္စရာ သံေယာဇဥ္ကေလးမ်ား ျဖစ္ေလေတာ့ ေမာင္ေမာင္က ႏွမငယ္ကေလးကို ယခုလို 
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာႏွင့္ အစစ အရာရာ အလိုလိုက္ေနတာ ျမင္ရတဲ့အခါ ေနာင္ေရးအတြက္ 
အင္မတန္မွ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္မိတယ္။ခင္အၾကိီးဟာ ဘာလုိလိုနွင့္ အဆုိး၊ အေတ၊ အေပ၊ အႏြဲ႕မ 
ကေလးတစ္ ေယာက္  ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနတယ္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ဒီေတာ့ေနာင္ခါေရး ေတြးလုိက္ပါလား 
ဆုိရင္ သူ႕ကိုအလုိလိုက္ႏိုင္တဲ့သူ၊ သူသည္းညည္း၊သူ႕ဇဲြမ်ဳိး၊ အႏဲြ႕အဆုိးကုိ ခံႏိုင္မည့္သူမွ 
ေတြ႕ပါ႔မလားလုိ႔  ေတြးပူ မိတယ္။သည္ကေလးမေလး ဤေရြ႕ ဤမၽွ ဆုိးတတ္ႏြဲ႕တတ္ေန 



သညမွာလည္း ေမာင္ေမာင္သာလက္သည္တရားခံ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ သည္ေတာ့ ေမာင္ေမာင္တင္တဲ့ 
စစ္ကဲကုိ ေမာင္ေမာင ္ဆဲြလို႔ မခ်ႏိုင္သည့္အတူတူ ေမာင္ေမာင္ခင္းတဲ့ ဇာတ္ကို ေမာင္ေမာင္သာ 
၀င္ကေစရမွာပဲ။ 
 
ခင္ႀကီဟာလည္း ေမာင္ေမာင္က သူ႔အလိုလိုက္ၿပီး အႀကိဳက္ကို ျပဳေနမွန္းသိလို႔လည္း ခ်စ္အားကိုးႏွင့္ 
ႏြဲ႕ဆိုး ဆုိးမည့္သာ ဆိုးရွာတယ္၊ ေမာင္ေမာင့္ကို ခ်စ္လုိက္သည္မွာ တုန္လို႔ ေနရွာတယ္ 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ေမဖုရားက သူ႔အေၾကာင္းသိလုိ၍ ကစားၿပီး ေမာင့္ေမာင့္ကို ဘယ္သုိ႔လား၊ 
ဘယ္ညာလားႏွင့္ ေျပာလိုက္သည့္အခါ ေမဖုရားမို႔ ခုခုခံခံ မေျပာ၀ံ့ရွာသည့္ တိုင္ေအာင္ 
မ်က္ႏွာကေလးညိဳညိဳႏွင့္ ငုိမလို မဲ့၍ ေနတတ္ရွာပါတယ္။ အတန္ၾကာ ေမ့သေလာက္ ရိွကာမွ 
ေမဖုရားအနီးသို႔ ပြတ္သီးပြတ္သပ္ႏွင့္ လာ၍ေခ်ာ့ၿပီး ေမာင္ေမာင့္ အတြက္ ေျပရာေျပေၾကာင္း 
အက်ိဳးအေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါေတာ့တယ္။ တစ္ခါတစ္ရ ံမ်ား ေမဖုရားေျပာမိသည့္ စကားကိုပင္ 
ေမဖုရား အမွတ္မရေတာ့သည့္ အခ်ိန္အခါတုိင္ေအာင္ သူ႔မွာေတာ့ မေမ့ေသးဘဲ တအုံးေႏြးေႏြးႏွင့္ 
စိတ္မေအးရွာလို႔ထင့္၊ ေမာင္ေမာင့္ဘက္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ လာ၍ ေပးကာမွ ေမဖုရားျဖင့္ 
ကုိယ့္စကားကိုယ္ အေတာ္ စဥ္းစား ယူလုိက္ရတယ္ေမာင္ရဲ႕" 
 
စီကာပတ္ကံုး ေျပာျပေနေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ နဂုိက အခ်စ္မုိး အုံ႔ဆိုင္း ညိႇဳ႕မိွဳင္း ေနရာတြင္ 
၀န္ကေတာ္ႀကီး ၏စကားက လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ မုိးသက္မုန္တုိင္းအလား အခ်စ္ တည္းဟူေသာ 
မုိးေရမ်ား ကို တားမႏိုင္ ဆီးမရ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္သြင္းရြာ၍ ခ်ေစေလေတာ့၏။ 
 
ထို႔ျပင္လည္း ၀န္ကေတာ္ႀကီး ေျပာေနေသာ စကားအရိပ္နိမိတ္မ်ားမွာ လူမမယ္ ခင္ခင္ႀကီး ကေလး၏ 
ေနာင္ေရးအတြက္ မိမိလက္သို႔ပင္ ပုံအပ္ခ်င္သေယာင္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေနျပန္ ေလရာ ဤအေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၀န္ကေတာ္ႀကီး၏ စကားအလာကို ေထာက္ရႈရျခင္း အားျဖင့္ မိမိက စကားစရန္ပင္မလုိဘဲ 
အခ်ိန္အခါ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလတြင္ ေရကန္ အသင့္ ၾကာအသင့္၊ ဗိမာန္အသင့္ ဘံုအသင့္ 
ဆိုသလို အလိုလိုျဖစ္လာရမည္ဟုသာ ၀မ္းေျမာက္စြာ အေတြးေပၚလာမိေလ၏။ သို႔ေၾကာင့္လည္း 
ခင္ခင္ႀကီးကို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ ေသာ အမူအရာႏွင့္ ခ်စ္သည့္အေလ်ာက္ပင္ အခါခပ္သိမ္း ကယုကယႏွင့္ 
ၾကင္ၾကင္နာနာ ေရွးကကဲ့သို႔ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္ အေရးေပးေနရုံမွတစ္ပါး မိမိတာ၀န္ 
အျခားမရွိ ေတာ့ၿပီဟု ပုိင္းျဖတ္ကာ ... 
 
"ေမာင္ကလည္း ခင္အႀကီးကို ဘယ္ပုံဘယ္နညး္ျဖင့္ ခ်စ္မိသည့္ဟုပင္ အဆံုးထိေအာင္ မေျပာႏိုင္ပါ။ 
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ခင္အႀကီးႏွင့္ ေမာင့္မွာ တစ္အူထံု႔ဆင္း၊ တကယ့္ ေသြးသားစပ္ၾကသည့္ 
ေမာင္ႏွမအရင္း မျဖစ္ရဘဲ တစ္မိတစ္၀မ္းစီ ကြဲၿပီးမွ ေမဖုရားထံတြင္ ေမာင္ႏွမလာ၍ 
ေတာ္ရျပန္သည္ကို ၀မ္းနည္း လိုက္မိပါေသးသည္ ေမဖုရား" 
 
ေျပာဆိုကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနရွာေသာ ခင္အႀကီး၏ နဖူးဆံစကေလးမ်ားကို အသာအယာ ယုယၾကင္နာစြာ 
သိမ္းဆည္းသပ္ရပ္ေပးေနမိေလ၏။ တစ္ခါတစ္ခါလည္း အျပစ္မဲ့ေသာ ကေလးငယ္ပမာ ေလာကႀကီး 
အေရးကို ဘာမွ် မေတြးတတ္၊ မသိတတ္ရွာေသးေသာ ခင္ခင္ႀကီး၏ အတြင္းေခ်ာ အျပင္ေခ်ာ 



စင္းလံုးျပည့္ ေခ်ာေမာသန္႔ရွင္းေနရာေသာ မ်က္ႏွာ ၀ါ၀င္း၀င္းကေလးကို တစိမ့္စိမ္ၾကည့္ကာ 
မရုိးမေျဖာင့္ အေမွာင့္ ပေယာဂ ၀င္ေနေသာ မိမိစိတ္ထားေၾကာင့္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားကိုပင္ 
ရွက္ေၾကာက္မိေတာ့ကာ အသည္း ႏွလံုး အတြင္း၌ တျဖန္းျဖန္း ၾကက္သီးထ၍ လာမိေလ၏။ 
 
"အင္း ... ငါ မတရားစိတ္ေတြ ပြားမ်ားလွေခ်ရဲ႕ေနာ္၊ ေၾသာ္ ... ခင္အႀကီး၊ ခင္အႀကီး၊ တစ္ခါတစ္ခါ 
ျဖဴစင္၀ါ၀င္း အျပစ္ကင္းတဲ့ ခင္အႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာကေလးဟာ အစ္ကိုရဲ႕ ညစ္ႏြမ္းေနာက္က်ိတဲ့ 
စိတ္ထားေတြကို တရားျပၿပီး ဆံုးမေနသလိုပါပဲကလား ခင္အႀကီး ရယ္။ အစ္ကိုဟာ 
ခင္အႀကီးအေပၚတြင္ တတိ္တိတ္ခုိး အု႔ံပုန္းတရားပ်က္ေနၿပီ။ ခင္အႀကီး သည္ အေၾကာင္းေတြ သိလွ်င္ 
အစ္ကို႔ကိုမွ ခ်စ္မွ ခ်စ္ခ်င္ပါေတာ့မလား" 
 
တရားႏွလံုးသြင္းသလိုလို၊ သံေ၀ဂရသလိုလို၊ ခင္ခင္ႀကီးကေလးကို တစ္ဖက္သတ္ သနား 
ေနမိသလိုလို၊ ထုိထုိ ဤဤႏွင့္ မတညမ္ၾကည္ မၿငိမ္မသက္ စိတ္ကေယာက္ကယက္ 
ျဖစ္ေနရွာမိေလ၏။ 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီးကား အေတြးအေခၚ အစဥ္းအစားမ်ားေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္က တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ 
ၿငိမ္သက္စြာ ႏွင့္ စကားျဖတ္ထားသည္ကိုပင္ ေညာင္းညာထင္ေသာ ေၾကာင့္။ 
 
"ကိုင္း ... ေမာင္ေမာင္၊ ေမာင္ေမာင္ ေညာင္းညာလွေရာ့မည္၊ ခင္ႀကီးကို သူ႔အိပ္ရာ ခန္းဆီ သို႔ ႏိႈး၍ 
ပုိ႔ပါေစေတာ့လား၊ ညဥ့္လည္းနက္ပါၿပီ" 
 
ဆိုကာ ၀န္ကေတာ္ႀကီးကိုယ္တုိင္ ခင္ခင္ႀကီး၏ ပခုံးကေလးကို ကိုင္၍ ႏိႈးေတာ့မည္ျပဳလွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွာ ကပ်ာကယာ ကာဆီးလ်က္။ 
 
"အုိ ... ေနပါေစ ေမဖုရားရဲ႕၊ မႏိႈးပါနဲ႔၊ ေမာင္ မေညာင္းပါဘူး" 
 
"ေမာင္ေမာင္ ေမဖုရားကို သူ႔ႏွမကေလးအတြက္ႏွင့္ မုသားသံုးၿပီး ထင္သည္။ အခ်ိန္ ၾကာရွည္လွၿပီ 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ေမာင္ေမာင္က မေညာင္းပါဘူးဆိုသည္တိုင္ေအာင္ ေမဖုရား မယံုၾကည္ႏုိင္ပါဘူး၊ 
ႏိႈးပါရ ေစေတာ့" 
 
ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာေနေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မေနသာေတာ့ဘဲ။ 
 
"ကဲ ... ဒါျဖင့္လည္း ခင္အႀကီး မႏုိးေအာင္ ေမာင္ကိုယ္တုိင္ ေပြ႕ခ်ီ၍ သြားသိပ္ပါမည္။ ႏုိးေအာင္ျဖင့္ 
ႏိႈးေတာ္မမူပါႏွင့္ ေမဖုရား" 
 
ဆိုကာ မိမိေပါင္ေပၚတြင္ ကေလးပမာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာႏွင့္ အပူအပင္မရိွ အိပ္ေနရွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးကို 
ယုယၾကင္နာစြာႏွင့္ အသာအယာ ေပြ႕ခ်ီၿပီး ခင္ခင္ႀကီး အိပ္ရာရိွေသာ အခန္းထဲသို႔ ယူသြားသည္တြင္ 



မလွမ္းမကမ္းက ေစာင့္စားေနေသာ နန္းခုံလည္း ခင္ခင္ႀကီးကို ညဥ့္လႊာရံု ေထြးၿခံဳေပးရန္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ ေနာက္ပါးမွ တစ္ဖ၀ါးမကြာ လိုက္ပါသြားေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ခင္ခင္ႀကီးကို စက္ေမြ႕ရာတြင္ အသာတင္၍ သိပ္ၿပီး စိမ္းစိမ္းလဲ့လဲ့ ၾကည့္ကာ 
အျပင္သို႔ ျပန္ထြက္လာခဲ့သည္တြင္ ညညီလာခံစဲသျဖင့္ ဒိုင္း၀န္မင္း ျပန္ေရာက္ လာသည့္အတြက္ 
အတြင္းေတာ္က ကိစၥမ်ားကို သားအမိသံုးေဖာ္ အက်ိဳးအေၾကာင္း စကားဆက္ၾကရျပန္ေလ၏။ 
 
ဒိုင္း၀န္မင္းမွာ ေခါင္းေပါင္းျဖဴ ေဖာ့လံုးႏွင့္ ပုဆိုးရွည္ႀကီးကို ျဖဳတ္ကာ တရုတ္အက်ႌ ရင္ဖုံး ႏွင့္ 
နံငယ္ပုိင္းကို လဲလွယ္လ်က္ သင္ျဖဴးေခ်ာ္၏ ေခါင္းရင္းဘတ္တြင္ ထုိင္ၿပီး။ 
 
"၀န္ကေတာ္ႀကီးေရ ... ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားျဖင့္ သားေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ 
ေရွ႕ေရးခက္ေတာ္မူပုံပဲ။ ယေန႔ ညီလာခံမွာ သားေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတာ္အေရး ႀကီးတဲ့ 
ကိစၥမ်ားကို တိုင္ပင္ေတာ္မူတယ္" 
 
ေတာ။္     "ေၾသာ္ ... ဟုတ္ကဲ့လား ၀န္မင္းရဲ႕။ ယခုတိုင္ပင္တဲ့ ကိစၥမ်ားဟာျဖင့္ အေတာ္ 
ထူးျခားေပလိမ့္မယ္။ ဘယ္သားေတာ္မ်ား အေရးကိစၥပါလဲ ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘရဲ႕" 
 
၀န္။    "သားေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ေပါ့ ၀န္ကေတာ္၊ က်ဳပ္တို႔ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီး ဘုရားမွာ 
သားေတာ္ငယ္မ်ား အေရးထက္ သားေတာ္ႀကီးမ်ား အေရးက အေတာ္ႀကီးေလး ေတာ္မူေနရွာတယ္" 
 
ငယ္။     "ဒီကိစၥထဲမွာယ ေမာင္တို႔ သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလးမ်ားေတာ့ ပါမထင္ပါဘူး ဘဘ ဘုရားရဲ႕" 
 
၀န္။       "ဟာ ... ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ မင္းသားကေလးမေျပာထားႏွင့္ မင္းသားလတ္မ်ား ေတာင္ 
သည္အေရးမွာ ထည့္၍ မေတြးၾကပါဘူး ေမာင္ရယ္၊ ဒါႏွင့္ အတြင္းေတာ္က စကား ဆိုတာ အျပငက္ို 
ေပါက္ၾကားရၿမဲ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ငါ့သားက မင္းသားတစ္ဦး၏ အမႈေတာ္ ထမ္း ျဖစ္ေနေတာ့ 
သတိေပးရတယ္။ သည္ကဲ့သို႔ အတြင္းေရးမ်ားကို ေမာင္ေမာင္တို႔ သီေပါစံအိမ္ေတာ္သို႔ 
ေဆာင္ၾကဥ္မသြားပါေလႏွင့္ကြယ္" 
 
ငယ္။    "စုိးရိမ္ေတာ္မမူပါႏွင့္ ဘဘဘုရား။ သည္အေရးမ်ိဳးကို ေမာင္ နားလည္ပါတယ္" 
 
၀န္။      "အေၾကာင္းက သည္လိုကြဲ႕၊ အမည္ကို မေဖာ္ေသာ္လည္း အရိပ္ျပလွ်င္ အေကာင္း 
ထင္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္ေလ။ ယခုရိွတဲ့ သားေတာ္ႀကီးေတြထဲမွာ ဗုိလ္စြဲေနတဲ့ သားေတာ္ႀကီး သံုးပါး 
ရိွတယ္" 
 
"ထီးေမြးနန္းလ်ာ ဆုိလို႔လည္း ယေန႔အထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် လ်ာထားၿပီးမရွိ၊ နတ္ျပည္စံ 
မိဖုရားေခါင္းႀကီး ဖုရားကလည္း သားေတာ္ သမီးေတာ္ မထြန္းကားေလေတာ့ ယခုရိွၾကတဲ့ 



သားေတာ္မ်ား အနက္က အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ၾကတဲ့ သားေတာ္ႀကီး သံုးေလးပါး မွ 
တစ္ပါးဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရား၏ ထီးေမြနန္းေမြမ်ား အနည္းဆံုး ခံစားေတာ္မူႏုိင္ ရန္ မရိွၾက 
ဘူးဆိုတာ အားလံုးအသိပဲ မဟုတ္လား။ အဲသည္လို အနည္းဆံုး ဆက္ခံထိုက္ တဲ့ 
သားေတာ္မ်ားကလည္း တစ္ပါးမက သံုးေလးပါး ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို သီးသန္႔ ေရြးၿပီး 
နန္းေမြေပး ထိုက္တယ္ဆိုတာ ေ၀ခြဲေတာ္ မမူႏုိင္ရွာဘူး။ ႏုိ႔ၿပီးေတာ့ ဘ၀ရွင္ဘုရား၏ 
ေရႊစိတ္ေတာ္မွာလည္း အဲသည္ သားေတာ္ႀကီး သံုးေလးပါးကို ညီတူညီမွ် ခ်စ္ခင္အား 
ထားေတာ္မူထားျပန္ေတာ့ ဘယ္သားေတာ္ကိုမွ် ေရြးခ်ယ္ေတာ္ မမူႏုိင္ဘဲ ရိွတဲ့အျပင္ အကယ္၍ 
တစ္ပါးပါးကို ေရြးခ်ယ္ ကန္႔သတ္လုိက္ျပန္ပါလွ်င္ က်န္တဲ့သားေတာ္မ်ားက အမွန္ပင္ 
စိတ္ညႇိဳ႕ကြက္သြားၿပီး ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ဂတိလိုက္စားသည္ဟု စြပ္စြဲခံေတာ္ မူရေတာ့မယ္" 
 
"အဲသည္လို စြပ္စြဲခံေတာ္မူရၿပီး သားေတာ္မ်ားက အာဃာတထား၍ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ရိွထားေသာ 
ျမင္ကြန္း ျမင္းခုံတိုင္ မင္းသားမ်ားအလား ပုန္ကန္ျခင္းနားၾကပါလွ်င္ ျပည္ရြာ စေနာင့္စနင္းျဖစ္မွာလည္း 
စုိးရိမ္ေတာ္မူမိျပန္ေလတယ္။ အထူးျပဳတဲ့ ကိစၥတစ္ခ်က္မွာ လည္း ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးဘုရားဟာ 
ဘယ္သို႔ေသာ ကိစၥျခင္းရာမဆို ေရႊဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္ေခၚစဥ္းစားေတာ္မူတတ္တဲ့အေလ့ ေရွ႕ေနာက္ 
ခ်င့္ခ်ိန္ေတာ္မူႏုိင္တဲ့ ၀ါသနာ ရိွေတာ္ မူတဲ့အတုိင္း သည္ကိစၥမွာလည္း မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ 
ႏီွးေႏွာတုိင္ပင္ေတာ္မူၿပီး အတုိင္ပင္ခံ အမတ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ လိုလားခ်က္, ေထာက္ခံခ်က္ကိုလည္း 
သိေတာ္မူတဲ့ အတြက္ ယေန႔ည ညီလာခံမွာ စံုစမ္းေတာ္မူတာပဲ ၀န္ကေတာ္ႀကီးရဲ႕" 
 
"ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာဘုရား အဲဒီလိုလည္း စံုစမ္းေတာ္မူလိုက္ပါေရာ တစ္ခါတည္း ဘာမွ မေျပာနဲ႔ 
၀ိုင္းတည့္၍ ေလွ်ာက္တင္လိုကၾ္ကသည္မွာ လက္မလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားေတာ့ တာပဲ" 
 
"တခ်ိဳ႕ကလည္း မကၡရာမင္းသားႀကီးကို ႀကိဳက္ညီၾကတဲ့အတြက္ မင္းသားႀကီးရဲ႕ သတၱိ ဗ်တၱိ 
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားကို အားပါးတရ ေလွ်ာက္တင္ ေထာက္ခံၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕က ေတာ့လည္း 
သံုးဆယ္မင္းသားကို အားရပါးရ ခ်ီးမြမ္းညႊန္ျပတယ္။ အခ်ိဳ႕ကလညး္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားအတြက္ 
ထီးနန္းအေမြ ဆက္ခံထုိက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကတယ္။ 
 
"အခ်ိဳကေတာ့လည္း ကိုယ့္ဆိုင္ရာဆုိင္ရာ လုိလားတဲ့ မင္းသားမ်ားကို ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ 
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းေတြ ေလွ်ာက္လိုက္ၾကသေပါ့။ ေခၚသႏၱီမင္းသား၊ ငရနဲမင္းသား၊ မုိင္းရင္းမင္းသား၊ 
ပင္လယ္မင္းသား၊ ရေနာင္မင္းသား၊ မုိင္းတုန္မင္းသာ၊ ေရႊဂူမင္းသား၊ ေတာင္ညိဳမင္းသား၊ 
မုိးလိႈင္မင္းသား၊ ကသာမင္းသား၊ သာဂရမင္းသား၊ ေညာင္အုပ္ မင္းသား စံုလို႔သြားပါေရာ။ 
အခ်ိဳ႕ကလည္း နတ္ရြာစံ အိမ္ေရွ႕ဘုရားသားေတာ္၊ ထန္းတပင္ မင္းသားတို႔၊ မလြန္မင္းသားတို႔ကို 
ခမည္းေတာ္အရုိက္ရာ ဆက္ခံသင့္တယ္ဆိုၿပီး လိုသလို ေလွ်ာက္ထား သံေတာ္ဦးတင္ၾကတယ္" 
 
"အဲသည္လို သူတစ္မ်ိဳး၊ ငါတစ္ဖုံ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး သံေတာ္ဦးတင္လိုက္ၾကေတာ့ နဂုိကမွ 
စိတ္ေတာ္ေ၀ခြဲမရႏိုင္တဲ့ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ သာ၍ စိတ္ရႈပ္ေထြးေတာ္မူသြား ထင္ပါရဲ႕ 
၀န္ကေတာ္ရယ္" 



"ကဲ ... ကဲ ေတာ္ၾက၊ ေတာ္ၾက။ ေမာင္မင္းတို႔စကားေတြဟာ မိုးမဆံုး ေျမမဆံုး ဘယ္ေတာ့ မွ 
ဆံုးေတာ့မယ္မဟုတ္ဘူး။ သားေတာ္ေတြ ရိွသေလာက္ မကုန္မခ်င္း စာရင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ ေနၾကလွ်င္ 
ဒီရာဇ၀င္မဆံုးဘူး ေမာင္မင္းတို႔။ ေမာင္မင္းတို႔ကို တုိင္ပင္ေတာ္မူမွ သာလို႔ ေရႊစိတ္ေတာ္ 
ေပြရျပန္တယ္။ သည့္ေလာက္မ်ားျပားတဲ့ သားေတာ္ေတြထဲမွ ေရြးထုတ္ထား တဲ့ 
သားေတာ္ႀကီးမ်ာကိုပင္ ဘယ္သူမွ် ေခါင္းေကာက္၍ မေရြးတတ္ရသည့္အေပၚမွာ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စား၊ 
ဘုရင္ခ့အရာ ထားရမည့္ သားေတာ္ငယ္မ်ားကိုပါ ျပည္လည္ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္ေတာ့မည္ 
မဟုတ္ဘးူ ေမာင္မင္းတုိ႔ရဲ႕" 
 
စိတ္ပ်က္ေတာ္မူသံႀကီးႏွင့္ ညည္းညဴေတာ္မူလိုက္ေတာ့မွ ေစာေစာက အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ႏွင့္ 
စကားတန္ရွည္ေနသည့္ လူက်ယ္တစ္စုဟာ တစ္ခါတည္း ၿငိမ္၀ပ္သြားၾကပါ ေတာ့တယ္။ 
 
ေတာ္။      "ဒီအေရးကလည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ရႈပ္ေထြးသည္ထက ္ရႈပ္ေထြးလာေတာ့မွာ ထင္ပါရဲ႕၊ 
ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘရယ္။ အႏုိ႔ ... ေနာက္ဆံုး ဘယ္လိုမ်ား ... " 
 
၀န္။        "ဘုိးေတာ္ဘုရားရဲ႕ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး အၿပီးမသတ္ႏုိင္သလို သည္အေရး ကို 
အဆံုးမသတ္ႏုိင္ ျဖစ္သြားျပန္တာပဲ၊ သို႔ေသာ္လည္း ဘ၀ရွင္ဘုရား ေရႊစိတ္ေတာ္အကဲ ခတ္ရသျဖင့္ 
အဲသည္ သားေတာ္ႀကီး သံုးပါးအနက္က (......) ကို အေတာ္ကေလး ေက်နပ္ေတာ္မူပုံ ရတယ္ 
၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
မင္းသား၏ အမည္ကို ၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ႏွစ္ဦးသား ၾကားေလာက္ရံု ေလသံႏိွမ့္၍ 
ေျပာလိုက္ေလ၏။ ၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ အနည္းငယ္ အ့ံအားသင့္သလို ျဖစ္ သြားၿပီးမွ ... 
 
"အလို ... ဒါျဖင့္ ဟိုကိုယ္ေတာ္လည္း ဆတ္ဆတ္ႀကဲ၊ အင္အားကလည္း မနည္းလွဘူး၊ ခင္ႀကီးတုိ႔ 
ဘဘရဲ႕" 
 
ျပန္ေျပာမိရာ ၀န္မင္းမွာလည္း စိတ္ရႈပ္သလိုႏွင့္ ... 
 
"အုိ ... ၀န္ကေတာ္ရယ္၊ ေတြးေလေတြးေလ ေနာင္ေရးမေအးစရာေတြ ေပၚေလပါပဲ။ ဒီမင္းသားႀကီး 
သံုးပါးဟာ သတၱိဂုဏ္၊ ဗ်တၱိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္ႏွင့္လည္း အင္အားက ညီလ်က္ ရိွေလေတာ့ 
တစ္ေယာက္တက္လွ်င္ ႏွစ္ေယာက္က ဖ်က္မည္ အမွန္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ဘ၀ရွင္ဘုရားက 
မိမိအလိုေတာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ စကားနည္း ရန္စဲ လုပ္ေတာ္မူေနတာေပါ့။ ႏုိ႔ၿပီးေတာ့ 
အနာက္ပုိင္းကလည္း ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးက တစ္စခန္းထေနျပန္ၿပီလို႔ အတြင္းစကား 
သဲ့သဲ့ၾကားရျပန္သည္ ၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
စကားဦး လွည့္သြားျပန္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က တစ္လွည့္၀င္၍ အ့ံၾသေသာ အမူ အရာႏွင့္ ... 
 



"အလို ... ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးက ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ တစ္စခန္း ထေတာ္မူျပန္သတဲ့တုန္း 
ဘဘဘုရားရဲ႕" 
 
၀န္။        "သည္မိဖုရားႀကီးဟာ ယခုအခါမွာဆုိေတာ့ ရိွသမွ် မိဖုရားေတြထဲတြင္ အဆင့္ အတန္းက 
လည္းရင့္၊ ၾသဇာအာဏာကလည္း ႀကီးျမင့္ေနတဲ့ အခိုက္အခါ ေလာက္ေလာက္ လားလား 
သားေယာက်ာ္း ရယ္လို႔လည္း မထြန္းကားဘဲ သမီးေတာ္သံုးပါးသာ ရိွေလေတာ့ မိမိတစ္ဦးတည္း 
အထြပ္အထိပ္  ္ေရာက္သည႔္ တုိင္ေအာင္ ေနာင္အရွည္သျဖင့္ သမီးေတာ္ မ်ားအတြက္ 
မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ စီမံဖန္တီးရန္ အတြက္မ်ား ျဖစ္ေနမလား မသိႏုိင္ဘူး။ ဦးေကာက္တို႔၊ ဦးဘိုးတုိ႔ 
တစ္ေတြႏွင့္ အေတာ္ ရင္းရင္း ႏီွးႏီွး အဆက္အသြယ္ျပဳၿပီး အေစ အပါးမ်ား အ၀င္အထြက္ အင္မတန္ 
မ်ားေနသည္လို႔ ၾကားရ တယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ဘယ္လို အေရးကိစၥရယ္လို႔ အကဲမခတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း 
အၾကံအစည္တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆက္အသြယ္ ရိွေနတယ္လို႔ ေတြးေနၾကရတာပဲ။ 
ဘဘထင္သလို သမီးေတာ္သံုးပါး အတြက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူကိုယ္တိုင္အတြက္လည္း 
ေရွ႕သည့္ထက္ အတန္းတက္စရာ မရိွဘူး မဟုတ္လား ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ သည္ေတာ့ 
သူ၏သမီးေတာ္မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္မည္ ဆိုတာ ဘဘဘုရား အတတ္ ေတြးမိသည္" 
 
ငယ္။      "မွန္လွပါေတာသ့ည္။ ယခုအေျခအေနအတိုင္းသာ ဆုိပါလွ်င္ ဘဘဘုရား ေစာေစာက 
မိန္႔ေတာ္မ ူသြားသလို ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးဘုရားက ဘယ္သားေတာ္ကိုမွ် ယခုထက္တုိင္ 
ထီးေမြနန္းေမြကို ရည္ညြန္းေတာ္ မူခ်က္ မရိွေသးတဲ့အတြက္ မင္းတရားႀကီး ဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား 
ရိွေတာ္မမူတဲ့ တစ္ေန႔မွာ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုး မီးဟုန္း ဟုန္းေတာက္ၿပီး သားေတာ္ႀကီးေတြ 
နန္းလုပြဲခင္း၍ သ ူတစ္မင္း ငါတစ္မင္းႏွင့္ စစ္အင္ က်င္းေနၾကတဲ့အခါ ေဘးက၀င္လာမည့္ အျပင္အပ 
ရန္သူ႔လက္သို႔ ပါ၍ျဖစ္ေစ၊ သားေတာ္ အခ်င္းခ်င္းမွ ႏုိင္ရာစား ႏုိင္သူလက္သို႔  ေရာက္၍ျဖစ္ေစ 
သည္မီး ၿငိမ္းေအးမည္ မွန္ပါ တယ္။ သို႔အတြက္ အရာရာက စိတ္ခ်ေလာက္ေအာင္ မိမိတို႔အင္အား 
ေတာင့္တင္းေအာင္ ေနာင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္စီမံထားႏိုင္ျခင္းက သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္ ဘဘဘုရား။ 
သူတို႔မွာ ထီးရွင္ နန္းရွင္ေတြျဖစ္၍ ေမာငတ္ုိ႔၊ ဘဘတို႔ထက္ ရန္သူ၀ိုင္းလ်က္ ရိွပါသည္။ အင္မတန္ 
ရင္းတဲ့ ေသြးသားခ်င္း ျဖစ္ေပမယ့္  ရန္သူကဲ့သို႔ ဓားတ၀ဲ၀ဲ လည္ပင္းတကဲကဲႏွင့္ ေနၾက ရွာပါတယ္။ 
ေမာင္တို႔ မင္းခစား ေက်းကၽြန္အမႈထမ္းမ်ားကမွ ေဆြရယ္၊ မ်ိဳးရယ္၊ ေသြးသား ရင္းခ်ာခ်င္းရယ္လို႔ 
စိတ္မ္းခ်ခ်ႏွင့္ ခ်စ္ခင္စြာ ေနထိုင္ေနတဲ့ သတၱိရိွၾကေသးတယ္ ဘဘ ဘုရား။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ 
သူ႔ခမ်ာမ်ားလည္း ေနာင္ခါ ေနာင္ေရးကို ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ စီမံ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
 
၀န္။     "အင္း ... ေမာင္ေမာင္ ေျပာသလိုလည္း မွန္ပါရဲ႕ေလ၊ ယခုေနအခါဆိုေတာ့ အခ်ိန္ ရိွခုိက္ 
လံု႔လစုိက္ရမွာပေလ။ သို႔ေပတဲ့ အဲဒီလို ကိုယ့္အေရးအတြက္ ႀကံစည္တဲ့ အစီအမံ ထဲမွာ သူတစ္ထူးမွာ 
ဒုကၡေရာက္ဖုိ႔၊ ထိခိုက္ဖုိ႔၊ အက်ိဳးယုတ္ဖုိ႔ မပါပ ါေစနဲ႔ ဆိုတာ ဆုေတာင္းရေတာ့မွာပဲ" 
 
ေတာ္။     "ေၾသာ္ ... သူ႔ဘာသာသူ ၾကံစည္ျပဳျပင္ေတာ္မူပါတဲ့ဟာကို ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘက ဘာေၾကာင့္ 
'သမူ်ား တကာအတြက္ င၀က္ကပူ' ဆိုတာလို ပူေစာင့္ပန္းပင္နဲပ စပ္ၾကားက ၀င္၍ ဆုေတာင္း 
ခ်င္ရပါသတံုးလို႔" 



၀န္။     "က်ဳပ္တို႔ ၀န္ကေတာ္က တစ္ျမင္ကေလးၾကည့္ မေျပာနဲ႔ေနာ္။ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ ၾကည့္၍ 
ေျပာမွပ။ ဒီမိဖုရားႀကီးဟာ နတ္ရြာစံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ စၾကာေဒ၀ီရွင္ မိဖုရား ေခါင္ႀကီး မဟုတ္ဘူးဗ်။ 
ရတနာပူရ စတုတၳနန္းစံ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားကို ဒိုးကေလးကဲ့သို႔ ေမႊ႕ယမ္းကစားသြားတဲ့ 
နန္းမေတာ္မယ္ႏုဆိုတဲ့ မိဖုရားႀကီး၏ရင္ေသြး တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေတာ္ဗ်။ သည္ေတာ့ 'ဘအမ်ိဳး 
ဘုိးတူ' ဆုိသလို ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္ေလာက္ ၾကည့္ ၿပီး တစ္ဖက္သား လားလားမွ မေထာက္ဘဲ 
ေစ်းေၾကာင္းေပါက္ စီမံခဲ့ေသာ္ မခက္ပါလား ၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
ေတာ္။      "ဘုန္းတာ္ႀကီးလွေသာ ဘ၀ရွင္ဘုရား ေရႊလက္ထက္ေတာ္မွာေတာ့ ကေမာက္ ကမ 
ျဖစ္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ မရိွပါဘူး၊ ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘရဲ႕" 
 
၀န္။       "အႏုိ႔ ... က်ဳပ္ကလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးဘုရား 
သက္ေတာ္ထင္ရွား ရိွေတာ္မူစဥ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔မွ မေျပာပါဘဲကလား ၀န္ကေတာ္ႀကီးရဲ႕။ 
ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ လႊဲတဲ့အခါကို ရည္ေရာ္ၿပီး ေျပာျခင္းပါကလား" 
 
ေတာ္။       "အဲသည္အခါမွာလည္း ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီး တစ္ပါးတည္းရဲ႕ သေဘာေတာ္ အတုိင္း 
ျပဳျပင္ ေတာ္မူႏုိင္မည္ မထင္ပါႏွင့္။ ဘုန္းႏွင့္ ကံႏွင့္ သတၱိဗ်တၱိႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ သားေတာ္ႀကီး 
သံုးေလးပါးက အလကား ၿငိမ္၍ေနမည္လား ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘရဲ႕" 
 
၀န္။       "အင္းေလ ... သည္လိုအေရးေတြကို ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးက ေျပးၾကည့္သည္ ထက္ ပို၍ 
ျမင္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္လုိ႔ ယခုက စ၍ ၾကံလုိ႔ဖန္လို႔ေနၿပီ။ ေနာင္ခါ ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ စခန္းစဥ္ထြက္ 
လာမည ္ဟုသာ မေျပာႏိုင္ေသးတာကိုး။ ကိုဘိုးတို႔၊ ဦးေကာက္တို႔နဲ႔ အေတာ္ ပလဲနံပ သင့္ေနတယ္။ 
မုခ် အတြင္းေရး အႀကံ တစ္ခုခုကို တိုင္ပင္ၾကျခင္း ျဖစ္မွာပဲ ၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
ငယ္။      "ယခုၾကားရသည့္အတိုင္း ဆိုပါလွ်င္ ဘဘဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္းလည္း 
အျခားေသာ္ သားေတာ္ႀကီးမ်ား အခံရိွေတာ္မူေသးသျဖင့္ ထုိသားေတာ္ႀကီးမ်ားက မသင့္ ေသာ 
အႀကံဆိုလွ်င္ အမွန္ပင္ ကန္႔ကြက္ တုိက္ဖ်က္ေတာ္မူၾကပါလိမ့္မယ္။ သည္အေရး ထဲမွာ 
ေမာင္တုိ႔သခင္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ကေလးေတာ့ နဂုိကလည္း ခပ္ေအးေအးမုိ႔ ေဘးမရွိ ရန္မခဘဲ 
ၾကားထဲက အေနေခ်ာင္ေကာင္းပါရဲ႕။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာလည္း သမီးေတာ္ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေတာ္ မူထားတဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ အခ်က္ ကေလးမ်ား ရိွေကာင္းရိွမယ္လား 
မေျပာတတ္ ပါဘူး ဘဘဘုရား။ ေမာင္တို႔မွာေတာ့ "အရွင္ျမင့္၊ ကၽြန္တင့္" ဆုိတဲ့ စကားလို 
ကိုယ့္အရွင္သခင္ ႀကီးပြား ပါေစဆိုတာ အၿမဲ ဆုေတာင္းလ်က္ ေနရေတာ့တာပါပဲ" 
 
၀န္။       "ေၾသာ္ ... ေမာင္ေမာင္တို႔ကလည္း ကိုယ့္သခင္ ျဖစ္ေနေတာ့ ႀကီးပြားေစခ်င္ ေပမွာပ။ 
သို႔ေသာ္ ဘဘဘုရား ေတာ့ျဖင့္ သည္မင္းသားကေလးက ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ျဖစ္ေနေသးတာ 
တစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္သေဘာ ေတာ္ကလည္း အင္မတန္ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္း၍ စာေပပိဋကတ္ကို 
တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ တတ္ေျမာက္ ေတာ္မူရွာတဲ့ ဂုဏ္တစ္ခုကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး တ္စနည္းတစ္လမ္းေတာ့ 



ႀကီးပြား ထြန္းကား စရာ လမ္းရိွပါရဲ႕။ သိုေပမဲ့ ေျမြေပြး၊ ေျမြေဟာက္ေတြေနတဲ့ ေတာထဲမွာ 
ျမက္ေလွ်ာကေလး မစြာႏုိင္ရွာသလို ျဖစ္ေနတယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
 
ငယ္။      "ဒါလည္း မွန္ပါတယ္ ဘဘဖုရား၊ သို႔ရာတြင္ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား၏ ဘုန္းကံပါရမီ က 
ရိွပါေသးတယ္။ တိတ္နိမိတ္မ်ားကလည္း အေတာ္ပဲ ထးူျခားလ်က္ ရိွပါတယ္။ ဟိုတစ္ေလာဆီက 
သီေပါ ကိုယ္ေတာ္၏ ဇာတာေတာ္ကို က်ီးငွက္တစ္ေကာင္က ကိုက္ခ်ီသြားၿပီး ေရႊနန္းေတာ္ 
ထုပိကာၾကားမွာ ပ်ံသန္းေနပါတယ္။ ဒိကိစၥဟာ အ့ံၾသဖြယ္သရဲ ထူးကဲတဲ့နိမိတ္ေတာ္ပဲ။ အႏုိ႔ ... 
ၿပီးေတာ့ သီေပါကိုယ္ေတာ္ ကေလး ပြဲေတာ္တည္ရန္ မယ္ေတာ္ေဆာင္က ပုိ႔လိုက္သည့္ 
မုန္လာခ်ဥ္ဖက္ အုိးအတြင္းက မုန္လာခ်ဥ္ မ်ားဟာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အတက္အလက္ 
အခက္အေညႇက္ေတြေပါက္လို႔ ေနပါတယ္" 
 
၀န္။      "အလို ... ဟုတ္ကဲ့လာ၊ အင္း ... အင္း သည္အတုိင္းမွန္လွ်င္ေတာ့ အတန္ပင္ 
ကံထမ္းလာတာကို မျမင္ရဘူးဆို မဟုတ္လား။ ပုဂံရာဇ၀င္မွာ ဘာမွ် ထီးေငြ႕နန္းေငြ႕ မစပ္မဆက္ဘဲ 
ဆင္းရဲသားစင္စစ္ ေတာင္သူႀကီးအျဖစ္က ဘုရင္ျဖစ္လာရတဲ့ ေတာင္သူႀကီးမင္း တို႔လည္း 
ဘယ္တံုးအခါကမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရိွခဲ့ပါဘဲ ဘြားခနဲ ထီးနန္းစည္းစိမ္ ရရိွခဲ့ဖူး တယ္။ တစ္ဖန္ 
ကြမ္းေဆာ္မင္း ဆိုတာမွာလည္း အသက္အရြယ္ ႏုနယ္စဥ္အခါကပင္ ရာဇ၀တ္ေရး၊ အသက္ေဘးကို 
ေျပးလႊားေရွာင္ပုန္းခဲ့ရ၍ ကြမ္းေတာင္းကို ပခုံးထမ္းၿပီး ကိုယ့္၀မ္းကိုယ္ေက်ာင္း ေနရေလေတာ့ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပင္ မဟာေသြးျဖစ္သည္ကို သတိ မရရွာေတာ့ဘဲ ဆင္းရဲသားအျဖစ္ႏွင့္ 
ေနရစဥ္အခုိက္မွာ မင္းျဖစ္ထိုက္တဲ့ ကံဇာတာပါလာေတာ့ မင္းေလာင္းအၾကည့္ သြားရာမွာ 
သူကိုယ္တိုင္ မင္းေလာင္းျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာၿပီး နန္းေတာ္ထဲေရာက္ခါမွ "အလို ... 
ရွင္ဘုရင္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါေပါ့လား"လို႔သိရတယ္။ အလြန္တရာ ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးတဲ့ 
ေနာ္ရထားမင္းေစာ ဆုိတဲ့ သားထူးသားျမတ္တစ္ပါးကိုပင္ ထြန္းကားခဲ့ေပေသးတယ္။ ႏုိ႔ၿပီး တစ္တန္ 
အဲသည္ ပုဂံရာဇ၀င္မွာပဲ မင္းယဥ္နရသိခၤဆုိတဲ့ မင္းသားကေလးလိုပဲ သားေတာ္ေတြထဲမွာ 
အသက္လည္း အငယ္ဆံုး၊ အရြယ္လည္း အႏု ဆံုး၊ စိတ္သေဘာေတာ္ကလည္း ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ဆံုး 
ျဖစ္တယ္။ 
 
ခမည္းေတာ္ ဘုရင္းမင္းႀကီး မွာလည္း ယခု ဘဘဘုရားတို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ 
ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးကဲ့သို႔ သားေတာ္ ႀကီးေတြ အမ်ားရွိေတာ္မူေတာ့ ထီးေမြ နန္းေမြကို တရားသျဖင့္ 
ရေစလိုေသာ ေစတနာ ေၾကာင့္ ကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္ ညြတ္ရာကို ေပးမည္ဟု သားေတာ္ႀကီးမ်ား 
အလွည့္တြင္ မညြတ္ဘဲ သားေတာ္အေထြးဆံုးျဖစ္တဲ့ မင္းယဥ္နရသိခၤ အလွည့္ေရာက္မွ ထီးျဖဴေတာ္ 
ညြတ္ကိုင္းသျဖင့္ ထုိမင္းသားကေလးမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲႏွင့္ ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီး ထီးေရာက္ မင္းေရာ 
လိုလားသျဖင့္ (ထီးလို, မင္းလို) ရယ္လို႔ေတာင္ တြင္ေပေသးတယ္။ သူ႔ဘုန္းသူ႔ကံ ပါလာေတာ့ 
ႀကံဖန္ၿပီး ျစဖ္ရေပမွာပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ တိတ္နိမိတ္ ဆုိတာမ်ိဳးဟာလည္း ကမၼနိမိတ္ အက်ိဳးေပးဖို႔ 
အတိတ္နိမိတ္ရယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါေပတယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 



ေတာ္။      "ေၾသာ္ ... ကုိယ့္သားနဲ႔ ပတ္သက္၍ သံေယာဇဥ္ကေလး ၿငိလာမိတဲ့အတြက္ 
ျဖစ္ခ်င္းျဖစ္လွ်င္ သီေပါမင္းသားကေလးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ေလ။ နိမိတ္ေတြ အားရစရာ ႀကီးပဲ 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
ငယ္။        "ေမာင္တို႔လည္း ကိုယ့္သခင္ကိုသာ ႀကီးပြားေစလိုတဲ့ ေစတနာရွိတာပါပဲ ေမဖုရားရယ္၊ 
ေမာင့္အထင္ျဖင့္ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဘုရားဟာ ေနာင္ကိုမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႀကီးပြားလာရမည့္ ကံကုသိုလ္ေတာ္ 
ထူးက ထက္ၾကပ္ပါလာေတာ္မူ၍လား မသိ၊ မင္းသား, မင္းသမီးေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါလ်က္က 
သည္စုဖုရားႏွင့္မွ လာေတြ႕ေတာ္မူတယ္၊ လွပေလတယ္လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ ယခု ဘဘဘုရား 
မိန္႔ေတာ္မူတဲ့ စကားအရ ဆင္ျဖဴမရွင္ဘုရားႏွင့္ လယ္ကိုင္းမင္းႀကီး ဦးေကာင္းတို႔၊ ဦးဘိုးတို႔ႏွင့္ 
တုိင္ပင္ႏီွးေႏွာေတာ္မူ ေနတဲ့ ကိစၥဟာ သမီးေတာ္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ေမာင္တို႔ 
သီေပါေရႊကိုယ္ေတာ္ဘုရားကို ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ် ခ်န္ထားလို႔ ရေတာ္မူမည္ မထင္ပါ။ 
တစ္ႏြယ္ငင္ရံုႏွင့္ တစ္စင္လံုး ပါရေတာ့မည္သာ ျဖစ္ပါသည္" 
 
၀န္။     "ဟုတ္ေပရဲ႕ ... ဟုတ္ေပရဲ႕၊ 'ဘုန္းေကာင္းခ်ိန္သင့္၊ ပန္းႏွယ္ပြင့္' ဆိုသလို သူ႔ဘုန္း သူ႔ကံ 
ပါရင္ေတာ့ အခါအခြင့္ေကာင္းမ်ိဳးဆိုတာ အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာရၿမဲ ဓမၼ တာေပါ့ေလ။ 
ကံအက်ိဳးေပး ဆန္းၾကယ္မႈေတြကုိ ဘဘတို႔ ရွင္ေတာ္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကပင္ 
ႀကံစည္ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္။ မႀကံမရြယ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္တယ္ လို႔ 
ေဟာေတာ္မူခဲ့ေပသားပဲ" 
 
ငယ္။     "ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား၏ ကံအခြင့္အေရးက ႏိႈးေဆာ္ေပး၍လား မသိ၊ ဆင္ျဖဴမရွင္ ဘုရား၏ 
သမီးေတာ္ စုဖုရားလတ္နဲ႔ ဖက္စပ္ေတြ႕ဆံု ေမတၱာေငြ႕လႈံမိၾကရာမွာ ေမာင္တို႔က ၀မ္းသာအားရ 
ျဖစ္ေနသေလာက္ ရုိးသားေတာ္မူလွတဲ့ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဘုရားက ေနာက္ဆုတ္ ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ 
ေႏွးေႏွးေဆးေဆး ေလးေလးလံလံ လုပ္ေတာ္မူေနတာကို ေမာင္တို႔က တယ္ၿပီး အားမလို အားမရ 
ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ မူလကမွ ေအးေအးေဆးေဆး  ေလးေလးလံလံ ျပဳေတာ္မူေနရသည့္အထဲ 
မယ္ေတာ္ေလာင္းရွည္ မိဖုရားက မၾကာခဏ ၾကြလာၿပီး အရာရာ ဆံုးမစကား 
ေျပာၾကားေတာ္မူသြားတဲ့အခါ သာလို႔ ဆိုးသြားပါေသးတယ္။ ရည္ငံခ်စ္ခင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ အခ်ိန္အခါ 
အေတာ္ပင္ ၾကာလာ သည့္တုိင္ေအာင္ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကျဖင့္ ေရွ႕တိုးသြားေတာ္မူ၀့ံေသးတယ္မရိွ၊ 
ၿမံဳစိစိႏွင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ခဲ့ရသည္မွာ အတန္ၾကာပါၿပီ။ ေမာင္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔က အားမရ 
လြန္း၍ စပ္ၾကားက ေလွာ္လွယ္ခပ္ၾကသည္ပင္ ေရႊကိုယ္ေတာ္က အင္တင္တင္၊ ေၾကာက္ ဆုတ္ဆုတ္ 
လုပ္ေနေတာ္မူပါေသးတယ္။ 
 
တစ္ခါတစ္ခါလည္း ေရႊကိုယ္ေတာဖ္်ား ရိုးသား ေတာ္မူလွလို႔ က်ိတ္၍ ရယ္ပင္ ရယ္မိၾကပါေတာ့တယ္။ 
ဘဘဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည့္ ေရေျမြက စြမ္းသည့္ေနရာ စြမ္းစြမ္းတမံ ရိွပါလိမ့္ဦးမယ္။ 
သည္ေနရာမ်ိဳးမွာ မကၡရာ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးတို႔ စိတ္ေတာ္မ်ိဳးနဲ႔ လဲလို႔ရေကာင္းသည့္အရာ ျဖစ္ပါက 
ခဏေခတၱျဖစ္ေစ လဲလွယ္လို႔ ေပးလိုက္စမ္းခ်င္ပါဘိုလို႔ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ညည္းမိၾကပါေတာ့တယ္" 



 
ေတာ္။      "ေမာင္ေမာင့္သခင္က ရုိးေတာ္မူရွာလြန္းတယ္။ ေၾသာ္ ... ေလာကီ အေတြ႕ 
အႀကံဳကလည္းနည္း၊ အရြယ္ေတာ္ကလည္း ငယ္ေတာ္မူရွာေသးသကိုး ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" ထုိသို႔ 
သားအမိ သားအဖ သံုးေယာက္သား ထုိင္၍ စကားေကာင္းေနၾကစဥ္ ပဟိုရ္ ႏွစ္ခ်က္တီးသံ 
ၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ၀န္ကေတာ္ႀကီးက။ 
 
"ေဟာ ... ႏွစ္ခ်က္တီးၿပီး။ ညဥ့္နက္လွပါၿပီေကာ၊ ကဲ ... ေမာင္ေမာင္ အိပ္ခန္းသို႔ ၀င္ေပ ေတာ့လ။ 
နံနက္ ျမတ္ေလးပန္းေတာ္ဆက္ရန္ အိမ္ေတာ္ျပန္ရမည့္ ကိစၥကလည္း ရိွေသး တယ္။ 
 
ေျပာလိုက္မွ ဒိုင္း၀န္းမင္းကလည္း ... 
 
"အလို ... ဟုတ္ပါေလရဲ႕။ စကားေကာင္းေနလိုက္ၾကသည္မွာ ညဥ့္နက္လာသည္ကိုပင္ 
သတိမရၾကဘူး။ ကဲ ... ကဲ ေမာင္ေမာင္လည္း အိပ္ေပေတာ့။ ဘဘေတာ့ ဘုရားရွိခုိး ပရိတ္ 
ေမတၱာပုိ႔ၿပီး ပုတီးပါ စိပ္ရဦးမယ္ ရိွေသးတယ္" 
 
ဆိုကာ ထုိင္ရာမွ ထ၍ အေညာင္းမ်ား ဆန္႔ၿပီး အိမ္ေရွ႕ဘုရားခန္းထဲသို႔ ၀င္သြားသည္ႏွင့္ 
၀န္ကေတာ္ႀကီးကလည္း ... 
 
"ကဲ ... ကဲ ေမာင္ေမာင္ အိပ္ပါေခ်ေတာ့။ ေမဖုရားလည္း အိပ္ရာ၀င္၍ အႏိွပ္ခံရဦးမည္ ေမာင္ေမာင္" 
 
ဆိုကာ အတြင္းေဆာင္သို႔ ၀င္သြားသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း မိမိအတြက္ ျပင္ဆင္ 
ခင္းက်င္းထားေသာ စက္ေမြ႕ရာထက္သို႔ တစ္ကိုယ္တည္း ေလ်ာင္းစက္ကာ ကလီကမာ 
တီတီတာတာႏွင့္ ပီယ၀ါစာ ေျပာတတ္ရွာေသာ ခ်စ္မၿငီးသည့္ ခင္ခင္ႀကီး၏ ရူပါရုံကေလး ကိုသာ 
အႏုလံု ပဋိလံု ေတြးရင္း ေန႔ခင္းက ဖိႏိွပ္ႏိွမ္နင္းထားလိုက္ရေသာ စာဆိုတုိ႔ ၀ါသနာ အရ 
ေပၚေပါက္ထၾကြျပန္ေသာေၾကာင့္ စကားလံုးကေလးမ်ားသည္ တသီတတန္းႀကီး တားမႏိုင္ ဆီးမရ 
ႏုိးၾကြလာျပန္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး၌ လက္ေလွ်ာ့ အရႈံးေပးကာ အိပ္ ရာေဘးတြင္ ရိွေသာ 
ပုရပုိက္ႏွင့္ ကံ့ကူဆံကို ေကာက္၍ ေအာက္ပါ ေတးထပ္တစ္ပုဒ္ကို ေရးခ်လိုက္မိေလ၏။ 
 
"ကေလးလို ဘူတုန္းေဟ့လို႔၊ ျမဴၿပံဳးေနစဥ္၊ ယုက်ံဳးေပြ႕ခ်င္တယ္၊ ေငြ႕ေရႊရင္လႈံလုိ႔။ ႏုပါး  ေတာ္ 
ေမႊးအဆီကို၊ ေသြးနီေအာင္ နမ္းခ်င္ငဲ့ကိုယ့္။ ေရႊရင္လြမ္းျပည့္ တျပည္ကို မီ တမီအုိ တို႔။ သီကရီကုိယ္ 
မရို႕ပါႏွင့္၊ ညိဳတိုတို႔မ်က္ႏွာ။ ေသတတ္တာ အုိမဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ္ဆုတ္ ဆုတ္ ဘာျပဳဆိုရွာ။ 
လိမ္ေကာ့လို႔ ရြံ႕မဲ့ဟာရယ္၊ တြန္႔တဲ့ကာ တယ္မရုန္းပါႏွင့္၊ စပယ္ကံုး လွေသာ္ေမာ္၊ ဘုန္းႏွင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ 
ယေန႔ျဖင့္ အခ်က္ေပၚၿပီ၊ မရွက္ေတာ္မူႏွင့္ကြယ့္ေလး။" 
 
စာဆိုတို႔ ၀ါသနာေၾကာင့္ လက္သရမ္းလိုက္ရေသာ္လည္း ရွက္ခမန္းလိလိ အဓိပၸာယ္ကို 
စိတ္၀ယေ္တြး၍ ရြံ႕မိေတာ့သည္။ ၀ိပရိနာမ ေဖာက္ျပန္ထၾကြလ်က္ရိွေသာ မိမိ၏ အတြင္း 



သႏၱာန္ကိုလည္း မည္သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု မိမိလွ်င္ ရိပ္စားမိသည္။ နွမအရင္းပင္ မဟုတ္ေစ ကာမူ 
သူ႔ချမာ ကေလးမွာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း ေျခာက္ျပစ္ကင္းေသာ စိတ္ထားႏွင့္ ေမာင္ရင္း အစ္ကိုရင္းပမာ 
ခ်စ္ခင္ဆိုးႏြဲ႕ရွာသည္။ ငါကား တရားလကလ္ြတ္ စိတ္ညြတ္တုိင္း ျပစ္မွား ေနမိသည္ကို သိရိွသြားပါက 
မည္မွ်ရိွခ်ိမ့္မည္နည္းဟု ေရွးတိုးမေယာင္ေယာင္၊ ေရွာင္ဖယ္ ရမလိုလုိႏွင့္ စိတ္ကစားရင္း 
မ်က္ေတာင္စင္းၿပီး တျဖည္းျဖည္း အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ သြားရွာေလသတည္း။ 
 
အလြန္တရာ သာယာလေွသာ ပန္းၿမိဳင္ ပန္းေတာ္ႀကီးကား ေမွ်ာ္၍မဆံုး၊ ၾကည့္၍မဆံုး၊ 
ေက်းငွက္သာရကာအေပါင္းတို႔ ၿခိမ့္ၿခိမ့္အုန္းအုန္း ဘာသာဘာ၀ ေမာင္မယ္ေခၚထူး 
ေပ်ာ္ျမဴးရႊင္ၿပံဳးလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
တသင္းသင္း တပ်ံ႕ပ်ံ႕ ရနံ႔လိႈင္ေသာ ပန္းခိုင္ ပန္းႏြယ္ ဆန္းတၾကယ္တို႔လည္း အသြယ္ သြယ္ အ၀၀ 
ဘယ္ညာလွည့္၍ ကျပသည့္ႏွယ္ အခိုင္အဖူး အထူးတလီ နီနီတခ်ိဳ႕ ညိဳညိဳ တျဖာ၊ ၀ါ၀ါတကိန္း၊ 
စိမ္းစိမ္းတေထြ၊ ေရႊေရႊတခန္း၊ မရမ္းတစ္ကြက္၊ သက္မတစ္မ်ိဳး၊ ပုိးစုန္းၾကဴတစ္ျဖာ၊ 
ၾကည္ျပာေရာင္တစ္နည္း၊ မည္းမည္းျဖဴျဖဴ၊ ေရႊတူ ေငြတူ မဥၨဴသက ပန္းမ်ားေတာ္၀င္၊ သဇင္ဂမုန္း၊ 
ေတာလုံးေတာင္းလံုးျပည့္ ရႈမဆံုး ၾကည့္မႏုိင္ အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္ၿပိဳင္လ်က္ ရိွၾကေပ၏။ 
 
ပင္ေျခစိပ္စိပ္ အရိပ္ေအးေအး စမ္းေရကေလး တသြင္သြင္ ၾကည္လင္သာယာလွေသာ 
ပန္းေတာႀကီးအလယ္ ပန္းေမြ႕ရာႀကီးက်ယ္က်ယ္တြင္ ေရာက္ရိွေနသူ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
ပန္း၀တ္လံုကို ၿခံဳရံုေထြး၍ ခ်စ္ေရးဖြဲ႕သီ ၿပံဳးႏြဲ႕ၾကည္ၿပီး ကိႏၷရီမယ္လ် ပန္းသူေယာင္မ ကေလးပမာ 
တီတီတာတာ ညင္းေလးႏြဲ႕၍ ေနရွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးကေလးအား မိမိရင္ခြင္ ထက္တြင္ တင္းက်ပ္စြာ 
ပုိက္ဖက္၍ စိတ္ရိွလက္ရိွ ကလိကစား ခ်စ္ခင္အားျဖင့္ ေခ်ာ့ျမဴ က်ီစယ္ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
ႏြဲ႕ႏြဲ႕လ်လ်၊ ခါးက်ရင္ခ်ီ၊ ေရႊသႋကဲ့သို႔၊ တပ့ီတပီ၊ ႏုေဂါရီရြယ္၊ မိန္းငယ္ ခင္ခင္ႀကီးမွာလည္း 
အစ္ကိုႀကီး၏ လည္တိုင္ကို တင္းက်ပ္စြာ ဖက္ကိုင္တြဲမွီလ်က္ ပီယ၀ါစာ ခ်စ္သံသာႏွင့္ ပလီ ပလာ 
ဆိုးႏြဲ႕၍ ေနရွာေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား ခင္ခင္ႀကီးအား ကေလးလိုျမႇဴ၍ ကလူက်ီစယ္ အသြယ္သြယ္ ေခ်ာ့ ေမာ့ရင္း 
ခင္ခင္ႀကီးက ခ်စ္အားကိုးႏွင့္ ဆိုးတိုင္း ႏြဲ႕တိုင္း မူတိုင္း ခရာတိုင္း သာယာ ၾကည္ႏူး 
ပီတိပင္လယ္တြင္း၀ယ္ လက္ပစ္ကူး၍ ေနေလရာ တစ္ခါတစ္ခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ရင္ခြင္တြင္ 
ႏြဲ႕မွီက်ီစယ္ေနရွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ပန္းေမြ႕ရာေပၚတြင္ ဟိုမွသည္မွ လွည့္ပတ္ေျပးလႊား 
ေျပးခုန္တမ္း ကစား၍ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မရမက လုိက္ဖမ္းရသည္ မွာလည္း ေပ်ာ္၍မဆံုး 
ၿပံဳးၿပံဳးၾကည္ၾကည္ ရယ္ရယ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ပန္း၀တ္ယွက္သံုးေသာ လိပ္ျပာေမာင္ႏံွတို႔အလား၊ ပန္းေမြ႕ယာ 
ပနး္ျပဒဏ္မ်ား အလယ္တြင္ တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ ပန္းဖူး, ပန္းပြင့္တို႔ျဖင့္ 
ပစ္ေပါက္ကစားၾကရသည္လည္း တေမာ၊ ပန္းကိုင္း, ပန္းႏြယ္တို႔ အလယ္တြင္ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ 
တူပုန္းၾကရင္း အပ်င္းေျဖသည့္အခါ ေျဖလ်က္ ကိႏၷရာ ကိႏၷရီေမာင္ႏံွတို႔ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ယံတြင္ 



ေတာင္ပံယွက္ႏြဲ႕ ေပ်ာ္ပြဲက်င္း ဘိအလား၊ အခ်စ္၏ စည္းစိမ္ကို ခံစား၍မဆံုး တၿပံဳးၿပံဳး တရႊင္ရႊင္ႏွင့္ 
ရိွၾကေလ၏။ 
 
အလြန္ျမင့္မားေသာ သစ္ကိုင္းႀကီးတစ္ကိုင္းမွ ပန္းႏြယ္ႀကီး ႏွစ္စမွာ ေအာက္သို႔ တြဲရရြဲ က်လ်က္ 
ေလထဲတြင္ ဘယ္ညာယိမ္းႏြဲ႕၍ ေနေလ၏။ အပြင့္အဖူး ေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္ တင့္ထူး ေ၀ဆာလွေသာ 
ပန္းႏြယ္ႀကီး ႏွစ္စကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ပန္းႏြယ္ႀကီး တစ္စႏွင့္တစ္စကို အလယ္က 
ထံုးခ်ည္ၿပီး ဒန္းႏြယ္ႀကီးအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ ႏြဲ႕ေႏွာင္း ေသးသြယ္ေသာ ခင္ခင္ႀကီး၏ ကုိယ္ကေလးကို 
ႏြယ္ဒန္းေပၚသို႔ ေပြ႕တင္ေပးၿပီး မိမိႏွင့္ အတူ ယွဥ္၍ ထုိင္ကာ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ကေလး သီခ်င္းကေလး 
တၾကဴၾကဴႏွင့္ ဒန္းေပၚတြင္ ႏွစ္သိမ့္ ၾကည္ျဖဴလ်က္ ရိွၾကျပန္ေလ၏။ 
 
တစ္ခါတစ္ခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ဒန္းေပၚမွ ေအာက္သို႔ဆင္းလ်က္ ခင္ခင္ႀကီးတစ္ေယာက္ တည္း 
အသည္းေအးေလာက္ေအာင္ မၾကာခဏ ဒန္းလႊဲ၍ ေပးေနရွာေလ၏။ တစ္ခါတစ္ခါ လည္း မိမိပါစီး၍ 
တစ္ခါတစ္ခါလည္း ခင္ခင္ႀကီး တစ္ေယာက္တည္းကို ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးေလး ဒန္းလႊဲ၍ ေပးေနေလ၏။ 
ခင္ခင္ႀကီးကေလးမွာ မ်က္ႏွာကေလး တၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ ေပ်ာ္၍မဆံုး ႏုိင္ရွာေတာ့ၿပီ။ ခင္ခင္ႀကီး 
ေပ်ာ္သည္ကိုပင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရ ရွာလ်က္ ႏြယ္ဒန္းကေလးကို 
အဆက္မျပတ္ ပန္းဧယင္က်ဴးေပးၿပီး ကေလးငယ္ကို ေရးဆိုး ၍ ေခ်ာ့သည့္အလား ခ်စ္အားကိုးႏွင့္ 
ဆုိးခ်င္တုိင္း ဆုိးေစရန္ စီမံဖန္တီးထားရကား ခင္ခင္ ႀကီးမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ လႊဲေပးသေလာက္ႏွင့္ 
မေက်ေအးေသးဘဲ။ 
 
"အစ္ကိုရဲ႕ ... ဟို ျမင့္ျမင့္ႀကီးေရာက္ေအာင္ လႊဲေပးပါဆိုေန၊ အစ္ကုိလႊဲတာက နိမ့္နိမ့္ ကေလးပဲ၊ 
ခင့္အသည္းထဲ ေအးသြားေအာင္ လႊဲေပးစမ္းပါ အစ္ကိုရဲ႕" 
 
ကႏြဲ႕ကလ်အသံေလးႏွင့္ ပူဆာရွာျပန္လွ်င္ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ဒန္းလႊဲေနေသာ ေမာင္ေမာင္ ငယ္လည္း 
ခ်စ္သူကေလး ခင္ခင္ႀကီး၏ အလိုကိုလိုက္ကာ မသိမသာ တုိး၍ လႊဲေပးေနေလ ၏။ သို႔ေသာ္ 
ခင္ခင္ႀကီးကား ဤမွ်ႏွင့္ မေကနပ္ေသးဘဲ။ 
 
"အို ... အစ္ကိုလည္း ျမင့္ျမင့္ႀကီးေရာက္ေအာင္ လႊဲေပးပါ အစ္ကိုရဲ႕။ ခင္က နိမ့္နိမ့္ကေလး 
မေနခ်င္ဘူး။ ျမင့္ျမင့္ႀကီးမွ ဟို ထိပ္ေခါင္ဖ်ားေရာကေ္အာင္ လႊဲေပးရမယ္" 
 
ေျခကေလးဆတ္ကာ စိတ္တိုင္းမက်ဟန္ႏွင့္ ေျပာေနျပန္ေလ၏။ 
 
"အုိ ... ခင္ကလည္းကြယ္၊ သိပ္ျမင့္ျမင့္ႀကီး ေရာက္သြားလို႔ မေတာ္တဆ လိမ့္က်မွျဖင့္ 
အက်နာေရာ့မယ္။ ဒီအေနပဲ စီးပါေတာ့ ခင္ရဲ႕" ဟု ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာသည့္တိုင္ေအာင္ "အုိ ... ခင္ ၿမဲၿမဲ 
ကိုင္ထားမွာေပါ။ မက်ေစရပါဘူး အစ္ကိုရဲ႕၊ ခင့္အတြက္ မပူပါႏွင့္။ ၿမဲၿမဲႀကီး ကိုင္ ထားပါမယ္။ 
လႊဲသာလႊဲပါ အစ္ကိုရဲ႕" ဟု ထပ္မံ နားပူဆာေနျပန္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွာ မေနသာေတာ့ဘဲ 
"ကဲ ... ၿမဲၿမဲကိုင္ထားေနာ္ ခင္၊ အစ္ကို ျမင့္ျမင့္ႀကီးေရာက္ေအာင္ လႊဲ ေပးေတာ့မယ္" ဟု ဆိုကာ 



အားအင္စုိက္၍ လႊဲေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ခင္ခင္ႀကီး စီးေန ေသာ  ပန္းျဖင့္ၿပီးသည့္ 
ႏြယ္ဒန္းကေလးမွာ ေလထဲတြင္ ျမင့္ခနဲ ေျမာက္၍ သြားရကား ခင္ခင္ႀကီးမွာ အားရေက်နပ္ေသာ 
မ်က္ႏွာကေလးျဖင့္ ပန္းႏြယ္ဒန္းကို ၿမဲၿမဲစြာကိုင္လ်က္ တခစ္ခစ္ရယ္ရင္းပင္ ႏြယ္ဒန္းေဆာင္ၾကဥ္းရာသို႔ 
လိုက္ပါေနရွာေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား ဒန္းလႊဲေပးရင္းမွာပင္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ အထက္သို႔ ေျမာက္ၾကြသြား ေသာ 
ခင္ခင္ႀကီးကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္လ်က္ ပီတိတသက္သက္ ျဖစ္ေနေလ၏။ ရွည္လ်ား ျမင့္မားေသာ 
ပန္းႏြယ္ဒန္းႀကီးေပၚတြင္ ေတာပန္း ေတာင္ပန္းေတြ အေ၀သားပန္ဆင္လ်က္ ၿပံဳးရႊင္ေသာ 
မ်က္ႏွာကေလးႏွင့္ တခစ္ခစ္ ရယ္လိုက္သည့္ ခ်ိဳေအးေသာ ခင္ခင္ႀကီး၏ အသံကေလးကို 
ၾကားရသည္မွာ ပန္းေတာႀကီးအလယ္တြင္ ပန္းလိပ္ျပာမကေလး ျမဴးထူး 
ေပ်ာ္ရႊင္ေနဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ပုပၸါယန ပနး္ဂႏုိင္ႀကီးအတြင္း ပန္း၀တ္ရက္တို႔ျဖင့္ 
ေပ်ာ္ပြဲက်င္းပေနေသာ နတ္ကိႏၷရီကမေလးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အခ်စ္ရည္ျဖင့္ ျပည့္၀ ေသာ 
အခ်စ္မ်က္လံုးထဲတြင္ ၾကည့္ရင္း, ၾကည့္ရင္းပင္ အဆင္ခြဲ၍ အနည္းနည္းလွလာ သကဲ့သို႔ 
အထင္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ႏြယ္ဒန္းကို အဆက္မျပတ္လႊဲကာ စိမ္းလဲ့လဲ့ စုိက္ၾကည့္ ေနမိရွာေလ၏။ 
 
ယင္းသို႔ လႊဲသူက လႊဲ၍ စီးသူက စီးလ်က္ရိွေနၾကစဥ္ ဒန္းကေလးမွာ ျမင့္သည္ထက္ ျမင့္ လာၿပီး 
ဒန္းႏြယ္ခ်ည္ထားေသာ သစ္ကိုင္းႀကီးမွာလည္း အဆုပ္အဆုပ္ အခုိင္အခုိင္အပြင့္ ေတြ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႏွင့္ 
တအိအိ တညြတ္ညြတ္ႏွင့္ ရိွသည္ကို ေတြ႕ရကာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ဒန္ လႊဲလိုက္ေသာအခါမူကား 
ဒန္းႏြယ္တြင္ ပါသြားေသာ ခင္ခင္ႀကီးမွာ အဆိုပါ သစ္ကိုင္းႀကီး ေပၚတြင္ တင္ပါးလႊဲထိုင္လ်က္ 
က်န္ေနရစ္သည္ကို ေတြ႕ရကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ထံသို႔ကား ဒန္းႏြယ္ႀကီးသာလွ်င္ ျပန္လာေတာ့၏။ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ခင္ခင္ႀကီး သစ္ကိုင္းေပၚ တြင္ က်န္ရစ္သည္ကို ျမင္ရေသာအခါ 
အထိတ္တလန္႔ စုိးရိမ္ႀကီးစြာႏွင့္ ရင္ဘတ္စည္တီး ျဖစ္ေနၿပီးလွ်င္ "အုိ ... ခင္အႀကီးႏွယ္၊ 
ဘယ့္ႏွယ့္ေၾကာင့္ သစ္ကိုင္းေပၚ ထိုင္ေနရစ္သည္ တံုး။ အဆင္းရ ခက္ေတာ့မယ္။ မေတာ္လို႔ 
လိမ့္က်မွျဖင့္ ခက္ရခ်ရဲ႕" ဟု ေအာက္မွေန၍ ေျပာေသာ္လည္း ခင္ခင္ႀကီးမွာ ၿပံဳးစိစိ 
မ်က္ႏွာထားကေလးႏွင့္ အေရးမႀကီး လွသည္သ႑ာန္ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳေနေသာေၾကာင့္ "အုိ ... 
ခင္အႀကီးႏွယ္၊ အေျပာရ ခက္ေလျခင္းေနာ္၊ အပင္ေပၚက ဘယ့္ႏွယ္ လုပ္၍ ဆင္းမတံုးခင္ရဲ႕" ဟု 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေျပာသည္တြင္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ခပ္မႈန္မႈန္ မ်က္ႏွာေလးျဖင့္ "အုိ ... မဆင္း၀ံ့ပါဘူး၊ 
ေနာက္ၿပီး ေတာ့မွ အစ္ကို လာေခၚပါလား။ ခင္ အခု ဒီသစ္ကိုင္းေပၚမွာ ရိွတဲ့ ပန္းေတြကို အားရ ေအာင္ 
ခူးေနဦးမည္ အစ္ကိုရဲ႕" ဟု မေၾကာက္မရြံ႕ ေျပာလုိက္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ လည္း 
အသည္းတထိတ္ထိတ္ႏွင့္ စိတ္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း စိတ္ေမာေနရွာေလ၏။ 
 
ခင္ခင္ႀကီးကား သစ္ကိုင္းဖ်ားကေလးသို႔ ေလွ်ာက္သြားျပန္ကာ အဆုပ္လိုက္, အခဲလိုက္ 
ျပြတ္သိပ္ထုိးပြင့္ေနၾကေသာ ပန္းမ်ားကို အားပါးတရ ဆြတ္ခူးေနကာ တစ္ခါတစ္ခါလည္း ေအာက္မွ 
ေမာ့ေမာ့ ေစာင့္စားေနရရွာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ထံသို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ပန္းခက္ မ်ားကို 
ခ်ိဳးခ်ေပးလ်က္ရိွၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ခါလည္း ၀မ္းသာအားရႏွင့္ သစ္ကိုင္းေပၚတြင္ ခုန္ဆြခုန္ဆြလုပ္ကာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ေနရွာေလ၏။ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား ခင္ခင္ႀကီး မေၾကာက္ မရြံ႕ လႈပ္ရွားတိုင္း ႏွလံုးေသြးေတြ 



လိႈင္းထေနရွာေလ၏။ "အုိ ... ခင္အႀကီး၊ မေတာ္တဆ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ႏွင့္ လိမ့္ျပဳက်ပါမယ္။ 
ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ေနစမ္းပါ၊ ေနစမ္းပါဘိ" ဟု ရင္တဖုိဖုိႏွင့္ သတိေပးေနရေသာ္လည္း ခင္ခင္ႀကီးမွာ 
ျမဴးရႊင္ခုန္ေပါက္ၿမဲ ခုန္ေပါက္ေနရွာ ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ၾကံရာမရျဖစ္ေနေတာ့၏။ 
 
ထုိအခုိက္အတန္႔တြင္ ေကာင္းကင္တိမ္တိုက္ထဲမွ ပန္းယာဥ္ပ်ံ ရထားတစ္စီးသည္ ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္တို႔ရိွရာ ပန္းေတာ ပန္းဂႏိုင္ႀကီးဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လ်ား ပ်ံသန္းလာသည္ကို 
ေတြ႕ျမင္ရေလ၏။ 
 
"ခင္ေရ ... ခင္ေရ၊ ေဟာဟိုအေပၚမွာ ေမာ့ၾကည့္စမ္း၊ သစ္ကိုင္းကိုလည္း ၿမဲၿမဲကိုင္ထား ေနာ္။ 
တိမ္တိုက္ထဲက ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားႀကီးတစ္ခု ပ်ံလာေနတယ္ ခင္ရဲ႕" 
 
တအ့ံတၾသ ေျပာဆိုျပသေလရာ ခင္ခင္ႀကီးလည္း သစ္ကိုင္းကို ၿမဲၿမံစြာ ကိုင္ထားရာမွ ေကာင္းကင္သို႔ 
မ်က္ႏွာကေလး ေမာ့ၾကည့္လိုက္လ်က္ မိမိတို႔ဘက္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ လာေန ေသာ ပန္းယာဥ္ပ်ံႀကီးကို 
ျမင္ရသည္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးခုန္လိုက္ကာ ... 
 
"အုိ ... ဟုတ္ပါရဲ႕ အစ္ကို။ အင္မတန္ လွပထူးဆန္းတဲ့ ပန္းယာဥ္ပ်ံ ရထားႀကီးပဲေနာ္။ အလို ... 
ေျပာရင္းဆိုရင္း ခင္တို႔ရိွရာကို တျဖည္းျဖည္း လာေနပါကလား အစ္ကိုရဲ႕။     ေေဟာ ... ေဟာ 
နီးလာၿပီ။ အုိ ... ပန္းယာဥ္ပ်ံ ရထားေပၚမွာ မင္းသားကေလးတစ္ပါး လည္း လွပါဘိနဲ႔ေနာ္။ ခင္တို႔ဆီကို 
သူ ဘာလို႔လာရွာတာပါလိမ့္" 
 
မိမိျမင္ရသည့္ အျခင္းအရာမ်ားကို ေမာင္ေမာင္ငယ္ ၾကားေအာင္ တစ္ဆင့္ေျပာၾကား 
ေနရွာျပန္ေတာ့၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား တေရြ႕ေရႊ႕ နီးကပ္လာေသာ ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားႀကီးကို ေစ့ေစ့ ၾကည့္ေနရာက 
ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားေပၚတြင္ မင္းသားတစ္ပါး ပါလာသည္ကို ေတြ႕ရေသာ အခါ ပုိမိုအ့ံၾသေနေလ၏။ 
သို႔ႏွင့္ ပန္းယာဥ္ပ်ံမွာ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာၿပီး ခင္ခင္ႀကီး ေနေသာ သစ္ကိုင္းဘက္သို႔ တစ္စတစ္စ 
သက္ေလွ်ာက်လာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပန္းယာဥ္ပ်ံမွာ ခင္ခင္ႀကီးေနေသာ 
သစ္ကိုင္းေပၚတြင္ အသာအယာ ၿငိမ္သက္စြာ တင္ေနမွ ပန္းယာဥ္ပ်ံတြင္ စီးနင္းပါလာေသာ 
မင္းသားမွာ အျခားသူမဟုတ္ဘဲ မိမိအရွင္သခင္ သီေပါမင္းသားကေလးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ 
အတိုင္ထက္အလြန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖ္စမိကာ။ 
 
 
"အလိုေလး ... ေရႊကိုယ္ေတာဖ္်ားပါလား။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမွာ တျခားတစ္ပါးက မင္းသားမ်ား လုိ႔၊ ဤမွ် 
ထူးဆန္းေသာ ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားႏွင့္ ေကာင္းကင္လမ္းမွ ၾကြျမန္းေတာ္မူႏုိင္ သည့္ ဘုန္းရွင္ ကံရွင္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ သခင္ျဖစ္မွန္း သိရလို၊ ၀မ္းေျမာက္လို႔ မဆံုး ႏုိင္ေအာင္ ရိွပါေတာ့သည္ဘုရား" 
ဟုဆိုကာ သစ္ပင္ေအာက္မွေန၍ ရိွခုိးဦခ်ေနရွာၿပီ။ 



"ခင္အႀကီးေရ ... သည္ကိုယ္ေတာ္က သစ္ကိုင္ႀကီးေပၚတြင္ တင္ပါးလႊဲထုိင္လ်က္ကာ 
သီေပါမင္းသားကို ဦးခ်ကန္ေတာ့ေလ၏။ 
 
ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားေပၚမွ သီေပါမင္းသားလည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတို႔အား တစ္လွည့္စီ 
ၿပံဳးရႊင္စြာ ၾကည့္ရႈေတာ္မူၿပီး တစ္ဖန္လည္း ခင္ခင္ႀကီးအား နီးနီးကပ္ကပ္ ရႈစား ေတာ္မူရာမွ ... 
 
"သည္ကေလးမဟာ ေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ ဘာေတာ္သည္" လွမ္း၍ ေမးေတာ္မူလိုက္သည္ တြင္ 
သစ္ပင္ေအာက္တြင္ ခစာေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ... 
 
"သည္ကေလးမဟာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ႏွမငယ္ ျဖစ္ပ ါေတာ့သည္။ ဒန္းစီးရငး္က သစ္ကိုင္း ေပၚ 
ေရာက္သြားပါေတာ့သည္ဘုရား" ဟု ေလွ်ာက္ထား၍ သီေပါမင္းသားကလည္း "အင္း ... အင္း" ဟု 
ေခါင္းညိတ္ကာ ခင္ခင္ႀကီးကို စိမ့္စိမ့္လဲ့လဲ့ ထပ္မံရႈစားေနေတာ္ျပန္ရာမွ ... 
 
"ေမာင္ေဖငယ္ရဲ႕ ႏွမကေလးက အင္မတန္ လွပါဘိေတာ့တယ္။ ဟဲ့ ... ကေလးမ မင္းအမည္ 
ဘယ့္ႏွယ္ေခၚသတံုး" 
 
ခပ္ၿပံဳးၿပံဳး ေမးေတာ္မူလိုက္ရာ ခင္ခင္ႀကီးက ရိုေသစြာ ရိွခုိးလက္ယွက္လ်က္ "ဘုရာ့ ကၽြန္မ အမည္ 
ခင္ႀကီးလို႔ ေခၚပါတယ္ဘုရား"ဟု တိုးတိုးသာသာ ေလွ်ာက္တင္လိုက္လွ်င္ သီေပါမင္းသားက ယယယ 
 
"အင္း ... အမည္ႏွင့္ ရုပ္ရည္ရူပကာ လိုက္ေလ်ာလွေပတယ္" ဟဲ့ ... ခင္ႀကီးရဲ႕၊ နင္ 
ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားႏွင့္အတူ ပန္းယာဥ္ပ်ံ ရထားစီး၍ လိုက္ခဲ့မည္လား" 
 
ေမးေတာ္မူလွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ အင္မတန္ ထူးဆန္းလွပသည့္ တိမ္ယာဥ္ပ်ံပန္းရထားႏွင့္ 
စီးနင္းလိုက္ပါသြားခ်င္ဟန္ျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကို တစ္ဖန္ ေစာင့္ငဲ့ၾကည့္ျပန္ကာ ... 
 
"အစ္ကို ထည့္လွ်င္ လိုက္ခ်င္ပါသည္ဘုရား" ျပန္၍ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ သိေပါမင္းသား လည္း 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကို ေစာင္းငဲ့ ရႈစားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ... 
 
"ဘယ့္ႏွယ္ ေမာင္ေဖငယ္ရဲ႕၊ ခင္ႀကီးက ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လုိက္ခ်င္ပါသည္တဲ့" 
မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ႏွမငယ္ ခင္ခင္ႀကီးကို စိတ္လည္းမခ်၊ မထည့္လို ပါဟု 
ေျပာရမည္လည္း မ၀ံ့ရွာ။ ခင္ခင္ႀကီးကုိယ္တုိင္မွာလည္း ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားႏွင့္ လိုက္ပါသြားခ်င္သည္ကို 
သတိရျပန္ေသာေၾကာင့္ ခင္ခင္ႀကီး၏ လိုအင္ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ ရေတာ့မည္ကဲ့သို႔ ရိွေနၿပီးလွ်င္ 
ထူးျခားေသာ ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားကို စီးဖူးေစခ်င္ရွာေသာ ေစနာက အရင္းခံလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ 
စိတ္မခ်တခ်ႏွင့္ပင္။ 
 
"ခင္အႀကီး လိုက္ခ်င္ရင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ထည့္ရပါေတာ့မယ္ ဘုရား" 



 
ေလွ်ာက္ထားလုိက္ရၿပီး ခင္ခင္ႀကီးသုိ႔လည္း ... 
 
"ခင္ေရ ... ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လိုက္သြားပါဘိ၊ ဟိုၾကည့္ သည္ၾကည့္ႏွင့္ 
ေဆာ့၍ မမေနေလနဲ႔ေနာ္၊ မေတာ္တဆ အျမင့္က လိမ့္ျပဳက်ေနပါဦးမယ္" 
 
လွမ္း၍ မွာထားရွာေဖ၏။ သီေပါမင္းသားလည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္ကို ၿပံဳးရယ္ ရႈစားကာ ... 
 
"မယ္မင္ ... ေမာင္မင္းႏွမက ကေလး ... ကေလးမ မဟုတ္ပါဘူး၊ ငါကိုယ္ေတာ္ ျမတ္လည္း 
အပါသားနဲ႔ အလကား စိတ္ပူေနေတာ့တယ္" 
 
ဆိုကာ ... 
 
"ကိုင္း ... ခင္ႀကီး၊ လာဟဲ့၊ ငါနဲ႔ လိုက္ခဲ့ေပေတာ့" 
 
ဆိုကာ ခင္ခင္ႀကီး၏ လက္ကေလးကို လွမ္းလင့္ၿပီး ပန္းယဥ္ပ်ံရထားေပၚသို႔ တင္ယူ ေခၚေဆာင္ကာ 
အဇဋာတိမ္တိုက္အထိ ပန္းယာဥ္ပ်ံရထား ယူေဆာင္သြားေလေတာ့၏။ ခင္ခင္ႀကီးလည္း 
ပန္းယာဥ္ပ်ံရထား တက္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္ရိွရာသို႔ လက္ကေလးတျပျပႏွင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာလုိက္ပါသြားရွာေလရာ ေမာင္ေမာင္ ငယ္ကား ခ်စ္လွေသာ ႏွမကေလးအား စိတ္မခ်တခ်ႏွင့္ 
ေအာက္မွမ်က္စိတဆံုး ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ ရိွေလေတာ့၏။ 
 
ပန္းယာဥ္ပ်ံကေလးကား တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္သြားသည္တိုင္ေအာင္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ လက္ကေလး 
တျပျပႏွင့္ ေတြ႕ရေလေသး၏။ သီေပါမင္းသားမွာလည္း မိမိႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ခင္ခင္ႀကီး၏ 
ပခုံးကေလးကို ဖက္ကာယုယၾကင္နာစြာ ေခၚယူသြားရွာသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
၀မ္းသာသလိုလို ၀မ္းနည္းသလိုလို ရင္တဖုိဖုိႏွင့္ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံ၀ဲေနေသာ 
ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားကိုသာ စူးစုိက္ကာ မ်က္ေတာင္မခတ္ ၾကည့္ေနမိစဥ္ အေနာက္ဘက္ 
တိမ္ေတာင္ၾကားစီမွ ဂဠဳန္ငွက္ႀကီး တစ္ေကာင္သည္ ေတာင္ဟုန္ျပင္းစြာ ခတ္လ်က္ 
ရုတ္တရက္ထြက္ေပၚလာၿပီး ေရွ႕ကသြားေနေသာ ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားကေလးေနာက္သို႔ 
လ်င္ျမန္စြာလိုက္ေလ်ာရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေလ၏။ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ၏ ရင္မွာကား တဒိန္းဒိန္း 
ခုန္လာေလ၏။ ဘုရား ... ဘုရား ... ဟု ဘုရားကိုသာ အခါခါ တရင္း ေကာင္းကင္တြင္ ဘယ္ပုံ 
စစ္ခင္းမည္ကို အသည္းတဖုိဖုိႏွင့္ ၾကည့္ေနရေတာ့၏။ 
 
ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားကေလးမွာ ေနာက္မွ လိုက္လာေသာ ငွက္ဂဠဳန္၏ ရန္ကုိမခုခံႏုိင္သကဲ့သို႔ ရိွၿပီး 
ခင္ခင္ႀကီးလည္း ေၾကာက္အားႏွင့္ သီေပါမင္းသားကို တအားဖက္၍ ထားရွာ၏။ သီေပါမင္းကား 
ငွက္ရန္ကုိ စုိးရိမ္သည္ကတစ္ဖက္၊ ခင္ခင္ႀကီးကိုမေၾကာက္ရန္ အားေပးေနရသည္က တစ္တန္၊ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးပူပန္ေသာက ေရာက္ေနရွာသည္ ေတြ႕ရေလ၏။ 



မာန္ဟုန္ၾကြၾကြ ေဒါမာန္ထလ်က္ အေတာင္ႀကီး တမမႏွင့္လုိက္လာေသာ ငွက္ဂဠဳန္ႀကီးမွာ ပန္းယာဥ္ပ်ံ 
အထြတ္ကို ေျချဖင့္ ကုတ္မိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခၽြန္ထက္လွေသာ ႏႈတ္သီးႀကီးျဖင့္ 
သီေပါမင္းသားႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတို႔အား ထုိးႏွစ္ကာ တစ္လွည့္စီ ညႇဥ္းဆဲေန ရာမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ 
သနားစဖြယ္ အသြယ္သြယ္ ဟစ္ေအာ္ ငုိေၾကြးေနရွာေသာ ခင္ခင္ႀကီး အားႏႈတ္သီးျဖင့္ 
တအားေပါက္ကာ ပန္းယာဥ္ပ်ံထက္မွ ေျမျပင္သို႔ ပစ္ခ်လိုက္သည္တြင္ သီေပါမင္းသားလည္း 
မၾကည့္ရက္သကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာကို လက္ႏွင့္ပိတ္ကာ တစ္ဖက္သို႔ လွည့္သြားရွာလ်က္ 
ဖက္ရြက္ေျခာက္ကေလး ေလထဲတြင္ လြင့္လာဘိသလား၊ ေကာင္းကင္တိမ္တုိက္ၾကားမွ တလိမ့္လိမ့္ 
ဟစ္ေအာ္ရင္းက်လာေသာ ခင္ခင္ႀကီးကို မင္လိုက္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
အသည္းထဲတြင္ ေအးခနဲ ျဖစ္သြား ၿပီး "အမယ္ေလး ... ခင္အႀကီးေသပါၿပီ" ဟု လန္႔ျဖန္႔ဟစ္ေအာ္ကာ 
မိမိေရွ႕ရိွ ေခ်ာက္ကမ္း ပါးႀကီးကိုပင္ မုိးမျမင္ ေလမျမင္ ပူပင္ေသာေဇာႏွင့္ တစ္အား ခုန္ခ်လိုက္မိရကား 
ရင္ထဲ တြင္ ဟာခနဲျဖစ္၍ သြားရွာေတာ့၏။ 
 
ျဗဳန္းခနဲ စက္ေမြ႕ရာေပၚမွ လိမ့္က်သျဖင့္ အိပ္ရာမွ လန္႔ႏုိးလာသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
အိပ္မက္အတြင္းက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မႈန္၀ါး၀ါးႏွင့္ မရွင္းမလင္း အကယ္ျဖစ္ပ်က္ 
ပူပန္ေနမိရွာေသး၏။ ထုိ႔ေနာက္မွ အိမ္ဦးခန္းဆီမွ ေၾကးစည္သံကေလး တစ္ခ်က္ၾကားၿပီး 
ဒိုင္း၀န္မင္းအသံျဖင့္ အမွ်အတန္း ေ၀ေနသည္ကို ေနာက္ထပ္ၾကားရမွ မိမိအနီးအပါးရွိ 
စက္ေမြ႕ရာႀကီးကို ျပန္လွည့္ၾကည့္မိကာ အိပ္ရာေပၚမွ အရိွန္ႏွင့္ လိမ့္က်လာေၾကာင္း သတိရလာၿပီး 
မၾကာေသးမီက အေရးတႀကီး ပူပင္ေသာက ျဖစ္ခဲ့ရသမွ် တို႔လည္း အကယ္မဟုတ္ဘဲ အိပ္မက္ထဲတြင္ 
ေတြ႕ႀကံဳျဖစ္ပ်က္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိရရွာလ်က္ အသက္ရွဴေခ်ာင္ သြားေပေတာ့၏။ 
 
 တစ္ဖန္လည္း အိပ္မက္၏ အခင္းသြားကို စဥ္းစားမိေသာအခါ မိမိအတြက္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီး အတြက္မွာ 
အားမရစရာ ေနာင္ေရး မေအးႏိုင္စရာျဖစ္မည့္ အတိတ္နိမိတ္မ်ားေပေလာဟု 
ေတြးေတာစိတ္ပူမိရွာေလ။ တိမ္တိုက္ထဲမွ ခင္ခင္ႀကီးေၾကာက္လန္႔တၾကား ေအာ္ကာဟစ္ကာ 
က်လာရွာပုံကေလးကို တေရးေရးျမင္ၿပီး သနား၍ မၿပီးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရွာျပန္ ေလ၏။ 
 
ျပန္အိပ္ဦးမည္ဟု အိပ္ရာေပၚတြင္ လွဲလိုက္ေသာ္လည္း မ်က္လံုးမ်ား ေၾကာင္လ်က္ စိတ္ရ 
တက္ေပြ၍သာ ေနမိရွာေတာ့၏။ အေရွ႕ဘက္ကို ၾကည့္ျပန္ရာ လင္းေရာင္ျခည္မ်ား ထြန္း လာေနၿပီး 
ဒိုင္း၀န္မင္းႀကီးလည္း ဘုရားပုထိုး ရိွခုိး၍ပင္ ၿပီးစီးေနသည္ကို သိရေသာေၾကာင့္ အိပ္ရာမွ ထ၍ 
မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး ဘုရားရွိခုိး၊ ပရိတ္ရြတ္၊ ေမတၱာပုိ႔၊ အမွ်ေ၀ႏွင့္ အိပ္မက္ဆိုး ျဖစ္က ေျပေပ်ာက္ရာ 
ေျပေပ်ာက္ေၾကာင္း ဘုရားတြင္ ဆုေတာင္းေနမိရွာေလ၏။ ယင္းသို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းပင္ 
မိုးစင္စင္လင္းခဲ့လ်က္ အိမ္သားမ်ား လူစံုႏုိးၾကသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ၀တ္လဲျပင္ဆင္၍ 
အျပင္သို႔ ထြက္ခဲ့ရာ အိပ္ရာမွ ထစျဖစ္ေသာ ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ရၿပီး။ 
 
"အလို ... အစ္ကို ေစာေစာစီးစီး အ၀တ္အစားမ်ား လဲထားလို႔၊ ဘယ္မ်ား ၾကြေတာ္မူမတံုး" 
 



ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးကေလး ဆီး၍ ေမးသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ညဥ့္က အိပ္မက္ကို ေတြး၍ 
ခပ္ေငးေငးကေလး ၾကည့္ေနမိေသာေၾကာင့္။ 
 
"ၾကည့္စမ္း ... အစ္ကို၊ ခင္ႀကီးေမးေနသည္ကို မၾကားဘူးထင္ပ" 
 
ထပ္ေျပာလိုက္မွ သတိရၿပီး ... 
 
"ေၾသာ္ ... ခင္အႀကီး ႏုိးလာမွကိုး။ အစ္ကို အိမ္ေတာ္သို႔ ျပန္ရေတာ့မယ္ ခင္ရဲ႕" 
 
ဒါေၾကာင့္ ေစာေစာထ၍ အ၀တ္လဲလွယ္ထားရတယ္" 
 
ေျပာလိုက္လွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ မ်က္ႏွာကေလး ညိႈးသြားရွာၿပီး ... 
 
"အစ္ကိုကလည္း အၾကာႀကီး မလာဘဲေနၿပီး လာျပန္ေတာ့လဲ ခဏကေလး ေနတာပဲ" 
 
ညည္းညည္းတြားတြား ေျပာရွာေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွ ေက်ာသပ္၍ ေခ်ာ့ေမာ့ ကာ ... 
 
"အစ္ကို ေနာက္တစ္ခါလာမွ ၾကာၾကာေနပါမည္ ခင္ရဲ႕။ ယခုတစ္ခါေတာ့ အိမ္ေတာ္ ျပန္စရာ ကိစၥက 
ရိွေသးလို႔ ခင္နဲ႔ ၾကာၾကာ မေနရတာဘဲကြယ္။ အစ္ကို ျမန္ျမန္ျပန္လာခဲ့ ပါမယ္" 
 
ေျပာေနစဥ္ ၀န္ကေတာ္ႀကီး ထြက္လာၿပီး ... 
 
"ေၾသာ္ ... ေမာင္ေမာင္ ျပန္ေတာ့မယ္လား" ဟု ဆိုကာ ျမတ္ေလးငုံမ်ား ထည့္ထားေသာ ကရမက္သား 
ေသတၱာကေလးကို နန္းခုံအား ယူေပးေစၿပီး ... 
 
"ကိုင္း ... ေမာင္ေမာင္ ပန္းေတာ္မ်ား ေစာေစာစီးစီး ဆက္ေခ်ပါဘိ၊ ေနျမင့္လွ်င္ ရနံ႔ျပယ္ ေတာ့မယ္ 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
ဆိုသည္တြင္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ပန္းငံုမ်ား ထည့္ထားသည့္ ကရမက္သားေသတၱာ ကေလးကို 
လွမ္းယူကာ ... 
 
"ဒါျဖင့္ ေမာင္ သြားလိုက္ပါဦးမယ္ ေမဖုရား" 
 
ဆိုကာ ၀န္ကေတာ္ႀကီးကို ဦးခ်ကန္ေတာ့သည္တြင္ ... 
 
 



"အင္း ... ဘုန္းႀကီးပါေစ၊ သက္ရွည္ပါေစ၊ အႏၱရာယ္ကင္း၍ ေဘးရွင္းပါေစေတာ္။ ဒါနဲ႔ ေမာင္ေမာင္ 
ဘယ္ေတာ့ဆီေလာက္ ေမဖုရားတို႔ထံ လာဦးမယ္ ၾကံသတံုး။ အရင္ကလို ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ 
မေပၚလာဘဲလည္း မေနနဲ႔ဦးေနာ္" 
 
ဆိုသည္တြင္ ... 
 
"သည္တစ္ခါ ေမာင္ ၾကာၾကာမေနပါဘူး ေမဖုရားရဲ႕၊ အမိန္႔ခံၿပီးမွ မၾကာမီ ေရာက္လာပါဦး မယ္၊ 
ခင္အႀကီးကလည္း အျမန္ျပန္လာဖို႔ မွာေနရွာပါတယ္ ေမဖုရားရဲ႕" 
 
ဆို၍ ၀န္ကေတာ္ႀကီးအနီးမွ ခင္ခင္ႀကီးကို လက္ဆြဲ၍ ထလာၿပီး အိမ္ဦးခန္းတြင္ ပုတီးစိပ္ လ်က္ရိွေသာ 
ဒိုင္း၀န္မင္းထံ ၀င္ေရာက္ဦးခ်ကာ။ 
 
"ဘဘဘုရား ေမာင္ ျပန္ပါဦးမယ္" ဟု ႏႈတ္ဆက္ ကန္ေတာ့သည္တြင္ ၀န္မင္းကလည္း "ေအး ... ေအး 
ဘုန္းႀကီးပ ါေစ၊ သက္ရွည္ပါေစ၊ အရာအထူး တုိးတက္ပါေစဗ်ား။ ဘဘ ဘုရားတို႔ထံကို မၾကာမၾကာ 
အမိန္႔ခံ၍ ျပန္ခဲ့ပါ ေမာင္ေမာင္ရယ္။ ကဲ ... ကဲ ေနျမင့္ေရာ့ မယ္ ၾကြေပေရာ့" 
 
ဆိုသည္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ... 
 
 
"မွန္လွပါ" ေျပာကာ အိမ္ေရွ႕ ေလွကားသို႔ ဆင္းသက္လာၿပီး ေလွကားရင္းအထိ လိုက္ပုိ႔ ရွာေသာ 
ခင္ခင္ႀကီးကို ခ်စ္ခင္ယုယစြာ ေက်ာလက္သပ္လ်က္ ... 
 
"ကဲ ... ခင္ႀကီး အစ္ကို သြားေတာ့မယ္ေနာ္" 
 
၀မ္းနည္းသံႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္၍ ခင္ခင္ႀကီးကလည္း ... 
 
"အစ္ကို ျမန္ျမန္ႀကီး ျပန္ခဲ့ပါေနာ္၊ ခင္ႀကီး ေမွ်ာ္ေနမယ္ အစ္ကိုရဲ႕" 
 
ကႏြဲ႕ကလ် ႏႈတ္ဆက္မွာထားရွာေလရာ ... 
 
"စိတ္ခ်ပါ ခင္ရယ္၊ အစ္ကို မလာဘဲ မေနႏိုင္ပါဘူး" 
 
ေျပာလ်က္ ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာလာခဲ့ရွာသည္တြင္ ခင္ခင္ႀကီးက ေလွကားကိုမီွရင္း လက္ျပ 
က်န္ရစ္ရွာသည္ကို ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ေနာက္ဆံ တငင္ငင္ႏွင့္ သံေယာဇဥ္ အျမစ္ တြယ္၍ 
အခ်စ္နယ္က်ယ္သည္ထက္ က်ယ္ကာ လွည့္ၾကည့္ လွည့္ၾကည့္ႏွင့္ပင္ လမ္းခ်ိဳး တစ္ခုတြင္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားရွာေလေတာ့သတည္း။ 



အခန္း (၂၅) ဆက္ရန္ 
အခန္း (၂၅) 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ သည္ ျမတ္ေလးပန္းမ်ားပါသည့္ ကရမက္သား ေသတၱာကေလးကို 
တရုိတေသကိုင္ကာ သီေပါ မင္းသား၏ စံအိမ္ေတာ္ေပၚသို႕ ေရာက္လာေလ၏။ အိမ္ေတာ္ေပၚသို႕ 
ေရာက္လာလွ်င္ပင္ ခင္ခင္ႀကီး ကို ခ်စ္ခင္စြဲလမ္း၊ တမ္းမွန္းရည္ေရာ္ခဲေ့သာ စိတ္မ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ 
ညဥ့္အခါက ႏွလုံးေသြး တုန္စရာ ေကာင္းေသာ အိမ္မက္၏ အခင္းသြားမ်ားကို 
စဥ္းစားစုိးရိမ္မိသည္တို႕အား ေခတၱခဏ လုံး၀ ေမ့ေလ်ာ့ ထားလိုက္ကာ အေဆာင္ေတာ္ 
ေလသာတံခါးမွ ေစာင့္ငဲ့၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို မ်က္လုံးျဖင့္ ၾကည့္ရႈ ရွာေဖြေနလွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရဖလားကိုင္၍ သီေပါမင္းသား စံေတာ္ မူရာအခန္းမွ 
ထြက္လာသည့္ လူပ်ိဳေတာ္သားကေလး ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕ႏွင့္အတူ ေလသာခန္းဘက္သို႕ ထြက္လာ 
သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေလ၏။ 
 
 
    ေမာင္ေမာင္ငယ္ လည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္သြားရာေနာက္သို႕ ျဖည္းညင္းသာယာစြာ လိုက္သြားၿပီး 
အနီးသို႕ ေရာက္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕ ကေလးႏွင့္အတူသြားရာမွ 
လွည့္ၾကည့္ ကာ.... 
 
    “အလို... ကိုရင္ငယ္ ျပန္လာမွကိုး”  ဆို၍ ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕အား သြားေတာ့ဟု အခြင့္ျပဳလိုက္ကာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ရိွရာသို႕ ျပန္လာေလ၏။ 
 
    ငယ္။ “ႏုိးေတာ္မူၿပီလား” 
 
 
    တုတ္။ “အခုပဲ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရက်ၿပိးလို႕ ေဗာင္းေတာ္ ဆင္ေတာ္မူေနတယ။ ဒါနဲ႕ 
ကိုရင္ငယ္ေရ႕... ျမတ္ေလးပန္း ပါရဲ႕လား၊ မပါရင္ အျပစ္ေတာ္တင္ေနမယ္ဗ်။ သည္ျမတ္ေလးပန္း 
ရာဇ၀င္က က်ဳပ္တို႕ တမင္အက်ပ္ကိုင္ထားရတဲ့ ထိုးဇာတ္ရာဇ၀င္ျဖစ္ေနေတာ့ ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ 
လုပ္လုိ႕မျဖစ္ဘူးေနာ္။ 
 
 
    ငယ္။ “(ကရမတ္သားေသတၱာကေလးကို ေျမႇာက္ျပရင္း)” ေဟာဒီမွာပါပါတယ္ဗ်၊ တစ္ခ်က္ခုတ္ 
ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ဆိုတာလို က်ဳပ္လည္း ေမဖုရားတို႕ အိမ္သြားရ၊ ျမတ္ေလးပန္းလည္း ဆက္ရေအာင္ 
ဆင္ယူ ရတဲ့ ဇာတ္ကြက္ ဆိုေတာ့ အကြက္လည္ေအာင္ မလွည့္ႏုိင္လို႕ ဘယ္ျဖစ္မတုံး၊ သည္ေတာ့ 
ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း ဆိုသလိုပဲ ေမဖုရားကို ေရႊနန္းေတာ္ အေနာက္ပုိင္း အခစား၀င္ၿပီး 
ျမတ္ေလးပင္ရိွတဲ့ အေဆာင္မွာ ၾကာၾကာေနပါလို႕ မရမက ပူဆာေတာ့တာပဲ။ က်ဳပ္တို႕ 



ေမဖုရားခမ်ာလည္း မစြမ္းမသန္ရာက အက်ိဳးေဆာင္ ေပးလိုက္ရွာ ပါတယ္ဗ်ာ၊ ေဟာဒီမွာ ၾကည့္စမ္းပါ၊ 
အခါရာသီ မဟုတ္ဘဲႏွင့္ ရေတာင့္ရခဲ ရလာတဲ့ ပန္းေတြ အေတာ္မ်ားသား” 
 
 
    ဆို၍ ေသတၱာအဖံုးကေလးကို ဖြင့္ျပရာ ထုံ၀တ္ရည္ျပည့္လွ်မ္းေသာ ေဖြးေဖြးျဖဴသည့္ 
ျမတ္ေလးပန္းမ်ား ကို ေတြ႕ျမင္ရေလလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က... 
 
    “အုိ...ဟုတ္လိုက္ေလ ကိုယ့္လူရယ္၊ က်ဳပ္ေတာ့ ရမွရပါ့မလားလို႕ စတ္တပူပူနဲ႕ ေနလိုက္ရတာ၊ 
ခုမွေအး ေပေတာ့တယ္ဗ်ာ” 
 
    အားရ၀မ္းသာေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ တီးတိုးေျပာကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ပခံုးကို ကိုင္လ်က္.... 
 
 
    “ကဲ...ကဲ၊ လာ...လာ၊ တစ္ခါတည္း ၀င္သာဆက္ေပေတာ့၊ ေဗာင္းေတာ္ဆင္ခုိက္မွာ တစ္ခါတည္း 
စိတ္ႀကိဳက္ေတြ႕ေတာ္မူသြားေအာင္ ေဗာင္းေတာ္ ပ၀ါအစ္ထဲမွာ ပါလာတဲ့ ျမတ္ေလးပန္းေတြကို 
ေရွ႕ေတာ္ မွာပဲ ျဖဴးထည့္လိုက္ပါဘိ ကိုရင္” 
 
 
    ေျပာလ်က္ စံေဆာင္ေတာ္ဘက္ကို ခပ္သြက္သြက္ ဆြဲလာရာမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္က တစ္စံုတစ္ခု 
သတိရ၍ ေခတၱတန္႕ရပ္ခါ.... 
 
    “ေနပါအုံး၊ ကိုရင္တုတ္ရဲ႕၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးရင္ ျမတ္ေလးပန္း ဆက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ 
ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား က ႏွစ္သက္ေတာ္မူမယ္၊ မႏွစ္သက္ေတာ္မူမယ္ ဆိုသည္ကို ျပန္၍ စဥ္းစားစမ္းပါးဦး 
ဗ်။ အစပထမ မူလ အမိန္႕ေတာ္ ရိွရင္းက စုဖ်ားအေၾကာင္း စကားစပ္မိေစလို၍ ေရလာေအာင္ 
ေျမာင္းတူးေပး ေတာ္မူ လိုက္တာ၊ က်ဳပ္တို႕တစ္ေတြက ေရကို ေျမာင္းထဲမသြင္းေစဘဲႏွင့္ 
လယ္ထဲေရာက္ေအာင္ လမ္းလႊဲပုိ႕ လိုက္တဲ့ အတြက္ ျမတ္ေလးပန္း ရွာေဖြရတဲ့ စခန္းကို 
ေရာက္ခဲ့ရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ သည္ေတာ့ ေရႊကိုယ္ေတာ္ ဖ်ားမွာ ျမတ္ေလးပန္း ပါလာတဲ့အတြက ္
အေပၚယံက ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ ေတာ္မူဟန္ ျပရေသာ္လည္း စိတ္ေတာ္တြင္းကေတာ့ 
ႏွစ္သက္ေတာ္မူလွမယ္ မဟုတ္ေပဘူး၊ သည္ေတာ့ ျမတ္ေလးပန္း ကို ႁဗုန္းခနဲဆက္၍ မေတာ္ေသးဘူး၊ 
လူကိုယ္တိုင္ ေရွးဦးစြာ ၀င္ခစားၿပီး အေမးေတာ္ရိွမွ ဆက္ရလွ်င္ သာလို႕ ေကာင္းမယ္ထင္ တယ္ 
ကိုရင္ရဲ႕" 
 
 
    ဆိုကာ ႏွစ္ေယာက္သား အေဆာင္ထဲသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ၀င္လာၾကၿပီး သီေပါမင္းသား အနီးတြင္ 
ခံစား မိၾကေလ၏။ 
 



    သီေပါမင္းသား လည္း ထိုအခုိက္တြင္ ေဗာင္းေတာ္ကို ဆင္သေတာ္မူရာမွ ခစားလာၾကသူမ်ား 
လွည့္၍ ရႈစားေတာ္မူၿပီး တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္ေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ျဖင့္... 
 
    "ေၾသာ္... ေမာင္ေဖငယ္ ျပန္လာၿပီလား၊ ေမာင္မင္း ရွာခဲ့မယ္ဆိုတဲ့ ျမတ္ေလးပန္းမ်ားေကာ 
ပါရဲ႕လား ေမာင္မင္း" 
 
 
    စတင္ မိန္႕ေတာ္မူလိုက္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕မွာ သီေပါမင္းသား 
ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ယခုကဲ့သို႕ စတင္ အေမးေတာ္ရိွသည္ကို အ့ံၾသေသာ မ်က္လုံးတို႕ျဖင့္ 
အခ်င္းခ်င္းသာ သိႏုိင္သည့္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာ လွမ္းၾကည့္မိၾက ၿပီးမွ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္က ပန္းေသတာၱကို ေရွ႕ေတာ္သို႕  ဆက္ကာ။ 
 
 
    " မွန္လွပါ၊ ေရႊကို္ယ္ေတာ္ဖ်ား အလိုရိွေတာ္မူေသာ ပန္းမ်ား ရရိွခဲ့ေၾကာင္းပါ ဘုရား" ေလ်ွာက္လ်င္ 
သီေပါမင္းသား လည္း ပန္းေသတၱာကို ကိုင္ယူရုွစားေတာ္မူကာ အပြင့္အနည္းငယ္ကို နုတ္ယူေတာ္မူျပီး 
ေသတၱာ ကို ေမာင္ေမာင္ငယ္လက္သို့ ျပန္ေပးေတာ္မူကာ… 
 
    " အခု ရာသီ မဟုတ္ဘဲ ရွာ၍ရတတ္ပေလတယ္၊ ကုိင္း…ေမာင္မင္း ပန္းမ်ားကုိ ေဗာင္းအစ္ ထဲသုိ႕ 
ရနံ႕ မျပယ္မီ ထည့္လိုက္ေပေတာ့" 
 
    မိန္႕ေတာ္မူျပီးလွွ်င္ လက္ေတာ္ထဲတြင္ က်န္ရစ္ေသာ ျမတ္ေလးပန္း အနည္းငယ္ကုိ အထပ္ထပ္ 
အျပန္ျပန္ ရနံ႕ခံ၍ ေနေတာ္မူျပီး တစ္စံုတစ္ခုကုိ စဥ္းစား ေတြးေတာေတာ္မူဟန္ျဖင့္ အတန္ၾကာ 
တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္စြာ စံေနေတာ္မူလ၏။ 
 
 
    သီေပါမင္းသားလည္း ျမတ္ေလးပန္းမ်ားကုိ အတန္ၾကာ ရနံ႕ရွဴ ခံစားေတာ္မူေနရာမွ ေမာင္ေမာင္ 
တုတ္အား စကားစပ္၍ အမိန္႕ေတာ္ရိွေလဟန္ျဖင့္…… 
 
    " ေၾသာ္……..သည္ျမတ္ေလးပန္းမ်ားကုိ ရႈျမင္ေတာ္မူရေတာ့ ဟုိုယခင္အစ ပထမစုစုထံေတာ္ က 
စာေတာ္ျပန္ပြဲ ဆင္ႏြဲေတာ္မူဖုိ႕ရန္ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိးႏွင့္အတူ ေမႊးၾကဴးပ်ံ႕လႈိင္ရနံ႕ၾကိဳင္ 
တဲ့ျမတ္ေလးခိုင္ ျမတ္ေလး ကံုးၾကီးမ်ားကို သြား၍သတိရေတာ္မူမိတယ္ ေမာင္မင္း" 
 
 
    မိန္ေတာ္မူရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း မျပဳံးမိေစရန္ အတန္တန္ ဟန္လုပ္ခ်ဳပ္တည္း၍ ေနရေလ၏ 
မလွမ္းမကမ္းမွ ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါမ်ားကုိ ပန္းသပ္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း မိမိတို႕ 



အရွင္မင္းသား သည္ ေက်းကြ်န္မ်ားအေပၚ၌ ၾကာရွည္ဟန္လုပ္ေတာ္မမူႏိုင္ေေတာ့ဘဲ စုဖုရားၾကီးကုိ 
အတိ အလင္း စတင္ မိန္႕ေတာ္မူရျပီးဟု ရယ္ခ်င္သည္ကုိ အေတာ္ပင္မသိမသာ နားစြင့္ေနမိေလ၏ 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္ကားသီေပါမင္းသားက စကားစတင္ မိန္႔ေတာ္မူလုိက္လွ်င္ပင္ 
ေလွ်က္တင္လိုေသာ အခ်က္ေတြ ျပည့္ႏွက္လွ်ံေစ၍ ေနေသာေၾကာင့္ မည္သည့္စကားေတြ စ၍ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္ကိုပင္ မသိႏုိင္ဘဲ အတန္ၾကာ ဆြံ႕အသူကဲ့သုိ႕ ရိွေနရာမွ လွ်ာေပၚတြင္ ဦးစြာ 
ဖိတ္စဥ္လာေသာ စကားတစ္လုံးကုိ ဗလုံးဗေထြး ေလွ်ာက္တင္လုိက္ရဘိအလား…. 
 
    
 
    "မွန္လွပါ၊ ျမတ္ေလးပန္းမ်ားမွ အရွင္စုဖုရား အေဆာင္ေတာ္တြင္ အလြန္တရာေပါမ်ားလွ ပါသျဖင့္ 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ လာခြင္ၾကဳံတုိင္းလိုလိုပင္ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားထံသို႕  ဆက္သရန္ 
ပါလာ တတျ္မဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း အထိန္ေတာ္ၾကီးနွင့္ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးမ်ား ေတြ႕ဆုံရန္ 
အခြင္အေရး မသာ ေသးေအာင္ ျဖစ္ေနဆဲအခါ ျဖစ္ပါ၍သာ" 
 
    ကုိယ္ေတာ္ဖ်ာထံေတာ္သုိ႕ ျမတ္ေလးပန္းမ်ား အပို႕အဆက္မေရာက္ႏိုင္သည့္ႏွင့္ ဤမွ် ျပတ္လုပ္ 
ေနသည္နဲ႕ တူေၾကာင္းပါဘုရား၊ အကယ္၍သာ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက အခြင္အေရးသာပါ 
လွ်င္ျမတ္ေလး ပန္းမွ်သာမက ျမတ္ေလးပင္၏  အလုိအေလွ်ာက္ ပုိ႕ဆက္ရန္ ေရာက္ရမည္မလြဲျဖစ္ 
ပါသည့္ဘရား"    
 
 
    ေလွ်ာက္တင္လုိ္က္ေသာအခါ သီေပါမင္းသားက ျပံဳးေတာ္မူျပီး……. 
 
    " ေမာင္မင္းစကားက အလုံးထြားလုိက္ပါဘိတယ္၊ ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကလည္း အခြင္အေရးမသာ 
ရေအာင္ မလာနဲ႕လို႕ မဆုိရပါပဲကလား………ဟဲ့" 
 
    " မွန္လွပါ၊ မင္းတို႕မ်က္ေစာ္ငး အေၾကာင္းသုံးပါးမေရြး ဆိုသလို ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက 
မ်က္ထားေတာ္ တင္းတင္းနွင့္ ေမာင္မင္းတုိ႕ ဒီအေၾကာင္းကုိ ေတာ္ေတာ္လည္း ေျပာၾကဟု 
အမန္ေတာ္ျမတ္ မွတ္ေတာ္မူျပီး ကတည္းက စကားစပ္လို႕မွ မတင္၀ံ႕သျဖင့္ တရြ႕ံရြ႕ံႏွင့္ ေနခဲ့ရ 
မည္သည့္နယ္နွင့္မွ် ေလွ်ာက္တင္၀ံ႕ ေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ အသာကုတ္၍ ေနခဲ့႔ရပါေသာ္လည္း 
အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး မ်ားထံမွ စကားျပန္ ရေလမလားဟု အျမဲမျပတ္ 
ေစာင့္စားေနလ်က္ ရိွေၾကာင္ကုိလညး္ သိရိွရပါသည္။ 
 
 
ဤကဲ့သုိ႕ အထိန္းေတာ္ၾကီး ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာ အမိန္ေတာ္ျပန္မရသျဖင့္ 
အေၾကာင္း မျပန္ႏု္ိင္။ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကို လည္း ေနာက္ထပ္ မေလွ်ာက္ထား၀ံ႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရပါ၍ 



ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး မ်ားမွာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ႏွင့္အေတြ႕မခံ၀ံ့ဘဲ တမင္ ေရွာင္လႊဲပုန္းလွ်ိး၍ ေနခဲ့ရပါသည္။ 
အထိ္န္ေတာ္ၾကီး ကျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ မ်ဳိးမ်ား၏ ဒုကၡကုိ မရိမ္မိဘဲ တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ အထင္အျမင္ 
လြဲေနမည္ကုိလည္း တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ စိုးရိမ္ရန္ အေၾကာင္းရိွေနျပန္ပါတယ္။  
 
 
အထိ္န္းေတာ္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႕ကုိ တလြဲအ မွားထင္သည္က အေရးအမၾကီးေသာ္လည္း 
ျမေတာင္ စုဖုရား အေဆာင္ေတာ္ႏွင့္ သီေပါမင္းေရႊ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားတုိ႕ အေဆာင္ေတာ္ခ်င္း 
ဆက္သြယ္ ေတာ္ၾကသည့္ အေရးမွာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားက အေျခြအရံမွ်သာျဖစပ္ါ၍ အကယ္စင္စစ္ 
အျပစ္တင္ေတာ ္မူစရာအေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာပါက ' ေက်းကြ်န္းမေကာင္း အရွင္သခင္ေခါင္း' 
ဆိုေသာ စကားအတုိင္း အထိန္း ေတာ္ၾကီးထံက မေလ်ာ္ေသာ စကားကုိ ၾကားရသျဖင့္ 
ျမေတာင္စုထားဖုရားက အရွင္ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ကုိ စိတ္ထားေတာ္ခု၍ သူ႕မယ္ေတာ္ကုိ ႏြဲးဆုိးဆုိးျပီး  
သူ႕မယ္ေတာ္ကုိ တစ္မ်ိဳး တစ္ဖန္ေလွ်ာက္တင္ လုိက္မယ္ ဆုိျပန္လွ်င္လည္း သည္ကိစၥဟာ 
ေအးၾကမည္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ေတာ္ ေရႊလႊာေတာ္ေတြ ကလည္း စုထားဖုရား၏ အေဆာင္ေတာ္တြင္ 
သက္ေသခံအထင္အရွားႏွင့္ျဖစ္၍ မယ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ မိဖုရားၾကီးက မဟုတ္မခံႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ အရွင့္ခမည္းေတာ္ဘုရားထံ ဆက္မွျဖင့္ အခက္ေတြ႕တစ္မ်ိဳးၾကဳံရျပန္ဦးမယ္ 
ထင္ပါတယ္။ သို႕အတြက္ မူလစနက္မီးျဖစ္တဲ့ အထိန္းေတာ္ၾကီး အထင္မမွားေအာင္ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးမ်ား 
သြား၍ အေတြခံျပီး အရွင္ထံမွ စကားလက္ေဆာင္ မ်ား ပို႕ဖုိ႕ အခ်ိန္တန္ျပီိထင္ေၾကာင္းပါ။ ယခုထက္ 
ၾကာၾကာေရွာင္လႊဲ၍ ေနပါလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႕မွာ ေနာင္အခါ ရာဇာ၀တ္အျပစ္ မကင္းႏိုင္ျဖစ္လာမယ္ 
ထင္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
    မိမိဆိုလုိရင္းကိစၥသုိ႕ ေရာက္ေအာင္အေျခာက္အလွန္႕၊ အဟန္႕အတားေတြႏွင့္ ခပ္သြက္သြက္ 
တင္ေလွ်ာက္ လုိက္ျပီး တစ္ေနရာမွ 'တတ္ႏုိင္ရန္ေကာ'ဆုိေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္အေၾကာင္း သာၾကည့္ 
ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ဘက္သို႕ လွည့္၍ မ်က္စိတစ္ဖက္ကုိ မသိမသာမွိတ္ျပလုိက္ခါ 
ေရွ႕ေတာ္တြင္ပင္ ဣေျႏမပ်က္ ျပားျပား၀ပ္ ခစားေနေလ၏။ 
 
 
သီေပါမင္းသားမွာ ကာလအတန္ၾကာကပင္ ႏွမေတာ္ စုဖုရားလက္ထံေတာ္မွ အခါတိုင္းကဲ့ 
သို႕ေရႊလႊာေတာ္ လက္ေဆာင္ေတာ္ အမွာစကားေတာ္မ်ား ကူလူးဆက္သြယ္မႈ နည္းပါးျပီး 
တျဖည္းျဖည္း လုံး၀ ျပတ္လပ္ သြားျခင္းေၾကာင့္ တႏံု႕ႏံု႕တမ္းတ သတိေတာ္ရလ်က္ ရိွေသာ္လည္း 
ငယ္ကြ်န္ ေတာ္မ်ားကုိ စတင္မိန္႕ေတာ္ မမူလုိသျဖင့္ အႏိုင္ႏိုင္ ဟန္လုပ္ေတာ္မူျပီး ' သင္းတုိ႕ကစ၍ 
တင္လွ်င္ တင္ေလွ်ာက္ေစ၊ ငါကစ၍ မေမး' ဟုေနေတာ္မူခဲ့သလုိ၊ ရိုးသားေတာ္မူလွေသာ 
သခင့္အလုိေတာ္ ကုိသိရိွျပီးျဖစ္ေသာ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး မ်ားကလည္း သီေပါမင္းသားက စုဖုရားအေၾကာင္း 
ပြင့္ပြင္လင္း လင္းစ၍ အေမးေတာ္မရိွသမွ် မေလွ်ာက္တင္ၾကစတမ္းဟု တုိင္ပင္ကာ သီေပါမင္းသားက 
ေရလာ ေျမာင္းေပး စကားအရိ္ပ္နိမိတ္ျပ၍ ေမးသည့္ တုိင္ေအာင္ မသိက်ဳိးကြွ်န္ျပဳကာ ေရွာင္ႏုိင္သမွ် 
ေရွာင္တိမ္း၍ လာၾကရာတြင္ ယေန႕အဖို႕ မွာကား သီေပါမင္းသားမွာ မိမိေက်းကြ်န္းမ်ား အကယ္ပင္ 



မသိတတ္၍ မေလွ်ာက္ၾကသည္ဟု အယူရိွေတာ္ မူကာ  အတိအလင္း စုုဖုရားအေၾကာင္းကို စကား 
ဦးဆုိ္က္ေတာ္မူလေတာ့သျဖင့္ ျပဳံးရႊင္ေက်နပ္ေတာ္ မူေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ အတန္ၾကာ စဥ္းစား 
ေနေတ္ာမူရာက- 
 
 
    မင္းသား။    ။ " ေမာင္မင္းေလွ်ာက္တင္တဲ့ စကားထဲမွာ ငါကုိေတာ္ျမတ္က အခြင့္ အေရး မေပးဘူး 
ဆုိသည္ကို နားရွင္းေတာ္ မမူပါကလား၊ ငါကဘာမ်ား တားျမစ္ထားေတာ္မူသတုံး၊ ေမာင္မင္းတုိ႕ကို 
ခင္ဘြားသစ္က  မေကာင္းထင္မည္ဆုိသည္မွာလည္း သူတို႕ထံမွ အေၾကာင္း ကိစၥထူးေထြမရွိ၍ 
မလာဘဲ ေနသည္ မဟုတ္လားေမာင္မင္း" 
 
 
    တုတ္။    ။ "ကုိ္ယ္ေတာ္ဖ်ားထံက အခြင္အေရး မသာသျဖင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီးထံသို႕ 
အေဆာင္ေတာ္ သုိ႔  ထြက္ေတာ္ မူဖုိ႕ အေရး၌ ေနာက္ထပ္၍ တုိ္က္တြန္းအားေပးျခင္း မျပဳရေအာင္ 
ထားျမစ္ထားေတာ္မူသည္ တစ္ေၾကာင္း ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိုဳးမွာ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္ သာနွင့္ 
စပ္ၾကားက အလြန္တရာမွ အေနက်ပ္ လွသျဖင့္ အထိ္န္းေတာ္ၾကီးကို အေတြ႕မခံ၀ံ့သည့္ အတြက္ 
ဟိုတစ္ဖက္ အထင္အျမစ္လြဲျပီး မုိးမီးေလာင္ သြားမည္စုိးေၾကာင္း ေလ်ွက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဘုရား" 
 
 
မင္သား။    ။ '' ေမာင္မင္းတို႕ပရိယာယ္ေတြကို ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္လည္း နားလည္ေတာ္မမူပါ ဘူး။ 
ငါ့စိတ္မွာ စုစုကုိ ခ်စ္ျမတ္နုိုးေတာ္မူျခင္း တစ္ခုသာရိွ၍ စုစုကလည္း ငါကိုယ္ေတာ္ကဲ့သို႕ပင္ ခ်စ္ျမတ္နုိး 
ေတာ္မူလိမ့္ဟု စိတ္ခ် ယံုၾကည္ေတာ္မူျပီးသား ျဖစ္တယ္၊ သည္အေရးမွာ ေမာင္မင္းတို႔ ဘယ္ကဲ့သို႔ 
ျပဳျပင္ ျခယ္လွယ္ခ်င္ၾကေသးတယ္ ဆိုတာ အတိအလင္း ဖြင့္၍ေလွ်ာက္တင္ျပီး အထိန္း ေတာ္ၾကီး 
ခင္ဘြားသစ္ ကိုလညး္္ ေမာင္မင္းတို႔ဘာသာ သင့္ေလ်ာ္သလို တိုင္ပင္ေျပာဆိုလို္က္ၾကပါ ေတာ့လား'' 
 
 
    မိန္႔ေတာ္မသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔လည္း မိမိတို႔ အရွင္မင္း သား 
အလိုေတာ္ ညြတ္နူးလာသညက္ို ရိပ္မိၾကသည္နွင့္ ေလ်ွာက္တင္ခြင္ ရိွသေလာက္အေရးကုန္ 
ေလ်ွာက္ထား ၾကရေတာ့မည့္ အတြက္ အထူးအားတက္၍ လာၾကျပီးလွ်င္….'' 
 
 
    ''ဘုရာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား အထိန္ေတာ္ၾကီးနွင့္ သြား၍ ေတြ႕ဆံုရန္ မခဲယဥ္းလွေၾကာင္း၊ 
သို႔ပါေသာ္လည္း အရွင္ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ဒုတိယအၾကိမ္ ေရႊလႊာေတာ္တစ္ခု ထပ္၍ေပးေတာ္မူပါမွ 
ေရွ႕စကား ေနာက္စကား ညိညြတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ဘုရား'' 
 
    ေလွ်က္တင္၍ သီေပါမင္းသားက…… 
 



    '' အင္းေလ… . ေမာင္မင္းတို႔ သင့္ျမတ္မည္ထင္သလို စီစဥ္ၾကေတာ့လို႔ မိန္႔ေတာ္မူျပီး ျဖစ္တယ္။ 
ေရႊလႊာေတာ္ ဆက္လိုက္လွ်င္လည္း ေမာင္ေဖငယ္ရိွျပီ မဟုတ္လား'' 
 
 
    မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တိို႔မွာ မိမိတို႔ကိုအေရး 
ကုန္လြဲအပ္ေတာ္မူေၾကာင္း သိ္ရ၍ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္သြးရွာၾကသျဖင့္ "တင္ပါဘုရား" 
ဟုသြက္လက္စြာ ေလွ်ာက္ထား၍ အပါးေတာ္မွ ခြဲခြာခဲ့ျပီး ၀ဲေဆာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေယာက္သား တီးတုိး 
တိုက္ပင္၍ ေနၾကျပန္ေလ၏။ 
 
 
    ငယ္။    ။ "ကဲ… … .ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ ကုိရင္တုတ္၊ က်ဳပ္တုိ႕နွင့္ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား အင္းအား 
ျပဳိင္ၾကသည္႔ အေရးမွာ ဘယ္သူက အရႈံးေပး ရပါသလဲဗ်" 
 
    တုတ္။    ။"တုိုးတုိးေျပာပါဘိ ကုိရင္ငယ္ရာ၊ ၾကားေတာ္မူသြားလို႕ အမ်က္ေတာ္ထား၍ ေနပါဦးမည္။ 
သူ႕ခမ်ာ ခ်စ္ေတာ္မူသည္မွာလည္း လြန္ပါေရာ၊ အဆုံးမွာေတာ့ ရိုးေတာ္မွူရွာလြန္း လုိ႕ပါပဲ" 
 
    ငယ္။    ။ " ဟုတ္ရွာပါတယ္။ ၾကာၾကာလည္းေအာင့္၍ ေနေတာ္မမူႏ္ုိင္ရွာဘုူး ကုိရင္တုတ္ ရဲ႕။ 
ယခုအေရးမွာျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ လုံး၀ တာ၀န္လႊဲေပးေတာ္မူလိုက္ကျပီ။ သည္ေတာ့ မိုးေလဖ်က္ ၍ေခတၱ 
ရပ္နား ထားခဲ့ရသည့္ ဇာတ္ကြက္ကုိ ဘယ္ဆီက ျပန္္၍ ဆက္ၾကမတုံးဗ်။ အထိန္းေတာ္ သခင္မၾကီးႏွင့္ 
မေတြ႕ရသည္ မွာလည္း အတန္ၾကာျပီ။ က်ဳပ္တုိ႕ ဘယ္လိုမ်ား ထင္ေနမယ္ မသိရေသးဘူးဗ်၊ ေတြ႕မ 
ွကုိယ္တုိ႕ အျပစ္လြတ္ေအာင္ မနည္းၾကံဖန္ ေျပာရဦးမွပဲ" 
 
 
    တုတ္။    ။ " သူ႕ခမ်ားလည္း က်ဳပ္တုိ႕ကုိ ၾကားထဲက အေနခက္ေနသလားမွ မသိဘဲ၊ 
ထိမ္စုျမတ္ဖုရား၏ သေဘာထားကလည္း ေတြ႕ဆုံေတာ္မူရန္ လိုလားသည္ မလိုလားသည္ မသိရ 
ေသးဘူး။ အထိန္းေတာ္ၾကီးကုိ ေတြ႕မွ စကားကုန္ ေမးစမ္းၾကည့္ရမယ္။ ကဲ……ကုိရင္ငယ္ ေရႊလႊာ 
ေတာ္ဆက္သ ဖုိ႕အေရး ႏွင့္ စုဖုရား စိတ္ေတာ္ဘညြတ္ေပ်ာငး္ လာေတာ္မူေအာင္ ၾကိဳးစားေပေတာ့" 
 
    ငယ္။    ။ " ဘယ္လို အဓိပၸာယ္မ်ဳိး ေရးရမယ္ဆုိတာ အၾကံညဏ္ကေလးမ်ားလည္းေပး စမ္းပါဦး 
ကုိရင္ရဲ႕" 
 
 
    တုတ္။    ။ "အျခားအေရးေတြ ေတြး၍ ရႈပ္မေနပါနွင့္ဗ်ာ။ လုိရင္းအခ်က္ကုိသာ ကုိင္လိုက     ပါ။ 
အရင္တစ္ၾကိမ္ ပို႕လုိက္တဲ့ ေရႊလႊာမွာ ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆုံေတာ္မူဖုိ႕အေရး စုစုက အခြင့္ေပး ေတာ္မူဖုိ႕ 
အေရးခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။ သည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဟုိတစ္ဖက္က အသြားမ်ဳိးအ တိုင္း အဖြဲ႕အႏြဲ႕ 
အကြန္႕အလႈိင္းေတြႏွင့္ ညြန္႕ခ်င္တုိင္း ညြန္႕သြားေအာင္ လုပ္စမ္းပါ။ ယခု ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ာ 



ပြဲေတာ္တည္ျပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မူေတာ့မယ္။ က်ဳပ္လည္းေနာက္ေတာ္က ပါရမယ္။ အိမ္ေတာ္မွာ 
ခင္ဗ်ား တစ္ေယာက္တည္း စိတ္ေအး လက္ေအးမွာတမ္းေတာ္ ေရးေပ ေတာ့။ ႏွစ္ခ်က္တီး၍ 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ ျပန္ေရာက္ေတာ္ မူတဲ့အခါ အလႊာေတာ္ျပျပီး အထိန္းေတာ္ၾကးီ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရေအာင္ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ သြားၾကမယ္ဗ်ာ" 
 
 
    ငယ္။    ။ "ေကာင္းလွပါျပီ။ ကုိရင္ေျပာသည့္အတုိင္း စိတ္ေအးလက္ေအးႏွင့္ က်ဳပ္တစ္ 
ေယာက္တည္း ေရးေနမယ္၊ ေရႊျပားတစ္ခုသာ အေဆာင္ေတာ္ထဲမွ ယူခဲ့ပါဘိ" 
 
    ဆုိ၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း အလႊာေတာ္ေရးရန္ု ေရႊလႊာေတာ္တစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ 
ယူ၍ေပးသျဖင့္ ေမာင္ေမာ္ငယ္သည္ လူပ်ဳိေတာ္သားမ်ား ေနထုိင္ရာျဖစ္ေသာ ၀ဲေဆာင္ထဲတြင္ 
စိတ္ကူးယဥ္ယဥ္နွင့္ အရွင္၏ အမူေတာ္ထမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
 
    အတန္ၾကာလွ်င္ သီေပါမင္းသားလည္း ပြဲေတာ္မ်ား က်ျပီေနာက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ 
ထြက္ေတာ္မူေလရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္တကြ အိမ္ေတာ္ရိွ အျခားေသာ အမႈထမ္းလူပ်ိုေတာ္သား 
ကေလးမ်ားလည္း အေဆာင္ အေယာင္ မ်ားကုိ ကုိင္လ်က္ အသီးသီး လုိက္ပါျမဲအတုိင္း လုိက္ပါ 
သြားၾကသျဖင့္ အိမ္ေတာ္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ လူပ်ဳိေတာ္သား အနည္းငယ္သာ က်န္ရစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ အထူး တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္ လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
 
    "အင္း……..ေမာင္မင္းတုိ႕ဟာက ငါကိုိယ္ေတာ္ႏွင့္ စုစုကုိ ႏွစ္ပါးဆုံေတြ႕ရန္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ 
အခြင္ပန္သည့္ အလႊာေတာ္ပါပဲကလား၊ သည္စခန္းႏွင့္ သည္လမ္းကလြဲ၍ ေမာင္မင္းတုိ႕ မသြားတတ္ 
ၾကဘူးလား ဟရုိ႕ရဲ႕" 
 
    ခပ္ျပဳံးျပဳံးပင္ မိန္႕ေတာ္မူသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္မာင္ငယ္တုိ႕မွာ သခင့္မ်က္ႏွာ 
ေတာ္သာခိုက္တြင္ ေလွ်ာက္ထုိက္ေသာ စကားမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မထားလိုၾကတာ့ဘဲ…… .. "မွန္လွပါ၊ 
သည္ခရီး ကုိသြားလွ်င္ သည္စခန္းကုိ ကြင္းေရွာင္ေတာ္မူေန၍ ျဖစ္ေကာင္းသည္လမ္းကို မသြားဘဲ 
ေနာက္ ဆုတ္ေတာ္ မူရန္သာ ရိွပါေတာ့ေၾကာင္း၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားမွာလည္း အရွင္ စုဖုရားကို 
အလြန္တရာ ျမတ္ႏ္ုိးေတာ္ မူသျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေနာက္ဆုတ္ေတာ္မူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
သိရပါ၍ ဤကဲ့သို႕ စီစဥ္ ရျခင္း ျဖစ္ပါသညဘ္ုရား" 
 
    ေလ်ာက္ထားသည္တြင္မွ သိီေပါမင္းသားလည္း ျပဳဳံးေတာ္မူလ်က္သားကပင္…….. 
 
 



    "ေအးေလ ………ေမာင္မင္းတုိ႕ သင့္ေလ်ာ္မယ္ထင္သလိုသာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါေတာ့လို႕ 
အခြင့္အေရး လြဲ၍ ေပးေတာ္မူျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ရိွပါေစေတာ့။ ကဲ… .ကဲ ဒီအလႊာေတာ္ကုိ 
ေမာင္မင္းတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ သြား၍ စုစုလက္ေရာက္ ဆက္ၾကမယ္ မဟုတ္လား" 
 
    တုတ္။    ။ "ကုိင္း……က်ုဳပ္တုိ႕တာ၀န္ေတာ့ ေအးသြားျပီ ကုိရင္။ အထိန္းေတာ္ သခင္ၾကီးနဲ႕ 
ျမဳပ္ခ်က္ေကာင္း ပါကလား ကုိရင္ရဲ႕" 
 
    တုတ္။    ။ "ဟုတ္တယ္၊ ဒီအေမၾကီး ဘာျဖစ္ေနတယ္ မသိဘူးဗ်။ အခါတိုင္းဆိုလွ်င္ က်ဳပ္တို႕က 
မသြားသည္႕ တုိင္ေအာင္ ေျပာဆုိတုိင္ပင္ရန္ ကိစၥရိွလွ်င္ အေခၚလႊတ္ျမဲပဲ မဟုတ္လား။ 
က်ဳပ္အထင္ေတာ့ သူလည္း ကုိရင္တုိ႕လုိပဲ သူ႕စုဖုရားႏွင့္ အတုိင္အေဖာက္မတည့္ၾကတဲ့အတြက္ 
ရုတ္တရက္ စကားျပန္ ခက္ေနျပီထင္တယ္ ကုိရင္ရဲ႕" 
 
 
    ငယ္။    ။ "ဟုတ္စရာရွိပါရဲ႕၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ၊ သည္ယေန႕ေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ အထိန္း ေတာ္ၾကီး 
ေတြ႕ရ ေတာ့မွပဲ။ သည္ေတာ့ အေၾကာငး္ျပျခင္းရာ သိရမွာေပါ့။ ယခုက်ဳပ္တုိ႕ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႕ 
သြားၾကမယ္လားဗ်" 
 
    တုတ္။    ။ "ဟုတ္ကဲ့၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သြားၾကရမွာပဲ၊ သုိ႕ေသာ္လည္း မသြားမီ အေနာက္တန္း 
လ်ားက သူငယ္ေတာ္ ကေလးကုိ သြားၾကမယ္လားဗ်" 
 
    ေျပာကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕သည္ အ၀တ္ပုဆိုးမ်ား လဲလွယ္၀တ္ ဆင္ကာ 
အိမ္ေတာ္မွ ထြက္လာခဲ့ၾကေလ၏။ 
 
 
    အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္သည္ စုဖုရားလတ္အား သီေပါမင္းသားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေတာ္မူ 
ရန္အတန္တန္ ေဖ်ာင္းဖ် နားသြင္းလ်က္ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း စုဖုရားမွာ သီေပါမင္းသားအား ခ်စ္ခင္ 
တိမ္ညႊတ္ေတာ္မူေသာ စိတ္ထားရိွလင့္ကစား ရုတ္တရက္ ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆုံေတာ္မူရန္ အေရးကုိ 
ေတြးေတာ စဥ္းစားေတာ္မူ၍မရ၊ ရွက္အားေတာ္ပုိလွသျဖင့္ အလိုမက်ေယာင္ႏွင့္ ျငင္းေရွာင္တိမ္း 
ဖယ္ေတာ္မူဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခင္ဘြားသစ္မွာ သီေပါမင္းသားႏွင့္တကြ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕အ 
ေပၚတြင္ အလြယ္တကူ ကတိအေပးလြန္၍ စကာကြ်ံ႕ခဲ့သေလာက္ အေရးမပါ အရာမေရာက္ႏိုင္  
ေသးသျဖင့္ ေတြးမိတုိင္း မ်က္ႏွာပူေနေသာေၾကာင့္ မိမိထံမွ စကားလက္ေဆာင္ အျပန္အလွန္မလွ 
၍ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕နွင့္ အေတြ႕စုဖုရားလတ္အား ေရွာင္လႊဲတိမ္းဖယ္၍ ေနခဲ့ 
သည္ျဖစ္ေလရာ ေန႕ရွိသမွ်လည္း အခြင့္ရတုိင္းပင္ စုဖုရားလတ္အား ဆံေတာ္ရွင္းေပးရသည့္ 
အခိုက္အတန္႕ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒ႑ာရီပံု၀တၱဳမ်ား ဆက္ရသည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ 
အေၾကာင္းတုိက္ဆိုက္ရာ အာလာပသလႅာပစကားေျပာေဟာ ႏီွးေႏွာတုိင္ပင္ၾကေသာ အခ်ိန္အခါ 
တြင္လညး္ေကာင္း အေၾကာင္း အခြင့္ သင့္ေလ်ာ္ပတ္သလုိ သီေပါမင္းသားကေလးမွ 



ခ်စ္ခင္ျမတ္နုိးေတာ္မူရွာေသာ ေစတနာ အရင္းခံျဖင့္ စုဖုရားနွင့္ မ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူလိုရွာ ေၾကာင္း၊ 
စုဖုရားကလည္းသီေပါမင္းသားအား ခ်စ္ခင္ ျမတ္နုိး ေတာ္မူရုိုး မွန္ပါက ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရန္ 
အခြင့္အေရး ဆိုလာသည္ကို အသာတၾကည္ပင္ ခြင့္ျပဳေတာ္ မူသင့္ေၾကာင္း၊ 
 
 
စုဖုရားက အခြင့္အေရးေပးေတာ္မူပါလွ်င္ အရွင္နွစ္ပါးကို အလြယ္တကူ အေနွာင့္အယွက္မရိွ 
ေခ်ာင္ခ်ိိလံု 
 
ျခံဳစြာ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရန္ မိမိတုိ႕က စီမံဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ထားသန္သန္နွင့္ ခ်စ္ခင္ 
ေတာ္မူရုိး မွန္ပါက ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရန္အေရးကို ၾကည္ျဖဴစြာ အခြင့္ေပးသင့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ 
ေတာ္မူနုိင္ရုိးနွင့္ ေမွ်ာ္ကိုး ေစာင့္စားေတာ္ မူေနရွာရေသာ သီေပါမင္းသားအတြက္လည္း ကရုဏာ 
ဖက္၍ သနားသက္ညွာ ေတာ္မူသင့္ေၾကာင္း စသည္မ်ားကို စကား၀င္နုိင္ခြင့္ ရိွသည့္အခါတိုင္း 
အသိုင္းအ၀ိုင္း အဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားနွင့္ လွည့္ပတ္၍ တစ္မ်ိုဳး၊ ရုိးရူုိဦးတိုက္ေလွ်ာက္သည္တို႔က တစ္ဖုံ၊ 
အခ်စ္ရည္ျဖင့္ လွ်မ္းထံုလ်က္ရိွခဲ့ရာ စုဖုရား၏ စိတ္ေတာ္ကို နူးည့ံညြတ္ယိုင္လာသည္တိုင္ေအာင္ 
ေဖ်ာင့္ဖ် နားသြင္းလ်က္ရိွခဲ့ရာ အခ်ိန္ကာလၾကာေသာ္ စုဖုရား လက္မွာလည္း အထိန္းေတာ္ၾကီး 
စကားကိို ေရႊနား၀င္ေတာ္မူလာကာ ညြတ္ယိုင္ေပ်ာင္းႏြဲ႕ ေနရွာေတာ့၏။ 
 
 
    သို႕နွင့္လည္းစုဖုရားမွာ မူလကတည္းက သီေပါမင္းသားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျမတ္နုိးေတာ္မူ ကတည္းက 
ရွက္ရံြ႕ေတာ္မူသည့္စိတ္က ျပည့္သိပ္က်ပ္တည္းလ်က္ ရိွေတာ္မူေသာေၾကာင့္ နွဳတ္ေတာ္က ဖြင့္၍ 
အခြင့္အေရး ေပးေတာ္မူရမည္ကို တြန္႔တုိ နွေျမာလ်က္ရိွသျဖင့္ ေန႔ရက္ ရွည္ၾကာေနခဲ့ေလေတာ့ရာ 
စပ္ၾကားမွ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သမား လုပ္ရေသာ ခင္ဘြားသစ္ၾကီးမွာ စုဖုရားထံေတာ္က အမိန္႕ေတာ္ 
မရေလေလ၊ အေနရအထိုင္ရ ခက္ေလေလနွင့္ ရက္ရွည္ေ၀းတိုင္း စိတ္ေလးထိုင္းမွဳိင္း၍ 
ေနခဲ့ရွာေလ၏။ 
 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔ အေပၚတြင္လည္း မိမိဘက္မွ၄င္းတို႔ အထင္ၾကီး 
ခဲ့သေလာက္ ခရီးမေရာက္၍ ရွက္ေၾကာက္အားနာျဖစ္ကာ ေတြ႕ရမွာကိုပင္ တရြံ႕ရြံ႕နွင့္ေက်ာတြန္႔ ၍ 
ေနမိျပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ တို႔လည္း ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ကိုယ္အေရးနွင့္ကိုယ္တာ၀န္မ 
ေက်လည္ၾကေသး၍ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ကြင္းေနၾကျခင္းျဖင့္ ရက္ေပါင္းအတန္ၾကာ 
ခဲ့ရာ နွစ္ဖက္လံုးမွ အခ်စ္ ေစတမန္ မ်ား တာ၀န္မေက်ကုန္၍ ေန႕ရက္ေတြ ျဖဳန္းတီးခဲ့သေလာက္ 
ကာယကံရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သီေပါမင္းသား နွင့္ စုဖုရားလက္တို႕တြင္ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုေတာ္မူ 
ၾကရန္ အေရးကို အရွက္ေသြးတြန္႕၍ အရြံ႕ေသြး၀င္ျပီး ခပ္အင္အင္ ဟန္လုပ္ေတာ္မူခဲ့ရင္းမွ 
ရက္ေပါင္းအတန္ၾကာ တစ္ပါးထံတစ္ပါး ကူးလးူ သြားလာေနျမဲျဖစ္ေသာ အလြာေတာ္ကေလးမ်ား ပင္္ 
ျပတ္လက္ကြာေ၀းေနၾကေသာေၾကာင့္ လြမ္းတာ ၾကြယ္၍ ပူနယ္သို႕၀င္ရေတာ့မေယာင္ေယာင္ 
ျဖစ္လာေနၾကေလေတာ့၏။ 



 
 
    အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ စုဖုရား၏ အတြင္းစိတ္ထားေတာ္ မည္သို႕ရိွေတာ္မူေၾကာင္း 
ရ္ိပ္မိပါေသာ္လည္း စုဖုရားမွာ ရွက္ရြံ႕ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ ခံတပ္ကို မျဖိဳနုိင္၍ ဤအေရးကို 
မည္သို႕ ေအးေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ရပါမည္နည္းဟု တစ္ေယာကတ္ည္းအၾကံညဏ္ ထုတ၍ ေနခဲ့ရာမွ 
ေနာက္ဆံုး တြင္ သီေပါမင္းသား အား အေဆာင္ေတာ္သို႕ သြားပင့္ေခၚလာျပီး စုဖုရားနွင့္ နွစ္ပါးတည္း 
ေတြ႕ဆံုေတာ္ မူနုိင္ေစရန္ စီမံဖန္တီးေပးလိုက္ ေတာ့မည္ဟုစ်တ္ကူးၾကံစည္ ေလ၏။ 
 
 
    ဤသို႕စိတ္ကူးၾကံစည္ျပီးသည္႕ေနာက္မွလည္းစုဖုရားသည္ထိုအၾကံအစည္ကို နွစ္သက္ ေတာ္မမူ 
ျပန္ပါက စိတ္ေတာ္က ဆတ္ဆတ္နွင့္ မအပ္မရာ ျဖစ္ေလမည္လားဟု စဥ္းစားမိျပန္၏။ သို႕ရာတြင္ 
စုဖုရား မွာ အခ်စ္တည္းဟူေသာ နယ္ပယ္အတြင္းသို႕ သက္ဆင္းက်ဴးေက်ာ္မူခဲ့ျပီးျဖစ္၍ 
မိမိထင္သေလက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ၾကရန္မရိွဟု ထင္မိသည့္အတုိင္း မိမိ၏အစီအမံကို 
ထပ္မံအားေပး၍ အခြင့္အေရးကို ေတြးေတာ ၾကံဖန္မိျပန္ရာ ယခုအေျခအေနတြင္ သီေပါမင္းသား 
ဘက္ကလည္း မည္သို႕ရိွမည္ မသိရေသးေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ကို 
ေမးျမန္း တီးေခါက္ၾကည့္လိုေသာ ဆႏၱေပၚေပါက္လာျပန္ေလ၏။ 
 
 
    ထိုအခါမူကား ေမာင္ေမာင္တုတ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ အသြာအလာ ျပတ္လပ္ကာ 
မေတြ႕ၾကျပီလည္း ၾကာျပီျဖစ္သျဖင့္ သူတိို႕တစ္ေတြ ေနမွေနနိုင္လြန္းၾကေပေလဟု စိတ္တြင္းက 
ညည္းညူမိရာ တစ္ဖန္လည္း စဥ္းစားမိေသာေၾကာင့္ '' အင္း…  သူ႕ခမ်ာမ်ားလည္း 
ငါကိုအမ်ားၾကီးေတြ႕ခ်င္ရွာၾကေပလိမ့္မယ္၊ ငါက အေတြ႕မခံ ၍သာ မေတြ႕မျမင္ရဘဲ ေနၾကရွာ သည 
္''ဟု တစ္ေယာက္တည္း ေတြးေတာစဥ္းစားလ်က္ ရိွစဥ္ လက္ပါးေစ အပ်ိဳေတာ္ကေလး 
တစ္ဦးအနီးသို႕ေရာက္လာျပီး။ 
 
 
    '' သခင္ၾကိးဘုရား၊ အေဆာင္ေတာ္ ေနာက္ေလွကားတြင္ သူငယ္ေတာ္ေလးတစ္ဦး 
သခင္ၾကီးဘုရားကို ေတြ႕လိုေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။ သည္ကို ေခၚခဲ့ရပါမည္လားဘုရား'' 
 
    ေျပာေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း သူငယ္ေတာ္ေလး 
လာသည္ကိုသိသည္နွင့္္ တစ္ျပိဳင္နက္ မိမ္ိနွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တိုတ္တို႕ လူစုအဆက္အသြယ္ျပဳ 
ျပဳရာမွ အေနာက္ပုိင္း မင္းမိန္းမတုိ႕ဌာန၌ အစစအရာရာ အထြက္အ၀င၊္ အသြားအလာ 
လြယ္ကူေခ်ာင္ခ်ိေစျခင္းငွာ အဆိုပါ သူငယ္ေတာ္ကေလးမ်ာကို လက္သံုးျပဳ၍ ထားခဲ့သည့္အ 
ေလ်ာက္ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕ထံမွ စကားအပို ေရာက္လာသည္ဟု အတက္ေတြးမိကာ။ 
 
 



    '' ဟဲ့… ငါထြက္၍ေတြ႕ခံလိုက္ပါမယ္။ ဒီဆီကိုမေခၚခဲ့ပါနွင့္'' 
 
    ဆိုကာ အထိန္းေတာ္ၾကီးသည္ ကပ်ာကယာ ထြက္၍လာေလ၏။ သူငယ္ေတာ္က ေလး 
လညး္အထိန္းေတာ္ၾကီးကို ျမင္လိုက္ေသာအခါ ေလွကားခံုေအာက္မွ ဒူးေထာက္၍ ထိုင္ျပီးလက္ထဲ က 
အဂၤလိပ္ စကၠဴလႊာကေလးကို လူသူေလးပါး အျမငေ္အာင္ အမွတ္မဲ့ လွမ္းေပးလိုက္သည္နွင့္ 
 
''ေအး…ေအး'' ဟုဆိုကာ ျဖန္႕ၾကည့္လိုက္သည္တြင္။ 
 
    အရီးေတာ္ဖုရားထံေတာ္သို႕ အစီရင္ေတာ္ခံပငါသည္။ 
 
 
    ေမာင္ေမာင္တို႕ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ေစာင့္၍ ေနပါသည္။ အရီးဖုရားအျမန္ၾက ေတာာ္မူခဲ့ပါ။ 
ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ထံမွ အလႊာေတာ္လည္း ပါရွိပါသည္။ အရီးဘုရားကို ေမာင္ေမာင္ တို႕အစီရင္ခံရန္ 
စကား မ်ားလည္း အေတာ္မ်ားပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယခုအလႊာေတာ္ကို ရရိွေတာ္မူ ပါက 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္သို႕ အျမန္ၾကြလာေတာ္မူေစလိုပါေၾကာင္း။ 
 
                                ေမာင္ေမာင္တုတ္။ 
 
                                ေမာင္ေမာင္ငယ္။ 
 
    ပါရိွသျဖင့္ အထိန္းေတာ္ၾကီးမွာ 'ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲက်ဘိအလား' ေက်နပ္ျပံဳးရႊင္ေသာ 
မ်က္နွာထား နွင့္ သူငယ္ေတာ္ကေလးအား……. 
 
    '' ဟဲ့….အေကာင္ကေလး၊ ငါယခုပင္ လာခဲ့ပါမယ္ဆိုတာ ေမာင္ေမာင္တို႕ကို သြား၍တင္ ေခ်ပါဘိ'' 
 
    ဆို၍သူငယ္ေတာ္ကေလးသည္''တင္ပါဘုရား'' ဟုဆုိကာ အေဆာင္ေတာ္ဘက္သို႕ျဖည္း ညင္းစြာ 
ေစာင့္ငဲ့ၾကည့္သည္တြင္ စုဖုရားလတ္မွာ ေစာေစာက မိမိပုံေျပာ၍ ဆက္ရင္းစက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြားသျဖင့္ 
လက္ပါးေစကေလး ခါေႏြက သလြန္ေတာ္ေျခရင္းတြင္ ေဒါင္း ျမီးယပ္ေလ ေသြးေနျမဲ ေနေလသည္နွင့္ 
မိမိပ၀ါကို အသာယူ၍ ေလာပဲတင္ျခံဳျပီး ခင္မၾကီးတို႕ေန ရာသို႕ ကူးလာခဲ့ရာ စုဖုရား စက္ေတာ္မူ 
ဆဲျဖစ္၍အေဆာင္ေတာ္ တစ္ဖက္တြင္ တီးတိုးစကား၀ိုင္း ဖြဲ႕ေနၾကသည့္ ခင္မၾကိီးစေသာ 
အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ၀င္လာသျဖင့္ စကားေျပာရာ မွ အသာရပ္နားၾကျပီး 
ခင္မၾကီးကပင္ စတင္ကာ…. 
 
 
    '' အလို …. သခင္ၾကီးဘုရား၊ ဘယ္မ်ားထြက္ေတာ္မူမည္တံုးဘုရား''    ဟုဆီး၍ေမးသျဖင့္ 
အထိန္းေတာ္ ၾကီးလည္း တီးတိုးေျပာေစရန္ လက္၀ါးျဖန္႕ကာ လက္ေဆာင္ေတာ္ရသည္ ၾကား၍ 



ပုတီးတစ္ ကံုးေလာက္ သြားေတာင္း မယ္လို႕၊ တယ္၍မၾကားေစဘူး။ ယခုပင္ ျပန္လာခဲ့မယ္။ စုစုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုဖုရား 
စက္ရာက ႏိုးေတာ္မူ၍ ေမးလွ်င္ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ၾကပါဘိ " 
 
    ဆုိကာ အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္သည္ ကသီကရီႏွင့္ ကပ်ာကယီ ထြက္လာခဲ့ေလ ၏။ 
မိမိစကားအတုိင္း အပ်ဳိေတာ္ကေလးမ်ား ယုံမွားသံသယ ကင္းရွင္းၾကစိမ့္ေသာငွာ မိဖုရားငယ္ မ်ား 
ခံစား ေနထုိင္ရာျဖစ္ေသာ အေနာက္ေဆာင္မ်ားဆီသုိ႔ ဦးတိုက္ထြက္လာခဲ့ရာမွတစ္ဖန္ အ 
ေနာက္ပန္းခံုေတာ္ ဘက္သုိ႔ ခ်ဳိးထြက္ကာ မိန္းမစိုးတုိ႔ေစာင့္ေသာ အေနာက္အုတ္ေလွကားၾကီးမွ 
အမွတ္မဲ့ ဆင္းလ်က္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ဘက္သုိ႔ ခပ္သြက္သြက္ လွမ္းခဲ့ေလသတည္း။ 
 
 
    ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲတြင္ လည္တဆန္႔ဆန္႔ႏွင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရိွၾကေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔လည္း အထိန္းေတာ္ၾကီး ေရာက္လာေသာအခါ အားရ၀မ္းသာ ဆီးႀကိဳကာ ျဖင့္…
… 
 
    "ေဟာ…….. အရီးဖုရား ခ်က္ခ်င္းပဲ ၾကြလာေတာ္မူလာျပီ၊ က်န္းမာေတာ္မူပါေစ" 
 
    ႏႈတ္ခြန္း ဆက္ၾက၍ အထိန္းေတာ္ၾကီးကလည္း…….. 
 
    "အရီးဖုရား က်န္းမာပါရဲ႕ ေမာင္ေမာင္တို႔ရယ္၊ ဒါႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုိိ႔လည္း ေနပဲေနႏုိင္  
ေတာ္မူၾကပါေပရဲ႕ ။ ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖုရားေကာ က်န္းမာေတာ္မူပါရဲ႕လား" 
 
    အျပစ္တင္သံကေလးေပးလ်က္ ျပန္လွန္ႏႈတ္ခြန္း ဆက္လုိက္ေသာခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္က လည္း 
အရႈံးမေပး လုိေသာ စိတ္ထားႏွင့္။ 
 
 
    " အလုိေလး……အရီးဖုရားက အျပစ္ေတာ္တင္ခ်က္ ေစာလွပါတယ္၊ ေမာင္တုိ႔မွာျဖင့္ အရီးဖုရားႏွင့္ 
ေတြ႕လုိေတြ႕ျငား ဆုိသလုိ သုံးရက္တစ္ခါ၊ ေလးရက္တစ္ခါ  သည္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အ တြင္းမွာ  
မေယာင္မလည္ လာလုိက္ရတာ  ေမာ၍ေနပါၿပီ။ အရီးဖုရား ေနႏုိင္ေတာ္မူလုိက္ပံုမ်ား ႏွယ္။ အရိပ္ 
အေယာင္ ကေလးမွ  မေတြ႕ရပါ။ ေၾသာ္……. အရီးဖုရားတို႔မွာေတာ့ အေက်ာ္အေမာ္ ေဇာ္ အတိပတိ 
သမီးေတာ္ ထိပ္ေခါင္ဖုရား၏ အထိန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါးဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ေအာက္တန္းစား 
ဘာမဟုတ္ တဲ့ လူပ်ဳိေတာ္ကေလးမ်ားကုိ" 
 
 
    စကားမဆုံးခင္ အထိန္ေတာ္ၾကီးက ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ေက်ာကို ပုတ္ခါ……… 
 



    "အမယ္မင္း… … …ေတာ္ပါ၊ မဟုတ္တာေတြ ေငါ႔ေတာ္မူမေနစမ္းပါႏွင့္။ ေမာင္ေမာင္တို႔လာ 
တယ္ဆုိတာ တကယ္ေျပာေနတာလား။ လာရိုးမွန္ပါလွ်င္ အရီးဖုရား မလာသည္တုိင္ေအာင္ ယခုလုိ 
သူငယ္ေတာ္ ကေလးကို ေစလႊတ္၍ အေၾကာင္းၾကားလုိက္ပါေတာ့လားလို႔။ ဒီလိုအေၾကာင္း 
ၾကားလ်က္ ကာမွ မလာေတာ့ အရီးဖုရားအဆုိးေပါ့ ေမာင္ေမာင္" 
 
    ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ၾကား၀င္ကာ ျပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ …… 
 
 
    " ဒီလုိေစလႊတ္မယ္ဆုိတာလည္း စဥ္းစားမိပါရဲ႕ အရီးဖုရားရယ္၊ သုိ႔ေပမဲ့ အရီးဖုရားတုိ႔ 
စုထားဖုရားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖုရားအား မည္ကဲ့သုိ႔ သေဘာေတာ္ထားသည္လဲ မသိ ရ ၊ 
အရီးဖုရား ထံကလည္း ဘယ္လုိ အက်ဳိးအေၾကာင္းမွ ျပန္ၾကားျခင္း မရိွေသးတဲ့အတြက္ အရီးဖုရားမွာ 
ကိုယ္႔ အရွင္သခင္ ထံမွ အခြင့္အေရးမသာေသးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံ 
အေၾကာင္းမျပန္ေသးတာႏွင့္္တူရဲ႕ဆုိျပီး နားပူ မတိုက္ခ်င္၍ အလုိက္သိစြာ ေနရျခင္းပါ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
 
    ေျပာလွ်င္ အထိန္းေတာ္ၾကီးခင္ဘြားသစ္မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ မ်က္ႏွာကို ခပ္ျပံဳးျပံဳးျပန္ 
ၾကည့္လ်က္ အင္း… … …အေတာ္ထိတဲ့ စကားလုံးပါကလားဟု စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိကာ ေျဖရန္ 
စကားစ ရွာမရ ေသးသကဲ့သုိ႔ ေငးေနမိစဥ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔မွာ "ခ်က္ဆုိရံု ႏွင့္ 
နားခြက္က မီးေတာက္"သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတုိင္း အထိန္းေတာ္ၾကီး ခင္ဘြားသစ္ ခပ္ေငးေငးျဖစ္ 
ေနသည္ကိုပင္ မိမိတို႔ ေတြးထင္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဟုတ္ေလျပီဟု ရိပ္မိလ်က္ အခ်င္းခ်င္း မ်က္စိမိွတ္ ၍ 
အခ်က္ျပလုိ္က္ကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္က သြက္လက္ေသာ အမူအရာႏွင့္…………. 
 
    "ေနပါဦး အရီးဖုရားရဲ႕၊ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရႊကုိယ္ေတာ္ ထြက္ေတာ္ မူဖို႔ 
ကိစၥအတြက္ ဘယ္လုိမ်ား အမိန္႔ေတာ္ရိွပါသတုံး၊ လုံးလုံး အေတြ႕ခံေတာ္ မမူဘူးလုိ႔မ်ား ျငင္းပယ္ 
ေတာ္မူလုိက္ပါသလား" 
 
 
    အေထာက္ေတာ္စစ္ ေကာက္ခါငင္ကာ စစ္လုိက္သည္တြင္ ခင္ဘြားသစ္မွာ ကေယာ္ကက တမ္းႏွင့္။ 
 
    "အို…….သည္လုိလည္း ျပတ္ျပတ္ေတာင္းေတာင္း မိန္႔ေတာ္မမူပါဘူး  ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ အလႊာေတာ္ 
ရရိွေတာ္မူေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံေတာ္မူရနအ္ေရးတြင္  အရွက္ေသြး ၀င္ေတာ္မူေန  ေသးတဲ့ 
လကၡဏာပါ။ အရီးဖုရားက သည္အေၾကာင္းကုိ ေျပာတုိင္း ေျပာတုိင္း ခပ္အင္အင္ႏွင့္ ျငင္းပယ္ 
ျပီး'ၾကြေတာ္ မူလာပါေတာ့လို႔ အလႊာေတာ္ ျပန္ရမွာ ရွက္ပါတယ္ သစ္သစ္ရယ္' လို႔ 
မိန္႔ေတာ္မူေနေတာ့တာပဲ ေမာင္ေမာင္ ရဲ႕။ အရီးဖုရားလည္း ေရႊကိုယ္ေတာ္ဘုရား အလုိေတာ္ျပည့္ 
ေစရန္ စုထားဖုရားကုိ အျမဲလုိပဲ တုိက္တြန္းေသြးေဆာင္လ်က္ ရိွပါတယ္။ စုထားဖုရား၏ ေရႊစိတ္ 
ေတာ္ကလည္း ေရႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ ခ်စ္အားသန္ေတာ္အမူသားမုိ႔ ေရႊကုိယ္ေတာ္ထံမွ ေနာက္ 



တစ္ႀကိမ္ အလႊာေတာ္ရလွ်င္ ဘယ္လုိနည္းႏွင့္မွ်  ျငင္းေရွာင္ ေတာ္မူေတာ့မည္ မထင္ပါဘူး      
ေမာင္ေမာင္တုိ႔ရယ္။ 
 
 
ဒါေၾကာင့္လည္း အရီးဖုရားမွာ စိတ္ေတာ္ေတာ္အေမာသားပါပဲ၊ ေတာ္ေတာ္ ေစာေစာက သူငယ္ေတာ္ 
ကေလး ေရာက္လာျပီး ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ေစာင့္ေန ေၾကာင္း ေရႊကုိယ္ေတာ္ 
ဖ်ားထံမွ အလႊာေတာ္ပါလာေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္ အေတာ္ပင္ စိတ္ ေအးျပီး 
၀မ္းအေျမာက္ၾကီးေျမာက္ သြားမိတယ္။ ဘယ္မလဲ ေမာင္ေမာင္တို႔ယူလာတဲ့ ေရႊလႊာေတာ္" 
 
    ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ မိမိတို႔ယူေဆာင္လာေသာ ေရႊလႊာေတာ္ကုိ အထိန္းေတာ္ၾကီး လက္ 
သုိ႔ေပးအပ္လ်က္……….. 
 
 
"ေဟာသည္ ေရႊလႊာေတာ္ဟာလည္း အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ထြက္ေတာ္မူလုိသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ 
အခြင့္ေတာင္း ေတာ္မူလုိက္တာပါပဲ၊ ယခုလုိ တစ္ႀကိမ္က ႏွစ္ႀကိမ္ အခြင့္ပန္လို႔မွ ဟန္က်ပံု မေပၚရင္ 
လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊကုိယ္ေတာ္ကေတာ့ ခ်စ္ေတာ္အမူသား အရီးဖုရားတို႔ အရွင္စုထိပ္ျမတ္ 
ဖုရားကသာ ေရႊေမတၱာဖက္ မညီလို႔ ရွက္သည္ေလး ေၾကာက္သည္ေလးႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆင္ေျခေပးျပီး  
ေႏွာင့္ေနေတာ္မူေနသည္လုိ႔ ေတြးစရာ ျဖစ္ေနေတာ့မွာပဲ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
    ေလးေလးတဲြ႕တဲြ႕ ေျပာလုိက္ျခင္းျဖင့္ ခင္ဘြားသစ္ကလည္း နက္နက္နဲနဲေတြးျပီး………. 
 
 
    "အင္း… … . ဒီလိုထင္မယ္ဆုိရင္လည္း ထင္စရာပဲေပါ့ ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ သို႔ေပမဲ့ စုဖုရားရဲ႕ 
စိတ္ေတာ္ကို အရီးဖုရား သိသေလာက္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖုရားအေပၚတြင္ အေတာ္ပင္ 
ျမတ္ႏိုး ၾကင္နာေတာ္မတာပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီလုိေတြ႕ဆုံေတာ္ၾကဖို႔ အေရးမွာျဖင့္ ရွက္ေသြး 
၀င္ေတာ္ မူေနတဲ့အတြက္ ရုတ္တရတ္ အခြင့္အေရးေပးေတာ္မမူေသးတာႏွင့္ တူပါတယ္။ 
တကယ္တမ္း ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ထြက္ေတာ္မူလာမည္ ဆုိလွ်င္လည္း အခြင့္အေရးေပးေတာ္မမူ 
သည္တုိ္င္ေအာင္  စိတ္ေတာ္အေထြအထူး ရိွမယ္မထင္ပါဘူး ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
သည္္အလႊာ ေပးဆက္ျပီးလုိ႔မွ မထူးလွ်င္  အရီးဖုရားက တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ၾကံျပီး စုစုအေဆာင္ေတာ္ 
ထဲသုိ႔ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ေရႊကိုယ္ေတာ္ ဖ်ားကုိ မေရာက္လွ်င္ ေရာက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္လို႔ျဖစ္ေစ၊ 
သုိ႔မဟုတ္လည္း အျခား တစ္နည္းနည္း ႏွင့္ ႏွစ္ပါးဆုံ ေတြ႕ေတာ္မူေစရန္ စီမံဖန္တီးလို႔ 
ေပးေတာ့မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
 
    ဆုိ၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔မွာ အေတာ္ပင္ စိတ္အားထက္သန္လာၾက လ်က္ 
ရုတ္တရတ္ အထိန္ေတာ္ၾကီးအနီးသို႔ ကပ္ကာ ……… 



 
    "အဲ……..သည္အၾကံျဖင့္ အင္မတန္ ေနရာက်လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္၊ အရီးဖုရား ယခု အလႊာေတာ္ 
ေရာက္လို႔မွ ေနာက္ေနာက္ကထက္ ပုိျပီး မထူျခားဘဲ ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆုံေတာ္မူဖို႔ အေရး ဖင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာ 
ေနဦးမယ္ ဆုိပါက အရီးဖုရား အမိန္႔ရိွေတာ္မူတဲ့အတုိင္း တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ၾကံဖန္၍ အျမန္ဆုံး ကိစၥ 
ျပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွ ေနရာက်ပါေတာ့မယ္။ အမွန္အတိုင္း အစီရင္ ခံရမယ္ဆုိေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ကလည္း အင္မတန္မွ ရိုးေတာ္မူလွတဲ့ မင္းသားတစ္ပါး 
ျဖစ္ေလေတာ့ စုထားဖုရားထံက စုစုက လက္ခံသင့္ပါမည္၊ ျမန္ျမန္သာ ထြက္ေတာ္ မူခဲ့ပါ 
 
 
ေမာင္ေမာင္ဘုရားဆုိတဲ့ ျပန္လႊာေတာ္ရသည္တုိင္ေအာင္ ေၾကာက္ေၾကာက္ရံြ႕ရံြ႕ ေနာက္တ တြန္႔တြန္႔ 
ထြက္ေတာ္မမူ၀ံ့ မူ၀ံ့ႏွင့္ အရဲစြန္႔ျပီး ၾကြလာေတာ္မူရွာရမယ့္သူ ျဖစ္ေလေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္  
အရီးဖုရားက ဖိဖိစီးစီး ၾကံစည္လို႔ထားမွ အစစ ေရွ႕စကား ေနာက္စကား ညီျပီး အစီအစဥ္ သင့္ျမတ္ 
ပါလိမ့္မယ္။ ဤလုိသာ တစ္ပါးကလည္း ရွက္အားကိုငဲ့၊ တစ္ပါးကလည္း ေၾကာက္အားေတာ္ပုိႏွင့္ 
အလုိလို စိတ္ေမာေတာ္ မူေနၾကရသမွ် ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၊ အရီးဖုရားတို႔မွာ လည္း စပ္ၾကားက အလကား 
ဗ်ာမ်ား ေနၾက ရေတာ့မွာပဲ" 
 
 
    ေျပာျပေသာေၾကာင့္ …….. 
 
    " အို… .. ဟုတ္ပါေပတယ္၊ ဟုတ္ပါေပတယ္၊ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ သခင္ႏွင့္ အရီးဖဖုရားတို႔ 
ထိပ္ေခါင္တင္ဖုရား ခ်စ္ရင္ေငြ႕စုလ်ား လႈံမိၾကမွ သည္ကိစၥ ျပီးစီးၾကရေပမယ္၊ ေအးစက္ေအးစက္ ႏွင့္ 
ယခုလိုသာ အေရးပ်က္ေနလွ်င္ ေလးနက္တဲ့ ခ်စ္ေမတၱာေတာ္မ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ 
အဖ်က္အဆီးေတြ ၀င္တတ္တယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
    " ဟုတ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ အရီးဖုရားက ယခု အလႊာေတာ္ကို ဆက္ျပီး၊ ခပ္ျမန္ျမန္က ေလး 
ခရီးႏွင္ေတာ္မူပါ။ အရွင္စုဖုရားႏႈတ္ေတာ္က အခြင့္သာလွ်င္သာ သို႔မဟုတ္ ကာလမၾကာေစ ဘဲ 
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ အရီးဖုရားစည္း၀ါးကိုက္ျပီး အျမန္ဆုံး နည္းႏွင့္ ႏွစ္ပါးေတြ႕ေတာ္မူၾကရန္ ေတ့ 
ဆုိ္္င္စီမံေပးၾကမွပဲ" 
 
 
    ေမာင္ေမာင္ငယ္က ၀င္၍ တေလာပူျပန္သည္တြင္ ခင္ဘြားသစ္လည္း အေၾကာင္းမဲ့ ပ်ာယီးပ်ာယာ 
ျဖစ္လာရေတာ့ကာ……… 
 
    "ေကာင္းပါျပီ ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ ကဲ …….ဒါျဖင့္ အရီးဖုရားလည္း ၾကာၾကာစကားေျပာ၍ မေနသာ 
ေတာ့ဘူး၊ ေနာက္မ်ားမွ ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ့။ ခုေတာ့ ျပန္လိုက္ဦးမယ္။ အရီးဖုရားသည္ ကုိ ထြက္လာ 



ေတာ့ စုထားဖုရား စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူရစ္တယ္။ ခုႏွယ္ ႏိုးေတာ္မူျပီး အေမးေတာ္ရိွ  ေနလိုု႔ အနီးမွာ 
မေတြ႕ရတဲ့အတြက္ စိတ္ေကာက္ေတာ္မူေနဦးမွာလည္း စိုးရေသးတယ္ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ရဲ႕" 
 
    ေျပာဆုိႏႈတ္ဆက္ကာ ဆက္သရန္ ေရႊလႊာေတာ္ကေလးကုိ လုံျခံဳစြာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ယူေဆာင္ လ်က္ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ထဲမွ ခပ္သုတ္သုတ္ေလး ထြက္သြားေသာ အထိန္းေတာ္ၾကီးအား 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီးျပံဳးျပံဳးၾကီး က်န္ရစ္ၾကရာ မွ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ စတင္၍ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ပခံုးကုိ ပုတ္ကာ……… 
 
 
    "ကဲ……… တစ္ပူေတာ့ ေအးသြားျပန္ျပီ ကုိရင္ေရ႕၊ ဒါႏွင့္ ေရွ႕ေတာ္က အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ရန္ 
ထြက္ခဲ့ၾကရျပီ၊ ေရႊကုိယ္ေတာ္လည္း မ်က္ႏွာေတာ္သာတဲ့အခိုက္ ေန၀င္ခါနီးမွပဲ အိမ္ေတာ္သုိ႔ 
ျပန္ၾကမယ္၊ ထြက္လာရတဲ့ တစ္လက္စတည္း အခ်ိန္လည္း ေစာေသးသည့္အတြက္ က်ဳပ္တုိ႔ တဲအုိ 
ပ်က္ကေလးကို ႏႈတ္ဆက္ ၀င္ၾကဦးစို႔လား" 
 
    ေျပာသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က …….. 
 
 
    "ေဟာဗ်ာ၊ အျပင္ထြက္ရသည္ႏွင့္ တစ္ခ်က္တည္း ေဗြေဖာက္၍ လာေတာ့သည္ပဲ။ ကိုရင့္တဲကို 
က်ဳပ္ကလည္း မလုိ္က္ခ်င္ဘူး၊ ခက္လုိ႔ေတာ့ေနသည္ဗ်" 
 
    ညည္းညည္းညူညူ ေျပာေလရာ …….. 
 
    "အို… … .မလိုက္ခ်က္ေပတဲ့ သည္းခဲျပီး လုိက္ခဲ့ပါဦးဗ်ာ၊ ႏွစ္ေယာက္အတူ လာျပီးမွကုိရင္ 
တစ္ေယာက္ တည္း ျပန္လာျပီး က်ဳပ္ မပါလာဘူဆုိရင္ ဘယ္ေကာင္းမလဲ။ ႏို႔ျပီး တမင္တကာ 
အမိန္႔ေတာ္ ခံျပီးမွ ထြက္ရျပန္ေတာ့လည္း ခုလုိ အေရးၾကီးေနတဲ့အခါမွာ အခြင့္ေတာ္မူမွာ 
မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ယခု ထြက္ရတဲ့ တစ္လက္စတည္း က်ဳပ္ကိစၥလညး္ ျပီးလို္က္ပါရေစေတာ့။ 
 
 
အရင္က ကိုရင္ႏွင့္ တစ္လွည့္စီ အမိန္႔ေတာ္ခံျပီး အိမ္ျပန္မည္ ေျပာထားတာလည္း က်ဳပ္အလွည့္ကုုိ 
အခုဟာ နဲ႕ ပဲ ေျခလုိက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခါ ကိုရင့္ကိုပဲ အလွည့္ေပးပါမယ္။ ကဲ… … ..ေက်နပ္ရဲ႕ 
မဟုတ္လား" 
 
    ပင္က်ရည္ ၾကည္ၾကည္လဲ့ကေလးမ်ားကုိ စိတ္ထဲက ေတြးမိလ်က္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကုိ လွ်ာႏွင့္ လ်က္ခါ 
ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းပန္ရွာသည္တြင္ ခပ္ခပ္အင္အင္ေနခဲ့ေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္က လည္း 
ကိုယ့္အၾကံႏွင့္ကိုယ္ အျပံဳးျပံဳးလာျပီး ……… 
 



    "ဒါျဖင့္လည္း ေရွ႕က ၾကြေတာ္မူပါဗ်ာ။ က်ဳပ္လုိက္ရေတာ့မွာေပါ႔" 
 
    ခပ္ေငါ့ေငါ့ေျပာကာ  ႏွစ္ေယာက္သား ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္းမွ ထြက္၍ ေျမာက္ၿမိဳ႕ 
တံခါးဘက္သုိ႔ ေရွွးရႈ႕ သြားၾကေလ၏။ 
 
 
အခန္း (၂၆) မနက္ျဖန္ 
 
အခန္း(၂၆) 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္သည္ ပါလာေသာ အလႊာေတာ္ကုိ စုဖုရားလတ္၏ လက္ေတာ္သုိ႕ 
ဆက္ၿပီးေနာက္ စုဖုရားက မည္ကဲ့သုိ႕ အမိန္႔တာ္စကား ျပန္မည္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ဆုိင္း 
ေနပါေသာ္လည္း စုဖုရားလတ္မွာ အလႊာေတာ္ကုိ ႐ႈစားေနေသာ အလႊာေတာ္ကုိ အနီး႐ိွ ေ႐ႊကလပ္ 
ေပၚတြင္ ျဖည္းညင္းစြာ တင္ထားၿပီး အထိန္းေတာ္ႀကီးဘက္သုိ႕ လွည့္ကာ။ 
 
"ခက္ပါဘိေတာ့ သစ္သစ္ရယ္၊ သီေပါေမာင္ေမာင္ကလည္း စုစုႏွင့္ အလြန္တရာမွ ေတြ႕ဆံုေတာ္ 
မူလုိလွတယ္လုိ႔ အလႊာေတာ္ သျပန္ၿပီး စုစုကလည္း ေမာင္ေမာင္ကုိ ဘယ္လုိပင္ 
ခ်စ္ခင္ေတာ္မူေသာ္လည္း ႏွစ္ပါးတည္းေတြ႕ေတာ္မူဖို႔ အေရးကုိေတြး၍ ႐ွက္႐ြံေတာ္မူေနတာပဲ။ သီေပါ 
ေမာင္ေမာင္ကလည္းေနာ္။ ယခုလုိ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလႊတ္ေတာ္ခ်င္း ကူးေနရပါလ်က္ 
ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုေလာက္ ေတြ႕ေတာ္မူခ်င္တယ္ မသိပါဘူး" 
 
ညည္းညည္း ညဴညဴ မိန္႔ေတာ္မူေလရာ အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ ေလွ်ာက္တင္စရာ အခြင့္သာ ျပန္သည့္ 
အေလွ်ာက္... 
"သည္လုိပါဘုရား၊ အပင္ျမင့္ျမင့္မွာ ေမႊးရနံ႕တသင္းသင္းႏွင့္ လဲ့၀င္းတဲ့ ပန္းမၪၨဴကုိ ဘယ္သူမွ် 
အေ၀းက ျမင္႐ုံႏွင့္ တင္းတိမ္အားရသည္ မဟုတ္ဘဲ မၪၨဴခိုင္ ရနံ႔ေမႊးကုိ လက္ကေလးႏွင့္ ခူးဆြတ္ၿပီး 
ႏူးညြတ္တဲ့ စိတ္အာ႐ုံက ဂႏၶာ႐ုံအေတြ႕ကုိ မေမ့ေအာင္ ခံစားခ်င္ၾကသလုိ အ႐ွင္ 
သီေပါကုိယ္ေတာ္ဘုရားကလည္း မၪၨဴသက ပန္းဖူးကေလးႏွင့္တူေသာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူလွတဲ့ 
အ႐ွင္စုထိပ္ဖ်ားကုိ အေ၀းက အလႊာကမ္းၿပီး မွာတမ္း သေနရ႐ံုႏွင့္ အားရေတာ္မမူ ေမႊးၾကဴသင္းပ်ံ႕တဲ့ 
ပန္းရနံ႕ ဂႏၶာ႐ုံကုိ နီးကပ္စြာ... 
စကားမဆံုးမီ စုဖုရားက ႐ွက္အားပုိေတာ္မူဟန္ျဖင့္... 
 
"ဟာ... တန္ပါေတာ့ သစ္သစ္ရယ္၊ ဘယ္လုိစကားေတြမ်ား ေလွ်ာက္ထားေနတယ္မသိ၊ စုစု 
နား႐ွက္ေတာ္မူပါဘိတယ္။ သစ္သစ္ႀကီးက သည္လုိစကားဦး သန္းေလေလ၊ စုစုမွာ ေတြ႕ေတာ္မူဖို႔ 
ေက်ာခ်မ္း ေလေလပါပဲ။ ႐ွက္လည္း ႐ွက္စရာႀကီးပါ။ တကယ္လုိ႔ သည္ဆီကုိ ေမာင္ေမာင္ ႂကြေတာ္မူ 
လာပါၿပီတဲ့။ သစ္သစ္ကေတာ့ သိၿပီးသား အတြင္းလူယံုႀကီးျဖစ္လုိ႔ ထားပါေတာ့။ ဟုိ... အျပင္ဘက္မွာ 
ခစားထမ္း႐ြက္ေနၾကတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ေတြ၊ လက္ပါးေစေတြကုိ စုစု ဘယ္လုိ႐ွကေ္တာ္မူမွန္း မသိပါဘူး 



သစ္သစ္ႀကီးရယ္။ ေမာင္က ဘယ္လုိပဲ အလႊာႏွင့္ အခြင့္ေတာင္းေစေတာ့ စုစု 
ႂကြလာေတာ္မူပါေတာ့လုိ႔ ဖိတ္မႏၱက မျပဳရဲတာ အမွန္ပဲ။ အဲဒါ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၾကမတုန္း သစ္သစ္ရဲ႕။ 
စုစု ႐ွက္ေတာ္မူတာကလည္း တစ္ဖက္၊ ေမာင္ေမာင့္ကုိ သနားအားနာေနတာကလည္းတစ္ဖက္၊ 
"သစ္ႏွစ္ပင္ၾကား ေပါက္တဲ့၀ါး"လုိ အေနေတာ္ မ်ားလည္း ခက္လွပါၿပီ" 
 
 
ထပ္မံ ညည္းညဴေတာ္မူျပန္ေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ ေလွာ္ရင္း နစ္ဘိအလား 
အေလွ်ာက္ အထား ခက္လာၿပီး... 
 
"သည္အတုိင္းသာျဖင့္ အင္မတန္မွ ခက္ေနေတာ့သည္ဘုရား။ ေ႐ွ႕တုိးေတာ္မူစရာလည္း 
႐ွက္ေတာ္မူတဲ့ စိတ္ထားေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး ခက္ေတာ္မူေနၿပီ။ေနာက္ဆုတ္ရမည္ကလည္း 
ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားကုိ အသနား ေတာ္မူ႐ုံမက ခ်စ္ေတာ္မူလွတဲ့ စိတ္မ်ားက မယုိင္မလဲေအာင္ 
ေႏွာင္ႀကိဳးတည္းထားေလေတာ့ အလုိေတာ္ကုိ မလုိက္ႏုိင္ဟု ပိုင္ပိုင္ျငင္းပယ္ေတာ္မူရက္မည္ 
မဟုတ္တဲ့အတြက္ သည္တြင္မွ တစ္ခက္ႀကီး ခက္သြား ေလေတာ့သည္ဘုရား" 
 
ညည္းညည္း တြားတြားပင္ ျပန္၍ ေလွ်ာက္တင္ေလေတာ့သည္ႏွင့္... 
 
"ဟင္... စိတ္႐ႈပ္ေတာ္မူပါဘိတယ္ သစ္သစ္ရယ္" 
 
စုဖုရားလတ္က ညည္းတြားေတာ္မူၿပီး သက္ျပင္းႀကီး ႐ွဴေတာ္မူလုိက္လ်က္ ေ႐ႊကလပ္ထက္မွ အလႊာ 
ေတာ္ကုိ ျပန္ယူ႐ႈစားေတာ္မူေနျပန္ေလ၏။ 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီးလည္း စုဖုရားလတ္အနီးတြင္ အႀကံယူၿပီး ခစားေနရာမွ တစ္စုံတစ္ခုကုိ သတိရ 
ေလဟန္ျဖင့္... 
 
"သည္မွ်ေလာက္ စိတ္႐ႈပ္ေတာ္မူေနရန္လည္း မ႐ိွပါဘူး စုထားဖုရားရယ္၊ ေတြ႕ဆံုလက္ခံေတာ္မူရန္ 
႐ွက္ေတာ္မူလွ်င္လည္း တျဖည္းျဖည္း အခ်ိန္ဆဲြ၍ ေနေတာ္မူၿပီး ၿငီးေငြ႕႐ႈပ္ေထြးေတာ္မူတဲ့ 
စိတ္ေတာ္မ်ား ၾကည္လင္႐ွင္းလင္းသြားေတာ္မူရန္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္သာ 
စံေတာ္မူပါ။ သည္အေရးကုိ သစ္သစ္ ေအးေအာင္ႀကံေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္ စုထားဖုရားရဲ႕" 
 
ေလွ်ာက္တင္သည္တြင္ စုဖုရားလည္း အတန္ငယ္ အားတက္ေတာ္မူလာၿပီး... 
 
"အဲ... စုစုတုိ႔ အထိန္းေတာ္ႀကီးကုိ ဒါေတြေၾကာင့္ အားကိုးၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်စ္ေတာ္မူေနရတာပဲ။ 
စုစုျဖင့္ေလ ေမာင့္ေမာင့္အလုိေတာ္ လုိက္ရမွာလည္း ႐ွက္ေတာ္မူလွလုိ႔ မလုိက္လုိဘူး။ မလုိက္ဘဲ 
ေနျပန္လွ်င္လည္း ေမာင္ေမာင္က အထင္အျမင္မွားၿပီး ေမတၱာေတာ္ ညိဴးသြားမည္ 
စိုးရိမ္ေတာ္မူေနရတယ္။ သည္ေတာ့ ေမာင့္ေမာင့္ စိတ္ေတာ္ ေျပာင္းသြားၿပီး စုစုထံသုိ႔ 



ႂကြလာေတာ္မူလုိတဲ့ စိတ္မ်ား နည္းပါးသြားေအာင္ ေသြးေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ျဖင့္ စုစု အင္မတန္ 
၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူမွာပဲ သစ္သစ္ရဲ႕" 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီးကုိ ကႏဲြ႕ကလ်ႏွင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ခင္ဘြားသစ္လည္း စိတ္ထဲက အႀကံႏွင့္ 
ၿပံဳးၿပီး... 
 
 
"စိတ္ခ်ၿပီး စံေနေတာ္မူပါ။ သစ္သစ္ဟာ စုထားဖုရားအတြက္ဆုိလွ်င္ အသက္နဲ႔လဲ၍ အက်ိဳးေတာ္ 
ေဆာင္႐ြက္မည့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္ေတာ္မူပါ။ အစစ 
အရာရာမွာ စုထားဖုရား၏ အလုိေတာ္က် ျဖစ္ေစရပါမည္။ သည္ကိစၥအတြက္ႏွင့္ ႀကံကြက္၊ စည္ကြက္ 
႐ိွသမွ် လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာ၀င္ထြက္ႏိုင္ခြင့္ကုိသာ သစ္သစ္ကုိ အထူးအခြင့္အေရး 
ေပးထားေတာ္ မူေစခ်င္ပါတယ္။ ႏုိ႔ၿပီး အစစအရာရာမွာ သစ္သစ္က ေကာင္းရာ ေကာင္းေၾကာင္း 
ညႊန္ျပေလွ်ာက္တင္ ေသာအခါမ်ားမွာလည္း စုထားဖုရားက ဟုိႏွယ္ သည္ႏွယ္ႏွင့္ 
ေၾကးမ်ားေတာ္မူမေနဘဲ လုိက္လုိက္ ေလ်ာေလ်ာ ျပဳေတာ္မူပါလုိ႔ အခြင့္ေတာ္ ေတာင္းထားပါရေစ 
ဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိသျဖင့္ စုဖုရားလတ္ကလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ႏွင့္ အခြင့္ျပဳေတာ္ မူလုိက္သည့္ 
အလား... 
 
"ကဲ..ကဲ သည္ေန႔ကစ၍ သစ္သစ္ သေဘာ႐ွိရာ အခြင့္ျပဳေတာ္မူပါတယ္။ စုစု စိတ္႐ႈပ္ေတာ္မူသည့္ 
အေရး ကိုသာ စိတ္ေအးေအာင္ ျပဳေပးပါေတာ့" 
 
မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ မိမိစိတ္ကူးရသလုိ 
က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ အခြင့္အေရး ပိုင္ပိုင္ႏွင့္ ႀကံစည္ႏိုင္ခြင့္ ရ႐ိွသြားေသာေၾကာင့္ ထုိေန႔မွ 
အစျပဳလ်က္ အကြက္သင့္သလုိ စီမံဖန္တးီရန္ တစ္ေယာက္တည္း အႀကံယူၿပီး စုဖုရားလတ္ကုိလည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ ေခ်ာ့ေမာ့ ေဖ်ာင္းဖ်ကာ ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္စရာ သတင္းအရပ္ရပ္ကုိသာ 
ေလွ်ာက္တင္ ခစားေနေလ၏။ 
 
သီေပါမင္းသား စံအိမ္ေတာ္တြင္မူကား သီေပါမင္းသားမွာ ႏွမေတာ္စုဖုရားထံမွ ျပန္ၾကားေတာ္မူမည့္ 
အလႊာေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္င့ံ ေစာင့္စားေတာ္မူလ်က္ ႐ိွေလ၏။ စုဖုရားထံေတာ္မွ အလႊာေတာ္ကုိ ႐ႈစားေတာ္ 
မမူရသည္မွာလည္း ရက္ေပါင္းအလြန္က်ဴး၍ လဘက္သို႕ပင္ ကူးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
တမ္းတမ္းတတႏွင့္ လြမ္းစိတ္ေတာ္မ်ားပင္ ခ၍ ေနေတာ္မူလ်က္ ႐ိွ၏။ အ႐ွင္သခင္ျဖစ္ေသာ 
သေီပါမင္းသားသာလွ်င္ စုဖုရားလတ္ထံမွ အလႊာေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္ေခၚတမ္းတေတာ္မူသည္ 
မဟုတ္ေသးဘဲ လူပ်ိဳေတာ္သား အပါးေတာ္ၿမဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔မွာလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီးထံမွ သတင္း စကားကုိ အေမွ်ာ္ႀကီး ေမွ်ာ္လ်က္ 
တစ္ေန႔တစ္ရက္မွ် စိတ္မအားႏုိင္ေအာင္ ႐ိွၾကေလ၏။ 



 
သို႔ႏွင့္ ရက္မ်ားမၾကာမီ တစ္ေန႔တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕လည္း 
အထိန္းေတာ္ႀကီးကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာရျပန္ေလ၏။ 
မူလအခ်ိန္းအခ်က္ စကားအတုိင္း အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းသုိ႕ 
ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာႏွင့္ ေရာက္လာၿပီး အခ်င္းခ်င္း စကားႏွီးေႏွာမိၾကရာမွ။ 
 
တုတ္။ "ဘယ့္ႏွယ့္တံုး အရီးဖုရားရဲ႕။ အလႊာေတာ္လည္း မျပန္၊ လက္ခံေတာ္မူပါမယ္ ဆုိတဲ့ 
စကားကုိလည္း မၾကားရႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ စပ္ၾကားက ဗ်ာမ်ားလွပါၿပီ၊ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားလည္း 
တစ္ေမးတည္း ေမး၍ ေနေတာ့တယ္ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
သစ္။ "ေမာင္ေမာင္တုိ႔ကလည္း အျပစ္တင္ေစာလွခ်ည္လား၊ အရီးဖုရားျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ 
 
တုိ႔ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားအတြက္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရသည္မွာ ေမာမ်ား ယူပါေတာ့သည္။ ယခုလည္း 
စုဖုရား အထံေတာ္က အလႊာေတာ္ရသည္ထက္ ပိုၿပီး ၀မ္းေျမာက္ရမယ့္ သတင္းတစ္ခုကုိ အရီးဖုရား 
ကုိယ္တုိင္ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားထံ လာၿပီး ေလွ်ာက္တင္မည့္ဆဲဆဲပါပဲ။ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ 
ေရာက္ေတာ္မူ ၾကၿပီဆုိ၍သာ သည္ဆီကုိ လာခဲ့ရတာကလား" 
 
"ေၾသာ္...သည္လုိပါလား၊ ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္တင္မိတာကုိ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ အရီးဖုရားရယ္" 
 
အေရးတႀကီး ေတာင္းပန္လွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ၀င္၍... 
 
 
ငယ္ ။   "ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အရီးဖုရားႏွင့္ ေတြ႕ရတဲ့အခါ အစစ ေနရာက်ၿပီဆုိတဲ့ ေတြးမိၿပီးသားပါ။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း အစကတည္းက သည္အရီးဖုရားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး အားကုိးခဲ့တာေပါ့" 
 
ေျပာလုိက္မွ ခင္ဘြားသစ္လည္း အေတာ္သေဘာက်သြားေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာထား တၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ 
ႏွလံုးသုိ႕ ေလေခြ႕ကာ... 
 
သစ္ ။ "သည္ကုိကလား၊ ေမာင္ေမာင္၊ အရီးဖုရားက ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္အလုိက် ျဖစ္ေစရန္၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် 
အစစ ႀကံဖန္ၿပီး စုထားဖုရားကုိလည္း အနည္းနည္း အဖုံဖုံ ေဖ်ာင္းဖ် နားသြင္းသည္ႏွင့္ ယခုျဖင့္ 
ယခင္ကလုိ ႐ွက္႐ြံ ေတာ္မူတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ တထိတ္ထိတ္ ရင္ဖိုေတာ္ မမူေတာ့ဘဲ အရီးဖုရား 
ဆဲြငင္ေသြးေဆာင္ရာ လုိက္ပါေတာ္မူၿပီး "အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ လက္ခံေတြ႕ဆံုေတာ္မူလုိ႔ 
ေနရာက်မယ္ မထင္ပါဘူး သစ္သစ္ ရယ္၊ အျခားသင့္ေတာ္တဲ့ တစ္ေနရာရာမွာ 
ေတြ႕ဆံုေတာ္မူၾကမည္ဆုိလွ်င္လည္း အေကာင္းသားလုိ႔" စကားအရိပ္နိမိတ္ ျပေတာ္မူၿပီးမွ "အို... 
သည္လုိလည္း ေနရာက်မည္ မထင္ပါဘူး သစ္သစ္ရယ္၊ အရင္ စုထား မင္းေယာက္်ားကေလးမ်ားလုိ 
၀တ္ဆင္ေတာ္မူတုန္းက ဆုိလွ်င္လည္း အ၀င္အထြက္ အသြားအလာ အလြန္တရာ လြယတ္ရာ 



လြယ္ကူေခ်ာင္ခ်ိေတာ္မူတာပဲ၊ ယခုလုိ မင္းသမီးဘ၀ႏွင့္ ဣေႁႏၵရရ ဖိဖိစီးစီး ေနထုိင္ရတာလည္း 
တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ အင္မတန္ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ေတာ္မူလွပါကလား သစ္သစ္ ရယ္"လို႔ 
မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အတြက္ အရီးဖုရားကလည္း သည္တစ္ခါျဖင့္ အခ်ကရ္ပဟဲ့လုိ႔ ဆုိၿပီး စုစု 
အလုိေတာ္လည္း က်ေစ၊ ႐ႊကုိယ္ေတာ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ေတာ္မူရေစလုိ႔ မနားမေန 
အႀကံထုတ္လုိက္ရတာ၊ ယခုျဖင့္ ေနရာက်ၿပီ ဆုိပေတာ့ ေမာင္ေမာင္ရယ္" 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က အားရထက္သန္စြာႏွင့္ ဘယ္လုိေနရာက်တာလဲ 
အရီးဖုရားရဲ႕၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀မ္းသာစမ္းရေအာင္ အမိန္႔႐ိွေတာ္မူပါဦး" 
 
သစ္ ။  "ေျပာပါမယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ အဲသည္လုိ စုထားဖုရား ညည္းတြားေတာ္မူလုိက္တဲ့ လက္စႏွင့္ 
ဆက္လက္ၿပီး အရီးဖုရားကလည္း တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ လွည့္ပတ္တဲ့ သေဘာႏွင့္ စုထားဖုရားကို 
အရင္ကလုိ မင္းေယာက္်ားကေလးအသြင္ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူၿပီး 
လွည့္လည္သြားလာေနေတာ္တူမူတာကုိ တစ္ခါတစ္ရံ ၾကည့္ျမင္လုိေၾကာင္း၊ အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ 
ေအာင္းၿပီး မိန္းမေကာင္းမတန္ေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလ ေတြကလည္း အေတာ္ပင္ ၾကာခဲ့ပသျဖင့္ 
အေညာင္းေျပ အညာေျပ ဆုိသလုိ မင္းေယာက္်ားကေလးလုိ တစ္လွည့္ဆင္ၿပီး 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲသုိ႕ လွည့္လည္ေတာ္မူရန္ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္းမွာလည္း 
အခါတိုင္းထက္ သာသာယာယာ ႐ိွေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဆက္သေရာက္လာေသာ 
ထူးထူးဆန္းဆန္း ပန္းသစ္ပင္ေတြလည္း စုံလုိ႔ေနတဲ့အေၾကာင္း ေရၾကည့္နန္းေတာ္ကေလးႏွင့္ 
ေဘးမဲ့ေပး၍ ေမြးထားေသာ ေ႐ႊငါး၊ ေငြငါးကေလးမ်ားလည္း ေ႐ွးကထက္ 
အေတာ္တုိးပြားေနေၾကာင္းမ်ားကုိ အာေညာင္း ေလာက္ေအာင္ ခ်ီးက်ဴးတင္ေလွ်ာက္လုိက္တာႏွင့္ 
နက္ျဖန္ကုိ အရီးဖုရားႏွင့္ စုဖုရား ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္ကုိ ေခါင္းေဆးထြက္ေတာ္မူေတာ့မည္တဲ့။ 
မယ္ေတာ္ဖုရားကုိလည္း အခြင့္ပန္ၾကားလုိ႔ ၿပီးစီးပါၿပီ။ သည္အခ်က္မွာ ေမာင္ေမာင္တိ႔ု ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ 
ထြက္ႂကြလာေတာ္မူဖို႔ပါပဲ။ ကဲ... ဘယ့္က ေလာက္ အရီးဖုရား အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လုိက္ရတယ္ဆုိတာ 
ခ်င့္၍ ၾကည့္ၾကပါေတာ့ ေမာင္ေမာင္" 
 
တုတ္ ။ "ဟာ... သည္လုိဆုိရင္ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္မ်ားကလည္း မ်ားမ်ားႀကီး ၀မ္းသာေတာ္မူသြားမွာပဲ 
အရီး ဖုရားရဲ႕။ အမယ္ေလးေလး...ျမန္မယ့္ ျမန္ေတာလ့ည္း တစ္ခါတည္းကုိ အၿပီးအစီး ျဖစ္သြားေတာ 
့တာပါပဲကလား။ 
 
ငယ္ ။  "သည္လုိ ၾကားသိရတာ အင္မတန္မွ ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္ အရီးဖုရားရယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာေတာ့ အလႊာေတာ္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပန္လိမ့္မယ္ အထင္ႏွင့္ အဆင္သင့္ ေမွ်ာ္လုိ႔ 
ေနၾကရပါတယ္။ ယခုလုိ ျဗဳန္းခနဲ အေၾကာင္း ညီညြတ္လိမ့္မည္လုိ႔ပင္ မထင္မိေသးပါဘူး။ 
အရီးဖုရားတုိ႔ စုဖုရားက သည္လုိေတာ့လည္း အေတာ္ ႐ွားသားေနာ္" 
 
တုတ္ ။  "ဒါႏွင့္ အ႐ွင္စုဖုရားကေတာ့ နက္ျဖန္ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူၾကရလိမ့္မယ္ဆုိတာ 
သိေတာ္မူၿပီးသား ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္ အရီးဖုရား။ 



 
သစ္ ။ "ဒီလုိေလ... ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ အရီးဖုရားတုိ႔ရဲ႕ စုထားဖုရားက ေမာင္ေတာ္ကုိ ခ်စ္အားသန္သျဖင့္ 
အင္မတန္မွ စိတ္ေတာ္တြင္းက ေတြ႕ေတာ္မူခ်င္သည္ တုိင္ေအာင္ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ 
အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ကုိ သူ႕အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ႂကြလာေတာ္မူပါေတာ့လုိ႔ 
အေၾကာင္းျပန္ ရမည္ကုိပင္ အင္မတန္မွ ႐ွက္ေတာ္မူသတဲ့ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
စုဖုရားရဲ႕ ပရိယာယ္ေတာ္ ကုိ အရီးဖုရားက ရိပ္မိၿပီး ၀ိနည္းလြတ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္လ်က္ 
ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔ ထြက္ေတာ္မူျဖစ္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ျခင္းပါ။ သည္ဟာကုိ 
စုဖုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ မရိပ္မိဘဲ ႐ိွမည္လား ေမာင္ေမာင္ ရယ္။ အင္မတန္ အလိမၼာႂကြယ္ေတာ္မူတဲ့ 
စုဖုရားပါ" 
 
တုတ္ ။ "ဟာ... ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါ အရီးဖုရားရယ္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ ခြက်၍ေနပါဦးကလည္း 
အားႀကီးကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးရိမ္ေတာ္မူတတ္႐ွာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတ့ေတ့ဆုိင္ဆုိင္ ျဖစ္ခါမွ 
စုထားဖုရားကလည္း မေရရာ၊ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ခမ်ာကလည္း မရဲႏွင့္ မလႊဲလဲႊ အမွားမွားျဖစ္ၿပီး 
ခြအက်ႀကီး က်ကုန္ၾကမလား အရီးဖုရား ရယ္" 
 
သစ္ ။ "အို... ေမာင္ေမာင္တုိ႔ကလည္း မဟုတ္တာကုိ ေတြးၿပီး စိတ္ေလးေတာ္မူမေနၾကပါႏွင့္။ 
အခါအခြင့္ ၾကည့္ၿပီး ပိုင္ေလာက္တဲ့နည္းႏွင့္ ႀကံစည္၍ ေပးျခင္းပါ။ သည္ကိစၥအတြက္ျဖင့္ အရီးဖုရားက 
ရဲရဲႀကီး အားမခံ လုိ႔ထားပါမယ္။ မဖြယ္မရာ မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ႏို႔ၿပီးေတာ့ အရီးဖုရားလက္ေပၚမွာ 
စုဖုရားက ႏႈတ္ေတာ္က ထြက္ရမွာကုိ ႐ွက္အားေတာ္႐ိွသျဖင့္ တပည့္လိမၼာ ဆရာအာပတ္လြတ္ 
ဆုိတဲ့သေဘာႏွင့္ တမင္တကာ မရိပ္မိ မသိေလဟန္ျပဳ၍ ေနေတာ္မူတာပါ။ ငါ့ အထိန္းေတာ္ႀကီးဟာ 
သည္ယုန္ကုိျမင္လုိ႔ သည္ခ်ံဳ ကုိ ထြင္တဲ့အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ 
ေမာင္ေမာင္တုိ႔ရဲ႕" 
 
တုတ္ ။  "ဒီလုိဆုိရင္လည္း စိတ္ေအးရတာေပါ့ အရီးဖုရားရယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အင္မတန္မွ စိုးရိမ္ 
ေၾကာက္လန္႔ေတာ္ မူတတ္တဲ့ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိေတာ့ ယခုလုိ အေၾကာင္းကုိ မသိေတာ္မူေစဘဲ 
စုဖုရားက မွာထားေတာ္မူေလဟန္ႏွင့္ ႀကံဖန္ေလွ်ာက္တင္မွ ျဖစ္မွာပဲ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
သစ္ ။  "ဒါေတြကုိ အရီးဖုရားက အားလံုး နားလည္ပါတယ္ ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ သည္သတင္းစကားကုိ 
ေ႐ႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ား တင္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ နားသာ ေထာင္ေနၾကပါ။ ကဲ..ကဲ 
အခ်ိန္လည္း မ႐ိွဘူး ေမာင္ေမာင္တုိ႔ေရ၊ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ထံသြား အရီးဖုရား ကုိယ္တုိင္ 
ေလွ်ာက္ထားလာရဦးမယ္။ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ႏွင့္ အတူသြားလွ်င္လည္း လူသူ ေလးပါးျမင္လုိ႔ 
မေကာင္းေသးဘူး၊ သည္ေတာ့ ခပ္ျမန္ျမန္ ေမာင္ေမာင္တို႕ ႏွစ္ေယာက္က အိမ္ေတာ္ 
အေရာက္ျပန္ႏွင့္ၾကပါေလ။ အရီးဖုရား ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ေတာ္က ပန္းၿပီး ေျမာက္ဘက္လမ္းက 
လာခဲ့ပါမယ္" 
 
တုတ္ ။  "ေကာင္းလွပါၿပီ အရီးဖုရား၊ ကုိင္း... ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားလုိက္ပါဦးမယ္" 



 
    ဆုိကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔လည္း ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွ ခပ္သုတ္သုတ္ 
အိမ္ေတာ္႐ိွရာသုိ႕ ျပန္လာခဲ့ၾကေလ၏။ 
 
    အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း မွာရင္း စကားအတုိင္းပင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ တုိ႔ အိမ္ေတာ္သုိ႕ ေရာကၿ္ပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီပင္ သီေပါမင္းသားေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႕ 
ခစားမိ ေလ၏။ သီေပါမင္းသား လည္း အထိန္းေတာ္ႀကီးကုိယ္တုိင္ ခစားေရာက္လာျခင္းအတြက္ 
အတုိင္း ထက္ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ ေတာ္မူလ်က္ ၿပံဳး႐ႊင္ၾကည္လင္ေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ျဖင့္။ 
 
    "အထိန္းေတာ္ႀကီးပါကလား၊ မေပၚလာတာ အေတာ္ပင္ ၾကာခဲ့ၿပီထင္သည္။ စုစုေကာ 
က်န္းမာေတာ ္မူပါရဲ႕လား အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕" 
 
    ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ... 
 
    "မွန္ပါ၊ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား၏ ေမတၱာေတာ္မ်ား ခိုလႈံေတာ္မူရသည့္ အားေလ်ာ္စြာ စုထားဖုရား 
က်န္းမာေတာ္မူေၾကာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ အခစား မ၀င္ရသည္မွာေတာ့ အ႐ွင္စုဖုရား၏ အပါးေတာ္မွ 
ခြာ၍မရႏုိင္ေအာင္ပင္ ယုယုယယ ျပဳရစုရႏွင့္ အမႈေတာ္က အမ်ားသားမုိ႔ မအားမလပ္ႏိုင္ေအာင္ပင္ 
႐ိွသျဖင့္ အ႐ွင္ကုိ သတိရလ်က္ႏွင့္ အခစား ပ်က္ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျပစ္ေတာ္မတင္ရန္ 
သနားေတာ္ ျမတ္ခံရေၾကာင္းပါ ဘုရား" 
 
မင္းသား ။ "အျပစ္ေတာ္ မမူပါဘူးဗ်ာ၊ က်ဳပ္ကလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး 
အခစားမေရာက္လာကတည္းက အမႈကိစၥမ်ားၿပီး မအားမလပ္ဘူးဆုိတာ ေတြးမိပါရဲ႕၊ ယခု အခစား 
ေရာက္လာျခင္းဟာလည္း အထူးအေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေၾကာင့္သာ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ 
ယံုၾကည္ေတာ္မူမိတယ္" 
 
သစ္ ။ "မွန္လွပါ၊ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားထံေတာ္မွ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ေ႐ႊလႊာေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ဘုရာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမက အစစ အမႈေတာ္ထမ္းၿပီးစီးပါသျဖင့္ ႂကြလာေတာ္မူရန္ 
အခ်ိန္အခါ သင့္ျမတ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား" 
 
    သီေပါမင္းသားလည္း အနည္းငယ္ အံ့အားသင့္ေတာ္မူသြားရာမွ အနီးအပါးတြင္ ခစားေနၾကေသာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ဘက္သုိ႕ တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္ေတာ္ မူၿပီးမွ ဣေႁႏၵရရႏွင့္ 
ၿပံဳးေတာ္မူၿပီး.... 
 
မင္းသား ။   "အထိန္းေတာ္ႀကီးက က်ဳပ္အတြက္ အားႀကိဳမာန္တက္ အမႈေတာ္ထမ္း႐ြက္ေနေၾကာင္း 
သိရလုိ႔ အားရေတာ္ မူမိပါတယ္ဗ်ာ။ ႏို႔ ... ေနစမ္းပါဦး။ ႂကြလာေတာ္မူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ျမတ္ပါၿပီလုိ႔ 
ေလွ်ာက္တင္ လုိက္တဲ့ စကားအရ စုစုဆီက အလႊာေတာ္မ်ား ပါလာပါသလား အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕" 



 
သစ္ ။ "ဘုရာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမတုိ႔ရဲ႕ အ႐ွင္ထိပ္စုဖုရားက အလႊာေတာ္ ေရးသားျပန္ၾကားရသည္ထက္ 
သစ္သစ္ ကုိယ္တုိင္သြား၍ သီေပါေမာင္ေမာင္ရယ္ ဖုရားကုိ ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦးတင္ေခ်ပါလုိ႔ 
ေစေတာ္မူ လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဘုရား" 
 
 
မင္းသား ။  (ၿပံဳးတာ္မူၿပီး) " ေၾသာ္ ... ေၾသာ္ သည္ကိစၥေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ 
ေရာက္လာ ရတယ္ ဆုိပါေတာ့" 
 
သစ္ ။   "မွန္လွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား ။  "သည္လုိျဖင့္ က်ဳပ္က စုစုရဲ႕ အေဆာင္ေတာ္သုိ႕ လာရေတာ့မွာေပါ့ေနာ္" 
 
    မနီးမေ၀းမွ ခစားေနၾကေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔မွာ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ 
တစ္ေယာက္ လွမ္းၾကည့္ၿပီး မၿပံဳးမိၾကရန္ အႏိုင္ႏိုင္ ဟန္လုပ္ေနၾကရေလ၏။ 
 
သစ္ ။  "ဘုရာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိုးမ တင္ေလွ်ာက္ပါရေစဦးပါ ဘုရား။ အ႐ွင္စုထားဖုရားႏွင့္ 
ေ႐ႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားတုိ႔ ႏွစ္ပါး ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရန္ ဌာနမွာ စုထားဖုရား၏ အေဆာင္ေတာ္အတြင္း၍ 
အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုေတာ္မူမည္ ဆုိပါက စုထားဖုရားကလည္း အေဆာင္ေတာ္တြင္ 
ခစားထမ္း႐ြက္ၾကသည့္ အျခားေသာ အပ်ိဳေတာ္မ်ား၊ လက္ပါးေစ ကေလးအလယ္တြင္ 
႐ွက္ေတာ္မူပါတယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္တစ္ေၾကာင္း၊ အ႐ွင္စုဖုရား၏ အေဆာင္ ေတာ္မွာလည္း 
အေနာက္မင္းမိန္းမ်ား အေဆာင္ေတာ္မ်ား၏ အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္႐ိွေတာ္ မူပါေသာေၾကာင့္ 
ေ႐ႊကုိယ္ဖ်ား ထြက္ႂကြလာေတာ္မူပါလွ်င္ အမွတ္မထင္ လူသူေတြ႕ျမင္ ရိပ္မိသြားၾကမည္ စိုးရိမ္မိသည္ 
တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္း လံုၿခံဳစြာ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူႏုိင္ရန္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္တဲ့ 
ေနရာဌာနတစ္ခုကုိ ၾကည့္႐ႈ႐ွာေဖြရာတြင္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း႐ိွ ေရၾကည့္ နန္းေတာ္ 
ကေလးတြင္ မင္းႏွစ္ပါး ေအးခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံု စံေနေတာ္မူပါရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး စုထားဖုရားကလည္း 
ထုိေန႔တြင္ မင္းသမီးအသြင္ ေဖ်ာက္လ်က္ ေ႐ွးကထက္ ငယ္႐ြယ္ေတာ္မူစဥ္ကကဲသ့ုိ႕ မင္းညီမင္းသား 
အသြင္ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူလ်က္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔ ထြက္ေတာ္မူ လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဘုရား" 
 
မင္းသား ။  (အနည္းငယ္ စသ္းစားေတာ္မူဟန္ႏွင့္) "အင္း... သည္လုိ စုစုက မင္းေယာက္်ား ကေလး 
အသြင္ႏွင့္ ထြက္ေတာ္မူလာလွ်င္ျဖင့္ အတုိင္းထက္အလြန္ ေရာက်ပါလိမ့္မည္။ က်ဳပ္ကလည္း 
အေနာက္ ေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ လာရမွာကုိ မရဲဘူးဗ်။ သည္အႀကံဟာ အင္မတန္ ဟန္က်တာပဲ။ 
 
 
သုိ႕ေသာ္လည္း တစ္ခုစဥ္းစားစရာ ႐ိွတာက ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွာ ဆုိလွ်င္ 
မင္းမႈထမ္းႀကီးငယ္မ်ား အျခားေသာ မင္းသမီး မင္းသားမ်ား အခါမျပတ္ ထြက္၀င္သြားလာရာျဖစ္တဲ့ 



ေနရာဌာနဆုိေတာ့ က်ဳပ္နဲ႔ စုစုနဲ႔ ယခုလုိ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူသည္ကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေတြ႕ျမင္၍ 
မသြးႏိုင္ေပဘူးလား၊ စုစုက မင္းေယာက္်ား ေလးအသြင္ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူထားသျဖင့္ အေ၀းက 
ေတြ႕ျမင္ရသူမ်ားက သကၤာယန ကင္း႐ွင္း သည္ထားဦး ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းသုိ႕ မၾကာခဏ 
အပ်င္းေျပ ထြကေ္တာ္မူေလ့႐ိွတဲ့ ေနာင္ေတာ္ႀကီး သံုးဆယ္ကုိယ္ေတာ္ႀကီးတုိ႔၊ 
ေညာင္ရမ္းကုိယ္ေတာ္ႀကီးတုိ႔၊ မကၡရာကုိယ္ေတာ္ႀကီးတို႕ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ တုိးမိလွ်င္ ငါ့ ညီညီတုိ႔ 
ဘာလုပ္ေနၾကသလဲဆုိၿပီး အနီးသုိ႕ ေရာက္လာမွ ဖုံးမရ၊ ဖိမရႏွင့္ သာ၍ ခြက်ကုန္ ေတာ့မွာပဲ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ၊ က်ဳပ္ကလည္း သူတကာႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ရမွာထက္ သည္ ေနာင္ေတာ္ ႀကီး သံုးပါးႏွင့္ 
ေတြ႕ရမွာမ်ား အားႀကီး စိုးရိမ္မိပါတယ္" 
 
သစ္ ။  "သည့္ကေလာက္ေတာင္ အေတြးေတာ္ေခါင္ၿပီး ေတာင္ေတာင္ေျမာက္ေျမာက္ အေရးေတြကုိ 
စိုးရိမ္ေတာ္မမူေစလုိပါဘုရား။ တကယ့္တကယ္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးဘုရားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ေတာ္မူ 
သြားသည္တုိင္ေအာင္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ကုိယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ အင္း... ငါတုိ႔ပင္ ၾကင္သက္ေတာ္ 
မိဖုရားေတြ အမ်ားႀကီး ယူေနေသးတာ၊ သူ႔ခမ်ာမ်ား အသက္ကေလးေတြကလည္း အငယ္သားမို႔ 
သနား စရာ၊ ကိစၥေခ်ာေမာသြား႐ွာပါေစဆုိတဲ့ ေစတနာမ်ိဳးထားၿပီး ခမည္းေတာ္ဘုရားကုိပင္ လက္ထပ္  
္ေပးသနား ေတာ္ မူေစရန္ ကူညီၿပီး အမိန္႔ေတာ္ ခံေပးပါလိမ့္ဦးမည္ဘုရား" 
 
မင္းသား ။ (ၿပံဳးေတာ္မူၿပီး) "က်ဳပ္ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ စိတ္ေတာ္ကေတာ့ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေတာ္ 
မူတတ္ ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိပါရဲ႕ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္က အျပစ္တင္ မကင္းစရာ အလုပ္ကို 
လုပ္မိေတာ့ အေတြး ႏွင့္ တေရးေရး လန္႔ေတာ္မူမိေသးတာပဲ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕။ 
 
သစ္ ။ "စိတ္ေအးေအးသာ ႂကြလာေတာ္မူပါဘုရား၊ ဘုရာ့ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမက တကယ္ေတြ႕ေတာ္ 
မူၾကသည့္တုိင္ေအာင္ စိုးရိမ္ရန္ မ႐ိွတဲ့အေၾကာင္းကုိ ထင္႐ွားေစလုိ၍သာ ေလွ်ာက္တင္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္၊ စင္စစ္ အားျဖင့္လည္း သံုးဆယ္ကုိယ္ေတာ္ႀကီးမွာ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းဘက္က 
၀တ္ခ်က္႐ြာသုိ႕ ထြက္ေတာ္မူသြားပါတယ္၊ ကၡရာကုိယ္ေတာ္ႀကီးမွာလည္း စက္႐ုံေတာ္မ်ားသုိ႕ 
အၾကည့္အ႐ႈ အစစ္အေဆး သြားေတာ္မူရေသာ ရက္အတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေညာင္ရမ္း 
ကုိယ္ေတာ္မ်ားသုိ႕ အၾကည့္အ႐ႈ အစစ္အေဆး သြားေတာ္မူရေသာ ရက္အတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေညာင္ရမ္းကုိယ္ေတာ္ႀကီးမွာလည္း ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ႀကီးမွာ လႊတ္္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ 
တရားစီရင္ေတာ္မူရေသာ အလွည့္က်ေနပါတယ္၊ သုိ႕အတြက္ ယခုရက္ အေတာအတြင္းတြင္ျဖင့္ 
သည္ကုိယ္ေတာ္ မင္းသားႀကီးသံုးပါးဟာ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္အတြင္းသုိ႕ 
ထြက္ႂကြလာေတာ္မမူႏိုင္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား ။  "အင္း... ဟုတ္ေပသားပဲ။ အထိန္းေတာ္ႀကီးကပင္ သိ႐ိွေပေသးရဲ႕။ ဒါျဖင့္ က်ဳပ္ 
စိတ္ထင့္စိုးရိမ္ေတာ္မူစရာအေရးက တစ္စခန္းေအးသြားျပန္ေပၿပီ။ ကဲ...ကဲ သည္လုိျဖင့္ စုစုက 
ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူမည္တဲ့လဲ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕" 
 



သစ္ ။  "တင္ပါ၊ အ႐ွင္ထိပ္စုျမတ္ဖုရား၊ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူရန္ အေရးႏွင့္ မယ္ေတာ္ 
ဘုရားထံ အမိန္႔ေတာ္ခံ၍လည္းရ အစစလည္း အခြင့္အခါႀကိဳက္ညီသျဖင့္ နက္ျဖန္ ေန႔ႏွစ္ခ်က္ မတီးမီ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္စခန္း႐ိွ ေရၾကည္စံနန္းေတာ္သုိ႕ စုထားဖုရား ႂကြလွမ္းထြက ္ခ်ီေတာ္ 
မူပါလိမ့္မယ္။ သုိ႕အတြက္ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း ေန႔ႏွစ္ခ်က္မတီးမီပင္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ အတြင္း 
သင့္ေလ်ာ္ရာ ဌာနတြင္ ႂကြေရာက္ေစာင့္စားေတာ္မူႏွင့္ပါမည့္ အေၾကာင္းပါ ဘုရား" 
 
 
မင္းသား ။   (အ့ံအားသင့္ဟန္ႏွင့္) "အလုိ... သယ္ျမန္လုိက္ပါကလား အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ။ 
က်ဳပ္စိတ္ထင္မွာ ႏွစ္ရက္တန္သည္၊ သံုးရက္တန္သည္ ဆုိင္းင့ံရဦးမည္ ထင္မိတယ္" 
 
သစ္ ။ "မွန္ပါ၊ အခါအခြင့္ သင့္တုန္းကုိ ျဗဳန္းျဗဳန္းဒုိင္းဒုိင္း ဆုိသလုိပင္ စီစဥ္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ 
အခိ်န္ကုိဆဲြ ေန႕ကုိလဲြႏွင့္ မရဲတရဲသာ ျပဳေနရမည္ဆုိပါက စုထားဖုရားကလည္း ႐ွက္ေတာ္မူ တတ္တာ 
ႏွင့္ဆိုေတာ့ အခါအခြင့္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ သင့္ႏိုင္မည္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမက ႐ုတ္တရက္ 
အႀကံ ေပး၍ စုထားဖုရားကေလးကလည္း သေဘာေတာ္က်သျဖင့္ ခ်ိန္းဆုိရျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ 
နက္ျဖန္ ဆက္ဆက္ ထြက္ေတာ္မူပါမည့္ အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္းသား ။ "အို... လာမွာေပါ့ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕၊ ဘယ့္ႏွယ္ မလာဘဲ႐ွိေတာ္မူရသတံုး။ စုစုကုိ 
ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူခ်င္လွလုိ႔ တမင္တကာ မွာလႊာေတာ္သၿပီး မၾကာခဏ အခြင့္ေတာ္ ေတာင္းပါလ်က္ 
ကႏွင့္ ဆက္ဆက္ ႀကီးကုိ လာပါမယ္ ဆုိတာ စုစုကုိ တင္လုိက္ပါဗ်ာ" 
 
    ခပ္သြက္သြက္ႏွင့္ စိတ္ပါလက္ပါ မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ေလရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔မွာ အင္း... တုိ႔ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားလည္း ယခုလုိေတာ့ 
အေတာ္အဟုတ္သားပါကလားဟု အခ်င္းခ်င္းသာ နားလည္ ေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ အမွတ္တမ့ဲ 
ၿပံဳးၾကည့္ေနမိေလ၏။ 
 
    ထုိ႔ေနာက္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း ေလွ်ာက္တင္ရန္ အခြင့္အေရး ၿပီးစီးသြား သည္ႏွင့္ 
သီေပါ မင္းသားအိမ္ေတာ္မွ ထြက္ခြာသြားေလရာ သီေပါမင္းသားမွာ ထုိင္ေတာ္မူေနရာမွ မထေသးဘဲ 
အပါးတြင္ ခစားေနၾကသည့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔အား လွမ္း၍ ႐ႈစားေတာ္မူကာ... 
 
    "ကုိင္း... ေမာင္မင္းတုိ႔၊ ငါ့အနား လာၾကစမ္းပါဦး၊ ျဗဳန္းျဗဳန္းဒုိင္းဒုိင္းႏွင့္ ျမင္းေကာင္း ဒုန္းစိုင္းသလုိ 
နက္ျဖန္ ေန႔ႏွစ္ခ်က္မတီးမီကုိ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူရေတာ့မယ္။ ငါကလည္း 
လာခဲ့ပါမယ္လုိ႔ အာမခံေတာ္မူလုိက္ရၿပီ။ သည္ဇာတ္ထုပ္ကုိ ဘယ္လုိခင္းမလဲ။ ေမာင္မင္းတုိ႔ပဲ 
စီမံခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဇာတ္ကြက္ကုိ ဘယ္လုိ ကျပရမယ္ဆုိတာကုိ ေျပာၾကဦးမွပကြယ္႐ို႕" ျပက္ရယ္ 
ျပဳေတာ္မူသလုိလုိႏွင့္ မခ်ိဳမခ်ဥ္ၿပံဳး၍ မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တတ္တုိ႔လည္း 
မင္းသားအပါးေတာ္သုိ႕ တုိး၍ ခစားကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္က စ၍... 
 



    "မနက္ျဖန္ ႏွစ္ပါးေတြ႕ေတာ္မူၾကတဲ့အခါ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားက စတင္၍ ယုယၾကင္နာစြာ ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္သေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ စုထားဖုရားကုိ မည္ကဲ့သုိ႕ ေ႐ႊေမတၱာထား၍ ခ်စ္အားသန္ ေတာ္မူ 
ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔ အေ၀းမွ ခ်စ္ေတာ္မူရ႐ုံႏွင့္ အားရတင္းတိမ္ေတာ္ မမူႏိုင္ဘဲ ႏွလံုး 
သည္းပြတ္ တမွ် ခ်စ္ၾကင္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူလွတဲ့ စုထားဖုရားႏွင့္ ႏွစ္ပါးတူၿပိဳင္၍ ေ႐ႊသစၥာမ႑ိဳင္ကုိ 
ႀကံ႕ုခိုင္ေအာင္ စိုက္ေတာ္ မူလုိလွသျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူခြင့္ေပးရန္ အတန္တန္ အခြင့္အေရး 
ေတာင္းရေၾကာင္း၊ ယခုလုိ ေတြ႕ျမင္ေတာ္ မူရတဲ့အခါ အလြန္တရာမွ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ မူရတဲ့ 
အေၾကာင္းမ်ားကုိ မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး ေနာင္ကုိလည္း ဘယ္အခါမွ် 
ေ႐ႊေမတၱာမယိမ္းယုိင္သက္ဆံုးတုိင္..." 
 
    စကားမဆံုးမီ သီေပါမင္းသားက ျဖတ္၍... 
 
    "တန္စမ္းပါ ငတုတ္ကယ္၊ ဒါေတြကုိ ငါလည္း နားလည္သင့္သေလာက္ေတာ့ နားလည္ေတာ္ 
မူပါတယ။္ ငါေမးေတာ္မူခ်င္တာက သည္စကားေတြရဲ႕အျပင္ ငါႏွင့္ စုစုတုိ႔ရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ 
ဘယ္လုိ ခရီး ထြက္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပါ" 
    မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ ေမာင္ေမာင္တုတ္က... 
 
    "သည္အေရးမွာေတာ့ အ႐ွင္ႏွစ္ပါး အတူတကြ ေဆြးေႏြးေတာ္မူမွ ျဖစ္ၾကမည့္ အေရးမုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး မ်ားက သင္ညာမေပးဆက္တတ္ပါဘုရား" 
 
    ေလွ်ာက္ထား၍ မင္းသားလည္း ... 
 
    "ေအးေလ ... သည္ႏွယ္ျဖင့္ ႐ိွပါေစေတာ့။ စုစုႏွင့္ ေတြ႕မွပင္ တုိင္ပင္ေတာ္မူရေတာ့မည္" 
 
    ဆုိကာ စံေနရာမွထ၍ အေညာင္းအညာေျဖေတာ္မူေလလွ်င္ ငယ္ကၽြန္ေတာ္မ်ားကလည္း 
သီေပါမင္းသား စိတ္ထား႐ႊင္ျပေတာ္မူေနေၾကာင္း သိသျဖင့္ အလုိက္တည့္ ေစာင္းေကာက္တီး၍ 
အဆုိေတာ္မ်ား ဆက္ၾကေလရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ အထူးစိတ္လက္ပါစြာႏွင့္ ႏွစ္ကုိယ္ေတြ႕ ေတးထပ္ 
သျဖန္ႏွင့္ ညဥ့္အတန္ နက္သည့္တုိင္ေအာင္ တစ္အိမ္ေတာ္လံုး တၿပံဳးၿပံဳး ႐ႊင္ေပ်ာ္လ်က္ ႐ိွၾကေလ 
သတည္း။ 
 
    နံနက္မိုးေသာက္ အလင္းသုိ႕ ေရာက္သည့္အခ်ိန္ကစၿပီး လူပ်ိဳေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔မွာ မိမိတို႔ အ႐ွင္သခင္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔ ထြက္ႂကြ 
ေတာ္မူရန္ အေရးေၾကာင့္၊ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိးမ်ားအနက္မွ အလွဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ေနၾကစဥ္ ဆံေတာ္႐ွင္း ေမာင္ေအာင္ျမတ္ ၀င္လာၿပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ 
အနီးတြင္ ထုိင္ကာ။ 
 



    "ဘယ့္ႏွယ္ ေမာင္ေမာင္တုိ႔၊ သည္ယေန႔ မိုးလင္းသည့္အခ်ိန္ကစၿပီး သည္အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ 
ေမာင္ေမာင္တုိ႔ႏွစ္ဦး အထူးကိစၥမ်ားေနဟန္ျဖင့္ ေတာင္လွန္ေျမာက္လွန္ ေမာလုိ႔ပင္ ေနၾကပါၿပီ။ 
ဘယ္လုိအေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္သား သုိ႕ကေလာက္ ဗ်ာမ်ား၍ ေနၾကသည္တံုးဗ်" 
 
    ေမးလာေသာေၾကာင့္ အေရး႐ႈပ္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း ဆံေတာ္႐ွင္း ေမာင္ေအာင္ျမတ္ 
ေမးလာသည္တြင္မွ တစ္စုံတစ္ခု သတိရဟန္ျဖင့္ ... 
 
 
    `ဪ... အျမတ္ပါကလား၊ အဆင္သင့္ပဲေလ၊ ေျပာစရာ႐ွိတုန္းပဲ၊ ခင္ဗ်ားကလည္း ေမးေနမွ 
ေျပာရတာပ။ အေၾကာင္းက ဒီလုိဗ်။ က်ဳပ္တုိ႔ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားအတြက္ ဆံေတာ္႐ွင္းဘက္ဌာနက 
ခင္ဗ်ားအမႈေတာ္ထမ္းရသူ ျဖစ္တဲ့အတုိင္း သည္ယေန႔ေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ 
အခါတိုင္းထက္ ထူးျခားလွပေသာ ေသွ်ာင္ေတာ္ေခ်ာေခ်ာႀကီး ထံုး၍ ဆက္လုိက္ပါဘိ၊ အျမတ္ 
လက္စြမ္းကုန္ ႐ိွသမွ် ႀကိဳးစားေပေတာ့လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ" 
 
    ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ ေျပာေသာေၾကာင့္ ဆံေတာ္႐ွႈင္း ေမာင္ေအာင္ျမတ္ကလည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ 
မ်က္ႏွာကုိ မသကၤာသလုိၾကည့္၍ ၿပံဳးကာ... 
 
    "ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္တံုး ေမာင္ေမာင္တုတ္ရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိလည္း ဟုတ္သေလာက္ 
အေရးကုိ သိခြင့္ေပးဦးမွေပါ့ဗ်။ ေသွ်ာင္ေတာ္ေခ်ာေခ်ာႀကီးထံုး၍ ဆက္ဖို႔ကေတာ့ က်ဳပ္အလုပ္မို႔ 
တကယ့္ တကယ္ အေရးမန္ွးသိရတဲ့အခါ အခါတုိင္းလုိ သာမန္လက္ရာထက္ ဆယ္ထမ္းပိုးျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ရေပမွာေပါ့ ကုိယ့္လူရာ" 
    ေျပာေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ... 
 
    "ယေန႔အဖို႔ အ႐ွင္စုဖုရားႏွင့္ က်ဳပ္တုိ႔ ေ႐ႊ႕ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း 
ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆံုေတာ္မူၾကရမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ဗ်။ ဆံေတာ႐ွ္င္းရာတြင္ အျမတ္လက္စြမ္းကုန္ႀကိဳးစား" 
ဆုိသည္တြင္ ဆံေတာ္႐ွင္း ေမာင္ေအာင္ျမတ္မွာ အားတက္၀မ္းေျမာက္သြားေသာ အမူအရာျဖင့္ ... 
 
    "ဪ...ဟုတ္ကဲ့လား ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ သည္လုိဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အထူးပဲ 
ႀကိဳးစားပါမယ္ဗ်၊ အႏို႔ ... ေမာင္ေမာင္တုိ႔ကေကာ ဘာမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ၾကရတာတုန္းလုိ႔" 
 
    "က်ဳပ္တုိ႔လည္း က်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ရာ ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ၊ ေဟာဟို... ေမာင္ေမာင္ငယ္ဆုိတဲ့ လူကလည္း 
သည္ကေန႔ မိုးလင္းကတည္းက ေဗာင္းေတာ္အစ္ထဲက ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါ ေ႐ြးေနတာ ယခုတုိင္ 
အႀကိဳက္ မေတြ႕ေသးဘူးဗ်။ က်ဳပ္ကလည္း ေဟာသည္ ယြန္းေသတၱာေတာ္ထဲက ၀တ္လဲေတာ္ 
ပုဆုိးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ လုိ႔ကုိ မရေသးသလုိ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဖိနပ္ေတာ္ဆုိင္ရာက ေမာင္ေမာင္ႏဲြ႕ 
ကေလးမွာလည္း ယခုေန အေတာ္ပဲ အလုပ္႐ႈပ္၍ ေနခ်ိမ့္မည္ဗ်။ က်ဳပ္တုိ႔တစ္ေတြမွာ 



ကုိယ့္အ႐ွင္သခင္ရဲ႕ အေရးမုိ႔ လုိေလေသးမ႐ွိရေအာင္ လွတာ္မူေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေတြက 
႐ိွေနၾကသကုိး အျမတ္ရဲ႕" 
 
    ဆုိသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ဆင္ေတာ္မူရန္ ေဗာင္းေတာ္ပ၀ါ တစ္ခုကုိ ျပကာ ... 
 
    "ကုိရင္တုတ္ေရ ... က်ဳပ္ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားေထြေထြထူးထူးေတြကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ မရႏုိင္ေအာင္ 
႐ိွေနတဲ့အတူ ေဟာသည္ စကား၀ါေရာင္ခံ ပုသိမ္ပါ၀ စံပယ္ႀကဲကေလးကုိပဲ ေ႐ြးလုိက္ေတာ့မယ္ဗ်။ 
ေျပာသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကလည္း မိမိအႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ၀တ္လဲေတာ္ တစ္ထည္ကုိ 
ေျမႇာက္ကုိင္ျပကာ။ 
 
 
    "အဲ... သည္ ပုသိမ္စပယ္ႀကဲပ၀ါကုိ ခင္ဗ်ားက ေ႐ြး၍ရလွ်င္ က်ဳပ္ကလည္း ေဟာသည္ ရာက်ပန္းစံု 
ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆုိးႏွင့္ ပိုးသား ထုိင္မသိမ္းအက်ႌကုိပင္ ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္ေတာ့မယ္ဗ်။ ဒါမွ 
လုိက္ေလ်ာပါလိမ့္မယ္။ ဖိနပ္ေတာ္ ေမာင္ေမာင္ႏဲြ႕ကေလးကုိလည္း ႀကံ့ေရာင္ ကတၱီပါဖိနပ္ေတာ္ကုိ 
အသင့္ထုတ္ထားေစဖုိ႔ ေျပာမယ္ဗ်" 
 
    ဆုိစဥ္ အတြင္းေဆာင္မွ ေမာင္ေမာင္လူ မ်က္ႏွာသစ္ခံ ေငြဖလားႀကီးကုိ ပိုက္လ်က္ အျပင္သုိ႔ 
ထြက္လာသည္ကုိ ျမင္ရေသာေၾကာင့္။ 
 
    "ေဟာ ... ေဟာ အျမတ္ေရ။ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ား မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ က်ေတာ္မူၿပီ။ 
ဆံေတာ္႐ွင္းရန္အတြက္ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ အေဆာင္ေတာ္တြင္းသုိ႕ ၀င္ေပေတာ့။ က်ဳပ္ေျပာတာကို 
မေမ့ႏွင္ဗ်ေနာ္" 
 
    ေျပာလုိက္ေသာေၾကာင့္ ဆံေတာ္႐ွင္း ေမာင္ေအာင္ျမတ္မွာ ထုိင္ရာမွ ကပ်ာကယာ ထလုိက္ကာ ... 
 
    "အို ... ဒါကုိေတာ့ စိတ္သာခ်ပါ ေမာင္ေမာင္ရယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကုိယ့္အ႐ွင္ သခင္ရဲ႕ 
အမႈေတာ္ကုိ အခ်က္ေပၚတုိင္း လက္စြမ္းကုန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခ်င္တဲ့ အေပၚမွာ ယေန႔ အဖို႔ေတာ့ျဖင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ အ႐ွင္ထိပ္စုဖုရားက ေသွ်ာင္ေတာ္ကေလး လွတဲ့အတြက္ 
ခါတုိင္းထက္ စဲြမက္ၿပီး မခဲြရက္ မခြာခ်င္ ျဖစ္ေတာ္မူသြားေအာင္ကုိ ႀကိဳးစားလုိက္ပါမယ္ဗ်ာ" 
 
    ဆုိၿပီး သီေပါမင္းသား ႐ိွေတာ္မူရာ အေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ ၀င္သြားေလသတည္း။ 
 
    ယင္းသုိ႕ႏွင့္ပင္ ထုိေန႔နံနက္ခင္း တစ္ခ်ိန္လံုးတြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 
အမွဴးထားလ်က္ မ်ားစြာေသာ လူပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနၾကလ်က္ကပင္ 
အခ်ိန္နာရီတုိ႔ကလည္း တစ္စတစ္စ ကုန္ဆံုးသြားကာ နံနက္စာ ပဲြေတာ္မ်ား တည္ၿပီးရာမွ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေန႔တစ္ခ်က္တီး အခ်ိန္သုိ႕ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ သီေပါမင္းသားလည္း 



ရင္းႏီွးေသာ လူပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ 
ျပဳျပင္ဆက္သေသာ ၀တ္လဲေတာ္ ေဗာင္းေတာ္မ်ားကုိ ဆင္ေတာ္ မူရင္း။ 
 
    "ဘယ့္ႏွယ္တံုး ေမာင္မင္းတုိ႔ရဲ႕။ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းမွာ ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္က 
ဘယ္မွာေနေတာ္မူ၍ စုစုက ဘယ္မွာ စံေတာ္မူေနမယ္ မသိရေသးပါကလားဟ႐ုိ႔" 
 
    ေမးေတာ္မူ၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ... 
    "မွန္ပါ၊ ထိပ္စုဖုရားကေတာ့ ေရၾကည့္နန္းေတာ္ကေလးအနီးတြင္ စံေတာ္မူႏွင့္ပါလိမ့္မယ္ ဘုရား။ 
ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ဖ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားက ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း အမွတ္မထင္ 
ထြက္ေတာ္မူလာသလုိႏွင့္ စုဖုရားစံေတာ္မူရာဆီသုိ႕ ႂကြခ်ီေတာ္မူရမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္" 
 
မင္းသား ။  "သည္လုိျဖင့္ စုစုမွာ အထိန္းေတာ္ ခင္ဘြားသစ္သာမက 
အျခားအပ်ိဳေတာ္ကေလးေတြလည္း အသင့္အတင့္ပါလာၾကမယ္ ထင္ပကြယ္။ သူ႕အပ်ိဳေတာ္ေတြရဲ႕ 
အလယ္မွာ ငါကုိယ္ေတာ္ ဘယ္လုိ မ်က္ႏွာထားၿပီး စုစုအပါး သြားေတာ္မူရမည္ မသိႏိုင္ေအာင္ 
႐ိွေတာ္သည္ကဲြ႕" 
 
တုတ္ ။  "သည္အေရးကုိေတြးၿပီး ေလးေတာ္မူေနဖုိ႔ မ႐ိွပါဘုရား၊ အေႁခြအရံ ေက်းကၽြန္ သင္းပင္းတုိ႔ 
မည္သည္မွာ "ေဗာင္းေတာ္ညိတ္ စိတ္ေတာ္ကုိ သိရမည္" ဆုိသည့္ အတုိင္း အင္မတန္မွ အကင္းပါး 
ၾကရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္၊ ထုိ႔အျပင္မွာလည္း ယခုကိစၥအတြက္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္က 
စနစ္က်က် စီမံဖန္တီး၍ ဇာတ္အုပ္ႀကီးကဲ့သုိ႕ ဦးစီးေနသူ ျဖစ္သည့္အတုိင္း အ႐ွင္ႏွစ္ပါးအား 
လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရး ႐ိွသေလာက္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ 
ခြန္းတံု႕လွယ္ ေတာ္မူႏိုင္ေစရန္ အရန္သင့္ စီစဥ္ၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ဘုရား" 
 
မင္းသား ။ " ေအး... သည့္ႏွယ္ျဖင့္ ေကာင္းပါရဲ႕၊ ကုိင္း...ကုိင္း ထြက္ေတာ္မူဖို႔ အခ်ိန္သင့္ေတာ္ၿပီလား 
ေမာင္မင္း" 
 
ငယ္ ။ "မွန္လွပါ။ ပဟိုရ္ တစ္ခ်က္တီးၿပီးေၾကာင္းပါ၊ အ႐ွင္စုဖုရား ေမွ်ာ္ေတာ္မူ၍ပင္ 
ေနေလာက္ပါၿပီဘုရား" 
 
    သီေပါမင္းသားလည္း ယုိးဒယားျခဴးပန္း၊ ျခဴးႏြယ္တုိ႔ျဖင့္ ထုလုပ္ျခယ္လွယ္ထားေသာ ကုိယ္လံုးေပၚ 
ေၾကးမံုျပင္ႀကီးတြင္ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူထားေသာ ၀တ္လဲေတာ္၊ ေဗာင္းေတာ္မ်ား ဟန္ပန္က် မက် 
မၾကာခဏ ႐ႈစား ျပဳျပင္ေတာ္မူလ်က္႐ိွရာမွ။ 
 
    "ကဲ...ကဲ အခ်ိန္သင့္လွ်င္ ထြက္ေတာ္မူေတာ့မယ္ ေမာင္မင္းမ်ား၊ ငါ့ေနာက္ေတာ္မွ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ႏွစ္ဦးတည္းသာ လုိက္ပါခဲ့ၾကေပေတာ့" 
 



    မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ၀င္၍ ... 
 
    "မွန္လွပါ၊ ေျခက်ထြက္ေတာ္မူရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔တစ္ခ်က္တီးအခါ ျဖစ္၍ 
ေနမင္းကလည္း အလြန္မွ ပူျပင္းလွပါေတာ့သည္။ ေ႐ႊထီးေတာ္မိုးရန္အတြက္ ေမာင္ေမာင္ႏဲြ႕ 
ကေလးႏွင့္ ကြမ္းေရေတာ္အတြက္ အေဆာင္ေတာ္ကုိင္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ 
လုိက္ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါဘုရား" 
 
    ေလွ်ာက္ထားသည္ႏွင့္ သီေပါမင္းသားက ... 
 
    "ဟာ ... ကြမ္းကုိင္၊ ေရကုိင္ေတြ အလုိမ႐ိွဘူး ေမာင္မင္း၊ ေနပူၿငိမ္း႐ုံ ထီးေတာ္မိုး ေမာင္ေမာင္ႏဲြ႕ 
ကေလး တစ္ေယာက္သာ ေခၚခဲ့ပါဘိ" 
 
    မိန္႔ေတာ္မူလ်က္ အေဆာင္ေတာထ္က္မွ ဆင္းသက္ႂကြခ်ီေတာ္မူလာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေတာ္မွ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပတၱျမားစီ ေ႐ႊကြမ္းအစ္ႏွင့္ ေ႐ႊေရတေကာင္းတြင္ 
ပတၱျမား သံုးရစ္ျခယ္ ေ႐ႊဖလားအုပ္လ်က္ ကုိင္ယူကာ ေမာင္ေမာင္ႏဲြ႕ ကေလးက ေ႐ႊထီးေတာ္မိုး၍ 
လုိက္ပါ လာၾကရေလ၏။ 
 
    သီေပါမင္းသားမွာ အ႐ြယ္ကလည္း ငယ္ငယ္ ႐ူပနိကာယ္ အသြင္သ႑ာန္မွာလည္း 
မယ္ေတာ္ဘက္က ကေမၺာဇထီးနန္းမွ ႐ွမ္းေသြးမကင္းေတာ္မူသည့္အေလ်ာက္ အသားေတာ္ျဖဴ 
ျမဴလဲ့တြင္ ၀တ္ဆင္ေတာ္ မူခဲ့ေသာ ရာက်လြန္းျပန္ ပန္းစုံႀကိဳးေခၚ အစိမ္းႀကိဳးပုဆုိးႏွင့္ စကား၀ါ ေရာင္ 
ပုသိမ္ပ၀ါကို ေဗာငး္ေတာ္ ဆင္လ်က္ ပိုးသား ထုိင္မသိမ္း၊ ႀကံ့ေရာင္ ဖိနပ္ကုိ 
ဆင္ေတာ္မူထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အသားေရာင္ အထူးေတာက္ပ ေတာ္မူၿပီး ၀င္း၀င္းေျပာင္ေျပာင္ 
အေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ထြက္ေနေသာ ေ႐ႊထီးေတာ္ျဖင ့္လည္း ႐ႈမၿငီးႏိုင္ေသာ အဆင္းကုိ ေဆာင္ေတာ္ 
မူလ်က္ ႐ိွေခ်၏။ 
 
    ထုိအခ်ိန္ ထုိအခါတြင္ ျမေတာင္မင္းသမီး စုဖုရားလတ္မွာလည္း လက္ယာဘက္တြင္ 
ေသွ်ာင္ဆံၿမိတ္ကြင္းက်ႀကီး ထံုးဆင္ေတာ္မူလ်က္ စစ္ကုိင္းခ်ိတ္ေခၚ အ၀ါႏုလြန္းျပန္ ရာက်ႀကီး 
ပုဆုိးကုိ ဆင္ေတာ္မူခါ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက မင္းေယာက္်ားကေလးမ်ားအသြင္ 
ဆင္ယင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ နည္းအတုိင္း ၀တ္စားဆင္ယင္ေတာ္မူၿပီး ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ႐ွိ 
ေရၾကည္စံနန္းေတာ္ ကေလး၏ တစ္ဖက္ အစြန္း အီတာလ်ံေက်ာက္ျဖဴတုိ႔ျဖင့္ၿပီးေသာ 
ေက်ာက္သလြန္ကေလးေပၚတြင္ စံေတာ္မူကာ ဖန္သား မွန္သားပမာ ၾကည္လင္လွသည့္ ေရထဲတြင္ 
ဘာသာဘာ၀ ေ႐ႊငါး၊ ေငြငါးကေလးမ်ားကုိ ႐ႈစားေတာ္ မူလ်က္ တစ္ခါတစ္ရံလည္း 
ပဒုမၼာၾကာဖက္ႀကီးမ်ားေပၚသုိ႕ ငုပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ တက္ခ်ည္ ဆင္းခ်ည္ ျပဳေနၾကသည့္ 
ဖားေပါင္စင္းကေလးမ်ားကုိ ႐ႈစားၿပံဳးရယ္ေတာ္မူၿပီး အပါးမွ ခစားလ်က္႐ိွေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္ လက္တြင္း႐ိွ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေ႐ႊဖလားထဲမွ ငါးစာ ေပါက္ေပါက္ပန္း ကေလး မ်ားကုိ 
ႏိႈက္ယူပစ္ခတ္ ေကၽြးေမြးကာ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ေတာ္မူေနေလ၏။ 



 
    ေနေရာင္ျခည္ အင္အားမ်ားသေလာက္ ပြင့္ပြင့္ကားကားႏွင့္ ေမႊးရန႔ံထံုထံု ၀တ္မံႈ၀တ္ရက္ 
ျပည့္ျပည့္၀၀ ႐ိွၾကေသာ ပဒုမၼာၾကာျဖဴပြင့္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ညင္းေလသဲြ႕သျဖင့္ တႏဲြ႕ႏဲြ႕ တယုိင္ယုိင္ 
ကလိႈင္လိႈင္ တသင္းသင္း ပခုံးခ်င္းထိ၍ အိကာ အိကာ ဘယ္ညာဟန္ႏဲြ႕လ်က္ ႐ိွၾကသည့္အျပင္ 
၀တရ္က္τ ၀တ္ရည္တုိ႔ကုိ စုပ္မ်ိဳစားသံုးေသာ ပိတုန္းေတာင္စာ ပန္းလိပ္ျပာတုိ႔မွာ လည္း ေရၾကည္စံ 
နန္းေတာ္ကေလးတစ္ခိုတြင္ အလွ်ိဳလွ်ိဳႏွင့္ ကိႏၷရာဖို မတုိ႔သ႑ာန္ ေမာင္ႏံွစုံယွဥ္တဲြ၍ ေပ်ာ္ပဲြႀကီး 
ခံေနၾကသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ ေပ်ာ္ရာတြင္ ၾကည္ႏူးစရာတုိ႔က ထပ္ျဖည့္ေပးၾကျပန္သကဲ့သုိ႕ 
႐ိွေလ၏။ စုဖုရား၏ မ်က္ႏွာထား မူရာတုိ႔ကုိသာ အခါမျပတ္ အကဲခတ္၍ ေနခဲ့ေသာ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ စုဖုရားသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေတာ္မူသည္ကုိ ျမင္ရေလေလ မိမိႀကံရည္ ဖန္ရည္အတြက္ 
အားတက္ေလေလ ျဖစ္ေနေတာ့ေလ၏။ 
 
    "စုဖုရား ဟုိ ... ပဒုမၼာ ၾကာပြင့္ႀကးီအနားမွာ သနားစရာ ေျပးလႊားေန႐ွာၾကတဲ့ ေ႐ႊငါး ကေလး 
ႏွစ္ေကာင္ ကုိ ႐ႈစားေတာ္မူလုိက္စမ္းပါဦး။ တစ္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း စုပ္စုပ္ၿပီး အဟုတ္ကို 
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ယုယုယယႏွင့္ သူတုိ႔ဘ၀ ၾကင္နာေနလုိက္ၾကတာဘုရား၊ ေဟာဟို ၾကာဖက္ႀကီး ေပၚမွာ 
ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ေနတဲ့ ေမာင္ေမာင္ဖားကုိလည္း ႐ႈစားေတာ္မူပါဦး။ သူ႕မ်က္လံုးက ၿပံဳးသလုိလုိနဲ႔ 
စုစုႏွင့္ သစ္သစ္ တုိ႔ကို ၾကည့္ေနလုိက္ၾကတာ ရယ္ခ်င္စရာ မေကာင္းပါလားဘုရာ့" 
 
    လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင့္တကြ ေျပာေနျပန္သည္တြင္ ၿပံဳး႐ႊင္ေတာ္မူကာ ... 
 
    "အို ... သစ္သစ္ျဖင့္ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ အမႈ႐ွာတတ္ရန္မွာ ဖားကေလးက သူ႔ဘာသာ ေန႐ွာသည့္ 
အျဖစ္ကုိ သစ္သစ္က အျပစ္မ႐ွာခ်င္စမ္းပါႏွင့္" 
 
    မိန္႔ေတာ္မူၿပီး လက္ေတာ္ထဲက ေပါက္ေပါက္ပြင့္ကေလးတစ္ခုႏွင့္ 
ပစ္ေပါက္က်ီစယ္ေတာ္မူလုိက္သျဖင့္ ၾကာ႐ြက္ေပၚက ဖားငယ္မွာ ႐ုတ္တရက္ ခုန္ခ်လုိက္ၿပီး ေရထဲမွ 
တစ္ဖန္ ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာတစ္ပိုင္းကုိ ေဖာ္၍ ၾကည့္ေနျပန္ေလ၏။ 
 
    "ေဟာ ... ေဟာ သူ႕အေၾကာင္းကုိ ေျပာလုိ႕ ႐ွက္ၿပီး ေရထဲက မ်က္ႏွာတစ္၀က္ကုိ ေဖာ္ 
ၾကည့္ေနျပန္ၿပီဘုရား၊ ဟုိဘက္နားက ေ႐ႊငါးေမာင္ႏံွႏွင့္ ၾကာပြင့္ႀကီးေပၚမွာ ပ်ံ၀ဲေနၾကတဲ့ ေ႐ႊလိပ္ျပာ 
ဖိုမကလည္း အလုိက် ႏွစ္ကုိယ္တဲြၿပီး အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ေနလုိက္ၾကတာ၊ ေၾသာ္... သူတုိ႔မွာလည္း 
အဟိတ္ တိရစၦာန္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဘာသာဘာ၀အေလ်ာက္ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ 
ခ်စ္သက္ႏံွလ်က္ တူစုံဖက္ႏဲြ႕ ေ႐ႊလည္တဲြ၍ ေပ်ာ္ပဲြခံတတ္႐ွာၾကေပတယ္။ ယခုႏွယ္ ဆုိလွ်င္ျဖင့္ 
သစ္သစ္တုိ႔ မႏုႆ လူသား မ်ားထက္ ပင္ သူတုိ႔က ဆုေတာင္းေကာင္းေနပါေသးကလား ေနာ္" 
 
    မိမိဘာသာ ညည္းညဴသလုိလုိႏွင့္ ေျပာၿပီး မ်က္လံုးကလည္း ဖားမ်ားႏွင့္ ငါးမ်ားဆီသုိ႕ သာမက 
ေတာင္ေျမာက္ေလးပါး မ်က္လံုးကစား၍ ေနေသာေၾကာင့္ စုဖုရားလတ္က အထိန္းေတာ္ႀကီး၏ 
အမူအရာကုိ ရိပ္မိစ ျပဳေတာ္မူေလလွ်င္ ... 



 
 
    " ဟင္ ... သစ္သစ္ႀကီး မ်က္လံုးဟာ ဂနာမၿငိမ္ႏိုင္ ႐ိွေနပါကလား၊ ဘာမ်ား 
ကိစၥထူးေနျပန္သည္တံုး။ စုစုေတာ့ ေဟာဒီ မေလာ္လီႀကီးကုိ မုန္းေတာ္မူခ်င္သလုိလုိ ႐ိွလာၿပီး" 
 
    မၿပံဳးတၿပံဳး မိန္႔ေတာ္မူလုိက္သည္တြင္မွ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးက ဣေႁႏၵျပင္လုိက္ကာ ... 
 
    "ဘာကစိၥမွ မထူးေပါင္ပါဘုရား၊ စုထားဖုရားအတြက္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူမည့္ ပန္းေတာ္မ်ား ခူး၍ 
ဆက္ခ်င္သျဖင့္ ဘယ္အပင္ကပန္းမ်ား လွပဆန္းျပားသည္ကုိ မ်က္လံုးျဖင့္ ႐ွာေဖြေနရျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ ေဟာ ... အလုိ ေျပာရင္းဆုိရင္းပင္ အေ႐ွ႕ဘက္နားက တတုိင္းေမႊး႐ုံမွ အပြင့္အငုံ 
ႀကီးေတြ ေ၀၍ပင္ ေနပါေတာ့သည္။ ပန္းသဇင္ကဲ့သုိ႕ နန္းမ၀င္ ေတာ္မထုိက္ေသာ္လည္း သူ႕အလုိက္ 
ဘာသာေမႊးရနံ႔ အၾကဴ႐ွာသား႐ုိ႕၊ ခူးလုိ႕ဆက္ရေတာ့မည္" 
 
    ဆုိကာ စုဖုရားအနီးမွ ထလာၿပီး မလွမ္းမကမ္းမွ ခစားေနၾကေသာ အတူပါလာသည့္ အပ်ိဳ 
ေတာ္ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတုိ႔႐ိွရာသုိ႕ သြားကာ သီေပါမင္းသားလည္း ႂကြလာေတာ္မူခ်ိန္ နီးသည္ႏွင့္ 
အဆင္သင့္ အလုပ္႐ွာ၍ ခိုင္းေစထားရန္ စိတ္ကူးႏွင့္ ... 
 
    "ကဲ ... ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတုိ႔ေရ၊ ခင္တုိ႔အ႐ွင္ ထိပ္စုဖုရားအတြက္ ပန္းေတာ္မ်ားခူး၍ 
ဆက္ၾကစမ္းပါဘိ၊ ေဟာသည္က ျမင္ရသည့္ တတိုင္းေမႊး႐ုံႀကီးမွာ အပြင့္အငုံေတြ ေ၀ေ၀ ဆာဆာႏွင့္ 
ပေဒသာပင္ႀကီးသမွ် ဖူးပြင့္ေနၾကသည္။ သြား၍ ခူးစမ္းေခ်ပါေတာ့လား" 
 
    ေျပာေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အ႐ွင္ ထိပ္စုဖုရား ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူပုံ ထူးျခား 
သည္ကုိ ရိပ္မိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခင္ဘုန္းႏွင့္ ခင္မႀကီးတုိ႔လည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး၏ အမိန္႔အရ 
ခစားေနရာမွ ထၿပီး တတုိင္းေမႊးပန္း႐ုံႀကီးဆီသုိ႕ ထြက္လာၾကေလ၏။ 
 
    ေရၾကည့္နန္းေတာ္ေပၚတြင္ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လာလွ်င္ 
က်န္ရစ္ေလရာ စုဖုရားမွာ မိမိ အထိန္းေတာ္ႀကီးအေပၚတြင္ သကၤာယန ကင္း႐ွင္းေတာ္မမူ 
ေသာ္ျငားလည္း အပါးေတာ္မွ ထသြားသည္မွာ ခင္မႀကီးတုိ႔အား ပန္းခူးေစရန္ ေျပာဆုိေနသံကုိ 
ၾကားေတာ္ မူရေသာေၾကာင့္ ေထြေထ ြထူးထူး မ႐ိွလွဘဲ လက္ေတာ္ထဲမွ 
ေပါက္ေပါက္ပန္းကေလးမ်ားကုိ ေ႐ႊငါးကေလး မ်ား႐ွိရာ ၾကည္လင္ေသာ ေရထဲသုိ႕ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု 
ခ်ႀကဲေကၽြးေမြးေတာ္မူကာ လုကာ ယက္ကာ အစားတစ္လုပ္ အတြက္ ေလာဘေဇာ ထြက္၍ ေနၾက 
ေသာ ငါးငယ္ကေလးမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားလ်က္ အေျခမပ်က္ ႐ႈစားေတာ္ မူေနေလ၏။ 
    ေတာင္ေယာင္ေယာင္ ေျမာက္ေယာင္ေယာင္ႏွင့္ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ျပဳကာ ဖဲေပါက္ေပါက္ 
ပ၀ါတပင့္ပင့္ ထဘီနား တ၀င့္၀င့္ႏွင့္႐ိွေနေသာ အထိန္းေတာ္မွာ ခင္ဘုန္းတုိ႔ ပန္းခူးရာသုိ႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္ 
သလုိလုိႏွင့္ စိတ္တြင္းကမူကား "သီေပါကုိယ္ေတာ္ကေလးႏွယ္ေနာ္၊ ႂကြ လာေတာ္မူခဲလုိက္တာ။ 
ေန႔တစ္ခ်က္ တီးၿပီးသည္မွာ အတန္ပင္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ လူပ်ိဳေတာ္သားတစ္ေတြက 



ဘယ္လုိ ေလေဖာၿပီး ဇာတ္ေၾကာ႐ွည္ေအာင္ အခ်ိန္ဆဲြေနၾကေလသည္မသိ"ဟု စိတ္ထဲက တိတ္တခိုး 
ညည္းညဴကာ ထြက္ေတာ္မူ လာမည့္လမ္း ကုိ တမ္းမွန္းေမွ်ာ္ေခၚလ်က္ ႐ိွေလ၏။ 
 
    ယင္းသုိ႕ တစ္ဖက္သုိ႔လည္း လည္တဆန္႔ဆန္႔ႏွင့္ မၾကာခဏ င့ံေမွ်ာ္ကာ စုဖုရားထံသုိ႔ လည္း မိမိ 
အမူအရာကုိ ရိပ္မိေတာ္မမူသာေအာင္ မၾကာမၾကာ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မိသည္တြင္ စုဖုရားမွာ 
ေက်ာက္သလြန္ေပၚ လဲေလ်ာင္းေနရာမွ ၾကည္လင္ေအးျမေသာ ေရထဲ႐ွိ ေ႐ႊငါး၊ ေငြငါး ကေလးမ်ားကုိ 
စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ႐ႈစားေတာ္မူလ်က္ လက္ဖ်ားကေလးမ်ားျဖင့္ပင္ ေရကုိ တစြက္စြက္ႏိႈက္ခါ 
ကစားေတာ္ မူသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ သီေပါမင္းသားကုိ 
႐ႈေမွ်ာ္အားတက္လ်က္ ႐ိွေနျပန္ ေလ၏။ 
 
    ထုိသုိ႕ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ င့ံေမွ်ာ္ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ ပုတၱလုပ္ ေရကန္ေတာ္၏ 
ေျမာက္နား ေက်ာက္သားေတာင္ ကမူကေလးတစ္ဖက္မွ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ လာေနသည္ကို 
ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ ခင္ဘြားသစႀ္ကီးမွာ "သီေပါေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ပါပဲ"ဟု အတတ္စဲြလ်က္ ေတာင္စြယ္ 
တစ္ဖက္သုိ႔ လူလံုး ေပၚထြက္လာသည္အထိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ ေနမိ ေလရာ 
ခဏအၾကာတြင္ ပန္းစုံႀကိဳးပုဆုိး ႏွင့္ မင္းသားတစ္ပါး ေနာက္ပါ ထီးမိုးအေဆာင္ကုိင္ သံုးဦး တည္းႏွင့္ 
မိမိတုိ႔ထံသုိ႕ ေ႐ွး႐ႈ ထြက္ႂကြ လာသည္ကုိ ထပ္မံေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ခင္ဘြားသစ္ ႀကီးမွာ 
"ေဟာ ... သီေပါေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ ထြက္ေတာ္ မူလာေပါ့" ဟု ၀မ္းေျမာက္ျခင္း စိတ္ေဇာျဖင့္ 
တစ္ကုိယ္တည္း ႏႈတ္လြတ္ေျပာလိုက္မိကာ အေၾကာင္း မဲ့ ပ်ာယာခတ္လ်က္ ႐ိွေလ၏။ 
 
    စုဖုရားကုိ ၾကည့္ျပန္ေသာ္ ေရေနႏွင့္ တစ္ေတာင္မွ်ေလာက္သာ ေ၀းကြာေသာ 
ေက်ာက္သလြန္ထက္တြင္ ခပ္ေစာင္းေစာင္းကေလး လဲေလ်ာင္းလ်က္ ယုဇနပန္းခက္ကေလးျဖင့္ 
ေရၾကည္၊ ေရျမဳပ္ကေလးမ်ား ထေနေအာင္ ႐ိုက္ခတ္ကစား၍ ေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ စုစုကုိ 
အသိမေပးဘဲ သီေပါကုိယ္ေတာ္ကေလးကုိ ေျပး၍ ႀကိဳလုိက္ခ်င္မိသကဲ့သ႕ိပင္ ႐ိွေလ၏။ သုိ႕ရာတြင္ 
မိမိေျပးသြား ႀကိဳဆုိေနဆဲ စုဖုရား ေခၚေတာ္မူခိုက္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သြားျပန္ေသာ္၊ သီေပါ 
ကုိယ္ေတာ္အလာႏွင့္ စိတ္ေတာ္ခုစရာမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူသြားမည္ကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိုးရိမ္မိျပန္ 
ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳဆုိလုိေသာ စိတ္မ်ားကုိ ဇက္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္၍ ထားသလုိ သရကာ ေရၾကည့္နန္း 
ေတာ္ကေလးတစ္ဖက္ အလြန္႐ိွ ျမင္သာရာဌာနသုိ႕ သြားၿပီး ကုိယ္ေရာင္မ်ားျပလ်က္ တတုိင္းေမႊး 
႐ုံႀကီးအနီး႐ိွ ခင္ခင္ႀကီးတုိ႔ကုိလည္း မ်က္ရိပ္ ျပလုိက္ေသာေၾကာင့္ အပ်ိဳေတာ္ကေလး ႏွစ္ဦးလည္း 
ပန္း႐ုံႀကီး၏ အကြယ္တစ္ဖက္သုိ႕ ခပ္သြက္သြက္ ၀င္သြားၾကသည္တြင္ ခင္ဘြားသစ္မွာ ေရၾကည့္ 
စံနန္းေတာ္ အနီးအပါးသုိ႕ ေရာက္လာ ၿပီျဖစ္ေသာ သီေပါမင္းသားအား "စံနန္းေတာ္ကေလးအတြင္း 
သုိ႕ ေျဖာင့္ေျဖာင့္စင္းစင္းသာ ထြက္ေတာ္ မူခဲ့ပါဘုရား" ဟူေသာ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ လက္ယွက္႐ုိ 
က်ိဳးကာ အမူအရာႏွင့္ ျပခဲ့ၿပီး စုဖုရား အနီးသုိ႕ ခပ္ျမန္ျမန္ ကေလး ျပန္လာလ်က္ ဣေႁႏၵမပ်က္ 
ခစားေနေလသတည္း။ 
 
နက္ျဖန္ အခန္း (၂၇) 
 



အခန္း(၂၇) 
 
သီေပါမင္းသားလည္း ေနာက္ေတာ္ပါလူပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ရာ ေရၾကည့္ နန္းေတာ္အစြန္းမွ 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ကိုယ္ေယာင္ျပ ႀကိဳဆိုေနသည္ကို ေတြ႕ေတာ္မူရ လွ်င္ ေနာက္ေတာ္ပါ 
လူပ်ိဳေတာ္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္အား… 
 
"ကိုင္…ေမာင္မင္းမ်ား စုစုထံပါးသို႕ ေရာက္လို႕လာေခ်ၿပီ။ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးကလည္း ရိပ္ ဟန္ျပ၍ 
ႀကိဳဆိုလ်က္ရိွသည္။ ငါ သည္အတိုင္း ၀င္ေတာ္မူရမည္လား ဟရုိ႕" 
 
ေမးေတာ္မူသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က လက္အုပ္ခ်ီကာ… 
 
"မွန္လွပါ၊ သည္အတိုင္းပင္ ၀င္ေတာ္မူပါ၊ ဘုရားကၽြန္ေတာမ္်ိဳးမ်ား ေနာက္ပါးမွ ခစားလ်က္ ပါပါမည္။ 
ေရႊကိုယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စုထားဖုရား ႏွစ္ပါးအတူ ခ်စ္ၾကည္ျဖဴစြာ စံေတာ္မူမိခါမွ ဘုရား ကၽြန္ေတာ္မ်ား 
အပါးေတာ္ က ခြာပါမည္ဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္ထား၍… 
 
"ေအး…သည္လိုမွ သင့္မည္။ ငါကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ၀င္ေတာ္မူမည္ဆိုလွ်င္ ေယာင္ 
ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနခ်ိမ့္မည္။ သို႕…ငတုတ္ကယ္။ ငါကုိယ္ေတာ္လည္း စုစုကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူ 
လို႕သာ ၾကြလာခဲ့ ရတယ္။ ရဲေတာ္မူလွလို႕ မဟုတ္ဘူး။ စုစုႏွင့္ ယခုလို ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံု 
ေတာ္မူမယ္ဆိုေတာ့ ေရႊရင္ေတာ္ တလွပ္လွပ္ႏွင့္ ဘယ္ဇာတ္ဘယ္ပုံ ခင္းရမည္ မသိေသးဘဲ ေတာ 
ဇာတ္မင္းသား အရုိးကေလး လို ျဖစ္ေတာ္မူေနတယ္ ေမာင္မင္း။ 
 
ယခုလည္း ေမာင္မင္းတို႕ႏွင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီးတို႕ ေလွာ္လွယ္စကားေၾကာင့္သာ သြားရေတာ့မည္။ 
စုစုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူတဲ့ အခါ ဘယ္လို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၿပီး ဘယ္အေၾကာင္းအရာကို စကားစရွာ၍ 
ေျပာေတာ္မ ူရမည္ မသိ ေသးဘူးကြယ္ရုိ႕။ ေမာင္ေဖငယ္ကလည္း ငါ့ကို အႀကံေတာ္မ်ား 
ဆက္စမ္းပါဘိ။ ေမာင္မင္း ေရး သားဆက္သခဲ့တဲ့ အလႊာေတာ္ ေတးထပ္ေတြႏွင့္ခ်ည္း 
ကိစၥၿပီးလာခဲ့ရတဲ့အတြက္ စကားေျပာကြက္ ကေလးမ်ားလည္း လွပေအာင္ စီစဥ္လို႕ ဆက္စမ္းပါဦး" 
 
မိန္႕ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က… 
 
"မွန္လွပါ၊ ယခုျဖင့္ စကားလံုးလွလွမ်ား ေရြးခ်ယ္ဆက္သရန္ အခ်ိန္ရေတာ့သည္ မဟုတ္ပါ ဘုရား။ 
သည့္အတြက္ စုထားဖုရားကို ေတြ႕ေတာ္မူလွ်င္ 'က်န္းမာခ်မ္းသာေတာ္မူပါစဟူေသာ ႏႈတ္ 
ခြန္းဆက္စကား ကို အလ်င္ဆံုး မိန္႕ၾကားေတာ္မူၿပီးမွ စုထားဖုရားကို မ်ားစြာခ်စ္ခင္စြဲလမ္းေတာ္မူလွ 
သျဖင့္ ႏွစ္ပါးေတြ႕ဆံု ေတာ္မူရေအာင္ အခြင့္ေတာင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုထံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ 
ေသာ အလႊာေတာ္မ်ား ျပန္ၾကားျခင္း မရိွခဲ့သျဖင့္ အလိုဆႏၵမျပည့္တုိင္း တရိရိ လြမ္းေတာ္မူလ်က္ 



ေနခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုလည္း စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ဆိုသလို ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းသို႕ ထြက္ 
ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ အဆင္သင့္ စုထားဖုရားကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရသျဖင့္ အရွက္ကို ေနာက္ထား၊ 
ေၾကာက္အားကို ပစ္ပယ္၍ အခ်စ္နယ္စား သခင္ စုဖုရားကေလးထံပါးသို႕ အခစား၀င္ရေၾကာင္းပါ' 
ဆိုတဲ့ စကားသြားအတိုင္း ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကစားၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူလ်က္ ေနာင္ခါေနာင္ 
ေရးအတြက္လည္း ၀ီစိကိစၦာမရွိပါရန္ ေရႊေမတၱာမ႑ိဳင္ကို သစၥာ အုတ္ျမစ္တိုင္ႀကီးခံလ်က္ ေလး 
ဘက္ေလးဌာနမွ သမုဒယ တံတိုင္းႀကီးကာရံကာ ကမၻာတည္ေအာင္ စုိက္ထူပါမည္ဆိုတဲ့ အ 
ေၾကာင္းမ်ား မိန္႕ၾကား သစၥာျပဳေတာ္မူရန္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္ထားသည္တြင္… 
 
သီေပါမင္းသားလည္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္ လွမ္းၾကြသြားေတာ္မူရင္းမွ မႀကံဳစဖူး ႀကံဳရခ်က္ထူးေတာ္မူဆဲ မို႕ 
ေရႊသည္းတဖုိဖုိ ရိွေတာ္မူစဥ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ေလွ်ာက္တင္အႀကံေတာ္ဆက္၍ အရိပ္အျမြက္ 
လမ္းခင္းေပး ေသာအခါမွ စိတ္ေအးေတာ္မူကာ ေရွးရႈထြက္ေတာ္မူရာ ေရၾကည့္စံနန္းေတာ္အတြင္း သို႕ 
ရဲရင့္တည္ၿငိမ္ ေသာ ဣေျႏၵေတာ္ျဖင့္ ဟန္မပ်က္ ၀င္ေတာ္မူေလသည္။ 
 
စုဖုရားလတ္အနီးတြင္ ခစားလ်က္ရိွေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီးက ယခုမွ သိေလဟန္ျဖင့္ "အလို… 
သီေပါေရႊကိုယ္ေတာ္ဖုရားပါကလား"ဟုဆိုကာ ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသဟန္ျဖင့္ လက္ယွက္တုပ္၀ပ္ခါ ခပ္ 
ယို႕ယို႕ ခစားလ်က္ စုဖုရားစံရာ ေက်ာက္သလြန္ေတာ္ေပၚအေရာက္ ထြက္ေတာ္မူရန္ လမ္းစဖယ္၍ 
ေပးသလိုလိုႏွင့္ ႀကိဳဆိုေလလွ်င္ ေရျပင္ကိုစုိက္၍ ရႈစားေတာ္မူေနေသာ စုဖုရားလတ္သည္လည္း 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ႏႈတ္စကား သံအားျဖင့္ လွည့္၍ ရႈစားေတာ္မူလိုက္မိသည့္အခါ စံေတာ္မူရာ 
ေက်ာက္သလြန္ေတာ္ရိွရာသို႕ ဦးတည္ၾကြလာေတာ္မူေသာ သီေပါမင္းသားကို ျမင္ေတာ္မူသည္ တြင္ 
ရုတ္တရက္ ေရွာင္တခင္ႏွင့္ "ဟင္…အလို"ဟုသာ ဆိုေတာ္မူႏုိင္ၿပီး ဒိတ္ခနဲ ေရႊရင္တံု၍ ႏွလံုး 
ေသြးခုန္ကာ ရွက္ရြံ႕စြာႏွင့္ သလြန္ေတာ္ စြန္းတစ္ဖက္တြင္ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ႏွင့္ ခပ္ယို႕ယို႕ကေလး 
ေရႊ႕၍ စံေတာ္မူေလ၏။ 
 
သီေပါမင္းသားလည္း ေနာက္ေတာ္ပါ လူပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ စုဖုရားစံေတာ္ရာ ေက်ာက္သလြန္ 
အနီးသို႕ ေရာက္ေတာ္မူလာၿပီး အထိန္းေတာ္ႀကီးက လမ္းေနရာဖယ္ေပးလ်က္ စုဖုရားလတ္ကိုယ္ 
တိုင္ကလည္း ေက်ာက္သလြန္ေတာ္ တစ္ဖက္သို႕ ခပ္ယို႕ယို႕ကိုယ္ေလးေရႊ႕လ်က္ စံေတာ္မူလိုက္ 
ျခင္းျဖင့္ မင္းသားအဖို႕ ေနရာေတာ္ေပးသည္ႏွင့္မျခား ရိွေသာေၾကာင့္ နဂိုကဇြတ္က်ဲ၍ ခပ္ရဲရဲ၀င္ 
ေတာ္မူလာခဲ့ေသာ သီေပါမင္းသားမွာ စိတ္ေတာ္ကမရဲလွသည့္တိုင္ အခ်စ္၏ေစစားမႈျဖင့္ ေရွးကလို 
ရွက္ရြံ႕ေၾကာက္ဆုတ္ ျဖစ္ေနေတာ္ မမူေတာ့ဘဲ သလြန္ေတာ္စြန္းတြင္ ရုတ္ခနဲ ထိုင္ေတာ္မူလိုက္ခါ 
ရႊန္းစားေသာ မ်က္လံုးေတာ္ ျဖင့္ ျမေတာင္စုဖုရားလတ္အား ေခတၱစုိက္၍ ရႈစားေတာ္မူေလ၏။ 
 
ေရွးအခါကမူ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွေသာ စုဖုရားလတ္၏ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကို အေ၀းကသာ ရႈျမင္ 
ေတာ္မူခဲ့ရဖူးလ်က္ ယခုကဲ့သို႕ နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရေသာအခါမူကား ထူးျခားေသာ အဆင္း 
သ႑ာန္ ၾကန္အင္းလကၡဏာတို႕ျဖင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူလ်က္ က်က္သေရအေပါင္းတို႕၏ သခင္ဘုရင္ 



ဧကရီ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ရႈစားေတာ္မူေသာအခါ ေရွးအခါက ျမတ္ႏုိးခ်စ္ခင္ေတာ္မူ သည္တို႕ ထက္ 
ဆထက္ထမ္းပုိးတိုး၍ ၾကင္နာဆပြား သနားစံုမက္ေတာ္မူမိကာ ေဘးေစာင္း တြဲရရြဲ က်လ်က္ရိွေသာ 
ေသွ်ာင္ဆံၿမိတ္ကြင္းႀကီးႏွင့္ မင္းညီမင္းသား မင္းေယာက်္ားကေလးပမာ စစ္ကိုင္း ခ်ိတ္ 
အ၀ါပုဆိုးႀကီးကို ဆင္ေတာ္မူထားရွာသည္တို႕ကိုပါ သိမ္းက်ံဳးရႈစားေတာ္မူလ်က္ ရွက္ရြံ႕ေတာ္ 
မူျခင္းအတြက္ မ်က္ႏွာေတာ္ အငုံ႕သားႏွင့္ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ကေလးေနရွာေသာ စုဖုရားအား… 
"က်န္းမာေတာ္မူပါစ စုစုရယ္''ဟု ယုယုယယ ၾကင္နာေတာ္မူဟန္ျဖင့္ မိန္႕သံခ်ိဳခ်ိဳကို စတင္ 
ထုတ္ဆိုေတာ္မူလိုက္သည္တြင္ စုဖုရားကလည္း ရုတ္တရက္မုိ႕ ရွက္အားေတာ္ပုိၿပီး ဘာကို ဘယ္သို႕ 
ေလွ်ာက္တင္ရမည္ မသိဘဲ ခပ္မဆိတ္ေနေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တစ္ေထာင့္မွ မေနတတ္ မထိုင္တတ္ 
ျဖစ္ေနရွာေသာ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ စုဖုရားအနီးသို႕ ကပ္ၿပီး။ 
 
"အေမ့ စုဖုရားငဲ့၊ ေရႊကိုယ္ေတာ္ ေပးေတာ္မူသည္ကို ေျဖေလွ်ာက္ေတာ္မူလိုက္ပါဘိ" 
 
ယုယစြာ ေျပာရာ စုဖုရားမွာ အထိန္းေတာ္ႀကီး၏ လက္တစ္ဖက္ကို ဆြဲေတာ္မူထားၿပီး… 
 
"အုိ…သစ္သစ္ကလည္း က်န္းမာေတာ္မူလို႕သာ သည္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ထြက္ေတာ္မူလာႏုိင္သည္ 
မဟုတ္ပါလားလို႕၊ သည္ဟာကို ဘယ္လုိလုပ္၍ ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္ မသိတတ္ၿပီဘူး" 
 
မ်က္ႏွာ အတြင္ငုံ႕ထားရာမွ တီးတိုးမိန္႕ေတာ္မူလွ်င္… 
 
"အုိ…ခက္သမုိ႕လားပါဘုရား၊ ေမာင္ေမာင့္ ေရႊေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ျမင္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း 
က်န္းမာပကတ ိ ခ်မ္းသာစြာရွိေၾကာင္းပါ ေမာင္ေမာင္ဖုရားလို႕ တင္ေတာ္မူလုိက္ပါလား ဘုရား၊ 
ဟို…ကိုယ္ေတာ္က ၾကာလွ်င္ ရွက္ေတာ္မူသြားပါေတာ့မည္" 
 
ဆိုကာ ခင္ဘြားသစ္ စုဖုရားအနီးမွ ထသြားမည္အျပဳတြင္ စုဖုရားက အတင္းသာလက္ကုတ္ဆြဲထား 
ျပန္ၿပီး… 
 
"အုိ…သစ္သစ္ႀကီးေနာ္၊ စုစုကို တစ္ေယာက္တည္း ပစ္၍ထားလွ်င္ ေမဖုရားကို တုိင္ေတာ္မူလိုက္ မွာပဲ" 
 
တီးတိုး ျခိမ္းေျခာက္ေတာ္မူျပန္သျဖင့္ ထြက္ခြာခြင့္ မရဘဲရွိေလရာ သီေပါမင္းသား၏ ေနာက္ေတာ္ ပါ 
ျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မူကား မိမိတို႕ အရွင္မင္းသား ေက်ာက္သလြန္ 
ေတာ္ေပၚသို႕ စံေတာ္မူမိသည့္ အခ်ိန္ကပင္ ပတၱျမားကြမ္းအစ္ေတာ္ႏွင့္ ေသာက္ 
ေတာ္ေရႊတေကာင္းတို႕ကို သလြန္ေတာ္အပါး၀ယ္ ခ်ထားကာ ခပ္ယို႕ယို႕ႏွင့္ ေနာက္က်ိဳ႕၍ ထြက္ 
ခြာသြားၾကၿပီး ေရၾကည့္ စံနန္းေတာ္အနီးရိွ တတိုင္းေမႊးရုံႀကီးေအာက္သို႕ ႏွစ္ေယာက္သြား၍ ထိုင္ 
ေနၾကေလ၏။ 
 



သီေပါမင္းသားလည္း ေမးေတာ္မူေသာစကားကို စုဖုရားက ရွက္အားႏွင့္ ခြန္းတံု႕ျပန္ေတာ္မမူဘဲ ရွိ 
ေနသည္ကိုပင္ မီွခုိ၍ စုံမက္ခ်င္ခင္ေတာ္မူမိကာ… 
 
"ေမာင္ေမာင့္ကို ရွက္ရြံ႕ေတာ္မူရမည့္သူ မဟုတ္ပါဘူး စုစုရဲ႕၊ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးကို ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ 
သည့္ကေလာက္ ဆြဲ၍ ထားေတာ္မူသတံုး၊ ေမာင္ေမာင္ဟာဘီလူး၊ သဘက္ပမာ ေၾကာက္စရာ 
ေကာင္းသည္လည္း မဟုတ္ပါကလား မိမိရဲ႕" 
မိန္႕ေတာ္မူလိုက္သည္တြင္ စုဖုရားလတ္လည္း ခင္ဘြားသစ္အား အနည္းငယ္ေလွ်ာ့၍ ေပးေတာ္မူ 
လိုက္ရရွာေလ၏။ ထိုအခြင့္အေရးကိုရေသာ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ ကပ်ာကယာေနရာမွ ခြာလ်က္ 
ကြမ္းေတာ္မ်ား ဆက္မည့္ဟန္ႏွင့္ ပတၱျမား ကြမ္းအစ္ကို လွန္သလိုလို၊ ေသာက္ေတာ္ဆက္မည့္ 
ဟန္ႏွင့္ ေရႊတေကာင္းကို ကိုင္သလိုလို၊ ဟိုမမည္, သည္မမည္ အဓိပၸာယ္မရိွေသာ အလုပ္မ်ားကို 
မေနမနားလုပ္ရာမွ တစ္စတစ္စ သလြန္ေတာ္ႏွင့္ ေ၀းရာသို႕ ေရြ႕မွန္းမသိ ေရြ႕လာခဲ့ေလ၏။ 
 
ေက်ာက္သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ ႏွစ္ပါးတည္းရိွေသာအခါ သိေပါမင္းသားမွာ ယုယၾကင္နာေသာ 
အမွတ္လကၡဏာျဖင့္ စုဖုရား၏လက္ေတာ္ကေလးတစ္ဖက္ကို ရုတ္တရက္ ဆြဲကိုင္ေတာ္မူကာ….. 
 
"စုစုက ေမာင္ေမာင့္ကို တယ္လို႕ရွက္ေၾကာက္ေတာ္မူေနသည္ကိုးဗ်။ ေမာင္ေမာင္ကေတာ့ စုစုဟာ 
ေမာင္ေမာင္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူသလိုပင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးေတာ္ မူရွာလိမ့္မယ္လုိ႕ထင္ၿပီး စံအိမ္ေတာ္ 
အေ၀းႀကီးကေန၍ ခ်စ္ေမတၱာသြယ္တန္းၿပီး အလႊာေတာ္ခ်င္း ခ်စ္လမ္းဖြင့္ေတာ္မူေနၾကရသည္ပင္ 
အားရေက်နပ္ေတာ္မမူႏုိင္ဘဲ၊ စုစု၏ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကေလးကို နီးနီးကပ္ကပ္ ရႈစားၿပီး ခ်စ္မိန္႕သံ 
စကားကေလးမ်ား ႏွစ္ပါးအတံု႕အလွယ္ ေျပာၾကားေတာ္မူလိုလွသည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ ေန႕ရွိသမွ် 
ေတြ႕ဆံုေတာ္မူပါရေစလို႕ အလႊာေတာ္အတန္တန္ႏွင့္ အမိန္႕ေတာ္ပန္ခဲ့ရပါတယ္၊ စုစုရဲ႕ ေရႊလႊာ 
ေတာ္မ်ားက ေမာင္ေမာင့္ကို သနားၾကင္နာသံ ပါေတာ္မူခဲ့တဲ့အတြက ္ အးတက္၀မ္းေျမာက္ လက္ 
ပမ္းေပါက္ခတ္ေလာက္ေအာင္ ရိွခဲ့သမွ် စုစုထံေတာ္က ေနာက္ဆံုး ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ 
အခြင့္ျပဳေတာ္မူလိုသည့္ စကားျပန္မရခဲ့ေတာ့ ေမာင္ေမာင္ျဖင့္ အင္မတန္မွ စုိးရိမ္ပူေဆြး စိတ္ မေအး 
ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့မိပါတယ္" 
 
"စုစုဟာ ေမာင္ေမာင္ကဲ့သို႕ ဂုဏ္သိမ္ေမွးမိွန္၍ အရိွန္အ၀ါနည္းပါးတဲ့ မင္းသားငယ္တစ္ပါးအေပၚ တြင္ 
အဆံုးအစ ခ်စ္ၾကင္ျမတ္ႏုိးေတာ္ မူႏုိင္ပါ့မလားလို႕လဲ တစ္ဖက္တစ္လမ္းေတြးၿပီး ေဆြးေတာ္ 
မူမိပါတယ္။ အကယ္၍သာ ေမာင္ေမာင္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူသကဲ့သုိ႕ စုစုက ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူရုိးမွန္ 
ပါလွ်င္ ယခုေလာက္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွး ေလးဖင့္ေတာ္မူေနရန္ မရိွႏုိင္ဘူးလုိ႕ ေတြးထင္ၿပီး အင္မတန္ 
စိတ္ေမာမိသည္ စုစုရယ္။ သည္လိုႏွင့္သာ အခ်ိန္ၾကာ ရက္ၾကာႏွင့္ ေမာင္ေမာင့္ေရႊစိတ္ေတာ္ 
သကသ္ာရာ မရႏိုင္လြန္းတဲ့အတြက္ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္မွ ရိွေစေတာ့ဆိုၿပီး ရင္းႏီွးတဲ့ ေက်းရင္း 
ကၽြန္ရင္း ကေလးႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႕ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ရတယ္။ ဒီဆီကိုလည္း 
ေရာက္ကေရာ 'မွာထားအလားသင့္'ဆိုသလို ေဟာသည္ ေရၾကည့္စံနန္းေတာ္ကေလးတြင္ မင္း 
သားကေလးအသြင္ႏွင့္ ဆင္ယင္ေတာ္မူထားတဲ့ စုထိပ္ထားႏွင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို လွမ္းျမင္ 
ေတာ္မူမိလွ်င္ပဲ ေမာင္ေမာင့္အသည္းမွာ ပန္းဧယင္ႀကီးလြဲသလို မနည္း၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူမိေတာ့ 



'သတိလက္လြတ္'ဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူလိုတဲ့ ေဇာက ကေသာကေမ်ာ ေရွ႕ေဆာင္ၿပီး စုစုအပါး 
ေရာက္ေအာင္ လွမ္းေတာ္မူခဲ့မိပါတယ္။ အကယ္၍သာ ေမာင္ေမာင့္ကို စုစု ေရႊေမတၱာစူးေတာ္ မမူ 
ရင္လည္း ဒီကဲ့သို႕ အတင့္ရဲၿပီး စုစုအပါးသို႕ေရာက္ေအာင္ ၾကြေတာမူ္မိသည္ကို ေရႊမ်က္ႏွာညိွဳး၍ 
အလိုေတာ္မက်လွ်င္ ဒီက ေရႊကံေတာ္ကိုသာ ရုိးရပါေတာ့မယ္ စုစုရယ္" 
 
မိန္႕ေတာ္မူေသာအခါ စုဖုရားလည္း ရွက္အားေတာ္ႀကီးလ်က္ ရိွေတာ္မူဆဲေၾကာင့္ ရုတ္ခနဲ အေျဖ 
ေပးေတာ္ မမူႏုိင္ရိွျပန္လွ်င္….. 
 
"ဘယ့္ႏွယ္ စုစုရယ္၊ ေရႊမ်က္ႏွာ ညိွဳးေတာ္မူလွခ်ည့္လား၊ ဒီက ေမာင္ေမာင္ ထင္ေတာ္မူသလို 
ေမတၱာေတာ္ မစူးရွ၍ အလိုေတာ္မက်ဘူးထင္ပ။ သည့္ႏွယ္သာျဖစ္လွ်င္ စုစုကို ေမာင္ေမာင္ ေႏွာင့္ 
ယွက္ေတာ္ မမူလိုပါၿပီ။ ေရႊေမတၱာ အခ်စ္မညီလွ်င္ သည္တြင္ပဲ ေမာင္ေမာင္ျပန္၍ ကံကိုသာ 
ေအာက္ေမ့ေတာ္ မူပါေတာ့မယ္" 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ ထိုင္ရာမွထ၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူေတာ့မည္ကဲ့သို႕ ျပဳကာမွ စုဖုရားမွာ ရွက္စႏိုး၍ ညိွဳး 
ေတာ္မူလွရာတြင္ အခ်စ္ေတာ္ကလည္း ၀င္ၿပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သီေပါမင္းသား၏ မိန္႕ေတာ္သံ ကို 
မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေတာ္မူမိရွာသည္တြင္… 
 
''ဒီက စုစုကလည္း ဘယ္သို႕မွ် ေလွ်ာက္တင္ရေသးသည့္ မဟုတ္ပါ။ ေမာင္ေမာင့္စိတ္ေတာ္မွာသာ 
အျခားတစ္ပါး ၾကြခ်ီေတာ္မူစရာ ေနရာေတာ္ေတြမ်ားလွ၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စုစု၀င္၍ 
တားျမစ္ေတာ္မူႏုိင္ေတာမ့ည္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ" 
 
ၾကည္လင္ခ်ိဳျမေသာအသံ။ ရွက္ဟန္မကင္းေသာ အမူအရာႏွင့္ ခြန္းတံု႕ျပန္ေတာ္မူလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ 
သီေပါမင္းသားမွာ မ်ားစြာ အားတက္ေတာ္မူလာၿပီး စုဖုရားအနီးသို႕ တိုးေရြ႕စံေတာ္မူကာ… 
 
"ေမာင္ေမာင့္မွာ တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကိုယ္တြင္ စုစုထံေတာ္မွ တစ္ပါး ဘယ္ဆီကုိမွ် သြားစရာမရွိ 
ေၾကာင္း၊ စုစုလည္း ေကာင္းေကာင္းသိရိွေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေမတၱာႏြယ္ညႊန္႕က တလြန္႕ လြန္႕ 
ယိမ္းယိုင္ၿပီး ထိန္းမႏုိင္ ခ်ဳပ္မရ စုစုကိုမွ ျမတ္ႏုိးစုံမက္ေတာ္မူလွ၍ အရွက္ကို ေနာက္ထား 
ေၾကာက္အားကို ပစ္ပယ္၍ အခ်စ္နယ္အတြင္းသို႕ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
စုစုက ယခုလို ဆီးႀကိဳ၍ ေရႊမ်က္ႏွာ ညိွဳးေတာ္မမူဘဲ ေနပါလွ်င္ အင္မတန္မွ ၀မ္းေျမာက္ 
အားတက္ေတာ္ မူမည္ အမွန္ပါ။ စုစု ၾကည္သာေတာ္မူမည္ဆိုပါလွ်င္ ေက်ာက္ရုပ္ေက်ာက္တုိင္ စြဲသလို 
ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ ႀကီး စံေနေတာ္မူပါေတာ့မယ္။ ဘယ္ဆီကိုမွ် ၾကြေတာ္မူစရာ မရိွတဲ့သူမုိ႕ စုစုတို႕အပါးမွ 
တစ္ဖ၀ါးမွ် ခြာေတာ္မမူေတာ့ပါဘူး။ စုစုက ၾကည္သာေတာ္မူတဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ တစ္ခ်ကေ္လာက္ 
ေမာ္၍ ရႈ စားေတာ္မူပါလွ်င္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းကိုပင္ ဆီးေစ့ငယ္သ႑ာန္ထင္၍ အမွန္ပင္ ထလို႕ 
ခုန္ခ်င္ သည့္ ေမာင္ေမာင္ပါ စုစုငယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ ယခုလို ေမာင္ေမာင္ၾကြလာေတာ္မူတာကို ၾကည္သာ 
ေတာ္မူပါစ" 



 
ကယုကယႏွင့္ ထပ္ဆင့္ ေမးျမန္းေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ စုဖုရားလတ္မွာ မေျဖဘဲ မေနသာ ရွက္ရြံ႕ 
ေတာ္မူရွာသည္ကလည္း တစ္ဌာန၊ ခြန္းတံု႕မျပန္ဘဲ ေနေတာ္မူပါလွ်င္လည္း သီေပါမင္းသား စိတ္ 
ငယ္၀မ္းနည္းသြားေတာ္မူမည္ကို စုိးရိမ္ေတာ္မူသြားျပန္သျဖင့္… 
 
 
"ေမာင္ေမာင္ ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို စုစုက ၾကည္သာေတာ္မမူဘူးလို႕ ဘယ္လိုလူမ်ားက 
တင္ေလွ်ာက္ထားပါသလဲ။ စုစု ႏႈတ္ေတာ္ကလည္း ဘယ္သို႕မွ် ေျပာေတာ္မူရေသးျခင္းမရိွပါလား 
ေမာင္ေမာင္ဖုရားရဲ႕" 
 
ရွက္အားႏြဲ႕သံႏွင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္တင္ျပန္ေသာေၾကာင့္ သီေပါမင္းသားလည္း အားတက္ေတာ္မူ 
ျခင္းႀကးီမက အားရႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူမိကာ….. 
 
"ေၾသာ္…သည့္ႏွယ္ျဖင့္ ယခုလို ေမာင္ေမာင္ၾကြလာသည္ကို စုစုၾကည္သာေတာ္မူသည္ဆိုတာ 
ေမာင္ေမာင္ ယံုၾကည္ပါရေစေတာ့" 
 
တစ္ေက်ာ့ျပန္၍ မိန္႕ေတာ္မူလိုက္ေသာအခါမွ… 
 
"မွန္လွပါေတာ့သည္။ ေမာင္ေမာင္ ယံုၾကည္ေတာ္မူသည့္အတိုင္းပါ" 
 
ေျဖေတာ္မူသည္တြင္ တိုး၍ ယုယခ်စ္ၾကင္နာစိတ္၀င္ေတာ္မူေသာ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ စုဖုရား၏ 
ပခုံးကေလးကို သိမ္းက်ံဳးပုိက္ေပြ႕ေတာ္မူၿပီး… 
 
"ေၾသာ္…ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူၾကသည့္အေလ်ာက္ ယခုလို ႏွစ္ပါးေတြ႕ၿပီး စုစုရဲ႕ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ 
ကေလး ေစ့ေစ့ရႈစားလို႕သာ ေနေတာ္မူရမယ္ဆိုလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ျဖင့္ ပြဲေတာ္စာမသံုးဘဲ လံုးလံုး သား 
အာဟာရသိဒၶိ ျပည့္ေနလိမ့္မယ္လို႕ ထင္ေတာ္မူမိပါတယ္ စုစုရယ္၊ ဘ၀သံသရာက သင္းက်စ္ အကၡရာ 
စာထူးေတာ္ပါခဲ့သူ မွန္ၾက၍လားမသိ၊ စုစုကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူမိသည့္ေန႕ကစၿပးီ ေမာင္ 
ေမာင့္ေရႊႏွလံုး ေတာ္အတြင္းမွာ တစ္ေန႕တျခားေသာ အခ်စ္ရည္ျပည့္လွ်မ္း၍ အခ်စ္ပန္း ပြင့္ေတာ္မူ 
လ်က္ ရိွပါေတာ့တယ္။ ေမာင္ေမာင္က သည္မွ် ျဖစ္ေတာ္မူေနပါလွ်င္ စုစုတြင္လည္း 'တစ္ဦးေမတၱာ 
တစ္ဦးမွာ ေမတၱာတစ္ဆင့္ ခ်စ္ပန္းပြင့္'ဆိုသလို ေမတၱာဓာတ္ယွက္ကူးၿပီး အခ်စ္ထူးခ်စ္ေတာ္မူလိမ့္ 
မလားလို႕ အမ်ားႀကီး ကိုးစားလ်က္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္ျဖင့္လွ်င္ စုစုကို ဘယ္အခါ ဘယ္တစ္ 
ေန႕မွ် ေမ့ေတာ္မူ ခဲ့သည္မရိွဘဲ အၿမဲပင္ အစြဲအလမ္းႀကီးလ်က္ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူေနသည့္ အခ်ိန္ 
အေတာ အတြင္းကေလး မွာပင္ ေမာင္ေမာင္၏သက္၀ိညာဥ္ ေရႊလိပ္ျပာကေလးဟာ စုစုထံေတာ္ပါး 
သို႕သြား၍ ခစားေနတယ္ဟု ထင္ေတာ္မူ ရပါသည္ စုစုရယ္" 
 



မိန္႕ေတာ္မူေသာအခါ စုဖုရားမွာလည္း ခ်စ္အားက ေသြးေဆာင္ေတာ္မူေနဆဲျဖစ္၍ အနည္းငယ္ 
ရဲရင့္ေတာ္မူလာကာ… 
 
"မိန္႕ေတာ္မူသည္ကို ၾကားရ၍ အလြန္တရာမွ အားရ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူမိပါတယ္။ ဒီက စုစုရဲ႕ စိတ္ 
ထားေတာ္ကိုျဖင့္ အထူးထုတ္ေဖာ္ ေလွ်ာက္တင္ေနစရာ လိုေတာ့မည္မထင္ေၾကာင္းပါ။ စုစု ေမာင္ 
ေမာင့္ထံေတာ္သို႕ ပုိ႕ဆက္ထားၿပီးေသာ ေရႊလႊာေတာ္မ်ားတြင္ စုစုသေဘာေတာ္ကို ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး 
ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႕ မ်က္ႏွာစုံညီ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရေသာအခါမွာ စုစုေလွ်ာက္တင္လိုတာက ေတာ့ 
ေမာင္ေမာင့္ ေရႊေမတၱာေတာ္ကို စုစုယံုၾကည္ေတာ္မူၿပီးသည့္အေလ်ာက္ ေနာက္ေနာင္ကို လည္း 
မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႕ ေရႊေမတၱာေတာ္ကို စုစု ယံုၾကည္ေတာ္မူၿပီးသည့္ အေလ်ာက္ 
ေနာက္ေနာင္ ကိုလည္း မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႕ ေရႊေမတၱာေတာ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခုိင္ခုိင္ထား၍ 
သစၥာေတာ္ မ်ား ေစာင့္သံုးေတာ္မူပါလို႕သာ ေလွ်ာက္တင္စရာ ရိွပါေတာ့ တယ္။ မင္းညီမင္းသားတို႕ 
မည္သည္မွာ အထိန္းအရ ေမာင္းမမိႆံ ေၿခြရံအမ်ားႏွင့္ မင္းစည္းစိမ္ ခံစားေတာ္မူၾကရသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ အေလ်ာက္ ေနာင္ခါ စုစုကို ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက ္ ေနေတာ္မူ မွာကိုသာ အေရးတႀကီး 
စုိးရိမ္ေတာ္ မူ၍ ေနရပါေတာ့တယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
မဖြဲ႕မႏြဲ႕ တည့္တည့္ႏွင့္ ရုိးရုိး ခပ္တိုးတိုး ေလွ်ာက္တင္ေလလွ်င္… 
 
သီေပါမင္းသားမွာ ခြန္းမိန္႕သံ သဲ့သဲ့ႏွင့္ မႏြဲ႕တႏြဲ႕ ညင္းေလးေသြးေတာ္မူရွာေသာ စုဖုရားလတ္ အား 
ခ်စ္ၾကင္နာေတာ္မူလွေသာ စိတ္ထားေၾကာင့္ မ်က္လံုးေတာ္ စိမ္းလဲ့လဲ့ႏွင့္ ရႈစားေတာ္မူာမွ။ 
 
"ယံုေတာ္မူပါေတာ့ စုစုရယ္။ သည္က၊ ေမာင္ေမာင့္အတြက္ျဖင့္ ဒီဘ၀ တစ္သက္သာမက ကပ္ ကမၻာ 
ေၾကၿပြန္း၍ သံသရာဆံုးေစေတာ့ နန္းလံုး ဒါရႈလွ မဥၨဴကိုျဖင့္ တစ္မူေသြဖည္ သစၥာေတာ္ျပယ္ မယ္လို႕ 
ေတြးထင္ေတာ္မႈဖြယ္ မလိုပါ။ 
 
ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ သည္တစ္သက္မွာလည္း စုစုတစ္ပါးတည္း သာ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ 
ေရႊေမတၱာေတာ္စူးစုိက္ၿပီး ထိထိခုိက္ခုိက္ စြဲလမ္းခ်စ္ခင္ေတာ္မူခဲ့မိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ စုစုတစ္ပါးက 
လြဲလို႕ျဖင့္ မုိးနတ္သူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင့္အခ်စ္ကို ေ၀ခြဲ ျဖန္႕ျဖဴေတာ္မူလိုက္သည့္ 
စကားထဲမွာ မင္းညီမင္းသားတို႕မည္သည္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ေမာင္းမ မိႆံ ေၿခြရံအမ်ားႏွင့္ 
စံစားရသူမ်ား ျဖစ္၍ အသစ္ေတြ႕လွ်င္ အေဟာင္းကိုေမ့ခ်င္တဲ့ ၀သီဓေလ့ႏွင့္ အညီွေတြ႕တိုင္း 
အာရုံမ်ားတဲ့ ကာမဂုဏ္ သမားႀကီးသက္သက္လိုလို စြဲခ်က္တင္ေတာ္မူလိုက္ျခင္း မွာလင္း ဒီက 
ေမာင္ေမာင့္အတြက္ျဖင့္ တက္တက္စင္ ေအာင္ လြဲေတာ္မူသြားပါၿပီ။ 
 
ေမာင္ေမာင္ဟာ သူတကာ့ မင္းညီမင္းသားမ်ားလို မဟုတ္ဘဲ ရုိးရုိးကုပ္ကုပ္ကေလး ခပ္ေအးေအး 
ေနေတာ္မူတတ္ သည္ဆိုတာလည္း စုစု သေိတာ္မူပါလိမ့္မယ္။ ေမာင္ေမာင္စံျမန္းတဲ့ စံအိမ္ေတာ္ 
ေဆာင္ခန္းမွာ အျခားေသာ မင္းညီမင္းသားမ်ားလို ကိုယ္လုပ္ေမာင္းမဆိုလို႕လည္း ေဆးေတာ္ ၀ါးဖက္ 
လို၍မွ် တစ္ဦးတစ္ေလ ရွာလို႕ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ေမာင္ေမာင့္စံအိမ္ေတာ္မွာ လက္သံုးေတာ္ ႀကီး 



လက္သံုးေတာ္ ကေလး စတဲ့ လူပ်ိဳေတာ္သာ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္သာ အၿမဲစံေနေတာ္မူပါသည္ စုစုရယ္။ 
လူ၀တ္လဲ ၍ စံအိမ္ေတာ္သီးျခားခြဲၿပီး ေနထိုင္ေတာ္မူသည္မွာလည္း မၾကာလွေသးတဲ့အတြက္ ဒီအေရး 
ဒီကိစၥ ဘက္မွာျဖင့္ စုစု အျပစ္တင္ေတာ္မူစရာ တစ္ခ်က္မွ် မရိွေသးေၾကာင္း ေမာင္ေမာင္ကိုယ္တိုင္ 
ေကာင္းေကာင္း ႀကီး အာမခံေတာ္မူရဲပါတယ္ စုစုရဲ႕" 
 
တကယ့္ေဇာ တကယ့္ေစတနာႏွင့္ ရုိးရုိးႀကီး မိန္႕ေတာ္မူရွာလွ်င္ စုဖုရားလတ္မွာ ရုိးသားတည္ 
ၾကည္႕ေတာ္ မူေသာ အမူအရာျဖင့္ အထင္လြဲမွားမည္ စုိးရွာသေလာက္ စိတ္တြင္းက ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ 
မ်က္လံုး လွန္၍ တစ္ခ်က္ရႈစားေတာ္မူလိုက္မိကာ။ 
 
"ယခုေလာေလာဆယ္ ေမာင္ေမာင့္ရဲ႕ အေနအထိုင္ကို ေတြး၍ စုစုက အေရးဆိုေတာ္မူျခင္းမဟုတ္ ပါ။ 
ေနာင္ခါ ေနာင္ေရးအတြက္ စိတ္ေအးေတာ္မမူႏုိင္၍ သတိေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ေမာင္ေမာင္" 
 
"ေနာင္ေရးအတြက္ေတာ့ စိတ္လက္ခ်ခ် စံေနေတာ္မူပါ စုစုရယ္။ နန္းကမၺဳဖြား၊ ေဟာဒီ ေမာင္ေမာင္ 
ခ်စ္တဲ့ ထိပ္စုမ်ားကို သက္ဆံုးတိုင္ ရြယ္ကိုးလို႕ ရုိးေျမက် ေမတၱာစြဲၿပီး သစၥာၿမဲေတာ္မူမယ့္ ေမာင္ 
ေမာင္ပါ။ သံသရာ ရွည္သေရြ႕မွာလည္း သည္ေမ့ကို ေမာင္မခြဲဘဲ ဘ၀ဆက္တိုင္း အခ်စ္ေအာင္ပြဲ 
ႀကီးခံ၍ တူစုံ ေမာင္ႏံွ ျပည္နိဗၺဴေသာင္ယံကို ခ်စ္ေအာင္သံေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလွမ္းလို႕ 
ကၽြတ္တမ္းအတူ ၀င္ေတာ္မူ ေတာ့မယ္လို႕ ေမာင္ေမာင့္စိတ္မွာ ရြယ္ကိုးမိ၍ အခ်စ္မ်ိဳးေစ့ကို စုိက္ပ်ိဳး 
ေတာ္မူခဲ့တဲ့ စိတ္ရင္း ရိွခဲ့ၿပီးပါ။ ယခုလို ႏွစ္ပါးေတြ႕ၿပီး ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ လင္းလိုက္ရတဲ့အတြက္ 
လည္း ေမာင္ေမာင္ရင္တြင္းမွာ ေအးေတာ္မူသြားတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ 
 
ယခု ေမာင္ေမာင္ေျပာ သည္ကို စုစုက မယံုမၾကည္ ရိွေတာ္မူပါေသးလွ်င္ ေရႊနန္းေတာ္ေရွ႕တစ္ခြင္က 
စြယ္ေတာ္စဥ္ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေတာ္မွာျဖစ္ေစ၊ မဟာမုနိ ရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးေရွ႕ေတာ္မွာ ျဖစ္ေစ၊ 
စစ္ကိုင္းဘက္ ဌာနက ပုညရွင္ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္မွာျဖစ္ေစ၊ စုစုသစၥာေပးေတာ္မူလိုရာ တန္ခုိးႀကီး 
ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူဆူ၏ ေရွ႕ေတာ္တြင္ သစၥာပန္းဆင္ေတာ္မူရန္ အသင့္ျဖစ္ပါတယ္၊ စုစု 
ႏွစ္သက္ေတာ္ မူလိုရာ ဌာနကိုသာ အမိန္႕ခ်ေတာ္မူပါေတာ့" 
 
"စုစုက ေမာင္ေမာင့္ေရႊေမတၱာေတာ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေတာ္မမူလို႕လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ 
ေမတၱာရည္တူ ခ်စ္ၾကည္ျဖဴသူတို႕ရဲ႕ ဓမၼတာအတိုင္း သည္လိုအေရးမွာ ဘယ္သူမွ စိတ္မေအးၾကရ 
တဲ့အေလ်ာက္ စုစုမွာလည္း ပုထုဇဥ္လူသားမို႕ အမ်ားရဲ႕ဓမၼတာကို မလြန္ဆန္ႏုိင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေမာင္ေမာင္မွာ ပိဋကတ္စာေပ ႏံွ႕စပ္ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူလွသူျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခြင္မွာ ထင္ထင္ 
ရွားရွား ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေနၿပီး ခမည္းေတာ္ဖုရားကလည္း အထူးသျဖင့္ ေျမွာက္စားသူေကာင္းျပဳ 
ေတာ္မူထားစ အရြယ္သင့္ ရုပ္လွ သေဘာသကာရကလည္း ေကာင္းေတာ္မူေတာ့ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ 
သဒၶါလိုသူ ျဖဴျဖဴရြရြ မင္းမဒေတြကလည္း အႏုတကၠမ ေပါမ်ားၿပီး 'ဘူးသီး သီးမွ အရီးေတာ္ခ်င္'ၾက တဲ့ 
မမနန္းသူ ေၾကးအိုး သူေတြရဲ႕ စပ္ၾကားမွာ ေနာင္ခါေတာ့ မဟားတရားနဲ႕ ပါေတာ္မူသြားမယ့္ 
အေရးကိုေတြးၿပီး စုိးရိမ္ေတာ္မမူဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ ရိွေတာ့တယ္" 
 



မင္းသားမွာ ၿပံဳးရယ္ နားေထာင္ေတာ္မူရာမွ စုဖုရား၏ စိန္ဇာရံ ျမရတနာ လက္၀တ္ေတာ္ႀကီး 
ဆင္ေတာ္မူထားရာ လက္ယာဘက္ လက္ေတာ္ကေလးကို ေဖးေဖးမမႏွင့္ အသာတရကိုင္ယူ ရႈစား 
ေတာ္မူကာ။ 
"စုစုရယ္ စကားတတ္ေတာ္ မူရွာေလတယ္၊ စုစုကလြဲလို႕ မမနန္းသူ ေၾကးအိုးထူေတြ မဆိုထားႏွင့္ 
ဘံုႀကိဳး ျပတ္တဲ့ နတ္သမီးျဖစ္ကလည္း၊ ေမာင္ေမာင့္စိတ္ေတာ္မွာ နည္းနည္းမွ ၾကည္ျဖဴတိမ္းညႊတ္ 
ေတာ္ မမူပါဘူး ဆိုတာ သစၥာေႏွာင္ႀကိဳးႀကီးတည္း၍ ထားေတာ္မူပါေတာ့ စုစုရယ္၊ ယံုလြယ္ေတာ္မမူ 
ခ်င္တဲ့ စိတ္ကေလးကို ေ၀းရာသို႕ ပုိ႕ေတာ္မူလိုက္ပါဘိ" 
 
မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ စုဖုရားလတ္သည္ မိမိလက္ေတာ္ကို မသိမသာ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေတာ္မူၿပီး ေရွး 
ကထက္လည္း အနည္းငယ္ ရဲရင့္ေတာ္မူလာေသာေၾကာင့္ နဂုိ၀ါသနာအတိုင္း ကေလးဆိုးႀကီးလို 
ႏြဲ႕အားကိုးႏွင့္ ဆင္ေတာ္မူထားေသာ ပုဆိုးခါးပံုစကုိ သိမ္းေတာ္မူရင္း… 
 
 
"စုစုက သူမ်ားမင္းသမီးေတြလို ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းႏွင့္ ထီးေသြးနန္းဟန္ 
ဖက္ၿပီး လက္သန္းမ်ားခ်ီ၍လည္း မေလွ်ာက္တင္တတ္ပါ။ ပိယ၀ါစာ သာယာေခ်ငံတဲ့စကားႏွင့္ ႏြဲ႕ 
ႏြဲ႕လ်လ် ျပစ္ျပစ္ခၽြဲခၽြဲလည္း မမႈတတ္ပါ။ ရွက္သလိုလို ဟန္ပန္ႏွင့္ ခ်စ္လ်က္ မခ်စ္ဟန္ေဆာင္၍ 
ေျပာင္ေျပာင္ ပလီလို႕လည္း မေနတတ္ပါ။ ဟို…ဟံသာ၀တီေအာက္ရပ္ဆီက မြန္တလိုင္း မင္းသမီး 
ကေလးမ်ားလို စိတ္ေတာ္ထဲမွာ ရိွသမွ်ေတာ့ တိတိက်က် ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္းနဲ႕ မွန္တဲ့အတုိင္းသာ 
မိန္႕ေတာ္မူ တတ္ပါတယ္။ အဲဒီ စုစုရဲ႕၀ါသနာကိုျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ မယ္ေတာ္ဖ်ားတို႕ ေတာင္မွ 
ျပဳျပင္လို႕ ရေတာ္မမူပါဘူး၊ မယ္မယ္မ်ားႏွင့္ စုစု စကားေျပာေတာ္မူရတိုင္းလည္း စုစုရဲ႕ ၀ါသနာက 
မဟုတ္တာ ဆိုလွ်င္ အသာၿငိမ္၍ နားမေထာင္တတ္တဲ့အတိုင္း ဖ်တ္ခနဲ, ဖ်တ္ခနဲ ၀င္ၿပီး ေမးျမန္း 
ေလွ်ာက္တင္ မိတဲ့အတြက္နဲ႕ မၾကာခဏ ဆိုသလို သတိေပး ဆံုးမခံေတာ္မူခဲ့ရလွပါၿပီ။ ဒီ ေတာ့ စုစု 
စကား အတင္အေလွ်ာက္ လြဲမွားသြားလွ်င္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ ဘြင္းဘြင္းပဲ တင္ 
ေလွ်ာက္ပါရေစ" 
 
"အုိ…ယခုလို ေတြ႕ဆံုေတာ္မူခြင့္ရိွတဲ့ အခါကေလးမွာ စုစု တင္ခ်င္တာတင္၊ ေလွ်ာက္ခ်င္တာ 
ေလွ်ာက္ပါ၊ ေမာင္ေမာင္ကိုမ်ား ေၾကာက္ရမယ္ံ-အားနာရမယ့္ လူရယ္လို႕ ေတြးထင္ေတာ္မမူပါနဲ႕ 
စုစုရယ္။ စုစုဟာ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ ခ်စ္စုမုိ႕ ဘယ္အခါမွ အျပစ္ရႈေတာ္မူဖုိ႕ စိတ္ရိွေတာ္မမူပါဘူး။ ကဲ... 
ကဲ ဘာေတြမ်ား ေမးျမန္းစုံစမ္းေတာမူ္ခ်င္ပါသလဲ၊ မိန္႕ေတာ္မူစမ္းပါဦးေတာ့ဗ်ာ" 
 
"ထီးေငြ႕မဆန္ နန္းသံမေႏွာဘဲ အရပ္စကားႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေလွ်ာက္တင္ရမွာျဖင့္ 'ေမာင္ 
ေမာင္ဟာ စုစုကို အမွန္အစစ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူရုိး မွန္ပါရဲ႕လား" 
 
"အိုး…မုိးႀကိဳး က်ားသား"ဘယ့္ႏွယ္စကားေတြကို အသစ္လုပ္၍ မိန္႕ေတာ္မူေနရသတံုး စုစုရယ္။ 
အဏၰ၀ါျပင္က်ယ္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမက ေသာင္းစၾက၀ဠာႀကီးေသာမွ် မဆံုႏုိင္ေအာင္ ခ့ံခုိင္ႀကီး 
က်ယ္လွတဲ့ ေမာင္ေမာင့္ခ်စ္ေမတၱာႀကီးကို ဘယ္နည္းနဲ႕ စုစုမ်က္ျမင္ျဖစ္ေအာင္ ျပရပါမလဲ၊ မ်က္စိ 



တစ္ေထာင္ အျမင္ေဆာင္တဲ့ အေမာင္ျဗဟၼာႀကီးမ်ားကို စုစုထံေတာ္ပါး အေရာက္ေခၚ၍ ျမင္ေတာ္မူ 
သာေအာင္ ျပေစရလွ်င္လည္း အေကာင္းသားေနာ္" 
 
 
"ျဗဟၼာႏွင့္ သိၾကားကိုလည္း သြားဒုကၡေပးေတာ္မမူပါႏွင့္၊ စုစု သိခြင့္ သိထိုက္သေလာက္ စိတ္ကူး ႏွင့္ 
အတိမ္အနက္ ေထာက္ၾကည့္ႏုိင္သမွ် ကေလးမွာျဖင့္ ေမာင္ေမာင့္ခ်စ္ေမတၱာဟာ သာမည ေမတၱာမ်ိဳး 
မဟုတ္တန္ရာဘူးရယ္လို႕ အကဲျဖတ္ေတာ္မူမိပါတယ္။ ဒီကဲ့သို႕ ေမာင္ေမာင့္ခ်စ္ေမတၱာ ေတာ္ကို 
စုစုက အကဲျဖတ္မိသလို ေမာင္ေမာင္ကလည္း စုစုရဲ႕ေမတၱာေပၚမွာ အကဲမ်ား ျဖတ္ေတာ္ 
မူမိပါေသးသလား" 
 
"ေၾသာ္…စုစု ခ်စေ္မတၱာကို ေမာင္ေမာင္က အကဲျဖတ္ေတာ္မူမိရဲ႕လားလို႕ ေမးေတာ္မူတယ္ဆိုပါ 
ေတာ့၊ ယခုလို ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေရႊလႊာေတာ္ကမ္းၿပီး အခ်စ္လမ္းဖြင့္ေတာ္မူထားရာမွ ယေန႕အခ်ိန္ 
ယခုအခါ နာရီအထိ စုစုရဲ႕ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကို ျမင္ေတာ္မူရၿပီး ခြန္းတံု႕ျပန္ၾကား စကားႏီွးေႏွာ 
ေတာ္မူသည္မွာလည္း ၾကည္သာေတာ္မူလ်က္မုိ႕ ေမာင္ေမာင့္ကဲ့သို႕ပင္ ၾကင္နာႏွစ္သက္ 
ခ်စ္ဖက္ညီေတာ္မူရွာသည္ဟု အကဲျဖတ္ေတာ္မူမိပါသည္ စုစုရဲ႕" 
 
"မွန္ပါသည္။ စုစုရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ကလည္း ေမာင္ေမာင္ကဲ့သို႕ပင္ ႀကီးက်ယ္ခုိင္မာလွတယ္ဆိုတာ 
ႏႈိင္းယွဥ္စာနာေတာ္မူၿပီး ေမာင္ေမာင့္ ခ်စ္ေမတၱာအေလးခ်ိန္ႏွင့္ စုစုရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာအေလးခ်ိန္မ်ား ဟာ 
ရာသက္ပန္ အၿမဲထာ၀စဥ္ ဆတူညီမွ် ခ်ိန္ခြင္လွ်ာျပ၍ ေနေစခ်င္ပါသည္၊ မင္းညီမင္းသားတို႕ စရုိက္ႏွင့္ 
ႏွစ္ျခိဳက္ေတာ္မူစရာ ေတြ႕ေတာ္မူလွ်င္ စုစုတစ္ဦးတည္ ပုိင္ဆိုင္တဲ့ ေမာင္ေမာင့္ ခ်စ္ ေမတၱာထဲမွ 
ေ၀ခြဲျဖန္႕ျဖဴး၍ သူတစ္ထူးကို ေ၀ငွေတာ္မူမွာကို အလြန္တရာ ႏွေျမာတြန္႕တိုေတာ္မူမိ ပါလိမ့္မယ္။ 
စုစုကို ေပးထားတဲ့ ခ်စ္ေမတၱာအရိွန္က အေလးခ်ိန္ နည္းနည္းမွ ေလွ်ာ့ေပါ့သြားမွာကို မခံႏုိင္ပါ။ 
ဆင္းရဲသားေျပာႏွင့္ ခပ္ရွင္းရွင္း အတိအလင္း ေျပာမည္ဆိုပါလွ်င္ စုစုက ေမာင္ေမာင္ တစ္ပါးတည္းကို 
အင္ႀကီးအားႀကီးႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္သဒၶါေတာ္မူသလို ေမာင္ေမာင္ကလည္း 
စုစုတစ္ပါးတည္းကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲႏွင့္ အားခဲ၍ သီးသန္႕တစ္ပါးတည္းခ်စ္ေတာ္မူေစလိုတာပါပဲ ေမာင္ 
ေမာငရ္ဲ႕" 
 
(ျ့ပံဳးရယ္ေတာ္မူကာ) "ခ်စ္လံုးလံုး မုန္းလားလားဆိုတဲ့ စကားလို စုစုကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူသည့္ေန႕ 
ကစၿပီး ဘယ္မင္းသမီး၊ ဘယ္ကိုယ္လုပ္ေတာ္ကိုမွ် ေမာင္ေမာင္ စိတ္ေတာ္ကူး၍ မၾကည့္ခဲ့ဖူးပါ။ စုစု ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ ႏြဲ႕ေႏွာင္ၾကတဲ့ ေမတၱာေတာ္အေလ်ာက္ စုလ်ားရစ္ရုံ ေရႊဖူးစာ လႈံေတာ္မူၾကတဲ့ 
ေနာက္လည္း 'ဧေကာဓေမၼာ'ဆိုတဲ့ စကားကိုအားက်ၿပီး စုစုမွတစ္ပါး အခ်စ္စိတ္ ၀င္စားစရာဆို၍ 
ယုတ္စြအဆံုး ကိုယ္လုပ္ေမာင္းမကေလးမ်ားေသာ္မွ ထားေတာ္မမူေတာ့ပါဘူး။ ယံုၾကည္ေတာ္မူပါ 
စုစုရဲ႕" 
 
"ယခုအေနမွာျဖင့္ ေမာင္ေမာင့္အမိန္႕ေတာ္စကားကို အားထား၍ မ်ားမ်ားႀကီး ယံုၾကည္ေတာ္မူ 
လိုက္ခ်င္လွပါေတာ့တယ္။ အကယ္၍သာ ေနာင္အခါ အေျပာႏွင့္အေဟာ သေဘာတစ္မ်ိဳးစီ ျဖစ္ 



ေတာ္မူမယ္ ဆိုလွ်င္ စုစုရဲ႕ စိတ္ေတာ္ကလည္း မဟုတ္လွ်င္ ခံေတာ္မူတတ္တာ မဟုတ္ပါ၊ ေမာင္ 
ေမာင့္စိတ္ေတာ္ကို ေမာင္ေမာင္ တကယ္ပင္ ႏုိင္ေတာ္မူလို႕ ယခုလိုကတိခံေတာ္မူျခင္းပါလား" 
 
"ေမာင္ေမာင္ ့စကားကို ယံုစားေတာ္မူပါေတာ့ စုစုရယ္" 
"ယံုပါဆိုတဲ့အတိုင္း၊ ေမာင္ေမာင့္ကို ယံုစရာေတာ့ ေကာင္းလွပါၿပီ။ သို႕ရာတြင္ ေမာင္ေမာင့္ေနာင္ 
ေတာ္မ်ား၊ ဘေထြးေတာ္မ်ားက ေရွ႕သြားလမ္းေၾကာင္း ေပးေတာ္မူထားၾကေလေတာ့ ေမာင္ေမာင့္ 
အေပၚ မွာလည္း မေတာ္တဆ 'ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲမ်ိဳးမ်ား' ထြက္ေတာ္မူလာပါလွ်င္ စုစုမွာ အရီးေတာ္ 
လႈိင္ထပ္ိေခါင္တင္ ဖုရားတို႕လို တမဲ့မဲ့ႏွင့္ ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏြဲ႕ႏြဲ႕ ေဆြးၿပီး ပုရပုိက္ကေလး အသာလွန္ ကံ့ကူဆံ 
ကေလး မႏုိင့္တႏုိင္ သယ္ၿပီး မယ္ဘြဲ႕ေတြ၊ ေမာင္ဘြဲ႕ေတြ 'စိန္ျခဴးၾကာေညာင္'ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္ေတာ္ ေယာင္ 
ေဘာလယ္တို႕၊ 'နာဂဆဒၵန္'ဆိုတဲ့ အမ်က္ေျဖေဘာလယ္တို႕ကိုေရးၿပီး တေဆြးေဆြး, တ ျမည့္ျမည့္နဲ႕ 
ဒုကၡခံ ေနရတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးမ်ားေတာ့ လားလားမွ အေရာက္မခံႏုိင္ဘူး ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ 
'ကတိမတည္'ဆိုစကားႏွင့္ လြဲမွားၿပီဆိုတဲ့ တစ္ေန႕မွာ စုစုရဲ႕စိတ္ေတာ္ကလည္း ခပ္ထန္ထန္မို႕ 
ေခါင္းငုံ႕၍ ခံမည့္သတၱိ အေပ်ာ့စားမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရႊထဘီကို စြန္ေတာင္ဆြဲၿပီး တစ္ခါတည္း….." 
 
မိန္႕ေတာ္မူရင္း စိတ္၀င္စားကာ ေဒါသသံကေလး အနည္းငယ္ ပါလာသည္တြင္ ကပ်ာကယာ 
သဘိထား လ်က္ ရွက္ရြံ႕ေတာ္မူဟန္ျဖင့္… 
"ဟာ…..တန္ပါၿပီ၊ ဆက္၍ေျပာေတာ္ မမႈခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာင္ခါ အရီးေတာ္အိမ္ေရွ႕ထိပ္ထား ဖုရားလုိ 
စုစုမ်ား ျဖစ္ေတာ္မမူပါေစႏွင့္လို႕သာ ဆုေတာင္းမိပါသည္" 
 
(ျပံဳးရယ္ေတာ္မူကာ) "ဟိုဟာက ဘေထြးေတာ္ အိမ္ေရွ႕ကိုယ္ေတာ္ႀကီးပါ စုစုရဲ႕။ ဒီက ေမာင္ေမာင္ က 
သီေပါေမာင္ေမာင္ပါ။ ေလာကီေရးရာမွာ ဘေထြးေတာ္ဖုရားရဲ႕ ေျခေတာ္ကို မနင္းႏုိင္တဲ့ မင္း သားရိုး 
မင္းသားဖ်င္းကေလးတစ္ပါးလို႕ မွတ္ထင္ေတာ္မူထားပါ။ ဒီေဆြေတာ္ ဒီမ်ိဳးေတာ္ ဒီေသြး ေတာ္ 
ဒီသားေတာ္ ထဲကျဖစ္၍ 'ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲပင္ထြက္မည္ ထင္ေတာ္မမူလိုက္ပါႏွင့္။ ဒီတစ္ပုတ္ တည္းက 
ထြက္သည့္ပဲ ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္တစ္ပါးတည္း 'စုန္းျပဴးတဲ့' ပဲေစ့ကေလး တစ္ခုလို႕ 
စုစုစိတ္ေတာ္မွာ မွတ္စြဲၿပီး တစ္သမတ္တည္း စိတ္၀မ္းခ်ခ် စံေတာ္မူပါေတာ့။ 
 
စုစုႏွင့္ ေမာင္ေမာင္မွာ သူတစ္ပါးကဲ့သို႕ ခမည္းေတာ္ဖုရားက စုလ်ားရစ္ပတ္ 
လက္ထပ္ေပးေတာ္မူမွသာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၾကင္နာခ်စ္ခင္ ေမတၱာရည္၀င္ၾကမည့္သူမ်ား 
မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ပထမေရွးဦးက ထူးထူးျခားျခား သမၼာေဒ၀ႏွင့္ သတၱဘာဂနတ္မ်ား ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ျဖင့္ 
မ်က္လံုးေတာ္ခ်င္း ဆံုဆည္းမိ ၾကတဲ့ တစ္ခဏအခ်ိန္ကစၿပီး 
အခ်စ္ႀကီးခ်စ္ေတာ္မူလာၾကရသူမ်ားပါကလားလို႕လည္း စဥ္းစား ေတာ္မူလိုက္စမ္းပါ။ 
ဧကရာဇ္နန္းဖြားေမာင္ေတာ္၊ ႏွမေတာ္၊ ေသြးေတာ္၊ သားေတာ္ခ်ငး္လည္း ျဖစ္ ၾကတဲ့အတြက္ 
ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေတာ္မူၾကသည့္ဘက္မွာျဖင့္ ပုိပုိသာသာႀကီး ရာဇူခ်ိန္လွ်ာ ထြက္ လ်က္ရိွပါတယ္။ 
ဘယ္ဘက္က လွည့္ေတြးေတြး ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ စုစုတို႕ ေနာင္ေရးကိုျဖင့္ စိတ္ ေအးေတာ္မူ 
စရာဘက္ကသာ မ်ားပါတယ္ စုစုရယ္" 
 



"ေမာင္ေမာင္ မိန္႕ေတာ္မူခ်က္မ်ားကိုလည္း စုစုကလြဲမွားတယ္လို႕ မေလွ်ာက္တင္လိုပါ။ သို႕ရာ တြင္ 
ေသြးေတာ္ခ်င္း၊ သားေတာ္ခ်င္းထဲမွာပင္ သူစိမ္းျပင္ျပင္ထက္ အင္မတန္ စိမ္းကားရက္စက္ 
ေတာ္မူတတ္ၾကတဲ့သူေတြ သက္ေသထင္ရွား ရိွေနၾကသည္မ်ားကိုလည္း ေမာင္ေမာင္သတိထား 
ေတာ္မူမိပါေသးသလား" 
 
"ေၾသာ္…ေနာင္ေတာ္ မကၡရာကိုယ္ေတာ္ႀကီးကို ရည္ရြယ္၍ မိန္႕ေတာ္မူျခင္းပါလား စုစုရဲ႕" 
 
"မွန္ပါေတာ့သည္၊ မကၡရာကိုယ္ေတာ္ႀကီးဟာ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ေမာင္ေတာ္ ႏွမေတာ္ခ်င္းခ်င္း 
ေရသြန္း ႏွင္းအပ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးေတာ္မူထားသည္ကိုပင္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ ညွာတာေထာက္ 
ထားေတာ္မူလိုတဲ့ စိတ္ဆို၍ တစ္ဆိတ္ကေလးမွ် ရိွေတာ္မမူဘဲ ၾကင္ရာေတာ္ကို အၿမဲ ပစ္ပယ္ ေတာ္မူ 
ထားၿပီး သူ႕ကိုယ္လုပ္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္သာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ခံစားေတာ္မူေနပါကလား ေမာင္ 
ေမာင္ရယ္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ဆိုတဲ့ဟာေတြက ဘာမွ် ေသြးသားစပ္ႏြယ္ၾကသည္ 
မဟုတ္ပါ။ 
 
ၾကင္ရာေတာ္ခမ်ာမွာ ႏွမေတာ္၀မ္းကြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ခမည္းေတာ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ 
ထိမ္းျမားေပးေတာ္မူထားသည့္ မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္မထား ရက္ရက္စက္စက္ႀကီး လ်စ္လ်ဴရႈ ေတာ္ 
မူေနထိုက္ပါရဲ႕လား။ ၾကင္ရာေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မမူႏုိင္သည္ထားဦး၊ ႏွမေတာ္ကေလး အျဖစ္ႏွင့္ 
သနားခ်စ္ ကေလးေလာက္ေတာ့ ခ်စ္ခင္ၿပီး ၾကင္နာယုယေတာ္ မူထုိက္ပါေသးကလား ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ 
အဲသည္မွ် ရက္စက္စိမ္းကားတဲ့ မင္းသားႀကီးဟာ မယ္ေတာ္ခ်င္းသာကြဲ၍ ခမည္း ေတာ္ တစ္ပါးတည္း 
ဆင္းသက္ေတာ္ မူခဲ့တဲ့ ေနာင္ေတာ္ႀကီးပဲ မဟုတ္လား" 
"အုိ…မကၡရာေနာင္ေတာ္ႀကးီက သူ႕ၾကင္ရာေတာ္ မင္းသမီးကို စိမ္းကားေတာ္မူတာႏွင့္ ေမာင္ ေမာင္မွာ 
စပ္ၾကားက ရာဇ၀တ္သင့္ရေတာ့မလို ျဖစ္ေနပါၿပီ စုစုရယ္။ တစ္မိ၀မ္းတြင္း အတူဆင္းၾက သူမ်ားမွာပင္ 
အျဖဴႏွင့္အမည္းကဲ့သို႕ စိတ္ထားခ်င္း အကြဲႀကီးကြဲေနၾကပါေသးတယ္။ ေနာင္ေတာ္ ႀကီးစိတ္ႏွင့္ႏႈိင္းၿပီး 
ေမာင္ေမာင့္ကို ရုိင္းေတာ္မူမယ့္လူလို႕ စုစုကေတြးၿပီး ပူေနျပန္ပါသလား။ ကဲ… ကဲ ေမာင္ေမာင္ 
ေျပာစမ္းပါဦးမယ္" 
 
"အဲသည္ မင္းသားႀကီးဟာ ေမာင္ေမာင္တစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္စပ္ေတာ္ၾကပါ 
သလား။ ဒီက စုထားႏွင့္ေကာ၊ မယ္ေတာ္သာကြဲ၍ ခမည္းေတာ္တစ္ပါးတည္း ဆင္းသက္ေတာ္မူ 
လာၾကသည့္ ေမာင္ေတာ္, ႏွမေတာ္မ်ား မဟုတ္ပါလား။ ေနာက္တစ္ခ်က္လည္း စဥ္းစားေတာ္မူစမ္း ပါ။ 
စုစုက ေနာင္ေတာ္ႀကီး ဆိုး၀ါးရက္စက္ေတာ္မူသည္လို႕သာ တစ္ဖက္သတ္အျပစ္တင္ေတာ္မူ 
ေနေတာ့တယ္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမွာ 'သည္းနစ္ခမန္း ခ်စ္ငယ္ကၽြမ္း'မွန္တဲ့ကိုယ္လုပ္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ျမတ္ႏုိးၾကည္ျဖဴစြာ စံေတာ္မူ ေနမည့္ဆဲဆဲမွာ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ႏွမေတာ္ႏွင့္ ေခၚယူလက္ထပ္ 
ေပးေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပါးႏွင့္ တစ္ပါးလည္း ခ်စ္ခင္စုံမက္ ေမတၱာဆက္ေတာ္မူခဲ့ဖူးၾက ျခင္း 
မရိွ။ 
 



ပကတိ အစိမ္းသက္သက္ကို လက္ထပ္ေပးေတာ္မူလုိက္ေတာ့ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမွာ သူ႕ 
ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတြကို သနားလက္စ ခ်စ္လက္စႏွင့္ ငဲ့ရညွာရ ရိွေတာ္မူေနတဲ့အခုိက္မုိ႕ ႏွမေတာ္ 
ရဲ႕အႀကိဳက္ အလိုေတာ္လိုက္ၿပီး ဂရုတစုိက္ ယုယုယယ ျပဳေတာ္မမူႏုိင္ခင္မွာ ၾကင္ရာေတာ္က ငါသည္ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕သမီးေတာ္တစ္ပါးပဲဆိုၿပီး မာနကေလးႏွင့္ ဘာကေလးႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ မယ္ေတာ္ 
ခမည္းေတာ္မ်ားကို ေရႊနားေတာ္ ေပါက္ၾကားေအာင္ လုပ္ေလေတာ့ ေနာင္ေတာ္ႀကီး သည္ တမင္ 
အရြဲ႕တိုက္ၿပီး ေနေတာ္မူတာႏွင့္ တူပါတယ္။ တကယ္ဆိုေတာ့ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမွာ အမ်ား သင္ၾကား 
သေလာက္ အျပစ္ေတာ္မႀကီးပါဘူး စုစုရယ္" 
 
"ဒါျဖင့္ စုစုကပင္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးကို မတရား အျပစ္တင္ေတာ္မူသလိုလို ျဖစ္ေနပါသလား။ ဒါမ်ား 
ေတာ့ ေမာင္ေမာင့္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးဘက္က သက္သက္ ေရွ႕ေနေတာ္လိုက္ေတာ္မူတာပါပဲ။ စုစုက 
လည္း ေမာင္ေမာင့္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးကို တစ္ဖက္သက္ အျပစ္မဆိုလိုပါဘူး။ သို႕ရာတြင္ ေနာင္ေတာ္ 
ႀကီးကို ပမာတင္ၿပီးေတာ့ စုစုကို ေမာင္ေမာင္က မၾကင္မနာ ျပဳေတာ္မမူပါႏွင့္ ဆိုတာကို ေတာင္းပန္ 
ေတာ္မူလိုတဲ့ စိတ္ရင္းေၾကာင့္ လမ္းခင္းလို႕ ေလွ်ာက္တင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" 
 
(ျပံဳးေတာ္မူၿပီး စုဖုရား၏ ေက်ာကေလးကို ယုယၾကင္နာစြာ သပ္ေတာ္မူကာ) 
 
 
"ေမာင္ေမာင့္အတြက္ျဖင့္ စုစု တစ္သက္လံုး စိတ္ေအးေအးေနေတာ္မူပါ။ သည္ယေန႕ကစၿပီး 
ေမာင္ေမာင့္ အသက္ႏွင့္ ကိုယ္ႏွင့္ျမဲသမွ် စုစု မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္တာဆိုလွ်င္ ဘာကိုမွ် ေမာင္ေမာင့္ 
သေဘာႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ ျပဳလုပ္ေတာ္မမူပါဘူး။ သည္အေရးကို ဘယ္အခါမွ် စုစုေတြး၍ အပူ မေအး 
ျဖစ္ေနေတာ္ မမူရေအာင္ ေမာင္ေမာင္ ယခုပင္ သစၥာဆိုပါမယ္ဗ်" 
 
မိန္႕ေတာ္မူကာ ေက်ာက္သလြန္ေပၚတြင္ ႏွစ္ပါးယွဥ္၍ ထိုင္ေတာ္မူရာမွ ရုတ္တရက္ ဒူးပဆစ္တုတ္ ခါ 
အေရွ႕စြယ္ေတာ္စင္ရိွရာသို႕ လက္အုပ္ခ်ီ ရည္ညႊန္းလ်က္ သစၥာမိန္႕ခြန္း ဆင္ေတာ္မူမည္ဟု 
ငါးပါးေသာ ပဥၨသီလကို စတင္ခံယူေတာ္မူေနသည့္အတြက္ စုဖုရားလတ္မွာ ခ်စ္မ်က္ႏွာႏွင့္ ျပံဳး၍ 
ခ်စ္မ်က္လံုးႏွင့္ ရႈစားေတာ္မူလ်က္ သီေပါမင္းသား ဆက္လက္သစၥာမူမည္ကုိ ၾကည္ျဖဴႏွစ္သက္စြာ 
နားစိုက္ေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
ေရၾကည့္နန္း အေဆာင္ကြယ္ကေလးတြင္ တစ္ကိုယ္လံုး စုံးစုံးျမပ္ေအာင္ ပုန္းေရွာင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ မင္းႏွစ္ပါးတို႕ စကား၀ွစ္ၾကဴ ၾကည္ျဖဴစြာ ရိွမရိွကို တေစ့တေစာင္းမွ ေခ်ာင္းေျမာင္းအကဲ 
ခတ္ေနေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ မ်က္ႏွာတျဖည္းျဖည္းလန္း၍ ၀မ္းေျမာက္ေသာ 
အသြင္ကိုေဆာင္ကာ မိမိရည္ရြယ္မွန္းထားရာ ေအာင္ေျမတြင္ ေအာင္ေသ ေအာင္သားစားရေသာ 
စစ္သူႀကီးပမာ အားရ ျပံဳးရႊင္စြာႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕အား သတင္းေကာင္း 
ေျပာၾကားရန္ ယုဇနရံု ကေလးမ်ားကို ကြယ္ကာ အေရးတႀကီး လိုက္၍ရွာေလေတာ့သည္။ 
 



ထိုအခုိက္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕လည္း အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းလွေသာ 
တတိုင္းေမႊးရုံႀကီး အရိပ္ေအာက္ရိွ ၀ါးစိမ္းကြပ္ပ်စ္ကေလးေပၚသို႕ ေရာက္မိၾကေသာ အခ်ိန္ကစ၍ 
တစ္ဖက္မွ လူသံၾကား၍ အသာနားစြင့္ရင္း ပန္းရုံေအာက္ေျခသို႕ ငုံ႕ၾကည့္မိလိုကေ္သာအခါ အ၀ါ 
ႀကိဳးထဘီ ၀တ္ဆင္ထားေသာ မိန္းမသားႏွစ္ဦး၏ ဒူးပုိင္းကို ေတြ႕ျမင္ရသည္ႏွင့္ တစ္ေယာက္မ်က္ ႏွာ 
တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ အသာလက္ကုတ္ၿပီး မလႈပ္၀ံ့ေအာင္ ရိွေနၾကေလ၏။ ထိုအတြင္း ေမာင္ 
ေမာင္ငယ္က တီးတိုးေလသံႏွင့္… 
 
 
"မဟန္ဘူး ကိုရင္တုတေ္ရ၊ က်ဳပ္တို႕ ဒုကၡမ်ားကုန္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒီဟာမေတြက ထိပ္စုဖုရား ေနာက္ 
ေတာ္က ပါလာၾကတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ေတြပဲထင္တယ္။ အပ်ိဳေတာ္ႏွင့္ လူပ်ိဳေတာ္ဆိုတာ 'ခ်ဥ္သီးနဲ႕ 
ဆား'လိုမုိ႕ ဥပေဒအထူးထုတ္ၿပီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားလို႕ က်ဳပ္တို႕ ဒီေနရာက ေရွာင္သြားၾကမွ ေတာ္မယ္ ဗ်" 
 
ဆိုလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း တီးတိုးေလသံႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏နားနားကပ္ကာ… 
 
 
"အုိ…လာမိေပါ့ဟာ၊ ဘယ္ေနရာ ေရွာင္ထြက္ေနရဦးမွာလဲ ကုိရင္ရ။ လူပ်ိဳေတာ္ႏွင့္ အပ်ိဳေတာ္ေတြ ကို 
ဥပေဒအထူးထုတ္ၿပီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမွန္းလည္း သိပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္တို႕ရဲ႕ အရွင္နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ 
သခင္မ်ားေတာင္ ႏွစ္ပါးေတြ႕ေတာ္မူေနၾကေသးတဲ့ဟာ ဒီအခ်ိန္ ဒီအခါမ်ိဳးမွာ က်ဳပ္တို႕ကလည္း 
ဥပေဒေတြ၊ ျဖတ္ထံုးေတြ ဂရုစိုက္မေနႏိုင္အားပါဘူး။ သူတို႕ရိွေကာ က်ဳပ္တို႕ ဘာသာ က်ဳပ္တို႕ ဒီ 
မွာေနတဲ့ဥစၥာ။ သူတို႕လည္း ဘယ္လိုမွ က်ဳပ္တို႕က လုပ္ေသးတာမွမဟုတ္၊ ဘယ္အာဏာသားက 
လာဆြဲႏုိင္မွာတံုး ကိုရင္ရဲ႕" 
 
"ဟာ…ကိုရင္တုတ္ကလည္း အစစအရာရာ တယ္လည္းရဲတာကိုးဗ်။ အမႈဆိုတာ မလြန္ခင္က ဆင္ 
ျခင္မွ ေကာင္းၾကတာမ်ိဳးဗ်။ ေနာင္အခါ သူတို႕က က်ဳပ္တို႕ကို ျမင္သြားလို႕ ဒီလူပ်ိဳေတော္ ႏွစ္ 
ေယာက္ဟာ ကၽြန္ေတာ္မတို႕ရိွရာကို မေယာင္မလည္လာၿပီး ဘာလုပ္မယ္လို႕မွန္း မသိပါဘူး"လို႕ 
သူတို႕ စုဖုရားကိုတင္ရင္ 'တပည့္မလိမၼာ ဆရာရဲ႕ေခါင္း'ဆိုတာလို က်ဳပ္တို႕မလိမၼာၾကတဲ့အတြက္ 
ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားအေပၚမွာ စုဖုရားက အထင္ေတာ္ေသးမသြားေသးဘူးလား" 
 
 
"ဒီထိေအာင္ေတြးၿပီး စိတ္ေလးမေနစမ္းပါႏွင့္ ကိုရင္ရာ။ ဟိုေျပာင္ ဒီေရႊ႕ႏွင့္ လမ္းသလားေနတာ ကမွ 
ဟိုလူျမင္ ဒီလူျမင္နဲ႕ အထင္လြဲမယ္ဆို လြဲခ်င္စရာႀကီး ျဖစ္ေနပါဦးမယ္။ ခုလို လံုျခံဳတဲ့ေနရာ မွာ 
ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး ကုပ္ေနတာက အႏၱရာယ္ကင္းပါေသးတယ္ဗ်ာ။ သူတို႕ျမင္သြားလည္း မသိခ်င္ 
ဟန္ျပၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေတာင္းပန္လုိက္ရုံေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အထိန္းေတာ္သခင္ႀကီး တစ္ 
ေယာက္လံုးလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ဒီလိုအခါမွာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ေနာက္ၿပီးေတာ့ အထိန္းေတာ္ 
ႀကီးသာ အခရာမို႕ စုဖုရား အထင္လြဲေတာ္မူမွာလည္း မစုိးရိမ္စမ္းပါနဲ႕။ ေဟာ…ေဟာ နားေထာင္ စမ္း၊ 
ကိုရင္ငယ္ ဘာတဲ့" 



 
ဆိုသလို ႏွစ္ေယာက္သား နားစိုက္၍ ေထာင္လုိက္သည္တြင္ တတိုင္းေမြးရံုတစ္ဖက္မွ တစ္ေယာက္ 
တစ္လက္ ပန္းခူးရင္း စကားလက္ဆံုက်လ်က္ ရိွၾကေသာ အပ်ိဳေတာ္ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕မွာ 
လည္း မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တည္း ရိွေနၾကသည္အထင္ႏွင့္ စကားအလ်ဥ္မျပတ္ ေျပာလာၾကရာမွ 
ေပါက္ကရ စကားေတြ ေလွ်ာက္ၿပ၊ီး ေဖာက္လာၾကစဥ္ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
"ဒါထက္ ခင္မႀကီးေရ၊ ဘာလိုလိုနဲ႕ ကိုယ္တို႕စုထားဖုရားေတာ့ ခုႏွယ္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားနဲ႕ 
အၾကည္ေတာ္ မ်ား ဆိုက္ေတာ္မူေနၿပီ ထင္တယ္" 
 
"အုိကြယ္၊ ခင္ဘုန္းကလည္း ေတြးလံုးႏွယ္ ည့ံပေလတယ္၊ ထြက္ေတာ္မူလာကတည္းက သည္ 
အႀကံႏွင့္ သည္ဥာဏ္ကိုဆင္ၿပီး တမင္ထြက္ေတာ္မူလာခဲ့တာပဲ။ ခုေန ခင္ဘုန္း ထင္တာကပင္ နည္းပါး 
လိမ့္ဥိး မယ္ကြယ္" 
 
 
"ဟင္…ေနာ္ ဘာလဲ သူက လူပ်ိဳေတာ္ေတြကို အေရးတစ္ခုလုပ္ျပန္ၿပီ။ ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ ေမးလား 
ျမန္းလာနဲ႕ ကိုယ္ေတာ့ မရုိးခ်င္ဘူးထင္တယ္" 
 
ခင္မႀကီးက မ်က္ႏွာထားတစ္မ်ိဳး ခပ္တိုးတိုးေလသံႏွင့္ မာန္သလိုလို ေျပာလိုက္ေသာအခါ ခင္ဘုန္း မွာ 
မ်က္ႏွာကို ျပံဳးရႊင္စြာထားလ်က္… 
 
"အလိုေလး…ခက္ပင္ ခက္ရခ်ည္ရဲ႕ ခင္မႀကီးရယ္၊ ဒီကလည္း ဘယ္လိုသေဘာနဲ႕မွ ေျပာတာ 
မဟုတ္ရပါဘူး။ ဒီေမးခြန္းကေလးအတြက္ျဖင့္ ခင့္မွာ အျပစ္မေလးပါရေစနဲ႕" 
 
ႀကီး။ "အႏုိ႕…ဘာျဖစ္လို႕ သီေပါကိုယ္ေတာ္ ၾကြလာေတာ္မူရာမွာ လူပ်ိဳေတာ္သံုးေလးေယာက္ပါ 
လာလိမ့္မယ္ေလး ဘာေလးႏွင့္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး စကားသံေတြ ထြက္လာရသတံုး ခင္ဘုန္းရဲ႕" 
 
ဘုန္း။ "သည္စကားဟာ ဆန္းျပားထူးေထြတဲ့ စကားမွ မဟုတ္ပါဘဲ အရွင္ ထိပ္စုကိုယ္ေတာ္ ထြက္ 
ေတာ္မူလာတဲ့အခါမွာလည္း လက္စြဲေတာ္သား လူပ်ိဳေတာ္မ်ား ပါလာၾကမွာပဲလို႕ ေျပာမိျခင္းပါ။ 
အႏို႕ၿပီး ခင္ဘုန္းစကားကိုလည္း ဆံုးေအာင္မ်ားဆက္၍ နားေထာင္စမ္းပါဦးေတာ့ ခင္မႀကီးရယ္ 
 
 
ႀကီး။ "ကိုင္း…ကုိင္း ခင္မႀကီး အျပစ္တင္ေစာမိတာကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ခင္ဘုန္းေျပာမွာသာ 
ဆက္ေျပာ စမ္းပါဦး" 
 
ဘုန္း။ "ခင္ဘုန္းေျပာခ်င္တာက သည္လိုပါ။ သီေပါကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ေတာ္ပါးမွာ လူပ်ိဳေတာ္ 
သားမ်ားပါလာလို႕ရိွခဲ့လွ်င္ အရွင္သခင္ႏွစ္ပါး အနီးအနားမွာလည္း ခင္တို႕ႏွင့္ လာေတြ႕ေနၾကလွ်င္ 



ဘယ္လိုလုပ္ပါ့မလဲလို႕ ေမးခ်င္တာပါ၊ ခုေနအခါ ခင္တို႕ ခင္မႀကီးတို႕မွာလည္း ထိပ္စုဖုရား အပါး 
ေတာ္မွ ခြာေနရဆဲမို႕ ခပ္ရဲရဲလူပ်ိဳေတာ္ေတြ ျဖစ္ေနလွ်င္ အေတာ္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းမယ္ 
ထင္တယ္ ခင္မႀကီးရဲ႕။ ႏုိ႕ၿပီးေတာ့ သီေပါကိုယ္ေတာ္ရဲ႕အပါးမွာ အၿမဲတမ္းခစားေနၾကတဲ့ လူပ်ိဳ  
ေတာ္မ်ားအနက္က ေမာင္ေမာင္ငယ္ဆိုသူမွာ စိတ္သေဘာ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဟို… 
အသားမည္းမည္း၊ ပါးစပ္ျပဲျပဲနဲ႕ ပါးေစာင္ထဲမွာ ကြမ္းအျမဲငံုၿပီး ေက်ာက္ေပါက္မာေတြ တစ္ျပံဳႀကီးရိွ တဲ့ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ဆိုတဲ့ လူပ်ိဳေတာ္ႀကီးတစ္ေယာက္ဟာျဖင့္ ေၾကာက္စရာ အလြန္ေကာင္း တယ္လို႕ 
ေျပာသံၾကားဖူးပါတယ္။ 
 
 
ဣတၳိယသိုက္ကိုလည္း အေတာ္လိုက္စားလို႕ အရပ္ထဲက ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးတဲ့ 
အပ်ိဳအရြယ္ကေလးမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ သူ႕စက္ကြင္းထဲသို႕ က်လို႕သြားၾကသည္ကုိ 
သတင္းၾကားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႕ပါလာတဲ့ လူပ်ိဳေတာ္သားထဲမွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္မ်ား ပါ 
လာလို႕ မေတာ္တဆ ေတြ႕ၾကရမယ္ဆိုလွ်င္ ခင္တို႕ ဘယ္လို ႀကံႀကမလဲလို႕ပါ" 
 
ႀကီး။ "အံမယ္…ခက္သမုိ႕လား ခင္ဘုန္းရယ္၊ နားမလည္ ပါးမလည္တဲ့ မလိမ္မုိး သူ႕စက္ကြင္းထဲ 
ေရာက္ရွာၾကမွာပါ၊ ခင္မႀကီးတို႕လိုဟာမ်ိဳးနဲ႕ လာေတြ႕စမ္းပါလား 'ဘြားခနဲ ယေန႕ ကားခနဲ ေတြ႕ 
ေစ့မယ္'ဆိုတဲ့ မယ္ကု၀ဏ္ဇာတ္အခန္းက ပတ္ႀကမ္းမ်ိဳးတုတ္လိုက္လွ်င္ ခင္ဘန္ုးရဲ႕ ေမာင္ေမာင္ တုတ္ 
ခလုတ္တိုက္ေအာင္ ကတိုက္ကရုိက္ ထြက္ေျပးရမွာပါ။ ကဲေလ…ခင္ဘုန္း မေၾကာက္ပါနဲ႕၊ 
ခင္မႀကီးတစ္ေယာက္လံုး ရိွပါေသးတယ္" 
 
 
ေျပာလိုက္လွ်င္ တတိုင္းေမႊးရုံေအာက္တြင္ ရိွသူမ်ားမွာ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ၿပီး 
"ကိုင္း…ဘယ့္ႏွင့္ရိွစ"ဟု ေမးဟန္မ်ိဳးႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ မ်က္လံုး သေ၀ထိုးလ်က္ ေမာင္ေမာင္ 
တုတ္ကို လက္ကုတ္၍ ျပလိုက္ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ လွ်ာထုတ္ခါျပံဳးၿပီး ခင္မႀကီးေျပာ ေသာ 
စကားကို လက္ဖ်ားခါ၍ ေနမိေလ၏။ 
 
"ဘယ့္ႏွယ္တံုး ကိုရင္တုတ္၊ က်ဳပ္ မေျပာလား၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကိုလည္း အေတာ္ခ်ီးက်ဴးေန ၿပီ။ 
မေတာ္တဆ ေတြ႕မ်ားသြားလွ်င္ ကိုရင္ေတာ့ ေျပးဖို႕သာျပင္ေပေတာ့ဗ်ာ" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္က တီးတိုးနားနားကပ္ေျပာလုိက္လွ်င္… 
 
 
"အို…ေနစမ္းပါဦး ကိုရင္ရဲ႕။ ဟိုက ၾကားသြားပါဦးမယ္။ က်ဳပ္တို႕၊ ကိုရင္တို႕ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ေနရာ 
ကလည္း အျပစ္တင္မလြတ္မယ့္ ေနရာႀကီးပါကလား။ ေတြ႕မ်ားေတြ႕လိုက္ရင္ေတာ့ ဆင္ေျခေပးဖို႕ 
အေတာ္ခက္မယ့္ ေထာင္ေခ်ာက္ႀကီးပဲ။ ကဲ…ဒီပန္းခ်ံဳထဲမွာ ၾကာၾကာေနလို႕ အေျခမလွဘူး၊ ကိုရင္ ငယ္ 
ခပ္ျမန္ျမန္ ဖယ္ရွားေနၾကစို႕လား" 



 
တိုးတိုးေျပာကာ ေျခကို အသာၾကြႏွင္းၿပီး ထြက္သြားမည္ျပဳေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္က အသာ 
ဆြဲထားလ်က္… 
 
 
"ေနဦး…ေနဦး၊ အခုမွ ဒီအထဲကထြက္လို႕ ဟိုက မ်က္လံုးေလးလံုးက ကန္းေနမွာမဟုတ္ဘူးဗ်။ 
ေတာ္ေတာ္ ေစာေစာတုန္းက ေရွာင္ေနၾကပါစို႕ရဲ႕ဆိုေတာ့ ဂ်ီရိပတၱနဲ႕ စကားလံုးေတြမ်ားေနလိုက္ တာ။ 
ခုမွေတာ့ မထူးပါဘူးဗ်ာ 'ထိုင္ေနအေကာင္းသား၊ ထသြားမွ က်ိဳးမွန္း ခုိးမွန္း သိသြားမွ' အဲဒီ ေတာ့ 
က်ဳပ္စကား တစ္ခုေျပာမယ္ ကိုရင္ နားေထာင္မလား" 
 
တိုးတိုးေျပာေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ မႀကံသာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္… 
 
 
"ေျပာစမ္းပါဦး ကိုရင္ငယ္ရာ၊ က်ဳပ္ေတာ့ မႀကံသာေအာင္ ျဖစ္ေနတာပဲ" 
 
ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာေလလွ်င္… 
 
"ခင္ဗ်ား ဒီမိန္းကေလး ႏွစ္ေယာက္ေလာက္မ်ား ေၾကာက္ေနသလားဗ်ာ" 
 
"မဟုတ္ဘူး ကိုရင္ရ၊ က်ဳပ္တို႕ အေနမဟုတ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးေရာက္ေနလို႕ပါ။ အခု က်ဳပ္တို႕ေနမိတဲ့ 
ပန္းခ်ံဳေအာက္က မေနအပ္တဲ့ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးထဲ အပါအ၀င္ျဖစ္ေနလို႕ လန္႕တာ ကိုရင္ငယ္။ သို႕မ 
ဟုတ္ရင္ ခင္မႀကီးလို လူမိန္းကေလး မဆိုထားနဲ႕၊ ေတာထဲက က်ားမတမ္းမကေလးကိုေတာင္ 
က်ဳပ္က ေၾကာက္မယ္ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုင္း…ဒါေတြ အသာထားၿပီး ကိုရင္ေျပာမယ့္စကားသာ ေျပာ 
စမ္းပါ" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ ၏ နားနားသို႕ ကပ္ကာ ေျပာသည္တြင္… 
 
 
"က်ဳပ္ေျပာတာ ကိုရင္ နားေထာင္ပါ၊ ဘာမွ က်ယ္က်ယ္ပြားပြားျဖစ္ေအာင ္ ေကြ႕ေရွာင္မသြားေလ နဲ႕၊ 
ခုေန အျပင္ထြက္လိုက္ရင္ မေတာ္တဆ သူတို႕ေတြ႕ျမင္သြားဦးမယ္။ ဒီေတာ့ 'ပုိေနၿမဲ, က်ားေန ၿမဲ' 
ဒီပန္းခ်ံဳထဲတြင္ပဲ ေဟာဒီကြပ္ပ်စ္ေပၚလွဲၿပီး အိပ္ခ်င္ဟန္ျပဳေနၾကစို႕၊ ဒါမွ တကယ္လို႕ သူတို႕ 
ေတြ႕ျမင္သြားလည္း က်ဳပ္တို႕ဘာသာ က်ဳပ္တို႕ သည္ပန္းခ်ံဳေအာက္မွာ ေစာေစာကတညး္က 
ေရာက္ႏွင့္လို႕ ေအးေအးလူလူ အိပ္ေပ်ာ္ေနႏွင့္ၾကတာပါကလား။ ငါတို႕ကို တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ အႀကံ နဲ႕ 
ေတြ႕ရေအာင္ ႀကံစည္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ဳပ္တို႕ သကၤာမရွင္းရဘဲႏွင့္ သူတို႕ဘာသာ သိ 
သြားၾကမွာေပါ့ ကိုရင္တုတ္ရဲ႕။ ကဲဟုတ္ၿပီ မဟုတ္လား။ ဒီနည္းထက္ ပုိေကာင္းတဲန့ည္းေတာ့ မရိွ ဘူး 
ကိုရင္" 



 
 
ေျပာေသာအခါ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ အေတာ္သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္… 
 
"ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္ပါေပတယ္။ ကိုရင္ငယ္ေပးတဲ့ အႀကံဟာ ယခုအခုိက္အတန္႕ အတြင္းမွာျဖင့္ 
အဟန္ဆံုးေပပဲ။ ကဲ…ေျပာေနၾကာလွတယ္၊ လာ…ကိုရင္ အိပ္ၾကစုိ႕ရဲ႕" 
 
ဆိုတာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ ကြပ္ပ်စ္လက္တန္းကေလးေပၚတြင္ 
ေခါင္းတင္လ်က္ မ်က္စိကို အတြင္မိွတ္၍ အိပ္ခ်င္ဟန္ ေနၾကရေလေတာ့သတည္း။ 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း သတင္းေကာင္းေပးလိုေသာ ေစတနာဆႏၵႏွင့္ အာသီသေဇာ 
ႀကီးလြန္းလွသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕အား ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တစ္၀ိုက္ သို႕ 
အမွတ္မဲ့ လုိက္၍ရွာလ်က္မွ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ရလွ်င္ ခင္မႀကီးစေသာ အပ်ိဳေတာ္ကေလး မ်ားႏွင့္ 
လူပ်ိဳေတာ္မ်ားကိုပင္ မေတာ္တဆ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကၿပီး သင္းတို႕အခ်င္းခ်င္း နီးစပ္သြားပါက မိမိအေပၚ၌ 
တာ၀န္က် ေခ်ေတာ့မည္ဟု အေတာ္ပူ၍သြားမိကာ ေစာေစာက မိမိေနရာခ်ထားမိ ေသာ ခင္မႀကီးတို႕ 
ရိွသည့္ တတိုင္းေမႊးရုံႀကီးဆီသို႕ ကပ်ာကသီ ေလွ်ာက္၍ လာခဲ့ေလ၏။ 
 
 
ပန္းခ်ံဳတစ္ဖက္တြင္ တစ္ခက္ၿပီးတစ္ခက္၊ တစ္ခုိင္ၿပီးတစ္ခုိင္ အၿမိဳင္အေ၀ ပြင့္လ်က္ရိွၾကေသာ 
တတိုင္းေမႊးပြင့္မ်ားကို ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေငြဖလားႀကီး မျပည့္အခ်င္း အတင္းအဖ်င္း စကားေပါင္းစုံ 
ေျပာရင္းႏွင့္ ခူးဆြတ္ေနၾကေသာ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕မွာ တတိုင္းေမႊးရုံေအာက္မွ လူပ်ိဳေတာ္ 
သားႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း မျမင္၊ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လိုက္လာသည္ကိုလည္း မသိႏွင့္ 
ေျပာမိလက္စ စကားမ်ားကိုသာ ဆက္ကာေျပာ၍ ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ခင္ဘုန္းက "ဒါထက္ ခင္မ ႀကီး 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို အဟုတ္မေၾကာက္ဘူးလား" 
 
"မေၾကာက္ပါဘူးလို႕ဆိုမွကြယ္ ခင္ဘုန္းရယ္" 
 
"သီေပါကိုယ္ေတာ္ စံေတာ္ေဆာင္မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ဟာ ဗုိလ္၀ဲတဲ့ ခင္ရဲ႕" 
 
 
"အုိ…ျမေတာင္ စုဖုရားရဲ႕ အေဆာင္ေတာ္မွာလည္း ေဟာဒီခင္မႀကီးဆိုတဲ့ အပ်ိဳေတာဟ္ာ ဗုိလ္ပါ၀ဲ လို႕ 
ခင္ဘုန္း တို႕ပဲ ဘြဲ႕ေပးထားၾကတယ္ မဟုတ္လား" 
 
"ရွမ္းႏွင့္ဆင္ လယ္ျပင္က်ေတာ့ သိလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ စကားလို ခင္ဘုန္းေတာ့ ဒီေန႕အတြက္ ဗုိလ္ 
ႏွစ္ဗုိလ္ ဘယ္လိုစြမ္းၾကတယ္ဆိုတာ ပြဲေကာင္းတစ္ခုလို သေဘာထားၿပီး အားႀကီးကို ၾကည့္ေနခ်င္ 



ေနတာပဲ။ ဒါနဲ႕ အဟုတ္ေျပာစမ္းပါ။ ခုေန ခင္မႀကီးအနား ေမာင္ေမာင္တုတ္ဆိုတဲ့လူႀကီး ဘြားခနဲ 
ေရာက္လာရင္ ခင္ ဘယ္လိုေျပာမလဲ" 
 
"ေၾသာ္…ရုိးရုိးသားသား ေတြ႕ရံုနဲ႕ဆိုေတာ့ ဘာေျပာစရာလိုလဲ ခင္ဘုန္းရယ္၊ တကယ္လို႕ သူက 
စားေနၾက ေၾကာင္ပါးႀကီးလို ဟိုဟိုဒီဒီေတြ ေဖာက္လာရင္သာ တစ္ခါတညး္ နားလည္မထႏုိင္ 
ေအာင္…" 
 
မ်က္စိကို စုံမိွတ္၍ အိပ္ခ်င္ဟန္ ျပဳေနၾကေသာ္ျငားလည္း နားက အတိုင္းသားၾကားေနရေသာ ေၾကာင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို အသာလက္ကုပ္၍ ေျပာေနၾကတာ ၾကားရဲ႕လား ဟူေသာ 
အထိမ္း အမွတ္ကို ၿပလိုက္ရာ။ 
 
 
"ေအး…ေအး၊ ေျပာႏွင့္စမ္းဦးေတာ့ ခင္မႀကီးရာ။ တစ္ေန႕ ေမာင္ေမာင္တုတ္အေၾကာင္း ေကာင္း 
ေကာင္း ျပရမွာပ။ ဒီတစ္ေန႕ေတာ့ အရပ္အေနမွားလို႕ ခႏီၱတရားသံုးၿပီး လံုးလံုးဥေပကၡာလုပ္ရေတာ့ 
မွာပဲ" 
 
ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးလုပ္ကာ မ်က္လံုးမိွတ္ရင္းက တီးတိုးႀကိမ္း၀ါးျပလိုက္မိျပန္ေလ၏။ အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္လည္း ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာ ေလွ်ာက္လာရင္း စကားျဖဴပင္ရင္းတြင္ တစ္ေယာက္တည္း 
အိပ္ေပ်ာ္ေနရွာေသာ ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕ကေလးကို ေတြ႕ရလွ်င္ "ဟင္…ဒီေကာင္ကေလးလည္း တစ္ 
ေယာက္တည္း ဒီမွာလာၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနရွာပါကလား။ ဟိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွစ္ေယာက္က ဘယ္မ်ား 
သြားၾကပါလိမ့္။ ဘုရား…ဘုရား၊ ေမာင္မင္းႀကီးသားမ်ား ရုိးမွ ရုိးေတာ္မူၾကပါမလား"ဟု တစ္ 
ေယာက္တည္း ျမည္တြန္ေတာက္တီးကာ တတိုင္းေမႊးရုံႀကီးအနီးသို႕ ေရာက္လာေလ၏။ 
 
 
ပန္းခ်ံဳတစ္ဖက္တြင္ ရိွေနၾကေသာ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕ကို မေတြ႕ရမီ တတိုင္းေမႊးရုံေအာက္၌ 
ႏွစ္ေယာက္သား အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကေသာ လူပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ဦးကို ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရလွ်င္ပင္ 
"အလိုေလး…ငါထင္တာ ဟုတ္ပါၿပီ၊ သူတို႕ ဒီေနရာကိုမွ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေရာက္လာတတ္ၾက 
ပေလတယ္။ သူတို႕ကလည္း ႏွစ္ေယာက္၊ ဟိုကလည္း ႏွစ္ေယာက္၊ အေတာ့္ကို အတိုင္အေဖာက္ 
ညီေနၾကတာပဲ။ ၾကည့္စမ္းပ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ႀကီးမ်ား အိပ္ေနလုိက္ၾကတာ၊ ဒါႏွင့္ ဟို…မမေခ်ာ ႏွစ္ 
ေယာက္ကေတာ့ ေမာေမာႏွင့္ ဘယ္ေနရာသြားၿပီး ဘာမ်ား လုပ္ေနၾကသည္ မသိ"ဟု ပြစိပြစိ တစ္ 
ေယာက္တည္း ေရရြတ္ကာ ကြပ္ပ်စ္အနီးသို႕ ရပ္လာၿပီး။ 
 
 
"ေမာင္ေမာင္တို႕…ေမာင္ေမာင္တို႕"ဟု လက္တို႕၍ ႏႈိးေလရာ မအိပ္ဘဲ အိပ္ေပ်ာ္ဟန္ေဆာင္ေနရ 
သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ ဒိန္းခနဲ ရင္ထဲသို႕ အလံုးႀကီး ေဆာင့္ 
၀င္သြားၿပီး မ်က္လံုးကို တအားမွိတ္၍ အိပ္ခ်င္ဟန္ျပဳျမဲ ျပဳေနရေတာ့၏။ အထိန္းေတာ္ႀကီးလည္း 



အေရးတႀကီးႏွင့္ အတန္တန္ ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ "ေမာင္တို႕…အုိ…ေမာင္ေမာင္တို႕၊ ထႀကပါဦး"ဟု 
ႏႈိးေန ျပန္လွ်င္ ယခင္ကတည္းကပင္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္၏ အသံမွန္း က်က္မိေစကာမူ 
ရုတ္ခနဲ ႏႈိးလ်က္ ႏႈိးခ်င္း ေရွာေရွာရွဴရွဴ မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါက မေတာ္တဆ အထိန္းေတာ္ ႀကီး 
ကိုယ္တိုင္က အထင္မွား အေတြးမွား ျဖစ္သြားမည္စုိးသျဖင့္ ဟန္ေဆာင္အိပ္ေနၾကရသူမ်ား 
ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တကယ္အိပ္သူ ထက္ အႏႈိးရခက္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ 
သက္ျပင္းႀကီးမ်ား ခ်မိလ်က္ "အုိ…တယ္လို႕ ခက္ေနပါၿပီ။ သည့္ေလာက္ ႏႈိး၍မွ မႏုိးႏုိင္ၾကသည္မွာ 
ကာလနဂါးရဲ႕ ေသြးေတာ္ သားေတာ္ ကေလးေတြမ်ား ျဖစ္ေနၾကေလသလား၊ ဒါမွမဟုတ္လွ်င္လည္း 
ဘယ္ႏွစ္ေန႕ ဘယ္ႏွစ္ရက္ဆက္၍ အအိပ္ပ်က္လာၾကေလသလဲ ေျပာပဲ မေျပာတတ္ေခ်ဘူး၊ ကရုိ" ဟု 
တစ္ေယာက္တည္း ေျပာကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ပခံုးကို ခပ္နာနာ လႈပ္ခါ လႈပ္ခါ 
"ေမာင္ေမာင္တုိ႕…ေမာင္ေမာင္တို႕၊ ထၾကစမ္းပါဦး"ဟု အေရးတႀကီး ဆက္တုိက္ႀကီး ႏႈိးကာ မွ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ကိုယ္ကို လႈပ္ရွားတြန္႕လိမ္ၿပီးလွ်င္ အင္…အယ္ႏွင့္ အေညာင္းဆန္႕ၿပီးမွ 
မ်က္လံုးကို ေမွးေမွးဖြင့္စ ျပဳေလ၏။ 
 
 
"အမယ္မင္း…ထၾကပါဦး ေမာင္ေမာင္တို႕ရဲ႕"ဟု အေရးႀကီးလွေသာ အမူအရာႏွင့္ ထပ္ေျပာမွ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ရုတ္တရက္ ထ၍ ထိုင္လိုက္ၿပီး "အလို…အရီးဖုရားပါကလား"ဟု ဆိုလ်က္ 
တစ္ဖက္တြင္ အိပ္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား လက္ႏွင့္ တြန္းႏိႈးကာ "ကိုရင္…ကိုရင္၊ ထ…ထ" ဟု 
ဆို၍ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း လူးလဲကာ ထၿပီး အထိန္းေတာ္ႀကီးကို ၾကည့္ကာ ပ်ာပ်ာသလဲ ႏွင့္။ 
 
"ဟင္…ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ကိုယ္ေတာ္မ်ား ေခၚေတာ္မူပါသလား"ဟု ဆိုကာ ကပ်ာကယာ ထလ်က္ 
ပုဆိုးခါးပံုစမ်ားကို ေနသားတက် ျပင္ေနရာ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးက ေမးေငါ့ၿပီး… 
 
"အမေလးဟဲ့…လူေဇာ္ေတြ၊ ႏႈိးလိုက္ရကာျဖင့္ ၾကာလွေပါ့။ အခုမွ ႏုိးၿပီး၊ ႏုိးမယ့္ႏုိးေတာ့လည္း ျပာ 
ျပာေလာင္ေလာင္ႏွင့္ သိန္းယိုျပည္မီးေလာင္ေတာ့ ေမ်ာက္ကေလးေတြ ေဆြ႕ေဆြ႕ ခုန္တဲ့အတုိင္း ပဲ" 
 
ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က စဥ္းစားဟန္ႏွင့္ အတန္ငယ္ေတြးေနရာမွ… 
 
 
"ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အိပ္ေနရာ အရီးဖုရားလာ၍ ႏႈိးျခင္းဟာ ကိုယ္ေတာ္မ်ား ေခၚေတာ္မူလို႕ 
မဟုတ္ေသးဘူးဆိုပါေတာ့။ အင္း…သည္လိုျဖင့္ ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အေမးေတာ္ 
အေခၚေတာ္ ရိွသလားလို႕ အိပ္ေပ်ာ္သြားမိတဲ့အတြက္ အေတာ္ကေလး အစုိးရိမ္ဖက္လိုက္တာ ကလား 
အရီး ဖုရားရဲ႕" 
 
 
ေလမွန္မွန္ႏွင့္ ဟန္မပ်က္ေျပာသည္တြင္ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ မယံုသကၤာဟန္ႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ 
ေလးပါးသို႕ မ်က္လံုးကို ေစစားလ်က္ရိွရာမွ… 



 
"ေၾသာ္…ကိုယ္ေတာ္မ်ားက ေခၚေတာ္မမူေသးပါဘူး ေမာင္ေမာင္တို႕ရဲ႕။ ကိုယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္စု ဖ်ား 
ႏွစ္ပါးအတူ ခ်စ္ၾကည္ျဖဴလ်က္ ရိွေတာ္မူၾကသည္ကို အရီးဖုရားက ၀မ္းသာအားရႏွင့္ ေမာင္ 
ေမာင္တို႕ကို ေခၚျပလို၍ လိုက္ရွာပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တစ္ခြင္ ျပဲျပဲစင္ပါေရာ။ ေမာင္ေမာငတ္ို႕ 
ဘယ္လိုသေဘာႏွင့္ သည္ေနရာကိုမွ လာေရာက္ၿပီး ေနၾကရပါသလဲ။ အရီးဖုရား ဇက္ေပၚ ဓား၀ဲ 
ေအာင္ မလုပ္ၾကပါႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တို႕ရယ္" 
 
 
ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ေရာ၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္ပါ မ်က္လံုးကေလး ပုတ္ခတ္ ပုတ္ခတ္ႏွင့္ မစဥ္း 
စားတတ္ေအာင္ ျပဴးေၾကာင္ၾကည့္ေနရာမွ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကပင္… 
 
"ဟင္…အရီးဖုရား၊ ဘာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ႏွင့္ မိန္႕ေတာ္မူလိုက္ပါသတံုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ 
ေယာက္ သည္ေနရာမွာ ေအးေအးလူလူ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ရိွသည္ႏွင့္ လာ၍ အိပ္ေနၾကပါ သည္။ 
ဒိဟာႏွင့္ျဖင့္ အရီးဖုရားမွာ ရာဇ၀တ္ေတာ္နီး၍ ဓားႀကီး၀ႏဲိုင္စရာ မရိွပါကလား" 
 
ေျပာလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္မွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ စကားကို နားမ၀င္ေလဟန္ႏွင့္… 
 
 
"တန္ပါ…ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ ေမာင္ေမာင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္သေဘာႏွင့္ ဒီမွာ လာေနသည္ဆိုတာ ကို 
အရီးဖုရား အလိုလိုသိပါတယ္။ ငယ္ရာက ႀကီးလာတဲ့ လူႀကီးကို ေမာင္ေမာင္တို႕လို ပ်ိဳပ်ိဳရြယ္ ရြယ္ 
ႏုႏုနယ္နယ္ ကေလးေတြက လွည့္စားလို႕ မရဘူးေနာ္" 
 
ဆိုလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ ခက္ကုန္ပါၿပီဆိုေသာ အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ လွမ္းၾကည့္လိုက္မိၾကၿပီး အထိန္းေတာ္ႀကီး အထင္မလြဲေစရန္ 
ဣေၿႏၵ ဟန္မပ်က္ ဆက္လက္၍… 
 
 
"မဟုတ္ပါဘူး အရီးဖုရားရဲ႕၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ဘာမွ ထူးထူးေထြေထြ မလုပ္ရပါကလား။ အ 
ေစာႀကီးကတည္းက ဒီေနရာမွာ ေအးေအးရွိတာႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္သား လာ၍ အိပ္ေနမိပါတယ္။ 
အရီးဖုရားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘာမွ မလွည့္စားရပါလား။ ဟား…ဟား…ဟား တန္ေတာ့ အရီး 
ဖုရား တစ္ခုခု အထင္မွားၿပီထင္ပါတယ္" 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က အမႈေပါ့ေစရန္ သေဘာႏွင့္ ခပ္ေသာေသာ ရယ္သြမ္းေသြး၍ ခပ္ေအးေအး 
ေလသံထားလ်က္ ေျပာၾကားေလရာ အထိန္းေတာ္ႀကးီ ခင္ဘြားသစ္မွာ စိတ္မရွည္လွသည့္ အမူ 
အရာႏွင့္… 
 



"အုိ…အရီးဖုရား၊ အထင္မွားေနစရာ မလိုပါဘူး။ ဆင္ႀကီးတစ္ေကာင္လံုးကို ေတြ႕ရလို႕ ဆင္ေျခရာ 
လိုက္ရွာေနစရာ မရိွေတာ့ဘူး ေမာင္ေမာင္။ ကိုင္း…ကိုင္း ေျပာင္ေျပာင္ဖြင့္ၿပီး ေမးရေတာ့မယ္။ 
ေကာင္မကေလး ႏွစ္ေယာက္ကို ဘယ္မွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားၾကသလဲ။ အဲဒါ ျမန္ျမန္ေျဖေတာ္မူၾကပါ။ 
ၾကာလွ်င္ အရီးဘုရား စပ္ၾကားက ဓားစာခံျဖစ္ရပါေတာ့မယ္ ေမာင္ေမာင္တို႕ရယ္" 
 
 
ေျပာလိုက္ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕မွာ မ်က္ႏွာပ်က္သြားၿပီး ရင္ဘတ္စည္တီးႏွင့္ "အလို 
ေလး…အရီးဖုရားရယ္၊ ႀကံႀကံစည္စည္မွ မိန္႕ေတာ္မူတတ္ပေလတယ္၊ ဘယ္ကေကာင္မေလးႏွစ္ 
ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားရမွာလဲ။ တက္တက္စင္ေအာင္ အထင္အျမင္ေတြ လြဲ 
လို႕ေနပါၿပီ။ သည္မွာ အရီးဖုရားရဲ႕ မုိးႀကိဳးနဲ႕ က်ားသား အထင္ေတာ္ မမွားလိုက္ပါႏွင့္။ သည္အနီး 
အနားမွာ လူမိန္းမ မဆိုထားနဲ႕ အမဆိုလွ်င္ ယင္မကေလးတစ္ေကာင္မွ မနားရေသးပါဘူး။ ဘုရား 
စူးပါေစ့ အရီးဖုရားရယ္" 
 
ေျပာျပန္ေသာေၾကာင့္… 
 
 
"ခက္ပါဘိ ေမာင္ေမာင္တို႕ရယ္။ ဘယ္ကလာၿပီး အရီးဖုရားက အထင္အျမင္ မွားရမွာလဲ။ မွန္တဲ့ 
စကားကိုပဲ ေျပာပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္တို႕က ကြယ္ေထာင့္ မေနပါႏွင့္ေတာ့။ အရီးဖုရားမွာ အရွင္ 
ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားႏွင့္ ေရႊကုိယ္ေတာဖ္်ား တို႕ အေရးမို႕သာ စြန္႕စြန္႕စားစားႏွင့္ သည္အထိ စခန္းသြား 
ခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့…အေရးထဲမွာ အရာေပၚဆိုတာလို ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားႏွင့္ ထိပ္စုဖ်ားတို႕ ႏွစ္ပါး 
စံေတာ္မူပါေစေတာ့ဆိုၿပီး ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕ကို တတိုင္းေမႊးရုံမွာ ပန္းသြားခူးေခ်ၾကပါလို႕ 
ခုိင္းလိုက္မိတဲ့ အခုိက္မွာ ေမာင္ေမာင္တို႕က သည္ကိုလာၿပီး ကဲ…ကဲ သည္ကိစၥႀကီးဟာ အရီးဖုရား 
ေခါင္းေပၚတြင္ ၀န္ထုပ္ႀကီး တင္ေနပါလိမ့္မယ္ ေမာင္ေမာင္တို႕ရယ္၊ လြန္မိတာေလာက္ လြန္ပါ ေစ 
ေတာ့။ အရီးဖုရား ဖုံးဖိတန္သေလာက္ ဖုံးဖိ၍ ထားလိုက္ပါမည္။ သည္ေကာင္မကေလး ႏွစ္ေကာင္ 
ကိုသာ အရီးဖုရား လက္သို႕ ျပန္အပ္လိုက္ၾကပါဘိ။ 
 
 
တကယ္လို႕ ဒီအေၾကာင္းကို အရွင္ထိပ္စုဖုရား သိေတာ္မူသြားလွ်င္ သူ႕ေမာင္ေတာ္ကို သံေတာ္ဦး 
တင္မွျဖင့္လည္း ေမာင္ေမာင္တို႕မွာ တစ္ခက္ပဲ။ ခင္မႀကီးနဲ႕ ခင္ဘုန္းကိုလည္း အရွင္ထိပ္စုဖ်ားက 
အပါးေတာ္မွာ အၿမဲထားၿပီး အထူးသဒၶါၾကည္ျဖဴ ေျမာက္စားေတာ္မူထားတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ား 
ျဖစ္ပါတယ္ ေမာင္ေမာင္။ အထူးသဒၶါၾကည္ျဖဴ ေျမာက္စားေတာ္မူထားတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ား 
ျဖစ္ပါတယ္ ေမာင္ေမာင္။ အမႈျဖင့္ ေခ်ာင္ပဟဲ့ လို႕ ကဲ့၀ွက္လို႕ထးမႈျဖင့္ ငါးပါးႀကီး 
ေမွာက္ၾကေတာ့မွာပါပဲ။ အရီးဖုရား တစ္ေယာက္တည္း 'ႏွစ္နား၊ ႏွစ္မ်က္စိ'ဘယ္သူမွ် မသိၾကမီက 
ျပန္အပ္လိုက္ပါမွ သည္ကိစၥ ေအးမယ္ ေမာင္ေမာင္တို႕ရဲ႕" 
 
 



ေျပာေသာအခါမူကား မိမိတို႕မွာ ဆုပ္လွ်င္စူး၊ စားလွ်င္ရူး ဆိုေသာ စကားကဲ့သို႕ မသိေၾကာင္း၊ 
မေတြ႕ေၾကာင္း၊ ဘူးကြယ္၍လည္း အခက္၊ နားမွေအးေစေတာ့ဟု ေစာေစာက မိမိတို႕ေတြ႕ျမင္ထား 
ေသာ တတိုင္းေမႊးရုံတစ္ဖက္သို႕ လက္ညႈိးညႊန္ျပလိုက္ရလွ်င္လည္း အထိန္းေတာႀ္ကီး၏အထင္ကို 
တမင္ ေလးနက္ေအာင္ ေထာက္ခံေပးလိုက္သည္ကဲ့သို႕ ရိွသြားျပန္မည္ တစ္ခက္ေၾကာင့္ ေမာင္ 
ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ႏွစ္ေယာက္သားမွာ စပ္ၾကားက ဆြမ္းခံရင္း ငွက္သင့္ေနၾကကာ 
တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ ၾကည့္ၿပီး သက္ျပင္းႀကီးအျပိဳင္ ရွဴလိုက္မိၾကေလ၏။ 
 
 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း မ်က္စိမ်က္ႏွာ ပ်က္ကာေနၾကေသာ လူပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ အား 
မ်က္ႏွာထား ခပ္တည္တည္ႏွင့္… 
 
"ကဲ…ေမာင္ေမာင္တို႕၊ ခုလို ယီးတီးေယာင္ေတာင္ လုပ္ေနၾကဖို႕ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ပါဘူး။ အတန္ 
ၾကာလွ်င္ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဖ်ားက သူ႕အပ်ိဳေတာ္မ်ားကို ေခၚေတာ္မူပါေတာ့မယ္၊ ၀ွက္ကြယ္ရာမွ 
ျမန္ျမန္ ထုတ္ေပး ၾကပါေတာ့။ အရီးဖုရားလည္း အသက္ရွဴမ်ားေတာင္ မမွန္ေတာ့ဘူး ေမာင္ေမာင္ ရဲ႕။ 
ကိုင္း… ကိုင္း ဘယ္ဆီမွာလဲ၊ ျမန္ျမန္ေျပာေတာ္မူၾကစမ္းပါ။ အရီးဖုရား ကိုယ္တိုင္ သြားေခၚပါ ေခ်မယ္" 
 
အေရးတႀကီး ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ စိတ္ရႈပ္လွေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္… 
 
 
"ေၾသာ္…ခက္လို႕ေနပါေတာ့တယ္ အရီးဖုရားရယ္၊ တကယ္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၀ွက္မထားရိုး မွန္ပါ 
တယ္။ အရီးဖုရားေပးေတာ္မူခ်င္သည့္ သစၥာကို ထမ္းရြက္ပါမည္။ သည္အပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႕ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မပတ္သက္ပါ။ သူတို႕ဟူသူတို႕ ေတာ္ရာမွာ ရိွၾကပါလိမ့္မယ္။ မယံု လွ်င္ 
လိုက္၍ရွာေတာ္မူပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကူ၍ ရွာေပးရမည္ဆိုလွ်င္လည္း အရီးဖုရားႏွင့္အတူ ယခုပင္ 
လိုက္ခဲ့ပါမယ္" 
 
မ်က္ႏွာတည္တည္ႏွင့္ အဟန္႕ေကာင္းစြာ ေျပာလိုကေ္သာခါမွ အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ အတန္ငယ္ 
စဥ္းစားဆင္ျခင္မိၿပီး ေစာေစာက မိမိ အယူသီးစြာ စြပ္စြဲမိျခင္းပင္ မွားမ်ား မွားေလေရာ့သလားဟု 
သတိထားမိကာ… 
 
 
"အမွန္စကား ေျပာေနျခင္းပါလား ေမာင္ေမာင္တို႕ရယ္" 
 
ႏႈတ္ခမ္းေလးေလးႏွင့္ ျဖည္းညင္းစြာ ေမးမိသည္တြင္မွ… 
 



"ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုိ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ မုသာ၀ါဒတံုးႀကီးမ်ား ထင္ေတာ္မူေနေရာ့သလား အရီးဖုရားရယ္၊ 
ဘ၀အဆက္ဆက္ လူ႕အျဖစ္မရလည္း ရိွရပါေစရဲ႕။ အရီးဖုရားရဲ႕ အပ်ိဳေတာ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ 
စကား ေျပာဖို႕ ေနေနသာသာ မ်က္ႏွာခ်င္းမွ မဆိုင္ရေသးတာ အမွန္ပါပဲ" 
 
ေျပာေသာအခါမွ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ စိတ္ေအးရေတာ့သလိုလို ရိွေလေတာ့သည္။ 
သို႕ရာတြင္ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕ကို မေတြ႕ရေသးမီအတြင္းမွာမူ အပူမေအးႏိုင္ေသးဘဲ ရိွျပန္ 
ေသာေၾကာင့္… 
 
 
"ေမာင္ေမာင္ ေျပာစကားကို အရီးဖုရား မယံုၾကည္လို႕လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ ကေလးမႏွစ္ 
ေယာက္ ဘယ္ဆီသို႕ ေရာက္ေနသည္ဆိုတာ မသိရဘဲအတြက္ အင္မတန္ အေတြးရခက္ပါသည္။ 
ေမာင္ေမာင္တို႕ ပေယာဂ မပါလွ်င္လည္း ေစာေစာက အရီးဖုရား စြပ္စြဲမိတာကို ေတာင္းပန္ပါ တယ္။ 
ကဲ… ေမာင္ေမာင္တို႕ရယ္…အရီးဖုရားႏွင့္အတူ သည္ေကာင္မေလးေတြကို ကူညီရွာေဖြ ေပး 
ၾကစမ္းပါဦး" 
 
 
ဆိုသည္ႏွင့္ ရင္တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ စိတ္ရႈပ္ေနၾကေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕ မွာ 
ယခုမွပင္ အသက္ရွဴေပါက္ ပြင့္သြားေတာ့ကာ ထိုင္ရာ ထၾကၿပီး… 
 
"ကဲ…ကဲ အရီးဖုရား ေရွ႕ကၾကြေတာ္မူပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတူလိုက္ပါမည္။ ေၾသာ္…အင္း ကံႀကီး 
လို႕သာဗ်ာ၊ ဆြမ္းခံရင္း ငွက္သင့္ေတာ့မလို႕၊ နည္းနည္းလိုေတာ့တယ္" 
 
ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာကာ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးေနာက္မွ ပါလာခဲ့ၾကေလ၏။ 
 
 
မိမိတို႕အထင္မွာ တတိုင္းေမႊးရုံတစ္ဖက္သို႕ ေရာက္လွ်င္ ခင္မႀကီးတို႕ကို အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ရ 
ခ်ိမ့္မည္ဟု မွတ္ထင္ထားရင္းျဖင့္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ လိုက္ပါလာခဲ့ၾကရာ တတိုင္းေမႊးရုံဖက္သို႕ 
အေရာက္တြင္ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕ႏွစ္ေယာက္မွာ ဘယ္ဆီသို႕ ေပ်ာက္ေနသည္မသိဘဲ ထင္ 
ေျခႏွင့္ အေတာ္လြဲ၍ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနၾကရျပန္ေလရာ ဣေျႏၵမပ်က္ပင္ ဆက္လက္၍ ရွာေဖြေန 
ၾကရျပန္ေလ၏။ 
 
ခင္ဘုန္းႏွင့္ ခင္မႀကီးတို႕ကား တတိုင္းေမႊးရုံေအာက္ရိွ လူပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ကို သတိမထားမိဘဲ 
စကားေတြ ေျပာျမဲေျပာလ်က္ ပန္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ခူးေနရာမွ အထိန္းေတာ္ႀကီးအသံႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ တို႕ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ႏႈိးေနသံအၾကားမွ အသံလာရာ ပန္းရုံအတြင္းသုိ႕ 
ေခ်ာင္းေျမာင္ း ၾကည့္မိေတာ့လ်က္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လက္ကုတ္ခါ တီးတိုးေလသံျဖင့္… 
 



ဘုန္း။ "ေဟာ…ခင္မႀကီးေရ၊ ပန္းရုံေအာက္မွာ မင္းသားႏွစ္ေယာက္ အိပ္ေနၾကပါကလား။ 
 
 
အထိန္း ေတာ္သခင္ႀကီးလည္း လိုက္လာၿပီ။ တစ္ခါ ခက္ေတာ့တာပဲကြဲ႕" 
 
ႀကီး။ "အင္း…ဟုတ္တယ္၊ ကိုယ္ေတာ္တုတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ငယ္လည္း ခင္မႀကီးေျပာတာေတြ ၾကား 
မ်ားကုန္သလား မသိ၊ ေအးေလ…အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတာ ၾကားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဘုန္းရဲ႕" 
 
ဘုန္း။ "ေၾကာက္သလား ခင္မႀကီးရဲ႕။ ၾကားေတာ့ ၾကားမွာပဲ။ ခင္တို႕ေျပာေနၾကတာကလည္း ဒီပန္း 
ရုံထဲကဆိုလွ်င္ ကြဲကြဲျပားျပား ၾကားႏိုင္ပါတယ္" 
 
ႀကီး။ "ၾကားလဲ မတတ္ႏုိင္ပါဘူးကြယ္။ ေၾသာ္…တကယ္ဆိုေတာ့လည္း ၾကားမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ 
တို႕အိပ္ေပ်ာ္ ေနၾကတာပဲ။ ၾကည့္ပါလား။ သခင္ႀကီး ႏႈိးေနတာ ၾကာလွၿပီ။ ခုေတာင္ မႏုိးေသးဘူး" 
 
ဘုန္း။ "ေစာေစာ ခင္တို႕လာတုန္းက ဒီပန္းခ်ံဳေအာက္မွာ ဘယ္သူမွ မရိွပါကလား။ 
 
 
ဒါကိုလည္း စဥ္းစားစမ္းပါဦး။ ခင္ဘုန္းတို႕၊ ခင္မႀကီးတို႕ သည္ဆီကိုေရာက္ၿပီးမွ သူတို႕ ေပါက္လာ 
ၾကဟန္တူပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ အိပ္မေပ်ာ္ခင္စပ္ၾကားမွာ ခင္တို႕တစ္ေတြေျပာတဲ့စကားကို သူတို႕ 
အားလံုးၾကားမွာ အမွန္ပဲ" 
 
 
ႀကီး။ "အဲသည္လိုလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ ခင္ဘုန္းရဲ႕။ ဒါနဲ႕ စဥ္းစားစရာတစ္ခုက သူတို႕ ခင္တုိ႕ 
ရိွမွန္းသိလို႕ ရိသဲ့သဲ့ လုပ္ရေအာင္ မသိေလဟန္ေဆာင္ၿပီး လိုက္လာၾကတာႏွင့္တူတယ္" 
 
ယင္းသို႕ ႏွစ္ေယာက္သား တီးတုိးေျပာရင္း ပန္းခ်ံဳအတြင္းဘက္သို႕လည္း မ်က္စိေရာနားပါ ေစစား ၍ 
ထားရာမွ အထိန္းေတာ္ႀကီးႏႈိးျခင္းျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕ ႏုိးလာၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ 
မိမိတို႕ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္အား အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္က 
သကၤာမကင္းျဖစ္ေနပံု၊ ဘယ္ဆီမွာ ၀ွက္ကြယ္ထားသလဲဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးစြပ္စြဲ အစ္ေအာက္ ေခ်ာ့ 
ေျခာက္ေမးေနပံု၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕က မသိရေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳ းျငင္းဆန္ က်ိန္တြယ္ေျပာေန 
ၾကပုံမ်ားကို အျပန္အလွန္ မိမိတို႕အတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမးအေျဖ ျပဳေနၾကသည္ကို ၾကားရ 
ေသာအခါမူကား ႏွစ္ေယာက္သား မ်က္လံုးမ်ား ျပဴးလာၾကကာ… 
 
 
"ကဲ…ခင္ဘုန္း၊ ဒီေနရာမွာ ကိုယ္တို႕ ၾကာၾကာေနလုိ႕ အေျခမလွဘူး။ ေ၀းရာကို ေျပးခြာၿပီးေနမွျဖစ္ 
လိမ့္မယ္။ 'ေျခရာလည္းေပ်ာက္၊ ေမာင္လည္းေရာက္၊ အေမာင္ႏြားခိုးငါမရိုး'ဆိုတာလို သူတို႕ႏွစ္ 



ေယာက္ကလည္း ပန္းခ်ံဳေအာက္မွာ အိပ္ေနတယ္။ ခင္တို႕ကလည္း ဒီပန္းခ်ံဳေဘးမွာ ရိွေနၾကတာ ကို 
ေတြ႕သြားလွ်င္ သခင္ဖုရား နည္းနည္းမွသကၤာကင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအရႈပ္ကို ဘယ္ပုံရွင္းႏုိင္ ပါ့မလဲ။ 
ခင္တို႕ ေစာေစာကေျပာတဲ့ စကားေတြကို ၾကားသြားလို႕မ်ား သူတို႕ကပါ အဆန္းထြင္ၿပီး မတရား 
သက္ေသခံလိုက္ရင္ ခင္တို႕မွာ မိန္းမသားမို႕ 'ဆူးက်လည္း ဖက္ေပါက္၊ ဖက္က်လည္း ဖက္ေပါက္' 
ဆိုတာလို 'အေႏွာင့္မလြတ္၊ အသြားမလြတ္'ႏွင့္ ေရၾကည္တစ္ေပါက္ မစဥ္ရဘဲ နာမည္ ညႈိးသြားလွ်င္ 
မတရား အနစ္နာခံရလိမ့္မယ္။ လာ…လာ၊ ကပ်ာကယာ ေရွာင္ၾကစုိ႕" 
 
ဆိုၿပီး  တတိုင္းေမႊးပြင့္ေတြ ထည့္ထားေသာ ေငြဖလားႀကီးကို ပုိက္၍ ကတိုက္ကရုိက္ ေျပးလာခဲ့ၾက ရာ 
ပုတၱလုပ္ေရကန္နံေဘးရိွ ေသာ္ကပင္ပ်ိဳကေလးေအာက္သို႕ ေရာက္လာၾကသည္တြင္မွ ရင္ထဲ က 
အပူလံုးႀကီး ျဗဳန္းခနဲ က်သြားေပေတာ့၏။ 
 
 
"အမယ္ေလး…ခုမွ စိတ္ေအးရေတာ့သည္ ခင္ဘုန္းရယ္၊ အႏုိ႕မုိ႕ သက္သက္ပန္းရႈံးေအာင္ အထင္ 
မွားခံရမွာပါကလား" 
 
ခင္မႀကီးက ပုိက္ထားေသာ ေငြဖလားႀကီးကို ခ်ၿပီး ေသာ္ကပင္ရိပ္ေအာက္တြင္ ေျခပစ္လက္ပစ္ 
ထိုင္ခ်လိုက္ခါ ပုိးစစ္ပ၀ါႏွင့္ စုိ႕လာေသာ ေခၽြးကေလးမ်ားကို တို႕၍ေနေလ၏။ 
 
ခင္ဘုန္းမွာလည္း ခင္မႀကီးနည္းတူ ေမာေမာႏွင့္ ကေသာကေမ်ာ ေျပးလာရေသာေၾကာင့္ ကသီ ကရီ 
က်ေနေသာ ဗ်ာပါဆံစကေလးမ်ားကို သနပ္ခါးထိပ္စုိက္ ဘီးကေလးႏွင့္ ျဖီးကာ ျဖီးကာ ျပင္ ဆင္ရင္း 
တစ္စုံတစ္ရာကို စဥ္းစားမိျပန္ကာ… 
 
 
"ဒါနဲ႕ ခင္မႀကီးေရ…ခင္တို႕ ဟိုေနရာမွာ ပန္းခူးေနတုန္း သူတို႕နဲ႕ေတြ႕ၿပီးမွ ဒီဆီကို ေရွာင္ထြက္လာ 
တယ္လို႕ ထင္ခ်င္ ထင္သြားဦးမယ္ေနာ္။ ၿပီးေတာ့…သခင္မႀကီး ေမးပံုကလည္း ခင္တို႕ကို ေမာင္ 
ေမာင္တုတ္က ၀ွက္ထားသလိုလို အတတ္စြဲေနေလေတာ့ ေနာက္ဆံုး သည္ေနရာမွာ လာေတြ႕ဦး 
ေတာ့ သခင္မႀကီးစိတ္ထဲမွာ သကၤာကင္းမွ ကင္းႏုိင္ပါ့ဦးမလား မေျပာတတ္ဘူး။ ခင္ေတာ ့ ဒီလူပ်ိဳ 
ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ကိုသာ စိတ္ေပါက္မိေတာ့တာပဲ" 
 
 
ညည္းညည္းတြားတြား ေျပာမိေလ၏။ 
 
ခင္မႀကီးကလည္း အနည္းငယ္ေတြးၿပီး သက္ျပင္းကေလးရႈိက္လိုက္မိလ်က္ "ခက္ပါတယ္ ခင္ဘုန္း 
ရယ္။ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ သည္ကေန႕ ျဖစ္ရတယ္လို႕ မေျပာတတ္ပါဘူး။ သည္ေန႕ အေဆာင္ေတာ္ 
ကအထြက္မွာ ျပႆဒါးမ်ားလည္း မလြတ္ေလေရာ့သလား။ ကဲ…ကဲ ခင္စဥ္းစားမိၿပီ၊ သည္လို ေျပာ 



ၾကစုိ႕ကြယ္။ သခင္မႀကီးနဲ႕ေတြ႕လွ်င္ ခင္တို႕ႏွစ္ေယာက္က သည္ကို ေျပာၾကရေအာင္၊ ေနာင္အခါ 
အတိုင္အေဖာက္မညီဘဲ ေနဦးမယ္ေနာ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ထား" 
 
ဘုန္း။ "ဘယ္လိုမ်ား ေျပာမတံုး ခင္မႀကီးရဲ႕" 
 
 
ႀကီး။ "သည္လိုကြဲ႕၊ ခင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ဟာ တတိုင္းေမႊးပန္းမ်ားကို ေစာေစာႀကီးကတည္းက ခူးၿပီး 
ေနရလို႕ ပ်င္းပ်င္းရိွတာႏွင့္ ေဟာဒီ ပုတၱလုပ္ကန္အနားမွာ ေသာ္ကပန္းမ်ား လာခူးရင္း အပ်င္းေျပ 
ေထြရာေလးပါး စကားစပ္မိရာ ေျပာေနၾကပါတယ္လို႕ ဟုတ္ကဲ့လား" 
 
ဘုန္း။ "ဒီလိုေျပာေတာ့ သခင္ႀကီး ယံုေရာလို႕ အာမခံႏုိင္ပါ့မလား" 
 
 
ႀကီး။ "မယံုလည္း ကံအတိုင္း ရိွပါေစေတာ့ေလ၊ ႏွစ္ေယာက္သား အတိုင္အေဖာက္မညီဘဲ ေနမွာစုိး 
လို႕ တိုးတိုးစည္းလား ရုိက္ထားရတာပဲ" 
 
ဘုန္း။ "ဟိုမွာ မေတြ႕ဘူးဆိုရင္ အထင္လြဲ အျမင္လြဲႏွင့္ အနည္းဆံုး မေတြ႕မေန လုိက္ရွာေဖြၾက 
ေတာ့မွာဘဲ ခင္ရဲ႕။ အျပစ္လြတ္ေအာင္ ေကြ႕ေရွာင္ၿပီး အရွင္ထိပ္စုဖ်ား အပါးေတာ္မွာ သြားခစား 
ေနရေအာင္ကလည္း သခင့္အရိပ္အကဲ မသိသားဆိုး၀ါးရာက်ေနတဲ့အတြက္ သာလို႕ပင္ ခက္ပါ 
ေသးသည္" 
 
 
ႀကီး။ "ကဲအတုိင္းေပါ့ ခင္ရယ္၊ အေထြအထူး ေတြးၿပီး ပူမေနပါႏွင့္ေတာ့။ ဟိုေနရာမွာ ေတြ႕သြား 
တာထက္ျဖင့္ ဒီမွာေတြ႕တာက သက္သာပါေသးရဲ႕လို႕ ေျဖရမွာပဲ။ ကဲ…ၿငိမ္ၿငိမ္ေန၊ ဣေၿႏၵမပ်က္ ႏွင့္ 
ခင္ဘုန္းေရ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ သခင္ႀကီးလိုက္လာလို႕ မ်က္စိမ်က္ႏွာ မေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕သြား လွ်င္ 
သာ၍ အထင္မွားစရာ ျဖစ္ေနဦးမယ္" 
 
ဆိုကာ ေငြဖလားႀကီးအတြင္းရိွ ခူးလာေသာ ပန္းမ်ားကို ေကာင္းႏုိးရာရာ ေရြးခ်ယ္သန္႕ရွင္း၍ ေန 
ၾကေလ၏။ 
 
 
ဥယ်ာဥ္ေတာ္တစ္၀ိုက္၌ ပုိက္စိပ္တိုက္သကဲ့သို႕ ကတိုက္ကရုိက္ လိုက္လံရွာေဖြေနေသာ အထိန္း 
ေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ လူပ်ိဳေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဦးမွာ မ်ားမၾကာမီ ပုတၱလုပ္ေရကန္ေတာ္အနီးသို႕ 
ေရာက္လာၾကေလ၏။ 
 
 



ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေသာ္ကပင္ေအာက္တြင္ ရိွေနေသာ ခင္မႀကီးတို႕အား ရုတ္တရက္သြား၍ ျမင္ 
သည္တြင္ အားရ၀မ္းသာႏွင့္ လက္ညႈိးညႊန္ျပကာ… 
 
"ေဟာ…ဟိုမွာ…ဟိုမွာ အရီးဖုရားရဲ႕။ အမယ္ေလး…မယ္မင္းႀကီးမမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္သားေတြ 
ဒုကၡမ်ားလိုက္တာ" 
 
ေျပာၿပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ကလည္း… 
 
 
"ကဲ…အရီးဖုရား၊ ေက်နပ္ပါၿပီလား"ဟု ေမး၍ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ ဘာမွ်မေျပာႏိုင္ေသးဘဲ ခင္မႀကီး 
တို႕အနီးသို႕ေရာက္ေအာင္ သြားကာ… 
 
"ဘယ့္ႏွယ္ ခင္မႀကီးတို႕၊ ခင္တို႕ကို တတိုင္းေမႊးပန္းမ်ား အခူးေစလႊတ္ထားသည္ကို ဘယ္လိုနည္း 
ေၾကာင့္ သည္ေရကန္အနီး ေရာက္လာၾကသတံုး" 
 
ျဗဳန္းခနဲ ေမးလုိက္ေသာအခါ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕မွာ အထိန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ေနာက္ပါးမွ 
အတူပါလာၾကေသာ လူပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ဦးကို ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာ ၾကည့္ေနမိရာမွ ခင္မႀကီးက ကပ်ာကယာ 
ဣေၿႏၵဆည္လိုက္ကာ… 
 
 
"ခင္တို႕လည္း ခဏကေလး ခူးကာမွ်ႏွင့္ တတိုင္းေမႊးပန္းမ်ား တစ္ဖလားအျပည့္ရိွတာႏွင့္ သည္ 
ဘက္ကို ေလွ်ာက္ခဲ့ရာမွာ ေသာ္ကပင္ကို ျမင္ျပန္ေတာ့ အရွင္ထိပ္စုဖုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူတတ္ သည့္ 
ပန္းမုိ႕ ခူးမယ္လို႕ ေရာက္ခဲ့ရင္းက ပ်င္းပ်င္းရိွသည္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္သား စကားေျပာမိၾကပါ သည္။ 
ေမေမသခင္မႀကးီဖုရား" 
 
ေျပာလိုက္ရာ အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ တိုး၍ မသကၤာဟန္ႏွင့္… 
 
 
"ဟင္…ဒီေနရာကို ေရာက္ေနတာ ၾကာၿပီဟုတ္စ" 
 
ႀကီး။ "မွန္ပါသည္၊ ေမေမသခင္မႀကီး ၾကာပါၿပီ" 
 
သစ္။ "ဒီစကားဟာ အဟုတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစာေစာက ေဟာဒီ ေမာင္ေမာင္တုိ႕ကို ရွာရင္း သည္ 
ေနရာကို က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တစ္ေခါက္ ေရာက္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဘယ္သူမွ ေသာ္ကပင္နားမွာ မရိွပါ 
ကလား" 
 



ဘုန္း။ "ေမေမသခင္မႀကီး အမွတ္မဲ့မုိ႕ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေသာ္ကကိုင္း ကြယ္ 
ေနလို႕လား မသိတတ္ပါ။ ေစာေစာက ေဟာဟုိဘက္က နိမ့္က်သည့္ သစ္ကိုင္းတစ္ဖက္ကို ခင္တို႕ 
လက္ႏွင့္ ဆြဲႏွိမ္ၿပီး အေတာ္ၾကာႀကီး ပန္းကိုင္းမ်ား ခ်ိဳးေနမိၾကပါေသးတယ္ ေမေမသခင္မႀကီးရဲ႕" 
 
 
ေျပာလိုက္ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ (သည္ေကာင္မေလး ႏွစ္ ေယာက္ 
ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီးကို လိမ္လည္ မုသားသံုးၿပီး ေျပာေနၾကပါလိမ့္မယ္။ 
ခုတင္တုန္းကတြင္ပဲ တတိုင္းေမႊးရုံနား သူတို႕ အရိွၾကေသးသားနဲ႕)ဟု စဥ္းစားမိရာ အထိန္းေတာ္ 
ႀကီးမွာမူကား အေျမာက္အျမား ခူးထားေသာ တတိုင္းေမႊးပန္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနည္း 
ငယ္မွ်သာ ခူးထားေသာ ေသာ္ကပန္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားမိေသာ မ်က္စိ ျဖင့္ 
ခပ္နက္နက္ၾကည့္ကာ… 
 
 
"သစ္ကိုင္းႀကီး တစ္ကိုင္းလံုးႏိွမ္ၿပီး စိမ္ေျပႏုေျပ ခူးေနၾကတဲ့ ေသာ္ကပန္းမ်ားကလည္း တစ္ခက္ 
ႏွစ္ခက္တည္း ရိွပါေသးကလား။ တစ္တိုင္းေမႊးပန္းမ်ားကေတာ့ တစ္ခဏေလးခူးရုံႏွင့္ ဆယ့္ႏွစ္ရာ သီ 
ရုပ္စုံဖလားႀကီးတစ္ခု အျပည့္ရလာၾကသည္မွာ ခင္မႀကီးတို႕ ႏွစ္ေယာက္အားႏွင့္ေတာ့ တစ္ ခဏခ်င္း 
သည္ေလာက္မ်ားမ်ား မရႏိုင္ေပဘူး။ ကူညီၿပီး ခူးေပးတဲ့ တတိုင္းေမႊးရုံေစာင့္ ရုကၡစုိးနတ္ ကေလးမ်ား 
ကိုသာ အင္မတန္ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေတာ့သည္" 
 
 
ေျပာလိုက္ေသာေၾကာင့္ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕၏ မ်က္လံုးေလးလံုးသည္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ 
ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕၏ မ်က္လံုးေလးသည္လည္းေကာင္း အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္၏ မ်က္ႏွာအား တစ္ၿပိဳင္တည္းသြား၍ အလန္႕တၾကား ၾကည့္လိုက္မိၾကေလ၏။ 
 
 
ယင္းသို႕ လူပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ အ့ံၾသထိတ္လန္႕စြာ 
ၾကည့္လိုက္မိၾကျခင္းမွာ မသကၤာေနေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္၏ စိတ္မ်ားကို တိုး၍ 
မသကၤာသြားရန္ ေထာက္ခံအားေပးလုိက္သကဲ့သို႕ ရိွသြားျပန္ေသာေၾကာင့္။ 
 
"ကဲေလ…ရိွပါေစေတာ့။ လူငယ္ေတြဆိုတာ ဒီလိုေပါ့၊ 'ေတာစကား ေတာေပ်ာက္၊ အိမ္စကား အိမ္ 
ေပ်ာက္'ဆိုသလို ေဟာသည္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲက စကားကို အေဆာင္ေတာ္ထဲ အိမ္ေတာ္ ထဲ 
ဆြဲယူမသြားပါနဲ႕။ ေမာင္ေမာင္တို႕ကလည္း သူ႕ခမ်ာမ်ားကို ကိုယ့္ႏွမသားခ်င္းကေလးမ်ားကို 
သေဘာထား ၿပီး စကားစည္းေစာင့္ၾကပါ၊ ဟုတ္လား" 
 
တရားခ်လိုက္ျပန္လွ်င္ ခင္ဘုန္းႏွင့္ ခင္မႀကီးတို႕အဖုိ႕မွာ အခံရမ်ားစြာ ခက္၍ မ်က္စိပ်က္ပ်က္၊ 
မ်က္ႏွာပ်က္ပ်က္ ျဖစ္ေနရွာၾကေလေတာ့၏။ 



 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ အထိန္းေတာ္ႀကီးထင္သလို မဟုတ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ခါးခါးသီး ေခါင္းခါလိုက္မည္ 
ျပဳၿပီးမွ ေစာေစာက ခင္မႀကီး မိမိကို အေသႏွက္ထားလိုက္ေသာ စကားမ်ားကိုသြား၍ သတိရကာ မိမိ 
မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္ရသလို သူ႕အားလည္း လက္စားျပန္ေခ်လိုက္ဦးမွဟု ရုတ္တရက္ အေတြး 
ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ရွက္ဟန္ႏွင့္ မထိတထိ တစ္ခ်က္ျပံဳးလိုက္တာ။ 
 
"စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေတာ္မမူပါႏွင့္ အရီးဖုရားရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကလည္း တရားမဲ့တတ္သည့္ လူစား မ်ိဳး 
မဟုတ္တဲ့အတြက္ သူတစ္ထူးအရွက္ကို ေစာင့္စည္းရမယ္ဆိုတဲ့ ၀တၱရားကို နားလည္ပါတယ္" ဟု 
ေျပာလ်က္ ခင္မႀကီးဘက္သို႕ ဘာလိုလို အဓိပၸါယ္ရိွေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ 
အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ မိမိထင္ေျခႏွင့္ ကိုက္ေနၿပီ ဟူေသာ အမူအရာႏွင့္ ခင္မႀကီးတို႕ဘက္သို႕လွည့္ 
ကာ တစ္စုံတရာ ေျပာလိုက္မည္ျပဳစဥ္ ခင္မႀကီးတို႕မွာလည္း ရုတ္တရက္မ်က္ႏွာညိဳမည္းသြားၿပီး 
မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္လြန္းလွသျဖင့္။ 
 
 
"အလို…သခင္ႀကီးဘုရာ့၊ ဘယ္လိုစကားႏွင့္ ဘယ္လိုမ်ား ေျပာလိုက္သည္မသိ၊ ေရနစ္သူကို ၀ါးကူ ၍ 
ဖိသလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သည္ကေန႕ ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႕ ႏွစ္ေယာက္ဟာ ေရၾကည္တစ္ေပါက္မွ် စဥ္က်ရ 
သည္လည္း မဟုတ္ဘဲႏွင့္ သခင္ႀကီး အထင္ေတာ္လြဲၿပီး မတရားစြပ္စြဲေတာ္မူလိုက္ျခင္းဟာ 'စကား 
ေနာက္တစ္ပါး ပါ"ဆုိသလို လားလားမွ် မေတာ္ပါဘူး ဘုရာ့" 
 
စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေဒါသသံခပ္ပါပါႏွင့္ ေျပာလိုက္သည္တြင္မွ အထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ မဟုတ္လွ်င္ မခံ 
တတ္ေသာ ဇြဲႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ႀကဲျဖစ္လာေသာ ခင္မႀကီး၏အမူအရာကို နဂုိဓာတ္သိခဲ့ၿပီးသူ ျဖစ္ 
သည့္အတိုင္း။ 
 
"ကိုင္းေလ…ခင္မႀကီးကလည္း စကားေထြေထြထူးထူးေတြ မေျပာေပႏွင့္။ ေမာင္ေမာင္တို႕က ကိုယ့္ 
တာ၀န္ကုိယ္ သိပါမယ္လို႕လည္း အာမခံထားၿပီေကာ" 
 
အေျပာတြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ၀င္၍… 
 
 
"ဟုတ္ပါတယ္ အရီးဖုရား။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားဟာ အစစ အရာရာ တာ၀န္သိပါတယ္။ သို႕ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ 
မိန္းကေလး မ်ားကေတာ့ မာနတံခြန္ေတြ အလြန္ေထာင္ထားၿပီး ေယာက်္ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို 
ဘာေလာက္မွ မထင္ခ်င္ၾကတဲ့ စိတ္မ်ား ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ 'လႈိင္းႀကီးေလွေအာက္၊ ေတာင္ႀကီး 
ဖ၀ါးေအာက္'ဆုိတဲ့ စကားနဲ႕ မိန္းမႏွင့္ ေယာက်္ားဟာ အင္အားခ်င္းလည္းမမွ်၊ ငါကေကာ ေကာ ၾကစို႕ 
ဆိုတဲ့ တစ္ေန႕မွာလည္း နစ္နာခ်င္းနစ္နာေတာ့ 'ဆူးက်ဖက္ေပါက္၊ ဖက္က်လည္းဖက္္ေပါက္' ရတဲ့ 
ဥပမာလို သူတို႕သာ နစ္နာတတ္ပါကလားလို႕ မစဥ္းစားၾကဘဲ ေယာက်္ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 



အေပၚမွာ အျပစ္အနာအဆာေတြကို ရွာရွာေဖြေဖြ ေျပာခ်င္တတ္ၾကပါေသးတယ္ အရီးဖုရားရဲ႕။ ဒီ လို 
မိန္းကေလးမ်ားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ားက လားလားမွ် မ်က္ႏွာေၾကာမတည့္ပါဘူး။ သူတို႕က စလို႕ 
ျမွဴသည္ တိုင္ေအာင္ အမူလုပ္ေနၾကမည့္ လူစားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာသည္ ႏွမငယ္မ်ားက ေတာ့ 
အရွင္ထိပ္စုဖုရား မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍ ႏွမအရင္းကေလးမ်ားႏွင့္ မျခားဘဲ အၿမဲ 
ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႕ ရည္မွန္းထား ပါတယ္၊ သို႕ေသာ္လည္း ဒီႏွမငယ္မ်ားကေတာ့ ေမာင္ေမာင္တုတ္ 
ဆိုတဲ့လူဟာ လူစြာ၊ လူရႈပ္၊ လူယုတ္၊ လူသရမ္းႀကီးရယ္လို႕ မလိုသူမ်ား သတင္းလႊင့္သလုိ တစ္ 
ဖက္သတ္စကားႏွင့္ ၾကားသိထားရတဲ့အတိုင္း စိတ္တြင္းကေတာ့ အထင္မ်ားေသးေနေလလား 
မေျပာတတ္ပါဘူး" 
 
 
ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ကို ခင္ဘြားသစ္ႀကီးပင္ ေ၀့လည္လည္ျဖစ္သြားၿပီး မစဥ္းစားတတ္ပေလေအာင္ 
ေျပာလိုက္ေသာအခါ အခ်က္သိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ေသာ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕မွာ တစ္ေယာက္မ်က္ 
ႏွာတစ္ေယာက္ လွမ္းႀကည့္မိလ်က္ မိမိတို႕ ေစာေစာက ေျပာဆိုေနေသာစကားမ်ားကို သူတုိ႕ၾကား 
သြား၍သာ ယခုလို သာသာႏွင့္ နာနာနက္၍ လက္စားေခ်ၾကာခင္းပါကလားဟု စဥ္းစားမိၿပီး ခင္မ 
ႀကီးမွာ ကြယ္ရာတြင္ အလြန္အကၽြံ ေျပာထားမိေသာ စကားတို႕ကို ျပန္လွန္စဥ္းစားျခင္းျဖင့္လည္း 
ေမာင္ေမာင္ တုတ္ ကုိ အားတံု႕အားနာႀကီးျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာစကားတတ္ေအာင္ ရိွေနရွာလွ်င္။ 
 
ခ်ည္ခင္ေပါက္ပမာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာ သူတို႕အမူအရာႏွင့္ ေျပာဆိုၾကေသာ စကား 
မ်ားက ၾကာေလၾကာေလ နားရႈပ္ေပြ၍သာ လာေတာ့သျဖင့္ ၎တို႕အား မ်က္ႏွာရင္ဆိုင္ထား၍ 
ေျပာလို႕ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္။ ႏွစ္ေယာက္စီခြဲထတု္၍ ဟုတ္သေလာက္စစ္ေဆးမွသာ ေနရာ 
က်ေတာ့မည္ဟု စိတ္ကူးမိကာ။ 
 
 
"ကဲ…ေမာင္ေမာင္တို႕ ေျပာေနၾကတဲ့ စကားေတြကိုလည္း အရီးဖုရား နားမလည္ႏုိင္ေသးပါဘူး၊ 
အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္းကို မွန္ရာအတိုင္း သိရေအာင္ နားရွင္းရွင္းႏွင့္ အတိအလင္း 
ေျပာၾကစမ္းပါ။ ကိုင္း…ေမာင္ေမာင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ ဒီကို လာစမ္းပါဦး" 
 
 
ဆုိလ်က္ ပုတၱလုပ္ေရကန္တစ္ဘက္မွ ပုန္းညက္ပင္ကေလးေအာက္သို႕ ေခၚသြားေလ၏။ ေသာ္ 
ကပင္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေယာက္သား က်န္ရစ္ေသာ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတုိ႕မွာလည္း… 
 
"ခက္တာပဲ ခင္ဘုန္းရယ္။ သခင္ႀကီးကေတာ့ ခင္တို႕အေပၚမွာ အေတာ္အထင္မွားေနၿပီ။ 'က်ား 
သနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမွာ' ဆိုသလို ဟို…ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မ်ားက ေက်ာရရင္ နည္းသလားဆိုၿပီး မတရား 
သက္ေသခံလိုက္ရင္ သခင္ႀကီးကလည္း နဂုိအထင္မွားလက္စ၊ ခင္တို႕တစ္ေတြကလဲ 
'ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းလိုက္'သလို သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တတိုင္းေမႊးရုံေအာက္မွာ ေပါက္ 



ေပါက္ရွာရွာလာလို႕ ေတြ႕ေနရ တာက 'မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရိွ'ဆိုတဲ့စကားလို အထင္မွားခ်င္ 
ေအာင္ အကြက္ ဆင္ထား သလို ျဖစ္ရပေလ တယ္ ခင္ဘုန္းရယ္" 
 
ညည္းညည္းတြဲ႕တြဲ႕ ေျပာလိုက္လွ်င္ ခင္ဘုန္းကလည္း ျပံဳးမဲ့မဲ့ မ်က္ႏွာကေလးႏွင့္။ 
 
 
"ေစာေစာက ခင္တို႕ ေျပာၾကတဲ့စကားေတြကို ေမာင္ေမာင္တုတ္ ၾကားတာေတာ့အမွန္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
သာ ခုနင္က သာသာနဲ႕နာနာ ႏွက္အားတာ ခင္ဘုန္းရဲ႕။ အုိ…ခင္တို႕ကို ဒီကေန႕ ၿဂိဳဟ္ေမႊေနပါ တယ္။ 
ဘာျပဳလို႕ ဒီစကားေတြ သြားေျပာမိေနရသလဲ မဆိုႏုိင္ဘူး" 
 
ႀကီး။ "အဲဒါ ခင္ဘုန္းကစၿပီး အရူးထတာ သိရဲ႕လား၊ သီေပါကိုယေ္တာ္ ၾကြလာေတာ္မူတယ္ဆိုရင္ 
လူပ်ိဳေတာ္ေတြ ပါလာမွာပဲေလး ဘာေလးနဲ႕ သူကစေျပာလို႕" 
 
ဘုန္း။ "အုိ…ခင္က ရုိးရုိးေျပာတာပါ။ ခင္မႀကီးကသာ ဆန္းဆန္းျပားျပား ေတြးၿပီး အစစ္အေမး တူရာက 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္၊ ညာလိုလုပ္မယ္နဲ႕ ေျပာတာ၊ ဒီစကားေတြကို ဟို က အကုန္ 
ၾကားမွာပဲ" 
 
 
ႀကီး။ "ဒါေတာ့ ဘယ္သိမလဲ ခင္ရယ္၊ ကိုယ္တို႕ႏွစ္ေယာက္တည္း ရိွတယ္အထင္နဲ႕ ေျပာခ်င္တာ ေတြ 
ေျပာေနမိတာပဲ။ ခင္ဘုန္းကလည္း သူ႕အေၾကာင္းေတြ မေကာင္း၀င္ၿပီး ေျပာေသးတာပါပဲ။ ခင့္ကိုခ်ည္း 
လႊဲမခ်ပါႏွင့္" 
 
ဘုန္း။ "ေန႕ေျပာ ေနာက္ၾကည့္၊ ညေျပာ ေအာက္ၾကည့္-ဆိုတဲ့ စကားလို နင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ စကား 
ေျပာတုန္းက တတိုင္းေမြးရံုေအာက္ကို ငုံ႕မႀကည့္လိုက္မိတာ မွားတာပဲေနာ္" 
 
ႀကီး။ "ေၾသာ္…ဒါေတာ့ ဘယ္သိႏုိင္မလဲ ခင္ဘုန္းရယ္၊ ေစာေစာ ခင္တို႕ေရာက္ေနတုန္းကလည္း 
တတိုင္းေမႊးရုံေအာက္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ မရိွတာ အေတြ႕အျမင္ပဲကြယ္။ သူတို႕တစ္ေတြ 
ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီး သည္ေအာက္မွာ အိပ္ေနၾကတယ္မသိ။ သခင္ႀကီးႏႈိးသံၾကားမွသာ သူ တို႕ 
ေရာက္ေနၾကတယ္ဆိုတာ သိရေတာ့တာကလား" 
 
ေျပာကာ ေရွ႕အဖုိ႕ ဘာျဖစ္ဦးမည္ မသိတိုင္း စိတ္အာရုံလႈိင္းဂယက္ရုိက္၍ ေနရရွာၾကေလ၏။ 
 
 
ပုန္းညက္ပင္ေအာက္တြင္ သံုးေယာက္သား ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၍ ပုိင္ပုိင္ အစစ္အေဆး ေမးခြန္းထုတ္ 
ေနေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္အား ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕သည္ 
ဟုတ္သမွ် ျပန္ၾကားေနၾကရေလ၏။ 



 
သစ္။ "ေမာင္ေမာင္တို႕ မွန္မွန္ေျပာၾကတာပဲေနာ္" 
 
တုတ္။ "မွန္ပါတယ္ အရီးဖုရားရဲ႕၊ မလိမ္ပါဘူး၊ သူတို႕နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ မည္ကဲ့သို႕မွ် အဆက္ 
အသြယ္ မရိွတာ အမွန္ပါပဲ" 
 
သစ္။ "ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း အရီးဖုရားကို ဟုတ္သေလာက္ ေျပာစမ္းပါဥးီ" 
 
 
ငယ္။ "ကိုရင္တုတ္ ေျပာတဲ့အတိုင္းပါပဲ အရီးဖုရားရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္ဟာ ေရႊကိုယ္ 
ေတာ္မ်ားႏွင့္ အရွင္ထိပ္စုဖ်ား အပါးေတာ္က ခြာလာၾကေတာ့ ပ်င္းပ်င္းရိွတာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္း က 
ေလွ်ာက္လာၾကပါသည္။ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းတဲ့ တတို္င္းေမႊးရုံႀကီးေအာက္က ထိုင္ခ်င္စရာ 
ေကာင္းလွတဲ့ ကြပ္ပ်စ္ကေလးေတြ႕ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား သြားထိုင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထိုင္စဥ္ 
အခါက သည္အနားမွာ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါမွ မရိွရုိးအမွန္ပါပဲ။ အကယ္၍ ရိွၾကလွ်င္လည္း ေစာေစာ 
ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေရွာင္သြားမွာပါပဲ။ အဲသလို လူမရိွဘူးအထငႏွ္င့္ ပန္းခ်ံဳ ေအာက္ 
၀င္ထိုင္မိလို႕ တစ္ခဏ ၾကာေတာ့မွ လူသံၾကားရပါတယ္။ ဒါႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း 
ဘယ္ဆီကလာတဲ့ အသံလည္းလို႕ အကဲခတ္ ေနမိစဥ္မွာ ပန္းရုံအျပင္ကေနၿပီး ပန္းခူးေနၾကတဲ့ သူ 
တို႕ႏွစ္ေယာက္ကို ျမင္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ရိွမွန္းလည္း သူတို႕မသိၾကပါဘူး။ 
 
 
မသိၾကလို႕သာ သူတို႕ေျပာခ်င္ရာေတြ ေျပာေနၾကတာကလား အရီးဖုရားရဲ႕။ ဒါႏွင့္ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ားကလည္း သူတို႕ ရိွသကိုေလးလို႕ ေရွာင္ထြက္သြားၾကမည္အလုပ္မွာ မလႈပ္သာေအာင္ 
လန္႕စရာေကာင္းတဲ့ ခင့္မ ႀကီးရဲ႕ ႀကိမ္း၀ါးသံစကား ၾကားရတာႏွင့္ ပန္းရုံထဲက ထြက္သြားလို႕ 
မေတာ္တဆ သူတို႕ျမင္သြား လွ်င္ ခင္မႀကီး ႀကိမ္း၀ါးထားတဲ့အတိုင္းဆိုလွ်င္ ရာဇ၀တ္အုိး တုတ္နဲ႕ 
ထိုးတာထက္မ်ား ဆိုးေနဦး မလားဆိုၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား မလႈပ္ရွား၀ံ့ေအာင္ ၿငိမ္ေနရံု မကေသးပါဘူး၊ 
သူတို႕ကိုမ်ား တစ္မ်ိဳး တစ္မည္အႀကံႏွင့္ ေကြ႕လည္ဆန္းျပားျပဳရန္ လာေရွာင္ေနသည္ 
အထင္ရိွသြားမွာ စုိးရိမ္စြာႏွင့္ ႏွစ္ ေယာက္သား ကြပ္ပ်စ္ ေပၚမွာ အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္ဟန္ျပဳ၍ ေနပါသည္။ 
 
 
သူတို႕လည္း ပန္းခ်ံဳအျပင္ဘက္ မွာ စကားေျပာျမဲေျပာလ်က္ ရိွၾကပါသည္။ တစ္ခဏၾကာေတာ့ 
အရီးဖုရား ေရာက္လာတာပါပဲ။ အဲဒီ အခါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ တစ္မ်ိဳးခြက်ျပန္ပါတယ္။ ေစာေစာက 
သူတို႕ အထင္မွား ၾကမည္ စုိးရိမ္ သည္ကတစ္ဖက္၊ အရီးဖုရားက မတရား စြပ္စြဲမွာ စုိးရိမ္သည္က 
တစ္ဖက္ႏွင့္ အခက္ႀကီးႀကံဳၿပီး တစ္စုံတစ္ရာမသိ အိပ္ေမာအက်ႀကီး က်ေနသည္ အထင္ခံရသည္ကမွ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ သက္သာရာရမည္ထင္သည္ႏွင့္ တမင္ အိပ္ခ်င္ဟန္ျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုမွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ က မွန္သည့္အတိုင္း အတိအက်ဖြင့္ဟ အစီရင္ခံရေတာ့တာပါပဲ။ နည္းနည္းမွ 
သကၤာ မကင္း မရိွပါ ေလႏွင့္ အရီးဖုရားရယ္" 



 
သစ္။ "အင္း…အင္းသည္လို အတိအက် သိရရင္ေတာ့ ကိစၥမရိွပါဘူး ေမာင္ေမာင္။ 
 
 
ဒါနဲ႕ ဒီေကာင္မေလးႏွစ္ေကာင္ ေျပာစကားနဲ႕ ေမာင္တို႕ေျပာစကားဟာ နည္းနည္းကြာေနပါသည္။ 
သူတို႕ တတိုင္းေမႊး ရုံနားက ထြက္လာသည္မွာ ၾကာလွပါၿပီဆိုတဲ့ စကားက လားလားမွ ယုတၱိမရွိ 
ေသးဘူး ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
တုတ္။ "'ဒါကေတာ့ ဒီလိုရိွပါတယ္ အရီးဖုရားရဲ႕၊ သူတို႕လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ပန္းရုံေအာက္ေျပာ၍ 
ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကလည္း မၾကားခ်င္မေနရ ၾကားေနရရင္းက မ်က္လံုးကို အ 
တင္းမိွတ္ၿပီး အိပ္ခ်င္ဟန္ ျပဳေနရပါသည္။ သည္အေတာအတြင္း အရီးဖုရားေရာက္လာၿပီး ကၽြန္ 
ေတာ္မ်ားကို ႏႈိးေတာ့ သူတို႕လည္း အရီးဖုရားရဲ႕ အသံၾကားတာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကို ျမင္ဟန္တူပါ 
သည္။ အဲသည္လို ျမင္ရေတာ့ သူတို႕အေပၚမွာ အရီးဖုရား အထင္လြဲမွားသြားမွာ စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ 
သည္ေနရာက ကသုတ္ကရက္ ထြက္ေျပးသြားၾကဟန္ တူပါသည္။ 
 
 
"အမွန္စင္စစ္ကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး အရီးဖုရား အထင္မွားမွာကို စုိးရိမ္မိၾကတဲ့အတြက္ အစုိးရိမ္ 
အေၾကာင့္ၾကလြန္သြားၾကတာပါ။ ႏို႕ၿပီး အရီးဖုရားကလည္း ကၽြန္ေတာ္မ်ား ထင္သည့္အတိုင္းပဲ စြပ္ 
စြဲလိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ထက္ သူ႕ခမ်ာမ်ားမွာ အခံရခက္သြားၾကဟန္တူပါသည္။ သည့္အေပၚ မွာ 
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေစာေစာက ခင္မႀကီးေျပာထားတဲ့ စကားေတြကို ကၽြန္ေတာ္ အခံရခက္သ လို 
သူလည္း အခံရခက္သြားေအာင္ဟာ တစ္နည္းနည္း လက္စားေခ်လိုက္ဦးမယ္ဆိုတဲ့အႀကံႏွင့္ 
သူမခံခ်င္ေအာင္ အရီးဖုရား စြပ္စြဲခ်က္ကို ၀န္ခံသလိုလို ေျပာမိလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
စင္စစ္ေတာ့ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘာမွ် မသက္ဆိုင္ရေသးတာ အမွန္ပါပဲ။ သူ႕ခမ်ာလည္း အထင္လြဲ 
မွာကို အစုိးရိမ္ႀကီးတာ ႏွင့္ ကာကြယ္ေနရွာတာပါ အရီးဘုရားရဲ႕" 
 
 
ေျပာမွ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးလည္း ယံုၾကည္လာေတာ့သည္။ သို႕ႏွင့္ ေသာ္ကပင္ဆီသို႕ တစ္ခ်က္လွည့္ 
ႀကည့္လုိက္မိေသာအခါ ခင္မႀကီးတို႕ ႏွစ္ေယာက္မွာမူ ပူပင္ေသာကမ်ားေနေသာ မ်က္ႏွာထား ကေလး 
ေတြႏွင့္ ေငးေမာေတြေ၀ေနသည္ကို လွမ္းျမင္လိုက္မိသည္တြင္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြား သစ္မွာ 
က်ိတ္ကာ ျပံဳးမိလ်က္… 
 
"ကဲ…ကဲ ေမာင္ေမာင္တို႕ ေျပာစကားကို အရီးဖုရား ယံုၾကည္ပါၿပီ။ သို႕ရာတြင္ ခင္မႀကီးဆိုတဲ့ 
ေကာင္မကေလးဟာ ေနရာတကာ ဆတ္ဆတ္ႀကဲႏွင့္ အၿမဲစြာခ်င္တယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ရိွသမွ် 
အပ်ိဳေတာ္ေတြထဲမွာလည္း အရွင္ထိပ္စုဖုရားရဲ႕ အလိုေတာ္လိုက္ၿပီး အႀကိဳက္ကို အလိုက္ႏုိင္ဆံုး 
ျဖစ္ေလေတာ့ အရွင္ထိပ္စုဖ်ားကလည္း သူ႕ကို အေတာ္အေရးေပး ေျမွာက္စားထားေတာ္မူတယ္။ 



အဲဒါေၾကာင့္လည္း တစ္ခါတစ္ခါ အရွင္သခင္အားကိုးနဲ႕ သူက ဆိုးခ်င္တယ္။ အရီးဖုရားကိုေတာင္ 
မဟုတ္လွ်င္ မခံဘူးေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ အေတာ္ ၿဂိဳဟ္ေထာင္တဲ့ ေကာင္မကေလး သည္အေရးမွာ သူ႕ ကို 
အရံႈးေပး အည့ံခံလို႕ မေတာ္ဘူး။ သူ႕အေပၚမွာ အရီးဖုရားက ႏုိင္ရာ ဖမ္းကိုင္ထားမွျဖစ္မယ္" 
 
 
ရယ္သြမ္းေသြးၿပီး ၿပံဳးၿပံဳးကေလး က်ိတ္ကာ ေျပာမိရာမွ… 
 
"အုိ…ဒါထက္ အရီးဖုရားက ေမာင္ေမာင္တို႕ကို လိုက္ရွာေနတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ သီေပါကိုယ္ 
ေတာ္ႏွင့္ အရွင္ထိပ္စုဖ်ားတို႕ ႏွစ္ပါးအတူ ၾကည္ေတာ္မူေနၾကသည္ကို ေမာင္ေမာင္တို႕အား 
သတင္းေကာင္းၾကားေစလို၍ လိုက္ရွာေနျခင္းပါ။ ဘယ့္ႏွယ္က ဘယ့္ႏွယ္ သည္အရႈပ္အေထြးနဲ႕ 
အေရးထဲ အရာေပၚေနမွန္း မသိပါဘူး။ ကဲ…ကဲ ခုေန ေခၚေတာ္မ်ား မူးေနၿပီလား မသိ။ အရီးဖုရား 
ကိုယ္ေယာင္သြား၍ ျပလိုက္ဦးမယ္။ ေမာင္ေမာင္တို႕လည္း ေရၾကည့္နန္းေတာ္ အနီးအပါးသို႕ တိုး ၍ 
ခစားၾက ေပေတာ့ေနာ္။ ေၾသာ္…ဟိုႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း စကားလက္စနဲ႕ ဆက္ေျပာခဲ့ရဦးမယ္။ 
ကိုင္း… ကိုင္း ေမာင္ေမာင္တို႕ သြားႏွင့္ၾကေပေရာ့" 
 
 
ဆိုတာ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးလည္း ခင္မႀကီးတို႕ရိွရာသို႕ ထြက္လာခဲ့ၿပီး… 
 
"ကဲ…ခင္မႀကီးတုိ႕ ၿပီးတာ ၿပီးပါေစ။ စုဖ်ားေခၚေတာ္ေရာမ့ယ္၊ တတိုင္းေမႊးရုံနားသြား၍ ေစာင့္ေနၾကပါ။ 
အလိုေတာ္ ရိွလွ်င္ အဆင္သင့္ လာခဲ့ၾကေပေတာ့" 
 
ေျပာၿပီး ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာႏွင့္ ေရၾကည့္စံနန္းေတာ္ရိွရာသို႕ ျပန္လာခဲ့လွ်င္ ခင္ဘုန္းႏွင့္ ခင္မႀကီးတို႕ မွာ 
မိမိတို႕ အရႈပ္အရွင္းအတြက္ 'ေျမြမေသ တုတ္အက်ိဳး'ႏွင့္ တစ္မ်ိဳးအေနရက်ပ္၍ က်န္ရစ္ၾက 
ေလသတည္း။ 
 
 
အခန္း (၂၈) ဆက္ရန္ 
အခန္း(၂၈) 
 
 
    အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း ေရၾကည့္စံနန္းေတာ္အနီးသို႕ ေရာက္လွ်င္ စုဖုရား ႏွင့္ သီေပါ 
မင္းသား တို႕ စံေတာ္မူရာမွ ျမင္သာေအာင္ ေတာင္ေယာင္ေယာင္ ေျမာက္ေယာင္ေယာင္ ႏွင့္ 
ကိုယ္ေယာင္ ျပလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 



    ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕လည္း စကားျဖဴပင္ရပ္ရင္း၍ ပ်င္းပ်င္းရိရိ 
အိပ္လ်က္ရိွေသာ ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕ကေလးအနီးသို႕ ေရာက္လာၿပီး မိမိတို႕သခင္ သိေတာ္မူေလမည္ 
လားဟု နားတစြင့္စြင့္ႏွင့္ ေစာင့္၍ ေနေလသတည္း။ 
 
 
    သီေပါမင္းသားႏွင့္ ထိပ္စုဖုရားလတ္တို႕ အီတာလွ်ံ ေက်ာက္သလြန္ထက္တြင္ ႏွစ္သက္ ၾကည္ျဖဴ၊ 
သစၥာ ပန္းဆင္ေတာ္မူၿပီး ႏွစ္ပါးအတူ ဇမၺဴဒီပါ စၾက၀႒ာနယ္အႏံွ႕မွ် က်ယ္ျပန္႕လွေသာ 
ေမတၱာေတာ္အဟုန္ႏွင့္ ခ်စ္လ်ား လႈံ႕ေတာ္မူလ်က္ရိွရာ အထက္နန္းအာကာ ၀တႎသာမွ သူရိယာ 
ေဖလ္၀န္း အေနာက္စြန္းသို႕ ယြန္းစ ျပဳစဥ္တြင္ ေမတၱာဒန္းဆင္၍ အခ်စ္ယာဥ္ႀကီး စီးေတာ္မူေနရာမွ 
သတိရၿပီး မနီးမေ၀းက အရိပ္ အေယာင္ ျပေနေသာ ခင္ဘြားသစ္အားလည္း စုဖုရားက လွမ္း၍ 
ရႈစားေတာ္မူမိသည္တြင္... 
 
 
    “အလို... ေမာင္ေမာင္၊ ေနေတာင္အေတာ္ေစာင္းသြားပါၿပီ သည္ဥယ်ာဥ္ေတာ္စခနး္ ျဖန္႕ျမန္း 
ထြက္ခ်ီ ေတာ္ မူခ်ိန္ သင့္ေလာက္ၿပီ ထင္ပါရဲ႕” 
 
    မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ သီေပါမင္းသားလည္း ယုယၾကင္နာစြာ ကိုင္ေတာ္မူထားေသာ စုဖုရား၏ 
လက္ေတာ္ကို လႊတ္ခါ ၫိႈးငယ္ႏြမ္းလ်ေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္.... 
 
 
    “ေၾသာ္...စုစုႏွင့္ မေတြ႕ရခင္ကေတာ့ ေတြ႕ေတာ္မူခ်င္လွသည့္ အာသာေၾကာင့္ အလြန္တရာ 
စိတ္ေမာေတာ္မူခဲ့ရပါတယ္၊ ယခုလို တစ္ပါးႏွင့္ တစ္ပါး ႏႈတ္စကား လွစ္ၾကဴ၍ ဘယ္မွ်ေလာက္ 
ခ်စ္ေတာ္ မူၾက သည့္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းမိန္႕ၾကား သစၥာေတာ္ထားၿပီး နီးနီးနားနား စံေတာ္မူ ရျပန္ 
ေတာ့လည္း ေတြ႕ေတာ္မူရသည့္ အခ်ိန္ကာလ လြန္စြာ တိုေတာင္းလွပါကလား စုစုရယ္၊ 
ဘယ္ေန႕ဘယ္ရက္ ေရာက္ခါမွ ေသာ္တာ လစန္း ၾကဴအိမ္နန္းကဲ့သို႕ တင့္ရႊမ္းတဲ့ အသေရႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင့္ဘ၀င္ကို ၾကည္လင္ေအးျမေစတဲ့ စုစုရဲ႕ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကေလးကို မခြဲမခြာ အၿမဲရႈစားၿပိး 
အားရေအာင္ ခ်စ္ေတာ္မူရပါမလဲ။ 
 
 
ေမာင္ေမာင့္စိတ္ေတာ္ထဲမွာျဖင့္ ယခုေနအခါ စုစုအပါးမွာ တစ္ဖ၀ါးမွ ခြာေတာ္မမူခ်င္ေတာ့ဘူး စုစုရဲ႕။ 
(ေရႊမ်က္ႏွာ ေတာင္ လွစ္ၾကာလွ်င္ ရွစ္ကမၻာ ထင္မိရဲ႕ေလး)ဆိုတဲ့ ေတးထပ္က ဥပမာဟာ 
ေမာင္ေမာင့္မွာ လာ၍ထင္ ေတာ္မူေနၿပီ။ ယခုအတိုင္းႏွင့္ အိမ္ေတာ္ေရာက္သြားပါလွ်င္ စုစုကို 
ထင္ျမင္တမ္းတ၍ ႏြမ္းလ် ေအာင္ စိတ္ေမာၿပီး အခ်စ္ေၾကာေ၀ဟင္မွာ ေလဆင္လို႕ေမႊ႕သလို 
ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ျဖစ္ရခ်ည္ ေတာ့မယ္။ အစက ေတြ႕ေတာ္မမူရလွ်င္လည္း အေကာင္းသားေနာ္” 
ခြဲခြာေတာ္မူရခါနီးတြင္ ရုိးရုိးႀကီး ညည္းၫူေတာ္ မူမိရွာသည္။ 
 



 
    ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာလည္း ခ်စ္ခင္ေတာ္ မူစ ေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္က နည္း၍ ခြဲခြာေတာ္မူရခါနီးတြင္ 
သီေပါ မင္းသားက မ်က္ႏွာထား ၫိႈးၫိႈးငယ္ငယ္ႏွင့္ အကယ္စိတ္တြင္ ရိွသမွ်မိန္႕ ဟ ညည္းၫူေတာ္ 
မူရွာ ေသာအခါ ေၾကာ့ေႏွာင္ရစ္ပတ္ခဲ့ေသာ အခ်စ္ဓာတ္ေပါင္းကူး၍ အထူးထိခုိက္ ၫိႈးႏြမ္းေန 
ေတာ္မူမိရွာေလ ၏။ 
 
 
    စု။     “စုစုကလည္း ေမာင့္ေမာင့္လိုပင္ မခြာမခြဲဘဲနဲ႕ အၿမဲအတူ စံေတာ္မူခ်င္လ်က္ 
ငဲ့ကြက္ရမည့္အခါ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သို႕ရာတြင္ အခါအခြင့္မသင့္ေသးတဲ့အတြက္ အေၾကာင္း 
အေၾကာင္းကို ငဲ့ကြက္ရမည့္အခါ ျဖစ္ေနပါသည္။ အခ်စ္ႏွင့္ေမတၱာေဇာေၾကာင့္ စကားတေျပာေျပာႏွင့္ 
ေနရေသာ္လည္း အခ်ိန္အခါကျဖင့္ ခြဲခြာေတာ္ မူသင့္ေၾကာင့္ သတိေပး၍ ေနေတာ္မူပါၿပီ  
ေမာင္ေမာင္ရဲက။ ေနာင္အခြင့္အခါ သင့္ပါလွ်င္လဲ ယခုလိုပဲ စုစုႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ 
ေတြ႕ဆုံေတာ္မူၾကရေအာင္ အခြင့္အေရးက ဖန္တီးလို႕ ေပးပါလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ယခုျဖင့္သည္ 
စခန္းက လမ္းခြဲေတာ္မူၾကဦးမွ ျဖစ္ေတာ္မူပါလိမ့္မယ္ ေမာင္ေမာင္” 
 
 
    မင္းသား။    “အဲသည္လို မၾကာခဏစုစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေတာ္မူမွပင္ ေမာင္ေမာင္ျဖင့္ ေနသာထိုင္သာ 
ရိွေတာ္မူေတာ့မွာပဲ စုစုရယ္။ မၾကာမၾကာ ေတြ႕ဆုံေတာ္မူရေအာင္သာ စုစုက ႀကံစည္ေတာမူ္ပါေတာ့၊ 
ေမာင္ေမာင္ ေတာ့ျဖင့္ စုစုထံမွာ အမွာေတာ္ေရာက္မည့္ေန႕ကို ေမွ်ာ္လင့္၍ ေနရေတာ့မွာပဲ။ စုစု 
အေဆာင္ ေတာ္ထဲသို႕ အရဲစြန္႕လို႕ ႂကြလာရမွာေတာ့ျဖင့္ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ မဟုတ္ဘူးစုစုရဲ႕။ 
သည္ေတာ့ စုစု ကသာ ေဟာဒီ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို မၾကာမၾကာ ထြက္ေတာ္မူ၍ ေမာင္ေမာင့္အပူကို 
သီတဂူေရခ်မ္းႏွင့္ ပက္ျဖန္း ေတာ္မူလို႕ပါ ပက္ျဖန္းေတာ္မူပါလို႕ အခ်စ္ကို ေရွ႕ထားၿပီး ေရွ႕ထားၿပီး 
မ်ားမ်ားႀကီး ေတာင္းပန္ လိုက္ပါရေစေတာ့ စုရယ္။ ေမာင္ေမာင့္အသည္း ဟာျဖင့္ စုစုကို စြဲလမ္းၿပီး 
အၿမဲ ကၽြမ္းေလာင္ ေနရွာတယ္လို႕သာ အခါမျပတ္ေတြး၍ သနားေတာ္မူေနပါေတာ့” 
 
 
    စု။     “ေကာင္းလွပါၿပီ။ စုစုတတ္အားေတာ္မူသေရႊ႕ေတာ့ ေမာင္ေမာင့္အလိုေတာ္ကို 
ျဖည့္ေတာ္မူမယ္ဆိုတာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေတာ္မူပါ။ သစ္သစ္ကိုလည္း အခြင့္ကိုၾကည့္၍ အလိုေတာ 
္ျဖည့္ပါ ေစမယ္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕။ ကဲ.... ေတြ႕ေတာ္မူၾကရတာကလည္း တစ္ခဏ၊ 
စကားေျပာေတာ္မူလို႕လည္း အားမရ ႏွင့္ အခ်ိန္ကလည္း ေႏွာင္းလွပါေပါ့ ေမာင္ေမာင္” 
 
    မင္းသား။    “ေမာင္ေမာင္ကလည္း မခြဲခ်င္ေသာ္လည္း အခ်ိန္က ႏွင္ေနၿပီဆုိေတာ့ ခြဲေတာ္မူၾကဖုိ႕ 
ရိွတာေပါ့ စုစုရဲ႕၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဘယ္ေန႕ဘယ္ရက္ကို စုစု ဥယ်ာဥ္ထြက္မည္ ဆိုတာကေလးျဖင့္ 
ေမာင္ေမာင္ ေမွ်ာ္လင့္အားထား ေတာ္မူေနစရာရက္ အခ်ိန္းကေလး ေပးေတာ္မူေစခဲ့လိုပါတယ္” 
 
 



    စု။   “ရက္မၾကာမီ ထြက္ေတာ္မူစရာ ရက္ခ်ိန္းၿပီး အထိန္းေတာ္ႀကီးသစ္ကို ေမာင္ေမာင့္ထံ 
ေတာ္သို႕ ေစလႊတ္ေလွ်ာက္ထားပါေစမယ္။ ဒီအတြက္ကို စိတ္လက္ခ်ခ် ေနေတာ္မူပါေမာင္ေမာင္” 
 
    ေျပာေနစဥ္ အထိန္းေတာ္ႀကီးခင္ဘြားသစ္ အပါးေတာ္သို႕ ေရာက္လာကာ အေဆာင္ေတာ္ သို႕ 
ျပန္ခ်န္ိသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာသျဖင့္ သီေပါမင္းသားႏွင့္ စုဖုရားတစ္ပါးႏွင့္ တစ္ပါး ခပ္ခြာခြာ 
စံေတာ္မူကာ.. 
 
 
    “ကိုင္း... ကိုင္း အခ်ိန္နည္းလွၿပီ။ ေမာင္ႀကီးျပန္ေတာ့မယ္ စုစုရဲ႕” 
 
    ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ စုစုကလည္း.... 
 
    “မွန္လွပါ၊ ႂကြခ်ီေတာ္မူပါေတာ့ ေမာင္ေမာင္” 
 
    ဖြဲ႕ေႏွာင္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ ယုယၾကင္နာစြာ ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ 
 
    သီေပါမင္းသားလည္း စုဖုရားအပါးမွ ခြာ၍ စံေတာ္မူရာ ေက်ာက္သလြန္ေပၚက ထေတာ္မူရင္း 
အထိန္း ေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္အား... 
 
 
    “အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ စုစုနဲ႕ ကိုယ္ေတာ္တို႕မွာ ေရွးေရးွသံသရာ အတိတ္အခါက ခ်ဖူးေသာေရစက္၊ 
ပႏၷက္ဖူး ေသာ သစၥာေၾကာင့္ ယခုဘ၀မွာ ျမင္ကာမွ်ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အထူးသျဖင့္ 
ခ်စ္သဒၶါလြန္ကဲ၍ မခြဲႏိုင္ မပစ္သာ၊ သစၥာေအာင္ပန္း ဆင္ျမန္း ပန္ဆင္ေတာ္မူမိၾက ပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္ 
ဒီေန႕မွစ၍ စုစုကို ေတြ႕ျမင္ၿပီး ေန႕စဥ္ပင္ နီးနီးနားနား ခစားလို႕ တစ္ပါးမ်က္ႏွာ တစ္ပါးၾကည့္လ်က္ 
ေရႊေမတၱာဖြဲ႕ေႏွာင္၍ သည္ ေညာင္ျမင့္ ၾကာကတၱီတြင္ သာၾကည္ေတာ္မမူရေသး သမွ် ယခုလို 
ေ၀းေ၀းကြာကြာႀကီး အိမ္ေတာ္ သီးျခားႏွင့္ စံထားေတာ္ မူေနရမည့္ ၀ဋ္ဒုကၡဟာလည္း ဘယ္အခါမွ 
ကင္းရွင္းလြတ္ေျမာက္ ေတာ္မူ ရဦးမည္မသိရေသးတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ဆႏၵကို 
အထိန္းေတာ္ႀကီးက မၾကာခဏျဖည့္စြမ္းကူၿပီး ေဟာသည္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ႀကီးထဲသို႕ စုစုတို႕မၾကာ ခဏ 
ထြက္ေတာ္မူႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွာႀကံ၍ ဆက္လိုက္ ပါ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္က 
ထပ္ေလာင္းၿပီး ေတာင္းပန္ေတာ္မူခ့ဲပါရေစ” 
 
 
    မိန္႕ေတာ္မူေသာအခါ ခင္ဘြားသစ္ကလည္း အားတက္သေရာႏွင့္ကင္... 
 
    “စိတ္ခ်ေတာ္မူပါဘုရား။ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားႏွင့္ စုထားဖုရားတို႕ အက်ိဳးေတာ္ကို 
ေဆာင္ရမည့္အေရးဆိုလွ်င္ ေသေဘး ကိုပင္ အမႈမထား အရွင္သခင္ အားရေတာ္မူေအာင္ 



ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္းႏွင့္ အမႈေတာ္ထမ္းပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ သို႕ ထြက္ေတာ္မူစရာလည္း မၾကာမၾကာ 
အခြင့္အေရးေပၚေအာင္ လမ္းစေဖာ္၍ ဆက္ပါမယ္ ဘုရား” 
 
    ေလွ်ာက္တင္ေသာေၾကာင့္ သီေပါမင္းသားလည္း..... 
 
 
    “အင္း.... ေကာင္းလွေပါ့ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕၊ အထိန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေစတနာကိုလည္း 
ကိုယ္ေတာ္သိရိွေတာ္မူပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္စုစုတို႕ အခ်စ္မႈကိစၥႀကီး ၿပီးစီးၿငိမ္းေအးသြားသည့္အခါ 
အခ်စ္ ဆိုတဲ့ စစ္ေျမျပင္မွာ အသက္ေဘးကို “ထီမထင္ဘဲ” ရင္ေျမကတုတ္ထားၿပီး စြန္႕စြန္႕စားစား 
အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အခ်စ္မွဴးႀကီး သစ္သစ္ကို မဟာေသနာပတိႀကီးအလား ထင္ထင္ရွားရွား 
ေလာကီ စည္းစိမ္ႀကီး ခံစားရေအာင္ ကိုယ္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ပါးဟာ မ်ားမ်ားႀကီး ေႁမႇာက္စား သူေကာင္းျပဳ 
ေတာ္မူ ထားပါမည္။ အေရးေတာ္ မၿပီးခင္သာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ က်က်နန အမႈေတာ္ထမ္းေပေတာ့ 
အထိန္းေတာ္ႀကီး။ ေၾသာ္... ဒါႏွင့္ ေျပာရင္း ဆိုရင္း အခ်ိန္ကလည္း နည္းလွၿပီ၊ကိုယ့္ေတာ့ဆီကပါတဲ့ 
လူပ်ိဳ ေတာ္ကေလးမ်ားလဲ ဘယ္ဆီ သို႕ သြားေနၾကသည္ကို မသိပါကလား” 
 
 
    မိန္႕ေတာ္မူတဲ့အခါ ခင္ဘြားသစ္က လက္ယွက္ခါ... 
 
    “မွန္လွပါ ေရၾကည့္စံနန္းေတာ္ အနီးအပါးမွာပင္ ခစားလ်က္ ရိွၾကပါေၾကာင္း။ ယခုပင္ ဖ်ာ့ကၽြန္မ 
သြား၍ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါမယ္ ဘုရား” 
 
    ဆိုကာ ေရၾကည့္နန္းအေဆာင္စြန္း တစ္ဘက္သို႕ ထြက္လာၿပီး စကားျပဴပင္ေအာက္၌ 
ႏွစ္ေယာက္သား ထိုင္ေန ၾကေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕လူစုကိုလည္းေကာင္း၊ တတိုင္းေမႊးရံု အပါးမွ 
အထိန္းေတာ္ႀကီး အေခၚ ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕ကိုလည္း ေကာင္း။ 
အခ်က္ၾကလက္ျပ၍ ေခၚလိုက္သည္တြင္ အပ်ိဳေတာ္၊ လူပ်ိဳေတာ္မ်ားအားလုံး ေရၾကည့္ စံနန္းေပၚတြင္ 
စုရံုးခစားမိၾကၿပီးေနာက္ သီေပါမင္းသားလည္း ေနာက္ပါ လူပ်ဳေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သကာ 
အိမ္ေတာ္သို႕ ၫိႈးငယ္ ႏြမ္းနယ္ ေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ခြဲခြာႂကြျမန္းေတာ္ မူရွာသည္ကို စုဖုရားလတ္သည္ 
ေက်ာက္သလြန္ထက္မွာ မ်က္စိ တစ္ဆုံး ရႈေမွ်ာ္က်န္ရစ္ေတာ္မူ ေလသည္။ 
 
 
    ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေငြဖလားႀကီး အျပည့္အေမာက္ထည့္ထားေသာ တတိုင္းေမႊးပြင့္မ်ားကို 
ေရွ႕ထားလ်က္ ၿငိမ္ၿငိမ္ သက္ တုပ္ပ်ပ္၀ပ္ကာ ခစားေနရွာေသာ အပ်ိဳေတာ္ခင္ဘုန္းႏွင့္ ခင္မႀကီးတို႕မွာ 
စုဖုရား မ်က္ႏွာေတာ္ မသာ မယာႏွင့္ ႂကြေတာ္မူသြားေသာ သီေပါမင္းသားကို လြမ္းဆြတ္ 
တမ္းတေတာ္ မူေနရွာသည္ကို ျမင္ရသည္ တစ္ေၾကာင္း။ အထိန္းေတာ္ႀကီးအား ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕ 
မည္သို႕ မတရား အစစ္ခံ သြားသည္ကို မသိရေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း။ အထိန္းေတာ္ႀကီးအား 
ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕ မည္သို႕ မတရားအစစ္ခံသြားသည္ကို မသိရ ေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း။ 



ခစားရာမွ ေခါင္းမေဖာ္၀့ံ ေအာင္ အရြ႕ံ ဖတ္၍ ေနၾကေလသည္။ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မူကား 
ေမာင္ေတာ္ ႂကြသြားေတာ္မူရာသို႕ တမ္းမွန္း ေမွ်ာ္ေခၚ လြမ္းဆြတ္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ 
မ်က္ႏွာေတာ္ၫိဳၫိဳႏွင့္ ငုိမလို ျဖစ္ေနေတာ္မူေသာ စုဖုရား၏ အပါးသို႕ ျဖည္းညင္းသာယာစြာ 
တိုးကပ္ခစားကာ စုဖုရားမွာ စိတ္ေတာ္ေျပာင္းလဲသြားပါေစေတာ့ဟူသာ ဆႏၵႏွင့္... 
 
 
    “အေမ့ထိပ္စုဖုရားရဲ႕ ေရႊကိုယ္ေတာ္ ႂကြသြား၍ လြမ္းႂကြယ္ေတာ္မူမူေနပါသလား၊ သစ္သစ္ 
ႀကိဳးစားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႕ ထြက္ေတာ္မူစရာ လမ္းစရွာ၍ ဆက္ပါမည္။ ေျဖဆည္း 
သိမ္းဆည္း ေတာ္မူပါ။ အခ်ိန္ကလည္း နည္းလွၿပီျဖစ္ပါ၍ အေဆာင္ေတာ္သို႕ 
ျပန္ႂကြေတာ္မူရန္သင့္ပါၿပီ။ ႏုိ႕ၿပီးေတာ့ လည္း အရွင္ထိပ္စုဖ်ား ယခုကဲ့သို႕ မင္းသားငယ္အသြင္ 
၀တ္ဆင္၍ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း ဆင္းျပန္ေၾကာင္း ကို မယ္ေတာ္ဖုရား ၾကားသိေတာ္မူသြားျပန္လွ် င္ 
လည္း သစ္သစ္ကိုပဲ အျပစ္တင္ေတာ္မူပါလိမ့္ဦးမယ္” 
 
    ေလွ်ာက္တင္ေလရာ စုဖုရားမွာ စိတ္ထားက အထိန္းေတာ္ႀကီးအား ဓားစာခံျပဳလုပ္ခါ ဆိုးႏြဲ႔ 
ကေတာ္မူ လာခ်င္ျပန္သည္ႏွင့္.... 
 
 
    “အုိ.... စုစုဟိုအလ်င္တုန္းကလည္း မင္းသားေလးကို ဆင္ေတာ္မူၿပီး သည္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ထဲမွာ 
လည္ခဲ့တာ ရုိးလို႕ပင္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ေတာ့ သစ္သစ္ႀကီးပဲ မင္းသမီးဆိုတာ မင္းသမီးနဲ႕ တူေအာင္ေနမွ 
ၾကည့္လို႕ လွတယ္လို႕ မယ္မယ္ဖ်ားက ေျပာတယ္ဆိုၿပီး ထဘီေတြ ၀တ္ေပး ဆံထုံးထုံးေပးနဲ႕၊ 
ႏုိ႕ၿပီးေတာ့ လည္း မင္းသမီးနဲ႕တူေအာင္ သူပဲ သီေပါေမာင္ေမာင္နဲ႕ ေအာင္သြယ္ေပးေသးရဲ႕။ 
အခုလည္း သူပဲ မင္းသားကေလးလို ဆင္ၿပီး စုစုကို ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ အေရာက္ေခၚလာရုံမကဘူး၊ 
သီေပါေမာင္ေမာင္ နဲ႕လည္း ေတြ႕ရေအာင္ ဥာဏ္ဆင္ၿပီး တမင္ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ေပးတာပဲ။ 
စုစုေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ မသိရပါဘူး။ ေတြ႕ေတာ္မူရျပန္ေတာ့လည္း ေမာင္ေမာင္က စုစုကိုမခြဲခ်င္ရွာဘူး။ 
စုစုကလည္း ေမာင္ေမာင္ နဲ႕ မခြဲမခြာအၿမဲအတူ စ့ေတာ္မူခ်င္လ်က္သားနဲ႕ သစ္သစ္ႀကီး 
စပ္ၾကားကပု႑ားလုပ္ၿပီး ခြဲျပန္တယ္။ အခုတစ္ခါ စုစုကိုလာၿပီး လြမ္းေတာ္မမူပါနဲ႕ေလး ဘာေလးနဲ႕ 
ေျပာျပန္ၿပီ။ လြမ္းေတာ္မူတာကို မလြမ္းပါနဲ႕လို႕ ေျပာ၍ရမလား သစ္သစ္ရဲ႕။ 
 
အလြမ္းေတာ္ေျပသြားေအာင္ ေမာင္ေမာင့္ကို ျပန္ေခၚေပးေဖာ္ျဖင့္ မရဘဲနဲ႕၊ ေမဖုရား အျပစ္ဆိုေတာ္ 
မူလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႕ လူမ်ားကို လာ၍ ေျခာက္လွန္႕ျပန္တယ္။ ဘယ္မွာသစ္သစ္စကား 
ယုံစားစရာ ရိွသလဲ” 
 
 
    အျပစ္မရိွ အျပစ္ရွာ၍ ခင္ဘြားသစ္ကိုသာ ႏြဲ႕ဆိုးဆိုးၿပီး ေငြဖလားထဲက တတိုင္းေမႊးပြင့္မ်ား ကို 
အၿငိဳးႏွင့္ ဆုတ္ေခ်၍ ေျမေပၚသို႕ လႊင့္ပစ္ေနေတာ္မူေလသည္။ 
 



    ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ ယခုမွ မိမိဓားစာခံ ျဖစ္လာရေၾကာင္းကို ရိပ္မိၿပီး အတြင္းက်ိတ္ၿပံဳး 
မိေတာ့လ်က္... 
 
    “စုထားဖုရားရယ္... အေမသစ္ကိုေတာ့ မခ်စ္ျပင္ျပင္ ၿငိဳျငင္ေတာ္မမူပါဘိႏွင့္၊ အေဆာင္ေတာ္ကို 
ထြက့္ေတာ္မမူခ်င္ပါဘူး။ သည္တြင္ပဲ ညဥ့္နက္ေအာင္ စံေတာ္မူခ်င္သည္ဆို လွ်င္လည္း သစ္သစ္က 
အတင္းဆြဲ၍ ေခၚ၀ံ့မည္မဟုတ္ပါ။ “ၾကာၾကာ၀ါးသည့္သြား အရုိးၾကည့္ ေရွာင္ရာသည္”  ဆိုတဲ့ 
စကားလို အရွင္ႏွစ္ပါး စုလ်ားေတာ္ မဆုံးေသးသမွ် အခ်ိန္အခါ ရေတာ္မူသေရြ႕ ႏွစ္ပါး ဆုံေတာ္မူရန္ 
သည္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္အတြင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္တင္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို လြမ္းအားႂကြယ္ေတာ္မူပါလွ်င္ ေနာက္ရက္ 
မၾကာခင္ပင္ ေတြ႕ဆုံေတာ္မူၾကရန္ သစ္သစ္ စီမံ၍ ဆက္သပါမည္။ 
 
 
ယခုျဖင့္ မင္းေယာက်္ားကေလးအသြင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ော္သို႕ ဆင္းျပန္ၿပီဆိုတဲ့ သတင္းကို မယဖ္်ား 
ၾကားသိေတာ္မမူေသးခင္ ခပ္ျမန္ျမန္ေလး အေဆာင္ေတာ္သို႕ ၀င္ေတာ္မူရန္ သင့္ပါတယ္။ စုထားဖုရား 
ကိုယ္တိုင္လည္း ဆင္ျခင္ေတာ္မူႏုိင္သည့္ အရြယ္ေတာ္ျဖစ္၍ သစ္သစ္ေလွ်ာက္တင္စကားကို မွားသည္ 
မွန္သည္ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” 
 
 
    ျဖည္းညင္းသက္သာစြာ ေလွ်ာက္တင္သည္တြင္မွ စုထားဖုရားလတ္မွာ ၿငိမ္သက္စြာ ေငးေမာ 
စဥ္းစား ေတာ္မူၿပီး အတန္ၾကာႀကီး ခြန္းမိန္႕ေတာ္မူၿပီး အတန္ၾကာႀကီး ခြန္းမိန္႕ေတာ္မျပန္ဘဲ ေနေတာ္ 
မူေလသည္။ စုဖုရား၏ စိတ္ႀကိဳက္ကို အလိုက္သိတတ္ေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ကလည္း 
အနီးသို႕ခစားကာ ကေလ်ာ့ကလ်ည္း ခပ္တြဲတြဲက် ေနေသာ ဆံစေတာ္ကေလးမ်ားကို 
သိမ္းသြင္းေပးကာ အခ်စ္ေသြးေၾကာင့္ ေအးစက္စက္ ျဖစ္ေနေသာ လက္ဖ်ားကေလးမ်ားကိုလည္း 
ယုယၾကင္နာစြာ ဆုပ္နယ္ေပးလ်က္။ 
 
 
    “အလိုေလး... စုစုလက္ေတာ္ကေလးမ်ားေတြလည္း ေအးစက္ေနပါကလား။ ေလခ်ိဳဖ်န္း၍ 
ခ်မ္းေတာ္မူၿပီထင္ပ။ ခင္မႀကီးတို႕ ၿခဳေံတာ္ပ၀ါမ်ား ဆက္ၾကပါေတာ့လား” 
 
    ဆိုလွ်င္ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတင့္တို႕လည္း လစက္ေရာင္ ဖဲေဖာက္ပ၀ါႀကီးကို လႊာျခင္းျဖန္႕ၿခဳံ 
ဆက္လာၾကေလသည္။ စုဖုရားလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ကို ႏႊဲမီွ ေတာ္မူကာ 
အကေလးကဲ့သို႕ ႏြဲ႕စိတ္ မေျပေသးေသာ ေလသံသာႏွင့္.... 
 
 
    “ဒီဟာ သစ္သစ္ေၾကာင့္ပါ။ အစက စုစု ဒီဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ထြက္ေတာ္မူခဲ့တာ သီေပါေမာင္ေမာင္နဲ႕ 
ေတြ႕ရေအာင္လို႕ တမင္ထြက္ေတာ္မူလာခဲ့တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သစ္သစ္က ဥာဏ္ဆင္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ 



ေတာ္ကို မရအရေခၚလို႕ လိုက္ေတာ္မူခဲ့ရတယ္။ သည္ေရာက္ေတာ့ အေထာက္မတန္ ေတြ႕ဆုံေတာ္ 
မူရေအာင္ဖန္လို႕ ႀကံႀကံစည္စည္ ေတြ႕ေတာ္မူ ၾကရျပန္ေတာ့လည္း ခ်စ္ေတာ္မူသည့္ စိတ္ဇြဲေၾကာင့္ 
ယခုလို ခြဲခြာသြားရသည့္အခါ လြမ္းေတာ္မမူဘဲ မေနသာေအာင္ ျဖစ္ေတာ္မူရတာပဲ။ 
 
 
စုစုျငဖ့္ ေမာင္ောမင့္ကို ခ်စ္ေတာ္မူမိတဲ့ အခ်ိန္အခါ အလႊာေတာ္ခ်င္း ဆက္သြယ္ေတာ္မူမိကတည္းက 
သစ္သစ္ႀကီးကိုပင္ စိတ္ေတာမွာရိွသမွ် တိိက်က် ထုတ္ေဖာ္ေတာ္မမူခဲ့ဘဲ အၿမဲသိုသိပ္ေတာ္ 
မူခဲ့ေပမယ့္ ယခုေတာ့ျဖင့္ ဖံုးဖိေတာ္မူလိုတဲ့ စိတ္လည္းရိွေတာ္ မမူေတာ့ပါဘူး။ ေမာင္ေမာင့္ 
ေမတၱာေတာ္ စူးလြန္းလို႕ စုစုျဖင့္ အမူးအရူးဆိုသလို ခ်စ္ေတာ္မူေနပါၿပီ။ စုစုခ်စ္ေတာ္မူသလို 
ေမာင္ေမာင္ကလည္း ခ်စ္ေတာ္ မူရွာသည္။ ခြဲခြာော္မမူခ်င္ရွာဘဲ အခ်ိန္ကခြဲသည္ႏွင့္ မလႊဲသာ လႊဲသာ 
ခြဲခြာေတာ္မူသြားရ ရွာသည္ကို စုစု မ်က္စိထဲမွာ ပန္းခ်ီေတာ္မ်ား ရုပ္ပံုဆြဲထားသလို 
ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ႏွင့္ မေပ်ာက္မပ်က္ ျမင္ေနေတာ္မူ ေတာ့တာပဲ သစ္သစ္ရဲ႕” 
 
 
    တီးတိုးမိန္႕ေတာ္မူေလသည္။ ခင္ဘြားသစ္ကလည္း မိမိတို႕မီွႏႊဲ႕ေတာ္မူေနေသာ စုဖုရားလတ္၏ 
ကိုယ္ကေလးကို ကေလးသဖြယ္ သိမ္းက်ဳံးဖတ္ထားၿပီးလွ်င္.... 
 
    “စုစုထင္ျမင္ေတာ္မူသည့္အတိုင္းပင္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း စုစုအား ထင္ျမင္မွန္းဆ, 
တမ္းတ လြမ္းဆြတ္ေတာ္မူရွာမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားႏွင့္ စုထားဖုရား ႏွစ္ပါးစုံညီ 
ခ်စ္လြမ္းႀကိဳး သီေတာ္မူေနရန္ အခ်ိန္အခါ တာမရွည္ရေလေအာင္ သစ္သစ္ အလ်င္အျမန္ 
ႀကံေဆာင္၍ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ စုစုခုတင္ ခုႏွစ္ပါးဆုံၿပီး စကားကုန္ ေျပာေတာ္မူႏုိင္ရန္ ဖန္တီးပါမည္။ 
ယခုျဖင့္ အခ်ိန္သင့္ၿပီမုိ႕ သာသာၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ႂကြခ်ီေတာ္မူပါေတာ့” 
 
 
    တင္ေလွ်ာက္ကာ စိတ္အာရံု ေျပာင္းစြဲေစျခင္းငွာလည္း အနီးရိွ ေငြဖလားႀကီးမွ ပန္းမ်ားကိုယူ၍... 
 
    ေဟာသည္မွာ ရႈစားေတာ္မူစမ္းပါ စုထားဖုရား။ ခင္ႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕ ႏွစ္ေယာက္သား 
စုထားဖုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူမည္ထင္သည့္ ပန္းေတာ္မ်ားကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ခူးယူ၍ ဆက္ရွာ 
ၾကသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါစ” 
 
 
    ဆိုကာ တတိုင္းေမႊးပန္းမ်ားႏွင့္ ေသာ္ကပန္းမ်ားကို ဆက္လွ်င္ စုဖုရားလည္း ယူငင္ရႈစားလ်က္ 
ႏွစ္ၿခဳိက္စြာ နမ္းရွဴေတာ္မူၿပီး ခင္မႀကီးတို႕ကို မလုံမလဲႏွင့္ မရဲတရဲ ရႈစားေတာ္မူကာ... 
 



    “ပန္းေတြကလည္း တယ္မ်ားပါကလား ခင္မႀကီးတို႕ရဲ႕။ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲက ပန္းပင္မ်ားမွာ 
တစ္ပြင့္တေလမွ က်န္ရစ္ပါဦးမလား။ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွဴးမ်ားကျဖင့္ မင္းတို႕တစ္သိုက္ကို ပန္းစားဘီလူး 
ယကၡဳသ္မကေလးမ်ားေလလားလို႕ မွတ္ထင္သြားၾကပါဦးမယ္၊ ေတာ္သင့္ရံု ခူးၾကမွ ေပါ့” 
 
 
    ခပ္ၿပဳံးၿပဳံး က်ီစယ္မိန္႕ၾကားေလရာ ခင္မႀကီးတို႕က မေလွ်ာက္တင္မီ၊ အထိန္းေတာ္ႀကီး 
ခင္ဘြားသစ္က ၀င္၍ ေျပာင္ေလွာင္က်ီစယ္ေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္.... 
 
    “ေၾသာ္... သူ႕ခမ်ာမ်ားလည္း အရွင္စုဖုရား အလိုက်ရယ္လို႕ ေတြ႕သမွ်ပန္းမ်ားကို ၀မ္းသာအားရ 
ခူးလာရွာၾကထင္ပ ဘုရား။ ဥယ်ာ္ေတာ္ႀကီးကလည္း အက်ယ္သားမုိ႕ နယ္စား ပယ္စားျဖစ္တဲ့ 
ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ နတ္သားကေလးမ်ားကလည္း လွပႏုနယ္တဲ့ ကုမၼာရီအရြယ္ 
အပ်ိဳေတာ္ငယ္ကေလးမ်ားကို နတ္သားတို႕ ဘ၀ နတ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ကာမွ်ျဖင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ ပုိးခ်င္တဲ့ 
နတ္ကာလသားတို႕ ၀ါဒအတိုင္း ပန္းပင္ ပန္းကိုင္းမ်ားကို ညႊတ္ညႊတ္ႏူးႏူးႏွင့္ ဆြတ္ခူးလို႕ 
လြယ္ေလေအာင္ နတ္တို႕တန္ခိုးျဖင့္ တစ္မ်ိဳးကူညီ ဆြတ္ခူးေပး လိုက္ၾကတယ္လို႕ ထင္ပါသည္။ 
သို႕ရာတြင္ သူတို႕ဘယ္နည္းဘယ္ပံုႏွင့္ရရ အဆုံးမွာေတာ့ သစ္သစ္တို႕ စုထားဖုရားရဲ႕ 
ဘုန္းေတာ္ကံေတာ္ကိုမီွၿပီး သည္ပန္းေတြဟာ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႕ ႀကံဖန္ၿပီး ေရာက္လာ ရတယ္ 
ဆိုတာ သေဘာထားလိုက္ပါေတာ့ဘုရား။” 
 
 
    ၾကား၀င္၍ ေလွ်ာက္လိုက္လွ်င္ စုဖုရားလတ္မွာ အေၾကာင္းအခ်င္းရာကို ဘာမွ်မသိေသာ္ လည္း 
နဂုိကတည္းက စုိးရိမ္တႀကီးႏွင့္ အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ေနမိၾကေသာ ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘုန္းတို႕မွာ 
ခင္ဘြားသစ္ႀကီး၏ ရာသီသံမကင္းေသာ ေလွ်ာက္တင္စကားကို ၾကားရတိုင္း ေလွ်ာက္တင္စကားကုိ 
ၾကားရတိုင္း ႏွလုံးေသြး လိႈင္းထလ်က္ ေက်ာ္ထဲက စိမ့္တက္ေနသည္ျဖစ္ရာ မ်က္လႊႊာကို  ေအာက္သို႕ 
ခ်လ်က္ လက္ယွက္ပ်ပ္ ခစားေနရာမွ အသက္ပင္ ျပင္းျပင္းမရွဴ၀့ံေလာက္ ေအာင္ ၿငိမ္သက္ 
တိတ္ဆိတ္၍ ေနၾကေလ သည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ 
 
 
    အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္လည္း အစြာမကေလး ခင္မႀကီး မီးေရႏွင့္ သတ္ထားသလို 
တစ္စြန္းတစ္စ မလႈပ္ရွားဘဲ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရလွ်င္ တစ္ကိုယ္တည္း က်ိတ္ခါ 
ရယ္ခ်င္ေသာ ႏွလုံးႏွင့္ ၿပဳံးၿပဳံးႀကီး လွည့္ကာ ၾကည့္လိုက္မိေလသည္။ စုဖုရားကား 
အထိန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ခင္မႀကီး၊ ခင္ဘုန္း၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕၏ 
အတြင္းရႈပ္သပြတ္အူကို သိရိွ ရိပ္မိေတာ္ မမူသည့္ အားေလ်ာ္စြာ မိိမိအနီးအပါးမွာ ခစားေနၾကသည့္ 
ၿပဳံးသူမဲ့သူမ်ားကို ဂရုထားေတာ္မမူႏုိင္ဘဲ လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားေသာ ပန္းမ်ားကို ရႈစားေတာ္မူေနရာမွ 
ေမာင္ေတာ္ကို တမ္းတ သတိရေတာ္မူ လာျပန္သည္ႏွင့္ ဟင္းခနဲ သက္ျပင္းရွဴေတာ္မူကာ။ 
 
 



    “ကဲ...ကဲ သစ္သစ္ရယ္၊ စုစုတို႕ ထြက္ေတာ္မူလာတာလည္း ၾကာလွပါၿပီ။ အခ်ိန္စဲလို႕ 
ဖလ္ေန၀န္းလည္း ၫိဳလွေပါ့၊ အေဆင္ေတာ္စံခန္းသိဳ႕ ျဖန္႕ျမန္းေတာ္မူၾကပါစို႕” 
 
    မိန္႕ေတာ္မူသည္တြင္ ခင္ဘြားသစ္လည္း အမွဴးရွိေသာ သူတစ္စုမွာ စုဖုရားထြက္ေတာ္မူ 
ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကိ အလ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္ၾကရေလ၏။ 
 
****** 
 
    စႏၵာလမင္း ၾကယ္စံုက်င္း၍ ထိန္းလင္းၾကည္စြာ သာယာေသာ ညဥ့္ဦးယံအခ်ိန္၀ယ္ စံေတာ္အိမ္ 
ေလသာေဆာင္သို႕ ဖဲသဥၥာၾကာေညာင္ထက္၌ ေလ်ာင္းစက္ေတာ္မူေနေသာ သီေပါမင္းသားသည္ 
အနီးအပါးတြင္ ခစားေနၾကေသာ လက္စြဲေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ တို႕အားပင္ တစ္စံုတစ္ရာ စကားမိန္႕ခြန္းမဆင္ႏုိင္။ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ေဗြဆိုင္တြင္ 
ေကခုိင္စုထားႏွင့္ ႏွစ္ပါးတူစံု ေမတၱာေတာ္လႈံခဲ့သည္တိ႕ကို အႏုလုံ ပဋိလုံ စုခ်ည္ဆန္ခ်ည္ အလီလီ 
ေတြးေတာကာ လြမ္းဗ်ာထု ႂကြယ္ေတာ္မူေနရွာခုိက္ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
    ေအးျမသာယာေသာ သီတဂူနန္း ယုန္စၾကာလစန္းကို ေမွ်ာ္မွန္းရႈစားေတာ္မူလ်က္ 
ပင့္သက္လိႈက္ျဖာၿပီး “ေၾသာ္... စုစုမွာလည္း သည္အခ်ိန္ျဖင့္ စံအိမ္ေတာ္ေလသာနန္းက စိတ္မွန္းႏွင့္ 
ရည္ေရာ္လို႕ ေမာင္ေတာ္ကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတေတာ္ မူေနရွာမွာပဲ။ စုထား...စုထား၊ နီးနီးကပ္ကပ္ 
ရႈစားၿပီး ႏွစ္ပါးအတူ ခြန္းမိန္႕ေတာ္ၾကဴရျပန္ေတာ့မည္း ယခင္ ခပ္ေ၀းေ၀းက ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ကို္ယ္ 
အခ်စ္ေတာ္ပုိခဲ့ရသည္ထက္ ဆထက္လြန္ကဲ မခြာရက္၊ မခြဲႏိုင္ေအာင္ ေရႊသည္းခုိင္နစ္ခမန္း 
အခ်စ္ရည္လွ်မ္းၿပီး တမ္းတမ္းစြဲ ျဖစ္ေတာ္မူ ရေတာ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေသာ္ မမူမီအခါကျဖင့္ မလိမ္တမာ 
အမုိက္ကေလးကို အႀကိဳက္ေသြးႏွင့္ အခ်စ္သေဘာကို ဘယ္သို႕ ဘယ္ပံု ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေျပာဆို 
သေဘာဘယ္သို႕ ရိွမည္ဆိုတာ မသိရခင္မုိ႕ တင္ႀကိဳ ေၾကာင့္ၾက ေတာ္မူခဲ့ သမွ်ေတြလည္း 
ဆီနွင္းအစုိင္အခဲႀကီးမ်ား အရည္ေပ်ာ္သလို ဘယ္ဆီကို ေရာက္သြား ၾကသည္ဟု 
မသိရပါေတာ့ကလား။ 
 
 
    “တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာ ဆိုသလို စုထားခမ်ာမွာလည္း သည္က ေမာင္ေတာ္ကို အေတာ္ပင္ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူမွာပါေပတယ္။ ခြဲခြာေတာ္မူေတာ့မယ့္ အခ်ိန္အခါမွာ ေရႊမ်က္ႏွာ 
ကေလးငယ္ငယတ္ြင္ မ်က္ရည္စ ကေလး တလယ္လယ္ႏွင့္ သနားသဖြယ္ က်န္ရစ္ေတာ္မူရွာ 
ေလတယ္။ ခ်စ္ႀကိဳးဖြဲ႕ေႏွာင္ ေမတၱာေတာ္ေဆာင္သျဖင့္ သည္မယ္ႏွင့္သည္ေမင္ ျမသဥၥာၾကာ 
ေညာင္တြင္ ယခုလို လေရာင္ကေလး ၾကည္ၾကည္လဲ့မွာ ခ်စ္တင္းဖြဲ႕ဆို ပီယ၀ါစာ ခ်ိဳသာစကားႏွင့္ 
ႏွစ္ကိုယ္ႏွစ္စား စံစားေနထိုင္ေတာ္မူရလွ်င္ အင္မတန္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သိမ့္ေပမွာပဲေနာ္။ ေၾသာ္... ဘယ္ခါမွ 
အလိုအတိုင္း ကိစၥၿပီး၍ ေပ်ာ္ပြဲေတာ္ႀကီး ခံၾက ရပါမလဲ။ 
 



 
တစ္ေဆာင္စီေန တစ္ေျမစီျခားလို႕ စုစုသက္လွယ္ ရႈမ၀တဲ့ လွမ်က္ခ်ယ္ကို အလြယ္တကူ 
ေတြ႕ျမင္ေတာ္မမူရပါဘဲ ကိုယ္စံေဆာင္ေတာ္ထဲကသာ အသည္းလိႈက္ဖုိ လြမ္းအားေတာ္ ပုိေနရသည့္ 
ယခုလို ဘ၀မွာ ဘယ္ခါၿငိမ္း၍ သည္အပူဇာတ္ သိမ္းရပါမလဲေနာ္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက 
သနားၾကည္ျဖဴ ႏွစ္သက္ေတာ္မူလို႕ အခ်စ္ရည္တူမွ်တဲ့ သည္ကေမာင္မယ္ကို သာကီႏြယ္ဖြားခ်င္း 
တေ၀တျပားႏွစ္ပါးေရႊကို ဂေဟစြဲခ်ည္ ေရႊဖြဲ႕သီၿပီး ေဆာင္ႏွင္းေပးေတာ္မူပါမည့္အေရး 
ဘယ္ႏွစ္သေခ်ၤေလာက္ေ၀းေအာင္ ေစာင့္စားလို႕ ေနရဦးမည္လည္း မသိႏွင့္ ခ်စ္၀ိတက္ေတြ 
ၿဖိဳးၿဖိဳးေ၀လ်က္ႏွင့္ အခ်န္ိေန႕ရက္ ကုန္ေတာ္မူရေတာ့မည္ ထင္ပါရဲ႕”ဟု စိတ္ေတာ္တြင္းမွ လမင္းကို 
အေဖာ္ျပဳကာ တစ္ပါးတည္း ညည္းေတာ္မူေနရွာေလ၏။ 
 
 
    အနားမွာကုပ္၍ မလႈပ္မယွက္ အရွင့္မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲကို အၿမဲခတ္လ်က္ရိွၾကေသာ 
လူပ်ိဳေတာ္သား ႏွစ္ဦးမွာလည္း လမင္းကို စိမ္းစိမ္းစုိက္စုိက္ ရႈစားလ်က္ ခ်စ္၀ိတက္ပြားၿပီး 
ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနေသာ သီေပါမင္းသားကို ေမာ္၍ၾကည့္ကာ အခြင့္အေရး သိတတ္ရွာေသာ 
ေက်းကၽြန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ အခ်က္ျပကာ လသာေအာက္တြင္ 
ေစာင္းေကာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖရန္ စီမံၾကေလ ေတာ့သည္။ 
 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ စည္းကို ဆုပ္ကိုင္လ်က္ ေစာင္းေတာ္တီး ေမာင္ေမာင္သက္က ဣႏၵာေဒ၀ 
ေစာင္းေတာ္ႀကီးကို ပုိက္ၿပီး အဆိုးေတာ္ႀကီးအျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းေနၾကျဖစ္ေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္က 
မင္းသား ေမာင္ေက်ာက္ခဲေရး ပိန္းဘုံေဘြမယ္ဘြဲ႕ ပတ္ပ်ဳိးႀကီးကို ညင္းညင္းတြဲ႕တြဲ႕ ဖြဲ႕ႏြဲ႕သီဆိုေလ၏။ 
 
    သေီပါမင္းသားလည္း သတိေတာ္ရလာၿပီး ၿပဳံးေတာ္မူ၍.... 
 
 
    “ေမာင္ေဖငယ္ရဲ႕ ေမာင္မင္းကလည္း မယ္ဘြဲ႕၊ ေမာင္ဘြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီးရိွသည့္အထဲက 
သည္သီခ်င္းကိုမွ ဆြဲထုတ္ယူတတ္ပေလတယ္။ ငါ့ကို ေစာင္းေျမာင္းတဲ့ သေဘာလားကြယ္ရုိ႕” 
 
    မိန္႕ေတာ္မူေလရာ လူပ်ိဳေတာ္မ်ားအနက္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္က သီဆိုမိသူ ျဖစေ္သာ္ေၾကာင့္ 
အားတုံ႕အားနာႏွင့္ မ်က္ႏွာပူသြားမိကာ.... 
 
    “မွန္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးလည္း ရမိရရာ ဆြဲ၍ သီဆိုလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကံႀကံစည္စည္ 
တမင္ေရြးခ်ယ္၍ ဆိုရျခင္း မဟုတ္ပါဘုရား” 
 
    “ကဲ...ကဲ ညဥ့္နက္ၿပီ၊ ေမာင္မင္းတို႕လည္း ေညာင္းၾကေရာ့မည္။ အိပ္ေခ်ၾကေပေတာ့။ 
ကိုယ္ေတာ္လည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲသို႕ ၀င္ေတာ္မူေတာ့မည္” 



 
    မိန္႕ကာ ေလသာေဆာင္မွာပင္ ခ်န္ေနေတာ္မူရစ္သည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္အစရွိေသာ လူပ်ိဳေတာ္မ်ားကား အမိန္႕ေတာ္ႏွင့္ ႏွင္သျဖင့္ အပါးမွ ဖယ္ခြာ 
ထသြားၾကေလေတာ့သည္။ 
 
 
    သီေပါမင္းသားလည္း အပါးတြင္ လူရွင္း၍ တစ္ပါးခ်င္း ရိွေတာ္မူေသာအခါ စုဖုရားအေၾကာငး္ကုိ 
ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႀကီး ေတြးေနေတာ္မူအ့ံဟူေသာ အေနျဖင့္ ေျခဆင္းလဲေလာ်င္းျပဳကာ 
ေညာင္သလြန္အံုးျမင့္မွ အာကာေ၀ဟင္ ထက္ေကာင္းကင္တြင္ ေျပာင္စင္ပ၀င္း ေငြလမင္းသို႕ 
ေမွ်ာ္တင္း ရႈစားလွ်က္ ပင့္သက္မ်ား ရွဴမိကာ ေန႕အခ်ိန္အခါက ၾကင္နာဆပြား ေမတၱာေတာ္ 
ထားၾကလ်က္ အီတာလ်ံ ေက်ာက္သလြန္ထက္တြင္ လက္ေတာ္ ကေလး အသာကိုင္၍ 
ခ်စ္ေမတၱာပန္းခုိင္ကေလး လွမ္းကိုင္ေခၽြယူ ဆြတ္ယူ ေတာ္မူရာ၀ယ္ ရွက္ေၾကာက္တြန္႕ဆုတ္ 
လႈပ္ရွား၀့ံသျဖင့္ တရြ႕ံရြ႕ံ ေၾကာက္အား ပုိ၍ ငုိမလို၊ မဲ့မေယာင္ မ်က္ေတာင္ကေလး တဖ်ပ္ဖ်ပ္ႏွင့္ 
အခ်စ္နတ္ဖမ္းစားေတာ္မူေနရွာသည့္ စုစုမ်က္ႏွာ ေရႊေရာင္၀င္းတဲ့ ဆင္းသိဂၤါကို ျမင္လာမစဲ 
မ်က္လုံးေတာ္ေရွ႕နားတြင္ အၿမဲတေစ ၀ဲကာသာ ေနေတာ့ သည္ႏွင့္ သလြန္ေတာ္၀ယ္ 
စံလြန္ေတာ္မူလ်က္က နဖူးေတာ္ လက္တင္လ်က္ စိတ္တြင္းက ထပ္မံ တမ္းတ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ကာ “ခုေနမ်ားျဖင့္ 
စုထားတင့္ကလ်ာ မိျမတ္စြာကလည္း ေမာင့္ေမာင့္ကို တမ္းတ၍ ႏြမ္းလ် ေနေတာ္မူရွာေလမည္လား။ 
 
 
သို႕မဟုတ္ သီေပါေမာင္ျဖင့္ သူ႕အေဆာင္ေတာ္ေရာက္လို႕ ေမ့ေမ ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ စံေတာ္မူ ေနၿပီ 
ရယ္လို႕မ်ား ထင္မွတ္ေတာ္မူ ေနရွာမည္လားေနာ္။ ေၾသာ္.... ေမ့တယ္မ်ား မွတ္ပါႏွင့္။ မီးနတ္ကဲ့သို႕ 
ရတနာ၊ လဲ့လဲ့ျဖာကို တူႏွစ္ကိုယ္ကို ယေန႕ဆုံေတြ႕ေတာ္မူသေရြ႕မွာ ေရႊေမတၱာလက္လွမ္း၍ 
အခ်စ္ပန္းသ ေတာ္မူလို႕ မ၀ႏိုင္ရက္၊ ေတြးလို႕သာခက္ရတယ္ အသက္လိပ္ျပာမယ့္ လက္ေတာ္မွာပါပဲ 
ရန္ခါဘယ္ေန႕ ေမာင္ႀကီးျဖင့္ ေမ့ပါဘူး။ သုံးေမြ႕ရင္ရယ္၊ ျမတ္တစ္ပင္က ျမင္ေတာ္မူလား ခုတင္မွာျဖင့္ 
ဗ်ာပါေထာင္ထု၊ ပူးေပါင္းစုလို႕၊ ခ်စ္သူ႕ရိပ္ျခည္၊ ထင္ေတာ့သည္ႏွင့္ ေျဖဆည္ပုိင္ပုိင္၊ 
စက္တတ္ကယ္ႏုိင္ပါဘူး၊ နန္းၿမိဳင္ လုံးမေဟ ေၾကာ့ျမဴေတ၊ တေမသိရွာေတာ္မူေလဘူး ထင္ရဲ႕ေနာ္”။ 
 
 
    တစ္ပါးခ်င္း စိတ္တြင္းမွ ညည္းညဴေတာ္မူကာ ၿငိမ္သက္စြာ စံေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ အပါးေတာ္မွ 
ခြာ၍ ေမာင္မင္းတို႕ အိပ္ပါေစဟု အခြင့္ေပးသည့္တိုင္ေအာင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ သီေပါမင္းသား အေဆာင္ေတာ္ထဲသို႕ ၀င္ေတာ္မမူေသးသမွ် စိတ္ခ်လက္ခ် 
အ္ိပ္မရသည့္ သစၥာရိွလွေသာ ေကးကၽြန္ရင္း၊ လက္စြဲေတာ္ရင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
အေဆာင္တံခါးအကြယ္မွ အရွင္သခင္ ၏ အရိပ္အကဲကို ၾကည့္ကာ တိတ္ဆိတ္စြာ ခစားေနရာတြင္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က စတင္ ေဗြေဖာက္လာ ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကို လက္ကုတ္ကာ 
သီေပါမင္းသားရွိရာ ေမးေငါ့ျပၿပီး တီးတိုး ေလသံႏွင့္.... 
 



 
    “ဟိုမွာၾကည့္စမ္းပါဦး ကိုရင္ငယ္။ က်ဳပ္တို႕ ေရႊကိုယ္ေတာ္ဖ်ားျဖင့္ ဣေႁႏၵမေဆာင္ႏုိင္ ေအာင္ပင္ 
ျမေတာင္စုထားဖုရားကို အစြဲႀကီးစြဲလမ္းေတာ္မူသြားၿပီဗ်၊ စကားေမးေတာင္ မရသေလာက္ပဲ” 
 
    ဆိုလ်င္ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း တစ္ခ်က္ၿပဳံးလ်က္ သီေပါမင္းဘက္သို႕ ေမွာင္ထဲမွ 
ေခါင္းေစာင္းၿပီး ၾကည့္လိုက္ကာ... 
 
    “ဒါေၾကာင့္လည္း တစ္ပါးတည္း ေတြးခ်င္သေလာက္ေတြးၿပီး က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ႀကီး ေဆြးခ်င္ 
သေလာက္ ေဆြးေန ရေအာင္လို႕ က်ဳပ္တို႕ကို အပါးေတာ္က ႏွင္ထုတ္လိုက္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေန႕လယ္က 
ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ေရၾကည့္နန္းမွာ အခ်စ္ခန္းဖြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္အေရးကို အေတြးႏွင့္ စားၿမဳံျပန္ၿပီး 
လြမ္းအား ေတာ္ သန္ေန ထင္ပါရဲ႕” 
 
    ဆိုလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ခပ္ေငါ့ေငါ့ေလသံႏွင့္... 
 
 
    “ဒါႏွင့္မ်ားဗ်ာ ေတြ႕ေတာ္မူဖုိ႕ရာ တိုက္တြန္းကာစကမ်ား က်ဳပ္တို႕ ေျပးေပါက္မွားရဦးေတာ့ မလိုလို၊ 
ခုပဲ မယ္ေတာ္ဖ်ား သိေတာ္မူလိမ့္မယ္ ေျပာလိုေျပာ၊ ေနာက္ဆုံးပိတ္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ထြက္ေတာ္မူ 
ပါဆိုတာ ေတာင္မွပဲ မရဲတရဲႏွင့္ မနည္းဆြဲ၍လာခဲ့ရသည္။ အခုေတာ့လည္း ဒီလိုမွန္းမသိလို႕ အေတြ႕ရ 
ေနာက္က် ေလျခင္း ဆိုၿပီး တစ္ပါးတည္း က်ိတ္ငုိခ်င္ေနတယ္ ထင္ပါရဲ႕” 
 
    မဲ့မဲ့ရြဲ႕ရြဲ႕ အတင္းေျပာေနျပန္လွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ကန္႕ကြက္သည့္ေလသံႏွင့္.... 
 
    “အုိ... ကိုရင္ကလည္း ကိုယ့္အရွင္သခင္ကို မေထမဲ့ျမင့္ ေလလုံးေတြသုံးၿပီး ေျပာမေနစမ္းပါႏွင့္ဗ်ာ။ 
အရွင္သခင္ ဆိုတာ ကြယ္ရာမွာလည္း မခ့ံေလးစား မေျပာေကာင္းပါဘူး၊ လူမ်ားၾကားသြားပါ့မယ္” 
 
 
    တီးတိုးကန္႕ကြက္လိုက္သည့္အခါ.... 
 
    “ေအာင္မာ...ကိုရင္ကလည္းဗ်ာ။ ဒါေလာက္ကေလး ေျပာတာမ်ား လြန္သလား။ ဘယ္သူမွလည္း 
မၾကားပါဘူး။ က်ဳပ္သခင္ကို က်ဳပ္အင္မတန္ခ်စ္၊ အင္မတန္ၾကည္ညိဳတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားအသိဆုံးပါ။ 
ဒီလိုေျပာတာေတာ့ က်ဳပ္၀ါသနာပဲ၊ ခုလိုကြယ္ရာမွာေတာင္ မဟုတ္ေသးဘူး၊ တစ္ခါတစ္ေလ 
မၾကားတၾကားေတာင္ ေျပာခဲ့ေသးတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကလည္း က်ဳပ္တို႕ကိုရင္တို႕ကို အေတာ္ 
ခ်စ္ေတာ္ မူ ရွာတယ္။ ဘယ္အခါမွ အသိအၾကား အေရးယူေတာ္မမူဘဲ မၾကားက်ိဳးကၽြန္ပင္ ျပဳေတာ္မူ 
ေနရွာ တာပဲဗ်။ က်ဳပ္ကလည္း အဲဒီလို ကိုယ့္အရွင္သခင္က သေဘာေကာင္းၿပီး မ်က္ႏွာသာအေပးႀကီး 
ေပးထားလို႕ ေရာင့္တက္ေနသလားေတာ့ မသိႏုိင္ပါဘူးဗ်ာ” 
 



 
    “ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္တာေပါ့ ကိုရင္တုတ္ရယ္၊ ဒါေပမဲ့လို႕ ေျမႇာက္စားတိုင္း မေရာင့္တက္ လြန္းရဘူးဗ်။ 
က်ဳပ္က ကိုရင့္အတြက္ ေျပာတာပါ။ က်ဳပ္ေရွ႕မွာ ကိုရင္က ဘာပဲေျပာေနေန ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို 
က်ဳပ္ကလည္း သြားလို႕ သံေတာ္ဦးတင္မယ့္လူ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ဆုံး က်ဳပ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္ကပဲ 
အရွင့္ မ်က္ႏွာကဲၾကည့္ၿပီး မထိတထိေျပာဦး၊ အမွတ္မဲ့ ၿပဳံးေတာ္မူၿပီး သည္းခံ ေတာ္မူရွာရာပဲ။ 
ဒါေပမဲ့ဗ်ာ တျခား လူပ်ိဳေတာ္သား ကေလးမ်ား ေရွ႕မွာဆိုရင္ မင္းသားႀကီးတို႕ရဲ႕ ရာဇဣေႁႏၵကို 
ထိခုိက္ရာေရာက္မယ္။ က်ဳပ္တို႕ ပမာမခန္႕ေျပာတဲ့ စကားကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ၾကားလို႕ 
ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို သြား၍ သံေတာ္ဦး တင္လိုက္လွ်င္ အေရးယူေတာ္မမူခ်င္ေပတဲ့ တိုင္ၾကား 
သံေတာ္ဦးတင္တဲ့လူရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားၿပီး အေရးယူေတာ္မမူခ်င္ေပတဲ့ တိုင္ၾကား 
သံေတာ္ဦးတင္တဲ့လူရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားၿပီး အေရးမ်ားယူလိုက္လွ်င္ က်ဳပ္တို႕မွာသာ 
ဂုဏ္သေရထိခုိက္မယ္။ ငယ္သားေတြအေပၚမွာ ၾသဇာ အာဏာမျပႏုိင္ဘဲ ေနမယ္။ ဒါေတြကုိ 
စဥ္းစားၿပီး နည္းနည္းပါးပါး သတိထားဖို႕ေပါ့ ကိုရင္ရာ” 
 
 
    ေအးေလ... ဒါေတာ့ ကိုရင္သတိေပးတာ မမွားပါဘူး။ က်ဳပ္ကလည္း အပါးႀကီးပါဗ်ာ။ အရွင္သခင္ 
မ်က္ႏွာသာမွ တစ္ခါတေလ ျဖစ္မိတာပါ” 
 
    “ကဲ...ရိွပါေစေတာ့ေလ။ ကိုရင္တုတ္ က်ဳပ္တို႕ ခုလိုခ်ည္းပဲ ငငုတ္တုတ္ေနရေတာ့မွာလား။ 
ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားလည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲ ယခုေတာင္ ၀င္ေတာ္မမူေသးဘူးဗ်” 
 
    “က်ဳပ္တို႕ကို သြားၾကေတာ့လို႕ ႏွင္ထုတ္ထားမွ အပါးေတာ္သြား ခစားၾကလို႕ေတာ့ မျဖစ္ဘူးဗ်။ 
ဒီကေခတၱေစာင့္ ခစားလိုရင္ ခစား၊ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ တုံးလု့းပက္လက္ လဲခ်င္ရင္လည္း ကိုယ့္အခန္းထဲ 
ကိုယ္သြားရုံေပါ့” 
 
 
    “ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း အျပင္မွာ စံေတာ္မူေနတာ စိတ္မခ်ပါဘူးဗ်။ ဒီကပဲ အိပ္ပ်က္ခံၿပီး ေစာင့္ 
ခစား ေနၾကတာေပါ့” 
 
    ယင္းသို႕ ေျပာဆိုကာ  လူပ်ိဳေတာ္ႀကီးႏွစ္ေယာက္ အတန္ၾကာ ခစားေနၾကေသာ္လည္း 
သီေပါမင္းသားမွာ စဥ္းစားေငးေမာေတာ္မူေနရာမွ မထေသးဘဲ ေအးေဆးစြာ စံေနၿမဲ 
စံေနေတာ္မူေနသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ ငုိက္ျမည္းသမ္းေ၀လာၾက ၿပီး 
ေနာက္ဆုံးတြင္ အေဆာင္တံခါးခုံအနီးတြင္ ႏွစ္ေယာက္သားလုံး အိပ္ေမာအက်ႀကီး 
က်သြားၾကေလသတည္း။ 
 
 



    ညဥ့္သုံးယံ လႊဲေျပာင္းသာ၊ ေရႊေမာင္းက ညံညံေဆာ္၊ ေပ်ာ္ႏုိင္ေပါင္မိႈင္းရက္ကယ္လင္း” ဟူေသာ 
သီခ်င္းႀကီးအသြားပမာ သီေပါမင္းသား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွေသာ ႏွမေတာ္စုထားအား 
လြမ္းအားေတာ္ ပိုလွသည္ႏွင့္ တစ္ပါးတည္း တမ္းတရည္မွန္းေတာ္မူေနသည္မွာ အခ်ိန္မည္မွ် 
ၾကာေလမသိ နာရီေတာ္ အတန္ ေညာင္း၍ ေရႊေမာင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာ္ခဲ့ေလၿပီ။ ယုန္စံႏၵီလည္း 
ေနာက္ခြင့္သို႕ယိမ္းကာ သန္းေခါင္ ေလျပည္ကေလးမ်ား တသုန္သုန္ျဖန္း၍ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္လာသည္ 
တြင္မွ ၀င္ေတာ္မူရန္ သတိရေတာ္ မူေလေတာ့သည္။ 
 
 
    ယင္းသို႕ သတရိေတာ္မူသည္တြင္လည္း အနီးအနား၌ မည္သူမ်ား ခစားလ်က္ရိွမရွိ 
သိေတာ္မူလိုသျဖင့္ လွည့္ၾကည့္ေတာ္မူရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ေသာ လူပ်ိဳေတာ္သားမ်ားကို 
ေတြ႕ျမင္ေတာ္ မမူရေတာ့သည့္ အျပင္ အိမ္ေတာ္တစ္ခုလုံးမွာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္၍ 
အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကေသာ လူပ်ိဳေတာ္သား၊ လက္စြဲေတာ္ သား၊ အေဆာင္ကိုင္သားတို႕ အေဆာင္ဆီမွ 
ေဟာက္သံမ်ားကိုသာ ၾကားရလွ်င္ မည္မွ် ညဥ့္နက္ လွသည္ဟု အခ်ိန္ကို ခ်င့္တြက္မွန္လးဆကာ 
ေက်းကၽြန္မ်ားကို အျပစ္ေတာ္မထားမိသည့္အျပင္ ခပ္ေစာေစာ အခ်ိန္ကပင္လည္း လက္ရင္း 
လူပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာငေမာင္တုတ ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ ကိုပါ အပါးေတာ္မွ 
ထြက္သြားၾကေစရန္ အမိန္႕ေတာ္ရိွၿပူီးျဖစ္ေၾကာင္း သတိရေတာ္ မူေသာေၾကာင္႔ တစ္ပါးတည္းပင္ 
အေဆာင္ထဲသို႕ ၀င္ေတာ္မူရန ေလသာေဆာင္မွ ထြက္ႂကြေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ 
 
 
    ယင္းသို႕ႏွင့္ အေဆာင္ထဲသို႕ ၀င္မည္ဟု ဖ၀ါးခုံကို ေျခေတာ္တစ္ဖက္ေက်ာ္၍ နင္းလိုက္မိလွ်င္ပင္ 
သီေပါမင္းသားသည္ တစ္စံုတစ္ခုကို နင္းေတာ္မူမိသျဖင့္ မည္သည့္အရာ၀တၳဳ မ်ားေပနည္းဟု 
သတိထား၍ ၾကည့္ေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ေခါင္းအံုးနတၳိ အခင္းမရိွႏွင့္ တံခါးခုံကို ေခါင္းဆိုက္ကာ 
မိမိတို႕၏ လက္ေမာင္းကေလးမ်ားကို ေခါငး္အံုးျပဳလ်က္ ပုဆိုးခါးပုံစ တစ္ဖက္ကို ေကြးၿခဳံကာ 
အရွင္သခင္ကို ေစာင့္ရင္း အိပ္ေမာက်ေနရွာၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ေတာ္မူရလွ်င္ 
သီေပါမင္းသားမွာ မိမိ၏ ငယ္ကၽြန္ေတာ္ရင္း ႏွစ္ေယာက္သည္ အရွင္သခင္၏ အက်ိဳးကို 
မည္မွ်လိုလား၍ မည္မွ်ခ်စ္ခင္ၿပီး၊ မည္ေရြ႕ မည္မွ်လည္း သစၥေစာင့္သိရွာၾကသည္ဟု ေတြးေတာ 
စဥ္းစားေတာ္မူမိကာ တစ္ေယာက္ကလည္း မွဴးသားမတ္သား၊ တစ္ေယာက္မွာအား ထီးေသြးနန္းေသြး၊ 
ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရာတြင္ ကိုယ့္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ကိုယ္ေနထိုင္ႏုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ရွာပါလ်က္ 
အရွင္သခင္အတြက္ လက္ေမာင္းကို ေခါင္းအံုးျပဳကာ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေကြးေကြးကေလး 
အိပ္ေနရွာသည္ကို တစိမ့္စိမ့္ သနား၍ မဆုံးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေတာ္မူမိရွာသည္။ “သခင္ဘုန္းႀကီး၊ 
ကၽြန္ဓားၿပီး”ဆိုသလို အကယ္၍မ်ား မိမိဤ အေျခအေနထက္ တိုးတက္ေကာင္းစားရန္ 
ခမည္းော္ဘုရား ေျမႇာက္စား သေူကာင္း ျပဳေတာ္မူမည္ဆုိပါက သည္ကၽြန္ရင္း ႏွစ္ေယာက္ကုိလည္း 
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျမႇာက္စား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူလုိက္မည္ဟု စိတ္ေတာ္ တြင္ 
႐ြယ္စူးထားေတာ္မူလုိက္မိေလ၏။ 
 
 



    သုိ႕ရာတြင္ သည္ကၽြန္ရင္းႏွစ္ေယာက္မွာ နဂိုမူလကတည္းက အေရးေပးေျမႇာက္စား 
လက္ရင္းက်က် ထားေတာ္ မူရျခင္းအားျဖင့္ သခင့္အခ်စ္ကုိ ယံုစားကာ ေရာင့္တက္ခ်င္လွေသာ 
၀ါသနာေၾကာင့္ သီေပါမင္းသား မွာ သနားခ်စ္ခင္ေတာ္မူမိသေလာက္ သင္းတုိ႔ မရိပ္မိေလေအာင္ 
အၿမဲပင္ ဣေႁႏၵ ဟန္ေဆာင ္ ေတာ္ မူခဲ့သည့္အတုိင္း ကုိယ့္အိပ္ရာ ကုိယ္သြားအိပ္ၾကရန္ 
ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ႏိႈးေတာ္မမူဘဲ အေဆာင္ေတာ္ တံခါး႐ြက္ကုိ လက္ႏွင့္ဆဲြ၍ ခပ္ျပင္းျပင္း ပိတ္လုိက္ကာ 
စံေတာ္မူရာ အေဆာင္တြင္းသုိ႕ တစ္ပါးတည္း ၀င္ေတာ္မူသြားေလေတာ့သည္။ တံခါး႐ြက္ခတ္သံကုိ 
ၾကားရ၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္သားလည္း ဘြားခနဲ အိပ္ရာမွ 
လန္႔ႏိုးကာ ကပ်ာကယာ ေခါင္းေထာင္၍ ၾကည့္လုိက္ လွ်င္ အေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ 
၀င္ေတာ္မူသြားေသာ မိမိတုိ႔အ႐ွင္ကုိ ေတြ႕ျမင္လုိက္ရသည္တြင္မွ စိတ္ခ် လက္ခ်ႏွင့္ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာ 
လူပ်ိဳေတာ္၀ဲေဆာင္ထဲသုိ႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အိပ္စက္လုိက္ၾကေလေတာ့ သတည္း။ 
 
 
    ေက်ာက္ျဖဴအခင္းျဖင့္ သန္႔႐ွင္းပ်ံ႕သင္းေသာ မွန္ခုံငယ္ေ႐ွ႕တြင္ ပုလဲသြယ္ႀကိဳးႀကီးကုိ ဆဲြဆင္လ်က္ 
မ်က္ႏွာကေလး ေမာ့ကာ လည္တုိင္ကေလးေၾကာ့ကာႏွင့္ မိမိ၏ အလွအရိပ္အေယာင္ကုိ မ်က္ေတာင္ 
မခတ္ႏိုင္ေအာင္ စူးစိုက္ၾကည့္ရင္း စိတ္တြင္းက ေက်နပ္ေလေအာင္ ေကာ့ေထာင္ေသာ မ်က္ေတာင္ 
ကေလး ကုိပင့္ကာ မွန္ရိပ္ကုိ ၿပံဳးခ်ိဳ႐ႊင္လန္းေသာ မ်က္ႏွာပန္းကေလးႏွင့္ ၾကည့္ေန႐ွာသူမွာ 
ဒုိင္း၀န္မင္းႏွင့္ ၀န္ကေတာ္တုိ႔၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ အလွ၀န္ရည္ေပါင္းစုရာ ႏုေဂါရီ႐ြယ္သာသာမွ် 
႐ိွ႐ွာေသးေသာ မိန္းမပ်ိဳကေလး ခင္ခင္ႀကီး ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
ခင္ခင္ႀကီးသည္ လွပေသာ ပုလဲသြယ္ႀကိဳးႀကီးကုိ ဆဲြဆင္ထားျခင္းျဖင့္ မည္မွ် ေခ်ာေမာလွပသြား 
ေၾကာင္းကုိ ႏုနယ္ပ်ိဳ႐ြယ္သူကေလးပီပီ မွန္ခုံတြင္ ၿပံဳးရယ္ ၾကည့္ေနမိေလရာ သႏၱာနီ ၾကဳတ္ အတြင္းမွ 
၀င္းခနဲ၊ လက္ခနဲ ေပၚထြက္လာသည့္ ပုလဲရတနာႏွစ္သြယ္အလား နီေထြးေသာ ႏႈတ္ခမ္း 
ကေလးအတြင္းမွ ျဖဴ၀င္းလဲ့ျပာ ကႏုကမာေရာင္ ေျပးေနေသာ သြားကေလးေတြမွာ ေ႐ႊလည္တုိင္ 
ေၾကာ့ေၾကာ့တြင္ ကေလ်ာ့ ကလ်ည္း ဆင္ထားေသာ ပုလဲသြယ္ႀကီးႏွင့္ အ႐ံႈးအႏိုင္ 
ဂုဏ္ၿပိဳင္၀င့္၀ါေနေလေတာ့သည္။ 
 
 
ဆပ္သ၀ါႏုကဲ့သုိ႕ေသာ ၀ါေ႐ႊေ႐ႊ အသားအေရကေလးေပၚတြင္ ေၾကာင္မ်က္႐ွင္၏ သက္တံ့ပမာ စိမ္းလဲ႔ 
နီေထြးေသာ အေၾကာမွ်င္ကေလးမ်ား ကြန္႔ဆုိင္းျဖာယွက္လ်က္႐ိွေသာ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ပုလဲႀကိဳးကုိ စမ္းကာသပ္ခါ အရိပ္ၾကည့္ေနရာမွ မွန္ခုံေ႐ွ႕ေငြကလပ္ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ေ႐ႊဟသၤာ 
႐ုပ္ကေလးကုိ သြား၍ ျမင္မိသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ ဘြားခနဲသြား၍ သတိရ႐ုံမက အစ္ကုိႀကီး 
မၾကာမီ ျပန္လာခဲ့ပါမည္ဟု အလီလီ ကတိခံသြားေသာ စကားမ်ားကုိ ေတြးမိလာကာ ႐ုတ္တရက္ 
မ်က္ႏွာကေလးညႇိဴးလာၿပီး ... 
 
 



" ဟင္ .. အစ္ကုိ ျမန္ျမန္ႀကီး ျပန္ခဲ့ပါမည္ဆုိၿပီး ယခုထက္ထိလည္း မႂကြလာေသးဘူးေနာ္" 
 
တစ္ေယာက္တည္း ညည္းညဴကာ ေ႐ႊဟသၤာ႐ုပ္ကေလးကုိ ကုိင္လ်က္ မိခင္ ၀န္ကေတာ္ႀကီး႐ိွရာသုိ႔ 
ထြက္လာခဲ့ေလ၏။ 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီးသည္ ႐ႈမၿငီးစဖြယ္ လွပစြာ ျပင္ဆင္ၿဖီးလိမ္းလာေသာ ခင္ခင္ႀကီးကုိ ရင္ေသြးတည္း 
ဟူေသာ မေရာင့္ရဲႏုိင္သည့္ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ၾကည့္ကာၿပံဳးၿပီး ... 
 
"အလုိ ... ခင္အႀကီးရဲ႕။ မ်က္ႏွာကေလး ငိုမဲ့မဲ့ႏွင့္ ဘာျဖစ္၍ လာရျပန္သတံုး၊ တစ္ကုိယ္လံုး ျပင္ဆင္ 
ၿဖီးလိမ္း ထားလုိက္သည္ကေတာ့ ေၾကာ့လုိ႔ေနေတာ့တယ္၊ ခင့္ဟာ အၿမီးအေမာက္ မတည့္ေသး 
ပါကလားကဲြ႕" 
 
 
ဆီးတဲ့၍ ေမးေလ၏။ ခင္ခင္ႀကီးလည္း မိခင္ ၀န္ကေတာ္ႀကီး ရင္ခြင္အနီးတြင္ ခပ္ႏဲြ႕ႏဲြ႕ကေလး 
မီွထုိင္လုိက္ၿပီး လက္ထဲက ေ႐ႊဟသၤာ႐ုပ္ကေလးကုိပြတ္သပ္ကုိင္တြယ္ကာ မဲ့ေတာ့မေယာင္ ေယာင္ 
မ်က္ႏွာ ကေလးႏွင့္ ... 
 
"ေမေမဖ်ား ... ေမေမဖ်ား၊ သားေတာ္ေမာင္ လူညာႀကီးက ခင့္ကုိ လိမ္ညာသြားတာကုိဖ်။ ေဟာသည္ 
ေ႐ႊဟသၤာ႐ုပ္ ကေလးကုိ မွန္ခုံေပၚမွာျမင္ေတာ့ အစ္ကုိ လိမ္ေျပာသြားတာေတြ သတိရလာတာႏွင့္ 
ေမေမဖ်ား ကုိ တုိင္မယ္လု႔ိ အခုလာခဲ့တာဖ်" 
 
 
ကႏဲြ႕ကလ်အသံကေလးႏွင့္ ႏဲြ႕တတ္ေသာ ကေလးပမာ နီေထြးေသာ ႏႈတ္ခမ္းကေလးကုိ မစူ႔မစူထား၍ 
ေျပာ႐ွာလွ်င္ ၀န္ကေတာႀကီးမွာ ခင္ခင္ႀကီးပခုံးကေလးကုိ သိမ္းဖက္ၿပီး ၿပံဳးၿပံးႀကီး ၾကည့္ကာ ... 
 
" ေၾသာ္ ... သမီးကုိ ေမာင္ေမာင္က ဘယ္လိုမ်ား လိမ္ညာသြားျပန္သတံုး ခင္ရဲ႕၊ ေမဖ်ား 
သိစမ္းပါရေစဦး" 
 
"ဒီတစ္ခါ အစ္ကုိႀကီး ျမန္ျမန္ျပန္လာခဲ့ပါ။ အရင္တုန္းကလုိ အၾကာႀကီး အၾကာႀကီး မေနပါႏွင့္လုိ႔ ခင္က 
မွာလုိက္ေတာ့ကာ အစ္ကုိက ေမာင္ႀကီး ၾကာၾကာမေနပါဘူး၊ ဒီတစ္ခါ ျမန္ျမန္ႀကီး လာခဲ့ပါမယ္၊ 
ခင္ခင္ႀကီး ေမွ်ာ္သာေနပါတဲ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဟာဒီလုိ ေ႐ႊ႐ုပ္ကေလးေတြမ်ိဳးလည္း အမ်ားႀကီးပဲ 
ယူခဲ့ပါမယ္တဲ့ ေမေမဖ်ားရဲ႕။ အဲ ... အဲဒီလုိေျပာသြားၿပီး အခုေတာ့ အစ္ကုိ မေပၚလာဘူး။ 
ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ၊ ဒဟီာ ညာသြားတာပဲ မဟုတ္ပါလား၊ ေမေမဖ်ား စဥ္းစား ၾကည့္ပါဦး" 
 
 



ေျပာရင္း စိတ္ဆုိးလာသလုိ ငိုသံကေလး ပါလာေသာအခါ ၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ အသံထြက္ေအာင္ 
ရယ္လုိက္ၿပီး ... 
 
"ေၾသာ္ ... ေၾသာ္၊ သမီးကုိ ေမာင္ေမာင္က လိမ္သြားတယ္ဆုိတာ ဒီဟာကုိ ေျပာေနတာလား။ ႏို႔ ... 
ေမာင္ေမာင္ျပန္သြားတာ ဘယ္ႏွစ္ရက္မ်ား ႐ိွေသးလုိ႔လဲ ခင္အႀကီးရဲ႕။ ဟုိမွာ သူ႕အ႐ွင္သခင္ 
အလုိေတာ္က် ခစားေနထုိင္ ေန႐ွာရတာကလား၊ သူ႕သခင္ မ်က္ႏွာေတာ္ၾကည္သာမွ လာဖို႔ရာ 
အမိန္႔ေတာ္ခံ၀ံ့မွာကုိး ခင္ရဲ႕။ ဟုိတစ္ေလာက တစ္ခါလာ၊ အခုတစ္ခါ အမိန္႔ေတာ္ခံျပန္ရမွာလည္း 
နည္းနည္း ၿငိဳေတာ္မူမ်ားသြားမလားလုိ႔ စဥ္းစားေနသည္ ထင္ပါတယ္။ သည္လုိ မဟုတ္ရင္လည္း သူတုိ႔ 
သခင္ရဲ႕ အိမ္ေတာ္မွာ အမႈကိစၥေဆာင္႐ြက္စရာေတြ ႐ိွေနသည္လားမွ မေျပာႏုိင္တာကဘဲ 
ခင္အႀကီးရယ္။ ညာမယ္ လိမ္မယ္ေတာ့ မဟုတ္႐ွာပါဘူး" 
 
 
"အို ... ေမဖ်ားကလည္း ေမဖ်ားသားဖက္က ကာကြယ္ေတာ္မူလုိက္ရတာ လြန္ပါေရာ။ 
ခင္အႀကီးကလည္း အရမ္းမဲ့ အျပစ္တင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အစ္ကုိ ျမန္ျမန္ ျပန္လာခဲ့မယ္ဆုိၿပီး 
တစ္သီတင္းေလာက္ ၾကာေနလုိ႔ ေျပာတာပါ ေမဖ်ားရဲ႕" 
 
"ဟုတ္ပါၿပီေလ၊ ေမဖ်ား ေျပာပါၿပီေကာ။ ခင္အႀကီးကုိ အျမန္လာခဲ့မယ္ဆုိၿပီး ဟုိမွာ 
အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြ ႐ိွေနလုိ႔ မလာသာသႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရတာ ျဖစ္မွာပါပဲ။ ေမာင္ေမာင္ကလည္း 
ကုိယ့္ႏွမကေလးကုိ အင္မတန္မွ ခ်စ္႐ွာတာလားခင္အႀကီးရဲ႕။ ခုႏွယ္ သူ႕ခမ်ာလည္း 
မလာသာေသးတဲ့အတြက္ အေတာ္ပဲ အခက္ႀကံဳေန႐ွာေရာ့မယ္။ ေဟာ ... အိမ္ေ႐ွ႕က လူသံေတြ 
ၾကားတယ္။ ခင့္ဘဘဘုရားမ်ား ျပန္လာပလား။ သြားလုိ႔ ၾကည့္စမ္းပါဘိ ခင္အႀကီးရဲ႕" 
 
 
    ဆုိသျဖင့္ ခင္ခင္ႀကီးလည္း ၀န္ကေတာ္ႀကီးအနီးမွ သြက္လက္စြာ ထလာၿပီး အိမ္ဦးခန္းႀကီးသုိ႕ 
ထြက္ခဲ့ေလ၏။ ထင္သည့္အတုိင္း ဒုိင္း၀န္မင္း ဤယေန႔အဖို႔ ေစာေစာ ျပန္ေရာက္လာေလရာ 
ခင္ခင္ႀကီးသည္ ၀န္မင္းအနီးသုိ႕ ကေလးပမာ သုတ္သုတ္ကေလး ေျပးသြား ကာ ... 
 
"ဘဘဘုရား ဒီေန႔ ေစာေစာစီးစီး ျပန္ႂကြလာပါကလား ဘုရား" 
 
ဆုိလ်က္ ၀န္မင္း၏ လက္ကုိ တဲြခုိ ကုိင္တြယ္ထားကာ ၀န္မင္းလည္း သမီးကေလး ခင္ခင္ႀကီးကုိ 
ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာစြာ ေခါင္းကေလးကုိသပ္လ်က္ ... 
 
"ဘဘဘုရား လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ကိစၥနည္းတာႏွင့္ သည္ေန႔ ေစာေစာစီးစီး အမိန္႔ခံၿပီး ျပန္ခဲတ့ယ္ 
ခင္အႀကီးရဲ႕၊ ဒါႏွင့္ ခင္ႀကီးေမဖ်ားေကာ ညည္ကေန႔ ေနလုိ႔ ထုိင္လုိ႔ ေကာင္းရဲ႕လား၊ ေဆး၀ါးမ်ားေရာ 
ေသာက္ရဲ႕လား" 
 



 
ေန႔စဥ္ ၀တၱရားအတုိင္း ေမးျမန္းေလလွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးကလည္း ... 
 
"ေမဖုရားအိမ္ထဲမွာ ႐ိွပါေလရဲ႕ ဘဘဘုရား။ ေန႔လယ္က ေဆးတစ္ခြက္ေသာက္ပါေသးတယ္။ ဒီေန႔ 
အေတာ္ေနလုိ႔ လန္းလန္း႐ႊင္႐ႊင္႐ိွတာ ျမင္ပါတယ္ဘုရား" 
 
ေျပာရင္း ဖခင္ ဒုိင္း၀န္မင္းႏွင့္အတူ အတြင္းေဆာင္႐ိွ ၀န္ကေတာ္ႀကီးထံသုိ႕ ေရာက္လာၾကေလ၏။ 
 
 
"ဘယ္ႏွယ့္ ၀န္ကေတာ္၊ သည္ယေန႔ ေတာ္ေတာ္ေနသာပါရဲ႕လား။ ခင္အႀကီးေျပာတာ ၾကားရေတာ့ 
အေတာ္ေနလုိ႔ လန္းေနတယ္ဆုိပါကလား" 
 
ေျပာၿပီး ၀န္မင္းလည္း ၀န္ကမေတာ္ႀကီးအနီးတြင္ ၀င္၍ထုိင္ေလ၏။ ၀န္ကေတာ္ႀကီးလည္း သမီးႏွင့္ 
၀န္မင္းကုိ ခင္ၿပံဳးၿပံဳး တစ္လွည့္စီၾကည့္ကာ ... 
 
"ေၾသာ္ ... ခင္အႀကီးက သည္လုိေတာ့လည္း အသိတတ္သားပါကလား။ သူ အမွတ္တမဲ့ 
ေနေလမိသလား ထင္ပါတယ္။ ႏို႔ၿပီးေတာ့ ခုကေလးတင္ပဲ ေမာင္ေမာင့္အေၾကာင္း ေျပာရာက 
ေမာင္ေမာင္ မလာေကာင္း လားဆုိၿပီး ငုိမဲ့မဲ့ လုပ္ေနလုိ႔ ေခ်ာ့ေနရပါေသးတယ္။ ခင္ႀကီးတုိ႔ 
ဘဘရယ္ ..." 
 
 
"အင္း ... သည္လုိအထဲက သူ႕အေမအကဲကုိ ခတ္ႏိုင္တာက အလိမၼာသားနဲ႔ အလကား 
ႏဲြ႕ဆုိးဆုိးေနတာေပါ့ ၀န္ကေတာ္ရဲ႕။ ေၾသာ္ ... ဒါႏွင့္ ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္တံခါးနီးအထြက္မွာ 
သီေပါမင္းသားကေလး ႂကြေတာ္မူလာရာႏွင့္ အဆင္သင့္ပဲ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္ 
၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
"ေၾသာ္ ... ဟုတ္ပါရဲ႕လား၊ ဘာမ်ား ေျပာခဲ့ရပါေသးသလဲ ခင္ႀကီးတုိ႔ဘဘရဲ႕" 
 
"ဘဘ ဘုရား အစ္ကုိက ခင့္ကုိ ဘာမ်ား မွာလုိက္ေသးသလဲ။ ဘယ္ေတာ့ လာမယ္လုိ႔ ေျပာလိုက္ 
ပါေသးသလဲဖ်" 
 
လွ်ာထက္တံေတြးမတင္ ၀င္၍ေမးလွ်င္ ၀န္မင္းႏွင့္ ၀န္ကေတာ္တုိ႔မွာ အၿပံဳးခ်င္းဆုိင္သြားၾကကာ ... 
 
 
"အံမယ္မင္းဟဲ့ ... သမီးႏွယ္၊ ဘဘဘုရား ေျပာစမ္းပါဦးမယ္။ ခင္ႀကီးတုိ႔ အစ္ကုိႀကီးကလည္း 
အေရးတႀကီးပဲ မွာလုိက္ပါတယ္။ သူ႕အ႐ွင္သခင္ထံမွ တာ၀န္ခံ ႐ြက္ေဆာင္စရာ ကိစၥေတြမ်ားေနလုိ႔ 



မလာ ႏုိင္ပါတယ္တဲ့။ ခင္အႀကီး စိတ္ေကာက္မေနပါနဲ႔တဲ့။ ကိစၥပါးလွ်င္ ပါးခ်င္း အမိန္႔ေတာ္ခံၿပီး 
ျမန္ျမန္ႀကီး လာခဲ့ ပါမယ္တဲ့ဗ်ာ" 
 
ဆုိလုိက္ေသာအခါမွ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ၿပံဳး၍ လာေတာ့ကာ ... 
 
"ေၾသာ္ ... အစ္ကုိက ဒီလုိပဲ မွာလုိက္ပါသလားဘုရား၊ သူ႕သီေပါမင္းသားကလည္း အလကားေနရင္း 
ကိစၥမ်ားေနတာပဲ ထင္ပါရဲ႕။ သည္မင္းသားေတြကုိ အမႈ႐ႈပ္ပါတယ္ ေမေမဖ်ားရယ္။ သူတုိ႔ အမႈ႐ႈပ္တုိင္း 
အစ္ကုိမွာ ပင္ပန္းေန႐ွာေတာ့တာပဲ" 
 
 
ညည္းညဴလုိက္ရာ ၀န္ကေတာ္ႀကီးက ... 
 
"အလုိ ... ဟဲ့ ခင္အႀကီး၊ ဘယ္ႏွယ့္ေျပာလုိက္သတံုး၊ မင္းညီမင္းသားေတြဆုိတာမ်ိဳးဟာ 
အမႈကိစၥမ်ားၾကတာေပါ့ သမီးရဲ႕။ ဒီမင္းသားကေလးမုိ႔ ဒီေလာက္ နားေအးတာကလား။ ဒီ့ျပင္ လူရည္ 
လည္တဲ့ မင္းသားႀကီးေတြမ်ားသာဆုိလွ်င္ ေမဖ်ားရဲ႕ သားကေလး အသက္ေတာင္ ေအးေအး ႐ွဴႏိုင္မွာ 
မဟုတ္ဘူး" 
 
" ဟင္... ဒီ့ျပင္ မင္းသားေတြက သာဆုိးေသးတယ္ဆုိရင္ ခင္ႀကီးအစ္ကုိ႔ကုိ ဘာခစားေစမလဲ ေမဖ်ား။ 
တစ္ခါတည္း သြားဆဲြေခၚလာမွာေပါ့ဖ်။ အခု သီေပါမင္းသားက ေအးတယ္ဆုိလုိ႔သာ ခင္ႀကီး 
အသာကေလး ၿငိမ္ေနတာပါ" 
 
 
ဆုိလွ်င္ ၀န္မင္းမွာ ခ်စ္ခင္မူယာႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးကုိ ၿပံဳးၾကည့္ကာ ... 
 
"အင္း ... ငါ့သမီးကေတာ့ သူ႕အစ္ကုိမ်ားထိလွ်င္ မခ်ိေအာင္ နာေနေတာ့တာပဲ" 
 
"နာတာေပါ့ ဘဘဘုရားရဲ႕၊ ခင္ႀကီးအစ္ကုိကုိ ခင္ႀကီး အရိပ္ၾကည့္ေနခ်င္တာပဲ။ အခုေတာ့ 
သူမ်ားထံမွာ မလဲႊသာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးခံေနရတာ ၾကည့္ေနရပါတယ္။ ခင္ႀကီးသာ တတ္ႏိုင္လွ်င္ 
ဘယ္႐ွင္ဘုရင္ေသာ၊ ဘယ္မင္းသားေသာ ..." 
 
 
စကားမဆံုးခင္ ၀န္ကမေတာ္ႀကီးက ခင္ခင္ႀကီး၏ ပါးစပ္ကေလးကုိ လွမ္းပိတ္လုိက္ကာ ... 
 
"ဟဲ့ .. လံုမေလးရဲ႕ ဘာေတြေျပာေျပာေနရသတံုး။ ၾကမ္းၾကား ေလၾကား မင္း နားတစ္ေထာင္ 
မင္းေျမႇာင္တစ္သိန္းတဲ့၊ ေတြ႕ကရာ႐ွစ္ေသာင္းေတြ ေလွ်ာက္ေျပာမေနပါႏွင့္သမီးရယ္" 
 



ဆုိကာ အသာအယာ ရင္ခြင္ထဲသုိ႕ ေပြ႕ယူထားလုိက္သည္တြင္မွ စကားျပတ္သြားေသာေၾကာင့္ 
၀န္မင္းႏွင့္ ၀န္ကေတာ္တုိ႔လည္း အျခားေသာ အိမ္တြင္းေရးစကားမ်ားကုိ ဆက္လက္ေျပာဆုိကာ 
ေနၾကေလ၏။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း ခင္ခင္ႀကီးအား "အစ္ကုိ ျမန္ျမန္ျပန္လာခဲ့ပါမည္" ဟု မွာထားခဲ့ၿပီးေနာက္ 
အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္ေသာ သီေပါမင္းသားႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ထြက္ရသည့္ အေရးတႀကီး 
အမႈေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီရက္အတြင္း တစ္ႀကိမ္ ျပန္ခဲ့သည္တုိ႔ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ အလွည့္ကလည္း ႐ိွေသးသည္တစ္ေၾကာင္း တုိ႔ေၾကာင့္ မေလွ်ာက္တင္ရဲေအာင္ 
စိတ္တြင္း ကသာ က်ိတ္၍ ပူေလာင္ေနရ႐ွာေလ၏။ 
 
 
ထုိအတြင္း ေမာင္ေမာင္တုတ္ကလည္း ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္မွ် အမိန္႔ေတာ္ကုိ ခံလ်က္ ၿမိဳ႕ျပင္သုိ႕ 
ထြက္သြားျပန္ေလရာ မိမိအတြက္ အမိန္႔ေတာ္ခံစရာေသာ အခြင့္အေရး မလြယ္ကူေလသးေအာင္ 
႐ိွေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္လည္း ေျမာက္ျပင္ထန္းေတာအစ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ျပင္၊ အေနာက္ျပင္၊ 
အေ႐ွ႕ျပင္ စေသာ ရပ္ကြက္တုိ႔ကုိ ႏွစ္ရက္ႏွင့္ ေစ့ေစ့ငွငွ လည္ပတ္ခါ အိမ္ေတာ္သုိ႕ ျပန္ေရာက္ လာၿပီး 
မိမိလုပ္ခဲ့ ကုိင္ခဲ့သမွ်တုိ႔ကုိ တီးတုိးတီးတုိးႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား ခေရေစ့တြင္းက် စာရင္းခ်၍ 
ေနေလရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိမိအျပင္ထြက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ခံခ်ိန္မရေအာင္ ျဖစ္လာရျပန္ေလသည္။ 
ထုိအတြင္း အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ သီေပါမင္းသားအပါးေတာ္သုိ႕ ခစားရန္ ေရာက္လၿပီး 
မင္းသားႏွင့္ တီးတုိးေလွ်ာက္ထား ေျပာဆုိသြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ 
သီေပါမင္းသားသည္ ႏွမေတာ္ ျမေတာင္စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရန္ ပထမအႀကိမ္ကဲ့သုိ႕ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႕ ထြက္ႂကြေတာ္ မူျပန္၍ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္အတူ 
အ႐ွင္သခင္၏ ေနာက္ေတာ္မွ ပါရ ျပန္ေလ၏။ 
 
 
သီေပါမင္းသားႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔လည္း ေမတၱာႏြယ္ညြန္႔၊ ျမဴးကြန္႔စည္ျဖာ၊ ခ်စ္သဒၶါမိုး 
သြန္းၿဖိဳး႐ြာသည္ထက္ ႐ြာလ်က္ ႐ိွေတာ္မူၾကေလရာ မင္းႏွစ္ပါးတုိ႔မွာ အခ်စ္၏ 
လံု႕ေဆာ္တုိက္တြန္းမႈျဖင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း ေမတၱာခ်င္း ယွက္ကူး၍ 
အခ်စ္ခိုင္ အခ်စ္ဖူးတုိ႔ကုိ ဆြတ္ခူး ေခၽြယူေတာ္မူၾကၿပီးေနာက္ ရက္မ်ားမၾကာမီအခါမွာလည္း 
တတိယအႀကိမ္၊ အခ်စ္႐ိွန္ ႏိုးႂကြလ်က္ ထြက္ေတာ္ မူရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ရျပန္သည္တြင္ 
ႏွစ္ပါးအတူ ၾကည္ျဖဴစြာ ေတြ႕ဆံုေတာ္ မူၾကျပန္ေလ၏။ 
 
 



ယင္းသုိ႕ တစ္လအတြင္း သံုးႀကိမ္မွ် ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႕ သီေပါမင္းသား ဆက္ကာဆက္ကာ 
ထြက္ေတာ္မူရာသုိ႕ လုိက္ပါေနရျပန္သည္ႏွင့္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ခင္ခင္ႀကီးထံသုိ႕ မေရာက္တဲ့ 
ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၾကာေသာ္ စိတ္အလုိဆႏၵ မျပည့္၀ႏိုင္႐ွာေသာ လူတုိ႔၏ ဓမၼတာ မ်က္ႏွာတြင္ 
ညႇိဴးႏြမ္းလ်ေသာ အရိပ္ အေယာင္တုိ႔ ဖုံးမရႏုိင္ေအာင္ ေပၚလြင္ထင္႐ွားလာေတာ့သည္။ 
 
သီေပါမင္းသား အပါးေတာ္တြင္ ခစားေနရေသာ အခ်ိန္တုိ႔မွာလည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ စိတ္ထဲတြင္ 
ခင္ခင္ႀကီး၏ အေၾကာင္းေလာက္ကုိသာ ေတြးမိႈင္စဥ္းစားေနမိေတာ့လ်က္ မိမိ မလာႏိုင္သည့္အတြက္ 
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ခင္ခင္ႀကီး မည္သုိ႕မည္ပုံ ေမွ်ာ္ေန႐ွာမည့္အေရးကုိ ေတြးမိတုိင္း 
သက္ျပင္းခ်မိေတာ့သည္။ ယင္းသုိ႕ ေမာင္ေမာင္ငယ္ဣေႁႏၵမေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ 
ညႇိဴးငယ္ႏြမ္းနယ္ေနသည္တုိ႔ကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္က အကဲခတ္မိလွ်င္ တီးတုိးက်ိတ္ကာ 
"ေနစမ္းပါဦးကိုရင္ငယ္ရဲ႕၊ အခုတစ္ေလာ ကုိရင့္ၾကည့္ရတာ မ်က္ႏွာ တႏြမ္းႏြမ္းနဲ႔ 
မိႈင္ခန္းတယ္ဖြင့္ပါကလား။ က်ဳပ္ေတာ့ အတြင္းပူမ်ား ႐ိွေနေရာ့သလားလုိ႔ ေတြးခ်င့္ၿပီး သည့္ကေလာက္ 
ရင္းႏီွးခ်စ္ခင္ေနၾကတဲ့ လူခ်င္းပဲ မွန္ရာကုိ လင္းက်င္းစမ္းပါဦး ကုိရင္ရဲ႕" 
 
 
ေမးလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တြင္ ႐ုတ္တရက္ အေျဖမေပးသာဘဲ ေငးမိႈင္ကာသာေနမိသည္။ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ေမာင္ေမာင္ထံမွ အေျဖစကားကုိ မၾကားရလွ်င္ မေအးေအာင္ အပူတုိက္ကာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ လွည့္ပတ္ေမးျမန္းပါေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မွန္သေ႐ြ႕ကုိ ဖန္ေစ့ငယ္ေရေရ 
မေျပာ႐ွာ ေတာ့ေပ။ သုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ... 
 
"ဘာေၾကာငး္ေၾကာင့္မွ မဟုတ္ပါဘူး ကုိရင္တုတ္ရယ္၊ ခုတေလာ က်ဳပ္တယ္ၿပီး ေနထုိင္ မေကာင္း 
ခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားထံမွာ အခြင့္ေတာင္း အမိန္႔ေတာ္ပန္ အိမ္ျပန္ၿပီး 
တစ္လကုိးသီတင္း ဆုိသလုိ အပန္းေျဖ နားေနခ်င္တာပါပဲ။ အဲဒါ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ကုိ ဘယ္လုိ 
အမိန္႔ေတာ္ခံရမယ္ဆုိတာ စဥ္းစားမရတုိင္း စိတ္႐ႈပ္ေနမိလုိ႔ပါ။ ႏို႔ၿပီးေတာ့ အခုတေလာမွာလည္း 
က်ဳပ္တုိ႔ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား စုဖုရားကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မျပတ္ေအာင္ အခြင့္အေရးေပၚေနတဲ့အတြက္ 
က်ဳပ္က အေရးထဲမွာ အရာေပၚေနရာ ေရာက္မွာ စိုးတာတစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊကုိယ္ေတာ္ မ်က္ႏွာ 
ၾကည္သာေတာ္ မူေသာ္လည္း မေလွ်ာက္တင္ရဲ ခြင့္မပန္ရဲေအာင္ ျဖစ္ေနတာပဲ ကုိရင္ငယ္ရဲ႕" 
 
 
ေလးေလးတဲြ႕တဲြ႕ ညည္းတြားေျပာဆုိသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က မယံုၾကည္လွေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ 
ေတြေ၀ကာၾကည့္ၿပီး ... 
 
"အိမ္း ... ဟုတ္မွလည္းေျပာပါ ကုိရင္၊ က်ဳပ္စိတ္ထင္ေတာ့ မဟုတ္ကမွ လဲြကေရာ့မည္။ မအီမသာ 
ေနထုိင္မေကာင္းတာေလာက္ႏွင့္ ေယာက္်ားမဟုတ္သလုိ ကုိရင့္မ်က္ႏွာ သည္ကေလာက္ မိႈင္ေတြ 
မေနတန္ရာဘူး၊ ဧကႏၱ ထူးတဲ့အေၾကာင္းတစ္ခုေတာ့ ႐ိွရမယ္ဗ်ာ၊ က်ဳပ္ကုိ ယံုၾကည္သျဖင့္ ရဲရဲသာ 
ဖြင့္ေျပာပါ။ ဘယ္အရာမဆုိ က်ဳပ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာကၿ္ပီး အက်ိဳးေဆာင္ႀကီး 



လုပ္ေပးပါ့မယ္။ မဖြက္မကြယ္ မွန္ရာကုိ ဖြင့္စမ္းပါ။ က်ဳပ္လုိ ရင္းႏီွးတဲ့လူတစ္ေယာက္လံုးကုိမွ မယံုခ်င္ 
ဘူးလား ကုိရင္ရ" 
 
 
အတင္းအဓမၼ ေမးျမန္းလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မိမိစိတ္တြင္း ႐ိွသမွ်ကုိ 
ဖြင့္မေျပာရက္ ေတာ့ေအာင္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ယုံစားခခ်စ္ခင္သူခ်င္းအေပၚတြင္ မိမိဖက္မွ ၀တၱရား 
ပ်က္ကြက္ကာ လင္းလင္းက်င္းက်င္း ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ပင္ 
၀မ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ရျပန္ေတာ့၏။ 
 
 
ေသြးသားမစပ္ေသာ္လည္း ပညတ္အားျဖင့္ ေမာင္ႏွမေတာ္ခဲ့ရာတြင္ ငယ္စဥ္က စ၍လည္း ႏွမငယ္ 
အရင္းကေလးအား ခ်စ္အားသနသ္န္ႏွင့္ အဆုိးအႏဲြ႕ခံကာ အလုိလုိက္လာခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႕ 
အ႐ြယ္ကေလး အတန္ႀကီးလ်က္ ေဂါရီ႐ြယ္နယ္နိမိတ္သုိ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကူးေျပာင္းလာေသာ 
အခါတြင္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ခင္ခင္ႀကီးအေပၚတြင္ အခ်စ္နယ္ အတန္က်ဴး၍ 
ထူးေထြေျပာင္းလဲလာမိရာ ဤသုိ႔ မိမိစိတ္မ်ားထူးျခားေျပာင္းလဲ၍လာေသာ အေရးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍လည္း မိမိကုိယ္ကုိ မိမိပင္လွ်င္ အျပစ္အတန္တန္ တင္မိကာ မၾကာမၾကာ တက္ႂကြ 
ပုန္ကန္လာေသာ စိတ္မ်ားကုိ ႀကိဳးစားဖိႏိွပ္႐ွာလ်က္ မျပစ္မွားရက္သေလာက္႐ိွရာမွ ဇက္မႏိုင္၍ 
ပုံတုိက္ခ်လုိက္ရသည့္တိုင္ေအာင္ ခင္ခင္ႀကီးအတြက္ အခ်စ္စိတ္ ေခ်ာက္ခ်ား၍ ၀ိတက္ ၀ိစာရ 
ဤမွ်ေလာက္ မ်ားေနရပါသည္ဟူ၍ကား အခ်စ္ဆံုးေသာ မိတ္ေဆြရဲေဘာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ခံဖက္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္အားပင္ ဖြင့္ဟတုိင္ပင္ျခင္း မျပဳရက္ႏိုင္ေအာင္ ႏွမငယ္ ကေလးအတြက္ 
အသည္းနာမိကာ အစိုးမရေသာ မိမိ၏ ေျပာင္းလဲြမႈဆန္းၾကယ္ေသာ စိတ္မ်ား ကုိသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
အခါခါ ႀကိတ္မိွတ္ကာ အျပစ္နာနာတင္လုိက္မိေတာ့သတည္း။ 
 
 
တုတ္ ။  "ဘယ့္ႏွယ္တံုး ကုိရင္၊ ေျပာလည္းေျပာခ်င္ရဲ႕၊ မေျပာလည္းမေျပာခ်င္ဘူး ဆုိသလုိ 
ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ေ၀ခဲြလုိ႔ မရႏိုင္ေသးဘူးထင္တယ္ ဟုတ္စ။ ေျပာစရာ႐ွိရင္ ေအာင့္မထားႏွင့္ ကုိရင္။ 
ဘြင္းဘြင္း႐ွင္း႐ွင္း အတိအလင္းသာ ဖြင့္လုိက္ပါ။ ဒါမွလည္း ကုိရင့္ အခက္အခဲကုိ ဘယ္သုိ႕ဘယ္ပုံ 
လုပ္ရမယ္ဆုိတာ အႀကံအစည္ အကူအညီေပးႏိုင္မွာေပါ့ဗ်" 
 
ငယ္ ။  "ေၾသာ္ ... ကုိရင္တုတ္ကလည္းဗ်ာ၊ ခက္လုိ႔ေနပါၿပီ။ က်ဳပ္မွာ ဘယ္လုိအတြင္းပူမွ မ႐ိွပါဘူးဗ်။ 
႐ိုး႐ိုး ကုိယ္လက္မအီမသာတာေၾကာင့္ အိမ္ျပန္ခ်င္တာပါပဲ။ တကယ့္တကယ္ အေၾကာင္း 
႐ိွလာၿပီဆုိတဲ့ တစ္ေန႔ေတာ့ ကုိရင့္ကုိ မတုိင္ပင္ဘဲ ႐ိွပါ့မလား။ 
 
 
က်ဳပ္အေရးဆုိလွ်င္ ကုိရင္တုတ္ကို အခါေပးဆရာႀကီးအျဖစ္နဲ႔ အၿမဲ ေ႐ွ႕ကထားၿပီး အမိန္႔ေပးသမွ် 
နားေထာင္လုပ္ကုိင္ သြားမွာေပါ့ဗ်" 



 
တုတ္ ။  "အင္းေျပာလုိ႔သာ ၾကားရတယ္။ က်ဳပ္ေတာ့ တယ္မယံုခ်င္ပါဘူး ကုိရင္ရယ္။ ကုိရင့္မွာ 
အဖြင့္ခက္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ လူမသိေအာင္ အုံ႔ပုန္းပူမိေနသလုိႀကီး ျမင္ေနရတာ က်ဳပ္ေတာ့ 
တယ္သနားသဗ်ာ။ က်ဳပ္တုိ႔လုိ လည္လည္၀ယ္၀ယ္နဲ႔ ဒီအရာမ်ိဳ းမွာ "သံုးဆယ့္ခုနစ္မင္း 
ပန္းမကုိင္ဘဲနဲ႔က်ရတယ္"ဆုိတဲ့ လူစားမ်ိဳးမွာေတာ့ အသက္တစ္ရာမွာ အမႈတစ္ရာမကလုိ႔ တစ္ေထာင္ 
တစ္ေသာင္းပဲ ေတြ႕ရေတြ႕ရ "ေခြးေလးခုန္လုိ႔ ဖုန္မထဘူး: ဆုိသလုိ တယ္မၿဖံဳဘူး။ ကုိရင္တုိ႔လုိ 
မႀကံဳဖူးတဲ့ လူ႐ိုးလူေအးတစ္ေယာက္က ဒလီုိကိစၥမ်ိဳး ႀကံဳလာရင္ အျပင္လူမသိေအာင္ ဘယ္လုိပင္ 
ဖုံးဖိေသာ္လည္း ငုံးတိတိႀကီး ေပၚေနတယ္။ "တစ္ခါခုိး၊ တစ္ခါမိ" ဆုိတဲ့ စကားလုိပဲ မ်က္ႏွာရိပ္ 
မ်က္ႏွာကဲက အၿမဲသက္ေသခံေနတာပဲ ကုိရင္ရဲ႕" 
 
 
ငယ္ ။   "ဟာ ... သည္ကိစၥမွာေတာ့ တစ္ဆိတ္ကေလးမွ အထင္မလဲလုိက္ပါေလႏွင့္ ကုိရင္တုတ္။ 
က်ဳပ္ အိမ္ျပန္ၿပီး ခင္ေအးေအး အနားယူခ်င္ေနတဲ့ ဆႏၵကလဲြလုိ႔ နည္းနည္းကေလးမွ အပို မပါပါဘူး။ 
 
တုတ္ ။  "အင္း ... ဒါျဖင့္လည္း ႐ိွပါေစေတာ့ဗ်ာ။ ဒါႏွင့္ အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္ ဆုိတာက ဘယ္အိမ္ကုိ 
ျပန္ခ်င္တာတံုး ကုိရင္ရဲ႕။ အမရပူရ ေ႐ႊခဲရပ္က အိမ္ကုိလား၊ သုိ႕မဟုတ္ ကုိရင့္ ကိတၱိမ မိဘမ်ား 
ေနအိမ္ကုိလား၊ ေျပာစမ္းပါဦး" 
 
 
ငယ္ ။  "ေ႐ႊခဲရပ္က အိမ္မွာေတာ့၊ အစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္တည္း ေန႐ွာတဲ့အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ 
မေပးခ်င္တာလည္းတစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ခရီးက အလွမ္းေ၀းတာ တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ကိတၱိမ မိဘမ်ားျဖစ္တဲ့ ဒုိင္း၀န္ ဘဘဘုရားတုိ႔အိမ္ကုိ သြားမွာပါပဲ" 
 
 
တုတ္ ။ " ဟား ... ဟား ... ဟား၊ အရင္တုန္းကမ်ားျဖင့္ အဲသည္ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ဘဘဘုရားတုိ႔ 
အိမ္ကုိ သံုးေလးလေနလုိ႔ တစ္ေခါက္သြားဖုိ႔ သတိမရခဲ့ဘူး မဟုတ္လား၊ က်ဳပ္လည္း 
သိတန္သေလာက္ သိပါတယ္ဗ်ာ။ ကုိရင္ ဟုိအရင္တစ္ေခါက္ ျမတ္ေလးပန္း အ႐ွာထြက္ၿပီး 
ျပန္လာကတည္းက ကုိရင့္မွာ အေမွာင့္ပေယာဂအစဲြတစ္ခု အသည္းမွာ စူးၿပီး ပူး၀င္လာတယ္ထင္ပါရဲ႕။ 
အဲသည္ကတည္းက ကုိရင့္ မ်က္ႏွာဟာ တစ္ခါတစ္ခါ စိတ္တြင္းက အေတြးနဲ႔ စိုက္စိုက္ေငးေနတာ 
ေတြ႕ျမင္ရတယ္။ အခုေတာ့ ရက္ကလည္း ၾကာလာတဲ့အတြက္ "ေနျမင့္ေလ အ႐ူးရင့္ေလ" ဆုိသလုိ 
အတြင္း႐ိွေတာ့ အပမေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္မယ္ဆုိလည္း ျဖစ္ထုိက္ပါတယ္ေလ" 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ အခ်က္မိေနေသာေၾကာင့္ အေျဖ မေပးေသးဘဲ ခပ္ေငးေငး နားစုိက္ေထာင္ 
ေနသည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္က အေမ့ေကာက္ကာ စကားျဖတ္လ်က္ တစ္စုံတစ္ခု သတိရေသာ 
လကၡဏာႏွင့္ ... 



 
"ေၾသာ္ ... ဒါထက္ စကားမစပ္၊ ဒုိင္း၀န္ဘဘႀကီး သမီးကေလး ခင္ႀကီးလည္း အေတာ္ကေလး 
ထြားလာၿပီထင္ပါရဲ႕ေနာ္။ ခုေန သူ႕အသက္ကေလး ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ 
ဆယ့္သံုးႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ႐ိွေပေတာ့မယ္။ အရင္ က်ဳပ္ျမင္တုန္းကေတာ့ ကေလးမ ခပ္ညႇက္ညႇက္ 
ခပ္ေသးေသးကေလးပဲ" 
 
 
ေျပာလုိကလ္ွ်င္ ေငးေနမိေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ႐ုတ္တရက္ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာလုိ ျဖစ္ၿပီး 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ အေရးတႀကီး လွည့္ၾကည့္မိရာမွ ႐ုတ္တရက္ ပ်က္သြားေသာ မိမိမ်က္ႏွာကုိ 
ကပ်ာကယာ ဣေႁႏၵဆယ္လုိက္ကာ တည္တံ့ေသာေလသံႏွင့္ ... 
 
ငယ္ ။  "အင္း ... ခင္ႀကီးကေတာ့ တယ္မထြားလွေသးပါဘူးဗ်ာ။ အရင္အတုိင္း 
ကေလးပဲ႐ွိ႐ွာပါေသးတယ္။ က်ဳပ္ေရာက္တုိင္း အိုးပုတ္ ခ်ိဳး႐ုပ္ကေလးေတြနဲ႔ ကစားေနတာ ျမင္ခဲ့ပါရဲ႕" 
 
တုတ္ ။  "ကေလးေပမယ့္ ကေလးေခ်ာကေလး ကုိရင္ရဲ႕၊ ဟဲ ... ဟဲ ကုိရင္ငယ္တုိ႔က 
တယ္ကံေကာင္းဗ်ာ" 
 
 
ငယ္ ။  "အို .. အရင္းမ႐ိွ အဖ်ားမ႐ွိ။ ကုိရင့္စကားက ဘာမ်ား ရည္႐ြယ္လုိက္တာလဲဗ်။ က်ဳပ္ကုိ 
ဘာျဖစ္လုိ႔ ကုိရင္က ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိရတာတံုး" 
 
တုတ္ ။  "အမယ္ေလး ... မ်က္လံုးႀကီးျပဴးၿပီး ႐ွဴး႐ွဴး႐ွား႐ွားနဲ႔ မလုပ္ပါနဲ႔ဦးဗ်ာ၊ က်ဳပ္ဆုိလုိတာက 
တျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေကာက္ခါငင္ကာ 
ေမာင္ႏွမေတာ္ရတာကို ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ ခ်ီးမြမ္းတာပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ကေတာ့ ဘယ္ကႏွမမွ ေတာ္စရာ 
မေပၚလာပါဘူး ကုိရင္ရယ္" 
 
ငယ္ ။  "ဟာ ... ကုိရင္တုတ္ က်ဳပ္ကုိ ခ်စ္ရင္ ဒီလုိ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ စကားမ်ိဳးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာပါနဲ႔ဗ်ာ။ 
ဒါတစ္ခုေတာ့ က်ဳပ္နည္းနည္းမွ မခံသာဘူး" 
 
တတု္ ။  "ဟား ... ဟား၊ ကဲ ... ကဲ ခင္ဗ်ားမႀကိဳက္လည္း မေျပာပါဘူးဗ်ာ။ ကုိင္း ... ကုိရင့္အတြက္ 
က်ဳပ္ ဘာမ်ား ကူညီေပးရမလဲ ေျပာပါ" 
 
 
ငယ္ ။  "အိမ္ျပန္ဖို႔ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ စကားအခ်က္႐ွာၿပီး ေ႐ွ႕ေနေတာ္လုိက္ေပးေစခ်င္တာပဲဗ်ာ။ 
က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္စၿပီး အမိန္႔ေတာ္ခံရမွာ အားတံု႕အားနာႀကးီ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ပါပဲ" 
 



တုတ္ ။  "ကဲ ... ကဲ ေကာင္းၿပီ။ ဒီကိစၥကုိ က်ဳပ္ေနရာက်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလုိက္ပါ့မယ္။ 
ျပန္တဲ့အခါသာ က်ဳပ္အတြက္ ကုိရင္ရဲ႕ လက္ေဆာင္တစ္ခုခု ပါလာပါေစ။ ေဟာ ... ေျပာရင္းဆုိရင္း 
ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား စက္ရာထေတာ္မူၿပီ။ အတြင္းေဆာင္ကုိ ၀င္ၾကစို႕။ လာ ... လာ ၊ အခ်ကရ္လွ်င္ 
ဒီကေန႔ပဲ သံေတာ္ဦးတင္ေပးပါမယ္" 
 
 
ငယ္ ။  "သက္သက္မဲ့ ျပန္ခ်င္တယ္လုိ႔ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ကုိရင့္ေပါင္းရတာလည္း တစ္ခါ 
တစ္ခါေတာ့ ေၾကာက္စရာအေကာင္းသား" 
 
တုတ္ ။  "အမယ္မင္းဗ်ာ ... က်ဳပ္ကုိ ဒါေလာက္ သိဒၶိတင္မေနစမ္းပါႏွင့္။ ကုိရင္ေနထုိင္မေကာင္းလုိ႔ 
မ်က္ႏွာညႇိဴးႏြမ္းေနတာကစၿပီး တင္ပါ့မယ္။ ကဲ ... လာ ၀င္ၾကစို႔" 
 
ဆုိကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔သည္ သီေပါမင္းသား အေဆာင္တြင္းသုိ႕ 
၀င္ခဲ့ၾကေလ၏။ အတြင္းသုိ႕ ေရာက္ၾကလွ်င္ သီေပၚမင္းသားသည္ စံေတာ္မူရာမွ အေရးတႀကီး 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည့္ အလႊာေတာ္စာ တစ္ေစာင္ကုိ ကုိင္ကာ စိတ္အားထက္သန္စြာ 
႐ႈစားေတာ္မူေနရာမွ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ ေခါင္းညိတ္၍ အပါးေတာ္သုိ႕ ေခၚေတာ္မူကာ လက္ေတာ္ထဲမွ 
အဂၤလိပ္စကၠဴလႊာကုိ လွမ္းေပးေတာ္ မူသည္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း အေရးတႀကီးႏွင့္ 
အလႊာေတာ္စာကုိ ဖတ္၍ ၾကည့္လုိက္ ေသာအခါ ... 
 
 
    မယ္မယ္အေၾကာင္း စကား မွာၾကားေတာ္မူလုိက္သည္။ ေမာင္ရင္ သည္ယေန႔ ေမာင္ရင္ 
လႊတ္ေတာ္က ျပန္လွ်င္ မယ္မယ့္ထံသုိ႕ ၀င္လာေတာ္မူခဲ့ေစလုိသည္။ သားေတာ္႐ိွရာသုိ႕ 
မယ္မယ္ကုိယ္တုိင္ လာေတာ္မူခ်င္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ မအီမသာ႐ိွ၍ လာေတာ္မမူႏုိင္သျဖင့္ 
ေမာင္ရင့္အား တုိင္ပင္ခြင့္႐ိွေသာ အေရးကိစၥ ထူးေထြသည့္ စကားမ်ား သတိေပးတုိင္ပင္ရန္ 
ေခၚရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အျပန္ကုိ ဆက္ဆက္လာေတာ္မူခဲ့ ေမာင္ရင္" 
 
                                    ေလာင္း႐ွည္ဖုရား 
 
ဟူေသာ စာကုိ ခဲဆန္ျဖင့္ အဂၤလိပ္စကၠဴလႊာတြင္ မယ္ေတာ္ေလာင္း႐ွည္ မိဖုရားႀကီး၏ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
လက္ေရးျဖင့္ မပီမသ ခပ္မိွန္မိွန္ ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေလလွ်င္ ေမာင္ေမာင္သည္ သီေပါ 
မင္းသား ကုိ ေမာ့၍ ခစားမိေလ၏။ 
 
 
မင္းသား ။  "ဘယ့္ႏွယ္တံုး ေမာင္မင္းတုိ႔။ မယ္ဖ်ားထံေတာ္က အမွာေတာ္စာကေတာ့ ေရာက္လာၿပီ။ 
ဘယ္လုိအေၾကာင္းကိစၥထူးမ်ား တုိင္ပင္ေတာ္မူမယ္ ထင္သလဲ" 
 



တုတ္ ။  "ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္မွလြဲေရာ" ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားႏွင့္ စုထားဖုရားတုိ႔ အေၾကာင္း 
သတင္းေကာင္းၾကားေတာ္မူလုိ႕ ေမးျမန္းေတာ္မူဖို႕ ေခၚေတာ္မူေၾကာင္းပါ" 
 
ငယ္။ "မွန္လ်ပါ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေလွ်ာက္တင္သည့္အတုိင္း ဟုတ္မွန္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ 
ဒါမွမဟုတ္လွ်င္လည္း ယခင္တုန္းကလုိ ေရႊလႊာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကမၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား 
အျပဳအမူအေျပာအဆုိ အေနအထုိင္ အသြားအလာ ဆင္ျခင္ဖုိ႕၊ အစစ အရာရာ ဆံုးမသြန္သင္ 
သတိေပးေတာ္မူဖို႕ ေခၚေတာ္ မူတယ္လုိ႕ ထင္ပါေၾကာင္းဘုရား" 
 
 
    မင္းသား။    "ကိုယ္ေတာ္ေတာ့ ေမာင္မင္းတုိ႕ ထင္သလုိ ေတြးေတာ္မမူဘူး။ အတြင္းေတာ္က 
နန္းတြင္းေရး အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖစ္ရမယ္ၾကားလို႕ ေတြးေတာပူမိတယ္။ ခမည္းေတာ္ဘုရား အတြက္ 
ေပလား။ သို႕မဟုတ္ စုစုတို႕ မယ္ေတာ္ႀကီးအတြက္ေပေလာ။ သည္အေၾကာင္း ႏွစ္ခု တစ္ခုခုျဖစ္မွာပဲ" 
 
 
    တုတ္ ။     "ေကာင္းၿပီ၊ သည္ကေန႕ လႊတ္ေတာ္ကအျပန္ အရွင့္မယ္ေတာ္ဖ်ား ထံ 
၀င္ေရာက္ခစားမွ ဘာအေၾကာင္းဆုိတာ သိသာကြဲျပားမည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ" 
 
    မင္းသား။     "ေကာင္းၿပီ၊ သည္ကေန႕ လႊတ္ေတာ္ကအျပန္ မယ္ဖ်ားထံေတာ္ ေခၚေတာ္မမူခ်င္ဘူး 
ေမာင္မင္းတုိ႕ကို မယ္ဖ်ားျမင္ေတာ္မူလွ်င္ အရင္တစ္ခါလုိ ေတာင္ဟာေျမာက္ဟာေတြ 
သတိရေတာ္မူၿပီး ဆံုးမစကားေတြ ၾကာရွည္ႀကီး မိန္႕ေတာ္မူေနမွာ စုိးရသကြဲ႕၊ သည္ေတာ့ 
ေမာင္မင္းတုိ႕ မလုိက္ၾကႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကခြဲၿပီး အိမ္ေတာ္သုိ႕ ျပန္ၾကရမည္" 
 
 
    တုတ္။        "မွန္ပါဘုရား။ ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား လႊတ္ေတာ္ဆင္းခ်ိန္မွစ၍ အားလပ္ခြင့္ရမည့္ 
အတူ ၿမိဳကထဲသို႕ ေခတåသြားခြင့္ ေပးသနားေတာ္ မူေစလုိေၾကာင္းပါ ဘုရား" 
 
မင္းသား။    "အင္း …….. ေမာင္မင္းတုိ႕သြားလုိက သြားၾကေပေရာ့။ သို႕ေသာ္ အခ်ိန္ ညည့္နက္ေအာင္ 
မေနၾကႏွင့္။ မယ္ဖ်ားကလည္း ဘာမ်ား မိန္႕ေတာ္မူ ေတာ္မူၿပီး ဘယ္ကိစၥမ်ိဳး ေစခုိင္းေတာ္မူမည္ဆုိတာ 
မသိရေသးဘူးကြယ္တုိ႕" 
 
 
တုတ္။        "မွန္လွပါ။ ဖ်ားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ေနမၿငိမ္းမီ အိမ္ေတာ္ခစားေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ 
သို႕ရာတြင္ ေဟာသည္က ေမာင္ေမာင္ငယ္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကိုယ္လက္ မအီမသာျဖစ္ေနတာႏွင့္ 
သူ႕အိေခတၱျပန္ၿပီး ေဆး၀ါးစား အနားေျဖရပါမည့္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္းေပးရန္ 
ေျပာေနပါသည္ဘုရား" 
 



မင္းသား။    "ေမာင္ေမာင္ေဖငယ္ ေနထုိ္ငမေကာင္းလွ်င္ ေစာေစာကအ ေၾကာင္းကို ဖြင့္ေလွ်ာက္ 
ပါဘိေတာ့လား။ ငါကိုယ္ေတာ္လည္း ေမာင္မင္းမ်က္ႏွာ ယခုတေလာ ညိႈးညိႈးငယ္ငယ္ ျဖစ္ေနသည္ ကို 
ျမင္ေတာ္မူရတယ္ " 
 
 
ငယ္။         "ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေလွ်ာက္တင္ အခြင့္ေတာင္းမည္ ႀကံစည္လ်က္ပါ ဘုရား။ သို႕ေသာ္လည္း 
ေရအကိုယ္ေတာ္ဖ်ားမွာ စုထားဖ်ားအတြက္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္သို႕ ထြက္ေတာ္မူေနရတဲ့ 
ကိစၥေတြက ရိွေနေတာ့ ေနာက္ေတာ္ပါး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္သားမွ မပါလွ်င္လည္း 
မျဖစ္တာသိရတ့ဲအတြက္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ အခြင့္မေတာင္း၀့ံပါေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို 
တစ္ဆင့္ ေလွ်ာကတ္င္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
မင္းသား။    "ျဖစ္ရေလ ….. ေမာင္မင္း၊ ေရာဂါအႏၱရာယ္ကို ဘယ္ႏွယ့္ေၾကာင့္ 
ကာကြယ္ဖုံးဖိထားရသတံုး။ ကိုင္း… … .. ကိုင္း ေျပာေနလွ်င္ ၾကာေရာ့မည္ သားေတာ္ကိုေတာင္ 
ေမာင္မင္းမလုိက္လာပါေလနွင့္ေတာ့။ ယခုပင္ အိမ္ကိုျပန္ၿပီး သင့္ေလွ်ာ္မည့္ ေဆး၀ါးမ်ား စားေခ်ပါဘိ" 
 
 
အေရးတႀကီးဂရုတစိုက္ မိန္႕ေတာ္မူကာ အျမန္သြားရန္ ႏွင္ေတာ္မူလ်က္ရိွ ေသာေၾကာင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ရင္တြင္းမွ အလြန္အမင္း ၀မ္းသာလွသျဖင့္ "အတြင္းရိွက အပမေဆာင္ႏုိင္" 
ဆုိသလုိ ၿပံဳးခ်ိဳရႊင္လန္းေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို မသိမသာ 
"ေက်းဇူးတင္ပါသည္"ဆိုေသာ အထိန္းအမွတ္ျဖင့္ လွမ္းၾကည့္လုိက္မိရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္က 
မ်က္ေမွာင္ကုတ္၍ ထလုိက္မွ ရုတ္တရက္ သတိရၿပီး…… 
 
 
ငယ္။    "တင္ပါ၊ အမိန္႕ေတာ္အတုိင္း ဖ်ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ယခုပင္ သြားပါေတာ့မယ္ ဘုရား" 
 
ဆုိကာ ဦးခ်ေလ၏။ သီေပါမင္းသားလည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္အား ကရုဏာသံျဖင့္…. 
 
    "ေအး… ေအး၊ သြားေတာ့ ေမာင္မင္း၊ က်န္းမာေပ်ာက္ကင္းၿပီး ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္းမွ ျပန္ခ့ဲတာပ။ 
ကိုယ္ေတာ့ကို ေၾကာင့္ၾကၿပီး အေရးတႀကီး ျပန္မလာခ့ဲေလႏွင့္ဦး။ ၾကားလားေမာင္မင္း။ ေအာ္…. ဒါႏွင့္ 
ေဆးဖုိး၀ါးခ  ဆုေတာ္သနားလုိက္ရေသးတာပ" 
 
 
    မိန္႕ေတာ္မူကာ စံေနေတာ္မူရာ အနီးအနားရွိ လယ္ျခားယြမ္းကလပ္ႀကိးအတြင္းမွ ၀င္း၀င္း 
ေျပာင္ေျပာင္း နာရဏီေရႊေရာင္ျဖင့္ လွ်မ္းလွ်က္ရိွေသာ ေရႊခ်ဴလံုး, ေရႊမန္းက်ည္းေတာင့္၊ ေရႊျခေသၤ့ရုပ္၊ 
ေရႊေဒါင္းရုပ္ စသည္တုိ႕ကို လက္ေတာ္ႏွင့္ ပါသမွ် က်ံဳးယူ၍ေပးသနား ေပးသနားေတာ္မူ လိုက္ေလ၏။ 



 
 
    ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား သနားေတာ္မူလုိက္ေသာ ေရႊရုပ္လံုးကေလးမ်ားကို လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ 
ရိုေသစြာ ခံယူရင္း တီတီတာတာ ခ်စ္စရာစကားေလးမ်ား ၿပံဳးတတ္í မျပတ္ေအာင္လည္း ႏြဲ႕ဆုိး 
ဆုိးတတ္ေသာ အခ်စ္ကေလး ခင္ခင္ႀကီး၏ မ်က္ႏွာကေလးကို ကက္ခနဲ ေျပး၍ ျမင္လုိက္မိေလ၏။ 
ခင္အႀကီးေတာ့ ဒီအ၇ဳပ္ကေလးေတြ ျမင္လွ်င္ အင္မတန္၀မ္းသာရွာမွာပဲ။ ရိုေသြာ ထြက္လာခ့ဲေလ၏။ 
ခင္အႀကီးေတာ့ ဒီအရုပ္ကေလးေတြ ျမင္လွ်င္ အင္မတန္၀မ္းသာရွာမွာပၚ။ အခန္႕သင့္လည္း 
သင့္လြန္းလွတယ္ဟု စိတ္အတြင္းမွ ေတြးေတာၿပီး သီေပါမင္းသားအနီးမွ ရိုေသစြာ ထြက္လာခ့ဲေလ၏။ 
မိမိေနထုိင္ရာ လူပ်ိဳတာ္ေဆာင္ အခန္းအတြင္းသို႕ ေရာက္ေသာအခါလည္း ထြက္ခြာ 
အမိန္႕ေတာ္ရၿပီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အခ်ိန္မ်ားစြာ အကုန္မခံေတာ့ဘဲ ပုဆုိး၊ ပ၀ါမ်ား အေရးတႀကီး 
လဲလွယ္၀တ္ဆင္ေနစဥ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ရုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး... 
 
 
    "ဘယ့္ႏွယ္တုန္း ကိုရင္။ ကိုယ့္အလုိကေလး ျပည့္တယ္ဆုိရင္ပဲ က်ဳပ္ကို သတိမရ ခ်င္ေတာ့ဘူး 
ဆုိပါေတာ့၊ ေက်းဇူးမတင္ဘဲ 'ဘုရားၿပီးရင္ ျငမ္းဖ်က္ခ်င္'တဲ့ ၀သီကေလးက ေပၚလာၿပီလား" 
 
ခပ္တည္တည္ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေမးလိုက္ေသာအခါ ပုဆိုးခါးပံုစကို ျပင္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
ရုတ္တရက္ အ့ံအားသင့္သြားေတာ့လ်က္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ မ်က္ႏွာ ကို အ့ံၾသ၀မ္းနည္းစြာ 
စုိက္ၾကည့္လိုက္မိိိၿပီး... 
 
 
"ဟင္ ... ကိုရင္တုတ္ႏွင့္ ဘယ္လိုေျပာလိုက္ပါလိမ့္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္ဟာ ကၽြန္းကိုင္းမွီ 
ကိုင္းကၽြန္းမီွဆိုတာလို တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခက္အခဲကို တစ္ေယာက္က အၿမဲကူညီလာၾက တဲ့ 
လူခ်င္းမဟုတ္လား" 
 
ေလေအးႏွင့္ ျပန္ေျပာလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ရုတ္တရက္ မ်က္ႏွာထားျပင္၍ ခပ္ရႊင္ရႊင္ ဟားတိုက္ 
လိုက္ကာ... 
 
"ကုိယ့္လူကလည္း ရိုးလိုက္တာ လြန္ပါေရာဗ်ာ။ ခင္ဗ်ား သိပ္၀မ္းသာသြားမွန္း သိလို႔ က်ဳပ္က 
လွန္႔လိုက္တာပါ။ ဟဲ ... ဟဲ အေတာ္သည္းတုန္သြား ထင္ပါရဲ႕" 
 
"တယ္ခက္တဲ့လူကိုး၊ ခင္ဗ်ားက မ်က္ႏွာထားႀကီးနဲ႔ဆိုေတာ့ က်ဳပ္ရင္ထဲ ဖုိသြားတာေပါ့" 
 
 
၀တ္လက္၀ ပုဆိုးခါးပံုစကို က်က်နနရွိေအာင္ ညႇပ္ရင္း ေျပာလိုက္ေလ၏။ ေမာင္ေမာင္ တုတ္က 
မထိတထိ ၿပံဳးစိစိလုပ္ကာ ... 



 
"ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္လူကုိ တစ္ခုေတာ့ အပူကပ္လိုက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ" 
 
ငယ္။   "တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္ႏွစ္ခုကပ္ကပ္ က်ဳပ္က ေက်ေက်နပ္နပ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါမယ္။ 
ေျပာသာ ေျပလိုက္ပါ။ 
 
တုတ္။    "တကယ္ေနာ္၊ ေနာက္ေတာ့ ကိုရင္ ယီးတီးယားတား မလုပ္နဲ႔" 
 
 
ငယ္။    "က်ဳပ္ ကတိမဖ်က္ပါဘူး" 
 
တုတ္။    "ေကာင္းၿပီး ... ဒီလိုဆိုရင္ က်ဳပ္ေျပာမယ္၊ ဒါထက္ မေျပာခင္ တစ္ခုကိုလည္း ႀကိဳတင္ၿပီး 
ေမးစမ္းပါရေစဦး" 
 
ငယ္။   "ရွည္လိုက္ ေ၀းလိုက္တာ ကိုရင္တုတ္ရာ္၊ ဘယ္လိုေမးခြန္းမ်ား ေမးခ်င္ေသးလို႔ ပါတံုး" 
 
တုတ။္    "က်ဳပ္ေျပာရမယ့္ စကားက ခင္ဗ်ားကို အရင္ေမးၿပီးမွ ေျပာထုိက္တဲ့ စကားမို႔ပါ ဗ်ာ။ ကိုင္း ... 
ကိုင္း  နားေထာင္စမ္းပါ။ ကိုရင္နဲ႔ ကိတၱိမ ႏွမကေလး ခင္ႀကီး အခ်ိန္အရြယ္ ေရာက္တဲ့အခါ ဘယ္သူ 
ဘယ္၀ါနဲ႔ မွန္းထားတာမ်ား ရိွပါသလဲ။ အကယ္၍ ရည္စူးခ်က္ မရိွေသးဘူးပဆိုရင္ ကိုရင့္ကို က်ဳပ္ေျပာ 
ခ်င္တာ တစ္ခု ရိွပါတယ္" 
 
 
ငယ္။   "အမယ္မင္း ... ကိုယ့္လူ ဒီအပူကိုမွ က်ဳပ္ကို ကပ္မယ္လို႔ပါလား။ ဒါျဖင့္ တိတိ လင္းလင္း က်ဳပ္ 
ရွင္းေျပာမယ္။ ဘဘဘုရားႏွင့္ ေမေမဖုရားက က်ဳပ္ေနာင္အခါ ေသြးမကြဲ ေအာင္ ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ 
အိတ္ထဲ ဖိတ္ဖုိ႔ က်ိတ္ၿပီး စီမံၾကတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခင္အႀကီး ကလည္း ငယ္ရွာေသးလုိ႔ 
ဒီအေရးခပ္ေႏွးေႏွး အခ်ိန္ဆိုင္း ေနၾကတာဗ်" 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး၍ ရယ္လိုက္ကာ ... 
 
 
"အမယ္မင္း ... ခုမွပဲ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာေတာ့တယ္။ ကိုရင့္အမူအရာကို က်ဳပ္က 
အကဲခတ္မိပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ဘာေၾကာင့္ ညႇိဳးညႇိဳးငယ္ငယ္ ျဖစ္ေနသလဲလို႔ အစ္ေအာက္ 
ေမးစဥ္အခါတုန္းကေတာ့ ဖုံးလိုက္ ဖိလိုက္ႏွင့္ ကသိကေအာက္ အေတာ္လုပ္တဲ့လူပဲ" 
 
ငယ္။   "အခ်ိန္အခါ ေ၀းေသးလို႔ မေျပာေသးတာပါ ကိုရင္ရယ္။ ဖုံးတယ္၊ ဖိတယ္လို႔လည္း  ဘယ္ဟုတ္ 
မွာလဲ။ 



 
တုတ္။   "ကဲေလ ... ဒါျဖင့္လည္း က်ဳပ္စကားကို ဆက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူ။ ခင္ဗ်ားဖို႔ ရြယ္စူးတဲ့ 
အခ်စ္ဖူးကေလးရွိရာ ျမန္ျမန္သာ ၾကြေတာ္မူပါေတာ့။ 
 
ငယ္။   "အုိ ... က်ဳပ္က ညီမငယ္ကေလးလို သေဘာထားတုန္းမုိ႔ ျဗဳန္းခနဲ ဒီလိုေျပာ လိုက္ေတာ့ 
ေက်ာထဲ စိမ့္သြားမိတယ္" 
 
 
တုတ္။   "အမယ္ ... ျဖစ္ပဲျဖစ္ရ ျပန္ခ်ည္ေသးတယ္။ ေတာ္စမ္းပါ ကိုရင္ရာ၊ ကဲ ... ကဲ ၾကြေတာ္မူပါ"ဟု 
ေျပာလ်က္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ပခုံးကို ဖက္၍ အေဆာင္အျပင္ဘက္သို႔ ပုိ႔လိုက္ေသာေၾကာင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ လည္း အိမ္ေတာ္၏အျပင္သို႔ အမွတ္မထင္ ေရာက္ခဲ့ ေသး၏။ 
 
သီေပါမင္းသား သနားေတာ္မူလိုက္ေသာ ဆုေတာ္မ်ားမွာ ေရႊခ်ဴလံုး၊ ေငြခ်ဴလံုး၊ ေရႊဒဂၤါး၊ ေငြဒဂၤါးႏွင့္ 
ေရႊဟၤသာ၊ ေရႊျခေသၤ့ရုပ္ကေလးမ်ားခ်ည့္ ႏွင္ႏွင္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏွမငယ္ခင္ခင္ႀကီး အတြက္ မ်က္ႏွာပန္း 
လွေသာ လက္ေဆာင္ေကာင္း ကေလးေတြ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုး တၿပံဳးၿပံဳး ေက်နပ္၍လာခဲ့ေလ၏။ 
 
 
ျမင္းကုန္းႏီွးထိပ္တြင္ ပုိးအိတ္ကေလးႏွင့္ ထုပ္၍ ခ်ည္ေႏွာင္လာေသာ ထုိလက္ေဆာင္ ေရႊရုပ္၊ ေငြရုပ္ 
မ်ားပါေသာ အထုပ္ငယ္ကို ၾကည့္လ်က္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္မွာလည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို ႀကိဳတင္ 
လွည့္စား ေျပာလိုက္မိေသာ မိမိ၏စကားမ်ာကို သြား၍ သတိ ရမိလွ်င္ အင္မတန္ ခ်စ္ခင္ေသာ 
ေရာင္းရင္း ဖက္ ျဖစ္သူကို ယခုလို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် လွည့္ျဖားေျပာခဲ့ဖူးသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
၀မ္းနည္းသလိုလို ရိွလုိက္မိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ ပင္ကို၀ါသနာ စရုိက္မွာ 
မိန္းမျမင္လွ် င္ မေရွာင္တမ္း ႀကိဳက္တတ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ႏွမငယ္၏အေရးကုိ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးလိုက္မိျခင္း မွ် ျဖစ္ေတာ့ သည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ မိမိႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးကို မၾကာမီ ဆံုစည္းၾကမည့္ ေရွးေရစက္ရွင္ မ်ားဟု 
ပုံေသကားခ် ယံုမွတ္သြားေပမည္။ အကယ္စင္စစ္အားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဒိုင္း၀န္းမင္း အေရးေပးၿပီး 
မိမိကုိလည္း သားႀကီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခင္ေနရွာသည္ ကို ေတြးမိ၏။ သို႔ႏွင့္ ဤတစ္ႀကိမ္မွာ 
ၾကာၾကာေနရန္ အမိန္႔ေတာ္လည္း ပါခဲ့သျဖင့္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ရိွေအာင္ 
ႀကံေဆာင္ႀကိဳးစားခဲ့ေတာ့မည္ဟု စိတ္ပုိင္း ျဖတ္ကာ စိတ္ေအး လက္ေအးပင္ ျမင္းညိဳႀကီးကို 
အသားက်စီး၍ ခရီးဆက္လက္ခဲ့ေလ၏။ 
 
 
အခန္း (၂၉) ေမွ်ာ္ 



အခန္း(၂၉) 
 
သီေပါမင္းသားသည္ ေန႔ႏွစ္ခ်က္တီးေက်ာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွေစာေစာျပန္လည္္ ႂကြေရာက္ ကာ 
မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္မိဖုရား၏ အိမ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရိွလာေလ၏။ သားမယ္္ေတာ္ ႏွစ္ပါး စကားစျမည္ 
ေျပာၾကရင္းမွ အတြင္းစကားမ်ားကိုေျပာလိုသျဖင္႔ အနီးအပါးရွိ အပ်ဳိေတာ္္မ်ားကို ဖယ္ရွားလ်က္ 
သားမယ္ေတာ ္တီးတိုးစကား ဆက္ေျပာဆိုေနၾကရာ... 
 
သားေတာ္။    ။"ဒါႏွင္႔ မယ္ဖ်ား...သားေတာ္ထူးျခားတဲ႔ အမိန္႔ေတာ္မ်ားနာခံစရာရွိပါလား" မယ္ေတာ္ 
ထူးျခားတဲ႔ စကားတစ္ရပ္လို႔ ဆိုၾကပါဆို႔ သားေတာ္ရယ္" 
 
သားေတာ္။    ။ "မိန္႔ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
 
မယ္ေတာ္။ "မယ္ဖ်ားလည္း ေမာင္ရင္ငယ္စဥ္က ေမာင္႔ခမည္းေတာ္ အမ်က္ေတာ္ရိွတုန္း စိတ္ေျပ 
လက္ေပ်ာက္ဆိုသလို ၀တ္ေၾကာင္ကိုေခတၱခြာလို႔ သစ္ေခါက္ဆိုး၀တ္ရံုႏွင္႔ လူ႔ဘုံေလာကီ စရိုက္ကို 
အခုိက္ အတန္႔ ေရွာင္ရွားျပီး တရားက်င္႔သုံးေနေတာ္မူခဲ႔တာဟာ သားေတာ္အတန္ၾကီးမွ ပင္ 
ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးႏွင္႔ ျပန္ျပီး ဆက္သြယ္ေတာ္မူခဲ႕တယ္" 
 
သားေတာ္။    ။ "စိတ္မခ်မ္းသာစရာေကာင္းတဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းေတြ ျပန္ျပီးမိန္႔ေတာ္ မူမေနပါႏွင္႔ 
မယ္မယ္ဖ်ား။ သားေတာ္ကို  မိန္႔ေတာ္မူလိုတဲ႔ အခ်က္ကိုသာ ဆက္လက္္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူပါ" 
 
မယ္ေတာ္။    ။"ကဲေလ... ဒါျဖင္႔သားေတာ္္နားမခ်မ္းသာမယ္႔စကားကို မိန္႔ၾကာေတာ္္မမူ လိုပါဘူး။ 
မယ္ဖ်ားအတြက္ ေလာကဓံစက္လည္ခဲ႔သေလာက္ ခံႏိုင္ရည္ရိွခဲ႕ေပတဲ႕ သားေတာ္ကိုငဲ႔လို႔ တကယ္႔ကို 
စိတ္မေအးႏုိင္ခဲ႕ဘူး။ သို႔ေသာ္... ယခုအခါမွာ သားေတာ္ရဲ႕ ပညာပါရမီ ထူးခၽြန္မႈေၾကာင္႔ 
မ်က္ႏွာပြင္႔လန္္း၊ ဂုဏ္ရည္လွ်မ္းျပီး မင္းညီမင္းသားတို႔ ထုံးတမ္းအေလ်ာက္ အေဆာင္အေယာင္ 
အခ်ီးအေျမာက္ႏွင္႔ အရာေရာက္ခဲ႕ေတာ႔ မယ္ေတာ္မွာ မုဒိတာစိတ္ႏွလုံးနဲ႕ ျပဳံးေတာ္မူရတဲ႔ဘက္ကို 
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထြက္ခဲ႕ျပီ" 
 
 
သားေတာ္။    ။"ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေထာက္ေမွ်ာ္တဲ႕သားျဖစ္လို႔ မယ္ဖ်ား 
စိတ္ေအးေအးစံေတာ္မူပါ။ အရာေရာက္၍ ဂုဏ္ေမာက္ျပီး ေျခေထာက္မည္႔သားေတာ္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္းပါ" 
 
မယ္ေတာ္။    ။"ႏူးညံ႔သိမ္႔ေမြ႔တဲ႔ သားေတာ္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို မယ္ဖ်ားအကဲဲခတ္ေတာ္မူမိ ပါတယ္။ 
သိုိ႔ရာတြင္ ယခုေလာေလာဆယ္ ၾကားသိရတဲ႕ကိစၥကေတာ႔ သားေတာ္ ဆင္ျဖဴမရွင္မမရဲ႕ 



သမီးေတာ္စုလတ္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ ရည္ငံေတာ္မူၾကရံုမက ေတာင္ဥယ်ာဥ္္ေတာ္မွာ မၾကာခဏ 
ေတြ႕ဆုံေတာ္မူၾကတယ္ဆိ္ုတဲ႔ သတင္း ေၾကာင္႔ ေမးစစ္ေတာ္ မူလိုရင္း ျဖစ္တယ္" 
 
သားေတာ္။    ။"မယ္ဖ်ားၾကားသိေတာ္မူတဲ႕သတင္းအတုိင္း မွန္ပါသည္။ သည္ကိစၥကို မယ္ဖ်ား 
ဘယလ္ို သေဘာေတာ္ရပါသလဲ၊ စုလတ္ႏွင္႔ေတာင္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေတြ႔ေတာ္မူၾကတဲ႕ကိစၥမွာ 
အက်ဳိးအျပစ္ကို သားေတာ္ ေမာင္သိရန္ မယ္ဖ်ားကေ၀ဖန္မိိန္႔ၾကားေတာ္ မူပါဘုရား" 
 
 
မယ္ေတာ္။    ။"ဆင္ျဖဴမရွင္ မမတုိ႔မွာ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ဘုန္းတန္ခုိး ေတာက္ေျပာင္ 
ေနခ်ိန္ျဖစ္လို႕ အျပစ္ဆိုဖုိ႔ေတာ႔မ၀ံ႔ပါဘူး သားေတာ္ရယ္။ အမီွးေကာင္း တစ္ခ်က္၊ အေနေကာင္း 
တစ္သက္ ဆိုတဲ႕ စကားလည္းအရိွသားမုိ႔  ဆင္ျဖဴမရွင္မမတို႔ိကိုလည္း အားကုိးဖုိ႔ ေတာ႔ေကာင္းပါရဲ႕။ 
သို႔ေပမဲ႔ တန္ခုိးသတၱိၾကီးမားတဲ႕ သားေတာ္ၾကီးေတြရဲ႕ၾကားမွာ ေမာင္ရင္ ေနတတ္ ထုိင္တတ္ ေအာင္ 
အစြမ္းအစ မထြက္ ေနေတာ္မူဖုိ႔ သတိထားရမွာပါပဲ။ ေမာင္႔ကို သည္အေျခအထိ ေျမွာက္စား 
ေတာ္မူထားတဲ႕ ခမည္းေတာ္ ဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္က် ေနေတာ္မူဖုိ႔က လည္း သာလို႔ပင္ အေရးၾကီး 
တယ္သားေတာ္" 
 
 
သားေတာ္။    ။"မွန္လွပါေတာ႔သည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရား စိတ္ေတာ္တိုင္းက်ေအာင္ သားေတာ္ 
တတ္သိ လိမၼာသမွ် ၾကိဳးစားေနထိုင္ေတာမူ္ပါ႔မယ္။ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား 
မႏွစ္သက္က တစ္ဆံခ်ည္ တစ္လက္မမွ် မက်ဴးလြန္မိေစရေအာင္ သားေတာ္ ဂရုစုိက္၍ 
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ႔မယ္ မယ္္ဖ်ား" 
 
မယ္ေတာ္။    ။"သာဓု...သာဓု...သာဓု၊ သားလိမၼာကိုေမြးရတဲ႕ မယ္မယ္မွာအသက္ထက္ဆုံး စ္ိတ္ႏွလုံး 
ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ေတာ္မူႏုိုင္ရန္ ေမာင္ရင္႔တာ၀န္သာျဖစ္ပါတယ္ ေမာင္ရင္ရယ္။ ဒါထက္ စကားမစပ္ 
ေမာင္႔ခမည္းေတာ္ဘုရားလည္း လြန္ခဲ႕တဲ႕သုံးေလးရက္ေလာက္စျပီး အနည္းငယ္ မအီမသာ ရိွေနလုိ႔ 
အတြင္းေတာ္မွာ ညီလာခံသဘင္မရိွတဲ႕အတြက္ အတြင္း၀န္ၾကီးမ်ား အခစား မတက္ ရသည္မွာ 
သုံးေလးရက္ ၾကာျပီဆိုပါကလား" 
 
 
သားေတာ္။    ။"မွန္ပါသည္။ ျဗဲတုိက္ေတာင္မွ သံေတာ္ဆင္႔မ်ားဆီက လႊတ္ေတာ္ၾကီးသို႔ ႏွစ္ရက္၊ 
သုံးရက္ ခန္႔ရိွေအာင္ အမိန္႔ေတာ္မေရာက္လာသျဖင္႔ ခမည္းေတာ္ဘုရား မအီမသာက်န္းမာ ေတာ္မမူ 
ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အပရိကအာဂႏၱဳေ၀ဒနာေတာ္ကေလးမွ်သာ ျဖစ္ေတာ္မူ 
ေသာေၾကာင္႔ စုိးရိမ္ဖြယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္ မယ္မယ္ဖ်ား" 
 
မယ္ေတာ္။    ။"အင္း... ဒီလိုျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းပါေလငဲ႕၊ ေက်းဇူးရွင္ၾကီး သက္ေတာ္ရွည္မွ တိုင္းျပည္ 
သာယာမယ္ ေရႊမ်က္ႏွာလႊဲေတာ္မူတာႏွင္႔ တစ္ျပိဳင္တည္း သားေတာ္ၾကီးေတြ ထီးနန္းရလိုမႈေၾကာင္႔ 



ဗုိလ္လုပြဲ ခံၾကေတာ႔မွာ အမွန္ပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဟာလညး္ ဆန္ေကာထဲမွာ လိွမ္႔တဲ႕ 
ဆီးျဖဴဖန္္းခါး ပမာ ကၽြမ္းသႏၱာ လန္ကုန္ၾကရွာေတာ႔မယ္ ေမာင္ရင္" 
 
ထိုအခုိက္္ တြင္ ေလာင္းရွည္မိဖုရား၏ အပ်ဳိိေတာ္ခင္သက္သည္ ေလွ်ာက္တင္ရန္ ကိစၥအေရး 
ၾကီးေသာ အမူအရာႏွင္႔ အိိမ္ေတာ္တံခါး၀၎၌ မၾကာခဏရစ္သီရစ္သီျပဳေနသည္ကို 
ေတြ႔ေတာ္မူရေသာေၾကာင္႔... 
 
 
"ဟဲ႔... မယ္သက္၊ ဘာကိစၥ တင္ေလွ်ာက္စရာရွိသလဲ၊ ၀င္ခဲ႕ေလကြယ္" ေလာင္းရွည္ မိဖုရားက 
ေခၚေတာ္မူသျဖင္႔ ခင္သက္အပါးသို႔ ေရာက္ခစားကာ...."ဘုရာ႔ကၽြန္မ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီး 
အေနာက္ပုိင္းကို ယေန႔ ေရာက္ခဲ႔ရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွုေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ယေန႔နံနက္ 
ပြဲေတာ္တည္ျပီးမွ ေ၀ဒနာေတာ္ ျပင္းထန္လာသျဖင္႔ သမားေတာ္ ၾကီးမ်ားႏွင္႔ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
အလယ္နန္းမေတာ္ဘုရား ၾကပ္မတ္ ေစာင္္႔ ေရွာင္ေနရေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္ဘုရား" 
 
 
ေလွ်ာက္တင္ေသာအခါ ေလာင္းရွည္မိဖုရားမွာ ရုတ္တရက္ မ်က္ႏွာညိႈးငယ္သြားကာ..." ကိုင္း... 
ခက္ေခ်ျပီ ေမာင္ရင္၊ ယခုပင္ သည္ကိစၥကို ပူပင္လို႔ေနၾကေသးသည္၊ ဘယ္လိုမ်ား လုပ္ၾကမည္လဲ။ 
မယ္ဖ်ားႏွင္႔ ေမာင္ရင္္တို႔ မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ၾကီးကို အခစား၀င္ၾကမွ ေတာ္မည္ထင္တယ္" 
 
ေသာက မေအး ပူေဆြးစိုးရိမ္ေသာ မ်က္ႏွာျဖင္႔ သားေတာ္ကိုၾကည္႔၍ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ရာ 
သီေပါမင္းသား လည္း စဥ္းစားေတာ္မူေနျပီးမွ... 
 
"မယ္ဖ်ား ထြက္္ေတာ္မူလိုက ဆင္ျဖဴမရွင္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားထံ အရင္သြားျပီးမွ ခမည္း 
ေတာ္ဘုရား စံေတာ္မူရာကို၀င္လွ်င္ အဆင္ေျပလိမ္႔မည္လို႔ သေဘာရရွိပါတယ္။ သားေတာ္လည္း 
ေနာင္ေတာ္ၾကီး မ်ား၏  အရိပ္အျခည္ကို အကဲခတ္ျပီးမွ ခမည္းေတာ္ထံ အခစား၀င္ေရာက္ပါမယ္ 
ဘုရား" 
 
 
မယ္ေတာ္။    ။"ေကာင္းလွျပီ... သားေတာ္၊ ဒီကေန႔အခ်ိန္မလွရင္ နက္ျဖန္မွ၀င္ေတာ္မူမယ္။ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မူေစရန္ အဓိဌာန္ပုတီးမ်ားစိပ္၊ ပရိတ္ေမတၱာမ်ား ပုိ႔ေတာ္မူရဦးမည္။ 
ေမာင္ရင္ျပန္လိုလွ်င္ ျပန္ေပေရာ႔" 
 
သားေတာ္။    ။"သားေတာ္လည္းအိမ္ေတာ္ကို ရုတ္တရက္မျပန္ေသးပါ။ ေနာင္ေတာ္ၾကီး မ်ားထံမွာ 
နန္းေတာ္ၾကီမ်ားက သတင္းမ်ား ေဆြးေႏြးခံရန္ သြားပါဦးမည္ မယ္မယ္ဖုရား" 
 



ေလာင္းရွည္မိဖုရားသည္ သားေတာ္ သီေပါမင္းသား ကန္ေတာ႔သည္ကို ဆုေပးလုိက္ျပီး 
ေရွ႔ေရးေနာက္ေရးေတြး၍ ေသာကမေအးဖြယ္ကိစၥမ်ားႏွင္႔ ဘုရင္မင္းတရားၾကီးေရာဂါ ေ၀ဒနာေတာ္ 
သက္သာေပ်ာက္ကင္း က်န္းမာေတာ္မူေစျခင္းငွာ ပုတီးကိုနာနာစိပ္၍သာ ေနေတာ္မူရွာေလ၏ ။ 
 
 
သီေပါမင္းသားသည္ မယ္ေတာ္ေလာင္းရွည္မိဖုရားအိမ္ေတာ္မွ အျပန္တြင္ ေနာင္ေတာ္ က်ပင္း 
ကိုယ္ေတာ္ၾကီး အိမ္ေတာ္သုိ႔ ၀င္ရန္ထြက္ေတာ္မူခဲ႕ရာ တံခါးနီးေတာ္၏ အျပင္လမ္းမ၌ ကတိုက္ 
ကရိုက္ ေဖာင္း၀တ္ေရာင္ျမင္းကို ၾကိမ္သြက္သြက္တုိ႔ရင္း လိုက္လာေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင္႔ 
ေတြ႔ဆုံမိေလ၏ ။ 
 
"အလို... ေမာင္တုတ္၊ ေရးၾကီးသုတ္ပ်ာနဲ႔ ဘာျဖစ္၍ လိုက္လာသတုံး" 
 
 
တုတ္။"သတင္းထူးသျဖင္႔ ညေနမေစာင္းမီပင္ ျပန္ခဲ႕ေၾကာင္းပါ ကို္ယ္ေတာ္ဖ်ား၊ ဘယ္္ဆီကို ၾကြေတာ္မူ 
မည္လို႔ပါလဲ ဘုရား" 
 
မင္းသား။ "ငါလည္းနည္းနည္းပါးပါး အေၾကာင္းထူးမ်ားရွိမလားလို႔ သိရေအာင္ ေနာင္ေတာ္ က်ပင္း 
ကိုယ္ေတာ္ၾကီး အိမ္ေတာ္ကို ၀င္မလို႔ ထြက္ေတာ္မူခဲ႕တယ္" 
 
တုတ္။    "ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားသိေတာ္မူလိုတဲ႔ သတင္းမ်ားကိုတစ္ပါးကၽြန္ စြန္႔စြန္႔စားစား ေရႊနားေတာ္ 
အေရာက္ ဆက္ပါမည္ ဘယ္ဆီကိုမွ ၾကြေတာ္မမူပါႏွင္႔ဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"သည္လုိျဖင့္... ေမာင္မင္းၾကားသခဲိ့ရသည္႕ သတင္းကုိခုခ်က္ခ်င္းပင္ ေလွ်ာက္စမ္း ပါဘိ" 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ အနီးရိွလက္သုံးေတာ္ကုိင္ထီးေတာ္မိုး လူပ်ိဳေတာ္သား ေလးငါးေယာက္ 
တုိ႕အား မလွမ္းမကမ္းေနရာသုိ႕ ေခတၱဖယ္ရွားေနၾကရန္ မ်က္ရိပ္ျပျပီး မင္းသားအနီးသုိ႕ တုိးကပ္ ကာ.. 
 
"ကုိယ္ေတာ္ဖ်ား ေရႊနန္းရွင္ဖုရား မက်န္းမာေတာ္မူတဲ့ သတင္းကုိၾကားသိေတာ္မူျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္" 
 
"ငါၾကားေတာ္မူျပီးျပီပဲ၊ သုိ႕ေပတဲ့ေ၀ဒနာေတာ္ မသက္သာေသးလုိ႕ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ကုသခံ 
ေတာ္မူေနရတယ္တဲ့" 
 
တုတ္။ ။"ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေရးၾကီးတဲ့သတင္းတစ္ခု ထပ္ျပီးၾကားခဲ့ရပါတယ္ ဘုရား။ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား မက်န္းမာေတာ္မူတာကုိ ေနာင္ေရးအတြက္လည္း ဘုရားေရွ႕တြင္ ၀န္ၾကီး၊ 
မွဴးၾကီးေတြနဲ႕ ျမိဳ႕စား၊ ရြာစား၊ အရာရိွမ်ားကုိ ေခၚယူစုေ၀းျပီး သစၥာေတာ္ေပးပါတယ္" 



 
မင္းသား။ ။"အင္း...ဆုိစမ္းပါဦး။ ဘယ္လုိသစၥာေတာ္ေပးသတဲ့လဲ" 
 
 
တုတ္။ ။"သစၥာေတာ္ျပန္တမ္းကုိ နာခံေတာ္ေနမ်ိဳးမင္းထင္စည္သူက ဖတ္ၾကားေလွ်ာက္ (ငါ့ကုိယ္သာ 
အရွင္သခင္မွတ္ရမည္)ဆုိတဲ့ စကားအျပင္ (ငါမွတစ္ပါး၊ ငါညႊန္ျပသူကုိသာ အရွင္မွတ္ရမယ္)ဆုိတဲ့ 
စကားတစ္လုံးတုိးလာပါသတဲ့ဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"အဲဒါဟာထုူးျခားတာပဲ ေမာင္ရယ္။ ဒီအတုိင္းဆုိေတာ့ ခမည္းေတာ္ရမယ္။ 
ေနာင္ေတာ္ၾကီးေလးငါးပါးရွိတဲ့အနက္က ဘယ္ေနာင္ေတာ္လဲ မသိရေသးဘူး" 
 
တုတ္။ ။"အဲသည္ဟာ ထူးျခားျခင္းတစ္ရပ္ပါပဲဘုရား။ အိမ္ေရွ႕အရိုက္အရာရတ့ဲတစ္ပါးက 
ေက်နပ္ေပတဲ့က်န္တဲ့သားေတာ္ၾကီး သုံးေလးပါးက ဓားေရးလွံေရးျပေတာ္မူရင္ ႏိုင္ငံဆူျပီး သားဘုရား" 
 
မင္းသား။ ။"တယ္ခက္တာပဲ။ သည္လုိကိစၥၾကီးမွာ ငါတုိ႕ကဘယ္လုိေနရမလဲ၊ ကုိယ့္ေနာင္ေတာ္ 
ၾကီးေတြရယ္လုိ႕လည္း ရဲရဲမွမေခၚ၀့ံ၊ မေျပာ၀ံ့ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္ေနာင္ေတာ္က ဘယ္ေန႕ 
အိမ္ေရွ႕စံလုိ၊ ဘယ္ေနာင္ေတာ္က ဘယ္ေန႕ပုန္ကန္ၾကမလဲ ဆုိတာကုိ ၾကိဳတင္ျပီး မသိႏိုင္ေတာ့ 
တကယ္လုိ႕ အိမ္ေရွ႕စံ ရမည္႕သူႏွင့္ အေပါင္းအသင္း လုပ္မိရင္ေတာ္ေလရဲ႕၊ ပုန္ကန္မယ့္ 
သားေတာ္နဲ႕ ေပါင္းမိရင္ၾကံရာပါဆုိျပီး ရာဇ၀တ္မႈၾကီးလာပတ္မွ ဒုကၡနဲ႕ရင္ဆုိင္တုိး ေနရဦးမယ္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ရဲ႕" 
 
 
တုတ္။ ။"မုခ်အႏၱရာယ္မ်ားမည္႕ ကိစၥပါဘုရား၊ ဒီေတာ့ဘယ္ေနာင္ေတာ္ဘုရားထံမွလည္း ၾကြသြား 
ေတာ္မမူပါနဲ႕၊ ၾကားေတာ္မူလုိတဲ့ သတင္းမ်ားကုိလည္း ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးက ႏႈိက္ႏႈိက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ 
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းလုိ႕ ေလွ်ာက္တင္ပါမယ္" 
 
မင္းသား။ ။"ေကာင္းျပီ...ေကာင္းျပီ။ ဒါႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ရဲ႕။ ယခုေရႊနန္းေတာ္တြင္းက 
အေရးကိစၥမ်ားကုိလည္း စုထားတုိ႕မယ္ေတာ္ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရားသာ အေရးပါအရာေရာက္ေတာ္မူ 
ေနသူျဖစ္လုိ႕ သူကလြဲျပီး ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ပိုသိႏိုင္မည္႕သူ မရိွဘူးထင္တယ္" 
 
တုတ္။ ။"မိန္႕ေတာ္မူတဲအ့တုိင္း မွန္လွပါသည္။ ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား၏အေဆာင္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ 
မ်ိဳးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မကင္းသူအပ်ဳိေတာ္ကေလးႏွစ္ဦး သုံးဦးးရိွေနတဲ့အတြက္ သိလုိေသာ 
အခ်က္ကုိ ခက္ခဲမႈ မရိွသိရိွရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
မင္းသား။ ။"ကုိင္း...ဒါျဖင့္စိတ္ေအးေတာ္မူျပီ။ သည္ကပင္ အိမ္ေတာ္သုိ႕လွည္႕၍ ျပန္ၾကစို႕ ေမာင္မင္း" 



 
မိန္႕ေတာ္မူကာ ပါလာရင္း အေျခြအရံမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ေတာ္ဘက္သုိ႕ ခရီးဆက္ခဲ့ေလ၏ ။ 
 
"ေမဖုရား...ၾကည္႕ပါဦးဗ်။ ခင္ၾကီးတုိ႕အစ္ကုိယူလာတဲ့ ေရႊခ်ဴလုံးေတြ အရင္တစ္ခါေပးတဲ့ 
ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးမ်ိဳးေတြေရာ ေရႊျခေသၤ့ကေလးေတြလည္း ပါေသးတယ္ဗ်" 
 
၀မ္းသာအားရေျပာျပီး ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးအနီးသုိ႕ ေရာက္လာေသာ ခင္ခင္ၾကီးသည္ 
ပိုးလြယ္အိတ္ငယ္အတြင္းမွ ပါသမွ်ေမွာက္သြန္ျပရင္း အလြန္အမင္း အူျမဴးေက်နပ္လ်က္ ရိွေလ၏ ။ 
 
"သမီးက မ်ားမ်ားၾကီးေမွ်ာ္သေလာ္ သမီးအစ္ကုိကလည္း သမီးႏွစ္သက္တဲ့ အရုပ္ေတြ 
အမ်ားၾကီးယူလာခဲ့မဟုတ္လား။ ဒါနဲ႕မ်ားအစ္ကုိက လိမ္သြားသေလး ဘာေလးနဲ႕ မဲ့မဲ့ 
လုပ္ေနရေသးတယ္။ ေမာင္ေမာင္ေရ... လာစမ္းပါဦးကြဲ႕၊ ေမာင့္ႏွမေျပာတာေတြ တုိင္ရဦး မယ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ၾကီးက သမီးႏွင့္သားကုိ တစ္ဆက္တည္းလွမ္း၍ ေျပာလုိက္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီး ေနာက္မွ 
ထပ္ၾကပ္ မကြာ ပါ၍လာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ၀န္ကေတာ္ၾကီး အနီးတြင္ ထုိင္လုိက္ကာ... 
 
"အလုိ... ခင္အၾကီးကဘယ္လုိမ်ား ေျပာေနပါလိမ့္ေမဖုရား" 
 
ေမးသျဖင့္ ၀န္ကေတာ္ၾကီးက... 
 
"ေမာင္ေမာင္က ခ်က္ခ်င္းျပန္လာမယ္ဆုိျပီး မလာဘူးလိမ္သြားတယ္တဲ့၊ အဲဒါ တမဲ့မဲ့ႏွင့္ေပါ့။ 
တစ္ေန႕ကမွ သူ႕ဘဘဘုရားက ေမာင္ေမာင္နဲ႕ေတြ႕ခဲ့တယ္၊ သူ႕မင္းသားဆီမွာ အလုပ္မ်ားလို႕ 
မလာႏုိင္ေသးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာလိုုက္တယ္ဆိုမွ နားေအးေတာ့သည္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ 
 
 
 ငယ္။ '' ကဲ …. ဟုတ္ကဲ့လား ခင္ ၊ ခင္က အစ္ကိုကို မေကာင္းထင္ေနတာကိုး '' 
 
ၾကီး ။ ''အစ္ကိုက ျမန္ျမန္ျပန္လာခဲ့မယ္ဆုိျပီး မလာေတာ့ ခင္ၾကီးက သိပ္ေမွ်ာ္ေနရတာကိုး အစ္ကိုရဲ႕'' 
 
ငယ္။ ''  ခင္အၾကီးက အစ္ကိုကို ေမွ်ာ္သည္ထက္ အစ္ကို ယူလာမည့္ အရုပ္ေတြကို ေမွ်ာ္သည္ 
ထင္ပါရဲ႕'' 
 
ၾကီး။ '' ဟုတ္ပါဘူး အစ္ကုိကလည္း၊ ခင္ၾကီး အစ္ကို႕ကို ခ်စ္၍ ေမွ်ာ္ပါသည္။ အရုပ္ကုိလည္း လုိခ်င္ 
တာပါပဲ။ ဒါႏွင့္ အစ္ကို ဒီတစ္ခါ အရုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးပါလာတယ္ေနာ္။ အစ္ကိုက သိပ္လိမၼာတာပဲ။ 
ခင္ၾကီးက ဒါေၾကာင့္မုိ႕ အစ္ကုိ႕ကို ခ်စ္တာေပါ့'' 



 
 
ငယ္။ '' အမယ္ေလး …. ခင္ၾကီးရယ္ ၊ အစ္ကို႕ကို လိမၼာတယ္လို႕မ်ား ခ်ီးမြမ္းလိုက္ေသး'' 
 
ၾကီး။ '' ႏုိ႕ …. အစ္ကိုက မလိမၼာလို႕လား'' 
 
ငယ္ ။ '' မွန္ပါတယ္ဗ်ာ၊ လိမၼာပါတယ္၊ လိမၼာပါတယ္တဲ့'' 
 
 ၀န္ကေတာ္ၾကီးသည္ သားနွင့္သမီး အေခ်အတင္ ေျပာေနၾကသည္ကို ျပံဳးၾကည့္ေနရာမွ.. 
 
''သမီးရဲ႕ ကိုယ့္ထက္ၾကီးသူကို ဒီလို မေျပာရဘူးကြဲ႕'' 
 
ဆိုရာ ခင္ခင္ၾကီးက အယူခံတက္ေသာ မ်က္နွာျဖင့္…. 
 
 
'' အုိ …. ေမဖ်ားကလည္း ခင္အၾကီးက အစ္ကို႕ကို ခ်ီးမြမ္းတဲ႕ဥစၥာကိုပါ။ ဒီလိုု မေျပာရရင္ 
ဘယ္လိုေျပာရပါမည္တံုး ဘုရား'' 
 
ငယ္။ '' ေျပာပါေစ … ေမဖုရားရယ္၊ ကိုင္း …. ကိုင္း… ဟုတ္ပါတယ္၊ အစ္ကုိ႕ကို ခ်ီးမြမ္းတာပဲ'' 
 
ၾကီး။ '' ဒါနဲ႕ အစ္က္ုိ ဒီေရႊခ်ဴလံုးေတြ၊ အရုပ္ေတြမ်ားမ်ားၾကီး အစ္ကို ဘယ္ကရခဲ့ပါသလဲ'' 
 
ငယ္။ '' အစ္ကိုတိို႕သခင္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ျမတ္က သနားေတာ္မူလိုုက္တာ'' 
 
ၾကီး။ '' အို… အစ္ကို႕ သီေပါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကလည္း သိပ္လိမၼာတာပဲေနာ္။ ဒါေတြကို အစ္ကိုက 
မေတာင္းဘဲနဲ႕ ေပးလိုက္သည္လား အစ္ကိုရယ္'' 
 
ငယ္။ '' (ရယ္ေမာလ်က္) '' ေဟာဗ်ာ … သီေပါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပါ လိမၼာရျပန္ျပီ။ မေတာင္းဘဲနဲ႕ 
ေပးလိုက္သည္တဲ႕ဗ်ား'' 
 
ၾကီး။ '' အဲဒါေၾကာင့္ အစ္ကိုတိုိ႕ မင္းသားကလည္း လိမၼာတယ္လို႕ ခင္အၾကီးက ေျပာတာေပါ့။ ဒါနဲ႕ 
ေနပါဦး အစ္ကိုရယ္၊ အစ္ကိုတို႕ သီေပါမင္းသားမွာ ဒီအရုပ္ကေလးမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီးရိွလို႕ အစ္ကို႕ကို 
ေပးနိုင္တာ ေပါ့ေနာ္'' 
 
 
ငယ္။ '' အမ်ားၾကီးရိွလို႕ သနားေတာ္မူလိုက္တာေပါ့ ခင္ရဲ႕'' 



 
ၾကီး။ '' အစ္ကိုတို႕ မင္းသားက ဒီအရုပ္ကေလးေတြနဲ႕ ကစားပါသလား'' 
 
ငယ္။ '' ဟာ… သီေပါကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ကေလးမွမဟုတ္ဘဲ၊ ဘယ္မွာ ကစားမလဲ ခင္ရဲ႕'' 
 
ၾကီး။ '' ဟင္… မကစားဘဲနဲ႕မ်ားျဖင့္ ဒီအရုပ္ေတြ သူ႕ဆီမွာ ေဘာက္မဲ႕ထားရသည္တုန္း အစ္ကိုရယ္'' 
 
ငယ္။ ''သီေပါကိုယ္ေတာ္ ပထမျပန္ေတာ္မူတုန္းက ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကလည္း ဆုေတာ္ သနားတယ္၊ 
ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အားလံုးကလည္း လက္ေဆာင္ေတာ္ေပးၾကတယ္။ ျမိဳ႕ထဲက သူေဌးၾကီး 
သူၾကြယ္ၾကီး ေတြကလည္း ေအာင္ဆုေတြ ဝုိင္း၍ ဆက္ၾကသည္ ခင္ရဲ႕။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားၾကီး 
ရိွတာေပါ့ '' 
 
ဝန္ကေတာ္ၾကီးမွာ အေမးအစစ္ ထူလွေသာ ခင္ခင္ၾကီးကို ျပံဳးျပံဳးၾကီး ၾကည့္ေနရာမွ… 
 
''ကိုင္း.. ေမာင္ေမာင္ ခင္အၾကီးေမးသမွ် ဒီကေန႕ ေျဖဆိုလို႕ ဆံုးနိုင္ပါ့မလား မသိ။ ဒါႏွင့္ 
ယခုတစ္ေခါက္ ေမာင္ေမာင္ လာခဲ႕သည္မွာ အရင္တစ္ခါလို ျမန္ျမန္ျပန္စရာ ကိိစၥမ်ားပါလာေသး 
သည္လား" 
 
ၾကားျဖတ္၍ ေမးလိုက္မွ ခင္ခင္ႀကီး၏ ေမးစစ္ခ်က္ ရပ္နားသြားေတာ့သည္။ 
 
 
ငယ္။ "ဒီတစ္ႀကိမ္မွာျဖင့္ ကိစၥပါ၍ မလာပါ။ အိမ္ျပန္၍ ေခတၱနားလိုပါေၾကာင္း ခြင့္ေတာင္းတဲ့ အတြက္ 
သီတင္းေလးငါးပါတ္ေလာက္ ေနခြင့္ရခဲ့ပါတယ္ ေမဖုရား" 
 
၀န္ကေတာ္။ "သည့္ႏွယ္ျဖင့္ ဒီတစ္ေခါက္ ေမာင္ေမာင္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနခြင့္ရေပေတာ့ မယ္။ 
ေမာင့္ ဘဘဘုရားကလည္း သားကေလးရက္ၾကၾကာ ေနရတယ္ဆိုရင္ ၀မ္းသာရွာမွာပဲ" 
 
ႀကီး။ "အုိ…ဘဘဘုရား ၀မ္းသာတာထက္ ခင္ႀကီးက သာၿပီး၀မ္းသာတာေပါ့ ေမဖုရားရဲ႕။ ဒီတစ္ခါ 
အစ္ကိုၾကာၾကာႀကီးေနရရင္ ခင္ႀကီးသြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြကို အစ္ကို အားလံုးစုံေအာင္ လိုက္ပုိ႕ 
ရမွာေနာ္…ေနာ္ အစ္ကို" 
 
 
ငယ္။ "ပုိ႕ပါမယ္ဗ်ာ၊ စိတ္သာခ်ပါ။ ခင္အႀကီး သြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြဟာ စီကာစဥ္ကာ ေျပာထားပါ ဘိ" 
 
ႀကီး။ "ခင္ႀကီးသြားလိုတဲ့ ေနရာေတြကို အစ္ကို တကယ္လိုက္ပုိ႕ရမယ္ေနာ္။ ခင္ႀကီးသြားခ်င္တာ ေလ၊ 
ရန္ကင္းေတာင္ကိုလည္း သြားခ်င္ပါတယ္။ မႏၱေလးေတာင္ဗ်ာဒိတ္ေပး ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကို လည္း 



သြားဖူး လိုပါတယ္။ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးကိုလည္း သြားဖူးခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အစ္ကို 
မျပန္ေသးဘူးဆိုရင္ ေရႊၾကက္ယက္ ဘုရားနဲ႕ စစ္ကုိင္းဘက္က ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားကိုလည္း 
လိုက္ပုိ႕ပါ။ မဟာနႏၵာ ကန္ေတာ္နဲ႕ ေအာင္ပင္လယ္ကိုေတာ့ ရန္ကင္းေတာင္ဘုရားကို သြားရင္းနဲ႕ 
၀င္ၾကည့္ႏုိင္တာပ အစ္ကို ရယ္" 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီးျပံဳးလ်က္ "ခင္ႀကီး သြားခ်င္တာေတြက မ်ားပါဘိတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ႏြားႏွစ္ရွဥ္း ေလာက္ 
ထပ္ျပင္ ထားမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္" 
 
ႀကီး။ "ဟင္…ေမဖုရားကလည္း၊ ခင္ႀကီးသြားတာ မႀကိဳက္ေတာ္မူလို႕ ေျပာတာပါလား" 
 
 
၀န္ကေတာ္။ "ႀကိဳက္ပါတယ္ေတာ္၊ ငါ့သမီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သြားခ်င္သေလာက္ သြားရေအာင္လို႕ ႏြား 
တစ္ရွည္း ထပ္ၿပီး ျပင္ထားေပးမလို႕ပါ" 
 
ထိုသို႕ ေျပာဆိုေနၾကစဥ္ ဒိုင္း၀န္မင္းအျပင္မွ ျပန္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္… 
 
"ေဟာ…ေမာင့္ဘဘဘုရားျပန္လာၿပီ" 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီးက ေျပာလိုက္သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတို႕လည္း ဒုိင္း၀န္မင္းကို ထြက္၍ 
ႀကိဳဆုိ ၾကေလ၏။ ဒိုင္း၀န္မင္းသည္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား… 
 
"အလို…ေမာင္ေမာင္ ေရာက္ေနသကိုး" 
 
 
ႏႈတ္ဆက္လွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးက အားရ၀မ္းသာ သြက္လက္စြာျဖင့္… 
 
"ဘဘဘုရား…အစ္ကို ဒီတစ္ခါ၊ ၾကာၾကာေနရေအာင္ လာခဲ့ပါသည္တဲ့ ဘုရား၊ ခင္ႀကီးကိုလည္း 
ဘုရားေတြ လည္ဖူးရေအာင္ ပုိ႕မယ္တဲ့ဘုရား" 
 
ေျပာလွ်င္ ဒိုင္း၀န္မင္းကလည္း ေခါင္းႀကီး တညိတ္ညိတ္ႏွင့္ ျပံဳးကာ… 
 
"အင္း…အင္း၊ ေကာင္းပါေလ…ေကာင္းပါေလ့။ လာတဲ့အခါ အဲဒီလို ၾကာၾကာေနခြင့္ရလွ်င္ ေပ်ာ္ 
ေပ်ာ္ပါးပါး လည္ၾက ပတ္ၾကတာေပါ့" 
 
 



ေျပာရင္း ၀န္ကေတာ္ႀကီး အိပ္ရာဆီသို႕ သားအဖ သံုးဦးလံုးပင္ ၀င္လာၾကေလ၏။ ဒိုင္း၀န္မင္း သည္ 
၀န္ကေတာ္ႀကီးအနီးတြင္ ထိုင္မိေသာအခါ ယေန႕ ဒိုင္း၀န္မင္း၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ခမ္းပတ္မင္း ႀကီးထံသို႕ 
ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးမွ ဘ၀ရွင္မင္းတရား မက်န္းမာေတာ္မူေသာ သတင္း၊ 
၀ါေခါင္လဆန္း ၁၂ရက္ေန႕က မွဴးႀကီးမယ္ရာ ေသနာပတိမ်ားကို ေရႊနန္းေတာ္ဦးတြင္ 
သစၥာေတာ္ေပးခံရသည့္ သတင္းမ်ားကို ခမ္းပတ္မင္းႀကီးမွတစ္ဆင့္ စကားၾကားသိရသမွ် ျပန္ 
လည္ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ မိသား တစ္စုလံုး စိတ္၀င္စားစြာ နားေထာင္ေနၾကေလသတည္း။ 
 
မွန္နန္းေတာ္အလယ္ ဘမရာသနပလႅင္ေတာ္ တည္ရိွရာ အေဆာင္ေတာ္သည္ မင္းတုန္းမင္း 
တရားႀကီးဘုရားစံေတာ္မူေသာ အေဆာင္ေတာ္ျဖစ္ရာ က်န္းမာေတာ္မမူစဥ္ အခုိက္ျဖစ္၍ ဆိတ္ 
ၿငိမ္လ်က္ ရိွေလ၏။ နန္းေတာ္သူ၊ နန္းေတာ္သား၊ မိဖုရား၊ ေမာင္းမမိႆံ အေပါင္းတို႕မွာ ေရာဂါ 
ေတာ္၏ အရိပ္အျခည္ကို သိလိုၾကသျဖင့္ ေဆးေတာ္မ်ားဆက္ေသာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားကို ကိုး 
စားေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ၀ိုင္းအုံေနၾကေလ၏။ 
 
 
ေဆာင္ရ၊ နန္းရ မိဖုရားမ်ားစြာတို႕တြင္  ဆင္ျဖဴမရွင္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ မိဖုရားေခါင္ ႀကီး၏ 
အခြင့္အေရးကို ရ၍ မင္းတရားႀကီးမွလြဲလွ်င္ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး တစ္၀န္းလံုးက ၾသဇာေတာ္ 
ေညာင္းၾကရသည္ျဖစ္ရာ ဘုရင္မင္းျမတ္ မမာေတာ္မူရာ ကိစၥတြင္လည္း သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အတြင္း 
၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးလ်က္ အခြင့္အေရးရွိသမွ် ေစ့ေစ့ငွငွ စိမံခန္႕ခြဲေနရေလ သည္။ အတြင္း 
၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လြတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖြယ္ရာ ကိစၥရိွလာ လွ်င္ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
အလယ္ နန္းမေတာ္မိဖုရားထံသို႕သာ ဦးတည္ေရာက္လာၾကရေတာ့၏။ 
 
 
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေဗာင္းေတာ္ေဆာင္အကူး မွန္နန္းေနေဆာင္ေတာ္တြင္ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
အလယ္နန္းမိဖုရားသည္ လြတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ အတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာစကားမ်ားကို 
တီးတိုး တိုင္ပင္လ်က္ရိွရာ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ေမာင္းမမ်ားႏွင့္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာ အနီးအပါးသို႕ 
အေခၚေတာ္ မရိွဘဲ မသိ၀့ံေအာ္ ခပ္လွမ္းလွမ္း၌ ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ကုပ္၍ေနၾကရွာေလ၏။ 
 
ဆင္ျဖဴမရွငိမိဖုရား။ "ေရႊနန္းရွင္ဘုရားရဲ႕ ေ၀ဒနာေတာ္ဟာ အပရိကႏွင့္ သက္သာေတာ္မူလာမယ္ 
ထင္ခဲ့သေလာက္ အထင္ႏွင့္ အျမင္ မွန္းေျချဖင့္ မေပါက္ၾကေတာ့ဘူး မင္းႀကီးတို႕ရဲ႕" 
 
ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးေကာင္း။ "သက္ေတာ္ကလည္း ရင့္၊ ေ၀ဒနာေတာ္ကလည္း ရင့္သျဖင့္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္ နည္းခဲ့ေပါ့ဘုရား" 
 
 
ေရႊျပည္မင္းႀကီး ဦးတိုးလႈိင္။ "၀ါေခါင္လက မမာေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ယခုေတာသ္လင္းလျပည့္သို႕ 
တိုင္ပါၿပီ။ တစ္ေဆးမေကာင္း တစ္ေဆးေျပာင္းၿပီး သမားေတာ္အေပါင္းမွာ ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္း လက္ 



စြမ္းကုန္ ေဆးေတာ္ မ်ားဆက္လ်က္ပင္ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား ကံေကာင္းေထာက္လွ်င္ ေပ်ာက္ ကင္း 
က်န္းမာလာေတာ္မူစရာ ရိွပါေသးေၾကာင္း" 
 
တိုင္တားမင္းႀကီး ဦးဖုိး။ "ေလာကီေဗဒင္ ကိန္းခန္းအရ ဇီ၀ိတာဒါန ယၾတာဓာတ္ရုိက္စေသာ ဘုရားကု 
သမားကု မ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕ႏွင့္တကြ ေဆာင္ရ နန္းရ မိဖုရားေမာင္းမငယ္ မက်န္ 
ထက္သန္စြာ ကိုယ္ေတာ္ စား ျပဳေနၾကေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
မိဖုရား။ "မွန္ပါတယ္၊ ကၽြန္မႏွင့္တကြ သမီးေတာ္မ်ားမွာလည္း မနားမေနရေအာင္ပင္ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရား 
သက္ေတာ္ရွည္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းၿပီး ကုသိုလ္ေတာ္မ်ား ရည္စူးျပဳလုပ္လ်က္ပါပဲ။ 
သုိ႕ေသာ္လည္း သခၤါရသေဘာကို အၿမဲစိတ္ေစာရမယ္၊ အနိစၥသေဘာတရားအတိုင္း ျဖစ္ၾကပ်က္ 
ၾကရမွာကို ပူေဆြးဒုကၡေရာက္ရုံႏွင့္ မၿပီးေသးဘူး။ မင္းႀကီးတို႕ ကၽြန္မတို႕မွာ ျပည္ႀကီးပခုံး၊ ျပည္ 
ႀကီးလက္ရုံးဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အစားထဲမွာ ပါ၀င္ေနၾကတာကိုလည္း သတိထားၾကရမည့္ ၀တၱရား ရွိ 
ေသးတယ္" 
 
 
ကင္း၀န္မင္းႀကီး။ "မွန္လွပါ၊ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည့္ တာ၀န္၀တၱရား 
ႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား ဦးေခါင္းေပၚသို႕ မၾကာမတင္ က်ေရာက္ေတာ့မည္ ထင္ပါသည္" 
 
မိဖုရား။ "ခမည္းေတာ္ နတ္ရြာစံလွ်င္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႕စံက ထီးေမြနန္းေမြကို ဆက္ခံၾကစျမဲ ထံုး 
တမ္းစဥ္လာ ရိွခဲ့တယ္။ ယခုေတာ့ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ညီေတာ္အိမ္ေရွ႕မင္း ျမင္းကြန္းစားလက္ 
ခ်က္ႏွင့္ ကံေတာ္ ကုန္ၿပီးကတည္းက ယေန႕တိုင္ေအာင္ အိမ္ေရွ႕အရုိက္အရာ ေပးအပ္ခန္႕ထား 
ျခင္းမရိွေသး တဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႕ အခက္အခဲႀကီးတစ္ခုကို ေရွးဦးစြာ ရင္ဆိုင္ၾကရလိမ့္မယ္" 
 
ေရႊျပည္မင္းႀကီး။ "သည္အတိုင္းသာ ဘ၀ရွင္ဘုရား နတ္ျပည္စံခဲ့ရင္ မတင္မက်ျဖစ္ေနတဲ့ ထီးေမြ 
နန္းေမြကို သားေတာ္ေတြက လက္ရုံးအားကိုးနဲ႕ စစ္ထိုးၿပီးလုမွျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စစ္တလင္းႀကီး 
ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့မယ္။ အိမ္ေရွ႕အရုိက္အရာ ႏွင္းေတာ္မူဖို႕ရာ အမိန္႕ေတာ္ခံရမွာကလည္း မမာ 
ေတာ္မူေနတဲ့အခုိက္ဆိုေတာ့ မသင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျဖစ္ေနျပန္တယ္" 
 
 
ကင္း၀န္မင္းႀကီး။   "မေျပာမၿပီး မတီးမျမည္ဆိုတဲ့ စကားအရ သံေတာ္ဦးတင္ရမွာကလည္း ခက္ပါ 
ဘိေတာ့တယ္။ ဘယ္သားေတာ္ကို ရည္ညႊန္းေတာ္မူတယ္ဆိုတာ သိရရင္ မင္းႀကီးတို႕ က်ဳပ္တို႕ 
အလုပ္ တာ၀န္ ရိွသမွ် ထမ္းရြက္ႏုိင္ပါတယ္" 
 
မိဖုရား။ "မင္းႀကီးတုိ႕ ခုလို ခက္ေနၾကလို႕ မၿပီးေသးဘူး။ အေရးရွိသေလာက္ ရဲရဲေတာက္ေတာက္ 
ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ကိုသာ စဥ္းစားၾကပါ။ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား သည္အတုိင္းသာ မ်က္ႏွာေတာ္လြဲသြားရင္ 



ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္၀န္းလံုး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ၿပီး က်န္ရစ္လိမ့္မယ္။ ဒီမီးကို မေလာင္ ေအာင္ 
ေခါင္ေခါင္နဲ႕ မင္းႀကီးတို႕က ႀကိဳတင္တားဆီးၾကမွ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကို ငဲ့ညွာရာ ေရာက္ၾကမယ္" 
 
တိုင္တားမင္းႀကီး။ "ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား အမိန္႕ေတာ္ရိွတဲ့အတိုင္း မီးကိုမေလာင္ခင္ ႀကိဳတင္တားဆီး ဖုိ႕ 
ကိစၥက အေရးႀကီးသဗ်။ ဘ၀ရွင္ဘုရား သက္ေတာ္ရိွစဥ္မွာ အိမ္ေရွ႕အရုိက္အရာ ခံထိုက္တဲ့ မင္းသား 
တစ္ပါးကို အျမန္ဆံုး ေရြးၿပီး အိမ္ေရွ႕ႏွင္းၾကမွာပဲ" 
 
 
ကင္း၀န္။ "ဘ၀ရွင္ဘုရား မက်န္းမာေတာမူ္ခုိက္မွာ ဘယ္သားေတာ္ကို ညႊန္ျပပါဘုရားဆိုတဲ့ စကားကုိ 
ဘယ္လိုမ်ား သံေတာ္ဦးတင္ရက္ပါမည္တံုး မင္းႀကီးရဲ႕" 
 
မိဖုရား။ "ဒီလိုရိွပါတယ္ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးေကာင္းက ခုေလာက္ အခ်ိန္ေႏွာင္းေနမွေတာ့ ေ၀ဒနာ 
ေတာ္ ခံစားေနရတဲ့ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကိုလည္း အပူမရွာၾကပါႏွင့္။ ကၽြန္မတို႕ မင္းႀကီးတို႕က သင့္ 
ေလ်ာ္မည့္ မင္းသားတစ္ပါးပါးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အိမ္ေရွ႕ေဆာင္ႏွင္းလိုက္ၾကပါစုိ႕ရဲ႕" 
 
ေရႊျပည္။ "ဒီကိစၥလည္း လြယ္မလိုလိုႏွင့္ မင္းသားေတြအံုၾကြၿပီး ခဏခ်င္း ပြက္ပြက္ဆူထၾကမွာပဲ ဘုရာ့" 
 
မိဖုရား။ "သူတို႕ ရုတ္တရက္ထၿပီး မဆူၾက မပြက္ၾကေအာင္ ကၽြန္မ အႀကံရတာကုိလည္း နား 
ေထာင္ဦး" 
 
ကင္း၀န္။ "မိန္႕ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
 
မိဖုရား။ "ျဗဳန္းခနဲထၿပီး မပူမဆူၾကဖုိ႕က လြယ္ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ဘုရား အမိန္႕ေတာ္ႏွင့္ သား 
ေတာ္ေတြကို ေ၀ဒနာျပဳစုဖုိ႕ ေရာက္လာၾကရန္ ေခၚေစရမယ္။ သူတို႕တစ္ေတြ ခမည္းေတာ္ 
အေဆာင္ေတာ္တြင္ စုရုံးမိတဲ့အခ်ိန္မွာ အသာကေလး၀ိုင္းဖမ္းၿပီး ေခတၱ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားလိုက္ ရင္ 
ေလာင္မည့္ ဆဲဆဲ မီးေတာက္ေတြကို စုၿပီး ထိန္းသိမ္းထားလိုက္ သလိုပါပဲ" 
 
"အဲသည္ ေနာက္မွ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူရာ သားေတာ္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္မတို႕ မင္းႀကီးတို႕ 
သေဘာက် စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္တဲ့ သားေတာ္တစ္ပါးပါးကိုျဖစ္ေစ အိမ္ေရွ႕အရာ အပ္ႏွင္းလိုက္ 
တာေပါ့" 
 
 
ကင္း၀န္။ "ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႕မလုိက္ရဘဲ ဆူပူမည့္သူေတြကို တစ္စုတစ္ရုံးတည္း ဦးေအာင္ 
ေခတၱခဏ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားတဲ့ နည္းကေတာ့ အခုိက္အတန္႕အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ကိုယ္စားလႊတ္ 



ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ား၏ အာဏာကို အေရးေပၚ အသံုးခ်ဖို႕သင့္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေနာင္ေအးခ်မ္းတဲ့ အခါ 
သူတို႕ဘက္က ရန္လက္စမသိမ္းမွျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဦးမယ္ မထင္ပါဘုရား" 
 
မိဖုရား။ "သည္အခါေတာ့လည္း ေလ်ာက္လ်ားေပါ့ ဦးေကာင္းရယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ရင္ဆိုင္ရ မည့္ 
အေရးကို ေရွးဦးစြာ ၿပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေနာင္ခါျဖစ္မည့္ကိစၥကို ေနာင္အခ်ိန္က အဆံုး အျဖတ္ 
ရပါ လိမ့္မယ္" 
 
 
တိုင္တား။ ဒီအႀကံေတာ္အတိုင္း က်ဳပ္တို႕တစ္ေတြက ဦးေအာင္မလုပ္ၾကရင္ အေရးခက္မွာဗ်။ 
မင္းသားႀကီးေတြကလည္း မ်းလွပါဘိနဲ႕။ ပထမေရွးဦးစြာ သူတို႕တစ္ေတြ ၿငိမ္ၿငိမ္ဆိတ္ဆိတ္ရိွေန 
ေအာင္ လုပ္ဖုိ႕က အေရးႀကီးတာပဲ" 
 
ကင္း၀န္။ "ဆူပူေသာင္းက်န္းမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရန္စြယ္ရန္မီးကို ႀကိဳတင္တးဆီးမိေစရန္ကိစၥက ပထမ 
အေရး ပင္ ျဖစ္ပါေပသည္" 
 
 
တိုင္တား။ "ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ေနာင္လည္း ဒီမင္းသားေတြအထဲက အသင့္ေတာ္ဆံုး တစ္ပါးကုိ 
စိတ္တုိင္းက် ေရြးၿပီး ထီးေမြနန္းေမြဆက္ကို ခံယူေစရမွာေပါ့" 
 
ေရႊျပည္။ "ဒီနည္းအတိုင္း က်င့္သံုးၾကမွ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ထီးနန္းဆက္ခံမႈကိစၥ ျပီးႀက 
ေတာ့မလို ျဖစ္ေနျပီ" 
 
မိဖုရား။ ။"ကၽြန္မေပးတဲ့ နိႆရည္းဟာ ခုလိုက်ပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းေနသည့္အခ်ိန္ အတြင္းမွာျဖင့္ 
အသုံး အျပဳသင့္ဆုံးပါပဲ။ သည့္ထက္နားေအးမည့္ နည္းလမ္းလည္း ေရြးခ်ယ္ စဥ္းစားေနရန္ 
အခ်ိန္မရႏိုင္ဘူး။ ယခုအခါဟာ အပ္ဖ်ားေပၚတြင္ မုန္ညင္းေစ့တင္သလို ျဖစ္ေနျပီ" 
 
 
တိုင္းထား။ ။ "ဆင္ျဖဴမရွင္ မိန္႕ေတာ္မူတဲ့အတိုင္း ဘ၀ရွင္မင္းဘုရား ေ၀ဒနာေတာ္ စြဲကပ္တဲ့ 
ေန႕ရက္ေပါင္းလည္း မ်ားလာျပီ။ အခ်ိဳ႕ မင္းသားႀကီးေတြမွာလည္း အႀကံအစည္ မ်ား ျပဳလုပ္၍ပင္ 
ေနႀက ေလျပီလား မသိႏုိင္ဘူးဗ်" 
 
 
မိဖုရား။ ။"မင္းႀကီးတို႕ ျပဳသင့္သည့္ကိစၥကို လက္မေႏွးႀကႏွင့္။ ကၽြန္မေပးတဲ့အတိုင္း ဆိုင္းဆိုင္းင့ံငံ့ 
စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနလွ်င္ မင္းသားေတြ အမ်ားအျပားကို ျခံဳမိေအာင္ ဖမ္းထား ဖုိ႕ ခက္လိမ့္မယ္" 
 



ထုိအခ်ိန္အခါကား အေရးႀကီးလွေပသည္။ မင္းေရးမင္းခြင့္ ပရိယာယ္မွာလည္း အနည္း နည္း အဖံုဖံု 
အေရာင္အေသြးေျပာင္းလ်က္ ရွိေလသည္။ လုပ္ေရးႀကံေရး လြယ္ကူေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံးကို 
စီမံ ခန္႕ခြဲႏိုင္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ႀကေသာ လႊတ္ေတာ္၀န္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနအသီးသီးဆိုင္ရာ 
အတြင္း ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ ထိုအေရးေပၚ အစီအစဥ္ 
ျဖစ္ေသာ အမိန္႕တစ္ရက္ကို နံနက္မုိး ေသာက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္းထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ 
စီစဥ္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ႀကျပီး လွ်င္ မင္းမႈထမ္းအသီးသီး တို႕ကိုလည္း ဖိဖိစီးစီး ႀကပ္ႀကပ္မတ္မတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကပ္တည္းစြာ အမိန္႕ခ်လိုက္ေလ၏။ 
 
 
ထို႕ေႀကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ မင္းမႈထမ္းမ်ားစြာတို႕သည္ အစုအ၀န္းခြဲကာ ကြပ္စိပ္ရုိက္ လ်င္ 
အိမ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ စံေနႀကေသာ ဘ၀ရွင္မင္းတရာႀကီး၏ သားေတာ္မ်ားထံ 
ေမွာက္သို႕တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ၀င္ေရာက္အုပ္စီးမိႀကေလ၏။ 
"အရွင့္ခမည္းေတာ္က ေ၀ဒနာေတာ္ သက္သာလာျပီး၍ သားေတာ္မ်ားကိုယ္တုိင္ အလွည့္က် 
ျပဳစုသည္ကို ခံေတာ္မူလို၍ ေရွ႕ေတာ္သို႕၀င္ရန္ အေခၚေတာ္ ေရာက္ေႀကာင္း ပါ ဘရုား" 
 
မင္းမႈထမ္းတို႕၏ေခါင္းေဆာင္ သံေတာ္ဆင့္မ်ားက ရုိေသဦးညႊတ္ေလွ်ာက္ထားကာ ေခၚယူ လာသျဖင့္ 
မင္းသားမ်ားမွာ ခမည္းေတာ္၏ အမိန္႕ေတာ္ကို နာခံ၍ လုိက္ပါလာခဲ့ႀကေလ၏။ 
 
နံနက္ေန၀န္းတက္ခ်ိန္ သာသာကပင္ သားေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ တစ္ဦးျပီး တစ္ဦးတိတ္ ဆိတ္ျငိမ္သက္ 
လ်က္ရွိေသာ မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးသို႕ ဦးခုိက္ေရာက္လာႀကေလရာ အိပ္ဖန္ ေတာ္ေစာင့္မ်ားက 
 
"ခမည္းေတာ္ဘုရား စက္ေပ်ာ္ေတာ္မႈေနသျဖင့္ သားေတာ္မ်ား ဒီအေဆာင္ကျဖတ္ျပီးအ 
ေဆာင္ေတာ္ႀကီးထဲသို႕ တစ္ပါးခ်င္း၊ တစ္ပါးခ်င္း အသာအယာ ၀င္ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
တီးတိုး ဆုံႀကိဳ တင္ေလွ် ာက္သျဖင့္၎တို႕ ညႊန္ျပရာ အေဆာင္ေတာ္တြင္းသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ၀င္ေတာ္ 
မူႀကရေလ။ 
 
 
သားေတာ္ မကၡရာမင္းသားႀကီး၊ သုံးဆယ္မင္းသားႀကီးေခၚ သိႏၷီမင္းသား၊ ငရနဲမင္းသား၊ 
မုိင္းရင္းမင္းသား၊ ပင္လယ္မင္းသား၊ ရေနာင္မင္းသား၊ ေရႊဂူမင္းသား၊ ေတာင္ညိဳမင္းသား၊ 
မုိးလႈိင္မင္းသား၊ ကသာမင္းသား၊ သီေပါမငး္သား၊ သာဂရမင္းသား၊ ၀န္းသိုမင္းသား၊ မုိင္းပ်ဥ္းမင္းသား၊ 
အိမ္ေရွ႕မင္း၏သားေတာ္ ထန္းတပင္ မင္းသား၊ မလြန္မင္းသားတို႕သည္ မိမိတို႕၏ အိမ္ေတာ္ပါ 
ေက်းကၽြန္ေျခြရံမ်ားကို ေရႊနန္းေတာ္ ေအာက္ မွာပင္ ထားခဲ့ရသျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်င္း 
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးအထိ ေရာက္ခဲ့ရျခင္းေႀကာင့္ စိတ္ေလး ေလးႏွင့္ပင္ အိပ္ဖန္ေတာ္ေစာင့္တို႕ 
ညႊန္ျပရာ အေဆာင္ေတာ္အတြင္းသို႕ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ ၀င္ေတာ္မူခဲ့ႀကရာ 
အေဆာင္ေတာ္အတြင္းသို႕ေရာက္လွွ်င္ တစ္ဖက္သို႕ထြက္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္သို႕ 



တုံ႕ျပန္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လမ္းစမရိွ။ တံခါးရြက္မ်ားကို ခုိင္မာစြာ ပိတ္ဆို႕လ်က္ 
ေျပာင္လက္ေသာ ဓားသြား,လွံသြားမ်ား အေဖြးသားေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရ ေသာေႀကာင့္ အ့ံႀသ 
ထိတ္လန္႕ သြားရေလ၏။ 
 
 
မကၡရာမင္းသားႀကီးသည္ ေတာက္တစ္ခ်က္ ေခါက္လိုက္ကာ "အင္း......ငါတို႕ညီအစ္ကို တစ္စု 
ရန္သူေထာင္ေခ်ာက္ ၀င္မိပါပေကာ။ ဒါ ဘယ္သူ႕အႀကံလဲ" 
 
ေမးေသာ္လည္း အေျဖမရရွာေပ။ ညီေတာ္သုံးဆယ္မင္းသားႀကီးမွာလည္း "ခမည္းေတာ္ အမိန္႕ဆိုလို႕ 
လိုက္ခဲ့ရတာ ငါေတာ့ အစကတည္းကတင္မကၤာလွဘူး" 
 
ေရရြတ္လ်က္ရွိရာ က်န္ေသာ ညီေတာ္မ်ားမွာလည္း ခမည္းေတာ္ကျဖင့္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ဤသို႕ 
ရက္စက္ ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ႏုိင္ေႀကာင္း၊ မသမာသူတစ္ဦးဦး၏ အႀကံသာလွ်င္ ျဖစ္မည္ ထင္ေႀကာင္း၊ 
ညီေနာင္ အခ်င္းခ်င္း အံႀကိတ္ကာ ေျပာဆိုေနႀကေလ၏။ 
 
 
ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ အတြင္းအျပင္အေစာင့္အေန လက္နက္စြဲစစ္မႈထမ္းမ်ား 
အထပ္ထပ္ခ်ထားလ်က္ရွိေသာေႀကာင့္ အ၀င္အထြက္ ေရွးကထက္ က်ပ္တည္းသြားေလ၏။ 
 
မွန္နန္းစႏုေဆာင္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလုံးကို သိမ္းက်ံဳးစီမံပုိင္ခြင့္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္၀န္ ႀကီးမ်ား၊ 
မင္းႀကီး၊ အတြင္း၀န္၊ ၀န္ေထာက္အလုံးကို သိမ္းက်ံဳးစီမံပုိင္ခြင့္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ရွိ၍ မွန္နန္ေတာ္ 
ေဆာင္၏ တစ္ဖက္ေသာအေဆာင္မွာ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္အေနမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳစြာ ပိတ္ဆို႕ ဖမ္းဆီး 
ထားေသာ သားေတာ္မ်ားရိွေနျပီးလွ်င္ မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးသည္ ဖိစီးေသာ ေ၀ဒနာေတာ္အတြက္ 
ျငိမ္သက္စြာ စံေတာ္မူကာ အပါးေတာ္မွသမားေတာ္ႀကီးမ်ား အႏိွပ္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရား 
ႀကီးတို႕က ယုယုယယျပဳစုလ်က္ ေဆးေတာ္မ်ား အခ်ိန္က်ဆက္၍ ေနရေလ၏။ အေဆာင္ေတာ္ႀကီး 
အတြင္း သို႕ကား ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႀကီး အမိန္႕ေတာ္မရဘဲ မည္သူမွ် ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳရေအာင္ 
အိပ္ဖန္ေတာ္ အမႈထမ္းမ်ားက ဓားထမ္း၍ ေစာင့္ေနႀက ရေလ၏။ 
 
 
မိဖုရားမ်ားစံေတာ္မူရာ အေနာက္ပုိင္းရွိ မိဖုရားမ်ား သမီးေတာ္မ်ား ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီး မက်န္းမာ 
ေတာ္မူျခင္းအတြက္ မ်က္ရည္မစဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ရုတ္တရက္ နန္းေတာ္တစ္ခုလုံး 
အေစာင့္အေရွက္ေတြ၊ လက္နက္ဓားလွံေတြ ဖံုးလႊမ္းထားေသာအခါ ထိတ္ထတ္ပ်ာပ်ာႏွင့္ 
တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေမးျမန္စံုစမ္းကာ မွန္နန္းေဆာင္ ေတာ္ဘက္သို႕ ရုတ္တရက္ မကူးလာ၀ံ့ေသးဘဲ 
ျငိမ္သက္စြာကုပ္၍ အကဲခတ္ ေနႀကရ ရွာေလ၏။ 
 
 



မင္းတရားႀကီး မမာေတာ္မူေနသည့္ အခ်ိန္ကစ၍ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာႏွင့္ ေရႊနန္းေတာ္ အတြင္းကိစၥ 
မွန္သမွ်မွာပင္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ လာခဲ့ေလသည္။ အတြင္းေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေနႀက 
အမိန္႕ေတာ္မ်ားကို ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား အတြင္း၀န္ႀကီးမ်ားက ညႇိႏႈိင္း ထုတ္ျပန္ ေပးရ 
သည္ျဖစ္ရာ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားမွာ မင္းတရာႀကီး မမာေတာ္မူရာ မွန္နန္း ေဆာင္ေတာ္ႀကီးတြင္ လည္း 
ေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးတို႕ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေဆြးေႏြးရာ မွန္နန္း ဓႏုေဆာင္တြင္လည္းေကာင္း 
မမာေတာ္မူသည့္ သတင္းကိုေမးလို၀င္လိုလွေသာ ေဆာင္ရနန္းရ မိဖုရားတို႕၏ ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိး 
ပူဆာမႈကို ေျဖရွင္းလ်က္ရွိျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း တာ၀န္ႀကီး ေလးစြာ ေတြ႕ႀကဳံရလ်က္ရွိေလ၏။ 
 
 
ထို႕ေန႕ မွန္နန္းဓႏုေဆာင္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတြင္ မင္းသားမ်ားဖမ္းဆီးရာတြင္ အေရးႀကးီ ေသာ 
ကိစၥတစ္ရပ္ကို ကင္း၀န္မင္းႀကီး၊ ခန္းပတ္မင္းႀကီး၊ တိုင္တားမင္းႀကီး၊ ေရႊျပည္မင္းႀကီးစေသာ 
၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္မဖုရားတို႕ အထပ္ထပ္ ေဆြးေႏြးႀကရ ျပန္ေလ၏။ 
 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။ ။"သားေတာ္ေညာင္ရမး္မင္းႏွင့္ ေညာင္အုပ္မင္းတို႕ညီေနာင္ဟာ ေစလႊတ္ေတာ္မူတဲ့ 
လူမ်ားႏွင့္မလိုက္ပါဘဲ အဂၤလိပ္သံတဲကို ထြက္ေျပးႀကသည္မွာ အမႈထမ္းမ်ားေပါ့ေလ်ာ့မူေႀကာင့္ လား" 
 
ေရႊျပည္မင္းႀကီး။ ။ "မင္းမႈထမ္းတို႕ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း မဟုတ္ေႀကာင္း စစ္ေဆးျပီးပါျပီ အမိန္႕ေတာ္ကို 
နားေထာင္ျပီး သူတို႕ညီေနာင္က အေစာင့္အႀကိဳ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို အျပင္ကခဏေစာင့္ႀကပါ။ 
ေရႊနန္းေတာ္ လိုက္ပါရန္ အတြင္းေဆာင္၀င္၍ ပုဆိုးမ်ားလဲပါဦးမည္ဆိုကာ ေစာင့္ေနေသာ 
စစ္သားမ်ားမရိပ္မိမီ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး အိမ္ေတာ္ေနာက္ေဖးေပါက္ကဆင္းျပီး အဂၤလိပ္သံအရာရိွ 
၀င္းထဲသို႕ ခုိ၀င္သြားပါသည္တဲ့" 
 
 
တိုင္းတာ။  ။"ဟာ.......ခ်က္ခ်င္းလိုက္ဖမ္းရင္ မိမွာေပါ" 
 
ခမ္းပတ္မင္းႀကီး။ ။ "လိုက္ဖမ္းရံုတင္မက အဂၤလိပ္သံ အရာရိွကို မင္းသားႏွစ္ပါးထုတ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိႀကပါေသးတယ္။ သံအရာရိွကသူတုိ႕ကိုအားကိုး၍ ခုိး၀င္လာသူျဖစ္လို႕ မေပးႏိုင္ေႀကာင္း 
မင္းသား မ်ားသေဘာအတိုင္း လိုက္လိုကလိုက္ႏုိင္ေႀကာင္း တင္းတင္းမာမာပင္ ျပန္ႀကားလိုက္ 
ပါသည္" 
 
 
တိုင္းတား။ ။"ေတာက္.......အေရးဆို ဒီလက္နက္နဲ႕ခ်ည္း အေျခာက္ခံေနရတာပဲ။ ေခၚေတာ္မူသည္ကို 
စိတ္ခ်လက္ခ် လိုက္မလာဘဲ စစ္မႈထမ္းေတြကို တစ္ပတ္ရုိက္ျပီး ေနာက္ေဖးေပါက္က 
ဆင္းေျပးႏိုင္သည္မွာ စဥ္းစားစရာပဲ။ "က်ဳပ္တုိ႔အထံမွ မေန႔ညက က်ဳပ္တုိ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္တဲ့ အၾကံအစည္ကို 



တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သစၥာေဖာက္ျပီး ေပါက္ၾကား ေအာင္ လုပ္လုိ႔သာ ေညာင္ရမ္းညီေနာင္က 
ႀကိဳတင္သိထားတဲ့အတြက္ ခုလုိထြက္ေျပးႏုိင္ ျခင္းျဖစ္လိမ့္မယ္" 
 
ေရႊျပည္။ ။" အသားထဲက ေလာက္ထြက္ဖုိ႔ အခ်ိန္မဟုတ္ေသးပါဘူး" 
 
 
ကင္း၀န္။ ။"က်ဳပ္တို႔လည္း တစ္ေယာက္မွ ညကအိမ္မျပန္ၾကရဘူး။ ေရႊနန္းေတာ္ေပၚမွာပဲ 
မိုးလင္းသည္အထိ ရိွၾကတယ္မဟုတ္လား။ 
 
မိဖုရား။     ။ ကုိင္း.....ကိုင္း လြန္ျပီးတဲ့အေရးကုိ ေဆြးေႏြးလို႔ အခ်ိန္ကုန္ခံမေနႏွင့္ ဦးမင္းၾကီးတုိ႔။ 
ေညာင္ရမ္း ေညာင္အုပ္ ညီေနာင္ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ အစီအမံကုိ ႀကိဳတင္ရိပ္မိလို႔ ထြက္ေျပးႏုိင္သည္မွာ 
အမွန္ပင္ျဖစ္တယ္။ တစ္စံုတစ္ဦးက လွ်ဳိ႕၀ွက္ျပီး သတင္းပုိ႔၍သာ သိ ၾကတာပဲ။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔က 
ထီးနနး္ဆက္ခံဖို႔ မင္းသားေတြးတဲ့အခါ ဒီညီေနာင္ကို မပါ ေအာင္ ခ်န္လွပ္ထားရလိ္မ့္မယ္" 
 
ကင္း၀န္။ ။"ထီးေမြနန္းေမြ ဆုိသည္မွာ သားေတာ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ဆုိင္ေနပါ၍ ေညာင္ရမ္း၊ ေညာင္အုပ္ 
သားေတာ္ႏွစ္ပါးကို ခ်န္ထားျပန္လွ်င္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သြားမည္ကုိ 
စဥ္းစားေတာ္မူရန္ ရိွေနျပန္ပါတယ္" 
 
 
တုိ္င္တား။ ။" အို.......က်ဳပ္တို႔က မွ်မွ်တတ သေဘာထားလို႔ မင္းသားမွန္ရင္  အကုန္ဖမ္း ၊ 
အက်ယ္ခ်ဳပ္ စခန္းပုိ႔ျပီးမွ စိတ္ခ်လက္ခ် ထီးနန္းဆက္သရန္ေရြးခ်ယ္ၾကဖုိ႔ ေစတနာ 
ေကာင္းႏွင့္စီမံတာကုိ သူတုိ႔က အထင္ လဲြလို႔ လူမ်ဳိးျခားအားကုိးသြားတဲ့ဟာ ဦးေကာင္းက 
ဘာကန္႔ကြက္စရာ လုိသလဲဗ်" 
 
မိဖုရား။     ။"အေရးၾကီးတဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္တစ္ျပန္ အၾကံဥာဏ္ေပးရင္းက အျငင္းပြားဖုိ႔ 
အစြန္းအစေတြ ေပၚမလာေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကရမယ္ ဦးဖိုးရဲ႕။ ကိုင္း ......ကုိ္င္း မင္းၾကီးေျပာသလုိ 
ေညာင္ရမ္း၊ ေညာင္အုပ္ ညီေနာင္ကုိလည္း မပစ္ပယ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ၾကရမယ့္ မင္းသား 
မ်ားစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းလုိက္ၾကတာပ။ ဒါထက္အေရးၾကီးဆုံး ကိစၥတစ္ရပ္က ယေန႔ဖမ္းထားတဲ့ 
မင္းသား မ်ားကုိ ဒီအေဆာင္ေတာ္မွာ ၾကာရွည္ ထား၍မျဖစ္ဘူး။ သည့္ထက္ လုံျခဳံရာ 
ေၾကးတုိက္ေတာ္ကုိ ညတြင္းခ်င္း အေစာင့္အေရွာက္ လုံေလာက္စြာႏွင့္ပို႔ထားမွ စိိတ္ခ်ရလိမ့္မယ္္" 
 
 
ခန္းပတ္။ ။" မွန္ပါသည္။ ကိစၥမျပီးခင္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေၾကးတိုက္ေတာ္မွာထားရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ 
ပါသည္" 
 
ကင္း၀န္။ ။" မင္းသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ကိစၥကို ယေန႔ညအျပီး ေဆာင္ရြက္ေစပါမယ္" 



 
ေရႊျပည္။ ။" အတြင္းေတာ္မွာရိွတဲ့ လက္နက္ကုိင္ အေစာင့္အေနမ်ားကိုလည္း တုိးတက္ခ် 
ထားမွလုံျခဳံပါမယ္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာအမႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပါက္ၾကား မႈမရိွေစရန္ မင္းၾကီးတို႔ 
၊ က်ဳပ္တို႔ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ ကိုယ့္ေသြးသားမ်ားကိုလည္း အထူး ေခၚယူျပီး ေစစားၾကမွ 
လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမယ္" 
 
တုိင္တား။ ။" ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သားေတာ္မ်ားသာမက စိတ္မခ်ရတဲ့ အဆက္အႏြယ္မ်ား ကိုလည္း 
သတိထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ အေထာက္ေတာ္မ်ားထားသင့္တယ္။ ေတာ္ ေတာ္ၾကာ ရန္သူအားေပး 
ျဖစ္ေနၾကရင္ အေရးထဲ အရာေပၚလာဦးမယ္ဗ်" 
 
 
မိဖုရား။     ။"ကဲ.....ကဲ ဒီကိစၥေတြကုိ ေရႊျပည္မင္းၾကီး၊ ခန္းပတ္မင္းၾကးီႏွင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး 
တုိ႔တာ၀န္ယူၾကပါ။ ေဆာင္ရြက္စရာေတြကို္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၾကရန္ တိုက္ေဆာင္သို႔ၾကြၾက ျေပေတာ့။ 
ဟုိကကိစၥျပီးျငိမ္းမွ ကၽြန္မႏွင့္ထပ္၍ေဆြးေႏြးျပီး အိမ္ေရွ႕ႏွင္းတမ္း အမိန္႔ေတာ္ၾကီးကို 
စီစဥ္ေရးသားရမည္။ တုိ္င္တားမင္းၾကီး ဦးဖိုးကကၽြန္မႏွင့္အတူ  ေရႊနန္းရွင္ဘုရားတစ္ပါးကို 
ခစားရန္လို္က္ခဲ့ပါ။ ေ၀ဒနာေတာ္ သက္သာခုိက္ျဖစ္လွ်င္ အမိန္႔ေတာ္ခံသင့္လွ်င္လည္း ႏွစ္သက္ရာ 
သားေတာ္တစ္ပါးပါးကို ညႊန္ေတာ္မူပါလို႔ ထုတ္ေဖာ္ေလွ်ာက္တင္ရမွာပဲ" 
 
စကားလက္စသတ္ကာ ေခတၱ လူစုခဲြလို္က္ၾကျပနသ္ည္တြင္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ၊ ခန္းပတ္ မင္းၾကီးႏွင့္ 
ေရႊျပည္၀န္မင္းၾကီးတုိိ႔မွာ မင္းသားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ကိစၥ၊ အိပ္ဖန္ ေတာ္ ေစာင့္ႏွင့္ လက္နက္ကို္င္ 
လက္သုံးေတာ္အမႈထမ္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းရန္ အတြင္းက် သည့္ လူယုံေတာ္ေသြးသားမ်ားကို အမိန္႔ 
ခ်ထား ေခၚယူကာ စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ ရိွ ၾကေလ၏။ 
 
 
ထုိအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္တင္းထားေသာ လူယုံေတာ္အမႈ ထမ္းမ်ားတြင္ 
တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္လာေလ၏။ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ဒုိင္း၀န္မင္း၏ ဖခင္ျဖစ္သူ 
ခန္းပတ္မင္းၾကီး ဦးေရႊေမာင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာတမ္းမွန္းခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ 
 
တုိင္တားမင္းၾကီး၊ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၊ ေရႊျပည္မင္းၾကီးတို႔ကလညး္ မွဴးသားမတ္ေျမးျဖစ္၍ 
 
သိကၽြမး္ထားျပီး ျဖစ္သည္တစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေမာင္္တုတ္ကိုယ္တုိ္င္ကလည္း နန္းေတာ္ အတြင္းသို႔ 
ဥပါယ္တမ်ဥ္ျဖင့္ ေရာက္ေအာင္၀င္ကာ သီေပါမင္းသားအတြက္ တေစ့တ ေစာင္းမွ သတင္းမ်ားကို 
ေခ်ာင္းေျမာင္း စံုစမ္းေနစဥ္ အတြင္း၀န္မင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ေလ၏။ 
 
 



ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ခ်က္္္္္္္္္္္ဆုိလွ်င္ နားခြက္က မီးေတာက္သေလာက္ ပါးနပ္ခ်က္ခ်ာသူ ျဖစ္၍ 
အမႈေတာ္ထမ္းရင္း မ်က္စိႏွင့္ နားကို အားခြင့္မေပးဘဲ အကခတ္ သတင္းနားစြင့္ လ်က္ရိွရာ 
မွန္းနန္းစႏုေဆာင္တြင္ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီးမ်ားလည္း ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ 
စုေ၀းေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္လည္း အေရးတၾကီး နားစြင့္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
အိမ္ေရွ႕အရာ ေဆာင္ႏွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရား ၾကီးအနီးတြင္ 
ကင္း၀န္မင္းၾကီး ၊ ေရႊျပည္မင္းၾကီး၊ ခန္းပတ္မင္းၾကီး၊ တို္င္တားမင္းၾကီး ၊ ေလာင္းရွည္ မင္းၾကီး၊ 
ေတာင္ခြင္မင္းၾကီး၊ေရႊတိုက္အတြင္း၀န္၊ျမိဳ႕သစ္အတြင္း၀န္၊ ေက်ာက္္ေျမာင္း အတြင္း၀န္၊ ေလွသင္း 
အတြင္း ၀န္ မ်ား စံုညီစြာ ရိွၾကေလ၏။ 
 
မိဖုရား။     ။" ေရႊနန္းရွင္ဖုရား အင္မတန္ ေမာေတာ္မူေနတယ္။ ဘယ္အမိန္႔ေတာ္မ်ဳိးမွ ႏႈတ္ေတာ္က 
မိန္႔ဟ ေတာ္မူႏ္ိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ အိမ္ေရွ႕ေပးဖို႔ လူေရြးရမည့္ ကိစၥကို ကၽြန္မနဲ႔မင္းၾကီးတို႔ 
တို္င္ပင္ ေရြးခ်ယ္ၾကရေတာ့မယ္" 
 
 
တိုင္တား။ ။" ဟုတ္တယ္မင္းၾကီးတို႔၊ အခ်ိန္ကလည္းမရိွဘူး၊ ကိစၥျမန္ျမန္ျပီးေအာင္ အေရးတၾကီး 
ေဆြးေႏြးၾကပါစုိ႔" 
 
မိဖုရား။     ။ "ရိွသမွ် မင္းသားေတြထဲမွာ ဘယ္မင္းသား အိမ္ေရွ႕ႏွင္းဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး ထင္သလဲ၊ 
မင္းၾကီးတို႔ စိတ္ထဲမွာ ထင္ျမင္သမွ် ဖြင့္ဟေလွ်ာက္တင္ၾကေပေတာ့" 
 
ကင္း၀န္။ " အကယ္၍ မင္းသားတစ္ပါးပါးကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီးတဲ့အခါ မည္သူ၏အမိန္႔ႏွင့္ အိမ္ေရွ႕ႏွင္းလွ်င္ 
သင့္မည္ထင္ပါသလဲ မင္းၾကီးတုိ႔" 
 
ေရႊျပည္။ ။"ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာဘုရား ရိွပါေသးလ်က္ႏွင့္ က်ဳပ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္ ၀န္ၾကီးမ်ားက 
အိမ္ေရွ႕မင္း ေျမွာက္တင္ႏ္ိုင္ခြင့္ ရိွပါသလား" 
 
မိဖုရား။     ။"အိမ္ေရွ႕ လႊဲအပ္ရမည့္ မင္းသားကိုသာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ႀကိဳက္သလုိ ေရြးၾက ပါဦးေလ။ 
လႊတ္ေတာ္က အိမ္ေရွ႕မေျမွာက္ရပါဘူး။ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ပဲ အိမ္ေရွ႕အရိုက္အရာ 
လႊဲၾကတာေပါ႔" 
 
 
ခန္းပတ္။ ။"အေရးေပၚလွ်င္ သင့္ေတာ္သလုိ စီမံၾကရေတာ့မွာေပါ႔ ၀န္မင္းတို႔။ ကိုင္း... ကို္္င္း 
ေရြးၾကစမ္းပါေလ" 
 



ကင္း၀န္။ ။"ေရြးလွ်င္ သားေတာ္ၾကီးထဲက ေရြးထုိက္တာပဲ။ သားေတာ္ၾကီးမ်ားဆုိရင္ လည္း 
မကၡရာမင္းသားၾကီး ၊ သုံးဆယ္မင္းသားၾကီးႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား..........." 
 
ေရႊျပည္။ ။"သားေတာ္ၾကီးေလးငါးပါး ရိွေနျပန္ေတာ့ ဘယ္လုိၾကံမလဲ။ ကံဆုိးကံေကာင္း မဲခ်ျပီးေရြးရင္ 
မေကာင္ဘူလား" 
 
တုိင္တား။ ။"ဒီမင္းသားၾကီးေတြဟာ အစြမ္းသတၱိလည္း ရိွပါတယ္၊ စိတ္ေတာ္္္္္ေတြကလည္း ထက္ျမက္ 
ပါတယ္။ အရည္အခ်င္းစံုပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းက်ဳပ္တုိ႔ ၀န္ၾကီးေတြအ ေပၚမွာ  ဘ၀ရွင္ဘုရားလို 
တိုင္တိုင္ပင္ပင္ ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြး ျပဳေတာ္မမူဘဲ ငါတေကာေကာၾကမွာ ေတာ့အမွန္ပဲ" 
 
 
ေတာင္ခြင္မင္းၾကီး။ ။" သက္၀ါႏုငယ္တဲ့ မင္းသာေတြထဲမွာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကုိ အုပ္စီး စိုးမိုးႏိုင္တဲ့ 
အရည္အခ်င္းထူးခၽြန္သူ မေတြ႕ႏုိင္ဘူး။ ေတြ႕သည့္တုိင္ေအာင္လည္း ေနာင္ေတာ္ေတြကသာ အခြင့္ 
အေရး ရႏိုင္ပါဘဲ" 
 
ခန္းပတ္။ ။"ၾကီးစဥ္ငယ္လုိက္သာ စဥ္းစားၾကပါ။ ေနာင္ေတာ္ၾကီးေတြကို ပစ္ပယျ္ပီးထားလို႔ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါ႔မလား ၀န္မင္းတုိ႔ရဲ႕" 
 
ကင္း၀န္။ ။"အိမ္ေရွ႕ကိစၥဟာ သံသရာၾကီး၀ဲလယ္သလို တလယ္လယ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ 
ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးပင္ အဆုံးအျဖတ္ ခက္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ကိစၥၾကီးတစ္ရပ္ကုိ က်ဳပ္တို႔ေတြက 
တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္လုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ၾကဘူးေပါ႔။ သုိ႔ေသာ္ အေရးေတာ္ပံုၾကီးက နီးကပ္ေနျပီ။ 
တာရွည္ ေဆြးေႏြးျပီး အျငင္းပြားေနလုိ႔မျဖစ္ၾကဘူး။ တုံးတုိက္တုိက္ ကမ္းတုိက္တုိက္ မ်က္စိမိွတ္ျပီး 
သားေတာ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေရြးေကာက္ၾကပါ" 
 
 
တုိင္တား။ ။"ကို္င္း........ ကို္င္း ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ ရုတ္တစ္ရတ္မေ၀ခဲြႏုိင္ မဆုံးျဖတ္ ႏိုင္ရင္လည္း 
ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား၏ အလုိေတာ္ကုိ ေလွ်ာက္တင္ၾကည့္ၾက စမ္းပါဦးေတာ့ လား" 
 
ကင္း၀န္။ ။" ဟုတ္ေပတယ္၊ အလယ္နန္းမေတာ္ ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား အလိုေတာ္ သင့္ရာကိုလည္း 
ညႊန္ျပေတာ္မူပါမွ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ ညိွႏႈိင္းစဥ္းစားရန္ လြယက္ူၾကပါလိမ့္ မယ္" 
 
မိဖုရား။ ။"ကၽြန္မစိတ္တုိင္းက် သားေတာ္တစ္ပါးကုိေတာ့ ျမင္၍ထားေပသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 
မင္းၾကီးတုိ႕ရဲ႕ အထင္ အျမင္ကုိလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ၾကရာတြင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္" 
 
ကင္း၀န္။ ။"မိန္႕ေတာ္မူျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ေ၀ဖန္ႏ္ိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္ဘုရား" 
 



 
မိဖုရား။ ။"ကၽြန္မစိတ္ၾကိဳက္ေျပာရရင္ေတာ့ စိတ္သေဘာလည္းႏူညံ႕တယ္၊ ကၽြန္မတုိ႕ မင္းၾကီးတုိ႕ 
နဲ႕လည္းတုိင္တုိင္ပင္ပင္ စိတ္သေဘာတူျဖစ္ႏိုင္မည္႕ သီေပါမင္းသားကေလးကုိ သေဘာက် 
ေတာ္မူတာပဲ" 
 
"ေရႊျပည္မင္းၾကီး ႏွင့္တကြ ၀န္ၾကီးမ်ားမွာ ရုတ္တရက္အ့ံအားသင့္သြားၾကေလ၏ မလွမ္းမကမ္းမွ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္လည္း ရုတ္တရက္  မ်က္လုံးေရာင္လင္းထိန္သြားေလ သည္။" 
 
ကင္း၀န္။ ။"သီေပါမင္းသားကေလးမွာ စိတ္သေဘာႏူူးညံ႕သိမ္ေမြ႕ပါေပတယ္။ စာေပက်မ္းဂန္ လည္း 
တတ္ကၽြမ္း ပါေပတယ္။ သုိ႕ရာတြင္ သက္ေတာ္က ႏွစ္ဆယ္ငယ္ရြယ္လွပါကလား" 
 
ေရႊျပည္။ ။"ေနာင္ေတာ္ၾကီးမ်ားကုိေက်ာ္လႊားျပီး ထီးနန္းရုိက္ရာ  လႊဲလုိက္ရင္အရြယ္ေတာ္က 
ငယ္ေသးလုိ႕ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တုိ္င္းတစ္ပါးက ရိုေသေလးစားျခင္းမရိွမွာလည္း စိုးရိမ္စရာပဲဘုရာ့" 
 
ကင္း၀န္။ ။"ယခုေနအခါမွာ အဂၤလိပ္က က်ဳပ္တုိ႕ကုိ အရိပ္ၾကည္႕ေနတာ ၀န္မင္းတုိ႕ရဲ႕။ ဘ၀ရွင္ 
မင္းတရားၾကီးဘုရား ေရႊလက္ထက္ေတာ္မွာ အႏိုင္မက်င့္သာလုိ႕ ညွာတာေနသ ေလာက္ ေနာက္ 
တစ္ဆက္ ေရႊနန္းတက္ရင္ ႏ္ိုင္ငံကုိအတင္းလု၀င္ေတာ့မွာပဲ။ ဒီေတာ့ ဘုန္းလက္ရံုး တန္ခိုးသတၱရိွတဲ့ 
မကၡရာ မင္းသား၊ သုံးဆယ္မင္းသား၊ ေညာင္ရမ္းမင္းသားတုိ႕လုိ သတၱဗလ အားကုိးေလာက္တဲ့ 
မင္းသားၾကီးမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကမွသင့္ပါလိမ့္မယ္" 
 
 
မိဖုရား။ ။"ဒါကေတာ့ ပူစရာမဟုတ္ပါဘူး ဦးေကာင္းရယ္။ တကယ္ဆုိေတာ့ စစ္တုိက္တဲ့ ေနရာမွာ 
ရွင္ဘုရင္ ကုိယ္တုိင္ ၀င္တုိက္ရတာမဟုတ္လုိ႕ အသက္ၾကီးတာငယ္တာ၊ သတၱဗလရိွတာမရိွတာ 
အေရးမၾကီးပါဘူး။ လက္နက္အင္အား, လူအင္အားေကာင္းတာႏွင့္ စီမံကြပ္ကဲသူေတြသာ အခ်ဳပ္ 
အျခာျဖစ္တာကလား။ ဒီေတာ့ သီေပါမင္းသားကုိ နန္းလ်ာထားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 
ကၽြမး္က်င္ျပီးသားျဖစ္တဲ့ မင္းၾကီးတို႕က သင့္ေတာ္ သလုိ စခန္းသြားၾကတာေပါ့" 
 
 
ကင္း၀န္။ ။"အမိန္႕ရိွေတာ္မူသလုိ သီေပါမင္းသားကုိ နန္းလ်ာထားျပီး လႊတ္ေတာ္ၾကီးက 
ၾကိဳးကုိင္သြားလွ်င္ က်န္တဲ့ သားေတာ္ေတြကလည္း ဘယ္နည္းနဲ႕မွ ေက်နပ္မႈရိွၾကမွာ မဟုတ္ေသး 
ဘူးထင္ပါတယ္" 
 
မိဖုရား။ ။"ဒီကိစၥလည္း လြယ္ကူပါတယ္။ မေက်နပ္ခ်င္တဲ့ မင္းသားေတြဟာ ကၽြနမ္တုိ႕ လက္ထဲမွာ 
ေရာက္ေနသည္မဟုတ္လား။ စိတ္ခ်ေလာက္တဲ့အခ်ိန္ၾကာမွ သူတုိ႕ကုိအက်ယ္ခ်ဳပ္က လႊတ္လုိက္ 
ရံုေပါ့" 
 



ကင္း၀န္။ ။"သားေတာ္ေတြခ်င္း တူပါလ်က္သားနဲ႕ တရားမဲ့ျပဳက်င့္သလုိေနမွာပဲ" 
 
 
ကင္း၀န္မင္းၾကီးစကားမဆုံးခင္ တုိင္းတားမင္းၾကီးက မ်က္ႏွာထားတင္းမာစြာႏွင့္.... 
 
"ကဲ...ကဲအခ်ိန္မရိွဘူး။ စကားမဆုံးေအာင္ရွည္ေနၾကသည္မွာ  အခ်ိန္မီ ကိစၥျပီးျပတ္ မႈမရိွေအာင္ 
လုပ္ေန တာ ႏွင့္ တူေနျပီ။ ဒီေတာ့သီေပါမင္းသားကုိ သေဘာမတူတဲ့လူ ဦးေခါင္းထားခဲ့။ ကုိယ္ခ်ည္း 
ျပန္ၾက" 
 
ထ၍ၾကိမ္း လို္က္ေလသည္။ တုိင္တားမင္းၾကီးေနာက္နားတြင္လည္း ဓားလွံလက္နက္ႏွင့္ ကုိယ္ရံ 
ေတာ္မ်ား နီးကပ္စြာရိွေလရာ နည္းလမ္းရိွသေလာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းအမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ 
ကင္း၀န္မင္းၾကီး၊ ေရႊျပည္မင္းၾကီး စေသာ၀န္ၾကီးမ်ားမွာ မတတ္သာေတာ့ ဘဲ.... 
 
"ဒီလုိျဖင့္ ကိစၥျပီးေအာင္ ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား သင့္ေလ်ာ္သလုိသာ စီစဥ္ေတာ္မူပါေတာ့" 
 
အေလ်ာ့ေပးကာ လုိက္ေလ်ာၾကရရွာေတာ့၏ ။ 
 
 
 
အခန္း (၃၀) ဆက္ရန္ 
 
 
အခန္း (၃၀) 
 
 
သီေပါမင္းသားသည္ ေနာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ေၾကးတိုက္ေတာ္ အခ်ဳပ္ခန္း၌ စိတ္ပင္ပန္းစြာ စံေတာ္မူ 
လ်က္ရိွစဥ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ရုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး 
 
"ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ... အျမန္လိုက္ပါေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား" 
 
အေရးတႀကီး ေျပာလ်က္ ပခုံးထက္တြင္ ထမ္းတင္၍ ေခၚယူခဲ့ေလရာ သီေပါမင္းသားမွာ ဘုမသိ 
ဘမသိ က်ီးၾကည့္ ေၾကာင္ၾကည့္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ ပခုံးေပၚတြင္ ပါလာရင္း ... 
 
"ကဲ့ ... ေမာင္တုတ္ရဲ႕၊ ဘယ္လိုျဖစ္သတံုး၊ ဒီနားမွာ ခဏရပ္နားၿပီး အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ 
ကေလးမ်ား တင္စမ္း ပါဦးဟဲ့" 
 



 
ဆိုသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ လမ္းခုလတ္တြင္ ေခတၱရပ္ၿပီး ... 
 
"ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို အမိန္႔ေတာ္အရ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးေပၚ ပုိ႔မလို႔ပါဘုရား" 
 
"ခက္ပါဘိ ငတုတ္ရယ္၊ သားေတာ္ေတြ ရိွသမွ် ရာဇ၀တ္မႈ ေရာက္ေနၾကတဲ့အထဲ ငါ့ကို 
ေၾကးတိုက္ထဲက နင္ဆြဲလို႔ ထုတ္လာတဲ့အတြက္ ငါအ့သက္ကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား သတ္ၾက ပါလိမ့္မယ္၊ ငါ 
မလိုက္ပါရေစနဲ႔၊ ငါ့ေနာင္ေတာ္ေတြနဲ႔ ေသအတူ ရွင္အတူ ေနပါရေစ၊ ျပန္ပုိ႔ ခဲ့ပါ ငတုတ္ရဲ႕" 
 
"ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ဘာမွ စုိးရိမ္ေတာ္မမူနဲ႔ သို႔ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို ကတိေတာ္တစ္ခုျဖင့္ သနားေတာ္မူ 
ပါဘုရား" 
 
 
"ေျပာပါဟယ္ ... ဘယ္လို ကတိလဲ၊ ငါ စိတ္မေကာင္းရတဲ့အထဲ နင္ကလည္း တစ္ေမွာင့္ ပါပဲ" 
 
"ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား အထြတ္အျမတ္ ေရာက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို အရွင့္ဓားေတာ္ႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ 
မေသ ေစရဘူးဆိုတဲ့ 'ေဘးမဲ့တစ္ခု' ကိုျဖင့္ သနားေတာ္မူပါ" 
 
"ငါ့ေနာင္ေတာ္ေတြ ေက်ာ္ၿပီး ဘယ္နည္းႏွင့္ ငါက အထြတ္အျမတ္ ေရာက္ရမွာလဲ ငတုတ္ ရယ္၊ 
မဟုတ္တမ္း တရမ္းေတြ" 
 
"ကိုယ္ေတာ္ဖ်ား ေနာက္ေတာ့ သိေတာ္မူေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ပါမယ္၊ အခု ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ေတာင္းတဲ့ 
ကတိကိုသာ သနားေတာ္မူပါဘုရား" 
 
"ကိုင္း ... ကိုင္း ေမာင္မင္းကို ငါ၏လက္နက္ ဓားလွံႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မေသေစရဘူး၊ ငါ 
ကတိျပဳေတာ္မူလိုက္ၿပီ" 
 
 
"၀မ္းေျမာက္လွပါဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ဖ်ားကို ခမည္းေတာ္ဘုရားက အိမ္ေရွ႕ႏွင္းအပ္ေသာ 
မူပါေတာ့မယ္ ဘုရား" 
 
"ဘုရား ... ဘုရား၊ ထူးဆန္းလွခ်ည္လား ေမာင္တုတ္ရယ္၊ ငါ ဘယ္လို လုပ္ၿပီး ယံုၾကည္ 
ေတာ္မူရမည္လဲ" 
 
"မွန္ပါသည္။ ကံအက်ိဳးေပးအတုိင္း ၾကံပါေသာ္လည္း မျဖစ္ေျမာက္ မၾကံစည္ဘဲနဲ႔လည္း ျဖစ္ေျမာက္ 
ႏုိင္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူတဲ့အတုိင္း ယံုၾကည္ေတာ္မူပါဘုရား" 



 
"အခု ငါ့ကို ဘယ္ေခၚသြားမယ္လို႔တံုးဟဲ့" 
 
"ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးကိုပါဘုရား၊ စိတ္ခ်က္လက္ခ် လိုက္ပါေတာ္မူပါေတာ့" 
 
 
ဆိုကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ မိမိပခုံးေပၚတြင္ ထမ္းလ်က္ပင္ ရိွေနေသးေသာ သီေပါ မင္းသားအား 
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးရိွရာသို႔ ခပ္သုတ္သုတ္ပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ၾကဥ္ သြားေလ၏။ 
 
ထုိေန႔သည္ကား သကၠရာဇ္ ၁၂၄၀ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ရက္ေန႔ ျဖစ္ရာ 
သီေပါမင္းသားအား အိမ္ေရွ႕ႏွင္းေသာ အခမ္းအနားကို က်င္းပေလ၏။ မင္းတုန္းဘုရင္ 
မင္းတရားႀကီး၏ အိမ္ေရွ႕ ႏွင္းတမ္း အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံေတာ္ မင္းထင္ေက်ာ္ေခါင္က အမိန္႔ 
ေတာ္ျပန္မွတ္ရာ အိမ္ေရွ႕ႏွင္းတမ္း အမိန္႔ေတာ္မွာ ... 
 
 
"ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီး အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္။ ေရွးေရွးေသာ မင္းေကာင္း 
မင္းျမတ္တို႔သည္ သာသနာေတာ္သံုးပါး စည္ပင္ျပန္႔ပြား ထြန္းလင္းေစ ေေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံ 
အစီးအပြား မ်ားျပားတိုးတက္ေစေၾကာင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္းငွာ ရုိက္ရာေတာ္ခံ နန္းရံ 
အစစ္ျဖစ္ေသာ သားေတာ္ျမတ္ကို အိမ္ေရွ႕ႏွင္းေတာ္မူၿမဲ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ငါအရွင္ ဧကရာဇ္ 
မင္းျမတ္သည္လည္း အပရိဟာနိက စေသာ ရာဇဓမၼ က်င့္၀တ္တရားအေပါင္းတို႔ကို ၿမဲျမံစြာ 
က်င့္ေဆာင္ ေတာ္မူလ်က္ ရတနာပံု မဟာရာဇဌာနီ ေရႊျပည္ေတာ္ႀကီးကို လက္မြန္အစ 
တည္ေထာင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာ ဘုရား သာသနာေတာ္ အထူးသျဖင့္ 
စည္ပင္ထြန္းလင္းေစျခင္းငွာ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ ပဥၥမ သဂၤါယနာသဘင္ ဆင္ယင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ 
သာသနာေတာ္ျမတ္ အစီးအပြား၊ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ အက်ိဳး စီးပြား သားေတာ္အစဥ္၊ ေျမးေတာ္အဆက္ 
ျမစ္ေတာ္အညြန္႔စီးပြား ရဟန္းရွင္ လူ ျပည္သူ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြား 
မ်ားျပားေစေၾကာင္းကို တရားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူသည့္ သားေတာ္ သီေပါၿမိဳ႕စား 
မင္းသားသုသီရိ မဟာဓမၼ ရာဇာသည္ ကပ္ဦးမဟာ သမတ ဥကၠာမုကၡ သက်သာကီ၀င္ မင္းတုိ႔မွ 
အစဥ္မပ်က္ ဆင္းသက္ခဲ့ေသာ ကုန္းေဘာင္နန္းရုိး ေနမ်ိဳး ႏြယ္စစ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ပိဋကတ္သံုးပုံကို 
ေခ်ာက္ခ်ား ေစလ်က္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ပထမျပန္ဆိုႏုိင္၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ 
ကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း။ 
 
 
ေလာကဓမၼ လိမၼာေက်ပြန္သျဖင့္ ေနာင္အခါ ငါႏွင့္ထပ္တူ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံကို အုပ္စုိးႏုိင္မည့္ 
ႏွလံုးလက္ရံုး ဘုန္းပညာလကၡဏာႏွင့္ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသ ရိွေသာ သားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ 
သာသနာေတာ္ေရး၊ တိုင္းျပည္ေရးမႈမ်ားကို ညီညာေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွာ အိမ္ေရွ႕မင္း၏ 
တင့္တယ္စမၸာယ္ျခင္း အလံုးအရင္း ဆင္ျမင္း ဗုိလ္ပါ အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ၿခံရံလ်က္ 



အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာအျဖစ္သို႔ ေဆာင္ႏွင္းေတာ္မူသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းတုိ႔ အခမ္းအနား ၀န္၊ ၀င္းမွဴး၊ 
အတြင္း၀န္မွ စ၍ သင္းစုပင္းစု ေပးဘြဲ႕ရန္ စာရင္းကိုလည္း သြင္းေစ" 
 
 
အထက္ပါ အိမ္ေရွ႕ႏွင္းတမ္း အမိန္႔ေတာ္ႀကီးသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္နန္းေတာ္ 
လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း အ့ံအားသင့္၍ 
သြားေစရုံမက ကာယကံရွင္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ သီေပါမင္းသားႏွင့္ မယ္ေတာ္ ေလာင္းရွည္ 
မိဖုရားတို႔ပင္လွ်င္ ကံတရား၏ လွည့္စားမႈကို အ့ံၾသေတာ္မူမိေလေတာ့သည္။ 
 
ျမေတာင္စုဖုရားလတ္ႏွင့္ အေဆာင္ေတာ္တစ္ခုလံုးရိွ အထိန္းေတာ္၊ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမူကား ထုိသတင္း 
စကားကို ေမာင္ေမာင္တုတ္မွတစ္ဆင့္ ပုိ႔လိုက္၍ ၾကားရသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ၀မ္းေျမာက္ေသာ ႏွလံုးျဖင့္ 
တၿပံဳးၿပံဳး တရႊင္ရႊင္ ရိွေနၾကေလသတည္း။ 
 
 
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာသည္ အခါခပ္သိမ္း တညီတည္းမရိွႏုိင္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္မွ ၀မ္းေျမာက္ ေနၾက သေလာက္ 
တစ္ဖက္မွ ရင္ဘတ္စည္တီးႏွင့္ မီးေတာက္ေနၾကသူမ်ားမွာ ေၾကးတိုက္ေတာ္ အတြင္း၌ 
ေရာက္ရိွေနၾကေသာ မင္းသားမ်ားႏွင့္ ေရႊနန္းေတာ္ အေနာက္ပုိင္း အေဆာင္ ေဆာင္အခန္းခန္း၌ 
ရိွၾကေသာ ၎မင္းသားမ်ား၏ မယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသူ ေဆာင္ရ၊ နန္းရ မိဖုရားမ်ား ျဖစ္ၾကေလ၏။ 
 
မကၡရာမင္းသားႀကီး၊ သံုးဆယ္မင္းသားႀကီး အမွဴးရိွေသာ သားေတာ္မ်ားမွာ သီေပါ မင္းသားအား 
ခမည္းေတာ္ဘုရားက အိမ္ေရွ႕ႏွင္းအပ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေၾကးတိုက္ေတာ္ အတြင္းမွ သတင္းစကား 
သန္႔သန္႔ ၾကားလိုက္ရသည့္အခ်ိန္မွာ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္မွ် ေဒါမနႆ ျဖစ္ေတာ္မူၾကရေလ၏။ 
 
 
မိမိတို႔ကို မလိမ့္တစ္ပတ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လံုၿခံဳရာ ေၾကးတိုက္ေတာ္အတြင္းသို႔ သြင္း၍ 
ထားၿပီးမွ သီေပါမင္းသားကို ခမည္းေတာ္ဘုရား အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ အိမ္ေရွ႕ေဆာင္ ႏွင္းလိုက္ျခင္းသည္ 
ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အလိုေတာအ္တိုင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ရိပ္မိၾက ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ 
ေမးျမန္းေျပာဆိုခြင့္ မျပဳႏိုင္ရွာၾကဘဲ ခမည္းေတာ္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အသက္ေတာ္ၿမဲလ်က္မွ 
ရိွပါေသးစ၊ အကယ္၍ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ ေ၀ဒနာေတာ္ျဖင့္ နတ္ရြာၾကြသြားေတာ္မမူေသးလွ်င္ 
ခမည္းေတာ္၏ အမိန္႔ဟု လည့္ွျဖား၍ တစ္စံုတစ္ဦးေသာသူက အာဏာကို ႀကိဳးကိုင္ျပဳကာ 
ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျပဳမူေနသည္ ကိုပင္ သိရိွေတာ္မမူႏုိင္ရွာေသာ အေျခအေနသို႔ 
ေရာက္ေတာ္မူေနရွာၿပီဟု မခ်ိတင္ကဲ အံတခဲခဲ ျဖစ္ေနရွာရေလ၏။ 
 
 
ထုိသို႔ အိမ္ေရွ႕ႏွင္းေသာ အခမ္းအနား ျပဳၿပီးသည့္အခ်ိန္မွာပင္ ေၾကးတိုကေ္တာ္အတြင္း 
ရိွရင္းစြဲျဖစ္ေသာ ဖမ္းဆီးထားၿပီး မင္းသားႀကီးမ်ားအား အခ်ဳပ္ႏွင့္ ထားရုံပင္ စိတ္၀မ္းမခ် ေသး 



သည့္အလား၊ ေျခခ်င္းရုိက္စြဲျခင္း၊ အျပင္တြင္ က်န္ေသးသည့္ သားေတာ္၊ တူေတာ္၊ ေျမးေတာ္မ်ားကိုပါ 
ထပ္မံဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလိုက္ျပန္ေလသတည္း။ 
 
ေရႊနန္းေတာ္တစ္၀န္းလံုး လက္နက္အေစာင့္အေနတို႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းလာသည့္အခ်ိန္က စ၍ 
မင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီျခင္းခံရသည္အထိ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားေတာ့မည္ကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ၿငိမ္သက္စြာ နားစြင့္လ်က္ရိွေသာ ေဆာင္ရ၊ နန္းရ မိဖုရားႀကီးမ်ားသည္ သီေပါ 
မင္းသားအား အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ အိမ္ေရွ႕ ႏွင္းလိုက္သည္ကို ၾကားသိရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီး၏ လက္ခ်က္ဟု အတတ္သိကာ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္၍ လာၾက ေလ၏။ 
 
 
ငါတုိ႔၏ သားမ်ားေတာ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး သူ႔သမီးနဲ႔ သီေပါမင္းသားကိုေတာ့ 
အိမ္ေရွ႕ႏွင္းသည္မွာ တရားသလား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို ခုသြားတုိင္မယ္၊ မခံႏုိင္ဘူးဟု 
ႏြားရူးဆူးတိုး စိတ္ထြက္ ကုန္ၾကေလ၏။ 
 
အခ်ိဳ႕ စိတ္ႏူးည့ံလြန္းေသာ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ သားေတာ္မထြန္းကားေသာ မိဖုရားမ်ားက 
အေစာင့္အေရွာက္ က်ပ္တည္းလြန္း၍ သြားသင့္၊ မသြားသင့္ အၾကံေပးၾကရာ။ 
 
"မိမိတို႔က သားသမီးသံေယာဇဥ္မ်ိဳး မရိွေတာ့ စိတ္ႏွလံုး ဘယ္မွ် ထိခုိက္သည္မသိရွာၾက ဘူး။ 
မမတို႔မွာ ဆယ္က်ိဳးဆယ္လ လြယ္၍ ေမြးထားရပါသည္။ သည္ေတာ့ သတ္လို႔ပစ္ခ်င္ လည္း 
ပစ္ၾကပါေစ၊ အတင္းပင္ သြား၍ သံေတာ္ဦးတင္ၾကေတာ့မည္" 
 
 
ေျပာကာ လင္ပန္းတိုက္စားမိဖုရား၊ သက္ပန္းမိဖုရား၊ ခုႏွစ္ရြာမိဖုရား၊ ေျမာက္ေရႊေရး မိဖုရားတို႔သည္ 
မွန္နန္းေတာ္ေဆာင္ရိွရာသို႔ ဗ်ာပါႀကးီစြာျဖင့္ ထြက္ေတာ္မူလာၾကေလရာ အေနာက္ေဆာင္ႏွင့္ 
မွန္နန္းေတာ္ ေဆာင္အၾကားတြင္ အေစာင့္အေန ခ်ထားေသာ လက္နက္ကိုင္ အမႈေတာ္ထမ္းမ်ားမွာ 
ထဘီ၊ ပ၀ါ၊ ဆံေကသာ မသိမ္းႏုိင္ေအာင္ အပူမီးခ လာၾကေသာ မိဖုရားႀကီးမ်ားအား 
တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ မ၀ံ့ရဲၾကသျဖင့္ သြားလိုရာသို႔ လမ္းဖယ္၍ ေပးလိုက္ၾကရာ မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ 
တံခါး၀သို႔ ဆိုက္ေရာက္ လာၾကေလ၏။ 
 
 
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္မွာ မင္းတရားႀကီး မမာေတာ္မူေသာ အေဆာင္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
မမာေတာ္မူစဥ္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နားပူနာဆာ မရိွေစျခင္းငွာ ဆင္ျဖဴ 
မရွင္မိဖုရားႀကီး အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ အတြင္းေတာ္သို႔ မည္သူမွ် မ၀င္ႏုိင္ရန္ အေစာင့္အေရွာက္ မ်ား 
အထပ္ထပ္ တိုးတက္ခ်ထားရုံမက အတြင္းက တံခါးက်ည္းရွည္ကို ခိုင္လံုစြာ ပိတ္ဆို႔ ထားၿပီးလွ်င္ 
သမားေတာ္ႀကီးမ်ား အႏိွပ္ေတာ္ ဘလဲ့ဘရြာစားတို႔က အလွည့္က်၀င္၍ အႏိွပ္ေတာ္ဆက္ျခင္း၊ 



ေဆးေတာ္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလ်က္ စားေတာ္၀န္ႀကီး ဦးခဲသာလွ်င္ သလြန္ေတာ္အနီးတြင္ 
ၾကပ္မတ္ေပြ႕ပိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ကာ ေရၾကည္ေတာ္ ႏွင့္ ေဆးေတာ္ မ်ားတုိက္၍ ေနခိုက္ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
စားေတာ္၀န္ႀကီး ဦးခဲအား မင္းတရားႀကီးဘုရားသည္ မမာေတာ္မူစဥ္ အခ်ိန္ကစ၍ အပါး တြင္ ကပ္၍ 
ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အမႈေတာ္ထမ္းရန္ ေခၚယူထားေတာ္မူသည္ျဖစ္ရာ ထိုေန႔အဖုိ႔  မွာလည္း ေ၀ဒနာ 
ေတာ္သည္း၍ မိွန္းေတာ္မူသည့္ အခုိက္အတန္႔သာလွ်င္ ၿငိမ္သက္စြာ စံေတာ္မူ၍ အနည္းငယ္ 
ၾကည္လင္ လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ... 
 
"ေမာင္ခဲ ... ငါ့အနား ဘယ္သူမ်ား ရိွသတံုး" 
 
သမားေတာ္မ်ားက "ေမာေတာ္မူမည္စုိးသျဖင့္ မည္သူမွ် အပါးေတာ္မွာ မခစားေစရ ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
"ေျပာစရာ၊ ေမးစရာရွိသေလာက္ ေမးခ်င္ ေျပာခ်င္ပါဘိတယ္၊ ေန႔တိုင္း၊ ေန႔တိုင္းပဲ ဒီလို ေနရ 
ေတာ့မွာလား" 
 
 
"ေမာေတာ္မူပါမယ္ဘုရား" 
 
"ကိစၥမရိွပါဘူး၊ ေမာင္ေကာင္းတို႔၊ ေမာင္ဖုိးလိႈင္တို႔တစ္ေတြ ေခၚလိုက္စမ္းပါဘိ" 
 
"ေရႊလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ အလုပ္မ်ားေနၾကပါတယ္ဘုရား" 
 
"ေမာင္ေရႊေမာင္တို႔၊ ေမာင္ကေလးေမာင္လွဘူးတို႔လည္း မရိွဘူးလား" 
 
"မရိွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
"ဒီလိုေတြ င့ါကို တမင္ေရွာင္မ်ားေနၾကေရာ့သလား၊ သြားစမ္း ... သြားစမ္း ေမာင္ခဲ၊ သူတို႔အားလံုး 
ငါ့ေရွ႕ေတာ္ ေခၚခဲ့" 
 
"မသြား၀ံ့ ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
"သယ္ ... ငါရွင္ဘုရားပဲ၊ ငါ့အာဏာထက္ ဘယ္သူ႔အာဏာက ထက္ေနလို႔ မသြား၀ံ့ရျပန္ သတံုး" 
 
"မွန္လွပါ၊ အရွင့္အာဏာ ဒီအေဆာင္ထဲမွာသာ ရိွပါေၾကာင္း" 



 
"ျမတ္စြာဘုရား၊ ငါ့ကို လူမမာဆိုၿပီး မထီေလးစား ျပဳၾကၿပီလား၊ ငါ မေသေသးပါဘူးဟဲ့" 
 
"မ၀ံ့ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
ထိုအခုိက္ မွန္နန္းေဆာင္အျပင္ဘက္တြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ မိဖုရားမ်ားသည္ လက္နက္ ကိုင္ အေစာင့္ 
အေန မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ စကားဆိုလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
အေစာင့္။      "ေ၀ဒနာေတာ္တိုးမွာစုိး၍ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားပင္ ေဆးဆက္ခ်ိန္က်မွ ၀င္ခြင့္ ရေၾကာင္း 
ပါဘုရား" 
 
လင္ပန္းတိုက္စားမိဖုရား။ "ေဆးဆရာ မ၀င္ရေပတဲ့ ငါတို႔ မိဖုရားမ်ားကို မတားနဲ႔" 
 
အေစာင့္မ်ား။      "သည္းခံေတာ္မူပါဘုရား၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား အထက္အမိန္႔အရ 
ေလွ်ာက္တင္ရျခင္းပါ" 
 
ခုႏွစ္ရြာမိဖုရား။      "ငါတို႔လင္ကို ငါတို႔၀င္ၾကည့္မည့္ဟာကို နင့္အထက္အမိန္႔က ဘာဆိုသတံုး" 
 
ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္မိဖုရား။     "ကိုယ့္လင္ မမာသည္ကို ၀င္လို႔မွ မၾကည့္ရေတာ့ဘူး ဟာလား။ 
ဖယ္ေပး ၾကပါ။ ငါတုိ႔ဘာသာ ငါတုိ႔ ၀င္သြားပါ့မယ္" 
 
အေစာင့္မ်ား။      "သည္းခံေတာ္မူပါဘုရား" 
 
 
သက္ပန္းမိဖုရား။       "ဒီဟာ သည္းခံႏုိင္တဲ့ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးတဲ့" 
 
အေစာင့္မ်ား။       "ဆင္ျဖဴမရွင္ဖုရား အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူၿပီးတဲ့အခါ သေဘာရွိ ၀င္ေတာ္မူ 
ၾကပါဘုရား" 
 
မိဖုရားမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ပုိ၍ စိတ္ေတာ္ကို မထိန္းသိမ္းႏုိင္ေအာင္ ရိွလာၾကသျဖင့္... 
 
"ငါတုိ႔လင္ မမာေနရာ ငါတို႔သြားမည္။ အေရးထဲ ဘယ္သူ႔အမိန္႔ ခံရဦးမွာလဲ" 
 
 



ေျပာကာ အေစာင့္မ်ားကို အတင္းတြန္းဖယ္ၿပီး က်ည္းရွင္တံခါး၀သို႔ စုရုံးတိုးကပ္ကာ ပိတ္ ထားေသာ 
အေဆာင္ေတာ္တံခါးရြက္ကို ထုႏွက္လ်က္ အဖြင့္ခုိင္းၾကလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ 
အေစာင့္အမႈထမ္းမ်ားသည္ ဘ၀ရွင္ မင္းတရားႀကီး၏ မိဖုရားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆြဲဖယ္ 
မပစ္၀့ံသျဖင့္ အေၾကာင္သားေငး၍ ၾကည့္ေန ရ ေတာ့၏။ 
 
အျပင္မွ ဆူညံသံမ်ား၊ တံခါးရြက္ထုသံမ်ားေၾကာင့္ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ ေမွးစက္လ်က္ ရိွေသာ 
မင္းတရား ႀကီးဘုရားသည္ ရုတ္တရ္ မ်က္လံုးဖြင့္၍ ရႈစားကာ ... 
 
"ဟဲ့ ... ေမာင္ခဲ၊ တံခါးဖြင့္လိုက္ပါ။ သမားေတာ္မ်ား ၀င္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ထင္ပါရဲ႕"  မိန္႔ေတာ္ 
မူေသာေၾကာင့္ စားေတာ္၀န္ ဦးခဲသည္ ထ၍ တံခါးဖြင့္လိုက္လွ်င္ မိဖုရားႀကီးမ်ားသည္ 
ဦးဆံဖားလ်ားႏွင့္ ေျခေတာ္ရင္းသို႔ ေျပးလာၾကၿပီး မင္းတရားႀကီး၏ အရိပ္အကဲကိုၾကည့္ရာ 
ေရာဂါအတန္ သက္သာသည္ကို ျမင္ရေသာ ေၾကာင့္ တစ္အားတက္သြားၾကေလ၏။ 
 
"အလို ... မိမိတို႔ ဘာျဖစ္လာၾကသည္တံုး" 
 
 
ခပ္သဲ့သဲ့ ေမးေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ မိဖုရားႀကီးမ်ားမွာ ခ်ဳပ္တည္းေအာင့္အီးျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ရွာ 
ၾကေတာ့ဘဲ ... 
 
"ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔သားေတြ ဒုကၡျဖစ္လို႔ ေနပါၿပီဘုရား" 
 
ငုိရိႈက္ေလွ်ာက္တင္ၾကလွ်င္ ... 
 
 "တင္ၾကစမ္းပါဦး၊ ဘယ္ပုံဒုကၡမ်ိဳး ျဖစ္ၾကသလဲ၊ မိမိတုိ႔ရဲ႕" 
 
ေမးေတာ္မူရာ မိဖုရားမ်ားက ... 
 
 
"ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔ သားေတာ္မ်ားကို အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္တို႔က ေျခခ်င္း ရိုက္စြဲ၍ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ခ် ထားသျဖင့္ ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ မင္းတရားႀကီးသည္ ေခတၱစဥ္းစားေတာ္မူကာ ... 
 
"အိမ္ေရွ႕မင္းက ... အိမ္ေရွ႕မင္းက ... " 
 
နားမရွင္းသည့္အလား ႏႈတ္ေတာ္မွ ေရရြတ္ကာ အမိန္႔ေတာ္မဆက္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းေတာ္မူေန လွ်င္ ... 



 
သက္ပန္းမိဖုရား။      "မွန္လွပါ၊ သားေတာ္ သီေပါမင္းသား အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္ မွဴးေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ားက 
ဖ်ာ့ကၽြန္မတို႔ သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါၿပီဘုရား" 
 
ထပ္၍ ေလွ်ာက္တင္လိုက္ေသာအခါတြင္ မမာေတာ္မူရာမွ သက္ျပင္းရွဴလိုက္ၿပီးလွ်င္ ... 
 
 
"ဟင္ ... ငါမေသေသးဘဲႏွင့္ပင္ သည္လိုျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလား။ ကိုင္း ... ကိုင္း မွဴးေတာ္ 
မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ငါ၏ ေရွ႕ေတာ္သို႔ ေခၚၾကစမ္းဟဲ့" 
 
အမိန္႔ေတာ္ရိွရာ မည္သူမွ် သြား၍ မေခၚ၀ံ့ဘဲ ရိွေနၾကျပန္၏။ 
 
ထိုအခုိက္တြင္ မွန္နန္းစႏုေဆာင္၌ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႀကီးႏွင့္ ၀န္ႀကးီမ်ား စီမံေဆြးေႏြး လ်က္ရိွရာသို႔ 
အေစာင့္ အမႈထမ္းမ်ား ေရာက္လာၿပီး မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ အေဆာင္ ေတာ္တြင္းသို႔ မိဖုရားႀကီးမ်ား 
ဇြတ္အတင္း တြန္းထိုး၀င္ေရာက္သြားေၾကာင္း သတင္း ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ... 
 
"ေဟာ ... ဟိုမိန္းမေတြ ရႈပ္လို႔ကုန္ျပန္ၿပီ။ အပါးေတာ္ကို ကၽြန္မတုိ႔အားလံုး လိုက္သြားၾက မွ ျဖစ္မယ္" 
 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႀကီးက အမိန္႔ရိွကာ ၀န္ႀကီးမ်ားပါ အေရးတႀကီးေရာက္လာလ်က္ မင္းတရားႀကီး၏ 
သလြန္ေတာ္ အပါး၀ယ္ ခစားမိၾကေလေတာ့၏။ 
 
မင္းတရားႀကီးဘုရားသည္ သားေတာ္မ်ားအတြက္ စိတ္ေဆာင္ေတာ္မူလ်က္ရိွေသာ ေၾကာင့္ 
ခါတိုင္းကဲ့သို႔ ညိႈးညိႈး ေခြေခြ စံေနေတာ္မမူဘဲ အုံး၀န္းေတာ္ကိုမီွကာ မတ္မတ္ ထုိင္ေတာ္မူလ်က္ 
အသင့္ေရာက္လာေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားကို လွမ္း၍ ရႈစားေတာ္မူကာ ... 
 
"ငါ မမာေတာ္မူရံုမွ် ရိွေသးလ်က္ ရက္စက္ေၾကကြဲမႈေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလား။ ေမာင္ကင္း တို႔၊ ဘယ္လို 
စံမံ ထားၾကသလဲ" 
 
အေမးေတာ္ရိွလွ်င္ ... 
 
 
ကင္း၀န္မင္းႀကီး။      "အရွင္ မမာေတာမူ္ခ်ိန္၌ တိုင္းႏုိင္ငံ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို အရွင့္ 
ကိုယ္ေတာ္အစား ေရႊလြတ္ေတာ္ႀကီးမွ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးက တာ၀န္ႀကီးေလးစြာ ထမ္းေဆာင္ 
ေနရေၾကာင္းပါ။ ကာလံေဒသံ အဂၢံ ဆုိသည့္အတိုင္း ၾကက္ဥအေဆာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ 
မင္ေရးက်ယ္လွသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာမႈကို အဓိကထားလ်က္ ရုတ္တရက္ 



ရန္လက္စ ၿငိမ္းတဲ့ေအာင္အခိုက္အလွည့္ သင့္သလို ေခတၱ ခဏ ၾကံေဆာင္ရ ျခင္း 
ျဖစ္ပါေၾကာင္းဘုရား" 
 
ေက်းကၽြန္သင္းပင္းတို႕ပါ လိုသေလာက္ ေခၚယူူ၍ ယေန႕ေန႕ခ်င္္း ညဥ့္ခ်င္း ခ်ီတက္ သြားၾကရန္ဒ 
အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ မွတ္ေတာ္မူေလ၏။ 
 
မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ၾကီးမ်ားလည္း အမိန္႕ေတာ္ကို ဦးထိပ္ရြက္လ်က္ အေဆာင္ ေတာ္အျပင္သို႕ 
ထြက္ခဲ့ၾကရာ မိဖုရားမ်ားလည္း သားေတာ္မ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာႏွင့္ မိမိတို႕ 
အေဆာင္ေတာ္ ရိွရာသို႕ ျပန္လာခဲ႕ၾကရွာေလသတည္း။ 
 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားၾကီးႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ားလည္း မွန္နန္းစႏုေဆာင္တြင္ ေခါငး္ခ်င္း ရုိက္မွ် ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ၾကျပန္ေလ၏။ 
 
ဆင္ျဖဴရွင္။    '' အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ေၾကးတိုက္ေတာ္က မင္းသားမ်ားကို ဘုရင္ ခံခန္႕အပ္ေတာ္မူတဲ့ 
အမိန္႕ ကို ျပန္ပါေစ'' 
 
ကင္း၀န္။    '' ဘုရင္ခံခန္႕ အမိန္႕ေတာ္ ျပန္ျပီးလွ်င္ အခ်ဳပ္အေႏွင္မွ  လြတ္ရပါလမ့္ိ'' 
 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။ ''ဟုတ္ပါသည္၊ အခ်ဳပ္အေႏွင္မွလြတ္၍ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း စရိတ္ေငြေတာ ေတြလည္း 
အေျမာက္အျမား ထုတ္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ေန႔ခ်င္း ညဥ့္ခ်င္း ခရီးထြက္ရမည္ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း သူတို႕ 
ေျမာက္သား ၾကင္ရာေတာ္မ်ား၊ ညီေတာ္ႏွမေတာ္မ်ား၊ ေက်းေတာ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားကိုလည္း 
ေခၚလိုရာ ေခၚႏိုင္ရန္္ မယ္ေတာ္မိဖုရားမ်ားကိုလည္း ႏႈတ္ဆက္ ကန္ေတာ့ရန္ အတြင္း၀န္မင္းတ္ို႕က 
အျမန္ဆံုး စီမံေဆာ္ၾသ၍ ေပးလိုက္ၾကပါ။ အဂၤလိပ္ သံထဲက ေအာက္ျမစ္စဥ္ ဘုရင္ခံေလာင္း 
ေညာင္ရမ္္း မင္းသားကိုပါ  သြားေရာက္ေခၚယူ အေၾကာင္းၾကားပါ။ လာသည္ မလာသည္မွာ 
သူ႕သေဘာပ'' 
 
၀န္ၾကီးမင္းမ်ားသည္ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရား၏ ထူးျခားေသာ အမိန္႕ေတာ္ကို မစဥ္းစား တတ္ေအာင္ 
ရိွၾကသျဖင့္ ခပ္မဆိတ္ ျငိမ္သက္လ်က္ ရိွၾကေလ၏။ တိုင္းတာမင္းၾကီးမွာ မမ်ိဳသိပ္ႏုိင္ေအာင္ 
ရိွလာေသာ ေၾကာင့္..... 
 
 
'' ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီး သလြန္ေတာ္ေပၚမွ ခ်မွတ္မူလိုက္တဲ့ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း သာဆုိလွ်င္ 
ဒီဘုုရင္ခံမင္းသားၾကီး သံုးပါးက ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕ ေနျပည္ေတာ္ၾကီးကို သည္အတိုင္း အေ၀းက အလွ 
ၾကည့္ ေနၾကမည္ ထင္ပါသလားဘုရား'' 



 
ႏႈတ္ေပါ့ လွ်ာသြက္နွင့္ ကန္႕ကြက္တင္ေလွ်ာက္လိုက္သည္တြင္ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားၾကီးက တည္ျငိမ္စြာ 
ျပံဳးေတာ္မူလိုက္ျပီး.... 
 
'' ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီး၏ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕က ဘ၀ရွင္ဘုရားထံ မွာ ေက်းဇူး သစၥာ 
ေတာ္ခံထားၾကတဲ့ မင္းၾကီးတို႕ရဲ႕တာ၀န္ မဟုတ္ပါသလား၊ က်န္သည့္ လုပ္ေရးၾကံေရး ကိစၥ အရပ္ရပ္ 
တို႕ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေရႊလႊတ္ေတာ္ၾကီးက ေနာက္ထပ္၍ အမိန္႕သတ္မွတ္ျပီး 
အင္အားၾကီးမားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ စစ္သည္ေတာ္ မ်ားကို အခ်က္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ 
အခါကာလအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စီမံထားရလိမ့္မယ္။  
 
 
သည့္အတြက္လည္း အခက္အခဲမရိွရေလေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္က မင္းသားမ်ားကို 
ေၾကးတိုက္ေတာ္က ထုတ္ယူ၍ ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္အတြင္းမွာ သူတို႕၏ သား မယား 
ေက်းကၽြန္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံု ေပးရ လိမ့္မည္။  သူတို႕၏ မယ္ေတာ္မ်ားကိုလဲ ခရီးထြက္မည့္ 
သားေတာ္မ်ားကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သၾကရန္ ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္မွာပင္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း 
ေတြ႕ဆံုေတာ္မူၾကပါေစ၊ သည့္ႏွယ္မွ သူတို႕၏ ေနာက္လိုုက္ ေနာက္ပါ အလံုးအရင္း အဆက္အသြယ္ 
ရိွသမွ်ကုိ တစ္စုတည္း တစ္ရုံးတည္း ကၽြန္မတို႕လက္၀ယ ္ေရာက္ရိွနိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါလား'' 
 
ဤတြင္မွ တိုင္းတာမင္းၾကီးႏွင့္တကြ စိတ္ဒိြဟျဖစ္ေနၾကေသာ မွဴးေတာ္ မတ္္ေတာ္ၾကီးမ်ားလည္း 
ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားၾကီး၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရိပ္စားမိသျဖင့္ စီမံခန္႕ခြင့္ရိွသမွ် အမ္ိန္႕ခ်မွတ္ရန္  တီးတိုး 
ေလသံ ျဖင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ ေနၾကျပန္ေလ၏။ 
 
 
ဘ၀ရွငိ္မင္းတရားၾကီးသည္ မက်န္းမာေတာ္မူရာကပင္ သားေတာ္မ်ား၏ အရႈပ္အေထြး ျပႆနာၾကီးကို 
သလြန္ေတာ္ ေပၚမွေန၍ ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူလိုက္ျပီးေနာက္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ေတာ္မွာ တုိးတက္ ဖိစီး 
ေတာ္မူလာေလ၏။ 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားၾကီးသည္ ဤတစ္ၾကိမ္၌ မင္းတရားၾကီး စံေတာ္မူသည့္ မွန္နန္း 
ေဆာင္ေတာ္တြင္းသို႕ အျခားမိဖုရားသားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ မွဴးေတာ္ အ၀င္အထြက္ မရိွေစရ၊ အျပင္လူ 
မ၀င္ရ၊ အတင္း ေရာက္ေနသူလည္း အေဆာင္ေတာ္အျပင္သို႕ မထြက္ရဘဲ က်ပ္တည္းစြာ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားရံုမက ဆင္ျဖဴ မရွင္ မိဖုရားၾကီး ကိုယ္တုိင္လည္း မင္းတရားၾကီး၏ 
သလြန္ေတာ္အနီး၌သာ ကိုယ္ဖိ ရင္ဖိ ျပဳစု လ်က္ ရိွေလသည္။ 
 
    အျပင္မထြက္ရဘဲ အေဆာင္ေတာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရိွေနရသူမ်ားကား 
သားေတာ္မထြန္းကားသည့္ မိဖုရားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေတာင္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရား၊ စိန္တံုးမိဖုရား၊ 
လက္ပန္စဥ္မိဖုရား၊ သရစိန္မိဖုရား၊ လဲခ်ားမိဖုရား၊ သနစ္စစ္မိဖုရား၊ အႏိွပ္ေတာ္ဘလဲ့ ရြာစားနွင့္ 



သီဟိုဠ္ကၽြန္းသား ေဆးသမား သာရာ လကၤာရ တုိ႕သာ ရိွေလရာ ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ပင္ အျပင္မွ 
အဆက္အသြယ္ကင္းျပတ္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥထူးမ်ိဳးကိုပင္ျဖစ္ေစ 
မသိႏုိင္ရိွၾကေလသတည္း။ 
 
 
ေၾကးတိုက္ေတာ္ အတြင္းမွ မင္းသားမ်ားသည္  အက်ဥ္းမွလြတ္၍ ဘုရင္ခံခန္႕ အပ္လႊာျဖစ္ေသာ 
ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ကို နာခံရေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ ရာဟုအသူရိန္လက္မွ 
လြတ္ကင္း ရေသာ လ၀န္းပမာ ၀မး္ေျမာက္ ၀မ္းသာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရိွလာၾကျပီးလွ်င္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည့္ အခ်ိန္အခါကစ၍ ပူပင္ေသာကမေအး ျဖစ္လွ်က္ရိွၾကေသာ မယ္ေတာ္မ်ား၊ 
ၾကင္ယာ ေျမာက္ သားေတာ္မ်ား၊ ညီေတာ္၊ ႏွမေတာ္၊ ေၿခြရံေက်းကၽြန္မ်ားႏွင့္ အားရ၀မ္းသာ 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားလ်က္ ခရီးထြက္ရာတြင္ လိုက္လိုသူ၊ မလိုက္လိုသူတို႕ကို ဆိုင္ရာ 
ဆိုင္ရာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွၾကေလ၏။ 
 
 
မကၡရာမင္းသားၾကီးႏွင့္ သံုးဆယ္မင္းသားၾကီးတို႕မွာ အခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾက 
 
ေသာ ညီေတာ္္မ်ားကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳကာ မယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွၾကေလရာ... 
 
 မကၡရာမင္းသားၾကီး။      ''မသမာသူတို႕ အစီအမံကို မယ္ေတာ္ဖ်ားမ်ား စြန္႕စားၾကိဳးပမ္း 
အခ်ဳပ္အေႏွင္မွ လြတ္ေျမာက္ရံုမကဘဲ ဘုရင္ခံရာထူးမ်ားလည္း ခံရပါျပီ။ သည္ေတာ့ 
မယ္ေတာ္ဖုရားမ်ားလညး္ ေနျပည္ ေတာ္မွာ ေနလွ်င္ ရန္မ်ားဖြယ္ျမင္ပါတယ္၊ သားေတာ္ 
မ်ားႏွင့္အတူသာ လိုက္ပါေတာ္ မူၾကပါ ဘုရား'' 
 
သံုးဆယ္မင္းသား။    '' မယ္ေတာ္မ်ား သာမက ညီေတာ္ ၊ ႏွမေတာ္     မ်ားလည္း လိုက္ပါ 
ေတာ္မူလိုၾကပါ သလား'' 
 
 
ညီးေတာ္မ်ား။    '' ဖ်ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္မုွာ မ်က္ႏွာငယ္ႏွင့္ မေနရစ္     ပါရေစႏွင့္ 
ေနာင္ေတာ္ၾကီးမ်ား ေနာက္ေတာ္ သို႕ လိုက္ပါရေစဘုရား'' 
 
ခုနစ္ရြာ တိုက္စားမယ္ေတာ္။    '' ေမာင္တို႕ခမည္းေတာ္ဖုရား မမာေတာ္မူေနဆဲကို၊ မယ္ဖ်ားတို႕က 
စြန္႕ခြာျပီး သားေတာ္မ်ားေနာက္ မလိုက္ရေအာင္ ရိွၾက ေတာ့တယ္၊ ေမာင္တုိ႔ရယ္'' 
 
    လင္းပန္းတိုက္စားမယ္ေတာ္။    ''သားေတာ္ေတြ ရာထူးဌာနႏၱရ ရိွၾကသျဖင့္ မယ္ေတာ္ေတြက ငါ့ကို 
စြန္႕ပစ္ သြားၾကတယ္လို႕ ဘ၀ရွင္ဘုရား အထင္ေတာ္ မွားမည္ကိုလည္း စဥ္းစားစရာပဲ သားတို႕ရယ္'' 
 



 
    သံုးဆယ္မင္းသားၾကီး။        ''သည္အေရးကိုေတြးလိုက္ျပန္လွ်င္လည္း မယ္ဖုရားမ်ား ေနာက္ဆံ 
ငင္ေတာ္မူစရာပါေပပဲ။ သို႕ရာတြင္ သားေတာ္မ်ားကျဖင့္ မယ္ဖ်ားတို႕ကို ထားခဲ့ရသည္မွာ စိတ္မခ်စရာ 
ကိစၥတစ္ရပ္ကယ္လို႕ ယူဆျပီး တစ္ပါးတည္း ေခၚေဆာင္လို႕သာ သြားလုိပါသည္ဘုရား'' 
 
    မကၡရာ ။    '' မယ္ဘုရားမ်ားအား သူတို႕လုပ္ေရးကိုင္ေရး ခက္ေအာင္ ခမည္းေတာ္ဘုရား ေရႊနား 
ေတာ္ၾကား ေလွ်ာက္တင္မူႏွင့္ ရန္လိုမႈ အျပစ္ရွာၾကံျပီး ေနာ္ကတစ္ခါ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း ခံရလွ်င္ 
ေရတိမ္မွာ နစ္ရ ပါ လိမ့္မည္ဘုရား'' 
 
 
    သက္ပန္းမယ္ေတာ္။    '' ေမာင္တို႕တစ္ေတြ အက်ဥ္းအက်ပ္မွ  လြတ္ကင္းျပီး ရာထူးစည္းစိမ္ပ်က္ 
အသက္ ရွည္စြာ ေနရသည္ကိုပင္ ၀မ္းသာလွပါျပီ၊ မယ္ိေတာ္မ်ားေတာ့ အသက္လည္းၾကီးပါျပီ 
ေမာင္တို႕ ရယ္။ ျဖစ္ခ်င္ရာသာ ျဖစ္ပါေစ'' 
 
    သံုးဆယ္။    '' မယ္ဖ်ားတုိ႕ရဲ႕ ေဘးအႏၱရာယ္ကို သိလ်ကသ္ားႏွင့္ျဖင့္ မထားခဲ့နိ္ုင္ေအာင 
ရိွပါေတာ့သည္ ဘုရား။ ၾကိဳးစားလို႕ သံေယာဇဥ္ကို ျဖတ္ေတာ္မူပါ'' 
 
သားေတာ္ငယ္္မ်ား။    '' ခမည္းေတာ္ဘုရားလည္းသက္ေတာ္ၾကီးလွပါျပီ။ ဒီေ၀ဒနာေတာ္မွာလည္း 
လြန္ ေျမာက္ေတာ္ မမူႏုိင္မည့္အတူ အႏၱရာယ္မကင္းတဲ့ ဌာနမွာ စံေတာ္မမူၾကပါႏွင့္ေတာ့။ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရားကို အေ၀းကသာ ေမတၱာပုိ႕လို႕ ေနေတာ္မူၾကပါ    စုိ႕ ဘုရား'' 
 
 
မကၡရာမင္းသား။    '' မယ္ေတာ္မ်ား မပါလွ်င္ သားေတာ္မ်ားသြားရာမွာ 
မေျဖာင့္နုိုင္ေအာင္ရိွပါေတာ့မယ္၊ လိုက္ေတာ္သာမူခဲ့ၾကပါဘုရား'' 
 
ထုိအခ်ိန္တြင္ ဓားေဖြးေဖြး လွံေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ မ်ားေျမာင္ေသာ စစ္သည္ေတာ္ မ်ားသည္ 
ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ ေတာ္၏ အရပ္ရွစ္္မ်က္ႏွာမွ ဘြားခနဲ ပိတ္ဆို႕၀ိုင္းရံ ထားလားၾကသျဖင့္ 
သားမယ္ေတာ္တစ္စုမွာ ရုတ္ခ်ည္း ပူပင္ ထိတ္လန္႕ ျဖစ္သြား ကရျပန္ေလ၏။ 
 
 
လႊတ္ေတာ္ၾကီးက အမိန္႕ျဖင့္ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားႏွင့္ ေျခြရံသင္းပင္း တို႕ကို 
ျပန္လည္ဖမ္းဆီးေၾကာင္း သိၾကရေသာအခါ မလႈပ္နုိင္၊ မေျပးနုိုင္ ၾကံရာမရ ရိွၾကေတာ့၏။ အခ်ိဳ႕ 
မင္းသားမ်ား၏ ေက်းကၽြန္မ်ားမွာ မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္လွေသာ္ေၾကာင့္ စည္းလံုးမိသမွ် အင္အားစု၍ 
ခုခံထြက္ေျပးမည္ ၾကံၾကေသာ္လည္း မင္းသမီး ကေလး မ်ားနွင့္ မိဖုရားမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ 
အၾကမ္းဖက္ပါက မိမိတို႕ဘက္ကသာလွ်င္ နာေတာ့မည္ဟု မႏုိင္သည့္အတူ မာန္ေလ်ာ့၍ 
ေနာက္တစ္ေက်ာ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုိ စုလိုက္ အုပ္လိုက္ ခံလိုုက္ၾကရျပန္ေလ၏။ 



 
 
ဤအၾကိမ္တြင္ မင္းသားမ်ာ၏ မယ္ေတာ္မ်ား၊ ႏွမေတာ္၊ ညီေတာ္၊ ၾကင္ရာေျမာက္ သားေတာ္၊ 
ေက်းကၽြန္ အေျခြအရံမ်ားသာမက မင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾကသူ၊ 
ေဆြမ်ိဳးမကင္းၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ သံုးဆယ္ မင္းသား ဦးရီးေတာ္ (မယ္ေတာ္၏ေမာင္) 
ဗန္းေမာ္အတြင္း၀န္ ဦးဘုိး၊ ရေနာင္မင္းသား၏ ဦးရီးေတာ္ ၊ ေရနံသာျမိဳ႕စားမင္းသား ဦးေရႊေမာင္၊ 
တပယ္ျမိဳ႕စား မင္းသား ေမာင္ေမာင္ဘ၊ ျမင္းစုၾကီး၀န္ ဦးတက္တူ၊ ရန္ကုန္၀န္ ဦးအုပ္တို႕ႏွင့္တကြ 
အလားတူ ပုဂၢိဳလ္အေျမာက္အျမားကို လက္တံရွည္သမွ် လွမ္းဆြဲ ဖမ္းဆီးကာ 
ေထာင္အက်ဥ္းခ်ထားေလရာ ထုိအသုတ္တြင္ အဂၤလိပ္သံတဲ၌ ခုိ၀င္ေရာက္ရိွ ေနေသာ ေညာင္ရမ္း 
မင္းသား၊ ေညာင္အုပ္မင္းသား တို႕ကိုလည္း အမိန္႕ေတာ္ခန္႕ လႊာႏွင့္တကြ မွဴးမတ္မ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ 
သြားေရာက္ေခၚယူသည့္တိုင္ေအာင္ မလိုက္လာၾက သျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့၍ ျပန္ခဲ့ၾကရေလ၏။ 
 
 
ေၾကးတိုက္ေတာ္အတြင္းသို႕ ဒုတိယအၾကိမ္ ေရာကရိွ္လာၾကေသာ မင္းသားမ်ားမွာ ယခုအၾကိမ္တြင္ 
မယ္ေတာ္မ်ား၊ ၾကင္ရာေျမာက္သားေတာ္မ်ား၊ ႏွမေတာ္၊ ညီေတာ္၊သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားသာမက 
အေျခြအရံမ်ားပါ တစ္စုတရုံးတည္း ျမံဳးမိေသာ ငါးက့ဲသို႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရေသာအခါ ၾကံရာ 
မရေအာင္ ျဖစ္ရျပန္ေလ၏။ 
 
အခ်ိဳ႕မင္းသားမ်ား၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားမွာ မ်က္ႏွာသန္႕စင္ျပီးစ ေသြးသားႏုလွေသာ မီးတြင္းရက္ 
ျဖစ္လ်က္ ႏွင့္ပင္ ဖမ္းဆီးထားရာတြင္ ေရာေနွာပါလာေလရာ အခ်င္းခ်င္းပင္ ၀ိုင္း၀န္းျပဳစု ယုယ၍ 
ေနၾက ရေတာ့၏။ 
 
 
သားေတာ္မ်ား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာ ေၾကးတိုက္ေတာ္မွာ အလြန္တရာ လံုျခံဳခုိင္ခန္႕ လွေသာ 
ေၾကာင့္လည္း လြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပးနုိင္မည့္နည္းလမ္း မရိွ သေလာက္ ျဖစ္ရေလ၏။ 
 
ေၾကးတိုက္ အက်ဥ္းေထာင္မွာ မင္းညီမင္းသားႏွင့္ နန္းတြင္းမွ ရာဇ၀တ္သင့္သူ၊ 
ရာဇ၀တ္သားမ်ားအတြက္ သီးသန္႕ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္ရာ 
လူတစ္ဖက္စာမွ်တုတ္ေသာ ကၽြန္းသား တုိင္ရွည္ ၾကီးမ်ားကို ထိပ္ဘက္မွ အခၽြနျ္ပဳလ်က္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္္ခု ထိကပ္ကာ ေျမတြင္စုိက္ေထာင္ျပီး ရန္ထား ေသာ သစ္တပ္ျမိဳရုိးသဖြယ္ ရိွ၍ 
အတြင္းဘက္တြင္ အုတ္အဂၤေတအခင္းျပဳလ်က္ လယ္ေပၚစေၾကာ ႏွစ္ထပ္အမုိးျဖင့္ 
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအုံၾကီးတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားသူတို႕ ေနထ္ိုင္ရာ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 



အုတ္ခံ အုတ္ကာ ေၾကးတုိက္အေဆာက္အအုံၾကီး အတြင္းမွာ ျပြတ္သိပ္ျပြတ္ခဲ ဖမ္းဆီး ထည့္သြင္း 
ထားျခင္း ခံရေသာ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားအနက္ စိတ္ငယ္သူ မိန္းမသားမ်ားမွာ လြတ္ေျမာက္ေရးကို 
ေတြးေတာ ေမွ်ာ္လင့္၍ တငုိ္ငုိ တရႈိတ္ရႈိတ္ ျဖစ္ေနရွာၾကေလ၏။ 
 
တခ်ို႕ထက္ျမတေ္သာ မင္းသားၾကီးမ်ားမွာ ရာဇဣေျႏၵမပ်က္ ယခုကဲ့သို႕ ခဏခဏ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ထားျခင္းထက္ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ ေသရသည္က ျမတ္ေသးသည္ဟု သီေပါမင္းသားနွင့္ မယ္ေတာ္ 
ေလာင္းရွည္ မိဖုရားတို႕၏ ငယ္က်ိဳးငယ္နာကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေရရြတ္္ ဆဲဆိုကာ ေတာက္တေခါက္ေခါက္ႏွင့္ 
စၾကၤ ံေလွ်ာက္၍ ေနၾကေလ၏။ 
 
 
သားေတာ္ သံုးဆယ္ကိုယ္ေတာ္ၾကီးကား အျခားေသာ မင္းညီမင္းသားတို႕ကဲ႕သို႕ ေရရြတ္ 
ျမညတြန္ျခင္းမရိွ။ မိမိလက္ရုံးရည္စြမ္းအားကို ယံုၾကည္ကိုးစားေတာ္မူသည့္ ေယာက်္ား အာဇာနည္္ 
တစ္ပါးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမင့္္မားလွေသာ သစ္တိုင္အကာအရံ ၾကီးအနီးတြင္ စၾကံၤေလွ်ာက္ 
လ်က္ရိွရာမွ ေ၀ဒနာ ကပ္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ေစတနာေတာ္ 
ကိုလည္းေကာင္း၊ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားၾကီးတို႕က လႊတ္ေတာ္ၾကီးကို 
ၾကိဳးကိုင္ျပဳ၍ ေနသည္ ကိုလည္းေကာင္း၊ မလႈပ္တတ္သည့္ ညီငယ္ သီေပါမင္းသားက မိမိတို႕အား 
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီးမွ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာ လုပ္ေနသည္ကိုလည္း မခ်င့္မရဲျဖစ္က မတရားမႈ 
မွန္သမွ်ကို လက္ရုံးအားကိုး တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ရန္ သႏိၷဌာန္ခ်လ်က္ ဤအခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ 
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းထြက္မည္ဟု ပုိင္းျဖတ္ ေတာ္မူလုိက္ေလ၏။ 
 
 
သံုးဆယ္မင္းသားၾကးီသည္ မိမိလက္ရုံးရည္ႏွင့္ သတိၱဗလကို ယံုစားေတာ္မူကာျမင့္မား၍ အဖ်ားခၽြန္ 
ထားေသာ သစ္တိုင္အကာအရံၾကီးကို ခုန္လႊားၾကည့္လွ်င္ လြယ္ကူစြာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလ၏။ 
 
သို႕ လြယ္ကူစြာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရာတြင္ မိမိတစ္ကိုယ္ေကာင္း အလြတ္ရုန္းေတာ္မမူရက္ နိုင္ဘဲ 
ေၾကးတိုက္ ထဲတြင္ က်န္ရစေသား ေနာင္ေတာ္၊ ညီေတာ္မ်ားကို ငဲ့ညွာလ်က္ အတြင္းဘက္သို႕ ျပန္၍ 
ခုန္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီးလွ်င္ ညီေတာ္မ်ားကို တစ္ပါးျပီးတစ္ပါး သယ္ယူမည္ဟု အၾကံျပဳလ်က္ 
ေရွးဦးစြာ ညီေတာ္ တစ္ပါးကို ထမ္းခါ သစ္တုိင္၏ အျပင္သို႕ ခုန္ထြက္လိုက္ေလ၏။ လူမွာ ေပါ့ပါးစြာ 
လြတ္ေျမာက္ သြားပါေသာ္လည္း ရုတ္တရက္ ခါးေတာင္းက်ိဳက္ေျပလ်က္ ပုဆိုးအိတ္ေထာင္စ 
တစ္ဖက္သည္ ခၽြန္ထားေသာ သစ္တို္င္ဖ်ား  ႏွင့္ သြား၍ျငိတြယ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ေျမေပၚသို႕ 
မေရာက္ခင္ ပုဆိုးစ တစ္ဆံုး တြင္ တန္းလန္းဆြဲထားသည့္အသြင္ မတင္မက် ျဖစ္ေနေလ၏။ 
 
 
ထိုအခ်ိန္ အခုိက္အတန္႔ကေလးမွာပင္ သစ္တပ္အျပင္မွ ကင္းလွည့္လာေသာ အေစာင့္ အေနတို႔ႏွင့္ 
ပက္ပင္း ပါသြား၍ တိုးမိေလရာ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးမိရွာရေတာ့သည္။ ဤတြင္ လည္း 
သစ္တပ္ပတ္လည္တြင္ အေစာင့္ အေရာွက္မ်ား ေရွးကထက္ တိုး၍ထားျခင္း၊ မင္းသားမ်ားကို 



ေျခခ်င္းရုိက္စြဲျခင္းမ်ား ထပ္မံျပဳၾက ေတာ့ရာ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မလႈပ္မယွက္ႏုိင္ေအာင္ 
ၿငိမ္လ်က္ ေနၾကရရွာေတာ့၏။ 
 
 
မိဖုရားမ်ား သမီးေတာ္မ်ားမွာ တစ္ေန႔တစ္ျခား စိတ္ငယ္ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ကယ္မည့္သူကို ေစာင့္စား၍ 
ဘုရား တရား ကိုသာ အာရုံျပဳ၍ ေနရွာၾက၏။ ယခင္တစ္ႀကိမ္ကကဲသ့ို႔ မ္ငးတရားႀကီးေရႊနားေတာ္ 
ေပါက္ၾကား ေအာင္ ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦးတင္ေပးမည့္ မိဖုရားႀကီးမ်ားမွာလည္း ေၾကးတိုက္ေတာ္ 
ထဲတြင္ ေရာ္ကေနသူေန၍ အခ်ိဳ႕အျပင္ အိမ္ေတာ္တြင္ က်န္ရစ္သည့္ မင္းသားႀကီးမ်ား၏ ေျမာက္ 
သားေတာ္၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္မ်ား၊ သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားမွာလည္း အေထာက္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
လိုက္လံဖမ္း ေနသည့္ေဘးမွ ကင္းေ၀းရာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႔ ရုပ္ေဖ်ာက္ 
ထြက္ေျပးၾကရရွာေသာေၾကာင့္ အျပင္ မွေန၍ ကူညီေဖးမမည့္သူ လံုး၀ကင္းေ၀းလ်က္ရိွရာ 
တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ေၾကးတိုက္ ေတာ္အတြင္းမွ အခ်ိန္မွန္ ၾကားေနၾကျဖစ္ေသာ ပဟိုစည္ 
ဓာတ္စည္သံမ်ား ရုတ္တရက္ ရပ္စဲၿပီး တစ္ခါတညး္ ၾကားရေတာ့ သျဖင့္ 
ခမည္းေတာ္မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လူ႔ျပည္ၿငီး၍ နတ္ထီးစံေၾကာင္း အလိုလိုသိရိွကာ မိမိတို႔ 
လြတ္ေျမာက္ရန္ အေရးအတြက္ ခမည္းေတာ္ ကို အားထားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရွာသူမ်ားမွာ ဤတြင္မွ 
ေရႊေတာင္ႀကီးၿပိဳ၍ ခိုစရာမဲ့ၾကၿပီဟု ျပင္းျပစြာ ေအာ္ဟစ္ငုိေၾကြးလ်က္ ရိွၾကရွာေလသတည္း။ 
 
 
ပဥၥသဂၤါယနာတင္ ဘ၀ရွင္မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးသည္ ေရာဂါေတာ္တိုးသည္မွ အစ 
သက္သာေတာ္မူခြင့္ မရေတာ့ဘဲ ၁၂၄၀ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၆ရက္၊ အဂၤါေန႔ 
ႏွစ္ခ်က္တီးေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသတည္း။ 
 
နတ္ရြာစံေတာ္မူေသာအခါ မင္းတရားႀကီး၏အလ်င္ နတ္ရြာစံေတာ္မူၿပီးေသာ အဂၢမေဟသီ 
မိဖုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္ေသာ စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားေခါင္းႀကီးတြင္ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ထြန္းကားျခင္း 
မရိွေသာ္လည္း ဒုတိယေျမာက္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႀကီးႏွင့္ တကြ ေဆာင္ရ နန္းရ 
မိဖုရားေပါင္း ၄၉ပါးမွ သားေတာ္ႀကီးငယ္ေပါငး္ ၅၄ပါး၊ သမီးေတာ္ ေပါင္း ၆၀၊ ေျမးေတာ္ 
ေယာက်ာ္ေပါင္း ၃၈၊ ေျမးေတာ္ မိန္းမေပါင္း ၄၅ပါးမွ်ရိွရာ  အရြယ္ ေတာ္ေရာက္ၿပီးေသာ 
ေမာင္ႀကီးမရိွသူ သမီးေတာ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကေလးအရြယ္မွ်သာ ရိွေသး ေသာ သားေတာ္ငယ္ကေလး 
အခ်ိဳ႕သာလွ်င္ နန္းေတာ္ေပၚ၌ ညႈိးငယ္စြာ က်န္ခဲ့ေလ၏။ 
 
 
သားေတာ္ႀကီး၊ သမီးေတာ္ႀကီး၊ ေျမးေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ ေၾကးတိုက္ေတာ္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း 
ေရာက္ရိွေနရာ အျပင္အိမ္ေတာ္တြင္ က်န္ရိွေသးေသာ သမီးေတာ္မ်ား၊ ေျမးေတာ္ မ်ားမွာ နယ္ပယ္ 
ရပ္ျခားသို႔ ရုပ္ေဖ်ာက္ ထြက္ေျပး၍ အသက္ေဘးလြတ္ေအာင္ တိမ္းေရွာင္ ေနရွာၾကရေသာေၾကာင့္ 
မင္းတုန္း မင္းတရားႀကီး၏ ရုပ္အေလာင္းေတာက္ို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၏ အနီးအပါးသို႔ပင္ 
မကပ္၀့ံ ၾကရွာေပ။ အသက္ေဘးေၾကာင့္ ပုန္းကြယ္ ေနရသူ အခ်ိဳ႕မွာလည္း ခမည္းေတာ္ဘုရား 



မရိွသည့္အတူ ေရာက္ေလရာအရပ္သို႔ ထြက္သြား၍ တစ္၀မ္းတစ္ခါး ရုပ္ေဖ်ာက္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ 
ေတာ့မည္ဟု ႏွလံုးျပဳကာ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀းရာသို႔ ေျပးရွာၾကေလသတည္း။ 
 
 
ေရႊနန္းစဥ္လာ ထံုးတမ္းအရ ဘုရင္မင္းတရားႀကီး နတ္ျပည္စံေတာ္မူသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
တစ္ခ်က္တည္းပင္ ပဟိုရ္စည္, ဓာတ္စည္တို႔ တီးျမည္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းထားရေလရာ သာယာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္လံုး ပဟိုရ္စည္သံေပ်ာက္၍ 
ေျခာက္ကပ္ဆိတ္သုဥ္းလ်က္ ရိွေလေတာ့၏။ 
 
သာသနာ့ ၀န္ထမ္း ရဟန္းႏွင့္တကြ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီး နတ္ရြာစံ 
ရွာသည့္အတြက္ ၀မ္းနည္း ပက္လက္ ျဖစ္ၾကရရုံတြင္မက ေနာင္ခါေနာင္ေရး ရႈပ္ေထြးလာ မည့္ 
နန္းတြင္းကိစၥ အ၀၀ တို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္ဆေတြးေတာ၍ စိတ္ေမာလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
 
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီး အတြင္းမွာကား မိဖုရား ေမာင္းမ ကိုယလ္ုပ္ေတာ္တို႔၏ တသ ငုိေၾကြးသံသည္ 
ဆူညံလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
ဘုရင္မင္းတရားႀကီး နတ္ရြာစံေသာေန႔တြင္ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာသည္ ေရႊနန္းေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ 
ႀကီးကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ အစဥ္အလာအတိုင္း သားေတာ္ သီေပါမင္းသား အိမ္ေရွ႕ ဥပရာဇာသည္ 
လႊတ္ေတာ္ ေျမာက္ဘက္ရိွ စံေနရာအိမ္ေတာ္က ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စံေနေတာ္မူရန္ 
မွဴးေတာ္, မတ္ေတာ္ တုိ႔က တင္ေလွ်ာက္သျဖင့္ ေတာင္စမုခ္ ေဆာင္၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ 
ညီလာခံပန္းခုံစံနန္းေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စံေနေတာ္မူလ်က္ရိွစဥ္ ၀န္ႀကီး၊ အတြင္း၀န္၊ 
မွဴးမတ္ေတာ္အမ်ား စံုညီစြာ စုရုံးသြားေရာက္ၿပီးလွ်င္ ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ 
အရုိက္အရာေတာ္ ေရႊထီးေရႊနန္းႏွင့္ တိုင္းႏုိင္ငံ အလံုးကို သိမ္းက်ံဳး အုပ္စုိးေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း 
ထံုးေဟာင္းလမ္းစဥ္အတိုင္း တင္ေလွ်ာက္ ၾကၿပီး ေနာက္ ေရႊနန္းစဥ္လာအရ မွန္နန္းေတာ္သုိ႔ 
ထြက္ၾကေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ခမည္းေတာ္ဘုရား အရုိက္ အရာေတာ္ ေရႊထီးေရႊနန္း တုိင္းျပည္အလံုး 
သိမ္းျမန္းစိုးစံ လက္ခံေတာ္မူေၾကာင္း အမိန္႔ ေတာ္ကို မွတ္ရေလ သတည္း။ 
 
 
ထိုအခါတြင္ လက္သံုးေတာ္ လူယံုေတာ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိ အရွင္ သခင္ 
အိမ္ေရွ႕ ေဆာင္ႏွင္းခံရသည့္ သတင္းကို ၾကားလွ်င္ၾကားခ်င္း အူယားဖယား ၀မ္းသာ အားရ 
ေျပးေရာက္လာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ သည္လည္းေကာင္း သီေပါမင္းသား၏ ေနာက္ပါးမွ 
ေရႊနန္းေတာ္ထက္သို႔ ေရာက္ရိွ ေနၾက ေလ၏။ 
 
သီေပါမင္းသား အိမ္ေရွ႕မင္းက ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ လက္ရံုးရည္ျဖင့္ အမႈေတာ္ထမ္း လ်က္ 
သြက္လက္ ခ်က္ခ်ာလွ၍ အခြင့္အေရးႀကံသမွ် ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ္ လည္း ႏွလံုးရည္ႏွင့္ 



အမႈထမ္းသူ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ကိုမူကား မက်န္းမာေသးဟူေသာ အရိွန္ ႏွင့္ အိမ္သို႔ ညဥ့္အခ်ိန္ျပန္ေစ၍ 
နံနက္ ညီလာခံ သာလွ်င္ လာခြင့္ျပဳထားေလသတည္း။ 
 
 
ဘုရင္မင္းတရား၏ အေလာင္းေတာ္မွာ ေရႊဘံုနိဒါန္း ထံုးထမ္းစဥ္လာအတိုင္း ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္စြာ 
ျပင္ဆင္လ်က္ မွန္နန္းေတာ္အလယ္ ရာဇပလႅင္ေတာ္ေရွ႕တြင္ ေရႊသား ေက်ာက္စီသလြန္ေတာ္ေပၚ၌ 
တင္ထားၿပီးလွ်င္ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႀကီး၏ သမီးေတာ္ မုိင္းေနာင္စုဖုရားႀကီး၊ ျမေတာ္စုဖုရားလတ္၊ 
ရမည္းသင္း စုဖုရားကေလး၊ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာ သီေပါမင္း၏ အစ္မေတာ္ ပခမ္းႀကီး။ စုဖုရားႏွမေတာ္ 
မိတၱီလာစုဖုရားစေသာ သမီးေတာ္ မ်ားက ဦးေဆာင္ျပ၍ အျခားေသာ သမီးေတာ္မ်ားပါ 
ေရႊသားယပ္ရုိးရွည္ ေဒါင္းၿမီး ရွည္မ်ား ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို 
ယပ္ေလလႊဲခတ္ကာ ညိႇဳးငယ္၀မ္းနည္းစြာ ခံစားခ်က္ ရိွေတာမူၾကေလ၏။ 
 
 
ခမည္းေတာ္မင္းတရားႀကီး၏ အေလာင္းေတာ္အနီးတြင္ မျပတ္ရိွေနသည့္ သမီးေတာ္ မ်ားအနက္ 
၀မ္းနည္း ေၾကကြဲေတာ္အမႈဆံုး သမီးေတာ္မွာ တစ္ပင္တိုင္နန္းျဖင့္ ခမ္းနားႀကီး က်ယ္စြာ သူေကာင္း 
ျပဳေျမႇာက္စား ေတာ္မူျခင္း ခံရေသာ စလင္း စုဖုရား သုသီရိျမတ္စြာ ရတနာေဒ၀ီ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ထားျဖင့္ တရားဓမၼကုိသာ အေဖာ္လုပ္ေနသူ ျဖစ္သည္တစ္ေၾကာင္း၊ ပင္တိုင္စံ 
မင္းသမီးႀကီး ဟူေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဂုဏ္ထူးႀကီးေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာသို႔ မပါခဲ့ 
ေစကာမူ အလြန္တရာ ေၾကာက္ရြံ႕အားငယ္စြာႏွင့္ အျပစ္လြတ္ ေအာင္ မည္သို႔ ေနရပါမည္နည္းဟု 
အပ်ိဳေတာ္ ႀကးီမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ မီွခုိအားထားရာ ခမည္းေတာ္ နတ္ရြာစံသည္တြင္လည္း 
အသည္းခိုက္မ ပရိေဒ၀ျဖစ္လ်က္ ရိွရေတာ့သည္။ ခမည္းေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္အနားမွ 
ပင္တုိင္ေဆာင္သို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ ... 
 
 
စလင္းစုဖုရား။     "ခင္ႏွစ္တို႔ ခင္ထားတို႔၊ ငါတို႔ျဖင့္ မီွခုိအားထားရာ ေရႊေတာင္ႀကီး ၿပိဳခဲ့ၿပီး။ ဘယ္လို 
ၾကံၾက မတံုး" 
 
ခင္ႏွစ္။     "တရားရင္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
စုဖုရား။     "တရားလက္မလြတ္ပါဘူး ခင္ႏွစ္ရယ္။ လူ နတ္ သတၱ၀ါ မွန္သမွ် သခၤါရ မၿမဲ တတ္တဲ့ 
သေဘာကို ေတြးေတာလို႔ ေျဖႏိုင္ပါတယ္။ တုိ႔မယ္ အေႏွာင့္မလြတ္ အသြားမလြတ္ ဘ၀ႀကီးကို 
ေရာက္ေန ၿပီဟဲ့။ ဘယ္ႏွယ္ႀကံရမလဲ" 
 



ခင္ထား။      "ခမည္းေတာ္ဘုရား မရိွတဲ့ေနာက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အခါႀကီးမွာ ဖ်ကၽြန္မမ်ား  
ဘယ္လို ႀကံဖန္လို႔ မ်က္မာန္မရွေအာင္ ေနထုိင္မည္ဆိုတဲ့ အေရးကိုျဖင့္ ေတြးလို႔ကို မရေအာင္ 
ရိွေပါ့ဖုရား" 
 
 
စုဖုရား။      "ယခု ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ခမည္းေတာ္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုလည္း 
မသၿဂႋဟ္ရေသး၊ သီေပါမငး္ ကေလးကလဲ နန္းတက္စ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရး ကိစၥေတြက 
မ်ားျပားေနတဲ့အခိုက္မုိ႔ ငါတို႔ဘက္ကို ဘယ္သူမွ မ်က္ႏွာမမူအားေသးလို႔ အေနေခ်ာင္ခဲ့သည္လို႔ 
မွတ္ပါ။ ငါ့မွာ ခမည္းေတာ္ ဘုရားက အမ်ားႀကီးရိွတဲ့ သမီးေတာ္ေတြ ထက္ ထူးထူးျခားျခား ပင္တိုင္စံ 
သမီးေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ေျမႇက္စား ေတာ္မူခဲ့သည္ကို မလို လား မၾကည္ျဖဴ မ်က္စိစပါးေမြးစူးေတာ္မူတဲ့ 
အေနာက္ေဆာင္သူေတြ ရိွေနခဲ့တယ္။ ခုလို ခမည္းေတာ္ဘုရား မရိွရင္ ႏုိင္ခ်င္သူေတြက ဖိ၍ 
ညႇဥ္းဆြဲၾကေတာ့မည္ ခင္ႏွစ္တို႔ရဲ႕" 
 
 
ခင္ႏွစ္။    "ေရႊဘုံနိဒါန္း ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းသာဆိုလွ်င္ အရွင္ထိပ္စုဖုရားသည္ ပင္တုိင္စံစုဖုရား 
ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အရုိက္အရာကို ဆက္ခံရတဲ့ ဘုရင္မွန္လွ်င္ ဘိေသကသဘင္ 
ဆင္ျမန္း၍ ေဘြသဖန္းမွာ ေရဖ်န္းခံရမည့္ ေတာင္နန္းစံ မေဟသီမိဖုရားေခါင္ႀကီးေလာင္းပါ" 
 
ခင္ႏွစ္ စကားမဆံုးခင္ စုဖုရားက လက္ေတာ္ႏွင့္ လွမ္းပိတ္လိုက္ၿပီး ... 
 
 
စုဖုရား။     "ခင္ႏွစ္ရယ္ တိတ္စမ္းပါ၊ ရြံစရာေးကာင္းတဲ့စကားကို ၾကားေတာ္မမူပါရေစနဲ႔။ ဆင္ျဖဴမရွင္ 
ဖုရားက သီေပါမင္းသားကို အိမ္ေရွ႕နန္းလ်ာ ထားလိုက္သည္ဆိုကတည္းက သူ၏ သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္း ၿပီး သည္စခန္းကို ပုိ႔လိုက္တယ္ဆိုတာ တစ္နန္းေတာ္လံုး သိၾကပါလ်က္ႏွင့္ ပင္တုိင္စံ ရဲ႕ထံုးစံ 
ေတြကို ေျပာမေနအပ္ဘူး၊ ငါရွိေနသမွ် သူတို႔အတြက္ ခလုတ္ကန္သင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ အျပစ္သာ 
ျမင္ေနလိမ့္မည္။ သည္ေတာ့ ခမည္းေတာ္ ဘုရား မရိွတဲ့ေနာက္ ငါက အလိုက္သိစြာ တိမ္းေရွာင္ေပးမွ 
ရန္ေအး လိမ့္မည္ဟဲ့" 
 
 
ခင္ထား။   "ဘယ္လိုမ်ား ေရွာင္ရွားမည္ ၾကံစည္ပါသလဲဖုရား။ အသက္စည္းစိမ္ကို စြန္႔လႊတ္လို႔ 
သြားေတာ ္မမူပါႏွင့္။ ဖုရားကၽြန္မမ်ားကို သနားေတာ္မူပါဦး ဘုရား။ 
 
စလင္း စုဖုရားသည္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေတာ္ မမူႏုိင္ခင္ အလြန္လွ်င္ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းေတာ္မူ လွသျဖင့္ 
ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီးကို တမ္းတငုိေၾကြးေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ အပ်ိဳေတာ္ ႀကီးမ်ားမွာလည္း 
တရား လက္ကုိင္ရိွသူပင္ ျဖစ္ၾကျငားလည္း တားဆီးေျဖသိမ့္၍ မရႏိုင္ၾက ဘဲ အသက္ရွင္သခင္ 
စုဖုရားအနီးတြင္ ရိႈက္ႀကီးငင္ႀကီး ငုိ၍သာေနၾကရရွာေတာ့၏။ ပင္တုိင္စံ စလင္းစုဖုရားႀကီးသည္ 



သိမ္ေမြ႕ေသာ တရားရွင္ပီပီ စိတ္ေတာ္ကို ေျဖဆည္ၿပီး ေနာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အႀကံဥာဏ္ ေပ 
ၚေပါက္လာသျဖင့္ စိတ္ေတာ္ကို ပုိင္းျဖတ္ေတာ္ မူလိုက္ေလ၏။ 
 
 
စုဖုရား။     "ကိုင္း ... ကိုင္း ခင္ႏွစ္နဲ႔ ခင္ထားတို႔၊ စုဖုရား စိတ္ပုိင္ျဖတ္ေတာ္မူလိုက္ၿပီးၿပီ" 
 
ခင္ႏွစ္။    "မိန္႔ေတာ္ပါဘုရား" 
 
စုဖုရား။    "ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို သၿဂႋဟ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ ဆံေကသာကို ဖယ္ရွားၿပီး 
တစ္ခါတည္း သီလရွင္ဘ၀ ကူးေျပာင္း၍ ပင္တိုင္နန္းမွ အိမ္နိမ့္ဆင္းကာ စံေန လိုက္ေတာ့မည္။ 
ဒီေတာ့မွ ငါ့၀ါသနာ ဘာဂီအရ တရားဓမၼႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ၿပီး ေလာကုတၱရာ ခရီးႀကီးသို႔ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၾကြလွမ္းေတာ္မူႏုိင္ေတာ့မည္။ 
 
ခင္ထား။    "အင္မတန္ သင့္ေလ်ာ္မြန္ျမတ္တဲ့ အၾကံေတာ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းဘုရား။ ဘုရား 
ကၽြန္မမ်ားလည္း ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ရိွတဲ့ အပ်ိုေတာႀ္ကီးမ်ားပီပီ အရွင့္တစ္သက္မွာ သီလ 
ရွင္ဘ၀သို႔ပင္ ကူးေျပာင္း လိုက္ပါ၍ ေရပူ ေရခ်မ္းကမ္းကာ လုပ္ေကၽြးသမႈ ျပဳပါေတာ့မယ္ ဘုရား" 
 
 
စုဖုရား။     "သာဓု ... သာဓု ... သာဓု၊ သူေတာ္ေကာင္း သမီးေကာင္း မွန္ၾကပါေပသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရား အေလာင္းေတာ္ကို သၿဂႋဳဟ္ျခင္းမျပဳမီ ေလးငါးရက္အတြင္း မွာျဖင့္ အဆံုးစြန 
ကန္ေတာ့ ပူေဇာ္သည့္သေဘာႏွင့္ အေလာင္းေတာ္အနီးတြင္ မျပတ္ေန ၾကခ်ည္စုိ႔ကြယ္တုိ႔" 
 
ခင္ႏွစ္။    "အမိန္႔ေတာ္အတိုင္းပါဘုရား။ သီလရွင္၀တ္လဲေတာ္မ်ား၊ ဆံုေတာ္စြန္ရန္ ေရႊကတ္ေၾကး 
ေတာ္မ်ား အရံသင့္ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္လို႔ထားပါမ့ယ္" 
 
ခင္ထား။    "သူတို႔တစ္ေတြ အထင္အျမင္မေအး မရိွေစရန္ အဓိ႒ာန္ေတာ္တို႔ကို သတင္း 
ေပးထားတန္သမွ် သတင္းလႊင့္လိုက္ပါမယ့္ဘုရား" 
 
စုဖုရား။     "ေကာင္းေလရဲ႕ ... ေကာင္းေလရဲ႕၊ ကိုင္း ... ကိုင္း ခမည္းေတာ္ဘုရား အေလာင္းေတာ္ကို 
ပူေဇာ္ၾကခ်ည္စုိ႔ရဲကြယ္တို႔"ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ မင္းတရားႀကီး၏ အေလာင္းေတာ္ရိွရာသို႔ ထြက္လာ 
ၾကေလ၏။ 
 
 
သီတင္ကၽြတ္လဆန္း ၁၂ရက္သည္ ပဥၥမသၤါယနာတင္ မင္းတုန္းဘုရားမင္းတရားႀကီး၏ 
အေလာင္းေတာ္ကို အဆံုးစြန္ သၿဂႋဳဟ္ေတာ္မူေသာေန႔ ျဖစ္ေလ၏။ သားေတာ္ သီေပါ 
မင္းတရားႀကီးသည္ ခမည္းေတာ္ အေလာင္းေတာ္ကို အရွည္သျဖင့္ ပူေဇာ္ႏုိင္ၾကေစျခင္း ငွာ 



အေလာင္းေတာ္ကို ေရႊနန္းေတာ္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္၌ အုတ္နန္းျပသာဒ္ေတာ္အတြင္း တြင္ 
အခမ္းအနား ႀကီးက်ယ္စြာႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္ ေတာ္မူရာ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးႏွင့္ သမီး ေတာ္သံုးးပါး၊ 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရားစေသာ ေရႊနန္းေတာ္ ေပၚတြင္ ရိွသမွ် မိဖုရားမ်ား၊ သမီးေတား္မ်ားႏွင့္ 
၀န္ႀကီးမင္းမ်ား၊ အတြင္း၀န္မင္းမ်ားကုိယ္တိုင္ အေလာင္း ေတာ္ကို သန္လ်င္းေတာ္မွ 
ၾကပ္မတ္ယူေဆာင္၍ အုတ္နန္းျပႆာဒ္ေတာ္ မုခ္ေလးမ်က္ႏွာကို ပန္းရန္ ကံေကၽြး တို႔က ပိတ္ဆို႔ၿပီးမွ 
နန္းေတာ္ႀကီးသို႔ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ား ၀င္ေတာ္ မူၾကေလ၏။ 
 
 
ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးသို႔ ေရာက္လွ်င္ သမီးေတာ္တစ္ပင္တိုင္ စလင္းစုဖုရား သုသီရိျမတ္စြာ 
ရတနာေဒ၀ီသည္ ဆံေတာ္ကို ပယ္၍ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သာစည္ရြာစား 
ခင္ႏွစ္တို႔ႏွင့္အတူ သီလရွင္ အ၀တ္လဲလ်က္ အိမ္နိမ့္ဆင္း၍ စံေတာ္မူေလရာ ထုိသတင္း ကို 
ၾကားသိရေသာ အခ်ိဳ႕နန္းေတာ္သား၊ နန္းေတာ္သူမ်ားႏွင့္တကြ ေနျပည္ေတာ္တစ္၀န္း မွာ 
စိတ္မခ်မ္းမသာႏွင့္ ရင္ထုမနာ ျဖစ္ၾကရွာေလ သတည္း။ 
 
 
မင္းတရားႀကီး မမာေတာ္မူျခင္း၊ သားေတာ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၾကျခင္း၊ သီေပါင္ မင္းသားအား 
အိမ္ေရွ႕နန္းလ်ာ ေျမႇက္တင္ရျခင္း၊ မင္းတရားႀကီး အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ျပန္လႊတ္ ေသာမင္းသား၊ မင္းသမီး 
မ်ားကို တစ္ဖန္ျပန္၍ ဖမ္းဆီးေစာင့္ၾကပ္ထားရျခင္း၊ မမာေတာ္မူ ေသာ မင္းတရားႀကီးဘုရား နတ္ရြာ 
စံေတာ္မူျခင္း၊ သီေပါမင္း နန္းသိမ္းေတာ္မူရျခင္း၊ အသုဘအခမ္းအနားကို ႀကီးက်ယ္စြာ သၿဂႋဳဟ္ေတာ္ 
မူရျခင္း၊ သီေပါဘုရင္ မင္းအျဖစ္ ေရာက္ရိွေသာအခါ ခမည္းေတာ္၏ အရုိက္အရာကို ဆက္ခံရေသာ 
ဘုရင္မင္း တစ္ပါးျဖစ္ သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီးကဲ့သို႔ပင္ 
သာသနာေတာ္ႀကီးအက်ိဳး၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အက်ိဳး၊ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕စား၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္၊ ေက်းေတာ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ အက်ိဳးကို တုိးပြားေစရန္ အမိန္႔ေတာ္ ျပန္တမ္းျဖင့္ အသစ္တစ္ဖန္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူရ ျခင္း၊ တပည့္ေက်းကၽြန္ရင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီး မွဴးႀကီးမွအစ အမႈထမ္း၊ 
အရာ ထမ္း ရိွရိွသမွ်တို႔အား အရည္အခ်င္း အေလ်ာက္ ခ်ီးျမႇင့္ သူေကာင္းျပဳေနေသာ အခ်န္ိအခါ 
ျဖစ္သည္တစ္ေၾကာင္း၊ ရာဇဣေျႏၵ ေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ဘုရင္မင္းအျဖစ္ စံေနေတာ္မူရ ျခင္း၊ 
မင္းသားဘ၀တြင္ စံေတာ္မူရစဥ္ကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ စြာ မရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ႏုိးလွစြာ ေသာ 
ျမေတာင္ႏွမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ႏွစ္ပါးခ်င္း ေတြ႕ေတာ္ မမူႏုိင္ေသးေခ်။ 
 
 
ျမေတာင္ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာလည္း မင္းခြင့္မင္းေရးအမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ခမည္းေတာ္ 
နတ္ရြာစံေတ္ာမူသည္ တစ္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ္ သီေပါမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မမူႏုိင္။ 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ လက္သံုးေတာ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ တုိ႔ 
ကူးသန္းဆက္သြယ္ရန္မွာလည္း အေရးေပၚကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျပတ္လပ္လ်က္ ရိွၾကေလ သည္။ 
သို႔ရာတြင္ စုဖုရားလတ္ႏွင့္တကြ အေဆာင္ေတာ္သူ အထိန္းေတာ္၊ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာ သီေပါမင္းသား 
အိမ္ေရွ႕ ဥပရာဇာအျဖစ္မွသည္ အထြတ္ အျမတ္ေရာက္သည္အထိ ထိပ္စုဖုရားလတ္မွာ အဂၢမေဟသီ 



မိဖုရားေခါင္းႀကီး ေလာင္းလ်ာဟု ယံုၾကည္ စိတ္ခ်စြာႏွင့္ အလြန္လွ်င္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္လ်က္ 
ရိွၾကေလသည္။ 
 
 
သီေပါမင္းသည္ မွဴးမတ္ အရာရွိတို႔ကို ထပ္မံခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္းျပဳရာတြင္ မိမိ၏ အိမ္ေတာ္ ပါ 
လက္စြဲေတာ္ရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူပ်ိဳေတာ္မ်ားကို သူေကာင္းျပဳရာတြင္ ေမာင္ေမာင္ ငယ္မွာ 
ေရႊတိုက္စုိး အရာႏွင့္ ေတာင္သမန္လယ္စား စီးေတာ္ျမင္း၀န္အျဖစ္ သူေကာင္းျပဳ၍ ဒိုင္း၀န္မင္းအား 
အတြင္း၀န္၊ ပုဂံၿမိဳ႕စားအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီးလွ်င္ ဒိုင္းအတြင္း၀န္မင္း၏ ဖခင္ ခန္းပတ္ မင္းႀကီးအား 
၀န္ႀကီးခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ ဒိုင္း၀နမ္င္း၀န္ကေတာ္ သမီး ငယ္ ခင္ခင္ႀကီးတို႔မွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ 
မဆံုး တၿပံဳးၿပံဳး ျဖစ္ေနၾကေလ၏။ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ မင္းညီမင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ရေနာင္ၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕စားသနားခံရ၍ တန္ခိုး 
အာဏာထက္ျမက္လွေသာ လက္သံုးေတာ္ကိုင္ ေျမာက္ထား၀ယ္ ဗိုလ္ႀကီး ျဖစ္လာ ေလ၏။ 
ေမာငေ္မာင္တုတ္၏ ညီရင္း၊ ေမာင္ေမာင္ေဗ်ာင္းကိုလည္း ပင္းသာၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕စား ရ၍ 
မင္းညီမင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ရရိွလာၿပီးလွ်င္ အိမ္ေတာ္ပါ အလားတူ လက္သံုး ေတာ္ႀကီးမ်ား 
ေျမာက္ဓား၀ယ္ ေသနတ္ဗုိလ္၊ ေတာင္ထား၀ယ္ ေသနတ္ဗုိလ္မ်ား အေပၚ တြင္ အခ်ဳပ္အခ်ာျပဳ၍ 
ရေနာင္မင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ ပင္းသားမင္းသား ေမာင္ေမာင္ေဗ်ာင္းတု႔ိက ၀ဲလွည့္ ယာလွည့္ကို 
အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ေရႊနန္းေတာ္ ထက္၀ယ္ ေန႔ညဥ့္မပ်က္ ထမ္းရြက္ေနထုိင္ရေလ၏။ 
 
ထို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔မွာ မင္းသားဘ၀၌ ခစားၾကရသကဲ့သို႔ 
ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အတူပူးတြဲလ်က္ တစ္ေယာက္လည္းပင္ တစ္ေယာက္ဖက္၍ မေနႏိုင္ၾက ေတာ့ေပ။ 
မိမိတို႔၏ သိကၡာဂုဏ္အသေရအေလ်ာက္ ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ က ေန႔အခ်ိန္တြင္ 
အခစား ၀င္ေတာ့မွသာ ေတြ႕ဆံုၾကရေလေတာ့သတည္း။ 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားေခါင္းႀကီးသည္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ အေလာင္းေတာ္ကို သၿဂႋဳဟ ္ ျခင္းကိစၥ 
ၿပီးေျမာက္၍ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိမိသေဘာ ႏွစ္သက္ေတာ္မူရာ သီေပါမင္းသား အားလည္း အိမ္ေရွ႕ 
ဥပရာဇာအျဖစ္မွသည္ ေရႊထီး၊ ေရႊနန္း သိမ္းျမန္းစုိးစံလ်က္ ဘုရင္သစ္ တို႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း 
လက္ေအာက္ သစၥာေတာ္ခံ  အရာရိွႀကီးငယ္အေပါင္းႏွင့္ အိမ္ေတာ္ပါ အေျခြအရံမ်ားကိုလည္း 
ေျမႇက္စား သူေကာင္းျပဳ၍ ၿပီးေလၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စံေတာ္မူရင္း ျဖစ္သည့္ 
အလယ္နန္းေတာ္ေဆာင္၀ယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္စံေတာ္မူေန စဥ္ သမီးေတာ္မ်ားအေရးကို 
ညီမေတာ္ကဲ့သို႔ ခင္မင္ေတာ္မူရင္းရိွသည့္ ေတာင္ေဆာင္ ေတာ္ မိဖုရားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လ်က္ 
ရိွေလ၏။ 
 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။     "ေတာင္ေဆာင္ေတာ္မိမိရဲ႕။ ကိစၥအရပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္တဲ့ ကႏၱာရ 
ခရီးၾကမ္းႀကီးကို အပန္းတႀကီး ေက်ာ္လႊားလႊတ္ေျမာက္ခဲ့ရၿပီ။ သည္ေနာက္မ်ျဖင့္ စိတ္ေအးေအးႏွင့္ 
စီမံေတာ္ မူစရာ ကိစၥတစ္ရပ္ က်န္ေလေသးရဲ႕" 



 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရား။     "ဘယ္လိုကိစၥမ်ား က်န္ေနပါေသးသလဲ မဖ်ား၊ ညီမေတာ္ တုိ႔လည္း 
သင့္ေလ်ာ္ ရာမွ ကူညီေဖာ္ရေအာင္ အသံုးခ်ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    "ေဆာင္ရြက္ဖြယ္က်န္သည့္ ကိစၥကို ေရွးဦးစြာ တုိင္ပင္ေဆးေႏြးရန္ ဆို၍ လည္း မိမ 
ိတစ္ေယာက္ပဲ မဖ်ားယံုၾကည္ေတာ္မူတယ္။ ဦးေကာင္းတို႔၊ ဦးဘိုးလိႈင္တို႔ ဆုိသည္မွာလည္း 
ေယာက်္ားႀကီး ေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလို႔ မသင့္ ေလ်ာ္ ေသးေပဘူး မိမိရဲ႕" 
 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။      "စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ တိုင္ပင္ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္ဘုရား။      "ကိုင္း ... ခင္ပုတုိ႔၊ ခင္ႏုတို႔ အပ်ိဳေတာ္ေတြေခၚၿပီး အျပင္ေဆာင္ 
ေတာ္မွာသြား၍ ေနက်ေပေတာ့"ဟု ဆိုသျဖင့္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားလည္း အေဆာင္ျပင္သို႔ 
ထြက္ခြာသြားၾကေလရာ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႏွင့္ ေတာင္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရားတို႔ ႏွစ္ပါးခ်င္း 
သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ တုိင္ပင္ေတာ္မူၾကေလ၏။ 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    "သားေတာ္ သီေပါမင္းသားကေလး ေရႊနန္းသိမ္းျမန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ အဂၢမေဟသီ 
တင္ေျမႇာက္ေပးဖို႔ကိစၥကို ေဆြးေႏြးေတာ္မူမယ္လို႔ မိမိရဲ႕" 
 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။      "ရုိးသားေတာ္မူရွာဆံုး သားေတာ္ကေလးပါဘုရား။ အျခားေသာ 
မင္းသားမ်ားလို ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ကေလး တစ္ဦးတစ္ေလမွ်ပင္ ထားေတာ္မမူခဲ့ရွာတဲ့ တကယ့္လူပ်ိဳစစ္ 
ဘုရင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထီးျဖဴေဆာင္းဖက္ျဖစ္ရမည့္ အဂၢမေဟသီ ေလာင္းလ်ာ မင္းသမီးဟာ 
အင္မတန္မွ ကံထူးခၽြန္ရွာသူ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္ မမဖ်ား" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။      "ကံက ထူးလာလွ်င္ အက်ိဳးေပးထူးေပမွာပ မိမိရယ္" 
 
 
ေတာ္ေဆာင္ေတာ္။     "ဟုတ္လွခ်ည့္ မဖ်ား၊ စလင္းမင္းသမီးကို ျမင္ရသည္ႏွင့္ပင္ ကံတရားကို 
ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ဘ၀ရွင္ဘုရားက သမီးေတာ္ကို ထူးထူးျခားျခား ခ်စ္ခင္ၿပီး ပင္တိုင္စံဘြဲ႕ႏွင့္ 
ေျမႇာက္စား လို႔ မိဖုရားေလာင္းအျဖစ္ လ်ာထား ခဲ့ေသာ္လည္း ကံတရားက မိဖုရားမျဖစ္ထိုက္ေတာ့ 
၀တ္ေၾကာင္ ကို စြန္႔ခြာလို႔ သီလရွင္ဘ၀ ကူးလိုက္ရရွာေပတယ္" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    "အင္း ... သူ႔ဘ၀အေၾကာင္းေပါ့ မိမိရယ္။ စလင္းမင္းသမီးက လိမၼာ ရွာပါ တယ္။ 
ကိုယ့္အေျခအေန ကိုယ္သိတတ္လွ်င္ လိမၼာတယ္လို႔ ဆုိရေပမွာပ၊ သို႔မဟုတ္ပါက မမမွာ သူ႔အတြက္ 
တာ၀န္ေလးၿပီး ႀကံေရးစည္ေရး ခက္ေနရဦးေတာ့မယ္" 



 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။    "ဘ၀ရွင္ဘုရား ရိွေတာ္မူစဥ္က အိမ္ေရွ႕စံမည့္သားေတာ္ကိုေတာ့ 
ၿပီးၿပီးျပတ္ျပတ္ ေရြးမေပးခဲ့ဘဲႏွင့္ ပင္တုိင္စံကို ေရွးဦးစြာ ေရြးထားခဲ့သည္မွာ ယုန္သား မရေသးဘဲ 
သံသရာသီး ရွာထား သည္ႏွင့္ တူပါသည္" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။     "ဟုတ္လွသည္ မိမိရယ္၊ မဖ်ားတို႔မွာ ဘ၀ရွင္ဘုရား အသည္းအသန္ မမာေတာ္မူမွ 
အိမ္ေရွ႕မင္းသားကို အသက္ဆံဖ်ား စြန္႔စားၿပီး ေရြးလိုက္ရသည္မွာ ေမာလွခ်ည့္" 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။    "အေမာခံရသေလာက္လည္း မဖ်ား အလိုက္ေတာ္က်ကို ရသည္ 
မဟုတ္ပါလားဘုရာ့" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    "ဆုိပါေတာ့ေလ၊ အသက္ေတာ္ကလည္းငယ္၊ ရဟန္းသာမေဏဘ၀မွာ လည္း 
အေနၾကာ၊ ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္သေလာက္ ရုိးသားေတာ္မူတာကလည္း တစ္ေၾကာင္းဆိုေတာ့ 
တျခားညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားကို မဟုတ္ရွာဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း မမဖ်ားက သည္မင္းသားကို 
ေရြးေတာ္မူလိုက္တာပ" 
 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။   "အလြန္မွ သင့္ေလ်ာ္လွပါေၾကာင္းဘုရား။ ႏုိ႔ ... မေဟသီေလာင္း ကို ဘယ္လို 
ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူပါမည္တုန္းဘုရာ့" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။      "မိမိကို အလံုးစံုဖြင့္၍ တိုင္ပင္ပါေတာ့မည္။ သည္မင္းသားကေလးကိုမွ ေရႊထီးေရႊနန္း 
ေရြး၍ ေပးအပ္ၾကသည္မွာ အျခားအေၾကာင္း မဟုတ္ဘူး မိမိရဲ႕၊ မမဖ်ားမွာ လည္း 
သမီးေတာ္ေတြခ်ည္းပဲ ရိွတယ္။ မကၡရာမင္းသား၊ သံုးဆယ္မင္းသားဆိုတဲ့ 
သားေတာ္ႀကီးေတြဆုိလွ်င္ျဖင့္လည္း သူတို႔မွာ လက္ထပ္ၿပီး ၾကင္ရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတြ 
အမ်ားအျပား ရိွၾကတယ္။ မဖ်ားတို႔ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ရိွခ်င္မွ 
ရိွၾကမည္။ သည္လိုအေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္သေဘာႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္း 
သေဘာႏွလံုးေကာင္းေတာ္မူၿပီး လက္ထပ္ၿပီး ၾကင္ရာ ေျမာက္သားေတာ္ မဆိုထားႏွင့္ 
ကိုယ္လုပ္ေတာ္ကေလး တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ်ပင္ မရိွ ေသးတဲ့ လူပ်ိဳစင္ သီေပါ မင္းသားကေလးကို 
ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူလုိသည္မွာ မဖ်ားရဲ႕ သမီး ေတာ္မ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းေတာ္ မူခ်က္ တစ္ရပ္လည္း 
ပါ၀င္ခဲ့တယ္ မိမိရဲ႕" 
 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။     "မမဖ်ား မေျမာ္အျမင္ ရိွပါေပတယ္ဘုရား၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ 
မင္းလုပ္သူဆိုသည္မွာ မူွးေတာ္၊ မတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ညီညြတ္ တုိင္ပင္တတ္မွ 
ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရိွႏုိင္မည္ 



ဆိုသည့္ အေသးစိတ္ ကိစၥမွန္သမွ်မွာလည္း ဘုရင္းမင္းျမတ္က မသိႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္အလံုးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲရသူ လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွ ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ေထာက္မ်ားကသာ အက်ိဳးမွန္၊ 
အေၾကာင္းမွန္ကို သိရိွ ရစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    "အင္း ... ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးႏွင့္ ကိုယ့္အက်ိဳးပဲ ဆိုၾကပါစုိ႔ မိမိရယ္။ အဲသည္ေတာ့ 
လူပ်ိဳစင္ဘုရားမင္းကေလးကို မဖ်ားသမီးေတာ္ႏွင့္ အဂၢမေဟသီေခါင္ ေတာင္နန္းမိဖုရားအျဖစ္ 
သိသိက္ သြန္းအပ္ လက္ထပ္ေတာ္မူရလိမ့္မယ္ မိမိရဲ႕" 
 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။    "မဖ်ား၏ ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္ကို သားေတာ္ဘုရင္မင္းတရား ကေလး 
သိေတာ္ မူပါၿပီလား" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    "သည္ကိစၥမွာေတာ့ သားေတာ္ဘုရင္မင္းကေလးကို အထူးတိုင္ပင္ေတာ္ 
မမူရိွေသးဘူး။ သို႔ရာတြင္ နက္ျဖန္သဘက္ဆုိသလို သည္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးေတာ္မူေတာ့ မယ္။ 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။    "မင္းကေလးကလည္း မယ္ေတာ္အရာထား၍ မဖ်ားစီမံေတာ္မူ ရာကို လိုက္နာ 
ေတာ္ မူရန္ ရိွပါသလားဘုရား" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။     "သေဘာေကာင္းတဲ့ သားေတာ္ကေလးပဲ၊ မဖ်ားအလိုေတာ္ႏွင့္ မွဴးေတာ္ 
မတ္ေတာ္မ်ားက သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကလွ်င္ နား၀င္ေတာ္မူမွာပါပဲ" 
 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ။္    "မဖ်ားသာလွ်င္ အရာရာ စီမံခန္႔ခြဲေတာ္မူေနတဲ့အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလို 
စီစဥ္ေတာ္မူပါ။ ညီမေတာ္ကလည္း တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အသင့္ပါဘုရား" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    " သည့္ႏွယ္ေၾကာင့္လည္း မိမိကို တုိင္ပင္ေတာ္မူရသည္။ ယခုအခ်ိန္အခါ မွာ 
သားေတာ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ရန္လက္စပြားၿပီး မလိုလားႏိုင္ ျဖစ္ေနမွာစုိး၍ 
သူတို႔ရန္က တစ္ဆိတ္ကေလးမွ ေအးေစေတာ့လို႔ ေခတၱခဏ ဖမ္းဆီးၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရဆဲအခါမုိ႔ 
အေနာက္ေဆာင္ ေတာ္ထဲမွာဆိုလွ်င္ မဖ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ မိဖုရား ေလးငါးပဲ ရိွၾကတယ္ မဟုတ္လား" 
 
ေတာင္ေဆာင္ေတာ္။   "ညီမေတာ္မ်ားမွာ ဘ၀ရွင္ဘုရားလည္း ရိွေတာ္မူေတာ့သည္ မဟုတ္ပါ၍ 
နားေအး ပါးေအးႏွင့္ မဖ်ားစီမံေတာ္မူသည္ကိုသာ နာခံၿပီး စံေနလိုပါသည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေတာ္မူပါ" 
 
ဆင္ျဖဴမရွင္။    "ေကာင္းပါေလရဲ႕ မိမိရယ္၊ ကဲ ... ကဲ ပြဲေတာတ္ည္ခ်ိန္လည္း ေရာက္ပါၿပီ။ မိမိလည္း 
သည္မွာပင္ မဖုရားႏွင့္အတူ ပြဲေတာ္တည္ေတာ္မူပါ။ အေဆာင္ေတာ္သို႔ မျပန္ပါ ႏွင့္ေတာ့" ဟု ဆိုကာ 
ေရွာင္ရွား ေနၾကေသာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူေတာ္မူ  လိုက္ေလ၏။ 



 
 
ဒိုင္း၀န္မင္းတုိ႔ အိမ္သားမ်ားတြင္ ကေလးစိတ္မေပ်ာက္တေပ်ာက္ အရြယ္ႏွင့္ အေပ်ာ္ဆံုး 
ျဖစ္ေနသူကား ဒိုင္းအတြင္း၀န္မင္း၏သမီး ခင္ခင္ႀကီး ျဖစ္ေလ၏။ 
 
မိမိဆိုးသမွ်၊ ႏြဲ႕သမွ် ခံ၍ သြားလိုရာ၊ စားလိုရာ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ျပဳလ်က္ရိွေသာ အစ္ကိုႀကီးျဖစ္သူ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ တစ္အိမ္တည္း အတူေနရေသာေၾကာင့္ ကေလး ဘ၀ အထူးေပ်ာ္ရႊင္လွသည္။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း အရွင္သခင္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္လ်က္ မိမိတုိ႔အိမ္ေတာ္ပါ လူပ်ိဳေတာ္မ်ား 
ၾသဇာ အာဏာထက္ျမက္ကာ ၿမိဳ႕စား၊ ရြာစား ရာထူးဌာနမ်ား ရရိွသည့္ အတြက္ စိတ္အားတက္ၾကြ 
၀မ္းေျမာက္ ၍ ေနရေတာ့သည္။ 
 
 
ဒိုင္း၀န္မင္းမွာလည္း ပုဂံၿမိဳ႕စားႀကီး၊ အတြင္း၀န္ႀကီး အဆင့္အတန္းသို႔ အျမင့္လွမ္းခဲ့ရ သည့္အတြက္ 
ဒုတိယမင္းဆက္တြင္ထပ္မံေျမႇာက္စား သူေကာင္းျပဳခံရသူတို႔ ဓမၼတာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ရိွေနၾကရာ 
မက်န္းမာသူ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးပင္လွ်င္ တၿပံဳးၿပံဳး တရႊင္ ရႊင္ ျဖစ္၍ ေနေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔အဖုိ႔ 
မိသားတစ္စု ၀ိုင္းမိသည့္အခါ ... 
 
၀န္ကေတာ္။   "သမီးေတာ့ အင္မတန္မွ ေပ်ာ္ေနသည္။ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အခုလို တစ္အိမ္ တည္း 
ေနရခ်ိမ့္မည္လို႔ သူမထင္ဘဲႏွင့္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ လာသည္ေနာ္" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္။     "ေမာင္လည္း ေမဖ်ားတို႔ႏွင့္ ယခုလို လာ၍ေနရသည္ကို 
သူေကာင္းျပဳေတာ္မူသည့္ ရာထူးကို ရရိွသကဲ့သို႔ပင္၀မ္းေျမာက္လွသည္ ေမဖ်ား" 
 
 
ခင္ခင္ႀကီး။    "အစ္ကို႔မင္းသားက အုိ ... မဟုတ္ခ်ည္ဘူး၊ ဘယ္လိုေခၚရပါမယ္။ အစ္ကို႔ 
ရွင္ဘုရင္ႀကီးက အင္မတန္ အလိုက္သိေတာ္မူတတ္ပါကလား" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္။    (ရယ္ေမာလ်က္) "ရွင္ဘုရင္ႀကီး မေခၚပါႏွင့္ဦး ခင္ရဲ႕၊ အသက္မႀကီး ေသးပါဘူး။ 
ဒီေတာ့ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားေပ့ါ" 
 
ခင္ခင္ႀကီး။    "အဲ ... အဲ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက အလိုက္သိေတာ္မူတယ္။ ခင္တို႔ အစ္ကိုႏွင့္ အတူ 
ေနႏိုင္ေအာင္ ေရႊတိုက္စုိးလည္း ခန္႔ေတာ္မူတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခင္ အင္မတန္ သေဘာက်လို႔ 
အစ္ကို ခဏ ခဏ လည္ပတ္ၾကတဲ့ ေတာင္သမန္ အင္ႀကီးနဲ႔ လယ္ေတာ္ ေတြကိုလည္း အပုိင္စား 
သနားေတာ္ မူတယ္။ ကဲ ... ဘယ္ေလာက္ေတာ္သည္လဲ" 
 



ေမာင္ေမာင္ငယ္။     "ဒါျဖင့္ ခင္က ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို အင္မတန္ ေက်းဇူးတင္ရတာေပါ့ အစ္ကိုရဲ႕" 
 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီး။     "ဒါႏွင့္ ေမာင္ေမာင္၊ စကားစပ္လို႔ ေျပာရဦးမယ္၊ ေမာင္ေမာင္တို႔ သီေပါ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘုရားမွာ မင္းဧကရာဇ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ အဂၢမေဟသီ တင္ေျမႇာက္ဖုိ႔ကိစၥ 
ရိွေသးသည္ေနာ္" 
 
ေမာင္ေမာင္။   "အဆင္သင့္ ရိွၿပီးသားမို႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္အခါေရာက္လွ်င္ 
ဘိသိက္ေတာ္ခံရန္သာ က်န္ပါေတာ့သည္" 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီး။    "အဆင္သင့္ ရိွသည္မွာ ျမေတာင္ထိပ္စုဖရားကို ေျပာသည္လား" 
 
ေမာင္ေမာင္။     "မွန္ပါသည္၊ သည္တစ္ပါးကိုမွ ေမာင္တို႔ အတန္ပင္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား 
ေဆာင္ၾကဥ္းဆက္သြယ္၍ ထားရျခင္းပါ။ မင္းသားဘ၀က အင္မတန္ ရုိးသားေတာ္မူရွာပါ တယ္။ 
 
ခင္ခင္ႀကီး။     "အဲသည္ ျမေတာင္ထိပ္ စုဖုရားက လွသည္လား အစ္ကိုရဲ႕" 
 
 
ေမာင္ေမာင္။     "လွတာေပါ့ ခင္ရဲ႕" 
 
ခင္ခင္ႀကီး။    "ဒါျဖင့္ အစ္ကိုတို႔ ေရႊနန္းရွင္ဖုရားက သူ႔မိဖုရားေလာင္း ျမေတာင္ထိပ္စု ဘုရားကိုလည္း 
သူ႔မွာရိွတဲ့ ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးေတြ၊ ေရႊခ်ဴလံုးကေလးေတြ အမ်ားႀကီး ေပးမွာပဲေနာ္ အစ္ကိုရယ္။ 
အစ္ကိုတို႔ကိုပင္ ေပးေသးတာပဲ၊ ျမေတာင္ထိပ္စုဖုရားကို လည္း အမ်ားႀကီး ေပးထားမွာေပါ့ေနာ္" 
 
ဒိုင္းအတြင္း၀န္းမင္း၊ ၀န္ကေတာ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔မွာ ခင္ခင္ႀကီး၏ ကေလးစိတ္ 
မေပ်ာက္တေပ်ာက္ႏွင့္ ေျပာခ်င္ရာ ေလွ်ာက္ေျပာလိုက္သည္ကို ၀ိုင္း၍ ရယ္ေမာေနၾက ေတာ့သည္။ 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ မိမိစကားကို ၀ိုင္းရယ္ေမာေနၾကသျဖင့္ ရွက္ကိုးရွက္ကန္း ျဖစ္ သြားကာ ..." 
 
 
"ဟင္ ... ေမဖ်ားတို႔ကလည္း ခင္ႀကီး စကားေျပာသည္ကို ၀ိုင္း၍ ရယ္ၾကသည္။ ဒီလိုျဖင့္ လွ်င္ ခင္ႀကီး 
စကားမေျပာေတာ့ပါ။ ေရႊဟသၤာရုပ္ကေလးေတြႏွင့္သာ သြား၍ ကစားေနေခ် ပါေတာ့မည္" ဆိုလ်က္ 
အတြင္း ေဆာင္သို႔ စူစူေအာင့္ေအာင့္ႏွင့္ ထ၍ သြားေလ၏။ 
 
အတြင္း၀န္မင္း။    "အိမ္း ... ခင္ႀကီးကေတာ့ ကေလးလိုပင္ ရိွေသးတာပဲ ၀န္ကေတာ္ေရ ..." 
 



၀န္ကေတာ္။    "စပ္ကူးမတ္ူးအရြယ္ကိုး၊ ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘရဲ႕၊ သို႔ေပမဲ့ သံုးေလးႏွစ္အတြင္း လူႀကီး 
စာရင္း၀င္ ေတာ့မယ္" 
 
 
၀န္မင္း။    "အင္း ... ကေလးမရဲ႕ ေရွ႕ေရးကို စပ္မိတဲ့အခါ ေဆြးေႏြးရဦးမည္။ က်ဳပ္တုိ႔ 
ႀကံစည္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အလိုကိုလည္း သူ႔အစ္ကို ေမာင္ေမာင့္ကို နည္းနည္းပါးပါး ေျပာ ထားၿပီလား" 
 
၀န္ကေတာ္။    "ေၾသာ္ ... ဟုတ္ပ။ မေျပာရေသးဘူး ခင္ႀကီးတို႔ဘဘေရ၊ ကိုင္းေလ ... သတိရတုန္းကို 
ေျပာပါမည္။ ေမာင္ေမာင္ကလည္း ေမဖ်ားတို႔ အစီအမံကို နာယူလိမ့္မည္ ထင္၍ စိတ္ကူးႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ထားၾကသည္ကြဲ႕" 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္။   "ေမဖ်ားတို႔ထင္သလို ေမာင္ကလည္း အစဥ္အၿမဲ အမိန္႔ၾသဇာကို နာခံရန္ 
အဆင့္သင့္ ပါပဲဘုရာ့" 
 
အတြင္း၀န္မင္း။    "ေအး ... တို႔သားက လိမၼာၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ကြယ္ ေျပာသင့္သည့္ အရာကို ေျပာ၍ 
ထားလိုက္သည္က ေကာင္းသေပါ့" 
 
 
၀န္ကေတာ္။    "သည္လိုသားရဲ႕၊ ေမဖ်ားတုိ႔မွာ သားေထာက္သမီးခံဆိုလို႔ သားႏွင့္ ခင္အႀကီး 
ႏွစ္ေယာက္ပဲ ရိွတယ္။ ေရွ႕ေရးစဥ္းစားလိုက္ၿပီလားဆိုလွ်င္ သားႏွင့္သမီး အခ်ိန္ အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ 
တေအတျခား ကြဲျပားသြားမည္ကုိလည္း မလိုလားဘူး။ သည္ေတာ့ တကယ့္ေခါင္းနင္းဆင္းမ်ားလည္း 
မဟုတ္ၾကသည့္ အတူ ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္လွ်င္ ကိုယ့္အိတ္ထဲ မွာသာ ဖိတ္ေစခ်င္တာပဲ ေမာင္ေမာငရ္ဲ႕" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ ၀န္ကေတာ္ႀကီး၏ စကားကို ၾကားရလွ်င္ မိမိက စတင္မေျပာ၀ံ့ 
မေျပာရက္ေသး၍ ဆုတ္ဆိုင္းဆုိင္း ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥႀကီးကို လူ႔အလို နတ္ေရာ၊ သိၾကားပါ 
လိုက္သကဲ့သို႔ ဆိုက္ဆိုက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ႀကီး ႀကံဳႀကိဳက္လာသျဖင့္ စိတ္တြင္းမွက်ိတ္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ 
ျဖစ္မိရွာေလ ေတာ့သလည္း။ 
 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ... 
 
"ေမဖ်ားစီမံရာကို လိုက္နာပါမည္ဆိုတဲ့ စကားကို ပုိပုိမုိမုိ ေလးေလးနက္နက္ႏွင့္ ႏွစ္သက္ စြာ 
သေဘာတူလွပါသည္။ ေမာင့္မွာလည္း သည္ႏွမကေလးႏွင့္ ေသြးကြဲ၍ မသြားလိုတဲ့ ဆႏၵဟာ 
မူလရင္းကတည္းက အစြဲရွိခဲ့ပါသည္ ေမေမဖ်ားရယ္" 
 



ေက်နပ္စြာ နာခံလိုက္ေလ၏။ 
 
၀န္ကေတာ္။    "ေကာင္းပါေလရဲ႕ ေမာင္ရယ္၊ ေမာင့္မွာဆိုရင္လည္း ခုေနအခါမွာ ရာထူး 
စည္စိမ္မ်ားလဲ ရရိွလ်က္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ႀကီးပြားဖို႔သာ ရိွေတာ့သည္။ ခင္အႀကီးလည္း ေနာက္ႏွစ္နွစ္ 
သံုးႏွစ္ၾကာလွ်င္ လိမၼာေရးျခားရွိကာ အခ်ိန္အရြယ္ ျပည့္ေျမာက္လာေတာ့ မည္။ အဲသည္လို 
အခ်ိန္သင့္ျမတ္သည့္အခါမွသာ ေပးထိမ္းျမားဖို႔ ဘဘႏွင့္ ေမဖ်ားတို႔က ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ေလာေလာဆယ္ဆယ္ မဟုတ္ေသးေပဘုး" 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္။   "ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္လွပါၿပီ ေမဖ်ား၊ သို႔ရာတြင္ ခင္အႀကီးကိုေတာ့ 
အသိမေပးပါႏွင့္။ သူ႔ခမ်ာ ရွက္၍ေနရွာပါလိမ့္မည္" 
 
၀န္ကေတာ္။    "ဟာ ... ကေလးလိုပင္ ရိွေသးတယ္။ ဘယ္မွာ အသိေပး၍ ေတာ္ဦးမည္လဲ 
ေမာင္ေမာင္ ရယ္" 
 
အတြင္း၀န္။    "ကဲ ... ကဲ သည္ကိစၥ ၿပီးၾကၿပီဆိုပါစို႔၊ ဒါထက္ ေမာင္ေမာင္ေရ၊ ေမာင္ေမာင္ က 
ေရႊတိုက္စုိး ရာထူးႏွင့္ အမႈထမ္းရသည္၊ ဘဘမွာ ဘုန္းေတာႀ္ကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ မနက္ျဖန္ ေရႊတိုက္ေတာ္မွ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေတာ္ မ်ား လာ၍ 
ထုတ္ယူစရာ ကိစၥရိွပါသည္။ ေရႊတိုက္၀န္မင္းက ေငြေတာ္မ်ား အဆင္သင့္ ထုတ္ေပးရန္ 
အမိန္႔ခ်ထားၿပီပါၿပီလား ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" 
 
 
ငယ္။   "အိမ္ျဖဴေတာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေတာ္မ်ားကို အရံသင့္ လာေရာက္ ထုတ္ယူက 
ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေရႊတိုက္အတြင္း၀န္မင္းက သည္ယေန႔ပင္ အမိန္႔ခ်ေပးၿပီးပါၿပီ" 
 
၀န္ကေတာ္။   "အိမ္ျဖဴေတာ္ေဆာက္မည္ဆုိေတာ့ ေလာင္းရွည္ဘုရားအတြက္ ျဖစ္မွာေပါ့ ခင္ႀကီးတို႔ 
ဘဘရဲ႕" 
 
အတြင္း၀န္။   "ဟုတ္ေပတယ္ ၀န္ကေတာ္၊ သီေပါဘုန္းေတာ္ႀကီးဘုရားက မယ္ေတာ္ 
ေလာင္းရွည္မိဖုရားအတြက္ ေရႊနန္းစဥ္လာအတိုင္း မယ္ေတာ္ကို အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ စံေနရန္ 
ေဆာက္လုပ္၍ ေပးရၿမဲေပးးကိုး" 
 
 
၀န္ကေတာ္။  "ေတာ္ေတာ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေဆာက္ရမွာပဲထင္ရဲ႕" 
 



အတြင္း၀န္။   "ဘံုငါးထပ္ႏွင့္ ေဆာက္ရံ ခုႏွစ္ေဆာင္ ရိွရမည္ ဆိုသည့္အတုိင္း အေတာ္ပင္ ႀကီးက်ယ္ 
ခမ္းနားမည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ႀကီးျဖစ္မွာပဲ ၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
၀န္ကေတာ္။   "ေၾသာ္ ... ေလာင္းရွည္မိဖုရားဟာ ကံထမ္းလာသည္ကို မျမင္ရဆိုသလို ထူးခၽြန္တဲ့ 
ပါရမီရွင္ သားေတာ္ျမတ္ကို ဖြားျမင္ေတာ္မူရသည့္အတြက္ ဇာတာစန္းလဂ္ႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုမ်ား 
အလြန္တက္၍ လာရွာေပၿပီေနာ္" 
 
 
အတြင္း၀န္။   "အင္း ... ကံအက်ိဳးေပးမ်ားဟာ အင္မတန္ ဆန္းက်ယ္တာပဲ ၀န္ကေတာ္။ 
ေနာင္ေတာ္ႀကီးေတြ ရိွေနသားဟာမို႔ သီေပါမင္းသားေတာ့ ေရႊထီးေရႊနန္း အရုိက္အရာကို ဆက္ခံ 
ေတာ္မူရမည္ မထင္ၾကဘဲႏွင့္ ရာဇပလႅင္ကို ထုိင္ေတာ္မူရသည္" 
 
 
၀န္ကေတာ္။   "ဟုတ္ပါ့ ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘရယ္၊ ကၽြန္မတို႔အားလံုးက ထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကတဲ့ မကၡရာ၊ 
သံုးဆယ္ စတဲ့ မင္းသားႀကီးမ်ားမွာျဖင့္ ကံအလွည့္ မသင့္လို႔ ထင္ပါရဲ႕။ ရာဇပလႅင္ ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းၿပးီ 
ေၾကးတိုက္ေတာ္အတြင္းမွာ အက်ည္းခံေန ရွာၾကသည္ မဟုတ္လား။ ခမ်ာမ်ာလည္း သနားစရာပဲေနာ္။ 
ဒါႏွင့္ သူတို႔တစ္ေတြကို ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ၾကမတဲ့တံုး ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘ သိရဲ႕လား" 
 
အတြင္း၀န္။   "မင္းသားႀကီးေတြ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၿပီး ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းေနၾကလွ်င္ တုိင္းျပည္ 
ေခ်ာက္ခ်ားမည္ စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ ရုတ္တရက္ လႊတ္ဦးမည္ မဟုတ္ဘူး ၀န္ကေတာ္" 
 
၀န္ကေတာ္။    "သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားသာမက မယ္ေတာ္၊ မိဖုရားႀကီးေတြလည္း ပါေလေတာ့ 
ေၾကးတိုက္ေတာ္ထဲမွာ မေသမရွင္ႏွင့္ အင္မတန္မွ အေနအထုိင္ အေတာ္ ဆင္းရဲရွာၾကမွာပဲေနာ္" 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္။   "ေမာင္တို႔ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကျဖင့္ ေနာင္ေတာ္မ်ားကို ယခုလို 
ထားေတာ္မမူလိုပါဘူး၊ ဖမ္းဆီးရာမွာ မပါတဲ့ ညီေတာ္၊ တူေတာ္မ်ားကိုလည္း ငယ္ရြယ္ သည့္ 
ကေလးငယ္မ်ားပါ မက်န္ရေအာင္ မင္းသားႀကီး၊ မင္းသားလတ္၊ အေဆာင္အရြယ္ ဘြဲ႕မည္မ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕စား၊ ရြာစားေပလ်က္ တစ္ေလာကပင္ ခ်ီးျမႇင့္သူေကာင္းျပဳေတာ္မူၿပီးပါ ၿပီ။ သားေတာ္ႀကီးမ်ား 
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရျခင္း ကိစၥမွာေတာ့ မလြဲသာလို႔ ၀န္ႀကီး၊ မွဴးႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္ဘုရားတို႔က 
တုိင္းျပည္ ဆူပူမရိွေအာင္ ၀ီရိယေရွ႕ထားၿပီး ေခတၱ ထိန္းသိမ္းသည့္သေဘာႏွင့္ ဖမ္းဆီးထားရျခင္းပါ၊ 
ယခုလည္း မင္းသားမ်ားအား ကုိယ္လပ္ု ေတာ္, သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားပါ အတူတကြ 
က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းႏွင့္ စံေနၾကရေအာင္ စည္ရွည္တံခါး လမ္းမေတာ္ ေတာင္ဘက္က 
ေရြးလက္၀ဲကြက္မွာ စတုရန္းတာေလးဆယ္ ေက်ာ္ရိွသည့္ လံုၿခံဳမည့္ အုတ္၀င္းအကာအရံႀကီးႏွင့္ 
အိမ္ေတာ္ေတြ အသီးသီး ေဆာက္ လုပ္ေပးေစရန္ ေမာင္တို႔ ေရႊတိုက္ေတာ္မွ 
ေငြေတာ္အေျမာက္အျမား ထုတ္ေပးၿပီး အေရး တႀကီး ေဆာက္လုပ္ေနၾကပါၿပီ ေမဖ်ားရဲ႕" 



 
 
၀န္ကေတာ္။   "ေၾသာ္ ... ဒီလို က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ ထားမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေၾကးတိုက္ ေတာ္ထဲမွာ 
ဆင္းဆင္း ရဲရဲ ေနရသည္ထက္ သက္သာမွာပါပဲ" 
 
အတြင္း၀န္။   "က်ဳပ္တို႔ မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ ေသြးေတာ္ သားေတာ္မွန္သမွ်ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစား 
ရမွာခ်ည္းပါ။ သို႔ရာတြင္ အခါကာလကိုလည္း နားလည္ရမယ္တဲ့ ၀န္ကေတာ္။ မင္းခစား ကမ္းနား 
သစ္ပင္ ဆိုတဲ့ စကားလည္း ရိွေလေတာ့ နီးရာဓားကို ပုိ၍ ေလးစားနာခံ ရမွာပဲ။ အဲသည္ေတာ့ ယခု 
အေၾကာင္း ေတြကို ကုိယ့္အိမ္သားခ်င္းမွတစ္ပါး အျခားသူမ်ား ႏွင့္ သြား၍ မေျပာမိပါေစႏွင့္ 
၀န္ကေတာ္ ရယ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္။   "မေျပာပါဘူး ခင္ႀကီးတို႔ ဘဘရယ္၊ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾကတာပဲ။ ကၽြန္မလည္း 
နားလည္ပါတယ္" ဟု ေျပာေနၾကစဥ္ ခင္ခင္ႀကီး အခန္းတြင္းမွ ျပန္ထြက္လာ သျဖင့္ စကားျပတ္ 
သြားၾကေလ၏။ 
 
 
အပုိင္း (၃၁) ဆက္ 
 
အခန္း (၃၀) နဲ႔ (၃၁) ၾကားထဲမွာ တခန္းစာ က်န္ ေနပါတယ္..နန္းတက္တဲ႔ အခန္း၊ စုဘုရားၾကီး 
မိဘုရား ၾကီးရာထးူ ကို စိတ္ပ်က္သြားတဲ႔အခန္း (ေအာက္လမ္း နည္းပညာ ေတြကိုပါ စုဘုရားလတ္ က 
သံုးလုိက္ေသးတယ္ဗ်) ေနာက္ၿပီး တျခားသားေတာ္ ေတြကိုပါ သတ္ပစ္ တဲ႔ အခန္း၊ အသံ 
မၾကားေအာင္လို႔ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ ေတြ နန္းေတာ္မွာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပ ေပးေနတဲ႔ အခန္း၊ အဲဒီလုိ 
သတ္ပစ္ ခဲ႔ တာကို အခုထိ ဆင္ျဖဴမရွင္ လက္ခ်က္လား စုဘုရားလတ္ နဲ႔ သီေပါ လက္ခ်က္လား 
ဆိုတာ အျငင္းပြား ေနၾကဆဲ ပါ......။ (ဒါေပမဲ႔ ေသေတာ႔ ေသၾကၿပီ) 
 
 
 ဒီအခန္း က်န္ခဲ႔ မွန္းသိရဲ႕ သားနဲ႔  က်ေနာ္ တင္လိုက္မိတယ္. စာအုပ္ထဲ စစ္လိုက္ေတာ႔လည္း Page 
no ေရာ Chapter ေရာ ကိုက္ေနတယ္.. က်ေနာ္ စီမွာ ရိွတဲ႔ စာအုပ္က ေနာက္ဆံုးထုတ္ 
တတိယအၾကိမ္ ေျမာက္ျဖစ္ေနတယ္..က်ေနာ္႕ ရဲ႕ ေပ်ာက္သြားတဲ႔ ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ စာအုပ္ထဲမွာ 
ပါ ပါတယ္၊ အခုစိစစ္ေရးက ျဖဳတ္တာလားေတာ႔ မသိပါ.. က်ေနာ္ သိရဲ႕သားနဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ မေပးဘဲ 
တင္လိုက္မိတယ္.. စာခ်စ္သူ ညီမ မမုိမိဂ်ိ မန္႔ လာေတာ႔ မွ ေပါ႔ေပါ႔ဆဆ လုပ္လိုက္မိတာကို 
သတိျပဳမိတယ္..အားလံုးကို ေတာင္းပန္ပါတယ္..။ ရွာလို႕ရရင္ ျပန္တင္ေပးပါ႔မယ္.. 
 
 
ညီမ မုိမိဂ်ိ ရဲ႕ Comment ေလးဖတ္ၿပီးမွ ဆက္ဖတ္ၾကတာေပါ႔... 



 
အမေရ.. 
 
 
တကယ္ေတာ့ အဲ့၀တၱဳကို ၆တန္းေက်ာင္းပိတ္တုန္းကစဖတ္တာပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ၇တန္း၈တန္းထိ 
ေက်ာင္းၾကီး ပိတ္တိုင္းဖတ္တာ..။ ေနာက္က်ေတာ့ မဖတ္ေတာ့ဘူး စာေတြပိလို႔.. ေက်ာင္းေတြ 
အားလံုး ပီးေတာ့ ဖတ္မယ္လုပ္ေတာ့ ကိုကိုက ေရာင္းစား ပစ္လိုက္လို႔ ရန္ျဖစ္ရတယ္။ 
 
 
ျပတ္သြားတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ဆက္ေပးမယ္...အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပါ့.. 
 
 
သီေပါမင္းကို ဘိသိက္ခံေတာ့ ဆင္ျဖဴမရွင္က စုဖုရားၾကီးကို အဂၢမေဟသီေျမွာက္တယ္။ ပုဏားေတြ 
ခ၇ာ မႈတ္ေနတဲ့ အဲ့အခ်ိန္မွာ စုဖု၇ားလတ္က သီေပါနဲ့ စုဖုရားၾကီး ရဲ႕ အလယ္မွာ၀င္ထိုင္ေတာ္မႈတယ္။ 
အဲ့ဒီေတာ့ သီေပါ က တျပိဳင္တည္း မိန္းမ၂ေယာက္ျဖစ္သြားတယ္။ 
 
 
ဒါေပမဲ့ စုဖုရားလတ္က ထက္တယ္ဆိုေတာ့ သီေပါကို သူ့အမေတာ္ စုဖုရားဆီသြားခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ 
သီေပါကို အစစ အရာရာႏုိင္စားတယ္။ ဒီတင္ ဆင္ျဖဴမရွင္လဲ သူတင္တဲ့စစ္ကဲကို သူမႏုိင္ေတာ့ဘးူ။ 
စုဖု၇ားက အမဆိုပီး မညွာ အမ ကိုေတာင္မငဲ့ပဲ ႏုိင္ငံအေရးေတြမွာ ၀င္ရုွပ္ေတာ့တာပဲ။ သီေပါဆိုတာ 
နာမည္ခံ ျဖစ္ပီး စုဖုရားလတ္က ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတို့ဘာတို႔လဲ အေရးမထားဘူး။ 
သီေပါ ဘိသိက္ခံ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ တဖက္က ဖမ္းဆီးထားတဲ့ မင္းသားေတြအားလံုးကို လည္မ်ိဳကုိ 
ဒုတ္နဲ့ ရုိက္သတ္ပစ္လိုက္တယ္။ မင္းတို႔ ေသြးေျမမက် ရဘူးဆိုတာကိုး။ 
 
 
သီေပါက သိသလား မသိလားေတာင္ေသခ်ာမသိေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္တာကေတာ့ သိႏုိင္ပါတယ္။ သူက 
အာဏာ ကိုစားဖူးပီး သြားေတာ့ ေၾကာက္တာလဲတေၾကာင္း မက္တာလဲတေၾကာင္းနဲ႔ မသိခ်င္ေယာင္ 
ေဆာင္ ေနတာ ပဲျဖစ္မယ္။ 
 
 
 
စုဖုရားကလဲ သီေပါကိုႏုိင္လိုက္တာမွ ဒါနဲ႕ပဲ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕ ေမာင္ေဖငယ္တို႔က ဘုရင္ဆိုတာ 
မိန္းမ တေယာက္ထက္ ပုိယူလို႔ရတယ္ ..ဆိုပီးေျမွာက္ေပးၾကတယ္။ သီေပါကိုသိပ္ႏုီင္တဲ့ စုဖုရားကို 
အျမင္ ကတ္လုိ႔ေလ။ ဒီလိုနဲ့ မိန္းမရွာေနၾကတာ တေန႔က်ေတာ့ ေမာင္ေဖငယ္တို႔က ဒိုင္းခင္ခင္ကို 
ေယာက်ၤား အသြင္၀တ္ပီး ဆက္လိုက္တာ တခါတည္းတမ္းတမ္းစြဲသြားတာ။ ဒိုင္းခင္ခင္က အပ်ိဳေတာ္ 
ဘယ္လို ဘယ္ပုံ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတာ့ ေမ့သြားပီ ..။ 



 
 
မွတ္မိသေလာက္ ေရးျပတာပါ. 
 
 
အမေရ..အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ အဲဒီေနရာေလးမွာ လုပ္လိုက္တဲ့ စုဖုရား 
သီေပါမင္းေဘး၀င္ထိုင္လိုက္တဲ့ အျပဳအမႈကို သိပ္ၾကိဳက္ခဲ့တာေပါ့။ မုန္႕ကိုသာေ၀စားမယ္ 
အခ်စ္ကိုမေ၀စားႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ စုဖု၇ား လုပ္ရပ္တိုင္း ကိုမုန္းတယ္။ တလင္တမယားစနစ္ကို 
တန္ဖုိးထားတဲ့အေၾကာင္းတခုကလြဲရင္ က်န္တာ အားလံုး ကို မၾကိဳက္ဖူး။ 
 
 
မုိမိဂ်ိ 
 
အခန္း (၃၁)    
 
 
    စံပယ္ျမတ္ေလး တတုိင္းေမႊးတုိ႕မွ ထုံရနံ႕သင္းေသာ ပန္းခံုေတာ္အတြင္းရိွ ျမတ္ခင္းသာယာ စိမ္းလဲ့ 
ျပာ တြင္ နာရဏီေရႊသား၊ ရြရြၾကြားလ်က္၊ နယားရုပ္ေဖၚ၊ သဥၥေမာ္တြင္၊ တစ္ကုိယ္တည္း 
တည္းျငီးေငြ႕စြာ စံေနေတာ္ မူလ်က္ရိွေသာ ေရႊနန္းရွင္အပါးသို႕ ရေေနာင္မင္းသား 
ေတာင္သမန္လယ္စားႏွင့္ ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီး တုိ႕ သုံးဦးသား ခစားမိၾကေလ၏။ 
 
    ခင္ခင္ၾကီးကား က်ီးလန္႕စာစား ရွက္ေၾကာက္အားငယ္ေသာ မ်က္ႏွာကေလးႏွင့္ သလြန္ 
ေတာ္ေဘးတြင္ ကပ္၍ခစားကာ ဘာမ်ားအမိန္႕ေတာ္ ရိွေလမည္လဲဟု ေမာင္ေမာင္၏ လက္ေမာင္း 
တစ္ဖက္ကုိ ကုတ္ကပ္ လ်က္ ကုိင္တြယ္ထားစဥ္ - 
 
 
    " မွန္လွပါ ခင္ခင္ၾကီးကုိ ေရွ႕ေတာ္ေရာက္ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ေၾကာင္းပါဘုရား"ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္က 
စ၍ သံေတာ္ဦး တင္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက အားရေတာ္မူသည္ႏွင့္ - 
 
    "အရွင္အမူ႕ေတာ္ထမ္းရာမွာ အားရေတာ္မူလွတဲ့ ငယ္ကြ်န္ေတာ္ၾကီးမ်ားကုုိ အားရေတာ္မူသည္ 
ေမာင္မင္း" ဟု မိန္႕ေတာ္မူလုိက္ေသာအခါ အလုိက္သိတတ္စြာေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္က - 
 
    "မွန္ပါ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးမ်ာ အမူေတာ္ထမ္းလုိ႕ျပီသျဖင့္ မနီးမေ၀းမွ ခစားလ်က္ရိွမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းပါ 
ဘုရား" ဟုေလွ်ာက္တင္ကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ လက္တုိ႕ကာ တျဖည္းျဖည္း ေနာက္သုိ႕ ယုိ႕၍ယို႕၍ 
ထြက္ခြာ ေနလွ်င္ ခင္ခင္ၾကီမွာ က်ီးၾကည့္ေၾကာင္ၾကည့္ ျဖစ္ေနရွာလ်က္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ 
လက္ေမာင္း တစ္ဖက္ကုိ မလႊတ္ဘဲ ဇြတ္ဆြဲ၍ ုကုပ္ထားေသာ "အစ္ကုိ ဘယ္သြားမွာလဲ၊ 



ခင့္တစ္ေယာက္တည္း ေရွ႕ေတာ္မွာ မထားခဲ့ပါနဲ႕" ဟုတီးတုိးေျပာျပီး တုန္တုန္ရီရီ ၾကီး ျဖစ္ေနလွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တြင္ မေနသာ ေသာေၾကာင့္ ေအာင့္အည္းမ်ိဳသိပ္ထားရသည့္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈကုိ 
ဟန္မထိန္းႏ္ုိင္ ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေၾကာင္႔ၾက အက္ကြဲ၍ သည္းလန္အူလန္ ထတု္လုိက္ရသည့္ 
ေလသံတုန္ၾကီးႏွင့္ 
 
 
    "ခင့္ကုိ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက တုိင္ပင္ေတာ္မူရန္ ကိစၥရိွ၍ ေခၚေတာ္မူသည္၊ အစ္ကုိတို႕အနီး အပါးမွာ 
ခစား ေနလုိ႕ မေတာ္ပါဘူး ခင္ရယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အပါးေတာ္က ခြာျပီး မနီးမေ၀းမွာ ခစားရပါ လိမ့္မယ္၊ 
ခင့္လက္ကေလး ကုိ ဖယ္ေတာ္မူလိုက္ပါေတာ့" ဟုေခ်ာ့ေမာ့ေျပာကာ ဖိစီးေနေသာ ေ၀ဒနာကုိ အံခဲခါ 
မ်ဳိသိမ္႕၍ ၾကိတ္မိွတ္ခံလိုက္သည့္အလား လည္ပင္းေၾကာၾကီးမ်ား ၾကြတတ္လာ သည္အထိ 
သက္ျပင္းၾကိး ဖိ၍ ရွဳလုိက္ကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကဲ့သုိ႕ပင္ ေနာင္ဆုတ္ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ အပါးေတာ္မွ 
ခြာလ်က္ ပန္းခံု ေတာ္ တစ္ဖက္သုိ႕ ေရွာင္တိမ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေလသတည္း။ 
 
    ခင္ခင္ၾကီးလည္း တစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ေသာအခါ သာ၍ပင္ အေနရအထုိင္ရခက္ လ်က 
္မ်က္ႏွာ ေအာက္ခ်ႏွင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံလွစြာ ခစာေနရွာလွ်င္ ၾကင္နာခ်စ္ခင္သနားစိတ္ ၀င္ေတာ္မူ ျပီးေသာ 
သီေပါ ေရႊနန္းရွင္သည္ ျပဳံးခ်ဳိတင့္လွ်မ္း ရႊမ္းရႊမ္းစားစား ၾကည့္ေတာ္မူကာ- 
 
 
    "ခင္ခင္ၾကီးငဲ့ တစ္ေယာက္တည္း ခစားရလို႕ ေၾကာက္အားေတာ္ပို၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မရြ႕ံပါနွင့္ 
၀ံ့၀့ံစားစား အပါးေတာ္ နီးနီးသာ တုိးစမ္းပါ၊ ေျပာေတာ္မူစရာေတြ  အမ်ားၾကီးရိွသည္ကြဲ႕" 
ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ခင္ခင္ၾကီး သည္ အေၾကာက္နည္းနည္း ေျပသြားသျဖင့္ - 
 
 
    "အမိန္႕ေတာ္ ဗ်ာဒိတ္သံ နာခံလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားလုိ္က္လွ်င္ 
ေရႊနန္းေတာ္ ရွင္လည္း လဲ့လဲ့ရႊင္ရႊင္ ခ်စ္ခင္ၾကနာေတာ္မူဟန္ႏွင့္ ရႈစားေတာ္မူကာ - 
 
    "မူရာပံုတြင္ ေကာင္းအင္ငါး၀ႏွင့္ ျမင္ျမတ္သူေမာရတဲ့ ေစာလွမိျမတ္ သူဇာနတ္ရယ္ ေၾကာင့္သက္ 
လွ်ပ္ဖုိမိ ဆင္ျခင္ဘိလည္း ခ်ိတရိေနာ္ ေရႊကုိယ္ေတာ္မွာ ျမင္ေတာ္မူစ ဟုိေန႕ကပင္ ေရႊဘ၀င္ 
အသည္းေျမ႕လုိ႕ အေငြ႕ေငြ႕ကြ်မ္းခဲ့သည္မွာ ၾကာရင္ျဖင့္ လေတာမယ္၊ ပြဲေတာ္ကုိမွတည္း ႏုိင္ဘူး၊ 
ၾကည္ႏူး ေအာင္သာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကဲ့သုိ႕ နတ္သူဇာကေရႊေမတၱာမွ်စမ္းပါလားခင္ရယ္" 
ဟုမိန္႕ေတာ္မူကာ ဆံရင္စ ကေလးကုိ လက္ေတာ္ႏွင့္ ယုယေဖးကုိင္လုိက္လွ်င္ ခင္ခင္ၾကီးမွ 
ကညာယမင္း စင္းလုံးေခ်ာ အပ်ဳိစင္ ျဖစ္၍ ၾကင္သူခ်စ္သူ မည္သူႏွင့္မွ် ခ်စ္ေရးခင္ေရးဆံံျခည္ 
မွ်င္ကေလးေလာက္ ပင္ စိတ္၀င္စား၍ နားလည္မူု မရိွရွာေသး ကေလးပမာ သန္႕ရွင္းစြာေနခဲ့ရာက 
ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တစ္ပါးက ခ်စ္စကားႏႈတ္ခ်ဳိ ရုတ္တရက္ဆုိလွ်င္ 
ဘယ္လုိတင္ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမွန္းမသိ၊ မိမိအပါး မွာလည္း မည္သူမွ်မရွိ ေၾကာက္ရသည့္အေပၚ 



တြင္ရွက္စိတ္ေတြ၀င္၍ ငုိခ်င္ရယ္ခ်င္ျဖစ္ျပီး အနီးမွ ထေျပးရန္ လည္း မ၀ံ့မရဲစြန္႕၍ ထုိင္ေနရမည္ 
လည္းအခက္ ရုတ္တရက္ ၾကံရာမရ ရိွေနေလ၏။ 
 
 
    ေရႊနန္းရွင္ဘုရားသည္ အခက္ၾကြယ္၍ သနားဖြယ္ျဖစ္ေနသူ ခင္ခင္ၾကီးအား ယွက္ထား 
ေသာလက္ဖ်ား ကေလးႏွစ္ဖက္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ဖမ္းယူေတာ္မူရင္း " ရင္တြင္းမဆန္႕ ခ်စ္ရနံ႕ၾကိဳင္လႈိင္ 
လို႕ပိုင္ေတာ္မူလုိလွပါျပီ၊ ခင္ၾကီးရယ္၊ ဘယ္သို႕ဘယ္ညာ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ပန္ျပီး ျငင္းဆန္လို႕ေန 
ေတာ္မမူစမ္းပါႏွင့္္၊ ေရႊေရာင္ လွ်မ္းတဲ့ ေဆာင္ခန္းသာမွာ ခင္သာလွ်င္ ေဆာင္ရမိဖုရားတစ္ပါး ျဖစ္ပါ 
ေစေတာ့" 
 
    ဟုေခ်ာ့ေခ်ာ့ေမာ့ေမာ့ မိန္႕ေတာ္မူျပန္ရာ- 
 
    "မွန္လွပါဘုရား မတန္မရာ ေနႏြယ္ညႊန္႕ကုိ မ၀့ံပါဘူး ရြံ႕ရာက တစ ဖ်ကြ်န္မကုိ အဂၢမေဟ 
သီေဒ၀ီဥကၠဌ္ ျပည္လုံးနတ္မ်ား ေရႊနားေတာ္ၾကားခဲ့လွ်င္ ဓားေတာ္ႏွင့္  သတ္ပါလိ္မ့္မယ္၊ လတ္သေလာ 
မေသပါရေစႏွင့္ ေျခေတာ္ကုိ ဦးခုိက္ပါရဲ႕၊ အမုိက္ကုိ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါဘုရား" 
 
 
    ဟု ေၾကာက္အားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦးတင္ေသာ္လည္း - 
 
    "စိန္ျခဴး ခရာသီး ေလခပ္သို႕ တီးသလို တြတ္တီးတြတ္တာ ေျပာတတ္ရွာေပတဲ့ ကလ်ာ ေတာ္၀င္ 
ျမၾကိဳးမွ်င္ကေလးရယ္ ရွစ္ေသာင္းညာတင္ ခင့္သခင္က သင့္ရာၾကညျ္ဖဴ အလိုေတာ္ လုိက္၍ 
ကုိယ္ေတာ္ၾကိဳက္ရာ ယူေတာ့လို႕ မဥၼဴေရႊြခြန္း ၾကဴၾကဴညႊန္းေသာ္ေၾကာ့္ စြန္းလြန္းတမန္ 
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ၾကံပါတယ္ ပူရန္မရိွပါဘူး သက္လယ္ရယ္၊ ျငင္းပယ္ေတာ္မူစမ္းပါႏွင့္" 
 
    ဟု တစ္ဆင့္တက္၍ ခြန္းျမြတ္သာယာ က်စီယ္ေတာ္မူကာျဖင့္ ၾကင္နာသမူ ယုယုယယ ပိုက္ဖ်ား 
စျပဳ ေလ၏။ 
 
 
    ေဆာင္းဦးကာလ ေဟမႏၱအ၀င္တြင္ ေကာင္းကင္အဇာပူ၌ ၾကယ္ညီလာရံခေသာ လမင္း စႏၵာ 
ယုန္စၾကၤာမွ  သာယာတင့္ဆန္း ေငြေရာင္ဖ်န္းလ်က္ရိွေလ၏။ ႏွင္းမႈံႏွင္းေပါက္တုိ႕လည္း ေျမာက္ေလ 
ႏွင့္ေရာေရာ၊ သတု္ျဖဴး၍ပါခဲ့သည္ေၾကာင့္ ျမသားရြက္ျပဳိင္၊ ပန္းညႊန္႕ခိုင္တုိ႕တြင္ ပုလဲ ဆုိင္ ပုလဲဥတုိ႕ 
ႏွင္း၀တ္ရည္ စုသျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ခက္ႏွင့္တစ္ခက္၊ ရြက္ခ်င္းပြင့္ခ်င္းထပ္ လ်က္ပန္းခက္ခ်င္း 
ေႏွာမိ ၾကသည္။ တေလာကလုံး ဆိတ္သုဥ္းေနဟန္ရိွေသာ္လည္း ေရႊနန္းေတာ္္ ၾကီးအေရွ႕ပိုင္းမွ 
ေနာင္ဒိုင္း သံခ်ဳိ စည္ပဟုိရ္သည္ကား အခ်ိန္ကုိရည္ညႊန္း၍ ယြန္းေဆာ္ရိုက္ဟီး မွန္မွန္တီးလ်က္ 
ရိွေလသည္။ 
 



 
    အေနာက္ပိုင္းတစ္၀ုိက္၊ ပြဲၾကည့္ေဆာင္ေတာ္ ပတ္လည္၌ကား ဟုိးဒယားဇာတ္ၾကီးမွ ေၾကး 
သံပတ္သံ ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္ညံတုိ႕သည္ ေလဟုန္ႏွင့္ပ်ံ၍ ညဥ့္နက္သန္းလြဲ ေမွာင္ထုထဲမွ ေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚ 
လ်က္ဆိတ္ျငိမ္မႈကုိ ေႏွာက္ယွက္ လိုက္ေသာအခါ ပန္းခံုေတာ္အတြင္းမွ အေတာင္ခ်င္းရွက္ႏႊဲ၍ 
ေပ်ာ္ပြဲခံလ်က္ရိွေသာ လိပ္ျပာ ေမာင္ႏံွတုိ႕လည္း ပန္း၀တ္လႊာနွင္းအိုင္တြင္ သူႏိုင္ငါႏို္င္ တစ္ျပဳိင္တစ္ 
လွည့္၊ ခ်စ္ၾကိဳးညိွလ်က္၊ အသိ ကင္းကြာ ရိွေလရာမွ သတိညဏ္၀င္စား၍ လႈပ္ရွားလာၾကေတာ့ သည္။ 
အတန္ၾကာလွ်င္ ရတနာ သဇင္ ဒုိင္းခင္ခင္ မွာလည္း ကာကြယ္အံတု ျပဳ၀ံ့ရွာႏိုင္အားဘဲ နိီးရာ ဓားကုိ 
ေၾကာက္အားပုိသျဖင့္ အလိုေတာ္ ကုိ လုိက္၍ စိတ္ၾကိဳက္ုိေမွ်ာခဲ့ရျပီးျဖစ္ရာ ငိုတမဲ့မဲ့ မ်က္ႏွာ ျဖင့္- 
 
 
    "ဘ၀ါးကြ်န္တစ္ပါးျဖင့္ ခက္အားပုိလို႕  ငိုခ်င္လွပါေပါ့ဘုရား၊ အလြန္ထက္ျမတဲ့ႏွစ္ဖက္ရ ဓားသြားႏွင့္ 
အသက္ဆံဖ်ားၾကဳံရပါျပီ၊ ဆင္ႏွင့္က်ား အင္းအားအတအတူတူမွာ ဘယ္ဟာကုိ ေၾကာက္တယ္လုိ႕ 
လူေနာက္ကုိ လာ၍ ေမးေပတဲ့ အေျဖမေပးတတ္သည္တြက္ ဆင္နင္းလုိ႕မေသ မရွင္အခါမွာ၊ 
က်ားလာ၍ အဆြဲခံ ရသည့္အလား ေသမင္းႏွစ္ပါး အျပဳိင္လုသျဖင့္ ဘယ္သူ႕ဆလီုိက္ 
ရမွန္းမသိတတ္ပါေၾကာင္း"ဟု  ေခါင္းငံု႔ကာ ငိုညည္း၍  ယုိစီးေသာ မ်က္ရည္စကို ျမပ၀ါႏွင့္ သုတ္ရင္း 
တင္ေလွ်ာက္ေလသည္တြင္ ေရႊနန္းရွင္ လည္း ခ်စ္စရာတြင္ သနားပုိေတာ္မူျပန္ကာ- 
 
    "ဘာကိုမွ် စိုးရိမ္ေႏွာင့္လို႕ ေၾကာင့္ၾကပါႏွင့္ ခင္ရဲ႕၊ ၾကင္ေတာမူတဲ့ ခင့္သခင္မွာ ရာဇာပဓာ နဆုိတဲ့ 
စကားလုိ ဘုရင္တစ္ပါး၏ အလိုေတာ္ အတုိင္း အခါခပ္သိမ္း မိဖုရားကေလးရယ္"ဟု က်လာေသာ 
မ်က္ရည္ ကုိ ျမရထည္ႏွင့္ သုတ္၍ ေခ်ာ့ေမာ့ယုယေတာ္မူေသာအခါ- 
 
 
    "ကႏြတ္ဆုိင္ပလႅင္ေဗြ႕တြင္ျဖင့္ ဇြတ္အႏိုင္အရွင္ေပြ႕ဒါေၾကာင့္ မလြတ္ႏိုင္ခင္ တေမ့မွာ ေတာ့ အရင္ 
ေတြ႕ေၾကာက္ရျပီ၊ နီးရာဓားေပမုိ႕ ျငင္းအားေတာ္သန္မရႏုိင္ဘု၊ မာန္ခ်ကာလက္ေလွ်ာ့ ေပးခဲ့တယ္ 
ေအးခြင့္ မညီ၊ ရ၀ိေဆြတစ္ေယာက္အားကုိလ ဂတိေသြ မေဖာက္ျပားေစဖို႕ ေထာက္ ထားလို႕ 
စာနာကာ ညွာတာ ပ ဘုရား။ အရယ္ၾကင္ ႏွစ္ဘုရင္မို႕ အရွင္ကုိ လင္လုိေတြးရေတာ့မယ္ ကုိေတာ္ေရ 
ေရွး၀ဋ္တရား" 
 
 
    မပါးမနပ္ စကားပင္မတတ္ေစကာမူ ၾကဳံရသည့္အခင္းက ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္အခက္ႏွင့္ အသက္ 
တစ္၀က္စီ ေ၀ခဲြ၍ ေၾကာက္ရင္းစဲြ နဂိုမူေၾကာင့္ အလုိတူ လက္ခံမိေသာ္လည္း ေရွ႕ေနာက္ အေရး 
စိတ္မေအး တုိင္း ကေလးတစ္ပိုင္း လူၾကီးတစ္၀က္ႏွင့္ ထြက္လာသမွ်အေျဖမွာ ကဗ်ာလကၤာ 
စီကုံးသလို စကားလုံးေျပျပစ္သျဖင့္ ခ်စ္ပြင့္ေ၀စီ ခ်စ္၀တ္ရည္ထုံလွ်မ္းေတာ္မူခဲ့ေသာ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားမွာ သနား ၾကင္နာစိတ္ ပိုကဲလာေတာ္မူရသည့္အတုိင္း ရစ္သိုင္းပိုက္ျခဳံ ေရႊညဥ့္ရံုအလားခါးပုံ 
ေတာ္စျမသားကရ၀ကိ္ လြန္းျပန္ခ်ိပ္ ႏွင့္ သိပ္ထည့္၍ေထြးျပီး ကေလးလုိ႕ျမွဴကာ - 
 



 
    "ပူေတာ္မူပါႏွင့္  ကုိယ္ေတာ့အခ်စ္ ျမဆံႏွစ္ကေလးရယ္၊ကသစ္စံေပ်ာ္ ျဖဴရိပ္လႊမ္းတဲ့ နန္းမေတာ္က 
အမ်က္ ေတာ္ပြား ရိွလုိ႕မ်ားသာျဖင့္ ကုိ္ယ္စားခင့္ဒဏ္ ေျပာင္ေျပာင္ထားလို႕ ေမာင္ဘု ရားခံံေပမယ့္ 
ေတြးၾကံ၍ စိုးရိမ္ေတာ္မူပါႏွင့္ ခင္ရယ္" 
 
    ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည္တြင္ - 
 
 
    "အမိန္႕ေတာ္ ဗ်ာဒိတ္ထားတာကျဖင့္ အားရစရာပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္ဘုရား၊ သုိ႕ရာတြင္ 
အရွင္ႏွစ္ပါး စိတ္ထားေတာ္ မနီးစပ္ပါလွ်င္ ကြ်ဲႏွစ္စီးခတ္ရာတြင္ စပ္ၾကားက ေျမဇာပင္ျဖင့္ ရွင္ႏိုင္ 
ေတာ့မည္  မဟုတ္ပါ၊ ဖ်ကြ်န္မမွာ ဓားသြားနီးရာကုိ ေၾကာက္ရတဲ့ တုံးေအာက္ကဖားပမာ အားငယ္ 
လွပါသည္ဘုရား၊ ဆူးၾကား မွာသီးတဲ့ လဘူးသီးကဲ့သုိ႕ အလူးအလြန္႕ ခက္ေနပါျပီး မင္းမ်က္ေတာ္ 
ရာဇဒဏ္ႏွင့္ ဓားစာခံ အျပစ္မ်ိဳး ေၾကာင့္ သက္ဆုိးရွည္ႏိုင္မယ္ မတင္ပါဘုရား" 
 
 
    "စိတ္မခ်ႏိုင္ တမႈိင္မႈိင္ေတြး၍ ပူေဆြးေတာ္မူပါႏွင့္ ရတနာမ်က္ပ် ံ ေမာင့္သက္ႏံွရယ္၊ ဘယ္သူပင္ 
ဘယ္လိုေျပာေျပာ သေဘာေတာ္ၾကီးၾကီးႏွင့္ ရင္းႏီွးတဲ့သူ မေနာျဖဴကေလးကုိ တစ္ဆူ သမု သူေကာင္း 
ျပဳေပမယ္၊ နန္းမေတာ္ဘုရား ထံေတာ္ပါးက ဖ၀ါးမေသြ ခစားလို႕သာ ေနေပေရာ့၊ 
ဟန္ေတြမပ်က္ေစနဲ႕ဦး ခင္ၾကီးငဲ့" 
 
    "ေကာင္းလွပါေပါ့ ဘုရားကြ်န္မ အပါးေတာ္ကခြာ၍ အေဆာင္ေတာ္ျပန္ပါရေစေတာ့ဘုရား" 
 
    "အေျခၾကံ႕ခိုင္ သစၥာေတာ္လဲျပဳိင္ၾကျပီ၊ ခင္ဆုိင္တဲ့ ေဆာင္ေဗြဦးကုိ လြမ္းရက္ႏွင့္ ကူးေပဦ 
ေတာ့ခင္ခင္ရယ္" 
 
 
    ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးရယ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားထံေတာ္ပါးမွ ခြဲခြါျပီး ၀မ္းနည္းရမလိုလို ၀မ္းသာရ ေတာ့မလို႕ 
ငိုခ်င္ ရယ္ခ်င္ႏွင့္ စပယ္ပင္ ျမတ္ေလးပငမ္်ားအၾကား၌ မသြားတတ္မျပန္တတ္ျဖစ္ေန စဥ္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ ၀င္လာျပီး "ေၾသာ္………ခင္ၾကီးအေဆာင္ေတာ္ျပန္ 
ခ်ိန္္တန္လို႕ အစ္ကုိတုိ႕ လုိက္ပို႕ရန္ အဆင္သင့္ေရာက္လာျပီးေလ၊ အို………မ်က္ရည္ေတြႏွင့္ပါ 
ကလား" ဟု ေမာင္ေမာင္ငယ္က အ့ံအားသင့္စြာ ေမးလုိက္သည္တြင္ ခင္ခင္ၾကီးလည္း တစ္ခါ 
တည္းေျပးလ်က္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ကုိဖက္ကာ ၾကဴၾကဴ ပါေအာင္ ငိုလုိက္ရွာေတာ့သည္။ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း မခ်ိလွသည့္မ်က္ႏွာႏွင့္- 
 
 



    ငယ္။    ။ "ခင္ရယ္ တိတ္ပါ၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက ဘာေတြမ်ား ၀န္းနည္းစရာ မိန္႕ေတာ္မူ လုိက္ပါ 
သလဲ" 
 
    ခင္။    ။"အစ္ကုိႏွင့္ ရေနာင္ကုိကုိၾကီးတုိ႕ကျဖင့္ ခင့္ကုိ မသနားလုိ႕ က်ားေရွ႕အေရာက္ပို႕ သလို 
ခင္ၾကီး ကုိ မလိမ္႔တပတ္ ေခၚျပးီ ေရွ႕ေတာ္သြင္းၾကတယ္ေနာ္၊ အင္မတန္ေတာ္သည့္ အစ္ကုိ ေပပဲ" 
 
    ငယ္။    ။"ဒီလုိျဖင့္  မစြမ္စြဲပါႏွင့္ အစ္ကုိအသည္းနင့္လွပါျပီ ခင္ၾကီးရယ္" 
 
    တုတ္။    ။ "ကုိေဖငယ္ႏွင့္ ကုိကုိၾကီးတုိ႕မွာ အရွင္သခင္၏ အလုိေတာ္အတုိင္းေစသည့္ ကြ်န္၊ 
ထြန္သည့္ႏြားကဲ့သို႕ ခစားထမ္းရြက္ရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
    ငယ္။    ။ "ႏွမကုိလက္ေဆာင္ေတာ္ဆက္ျပီး မ်က္ႏွာလုိအားရ ကုိယ္က်ိဳးရွာၾကျခင္း မဟုတ္ရပါ၊ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး လွေသာ ေရႊနန္းရွင္က အင္မတန္ႏွစ္သက္စံုမက္ေတာ္မူလွလို႕ ေဆာင္ရ မိဖုရားတစ္ပါး 
အျဖစ္နွင့္ ခ်စ္ခင္ေျမွာက္စား သူေကာင္းျပဳထားလုိသည္ဟု အမိန္႕ေတာ္ရိွျပီး အတိ အလင္းေခၚေခ်ဟု 
ေစေတာ္မူ လုိက္ပါသည္။ 
 
တုတ္။    ။"ဟုတ္ပါသည္ ခင္ခင္၊ ကုိကုိၾကီးတုိ႕ဆိုလွ်င္ ခင္ေကာင္းစားသည္ကုိ ကုိလည္း 
ခ်က္ခ်င္းျဖည့္စြမ္း ေဆာင္ရြက္အလိုေတာ္ဆက္ခ်င္တဲ့ ေစတနာႏွင့္ ခိုင္းေတာ္မူရာကုိ တာ၀န္ေက် စြာ 
အမူထမ္းရျခင္းပါ" 
 
 
    ခင္။    ။"အစ္ကုိတို႕ ငဲ့ညွာမိိလို႕ ဘာမသိ ညာမသိႏွင့္ လုိက္ခဲ့ရပါသည္၊ ယခုေတာ့ တကယ့္ 
ရာဇ၀တ္အိုးကုိ တုတ္ထုိးလုိ႕ေမႊမိသလို ျဖစ္ကုန္ျပီ၊ ဒီကိစၥကုိ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရား သိေတာ္မူလွ်င္ 
သိေတာ္မူလွ်ငမ္ ခင္ဒုကၡေရာက္ရပါလိမ့္မယ္ ထင္ပါရဲ႕ အစ္ကုိတုိ႕ရယ္၊ မကယ္ႏ္ိုင္ ္ၾကေတာ့ဘူးလား" 
 
    တုတ္။    ။"ကုိကုိၾကီးတုိ႕ ရိွပါတယ္၊ ဘာမွမပူပါနွင့္၊ အဆင္သင့္တဲ့အခ်ိန္အခါေရာက္လွ်င္ 
ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ီးေျမွာက္သူေကာင္းျပဳပါလိမ္မယ္၊ အရွင္းနန္းမေတာ္ဖုရား ကုိယ္တုိင္က အလုိ 
ေတာ္က် သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရသျဖင့္ ဒီကိစၥကုိေဆာင္ရြက္၀့ံၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" 
 
 
    ငယ္။    ။ "ခင့္ကုိ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက ဘယ္လိုမ်ား မိန္႕မွာေတာ္မူလုိက္ပါသလဲ" 
 
    ခင္။    ။"ရေနာင္ကုိကုိၾကီး ေျပာသလိုပါပဲ၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ရုတ္တရက္ ဟန္မပ်က္ေစႏွင့္ ဦးတဲ့၊ 
သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္ အခါေရာက္သည့္ ကာလာမွာ ေဆာင္ရမိဖုရားျဖစ္ရဦးမွာပါကလား" 
 



    ငယ္။    ။"ဒါနဲ႕မ်ားခင္ရယ္၊ အစ္ကုိတုိ႕ကို အျပစ္တင္သံေႏွာျပီး ေျပာေတာ္မူလုိက္တာ၊ ခင့္အလုိက 
ေရႊကုိယ္ေတာ္ဘုရားကုိ စိတ္ထားမတူ ၾကည္ျဖဴေတာ္မမူႏိုင္လုိ႕ေပလားလို႕" 
 
    ခင္။    ။ "အစ္ကုိလည္း သိသားနဲ႕ ခင္အၾကီးမွာ ရည္းစားထားတတ္တဲ့စိတ္ေတာင္မ ရိွေသးလို႕ 
အစ္ကုိတုိ႕နဲ႕ ကေလးကဲ့သို႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကစား၍ေနခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား၊ အခုမွ ဘြားခနဲ႕ 
နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ရျပန္ေတာ့လည္း သူမ်ားနွင့္ မဟုတ္ဘဲ တကယ့္အထြဋ္အထိပ္ 
ကေရႊနန္းရွင္ဘုရားနဲ႕မွ လာလို႕ ေတြ႕ရေတာ့ ေၾကာက္ရလန္႕ရတဲ့ စိတ္ေတြသာ ယ္ထိပ္သို႕ 
ေရာက္ေနပါသည္၊ သေဘာမတူ မၾကည္ျဖဴ လို႕လည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး" 
 
 
    တုတ္။    ။"ဒါျဖင့္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကုိ ေၾကာက္အားပုိလုိ႕သာပါ၊ ခ်စ္စရာရယ္လို႕ေတာ့ သေဘာ 
မထားႏိုင္ ေသးဘူးထင္ပါရဲ႕" 
 
    ခင္။    ။"အို……ကုိကုိၾကီးကလည္း စိတ္ရႈ႔ပ္ရတဲ့အထဲမွာ ဘာေတြမ်ားလာ၍ ေမးျပန္ပါ လိမ္ေနာ္၊ 
ခင္လည္း အဓိပၸာယ္ပါေအာင္ မေျပာတတ္ေတာ့ပါ၊ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေမေမဘုရားတုိ႕ အစ္ကုိတုိ႕ကို 
ခ်စ္တာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေသးဘူး၊ ဘယ္လုိၾကီးမွန္း မသိပါ၊ အဲဒါေလာက္သာ ေျပာတတ္ပါသည္" 
 
    ငယ္။    ။"ကဲ…….ကုိယ္ရင္တုတ္ရယ္၊ ဒီေနရာ မယ္ၾကာၾကာေနလို႕ မေတာ္ပါ၊ ခင့္ကုိ သူ႕အေဆာင္ 
ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပို႕ၾကပါစုိ႕၊ ကဲလာလာ ခင္အၾကီးမွာ စကားအတုိင္း ပိပိျပားျပား ေနထုိင္ ပါေနာ္၊ 
အမိန္႕ေတာ္ ရိွတဲ့အခါ အစ္ကုိတုိ႕ လာ၍ေခၚပါမည္" 
 
 
    ခင္။    ။"ဟုတ္ကဲ့……အစ္ကိုေျပာတဲ့စကား နားေထာင္ပါမည္" 
 
    ထုိ႕ေနာက္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕သည္ ပန္းခံုေတာ္ထဲမွ ခင္ခင္ၾကီးကုိ 
ေခၚခဲ့လ်က္ ေမွာင္ရိပ္က်သည့္ဘက္က ခိုးျပီး နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီး၏  ေျမာက္ဘက္ရိွ၀ဲေဆာင္ထဲ 
ေရာက္လွ်င္ အင္မတန္ ဟန္ဣေျႏမပ်က္ေစႏွင့္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား အမိန္႕ေတာ္မွာ စကားအတုိင္း 
ပိပိျပားျပား ေနထုိင္ ပါေနာ္၊ အမိန္႕ေတာ္ရိွတဲ့အခါ အစ္ကုိ တုိ႕ လာ၍ေခၚပါမည္" 
 
    ခင္။    ။"ဟုတ္ကဲ့……..အစ္ကုိေျပာတဲ့စကား နားေထာင္ပါမည္" 
 
 
    ထုိ႕ေနာက္ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕သည္ ပန္းခံုေတာ္ထဲမွ ခင္ခင္ၾကီးကုိ 
ေခၚခဲ့လ်က္ ေမွာင္ရိပ္က်သည့္ဘက္က ခိုးျပီး နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီး၏ ေျမာက္ဘက္ရိွ၀ဲေဆာင္သုိ႕ 
ေရာက္ေအာင္လုိက္ပို႕ကာ လူခ်င္းခြဲထြက္လာခဲ့ၾကေလ၏။ 
 



    သီေပါ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားသည္ ထုိ႕ေန႕မွစ၍ ရေနာင္မင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ စာဆုိ ေတာ္ 
ေတာင္သမန္ လယ္စား ေရႊထုိက္စိုး ဦးေဖငယ္ေခၚ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ႏွစ္ဦးကိုသာ အတြင္း 
လူယုံေတာ္ အျဖစ္ အသုံးျုပဳလ်က္ ႏွစ္သက္ျမတ္နိုးေတာ္မူလွူေသာ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးႏွင့္ ေမြ႕ေပ်ာ္ 
ေတာ္္မူလ်က္ ေနရာ၊ ေန႕ရက္ အခ်ိန္အခါ  အေတာ္ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ေလ၏။ နန္းမေတာ္ထိပ္စုဖုရား 
လတ္မွာလည္း မီးရွဴး သန္႕စင္ေတာ္ မူရာ ၄၅ရက္ မျပည့္ေသးသျဖင့္ ေသြးသားေတာ္ႏုခ်ိန္ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ နန္းမေတာ္ ေဆာင္ၾကီးသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမျပဳေသးဘဲ မီးရွဴးေဆာင္ေတာ္မွာပင္ စံေန  
ေတာ္မူခိုက္ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
    ထုိေတာအတြင္း ေျမာက္ဘက္၀ဲေဆာင္ရိွ အပ်ဳိေတာ္မ်ားသည္ ရက္အတန္အၾကာေသာအ 
ခါညဥ့္အိပ္ ခ်ိန္ မ်ားတြင္ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးကုိ မေတြ႕မျမင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ 
ေယာက္ ေမးၾက ျမန္းၾက ျဖစ္လာၾကေလ၏။ 
 
 
    အခ်ဳိ႕ကမူ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးကုိ ထူးထူးျခားျခား ခ်စ္ခင္ေတာ္မူ၍   အပါး 
ေတာ္တြင္ ေခၚထားသျဖင့္ က်န္ရစ္သည့္ဟု အမွတ္မထင္ ယူဆၾကသည္။ ခင္ခင္ၾကီးမွာ လည္း 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ နည္းေပးလမ္းျပ သင္ၾကားထားသမွ်အတုိင္း အိပ္ဖန္ေတာ္ေစာင့္အ လွည့္ကုန္၍ 
အေဆာင္ေတာ္မွ ထြက္လာၾကေသာ အပ်ဳိေတာ္မ်ားႏွင့္ ခါတုိင္းကဲ့သို႕ေရာေႏွာလိုက္ ပါမလာဘဲ မီးရွဴး 
ေဆာင္ေတာ္ထဲ၀ယ္ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ရမယ္ရွာ၍ အသာခ်န္ေနရစ္ျပီးမွ အျပင္ ဘက္က လူအဆင္ 
ျပတ္သြားသည့္အခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ အလာကိုေစာင့္ဆုိင္းရင္း အတြင္း ေဆာင္ကတၱီ ပါ လုိက္ကာ 
အကြယ္တြင္ အမွတ္မထင္ ေနခဲ့ေလ့ရိွသည္။ 
 
 
    ဤနည္းႏွင့္ ရက္အတန္ၾကာလာေသာအခါ အလွည့္ေျပာင္း အလွည့္လဲၾကေသာ အအပ်ဳိ 
ေတာ္ခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျပီး ခင္ခင္ၾကီး အပါးေတာ္တြင္ ေန႕လွည့္ညဥ့္လွည့္ အျမဲအျပတ္ခစားေနရသည့္ 
အတြက္ ပင္ပန္း လိမ့္မည့္ထင္ေၾကာင္း ေျပာမိရာ ညဥ့္လွည့္က် အပ်ိဳေတာ္မ်ားကလည္း ခင္ခင္ၾကီးမွာ 
မိမိတုိ႕ႏွင့္အတူ မရိွေၾကာင္း အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ ၾကာျခည္ေတာ္အတြင္းမွာ 
လည္းအပ်ဳိေတာ္ၾကီးမ်ားသာ ခစား ၀င္ထြက္သမူ ျပဳရေၾကာင္း အျဖစ္ကား ေပၚလာေသာအခါ 
အရြယ္ငယ္သူ အပ်ဳိေတာ္ ကေလးမ်ား၏ ရပ္ကြက္ တြင္ ခင္ခင္ၾကီးေပ်ာက္ပံု ထူးဆန္းေၾကာင္း 
သတင္းစကား ျပန္႕ပြားလာခဲ့ေလ၏။ 
 
 
    အခ်ိဳ႕ကလည္း ဒိုင္းခင္ခင္ၾကိးမွာ ေတာင္သမန္လယ္စား ရေနာင္ျမိဳ႕စားတုိ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ ျဖစ္သည္၊ 
သူတုိ႕လည္း မၾကာမဏ နန္းမေတာ္ေဆာင္ဘက္သုိ႕ ၀င္ထြက္ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႕ေၾကာင့္ 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ ရေနာငျ္မိဳ႕စားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သမန္လယ္စား တို႕မွာလည္းေကာင္း 



အရွင္ နန္းမေတာ္ ဖုရားက ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးကုုိေပး၍ ေျမွာက္စားထားေတာ္မူ ျခင္း ခံရသူမ်ား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသတင္းကုိ အခ်င္းခ်င္းပင္ သိသိသာသာမေျပာ၀ံ့ဘဲ ရိွရွာၾက သည္။ 
 
 
    သို႕ရာတြင္ တစ္လေက်ာ္ခန္႕ ရိွလေသာအခါ ငယ္ရြယ္သူ အပ်ဳိေတာ္ပိုင္းမွ အံုပြင့္လာ ေသာသတင္း 
စကားသည္ အပ်ဳိေတာ္ အရြယ္လတ္တြင္းသုိ႕ ရနံ႕ထြက္လာျပီး လူၾကီးပိုင္းအထိ ၾကားသိပ်ံႏံွ႕ 
လာျပန္ေလ၏ အပ်ဳိေတာ္ၾကီးမ်ားအထဲတြင္ ဆတ္ဆတ္ၾကဲ ဘြဲ႕ရေသာ မံသၾကီးရြာစား မွာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ တို႕ႏွင့္ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီး အဆက္အသြယ္ရိွေနျခင္းသည္ ဘယ္ 
ဇာတ္ကုိ ဘယ္ပံု ခင္းသည္ဟု စဥ္းစား၍ မရႏုိင္ေအာင္ ရိွခဲ့ေလသည္။ 
 
 
    ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အဆက္အသြယ္ တကယ္ပင္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ေန႕စဥ္မျပတ္ အမွတ္မထင္ ခင္ခင္ၾကီးနွင့္ေတြ႕ရန္ 
လာရမည္မဟုတ္၊ သဒၶါေတာ္မူသူမ်ားျဖစ္၍ အလုိအတုိင္း ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္သည္။ ခင္ခင္ၾကီး 
ေပ်ာက္ပံုထူးဆန္း၍ သူတို႕ ကူးသန္းပံုလည္း သကၤမကင္းစရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းစံု 
သိႏ္ိုင္ရန္ အျမန္စံုစမ္းခုိင္းမည္ဟု ၾကံစည္ကာ မံသၾကီးရြာစားသည္ လက္ပါးေစအျမဲေခ်ာင္းေျမာင္း 
ၾကည့္ရႈလ်က္ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အားလုံးစံုလင္စြာ ေျပာျပရမည္ဟု 
ခိုင္းေစထားေလ၏။ 
 
    ဒို္င္းခင္ခင္ၾကီးသည္ ရေနာင္ျမိဳ႕စားႏွင့္ ေတာင္သမန္လယ္စားသို႕ လာတုိင္းပင္ ယခင္အစီ 
အစဥ္အတုိင္း ညဥ့္ဦးခ်ိန္မွာ လုိက္ပါသြားရျပီး နံနက္လင္းအားၾကီးအခ်ိန္ေရာက္မွာ အေဆာင္ေတာ္ 
သို႕ျပန္ခဲ့ ရသည္ ျဖစ္ရာ လာ၍ေခၚျခင္း၊ လုိက္၍ပို႕ျခင္း ျပဳၾကေသာ ရေနာင္ျမိဳ႕စားႏွင့္ ေတာင္သမန္ 
လယ္စားတုိ႕မွာ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးကုိ ေမာင္လိုႏွမလို ရုိရိုေသေသ ေလးေလးစားစားလက္ပါးေစ 
မိန္းမငယ္သည္လည္း မံသၾကီး ရြာစား အား မိမိ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အခ်က္အလက္တုိ႕ကုိ တစ္လုံးတစ္ 
ကြက္မက်န္ ျပန္ေျပာင္း အစီ အရင္ ခံေလ၏။ 
 
 
    ထုိတြင္ မံသၾကီးရြာစားသည္ အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ သကၤာမကင္း ျဖစ္ေလ၏။ "တစ္ခုခု ပါပဲ၊ 
ကုိေဖငယ္ အတြက္လည္းမဟုတ္၊ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ကလည္း ရႈ႔ပ္၀ံ့မည္မထင္၊ ဧကႏၱ 
ေရႊနန္းရွင္ တုိ႕မ်ားလာဘုရား……..ဘုရား၊ ငါ့အရွင္ နန္းမေတာ္ဘရုား သိေတာ္မူလွ်င္ အင္မတန္ 
အမ်က္ေတာ္ ရိွလိမ္မည္။ ဒီကိစၥကုိ ငါက ရိပ္မိလ်က္ ဖံုး၀ွက္ထားလွ်င္ ဓားေတာ္ႏွင့္ နီးလွသည္။  
မ်က္ႏွာလုိ အားရ ေလွ်ာက္တင္ပါကလည္း ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ ဓားေတာ္ေအာက္ကို ေခါင္းလိွ်ဳ၍ 
ေရာက္ေအာင္ ၀င္မိကဲ့သို႕ ရိွေတာ့မည္၊ ဒီကိစၥဟာ ငါထင္သလိုမမွန္လွ်င္သာ၍ပင္ ရာဇဒဏ္ေရာက္ 
ရဦးမည္၊ ထင္ထင္လင္းလင္း၊ စင္းစင္းၾကီးေတြ႕ရေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကီဳးစားပမ္းျပီးမွ 
နန္းမေတာ္အရွင္ကုိ ေလွ်က္တင္သင့္လွ်င္ ေလွ်ာက္တင္ ရမွာပဲ" ဟုစိတ္ထဲ၀ယ္ ပိုင္းျဖတ္၍ 
အတင္အထင္ သိျမင္ ရန္ထပ္မံေခ်ာင္းေျမာင္းျပီး တေစ့ တေစာင္း မွ အကဲခတ္လ်က္ ရိွေလသတည္း။ 



 
 
    တစ္ေန႕သ၌ မံသၾကီးရြားစာသည္ ဖဲကန္႕လန္႕ကာၾကားမွ ေခ်ာင္းေျမာင္းေစာင့္ၾကည့္ေန ခုိက္ 
အေဆာင္ေတာ္ ေမွာင္ရိပ္မွ ေပၚလာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ေနာက္သို႕ ေကာက္ေကာက္ပါ 
ေအာင္လုိက္ ပါသြားေသာ ခင္ခင္ၾကီးကုိ ျမင္လိုက္ရသည္တြင္ ဘယ္ဆီသုိ႕ေခၚယူသြားသည္ကို 
သိရိွရန္ ေနာက္ေယာင္ ခံ၍ လုိက္သြားရာ ဘမရာသန မွန္နန္းေတာ္ေဆာင္ၾကီး၏ ေျမာက္ဘက္ 
ေမွာင္ရိပ္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေလ၏။ 
 
 
    မံသၾကီးရြာစား ခင္မၾကီးသည္ ဘမရာသနေဆာင္၏ တစ္ဖက္၊ မင္းေယာက်္ားမ်ားေနထုိင္ ရာ 
အေရွ႕ပိုင္းသုိ႕ မိန္းမမ်ား အေၾကာင္းမဲ့ သြားလာျခင္းမျပဳရေသာ စည္းကမ္းအတုိင္း ဤတြင္ရပ္ ဆုိ္င္း၍ 
ျပန္ခဲ့သည္တြင္ စိတ္မေက်ေသးသျဖင့္ နန္းမေတာ္ေဆာင္သို႕ ခပ္သုပ္သုပ္ျပန္လာျပီး အေရးတၾကီးပင္ 
ပုုဆုိး တစ္ထည္ရွာ ပ၀ါကုိ ကပ်ာကယာေပါင္းလုိက္လ်က္ ရုတ္တရက္ ေယာက်္ား  တစ္ေယာက္ 
သ႑ာန္ ကုိ အျမင္ ေျပာင္းလုိက္ကာ ဘမရာသန အေဆာင္ေတာ္ၾကီ၏ အေရ႕ွဘက္ သုိ႕ 
သြက္လက္စြာ လုိက္သြားျပီး ေဇတ၀န္ေဆာင္ေတာ္သို႕ ကူးထားသည့္စနုေဆာင္လက္ရမ္း 
အေမွာင္လႊမ္းေသာေနရာက ပန္းခံုေတာ္ဘက္ သို႕ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ရႈလ်က္ေနေလ၏။ 
 
 
ေျမာက္ဘက္ ပန္းခံုေတာ္မွာ သာယာထိန္လင္းေသာ လမင္း၏ေရာင္ျခည္က စပယ္ျမတ္ေလး 
တတုိင္းေမႊး မ်ားကုိ ေငြရည္ျဖင့္ ရႊန္းစိုေအာင္ သြန္းေလာင္းထားေလ၏။ 
 
ျမသား ကဲ့သုိ႕ စိမ္းလဲ့ေသာ ျမတ္ခင္းျပင္ရိွ သဥၥာလီၾကာႀကြေပၚတြင္ ေလ်ာင္းေတာ္မူေနေသာ သီေပါ 
ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားႏွင့္ အနီးအပါးမွ ခစားေနၾကေသာ လက္သုံးေတာ္မ်ားကုိ ေယာက်္ားအသြင္ သ႑ာန္ 
ဆင္ထားေသာ မံသၾကီးရြားစားသည္ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ရေလ၏။ 
 
 
သုိ႕ရာတြင္ သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ အနီးအပါး၌ မိန္မတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိ၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ကိုလည္း မျမင္သျဖင့္ အထင္ႏွင့္ကြာျခားေနသည္ကုိ စဥ္စား၍ ရင္ဖုိသြားမိသည္။ 
ထုိခဏတြင္ ပန္းခံုေတာ္တစ္ဖက္မွ ရုတ္တရက္ ေပၚလေသာ လူရိပ္သုံးခုကုိ ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ 
တေအာင္မွ် စိုက္၍ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ျဖစ္၍ အလယ္မွ 
လုိက္ပါ လာသူမွာလည္း ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီး မဟုတ္ဘဲ ရဲဘက္ေတာ္ အမႈထမ္း ေရႊဓားဆြဲ အရာရွိ 
ေယာက်္ားပ်ဳိ တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္ကုိသာ ေတြ႕ျမင္ရေလ၏။ 
 
 
မံသၾကီးရြားစားသည္ မိမိအထင္မွား အျမင္မွား ရိွမိသည္မ်ားကုိ ေနာင္္တတရားရစြာျဖင့္ ေငးၾကည့္ 
ေနရာ၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕သည္ အလယ္ကပါလာေသာ ေရႊဓားဆြဲအရာရွိ 



ေယက်္ားပ်ဳိ ႏွင့္ အတူ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား အပါးေတာ္သုိ႕ ၾကိဳ႕ၾကိဳ႕ယုိ႕ယို႕ ၀င္ေရာက္ခစားၾကသည္ကုိ 
ေတြ႕ရျပီး အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ  သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားသည္ ေရႊဓားဆြဲ အမႈ်ထမ္း 
ေယာက်္ားပ်ဳိအား ေနာက္ေတာ္ပါးမွ လုိက္ပါေစလ်က္ ပန္းခံုေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ရိွေသာ 
ခ်ိဳးေရေတာ္ေဆာင္ဆီသို႕ ထြက္ခ်ီ ႀကြသြားေတာ္မူူသည္ကုိ ေတြြျမင္ရေလ၏။ 
 
 
"ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ  ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကုိ ငါအထင္မွားမိပါကလား၊ ဘုရား………ဘုရား" ဟု 
ရင္ကုိမ၍ တသသ ေရရြတ္ေနမိစဥ္ မိမိအပါးသို႕ ဘြားခနဲ ရပ္လာေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ 
ရုတ္တရက္ ျမင္လုိက္ ရသျဖင့္ ဒိတ္ခနဲ ရင္ခုန္သြားမိေလ၏။ ထုိ႕ေနာက္ မိမိကိုတြင္ ေယာက်္ားအသြင္ 
၀တ္ဆင္ လာခဲ့မိသည့္ အတြက္ ဣေျႏၵမပ်က္ ရပ္ျမဲရပ္ေနလုိက္သည္တြင္ ေေမာင္ေမာင္ တုတ္မွာ  
မံသၾကီး ရြာစား၏ မ်က္ႏွာကုိ ျပဳံးစိစိၾကီးၾကည့္ျပီး၊ "အမယ္ရဲဘက္ေတာ္ အမူထမ္းၾကီး 
တစ္ေယာက္တည္းပါကား၊ ဒီမွာ ဘာမ်ား လာလုပ္ေနပါလိမ့္ ဟား………ဟား……..ဟား သိျပီသိျပီ 
တန္ေတာ့ အပ်ဳိေတာ္ ကေလး မ်ားရွိရာကုိ  သြားရစ္ မယ္လို႕ အလစ္ေခ်ာင္းထြက္လာထင္တယ္" ဟု 
ဆုိကာ ပခံုးကုိ နာနာၾကီး ပုတ္ခတ္ ကစားသြားေသာေၾကာင့္ ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ ၾကိတ္ခံလုိက္ရ 
ေသာမံသၾကီးရြားစားမွာ စပ္ဖ်င္းဖ်င္းၾကီး နာက်န္ရစ္သည့္ မိမိပခံုးကုိ ႏိွပ္ရင္း "ေသျခင္းဆုိးၾကီး" ဟု 
အံၾကိတ္ခါ ေရရြတ္လ်က္ နန္းမေတာ္ ေဆာင္ဘက္သုိ႕ လွည့္ျပန္၍ ထြက္သြားေလလွ်င္ 
ၾကက္ရံုးႏွစ္ပင္ၾကားမွ ႏွစ္ေယာက္သား ၾကိတ္ရယ္ ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ 
တုိ႕မွာ"ဘာရမလဲ ခင္မၾကီးရာ၊ ဒါ ေမာင္ေမာင္တုတ္တဲ့၊ ပါးတဲ့ေနရာမွာ လွစ္လွစ္ လွစ္လွစ္ျမည္ေန 
တယ္" ဟု တီးတုိးေျပာလုိက္၍ "ဒါေပမဲ့ ကုိရင္တုတ္ေရ ေပါ့ေပါ့ ဆဆေနလို႕ မျဖစ္ဘူးေနာ္၊ 
ေတာ္ေတာ္ၾက ဘာမွန္းမသိ ညာမွန္းမသိႏွင့္ ခင္မၾကီး ဒီအထိ လုိက္ၾကည့္ပံုေထာက္ေတာ့ 
ေၾကာက္ရမလုိလိုပဲ၊ ခင္အၾကီးကိုလည္း သတိနဲ႕ေနဖို႕ရာ မွာထား သင္ၾကား လုိက္ဦးမွ ျဖစ္မယ္" 
 
 
ဟု ေမာင္ေမာင္ငယ္က စိုးရိမ္စြာ သတိေပးမိေလ၏။ 
 
ညဥ့္သုံးယံအေျပာင္း ေရႊေမာင္းနရီ၊ အခ်ိန္မွန္ျမည္လုိက္လွ်င္ အိပ္ငိုက္လ်က္ရိွေသာ ေမာင္ေမာင္ 
ငယ္တို႔ အပါးသိ္ု႕ ေယာက်္ားကေလးအသြင္ ၀တ္ဆင္ထားသူ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီး ေရာက္ရိွလာေလ၏။ 
 
"ေၾသာ္……..အစ္ကုိ………အစ္ကုိ ႏွမကေလးအတြက္ အိပ္ပ်က္၊ စားပ်က္ႏွင့္ အင္မတန္ ဒုကၡခံ လ်က္ 
ေနရွာ တယ္" 
 
ဟၾုကင္နာစြာ ေျပာမိျပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားအတြက္ ဆုိလွ်င္လည္း အသက္ 
ကုိပင္ ပံု၍ ဆက္န္ုိင္သူမ်ားပီပီ ဤမွ်ခ်မ္းေအးေသာ ရာသီဥတု၏ ဒဏ္ေလာက္မွ်ကုိ အမူမထားဘဲ 
ပန္းခံုေတာ္ အတြင္းရိွ ခင္းထားေသာ ခံုတန္းလ်ားေပၚမွာ ပုဆိုးခါးပုံကို ေခါင္းျမီးျခဳံရင္း လင္းအားၾကီး 
အခ်ိန္တုိင္ ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် ထုိင္၍ရွာခဲ့ရွာၾကသူ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ အနီး 
သုိ႕ကပ္ကာ ယုယစြာ ႏိႈးျပီး- 



 
 
"ကုိကုိၾကီးႏွင့္ အစ္ကုိတုိ႕ အိပ္လို႕ေပ်ာ္ေနၾကပါသလား၊ သြားၾကရေအာင္ ထၾကပါေတာ့" 
 
ဟုဆုိကာမွ ႏွစ္ေယာက္လုံး ပုဆုိးခါးပံုထဲမွ ေခါင္းေဖာ္၍ ၾကည့္ၾကျပီး "ေၾသာ္………ခင္အ္ၾကီးလား၊ 
ကဲ…… သြားသြား အေဆာင္ေတာ္ၾကားမွာ အ၀တ္အစားလဲေခ်ဦး"ဟု ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေျပာေလ၏ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကလည္း "ဒါႏင့္ွ ခင္ခင္ၾကီးေရ ဒီေယာက်္ား၀တ္စံုကုိ လုံလုံျခဳံျခဳံ သိမ္းထုတ္ထားေနာ္၊ 
အေဆာင္ေတာ္ထဲကုိ ယူသြားလို႕ ျဖစ္ပမလား၊ မံသၾကီးရြာစားတစ္ေယာက္ ေတာ့ အစ္ကုိတို႕ လိုက္ 
စံုေထာက္ေနျပီ" 
 
 
ငယ္။    ။ "ဒါျဖင့္ ဒီ၀တ္စံုကုိ ခင္အၾကီး လုံျခဳံေအာင္ သိမ္းဆည္းတတ္မယ္ မထင္ဘူး၊ အေရွ႕ပိုင္း 
ကူးမိမွ လဲ၍ ၀တ္ရမည့္ အတူတူျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႕ပဲ ယူသိမ္းထားလုိက္ၾကပါစုိ႕" 
 
တုတ္။    ။ "ဟုတ္တယ္၊ ဒီေန႕ကစျပီး က်ဳပ္တုိ႕က သိမ္းထား၊ ပန္းခံုေတာ္အတြင္းမွ ထုတ္ဆင္ပါ၊ ဒါမွ 
မံသၾကီး ရြာစားကုိ မ်က္စီလွည့္စားႏုိင္မယ္" 
 
ခင္ခင္ၾကီး။    ။"ဘယ့္ႏွယ္ျဖစ္ၾကတာလဲ အစ္ကုိတုိ႕ရဲ႕၊ အစကေတာ့ ဘာမွစိုးရိမ္စရာ မရိွဘူးဆုိ၊ 
ခုလိုပံုျဖင့္ ေၾကာက္စရာၾကီးပါကလား၊ မံသၾကီးရြာစားကုိ ခင္အမ်ားၾကီးလန္႕တာပဲ" 
 
ငယ္။    ။"အစ္ကိုတုိ႕လည္း ဒါကုိပဲ ျပန္လုိ႕စံုစမ္းရရပါဦးမယ္၊ မံသၾကီးရြာစားက သူ႕သေဘာႏွင့္သူ 
သိခ်င္၍ စံုစမ္းျခင္းးလား၊ အကယ္၍သိလွ်င္ အသွ်င္နန္းမေတာ္ဖုရားကုိ မေတာ္မတရား 
ကုန္းေခ်ာေလွ်ာက္တင္ဖုိ႕ပင္ ျဖစ္ေလမလားဆုိတာကုိ စံုစမ္းစရာျဖစ္လာျပန္တယ္" 
 
 
တုတ္။    ။"မံသၾကီးရြာစားက ခင္အၾကီးရဲ႕အေပၚမွာ မလိုတမာစိတ္ထား ရိွမ်ားေနသလာ မေတြး 
တတ္ပါ၊ လူဆိုသည္မွာ ကုိယ္ထက္သာလွ်င္ မနာလိုခ်င္တဲ့ မစၦရိယတရား ရိွတတ္တာပဲ၊ ႏုိ႕ျပီး 
ေတာ့လည္း မံသၾကီးရြားစားဟာ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားေပၚတြင္ အင္မတန္ မ်က္ႏွာလုိအားရ 
ျပဳတတ္ေလသည္။ 
 
ငယ္။    ။"တကယ္ဆုိလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားတစ္ပါးလုံး အစ္ကုိတုိ႕ဘက္က ရိွပါသည္၊ ဘာမွမပူပါ 
ႏွင့္ခင္ရယ္၊ သို႕ရာတြင္ ခင္မၾကီးရဲ႕ အတြင္းသေဘာကုိသိရန္ သတိ၀ိရီယႏွင့္ ေနထုိင္ပါ၊ ခင့္ကုိ သူက 
ဘာပဲ ေမးေမး အေျဖမေပးႏွင့္ေနာ္။ 
 
 



ၾကီး။    ။"ေၾသာ္……..ဒါမွခက္တာပါပဲ၊ ခင္ကလည္း လိမ္လို႕မေျပာတတ္ဘူး အစ္ကုိရယ္၊ ခင္ၾကီး 
ဘယ္သြားတာလဲလုိ႕ေမးလွ်င္ အစ္ကုိတို႕ လာေခၚလို႕ ပန္းခံုေတာ္ကုိ လုိက္သြားရပါသည္လုိ႕ မေျပာရ 
ဘူးလား" 
 
ငယ္။    ။"မေျပာပါႏွင့္၊ သူ႕သေဘာက မလိုလားလွ်င္ အခက္သားခင္ရဲ႕" 
 
ၾကီး။    ။"ဒါျဖင့္ ဘယ္လိုေျပာရမယ္ဆုိတာ သင္လို႕ထားၾကပါ၊ ခင့္သေဘာနဲ႕ေတာ့ ၾကံဖန္လို႕ မေျပာ 
တတ္ဘူး အစ္ကုိရဲ႕" 
 
တုတ္။    ။"ခင့္အစ္ကုိမ်ားႏွင့္ ကိစၥရိွလို႕ လုိက္သြားရပါသည္လို႕ ေျပာလိုက္တာပခင္ရယ္" 
 
 
ၾကီး။    ။ ဘာကိစၥလဲလို႕ တစ္ဆင္ေမးလွ်င္ ခင္မေျဖတတ္ေတာ့ပါ၊ ခက္လုိကတ္ာအစ္ကုိရယ္၊ 
ေရႊနန္းရွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရားကလည္း ခင္ၾကီးကုိ သနားတယ္ဆုိဆုိျပီး ဘယ္လိုမွ စီမံေတာ္မမူ 
ေသးပါကလား။ ဒီေျခက်မွ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက ၾကည္ျဖဴေတာ္မမူလွ်င္ ခက္ေတာ့မွာပဲ၊ 
ခင္ၾကီးကလည္း ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားကုိ သိပ္ခ်စ္သိပ္ အားထားမိျပီး၊ တစ္ေန႕မျမင္ရလွ်င္ အင္မတန္ 
စိတ္ဆင္းရဲလွပါသည္၊   အခ်ိန္က် မွျဖင့္ ဖူးေမွ်ာ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵက ျပင္းျပင္းျပျပျဖစ္ျပီး ကုိကုိၾကီးတုိ႕ 
အစ္ကုိတုိ႕ လာ၍ေခၚကုိ လည္းပင္း တရွည္ရွည္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႕ခ်ည္း ေနမိတာပဲ။ 
 
ငယ္။    ။"ကဲ…….ကဲ…..စိတ္မဆင္းရဲပါႏွင့္ ခင္ရယ္၊ အစ္ကုိတုိ႕ရိွပါတယ္၊ ေရႊနန္းဘုရားကုိ အက်ိဳး 
အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားပါဦးမယ္" 
 
ဟုဆုိ၍ ခင္ခင္ၾကီးအား သူ၏အေဆာင္ရိွရာသုိ႕ လိုက္ပုိ႕ကာ လူခ်င္းခြဲခြာသြားၾကေလ၏။ 
 
 
မံသၾကီးရြာစားလည္း အေဆာင္ေတာ္သုိ႕ ေရာက္ေသာအခါ အ၀တ္အစားမ်ား လဲလွယ္လ်က္ 
ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီး ေပ်ာက္ခ်က္ဆန္းပံုကုိသာ မခံခ်ည့္မခံသာ ျဖစ္၍ေနေသာေၾကာင့္ ခင္ခင္ၾကီး 
ျပန္အလာတြင္ တစ္ခါတည္း ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ အေဆာင္ေတာ္လက္ရမ္းအကြယ္မွ ထုိင္ေစာင့္ေန 
ေလ၏ သုိ႕ရာတြင္ သန္းေခါင္ေက်ာ္လာသည့္တုိင္ေအာင္ အရိပ္အေယာင္ကုိမွ်မျမင္ရေသာေၾကာင့္ 
ၾကာေသာ္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း သို႕ ေရာက္ခဲ့ေလ၏ သုိ႕ရာတြင္ နံနက္ေစာေစာစီးစီး ခင္ခင္ၾကီး အိပ္ရာသုိ႕ 
စိတ္မေက်နပ္စြာ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈရာ ခင္ခင္ၾကီးမွာ အိပ္ရာကႏုိးသျဖင့္ ၾကိဳးထဘီအ၀ါခ်ိတ္ 
ကုိ၀တ္ကာ မႈန္႕နံ႕သာမ်ားပင္ မွန္တင္ေရွ႕ တြင္ ျခယ္လွယ္လ်က္ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေလစ၏။ 
 
 
ခင္မၾကီး။    ။" အို……….ညီမေလး ဒုိင္းခင္ခင္ ႏိုး၍ပင္ေနျပီလား၊ ညဥ့္ႈဦးက ဘယ္ကုိထြက္၍ 
သြားသလဲ၊ မမ ရွာလိုက္တာမ်ား အေဆာင္ေတာ္လုံး ႏံွ႕ေနတာပဲ" 



 
ဒုိင္းခင္။    ။ "မၾကာပါဘူး မမရယ္၊ ခဏႏွင့္ ျပန္လာျပီး ခင္ၾကီး ေခါင္းကုိက္လို႕၀င္အိပ္လိုက္ပါသည္၊ 
မမသာ ေနာက္တစ္ခါ ၀င္ရွာလွ်င္ေတြ႕မွာပါပဲ" 
 
ဟုမ်က္ႏွာမထားတတ္ ထားတတ္ႏွင့္ တတ္သမွ် မွတ္သမွ် ေျပာလိုက္ရသည္တြင္ မံသၾကီး မွာလည္း 
နရီးနယား ျဖစ္ကာ "ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မွာပါပဲေလ၏" ဟု ေတြးေနမိသည္။ ခင္ခင္ၾကီးလည္း 
မံသၾကီး ရြာစား ယုံၾကည္ပံုရသြားေသာအခါ- 
 
 
"မမ ဘာမ်ားခုိင္းေတာ္မူခ်င္လို႕ပါလဲ၊ ခင္မၾကီးကလည္း မမ ခ္္ုိင္းေတာ္မူမွာကို လုပ္လို႕ေပးခ်င္ 
လိုက္တာ တစ္ပိုင္းၾကီး ရႈးေနပါတယ္ မမရယ္" 
 
"ေအးေအး ……..ညီမေလးက လိမၼာလိုက္တာကြယ္၊ မမမယ္ ခိုင္းစရာ မရိွပါဘူး၊ သိလုိတဲ့ကိစၥက 
ညီမေလး ဒုိင္ခင္ခင္ အျပင္ကုိ မၾကာခဏ ထြက္ထြက္သြားတယ္လို႕ ၾကားသိရတဲ့အတြက္ အပ်က္ 
အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ဆိုသလို အပ်ဳိေတာ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ တာ၀န္မဲ့ထြက္၀င္း 
သြားလာ ေနလွ်င္ ေနာင္ခါ ရာဇ၀တ္ေတာ္ မကင္းတဲ့ အမႈအခင္မ်ားျဖစ္ပြားလာမည္ စိုးရိမ္ရသည္ 
ညီမရဲ႕၊ ဒါနဲ႕ မမ ကိုယ္တုိင္ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ သိလုိသျဖင့္ ညီမေလးနွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ အတူ 
ထြက္သြားသည္ကုိ မ်က္ျမင္ လာၾကည့္ပါသည္၊ ဘယ္ကိုလိုက္၍သြားတာလဲ ညီမေလးရဲ႕" 
 
 
ဒိုင္းခင္။    ။ "မမရယ္……..ညီမေလးမွာ ဒီအစ္ကိုတစ္ေယာက္ကုိ အင္မတန္ခ်စ္ပါတယ္၊ အမိန္႕ေတာ္ 
ကုိမလြန္ဆန္သာလို႕သာ ေရွ႕ေတာ္မွာ လာေရာက္ခစားရေပမဲ့ အိမ္က ေမေမဘုရားနဲ႕ အစ္ကုိ တုိ႕ကို 
အားၾကီး လြမ္းဆြတ္ပါသည္။ မၾကာမၾကာ ျပန္ဖုိ႕ရာလည္း အမိန္႕ေတာ္ခံရမွာရကုိ ေၾကာကလ္န္႕ 
တာေၾကာင့္ အလွည့္က် တဲ့ညအခါမွာ အစ္ကုိက ခဏလာလာေခၚတာႏွင့္ လုိက္ သြားပါသည္ 
မမရယ္" 
 
ၾကီး။    ။"ဒီအတုိင္းမွန္ရင္ေတာ့ အျပစ္တင္ရန္ မရိွေပ ညီမရယ္၊ ယခုလက္ထက္ေတာ္က ေရႊနန္း 
ေတာ္ၾကီးမွာ စည္းကမ္းသာလုိ႕ ၾကီးသည္ဆုိတာ ညီမေလး သစိရာ သတိေပးမည္၊ ဟုိတစ္ေလာဆီ 
ကအေနာက္ပိုင္း က မင္းသမီးတစ္ပါး တိတ္တိတ္ပုန္း ရည္စားထားလို႕ အမႈသြားေပၚျပီး ရာဇ၀တ္ 
ေတာ္ခံရ သည္ကုိ စံျပနမူမ်ားထားေနာ္" 
 
 
ဒုိင္းခင္။    ။"ေကာင္းပါျပီ မမ ညီမေလးမွာ အစ္ကိုတို႕ ေမဖ်ားတုိ႕ကို လြမ္းဆြတ္ကေလးမွ မျပဳ၀ံ့ 
ေၾကာင္း မမကုိ ေကာင္းေကာင္းၾကီး အာမခံပါတယ္၊ ဘယ္လိုမွ အထင္လြဲေတာ္မမူပါနဲ႕" 
 



ၾကီး။    ။"ဒါျဖင့္ ေကာင္းလွပါျပီေတာ္၊ မမက ညီမေလးကုိ ခ်စ္ခင္လို႕ ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္းပါ၊ 
ကုိင္း………ဒါပါပဲ မမလည္း အေဆာင္ေတာ္ျပန္လိုက္ဦးမယ္" 
 
ဟုဆုိတာ မံသၾကီးရြာစားသည္ နန္းမေတာ္ ေဆာင္ၾကီးသုိ႕ ျပန္လာခဲ့ေလ၏။ 
 
 
သုိ႕ရာတြင္ သကၤာယနမကင္းခ်င္ေသာ စိတ္မွာ အဆပ္ိတက္သလို တဖ်င္းဖ်င္းတက္၍ ေနေသာ 
ေၾကာင့္ေစာင့္၍ဖမ္းရာတြင္လည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕၏ နည္းပရိယာယ္ေၾကာင့္ အလြယ္ႏွင့္ မမိ 
နုိင္ဘဲ ရိွခဲ့ရာ မံသၾကီးရြားစားသည္ ေနာက္တစ္ခါ အေရွ႕ပိုင္းသုိ႕ ေယာက်္ားအသြင္ျဖင့္ ကူး၍အလာ ၌ 
ပန္းခံုေတာ္မေရာက္မိပင္ အျပင္မွာ တကယ့္ အိပ္ဖန္ေတာ္လွည့္သမား ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ တပည့္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ရဲဘက္အမႈေတာ္ထမ္း ေယာက်္ားအစစ္မ်ား ေရာက္လာျပီး မံသၾကီးရြာစားကုိ မသကၤာသလုိ 
၀ုိင္း၍စစ္ေဆးေမးျမန္ကာ အိပ္ဖန္ေတာ္သား အစစ္မဟုတ္လွ်င္ ေနာက္တစ္ခါမလာ ရန္ ေမာင္းမဲ 
ျခိမ္းေျခာက္လႊတ္လိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ မေတာ္တဆမိန္းမမွန္း သိသြားၾကလွ်င္ အင္မတန္ ရာဇ၀တ္ 
မႈၾကီးျဖစ္ေတာ့မည္၊ မင္းမိန္းမပိုင္းကုိ ေယာက်္ားကူးလွ်င္ ဒူးျဖတ္ခံသကဲ့သို႕ မင္းေယာက်္ားပိုင္းကုိ 
မိန္းမ ကူးလွ်င္ ဒူးျဖတ္ခံရျပီး အပ်ိဳေတာ္ရင့္မၾကီး နာမည္ပ်က္ေလဦးေတာ့ မည္ဟု စိုးရိပ္မိကာ 
ေနာက္တစ္ခါ အေရွ႕ပုိင္းသုိ႕ ေယာက်္ားေယာင္ေဆာင္ကာ မကူး၀့ံဘဲ အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာသာ 
အၾကိတ္အခဲနွင့္ အရိပ္ အကဲၾကည့္ေနရေတာ့သည္။ 
 
 
ဤသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕သည္ မံသၾကီးရြာစား၏ရန္ကုိ  အိပ္ဖန္ေတာ္ 
ကင္း သမားမ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္လွည့္၍ တြနး္လွန္လိုက္ရသျဖင့္  သက္သာခြင့္ရရိွသြားၾကရာ နန္းမေတာ္ 
ေဆာင္ရိွရာသုိ႕ တစ္ခါတစ္ခါမွသာ သူတုိ႕ကုိယ္တိုင္ ခင္ခင္ၾကီးကုိ လာေခၚၾကေတာ့ လ်က္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ပန္းခံုေတာ္ ဘက္မွ ခ်ဳိးမႈတ္သံႏွင့္ အခ်က္ေပးလုိက္ေသာအခါ ခင္ခင္ၾကီးက 
သာေရွ႔ပိုင္းသုိ႕ အမွတ္တမဲ့ ကူးသြား ရသည္အထိ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိျဖစ္လာျပန္ေတာ့၏ သုိ႕ရာတြင္ 
အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့မေန သတိကုိ လက္မလြတ္ေစဘဲ ရိွေနခဲ့ၾကသလို ခင္ခင္ၾကီးကုိသာ အရိပ္ၾကည့္ 
လာခဲ့ေသာ မံသၾကီးရြာစားမွာလည္း မိမိမသကၤာမႈကုိ မ်ဳိသိပ္မထားႏုိင္ေတာ့ဘဲ အရွင္နန္းမေတာ္ 
ဖုရားအား ေလွ်က္ထား သံေတာ္ဦး တင္မိ ေလ၏။ 
 
နန္းမေတာ္ဖုရားလည္း စဥ္စားေတာ္မူကာ "ခင္မၾကီးရဲ႕ မင္း သံေတာ္ဦးတင္တဲ့ အတုိင္းဆုိလွ်င္ 
ဒိုင္းခင္ၾကီးဟာ သူ႕အစ္ကုိနွင့္ လိုက္သြားတာပဲ၊ ေရႊနန္းရွင္နဲ႕လည္း ပတ္သက္သည့္ကိစၥရယ္လို႕ 
ယူဆရန္ ခက္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ ဘယ္လိုေတြးရမည္လဲ" 
 
 
ၾကီး။    ။"ဘုရားကြ်န္မလည္း ဒီဟာကုိ ၀ိ၀ါဒကြဲေအာင္ ေယာက်္ား ေယာင္ေဆာင္၍ လုိက္ခဲ့ဖူးပါ 
သည္။ တစ္ခါ မွ မသကၤာဖြယ္ရာ မေတြ႕ခဲ့ပါ။ ဒီလုိႏွင့္သာ ၾကာေတာ့ ဖ်ကြ်န္မကုိ 



အိပ္ဖန္ေတာ္သားေတြ ၀ိုင္း စစ္ေဆး လို႕ ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ လွည့္ေျပးခဲ့ရပါသည္၊ ေနာက္တစ္ခါ 
မကူး၀ံ့ေၾကာင္း ပါဘုရား" 
 
နန္းမေတာ္။    ။"ကုိယ္ေတာ္တုိင္ စံုစမ္းလွ်င္ ပိုလုိ႕ပင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္သြားၾကေပလိမ္မ္မယ္၊ သင္းအိမ္ 
ကုိခင္တြယ္ လို႕ တကယ္ပင္ သြားေတြ႕ၾကသည္ထားဦး မ်ားလြန္ေတာ့ ယုံၾကည္ရန္ခက္သည္ကြဲ႕" 
 
ၾကီး။    ။"ဘုရားကြ်န္မေတာ့ ဘယ္ႏွယ့္ပင္ရိွညအခါ အပါးေတာ္မွာ ေခၚထားျပီးေစာင္စားလို႕ 
ၾကည့္ရလွ်င္ သူ႕ အေၾကာ ရိပ္မိရန္ ရိွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႕ကစျပီး ခင္ခင္ၾကီးတုိ႕ အပ်ဳိေတာတ္စ္သုိက္အား 
နန္းမေတာ္ ဖုရားက အပါးေတာ္ခစာလ်က္ ညဘက္တြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေစဟု ေခၚယူမူလိုက္ေလ 
သတည္း။ 
 
အျခားေသာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာ ညႏွင့္ေန႕ေျပာင္းလ်က္ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ရေစကာမူ တစ္စံုတစ္ 
ရာထုူးျခား ျခင္းမရိွၾကေပ၊ ဒိုင္းခင္ခင္သာလွ်င္ သံေယာဇဥ္ အမွ်င္မျပတ္ ေမတာၱေႏွာင္ၾကိဳးက လႊမ္းမိုး 
ရစ္ပတ္စ အခါ အရြယ္ကလည္း ငယ္လွရွာ၍ အမႈအရာပ်က္ျပီး သက္မၾကီးမၾကာမၾကာ ခ်မိ 
ရွာေတာ့သည္။ 
 
 
ဤတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္နားက အလစ္ကုိေစာင့္စာေနေသာ ခင္မၾကီးလည္း မ်က္စိမလပ္ အကဲ 
ခက္လ်က္ ရိွေလ၏ သုိ႕ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း မွႏ္နန္းေတာ္ၾကီးဆီမွ ညညီလာခဲ့စဲခ်ိန္ေရာက္လတ္ေသာ္ 
ေျမာက္ဘက္ ပန္းခံုေတာ္ဆီမွ "တကူးကူး-တကူးကူး"ဟု ထူးထူးျခားျခားခြ်ဲခြ်ဲပစ္ပစ္ ကူေနသည့္ 
ခ်ဳိးမႈတ္သံမွာ ခင္ခင္ၾကီး၏နားကုိ မခံသာေအာင္ ကလိသကဲ့သို႕ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္၍လာျပန္ေလ သည္။ 
 
ေျမာက္ဘက္ပန္းခံု စပယ္ရံုအၾကားမွ ခ်ုဳိးမႈတ္သံ အခ်က္ေပးလိုက္လွ်င္ ေရႊနန္းရွင္အပါးေတာ္ မေရာက္ 
လာေအာင္လား မေလာက္လား မေလာက္စားႏွင့္ အေရာ၀င္လုိ႕ အရိုေသတန္တယ္လို႕ ထင္မွတ္ေတာ္ 
မူသြားတယ္မယ္၊ ငါ ဘယ္လိုလုပ္၍ ထြက္ရပါမည္လဲဟု စိတ္ထဲတြင္ ၾကိတ္၍ပူကာ 
က်ီးကန္းေတာင္ေမွာက္ ထြက္ေပါက္ ကုိရွာလ်က္ မ်က္လုံးျခာျခာလည္၍ ေနရွာေလေတာ့သည္။ 
 
မံသၾကီးရြာစားသည္ ခ်ိဳးမႈတ္သံႏွင့္ ခင္ခင္ၾကီး ဂနာမျငိမ္ပံုကုိ နန္းမေတာ္ဘုရာအား မ်က္လုံးႏွင့္ 
ေလွ်ာက္ထားလိုက္လွ်င္ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားကလည္း အကင္းပါလေွသာ မံသၾကီးရြားစားကဲ့သုိ႕ 
ပင္မ်က္ရိပ္ ျပေတာ္မူလိုက္ျပန္ေလ၏ ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးမွာ မံသၾကီးရြာစား၏ ပိုက္ကြန္ခ်က္ကုိ မရိပ္မိ 
ရွာဘဲခ်ဳးိမႈတ္သံနားထဲသုိ႕ ၀င္လာေလမွ် တရိုးရိုးတရြရြျဖစ္လ်က္ တသက္သက္ စိတ္ေမာ၍သာ 
ေနေတာ့သည္။ အတန္ၾကာလွ်င္ ခ်ဴိးမႈတ္သမွံာ တစ္ခ်က္နွင့္တစ္ခ်က္ အဆက္ခ်င္းေ၀းကြားျပီး တစ္ခါ 
တည္း ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။ 



 
 
ဤတြင္လည္း ခင္ခင္ၾကီးမွာ ပိုမို၍ မေနတတ္မထုိင္တတ္ အိမ္ေျမွာင္အျမီးျပတ္သလို တစ္ခါခါ ဘယ္ 
ႏွင္႔ ညာ ဒူးႏွစ္ဖက္ကုိ မၾကာမၾကာ ေျပာင္းေရႊ႕ထုိင္မိျပီလွ်င္ ရင္ကုိမိလို္ဖိ ခါးကိုလိမ္္လိုလိမ္ 
အျငိမ္္မေနႏုိင္ ျဖစ္ေနေသာအခါ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက စိမ္စိမ္းစားစား ၾကည့္ေတာ္မူျပီး 
"ဟဲ့… .ခင္ၾကိီး ဘာျဖစ္ ေနသည္လဲ၊ ျငိမ္ျငိမ္ပဲ မေနႏိုင္ပါကလား" ဟု ပကတိ မ်က္ႏွာထားရိုးရုိး 
ႏွင့္မိန္႕ေတာ္ မူလိုက္ ေသာအခါ ကပ်ာကယာ ဥာဏ္ဆင္၍ ေလွ်ာက္တင္ရန္ အမခ်က္ရွာျပီး - 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ အရွင္အပါး ခစားေနရင္း အျပင္းအျပ ရင္ဘက္ထဲက နာလွပါေသာေၾကာင့္ 
မေလွ်ာက္တင္၀့ံ၍ ရြံ႕လ်က္ခစားေနရေၾကာငး္ပါ၊ သနားေတာ္မူပါသျဖင့္ အခြင္ေပးေတာ္မူလွ်င္ 
၀ဲေဆာင္ တြင္ ေခတၱသြားျပီး ေဆးတစ္ခြက္မွ် စားရပါမည့္အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
ဟု ခင္ခင္ၾကီးက ေလွ်ာက္တင္လိုက္လွ်င္ အရွင္နန္းမေတာ္ ျပဳံးေတာ္မူကာ- 
 
"သြားပါေစကြယ္ ခင္မၾကီးရယ္၊ မင့္ကုိယ္တုိင္လိုက္ျပီး ေဆးမ်ားတုိက္ေခ်ပါ" 
 
ဟု ေခါင္းေတာ္ညိတ္လွ်င္ စိတ္ေတာ္သိျပီးျဖစ္သူ မံသၾကီးရြာသားအား ေစပါးေတာ္မူလိုက္ျပီး 
ၾကာျခည္ေတာ္ ထဲသုိ႕  ႀကြ၀င္ေတာ္မူသြားေလ၏။ 
 
"ကဲ…လာ…..လာ ……ညီမေလး ေဆးေသာက္ရေအာင္၊ အေဆာင္ကုိ လိုက္၍ပို႕မည္" ဟု မံသၾကီး 
ရြားစားကဆုိလွ်င္ ခင္ခင္ၾကီး ရုတ္တရက္  ဥာဏ္ရျပန္ကာ- 
 
"အားနာစရာေကာင္းလိုက္ပါတယ္၊  မမရယ္၊ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက မမကိုယ္တုိင္ ညီမေလးကုိ 
အေရးယူေတာ္မူခုိင္းေပမဲ့ ဒုကၡေရာက္ေတာ္မူပါနွင့္ မမရယ္၊ ညီမေလးဘာသာေဆးရွာ၍ ေသာကခဲ့္ 
ပါမည္၊ ဒီေနရာကသာ ေစာင့္ေတာ္မူပါ" ဟု ေျပာလုိက္ေသာအခါ ဒီတစ္ခါသင္းကုိ မိေအာင္ေစာင့္၍ 
ၾကည့္ေတာ့ မည္ဟု အၾကံအစည္ႏွင့္ လုိက္လာခဲ့ေသာ မံသၾကီးရြာစားက- 
 
 
"ကဲ……ဒါျဖင့္ သြားပါေလ၊ ညီမေလး ေဆးေသာက္ျပီးရင္သာ ျမန္ျမန္လာ၊ မမ ဒီမွာတင္ ေစာင့္၍ 
ေနမည္" ေျပာကာ အေဆာင္ေတာ္ ေလသာမ ွ ေဆးေပါ့လိပ္ေသာက္ကာ ခ်န္ေနရစ္ေလ၏။ ခင္ခင္ 
ၾကီးလည္း  ေႏွာင္အိမ္ထဲက လႊတ္လိုက္ေသာ ငွက္မကေလးအလား ၀ဲေဆာင္ဆီသုိ႕ ခပ္သြက္ 
သြက္ေျပးတဲ့၍ သြားဟန္ျပဳလ်က္ ေမွာင္ရိပ္ဘက္သို႕ ေစာင္းငဲ့ေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီး "အစ္ကုိၾကီးတုိ႕ေတာ့ 
ခ်ဳိးမႈတ္သံေပးရက္နွင့္ လာခ်ိန္တန္လို႕ မေရာက္ျပန္ရင္ လုိက္လာေတာ့မွာ အမွန္ပင္ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားကုိလည္း က်ပ္က်ပ္ တည္းတည္း ေနရတဲ့ ငါ့အျဖစ္ကုိ သံေတာ္ဦးတင္သူ မရိွလွ်င္ သိေတာ္မူ 



မယ္မဟုတ္ဘူး"ဟု စဥ္းစား စိတ္ကူးေနစဥ္ ဒရင္စြန္းအရိပ္က်ေနေသာ အေဆာင္ေတာ္ေမွာင္ကြယ္ 
တစ္မွ ေမာင္ေမာင္ငယ္ တစ္ေယာက္ တည္း ထြက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေလ၏ 
 
ခင္ခင္ၾကီး လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ  အေဆာင္ရိပ္မွ တိတ္တဆိတ္ လက္ရပ္၍ေခၚလိုက္ျပီး တီးတိုး 
ေလသံနွင့္- 
 
 
ၾကီး။    ။ "အစ္ကုိေရ…..ခင္ေတာ့ ထြက္ေပါက္မရလို႕  ဒီညမလာႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ အဲဒါ………အဲဒါ  
သံေတာ္ဦး တင္လုိက္ပါ"ဟု အေမာတၾကီး ေျပာေလရာ- 
 
ငယ္။    ။ "အစ္ကိုတုိ႕လည္း ခင္ေရာက္မလာတဲ့အတြက္ ထူးျခားတဲ့ေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုခု 
ရိွတယ္ထင္လို႕ တမင္ လာ၍ ေမးပါသည္၊ ဘယ္လုိအေရးေၾကာင့္ပါလဲ ခင္ရယ္" 
 
ၾကီး။    ။အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက အပ်ိဳေတာ္တစ္သုိက္ကုိ ညဥ့္အလွည့္ေျပာင္း၍ ခစား၀င္ေစ သျဖင့္ 
ထြက္ခြင့္မရေတာ့ဘူး အစ္ကုိရယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ အလွည့္ေျပာင္းမွာလဲ မသိရပါ၊ ခင္ေတာ့ ဒုကၡပါပဲ 
စိတ္ထဲ ကလည္း အျမဲေအာက္ေမ့လြမ္းဆြတ္၍ေနပါသည္။ 
 
 
ငယ္။    ။"ႏုိ႕……အခုထြက္လာခဲ့သည္မ်ာ ခါတုိင္းလို အစ္ကုိတို႕ႏွင့္ လုိက္လာဖို႕ မဟုတ္ပါဘူးလား 
ခင္ရဲ႕" 
 
ၾကီး။    ။"မဟုတ္ပါဘူး အကုိရဲ႕၊ ခင္မလိုက္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာရုံေလးကုိပင္ အင္မတန္ 
လီဆယ္လ်က္ ေခတၱခဏေလး ထြက္ခဲ႔ရပါသည္၊  ယာဘက္အေဆာင္ဆီမွာ မံသၾကီးရြာစား 
မမကုိယ္တုိင္ ေစာင့္၍ ေနရစ္ ပါသည္။ 
 
 
ငယ္။    ။ "သည္အတုိင္းမွန္လွ်င္ နက္ျဖန္ညကုိလည္း လာႏုိင္ဖုိ႕ အကြက္မေပၚဘူးဆုိပါေတာ့၊ 
ေမွ်ာ္ေတာ္မူလွေရာ့မယ္၊ ဘယ္လိုမ်ား ၾကံရဖန္ရပါဦးမလဲ" 
 
ၾကီး။    ။"ခင္ကလည္း အပါးေတာ္ကုိ လိုက္ခ်င္လိုက္တာ ေသလုပါျပီ အစ္ကုိရယ္၊ စပယ္ရံု ဟုိခ်ဳံ 
ပုတ္ဆီက ခ်ိဳးမႈတ္သံ အခ်က္ေပးမွျဖင့္ ထြက္ခြင့္မရတဲ့ ခင့္ရင္ထဲမွာ အသည္းလန္အူလန္ႏွင့္ အင္မတန္ 
ပူေလာင္၍လာပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရား၏ ကတိစကားကုိ အားကုိးယုံၾကည္လ်က္ 
အသက္ေရာကုိယ္ပါ လုိရာကုိဆက္ထားတဲ့ တစ္ဖက္သား လူမမယ္ကုိ ကယ္ဆယ္ေထာက္ညွာ 
ေတာ္မူပါလို႕ အစ္ကုိ႕ကုိပဲ မွာလုိက္ပါရေစ၊ ခင္ေျပာတဲ့ေဟာဒီစကား အဓိပၸာယ္ေတြဟာ 
ကေဘာက္ခ်ိကေဘာကခ်ာမို႕ အစ္ကုိတို႕ တာ၀န္ လႊဲပါ့မယ္၊ သာယာေနေပ်ာ္ရွိမည့္  စကားႏွင့္ 
မွာတမ္းေတာ္ ေရးသားဆက္ေပးပါလား အစ္ကိုရယ္" 



 
 
ငယ္။    ။"အစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္ခင္ရဲ႕၊ မစိုးရိမ္ပါနဲ႕၊ ေနာက္ကိုလည္း အေၾကာငး္ထုူးေတြ 
ရိွသည္ျဖစ္ေစ ခင္ေလွ်ာက္တင္ခ်င္တဲ့စကားကုိျဖစ္ေစ စာလႊာႏွင့္ ေရးမွတ္လ်က္ ေဟာဒီအေဆာင္ 
ေတာ္ေထာင့္ၾကားထဲ ထုိး၀ွက္ထားပါ၊ အစ္ကုိလာတဲ့အခါ ယူသြားျပီး စကားေျပေအာင္ စီကုံးတင္ 
ဆက္ေပးပါမည။္ 
 
ၾကီး။    ။"ေက်းဇူးလိုက္တာ အစ္ကိုရယ္၊ ခင့္ဒုကၡကုိ အစ္ကုိတို႕ ကယ္ၾကပါမွပဲ၊ ခုလိုသာ က်ပ္က်ပ္ 
တည္းတည္း အၾကာၾကီးေနရလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကုိ လြမ္းအားႏွင့္ ရင္ဖုိျပီး အလုိလို ေသမွာပါပဲ 
အစ္ကုိ ရယ္" 
 
 
ငယ္။    ။"အုိ….လြမ္းတာႏွင့္မ်ားေတာ့ ေသမသြားေစရပါဘူး၊ အစ္ကုိတို႕ၾကံစီ ေပးပါ့မယ္၊ တယ္လုိ႕ 
လည္း မပူပါႏွင့္ ခင္ရဲ႕၊ ကတိေတာ္ေပးတဲ့အတုိင္း ရက္ၾကာၾကာမဆုိင္ဘဲ ေနာက္ပိုင္း အေဆာင္ ေတာ္ 
မွာ ခင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနရပါေစမည္" 
 
ၾကီး။    ။"ေကာင္းလွပါျပီ၊ ခင္ၾကီးေတာ့ ဒီကိစၥမွာ အစ္ကုိတုိ႕ကိုသာ အားကုိးစရာရွိပါေတာ့သည္၊ 
ကဲ……အစ္ကုိ ျပန္ေတာ့ေနာ္၊ ခင့္ျဖစ္ပံုကုိ အကုန္သာ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ပါအစ္ကိုယ္"ဟု မ်က္ရည္ 
ကေလး တလယ္လယ္ႏွင့္ ေျပာျပီး ပ်ာယီးပ်ာယာႏွင့္ ျပန္လွည့္လာခဲ့ရာ ေဆးေပါ့လိပ္ၾကီး တေငါ့ေငါ့ 
ႏွင့္ ေက်ာ့ ေနေအာင္ထုိင္ေစာင့္ေနေသာ မံသၾကီးရြာစားအနီးသုိ႕ေရာက္လာခဲ့ေလ၏။ 
 
 
"ေၾသာ္…….ညီမေလး ေဆးေသာက္ျပီးခဲ့ျပီိလား၊ ကဲ…….ကဲ၊ လာေရွ႕ေတာ္သြားၾကစုိ႕" 
 
ဟုေျပာကာ မံသၾကီးရြာစားသည္ ခင္ခင္ၾကီးအား အတြင္းေတာ္သို႕ အတူျပန္၍ ေခၚခဲ့ျပီးလွ်င္ 
ၾကာျခည္ေတာ္၏အျပင္မွ ခစားေနေစျပီးေနာက္ မံသၾကီးရြာစားတစ္ေယာက္တည္းသာ နန္းမေတာ္ 
ဖုရား စက္ေတာ္မူရာ ၾကာျခည္ေတာ္အတြင္းသုိ႕၀င္လ်က္ အႏိွပ္ေတာ္ဆက္၍ ေနေလ၏။ 
 
 
ရင္ေတြမေအး ပူးေဆြးေသာက ျဖစ္ရိွရျပန္ေတာ့သည္။ ေစတနာထက္ထက္ႏွင့္ ခက္ခဲစြာစြန္႕စားခဲ့ 
ရျခင္းမွ ေက်းဇူးရွင္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ အလုိေတာ္ျပည့္၀ရန္တစ္ခ်က္၊ အသက္တမွ် ခ်စ္မ၀သည့္ 
ႏွမကဲ့သုိ႕တျဖာ ၾကင္ယာေတာ္ကဲ့သုိ႕တနည္း ရြယ္မွန္းျပီးျဖစ္ေသာ ခင္ခင္ၾကီး၏ ေကာင္းစားျမင့္ 
ျမတ္ေရးကုိ အက်ဳိး လုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပင့္သက္ကုိေအာင့္ျပီးလွ်င္ သခင္ႏွင့္ႏွမ ဆက္သြယ္မႈကိစၥ 
တြင္အစစ တာ၀န္ခံလ်က္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိက္ရသည္။ သုိ႕ႏွင့္  မိမိတာ၀နေ္က်၍ မ်က္ႏွာလႊဲေန 
ခ်င္ပါေသာ္လည္း ခရီးလမ္းပန္းက ဆုံးခန္းသုိ႕မေရာက္ရေသးဘဲ ယခုကဲ့သုိ႕ အခက္ခဲေပၚေပါက္ 



လာျပန္ေသာအခါ စိတ္မေကာင္း အခံရိွရာ တြင္ စိပ္ရႈပ္စရာကိစၥတစ္ရပ္က အပူကပ္၍ လာျပန္ရ 
ေတာ့၏။ 
 
 
ႏွမကေလး၏ ေကာငး္စားမႈကုိ ေစတနာထုထည္ၾကီးၾကီးႏွင့္ စြန္႕စြန္႕စားစားၾကီးျပဳလုပ္ရသည္တုိင္ 
ေအာင္ ပုိင္ပိုင္ ႏိုင္ႏုိင္မရိွဘဲ အေရးထဲအရာေပၚလာျခင္းမွာ လုိရင္းခရီး သုိ႕မေရာက္မိ အေႏွာင့္အ 
ယွက္အဖ်က္ အဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္တုိးေနရဦးမည္လားဟု  စဥ္းစားလိုင္လွ်င္ ယခင္ အတိတ္ခါက 
ျမင္မက္ဖူး သည့္ မိမိ အိမ္မက္ကုိ ရုတ္တရက္ ေျပး၍ သတိရမိေလသည္။ 
 
ဤကဲ့သုိ႕ ျဖစၾ္ကပ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု တစြန္႕တစ္စ စိတ္ကူးရံုမွ် မကူးမိၾကသည့္ အခ်ိန္အခါက ႏွမ 
ကေလး ခင္ခင္ၾကီးနွင့္အတူ အပူအပင္မရိွ အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါတုိင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သြားလာ 
လည္ပတ္ ေနခ်ိန္တြင္ ထိုအိမ္မက္သည္ ရုတ္တရက္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္အျဖစ္ တင္ျပျခင္းေလလားဟု 
ရုတ္ခနဲ ထိပ္လန္႕ တုန္လႈပ္မိေလ၏။ 
 
 
ယခုေတြ႕ၾကဳံဆုံစည္းရေသာ အမႈသြားမွာ အိမ္မက္ႏွင့္ အစင္သား တုိက္ဆုိင္လ်က္ရိွသည္။ 
သာယာေသာ ေတာျမဳိင္ၾကီး အလယ္တြင္ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ႏွမခင္ခင္ၾကီးက ဒန္းႏြယ္ၾကီး 
စီကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရိွေနစဥ္ မိမိကလည္း ႏြယ္ဒန္းၾကီးကုိ တြန္းကာတြန္းကာ ေစတနာႏွင့္ လႊဲ၍လႊဲ၍ 
ေပးလ်က္ ရိွရာမွာ တစ္စတစ္စ ေကာင္းကင္ထိ ျမင့္တတ္သြားပုံ၊ ထုိမွတစ္ဖန္ ေကာင္းကင္ယံမွာ 
ပန္းယာဥ္ရထားႏွင့္ မငး္သား တစ္ပါး ေရာက္လာျပီး ခင္ခင္ၾကီးကုိ ႏြယ္ဒန္ေပၚမွာ ေခၚယူကာ 
ရထားပ်ံႏွင့္  ေ၀ဟင္ယံသုိ႕ ေဆာင္ၾကဥ္း သြားပုံ၊ ထုိမငး္သားမွာ အျခားသူမဟုတ္ဘဲ မိမိအရွင္သခင္ 
သီေပါမင္းသားပင္  ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည့္ အေၾကာင္းစံုတုိ႕မွာ ယခုအျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္ 
တစ္သားတည္း ထပ္တူက်လ်က္ရိွခဲ့ရာ အိမ္မက္ စခန္းမွာ လမ္းဆုံးထိ ေတြး၍လမ္းဆုံးထိ ေတြး၍ 
ၾကည့္လွ်င္ ဒုကၡေဘးျငိရန္ ဖန္လာဦးမည္လားဟု စဥ္းစား မိျပန္သည္။ 
 
 
အ္ိမ္မက္အရ ဆက္လက္ေတြးရလွ်င္ ေ၀ဟင္ယံတြင္ ခင္ခင္ၾကီးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းသြားေသာ သီေပါ 
မင္းသား၏ ပန္းယာဥ္ပ်ံရထားသည္ ထက္အဇဋာ အာကာတိမ္လိပ္ မိႈင္းခ်ိပ္ခ်ိပ္၌ တရိပ္ရိပ္ 
ပ်ံသန္းလ်က္ ရိွရာမွ ရုတ္တရက္ ေရွာင္သခင္ တိမ္မဆင္ျမဴမသန္း့ဘဲ ေလနီၾကမ္းၾကီးရမ္းလာမည့္ 
ပမာၾကီး စြာေသာ ငွက္ဂဋဳန္ၾကီး တစ္္ေကာင္သည္ ေတာင္ဟုန္သံေပးျပီး တိမ္ၾကားထဲမွ ေပၚထြက္ 
လာကာ ပန္းယာဥ္ပ်ံ၏ အထြတ္ကုိ ေျချဖင္ကုတ္လ်က္  ႏႈတ္သီးမွ ထုိးဆိတ္ျပီး ခင္ခင္ၾကီးကုိ 
ေျမျပင္သို႕ ပစ္ခ် လုိက္ေသာ အခ်င္းအရာကုိလည္းေကာငး္၊ သီေပါမငး္သားမွာ ေကာင္းကင္မွ 
ဦးေစာက္ ဂြ်မ္းျပန္ က်သြားရွာေသာ ခင္ခင္ၾကီး အား မကယ္ႏိုင္ မယူႏိုင္ျဖစ္လ်က္ မၾကည့္ရက္မျမင္ 
သာမ်က္ႏွာကုိ လက္ႏွင့္အုပ္ျပီး ငွက္ဂဋဳန္ၾကီး ေဆာင္ၾကဥ္းရာသုိ႕ လိုက္ပါသြားရရွာသည္ကို 
လည္းေကာင္း၊ စီကာစဥ္ကာ ျပန္လည္ ထင္ျမင္ လာေလ၏။ 
 



 
လြန္ခ့ဲေသာ သုံးႏွစ္ခန္႕က ျမင္မက္ခဲ့ေသာ ထုိအိမ္မက္မွာ ယခုအခါ ျပန္လည္သစ္ဆန္း၍ လာခဲ့ သည္။ 
ဤအိမ္မက္သည္ မိမိႏွင့္ ခင္ခင္ၾကီးတုိ႕အတြက္ ကုိယ္ေစာင့္နတ္ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ နိမိတ္ ထင္ျခင္း 
သက္သက္ မွ်ျဖစ္ရမည္ဟု တိတိက်က် ယူဆလုိက္မိသည္။ အိမ္မက္ပါ ဇာတ္ကြတ္ကဲ့သုိ႕ ခင္ခင္ၾကီး 
အတြက္ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းဖြယ္နွင့္ အဆုံးသတ္ရလွ်င္ မိမိတို႕ ေကာင္းေစခ်င္လြန္း၍ ျမင့္ျမတ္ရာ 
တြန္းပို႕မႈမွာ သူကေလးအဖို႕ ေကာင္းကြက္သုိ႕ မေရာက္ဘဲ မတေ္စာက္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွ 
တအား ပစ္၍ ခ်လိုက္သည္ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနေလျပီ။ ဤကိစၥေတြ အဆင္မေျပသမွ်ငါတုိ႕ပေယာဂ 
မကင္းေယာင္ တကား ဟု ေနာင္တရားၾကီးမားစြာ ျဖစ္ရွာေလ၏။ 
 
 
ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ခင္ခင္ၾကီးအတြက္ အဘက္ဘက္ကပင္ျပီး စင္လုံးေခ်ာ ေဘးအႏၱယ္ကင္းရွင္း၍ 
ေအာ္ျမင္ ထေျမာက္ျခင္း ရိွေစရန္ မိမိသာလွ်င္ အစစ တာ၀န္ခံ၍ ၾကိဳးၾကိဳးပမ္းပမ္း ေဆာင္ရြက္ေတာ့ 
မည္ဟု စိတ္ႏွလုံး ဒုန္းဒုန္းခ်လုိက္ျပီးေနာက္ ခင္ခင္ၾကီးမွာလုိက္ေသာ စကားမ်ားကုိ သနားသဖြယ္ 
အဓိပၸာယ္ အျပည္႔ အစံု ငံုမိေအာင္ အလႊာေတာ္ေရးရန္ အေဆာင္ေတာ္ေမွာင္ရိပ္မွ ထြက္လ်က္ 
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ အတြင္းဘက္ ေရႊတုိင္ေတာ္မ်ား လင္းလ်က္ရိွရာသုိ႕၀င္ကာ ပုရပိုက္လႊာႏွင့္ 
အမွစာတမ္းကုိ ခ်က္ခ်င္း ေရးသား စီကုံးလ်က္ ပန္းခံုေတာ္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လာခဲ့ 
ေလ၏။ 
 
ခ်ဳိးေရေတာ္ နံ႕သာေဆာင္အျပင္ဘက္တြင္ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို ေတြ႕ရ 
ေသာအခါ "ကုိရင္တုတ္ေရ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာဘုရား ဘယ္မွာစံေတာ္မူပါသလဲ"ဟု ေမးလွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ကလည္း ေမွ်ာ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ - 
 
 
"ဟင္………ခင္ခင္က္လည္း မပါပါလား ကုိေဖငယ္၊ ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္ၾကပါလိမ့္၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားျဖင့္ 
တထင့္ထင့္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္လို႕ ေနေတာ္မူလိုက္တာ ကုိေဖငယ္ သြားလို႕လည္း ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ 
ေပၚမလာလို႕ ေအးေတာ္မူလွပါေပါ့ဘုရား ခ်ဳးိေရေတာ္ နံ႕သာေဆာင္မွာ စံေတာ္မူပါလို႕ ေလွ်ာက္ထားရ 
သည္"ဟု ဆီး၍ ေျပာေလ၏ 
 
ငယ္။    ။"ခင္အၾကီး မပါဆုိ မလာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ေပၚေနတာကုိးဗ်၊ က်ဳပ္လိုက္သြားသည္ပင္ 
ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ရပါ၊ သူ႕ချမာလည္း အေတာ္ပင္စိတ္ဆင္းရဲေနရွာသည္ ကုိရင္ရဲ႕" 
 
တုတ္။    ။"အလုိ…………ဘယ္လိုမ်ား အေၾကာင္းထူးျပန္သလဲ ကုိေဖငယ္ရဲ႕၊ မံသၾကီးရြာစားနဲ႕ စနက္ 
မကင္း ၾကတဲ့ ကိစၥမ်ားလား 
 
 



ငယ္။    ။"မေျပာတတ္ပါဘူး ကုိရင္တုတ္ရယ္၊ ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္၊ ခင္ခင္ၾကီး အျပင္ 
မထြက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ ညလွည့္ႏွင့္ ေန႕လွည့္ေျပာင္းျပီး ခစားရမည္ဆုိတဲ့ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားရဲ႕ 
အမိန္႕ေတာ္ၾကီးပါ" 
 
တုတ္။    ။"ဒါျဖင့္ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ၾကမတုံး၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ဘုရားကလည္း လြမ္းအားေတာ္ 
တႀကြယ္ႀကြယ္ ႏွင့္ေမွ်ာ္ေတာ္မူလို႕ ေနရွာတယ္" 
 
ငယ္။    ။"ဘယ္လိုမွ မလုပ္တတ္ေသးဘူး ကုိရင္၊ ခင္ခင္က သူ႕ကုိယ္စား မွာလိုက္တဲ့ စကားက 
ေလးမ်ားကုိ အသင့္ ေရးသားလုိ႕ လာခဲ့ရသည္။ 
 
တုတ္။    ။"ဒါျဖင့္ေပး …..ေပး၊ ဒီစာကေလးကုိပင္ အျမန္၀င္လို႕ ဆက္ၾကရေအာင္" 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ယူလာေသာ အလႊာေတာ္ကုိုယူကာ ႏွစ္ေယာက္သား 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား စံေတာ္မူရာ အေဆာင္တြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ခစားျပီး- 
 
"မွန္လွပါ ခင္ခင္ၾကိီးမွ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားအပါးေတာ္တြင္ ယေန႕စ၍ ညဥ့္အိပ္ဖန္ေတာ္အလွည့္ 
၀င္ရပါသျဖင့္ အပါးေတာ္သုိ႕ မလုိက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိခဲ့ရျပီးလွ်င္ ကုိေဖငယ္လက္တြင္ အရွင့္ကို 
ဆက္သရန္ တင္လႊာေတာ္ သလိုက္ေၾကာင္းပါဘုရား"ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္က ေလွ်က္တင္ျပီး  
ခင္ခင္ၾကီး ထံမွ  တင္လႊာေတာ္ကုိ ဆက္သေလ၏ သီေပါမင္းေရႊနန္းရွင္ဘုရာလည္း- 
 
"ေၾသာ္…….ခင္ၾကီး…………ခင္ၾကီး…သူမလာႏ္ိုင္ရွာလို႕ တင္လႊာေတာ္ဆက္လိုက္ရွာသည္၊ သနား 
စရာ ပါကလား ကြယ္ တုိ႕…….." 
 
ဟုမိန္႕ေတာ္ မူကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္လက္ထဲမွ တင္လႊာေတာ္ကုိယူ၍ ရႈစားေတာ္လို္က္ရာ- 
 
 
"ႏွစ္ကုိယ္တူ ကတိထားစဥ္က အပ်ိဳျဖဴအသိသားဟာမုိ႕၊ ေစာင့္စားလုိ႕တမင္ေမွ်ာ္။ အယုံသြင္း 
ထုံသင္းငယ္တၾကဴၾကဴနွင့္ စပယ္ျဖဴဟိုခ်ဳံပုတ္ဆီက ငယ္သူကို ပ်ဳိဂုဏ္ယုတ္ေအာင္ ခ်ိဳးမႈတ္လို႕ ေခၚ။     
။ ျမစ္တားက တမင္ဖ်က္ေသာ္လည္း ခ်စ္အားနာ သခင္ကိုမက္တာေၾကာင့္ သုိ၀ွက္လုိ႕ တူေပ်ာ္ေပ်ာ္ 
ငယ္အေဖာ္မဲ့ မယ္လို္က္မွား။    ။ေပြ႕ပုိက္ခါ ေတြ႕ခိုက္ကို သူမညွာလို႕ ကညာ၊ ခႏၡာႏိွပ္ပါ လုိ႕ ဘ႑ာ 
ကုိ အသာၾကိတ္တယ္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရာခ်ဳိး ဆိတ္လုိ႕သြား။ 
 
 
ပ်ုိကညာ သုိကာ၀ွက္ပါလုိ႕၊ မဆိုသာ ငိုကာစက္ရပါေပါ့၊ အုိ…….တာထြက္သည့္ေလာက္တုိင္။    ။ 
အလြတ္ၾကဲပါလို႕၊ မလြတ္ဘဲသာပ၊ ဇြတ္ဆြဲေဖေၾကာင့္ ႏိုင္လြန္းပါဘိ၊ တြန္းလို႕မႏုိင္။    ။ ခ်စ္ၾကိဳက္ 



ေပါင္အာသာကုိခ်ဳပ္ပါလို႕၊ ဟစ္လိုက္ေယာင္ မာယာလုပ္ေတာင္မွ ဆုတ္ျပီဟု အကပ္ကိုတယ္။ 
ပိုင္ပ့ါေပ့ သူ႕လက္တြင္း၊     ။ အက်ပ္္ၾကဳံ ဆပ္ဆပ္ကေလး သည္မယ္တုန္လွလို႕ က်ီစယ္ပံုဟန္မရ 
ေလေတာ့ ေရႊရင္အံု ဗလုံထတယ္ (ေရႊနန္းရွင္ဘုရား) ဘန္ုးကအတင္း။    ။ 
 
ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားသည္ ခင္ခင္ၾကီး၏ တင္လႊာမွာတမ္းေတာ္ ရႈစားျပီး သနားကရုဏသတ္ေတာ္မူ 
သျဖင့္- 
 
 
"အင္း……အခါခြင့္ကုိၾကည့္ျ႔ပီး နန္းမေတာ္ၾကီးႏွင့္ ညိွႏိုင္းတုိင္ပင္ေတာ္မူမည္၊ ဒီအတြင္း ေမာင္မင္း 
တို႕ကလည္း ခင္ခင္ၾကးီ စိတ္အားမငယ္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေဖ်ာင္ဖ်လုိ႕ ထားၾကပါဘိ" ဟု မိန္႕ေတာ္ 
မူေလရာ လက္သုံးေတာ္ၾကီးမ်ား ေနာက္ေတာ္ပါးမွ လုိက္ပါသြားၾကရေလသတည္း။ 
 
နန္းမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလက္သည္ ညဥ့္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အပါးေတာ္တြင္ ခစားလ်က္ရိွ ေသာ 
မံသၾကီး ရြားစား ခင္မၾကီးအား ပြဲေတာ္စာအျပီးတြင္ တီးတုိးေမျမန္းေတာ္မူေလ၏ 
 
ၾကီး။    ။ "ဘုရားကြ်န္မ သူ႕တစ္ေယာက္တည္း အယုံသြင္းလႊတ္လုိက္ျပီးမွ ေမွာင္ထဲမွ ေနာက္ေယာင္ 
ခံလုိက္သြားပါသည္ဘုရား၊ အေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ၾကားက ေမွာင္ရိပ္မွာ သူု႕အစ္ကိုဆို တဲ့ ကုိေဖငယ္ႏွင့္ 
ၾကိတ္ျပီး တီးတုိးတီးတုိ ေျပာေနပါသည္" 
 
နန္းမေတာ္။    ။"ဘာေတြေျပာသလဲ၊ အဲဒီစကားကုိ ၾကားရမွ သက္ေသသကယခုိင္လုံမွ မံသၾကီး ရဲ႕" 
 
 
ၾကီး။    ။"စကားသံက အင္မတန္ တုိးလြန္းလို႕ အလုံးစံုအကုန္ေတာ့ မၾကားရပါဘုရား၊ အေဆာင္ 
ေတာ္အတြင္း ထရံၾကားက နားကပ္ျပီး ေဆာင္လုိက္တဲ့အခါ" ညအလွည့္" လုိ႕လည္း ၾကားရပါ သည္၊ 
'ခ်ိဳးမႈတ္သံ' ဆုိသည္လည္း ပါပါသည္။ 'ထြက္ခြင္မရ'ဟု၍ တစ္ခြန္း၊ 'ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကုိ'လုိ႕ လည္း 
တစ္စြန္း တစ္စ ၾကားရပါသည္။ 'ကတိေတာ္ကုိယုံစားလို႕'ဆုိတဲ့စကားႏွင့္ မွာတမ္းေတာ္လို႕ လည္း 
တစ္ပိုင္း တစ္ျပတ္ ၾကားရပါသည္။ ဒါေတြကုိ စုေပါင္းျပီး အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္သုံးသပ္ 
္ၾကည့္ေတာ္ မူပါလွ်င္ အရိပ္နိမိတ္ ျမင္ေတာ္မူစရာ ရိွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
နန္းမေတာ္။    ။"အင္း……….စဥ္းစားေတာ္မူမိျပီ၊ ညအလွည့္အခစား၀င္ရေသာေၾကာင့္ ခ်ဳိမႈတ္သံ 
အခ်က္ျပေသာ္လည္း ထြကခ္ြင့္မရလုိ႕ မလာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျခင္းျဖစ္ရမည္။ 
 
ၾကီး။    ။"မွန္လွပါဘုရား ယခုမွ စဥ္းစားလို႕ သိတမ်ားရမိပါသည္၊ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရား၊ မီးရွဴးေဆာင္ 
၀င္ေတာ္မူအခ်ိန္ကစ၍ ညညကလွ်င္ ခဏခဏ ခ်ဳိးကူးသံမ်ား ၾကားၾကရပါသည္ဘုရား၊ လက္စသတ္ 
ေတာ့ ဤခ်ဳိးကူသံ ဟာ တကယ့္တိရစၦန္ခ်ိဳးကေလး၏ အသံမဟုတ္ဘဲ လူကလုပ္တဲ့ ခ်ဳိးမႈတ္သံ 
ျဖစ္ေနပါ႕ ကလား ဘုရား" 



 
 
နန္းမေတာ္။    ။တကယ္ဆုိေတာ့ ဒီီႏွစ္ေယာက္ကလည္း ေရႊြနန္းရွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရားရဲ႕ 
တစ္ပါးကြ်န္ေတာ္မ်ားျဖစ္ဖုိ႕ စစ္ဖို႕ ေဆးဖုိ႕ အခက္သားပဲ၊ နည္းနည္းကေလးမွ အမွန္တုိင္း 
ေလွ်ာက္ထား ၾကမည္မသိဘူး၊ ေမးလို႕မရမည့္အတူတုူျဖင့္ ထူခ်င္ အခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနေတာ္မူရ 
တာကပင္ အဆင္သင့္ လွ်င္ ျမန္ျမန္ၾကီးေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရလိမ့္ဦးမည္ ခင္မၾကီးရဲ႕" 
 
    ၾကီး။    ။"မွန္လွပါ ေရႊဥာဏ္ရင္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူ၍သာ အကဲခတ္ေတာ္မူပါဘုရား၊ ဖ်ာ့ကြ်န္ 
မမ်ားကေတာ့ ေစသည့္ ကြ်န္၊ ထြန္သည့္ႏြားကဲ့သုိ႕ တစ္ပါးကြ်န္ပီပီ ခ္္ုိင္းေတာ္မူသည္ကုိ မည္သည့္ 
ကိစၥမဆို အမႈေတာ္ ထမ္းျပီး  ပြဲလမ္းယူလုိလွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
    နန္းမေတာ္။    ။"ခင္မၾကီးရဲ႕ ေစတနာကုိ ငါသိေတာ္မူးျပီးပါ၊ သုိ႕ရာတြင္ ေသခ်ာဂနသိရိွ ေတာ္မူရမွ 
အမိန္္႕ေတာ္ခ်မည္ ယခုအခ်ိန္မွာ အသာျငိမ္၍ ေနရမယ္ ခင္မၾကီး" 
 
    ၾကီး။    ။"အမိန္႕ေတာ္ျမတ္အတုိင္းပါဘုရား" 
 
 
    အရွင္နန္းမေတာ္ ထိပ္ဖုရားလတ္သည္ ထုိ႕ေန႕မွစ၍ ေမာင္ေတာ္ သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရား ႏွင့္ 
ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးတုိ႕အေပၚ သကၤာယနေတာ္ မကင္းသျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို အကဲခတ္၍ ေနေတာ္မူ 
ေလသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အပ်ဳိေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အပ်ဳိေတာ္ငယ္မ်ား တစုတရံုး ခစားလ်က္ ေနၾကေသာ 
အခါ မံသၾကီးရြာစား စေသာ အပ်ဳိေတာ္ၾကီးမ်ားနွင့္ အပ်င္းေျပ အေလွ်ာက္အထား စကား အမိန္႕ေတာ္ 
ရိွရင္းမွ ေဘးေတာ္ ဘုိးေတာ္ျဖစ္သူ ေရွးမင္းမ်ားလက္ထက္ႏွင့္ ခမညး္ေတာ္မင္းတုန္း ဘုရင္မင္း 
လက္ထက္ မွန္နန္း အပ်ိဳေတာၾ္ကီးမ်ား၊ မိဖုရားျဖစ္ၾကရသည့္အေၾကာင္း မိဖုရာႏွင့္ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ 
အမ်ားအျပားကုိ မဂၢ မေဟသီ မိဖုရားေခါငး္ၾကီးမ်ားက သည္းခံျခင္းတရာႏွင့္ သိမ္းပိုက္ထား 
ေတာ္မူႏိုင္ေၾကာင္းမ်ား မိန္႕ေတာ္ မူျပီးသည့္ အဆုံးတြင္ "ခင္ဘုန္းတုိ႕ခင္မၾကီးတုိ႕ေရ ငါတို႕မ်ားျဖင့္ 
အရင္က မိဖုရားမ်ားနဲ႕ စၾကာေဒ၀ီ မိၾကီးေတာ္ဖုရားကဲ့သုိ႕ လင္သားအလိုကုိ လိုက္ေတာ္မူလိမ့္မယ္လုိ႕ 
မထင္စားၾကႏွင့္၊ ပြဲေတာ္ကုိ ေ၀၍ တည္ေတာ္မူမည္။ 
 
 
ေရႊနန္းရွင္ကုိျဖင့္ ေ၀ျခမ္းလို႕ ခ်စ္ခင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘူး၊ သူမ်ားကုိမဆိုထားႏွင့္ ငါ၏ အစ္မေတာ္ဖုရား 
အရင္းအခ်ာ ၾကီးကုိပင္ မင္းတုိ႕ျမင္ၾကတဲ့အတုိင္း မငဲ့မညွာ ျပဳေတာ္မူလုိက္သည္မဟုတ္ပါလား၊ သည္ 
အထဲ ကမွ ငါ့လင္ကို ယူ၀ံ့ေသာသူမ်ား ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတြ႕လွ်င္ မ်က္စိကို 
ထုိး၍ေဖာက္ေတာ္မူမည္"ဟု မိန္႕ေတာ္မူေသာအခါ ခင္မၾကီးမွာ ဘာကုိရည္ရြယ္၍ 
မိန္႕ေတာ္မူလုိက္သည္ဟု သိရေသာ္လည္း အျခား အပ်ဳိေတာ္ ၾကီးငယ္မ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာ 
မရိပ္မိရွာေသာေၾကာင့္ ျငိမ္၀ပ္စြာ ပု၍ေနၾကရာ တြင္ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီး မွာကား "ဘုရား……..ဘုရား"ဟု 
စိတ္တြင္းမွ ေခ်ာက္ခ်ားေရရြတ္မိကာ လိပ္ျပာ မလုံႏုိင္ ေအာင္ ရိွေနရွာ ေလသတည္း။ 



 
 
အခန္း (၃၂) ေမွ်ာ္ပါ 
 
အခန္း(၃၂) 
 
 
အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္သည္ ဤမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ေတာ္မမူေသးေပ၊ ေမာင္ေတာ္ သီေပါ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ႏွစ္ပါးခ်င္း ေမးျမန္းစုံစမ္းေတာ္မူဦးမည္ဟု ႀကံစည္စိတ္ကူး႐ိွေတာ္မူသည့္ 
အားေလွ်ာ္္ စြာ မီး႐ွဴးေဆာင္ေတာ္မွ ကန္႔သတ္ခ်က္ေန႔ရက္ေစ့ကုန္၍ နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးသုိ႕ 
ျပန္လည္ ေရာက္႐ိွ ေတာ္မူေသာေန႔တြင္ ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း နန္းမေတာ္ဖုရား၏ 
အေဆာင္ေတာ္သုိ႕ ထြက္ေတာ္ မူ လာၿပီး သမီးေတာ္ႀကီးကုိ ႐ႈစားေတာ္မူေလ၏။ 
 
 
သမီးေတာ္ ထိပ္စုဖုရားႀကီးအား ခမည္းေတာ္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ မယ္ေတာ္ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ 
ဖုရားတုိ႔ အလုိေတာ္အတုိင္း အထိန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ဦးကုိ ေ႐ြးေကာက္ခန္႔ထားေတာ္မူသည္ျဖစ္ရာ 
အထိန္း ေတာ္ႀကီး တစ္ဦးမွာ သံုးဆယ္မင္းသားႀကီး၏ သမီး၊ သံုးဆယ္ၿမိဳ႕စား သုေကသာ၀တီျဖစ္၍ 
တစ္ဦးမွာ ေကာလင္း မင္းသားႀကီး၏ ေျမးေတာင္စဥ္ ၿမိဳ႕စား သုမန၀တီျဖစ္ရာ 
ထုိအထိန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား မင္းသမီးႀကီး တုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားေပး၍ အေႁခြအရံ 
ေျမာက္ျမားစြာတုိ႔အေပၚတြင္ အႀကီး အကဲ ျပဳလ်က္ သမီးေတာ္ႀကီးအား အလွည့္က် ထိန္းၾကရသည္။ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း အထိန္းေတာ္ ႀကီးတုိ႔ လက္ေပၚမွ သမီးေတာ္ကုိ ခ်စ္ခင္ယုယစြာ 
႐ႈစားေတာ္မူၿပီး နန္းမေတာ္ႀကီး႐ိွရာ စက္ေတာ္ေဆာင္သုိ႔ ၀င္ေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ 
 
 
သလြန္ထက္တြင္ ႏွစ္ပါးအတူ စံေတာ္မူမိေသာအခါ အလႅပ သလႅပ ကိစၥအ၀၀ကုိ 
အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ စကားႏွီးေႏွာ ေျပာေဟာေတာ္မူလ်က္႐ိွသည့္အတြင္းမွ အ႐ွင္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားက စတင္၍ "ဒါႏွင့္ ... ေမာင္ေတာ္ရယ္၊ ႏွမေတာ္ မီး႐ွဴးေဆာင္ စံျမန္းေတာ္မူခဲ့သည္မွာ 
ႏွစ္လနီးပါးမွ် ၾကာ႐ိွသျဖင့္ ေမာင္ေတာ္ ႏွင့္ ႏွမေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူခြင့္ မ႐ိွလို႔ 
ဘာအက်ိဳးအေၾကာင္းကုိမွ် မသိခဲ့ရပါ၊ ေမာင္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ႏွမေတာ္ႀကီး မ႐ိွသည့္အခိုက္အခါ 
ဘယ္လုိမ်ား စံေနေတာ္မူပါလိမ့္မယ္ဆုိတာ နားလည္ေတာ္ မူခ်င္ ပါဘိတယ္၊ မိန္႔ေတာ္မူစမ္းပ 
ေမာင္ေတာ္ဘုရား" ဟု ၿပံဳးစနဲ႔နဲ႔ မ်က္ႏွာႏွင့္ ၾကည္သာစြာ ေမးေတာ္ မူလုိက္ေသာအခါ 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ကလည္း ဣေႁႏၵမဆင္ ၾကည္လင္ခ်ိဳသာေသာ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ႐ႈစားေတာ္ မူကာ - 
 
 
"ေၾသာ္ ... သည္ကိစၥမ်ားဟာ ဆန္းသည္မဟုတ္ပါ ႏွမေတာ္၊ ေမာင္ေတာ္၏ ထံပါးတြင္ ခစား ထမ္း႐ြက္ 
လ်က္႐ိွေသာ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ ေစာ္ဘြားၿမိဳ႕စားမ်ားႏွင့္တကြ လကဖက္ရည္ေတာ္ ကြမ္းေရေတာ္ 



လက္သံုးေတာ္ လူပ်ိဳေတာ္အမ်ား ၿခံရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရး၊ သာသနာေတာ္၏ အေရးမွစ၍ မခ်ိဳ႕မတဲ့ 
ရေအာင္ ႀကံေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကရသည္။ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ မင္းပဲြသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပရၿမဲ ကိစၥမ်ား 
ကလည္း ရဟတ္လည္သည္ႏွင့္အမွ် သူ႕လ သူ႕ရာသီတုိ႔တြင္ ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ ေတာင္စမုတ္ 
ေဆာင္ေတာ္ သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူ၍ ျပည္သူတုိ႔အား ေခါင္းေဆာင္ျပဳလ်က္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမပ်က္ 
အလွဴေတာ္ ေရစက္သြန္း ရျခင္း၊ ေဇတ၀န္ေဆာငေတာ္မွာ သာသနာေရးကိစၥတုိ႔ကုိ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရျခင္း၊ ၿဗဲတုိက္ ေဆာင္ေတာ္ တြင္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတို႔သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါသည္။ ေန႔ညီလာခံ ညညီလာခံ အၿပီးမ်ားမွာလည္း 
ေညာင္းညာေတာ္မူသည့္အခါ သလြန္ေညာင္ေစာင္းတြင္ လဲေလ်ာင္း စံေန၍ စာေတာ္ဖတ္ မ်ား 
ဖတ္ၾကားေလွ်ာက္တင္သည့္ ရတုကဗ်ာ လကၤာေမာ္ကြန္းမ်ားကုိ ေ႐ႊနားဆင္တဲ့ အခါ ဆင္ၿပီး 
အၿငီးေျပလုိသည့္အခါ သာယာတဲ့ ပန္းခုံေတာ္ထြက္၍ လက္သံုးေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ 
ၿမိဳ႕ျပ ျပည္႐ြာ အတြင္းမွ သတင္းစကားမ်ားကုိ နားဆင္ေတာ္မူသည့္အခါလည္း ႐ိွပါသည္ ႏွမေတာ္ 
ရယ္" 
 
 
မိဖုရား ။ " ဒါပါပဲလား ေမာင္ေတာ္ဘုရား" 
 
မင္း ။ " ေမာင္ေတာ္ မွတ္မိသမွ်ျဖင့္ ဒီေလာက္မွ်ပါ၊ အဲ ... အဲ ... က်န္ေသးသည္၊ စက္ေတာ္ေခၚသည္၊ 
ပဲြေတာ္ တည္ပါသည္၊ အိမ္သာေတာ္ႏွင့္ ခ်ိဳးေရေတာ္ေဆာင္မ်ားသုိ႕ သြားသည့္ အခါလည္း 
သြားပါသည္။ (ရယ္စရာသေဘာႏွင့္ ၿပံဳး၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္) 
 
မိဖုရား ။ "သညမွ်သာျဖင့္ ဟုတ္မည္မထင္ပါ၊ စဥ္းစားေတာ္မူပါက သတိေတာ္ ရပါလိမ့္ဦးမယ္ 
ေမာင္ေတာ္ ဘုရား" 
 
 
မင္း ။ "အေသးအဖြဲ႕ကိစၥကေလးမ်ားကုိေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ေနလွ်င္လည္း ေနပါလိမ့္မည္၊ အေရးႀကီးက်ယ္ 
ကိစၥေတာ့ တစ္ခုမွ်မ႐ွိပါကလား၊ ေၾသာ္ ... စဥ္းစားေတာ္မူမိၿပီ၊ တစ္ေလာဆီက ေညာင္အုပ္ မင္းသား 
နယ္စပ္ ေက်ာက္တုိင္အနီးပါးသုိ႕ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ရန္ လာသည္ကုိ ဆီးႀကိဳ တုိက္ခိုက္ ႏိွမ္နင္းလုိက္တဲ့ 
ေျမထဲ ၿမိဳ႕သူႀကီး ေနမ်ိဳးသမႏၱ ရာဇာကုိ ေျမထဲၿမိဳ႕၀န္ ခန္႔ေတာ္မူၿပီး မိုးနဲေစာ္ဘြား 
ရပ္ေစာက္ေစာ္ဘြားတုိ႔ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးေယာ ၿမိဳ႕စားေခါင္းေဆာင္ျပဳ၍ ႐ွမ္းတုိ႔ျပည္ကုိ 
ေစလႊတ္ေတာ္မူပါသည္ ႏွမေတာ္ရဲ႕" 
 
မိဖုရား ။  "ႏွမေတာ္ ေမးေတာ္မူျခင္းမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ တုိင္းေရးျပည္ေရး၊ သာသနာေတာ္ေရး၊ 
ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္ ႀကီးကအေရး၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တုိ႔ အေရးမ်ား မဟုတ္ပါ၊ မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးမွာ 
စံေနေတာ္ မူရစ္သည့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား တစ္ပါးတည္းရဲ႕ အေရးကုိ ေမးေတာ္မူျခင္းပါ" 
 
 



မင္း ။ " အဲဒါကုိ ေမာင္ေတာ္ ဘယ္လုိမွ ေျဖေတာ္မမူတတ္ပါ၊ ႏွမေတာ္သိေတာ္မူခ်င္သည့္ 
အေရးကုိသာ အမည္ ထုတ္ေဖာ္လုိ႔ ေမးေတာ္မူပါေတာ့ဗ်ာ" 
 
မိဖုရား ။ "ဒီလုိ ထုတ္ေဖာ္၍ ေမးေတာ္မူပါလုိ႔ အခြင့္ျပဳေတာ္မူပါလွ်င္ သိေတာ္မူခ်င္တဲ့ ကိစၥကုိ ဖြင့္ဟလုိ႔ 
ေလွ်ာက္တင္ပါမည္၊ ဒီလုိပါ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ ႏွမေတာ္ မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူရန္ မီး႐ွဴးေဆာင္ 
ေတာ္သုိ႕ ေျပာင္း႐ႊ႕စံျမန္းေတာ္မူၿပီး ေန႔ရက္မ်ားမၾကာမီပင္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးေပၚမွာ 
ေလးသည္ေတာ္မ်ား ဘံုေဆာင္ျမင့္မွ အသင့္၊ အမႈေတာ္ထမ္းလ်က္ ႐ိွေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္ 
ေရာက္လာသည္ မသိရ၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ တစ္၀ိုက္မွာ ခ်ိဳးသုိက္မ်ား ႐ိွေလသလား၊ ခ်ိဳးငွက္မ်ား 
တြန္ျမည္သံကုိ အခ်ိန္မွန္ ၾကားရသည္တဲ့ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ ႏွမေတာ္မွာ မီး႐ွဴးေတာ္ျမင္လ်က္ေၾကာင့္ 
တစ္စုံတစ္ရာ မၾကားမသိ ရေသာ္လည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲ၌ ခစားထမ္း႐ြက္ေနၾကေသာ မွဴးကေတာ္ 
မတ္ကေတာ္၊ ၿမိဳ႕စား၊ ႐ြာစား၊ အပ်ိဳေတာ္ ႀကီးငယ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကားရေသာ ခ်ိဳးကူသံကုိ 
အင္မတန္ ထူးဆန္းလြန္းသျဖင့္ သတိႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ၾကေသာအခါ ခ်ိဳးကူသံမွာ ေန႔အခါ 
မေပၚလာဘဲ ညဥ့္အခါ သူငယ္ အိပ္ခ်ိန္ တြင္သာ ေပၚလာတတ္တဲ့အျပင္ ခ်ိဳးကဲသ ံအစစ္မဟုတ္ဘဲ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ခ်ိဳးမႈတ္သံ အခ်က္ ျပ၍ ညညတုိင္း အခ်ိန္းအဆုိျပဳၾကသည္ဟု 
ရိပ္မိၾကပါသည္တဲ့ ေမာင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕၊ ႏွမေတာ္ ေလွ်ာက္ထား သည္ကုိ နားဆင္ေတာ္မူလ်က္က 
မ်က္ႏွာေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ပ်က္ပါလိမ့္၊ ႏွစ္သက္ေတာ္ မမူ လုိ႔ပါလား" 
 
 
မင္း ။  "ေၾသာ္ ... အင္း ... မိန္႔ေတာ္မူပါေလ၊ ေမာင္ေတာ္ မႏွစ္သက္၍ မဟုတ္ပါဘူး၊ ထူးျခားတဲ့ ခ်ိဳး 
အေၾကာင္းကုိ အဆုိးအေကာင္း မခဲြျခားႏုိင္တဲ့အတြက္ အ့ံၾသလ်က္ နားဆင္ေတာ္မူေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္" 
 
မိဖုရား ။  "ေမာင္ေတာ္ဘုရားက ယခုမွ အင္မတန္ အ့ံၾသေတာ္မူသြားပါသလား၊ ယခင္က အဲဒီ 
ခ်ိဳးကူသံကုိ ၾကားေတာ္မူခဲ့ဟန္ မ႐ိွလုိ႔ထင့္" 
 
မင္း ။  "ေမာင္ေမာင္ျဖင့္ အမွတ္တမဲ့ႏွင့္မို႔ ၾကားေတာ္မမူမိပါဘူး ႏွမေတာ္ႀကီးရယ္" 
 
 
မိဖုရား ။  "ေမာင္ေတာ္ ၾကားေတာ္မမူမိလွ်င္သာ ႐ိွရမယ္ ကူလုိက္သည့္ ခ်ိဳးမႈတ္သံဟာ 
အခ်ိန္မွန္မွန္ပင္ ေျမာက္ဘက္ ပန္းခုံေတာ္ဆီမွ ထြက္ေပၚလာေလ့႐ိွပါသလဲဘုရား၊ အိပ္ဖန္လွည့္ 
အမႈေတာ္ထမ္း  မ်ားလည္း သည္မွ် ရမ္းကား၀ံ့ၾကမည္မထင္ေၾကာင္းပါ" 
 
မင္း ။  "ဟုတ္ပါေပသည္၊ စဥ္းစားစရာ တစ္ရပ္ေပပ ႏွမေတာ္ရယ္" 
 
 



မိဖုရား ။ "အဲဒီေတာ့ ဤကိစၥ အခ်ိန္းအခ်က္ဟာ ေ႐ႊနန္းေတာ္ထဲမွာ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ အဆက္အသြယ္သာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္၊ 
ဘယ္သူ႕ဆီကုိ ဘယ္သူက ဆက္လုိက္သည့္ အခ်ိန္းအခ်က္လဲလုိ႔ အကဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေစပါတယ္၊ 
ေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ ရေနာင္ ေမာင္တုတ္ တို႕ကုိ ႏွမေတာ္က ၀င္ေစထြက္ေစဆုိတဲ့ အခြင့္အေရးကုိ 
ေပးသနားေတာ္မူထား ေသာ္လည္း အဲဒီအခ်ိန္အခါက အေနာက္ပိုင္းသုိ႕ လာပုံ ထူးျခားသည္ကို 
ထပ္မံေတြ႕ၾကရျပန္ပါသည္" 
 
 
မင္း ။  "အင္း ... သင္းတုိ႔လက္ခ်က္မ်ားေလလား" 
 
မိဖုရား ။  "ယခင့္ ယခင္က တာ၀န္၀တၱရားေၾကာင့္ ၀င္ထြက္ခစားလာပံုမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေမွာင္ရိပ္ထဲမွ 
ရပ္ကာ ရပ္ကာ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ တီးတုိးတီးတုိး ေျပာၾကပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ခါလည္း ဘယ္ဆီကုိ 
ေခၚသြား သည္မသိ၊ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ လုိက္သြားတတ္ပါသည္တဲ့ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ 
သည္ေတာ့ ၾကာလွ်င္ ခက္ခ်ည့္ရဲ႕၊ ကာယကံ႐ွင္ကုိ ျမန္ျမန္မိတဲ့ေအာင္ ခင္ႀကီးကုိ ေထာင္၍ဖမ္းမွပင္ 
ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု အႀကံရေသာ ေၾကာင့္ ညညမွာ ငါ့အပါးေတာ္ လာ၍ ခစားရမည္လုိ႔ ခင္ႀကီးသုိ႕ 
အမိန္႔ေတာ္ခ်ထားရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကာယကံရွင္ တုိ႔လည္း မမိ၊ ခင္ႀကီး၏ အမူအရာမွာ 
တစ္ခါတစ္ခါ ပ်က္သြားသည္မွတစ္ပါး ရေနာင္စား ႏွင့္ ေတာင္သမန္စားတုိ႔ႏွင့္ ညဥ့္အခါ 
ခ်ိန္းခ်က္ေတြ႕ဆံုျခင္း မျပဳရေတာ့ဘဲ လူစုကဲြ၍ သြားပါ သည္။ 
 
 
မင္း ။  "ရေနာင္စား ေမာင္တုတ္ ေတာင္သမန္စား ေမာင္ေဖငယ္တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္တဲ့ကိစၥ ထင္ပါရဲ႕ ႏွမေတာ္" 
 
မိဖုရား ။  "ႏွမေတာ္ေတာ့ ဒီလုိမထင္ပါ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က တစ္နည္းတစ္လမ္းထြင္၍ ႐ွင္ဘုရင္ကုိ 
မ်က္ႏွာ လုပ္ၿပီး သမီးကညာ ဆက္လုိ႔မ်ား ေနၾကသလားလုိ႔ စဥ္းစားေတာ္မူမိသျဖင့္ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ 
ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ယခုလုိ ဘြင္းဘြင္းဖြင့္၍ ေမးေတာ္မူရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" 
 
မင္း ။  "ႏွမေတာ္ရယ္ မိဖုရားငယ္၊ ေမာင္းမငယ္ဆုိတာ ႐ွင္ဘုရင္တကာမကင္းႏိုင္ၾကသည့္ အေသး 
အဖဲြ႕ကိစၥမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္၊ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္၍ စိတ္႐ႈပ္ခံေတာ္မမူပါႏွင့္" 
 
မိဖုရား ။  "အလုိ ... ေမာငေ္တာ္ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဒီလုိမ်ားပင္ ျဖစ္၍ ေနေတာ္မူၿပီလား" ဟု ႐ုတ္တရက္ 
မူေျပာင္းၿပီး မ်က္ႏွာထားႀကီးႀကီးႏွင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္မွာလည္း နန္းမေတာ္ႀကီး၏ 
စိတ္ေတာ္ ကုိ စဥ္းစားေတာ္မမူတတ္ေအာင္ အကဲခတ္ ခက္သြားသည္ႏွင့္ - 
 
 
မင္း ။  "မဟုတ္ပါဘူး နန္းမေတာ္ႀကီး ဘယ္နည္းဘယ္ပုံမ်ား ေမာင္ေတာ္က ျဖစ္လုိ႔ အသစ္လုပ္ၿပီး 
မိန္႔ေတာ္ မူရပါသလဲ" 



 
မိဖုရား ။  "မိဖုရားငယ္၊ ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမငယ္ဆုိတာ ႐ွင္ဘုရင္တကာ မကင္းႏိုင္ၾကဘူးဆုိေတာ့ 
ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္မွာလည္း အဲဒီလုိ အပိုအငယ္ အေႏွာင္းထားတဲ့ကိစၥထဲမွာ အက်ံဳး၀င္သြား ၿပီလုိ႔ 
၀န္ခံရာ ေရာက္ေနၿပီ မဟုတ္ပါလား" 
 
 
မင္း ။  "အဲဒီလုိ ယူဆၿပီး မ်က္ႏွာထားႀကီးႀကီးႏွင့္ မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ေတာ့ ဟုိယခင္ ေရသြန္းႏွင္းအပ္ 
လက္ထပ္ေတာ္မူၿပီးစက အစ္မေတာ္ စုဖုရားႀကီးကိစၥကုိ ေျပး၍ သတိေတာ္ရလုိက္ေသးတယ္၊ 
အဲဒီထဲက ႏွမေတာ္မႀကိဳက္တာ ေမာင္ေတာ္က မျပဳခဲ့ဘူး မဟုတ္ပါလား၊ ေမာင္ေတာ္ဟာ ႏွမေတာ္၏ 
စိတ္ႀကိဳက္ကုိ လုိက္ေလ်ာေတာ္မူခဲ့လြန္းလုိ႔ပင္ မၾကာခင္က ႏွမေတာ္ကုိယ္တုိင္က ေမာင္ဘုရားကုိ 
အၾကင္နာတရားႏွင့္ အားတံု႕အားနာ ႐ိွေတာ္မူခဲ့လုိ႔ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုေလးကို 
ေျမာက္နန္းမိဖုရားအျဖစ္ေပးၿပီး အၿငီး ေျဖေတာ္မူပါလုိ႔ ကတိေတာထ္ားခဲ့ေသးသည္ မဟုတ္ပါလား၊ 
ဤမွ်ေလာက္ပင္ ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ကုိ ၾကည္ျဖဴေတာ္မူခဲ့ရာမွ ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထားမည့္ ကိစၥကုိ စိတ္ခ်ေတာ္မမူျပန္ေသးဘဲ စိတ္ထဲ တအုံေႏြးေႏြး 
ျဖစ္ေတာ္မူမေနရန္ ေတာင္းပန္ျခင္းပါ ႏွမေတာ္ရယ္" 
 
 
မိဖုရား ။  "ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုေလးကုိ ေျမာက္နန္းမိဖုရား အရာေပးဖုိ႔ သေဘာတူ လ်ာထားေတာ္ 
မူျခင္းမွာ ညီမေတာ္ အရင္းျဖစ္၍ ခ်စ္ေတာ္မူလြန္းလုိ႔သာ ေ၀ခဲြေပးေတာ္မူလုိပါသည္၊ သည့္ျပင္က 
ဘာမွ မဆုိင္တဲ့ ဟာမေတြဆုိလွ်င္ မိဖုရားငယ္ဘာမဆုိထားႏွင့္ ကုိယ္လုပ္ ေမာင္းမအျဖစ္ကိုပင္ 
ၾကည္ျဖဴေတာ္ မမူခ်င္ပါ" 
 
မင္း ။  "ညီမေတာ္ကုိ ၾကည္ျဖဴႏုိင္လွ်င္ မဆုိင္တဲ့ဟာမေတြလည္း နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ မွ်တေတာ္ 
မူလုိက္ပါဦးလား ႏွမေတာ္ရယ္" (က်ီစယ္ဟန္ႏွင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္) 
 
မိဖုရား ။  "တန္ပါ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ စကားေနာက္ တရားပါတတ္လြန္းလွလုိ႔ တစ္ခြန္းစ ႏွစ္ခြန္းစမွ 
ဟ၀ံ့ စရာမ႐ွိပါ၊ ဒါႏွင့္ ေမးေတာ္မူတဲ့ လက္စကုိ ဆက္ပရေစ၊ ရေနာင္ႏွင့္ ေတာင္သမန္တုိ႔တစ္ေတြ 
ခင္ႀကီးကုိ လာလာေခၚသည္မွာ ေမာင္ေတာ္ အတြက္သာ ျဖစ္ရမည္လုိ႔ ယူဆေတာ္မူမိပါသည္။ ဟုတ္ 
မဟုတ္ကုိ ဖြင့္ထုတ္ လုိ႔ အတိအလင္း မိန္႔ေတာ္မူစမ္းပါ" 
 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း နန္းမေတာ္ႀကီးက ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး ကိစၥကုိ ဤမွ်ေလာက္ ခဲယဥ္းျခင္း 
ျဖစ္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆထားေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ ယခု လက္ငင္းႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အေျခအေနမွာ 
အထင္ႏွင့္ အျမင္ ကြာ၍ မ်ားစြာမလြယ္ကူေသးသျဖင့္ ေ႐ွးအေရး တင္ႀကိဳစဥ္းစားေတာ္မူကာ အ႐ွင္ 
နန္းမေတာ္ႀကီး စိတ္ေျပာင္းညႊတ္ေတာ္မူခ်ိန္ေရာက္မွသာ အသိေပးသင့္သည္ဟု ႐ုတ္တရက္ 
အ႐ွက္ကုိငဲ့လ်က္ သုိ၀ွက္ ထိန္ခ်န္ေတာ္ မူလုိက္ေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ - 



 
"ႏွမေတာ္ ထင္ေတာ္မူခ်က္ကျဖင့္ တက္တက္စင္ေအာင္ လဲြ၍ေနပါၿပီ၊ ဒီကိစၥဟာ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ ဘာမွ် 
မဆုိင္ပါ၊ သူတို႔ဟာႏွင့္ သူတို႕ အခ်ိတ္အဆက္ကုိ ရာဇဣေႁႏၵပ်က္ေအာင္ အေတြးနက္ေတာ္မမူပါႏွင့္ 
ႏွမေတာ္ ရယ္" ဟု ကာကြယ္၍ မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ 
 
 
မိဖုရား ။  "ေမာင္ေတာ္၏ အမိန္႔ေတာ္စကားကုိ နား႐ွိလုိ႔ ၾကားရေသာ္လည္း ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲလွ 
ပါေတာ့သည္၊ ပန္းခုံေတာ္ဆီက ခ်ိဳးျမည္တဲ့အခ်ိန္းအခ်က္မွာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား 
သေဘာအတုိင္း ဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ျပဳ၀ံ့ၾကမည္မဟုတ္ပါဘူး၊ ေမာင္ေတာတ္စ္ဦးတည္းႏွင့္သာ 
တုိက္႐ိုက္ သက္ဆုိင္ ပါသည္" 
 
မင္း ။  "ခက္လုိ႔ေနပါၿပီဗ်ာ၊ ဒီကိစၥမွာ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ ဘာမွ်မဆုိင္ပါဘူး ႏွမေတာ္၊ ေမာင္ေတာ္ဟာ 
႐ွင္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေနပါလ်က္ႏွင့္ ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမ တစ္ေယာက္တေလ ေျခေတာ္တင္လုိသည့္ 
အခ်က္ ေၾကာင့္ျဖင့္ သည့္ကေလာက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ကြယ္ကြယ္ေထာင့္ေထာင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ပါ 
ေမာင္ေတာ္ မလုိလား ၍သာ ဤမွ်ၾကာေအာင္ ေနေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား" 
 
မိဖုရား ။  "ေၾသာ္ ... ေမာင္ေတာ္က အလုိမ႐ိွ၍သာ ေနေတာ္မူခဲ့သည္၊ ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမ ေျခေတာ္ 
တင္လုိသည့္အခါတြင္ ႐ွင္ဘုရင္ပီပီ ယူေတာ္မူႏိုင္သည္ဆုိပါေတာ့" 
 
 
မင္း ။  "ေမာင္ေတာ္က စကားဥပမာ တင္စား၍ ေျပာပါသည္၊ ေမာင္ေတာ္ရဲ႕ မေနာကလည္း ႏွမေတာ္ 
သေဘာ မက်လွ်င္ ဘာကုိမွ် မတုိင္ပင္ဘဲ ျပဳေတာ္မမူပါဘူးဗ်ာ၊ ရန္လုိေတာ္မမူစမ္းပါနဲ႔" 
 
မိဖုရား ။  "အမႈသြားက လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလုိ ထင္႐ွားလွပါတယ္၊ ဘယ္လုိပင္ ေမာင္ေတာ္ 
ဖုံးကြယ္ ေပတဲ့ အလွည့္သင့္တဲ့အခါ အလုိအေလ်ာက္ ေပၚလာမွာပါပဲ ေမာင္ေတာ္ရဲ႕" 
 
မင္း ။  "တကယ့္ကုိ အက်ပ္ကုိင္လုိ႔ အႏိုင္ယူ၍ မိန္႔ေတာ္မူေနေတာ့တာပဲ ႏွမေတာ္ရယ္၊ ေမာင္ေတာ္ 
ဘယ္လုိပင္ ေျပာေျပာ သေဘာေတာ္က်မည္ မဟုတ္လုိ႔ ေနာက္ဆုတ္၍ အ႐ံႈးခံေတာ္မူေတာ့မည္၊ 
ဒီစကား ကုိ ဒီမွ်ႏွင့္ရပ္ေအာင္ အေဆာင္ေတာ္ဘမရာသနကုိ ျပန္ႂကြဦးေတာ့မယ္ ႏွမေတာ္" 
 
မိဖုရား ။  "ေကာင္းပါၿပီ ေမာင္ေတာ္၊ ႂကြေတာ္မူမွ စခန္းရပ္၍ ဒီစကားလမ္းျပတ္ပါလိမ့္မယ္" 
 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ႐ုတ္တရက္ စကားျပတ္ေအာင္ ဘမရာသ မွန္နန္းေတာ္ ေဆာင္ဆီသုိ႔ 
ႂကြခ်ီခဲဲ့၍ ျပန္လည္ဆုိက္ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အခါ မၾကာျမင့္မီကေလးပင္ ခင္ဘုန္းႏွင့္ 
ခင္ေဟ တုိ႔ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႕ ၀င္ေရာက္လာၿပီး လက္ထဲမွ အလႊာေတာ္တစ္ခုကုိ 



ကုိင္လ်က္ "အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ဖုရားက ပို႔ဆက္ခိုင္းလုိက္ေၾကာင္းပါဘုရား" ဟု ေလွ်ာက္တင္ဆက္သ၍ 
ဦးခ်ၿပီး အလ်င္အျမန္ ျပန္ထြက္သြားၾကသျဖင့္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း "အလုိ ... အေရးတႀကီးနဲ႔ 
ဘာမ်ားပါလိမ့္" ဟု ဆုိကာ အလႊာေတာ္ကုိ ႐ႈစားေတာ္မူလုိက္လွ်င္ - 
 
မိွတ္လုိ႕ငယ္မူ ... သိသူကုိသုိသိတ္လုိ႔ မ်ိဳႀကိတ္ႏိုင္အား ။    ။ အခ်စ္ကယ္ျပင္ 
အသစ္ကေလးဟုိမွာျမင္လုိ႔ ေ႐ႊထီးတြင္ တင္တဲ့ျငမ္းလုိ ေမာင္ေမာင္ေရ ဂ်မ္းဖ်က္သလား။ 
 
 
ဟု ဖတ္႐ႈေတာ္မူရေသာအခါ အတန္ၾကာေအာင္ ေငးစုိက္ေတာ္မူလ်က္ ပင့္သက္႐ိႈက္ေတာ္မူကာ 
"ေၾသာ္ ... ႏွမေတာ္ႀကီးမွာ ဘာမွမဟုတ္ဘဲ ကိစၥကေလးနဲ႔ အေရးတႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူေနပါတကား၊ 
ခင္ႀကီးကုိလည္း သနားစရာ ေကာင္းေနၿပီ၊ အစက ဒီလုိ ခဲယဥ္းမည္မထင္တဲ့အတြက္ ႏွစ္သက္လွတဲ့ 
ခင္ခင္ႀကီးကုိ အၿပီး သိမ္းပိုက္ေတာ္ မူလုိက္ေတာ့တယ္၊ ဟယ္ ... ခဏေခတၱ 
သူသကၤာယနကင္းေအာင္ ခပ္႐ွင္း႐ွင္း ေနေတာ္ မူဦးမယ္၊ သည္အေတာအတြင္းမွာ စိတ္ေတာ္ 
ႏူးညြတ္၍လာေအာင္ ေသြးေဆာင္ေခ်ာ့ေမာ့ ေျပာေတာ္ မူမည္၊ စုဖုရားႀကီးကိစၥကဲ့သုိ႕ စိတ္မလြယ္ကူ 
သည့္အတြက္ ရက္ေပါင္း ႏွယ္ဆယ္ေက်ာ္မွ် အဆက္အသြယ္ ျပတ္လပ္လ်က္ ႐ိွရာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ 
ျမတ္ႏိုးေတာ္မူခါစ အ႐ြယ္ကလည္း ငယ္႐ွာလွ၍ ကေလးပမာ သနားစရာ ၀သီႏွင့္ တီတီတာတာ 
တင္ေလွ်ာက္ေလ့႐ိွသည့္ ခင္ခင္ႀကီး၏ သာယာေသာ အသံကေလးကုိ တေရးေရး 
ၾကားေယာင္လြမ္းဆြတ္ေတာ္မူကာ ပဲြေတာ္စာမ်ားပင္ သံုးေဆာင္မူေလ်ာ့နည္းလ်က္ ႐ိွေတာ္မူ 
ေလသတည္း။ 
 
 
ေတးထပ္ 
 
၁။    အင္မတန္ ဖူးခ်င္လွသူမို႔ ထူးတင္ရလ်င္စြာ ဥကင္သ သခၤါ၀ယ္- ၾကင္ 
 
    ပနာမမွ်။  ။ လွ်ပ္တလက္ -စက္မေပ်ာ္တယ္-မ်က္ႏွာေတာ္ဖူးလုိ႔မ၀။ 
 
    ပဲြေတာ္က်ခ်ဥ္ရဲေျပကုိ-ထင္လဲြေလ႐ွည္စြာ-ဘြင္သဲေျခၾကည္ျမလုိ႔-မတည္ပ 
 
    ဒုကၡံ။   ။ ငါ့တစ္ျမင္ ေ႐ႊေၾကာ့ကြင္းကဲ့သုိ႕-ေရာ့မတင္းျဖစ္ရသည့္ဟန္။ 
 
    ေတာ့သနင္း မႀကံလွ်င္-ကံသာကံတရားလုိ႔-ႏွစ္ပါးနတ္ စက္ေတာ္သာ- 
 
    တုိးရေတာ့သာ။   ။ ဖ်ကၽြန္မ တစ္မ်က္ႏွာမွာ အသက္ပါဆက္ၿပီးဖ်ေလး။ 
 
၂။    ဖ်ကၽြန္မခက္ခြင္မွာ ရက္ရင့္လုိ႔သဲနာ-ရတက္ႏွင့္ လဲ႐ွာေအာင္ မလဲြသာ 



 
    ႀကိမ္ခြင္။   ။ ေသ၀ံ့လုိ႔ ေႁခြစြန္႔ပါတယ္-ေနညြန္႔ညႇာဘုန္းကလိန္ႏွင့္။   ။ 
 
    ကုိယ္ေတာ့ေၾကာင့္ ငိုေရာ့ဖန္တယ္-အိုေပါ့ရန္သခင့္-ညိဳေတာ့ မာန္အခြင့္ 
 
    မို႔-အဆင့္ဆင့္ဗ်ပါ။   ။ ေန႔လုိလုိ-ညဥ့္ကလားငယ္ႏွင့္-လင့္စားလုိ႔ေန 
 
    ရေတာ့သာ။   ။ တင့္တစ္ပါးမညႇာရင္ သတၱ၀ါသည္ကေလ့မွာျဖင့္- 
 
    တေငြ႕ေငြ႕ ခ်ံဳးႀကံဳ႕ဆူ-ဘုန္းဘုန္႔အပူ။   ။ ကုိယ္ေတာ္မွ မကယ္ယူလွ်င္ 
 
    ငယ္    ရြယ္သူ ၾကာဘူးဖ်ေလး ။    ။ 
 
 
ေလးခ်ိဳးသျဖန္ 
 
 
၁။    ေငြမွန္ကုိ-ေနလွ်ံေၾကာက္သည္လုိ႔ ရေ၀စံ ေ႐ႊမာန္ေပါက္မွျဖင့္ ေသကံ 
 
    ေရာက္ခက္ေတာ့မယ္။   ။ အသက္ဆံုးမွာေၾကာင့္ မ်က္လံုးေတာင္ ေမာ္မ၀ံ့ပါဟု အဓြန္႔႐ွည     
ရက္ၾကာဆဲြလုိ႔ရယ္-ခဲကဲ့ရတယ္။   ။ အထက္ေနစိန္တ႐ုံးငယ္က-က်က္သေရအမွိန္ဆံုးကုိ 
 
    မွ ႏွလံုးလွ ညႇာမတြယ္ရင္-ဘယ္၀ယ္မွ ေျဖာင့္ေပဘူး။   ။ လဲ့လဲ့ငယ္ႀကံ ရဲ႕ရဲ႕ကေလး     
အႏိုင္ခေတာ့တယ္-အေမာ္ဥာဏ္ မႀကံလုိက္သာလုိ႔ မကုိဋ္ကုိ-ကြယ္ရာက လြမ္းရတယ္ 
 
    ကုိယ္ေတာ္ေရ-ကၽြမ္းျပန္လုိ႔႐ူး။   ။ 
 
 
၂။    ေနစၾကာ-အရိွန္ေကၽြ႕တာေၾကာင့္-ေ႐ႊမ်က္ႏွာ သိမ္မေမြ႕ႏုိင္ဘု-ဣေႁႏၵ႕ရင္မို႔သာ။   ။ မဖူး 
 
    ရႏိုင္လုိ႔-ဦးခ်ကာေျဖမ႐ႊင္၍-ေ႐ႊသဇင္ေနထိပန္းလုိ ႏြမ္းလ်သည့္တာ။   ။ ျမမ်က္ေတာင္     
႐ိွန္ေမွးႏုိင္ဘု-အို ... လာလိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္ကာသား။   ။ မပိုင္သာ-႐ုပ္ေဖ်ာက္ ကယ္အႏိုင္ခြာ 
 
    လုိ႔-ဆုိင္ရာခြင့္မေပးတာေၾကာင့္ရယ္-ကုိယ္ေတာ္ေရ ေႏွးထင့္ဘုရား။   ။ 
 
 



၃။    ထံုးဆံေက႐ိႈတစ္ပတ္ကယ္ႏွင့္-ကုိယ္ၾကပ္ကယ္က လံု႕တလံု႕။   ။ ၾကယ္ပြင့္ထုိး-ေ႐ႊႀကိဳးကုိ 
 
    -ကုိယ္ေတာ္ျဖဳတ္စဥ္က-ဟာ ဆုတ္ပါမဆုိရက္ႏုိင္လုိ႔ရတက္ေပြ ေန႔႐ွည္ေသြးခဲတယ္-    
ေးလးခင့္ျဖစ္ပုံ။   ။ ရေ၀မွာ ေဘထပ္သည္သုိ႕ ဘေအကုိ မယ္ေက်နပ္တာမို႔ ေရငတလ္ုိ႔     
ေရႊရင္ခုန္တယ္-ပုံပါငဲ့အလံုး။ ႏုဘဒါ-သူ႕ခမ်ာ တာမ႐ွည္တဲ့ျပင္-ကညာေရ ခ၀ါေလွ်ာကာမွ- 
 
    သေဘာကုိ တဖုံျပင္လုိ႔ လံုခင္မွာ အျမင္ေကာရတယ္ ကုိယ္ေတာ္ေရ-ေျပာမေမ့ဆံုးတဲ့မွ- 
 
    ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား-ေၾကာေလ့အ႐ံႈး။   ။ 
 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္သည္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ စိတ္ထားတင္းမာေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ပန္းခုံေတာ္ 
အတြင္းတြင္ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မမူရေတာ့ေသာ အခ်ိန္အခါမွစ၍ စိတ္ေတာ္မၾကည္ 
မလင္႐ိွခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးမွာလည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားနည္းတူ၊ ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္လွေသာ 
စိတ္ျဖင့္ မအိပ္ႏုိင္မစားႏုိင္ တငိုင္ငိုင္တေငးေငး မ်က္ရည္ကေလးတ၀ဲ၀ဲ ျဖစ္ေန႐ွာသည္၊ သီေပါ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားအား ခ့ံညားေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသသည္ထက္ အခ်စ္စိတ္က မႊန္လွ်က္ ႐ိွေလရာ 
ဖူးေတြ႕ခြင့္မရတုိင္း ေသာကလိႈင္း ေရယဥ္၀ယ္ တလယ္လယ္ ေမ်ာပါး၍ စိတ္ဒကုၡ ခံစားေနရ 
႐ွာေတာ့သည္တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မိမိ ခံစားရေသာ စိတ္ဒုကၡ ေ၀ဒနာကုိ ေသခ်ာဂန မွတ္တမ္း သကာ၊ 
လြမ္းသူ႕စာေခြအျဖစ္ႏွင့္ ခ်စ္လွေသာ အစ္ကုိျဖစ္သူ ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွတစ္ဆင့္ အခြင့္သင့္သလုိ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသုိ႕ ေရးဆက္ေပးပုိ႔ပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ခယ၍ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳထား  
ၾကသည့္ အေလ်ာက္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ ႏွမသည္ ခင္ခင္ႀကီးအတြက္ စိတ္လက္ မေကာင္း 
လွစြာႏွင့္ပင္ သူ ေလွ်ာက္တင္ခ်င္ေသာ စကားမ်ားကုိ မွာတမ္း၊ ေတးထပ္၊ ေလးခ်ိဳး၊ သျဖန္ မ်ား 
အျဖစ္သုိ႕ ေျပာင္းလဲ ဖန္တးီကာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား လက္ေတာ္သုိ႕ ပို႔ဆက္ရ႐ွာေတာ့သည္။ သီေပါ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရားလည္း ခင္ခင္ႀကီး ထံမွ ပို႔ဆက္သည့္ အထက္ပါ ေတးထပ္မွာတမ္းမ်ားကုိ 
႐ႈစားေတာ္မူကာ အလြန္ တရာပင္ သနားၾကင္နာ ေတာ္မူမိၿပီး အူသည္းလိႈက္မွ် ႐ိွေတာ္မူရေလ၏။ 
 
 
မင္း ။  "ငါကုိယ္ေတာ္လည္း ခင္ႀကီးအတြက္ႏွင့္ စိတ္လက္ညိဴးႏြမ္းေတာ္မူလွသည္ ေမာင္မင္းမ်ား၊ 
နန္းမေတာ္စုထား၏ စိတ္မွာ မူလအထင္အျမင္ႏွင့္ အင္မတန္ အလွမ္းကြာေနတဲ့အတြက္၊ ေ႐ွ႕ေရးကုိ 
ငဲ့ကြက္သျဖင့္ ခ်င့ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ကုိယ္႐ိွန္သတ္ေနေတာ္မူရသည့္၊ တာ႐ွည္ေအာင့္အင္း၍ ခ်စ္ျခင္းကုိ 
ျဖတ္ေတာ္မူႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘူးကဲြ႕" 
 
ငယ္ ။ "ရာဇပလႅင္ကုိ သိမ္းျမန္း၍ ထီးနန္းကုိ စိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ ဧကရာဇ္ 
ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အလုိေတာ္႐ိွတုိင္း မဆုတ္မဆုိင္း စီမံခန္႔ခဲြေတာ္မူႏိုင္ခြင့္႐ိွေၾကာင္း 
ပါဘုရား" 
 



မင္း ။  "မွန္ေပသည္ ေမာင္မင္း၊ ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ ေမာင္မင္းတုိ႔က မၾကာခဏ ယခုလုိ 
သတိေပးေနၾကသည္မွာ အားမလုိအားမရ ျဖစ္ေနၾကတာေၾကာင့္ မဟုတ္လား၊ ငါ့မွာ ေထာက္ထား 
ငဲ့ညႇာ အားနာ တတ္တဲ့စိတ္ကလည္း ႐ိွေတာ္မူတာတစ္ေၾကာင္း၊ ထီးေဆာင္းဘုရင္အျဖစ္သုိ႕ 
ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ အပ္ႏွင္းေတာ္မူလာသူ မိႀကီးေတာ္ ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ဖုရား မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ 
ခမည္းေတာ္ဘုရား မ်က္ႏွာေတာ္မ်ားကုိလည္း ေထာက္ထားေတာ္မူရေသးတယ္။ 
 
 
နန္းမေတာ္ႀကီး စိတ္ေတာ္ကုိလည္း အသိသား၊ အာဏာအားကုိးနဲ႔ 
တဇြတ္ထုိးျပဳေတာ္မူခ်င္တတ္သည္ကဲြ႕၊ သူ႔စိတ္ ေတာ္အလွည့္သင့္ျပန္လွ်င္ အင္မတန္ 
ရက္ေရာေတာ္မူတာကုိလည္း ေမာင္မင္းတုိ႔ အသိပဲ မဟုတ္လား၊ ဒီေတာ့ ကိစၥအရပ္ရပ္ 
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ၿပီးစီးသြားရန္ ဟန္မပ်က္ ေစာင့္စား ေနေတာ္မူ ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္" 
 
ငယ္ ။  "မွန္လွပါဘုရား၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား ေလွ်ာက္တင္တဲ့ ေစတနာက ဘ၀႐ွင္ဘုရားမွာ 
စိတ္ေတာ္ဆင္းရဲလွသည့္ ေ၀ဒနာ ခံစားေတာ္မူေနရသည္ကုိ မျမင္ရက္၍သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းဘုရား၊ 
ငယ္ကၽြန္ႀကီး မ်ားဟာ ဘ၀႐ွင္ဘုရား စိတ္ေတာ္ခ်မ္းသာမႈအတြက္ဆုိရင္ အသက္ကုိပင္ အန္လုိ႔ 
ဆက္ရ ေစေတာ့ ေပးဆက္ႏိုင္ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္း ။  "ေမာင္မင္းေစတနာကုိ ငါကုိယ္ေတာ္ သိပါတယ္၊ တကယ္ဆုိလွ်င္ ခင္ႀကီးကုိ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် 
ၾကာၾကာလမ္းျဖတ္ေတာ္ မမူႏိုင္ပါဘူး၊ ညဥ့္ညဥ့္အခါ စက္ေတာ္သာေခၚရသည္ 
ေပ်ာ္ေတာ္မူတည္လု႔မ႐ိွ၊ သူ၏ ခ်စ္စရာမ်က္ႏွာကေလးကုိ တေရးေရး ျမင္ေတာ္မူ၍ခ်ည္း ေနသည္။ 
ကုိယ္ေတာ္၏ ေ႐ႊနားေတာ္ မွာလည္း ခင္ႀကီးေလွ်ာက္တင္႐ွာတဲ့ တီတီတာတာ အသံကေလးကုိသာ 
တစာစာ ၾကားေယာင္ ေတာ္မူလ်က္႐ိွသည္။ 
 
 
ငယ္ ။  "မွန္လွပါေၾကာင္းဘုရား၊ အ႐ွင္မင္းျမတ္ကဲ့သုိ႕ ေရေျမ့သနင္း ျပည့္႐ွင္မင္းတစ္ပါးပင္လွ်င္ 
တန္႔စားေျဖဆည္ေတာ္မူရန္ ခဲယဥ္းပါလွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးကဲ့သုိ႕ မိန္းမငယ္ကေလးတစ္ဦးမွာ ႐ူး၍သာ 
သြားသင့္ပါေတာ့သည္ဘုရား၊ သနားညႇာတာေတာ္မူပါသျဖင့္ တင့္တင့္တယ္တယ္ 
ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူပါမွ သူ႕ခမ်ာ သက္သာခြင့္ရ႐ွာပါလိမ့္မည္ဘုရား" 
 
မင္း ။  "ေမာင္မင္းတုိ႔ထက္ပင္ ငါကုိယ္ေတာ္က ျမန္ျမန္ႀကီး သူေကာင္းျပဳေတာ္မူခ်င္လွပါသည္။ 
သုိ႕ရာတြင္ ယခုအခါ နန္းမေတာ္ႀကီးက တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ျဖစ္ေတာ္မူပုံရသျဖင့္ ခဏေစာင့္လုိ႔ 
အကဲခတ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္၊ ဒီအေၾကာင္းကုိ ခင္ခင္ႀကီး ေကာင္းေကာင္း နားလည္သိ႐ိွေအာင္ 
ေမာင္မင္းတုိ႔က ေဖ်ာင္းဖ် နားခ်လုိ႔ ထားၾကပါ၊ အင္း ... ငါကုိယ္ေတာ္က မွာလုိ႔သာ မွာရတယ္ 
သာ၍ပင္ မေျဖဆည္းႏိုင္ဘူး ေမာင္မင္း တုိ႔ရယ္၊ ေန႔ေန႔ညည အၿမဲပင္ သတိေတာ္ရလ်က္ 
ေနေတာ္မူတဲ့အျပင္ စက္ေတာ္ခဲ၍ ေမ့ခနဲ ေပ်ာ္ေတာ္မူ သြားခုိက္ကေလးမွာပင္ ခင္ႀကီးကုိ 
ယုယပိုက္ဖ်ား သနားခ်စ္ခင္စြာ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရတယ္လုိ႔ အိပ္မက္ ျမင္ေတာ္မူမိတယ္။ 



 
 
ငယ္ ။  "မွန္လွပါေၾကာင္းဘုရား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထူးကဲေသာ ေမတၱာဓာတ္ အဟုန္က အာ႐ုံ၀င္စား 
လြန္းတဲ့အတြက္ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူခ်ိန္မွာ လိပ္ျပာခ်င္း ယွဥ္ႏဲႊ၍ အၿမဲေတြ႕ဆံုေတာ္မူလ်က္ ႐ိွျခင္းေၾကာင့္ 
အိပ္မက္တြင္ အရိပ္ေပၚၿပီး နိမိတ္ေတာ္ျပျခင္းပါဘုရား" 
 
မင္း ။  "ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္ ေမာင္ေဖငယ္ရဲ႕၊ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့လက္စႏွင့္ ဆက္လုိ႔ ေျပာရဦးမည္၊ 
ယမန္ေန႔ဆီက ညပဟုိရ္ ႏွစခ်က္တီးအေက်ာ္မွ ေမွးခနဲ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြားသည္တြင္ ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ 
ေျမာက္ဘက္ ပန္းခုံေတာ္ထဲတြင္ ယခင္ကလုိ ႏွစ္ကုိယ္ေတာ္ေတြ႕၍ ေပ်ာ္ေမြ႕ရယ္႐ႊင္ 
ခြန္းတံု႕တင္ေတာ္မူလုိက္သည့္အခါ ခင္ႀကီးမွာ ခါတုိင္းလုိ ၿပံဳးၿပံဳးခ်ိဳခ်ိဳမ႐ွိ၊ ငါ့ကုိ စိတ္နာသည့္ မ်က္ႏွာ 
ႏွင့္ စိုက္၍ၾကည့္လ်က္ မ်က္ရည္ေတြ သြင္သြင္စီးၿပီး တစ္ခါတည္း ေက်ာခိုင္းလ်က္ ထြက္သြားသည္ဟု 
အိပ္မက္ျမင္ေတာ္မူသည့္အတြက္ ႐ုတ္တရက္ ထိတ္လန္႔တၾကားႏွင့္ ဘြားခနဲ လန္႔၍ ႏိုးေတာ္မူတယ္။ 
စိတ္ေတာ္ကုိခိုင္ခိုင္ထားေသာ္လည္း လြမ္းအားေတာ္ႂကြယ္လွလုိ႔ မ်က္ရည္ 
လည္ေတာ္မူလုိက္ရေသးတယ္၊ ခင္ခင္ႀကီးခမ်ာလည္း ငါကဲ့သုိ႕ပင္ ျဖစ္႐ွာမွာေပပဲလုိ႔ ကုိယ္ခ်င္းစာ 
စိတ္ထားႏွင့္ သနားေတာ္မူလွတယ္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ငါကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မမူႏိုင္ 
သည့္အခ်ိန္အခါ၊ မွာတမ္းေတာ္မ်ား ေရးသား၍ ကုိယ္ေတာ္စား အလြမ္းေျပေအာင္ ေပးသနားေတာ္ 
မူလုိတယ္၊ ငါ၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေမာင္မင္းထက္ပို၍ သိသူလည္း မ႐ိွသျဖင့္ သင့္သလုိ ေရးသား 
ေပးပုိ႔ေစ ေမာင္မင္း" 
 
 
ငယ္ ။  "မွန္လွပါ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျမတ္အတုိင္း ေစခုိင္းေတာ္မူေသာ မွာတမ္းေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး 
ေရးသား လ်က္ အ႐ွင့္လက္ေတာ္သုိ႕ ဆက္သပါမယ္ဘုရား" 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ ခ်စ္ႏွမငယ္ႏွင့္ အ႐ွင္သခင္အၾကားတြင္ စာဆုိေတာ္ ေတာင္သမန္ လယ္စားႀကီး 
ဟူေသာ အရည္အခ်င္းျဖင့္ မင္းသူေကာင္းျပဳ ေျမႇာက္စာျခင္းခံရသူပီပီ တတ္ေသာ ပညာ မေနသာ 
သည့္ အတုိင္း ေစခုိင္းေသာ အမႈေတာ္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရ႐ွာေတာ့သည္။ ခင္ခင္ႀကီးက 
ေပးေစလုိေသာ တင္လႊာေတာ္မ်ားကုိလည္း မိမိပင္ ေရးသားဆက္သေပးရလ်က္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရား 
အတြက္ကုိလည္း ငယ္ကၽြန္ေတာ္ရင္း စာဆုိေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရးသားကာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ အတူ ခင္ခင္ႀကီးထံ လာေရာက္ကာ တိတ္တဆိတ္ ေပးပုိ႔ရေတာ့သည္ျဖစ္ရာ 
ဤကိစၥ တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္သာလွ်င္ အဖန္ဖန္အခါခါ ပုဏၰားဒုိင္ လုပ္ေနရ႐ွာေတာ့သတည္း။ 
 
  
 
ေတးထပ္ 
 
 



၁။    စိန္သလြန္ၾကာႂကြမွာ-ဟာဘုရာ့တြန္႕ကာ-နာလွလုိ႔ လြန္႔႐ွာတယ္၊ မ၀ံ့ပါကုိယ္ေတာ့။  ။ 
 
    ငိုတဲ့လုိ႔စုတ္စုတ္ေခၚတယ္-ဆုတ္ဆုတ္ေနာ္တြန္းလုိ႔ေခြေပ်ာ့။   ။ စိမ္းသူမို႔ မရဲ႐ွာတယ္- 
 
    ပုလဲညႇာအေသာ့-အသဲမွာနာေရာ့ထင့္-ဟာေနာ့ႏွင့္႐ုန္း႐ွာ။   ။ သည္ေတာ့ခါ-ဟင့္အင့္ 
 
    ဟင့္ဟာမို႔-တင့္တင္တင့္-ခြန္းေခ်ာ့ျမဴခါ။   ။ ျပဒုျငမ္း တသၪၨာမွာ-မဂၤလာခ်ိန္ရက္ထင့္- 
 
    အိပ္မက္ေတာ္ေဒ၀ရင္-ေပးလွာတဲ့အင္။   ။ သည္ထည္းက မစက္ခ်င္တယ္- အသက္ 
 
    ပင္ ေသစမ္းေတာ့ေလး။   ။ 
 
 
ေလးဆစ္သျဖန္ 
 
 
၂။    ေ႐ႊေသာတိန္မၿငိမ္သက္ေစဘုိ႔-ေနေမာရိန္ေဂါ၀ိန္ဘက္ခါမွ-ေစာအိပ္မက္ျမင္ရတယ္။  ။ 
 
    စြန္႔လုိသာေပြ႕ရေတာ့-လြန္႕၍ေနာ္ဟာဘုရင္ႏွင့္-တစာစာတြန႔ကာ႐ုန္းပါလို႔-ၿပံဳး၍က်ီစယ္။ 
 
    ျမေကသီေ႐ႊဆံပတ္ကယ္ႏွင့္-လွေဒ၀ီေနလာနတ္ကုိျဖင့္-ေသမတတ္ေတြ႕ရဘြယ္-ေမ့မယ္ 
 
    လုိ႔ေမ့ႏိုင္ဘူး။ ခ်ိန္စက္လွ်င္ အိပ္မက္ကုိ တကယ္ထင္၍၊ ခင္ခင္-ခင္ခင္လုိ႔ ေစာမိတယ္ 
 
    (ခင္ႀကီးေရ) ေသာကႏွင့္႐ူး။   ။ 
 
 
၃။    ျမေကသီ-ေ႐ႊေရာင္ဘဲြ႕ငယ္က-လွေဒ၀ီ ေသြေ႐ွာင္ငဲ့ေသာ္လည္း-ေဆြေမာင္နဲ႔ၾကင္တဲ့ခင္။ ။ 
 
    မ်ိဳမတတ္ပါဘဲ-ကုိယ္ၾကပ္ေတာ္ ဆင္မညိဴးမွာလ-ရင္ထုိးေတာ္ ဟသၤာ႐ုပ္ကုိ-ဘုန္းျဖဳတ္လုိ႔ 
 
    ပင္။   ။ အ႐ွက္ကုန္ သိကၡာယြင္းေစေတာ့- ႏွစ္သက္လံုရိပ္ၾကာတြင္းမွာလ-လိပ္ျပာခ်င္း 
 
    ေတြ႕ထဲ့အင္ကို-ေမ့ရင္ျဖင့္ကံတရား။   ။ စိန္းႏိုင္ဘူ႕ခင္ပလိန္းပၾကန္ဆင္လုိ႔-ပိန္းပင္ကုိ 
 
    ႏြယ္ခ်ိဳရစ္တဲ့ႏွယ္-ဘုန္းပစ္ မသြားတယမွ (ခင့္ေရ)ထံုးအသစ္ပြား ။   ။ 



 
 
၄။    ေ႐ႊစိန္ေရာင္-နားပန္ဘဲ-ပါလုိ႔-၀တ္လဲေတာ္-ရာက်ရဲငယ္ႏွင့္-ေငြဖဲကန္႔ဆင္လုိ႔ေနာ္။  ။ 
 
    ႐ြယ္မရိပ္ခင္က-ငယ္စိတ္ေတာ္ကပိုက႐ိုႏွင့္-အလုိလုိနဂိုရ္လွသူမို႔ရယ္-ေသာင္းေျမက ေက်ာ္။   ။  
 
    ႏဲြ႕မဟာသူကေလးမွာျဖင့္- လဲ့ျပာျပာမမူေသးခင္က-လူေမးလုိ႔စုတ္သတ္ေခၚ 
 
    တယ္-ေမာ္မယ္ပသည္ဘ၀။   ။ ေသးသြယ္သြယ္-ျမတ္ေလးခုိင္ေငြစံပယ္သုိ႔-ေ႐ႊအ႐ြယ္ 
 
    ငယ္ငယ္ကသင္းပါဘိတယ္-မင္းခင့္သီလ။   ။ 
 
 
၅။    ႀကံမဆိတ္ႏိုင္ဘူး-မွန္ရိပ္မွာတဲ့ ပုံတသြင္။   ။ တေစ့ေစ့ငယ္ႏွင့္-တစ္ေန႔ကုိဆယ္ႀကိမ္ေတြ 
 
    လုိ-သိမ္သေရ သည္တစ္ပါးငယ္ေၾကာင့္ တရားကြယ္ေျဖမေအးႏုိင္ဘူ႕-ေတြးမိတုိင္းျမင္။ 
 
    ထံုးဆံေက႐ိႈတစ္ပတ္ကယ္ႏွင့္-သံုးရံေ႐ႊပ်ိဳတလပ္တြင္မွ ကုိယ္ၾကပ္ေတာ္ ေ႐ႊၾကယ္ဆင္ 
 
    ရယ္-ငယ္သြင္မွ မေပ်ာက္ေသး။   ။ အျဖစ္ကယ္စုံ-သနစ္ကုန္ ေခ်ာ့မညီးေအာင္ပ-တြတ္ 
 
    တီးရယ္ တြက္တာႏွင့္ သူငါကုိ ပူဆာရစ္လိမ့္မယ္-ဘုန္းခ်စ္တဲ့ေသြး။   ။ 
 
 
အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရားႏွင့္တကြ အပ်ိဳေတာ္မ်ား သိ႐ိွရိပ္မိသြားမည္ကုိလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ 
ေၾကာက္႐ံြ႕စုိးရိမ္ေသာစိတ္ေၾကာင့္ အတြင္းႀကိတ္ ပူေဆြးလြမ္းလ်ေန႐ွာသူ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးမွာ 
ေမာင္ေမာင္ ငယ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ လာေရာက္ေပးပုိ႔သြားေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားထံမွ မွာတမ္းေတာ္မ်ား 
ပါသည့္ အလႊာကုိ ဖတ္႐ႈ ေတြ႕ျမင္႐ိွေသာအခါ ကုိယ္တုိင္ေတာ္ ေတြ႕ခြင့္မရ၍သာ မွာတမ္းစာေပး 
ေတာ္မူ႐ွာ သည္ဟု မဆည္ႏိုင္ေအာင္ ၀မ္းနည္းလ်က္ မ်က္ရည္မသိမ္းႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရ႐ွာေတာ့သည္။ 
 
 
"အစ္ကုိရယ္ ... အစ္ကုိတုိ႔ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာလည္း သနားစရာ ျဖစ္ေန႐ွာပါၿပီ၊ သည္အေျခအေနကုိ 
ေရာက္ေအာင္ အစ္ကုိတုိ႔၀င္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကၿပီးမွ ခုလုိေႁမြမေသ တုတ္မက်ိဳးတဲ့ 
အျဖစ္ဆုိးႀကီးကုိ ၾကာ႐ွည္ ၾကည့္၍ မေနၾကပါႏွင့္၊ ႀကံလုိ႔ဖန္လုိ႔ ေပးၾကပါ၊ ရေနာင္ ကုိကုိႀကီးဟာလည္း 
အစကျဖင့္ မစားရ-၀,ခမန္း လွ်မ္းလွ်မ္းေ၀ေအာင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ သူ႕ကုိသာ 
နာနာထုခ်င္ေတာ့တာပါပဲ" ဟု အပူတုိက္ႏွင့္ ႐ိႈက္ခါ႐ိႈက္ခါ ေျပာလွ်င္ အသည္းက်င္ေအာင္ 



နာေသာ္လည္း မကူသာေသးေသာ အခိုက္အခါျဖစ္၍ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ခင္ခင္ႀကီးကုိ စိမ္းစိမ္း႐ႈၿပီး 
က႐ုဏာသက္၍မဆံုး မ်က္လံုး၀ိုင္းႀကီးမွာ နီနီရဲရဲႏွင့္ ႐ြဲလာေသာေၾကာင့္ မသိမသာႏွင့္ တစ္ဖက္သုိ႕ 
မ်က္ႏွာလဲႊလုိက္ရ႐ွာၿပီး - 
 
 
"စိတ္မငယ္ပါႏွင့္ ခင္အႀကီးရယ္၊  အစ္ကုိတုိ႔လည္း အခြင့္အလမ္း႐ိွသမွ် ေစာင့္ၾကည့္လုိ႔ ေနၾကပါ 
သည္။ ဒီလုိစိတ္ဒုကၡ ခံစားေနရတဲ့ ခင္ႀကီးအျဖစ္ကုိ ျမင္လွ်င္၊ အစ္ကုိတို႕တြင္ ပေယာဂ မကင္းသူမ်ား 
ျဖစ္၍ တစ္ေန႔မွ စိတ္မေအးၾကပါ၊ အစကေတာ့ ႏွမကေလး ေကာင္းစားတာကုိလည္း ျမင္ခ်င္၊ 
အ႐ွင္သခင္ရဲ႕ အက်ိဳးေတာ္ကုိလည္း ေဆာင္႐ြက္တဲ့သေဘာႏွင့္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ျပဳခဲ့ၾက တာ၊ ခုေတာ့ 
အထင္ႏွင့္အျမင္ ကြာလုိ႔ ေ႐ွ႕လည္းမတုိးသာ၊ ေနာက္လည္း မဆုတ္သာ၊ ဘာကုိဘယ္သုိ႔ ျပဳရမည္လုိ႔ 
အေတြးအႀကံမရလုိ႔ ခဏကုိယ္႐ိွန္သတ္ေနၾကရပါသည္။ ဒီအေတာအတြင္းတြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ႏွင့္ ခင္တုိ႔ 
လူခ်င္းမေတြ႕ႏုိင္ေစကာ စာလႊာမွာတမ္းျဖင့္ ေ႐ႊလမ္း၊ ေငြလမ္းခင္းဖို႔ အစ္ကုိတုိ႔ 
ေဆာင္ၾကဥ္းလုိ႔ေပးပါမည္ စိတ္ေအးေအးသာ ေနပါခင္ရယ္" ဟု ၾကင္နာစြာ ေဖ်ာင္းဖ်ၾကလွ်င္ 
ခင္ခင္ႀကီးမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အနည္းငယ္ရကာ - 
 
 
"ဒါျဖင့္ အစ္ကုိရယ္၊ ကယ္ႏိုင္တဲ့နည္းကုိ ျမန္ျမန္ႀကီးေတြ႕ပါေစလုိ႔ ခင္ႀကီးဆုေတာင္းေနပါ့မယ္၊ 
ခုႏွယ္အခါ အစ္ကုိတို႕က လဲြၿပီး အားကုိးစရာလည္း မျမင္ပါဘူး၊ ခင္ႀကီးအျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ 
ေမေမဖုရားသိေအာင္ ေျပာခ်င္ပါလည္း ေ႐ွ႕ေတာ္အခစား လာတဲ့အခါတိုင္း ေျပာခြင့္ေျပာခ်ိန္မရခဲ့ပါ၊ 
အစ္ကုိကသာ သိေအာင္ ေျပာလုိက္ေစခ်င္တာပဲ၊ ၿပီးေတာ့လည္း စိတ္ဆင္းရဲ ေနရတဲ့ ဒီက ခင္ႀကီးရဲ႕ 
မခ်ိလွတဲ့ ျဖစ္အင္ကုိ အစ္ကုိ ျမင္သေ႐ြ႕ စုေပါင္းေရးသားၿပီး မွာတမ္းေတာ္မ်ား ျပန္လုိ႔ဆက္ေပးပါေတာ့ 
အစ္ကုိရယ္" 
 
ဟု ငိုမဲ့မဲ့ အသနားခကာ လူသူမရိပ္မိေအာင္ အေဆာင္ေတာ္ ေမွာင္ရိပ္မွ တတိ္တဆိတ္ ႀကိတ္၍ 
မွာလုိက္ရ႐ွာေတာ့၏။ 
 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေမာင္လတ္မွ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဆက္သျခင္း ျပဳလုိက္ေသာ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး၏ ေတးထပ္သျဖန္ ေလးပုဒ္ကုိ ႐ႈစားေတာ္မူလုိက္ေသာအခါ 
- 
 
ေတးထပ္ 
 
 
၁။    ေ႐ႊလိပ္ျပာ ႏွစ္ဆူနီးလ်က္ႏွင့္၊ အယူႀကီးခက္ထာ၊ အပူမီးရက္ၾကာေအာင္၊ မ်က္ႏွာသာမေငြ႕။   ။ 
႐ိွရင္ျဖင့္ ဘုရား႐ွင္ကုိ၊ နား၀င္ေအာင္ေလွ်ာက္တဲ့ ယေန႔။   ။ ၀ိပါတ္ထင့္မႀကံသာတယ္၊ 



ကံၾကမၼာလည္၍။   ။ သံသရာ႐ွည္ေျမ့လုိ႔၊ မၾကည္ေမြ႕ေနာက္သူ။   ။ ဥဒါ႐ုဏ္မေသြထားရင္ျဖင့္၊ 
ေငြယားႏွင့္ ျဖစ္ပုံကတူ။   ။ ေနထားက်စနစ္ကုိယူေသာ္၊ ခ်စ္မတူေလျခင္းေၾကာင့္၊ 
ေကြကြင္းရအားပ်က္ကာ-မ်ားရက္လၾကာ။   ။ ယပက္လက္အကၡရာလို၊ ႏွစ္ဘက္ပါ 
က်င့္နည္းထင့္ေလး။ 
 
 
၂။    နတ္ေနကုိင္း တစ္ဖက္မွာ၊ အသက္ပေနသည္၊ အထက္က ေဆြအၾကည္ကုိ၊ ေရ႐ွည္႐ွည္ 
ေစာင့္စား။   ။ ခိုကုိးတဲ့ထြတ္ေစတီငယ္၊ ဖြတ္ေ႐ႊနီထြက္ေတာ့မလား။   ။ ယံုလြန္းလုိ႔ ခို၀င္တယ္။ 
ပ်ိဳခင္ခင္တစ္ပါး။   ။ ရိပ္ေယာင္ပင္မျခားလုိ႔၊ တအားျပဳခတ္တယ္။   ။ ခတ္ကြင္းေတာ ္ ျပင္မၿပီးခင္က၊ 
႐ြာသစ္ႀကီး ေရာက္တဲ့ပုံႏွယ္။   ။ ၾကာေညာင္ထီးဘံုလယ္မွာ၊ လံႈပါတယ္ ကယ္ဘူးထင့္။   ။ ႐ြက္ဦးငဲ့ 
စိန္ဆံက်င္-ကိန္းေခ်တဲ့သြင္။   ။ စိန္းပါေပါ့ ေ႐ြသဇင္ငယ္၊ ေရျပင္မွာ ႐ုပ္ေရးသုိ႔ေလး။   ။ 
 
 
၃။    မ်က္ႏွာေတာ္ ညိႇဴးျငားလုိ႔၊ ပ်ိဳးတအားတင္ကာ၊ ႀကိဳ႕သနားတင္ပါတယ္၊ အၾကင္နာမပြား။   ။ 
စုထြတ္ဖ်ား ေသြမၿငိမ္ရင္၊ ေရတိမ္မွာနစ္ေတာ့မွာလား။ ကရိမွာ ကရာပါေအာင္၊ မညႇာတာေလအား။  
မဟာနာ ေသြျခားလုိ႔၊ ေန၀ါးသည့္ပန္းႏွယ္။  ဘုမသိ-ဘ, မကဲြတာႏွင့္ တစ္ဘ၀ လဲျပန္ရမယ္။ 
စ.အၿမဲေဘမကယ္လွ်င္၊ အသြယ္သြယ္ ပူနည္းေၾကာင့္၊ အူသည္းမွာ ကမၻာေ၀-ထဲကမေၾက။   ။ 
သည္လုိျဖင့္ သဟဲ ေဆြငယ္-သဲက်ေရလုိပဲဖ်ေလး။   ။ 
 
 
သျဖန္ 
 
၄။    ေ႐ႊမ်က္ႏွာ တသိန္မဲ့သူမို႕၊ ေနစၾကာ ႐ိွန္မသဲြ႕ ရင္ျဖင့္၊ မိွန္မဟဲ့-မိွန္ေတာ့မယ္။   ။     
ေသမခမန္းဟာမုိ႔၊ ေငြဂြမ္းေစာင္ၿခံဳရထည္ႏွင့္၊ အတည္တည္ လံုေအာင္ေထြးေသာ္လည္း၊     ၿပီတၿပီ 
လံုခင္ေလးမွာ၊ ေအးခြင့္ မျပယ္။   ။ စက္ကိန္းေတာ္ ေန႐ွိန္ႏုတာေၾကာင့္     ၾကက္သိန္းေတာ္ 
ေ႐ႊဗိႏၶဳကဲ့သုိ႔ ေပြခ်ိန္စု အမႈသယ္ကုိ၊ လုကယ္လုိ႔ ညႇာသနား။   ။     ေ႐ႊသဲမွာဖို-ေၾကကဲြတာတငုိငိုႏွင့္၊ 
ေရခဲလုိ ခင္ေမ ေအးတာ မို႔ရယ္ (ကုိယ္ေတာ္ေရ) ေတြးလွဲ႕ဘုရား။   ။ 
 
 
႐ႈစားလ်က္႐ိွေသာ အလႊာေတာ္ဆံုးသြားလွ်င္၊ ႏွလံုးသား ၾကင္ကာမေနသာ မထုိင္သာ ႐ိွေတာ္မူ 
ရ႐ွာသည္ႏွင့္ အသင့္ခစားလ်က္႐ိွေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား "ေမာင္ေဖငယ္ရဲ႕ ငါကုိယ္ ေတာ္မွာ 
ယခုေန အခါျဖင့္ ခင္ႀကီးအျပစ္တင္စရာ ျဖစ္ေနတာပဲ၊ သူ႕ခမ်ာ-အလူးအလဲ စိတ္ဆင္းရဲၿပီး 
ေၾကာက္စိတ္ထက္ ခ်စ္စိတ္က လြန္ကဲသျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ခ်င္႐ွာလြန္းလုိ႔ အလႊာေတာ္ 
ဆက္႐ွာတယ္၊ ခ်စ္စႏိုးဖြယ္ အ႐ြက္ငယ္ေပမယ့္ အသြယ္သြယ္ အ၀၀ ခေယာင့္ခရာ ေျပာတတ္႐ွာ 
လွသႏွင့္၊ တီတီတာတာ သူ႕အသံစာစာကုိ ဘယ္ခါမွ ေမ့ႏိုင္မူပါ၊ အလႊာေတာ္တြင္သာ ဖတ္႐ႈေတာ္ 



မူရေပမဲ့ ကုိယ္ေတာ့ရဲ႕ အပါးမွာ သူကုိယ္တုိင္လာႏဲြ႕၍ ခနဲ႔ေနသည္လုိ႔ပင္ ထင္မွတ္ေတာ္မူမိသည္ 
ေမာင္မင္း" 
 
 
ငယ္ ။  "မွန္လွပါဘုရား၊ သူ႕ခမ်ာမွာေတာ့ ဆူးက်လည္း ဖက္ေပါက္၊ ဖက္က်လွ်င္လည္း ဖက္ေပါက္ 
ဆုိသလုိ တံုးေအာက္ကဖားေပမုိ႔ ထားရာကေန ရ႐ွာပါမည္၊ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရား မၾကည္သာ၍ 
တစ္ခါ တည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား စြန္႔ပစ္ထားေတာ္မူလုိက္ပါလွ်င္ ေရတိမ္တြင္နစ္သလုိ လူ႔အျဖစ္႐ံႈး 
ရမည္ ကဲ့သုိ႕ ႐ိွေၾကာင္းပါဘုရား။ 
 
မင္း ။  "ေမာင္မင္းတုိ႔ ဒီလုိမထင္ႏွင့္၊ ခင္ႀကီးကုိ ငါ အင္မတန္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္၊ အရာရာကုိ 
ေအးခ်မ္းစြာ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ ႀကံတုိင္းေပါက္ေစလုိ၍သာ အခ်ိန္အခါ င့ံဆုိင္းေတာ္မူေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ငါ့အလုိေတာ္ မျပည့္၀ၿပီဟု စခန္းဆံုး-လမ္းဆံုးသိေတာ္မူရတဲ့ တစ္ေန႔မွာ အခြင့္အေရး 
ဆုိင္သလုိ ပိုင္ႏိုင္စြာ စီမံေတာ္မူမည္လုိ႔ ရည္႐ြယ္ေတာ္မူထားသည္" 
 
တုတ္ ။  "မွန္လွပါ၊ သည္အစီအမံကုိ ျမန္ျမန္သာ ျပဳေတာ္မူပါရန္ သံေတာ္ဦးတင္၀ံ့ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
မင္း ။  "နန္းမေတာ္ႀကီး အလုိေတာ္ပါ၍၊ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ႐ွိေအာင္၊ ေစာင့္ဆုိင္းေတာ္ 
မမူထုိက္ဘူးလား ေမာင္တုတ္ရဲ႕" 
 
တုတ္ ။ "ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား ႐ွင္း႐ွင္းျပတ္ျပတ္ သံေတာ္ဦးတင္ရမည္ဆုိလွ်င္ ဒီကိစၥမ်ိဳးအတြက္ 
အသက္ထက္ဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ႐ိွဟု ဓာတ္သိေလွ်ာက္ေလွ်ာက္၀့ံေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
မင္း ။  "ခက္ကၿပီကြယ္၊ ကဲ ... ကဲ ... ေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ ခပ္သုတ္သုတ္ ကိစၥ 
ၿပီးေအာင္ ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ စီမံသင့္သည္ဆုိတာ တုိင္ပင္ၿပီး သင့္မည္ထင္သလုိ ေလွ်ာက္တင္ 
ၾကစမ္းပါဦး" 
 
 
တုတ္ ။  "မွန္လွပါ၊ ယခုလတ္တေလာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ခင္ခင္ႀကီးကုိ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား 
အပါးေတာ္မွာ ၾကာၾကာထားလုိ႔ မသင့္ေတာ္ပါ၊ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ႏွင့္ႀကံၿပီး အိမ္ျပန္ေနရရန္ 
ႀကိဳးစားရပါမည္ဘုရား" 
 
ငယ္ ။  "သည္အႀကံ သင့္ျမတ္ပါသည္၊ ဒီကိစၥအက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အရီးဖုရား 
တုိ႔ႏွင့္ ျပန္ၿပီး တုိင္ပင္ႏီွးေႏွာထားပါမယ္ဘုရား" 
 
တုတ္ ။  "ခင္ခင္ႀကီး အျပင္ေရာက္တဲ့အခါ အလုိေတာ္႐ိွရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား" 



 
 
မင္း ။  "အင္း ... ေမာင္မင္း ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူတယ္၊ နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးမွာ 
ယခုလုိ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ခစားေန႐ွာသည္ထက္ သူ႕မိဘအိမ္ကုိ ေခတၱခဏ ျပန္ေနလုိက္ရလွ်င္ 
ခင္ႀကီး အတြက္ စိတ္သက္သာမယ္၊ ငါကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရန္ အႀကံ အစည္ အခ်ိန္းအခ်က္ 
ျပဳလုိေသာအခါမွာလည္း လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ႐ိွသည္ ေမာင္တုတ္ရဲ႕" 
 
ငယ္ ။  "မွန္လွပါေၾကာင္းဘုရား၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားမွာလည္း အေရးကိစၥ႐ိွ၍မွ ခင္ခင့္ထံ သြားရသည္မွာ 
ပုန္းလွ်ိဳး ကြယ္လွ်ိဳး ႏိုင္လွပါတယ္၊ သူ႕မိဘအိမ္တြင္ ေနရလွ်င္ သည့္ေလာက္ခဲယဥ္း ရန္ မ႐ိွေၾကာင္း 
ပါဘုရား" 
 
 
မင္း ။  " အင္း ... ေမာင္မင္းတုိ႔ နန္းမေတာ္ဖုရားကလည္း ပါးေတာ္မူလုိက္သည္မွ ဖန္သားမွန္သား 
က်လုိ႔ေနတယ္၊ အႀကံအစည္နဲ႔ လွည့္၍ေနထုတ္သည္ဟု ရိပ္မိေတာ္မူသြားလွ်င္ သာ၍ပင္ 
အက်ပ္အတည္း ျပဳေတာ္ မူလိမ့္ဦးမယ္၊ ဒီေတာ့ ပိပိရိရိ႐ိွေအာင္ သတိႀကီးစြာထားၾက ေမာင္မင္းမ်ား" 
 
တုတ္ ။  "ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျမတ္အတုိင္းပါဘုရား" 
 
 
ဒုိင္း၀န္မင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးသည္ မူလကပင္ မီးယပ္နာႏွင့္ မမာမက်နး္ ျဖစ္ခဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ ေျခတစ္ဖက္ မစြမ္းသန္႐ွာ၍ သြားလာရန္႐ိွသည့္အခါမ်ားတြင္ လူတဲြႏွင့္ သြားရသူ ျဖစ္ရာ 
အပါးေတာ္သုိ႕ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ ေလာက္သာ အခစားေရာက္လာၿမဲ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႕ရာတြင္ သမီးကေလး ခင္ခင္ႀကီး နန္းမေတာ္ေဆာငႀကီးသုိ႕ အခစားပုိ႔ထားရေသာ အခ်ိန္ကစ၍ 
ေအာက္ေ့မ လြမ္းဆြတ္မႈ ေျပေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ် လာေရာက္ခစားၿပီး 
သမီးႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ ႀကံဳခဲ့ၿမဲ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွာလည္း အခါတုိင္းကဲ့သုိ႕ပင္ တစ္ရက္ျခား ႏွစ္ရက္ျခား အခစား၀င္လာရာ 
ခ်စ္လွစြာေသာ သမီးကေလးကုိ အရိပ္ၾကည့္ၿမဲ ၾကည့္မိရာက ခင္ခင္ႀကီး၏ အက်ိဳးအေၾကာင္း အျဖစ္ 
အပ်က္ ကုိ တစ္စြန္းတစ္ကြက္မွ် မရိပ္မိ႐ွာေသးသျဖင့္ သမီးကေလး၏ မ်က္ႏွာမွာ ေ႐ွးအခါကကဲ့သုိ႕ 
႐ႊင္႐ႊင္ လန္းလန္း မ႐ိွ႐ွာဘဲ မသာမယာ ညိႇဴးငယ္ႏြမ္းလ်ေန႐ွာသည္ကုိ မၾကာ မၾကာ 
ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေလသလား၊ အပါးေတာ္မွာ တကုတ္ကုတ္ႏွင့္ မလႈပ္မယွက္ 
ခစားရ၍ အေညာင္းအညာ မိေလသလား၊ ညဥ့္လွည့္ခစားရဖန္မ်ား၍ အအိပ္ပ်က္ အစားပ်က္ျဖစ္ကာ 
ေရာဂါရ႐ွာေလသလားဟု သတိ၀ီရိယထားၿပီး ေဆး၀ါးဓာတ္စာတုိ႔ကုိ မျပတ္ ယူလာ႐ွာေလ၏။ 
သုိ႕ရာတြင္ ခင္ခင္ႀကီး၏ ေ၀ဒနာမွာ ေဆး၀ါး ဓာတ္စာႏွင့္ ကု၍မရေသာ စိတၱဇ 
ကုိယ္တြင္းနာျဖစ္ေလရာ အနာတလြဲ ေဆးတလဲြ ညိႇဴးႏြမ္းၿမဲ ညႇိဴးႏြမ္း လ်က္က တစ္စတစ္ 



မ်က္ကြင္းကေလးမ်ား ညိဳလာသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ဒုိင္း၀န္ ကေတာ္ႀကီးမွာ စိတ္မေျဖာင့္ 
ႏိုင္ေအာင္ ႐ိွခဲ့႐ွာသည္။ တစ္ခါတစ္ခါလည္း သမီး၏ ေရာဂါႀကီးက်ယ္လာမည္ စိုးရိမ္႐ွာ သျဖင့္ ေခတၱ 
အိမ္ျပန္ေခၚကာ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုစားရန္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားထံ အမိန္႔ေတာ္ ခံမည္ 
ႀကံစည္မိလ်က္ႏွင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ဖက္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ သံေတာ္ဦးမတင္ျဖစ္ဘဲ ႐ိွခဲ့ေလ သည္။ 
 
 
ယေန႔အဖို႕မူကား ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာၾကၿပီး 
ခင္ခင္ႀကီးအား ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက ျမတ္ႏိုးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တိတ္တဆိတ္ သိမ္းပိုက္ေတာ္မူ 
ထားေၾကာင္းႏွင့္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား သိေတာ္မူလွ်င္ အလုိေတာ္က်မည္ မက်မည္ကုိ မသိရေသး 
ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက မကင္းသျဖင့္ သတိႏွင့္ အကဲခတ္ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာၾကား၍ 
သိ႐ိွရေသာအခါ ဒုိင္း၀န္ ကေတာ္ႀကီးမွာ ထိတ္ခနဲ ၀မ္းသာျဖစ္လ်က္ ရယ္ရမလုိ ငိုရမလို 
ရင္ဖိုလိႈက္လွဲၿပီး မခ်င့္မရဲႀကီး ျဖစ္သြားကာ - 
 
 
"အမယ္ေလး ... ေမာင္ေမာင္တုိ႕ရယ္၊ အရီးဖုရားေတာ့ ဒီသတင္းကုိ ၾကားရသည္မွာ သည္းတုန္အူတုန္ 
ျဖစ္လွပါတယ္၊ တုိ႔တစ္ေတြ ဘယ္လုိအျဖစ္မ်ိဳးမ်ား ေရာက္ၾကမလဲေနာ္၊ ေ႐ႊထီးပဲေဆာင္းရမလား၊ 
ေျမႀကီးပဲ ေအာင္းရမလား၊ ဘုရား ... ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ကယ္ေတာ္မူပါ" ဟု ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ 
ေျပာ႐ွာေလသည္။ 
 
ငယ္ ။  "ဒါေလာက္ ပူပင္စိုးရိမ္မ႐ိွပါႏွင့္ အရီးဖုရား၊ စိတ္ေအးေအးထားေတာ္မူပါ၊ အကယ္၍ 
နန္းမေတာ္ဖုရားက ၾကည္သာေတာ္မမူသည္တုိင္ေအာင္ ေမာင္ေမာင္တုိ႔မွာ ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ 
ေ႐ွ႕ကုိသာ တုိးရမည္ျဖစ္ပါတယ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "အစ္မေတာ္ရင္းေခါက္ေခါက္ကုိပင္ ျပတ္ျပတ္ေတာက္ေတာက္ 
ျပဳရက္ေတာ္မူေသးတယ္၊ ေသြးမစပ္တဲ့ အေမ့သမီးကေလးျဖင့္ ဒုကၡေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေျပးေတြ႕ရသလုိ 
ေနေတာ့မွာပဲ" 
 
တုတ္ ။  "ဒီလုိလည္း တစ္ထစ္ခ်ေတြးၿပီး စိတ္မေအးမ႐ွိပါႏွင့္ အရီးဖုရားရဲ႕၊ ထိပ္စုဖုရားႀကီးႏွင့္ 
ျဖစ္ၾကတဲ့ကိစၥက အဂၢမေဟသီ ေတာင္နန္းမေတာ္ရာထူးအတြက္ ရက္ရက္စက္စက္ ျဖစ္ေတာ္မူ 
ၾကတာပါ၊ ေျမာက္နန္း အေနာက္နန္း မိဖုရားအေနဆုိလွ်င္ အလုိတူေတာ္မူပုံရပါသည္။ မၾကာခင္ကပင္ 
ညီမေတာ္ ထိပ္စုေလးကုိ ေျမာကန္န္းမိဖုရားအရာ ေပးသနားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူးပါသညတဲ့ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
 



၀န္ကေတာ္ ။  "ဒါက ေသြးေတာ္သားခ်င္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ႁခြင္းခ်က္ႏွင့္ ၾကည္ျဖဴေတာ္မူတာပါ 
တူေမာင္ရယ္၊ အေမ့သမီး ခင္ႀကီးကုိယ္တုိင္က ဒီကိစၥကုိ အားက်ၾကည္ျဖဴ အလုိတူသတဲ့လား၊ 
အရီးဖုရားကေတာ့ ကေလးစိတ္မေပ်ာက္ေသးတဲ့ အမိုက္ကေလးရယ္လုိ႔ ဒီကိစၥမ်ိဳး နားမလည္ဘူး 
ေအာက္ေမ့ခဲ့မိသည္မွာ မွားတာေပါ့ သားတုိ႔ရဲ႕" 
 
ငယ္ ။  "ခင္အႀကီးကုိေတာ့ အထင္မမွားပါႏွင့္ အရီးဖုရားရယ္၊ ဘယ္လုိအက်ိဳးအေၾကာင္း႐ိွတယ္ 
ဆုိတာ သူ႕ခမ်ာ ဘာမွ နားမလည္႐ွာပါဘူး၊ ေမာင္တုိ႔မွာလည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ႏႈတ္ေတာ္က 
ထုတ္ေဖာ္ ရည္ညႊန္း တဲ့အတြက္ ေ႐ွ႕ေတာ္ေရာက္ ေခ်ာ့ေမာ့ေခၚေဆာင္လုိ႔ ဆက္သရျခင္းပါ" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ေၾသာ္ ... ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္က ျမတ္ႏိုးေတာ္မူလုိ႔ ေ႐ွ႕ေတာ္ေရာက္ 
ပို႔ၾကရတယ္ဆုိလွ်င္ သမီးကုိ အျပစ္မတင္ရက္ပါဘူး၊ ကေလးလုိေနရင္းက ျဗဳန္းျဗဳန္းဗ်င္းဗ်င္းႏွင့္ 
လႀူကီး စာရင္း ၀င္သြားရ႐ွာတယ္လုိ႔သာ က႐ုဏာစိတ္ထားႏွင့္ သနားရေတာ့မွာေပါ့ ေမာင္ရယ္" 
 
ငယ္ ။  "အရီးဖုရားလည္း စဥ္းစားေတာ္မူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ ေမာင္တုိ႔မွာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားအတြက္ဆုိလွ်င္ 
အသက္ကုိပင္ေပး၍ အမႈေတာ္ထမ္းရန္ အဆင္သင့္႐ိွသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊ သည့္အေပၚမွာ ကုိယ့္ႏွမ 
ကေလး တစ္ေယာက္ မိဖုရားအျဖစ္ႏွင့္ အထြက္အျမတ္ေရာက္မဲ့ ကိစၥျဖစ္ျပန္ေတာ့ သာၿပီး 
အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ လုိစိတ္ ႐ိွခဲ့ပါတယ္၊ မေရမလည္၊ မနပ္မပါးႏ်င့္ ကစားေနလုိေသးတဲ့ 
ကေလးစိတ္မကုန္႐ွာေသးသူ ႏွမကေလးကုိ အေရးတႀကီး ေသြးေဆာင္ေခ်ာ့ေမာ့ေခၚ၍ ေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႔ 
ပို႔လုိက္မိပါတယ္၊ အေမျဖစ္တဲ့ အရီးဖုရားႏွင့္ လာေရာက္အေၾကာင္း တုိင္ၾကားခြင့္ 
အခ်ိန္မရေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္မြန္ျမတ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘဘဘုရားတုိ႔ အရီးဖုရားတုိ႔ကလည္း 
ေမာင့္အေပၚမွာ အျပစ္တင္ေတာ္မူမွာ မဟုတ္ဘူး လုိ႔ တင္ကူးၿပီး ယံုၾကည္ထားလုိက္ပါတယ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ကုိယ့္ႏွမကေလး၊ မိဖုရားျဖစ္မည့္အေရးမုိ႔ အေျပးအလႊား အမႈေတာ္ထမ္းလုိက္ရတာကုိ 
ေမဖ်ား နားလည္ပါၿပီ၊ ေမဖ်ားတုိ႔ကလည္း ကုိယ့္သားသမီး ဆင္စီးလုိ႔ ျမင္းရံသည္ကုိသာ 
ျမင္လုိၾကပါတယ္၊ ဒါေပတဲ့ သားတုိ႔ရယ္ တစ္႐ိွန္ထုိးေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး စိတ္ခ် လက္ခ် ၀မ္းေျမာက္ 
ႏိုင္၀ံ့ၾက မည္မဟုတ္ပါကလား။ ေျမႀကီးႏွင့္ ေ႐ႊထီးကုိ မခဲြျခားႏုိင္သလုိ တထိတ္ထိတ္ တလန္႔လန္႔ႏွင့္ 
စိတ္မသုိး မသန္႔ ျဖစ္ေနရမည္ဆုိလွ်င္ေ႐ႊအိမ္ေ႐ႊနန္းႏွင့္လည္း မည္သူမွ် စံျမန္းခ်င္ၾကမည္ မဟုတဘ္ူး 
ေမာင္ရဲ႕" 
 
 
တုတ္ ။  "ဒီအထိလည္း စိုးရိမ္ေတာ္မူဖို႔ မ႐ိွပါဘူး အရီးဖုရားရဲ႕၊ ေမာင္တုိ႔ ဖန္တီးတဲ့ ကိစၥမွန္လွ်င္ 
ဘယ္ေတာ့မွ အႀကံကုိ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္မ႐ိွပါ၊ ခင္အႀကီးကိစၥမွာ ဒီက တူေတာ္ေမာင္ကုိယ္တုိင္ 
တာ၀န္ ယူ၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္လုိ အႏၱရာယ္မ်ိဳးကုိမွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မ႐ိွပါႏွင့္ 
အရီးဖုရား" 



 
၀န္ကတာ္ ။ "ေမာင္တုိ႔ကုိလည္း အားမကုိးလုိ႔ ေျပာေနသည္ မဟုတ္ပါ၊ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥမို႔၊ 
စိတ္မခ်ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္၊ တူေတာ္ေမာင္ရယ္၊ ယခုမွ အရီးဘုရား ဖြင့္ေျပာရဦးမယ္၊ ခင္ႀကီး 
အခ်ိန္အ႐ြယ္ေရာက္တဲ့အခါ ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကုိယ့္အိတ္ထဲ ဖိတ္ပါေစေတာ့ဆုိတဲ့ စိတ္ထားၿပီး 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ ႏွင့္ ထိမ္းျမားဖုိ႔ ရည္မွန္းၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္၊ မမီတဲ့ပန္းမ်ား တံုးခုလုိ႔ လွမ္းဖို႔ မဆုိ 
ထားႏွင့္ သမီးကေလးကုိ ထီးထဲနန္းထဲကုိပင္ မပို႔ခ်င္၍ အိမ္ထဲမွာကုတ္ၿပီး ႐ုပ္ေဖ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ 
ဒါေပမဲ့ က်မ္းဂန္ဆုိႏွင့္အညီ အျပစ္ေျခာက္ပါးကင္းၿပီး ေကာင္းျခင္းငါးပါး ျပည့္ညီတဲ့ 
သူ႕႐ုပ္အဆင္းေၾကာင့္ ဘိသိက္ေတာ္ဆက္ရာမွတစ္ဆင့္ ထီးႏွင့္နန္းႏွင့္ အမွ်င္မျပတ္ ျဖစ္ရၿပီး 
ဒီခရီးအထိ ဆုိက္ၾကရသည္မွာ ကံေကာင္း ခ်င္၍လား ကံဆုိးခ်င္၍လား အရီးဖုရားျဖင့္ 
မစဥ္းစားတတ္ဘူး ေမာင္တုိ႕ရယ္" 
 
တုတ္ ။  "ကံေကာင္းရမယ္၊ ကံေကာင္းရမယ္၊ ငါတုိ႔ ကံေကာင္းတယ္လုိ႔သာ တစ္ခါတည္း တစ္ထစ္ခ် 
မွတ္ေတာ္ မူလုိက္ပါေတာ့ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
 
ငယ္ ။  "တစ္ခုလည္း႐ိွပါေသးတယ္ေမဖ်ား၊ ဧကရာဇ္ဘုရင္၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဘယ္လုိ 
လူမ်ိဳးမွ ျငင္းဆန္၀ံ့ၾကမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ေစတနာ႐ွိသည္ မ႐ိွသည္ကုိ အပထားၿပီး 
အလုိ႐ိွေတာ္မူတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ ေ႐ႊဖ၀ါးေတာ္ ေအာက္ဒူးတုပ္လ်က္ ေရာက္ရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္၊ 
ဘယ္၀ယ္ဘယ္သုိ႕မွ ေျပာေနၾကရန္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ေမာင္ေျပာတာလည္း အင္းမတန္မွ မွန္တဲ့စကားပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္သေ႐ြ႕အေၾကာင္း 
အေကာင္းခ်ည္းပဲလုိ႔ သေဘာေပါက္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္တဲ့ဘက္သုိ႕ မ်က္ႏွာမူရေတာ့မွာပဲ" 
 
တုတ္ ။  "မ်က္စပ္ပိုး၀င္၊ ဆံတစ္ပင္တင္း၊ ခ်စ္ျခင္း ရည္းစားဆုိတဲ့စကားအတုိင္း ကုိေဖငယ္ကို 
ႏိႈင္းရလွ်င္ အင္မတန္ စြန္႔စားႏုိင္ခဲ့တဲ့ အခက္အခဲႀကီးတစ္ရပ္ကို ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ ေထာက္ေမွ်ာ္တဲ့ 
ကၽြန္ရင္းပီပီ အေန႔ေန႔ အရက္ရက္က စုံစုံမက္မက္ မ်က္ေတာ္မခပ္၊ ျမတ္ႏိုးခဲ့သူ ကေလးကုိပင္ 
အ႐ွင္သခင္၏လက္သုိ႔ ၀ကြတ္၍ အပ္ႏိုင္ေသးလွ်င္ အရီးဖုရားတုိ႔က ေအးေအးပင္ 
၀မ္းေျမာက္လုိက္ၾကပါေတာ့" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ဟုတ္ပါၿပီေလ၊ ႐ိွပါေစေတာ့၊ အရီးဖုရားတုိ႔မ်ားေတာ့ အ႐ွင္သခင္၏ ေက်းဇူးသစၥာ 
ေတာ္ကုိလည္း ေထာက္ေမွ်ာ္ရပါသည္၊ သားကေလးေမာင္ေမာင္ငယ္အတြက္ တစ္ဖက္က ၀မ္းနည္း 
သေလာက္၊ သမီးခင္အႀကီး အထြတ္အျမတ္ ေရာက္မည့္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လွည့္က ၀မ္းသာ ရပါ 
ေတာ့မယ္" 
 



ငယ္ ။ "၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ပါေတာ့ ေမဖ်ားရယ္၊ ဘယ္လုိပူပင္ဖို႔ ကိစၥကုိမွ စိတ္က 
မကြက္ပါႏွင့္ေတာ့" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ဒါႏွင့္ ေျပာရဦးမည္၊ ယခုတစ္ေလာ အရီးဖုရား ေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႕ အခစား၀င္တုိင္းပင္ 
ခင္ႀကီးမွာ မ်က္ႏွာမသာမယာ ညိဴးညိဴးငယ္ငယ္ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေမာင္တုိ႔ေျပာလုိ႔ 
သိရတဲ့ ကိစၥအတုိင္းဆုိလွ်င္ သူ႕ခမ်ာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ႐ႊင္႐ႊင္ႏွင့္ အင္မတန္ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ပင္ ေနရမည္ 
မဟုတ္ပါလား၊ အရီးဖုရားကေတာ့ ေ႐ွ႕ေတာ္ခစားေနရသည္မွာ အအိပ္ပ်က္အစားပ်က္ အေညာင္းမိၿပီး 
ေနထုိင္မေကာင္း ႐ိွေလသလားလုိ႔ ေဆး၀ါးဓာတ္စာေတြ ေ႐ွ႕ေတာ္၀င္တုိင္း ယူသြား လုိက္ရသည္မွာ 
ေမာလုိ႔ေနပါၿပီ၊ ၾကာ႐ွည္လွ်င္ ကိစၥမ်ားခ်ည္ရဲ႕လုိ႔ အိမ္တစ္လွည့္ေခၚၿပီး သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုစားရန္ 
အမိန္႔ေတာ္ ခံမည့္ဆဲဆဲပါပဲ၊ ယခု ေမာင္တုိ႔လာမွ အေရာင္းရင္း လက္စကုိ အလံုးစုံသိရပါတယ္" 
 
 
ငယ္ ။ "ေမဖ်ား ျမင္သလုိ မ်က္ႏွာကေလး ညႇိဴးႏြမ္းေနျခင္းမွာ မက်န္းမမာလုိ႔ မဟုတ္႐ွာပါဘူး၊ 
ယခင္ကေတာ့ ေျမာက္ပန္းခုံေတာ္တြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခုအခါ 
နန္းမေတာ္ ဖုရား ရိပ္စားေတာ္မူမည္ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ေခတၱခဏ လမ္းျဖတ္ေတာ္ မူထားရ သျဖင့္ 
ခင္အႀကီး စိတ္ဒုကၡေရာက္ေန႐ွာပါသည္။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကလည္း အေၾကာင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ 
ပရိယာယ္ ဆင္ၿပီး ခင္အႀကီးကုိ အိမ္ျပန္ေနရေအာင္၊ ႀကံေဆာင္ရမယ္လုိ႔ အမိန္႔ေတာ္ခ်သျဖင့္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ ေမာင္တုိ႔ဟာ ယခုကဲ့သုိ႕ ေမဖ်ားထံ လာခဲ့ၾကရျခင္းပါ" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ေၾသာ္ ... သည္လုိပင္ျဖစ္၍ လာျပန္သလား သားရယ္၊ ဘယ္လုိပရိယာယ္ 
ဆင္ၾကမွာလဲ" 
 
 
တုတ္ ။  "ယခု အရီးဘုရား အမိန္႔႐ိွသလုိ၊ ခင္အႀကီး မ်က္ႏွာမသာ ညိႇဴးငယ္ေန႐ွာသည္ကုိ ရမယ္႐ွာ 
မက်န္းမမာျဖစ္၍ ေခတၱခဏ အိမ္ျပနေ္ခၚၿပီး သမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသလုိ ေၾကာင္း၊ အ႐ွင 
္နန္းမေတာ္ ဖုရားထံမွ အမိန္႔ေတာ္ခံလွ်င္ အင္မတန္ အဆင္ေျပလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ေကာင္းပါၿပီ၊ ဒီအတုိင္း အမိန္႔ေတာ္ခံလုိသည္ႏွင့္ အဆင္သင့္ပါပဲ၊ သုိ႔ေသာလ္ည္း 
တစ္ခုစဥ္းစားရမွာက အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက ျပန္ေစလုိ႔ အမိန္႔ေတာ္မခ်လွ်င္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ေပမယ္" 
 
တုတ္ ။  "မက်န္းမာလို႔ အိမ္ျပန္ေဆး၀ါးကုသရန္ ခြင့္ေတင္းတာကုိ အခြင့္မေပးဘဲ ေနေတာ္မူ၍ ျဖစ္မည္ 
လား အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
 



၀န္ကေတာ္ ။ "ေကာင္းပါၿပီ၊ အခြင့္ေပးေတာ္မလုိ႔ ခင္ႀကီး အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ဘယ္လုိႀကံၿပီး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး လွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ထားၾကမွာလဲ" 
 
တုတ္ ။  "ဒီကိစၥကေတာ့ ေမာင္တုိ႔က သင့္ေလ်ာ္သလုိ ၾကည့္လုိ႔စီစဥ္ပါမည္အရီးဖုရား" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "တူေတာ္ေမာင္ ရေနာင္ၿမိဳ႕စားႀကီးရယ္၊ အရီးဖုရား စကားအကုန္လုိက္ၿပီး ႏိႈက္ႏိႈက္ 
ခၽြတ္ခၽြတ္ ေမးစမ္းပါရေစ၊ အကယ္၍ ဒီအေျခအေနေရာက္ခဲ့ရၿပီးမွ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား အမ်က္ေတာ္ 
ပြားလွ်င္ ဘယ္လုိမ်ား ႀကံၾကမည္တံုးဆုိတာ သိလုိပါေသးတယ္" 
 
 
တုတ္ ။  "ဒီအေျခထိေတာင္ ပူဖို႔မ႐ိွပါဘူး အရီးဖုရား၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက အားနာေထာက္ထားေတာ္ 
မူတတ္သည့္ စိတ္ေတာ္႐ိွၿပီးျဖစ္လုိ႔ ငယ္ကၽြန္ေတာ္ႀကီးမ်ား အေလွ်ာက္ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသလုိ 
ခရီးေရာက္ခဲ့ ရပါသည္။ ေက်ာင္းေတာ္မွာ စာေတာ္သင္ခ်ိန္က ယခု အ႐ွင္နန္းမေတာ္ႀကီး 
ျဖစ္ေတာ္မူေနတဲ့ ထိပ္စုဖုရားလတ္ကုိပင္ ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္၏ နဂိုစိတ္ေတာ္အတုိင္းဆုိလွ်င္ 
သည္ခရီးဆုိက္ေအာင္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေတာ္မူခဲ့ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ၊ ဒီက တူေတာ္ေမာင္ႏွင့္ ကုိေဖငယ္တုိ႔ 
အေလွာ္အခပ္ အေလွ်ာက္ အတြန္း ေကာင္းလြန္းလုိ႔သာ အ႐ွင္ထိပ္စုဖုရားလတ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ 
အခ်စ္ေတာ္ ဂေဟစပ္မိျခင္းပါ" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ဒီအေၾကာင္းမ်ားကုိေတာ့ အရီးဘုရားနားလည္ခဲ့ၿပီးပါ၊ ခင္ႀကီးအတြက္သာ အခက္အခဲ 
မျဖစ္ပါေစနဲ႔လုိ႔ ဆုေတာင္းရမွာေပါ့" 
 
တုတ္ ။  "ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ အလုိေတာ္ကုိ အၿမဲတမ္း လုိက္ခဲ့သည္ထား 
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းေလွ်ာက္တင္ႏိုင္ပါသည္၊ အရီးဖုရား အထူးသိေတာ္မူေစခ်င္တာ 
ကေတာ့ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ကုိယ္တုိင္ေတာ္ကပင္ ခင္ခင္ႀကီးအား သနားက႐ုဏာေတာ္ ပိုကဲၿပီး 
အထူးစဲြလမ္း ခ်စ္ခင္ေတာ္ မူေနပါတယ္၊ ဘယ္လုိနည္းႏွင့္မွ အဖ်က္အဆီး အေႏွာင့္အယွက္ 
ခံေတာ္မူမည္ မဟုတ္ပါဘူး အရီး ဖုရား" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ေကာင္းလွပါၿပီ ေမာင္ရယ္၊ က်င္လည္ပါးနပ္စြာသာ ႀကံစည္ၾကပါေလေတာ့" 
 
တုတ္ ။ "ဒါျဖင့္လွ်င္ အရီးဖုရား ဘယ္ေန႔ဆီေလာက္ ေ႐ွ႕ေတာ္၀င္ၿပီး ခင္ခင္ႀကီးကုိ ေခၚယူပါမည္လဲ" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "သံုးရက္တစ္ခါ ေ႐ွ႕ေတာ္၀င္ေနက်ပါ၊ နက္ျဖန္ခါဆုိလွ်င္ ေ႐ႊနန္းေတာ္၀င္ရပါမည္" 
 



ငယ္ ။  "အမိန္႔ေတာ္ခံလုိ႔ အိမ္ျပန္ေနခြင့္ရလွ်င္ အစစအဆင္ေျပပါလိမ့္မည္၊ ဒါထက္ 
ခင္အႀကီးကုိလည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အမိန္႔ေတာ္အရ သည္ကဲ့သုိ႕ စီမံရေၾကာင္းကုိ တင္ႀကိဳအသိ 
ေပးထားရန္ အခြင့္အခါ မရပါသျဖင့္ ေမဖ်ားႏွင့္ေတြ႕ေတာ့သာ ခင္အႀကီးသိေအာင္ အမိန္႔႐ိွခဲ့ပါေတာ့" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ေကာင္းပါၿပီ၊ ေမဖ်ား ေျပာလုိက္ပါမည္၊ ဒါထက္ ၀န္မင္းကုိလည္း အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ေျပာသင့္ သေလာက္ေျပာ၍ ႏီွးေႏွာတုိင္ပင္ထားရဦးမည္ ေမာင္ရဲ႕" 
 
ငယ္ ။  "ဟုတ္ကဲ့ေမဖ်ား၊ ဒါႏွင့္ ေျပာစရာ ကိစၥၿပီးၿပီျဖစ္လုိ႔ ေမာင္တုိ႔ ျပန္ပါေတာ့မည္" ဟုဆုိကာ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးသုိ႕ အေရးတႀကီး ျပန္သြားၾကေသာအခါ ၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ မ်က္စိတစ္ဆံုး ေမွ်ာ္ 
ၾကည့္ က်န္ရစ္ ႐ွာေလ၏။ 
 
 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ အားေပး အားေျမႇာက္ 
ျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိတ္တင္းႀကံ့ခိုင္၍ လာေတာ့သည္၊ ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းတုိ႔ ေနအိမ္ႀကီးမွာ 
ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေတာင္မ်က္ႏွာ မဂၤလာတံခါးလမ္းဘက္တြင္ ႐ိွေလ၏။ အျခား ေသာမွဴးေတာ္ 
မတ္ေတာ္မ်ား ေနထိုင္ရာ အေဆာက္အဦးတုိ႔မွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္း ေတာင္မ်က္ႏွာတြင္သာ 
႐ိွေလရာ ရကန္ေရတြင္းႏွင့္ က်ယ္၀န္းေသာ ဥယ်ာဥ္၀င္းၿခံအတြင္း၌ လည္ေပၚစေၾကာ ႏွစ္ထပ္ဆင္၀င္ 
ဆင္ကပ္ တုိ႔ျဖင့္ ခမ္းနားသပ္ရပ္ေသာ မင္းစိုးအရာ႐ွိႀကီး အိမ္ေတြ ခ်ည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
မွဴးမတ္အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦးတစ္ဦး၏ ေနအိမ္ဆုိသည္မွာလည္း အရာအထူးႀကီးလွ်င္ ႀကီးသည့္ 
အေလ်ာက္ ကေတာ္မယား သားသမီးအေႁခြအရံ အထိန္းအရတုိ႔အျပင္ ဆင္ထိန္း ျမင္းထိန္း ကၽြန္ 
သိမ္ကၽြန္ရ ေ႐ႊထီးမိုး ဖိနပ္ထုိး ကြမ္းအစ္ကုိင္ ေထြးခံကုိင္ ေဆးလိပ္ကုိင္ ေရတေဂါင္းကုိင္ ယပ္ကုိင္ 
သုိင္းကုိင္ ႀကိဳင္းကုိင္ေသာ အေဆာင္ကုိင္ အမႈထမ္းမ်ား အေဆာင္ကုိင္ေခါင္းမ်ား ေ၀ါယာဥ္မွဴးႏွင့္ 
ေ၀ါထမ္းလုလင္ အမႈထမ္းမ်ား စဖိုမွဴးမ်ားကအစ က်ီသိမ္း က်ီေစာင့္ ေမာင္းေထာင္းဆန္ျပာ 
မ်က္ရိပ္အိပ္ဖန္လွည့္စေသာ အမႈလုပ္ မ်ားသည္ မွဴးမတ္အရာ႐ွိႀကီးမ်ား၏ အိမ္၀ိုင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ 
တန္းလ်ားအေဆာင္ အသီးသီး အိမ္ႀကီး အိမ္ငယ္ အသြယ္သြယ္ႏွင့္ ေနထုိင္ႏိုင္ၾကသည္အထိ 
အသုိက္အ၀န္းမ်ားျပားလွေပ၏။ 
 
 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးသည္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီးေနာက္ မိန္းမ 
အေႁခြအရံမ်ားကုိ ေခၚယူကာ အခန္းအေဆာင္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ႐ွင္းလင္းသုတ္သင္ ျပင္ဆင္ 
ထားေစ၏။ မိမိတုိ႔၏ မူလအေျခအေနမွာ မွဴးႀကီးမတ္ရာ ေသနာပတိ ၿမိဳ႕စား႐ြာစား မ်ိဳး႐ိုးႀကီးမ်ားမွာ 
အစဥ္ အဆက္ ဆင္းသက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္မိသည္။ ယခုအခါ ခ်စ္မၿငီးသည့္ 
သမီးကေလး ခင္ခင္ႀကီး လက္ထက္ေရာက္ကာမွ ေနာက္ေနာက္က အေျခအေနထက္ တစ္ဆင့္ တုိး၍ 



ဧကရာဇ္ဘုရင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္တုိ႔ႏွင့္ ေသြးေရာယွက္တင္လ်က္ ေနာက္ေနာင္တြင္ အညြန္႔အတက္ 
ပြားစီးသည့္ သားသမီးမ်ား လက္ထက္မွာ ဘုရင္နန္း႐ိုးမဟာမ်ိဳးဟူ၍ အစဥ္အဆက္ အကုိင္းအခက္ေတြ 
ျဖစ္ၾကေပေတာ့မည္ဟု အ႐ွည္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး စိတ္ထဲတြင္ တစ္မ်ိဳးတမည္ တက္ႂကြ၍ 
အားရလာျပန္ေလ၏။ 
 
 
မွုန္သားပမာ ၾကည္လင္ၿငိမ္သက္ေသာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႕ ေသးငယ္ေသာ ခဲလံုးျဖင့္ ေပါက္လုိက္ 
သည့္အခါ ေရပြက္၍ လိႈင္း၀န္းကြက္ငယ္ကေလး ထရာမွ တစ္စတစ္စႏွင့္ အဆမတန္ က်ယ္ပြားၿပီး 
ကမ္းစပ္နားသုိ႕ လိႈင္းတြန္႔ေရာက္မွ ရပ္နားသည့္ပမာ ဒုိင္းအတြင္း၀န္ ကေတာ္ႀကးီ၏ ေက်နပ္ 
ႏွစ္သက္ရာမွ တည္ၿငိမ္လာေသာ စိတ္ေရျပင္တြင္ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ဖုရား၏ 
ပုံသြင္သ႑ာန္တည္းဟူေသာ ခဲလံုးငယ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္လုိက္သည့္ခဏ၌ စိတ္ေသာကလိႈင္းစက္၀ုိင္း 
သည္ အတုိင္းမသိ က်ယ္၀န္း၍ လာမိ႐ွာျပန္၏။ 
 
 
သုိ႕ရာတြင္ အ႐ွင္သခင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္အားတက္ဖြယ္ ေရာင္ျခည္မွာလည္း 
တစ္ဖက္ေသာ အရပ္ဆီမွ ရစ္သန္းလ်က္ ႐ိွေသးကာ လက္႐ုံးႏွစ္ဖက္ပမာ၊ အားကုိးအားထားရာ 
ျဖစ္ေသာ ရေနာင္မင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔၏ မဟုတ္မခံ ႒ာန္က႐ိုဏ္း က်က် စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ 
ၾကမည္ျဖစ္ေသာ စီမံဖန္တီးမႈတုိ႔ျဖင့္ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြ ေအာင္ပဲြရမည္သာဟု ႏွလံုးျပဳလ်က္ 
၀မ္းေျမာက္ၾကည္သာ ေသာဘက္သုိ႕ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျပဴထြက္လာျပန္သျဖင့္ အေႁခြအရံ တုိ႔ႏွင့္ အေဆာင္ 
အခန္းမ်ား ႐ွင္းလင္း ျပင္ဆင္သည့္ကိစၥကုိ စိတ္ခ်လကခ္်ႏွင့္ ဆက္လက္စီမံခန္႔ခဲြေနခဲ့ရာ 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္း ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လာသည္တုိင္ မၿပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္ေအာင္ ႐ိွခဲ့ေလ၏။ 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္း ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လာ သည္တုိင္ မၿပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္ေအာင္ ႐ိွခဲ့ေလ၏။ 
 
 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းလည္း ၀န္ကေတာ္ႀကီး၏ ထူးထူးျခားျခား စိတ္အားထက္သန္စြာ စီမံေစခုိင္း 
ေနပံုကုိလည္းေကာင္း၊ အိမ္ႀကီးတစ္အိမ္လံုး ေ႐ွးကႏွင့္ မတူေအာင္ ႐ွင္းလင္းျပဳျပင္ ဆင္ယင္ခင္း 
က်င္းထားသည္ကုိလည္းေကာင္း ေ႐ွးယခင္က ခင္ခင္ႀကီးေနေသာ အခန္းႀကီး တစ္ခန္းလံုးမွာလည္း 
မိႈင္းလံုးကတၱီပါ ခါသာပိတ္ေခ်ာမ်ား ကာရံခင္းက်င္း၍ ၀င္း၀င္းေတာက္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံထားသည္ကုိ 
ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ အတြင္း၀န္မင္းမွာ လြန္စြာ အ့ံၾသလ်က္ ၀န္ကေတာ္ႀကီးဘက္သုိ႕ လွည့္လာကာ 
အက်ိဳးအေၾကာင္း စုံစမ္းေမးရာတြင္မွ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဖုရားႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် ကိစၥအ၀၀ကုိ တစ္စမက်န္ 
သိ႐ိွရေလလွ်င္ ယခင္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီး နည္းအတုိင္း သမီးအတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိသေလာက္ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အထိတ္တလန္႔ႏွင့္ စိတ္မသန္႔ဖြယ္ အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေသာင္းေျပာင္းေရာရာ ေတြးမိ 
လာေသာ အခါ စိတ္မေအးႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္႐ွာရေလ၏။ 
 
 



" ၀န္ကေတာ္ရဲ႕ သမီးအတြက္နဲ႔ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့စကားမို႔ အားရစရာပါပဲ၊ သုိ႕ေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိုင္း မေအးမွျဖင့္ သမီးကေလးလည္း စိတ္ဆင္းရဲ၊ က်ဳပ္တို႔လည္း အ႐ွက္တကဲြ ျဖစ္ၾကမွာ 
စိုးရိမ္ပါဘိတယ္" ဟု မေထြးႏိုင္ မအန္ႏိုင္ႏွင့္ ငိုင္ငိုင္ႀကီးေငးၿပီး ခပ္ေလးေလး ေျပာမိေလေတာ့သည္။ 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းဘက္က လွည့္ေတြးၿပီး ခင္ေအးေအးသာေနပါေတာ့ 
ခင္ႀကီးတုိ႔ ဘဘရယ္၊ သမီးကေလး ေလာ္လီလုိ႔ ျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥလည္းမဟုတ္၊ ကၽြန္မတုိ႔က ဇယား႐ႈပ္ၿပီး 
မ်က္ႏွာအားရ လုပ္ရတဲ့ကိစၥလည္းမဟုတ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာဘုရား၊ ေ႐ႊႏႈတ္ ေတာ္ကုိက 
ထုတ္ေဖာ္လုိ႔ ညႊန္းၿပီး သဒၶါေတာ္မူလြန္းလုိ႔ ေကာက္ယူေတာ္မူျခင္း ခံရပါတယ္၊ ဘယ္သုိ႕ ဘယ္၀ယ္ 
ေတြးၿပီး ေသာကႀကီးေရာက္ေတာ္မူပါႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔က အခါအခြင့္ၾကည့္လ်က္ ဣေႁႏၵမပ်က္ 
ေနၾက႐ံုပါပဲ" 
 
 
၀န္မင္း ။  "၀န္ကေတာ္ ေျပာတာလည္း ဟုတ္တာပါပဲ၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေကာက္ယူေျမႇာက္စား 
ေတာ္မူတာကုိ မလုိလား၍ ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွေသာ ေ႐ႊထီးေ႐ႊနန္း ဘုရားကသာ 
အလုိေတာ္႐ိွလွ်င္ သားသမီးမွ်မက က်ဳပ္တုိ႔၀မ္းဗိုက္ထဲက အသည္းႏွလံုးကုိပင္ ႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ်ႏွင့္ 
ဆက္လုိလွပါတယ္" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "သည့္ႏွယ္ျဖစ္လွ်င္ ခင္ႀကီးကို အ႐ွင္သခင္ လုိလားေတာ္မူလုိ႔ 
ေကာက္ယူေတာ္မူလုိက္ၿပီ၊ သည္ကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အလုိေတာ္အတုိင္း စီမံေတာ္မူရာ 
နာခံရမွာပဲ ခင္ႀကီးတုိ႔ဘဘရဲ႕" 
 
 
၀န္မင္း ။  "ေနစမ္းပါဦး ယခု သည္အိမ္ႀကီးကုိ ႐ွင္းလင္းသုတ္သင္ၿပီး အခန္းႀကီး အခန္းငယ္ေတြကုိ 
ျခယ္လွယ္မြမ္းမံေနရသည္ သည္ကိစၥႏွင့္ ဘယ္လုိမ်ား သက္ဆုိင္သလဲ ၀န္ကေတာ္" 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ေၾသာ္ ... ခင္ႀကီးတုိ႔ဘဘရဲ႕၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၊ အမိန္႔ေတာ္နဲ႔ ခင္ႀကီးကုိ အိမ္ျပန္ 
ေခၚထားရမယ္ဆုိလုိ႔ သမီးျပန္လာလွ်င္ သာသာယာယာ ခမ္းခမ္း နားနား ေနေစခ်င္လုိ႔ သုတ္သင္ 
႐ွင္းလင္းခိုင္းထားရျခင္းပါ" 
 
 
၀န္မင္း ။  "အို ... ၀န္ကေတာ္ရဲ႕ က်ဳပ္တုိ႔ ၾကားဖူးျမင္ဖူးသည္မွာ ေဆာင္ရ၊ နန္းရ မိဖုရားျဖစ္သြား 
ၾကတဲ့ ေဆြေတာ္၊ မ်ိဳးေတာ္၊ မင္းသမီးမ်ား၊ မွဴးႀကီးမတ္ႀကီး သမီး၊ အပ်ိဳေတာ္ႀကီး၊ ၿမိဳ႕စား၊ ႐ြာစား 
ႀကီးေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အိမ္ျပန္၍ မေနရဘူးပါကလား၊ ဘုရင္က မိဖုရားအရာ 
ေျမႇာက္ေတာ္မူတာႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း အေဆာင္ေတာ္သီးျခားႏွင့္ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ေနၾက႐ုိး 
ထံုးစံပါကလား၊ အနီးဆံုး ဥပမာတစ္ခု သတိထား ၾကည့္ရန္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ေၾကးမွ်င္ တုိက္စား 
မိဖုရားဟာ ေရနံေခ်ာင္း၀န္ႀကီး သတုိးမင္းႀကီး မဟာ  မင္းလွေက်ာ္ေခါင္၏ သမီးမဟုတ္ပါလား၊ 



 
 
ဘ၀႐ွင္မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးဘုရားက ေကာက္ယူေတာ္မူသည့္  အခ်ိန္ကစၿပီး ေၾကးမွ်င္တုိက္စား 
မိဖုရားအျဖစ္ႏွင့္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ထဲမွာထား၍ အထင္အ႐ွား ေျမႇာက္စားေတာ္မူခဲ့ သည္၊ 
ေလာင္း႐ွည္၀န္ႀကီး သတုိးမင္းႀကီး မဟာစည္သူ၏ သမီးကုိ ေကာက္ယူေတာ္မူၿပီးတဲ့အခါ မွာလည္း 
ထီးလိႈင္တုိက္စား မိဖုရား အျဖစ္ ေျမႇာက္စားေတာ္မူၿပီး ေ႐ႊနန္းေတာ္ထဲမွာပင္ ေနရသည္ 
တဟုတ္ပါလား ၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ဟုတ္ပါသည္၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ႀကီးမွာ ယခုလက္ငင္း အ႐ွင္နန္းမေတာ္ ဖုရား ေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ 
ေန႔ေန႔ညည ခစားေနရ႐ွာတဲ့အတြက္ ႐ုတ္တရက္ ဆဲြေခၚၿပီး ေျမႇာက္စားေတာ္မူရမွာ 
မသင့္ေလ်ာ္တာႏွင့္ အိမ္သုိ႕ ေခတၱခဏ ျပန္ေခၚထားၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ကမွတစ္ဆင့္ သင့္တင့္ 
ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့အခါမွာ အေဆာင္ေတာ္ သီးျခားႏွင့္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚသုိ႕ ေခၚယူထားပါလိမ့္မယ္" 
 
၀န္မင္း ။  "ေၾသာ္ ... သည္လုိျဖင့္လွ်င္ ၿပီးပါေလေရာ ၀န္ကေတာ္ရယ္၊ ခင္ႀကီးကုိ ေခၚမည္ဆုိလွ်င္ ပင္ 
အ႐ွင္နန္းမေတာ္ ဘုရားထံမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအမိန္႔ေတာ္ခံ၍ ေခၚခဲ့ရမွာ မဟုတ္လား၊ 
ဘာမ်ား ထူးျခားေသးလုိ႔လဲ" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရားကုိ ကိစၥအားလံုးဖြင့္၍ အခြင့္ေတာင္းလုိ႔ ေကာင္းႏိုင္မလား၊ 
၀န္မင္းရယ္၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ကပင္ ပရိယာယ္ဆင္၍ ခင္ႀကီးကုိ အျပင္ေရာက္ ေအာင္ 
ထုတ္သြား ရမည္လုိ႔ အမိန္႔ေတာ္႐ိွပါသည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီဇာတ္ထုပ္ကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ တုိ႔ ျခယ္လွယ္ဦး စီးလ်က္ေနၾကပါတယ္၊ ခင္ႀကီးတုိ႔ဘဘႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔က ပူပင္ဖြယ္ 
မဟုတ္ပါ၊ သူ႕ဟာႏွင့္သူ ၿပီးစီးဖို႔ သူတုိ႔ မီးစင္ၾကည့္ကၾက႐ံုပါပဲ" 
 
 
၀န္မင္း ။  "ကဲေလ ႐ိွပါေစ၊ ဒါေတြကုိ က်ဳပ္ကလည္း မသိထုိက္ပါဘူး၊ ထူးျခားတဲ့ သတင္းတစ္ခုနဲ႔ 
ပတ္သက္လုိ႔ ႂကြက္စိႂကြက္စိ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ကိစၥတစ္ခု႐ိွလုိ႔ ၀န္ကေတာ္ကုိ အသိေပးရဦးမယ္" 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ဘယ္လုိသတင္းမ်ားပါလိမ့္ေနာ္" 
 
 
၀န္မင္း ။ "ထီ႐ုံေတာ္ေတြ ေပၚလာကတည္းက မဲြတဲ့လူေတြမဲြ ဆင္းရဲတဲ့လူေတြငတ္၊ 
ပစၥည္း႐ွင္ေတြလည္း အေနက်ပ္ႏွင့္ အရပ္ရပ္မွာ အေတာ္ဒုကၡျဖစ္ေနၾကၿပီတဲ့၊ 
ျပည္သူဆင္းရဲသားေတြမွာလည္း ေအာင္ဘာေလ ထီပဲြကုိ သဲသဲမဲမဲ ေလာင္းကစားၾကတဲ့အတြက္ 
အလုပ္ပ်က္ အကုိင္ပ်က္၊ တမက္ေမာေမာ ေလာဘ ေဇာတုိက္ေနၾကရတယ္၊ ေအာင္ဘာေလ 



ဆုႀကီးႏွင့္ ေ႐ႊခ်ိန္သီးကုိက္သူကတစ္ဦး၊ ထီး႐ႈး႐ူးၿပီး ပစၥည္း ဆံုးသူက အနႏၱ၊ ဟန္မတုိင္း စိတ္ၿငိဳး၍ 
သူထုိးဓားျပေတြ ျဖစ္ၾကေလသလားမသိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းမွာ မႀကံဳဖူးေအာင္ သူခိုးဓားျပ ထႂကြ 
ေသာင္းက်န္းလာသည္တဲ့ " 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "အလုိ ... ဘုရား ... ဘုရား " 
 
 
၀န္မင္း ။ "ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ သာသာယာယာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ႐ိွေနသေလာက္ ေတာလက္ေက်းနယ္ 
တေလွ်ာက္မွာျဖင့္ သူခိုးဓားျပရန္ေတြ ေႏွာက္လုိ႔ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ ႏွင့္ ေနၾကရသည္၊ 
ပစၥည္း႐ိွတဲ့ လူရတတ္မ်ားမွာလည္း အလုအယက္ ခံရလြန္းလုိ႔ ေတာနယ္မွာ မေန၀ံ့သျဖင့္ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ 
ေလးျပင္ ေလးရပ္မွာ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ လာေရာက္ခိုကုိးေနထုိင္ ရ႐ွာသတဲ့" 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ဟုတ္ကဲ့ ... သနားစရာေပါ့ေနာ္" 
 
 
၀န္မင္း ။ "မထင္႐ွားတဲ့ ခိုးမႈတုိက္မႈႀကီးမ်ားကုိေတာ့ ထားပါေတာ့၊ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ဖမ္းလုိ႔ ဆီးလုိ႔မိတဲ့ 
ခိုးမႈ တုိက္မႈႀကီးမ်ားဆုိလွ်င္လည္း ဆုိင္ရာ အရာ႐ွိမ်ားက ဖမ္းလို႔အပ္သည္တုိင္ေအာင္ 
ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ အျပစ္မေပးဘဲ ေန႔႐ွည္ရက္႐ွည္ ေသြးထားၿပီး တစ္ခါတည္း တရားေသလႊတ္ပစ္ 
လုိက္တာမ်ားသတဲ့၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္၍ အရာ႐ွိႀကီးမ်ား လက္ေဆာင္တံစိုးစားၾကတဲ့ 
သတင္းဆုိးေတြကလည္း မီးခိုးအူသလုိ တလူလူ ထြက္လာျပန္တယ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။ " အို ... အျပစ္႐ိွေပတဲ့ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးၿပီး အႏိုင္ယူလုိ႔ရေနေတာ့ ခိုးသား ဓားျပ 
ေတြကလည္း ဇာက္မရဲဘဲ ေနပါ့မလား ၀န္မင္းရယ္" 
 
၀န္မင္း ။  "အဲဒီလုိ ဇာတ္ရဲလက္ရဲနဲ႔ အၿမဲေသာင္းက်န္းေနတဲ့ လူဆုိးဓားျပေတြကုိ မတရားမႈ ျပဳခ်င္တုိင္း 
ျပဳၾကေအာင္ အားေပးေနတဲ့လူဟာလည္း ေ႐ႊနန္းေတာ္ထဲက အေရးပါ အရာေရာက္လြန္းတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ပဲတဲ့ ၀န္ကေတာ္၊ အဲဒီလူဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္လႊားမွာ ဓားျပလူဆုိးမ်ားကုိ 
လက္သပ္ ေမြးၿပီး သူေဌးႀကီး သူႂကြယ္ႀကီးမ်ားထံက တုိက္ခိုက္လုိ႔ရတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ ေ၀ပံုက် 
စာရင္းျပၿပီး ရသမွ်ေပးရသတဲ့၊ တကယ္လုိ႔ တုိက္ခိုက္ရာမွာ ဖမ္းဆီး မိလုိ႔ အမႈေပၚခဲ့လွ်င္ သူက၀င္ၿပီး 
ကယ္ႏိုင္သတဲ့" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "တယ္လည္း တန္ခိုး႐ိွပါကလား၊ ဘယ္လုိလူမ်ားပါလိမ့္" 
 



၀န္မင္း ။  "ကယ္ပုံ ကယ္နည္းကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ၊ လႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲကစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ 
အရပ္ရပ္မွာ႐ိွတဲ့ တရားပုိင္ မင္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ သူတုိ႔ၾသဇာ မကင္းတဲ့လူ၊ ခိုင္းရာကုိ 
မတြန္႔မဆုတ္ ကုသုိလ္အကုသုိလ္မေၾကာက္ လုပ္ေပး၀ံ့တဲ့ လူေတြကုိသာ ခန္႔အပ္ထားတယ္၊ တခ်ိဳ႕ 
႐ိုး႐ိုးသားသား အရာ႐ွိမ်ားကလည္း အတြင္းေတာ္မွာ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အၿငိဳအျငင္ 
မခံရေအာင္ မ်က္ႏွာလုိအားရ လုပ္ၾကရတယ္၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ စားၾကတယ္ဆုိတဲ့ 
အရာ႐ွိအရာခံမ်ားမွာလည္း စင္စစ္ေတာ့ နာမည္သာ အပ်က္ခံရပါတယ္၊ ရတဲ့လက္ေဆာင္ တံစိုးကုိ 
ထက္၀က္မွ်မကေအာင္ သူခိုးဓားျပေမြးတဲ့ အထက္အရာႀကီးမ်ားကုိ ခဲြေပးရျပန္တယ္တဲ့ 
၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "တယ္လည္း ႐ႈပ္လွပါကလား၊ အဲဒီအထြက္ ဆရာႀကီးမ်ားဆုိသည္မွာ 
ဘယ္သူဘာလိမ့္ေနာ္၊ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကလား၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးကလား" 
 
၀န္မင္း ။  "ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးထဲကလာတာ ၀န္ကေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း သူပဲ ၾသဇာလႊမ္းခ်င္ 
သည္၊ ၿမိဳ႕၀န္ၿမိဳ႕ခ်ဳပ္တုိ႔၏ ရာဇ၀တ္ဌာနမွာလည္း သူကပဲ ခြာ၍ ေနသည္၊ သူ႕မွာ အားကိုးရတဲ့ 
ဆရာေကာင္းလက္ကုိင္႐ိွတယ္၊ သူစြာလုိ႔၊ ညာလုိ႔၊ တုိက္လုိ႔၊ ခိုက္လုိ႔၊ မိုက္ေၾကးခဲြလုိ႔ရသမွ်ကုိလည္း 
သူ႕အထက္ ဆရာကို အစာျပန္ ခံြ႕ရသည္တဲ့၊ ဒီလုိ အစာခံြ႕တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း အဲဒီ အထက္ 
ဆရာႀကီး က သူ႕ကုိ အႀကီးအက်ယ္ ေျမႇာက္စားအေရးေပးထားသတဲ့" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ခင္ႀကီးတုိ႔ ဘဘရယ္၊ ဘယ္လုိလူလဲ၊ သိရင္ တစ္ခါတည္း ဖြင့္ေျပာလုိက္စမ္းပါ၊ 
ကၽြန္မတုိ႔ ေၾကာက္ရမွာ ျဖင့္လည္း ေၾကာက္လုိက္ပါရေစ" 
 
၀န္မင္း ။  "မေၾကာက္ပါႏွင့္ အဲဒီလူဟာ က်ဳပ္တုိ႔ေပၚမွာေတာ့ ေစတနာထားလ်က္ပါ၊ သုိ႕ရာတြင္ 
သူ႕အေပၚမွာ အခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတဲ့ သူ႕ဆရာကုိေတာ့ ဖြင့္လုိ႔ဘယ္သူမွ မေျပာ၀ံ့တဲ့အတြက္ အင္မတန္ 
အသိခက္ ပါတယ္၊ က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္လည္း ဘယ္သူဘယ္၀ါဆုိတာ ယခုထက္တုိင္ မရိပ္မိခဲ့ေသးဘူး 
၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ကဲ ... မသိလွ်င္လည္း ႐ိွေစေတာ့၊ ဒါႏ်င့္ ဟုိတစ္ေလာက သရက္ေျမထဲမွာ ထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက္လာတဲ့ သူပုန္ရန္ဟာ ေညာင္ရမ္းႏွင့္ ေညာင္အုပ္ကုိယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ဆုိပါကလား၊ 
ဘယ္လုိမ်ား ျဖစ္သြားပါလိမ့္ေနာ္" 
 
 
၀န္မင္း ။  "ေညာင္ရမ္းညီေနာင္မွာ အဂၤလိပ္ကုိ အားထားခုိ၀င္သူမ်ားျဖစ္လုိ႔ ေအာက္ျပည္ ရန္ကုန္မွာ 
ေနထုိင္ၾကရာက မၾကာခဏ အင္အားစမ္းရန္ ေရာက္လာၾကတာျဖစ္မွာပ ၀န္ကေတာ္ရယ္၊ ဘယ္လိုမွ 
မျဖစ္ ပါဘူး မဟန္တာႏွင့္ ျပန္ဆုတ္သြားတာပါပဲ" 



 
၀န္ကေတာ္ ။  "အဂၤလိပ္သံအရာ႐ွိဟာလည္း ဟုိအခါကပင္ ႐ုတ္တရက္ ျပန္သြားတယ္၊ ေညာင္ရမ္း 
ကုိယ္ေတာ္တုိ႔လည္း သရက္ေျမထဲ လာေရာက္တုိက္ခိုက္တယ္ဆုိေတာ့ အဂၤလိပ္က ေျမွာက္ေပး လုိ႔ 
လာ၀ံ့ၾကတာ ျဖစ္မွာေပါ့" 
 
 
၀န္မင္း ။  ဒီလုိလည္း အတိအလင္း ေျမႇာက္ေပး၀ံ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး ၀န္ကေတာ္ရဲ႕၊ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ခမည္းေတာ္ ဘုရား လက္ထက္ကအတုိင္း မဟာမိတ္ ဆက္လက္တည္ၿမဲရန္ 
သံႀကီးတမန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ေျမာင္လွၿမိဳ႕စား မင္းႀကီး သီရိမဟာေဇယ်သူတုိ႔ကုိ 
ေစလႊတ္ေတာ္မူထားတဲ့ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မဟာမိတ္ စာခ်ဳပ္စကား ကမ္းလွမ္းေနၾကတဲ့ 
မ်က္ႏွာက ႐ိွေသးတယ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ကၽြန္မကလည္း အတိအလင္း ေျမႇာက္ေပးသည္လုိ႔ မေျပာလုိေသးပါ၊ မသိမသာ 
ေျမႇာက္ေပးမွာ ကုိပင္ ထင္႐ွားလုိ႔ ေျပာပါသည္၊ ကၽြန္မ စိုးရိမ္တာက တကယ္လုိ႔ အဂၤလိပ္က 
ေျမႇာက္ေပး၍ ျဖစ္ေစ၊ ေညာင္ရမ္းေညာင္အုပ္ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ဘာသာ လက္နက္လူသူ ျပည့္စုံ၍ျဖစ္ေစ 
ကၽြန္မတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ကုိ လာေရာက္တုိက္ခိုက္မည္ဆုိလွ်င္ သူတုိ႔အင္အားကုိ 
တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ စစ္မက္ အင္အား ေတာင့္တင္းစြာ စီမံလုိ႔ထားပါေစ" 
 
 
၀န္မင္း ။  "ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ ဌာနေတြက တာ၀န္၀တၱရားအရ စီမံလိ႔ထားၾကပါလိမ့္မယ္၊ ၀န္ကေတာ္ 
ဘယ္လုိ သေဘာရလုိ႔ ေမးျခင္းပါလဲ" 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ေၾသာ္ ... နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွာလည္း ခုနကေျပာတဲ့ သတင္းအတုိင္း လူဆုိးဓားျပေတြ 
ေသာင္းက်န္း ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာ႐ွိေတြက အက်င့္ေသာ့သြမ္းလုိ႔ ငန္းငန္းတက္ လာဘစ္ား 
ေနခုိက္မွာ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကလည္း ေမ့ေမ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ဆဆႏွင့္ ရသမွ်ရာထူးဂုဏ္ 
သိပ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာေပၚမွာ သာယာေပ်ာ္ေမြ႕ခံတြင္းေတြ႕ေနၾကခုိက္ ျဗဳန္းခနဲ လာလုိ႔တုိက္မွျဖင့္ 
အငိုက္ကုိ အ႐ိုက္ခံ ရမွာ စိုးပါဘိတယ္ ၀န္မင္းရယ္" 
 
 
၀န္မင္း ။ "ဒီခရီးထိေအာင္လည္း နေမာ္နမဲ့ ေနၾကတဲ့လူေတြ မဟုတ္ပါ၊ သတၱ၀ါဆုိတာ ကုိယ့္ဖို႔ေတာ့ 
ကုိယ္လိမၼာၾကပါတယ္၊ ရၿပီးေသာ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိ မပ်က္မစီး ပိုင္ပိုင္ႀကီး တည္ၿမဲ 
ေအာင္ က်ားကုတ္က်ားခဲ တအားကုန္ဆဲြထားခ်င္သည္ လူေတြပါ၊ ဒါေၾကာင့္  ရန္သူလာရင္ 
ကာကြယ္ဖို႔ အသင့္႐ိွၾက႐ုံမကပါဘူး သူတုိ႔ရာထူး ဂုဏ္သိမ္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ တည္ၿမဲဖုိ႔ 
ေဆာင္႐ြက္ရာမွာေတာ့ သံသရာ ၀န္ကုိလည္း မေၾကာက္၊ ေလာကမ်က္ႏွာကုိလည္း မေထာက္၊ 



မတရားတဲ့ နည္းမ်ိဳးစုံကုိ အကုန္ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သလုိ အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ၾကမဲ့လူေတြခ်ည္း မ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္ႀကီးပါပဲ ၀န္ကေတာ္ ရဲ႕" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ေကာင္းပါေလရဲ႕႐ွင္၊ ယခုလုိ ရာထူးဂုဏ္႐ိွန္နဲ႔ စည္းစိမ္တည္တဲ့မႈကုိ လုိလားတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြထဲမွာ ကၽြန္မတုိ႔လည္း တရားသျဖင့္ တည္ၿမဲလုိတဲ့ လူစုထဲမွာေတာ့ ပါတာပါပဲေလ၊ 
သတိဆုိတာ ပိုတယ္လုိ႔မရႇိပါ၊ ဒါနဲ႔ အတြင္းရန္က အင္အားခ်င္း မတန္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္စရာ မ႐ွိ 
တာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဟုိတစ္ေလာဆီက အဂၤလိပ္ အေရးပုိင္ ျပန္သြားတဲ့ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
အခ်ငး္ခ်င္း တီးတုိးစကား ေျပာၾကား ေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ အဂၤလိပ္ကုိ ေၾကာက္ရမလုိလုိ၊ 
ျပင္သစ္ကုိ လန္႔ရမလုိလုိ ျဖစ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ မင္းသားမ်ားကုိ လက္သံုးေတာ္ႀကီးမ်ား 
သတ္ပစ္လုိက္ၾကတဲ့ သတင္းကလည္း ဟုန္းခနဲ ေတာက္လာတဲ့ မီးေတာက္ႀကီးလုိ အ႐ိွန္ျပင္းၿပီး 
နန္းတြင္းမွာလည္း အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရားႏွင့္ အ႐ွင္ထိပ္စုျမတ္ဖုရားႀကီးတုိ႔ရဲ႕ ရန္မီးတစ္ႀကိမ္ေမႊသျဖင့္ 
ဣေႁႏၵပ်က္ အသက္႐ွဴလဲြၾကရေလးတယ္ မဟုတ္ ပါလား၊ တစ္ျပည္လံုးမွာ ဘာကုိေၾကာက္ရမွန္း မသိ၊ 
က်ီးလန္႔စာစား မ်က္လံုးမ်ား၀ုိင္းၿပီး လိႈင္မိတဲ့ ေလွသမား လို အသက္ဆံဖ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္၊ ခုတစ္ခါ 
ေအးမယ္လုိ႔မွ မႀကံဳရေသးခင္ နယ္စြန္ နယ္ဖ်ား မွခိုးသား ဓားျပအေၾကာင္းက စခဲ့ျပန္ၿပီ သူခိုးႀကီးလွ်င္ 
ဓားျပ၊ ဓားျပႀကီးလွ်င္ သူပုန္တဲ့၊ အဲဒီဓားျပ ဂိုဏ္းႀကီးဟာ ၾကာလွ်င္ သူပုန္ဂိုဏ္းျဖစ္ၿပီး 
အတြင္းရန္ႀကီးလာမွာ မေၾကာက္ရ ဘူးလား" 
 
၀န္မင္း ။ "ဒီဓားျပဂုိဏ္းဟာ သူပုန္ျဖစ္လာမွာေတာ့ မေၾကာက္ပါနဲ႔ ၀န္ကေတာ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္လဲ႐ွင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရားတုိ႔ကုိ 
ျခားနားမည့္ သူပုန္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ဘာေၾကာင့္မို႔ ေျပာႏုိင္ရပါသလဲ" 
 
၀န္မင္း ။  "ဓာတ္သိမို႔ေျပာတာပ ၀န္ကေတာ္၊ ဒီဂိုဏ္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဟာ က်ဳပ္တုိ႔ အ႐ွင္ႏွစ္ပါး 
လက္ထက္ ေတာ္ေရာက္မွ ရာထူးဌာနႏၱရႏ်င့္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ သူေကာင္းျပဳ ေျမႇာက္စားခံရတဲ့ 
ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳး ရင္းခ်ာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ပုန္ကန္ျခင္းအမႈျပဳဖုိ႔ စိတ္ကူးမွာ 
မဟုတ္ပါ၊ အ႐ွင္သခင္ အားကုိးႏွင့္ ဆုိးခ်င္တုိင္းဆုိး၊ ေတခ်င္တုိင္းေတ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုး 
ေမႊခ်င္တုိင္းေမႊဗႏရဠဳီ ေက်နပ္ ေနပံုရပါတယ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။ "ေၾသာ္... ဒီလုိပါလား၊ ခုမွပင္ ကၽြန္မျဖင့္ နား႐ွင္းခ်င္သလုိလုိ ႐ိွပါၿပီ၊ ဒီလူေတြဟာ 
ေ႐ွ႕ေတာ္မွာ၀င္၊ အ႐ွင္သခင္အလုိေတာ္က် မ်က္ႏွာလုိအားရ ေဆာင္႐ြက္၊ 
ေနာက္ကြယ္တစ္ဖက္မွာလည္း ကုိယ့္အတြက္ ေလာဘေဇာနက္နက္နဲ႔ ၾကက္ယက္သလုိယက္ၿပီး 
အႀကီးအက်ယ္ ကုိယ္က်ိဳး ႐ွာေနတယ္ ဆုိပါေတာ့" 
 



 
၀န္မင္း ။  "ျမစ္ျပင္က်ယ္နက္ ေသာင္ျပင္ဖ်က္ မင္းပင္ေကာင္းလ်က္ မင္းေျမႇာင္ဖ်က္၊ တပည့္မေကာင္း 
ဆရာေခါင္း၊ ကၽြန္ပင္မေကာင္း သခင့္ေခါင္း ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြကုိ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ 
ေတြးၾကလွ်င္ ဒီလူေတြ ရမ္းကားမုိက္မဲတဲ့အတြက္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘရုားအေပၚ တြင္ 
ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ မစင္မၾကယ္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ တုိင္းျပည္နီးခ်င္း တစ္ပါးမင္းမ်ားကလည္း 
အထင္အျမင္လဲြမွားၾကမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတာ တစ္ေၾကာင္းပဲ ၀န္ကေတာ္ရယ္၊ ဘယ္လုိအေရးႏွင့္ 
ဘယ္လုိ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိလည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ အလံုးစုံ 
ၾကားသိေတာ္မူမွာ မဟုတ္ဘူး၊ သမာသမတ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ 
ေလွ်ာက္တင္သတိေပးခ်င္တဲ့လူမ်ားကုိလည္း အပါးေတာ္ကပ္ၿပီး နီးနီးစပ္စပ္ သံေတာ္ဦး တင္ခြင့္ 
မရေအာင္ ပရိယာယ္ေ၀၀ုစ္ႏွင့္ ႐ႈပ္လုိ႔ထားၾကသည္။ 
 
 
သူတုိ႔ျပဳမူဆုိးသြမ္းရမ္းကားသမွ်ေတြကုိ ေ႐ႊနားေတာ္ၾကား တင္ေလွ်ာက္ခြင့္ရသည္ပင္ထားဦး အမွန္ကုိ 
အမွား ျဖစ္သြားေအာင္ လွည့္စားဖန္တီးႏိုင္တဲ့  ဥာဏ္ႀကီး႐ွင္ တန္ခိုးအာဏာ႐ွင္ေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ 
ျဖစ္ေလေတာ့ စြန္႔စားလုိ႔ အက်ိဳးမျမင္တဲ့အျပင္ စြန္႔စားေလွ်ာက္တင္မိတဲ့လူကုိပင္ 
ၿငိဳးသူရန္ဘက္ထင္ၿပီး အမႈဆင္၍ ညႇဥ္းဆဲခံရျပန္တယ္၊ ႐ွင္း႐ွင္းနဲ႔ အတိအလင္းေျပာရမယ္ဆုိလွ်င္ 
ဘုရင္ႏွင့္တကြ တုိင္းျပည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္ညိႇဴးႏြမ္းေအာင္ ဆုိးသြမ္းတဲ့ အမႈေတြျပဳေနသူမ်ားကေတာ့ 
အျပစ္ေပး မခံရဘဲ ၾကားထဲက ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ ေစတနာႏွင့္ လူဆုိးေတြကုိ လမ္းညႊန္မိတဲ့လူသာ 
ဒုကၡေရာက္ ႐ွာေရာ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ၾကာလွ်င္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုလံုး ေရစုန္ေမွ်ာမွာပင္ ေၾကာက္စရာ 
ေကာင္းေနၿပီ ၀န္ကေတာ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ကၽြန္မတုိ႔ သေဘာကေတာ့ ကိုယ့္အ႐ွင္သခင္ကုိ မီွခိုလုိ႔ ႀကီးပြားရေတာ့ အ႐ွင္သခင္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္မ်ား ဂုဏ္မညႇိဴးႏြမ္းဘဲ ဘုန္းပန္းပြင့္စည္ၿပီး အ႐ွည္သျဖင့္ တင့္တယ္ေစလုိ ပါတယ္၊ ၾကာၾကာ 
၀ါး မည့္ သြားအ႐ိုး ၾကည့္ေရွာင္ရသည္ဆုိေသာ စကားကဲ့သုိ႕ ေရ႐ွည္ေကာင္းစားၾကဖုိ႔ သတိတရား 
ေ႐ွ႕ထားကာ ေလာကသံသရာ ႏွစ္ျဖာေကာင္းေစခ်င္တာပါပဲ၊ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားကုိလည္း 
သတိေပး ေတာ္မူ၀့ံသူ မ႐ိွဘူးတဲ့လား" 
 
 
၀န္မင္း ။ "က်ဳပ္ ေျပာပါၿပီေကာ ၀န္ကေတာ္ရယ္၊ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ကပါ 
ဒီလူေတြကုိ ယံုၾကည္ေတာ္မူလ်က္ မ်က္ႏွာသာ အထူးေပးထားေနပါသည္ ၾကားလူ မ၀င္ႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ" 
 
၀န္ကေတာ္ ။  " အို ... စိတ္မခ်မ္းသာစရာႀကီးပါပဲ၊ ကဲ ... ကဲ ဒီကိစၥေတြက ကၽြန္မတုိ႔အဖို႔မွာ 
အပူတျပင္း အေရးမႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြပါ၊ ျပည္ထဲေရးထက္ လြမ္းေရးခက္၊ လြမ္းေရးထက္ ၀မ္းေရးခက္ 
ဆုိတဲ့စကားလုိ သမီးကေလး အေရးေၾကာင့္ မနက္ျဖန္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးကုိ ေျပးၿပီး အခစား၀င္လွ်င္ 
ဘယ္လုိ သံေတာ္ဦး တင္ရမယ္ဆုိသည္ကုိလည္း စဥ္းစားရဦးမယ္" 



 
၀န္မင္း ။ " ၀န္ကေတာ္ ေတာ္သလုိသာ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့တာေပါ့၊ ဒါထက္ တစ္ခုေတာ့ 
မွာထားစမ္းပါရေစ၊ က်ဳပ္တုိ႔ ခုနင္ကေျပာၾကတဲ့ လူဆုိး လူရမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ဘယ္သူ႕မွသြား၍ 
မေျပာလုိက္ပါႏွင့္၊ ယုတ္စြ အဆံုး ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔ကုိပင္ မေျပာမိေအာင္ 
သတိျပဳပါ ၀န္ကေတာ္" 
 
 
၀န္ကေတာ္ ။ " အလုိ ... ဘုရား ... ကၽြန္မသားကေလး ေမာင္ေမာင္ငယ္ဟာ မ႐ိုးသားတဲ့လူေတြထဲမွာ 
စာရင္း ပါေနလုိ႔မ်ား သူ႕ကုိပါ မယံုရေတာ့ဘူးဟာလား ၀န္မင္းရယ္" 
 
၀န္မင္း ။ " ဒီအဓိပၸာယ္မ်ိဳး မသက္ေရာက္ပါဘူး၊ လူငယ္ေတြဆုိသည္မွာ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အေပါင္း 
အသင္းႏွင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္၊ ဒီေတာ့ မေျပာမိေအာင္ 
သတိထား လုိက္လွ်င္ အင္မတန္ ရန္ေအးတဲ့ ကိစၥမို႔ သတိေပးရတာပ ၀န္ကေတာ္ရဲ႕" 
 
ထုိသုိ႕ ေျပာေနၾကစဥ္ အေစခံ နန္းခုံတုိ႔ ထမင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ၀င္လာၾကသည္တြင္မွ စကားစျပတ္ကာ 
ဒုိင္းအတြင္း ၀န္မင္းႏွင့္ ဒုိင္းအတြင္း၀န္ကေတာ္တုိ႔ ညစာထမင္းမ်ား သံုးေဆာင္လ်က္႐ိွၾကေလ၏။ 
 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ကုိ တြယ္တာခုံမင္ ခ်စ္ခင္စုံမက္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးကာစ ခ်စ္ေရးမ၀တ၀ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 
သစ္စိမ္းခ်ိဳး ခ်ိဳးလုိက္သည့္အသြင္ ေ႐ွာင္တခင္ လမ္းစျပတ္၍ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးျဖစ္ေန႐ွာေသာ ဒုိင္းခင္ခင္ 
ႀကီးသည္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ အပါးေတာ္၌ ဣေႁႏၵမပ်က္ ဆက္လက္ခစားေနထုိင္ရင္းပင္ 
ရင္တြင္း မဆန္႔ ေလာက္ေအာင္ ေလာကမီး ေတာက္ေလာင္လ်က္ ႐ိွခဲ့ရာမွ အပါးေတာ္တြင္ ညစဥ္ 
ညဆက္ အအိပ္ ပ်က္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္တို႕ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ အစား 
အေသာက္ပ်က္လာၿပီး စိတ္ေ၀ဒနာကလည္း ဖိစီးလ်က္ မ်က္ရည္မစဲ ခ်ံဳးပဲြခ်ကာ 
အခါခါငိုရသည္မွာလည္း ေခ်ာင္းစီးသည့္အလား အလဲလဲအလွယ္လွယ္ ထားရသည့္ 
ပုသိမ္ပ၀ါကေလးမ်ားတြင္ တစ္ထည္မလပ္ စြတ္စိုထုိင္းမိႈင္းျခင္း ျပတ္သည္မ႐ိွေအာင္ 
မခ်ည့္လိႈက္လွဲခဲ့ရသျဖင့္ အေပၚယံက ဟန္တင္းသေလာက္၊ အသည္းႏွလံုးကုိ ထြင္းေဖာက္ကာ 
ဖဲြမီးပမာ ေလာင္ၿမိဳက္လာခဲ့ေသာ စိတ္ေ၀ဒနာတုိ႔ေၾကာင့္ လူမွာ ေ၀ဒနာရစျပဳလာေသာ အခိုက္ 
အတန္႔တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ ဒုိင္းအတြင္း၀န္ကေတာ္ႀကီး အတင္အေလွ်ာက္ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ အိမ္ျပန္ 
ရန္ ခြင့္ေတာင္းခ်ိန္၌ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားကလည္း စိတ္ေတာ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေတာ္မူဆဲ 
အကဲဖမ္း မရႏုိင္ေသာ အခါမ်ိဳးျဖစ္ေလရာ ၾကည္ၾကည္သာသာ အခြင့္ျပဳေတာ္မူလုိသည္ႏွင့္ သလြန္ 
ေတာ္အနီးတြင္ ခစားလ်က္႐ိွေသာ မံသႀကီး႐ြာစားအား အပါးေတာ္သုိ႕ တီးတုိးေခၚယူ တုိင္ပင္ေတာ္ 
မူလုိေသာေၾကာင့္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ ႀကီးအား သမီးႏွင့္ ေတြ႕ေစရန္ ၀ဲေဆာင္ေတာ္သုိ႕ ေစလႊတ္ေတာ္ 
မူလုိက္ၿပီး - 
 
 



"ဟဲ့ ... ခင္မႀကီးရဲ႕ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္က သူ႕သမီး မက်န္းမာလုိ႔ ခဏတာျပန္ေခၚညပီး ေဆး၀ါးကုသ 
ပါရန္ အမိန္႔ေတာ္ခံတယ္၊ ဒီေကာင္မကေလး ၾကည့္ရသည္မွာလည္း တယ္လုိ႔ က်န္းမာပံုမရဘူး၊ 
ဒါေၾကာင့္ ေခတၱျပန္၍ ထည့္ေတာ္မူခ်င္တယ္" 
 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ ဖ်ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း စိတ္ထဲ၀ယ္ သကၤာယန မကင္းခ်ိန္ သူ႕မ်က္ႏွာကလည္း 
ညိႇဴးညႇိဴး မိွန္မိွန္ဆုိေတာ့ ဣေႁႏၵပ်က္တယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး ထန္းသီးေႂကြခုိက္ က်ီးနားခိုက္ အမႈသြား 
ဆုိက္သျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ အေၾကာင့္ၾကႀကီးမိျခင္းေပလားဟု စဥ္းစားစရာလည္း ျဖစ္မည္ထင္ 
ေၾကာင္းပါ၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရားႏင့္ွ အကယ္၍ အဆက္အသြယ္မ်ား႐ွိခဲ့ပါလွ်င္လည္း ယခုလုိ သူ႕မိခင္က 
ေဆးကုရန္ ေခၚသည္ကုိ အမိန္႔ေတာ္ ႏွင့္ သြားခြင့္ျပဳေတာ္မူလုိက္၍ ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚ၌ ခင္ႀကီးမ႐ိွက 
သာ၍သင့္ျမတ္လွပါသည္၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚတြင္ အဆက္အသြယ္ ျပဳရန္ လြယ္ကူ ေတာ္မူသေလာက္ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္အျပင္သုိ႕ ေရာက္ေနသူ တစ္ေယာက္ကုိ ဆက္သြယ္ေတာ္မူစရာ အလြန္တရာ 
ခဲယဥ္းလွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
မိဖုရား ။  "အင္း ... ခင္မႀကီး ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူမိသည္၊ ယခုအခါမွာ တစ္စုံတစ္ရာ 
အစြန္းအစမေပၚ စုံစမ္းေတာ္မူ၍လည္း မသိရ၊ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔လည္း မဆုိပိုင္သျဖင့္ သင္းကို 
အိမ္ခဏ ျပန္ထည့္ေတာ္မူလုိက္မယ္၊ သင္းပုံကုိ ၾကည့္ရသည္မွလည္း မခ်ိတယ္ႏွင့္ ေနမထိ 
ထုိင္မသာျဖစ္ေနတာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ခင္မႀကီး ။ "မွန္လွပါ သင့္ျမတ္လွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
မိဖုရား ။  "သုိ႕ေသာ္ သင္းတုိ႔ကုိ လံုး၀လြတ္လပ္စြာ ေ၀းကြာေနေစဖုိ႔ မေတာ္ေသးဘူး၊ မၾကာခဏ 
ဆုိသလုိ အပါးေတာ္ကုိ ေန႔အခါမ်ား၌ အဖူးအေျမာ္ ၀င္ေရာက္ေစမွ သင့္ဦးမည္၊ ဒီကိစၥအ၀၀ကုိလည္း 
ခင္မႀကီးက အေမ့ အေလ်ာ့ မ႐ိွရေအာင္ သတိ၀ီရိယ ေ႐ွ႕ေဆာင္ထားၿပီး အကဲခတ္ေနရမယ္" 
 
ခင္မႀကီး ။ "မွန္လွပါဘုရား" 
 
 
ယင္းသုိ႕ နန္းမေတာ္ေဆာင္ထဲတြင္ ခင္မႀကီးႏွင့္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္တုိ႔ တီးတုိးလွ်ာက္တင္ တုိင္ပင္ေတာ္ 
မူေနခ်ိန္၀ယ္၊ ၀ဲေဆာင္ေတာ္ဆစ္ဖက္ၮရိွ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးတုိ႔၏ ေနထုိင္ရာ အေဆာင္၌ ဒုိင္းအတြင္း 
၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးတုိ႔မွာလည္း တီးတုိးတီးတုိးႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ဇာတ္လွန္ လ်က္ ႐ိွၾကေလ၏။ 
 



အျခား အပ်ိဳေတာ္မ်ား မ်က္ျမင္တြင္ ခင္ခင္ႀကီးကုိ မိခင္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးက ေၾကာလက္သပ္ခါ 
မက်န္းမာသည္ကုိ ေမးျမန္းစုံစမ္းေနသည္ပင္ ထင္ရသည္။ တစ္ခါတရံ ဇက္ကေလးကုိ ထုိးေပးလုိက္ 
နားထင္ေၾကာကေလး ေထာက္ေပးလုိက္ႏွင့္ ဆံပင္ကိုျဖည္၍  ယပ္ေလးခပ္ေပးလုိက္ႏွင့္ အလုိက္သင့္ 
အလ်ား သင့္ အဆက္မျပတ္ လက္မွ ျပဳလုပ္ေပးကာ ေျပာစရာ စကားမ်ားကုိ ႏွစ္ကုိယ္ၾကား ႀကိတ္၍ 
ေျပာၾက ရေလ၏။ 
 
 
မိခင္ ။ "သမီးရဲ႕ အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြကုိ ေမဘုရား မေန႔ကမွ အားလံုးသိရတယ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 
လာမေျပာေသးလွ်င္ သိရဦးမွာ မဟုတ္ပါကလား သမီးရယ္၊ ေမဖ်ားလာတဲအ့ခါ တုိင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ 
မေျပာ သလဲ သမီးရဲ႕" 
 
ႀကီး ။  "ခင္ႀကီးက ေျပာခ်င္ပါတယ္ ေမဖ်ားရဲ႕၊ ဒါေပတဲ့ သားအမိခ်င္း လြတ္လြတ္ကင္းကင္း စကား 
ေျပာစရာလည္း အခ်ိန္မရ၊ ကုိကုိႀကီးတုိ႔ အစ္ကုိတုိ႔ကလည္း ဘယ္သူ႕ကုိမွ ဖြင့္မေျပာရေသးဘူးလုိ႔ 
ေျပာထား တာႏွင့္ ေမဖ်ားကုိ ေျပာတဲ့စကားေဘးလူေတြ မေတာ္တဆ ၾကားသြားမွာစိုးလုိ႔ မေျပာဘဲ 
ထားပါတယ္" 
 
 
မိခင္ ။  "ေမဖ်ားကေတာ့ ငါ့သမီးကေလး ညိႇဴးညႇိဴးငယ္ငယ္ ျမင္ရတုိင္း ေနထုိင္မေကာင္းဘူးထင္လုိ႔ 
အမိန္႔ေတာ္ခံ၍ အိမ္ျပန္ေခၚၿပီး သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမယ္ ႀကံစည္ေနခဲ့တယ္" 
 
ႀကီး ။  "ေမဖ်ားရယ္ ခင္ႀကီး ညႇိဴးညႇိဴးငယ္ငယ္ ျဖစ္ေနတာက ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားရဲ႕ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ 
မဖူးေျမာ္ရလုိ႔ပါ၊ ကိစၥမ႐ိွပါဘူး အိမ္ကုိ ျပန္လုိ႔ေတာ့ မလုိက္ပါရေစႏွင့္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚမွာ ေနရရင္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ အပါးေတာ္ကုိ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖူးခြင့္ရလွ်င္ ရသလုိ ေျပး၍ သြားရန္ လြယ္ကူပါသည္" 
 
 
မိခင္ ။  "အို ... အဲဒါေၾကာင့္ သမီး၏အစ္ကုိႀကီးက မွာလုိက္ေပတယ္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေရေရ 
လည္လည္ မသိလွ်င္ ခင္အႀကီး လုိက္မွာမဟုတ္ဘူးတဲ့၊ မွာလုိက္သည့္အတုိင္းပင္ မွန္ေနၿပီ၊ ဒီမာ 
အေမ့သမီးကေလးရဲ႕ ယခု လာခဲ့ရျခင္းဟာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ အလုိေတာ္အတုိင္း သမီးကို ေမဖ်ား 
တုိ႔အိမ္သုိ႕ ျပန္ေခၚရန္ ျဖစ္တယ္၊ သုိ႔ေပမဲ့ အေၾကာင္းမျပႏုိင္ဘဲေခၚလွ်င္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရားက 
ယံုၾကည္ေတာ္မူမည္ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ သမီး ေနထုိင္မေကာင္းသျဖင့္ ေဆး၀ါးစားလုိ၍ ေခတၱခဏ 
ျပန္ခြင့္သနားေတာ္မူရန္ အမိန္႔ေတာ္ ခံရမည္တဲ့သမီး ၾကားရဲ႕လား" 
 
ႀကီး ။  "ေၾသာ္ ... ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အမိန္႔ေတာ္လား ေမဖ်ား၊ ဒီလုိသာ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ျပန္ခိုင္းတယ္ 
ဆုိရင္ ခင္ႀကီး အင္မတန္ လုိက္ခ်င္ပါတယ္၊ ခင္ႀကီး ဘယ္မွာေနရေနရ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိသာ 
ဖူးျမင္ရမယ္ ဆုိလွ်င္ ေသရာက ထ၍လုိက္ပါမယ္၊ တကယ္ေျပာေတာ္မူတာေကာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား 
ေမဖ်ားရယ္၊ သမီး အိမ္ျပန္ လုိက္ခ်င္ေအာင္ ညာေျပာတာမ်ားေလလား" 



 
 
မိခင္ ။  "ေမဖ်ားက မညာပါဘူး သမီးေလးရယ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ယမန္ေန႔က လာ၍ေျပာၾကသည္ 
အမွန္ပါ၊ သမီးကုိ အပါးေတာ္မွာ ၾကာ႐ွည္ထား၍ မေလ်ာ္သျဖင့္ ပရိယာယ္ႏွင့္ အျပင္သုိ႕ေရာက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရမည္၊ သမီးအျပင္သုိ႕ ေရာက္လွ်င္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ႀကံစည္ေတာ္ မူခ်င္ရာကုိ လြယ္ကူစြာ 
ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္တဲ့ သမီးရဲ႕၊ ဒါေၾကာင့္ ေမဖ်ား လာခဲ့ရတယ္၊ အေၾကာင္း ျပဖုိ႔ကိစၥကလည္း ေမဖ်ား 
ထင္တဲ့အတုိင္း သမီး မက်န္းမမာေၾကာင္း ေခါင္းတည္၍ အမိန္႔ေတာ္ခံရမွာပဲ" 
 
ႀကီး ။  "ဒီလုိျဖင့္ သမီး လုိက္ဖို႔အသင့္ပါပဲ ေမဖ်ားရယ္၊ ယခုအခါ သမီးမွာေတာ့ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ 
အားကုိး ခ်စ္ခင္ၿပီး သံေယာဇဥ္ အလြန္ႀကီး၍ေနပါၿပီ၊ ေ႐ႊမ်က္ႏွာေတာ္ကုိ မဖူးေျမာ္ရသည္မွာလည္း 
ၾကာလွ လုိ႔ လြမ္းနာက်ေနပါၿပီ ေမဖ်ားရယ္၊ သမီးဒုကၡကုိ ကယ္ပါေတာ့" 
 
 
မိခင္ ။  " တုိးတုိးကေလးေျပာပါ သမီးရယ္၊ မေတာ္တဆ ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းမ်ား ၾကားလုိ႔သြားမွျဖင့္ 
ငါးပါးႀကီး ေမွာက္ၾကပါလိမ့္မယ္" 
 
ႀကီး ။ "တုိးတုိးေျပာရလြန္းလုိ႔ အက်င့္ပါေနပါတယ္ ေမဖ်ားရယ္၊ ဘယ္သူမွ မၾကားရပါဘူး၊ အစဦး 
တုန္းကသာ ခုလုိ ဒုကၡမ်ားမယ္မွန္း သိရလွ်င္ ခင္ႀကီးေလ ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚက တစ္ခါတည္း ထြက္လုိ႔ 
ေျပးမိ မွာပါပဲ၊ ခုေနေတာ့ ထုထုေတေတ ငါးဖယ္လုိ အတြင္းေၾကေၾကေနတဲ့ 
စိတ္ဒုကၡေတြၾကားထဲကပင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ကုိ ခ်စ္ခင္မိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးမွ်င္မျပတ္ဘဲ 
ရစ္ပတ္၀ဲလယ္ တြယ္တာ မက္ေမာ လ်က္ ႐ိွရပါေတာ့တယ္၊ အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ ျခယ္လွယ္တဲ့ 
ဇာတ္ကြက္ကလည္း နည္းနည္းမွ အကြက ္မလည္ေသးပါကလား၊ သူတုိ႔ ႀကိဳးစားႀကံဖန္လုိ႔ေပးၾကမွ 
သမီးကေလး စိတ္ေသာကေအးရပါေတာ့မယ္ ေမဖ်ား ရယ္" 
 
 
မိခင္ ။  "ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ႀကိဳးစားလ်က္႐ိွေနေၾကာင္း၊ ေမဖ်ား ေကာင္းေကာင္းသိရပါတယ္၊ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔၊ မဆုတ္မနစ္ လံု႕လ႐ိွသေလာက္ ႀကိဳးပမ္းေနရ႐ွာျခငး္မွာ 
လည္း သမီးေလးကုိ ေကာင္းစားေစလုိၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွတဲ့  အ႐ွင္သခင္၏ လုိအင္ဆႏၵကုိ 
ျဖည့္စြမ္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထင္သလုိ ခရီးမေရာက္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳေနၿပီး သမီး 
စိတ္ဆင္းရဲ ေန႐ွာသည္မွာ သူတုိ႔၏ ပေယာဂ မကင္းသလုိ ျဖစ္ေနတာႏွင့္ သာ၍ မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ၿပီး 
နည္းလမ္း႐ိွသေလာက္ ႀကိဳးစားေပးၾကေတာ့မယ္တဲ့၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကလည္း ခင္ႀကီးကုိ 
သနားလွတယ္၊ ယခုလုိ ၾကာၾကာပစ္၍ထားေတာ္မမူႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ႐ုတ္တရက္ 
အႀကံအစည္တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းေတာ္ မူကာ သမီးကုိ ေမဖ်ားတုိ႔ထံ ျပန္ေရာက္ေအာင္ 
ေခၚယူထားရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္႐ိွျခင္း ျဖစ္တယ္တဲ့ သမီးရဲ႕" 
 
 



ႀကီး ။  "ေမဖ်ားရဲ႕စကားက အား႐ွိစရာေကာင္းလွပါတယ္ေနာ္၊ စိတ္ေပ်ာ္လုိက္တာ တကယ္ပဲ 
ခင္ႀကီးကုိ ခ်စ္ေတာ္မူပါေသးတယ္ေနာ္၊ စိတ္ေပ်ာ္လုိက္တာေမဖ်ားရယ္၊ ေရငတ္ေနတဲ့လူဟာ 
ေရပူေရေနာက္ပင္ ေသာက္ရ ေစေတာ့ ခဏေတာ့ အာ႐ုံေျပသလုိပါပဲ၊ နည္းတဲ့ ေန႔ရက္ေတြ 
မဟုတ္လွဘူး ေမဖ်ား၊ ေ႐ႊမ်က္ႏွာ ေတာက္ုိ ဖူးေျမာ္လုိ႔မွ မ၀ေသးတဲ့ အခ်ိန္ကေလးမွာ ႐ုတ္တရက္ 
အခြင့္ေတာ္မသာသျဖင့္ ေတြ႕ဆံုဖို႔ရာ လမ္းစ ျပတ္သြားကတည္းက ခင့္အသည္းႏွလံုးေတြကုိ 
ေခ်မြပစ္လုိက္သလုိ အခံရခက္ လွပါေတာ့တယ္" 
 
မိခင္ ။ "ကုိင္းကုိင္း ... မပူပါနဲ႔ေတာ့ သမီးရယ္၊ ဒီကေန႔ အမိန္႔ေတာ္ခံလုိ႔ အိမ္ကုိ ျပန္ရလွ်င္ ခင္ 
စိတ္ခ်မ္းသာပါေတာ့မယ္၊ ဒီအေျခက်မွေတာ့ ေမဖ်ားတုိ႔က ငုပ္မိသဲတုိင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ဆုိတဲ့ 
စကားလုိ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အလုိေတာ္နဲ႔ ခင့္ေကာင္းစားမႈကုိ ဂ႐ုထားၿပီး ႀကိဳးစား 
ႀကံေဆာင္ၾကရေတာ့မွာပဲ သမီးရဲ႕" 
 
 
ႀကီး ။  "ကုိကုိႀကးီနဲ႔ အစ္ကုိတုိ႔ခမ်ာမွာလည္း ခင့္အတြက္ႏွင့္ အေတာ္ပဲ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ခံလ်က္ 
႐ိွၾကပါတယ္ ေမဖ်ားရယ္၊ အစ္ကုိဆုိသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ မ်က္ႏွာမေကာင္း႐ွာဘူး၊ သမီးမွာေတာ့ 
ခုေန အခါ အစ္ကုိကုိ႕လည္း ႐ွက္ဖို႔ နားမလည္ပါ၊ ေ႐ႊနန္းရွင္ဘုရားကုိလည္း ေၾကာက္တာထက္ 
ခ်စ္တာက ပိုေနေတာ့ သမီးရင္ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အစ္ကုိကတစ္ဆင့္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ထံေတာ္သုိ႕ 
အလႊာေတာ္ ပို႔ဆက္၍သာ ေနရပါေတာ့တယ္၊ အိမ္ျပန္ေရာက္ခါမွ ဒီကိစၥ ေအးၾကမည္ဆုိပါလွ်င္ 
ျမန္ျမန္ပင္ အမိန္႔ေတာ္ ခံလို႔ ေခၚသြားပါေတာ့ ေမဖ်ား" 
 
 
မိခင္ ။  "ေကာင္းလွၿပီသမီးရယ္၊ ကဲကဲလာလာ ... ေ႐ွ႕ေတာ္သြားၾကစုိ႕၊ ေမးေတာ္မူလွ်င္ 
သမီးကလည္း ေနမေကာင္းေပမဲ့ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား အပါးေတာ္မွ ခဲြခြာၿပီး လုိက္ခ်င္ပုံမေရတဲ့ 
သ႑ာန္မ်ိဳး ဖန္တီးပါခင္ရယ္" 
 
အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားႏွင့္ အပ်ိဳေတာ္ အတြင္းလူယံုေတာ္ျဖစ္ေသာ မံသႀကီး႐ြာစားတုိ႔ တုိင္ပင္၍ စကား 
အေခ်အတင္ ေလွ်ာက္တင္ၿပီးစီးေသာ အခ်ိန္တြင္ ၀ဲေဆာင္၌ သမီးႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး စည္း၀ါး 
တုိက္လာေသာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ သမီးခင္ခင္ႀကီးတုိ႔ သားအမိသည္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား 
အပါးေတာ္သုိ႕ ၀င္ေရာက္ခစားမိေလ၏။ 
 
 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ ေျခတစ္ဖက္ "ဆာ"၍ မစြမ္းမသန္႐ွာသူ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဥသွ်စ္ေရာင္ 
ပိုးကြက္စိတ္ ထဘီကုိ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္၀တ္လ်က္ ပုသိမ္ပ၀ါစပယ္ႀကီးကုိ ေလာဘက္တင္ သုိင္းခ်ံဳ 
ထားေစကာမူ သမီးျဖစ္သူ၏ ပခုံးကုိ မီွကုိင္အားျပဳ၍ လာရသျဖင့္ မျဖီးမလိမ္းႏွင့္ ဆံပင္ေလ်ာ့ရဲ 
ရင္စည္း ဖြာဖြာ မ်က္ႏွာညိႇဴးညႇိဴးႏွင့္ ရဲႀကိဳးထဘီကုိ ကသီကရီ ၀တ္လ်က္ ဖဲကြက္ဖရဲအူေရာင္ 
အက်ႌလက္႐ွည္ကုိ ကပိုက႐ို ၀တ္ထားရာက မိခင္ႀကီးကုိ တဲြေခၚ လာၿပီးေနာက္ 



အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရား ေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႕ ေရာက္ေသာ အခါ ပ်ပ္၀ပ္က်ိဳးႏံြစြာ မ်က္ႏွာ ေအာက္ခ် 
ခစားေနရာမွ မိခင္ႀကီး အမိန္႔ေတာ္ခသံကုိသာ နားစြင့္ ေနမိ႐ွာသည္။ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ ဘုရားလည္း 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး သားအမိ ေ႐ွ႕ေတာ္ခစား မိၾကသည္ ကုိ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူေသာအခါ - 
 
"ေၾသာ္ ... ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ သမီးကုိ ေခၚခဲ့ၿပီလား၊ ဘယ္လုိေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည္တဲ့လဲ"ဟု အေမးေတာ္ 
႐ိွလွ်င္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးက လက္ယွက္ကာ - 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ ေလေရာဂါ ႏိွပ္စက္သျဖင့္ အစားပ်က္အအိပ္ပ်က္ ျဖစ္ေနျခင္းပါဘုရား" ဟု 
ေလွ်ာက္ထား ၍ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက - 
 
 
"ေၾသာ္ ... ဟုတ္စရာ႐ွိပါငဲ့ ခင္ႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ေတာ္မူရသည္မွာ ေညာင္နာနာႏွင့္ ႐ိွေတာ့ 
သည္၊ သုိ႕ရာတြင္ ေလေရာဂါဆုိသည္မွာ အိပ္ရာထဲ ေန႔႐ွည္ရက္ၾကာ မမာေနေသာ ေရာဂါမ်ိဳး 
မဟုတ္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ရန္ မ႐ိွေသာ္လည္း တစ္လေလာက္ ျပန္ေခၚခြင့္ျပဳေတာ္မူမယ္၊ 
သည္တစ္လဆိုတဲ့ ရက္မ်ား အတြင္း မွာလည္း သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆုိသလုိ 
ေ႐ွ႕ေတာ္ကုိ သားအမိႏွစ္ေယာက္ အခစား ၀င္ေရာက္ၾကရမည္"ဟု မိန္႔ေတာ္မူရာ - 
 
 
"အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ဦးထိပ္႐ြက္ပန္ဆင္မိပါေၾကာင္းဘုရား"ဟု ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးက 
ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ နန္းမေတာ္ဖုရားက ခင္ခင္ႀကီးဘက္သုိ႕လွည့္၍ - 
 
"ဟဲ့ ... ခင္ႀကီးရဲ႕ နင့္မိခင္နဲ႔အတူ ခဏတျဖတ္ လာေရာက္ခစားဖုိ႔ မေမ့ေလႏွင့္" ဟု အမိန္႔ေတာ္ 
႐ိွေသာ အခါ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ၀န္ကေတာ္ႀကီး သတိေပးထားသည့္အတုိင္း - 
 
"အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ နာခံမိေၾကာင္းပါဘုရား၊ ဘုရားကၽြန္မ ေနမေကာင္းလွ၍သာ ေခတၱ 
ျပန္လုိက္ရပါမည္၊ ေ႐ႊဖ၀ါးေတာ္ ေအာက္က မခြာလုိလွေၾကာင္းပါဘုရား၊ ေ၀ဒနာ သက္သာေအာင္ 
ေဆးစားၿပီး ေမဖ်ား ေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႕ အခစား၀င္တုိင္း ေ႐ႊဖ၀ါးေတာ္ကုိ လာေရာက္ဦးတုိက္ပါမည္ဘုရား" 
ဟု သနားစရာ ေလွ်ာက္တင္ လုိက္႐ွာလွ်င္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက ၿပံဳးေတာ္မူကာ က႐ုဏာသံ 
ခပ္ေလးေလးႏွင့္ - 
 
"ေအး ... ေအး၊ ေကာင္းၿပီ၊ လုိက္သြားေပေတာ့" ဟု အမိန္႔ေတာ္႐ိွၿပီး ၾကာျခည္ေတာ္ထဲသုိ႕ 
၀င္ေတာ္မူကာ မ်က္ႏွာေတာ္ လဲႊလုိက္သျဖင့္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးလည္း အနီး႐ိွ အထိန္းေတာ္ 
အပ်ိဳေတာ္ ၿမိဳ႕စား ႐ြာစား ႀကီး မ်ားကုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကာ ခင္ခင္ႀကီးကုိ ေခၚလ်က္ နန္းမေတာ္ 
ေဆာင္ႀကီးမွ ထြက္ခဲ့ရေလ၏။ 
 
 



အျပင္ဘက္ ၀ဲေဆာင္သုိ႕ ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္း ခင္ခင္ႀကီးမွာ သူႏွင့္ အ႐ြယ္တူ အပ်ိဳေတာ္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ လက္ပါးေစမ်ားကုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၿပီးလွ်င္ ၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ အေနာက္စမုတ္ 
မွဆင္းလ်က္ တံခါးနီအျပင္ဘက္တြင္ အသင့္ခၽြတ္ထားေသာ ဗီ႐ိုလွည္းကုိစီးၿပီး ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးမွ 
ထြက္ခြာ လာခဲ့ၾကေလ၏။ 
 
 
နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးတြင္ ခစားေနထုိင္ၾကေသာ ၿမိဳ႕စား႐ြာစား အထိန္းေတာ္ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
အပ်ိဳေတာ္ငယ္မ်ား ႐ိွၾကရာတြင္ မံသႀကီး႐ြာစားမွတစ္ပါး ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး အေပၚတြင္ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ 
ဖုရား၊ အကဲခတ္ေတာ္မူေနေၾကာင္း မည္သူမွ် သိ႐ိွရိပ္မိျခင္း မ႐ိွ ေသးေသာေၾကာင့္ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ 
ဖုရားသည္ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးအား တစ္ပါးသူမ်ားထက္ ပိုမို သနားခ်စ္ခင္ေတာ္မူ၍သာ မၾကာခဏ 
လာေရာက္ ခစားရန္ မွာထားသည္ဟုသာ ႐ိုးသားစြာ မွတ္ထင္ၾကေလသတည္း။ 
 
.............................. 
 
 
အခန္း (၃၃) မနက္ျဖန္ 
 
အခန္း(၃၃) 
 
 
အ႐ွင္ႏွစ္ပါး ယံုမွတ္ေတာ္မူ၍ သဒၶါၾကည္ျဖဴေျမႇာက္စားေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ၀င္း၀င္းေတာက္ ေကာင္းစား 
လ်က္ ႐ိွေသာ ရေနာင္ၿမိဳ႕စား ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ မင္းညီမင္းသားတုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္း 
အနားႏွင့္ ႀကီးစြာေသာ ခ်မ္းသာစည္းစိမ္ ဂုဏ္႐ိွန္သတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ေစာျခင္း႐ိွခဲ့သေလာက္ ေကာက္ယူ 
သိမ္းပိုက္ ထားေသာ ၾကင္ယာေျမာက္သား ဇနီးမ်ားမွာလည္း အလြန္ပင္ 
မ်ားျပားလွသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရေနာင္ မင္းသား ေနရန္ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာ အိမ္ႀကီးမွာ 
ၾကင္ယာေျမာက္သား မ်ားလွသည္ႏွင့္အမွ် အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းထား၍ ေဆာက္လုပ္ရေလရာ 
ျခားတစ္ပါးေသာ အိမ္ေတာ္ ၄-၅ ေဆာင္ႏွင့္ ညီမွ် လ်က္ ႐ိွသည္။ 
 
 
ဤမွ်ႀကီးမားက်ယ္၀န္းေသာ အိမ္ေတာ္ႀကီးမွာပင္ ၾကင္ယာေပါင္း တစ္ရာတိတိ ျပည့္ေအာင္ 
ေကာက္ယူ သိမ္းပိုက္လ်က္႐ိွေသာေၾကာင့္ ေဘးမွ ပမ္း၍ပမ္း၍ အေဆာင္ပိုမ်ား ထုတ္ရျပန္ရာ 
ကာလၾကာေသာ္ အိမ္ေတာ္ႀကီးမွာ တဲ၀ုိင္းႀကီးႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူမွ်လာေလ၏။ ထုိသုိ႕ 
ေျမာက္ျမားေသာ ၾကင္ယာ ဇနီးတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ အစြယ္အပြားမ်ား၊ အေစအပါးမ်ားကုိ 
လည္းေကာင္း ရေနာင္ မင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ မူလ႐ိွရင္းစဲြ ေႁခြရံသင္းပင္း ေက်းရင္း ကၽြန္ရင္း 
တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ေကၽြးေမြး ေပးကမ္းေထာက္ပ့ံရသည္မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္တြင္ 
တာ၀န္ႀကီးေလးစြာ ႐ိွမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လွ်မ္းလွ်မ္း ေတာက္ ေကာင္းစား၍ တန္ခိုးအာဏာ 



ႀကီးမားေနသေလာက္ ရတနာ ေ႐ႊေငြ၊ ဆန္ေရ စပါး တုိ႔ကုိ သံုး၍ မကုန္ ၿဖံဳး၍မကုန္ေအာင္ စုလုိက္ 
ပုံလုိက္ရ႐ိွသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အလြယ္တကူႏွင့္ပင္ ေထာက္ပ့ံ ေပးကမ္းမႈ ျပဳႏုိင္ေလသည္။ 
 
 
အ႐ွင္သခင္၏ ေျမႇာက္စားသူေကာင္းျပဳျခင္း ခံရသည္ႏွင့္အမွ် မိမိရသမွ် အခြင့္အေရး တန္ခိုး အာဏာ 
ကုိလည္း အရာရာမွာ လႊာ၍လႊာ၍ အသံုးျပဳတတ္႐ုံမက အမ်ိဳးမ်ိဳး အဘက္ဘက္ ၀ုိက္၍ သူတစ္ပါး 
လက္ႏိႈက္ မ၀င္သာေအာင္လည္း အကာအကြယ္ ျပဳထားတတ္သည္၊ 
သြက္လက္ဖ်တ္လတ္သေလာက္ စိတ္ကူး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါက္လ်က္ ႀကိဳတင္၍ သိျမင္တတ္သည့္ 
ပါရမီထူးတစ္ခုလည္း ႐ိွေသးသည္။ ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ မွန္သမွ်မွာလည္း လုပ္ခ်င္ရာကုိ ရဲရင့္ 
ဖ်တ္လပ္စြာ မေၾကာက္မဆုတ္ လုပ္၀့ံေသာ သတၱိ႐ိွသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေျခဖ်ားေထာက္၍ 
အ႐ွင္သခင္ကုိ သစၥာေဖာက္ရန္ စိတ္ကား ဆံလႊာမွ်မ႐ွိ၊ အ႐ွင္ႏွစ္ပါး အလိုေတာ္ ျပည့္မႈႏွင့္ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ထက္ပို၍ ႀကံရည္ဖန္ရည္ ထက္ျမက္ သူ မ႐ိွသေလာက္ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ အလုိေတာ္ျပည့္မႈကုိလည္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ကာ အမႈေတာ္ 
ထမ္းလာ ခဲ့သလုိ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရား၏ အလုိေတာ္ကုိလည္း အနည္းနည္းႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းဆက္သ 
အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ခဲ့ရသျဖင့္ အလြန္ပင္ မ်က္ႏွာသာရခဲ့သည္။ 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ က်မ္းဂန္စာေပေမြ႕၍ သူေတာ္ေကာင္းႏွလံုးပြားၿပီး စိတ္ထားႏူးည့ံေတာ္ မူသူ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊနန္းတက္စက ငါ၏ လက္နက္ႏွင့္ မေသေစရဟု ကတိေတာ္ 
ရခဲ့သူျဖစ္၍ တစ္ေၾကာင္း ခစားထမ္း႐ြက္ရာတြင္ အမွားျပဳမိသည္တုိင္ေအာင္ အေလွ်ာက္ေကာင္းလွ်င္ 
အေထာင္း လြတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အ႐ွင္နန္းမေတာ္ႀကီး ထိပ္စုဖုရားလတ္ကုိမူကား စိတ္ထားေတာ္ 
ထက္ျမက္သျဖင့္ အေလွ်ာက္အတင္ ခက္ခ်ိမ့္မည္ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္ ကုိယ္တုိင္ 
တင္ႀကိဳနားလည္ခဲ့သည္။ 
 
 
သုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရားကုိ ပိုမိုရင္းႏီွးေအာင္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လ်က္ ႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံ 
ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည့္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရားက "ေမာင္တုတ္ေရ ..." ဟု စကားမွ်ႏွင့္ ေဗာင္းေတာ္ညိတ္ 
စိတ္ေတာ္ သိတတ္သည့္ တပည့္လိမၼာပီသစြာ မ်က္ႏွာလုိအားရ သာသာထုိးထုိးႀကီး အက်ိဳးေတာ္ 
ေဆာင္ျပ လုိက္သည္။ ေ႐ႊလုိလွ်င္ေ႐ႊ၊ ေငြလုိလွ်င္ေငြ၊ ခလုတ္ကန္သင္းရန္ခပင္းစေသာ 
မကင္းသာမေ႐ွာင္သာေသာ အေႏွာင့္ အယွက္မ်ိဳး ေပၚလာလွ်င္လည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္က 
သုတ္သင္႐ွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ ဘုရင့္ေနာင္ဘဲြ႕ထူးႏွင့္ ရေနာင္မင္းသားႀကီး 
ရာထူးကုိ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္က သူေကာင္း ျပဳေတာ္မူသည္ကုိ နန္းမေတာ္ဘုရားက လုိလုိခ်င္ခ်င္ 
အခြင့္အေရး ကုန္စင္ေအာင္ အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ ေပးေတာ္ မူထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
 



 
နန္းတြင္းနန္းျပင္ အ၀င္အထြက္ ေႏွာင့္ယွက္စစ္ေဆးျခင္း မ႐ိွေစရဆုိေသာ အခြင့္အေရးထူးတစ္မ်ိဳးကုိ 
ရ႐ိွ ထားသူျဖစ္၍ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကုိ တီးတုိးစကားျဖင့္ တုိင္ပင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ရိွေသာ 
အခါမ်ားတြင္လည္း ေန႔ညဥ့္မေ႐ြး နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးသုိ႔၀င္ကာ နန္းမေတာ္ဘုရားထံ ခစား 
ေရာက္လာေလ့႐ိွသျဖင့္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားထက္ပင္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရားႏွင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး႐ိွၿပီး 
ကိစၥ ႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကုိ အလြယ္တကူ တုိင္တည္ ေျဖ႐ွင္းလ်က္႐ိွခဲ့ေလသည္။ 
 
 
၏ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ တန္ခိုးအာဏာသည္ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔လ်က ္ ႐ိွခဲ့သည္။ မွဴးမတ္ 
အရာ ႐ိွႀကီး မ်ားမွာ ျပ႒ာန္းပိုင္းျခားထားေသာ အခြင့္အာဏာ မ်ားစြာ႐ွိေစကာမူ စင္စစ္အားျဖင့္ 
ထုိအခိုက္ အခါ တြင္ ရေနာင္မင္းသား၏ အခြင့္အေရးက ပိုမိုက်ယ္၀န္းလ်က္႐ိွသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ 
ျပ႒ာန္း ပိုင္းျခား ထားေသာ ရာဇသတ္၊ ဓမၼသတ္မ်ားႏွင့္ပင္ အၿငိအစြန္း ႐ိွခဲ့တတ္ရာ အ႐ွင္ႏွစ္ပါး၏ 
မ်က္ႏွာေၾကာင့္ သက္ညႇာ စြာ ခြင့္လႊတ္ခဲ့ရေပါင္းလည္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မ်ားစြာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ 
ရတတ္သည္။ ၿမိဳ႕၀န္၊ ၿမိဳ႕ခ်ဳပ္ စေသာ ရာဇ၀တ္ဌာနမ်ားမွာမူကား ရေနာင္ မင္းသား၏ 
တန္ခိုးအာဏာက သာ၍ပင္ အရိပ္ လႊမ္းလ်က္ ႐ိွေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ပါ 
နည္းအတုိင္းပင္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရား၏ 
မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလည္းေကာင္း အလြန္အကၽြံ သူေကာင္း ျပဳ ေျမႇာက္စားထားျခင္းခံရေသာ 
ရေနာင္မင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ တန္ခိုးအာဏာကုိ ရင္ဆုိင္ ျပဳ၍ အမႈအေရးမဆုိဘဲ မ်က္ႏွာလဲႊ 
ေ႐ွာင္သြားၾကရေတာ့သည္။ 
 
 
ယင္းသုိ႕လွ်င္ အခြင့္အေရး တန္ခိုးအာဏာ မ်ားစြာ႐ွိခဲ့ေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ အျပင္တြင္ 
ဤမွ်ပင္ အာဏာ တန္ခိုး လႊမ္းမိုးေနသေလာက္ ၀င္း၀င္းေတာက္ အ႐ိွန္ႀကီးကာ 
ထင္ရာျပဳမူေနေသာ္လည္း ေ႐ႊနန္းေတာ္ ထဲတြင္ကား အ႐ွင္ႏွစ္ပါး၏ မ်က္ႏွာေတာ္ေအာက၌္ 
ေၾကာက္တတ္ေသာ ယုန္သူငယ္သည္ ေကသရာဇျခေသ့ၤမင္းႀကီးေ႐ွ႕၀ယ္ ပ်ပ္၀ပ္စြာ 
ခစားေနထုိင္သည့္ႏွယ္ မခုတ္တတ္သည့္ ေၾကာင္ငယ္ ႏွင့္မျခား ေနထုိင္ခစားေလသည္။ ၾကင္ယာ 
ဇနီးအေျမာက္အျမား ယူထားျခင္းေၾကာင့္ ဣတၳိယ သုိက္သမား ဟု တင္စားေျပာၾကားျခင္း ခံရေစကျမူ 
နန္းတြင္းသူမ်ားကုိ ဘယ္အခါမွ ေစာ္ကား က်ဴးလြန္ ခဲ့သည္ မ႐ိွဘဲ ၿမိဳ႕ထဲရပ္မွ 
မိန္းကေလးမ်ားကုိသာလွ်င္ မရလွ်င္ ရသာေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံေဆာင္ သိမ္းပိုက္ၿမဲျဖစ္သည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဇာတ္သမ၊ အၿငိမ့္သမ၊ အရပ္သမမ်ားကုိ ႏိုင္နင္းစြာ တန္ခိုး အာဏာ ႐ိွသမွ် သံုး၍ 
သိမ္းႀကံဳးယူငင္တတ္သည္။ မိန္းကေလးေခ်ာေခ်ာဆုိလွ်င္ ပ်ိဳေသာ၊ အိုေသာ၊ ကာမပုိင္ ႐ိွေသာ 
မ႐ိွေသာ အလုိ႐ိွခဲ့လွ်င္ ေတြးေတာစဥ္းစား ဆင္ျခင္ျခင္းတရားဟူ၍ မ၀င္စားႏုိင္။ နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ 
အပိုင္သိမ္းလုိက္ေတာ့သည္။ 
 
 



သီေပါ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရသူမ်ားအနက္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကဲ့သုိ႕ပင္ 
ထက္ျမက္သူ ေတြ မ်ားစြာ႐ွိေစကာမူ ထုိသူ ထုိသူတုိ႔အေပၚတြင္လည္း ေမာင္ေမာင္ထုတ္ကသာ 
အေပါင္းပါ ေခါင္းေဆာင္ ျပဳလ်က္ တစ္လက္ရာ တစ္သေဘာတည္း ေသြးစည္းထားသကဲ့သုိ႕ ႐ိွေလရာ 
ေမာင္ေမာင္ တုတ္ကသာ ဗိုလ္လုပ္၍ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျပဳရာ ေရာက္ေလ၏။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကဓမၼ ႏွစ္ဌာနလံုးမွာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ မွန္ကန္က်နစြာ ျဖစ္ေစလုိေသာ ပညာ႐ိွ 
သုခမိန္ႀကီးမ်ား ေျခဖ်ားေထာက္လြန္းသည္ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္ အေပၚတြင္ ထင္ျမင္ ယူဆစိတ္ထဲမွ 
ႏွာေခါင္း ႐ံႈ႕တတ္ၾကသည္၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုရင့္မ်က္ႏွာေတာ္ ေထာက္ထား၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာၾကား ျခင္း မျပဳေစကာမူ စိတ္တူသေဘာတူ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ၾကေသာအခါ "ေမာင္တုတ္ 
ယခုေလာက္ ေျခဖ်ား ေထာက္ေနလွ်င္ တစ္ေန႔ အက်နာလိမ့္မည္၊ ဘယ္ေန႔ ဘယ္အေကြ႕မွာ 
က်မလဲမသိဘူး" ဟု တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး လက္တုိ႔ေျပာေနၾကေလသည္။ 
 
 
သုိ႔ေသာ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔သည္ လက္႐ိွ တန္ခိုးအာဏာ ႀကီးမားသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
ၿမိဳ႕၀န္မင္း ဘုန္းေတာက္၍ ပါေနာက္ေျခႂကြဆုိသလုိ မ်က္ႏွာလုိအားရႏွင့္ ၀၀ စားရလွ်င္ ၿပီးေရာဟု 
အလုိက် ကၽြန္ရင္းခံၾကသည့္ သာေပါင္းညာစား တပည့္ေနာက္လုိက္ အင္အားမွာ တစ္ေန႔တျခား 
တုိးပြား က်ယ္ျပန္႔ လာသည္သာ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ အရပ္အေမာင္းေကာင္းေကာင္း အညားညိဳစိမ့္စိမ့္တြင္ ေက်ာက္ေပါက္မ 
သက္သက္ ႐ိွေသာ္လည္း က်က္သေ႐႐ွိေသာ သူ၏မ်က္လံုးက အၿမဲၿပံဳးရယ္ေနသကဲ့သုိ႕႐ိွသည္။ 
သုိ႕ၿပံဳးေနေသာ မ်ကလ္ံုး ထဲမွာပင္ အေရးကိစၥႀကံဳလွ်င္ မငဲ့မကြက္ သတၱိ႐ိွ႐ိွ စြန္႔စားရက္မည့္ 
အရိပ္အေရာင္မ်ား သန္းလ်က္ ႐ိွသည္။ 
 
ယေန႔အဖို႕ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ေ႐ႊနန္းေတာ္မွ ခစားအၿပီး မိမိအိမ္ႀကီးတြင္ ထံုးစံအတုိင္း စည္းစိမ္ 
ယစ္မူး အေပ်ာ္ေတာ္ၾကဴးခုိက္ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
အိမ္ေတာ္ႀကီး၏ ေ႐ွ႕ပိုင္းမွာ ရေနာင္ၿမိဳ႕စားႀကီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ တစ္ကုိယ္တည္း စံျမန္းရာ သီးသန္႔ 
ထားေသာ အခန္းႀကီးတစ္ခု႐ိွ၍ အလယ္ခ်က္ ဗဟုိတြင္မူ ၾကင္ယာေျမာက္သားဇနီးမ်ားႏွင့္ 
ေပ်ာ္ပါးစံစားရာ က်ယ္၀န္း ေသာ ခန္းမအ၀ုိင္းႀကီးတစ္ခု စီမံျပဳျပင္ထားေလသည္။ ထုိအခန္းႀကီးကို 
အလယ္ထားလ်က္ လ,စက္၀န္း သ႑ာန္ အခန္းကုိ ေဘးမွ ပထမအရစ္အျဖစ္ ၀န္းရံေသာ 
အေဆာင္မ်ား႐ွိ၍ တစ္ေဆာင္လွ်င္ ၾကင္ယာ ေတာ္ႀကီးတစ္ဦးစီ ေနထုိင္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယ 
အရစ္ေဆာင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယ အရစ္အေဆာင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဇနီးမယား 
ကုိယ္လုပ္ေတာ္မ်ားကုိ ဂုဏ္ထူး အဆင့္ အတန္း လုိက္ ေနရာခ်ေပးထားသည္ျဖစ္ရာ ေ႐ႊနန္းေတာ္မွ 
ခစားျပန္ခ်ိန္တြင္ ရေနာင္ၿမိဳ႕စားႀကီး ေမာင္ေမာင္ တုတ္စံေနရာ ဗဟုိ --- အခန္း၀ုိင္းႀကီးသုိ႕ ၾကင္ယာ 
ေတာ္အားလံုး ၿဖီးလိမ္း၀တ္ဆင္၍ လာေရာက္ စု႐ုံးေနၾကရသည္။ 



 
 
ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ စံစားရာျဖစ္ေသာ ဗဟုိခန္းေဆာင္၀ိုင္းႀကီးတြင္ ဆင္ျပင္ခင္းက်င္းထားေသာ 
အသံုး အေဆာင္ မ်ားမွာကား ပိုး၊ ဖဲ၊ ကတၱီပါ၊ ဖန္သားမွန္သားမ်ား အတိျပည့္၍ ၀င္း၀င္းေတာက္ေျပာင္ 
အေရာင္ ခ်င္းယွက္သန္းေနေလသည္။ ကတၱီပါမွီအုံး ကတၱီပါကြပ္ သင္ျဖဴးေခ်ာမ်ား တင္ထားသည့္ 
သလြန္ ေညာင္ေစာင္း မ်ားမွာ ခန္းလံုးျပည့္ မိႈင္းလံုးေကာ္ေဇာမ်ားေပၚတြင္ တည္႐ိွၿပီးလွ်င္ 
အခန္းပတ္လည္တြင္ ကုိယ္လံုးေပၚ မွန္ခ်ပ္မ်ားကုိ အလုိက္သင့္ ထားၿပီးလွ်င္ 
ကြမ္းတံုဖဲကန္႔လန္႔ကာႀကီးမ်ားကုိမူကား အကာ အကြယ္ လုိလွ်င္ အဆင့္သင့္ရန္ အသြယ္သြယ္ 
ဆဲြဆင္မတင္ထားလ်က္႐ိွသည္။ ျပဴတင္းလက္ရန္းဆီတြင္မူ ထူထဲ ေသာ ကတၱီပါ ေနရာထုိင္ 
ကတၱီပါလက္ေထာက္မ်ား ခ်ထားၿပီး ပန္းဥယ်ာဥ္ထဲမွ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကုိ ေလညႇင္း ခံ ႐ႈစားရန္ 
ျပင္ဆင္ထားရသည္။ ေ႐ႊခ်ယြမ္းအုပ္ႀကီးမ်ား သံုးခ်ာင္းေထာက္ အုပ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း အဖုံးကုိ ဖြင့္လွ် င္ 
အသင့္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိဳ၊ အခ်ဥ္၊ အဖန္၊ အစပ္၊ အအီ၊ အဆိမ့္၊ ႏွစ္သိမ့္ဖြယ္ရာ ရသာ မ်ိဳးစုံ ကို 
အိုးအထံု၊ အေမႊးရနံ႔ႏွင့္ သန္႔ျပန္႔စြာ ျပဳျပင္ထည့္ထားရသည္။ ေစာင္းညႇင္းပတ္သာ တူရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကုိ အခ်ိဳးက် ျပင္ဆင္၍ လုိလွ်င္အသင့္ရရန္ စီမံထားၿပီးလွ်င္ ညဥ့္အဖို႔တြင္ အလင္းေရာင္ေပးရန္၊ ဖန္ 
မုတ္ဆိတ္၊ ဖန္ပေဒသာ၊ ဖန္ပန္းဆုိင္၊ ဖန္ပန္းႏြယ္မ်ားဆဲြ၍ ဖေယာင္းခဲ၊ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား ထြန္းညႇိရန္ 
အသင့္ထားရသည္။ 
 
 
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ႐ုပ္လံုးေပၚ ေငြဖလားႀကီးမ်ားတြင္လည္း အေက်ာ္ ဓမၸါ၊ နံ႔သာ၊ ႏွင္းရည္ မ်ားထည့္လ်က္ 
အနံ႔ အသက္ ခ်ိဳေမႊးေသာ ျမတ္ေလး၊ သရဖီ၊ စပယ္စသည့္ မြန္ျမတ္ေသာ ပန္းခိုင္ပန္းကံုးမ်ားကုိ လွပ 
ေ၀ဆာစြာ ထုိးစိုက္ျပင္ဆင္ထားရသည္။ 
 
ရေနာင္ၿမိဳ႕စား မင္းသားႀကီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေ႐ႊနန္းေတာ္မွ ခစား၍ ျပန္လာတုိင္း အိမ္ေတာ္ႀကီး 
ဆင္၀င္ သုိ႕ စီးလာခဲ့သည့္ ဆင္၊ ကပ္ယွဥ္မိ၍ ဆင္"က"ေပၚမွ အိမ္ၾကမ္းျပင္သုိ႔ ေျခတင္မိေသာ 
အခ်ိန္ကစ၍ ၿဖီးလိမ္း ၀တ္ဆင္ကာ ႀကိဳဆုိေနေသာ ၾကင္ယာဇနီးမ်ားက ၀ဲယာတဲြမလ်က္ 
အိမ္ဦးေဆာင္သုိ႕ ေခၚယူ လာၾက ရသည္။ ေခတၱခဏနားၿပီး ေရခ်ိဳးေဆာင္ထဲတြင္ ေရၾကည္ေရေအး 
ခ်ိဳးေပးသူကေပး၊ ေခ်းေညႇာ္ တြန္းသူက တြန္း၍ ေရမုိးသန္႔စင္ၿပီးေနာက္ အေမႊးအထံု သပ္ထားေသာ 
ပုဆုိးပ၀ါ၊ ၀တ္လဲတန္ဆာတုိ႔ကုိ ၀တ္ဆင္ လဲလွယ္ ေပးၿပီးမွ ယုယုယယ တဲြမလ်က္ ဗဟုိခန္းမႀကီးသုိ႕ 
ေခၚခဲ့ၾကရသည္။ 
 
 
သလြန္ေညာင္ေစာင္းထက္သုိ႕ ႏဲြမွီလ်က္ ထုိင္မိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကြမ္းယာဆက္သည့္ 
ဇနီးကလည္း အသင့္၊ ေနေက်ာ္သည့္ ပင္က်ေရကုိ ေ႐ႊဖလားႏွင့္ ထည့္ေစာင့္သူကေစာင့္၊ 
ထန္းရည္ခါးႏွင့္ ျမည္းစားစရာ၊ ခ်ိဳးေၾကာ္၊ ၾကက္ေၾကာ္ စသည္တုိ႔ကုိ ကလပ္ေပၚတင္၍ 
ကုိင္ထားသူကထား၊ ယပ္ခပ္ေပးသူက မ႐ွား၊ အႏိွပ္ေတာ္ မ်ားဆက္သူကဆက္၊ ဖက္သူကဖက္၊ 
ေပြ႕သူကေပြ႕၊ အေတြ႕ႏွင့္ အေငြ႕ေပး၍ တျဖည္းျဖည္း ျမႇဴသူက ျမႇဴ၊ ေ႐ႊျခဴဆည္းလည္းသံသာ 



ညည္းသလုိ သီခ်င္းႀကီး သီခ်င္းခံမ်ားႏွင့္ အသံုးေတာ္ခံသူကခံ၊ ေစာင္းညႇင္း ပတ္သာ 
တူရိယာတီးတတ္သူမ်ားကတီးလ်က္ ကကြက္၊ ဆုိကြက္ႏုိင္ေသာ အၿငိမ့္သမ၊ ဇာတ္သမ၊ ဇနီးမ်ားက 
စည္း၀ါးက်နစြာ တီးမႈတ္သီဆုိ၊ ကခုန္ေျဖေဖ်ာ္၍ တေပ်ာ္တပါး စည္းစိမ္ခံစားေနၿမဲ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ထံုးစံအတုိင္း ေညာင္ေစာင္းထက္၌ ၾကင္ဖက္ၾကင္ရာမ်ားစြာေသာ ဇနီးေခ်ာ 
မ်ားအား ေက်ာသပ္ရင္သပ္၊ ပူးကပ္ႏဲႊမီွ က်ီစယ္႐ႊင္စံ၊ ေလာကီစည္းစိမ္ခံရင္း ေ႐ႊဖလားအတြင္းမွ 
ပင္က်ရည္ တစ္က်ိဳက္ ၾကက္ေပါင္ေၾကာ္တစ္ကုိက္ႏွင့္ အလုိက္သင့္႐ိွေနစဥ္မ်ားမၾကာေသးမီက 
ဆင့္ႏွင့္ တင္၍ ခိုးယူသိမ္းပိုက္လုိက္ေသာ ဇာတ္မင္းသမီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕သူ မမေလးက ခိုင္ပန္းစုံ၊ 
ယုိးဒယား အကႏွင့္ ႏဲြ႕ႏဲြ႕လ်လ် ေျဖေဖ်ာ္လ်က္႐ိွေလ၏။ 
 
 
အမရပူရ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမွ ရက္ကန္းသည္မ အေခ်ာအလွကေလးကုိ ေကာက္ယူၿပီး ခင္ေဆြႀကီး 
ဟူေသာ အမည္ ေပးထားေသာ ဇနီးကေလးက ၾကက္သားေၾကာ္ကလပ္ကုိ အဆက္မျပတ္ အနီးသုိ႕ 
တုိးေပး ေနရသည္။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ေျမာက္ျပင္က ထန္းသမားႀကီး ဦးပိန္၏ သမီးေခ်ာကေလး မဲမႈတ္ကို 
ရေနာင္ မင္းသား ဘ၀ေရာက္စကပင္ ခင္ထားျမဟူေသာ အမည္သညာျဖင့္ ၾကင္ရာေတာ္ျဖစ္ခဲ့သူ 
ဇနီးကညာ ကလည္း ျပာလဲ့လဲ့ ပင္က်ရည္ကုိ အလ်ဥ္မီေအာင္ ေ႐ႊဖလားခ်င္း ေျပာင္းထည့္၍ 
ေလာင္းငွဲ႕ ေပးလ်က္႐ိွသည္။ ကြမ္းႀကိဳက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ခင္ညႇာဆုိေသာ ဇနီးကေလးမွာ 
ကြမ္းယာေပးေသာ အလုပ္ တာ၀န္သပ္သပ္ ထမ္းေဆာင္ရသည္ကုိ ၿပံဳးခ်ိဳ႐ႊင္ျပစြာ ၾကည့္လ်က္ 
ေျခတစ္ဖက္ႏွင့္ တုိ႔ကာ တုိ႔ကာ ကလိထုိး လုိက္လွ်င္ ခင္ညႇာမွာ ေယာင္တတ္သူျဖစ္၍ ယာေနေသာ 
ကြမ္း႐ြက္မ်ားကုိ တအား ဆုတ္ၿဖဲ လႊင့္ပစ္ လုိက္ေတာ့သည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ က ၿပံဳးရယ္လ်က္ "ဟဲ့ ... ခင္ညႇာ ဘာေတြလႊင့္ပစ္ေနသလဲ" ဟု ေမးမွ ခင္ညႇာမွာ 
သတိရၿပီး အနီးတြင္ ျပန္႔ႀကဲေနေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းေနရေလသည္။ "ကုိင္း ... ခင္ေဆြ 
ႀကီးနဲ႔ ခင္ထားျမ တုိ႔လည္း ေတာ္ၾကေတာ့ သည့္ထက္မ်ားလွ်င္ မင္းတုိ႔လင္မူးလဲၿပီး တစ္ခါတည္း 
အိပ္ေပ်ာ္ သြားလိမ့္မယ္"ဟု ေျပာသျဖင့္ ခင္ေဆြႀကီးႏွင့္ ခင္ထားျမတုိ႔ ထန္းရည္ခါးႏွင့္ ၾကက္ေၾကာ္ 
မ်ားကုိ သိမ္းဆည္း သြားၾကသည္။ လက္ေမာင္းသားႏွင့္ ေျခသလံုးမ်ားကုိ အႏိွပ္ေတာ္ဆက္ေနေသာ 
ခင္သက္ႏွင့္ ခင္ဘုန္း႐ွင္ တုိ႔ကုိလည္း "ကဲ ... ကုိယ္ေတာ့္ဇနီးမ်ား ခဏနားၾကပါဦး" ဟု ေျခကုိ 
႐ုန္းလုိက္ၿပီး မနီး မေ၀း တြင္ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေညာင္းေညာင္း ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏဲြ႕ႏဲြ႕ လွည့္ကာပတ္ကာ က,ေနသူ 
မမေလး (ဆင္ခိုးမေလး)ကုိ မ်က္စႏွင့္ အခ်က္ေပး၍ ေခၚလုိက္သည္တြင္ မမေလးမွာ ညင္ညင္သာသာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ရင္ခြင္ အနီးသုိ႕ ေရာက္လာေလ၏။ 
 
 
မာင္ေမာင္တုတ္သည္ အပါးသုိ႕ေရာက္လာေသာ မမေလးကုိ ရင္ခြင္တြင္ သိမ္းပိုက္ၿပီး မ်က္ႏွာကုိ 
ေမာ့ေစလ်က္ အထက္ကစီး၍ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး စိုက္ၾကည့္ကာ "ဘယ့္ႏွယ္လဲ မေလးရဲ႕ ေမာင္ေမာင္နဲ႔ 
ေနရသည္ မွာ ေပ်ာ္ရဲ႕လား" ဟု ေမးလွ်င္ - 



 
"မွန္ပါ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္ႀကီးဘုရား ဘုန္းေတာ္ရိပ္ ခိုလံႈရသည္မွာ အလြန္ပင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ လွေၾကာင္း 
ပါဘုရား" ဟု မမေလးက တုိးတုိးကေလး ျပန္၍ေျပာလုိက္ေသာေၾကာင့္ အသံေအာႀကီးႏွင့္ 
သေဘာက်စြာ ရယ္ေမာလုိက္လာ - 
 
"ဟဲဟဲဟဲဟဲ ... တကယ္ပဲလား မေလးရာ၊ ငါ့ကုိ ေၾကာက္လုိ႔မ်ား ညာေနရသလား" 
 
"မဟုတ္ပါဘူး ေမာင္ေမာင္ႀကီးဘုရား၊ တကယ္ပင္ ေပ်ာ္႐ြင္လွပါတယ္၊ ဒီလုိ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ိဳးႏွင့္ 
မေနခဲ့ရဖူးတဲ့ ဇာတ္သမားကေလးပါ၊ ဘယ္မွာမေပ်ာ္ဘဲ ေနႏုိင္မလဲဘုရာ့" 
 
 
"ယံုရတာပဗ်ာ၊ ကြယ္ရာမွာသာ အသစ္ဘယ္လုိေကာင္းေသာ္လည္း အေဟာင္းတလည္လည္ 
ေအာက္ေမ့ လွတယ္ဆုိတဲ့ စကားလုိ မ်က္ရည္ကေလးတစုိစိုႏွင့္ တိတ္တိတ္ ခိုးငို၍ မေနပါနဲ႔" 
မငိုပါဘူးဘုရာ့ ယံုေတာ္ မူပါ၊ ဟုိကလည္း ဖ်ကၽြန္မကုိ သတိရမယ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးရာထူး 
လည္းရ ေ႐ႊကလည္း ငါးပိႆာ၊ ၾကင္ယာဇနီးက ႏွစ္ေယာက္ၿပိဳင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္က 
ခ်ီးေျမႇာက္မစလုိက္ေလေတာ့ စည္းစိမ္ ယစ္မူးၿပီး ခ်စ္ဦးကုိ ေမ့လုိ႔ေနပါၿပီ၊ ဖ်ကၽြန္မက သတိရလုိ႔လည္း 
အက်ိဳးမထူးပါဘူးဘုရား၊ သားကေလး ႏွစ္ေယာက္ ကုိေတာ့ မွန္တဲ့အတုိင္း တင္ေလွ်ာက္ရလွ်င္ 
တစ္ခါတစ္ခါ လြမ္းမိပါရဲ႕ ကုိယ္ေတာ္" 
 
"လင္႐ိွရင္ သား႐ိွလာပါလိမ့္မယ္ မေလးရယ္၊ ဒါအတြက္ေတာ့ မလြမ္းပါနဲ႔၊ ကဲ ေမာ့စမ္းပါ၊ ခုလုိ ပူပုံပန္း 
မ်က္ႏွာ ကေလး ကလည္း တစ္မ်ိဳးပဲ ခ်စ္စရာေကာင္းလွတယ္၊ ဇာတ္သမမို႔ ပါးစပ္ကလည္း ခရာ၊ 
အမူအရာ ကလည္း ေကာင္းလြန္းလုိ႔ သက္ဆံုးတုိင္ေပါင္းၿပီး ထင္းပုံမွာ ေခါင္းခ်ရသည္အထိ မိမိကုိ 
ခ်စ္ပါမယ္၊ အားမငယ ္ပါနဲ႔" 
 
 
"ယခုလုိ ၾကည္ျဖဴေတာ္မူတာကုိ သိရလုိ႔ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ တစ္အားကုိးပါတယ္ဘုရား၊ ၾကင္ယာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား ကသာ တစ္ခုလပ္ ဇာတ္သမက အေရးေရာက္လွတယ္လုိ႔ မ်က္စိစပါးေမြးစူးကုန္ၾကမွာ 
စိုးလွပါတယ္ဘုရား" 
 
"အို ... ဒီလုိ ၾကင္ယာေတာ္အခ်င္းခ်င္း ၀န္တုိမိစၦာစိတ္ျပင္းၿပီး စိတ္တြင္းက ေကာက္က်စ္ၾက႐ိုးထံုးစံ 
မ႐ိွဘူး မေလးရဲ႕၊ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ က်ဳပ္မယားေတြဟာ က်ဳပ္ကုိ အင္မတန္ ေၾကာက္ရတယ္၊ 
တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကေတာက္ကဆ မျဖစ္ရ၊ ျငဴစူ ေစာင္းေျမာင္းျခင္းမ႐ိွရ၊ သူသာတယ္ 
ငါနာတယ္ဆုိတာ စိတ္မ်ိဳးလည္းမထားရ၊ က်ဳပ္ သေဘာမက် တာကုိ ျပဳမိၾကလုိ႔ 
ေဒါသထြက္လွ်င္လည္း တစ္ခါတည္း အသက္ႏွင့္ အိုးစားကဲြရမယ္ဆုိသည္ကုိ နားလည္ၾကပါတယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ ဘယ္အခါမဆုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ သုိက္သုိက္ ၀န္း၀န္း ေနၾကတာကုိသာ 
ေတြ႕ျမင္ရတယ္ မဟုတ္လား" 



 
"ဒီလုိဆုိလွ်င္ ၀မ္းေျမာက္လွပါၿပီ ေမာင္ေမာင္ႀကီးဘုရား၊ ၀ယ္ခါစ လြန္းပုဆုိးကေလးမ်ား အေရာင္ 
မညႇိဴးခင္ သာ ေန႔တုိင္း၀တ္ခ်င္ေသာ္လည္း ေရေလွ်ာ္ တစ္ပတ္ႏြမ္းလွ်င္ေတာ့ အခန္းေထာင့္ 
တစ္ေနရာမွာ စုပုံလုိ႔ ခၽြတ္ခဲ့ဖို႔ပဲ ႐ိွပါရဲ႕ဘုရား" 
 
 
"ဟားဟားဟား ... စကားတတ္တဲ့ မေလးရဲ႕ ယခု က်ဳပ္၀တ္ေနတဲ့ လြန္းပုဆုိးကေလးဟာ အသစ္ 
ၾကပ္ခၽြတ္မွ မဟုတ္ပါပဲကလား၊ အသစ္စက္စက္ထက္ စုံမက္ျမတ္ႏိုးလွလုိ႔ တစ္ေရက် တစ္ပတ္ႏြမ္း 
ကေလးကုိပဲ သူမ်ားလက္ထဲက အဓမၼဆဲြလုိ႔ ယူခဲ့ရသည္၊ ဘယ္ဆီမွာ သြားလုိ႔ ခၽြတ္ထား 
ႏိုင္ပါေတာ့မလဲ၊ ကဲ ... ကဲ ... သည့္ေလာက္ ပလီပလာ တီတီတာတာ ေျပာတတ္တဲ့ ေဟာဒီ 
လြန္းပုဆုိးကေလးကုိ ေခါက္႐ိုး ၾကၿပီး ခ်ဳပ္ေၾကာင္းဗရေပြ ၿပဲတဲ့ေအာင္ တစ္ခါတည္းစြပ္လုိ႔ 
မခၽြတ္တန္း၀တ္လုိက္မယ္ ... ဖယ္ ... မေလး ... မ႐ုန္းႏွင့္" ဟု ၿပံဳးတဲ့၍ ဆုိဆုိေျပာေျပာ 
မေလးတစ္ကုိယ္လံုးကုိ သိမ္းႀကံဳးရစ္ပတ္လ်က္ အဆက္မျပတ္ အသက္႐ွဴၾကပ္ ေလာက္ေအာင္ 
က်ီစယ္လုိက္ရာ ဘယ္ညာေ႐ွ႕ေနာက္ အနီးအပါး႐ွိ ဇနီးမ်ားကလည္း အသီးသီး အားက်မခံ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ ၀ုိင္း၍ဖမ္းၿပီး ေမာင္ေမာင္ႀကီးဘုရား ေမာင္ေမာင္ႀကီးဘုရား မမေလးကုိ ခ်စ္သလုိ 
ဖ်ကၽြန္မတုိ႔ကုိလည္း ခ်စ္ေတာ္မူပါဦး" ဟု ဗ႐ုန္းဗရင္း စစ္အင္က်င္းသလုိ ကုိယ္လံုးခ်င္း ႏဲြ႕မီၿပီး 
တသီတတန္းႀကီး ၀န္း၀ုိင္းလာၾကသျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ဆင္ခိုးမကေလးကုိ လက္တစ္ဖက္ 
ပိုက္ထားလ်က္ႏွင့္ပင္ ေနာက္ထပ္ စီတန္းခ်ီတက္လာေသာ ၾကင္ယာေတာ္အေပါင္းကုိ အခ်စ္ ဆြမ္းႀကီး 
ေလာင္း၍ ေနရေလသတည္း။ 
 
 
"ကုိရင္တုတ္ဗ်ိဳ႕ ... ကုိရင္တုတ္" ဟု ခပ္အုပ္အုပ္ ေခၚလုိက္ေသာအသံကုိ စည္းစိမ္ခံရာမွ ႐ုတ္တရက္ 
ၾကားလုိက္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ နားကုိ လက္အုပ္၍ ေထာင္လုိက္မိ သည္။ 
 
ေခၚလုိက္ေသာ အသံမွာ ဖဲကန္႔လန္႔ကာ၏ ဟုိမွာဘက္ျဖစ္ေသာ အိမ္ဦးခန္းဆီမွ လြင့္လာသည္။ 
သည္အခ်ိန္ သည္အိမ္မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ သည္အေခၚမ်ိဳးႏွင့္ ေခၚ၀ံ့သသူ မ႐ိွ၊ အျပင္လူ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ ကလည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ အိမ္ထဲသုိ႕ ၀င္၍ေခၚရဲမည္မထင္၊ ဧကႏၱပင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 
သာလွ် င္ ျဖစ္ရမည္ဟု အတတ္သိေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယမွာလည္း မိမိႏွင့္ ရင္းႏီွးခ်စ္ခင္သေလာက္ စ႐ိုက္ခ်င္းမတူသူ ျဖစ္ေလရာ အေရး 
အေၾကာင္း ကိစၥမထူးျခားထဲ အေၾကာင္းမဲ့လာျခင္း မဟုတ္တန္ရာဟု ေတြးမိသည္။ သုိ႔ႏွင့္ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥေၾကာင့္ လာသည္ျဖစ္ေစ ႀကံဳႀကိဳက္ေသာအခါ၀ယ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား ရင္းႏီွးသူတုိ႔၏ 
က်ီစယ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ က်ီစယ္လုိေသာေၾကာင့္ အနီး႐ိွခင္ထားျမအား "ဟဲ့ ... ခင္ထားျမ အျပင္ခန္းက 
ဧည့္သည္ ကုိ သြားေခၚခဲ့" ဟု ေစလႊတ္လုိက္ေလ၏။ 
 
 



ၾကင္ယာေတာ္မ်ား မွာ ေယာက္်ား ဧည့္သည္ကုိ ဘယ္အခါမွ် အတြင္းခန္းသုိ႕ မေခၚဖူးဘဲ ထူးထူး ကဲကဲ 
ျပဳမူသည့္ ကိစၥကုိ စိတ္တြင္းက အ့ံၾသလ်က္ ၾကက္ေသေသ၍ ေငးေနမိၾကရာ အျပင္ထြက္သြားေသာ 
ခင္ထားျမ ျပန္၀င္လာမွ သတိရၾကေလ၏။ 
 
"ဟဲ့ ခင္ထားျမ ဘာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တည္း ျပန္လာရသလဲ" 
 
"ဧည့္သည္က ကုိယ္ေတာ့္အခန္းထဲ လုိက္မလာ၀ံ့ပါဘူး မ်က္စိ႐ွက္ပါသတဲ့ဘုရား" 
 
"အို ... သြား ... အတင္းအဓမၼ ဆြဲေခၚခဲ့ၾက၊ ခင္ထားျမနဲ႔အတူ ခင္မိုးသူနဲ႔ ခင္ျဖဴလိုက္သြား၊ မိမိသစ္ႏွင့္ 
ခင္ႏွင္းဥတုိ႔က သံုးေယာက္အားနဲ႔ ဆဲြလုိ႔မႏိုင္ရင္ လက္ကုိ အတင္း၀င္ကုိင္ၿပီး 
အေဆာင္ထဲေရာက္ေအာင္ ဆြဲေခၚခဲ့ရမယ္" ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ ခင္ထားျမႏွင့္အတူ ခင္မိုးသူ၊ ခင္ျဖဴ၊ 
မိမိသစ္ႏွင့္ ခင္ႏွင္းဥတို႔ တပ္ခ်ီ၍ ထြက္သြား ၾကရျပန္ေလ၏။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က အနီးတြင္ က်န္ရစ္ေသာ ၾကင္ယာေတာ္တုိ႔အား ကဲ ... မိမိတို႔ မမတုိ႔ ယခုလာတဲ့ 
ဧည့္သည္ေတာ္ ဟာ က်ဳပ္ႏွင့္ အလြန္တရာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္တဲ့ လူျဖစ္တယ္၊ သူလာလွ်င္ မိမိတို႔က 
က်ဳပ္ကုိ ျပဳစု ယုယသလုိ ယုယုယယ ဧည့္ခံၾကစမ္းပါဟု တုိးတီးေျပာဆုိမွာထားလွ်င္ "ေကာင္းလွပါၿပီ 
ေမာင္ေမာင္ႀကီး ဘုရား" ဟုေျပာၿပီး ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္၊ အခ်ိဳပဲြ၊ အခ်ဥ္ပဲြ၊ အေၾကာ္အေလွာ္ စၿမိန္ 
စားပဲြမ်ားကုိင္ကာ အရံသင့္ေစာင့္ေနၾကစဥ္ ခင္ထားျမတုိ႔ တစ္စုက "ရဲရဲႂကြ ေတာ္မူပါ၊ ေမာင္ေမာင္ 
မႂကြလာလွ်င္ ကၽြန္မတုိ႔ အျပစ္တင္ခံရပါလိမ့္မယ္"ဟု ဆုိဆုိေျပာေျပာ တြန္းတြန္းပို႔ပု႔ိ တဲြမေခၚေဆာင္ 
လာေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိန္းမေတြအလယ္မွ ကသိ ကေအာက္ အားတံု႕အားနာႏွင့္ 
ဆုတ္ကန္ ဆုတ္ကန္ ျပဳရင္း လုိက္ပါလာခဲ့ရင္း အေဆာင္တြင္း႐ိွ ေမာင္ေမာင္တုတ္အနီးသုိ႕ 
ေရာက္လာေလ၏။ 
 
 
"ဟားဟား ... ထုိင္ပါ ကုိရင္ရာ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ား မ်က္စိ႐ွက္ရတာတဲ့လဲ၊ ေယာက္်ားမဟုတ္သလုိပဲကုိးဗ်" 
ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္ က ဆီးႀကိဳလက္ဆဲြကာ သလြန္ေပၚတြင္ ေနရာေ႐ြ႕ေပးၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ထုိင္ေစ၏။ 
 
ငယ္ ။ " ေယာက္်ားေပတဲ့ဗ်ာ ကုိရင္တုတ္ဟာက နည္းနည္းကဲလြန္းသလားလုိ႔" 
 
တုတ္ ။  "မင္းပ်ိဳ မင္းလြင္တုိ႔မည္သည္မွာ လိမၼာသလုိစံၿပီး အရသာခံတတ္မွ ေလာက္အျမတ္ရတယ္ဗ်" 
 
ငယ္ ။  "တန္လွ်င္ေဆး လြန္လွ်င္ေဘးတဲ့၊ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္႐ုံပဲ ေကာင္းသဗ်ာ၊ 
ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ဆုိတာ ၿခိဳးၿခံႏိုင္သမွ် ၿခိဳးၿခံမွေတာ္ကာက်တယ္" 
 



တုတ္ ။  "အာရတီ-၀ိရတီဆုိတဲ့ တရားဟာ မေတြ႕ခင္သာ ေ႐ွာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဟာထားၾကတာပါ၊ 
လက္ေတြ႕သံုးသပ္မိတဲ့ တစ္ေန႔က်ေတာ့ ေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေျပတည့္ ေရငန္ဆားက်င္း 
ႏြားတစ္သင္းသုိ႕ ဆုိတဲ့ စကားက ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရသြားတာပဲ မဟုတ္လား ကုိရင္ငယ္ရဲ႕" 
 
ငယ္ ။  "အင္း ... ခင္ဗ်ားဆင္ေျခနဲ႔ ခင္ဗ်ားအလုပ္ကေတာ့ တယ္ဟုတ္ေနတာပဲေနာ္" 
 
 
တုတ္ ။  "ဟီ ဟိ ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲေလ၊ ကဲ ... ကဲ၊ ကုိယ့္ေရာင္းရင္းလာတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာ ဧည့္၀တ္ 
ေက်ေအာင္ ျပဳစုဖို႔ရ ၀တၱရား႐ွိတယ္၊ ခင္ခင္တုိ႔၊ တင္တင္တို႕၊ မိမိတုိ႔ မမတုိ႔ လာၾကလာက၊ စားစရာ၊ 
ေသာက္စရာေတြႏွင့္၊ ဧည့္၀တ္ျပဳၾကပါ၊ ယပ္ခပ္သူကခပ္၊ ကြမ္း၊ ေဆး၊ လက္ဖက္ ေပးသူကေပး၊ 
အခ်ိဳပဲြ၊ အခ်ဥ္ပဲြေတြ တ၀ဲ၀ဲေရာက္လာလွ်က္ ေျခသလံုးႏွစ္ဖက္ ဆုပ္နယ္သူကနယ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ ၀ုိင္းအုံျပဳစုၾကေသာအခါ က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ပမာ ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္လ်က္ 
ေျခႏွစ္ဖက္ကုိ ႐ုတ္တရက္ ႐ုန္းဖယ္ၿပီး တင္ပ်ဥ္ေခြႀကီး ျပင္ထုိင္ကာ - 
 
"ဟာ ... ဟာ ... ေတာ္ၾကပါဗ်ာ၊ မႏိွပ္ပါနဲ႔ ေတာ္ၾကပါ၊ အားနာစရာႀကီး" ဟု ေျပာလ်က္ လက္ကာ 
တြန္းဖယ္၍သာ ေနေလ၏။ 
 
 
"သံုးေဆာင္ေတာ္မူပါ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕" ဟူေသာ အသံစာစာကေလးမ်ားမွာလည္း စားစရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ေ႐ွ႕သုိ႕ တြန္းဖယ္၍ ေပးရင္း အတင္းအက်ပ္ နားပူေနၾကေတာ့သည္၊ ၾကာေသာ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
မေနသာ ေတာ့ဘဲ - 
 
"ကဲ .. ကုိယ္ရင္တုတ္ရာ ခင္ဗ်ားဟာေတြကုိ တဆိတ္ သိမ္းဆည္းစမ္းပါဦး" ဟု ေတာင္းပန္ယူကာမွ 
အနည္းငယ္ ႐ွဲသြားၾကေတာ့သည္။ 
 
ငယ္ ။  "ကုိရင္တုတ္ရယ္ က်ဳပ္ေတာ့ ဒီေလာက္မ်ား ဒါေတြခင္ဗ်ားမုိ႔ တတ္ႏိုင္ေပသည္၊ အ့ံၾသပါရဲ႕ဗ်ာ၊ 
က်ဳပ္ေတာ့ ညည္းေစာ္ကုိ နံလာတာပဲ" 
 
တုတ္ ။  "အဲဒါ ခင္ဗ်ား မခံစားထုိက္လုိ႔ထင္သဗ်ာ၊ က်ဳပ္မွာေတာ့ ဒါႏွင့္ေတာင္ အားမရေသးပါဘူး၊ 
အသစ္ကေလးေတြ အေခ်ာအလွကေလးေတြသာ ေတြ႕ဦးမယ္ဆုိရင္ အဆင္သင့္သလုိ ႀကံဖန္ ယူဦးမွာ 
ပါပဲဗ်ာ၊ ေဟာဟုိနားက သနပ္ခါးေရာင္ရင္စီးႏွင့္ တင္ႀကီးႀကီး ကုိယ္လံုးထြားထြား အသား ညိဳစိမ့္စိမ့္ 
ကေလး လွမ္းၾကည့္စမ္း၊ က်ဳပ္လက္ထဲေရာက္စ သံုးရက္မွ်သာ႐ိွေသးတယ္၊ တယ္မရဲ႐ွာေသးဘူး၊ အဲဒါ 
ခင္ဦးတဲ့၊ သူ႕ကုိ ယူခဲ့ရတာ က်ဳပ္မွာ ဓားတျပက္ တုတ္တျပက္နဲ႔ အေတာ္ကသုတ္ကရက္ ႏိုင္ခဲ့တယ္" 
 
 



ငယ္ ။  "အမယ္မင္း ... ငါ့သူငယ္ခ်င္းႏွယ္ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ၊ မိန္းမက ႐ွား႐ွားလုိ႔ထင္ရဲ႕၊ တုတ္တျပက္ 
ဓားတျပက္နဲ႔မ်ား ယူရ႐ွာသကုိေနာ္" 
 
တုတ္ ။  "ခင္ဗ်ားက မသေရာ္ပါႏွင့္ဦးဗ်၊ က်ဳပ္ ဒီလုိသိမ္းပိုက္ခံရတာကလည္း မခံခ်င္တာ 
တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ပါပဲ၊ အဲဒဇီာတ္ေၾကာင္းကေလးလည္း နားေထာင္စမ္းပါဦး" 
 
ငယ္ ။  "ေဟာေတာ္မူပါဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ကာမဂုဏ္ယပ္လဲ့တရားကုိ နားေသာတဆင္ပမယ္" 
 
တုတ္ ။  "ဟုိၿမိဳ႕၀န္ဦး ................ အေၾကာင္းကုိ ခင္ဗ်ား ၾကားဖူးတယ္မဟုတ္လား။ သူကလည္း 
မယားခပ္မ်ားမ်ားပဲေလ၊ ခင္ဦးရဲ႕ အစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ ရာဇ၀တ္မႈ ေရာက္တာႏွင့္ 
ၿမိဳ႕၀န္မင္းဆီမွာ အကူအညီသြားေတာင္း႐ွာတယ္၊ ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕၀န္က ခင္ဦးကုိ သိမ္းပိုက္ရမွ သူ႕ 
အစ္ကုိႀကီးကုိ အမႈက လြတ္ေအာင္ၾကံေပးမယ္၊ ဒီအမႈဟာ သူ႕လက္ထဲမွာ႐ိွတယ္၊ သူ႔အျပင္ ဘယ္သူမွ 
မကယ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာႏွင့္ ယူပါမယ္လုိ႔ အာမခံရ႐ွာသတဲ့" 
 
 
ငယ္ ။  "ဒါႏွင့္ ခင္ဗ်ားလက္ကုိ ဘယ္လုိေရာက္လာရသည္လဲ" 
 
တုတ္ ။  "အဲေလ ဆက္ေျပာပါဦးမယ္၊ တကယ္ဆုိေတာ့လည္း ခင္ဦးရဲ႕ အစ္ကုိ ႀကီးဟာ က်ဳပ္တပည့္ 
ေမာင္ေမာင္ဦးတုိ႔ဂိုဏ္းက လူငယ္တစ္ဦးပါ၊ ၿမိဳ႕၀န္က မလႊတ္ခင္ အထကအ္မိန္႔က လႊတ္ၿပီးသားပဲ၊ 
ၿမိဳ႕၀န္ကလည္း ေရာင္ေတာ္ျပန္ႏွင့္ ေရာလႊတ္ဆုိသလုိ သူ႕အစြမ္းနဲ႔ လႊတ္ႏိုင္တဲ့ အေနမ်ိဳးနဲ႔ ခင္ဦးကုိ 
မလိမ့္တပတ္သိမ္းခ်င္လုိ႔ လႊတ္ဖို႔ရက္ဆဲြၿပီးထားရာမွာ အဆင္သင့္စြာနဲ႔ ခင္ဦးဟာ 
က်ဳပ္ႏွင့္လာေတြ႕ေရာ၊ က်ဳပ္ကလည္း ျမင္တယ္ဆုိရင္ပဲ တစ္ခါတည္း ႀကိဳက္ခ်င္ခ်င္၊ သူ႕ခမ်ာကလည္း 
ၿမိဳ႕၀န္မင္းစားမဲ့အစား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဇာတ္လွန္လုိ႔ အမွန္ကုိ သိရေတာ့ ခင္ဦးကုိ 
ၿမိဳ႕၀န္အိမ္ေခၚလာတဲ့ေန႔မွာ က်ဳပ္တပည့္မ်ားက လမ္းခရီးအၾကားမွာ ၀င္လုတာပဲ၊ ၿမိဳ႕၀န္ရဲ႕ 
လူေတြကလည္း သတၱိနည္းၾကတဲ့လူေတြမွ မဟုတ္ပဲကလား၊ ဓားလြတ္ေတြ တရမ္းရမ္းႏွင့္ 
အစြမ္း႐ိွသေလာက္ တစ္ေယာက္မက်န္ ခုခံၾကတယ္" 
 
 
ငယ္ ။  "ေၾသာ္ ... ဟုိတစ္ေန႔က ေဒး၀န္းရပ္နားမွာ အေဆာင္ကုိင္သမားေတြ 
ဓားခ်င္းခုတ္ၾကတယ္ဆုိတာ ဒီကိစၥထင္ပါရဲ႕" 
 
တုတ္ ။  "ဟုတ္တယ္ ... ဟုတ္တယ္ ဓားခ်င္းခုတ္လုိ႔ သူတုိ႔ဘက္က ႏွစ္ေယာက္က်သြားတယ္ေလ၊ 
ေနာက္ က်ဳပ္ဆီက လူေတြကမ်ားလုိ႔ အားမတန္တာႏွင့္ မာန္ေလွ်ာ့သြားၾကတာကလား၊ ခင္ဦးကုိလည္း 
က်ဳပ္လူမ်ားက တစ္ခါတည္း ေခၚလာႏိုင္ခဲ့တယ္၊ အဲဒါေတာင္ ကုိေ႐ႊၿမိဳ႕၀န္ကေလးက ႂကြက္မႏိုင္ 
က်ီမီး႐ိႈ႕တဲဲ့သေဘာႏွင့္ ခင္ဦးရဲ႕ အစ္ကုိႀကီးကုိ အခ်ဳပ္ေထာင္ ထဲက မလႊတ္ဘဲထားလုိ႔ က်ဳပ္လူေတြ 
သြားလႊတ္ရတယ္၊ ဒါေတာင္ ႐ိုက္ထားလုိက္တဲ့ ဒဏ္ရာေတြ နည္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ၿမိဳ႕၀န္ကလည္း 



သူစားမဲ့ ထမင္းပဲြကုိ ေျခႏွင့္ကန္လွဲရမလားလုိ႔ က်ဳပ္ကုိေတာ့ နည္းနည္းမွ အခဲမေက်ဘူးတဲ့၊ 
ဒါေပတဲ့ဗ်ာ က်ဳပ္က သူ႕ထက္ တန္ခိုးအာဏာႀကီးေနလုိ႔သာ နည္းနည္းမွ သူ႕ခမ်ာ 
အသာေခါင္းငုံ႕ေနရတာကလား" 
 
 
ငယ္ ။  "အင္း ... မယားအေရးေၾကာင့္ စပ္ၾကားက ဓားေဘးသင့္တဲ့ အေဆာင္ကုိင္သမား 
ႏွစ္ေယာက္အတြက္ေကာ သူတုိ႔ဘက္က အေရးမယူဘူးလား" 
 
တုတ္ ။  "သူတုိ႔ကိစၥ မူရင္းကုိကမွ မ႐ိုးမသားဘဲႏွင့္ စ,ခဲ့တဲ့ဟာဆုိေတာ့ ဘယ္မွာ လမ္းဆံုးအထိ 
လုိက္၀ံ့မလဲ" 
 
ငယ္ ။  "ဒါေပတဲ့ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေတာ့ မေနနဲ႔ကုိရင္ရဲ႕၊ သတိ၀ီရိယ အၿမဲထားပါ၊ ၿမိဳ႕၀န္ကလည္း 
စိတ္အေတာ္ထကတ္ဲ့လူဗ်" 
 
တုတ္ ။  "သူ ထက္ျမက္တာေတြ က်ဳပ္သိပါတယ္ ကုိေဖငယ္ရာ၊ ထက္႐ုံမကဘူး ညစ္ပတ္တာကလည္း 
႐ိွေသးတယ္၊ တပည့္လူဆုိးေတြ ေမြးထားတာလည္း တယ္မနည္းဘူးတဲ့ဗ်။ က်ဳပ္ သိရသေလာက္ေတာ့ 
မအူမလည္ႏွင့္ ဥစၥာေၾကးေငြ ႂကြယ္၀တဲ့ လူတစ္ဦးဦးရဲ႕ အိမ္က ပစၥည္းမ်ားကုိ လုိခ်င္ၿပီလားဆုိမွျဖင့္ 
ဒီၿမိဳ႕၀န္က အိမ္႐ွင့္ႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေအာင္ ေပါင္းလုိက္ေသးတယ္၊ တစ္ေန႔က်ေတာ့ 
ေပ်ာ္ပဲြ႐ႊင္ပဲြအျဖစ္ႏွင့္ အိမ္ေ႐ွ႕သြားၿပီး ဇာတ္ပဲြမ်ား ခံေပးလုိက္ေသးတယ္၊ အိမ္သားေတြ 
ပဲြခင္းထဲဆင္းၿပီး ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနၾကၿပီဆုိမွ သ႕ူတပည့္ေတြက တိတ္တဆိတ္ 
ေနာက္ေဖးေလွကားက လုိခ်င္သလုိ ပစၥည္းပစၥယာ ေသတၱာႀကီး၊ ေသတၱာငယ္ေတြကုိ 
လွည္းႏွင့္တုိက္သယ္ၾကတာပဲတဲ့" 
 
 
ငယ္ ။  "တယ္မဟန္ပါဘူးဗ်ာ၊ သူ႕ပစၥည္း႐ွင္မ်ားကလည္း ဒါေလာက္ အတင့္ရဲတာ မသိၾကေတာ့ 
ဘူးဟာလား" 
 
တုတ္ ။  "ေနာက္ေတာ့ ရိပ္မိသလုိလုိ ႐ိွေပမဲ့ ၿမိဳ႕၀န္ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ တန္ခိုးအာဏာကထက္ၿပီး 
ႏိုင္လုိမင္းထက္ လုပ္ခ်င္တဲ့ သူ႕၀သီကုိ ဓာတ္သိသြားၾကေတာ့ ၿပိဳင္ဆုိင္ေျပာဆုိဖို႔လည္း အင္အားခ်င္း 
မမွ်ေလေတာ့ ႀကိတ္ၿပီးသည္းခံလုိက္ၾကရတာပဲတဲ့၊ ဒါနဲ႔ တခ်ိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးေတြ၊ 
သူႂကြယ္ႀကီးေတြဟာ ေနာက္မ်ား သူ႕အမိန္႔နဲ႔ ရပ္ကြက္ထဲ ဇာတ္ပဲြလာခံမယ္ဆုိရင္ အင္မတန္ 
ေၾကာက္လန္႔တၾကား ျဖစ္ၾကၿပီး ႐ိွတဲ့ပစၥည္းကေလးေတြ တစ္ေနရာ သြား၀ွက္ထားရဆုိပဲ" 
 
ငယ္ ။  "ေၾသာ္ ... တယ္လည္း ညစ္ပတ္စုတ္ပဲ့တဲ့ အႀကံပါေပဗ်ာ၊ အင္း ... ဒါေလာက္ 
ဗိုလ္လုပ္ခ်င္တဲ့လူဟာ ဒီတစ္ခါ ခင္ဗ်ားကုိ ခံလုိက္ရတဲ့အျဖစ္ကျဖင့္ အေတာ့္ကုိ 
အက်နာသြား႐ွာတာေပါ့" 



 
တုတ္ ။  "ခင္ဦးရဲ႕ အဂၤါ႐ုပ္ကလည္း အဟုတ္ကုိ မက္ေမာေလာက္ပါေပတယ္ဗ်ာ၊ က်ဳပ္သာ အခိ်န္မီ 
မေတြ႕လုိက္ရင္ မခက္ပါလား၊ ကဲ ... ကဲ စကားေကာင္းေနလုိက္တာ စားစရာေတြ သံုးေဆာင္စမ္းပါဦး 
ကုိယ့္လူရာ၊ လာတဲ့အခါ ေအးေအးေဆးေဆးေပါ့" 
 
 
ငယ္ ။  "သိပ္ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ ေအးေအးစြာ မေနႏုိင္ဘူး ကုိရင္တုတ္ရဲ႕၊ ယခု 
က်ဳပ္လာခဲ့ရတာက ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္တယ္၊ 
ခင္ဗ်ား အခန္းထဲမယ္ စည္းစိမ္ ယစ္ေနလုိ႔ အေတာ္ၾကာေစာင့္ေနပါေသးရဲ႕၊ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ကိစၥၿပီးမွာ 
မဟုတ္တာနဲ႔ အျပင္က လွမ္းေခၚ ရတာပဲ" 
 
တုတ္ ။  "ေၾသာ္ ... ဒါျဖင့္ ေျပာစမ္းပါဦး ဘယ္လုိအမိန္႔ေတာ္မ်ား ပါ႐ွိပါသတံုး" 
 
ငယ္ ။  "တစ္ေန႔ကပဲ က်ဳပ္ႏွမကေလး ခင္အႀကီး သူ႕ေမဖ်ားတုိ႔အိမ္ ျပန္ေရာက္သြားၿပီဗ်၊ အ႐ွင္ 
နန္းမေတာ္ ဖုရားကလည္း တစ္လေလာက္ ေဆး၀ါးကုဖို႔ အိမ္ျပန္ေနခြင့္ ျပဳလုိက္သည္တဲ့" 
 
တုတ္ ။  "အို ... ဒီလုိျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႔ ႀကံခြင့္စည္ခြင့္ ရၾကၿပီေပါ့" 
 
 
ငယ္ ။  "ဟုတ္ပါတယ္၊ အဲဒါ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ က်ဳပ္ သြားၿပီး သံေတာ္ဦးတင္ေတာ့ အလ်င္အျမန္ 
ေမာင္မင္း အိမ္ျပန္သြားရမည္၊ ေမာင္တုတ္ကုိ ေခၚ၍ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးပါ သုံးဦးေပါင္း တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးၿပီး ဘယ္နည္းဘယ္ပုံျပဳရန္ သင့္ေတာ္မည္ဆုိတာ ငါ့ထံလာ၍ သံေတာ္ဦးတင္ရမည္တဲ့ 
ကုိရင္တုတ္ ရဲ႕" 
 
တုတ္ ။  "အို ... ဟုတ္ကဲ့လား၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက က်ဳပ္တုိ႔အေပၚ တာ၀န္ပုံၿပီး အကုန္လဲႊလုိက္သည္ 
ဆုိပါေတာ့" 
 
ငယ္ ။  "ဟုတ္တယ္ ကုိရင္တုတ္၊ က်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ကုိင္ႀကံစည္ရမည့္ အလုပေတြ ေပၚလာၿပီး၊ 
ဒီကေန႔ကစၿပီး ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ အရီးဖုရားႏွင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ တုိင္ပင္လုိ႔ အဆင္ေျပသလုိ 
စခန္းသြားၾကရလိမ့္မယ္ ကုိရင္တုတ္ရဲ႕" 
 
 
တုတ္ ။  "ဟုတ္ကဲ့ ကုိေဖငယ္၊ အျမန္အေႏွး ယခုညဥ့္ပင္ ေျပး၍ အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြးႏီွးေႏွာ 
ၾကတာေပါ့၊ ကဲကဲ ... အခ်ိန္က စေကာစကႏွင့္ ညစာသံုးေဆာင္ၿပီးမွ အရီးဖုရားထံ သြားၾကပါစုိ႔၊ ဟဲ့ ... 
ခင္ေဆြႀကီးတုိ႔ ခင္ႏွင္းဥတုိ႔၊ ညစာသံုးေဆာင္ဖို႔ ျပင္ၾကစမ္း" ဟု လွမ္း၍ အမိန္႔ေပးလုိက္ရာ 
အတန္ၾကာက ႐ွဲဖယ္သြားေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ ၾကင္ယာအမ်ားသည္ ၀တၱရားအတုိင္း 



အနီးအနားသုိ႕ ၀ုိင္းရံေရာက္လာ၍ ညစာပဲြရံႀကီးကုိ အေရးတႀကီး ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံလ်က္ 
အျမန္ျပင္ဆင္ေနၾကေလ၏။ 
 
 
၀သႏၱန္ အခ်ိန္အခါျဖစ္၍ မိုးတိမ္တုိက္မ်ားမွာ ဂဏွာမၿငိမ္ ေျပးလႊားလႈပ္႐ွားလ်က္ ႐ိွေသာေၾကာင့္ 
ညဥ့္ဦးယံ လျခမ္းကေလးသည္ မိုးသားတိမ္တုိက္ၾကားတြင္ ထြက္ခ်ည္၀င္ခ်ည၊္ ငုပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္၊ 
ေမွာင္တစ္ခ်ီ၊ လင္းတစ္လွည့္ႏွင့္ ျဖစ္ေနေလ၏။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေတာင္မ်က္ႏွာ မဂၤလာတံခါး 
လမ္းသည္ ၀င္းၿခံႀကီးခ်င္း ဆက္ကာဆက္ကာ တည္႐ိွေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ ၿမိဳ႕စား႐ြာစား စေသာ 
မင္းရာဇာ တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အကူးအသနး္ လူသြားလူလာ မ်ားစြာ မ႐ိွလွဘဲ 
သဲလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေမွာင္မည္းေသာ မန္က်ည္းပင္ရိပ္မ်ား က်ေရာက္လ်က္႐ိွ၍ လမ္းေပၚ၌ 
ဖားဂံုညင္း၊ ဖားတလက္တုိ႔သာလွ်င္ မိုးေရစြက္စြက္တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဆူညံလ်က္ ႐ိွေလ၏။ 
 
 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းေနအိမ္ ဆင္၀င္ခန္းေခၚသည့္ အိမ္ဦးခန္းတြင္ အတြင္း၀န္မင္း ညဥ့္ညီလာခံသုိ႕ 
တက္ေရာက္ခစားေနေသာေၾကာင့္ အခါတိုင္းဆုိလွ်င္ တံခါးမ်ား ပိတ္ထားၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း 
ထုိေန႔အဖို႕မွာ ျပဴတင္းကဲလားေတြ ဖြင့္လွစ္၍ ဖန္သားဖန္က်ည္ တစ္ပင္တုိင္ မီးအိမ္မ်ားကို 
ပ်ားဖေယာင္း တုိင္ႀကီးမ်ား ထည့္၍ ထြနး္ထားေသာေၾကာင့္ အလင္းေရာင္မ်ား ထိန္ေ၀လ်က္ ႐ိွေလ၏။ 
 
သုိ႕ရာတြင္ အတြင္း၀န္မင္းကား ထံုးစံအတုိင္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားထံေတာ္တြင္ ညဥ့္ဦးယံ ညီလာခံ 
၀င္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ အေဆာင္ဦး၌ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီး၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔မွာ 
ခင္ခင္ႀကီးကုိ အနီးမွ ထားၿပီး အေရးႀကီးေသာ အၾကံအစည္မ်ား တုိင္ပင္ေျပာဆုိလ်က္ ေနၾကဆဲ 
ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ မတၱရာ ကြမ္းသီးဖက္ေခ်ာ ေ႐ႊေရာင္ျပားပတ္ ေဆးေပါ့လိပ္ႀကီးကုိ မီးခိုး တေထာင္း 
ေထာင္း ထေအာင္ ေသာက္လ်က္႐ိွ၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ကြမ္းအုပ္ထဲမွ ကြမး္ႏု၀ါကုိ 
တစ္ယာၿပီးတစ္ယာ အဆက္ မျပတ္ ယာစားရင္း၊ (*) ေလးညႇင္း၊ နာနတ္သီးထဲမွ 
ေလးညႇင္းပြင့္ကုိႏုတ္၍ စားလုိက္၊ ေဖာ့ပန္း ခ်ယ္ထားသည့္ (**)ေဆးဖံုးကုိဖဲ့၍ စားလုိက္ႏွင့္ စိတ္ကူး 
ကုတ္လ်က္႐ိွသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ၀န္ကေတာ္ႀကီးအနီးရႇိ 
ေက်ာက္စိမ္းလက္ဖက္အုပ္ထဲမွ (***) ၾကက္သြန္ပိုးတီေၾကာ္ႏွင့္ (****) ခ်င္းဆပ္ကံုးမ်ားကုိသာ 
ေ႐ြးခ်ယ္စားေသာက္လ်က္ လက္တစ္ဖက္ကကုိင္ထားေသာ ေ႐ႊဖီ လက္ဖက္ ေျခာက္ရည္ ခပ္ပူပူကုိ 
တ႐ွဴး႐ွဴးမႈတ္၍ ေသာက္ကာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေျပာမည္ျဖစ္ေသာ စကားကုိ ၿငိမ္သက္စြာ 
ေစာင့္စားလ်က္႐ိွေလ၏။ 
 
 



(* ေလးညႇင္း၊ နာနတ္သီးဆုိသည္မွာ နန္းေတာ္သူမ်ား အယဥ္အႏုသံုးေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ 
ကြမ္းစားရန္ ေလးညႇင္းပြင့္မ်ားကုိ ကြမ္းအစ္တြင္ ေရာေရာေႏွာေႏွာ စုပုံမထားဘဲ ေဖာ့ကုိ 
နာနတ္သီးသဖြယ္ လွီးကာ အနီေရာင္ ဆုိးလ်က္ ေအက္တစ္ဖက္က ေ႐ႊေရာင္ျပားစိမ္းကုိ 
အညႇာသဖြယ္ စိုက္သည္၊ အေပၚမွလည္း ေရာင္ျပား စိမ္းမ်ားကုိ နာနတ္႐ြက္သ႑ာန္ ဖြာဖြာကုိက္၍ 
ထုိးစိုက္သည္။ 
 
ေဖာ့ျဖင့္ျပဳျပင္ထားေသာ နာနတသီးကုိယ္ထဲတြင္ ေလးညႇင္းပြင့္မ်ား ပတ္လည္ထုိးထားေသာအခါ 
နာနတ္သီးမ်က္ကြင္းမ်ား ေဖာ္ေပးသည္ႏွင့္တူသည္) 
 
(** ေဆးဖံုဆုိသည္မွာ ကြမ္းစားေဆးကုိ ေ႐ႊဆုိင္းကဲ့သုိ႕ ၂ လက္မပတ္လည္ အထပ္မ်ားျပဳလ်က္ 
အထက္ေအာက္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ေ႐ႊေရာင္ျပားပိတ္၍ အပ္ခ်ည္ျဖင့္ ဖိညႇပ္ခ်ဳပ္ထားသည္၊ အေပၚက 
ေဖာ့ပန္းကေလးမ်ားလွီး၍လည္းေကာင္း၊ သီၾကား႐ုပ္၊ နဂါး႐ုပ္၊ ကဏန္း႐ုပ္၊ စသည္ျဖင့္ 
လက္ေျမာက္သူ တုိ႔က အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ုပ္လံုးေဖာ္လွီး၍ အလွအပ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
(*** ၾကက္သြန္ပိုးတီေၾကာ္မွာ လက္ဖက္ႏွင့္စားေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ျဖစ္သည္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴကို 
ပိုးတီးလွီးၿပီး မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ ေနရာကုိ ႐ွမ္းႏွမ္းထည့္၍ ေၾကာ္လွ်င္က်က္ေသာအခါ ပိုးတီေကာင္ 
ကေလးကဲ့သုိ႕ စန္႔ထြက္လာသည္၊ စားရာတြင္လည္း ႐ြ၍ အရသာ႐ွိသည္။) 
 
(**** ခ်င္းဆပ္ကံုးမွာ လက္ဖက္ႏွင့္စားေသာ ခ်င္းကုိ ဆပ္ကံုးငယ္သ႑ာန္ ႏုႏုယယ၊ လွီးၿပီးမွ 
အခ်ဥ္ျဖင့္ စိမ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
နန္းသံုးအယဥ္အႏု စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္၍ ထုိေခတ္က နန္းေတာ္သူ၊ နန္းေတာ္သားမ်ား၊ 
မင္းေဆြ စိုးမ်ိဳးမ်ား သံုးစဲြ စားေသာက္ေလ့႐ိွသည္။) 
 
 
ယင္းသုိ႔ အတြးကုိယ္စီႏွင့္ ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္လ်က္ ႐ိွေနရာမွ ခင္ခင္ႀကီးက စတင္၍ "ဟင္ ... 
အစ္ကုိတုိ႔ဟာက ဘယ္လုိျဖစ္ၾကတာလဲ၊ မရဲဘဲႏွင့္ ကၽြဲၿမီႀကိဳး စီးၾကလုိ႔၊ ခင္ႀကီးသက္သက္ ဒုကၡ 
ေရာက္ရတာပါ၊ ဒီလုိသာ ေတာင္မင္း ေျမာက္မင္း မကယ္ႏိုင္လုိ႔ တမိႈင္မိႈင္ ျဖစ္ေနၾကရင္ ခင္ႀကီး 
စိတ္႐ႈပ္တာနဲ႔ ႐ူးေတာ့မွာပဲ" ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
"ညီမေလးကုိ စိတ္ေအးေအာင္ ကုိကုိႀကီးတုိ႔ ႀကံေဆင္ေပးပါမယ္ကြယ္၊ ခဏေလးေစာင့္ပါ၊ ခင္ ခုလို 
ဒုကၡ ေရာက္တာလည္း အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ ပေယာဂမကင္းပါဘူး၊ ခ်က္ခ်င္း ေနရာက်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
မေပးႏုိင္တာကုိပဲ ကုိႀကီးတုိ႔မွာ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ေနပါတယ္ ခင္ရယ္" ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္က 
ႏွစ္သိမ့္ေစသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ အလြမ္းမီးေတာကေ္နဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ - 
 



" ကုိကုိႀကီးတုိ႔ ႀကံစည္ရာလည္း ခင္သိပါတယ္၊ သုိ႔ေပမဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အဆုိးအေကာင္း 
ဘာမွနားမလည္ပါ၊ ခင့္မွာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ မေတြ႕ရဘဲ ယခုလုိ ရက္႐ွည္ေန႔႐ွည္ ခဲြေနရတာကုိသာ 
မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ႐ိွပါတယ္၊ ေ႐ႊမ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးေျမာလ္ုိ႔ေနရမည္ဆုိလွ်င္ ထမင္းမစားရခ်င္လည္း 
ေနပါ ေစေတာ့ အစ္ကုိရဲ႕ " ဟု ငို႐ိႈက္ၿပီး ကေလးဆုိးႀကီးလုိ ေျပာ႐ွာေတာ့ သည္။ 
၀န္ကေတာ္ႀကီးလည္း သမီးကုိ ေက်ာသပ္ကာ - 
 
 
"မငိုပါနဲ႔သမီးရယ္၊ သမီး စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေမဖ်ားတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမယ္၊ ကဲ ... 
ေမာင္ေမာင္တုိ႔ရယ္၊ ဘယ္လိုမ်ား စီမံဆံုးျဖတ္ၾကမလဲ ေျပာၾကစမ္းပါဦး" 
 
တုတ္ ။  "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ငုတ္မိသဲတုိင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ ဆုိသလုိ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရား၏ မူလ 
ရည္႐ြယ္ေတာ္မူရင္းအတုိင္း ခင္ခင္ႀကီးကုိ ေဆာင္ရမိဖုရားတစ္ပါးအျဖစ္ေရာက္ရန္ အျမန္ဆုံး 
ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ စီမံဆံုးျဖတ္ရေတာ့မွာပဲ အရီးဖုရားရဲ႕" 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "အေဆာင္သီးျခားႏွင့္ မိဖုရားအျဖစ္ ေကာက္ယူေျမႇာက္စားေတာ္မူတဲ့ ကိစၥမွာ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားအလုိေတာ္သာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အရီးဖုရားတုိ႔က ဘယ္လုိလုပ္ ကုိင္ 
စီမံစရာ လုိပါေသးသလဲ" 
 
 
တုတ္ ။  "ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကေတာ့ ခင့္အေပၚမွာ အင္မတန္လည္း ျမတ္ႏိုးေတာ္မူပါသည္၊ မိဖုရား 
တစ္ပါးအျဖစ္ ထင္ထင္႐ွား႐ွား အေဆာင္ေတာ္သနားေတာ္မူရန္ အခ်ိန္အခါတန္လွ်င္ အမွန္ပင္ 
ခ်ီးေျမႇာက္ေတာမူ္ပါလိမ့္မည္၊ အခ်ိန္အခါဆိုသည္မွာလည္း ၾကာခ်င္လည္းၾကာပါမည္၊ ျမန္ခ်င္လွ်င္ 
လည္း နက္ျဖန္သန္ဘက္ ဆုိသလုိ ႐ုတ္တရက္ အကြက္ဆုိက္လာပါမည္၊ ဒီေတာ့ အေဆာင္ရ 
မိဖုရားတုိ႔၏ အသံုး အေဆာင္မ်ား အေရး႐ွိလွ်င္ အဆင္သင့္ရႏိုင္ရန္ စီမံျပင္ဆင္ထားက အမွားႏိုင္ 
ဘူးထင္ပါသည္ အရီးဖုရား" 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ေကာင္းပါၿပီ ေမာင္ေမာင္၊ အဲဒီတာ၀န္မွန္သမွ်ကုိေတာ့ အရီးဖုရားက စီမံျပင္ဆင္ 
ထားလုိက္ ပါမည္" 
 
 
ငယ္ ။  "ဒီကိစၥကုိ ရက္မ်ားမၾကာခင္ ေအးခ်မ္းစြာ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ ခင္အႀကီး အိမ္ျပန္ေခၚခဲ့ရသည္၊ 
ခင္အႀကီး ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚက အိမ္ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ခ်က္တည္း ေမာင္မင္းတုိ႔ ၾကည့္လုိ႔ စီစဥ္ 
ၾကေစလုိ႔ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက အမိန္႔ေတာ္ ေပးထားၿပီး၊ ဒီေတာ့ အျမန္ႏွင့္အေႏွး ကိစၥၿပီးေျမာက္ 
ဖို႔အေရးကုိ က်ဳပ္ဆုိ လက္ထဲမွာပဲ ႐ိွသဗ်" 
 



ခင္ခင္ႀကီး ။  " အစ္ကုိတုိ႔ဟာ အစ္ကုိတုိ႔ ေႏွးလုိေႏွး၊ ျမန္လုိျမန္ ႀကံခ်င္သလုိသာ ႀကံၾကပါ၊ ခင္ႀကီး 
အလုိကုိ ေျပာရမွာျဖင့္ ခုေလာေလာဆယ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ သြားလုိ႔ဖူးခ်င္လွပါတယ္၊ ဘယ္ေန႔ 
ဘယ္ေလာက္မွ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးျမင္ရပါမ့လဲ" 
 
 
တုတ္ ။  "ကုိကုိႀကီးတုိ႔ စီမံစိုင္းျပင္းေနၾကတဲ့ အေတာအတြင္းမွာ ခင္ႏွင့္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကို 
ဘယ္လုိနည္းႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရေအာင္ ႀကံေဆာင္လုိ႔ေပးရမလဲ၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဒီကုိ 
ထြက္ေတာ္မူရန္လည္း ဧကရာဇ္ဘုရင္တစ္ပါးအျဖစ္ႏွင့္ စဥ္းစားလုိက္လွ်င္ လားလားမွ် သင့္ေတာ္ မည္ 
မထင္ဘူး ခင္ရဲ႕" 
 
၀န္ကေတာ္ ။  "ဒီျပင့္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ိွပါလိမ့္ဦးမယ္ ေမာင္ေမာင္ရယ္" 
 
ခင္ႀကီး ။  "ႀကံစည္ေပးပါဦး ကုိကိုႀကီးရယ္၊ ခင္ႀကီးေလ မိဖုရားေတြ ဘာေတြ မျဖစ္တာျဖစ္တာ 
ဘာမွဂ႐ုမစိုက္ခ်င္ပါဘူး၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ ဖူးေနရရင္ ၀မ္းသာတာပါပဲ" 
 
ငယ္ ။  "ခင့္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ ႀကိဳးစားပါ့မယ္၊ ဒီမွာ ကုိတုတ္ရဲ႕ နက္ျဖန္ညကုိ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားထံ 
ခင့္္ကုိ ေခၚဖုိ႔ ေ႐ွးဦးစြာ ႀကံၾကစို႔" 
 
 
တုတ္ ။  "အရင္ေနရာမွာေတြ႕ၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါ့မလားဗ်ာ" 
 
ငယ္ ။  "ဒီေနရာမွာ မျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ေနရာကုိ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားထံ အမိန္႔ေတာ္ခံတာပ" 
 
တုတ္ ။  "ေ႐ႊနန္းေတာ္အေ႐ွ႕ပိုင္း တစ္ေနရာရာမွာ ေ႐ြးၾကရင္ ရစရာ႐ွိပါတယ္၊ ခင္ခင့္ကို 
က်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေယာက္်ားကေလးအသြင္ ၀တ္ဆင္ၿပီး လုိက္ေစလွ်င္ ေန႔စဥ္ အသြားအလာ 
လြယ္ကူပါတယ္" 
 
ငယ္ ။  "နန္းမေတာ္ဖုရားအေဆာင္ေတာ္မွာ ခစားေနစဥ္ကေတာ့ ခင္အႀကီးကုိ ေခၚရတာ အင္မတန္ 
က်ဥ္းၾကပ္လွပါတယ္၊ ယခုလုိ ကုိယ့္အိမ္က ကုိယ္သြားႏုိင္လွ်င္ အင္မတန္ လြတ္လပ္တာပါပဲ" 
 
တုတ္ ။  "ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကလညး္ ဒီအႀကံကုိ လက္ခံေတာ္မူလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္" 
 
 
ငယ္ ။  "ဒီလုိဆုိလွ်င္ နက္ျဖန္မနက္ပိုင္း ညီလာခံမွာ ဒီအႀကံကုိ သံေတာ္ဦးတင္ၾကစို႕၊ ဒီေတာ့မွ 
ညဥ့္ဘက္ကုိ ညီလာခံက်ဳပ္တုိ႔၀င္လွ်င္ ခင့္ကုိ တစ္ခါတည္း ေခၚသြားႏိုင္လိမ့္မယ္" 
 



၀န္ကေတာ္ ။  " ကဲ... သမီး မ်က္ရည္ကေလး တလည္လည္ႏွင့္ ငိုမေနပါနဲ႔ေတာ့ကြယ္၊ သမီးရဲ႕ 
အစ္ကုိႀကီးေတြက ဘယ္ေလာက္မ်ား ႀကိဳးစားေန႐ွာၾကသလဲ၊ ကဲကဲ နက္ျဖန္ညကုိပဲ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ေတြ႕ရေစမယ္တဲ့ ဘာမွမပူႏွင့္" 
 
 
ခင္ခင္ႀကီး ။  "၀မ္းသာလိုက္တာ ေမဖ်ားရယ္၊ တကယ္ပဲ ေတြ႕ရပါေစေနာ္၊ ဘုရားသိၾကား 
မေတာ္တဆ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ႕ၿပီး အႀကံပ်က္စီးမသြားပါေစႏွင့္" ဟု မ်က္ႏွာ႐ႊင္႐ႊင္ႏွင့္ 
ဆုေတာင္းေနလွ်င္ ၀န္ကေတာ္ ႀကီးသည္ ကေလးသဖြယ္ ေအးလြယ္ပူလြယ္ ျဖစ္ေန႐ွာေသာ 
သမီးကေလးကုိၾကည့္လ်က္ က႐ုဏာသက္မိေလသည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ စိတ္ခိုင္သူျဖစ္၍ 
အေၾကာင္းမထူးျခားလွေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ နဂိုမူလက ပေယာဂမကင္းသျဖင့္ ရင္တြင္းမွာ 
မခ်ိမဆန္႔ ျဖစ္သြားၿပီး ခင္ႀကီးကုိ ငါတုိ႔ပင္း၍ ဖ်က္ဆီးလုိက္ၾကတယ္၊ ငယ္စိတ္ငယ္ေသြးႏွင့္ 
ကေလးလုိေနသူကေလးတစ္ဦးဟာ ငါတုိ႔ေ႐ွ႕ မွာပင္ လင္တ႐ူးမကေလး ျဖစ္ေနရ႐ွာပါေပါ့ကလားဟု 
ရင္ထုမနာ သနားလုိက္မိေတာ့သည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ ဘယ္ကမ္း တင္တင္ 
ဘယ္ေသာင္ဆုိက္ဆုိက္ ခင္ခင္ႀကီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္ခ်မ္းသာ႐ွိမည့္ ကိစၥမွန္ လွ်င္ အသက္ကုိပင္ 
အန္၍လဲလုိက္ေတာ့မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္လုိက္မိသည္။ 
 
 
အတန္ၾကာလွ်င္ တဖဲြဖဲြက်ေနေသာ မိုးမ်ားစဲလ်က္ အျပင္ဘက္လမ္းမဆီမွ ျမင္းဟည္းသံမ်ား 
လူသံမ်ားၾကားရ၍ ၀န္ကေတာ္ႀကီးက "ေဟာ ... ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ဘဘဘုရားလည္း ညီလာခံစဲလုိ႔ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္ ထဲက ျပန္လာၿပီထင္တယ္" ဟု ေျပာလုိက္ေလ၏။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္က "ဒါနဲ႔ ေမဖ်ားရယ ဘဘဘုရားကုိ အားနာစရာေကာင္းလွပါတယ္၊ ေမာင္တုိ႔ ေျပာဆုိ 
တုိင္ပင္သမွ်ေတြ ဘာမွမသိပါေစနဲ႔" ဟု ႏႈတ္ပိတ္လုိက္ေလ၏။ 
 
၀န္ကေတာ္ႀကီစးကလည္း "ေမဖ်ားကလည္း အေသးစိတ္ ေျပာမထားပါဘူး၊ ဖခင္ဆုိေတာ့ သိသင့္ 
သိထုိက္ သမွ်ေတာ့ အသိေပးရေသးတယ္ ေမာင္ရဲ႕" ဟု စကားတုန္႔လုိက္ၿပီးေနာက္ 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းလည္း အိမ္ေပၚသုိ႕ ေရာက္လာေလ၏။ "အို ... တူေတာ္ ရေနာင္မင္းသားႀကီးတုိ႔ 
ဒီကုိ ေရာက္လုိ႔ေနၾကပါကလား၊ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ညဥ့္ဦးညီလာခံမွာ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ကုိ မျမင္တာကုိး" 
ဟု ႏႈတ္ဆက္လ်က္ အ၀တ္အစားမ်ား လဲလွယ္ကာ စကား၀ိုင္းတြင္ ၀င္ထုိင္ၿပီး ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးမွ 
ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရေသာ ကိစၥမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကား တုိင္ပင္လ်က္ ႐ိွေလ၏။ 
 
 
ညိဳ႕မိႈင္းေသာ မိုးတိမ္လႊာမ်ားသည္ ေလေဆာင္ရာ ေ႐ြ႕လ်ားလ်က္႐ိွေလ၏။ တစ္ခါတစ္ခါ တိမ္လႊာခ်င္း 
အဆက္ျပတ္သြားလွ်င္ ဖဲျပာရင့္ေပၚတြင္ စိန္မႈန္စိန္ပြင့္ကေလးမ်ား ျဖန္႔ႀကဲထားသကဲ့သုိ႔ ၀ါးခနဲ လက္ခနဲ 
ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ႏွင့္ လ,ေရာင္ၾကယ္ေရာင္ေတြ ထြက္ေနေသာ ျပာလဲ့ၾကည္လင္သည့္ 
ထက္ေကာင္းကင္ မ်က္ႏွာက်က္ကုိ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေလ သည္။ 



 
ေလျပည္တလိႈက္ မိုးတၿပိဳက္ႏွင့္ လ,သာသည့္ခိုက္တြင္ ႐ုတ္ခနဲ ၾကည္လင္ၿပီး တိမ္ညိဳခ်ည္း 
သန္းလာလွ်င္ကား တင္းတိမ္လႊာကုိ ၿခံဳျဖန႔္ကာရံလုိက္သည္ႏွင့္မျခား ေမွာင္ရိပ္မ်ား ဆုိင္း၍သြား 
ေလ၏။ 
 
ပန္း႐ြက္၊ ပန္းခိုင္တုိ႔အေပၚတြင္ မိုးေရစက္တုိ႔ ဖ်န္းပက္စို႐ြဲေနေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ီတစ္ခ်ီ ထြက္၍ 
သာလုိက္ေသာ ေငြလေရာင္ေအာက္တြင္ ေရေရာင္မွာ စိန္ေရာင္လုိ ေတာက္ေျပာင္၀င္းလက္ 
တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ႐ိွခဲ့ရာ တစ္သုတ္တစ္သုတ္ လႈပ္ရမ္းကစားလုိက္ေသာ မိုးသက္ေလေၾကာင့္ ေရေပါက္ေရ 
ဥေတြ ျပဳတ္ေႂကြေလွ်ာ့က် ေျမသုိ႔ခသည္တြင္မွ ျမေရာင္႐ြက္ႏုတုိ႔သည္ သူ႕မူလ အသြင္အတုိင္း 
အကုိင္း အႏြယ္ခ်င္း ယွက္ကာ ဇာတိ႐ုပေပၚလာၾကကုန္သည္။ 
 
 
အေဆာင္ေတာ္ တံစက္ၿမိတ္ေအာက္၌ တစ္ေပါက္ေပါက္က်လ်က္႐ိွေသာ 
မိုးေရႂကြင္းရာေလးမ်ားမွာလည္း သဲႏုျပင္တြင္ အျမႇင္မျပတ္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းငယ္မ်ား ထပ္ေနေစေတာ့သည္။ 
 
အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ မ်က္ႏွာမွ ေၾကာင္လိန္ေလွကားျဖင့္ ျမင့္မားေသာ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ဖုံးလႊမ္း 
ကာကြယ္ေပးေနသကဲ့သုိ႕ ႐ိွေလ၏။ ေမွ်ာ္စင္နန္းျမင့္ ျပာသာဒ္၏ ဒုပိကာေအာက္ေျခတြင္ 
ေငြ၀န္းစႏၵာသည္ တဲြမွီခိုေနသည္ဟု ထင္ရေလသည္။ နံ႔သာအုတ္နန္းေဆာင္ကေလးမွာ 
စန္းေငြယုန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်ငး္ ဆံုလ်က္႐ိွ၍ နံ႔သာနန္းေဆာင္ အတြင္းတြင္ကား ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
ေခတၱစံေနေတာ္မူလုိက္ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ေတာင္ဘက္ ပန္းခုံေတာ္နံ႔သာအုတ္ နန္းေဆာင္အတြင္း ခင္းထား 
အပ္ေသာ ရတနာ သၪၨာလီေပၚတြင္ ထုိင္ေတာ္မူကာ တိမ္ညိဳထဲမွ ဘြားခနဲ ထြက္ေပၚလာေသာ 
စႏၵာလ၀န္းကုိ ေမွ်ာ္မွန္း ၾကည့္႐ႈေတာ္မူလ်က္ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးမွာမူ ေ႐ႊနန္း႐ွင္၏ ေျခေတာ္စုံကုိ 
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ဖက္၍ ဒူးျခား၌ ေခါင္းထား ၿပီး ၀မ္းပမ္းတနည္း လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲႀကီး ငိုလ်က္ 
႐ိွေလ၏။ 
 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္သည္ ေၾကာက္စိတ္ထက္ ခ်စ္စိတ္က လြန္ကဲၿပီး သဲသဲမဲမဲျဖစ္ေန႐ွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးအား 
သနားျခင္းျပင္းစြာျဖင့္ ငုံ႕ကာ႐ႈစားေတာ္မူေနရင္း ခင္ခင္ႀကီး၏ ေခါင္းကေလးကုိ သပ္လုိက္၊ 
ျဖဴေဖြးႏုညက္ အိစက္ ေျပျပစ္ေသာ ပခုံးကေလးႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား အင္မတန္မွ 
သနားခ်စ္ခင္ေတာ္မူပါတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ စိမ္းကားေတာ္မူလိမ့္မယ္ မထင္ပါႏွင့္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ကာ 
ေခ်ာ့ေမာ့ေတာ္မူလ်က္႐ိွသည္။ 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား ခင္ႀကီးကုိ ဒီလုိထားမဲ့အစား တစ္ခါတည္း ေသသြားေအာင္သာ 
ဓားေတာ္ ႏွင့္ ပိုင္းေတာ္မူလုိက္ပါေတာ့ဘုရား၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္နဲ႔ ယခုလုိ ရက္ၾကာၾကာႀကီး ခဲြခြာ 



ေနရသည္ ထက္ ေသရတာက ေကာင္းပါေသးရဲ႕ဘုရား" ဟု ခင္ခင္ႀကီးက ငိုရင္း႐ိႈက္ရင္း 
တလိႈက္လိႈက္ ေျပာဆုိ ေလွ်ာက္တင္ လ်က္ ႐ိွေနေတာ့သည္။ 
 
 
ဘုရင္ ။  "ခင္ႀကီးရဲ႕ ေမာင္ေမာင္ဘုရားကလည္း ခင့္ကုိ အပါးေတာ္မွာ အၿမဲထားၿပီး အလကား ေနရင္း 
မွန္လုိ႐ႈ၍သာ ေနခ်င္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၾကာၾကာ၀ါးမဲ့သြား အ႐ိုးၾကည့္ေ႐ွာင္ရသည္ဆုိတဲ့ စကားတုိင္း 
ခင့္နန္းမေတာ္ဖုရား ၾကည္သာေတာ္မူမည့္အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေတာ္မူလုိလုိ႔ပါကြယ္" 
 
ခင္ႀကီး ။  "ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား၊ ေစာင့္စားေတာ္မူတာက အေရးမႀကီးပါ၊ ခင္ႀကီးမွာ 
ေမာင္ေမာင္ဘုရားကုိ ခ်စ္တာတစ္ခုတည္း နားလည္ပါသည္၊ တစ္ေန႔မေတြ႕ရလွ်င္ ရင္ထဲမွာ မီးေတြ 
ေတာက္ေနသလုိ အင္မတန္ ပူေလာင္ၿပီး အခံရခက္လွပါတယ္ဘုရား" 
 
 
ဘုရင္ ။  "ေနာင္ကုိ ယခုလုိ မပူရေအာင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား၊ ေျမႇာက္စားၿပီး မိဖုရားတစ္ပါးအျဖစ္ 
ထားပါမယ္၊ တယ္မၾကာေစရပါဘူး ခင္ရဲ႕" 
 
ခင္ႀကီး ။  "ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၊ မိဖုရားျဖစ္ရတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာဦးမယ္ မသိေသး 
ပါဘုရား၊ ခင္ႀကီးအလုိ ေလွ်ာက္တင္ရလွ်င္ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ဘုရား ၾကည္သာေတာ္မူလုိ႔ 
မိဖုရားမျဖစ္ခင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ယခုလုိ အၾကာႀကီး ေကြကြင္းေနရမည္ဆုိလွ်င္ မိဖုရားလည္း 
မျဖစ္ခ်င္ ေနပါေစ ေတာ့ဘုရား၊ ဘယ္လုိပဲေနရေနရ၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား အပါးေတာ္မွာ 
ကုိယ္လုပ္ေတာ္ ကေလး အျဖစ္ႏွင့္ အခ်စ္ကုိဆက္၍ ေနပါရေစေတာ့ဘုရား" 
 
 
ဘုရား ။  "အို...ခင္က ေနခ်င္ေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္ဘုရားမွာ ခင့္ကုိ သနားခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးစိတ္ 
၀င္ေတာ္မူလွသည္၊ နိမ့္နိမ့္က်က် ကုိယ္လုပ္ေတာ္ကေလးဘ၀ႏွင့္ ထားေတာ္မူရက္ပမလား၊ မၾကာခဏ 
ေတြ႕ခ်င္လွတဲ့ စိတ္ႏိႈးဆြမႈကုိ မလြန္ဆန္သာျခင္းေၾကာင့္ ယခုလုိ ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ ေတြ႕ၾကရတာ 
ကေလးကုိပင္ ခင္ႀကီးအတြက္ ေမာင္ေမာင္ က႐ုဏာသက္မိပါတယ္ကြယ္" 
 
ခင္ႀကီး ။  "အ႐ွင္ သဒၶါေတာ္မူလုိ႔ မိဖုရားတစ္ပါး ျဖစ္ရေစကာမူ ေမာင္ေမာင္ဘုရား အပါးေတာ္မွာ 
ေန႔စဥ္ နီးနီးကပ္ကပ္ မခစားရပါလွ်င္ အလကားပါပဲဘုရား၊ မိဖုရားဘယ္ေလာက္ၾကာမွ ျဖစ္ရျဖစ္ရ 
ေမာင္ေမာင္ဘုရားထံေတာ္ကုိ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း ေရာက္ရလွ်င္ ခင္ႀကီး စိတ္ေပ်ာ္ပါတယ္၊ 
ဘယ္ကမၻာထိေအာင္ ေစာင့္ရေစာင့္ရ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ေစာင့္ပမယ္ဘုရား" 
 
ဘုရား ။  "ခင္ႀကီးရယ္၊ ကေလးငယ္သမွ် ငါ့ကုိ စိတ္လုိက္မာန္လုိက္ အင္မတန္မွ ခ်စ္႐ွာလွ်တယ္ေနာ္၊ 
ေၾသာ္ ... ငါကလည္း ႐ွင္ဘုရင္မို႔သာ ရာဇဣေႁႏၵ ေဆာင္ရသည္။ ေ႐ႊရင္ေတာ္ထဲ ခဲြလုိ႔ျပလုိက္ရလွ်င္ 



ခင္ႏွင့္တယ္လုိ႔ ကြာလွမည္မဟုတ္ဘူးကဲြ႕၊ နန္းမေတာ္ႀကီးရဲ႕ ၾကည္သာအခြင့္ေပးမႈဟာ မၾကာခင္ 
ရပါေစေလ ေမာင္ေမာင္ ခ်စ္ေတာ္မူတာေတြ ခင္ႀကီး သိရေစမေပါ့" 
 
 
ခင္ႀကီး ။  "ေမာင္ေမာင္ ေရႊနန္း႐ွင္ႏွင့္ ညစဥ္ ညစဥ္ ခင္ႀကီးလာၿပီး ခစားဖူးေတြ႕ခ်င္ပါတယ္ဘုရား၊ 
ေနာက္မ်ားမွ သိရမဲ့ အေရးကုိျဖင့္ တင္ႀကိဳေတြးေတာ မက္ေမာမေနပါရေစႏွင့္၊ ေမာင္ေမာင္ဘုရား 
ခင္ႀကီးကို တကယ္ခ်စ္ေတာ္မူလွ်င္ ေန႔စဥ္ေတြ႕ေတာ္မူခ်င္မွာပါပဲ၊ စိတ္ေတာ္ထဲက မပါရင္သာ ဟာ ... 
ဒီေကာင္မ ကေလးဟာ တယ္နားပူတာပဲလုိ႔ အထင္ေတာ္႐ိွပါလိမ့္မည္ဘုရား" 
 
ဘုရင္ ။  (ခင္ခင္ႀကီးကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဖ်စ္ညႇစ္ကာ) "အို ... ဒီခ်စ္စရာမကေလးဟာ 
စကားတတ္ေတာ္မူ႐ွာေလတယ္၊ တကယ္ဆုိေတာ့ ေမာင္ေမာင္ဘုရားကလည္း ခင့္ကုိ ေန႔စဥ္ေန႔ တုိင္း 
ေတြ႕ျမင္ ေနခ်င္ရက္ပါ၊ မေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကဆုိလွ်င္ ခဏေခတၱ 
စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူစဥ္အခါကေလးမွာပဲ စိတ္ေတာ္ က စဲြလမ္းမႈအတြက္ အိပ္မက္ေတာ္ထင္ျမင္ၿပီး 
ခင္ခင္ႏွင့္အတူ ၾကည္ျဖဴ႐ႊင္လန္း အခ်စ္ခန္း ဖြင့္ေတာ္မူခဲ့ရပါတယ္၊ ခ်စ္သူႏွင့္ အၿမဲေတြ႕လုိ႔ အခ်စ္ေငြ႕ 
အခ်စ္မိႈင္းခံၿပီး စည္းစိမ္စံရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးမွာ ပုထုဇဥ္ မွန္သမွ် ခုံမင္ၾကၿမဲပါ၊ ေမာင္ေမာင္ေကာ 
ဘာမို႔ခံႏိုင္မွာတံုး ခင္ရဲ႕" 
 
ခင္ႀကီး ။  "ဒါျဖင့္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား၏ ေ႐ွ႕ေတာ္ေမွာက္ကုိ ေန႔တုိင္း အခစားေရာက္ပါ ရေစ 
ဘုရား" 
 
 
ဘုရင္ ။  "ေကာင္းပါၿပီ ခင္ရယ္၊ ေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ ေမာင္တုတ္တုိ႔ကုိ အမိန္႔ေတာ္ ႐ိွလိုက္မယ္၊ ဒီကုိ 
ခင္ႀကီး ေန႔တုိင္းေရာက္ေစရမွာေပါ့၊ ေမာင္ေမာင္ေတာ့ ညဥ့္ညီလာခံကိစၥကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ခင္ႀကီးႏွင့္ 
နံ႔သာေဆာင္ေတာ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္စံေတာ္မူေတာ့မည္၊ သည္အခ်ိန္ကစၿပီး ခင္ႀကီး မငိုႏွင့္ ေတာ့ေနာ္၊ 
ပါးေပၚက မ်က္ရည္ေတြ သုတ္ပစ္လုိက္ေပေတာ့" 
 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ၀တ္လဲဲေတာ္ မုဆုိးခါးပံုစကို မ,ယူကာ ခင္ခင္ႀကီး၏ ပါးေပၚတြင္ ဥလုိက္တင္လ်က္ 
႐ိွေနေသးေသာ မ်က္ရည္စမ်ားကုိ သနားၾကင္နာစြာ သုတ္ေပးေတာ္မူၿပီး ပုခုံးကုိ ဖက္ေပြ႕ဆဲြထူကာ 
တဲြယူ ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီး နံ႔သာေဆာင္အတြင္းသုိ႕ ၀င္ေတာ္မူေလသည္။ 
 
 
ၾကည္၀င္းလက္ေျပာင္ေသာ လ,ေရာင္သည္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား လြင့္ပါးသြား၍ လင္းအားေကာင္းလ်က္ 
႐ိွေလသည္။ ပန္းခုံေတာ္အတြင္းမွ ျမတ္ေလးပန္းရနံ႔မ်ားကုိ သန္းေခါင္ေလညင္းက နံ႔သာေဆာင္ 
အုတ္တုိက္ငယ္အတြင္းသုိ႕ ပို႔ေဆာင္ျဖည့္သြင္းေနေလ၏။ နံ႔သာနန္းေရကန္ငယ္တြင္မူကား 
ေကာင္းကင္ႏွင့္ လမင္းသည္ ၀င္း၀င္းစက္စက္ နစ္ျမႇဳပ္လ်က္ ႐ိွေလသတည္း။ 
 



ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔သည္ နံနက္ ညီလာခံအခ်ိန္က ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရားထံ 
အႀကံဥာဏ္ဆက္ၾကၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ဘက္ပန္းခုံေတာ္တြင္ စုံမက္ခ်စ္ခင္ေတာ္မူလွေသာ 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ ယခုညမွစ၍ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရေလသည္ ျဖစ္ရာ ေနာက္ေနာင္ အခြင့္အေရး 
သာယာျခင္းမ႐ိွေသးသမွ် ညစဥ္ပင္ ယခုကဲ့သုိ႕ ေတြ႕ဆံုေတာ္ မူၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္မွာ နန္းမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္အား ညီမေတာ္စုဖုရားကေလးကုိ 
ေျမာက္နန္းမိဖုရားႀကီး ေျမႇာက္တင္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးညီေတာ္မမူေသးမီ ခင္ခင္ႀကီးကို ေဆာင္ရ 
မိဖုရားကေလး အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္သိမ္းပိုက္လုိေၾကာင္း ေဖ်ာင္းဖ်ေသြးေဆာင္ေတာ္မူရန္ ႀကံစည္ေတာ္ 
မူလ်က္ ႐ိွသည့္ အတုိင္း နန္းမေတာ္ႀကီး စိတ္လက္ၾကည္သာေတာ္မူမည့္ အခ်ိန္အခါကုိ ဆုိင္းင့ံေတာ္ 
မူရင္းပင္ ညစဥ္ ညစဥ္ ဒိုင္းခင္ခင္ကုိ အလြမ္းေျပ ေတြ႕ဆံုေတာ္မူ၍ေနလွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးလည္း စိတ္လက္ 
ေပ်ာ္ေမြ႕႐ွာမည္။ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚတြင္ မေနဆဲ သူ၏ မိဘမ်ားထံတြင္ ေနထုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ သြားေရးလာေရးလည္း လြယ္ကူေခ်ာင္ခ်ိမည္။ မင္းခစား ေယာက္်ားကေလးတစ္ဦး 
သ႑ာန္ျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တတု္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ႏွင့္ အသြားအျပန္ ေရာေႏွာထြက္၀င္ ခစားခဲ့လွ်င္ 
မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မွ် ရိပ္မိရန္မ႐ိွ၊ မိမိကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း တုိင္းေရးျပည္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ 
႐ိုးမယ္ဖဲြ႕၍ ညဥ့္အလွည့္ ညီလာခံကုိ အခ်ိန္ၾကာ႐ွည္စြာ ျပဳလပ္ုရန္ ရေနာင္ၿမိဳ႕စား 
ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ႏွင့္ တုိးတုိး တိတ္တိတ္ အတြင္းႀကိတ္ စီမံေတာ္မူလုိက္ေလ၏။ 
 
 
သုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေန႕မွစ၍ ေ႐ႊနန္းေတာ္ေန႔အခါ ဗိုလ္ညီလာခံ၊ ေ႐ႊေဆာင္ေတာ္အတြင္း မင္းႀကီး၊ စိုးႀကီး၊ 
၀န္ႀကီး၊ မွဴးႀကီးမ်ားႏွင့္ အလွည့္က် က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ညဥ့္ညီလာခံသဘင္ကုိလည္း အခ်ိန္ပို၍ 
က်င္းပလ်က္႐ိွသည္။ စီမံေဆြးေႏြးေနက် တုိင္းေရးျပည္မႈမ်ားကုိလည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထူးထူးေထြေထြ စိစစ္ေဆြးေႏြးေတာ္မူေလရာ အခါတိုင္းထက္ပင္ ခရီးတြင္က်ယ္ 
လ်က္႐ိွေလ၏။ 
 
 
ေန႔အခါ ေ႐ႊေဆာင္ေတာ္ ဗိုလ္ညီလာခံသဘင္တြင္ ထာ၀စဥ္ တက္ေရာက္ရေသာ မွဴးေတာ္, မတ္ေတာ္, 
၀န္ႀကီး ၀န္ေထာက္, ၿမိဳ႕စား,႐ြာစားႏွင့္ အရာ႐ွိမ်ားမွာ လယ္ကုိင္းၿမိဳ႕စား ၀န္ႀကီးမင္း၊ ေတာင္ခြင္ၿမိဳ႕စား 
မင္းႀကီး၊ တုိင္တားၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး၊ စေလၿမိဳ႕စား ေလွသင္းအတြင္း၀န္ မင္း၊ မကၡရာၿမိဳ႕စား၊ 
ေအာက္ျမစစ္ဥ္ ခ႐ိုင္၀န္ လက္၀ဲ၀င္းေတာ္မွဴး၊ ေညာင္အုပ္ၿမိဳ႕စား လယ္ယာ ၀င္းေတာ္မွဴး၊ 
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕စား ေနာက္၀င္း ေတာ္မွဴး ယင္းေတာ္ၿမိဳ႕စား ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မင္း၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕စား၊ 
ေ႐ႊလွံဗိုလ္ၿမိဳ႕၀န္မင္း၊ ပင္လယ္ၿမိဳ႕စား အကၠပတ္ျမင္း၀န္မင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ မိုးတားၿမိဳ ႕စားမင္း၊ 
၀န္ေထာက္ေတာ္ ၀က္မစြတ္ၿမိဳ႕စားမင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ အ၀ခ႐ုိင္၀န္မင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ 
အညာျမစ္စဥ္ခ႐ိုင္၀န္မင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ ခ်င္းတြင္းေၾကာင္း ခ႐ိုင္၀န္မင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ 
ျမင္းစုႀကီး၀န္မင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ ဖန္ခ်က္၀န္မင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ ပညာ၀န္မင္း၊ ပင္းသာၿမိဳ႕စား၊ 
အတြင္း၀န္မင္း၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ ေပါက္ၿမိဳင္ၿမိဳ႕စားမင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ စားအတြင္း၀န္မင္း၊ 



ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕စားအတြင္း၀န္မင္း၊ မိုင္းခုိင္းၿမိဳ႕စားအတြင္း၀န္မင္း၊ ေ႐ွ႕၀င္းေတာ္မွဴး ရတနာသိခၤ 
ခ႐ိုင္၀န္မင္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးခ႐ိုင္၀န္မင္း၊ စစ္ကုိင္းခ႐ိုင္၀န္မင္း၊ ပုခန္းႀကီးခ႐ိုင္၀န္မင္း၊ 
စို႔ေလးဆယ္ဒုိင္း၀န္၊ ေဘာင္၀န္၊ စက္၀န္၊ ယြန္းစု၀န္၊ သံေတာ္ဆင့္ အေ၀းက်ီ၀န္၊ 
သံေတာ္ဆင့္လယ္၀န္၊ သံေတာ္ဆင့္ ပန္းထည္း၀န္၊ သံေတာ္ဆင့္ လက္နက္တုိက္၀န္၊ သံေတာ္ဆင့္ 
ငယ္တုိးေ႐ႊေလာင္းေလွအုပ္၀န္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး၊ မင္းလွရာဇ ေက်ာ္ထင္၊ 
၀င္းဒုိင္းစာေရးေတာ္ႀကီးတုိ႔ျဖစ္၍ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ သီေပါမင္းတရားႀကီး ကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
တုိင္းေရးျပည္မႈမ်ားကုိ ခန္႔ခဲြစီမံေတာ္မူလ်က္ ႐ိွၿပီးလွ်င္ ညဥ့္အခါ ညဥ့္ညီလာခံသဘင္မွာမူ လူစုံ မင္းစံု 
ခစားျခင္းျပဳရန္ မလုိသျဖင့္ အတြင္း၀န္မ်ား၊ ၀န္ႀကီး ၀န္ေထာက္ ၿဗဲတုိက္သံဆင့္မ်ားသာ 
အလွည့္အဆုိင္းႏွင့္ တာ၀န္က် တက္ေရာက္ခစားၾကၿမဲ ျဖစ္ေလရာ လက္သံုးေတာ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း 
ေန႔ဆုိင္းညဆုိင္းခဲြ၍ အၿမဲၿခံရံ ခစားလ်က္ ႐ိွၾကေလ၏။ 
 
 
ထုိလက္သံုးေတာ္ႀကီးမ်ားအနက္ ေန႔လွည့္ညဥ့္လွည့္ ခဲြရာတြင္ ပင္းသာၿမိဳ႕စား ေမာင္ေမာင္ေဗ်ာင္း 
ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဆုိင္းက အမ်ားအားျဖင့္ ေန႔လွည့္က်၍ လက္သံုးေတာ္ႀကီးကုိင္ေျမာက္ 
ဒ၀ယ္ဗိုလ္ ရေနာင္ၿမိဳ႕စား ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေခါင္းေဆာင္ျပဳေသာ အဆုိင္းမွ ညလွည့္ကုိ တာ၀န္ 
ေျပာင္းလဲယူၾကေလသည္။ 
 
ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗိုလ္ လက္သံုးေတာ္ႀကီးကုိင္ ရေနာင္မင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ညဥ့္လွည့္တာ၀န္ကုိ 
ေခါင္းေဆာင္ျပဳ၍ ယူျခင္းသည္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးတုိ႔ ညဥ့္အခါ၌ 
ပန္းခုံေတာ္မွာေတြ႕ရန္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ၏။ ညဥ့္ညီလာခံ 
စဲခါနီးအခ်ိန္တုိင္လွ်င္ အမွတ္မထင္ ကုိယ္ေရာင္ ေဖ်ာက္ကာ စာဆုိေတာ္ ေတာင္သမန္လယ္စား 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္အတူ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးကုိ သြားေရာက္ ႀကိဳယူရသည္။ 
 
 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးမွာ လက္သံုးေတာ္ကုိင္ ေယာက္်ားကေလးပမာ ႀကိဳးပုဆုိး ပိုးအက်ႌရင္ဖုံး 
ေသွ်ာင္တေစာင္းထံုးလ်က္ လ,စက္ေရာင္ ပုသိမ္ပ၀ါကုိ သပ္ရပ္စြာေပါင္းၿပီး ေငြဓားႀကီးကုိ လြယ္လ်က္ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚသုိ႕ မင္းမႈထမ္းေယာက္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာတက္လာေသာအခါ မည္သူ မည္၀ါကမွ် 
သကၤာယနမကင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 
 
ဒိုင္းခင္ခင္ႀကီးသည္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ေတြ႕ရေသာအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ခ်စ္ခင္စုံမက္ ေမတၱာ 
ဓာတ္ဖက္ၿပီး လူႀကီးစိတ္တစ္ပိုင္း ၀င္မိေစကာမူ သူႏဲြ႕ေနက် အစ္ကုိႀကီးျဖစ္သည့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ 
ေတြ႕ေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ ငယ္စဥ္က အေျပာအဆုိ အျပဳအမူမ်ိဳးအတုိင္းသာ ဆက္ဆံတတ္႐ွာသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔သည္ ခင္ခင္ႀကီးကုိ သြားေရာက္ႀကိဳယူခဲ့ၿပီး ညီလာခံမစဲ 
ေသးလွ်င္ ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္အတူ ေခတၱ၀ွက္ထားခဲ့ၿပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ 



တစ္ေယာက္တည္း ပန္းခုံေတာ္အ႒္တုိက္ နံ႔သာေဆာင္ဆီသုိ႕ လာေရာက္ကာ အရိပ္အျခည္ ေစာင့္စား 
ေနရသည္။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား နံ႔သာနန္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္ကုိ ေတြ႕ရမွ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္႐ိွရာ ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္သုိ႔ ျပန္လာၿပီး ခင္ခင္ႀကီးကုိ ေခၚကာ ေ႐ႊတုိက္ ေဆာင္ 
ေမွာင္ရိပ္မွခို၍ နံ႔သာေဆာင္အထိ လုိက္သြားလ်က္ ေ႐ွ႕ေတာ္ပို႔ဆက္ၾကရသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ 
အခ်ိန္နီးကပ္လြန္းလွ်င္ ခင္ခင္ႀကီး ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္က နံ႔သာအုတ္တုိက္ နန္းေဆာင္ အတြင္းမွာပင္ 
အရင္၀င္ေရာက္ ေနႏွင့္ရသည္။ 
 
 
ယင္းသို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္တည္း႐ိွေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ ကေလးပမာ ေျပာခ်င္ရာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနသေလာက္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
မခ်ိတယ္ႏွင့္ အုံ႔ပုန္းပူ လူမသိဆုိသလုိ ေဆြးျမည့္ေနေသာ အသည္းႏွလံုးမ်ားကုိ မခ်ိၿပံဳး ၿပံဳးျခင္းျဖင့္ 
ဖုံးလမ္း ကြယ္၀ွက္ လိုက္ရ႐ွာသည္။ 
 
"ေၾသာ္ ... အမိုက္အ႐ူးကေလး၊ ဘာမွ မသိတတ္႐ွာဘူး၊ သူ႕ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ မေတြကခင္ကျဖင့္ 
ငိုလုိ႔၊ ေတြ႕ရေတာ့ ခ်ိဳလုိ႔ၿပံဳးလုိ႔ပါကလား" ဟု သနားက႐ုဏာစိတ္ျဖင့္လည္း တစ္နည္းတစ္လမ္း 
ႀကိတ္၍ ေျဖရေလသည္။ 
 
 
"အစ္ကုိေရ အစ္ကုိ႔ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရားဟာေလ သိပ္သေဘာေတာ္ေကာင္းတာပဲ၊ ခင္ႀကီးကုိ 
အသည္း နစ္ေအာင္ခ်စ္တယ္တဲ့ ... တဲ့ဆုိၿပီး အို ... ေပြ႕ေပြ႕ထားလုိက္တာမ်ား အစ္ကုိရယ္ 
ခင့္အသားေတြ ပဲ့ကုန္ မလား ေအာက္ေမ့ရတယ္ သိလား၊ ခင္ႀကီးကလည္းေလ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ 
ေမာင္ေမာင္ဘုရားကုိ အမ်ားႀကီး ခ်စ္တာပဲ၊ အစ္ကုိတုိ႔ ေမဖ်ားတုိ႔ခ်စ္တာနဲ႔လည္း တူပါဘူး၊ 
တစ္မ်ိဳးပါပဲေလ၊ ခင္ႀကီးက ကုိယ့္အစ္ကုိ မို႔ ခ်စ္လုိ႔ေျပာတာေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ အစ္ကုိက 
ရေနာင္ကုိကုိႀကီးကုိ အမ်ားႀကီးခ်စ္တာပဲ၊ အစ္ကုိတုိ႔ ေမဖ်ားတုိ႔ခ်စ္တာနဲ႔လည္း တူပါဘူး၊ 
တစ္မ်ိဳးပါပဲေလ၊ ခင္ႀကီးက ကုိယ့္အစ္ကုိမို႔ ခ်စ္လုိ႔ ေျပာတာေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ အစ္ကုိက ရေနာင္ 
ကုိကုိႀကီးကုိ သြားမေျပာလုိက္နဲ႔ဦး၊ ႐ွက္စရာ ႀကီးသိလား" ဟု ပြတ္သီးပြတ္သပ္ႏွင့္ ေျပာေနလွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တြင္ မၾကားခ်င္၍လည္း မေနရ၊ ေတြေတြႀကီးေငးရာမွ စကားစတံု႔ျပန္ျခင္း မျပဳႏုိင္ 
ေသာအခါ - 
 
 
"အစ္ကုိကလည္း ဘာတြေတြးၿပးီ ေငးေနရသည္လဲ အစ္ကုိရယ္၊ ခင္ႀကီးေျပာတဲ့ စကားေတြမ်ား 
မၾကားေရာ့လား" ဟု အားမလုိအားမရ ေမးတတ္ျပန္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မေနသာေတာ့ပဲ - 
 
"ၾကားပါတယ္ ခင္ရယ္၊ အစ္ကုိကလည္း ခင္တုိ႔အတြက္ အၿမဲေတြးေနတာပါ" ဟု ေတာ္သလုိ ညာ၍ 
ေျဖလုိက္ သည့္တုိင္ေအာင္ ခင္ခင္ႀကီးက စကားမဆံုးပဲ - 
 



"အစ္ကုိကလည္း ဘာေတြေတြးၿပီး ေငးေနရသည္လဲအစ္ကုိရယ္၊ ခင္ႀကီးေျပာတဲ့ စကားေတြမ်ား 
မၾကား ေရာ့လား"ဟု အားမလုိအားမရ ေမးတတ္ျပန္သည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မေနသာေတာ့ပဲ - 
 
"ၾကားပါတယ္ ခင္ရယ္၊ အစ္ကုိကလည္း ခင္တို႕အတြက္ အၿမဲေတြးေနတာပါ"ဟု ေတာ္သလုိ ညာ၍ 
ေျဖလုိက္ သည့္တုိင္ေအာင္ ခင္ခင္ႀကီးက စကားမဆံုးပဲ - 
 
 
"အစ္ကုိကလည္း အလကားပဲ၊ ေတြးေတြးေနတာကုိ၊ အခုေလ ခင္ႀကီး ဘာမွမလုိခ်င္ေတာ့ဘူး 
အစ္ကုိရဲ႕၊ ခင္ခ်စ္တဲ့ အစ္ကုိက ညညလာေခၚၿပီး ခင္ခ်စ္တဲ့ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား အပါး 
ေတာ္ကုိ လုိက္ပို႔တယ္၊ ဘယ္အရာကို လုိေသးသလဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲခံၿပီး အပိုကိစၥေတြေတြးလုိ႔ 
ေငးမေနစမ္းပါနဲ႔ အစ္ကုိရယ္"ဟု တကယ့္သေဘာ တကယ့္မေနာျဖင့္ ယပ္လွဲတရားျပန္ေဟာ 
ေနေသာအခါ - 
 
"ဒီလုိခ်ည္းေနလုိ႔လဲ ဘယ္ၿပီးဦးမလဲ ခင္ရဲ႕၊ ခင့္ကုိ တစ္ေဆာင္တစ္နန္း အထင္ကရထားၿပီး 
မိဖုရားေျမႇာက္ျခင္းကိစၥ ၿပီးဆံုးသြားပါမွ အစ္ကုိတုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ရမဲ့တာ၀န္ ေက်ကုန္ၾကမွာကလား၊ 
ဒါေၾကာင့္ စီမံႀကံဖန္ လုပ္ကုိင္စရာေတြကုိ အၿမဲေတြးေနရပါတယ္" 
 
 
ဟုေျပာရျပန္ေတာ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ထုိအေရးကုိ ေတြးစရာဟူ၍မယူဆ၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ဤကဲ့သုိ႕ ေတြ႕ေနရလွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္လွေတာ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေၾကာင့္ေၾကာင့္ၾကၾက ေျပာေနျခင္းကုိပင္ နားမ၀င္ႏိုင္ဘဲ "အို ... အစ္ကုိကလည္း 
ဒါကုိပဲ စိတ္အ႐ႈပ္ခံ မေနစမ္းပါႏွင့္၊ ခင္ႀကီးေလ အခုလုိေနရတာ အလြန္ေပ်ာ္ပါတယ္လုိ႔ဆုိမွ"ဟု 
ႏႈတ္ခမ္းကေလး မစူတစူထား၍ ႏဲြ႕အားသန္လုိက္ေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ငယ္လည္း ေနာက္ထပ္ 
မေျပာသာေတာ့ဘဲ ရင္ထဲက နာ၍ေနမိ႐ွာသည္။ 
 
 
တစ္ခါတစ္ရံလည္း ဤနည္းအတုိင္းပင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားနဲ႔သာ ေဆာင္ေတာ္သုိ႔ မကူးလာမိ 
ေတာင္ဒ၀ယ္ ေဆာင္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတို႔ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကစဥ္ 
ေယာက္်ား ကေလး အသြငႏွ္င့္ ေခါင္းေပါင္းစ ပုဆုိးစျပင္၍ မွန္ခုံတြင္ အရိပ္ ၾကည့္ၿပီး တခိခိ 
ရယ္ေမာကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ထုိင္ေနရာသုိ႕ ေျပးလာလ်က္ ရင္ခြင္ထက္သုိ႔ ႐ုတ္တရက္ 
၀င္၍ထုိင္လုိက္ကာ - 
 
"အစ္ကုိ ... အစ္ကုိ ခင္ႀကီး ခုလုိ၀တ္ထားေတာ့ေလ တကယ့္ ေယာက္်ားကေလးလုိပဲေနာ္၊ ဒါေပတဲ့ 
ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရားႏွင့္ ေတြ႕ေတာ့ေလ ေယာက္်ားမဟုတ္ဘူး၊ တစ္ခါတည္း 
ေယာက္သြားျဖစ္ကေရာ" ဟု လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင့္ အသာအ႐ႊန္းကေလးေဖာက္ၿပီး က႐ြတ္ကင္း 
ေလွ်ာက္ ေျပာမိလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တြင္ မ်က္ႏွာမထားတတ္ေအာင္ ျဖစ္သြားကာ - 



 
"အို ... ခင္အႀကီး ဘာေတြေျပာေနတာလဲကြယ္၊ ခင္ဟာ အရင္တုန္းကလုိ ကေလးမဟုတ္ေတာ့ 
ဘူးကဲြ႕" ဟု ၿပံဳးမဲ့မဲ့ႏွင့္ သတိေပးလုိက္ေစကာမူ ခင္ခင္ႀကီးက ႏႈတ္ခမ္းကေလးစူ ပါးကေလးပူလုိက္ၿပီးမွ 
"အစ္ကုိက နားျဖင့္ မလည္ဘဲနဲ႔ ခင္ႀကီးေျပာတာ၊ တကယ္မယံုဘူးလား၊ ေယာက္သြားဆုိတာ 
ျခစ္ရတယ္ အစ္ကုိရဲ႕၊ မနန္းခုံႀကီး မုန္႔လုပ္တုန္းက ခင္ႀကီး ျမင္ခဲ့ရတယ္၊ မုန္႔ဆပ္သဖူးတုိ႔၊ 
မုန္႔ေပါင္းတုိ႔လုပ္ေတာ့ ေကာက္ညႇင္း မုန္႔ေတြကုိ ေယာက္သြားနဲ႔ ျခစ္ျခစ္ယူတယ္၊ ခင္ႀကီးနဲ႔ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ေမာင္ေမာင္နဲ႔ ေတြ႕ၾကရင္ လည္း ခ်စ္ ... ခ်စ္ ... ေနၾကတာပဲမဟုတ္လား၊ ခင္ႀကီးတုိ႔ခ်စ္ဖို႔ 
အစ္ကုိတုိ႔ပဲ လာလာေခၚၾကၿပီးေတာ့" ဟု မေက်နပ္ သံကေလးႏွင့္ ေျပာလုိက္ရာ - 
 
 
"အဲဒီလုိ စကားေတြကုိ အစ္ကုိ႕မေျပာေကာင္းဘူးခင္ဗ်ာ"ဟု မ်က္ႏွာၿပံဳးၿပံဳးထား၍ စိတ္ဆုိးမသြားရန္ 
ႀကံဖန္ေျပာသည္တြင္ - 
 
"ဟင္ ... အစ္ကုိကပဲ မေျပာေကာင္းဘူးဟဲ့၊ ဒါနဲ႔ အစ္ကုိကေတာင္မွ ခင္ႀကီးကုိ လာေခၚၿပီး 
ေ႐ွ႕ေတာ္ပို႔ေသးတဲ့ဥစၥာ၊ ဘာလုိ႔မေျပာေကာင္းရမွာလဲ"ဟု ေစာဒက၀င္လွ်င္ - 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေက်းဇူးေတာ္ေတြ အစ္ကုိတုိ႔ တစ္သက္မွာ ဆပ္လုိ႔မကုန္ ဒါေၾကာင့္ ေစခုိင္းေတာ္ 
မူသမွ် ဦးေခါင္းထိပ္႐ြတ္ ေဆာင္ၾကဥ္းရပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာလည္း ကုိယ့္ညီမေလး 
မိဖုရားျဖစ္မည့္ကိစၥ အစ္ကုိက ေစတနာေကာင္းထားလုိ႔ ႀကိဳးစားရထာေပါ့ခင္ရဲ႕" ဟု ေရေရလည္လည္ 
ေျပာေနသည္ကုိ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ နား၀င္ေလဟန္ႏွင့္ အတန္ၾကာ စဥ္းစားေနၿပီးမွ အယူအဆ 
တစ္မ်ိဳးေျပာင္းသြားျပန္ကာ - 
 
 
"ဒါႏွင့္ အစ္ကုိကေတာ့ ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ ေအာင္သြယ္ႀကီး လုပ္ေပးေသးလဲ၊ ခင္ႀကီးေျပာတဲ့ စကား 
ကုိေတာ့ မၾကားခ်င္ဘူးတဲ့လား၊ ဒါျဖင့္ေနပါ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ကုိကုိႀကီး လာေခၚရင္ ခင္ႀကီး 
မလုိက္ေတာ့ပါဘူး၊ ေနပါေစေတာ့"ဟု စိတ္ေကာက္သြားေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
နားမေထာင္ရဲ ေသာ စကားကုိပင္ ခင္ခင္ႀကီး စိတ္ေျပေလေအာင္ ဟန္ေဆာင္ႀကိတ္မိွတ္လ်က္ - 
 
"ေတာ္ေတာ္ခက္ တဲ့ ခင္အႀကီးပါကလား၊ အစ္ကုိက နားမေထာင္ခ်င္လုိ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး 
ခင္ရဲ႕၊ စိတ္ေကာက္ လုိ႔မေနပါနဲ႔၊ ကဲ ခင္ ေျပာခ်င္တဲ့စကားေတြ အားရပါးရသာ ေျပာပါ၊ အစ္ကို 
နားေထာင္ ေနပါမယ္" ဟု ေခ်ာ့ေမာ့ လုိက္ေလ်ာေနေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ၀င္လာၿပီး 
"ကဲ ... ကုိေဖငယ္ တုိ႔ လာၾကေတာ့ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေရာက္ေတာ္မူၿပီ" ဟု တီးတုိးေျပာလာလွ်င္ 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ စိတ္ေကာက္႐ိွန္ မေျပေသးေသာ ကေလးသဖြယ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ 
ဖက္တြယ္ကုတ္ကပ္ၿပီး "ခင္ႀကီး မသြားခ်င္ေတာ့ပါဘူး၊ ေတာ္ၾကာ အစ္ကုိက ခင္ႀကီးေျပာတဲ့စကားေတြ 
နားမေထာင္ခ်င္ဘူး ဆုိေနလိမ့္ဦးမယ္" ဟု အက်ပ္ကုိင္ေနေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ထြက္၍မရ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကလည္း အေလာတႀကီး ေခၚလ်က္႐ိွရာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိမိအေပၚတြင္ တမင္ 



ေပကပ္ဆုိးႏဲြ႕ေန႐ွာေသာ ခင္ခင္ႀကီး အား စကားႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ေခ်ာ့မရသည့္အဆံုးတြင္ 
တစ္ကိုယ္လံုး သိမ္းႀကံဳးေပြ႕ခ်ီကာ ပခုံးတြင္ ထမ္းလ်က္ နံ႔သာေဆာ္နန္းဘက္သုိ႕ ခပ္သြက္သြက္ 
လွမ္းလာခဲ့ရေတာ့သည္။ 
 
 
ဤအခါမ်ိဳးတြင္ကား ခင္ခင္ႀကီးမွာ ကလန္ကဆန္ မလုပ္ရက္ေတာ့ဘဲ အစ္ကုိႀကီး ပခုံးကုိ ဖက္ႏဲြ႕ 
လုိက္ပါ လာရင္းပင္ မ်က္ႏွာ႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ်ႏွင့္ - 
 
"ဒါမွ ခင္ႀကီးခ်စ္တဲ့ အစ္ကုိ၊ အစ္ကုိကလည္း ခင္ႀကီးကုိ သိပ္ခ်စ္႐ွာတာပဲ၊ ေနာက္လည္း ခင္ႀကီး 
စိတ္မေကာက္ေတာ့ပါဘူးေနာ္ အစ္ကုိရယ္ " ဟု ခၽြဲခၽြဲႏဲြ႕ႏဲြ႕ ေျပာလ်က္ ေက်ာသပ္ရင္သပ္ျပဳ၍ လုိက္ပါ 
လာတတ္ျပန္ရာ အရိယာသာ၀ကမဟုတ္႐ွာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ တစ္ခါတစ္ခါ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ႏွင့္ 
ဘာကလုိလုိ ရင္ထဲက ဖို၍သြားရ႐ွာေတာ့သည္။ 
 
 
ထုိနည္းႏွင္ႏွင္ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားတုိ႔မွာ ေတာင္ဘက္ ပန္းခုံေတာ္အတြင္း 
ရင္းႏီွးယံုၾကည္ရေသာ လက္သံုးေတာ္ အိပ္ဖန္ေတာ္ ကင္းေထာက္မ်ားကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေစလ်က္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ နံ႔သာနန္းေဆာင္ 
ေတာ္တြင္ စံေပ်ာ္လ်က္႐ိွခဲ့ေလရာ ေန႔ရက္အတန္ၾကာလာသည္တုိင္ေအာင္ မည္သူတစ္စုံတစ္ဦးမွ် 
ေစာင္းပါး ရိပ္ျခည္ အကဲမခတ္မိႏိုင္ ႐ိွခဲ့ေလသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔သည္ မ်ားမၾကာမီအတြင္း အတိအလင္း မိဖုရားငယ္ တစ္ပါး 
အျဖစ္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးအား အေဆာင္သီးျခားထားေပးရန္ အမိန္႔ေတာ္ခံလ်က္ ႐ိွရာ ေ႐နန္း႐ွင္ ဘရုား 
ကလည္း ျမတ္ႏိုးေတာ္မူၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူရန္ ခမည္းေတာ္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး 
လက္ထက္ေတာ္က ေျမာက္ေ႐ႊေရးေဆာင္ မိဖုရား စံေတာ္မူခဲ့ဖူးေသာ ေျမာက္ေ႐ႊေရးေဆာင္ေတာ္ကုိ 
ျပဳျပင္ မြမ္းမံထားေစဟု ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔အား တီးတုိးမိန္႔ေတာ္မူ ထားၿပီး 
ျဖစ္ေလ သည္။ 
 
 
ဤအခိုက္အတန္႔ အတြင္းမွာလည္း ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ မိခင္ ဒုိင္းအတြင္း၀န္ ပုဂံၿမိဳ႕စားကေတာ္ႀကီး 
တုိ႔သည္ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ် အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား ေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႔ အခစားမပ်က္ 
ေရာက္႐ိွၾကရာ နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ အေၾကာင္းထူးေထြ မၾကားသျဖင့္ 
ပကတိအတုိင္းအဖူးအေျမာ္ခံလ်က္ ႐ိွခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံလည္း ၀တ္ေကာင္းစားေကာင္း 
ဆုေတာ္မ်ားပင္ သနားေတာ္မူလုိက္ရာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား ၾကည္သာ 
ေတာ္မူသည္ကုိ ခံရသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႐ိွခဲ့႐ွာသည္။ 
 



 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ တုိင္းေရးျပည္ရာ စီမံခန္႔ခဲြေတာ္မူျခင္းျဖင့္ မင္းေယာက္်ားပုိင္းဆုိင္ရာ ညီလာခံ 
သဘင္၌သာလွ်င္ ထာ၀စဥ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသည္ကုိ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ ထူးထူးျခားျခား 
အကဲခတ္ေတာ္ မူရန္ မလုိသကဲ့သုိ႕ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေတာ္မူလ်က္႐ိွခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ 
ရက္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ၍ လာေသာ အခါ ေန႔အခါ ညီလာခံကဲြလွ်င္ ဘမရာသန အေဆာင္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ 
နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးတြင္ အခ်ိန္ ႐ွည္ၾကာစြာ စံေနေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း ညဥ့္အခ်ိန္အခါတြင္မူကား 
ညဥ့္ဦးညီလာခံသဘင္ကုိ ယခင္ အစဥ္အလာထက္ အခ်ိန္ပိုမို ၾကာျမင့္စြာ ေဆြးေႏြးျခငး္ျပဳလ်က္ 
ညဥ့္နက္သန္းယံမွ ျပန္လည္ ႂကြေရာက္လာတတ္သျဖင့္ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ဖုရား စိတ္ထင့္ 
စိုးေႏွာင့္ေတာ္မူလာေလသည္။ သုိ႔ႏွင့္ တစ္ေန႔ေသာ အခါ နန္းမေတာ္ ေဆာင္ႀကီးအတြင္း 
သီေပါမင္းတရားႏွင့္ နန္းမေတာ္ စုဖုရားလတ္၊ သလြန္ေတာ ္ေပၚတြင္ နီးနီးကပ္ကပ္ စံေတာ္မူခ်ိန္တြင္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားက စတင္၍ - 
 
 
"ေမာင္ေမာင္ ယခုတစ္ေလာ ညဥ့္ညီလာခံမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး စံေတာ္မူတာ ဘာေၾကာင့္ပါပဲ" ဟု 
ေမးေတာ္ မူေလ၏။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ႐ုတ္တရက္ အ့ံအားသင့္ေတာ္မူမိရာမွ မသိမသာ ၿပံဳး 
ေတာ္မူၿပီး - 
 
"နန္းမေတာ္ႀကီးရယ္၊ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ရတဲ့ တာ၀န္ဟာ တစ္ေန႔တျခား အင္မတန္မွ 
က်ယ္၀န္း မ်ားျပားလာေတာ့သည္။ ေန႔အခါမွာ တုိင္းေရးျပည္ေရး၊ သာသနာေတာ္အေရး ေဆြးေႏြး 
စီမံေတာ္မူ ရျခင္းကတစ္မ်ိဳး၊ ညဥ့္ညီလာခံမွာဆုိလွ်င္ ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ခဲရာခဲဆစ္႐ိွသမွ် 
ကိစၥအ၀၀ကုိ အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္ရန္ အတြင္း၀န္ႀကီးမ်ားႏင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေတာ္ 
မူရသည္မွာလည္း အခ်ိန္ ေလာက္ သည္ဟုပင္ မ႐ိွပါတကား ႏွမေတာ္ရဲ႕" ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေ႐ႊနန္းတက္ေတာ္မူစကထက္ ယခုမွ ပို၍ တိုင္းေရးျပည္ရာ က်ယ္၀န္းလာသည္မွာ 
ဘယ္လုိ ထူးျခားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္ေမာင္ေမာင္" 
 
 
ဘုရင္ ။  "ေမာင္ေမာင္ဘုရားတုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ မဟာမိတ္ အဂၤလိပ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတုိ႔က 
သံတမန္ မ်ားကုိ ခမည္းေတာ္ဘုရား ေ႐ႊလက္ထက္ေတာ္ကလုိ ဆက္လက္ထား႐ိွရန္ သံမ်ား 
ေစလႊတ္ေတာ္ မူလ်က္႐ိွသည္မွာ တစုံတစ္ရာ အေၾကာင္းမထူးျခားေသးဘူး ႏွမေတာ္ရဲ႕ ဒီကိစၥႏွင့္ 
တယ္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္း မျဖစ္ၾကေစရန္ စီမံႀကိဳးပမ္းေတာ္မူ ရသည္၊ 
ကုလားျပည္ကုိ ေရာက္ေနသည့္ ေနာင္ေတာ္ျမင္ကြန္း ျမင္းခုံတုိင္ ကုိယ္ေတာ္မ်ားကလည္း မၾကာမၾကာ 
ၾကယ္ဖိုး ႀကီးေစာ္ဘြား ထံလာ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ရယူရန္ ႀကံဖန္အားထုတ္ေတာ္ မူေနတယ္၊ 
ေအာက္ျပည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕႐ိွ အဂၤလိပ္အရာ႐ွိမ်ားထံ ခို၀င္ေတာ္မူေနေသာ ေနာင္ေတာ္ 
ေညာင္ရမ္း ေညာင္အုပ္ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ေျမထဲသရက္နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ကုိ 
အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳေတာ္မူၾကတယ္။ ႐ွမ္းျပည္ မိုးနဲနယ္ဘက္ကလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ႐ိွခိုးလက္ 



ေဆာင္ေတာ္ ဆက္လာျခင္း ထံုးစံအစဥ္အလာကုိဖ်က္၍ မက်ိဳးမႏံြမည့္ ပုံသ႑ာန္႐ိွေၾကာင္း 
နယ္အရာ႐ွိႏွင့္ စစ္ကဲေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေ႐ႊလႊတ္ေတာ ္သုိ႕ အစီရင္ခံစာ ေရာက္လာတယ္ 
နန္းမေတာ္ႀကီးရဲ႕ ... 
 
 
"သည္မွ်သာမကေသးဘူး ႏွမေတာ္၊ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ စိုးပိုင္ေတာ္မူၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း 
ေအာက္ျမစ္စဥ္ အေ၀းၿမိဳ႕ ေက်း႐ြာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လူဆုိး၊ ဓားျပမ်ား အလြန္ပင္ ေသာင္းက်န္းထႂကြ၊ 
ခိုးဆုိးတုိက္ခိုက္ေနၾကသျဖင့္ ဓနေၾကးေငြ ခိုင္လံုေတာင့္တင္းသူမ်ား၊ ေျပးလႊားတိမ္းေ႐ွာင္၍ 
ေနရေၾကာင္း၊ ၄င္းလူဆုိး လူမိုက္မ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ႏိွမ္နင္းျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ သူခိုးႀကီးက ဓားျပ၊ 
ဓားျပႀကီးလွ်င္ သုပုန္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး မၿငိမ္မသက္႐ိွလာမည္ကုိ စိုးရိမ္ စရာ႐ွိသျဖင့္ 
အတြင္း၀န္မင္း၊ ၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး မင္းေခါင္သူရိန္ အတြင္း၀န္ ေလွသင္း၀န္စေလၿမိဳ႕စား မင္းႀကီး 
သီရမဟာေဇယ်ေက်ာ္ထင္၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕စားတုိ႔ကုိ ေတာင္တြင္းႀကီးသုိ႕ 
ေစလႊတ္ေတ္မူလုိက္ၿပီး သူတုိ႔ၿမိဳ႕႐ြာ နယ္ပယ္ တုိ႔အတြင္း ရာဇ၀တ္ေရး၊ ခိုးသားဓားျပတုိ႔ကုိ တြန္းလွန္ 
ၿဖိဳဖ်က္ရန္ ဆုိင္ရာ အေ၀းၿမိဳ႕၀န္ စစ္ကဲ႐ြာသူႀကီး ၿမိဳ႕သူႀကီးတုိ႔အား လက္နက္ေတာ္မ်ား 
ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ေစရသည္ ႏွမေတာ္ရဲ႕၊ ေနာက္ၿပီး ေမာင္ေတာ္တုိ႔ ေ႐ႊနန္းေတာ္ထက္မွာ အလွဴေတာ္ 
အသံုးေတာ္ေတြ အကုန္အက်မ်ားလွ၍ ဘ႑ာေတာ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေနသည္ကုိ ျဖည့္တင္းရန္ 
အခြန္အတုပ္ တုိးတက္ေကာက္ခံျပန္လွ်င္လည္း ျပည္သူ လူခပင္းတုိ႔ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းျခင္း ႐ိွၾက မည္၊ 
သုိ႕အတြက္ ထီ႐ုံေတာ္မ်ားဖြင့္ကာ အေကာကေ္တာ္ဌာနသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ မၾကာခဏ 
စစ္ေၾကာေမးျမန္းရျခင္း ကိစၥကလည္း ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ကဲ့သုိ႕ ႐ိွသည္ႏွမေတာ္၊ ဒီကိစၥ 
အရပ္ရပ္ကို ေန႔ညဥ့္မလပ္ ခန္႔အပ္စီမံေတာ္မူရင္း အခ်ိန္ႂကြင္းကေလးရသမွ်ႏွင့္ ႐ွင္ဘုရင့္ စည္းစိမ္ ခံရ, 
စံရသည္မွာ မကာမိ မေထမိေအာင္ ႐ိွပါေတာ့တယ္ နန္းမေတာ္ႀကီးရယ္" 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္ ၀န္ႀကီးေတြ႐ွိသားပဲ ဒီေလာက္ေတာင္မ်ားျဖင့္ အပင္ပန္းမခံပါႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ရယ္" 
 
ဘုရင္ ။  "၀န္ႀကီးမွဴးႀကီးမ်ားမွာလည္း ျပည္ႀကီးပခုံး ျပည္ႀကီးလက္႐ုံး ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း သူတုိ႔ 
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ တာ၀န္၀တၱရားေတြက အမ်ားသား ႏွမေတာ္၊ သူတုိ႔တစ္ေတြ ႐ိွေပလုိ႔သာ 
ေမာင္ေမာင္ သည္မွ် သက္သာရေသးတယ္" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ယခုလုိ တုိင္းျပည္ေရးရာေတြႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေတာ္မူေနပါလွ်င္ ေမာင္ေမာင္ 
အင္မတန္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေတာ္မူေနေတာ့မယ္၊ ဒီလုိျဖင့္ ႏွမေတာ္ မ႐ႈရက္ပါ၊ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ 
သက္သာစြာ ႐ိွရန္လည္း စံေတာ္မူပါဦး ေမာင္ေမာင္ရယ္" 
 



ဘုရင္ ။  "ေကာင္းပါၿပီ၊ ႏွမေတာ္၏ ေစတနာေတာ္ႏွင့္ သင့္တင့္ညီညြတ္ေအာင္ ေမာင္ေမာင္ 
ခ်မ္းေျမ့သက္သာစြာ စံေတာ္မူပါမည္၊ ၾကည္ၾကည္သာသာ ခြင့္ျပဳေတာ္မူတာကုိလည္း အလြန္ပဲ 
၀မ္းေျမာက္ ေတာ္မူပါတယ္" 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေမာင္ေမာင္ဘုရား ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့မႈကုိ ေ႐ွ႐ႈၿပီး ဒီက ႏွမေတာ္ႀကီးကလည္း 
အၿမဲ ေစတနာထားေတာ္မူပါသည္" 
 
ဘုရင္ ။  "ဒါႏွင့္ စကားမစပ္ ႏွမေတာ္အပါးေတာ္မွာ ခစားထမ္း႐ြက္ေနတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ေတြ ယခင္ 
အခါကလုိ မ်ားမ်ားမျမင္ပါလား ဘယ္ကုိေရာက္သြားၾကသည္လဲ" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေမာင္ေမာင္ ထင္ေတာ္မူလုိ႔ပါ၊ ခစားသူေတြ အရင္ကထကပ္င္မ်ားပါေသးတယ္၊ 
အိမ္ေတာ္ပါ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်လုိ႔ ၿမိဳ႕စား႐ြာစား ၀န္ႀကီး၀န္ေထာက္ 
ကေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး သားႏွင့္သမီးႏွင့္ ႐ိွၾကေလေတာ့ သူတုိ႔အိမ္နွင့္ အိုးႏွင့္ ေနၾက႐ွာပါတယ္၊ 
အပါးေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္မလာေသာ္လည္း ႏွစ္ရက္ျခား သံုးရက္ျခားေလာက္ လာေရာက္ခစားလ်က္ပါ" 
 
ဘရုင္ ။  "ႏွမေတာ္ရဲ႕ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္မွာလည္း သမီးေတာ္ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားႀကီး၏ 
ျမပုခက္အနီးမွ မခြာရေသးဘူးလား အသက္ႀကီး႐ွာပါၿပီ" 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  "သစ္သစ္ကုိ ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ၿပီး ေအးေအးၿငိမ္ၿငိမ္ စည္းစိမ္ႏွင့္ ေနပါေစလုိ႔ 
အခြင့္အေရး ေပးသနားေတာ္ မူထားပါလ်က္ သမီးေတာ္ ထိပ္စုျမတ္ ဖုရားႀကီးကုိပင္ 
ဆက္လက္ထိန္းခ်ီေနခ်င္႐ွာလုိ႔ ပုတီး စိပ္ရာက မၾကာမၾကာ ထထလာပါတယ္၊ မလာပါႏွင့္ 
သစ္သစ္ရယ္လုိ႔ေျပာေတာ့ တစ္ေလာက ငုိပါတယ္ ေမာင္ေမာင္" 
 
ဘုရင္ ။  "ေၾသာ္ ... သနားစရာ သူ႕ခမ်ာ သံေယာဇဥ္ႀကီးလွ႐ွာသည္" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "အိမ္ေတာ္ပါ မွန္သမွ် ကုိယ့္အ႐ွင္သခင္ကုိ အင္မတန္ ခ်စ္႐ွာၾကပါသည္၊ ေမာင္ေတာ့္ 
ေက်းကၽြန္ မ်ားလည္း သည္အတုိင္းပဲ မဟုတ္ပါလား၊ အထြတ္အျမတ္ေရာက္လုိ႔ ခစားထမ္း႐ြက္သူေတြ 
ဘယ္ေလာက္ပင္ မ်ားမ်ား ႏွမေတာ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရားတို႔ကလည္း သူတုိ႔ကုိမွ ထူးထူးကဲကဲ သဒၶါ 
ယံုမွတ္ေတာ္ မူတာကလား" 
 
ဘုရင္ ။  "ေနာက္မွ ခစားလာၾကတဲ့ အပ်ိဳေတာ္ေတြကလည္း အသက္ကေလးေတြက 
အငယ္သားဆုိေတာ့ အလုိေတာ္မသိၾကလုိ႔ မိမိရရ အမႈေတာ္ထမ္းတတ္႐ွာၾကမည္ မထင္ဘူး ႏွမေတာ္၊ 
ေၾသာ္ ... ဒါႏွင့္ စကားမစပ္ ဒုိင္းမယ္ခင္တစ္ေယာက္ မျမင္ပါကလား" 
 



 
(သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး မ႐ိွသည္ကုိ သိေတာ္မူေသာ္လည္း စကားစ ရေလေအာင္ 
မသိခ်င္ေဆာင္၍ ေမးေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေမာင္ေတာ္ မသိေတာ္မူေသးလုိ႔ ေမးေတာ္မူပါသလား၊ အပ်ိဳေတာ္ကေလးေတြ အမ်ား 
အျပား ႐ိွၾကရာမွာ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးကုိမွ ထူးထူးျခားျခား သတိေတာ္ရလုိက္ေပသည္။ 
 
ဘုရင္ ။  "ထူးျခားတယ္လုိ႔ မဟုတ္လွပါဘူး ႏွမေတာ္ရဲ႕၊ ေမာင္ေတာ္တုိ႔အား ဘိသိက္ေတာ္မ်ား 
ဆက္ဖူးသည့္ ကေလးမဖုိ႔ သတိေတာ္ရျခင္းပါ၊ သူဘာျဖစ္၍ ေ႐ွ႕ေတာ္မွာ မေတြ႕ပါလိမ့္" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ဟုိတစ္ေလာကပဲ ေလေရာဂါထိလုိ႔ ေဆး၀ါးစားပါရေစဆုိၿပီး သင္းအေမႀကီးႏွင့္ လုိက္၍ 
သြားပါတယ္၊ မၾကာခဏေတာ့ ေ႐ွ႕ေတာ္သုိ႕ ခစားရန္ ေရာက္လာၾကပါရဲ႕ ေမာင္ေတာ္" 
 
ဘုရင္ ။  "ေၾသာ္ ... ဒါျဖင့္ သနားပါတယ္ ႏွမေတာ္၊ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္မ်ား ေပးသနားၿပီး ေျမႇာက္စား 
ေတာ္မူလုိက္ပါဘိ" 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  "တစ္ေန႔ဆီကပင္ ေငြစင္တစ္ပိႆာႏွင့္ ဖဲပ၀ါတစ္အုပ္ သနားေတာ္မူပါေသးသည္ 
ေမာင္ေတာ္" 
 
ဘုရင္ ။  "အင္း ... ေကာင္းပါေလရဲ႕၊ အဲေလ ... တကယ္ဆုိေတာ့ ဆုေတာ္သနားေတာ္မူတဲ့ကိစၥက 
နန္းမေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဆုိင္သင့္ပါသည္။ အရည္အခ်င္းအေလ်ာက္ အရာအထူး ဘဲြ႕မည္ရည္မ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕စား႐ြာစား ေပးသနားၿပီး ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ရန္ကိစၥကေတာ့ ေမာင္ေမာင္ေ႐ႊနန္း႐ွင္က ဆုိင္သဗ်၊ 
ဒါေၾကာင့္ နန္းမေတာ္ႀကီး၏ ေက်းေတာ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကုိလည္း ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ အိမ္ေတာ္ပါမ်ားႏွင့္ပင္ 
မတူ ရေအာင္ ေခါင္ေခါင္ဖ်ားဖ်ား ေျမႇာက္စားေတာ္မူခ်င္ပါသည္၊ သေဘာညီတူ 
ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါရဲ႕လား" 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေကာင္းလွပါၿပီ၊ ႏွမေတာ္ကုိ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေတာ္မူသေလာက္ ႏွမေတာ္၏ 
ရံေ႐ႊေတာ္မ်ားကုိ ခ်ီးေျမႇာက္သူေကာင္းျပဳေတာ္မူသည့္အတြက္ မႏွစ္သက္စရာ မ႐ိွပါ" 
 
ဘုရင္ ။  "ေမာင္းမမိႆံ ေႁခြရံမ်ားျခင္းဆုိသည္မွာ ဧကရာဇ္မင္းတုိ႔၏ တင့္တယ္ျခင္းတစ္ရပ္ပင္ဟု 
႐ွင္နန္းမေတာ္ႀကီး ယံုေတာ္ေတာ္မူလာၿပီထင္ပ" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ယံုၾကည္တာ္မူပါတယ္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ ဘယ္အပ်ိဳေတာ္ကုိ ဘယ္လုိေျမႇာက္စား 
ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမယ္ဆုိသည္ကုိသာ စာရင္းအင္းႏွင့္ အတိအလင္း မိန္႔ေတာ္မူပါ" 



 
ဘုရင္ ။  "ဘယ္သူ႕ကုိ ဘယ္လုိ အဆင့္အတန္းထား၍ ေျမႇာက္စားေတာ္မူမည္ ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစား 
ရပါဦးမယ္၊ ေမာင္ေတာ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈကုိ စုစုနန္းမေတာ္ကလည္း တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း 
သေဘာတူေတာ္မူပါမည္လား" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "စစ္မေရာက္ခင္ ျမႇားကုန္သလုိ တင္ႀကိဳပူပင္ေတာ္မူေနျခင္းမွာ ထူးထူးျခားျခား 
႐ိွလွပါကလား ေမာင္ေတာ္၏ သဒၶါတရားအတုိင္း ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ေတာ္မူမွာကုိ ႏွမေတာ္က 
အလုိမတူစရာ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ" 
 
 
ဘုရင္ ။  "ေကာင္းပါၿပီ၊ ေမာင္ေတာ္ စီစဥ္လ်ာထားမႈကုိ တစ္ခုစီ တစ္ခုစီ အေသးစိတ္၍ မမူေသးဘဲ 
အၾကမ္းအားျဖင့္ နန္းမေတာ္ႀကီး သိေတာ္မူရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါမည္၊ သည္နန္းမေတာ္ေဆာင္မွာ ခစား 
ေနထုိင္႐ွာၾကတဲ့ နန္းတြင္းသူ အပ်ိဳေတာ္မ်ားကုိ ဘဲြ႕ထူးအဆင့္အတန္းတုိးၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ႐ြာစား 
အဆင့္မွ ၿမိဳ႕စားအဆင့္၊ နယ္စားအဆင့္၊ ျမႇင့္၍ျမႇင့္၍ သူေကာင္းျပဳျခင္း၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား 
လက္ထက္ေတာ္က မွန္နန္းအပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႕ ေ႐လွည္းစီး၍ ေ႐ႊထီးေဆာင္းျခင္းစတဲ့ 
အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ပိုမိုက်ယ္၀န္းမ်ားျပားေစျခင္း၊ အခ်ိဳ႕အပ်ိဳေတာ္မ်ားကုိ 
မင္းသမီးမ်ား၏ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ေျမႇာက္စားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကုိ နန္းရ၊ ေဆာင္ရ 
မိဖုရားမ်ား၏ အေဆာင္အ႐ြက္နည္းတူ သူေကာင္းျပဳေတာ္မူခ်င္ပါသည္။ 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ဤအတုိင္းဆုိလွ်င္ သင့္ျမတ္လွပါသည္ ေမာင္ေတာ္၊ ေမာင္ေတာ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ကုိ 
ႏွမေတာ္ ၀င္၍စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုိေၾကာင္းပါ" 
 
ဘုရင္ ။  "ေမာင္ေတာ္၏ သေဘာအတုိင္း တာ၀န္ပုံလွ်င္ အလံုးစုံ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တစ္သုတ္စီ 
တစ္သုတ္စီ သူေကာင္းျပဳေတာ္မူလုိက္ပါေတာ့မယ္၊ သည္အထဲက ေမာင္ေတာ္ဘုရားအတြက္ ေျခဆုပ္ 
လက္နယ္ ေမာင္းမငယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေလာက္မ်ား ေမာင္ေမာင့္အတြက္ 
သဒၶါေတာ္မမူခ်င္ပါဘူးလား ႏွမေတာ္ရဲ႕ (ၿပံဳး၍မိန္႔ေတာ္မူလုိက္သည္။) 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေၾသာ္ ... ေမာင္ေတာ္က လက္စသပ္ေတာ့ ဒီခရီးကုိ ဒီနည္းႏွင့္ ေရာက္ေအာင္ 
လွမ္းေတာ္မူခဲ့ေပသကုိး ႏွမေတာ္က ေမာင္ေတာ္ဘုရားအတြက္ သဒၶါတရားဖက္လုိ႔ ညီမေတာ္ရင္း 
ရမည္းသင္းစုေလးကုိပင္ ၾကင္ေတာ္မူခြင့္ေပးဆက္ထားပါလ်က္ ဘယ္အတြက္ မဆုိင္သူ တစ္ရံဆံကို 
လုိေတာ္မူျပန္သလဲ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕၊ ႏွမေတာ္က ကုိယ္ခ်စ္တဲ့ ေမာင္ေမာင္ကုိ ညီမေတာ္ႏွင့္သာ 
သဒၶါေတာ္မူပါတယ္" 
 
 



ဘုရင္ ။  "ညီမေတာ္ကေလးကုိငယ္႐ြယ္သူလည္းျဖစ္ျပန္ သူႏွင့္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ေျမာက္နန္းစံ 
မိဖုရားတစ္ပါးအျဖစ္ႏွင့္ ေလးေလးစားစား ထားေတာ္မူရမည္ ျဖစ္ေလေတာ့ ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမငယ္ 
အျဖစ္ အပါးေတာ္မွာ နီးနီးကပ္ကပ္ထားၿပီး ေစပါး၍ မသင့္ေလ်ာ္ေပဘူး မဟုတ္လား ႏွမေတာ္" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေမာင္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူတာလည္း မွန္ပါတယ္၊ သုိ႔ရာတြင္ ႏွမေတာ္ရဲ႕ 
အတြင္းသေဘာကုိ အတိအလင္း ေျပာရမယ္ဆုိလွ်င္ ႏွမေတာ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ္တုိ႔၏ အခ်စ္ေတာ္ 
ႏွစ္ပါးတြင္ သူတစ္စိမ္းၾကား၀င္၍ ခ်စ္ပင္ခ်စ္ႏြယ္ေတြ ျဖာလာမွာ နည္းနည္းမွ မခံသာေအာင္ ႐ိွပါတယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္သာ ဖိတ္တာခ်င္းအတူတူ သူမ်ားအိတ္ထဲမွာ မဖိတ္ေစဘဲ ခိုင္ၿမဲတဲ့ အခ်စ္ခဲကုိ 
ညီမေတာ္ကေလးႏွင့္သာ ေ၀ခဲြေတာ္မူႏိုင္ပါတယ္" 
 
 
ဘုရင္ ။  "ႏွမေတာ္က ၾကည္သာေတာ္မူေသာ္လည္း ညီမေတာ္ကေလးကျဖင့္ စိတ္မရဲ႐ွာေသးဘူး 
ထင္ပါတယ္၊ သူ႕ခမ်ာမွာ ခပ္ေအးေအးႏွင့္ ကေလးလုိ စံေတာ္မူေန႐ွာတယ္၊ က်ယ္၀န္းတဲ့ ကာမဂုဏ္ 
စ႐ိုက္ကုိ အာ႐ုံငိုက္ပုံ မေပၚေသးဘူးထင္ပါရဲ႕ ႏွမေတာ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ္ကလည္း 
ခပ္ဆုိင္းဆုိင္းႏွင့္ သူ႕ဘက္က ညႊတ္ကုိင္းလာမည့္ အခ်ိန္အခါကို င့ံေမွ်ာ္ေစာင့္စားေနေတာ္မူပါ တယ္၊ 
ကုိယ္လုပ္ေတာ္တုိ႔ ေမာင္းမငယ္တုိ႔ မိဖုရားငယ္တုိ႔ ဆုိသည္မွာ ပုံ႐ိုင္း႐ိုင္း ႏိႈင္းရလွ်င္ ေျခဆုပ္ 
လက္နယ္ ေဆးေပးမီးယူ ခိုင္းစရာ ေစရာကေလးေတြပါ၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ လူတစ္ခု သူတစ္ခု 
အရာထားၿပီး စဥ္းစားေတာ္မူရန္ မ႐ိွလွပါဘူး" 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္က ျမင္ေတာ္မူထားသူမ်ား႐ွိလုိ႔ပါလား၊ ႏွမေတာ္ အပါးမွာ 
ခစားၾကတဲ့ သတၱ၀ါမကေလးေတြဟာ ငယ္႐ြယ္လြန္းၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းမ်ားပါတယ္၊ အ႐ြယ္ 
ေရာက္ၿပီး သည့္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားမွာလည္း သူ႕အတဲြႏွင့္ သူ၊ ကေတာ္ေတြ မယားေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ 
ဘယ္ဟာကုိ ရည္႐ြယ္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူတယ္ဆုိတာ သိပါရေစ ေမာင္ေတာ္ရဲ႕" 
 
ဘုရင္ ။  "ေမာင္ေတာ္ ျမင္ထားသူ႐ိွ၍ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းမဟုတ္ပါ ႏွမေတာ္က ခိုင္းေတာ္မူစရာ 
ေပးခ်င္ရာေပး ဆက္ခ်င္ရာဆက္ လက္ခံရမည့္ေမာင္ေတာ္ပဲ" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ႏွမေတာ္ကေတာ့ မဆက္ခ်င္ေပါင္ပါ၊ ေမာင္ေတာ္ လုိလားရာကုိ ေဖြ႐ွာလုိ႔ ညႊန္ျပလွ်င္ 
ၾကည့္ခ်င္ ပါငဲ့" 
 
ဘုရင္ ။ "ၾကည့္ေတာ္မူခ်င္႐ုံပဲလား၊ သနားေတာ္မူမွာ မဟုတ္ရင္လည္း အလုပ္ပို မလုပ္ပါရေစႏွင့္ 
(စိတ္ေတာ္ ကုိစမ္း၍ မိန္႔ေတာမူ္သည္) 
 
 



နန္းမေတာ္ ။  "ႏွမေတာ္ထံမွာ ေမာင္ေတာ္၀န္ခံခဲ့တဲ့ အခ်စ္ေတာ္ စာခ်ဳပ္ကုိ ဆုပ္ဖ်က္ခ်ိဳး ေဖာက္ႏိုင္ 
ေလာက္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ႐ူပါ႐ံု႐ွင္ကုိ ျမင္ခ်င္ၾကည့္ခ်င္ပါေသးတယ္" 
 
ဘုရင္ ။  "ႏွမေတာ္ ဤသုိ႔ထင္ျမင္လွ်င္ တက္တက္စင္ လဲြပါေလေတာ့မည္၊ ဒီအေဆာင္မွာ 
ေမာင္ေမာင္ဆင္လုိသည့္ ပန္းရယ္လုိ႔ မယ္မယ္ရရ မ႐ိွသျဖင့္ ႏွမေတာ္ၾကည့္ရန္ ညႊန္ျပျခင္းမျပဳႏိုင္ 
ပါကလား" 
 
နန္းမေတာ္ ။  "ေၾသာ္ ... ေဖာ္ေတာ့မလုိလုိႏွင့္ ဖုံးၿပီး မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္သလုိ ခ်ာရပတ္လည္သြား ျပန္ပါ 
ေပါ့ကလား" 
 
ဘုရင္ ။  "အထင္ေတာ္မမွားလုိက္ပါႏွင့္ ဖုံးလားကြယ္လားျပဳရန္ မႀကံ႐ြယ္႐ိုးအမွန္ပါ၊ အေကာင္ 
အထည္ သ႑ာန္မ႐ိွေသးလို႔ ညႊန္ျပဖုိ႔ ခက္သည္ကုိ အထင္ေတာ္ ပို၍လဲြလွ်င္ ကံကုိပဲ 
အျပစ္ခ်ိရေတ့မည္ ႏွမေတာ္" 
 
 
နန္းမေတာ္ ။  လူမတန္ ကံကုိခ်ဆုိတဲ့ ေ႐ွးကစကား အစဥ္အလာ ႐ိွပါတယ္၊ ဘယ္သူက လာ၍ခ်ခ် 
ကံကေတာ့ ရန္မေတြ႕တတ္႐ွာပါဘူး၊ အင္မတန္သေဘာေကာင္းပါသည္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား" 
 
ဘုရင္ ။  "ကဲကဲ ... ႏွမေတာ္ႏွင့္ စကားၿပိဳင္လုိေတာ့ ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမျမင္ေတာ့ပါ၊ ေမာင္ေတာ္တုိ႔ 
စကားစ၍ ေျပာလာစဥ္က မူလအေၾကာင္းခံမွာ ဒီဟာမဟုတ္ပါ၊ အပ်ိဳေတာ္မ်ားကုိ ဘဲြ႕မည္ရည္ 
အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ရာထူးဂုဏ္ထူးမ်ား တုိးျမႇင့္ခ်ီးေျမႇာက္မူဖို႔ ကိစၥပါကလား၊ စကားေတြ က်ယ္၀န္းၿပီး 
အစြန္းမလြတ္ အဖ်ားမလြတ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ၊ ဒီေတာ့ကာ ႏွမေတာ္ ႏွစ္သက္ ေတာ္မူသလုိသာ သူေကာင္း 
ျပဳေတာ္မူပါဘိ" ဟု စကားနိဂုံးခ်ဳပ္ အမိန္႔ေတာ္႐ိွလ်က္ ေနာက္ထပ္ မဆက္ဘဲ အကဲမရသည့္အတူတူ 
မိန္႔ေတာ္ မမူေတာ့ရန္ သႏၷ႒ာန္ခ်ေတာ္မူလုိက္ေလသတည္း။ 
 
 
နန္းမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္သည္ စကားအဆက္အစပ္ႏ်င့္ အေတြးအယူ သူမတူေအာင္ ပါးနပ္ 
ေတာ္မူလွသည္အတုိင္း ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားေတာ္မူမိေသာ အေထာက္အထားမ်ားမွာ ယခင္အခါ 
ကာလအတန္ၾကာက သကၤာမကင္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဒိုင္းခင္ခင္ႀကီး၏ အသြားအလာမ်ားကုိ 
ေစာင့္စားၾကည့္႐ႈေစရာ ေသခ်ာဂန မေတြ႕ရေသာ္လည္း နီးစပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အသင့္အတင့္ သိ႐ိွရိပ္မိခဲ့ရာမွ ရုတ္တရက္ အစေပ်ာက္သြားေသာေၾကာင့္ ေစာင့္စားေနစဥ္မွာပင္ 
ခင္ခင္ႀကီးက အမိန္႔ေတာ္ခံ၍ အိမ္ျပန္သြားသည့္အတြက္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေလၿပီဟု မယံုမၾကည္ 
ျဖစ္ေတာ္မမူေတာ့ဘဲ ေနခဲ့သည္။ 
 
 



သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ ေမာင္ေတာ္ဘုရား ေ႐ႊနန္း႐ွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏီွးေႏွာ စကားဆက္စပ္ေျပာေတာ္မူခါမွ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးကုိ သတိတရ ေမးေတာ္မူျခင္း၊ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္ေပးရန္ 
အမိန္႔႐ိွျခင္း၊ ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမတစ္ဦးေလာက္ ထားလုိေၾကာင္း၊ ထးူထူးျခားျခား အခြင့္အေရးစကား 
ဆုိေတာ္မူျခင္းက စလ်က္ ေဖာ္မလုိႏွင့္ ၀ွက္လုိက္သည့္ အျခင္းအရာမ်ားကုိ 
စဥ္းစားသံုးသပ္ေတာ္မူမိလွ်င္ ယခင္ မသကၤာခ်င္ေသာ စိတ္ေတာ္မ်ားမွာ အသစ္တစ္ဖန္ 
အားေကာင္း၍ လာျပန္ေတာ့သည္။ 
 
ေမာင္ေမာင္ဟာ ဧကႏၱ ဒီေကာင္မကေလးကုိ အေရးတယူ ေမးေတာ္မူျခင္းမွာ ၾကင္နာသနား၊ 
ခ်စ္စိတ္ေတာ္ မ်ားေန၍သာ ၾကာ႐ွည္သိုသိပ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ဘဲ လႊတ္ခနဲ မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္မည္ဟု 
တစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္ေတာ္မူလုိက္သည္။ 
 
 
တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း သည္ေကာင္မကေလးဟာ အ႐ြယ္ကလည္း ႏုႏုငယ္ငယ္၊ 
႐ူပနိကာယမွ္ာလည္း ဆုိဖြယ္ရာ အျပစ္မ႐ိွ ေကာင္းျခင္းငါးရပ္ႏွင့္ ျပည့္၀က်မ္းဂန္တြက္ညီညြတ္လွ၍ 
ဘိသိက္ေတာ္ပင္ ဆက္ခဲ့ ရသည္။ ဒီလုိ လွလွပပကေလးကုိ ျမင္ရလွ်င္ ႐ွင္ဘုရင္လည္း 
ရဟႏၱာမဟုတ္၍ လႈပ္႐ွားေပမွာပဲ၊ မဟုတ္မွလြဲေရာ ေမာင္ေတာ္ဘုရားေတာ့ ဒိုင္းခင္ႀကီးရဲ႕ 
အဆင္းျပင္လ်ာႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုေရယဥ္ေၾကာမွာ နစ္ေျမာလုိ႔ ေနေတာ္မူပါၿပီ၊ ဒီကိစၥ တိတိက်က် သိ႐ိွေတာ္ 
မူရေအာင္ ခင္မႀကီးကုိ ထပ္မံေဆာင္႐ြက္ရန္ ေစခုိင္း ေတာ္မူရေတာ့မည္။ 
 
 
ေၾသာ္ ... ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္သည္ ယခုတစ္ေလာတြင္ တုိင္းျပည္ေရးရာမ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
ထူးထူးေထြေထြ စီမံခန္႔ခဲြလုိ႔ ယခုတစ္ေလာတြင္ နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းသည္လုိ႔ ထင္မိတယ္၊ 
ဘယ္လုိနည္း ဘယ္လုိလမ္းမ်ားႏွင့္ စခန္းသြားေတာ္မူပါလိမ့္၊ ႏွစ္သိပ္ၾကည္ျဖဴ ခ်စ္ေတာ္မူ၍ ဇမၺဴတြင္ 
အတူမထား စုတစ္ပါးရင္ခြင္ထက္မွာ သက္ရာျပည့္စံပါမယ္လုိ႔ အသြယ္သြယ္ သစၥာထားခဲ့ေပမဲ့ 
႐ုပ္လွၿပီး အ႐ြယ္သင့္တဲ့ စံပယ္ပြင့္ကေလးကုိ ျမင္ျပန္ေတာ့လည္း ငါ့ရင္ခြင္က ႐ုန္းထြက္လုိ႔ 
လက္သင့္ရာ လွမ္းေတာ္ မူခ်င္ေတာ့သည္ထင္ရဲ႕ဟု စိတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေၾကကဲြ၀မ္းနည္းေတာ္ 
မူခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္လုိက္သည္။ 
 
 
သုိ႕ရာတြင္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္သည္ စိတ္ထက္ျမက္ေတာ္မူသည့္အတြက္ ႐ုတ္တရက္ 
စိတ္၀မ္းနည္းေတာ္မူရာက ေ႐ႊနန္း႐ွင္အေပၚတြင္ မခံခ်င္စိတ္၊ ေဒါမနႆစိတ္မ်ားေပၚ၍ 
အမ်က္ေတာ္ႂကြလာေတာ့သည္။ ဤကိစၥကုိ မရမေန မ်က္ျခည္မျပတ္ စုံစမ္း၍ ေ႐ႊနန္း႐ွင္အား 
လက္ရဖမ္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ နာနာၾကည္းၾကည္း ျပစ္တင္ေျပာဆုိေတာ္မူမည္ဟု 
ႀကံစည္ပိုင္းျဖတ္ေတာ္မူလုိက္ေလသတည္း။ 
 
 



မယ္ေတာ္ေလာင္း႐ွည္ မိဖုရားႀကီးအား သားေတာ္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက ဘံုငါးဆင့္ ေဆာင္ရ 
ခုနစ္ေဆာင္႐ိွသည့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ႀကီးႏွင့္ စံေနေတာ္မူေစလ်က္ ၿမိဳ႕စား 
အျဖစ္ စလင္းၿမိဳ႕၊ တလုပ္ၿမိ႕မ်ားကုိဆက္၍ ထီးမိုးသည္ခံအတြက္ နန္းခမ္းၿမုိ႕၊ ပင္ခမ္းၿမိဳ႕မ်ားကို 
ဆက္ၿပီး လွ်င္ အသံုးခံ ေကၽြးခံအတြက္ ေခ်ာင္းဦးဆယ္႐ြာ႐ိွ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ 
ဆင္းသက္ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ လယ္ပယ္ေတာ္ မ်ားကုိ ဆက္သေတာ္မူၿပီးလွ်င္ မယ္ေတာ္ဘုရား 
အပါးေတာ္ၿမဲမ်ား၊ စာေရးေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကြမ္းေရေတာ္ ေခါင္းမ်ား၊ ကြမ္းေရေတာ္သား ခုနစ္ဆယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ေယာက္်ားငါးရာ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး မိန္းမ ေလး ရာ တို႕ကုိ ၀လဲွည့္ယာလွည့္ ခဲြ၍ 
ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ထြက္၀င္ခစားေစရသည္။ ယင္းသုိ႔ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေက်းေတာ္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ 
မယ္ေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳ႐ိုေသစြာ ေျမႇာာက္စားျပဳစုခဲ့ရာမွ ကာလမၾကာမီ ကုိးရာေက်ာ္႐ိွေသာ 
ေက်းကၽြန္အမႈထမ္းမ်ားကုိ အျပစ္တင္မကင္း႐ိွေတာ္မူသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကုိ အရာႏုတ္၍ 
ထက္၀က္မကျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးငါးရာခန္႔ေလာက္သာ ထားေတာ္မူေလ သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မယ္ေတာ္ေလာင္း႐ွည္ဖုရားမွာ သားေတာ္အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ 
စိတ္ကြက္ေတာ္မမူေစကာမူ တစ္ခါတစ္ရံ သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ စကားစပ္မိလွ်င္ကား သားမယ္ေတာ္မ်ား 
ေခါင္းခ်င္းဆုိင္၍ ေ႐ွ႕အေရး ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္လ်က္ ႐ိွၾကသည္။ 
 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ အစ္မေတာ္ရင္း ပခန္းႀကီးၿမိဳ႕စား စုဖုရားႀကီးႏွင့္ ႏွမေတာ္ငယ္ 
မိတၳီလာၿမိဳ႕စား စုဖုရားကေလး တုိ႔သည္ တစ္ေန႔ေသာအခါ မယ္ေတာ္ ေလာင္း႐ွည္ဖုရားအနီး 
ထုိင္ေတာ္မူရာမွ ငယ္႐ြယ္ ႐ွာသူ မိတၳီလာစုဖုရားကေလးက အစ္မေတာ္အား စတင္၍ ေလွ်ာက္ထား 
လုိက္သည္။ 
 
"မယ္ေတာ္ဘုရား နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးကုိ ေရာက္ေတာ္မူပါေသးလား ဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္ ။  "မယ္ေတာ္ဘုရား မေန႔ကပင္ ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊ သမီးေတာ္မ်ားလည္း မၾကာခဏ 
သြားလုိက္ၾကပါကြယ္" 
 
စုဖုရားေလး ။  "သြားေတာ့ သြားခ်င္ပါတယ္ မယ္မယ္ဘုရား၊ ေယာင္းမေတာ္ဘုရားက ၾကည္ၾကည္ 
သာသာ ႐ိွေတာ္မူတဲ့အခါေတာ့လည္း ရဲရဲတင္းတင္း ခစား၀ံ့ပါသည္၊ တစ္ခါတစ္ခါ ေ႐ႊစိတ္ေတာ္ 
မၾကည္လင္မွျဖင့္ အင္မတန္ ေၾကာက္ပါသည္ဘုရား" 
 
 
စုဖုရားႀကီး ။  "ကုိယ့္ေယာင္းမေတာ္ရဲ႕ စိတ္ေတာ္ကုိ အသိသား၊ အလုိက္သင့္ အျပစ္မ႐ိွေအာင္ 
ခစားေပါ့ ညီမေလးရယ္" 
 
ေလး ။  "ဟုတ္ပါငဲ့မဘုရား၊ ၾကည္သာေတာ္မူတဲ့အခါႏွင့္ႀကံဳလွ်င္ သဇင္ပန္းေတြေပမဲ့ 
ယူလုိ႔မကုန္ေအာင္ တစ္ပုံႀကီး လက္ေဆာင္သနားေတာ္မူလုိက္ပါတယ္၊ အဆင္မသင့္တဲ ့



အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ ညီမေလး ၀တ္ဆင္ သြားတဲ့ ခါသာပိတ္ ထုိင္မသိမ္းအက်ႌကေလးကုိပင္ ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ 
႐ႈစားၿပီး မိတၳီလာစုေလးက ႐ွင္ဘုရင့္ႏွမဆုိေတာ့ ခါသာပိတ္အက်ႌ အသစ္စက္စက္ႀကီး၀တ္လုိ႔ 
လႊတ္ေမာက္လာပါကလားကြယ္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ မယ္မယ္ဘုရား၊ ဒါျဖင့္ စုေလးမွတ္ထားၿပီး 
ေနာက္မ်ားေတာ့ ပိတ္အက်ႌအသစ္ကုိ မ၀တ္၀့ံတာႏွင့္ ခ၀ါခ်ကုိ ၀တ္ၿပီး မီးၢွဴးျမင္ေတာ္မူခ်ိန္က သြား၍ 
ခစားရပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့မွ သာလုိ႔ ဆုိးပါေသးတယ္ဘုရား၊ ငါ့အနား ခ၀ါေစာ္နံလုိက္တာ 
ေခါင္းကုိက္ခ်င္လာၿပီတဲ့၊ ႐ွင္ဘုရင္ ေခါင္းခဲေတာ့ သဲတယ ္ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း မိဖုရားေခါင္းခဲမွာစိုးလုိ႔ 
အပ်ိဳေတာ္ေတြ ၀ုိင္းသဲတာႏွင့္ တစ္ခါတည္း ထေျပး လာခဲ့ရပါတယ္ဘုရာ့၊ အခစား 
မ၀င္ျပန္ေတာ့လည္း ႐ွင္ဘုရင္ ႏွမေတြက မာနႀကီးၾကတယ္လုိ႔ ဆုိေတာ္မူဦးမယ္၊ ခဏခဏ သြားလုိ႔ 
အ၀တ္အစားသစ္ရင္ အျပစ္မလြတ္၊ တစ္ေရေလွ်ာ္ ခ၀ါခ် ၀တ္ျပန္ေတာ့လည္း ဒုိဘီေစာ္ ခ၀ါေစာ္ 
နံျပန္တယ္၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ အေျပာခံမလြတ္ပါဘူး မဖုရား" 
 
 
ႀကီး ။  "မမတုိ႔ကေတာ့ တရားႏွလံုးထားလုိ႔ ေအာက္က်ိဳ႕တဲ့ဘက္ကခ်ည္း ေနမွာပါပဲကြယ္၊ ဘယ္လုိပဲ 
အျပစ္႐ွာ႐ွာ မေနတတ္ပါဘူး၊ ညီမေလးကေတာ့ ကေလးသေဘာမုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ နာခ်င္ေလသလား" 
 
ေလး ။  "အလုိေလး ... မနာ၀ံ့ပါဘူးဘုရား၊ စကားစပ္မိလုိ႔ အေၾကာင္းအက်ိဳးေလွ်ာက္တင္မိတာပါ၊ 
မယ္ေတာ္ဖုရားေတာင္မွ အလုိက္သင့္အလ်ားသင့္ စံေနေတာ္မူရ႐ွာေသးတာ အသိသားပါဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္ ။  "နန္းမေတာ္ စုလတ္က စိတ္အင္မတန္ ဆပ္ေတာ္မူတယ္ ဆုိတာ ငယ္စဥ္အခါထဲက 
မယ္ဖုရားအသိမို႔ သည္းခံေတာ္မူႏိုင္ပါတယ္၊ မယ္မယ္ဖ်ားက ေခၽြးမရယ္လုိ႔ သေဘာမထား 
ေသြးသားေတာ္ရင္းမ်ားလုိ မွတ္ထင္လ်က္ပါ၊ သူကသာ တစ္ခါတစ္ခါ ေယာကၡမလုိ သေဘာထားလုိ႔ 
သားနဲ အမိ သိသင့္သိထုိက္တဲ့ စကားမ်ား ေျပာၾကားမယ္ကုိ အလြန္တုိထြာေတာ္ မူပုံရတဲ့အတြက္ 
အဆက္အသြယ္ ခပ္ကင္းကင္း ေနေတာ္မူခဲ့တယ္၊ အင္မတန္ခ်စ္တဲ့ သားေပမဲ့ သူအနား 
တယ္မကပ္၀့ံပါဘူးကြယ္" 
 
စုေလး ။  "ဟုတ္ပါေၾကာင္းဘုရား၊ သားေတာ္က မယ္ေတာ္အား ျပဳစုယုယတာေတြကုိ ေက်နပ္ပုံမရပါ၊ 
ဟုိတစ္ေလာက ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ကုိးရာတစ္ေထာင္ ထားသည္ကုိ မလုိလုိ႔လား မသိ 
အခုငါးရာသာ ႐ိွပါေတာ့သည္ဘုရား" 
 
 
စုႀကီး ။  "ထန္းသီးေကၽြခုိက္ က်ီးနားခုိက္ဆုိသလုိမ်ား ျဖစ္ေနထင္ပါရဲ႕ ညီမေတာ္ေလးရယ္၊ 
မယ္ေတာ္ေဆာင္မွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး တစ္ေထာင္ေက်ာ္ထားတဲ့အတြက္ အသံုးကံေကၽြးတာ၀န္ေတြ 
အမ်ားႀကီး ေလးတယ္ မဟုတ္လား၊ ေ႐ႊတုိက္ေတာ္မွာလည္း ဘ႑ာေတာ္မ်ား အထူးေလ်ာ့ပါးေနတဲ့ 
အခါ ျဖစ္လုိ႔ ပိုရာကုိ ေလွ်ာ့ၾကသည္ႏွင့္ တူပါတယ္" 
 



စုေလး ။  "စုေလးတုိ႔မဖုရား မိန္႔ေတာ္မူသလုိ ဟုတ္မယ္မထင္ေပါင္ပါဘုရား၊ ဒါေပတဲ့ 
ေၾကာက္လွပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ မေျပာ၀ံ့ပါဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္ ။  "ကဲ ... ကဲ ... ေၾကာက္တတ္မွ ၀န္ကင္းသတဲ့ သမီးေတာ္တုိ႔ရဲ႕" 
 
စုႀကီး ။  "စုႀကီးကုိလည္း ေၾကာက္တတ္တာပါပဲဘုရား" 
 
 
မယ္ေတာ္ ။  "သမီးေတာ္တုိ႔မွာ ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ မ်က္ႏွာႏွင့္ေတာင္ ဒီေလာက္ 
ေၾကာက္ရလန္႔ရေသးတယ္၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ အေနာက္ပိုင္းမွာ မ်က္ႏွာငယ္ငယ္ႏွင့္ ေန႐ွာၾကတဲ့ 
ညီမေတာ္ အစ္မေတာ္ေတြ တပုံႀကီး ႐ိွၾကေသးတယ္၊ သနားစရာပဲကြယ္၊ ေၾသာ္ ... 
တကယ္ဆုိေတာ့လည္း သူတုိ႔ တစ္ေတြဟာ သတ္ရာျဖစ္ရာမွာ မပါၾကဘဲ အသက္ေသြးခဲ 
ၿမဲေနၾကရသည္ပင္၊ အလြန္ေက်းဇူးတင္ေန႐ွာပုံ ရပါတယ္၊ မ်က္ႏွာငယ္ေလးျခင္းလုိ႔ ၀မ္းနည္းဖို႔ပင္ 
သတိရခ်င္မွ ရၾကေတာ့မည္" 
 
 
စုေလး ။  "အင္မတန္ ေၾကာက္႐ွာၾကပါသည္ဘုရား၊ ဟုိတစ္ေလာက အီတာလ်ံဓာတ္ပုံကူးဆရာ 
ေရာက္လာသျဖင့္ ေ႐ွ႕ေတာ္မွာလာ၍ ဓာတ္ပုံကူးခံၾကရမည္ဆုိသျဖင့္ မေသလို႔ က်န္ေနၾကတဲ့ 
ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ မိဖုရားမ်ား၊ သမီးေတာ္မ်ား၊ ေကာလင္းမင္းသား၊ 
ပ်ဥ္းမနားမင္းသား စတဲ့ သားေတာ္ငယ္ကေလးမ်ား၊ နတ္႐ြာစံ ဘေဒြးေတာ္ အိမ္ေ႐ွ႕ဘုရား၏ 
သမီးေတာ္မ်ား အားလံုးပင္ ေ႐ွ႕ေတာ္သို႔၀င္ၿပီး အမိန္႔ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဓာတ႐ို္က္ခံၾကရပါတယ္၊ 
ဒီအခါတုန္းက စုေလးတုိ႔ ညီအစ္မမလဲ အတူပါပါတယ္၊ ေ႐ွ႕ေတာ္မွာဆုိေတာ့ 
႐ိွခိုးလက္ယွက္ျခင္းကုိလည္း မျဖဳတ္၀ံ့ ေမာ့ေမာ့ေၾကာ့ေၾကာ့လည္း မေနရဲ လူထဲသူထဲမွာ 
ဓာတ္႐ိုက္ခံရလုိ႔ ႐ွက္တာက တစ္မ်ိဳး၊ နန္းမေတာ္ႀကီးကုိ ေၾကာက္တာက တစ္ဖက္ အသက္ေတာင္ 
မွန္မွန္မ႐ွဴ၀့ံၾကဘူး ဘုရား" 
 
စုႀကီး ။  "ဟုတ္ပါေပတယ္၊ ညီမေတာ္ စုေလးေျပာမွ သတိေတာ္ရမိသည္" 
 
 
မယ္ေတာ္ ။  "မယ္ေတာ္ဖုရားမွာလည္း သားေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ထူးထူးျခားျခား အိမ္ျဖဴေတာ္ 
ျပဴတင္းေ႐ြခ်ႏွင့္ စံစားၿပီး ဘုရင့္မယ္ေတာ္ႀကီးတုိ႔၏ အခမ္းအနားကုိ ရ႐ိွေစကာမူ ၾသဇာအာဏာေတာ့ 
မ႐ိွလွပါဘူး၊ မယ္ဖုရား ကုိယ္တုိင္ကလည္း ခပ္ေအးေအးပဲ စံေတာ္မူလုိသည္ႏွင့္ အခန္႔သင့္ပါ၊ ေၾသာ္ ... 
ဒါႏွင့္ မယ္ဖုရား၏ အႀကီးစာေရး ေမာင္ေ႐ႊမံႈ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္အရ အားလပ္ေနတဲ့ 
ေျမာက္ေ႐ႊေရးေဆာင္ေတာ္ေဟာင္းကုိ သုတ္သင္႐ွင္းလင္း၍ ဟသၤာျပဒါးေ႐ႊေဆးႏွင့္ ေရးသား 
ျခယ္လွယ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္၊ ဘယ္သူဘယ္၀ါ စံေနဖုိ႔လည္း မသိ ေမးျမန္း စုံစမ္း 
ၾကည့္လုိလည္း မရဘူးဆုိပါကလား သမီးေတာ္မ်ားရဲ႕" 



 
စုေလး ။  "ေမာင္ႀကီးဘုရားက မိဖုရားငယ္မ်ား ယူေတာ္မူမယ္လုိ႔ ရည္႐ြယ္ေတာ္မူသလားမွ 
မသိတာဘုရား" 
 
 
မယ္ေတာ္ ။  "သမီးေတာ္တုိ႔ ေမာင္ႀကီးဘုရားဟာ ဒီလုိေနရာမွာ အလြန္မွ ႐ိုးေတာ္မူ႐ွာပါတယ္၊ ရေနာင္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖတုိ႔ ျခယ္လွယ္ခဲ့လုိ႔သာ ငယ္စဥ္က စုစုလတ္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မိတာကလား" 
 
စုေလး ။  "႐ွင္ဘုရင္အျဖစ္ကုိ ေရာက္လာမွေတာ့ ေ႐ႊနန္းစဥ္လာ ထံုးတမ္းအရ လူမတတ္ေသာ္လည္း 
လက္ဖက္ထုပ္က တတ္လာေတာ့မွာပဘုရား" 
 
စုႀကီး ။  "ညီမေတာ္ေလး ဒါေတြ မေတြးေလႏွင့္၊ အစ္မေတာ္ အရင္းကုိပင္ အတင္းတြန္းဖယ္ပစ္ခဲ့ႏိုင္ခဲ့ 
နန္းမေတာ္ႀကီးပါကလား၊ ေမာင္ႀကီးဘုရားကလည္း နားေအးႀကိဳက္ေတာ္မူပါတယ္၊ ဘယ္ကလာ၍ 
မိဖုရားငယ္ ယူေတာ္မူပါမလဲ" 
 
 
စုေလး ။  "သည့္ႏွယ္ ေမာင္ႀကီးဘုရားအတြက္ မဟုတ္ပါလွ်င္ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္အခ်င္းခ်င္းထဲမွ 
ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္အတြက္ေပလား မသိပါဘုရား" 
 
မယ္ေတာ္ ။  "သမီးေတာ္ စုေလးေတြးေတာ္မူသလုိ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးကြယ္၊ မယ္ဖ်ားတို႔ 
မွတ္မိေတာ္မူသေလာက္ဆုိလွ်င္ ဒီေ႐ႊေရးေဆာင္မ်ားဟာ မိဖုရားမ်ားအတြက္သာ ထားခဲ့႐ိုးထံုးစံ 
အစဥ္အလာ႐ွိတယ္၊ မင္းတရားႀကီးဘုရား၏ သားေတာ၊ သမီးေတာ္မ်ားအတြက္ လက္ထပ္ပဲြ 
အခမး္အနား ျပဳလုပ္ဖို႔လည္း မျဖစ္တန္ရာ" 
 
စုႀကီး ။  "မွန္ပါသည္၊ ခမည္းေတာ္ နတ္႐ြာစံမင္းတရားႀကီးဘုရား လက္ထက္ေတာ္က ဆုိပါလွ်င္ 
အခ်ိန္အ႐ြယ္တုိင္ ေရာက္လာသည့္သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ တူေတာ္ တူမေတာ္မ်ားကုိ အႏြယ္ေတာ္ 
မပ်က္ လက္ဆက္ထိမ္းျမားေပးေတာ္မူၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေမာင္ႀကီးဘုရား လက္ထက္ေတ္မွာ 
အႏြယ္ေတာ္ခ်င္း လက္ဆက္ဖို႔ပင္ အင္မတန္ ခက္ခဲလိမ့္မယ္ ထင္ပါဘုရား" 
 
စုေလး ။  "ဘာာေၾကာင့္လဲပါဘုရား" 
 
 
စုႀကီး ။  "အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး လူလားေျမာက္တဲ့ သားေတာ္၊ တူေတာ္မင္းသားေတြ အားလံုးလုိလုိ 
ေသကုန္ၾကၿပီ မဟုတ္လား ညီမေလးရဲ႕၊ မေသလုိ႔ က်န္ခဲ့တဲ့ သားေတာ္မ်ား႐ွိေသာ္လည္း အင္မတန္ 
ငယ္႐ြယ္ၾက႐ွာတဲ့ ကေလးေတြသာျဖစ္တယ္" 



 
မယ္ေတာ္ ။  "သမီးေတာ္မ်ား စကားစပ္လာလုိ႔ သတိရေတာ့တယ္၊ အခ်ိန္အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး 
က်န္ရစ္႐ွာတဲ့ သမီးေတာ္မ်ား တူမေတာ္မ်ားမွာ ၾကင္ဘက္ၾကင္ရာ အႏြယ္တူမ႐ိွဘဲ ခုလုိသာ 
အေနာက္ေဆာင္မ်ားတြင္ ၿခံေလွာင္ထားသကဲ့သုိ႕ ကာလၾကာ႐ွည္ ေနသြားၾကရမည္ဆုိပါက 
လူ႔ေလာကီဓမၼတာ သဘာ၀ကုိ ပိတ္ပင္တားဆးီထားရာ ေရာက္ေတာ့မွာပဲ၊ တခ်ိဳ႕လည္း 
ငယ္႐ြယ္သူတုိ႔ဘာ၀ မမွားတန္ရာ မွားယြင္းၿပီး ရာဇ၀တ္မကင္းတဲ့ ကိစၥေတြ ျပဳမိမွားၾကပါက 
ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္ၿပီး ၀ါးလံုး႐ွည္ႀကီးနဲ႔ သိမ္း၍ အ႐ိုက္ခံရသလုိ 
မိန္းမအားလံုးကုိ သိမ္းႀကံဳး၍ အျပစ္ေျပာဆုိခံၾကရေတာ့မယ္" 
 
 
စုေလး ။  "ဒါလည္း နန္းမေတာ္မဖုရားလတ္က ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေတာ္မူျခင္း တစ္မ်ိုးပါပဲ၊ 
ညီအစ္မေတာ္ၾကတဲ့သူ အခ်င္းခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းစာေတာ္မူလွ်င္ ဒီျပင္ မင္းသားမ်ားမ႐ွိတဲ့အဆံုးမွာ 
ေမာင္ႀကီးဘုရားက သိမ္းပိုက္ၿပီး ေဆာင္ရနန္းရ မိဖုရားမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ထားေတာမူ္ႏိုင္သားပါဘုရား" 
 
စုႀကီး ။  "အမိန္႔ေတာ္အတုိင္းပါဘုရား ... သားမယ္ေတာ္ သံုးပါးတည္းသာ႐ိွသျဖင့္ 
သိသင့္သိထုိက္ေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားကုိ ေ႐ွ႕အလားအလာ ေဘးရန္ကင္းစြာ ခံစားေနထုိင္ရန္ 
အႀကံဥာဏ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ညိွႏိႈင္းျခင္းမွ် ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" ဟု စကားလက္စ 
သိမ္းကာ ပဲြေတာ္စာ စားသံုးခ်ိန္ေရာက္သည္ႏွင့္ အေဆာင္မႀကီးဘက္သုိ႕ ထြက္ေတာ္မူ 
ခဲ့ၾကေလသတည္း။ 
 
 
အ႐ွင္နန္းမေတာ္ ထိပ္စုဖုရားလတ္သည္ အတြင္းက်က် ယံုမွတ္ေတာ္မူလွေသာ ခင္မႀကီးအား 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးတုိ႔အေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္ မသကၤာစရာ အရိပ္လကၡဏာမ်ား 
ႀကံဳေတြ႕ေတာ္မူျပန္သည့္အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ျပန္ေျပာင္းအမိန္႔ေတာ္႐ိွၿပီးလွ်င္ ညဥ့္ညီလာခံသဘင္ကို 
အခ်ိန္ၾကာ႐ွည္စြာ ျပဳေတာ္မူျခင္းကိစၥအတြက္ သံသယမကင္းေၾကာင္း၊ ညီလာခံကိစၥၿပီးလွ်င္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ 
ဘယ္ေနရာသုိ႕ ထြက္ေတာ္မူ၍ ဘယ္သူက ခစားၿပီး ဘယ္စကားမ်ိဳး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေတာ္မူသည္ဟု 
သိေတာ္မူလုိသျဖင့္ အခြင့္အေရးရသည့္ အခိုက္ကုိၾကည့္၍ ႏိႈက္ ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ လုိက္လံစုံစမ္း 
ေထာက္လွမ္း ရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ေပးေလ၏။ 
 
 
ခင္မႀကီးလည္း တစ္ပါးကၽြန္ပီပီ ဦးလည္မသံု ေစခုိင္းေတာ္မူသမွ် အမႈကိစၥမ်ားကုိ 
ကုန္လံုေၾကပြန္ေအာင္ မ်က္ႏွာအားရ ႐ြက္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည့္အတုိင္း အေ႐ွ႕ပိုင္းက အဆက္အသြယ္ 
အကူးအသန္းမ်ားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္း ေခ်ာင္းေျမာင္းစုံစမ္းျပန္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရေနာင္ၿမိဳ႕စား 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေခါင္းေဆာင္ျပဳထားေသာ လက္သံုးေတာ္ကုိင္ အိပ္ဖန္ေတာ္သား ၀ဲလွည့္ယာလွည့္ 
အမႈထမ္းမ်ားသည္ မွန္နန္းေဆာင္၏ အေ႐ွ႕ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ မ်က္ႏွာတုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ေဗာင္းေတာ္ ေဆာင္ဘက္ တြင္လည္းေကာင္း အေဆာင္ႀကီးသံုးခုေ႐ွ႕ေနာက္ တန္းလ်က္႐ိွေသာ 



ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္၊ ေ႐ႊတုိက္ ေဆာင္၊ ေ႐ႊေဆာင္ေတာ္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဘက္ 
ပန္းခုံေတာ္အုတ္တုိက္ႏွင့္ ဦးတုိက္ ဆက္စပ္ လ်က္႐ိွေသာ ေတာင္စမုတ္ေဆာင္ေတာ္တစ္၀ိုက္၌ 
လည္းေကာင္း ဓားေရာင္လွံေရာင္ ၿပိဳးၿပိဳး ေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္သန္းအလဲြထိ ပခုံးခ်င္းကပ္၍ 
ညပ္ေနေအာင္ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ခင္မႀကီးမွာ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားျငားလည္း 
အိပ္ဖန္ေတာ္သားမ်ားကုိ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းငွာ မ်ားစြာ ခဲယဥ္းလ်က္႐ိွေတာ့သည္။ 
သုိ႔ႏွင့္လည္း ခင္မႀကီးသည္ ကုိယ္တုိင္မ်က္ျမင္ မသိမျမင္ရေစကာမူ ညဥ့္ညီလာခံသဘင္ကဲြ၍ 
မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တုိ႔ အပါးေတာ္မွ ႐ွဲသြားသည့္ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
မွန္နန္းအေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္၍ အခ်ိန္မည္မွ် အၾကာတြင္ ညီလာခံ စဲေလသည္မ်ားကို 
အခ်ိန္ႏွင့္ တုိင္းထြာစံုစမ္းရန္ မိမိခင္ပြန္းသည္ ေသနတ္၀န္မင္းအား အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ ဖုရား အမိန္႔ႏွင့္ 
လက္သိပ္ထုိး စုံစမ္းေမးျမန္းေလေတာ့သည္။ 
 
 
ခင္မႀကီး၏ ခင္ပြန္း၀န္မင္းမွာ ညဥ့္ညီလာခံတြင္ ၀င္ေရာက္ခစားရသည္ မွန္ေသာ္လည္း 
၄င္းထက္ရာထူးႀကီးသူ အတြင္း၀န္ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႕ ဘုရင့္အပါးေတာ္ နီးနီးနားနား ခစားျခင္း မျပဳရ 
သည္တုိင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေတာ္မူေသာ ကိစၥအ၀၀ကုိ မွတ္သားၾကားနာရေပသည္။ အမိန္႔ေတာ္ 
ခ်သမွ်ကုိလည္း ထုိနည္းႏွင္ႏွင္ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရေလသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထုိကိစၥမ်ားမွာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အေရး၊ သာသနာေတာ္အေရး၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေရးမ်ားသာျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အထူး အေထြမ႐ွိေၾကာင္း ဇနီးသည္အား ႐ိုးသားစြာ ျပန္၍ေျပာေလ၏။ ခင္မႀကီးမွာ 
ဤအေျဖမွာ ေက်နပ္ျခင္း မ႐ိွေပ၊ ညီလာခံကဲြသည့္အခ်ိန္ကုိ မွတ္၍ လာခဲ့ရန္ ပူဆာျပန္သည္။ 
၀န္မင္းလည္း ဇနီး၏ အလုိအတုိင္း ေျပာျပရ႐ွာသည္။ 
 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ညီလာခံကဲြေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
ဘမရာသနအေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ျပန္၀င္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ပဟုိရ္ေလာက္ ကြာေနသည္ကုိ 
ေ႐ွ႕သုိ႔တစ္ဆင့္လွမ္း၍ စုံစမ္းရန္ အကြက္လည္လာေတာ့သည္၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ညီလာခံေတာ္မူရာ 
အေဆာင္ေတာ္သုိ႕ သြားႏုိင္ခြင့္ မ႐ိွေစကာမူ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၀န္မင္းအား စကားပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
လွည့္ကာပတ္ကာ အေမး အျမန္း ထူလွစြာ ျပဳမူလာခဲ့ရာ ၾကာေသာ္ လူ႐ိုးႀကီး ၀န္မင္းမွာ "အေမး 
အစစ္ထူလွပါကလား၀န္ကေတာ္ခင္ခင္ရဲ႕၊ ဘယ့္ႏွယ္ အေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္ေနျပန္သလဲ" ဟု 
ဇနီး၏ အကဲကုိ ျပန္၍စမ္းသည့္အလား ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လာေတာ့သည္။ 
 
 
"ကၽြန္မတုိ႔မွာ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား၏ တစ္ပါးကၽြန္အျဖစ္ႏွင့္ အမႈေတာ္ထမ္းလာခဲ့ရလုိ႔ ဒီအေျခ 
ေရာက္ေအာင္ ဘုန္းတ္ခိုးေတာက္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား၊ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက သိေတာ္မူလုိ၍ 
ခိုင္းေတာ္မူလ်က္ အသက္ႏွင့္ပင္လဲ၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ၀န္မင္းရဲ႕၊ ဒါေၾကာင့္သာ အေမး 
အျမန္းထူရပါသည္" ဟု ျပန္လည္ ေျဖ႐ွင္းလုိက္ေသာအခါမွ ၀န္မင္းကလည္း အေရလည္ကာ - 
 



"ဒါျဖင့္ ႐ိွပါေစေတာ့ ခင္ခင္ရာ၊ က်ဳပ္သိဒါေတာ့ ေျပာပါမည္၊ ဒါထက္ ယခုလုိ စုံစမ္းေနသည္မွာ အ႐ွင္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားက ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္ေတာ္မမူလုိ႔ေပလား" 
ဟု စကား အတတ္ေပါက္လာ၍ လာျပန္သည္။ 
 
 
"ယံုၾကည္ေတာ္မမူလုိ႔လည္း မဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ အ၀င္အထြက္ မသကၤာတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ 
႐ိွေနပါသည္။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ညဥ့္ညီလာခံစဲလွ်င္ ဘယ္ေနရာကုိ ထြက္ေတာ္မူၿပီး ဘယ္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေတာ္ မူတယ္ဆုိသည္ကုိ အမွန္အတုိင္း သိေတာ္မူလုိရင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု ရည္႐ြယခ္်က္ 
အမွန္ကုိ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ သိရန္ ဖြင့္၍ အန္လုိက္သည္။ ဤတြင္လည္း ၀န္မင္းက ဇနီးသည္ကုိ 
ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်ေသာ ေလသံေအးႏွင့္ - 
 
 
"သိခြင့္႐ိွလိမ့္မည္ ထင္လုိ႔ေမးေသာ္လည္း အေရးမဆုိင္တဲ့ ကိစၥမွာ က်ဳပ္တုိ႔ ဘာမွသိရတာမဟုတ္ဘူး 
၀န္ကေတာ္ခင္ခင္ရဲ႕၊ တကယ့္တကယ္ဆုိေတာ့လည္း က်ဳပ္တုိ႔အ႐ွင္ႏွစ္ပါး စိတ္၀မ္းကဲြျပားေတာ္မူမည့္ 
ကိစၥမွန္လွ်င္ ဖုံးတန္ဖုံး ဖိတန္ဖိ၊ သတိ၀ီရိယ ေ႐ွ႕ ေဆာင္ၿပီးေအးခ်မ္းေအာင္ အမႈေတာ္ ထမ္းသင့္ 
ပါတယ္ခင္ရယ္" ဟု တကယ္ပင္ သေဘာေကာင္း၊ မေနာေကာင္းႏွင့္ အေၾကာင္းသင့္ အက်ိဳးသင့္ 
ေျပာ႐ွာေတာ့သည္။ ခင္မႀကီးသည္ သခင့္အတြက္ ဆုိလွ်င္ ခင္ပြန္းလင္ကုိပင္ ဥာဏ္ဆင္လွည့္ျဖား၍ 
မိမိ ၀တၱရားကုိ ေက်ကုန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္လုိသည္ျဖစ္ရာ - 
 
"ဟုတ္ပါတယ္ ခင္ခင္ကလည္း ဒီအတုိင္းပင္ သေဘာထားပါတယ္၊ ဒါေပတဲ ့ဘယ့္ႏွယ့္ကိစၥမွန္း သိကို 
မသိရေသးလုိ႔ ေမးျမန္းေထာက္လွမ္းေနရျခင္းပါ၊ တကယ္သာ ဟုတ္ရာမွန္ရာကို တပ္တပ္ထင္ထင္ 
ျမင္ရသိရပါက အ႐ွင္ႏွစ္ပါးလံုး အက်ိဳးယုတ္မည့္ကိစၥဆုိလွ်င္ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ဖုရားအား အလကား 
သံေတာ္ဦးတင္ပမလား၊ ခင့္၀မ္းထဲမွာသာ သုိသိပ္လုိ႔ ထားမွာေပါ့ ၀န္မင္းရယ္၊ ခင္ခင္ကုိ 
ခ်စ္ေတာ္မူတယ္ဆုိ၊ ခင္ခင္သိလုိတဲ့ ကိစၥကေလးမ်ား ႀကိဳးစားၿပီး ကူညီပါလား ၀န္မင္းရဲ႕" ဟု 
ႏဲြ႕ႏဲြ႕လ်လ် ေလသံႏွင့္ ပူဆာျပန္ေလ၏။ ဤတြင္လည္း ေသနတ္၀န္မင္းမွာ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးျဖစ္လာၿပီး 
"ဒလီုိျဖင့္ ေကာင္းပါၿပီဗ်ာ၊ ေကာင္းပါၿပီ ခင္ခင္သိခ်င္တာ သိရေအာင္ က်ဳပ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္" ဟု 
ၾကည္ၾကည္ သာသာ အာမခံလုိက္႐ွာာေတာ့သတည္း။ 
 
 
ဤနည္းႏွင့္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ခရီးစကုိ မေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ညညီလာခံစဲလွ်င္ 
၀န္ႀကီးအတြင္း၀န္မ်ား အားလံုးထ၍ ျပန္ၾကေသာအခါ ေသနတ္၀န္မင္းတစ္ဦးတည္းသာ 
ေၾကာင္စာစာႏွင့္ က်န္ရစ္႐ွာသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားမွာ ေညာင္းညာေတာ္မူသည္ဟု 
အမိန္႔ေတာ္႐ိွကာ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ ေျခေတာ္ကုိ အဆုပ္အနယ္ ခံေတာ္မူေနသည္၊ 
လက္သံုးေတာ္ကေလး ႏွစ္ေယာက္က ကပ်ာကယာထ၍ ေျခေတာ္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကုိ 
အႏိွပ္ေတာ္ဆက္၍ ေနၾကသည္ကုိသာ ျမင္ရသည္၊ သုိ႔ႏွင့္ အေၾကာင္း ထူးဦးမည္လားဟု ေစာင့္၍ 
ခစားေနေသာအခါမ်ားတြင္မူကား ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္ တုိင္ကပင္ " ဟင္ ... ေသနတ္၀န္၊ 



မျပန္ေသးဘူးလား၊ သြားေတာ့ေလ၊ အိမ္အျပန္ ညဥ့္နက္လွ်င္ အအိပ္ပ်က္၍ ေနေတာ့မည္" ဟု 
အမိန္႔ေတာ္႐ိွတတ္ေလရာ ေနာက္ထပ္၍ ၾကာၾကာေနရမည္မွာလည္း အေၾကာင္း ျပစရာ မ႐ိွသိျဖင့္ 
"ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျမတ္အတုိင္းပါဘုရား" ဟု ႐ိွခိုးေလွ်ာက္တင္ကာ ေနာက္ဆုတ္ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ 
ခပ္ကုတ္ကုတ္ ထြက္လာခဲ့ရ႐ွာေတာ့သည္။ 
 
 
မေလွ်ာ့ေသာ လံု႔လျဖင့္ ေနာက္တစ္ရစ္ေက်ာ့ကာ တစ္စုံတစ္ရာ ေမ့ေနရစ္ဟန္ မလိမ့္တပတ္ဥာဏ္ႏွင့္ 
ညီလာခံရာ အေဆာင္ေတာ္ထဲသုိ႕ ျပန္လွည့္၀င္ဦးမည္ဟု ႀကံစည္ေသာအခါ တုိင္းမွာလည္း က်ည္း႐ွင္ 
တခံါး႐ြက္ ပိတ္ထားၿပီး အိပ္ဖန္ေတာ္ လက္သံုးေတာ္သားမ်ားက အသားခ်င္းထိမတတ္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနလ်က္ "အလုိ ဘယ္အတြက္ ၀န္မင္းဘုရား ျပန္ႂကြလာပါသလဲ" ဟု 
လက္သံုးေတာ္ထဲမွ တစ္ေယာက္က စတင္ေမးလွ်င္ "ခုတင္က ေဆးလိပ္ထုပ္ကေလး ေမ့ရစ္သည္" 
ဟုလည္းေကာင္း၊ "ကြမ္းယာထုပ္၊" "ေခၽြးသုတ္ပ၀ါ" စသျဖင့္ ရမိရရာ ဆဲြ၍ 
ေျဖလုိက္ရ႐ွာသည္တုိင္ေအာင္ "ကၽြန္ေတာ္မ်ား ႐ွာ၍ ထားလုိက္ပါမည္၊ 
ယခုတင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေမွးခနဲ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြား ပါသည္" ဟူေသာ 
လက္သံုးေတာ္တုိ႔ အေျပာေၾကာင့္ ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ ျပန္ခဲ့ရသည္ခ်ညး္သာ ျဖစ္ေတာ့ သတည္း။ 
 
 
ယင္းသုိ႕လွ်င္ နည္းပရိယာယ္ အသြယ္သြယ္ကုိ လဲလွယ္အသံုးျပဳကာ ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ စုံစမ္း 
ေထာက္လွမ္းေနခဲ့ေလသည္။ ခင္မႀကီးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏံွသည္ ထည္လဲ၊ ဆင္ကဲြ အႀကံဥာဏ္ ထုတ္ကာ 
ဆီကဲ့သုိ႕ အေပါက္႐ွာ၍ ၀င္ပါေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ အကာအရံ ခံတပ္ႀကီးကုိ 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွခဲ့ဘဲ ႀကံဖန္သမွ် တပ္လွန္၍ က်ခဲ့ရေတာ့ သည္။ 
သုိ႔ေၾကာင့္ ညဥ့္ညီလာခံကဲြလွ်င္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ဘယ္တြင္႐ိွေတာ္မူသည္ဟူေသာ 
အေျဖကေလးကုိပင္ မေပးႏိုင္၍ လက္မိႈင္ခ်ရေတာ့မလို ျဖစ္ေနေလ၏။ 
 
 
ခင္မႀကီးမွာ ၾကာေလၾကာေလ အားမလုိအားမရ ျဖစ္လာခဲ့႐ွာသည္။ ၀န္မင္းႏွင့္ မဟန္ႏုိင္သည့္ 
အဆံုးတြင္ လက္သံုးေတာ္ကေလးမ်ားကုိ ပူးပူးကပ္ကပ္ေပါင္းလ်က္ အေၾကာင္းသင့္ လာေသာအခါ 
သိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွည့္စားသြယ္၀ုိကၿ္ပီး အငိုက္ဖမ္း၍ ေမးျမန္း စုံစမ္းေလသည္။ 
လက္သံုးေတာ္ သားမ်ားကား ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔၏ သစၥာခံ သံမဏိဂိုဏ္း၀င္ လက္ေ႐ြးစင္ 
လူယံုေတာ္ကေလးမ်ားကုိသာ ေ႐ြးေကာက္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ရကား ခင္မႀကီးေပးသမွ် ေကၽြးသမွ် 
စား၍ ေမးသမွ် စကားကုိမူ အူလည္ေၾကာင္ပတ္ႏွင့္ အစျဖတ္လုိက္တတ္ၾကေတာ့သည္။ မသကၤာဖြယ္ 
ကိစၥမ်ားကား တစ္ေန႔တျခား ျပန္ႂကြလာတတ္သည္မွာလည္း ညစဥ္ညတုိင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ဤအခ်ိန္တုိင္းမွာ ေညာင္းညာေတာ္မူသျဖင့္ အႏိွပ္ခံ၍ခ်ည္း ေနေတာ္မူရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အေတြးသည္သာ ေန႔စဥ္ ေပၚေပါက္ ရၿမဲ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
 



အႀကံဥာဏ္မေသးလွေသာ ခင္မႀကီးကလည္း မရမေန ခပ္ေပေပ ဇဲြႀကီးႀကီးႏွင့္ တစ္နည္းမဟန္လွ်င္ 
တစ္နည္းႀကံျပန္သည္။ ေ႐ႊနန္းေတာ္အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ထုိးေထာက္၍ 
မျမင္စြမ္းႏုိင္သည့္အဆံုးတြင္ ဒိုင္းခင္ခင္ႀကီးတုိ႔ ေနအိမ္တြင္ လူ၀င္လူထြက္ အသြားအလာကုိ 
ေန႔ေရာညပါ အေစာင့္အေန ခ်ထား ၾကည့္႐ႈေစသည္။ 
 
သုိ႔ေၾကာင့္ ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္း ေနအိမ္၀င္းၿခံအနီးအပါး တစ္၀ုိက္တြင္ မေယာင္မလည္ 
အေထာက္ေတာ္ လုပ္၍ ေနသူမ်ားသည္ ဥဒဟုိ မစဲေအာင္ သြားလာစံုစမ္းလ်က္ ႐ိွၾကျပန္သည္။ 
သုိ႕ရာတြင္ ဒုိင္း၀န္မင္းႏွင့္ ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေမာင္ေဖတုိ႔ ေ႐ႊနန္းေတာ္ 
အခစားထြက္၀င္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေန႔အခါ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတုိ႔သားအမိ အ႐ွင္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားထံ အခစား၀င္ၾကျခင္းတုိ႔မွ တစ္ပါး ညအခါ ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေမာင္ေဖ 
သူ၏အေႁခြအရံလက္စဲြ တပည့္ေယာက္်ားငယ္မ်ားႏွင့္ ညဥ့္ညီလာခံ၀င္ရန္ သြားသည္၊ 
သန္းေခါင္သန္းလဲြ႐ွိမွ သူ၏အေဖာ္ တပည့္လက္သား ေယာက္်ား ငယ္တစ္စုႏွင့္ ျပန္ေရာက္လာသည္ 
စေသာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကုိသာ ရသျဖင့္ ခင္မႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ သေလာက္ ခရီးမေရာက္႐ိွခဲ့ျပန္သည္။ 
 
 
အေထာက္ေတာ္မ်ားသည္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေဖ သုိ႕မဟုတ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔ 
ညအခါ ညီလာခံ အ၀င္အထြက္၌ ေ႐ႊနန္းေတာ္ မည္သည့္ဘက္က အဆင္းအတက္ျပဳသည္၊ 
တပည့္ငယ္သား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေနာက္ကပါသည္အထိ ေစ့ေစ့ငွငွ ၾကည့္ထားရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
အခြင့္သာလွ် င္ ၄င္းတုိ႔၏ တပည့္သားဟန္ေဆာင္လ်က္ ေရာယွက္လုိက္ပါသြားၿပီး မည္သုိ႔ေသာ 
အမႈကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကသည္ဟု အမွတ္မထင္ ၾကည့္႐ႈရန္ အႀကံသစ္ဖြင့္၍ စနစ္တစ္မ်ိဳးေျပာင္းခဲ့သည္။ 
 
 
တံခါးအနီး အတြင္းတစ္၀ိုက္မွာ ပင္းသာၿမိဳ႔စား ေမာင္ေမာင္ေျဗာင္း၏ လူမ်ား ၿခံရံေစာင့္ၾကပ္လ်က္ 
ေတာင္စမုတ္ေဆာင္ေတာ္ ေလွကားအတက္မွသည္ ေတာင္ဘက္ ပန္းခုံေတာ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္စင္ျပာသာဒ္ 
ေတာ္ႀကီးအထိ အေစာင့္အေ႐ွာက္ေတြ ဆထမ္းပိုး ပိုေနျပန္သည့္အျပင္ ဤမွာ ဘက္တြင္ 
အထြက္အ၀င္ကုိ သာ၍ပင္ စစ္ေၾကာျခင္းျပဳေနသည္။ 
 
ကင္းသံုးတန္ေလာက္ထားၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွကေ္သာ အထိမ္းအမွတ္နည္းကုိ သံုးစဲြၾကသည္၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔က တပည့္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါသည္ဟု အတိအက်ေျပာၿပီးမွ ၀င္သြားၾက သည္တုိင္ 
ေအာင္ ေနာက္ပါးတုိ႔အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ အထိမ္းအမွတ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေနာက္ထပ္ ၀င္ခြင့္ 
ရသည္။ 
 
 
ထုိမွ်ေလာက္ ၾကားေဖာက္ထုိးကြက္မရေအာင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာလွေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ အစီ 
အမံေၾကာင့္ အဖမ္းအဆီးခံရေသာ ခင္မႀကီး၏ အေထာက္ေတာ္မ်ားမွာလည္း မနည္းပါးလွေတာ့ေခ်။ 
အေယာင္ေဆာင္၍ လုိက္ပါလာေလသမွ် အဖမ္းအဆီးခံရေသာ သူတုိ႔ခမ်ာ မ်ားအတြက္လည္း 



မသက္သာ လွဘဲ ေ႐ႊနန္းေတာ္ထဲ မည္သည့္အႀကံအစည္ႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္လာသည္ကုိ 
မရရေအာင္ ေထာင္အတြင္း ၌ ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ကာ ေမးျမန္းစစ္ေဆးရာမွ ခင္မႀကီး၏ ေစခုိင္းခ်က္အရ 
လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ေျပာၾကသည္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ ခပ္အုပ္အုပ္ အစီရင္ခံၾကေလရာ 
ခ်က္ဆုိလွ်င္ နားခြက္က မီးေတာက္သလုိ ခင္မႀကီးဆုိေသာ အမည္ကုိ ၾကား႐ံုႏွင့္ နန္းမေတာ္ဖုရား 
အလုိေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ရိပ္မိသျဖင့္ ေ႐ွးကထက္ ႏွစ္ဆတုိးၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး သတိေဆာင္၍ 
လံုၿခံဳေအာင္ သုိသိပ္ၾကေလ၏။ 
 
 
အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္အရ ေလးဘက္ေလးတန္က ၀ုိင္းၿပီး 
အနည္းနည္းအလမ္းလမ္းျဖင့္ စုံေထာက္ခန္းဖြင့္ခဲ့သူ ခင္မႀကီးမွာ ခရီးျပင္းႏွင္ရင္းက လမ္းစေပ်ာက္၍ 
သြားရကား မိမိ ႀကိဳးစားခဲ့သမွ် နည္းလမ္းအ၀၀ကုိ အစမွအဆံုး တစ္လံုးတပါဒမက်န္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားထံ သံေတာဦ္းတင္ရေတာ့သည္။ "ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ၏ အစြမ္းႏွင့္ျဖင့္ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္အေ႐ွ႕ဘက္ကုိ ဤတစ္သက္ ကူးသြားႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းပါ ဘုရား၊ 
မသကၤာဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကလည္း ေန႔စဥ္အရိပ္အေယာင္ထင္လ်က္မု႔ိ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား 
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထြက္ေတာ္မူလွ်င္ျဖင့္ ဘယ္သူမွ တားဆီး၀ံ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါဘုရား" ဟု 
အႀကံဥာဏ္ေပးစကားဆက္သေလွ်ာက္ထားရေလ၏။ အ႐ွင္ နန္းမေတာ္ ဖုရားလည္း " အင္း ... 
ဒီနည္းျဖင့္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္လိမ့္မည္၊ လံုေလာက္မည့္ အခ်ိန္နာရီႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
လက္ဆုပ္လက္ကုိင္မိႏိုင္ေသာအခါကုိ လာ၍ သံေတာ္ဦးတင္က ငါကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထြက္ႂကြၿပီး 
လက္ရဖမ္းေတာ္မူမည္" ဟု အမိန္႔ေတာ္႐ိွလုိက္ေလ၏။ 
 
 
တစ္နည္းတစ္လမ္းအားျဖင့္လည္း ခင္မႀကီး ေစလႊတ္ထားေသာ အေထာက္ေတာ္အခ်ိဳ႕ထံမွ 
အစီရင္ခံခ်က္အရ ဒုိင္း၀န္မင္းအိမ္သုိ႕ ၀င္ထြက္ေနၾကေသာ သူတုိ႔တြင္ ပန္းတိမ္၀န္၏ လက္ေထာက္ခံ 
ပန္းတိမ္အမႈထမ္းမ်ား(ပန္းတိမ္ဆရာ)ကုိလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း သိ႐ိွရသျဖင့္ ပန္းတိမ္ဖိုမ်ားကုိ 
အေထာက္ ေတာ္မ်ား ခ်ထားစံုစမ္းေသာအခါ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္က သမီးခင္ခင္ႀကီး ၀တ္ဆင္ရန္ 
လက္၀တ ္ လက္ဆင္မ်ား လုပ္ေစရာ အခ်ိဳ႕အသံုးအေဆာင္ အဆင္အယင္မ်ားမွာ မိဖုရားမ်ားသာ 
၀တ္ဆင္ သံုးစဲြျခင္္း ျပဳရေသာ ပစၥည္းပါေနျခင္း၊ ေ႐ႊကလပ္၊ ေ႐ႊေရဖလား၊ ေ႐ႊကြမ္းအစ္၊ 
ေ႐ႊေထြးခံတုိ႔အျပင္ ေ႐ႊသင္ျဖဴး ေငြသင္ျဖဴး မ်ား ရက္ရာတြင္သံုးရေသာ ေ႐ႊနန္းျပား၊ ေငြနန္းျပားမ်ား 
ဆဲြခုိင္းထားျခင္း စသည္ တုိ႔ကုိ ေတြ႕ျမင္ သိ႐ိွလာခဲ့ေလသည္။ 
 
 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးသည္ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ ပန္းတိမ္ဖိုတြင္ လုပ္ေစသည္မွာ ေနာင္အခါ သမီးခင္ခင္ႀကီး 
အေဆာင္ရ မိဖုရားျဖစ္လာလွ်င္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ကူးႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ၌ 
ခင္းက်င္း ရန္သာ ရည္႐ြယလ်က္ (လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ အသင့္စီမံထားရမည္) ဆုိေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔၏ 
အႀကံေပးခ်က္အရ ျပဳျပင္စီမံသင့္သမွ် လုပ္ေဆာင္ ထားရျခင္းျဖစ္ေလ၏။ 
 



ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ တန္ခိုးအာဏာထြား၍ ေ႐ႊမ႐ွားေငြမ႐ွား အသံုးအစဲြကလည္း လက္ဖြာသူ 
ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း ေ႐ႊတုိက္ေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူ၊ ေ႐ႊတုိက္စိုးႀကီး တစ္ဦး 
ျဖစ္သည္။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကလည္း ခင္ခင္ႀကီးကုိ သဒၶါေတာ္ပြား၍ ေစတနာေတာ္ အထူးထားသည္၊ 
မၾကာမီလည္း အထင္အ႐ွား ေျမႇာက္စားေတာ္မူေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ တစ္စုံတစ္ရာ 
သံသယမ႐ွိ သူ၏ တာ၀န္အရ ေမာင္မာင္တုတ္တုိ႔ ထုတ္ေပးသမွ် ရတနာေ႐ႊေငြ အေျမာက္အျမားမွ 
အစစအဆင္သင့္႐ိွေစရန္ ႀကိဳတင္စီမံျခင္းသာ ျဖစ္႐ွာသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတုိ႔အေရးတြင္ 
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အႀကံအထေျမာက္ေစရန္ မအိပ္မေန အပင္ပန္းခံေနသူျဖစ္ရကား ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
ထံေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးၾကားသိရေသာ အေျခအေနမွာ နန္းမေတာ္ဖုရား၏ ၾကည္သာမႈကုိ 
ယခုထက္တုိင္ မရ႐ွိေသးေၾကာင္း ေနာက္ေနာင္ကုိလည္း သည္နည္းအတုိင္းပင္ အခြင့္အေရး ဖင့္ေႏွး 
ေနမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိ႐ိွရလွ်င္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားအား စိတ္ထား တြန္႔ဆုတ္ေတာ္မမူရန္ 
သံေတာ္ဦး တင္ စကားျဖင့္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလ်က္႐ိွေလ၏။ 
 
 
"ဒုိင္း ၀န္သမီးအေနႏွင့္ သည္ပစၥည္းေတြကုိ သံုးစဲြ၀တ္ဆင္ရန္ မလုိပါ၊ မိဖုရားအျဖစ္သုိ႔ ရည္မွန္းၿပီး 
တစ္စခန္းဖြင့္ေနျခင္းသာပါဘုရား" ဟု ခင္မႀကီးက ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက - 
 
"အင္း ... ခင္မႀကီး ေလွ်ာက္တာမွန္တယ္၊ သို႕ရာတြင္ သင္းတုိ႔သေဘာအရ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ 
ျပဳလုပ္၀ံ့ၾကမည္မထင္၊ ႐ွင္ဘုရင္ကုိယ္၌က အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုိ႔ သင္းတုိ႔ ေရာင့္တက္၀ံ့တာ 
ျဖစ္မွာပဲ" 
 
ဟု မ်က္ႏွာေတာ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ မိန္႔ေတာ္မူလုိက္သည္။ ထုိေနာက္မွ သတိေတာ္ရသျဖင့္ ခဏႏွင့္ အမူရာ 
ျပင္၍ ခပ္႐ႊင္႐ႊင္ ျဖစ္ေတာ္မူလာကာ - 
 
"ဒါေတြကုိ သိေတာ္မူတယ္ မလုပ္ဘဲ ခပ္အုပ္အုပ္ ထူခ်င္ေယာင္ေဆာင္လ်က္ ဣေႁႏၵမပ်က္ 
စံေတာ္မူမည္၊ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ အခစား၀င္တဲ့အခါ ေ႐ွးကထက္ မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး ခင္မႀကီးက 
အေရာ၀င္ရမည္၊ ဒီမိန္းမႀကီးဟာ အေတာ္လာသည့္ သပြတ္အူမႀကီးပါကလား၊ ေျခတစ္ဖက္က်ိဳး၍သာ 
ေတာ္ေတာ့သည္၊ မက်ိဳးမ်ား မက်ိဳးလွ်င္ မိုးကုိပင္ တက္၍ ထုိးမည့္အမယ္ႀကီးပဲဟဲ့" ဟု မိန္႔ေတာ္မူရာ 
ခင္မႀကီးကလည္း ပ်ာပ်ာသလဲျဖင့္ "ထံုးစံအတုိင္းပဲ ဧည့္ခံလုိက္ပါမည္ဘုရား၊ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ႐ႈစားေတာ္မူပါဘုရား" ဟု ေလွ်ာက္ထားၿပီး စကားတီးတုိးႏွင့္ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ 
လက္တုိ႔ေျခတုိ႔ စည္း၀ါး ႐ိုက္၍ ေနၾကေလ၏။ 
 
................................... 
 



 
 
အခန္း (၃၄) နက္ျဖန္ေမွ်ာ္ပါ 
 
အခန္း(၃၄) 
 
 
သၾကၤန္ေတာ္ ႏွစ္သစ္ဦးျဖစ္သည္႕ တန္ခူးလရာသီသုိ႕ တုိင္ခဲ့ေလသည္။ နန္းတြင္းနန္းျပင္ ျမိဳ႕တြင္းျမဳိ႕ 
ျပင္ႏွင့္ တကြ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံးမွာ အတာကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ 
ရတနာ သုံးပါး ဦးထိပ္ထားလ်က္ အလွဴဒါနျပဳၾကျခင္း၊ သီတင္းသီလ ဘာ၀နာ ပြားမ်ား၍ တရား 
ေစာင့္ထိန္း ျခင္း လူၾကီးမိဘဆရာသမားမ်ားအား ရိုေသေလးစားစြာ ကန္ေတာ့၀တ္  ျပဳၾကျခင္း၊ 
သၾကၤန္ ရက္ျမတ္ အတြင္း သန္႕ရွင္းေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ေရစင္ေရခ်မ္း 
ပက္ဖ်န္းျမဴးထူး ျခင္းစေသာ အမႈတုိ႕ကုိ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းျခိမ့္ျခိမ့္မႊမ္းမႊမ္းဆင္ႏြဲ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲခံလ်က္ရွိ 
ၾကရာ ေရႊနန္းေတာ္ အတြင္းတြင္ လည္း ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားေခါင္ၾကီးအမွဴးျပဳကာ ေရႊနန္းစဥ္လာ အတုိင္း 
အတာသၾကၤန္ေတာ္ေခၚလ်က္ အလွဴ ေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာ ေပးလွဴေတာ္မူျပီးလွ်င္ 
ေရႊနန္းေတာ္ေပၚတြင္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ မွဴးစုျမဳိ႕စား ရြာစား မက်န္ အရာခံမင္းေယာက်္ားမ်ားက 
တစ္ဖက္၊ ရာၾကီးထူးၾကီးကေတာ္မ်ား ျမဳိ႕စားရြာစား အပ်ိဳ ေတာ္ၾကီး မ်ား မွဴးသမီးမတ္သမီးမ်ား 
အပ်ိဳေတာ္ရံေရႊေတာ္လက္ပါးေစ မင္းမိန္းမမ်ားက တစ္ဖက္ ေနေစ ျပီး လွ်င္ အလယ္တြင္ သဲျဖဴရာဇ 
မတ္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာ္အုန္းလက္တုိ႕ဆင္ယင္ကာ နံ႕သာငါးပါး ထုံေသာ ေရကုိ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီရုပ္လုံးေပၚ 
ေငြဖလားၾကီးမ်ားတြင္ထည္႕လ်က္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပက္ဖ်န္း သြန္းေလာင္း ျခင္းျဖင့္ 
မင္းေယာက်္ားမင္းမိန္းမတုိ႕သည္ အရွင္ႏွစ္ပါးေရွ႕ေတာ္တြင္ ေပ်ာရႊင္စြာ ေရကစား ၾကရသည္။ 
 
 
အရွင္ႏွစ္ပါးတုိ႕သည္ ေရႊခဲေငြခဲ ပုလဲပတၱျမားစေသာ ရတနာႏွစ္ပါးတြင္ ရာသီအလုိက္ပြင့္ၾကေသာ 
ပိေတာက္ ေရႊ၀ါ စံပယ္၊ သရဖီ၊ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာဖက္စပ္ထည္႕ရေသာ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ 
ေငြဖလား ၾကီးမ်ား အတြင္းသုိ႕ လက္ေတာ္ႏွင့္ပါသမွ် ႏိႈက္ယူကာ ရတနာမုိးရြာဘိအလား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
ေရကစား ေနၾကေသာ နန္းေတာ္သူနန္းေတာ္သားတုိ႕ ကုိယ္ေပၚသုိ႕ သြန္းေလာင္းဆုပ္ၾကဲေတာမူ ျခင္း 
ေပ်ာ္ပြဲတစ္ရပ္  က်င္းပ ေတာ္မူေလသည္။ 
 
 
မင္းေယာက်္ား၊ မင္မိန္းမမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ရင္ဆုိင္ေစလ်က္ ေရသဘင္ပဲဆင္ႏႊဲျပီးေသာအခ်ိန္ 
အခါ အေဆာင္ေတာ္အသီးသီးသို႕ ျပန္ေရာက္ကာ အခိုက္အတန္႕မ်ားမွာလည္း ကုိယ့္အေဆာင္ႏွင့္ 
ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္း ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲ က်င္းပၾကျပန္သည္တြင္ အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရား စံေတာ္မူရာ 
နန္းမေတာ္ ဖုရားအား နံ႕သာငါးပါးရည္တုိ႕ကုိ ေဒါနခက္ျဖင့္ဆြတ္ဖ်န္းကန္ေတာ့ၾကျပီးလွ် င္ 
ေရွ႕ေတာ္တြင္ အပ်ိဳေတာ္ အခ်င္းခ်င္း ရြဲရြဲစုိေအာင္ ေရခ်ိဳးေရခ်မ္းႏွင့္ ပက္ဖ်န္းသြန္းေလာင္းျပီး 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးကစားေတာ္မူေစသည္။ ေမာပန္း ဆာေလာင္ေသာအခါ သၾကၤန္ထမင္းမ်ားကုိ 



ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးစားေစသည္။ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာ္ အျဖစ္ ဆုအထုပ္ေတာ္မ်ားကုိ ကံဆုိးကံေကာင္း 
မဲႏိႈ္က္၍ယူေစသည္။ 
 
 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးႏွင့္ သမီးခင္ခင္ၾကီတုိ႕သည္ ႏွစ္သစ္ကန္ေတာ့ခံရာတြင္ မပါ၀င္ မခစား 
လွ်င္ အျပစ္ေတာ္ တင္မည္ကုိ မခံ၀ံ့သျဖင့္ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားအပါးေတာ္သုိ႕ ေရာက္လာၾကရာ 
အရွင္ နန္းမေတာ္ ဖုရားမွာလည္း ၾကည္ၾကည္သာသာေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကန္ေတာ့ခံေတာ္မူေလသည္။ 
ျပီးလွ်င္ ခင္မၾကီး တုိ႕ခင္ဘုန္းတုိ႕အပ်ိဳေတာ္မ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနံ႕သာေရေလာင္းျပီး 
သၾကၤန္ထမင္းမ်ား စားၾက သည္ကုိ ရႈစားေတာ္မူမည္ဟ ုအမိန္႕ေတာ္ခ်မွတ္လ်က္သလြန္ေတာ္ေပၚက 
ရႈစားေတာ္မူ ေနေလ၏ ။ 
 
 
ေပ်ာ္ေစ ပါးေစေရကစားေစဟု အမိန္႕က်လွ်င္ပင္ ခင္မၾကီးႏွင့္ခင္ဘုန္းအမွဴးျပဳေသာ အပ်ိဳေတာ္ 
ၾကီးၾကီး ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ လတ္လတ္တုိ႕မွာ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေငြဖလားမ်ားတြင္ နံ႕သာေရေတြ 
အျပည္႕ အလွ်ံ ထည္႕လ်က္ တစ္ေယာက္ကျပန္စ၍ ေလာင္းၾကေလလွ်င္ နန္းၾကမ္းျပင္တစ္၀န္းလုံး 
တဗ်မ္းဗ်မ္းႏွင့္ ေရမြန္း လ်က္ ရိွေတာ့သည္။ "လာၾကလာၾက ဒုိင္း၀န္ကေတာ္မမ ကုိလည္း လာတဲ့ 
အခိုက္ ေရကန္ေတာ႔ လုိက္ၾက ရေအာင္"ဟု ခင္မၾကီးႏွင့္ခင္ဘုန္းတုိ႕ေရွ႕ေဆာင္၍ ေခၚသြားေသာ 
အခါ ေဆာင္လုံးကၽြတ္ အပ်ိဳေတာ္ မ်ား သဃၤာစင္တန္းသကဲ့သုိ႕ တစ္သီ တသန္းၾကီး တစ္ေယာက္ 
တစ္ဖလား ေရေစာင္း ခုတ္၍ ခုတ္၍ သြားၾက သည္မွာ အတန္ၾကာမွျပီးဆုံးေလသည္။ 
 
 
တစ္ေယာက္ လွ်င္ တစ္ဖလား ေရလုံးခ်င္း ဆက္သြားသျဖင့္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ အသက္ မရွဴသာ 
ေတာ့ဘဲ မြန္း၍ ေနရွာသည္။ ရုတ္တရက္ထ၍ ေျပးရန္မွာလည္း မစြမ္းမသန္သျဖင့္ သာမန္လူကဲ့သုိ႕ 
မလြယ္ ကူ ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းကုိ တြင္တြင္ငံု႕ျပီး ေက်ာကုန္းကုိ ခံတပ္ျပဳ၍ေနရရာ ၾကာလွ်င 
္ေက်ာျပင္ က ပ၀ါႏွင့္ အက်ီမ်ားမွာ ေရဒဏ္ကုိမခံႏိုင္ ျဗဳန္းျဗန္းကြဲစုတ္ျပဲလာလ်က္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ 
ျပင္းလွ၍ ၀ါ၀င္းေသာ ေက်ာ္လက္ျပင္ သားမ်ားမွာ ရဲရဲနီေထြး ေသြးျခည္ေမွးေပါက္ေတာ့ မေလာက္ 
ျဖစ္လာေတာ့သည္။  ဤတြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ အက်ီစား သန္လွေသာ အပ်ိဳေတာ္ၾကီးမ်ားကုိလည္း 
မေျပာရဲရွာ၊ မိခင္ၾကီး၏ အလူးအလဲ ၾကိတ္ခံ ေနရေသာ နာက်င္မႈ ကုိလည္း မရႈသာၾကာလွ်င္ မြန္းရာမွ 
ေသစရာသာက်န္ေတာ့သည္႕အတြက္ မိခင္ၾကီး၏ ေက်ာျပင္ကုိ အတင္း၀င္ဖက္ကာ ကုိယ္လုံး 
ကေလးႏွင့္ ကာကြယ္ ထားရရွာ ေတာ့သည္။ 
 
 
ေရကစားေသာ ခင္ၾကီးတုိ႕လူသုိက္မွာ အခ်င္းခ်င္း သူတစ္ျပန္ငါတစ္ျပန္ ေလာင္းၾကျပန္သည္။ 
ေျပးသူက ေျပး၊ ဖမ္းသူက ဖမ္းေရသံေတြ တျဗန္းျဗန္းႏွင့္ ဆူညံ ေသာင္းက်န္း ၾကျပန္သည္။ 
အပ်ိဳေတာ္ကေလး ေတြ လုိက္ၾက ေျပးၾက သည္မွာလည္း 
ေရဒဏ္ခ်က္ႏွင့္မလႈပ္မယွက္ႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ ဒုိင္း၀န္ ကေတာ္ၾကီး အနီးတြင္သာ ျဖစ္ေလရာ 



ေျပးသူႏွင့္ လုိက္သူတုိ႕မွာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးကုိသာ မၾကာခဏ ခလုတ္တုိက္၍ လဲၾက ေလသည္။ 
နာက်င္၍ေနရာတြင္ ထပ္ကာ ထပ္ကာ အေဆာင့္ခံရ သည္ႏွင့္ မျခား လုိက္တမ္း ေျပးတမ္း 
ကစားသူမ်ား၏ အတုိက္အခိုက္၊ အလဲအဖိကုိ မခ်ိယတိခံစား ေနရျပန္ေလ၏ ။ ဒုိင္း၀န္ ကေတာ္ၾကီး 
သာမက ေဖးမ ကာကြယ္ေနရသူ ခင္ခင္ၾကီး ပင္လွ်င္ အင္မတန္ နာက်င္ လာေတာ့သည္။ 
 
 
ဤသုိ႕ႏွင့္ႏွင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေရကစား၍ အားရေလာက္ေသာအခါတြင္မွ ေရပက္ျခင္းကိစၥကုိ ရပ္နားလ်က္ 
ရယ္လားေမာလား တဟားဟားေနၾကျပီး ၀န္ကေတာ္ၾကီးကို ၀ုိင္းၾကည္႕ၾကကာ... 
 
"အို... ၀န္ကေတာမ္မကုိ ေရကန္ေတာ့တာ မ်ားသြားၾကတယ္၊ ဒီမယ္ ေသြးေတြထြက္လို႕ပါလား၊ 
ေရဖလားေစာင္း နဲ႕ခုိက္မိတယ္ထင္ပ"ဟု ခင္မၾကီးက ဒဏ္ရာကုိၾကည္႕ျပီး ေသြးေဆးမ်ားႏွင့္ သိပ္နယ္ 
ေပးေလးရာ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ "အလုိေလး..အမယ္ေလး...ခင္တုိ႕ေသြးေဆး က စပ္လွ ပါကလား၊ 
ဆားေတြမ်ား ထည္႕ထားသလုိပဲေနာ္"ဟု မခ်ိမဆန္႕ဟစ္ေအာ္ကာ ခံရရွာ ေတာ့သည္။ 
 
 
"ၾကံၾကံစည္စည္ ၀န္ကေတာ္ မမႏွယ္ ဘယ္မွာေသြးေဆးကုိ ဆားထည္႕ထားပါ့မလဲ၊ အရွင္နန္းမ ေတာ္ 
ဘုရား သုံးေတာ္မူေနတဲ့ ေသြးေဆးပါပဲ"ဟု ေျပာရင္းထိခိုက္မိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျဖဲကာျဖဲကာ 
သိပ္ေပး သျဖင့္ တိတ္တိတ္ကေလး ၾကိတ္မိွတ္မ်ိဳသိပ္၍ ခံေနရေတာ့သည္။ အနာကုိ စည္းေႏွာင္ျပီး 
ေလလွ်င္ သၾကၤန္ ထမင္း ျပင္၍ စားၾကေလသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေရစုိစြတ္စြတ္ႏွင့္ပင္ 
သၾကၤန္ထမင္းကုိ ၀င္၍ စားၾက လ်က္ ထမင္းပြဲမ်ားကုိ တစ္ေယာက္တစ္လက္ကမ္းၾကသည္။ 
ဖေယာင္းနံ႕သင္းသည္႕ ထမင္းေရစမ္း ငါးေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္ သရက္သီးစိမ္းသုပ္ စသည္မ်ားမွာ 
သၾကၤန္အခါတြင္း၌ ေပ်ာ္ရင္း ပါးရင္း စားၾကျမဲ ျဖစ္ေသာ အေပ်ာ္စားၾကသည္႕ သၾကၤန္ထမင္းျဖစ္ေလ 
ရာ ဒုိ္င္း၀န္ကေတာ္ၾကီး သားအမိ အတြက္ ေရာက္လာေသာ ထမင္းပြဲရံမွာလည္း အမ်ားနည္းတူ 
စားခ်င္စဖြယ္ ဟင္းအမယ္မယ္ႏွင့္ျဖစ္ေလ၏ ။ 
 
 
ေရဖလားၾကီး မ်ား၏ဒဏ္ေၾကာင့္ ေက်ာေအာင့္ ရင္ေအာင့္ႏွင့္ ခ၀ါ ေဆာင့္ကိုင္ေဆာင့္ ထားသလုိ 
တစ္ကုိယ္လုံး မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရာတြင္ ဆားငန္ဓာတ္ ပါေသာေသြးေဆးက ပြန္းပဲ့ထိရွေသာ 
ဒဏ္ရာ အတြင္းသုိ႕ တျမွင္းျမွင္း စိမ့္၀င္လ်က္ မ်ိဳးမ်ိဳးမ်က္မ်က္ အခံရခက္ေနေသာေၾကာင့္ ထမင္းပြဲ 
ကုိၾကည္႕ျပီး မခ်ိယတိ ၾကီးျဖစ္ကာ စားလုိစိတ္ မရိွရွာေသာ္လည္း ေရွ႕ေတာ္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး 
စားေသာက္ ၾကသည္ကုိ ရႈစားေတာ္မူလုိသည္ဟု အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက အမိန္႕ေတာ္ရိွထား 
သျဖင့္မစားဘဲ မေန၀့ံ ေၾကာက္ေၾကာက္ ရြံ႕ရြံ႕ႏွင့္စြန္႕၍ စားရေတာ့သည္။ 
 
 
သရက္သီးသုပ္ကုိ စားလုိက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္မိုးေမွ်ာ္ငရုတ္သီးကုိ တစ္ဆုပ္ၾကီး၀ါးလုိက္ရသည္ 
ႏွင့္မျခား မ်က္ရည္မ်ား၀ုိင္း၀ုိင္းလည္လာသည္အထိ စပ္၍သြားေတာ့သည္။ ဟင္းလ်ာကအစပ္လြန္ 



ကဲလွသျဖင့္ သက္သာရာရေစေတာ့ဟု ထမင္းေရဆမ္းကုိ လွ်ာခံတြင္းသုိ႕ ကပ်ာကယာထည္႕သြင္း 
ငံုထားလုိက္ရေလ၏ ။ ထုိသေရာအခါမွာလည္း က်ားကုိေၾကာက္၍ ကုိးေသာရွင္ၾကီးမွာသာလုိ႕ 
ဆုိးပါေတာ့သည္။ ထမင္း ေရဆမ္း ထဲတြင္ မည္သည္႕အခ်ိန္က၀င္ေနသည္ဟု အကဲမျဖတ္ႏိုင္ 
ေအာင္စပ္လွေသာ မိုးေမွ်ာ္ ငရုတ္ စိမ္းေရ မ်ားျဖစ္ေနရကား ၾကာရွည္ငံုထားရန္မတတ္သာ၊ လ်င္ျမန္ 
စြာ ေထြးပစ္လုိက္ရရွာသည္။ ဤမွ်ေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာကေလးတုိ႕မွာ အေသးအဖြဲ႕မဆုိစေလာက္ဟု 
ယူဆရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိပ္ တက္ေသာ ပရြက္ငယ္ကုိက္လွ်င္  အသည္းခိုက္ေအာင္ နာက်င္ရ 
သည္ႏွင့္မျခား ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ကေလး မ်ားကုိ တစ္စု တေပါင္းတည္း ၾကိတ္မွတ္ ခံစား ေနရေတာ့သည္။ 
 
 
အပ်ိဳေတာ္ တစ္သုိက္တစ္၀န္းလုံးကား ရယ္လားေမာလား စားေသာက္ေပ်ာ္ပါး၍ တဟားဟားတ 
ေသာေသာ ျမဴးရႊင္ လ်က္ရိွၾကေသာေၾကာင့္ ေဇာေခၽြးျပန္ကာ ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူ 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ ၾကီး အား မည္သူမွ် သတိမထားမိ သကဲ့သုိ႕ ရိွၾကေလ၏ ။ 
 
ေရွ႕ေတာ္တြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္မွ်အားမွ်လည္း ေအာ္ကာဟစ္ကာ အကူအညီမေတာင္း၀့ံရွာ ေသာ 
ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီး မွာ မိခင္ကုိၾကင္နာစြာၾကည္႕၍ မခ်ိသည္႕မ်က္ရည္စမ်ား ၀ုိင္းလည္လာကာ "သူတုိ႕က 
မ်က္ႏွာလုိ အားရႏွင့္ တမင္တကာမ်ား ညစ္ပတ္ၾကတာလား ေမေမဖုရား"ဟု နားနားသုိ႕ ကပ္ျပီး 
တီးတုိး ေျပာမိရွာသည္။ ၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ ဒုကၡေ၀ဒနာကုိ ၾကိတ္မိွတ္ခံရင္းက "ဟုတ္မထင္ပါဘူး 
သမီးရယ္၊ သၾကၤန္ အခါမွာ ေပ်ာ္တတ္တဲ့အပ်ိဳေတာ္မ်ားက က်ီစယ္ထားတဲ့ထမင္းပြဲကုိ ေမဖုရားတုိ႕ 
မွားျပီး စားမိလုိ႕ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္"ဟု သက္သာမည္႕အေျဖကုိ ရွာေဖြ ေျပာလိုက္ရရွာသည္။ 
 
 
ေနမြန္းတိမ္းသြားေသာအခါတြင္ကား ေရပက္ကစားျခင္း၊ သၾကၤန္ထမင္းစားျခင္းကိစၥမ်ား ျပီးဆုံး 
သြားေလ၏ ။ ညေနပုိင္းပဟုိရ္ေလးခ်က္တီး အခ်ိန္တုိင္းေရာက္ေသာအခါ နန္းမေတာ္ေဆာင္ၾကီး တြင္ 
အရွင္ နန္းမေတာ္ဖုရား၏ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္မ်ားကုိ အသနားေတာ္ခံရန္ အထိန္းေတာ္ 
အပ်ဳေိတာ္ၾကီးမ်ား ျမိဳ႕စားရြာစားကေတာ္ၾကီးမ်ားမွအစ လက္ပါးေစကေလးမ်ားအဆုံး စုရံုးလ်က္ ၀ယဲာ 
ႏွစ္ဖက္ မွ ခစားေနၾကေလသည္။ 
 
 
အရွင္နန္းေတာ္ ထိပ္ဖုရားလတ္မွာ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ စံေတာ္မူျပီး ေရွ႕ေတာ္တြင္ စုပံုထားေသာ 
ဆုေတာ္ ေပးမည္႕ အထုပ္မ်ားကုိ ရႈစားေတာ္မူလ်က္ရိွသည္။ ဆုေတာအထုပ္မ်ားမွာ ဖ်ဥ္ျဖဴေခ်ာႏွင့္ 
ထုပ္ထားေသာ အထုပ္မ်ားျဖစ္၍ အတြင္းမွာ ေဒါင္းဒဂၤါးတစ္ရာမွ တစ္ေထာင္ထိရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ထုပ္ 
မ်ားတြင္ ေရႊမန္က်ည္းေတာင့္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕အထုပ္တြင္ စိန္၊ ျမ၊ ပုလဲ၊ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ၊ နီလာ၊ ပတၱျမား 
စေသာ ရတနာမ်ား ကုိ လက္စြပ္၊ လက္ေကာက္၊ ပုတီး၊ နာေဋာင္းစသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ 
အခ်ိဳ႕အထုပ္မ်ား မွာ ဖြဲျပာ၊ အမႈိက္သရိုက္၊ ဆံျခည္မွ်င္ေထြးမ်ားထည္႕ထားသည္။ ဆုေတာ္ခံသူတုိ႕ က 
ကံဆုိး ကံေကာင္း က်သမွ် မဲခ်၍ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
 



 
ဆုေတာ္အထုပ္မ်ားေရွ႕တြင္ ခင္ဘုန္းက အမည္စာရင္း ဖတ္၍ေခၚရသည္။ ခင္မၾကီး က နာမည္ရွင္၏ 
ကုိယ္စား က်ရာမဲလိပ္ကုိ ႏႈိက္ယူကာနံပါတ္အမွတ္အသားပါေသာ အထုပ္ကုိရွာေဖြေပးရေလ သည္။ 
ဆုေတာ္ အထုပ္ကုိ ရသူကေရွ႕ေတာ္ရိွအလယ္မွ ေနရာလြတ္သုိ႕ ထြက္လာေျဖၾကည္႕ျပီး အနည္း 
အမ်ား ကံတရား အေလ်ာက္ ပါလာေသာ ဆုေတာ္ပစၥည္းကုိ အားရ၀မ္းသာယူလ်က္ မူလေနရာသုိ႕ 
ျပန္၍ ဆက္လက္ ခစားေနထုိင္ရသည္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းရသူမ်ားကုိ အားလုံးက ၀ုိင္း၍ခ်ီးမြန္း 
ေထာပနာၾကသည္။ အမႈိက္သရိုက္၊ ဖဲျပာ၊ ဆံျခည္ေထြးမ်ားေတြ႕ရေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကုိလည္း 
ျပက္ရယျ္ပဳေသာ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲၾကီး တစ္ရပ္ပမာ အားလုံးပင္၀ိုင္း၍ 
ရယ္ေမာေျပာင္ေလွာင္ခံၾကရျပန္သည္။ 
 
 
တစ္ခ်ီတြင္ အပ်ိဳေတာ္ၾကီးတစ္ဦး၏ ဆုေတာ္အထုပ္ကုိ ေျဖလုိက္ေသာအခါ အလြန္ တရာ မီးေကာင္း 
လွေသာ ရတီႏွစ္ဆယ္ခန္႕ရိွ စိန္လက္စြပ္ၾကီးတစ္ကြင္း ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ အားလုံးေသာ 
နန္းေတာ္သူမ်ား၊ အ့ံအားသင့္လ်က္ ရင္သပ္လက္တီးေကာင္းခ်ီး ေပးခံရေလ၏ ဆုေတာ္ခံရသူ 
အပ်ိဳေတာ္ၾကီးမွာလည္း အလြန္အၾကဴး ၀မး္ေျမာက္ပံုထူး၍ အူျမဴးရႊင္ ျပ 
ခုန္ေပါက္ကလုိက္မိသည္႕အတြက္ ရုတ္တရက္ ထဘီကၽြတ္က်သြားေလရာ အရွင္နန္းမေတာ္ 
ဖုရားႏွင့္တကြ အေဆာင္ေတာ္တစ္ခုလုံး အံုးအံုး ကၽြတ္ကၽြတ္ ညံ မွ် ရယ္ေမာသံတုိ႕ျဖင့္ လႊမ္းမိုးသြားရ 
ေတာ့သည္။ 
 
 
အရွင္နန္းမေတာ္ ဖုရားသည္ သနားေတာ္မူေသာ ဆုေတာ္မ်ားကုိ အားရ၀မ္းသာခံယူသူတုိ႕အး သဒၶါ 
တရားပြား သည္ထက္ ပြားေတာ္မူေလ့ရိွသည္႕အတုိင္း အထြတ္အျမတ္ေရာက္ျပီးေနာက္ 
ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တုိင္း အတာႏွစ္သစ္အခ်ိန္၌ ဆုေတာ္မ်ားေပးခဲ့ရာ ဤႏွစ္အဖို႕ဆုေတာ္ခံရသူတုိင္းလုိ ပင္ 
ေရႊေငြ ရတနာ အဖိုးတန္ ပစၥည္း အနည္းအမ်ားရရွိသူေတြ ႏွစ္တိုင္းထက္ဦးေရမ်ားေလသည္။ 
ခင္ဘုန္းက အလွည္႕က် အမည္စာရင္း ေခၚရျခင္း၊ ခင္မၾကီးက မဲလပ္ိႏိႈက္ယူျဖန္႕ၾကည္႕ 
အမွတ္ရိွသည္႕ အထုပ္ကုိ ဆြဲထုပ္ေပးရျခင္း ဆုရသူက အထုပ္တြင္းမွ ဆုေတာ္ပစၥည္း ေျဖၾကည္႕ 
ၾကရျခင္းစေသာ အလုပ္မ်ား တ၀ါး၀ါး ပြဲက် ဆူညံလ်က္ရိွခ့ဲရာမွ တစ္ခဏတြင္ ခင္မၾကီးက မဲတစ္လိပ္ 
ႏႈိက္ယူျဖန္႕ၾကည္႕ လုိက္ျပီး အမွတ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ ေသာ အထုပ္ကုိအပံုထဲမွ ဆြဲႏုတ္၍ 
ေပးလုိက္ေလသည္။ 
 
 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္ ကေတာ္ၾကီးမွာ နာက်င္ပူစပ္လွေသာ ေ၀ဒနာမွအနည္းငယ္ သက္သာစ ျပဳလာေသာ 
ေၾကာင့္ ၀ပ္၍ ခံစားေနရာမွ ဒူးညႊတ္ ၀ပ္တြားရင္း ေရွ႕နားသို႕တုိးလာျပီး အမ်ားနည္းတူ ဆုေတာ္ 
အထုပ္ၾကီးကုိ ေျဖၾကည္႕လုိက္ရသည္။ ဤတြင္ "ဟင္"ဆုိသည္႕အသံမ်ားကုိ တစ္ျပဳိင္တည္းၾကားရ 
ေလ၏ ဒုိင္း၀န္ ကေတာ္ၾကီးႏွင့္ သမီးခင္ခင္ၾကီးတုိ႕သည္ ဆံျခည္ေထြး အတိျပီးေသာ ဆုေတာ္ 
အထုပ္ၾကီးကုိ ၀မ္းနည္း ရွက္ေၾကာက္စြာ စိုက္ၾကည္႕ ေနမိရွာေတာ့သည္။ အပ်ိဳေတာ္မ်ား လည္း 



ေခတၱခဏ "အန္း" ေနၾကျပီး မွ ၀ါးခနဲရယ္ေမာပစ္လုိက္ၾကသည္။ ခင္ခင္ၾကီးအလွည္႕မွာလည္း  
ထုိနည္းလည္းေကာင္းသာ ဖြဲထုပ္ျပာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရရွာသည္။ မရလည္းရယ္ ရလည္းရယ္၊ 
ဘယ္နည္းနဲ႕မွ အရယ္အရႊင္ မလြတ္ ၾကေသာ္လည္း ခင္ခင္ၾကီးတုိ႕သားအမိသာလွ်င္ သည္ႏွစ္ 
အတြက္ သက္သက္မဲ့ ကံဆုိးသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း ထူးထူးျခားျခား အမ်ား၏ရယ္ေမာေျပာင္ 
ေလွာင္မႈကုိ ခံလုိက္ရရွာသည္။ 
 
 
ဤသုိ႕ႏွင့္ပင္ သၾကၤန္အခါသမယ အျခားသူမ်ား ေပ်ာ္ပါးၾကသေလာက္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးႏွင့္ 
ခင္ခင္ၾကီး တုိ႕ သားအမိႏွစ္ေယာက္မွာ နန္းမေတာ္ေဆာင္ေပၚ၀ယ္ မ်က္ႏွာငယ္ငယ္ႏွင့္ 
စိတ္ညစ္ညဴးရန္ အသြယ္သြယ္ တုိ႕ကုိ တ၀ဲလည္လည္ အထပ္ထပ္အခါခါ ေတြ႕ၾကံဳ ဆုံစည္းေနရရွာ 
ေတာ့သည္။ 
 
တစ္ေနကုန္ သျဖင့္ ခစားရာမွ အိမ္ျပန္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ သားအမိႏွစ္ေယာက္သားမွာ နန္းရင္ျပင္ 
တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိပင္ မသယ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ဒယီးဒယုိင္ေလွ်ာက္ခဲ့ရရွာသည္။ 
ဤအခါမွာပင္ လည္း အေႏွာင့္အယွက္ကေလးမ်ား အနည္းပင္ ၀င္ေရာက္လာျပန္ေသးသည္။ 
မစြမ္းမသန္ ရိွရာတြင္ ေရွ႕ေတာ္မွရရိွခဲ့ေသာ စိတ္အနာ၊ လူအနာေၾကာင့္ မသယ္ႏိုင္ေရွ႕ေတာ္မွ 
ရရိွခဲ့ေသာစိတ္အနာ၊ လူအနာ ေၾကာင့္ မသယ္ႏိုင္မလွမ္းႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရွာသူ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ 
ၾကီးႏွင့္ မိခင္ကုိ ေဖးမ တြဲယူ လာေသာ ခင္ခင္ၾကီးတုိ႕အားအေၾကာင့္မဲ့ အေျပးအလႊားသြားလာ 
ကူးသန္းေနေသာ လက္ပါးေစ အပ်ိဳေတာ္ငယ္ ကေလးမ်ားက မၾကာခဏ လူခ်င္း၀င္၍ တုိက္သျဖင့္ 
ကုိင္ရိုက္သလုိ လဲက် နာက်င္ ခံရ ျပန္ေလသည္။ လက္ပါးေစကေလးမ်ားကား အားရပါးရ၀င္တုိက္ 
မိျပီးမွ "အလုိကန္ေတာ့ပါဘုရား"ဟုဆုိကာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ လုိက္တမ္းေျပးတမ္း 
ကစားသလုိ ဆက္လက္ေျပးလႊား၍ အေဆာင္ၾကိဳ အေဆာင္ၾကား သုိ႕ ၀င္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
ၾကေလ၏ ။ 
 
 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ မ်က္ႏွာကေလးညိဳရာမွ ငုိမလုိမဲလ့ာျပီး မိခင္ၾကီးကုိ တြဲမေဖးယူေခၚလာရင္း "သင္းတုိ႕ 
တမင္တကာ လုိက္ျပီးအေႏွာက္အယွက္ ရန္စေနၾကတာနဲ႕ တူပါတယ္ေမဖုရား၊ ဒီလုိသာ 
ခင္ၾကီးတုိ႕အေပၚ ဒီအပ်ိဳေတာ္ ေတြက မ်က္ႏွာလုိအားရ အႏိုင္က်င့္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ကုိ 
အခစားမ၀င္ဘဲ ေနၾကရုံေပါ့ ဘုရား"ဟု ငယ္ရြယ္သူပီပီ ေျပာလုိက္မိရွာသည္။ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီး မွာ 
လႈပ္လီလႈပ္လဲ့ ေပ်ာ႕ႏြဲ႕ႏြမ္းလ် ေသာ ေလသံျဖင့္ အင္မတန္ၾကိဳးပမ္း၍ ေျခလွမ္းကုိသယ္ေနရင္းမွ -
"သမီးေျပာသလုိ အခစားမ၀င္ ေနျပန္ရင္လည္း တစ္ဒုကၡပဲကြယ္၊ ဘယ္လုိေၾကာင့္ အခစားမ၀င္ႏိုင္ 
တဲ့အေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္လံုလုံ မျပႏုိင္ မွျဖင့္ အမ်က္ေတာ္တကယ္ရွမွ သည္႕ထက္ပင္အခံရဆုိးပါေတာ့ 
မယ္၊ အပ်ိဳေတာ္ေတြဘယ္လုိပင္ ေစာ္ကား ေစာ္ကား ေမဖုရားတုိ႕အခစားဖ်က္လုိ႕ မျဖစ္ဘူး ထင္တယ္ 
သမီးရယ္"ဟု ညိဴးငယ္စြာ ျပန္ေျပာရွာ ေတာ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ စိတ္ေက်နပ္ႏုိင္ရွာသျဖင့္ 
"တယ္ခက္ပါကလား ေမဖုရား၊ ခစားရင္လည္း ႏိွပ္စက္၊ မခစားရင္လည္း ႏိွပ္စက္ဆုိေတာ့ 
ဘယ္ဘက္ကမွ မသက္သာဘူးေပါ့၊ သည္အတုိင္းသာဆုိလွ်င္ ေရွ႕တုိးလည္း ထမ္းပိုး၊ 



ေနာက္ဆုတ္လည္းလွည္းတုတ္၊ အလယ္ၾကားက အသြား အေနခက္တဲ့ႏြားလုိ ျဖစ္ေနပါေပါ့ လား၊ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ျမန္ျမန္မကယ္လွ်င္ ခင္တုိ႕သားအမိ ေသဖြယ္ရ ာသာ ရိွပါေတာ့တယ္"ဟု 
တုိးတုိးသာသာညည္းမိရွာသည္။ 
 
 
"ကဲ...သမီးရယ္ ဒီေနရာမွာ ဘာမွမေျပာပါႏွင့္၊ အိမ္ကုိသာ ျမန္ျမန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ၾကပါစုိ႕"ဟု 
စကား အစသပ္ကာ အျပင္လမ္းေပၚမွ ေစာင့္ေနေသာ ဗီရိုလည္းရိွရာသုိ႕ ခပ္သုတ္သုတ္ အေရာက္ျပန္ 
ခဲ့ၾကရွာ ေလ၏ 
 
ထုိေန႕မွစ၍လည္း ဒုိင္းတြင္၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာ အေအးမိ၊ အပူငုပ္ေသာ ေ၀ဒနာႏွင့္ အိပ္ရာတြင္ ဘုံးဘုံး 
လဲျပီး အဖ်ားၾကီးဖ်ားေနရကား နန္းမေတာ္ဖုရားအေဆာင္ေတာ္သုိ႕ လုံး၀အခစားမ၀င္ႏိုင္ ေသာ 
အေျခတြင္ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ ေလ၏ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ၾကီး အျပင္းအထန္ဖ်ားသျဖင့္ အခစားမ၀င္ 
ႏိုင္ေသာအခါ ခင္ခင္ၾကီးမွာလည္း သက္သာရရသြားသကဲ့သုိ႕ ရိွေလ၏ နန္းမေတာ္ဘုရားေရွ႕ေတာ္ 
တြင္ ျဖစ္ပ်က္ ခံစား လာခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိမူကား ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းအားလည္း 
ေကာင္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရမည္႕ စိုးရိမ္သည္႕အတြက္ သုိ၀ွက္ဖံုးဖိထားခဲ့ေလသည္။ 
 
 
အတာသၾကၤန္အခါရက္မ်ား ကုန္ဆုံးလ်က္ႏွစ္သက္တစ္ဖက္သုိ႕ ကူးေျပာင္းခဲ့ျပီးေနာက္ ေရႊနန္းေတာ္ 
တစ္၀ုိက္တြင္ ယခင္အတုိင္း မင္းမႈထမ္းတုိ႕ ထြက္၀င္ခစား၍ တိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမႈတာ၀န္ 
၀တၱရား မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွၾကသည္။ မင္းမိန္းမတုိ႕ဆုိင္ရာ အေဆာင္မ်ားတြင္မူ ကား နန္းမေတာ္ 
ဖုရား ေရွ႕ေတာ္တြင္ ဒုိင္းခင္ခင္တုိ႕ သားအမိကုိ အပ်ိဳေတာ္ၾကီးတစ္စုက သူ႕ထက္ငါမ်က္ႏွာလုိအားရ 
ျပဳမူ လုိက္ၾကေသာ အျခင္းအရာမ်ားကုိ တီးတုိးစကားေျပာၾကားလ်က္ လက္ဆင့္ကမ္း သတင္းလႊတ္ 
လုိက္သည္႕ အလား အေဆာင္ေဆာင္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ မင္းသမီးမ်ားနားသုိ႕ 
ရုတ္ခ်ည္း ေပါက္ၾကားျပန္႕ႏံွ႕သြားေလရာ ဘယ္လုိအျပစ္ မ်ားေၾကာင့္ပါလိမ့္ဟု တသိမ့္သိမ့္ ေက်ာခ်မ္း 
မိၾကေလသည္။ 
 
 
နန္းမေတာ္မိဖုရားေခါင္ၾကီး စုဖုရားလတ္သည္ ေမာင္ေတာ္ဘုရင္သီေပါမင္းအား လြန္ကဲေသာ ေစတနာ 
ထားေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ သာမညဘုရင္ မည္ကာမွ်အျဖစ္ႏွင့္ ေရာင့္ရဲေတာ္မမူေပ။ မိမိအဖို႕ အတြက္လည္း 
သာမည ဘုရင္တစ္ပါး၏ မိဖုရားၾကီးမွ်ေလာက္ကုိ တန္ဖိုးထားေတာ္မမူခဲ့သည္႕ အေလ်ာက္ 
ေမာင္ေတာ္ ေရႊနန္းရွင္အား ခမည္းေတာ္မင္းတုန္းဘုရင္မင္းတရားၾကီးပမာ သဂၤါယနာ ေတာင္ 
သာသနာ ျပဳ မင္းေကာင္း မင္းျမတ္ အျဖစ္သုိ႕ လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းလက္ရံုးတန္ခိုး အင္အား 
ၾကီးမားေက်ာ္ေစာခဲ့ေသာ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းတရား ဆင္ျဖဴရွင္မင္းတရားကဲ့တုိ႕ကဲ့သုိ႕ 
လည္းေကာင္း ရာဇ၀င္တြင္ ထူးကဲ ေပၚတြင္ ေသာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္လာေစလုိသည္။ 
 
 



ထုိ႕ေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၃ခုႏွစ္သုိ႕ တုိင္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ေရႊထီးေရႊနန္းသိမ္းျမန္းစိုးအုပ္ေတာ္မူ၍ 
၄ႏွစ္ေျမာက္သျဖင့္ မင္းသားမန္တုိ႕ သြန္းခံႏိုင္ခဲ့ေသာ ရာဇဘိေသက မုဒ´gဘိသိက္ကုိ သြန္းခံေတာ္ 
မူရန္ တုိက္တြန္း ေတာ္မူေလသည္။ သီေပါေရႊနန္းရွင္လည္း နန္းမေတာ္ၾကီးအလုိေတာ္အတုိင္း 
ေရႊဘုံနိဒါန္း ထုံးထမ္းစဥ္ ဆက္က်မ္းဂန္ထြက္အတုိင္း ေရႊနန္းေတာ္ဦးေျမနန္းျပာသာဒ္ေတာ္ၾကီး၏ 
ေရွ႕မ်က္ႏွာတြင္ ပြင့္ခ်ပ္တစ္ရာအေရးရွိေသာ ဘဒၵပိ႒ အင္းပ်ဥ္ပလႅင္ေတာ္ထက္ü မင္းသားမန္တုိ႕ 
ခံ၀့ံေသာ ရာဇဘိေသက မုဒၶါဘိသိက္ကုိ သီေပါေရႊနန္းရွင္သည္ နန္းမေတာ္ဖုရားလတ္ႏွင့္အတူ 
ဦးထိပ္üစိုက္၍ သြန္းအပ္ေသာ ခရုသင္း သုံးလုံးရွည္ ျဖင့္ သြန္းခံေတာ္မူၾကေလသတည္း။ 
 
 
ထုိမုဒၶါဘိသိက္သြန္းခံေတာ္မူေသာ မဂၤလာအခါေတာ္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ႏိုင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္ 
ျမိဳ႕ျပင္ခရိုင္မ်ားတြင္ ျမိဳ႕ျပခရုိင္မ်ားတြင္ ျမိဳ႕၀န္၊ ျမိဳ႕အုပ္၊ ျမိဳ႕ရွင္၊ ရႊာရွင္တုိ႕ကုိ အေ၀း၀န္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
စရိတ္ ေငြေတာ္မ်ား ထုတ္ေပးျပီးလွ်င္ ေဘးေလာင္းေတာ္ သီရိဓမၼာေသာကမင္းကဲ့သုိ႕ လဗိမာန္ကို 
ရာဟု အသူရိန္ နတ္ဖမ္းဖံုဆဲ အခါယူ၍ နံေတာ္သင့္ရာ ရာဇမုနိေစတီပုထုိးမ်ားကုိ တစ္ျပိဳင္တည္း 
တည္ထား ကုိးကြယ္ ၾကေစသည္။ ရာဇဘိေသက မုဒၶါဘိသိက္ သြန္းခံေတာ္မူျပီး ေနာက္တြင္လည္း 
အရွင္ နန္းမေတာ္ ဘုရား၏ အလုိေတာ္အတုိင္း တိုင္းတားမင္းၾကီးသည္ 
ပညာရွိမွဴးတပ္မတ္ေတာ္ၾကီးမ်ားအား ျမိဳ႕ေတာ္ သိမ္း အခမ္းအနား က်င္းပေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္တင္ 
စားဆက္သြင္းလ်က္ ေရွးမင္းတုိ႕လက္ထက္ကကဲ့သုိ႕ ရတနာပုံ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကုိ ျမိဳ႕ေတာ္သိမ္း 
မဂၤလာသဘင္ ဆင္ယင္ေတာ္မူသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကရာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားသည္ ေရႊျမိဳ႕ 
ေတာ္သိမ္းအခမ္းအနားကုိ စာတမ္း ထြက္ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ခ်မွတ္ေတာ္ 
မူလွ်င္ ဆုိင္ရာမွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တုိ႕လည္း ဘုရင့္ သစၥာကုိ ေစာင့္သိၾကည္ညိဳရင္းရိွၾကသည္ႏွင့္ အညီ 
ျမိဳ႕ေတာ္သိမ္းအခမ္းအနားကုိ အားရ၀မ္းသာ စီမံၾက ေလေတာ့သည္။ 
 
 
ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးအေရွ႕မ်က္ႏွာ ဦးထိပ္တံခါးေတာ္၏ လက္ယာဘက္တြင္ စံနန္းေတာ္မင္းညီမင္း သား 
မွဴးေတာ္မယ္ေတာ္တုိ႕ ရပ္ေနရန္ တဲ, ကႏၷားဖ်င္းမ်ား (ေဘာင္ေပၚသုိ႕တက္ရန္ ေ၀ၚေပၚသို႕တက္ရန္) 
ေဘာင္ရွည္-ေ၀ါရွည္ ေဆာက္လုပ္၍ ရထားဆင္ျမင္းစေသာ စစ္အဂၤါေလးပါး မ်ားကုိ 
ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးပတ္လည္ က်ဳံးတြးက်ဳံးျပင္ လမ္းမေတာ္မ်ားက နမႏၱာဘက္၊ ဓာတ္ဘက္ တပ္ၾကီး 
ခင္းက်င္း ရန္ ေရႊစက္ေတာ္တင္ (စီးနင္းေတာ္မူရန္) ကရ၀ိတ္ေဖာင္ေတာ္ႏွင့္ ေဖာင္ေတာ္ ကုိ ဆြဲရန္ 
ေလွာ္ကား ေတာ္ ခက္ေလွေတာ္-ေလွာ္ေလွေတာ္-ရဲေလွေတာ္-သေဘၤာ၊ သမၼာန္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ မင္းညီ 
မင္းသား မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္တုိ႕ စီးနင္းရန္ေလွာ္ကားေတာ္မ်ားပါမက်န္ က်ဳံးေတာ္ အတြင္း 
ေရတပ္ေတာ္ ခင္းက်င္းလ်က္ ထားရွိေလသည္။ 
 
 
သီေပါမင္းတရားၾကီးႏွင့္ အရွင္နန္းမေတာ္မိဖုရားေခါင္ၾကီးတုိ႕သည္ မင္းသားမင္းသမီးေဆြေတာ္ 
မ်ဳိးေတာ္ ေမာင္းမမိႆံ အေပါင္းျခံရံလ်က္ ျမင့္ျမတ္တင့္တယ္ေသာ အေသေရကုိေဆာင္ေတာ္မူ လ်က္ 
ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ သိမ္း အခမ္းအနားကုိ ထြက္ၾကြေတာ္မူခဲ့ရာ ေရႊနန္းေတာ္မွျမိဳ႕ေတာ္အေရွ႕မ်က္ ႏွာ 



ဦးထုပ္တံခါးေတာ္၏ အျပင္ဘက္ ကြန္းေထာက္ ယာယီစံနန္းေတာ္အေရာက္ ေရွ႕ေတာ္မွ 
တပ္ေပါင္းေျခာက္ထပ္ ေနာက္ေတာ္မွ တပ္ေပါင္းေျခာက္ထပ္ တပ္၀င္းေျခာက္ထပ္တပ္၀င္းခင္း 
က်င္းလုိက္ပါလ်က္ ဘုရင္မင္းျမတ္ၾကီးမွာ ျပည္သူတုိ႕ ႏႈတ္ဆက္ဖူးေတြ႕ႏုိင္ေစျခင္းဌာ စိန္၊ ျမ၊ 
ပတၱျမားစေသာ ရတနာအေပါင္းတုိ႕ျဖင့္ ျခယ္လွယ္ေသာ ၾကိဳးလုံးတင္အဆင္တန္ဆာကုိ 
ဆင္ယင္ထားသည္႕ မင္းစီးအဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည္႕စံုေသာ ဂမုန္းေၾကာင္း ဆင္ေတာ္ႏွင့္ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ 
ေလ၏။ 
 
 
သီေပါေရႊနန္းရွင္ႏွင့္ နန္းမေတာ္ဖုရားလတ္တုိ႕သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ လုံးရပ္သ႑ာန္ၾကန္အင္ 
လကၡဏာအေပါင္းႏွင့္ ျပည္႕စံုေသာ မင္းသုံးဂမုန္းေၾကာင္း၊ ဆင္ေတာ္ေပၚတြင္ ေရႊစက္ေတာ္တင္ လ်က္ 
ထြက္ေတာ္မူလာစဥ္ စီးေတာ္မူသည္႕ ဂမုန္းေၾကာင္းဆင္ကုိ ဦးစီးရသူမွာ လူယုံေတာ္ 
လက္သုံးေတာ္ႀကီး ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗုိလ္ ရေနာင္ၿမိဳ႕စားမင္းသား ေမာင္ေမာင္တတ္ျဖစ္၍ ေနာက္ထိုင္ 
အျဖစ္ႏွင့္ ထီးျဖဴေတာ္ကို အုပ္မုိးလ်က္ လိုက္ပါရသူမွာ ညီပင္းသားမင္းသား သူရဲ၀န္က်ပင္း ၿမိဳ႕စား 
ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခါတြင္ အရွင္နန္းမေတာ္သည္ ဆင္ေတာ္ေပၚမွာပင္ ရုတ္ရက္ စဥ္းစား 
ဆင္ျခင္ေတာ္မူမိသည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္ အား ေမာင္ေတာ္ သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားထက္ပင္ 
ဆင္ျခင္ေတာ္မူမိသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္အား ေမာင္ေတာ္သီေပါ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားထက္ ပင္ သဒၶါယုံမွတ္ ေတာ္မူျပီး ခ်ီးျမွင့္ 
သူေကာင္း ျပဳေတာ္မူထားပါလ်က္ ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးကိစၥတြင္ ပါ၀င္အား ေပးကာ သစၥမဲ့ျပဳေနသည္ဟု 
သကၤာ မကင္းေတာ္ မူသျဖင့္ မ်က္ႏွာေတာ္ခပ္ထားထားႏွင့္ စံေတာ္မူ လ်က္ရိွသည္႕အျပင္ 
စိတ္ေတာ္ထဲတြင္ အေတြး အမ်ိဳးမ်ိဳး ၀င္စားလ်က္ရိွေတာ္မူျပန္သည္။ လူယုံသတ္လွ်င္ 
ေသတတ္သည္ဆုိေသာ စကားပံုကုိ အာရံုစူးစိုက္ေတာ္မူလ်က္ရိွသည္။ ေျမာွက္စားလြန္းလွ်င္ 
ေရာင့္တက္တတ္ေသာ လူ႕စရိုက္ကုိလည္း အလုိက္သင့္စဥ္းစားေတာ္မူေလ သည္။ 
သစၥာတရားေခါင္းပါးသူအား ဓားလွံလက္နက္အပ္၍ နီးနီး ကပ္ကပ္ေစပါးေနခဲ့လွ်င္ ေက်းဇူးရွင္ကုိ 
ဆင္ျခင္မဲ့ကင္းစြာ ရန္ရွာျခင္းျပဳႏိုင္ေလသည္ဟု တစ္လီ တစ္ခန္း ေတြးထင္ခ်က္ 
လႊမ္းမိုးလ်က္ရိွေတာ္မူသည္။ 
 
 
သုိ႕ျဖင့္ လူအသီးသီးတုိ႕၏စရုိက္ႏွင့္ အၾကိဳက္ကုိ သိေတာ္မူလုိေသာဆႏၵျပင္းျပေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ 
တုိင္းျပည္ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ ရေနာင္ျမိဳ႕စားေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕၏ ၾသဇာအာဏာမွာလည္း 
အလြန္တရာ ၾကီးမားလ်က္ရိွသည္။ အထက္အခါက ယုံစားေတာ္မူသျဖင့္ အခြင့္အေရးအေဆာင္ 
အေယာင ၾကီးက်ယ္စြာ ေပးသနား၍ အေရးတယူေျမွာက္စားေတာ္မူခဲ့သျဖင့္လည္း ဤမွ်တန္ခုိး 
ထက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ တင္ထားတာ စစ္ကဲကုိ ဆြဲခ်လုိသည္တုိင္ခိုင္လုံေသာ အျပစ္အနာမရွိဘဲ 
မင္းအာဏာလက္ကုိင္ထား၍ ညွဥ္းလွ်င္တရားမဲ့ေသာမင္းဟု စကားတင္ဆုိၾကေပမည္။ ရေနာင္စား 
ကလည္း အကယ္၍ တရားမပ်က္ သစၥာမေဖာက္လွ်င္ အျပစ္တင္ရန္ မရိွပါေပဟုေတြးေတာ္မူေလ 



သည္။ သို႕ေၾကာင့္ရေနာင္စား၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ေျဖာင့္မေျဖာင့္ကိုေစာင့္၍ အကဲခတ္ရန္ 
အၾကံေတာ္ရိွစဥ္တြင္ ရုတ္တရက္ ေကာက္ကာ ငင္ကာ သတိရေတာ္မူလာေသာ ကိၥတစ္ရပ္ကုိ 
ေမာင္ေတာ္ေရႊနန္းရွင္အပါးသုိ႕ကပ္၍ ေလွ်ာက္တင္ေတာ္ မူလုိက္မိသည္။ 
 
 
"ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ ႏွမေတာ္တုိ႕ယခုလုိ ဆင္ေတာ္ေပၚမွာ စံေတာ္မူျပီး ျပည္သူတုိ႕အဖူးအေျမွာ္ခံေတာ္ 
မူလာတဲ့အတုိင္း တုိင္းသူျပည္သူအမ်ား ပ်ားပန္းခပ္မွ်ဖူးေမွ်ာ္ၾကတာ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရသျဖင့္ သားငယ္ 
သမီးငယ္ေတြကုိ ေတြ႕ရသလုိစိတ္ေတာ္ခ်မ္းေျမွ႕လွပါတယ္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ သူ႕ချမာ မ်ားမွား 
ကုိယ္အမိအဖႏွင့္တူတဲ့ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ ႏွမေတာ္တုိ႕ကုိ ယခုလုိၾကံဳၾကိဳက္သည္႕အခါမွ ေတြ႕လုိက္ ရ 
ျမင္လုိက္ရ ျပီး တစ္စံုတစ္ရာဘာမွ်ေျပာဆုိတုိင္တမ္း ေလွ်ာက္တင္စရာအခြင့္အေရး မရရွာ ပါကလား 
ေမာင္ေတာ္ရဲ႕" 
 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း နန္းမေတာ္ဘုရားၾကးီကဲ့သုိ႕ပင္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႕အား သနားၾကင္နာ 
ေတာ္မူစိတ္ ယုိဖိတ္ေတာ္မူလာသည္ႏွင့္- 
 
"အခြင့္အေရးေပးထားပါကလား ႏွမေတာ္ဘုရင္မင္းျမတ္ ထြက္ေတာ္မူခိုက္ႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္တဲ့အခါ 
မိ်ဳးမ်ာ သူတုိ႕ ေလွ်ာက္တင္လုိရာကုိ  ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကေပသားကပဲ" 
 
ဟုမိန္႕ေတာ္မ ူလွ်င္ အရွင့္နန္းမေတာ္ဖုရားက- 
 
 
"သုိ႕ေပမဲ့ ေပးကားေပး၏ မရ ဆုိေသာစားလုိ ခမ်ာမ်ားမွာ တပ္၀င္းအခင္းအက်င္းတုိ႕ျဖင့္ ျခံရံလ်က္ 
ရိွေသာ ေမာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းအား ဟစ္ေအာ္ေလွ်ာက္ထားရန္ ခဲယဥ္းပါမည္။ လက္ေအာက္ငယ္ သား 
မင္းမႈထမ္းမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕၍ ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ရေအာင္ ၾကံေဆာင္၀့ံမည္မဟုတ္ပါ၊ တစ္နည္း 
တစ္လမ္း ေတြးစရာ မွာေတာ့ ျပည္သူျပည္သားတုိ႕၏ မေက်နပ္မႈတုိင္တမ္းေလွ်ာက္ထား လုိမႈမ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ မင္းမႈထမ္းတုိ႕ဆုိးသြမ္းမႈ၊ ကတိလုိက္စား တရားပ်က္ကြက္မႈ တုိ႕ကုိ ေရႊနားေတာ္ ၾကား 
ေလွ်ာက္တင္ လုိၾကမည္ျဖစပ္ါသည္။ ဒီကစၥေတြကုိ မင္းမႈထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘုရင့္ေရႊနားေတာ္သုိ႕ 
ေပါက္ၾကားေအာင္ ေလွ်ာက္ထားဟစ္ေအာ္ျခင္းမျပဳႏုိင္ခင္ သူတုိ႕ကုိ အရင္ႏိွပ္စက္ရန္ရွာခံၾကရမွာ 
ျဖစ္ေလေတာ့ ေတာ္ရံု တန္ရံု ကိစၥမ်ားကုိ ေခါင္းလွ်ဳိ၍သာ ခံေနၾကရွာပါ မည္ ေမာင္ေတာ္" 
 
ေရႊနန္းရွင္က နန္းမေတာ္ေလွ်ာက္တင္စကားကုိ နားဆင္ေတာ္မူေနရာမွ- 
 
 
"ႏွမေတာ္က ေမာင္ေတာ္တုိ႕၏ သစၥာခံမင္းမႈထမ္းမ်ားကုိ တရားပ်က္ကြက္ေနတယ္လုိ႕ ယူဆေတာ္ 
မူပါသလား"ဟု မ်က္ႏွာေတာ္ျပဳံးျပဳံးထား၍ မိန္႕ၾကားေတာ္မူေလသည္။ 
 



"ဒီလုိထင္ေတာ္မူလုိလည္း မဟုတ္ပါ၊ လူသတၱ၀ါတုိ႕ရဲ႕ ၀သီစရိုက္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားရွိၾကသျဖင့္ 
တရား ႏွင့္အညီ အမႈထမ္းသူမ်ား ရိွၾကသလုိ တုိင္းသူျပည္သားဆင္းရဲသားအေပၚတြင္ မတရားစိတ္ 
ႏွင့္ႏိွပ္စက္ ဆုိးသြမ္း ေနတဲ့ မင္းမႈထမ္းမ်ားလည္း ရိွေကာင္းရိွၾကပါလိမ့္မည္၊ ဒီေတာ့ 
ျပည္သူျပည္သားေတြ စိတ္ရိွသမွ် လြတ္လပ္စြာ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္တင္ႏိုင္ၾကေလေအာင္ ႏွမေတာ္ 
တစ္နည္းတစ္လမ္းၾကံေဆာင္ေတာ္မူရန္ အၾကံဥာဏ္ ေပးလုိပါတယ္ ေမာင္ေတာ္ရယ္" 
 
"အင္မတန္သင့္ျမတ္ပါတယ္၊ ဘယ္လုိစီမံေတာ္မူပါမည္လဲ" 
 
 
"ယခုလုိပရိသတ္ဗိုလ္ပံု အင္မတန္စံုလင္လွတဲ့ အခိုက္အတန္႕မွာ ျပည္သူျပည္သားတုိ႕ နစ္နာမႈ 
မတရားမႈ၊ မင္းမႈထမ္းတုိ႕ ဆုိးသြမ္းမႈမ်ားကုိ တုိင္တမ္းေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ အမည္မေဖာ္ျပ ဘဲ 
စာျဖင့္ ေရးသား တုိင္ၾကားရမည္။ တုိင္ၾကားေသာစားမ်ားကုိ ေရႊေသတၱာက တုိင္စာမ်ားကုိလည္း 
တစ္ဖက္သတ္ ယုံၾကည္ျခင္း မရိွ၊ ဟုတ္မဟုတ္ မွန္မမွန္ကုိ သက္ေသခံအေထာက္အထား ခိုင္လုံစြာ 
ရရိွရန္ႏွင့္ တရား သျဖင့္ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းျပီးမွ အမႈကိစၥအၾကီးအေသးလုိက္ျပီး ထုိက္သင့္သလုိ 
အျပစ္ေပး၍ အေရးယူရန္ ျဖစ္ပါတယ္ ေမာင္ေတာ္ရယ္" 
 
"သင့္ေလ်ာ္လွေပသည္ ႏွမေတာ္၊ ကြန္းေထာက္စံနန္းသုိ႕ေရာက္လွ်င္ အျမန္ပင္ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ 
မွတ္ေတာ္ မူပါမည္" 
 
 
"ႏွမေတာ္အၾကံေပးေတာ္မူသည္႕အတုိင္း ေရႊေသတၱာမ်ားထားရွိေၾကာင္း ျပည္သူအေပါင္းသိရိွရန္ 
အျမန္ ေမာင္းေၾကာ္ေစလ်က္ ေရႊေသတၱာ မလြယ္ေပါက္မွ ထည္႕ဆက္သမွ်တင္လႊာမ်ားကုိလည္း 
ယုံၾကည္စိတ္ခ် ရသူ ျဗဲတုိက္သံေတာ္ဆင့္မ်ားကုိသာ အေစာင့္ထား၍ ေရႊလက္ေတာ္ေရာက္ 
ဆက္သၾကရန္ အမိန္႕ေတာ္ က်န္ပါေသးသည္" 
 
"ေကာင္းျပီ ႏွမေတာ္၏အၾကံသည္ အဖိုးတန္ပါေပသည္" 
 
"ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ ၾကည္႕စမ္းပေမာင္ေတာ္ႏွမေတာ္တုိ႕ ထြက္ေတာ္မူ လာသည္ကုိ ခရီးဦးၾကိဳ 
အရိုအေသ ျပဳေနရွာၾကသည္" 
 
ဂမုန္းေၾကာင္း ဆင္ေတာ္ၾကီးသည္ တပ္၀င္းအလယ္မွတင့္တယ္စြာ လွမ္းသြားလ်က္ရိွေလရာ 
ဆင္ေတာ္ ေပၚတြင္ အရွင္ႏွစ္ပါးအားထီးျဖဴေတာ္မိုး၍ လုိက္ပါရသူ ပင္းသာမင္းသား ေမာင္ေမာင္ 
ေျဗာင္းႏွင့္ ဦးစီးအျဖစ္လုိ္က္ပါရသူ ရေနာင္မင္းသားေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕လည္း ၾကီးစြာေတာ္ 
ပရိသတ္လူထုၾကီးတုိ႕က အရွင္ႏွစ္ပါးအား ဆီးၾကိဳ၍ အရိုအေသေပးလ်က္ရိွသည္ကုိ ႏွစ္လုိ၀မ္း 
ေျမာက္စြာ လုိက္ပါလာခဲ့ၾကေလ၏ ။ 
 



 
ဦးထိပ္တံခါးအျပင္ရိွ ကြန္းေထာက္စံနန္းေတာ္သုိ႕ မင္းမိဖုရားတုိ႕ ဆုိက္ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ 
ပြဲသဘင္စံုတုိ႕က သာယာစြာ တီးမႈးကခုန္ ေျဖေဖ်ာၾကရေလသည္။ 
 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း နန္းမေတာ္ဘုရား အလုိေတာ္အတုိင္း ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ေလးျပင္ေလးရပ္ 
ပရိတ္သတ္စံုရာသို႕ေရႊေသတၱာႏွင့္ တင္လႊာေတာ္ခံယူ ဆက္သၾကရန္ အမိန္႕ေတာ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလ 
သည္။ ထုိမွတစ္ဖန္ က်ဳံးေတာ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အတြင္း ခင္းက်င္းစီမံထားရွိျပီးျဖစ္ေသာ သေဘၤာ ေတာ္၊ 
သမၼေတာ္၊ ေလွာ္ကားေတာ္၊ ခတ္ေလွေတာ္၊ ေလွာ္ေလွေတာ္၊ ရဲေလွေတာ္မ်ားက နရနည္းခရာ 
ဗံုေတာင္ ေရကင္း စေသာ တီးမ်ိဳးမႈတ္မ်ိဳးတုိ႕ကုိ တစ္ျပိဳင္နက္ တီးမႈၾကျပန္သည္။ သီေပါေရႊနန္းရွင္ႏွင့္ 
အရွင္နန္းမေတာ္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး တုိ႕သည္ အေျခြအရံတုိ႕ႏွင့္ ကရ၀ိတ္ရတနာ ေရႊေဖာင္ေတာ္သုိ႕ 
တက္ၾကြစံပယ္ေတာ္မူျပီး ကရ၀ိတ္ ေရႊေဖာင္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္မွ မင္းညီ 
မင္းသားမွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ားကလည္း အရာအထူး အဆင့္အတန္း အလုိက္ ေလွေတာ္ေလွာ္ကား 
ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ့္ျငိမ့္မႊမ္းမႊမ္း ေရတပ္ၾကည္းတပ္စံုစြာ ေနာက္ေတာ္မွ က်ဳံးေတာ္ေရမ်က္ႏွာျပည္႕မွ် 
ရိွၾကေလသည္။ ျမိဳ႕ေတာ္ေလးမ်က္ႏွာ က်ဳံးေတာ္ကမ္းနဖူး ေလးမ်က္ႏွာမွာလည္း ျပည္သူျပည္သား 
ပရိသတ္မ်ား ကမ္းညႊတ္မွ် စည္ကားလ်က္က်ဳံးေတာ္တြင္းမွ ေရေၾကာင္းထြက္ေတာ္မူလာေသာ 
အရွင္ႏွစ္ပါးကုိ အရိုအေသျပဳၾကေလသည္။ 
 
 
ကရ၀ိတ္ေရႊေဖာင္ေတာ္လည္း ေရႊျမိဳ႕ေတာ္က်ဳံေလး မ်က္ႏွာကုိ တစ္ပတ္လွည္႕ပတ္မိျပီး ေရွ႕မ်က္ႏွာ 
ကြန္းေထာက္ စံနန္းေတာ္သုိ႕ ျပန္လည္ ဆုိက္ေရာက္ေလလွ်င္ အရွင္ႏွစ္ပါးလည္း မူလ ထြက္ေတာ္မူ 
လာရင္းျဖစ္ေသာ ဂမုန္းေၾကာင္း ဆင္ေတာ္ႏွင္ပင္ ေရႊနန္းေတာ္သုိ႕ ျပန္၍၀င္ေတာ္မူေလရာ အမိန္႕ 
ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ေတာ္မူ ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ေရႊေသတာၱမ်ားလည္း ကုန္းပြဲေရပြဲဆင္ႏႊဲ၍ ေပ်ာ္ပြဲ အရပ္ရပ္ကုိ 
အာရံု၀င္စား လ်က္ရိွေသာ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႕ အလယ္တြင္ ထင္ထင္လင္းလင္းခ်က္ခ်င္းပင္ 
ေပၚလာရုံမက ဆုိင္ရာအရာရွိတုိ႕ကလည္း ေရႊေမာင္းသံတဒူဒူႏွင့္ ဆူညံစြာဟစ္ေအာ္ေၾကာ္ျငာ၍ ေနၾက 
ေလ၏ ။ 
 
 
ထုိျမိဳ႕ေတာ္သိမ္းပြဲေတာ္အခ်ိန္မွစ၍ တုိင္းသူျပည္သားမွန္သမွ်မည္သူမဆုိမေၾကာက္မရြဲ႕မငဲ့မကြက္  
အမည္ မေဖာ္ရဘဲ လြတ္လြပ္စြာ ေလွ်ာက္လႊာတင္လႊာေရးသားလ်က္ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားၾကီးတုိ႕ 
ေရႊလက္ေတာ္ ေရာက္ ေပါက္ေျမာက္စြာ ေပးပုိ႕ဆက္သႏိုင္ေသာ(*)ေရႊေသတၱာမ်ားကုိ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ 
လူဆုံရာဌာနမ်ားတြင္ အျမဲ ခ်ထားသည္၊ ျဗဲတုိက္္သံေတာ္ဆင့္ႀကီးမ်ား ႀကီးမွဴးအုပ္ခ်ဳပ္၍ 
တစ္သီတင္းလွ်င္ တစ္ႀကိမ္က် ေသာ့ဖြင့္ယူျပီး အလႊာေတာ္မ်ားကို ေရွ႕ေတာ္သို႕ ပုိ႕ဆက္ရသည္။ 
 
 
ယင္းသို႕ ျမိဳ႕ေတာ္သိမ္းအခမ္းအနား ပြဲသဘင္ျပီး၍ ရက္မ်ားမႀကာမီတြင္ သီးေပါေရႊနန္းရွင္ ဘုရားမင္း 
ႏွင့္တကြ ေရႊနန္းေတာ္တစ္ခြင္လုံး မရႊင္မလန္း ညိႇဳးႏြမး္လ်က္ ရွိႀကေလသည္။ 



သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ဘုရင့္မယ္ေတာ္ အျဖစ္ ေရာက္၍ ႏွစ္မႀကာလွမီ နတ္ရြာစံေတာ္မႈရွာ ေသာ 
မယ္ေတာ္ဖုရားအတြက္ အလြန္လွ်င္ ေႀကကြဲေတာ္မႈေလသည္၊ မယ္ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ကို 
ခမည္းေတာ္ မင္းတုန္းမင္း တရားႀကီး၏ အုတ္နန္းျပားႆဒ္ေတာ္အနီးတြင္ ထီးျဖဴေတာ္ ေလးစင္ 
အုပ္မုိး၍ တပ္၀င္း၊ အခင္းအက်င္း ႀကီးက်ယ္စြာ ျခံရံ၍ ေရႊ၀ါေတာ္တြင္ စီးနင္းထြက္ေတာ္ မႈကာ 
မီးသၿဂိဳဟ္ေတာ္မႈသည့္ မယ္ေတာ္၏ အရုိးေတာ္ကို မယ္ေတာ္ဖုရား၏ စာေရးေတာ္ႀကီး 
မင္းတင္ရာဇာက ျဖဴေသာ ေဗာင္း၀တ္လုံတို႔ကို ၀တ္ဆင္ေကာက္ယူ၍ ပတၱျမားျဖင့္ျပီးေသာ 
ေရႊႀကဳတတ္ြင္ထည့္ျပီး ေရႊ၀ါေတာ္တြင္ ပုိက္ေပြ႕လ်က္ ထီးျဖဴ ေလးခ်က္ အုပ္မုိးကာ အခမ္းအနား 
ႀကီးက်ယ္စြာႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္သို႕ ယူေဆာင္လ်က္ ေလွာ္ကားေတာ္ ႏွစ္စင္းႏွင့္ တင္၍ ျမစ္လယ္တြင္ 
ခ်ေလသတည္း။ 
 
 
ႏွစ္သစ္တာသႀကၤန္ေတာ္ အခါမွစ၍ ကဆုန္လတြင္လည္း ရာဇဘိေသက မုဒၶါဘိသိတ္ ေတာ္ 
အခမ္းအနား ျမိဳ႕ေတာ္သိမ္း အခမ္းအနား ကိစၥမ်ားက အစျပဳ၍ ေနာက္ဆုံး မယ္ေတာ္ ေလာင္း 
ရွည္မိဖုရား နတ္ရြာစံေတာ္မူသည္႔ကိစၥတြင္ အဆုံးထား၍ သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ျမတ္ႏုိးေတာ္မူ 
လွေသာ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးႏွင္႔ ကင္းကြာေတာ္မူလွသည္မွာလည္း မိခင္၀န္ကေတာ္ၾကီး မက်န္း 
မမာျဖစ္ရာတြင္ ျပဳစု ယုယရင္း ပန္းဖ်ားပန္းနာရသြားေတာ့သည္။ ရက္အေတာ္ႀကာျပီးေနာက္ 
ေပ်ာက္သည္ဟု ဆိုရေစကာမူ မအီမသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ေပၚလာျပန္သျဖင့္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ ခစားခြင့္မ 
ႀကဳံသာဘဲ အိပ္ရာတြင္လွဲရင္း၊ စိတ္တြင္းက ရည္ေရာ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုလြမ္းလ်က္ ရိခဲ့ရွာသည္။ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဟန္ေဆာင္၍ ထူေထာင္ႏုိင္သည့္ တစ္ခဏ၌ အိပ္ရာမွ လူးလဲထျပီး အစ္ကိုၾကီး 
ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ ခါးပုံစံဆြဲ၍ ေရႊနန္းေတာ္ ထဲသို႕ လိုက္ခဲ႔ေလသည္။ 
 
 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကလည္း ေန႔အခါ ေရႊနန္းေတာ္ ရင္ျပင္၌ အင္မတန္ၾကီးေလးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အေရးကိစၥ အ၀၀တို႔တြင္ စိတ္အာရံု၀င္စားေတာ္မူခဲ႕သေလာက္ ၾကယ္ေရာင္ေဖ်က္ ေဖ်ာက္ႏွင့္ 
ညဥ့္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ ႀကင္နာေတာ္မႈလက္စ ရႈစား၍မွ် မ၀ႏိုင္ေသးေသာ ခ်စ္ေရး၀င္ခဲ့သူ 
ခင္ခ်င္ႀကီးအား ဘြားခနဲသတိေတာ္ရမိသည္။ သတိေတာ္ရလွ်င္ပင္ လက္သုံးေတာ္ႀကီးကို၊ 
ရေနာင္မင္းသားအား ခင္ခင္ႀကီး မေရာက္လာႏုိင္သည့္ အေႀကာင္းမ်ားကို အေမးေတာ္ရွိေလသည္။ 
ဒိုင္းအတြင္း၀န္ကေတာ္ႀကီး မက်န္း မမာရာမွအစ ခင္ခင္ႀကီးပါ လူမမာျပဳရာက ပန္းဖ်ားဖ်ား၍ 
ေရႊဖ၀ါးေတာ္ေအာက္ အခစားမေရာက္ရျဖင္း ျဖစ္ေႀကာင္း မ်ားကို ေမာင္ေမာင္တတု္ ေလွ်ာက္တင္ 
စကားျဖင့္ ႀကားသိေတာ္မႈလွ်င္ ႀကင္နာ သနားေတာ္ မူလွ၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ 
အား ေဆး၀ါးေကာင္း ဓာတ္စာေကာင္းတို႕ျဖင့္ ဂရုတစုိက္ ျပဳစုႀကရန္ အတန္တန္မွာ ႀကားေတာ္မူ 
လ်က္ရွိရာက တစ္စတစ္စ ေ၀ဒနာသက္သာ၍ က်န္းမာ လာေႀကာင္း သိေတာမူ္ရမွ ေရႊစိတ္ခ် ခဲ့သည္။ 
 
 
ယခုညဥ့္အဖုိ႕ကား ေရႊလေရာင္ေရးေရး၊ ျမတ္ေလးနံ႕ေမႊးေမႊးႏွင့္ ပန္းခံုေတာ္ေတာင္ဘက္ေဘး တြင္ 
ယခင္ေတြ႕ေနက် အတိုင္း သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားသည္ ဒိုင္းခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေတာ္ 



မူႀကျပီးေနာက္ လေရာင္ ေအာက္သို႕ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ျပီးလွ်င္ မျမင္မေတြ႕ရေသာ ေန႕ရက္မ်ား ေႀကာင့္ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ခင္ခင္ႀကီးကို စိမ္းစိမ္းလဲ့လဲ့ ရႈစားေတာ္မူလ်က္- 
 
"ခင္ခင္ နည္းနည္းပိန္သြားတယ္၊ ခင့္မယ္မယ္ကို ျပဳစုရလို႕ မက်န္းမမာျဖစ္ရတယ္ဆို၊ ကိုယ့္ကိုယ္ 
ကိုယ္လည္း ညႇာဦးမွပ ခင္ရဲ႕"ဟု ယုယုယယ ျပဳေတာ္မႈရာ အေမးေတာ္ရွိလွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးကလည္း 
ငုိခ်င္လ်က္ လက္တို႕သည့္အလား- 
 
 
"တင္ပဘုရား၊ ေမဖုရား မက်န္းမာလို႕ ျပဳစုသည္မွာ ညအခါေကာင္းစြာ မအိပ္ရလို႕တစ္ ေႀကာင္း 
ကံမေကာင္း ေႀကာင္းမသင့္တဲ ့ကိစၥေတြကလည္း အမ်ားအျပားမို႕ သားအမိႏွစ္ေယာက္ စလုံး ဗုန္းဗုန္း 
လဲက်ရျခင္းပါဘုရား"   
 
"ေႀသာ္...... ဒုိင္း၀န္ကေတာ္မွာ မႈလကေရာဂါသည္ကို ေနာက္ထပ္၍ ဘယ္လိုေ၀ဒနာမ်ိဳး 
စြဲကပ္ျပန္ရွာသလဲ ခင္ရဲ႕" 
 
"သႀကၤန္ပြဲေတာ္အခ်ိန္က အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရား ေရွ႕ေတာ္မွာ အပ်ိဳေတာ္ေတြ ေရကစားႀကမ္း လြန္းလို႕ 
အပူရွပ္ျပီး အဖ်ားေရာဂါ ကပ္ေရာက္ရေႀကာင္းပါဘုရား" 
 
"ေႀသာ္.....ျဖစ္ရပေလ၊ ခင့္ေမေမ ေရာဂါသည္ကို ဒီအပ်ိဳေတာ္ေတြက္ ေဘာက္မဲ့ေႀကာင့္ ေရနဲ႕ 
ေလာင္း ရသလဲ" 
 
 
"ေရႏွင့္ေလာင္းသည္မွာလည္း နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ေပါင္ပါဘုရား၊ အပ်ိဳ ေတာ္ေတြ ရွိသမွ်စုရံုးျပီး 
တစ္ကိုယ္ဖလားတစ္လံုးစီႏွင့္ တျဗဳန္ျဗဳန္း တဒုိင္းဒုိင္း ျမင္းေကာင္းစုိင္းသလို မရပ္မနားေလာင္း၍ 
သြားႀကသည္မွာ အသက္ရွဴခ်ိန္ပင္ မရေအာင္ မြန္းလွသျဖင့္ ဖ်ကၽြန္မတို႕ သားအမိ မေသရုံတယ္ 
ရွိပါသည္ ဘုရား" 
 
"အလို.....ပေလ ခင္ခင္ရယ္၊ သို႕ ခင္တို႕ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက တားျမစ္ေတာ္ မမူဘူးလား" 
 
"အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရားကေတာ့ ေရွ႕ေတာ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေရကစားႀကသည္ကို ရႈစားေတာ္မူလို၍ 
ေပ်ာ္ေစျပက္ေစဟု ခြင့္ျပဳေတာ္မထားတဲ့အခုိက္ ၀ုန္၀ုန္းဒိုင္းဒိုင္းႏွင့္ မုိ႕ သူတိုရဲ႕ ေနာက္ပုိက္းက 
ဖ်ကၽြန္မတို႕ အျဖစ္အင္ ကိုေတြ႕ျမင္ေတာ္မူမည္ မထင္ပါဘူး၊ မံသႀကီးရြာစား ေခါင္းေဆာင္ျပီး လွလွႀကီး 
ပညာရို ႏိွပ္စက္ခံ လိုက္ရတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြလည္း မနည္းႀကီး က်န္ပါေသးငဲ့ဘုရား" 
 
"ဟင္........ သည္မံသႀကီးရြားစားကေကာ ဘယ္လိုမ်ား ခင္းတို႕သားအမိကို ပညာရိွႏိွပ္ 
စက္လိုက္ရျပန္သည္လဲ" 



 
 
"အပ်ိဳေတာ္ ေတြ လိုက္တမ္းေျပးတမ္း ကစားသလို ေရဖလားကိုင္ေျပးတိုင္း အလယ္ကဖ် ကၽြန္မတို႕ 
သားအမိမွာ သစ္ငုတ္တိုလို သြားခ်ည္ျပန္ခ်ည္ ခလုတ္တိုက္ခံရပါသျဖင့္ တစ္ကိုယ္လုံး 
ကိုင္ရုိက္ထားသလို အရုိးအသားမ်ား နာက်င္လွပါသည္။ သူတို႕ ခလုတ္တိုက၍္ အားရေလာက္တဲ့ 
အခ်ိန္က်မွ ရပ္နား ႀကျပန္ေတာ့လည္း သႀကၤန္ထမင္းပြဲထဲ ငရုတ္သီးလြန္ကဲေအာင္ ထည့္ ေကၽြးျခင္း၊ 
ဆုေတာ္အထုပ္မ်ား ကံစမ္း ႏႈိက္ရာတြင္ အမႈိက္ဆံျခည္မွ်င္ေတြပါေသာ အထုပ္ကိုသာ တမင္တကာ 
ေရြးေပးသျဖင့္ ရယ္သြမ္းေသြးခံရသည္တို႕မွာ မံသႀကီးရြာစား၏ လက္ရာခ်ည္းျဖစ္ ေႀကာင္းပါဘုရား" 
 
အတြင္းႀကာျခည္ေတာ္ထဲမွ ခင္ခင္ႀကီးကို တြဲမလ်က္ အျပင္ဘက္သို႕ထြက္ေတာ္မူလာစ ကပင္ 
သဥၨလီေပၚတြင္ ေျခတဲြလြဲခ် ထိုင္ေတာ္မႈရာ ဒူးေပၚေမးတင္၍ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ကေလးအသြင္ 
တြက္တီၤး တြက္တာႏွင့္ ျဖစ္သမွ်အေႀကာင္းရံုးေပါင္း သံေတာ္ဦးတင္ေနရွာေသာ ခင္ခင္ႀကးီအား 
သနားႀကင္နာစြာႏွင့္ ဆံစကေလးမ်ား သပ္ေပးကာ နားဆင္ေတာ္မူလ်က္ရွိသည္။ 
 
"ဒီမံသႀကီး မမဟာ ခင္တို႕ကို ဘာေႀကာင့္မ်ား ျငိဳးေနပါလိမ့္ဘုရား၊ ေရႊနန္းရွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား 
ဆုံးမေတာ္မူေပးပါလားဘုရား၊ သည္အတိုင္း ႀကာႀကာထားေတာ္မူပါလွ်င္ ခင္တို႕သားအမိမွာ 
မံသႀကီးမမ ႏိွပ္စက္တာႏွင့္ ေသရေတာ့မွာပါပဲဘုရား" 
 
 
"သည္အျဖစ္အပ်က္ေတြက္ ေမာင္ေဖႏွင့္ ေမာင္တုတ္တို႕ကို ေျပာျပီးျပီလား" 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ သူတို႕ စိတ္မေကာင္းမည္စုိးသည္ႏွင့္ မေျပာပါဘုရား၊ ေရႊနန္းရွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား 
ကိုသာ ခင္ႀကီးရဲ႕ အားထားမွီခုိရာမုိ႕ မျခြင္းမခ်န္ မွန္ရာကို သံေတာ္ဦးတင္ရ ေႀကာင္းပါဘုရား" 
 
"ေၾသာ္...ခင္ၾကီး...ခင္ၾကီး၊ သနားစရာပဲ၊ ကဲေလ သည္အတုိင္းၾကာရွည္ထားေတာ္မမူပါဘူး၊ 
ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ေမာင္ေဖငယ္တုိ႕ကုိ ယခုပင္ေခၚ၍ တုိင္ပင္ေတာ္မူပါ့မည္"ဟု မိန္႕ေတာ္မူကာ 
ဒုိင္းခင္ခင္ကုိ အခ်ိန္း အဆက္ေပးေစလွ်င္ ျဗဲတုိက္ေဆာင္ေမွာင္ရိပ္မွ တိတ္တဆိတ္ေစာင့္စားေန ေသာ 
ရေနာင္ျမိဳ႕စား ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေမာင္ေဖတုိ႕မွာ ေရွ႕ေတာ္ 
ေမွာက္သုိ႕ ပ်ာယီး ပ်ာယာ ေရာက္လာၾကေလ၏။ 
 
 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးေလွ်ာက္တင္ခ်က္စကားမ်ားကုိ ရေနာင္ျမဳိ႕စားႏွင့္ ေတာင္သမန္ 
လယ္စား တုိ႕အား ျပန္လည္မိန္႕ၾကားေတာ္မူျပီးေနာက္- 
 



"သည္အတုိင္းမွန္လွ်င္ မံသၾကီးရြာစားဟာ ခင္ခင္တုိ႕အေပၚမွာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလြန္းရာက်ေနျပီ၊ 
ဒီကိစၥ ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႕ ဘယ္လုိသေဘာရၾကသလဲ"ဟု မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ သာမဟုတ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကပါ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ နာၾကည္းလာသျဖင့္- 
 
"ခင္မၾကီးဟာ သူ႕သေဘာအေလ်ာက္ျဖင့္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွသည္႕ကေလာ မတရားျပဳရန္ အေၾကာင္း 
မျမင္ပါ၊ သခင္အားရကၽြန္ဒဏ္၀ဆုိသလုိ မ်က္ႏွာလုိအားရ ျပဳမူလုိက္ျခင္းသာ 
ျဖစ္တန္ေၾကာင္းပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း- 
 
 
"မွန္ပါတယ္၊ တစ္နည္းတစ္လမ္းျဖင့္ ခင္မၾကီးမွာ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရား သဒၶါေတာ္မူသူျဖစ္၍ 
ခင္ခင္ၾကီးကုိ သူ႕ထက္ပိုျပီး သဒၶါေတာ္မူသြားမည္ကုိ တင္ၾကိဳစိုးရိမ္ျခင္းျဖင့္ ကုိတုတ္ရယ္"ဟု 
အေတြးႏွင့္ေျပာေသာ္လည္း ရေနာင္ျမိဳ႕စားသေဘာႏွင့္ မကုိက္၍- 
 
"ကုိရင္ငယ္ေတြးသလုိ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူးဆုိ၊ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနတဲ့ ခင္မၾကီးဟာ 
သူ႕အက်ိဳး ကေလးၾကည္႕ျပီး သည္ထိေအာင္ မၾကံ၀ံ့ပါဘူး၊ သူ႕အရွင္သခင္နန္းမေတာ္ဖုရား 
အလုိေတာ္အတြက္ မ်က္ႏွာလုပ္ျခင္းသက္သက္ျဖစ္ရမယ္"ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ေတာ့သည္။ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား သည္ ကၽြန္ယုံေတာ္ ၾကီး နွစ္ေယာက္ စကားအတုိင္းအေဖာက္ျပဳေနသည္ကုိ ရပ္ဆုိင္း 
ေတာ္မူေစျပီး- 
 
 
"ေမာင္မင္းတုိ႕ႏွစ္ေယာက္စလုံး၏ အယူအဆကုိ ပစ္ပယ္ေတာ္မမူလို၊ စပ္ဆုိင္သလုိအကၽြမ္း၀င္ 
သည္ခ်ည္း ပင္၊ သုိ႕ရာတြင္ မံသၾကီးရြာစားအေရးကုိ ေတြးေနဖုိ႕ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘူး၊ ခင့္ခင့္အတြက ္
စိတ္လက္ခ် ခ်ထားေတာ္မူရန္ အျမန္ဆုံးအၾကံေတာ္ဆက္ၾကစမ္းကြယ္တုိ႕"ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလရာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က အားရ၀မ္းသာႏွင့္- 
 
"ဘာမွေၾကာင့္ၾကေတာ္မူရန္ မလုိပါဘုရား၊ ခင္ခင္စံစားေတာ္မူရန္ ေျခာက္ေရႊေရးေဆာင္ေတာ္ၾကီး 
ကုိလည္း ျပင္ဆင္မြမ္းမံ၍ ျပီးစီးပါျပီ၊ အလုိေတာ္ရိွေသာ ေန႕ရက္မွာ အေဆာင္ေတာ္အပ္ႏွင္းရန္သာ 
ရိွပါေတာ့ေၾကာင့္ဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ဆက္လက္၍- 
 
 
"အေဆာင္ေတာ္ေပးသနား၍ အထင္အရွားခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူလုိက္ပါလွ်င္ ခင္ခင့္အားမံသမံၾကီးရြာစား 
စသည္႕ အပ်ိဳေတာ္မ်ား၏ ေစာ္ကားရန္စျခင္းမွလည္း လြတ္ကင္းသြားပါေလေတာ့မည္ဘုရား"ဟု 
ေလွ်ာက္ထား ေလလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္လည္း အနည္းငယ္စဥ္းစားေတာ္မူျပီး- 
 
"သည္နည္းအတုိင္းသာ ျပဳေတာ္မူရေတာ့မွာပဲ၊ အင္း...နန္းမေတာ္ၾကီးကလည္း ေက်နပ္ေတာ္မူ 
ေကာင္းပါရဲ႕" ဟု မိန္႕ေတာ္မူရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ကပ်ာကယာ လက္ယွက္၍- 



 
"သည္ဘက္ေရာက္ေအာင္ စဥ္းစားေတာ္မူေနရန္ အခ်ိန္မဟုတ္ေၾကာင္းပါဘုရား၊ ဧကရာဇ္မင္းတစ္ 
ပါး၏အမိန္႕ေတာ္ျပန္ထမ္းကုိ မည္သူမဆုိက်ဴးလြန္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါသျဖင့္ အေဆာင္ 
ေတာ္ခ်ီးျမွင့္ ေပးသနားေတာ္မူသည္႕ အမိန္႕ေတာ္ကုိသာ ေရးမွတ္ေစရန္ ျဗဲတုိက္ေတာ္သံဆင့္ တုိ႕အား 
အမိန္႕ ခ်မွတ္ေတာ္မူပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦးတင္ရာ- 
 
"အင္း...အင္းဟုတ္ပါဘိတယ္၊ အမိန္႕ေတာ္မွတ္တမ္းႏွင့္ နန္းရေဆာင္ရမိဖုရားတစ္ပါး အတိ အလင္း 
ထားေတာ္မူလုိက္မွ သည္အမိုက္မကေလး လူသူေလးစားေတာ့မည္၊ ဒီေတာ့ကာ နန္းမေတာ္ၾကးီကုိ 
တုိင္ပင္ေတာ္ မူေနရန္ မလုိပါဘူးထင္ပကြယ္"ဟု ေလးေလးၾကီးညည္းတြားမိန္႕ ၾကားေတာ္မူေလသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က "မွန္လွပါရွင္ဘုရင္မင္းသည္ ဒီကိစၥမ်ဳိးကုိ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ 
ေတာ္မူ၍ ျပဳေတာ္မူရိုး လည္းမရိွပါ၊ သည္႕ျပည္ရွင္ဘုရင္မ်ား၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမ်ားဆုိပါလွ်င္ 
အေရးျပီးလြယ္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရွင့္မိဖုရားေခါင္ၾကီးကျဖင့္ ဤကိစၥကို အသက္ထက္ဆုံးမွ်တ 
ေတာ္မူမည္ မဟုတ္သျဖင့္ မတုိင္ပင္ဘဲ လုပ္ၾကသည္က ေနာက္မွဖ်က္ဆီး၍မရသည္႕အတူ 
သေဘာေတာ္ တူမွ် ေကာင္းစရာ ရိွေၾကာင္းပါဘုရား" တစ္ခါမွ်မေလွ်ာက္တင္ဖူးေသာ စကားမ်ားႏွင့္ 
မင္းသားဘ၀တုန္းက အတြင္း က်က်ေလွ်ာက္တင္သည္႕နည္းအတုိင္း တီးတုိးေလွ်ာက္ထားလုိက္ 
ေလသည္။ 
 
 
ေရႊနန္းရွင္လည္း ဆင္ျခင္သုံးသပ၍ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူရန္ အဆင္သင့္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ခင္ခင္ၾကီး မွာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား အတုံ႕အျပန္ေလွ်ာက္ထားေနသည္မ်ားကုိ နားစုိက္ကာ ဒူးေတာ္ 
ႏွစ္ဖက္ကုိ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ပိုက္ဖက္လ်က္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ မျငီးေအာင္ေမာ္၍ 
ေငးၾကည္႕ေနမိေလ၏ ။ 
 
"ေကာင္းျပီ...ျပႆဒါးနွင့္ ၀ါရမိတၱဳရက္ဆုိးမ်ားကုိၾကည္႕၍ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ အနီးဆုံးေန႕ရက္ကုိ 
သတ္မွတ္ေလွ်ာက္တင္ၾကစမ္း ေမာင္မင္းမ်ား" 
 
ေတာင္သမန္လယ္စား ေရႊတုိက္စိုးေမာင္ေမာင္ေဖက ေခတၱေတြ၍ စဥ္းစားလို္က္ျပီးမွ- 
 
"နက္ျဖန္ျပႆဒါးေန႕ျဖစ္၍ သန္ဘက္ခါမွာမဂၤလာရက္ရာဇာရေၾကာင္းပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္တင္ လွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္က ၀င္၍- 
 
"လ်င္လ်င္ေဆာေဆာ ကိစၥေခ်ာေအာင္ သန္ဘက္ခါရက္ရာဇာမွာပင္ ခင္ခင့္ကုိအေဆာင္ေတာ္ႏွင္း 
အပ္ရန္ အမိန္႕ေတာ္ခ်မွတ္ေတာ္မူပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား စီမံဖြယ္ရာအရပ္ရပ္ကုိ ျပီးျပတ္ေအာင္ 
ရြက္ေဆာင္ အမႈေတာ္ထမ္း ပါမည္ဘုရား" 



 
 
ဟုေလွ်ာက္ထားလုိက္ေသာအခါ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူကာ- 
 
"ငါ၏ေက်းကၽြန္ၾကီးမ်ားဟာ အလြန္လိမၼာပါးနပ္၍ အလုိေတာ္ကုိသိၾကေပသည္၊ တပည္႕လိမၼာပီပီ 
ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရိွသမွ်ေဆာင္ရြက္ျပီး သန္ဘက္ခါရက္ရာဇာတြင္ ခင္ခင့္ကုိသူပိုင္ဆုိင္မည္႕ 
အေဆာင္ေတာ္ သုိ႕ ပို႕အပ္လုိက္ၾကရမည္ ေမာင္မင္းမ်ား" 
 
ဟုနႈတ္မိန္႕ေပးသနားေတာ္မူလုိက္ေသာအခါ ရေနာင္ျမိဳ႕စားေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေတာင္သမန္ 
လယ္စား ေမာင္ေမာင္ေဖတုိ႕လည္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျမတ္အတုိင္းပါဘုရားဟု အားရ၀မ္းသာေလွ်ာက္ 
တင္လ်က္ ခင္ခင္ၾကီး အတြက္ ႏွစ္ေထာင္အားရ ရိွရွာၾကေတာ့သည္။ 
 
 
ခင္ခင္ၾကီးမွာလည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ ၀မ္းသာအားရရွိၾကသည္ကုိ 
ၾကည္႕ေငးရာ မွာ ကေလးသဖြယ္ ေရႊနန္းရွင္၏ ေျခေထာက္ကုိကပ္တြယ္ပိုက္ဖက္ရင္းပင္ "ဒါျဖင့္ လွ်င္ 
ခင္ၾကီးဒီေနရာကုိ အခစား မလာရေတာ့ပါဘူးလားဘုရား၊ ေရႊနန္းရွင္ေမာင္ေမာင္ဘုရား၊ အပါးေတာ္ကို 
ယခုလုိ ေန႕တုိင္း အခစားမ၀င္ရလွ်င္ အင္မတန္စိတ္ဆင္းရဲမွာပါပဲဘုရား၊ မံသၾကီး ရြာစားမမ 
ညွဥ္းဆဲသမွ်ကုိခံရင္းပင္ ေရႊနန္းရွင္ ကုိယ္ေတာ္အား ေန႕စဥ္ဖူးေျမာ္ရတာကေကာင္းပါ 
ေသးငဲ့ဘုရား"ဟုု ေလွ်ာက္ထားေလလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားလည္း သနားၾကင္နာစြာ ရႈစားေတာ္မူ 
လ်က္ ေက်ာလက္သပ္ခါသပ္ခါႏွင့္ "ေႀသာ္......ခင္ခင္.......ခင္ခင္ဘယ္လိုအေရးကိုမွ ေတြးလို႕မပူ 
တက္ရွာေလဘူး၊ အရႈးအမႈးခ်စ္ဖုိ႕တစ္ခုသာ နားလည္ ရွာတယ္၊ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွာ  ဒါေတြ 
ေႀကာင့္ပင္ ခင့္ခင့္ကို အင္မတန္ျမတ္ႏုိးႀကင္နာ ခ်စ္ေတာ္မႈ ခဲ့ရတာကလား"ဟု မိန္႕ႀကားကာ 
ယုယပုိက္ဖ်ား တအားညႇစ္ထား၍ ထားေတာ္မူလိုက္စဥ္- 
 
 
"ဟင္........ ဒီေနရာမွာလာျပီး ဒီလိုနည္းႏွင့္ အေလလိုက္ေနႀကတာကိုး" ဟူေသာ အသံႏွင့္အတူ 
ထဘီစြန္ေတာင္ဆြဲ၍ အံခဲလ်က္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္လိုက္ေသာ နန္းမေတာ္စု ဖုရားလတအ္ား 
ဘြားခနဲ ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္တကြ ခင္ခင္ႀကီး၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 
စသျဖင့္အားလုံးပင္ အ့ံအားႀကီးသင့္လ်က္ ရုတ္တရက္ေသာ္မွင္သက္မိသလို ျငိမ္သက္ေနမိႀက ေလ၏။ 
 
ယကၡဂုမာၻန္ေတြ ရံ၀ိုင္း၍ တံတိုင္းအထပ္ထပ္ ေစာင့္ႀကပ္ကာဆးီထားေသာ ဂႏၶမာဒနဂူနန္းမွ မဥၥဴ 
သကနတ္ပန္းရွိရာသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းဌာ မစြမ္းႏုိင္သည့္နည္းတူ မည္သူမွ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္း 
မျပဳသာေအာင္ ျဗဲတိုက္ေဆာင္ႏွင့္ ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္အစေတာင္ ဘက္ပန္းခံုေတာ္တစ္၀ိုက္လုံး 
လက္သုံးေတာ္အိပ္ဖန္လွည့္တို႕ ပခံုးခ်ငး္ထိ၍မိမိရရ အထပ္ထပ္ကင္းခ်ထားေသာေႀကာင့္ မေလွ်ာ့ 
ေသာ လုံ႕လျဖင့္ေန႕စဥ္ရက္စက္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ မံသႀကီးရြာစားပင္လွ်င္ အဆုံးတစ္ေန႕၌ အရံူးေပး 
ကာ ေနာက္ဆုတ္လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ လက္ေရြးစင္ အေစာင့္အေနမ်ားသည္ 



အရွင္မိဖုရားေခါင္ႀကီးဖုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထြက္ေတာ္မူလာေသာအခါတြင္မူကား တားဆီး ပိတ္ဆို႕ 
ျခင္းဌာ မ၀ံ့ဘဲရွဲခနဲ လမ္းဖယ္ေပးႏွင့္ျပီးသား ျပားျပား၀ပ္ခစား၍ ေနလိုက္ႀကရသည္။ 
 
 
အရိပ္အျခည္ႀကည့္ရႈ႕စံုစမ္းရသူ ခင္မႀကီးကကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႀကြေတာ္မူခ်ိန္သင့္ပါျပီ ဘုရားဟု 
လာေရာက္ ေလွ်ာက္တင္ေသာခဏ၌ သကၤာယနကင္းေတာ္မမူေသာ နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ 
ေတာင္ဘက္ ပန္းခံုေတာ္ ဘက္ သို႕ ရုတ္တရက္ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
 
ဘမရာသန အေဆာင္ေတာ္မႀကီးထဲတြင္ ညဥ့္ညီလာခံစဲလွ်င္ အႏိွပ္ေတာ္ခံျမဲဟု သတင္းလႊင့္ထား 
ခ်က္အရ ဦးစြာပထမပိတ္ထားေသာ ဘမရာသန၏ က်ည္းရွင္တံခါး၀သို႕ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူ 
ခဲ့သည္တြင္ အိပ္ဖန္ေတာ္သားမ်ား အေဆာင္ေတာ္တံခါး၀၌ ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ေတြ႕ေတာ္မူရေလ၏။ 
 
 
အခါတုိင္းဆိုလွ်င္ အတြင္းေတာ္သို႕ မည္သူ႕ကုိမွ်၀င္ခြင့္မျပဳရေသာ လက္သံုးေတာ္ အိပ္ဖန္ေတာ္ 
သားမ်ားသည္ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားကိုမူကား တားဆီးအ့ံမည္ေ၀းစြ ဦးညႊတ္ခါရွဲ၍ေပးလိုက္ 
ၾကရသည္။ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားကား တံခါးက်ည္းရွင္ကုိ တြန္းဖြင့္ေတာ္မူၿပီး အေဆာင္ေတာ္ ထဲသို႕ 
၀င္ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို ေတြ႕ေတာ္မမူလွ်င္ အျပင္သို႕ 
ထြက္ၾကြေတာ္မူျပန္ကာ တစ္ဖက္ရိွ ေရႊေဆာင္ေတာ္မွသည္ ေတာင္ဘက္ ပန္းခုံေတာ္အု႒္တိုက္ဆီ သို႕ 
လိုက္ပါ ရွာေဖြေတာ္မူျပန္သည္။ အထပ္ထပ္ ၀ိုင္းရံေစာင့္ၾကပ္ေနၾကေသာ အိပ္ဖန္ေတာ္သား မ်ားမွာ 
နန္းမေတာ္ ဖုရား ထြက္ၾကြေတာ္မူလာတိုင္း ျပားျပား၀ပ္ဖယ္ရွားေပးလိုက္ရၿပီးေနာက္ ေခ်ာကခ္်ား 
ထိတ္လန္႕ တုန္လႈပ္ျခင္း ျဖစ္ၾကရေလသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ တို႕ထံသို႕ ေျပး၍ 
သတင္းေပးရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္၊ အခ်ိန္းအခ်က္ အမွတ္အသားျပဳၾကရာ မွာလည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕မွာ ထိုအခါက ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္ ျဗဲတိုက္ေဆာင္တို႕ တြင္မရိွ 
ပန္းခုံေတာ္အုတ္တိုင္တြင္ အခစား၀င္၍ ေနခိုက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နန္းမေတာ္ဖုရား 
ထြက္ေတာ္မူလာေနသည္ဟု ႀကိဳတင္မသိလိုက္သျဖင့္ အငုိက္ကို အရုိက္ခံသည့္အလား လက္ပူး 
လက္ၾကပ္မိထားသျဖင့္ အမႈသြားက ဘြားဘြားေပၚလ်က္ရိွခဲ့သည္။ 
 
 
အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက ေဒါသျဖစ္ေတာ္မူသေလာက္ ၀င္း၀င္းေတာက္ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ 
ရႈစားေတာ္ မူလ်က္ရိွသည္တြင္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ရုတ္တရက္ရွက္ရြံ႕အားနာ ႀကံရာမရ မည္သို႕ 
ျပန္လည္ မိန္႕ေတာ္မူရမည္ဟုလည္း အစမေပၚသျဖင့္ လက္ေတာ္ႏွင့္ ပုိက္ဖ်ားယုယထားမိေသာ 
ခင္ခင္ႀကီး ကိုသာ လြတ္လ်က္ ရုတ္တရက္မ်က္ေတာ္မခတ္ စူးစုိက္ရႈစားေတာ္မူေနေလသည္။ 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ အလြန္တရာ ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ မလႈပ္၀ံ့ရွာ၍ မ်က္ႏွာကိုအတြင္းငုံ႕ၿပီး က်ံဳ႕က်ံဳ႕ကေလး 
ခစားေနရစဥ္- 
 



"ဒီအေကာင္မ ႏွင့္ မသကၤာေနသည္မွာ ၾကာလွၿပီး ယခု ငါ့လင္ႏွင့္ လက္ပူးလက္က်ပ္ မိေတာ့သည္၊ 
ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္နဲ႕ တယ္လို႕အႀကံႀကီးလွပါကလားဟဲ့ မိခင္ႀကီးရဲ႕"ဟု မိန္႕ေတာ္မူရင္း ခပ္ျပင္း ျပင္း 
ဆံထံုးကို ေဆာင့္၍ဆြဲလ်က္ ရုတ္တရက္တြန္းလဲွလိုကၿ္ပီး ေနာက္အားလြန္ကာ လက္ေထာက္ လဲက် 
သြားေသာ ခင္ခင္ႀကီး၏ တင္ပါးကို တအားေျခႏွင့္ဆင့္၍ ကန္လိုက္သည္တြင္ ဒိုင္းခင္ခင္မွာ 
တစ္ခ်က္မွ် လူးလြန္႕၍ မ၀ံ့ပါဘူးဟု သနားခံကာ လက္ယွက္ရိွခုိးေနဆဲတြင္ အရွင္နန္းမေတာ္ 
ဖုရားသည္ ေရႊနန္းရွင္၏ ဘကသ္ို႕ မ်က္ႏွာ လွည့္သြားလ်က္- 
 
 
"ဟင္…ရုိးပုံရုိးဟန္နဲ႕ အင္မတန္ဥာဏ္မ်ားလွတဲ့ လူပါကလား၊ ခုလို မုသားတြင္တြင္ သံုးတတ္တာ 
ဘုန္းႀကီး ႏွင့္ မယ္သီလ အနား နီးစပ္ယဥ္ပါးခဲ့ရလို႕ ထင္ပါရဲ႕"ဟု မဲ့မဲ့ရြဲ႕ရြဲ႕ ရံႈ႕ရံႈ႕ခ်ခ်ေလသံျဖင့္ 
ခက္ထန္စြာ မိန္႕ေတာ္ မူလိုက္လွ်င္ သီေပါေရႊနန္းရွင္မွာ အင္မတန္ စိတ္ေတာ္ထိခုိက္သြား၍ ဘြားခနဲ 
အမ်က္ေတာ္ထြက္ကာ "ေတာက္" တစ္ခ်က္ ေခါက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္- 
 
"ဟင္…ဒီမိန္းမ၊ မုိက္ရုိင္းလွခ်ည္လား"ဟုဆိုကာ လက္သံုးေတာ္ဓားကို ကိုင္ရြယ္ေတာ္မူလိုက္မိ သည္။ 
 
နန္းမေတာ္ဖုရားကလည္းမ်ားစြာ စိတ္ဆိုးေတာ္မူေနခိုက္တြင္ ေရႊနန္းရွင္က သီလ၀င္ေရႊဓားႏွင့္ အရြယ္ 
ေတာ္မ်ား ခံလိုက္ရျပန္သျဖင့္ ေဒါသယမ္းပုံကို အစြမ္းကုန္ေပါက္ကြဲလိုက္သည့္အလား အသားမ်ား 
ဆတ္ဆတ္ တုန္ကာ- 
 
 
"သယ္သယ္…ၾကည့္လိုက္စမ္းပ၊ မယ္သီလလူထြက္တဲ့သားက ငါ့ကိုမ်ားဓားႏွင့္ရြယ္လို႕ဟယ္" 
ဟုေျပာရင္း အတင္း၀င္၍ ေရွးဦးစြာက တကယ္ပင္ ခုတ္ပုိင္းရန္မႀကံ ဟန္ေဆာင္ရြယ္ရုံမွ်သာ 
ရိွေတာ္မူရာ နန္းေတာ္ ဖုရားက၀င္၍လုေတာ္မူရာမွ သတိရၿပီး လက္ေတာ္က ၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ထား လ်က္ 
ဓားကို ေနာက္သို႕ တိမ္းေတာ္မူလိုက္သျဖင့္ နန္းမေတာ္၏လက္မွာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ 
ေသွ်ာင္ေတာ္ႏွင့္ထိၿပီး ၿငိကပ္ ရႈပ္ေထြးသြား ေလသည္။ 
 
 
အပါးေတာ္တြင္ ျပဴးျပဴးျပာျပာႏွင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ မိမိအရွင္ သခင္ 
သီေပါ ဘုရင္မင္းသား အသက္ေပး၍ခ်စ္ေသာ တစ္ပါးကၽြန္အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္ စြာ 
နန္းမေတာ္ဖုရားက စကားျဖင့္က်ဴးလြန္ရုံမက လက္ႏွင့္ေသွ်ာင္ကိုဆြဲသည္အထိ ေစာ္ကားလာ သည္ဟု 
ထင္မွတ္ သျဖင့္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္မိကာ "ေရေျမ႕ရွင္ပါဘုရား၊ မယားအႏိုင္က်င့္သည္ကို သည္းခံေတာ္ 
မမူပါႏွင့္ ဘရုား"ဟု အနားမွ အားေပးေလွ်ာက္ထားလ်က္ရိွလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား လည္း နန္းမေတာ္ 
ဖုရား၏ လက္ေတာ္မ်ားကို မင္းေယာက်္ားအင္အားျဖင့္ တအားတြန္းဖယ္ပစ္ ေတာ္မူလိုက္သျဖင့္ 
နန္းမေတာ္ ဖုရား ေနာက္သို႕ ယိမ္းယိုင္သြားေလသည္တြင္ သီလ၀င္ေရႊဓားကို 
ဓားအိမ္တြင္းသို႕ျပန္သြင္း၍ ပစ္ခ်ေတာ္မူလိုက္ေတာ့သည္။ နန္းမေတာ္ဖုရားကကားပို၍ 
အမ်က္ေတာ္ပြားၿပီးလွ်င္- 



 
 
"ဟင္…ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာလို႕ မင္းမာန္၀င္လာၿပီလား၊ သတိထားပါ၊ ဘယ္သူတင္ထားလို႕ ရာဇ 
ပလႅင္ေပၚ ေရာက္ရတယ္ဆိုတာေကာ စဥ္းစားမိရဲ႕လား"ဟုဆိုကာ စုံရပ္လ်က္လက္ႏွစ္ဖက္ 
ခါးေထာက္ကာ- 
 
"ထြီ…"ဟု နာနာၾကည္းၾကည္း တံေထြးႏွင့္ေထြးခဲ့လ်က္ အေဆာင္ေတာ္ဘက္သို႕ ေျခေတာ္ 
ျပင္းျပင္းႏွင္း လ်က္ ျပန္လည္ထြက္ၾကြလာခဲ့ေလရာ စိတ္သေဘာေကာင္းလွေသာ ေရႊနန္းရွင္မွာ 
အလြန္တရာရွက္နာ ၀မ္းနည္း အမ်က္ေတာ္ကလည္း မထြက္စဖူးရွဴးရွဴးရွားရွား ျဖစ္ေတာ္မူကာ- 
 
 
"စုလတ္ရယ္ တယ္လို႕ေစာ္ကားလွပါကလား။ အလိုေတာ္လိုက္ခဲ့လို႕ အမုိကေ္စာ္ကားခံရ ေလတယ္၊ 
ဘယ္လိုေျပးလို႕မွ မလြတ္ေစရဘူး"ဟု မိန္႕ေတာ္မူရင္း လက္သံုးေတာ္ဓားကို ျပန္ေကာက္၍ လိုက္မည္ 
ျပဳျပန္လွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ၀င္၍လုကာ "ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါဘုရား၊ ယခုလို ေနာက္ေတာ္က 
လိုက္သြားျခင္း ထက္ ေလးေလးနက္နက္ဘုရင့္အာဏာႏွင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပး ေတာ္မူျခင္းက 
ရာဇဣေၿႏၵ မပ်က္ အခ်က္က်က်ရွိပါမည္ဘုရား"ဟု အတန္ၾကာ တားဆီး ေလွ်ာက္ထားေနသည္တိုင္ 
နား၀င္ေတာ္မမူ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ လက္သံုးေတာ္ဓားကို တြန္းဖယ္ ေရွာင္ရွား၍ 
တအားစိုက္စုိက္လိုက္သြားေတာ္မူၿပီး အုတ္နန္းေတာ္အျပင္ဘက္တြင္ လက္သံုး ေတာ္ႀကီးတစ္ဦး 
ကိုင္ထားေသာ ရိႏၵမာလွံေတာ္ကို ဆြဲယူ ေတာ္မူတာ နန္းေတာ္ဖုရားေနာက္သို႕ 
ဆက္လက္လိုက္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ မွာလည္း အေရးတႀကီးပင္ ေရႊနန္းရွင္ 
ေနာက္ေတာ္သို႕ ေျပး၍လိုက္ရျပန္ေလ၏။ ထိုခဏ၌ပင္ အတြင္းေတာ္ တစ္ရပ္လံုး မီးဟုန္းဟုန္း 
ေတာက္သလို ေၾကာက္လန္႕တၾကား ဟိုေျပးဒီေျပးႏွင့္ အူယား ဖားယား ျဖစ္ေနၾကေလ၏။ 
 
 
ထိုအခ်ိန္ ထိုအခုိက္မွာ ခင္ခင္ႀကီးကိုသာ ဂရုစုိက္ေနသူကား ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေမာင္ေဖ 
ျဖစ္ေလရာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္ နန္းေတာ္ဖုရား ခြန္းတံု႕ခြန္းျပန္ ျဖစ္ေနေတာ္မူဆဲတြင္ ခင္ခင္ႀကီးကို 
တအား ထမ္းလွ်က္ ေတာင္စမုတ္ေလွကားေတာ္ဘက္မွ ကသုတ္ကရက္ ေျပးထြက္ ကာ 
အိမ္အေရာက္ ပုိ႕လိုက္ ရရွာေတာ့သည္။ 
 
နန္းေတာ္သားေတြႏွင့္ နန္းေတာ္သူေတြမွာ ရုတ္ရုတ္ရုတ္ရုတ္ႏွင့္ မလႈပ္၀ံ့ မေျပး၀ံ့ အသက္တဖ်ား 
ေၾကာက္ ရြံ႕စုိးရိမ္လွစြာ ကြယ္ေထာင့္ရာ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ပုန္းေအာင္းေနမိၾကသည္။ 
မေျပးသာသူအခ်ိဳ႕မွာ ႀကံဳ ရာတြင္ ျပားျပား၀ပ္၍ ေနလိုက္ရသည္။ မံသႀကီးရြာစား ခင္မႀကီးကား 
ေရႊနန္းရွင္ႏွင့္ နန္းမေတာ္ဖုရားတို႕ အေရးေတာ္ပုံကို မနီးမေ၀းမွ စုံစမ္းေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရား စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးႏွင့္ ပန္းစုံေတာ္ဆီမွ ဘမရာသန အေဆာင္ေတာ္ႀကီးဘက္ သို႕ 
တစ္ပါးတည္း ျပန္လွည့္ လာေတာ္မူ သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မေရွးမေႏွာင္းအခ်ိန္မွာပင္ သီေပါ 



ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက အမ်က္ေတာ္ပြား၍ လွံေတာ္ကိုင္ကာ ထပ္ခ်ပ္မကြာလိုက္ေတာ္မူသည္ကို 
လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာသိျမင္လိုက္ေလသည္။ 
 
 
အမ်က္ေတာ္ မထြက္စဖူးဘဲ ရွဴးရွဴးရွားရွားလွံေတာ္ႏွင့္ တအားလုိက္ေတာ္မူလ်က္ရိွေသာ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားႏွင့္ ေနာက္ေတာ္ပါးမွ လွံေတာ္ႏွင့္လိုက္လာသည္ကို သိေတာ္မမူေသာ နန္းမေတာ္ စုဖုရားလတ္ 
ကလည္း စိတ္ေတာ္အလြန္ႀကီး အလြန္ထက္သျဖင့္ ေရွာင္ထြက္ပုန္းကြယ္မည္မဟုတ္ဘဲ 
ေရႊနန္းေတာ္ထဲ၌ အသည္းထိတ္စရာ အမႈကိစၥႀကီးက်ယ္စြာျဖစ္ေတာ့မည္၊ ဤအေရးတြင္ မိမိ၀င္၍ 
ၾကားမရႈပ္လိုက္ပါက ရုတ္တရက္ ရန္မီးၿငိမ္းမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ခပ္သုတ္သုတ္ျဖတ္လမ္းမွေျပးခဲ့ရာ 
အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားမွာ စံေတာ္ မူေနက် နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးအတြင္းရိွ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ 
အမ်က္ေတာ္မေျပေသးဟန္ျဖင့္ စံေတာ္မူေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခင္မႀကီးက 
အေဆာင္ေတာ္တြင္းသို႕ ကပ်ာကယာ ေျပး၀င္လိုက္ၿပီး က်ည္းရွင္ တံခါးရြက္မ်ားကို ရုတ္တရက္ 
ပိတ္ထားရံုမက အတြင္းမွ ကန္႕လန္႕ မင္းတုပ္မ်ားကို ခုိင္မာစြာ ခ် ထားလိုက္ေလ၏။ 
 
 
နန္းမေတာ္ေဆာင္ခန္းထဲ၌ ဆိုင္ရာအမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခစားေနေသာ အပ်ိဳေတာ္မ်ားသည္ 
လည္း ေကာင္း၊ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ စိတ္ကူး၀င္စား ေဒါမနႆပြားေနေတာ္မူေသာ 
အရွင္ နန္းမေတာ္ဖုရား သည္လည္းေကာင္း မံသႀကီးရြာစား၏ ပ်ာေလာင္ခပ္ေသာ အမူအရာကုိ 
အ့ံအားသင့္စြာ ၾကည့္ ေန မိၾကေလသည္။ 
 
ခင္မႀကီးကား အူယားဖားယား ျပဳဖြယ္ကစိၥမ်ား ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ အျပင္မွ ရန္သူ 
တစ္ဦးလိုက္လာေၾကာင္း အေဆာင္ေတာ္ထဲ၌ ၿငိမ္သက္စြာ ေနၾကရန္ လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင့္ 
အမူအရာျပၿပီး နန္းမေတာ္ ဖုရား၏ သလြန္ေတာ္အနီးတြင္ ၀င္ေရာက္ခစား၍ စကားတီးတိုးႏွင့္ 
ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ရိွသမွ် ပ်ာပ်ာ သလဲ ေလွ်ာက္တင္လ်က္ရိွေလ၏။ 
 
ရိႏၵမာေရႊလွံႏွင့္ အံေတာ္ကိုခဲ၍ သဲသဲမဲမဲ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း ငယ္ကၽြန္ေတာ္ႀကီး ရေနာင္ေမာင္ 
ေမာင္တုတ္က ကာဆီးကာဆီးလုပ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးတြင္ မုိးမီးေလာင္သလို 
ေျပးၾက ေရွာင္ၾကႏွင့္ ရႈပ္ယွက္ခတ္ျဖစ္သြား၍ လူလူခ်င္းမွားယြင္းယွက္တင္ အျမင္ရႈပ္ေထြး 
သြားေသာေၾကာင့္ နန္းမေတာ္ဖုရားကို မမီလိုက္ေတာ့ဘဲ အထဲမွကန္႕လန္႕မင္း တုပ္ခ်ထားေသာ 
နန္းမေတာ္ေဆာင္က်ည္းရွင္ တံခါး၀သုိ႕ေရာက္ေတာ္မူမွ ေခတၱရပ္နားေတာ္မူ လိုက္သည္။ 
 
 
ဓားကိုလြယ္လ်က္ ထက္ၾကပ္မကြာ ေျပးလိုက္လာေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း ေရႊနန္းရွင္အနီး သို႕ 
ေရာက္လာ ေလသည္။ 
 



"သတိထားေတာ္မူပါဘုရား၊ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ရာဇဣေၿႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္ အေမာခံေတာ္မူ၍ 
အမ်က္ မပြားသင့္ေၾကာင့္ပါဘုရား၊ မိဖုရားမည္သည္မွာ ဘုရင္၏ၾသဇာအာဏာေတာ္ 
ေအာက္ကပါဘုရား၊ အရွင့္ အာဏာႏွင့္ ထိုက္တန္ရာအျပစ္ဒဏ္ ေပးေတာ္မူသမွ် ခံရမည့္သူ 
ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား"ဟု နည္းေပး လမ္းျပ သတိေတာ္ရေအာင္ အႀကံေတာ္ဆက္သေလ၏။ 
 
အတြင္းေဆာင္ထဲမွ နားကပ္၍ေထာင္ေနေသာ ခင္မႀကီးႏွင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္တို႕မွာ 
ေမာင္ ေမာင္တုတ္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို ဆတ္ဆတ္ခါ နာၾကည္းလွသျဖင့္ နန္းမေတာ္ဖုရားအား 
တီးတိုးသြား၍ ေလွ်ာက္ထားျပန္လွ်င္ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားမွာ ေတာက္တစ္ခ်က္ေခါက္ေတာ္ 
မူလိုက္ၿပီး "အင္း…ဒီကိစၥမွာ ငတုတ္က ေတာ္ေတာ္ဆရာလုပ္ေနသကိုး"ဟု လြတ္ခနဲ မိန္႕ေတာ္မူၿပီး 
အထိန္းေတာ္ ႀကီးကို တီးတိုးစကား မိန္႕ၾကားေတာ္မူကာ ေသာက္ေတာ္ေရခြက္ ေရႊဖလားႏွင့္ 
ေရႊကလပ္ကိုေပးလ်က္ အေဆာင္ေတာ္ အျပငဘ္က္သို႕ တစ္ဖက္ေသာမလြယ္ေပါက္မွ လႊတ္လိုက္ 
ေလသတည္း။ 
 
 
အေဆာင္ေတာ္အျပင္ က်ည္းရွင္တံခါး၀၌ လွံေတာ္ကို တစ္ဖက္ကေထာက္၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္ 
ေလွ်ာက္တင္ အႀကံဆက္သမွ်ေတြကုိ ေခတၱစဥ္းစားေတာ္မူလ်က္ရိွေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက 
လွံေတာ္ကို လွဲခ်လိုက္ ၿပီးေနာက္- 
 
"ေတာက္…ရုိင္းေလ…ငတုတ္ရယ္၊ ငါ ဘယ္နည္းနဲ႕ေက်နပ္ေတာ္မူႏုိင္မလဲ"ဟု ညည္းညည္းညဴညဴ 
မိန္႕ ေတာ္မူေလသည္။ 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ ေက်နပ္ေတာ္မူသည္အထိ အျပစ္ရိွသေလာက္ မေထာက္မညွာ ဘုရင့္အာဏာ 
ေတာ္ႏွင့္ အျပစ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား 
 
"ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ မိႀကီးေတာ္တို႕ မ်က္ႏွာကို ငဲ့ညွာေတာ္မူေနလို႕သာပ"ဟု မိန္႕ေတာ္မူၿပီး 
အနည္း ငယ္ ေငးစိုက္စဥ္းစားေတာ္မူသြားျပန္သည္။ 
 
 
"'ဒီအေျခေရာက္မွေတာ့ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာေတာ္မွ ေထာက္ေမွ်ာ္ေနလို႕ ျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ ဘုရား၊ 
ေထာက္ထားခဲ့လြန္းလို႕ ေရာင့္တက္ၿပီး ယခုေလာက္ ေႏွာင့္ယွက္ခံေတာ္မူေနရျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေလွ်ာက္ထားေနစဥ္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ 
ေၾကာက္ရြံ႕စြာႏွင့္ အပါးေတာ္ သို႕ ေရာက္လာလ်က္ အလြန္စိတ္မခ်မ္းသာေသာ မ်က္ႏွာညိွဳးငယ္ 
၀မ္းနည္းစြာႏွင့္ ဒူးေထာက္ခစားၿပီး- 
 



"ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၊ အေမာေတာ္ေျပ ေသာက္ေတာ္ေရဆက္ပါသည္ဘုရား၊ 
နန္းမေတာ္စုထား စိတ္ေတာ္ဆတ္လြန္းသည့္အတြက္ အထိန္းေတာ္ဖ် ကၽြန္းမမ်ားလည္း အခစား 
ခက္လွပါေတာ့ ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
ဟု တုန္တုန္ရီရီႏွင့္ စြန္႕စားေလွ်ာက္ထားရင္း ေသာက္ေတာေ္ရႊဖလားကို ေျမွာက္၍ဆက္ေလ၏။ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ကို ရႈစားေတာ္မူမိရာတြင္ ေရွးယခင္ မင္းသား၊ 
မင္းသမီးဘ၀က ၾကင္နာခ်စ္ခင္ေတာ္မူစြာ ေမတၱာေရႊလမ္း ေငြလမ္းေဖာက္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ခင္ဘြားသစ္တို႕ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ခဲ့ပုံမ်ားကုိ ရုတ္ခနဲသြား၍ သတိရေတာ္မူေလသည္။ 
 
ယခုကဲ့သို႕ အထြက္အျမတ္ေရာက္ေနေသာ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားဘ၀မွာ မႀကည္မသာျဖစ္ေတာ္မူကာ 
ရွက္စိတ္နာ၀မ္းနည္းႏွင့္ လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ ျဖစ္ေတာ္မူသြားေသာေႀကာင့္ အသံေတာ္ မ်ားပင္ 
တုန္ရီစြာႏွင့္- 
 
 
"ေျမႇာက္စားလို႕ ေရာင့္တက္ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း သစ္သစ္တို႕ စုလတ္က လက္လြန္ႏႈတ္လြန္ 
ေစာ္ကား လိုက္လို႕ က်ဳပ္ကထိုက္သလိုစီမံရေတာ့မယ္"ဟု မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ ခင္ဘြားသစ္မွာ 
ေခါင္းငံု႕ထားရင္းမွ- 
 
"အလိုေတာ္အတိုင္း စီရင္ေတာ္မူပါဘုရား၊ ဘုရားကၽြန္မမ်ားမွာ မင္းသမီးဘ၀ကပင္ အင္မတန္ 
ေခ်ာ့ေမာ့ အလိုလိုက္ ခစားလာရသူမ်ားျဖစ္ေႀကာင္းပါဘုရား၊ ယခုလည္း စုစုမွားမွန္းသိေအာင္ 
ေတာ့ျဖစ္ ဓားမေရွာင္ လွံမေရွာင္ ေရလည္ေအာင္ နားခ်ေလွ်ာက္တင္ပါဦးမည္ဘုရား"ဟု 
ေလွ်ာက္တင္လ်က္ ေသာက္ေတာ္ေရကို ဆက္ျမဲဆက္ေနေလသည္။ သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း 
ခင္ဘြားသစ္၏ ေလွ်ာက္တင္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူရာမွ အေမာေျပေသာက္ေတာ္ ေရႊဖလားကို 
လွမ္းယူ၍ ေသာက္ေတာ္မူလိုက္သည္။ 
 
 
ေအးျမေသာေရႀကည္ေတာ္ကို ေသာက္လိုက္သည့္ တစ္ခဏ၌ ပူေလာင္ေသာ ေဒါမနႆမ်ား 
စိတ္ေတာ္လႈပ္ရွား ေမာပန္းေတာ္မူေနျခင္းမ်ားသည္ ေရႊႀကည္ေရေအးက ဖိႏိွပ္လိုက္၍ ျငိမ္သက္ပိျပား 
ေအားခ်မ္းသြားသည့္အလား မ်က္ႏွာေတာ္ တည္ျငိမ္ေပ်ာ့ေျပာင္းေတာ္မူသြား ေလသည္။ 
 
ယင္းသို႕ အမ်က္ေတာ္မ်ား ျငိမ္းေအးသြားသည္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ရခ်က္ကို ရာဇဣေျႏၵပ်က္သည္ဟု 
ရွက္နာ၀မ္းနည္းေတာ္မူမိသည္။ အခ်ိန္နာရီအနည္းငယ္မွ်အတြင္းတြင္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ စိတ္ေတာ္လႈပ္ရွားမူေႀကာင့္လည္း တစ္ခဏႀကားလွ်င္ မူးေ၀ေနာက္က်ိသလုိ 
ရွိေတာ္မူကာ တစ္ပါးတည္း ျငိမ္သက္စြာ စံေနေတာ္မူလိုေသာေႀကာင့္လည္း ဘမရာသန 
ေဆာင္ေတာ္သို႕ ျပန္လည္ ထြက္ႀကြေတာ္ မူခဲ့သည္။ အေဆာင္ေတာ္သို႕ ၀င္ေရာက္မူမိလွ်င္ ျခဴးပန္း၊ 



ျခဴးႏြယ္တို႕ျဖင့္ ျခယ္လွယ္အပ္ေသာ စံေတာ္မူေနက် နယားရုပ္ႀကြ ရတနာသလြန္ ေတာ္ထက္တြင္ 
ျငိမ္သက္စြာ လွဲေလ်ာင္းစံေနေတာ္မူေလလွ်င္ အပါးေတာ္ျမဲ လက္သုံးေတာ္ကြမ္းေရးေတာ္ 
အမူထမ္းမ်ား ျပားျပား၀ပ္ ခစားေနရာမွ အခ်ိဳ႕က စြန္႕စား၍ ေဒါင္းေတာ္ယပ္ေတာင္မ်ားခပ္ကာ 
ဆက္ႀကရသည္။ အပါးေတာ္မွ တစ္ပါးတည္းပါလာေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္လည္း ရုတ္တရက္ 
အေျခအေနေျပာင္း၍ စိတ္ေတာ္မႀကည္မသာရွိေႀကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေသာ အခါအားေပးအားေျမႇာက္ 
တင္ေလွ်ာက္လိုေသာေႀကာင့္ သလြန္ေတာ္ ေအာက္အနား မွခစား ရင္း ေျခေတာ္ဖ်ားကို အသာ 
အယာဆုပ္နယ္လ်က္ အႏိွပ္ေတာ္ဆက္ေလ၏။ 
 
 
သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း ေမွထားေသာ မ်က္လႊာေတာ္ကို မ၍ရႈစားေတာ္မူလုိက္လ်င္ 
အဆင္သင့္ပင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူရသျဖင့္- 
 
"ဟဲ့.....ငတုတ္လား၊ ခင္ခင္ဘယ္ေရာက္သြားသတုံး၊ ဗရုန္းသုံးကားႏွင့္ အမ်က္ေတာ္ပြားႀကရာမွာ 
သူ႕ခမ်ာ အင္မတန္ေႀကာက္ရွာေတာ့မယ္၊ ငတုတ္ရယ္ ခင္ခင္ဘယ္မွာရွိတယ္ဆိုတာ ငါ့ကို အျမန္ 
သံေတာ္ဦး တင္စမ္းပါဘိ" 
 
 
ဟု အမိန္႕ေတာ္ရွိေလလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကိုယ္တုိင္ပင္ ထိုစဥ္အခ်န္က ငယ္ထိပ္ေသြးေရာက္ 
ေနသည့္အျပင္ ေရႊနန္းရွင္ေနာက္ေတာ္ပါးမွ ဖ၀ါးမကြာ လိုက္ပါခဲ့ေသာေႀကာင့္ ဒိုင္းခင္ခင္၏ 
အေႀကာင္းကို မသိႏုိင္ရွိခဲ့သည္၊ သို႕ရာတြင္ ထုိအခုိက္အတန္႕မွာ ေတာင္သမန္လယ္စား 
ေမာင္ေမာင္ေဖ အပါးတြင္ရွိသ ျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္ မဆိ္ု အေရးေတာ္ထဲတြင္ ခင္ခင္ႀကီးအား 
သူ႕အိမ္အေရာက္ သြားပို႕လိမ့္မည္ဟု အတပ္အထင္ ေတြးလိုက္မိသည္။ သို႕ေႀကာင့္- 
 
"ခင္ခင့္အတြက္ စုိးရိမ္ေတာ္မမူပါႏင့္ွပါဘုရား၊ ေတာင္သမန္လယ္စားႏွင့္ ပန္းခံုေတာ္အုတ္တိုက္ တြင္ 
က်န္ရစ္သျဖင့္ အလုိက္သင့္ ယခုအခါ သူ႕အိမ္ေဂဟာသို႕ ျပန္ေရာက္လို႕ေနရွာပါေရာ့မည္ 
ထင္ေႀကာင္း ပါဘုရား" 
 
 
"ငါ သနားတယ္ ငတုတ္ရယ္၊ ခင္ခင့္ကို ငါသနားတယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားေ၀ခဲြေတာ္ မမူ 
တက္ေအာင္ ရွိေတာ့တယ္"ဟု ညည္းညည္းတြားတြားႏွင့္ မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္- 
 
"အင္မတန္ ခဲခက္လွေသာ ကစၥမဟုတ္ေႀကာင္းပါဘုရား၊ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ထားေတာ္မူျပီး 
အတိုင္း ဒိုင္းခင္ခင္ကို ေျမာက္ေဆာင္ေတာ္တင္၍ အမ်ားအသိအျမင္ အမိန္႕ေတာ္ျပန္ရံုသာ ရွိပါေတာ့ 
ေႀကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ပါဘုရား"ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္ ကေနာက္မဆုတ္တမ္း ေလွ်ာက္တင္ျပန္သည္။ 
 



"ဟဲ့....သည္လိုဆိုလွ်င္ ခုတြင္ကလို ဓားတျပတ္ တုတ္တျပက္ႏွင့္ ေရႊထီးေရႊနန္းႏွင့္မတန္တဲ့ ကိစၥေတြ 
ေနာက္ထပ္ေပၚျပီၚ ေက်ာ္မေကာင္းႀကားမေကာင္း ျဖစ္ကုန္ျပန္ဦးမွာေပါ့ ငတုတ္ရဲ႕"ဟု ခပ္သဲ့သဲ့ 
မိန္႕ေတာမူရာ- 
 
 
"အျပစ္အေလ်ာက္ မေထာက္မညႇာ အာဏာေတာ္ႏွင့္ စီမံရာ နာခံရေတာ့မည့္ နန္းမေတာ္ကို 
ေတြးေခၚလို႕ ပူပန္ေတာ္မူစရာ မရွိေႀကာင္းပါဘုရား" ယင္းသို႕ သတိေပးေလွ်ာက္ထားမွ- 
 
"ေႀသာ္........ဟုတ္ေပသားပါကလား"ဟု ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက ျပန္လည္မိန္႕ေတာ္မူေလသည္။ 
ထိုအခ်ိန္ အခါမွာ သလြန္ေတာ္ေျခရင္း လက္သုံးေတာ္မ်ား ေဒါင္းျမီးယပ္ခပ္ေနရာ ေနာက္ကြယ္မွ 
၀ပ္လ်က္ ခစား ေနေသာ ခင္ဘြားသစ္မွာ ေနာက္ေတာ္မွ မသိမသာ မတူပါလာသူမိမိအား 
ရေနာက္ျမိဳ႕စားႏွင့္ တကြ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားကပါ မသိမျမင္ အမွတ္မထင္ ရွိေနေႀကာင္းကို၎တို႕ 
အေျခအတင္ ေျပာဆုိ ေလွ်ာက္တင္ေနေသာ စကားမ်ားအရ သိရွိရိပ္မရကား ဆက္လက္ခစားရန္ 
မသင့္ေလ်ာ္သည့္အတုိင္း ခစား ေနရာမွ ၀ပ္တြားရင္း ေနာက္ဆုတ္ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေရာင္ကို 
ရုပ္သိမ္းျပီး နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီး သို႕ အလ်င္အျမန္ ျပန္သြားေလ၏။ 
 
 
ထိုအခ်ိန္မွာ လင္းႀကက္ေဆာ္၍ ေရႊတိုင္ေတာ္မ်ားပင္ ျငိမ္းစျပဳျပီးျဖစ္ရာ သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရား လည္း 
အမိန္ေတာ္ စကားမ်ား ေနာက္ထပ္ျမြက္ႀကားေတာ္မမူေတာ့ဘဲ လဲေလ်ာင္းရာ သလြန္ ေတာ္ထက္ 
မွာမ်က္ေတာင္ေတာ္မ်ားေလး၍ တျဖည္းျဖည္း စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြားသည္ျဖစ္ရာ ေျခေတာ္ကို 
ဆုပ္လ်က္ရွိ ေသာေမာင္ေမာင္တုတ္မွာလည္း ငုတ္တုတက္ ငုိက္ျမည္းသန္းေ၀လာ၍ ညႇင္သာစြာ 
ေျခေတာ္ေပၚ ေခါင္းတင္ျပီး အိပ္ေမာႀကီးက်သြားေလ သတည္း။ 
 
 
ေသေျပး ရွင္ေျပးဆိုသလို ခ်စ္မျငီးသည့္ ခင္ခင္ႀကီးကို ထမ္းျပိး တရႀကမ္းေျပးခဲ့ရေသာ ေတာင္သ မန္ 
လယ္စား ေမာင္ေမာင္ေဖမွာ မုိးမလင္းခင္ ေရႊနန္းေတာ္သို႕ တစ္ေခါက္ျပန္၍ အခစား၀ငဦ္းမည္ 
ႀကံစည္ေသာ္ လည္း ရႈိက္ႀကီးငင္ႀကီး ငုိေႀကြးေနေသာ ခင္ခင္ႀကီးကို ထားမပစ္ခဲ့ရက္ေသာေႀကာင့္ 
ေစာင့္၍ ေခ်ာ့ေမာ့ အားေပးရင္း မုိးစင္စင္လင္းလာေတာ့သည္။ 
 
ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာလည္း သမီးအတြက္ စိတ္ရတက္ရႈပ္ပြ၍ ေနမေျဖာင့္ထိုင္မေျဖာင့္ တေႀကာင္ 
ႀကႀက ျဖစ္ေနရွာရသည္။ 
 
 
"အစ္ကိုရဲ႕၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္ အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရားလည္း ခင့္အတြက္ ရန္လက္စေအးေတာ္ 
မူပါဦးမလား၊ ခင္ဟာ ျဂိဳဟ္ေကာင္ပါပဲ အစ္ကိုရယ္၊ ခင့္မွာေတာ့ စားလည္းရူး ဆုပ္လည္းစူး ျဖစ္ေနပါျပီ၊ 



ဒီကိစၥ ဘယ္ပံုအဆုံးသတ္ႀကမွာတုံး အစ္ကိုရဲ႕"ဟု ေမာင္ေမာင္ငယ္ ပခံုးေပၚတြင္ နဖူးတင္လ်က္ 
တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ရိႈရင္းေျပာသျဖင့္- 
 
"မငုိႏွင့္ေတာ့ ခင္ရယ္၊ ဘယ္လိုက ဘယ္ပံု အကုသိုလ္ဖန္တီးလို႕ ဒီခရီးအေရာက္ ေမွာက္ေမွာက္ 
မွားမွား ျဖစ္သြားရတယ္ဆိုတာ မစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ရိွေတာ့တာပဲ၊ အႀကံအစည္မေအာင္ ေရွာင္တခင္ 
ရင္ဆိုင္ လိုက္ရတဲ့ အခက္အခဲကို ဘယ္လိုေက်ာ္နင္းရမယ္ဆိုတာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ အစ္ကိုတို႕ 
တုိင္ပင္ျပီး စီစဥ္ ပါဦးမယ္၊ သိပ္ျပီးအားမငယ္ပါႏွင့္ ခင္ရယ္" 
 
''အစ္ကိုတို႕ ဘယ္လိုေျပာေျပာ ခင့္ေက်ာထဲမွာစိမ့္ေနေအာင္ ေၾကာက္လွပါျပီ၊ အရွင္နန္းမေတာ္ ဘုရား 
ေရႊစိိတ္ေတာ္ကို ခင္က အစ္ကိုတို႕ထက္ပုိသိခဲ့ပါတယ္'' 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ခင္ခင္ၾကီး သိရိွနားလည္သည္ႏွင့္အမၽွ နန္းမေတာ္ဖုရား၏ စိတ္ေတာ္ကို 
သိနားလည္ေစကာမူသည္ထက္တိုး၍ ပူပင္ေသာက မျဖစ္ေစရန္ ဟန္လုပ္ရေတာ့သည္။ 
 
''ဒါေလာက္ ေၾကာက္စရာမဟုတ္ေသးပါဘူး ခင္ရယ္၊ ေရႊနန္းေတာ္ထဲမွာ ယခု ဘယ္လိုအေျခအေန 
ရိွေနသည္ ဆိုတာ အစ္ကို သြားစံုစမ္းပါဦးမယ္'' 
 
 
''အစ္ကိုစုံစမ္းလည္း ေရႊနန္းရွင္ဘုရားနွင့္ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားပဋိပကၡျဖစ္ျပီး ၇ာဇမာန္ 
ၾကီီးေတာ္မူေနတာေတြ႕ခဲ့ရမွာပါပဲ၊ အဲဒီိလို အရွင္နွစ္ပါးရန္လက္စပြားရင္းစပ္ၾကားက ေျမဇာပင္ 
ျဖစ္ေနတဲ့ခင္ၾကီးသာ ဘယ္လိုအႏၱရာယ္မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုးရမယ္မသိအေနရခက္လွခ်ည့္ အစ္ကုိ ရယ္'' 
 
ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးမွာလည္း သမီးကေလးငိုတိုင္း အလိုလို ရင္ဖုိ၍ ေနရွာေသာေၾကာင့္- 
 
'' သားရယ္ ... ေမာင္တုိ႕အၾကံက မဟန္ရင္လည္း အစထဲက ဒီကမ္းေျခဆုိက္ေအာင္ 
 
 ဦးတုိက္ျပီး ေလွာခပ္လာဖုိ႕ မသင့္ဘူးကြယ္၊ အခုေတာ့ ရာဇ၀တ္အုိး တုတ္နွင့္ထုိးသလို အေမတို႕ 
တစ္မ်ိဳးလံုး အမ်က္ေတာ္ရွမွျဖင့္ မင္းတို႕မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းသံုးပါး မေရြးဘူးတဲ့ သားရဲ႕'' ဟု 
တုန္တုန္ ရီရီ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႕လန္႕ႏွင့္ ေျပာရွာေလသည္။ 
 
 
'' တုိင္းျပည္ပုန္ကန္တဲ့အလုပ္မွ မဟုတ္ပါဘဲ ေမဖ်ားရယ္။ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ ၾကီးၾကီး က်ယ္က်ယ္ 
အျပစ္ၾကးီခံစရာအေၾကာင္း မရိွပါဘူး'' 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ အကယ္ပင္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လက္ကိုင္ျပဳခဲ့သူ ျဖစ္ေလသည္။ ဒိုင္းခင္ခင္ကို 
ဘုရင့္ေျခေတာ္တင္ ေကာက္ယူေတာ္မူေသာကိစၥမွာ အျပစ္ေပးစရာက အစဥ္အလာဘယ္ဓမၼ 



သတ္ျဖတ္ ထံုးႏွင့္မွ် အၾကံဳးမ၀င္ေသာေၾကာင့္ နန္းမေတာ္ဖုရားက အမ်က္ေတာ္ပြားေစကာမူ 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အေရးယူ ေတာ္မူ၍ ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ သေဘာတူ 
စိတ္တူ နားလည္မႈယူ၍ အရွင့္ အက်ိဴးေတာ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကသူျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
ထို႕ေၾကာင့္လည္း ခင္ခင္ၾကီး ငိုယ္ိုပူေဆြး စိတ္မေအးသမွ်ကို ယုယုယယ အေခ်ာ့ေမာ့ကာ 
အာမခံရဲရဲႏွင့္ အျမဲႏွစ္သိမ့္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေနသည္မွာ သက္သာရာမရႏိုင္ရွာဘဲ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ ျပတ္စဲ၍ အကြဲၾကီးကြဲ ရမည့္အေရးကို ေတြး၍သာ ပူေနရွာျပန္သည္။ 
 
''အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရား ၾကည္သာေတာ္မမူလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကလည္း ခင့္ကို သနားရက္ႏွင့္ပင္ 
စိမ္းကားေတာ္မူရရွာေတာ့မွာပဲ ထင္ပါရဲ႕ အစ္ကိုရယ္၊ ခင္တို႕လို မ်က္ႏွာငယ္တဲ့ တံုးေအာက္က 
ဖားကိုဆုိမထားနဲ႕ ေဗြသဖန္းပလႅင္မွာ ေရဖ်န္းေတာ္ဆင္ခဲ့တဲ့ အရွင္ထပ္ိစုျမတ္ ဖုရားၾကီးကိုမွ 
မၾကင္မနာ ျပင္ျပင္စိမ္းကားျပီး ျပတ္ျပတ္ရွင္းရွင္းၾကီး ပစ္လုိ႕ထားေတာ္မူခဲ႕ပါကလား အစ္ကိုရဲ႕'' 
 
ငုိရင္းမဲ႕ရင္းရင္တြင္းမွာရိွသမွ် တိတိက်က် လင္းက်င္းလုိက္ေသာ ခင္ခင္ၾကီး၏ စကားမွာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ ႏွင့္ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးတို႕အား ဓားႏွင့္မႊမ္းလိုက္သလိုနာက်င္၍ သြားေစသည္။ 
 
''ထိပ္စုျမတ္ဖုရားၾကီးကိုု နမူနာထားျပီး ခင္အၾကီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မယ္ဆုိလည္း ျဖစ္သင့္တာ 
ပါပဲကြယ္၊ ဒါေပမဲ့ အစ္ကိုတို႕က ေရႊနန္းရွင္ဘုရား စိတ္ေတာ္ကိုသိျပီးမုိ႕ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ စိမ္းကားေတာ္ 
မမူဘူးလို႕တင္ကူျပီး အာမခံပါတယ္၊ စိတ္မငယ္ပါႏွင့္၊ ခင္အငုိတိတ္ျပီး စိတ္ေအး ေအးထားပါ၊ အစ္ကို 
ေရႊနန္းေတာ္ကို မနက္ေစာေစာထ၍ အခစား၀င္လွ်င္ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ စီမံရန္ရွိသမွ် ကစၥျပီးေအာင္ 
အေရး တႀကီး ရြက္ေဆာင္ခဲပ့ါမယ္" 
 
 
 ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးမွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ အသြယ္သြယ္အ၀၀ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ ေနႀကေသာ ေျမာက္ေဆာင္ေတာ္ ျပင္ဆင္မႈကို ႀကိဳတင္သိရွိခဲ့သူ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ 
အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိလာဦးမည္လားဟု စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္မထားႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနေတာသ့ည္။ 
သမီးေလးကိုလည္းသနား၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကိုလည္း အားကိုး၊ နန္းမေတာ္ႀကီး ေရႊစိတ္ေတာ္ 
ဆိုးမည္ကိုလည္း မခံ၀ံ့ႏွင့္ မလြန္႕သာမလႈပ္သာ စိတ္ဒုကၡေ၀ဒနာသဲျပီး မရြ႕ံမရဲႀကီး ခံစားေနရ 
ရွာေလ၏။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးတို႕ စိတ္သက္သာရာမွ ရေစေတာ့ဟု 
ေခ်ာ့ေမာ့ ႏွစ္သိမ့္ေစကာ အားေပးစကားမ်ား ေျပာႀကားေနရင္းပင္ အတြင္းေတာ္တြင္ မည္သို႕ေသာ 
အေရး ကိစၥမ်ား ေနာက္ထပ္ေပၚေပါက္ေနျပန္သနည္းဟု စိတ္ထဲတြင္ စာအံုေႏြးေႏြးျဖင့္ ေျပး၍သာ 
ႀကည့္လိုက္ ခ်င္ေသာစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနေလသည္။ 



 
ယင္းသို႕ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔က စိတ္သက္သာရန္ ႀကံဖန္ေခ်ာ့ေမာ့ ထားေသာ္ 
လည္း ခင္ခင္ႀကီးမွာ မိမိမ်က္ေမွာင္တြင္ ျဖစ္ပ်က္လာေသာ အေရးေတာ္ပံုက ရင္တုန္ ထိတ္လန္႕၍မျပီး 
အေႀကာက္ႀကီးေႀကာက္ေနရာမွပင္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားအား အားကိုးခ်စ္ခင္လ်က္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ အခစား 
မပ်က္ ၀င္ထြက္ဖူးေမွ်ာႏုိင္ခြင့္ မရဘဲေနမည္ကိုသာ အေရးတႀကီးစုိးရိမ္၍ ေနရွာေတာ့သည္။ 
 
ယင္းသို႕လွ်င္ သုံးဦးသား ငုိကာရယ္ကာ စုိးရိမ္ပူပန္စြာႏွင့္ အခ်ိန္ႀကာေညာင္း ပဟိုရ္ေျပာင္းလ်က္ 
နံနက္လင္းအားႀကီးမွ ဇြတ္မွိတ္၍ အိပ္လိုက္ႀကေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္ငယ္မႈကား ေန၀န္းေပၚ လွ်င္ 
ေပၚျခင္း ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးသို႕ သုတ္သီးသုတ္ျပာ ေျပးခဲ့ရရွာေလ၏။ 
 
 
ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးေပၚသို႕ ေရာက္လွ်င္ အေစာင့္အေန အမႈထမ္း လူငယ္မ်ားမွာ အခါတုိင္းကဲ့သို႕ပင္ 
၀တၱရားမပ်က္ ထြက္၀င္လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနႀကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေသာ္လည္း လူႀကီးႏွင့္ 
လူလတ္ပုိင္းတို႕မွာ မ်က္ႏွာပ်က္ပ်က္၊ မ်က္စိပ်က္ပ်က္၊ စိတ္ေသာကဖက္၍ ထိတ္လန္႕ ေႀကာက္ 
ရြ႕ံလ်က္ရွိေႀကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေသာေႀကာင့္ စကားစတင္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းခ်င္ေသာဆႏၵကို 
တစ္ခဏရက္ဆုိင္း မ်ိဳသိပ္ ထားလိုက္ရေလသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ ျဖစ္ပြားရင္း အမႈသည္တို႕တြင္ ပါ၀င္ေရာေထြးလ်က္ ရွိသူတို႕ အနက္မွာ 
မိမိလည္း အပါအ၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ ခါတိုင္းကဲ့သို႕ မင္းမႈထမ္းခ်င္း 
ရင္ရင္ႏီွးႏီွး ေျပာဆိုႏႈတ္ဆက္၍ အျဖစ္အပ်က္ကို ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမျပဳ၀ံ့သျဖင့္ ႏႈတ္ဆြ႕ံ 
ႏႈတ္ေလးႀကီးျဖစ္ေနေတာ့ရာ ႀကာလွ်င္ သည့္ထက္ အေျခပ်က္ခ်ိမ္မည္ဟု မိမိေဆာင္ရြက္ 
အမႈထမ္းရာဌာနျဖစ္ေသာ ေရႊတုိက္ေတာ္ ေဆာင္ဆီသို႕ မႀကည္သာေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ဆက္လက္ 
ထြက္ခြာ လာခဲ့ရေလသည္။ ေရႊတိုက္ေတာ္ ေဆာင္တြင္လည္း စာေရးေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေရႊတိုက္ႀကပ္ 
မ်ားမွာ ဆိုင္ရာအမႈကိစၥတာ၀န္မ်ားကို ၀တၱရားမပ်က္ေဆာင္ရြက္ျမဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိႀကသည္ကို 
ေတြ႕ရလ်က္ မိမိေရာက္ရွိလာသည့္ အတြက္လည္း အေႀကာင္းထူးသတင္းထူးမ်ား ေျပာႀကားရန္ 
မရွိသည့္ပမာ အခါတိုင္းကဲ့သို႕ ေအးေဆးစြာ ရွိႀကေသာ ေႀကာင့္ ႀကစိတ္ေစာခဲ့ျခင္းမ်ား 
သက္သာရာရသြားေတာ့သည္။ 
 
 
ထို႕ေႀကာင့္ ဆိုင္ရာ၊ စာရင္း၊ ပုရပုိက္မ်ားကို စစ္ေဆးႀကည့္ရႈေနလ်က္ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္၌ မ်က္စိကို 
ေစစားျပီး အနီးအပါးမွ စာေရးေတာ္ႀကီးမ်ားကို ႀကည့္ လိုက္၊ ေရႊတိုက္ေဆာင္ေတာ္ အျပင္ဘက္သို႕ 
ေမ်ာ္လိုက္ႏွင့္လက္သုံးေတာ္ အဖြဲ႕သားမ်ား၏ အသြားအလာကို ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနခဲ့ရာ 
ေတာင္ဒ၀ယ္ ေဆာင္မွ လက္သုံးေတာ္ ေလးငါးေယာက္ မွန္နန္းေတာ္ေဆာင္သို႕ ေနလွည့္လဲရန္ 
တစ္သုတ္ ျဖတ္သြားသည္ကို ျမင္သျဖင့္ ညဥ့္လွည့္လက္သုံးေတာ္မ်ား ထြက္အလာ ကို အေရး ႀကီး 
ေစာင့္ေမွ်ာ္ ကာေနမိေလ၏။ 



 
 
ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္းပင္ မႀကာမထင္ ညဥ့္လွည့္အမႈေတာ္ထမ္းမ်ားထြက္လာရာ ထိုလူသိုက္ထဲ တြက္ 
ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕ ကေလးတစ္ေယာက္ပါလာေသာေႀကာင့္ ေရႊတိုက္ေဆာင္ေတာ္ အျပင္ဘက္ 
သို႕ထြက္၍ အခ်ိန္း အခ်က္ႏွင့္ လက္ရပ္ေခၚလိုက္လွ်င္ ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕လည္း လူအုပ္ထဲမွ ခြဲကာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ ရွိရာသို႕ ေရာက္လာျပီး တီးတိုးေလသံႏွင့္- 
 
"ကိုႀကီးေဖ ဘာအမိန္႕ရွိလို႕ပါသလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အခုလွည့္လဲ၍ ထြက္ခဲ့ပါသည္" 
 
ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕ မွာ ညဥ့္လွည့္အျပီးတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ႀကီး အိပ္လိုက္မည္ဟု အားခဲ၍ ျပန္လာသူ 
ျဖစ္သည္အတိုင္း ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ေျပာလိုက္ရာ- 
 
"မင္းတို႕ ကိုႀကီးတုတ္ ဘယ္မွာရွိသလဲလို႕ ညီေမာင္ရာ၊ ႏုိ႕ျပီးေတာ့ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးမွာ ဘာမ်ား 
အေႀကာင္းထူး ေသးသလဲလို႕ ညီေမာင္တို႕က တစ္ညလုံးရွိေနတဲ့ လူဆိုေတာ့ အမႈကိစၥမွန္သမွ် တစ္ခု 
မက်န္ သိႀကမွာပဲေနာ္" ဟု ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေမးျမန္းစံုစမ္းေသာေႀကာင့္- 
 
 
"ညက ဘာျဖစ္ႀကသလဲေတာ့မသိဘူး ကိုႀကီးေဖရဲ႕၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရင္ဘုရား အမ်က္ေတာ္ပြားျပီး 
ဓားေတြလွံေတြေတာင္ ကိုင္ေတာ္မူတယ္၊ ဘယ္သူ႕ကို မ်က္ေတာ္မႈတယ္လို႕ ကႊၽန္ေတာ္မသိပါ၊ 
ေနာက္ညဥ့္  အေတာ္နက္မွ မ်က္ႏွာေတာ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ စက္ေတာ္ေဆာင္၀င္ေတာ္မႈပါသည္။ 
ကိုႀကီးတုတ္လည္း ေနာက္ေတာ္က ထက္ႀကပ္မခြာပါလာတာ ေတြ႕ရပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ 
ေတြ႕ျမင္ရသမွ်ေတာ့္ ဒါပါပဲ ကိုႀကီးေဖ"ဟု ေခ်ေခ်ငံငံ ခပ္ေအးေအးပင္ ျပန္ေျပာလိုက္သည္။ 
 
 
"ညီေမာင္တို႕ ထြက္လာေတာ့ ေမာင့္ကိုႀကီးတုတ္ ဘယ္မွာရွိေနသလဲ၊ အစ္ကို္သူ႕ကို အလ်င္စလို 
ေတြ႕ခ်င္ေနပါသည္၊ ညီေမာင္ကူညီ၍ ရွာေဖြေပးစမ္းပါ"ဟု ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေတာင္ပန္ သည္ႏွင့္- 
 
"ကၽြန္ေတာ္တို႕ လင္အားႀကီးအလွည့္၀င္ေတာ့ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား စက္ေတာ္မူတဲ့ သလြန္ေတာ္ 
ေျခရင္းမွာ ကိုႀကီးတုတ္ဟာ ငုတ္တုတ္ကေလးေမွးျပီး အိပ္ေမာက်ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ 
မုိးလင္းေတာ့လည္း ေရႊနန္းရွင္ဘုရား မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရက်ျပီး တီးတိုးတီးတိုး 
အမိန္႕ေတာ္မွတ္သည္ကို ကိုႀကီးတုတ္က အမိန္႕ေတာ္နာခံေနတာ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္္" ဟူေသာ 
အေျဖေႀကာင့္- 
 
"'ဒါျဖင့္ ယခု ေရႊနန္းးရွင္ဘုရား၏ အပါးေတာ္တြင္ ရွိဦးမွာေပါ့၊ အစ္ကိုလိုက္သြားမည္၊ ကဲကဲ ညီေမာင္ 
အိပ္ေခ်ပါေတာ့"ဟုေျပာ၍ လႊတ္လိုက္ကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ ကဗ်ာကရာ အတြင္းေတာ္ 
သို႕အေရာက္ သုတ္သုတ္သြားေလသည္။ 



 
 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ သလြန္ေပၚမွာ စံေတာ္မႈရင္း အပါးေတာ္က ေမာင္ေမာင္တုတ္ 
ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို နားဆင္ေတာ္မႈလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။ 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ မရြ႕ံတရြ႕ံႏွင့္ ၀င္လာသည္ကိုျမင္ရလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုတ္က ေမွ်ာ္လင့္ 
ေတာင့္တ ေနေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္- 
 
"ေဟာ........ ကိုေဖငယ္ပါလား၊ ကဲ.....ကဲ အပါးေတာ္ကို ျမန္ျမန္လာစမ္းပါ၊ ေမးေတာ္မူေနတာႏွင့္ 
အသင္႔ပဲ"ဟု အေရးတႀကီး ဆီးႀကိဳေျပာေသာေႀကာင့္ ကေသာကေမ်ာပင္ အပါးေတာ္သို႕၀င္၍ ခစား 
လိုက္ေလသည္။ 
 
 
"မေန႕က အေရးတာ္ပံုအတြင္း ဗရံုးဗရင္းနဲ႕ ေနာက္ေတာ္က ပါသြားေတာ့ ကိုရင္ႏွင့္ ခင္ခင္တို႕ က်န္ရစ္ 
ခဲ့တဲ့ေနာက္ ဘယ္ကိုေရာက္သြားႀကသလဲ၊ ညဥ့္ကထဲက ေမးေတာ္မူေနပါသည္၊ ခင္ခင့္ကို ေဘးမသီ 
ရန္မခေအာင္ ကိုေဖငယ္က ေဆာင္က်ဥ္းရန္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္၊ စုိးရိမ္ေတာ္မူပါႏွင့္ ဘုရားဟု 
ေလွ်ာက္တင္ ထား ရသည္ ခင္ဗ်" 
 
"မွန္ပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း မ်က္ကလဲဆံျပာႏွင့္ မႀကံသာေအာင္ ရွိေနဆဲ လွံေတာ္ကိုဆြဲျပီး 
ဘုန္ေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရား ထြက္ေတာ္မူသြားမွ သတိရျပီး အနားက ခင္ခင္ႀကီးကို အေရးတႀကီး 
အိမ္အေရာက္ ျပန္ပုိ႕လိုက္ရပါသည္၊ အတြင္းေတာ္သို႕ တစ္ေခါက္ျပန္လာပါဦးမည္ ႀကံပါေသာ္လည္း 
မ်က္ရည္ စုိရႊဲႏွင့္ တငုိတည္းငုိလို႕ေနတဲ့ ခင္ခင္ႀကီးကို အနည္းနည္းအ၀၀ 
ေဖ်ာင္းဖ်အားေပးေနရတဲ့အတြက္ ရုတ္တရက္ ျပန္မလာႏိုင္ရွိပါတယ္" 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္က ေမာင္ေမာင္တုတ္အေမးကို ယင္းသို႕ အေျဖေပးလိုက္စဥ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား လည္း 
ႀကားေတာ္မႈ သည္ႏွင့္- 
 
"ဒါျဖင့္လွ်င္ ခင္ခင့္အတြက္ ငါစိတ္ေအးေတာ္မူပါျပီ"ဟု မိန္႕ေတာ္မႈကာ မ်ားစြာႀကည္သာ ေတာ္ 
မမႈေသးသည့္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ျငိမ္သက္စြာ စံေတာ္မႈလ်က္ ရွိေသး၏။ အတန္ႀကာမွ- 
 
"ညက အေတာ္နာက်င္လို႕မ်ား သြားရွာသလား ေမာင္ေဖငယ္၊ သူ႕ခမ်ာ အင္မတန္ ေႀကာက္ရြ႕ံ 
အားငယ္ ေနရွာ သလား" ဟု ကရုဏာသံႏွင့္ တစ္ဖန္ထပ္၍ မိန္႕ေတာ္မႈျပန္ေသာေႀကာင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္က ျဖစ္သမွ် အေႀကာင္း စုေပါင္း၍ သံေတာ္ဦးတင္ရေတာ့သည္။ 
 
 



ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကလည္း "ဘာမွ်အားမငယ္ပါေစႏွင့္၊ ငါေမာင္တုတ္ႏွင့္စီမံခန္ခြဲ တာ၀န္လႊဲေတာ္ 
မူထားျပီး၊ သည္ကိစၥကို ယခုတစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းအပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္ႀကေလေတာ့" 
ဟုမိန္႕ေတာ္မႈေလလွ်င္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တြင္ ကိစၥမကုန္ေသးသျဖင့္- 
 
"အခြင့္အေရးရိွသမွ် ေလွ်ာက္တင္ရန္ ရွိပါေသးသည္ဘုရား၊ နန္းမေတာ္ႀကီးႏွင့္ မ်က္မာန္ ေတာ္ရွ 
ရတဲ့ညက ကိစၥမွာ ခက္ထန္လြန္းလွသူက္ု ဘုရင့္အာဏာႏွင့္ ေရွးဦးစြာႏွိမ္နင္းမွ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ 
အမႈကိစၥ မ်ား ေခ်ာေမာပါလိမ့္မည္ဘုရား" ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို 
လက္ခံေတာ္မႈဟန္ႏွင့္- 
 
"ငတုတ္ရယ္ လုပ္စရာရိွတာေတြကိုသာ လုပ္ေခ်ပါ၊ သည္ဟာကို ငါႏိုင္ေအာင္စခန္းသြားလိုက္ 
ပါမည္"ဟု မိန္႕ေတာ္မူလ်က္ ခ်ိဳးေရေတာ္ေဆာင္ဘက္သို႕ ရုတ္တရက္ ထြက္ႀကြေတာ္မႈသြားရာ 
သလြန္ေတာ္အနီး၌ ငယ္ကၽြန္ႀကီးႏွစ္ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလ၏။ 
 
 
ငယ္။     ။ "ညက ဘယ္လိုျဖစ္ျပီး ဘယ္ခရီးမွာ စခန္းသပ္ႀကသလဲဗ်၊ က်ဳပ္ျဖင့္ သည္တစ္ခါ 
မုိးမီးေလာက္တာနဲ႕ အလားတူမုိ႕ ဘယ္လိုမ်ားပူလိုက္သည္ဆို တာစာမဖြဲ႕ႏုိင္ေအာင္ ရွိေတာ့တာပဲ" 
 
တုတ္။     ။ "က်ဳပ္လည္း သည္အတိုက္ပါပဲ၊ ျဗဳန္းခနဲဆိုေတာ့ က်ဳပ္မွာ ကိုယ့္အရွင္ ေစာ္ကားတဲ့ မိဖုရား 
ပါပဲဗ်ာ၊ ဘြားေအတူ ကေလးမုိ႕ထင္ပ" 
 
ငယ္။    ။ "ရွဴး.....ကိုတုတ္ေနာ္ ႀကမ္းႀကားေလးႀကား ခင္ဗ်ားစကား ရပ္စမ္းပါ၊ က်ဳပ္ သိခ်င္တာက 
ညက ေရႊနန္းရွင္ဘုရား လွံေတာ္နဲ႕ လိုက္သြားျပီး မိဖုရားႀကီး ထိုးေရာလား" 
 
တုတ္။       ။ "မိရင္ေတာ့ စိတ္ေတာ္ဆိုးခုိက္မုိ႕ ထိုးလိုက္မွာပဲ ထင္ပါရဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ နန္းမေတာ္ေဆာင္ 
အေရာက္မွာ တစ္ခါတည္း တံခါးအလုံပိတ္ျပီး တိတ္တိတ္ကေလးပုန္ေနႀကသလိုပဲ၊ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားမွာလည္း လွံေတာ္ကိုင္ျပီး တရႀကမ္းထြက္ေတာ္မူလာရတာတစ္ေႀကာင္း၊ ေစာေစာက 
ေဒါမနႆအရိွန္ႏွင့္ တည္ျငိမ္ေတာ္မမႈႏုိင္တာတစ္ေႀကာင္း၊ စိတ္ေမာကိုယ္ေမာျဖစ္ေတာ္မႈျပီး 
ပိတ္ထားတဲ့ က်ည္းရွင္တံခါး၀ အေရာက္မွာ အသာရပ္၍ ေနေတာ္မႈပါဘုရား၊ အမ်က္ေတာ္ပြား၍ 
မိဖုရားကို အျပစ္အေလ်ာက္ စီရင္ေတာ္မႈလိုလွ်င္ ဧကရာဇ္ဘုရင္တို႕ ရရွိအပ္ေသာ အာဏာေတာ္ႏွင့္ 
ရာဇဒဏ္ ခတ္ေတာ္မႈႏုိင္ပါလ်က္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အေမာခံျပီး လွံေတာ္ႏွင့္ ဆုံးမေတာ္မႈဖုိ႕ 
မသင့္ေႀကာင္း ပါဘုရား"လို႕ အနားကတတြတ္တြတ္ သံေတာ္ဦးတင္ကာမွ ေရႊစိတ္ေတာ္ 
က်သြားတယ္ဗ်၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အထိန္ေတာ္ အေမသစ္ႀကီး ဘယ္နည္းဘယ္ပံု 
ေရာက္လာတယ္မသိပါဘူး ကိုေဖငယ္ရာ၊ ပီယ၀ါစာ စကားနဲ႕ ေသာက္ေတာ္ေရႊဖလား 
ဆက္လိုက္ေတာ့ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ စိတ္မာန္ေတာ္ေလွ်ာ့သည္ထက္ ေလွ်ာ့သြားျပီး မွန္နန္းေတာ္ 
ေဆာင္ထဲ ျပန္ႀကြလာရာက တစ္ခါတည္း စက္ေတာ္ေခၚလို႕ ေပ်ာ္ေတာ္ မႈသြားလိုက္တာ ယခု 
မုိးစင္စင္လင္းမွ ႏုိးေတာ္မႈတာပါပဲ" 



 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိမိထင္ျမင္သေလာက္ ေအေျခအေနမဆိုးေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ အသင့္ အတင့္ 
စိတ္ေအး သြားေတာ့သည္။ 
 
 
"ယခုမုိးလင္းေတာ့ ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လို႕ ဘယ္လိုမ်ားဆက္လက္အမိန္႕ေတာ္မွတ္ပါသလဲ"ဟု ေမးရာ 
 
"မိဖုရားေခါင္ႀကီးအေပၚမွာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း အေရးယူေတာ္မႈမယ္လို႕ အတိအလင္းအမိန္႕ေတာ္ 
မခ်ေသးပါ၊ ခင္ခင္ႀကီး ဘယ္မွာရွိတယ္၊ ဘယ္လိုေနတယ္ ဆိုတာကိုသာ သိေတာ္မႈလိုေႀကာင္း 
အေမးေတာ္ ရွိပါတယ္၊ ေနာက္ျပီး ယမန္ေန႕က အစီအစဥ္အတိုင္း အျမန္ ကိစၥျပီး ေျမာက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ မွတ္ပေတာ့တယ္၊ က်ဳပ္တို႕ ေဆာင္ရြက္ေနႀကတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ 
နန္းမေဆာင္ ဘုရားႀကီးက တားဆီးအေႏွာင့္အယွက္ မျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေတာ္မႈပါဆိုေတာ့ 
ခုနက ကိုေဖငယ္ႀကား တဲ့အတိုင္း ဒီဟာကို ငါႏိုင္ေအာင္ စခန္းသြားလုိက္ပါမည္တဲ့"ဟု ခပ္မဲ့မ့ဲ 
ေငါ့၍ေျပာလိုက္သည္။ 
 
 
"ဒါျဖင့္ ကိုရင္တုတ္က စုိးရိမ္စရာ မလိုပါဘူးဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႕ လုပ္စရာရိွတဲ့ တာ၀န္ကိုသာ လုပ္ႀကပါစို႕၊ 
ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္ေတာ္ေပၚ ခင္ခင့္ကို အေရာက္ပုိ႕ ျပီးလွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား အလိုေတာ္က် 
ျဖစ္ေရာ မဟုတ္လား၊ ကဲ.......က်ဳပ္တို႕ သြားျပီး စီမံႏွင့္ႀကမွပဲ" ဟုဆိုကာ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ လက္ကိုဆြဲ၍ အေဆာင္ေတာ္ထဲမွ စိတ္အားတက္ႀကြစြာ ထြက္ခြာခဲ့ေလ၏။ 
 
နန္းမေတာ္ဖုရား၏ အေဆာင္တြင္း၌ ခင္ဘြားသစ္ ခင္မႀကီးတို႕ နန္းမေတာ္ဖုရား အပါးတြင္ 
တီးတိုးေလသံႏွင့္ တင္ေလွ်ာက္ကာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ အျဖာျဖာကို အမိန္႕ေတာ္နာခံကာ 
ေနႀက႕ေလသည္တြင္ အရွင္နန္းမေတာ္ ဖုရားမွာလည္း ခင္မႀကီးႏွင့္ ခင္ဘြားသစ္တို႕ေလွ်ာက္တင္၍ 
ႀကားသိေတာ္မႈရေသာ သတင္း မ်ားေႀကာင့္ အမ်က္ေတာ္ျပင္းစြာ ထြက္လ်က္ ရွိေလသည္။ 
 
 
"သည္အေကာင္ႏွစ္ေကာင္ဟာ ယခုအေနတြင္ သင္းတို႕သခင္ အနားကပ္၍ ႀကိဳက္တတ္တဲ့ 
အစာေကၽြးျပီး ပြတ္သီးပြတ္သပ္ ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္ေနတာ အမွန္ပဲ၊ ဟိုလူကလည္း 
အရႈးအမႈးျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ရာဇဣေျႏၵကိုမွ မေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အေျခဆိုက္လုိ႕ေနျပီ၊ ဒီျဂိဳဟ္ေကာင္ 
ႏွစ္ေကာင္ကို ျမန္ျမန္ ေထာင္သြင္း ထားမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္္" ဟု မိန္႕ေတာ္မူလွ် င္ ခင္မၾကီးႏွင့္ 
ခင္ဘြားသစ္မွာ စိတ္အားထက္သန္စြာ ႏွင့္- 
 
 ''မွန္ပါ၊ ျမန္ျမန္ အေရးယူေတာ္မူပါဘုရား၊ ဦးေအာင္မႏွိမ္နင္းလွ်င္ သင္းတို႕က ျပန္၍အရွင္ နန္းမေတာ္ 
ဘုရားကို မေကာင္းၾကံမည့္ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါျပီဘုရား'' ဟုေလွ် ာက္ထားႀကသည္။ 
 



 
နန္းမေတာ္။    ။ '' ငတုတ္ရဲ႕ မတရားမႈႏွင့္ အျပစ္အနာအဆာေတြကို ငါအသိဆံုးပါပဲ၊ ေနာက္ေနာက္ 
အခါတုန္းကေတာ့ ငါ့မ်က္နွာ၊ ေမာင့္ေမာင့္မ်က္ႏွာေၾကာင့္ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့တာကလား၊ အင္း... ငတုတ္... 
ငတုတ္၊ ငါ့ကို သင္းသစၥာေဖာက္သကိုးေနာ္၊ ေၾသာ္ ငါကေတာ့ ရင္းရင္ႏီွးနီွး အလိုေတာ္က် အမႈကစိၥ 
အရပ္ရပ္ကို လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာ ေဆာင္ရြက္အမႈထမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ ေမာင့္ေမာင့္ထက္ ငါက 
လက္ရင္း လူယံုအျဖစ္ထားျပီး မ်ားမ်ားၾကီး အေရးယူ ေျမွာက္စားခဲ့မိတယ္၊ သင္းသခင္က ဘယ္လိုပင္ 
အေရးပါ အရာ ေရာက္လို႕ ေျမွာက္စားအမႊန္းတင္ခ်င္ေပတဲ့ ငါမသဒၶါခဲ့လွ်င္ ဒီရာထူးႏွင့္ အခြင့္အေရး 
ၾသဇာအာဏာေတြက္ို သည္လို မခံစားႏိုင္ဘူးဆုိတာ သင္းအလိုလို သိဖုိ႕ေကာင္းသည္'' 
 
 
သစ္ ။    ။ '' ေက်းဇူးရွင္ကို သစၥာေဖာက္လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ဖုိ႕ မေ၀းေတာ့ပါဘုရား'' 
 
ခင္ ။     ။ '' အရွင္ႏွစ္ပါးက သူ႕ကို ခ်စ္ခင္ေျမွက္စားျပီး ေဘးမဲ့ေပးထားလို႕ အရွင့္ဓားနဲ႕ျဖင့္ 
ဒီတစ္သက္မွာ မေသရဘူးဆိုျပီး မိုက္လံုးၾကီးၾကီးႏွင့္ ေျခဖ်ားေထာက္ တာပါပဲဘုရား'' 
 
သစ္ ။    ။'' လွံေတာ္ဆြဲျပီး ထြက္ေတာ္မူလာရာမွာ ေနာက္ေတာ္က ေတာင္းပန္စကားႏွင့္ 
ေလွ်ာက္ထားသင္ထင္လိုက္မိတယ္၊ ဘယ္ဟုတ္လိမ့္မလဲ ဘုရား အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက္ို ရာဇဒဏ္ 
အျပစ္ေပးေအာင္ အေရးဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးႏွင့္ အဆင္းတြန္း၍ ေလွ်ာက္ထားမွန္း ေနာက္မွ 
ေတြးမိေၾကာင္း ပါဘုရား'' 
 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' ထီးတင္ျပီး ျငမ္းဖ်က္ခ်မယ္ၾကံၾကတဲ႕ ဆရာတပည့္ေတြက္ို ဘယ္လို အေရးယူျပီး 
ဘယ္နည္းႏွင့္ ရန္တံု႕ျပန္လိုက္တယ္ဆိုတာ အသာကေလး ၾကည့္ေနၾကစမ္း'' 
 
သစ္။   ။ '' တစ္ခုေတာ့ တင္ေလွ်ာက္ခြင့္ေပးေတာ္မူပါဘုရား၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို 
ေျပာင္းေတာ္မူရပါသည္၊ ပင္ကိုသေဘာေတာ္က အင္မတန္ေကာင္းလွပါေၾကာင္း'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' ဒီအေၾကာင္းရင္းေတြကို သိျပီးပါပဲ သစ္သစ္ရယ္၊ ခုႏွယ္အခါမွာေတာ့ ေမာင္ေတာ္ 
ကလည္း အေတာ္ပင္ ကဲေတာ္မူလာတာအမွန္မုိ႕ အင္မတန္ ခံျပင္းလွေတာ့တယ္၊ သုိ႕ေသာ္လည္း 
ကိုယ္တင္တဲ့ စစ္ကဲက ကိုယ္ကို ျဖဲလို႕ေခ်ာက္တာကိုေတာ့ တစ္နည္းနည္းနွင့္ ခုခံကာကြယ္ရမွာေပါ့၊ 
ဒီကိစၥမွာ သစ္သစ္ကိုသာ ယံုၾကည္ေတာ္မူရင္းျဖစ္လို႕ အတြင္းက်က် ေစစားရေတာ့မည္'' 
 
သစ္။   ။ '' သစ္သစ္ကေတာ့ မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႕လႏွင့္ အသံုးခ်ေတာ္မူရာက အမႈေတာ္ ထမ္းပါ 
မည္ဘုရား'' 
 
 



နန္းမေတာ္ ။   ။ '' ကဲ...ကဲ သစ္သစ္ကို မွာေတာ္မူထားတဲ့အတုိင္း ကိုယ္ေတာ္စားသြားျပီး သင့္သလုိ 
ခစားေနရမည္၊ ဟိုအေကာင္မ်ားရွိလွ်င္လည္း ရဲရဲသာ၀င္။ ဘာမွ် မေၾကာက္မလန္႕ႏွင့္'' 
 
သစ္။    ။ '' အမိန္႕ေတာ္အတုိင္းပါဘုရား'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' ခင္မၾကီးက ညီမေတာ္ စုေလးအေဆာင္ကိုသြား၊ မဖုရားက ညီမေတာ္ စုေလး ယခု 
အျမန္ မဖုရားအေဆာင္ေတာ္သို႕  အခစား၀င္ေစလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ေခ်ရမည္'' ခင္မၾကီး ။   ။ '' 
ကိုင္း... သစ္သစ္ႏွင့္ ခင္မၾကီးတို႕ အသီးသီး ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ အျမန္ သြားၾက 
ေပေတာ့ဟု မိန္္႕ေတာ္မူသျဖင့္ ခင္ဘြားသစ္ႏွင့္ ခင္မၾကီး တို႕ အပါးေတာ္မွ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 
ယူေဆာင္ကာ ထြက္ခြာသြားေသာ လူယံုေတာ္ႏွစ္ဦးအနက္မွ ခင္ဘြားသစ္သြားေသာ ကိစၥကို 
အလိုေတာ္က် ျဖစ္ေစရန္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေတာ္မူလ်က္ အၾကမ္းမဖက္ အႏုသက္သက္ျဖင့္ 
ခရီးသြားေတာ္မူရန္ စိတ္ေတာ္၌ ပုိင္းျဖတ္ေတာ္ မူထားေလသည္။ 
 
 
ေမာင္ေတာ္ ေရႊနန္းရွင္သည္ သေဘာေတာ္ ႏူးည့ံသူျဖစ္ပါလ်က္ အၾကမ္းဖက္၍ လက္နက္ ဓားလွံ 
ကိုင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ နန္းမေတာ္သည္ စိတ္ထက္ျမက္ေတာ္မူသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
အမ်က္မီးၾကးီစြာ ေတာက္ေတာ္မူမိေသာ္လည္း မိဖုရားေခါင္ၾကီးဟူေသာ ရာဇဣေျႏၵကို ေစာင့္၍ 
ေအာင့္အည္းမ်ိဳသိပ္ကာ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕လွေသာ ပရိယာယ္ကိုသံုးလ်က္ တစ္ဘက္ရန္ကို 
တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ေတာ္မူမွသာ ေအာင္ျမင္ရာကမ္းတစ္ဘက္သို႕ ဣေျႏၵမပ်က္ လွမ္းတက္ 
ၾကြခ်ီိႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ၾကံစည္ စိတ္ကူး ရေတာ္မူသည့္အတုိင္း တုိက္်စစ္ဆင္ရန္ ခံတုတ္ရင္တား 
က်ံဳးေျမာင္းမ်ား စီမံေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွေသာ စစ္သူၾကီးတစ္ဦးအလား အသိုင္းအ၀ိုင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္လ်ာထားေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
 
မ်ားမၾကာမီပင္ ခင္မၾကီးႏွင့္ အပ်ိဳေတာ္ အထိန္းေတာ္ သံုးေလးေယာက္ ေနာက္ပါျခံရံျပီး ညီမေတာ္ 
ရမည္းသင္းစုဖုရားကေလးသည္ အစ္မေတာ္ဖုရား ေဆာင္ေတာ္သို႕ ခစားေရာက္လာ ခဲ႕ရေလသည္။ 
နန္းမေတာ္ဖုရားလည္း ညီမေတာ္ကို စိမ္းစိမ္းလဲ့လဲ့ ၾကင္နာေတာ္မူစြာ ရူစားေတာ္မူလ်က္ 
စံေတာ္မူေနေသာ သလြန္ေတာ္ေပၚမွ လက္ကမ္းလင့္ကာ '' မမနဲ႕အတူ စံေတာ္မူစမ္းပါဦး စုေလးရဲ႕၊ 
မိန္႕ေတာ္ မူရမဲ႕ ကိစၥမ်ားကလည္း ႏွစ္ကိုယ္ၾကား တုိင္ပင္ေတာ္ မူရန္ျဖစတယ္'' ဟုဆိုကာ မရြံ 
တရြံျဖစ္ေန ေသာ ညီမေတာ္ကို ေခၚယူ၍ သလြန္ေတာ္တြင္ အတူယွဥ္ထိုင္ေတာ္မူေစသည္။ 
 
'' မမဖုရား အေရးတၾကီး ခစားရမယ္ဆိုလို႕ အူယားဖားယား ထြက္ေတာ္မူခဲ့ရေၾကာင္း ပါဘုရား'' 
 
စုဖုရားေလးက တည္ၾကည္ေအးေဆးေသာ ေလသံႏွင့္ တင္ေလွ်ာက္လိုက္သည္။ 
 
 



နန္းမေတာ္ ။   ။ '' မဖုရား စီမံေတာ္မူရာကို ညီမေတာ္စုေလး မျငင္းဆန္ပါဘူးေနာ္၊ မမကေတာ့ 
'ညေလး'ကို မမနဲ႕ထပ္တူခ်စ္ေတာ္မူလြန္းလို႕ မမဖုရားဘယ္သူ႕အေပၚကိုမွ မွ်တေ၀ျခမ္း 
ေတာ္မမူႏုိင္တဲ႕ ကိုယ္ပုိင္ ပစၥည္း တစ္ခုကို ေ၀ျခမ္းမွ်တေတာ္မူလို၍ ေခၚေတာ္မူျခင္းပါပဲ'' 
 
 စုေလး။  ။ '' ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးလွပါေၾကာင္းဘုရား ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ားကို သနားေတာ္မူမွာပါလဲ'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' အျခားဟုတ္ပါရိုးလား၊ မမဖုရားရဲ႕ ခ်စ္လင္ ေရႊနန္းရွင္ေမာင္ေမာင္ကိုေပါ့'' 
 
 
စုေလး။ ။'' ဘုရား... ဘုရား.. မမဘုရား၊ စုေလးကို အထင္ေတာ္မွားလို႕ အမ်က္ေတာ္ထား 
ေလသလား၊ စုေလးမွာရုိးသားစြာ စံေတာ္မူလ်က္ပါ၊ ဘာအျပစ္မွ မလြန္မက်ဴခဲ႕ေၾကာင္းပါဘုရား'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' အုိ... စုေလးရယ္၊ ဘယ္လိုစကားေတြမ်ား ေလွ်ာက္ထားေနျပန္ပါလိမ့္မလဲ၊ 
မဘုရားကလည္း 'ညေလး'ကို အမ်က္ေတာ္မမူပါဘူးကြယ္၊ မ်က္ရည္ေတြမ်ား လည္လို႕ပါကလား'' 
 
စုေလး။  ။ '' မမဘုရား အမိန္႕ေတာ္ထားပံုက ထူးျခားလြန္းလို႕ စုေလးမွာ အ့ံၾသစရာ တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေနေၾကာင္းပါ။ စုေလးကိုမ်ား အထင္ေတာ္မွားျပီး ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္ ယံုမွားသံသယ'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' အုိ... မမကိုယ္က သဒၶါေတာ္မူျပီးသားျဖစ္တဲ႕အတြက္ ေရႊနန္းရွင္ကိုပင္ မၾကာခင္က 
အသိေပးေတာ္မူခဲ႕ပါေသးတယ၊္ မမဖုရားက တကယ္ပင္ သဒၶါၾကည္ျဖဴေတာ္မူလို႕ မိန္႕ေတာ္မူပါသည္၊ 
ပူေတာ္မမူပါႏွင့္ 'ညေလး'  ရယ္'' 
 
 
စုေလး။   ။ '' ခုမွ ေလွ်ာက္ထားရဦးမည္ဘုရား၊ မမဖုရားက  အခြင့္ေတာ္ေပး၍လားမသိပါ၊ 
ယခင္တစ္ေလာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက အလႊာေတာ္မ်ား သနားဖူးပါသည္၊ ညီမေတာ္စုေလးမွာ 
ဘာမွန္းမသိ ညာမွန္းမသိႏွင့္ ေၾကာက္လိုက္သည္မွာ ေျပာစရာမရပါ'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' ဘယ္သူ႕ကို ေၾကာက္ေတာ္မူတာလဲ စုေလးရဲ႕'' 
 
စုေလး ။  ။ '' မမဖုရားကိုလည္းေၾကာက္ပါသည္၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကိုလည္းေၾကာက္ပါသည္၊ ဒါႏွင့္ 
ဘယ္လိုမွ မလႈပ္၀ံ့တဲ႕အတြက္ အသာကေလး ကတု္လို႕ ေနလိုက္ရပါသည္ဘုရား'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' ေၾသာ္... ဒီလုိမ်ားပင္ စ, တင္ေတာ္မူလာေသးသည္ကား၊ 
အာဂေရႊနန္းရွင္ဘုရားပါေပ၊ ကဲေလ ဒီအေျခမ်ိဳးရိွခဲ႕ဖူးလွ်င္ မဖုရား လိုအင္ဆႏၵကို သာလို႕ပင္ 
ျပည့္၀ေစရန္ ဖန္တီးလာတယ္လို႕ ဆုိရ မွာေပါ့'' 
 



 
စုေလး။  ။'' ညီမေတာ္စုေလး ဘာမွ်မသိရေသးသျဖင့္ အေရးကုန္နားလည္လိုလွပါေၾကာင္းဘုရား'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' မဖုရား အတိုခ်ံဳး၍ အက်ဥ္ရုံးျပီး မိန္႕ေတာ္မူပါမယ္၊ မဖုရားၾကီးႏွင့္ မဂၢမေဟသီ 
ကိစၥေၾကာင့္ ညီအစ္မခ်င္းေပမဲ႕ ခပ္ရွင္းရွင္းျပဳခဲ့ရသည္၊ အဲဒီေနာက္မ်ားမွာေတာ့ ေရႊနန္းရွင္ 
ေမာင္ေမာင္ကလည္း ေတာင္ေဆာင္၊ ေျမာက္ေဆာင္ ဆိုတဲ႕မိဖုရားငယ္။ ေမာင္းမငယ္မ်ားကုိ 
လိုလားရပံု ရေၾကာင္း ရိပ္မိတာႏွင့္ မဖုရားရဲ႕လင္သားအား သူတစိမ္းမ်ားႏွင့္ ေ၀ခြဲခ်စ္ခင္ 
ေတာ္မူရမည္ကို ဘယ္လိုနည္း ႏွင့္မွ် သဒၶါၾကည္ျဖဴ ရိွေတာ္မမူႏုိင္တဲ႕အတြက္ ေရႊနန္းရွင္ စိတ္လက္ 
ေျပေပ်ာက္ ေတာ္ မူေအာင္သာမေပးလုိ႕ မေနသာတဲ႕အဆံုးတြင္ အင္မတန္ ခ်စ္ခင္ေတာ္ မူတဲ႕ 
ညေလးစုထားကိုသာ မဖ်ားရဲ႕အခ်စ္ကို ေ၀ငွေပးေတာ္မူလိုတဲ႕ စိတ္ရင္းရိွေတာ္မူသည္ စုေလးရဲ႕'' 
 
 
စုေလး။  ။'' မမဖ်ားက ဤမွ် ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေတာ္မူျခင္းကုိ ၾကားသိရတဲ႕ စုေလးမွာ၀မ္းသာ 
၀မ္းနည္းႏွင့္ စိတ္ထဲ၀ယ္ တစ္မ်ိဳးၾကီး ျဖစ္လာပါေၾကာင္း'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' အဲဒီလုိ ရည္ရြယ္ေတာ္မူထားတဲ႕ အေတာအတြင္းမွာပဲ ဖယ္လႊဲလို႕ မရွတဲ႕ 
ကိစၥတစ္ခုက အေရး တၾကီး ေပၚလာျပန္တယ္ စုေလးရယ္'' 
 
စုေလး ။  ။’' မိန္႕ေတာ္မူပါဘုရား'' 
 
 နန္းမေတာ္ ။   ။ '' တျခားဟုတ္ပါရိုးလား၊ ေတာင္သမန္စားငေဖငယ္ႏွင့္ ရေနာင္ငတုတ္ တုိ႕အားေပး 
အားေျမွာက္လုပ္ျပီး ဒိုင္းမိခင္ၾကီးႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရားကို တိတ္တိတ္ပုန္း ေပးစားလုိ႕ထားၾကသည္၊ 
မဖုရား လည္း သကၤာမကင္း ျဖစ္ေတာ္မူေနသည္မွာ ၾကာခဲ႕ျပီ၊ သို႕ေသာ္ ေမာင္ေတာ္ကလည္း 
စကားအရာ လိမၼာ ပါးနပ္စြာႏွင့္ ေကြ႕ကာေရွာင္ကာ ညာ၍သာ လာခဲ႔ပါသည္၊  မဖုရားႏွင့္ 
ခင္မၾကီးတို႕ကလည္း အနည္းနည္း အဖုံဖုံ ေခ်ာင္းျပီးဖမ္းခဲ႕သည္မွာ မေန႕ညကမွ 
ဖုံးကြယ္လို႕မရေအာင္ အထုပ္အထည္ႏွင့္တကြ လက္ပူး လက္ၾကပ္မိရေတာ္မူပစ္လုိက္သည္၊ 
သူကလည္း 'မယားငယ္မာန္'ေၾကာင့္ မဖုရားကို ခုခံ တြန္းလွန္ ေတာ္မူလိုက္တယ္ စုေလးရဲ႕'' 
 
 
စုေလး ။  ။'' အလို... ဘုရား၊ ဒီလိုမ်ားေတာင္မွ ျဖစ္လို႕ကုန္ၾကသလား မမဖုရား'' 
 
နန္းမေတာ္ ။   ။ '' အရပ္သူေျပာ ေျပာရရင္ မမလင့္သေဘာကို မမက ေနာေက်ေအာင္ သိပါတယ္ 
စုေလးရယ္၊ ဟိုေခြးႏွစ္ေကာင္က ေျမွာက္ေပးလုိ႕ ဒီလုိျဖစ္ၾကရတာပါ၊ အဲဒီေတာ့ 
ေရြႊနန္းရွင္ေမာင္ေတာ္ကို ၾကာၾကာပစ္၍ထားလွ်င္ သင္းတုိ႕နားလွည့္ရာကိ ခ်ာခ်ာလည္ေအာင္ 
လိုက္ေနရရွာေတာ့မယ္၊ ေရႊနန္းရွင္ကို မိခင္ၾကီးႏွင့္ အမွ်င္ျပတ္လို႕သြားတဲ႕ေအာင္ စုေလးႏွင့္ 



အေရးတၾကီး ေပးစားရေတာ့မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မဖုရားစကားကို နားေထာင္၍ ေမာင္ေတာ္ရိွရာ 
အေဆာင္သုိ႕ အျမန္သြားလုိ႕ ခစားရမည္ ညီမေတာ္'' 
 
စုဖုရားကေလးမွာ အေရးတၾကီးႏွင့္ ၾကက္သီးထမခန္း ခပ္ၾကမး္ၾကမ္း အေရးေတာ္ပုံၾကီးအတြင္းသို႕ 
အတင္းရုိက္သြင္း၍ ပုိ႕သလုိ နား၀င္မခ်ိဳေစေသာ နန္းမေတာ္ မဖုရား၏ အမိန္႕ေတာ္စကားကို 
နားေထာင္ လ်က္ ရုတ္တရက္ ၾကက္ေသ ေသေနရွာမိေတာ့သည္။ အပ်ိဳစင္ အစိမ္းသက္သက္ 
အရြြယ္မွာ မဖြယ္မရာ ကေသာ  စစ္ေျမျပင္တြင္ ဓားစာ၀င္၍ ခံရမည့္ ကိစၥ၌ လုံး၀စိတ္မပါႏိုင္ေအာင္ 
ရိွေနရွာသည္။ သို႕ရာတြင္ အစ္မေတာ္ဘုရား၏ ဓားေတာ္ကလည္း ထက္၊ အမ်က္ေတာ္ကလည္း 
ပြားေနဆဲဆဲမသြားဘဲ တြန္႕ဆုတ္ဆုတ္ လုပ္ေနပါက င့ါညီမကပင္ ငါ့ကိစၥကို ကူညီေဖာ္မရဘဲ 
ေနေပါ့ကိုဟု ရာဇမာန္ရွျပန္ ေတာ့မည္။ 
 
 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား စိတ္ေတာ္မၾကည္မသာခိုက္မွာ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္၍ ဇြတ္၀င္ခစား ရမည္မွာလည္း 
အရွက္အေၾကာက္ၾကီးလွေသာ စုဖုရားကေလးအဖို႕ ေသရြာသို႕ ၾကြလွမ္းရမည္က႕ဲသို႕ 
၀န္ေလးလွသည္။ မျငင္းသာမေရွာင္သာျဖစ္လ်က္ သစ္ႏွစ္ဖက္ညွပ္ေသာ ၀ါး၊ ဓားဦးႏွစ္စင္းၾကား 
၀င္းမွားမိသူပမာ ရုတ္တရက္ အေျဖမေပးႏိုင္သျဖင့္ ေမးခိုင္းေနေတာ္မူရွာ ေလ၏။ 
 
''မဖုရား စီမံေတာ္မူသည္ကို နာခံရြက္ေဆာင္မယ္ မဟုတ္လား ညီမေတာ္'' 
 
ဟု ေနာက္ထပ္ အေမးေတာ္ရိွလိုက္လွ်င္- 
 
''တင္ပါဘုရား'' 
 
 
ဟု လႊတ္ခနဲ ေၾကာက္ေၾကာက္ရႊံရႊံ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္မိေစကာမူ သည္ဇာတ္ကို ဘယ္ပုံခင္း၍ 
ဘယ္သီခ်င္း ဘယ္လိုဆိုရမည္ မသိသျဖင့္ ရင္းတြင္းတြင္မခ်ိ ကသိကေအာက္ႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္စုိးရႊံ 
ေသာ စိတ္က တဒိတ္ဒိတ္ ရင္ခုန္ေနေစေတာ့သည္။ 
 
''အဲ... 'ညေလး' က အလိမၼာသားပဲ ၊ မဖုရားကလည္း ဘယ္သူကိုမွ မသဒၵါႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းကို 
ရက္ရက္ေရာေရာႀကီး ေ၀ခြဲေတာ္မူျခင္းမွာ 'ညေလး 'ကိုခ်စ္ေတာ္မူလြန္းလို႕ပါပဲ၊ကဲကဲ အေရးကိစၥက 
ဒီကို ေအးေအးလူလူ တိုင္ပင္ေတာ္မူေနလို႕ မျပီးၾကေသးဘူး စုေလးရဲ႕၊ 
မဘုရားေစလႊတ္ေတာ္မူထားတဲ့ သစ္သစ္ႀကီး ျပန္လာလွ်င္ သတင္းစကားဘယ္ပုံၾကားရမည္မသိ 
ဘူး၊အေၾကာင္းထူးလွ်င္ ထူးသလို စခန္း သြားၾကေစရသည္၊ဒီေတာ့ ညီမေတာ္ မဖုရား 
အေဆာင္ေတာ္မွာပင္ ပြဲေတာ္စာမ်ားသံုးလို႕ သည္ကေန႕ တစ္ေန႕လံုး စံေတာ္မူပါ'' 
 



ဟူေသာ နန္းမေတာ္ဖုရား၏ အမိန္႕ေတာ္စကားေၾကာင့္ ရမည္းသင္း စုဖုရားကေလးလည္း ရင္ထဲမွ 
တလွပ္လွပ္ ျဖစ္ရွာလ်က္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္ခစားေနရေလ၏။ 
 
 
အခန္း (၃၅) ဆက္ရန္ 
 
အခန္း(၃၅) 
 
 
ဘမရာသန ေ႐ႊနန္းမေဆာင္ေတာ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အပါးေတာ္၌ ခင္ဘြားသစ္ 
ႏြားႏုိ႔ယာဂု ႏွင့္ အခ်ိဳအုပ္မ်ား ဆက္သလ်က္႐ိွေလသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္၌ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႔မွာ ေစခုိင္းေတာ္မူရာ အမႈကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အျပင္သုိ႕ ထြက္သြားၾကၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အပါးေတာ္တြင္ 
ခင္ဘြားသစ္ႀကီးသာ ရင္းႏီွးစြာ ခစား၍ စကားအတံု႕အျပန္ ေလွ်ာက္ထားေနခုိက္ ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္သည္ ညဥ့္အခ်ိန္က စိတ္ေတာ္ ပင္ပန္းခဲ့သျဖင့္ နံနက္စက္ေတာ္ရာမွ 
ထေသာအခါလည္း ၾကည့္ၾကည့္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ေတာ္မူလ်က္႐ိွေလ၏။ ညဥ့္နက္၍ 
အိပ္ေရးပ်က္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေၾကာင့္လည္း မ႐ႊင္မလန္း ျဖစ္ေတာ္မူကာ တစ္ခါတစ္ခါလည္း လစ္ခနဲ 
လစ္ခနဲ သတိေတာ္မ်ား ခၽြတ္ေခ်ာ္မွားယြင္းလ်က္ ႐ိွေတာ္မူသည္။ မူးမူးေ၀ေ၀ႏွင့္ စိတ္ေတာ္မၾကည္၍ 
ကုိယ္ေတာ္ မအီမသာ ႐ိွေတာ္မူလာရာမွ ေၾကကဲြ၀မ္းနည္းဖြယ္ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကလည္း 
စီကာစဥ္ကာ ေပၚေပါက္လာေသာ ေၾကာင့္ ညအခါက မင္းဧကရာဇ္တည္းဟူေသာ စိတ္မာန္ႏွင့္ 
အမ်က္ေတာ္ထန္ခဲ့သမွ်သည္ နံနက္ေရာက္ ကာမွ ေလွ်ာက်ေျပေပ်ာက္သြားကာ 
ႏြမ္းယဲ့ညိဴးငယ္ေတာ္မူျခင္းက အ႐ိွန္ျပင္း၍ လာေတာ္မူျပန္ေလသည္။ 
 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္တြင္ ညဥ့္ဘက္မွ ခက္ထန္တင္းမာေသာ စိတ္ထားျဖင့္ မိဖုရားႀကီးအား 
အျပစ႐ိွ္သေလာက္ မညႇာမေထာက္ျပဳေတာ္မူရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ေတာ္မူခဲ့သမွ် ေသြးေအးစိတ္လူသြား 
ေတာ္မူခိုက္တြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ခင္ဘြားသစ္ ၀င္ေရာက္ဆက္သေသာ 
နံနက္ပဲြေတာ္တည္ေနက် ႏို႔ယာဂုႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ သကာ၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ စေသာ အခ်ိဳအုပ္ကုိ 
ပဲြေတာ္တည္လ်က္မွ ညဥ့္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ၀မ္းနည္းေၾကကဲြစြာ ဆက္လက္ 
မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။ 
 
 



"သစ္သစ္မွာေတာ့ လူရင္းျဖစ္ေနလုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ စိတ္ဆင္းရဲသမွ် ဖြင့္ဟမိန္႔ၾကားေတာ္မူေတာ့မည္၊ 
စုလတ္ဟာ အင္မတန္မွ မာန္မာန ႀကီးေတာ္မူလွတယ္၊ ကုိယ္ေတာ့္အေပၚမွာလည္း နာနာၾကည္းၾကည္း 
ငယ္က်ိဳးငယ္မွာ စကားေတြ မိန္႔ၾကားလုိ႔သြားလုိက္သည္မွာ ရစရာမ႐ွိပါကလား၊ မိဖုရားက ႐ွင္ဘုရင္ကုိ 
ဒီလုိ႐ိုင္းပ်ေစာ္ကားျခင္းဟာ ရာဇ၀တ္အျပစ္ေတာ္ ကင္းမည္ထင္သလား၊ က်ဳပ္က ႐ွင္ဘုရင္ပါဗ်၊ 
ဒီမိဖုရားကုိ တရားနည္းလမ္းအတုိင္း အိမ္နိမ့္ခ်ထား ႏိုင္ပါတယ္" 
 
"မွန္လွပါဘုရား" 
 
 
"ဒါေပမဲ့လုိ႔ သစ္သစ္တုိ႔ နန္းမေတာ္ ႐ိုင္းပ်သေလာက္ က်ဳပ္ကေတာ့ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ မိႀကီးေတာ္ 
ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ဘုရားတုိ႔ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ေထာက္ထားငဲ့ညႇာေတာ္မူလုိက္တဲ့အတြက္ သူ႔ကုိ မရက္စက္ 
လုိက္ပါဘူးဗ်ာ၊ သူႀကိဳက္သလုိသာ စံေတာ္မူပါေစ၊ က်ဳပ္ ေ႐ွာင္ဖယ္လုိ႔ ေနရပါရေစေတာ့၊ က်ဳပ္မွာ 
႐ွင္ဘုရင္လုပ္ရေပမဲ့ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြကလည္း မ်ားလွတယ္၊ ႐ွင္ဘုရင္ကုိ မိဖုရား 
အပိုအမိုထားမွာလည္း နည္းနည္းမွ မႏွစ္ၿခိဳက္ႏိုင္၊ က်ဳပ္႐ွင္ဘုရင္လုပ္ရတာ ဘယ္မွာ 
အရသာ႐ွိေတာ့သလဲ၊ ဒါကေလးကုိပဲ သူ႕အေမက ေ႐ႊနန္းတင္လုိ႔ ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္ရသလား ဘာေလးႏွင့္ 
အေရး႐ွိရင္ ဂုဏ္အင္မတန္ေဖာ္ခ်င္တယ္၊ ဒီ႐ွင္ဘုရင္အလုပ္ကုိ က်ဳပ္ကလည္း မခုံမင္ ပါကလား၊ 
အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္ အလုိေတာ္က် ႐ွင္ဘုရင္ပီပီ စံေတာ္မမူရလွ်င္ သစ္သစ္တုိ႔ စုထားပဲ ေ႐ႊနန္းေတာ္ 
ဆက္ခံၿပီး စံစားအုပ္စိုးပါေစ၊ ခုေနအခါ ေ႐ႊထီးေ႐ႊနန္းကုိ စြန္႔ပစ္ၿပီး ခင္ႀကီးနဲ႔ ေအးေအးသာသာ 
ေနလုိက္ပါေတာ့မယ္၊ ဒီအေၾကာင္းကုိ ယခုပင္ သစ္သစ္တုိ႔ နန္းမေတာ္စုထားကုိ သြားလုိ႔ 
သံေတာ္ဦးတင္ေပေရာ့" 
 
ဟု အားစေလ်ာ့ႏြမ္းလ်ေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ 
 
"မွန္လွပါဘုရား၊ သံေတာ္ဦးတင္ခြင့္ေပးလွ်င္ျဖင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းကေလး ေလွ်ာက္တင္စမ္းရပါမဲ့ 
အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
"အင္း ... ဆုိစမ္းပါဦးဗ်ာ " 
 
သည္တစ္ႀကိမ္ သည္တစ္ခါ ျဖစ္မိတာေတြကုိ ေနာင္တတရားရေတာ္မူသြားပံုရပါတယ္၊ ဘုရာ့ကၽြန္မက 
လည္း ယမန္ေန႔ညဥ့္က က်ိဳးေၾကာင္းျပသ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ရသည္မွာ မိုးစင္စင္ 
လင္းခဲ့ပါတယ္ဘုရား၊ သည္ယေန႔ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ေတာ္မူလုိက္တဲ့ အ႐ွင္၏ နန္းမေတာ္ဖုရားႀကီး 
အမိန္႔ေတာ္မွာေတာ့ - 
 
"စုစု မွားသြားၿပီထင္ပါရဲ႕ သစ္သစ္ရယ္၊ တကယ္ဆုိေတာ့ ဒီလုိျဖစ္ေတာ္မူရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း 
စစ္လုိက္လွ်င္ ေမာင္ေမာင္ဘုရားကုိ ခ်စ္ေတာ္မူလြန္းတဲ့အတြက္ အခ်စ္ကုိ မေ၀ခြဲရက္တာႏွင့္ 
အမ်က္ႀကီး မ်က္လုိက္ မိျခင္းပါပဲတဲ့ဘုရား၊ သုိ႔ေပမဲ့ ေမာင္ဘုရားဟာ အငယ္အေႏွာင္း႐ွာလုိတဲ့ 



စိတ္ေတြက မ်ားလြန္းေတာ့ စုစုအေပၚတြင္ ခ်စ္ခင္မႈေလ်ာ့ပါးခုိက္မွာ စုစုက ဒီလုိလုပ္လုိက္တာကုိ 
အခ်စ္မ၀င္တဲ့ ေမာင္ေတာ္က အျပစ္ျမင္ေတာ္မူထုိက္ပါေပတယ္၊ ဒီေလာက္ 
သ၀န္ေၾကာင္ေတာ္မူတာလည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး သစ္သစ္ရယ္၊ တကယ္ရက္ေရာတဲ့ ေစတနာရင္းနဲ႔ 
ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုေလးကုိ ေပးေတာ္မူမည့္ အေၾကာင္းကုိပင္ ယခင္တစ္ေလာက 
အသိေပးခဲ့ၿပီးပါ၊ ယခုလုိ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ေတာ္မူ ရျခင္းကုိသာ 
အသည္းနာမိေတာ့သည္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္ဘုရား" 
 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ခင္ဘြားသစ္ ေလွ်ာက္တင္စကားကုိ စဥ္းစားေတာ္မူလ်က္ - 
 
 
"ခက္တယ္ ... ခက္တယ္၊ ခု နင္က က်ဳပ္ မိန္႔ေတာ္မူသလုိ နန္းမေတာ္ကုိ အလုိေတာ္ မက်လို႔ 
႐ွင္ဘုရင္ပီပီ ျပဳေတာ္မူရမွာကုိလည္း မႏွစ္သက္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ခမည္းေတာ္၏ ေ႐ႊနန္းေတာ္မွာ 
သူ႕စိတ္တုိင္းက်သာ ေပ်ာ္ေပ်ာစံ္ပါေစ၊ ရာဇပလႅင္ေတြ၊ မင္းခမ္းမင္းနားေတြကုိ မသာယာခ်င္ဘူး၊ 
ခင္ခင္နဲ႔သာ ေပ်ာ္ရာမွာ စံေနပါေတာ့မယ္" 
 
ခင္ဘြားသစ္မွာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ထီးနန္းစြန္႔ေတာ္မူသြားမည္ကုိ နန္းမေတာ္ဖုရားကဲ့သုိ႔ပင္ စိုးရိမ္ 
ပူပန္မိကာ - 
 
 
"သာသနာေတာ္အေရး ႏိုင္ငံေတာ္အေရးႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တုိ႔ အေရးမ်ားကုိ ေထာက္ထားငဲ့ညႇာ 
ေတာ္မူၿပီး ေ႐ႊနန္းစည္းစိမ္ကုိ ပယ္ခြာစြန္႔လႊတ္ေတာ္မမူသင့္ပါဘုရား၊ ေ႐ႊနန္း စည္းစိမ္ 
စံေတာ္မူလ်က္က အလုိဆႏၵေတာ္ ျပည့္၀ရန္ သားေ႐ႊအိုးထမ္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည့္ 
အစီအမံမ်ိဳးကုိ အလုိေတာ္အတုိင္း ဘုရားကၽြန္မမ်ား ၀ုိင္း၀န္းအမႈေတာ္ထမ္းပါမည္ဘုရား" 
 
ဟု အေရးတႀကီး ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ေတာ္မမူလွဘဲ- 
 
 
"သစ္သစ္တုိ႔ ေလွ်ာက္တင္သလုိ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး၊ နန္းမေတာ္ဟာ မာန္မာန 
ခက္ထန္လွတယ္၊ မိဖုရားငယ္ဆုိသည္မွာ ႐ွင္ဘုရင္မွန္သမွ် ထား႐ွိၾကရတဲ့ ကိစၥကေလးမ်ိဳးကုိပင္ သူက 
အင္မတန္ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ျပဳေတာ္မူတယ္၊ ဒီမိဖုရားေခါင္ႀကီးကုိ ကုိယ္ေတာ္ အင္မတန္ 
ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ခင္ခင္ႀကီးကုိလည္း နည္းနည္းမွ ျမတ္ႏိုးေတာ္မမူ၀ံ့ေတာ့ပါ။ ျမေတာင္စုဖုရား 
လတ္ကုိသာ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေ႐ႊေမတၱက ေ႐ွ႕႐ႈေတာ္မူတာေၾကာင့္ ေ႐ႊလႊာေတာ္ကုိ လက္ေတာ္ 
အေရာက္ ပို႔လုိက္ပါတယ္၊ အေဆာင္ေတာ္မွာလည္း ႏွစ္ပါးတည္း ေတြ႕ဆံုေတာ္မူရန္ 
အျမန္လွမ္းႂကြခဲ့ပါလုိ႔ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ပါေနာ္" 
 



ဟု အသံေတာ္ေလးေလးႏွင့္ ေ႐ွ႕စကားေနာက္စကား မမွန္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း မိန္႔ေတာ္မူေနျပန္လွ်င္ 
ခင္ဘြားသစ္မွာ အသံေတာ္ တုန္လႈပ္ေျပာင္းလဲလ်က္႐ိွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရားကုိ ႐ုတ္တရက္ ေမာ္၍ 
ဖူးေျမာ္မိေလသည္။ မ်က္ႏွာေတာ္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ မ႐ိွရာတြင္ မံႈမံႈမိႈင္းမိႈင္း 
ထုိင္းထုိင္းေလးေလးႀကီး ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရၿပီး ေသရည္ယစ္မူးေနသူအလား မ်က္လႊာကုိ 
ပိတ္ထားရင္း အသံေတာ္မ်ား တုန္ရီလႈပ္႐ွားလ်က္ ညည္းတြားေလးလံေနသည္ကုိ 
ၾကားသိေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ အ့ံၾသထိတ္လန္႔ျခင္း ျဖစ္သြားေလ၏။ 
 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ခဏၿငိမ္သက္ေနရာက မ်က္လံုးေတာ္ ဖြင့္ၿပီးလွ်င္ ဟင္ ... ဟုညည္းညဴ 
ေတာ္မူလုိက္ရာမွ အလုိ ... ငါဘာျဖစ္ပါလိမ့္၊ စိမ့္ခနဲ စိမ့္ခနဲ ေက်ာခ်မ္းတက္၍ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ 
သတိလစ္လ်က္ အဖ်ားတက္သကဲ့သုိ႕ ႐ိွလာေတာ့သည္။ ခင္ဘြားသစ္ရယ္ ၿခံဳေတာ္မူေလသည္။ 
ခင္ဘြားသစ္လည္း ကပ်ာကယာ ညဥ့္လႊာ႐ုံ ၿခံဳေတာ္ေစာင္ႏွင့္ လံုေအာင္ ၿခံဳ႐ုံဆက္သရင္း 
ေျခေတာ္ကုိဆုပ္၍စမ္းရာ ပူ႐ိွန္း႐ိွန္းျဖစ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရေတာ့မွ ညအခ်ိန္က အေအးမိေတာ္မူဟန္ 
တူပါသည္။ ကုိယ္အပူေတာ္မူလွခ်ည့္ဘုရားဟု ေျပာၿပီး ပ်ာပ်ာသလဲႀကီး ျဖစ္ေနေလ၏။ 
 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ အျပင္းအထန္ အဖ်ား၀င္လာသူအလား ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ 
ျဖစ္ေတာ္မူသြားေလသည္။ ႏႈတ္ေတာ္ကလည္း ကေယာင္ေခ်ာင္ခ်ား ေတာင္စဥ္ေရတြက္မရေသာ 
စကားမ်ား မိန္႔ေတာ္မူလ်က္႐ိွ၍ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ၿငိမ္သက္စြာ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြား သည္ကုိ 
ေတြ႕ရေသာအခါ ခင္ဘြားသစ္မွာ ႐ုတ္တရက္ အႀကံမရ အပါးေတာ္က ခြာသြားရမည္လည္း 
မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခေတာ္ကုိ ဆုပ္နယ္ေပးရင္းက မနီးမေ၀းက လက္သံုး ေတာ္တစ္ေယာက္ကုိ 
လက္ျပေခၚၿပီး တီးတုိးေလသံႏွင့္ - 
 
"ေမာင္ရင္ နန္းမေတာ္ေဆာင္ႀကီးကုိ အျမန္သြား၍ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ ဖုရားေ႐ွ႕ေတာ္ကုိ၀င္ၿပီး 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ႐ုတ္တရက္ဖ်ား၍ သတိေတာ္မ်ား လစ္လ်က္႐ိွသျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
အျမန္ထြက္ႂကြ ႐ႈစားေတာ္မူပါဘုရားလုိ႔ အေမသစ္က ေလွ်ာက္ထားခိုင္းေၾကာင္း သံေတာ္ဦးသြား 
တင္ေပးပါ" ဟု ပ်ာယီးပ်ာယာ မွာၾကားေစလႊတ္လုိက္ေလရာ လက္သံုးေတာ္သားကေလးလည္း 
အေရးတႀကးီ ေျပးသြားေလ၏။ 
 
 
အ႐ွင္နန္းမေတာ္ စုဖုရားလတ္သည္ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္း စုဖုရားကုိ ဆုိင္းင့ံထားေတာ္မူၿပီး 
အထိန္းေတာ္ႀကီး ခင္ဘြားသစ္ ျပန္လာခ်ိန္ကုိ အက်ိဳးေၾကာင္း စုံလင္စြာ ၾကားသိေတာ္မူလုိသိျဖင့္ 
ေစာင့္လင့္ေတာ္မူလ်က္႐ိွေလရာ လက္သံုးေတာ္ငယ္ ၀င္ေရာက္ေလွ် ာက္တင္ေသာအခါမူကား 
ပူပန္စိုးရိမ္ေတာ္မူအားေၾကာင့္ အူယားသည္းယား ျဖစ္ေတာ္မူကာ ညီမေတာ္ကုိ လက္ဆဲြ၍ 
အေဆာင္ေတာ္ ထဲမွ အျမန္ထြက္ႂကြေတာ္လုိက္ပါေတာ္မူလာေလ၏။ 
 



 
အခ်စ္အတြက္ အမ်က္ေတာ္ပြားေသာ္လည္း သံေယာဇဥ္ႀကီးမားတာ္မူလွသည္။ စိတ္ေနသေဘာထား 
ေအးခ်မ္းေတာ္မူလွေသာ ေမာင္ေတာ္ဘုရားမွာ မိုက္လံုးထြားေသာ တပည့္ေက်းကၽြန္မ်ားေၾကာင့္ 
အလဲြလဲြအမွားမွား ျဖစ္ေတာ္မူရသည္ဟု သနားၾကင္နာမႈက ေဒါသကုိ အႂကြင္းမဲ့ 
ႏွင္ထုတ္ပစ္သည္ႏွင့္မျခား ၾကမ္းၾကဳတ္ခက္ထေရာ္႐ိွလွေသာ အမ်က္ေတာ္မ်ားသည္ ကရုဏာရသႏွင့္ 
ယွဥ္ကာ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕သြား ၾကေတာ့သည္။ 
 
 
ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ ေျမာပါေနေသာ စိတ္ေတာ္မ်ားကုိ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ တားဆီး 
လမ္းေျပာင္းေတာ္မူရန္ မဆြကပင္ စီမံႀကံ႐ြယ္ထားေတာ္မူရင္းအတုိင္း ဆုတ္ဆုိင္းျခင္းမ႐ိွ ျပည့္ျပည့္ စုံစံု 
လ်ာထားၿပီးျဖစ္ရကား သလြန္ေတာ္နားသုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ကို စူးစိုက္႐ႈစားေတာ္ မူကာ 
က႐ုဏာစိတ္ထားႏွင့္ စုတ္မ်ားသပ္ေတာ္မူမိသည္။ 
 
"ေမာင္တုတ္ ... ေမာင္တုတ္ ခင္ခင့္ကုိ လံုေအာင္၀ွက္ထားေနာ္၊ နန္းမေတာ္ႀကီးကုိ ေၾကာက္ပါတယ္၊ 
အနားမလာပါေစနဲ႔၊ ခင္ဘြားသစ္ရဲ႕ ျမေတာင္စုဖုရားက တကယ္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္တဲ့လား" 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ စက္ရာေတာ္မွ စဲြလမ္းေတာ္မူရာကုိ ေယာင္ရမ္းဟစ္ေအာ္ေတာ္ မူလုိက္ကာ 
တစ္ဖန္ ၿငိမ္သက္စြာ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြားျပန္သည္။ 
 
"သစ္သစ္ရဲ႕ ဘယ္ပုံျဖစ္ေတာ္မူတာလဲ၊ ကုိယ္ေတာ္မွာလည္း ပူေနပါကလား" 
 
လက္ေတာ္ကုိစမ္းရင္း နန္းမေတာ္ဖုရားက ေမးေတာ္မူသည္။ 
 
 
"အခ်ိဳအုပ္ကုိ ပဲြေတာ္တည္ရင္းက တစ္စတစ္စ အမူအရာေျပာင္းၿပီး သလြန္ေတာ္ေပၚလဲေလ်ာင္း 
လုိက္ကာမွ အဖ်ား၀င္ေတာ္မူေနသည္ကုိ အကဲခတ္မိပါေၾကာင္းဘုရား" ဟု ခင္ဘြားသစ္က 
တင္ေလွ်ာက္ လွ်င္ - 
 
"ေသာက္ေတာ္ေရမ်ားေကာ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေလာက္ ဆက္ရသလဲ" 
 
"ယမန္ေန႔ကတစ္ႀကိမ္၊ ယခုနံနက္ အခ်ိဳအုပ္ပဲြေတာ္တည္ရင္း တစ္ႀကိမ္ ဆက္ရေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
 
ဤအေျဖႏွင့္ပင္ နန္းမေတာ္စုဖုရားလတ္သည္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္၏ ေ၀ဒနာေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္စဥ္းစား 
ေတာ္မူမိကာ - 
 



"ညစဥ္ ညဆက္ ပန္းခုံေတာ္ ထြက္ရသျဖင့္ အေအးမိခဲ့၍ သတိေတာ္လစ္ေလာက္ေအာင္ ႐ုတ္တရက္ 
အဖ်ားေရာဂါ အျပင္းအထန္ ကပ္ေရာက္ေတာ္မူလာျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္၊ အျပင္းဖ်ားသူတုိ႔ ဓမၼတာ 
စဲြလမ္းထင္ျမင္ရာေတြကုိ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ေျပာၾကားမိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူေန႐ွာတယ္၊ 
သမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတြင္း၀န္ႀကီးမ်ား အျမန္သြား၍ ေခၚေစရမယ္" ဟု အမိန္႔ေတာ္မွတ္သျဖင့္ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္အမႈထမ္းမ်ားကုိ ခင္ဘြားသစ္ သြားေရာက္ ဆင့္ဆုိကာ အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ အျမန္လာခဲ့ 
ေလသည္။ 
 
 
ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုဖုရားကေလးအားလည္း နန္းမေတာ္ဖုရားက သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
အပါးေတာ္တြင္ ျပဳစုခစားရန္ အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ခြင့္မေပးဘဲ ထားေတာ့သည္။ စုဖုရားကေလးမွာ 
အစ္မေတာ္၏ ၾသဇာအာဏာကုိ မလြန္ဆန္၀့ံ႐ွာ၍ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူေသာ သလြန္ေတာ္ 
အနီးအပါးမွ ေျခေတာ္ကုိ ဆုပ္နယ္၍ ခစားရေစကာမူ စိတ္တြင္းက ႐ွက္ေၾကာက္ရင္းေၾကာင့္ မရဲတရဲ 
ျဖစ္ေနမိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ သတိေတာ္မ်ား လစ္ေနခုိက္ျဖစ္သျဖင့္ ႐ွက္စိတ္ႏွင့္ 
ေၾကာက္စိတ္မွာ အမူအရာပ်က္ေလာက္ေအာင္ လႊမ္းမိုးျခင္းမျပဳႏုိင္႐ုံမက ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ 
ေ၀ဒနာေတာ္အတြက္ ေသာကဖက္၍ ေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခဆုပ္လက္နယ္ ျပဳရာတြင္ 
အကယ္ပင္ စိတ္၀င္စားရငး္ ေစတနာေတာ္ ထားမိေလသည္။ 
 
 
"ညီမေတာ္ စုေလးႏွင့္ သစ္သစ္တုိ႔က ေမာင္ေတာ့္အပါးေတာ္မွ ထမသြားၾကဘဲ အၿမဲေစာင့္ၾကပ္လုိ႔ 
ေနရမယ္၊ အေဆာင္ေတာ္တံခါးမ်ား ပိတ္ထားၿပီး လက္သံုးေတာ္ႏွင့္ အိပ္ဖန္ေတာ္သားေတြကုိ 
အေဆာင္ေတာ္ အျပင္ဘက္ကသာ ေစာင့္ၾကပ္ေနေစရမယ္၊ အတြင္း၀န္မင္းမ်ားႏွင့္ သမားေတာ္ႀကီးတုိ႔ 
ေရာက္လာလွ်င္ ငါ့ကုိလာ၍ ေလွ်ာက္တင္လွည့္" ဟု နန္းမေတာ္ဖုရားက မိန္႔ေတာ္မူကာ ေမာင္ေတာ္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား စက္ေတာ္မူရာ သလြန္ေတာ္ေပၚတြင္ ထုိင္လ်က္ စိတ္လက္ၾကည္လင္ေတာ္မႏုိင္၍ 
ညိဴးမိႈင္စြာ စံေတာ္မူေလ၏။ 
 
 
မ်ားမၾကာမီ ဘမရာသန အေဆာင္ေတာ္ႀကီး၏ အျပင္ဘက္ ေလသာေဆာင္တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား 
အတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား စု႐ုံးခစားမိလွ်င္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားထြက္ေတာ္မူ 
လာေလသည္။ 
 
ေ႐ွးဦးစြာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ ေ၀ဒနာေတာ္အတြက္ စံေတာ္မူရာ အေဆာင္တြင္းသုိ႕ သမားေတာ္ 
ႀကီးမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ေစသည္။ အျဖစ္အပ်က္တုိ႔ကို အျပင္ဘက္႐ိွ ၀န္ႀကီး၊ အတြင္း၀န္မ်ားအား 
အနည္းအပါး မိန္႔ေတာ္မူေနေလသည္။ တစ္ခဏၾကာလွ်င္ သမားေတာ္ႀကီး မ်ားလည္း 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အပါးေတာ္မွ ထြက္လာၾကသည္။ နန္းမေတာ္ဘုရားက - 
 



"သမားေတာ္ႀကီးမ်ား စမ္းသပ္ခဲ့ၾကၿပီလား၊ ေ၀ဒနာေတာ္ကုိ ဘယ္လုိအကဲရၾကသလဲ" ဟု ေမးေတာ္မူ 
ေလသည္။ 
 
 
"ေ၀ဒနာေတာ္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ မဟုတ္ေၾကာင္းပါဘုရား၊ အာဂႏၱဳေရာဂါမွ် ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိတ္ေတာ္ထိခိုက္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား မခံ႐ိွသျဖင့္ အပူ႐ိွန္တက္သည့္အခါ 
ကေယာင္ကတမ္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ သတိေတာ္ရလွ်င္ ဆက္သရန္ ေဆးေတာ္မ်ား 
ေ႐ႊကလပ္ေပၚတြင္တင္၍ ဆက္သထားခဲ့ေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
နန္းမေတာ္စုဖုရားလတ္သည္ သမားေတာ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကုိ ၾကားေတာ္မူလွ်င္ - 
 
"ေမာင္ေတာ္၏ ေ၀ဒနာေတာ္မွာ စိုးရိမ္စရာမ႐ွိေၾကာင္း သိေတာ္မူရသျဖင့္ အသင့္အတင့္ 
စိတ္ေအးေတာ္မူရၿပီး သမားေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဆး၀ါးတုိ႔ႏွင့္ အျမန္သက္သာရန္ 
ႀကိဳးစား၍ ကုသၾကပါ၊ သုိ႕ရာတြင္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း မူရင္းပကတိအတုိင္း 
က်န္းမာေတာ္မူလာသည္ တုိင္ေအာင္ ေ႐ႊစိတ္ေတာ္ ၿငိဳျငင္ေစမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္၍ 
တစ္စုံတစ္ရာ ၾကားသိေတာ္ မမူေစလုိဘူး၊ တုိင္းေရးျပည္ရာ အျဖာျဖာကုိ အစစကိုယ္ေတာ္တုိင္ 
ၾကည့္ၾကပ္စီမံေတာ္မူေနသည္မွာလည္း ကာလအတန္ၾကာ၍ ပင္ပန္းေတာ္မူခဲ့လွၿပီ၊ ဒီကိစၥေတြဟာ 
ယခုလုိ ႐ုတ္တရက္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေတာ္မူလာရန္ အေၾကာင္းရင္း အေျခခံေတြပဲလုိ႔ 
"စြပစ္ဲြေတာ္မူလုိသည္"ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ 
 
 
သမားေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း "အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား အလုိေတာ္အတုိင္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား မက်န္းမာ 
ေတာ္မူခိုက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားက အားတုိက္အင္တုိက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ ၀န္ႀကီးအတြင္း၀န္မ်ားမွာလည္း 
သမားေတာ္ႀကီးမ်ား စကားအရ စိတ္ေအး၍ သြားၾကေလသည္။ နန္းမေတာ္ဖုရားက ဆက္လက္ကာ - 
 
"စိုးရိမ္စရာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာေတာ့ ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ သတိေတာ္လစ္လ်က္ 
တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လက္လြတ္စပယ္ႏွင့္ အၾကားရခက္တဲ ့ အမိန္႔ေတာ္စကားမ်ား ႁမြက္ၾကားေတာ္ 
မူတတ္သည္၊ သုိ႕အတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ အပ်ိဳေတာ္မ်ား လက္စဲြေတာ္မ်ားကုိ အပါးေတာ္တြင္ 
ထားေတာ္မမူလုိဘူး၊ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ 
ျပဳစုေတာ္မူမည္" ဟု အမိန္႔ေတာ္႐ိွၿပီး အတြင္း၀န္ႀကီးမ်ားအား - 
 
 
"ကဲ ... အတြင္း၀န္မင္းမ်ားကလည္း မွန္နန္း စႏုေဆာင္ေတာ္မွာ ကၽြန္မႏွင့္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ေတြ႕ 
ဆံုၾကပါ၊ တုိင္းျပည္ေရးရာ ကိစၥေတြမွာေတာ့ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတုိင္း ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
လဲႊအပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ပါသည္" ဟု အမိန္႔ေတာ္မွတ္သျဖင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားက - 



 
"အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရား အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မမူသည့္ အခ်ိန္ကာလ 
အတြင္းမွာ ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အရပ္ရပ္ကုိ မလစ္မလပ္ရေအာင္ 
ဂ႐ုအထူးစိုက္၍ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" ဟု အာမတာ ၀န္ခံၾကေလသည္။ 
 
 
"ေကာင္းပါၿပီ၊ ဒီႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအေရးကုိ စိတ္ေအးရေပေပါ့၊ သုိ႔ရာတြင္ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ 
က်န္၍ေနပါေသးသည္၊ အတြင္း၀န္မင္းတိ႔ုရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္အရပ္ရပ္မွ စာအားျဖင့္ 
ေရးသားေလွ်ာက္တင္ ၾကမည့္ တုိင္တမ္းစာမ်ားကုိ ေ႐ႊေသတၱာႏွင့္ ခံယူဆက္သေစရန္ 
စီမံထားေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား၊ အဲဒီစာမ်ားကုိေတာ့ ဘယ္သူ႕ကုိမွ တာ၀န္မေပးဘဲ 
အေရးယူခဲ့ၾကသည္၊ ယခုလုိ ေမာင္ေတာ္ဘုရား မက်န္းမာေတာ္မူခိုက္မွာ သည္တာ၀န္ကုိ ကၽြန္မ 
တစ္ဦးတည္းက လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူရေတာ့မည္၊ ေ႐ႊေသတၱာအတြင္းမွ ရ႐ိွေသာ စာမ်ားကုိ 
နံနက္ျဖန္ပင္ ၿဗဲတုိက္ေတာ္ သံဆင့္မ်ားက ေ႐ႊေသတၱာႏွင့္တကြ လာေရာက္ဆက္ၾကရမည့္ေန႔ 
မဟုတ္ပါလား" 
 
 
"မွန္လွပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မမူခင္ အ၁ရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက 
ေ႐ႊေသတၱာပါ စာတင္လႊာမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေတာ္မူပါလွ်င္ အတြင္း၀န္ မင္းမ်ားကလည္း 
အပါးေတာ္တြင္ တုိင္ပင္ေတာ္မူရန္ ခစား႐ွိေနၾကသင့္ောကာင္းပါဘုရား" ဟုလႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားက 
ေလွ်ာက္တင္ၾက သည္၊ နန္းမေတာ္ဘုရားက - 
 
 
"႐ိွရမွာေပါ့၊ အတြင္း၀န္မ်ားသာမက မင္းႀကီးမ်ားလည္း ႐ိွေစခ်င္ပါသည္၊ ေ႐ႊေသတၱာတြင္ပါ႐ွိတဲ့ 
အလႊာေတာ္မ်ားကုိ မင္းႀကီး အတြင္း၀န္မ်ား စုံညီေ႐ွ႕တြင္ဖြင့္ၿပီး စာလႊာအသီးသီးကို ေ႐ႊနားေတာ္ 
ၾကားေလာက္ေအာင္ ဖတ္၍ ေလွ်ာက္တင္ၾကရမည္၊ စာတြင္ပါေသာ အေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း 
တစ္ထုိင္တည္း ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ အေရးႀကီးလွ်င္ ႀကီးသည့္အေလ်ာက္ အေရးမႀကီးလွ်င္လည္း 
မႀကီးသည့္အေလ်ာက္ ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာ အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေအာင္ 
စစ္ေၾကာေထာက္လွမ္း ေစရမည္" 
 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ၀န္ႀကီးအတြင္း၀န္မ်ားက ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္လွပါေၾကာင္းျဖင့္ ေက်နပ္စြာ 
ေလွ်ာက္တင္ၾကၿပီး အသီးသီး ဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားကုိ ယူေဆာင္ကာ လႊတ္ေတာ္႐ုံးေတာ္မ်ားသုိ႕ 
ျပန္သြားၾကေလ၏။ 
 
 
သမားေတာ္မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္က် ေဆးေတာ္မ်ားဆက္ရန္ ေ၀ဒနာေတာ္ အကဲခတ္ရန္ 
အလုိေတာ္႐ိွခ်ိန္တြင္ အတြင္းေတာ္၀င္ေရာက္ခစားေစျခင္းငွာ အျပင္ေဆာင္တြင္ အသင့္ေစာင့္ 



ေနေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ နန္းမေတာ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူခ်က္အရ ေစာင့္ေနၾကရသည္။ 
ေန႔လွည့္ကုိယ္ရံေတာ္ လက္သံုးေတာ္သားမ်ားလည္း အေဆာင္ေတာ္ အနီးအပါးမွ 
လွည့္လည္ေစာင့္ေ႐ွာက္ ခစားလ်က္႐ိွ ၾကသည္။ ယမန္ညဥ့္က အေရးေတာ္ပုံကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား သတိလစ္ေတာ္မူေသာ ေ၀ဒနာေတာ္ ရ႐ိွေၾကာင္း ထပ္မံၾကားသိၾကရေသာအခါ 
နန္းေတာ္သူအမ်ားပင္ စိတ္ငယ္ေခ်ာက္ခ်ား၍ ေၾကာက္အားပုိေနၾကေလ၏။ 
 
 
နန္းမေတာ္ဘုရားသည္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ေတာ္မူၿပီး ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ 
သလြန္ေတာ္အနီးသုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွေတာ္မူခဲ့သည္။ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုဖုရားကေလးမွာ 
သလြန္ေတာ္ေဘး ေဆးတင္ေသာ ေ႐ႊကလပ္အနီးတြင္ ဥေဒါင္းၿမီး ယပ္ေတာင္ျဖင့္ ေမာင္ေတာ္ႀကီး 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္အား ကုိယ္တုိင္ေတာ္ ယပ္ေလမ်ား ဆက္လ်က္႐ိွ၍ ခင္ဘြားသစ္ႀကီးမွာ ေျခရင္းေတာ္မွ 
စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူလ်က္႐ိွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ ေျခေတာ္ကုိ ဆုပ္နယ္ရင္း ခစားေနေလ၏။ 
 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း ၿငိမ္သက္စြာ စက္ေတာ္မူရာမွ ခဏၾကာလွ်င္ လူးလြန္႔ေတာ္မူကာ 
"ငါ့လွံေတာ္ကုိ ဆဲြမထားၾကႏွင့္၊ မိဖုရားႀကီးကုိ ထုိးၿပီးမွ ျမေတာင္ဖုရားထံသြားမယ္" ဟု 
ေရ႐ြတ္ေတာ္မူလုိက္ျပန္သည္၊ နန္းမေတာ္ဖုရားလညး္ ေမာင္ေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္၏ သလြန္ေဘးတြင္ 
၀င္၍ထုိင္ေတာ္မူလ်က္ ပိုက္ဖက္ ယုယကာ - 
 
"သတိထားေတာ္မူပါ ေမာင္ေမာင္၊ ျမေတာင္စုစု အနားမွာ ခစားလ်က္ ႐ိွပါတယ္" ဟု တင္လွ်င္ 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္က မ်က္လႊာေတာ္ကုိ မဖြင့္ဘဲထားရင္းမွ "စုစုလား ျမေတာင္စုဖုရားေရ ေမာင္ေမာင့္ကုိ 
ပစ္လုိ႔မထားပါႏွင့္" ဟု ထပ္၍ အမိန္႔ေတာ္႐ိွေလ၏။ 
 
 
"သတိထားပါ ေမာင္ေမာင္ ေသာက္ေတာ္ေ႐ႊဖလားမွ ေဆးေတာ္တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ေတာ္မူ 
လုိက္ပါဦး" ဟုဆုိကာ ေသာက္ေတာ္ေ႐ႊဖလားမွ ေရမ်ားႏွင့္ သမားေတာ္မ်ား ဆက္သထားခဲ့ေသာ 
ေဆးေတာ္ကုိ ညီမေတာ္ေလးအား ေဖ်ာ္ေစ၍ ကုိယ္တုိင္ တုိက္ေတာ္မူသည္တြင္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း ေဆးေတာ္တစ္ခြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္သက္စြာ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူသြားျပန္ေလ၏။ 
 
 
ညေန ပဟုိရ္ေလးခ်က္တီး အခ်ိန္ေလာက္ ေရာက္ေသာအခါ မယ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ စံေနေတာ္မူေသာ 
အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားဒ အစ္မေတာ္၊ ႏွမေတာ္အရင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
ပုခန္းႀကီးၿမိဳ႕စား စုဖုရားႀကီးႏွင့္ ညီမေတာ္ မိတၳီလာ စုဖုရားကေလးတုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္တြင္ 
ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ဘုရားက - 
 



"အလုိ … စုစုတုိ႔ မ်က္ႏွာမေကာင္းၾကပါကလား၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းကိစၥမ်ား ထူးၾကသလဲ" ဟု 
ေမးေတာ္မူေလ၏။ 
 
 
"ေမာင္ေတာ္ႀကီး ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ ယေန႔မနက္ အခ်ိန္ကစၿပီး အျပင္းအထန္ဖ်ား၍ 
သတိေတာ္မ်ားပင္ လစ္ေတာ္မူလ်က္႐ိွေနေၾကာင္း ၾကားရသျဖင့္ စိတ္ပူလွလြနး္၍ပါ ဘုရား၊ 
မယ္မယ္ဖ်ားလည္း နတ္႐ြာစံေတာ္ မူသြားေလေတာ့ ဖ်ကၽြန္မမ်ား အားငယ္လွတာတစ္ေၾကာင္း၊ 
လူငယ္ေတြခ်ည္းလည္း မသြား၀ံ့ပါသျဖင့္ မိႀကီးေတာ္ဘုရားႏွင့္ မီွခို၍ ေနာက္ေတာ္က 
အေမးလုိက္ခ်င္ပါေၾကာင္းဘုရား" ဟု ညီမေတာ္အငယ္က သနားစရာ တင္ေလွ်ာက္႐ွာေလဒ။ 
ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ဘုရားလည္း သမီးေတာ္ႀကီး မိုင္းေနာင္စုဖုရားႀကီးကုိ သနားေတာ္မူသကဲ့သုိ႔ပင္ 
႐ွင္ဘုရင္၏ အစ္မ၊ ႏွမေတာ္မ်ား ျဖစ္႐ွာၾကေသာ္လည္း တန္ခိုးအ႐ိွန္ အေစာ္နည္း၍ နန္းမေတာ္ကုိ 
ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသမႈအား ႀကီး႐ွာၾကရပါကလားဟု သနားၾကင္နာစိတ္ ယုိဖိတ္ေတာ္မူလုိက္သည္။ 
 
 
"စုစုတုိ႔ရယ္ မယ္ဖ်ားလည္း ေန႔လယ္က သတင္းၾကား၍ သြားေမးေတာ္မူမည္ စိတ္ကူးေတာ္မူေနဆဲမွာ 
ညဥ့္အခါက ႐ွင္ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား အမ်က္ေတာ္ပြားၾကသည္လုိ႔ သတင္းသန္႔သန္႔ ၾကားရျပန္သည္ႏွင့္ 
သြားသင့္မသြားသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္လုိ႔ေနေတာ္မူဆဲျဖစ္တယ္" 
 
 
"မိႀကီးေတာ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အတုိင္း ဖ်ကၽြန္မတုိ႔လည္း အဲဒီသတင္းကုိ နားစြန္နားဖ်ား 
ၾကားရပါသျဖင့္ သာ၍ပင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း ျပင္းလွပါသည္ဘုရား" ဟု အစ္မေတာ္ ပုခန္းႀကီး စုဖုရားက 
တင္ေလွ်ာက္ျပန္ရာ - 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္တစ္ပါးလံုး မက်န္းမာေတာ္မူတဲ့အေရးကုိ သြား၍ မေမးျပန္လွ်င္လည္း မသင့္ေတာ္ဘူး၊ 
သြားျပန္လွ်င္လည္း တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး အမ်က္ေတာ္ပြားၿပီး မိုးမီးေလာင္ေနဆဲကုိ ၾကားထဲက 
အခစားခက္၊ အမ်က္ရာဇမာန္ မလြတ္ျပန္မွ  သာလုိ႔ဒုကၡေရာက္ဦးမည္ထင္ပဘုရား" ဟု ညီမေတာ္က 
ထပ္၍ တင္ျပန္သည္။ မိုင္းေနာင္စုဖုရားႀကီးမွာ တစ္စုံတစ္ရာ ၀င္ေရာက္နားေထာင္ေျပာဆုိျခင္းမ႐ိွ၊ 
လက္တြင္း၌႐ိွသည့္ စိပ္ပုတီးကုိသာ နာနာႀကီးတိ၍ စိပ္ေတာ္မူၿမဲ စိပ္ေတာ္မူေန႐ွာည္။ 
ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ဘုရား လည္း အတန္ၾကာ စဥ္းစားေနေတာ္မူရာမွ - 
 
 
"အင္း … စုစုႀကီးတုိ႔၊ စုစုကေလးတုိ႔ ေလွ်ာက္တင္တဲ့အတုိင္း စိုးရိမ္စရာမကင္းလွ်င္ ႐ုတ္တရက္ 
မ၀င္ၾကႏွင့္ဦး၊ မိႀကီးေတာ္ဖုရားလည္း ျဗဳန္းခနဲ ထြက္ေတာ္မမူေသးပါဘူး၊ ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ အေၾကာင္း 
မထူးျခားလွ်င္ ကိစၥမ႐ိွဘူး၊ ယခုကိစၥက တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး စကားကေတာက္ကဆ 
မ်ားၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေတာ္အေၾကာင္းထူးကဲတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္ပြားၾကျခင္း 
ျဖစ္လုိ႔ စဥ္းစားဖုိ႔ အေတာ္ခက္တယ္၊ သားမယ္ေတာ္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဟာ အလြန္တရာ 



စိတ္ထားႏူးည့ံ၍ က်မ္းဂန္စာေပ ႏံွ႔စပ္သူ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးမို႔ ႐ွဴး႐ွဴး႐ွား႐ွားႏွင့္ နဂါးလုိ 
မ်က္မာန္ပြားေတာ္မူသည္ ဆုိျခင္းမွာ ယံုၾကည္စရာပင္ မ႐ိွသေလာက္ ျဖစ္ေတာ့တယ္ စုစုႀကီးတုိ႔ရယ္" 
 
 
"မွန္လွပါ၊ မေတြးတတ္သေလာက္ပင္ ႐ိွပါေၾကာင္း ဘုရား" 
 
"စုစုႀကီးတုိ႔ ေယာက္မေတာ္မွာေတာ့ ငယ္စဥ္ကပဲ မာန္မာနတရားႏွင့္ စိတ္ထားဆတ္ေတာ္မူခဲ့သူျဖစ္လုိ႔ 
အ့ံၾသဖို႔ကိစၥ မဟုတ္လွပါ၊ တစ္ခါမွ် စိတ္မဆုိးဖူးသူက အမ်က္ေဒါသ အျပင္းအျပ ျဖစ္ရျခင္းသာ 
ဆန္းလွတယ္၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆုိ "လူေကာင္းစိတ္တုိ" ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း သည္းမခံႏုိင္ဘဲ 
ကိစၥတစ္ခုခု ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကသည္ထင္ရဲ႕"ဟု ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ဖုရားက ညည္းညည္းတြားတြား 
မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ အပ်ိဳေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ခင္ညိဳက- 
 
"ဟုိတစ္ေလာက ဘုရာ့ကၽြန္မမ်ား ၾကားသိရေသာ သတင္းတစ္ရပ္႐ိွေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
"ေလွ်ာက္တင္စမ္းပါဦး ခင္ညိဳရယ္" 
 
 
"ဒုိင္းအတြင္း၀န္ ကေတာ္ႀကီးနဲ႔ သူ႕သမီးခင္ခင္ႀကီးကုိ မံသႀကီး႐ြာစားက မဟားတရားႏွင့္ 
အေတာ္မ်ာမ်ား ကေလး ညႇဥ္းဆဲလုိက္ပါသည္တဲ့ဘုရား" 
 
"ဘယ္လုိ အျပစ္အနာမ်ားေၾကာင့္တဲ့လဲကြယ္" 
 
"ရေနာင္မင္းသားႀကီး ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အ႐ွင္နန္းမေတာႀ္ကီးက မယံုမၾကည္ 
႐ိွေတာ္မူေနတာ ၾကာပါၿပီတဲ့ဘုရား" 
 
"အလုိ … ဒီရေနာင္ေမာင္တုတ္က ဒုိင္းခင္ႀကီးကုိ သူနဲ႔နီးစပ္ေအာင္ လုပ္ျပန္သတဲ့လား၊ တယ္လည္း 
တရားမဲ့တဲ့ ဣတၳိယသုိက္သမားပါကလားကဲြ႕" 
 
"ဘယ္လုိနည္းႏွင့္ နီးစပ္တယ္လုိ႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ အတတ္မေျပာႏုိင္ၾကပါဘုရား၊ ဘုရားကၽြန္မမ်ား 
နားစြန္ နားဖ်ားသာ ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါ" 
 
"ငါသိသေလာက္ေတာ့ ဒုိင္းခင္ႀကီးဟာ အဆင္းျပင္လ်ာႏွင့္ ျပည့္စုံသျဖင့္ ဘိသိက္ေတာ္ဆက္ေစၿပီး 
တဲ့ေနာက္ နန္းမေတာ္ႀကီးအနားမွာ ခစားထမ္း႐ြက္ေနရသည္ မဟုတ္လား၊ ရေနာင္ေမာင္တုတ္ 
ဆုိသည္မွာလည္း သားေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ထက္ပင္ သူ႔အ႐ွင္နန္းမေတာ္ႀကီးက ခ်ီးက်ဴးေျမႇာက္စား၍ 
အလြန္အကၽြံ သူေကာင္းျပဳထားသူ မဟုတ္လား၊ ငါ့သမီးေတာ္ နန္းမေတာ္စုလတ္ဟာ သူ 
အလြန္အက်ဴး အထူးေျမႇာက္စားထားတဲ့ လူေတြကုိပဲ အထင္ေတာ္လဲြျပန္သတဲ့လား ခင္ညိဳရဲ႕" 



 
 
"တင္ပါဘုရား၊ အထင္ေတာ္လြဲေနတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ၊ ဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္ စြပ္စဲြၿပီး 
အထင္ေတာ္လဲြတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိေတာ့ အတြင္းက်တဲ့ အပ်ိဳေတာ္ႀကီးမ်ားသာ 
သိ႐ိွၾကပါလိမ့္မယ္ဘုရား" 
 
"ဒါနဲ႔ ယခု သားေတာ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ႏွင့္ သမီးေတာ္ နန္းမေတာ္ႀကီးတုိ႔ မၾကည္မသာ ျဖစ္ေတာ္မူၾကရာမွာ 
ဒီကိစၥနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ား စပ္ဆုိင္သည္ထင္သလဲ ခင္ညိဳရဲ႕" 
 
"ျဗဳန္းခနဲ ေလွ်ာက္တင္ဖို႔ အင္မတန္ ခက္ခဲပါေၾကာင္းဘုရား၊ လံုးလံုး အက်ံဳးမ၀င္သည္တုိင္ေအာင္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသေတာ့ ပါေနမည္ထင္ေၾကာင္းပါ၊ သုိ႕ရာတြင္ သည္အေၾကာင္း 
သတင္းစကားမ်ားဟာ ယခုတစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း 
မၾကာခင္ပဲ အေကာင္အထည္ ျဒပ္ႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ၾကားသိၾကရလိမ့္မည္လို႔ 
ယူဆေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
"ကဲ … ကဲ … ၾကားၾကရဲ႕လား၊ စုစုႀကီးတုိ႔၊ စုစုကေလးတုိ႔၊ ေအးေအးေနၾကေပဦးေတာ့၊ မိႀကီးေတာ္ 
ဘုရားလည္း သူတုိ႔ဆီက အရိပ္အကဲကုိ ဆုိင္းင့ံေတာ္မူရဦးမယ္" 
 
 
"အမိန္႔ေတာ္အတုိင္းပါဘုရား၊ မိႀကီးေတာ္ဖုရား သင့္ေလ်ာ္မည္ထင္တဲ့အခါ ထြက္ေတာ္မူလွ်င္သာ 
စုစုတုိ႔ ေနာက္ေတာ္က ပါရေအာင္ ေခၚေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္းပါဘုရား" 
 
"ေခၚပါမယ္၊ ေခၚပါမယ္၊ စုစုတုိ႔ ညီအစ္မ မပါဘဲႏွင့္ မိႀကီးေတာ္ဖုရား မသြားပါဘူးကြယ္၊ ကဲ … ကဲ 
အေဆာင္ေတာ္ကုိသာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ျပန္ၾကပါေလေတာ့" ဟု ဆင္ျဖဴမ႐ွင္ဘုရားက 
မိန္႔ေတာ္မူၿပီး လွ်င္ ႐ိွဦးတင္ကာ ျပန္ႂကြသြား႐ွာၾကေသာ စုဖုရားႏွစ္ပါးကုိ မ်က္စိတစ္ဆံုး 
႐ႈစားေတာ္မူကာ  - 
 
"ေၾသာ္ … သူ႕ခမ်ာမ်ားလည္း မယ္ေတာ္မ႐ိွ႐ွာလုိ႔ အားငယ္႐ွာၾကထင္ပါရဲ႕၊ သနားစရာပါပဲ၊ ကဲ 
ခင္ညိဳေရ၊ အေျခအေနကုိ အကဲခတ္ၿပီး သတိမလစ္လပ္ ေနထုိင္စားၾကမယ္၊ ဘယ္လုိအေရးကိစၥမ်ား 
ထူးျခားတယ္ ဆုိတာ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးေကာင္းႏွင့္ေတြ႕မွ ေသေသခ်ာခ်ာ သတိေတာ္မူရန္ 
ေမးျမန္းစုံစမ္းရဦးမည္" ဟု အပ်ိဳေတာ္ ခင္ညိဳအား ဆက္လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူကာ အနတၱကမၼဓာန္းကုိ 
စီးျဖန္း႐ြတ္ဆုိရင္း စံေတာ္မူေလ၏။ 
 
 
ရေနာင္ၿမိဳ႕စား ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔သည္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ အပါးေတာ္မွ ထြက္ခြာလာၾကၿပီး ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးထံ ေရာက္လာၾကေလ၏။ 



 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတုိ႔မွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ေ႐ႊနန္းေတာ္သုိ႔ သြားခ်ိန္က စ၍ တေၾကာင့္ 
ၾကၾကႏွင့္ ေသာကမေအး ျဖစ္ေနၾကရာမွ ေနမြန္းလဲြခ်ိန္ေလာက္တြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ 
ႏွစ္ေယာက္သား ျပန္ေရာက္လာၾကလ်က္ မ်က္ႏွာ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္း ႐ိွၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္ 
အသင့္အတင့္ စိတ္ေအးသြားၾကေလသည္။ 
 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ေရာက္လာသည္ကုိ ျမင္ရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း "အစ္ကုိေရ … 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက ဘယ္လုိမ်ား အမိန္႔ေတာ္မွတ္ပါသလဲ" ဆုိေသာ အေမးမ်ိဳးက စတင္ကာ 
စုံစမ္းေမးျမန္း ျခင္းျပဳေတာ့သည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကလည္း ညဥ့္အခါက 
အေရးေတာ္ပုံမ်ားကုိ အားလံုးၿခံဳ၍ ေျပာျပလုိက္႐ုံမက ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားက ေနာက္ဆံုးခ်မွတ္လုိက္ေသာ 
အမိန္႔ေတာ္စကားအရ ကိစၥၿပီးေျမာက္ေအာင္ ယေန႔ ေနာက္ဆံုးအစခပ္သိမ္း 
ျပဳျပင္စီမံရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နံနကျ္ဖန္မွာ ရက္ရာဇာႏွင့္ အခါေတာ္ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္အတုိင္း 
ေျမာက္ေ႐ႊေရးေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ခင္ခင္ႀကီးကုိ အေရာက္ပို႔ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ အားပါးတရ 
ေျပာျပလုိက္ၾကေတာ့သည္။ 
 
 
ဒုိင္း၀န္မင္းမွာ မင္းမႈမင္းေရး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ အမိန္႔ေတာ္ခံရန္ ထံုးစံအတုိင္း ေ႐ႊနန္းေတာ္သုိ႔ 
အခစား ၀င္ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ရာ ခင္ခင္ႀကီးအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားကုိ ဇနီးေမာင္ႏံွ 
မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ မၾကားႏုိင္ေသးဘဲ အတြင္း၀န္ကေတာ္ႀကီး တစ္ဦးတည္းသာ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ 
ျဖစ္ေန႐ွာသည္။ ခင္ခင္ႀကီးမွာမူကား ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚသုိ႔ သြားရေတာ့မည္ဆုိေသာ စကားကုိ 
ၾကားရလွ်င္ ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္စြာ မ်က္ႏွာကေလး႐ႊင္ၿပံဳးၿပီး အခန္းထဲ ၀င္ေျပးလာေလသည္။ 
တစ္ဖန္ မိမိကုိယ္ဟန္ကုိ ကုိယ္လံုးေပၚမွန္ႀကီးတြင္ အလ်င္အျမန္ သြား၍အရိပ္ၾကည့္ကာ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚသုိ႔ ၀င္ရာတြင္ မည္သုိ႔ ၀တ္ဆင္ျပဳျပင္မည့္ စိတ္ကူးထုတ္ရင္း ထဘီႏွင့္ ပ၀ါကုိ 
နံ႔သာေရာင္ အေသြးႏုကေလးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္၍ ကုိယ္ႏွင့္ကပ္ကာ ၾကည့္မိသည္။ 
 
 
ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းပင္ ထူးျခားေနေသာ မိမိ၏ပုံအသြင္ကုိ မွန္ေၾကးမံုတြင္ အမွတ္မထင္ ေတြ႕ျမင္ 
လုိက္မိသည္။ ႐ုတ္တရက္အားျဖင့္ အံ့အားသင့္ကာ ထြာဆုိင္မွ်သာ ႐ိွခဲ့ၿမဲျဖစ္ေသာ မိမိခါးကေလးကုိ 
လက္ျဖင့္စမ္းသပ္ ခ်ိန္ဆၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလန္႔တၾကား ျဖစ္သြားမိေလသည္။ ထို႔ေနာက္ 
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္၊ လ တုိ႔က ေဖာက္လဲြေဖာက္ျပန္ ႐ိွခဲ့ဖူးသည့္ မိမိအေျခအေနကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ကာ ေၾကာက္႐ြံ႕ အားငယ္သလုိလုိျဖစ္လာၿပီး မိခင္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးကုိ သြား၍ 
ေျပာမည္ႀကံစည္ရာမွ ေျပာရမွာ ႐ွက္စႏိုးျဖစ္လာသျဖင့္ ေျခလွမ္းကုိ အသာေနာက္ဆုတ္၍ 
႐ုတ္သိမ္းလုိက္မိသည္။ 
 
ဘယ္သူ႕မွ မေျပာေသးဘူး၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ အားရ၀မ္းသာ သံေတာ္ဦးတင္ၿပီးကာမွ 
သူတကာမ်ားကုိ သိေစမည္ဟု ေတြးႀကံမိသည္။ ကုိယ့္အႀကံအစည္ကုိ ကုိယ္သေဘာက်ကာ 



ေၾကးမံုျပင္တြင္ ၿပံဳး႐ႊင္စြာ စိုက္ၾကည့္လုိက္ၿပီးေနာက္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း 
၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူ႐ွာမွာလဲဟု အသည္းထဲ၀ယ္ စိမ့္ကနဲျဖစ္သြားေအာင္ အားရ၀မ္းသာေတြးၾကည့္ 
လုိက္ျပန္သည္။ မနက္ျဖန္ ေ႐ႊနန္းေတာ္၀င္ရေတာ့ မည္တဲ့ ဟူေသာ သတင္းေကာင္းကုိလည္း 
ႏွစ္ေထာင္းအားရျပန္ေန႐ွာသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ကလည္း ျမဴးေနေသာ ခင္ခင္ႀကီး၏ အမူအရာကုိ သတိမထားသာ၊ 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးႏွင့္ ယခင္က ႀကိဳတင္စီမံ၍ အရံသင့္ ျပဳျပင္ထားေစေသာ မိဖုရား အသံုးအေဆာင္ 
အဆင္အယင္မ်ားကုိ အသင့္႐ိွ မ႐ိွ စိစစ္ေမးေနရာ ၀န္ကေတာ္ႀကီးကလည္း 
စိတ္အားထက္သန္စြာႏွင့္ပင္ စုေဆာင္း သုိမီွးထားသမွ်ေသာ မိဖုရားတုိ႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း 
ပရိေဘာဂမ်ား လုိေလေသးသည္မ႐ိွ ျပည့္စုံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆုိျပသလ်က္ ႐ိွေလသည္။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔က ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးျပသမွ် အခမ္းအနား ပစၥည္း 
အသံုးအေဆာင္ ပရိေဘာဂမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ စာရင္းျပဳ၍ အစုလုိက္ အပုံလုိက္ အခန္းမႀကီးတြင္ 
အသင့္ျပလ်က္ နံနက္ျဖန္ ေ႐ႊနန္းေတာ္သုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ ႐ိွၾကေလ၏။ 
 
 
ခင္ခင္ႀကီးကား အစ္ကုိႀကီးမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ေနသေလာက္ မိမိ ငယ္စဥ္အခါက ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသည့္ 
ေ႐ႊခ်ဴလံုး၊ ေငြခ်ဴလံုး၊ ေ႐ႊဟသၤာ႐ုပ္စေသာ အဖိုးတန္ ကစားစရာပစၥည္းကေလးမ်ားကုိလည္း 
တစ္ပါတည္း ေဆာင္ၾကဥ္းသြားႏုိင္ရန္ အေစခံ အမႈလုပ္ မိန္းမငယ္တုိ႔အား သယ္ယူစုေဆာင္းၿပီး 
အထုပ္ႀကီးတစ္ခုျပဳ၍ ထားေစျခင္းျဖင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ႏွင့္ အလုပ္ခ်င္း ဂုဏ္ၿပိဳင္သကဲ့သုိ႔ 
႐ိွေနေလ၏။ 
 
အေဆာင္ေတာ္ထဲတြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေန႔စဥ္အၿမဲ မကဲြမကြာ 
ေတြကဆံုကာ ေနရေတာ့မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္တကြ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ ရည္႐ြယ္ေတာ္မူ 
ခ်က္ႀကီး ၿပီးေျမာက္ေလၿပီဟု စိတ္ခ်လက္ခ် ၀မ္းေျမာကမိ္လွသည္။ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ 
မိခင္၀န္ကေတာ္ ႀကီးတုိ႔ ႀကီးၾကပ္ကာ မ်ားစြာေသာ အမႈလုပ္ အိမ္ေထာင္သိမ္းတုိ႔ ေ႐ႊ႕ၾက၊ မ,ၾက 
သယ္ၾကပိုးၾက ဧည့္ခန္းမႀကီးအလယ္သုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ စုပုံထားေစေသာ အလံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းပစၥယမ်ားကုိ အားရ၀မ္းသာ စိုက္ၾကည့္ကာျဖင့္ ၀မ္းသာ၀မ္းေျမာက္ျဖစ္မိသေလာက္ 
တစ္ခါတစ္ခါလည္း ၀မ္းနည္းသ လုိလုိ ငိုခ်င္သလုိလုိ၊ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မိခင္ဖခင္ႀကီးမ်ားကုိ 
ခဲြထားခဲ့ရမည့္အေရးေတြး၍ သနားသလုိလုိ၊ ေတာင္စဥ္ေရမရ ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ား စိတ္ကစား၍ 
ေနေလေတာ့သည္။ 
 
 



ယင္းသုိ႔ႏွင့္ပင္ ညေနေစာင္း၍ ေဒါင္းစၾကာ ေနအ႐ွိန္ ေသြ႕မွိန္ေပ်ာ့ည့ံလာေသာအခါ ယူငင္သည္ 
ပိုးစရာ ပစၥည္းမွန္သမွ် စုၿပီးပုံၿပီး ျဖစ္ေနေသာ အခန္းက်ယ္ႀကီးတြင္ အိမ္သားအားလံုး 
စု႐ုံးရပ္နားၾကရၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ပစၥည္းပစၥယေတြကုိ ခ်င့္ၾကည့္ကာ နက္ျဖန္ 
တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီး အေရာက္သယ္ယူရန္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးအတြက္လည္းေဆာင္ရ 
မိဖုရားေလာင္းျဖစ္ေသာ သမီးကညာမ်ား သိမ္းပိုက္ႀကိဳယူရာတြင္ စီးနင္းရန္ ေ႐ႊနန္းအစဥ္အလာ 
အသံုးျပဳရသည့္ ေ၀ါေတာ္ယာဥ္ ေတာ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာငး္၊ သုိ႔အတြက္ 
ေ၀ါယာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ တုိ႔အား သြားေရာက္ ဆင့္ဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေ၀ါထမ္းယာဥ္ထမ္း အမႈထမ္းသမားမ်ားႏွင့္တကြ နံနက္ ေနတက္အခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔က ဦးစီးကာ 
လာေရာက္ႀကိဳယူလ်က္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီး႐ိွ ေျမာက္ေ႐ႊေရး ေဆာင္ေတာ္သ္ုိ႔ ပို႔ရမည္ ျဖစေ္ၾကာင္းမ်ား 
ေျပာဆုိမွာၾကားကာ ညေနစာမ်ား သံုးေဆာင္ၿပီးမွ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးသုိ႔ ညညီလာခံ၀င္ရန္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကေလ၏။ 
 
 
ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးသုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွၾကေသာအခါ ေ႐ႊတုိင္ေတာ္မ်ား ထြန္းညႇိထားၿပီျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္သုိ႔ ေ႐ွ႕႐ႈလာၾကသည္။ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ေ႐ႊတုိက္ေတာ္ဆုိင္ရာ 
အမႈထမ္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ရင္းႏီွးေသာ လက္သံုးေတာ္ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ ညအခ်ိန္မွာ လာေရာက္ 
ခစားၿမဲျဖစ္သည္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႕ အေရးကိစၥႀကီးေသာ အခါမ်ိဳး၌ ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္အတူ မခဲြမၿမဲ 
တဲြလ်က္ အမႈေတာ္ထမ္း႐ြက္ ရသူျဖစ္သည္။ ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္သုိ႔ ေရာက္ခါနီးတြင္ စိတ္ထဲက 
အလုိလုိ ေလးလံထုိင္းမိႈင္းလာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္က - 
 
"ဒါႏွင့္ ကုိတုတ္ေရ၊ က်ဳပ္တုိ႔ကေတာ့ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း အမႈေက်ကုန္ေအာင္ ေဆာင္႐ႊက္ခဲ့ၾကၿပီ၊ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကသာ ဒီမွာ ဘယ္ပုံစီမံေတာမူ္ႏွင့္သည္မသိ" ဟု စလုိက္မိသည္။ 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း မိဖုရာေခါင္ႀကီးရန္ကုိ အမွန္ႏိွမ္နင္းေတာ္မူၿပီးသား ေနမွာပါ၊ မိန္းဆုိတာမ်ိဳးဟာ 
ေယာက္်ားက သည္းခံမွန္းသိရင္ အင္မတန္စြာခ်င္သည္၊ မခံဘူးဆုိတာ သိသြားရင္လည္း တစ္ခါတည္း 
ေပ်ာ့ေခြသြားတတ္တာမ်ိဳးပါ၊ ဒီဟာ ဓမၼတာပဲ ကုိေဖငယ္ရဲ႕" ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္က ေျဖသည္။ 
 
 
"အဲေလ … ဒီကိစၥဟာ သူႏိုင္ငါႏုိင္ အၿပိဳင္လြန္ဆြဲေနၾကတုန္း အခါလိုျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္လုိေျပာေျပာ 
က်ဳပ္တုိ႔သေဘာေတာ့ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ မိဖုရား ၾသဇာေပးေနတာ နည္းနည္းမွ မႏွစ္သက္ပါဘူးဗ်ာ" 
 
"ျဖစ္ပုံကေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ကသာ ၾသဇာေပးတယ္လုိ႔ ထင္ရတာ၊ ကာယကံ႐ွင္ျဖစ္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
ကေတာ့ ငယ္စဥ္က ခ်စ္ေတာ္မူခဲ့ၾကလုိ႔ ႏဲြ႕ဆုိး ဆုိးခံတဲ့အေနမ်ိဳးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးသားသား သည္းခံေတာ္ 
မူခဲ့တာကုိး၊ ဒါေပမဲ့ မေန႔က ျဖစ္ပ်က္လုိက္ၾကတဲ့ ကိစၥမွာေတာ့ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ 
မ်က္မာန္ေတာ္႐ွသြားၿပီး ဒီအေျခက်မွေတာ့ ဒီမိဖုရား ဦးက်ိဳးသြားရမွာအမွန္ပဲ" ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္က 
ရဲရဲႀကီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ ေလသည္။ 



 
 
တီးတုိးေျပာရင္း ေတာင္ဒ၀ယ္ေဆာင္အတြင္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ လက္သံုးေတာ္ အိပ္ဖန္ေတာ္ 
သားေတြအစီအရီ စုေ၀းထုိင္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ ေမာင္ေမာင္တုတ္က "အလုိ ... 
ကုိယ့္လူေတြ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီမွာလာစုေနၾကသလဲ၊ ညီေလး "ေျဗာင္း" ေကာသူ႔အိမ္ေတာ္ ျပန္သြားၿပီလား" 
ဟု ေမးလုိက္သည္။ လက္သံုးေတာ္သားမ်ားက - 
 
"ကၽြန္ေတာ္မ်ား အေဆာင္ေတာ္အတြင္း မ၀င္ရ၊ အျပင္က ေနၾကရမည္ဆုိေသာေၾကာင့္ အလုပ္မ႐ွိ 
သည္ႏွင့္ ဒီေနရာမွာ လာေနၾကပါသည္။ 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကလား၊ နန္းမေတာ္ႀကီးကလား မသိပါ၊ သမားေတာ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားလာၿပီး ေန႔ခင္းက 
အမိန္႔ခ်ပါသည္၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မမူလုိ႔ အတြင္းေဆာင္"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သခင္ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀င္ၾကည့္ပါရေစ" 
 
 
အတြင္းမွ အေျဖကား ေပၚမလာေတာ့ေပ၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ အတန္ၾကာ ေစာင့္ေနေသာ္လည္း 
တိတ္ဆိတ္ၿမဲပင္ ႐ိွေနသျဖင့္ တံခါး႐ြက္ကုိ လက္ႏွင့္အသာ တီးခပ္ျပန္သည္။ သုိ႔ာတြင္ 
အောကာင္းျပန္ၾကား ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ခိုင္ၿမဲလံုၿခံဳေသာ ကၽြန္းသားပန္းႂကြမ်ားျဖင့္ 
နယား႐ုပ္ေဖာ္ထုလုပ္၍ ေ႐ႊပိန္းခ်ထားသည့္ တံခါး႐ြက္က်ည္း႐ွင္မွာ အလြန္လွ်င္ 
ဣေႁႏၵေကာင္းေနေတာ့သည္။ 
 
"ေတာက္ ... ျဖစ္ရပုံကေတာ့ ဆုိးၾကၿပီ ကုိေဖငယ္ေရ၊ ထုိးစစ္ဆင္မည့္အခိုက္မွ 
ရန္သူ႔ျမားအစုိက္ခံရသလုိ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ ဘယ္လုိမ်ား လွည့္ပတ္သိမ္းဆည္းလုိ႔ထားပါလိမ့္" 
 
"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္း အလုိေတာ္က် အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့သမွ် သဲေရသြန္ျဖစ္ရေတာ့မွာလား၊ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားဟာ သတိေတာ္မ်ား လစ္ေလာက္ေအာင္ မက်န္းမမာျဖစ္ေတာ္မူေနတယ္ဆုိတာ 
တကယ္တမ္း ယံုရမွာလား ကုိတုတ္ရဲ႕" 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္လည္းေကာင္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
အကယ္ပင္ ေနထုိင္ေကာင္းေတာ္မမူျခင္း မွန္သလားဟု လက္သံုးေတာ္ ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားမွအစ 
၀န္ႀကီးအတြင္း၀န္မ်ား သမားေတာ္ႀကီးမ်ားအဆံုး တစ္ညဥ့္လံုး လွည့္လည္သြားေရာက္ကာ 
ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္း ျပဳၾကေလ၏။ 
 
 
 



အမ်ားကပင္ က်န္းမာေတာ္မမူဟု တစ္ဆင့္စကား ၾကားသိရပုံ ေန႔လယ္က အေဆာင္ေတာ္တြင္း၌ 
၀န္ႀကီးမ်ား သမားေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ နန္းမေတာ္ဖုရားႏွင့္အတူ ပ်ာပ်ာသလဲထြက္၀င္ခစား ေဆး၀ါး 
ဆက္သလ်က္ ႐ိွၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ 
အပါးသုိ႔ကပ္၍ ေဆး၀ါးဆက္သရသူ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းေသာအခါတြင္မွ အမွန္ပင္ က်န္းမာေတာ္မမူ၍ ေဆးေတာ္မ်ား ဆက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ 
အထင္မွာ အပူအေအး မမွ်ေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ငန္း၀င္ေသာ အဖ်ားကဲ့သုိ႔ 
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေျပာလ်က္ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ သတိေတာ္မ်ား 
လစ္ဟင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ထင္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတြ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ၾကားသိရေသာအခါမွ 
စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္ၾကေတာ့သည္။ 
 
နံနက္အခါက က်န္းက်န္းမာမာ တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ပါဘဲလ်က္ မိမိတုိ႔ အျပင္ဘက္သုိ႔ ထြက္၍ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥအသြယ္သြယ္ကုိ ျပဳေနခုိက္တြင္မွ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား သတိေတာ္မ်ား 
လစ္ေလာက္ေအာင္ ႐ုတ္ခနဲ မက်န္းမာေတာ္မူျခင္းကုိ စိတ္တြင္းက တစ္မ်ိဳးတမည္ထင္မွားသံသယ 
ျဖစ္မိၾကသည္မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္သာမက ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ အေတြးအယူကလည္း 
တညီတညာတည္း တုိက္ဆုိင္မိၾကသည္။ 
 
 
"ကုိင္း ... ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ ကိုတုတ္၊ က်ဳပ္တုိ႔ အားကုိးအားထားရာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားျဖင့္ 
မိဖုရားႀကီး လက္ထဲမယ္ ေ၀ဒနာသည္ ျဖစ္ေတာ္မူေန႐ွာၿပီ" ဟု တီးတုိးေျပာမိသည္။ 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မမူတာကုိ တံခါးအလံုပိတ္ထားသည္မွာ တရားပါသလား 
သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ က်န္တဲ့တပည့္ ေက်းကၽြန္မ်ားကလည္း ကုိယ့္အ႐ွင္သခင္ကုိ 
ဖူးျမင္ခ်င္ပါေသးတယ္" ဟု ေမာင္ေမာင္တုတ္က သမားေတာ္ႀကီးတစ္ဦးအား ေျပာၾကားမိသည္။ 
 
 
"ေမာင္ေမာင္တုိ႔ အေတြးမမွားႏွင့္၊ ငန္းဖ်ားဆုိတာမ်ိဳးဟာ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး၊ 
အနီးအပါးလူမ်ားကုိလည္း ထု႐ိုက္ကုပ္ဖဲ့ ျပဳတတ္သည္၊ အျပင္အပကုိလည္း ကေယာင္ကတမ္းႏွင့္ 
ထေျပးတတ္သည္၊ ဧကရာဇ္မင္းဆုိသည္မွာ ေရာဂါေၾကာင့္ ဤသုိ႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရာဇဣေႁႏၵမဲ့မည္ 
မဟုတ္ပါလား၊ ဤသတင္း ေပါက္ၾကားလွ်င္ တုိင္းတစ္ပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တလႊား ျပန္႔ႏံွ႔သြားမည္၊ 
သုိ႔ေၾကာင့္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက လိမၼာေရးျခားေသာ မိဖုရားေခါင္ႀကီးပီပီ ဖုံးဖုံးဖိဖိ စီမံေတာ္ 
မူထားျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္" 
 
 
ဟု အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေျပာသည္တြင္မွ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔မွာ သက္သာရာ 
ရၾကေတာ့သည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္သား လြတ္ရာုိ႕ ထြက္လာ၍ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ရင္း - 
 



"အင္း ... သမားေတာ္ႀကီးေျပာတဲ့အတုိင္း ဟုတ္ပါေစေတာ့လုိ႔ ဆုေတာင္းရမွာပဲ၊ ကဲ 
ဒီလုိအေရးေတာ္က ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီစဥ္ထားၾကတဲ့ကိစၥကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ 
ကုိေဖငယ္" 
 
"ကုိရင္တုတ္ေရ က်ဳပ္ေတာ့ ပူထူေနပါၿပီ၊ မနက္လင္းလုိ႔ ခ်ိန္းဆုိတဲ့အခ်ိန္က်လွ်င္ ခင္ခင္ႀကီးကုိ 
ဘယ္လုိသြားေျပာရမလဲ၊ မ်က္ရည္ေတြ၀ဲေနမည့္ သူ႕မ်က္ႏွာကေလးကုိသာ ကၽြန္ေတာ့မွာ ျမင္ေနၿပီ" 
 
"အႀကံႀကီးႀကံလုိက္တာ ဟန္မယ္လုိ႔လုပ္ကာမွ ခြက်ေအာင္ ဖန္တီးလာေတာ့ သူ႕ခမ်ာ ကေလးပဲ 
ကုသုိလ္ကံ အင္မတန္ နည္းေလေရာ့လားလုိ႔ သနားမိတယ္ ကုိေဖငယ္ရယ္" 
 
"က်ဳပ္တုိ႔ဘက္က အင္မတန္ အေရးႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္အခါမွာမွ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားဟာ 
ေကာက္ကာငင္ကာ ယခုလုိ ျဖစ္ေတာ္မူရတာ နစ္နာလွတယ္၊ ဒီကိစၥကုိ ယေန႔အဖို႔ က်ဳပ္တုိ႔ခ်ည္း 
အၿပီးအစီး ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆုိလွ်င္ နန္းမေတာ္ဖုရားႏွင့္ အတုိက္အခံ 
အမ်ားႀကီးျဖစ္ၾကမွာပဲ၊ ၿပီးေတာ့လည္း ကာယကံ႐ွင္ ဘုရင္ဧကရာဇ္ မင္းတရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
သတိေတာ္မ်ား မရေအာင္ နာမက်န္းျဖစ္ေတာ္မူ ေနတဲ့အခါ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေဖးမမည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ႐ိွပါကလား" 
 
 
"ကံတရားအတုိင္း ထားလုိက္ပါေတာ့ ကုိေဖငယ္ရာ၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
က်န္းမာေတာ္မူလာတဲ့အခါေတာ့မွ ဒီကိစၥကုိ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကေသးတာေပါ၊့ အခုေတာ့ 
အခြင့္မသာတဲ့ အခ်ိန္မို႔ ကုိယ္႐ိွန္သပ္လ်က္ ဣေႁႏၵမပ်က္ေနဖုိ႔ရာက အေရးမႀကီးဘူး၊ မနက္လင္းလွ်င္ 
ေ၀ါေတြ၊ ယာဥ္ေတြႏွင့္ အႀကိဳလာမွာကုိ ၿဖီးကာလိမ္းကာ အိမ္၀က ထုိင္ေမွ်ာ္ေန႐ွာမဲ့ 
ကၽြန္ေတာ့္ႏွမကေလးကုိ ဘယ္လုိသြားၿပီး သတင္းေပးရမလဲ၊ ေန႔လယ္က စုေဆာင္းျပင္ဆင္ထားတဲ့ 
ပစၥည္းေတြကလည္း မနည္းဘူး၊ အိမ္သူအိမ္သား တပည့္င္သားေတြအေပၚမွာမွ မ်က္ႏွာမထားရဲေအာင္ 
အ႐ွက္တကဲြ ျဖစ္႐ွာၾကေတာ့မယ္" 
 
"ဒီအထိေတြးၿပီး ပူေဆြးမေနပါနဲ႔ေတာ့ ကုိေဖငယ္၊ ခ်ိန္႐ြယ္ၿပီးထားသလုိ အေၾကာင္းမသင့္ 
အဆင္မေျပေအာင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္လာရတဲ့ကိစၥကုိ ဘယ္လုိမွ မျပဳျပင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသာ ေန႔ရက္မၾကာခင္ က်န္းမာေတာ္လာဖို႔ ဆုေတာင္းေနရေတာ့မွာပဲ" 
 
 
"ကုိင္း ... ဒါျဖင့္လည္း ဒီေ႐ႊနန္းေတာ္ေပၚမွာ ေနရတာထက္ ယခုညကပင္ ခင္ခင့္ကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္း 
သြားေျပာထားလုိက္ရတာက မနက္ သူေမွ်ာ္ေနခ်ိန္ကုိ သြားေျပာရတာထက္ 
အခံရသက္သာပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ သြားေတာ့မယ္ဗ်ာ၊ ဒီမွာေနလုိ႔လည္း အေၾကာင္းမထူးပါဘူး" 
 



"ကုိေဖငယ္ သြားလုိရင္လည္း သြားေပေတာ့ေလ၊ က်ဳပ္လည္း ဒီမွာေနရတာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ အပါးေတာ္ 
မ၀င္ရလွ်င္ အပိုပါပဲ၊ ညီေလး ေမာင္ေမာင္ေျဗာင္းနဲ႔ လက္သံုးေတာ္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားမွာၾကားၿပီး 
အိမ္ျပန္နားလိုက္ဦးမယ္" 
 
 
"ဒါႏွင့္ ကိုတုတ္ကို သတိေပးခ်င္တယ္၊ ခင္ဗ်ားအေပၚမွာ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက အမ်က္ ေတာ္မ်ား 
ထားခဲ့ရင္ ခင္ခင္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥသာ ျဖစ္မွာပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ကိုတုတ္က ဘယ္ပုံဘယ္နည္း 
ေရွာင္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း အၿမဲေတြး၍ ထားပါ" 
 
"က်ဳပ္ကိုေတာ့ နန္းမေတာ္ဖုရားက အမ်က္ေတာ္ပြားမွာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ 
အလုိေတာ္လိုက္ အႀကိဳက္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ေနရာမွာ က်ဳပ္ဟာ နန္းမေတာ္ဖုရား၏ 
အရင္းခ်ာဆံုး သူလွ်ိဳႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္ဗ်' 
 
 
"ဒါေလာက္ပင္ အထင္ႀကီးသလား၊ သူလွ်ိဳႀကီးမ်ားေပမဲ့ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မတည့္လွ်င္ အရွင္ေမြး 
ေန႔ခ်င္းႀကီးတဲ့လူဟာ တစ္သက္လံုး ေမြးခဲ့ၾကက္ တစ္မနက္ႏွင့္ ရုိက္သတ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ 
ရိွေနေသးတယ္" 
 
"က်ဳပ္အေပၚမွာ ဘယ္သူမွ အခြင့္အာဏာ မသံုးႏုိင္ဘူးမွတ္ပါ ကိုေဖငယ္ရဲ႕၊ က်ဳပ္ ဘာလုပ္ လုပ္ 
နန္းမေတာ္ဖုရားက အျပစ္မေပးႏိုင္တဲ့ အတြင္းေရးေတြ ရိွပါေသးတယ္၊ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားကလည္း 
က်ဳပ္တစ္သက္မွာ အရွင့္လက္နက္ေတာ္ႏွင့္ မေသရဘူးဆိုတဲ့ ကတိေတာ္ေပးၿပီး ေဘးမဲ့လႊတ္ေတာ္မူ 
ထားတဲ့ လူပါ၊ ဒါေတြကို ပူစရာမရွိပါဘူး" 
 
"ေကာင္းပါေလရဲ႕ဗ်ာ၊ ဒါျဖင့္ အမ်က္ေတာ္ရိွသည္တိုင္ေအာင္ လက္နက္၊ ဓားလွံႏွင့္ 
အသက္အႏၱရာယ္ရမွာ စုိးရိမ္စရာ မရိွဘူးေပါ့" 
 
"စိတ္ခ်က္ စိတ္ခ် ဒီတစ္သက္မွာ က်ဳပ္ဟာ ဘုရင့္လက္နက္နဲ႔ မေသရတဲ့လူလို႔ ထစ္ထစ္ခ် 
မွတ္ယူလိုက္ ေပေတာ့ ကိုေဖငယ္ရဲ႕" 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္အတြက္ စိတ္သက္သာရာ ရသြားကာ ဟုတ္ေပသား ပဲ၊ 
ဟုတ္ေပသားပဲ၊ ေရႊနန္းဘုရား၏ ခုိင္မာတဲ့ သစၥာကတိေတာ္ႀကီးက ရိွေနတယ္၊ ငါ့ သူငယ္ခ်င္း 
မိတ္ေဆြရင္းႀကီးဟာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားတစ္သက္မွာ ဘာမွ်စုိးရိမ္စရာ မလိုဘူး ဟု ပုံေသကားခ်ပ္ 
စြဲမွတ္လိုက္ေလေတာ့သည္။ 
 



"ကိုင္း ... ကိုေဖငယ္ အိမ္ျပန္ၿပီး ခင္ခင္ႀကီးကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာေပေတာ့ က်ဳပ္လည္း 
ေျမာက္ဒ၀ယ္ေဆာင္မွာ ညီေလး ေမာင္ေမာင္ေျဗာင္း ရိွေလမလား သြားရွာ လိုက္ဦးမယ္" 
 
"ေနာက္တစ္ေန႔ ကိုတုတ္နဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔ ဘယ္မွာေတြ႕ရမလဲ ေရႊနန္းေတာ္ထဲကို ၀င္ဦးမလား" 
 
 
"လုပ္ကိုင္ႀကံစည္ရာေတြကို စဥ္းစားရဦးမယ္ ကိုေဖငယ္ရဲ႕၊ ဒီေတာ့ ေမာင္ေမာင္ေျဗာင္းအား 
ေရႊနန္းေတာ္ ႀကီးအတြင္းက ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏွင့္ စပ္ဆိုေသာ အေၾကာင္းကိစၥ အရပ္ ရပ္ကုိ 
မလပ္ေအာင္ ၾကည့္ရႈစံုေထာက္လုိ႔ အေၾကာင္းထူးသေလာက္ သတင္းအျမန္ပုိ႔ရန္ မွာထားခဲ့ေတာ့မယ္၊ 
နက္ျဖန္ တစ္ေန႔လံုး အိမ္မွာနားၿပီး ညက်မွ ညဥ့္အိပ္ဖန္ေတာ္လွည့္မ်ား ကို 
ေခတၱသြားေရာက္ၾကည့္ရႈေတာ့မည္" 
 
"ေကာင္းပါၿပီ၊ က်ဳပ္လည္း တစ္ေန႔လံုး ဆိုသလိုပဲ ခင္ခင္ႀကီးဆီမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ရမွာပါ။ 
ညအခါေရာက္မွ ခဏေလွ်ာက္လာခဲ့ေတာမ့ယ္" ဟု ႏွစ္ဦးသား မွာၾကားေျပာဆိုကာ ခြဲခြာ ၾကေလ၏။ 
 
 
ထုိညဥ့္အဖုိ႔မွာ သီေပါေရႊနန္းရွင္ဘုရားလည္း သတိေတာ္ မရတစ္ခ်က္ ရတစ္ခ်က္ႏွင့္ပင္ နံနက္အလင္း 
ဘက္ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္း စုဖုရားကေလး၏ အကူအညီကုိ 
ယူေတာ္မူကာ ခင္ဘြားသစ္၊ ခင္မႀကီးစေသာ လူယံုေတာ္ မ်ားႏွင့္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား 
ဆက္သသြားေသာ ေဆးေတာ္မ်ားကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား တိုက္ေကၽြးယုယ ျပဳစုေတာ္မူၾကသျဖင့္ 
ရုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ အာဂႏၱဳေ၀ဒနာေတာ္မွာ ၿငိမ္သက္သာလာေလသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အေဆာင္ေတာ္တြင္း၌၏လည္းေကာင္း၊ သလြန္ေတာ္ အနီးအပါးတြင္လည္းေကာင္း လက္နက္၊ ဓါး၊ လွံ 
စသည္မ်ားႏွင့္ ေလးလံေသာ အရာ၀တၳဳပစၥည္း အသံုးအေဆာင္မ်ားကို လံုး၀ဖယ္ရွားထားေစၿပီး 
ကိုယ္ေတာ္ကိုလည္း လႈပ္ရွားလူးလြန္႔မႈ မ်ား မ်ားစြာျပဳေတာ္မမူေစရန္ အေခ်ာ့ေတာ္ဆ္က၍ 
သက္သာစြာ ယုယ ထားၾကရာ မ်က္လံုးေတာ္ တေမွးေမွးႏွင့္ ေအးေဆးစြာ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူေနသည့္ 
အခ်ိန္က မ်ားလာေလသည္။ 
 
 
ထုိေန႔တြင္ နန္းမေတာ္ဘုရားက ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုဖုရားကေလးအား မိမိကုိယ္ေတာ္ စား 
ေမာင္ေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားအပါးမွ တစ္ဖ၀ါးမခြာ ယုယေစာင့္ေရွာက္မူေနရစ္ရန္ မွာထားေတာ္မူကာ 
အေဆာင္ေတာ္ အျပင္သို႔ထြက္၍ ေမာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္စား မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ေရးရာမ်ား ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေတာ္မူရန္ ရိွေသး ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ 
ခင္ဘြားသစ္ ခင္မႀကီးတို႔ကိုလည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲသို႔ တိုင္တားမင္းႀကီးႏွင့္ သားေတာ္ႀကီးမ်ား 
ေဆးေတာ္ဆက္လာသည္မွ တစ္ပါး မည္သူ႔အားမွ် ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳရန္ က်ပ္တည္းစြာ 
အမိန္႔ေတာ္ေပးလ်က္ အျပင္သို႔ ထြက္ေတာ္မူေလ၏။ 
 



 
ဘုရင္မင္းတရားႏွင့္ အတြင္း၀န္ႀကီးမ်ား အေရးေပၚ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေတာ္မူရာဌာနျဖစ္ ေသာ 
အတြင္းေရႊေဆာင္ေတာ္မွာ ယေန႔အဖုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၿဗဲတိုက္ 
သံေတာ္ဆင့္မ်ားသည္ နန္းမေတာ္ဘုရား အပါးေတာ္တြင္ စံုစံုညီညီ ခစားမိၾကလ်က္ 
ေရႊေသတၱာအတြင္းမွ ျပည္သူတုိ႔ေရးသား ဆက္သ တုိင္ၾကားၾကသည့္ အလႊာေတာ္စားမ်ားကို လက္ခံ 
ဖတ္ေလွ်ာက္ၾကရသည္။ အေဆာင္ေတာ္တံခါး ကို ပိတ္ထား၍ အေရးမႀကီး ေသာ မင္းမႈထမ္းမ်ား 
နားေထာင္ရန္ ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳရေပ။ ေန႔အခါျဖစ္၍ လက္သံုး ေတာ္မ်ားလည္း ေတာင္ဒ၀ယ္၊ 
ေျမာက္ဒ၀ယ္ေဆာင္တို႔တြင္သာ ေနရေလသည္။ ေရႊနန္း ရွင္ဘုရား 
ညီလာခံထြက္ေတာ္မမူသျဖင့္လည္း လက္သံုးေတာ္၊ ကိုယ္ရံေတာ္မွအစ ကြမ္းရည္ေတာ္သား 
လက္ဖက္ရည္ေတာ္သားမ်ားလည္း ဆုိင္ရာ ၎ကို ကြမ္းရည္ေတာ္ ေဆာင္၊ 
လက္ဖက္ရည္္ေတာ္ေဆာင္ တုိ႔၌သာ ၿငိမ္သက္စြာ ရိွၾကရေလ၏။ 
 
 
ေရႊေသတၱာမ်ားကို မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ား ေရွ႕တြင္ ၿဗဲတိုက္သံေတာ္ဆင့္မ်ားက ေသာ့ခ်က္ကို ဖြင့္ကာ 
မ်ားစြာေသာ စာရြက္လႊာတို႔ကို ထုတ္ယူဆက္သရေလ၏။ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ကမူ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ႏွင့္အတူ နန္းမေတာ္ဖုရားတို႔ ႏွစ္ပါးစုံညီ လက္ခံ ၾကည့္ရႈေတာ္မူခဲ့သည့္ စာလႊာမ်ားမွာ 
ျပည္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ မေက်နပ္ခ်က္ကေလးမ်ားကုိ 
ေရးသားတိုင္ၾကားၾကျခင္းျဖစ္သည့္ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥ ကေလးမ်ားကို ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕၀န္၊ အေ၀း၀န္တုိ႔ကို 
ျပဳျပင္ေပးေစရန္ အမိန္႔ေတာ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၾသဇာအာဏာ ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိအခ်ိဳ႕၏ 
အျပစ္အနာမ်ားကိုလည္း တိုက္ရုိက္ မတိုင္ၾကား၀ံ့သျဖင့္ ပစ္စာသေဘာ မ်ိဳးႏွင့္ 
ေလွ်ာက္ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရလွ်င္ အမွားအမွန္ကို စံုစမ္း၍ ေ၀ဖန္ စစ္ေဆးေစသည္။ အမႈမွန္လွ်င္ 
မွန္သလို အေရးယူႏုိင္ရန္ အထူးအရာရွိႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လ်က္ တိက်မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ 
အမိန္႔ေတာ္ ျပန္သည္။ 
 
 
ယေန႔အဖုိ႔မွာ ေရႊေသတၱာအတြင္းမွ တင္လႊာေတာ္မ်ား ယခင္ သီတင္းတစ္ပတ္ကထက္ ထူးထူးျခားျခား 
မ်ားျပားလွသည္တြင္ အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရားလည္း အေရးမႀကီးေသာ အလႊာေတာ္မ်ားကို 
တစ္ဖက္တြင္ သီးသန္႔စုပုံထားေစလ်က္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား က်န္းမာ ေတာ္မူေသာအခါမွ 
ႏွစ္ပါးညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္၍ အေရးယူေတာ္မူသင့္လွ်င္ စဥ္းစားေတာ္မူမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ 
ယခုေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီးမည္ ထင္ရေသာ တင္လႊာေတာ္မ်ား ကိုသာ 
ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေလသည္။ 
 
 
ဆရာ၊ မိဘမ်ားက လက္ခံ၍ေမးေနလွ်င္ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားက အတိုင္အေတာ ထူသကဲ့သို႔ 
အေသးအဖြဲ ကိစၥကေလးမွအစ ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကိစၥအထိ သူတို႔၏ နစ္နာမႈကုိ 
တုိင္တမ္းျခင္းျပဳေသာ တင္လႊာစာမ်ားမွာ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ သာ၍ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် 



ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး၏ အတြင္းေရးရာကိစၥမ်ားကိုလည္း ပစ္စာႀကီး၊ ပစ္စာငယ္ႏွင့္ အသြယ္သြယ္ 
ေရးသားတင္ေလွ်ာက္ၾကေသာ စာလႊာမ်ားမွာလည္း ၎ နည္းအတိုင္းပင္ မ်ားျပားလာေတာ့သည္။ 
 
 
သို႔ေၾကာင့္ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး  အတြင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားစာမ်ားကိုမူကား အေရးႀကီးေသာ 
စာမ်ားျဖစ္၍ ေရာက္လာသမွ် ၀န္ႀကီး၀န္ေထာက္ အတြင္း၀န္မ်ားပါ ၾကားသိေစရန္ အသံတီးတိုးႏွင့္ 
ဖတ္ေလွ်ာက္ရမည္ဟု နန္းမေတာ္ဖုရားက အမိန္႔ေတာ္ မွတ္ေသာေၾကာင့္ သံေတာ္ဆင့္ႀကီးတစ္ဦး 
ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ေလွ်ာက္ရေလသည္။ 
 
ေရာက္ရိွလာေသာ ေလွ်ာက္စာတုိ႔ကား- 
 
ေျခေတာ္စံု ဦးခုိက္ေလွ်ာက္ထားပါေၾကာင္းဘုရား- 
 
"ရေနာင္စားသည္ ေက်းဇူးသစၥာမဲ့ေသာ အလုပ္မ်ားကို ေန႔ညမျပတ္ႀကံစည္ အားထုတ္ လ်က္ 
ရိွေနသျဖင့္ သူ၏ မတရားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေတာ္မူပါရန္ဘုရား" 
 
ဟူ၍လည္းေကာင္း- 
 
"ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္တင္စာ ပုိ႔ဆက္ျခင္းျပဳပါ 
ေၾကာင္းဘုရား- 
 
ရေနာင္စား ေမာင္တုတ္သည္ အရွင္ႏွစ္ပါး ေျမႇာက္စားသူေကာင္းျပဳထားသည္ကို တရား သျဖင့္ 
ေနထုိင္ျခင္းမရိွ၊ တုိင္းျပည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးကို သူ၏ တန္ခုိးအာဏာျဖင့္ ဖုံလႊမ္းထားလ်က္ 
မတရားမႈမ်ားကို အေျမာက္အျမား က်ဴးလြန္ေနပါေၾကာင္း၊ ရေနာင္စား မွာ ဘုန္းေတာက္လြန္းလွ၍ 
သူ၏ မတရားညႇမ္းပမ္းမႈမ်ားကို တုင္ၾကားျခင္းမျပဳ၀ံ့ဘဲ ႀကိတ္မိွတ္ခံစားေနၾကရပါသည္။ အရွင္ႏွစ္ပါး 
ကယ္ေတာ္ မူပါဘုရား" 
 
စေသာ တင္လႊာမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းေကာင္း။ 
 
 
"စြန္႔စား၍ သံေတာ္ဦးတင္လႊာ ဆက္သရပါေၾကာင္းဘုရား- 
 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ ကၽြန္ယံုေတာ္ႀကီး ရေနာင္စားသည္ 
လက္ေအာက္မႈ အထမ္း ေက်းကၽြန္မ်ားႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ သူေဌး၊ သူၾကြယ္မွ အစ သူ 
ညႇဥ္းပမ္းလိုသမွ် ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ မတရားညႇဥ္းဆဲႏိွပ္စက္ခံစား၍ ေနရပါေၾကာင္း၊ မိန္းမ ကိစၥႏွင့္ 
စပ္လွ်င္လည္း မတရားေသာ နည္းလမ္းဖက္၍ အႏုိင္အထက္ ႏိွပ္စက္ဖ်က္ဆီးျခင္း 



ခံေနၾကရပါေၾကာင္း၊ လူဆိုး သူဆိုးႏွင့္ ဓားျပ၊ သူခိုးေတြ ေမြးထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းမွာ ပစၥည္းဥစၥာ 
ၾကြယ္၀သူမ်ားထံမွလည္း အဓမၼနည္းျဖင့္ တုိက္ခုိက္လုယက္ျခင္း ျပဳေစပါသည္။ ဆိုင္ရာ 
မင္းစုိးအရာရွိမ်ားထံတြင္ ဓားျပလူဆိုးမ်ားအား တိုင္ၾကားဖမ္းဆီးရန္ အားထုတ္ၾကေသာ္လည္း 
မင္းစုိးအရာရွိႀကီးမ်ားမွာ ရေနာင္စားတို႔၏ ဂိုဏ္း၀င္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အမႈမလုပ္၀ံ့သည္သာမက တိုင္တန္းသူမ်ားကိုပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာ၍ ႏိွပ္စက္ၾက ျပန္ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွ မခံမရပ္ႏုိင္လ၍ွ ေရႊနားေတာ္ၾကား ေလွ်ာက္ထား 
သံေတာ္ဦးတင္ရပါေၾကာင္းဘုရား" 
 
 
ဟု ေရးသားထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကတစ္မ်ိဳး - 
 
ေလွ်ာက္တင္၀ံ့ပါေၾကာင္းဘုရား - 
 
"အရွင္ႏွစ္ပါး ယံုၾကည္ေျမႇာက္စားေတာ္မူထားေသာ ရေနာင္စား မင္းသားေမာင္တုတ္သည္ 
ယုတ္မာေသာ အမႈမ်ားကို တစ္ေန႔တျခား ျပဳက်င့္မငေတြ မ်ားသည္ထက္ မ်ား၍လာပါၿပီ၊ 
ေမာင္တုတ္ႏွင့္တကြ သူ၏ အေပါင္းပါတစ္စု၏ အင္အားမွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ထက္၀က္ခန္႔ 
ရိွလာသည္မွ်မက ေရႊနန္းေတာ္တြင္း မွာလည္း မင္းေယာက်္ားပုိင္းမွာ ေမာင္တုတ္၏ ၾသဇာခံမ်ား 
ေမာင္တုတ္၏ မဟုတ္မတရား ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳေနသူမ်ားသာလွ် င္ 
ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဤအတုိင္း ၾကာရွည္ ျပဳက်င့္ေန ႏုိင္လွ်င္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား 
အႏၱရာယ္မ်ားေတာ္မူပါလိမ့္မည္။ အျမန္အေရးယူ သုတ္သင္ ေတာ္မူပါဘုရား" ဟူေသာ 
အသြားမ်ိဳးကတစ္သြယ္- 
 
ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား- 
 
 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ မယားကို ေခ်ာေမာလွပသည္ဆို၍ ရေနာင္မင္းသားႀကီး  အတင္းဆြဲေခၚ 
သိမ္းေကာက္သြားျခင္း ခံရပါသည္။ ႏုိ႔စုိ႔အရြယ္ ကေလးငယ္မွာ ပုခက္တြင္း၌ ဟစ္ေအာ္ ငုိေၾကြး 
က်န္ရစ္ပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမွာ အလုပ္အကိုင္ပ်က္ႏွင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနရပါ သည္။ ကေလးကို 
သူ၏မိခင္ထံ လိုက္ပို႔ရာ အေစာင့္အေနတုိ႔က ၀ိုင္းရုိက္လႊတ္ပါသည္။ ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား" 
 
ဟူေသာ တိုင္စာမ်ိဳးမ်ားျဖစ္လ်က္- 
 
 
ရေနာင္ၿမိဳ႕စားမင္းသား ေမာင္တုတ္၏ ယုတ္မာ၍ သစၥာမဲ့မႈတို႔ကို တစ္ခုမက်န္ သံေတာ္ဦး 
တင္ရပါေတာ့ မည္ဘုရား။ 
 



အရွင္ႏွစ္ပါး ယံုၾကည္ေျမႇာက္စား၍ မင္းသားဟူေသာ အဆင့္အတန္းတြင္ ခ်ီးျမႇင့္ထား သျဖင့္ 
ရေနာင္စားမွာ တန္ခုိးအာဏာ လြန္စြာႀကီးမားသေလာက္ မတရားမႈမ်ားကို ရဲရင့္စြာ လုပ္လ်က္ရိွရာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ မင္းစုိးအရာရွိႀကီးငယ္အခ်ိဳ႕က ေမာင္တုတ္ကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳကာ သူ၏ 
ၾသဇာကို နာခံၾကရပါသည္။ အဓမၼနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုယက္ရွာေဖြထားေသာ 
ပစၥည္းဘ႑ာမ်ားမွာလည္း ဘုရင့္ေရႊတိုက္ေတာ္မွ်မက ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေနပါၿပီ၊ 
တပည့္ေက်းကၽြန္သားမယား အေျခြအရံမွာလည္း ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးက လူဦးေရထက္ပင္ 
ပုိမိုေနပါသည္။ ဘုရင္းမင္းျမတ္ ယံုမွတ္ခ်ီးျမႇင့္ထားသျဖင့္ ဤမွ် စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာၾသဇာတန္ခုိး 
လႊမ္းမိုးႀကီးမားေနသည္ကို ေလာဘသားပီပီ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈ မရိွ ေလဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ ေရႊနန္းစည္းစိမ္ကုိပင္  ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို မေထာက္ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာစြာ 
အလြယ္တကူ လုယူသိမ္းပုိက္ႏုိင္ရန္ အႀကံႀကီး ႀကံေနပါၿပီဘုရား" 
 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားမွာ မဟုတ္မမွန္ ၾကံဖန္လည္ဆယ္၍ တင္လႊာဆက္သျခင္း မျပဳ၀ံ့ပါ၊ 
ေသခ်ာခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား သက္ေသခံမ်ားႏွင့္တကြ ေလွ်ာက္ထားစာ ဆက္ရ 
ပါမည္ဘုရား။ ရေနာင္မင္းသား ေမာင္တုတ္သည္ သူ၏ အေပါင္းပါ လူယံုျဖစေ္သာ 
လက္သံုးေတာ္ႀကီးမ်ား မင္းစုိးအရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕ပါ ေသြးစည္းလ်က္ အတြင္း စက္လွည့္ ေနၾကပါသည္။ 
ပုိင္ႏုိင္သေလာက္ေသာေန႔တြင္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို အလြယ္တကူႏွင့္ နန္းခ်အက်ယ္ခ်ဳပ္ထား၍ 
ရေနာင္စားက နန္းတက္ရန္ အၾကံအစည္ျပဳေနသည္မွာ ေအာင္ျမင္ရန္ ရက္ပုိင္းမွ်သာ 
လိုပါေတာ့သည္။ ေတာင္ဒ၀ယ္၊ ေျမာက္ဒ၀ယ္ေဆာင္မွ လက္သံုးေတာ္တို႔ႏွင့္ ေရႊနန္းေတာ္သား 
အမႈထမ္းမ်ားမွာ သူ၏ ၾသဇာခံ လူယံုတပည့္မ်ားသာ ျဖစ္ကုန္ပါၿပီ၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားအား 
အက်ိဳးေတာ္လိုလားေယာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းကာ သူ၏ လက္ခုပ္တြင္းက 
ေရပမာ အခ်ိန္မေရြး လြယ္ကူစြာ နန္းမွခ်ႏိုင္ရန္ ေလးဘက္ေလးတန္၀ုိင္း၍ ၾကံစည္စုိင္းျပင္းေနသည္မွာ 
ေအာင္ျမင္သ ေလာက္ ခရီးေရာက္လ်က္ ရိွေနပါေၾကာင္းဘုရား။ 
 
ရေနာင္စား၏ အႀကံအစည္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေသြးစည္းကူညီေပးေနသူမ်ားတြင္ သစၥာကတိ 
ထားေသာ ေ၀စုႀကီးစားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေလွ်ာက္ထားရလွ် င္ ေတာင္သမန္ လယ္စား ေရႊတိုက္စုိး 
ေမာင္ေဖက ရေနာင္စား နန္းတက္လွ်င္ တိုင္းျပည္ ထက္၀က္ ပုိင္ဆိုင္ရမည့္ အိမ္ေရွ႕မဟာဥပရာ 
ရာထူးကို ယူပါလိမ့္မည္။ ဒိုင္း၀န္သမီး မိခင္ႀကီးအား ရေနာင္စား၏ မိဖုရားႀကီးရာထူးကို ျဖစ္ေစ၊ 
အိမ္ေရွ႕မိဖုရား ရာထူးကို ျဖစ္ေစေပးရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ဒိုင္းမိခင္က 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို ရူပါရုံႏွင့္ အေတြ႕ႏွင့္ လွည့္စားရေသာ တာ၀န္ကို 
ေဆာင္ရြက္ေနရပါေၾကာင္းဘုရား။ 
 
ေရႊတိုက္စား ေတာင္သမန္လယ္စားကား ေရႊတိုက္ေတာ္မွ ဘ႑ာေတာ္ ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူထုတ္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ဒိုင္း၀န္သားအမိႏွင့္ ရေနာင္စားတို႔ အႀကံအစည္မ်ား ၿပီးေျမာက္ ေစျခင္းငွာ  အခါမေရြး 
အကူအညီရလ်က္ ရိွပါေၾကာင္း ဘုရား။ 
 
 



ေရႊတိုက္စုိးက ဘ႑ာေတာ္မ်ား ခိုးယူထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ရေနာင္စား နန္းတက္လွ်င္ ဒိုင္းမိခင္ႀကီး  
မိဖုရားအျဖစ္က အသင့္ရရိွေစရန္ မိဖုရားႀကီးမ်ား အစီးအနင္း အေဆာင္ အရြက္ျဖစ္ေသာ ေရႊသင္းျဖဴ၊ 
ေငြသင္ျဖဴး၊ ေရႊဖလား၊ ေရႊစေထ၊ ေ႐ႊေထြးခံ စသည့္ မင္းခမ္းမင္းနား၀င္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကုိ 
ပန္းတိမ္ေတာ္မ်ားထံ၌ အပ္ႏံွလုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ယံုၾကည္ေတာ္မမူလွ်င္ 
သင္းတုိ႔ေနအိမ္တြင္ သြားေရာက္ ႐ွာေဖြပါက အဆုိပါ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသခံအျဖစ္ 
ေတြ႔႐ိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းဘုရား။ 
 
 
ဒုိင္း၀န္မယားမွာ အိုနာက်ိဳးကန္း ျဖစ္ေနေစကာမူ အလြန္တရာ ပရိယာယ္မ်ားေသာ မိန္းမပါးႀကီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ႊတုိက္စိုး ေတာင္သမန္လယ္စားကုိလည္း ခင္ခင္ႀကီး၏ ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ 
လွည့္စားျဖားေယာင္းၿပီး သာေပါင္းညာစားျပဳထားပါသည္။ ေတာင္သမန္လယ္စားက အေၾကာင္း 
ဆက္သြယ္လ်က္ ရေနာင္စား ေမာင္တုတ္အား စြမ္းရည္ထက္ျမက္စြာ လုပ္ႀကံႏိုင္ေရးကိစၥကုိလည္း 
ခင္ႀကီးႏွင့္ပင္ ဘန္းျပ၍ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳၾကပါသည္။ 
 
 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္မွာ သားသမီးမထြန္း ကားပါဘဲ သူ႔ေမာင္၏ မယားတစ္ေယာက္ေယာက္က ေမြးေသာ 
သမီးကုိ ေကာက္ယူ၍ ေမြးစားၿပီး သမီးရင္းကဲ့သုိ႔ အမႊန္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ႀကီး၏ 
႐ႈပါ႐ုံကုိ ဘန္းျပ၍ ျမႇဴဆြယ္ေသြးေဆာင္ လုိျခင္းေၾကာင့္လည္း အႀကံႀကီးႀကီးႏွင့္ သမီးသဖြယ္ 
ေမြးစားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေ႐ႊတုိက္စိုးေတာင္သမန္လယ္စားသည္ လည္းေကာင္း၊ လက္သံုးေတာ္ႀကီး 
ရေနာင္စား မင္းသားေမာင္တုတ္သည္လည္းေကာင္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ လည္းေကာင္း 
ဒုိင္းမိခင္ႀကီး၏ ႐ူပါ႐ံုပိုက္ကြန္တြင္း၀ယ္ သားေကာင္သဖြယ္ တုိး၀င္ေနမိၾကျခင္းမွာ 
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ႀကီး၏ စနက္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီအတြင္း ဤရန္ဆူးရန္ေျငာင့္ 
မ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းသုတ္သင္ေတာ္မူလုိက္ပါမွ အ႐ွင္ႏွစ္ပါးစလံုး ဘုန္းေတာ္ႀကီးလ်က္ 
သက္ေတာ႐ွ္ည္ၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦးတင္စာ 
ဆက္သပါေၾကာင္းဘုရား" 
 
 
၄င္းစာကို ဖတ္ၾကားေလွ်ာက္တင္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ကား မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ 
အ့ံအားသင့္ ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔စုိးရိမ္ျခင္းျဖစ္ေသာ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္မိၾက 
သည္။ 
 
ေလွ်ာက္တင္၀ံ့ပါသည္ဘုရား - 
 
ဒုိင္း၀မနက္ေတာ္သည္ တူမခင္ႀကီးကုိ သမီးအျဖစ္ႏွင့္ေမြး၍ ေသြးေဆာင္ကာ ေက်းဇူးကုိ 
မေထာက္ေမွ်ာ္ဘဲ သစၥာေတာ္ ေဖာက္ဖ်က္ေနပါၿပီ၊ ခင္ႀကီး၏ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါကုိ ဘန္းျပလ်က္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ကုိ လက္ရသိမ္းပိုက္ ရန္ အႀကံႀကီးၿပီး ေအာက္လမ္းေဆး၀ါးပေယာဂနညဘ္းမ်ိဳးစုံကို 



အသံုးျပဳ၍ အလုိျပည့္မည့္ စခန္းအထိ ေျခလွမ္းလ်က္႐ိွပါသည္။ ေ႐ႊတုိက္စိုး ေတာင္သမန္ လယ္စားႏွင့္ 
လက္သံုးေတာ္ရေနာင္မင္းသား ေမာင္တုတ္တုိ႔မွာလည္း ဒုိင္းမိခင္ႀကီးသည္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားအား 
႐ူပါ႐ုံမာယာႏွင့္မွ်ားၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး လွည့္စား၍ ပေယာဂေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး 
ႏြမ္းညိဴးဘုန္းတန္ခိုး ေလ်ာ့ည့ံလာေအာင္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ကာ လြယ္ကူစြာ နန္းခ်၍ 
ထီးနန္းလုယူေစမည့္ ေမာင္တုတ္တုိ႔၏ သူလွ်ိဳမသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
အသက္အႏၱရာယ္ေတာ္ကုိ လုပ္ႀကံျခင္းမျပဳသည့္တုိင္ေအာင္လည္း ေအာက္လမ္း၊ ပေယာဂ၊ 
အင္းအိုင္ခလဲ့ လက္ဖဲြကေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ၾကာလွ်င္ သတိေတာ္လစ္ဟင္း ႐ူးသြပ္ျခင္းေ၀ဒနာ 
ရပါလိမ့္မည္၊ ယင္းသုိ႔ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ လူ႔ဘ၀ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေသာအခါမွ အသာတၾကည္ နန္းခ်ၿပီး 
ဒုိင္းမိခင္ႀကီးက ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေဖတုိ႔ကုိ သူလုိရာေ႐ြးလ်က္ နန္းတက္ႏုိင္ေစရန္ ဒုိင္း၀န္ကေတာ္၏ 
အစီအမံအရ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္လမ္းမွ ႀကိဳးစား ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ အေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ႏွစ္ပါးမွာ "လူယံုသတ္လွ်င္ ေသတတ္သည္" ဆုိေသာ ေ႐ွးထံုးအရ ေႁမြေပြးကုိ ခါးပုိက္တြင္ 
ထားမိမွားသူကဲ့သုိ႔လည္း မျဖစ္ေတာ္ မူပါရန္ အျမနအ္ေရးယူေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း 
႐ိွခိုးေလွ်ာက္တင္စာ ဆက္ရပါေၾကာင္း ဘုရား။ 
 
 
ဟု ေနာက္ဆံုးဖတ္ေလွ်ာက္ရေသာစာ၏ အဓိပၸာယ္တုိ႔မွာ သာလြန္ဆုိး၀ါးေနေတာ့သည္။ 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ မအီမသာ ႐ုတ္တရက္ ေ၀ဒနာေတာ္ ခသည္မွာလည္း စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္ 
ျဖစ္လာေတာ့သည္။ မအီမသာ ျဖစ္ေတာ္မူရာတြင္ ပို၍ သကၤာမကင္းဖြယ္ လကၡဏာမွာ တစ္ခါ တစ္ခါ 
ေ႐ွ႕ေနာက္ မညီညြတ္ေသာ အမိန္႔ေတာ္စကားမ်ားကုိ မိန္႔ၾကားျခင္း၊ နီးရာလက္နက္ ဓားလွံမ်ား 
ကုိင္ေျမႇာက္၍ တစ္စုံတစ္ဦးေနာက္သုိ႔ ေျပးမည္လုိက္မည္ တကဲကဲျဖစ္တတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ထုိအျခင္းအရာမွာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား အစီရင္ခံသကဲ့သုိ႔ ငန္းဖ်ားေဖာက္ျခင္း လကၡဏာမ်ိဳး 
မဟုတ္တန္ရာ၊ ပေယာဂႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေသြးသားေခ်ာက္ခ်ား လႈပ္႐ွားမႈသာ ျဖစ္ႏိုင္စရာ႐ွိေၾကာင္း 
အေတြးအေခၚ တညီတညြတ္တည္း ကုိက္ညီၾကေတာ့သည္။ 
 
 
နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ တင္လႊာေတာ္ပါ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားကုိ ၾကားသိေတာ္မူရေသာအခါ မ်ားစြာ 
စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေတာ္မူသြားေလသည္။ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကဲ့သုိ႔ပင္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္၏ ႐ုတ္တရက္ ေ႐ွာင္တခင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေ၀ဒနာေတာ္ႏွင့္ အေျခအေန ထူးျခားပံု 
မ်ားကုိ စဥ္းစားေတာ္မူမိသည္။ 
 
 
မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ နန္းမေတာ္ဖုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ အကဲခတ္၍ မည္သုိ႔ အမိန္႔ 
ေတာ္မွတ္မည္ကုိ ေစာင့္စားနာခံလ်က္ ႐ိွၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းမင္းႀကီးႏွင့္ 
ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္း၏ ဖခင္ ခန္းပတ္မင္းႀကီးတုိ႔သည္ ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္ႀကီး တရားခြင္တြင္ အလွည့္က် 
တရားစီရင္ေနရဆဲျဖစ္၍ ဒုိင္းအတြင္း၀န္ မင္းမွာလည္း ၿဗဲတုိက္ေတာ္တြင္ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း 



မ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြေသာ တာ၀န္ ၀တၱရား ေဆာင္႐ြက္ခိုက္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ေ႐ႊြေသတၱာပါ တင္လႊာေတာ္ 
မ်ားၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ခစားျခင္း မျပဳရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔မွာ စပ္ႏႊယ္သူ သားေျမးမ်ား 
ျဖစ္ၾကသူ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေဖ၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ အမႈကိစၥမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ၾကားသိရ 
ျခင္းမ႐ိွဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ 
 
 
ယင္းသုိ႔ ခန္းပတ္မင္းႀကီး၊ ေရနံေခ်ာင္းမင္းႀကီးႏွင့္ ဒုိင္းအတြင္း၀န္တုိ႔ အပါးေတာ္၌ မ႐ိွျခင္းသည္ 
ပင္အျခားမွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ားမွာ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက အေမးေတာ္႐ိွရာကုိ လြတ္လပ္စြာ 
ေလွ်ာက္တင္ႏိုင္ခြင့္ ရႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ႐ိွေလသည္။ ရေနာင္ၿမိဳ႕စား မင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႔၏ 
အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား၊ မဟုတ္မတရား အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ႏွစ္ပါး၏ ခ်စ္ခင္ 
ေျမႇာက္စားေတာ္မူထားေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိငဲ့ကာ မေလွ်ာက္တင္သာေအာင္ ႐ိွလာခဲ့ေသာ မွဴးေတာ္ 
မတ္ေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ မွန္ရာကုိ ေလွ်ာက္တင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းႀကံဳခဲ့ၿပီဟု ေမးေတာ္ မူမည္ကုိသာ 
င့ံလင့္ကာေနၾကေလသည္။ 
 
 
နန္းမေတာ္ဖုရားမွာလည္း လက္သံုးေတာ္ႀကီး ရေနာင္စားႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးတုိ႔ သစၥာဖ်က္ၾကသည္ဟု 
အမ်က္ေတာ္႐ွေလၿပီ။ 
 
"ဒီတင္လႊာေတာ္မ်ားမွာ အလြန္တရာပင္ အေရးႀကီးလွသည္ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ယခင္ 
တစ္ႀကိမ္ ေ႐ႊေသတၱာေတာ္ ဖြင့္စဥ္ကလည္း ေမာင္တုတ္၏ ဆုိးသြမ္းညစ္ပတ္မႈမ်ားကုိ 
တင္လႊာေတာ္မ်ား ရခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ပါ ေက်းကၽြန္ 
ရင္းခ်ာမ်ား ျဖစ္တာတစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာငအ္ခါက ကၽြန္ေကာင္းပီသစြာ အရာာ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ အ႐ွင္ဘုန္းႀကီး ကၽြန္ဓားၿပီးဆုိသလုိ မင္းပ်ိဳမင္းလြင္ 
အ႐ြယ္ေတြဆုိသည္မွာ ေမာ္ေမာ္ေမာက္ေမာက္ႏွင့္ မာနဂုဏ္ ေရာက္ေလ့႐ိွတဲ့ မွားယြင္းမႈကေလးမ်ား 
ျပဳမွားမိၿမဲ ဓမၼတာေပလုိ႔ ယူဆေတာ္မူကာ သက္ညႇာစြာ အျပစ္လႊတ္ေတာ္ မူခဲ့မိဖူးသည္။ 
 
 
ယခုကဲ့သုိ႔ တစ္ႀကိမ္က ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ ေရႊနားေတာ္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾကသည္ကုိ 
အေရးမယူပါလွ်င္ ေက်ာသားရင္သား ခဲြျခားရာေရာက္ေတာ့မည္။ သုိ႕အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သူ 
ႏိုင္ငံေတာ္သားတုိ႔အေပၚတြင္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ အေထာက ္ အထားခိုင္လံုစြာႏွင့္ သိ႐ိွရန္ 
အျမန္စုံစမ္းသင့္ၿပီ မဟုတ္လား" 
 
ဟု နန္းမေတာ္ဘုရားက အမိန္႔ေတာ္႐ိွရာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ရေနာင္မင္းသား ေမာင္တုတ္ 
အေၾကာင္းကုိ ၾကားသိေနရသည္မွာ အတန္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္ႀကီးသုိ႔ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားတုိင္ၾကား စဲြဆုိမႈမ်ား မရသျဖင့္ ၾကားသိလ်က္ႏွင့္ပင္ အမႈမွန္ မမွန္ 
စစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္ရန္ အခါအခြင့္ မေပၚေပါက္ဖူးေသးေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ဆုိးသြမ္း 



မႈျပဳေနသည့္ အေရးထက္မ်ား ယခုလက္ငင္း ေ႐ႊနန္းေတာ္အတြင္းေရးကိစၥမ်ားကုိ ႐ႈပ္႐ႈပ္ ေထြးေထြး 
ျခယ္လွယ္ေနၾကေသာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ အေရးတႀကီး ကာကြယ္ 
ထုိက္ေၾကာင္း၊ စုေပါင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ 
 
 
"ေကာင္းပါၿပီ၊ ဒီကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားသုိ႕ အထူးအခြင့္ တာ၀န္လဲႊအပ္ေပးေတာ္မူပါမည္၊ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေတာ္မွာလည္း တင္လႊာေတာ္စာမ်ားအတုိင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕႐ိွ 
ေနရျခင္းေၾကာင့္ ဒုိင္းမိခင္ႏွင့္ ေမာင္တုတ္တုိ႔ မေကာင္းႀကံစည္မႈမွာ ဟုတ္တန္ရာသည္ဟု ယူမွတ္ရန္ 
႐ိွေနျပန္သည္၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ေမာင္တုတ္တုိ႔ ျခယ္လွယ္ဖန္တီးခ်င္သလုိ 
အေရးပါအရာေရာက္ေနသည္မွာလည္း ရိပ္မိေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ကာလအတန္ၾကာခဲ့ပါၿပီ၊ ယမန္ေန႔ 
ညဥ့္အခါကမွ ေတာင္ဘက္ ပန္းခုံေတာ္ ခပ္ေအးေအးႏွင့္ အေရးမယူဘဲ ေနလုိက္လွ်င္ အင္မတန္ 
အႏိွမ္အနင္း ခက္လုိ႔ေနေတာ့မယ္၊ ႐ွင္ဘုရင္က ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမငယ္တစ္ေယာက္ ထားမိတဲ့ ကိစၥကုိ 
နန္းမေတာ္ဖုရားက မၾကည္ျဖဴတဲ့အတြက္ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းရာဇ၀တ္အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဖမ္းတယ္လုိ႔ 
သာမညအားျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ဆေတြးလွ်င္ ရယ္သြမ္းေသြးဖြယ္ ေသးငယ္တဲ့ကိစၥကေလးကုိ 
အေရးတႀကီးျပဳလပ္ုသကဲ့သုိ႔ ထင္မွတ္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကိစၥက ေ႐ႊနန္းစည္းစိမ္ေတာ္ကုိ 
လုယက္ရန္အႀကံႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 
 
 
သုိ႕အတြက္ ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေဖငယ္၊ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး သားအမိ တစ္စုကုိ အေရးတႀကီး 
လက္ဦးႏွင့္ေအာင္ ဖမ္းဆီးလုိက္ၿပီးမွ တင္လႊာေတာ္စာမ်ားအရ မွန္မမွန္ သက္ေသခံ 
အထင္အ႐ွားရမိရန္ ႐ွာေဖြေထာက္လွမ္း စူးစမ္းရမည္" ဟု အမိန္႔ေတာ္ မွတ္ေလသည္။ မွဴးေတာ္ 
မတ္ေတာ္မ်ားကလည္း အမႈသြား မွန္ေစျခင္းငွာ" 
 
"အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ရေနာင္စားတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရန္ကိစၥကုိ ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္ႀကီး အမိန္႔ႏွင့္ 
တာ၀န္အရ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးပါမည္ဘုရား၊ သုိ႕ရာတြင္ ရေနာင္စား၏ အင္အားမွာ မေသးလွသျဖင့္ 
ေပါ့ေပါ့ဆဆျပဳ၍ ျဖစ္မည္မထင္ပါ၊ သူတုိ႔၏ ဘက္ေတာ္သား သူလွ်ိဳမ်ား၏ နားစြန္နားဖ်ား 
မၾကားမသိရမီ ယခုခ်က္ခ်င္းပင္ ဌာနအသီးသီးခဲြ၍ ရဲဘက္ေတာ္ စစ္ဗိုလ္စစ္ကဲမ်ားႏွင့္ ဘြားခနဲ 
၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီးမွသာ လက္တြင္းသုိ႕ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ရမိပါလိမ့္မည္။ 
 
 
ေမာင္တုတ္၏ လက္ေအာက္ခံ ကုိယ္ရံေတာ္ လက္သံုးေတာ္သားမ်ားႏွင့္တကြ လက္သံုးေတာ္ႀကီး 
အခ်ိဳ႕ကုိပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္လွ်င္ အင္အားေပ်ာ့ည့ံသြားသျဖင့္ 
အမႈသြားအမွန္ကို 
 
အစစ္အေဆး သက္ေသခံ၀့ံသူမ်ား ထြက္ေပၚလာ၀ံ့လာပါမည္ဘုရား''  ဟုေလွ်ာက္ထား ၾကရာ- 
 



"ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီကိစၥမွာ ေရႊ႔လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီးတို႕ တရားနည္းလမး္ ရိွသေလာက္ မညွာမေထာက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေစရန္ ေမာင္တုတ္၏ အဆြယ္အပြား ဘက္ေတာ္သားမွန္သမွ် ဖမ္းဆီးႏုိင္ခြင့္ 
ရွိၾကေပတယ္၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီးလွ်င္ အျပစ္မၾကီးေသာ ေနာက္လိုက္မ်ားကို လႊတ္ျငိမ္းခြင့္ေပး၊ 
အျပစ္ၾကီးေလးကလည္း ရာထူးစည္းစိမ္ကိုသာ ရုပ္သိမ္းလ်က္ အသက္ကို ခ်မ္းသာေပးၾကပါမည္၊ 
ေရွ႕ေဆာင္ေခါင္းေဆာင္တည္သူတို႕ကိုမူ အျပစ္အေလ်ာက္ ရာဇ၀တ္သင့္ေစရမည္ " ဟု 
နန္းမေတာ္ဖုရား အမိန္႕ေတာ္ရိွသည္။ 
 
 
၀န္ၾကီးမ်ားလည္း တရားသျဖင့္ ျဖစ္ေစရန္ အမိန္႕ေတာ္ခံယလူ်က္ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ ေဖာက္ဖ်က္ 
ေစာ္ကားသူ အေပါင္းပါတုိ႕ကို ရုတ္တရက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီးမွ အမႈသြားမွန္ မမွန္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားရွိမရိွ စစ္ေဆးေမးျမန္း ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကိုလည္း အရွင္နန္းမေတာ္ဘုရားထံ 
ေလွ်ာက္ထားအစီရင္ခံျပီးမွ အမိန္႕ေတာ္ခ်မွတ္ခ်က္ကို နာယူ၍ ညိွႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ 
တာ၀န္ခံ ေလွ်ာက္တင္ၾကလွ်က္ ရုတ္တရက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာ အမိန္႕ေတာ္ ထုတ္ျပန္ရန္ 
လႊတ္ေတာ္ၾကီး သို႕ ျပန္ၾကေလ၏။ 
 
 
နန္းမေတာ္ဘုရားလည္းး သံေတာ္ဆင့္ၾကီးမ်ား၊ ျဗဲတုိက္သံေတာ္ဆင့္မ်ားအား တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးေတာ္မူရာ ေရႊြေဆာင္ေတာ္အတြင္းမွ ရုတ္တရက္ ထြက္ခြာသြားလွ်င္ အျပင္အပသို႕ 
မေတာ္တဆ အခ်ိန္မီ သတင္းေပါက္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်န္ရိွေသာ တင္လႊာေတာ္ မ်ားကို 
ဆက္လက္ဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးေတာ္မူလ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
 
အခန္း(၃၆)ဆက္ရန္ 
 
အခန္း (၃၆) 
 
 
     လက္သုံးေတာ္ၾကီး ရေနာငျ္မိဳ႕စားမင္း ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ရုတ္တရက္ 
ေရွာင္တခင္ က်န္းခန္႕ေတာ္မမူျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ေတာ္တြင္း သုိ႕ပင္ ၀င္ေရာက္ဖူးျမင္ခြင့္ မရခဲ့ျခင္းမ်ားကို 
လည္း ေကာင္း၊ ခင္ခင္ၾကီးအတြက္ အၾကံအစည္ ပ်က္ခဲ့ရျခင္းကုိ လည္းေကာင္း စဥ္စားမိတုိင္း 
စိတ္ထိခိုက္ လႈပ္ရွား၍ ထုိေန႕တစ္ေန႕လုံး မိမိအိမ္ေတာ္ၾကီးတြင္ ဇနီးၾကင္ယာတုိ႕ကုိမွ် အပါးသုိ႕ 
မကပ္လာေစရဘဲ တစ္တည္း အၾကံအစည္ နည္းသစ္လမ္းစ ရွာေဖြကာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနခဲ့ေလသည္။ 
 
 
စီးေတာ္ျမင္း၀န္၊ ေရႊတုိက္စုိး၊ ေတာင္သမန္လယ္စား ညဥ့္ဦးကပင္ အေၾကာင္းအက်ိဳး သတင္းဆုိး 
တုိ႕ကုိ လာေရာက္ေျပာၾကားျပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္  ေရႊနန္းေတာ္သို႕ ခစားရန္ မ၀င္ေသးလို သျဖင္ 



အနားယူ ေနေလသည္။ လမ္းစရွာေနသေလာက္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ စိတ္ကူးခရီးမေရာက္ ႏိုင္ေအာင္ 
ျဖစ္ေတာ့ သည္။ 
 
ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးသည္ အလယ္ခန္းမၾကီးတြင္ အစုလုိက္အပံုလုိ္က အသင့္ျပင္ထားေသာ ယမန္ 
ေန႕က ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားကုိၾကည့္႕ရင္း သက္ျပင္းခ်လ်က္ရိွေနသည္။ 
 
"ေမာင္ေမာင္ေရ........ဒီပစၥည္းေတြကုိ ဒီလုိပဲ စုပံုလ်က္ထားေတာ့မလား၊ လူသူေလးပါးျမင္လို႕ေမး 
 
လွ်င္ဘယ္လိုအေျဖေပးရမည္မသိ၊ ရွက္စရာေကာင္းလွပါဘိတယ္"ဟု ေျပာမိေလသည္။ 
 
 
"ေမဖုရားက ဒီစကားမ်ဳိး မိန္႕ေတာ္မူမွျဖင့္ ခင္အၾကီးကသာလို႕ေဆြးပါေတာ့မည္။ ေမာင္တုိ႕လည္း 
အၾကံအစည္ ျပဳလ်က္မို႕ အခ်ိန္နည္းနည္းသည္းခံေစာင့္စားဖို႕ ေတာင္းပန္စကား ေျပာပါရေစ ေမဘုရား 
ရယ္၊ ရက္ရာဇာ အခါေရြြးျပီးျပင္ဆင္ခ်ိန္းဆုိထားျပီး ျဖစ္သည္ကိုလည္း သိေတာ္မူသည့္ အတုိင္းပါ 
ကံမေကာင္း ခ်င္ေသးလုိ႕ ဒီအခ်ိန္အခါကုိမွ ေရြးခ်ယ္တုိက္ဆိုက္လ်က္  ရုတ္တရက္ ေရႊြနန္းရွင္ဘုရား 
နာမက်န္း ျဖစ္ေတာ္မူရပါသည္။ မၾကာမီ က်န္းမာေတာ္မူလာလွ်င္ ဆက္လက္ ရြက္ေဆာင္ၾကရန္သာ 
ျဖစ္ပါတယ္" ယင္းသို႕ ေမာင္ေမာင္ငယ္က ႏွစ္သိမ့္ေစေသာ္လည္း ဒိုင္းအ တြင္း၀င္ကေတာ္ၾကီးမွာ 
စိတ္လက္ မခ်မ္းသာလွေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဖက္ျဖဴေခ်ာေဆးေပါ့လိ္ပ္ၾကီးကုိ ေသာက္လ်က္ တစ္ခ်က္ 
တစ္ခ်က္မွာလည္း ေရႊြနန္းရွင္ဘုရား မၾကာခင္ က်န္းမာလာေတာ္မူပါရန္ ဘုရားစင္ဘက္သို႕ လက္အုပ္ 
ခ်ီကာ ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳ၍သာ ေနတတ္ေတာ့သည္။ 
 
 
ေမွ်ာ္လင့္ကိုးစားျခင္း အားရ၀မ္းသာျဖစ္လာခဲ့ျပီးမွ ညဦးကလာေရာက္ေျပာၾကားေသာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ သတင္းစကားကုိၾကားသိရသည့္အခ်ိန္က အစျပဳ၍ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္ဆုံး 
ရေသာေၾကာင့္ ခ်ဳံးခ်ဳံးခ် လူပါႏုံးျပီး ယေန႕တစ္ေန႕လုံး အိပ္ရာထက္တြင္ ေစာင္းလ်က္တေခြေခြငို 
မ်က္ရည္မစဲ ျဖစ္ေနရသမွာ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးသာ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
သနားေတာ္မူထားေသာ  ေရႊြခ်ဴလုံး၊ ေရႊေနာင္ဇကုံးတုိ႕မွအစ အိုးပုတ္ခ်ိဳးုရုပ္ကေလးမ်ားပါ မက်န္ 
ယမန္ေန႕က ေရႊနန္းေတာ္ေပၚသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနမည္ဟူူေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား အမိန္႕ ေတာ္္အရ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕ စီမံသမွ်ကုိ ႏွစ္လို၀မ္းသာစြာႏွင့္ ျပင္ဆင္ထုပ္ပုုိးထားကာ 
နံနက္ဖန္ အၾကိဳေတာ္ ေ၀ါယာဥ္မ်ား ဆုိက္ေရာက္လွ်င္ ေပ်ာ္ရြင္စြာလိုက္ ပါရေတာ့မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ၾကီးစြာ ထားခဲ့ျပီးု အေၾကာင္းမညီ ကပ္ခါသီခါပ်က္ရခ်က္နာျပီးလွ်င္ မိမိခ်စ္ၾကည့္ျမတ္ႏိုး  
အားကုိး အားထား ျပရာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ရုတ္္တရက္ ေ၀ဒနာေတာ္ခံ၍  
မက်န္းမမာ ျဖစ္ေတာ္ မူရျခင္းအတြက္လည္း ပူပင္စိတ္ႏွင့္ တထိတ္ထိတ္ စိုးရိမ္ ၾကည့္ၾက 
ျဖစ္ရေတာ့သည္။ 
 



 
မၾကာမထင္ အေျပးကေလး၀င္၍ ေျခရင္းေတာ္တြင္ ႏွိယ္နယ္ျပဳစု  တယုတယ လုပ္ခ်င္ လွေသာ္လည္း 
ျဖစ္ရပံုက အဆင္မေျပႏိုင္သျဖင့္ မၾကံႏိုင္ လက္မႈိင္ခ်လ်က္ မ်က္ရည္စက္ကုိအ ေဖာ္ျပဳကာ က်န္းမာ 
ေတာ္ မူေစေၾကာင္းႏွင့္ ဆုေတာင္ရင္း ငုိယိုပူေဆြးေနရာ တစ္ခါတစခ္ါ ေမာင္ေမာင္ငယ္ အနီးသုိ႕ 
ေရာက္လာျပီး "ခင္အၾကီးရယ္ မငုိပါႏွင့္ကြယ္၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား မၾကခင္ ေ၀ဒနာေတာ္ 
ကင္းစင္သြားပါေစလုိ႕သာ ဆုေတာင္းပါ၊ မည္သူမွ ဖ်က္ဆီးလို႕ ပ်က္စီးရတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး၊ 
က်န္းမာေတာ္မူလွ်င္ အမိန္႕ေတာ္ ၀င္ခံျပီး ျမန္ျမန္ၾကီး ခင့္ကုိ လိုက္၍ ပို႔ပါမည္" ဟု အားေပးစကား 
ေျပာၾကားလာသည္တုိ္င္ေအာင္ - 
 
 
"အစ္ကုိရယ္ မငိုဘဲ ေနခ်င္တယ္၊ ခင္ၾကီးရဲ႕ ကုသုိလ္ကံကုိက အင္မတန္ဆုိးတယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ ငုိရ၊မဲ့ရတဲ့ 
အေႏွာက္ အယွက္ေတြဟာ မၾကာမၾကာ ေပၚလာပါေတာ့သည္၊ အေဆာင္ ေတာ္ႏွင့္ထားတဲ့ မိဖုရား 
ဘ၀ကုိလည္း မမွန္းခ်င္ပါဘူး၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကုိ အားပါတရ အျမဲတမ္း ဖူးျမင္ေနရလွ်င္ ခင္ၾကီး 
စိတ္ေပ်ာ္ ပါျပီ၊ ခုေတာ့ အပါးေတာ္ကိုလည္း မကပ္ရ၊ အရွင္နန္မေတာ္ဖုရာ ကလည္း အမ်က္ေတာ္ရွ၊ 
အစ္ကုိတုိ႕ ကိုလည္း ခင္သနားလွပါျပီ"ဟု ေျပာကာ ငိုေၾကာကုိ ဆြလိုက္ သလို ဟစ္၍သာ 
ငုိပစ္တတ္သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာၾကာေသာ္ ခပ္ေရွာင္ေရွာင္လုပ္ေန လိုက္ရေတာ့သည္။ 
 
 
ေနတစ္ခ်က္တီး ေက်ာ္ေလာက္ရိွလွ်င္ ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းမွာ ျဗဲတုိက္ေတာ္မွ ေနအိမ္သုိ႕ 
ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေလရာ မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ ရိွေနၾကေသာ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကုိ ျမင္လွ်င္- 
 
"ဟင္…….ခင္ၾကီးတုိ႕အေမနဲ႕ ေမာင္ေမာင္တုိ႕ ဘာျဖစ္ေနၾကသလဲဟူေသာ အေမးကုိစ တင္၍ 
ေမးလုိက္လွ်င္ ၀န္ကေတာ္ၾကီးက ထူးထူးေထြေထြ အေျဖမေပးေတာ့ဘဲ "ကြ်န္မတုိ႕လည္း 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ရုတ္တရက္ နာမက်န္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ၾကား၍ စိတ္မ်ားမေကာင္းၾကပါ၊ ခင္ၾကီးတုိ႕ 
ဘဘ ဘယ္လိုမ်ား သတင္းရဲခဲ့ပါေသးသလဲ"ဟု ညွိဳးငယ္စြာျပန္၍ေမးမိေလသည္။ 
 
 
    "က်ဳပ္လည္း ထူးထူးေထြေထြ မၾကားခဲ့ပါဘူး၊ ယေန႕နံနက္ကမွ  ေရႊနန္းရွင္ဘုရား 
မွာေကာက္ကာငင္ကာ ရုတ္တရက္ ေ၀ဒနာေတာ္ ခသျဖင့္ ျဗဲတုိက္ေဆာင္ ညီလာခံသုိ႕ ထြက္ 
ေတာ္အေျခအေနကုိ သိႏိ္ုင္ရန္  အခစား၀င္မည့္ၾကံေတာ့လည္း အေဆာင္ေတာ္ထဲ ဘယ္သူမွ မ၀င္ 
ရဘူး၊ ဒုိင္း၀န္မင္း ေအးေအးသာ အိမ္ျပန္ိၾကြပါလုိ႕ ျဗဲတုိက္သံေတာ္ဆင့္တစ္ဦးက ေျပာတာႏွင့္ 
ျပန္လာခဲ့ရပါသည့္" ဟု ၾကဳံၾကဳိက္ ၾကားသိခဲ့ရသမွ် ေျပာျပေလ၏။ 
 
 
    ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္း အထင္မွာ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရာႏွင့္တကြ ေရႊနန္းေတာ္တစ္ခု လုံးသည္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ရုတ္တရက္ နာမက်န္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ 



စိုးရိမ္ေသာကဖက္၍ စိတ္လက္မခ်မ္းသာၾကေသာေၾကာင့္သာ မ်က္စိမ်က္ႏွာ မသာျဖစ္ေနၾကသည္ 
ဟုထင္မွတ္လာခဲ့ေလသည္။ အိမ္သို႕ ေရာက္ျပန္ပါလည္း အတြင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးနွင့္တကြ 
သားသမီးတုိ႕ မ်က္နွာမေကာငး္သည္ကုိ ေတြ႕ရျပန္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အတြင္း၀န္ကေတာ္ၾကိး၏ 
အေျဖအတိုင္းူ အထူအေထြ မေမးျမန္ဘဲ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မမူေသာ သတင္းစကား 
ကုုိၾကားသိၾကျပီးျဖစ္၍ စိတ္လက္မေကာင္းၾကျခင္းသာဟု ႏွလုံးျပဳကာ ေနာက္ထပ္ တစ္စံုတစ္ရာမ 
ေမးဘဲ အရွင္သခင္ ဘုရာမင္းျမတ္ ကပ္ေရာက္္ေသာ ေ၀ဒနာေတာ္မွ သက္သာရာရေစရန္ ဆိတ္ျငိမ္စြာ 
ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႕လ်က္ ရိွေနေလသတည္း။ 
 
 
အခ်ိန္နာရီအားျဖင့္ ေန႕သုံးပဟုိရ္ေျပာင္း၍ သုံးေမာင္ခန္႕ရိွေလသည္။ ရေနာင္ျမိဳ႕စား 
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ သူ၏ အိမ္ေတာ္ၾကီးတြင္ ပင္က်ေရႏွင့္ အနားယူ စည္းစိမ္ခံရင္း နန္းတြင္း 
ကိစၥမ်ား စဥ္စားၾကံထုတ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေလ၏ ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗိုလ္၊ လကသ္ုံးေတာ္ၾကီးကုိင္ ရေနာင္ျမဳိ႕ 
စားမင္း ေမာင္ေမာင္တုတ္ဟူေသာ အမည္သတင္းနွင့္ တန္ခိုးအရိွန္အ၀ါမွာ အလြန္တရာ ၾကီးမား 
ေနသူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ မင္းမူထမ္း အရာရွိၾကီးငယ္မ်ားမွာလြန္စြာ ေလးစားခဲ့ၾကသည္တြင္ 
အခ်ိုဳ႕ေသာ မွဴးမတ္အရာရွိးမ်ားမွ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေျခဖ်ားေထာက္သမွ်ကုိ မႏိုင္၍ သည့္ခံရေသာ 
ခႏီၱတရာမ်ိုဳးနွင့္ မ်က္စိစပါးေမြးစူးလ်က္ႏွင့္ သည္းခ့ဲၾကရာ ယခုကဲ့သုိ႕  နန္းမေတာ္ဖုရာက အျပစ္အ 
ေလ်ာက္မေထာက္မညွာ ျပဳေပါေတာ့ဟု အခြင့္ေတာ္သာလွ်င္ပင္ ယခင္အခါမ်ားကသည့္ခံခဲ့ရသမွ် 
အတုိးခ်၍ အခြင့္အာဏာကုိ သုံးျပေတာ့မည္ဟု အားတက္သေရာ ျဖစ္လာၾကေလ၏။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တတု္၏ အေျခြအရံ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကလည္း အင္အားေတာင့္တင္းလွရံုမ ကအစစ 
အရာရာ သူတုိ႕ဘက္မွ လုပ္ရည္ၾကံရည္ သာခဲ့တတ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကိစၥတြင္ ေသခ်ာ ဂန မိမိရရ 
ျဖစ္ေစျခင္း ငွာ အရာရွိၾကီးမ်ားနွင့္ ရဲဘက္ေတာ္တုိ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္သိမ္သည္းစြာ စီမံခန္႕ခြဲလာ 
ျပီးစစ္သည္ေတာ္ ဗုိလ္ပါ အမ်ားနွင့္ ဘြားခနဲ အိမ္ေတာ္ၾကီးကုိ ၀ုိင္းထားျပီးမွ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွလည္း 
စိတ္ထဲတြင္ ေလးေလး ထုိ္င္းထုိင္း ရိွလွ၏ ေမာင္ေမာင္တုတ္ထံသြားျပီး ၾကံစည္ေဆြးေႏြးရန္ 
စိတ္ကူးမိရာ ေရႊနန္းေတာ္မွာ ယေန႕ည ေတြ႕ဆုံၾကရန္ ခ်ိန္ဆိုးထားခဲ့သည့္ကုိ သြား၍ သတိရမိမွ 
မသြားေတာ့ပါဘူးေလဟု ေျခလွမ္းကို ရုပ္သိမ္း ျပီး မိမိေနထိုင္ေလ့ရိွသည့္ အခန္းထဲ့သို႕ ၀င္ခဲ့ေလ 
သည္။ 
 
 
သို႕ႏွင့္ အိမ္ထဲတြင္ ေနရန္မွလည္း စိတ္ရင္းကပင္ ေရႊနန္းရွင္အတြက္ မျငိမ္မသက္လႈပ္ရွား 
ရင္းေလးလ်က္ ရိွေနသူ ျဖစ္၍ ရပ္တည္မႈ မရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ၾကီး၏ တစ္ဖက္အစြန္းရိွ 
မန္က်ညး္ပင္ရိပ္ လႊမ္းထား ေသာ မိုးေရခံၾကမ္းျပင္ကုိ ထြက္လာေသာ ၀ါသနာအေလွ်ာက္ေမြးျမဴ 
ထားခဲ့ေသာ စဥ့္အင္တုံၾကီးအတြင္းမွ ေရႊငါး၊ ေငြငါးကေလးမ်ား ၾကည့္ရႈရင္း အစာမ်ားေကြ်းေနမိ သည္။ 
 



ေရွးယခင္အခါကဆုိလွ်င္ ၀ါသနာအေလွ်ာက္ စိတ္ေအးလက္ေအး ပန္မန္ယ်ာဥ္ကေလး မ်ား  
စိုက္ပ်ုဳိျခင္း၊ ေမြးျမဴထားေသာ ေရႊငါး၊ ေငြငါးကေလးမ်ားႏွင့္ စိတ္လက္ေပ်ာ္ပါးၾကည္လင္စြာ 
ေနတတ္လ်က္ စာေပ ရပိုက္မ်ား ဖက္ရႈကာ ေရးတန္ရာကုိေရး မွတ္တန္ရာကုိမွတ္ႏွင့္ အလြန္တရာ 
လြတ္လပ္ခဲ့သည္။ 
 
 
ယခုအခါ မိမိဇာတိခ်က္ေၾကြျဖစ္ေသာ အမရပူရ ေရႊခဲရပ္ရိွ အိမ္ေဂဟာမွာ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ 
ပန္းမန္ယ်ာဥ္ ကေလးမ်ား၊ ေရႊငါး၊ ေငြငါးမ်ားကုိမွလညး္ သြား၍မၾကည့္အားႏိုင္၊ မိမိ 
အေဆြမ်ဳိမ်ားျဖစ္ေသာ ေရကူ မင္းသား ၾကီး၏ အႏြယ္ေတာ္မ်ားေနထုိင္ရာ ေဗာဓိကုန္းအရပ္သုိ႕ 
လည္းလုံး၀မေရာက္္ႏိုင္ရိွခဲ့သည္။ ခင္ခင္ၾကီးႏွင့္ အရွင္သခင္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားတုိ႕ ဆက္သြယ္မႈကိ 
စၥတြင္ ပါ၀င္မိကာမွ ေန႕ညမအား ခ်စ္ခင္ သည္ပင္ မရိွခဲ့ေသာ မိမိျဖစ္အင္ကုိ ဆင္ျခင္သုံး သပ္ မိ 
ေတာ့့သည္။ မိဘအရင္းကဲ့သို႕ ခ်စခ္င္ၾကင္နာ သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ၾကိဳး ခိုင္မာေနျပီျဖစ္ေသာ ဒုိင္း၀န္ 
မင္းႏွင့္ ဒိုင္းအတြင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးတုိ႕ကုိလည္း အားကုိးအားထား သားေယာက်္ာမရိွရာသျဖင့္  
အေရးကိစၥမွန္သမွ့်တုိ႕တြင္  တုိင္တုိင္ပင္ပင္ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္မ်ားမွ မိမိကာသာ 
အခါခပ္သိမ္းဦးေဆာင္ရမည့္ အလွည့္က်ေရာက္ေနသည္ဟု အေတြး အယူ ရိွေနေလ၏။ 
 
 
ယင္းသုိ ျငိမ္သက္စြာ စဥ္းစားလ်က္ ေရအင္တုံထဲမွ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ပြတ္လိုက္၊အစာလု လုိက္နွင့္ 
ငုပ္ခ်ည္ ေပၚခ်ည္ ျဖစ္ေနေသာ ေရႊငါးကေလးမ်ားကုိ စူးစိုက္ၾကည့္ေနစဥ္ ၀င္းအျပင္ဘက္ လမ္းမဆီ မွ 
စ္ိုင္းလာေသာ ျမင္းခြာသံမ်ားကုိ ၾကားရသည္။ ျခံ၀င္းၾကီးေရွ႕ေနာက္မွ ရုတ္ရုတ္ ရက္ရက္လႈပ္ရွားေသာ 
လူသံ သူသံမ်ားလည္း ေပၚလာသည္။ ထုိေနာက္ျငိမ္သက္သြားျပီး  အိမ္ေရွ႕ ေလွခါးဆီမွ အသံျပင္းျပင္း 
နင္း၍ တက္လာေသာ ေျခသံမ်ားကုိ ၾကားရျပီလွ်င္ ေနာက္ေဖးေလွကား မွလည္း တစ္စုတရံုတည္း 
တက္လာေသာ ေျခသံမ်ားကုိ ၾကားရျပန္၍ အိမ္ၾကမ္းျပင္ လသာေဆာင္ မွေစာင္းငဲ့ၾကည့္မိရာ ၀ုိင္း၀န္း 
တက္လာ သူတုိ႕ကား အ့ံအားၾကီးသင့္ေနမိသည္။ 
 
 
ထုိ႕ေနာက္ သတိရ၍ မည့္သုိ႕ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရိွရန္ အိမ္ဦးခန္းသုိ႕ လာခဲ့ရာ အခန္းတစ္ ခုသုိ႕ 
ျဖတ္ကူး ေနစဥ္မွပင္- 
 
"ေဟာဒီမ်ာ ေရႊတုိက္စိုး" ဟုေျပာလ်က္ စစ္ၾကပ္တစ္စုက ၀ုိင္းဖမ္းလုိ္က္ျခင္း ခံရသည္။ 
 
"အို…….ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာလဲ" ဟု ေျပာလုိက္ သည္တုိင္ေအာင္ အေျဖကားမရ ကေယာင္ကတမ္းႏွင့္ 
အိမ္ေရွ႕ခန္းၾကီးသုိ႕ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အိမ္ေရွ႕ခန္းသုိ႕ ေရာက္ခဲ့ေသာ တစ္ခဏ ၌ မၾကည့္ရက္ 
မျမင္သာ ေသာ ရႈျမင္ကြင္းၾကီးကို ရင္ဆုိင္ရေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ မ်က္လုံးမ်ားမွ ျပာေနာက္ 
မႈိင္းေ၀ သြားေလသည္။ 
 



 
ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ မၾကည့္ရက္ေသာ ရႈျမင္ကြင္းကား ဘုရားခန္းဘက္မွ လက္တြင္ စိပ္ပုတီးၾကီး 
တန္းလန္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ရာသို႕ ကသီကရီ လိုက္ပါလာေသာ ဒိုင္းအတြင္း၀န္ၾကီးကုိ 
ေတြ႕ျမင္ရျခင္း ျဖစ္ေလ သည္။ ဒုိင္း၀န္မင္းနွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ အခနး္လယ္သို႕ ေရာက္ၾက၍မွ် 
တစ္ခဏမၾကာမီ အတြင္းခန္းဆီမွ ခင္ခင္ၾကီး၏ စူးစူးရွာရွာ ဟစ္္ေအာ္လုိက္ေသာအသံကုိ ၾကား 
လုိက္ရေသာ တစ္ခဏ၌ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ဖ်င္းခနဲ႕ ေသြးဆူလ်က္ ရုတ္တရက္ ရုန္းထြက္လိုက္ မိရာ 
က်ပ္တည္းစြာ ကုိင္းဖမ္းထားေသာ စစ္ၾကပ္ စစ္အမႈထမ္း မ်ားက ေဆာင့္ဆြဲခံလိုက္ရမွ 
ေနာက္ျပန္ယုိင္သြားရေတာ့သည္။ 
 
 
    ဤသည္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ေခါင္းရင္းခန္းမွ စစ္ၾကပ္မႈထမ္းတစ္ခု ဆြဲေခၚလာေသာ 
ဒုိ္င္းအတြင္း၀န္ ကေတာ္ၾကိီးမွာ "ညွာညွာတာတာ ျပဳၾကပါ ေမာင္တုိ႕ရယ္၊ ေ၀ဒနာသည္မုိ႕ ဘယ္မွမ 
ေျပးႏုိင္ပါဘူး"ဟု အသံယဲယဲႏွင့္ေျပာရင္း ဒရြတ္တိုက္ပါလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရျပန္သည္။ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ မ်က္လုံးကုိ လက္ႏွင့္ပိတ္၍ အ့ံၾကိတ္ေနလိုက္ရံုမွတပါး မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 
"ဖယ္ၾကပါ ကြ်န္မဘာသာလိုက္မယ္၊ အသားကုိ မထိၾကပါနဲ႕၊ ေရႊနန္းရွင္ေမာင္ေမာင္ဘုရား၊ 
စစ္သားေတြ ခင္ၾကီးကုိ လာဖမ္းေနၾကပါျပီ ကယ္ေတာ္ မူလွည့္္ပါဦးဘုရား" ဟူ၍ ဟစ္ဟစ္ကေလး 
ငိုေၾကြးလုိက္ေသာ အသံႏွင့္အတူ စစ္သား စစ္ၾကပ္ မ်ား ရံ၀ုိင္းထားေသာ ခင္ခင္ၾကီး အလယ္ခန္းၾကီ 
သုိ႕ေရာက္လာေသာအခါမူကား ဒိုင္း၀န္မင္း၊ ဒိုင္း၀န္ ကေတာ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္တုိ႕မွ မိမိတုိ႕ 
ခံစားရေသာ ေ၀ဒနာကုိ ေမ့ေပ်ာက္သြားျပီး ခင္ခင္ၾကီးအတြက္ အသည္း ဆတ္ခတ္ခါ နာက်င္ျခင္း 
ျဖစ္ၾကရေလ၏။ 
 
 
    ခင္ခင္ၾကီးကလည္း ယင္းသို႕နည္းတူ မိမိမိွခ္ုိးအားထားရာ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္တကြ ခ်စ္လွေသာ 
အစ္ကုိတုိ႕မွာ စစ္အရာရွိမ်ား အလယ္တြင္ ယုန္သူငယ္ ပိုက္တြင္မိသလို မခ်ိသည့္ မ်က္ႏွာႏွင့္ 
ထိတ္လန္႕စြာ အဖမ္း အဆိးခံေနရရွာပံုႏွင့္ လွမ္းေခၚဟစ္ေအာ္ ေျပာလိုက္ျငားလည္း ဒိုငး္၀န္က 
ေတာ္ၾကီး၏ စကားရ နန္းခံု တုိ႕လူစုမွာ ခင္ခင္ၾကီးအနီးအပါးသုိ႕မွ် မသြားရ၊ မကပ္ရ စစ္မႈထမ္းတုိ႕ က 
ကန္ေက်ာက္ ေမာင္းမဲ လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စြာ လက္မႈိ္င္းခ်ေနရသည္။ သို႕နွင့္ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ျဂဳိလ္ဆုိး ၾကမၼာ ၀င္ေရာက္လာေသာ မိသားဖသားတစ္စုတို႕သည္ 
ဖမ္းဆီးထားေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ ႏွင့္ ဘယ္အျပစ္ ဘယအ္မႈဟူ၍ မသိရ 
သျဖင့္ ဒိုင္းအတြင္း၀န္မင္း ကုိယ္တုိင္ မ်က္ႏွာသိ စစ္အရာရွိ တစ္ဦးအား- 
 
 
    "ေမာင္ရယ္ ဦးၾကီးေတာ္တို႕ တစ္အိမ္သားလုံး ဖမ္းဆီးထားသည့္မွာ ဘယ္လိုအျပစ္မိ်ဳးမ်ား 
က်ဴးလြန္မိ လို႕ပါတဲ့လဲ၊ ေမာင္တုိ႕သိခဲ့ရလွ်င္ ၾကားပရေစကြယ္"ဟ ုေမးမိရာ- 
 



    "ကြ်န္ေတာ္တုိ႕မွာ လႊတ္ေတာ္ၾကီးက အမိန္႕ေတာ္ႏွင့္ ၀တၱရားအရ လာေရာက္ဖမး္ဆီးၾက 
ျခင္းျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႕ေတာ္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ သိဖို႕ မလို၍ မသိၾကပါ၊ 
ကြ်န္ေတာ္တို႕  တာ၀န္ ၀တၱရားမွ ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႕က်လွ်င္ ရမိေအာင္ ဖမ္းေပးဖို႕နွင့္ ဖမ္းဆီးျပီး 
ရာဇာ၀တ္သားကုိ လြတ္ေျမာက္ မသြားဖုိ႕မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
    ဟုသာ ျပန္ေျပာေသာေၾကာင့္ သိလုိေသာ အေၾကာငး္အရင္းကုိ မသိ၇ေတာ့ေပ၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 
စဥး္စား မိသည္မွ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မမူခုိက္  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ 
အမိန္႕ေတာ္ အရ ဖမ္းဆီးျခင္း မဟုတ္ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားက မ်က္ေတာ္မူသ ျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီးတုိ႕မွတဆင့္ ခ်ေပးေသာ အမိန္႕သာျဖစ္ရမည္ဟု ယုံၾကည္လုိက္သည္။ 
ဖမ္္းဆီးသည္ဆုိရာမွလည္း  အျပစ္ ၾကီးငယ္ ရိွမွသာ ဖမ္းဆိီးႏ္္ိုင္ခြင့္ရိွေလရာ မိမိတုိ႕အေပၚတြင္ 
မတရားစြမ္စဲြေသာ အမႈျဖစ္ပါကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလွ်ာက္လဲေခ်ပႏုိင္ခြင့္ ရိွေသးသည္။ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မူလာလွ်င္လည္း မိမိတုိ႕အား ပစ္၍ ထားေတာ္ မူမည္မဟုတ္ေသာဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုကုိ လက္ကုိင္ျပဳကာ ၀မ္းနညး္ထိတ္လန္႕လွေသာ အမူအရာ မ်ိဳးကုိ မ်ားစြာမ ျပဘဲ 
ရိွေနေတာ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္- 
 
 
    "ဘဘဘုရားနဲ႕ ေမးဖုရားတုိ႕ရယ္၊ တရားကုိ နတ္ေစာင့္ပါတယ္၊ ဒါေလာက္လည္း အားငယ္ေတာ္ 
မမူၾကပါနဲ႕၊ ဘယ္အျပစ္ ဘယ္အမႈေၾကာင့္ ဖမ္းသည္ျဖစ္ေစ လမ္းဆုံးလွ်င္ ရြာေတြ႕ဆုိတဲ့ 
စကားအတုိင္း ေရႊလႊတ္ေတာ္ ေပၚ ေရာက္တဲ့အခါ ရွင္းလင္ေခ်ပႏုိင္ပါေသးတယ္"ဟု 
အားေပးေလ့ရိွသည္။ 
 
 
    ဆုိ႕တတ္သြားရာမွ သဘာ၀အေလွ်ာက္ပင္ သတိျပန္၀င္လာေသာ ခင္ခင္ၾကီးမွာ လူးလြန္ ကာ 
အားယူ ထျပီး မိခင္၊ ဖခင္မ်ားကုိ လွမ္းၾကည့္မိျပန္ရာမွ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕လွေသာ မ်က္ႏွာ 
ႏွင့္"မိဖုရားရဲ႕ ဖခင္ၾကီး တုိ႕ကုိ ဘာလုပ္ဖုိ႕ ဖမ္းၾကတာလဲဘုရား၊ အစ္ကုိလည္း မကယ္ႏိုင္ေတာ့ပါ 
ကလား၊ အစ္ကုိ႕ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရားကုိ ဘယ္သူသြားျပီး သံေတာ္ဦးတင္ေပပါမလဲ"ဟု ေရရြတ္တသ 
ရင္း အတြင္း၀န္ ကေတာ္ၾကီး၏ ရင္ခြင္သုိ႕ ေျပး၀င္ကာ ဖက၍္ငုိလုိက္မိရာ ဖမ္းထားေသာ စစ္မႈထမ္း 
မ်ားလည္း ခင္ခင္ၾကီး ကုိ ၾကမ္းတမ္းေသာ လက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တအားဆဲြယူ၍ လူခ်င္းခြဲလုိက္ေလ 
သည္။ 
 
    အၾကီးအကဲ စစ္ဗိုလ္တစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္မႈထမ္း ေလးငါးဦးမွာ ေျမာက္ေရႊေရး 
ေဆာင္ေတာ္ သို႕ သယ္ယူရန္ အသင့္စုပံုျပင္ဆင္ ထုပ္ပိုးေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ တစ္ခုမက်န္ 
လွန္ေလွွာရွာေဖြ စစ္ေဆး လ်က္ ရရိွသမွ် ပစၥည္းမ်ားကုိ အမ်ဳိးအမည္ ဦးေရခဲြျခားျပီး ပုရပိုက္တစ္ခု 
ျဖင့္တင္ျပရန္  သိမ္းယူ သြားၾကေလ၏။ 
 



 
    သုိ႕ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ အပါအ၀င္ ဒိုင္းအတြင္း၀န္မင္းတုိ႕ မိသားစုတစ္စုတုိ႕အား အခ်ဳပ္ စခန္းသို႕ 
ေခၚေဆာင္ သြားၾကေတာ့သည္။ ေထာင္သို႕ေရာက္ေသာအခါလည္း တစ္စုတစ္ရံုးတည္း မထားဘဲ 
တစ္ကုိယ္ လွ်င္ တစ္ခန္းစီခြဲလ်က္ အဆက္အသြယ္မရိွ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းတစ္ ေယာက္ 
မျမင္မသိ ႏိုင္ ေအာင္ အခ်ဳပ္ေထာင္အခန္းခ်င္း အလွမ္းေ၀းရာသို႕ ပုိ႕ထားျခင္းခံရေလသ တည္း။ 
 
    လက္သုံးေတာ္ၾကီး ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗိုလ္ ရေနာင္ျမိဳ႕စားမင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္နွင့္ ေရႊတုိုက္စိုး 
ေထာင္သမန္လယ္စား စာဆုိေတာ္ ေမာင္ေမာင္ယ္၊ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးႏွင့္ ဒုိင္းအတြင္း၀န္မ မင္း၊ 
ဒို္းအတြင္း၀န္ ကေတာ္ၾကီးတုိ႕ကုိ ဖမ္းဆီးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးတြင္ အမႈထမ္း လ်က္ရိွေသာ လက္သုံးေတာ္ကုိင္မ်ား၊ ၀င္မွဴးမ်ားကုိလည္း အမိန္႕ 
ေတာ္နွင့္ ဖမ္းဆီး လိုက္ေလ သည္။ 
 
 
    ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး၏သား ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗုိလ္ လက္သုံးေတာ္ၾကီးကိုင္ ရေနာင္မင္းသား 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ ေပါင္းအသင္းျပဳကာ မတရားျပဳက်င့္ ဆုိးသြမ္းသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ တစ္ႏြယ္ငင္ 
တစ္စင္ပါ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတည္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူမ်ားမွ ေမာငေ္မာင္တုတ္၏ ညီသူရဲ၀န္က်ပင္းျမိဳ႕စား၊ 
ပင္သား  မင္းသား ေမာင္ေမာင္ေျဗာင္း၊ ေရႊတုိက္စုိး စီးေတာ္ျမင္း၀န္ေတာင္သမန္လယ္စား 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ (ကုိေဖငယ္)၊ ေကာင္ေဟာင္၀န္ ေမာင္ေမာင္လတ္၊ ေငြခြန္၀န္မွဴး ကုိေမာင္ငယ္၊ 
ဘုန္းေတာ္တုိး ဗုိလ္ ကုိေပၚညႊန္း၊ နတ္ရွင့္ရဲတင္ဗုိလ္ ကုိမွန္၊ နတ္ရွင့္လူေတာ္ဗုိလ္ ကိုဘုိးေမာင္၊ 
နတ္ရွင့္တုိးဗုိလ္ ကုိညဳိ၊ သံေတာ္ဆင့္ ကုိေစာ၊ ျမိဳ႕စားေရးကုိျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕စာေရး ကုိကံေကာ္၊ အသုံးစာ ေရး 
ကုိဗာလီ၊ ဒုိင္းစာေရး ကုိသက္ရွည္၊ ျဗဲတုိက္သံဆင့္ ကုိတုတ္၊ ျဗဲတိုက္သံဆင့္ကုိခင္၊ ပန္းပဲစား 
ေရးကုိိဘိုးအုိ စသူတုိ႕ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ ၎တုိ႕နွင့္ အနီးကပ္ဆုံးေသာ အတူေနအခ်ိဳ႕ပါ 
ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီး အက်ဥ္ေထာင္ ထဲတြင္ လူခ်င္းခြဲထားေလ၏။ 
 
 
    ဖမ္းဆီးခ်င္းေႏွာင္ခံရသူတုိ႕အား တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး  တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကေလးမွ် မေတြ႕မ ျမင္ရ၊ 
မိမိတုိ႕ ဆို္င္ရာ အေဆြအမ်ိဳးမ်ားကလည္း မလာႏုိ္င္၊ အဆက္သြယ္ ကင္းျပတ္ကာ လႊတ္ေတာ္ၾကိီးမွ 
စီရင္ခ်က္ တစ္ခု သာလွ်င္ မည္သို႕ေသာအျပစ္ႏွင့္ မည္သုိ႕ေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ ္ခံရမည္ဟု ပိုင္းျခား 
သိသာႏိုင္ ေတာ့မည္ကဲ့သို႕ ရိွေနေလ၏။ 
 
    ေနာက္တစ္ေန႕ ေရႊနန္းရွင္ၾကီးႏွင့္ လြတ္ေတာ္ၾကီးတစ္ရပ္ကြက္လုံး ရိွသမွ် မင္းခစားတုိ႕မွာ 
ယမန္ေန႕က ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ အေပါင္းပါတစ္စုကို တစ္ျပိဳင္နက္ ဖမ္းဆီးလုိက္ေသာ သတင္း 
မ်ားေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာင္ခ်ား လ်က္ ရိွေလ၏ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕နွင့္ အေပါင္း၀န္ဆန္႕သူတို႕ မွာ 
ၾကားရေသာ သတင္း ေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ၾကရလ်က္ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕ 
ေကာင္းစားသည္ကုိ အေၾကာင္းမဲ့ မနာလို သူတို႕သည္လည္းေကာင္းဳ၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕ 
လူသုိက္၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ အႏ္ုိင္အထက္ ႏိွပ္စကမ္ႈမ်ားကို  ခံစားရဖူးသူတုိ႕ကလည္းေကာင္း၊ 



မတရာမႈကုိ မလိုလားေသာ္လည္း စကားနည္းရန္းနည္း ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့၇ေသာ ေျဖာင့္မတ္ 
တည္ၾကည္သူ မင္းမႈထမ္းၾကီးငယ္မ်ားသည္လည္း၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕  အခ်ဳပ္္အမေႏွာင္ဖမ္း 
ဆီးခံရျပီးဟူေသာ သတင္းကုိ ၾကားရေသာခါ မာန္မာနဂုဏ္ေရာက္၍ ေျခဖ်ား ေထာက္ လြန္းသူမ်ား ၏ 
သြားရာလမ္းဆုံးသို႕ ေရာက္ၾကေလျပီးတကားဟု အားရေက်နပ္ကုန္ၾကသည္။ ရေနာင္ ေမာင္တုတ္၏ 
မတရား ႏိွမ္စက္မႈ ခံရဖူးသူမ်ားကလည္း တရားရုံးေတာ္မွ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ရိွ လွ်င္ 
မိမိတုိ႕ခံခဲ့ရသမွ် ကိစၥကုိ အားရပါးရ သြားေရာက္ေလွ်ာက္တင္မည္၊ တကဲကဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ 
 
 
    အရွင္ႏွစ္ပါးက သဒၵါၾကညျဖဴ ေျမွာက္စးသူေကာင္းျပဳေတာ္မူထား၍ မတရားျပဳမႈေတြကုိ သိရွိ 
ေသာ္ျငားလည္း မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ၾကီးမ်ားကပင္ အေရးမယူႏိုင္သေလာက္ ရိွခဲ့ရာ ယခုကဲ့သုိ႕ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ ရုတ္တရက္ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းအတြက္လည္း ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးတစ္၀ုိက္တြင္ 
အ့ံၾသျခင္း ၾကီးစြာႏွင့္ ျဖစ္ၾကေလ၏ အခ်ိဳ႕မွလည္း သူေကာင္းျပဳသူ အရွင္ႏွစ္ပါးကပင္ အမ်က္ေတာ္ 
၀င္ေလာက္ ေအာင္ ဆိိုးသြမ္း၍ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း ျပဳရသည္အထိ ေရာင့္တက္လြန္းလွသည္ဟုု 
ေျပာၾက၍ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္တစ္၀ုိက္တြင္သာမက အရွင္္ 
ႏွစ္္ပါး စံေတာ္မူရာ ေရႊနန္းေတာ္ၾကီး တစ္ခို၌ပင္ ထင္သလိုျပဳက်င့္ ေသာင္းက်န္းေနၾကေသာေၾကာင့္ 
သာ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၾကကုန္သည္။ 
 
 
    ထို႕ေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႕ကုိ မည္သို႕ေသာ ရာဇ္၀တ္အျပစ္ကုိပင္ ေပးသည္ျဖစ္ေစ အျပစ္ 
က်ဴးလြန္ ၍သာ ခံရသည္ဟု လူတုိင္းက ယုံၾကည္ၾကမည့္အေျခသို႕ ေရာက္ေနသည္။ ရေနာင္ျမိဳ႕စား၏ 
မတရား ျပဳမႈမ်ားမွာလည္း၊ မိမိကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအေပါင္း 
အသင္း တုိ႕ အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိအရွင္သခင္ ေရႊနန္းရွင္နွင့္ အရွင္မိဖုရား ေခါင္းၾကီး 
စုဖုရားလတ္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသာင္းေျပာင္းအေရာရာ အမႈကိစၥအျဖာျဖာ 
တုိ႕ကုိျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့၀ံ့သျဖင့္လည္း တစ္္ျပိဳင္နတ္တည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္ အေပၚ၌ 
အျပစ္ၾကီးေတြ မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ ရိွေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
 
 
    မိန္းမ မႈ႕ႏွင့္ ရန္ဘက္ ျဖစ္ပ်က္ၾကဖူးေသာ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ကေလးႏွင့္တကြ အေပါင္းပါတစ္စု 
တို႕ကလည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္ အလဲ တြင္ ဖိေထာင္းရန္ အခ်က္ေကာင္း ေစာင့္စားေနၾကလရာ 
ျမိဳ႕၀န္ျမိဳ႕ခ်ဳပ္တုို႕မွာ အက်ဥ္းေထာင္ ရာဇ၀တ္ေထာင္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ အၾကီးအမွဴးလုပ္သူမ်ား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ သူတို႕ လက္ခုပ္ထဲေရာက္လာ 
ေသာေရပမာ သြန္လိုရာ သြန္ ေမွာက္လို႕ရာေမွာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ပီတိျဖစ္လ်က္ ရိွၾကေလသည္။ 
 
 
    အခ်ိဳ႕ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဆင္ျခင္စဥး္စားတတ္သူမ်ားကမူ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ မည္ကဲ့သို႕ 
ပင္အျပစ္ၾကီးမား၍ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက အမ်က္ေတာ္ထားေစကာမူ အထြတ္အျမတ္ေရာက္ေတာ္မူ 



စဥ္္က "ေမာင့္မင္းတစ္သက္ ငါ့လက္နွင့္ မေသေစရ” ဟုကတိသစၥာ ဆုေတာ္ေပးထားသျဖင့္ 
ေထာင္တန္းခ်၊ ရာထူးမွ ရုပ္သိမ္းရံုမွ်သာ၊ အျပစ္ေပးေတာ္မူလိမ့္္မည္၊ ငယ္ေကြ်းငယ္ကြ်န္ ျဖစ္ခဲ့ရုံမ 
ကအရွင့္အၾကိဳက္ကုိ  တုံးတိုက္တုိ က်ားကုိက္ကုိက္ မိုက္မုိက္ကန္းကန္းေဆာင္က်ဥ္း၀့ံခဲ့ဖူးေသာ 
ေက်းဇူးတရားကေလးကုိ ေတြးမိျပီး သနားၾကင္နာေတာ္မူလာသည့္ တစ္ေန႕တြင္ ယခင္ရာထူး 
စည္းစိမ္း ကုိျပန္လည္ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္ မူလိမ့္ မည္သာ၊ သည္အခါေရာက္လွ်င္ ေအာက္က်နိမ့္ေလွ်စဥ္က 
အဆင္းတြန္းခဲ့သူမ်ားကုိ ေမာင္ေမာင္ တုတ္က ကလဲ့စား ျပန္ေခ်ႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ 
အစြန္းအကြက္မလြတ္ေအာင္ မျပဳရဲသေလာက္ ရိွၾကျပန္ ေလသတည္း။ 
 
 
    သီေပါေရႊနန္းရွင္ ဘုရား၏ အပါးေတာ္တြင္ ေစာင့္ေနခစားလ်က္ရိွေသာ ခင္ဘြားသစ္အမွဴး ရိွသည့္  
အပ်ဳိေတာ္ သုံးေလးဦးႏွင့္ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုဖုရားကေလးတုိ႕မွာ အရွင္နန္းမေတာ္ ဘုရား၏ 
အမိန္႕ေတာ္ အတုိင္း ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ စက္ေပ်ာ္ေတာ္မူေသာအခါ ေျခေတာ္ကုိ 
အသာ အယာ ဆုပ္နယ္ျခင္း၊ ေဒါင္းျမီးူယပ္ေလ ခပ္ေနရျခင္းႏွင့္ စက္ေတာ္ရာမွ 
လူးလြန္႕လႈပ္ရွားေတာ္မူလာလွ်င္ ျပင္ဆင္ ထားေသာ ေဆးေတာ္မ်ား ဆက္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ 
ေနာက္တစ္ေန႕မာွ ေအာ္ေငါက္ ၾကိမ္း၀ါး ေတာ္ မူတတ္ေသာ အမိန္႕ေတာ္မ်ား မိန္႕ၾကားျခင္းမျပဳ 
ယုယစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မူကုိသာ ခံေတာ္မူေတာ့သည္။ သို႕ရာတြင္ မ်က္ေတာင္ေတာ္မ်ားေလး 
လ်က္ေမွးယွက္ထားသည္က မ်ားေသာေၾကာင့္ အပါးေတာ္တြင္ ဘယ္သူ၀င္၍ ခစားျပဳစုေနသည္ ကုိမွ် 
သတိေတာ္မရေသးဘဲ ရိွေတာ္မူေလသည္။ 
 
 
    သမားေတာ္ၾကိီးမ်ား ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ေ၀ဒနာေတာ္မွ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ  မဟုတ္ေသာ အာဂႏၱဳ 
ေ၀ဒနာမွ်သာျဖစ္၍ ေန႔ရက္မၾကာမီ က်န္းမာေတာ္မူပါလိမ္မည္။ စိတ္ေတာ္ထိခိုက္လႈပ္ရွား မႈကုိ 
အေျချပဳ၍ ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ေ၀ဒနာေတာ္ျဖစ္ပါ၍ သီတင္းတစ္ပတ္ခန္႕ ျငိမ္သတစ္ြာ စံေတာ္မူ 
ေစလ်က္ ေဆးေတာ္ မ်ား ဆက္ေနပါက လုံး၀ပကတိ က်န္းမာေတာ္မူပါေတာ့မည္။ သို႕ရာတြင္ 
က်န္းမာေတာ္ မူလာသည့္ တုိင္ေအာင္ တုိင္းႏ္ုိင္ငံေတာ္အေရးမွ စ၍ စိတ္ေတာ္ရႈပ္ေထြးထိခိုက္ေစ မည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥ သတင္း စကားမ်ား ၾကားသိေတာ္မမူေစရန္ အတန္တန္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္း သိမ္းမႈ 
ျပဳၾကေစလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား သည့္ႏွင့္ အရွင္နန္းမေတာ္ဖုရားႏွင့္တကြ ၀န္ၾကီးအတြင္း ၀န္တုိ႕ 
အညီအညြတ္ညိုွဳႏႈိင္းကာ ဘမရာသန နန္းမေတာ္ၾကီးအတြင္၌ ဂရုတစိုက္ထား၍ ေရႊနန္းရွင္ 
ဘုရားအရိပ္အကဲခက္လ်က္သာ ျငိမ္၀ပ္ တိတ္ဆိတ္စြာ ခစားေနထိုင္ၾကရေလ၏။ 
 
 
    အရွင္နန္းမေတာ္ စုဖုရားလတ္သည္ ေမာင္ေတာ္ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မမူမီိ အတြင္း 
အေရး တၾကီး စီမံခန္႕အပ္ဖြယ္ ကိစၥမ်ားကုိ ဘုရင့္ကိုယ္ေတာ္စား ႏိုိင္ငံေတာ္ကုိ ဘုရင္မင္ 
ျမတ္ႏွင့္ညီတူညီမွ် အစိုးရ ေတာ္မူေသာ အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္းၾကီး ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ အားေလွ်ာ္ 
စြာ၀န္ၾကီး၊ အတြင္း၀န္ မ်ားႏွင့္ ေရႊေဆာင္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ စီရင္ခန္႕အပ္ေတာ္မူရန္ 
တာ၀န္ကုိ လက္ခံေတာ္ မူထားသည္။ နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ အျခားေသာ အမႈကိစၥမ်ားကုိလႊတ္ 



ေတာ္ၾကိီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥမ်ားကုိမူကား အေရးတၾကီးထား၍ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ အမိန္႕ခ် 
မွတ္လ်က္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အမႈထမ္းမ်ား၊ ျမိဳ႕၀န္ျမိဳ႕ကြပ္ မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚကာ  လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ဖမ္းဆီး ၍ 
အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ခ်ဳပ္ထားျပီမွ အမႈကိစၥကုိ သက္ေသ သကၠာသ ခိုင္ခုိင္လုံလုံရိွေစရန္၊ 
အေထာက္အထား စံုစမ္းၾကေသာအခါ ဒုိ္္င္းအတြင္း၀န္အိမ္မွ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သမွ် ရတနာေရႊေငြ 
တုိ႕ျဖင့္ျပီးေသာ ထီးသုံးနန္းသုံး မင္းခမ္းမင္းနား၀င္ ပစၥည္း အမ်ဳိးအမည္ မ်ားကုိ စာရင္းအင္းႏွင့္တကြ 
ဖတ္ၾကားေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ 
 
 
    သီတင္းရက္သတၱပတ္အတြင္း ေရႊေဆာင္ေတာ္တြင္ စီရင္ေဆြးေႏြးေတာ္မူေသာအခါ၌ အသင့္ 
ရိွေနၾကေသာ ၀န္ၾကီးအတြင္း၀န္တုိ႕သည္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏  ရႈပ္ခဲ့သမွ်ေသာ အမႈတို႕ကို 
လည္းေကာင္း၊ နန္းတြင္း၀ယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျခယ္လွယ္ေနခဲ့သည့္တုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ ဒိုင္းအတြင္း၀န္ 
ကေတာ္ၾကီးက ပန္းတိမ္ေတာ္မွာ စုေဆာင္းလုပ္ေဆာင္ထားသမွ် မင္သုံးမင္းေဆတာင္ ပစၥည္းတုိ႕နွင့္ 
အျခားေသာ ကိစၥ အ၀၀ တို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ တို႕က 
ညအခါေရာက္တုိင္း ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးကုိ ေတာင္ဘက္ ပန္းခံုေတာ္ အုတ္တုိက္နံ႕သာေဆာင္ သုိ႕ 
လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ပုိ႕ရသည္ တို႕ကုိလည္းေကာင္း၊ ေရႊနန္းေတာ္အရွင္ပိုင္းရိွလက္သုံးေတာ္၊ ကုိယ္ရံ ေတာ္၊ 
အိမ္ဖန္ေတာ္သား အမႈထမ္မ်ားကုိ ေမာင္ေမာတုတ္၏ အမိန္႕ၾသဇာနာခံသူ လူရင္းမ်ားကို 
သာေရႊးခ်ယ္အသစ္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ျခင္း ကိစၥကို ေမာင္ေမာင္တုတ္က ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္၍ 
စီမံေနခဲ႕သည္တို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္း ေၾကာင္း အခ်က္ခ်က္တို႕သည္ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ 
အမႈသြားေပၚထြက္လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္၍ အထူးအေထြ စစ္ေဆး ေနရန္မလိုေတာ့ဘဲ 
ထီးနန္းလုပ္ၾကံမႈ အစီအရင္မ်ား ထင္ရွား ေနျပီျဖစ္ေသာ အမႈသြားကို နန္းမေတာ္ဖုရား 
အမိန္႕ေတာ္ခံျပီးေနာက္ မႈျပစ္ႏွင့္ ထုိက္ေလ်ာက္ေသာ ရာဇ၀တ္ အျပစ္ဒဏ္ကို ေပးခ်ရန္သာ 
လုိေတာ့ေၾကာင္း နန္းမေတာ္ဖုရား၏ အလိုေတာ္ကို ခြင့္ေလွ်ာက္ ေတာင္းဆုိၾက ရေတာ့သည္။ 
 
 
နန္းမေတာ္ဖုရားကလည္း ရေနာင္ေမာင္တုတ္အေပၚတြင္ ကိုယ္ေမြးေသာေမ်ာက္ ကိုယ့္ 
ကိုေခ်ာက္ဆိုေသာ ဥပမာအတုိင္း ရုိင္းစုိင္းယုတ္ည့ံစြာ အၾကံအစည္ ျပဳရက္ေလသည္ဟု 
အမ်က္ေတာ္ထားသေလာက္ မေထာက္မညွာ က်ဴးလြန္လာေသာသူတုိ႕ အျပစ္အမႈ ကလည္း 
တစ္ခုျပီးတစ္ခု ရႈမဆံုး၊ေမွ်ာ္မဆံုး ျဖစ္ေန သည္ကို သိရိွေတာ္မူရေသာအခါ- 
 
" ကိုင္း...ကုိင္း ... ေက်းရင္းကၽြန္ရင္းရယ္လို႕ ကၽြနမ္ကလည္း မညွာသာေပဘူး၊ သူတုိ႕ 
က်ဴးလြန္ထားတဲ႕ အျပစ္က ရွင္ဘုရင္ကုိ နန္းခ်ရန္ အၾကံၾကီးၾကံၾကတဲ့ကိစၥ၊ သက္ေသသကၠာယက 
အခုိင္အမာ ေတြ႕ရတဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ၾကီးက တရားနည္းလမ္းရိွသေလာက္ စီရင္ခ်က္ 
ခ်လိုက္ေပေတာ့၊ သို႕ေသာ္ တစ္ခု ကၽြန္မ မွာလိုတာကေတာ့ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ ပုန္ကန္မႈဆုိသည္မွာ 
လက္ညိွဳး မေကာင္း လက္ညွိဳး၊ လက္မ မေကာင္း လက္မ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အျပစ္ခံရ 
တဲ့ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေပဘူး၊ ေဆြမ်ိဳးတစ္စု၏ အသက္ပါ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ ရာဇ၀တ္ခံၾကရတဲ့ 
ထံုးစံပါပဲ၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ယခုကိစၥမွာ သူတို႕ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါအမ်ားကိုေတာ့ သနားသျဖင့္ 



အျပစ္လႊတ္ပစ္လုိက္ၾကပါ၊ ေခါင္းစီးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အသက္ ခ်မ္းသာေပးျပီး အေ၀းပို႕ျခင္း၊ 
ရာထူးစည္းစိမ္ ရုတ္သိမ္းျခင္းတို႕ကိုသာ ျပဳပါေလ၊ လုံုး၀ အျပစ္လႊတ္၍ မရမည့္ မူလပင္မ 
ေရေသာက္ျမစ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္တုတ္၊ ေမာင္ေဖငယ္၊ မိခင္ၾကီး၊ ဦးဘုိးၾကီး လင္မယားႏွင့္ 
ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး ကိုေမာင္ကေလး၊ ခန္းပတ္မင္းၾကီး တို႕မွာေတာ့ အျပစ္ကို ေပါ့၍ ရႏုိင္ေတာ့မည္ 
မထင္သျဖင့္ ထီးနန္းလုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္က်ဴးလြန္ေသာအခါ သံုးျမဲျဖစ္တဲ႕ ေရႊလႊတ္ေတာ္ ရာဇ၀တ္ 
ျဖတ္ထံုုးအတုိင္း စီရင္ပါေလေတာ့" ဟု မိန္႕ေတာ္မူလိုက္ေလသည္။ 
 
 
၀န္ၾကီးႏွင့္ အတြင္း၀န္အခ်ိဳ႕မွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို ရာဇ၀တ္ အျပစ္ေတာ္ေပးရာ၌ 
အသက္ဆံုးရံႈးေအာင္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ မရိွေၾကာင္း။ ေရႊနန္္းရွင္ဘုရား ကတိက၀တ္ ျပဳေတာ္မူထားေၾကာင္း 
ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားမိ၍ စီရင္ရာ၌ အခက္အခဲေတြ႕ ေနရျပန္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္တစ္သက္လြတ္ရက္ 
မရိွ၊ ေထာင္ထဲတြင္္လည္း က်ပ္တည္း ဆင္းရဲစြာထားရန္သာ အမိန္႕ခ်မွတ္ၾကရေတာ့သည္္ 
 
မ်ားမၾကာမီ စီရင္ခ်က္အမိန္႕ေတာ္ ထြက္လာေလ၏။ 
 
 
    ရေနာင္ျမိဳ႕စား ရာထူးဘြဲ႕မည္ႏုတ္၍ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ လြတ္ရက္မရိွ က်ပ္တည္းစြာ 
ထားေစ၊၎၏ညီ က်ပင္းျမိဳ႕စားကိုလည္း ရာထူးဘြဲ႕မည္ႏုတ္သိမ္း၍ ေထာင္အက်ဥ္းသား ထားေစ။ 
 
    ဒိုင္းအတြင္း၀န္ ပုဂံျမိဳ႕စား ဦးဘုိးၾကီး၏အေဖ ခန္းပတ္မင္းၾကီးအားလည္း ရာထူးစည္းစိမ္ 
ရုပ္သိမ္းလ်က္ ေထာင္အက်ဥ္းသား ထားေစ။ 
 
    ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး ဦးေမာင္ကေလးကိုလည္း ရာထူးဘြဲ႕မည္ႏုတ္၍ အခ်ဳပ္တြင္ထားေစ။ 
 
    ဒိုင္းအတြင္း၀န္ ပုဂံျမိဳ႕စား အတြင္း၀န္ဦးဘုိးၾကီးအား ရာထူးဘြဲ႕အမည္ႏုတ္၍ 
ေထာင္အက်ဥ္းထားရာမွ အသက္ ဆံုး စီရင္ကြပ္မ်က္ေစ။ 
 
    ေရႊတိုက္စုိး ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေဖငယ္အား မိုးေကာင္းျမိဳ႕သို႕ ေထာင္အက်ဥ္း ပုိ႕၍ 
ကြပ္မ်က္ ေစ။ 
 
    ဒိုင္းအတြင္း၀န္ကေတာ္ကိုလည္း အက်ဥ္းမွ ယူ၍ ကြပ္မ်က္ေစ။ 
 
    ဒိုင္းမိခင္ၾကီးအားလည္း အက်ဥ္းမွ ကြပ္မ်က္ေစ။ 
 
    ေရႊျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျမိဳ႕သာျမိဳ႕စားအား ရာထူးမွခ်၍ ေထာင္အက်ဥ္းထားေစ။ 
 



    ျမစ္ေကြးျမိဳ႕စား ၀န္ေထာက္၊ ပထနဂိုရ္ျမိဳ႕စား ၀န္ေထာက္တို႕အား ရာထူူးမွ ႏုတ္ပယ္ေစ။ 
 
 
    ေဟာင္ေကာင္၀န္ ေမာင္လပ္၊ ေငြခြန္၀န္ ေမာင္ငယ္၊ ဘုန္းေတာ္တိုး ဗုိလ္ ေမာင္ေပၚညြန္႕၊ 
နတ္ရွင့္ရဲတင္ ဗုိလ္ေမာင္မွန္၊ နတ္ရွင့္လူေတာ္ ဗုိလ္ေမင္တိုးမာင္၊ နတ္ရွင့္တိုး ဗုိလ္ေမာင္ညိဳ၊ 
သံေတာ္ဆင့္ ေမင္ေစာ၊ ျမိဳ႕စာေရး ေမာင္ျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕စာေရး ေမာင္ကန္ေတာ္၊ အသံုးစာေရး ေမာင္ဗာလီ၊ 
ဒိုင္းစာေရး ေမာင္သက္ရွည္ ျဗဲတုိက္သံဆင့္ ေမာင္တုတ္၊ ျဗဲတုိက္သံဆင့္ ေမာင္ခင္၊ ပန္းပဲစာေရး 
ေမာင္ဘိုးအို တုိ႕ကို အရာမွႏုတ္၍ မိုးေကာင္းျမိဳ႕ အက်ဥ္ေထာင္သို႕ပုိ႕ေစ။ ေနျပည္ေတာ္ 
ေလးျပည္ေလးရပ္ႏွင့္တကြ ေရႊြနန္းေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သမွ် အရာရိွ အမႈထမ္းတုို႕မွာ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို ရာဇ၀တ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအတြက္ ထူးထူး ျခားျခား အ့ံၾသမႈမ်ား 
မရိွၾကေတာ့ေပ။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဟုေသာ စကားအရသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးကုိ 
ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္လ်က္ ျငိမ္သက္ေၾကာက္ရြ႕ံစြာ ေနၾကေလေတာ့၏။ 
 
 
    ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးတို႕ သားသမီးတုိ႕အတြက္မူကား သနားၾကင္နာေသာစိတ္ႏွင့္ တုိးတိုးတိတ္တိတ္ 
စုပ္သပ္ကာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။ 
 
    အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာ ဆိုင္ရာဆုိင္ရာ သးီသန္႕အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၌ တလိႈက္လွဲလွဲ 
ေၾကကြဲ၀မး္နည္းစြာႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးေစာင့္စားေနၾကသူတို႕အနက္ 
ႏုနယ္ငယ္ရြယ္ရွာသူ ဒိုင္းခင္ခင္ၾကီးကား ဆိုး၀ါးေသာ မိမိအျပစ္ကို ဟစ္၍ ငိုလိုက္ခ်င္ပါေသာ္လည္း 
အနီးအပါးမွ အေစာင့္အေနမ်ား၏ ၾကိမ္းေမာင္းေျခာက္လွန္႕ထားမႈေၾကာင့္ စိတ္တင္း၍ 
ေအာင့့္ထားရင္းမွ မ်က္ရည္သြယ္သြယ္္က်လ်က္သာ ရိွရွာေတာ့သည္။ 
 
 
ကယ္သူကင္းေ၀း ဒုကၡေဘးၾကီးဆုိက္လ်က္ ရိွစဥ္မွာပင္ မိခင္ဖခင္တို႕ႏွင့္လည္း တကြဲတျခားျဖစ္ 
ကာဘယ္သူဘာျဖစ္၍ေနသည္ဟု မသိရ၊ေမာင္ေမာင္ငယ္မွအစ ေတာင္မင္းေျမာက္မင္း မကယ္နုိင္ 
ၾကသလို ကိုယစီ္ကိုယ္ငွ အက်ဥ္းေထာင္သို႕ က်ရာက္ေနၾကရသည္မွာ အခ်ိန္အခါ မည္မ်ွၾကာေလ 
မည္မသိ၊ လြတ္ရက္မ်ွရိွပါေလဦးမည္လား၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာလည္း ေ၀ဒနာေတာ္ မသက္သာ 
ေသးသမွ် မိမိကို သတိရေတာ္မူနုိင္မည္ မဟုတ္၊ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကိုလည္း ယေန႔အထိ မေတြ႕ 
မျမင္ရဘဲ ရိွခဲ့ သည္မွာ သူ႕ခမ်ာပါ ေဘးအႏၱရာယ္ ေရာက္ေနရွေလျပီလားဟု ေတြးေတာ၍ 
ေသာကပြားမိျပန္သည္။ 
 
    ေရႊနန္းရွင္ ေမာင္ေမာင္ဘုရား ျမန္ျမန္က်န္းက်န္းမာမာရွိျပီး ခင္ၾကီးကုို သတိရေတာ္မူပါေစ၊ 
သတိေတာ္ရလို႕ ေမးေတာ္ရိွလွ်င္ ခင္ၾကီးတို႕ဒုကၡကို သိေတာ္မူသြားမွ ေထာင္ထဲကျမန္ျမန္ ထြက္ရပါ 
ေတာ့မယ္၊ ျမတ္စြာဘုရား ကယ္ေတာ္မူပါဘုရားဟု ျမတ္ဘုရားနွင့္ နတ္သိၾကားတို႕အား ပန္ၾကား 
တိုင္တည္ ကာ ေနရရွာေလသည္။ 



 
 
    ေထာင္ခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဒုကၡၾကီးခံေနရေသာအခါမွ လြန္ခဲ့ျပီးေသာ အခ်ိန္ကာလတုန္းက မိသားတစ္စု 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္မ်ားကို အိပ္မက္အလား စမ္းတ၀ါး၀ါးထင္ျမင္ ေတြးဆကာ 
တမ္းတ မိရွာသည္။ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား၏ သနားခ်စ္ခင္မွဳကို အားကိုးျပဳစအခါကလည္း တစ္စုံတရာ 
ေတြးေတာ ပူပန္စရာမ်ားကို နားမလည္၊ ေမာင္ေမာင္ငယ္နွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႔က 
လည္းတဖက္တစ္လမ္းမွ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳၾကသည္နွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ကိုမျမင္၊ ျမက္ခင္းျပင္ 
စိမ္းလဲ့လဲ့စားခ်င္တဲ့အသာငင္၍ မဆင္မျခင္ ေျပး၀င္မိေသာ သမင္မကေလးကဲ့သ္ို႕ ဒုကၡနွင့္ ရင္ဆုိင္ 
တိုးမိမွ ကံဆိုးလွေသာ ဘ၀ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း ေတြးဆ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ 
 
 
    မိမိအတြက္နွင့္ မိဘနွစ္ပါးမွာလည္း ဒုကၡၾကီးစြာ ေတြ႔ရသည္။ မိခင္ဒိုင္း၀န္းကေတာ္ၾကီးမွာ သန္သန္ 
စြမ္းစြမ္း မဟုတ္ရွာ၊ က်န္းမာျခင္းကလည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသျူဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲက်ပ္ တည္းစြာ 
အခ်ဳပ္ အေနွာင္ကို ဘယ္မ်ွဒုကၡေရာက္စြာ ခံစားေနရွာေလမည္လဲဟု အသည္းေၾကြမ တတ္အခံရ 
က်ပ္လွ ေတာ့သည္။ နွမေလးကို ေကာင္းစားေစခ်င္ပါတယ္ဆိုကာ အနည္းနည္းအဖုံဖုံ 
ၾကိဳးပမ္းရြက္ေဆာင္ခဲ့ရွေသာ အစ္ကိုၾကီး ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာလည္း ယခုအခါအခ်ဳပ္ခန္းထဲ၌  
အၾကံၾကီးခဲ့သမ်ွ ဒုကၡအျမတ္ေပၚ၌ ေနရွာေလျပီ။ မိမိကို အေၾကာင္းျပဳ၍တစ္စုံတစ္အုံလံုး ျမံွဳးမေေသာ 
ငါးတစ္သိုက္ကဲ့သို႕ ျဂိဳလ္ဆိုးၾကမၼာ ဆိုက္ရေလျပီ။ ဤဒုကၡကိုဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမွ ကယ္နုိင္ မည္ 
မထင္၍ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကိုသာ အားထား ေမ်ာွ္ကိုး၍ ေနမိေတာ့မည္။ 
 
 
    အမွတမ္မထင္ ေနထို္င္ခဲ့ရင္း ယမန္ေန႕ကမွ ရိပ္မိခဲ့ရေသာ မိမိဘ၀ ဓမၼတာအေျခအေန ေျပာင္းလဲ 
လာမွဳကလည္း ဒုကၡေဘးေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းပူေဆြး စိတ္မေအးျဖစ္ေနစဥ္ ဘူးေလးရာဖရံု ဆင့္သလို 
တနင့္နင့္ တဆို႔ဆို႔ ပ်ဳိ႕ကာအန္ကာ မၾကာမၾကာမူးေ၀ယိုင္လဲသြားျပီးလွ်င္ ရင္ထဲတြင္ တလွပ္လွပ္နွင့္ 
ေသြးတဆတ္ဆတ္ ခုန္၍ ကတုန္ရီ ျဖစ္ေနျပန္ေသာ္လည္း အနီးအပါးမွ ယုယုယယ ေဖးမျပဳစုမည္႔သူ 
မရိွ သျဖင့္ မခ်ိမဆန္႔ အားငယ္စြာနွင့္သာ ေနရေလေတာ့သတည္း။ 
 
 
    သိ္ု႔နွင့္တစ္ေန၀င္ တစ္ေနထြက္ ေန႔ရက္ေတြ ကုန္ခဲ့ရာ အေရးၾကံဳ၍ သက္လံုေကာင္းေနရ ရွာသူ 
ခင္ခင္ၾကီးမွာ အစားမမွန္ အေနေျပာင္းလဲ၊ ဆင္းရဲပင္ပန္းလွစြာနွင့္ ပိန္ခ်ဳံးႏြမ္းညွဳိးလ်က္က 
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို လက္မေလ်ွာ့ဘဲ အံခဲ၍ ေစာင့္စားေနမိစဥ္ တစ္ေန႔ေသာအခါအေစာင့္ အာဏာ 
သားမ်ား ရုတ္တရက္ ေပၚလာျပီး ခင္ခင္ၾကီးကို ေနွင္ၾကိဳးတဲကာ အျပင္သို႔ထုတ္လာၾကေလ၏။ 
 
    မိမိကို ကိစၥျငိမ္း သုတ္သင္ရန္ပင္ျဖစ္မည္ဟု ထင္ခဲ့ေသာခင္ခင္ၾကီးမွာ ေၾကာက္ရြံ႕အား ငယ္စိတ္နွင့္ 
ဒုကၡ ဆင္းရဲမူမ်ား ထံုေပေနခဲ့သျဖင့္ ထိတ္လန္႔ျခင္းပင္မရိွနုိင္၊ မသယ္နုိင္ေသာကိုယ္ကို ျဖစ္သလုိ 



ၾကိဳးစား သယ္ယူလ်က္ မိမိျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ၀ဲယာအခ်ဳပ္ခန္းမ်ားကိုသာ စိတ္အား ထက္သန္စြာ 
လွမ္းေမ်ွာ္ ၾကည့္ရင္း မိဘ၊ ေမာင္္ဘြား၊အသိအကြ်မ္းမ်ားကို ရွာေဖြမိေလသည္။ 
 
 
    သို႕ရာတြင္ ေထာင္နွင့္အ၀ွမ္း မိမိေတြ႔လိုသူမ်ားကို အရိပ္အျခည္မ်ွ မေတြ႕မျမင္ခဲ့ရသျဖင့္ ေသ၍မ်ား 
ကုန္ရွာၾကျပီလားဟု စဥ္းစားမိကာ ရင္ထဲတြင္ဆို႔၍လာျပန္သည္။ အုိ....သူတိို႔တစ္ေတြမွ မရိွလွ်င္ 
ငါအသက္ရွင္ ေနလို႔ ထူးေတာ့မွာလား ဟူေသာ စိတ္ထားကို ေျပာင္းလိုက္ရာမွ ေရႊနန္းရွင္ ဘုရား 
မ်က္နွာေတာ္ နွင့္ ေသြးေတာ္၊သားေတာ္၊သေႏၶေတာ္ျဖစ္သည့္ ရင္နွစ္သည္းခ်ာအေလး 
အတြက္ကြက္ခနဲ စိတ္္ေစာ လိုက္မိေသာအခါ ေသရမွာစုိးရြံ႕၍ စိတ္တြန္႔သြားျပန္ေလသည္။ 
 
 
    မသယ္နုိင္သယ္နိုင္ ေျခလွမ္းေနွးမွဳေၾကာင့္ မလွမ္းတစ္ခ်က္ လွမ္တစ္ခ်က္ရိွေနရာ ေနာက္ ဆံုးတြင္ 
ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆြဲေခၚလာသူ အာဏာသားတို႔လက္၌ ဒရြတ္တိုက္ပါခဲ့ျပီး အက်ဥ္းေထာင္ ၾကီးအျပင္သုိ႔ 
ေရာက္ကာမွ လူသတ္ကုန္းသို႔ ထုတ္ယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ တရုတ္ကပ္လွည္းတစ္စီးေပၚ သို႔ေပြ႔ေခၚ တင္ယူ 
သြားျခင္း ခံရျပန္သည္။ 
 
    ဘုရား....ဘုရား ဘယ္အရပ္ကိုမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း၍ သြားမွာပါလိမ့္ဟု တစိမ့္စိမ့္ေၾကညက္ လန္္႔ရင္း 
လိုက္ပါ လာခဲ့ရာ အတန္ၾကာလွ်င္ လွည္းကေလးမွာ တစ္ခုေသာ၀င္းျခံၾကီး၏ ေနာက္ေဖး ေပါက္မွ 
ေမာင္း၀င္ သြားျပီး တန္းလ်ားေဆာင္ၾကီီး တစ္ခုအနီးတြင္ ရပ္လို္သည္။ 
 
 
    အခ်ိန္မွ ေန၀င္ဆည္းဆာျဖစ္ေလရာ မည္သည့္ေနရပ္ဟု အမွတ္အသားမရွိ၍ အသိနိုင္ေစ ကာမူ 
တန္းလ်ားၾကီး တစ္ဖက္တြင္ ကၾကိဳးဆင္ေသာ ျမင္းမ်ား၊ျမင္းစားခြက္မ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ မင္းမွဳထမ္း 
အရာရွိၾကီး တစ္ဦး၏ ျမင္းေဇာင္းျဖစ္မည္ဟု သိနိင္ေလသည္။ ျမင္းေဇာင္းတစ္ဖက္ ျမင္း စာမ်ား 
သိုေလွာင္ ရန္ လံုျခံဳစြာ ကာရံပိတ္ဆို႔ထားေသာ  အခန္းငယ္တစ္ခုကိုလည္း မသဲမကြဲ ေတြ႔ ျမင္ရသည္။ 
 
    လွည္းရပ္၍ခဏၾကာေသာ္ ပါလာေသာ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားနွင့္ ျမင္းေဇာင္းအတြင္းမွ 
ထြက္လာေသာ သူမ်ား တီးတိုးတီးတိုးနွင့္ စကားအနည္းငယ္ေျပာၾကျပီး ပိတ္ထားေသာ ျမင္းေဇာင္း 
တံခါးကို ဖြင့္လိုက္ရာ အတြင္းမွ တုတ္တုတ္ခုိင္ခုိင္ ထဘီရင္လ်ားနွင့္ မိန္းမၾကီးတစ္ဦး ေရနံေခ်းမီး 
ခြက္ၾကီးကိုကိုင္လ်က္ ထြက္လာသည္။ အေစာင့္မ်ားသည္ မိန္းမၾကီးအား တရုတ္ကပ္လွည္းကို 
လက္ညႊန္ျပလ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ေစခိုင္း သည္က္ို  မီးေရာင္တြင္ ေတြ႔ျမင္ ရျပန္သည္။ 
 
 
    ခင္ခင္ၾကီးမွာ ျဖစ္လတံ့ေသာ အနာဂတ္အေရးကို ေတြးေတာစဥး္စားခြင့္ မရနိုင္ေအာင္ 
ေၾကာင္ေတာင္ ေငးလ်က္သာ ၾကည့္ေနမိရွာသည္။ မိန္းမၾကမ္းၾကီးလည္း မီိးခြက္ကို ကိုင္ေျမွာက္ကာ 
လွည္းအနီး သို႔ ေရာက္ျပီး ခင္ခင္ၾကီးအား လက္ကမး္ကာ ဆြဲေခၚလ်က္ လွည္းေပၚမွ ခ်ေပး သည္း။ 



 
 
    ေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏြမ္းႏြမ္းနွင့္ အားအင္ကုန္ခမ္းေနေသာ မိန္းကေလးအား လက္ျပန္ၾကိဳးမ်ားတဲ ထားရုံမက 
ၾကိဳးရွည္ တစ္စမွာ လွည္းရံတိုင္တြင္ ခုိင္မာစြာ ခ်ည္ေနွာင္လ်က္ ပါလာသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ 
မိန္မၾကီး မွာ အေတာ္အ့ံၾသသြားပံု လကၡဏာ ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ တရွဲရွဲျမည္ ေနေသာ 
မီးခြက္ကိုေျမွက္ကိုင္ျပီး မ်က္နွာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ျပန္သည္။ ဆီမေတြ႔ဘဲဖြာရရာ ကဲ်ေနေသာ 
ဆံပင္အစအနမ်ား ၀င္း၀ါေသာ မ်က္နွာေပၚ၌ စာေပါင္းသိုက္သမွ် ရႈပ္ပြေနလ်က္ 
မ်က္ရည္ေပါက္စက္စက္နွင့္ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ရိုွက္ေနေသာ ခင္ခင္ၾကီး၏ မ်က္နွာကေလးမွာ 
လင္းတစ္လွည့္ ေမွာင္တစ္ခါ အရိွန္၀ါ ည့ံနည္း ေသာ မီးေရာင္ေအာက္တြင္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရသည္ တြင္- 
 
    "ဟင္....ဒီမိန္းကေလး"ဟု ေယာင္ေယာင္မွားမွား စကားသံ ထြက္သြားေသာ မိန္းမၾကီးအား 
အေစာင့္ မ်ားက စကားမေျပာရန္ လက္ျပျပီး အခန္းထဲေလွာင္ထား ဟူေသာအမွတ္အသားကိုျပကာ 
ျပန္သြား ၾကသည္တြင္ ယခင္မိန္းမၾကမ္းၾကီးလည္း ခင္ခင္ၾကီးကို ဆြဲရင္းတြဲရင္း ျမင္းေဇာင္းတစ္ဖက္ရိွ 
အခန္းငယ္ အတြင္းသို႔ သြင္းခဲ့ေလရာ အရုပ္ပမာ ယူငင္ေျပာင္းေရႊ႕ရာကုိ အလိုက္သင့္ ပါလာရေသာ 
ခင္ခင္ၾကီး လည္း ျမက္ေျခာက္ေကာက္ရုိးမ်ား အၾကား၌ မူးေမ့ေခြေပ်ာ့သြားျပန္ေလသတည္း။ 
 
 
    ၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္မ်ားကို ၀တ္ရံုထားသည့္ ဒိုင္းအတြင္း၀န္မင္းနွင့္ အတြင္း၀န္ကေတာ္ၾကီးတို႔ သည္ 
ေကာက္ရိုး ျမစ္ေျခာက္ျဖင့္ျပီးေသာ ကမၺလာေမြ႔ရာေပၚတြင္ အားအင္ကုန္ခမ္း ညိွဳးႏြမး္ေပ်ာ့ေခြေနရွာသူ 
သမီးခ်စ္ ခင္ခင္ၾကီးကုိျမင္လွ်င္  ရင္မကာ မခ်ိတင္ကဲ ၾကည့္ရႈေနရာမွ တစ္ဖက္တစ္ ခ်က္ိထုိင္ျပီး 
သမီးကုိ ေဖးမ ေပြ႕ထူကာ ၾကင္နာယုယစြာ ျပဳစုၾကေလလွ်င္ ခင္ခင္ၾကီးမွာ တစ္ခဏ ႏွင့္ 
သတိရ၍လာေလ၏။ 
 
    "အမယ္ေလး........ဘဘဘုရားနဲ႕ ေမေမဖုရား၊ ခင္ၾကီးအျဖစ္ကုိ ျမင္၀ံ့ၾကပါေသးရဲ႕လား" ဟုေျပာျပီး 
အားရ ပါးရၾကီး ဖက္၍ငုိလုိက္မိသည္။ 
 
    "သမီး....သမီး၊ ဘာမွအားမငယ္နဲ႕၊ ဘဘဘုရားနဲ႕ ေမေမဖုရားတုိ႕အနားမွာ ေရာက္ေနၾက ျပီး၊ 
ဒီဒုကၡက မၾကာခင္ လြတ္ေျမာက္ၾကျပီး သမီး ဘဘတုိ႕နွင့္ ခ်မ္းသာသုခ ရိွတဲ့အရပ္ကုိေရာက္ 
ရေတာ့မယ္” 
 
    ဟု ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းႏွင့္ ၀န္ကေတာ္တုိ႕က ေပြဖက္ယုုယ ႏွစ္သိမ့္ေစၾကသည္။. ခင္ခင္ ၾကီးမွ 
ခ်စ္လွစြာေသာ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံရေသာေၾကာင့္ မိမိခံစားေနေသာ ဒုကၡကုိ 
တစ္ခဏမွ်ေမ့ျပီး ၀မ္းသာ ၀မ္းနည္းၾကီး ျဖစ္သြားေလသည္။ 
 
    ၀မ္းသာအားရႏွင့္ပင္ မ်က္လုံးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ၾကည့္လိုက္မိရာ မိမိအနီးအပါးမွာ ဘယ္သူမွ် မရိွဘဲ 
စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ေမ့ေျမာ အသြားတြင္ အိပ္မက္လိုလို ျမင္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရေတာ့ သည္။ 



 
 
"ဘုရား…ဘုရား ေမဖရားတို႕ လူ႕ေလာကႀကီးမွာမွ ရိွရွာၾကပါေသးရဲ႕လား"ဟု ထိတ္လန္႕ျခင္း ျဖစ္ 
သြားေလသည္။ ၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္ သမီးကေလး ခင္ခင္ကို သံေယာဇဥ္ မျပတ္ႏုိင္ရွာ 
ၾကလို႕ ျဖစ္ရာ ဘ၀က ကိုယ္ထင္ျပၾကလွ်င္ ျမန္ျမန္ပင္ေသ၍ လိုက္ခ်င္လွေတာ့သည္။ 
 
ညဦးက ေကာက္ရုိးကို အိပ္ခင္း၊ ျမက္ထံုးကို ေခါင္းအုံးလ်က္ ရုတ္တရက္ ေမ့ေျမာေနခဲ့သည္မွာ 
မ်က္လံုး ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေသာ ယခုအခ်ိန္ေရာက္ကာမွ နံနက္ေနျခည္ေရာင္ ထြက္ေနၿပီဟု သိရိွရ 
သည္။ မိမိအား ဤေနရာ သို႕ ဘယ္သို႕ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေခၚယူလာျခင္းေပလဲ၊ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား သိရိွေတာ္မူသြားလို႕မ်ား တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ထား ရန္ 
စီမံေတာ္မူ ျခင္းေပလားဟု စဥ္းစားကာ တအား တက္လာျပန္သည္။ 
 
 
တစ္ဖန္လည္း ဤျမင္းေစာင္းတန္းလ်ားကဲ့သို႕ နိမ့္က်ေသာေနရာ၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း 
ခံရေသာ အေျဖကို ေထာက္ေသာ္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႕၏ အႀကံအစည္ တစ္ 
ရပ္ျဖင့္ ေဘးလြတ္ရန္ ဌာနသို႕ ပုိ႕ရန္ပင္ေလာဟု ေတြးေတာမိျပန္သည္။ သို႕ရာတြင္ အင္အားကုန္ 
ခမ္း၍ ႏြမ္းနယ္ ေပ်ာ့ေခြေနၿပီျဖစ္ေသာ မိမိအား ကၽြဲႏြား တိရစၦာန္ႏွင့္မျခား လက္ျပန္ႀကိဳ းထဲထားရံု 
တြင္မက ႀကိဳးရွည္ တစ္စျဖင့္ ထရံတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး တံခါးေပါက္ကိုလည္း အျပင္မွ က်ပ္ 
တည္းခုိင္ခ့ံစြာ ပိတ္ဆို႕ ထားေသာေၾကာင့္ ေဘးကင္းလြတ္လပ္ရာသို႕ ပုိ႕ထားရန္ အမွတ္လကၡဏာ မ်ိဳး 
မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ထပ္ေလာင္း၍ စဥ္းစားမိျပန္လွ်င္ ယခင္က တက္ၾကြမိသမွ်ေသာ ေမွ်ာ္ 
လင့္စိတ္ကေလးမ်ားမွာ တစ္ခါ တည္း ေျမခသက္ေလွ်ာသြားၿပီး အားငယ္၀မ္းနည္းျခင္း ျဖစ္ရျပန္ရွာ 
သည္။ 
 
ယင္းသို႕ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကေလးမ်ား ျမင့္ခ်ည္နိမ့္ခ်ည္ အတည္မက် ျဖစ္ေနစဥ္ ပိတ္ထားေသာ 
၀င္ေပါက္ တံခါးတစ္ခ်ပ္ ဖ်က္ခနဲပြင့္လာၿပီး ညဦးက မိန္းမႀကီး၏ မ်က္ႏွာကို ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ျမင္ရေလ 
သည္။ ယက္မန္းရည္ (ဆန္ျပဳတ္ႀကဲ)ကို စဥ့္အင္တံုငယ္ႏွင့္ တည့္လ်က္ ယူလာသည္။ မိန္းမႀကီး သည္ 
ခင္ခင္ႀကီး အနီးတြင္ စဥ့္အင္တံုကို ခ်ေပးေလသည္။ 
 
 
"ဒီဟာ ညည္းအတြက္ အာဟာရပဲ"ဟု တစ္ခြန္းတည္းေျပာလ်က္ ျပန္ထြက္သြားေတာ့မည္ျပဳလွ်င္ 
ခင္ခင္ႀကီး မွာ ကပ်ာကယာလွမ္းၿပီး "ေဒၚေဒၚႀကီးရယ္၊ ကၽြန္မကို ဘာလုပ္ဖုိ႔ အခ်ဳပ္ခန္းက ဒီကိုေခၚ 
လာပါသလဲ"ဟု အရဲစြန္႔၍ ေမးလိုက္ေလသည္။ 
 
"မသိပါဘူးေအ ေမးမေနစမ္းပါႏွင့္" ဟု စိတ္မရွည္သလိုေျပာလက္ သြက္လက္စြာ ထြက္ခြာသြား 
ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ တံခါးျပန္မပိတ္မီ လူရိပ္တစ္ခု ေပၚလာျပန္သည္။ သဏၭာန္မွာ ခ့ံခ့ံညားညား 
ရိွသျဖင့္ မ်က္ရည္ ေတြဆိုင္း၍ မိႈင္းမိႈင္း၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနေသာ မိမိမ်က္လံုးမ်ားကို လက္ဖမုိးသားႏွင့္ 



ပြတ္တိုက္၍ ၾကည့္လိုက္ကာမွ မိမိအနားတြင္ မားမား မတ္မတ္ရပ္ေနေသာ တိုင္တားမင္းႀကီးကို 
ေတြ႕ျမင္ရေလ၏။ 
 
မိဘ ဘိုးဘြား ပမာ မ်က္ႏွာနာခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ပါးကို အားငယ္ေနစဥ္အခါ ရုတ္တရက္ လာ၍ 
ေတြ႕ျမင္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းလိႈက္လွဲစြာႏွင့္ ကပ်ာကယာ ေျခကိုဖက္ၿပီး တိုင္တား ဘုိးဘိုး 
ႀကီးဖ် ခင့္ ဒုကၡ ကယ္ေတာ္မူ ပါဦးဟု ခ်ံဳးခ်ံဳးခ်၍ ငုိေၾကြးရင္း ေျပာမိရွာသည္။ 
 
 
တိုင္တားမင္းႀကီးမွာ မ်က္ႏွာမေကာင္းလ်က္ႏွင့္ပင္ ခင္ခင္ႀကီး၏ ေခါင္းကိုသပ္ကာ 
 
"တိတ္ပါဦးဟဲ ခင္ႀကီးရဲ႕၊ ဘိုးဘုိးဘုရား ေမးခ်င္တဲ့စကားကေလးမ်ား ေမးစမ္းပါရေစဦး" 
 
ငုိေနေသာ ခင္ခင္ႀကီး၏ မ်က္လံုးရြဲႀကီးမ်ားကို ေကာ့ညြတ္ေသာ မ်က္ေတာင္ႏွစ္ခုက ဖြင့္မေပး 
လိုက္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ ၀င္းလက္ စုိေျပာင္ အေရာင္ေတြ လဲ့လဲ့ႏွင့္ ေမာ္တဲ့၍ ၾကည့္ကာ- 
 
"ဘိုးဘိုး ေမးေတာ္မူခ်င္ရာေမးပါ၊ ခင္ႀကီး မငုိပါဘူးဘုရား" 
 
 
"အင္း ... ခင္ႀကီး ... ခင္ႀကီး၊ ကိုယ့္မီး ကိုယ့္ေမႊးၾကတာပဲဟယ္၊ ကဲ ... ကဲ ဘိုးဘိုး ေမးတာေတြ 
မွန္ရာကို ေျပာစမ္း ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက ခင္ႀကီးကို သိမ္းပုိက္ေတာ္မူထားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ" 
 
"သမီးေတာ္ ထိပ္စုျမတ္စုဖုရားႀကီးကို မီးရွဴးေတာ္ျမင္ၿပီးစကပါဘုရား" 
 
"ေမာင္တုတ္နဲ႔ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႔က ခင္ႀကီးကို လက္ေဆာင္ပုိ႔ၾက၊ ေအာင္သြယ္ၾကတယ္ဆိုတာ ေကာ 
အမွန္ ပဲလား" 
 
"ရေနာင္ ကိုကိုႀကီး တို႔ကစၿပီး လက္္ေဆာင္ေတာ္ဆက္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး တိုင္တားဘုိးဘုိးဘုရား၊ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ခင္ခင္ႀကီးကို ျမတ္ႏုိးေတာ္မူလွတယ္၊ ေရွ႕ေတာ္ေခၚ၍ ဆက္ၾက 
ရမယ္ဆိုလို႔ သူတို႔က ခင္ႀကီးကို လာေခၚၾကျခင္း အမွန္ပါ" 
 
 
"ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ ျဖစ္ေစေပါ့ေလ၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို ပရိယာယ္ႏွင့္ ျဖားေယာင္းလွည့္စားၿပီး ထီးနန္း 
စည္းစိမ္ကို လုပ္ႀကံၾကရန္ စီမံစုိင္းျပင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတုိင္း သက္ေသခံ အေထာက္ 
အထားက တရား၀င္ေနၿပီ၊ ဒီကို ေမးလာရတဲ့ကိစၥကေတာ့ ကြပ္မ်က္ျခင္းမျပဳမီ ဘိုးဘိုးကိုယ္တိုင္ 
ခင္ခင္ႀကီး ကို ေမးစရာကိစၥတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ပဲ" 
 



"ခင္ႀကီးကိုသတ္ဖုိ႔ အမိန္႔ေတာ္မွတ္ၿပီတဲ့လား ဘုိးဘိုးဘုရား" 
 
"ေအး ဟုတ္သကဲြ႕၊ မင္းတို႔ကလည္း အတင့္ရဲလြန္းၾကသကိုးကြယ္" 
 
"ခင္ႀကီးတုိ႔မွာ တံုးေအာက္ကဖားကဲ့သို႔ ေစစားရာခံရတဲ့ ေက်းကၽြန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား၊ 
နီးရာဓားကို ေၾကာက္ရသူျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆံုးတစ္ရက္မွာ ေျမနိမ့္ရာ လွံစုိက္ျခင္း ခံရၿမဲ ဓမၼတာ 
ပါဘုရား" 
 
"ဒါေတြကို ေျပာမေနပါႏွင့္ေတာ့ ေျမးရယ္၊ ကဲ ... ဘိုးဘိုး ေမးစမ္းမယ္၊ အခ်ဳပ္ေထာင္ေစာင့္ အေစာင္႔ 
အေရွာက္မ်ား ထံက အစီရင္ခံခ်က္အရ ခင္ႀကီးမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး မရိွဟန္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ျမင္ၾက 
ရတယ္ ဆိုသည္မွာ ဟုတ္ကဲ့လား" 
 
 
ခင္ခင္ႀကီးမွာ မိမိမွတစ္ပါး ဘယ္သူ႔ကိုမွ် ဖြင့္ဟေျပာၾကားျခင္း မျပဳရေသးေသာ အေရးကိစၥကို ေထာင္ 
အေစာင့္ အေရွာက္မ်ား မည္သည့္နည္းႏွင့္ သိရိွႏုိင္ၾကသလဲဟု စိတ္ထဲ၀ယ္ အ့ံၾသျခင္း ျဖစ္သြားသည္။ 
သို႔ရာတြင္ မိမိအေျခအေနမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ဆင္းရဲလ်က္ အစားပ်က္ အအိပ္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ 
ေန႕ရက္မ်ား ေၾကာင့္ အသားအေရ ပိန္ခ်ဳံးႏံုးခ်ည့္လာေသာအခါမွ ပုိမုိ သိသာထင္ရွား သည့္ အမွတ္ 
လကၡဏာမ်ား ေပၚ၍လာသည္ကို သတိျပဳလိုက္မိေလသည္။ 
 
 
    "မွန္ပါတယ္ ဘိုးဘိုးဘုရား၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ေသြးသားေတာ္တစ္ပါး ထြန္းကားရပါ ေတာ့မယ္" 
 
    "အဲဒီအတြက္ ခင္ႀကီးရဲ႕အသက္ကို ေခတၱ ကဲ့၀ွက္လို႕ ထားရေတာ့မယ္" 
 
    ခင္ခင္ႀကီးမွာ ရုတ္တရက္ အားရ၀မ္းသာျဖစ္လာၿပီး- 
 
    "ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါေပရဲ႕ တိုင္းတားဘိုးဘိုးဘုရား၊ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားက သနားၾကင္နာ 
ေေတမူလာတဲ့အတြက္ အသက္ကို ခ်မ္းသာေပးမယ္တဲ့လားဘုရား" 
 
    "ဒီလိုမဟုတ္ဘူးဟဲ့၊ ေရႊနန္းစဥ္အဆက္ရဲ႕ ထုံးစံမွာ ဧကရာဇ္ဘုရင္မင္းျမတ္တို႕၏ ေသြးေတာ္ 
သားေတာ္ ျဖစ္တဲ့ သေႏၶသားေတာ္မ်ားကို စီရင္သတ္ျဖတ္မိလွ်င္ ထိုဘုရင္တို႕၏ 
မင္းဆက္ျပတ္တတ္သျဖင့္ မသတ္ စေကာင္း ဘူးတဲ့၊ ခင္ႀကီးကို သတ္မဲ့ဆဲဆဲ က ဘိုးဘိုးဆြဲဖယ္ထား 
ရျခင္းမွာလည္း သည္ ထုံးတမ္း စဥ္လာ ကိစၥေၾကာင့္ပဲ" 
 
 
    "ေၾသာ.္...သေႏၶေတာ္သားကို ဖြားသန္႕စင္ၿပီးလွ်င္ ခင္ႀကီးကို စီရင္မယ္ဆိုပါေတာ့ဘုရား" 



 
    "အင္း...အင္း အျပစ္ထင္ရွားလို႕ စီရင္ကြပ္မ်က္ေစရန္ အမိန္႕ေတာ္မွတ္ထားၿပီးသားပဲ" 
 
    "ေကာင္းၾကပါေပရဲ႕ဘုရား၊ ဒီအမိန္႕ျမတ္ကို ေရႊနန္းရွင္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ေတာ္ ေပးမွတ္ေတာ္ 
မူတယ္ဆိုလွ်င္ ခင္ႀကီးကို ခ်စ္လွပါတယ္၊ ၾကင္နာလွပါတယ္၊ မိဖုရားအရာေပးၿပီး ေျမာက္ေရႊေရး 
ေဆာင္ ေပၚမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ထားလို႕ စံစားပါမယ္ေစမယ္ဆိုတဲ့ မုသားမ်ိဳးေတြသုံးၿပီး မိခင္ႀကီးကို 
အညြန္႕တုံး ေအာင္ ျပဳပါပဲလား ဘိုးဘိုးဘုရား" 
 
    "အုိ...ဒီလိုလည္း ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကို ရမ္းရမ္းကားကား မစြပ္စြဲေလနဲ႕ဟဲ့.... ခင္ႀကီးတို႕ရဲ႕၊ အမႈကိစၥ 
ေတြ ကလည္း ျငင္းကြယ္လို႕မရေအာင္ သက္ေသသကၠာယ ခုိင္လုံေနလို႕ ရာဇာ၀တ္ ေႀကာင္း 
ဓမၼသတ္ အတိုင္း ျဖစ္ႀကရတယ္လုိ႕ သေဘာထားရမယ္" 
 
 
"ဓမၼသတ္ေတြ ရာဇသတ္ေတြနဲ႕ ဥပေဒဘယ္လိုျပဳျပဳ ခင္ႀကီးေတာ့ ခ်စ္တာတစ္ခုတည္း နားလည္ခဲ့ 
ပါတယ္၊ ရွင္ဘုရင္ကိုခ်စ္ႀကိဳက္မိတဲ့ မိန္းမေတြသာ ရာဇ၀တ္မႈေရာက္ရမယ္ဆိုလွ်င္ မင္းတုန္းဘုရားရဲ႕ 
မိဖုရားေတြ အကုန္ေသႀကမွာေပါ့ဘုရား၊ ခင္ႀကီးကို သက္သက္မဲ့ မတရား ႏိွပ္စက္ႀကတာပါ မေသမီ 
ေရႊနန္းရွင္ဘုရားကိုသာ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ဖူးစမ္း ရေစလား ဘိုးဘိုးဘုရား၊ ခင္ႀကီးအားရပါးရ 
ေလွ်ာက္တင္ ခ်င္ လြန္းလို႕ပါ၊ ယခုအခါ ေရႊနန္းရွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မူျပီ ေပါ့ေနာ္" 
 
 
    "ေရႊနန္းရွင္ဘုရားမွာ ေကာင္းစြာ က်န္းမာေတာ္မူလာေပမဲ့ မင္းေရးမင္းခြင့္ ကိစၥမွန္သမွ် 
ဘာမွျပန္လည္ စစ္ေဆးေတာ္ မမူေသးဘဲ စိတ္ေအးသက္သာ အတြင္းေတာ္မွာသာ စံေနေတာ္မူဆဲ 
ျဖစ္တယ္" 
 
    "ဒါျဖင့္ခင္ႀကီးကို ရာဇ၀တ္အျပစ္ဒဏ္ ခံေစဆိုတဲ့အမိန္႕ဟာ ေရႊနန္းရွင္ဘုရားႏႈတ္ေတာ္ က အမိန္႔ 
ခ်ေတာ္ မူတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္ ဘိုးဘိုးဘုရား" 
 
    "ႏႈတ္ေတာ္ တိုက္ရုိက္ အမိန္႔မခ်ေပတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ရံုးေတာ္မ်ားမွ စီရင္ခ်မွတ္သမွ် 
အမိန္႕ မ်ားဟာ ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႕ အမိိန္႕ေတာ္ခ်ည္းေပါ့ ခင္ႀကီးရဲ႕" 
 
    "သိပါေပါ့ဘုရား.......သိပါေပါ့၊ ခင္ႀကီးတို႕မွာ ေျခဖ၀ါးေအာက္က နင္းျပားမ်ားျဖစ္ႀကတဲ့အ တိုင္း 
အသိုင္း အ၀ိုင္း ေတြနဲ႕ ေလးဘက္ ေလးတန္မွာ မေျပးသာ မလြတ္ေအာင္ အမိခံရတာပါပဲ" 
 
    "ကဲ.......ကဲ ကံအေႀကင္းတရားလို႕ ေအာက္ေမံေတာ့ေျမးရယ္၊ ဘိုးဘိုးတို႕ ကယ္ႏုိင္တဲ့ 
ကိစၥမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ ဘူး" 
 



 
    "မကယ္ႏုိင္လွ်င္ ရွိပါေစေတာ့ဘုရား၊ ခင္ႀကီးသိလိုတဲ့ အေႀကာင္းကေလးမ်ားေတာ့ သနားသျဖင့္ 
ေျပာေတာ္ မူပါဦးဘုရား၊ ဒီေန႕အထိ မိဘႏွစ္ပါးအေႀကာင္းကိုလည္း မသိရတဲ့အတြက္ သူ႕ခမ်ာမ်ား 
ဘယ္လို ျဖစ္လ်က္ကုန္ရွာႀကပါသလဲ ဘိုးဘိုးရယ္" 
 
    "မင့္မိဘမ်ားလား.......မသိခ်င္ပါႏွင့္ေတာ့ကြယ္၊ အတၱသမံေပမံနတၱိ ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း 
ယခုငါ့ေျမးမွာ ကိုယ့္ရာဇ၀တ္အျပစ္ဒဏ္အတြက္ပင္ မ်က္ရည္မ်က္ခြက္ျဖစ္ေအာင္ ဒုကၡေရာက္ေန 
တဲ့အေပၚမွာ ကိုယ္မခ်ိ အမိေသာ္လည္း သားေတာ္ခဲတဲ့၊ သူတို႕ဒုကၡနဲ႕သူတို႕ ရွိပါေစ" 
 
 
    "ေသလို႕မ်ားကုန္ႀကျပီလားဘုရား" 
 
    "အင္း.........သူတို႕လည္း ရာဇ၀တ္အျပစ္မကင္းသူေတြထဲမွာ စာရင္းပါသကိုး" 
 
    "ရေနာင္ကိုကိုႀကီးနဲ႕ အစ္ကိုႀကီး ေမာင္ေမာင္ငယ္တို႕ေကာ ရွိႀကပါေသးရဲ႕လားဘိုးဘိုး ဘုရားရဲ႕" 
 
    "မသိခ်င္ပါနဲ႕ေတာ့လို႕ ေျပာေနျပီမဟုတ္လားေျမးရယ္၊ ကိုဒုကၡနဲ႕ကိုယ္ ခံစားေနရာက 
သူတစ္ပါးကိစၥကို လက္လွ်ိဳျပီး ၀င္မပူခ်င္ပါႏွင့္ေတာ့" 
 
    "ရာဇ၀တ္မႈ အျပစ္ခ်ျပီးသမူ်ား မဟုတ္ေစကာမူ လူ႕ဘ၀ေရာက္လာႀကတဲ့လူေတြဟာ တစ္ေန႕က် 
ေသရမွာ ခ်ည္းပဲလို႕ တြက္ထားေပေတာ့၊ ခုမေသေသးလည္း တျဖည္းျဖည္းေသရမွာပဲ ငါ့ေျမး 
ကိုယ္တိုင္ လည္း အမႈအျပစ္မရွိသည္ထားဦး တစ္ေန႕ေသရမွပဲ၊ ဘိုးဘိုးတို႕လည္း 
ဒီေသေဘးႀကီးကိုေတာ့ ေျပးလို႕ မလြတ္ဘူး ကြဲ႕၊ ကဲ.........ကဲ ဘိုးဘိုးသြားေတာ့မယ္၊ ငါ့ေျမးကေတာ့ 
ဒီလိုပဲ ေဟာဒီကဘိုးဘိုးရဲ႕ ျမင္းေဇာင္း ထဲမွာ ၀ွက္ထားရဦးမွာပဲ၊ ကယ္လည္းမကယ္ႏုိင္ ဘူးကြဲ႕" 
 
 
    ဟုေျပာဆိုကာ ခင္ခင္ႀကီးထံမွ ေနာက္ထပ္ေျပာမည့္စကားကိုပင္ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ 
တိုင္တားမင္းႀကီးက ေက်ာေပးလ်က္ ထြက္သြားေသာေႀကာင့္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ေႀသာ္.........ငါေတာ့ 
ရုတ္တရက္မေသရေသးဘူး၊ ဒီၾကးထဲမွာ ကံေကာင္း ေထာက္မလာလွ်င္လည္း ကယ္ဆယ္မည့္သူ 
မ်ားေတြ႕စရာရိွေသးရဲ႕ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ကေလးမွာ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္လက္ခနဲ 
၀င္းခနဲျဖစ္လာေလသည္။ ေသသည္ ရွင္သည္ မသိရေတာ့ျပီးျဖစ္ေသာ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ အစ္ကိုႀကီး 
မ်ားအတြက္လည္း တစ္သက္သက္ စိတ္ေမာ ေနရင္း အသက္ျပင္းေနေသးေသာ မိမိဘ၀ကိုသာ ရြံရွာ 
စက္ဆုပ္ ေနရွာေတာ့သည္။ 
 
 



    ခန္းပတ္မင္းႀကီး မွာလည္း သားေခၽြးမတို႕ကို အေႀကာင္းျပဳကာ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ 
မ်က္ေတာ္မူျခင္း ခံရသျဖင့္ ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ခ်ထားျခင္းခံရေသာအခါ မိမိအသက္ေဘးကိုပင္ ငဲ့ညႇာရ 
ေသာအားျဖင့္ သားျဖစ္သူ ဒိုင္းအတြင္း၀န္ ပုဂံျမိဳ႕စားရာဇ၀တ္သင့္သည္ကို ကူညီေစာင့္မျခင္းမျပဳ၀့ံ 
ရွာဘဲ ဘုရားခန္း ထဲတြင္ ပုတီးနာနာစိပ္၍ စိတ္မေကာင္းသမွ်ကို ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ျပဳေနျပဳေနရရွာ 
သကဲ့သို႕ ေရနံေခ်ာင္း မင္းႀကီးမွာလည္း သားႀကီးရေနာင္ျမိဳ႕စားအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာစြတ္ဖက္ 
ေျပာဆို၀ံ့ျခင္းမရွိ၊ မိမိရာထူး စည္းစိမ္ ပါ အႏုတ္အသိမ္းခံရရံုမွ်ႏွင့္ မျပီးဘဲအသက္စည္းစိမ္ပါ 
ဆုံးရႈံးမခံရ ေလေအာင္ပင္အင္မတန္ ႀကံစည္ ရဦးမည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနေလ၏။ 
 
 
    ဒိုင္းအတြင္း၀န္မင္းႏွင့္ ဒိုင္း၀န္ကေတာ္ႀကီးတို႕မွာလည္း သမီးကေလး မည္သို႕ျဖစ္သည္ဟု မသိႏုိင္ 
ႀကရံုမက မိမိတို႕ ဇနီးေမာင္ႏံွခ်င္းပင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မေတြ႕မျမင္ရ၊ ေသေလျပီလား 
ရွင္ေနသည္လားဟု ေမးျမန္း စံုစမ္းလိုပါေသာ္လည္း ရာဇ၀တ္အျပစ္ေတာ္ႀကီးကို ေႀကာက္ရြံ႕ကာ 
မည္သူမွ အနားကိုမလာ၀ံ့ႀက၊ ေထာင္အာဏာသားမ်ားကို စြန္႕စားေမးျမန္းမိေသာ အခါတုိင္းမွာ လည္း 
မ်က္ႏွာထား ဆိုးႀကီးေတြႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိမ္း၀ါး မာန္မဲခံရရင္းျဖင့္သာ လူရြာမွ တစ္ခန္းရပ္၍ 
ဇာတ္သိမ္းသြား ႀကရရွာေတာ့သတည္း။ 
 
 
အခန္း (၃၇) ဆက္ရန္ 
 
အခန္း(၃၇) 
 
 
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းခံရေသာ ရေနာင္ၿမိဳ႕စားမင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ တစ္ေန႔ၿပီး 
တစ္ေန႔ ႏွင့္ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ရက္ၾကာခဲ့သည္။ မိမိႏွင့္ ဆက္သြယ္ပတ္သက္သမွ်ေသာ အရာ႐ွိထဲက တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ မွ် လာေရာက္မ်က္ႏွာမျပၾကျခင္းမွာ ရာဇ၀တ္သင့္ရာတြင္ အားလံုး ပါ၀င္ 
ကုန္ၾကသေလာ၊ သာယာစီး သေဘာ ႏွင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္ ေ႐ွာင္ဖယ္ေနၾကျခင္းေလာ၊ မိမိကို 
မီွခိုကာ ေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္း ခဲ့သူမ်ား ကလည္း အနားမွ် မသီလာ၍ သတင္းစကား 
အက်ိဳးအေၾကာင္း ေကာင္းဆုိးႏွစ္ရပ္ကုိ မၾကား မသိရ၊ လူ႕ေလာကႀကီးႏွင့္ လံုး၀ အဆက္ျပတ္လ်က္ 
မသက္မသာ ႐ိွေနရေတာ့၏။ 
 
 
မသိရသျဖင့္ သိခ်င္လွေသာ အေၾကာင္းမ်ားမွာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေ၀ဒနာေတာ္ ေပ်ာက္ကင္း 
က်န္းမာျခင္း ႐ိွမ႐ိွ၊ မိမိခ်စ္လွေသာ ေရာင္းရင္းဘက္ ေ႐ႊတုိက္စိုး ေတာင္သမန္လယ္စား စာဆုိေတာ္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ႏွင့္ မိဖုရား ျဖစ္ပါေစမည္ဟု အသြယ္သြယ္အ၀၀ အက်ိဳးေဆာင္သမႈ ျပဳခဲ့ရေသာ 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးတို႕၏ အေျခ အေန သတင္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 
 



 
မိမိအဖို႕မွာမူကား မည္သုိ႕ေသာ အျပစ္ႀကီးမ်ိဳးကုိ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားထားသည္ ျဖစ္ေစဦး အသက္ 
ေသသည္ အထိ အဆံုးစီရင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ႐ိွ၊ ဤသုိ႔ႏွယ္ ေထာင္ထဲမွာ ၾကာ႐ွည္ထား႐ုံမွ်သာ 
အျပစ္ ေပး ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ျဖစ္လ်က္ မိမိအသက္အႏၱရာယ္ကုိ စိုးရိမ္ျခင္း လံုး၀မျဖစ္မိ၊ 
သိလုိေသာ ကိစၥကုိ သိခ်င္႐ုံမွ်႐ိွေတာ့သည္။ 
 
 
သုိ႕ရာတြင္ ဘယ္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကမွ သတင္းအစအန ထြက္လာ မည့္ 
အရိပ္လကၡဏာ မျပ၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာ ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ေထာင္ၾကပ္၊ ေထာင္၀ွမ္း 
ေထာင္အမႈထမ္း မ်ားမွာလည္း မိမိက မေမးရေသးမီ အနီးအပါးသုိ႕ ေရာက္တုိင္း အခ်င္းခ်င္း 
ေအာ္ေငါက္ မာန္မဲသြား ျခင္းကုိသာ ၾကားရေလရာ ေထာင္အမႈထမ္းခ်င္းပင္ မိမိဘက္မွ 
ပင္းေနသည္လားဟု အယံုသကၤာ မကင္း ေသာ မ်က္ႏွာထားေတြႏွင့္ ႐ိွေနၾကေလသည္။ 
ေနာက္ေနာင္ေသာအခါက ရေနာင္ၿမိဳ႕စား မင္းသား ႀကီးဟု ျပားျပား၀ပ္မွ် ေၾကာက္႐ံြ႕႐ုိေသၾကရသည့္ 
ေထာင္အရာ႐ွိႀကီးမ်ားမွာ ေမာင္ေမာင္တုတ္က လက္ညိဴး ညႊန္ရာ ေရျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းပင္ 
ႀကံေဆာင္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့ၾကရသည္။ 
 
 
မင္းညီမင္းသားေတြ သတ္ပစ္စဥ္အခါက ညဥ့္တြင္းခ်င္း ေထာင္ထဲမွာ က်င္းႀကီးေတြ တူးေပးရသည္။ 
သတ္ခ် လုိက္ေသာ အေလာင္းမ်ားကုိ က်င္းႀကီးတြင္ ထုိးခ်ၿပီး မေသမ႐ွင္ အထပ္ထပ္ ဖိညႇပ္ေနရာက 
ေနာက္တစ္ေန႔ မွာ ထမ္းကာ ထမ္းကာ သယ္ယူၿပီး ေျမတြင္းႀကီးမ်ား၌ စုလိုက္ပုံလုိက္ 
ေျမဖုိ႔ျမႇဳပ္ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔ ႏွင့္ တစ္ည အတြင္း ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရသည္အထိ 
တန္ခိုးထက္ျမက္လွခဲ့ည့္ လက္သံုး ေတာ္ ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗိုလ္ မင္းသားႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
 
ယခုကား ျပားျပား၀ပ္ ေၾကာက္ခဲ့ရသည့္ ေထာင္ၾကပ္ ေထာင္အုပ္မ်ား မဆုိထားႏွင့္ အာဏာ ပါးကြက္ 
မ်ားကပင္ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳၾကေလသည္။ အရာ႐ိွအခ်င္းခ်င္း အဆင္းတြန္းလုိက္ မည္တကဲကဲႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ အနား ရစ္၀ဲေနသူ႐ိွက ႐ုတ္ခ်ည္းသိရေအာင္ မေယာင္မလည္ ေခ်ာင္းဖမ္း ေနၾက 
ျပန္သည္။ အလြန္အက်ဴး အထူးသျဖင့္ တန္ခိုးထက္ျမက္ခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း 
တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ႀကံစည္ ကာ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာငး္ ျပဳသြားမည္ကုိ စိုးရိမ္ၾကဟန္ 
႐ိွေလသည္။ 
 
 
ဤေန႔ ဤရက္အထိ အသက္ကုိ မေသေစဘဲ ေထာင္ခ်႐ံုမွ် ခ်ထားသည့္ကိစၥမွာလည္း သူတုိ႔အဖုိ႔ 
ေနာက္ပိုင္း မေအးႏုိင္ စရာ ကိစၥတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဘုရင့္ကုိယ္ေတာ္စား 
ေ႐ႊလႊတ္ေတာ္ ၀န္ႀကီးတုိ႔ ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္ေနရေသာ အလုပ္ား တရားလမ္းမွန္အတုိင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားရသည္။ ဘုရင္ ထားေသာ ကတိစကားအတြက္ ထီးနန္း လုပ္ႀကံမည့္ 



ပုန္ကန္မႈႀကီးအရ ရာဇ၀တ္ အျပစ္ေပး ခ်ရသည္ ႔ တုိင္ေအာင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ 
သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား လက္ထက္ေတာ္တြင္ ဘုရင္၏ လက္နက္ ေတာ္ႏွင့္ မသတ္ရဘဲ ေထာင္ထဲ၌ 
လံုၿခံဳစြာ မက်ဥ္းခ်႐ံုသာ ခ်ထားရေလသည္။ မေတာ္တဆ ေမာင္ေမာင္တုတ္ မွာ တန္ခိုး အာဏာ 
ျပန္လည္ရ႐ိွရပါကလည္း ေ႐ွးဦးစြာ လက္စားေခ် ခံရမည့္သူမ်ားမွာ ေထာင္အရာ႐ွိ မ်ားသာ 
ျဖစ္ေနျပန္သည္။ 
 
 
ေထာင္ခ်ဳပ္ခ် ထားစဥ္ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္အေပၚမွာ ညႇာညႇာတာတာ ျပဳျပန္ကလည္း 
အခ်င္းခ်င္း တုိ႔မီး႐ိႈ႕မီးလုပ္၍ ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡေတြ႕ရဦးမည္ဟ ု အရာ႐ိွ အခ်ိဳ႕မွာ မလဲြသာ 
မလႈပ္သာ ႏွင့္ အလြန္တရာ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္႐ွာၾကသည္။ "ေတာက္... ဒီႃဂိဳလ္ေကာင္ႀကီးဟာ 
တစ္ခါတည္း ေသသြား ရင္လည္း ကိစၥေအးသား"ဟု ႏႈတ္စကား အလြယ္တကူ ထြက္တတ္သူတုိ႔က 
မူးမူး႐ူး႐ူးႏွင့္ ေရ႐ြတ္ တတ္ၾက ျပန္ေလသည္။ 
 
 
အဆုိပါ လူတစ္စုျဖစ္ေသာ ေထာင္အမႈထမ္းအရာထမ္းဆုိ႔အေပၚတြင္ ၿမိဳ႕၀န္၊ ၿမိဳ႕အုပ္တုိ႔ကလည္း 
အဆက္ မကင္းခဲ့ရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္အေပၚတြင္ အည့ံခံလာခဲ့ရေသာ ၿမိဳ႕၀န္တစ္ပါး ျဖစ္ေသာ 
ဦးခ်စ္သည္ မွာလည္း ရန္ၿငိဳးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေနေလ၏။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ တန္ခိုးအာဏာ ထြားစဥ္က မယားလုဘက္ တန္ခိုးၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္၍ တပည့္လက္သား 
ေနာက္လုိက္ လူမိုက္မ်ားမွာ မၾကာမၾကာ ရန္ပဲြစည္ခဲ့ရာတြင္ ၿမိဳ႕၀န္၏ လူမ်ားမွာ တန္ခိုးခ်င္းမမွ်၍ 
႐ံႈးဘက္ ကသာေနခဲ့ၿမဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ံဳထဲက ေစာင့္၍ ခ်ိဳေသြးခဲ့သလုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္အား 
အလဲတြင္ ဖိေထာင္းရန္ အခ်ိန္ေကာင္းရခိုက္၌ ကတုိက္က႐ိုက္ အခ်ဳပ္ ေထာင္တြင္းသုိ႕ 
ဆုိက္ေရာက္လာကာ စီစဥ္မႈ ကိစၥမ်ားကုိ ေထာင္အမႈထမ္းတုိ႔အား စည္း၀ါး ကုိက္ထားလုိက္ၿပီး 
ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
ၿမိဳ႕၀န္မွာ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ား၏ တရားသျဖင့္ ျပဳမူမႈကုိလည္း က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္းမျပဳသာေပ။ 
ထီးနန္း လုယူမႈႀကီးအတြက္ ႀကးီေလးလွေသာ ရာဇ၀တ္အျပစ္သင့္ထုိက္ စီရင္ကြပ္မ်က္ သုတ္သင္ 
ထုိက္လ်က္ ဘုရင့္လက္နက္ေတာ္ႏွင့္ မေသရေအာင္ ေထာင္တစ္သက္ထားလုိက္႐ုံသာ စီရင္ခ်က္ခ် 
ထားသူကုိ မိမိလုိ ၿမိဳ႕၀န္တစ္ဦးက လြန္က်ဴးထုိက္သည္လည္း မဟုတ္ရကား မည္သုိ႕ေသာနည္းျဖင့္ 
ကလဲ့စား ေခ်ရမည္နည္းဟု စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
ၿမိဳ႕၀န္မင္းသည္ ေထာင္အတြင္း႐ိွ အက်ဥ္းခ်ထားသူ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကုိ မၾကာမၾကာ လာေရာက္ 
စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈရသူလည္းျဖစ္သည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္အေပၚတြင္ ၿမိဳ႕၀န္မင္း ရန္ၿငိဳးထားေၾကာင္း 



ကုိလည္း ေထာင္မွဴးႏွင့္ ေထာင္အရာ႐ွိမ်ား ရိပ္မိၾကၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္လည္း အဘယ္ 
သုိ႕ေသာ ေထာင္အမႈထမ္းမ်ားမွအစ အာဏာပါးကြက္တုိ႔ အဆင့္အတန္းအထိ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ 
အေရး လုပ္၀ံ့သူ မ႐ိွ၊ အေရးလုပ္လုိေသာ ေစတနာလည္း မေပၚေပါက္၊ ေနာက္ေနာက္က 
ေၾကာက္လန္႔ ခဲ့ရသမွ် ကုိသာ အတုိးခ်ကာခ်ကာ နာနာဖိ၍ နင္းပစ္ခ်င္သူမ်ားေလသည္။ 
 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အစာေရစာ ေပးလာေသာ အမႈထမ္းတုိ႔ကပင္ မေထမဲ့ျမင္ျပဳကာ "ဒီမွာ ဒီမွာ 
သူမ်ားတကာရဲ႕ မယားခိုးခဲ့တဲ့၊ မင္းသားဆုိးႀကီးရဲ႕ သံုးေဆာင္လွည့္ပါ၊ ပဲြေတာ္စာေတြ 
ေအးကုန္ပါမယ္"ဟု မဲ့မဲ့႐ြဲ႐ြဲ႕ေျပာၿပီး ေက်ာက္ကာဗ်ပ္စုတ္ထဲ ထည့္ယူလာေသာ ၀က္စာက်ိဳထား၏သုိ႕ 
ထမင္းေပ်ာ့စိစိမ်ားကုိ မလွမ္းမကမ္းမွ ခ်ထားၿပီး အနီးသုိ႕ေရာက္ေအာင္ ဗ်ပ္ကုိ ေျခႏွင့္ ထုိးေကာ္ 
ပို႔သည့္အခါ ပို႔ခဲ့၍ တခ်ိဳ႕ကလည္း "စည္းစိမ္ႀကီးမေနနဲ႔ မင္းသား၊ ခင္ဗ်ာ့ မယားေတြ 
လင္ငယ္ေနကုန္ၿပီ"ဟု ခႏိုးခနဲ႕ ေျပာလုိေျပာ မထိခလုပ္ ထိခလုတ္၊ ပုတ္ခတ္ညႇဥ္းဆဲသြားသူက 
သြားၾက၍ အံႀကီးတခဲခဲႏွင့္ မနည္းႀကိတ္ခံခဲ့ရေသာ အခါေပါင္း လည္း ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ 
မေရတြက္သာေအာင္ ႐ိွခဲ့ေလသည္။ 
 
 
ငါကုိယ္တုိင္ စီရင္လုိက္ရမွ ဒီတစ္သက္ အားရမယ္ဟု အခဲမေၾကခဲ့သမွ် အကြက္ခ်၍ အႀကံအစည္း 
ျပဳထားသူ ၿမိဳ႕၀န္မင္းမွာ တစ္ေန႔တြင္ ေထာင္တြင္းသုိ႕ အမွန္မထင္ ေရာက္လာေလသည္။ တပည့္ 
လက္သား ေထာင္မွဴးေထာင္ၾကပ္မ်ားလည္း ၀တၱရားအတုိင္း ၿမိဳ႕၀န္မင္း စစ္ေဆးၾကည့္လုိေသာ 
ေထာင္အခန္း မ်ားကုိ သြားလုိရာေနာက္က လိုက္လံျပသၾကရေလသည္။ 
 
အခ်ိန္ကား ေန၀င္ဖ်ိဳးဖ် ျဖစ္ေလသည္။ အျပင္ေလာကတြင္ ေနျခည္မွာ ေ႐ႊရည္သန္းလ်က္ ႐ိွေသး 
ေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးအတြင္း႐ိွ အခန္းမ်ားမွာ ေမွာင္ရိပ္လႊမ္းလ်က္ ေရနံဆီ မီးခြက္ ကေလး 
မ်ားပင္ တလက္လက္ လင္းေနရေလၿပီ။ 
 
 
ၿမိဳ႕၀န္ႏွင့္ေနာက္ပါတုိ႔သည္ စစ္ေဆးလုိေသာ အခန္းမ်ားအနက္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထားေသာ 
အက်ဥ္းခန္းသုိ႕ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေ႐ွ႕ဦးစြာ ၀င္သြားေလသည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ပ်ဥ္ေထာင္ ထရံအနီး၌ စုပုံထားေသာ ေကာက္႐ိုးစမ်ားကုိ မီွလ်က္ ၿငိမ္သက္စြာ ေခါင္းစိုက္ရင္း 
စဥ္းစားခန္း ၀င္ေနေလသည္။ 
 
 
"ေဟ့ေကာင္ မင္းလား ကြ ႐ွင္ဘုရင္ကုိ နန္းခ်ခဲ့လူ"ဟု ေျပာလွ်က္ ေျခတစ္ဖက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာကုိ 
ထုိးေကာ္ ေမာ့ယူၾကည့္လုိက္သည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ႐ုတ္တရက္ 
မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ မိမိကသာ အၿမဲ အႏိုင္ယူလာခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕၀န္ကုိ ေတြ႕လုိက္သျဖင့္ 
မိုက္ခနဲ ေဒါသထြက္ၿပီး လက္သီး လကေ္မာင္း တန္းကာ- 



 
"ေအာင္မာ ငခ်စ္ရာ ငါ့ကုိ ခုမွ လာေစာ္ကား၀ံ့တဲ့အေကာင္ကုိး၊ သတၱိ႐ိွရင္ မင္းနဲ႔ငါ ဓားခ်င္းခုတ္ 
ၾကည့္ရေအာင္" ဟု ေတာက္ေတာက္ ခါးခါး ေျပာလုိက္မိသည္။ 
 
 
ၿမိဳ႕၀န္က ၿပံဳးမဲ့မဲ့လုပ္လ်က္ စက္ဆုပ္႐ြံ႐ွာေသာ လကၡဏာႏွင့္ ဗ်စ္ဗ်စ္ပါေအာင္ တံေတြးေထြးလုိက္ၿပီးမွ 
- 
 
"မင္းလုိ ရာဇ၀တ္ေကာင္ကုိလားကြ၊ ငါက ဓားခ်င္းယွဥ္ခုတ္ရာမွ၊ ေဟ့ ငက်ားတုိ႔ ငလႊားတုိ႔ ဒီအေကာင္ 
ဖမ္းကုိင္ ခ်ဳပ္ထားလုိက္စမ္း၊ ကျပားက ပါးေမာ့သြားေအာင္ သင္းေသွ်ာင္ကုိ ေနာက္လွန္ဆဲြထား"ဟု 
ဆုိကာ ဗ်န္းဗ်န္း ပါေအာင္ ႐ိုက္ေလေတာ့သည္။ တပည့္ေလးငါးေယာက္က ၀ုိင္းခ်ဳပ္၍ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ 
ျဖစ္ေနေသာ အခါ ၿမိဳ႕၀န္လုပ္သူကုိယ္တုိင္ ပါးနား႐ုိက္လ်က္ ႐ုတ္႐ုတ္ ရက္ရက္ ျဖစ္သြားေလသည္။ 
မီးေရာင္ မလင္း တလင္း ေမွာင္တုိက္တြင္း၀ယ္ ဘယ္ျပန္ ညာနက္ အဆက္မျပတ္ အားရ 
ေလာက္ေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္၍ ေမာင္ေမာင္တုတ္ ကလည္း တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ႐ုန္းကန္ ဆဲေရး 
လ်က္႐ိွရာမွ ၿငိမ္က်သြားေလသည္။ ၿမိဳ႕၀န္ႏွင့္ ေနာက္ပါမ်ားလည္း အျခားေသာ 
အက်ဥ္းေထာင္ခန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈရန္ တံခါးပိတ္ ခဲ့လ်က္ ထြက္ခြာ သြားၾက ေလ၏။ 
 
 
ၿမိဳ႕၀န္မင္းတုိ႔ လူတစ္သုိက္ ထြက္ခြာသြားၿပီးေသာအခါမူကား ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ ႏႈတ္ေရာလူပါ 
လႈပ္႐ုံမွ်ပင္ မလႈပ္ႏိုင္ မဆဲေရးႏုိင္ေတာ့ဘဲ တစ္ခ်ီတည္း ၿငိမ္သက္က်သြားေတာ့သည္။ 
အခ်ိန္အတန္ငယ္မွ် ၾကာေသာအခါ အျခားေသာ အခန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္၍ 
တစ္ပတ္လွည့္၍ လာၾကေသာ ၿမိဳ႕၀န္မင္းတုိ႔ လူတစ္သုိက္သည္ ေထာင္ႀကီးတစ္ဖက္တြင္႐ိွေနေသာ 
ေထာင္မွဴးေထာင္ၾကပ္မ်ားကုိပါ ေခၚလာၿပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထားရာ အခန္းထဲသုိ႕ 
ေရနံေခ်းမီးတုိင္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ အလင္းေရာင္ ထုိးရင္း ၀င္လာၾကေလသည္။ 
 
 
"က်ဳပ္ကုိ ျပန္ဆဲလုိ႔ ဒီအေကာင္ ေတာ္ေတာ္ပဲ ဆံုးမထားခဲ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိမ်ား ေနသလဲလုိ႔ 
လာၾကည့္တာ"ဟု ၿမိဳ႕၀န္မင္းက ေျပာသည္။ 
 
ေထာင္မွဴးႏွစ္ေယာက္မွာ မီးေရာင္ေအာက္၌ ျမင္ရေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိၾကည့္ၿပီး ဟင္ ... ဟု 
တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆုိလုိက္ၾကေလ၏။ 
 
ေကာက္႐ိုး ပုံေပၚတြင္ ခပ္ေမာ့ေမာ့ ပက္လက္လန္၍ လက္တစ္ဖက္မွာ တန္းလန္းက်လ်က္  
သံကတ္ေၾကး ဦးခၽြန္ အပ်က္တစ္ခုကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ ေမာ့ထားေသာ မ်က္ႏွာေအာက္ လည္မ်ိဳ 
တည့္တည့္တြင္ ေသြးစိမ္း႐ွင္႐ွင္ စီးယုိက်ေနေသာ ထုတ္ခ်င္းခတ္ အေပါက္ႀကီးျဖစ္လ်က္ မလႈပ္မယွက္ 



အသက္ထြက္ေနေလသည္။ လက္တြင္းက ကတ္ေၾကးပ်က္ အခၽြန္တစ္လံုးမွာလည္း ေသြးေရာင္ 
ေသြးစ ေတြဖုံးကာ ရဲရဲေတာက္ နီးျမန္းလ်က္႐ိွေလသည္။ 
 
 
"သူ႕ကုိယ္သူ ထုိးသတ္လုိက္ၿပီ"ဟု ၿမိဳ႕၀န္မင္း၏ တပည့္မ်ားက တစ္ၿပိဳင္တည္း 
ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။ 
 
ၿမိဳ႕၀န္မင္းက အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ဘယ္ကလာ၍ လက္နက္ရသလဲဟု ျပဴးျပဴး ၿပဲၿပဲလုပ္၍ ေမးေန 
ျပန္ေသးသည္။ လက္ထဲက ေသြးရဲေနေသာ ကတ္ေၾကးသံေခ်းတက္ တစ္ျခမ္းပ်က္ ကုိ ယူၾကည့္သူက 
ၾကည့္ကာ "ဟာ ... ကတ္ေၾကးပ်က္ သံေခ်းတက္ႀကီးပါ၊ ေထာင္နံရံမွာ ထုိးညႇပ္ထားတာ ၾကာလွေပါ့ပဲ၊ 
လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ေနတယ္" ဟု ေထာင္အခ်ဳပ္ခန္းေစာင့္ တစ္ဦးက 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
 
"ဟင္ ... ေစာေစာက က်ဳပ္ကုိ ဆဲလုိ႔ ပါး႐ုိက္ခဲ့တယ္၊ သူ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ျပန္မလုပ္ႏုိင္တာနဲ႔ ေဒါသျဖစ္ၿပီး 
သူ႕ကုိယ္သူ ေတြ႕ရာလက္နက္နဲ႔ ထုိးသတ္တာပဲ ျဖစ္မွာေပါ့"ဟု ၿမိဳ႕၀န္မင္းက ေျပာေလ၏။  
 
ေထာင္မွဴး မ်ားက ၀န္ႀကီးမ်ား အျပစ္တင္မည္ကုိ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔သြားၾကသည္။ 
 
"ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား ေကာင္းေကာင္းမၾကည့္ေကာင္းလားလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးက အျပစ္မ်ား တင္ဦး 
မလား ဘုရား"ဟု ေျပာၾကသည္။ 
 
 
"သူ႕ဘာသာသူ သတ္ေသတာပဲ ဘယ့္ႏွယ့္မွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေရာ 
အားလံုးျမင္တဲ့အတုိင္း အစီရင္ခံစာပို႔လုိက္႐ုံေပါ့ဗ်ာ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က 
သတ္သြားတယ္ဆုိရင္လည္း ဆဲြဖမ္းေပးရေလေသးရဲ႕၊ ခုေတာ့ သူ႕တရား သူစီရင္သြားတာျဖစ္လုိ႔ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔က်ဳပ္တုိ႔တာ၀န္ေပါ့သြားတာပဲ"ဟု ၿမိဳ႕၀န္မင္းက ယပ္လွဲတရားေဟာၿပီး 
အထက္လူႀကီးမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္ပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ လုိက္ၾက ေလ၏။ 
 
 
ဤနည္းျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က တန္ခိုးအလြန္ႀကီးခဲ့ေသာ ေရနံေခ်ာင္းမင္းႀကီး၏ သား လက္သံုးေတာ္ႀကီး ကုိင္ 
ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗိုလ္ ရေနာင္ၿမိဳ႕စားမင္းသား ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ကတ္ေၾကး 
ပ်က္တစ္ဖက္ႏွင့္ အသက္ကုိ စြန္႔လုိက္ရ႐ွာသည္။ ထုိကတ္ေၾကးမွာ ရမည္းသင္းအရပ္႐ိွ ပန္းပဲဖုိမ်ားမွ 
လုပ္ကုိင္ ေရာင္းခ်ေလ့႐ိွေသာ သံကတ္ေၾကးဦးခၽြန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထုိအခါမွစ၍ ကတ္ေၾကး ဦးခၽြန္ကုိ 
ရေနာင္ ကတ္ေၾကး ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ 
 



 
လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားလည္း ၿမိဳ႕၀န္ႏွင့္ ေထာင္မွဴးေထာင္ၾကပ္တို႔၏ အစီရင္ခံခ်က္ အရ ရေနာင္ၿမိဳ႕စား 
ေဟာင္း ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ေထာင္ထဲ၌ သူ႕ကုိယ္သူ လုပ္ႀကံေသဆံုးေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းဖြင့္၍ 
ေရးတင္ ထားလုိက္ေလသတည္း။ 
 
 
ဧရာ၀တီျမစ္ေရျပင္သည္ တသြင္သြင္ တေအးေအး ၿငိမ့္ေလးစြာ စီးဆင္းလ်က္႐ိွေလ၏။ 
 
ျမဴခုိးမ်ား ယွက္ေနေသာ ျမစ္ကမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္႐ိွ ေတာင္ကမ္းပါးယံႀကီးမ်ားမွာ မတ္ေစာက္ 
ျမင့္မားစြာ တည္႐ိွၾကေလသည္။ 
 
ျမစ္ေရျပင္ေဖြးေဖြး၌ တျဖည္းျဖည္း ဆန္တက္လ်က္႐ိွေသာ အညာေလွႀကီးငါးစင္းမွာ တင္းမာ 
ေဖာင္းေကာ့ လ်က္႐ိွေသာ ႐ြက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေလလႊင့္ရာသုိ႕ ရင္ေပါင္တန္း ႐ြ႕လ်ားလ်က္ ႐ိွေလသည္။ 
 
႐ြက္စုံဖြင့္၍ လႊင့္လ်က္႐ိွေသာ အဆုိပါေလွႀကီးမ်ားမွာ တစ္စင္းႏွင့္တစ္စင္း လွမ္း၍ ျမင္သာ႐ုံမွ် 
႐ိွေလသည္။ ေလွပဲ့တြင္ ထုိင္လ်က္႐ိွေသာ ပဲ့နင္းႀကီးမ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်က္ျပ 
ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္းသင့္ရာ ေစာင္းကာေကြ႕ကာ ပဲ့ကုိင္လုိက္ပါလာၾက သည္။ 
ထုိး၀ါးသမားမ်ား မွာမူကား ေလွႏႈတ္ခမ္း ေပၚ တြင္ ေလၿငိမ္လွ်င္ ၿငိမ္သလုိ အလုပ္မ်ားလ်က္ 
ေလအားေကာင္း၍ ႐ြက္ေဖာင္းလွ်င္ ေလသာ ခိုကာ လုိက္ပါလာၾကသည္။ 
 
 
ေလွႀကီး၏ ေပါင္းမိုးအထက္႐ိွ ဦးပိုင္းတြင္ ခါးေတာင္းကနား ေမွ်ာင္ေလာက္ေအာင္ က်ိဳက္လ်က္ 
ထုိးကြင္း ဒူးခ် ရဲပုဆုိးရဲတဘက္ ၀တ္ဆင္ေပါင္းထုပ္ထားေသာ မင္းမႈထမ္းလုလင္မ်ားက 
ဓားလွံထမ္းကာ အလွည့္ ေစာင့္ သူက ေစာင့္၍ ထမင္းဟင္းခ်က္သူက ခ်က္ရင္း ပါလာၾကသည္။ 
 
 
ေလွ၀မ္းတုိက္အတြင္းမွာ ၀က္ၿခံပမာ ၀ါးတုိ႔ျဖင့္ ၿခံခတ္ကာရံၿပီး အေပၚမွာ ၀ါးကပ္ဖိထားေသာ ယာယီ 
အခ်ဳပ္ခန္း ငယ္အတြင္းမွာမူကား ရာဇ၀တ္သင့္သျဖင့္ မိုးေကာင္းသုိ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အပို႔ခံ ရေသာ 
ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသမားမ်ား ျဖစ္ေလ၏။ ေလွႀကီးတစ္စင္း တစ္စင္း အတြင္း႐ိွ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းမွာ 
အျပစ္ အေလ်ာက္ အက်ဥ္းပို႔ခံရေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္(တစ္က်ိပ္) ဆယ္ဦးစီ သယ္ယူလာရေလသည္။ 
အခ်ိဳ႕ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကုိ မိုးေကာင္း၊ မိုးညႇင္း၊ ဗန္းေမာ္မွအစ မဲဇာ႐ႊလီ စခန္းအထိ 
လႊတ္ေတာ္အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ ဌာနအရပ္ရပ္သုိ႕ အေရာက္ပို႔အပ္ရန္ သယ္ယူေဆာင္ၾကဥ္း 
လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပ၏။ 
 
ထုိေလွႀကီးမ်ား ထြက္လာေသာအခါက္မွာပင္ စီးေတာ္ျမင္း၀န္ ေ႐ႊတုိက္စိုး ေတာင္သမန္လယ္စား 
ဘုရင့္ စာဆုိေတာ္ႀကီးဘ၀မွ အရာခ်၍ မိုးေကာင္းသုိ႕ ပို႔ကာ ကြပ္မ်က္ခံရ႐ွာမည့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 



ႏွင့္တကြ တစ္ခ်ိန္ တည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းခံရေသာ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေကာင္ေဟာင္၀န္၊ 
ေငြခြန္မွဴး၊ ဘုန္းေတာ္တုိး ဗိုလ္မ်ား၊ သံေတာ္ဆင့္ၿမိဳ႕စာေရး အသံုးစာေရး ဒုိင္းစာေရး စသူတုိ႔အားလည္း 
တစ္ပါတည္း မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ပို႔ရန္ ပါ႐ွိလာၾကေလသည္။ 
 
 
ေရသ၊ံ မိုးသံတုိ႔ ၿငိဳးၿငိဳးညံညံႏွင့္ အညာဆန္ေလွ ၀မ္းဗိုက္ထဲမွာ ညိဴးငယ္က်ဥ္းက်ပ္စြာ ရာဇ၀တ္သား 
ဘ၀ျဖင့္ ေဆာင္ယူရာသုိ႕ လုိက္ပါလာရေသာ (ဦးေဖငယ္) ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိမိႏွင့္ တစ္ေလွတည္း 
စီးရေသာ ရာဇ၀တ္သင့္သူမ်ားတြင္ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ခဲ့သူ ေ႐ႊနန္းေတာ္သားထဲက 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မပါဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ေအာက္တလႊားဆီမွ ခိုးဆုိးလုယက္ သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္သူ 
လူမုိက္ ရာဇ၀တ္ ေကာင္ မ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ တုိးတုိးေဖာ္ 
စကားႏီွးေႏွာရန္မွ် မ႐ိွ၊ မိမိကဲ့သုိ႕ စိတ္ေပ်ာ့ ႏူးည့ံေသာ စာဆုေတာ္မ်ိဳးသည္ ဤလူဆုိးလူမိုက္ 
စ႐ိုက္ယုတ္ၾကမ္းသူမ်ားအား မိမိၾကားလုိေသာ အေၾကာင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ခြန္းေသာ စကားကုိမွ် 
ေမးျမန္းေျပာဆုိ၍ မရ၊ လူဆုိးလူမိုက္မ်ားကလည္း ေယာက္်ား ရင့္မာႀကီးက မိန္းမလုိမိန္းမရ 
ေပ်ာ့ေပ်ာ့ည့ံည့ံ ႐ိွလွသည္ဟု အဖက္မလုပ္ဘဲ ေနၾကေလ၏။ 
 
 
ယင္းသုိ႕ ဒုကၡသည္ခ်င္း အေပါင္းအေဖာ္မရ က်ဥ္းက်ပ္လွေသာ ေလွ၀မ္းတုိက္ အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ 
ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေနရာက ေရာက္လာသည္ဟုလည္း မသိရ၊ ေလာကႏွင့္ အဆက္ျပတ္လ်က္ 
မ်က္မျမင္ ဒုကၡိတ ႏွင့္ မျခား ျဖစ္ေနရေသာေၾကာင့္ ဒူးေပၚတြင္ ေခါင္းတင္ၿပီးတြင္တြင္ႀကီး စဥ္းစား၍ 
အခ်ိန္ကုန္ေစရေတာ့၏။ 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ စဥ္းစားေတြးေတာၿပီး မ်က္လံုးအိမ္ထဲတြင္ အၿမဲ ထင္ျမင္ေနေသာ အာ႐ုံတုိ႔သည္ ကား 
မိဘႏွစ္ပါးကဲ့သုိ႕ ခင္မင္သူ ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းႏွင့္ ၀န္ကေတာ္ႀကီး ႏွမကေလး ခင္ခင္ႀကီးတုိ႔ပင္ 
ျဖစ္ေလ သည္။ မိမိေ႐ွ႕မွာပင္ မိမိႏွင့္အတူတကြ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ကုိ ျမင္လုိက္ ရၿပီးေနာက္ 
တစ္ေယာက္သတင္း တစ္ေယာက္ မၾကား မသိရေတာ့ဘဲ တစ္ခါတည္း ကဲြခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔ခမ်ာေတြ 
ဘယ္ဆီဘယ္လမ္း ဘယ္စခန္းမ်ား ေရာက္ေန႐ွာၾကသလဲ၊ အသက္ႏွင့္ ကုိယ္မွ ၿမဲေနၾကပါေသးစ 
စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးျခင္းျဖင့္ ဘာမွမသိေသာ မိမိကလည္း မေျဖႏုိင္၊ 
အေတြးအထင္ႏွင့္ စိတ္ကူးခ်င္သလုိ စိတ္ကူး ၍သာ ေနခဲ့ရေတာ့သည္။ 
 
 
သူ႕ခမ်ာမ်ား ဘယ္လုိအျပစ္မ်ိဳးမွ မ႐ိွၾကတာ ငါအသိဆံုးပါ၊ ဒါကုိ ဘယ္လုိပင္ အျပစ္ျပ၍ ဖမ္းသည္ထား 
အမႈသြား မခိုင္လံုတဲ့အတြက္ ရက္မၾကာခင္ ျပန္လႊတ္ရမွာပါပဲ ဟူ၍လည္း တစ္နည္းတစ္လမ္း 
စိတ္ေအးခ်မ္း သာေအာင္ ေတြးလုိက္မိသည္။ အျပစ္မ႐ိွ၍ လႊတ္လုိက္သည္ဟူ ေသာ 
သတင္းမ်ိဳးကေလးကုိ ၾကားလုိ လွေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းစုံစမ္း၍ ရႏုိင္မည့္လူမ်ားကုိ 
ေစာင့္စားခဲ့ပါေသာ္လည္း အခ်ည္းႏီွးမွ်သာ။ 



 
 
ယခုအခါ အညာဆန္ေလွႀကီးႏွင့္ သယ္ေဆာင္ရာသုိ႕ ပါလာခဲ့သည္အထိ သိလုိေသာ သတင္းကုိ 
မသိခဲ့ရ မၾကားခဲ့ရ၊ ခင္မင္ရင္းႏီွးလွေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ တမ္းတခဲ့စဥ္ကလည္း အရိပ္အေရာင္မွ် 
မေပၚလာပံု ေထာက္ျခင္း အားျဖင့္ မိမိကဲ့သုိ႕ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံေနရ႐ွာၿပီဟု တစ္ထစ္ခ် 
ယူဆ လုိက္ေလ သည္။ 
 
အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ အိုမင္းကာ မစြမ္းမသန္႐ွာသူ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဒုိင္းအတြင္း၀န္ 
ကေတာ္ႀကီး ႏွင့္ မလိမ္တမာ ငယ္႐ြယ္႐ွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးကဲ့သုိ႕ မိန္းကေလးမ်ိဳးကုိပင္ 
ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ကာ ဖမ္းလား ဆီးလားႏွင့္ မဟားဒယား လုပ္ၾကေသးလွ်င္ 
ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိလည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခ်န္၍ ထားၾကမည္မဟုတ္ဟု ယခင္ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ 
ေလးနက္ခိုင္ၿမဲေအာင္ ေထာက္ခံသမႈ ျပဳလုိက္ ျပန္သည္။ 
 
 
မိမိတုိ႔ အားလံုးကုိ ယခုကဲ့သုိ႕ သိမ္းက်ံဳးဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
အမ်က္ေတာ္ပြားေလာက္သည့္ အမႈအျပစ္ႀကီးမ်ားမ႐ွိ၊ မက်န္းမာေတာ္မူမည့္ေန႔ နံနက္ 
ေနာက္ဆံုးေတြ႕ႀကံဳဖူးျမင္ရေသာအခါကလည္း ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေစခုိင္းေတာ္မူခ်က္ကုိ 
႐ြက္ေဆာင္ရန္ အပါးေတာ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး ေနာက္ တစ္ေန႔မွ အဖမး္အဆီး ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
အမ်က္ေတာ္ထားျခင္းထားလွ်င္ အ႐ွင္နန္းမေတာ္ဖုရားကသာ ထားစရာ႐ွိသည့္အတြက္ နန္းမေတာ္ 
ဖုရား၏ အလုိေတာ္အတိုင္း စစ္တပ္ႏွင့္ ၀ိုင္း၍ ဖမ္းဆီးျခင္းသာ ျဖစ္ရာသည္။ ဤအတုိင္းမွန္လွ်င္ 
ဓားစာခံရသူ အိမ္ေတာ္ပါ ကၽြန္ေတာ္ရင္းတုိ႔အေၾကာင္းကုိ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား သိ႐ိွေတာ္မူမည္မထင္၊ 
မည္သူ ကမွ လည္း ၾကား၀င္ အမုန္းခံကာ ေလွ်ာက္တင္ျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္း 
ျပဳ၀ံ့ကမည္မဟုတ္တကားဟု စဥ္းစားရင္း အခံရခက္လွ ေတာ့သည္။ 
 
 
မိမိတုိ႔မွာ အ႐ွင္သခင္ အလုိေတာ္က် ေစခုိင္းေတာ္မူသမွ် ေဆာင္႐ြက္ရသူမ်ားျဖစ္ေလရာ ယခုလုိ 
အယူခံ ခ်က္မ႐ိွ ပိပိရိရိ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ အဘယ္ဓမၼသတ္၊ အဘယ္ရာဇသတ္ ဘယ္ျဖတ္ထံုး 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေအာင္ အျပစ္ျပၾကေလသနည္း။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ ခင္ခင္ႀကီးကိစၥႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ကုိယ္ေတာ္ခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြျပား အမ်က္ေတာ္ပြားရာမွာ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိတုိ႔သာ 
ဓားစာခံ ျဖစ္ရျခင္း ပါတကားဟု စဥ္းစားမိေစကာမူ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာလွသူ ႏွမငယ္ ေကာင္းစားေရးကို 
မိမိက အသက္ေပး၍ပင္ ေဆာင္႐ြက္၀ံ့ေသာ ေစတနာ႐ွိခဲ့သျဖင့္ ခင္ခင္ႀကီးသာ 
အျပစ္ခ်မ္းသာရာရလွ်င္ မိမိ ေသခ်င္ေသေပေစ ေသရက်ိဳး နပ္ေလသည္ဟု ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ 
အသက္ကုိလွဴရန္ အသင့္႐ိွသူျဖစ္ရကား ခင္အႀကီးသာ ခ်မ္းသာ ေကာင္းစား ရစ္ပါေစဟု ေစတနာ 
ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ထပ္မနား ဆုေတာင္းလ်က္ ႐ိွေလသည္။ 



 
 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ ခင္ခင္ႀကီးအား မ်ားစြာ စုံမက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္။ က်န္းမာေတာ္ မမူေသးလုိ႔ 
ေမးေတာ္ မမူႏိုင္ခင္သာ သူတုိ႕ထင္သလုိ လုပ္ထားႏိုင္မည္။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား အေမးေတာ္႐ိွတဲ့ 
တစ္ေန႔မွာ ၀ွက္ထား ရာမွ ထုတ္ေပးရမည္ မုခ်ျဖစ္ေတာ့သည္။ မိဖုရားႀကီးက ၾကည္ျဖဴေတာ္မမူ 
ေစကာမူ ေကာက္ယူ ေတာ္မူၿပီး မိဖုရားအရာ ေျမာက္၍ေနေလၿပီ။ သည္အေျခက်ကာမွ ခင္ခင္ႀကီး 
သည္ မိဖုရား တစ္ပါးဟု အသိအူမွတ္ျပဳၾက႐ံုမွ တစ္ပါး ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္က 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ထားေတာ္ မူႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႀကီး ဆံုးျဖတ္သမႈ ျပဳလုိက္ 
ေလေတာ့သည္။ 
 
 
႐ြက္စုံဖြင့္ထားေသာ အညာဆန္ေလွႀကီးကား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွန္မွန္ႀကီးသြားလ်က္႐ိွေလ၏။ 
ေမာင္ေမာင္ ငယ္ မွာ ေလွ၀မ္းထဲတြင္ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းစြာ လုိက္ပါၿမဲ လိုက္ပါလ်က္ ႐ိွျငားေသာ္လည္း 
ခင္ခင္ႀကီး ခ်မ္းသာ ေကာင္းစားေရးကုိသာ တေတြးေတြး ဆုေတာင္း ဆုယူျပဳကာ လုိက္ပါခဲ့သည္။ 
အ႐ွင္သခင္ ၏ အလုိေတာ္ ျပည့္ရန္ ဦးေဆြးဆံျမည့္ ေန႔႐ိွသေ႐ြ႕ ထမ္း႐ြက္ခဲ့လ်က္ အသက္ပါ 
ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ရ ေသာ္လည္း ေစတနာ ႀကီးစြာထားလ်က္ အခ်စ္မပ်က္ႏိုင္႐ွာေပ။ 
 
 
မင္းခစား ကမ္းနားသစ္ပင္ ဆုိသည့္စကားအတုိင္း သဒၶါေတာ္မူတုန္းအခါ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ 
ေကာင္းစား ခဲ့လ်က္ မင္းမ်က္သင့္သည့္အခါမွာလည္း အသက္စည္းစိမ္ အိုးအိမ္ပစၥည္း ဆုိသမွ်မွာ 
ဖဲြတစ္ထုပ္တစ္မွ် တန္ဖိုးမျမင္ ဆံျခည္တစ္မွ်င္ျခားႏွင့္ အပ္သြားေပၚ မုံညင္းေစ့ပမာသာ႐ွိေတာ့ သည္ဟု 
ႏွလံုးျပဳမိကာမူ ေ႐ႊနန္း ဘုရားကုိကား အၾကည္ညိဳမပ်က္၊ ရက္စက္ေတာ္မူလုိက္သည့္ နန္းမေတာ္ 
စုဖုရားလတ္ ကုိသာ ျပဳရက္ပါေပရဲ႕ ဘုရားဟု ညည္းတြား ေရ႐ြတ္မိ ခဲ့သည္။ 
 
 
အ႐ွင္ႏွစ္ပါး မင္းသားမင္းသမီးဘ၀မွာ မိမိတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရင္းမ်ားက အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလ်က္ 
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ထြက္သည္အထိ ခ်စ္ႀကိဳးေတာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပုံမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိကလည္း 
သေဘာက်၊ လူႀကီးမ်ားကလည္း ရည္စူးၿပီးေသာ ခင္ခင္ႀကီးႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္းကုိ သြား၍ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေနခဲ့ၾကပုံမ်ားကုိလည္းေကာင္း တီတီတာတာ ခ်စ္စရာေတြေျပာရင္း ေက်ာ 
သပ္လက္သပ္ႏွင့္ သံေယာဇဥ္ အခ်စ္ႀကိဳးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရစ္ပတ္ေနမိၿပီးမွ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ 
အလုိေတာ္႐ိွလွသည္ဟု သိရေသာ အခ်ိန္အခါ ကစလ်က္ သံေယာဇဥ္ ခ်စ္ေႏွာင္ႀကိဳးကုိ သစ္စိမ္းခ်ိဳး 
ခ်ိဳးျဖတ္လ်က္ အ႐ွင္သခင္လက္သုိ႕ ၾကည္ျဖဴ စြာ ပို႔ဆက္ခဲသ့ည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်စ္သူကေလး၏ 
ေကာင္းစားႀကီးပြားေရးကုိလည္း တစ္နည္း တစ္လမ္း အားျဖင့္ ေစတနာ ထားခဲ့မိသည္။ 
 
 



အခ်စ္႐ိုးအခ်စ္မွန္၊ အဖိုးတန္ေသာ အခ်စ္စိတ္မွာ ျမင့္ျမတ္ တည္ၾကည္ေသာ ၾကင္နာမႈေတြ ေ၀ေ၀ 
ျဖာေအာင္ ၿခံရံကာေနၿမဲျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္အခါက ဘာမသိ ညာမသိႏွင့္ မိမိတုိ႔ ျခယ္လွယ္ကာ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ထံေတာ္ေရာက္ ပို႔ဆက္ျခင္းခံရ႐ွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးအတြက ္ ေတြးမိတုိင္း တသက္သက္ 
သနား လုိက္မိ ေသးသည္။ 
 
 
အတိတ္အခါက ျဖစ္ခဲ့ပ်က္ခဲ့ၾကေသာ မိမိတုိ႔ ရာဇ၀င္ဇာတ္အခန္းကုိ တစ္လမ္းလံုး ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ 
စိတ္တြင္းမွ အသစ္လုပ္ကာ ၀ိပႆနာ တင္လာခဲ့ေလသည္။ 
 
တအိအိ တသက္သက္ႏွင့္ ႐ြက္စုံဖြင့္၍ ဆန္တက္ခဲ့ေသာ ေလွႀကီးမ်ားမွာ ရတနာပံု 
ေနျပည္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ခရီး တုိင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေ၀းကြာလာခဲ့ေလၿပီ။ ရာသီဥတု ပူျပင္းျခင္းမွလည္း 
တစ္စတစ္စ နည္းပါးကာ ေအးခ်မ္းလာခဲ့ေလၿပီ။ ဧရာ၀တီ နဒီျမစ္ကမ္းႏွစ္ဖက္တုိ႔ကုိလည္း ႐ုတ္ခ်ည္း 
ျမင္စြမ္းႏိုင္ျခင္းမ႐ိွေပ။ ျမဴခုိး ေတာင္ခိုးေတြ ေ၀ေ၀မိႈင္းခဲ့ရာမွ ဆီးႏွင့္ေတြ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်၍ 
ဌာနေဒသအေလ်ာက္ တစိမ့္စိမ့္ တစမ္းစမ္းႏွင့္ အခ်မ္း ေၾကာင့္ ခိုက္ခိုက္တုန္လာၾကရာ လဲ၀ါဂြမ္းပံု 
တုိ႔ျဖင့္ ၿခံဳ႐ုံမေကြးႏုိင္႐ာသူ ရာဇ၀တ္ေကာင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ခမ်ာမွာ ျမက္ေျခာက ္
ေကာက္႐ိုးတည္းဟူေသာ ၾကာဖုံေပၚတြင္ ၀တ္ဆင္ လာရ ရင္း ျဖစ္ေသာ ပိုးစင္ပုဆုိးေဟာင္းခါးပုံစ 
တစ္ပိုင္းျဖင့္ ရစ္သုိင္းလႊမ္းၿခံဳကာ အခ်မ္းလံုေအာင္ ေကြးလာခဲ့ ရ႐ွာ ေတာ့သည္။ 
 
 
သုိ႔ႏွင့္ တစ္ေန႔ေသာ ေနထြက္တျပဴ အခ်ိန္ေလာက္တြင္ တက္ကုန္႐ြက္ကုန္ ဖြင့္ႏွင္လာခဲ့ေသာ နာ၀ါ 
ေလွယာဥ္ႀကီး မ်ားမွာ မိႈင္းမိႈင္းေမွာင္ေသာ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ား ပတ္သန္း ၀န္းရံထားေသာ 
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းေျခသုိ႕ ကပ္မိၾကေလ၏။ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ကုိ စီရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ 
ပို႔အပ္ ခန္႔ထားျခင္း ခံရေသာ မိုးေကာင္း၀န္မင္းသည္ ေနာက္ပါ အမႈထမ္း တပည့္မ်ားႏွင့္ ေလွဆိပ္သုိ႕ 
ထြက္လာ ခိုက္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခါက ေနျပည္ေတာ္မွ အဆက္အသြယ္မ်ားမွာ ေလွႀကီးမ်ားႏွင့္သာ 
ေရာက္လာ တတ္သည္။ လႊတ္ေတာ္႐ုံးေတာ္မွ အမိန္႔ ေတာ္စာခၽြန္မ်ား၊ ရိကၡာေတာ္မ်ားမွာ အဆုိပါ 
ေလွႀကီး မ်ားႏွင့္ တစ္လ တစ္ႀကိမ္ေလာက္သာ ေရာက္လာေလ့႐ိွသည္။ ထုိေလွႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ 
ေနျပည္ေတာ္မွ ရာဇ၀တ္ သင့္ၾကသူ ေထာင္ေျပာင္း ခံရသူမ်ားလည္း အၿမဲပါလာတတ္ေလသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေလွႀကီးမ်ား ဆုိက္ကပ္လွ်င္ ၿမိဳ႕႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္္သူ မင္းမႈထမ္းတုိ႔ 
၀မ္းပန္းတသာ ဆီးႀကိဳ တတ္ၾက ၿမဲ ဓမၼတာ ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ 
 
 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာလည္း ေလွေပၚတြင္ ပါလာသမွ် ပစၥည္းရိကၡာ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မွအစ 
ပုရပိုက္ စာရင္းအင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္လက္ခံကာ ေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းထူးမ်ားကုိ ေလွသမား မင္းေစ 
လုလင္ အမႈထမ္းမ်ားအား ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းနားေထာင္ေလ့႐ိွသည္ ျဖစ္ရာ- 
 



ေလွသူႀကီး မ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထူးျခားေသာ သတင္းအရပ္ရပ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ 
ေတြ႕ျမင္ၾကားသိသမွ် ေဖာက္သည္ ခ်ၾကသည္။ ယခုအေခါက္ ေဖာက္သည္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားမွာ 
အထူး မ်ားလွသည္။ နားေထာင္ သူမ်ားကလည္း တအ့ံၾသၾသ ေငးေမာနားေထာင္ၾက ရသည္။ 
 
 
ေလွသူႀကီးႏွင့္ မင္းမႈထမ္းတုိ႔ ၾကားသိခဲ့သမွ် ေျပာၾကေသာ သတင္းမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ 
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ႀကံဳႀကိဳက္ ၿမဲ ပဲြလမ္းသဘင္မ်ား၊ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ အလွဴေတာ္မ်ား၊ နယ္စပ္သုိ႔ 
ေညာင္အုပ္မင္းသားတုိ႔ လာေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ျမင္ကြန္းမင္းသားႀကီး ျပင္သစ္ 
ပိုင္နယ္မွ ျဖတ္လ်က္ ၾကယ္ဖိုး နယ္ဘက္မွ အဆက္အသြယ္ ျပဳေနေသာ သတင္းမ်ား၊ ေညာင္ရမ္း 
မင္းသားႀကီး ကုလားျပည္ ေရာက္ေန သည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသုိ႕ သံတမန္ေတာ္မ်ား 
ေစလႊတ္ေစ့စပ္မႈ မၿပီးျပတ္ ေသးေသာ အေၾကာင္းမ်ား၊ ျပင္သစ္တုိ႔ႏွင့္ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ရန္ 
စကားကမ္းလွမ္းေနေသာ သတင္း မ်ား၊ နန္းေတာ္တြင္ း၌ ျပင္သစ္သူ အပ်ိဳေတာ္မ်ား 
ထြက္၀င္စားေနၾကသည္ကုိ သူလွ်ိဳဟု အခ်ိဳ႕က မယံုသကၤာ ႐ိွေၾကာင္းမ်ား၊ အထက္ဗန္းေမာ္ 
ေအာက္ေျမလတ္ သရက္၊ မင္းလွ၊ အင္း၀ စေသာ ခံတပ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္မွ အလ်င္စလို 
အမိန္႔ေပးႏုိင္ရန္ သံႀကိဳး၊ ေၾကးနန္းမ်ား သြယ္တန္းထားေသာ သတင္းထူးမ်ား၊ မိုးနဲ ေစာ္ဘြား မက်ိဳးမႏံြ 
ေတာ္လွန္မည့္ အရိပ္နိမိတ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ကိစၥမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အလယ္ပိုင္း တြင္ 
ဆုိးသြမ္းေသာင္းက်န္းေနေသာ လူဆုိးဓားျပမႈမ်ားႏွင့္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေကာင္းစား၍ တန္ခိုး 
အာဏာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ ရေနာင္မင္းသားႀကီး ေမာင္ေမာင္တုတ္တို႔ ႐ုတ္တရက္ ရာဇ၀တ္မႈ 
ေရာက္ရေသာ အေၾကာင္း မ်ားအထိ မိမိတုိ႔ ၾကားျမင္သိ႐ိွခဲ့ၾကသေလာက္ တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ 
ေလွ်ာက္တင္ အစီရင္ခံ ၾကေလသည္။ 
 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာ ၾကား႐ုိးၾကားစဥ္ သတင္းမ်ားထက္ ရေနာင္မင္းသားတုိ႔ ကိစၥအတြက္ အထူး 
စိတ္၀င္ စားလ်က္ ႐ိွေတာ့သည္။ အျပန္ျပန္ အထပ္ထပ္ ေရငတ္သလုိ ခဏခဏ ျပန္၍ ေမးမိသည္။ 
အမႈထမ္း တုိ႔ကလည္း နားစြန္နားဖ်ား မိမိတုိ႔ေထာက္မီွ ၾကားသိရသေလာက္ အေသးစိပ္ ေျပာရျပန္ 
သည္။ 
 
 
ေနာက္ဆံုးတြင္ "ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔ေတာ့ ဤမွ်သာ ၾကားသိရပါသည္။ မိုးေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 
လဲႊပို႔ လုိက္ေသာ ေလွေပၚက ရာဇ၀တ္ေကာင္ အမ်ားထဲမွာ ရေနာင္မင္းသားႀကီးႏွင့္ အမႈျဖစ္ရာတြင္ 
ေရာယွက္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာသူမ်ား ပါေကာင္း ပါပါလိမ့္မည္။ ရာဇ၀တ္ေကာင္တုိ႔၏ ငယ္မည္စာရင္းကုိ 
ဖတ္႐ႈ ၾကည့္ေတာ္ မူၿပီးလွ်င္ သိခ်င္ေသးေသာ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္သားတုိ႔အား ေမးျမန္းပါ" ဟု 
ေလွ်ာက္တင္ကာ မိုးေကာင္း ၀န္မင္းအား ပါလာသမွ် ရာဇ၀တ္ေကာင္တုိ႔ စာရင္းကုိ ယူ၍ ျပၾကရ 
သည္။ 
 
 



မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထားရမည့္ရာဇ၀တ္ေကာင္ သံုးဆယ္ေက်ာ္၏ ငယ္မည္စာရင္းကုိ 
အစဥ္ လုိက္ ေလွ်ာက္၍ ဖတ္ၾကားသြားရာ ငလတ္၊ ငေပၚညႊန္း၊ ငမွန္၊ ငဘုိးေမာင္၊ ငညိဳ၊ ငေစာ၊ 
ငဗာလီ၊ ငသက္႐ွည္ မွအစ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေနစဥ္က မိမိၾကားဖူးေသာ နာမည္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး စိတ္ထဲမွ 
သကၤာယန မကင္းျဖစ္ခဲ့ရာ "ငေဖငယ္"ဟူေသာ အမည္ကုိ ဖတ္လုိက္ေသာအခါမူကား 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာ ႐ုတ္တရက္ ထိတ္ထိတ္ ပ်ာပ်ာ ျဖစ္သြားေလ၏။ 
 
 
"ေဟ့ေဟ့ ... ေတာ္စမ္းေတာ္စမ္း၊ ဘယ္မလဲ၊ အဲဒီရာဇ၀တ္သားေတြ၊ ေထာင္ထဲသုိ႔လုိက္ၿပီလား၊ ငါ့ဆီ 
ေခၚခဲ့ စမ္းပါဦး"ဟု အမိန္႔ေပးလုိက္ေလသည္။ 
 
"႐ိွပါေသးဘုရား၊ ေလွ၀မ္းထဲက မခ်ရေသးပါ၊ ေထာင္မွဴးမ်ားလာမွ စာရင္းႏွင့္တကြ 
အပ္ရပါမည္ဘုရား"ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။ 
 
"ေဟ့ ... ဒါျဖင့္ ေနပါေစ၊ အားလံုးမခ်ခဲ့နဲ႔ ေဟာဒီ ငေဖငယ္ဆုိတဲ့လူကုိ ေမးၿပီး သူ႕တစ္ေယာက္တည္း 
ေ႐ြးေခၚခဲ့စမ္း"ဟု မိုးေကာင္း၀န္မင္းက အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ သူ႔နယ္တြင္ သူမင္း၊ 
႐ုံးတစ္လံုးဓားတစင္းႏွင့္ ၀င္း၀င္းေတာက္ အခြင့္အာဏာ႐ွိေသာ မိုးေကာင္း၀န္မင္း၏ အမိန္႔ကား 
ငယ္သားအရာမ်ားအတြက္ ထိပ္ေပၚတြင္ သံမိႈႏွက္သကဲ့သုိ႕ ႐ိွေလသည္။ 
 
 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းသည္ ေလွ၀မ္းထဲမွ ေပၚလာမည့္သူမွာ မိမိထင္သူ မဟုတ္ပါေစႏွင့္ဟု ႀကိတ္ကာ 
ဆုေတာင္းရင္း ကမ္းပါးေစာင္း ကနားဖ်ဥ္းရိပ္မွ တထိတ္ထိတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ခဏၾကာလွ်င္ ပုသိမ္ပ၀ါ 
အ၀ါ ရင့္ေရာင္ကုိ ကဖ်စ္ကညစ္ ျဖစ္သလုိ ရစ္လိမ္ေပါင္းထုပ္ထားလ်က္ ေျမာက္ျပင္ရက္ ေဘာင္စင္း 
ပိုးပုဆုိး ပန္းေရာင္ ညစ္ညစ္ ေပေပကုိ ဒူးဖုံးမိ႐ုံ၀တ္ကာ ေခ်းေညႇာ္ အလိန္းလိန္းႏွင့္ ပိုးအက်ႌက႐ုပ္ပုံ 
လက္ၾကပ္ကုိ ျဖစ္ကတတ္ ဆန္း ျမန္းထားေသာ လူရည္သန္႔ တစ္ေယာက္အား မင္းလုလင္မ်ားက 
လက္ျပန္ႀကိဳး တည္းလ်က္သား တဲအတြင္းသုိ႕ ဆဲြသြင္းလာေလ၏။ 
 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာ ေခၚလာသူကုိ ျမင္လွ်င္ ျမင္ျခင္း "အမယ္မင္း ကုိႀကီးေဖပါကလား" ဟု ထိတ္လန္႔ 
တၾကား ေျပာၿပီး တစ္ခါတည္း ဖက္ထားလုိက္ေတာ့သည္။ မင္းလုလင္မ်ားလည္း အ့ံအားႀကီးသင့္လ်က္ 
မလႈပ္ မယွက္ ၾကည့္ၾကေလ၏။ 
 
 
" ေဟ့ ... သူ႕ကုိ ဒီမွာထားခဲ့၊ မင္းတုိ႔ အျပင္ခဏထြက္ေနၾက" ဟု ၀န္မင္းက အမိန္႔႐ိွလုိက္ 
ေသာေၾကာင့္ မင္းမႈထမ္းမ်ား ထြက္သြားၾကရသည္။ 
 
"ကုိႀကီးေဖ ... ဘယ္အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ရတာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သာ ခုလုိ အဆင္သင့္ လာမေတြ႕ရင္ 
အခက္ ပါလား" 



 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ အဖမ္းအဆီးခံရသည့္ ေန႔မွစ၍ မိမိကုိ ၾကင္နာစြာ ေခၚေျပာသူဆုိ၍ ယခုမွ 
ေတြ႕ရေတာ့ သျဖင့္ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ ျဖစ္မိ႐ွာသည္။ 
 
"ညီေမာင္ရာ ကုိႀကီးနဲ႔လာေတြ႕တဲ့အတြက္ အထက္က ညီေမာင့္အေပၚမွာ အျပစ္တင္စရာမ်ား 
ေနမလား" ဟု မိုးေကာင္း၀န္မင္းအား သနားက႐ုဏာႏွင့္ ေျပာမိေလသည္။ 
 
 
"ကုိႀကီးေဖ၊ ဒါေတြကုိ စဥ္းစားၿပီး မပူပါႏွင့္၊ ကိုႀကီးေဖရဲ႕ ေက်းဇူးေတြ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာ 
မ်ားလွပါတယ္၊ ေက်းဇူး႐ွင္တစ္ေယာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အခါ အစြမ္းကုန္ ကူညီစမ္းပါရေစ၊ 
ကၽြန္ေတာ္ ယခု အေျခ အေန ေရာက္ေအာင္ ႀကီးပြားခဲ့သည္မွာ ကုိႀကီးေဖ ေက်းဇူးသာျဖစ္ပါတယ္၊ 
တတ္အားသမွ် ေက်းဇူးတပ္ပါရေစ" 
 
"သာဓု သာဓု ညီေမာင္ရယ္၊ ေက်းဇူး႐ိတဲ့သူကုိ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ဆပ္သည္မွာ သူေတာ္ေကာင္း 
လကၡဏာပါပဲ၊ သုိ႕ေသာ္လည္း အစ္ကုိႀကီးမွာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ လူျဖစ္ေနၿပီ၊ ညီေမာင္ကုိ ကုိႀကီး 
အတြက္နဲ႔ အက်ိဳးပ်က္ မခံေစ ခ်င္ပါဘူး" 
 
 
"ကုိႀကီးရယ္၊ ညီေမာင့္ ေစတနာကုိ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ပါနဲ႔၊ ယခု ညီေမာင္ရ႐ိွေနတဲ့ မိုးေကာင္း၀န္ဆုိတဲ့ 
ရာထူးဟာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကုိ ကုိႀကီး သံေတာ္ဦးတင္ေပးတဲ့အတြက္ ခန္႔ထား 
သူေကာင္း ျပဳေတာ္မူျခင္းခံရတဲ့ ရာထူးစည္းစိမ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိေအာက္မွာ 
ကုိႀကီး ဒီလုိ ဒုကၡ ေရာက္ေန တာကုိ ဘယ္လုိလုပ္၍ ၾကည့္စိမ့္ႏိုင္မွာလဲ ကုိႀကီးရယ္" 
 
"ကဲ ... ကဲ ညီေမာင္ရယ္၊ ဒီၿမိဳ႕ ဒီနယ္မွာ ညီေမာင္ တန္ခိုးၾသဇာ လႊမ္းမိုးေနတဲအ့ခါ ကုိယ့္အျပစ္ 
မေရာက္ မည့္ ကိစၥေလာက္ေတာ့ ကူညီေထာက္မ တာေပါ့၊ ကုိႀကီးေတာ့ ဒီေန႔ ဒီရက္အထိ ဘယ္လုိ 
အမႈမ်ိဳးႏွင့္ အဖမ္းခံ ခဲ့ရၿပီး ဒီမိုးေကာင္းၿမိဳ႕သုိ႕ ခရီးထြက္လာရသည္ကုိ မသိခဲ့ရေသးပါဘူး" 
 
 
"သိရပါေစမယ္၊ မင္းအမႈထမ္းမ်ား လက္မွာပါလာတဲ ့ အမိန္႔စာခၽြန္ေတာ္မ်ားကုိ ယခု ခ်က္ခ်င္း စိစစ္ 
ဖတ္႐ႈ ေစပါမည္" ဟု မိုးေကာင္း၀န္မင္းသည္ မိမိလက္ေအာက္တြင္ ၀တၱရားအရ အမႈထမ္းေနၾကေသာ 
၀န္စာေရးမ်ား၊ ေထာင္မွဴးေထာင္၀ွမ္းမ်ားကုိ ေခၚယူၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႀကီးမွ အမိန္႔စာခၽြန္ေတာ္မ်ား 
ဖတ္ၾကား ေစရာ - 
 
"ငေဖငယ္ အမွဴး႐ိွေသာ မိုးေကာငး္ပို႔ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားသည္ ထီးနန္းလုပ္ႀကံသည့္ ျပစ္မႈေၾကာင့္ 
မိုးေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ထားရမည္၊ ဤရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားအနက္ ေခါင္းေဆာင္ 
ငေဖငယ္ကုိ အက်ဥ္းမွ ထုတ္၍ သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ရန္ျဖစ္သည္၊ ပို႔အပ္လုိက္ေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ 



တုိ႔၏ ငယ္မည္ စာရင္း ဦးေရႏွင့္တကြ လက္ခံရ႐ိွေၾကာင္း မိုးေကာင္းေထာင္မွဴးက တင္လႊာတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိး ဆက္သ လုိက္ရမည္" 
 
 
ေမာင္ေမာင္ငယ္သည္ မိုးေကာင္း၀န္၏ စာေရးႀကီးက တုိးတုိး တိတ္တိတ္ ဖတ္ျပေသာ အမိန္႔ကုိ 
ၾကားရမွ မိမိ ရာဇ၀တ ္ သင့္ရေသာအမႈမွာ ဘယ္အခါကမွ် ႀကံစည္ျပစ္မွားရန္ စိတ္ကူး႐ုံမွ် စိတ္ကူး 
မရခဲ့ေသာ ထီးနန္း လုပ္ႀကံမႈႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရေတာ့လ်က္ အသက္ဆံုး ကြပ္မ်က္ရန္ မေသမီ 
ဆင္းရဲႀကီးစြာ ႏွင့္ေနရန္ မိုးေကာင္းအက်ဥ္းေထာင္ပို႔ သုိ႔ခံရေသာအျပစ္မွာလည္း ႀကီးေလးေသာ 
အျပစ္က်ဴးလြနမိသူ မင္းမႈထမ္းအရာ႐ွိႀကီးမ်ားကုိ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ ေပးၿမဲထံုးစံအတုိင္း 
ျပဳလုိက္ၾကျခင္းျဖစ္၍ မည္သည့္ သက္ေသခံ ခိုင္လံုမႈမ်ား ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ တစ္ဖက္သတ္ 
အယူခံခြင့္မရေအာင္ စီရင္ လုိက္ၾက သနည္းဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားမရ အ့ံၾသ၍သာ ေနရ ေတာ့သည္။ 
 
 
"ကုိႀကီးေဖ အမိန္႔ေတာ္က ျပင္းလွခ်ည့္လား၊ ညီေမာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္သေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီး ကုိႀကီးေဖကုိ 
ကူညီ ပါ့မယ္ဗ်ာ။ ဘာမွ အားမငယ္ပါႏွင့္" 
 
"ဒီအေန ေရာက္မွေတာ့ ကုိႀကီး ေသရမွာလည္း မေၾကာက္ပါဘူး၊ ဒါေပတဲ့ သူတုိ႔ စြပ္စဲြလုိက္တဲ့ ထီးနန္း 
လုရန္ ႀကံစည္မႈမ်ိဳးကုိ ကုိႀကီး နည္းနည္းကေလးမွ မႀကံခဲ့႐ိုး အမွန္ပါရက္နဲ႔ သက္သက္မဲ့ နာမည္ပ်က္၊ 
သစၥာ ပ်က္ေစလ်က္ အမႈေလးနက္ေအာင္ ဆင္လုိက္ျခင္းကုိသာ မခံခ်င္စိတ္ ျဖစ္မိတယ္" 
 
"ရေနာင္ မင္းသားႀကီးကုိလည္း ထီးနန္းလုပ္ႀကံမႈနဲ႔ ဖမ္းတာပဲလုိ႔ ညီေမာင္တုိ႔ ၾကားရပါတယ္" 
 
 
"ဟုတ္ပါတယ္ေလ၊ ဒီအမႈမ်ိဳးနဲ႔ ဆင္ဖမ္း မွသာ ကုိႀကီးတုိ႔ လူစုကုိ အမႈ႐ွာလုိ႔ ေကာင္းေတာ့မွာကုိး၊ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရား မက်န္းမာေတာ္မူ၍ သိေတာ္မမူလုိက္ အငိုက္ အ႐ိုက္ခံရသလုိ မလုိသူမ်ားက 
မတရား အမႈ႕ ဆင္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ စီရင္လုိက္ျခင္းပါပဲ ညီေမာင္" 
 
 
"ဒီလုိ မတရားမႈမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ေ႐ႊနားေတာ္ၾကားတဲ့နည္းကုိ႐ွာၿပီး သံေတာ္ဦး တင္လႊာ 
ဆက္ၾကည့္ စမ္းပါဦးလား၊ ႐ုတ္တရက္ မသတ္ရေအာင္ ညီေမာင္ ကုိႀကီးကုိ အခ်ိန္ဆဲြ ထားပါေစမယ္" 
 
"ေကာင္းပါရဲ႕ ညီေမာင္ရယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္က အထင္ေတာ္ 
မွားေလာက္ ေအာင္ သက္ေသခံ မတရားႏွင့္ အမႈသြားေပၚေနလွ်င္လည္း အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေပလိမ့္မယ္၊ 
ဒီေတာ့ ကုိႀကီး ေျပာမယ္၊ ညီေမာင္ ကုိႀကီးကုိ ကူညီႏိုင္မယ္ဆုိလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ကုိ လူယံု 
တစ္ေယာက္ ေစလႊတ္ၿပီး ဒုိင္းအတြင္း၀န္သမီး ခင္ခင္ႀကီးအေၾကာင္းကုိ စုံစမ္းေပးပါ၊ သူကေလး 



ခ်မ္းခ်မ္းသာသာႏွင့္ ေနရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္း စကားကုိ ၾကားရမွ အစ္ကုိရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈႀကီး 
ေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔ ယူဆလ်က္ အသက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ထြက္ႏိုင္ပါမည္ ညီေမာင္ရယ္" 
 
 
"ေကာင္းပါၿပီ၊ ညီေမာင္ အျမန္ဆံုး ေစလႊတ္စုံစမ္းေပးပါမည္၊ ဒီအေတာအတြင္း မွာလည္း ကုိႀကီးေဖ 
အေန အထုိင္ မဆင္းရဲရေအာင္ ညီေမာင္ ျပဳစုယုယ ထားပါရေစ၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားထံေတာ္သုိ႔လည္း 
တင္လႊာ ေတာ္ ဆက္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကုိ ႀကိဳးပမ္း႐ွာေဖြေပးပါလုိ႔ ညီေမာင္ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးဥာတကာ တုိ႔အား 
တိတ္တ ဆိတ္ အေၾကာင္းၾကား၍ အကူအညီ ေတာင္းလုိက္ပါမယ္" 
 
"ေကာင္းပါၿပ၊ီ သုိ႕ရာတြင္ ညီေမာင္က ရာဇ၀တ္သား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ယခုေလာက္ ကူညီ ေဖးမ 
ေနပါက ငယ္သားမင္းမႈထမ္းမ်ားက" 
 
 
"အို ... ဒီၿမိဳ႕မွာ ညီေမာင္ဟာ ႐ွင္ဘုရင္ပါပဲ၊ ဘယ္သူက ဘာေျပာ၀ံ့မွာလဲ၊ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာ 
သတ္ပစ္ ရမယ္လုိ႔ ရက္ခ်ိန္းႏွင့္ အတိအက် အမိန္႔ေတာ္ပို႔သည္ မဟုတ္ပါ၊ တစ္လၾကာမွ ျဖစ္ေစ၊ 
တစ္ႏွစ္ကာမွျဖစ္ေစ ေထာင္အာဏာ ပိုင္မ်ား၏ သေဘာသာျဖစ္ပါတယ္၊ ေထာင္အာဏာပုိင္ 
အမႈထမ္းမ်ား ဆုိသည္မွာလည္း ညီေမာင္၏ အမိန္႔ၾသဇာကုိ နာခံရသူမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိႀကီးေဖ 
စိတ္လက္ေျဖာင့္ေျဖာင့္သာ ေနေတာ္ မူပါ" 
 
 
ေန႔ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္အရသာႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲ အျဖာျဖာတုိ႔ကုိ ႀကိတ္ခါမွိတ္ခါ ခံစားလာခဲ့ရေသာ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိုးေကာင္း၀န္မင္း၏ အားေပးယုယမႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ သက္သာလ်က္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးမ်ားပင္ ရိပ္ျခည္ ၀င္းလက္လာ ျပန္ေလသည္။ 
 
 
ထုိေန႔အဖို႕ကစ၍ မိုးေကာင္းအက်ဥ္းေထာင္ႀကီးတြင္ ေနရသည္ဆုိေစကာမူ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ 
ေကာင္းမြန္ ေသာ အစားအစာ ပူေႏြးေသာ အိပ္ခင္းအိပ္ရာ၊ ကမၺလၿခံဳေစာင္မ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာစြာ ျပဳစု 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ ထားျခင္းခံရလ်က္ ကြပ္မ်က္ရန္ ေန႔ကုိလည္း အကန္႔အသတ္မ႐ိွ ေ႐ႊ႕ဆုိင္းင့ံလင့္ 
ထားလုိက္ ေလ သတည္း။ 
 
....................... 
 
အခန္း (၃၈) ဆက္ရန္ 
အခန္း(၃၈) 
 
 



အခ်ိန္အခါအားျဖင့္ တစ္လေက်ာ္မွ် ၾကာ႐ိွလွ်င္ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ လံုး၀က်န္းမာေတာ္မူ လာၿပီ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန႔ည ညီလာခံသဘင္မ်ားကုိ အစဥ္အလာအတုိင္း က်င္းပလ်က္ ထြက္ေတာ္မူၿမဲ 
ထြက္ေတာ္မူေလၿပီ။ အဂၢမေဟသီ မိဖုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္သူ နန္းမေတာ္စုဖုရားႏွင့္လည္း ႏွစ္ပါးေသာ 
ေ႐ႊခ်ပ္ ကုိ ဂေဟစပ္သကဲ့သုိ႕ သင့္ျမတ္ၾကည္သာစြာ စံေတာ္မူၾကေလသည္။ 
 
 
ေမာင္ေတာ္ ႏွမေတာ္မ်ား ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ငါးပါးမေမွာက္ၾကေတာ့သည္။ ဤကၽြန္ယုတ္မာ 
တစ္စု ကုိုလည္း ယခုအခါ သင္းတုိ႔နဲ႔ တုိက္တန္ရာအျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားက 
ေပးသနား လုိကၾ္ကၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းၾကပါၿပီ။ ေ႐ႊနန္းေတာ္တြင္းျပင္ႏွင့္တကြ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အရပ္ရပ္တြင္ ယခင္ကကဲ့သုိ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ရန္ 
မ႐ိွေတာ့ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေျပာင္းေျပာင္း ည့ံည့ံ ကယုကယ အပါးေတာ္မွ ျပဳစုယုယရင္း ေ႐ႊနားေတာ္ 
သြင္းခဲ့ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားသည္ စိတ္ထားေတာ္ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕လ်က္ 
႐ွက္စႏိုးေတာ္မူစိတ္ ႐ိွသျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးေသာ အေရးကိစၥ အတန္တန္ကို 
အသစ္တစ္ဖန္ ျပဳေတာ္မမူ လုိသည္ တစ္ေၾကာင္း တို႕ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေမးျမန္း စိစစ္တာ္မမူဘဲ 
႐ိွေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေဆာင္ ေတာ္ ထဲတြင္ တစ္ပါးခ်င္း စံေတာ္မူေသာ အခါမ်ိဳးမွာကား 
ေငးေငးစုိက္စိုက္ႀကီး စဥ္းစားေတြးေ၀ ေနေတာ္မူ တတ္႐ွာသည္။ 
 
 
သုိ႔ရာတြင္ ထုိအခါမ်ိဳး၌ နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ ေမာင္းမမိႆံ ေႁခြရံအမ်ားႏွင့္ အပါးေတာ္တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ 
ဖြယ္ရာ အဆုိ၊ အတီး၊ အက စိတ္ႂကြ႐ႊင္လန္းဖြယ္ အသြယ္သြယ္ေသာ ပရိယာယ္တုိ႔ျဖင့္ အေခ်ာ့ေတာ္ 
ဆက္ေစျခင္းျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ အာ႐ုံျပာင္းေတာ္မူသြားေစသည္။ 
 
 
"ေမာင္ေတာ္ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္စြာသာ စံေတာ္မူပါ၊ ႏွမေတာ္လည္း ယခင္ကလုိ စိတ္လိုကုိယ္လုိက္ ႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင့္ အေပၚတြင္ အခ်စ္သ၀န္ေၾကာင္ေတာ္မမူေတာ့ပါ၊ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္း စုေလးကုိလည္း 
ေမာင္ေတာ့္ ေ႐ႊလက္ေတာ္ေရာက္ ဆက္သထားပါၿပီ၊ စိတ္ေတာ္ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ထားၿပီး စံေတာ္ 
မူပါေတာ့" ဟု မၾကာခဏ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အခါက ၾကင္နာေတာ္ 
မူလုိေၾကာင္း ႏွင့္ မွာတမ္းေတာ္ပို႔သလ်က္ ကူးလူးဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးေသာ 
ရမည္းသင္းစုဖုရားကေလးကုိလည္း နန္းမေတာ္ ၾကီး ပို႔ဆက္ျခင္းအရ သိမ္းပိုက္ေတာ္မူရၿပီျဖစ္သည္ 
တစ္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိႈင္မိႈင္ေတြေတြႏွင့္ အတိတ္က အာ႐ုံေတြ ၀င္စားလာတတ္ေသာ 
စိတ္ေတာ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တျခား ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ျပယ္ သြားခဲ့ ေလ သတည္း။ 
 
 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စက္ယႏၱရားႀကီးကား လည္ၿမဲ လည္လ်က္ပင္ ႐ိွေလသည္။ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ 
ပဲြလမ္း သဘင္ မ်ားမွာလည္း မွန္မွန္ႀကီး ကူးေျပာင္းလွည့္လည္ၿမဲအတုိင္း သူ႕အခန္းႏွင့္ သူ႕အကြက္၊ 
အလွည့္ သင့္ထြက္လ်က္ ႐ိွၾကေလသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထုိအျဖစ္အပ်က္ၿပီး၍ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 



က်န္းမာေတာ္မူ ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ အလွဴေတာ္မ်ား ျပဳသည့္ဘက္၌ အထူး 
အားထုတ္ ေတာ္မူသည္၊ အေနာက္တစ္လႊား႐ိွ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတုိ႔ႏွင့္လည္း ေ႐ွးကထက္ အဆက္အသြယ္ 
ခိုင္ၿမဲေစရန္ ရည္သန္ ေတာ္မူလ်က္ ႐ိွေလသည္။ 
 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ၀ိတုိရိယဘုရင္မႏွင့္ အိႏၵိယဘုရင္ခံတုိ႔ထံ ရာဇသံမ်ား ထပ္မံသြားေရာက္ရန္ 
အတြင္း ၀န္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ ၀က္မစြတ္ၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး မင္းတင္ 
မဟာစည္သူ၊ ၀န္ေထာက္ေတာ္ သံခ်က္၀န္၊ မင္းလွမဟာစည္သူေက်ာ္တုိ႔ကုိ သံႀကီးသံလတ္ခန္႔အပ္ 
ရတနာ ယာဥ္ပ်ံ သေဘၤာေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေရာက္ စုန္ဆင္းေစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ အဂၤလိပ္ ၀န္႐ွင္ 
ေတာ္မင္းႀကီး ဘာနကႀကိဳယူကာ ပင္လယ္သြားမီးသေဘၤာႏွင့္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕ 
ဆင္းမလားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ ျမန္မာ သံေတာ္ အရာ႐ွိ မ်ားကုိ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္အတြက္ စကားကမ္းလွမ္းရန္ 
အေရာက္ပို႔ေစေလ၏။ 
 
 
ႏိုင္ငံေတာ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တလႊား႐ိွ ပေဒသရာဇ္ နယ္ပယ္တုိ႔အနက္မွ မိုးနဲေစာ္ဘြားသစၥာေဖာက္ဖ်က္ 
ပုန္ကန္ ေတာ္လွန္လ်က္ ႐ိွေသာအေရးမွာ တစ္ဆင့္တက္၍ မေအးမၿငိမ္းျဖစ္လာျပန္ေသာေၾကာင့္ 
စစ္ဗိုလ္ စစ္ကဲ ႀကီးမ်ားကုိ ထပ္မံေစလႊတ္ ႏိွမ္နင္းရေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး ဆူပူေလာက္ေသာ 
ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွာ တစ္စုံတစ္ရာ ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း မ႐ိွေပ၊ အလွဴေတာ္ေရစက္ 
လက္ႏွင့္မကြာ ထူးျခားစြာ ျပဳလုပ္ေနၿမဲ ေနခဲ့ေလသည္။ 
 
 
ခမည္းေတာ္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ အႏြယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ညီေတာ္ ႏွမေတာ္မ်ားကုိ မင္းခမ္း 
မင္းနား ႀကီးစြာျဖင့္ ေသွ်ာင္ထံုးနားထြင္းမဂၤလာမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူသည္။ သီေပါ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ 
ဘုရား နံေတာ္သင့္ နန္းမေတာ္စုဖရားလတ္၏ နံေတာ္သင့္ အရပ္မ်ားတြင္ ေစတီပုထုိးမ်ား တည္ထား 
ကုိးကြယ္ေစေသာ ကုသုိလ္ေတာမ္်ား ေလာကမာရဇိန္ဘုရား၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားမ်ားတြင္ 
ထီးေတာ္သစ္ တင္လွဴ ေသာ ကုသုိလ္ေတာ္မ်ား ေက်ာင္းတုိက္ေတာ္ ႀကီးမ်ား 
ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ကုသုိလ္ေတာ္ မ်ားကုိလည္း မရပ္မနား ေန႔ရက္မျခား ျပဳေတာ္မူလ်က္ 
႐ိွေလသည္။ 
 
 
သာသနာေရး ဆုိင္ရာမွာလည္း ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ သာသနာျပဳ အပ္ႏွင္းေသာ 
အလွဴေတာ္ နန္းတြင္းနန္းျပင္ မင္းမႈထမ္းႀကီးငယ္မ်ားအား ပရိတ္ေတာ္တရား စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ 
အာဂုံျပန္ဆုိႏိုင္သူတုိ႔ကုိ ေ႐ႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ ထည္မ်ိဳးစုံ၊ အုပ္မ်ိဳးစုံ စုပုံဆုေပးအပ္ပဲြႀကီးမွာလည္း 
ေ႐ႊနန္းေတာ္ဦးတြင္ သံုးလတုိင္တုိင္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္မႊမ္းမွ် က်င္းပထားေလသည္။ 
 
 



ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီး၏ မွန္နန္းေဆာင္ထဲတြင္လည္း ပဲြလမ္းသဘင္ ႀကီးက်ယ္စြာ ဆင္ယင္ ခင္းက်င္းၿပီး 
သမီးေတာ္ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားႀကီးအား ျမပုခတ္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနားဖြင့္၍ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေလသည္။ 
 
ဆင္ျဖဴေတာ္သိမ္း အခမ္းအနားမွာလည္း အ႐ွင္ႏွစ္ပါးလံုး မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါး ဆင္ယင္လ်က္ 
ထြက္ေတာ္မူေလရာ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုဖုရားကေလးမွာလည္း မိဖုရားတစ္ပါးအျဖစ္ အၿခံအရံ 
မင္းခမ္းမင္းနားႏွင့္ပင္ ပါ၀င္ထြက္ေတာ္မူရေလသည္။ သီေပါေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရား၏ ညီမေတာ္ မိတၳီလာ 
စုဖုရားကေလးအားလည္း ညီမေတာ္ ရမည္းသင္းစုဖုရားႏွင့္ ႐ြယ္တူထားလ်က္ ေ႐ွးကထက္ 
အခြင့္အေရးေပးကာ သဒၶါေတာ္မူလာေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊနန္းေတာ္သူ ေ႐ႊနန္း ေတာ္သားမ်ား 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျဖစ္လာၾကျပန္ေတာ့သည္။ 
 
ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ေရအယဥ္စီးသကဲ့သုိ႕ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီး ပတ္၀န္းက်င္၌ ပဲြသဘင္ အခမ္းအနားႏွင့္ 
ေျဗာသံစည္သံမ်ား ၿခိမ့္ၿခိမ့္မႊမ္း လႊမ္းၿခံဳရစ္သုိင္း၍ ထားေလသတည္း။ 
 
 
က်ဥ္းေျမာင္းလံုၿခံဳေသာ အခန္းငယ္တြင္ ေကာက္႐ိုးမွ်င္တုိ႔ကုိ အေဖာ္ျပဳ၍ ေန႔႐ိွသမွ် ဆင္းရဲၿငိဳျငင္စြာ 
ေနခဲ့ရ႐ွာေသာ ခင္ခင္ႀကီးမွာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ ညဥ့္အခ်ိန္မ်ား၌ ေလအလုိက္သင့္ေသာအခါ 
အတူေရာေႏွာ ပါလာေသာ ေျဗာသံစည္သံမ်ား၊ ပစၥဥ္တံႁမြာ တူရိယာသမံ်ားကုိ သာယာဆူညံစြာ 
ၾကားရလွ်င္ မိမိ ခံစားေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ကာ အားရ၀မ္းသာ 
ျဖစ္မိ႐ွာသည္။ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား က်န္းမာေတာ္မူေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္သာ ေပ်ာ္ပဲြ႐ႊင္ပဲြ သဘင္ပဲြေတြ 
ခံလုိ႔ေနသည္။ "ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားရယ္ ... ခင္ႀကီးကုိ အေမးေတာ္မ်ား မ႐ိွေလဘးူလားဘုရား၊ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားကသာ ေမးေတာ္မူလွ်င္ မိခင္ႀကီးရဲ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္ကုိ 
ေလွ်ာက္တင္ခ်င္တဲ့သူေတြလည္း မနည္းဘဲ ႐ိွရစ္ပါလိမ့္ဦးမယ္ဘုရား၊ ခင္ႀကီးတစ္ေယာက္ကုိ 
ေမ့ေပ်ာက္ေတာ္မူႏိုင္ရက္ပါေပ့ ေက်းဇူး႐ွင္ဘုရားရယ္၊ ၾကင္နာေတာ္မူလွပါတယ္ ဆုိတဲ့ အမိန္႔ေတာ္ 
စကားမ်ား၊ မုသားျဖစ္ကုန္ေပါ့လားဘုရား"ဟု အေမွာင္ေလာကထဲသုိ႕ ေရာ္ရမ္းေမွ်ာ္မွန္းၿပီး 
မ်က္ရည္ေခ်ာင္းစီးေအာင္ သြန္ခ်ေန႐ွာသည္။ 
 
 
"ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ မင္းစည္းစိမ္ႏွင့္ ရိပ္ၿငိမ္ခ်မ္းသာ စံစားေတာ္မူရာမွ သတိေတာ္ မရေသာ္လည္း 
ဒုကၡသည္ ခင္ႀကီးမွာေတာ့ အားကုိးႀကီးႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္၊ ခင္ႀကီးရဲ႕ အသက္ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာ 
ယခုလုိ ၿမဲေနရသည္မွာလည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား၏ ေသြးေတာ္သားေတာ္ ကေလးကို 
သေႏၶေဆာင္ထားရေသးလုိ႔တဲ့ဘုရား၊ ျဖစ္သမွ် ကုိယ္ေတာ္ မသိ႐ွာဘူးထင္ပါရဲ႕၊ ခင္ႀကီးအေပၚမွာ 
ရက္စက္ေတာ္မူမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ မဟုတ္႐ွာပါဘူး" ဟု လူးလွိမ့္ကာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ႀကီး ႀကိတ္၍ 
ငိုရေတာ့သည္။ 
 
 



ငွက္ကေလးပမာ အေတာင္ေပါက္ကာ ပ်ံႏိုင္လွ်င္လည္း ေ႐ႊနန္း႐ွင္ စည္းစိမ္ေတာ္ ယစ္မူးရာသုိ႕ 
အျမန္သြားၿပီး အနင့္သား ေျပာလုိက္ခ်င္လွသည္။ လုိရာကုိ မသြားႏုိင္ဘဲ အခန္းက်ဥ္းကေလးထဲမွာ 
လက္ျပန္ႀကိဳးတစ္ထပ္ ခ်ည္ထားျခင္းခံရေသာ မိမိဘ၀ကုိ ျပန္ၾကည့္လ်က္ 
အံႀကီးစိတ္ေပါက္မိျပန္ေတာ့သည္။ 
 
 
ဒုိင္းခင္ခင္မွာ ဤသုိ႔ႏွင္ႏွင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မ်က္ရည္ႏွင့္ မ်က္ခြက္ ဆင္းရဲဒုကၡခံလ်က္ပင္ သီေပါ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ကုိ စိတ္တြင္ တမ္းမွန္းၿပီး အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးစြာ ေနခဲ့႐ွာသည္။ ထုိညအဖို႕မွာလည္း 
အခါတိုင္းကဲ့သုိ႕ပင္ ေန၀င္ဖ်ိဳးဖ် အခ်ိန္ေလာက္ကစ၍ ေလးလံလွေသာ စိတ္မ်ား၊ 
အားငယ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ ခံစားေနက်အတုိင္း ႐ွစ္ခြင္သုိင္း၍ မိႈင္းေမွာင္လာေသာ 
ညမီးထြန္းခ်ိန္အထိ မိမိျဖစ္အင္ကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္လ်က္႐ိွသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မွ ထုတ္ယူလာၿပီး 
ဤအခန္းက်ဥ္းကေလးထဲသုိ႕ ေျပာင္းလာရသည္ပင္ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွစ္လနီးပါးသုိ႕ 
ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ တုိင္တားမင္းႀကီးကုိလည္း ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ျမင္လုိက္ၿပီးေနာက္ ယခုတုိင္ 
တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ မေတြ႕ရ၊ ေန႔စဥ္ အာဟာရပုိ႔လာသူ အေဒၚႀကီးကလည္း မ်က္ႏွာႀကီးစြာထား၍ 
စကားလည္းမဆုိ ေမးလုိရာကုိ မေမး၀ံ့၊ ေၾကာက္႐ြံ႕လ်က္သာ ေန႔ရက္ကုန္လြန္ခဲ့ရာ ၾကာေသာ္ 
ထုိမိန္းမ ႀကီးအား ခင္ခင္ႀကီး စိတ္မ်ားက လူသားဟူ၍ပင္ မမွတ္ထင္ အၾကင္နာတရားနည္းပါးလွေသာ 
ဘီလူး သရဲႀကီးပမာ ျမင္လုိက္ သည့္ တစ္ခဏ၌ ၾကက္သီးမ်ားထ၍ လာမိ႐ွာသည္။ 
 
 
ယင္းသုိ႕ ႏုနယ္ငယ္႐ြယ္သူ မိန္းမသားကေလးမွာ ဆင္းရဲဒုကၡ အသြယ္သြယ္ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေသာ 
ေန႔ရက္ တည္း ဟူေသာ ကႏၱာရခရီးၾကမ္းႀကီးကုိ အားငယ္စြာ လြန္ေျမာက္လာခဲ့ရာ ယေန႔အဖို႕ကား 
အားအငယ္ဆံုး စိတအေလး ဆံုးသာ ျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။ ေန၀င္စက ညစာအပုိ႔လာေသာ 
မိန္းမၾကမ္းႀကီးမွာ အေၾကာင္း မသိ ခါတုိင္းထက္ ထူးျခားေသာ စကားတစ္ခြန္းကုိ ဆုိ၍ သြားေလ 
သည္။ 
 
တံခါး ဖြင့္လ်က္ ထမင္းခြက္ကုိ ခ်ထားၿပီး ခါတုိင္းကဲ့သုိ႕ ဣေႁႏၵႀကီးႏွင့္ ျပန္ဆင္းမသြားဘဲ 
 
"ေရာ့ စား နက္ျဖန္ ငါ မပို႔ရေတာ့ဘူး " 
 
 
ထူးျခားစြာ ဆုိသြားေသာ သ႕ူစကားမွာ ဘာကုိရည္၍ ေျပာလုိက္ျခင္းဟု မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ 
႐ိွေလသည္။ ထုိေၾကာင့္လည္း ပို၍ စိတ္ေလးမိသည္။ 
 
ေမွာင္ရည္သန္းစအခ်ိန္မွ အစျပဳ၍လည္း ျမင္းေဇာင္းတဲတန္းႀကီး၏ ေနာက္ပိုင္းဆီမွ 
ၾကည္ကဲြ႐ွည္လ်ားစြာ အူလုိက္ေသာ ေခြးအူသံႀကီးမွာ မၾကာခဏ ၾကားေနရေတာ့သည္။ 
အေတာင္တဖ်ပ္ဖ်ပ္ခပ္၍ ျပတ္သည္ မ႐ိွေအာင္ ပ်ံသန္းကူးသြားေနၾကေသာ လင္ေကာင္ပိုးေခၚသည့္ 



ငွက္ဆုိးသံမွာလည္း နားမခံႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ စူး႐ွက်ယ္ေလာင္စြာ ထုိး၍ ထုိး၍ သြားတတ္သည္။ 
အားငယ္ေၾကာက္႐ြံ႕တတ္ေသာ မိန္းမသား ပီပီ ဤအျခင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ 
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနမိသည္။ ခါတုိင္းႏွင့္မတူ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ျမင္းေဇာင္းအနီးအပါးမွာ တစ္ခါ တစ္ခါ 
ျဖတ္သြားေသာ လူေျခသံလုိလုိလည္း တ႐ွပ္႐ွပ္ၾကားရသည္။ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ထုိအျခင္းအရာမ်ားကုိ 
မသကၤာသလုိ ျဖစ္လာၿပီး ၀ါးထရံအနီးသုိ႕ တုိးကပ္ကာ ေသးငယ္ ေသာ အေပါက္ကေလးမွ 
အသာတရ ေခ်ာင္း၍ ၾကည့္လုိက္မိသည္။ 
 
 
အက်ႌမပါ ဗလာကုိယ္လံုးတြင္ မဲပုဆုိးႏြမ္းကုိ ခါးေထာင္းေျမႇာင္ေအာင္ က်ိဳက္ထားေသာ 
လူႀကီးႏွစ္ေယာက္ ေမွာင္ထဲမွ ေပၚလာသည္။ ကြမ္းေတြ တဗ်စ္ဗ်စ္၀ါးလ်က္ မ်က္ေထာက္ႀကီးမ်ား 
နီေနေအာင္ ထန္းေရေတြ အ၀ ေသာက္ထားသည္ကုိ သူတုိ႔လက္မွ ယိမ္းထုိးေနေသာ 
ေရနံေခ်းမီးခြက္အေရာင္တြင္ အတုိင္းသား ျမင္ေန ရသည္။ 
 
တစ္ေယာက္ကား လက္ေမာင္းခန္႔႐ိွသည့္ ႐ွားသားႏွစ္တုတ္ႀကီးကုိ မီးခြက္ႏွင့္ တစ္ဖက္စီ 
ကုိင္ထားသည္။ တစ္ဦးကား ဖ်င္နီအိပ္ေထာင္႐ွည္တစ္ခုႏွင့္ ၀ါးလံုးႏွစ္ခု၊ လူေသေကာင္တင္ ၀ါးကပ္ 
တစ္ခုတုိ႔ကုိ စု၍ ကုိင္ထား ရာမွ ဖုတ္ခနဲ ေျမေပၚသုိ႕ ပစ္ခ်လုိက္ေလသည္။ 
 
 
ခင္ခင္ႀကီးကား ဖ်င္းခနဲ ၾကက္သီးထ၍ သြားမိသည္။ ရင္ေသြးေတာ္ 
ဖြားျမင္မႈကိစၥမၿပီးေသးေသာေၾကာင့္ ငါ့အသက္ကုိ ဆုိင္းင့ံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလူေတြဟာ ငါ့ကုိ 
သတ္ဖို႔ လာတာမဟုတ္ပါဘူးဟု ၾကက္သီး ေမြးညင္း ထမိေသာ မိမိစိတ္ကုိ ႀကိတ္၍ ေျဖလုိက္ရသည္။ 
 
ထုိခဏ၌ မိမိကုိ ထမင္းပို႔ေနက် မိန္းမၾကမ္းႀကီးမွာ အာဏာပါးကြက္ႏွင့္တူသူ ႏွစ္ဦးအား 
တီးတုိးေျပာဆုိ ေခၚငင္သြားေလသည္။ မ်ားမၾကာမီ မိမိေနထုိင္ရာ အခန္းမွ တံခါးကုိ 
တစ္စုံတစ္ေယာက္က လာ၍ ဖြင့္သျဖင့္ ပြင့္သြားသည္။ လူရည္သန္႔သန္႔တစ္ေယာက္ ၀င္လာၿပီး 
လက္က မီးခြက္ႏွင့္ ခင္ခင္ႀကီးအပါး ေရာက္လာ ေလ၏။ 
 
 
"ခင္ခင္ကုိ မင္းမင္းဘုရားက ေတြ႕ေတာ္မူလုိ၍ အေခၚခုိင္းပါသည္။ တဆိတ္ အျပင္လုိက္ခဲ့ပါ" ဆုိကာ 
လက္ျပန္ႀကိဳးေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ထရံတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ႀကိဳးကုိျဖတ္၍ 
အျပင္သုိ႕ ေခၚလာသျဖင့္ ခင္ခင္ႀကီးမွာ ဒယီးဒယုိင္ႏွင့္ပင္ ႀကိဳးစားလုိက္ပါလာခဲ့ရေလသည္။ 
 
အျပင္ ေရာက္လွ်င္ ယခင္ေတြ႕ရေသာ ၀ါးကပ္ပစၥည္းမ်ားအနီး႐ိွ ငုတ္တုိင္တစ္ခုတြင္ ႀကိဳးစကုိ 
ခ်ည္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါလူသည္ မနီးမေ၀းမွ ဖယ္ေနလုိက္စဥ္ အိမ္ႀကီး၏ ေနာက္ေဖး ေလွကားမွ 
အလင္းေရာင္တစ္ခု ေပၚလာေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မီးခြက္ငယ္၏ အလင္းေရာင္ကုိ 
အားျပဳဆင္းလာေသာ တုိင္တားမင္းႀကီးကုိ လွမ္းျမင္ရေသာအခါ အားတက္၍ လာမိေလသည္။ မိမိကုိ 



သည့္ထက္ေကာင္းတဲ့ေနရာမ်ား ေျပာင္းထား မယ္လုိ႔လား၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား 
သိေတာ္မူသြားလုိ႔မ်ား အခ်ဳပ္အေႏွာင္ထားရာက လံုး၀ လႊတ္ပစ္ ေတာ့မယ္လုိ႔လား စေသာ 
အားထားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ တုိင္တားမင္းႀကီး မိမိအနီးသုိ႔ ေ႐ြ႕လ်ား လာေနေသာ ေျခလွမ္းတုိင္း 
ေျခလွမ္းတိုင္း တဖြားဖြား တုိးတက္ေပၚေပါက္လ်က္ ႐ိွေလ ေတာ့သတည္း။ 
 
 
တုိင္တားမင္းႀကီးသည္ ခင္ခင္ႀကီးအနီးသုိ႕ ေရာက္လာေလ၏။ မင္းႀကီး၏ မ်က္ႏွာမွာ ၾကင္နာေရာင္ 
သန္း လ်က္ ရိွေလသည္။ 
 
"ေၾသာ္ ... ခင္ႀကီး ... ခင္ႀကီး" ဟု ေလးေလးႀကီး ျမည္တမ္းေရ႐ြတ္ခါ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ႏွင့္ စဥ္းစား 
လ်က္႐ိွေလ၏။ 
 
"တုိင္တားဘုိးဘုိးဘုရား၊ ခင္ႀကီးအေၾကာင္း၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား သိေတာ္မူသြားပါၿပီလား ဘုရား" 
 
ခင္ခင္ႀကီးက ေမးေသာ္လည္း တုိင္တားမင္းႀကီးထံမွ အေျဖမရေပ။ 
 
 
"အခု ဘုိးဘုိးဘုရား ႂကြေတာ္မူလာတာ ခင္ႀကီးကုိ လႊတ္ဖို႔လားဘုရား၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ဘုရားက အပါးေတာ္ 
၀င္ေစ တဲ့လားပါဘုရား" 
 
အားမလုိအားမရ ထပ္ခါေလာ၍ စိတ္ေဇာႀကီးစြာ ေမးျမန္းပါလည္း တုိင္တားမင္းႀကီးမွာ 
ႏႈတ္ေလးလ်က္သာ တစ္ခါ တစ္ခါ ေရနံေခ်းမီးစာကုိ ေလမႈတ္သျဖင့္ လႈပ္႐ွားျဖတ္သန္းလာေသာ 
အလင္းေရာင္၌ တစ္ျခမ္းမည္း တစ္ျခမ္း ေမွာင္ေနသည့္ တုိင္တားမင္းႀကီး၏ မၾကည္လင္လွေသာ 
မ်က္ႏွာကုိ ခင္ခင္ႀကီးက အကဲမခတ္ ႏိုင္႐ွာ ေအာင္ ျဖစ္ေနေလသည္။ 
 
တုိင္တားမင္းႀကီးလည္း မေျပာလွ်င္ မၿပီးေတာ့သျဖင့္ - 
 
"ခင္ႀကီးရယ္၊ နင့္ကံကလည္း ဆုိးလွသကြယ္၊ ဘုိးဘုိးလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေထာက္ အထား 
ရသမွ်ႏွင့္ အေၾကာင္းျပလုိ႔ ဆုိင္းထားေပမဲ့ အ႐ွင့္အာဏာ ကၽြန္မွာတည္ေစဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း ဘုိးဘုိး 
ေခၚလုိ႔ မထားႏိုင္ေတာ့ဘူးကြယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ့ေျမးကုိ ဒီညပဲ အာဏာပါးကြက္မ်ားလက္ထဲ အပ္ရ 
ေတာ့မယ္" ဟု ၀မ္းနည္းသံႀကီးႏွင့္ ေျပာရေတာ့သည္။ 
 
 
"ဘုရား ... ဘုရား ေသြးေတာ္သားေတာ္ကေလးကုိ ငဲ့ညႇာေတာ္မမူေတာ့ဘူးတဲ့လား ဘုိးဘုိးဘုရား" 
 



"ေအး ဘုိးဘုိးက ခင္ႀကီးကုိ သနားတာထက္ ထီးဆက္နန္းဆက္ ျပတ္သြားတတ္တယ္ ဆုိတဲ့ 
အစဥ္အလာ အယူအဆေၾကာင့္ ဖြားျမင္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္က်ေအာင္ ဆုိင္းင့ံထားပရေစဦးလုိ႔ အခါခါ 
ေျပာေသာ္လည္း သေဘာေတာ္ မေတြ႕၊ ေန႔႐ိွသေ႐ြ႕ ဘာျပဳမဲ့ ရာဇ၀တ္ေကာင္ကုိ 
သုိေလွာင္ထိန္၀ွက္ထားရသလဲလုိ႔ ေမးေတာ္ မူေနေတာ့ ၾကာလွ်င္ ကိုယ္ပါ ရာဇ၀တ္မကင္း 
ျဖစ္မလာရေအာင္ ေထာင္မွဴး အာဏာသား တုိ႔လက္သုိ႕ ငါ့ေျမးကုိ ၀ကြက္အပ္ရေပါ့ကြယ္၊ ၀ိပါက 
၀ဋ္မကင္းလုိ႔ မင္းတုိ႔မွာ ယခုလုိ အသတ္ခံရသည္လုိ႔ ေတြးၿပီး ဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္သာ 
စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ထားေပေတာ့ ခင္ႀကီးရယ္၊ ဘုိးဘုိးေတာ့ မကယ္ႏိုင္ ဘူး" 
 
 
"အမယ္ေလး ... ရက္စက္ၾကပါေပရဲ႕ တုိင္တားဘုိးဘုိးဘုရားရယ္၊ ဆုိး၀ါးတဲ့ ၾကမၼာသည္ကုိ မကယ္ႏိုင္ 
လွ်င္လည္း ႐ိွပါေစေတာ့ ဘုိးဘုိးဘုရား၊ ကုိးပါးရတနာ ျခယ္မြစီစဥ္ သီလ၀င္နဲ႔ လွ်င္မၾကာပုိင္းရင္လည္း 
စိတ္တုိင္း က် အေသခံရန္ အသင့္ပါပဲဘုရား၊ မေသခင္သာ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ကုိ အားရေအာင္ 
တစ္ႀကိမ္ ေလာက္ဖူးျမင္လုိ႔ ဦးတင္သြားပါရေစ၊ ဒါမွ ခင္ႀကီး ေသလုိ႔ ေျဖာင့္ပါလိမ့္မယ္ ဘုိးဘုိးဘုရား" 
 
တုိင္တား မင္းႀကီးကား ေခါင္းကုိ ျဖည္းညႇင္းစြာ ရမ္းခါလ်က္႐ိွသည္။ ခင္ခင္ႀကီးမွာ တုိင္တားမင္းႀကီး 
ဒူးကုိ ဖက္ကာ မေသခင္ ဖူးျမင္ခ်င္လေွသာ ဆႏၵကုိ မရမရ ပူဆာလ်က္ ႐ိွေတာ့၏။ 
 
 
"ဘုိးဘုိး မတတ္ႏိုင္ဘူးေျမးရယ္၊ ဘုရင့္ေသြးသား လြယ္ပိုးထားရေသာ မိဖုရားမ်ားကုိ သတ္မိလွ်င္ 
ထီးစဥ္နန္းဆက္ ျပတ္သြားတတ္တဲ့အတြက္ ဘုိးဘုိး၏ ရာထူးစည္းစိမ္ မငဲ့ကြက္ဘဲ 
အခ်ိန္ဆဲြထားခဲ့မိတယ္၊ ယခင္ မင္းညီ မင္းသားမ်ား သတ္စဥ္ကလည္း အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ 
ေျမက်င္းႀကီးထဲမွာ တူးျမႇဳပ္ထားမိတဲ့အတြက္ မိုးသံုးႏွစ္ ဆက္၍ ေခါင္ကာမွ မဟာဆီ မဟာေသြး 
ေျမမက်ရဆုိတဲ့ အစဥ္အလာကို သိရၿပီး အေရး တႀကီးေဖာ္ယူလုိ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ 
ခ်ပစ္ၾကရေသးတယ္၊ ယခုအခါမွာလည္း အဲဒီကိစၥကုိ သတိရမိတာႏွင့္ ကုန္းေဘာင္နန္း႐ုိး 
မုဆုိးဆက္ျပတ္သြားမည္စိုးသျဖင့္ ဘုိးဘုိးလက္မွာ ခင္ႀကီးကုိ မီးဖြားၿပီးသည္အထိ တာ၀န္ယူကာ 
ဆုိင္းထားမိတယ္၊ တျခားေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားဆုိလွ်င္ ကုိယ့္အေရးထက္ သူ႕အေရးကုိ ငဲ့ကြက္၀ံ့မည္ 
မဟုတ္႐ွာဘူး၊ ဘုိးဘုိးမွာ အထူးသဒၶါ ယံုမွတ္သူမို႔သာ ရာဇ၀တမ္ေရာက္ရသည္ မွတ္ပါ၊ ဒီေတာ့ကာ 
ဘုိးဘုိးလည္း ဘာမွထပ္ၿပီး မေျပာႏုိင္ဘူး၊ ငါ့ေျမးတုိ႔ ကုသုိလ္သာ ေအာက္ေမ့ၾကေပေတာ့" ဟု 
ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း ေျပာဆုိနားခ်႐ွာေတာ့သည္။ 
 
 
ခင္ခင္ႀကီးကား မ်က္ရည္မ်ား မထြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခန္းေျခာက္ကုန္ၿပီျဖစ္၍ ေသေန႔ေစ့သူဟု 
မိမိကုိယ္ကုိ ပိုင္းျဖတ္လုိက္ကာ ေသြးပူျပင္းၿပီး စိတ္တင္းတင္းႀကီးထားလ်က္ ႐ိွေလ၏။ ငိုေန၍လည္း 
ေသေဘး မွ ခ်မ္းသာရာရမည္ မဟုတ္၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ တြန္႔ဆုတ္ေန၍လည္း မျဖစ္၊ 
ထေျပးႏိုင္ေစကာလည္း မလြတ္၊ ၀ဋ္ႏွင့္ၾကမၼာ မလဲႊသာ၍ လည္စင္းကာခံရန္သာ ႐ိွေၾကာင္း 
ေကာင္းစြာနားလည္ေတာ့သည္။ 



 
"တုိင္တားဘိုးဘုိးဘုရား၊ ခင္ႀကီးအတြက္ ဤမွ်ငဲ့ကြက္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ၊ ေသရာအထိ 
မေမ့ႏိုင္ေတာ့ ပါဘူးဘုရား၊ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကုိ ဘုိးဘုိးဘုရားကုိ ခင္ႀကီး ေတာင္းပန္ အသနား 
ခံသြားလုိသည္မွာေတာ့ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရား စိတ္ေတာ္ေပ်ာ္႐ႊင္ ၾကည္သာေတာ္မူခိုက္မ်ား 
ဘုိးဘုိးဘုရားႏွင့္ စကား စပ္မိပါလွ်င္ ခင္ႀကီးအျဖစ္အပ်က္မ်ား ေလွ်ာက္ထားေပးေတာ္မူပါ၊ ခင္ႀကီးဟာ 
ေသရာ အခ်ိန္ အထိပင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားရဲ႕ ရာဇ၀တ္ကုိ ဦးညြတ္ခံရင္း တစ္ႀကိမ္ေလာက္မွ် 
မဖူးရေလျခင္းလုိ႔ ယူက်ံဳး မရ ျဖစ္လ်က္ ေသသြားတယဆ္ုိတဲ့ အေၾကာင္းေနာက္ေနာင္ ျဖစ္ေလရာ 
ဘ၀သံသရာတြင္ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ ငွက္ျဖစ္ေသာ္မွ တစ္ကုိင္းတည္း နားပါရေစလုိ႔ ေသမဲ့ဆဲဆဲ 
အံခဲၿပီး ဆုေတာင္းဆုယူျပဳသြားပါတယ္လုိ႔ သံေတာ္ဦး တင္ပါေတာ့ဘုရား" 
 
 
"ေအးေအး ... အေမးေတာ္႐ိွလွ်င္ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ပါမယ္ ေျမးရယ္၊ ဘုိးဘုိး မ်ကႏွ္ာလဲႊေတာ့ 
မယ္ေနာ္" 
 
"အို ... ခ်က္ခ်င္းပင္ မ်က္ႏွာေတာ္ လဲႊေတာ့မလား တုိင္တားဘုိးဘုိး၊ ကံဆုိးတဲ့ ခင္ႀကီးက ေသခါနီး 
ကန္ေတာ့ လုိက္ပါရေစ ခဏေနေတာ္မူပါဦး" ဟု ေျပာကာ ဦးသံုးႀကိမ္ခ်ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
"ဘုန္းေတာ္ အလြန္တရာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ေရေျမ့သခင္ ခင္ႀကီးရဲ႕ လင္၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ကုိ 
ဦးတင္ညြတ္ကာ ကန္ေတာ့လုိက္ပါၿပီ၊ ဤဘ၀မွစ နိဗၺာန္မရေသးသမွ် ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တုိ႔တြင္ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ၾကင္နာ ေပါင္းဖက္ ေရစက္ဆံုစည္းရပါေစသား၊ ကံ ကံ၏ 
အက်ိဳးေပးမႈအားေၾကာင့္ လူ႕ဘ၀ကုိ မရေသာ အလွည့္မ်ားမွာပင္လည္း ငွက္ျဖစ္ေသာ္မွ 
တစ္ကုိင္းတည္းနားရပါလုိ၏ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ရည္စူး၍ ဆုထူးပန္ရာတြင္ ထက္သန္ေသာ 
အဓိ႒ာန္စိတ္ထားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာစကားေၾကာင့္ တုိင္တားဘုိးဘုိးကုိ သက္ေသ ထား၍ ယခု 
ေတာင္းလုိက္ေသာ ဆုမ်ား ျပည့္စုံရပါလုိ၏ဘုရား" 
 
 
"ခင္ႀကီး ေတာင္းတဲ့ဆုႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစကြယ္၊ ကုိင္း ဘုိးဘုိး သြားေတာ့မယ္" 
 
"ခင္ႀကီး ေနာက္ဆံုးကန္ေတာ့လုိက္ပါၿပီဘုရား" ဟု ေျပာေသာ္လည္း အဓိ႒ာန္စိတ္ႏွင့္ မိွတ္ထားေသာ 
မ်က္လံုးကုိ မဖြင့္ေတာ့ဘဲ လက္အုပ္ခ်ီကာ ဘုရားအာ႐ံုျပဳေန႐ွာေတာ့သည္။ တုိင္တားမင္းႀကီးမွာ 
စိတ္မေကာင္း စြာႏွင့္ပင္ အိမ္ေတာ္ႀကီး႐ိွရာ ေမွာင္ထုထဲသုိ႕ ၀င္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။ 
 
 
ျမင္းေဇာင္းထဲမွ အာဏာပါးကြက္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္လည္း ခင္ခင္ႀကီးအနီးသုိ႕ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ 
မနီးမေ၀းမွ ေလထဲတြင္ ယိမ္းထုိးလႈပ္႐ွားေနေသာ ေရနံေခ်းမီးခြက္၏ အလင္းေရာင္ ေပ်ာက္ၾကားတြင္ 
မလႈပ္ မ႐ွား ဘုရားအာ႐ံုျပဳလ်က္ပင္ ႐ိွေနေသးသူ ခင္ခင္ႀကီးအား အာဏာသားတစ္ဦးက 
ေခါင္းမွဆံပင္ကုိ စုဆဲြလ်က္ မ်က္ႏွာကုိ ေနာက္လွန္ခ်လုိက္ေသာအခါ ေျပျပစ္ေသာ 



လည္တုိင္ကေလးကုိ ေမာ့ေပးသကဲ့သုိ႕ ေဖြးခနဲ၀င္းခနဲ ေပၚလာေတာ့သည္။ 
အာဏာသားတစ္ေယာက္ကား ႐ွားႏွစ္တုတ္ႀကီးကုိ တယုတယသုတ္၍ လက္ထဲတြင္ 
ဆုပ္ကုိင္ခ်ိန္ဆေနေလရာ မ်က္လံုးကုိမိွတ္ထားၿပီး ဘုရားအာ႐ံုျပဳေနသူ ခင္ခင္ႀကီးမွာ အာဏာ 
သားတုိ႔၏ ေၾကာက္႐ြံ႕ဖြယ္အသြင္ကုိ လံုး၀မျမင္ရ မေတြ႕ရေတာ့ဘဲ စဲြလမ္းထင္ျမင္ အာ႐ုံ 
ေကာင္း၀င္ဖို႕ရာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္ျဖာ ကြန္႔ျမဴးဟန္ ဘုရား႐ွိခိုးကုိ တီးတုိး႐ြတ္ဆုိလ်က္ ႐ိွေလ 
သည္။ 
 
 
တိတ္ဆိတ္မည္းေမွာင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ စူး႐ွစြာ ထုိးျမည္သြားေသာ ငွက္ဆုိးသံတစ္ခ်က္ 
ေပၚလာၿပီး အသံနက္ႀကီးႏွင့္ တစ္ခ်က္လႊတ္ထ၍ ေအာ္လုိက္ေသာ ေခြးအူသံအဆံုးတြင္ ျဗဳန္းခနဲ 
အိပ္တန္းမွ လန္႔ဖ်ပ္ ပ်ံသန္းသြားၾကေသာ က်ီးၿပိဳသံမ်ား ဆူညံသြားသည္။ ထုိအခိုက္ အတန္႔မွာ 
စိတ္မၾကည္ လင္လွေသာ တုိင္တားမင္းႀကီးသည္ ဘုရားခန္းတြင္ ပုတီးစိပ္၍ ပရိတ္ေမတၱာဘာ၀နာမ်ား 
ပြားေနဆဲ ျဖစ္ေလ၏။ တုိင္တားမင္းႀကီးမွာ ဘုရားအာ႐ံုျပဳရာ ဘုရားစင္ ၀ရန္တာမွ 
အိမ္ႀကီးေနာက္ပိုင္းဆီသုိ႕ အမွတ္မထင္ မ်က္စိေရာက္သြားမိ၏။ လူႏွစ္ေယာက္သည္ ႐ွည္လ်ားေသာ 
အိတ္ေထာင္ႀကီးကုိ ၀ါးလံုး ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ထမ္းသယ္လ်က္ ေနာက္ေဖး ၀င္ေပါက္မွ 
ထုတ္ယူသြားသည္ကုိ မႈန္မႈန္မႊားမႊား ျမင္လုိက္ရေသာအခါ " အင္း... ကုန္းေဘာင္ဆက္ေတာ့ 
ျပတ္ပါၿပီ" ဟု တစ္ကုိယ္တည္း ေရ႐ြတ္လုိက္မိၿပီး သက္ျပင္းႀကီး ခ်ပစ္ လုိက္႐ွာေတာ့သတည္း။ 
 
 
ေတာင္ခိုးေတာင္ေငြ႕ေတြ တေ၀ေ၀လႊမ္းလ်က္႐ိွေသာ ေက်ာက္ေတာင္ခါးပန္းႀကီးမ်ား ၾကားတြင္ 
တသြင္သြင္ ျဖတ္သန္းစီးသြယ္ေနေသာ ျမစ္က်ဥ္းငယ္မွာ ၾကည္လင္ေအးျမေသာ စမ္းေရယာဥ္တုိ႔ 
အစဥ္ ျပည့္လွ်ံ ေနၿမဲျဖစ္သည္။ ၾကည္ၾကည္လဲ့လဲ့ ေရအဟုန္ရစ္သဲြေသာ မိုးေကာင္းျမစ္ကမ္းေျခမွာ 
သာယာ စိမ္းစိုေသာ သဘာ၀သစ္ပင္ပ်ိဳႏွင့္ လွ်ိဳေျမႇာင္ခင္တန္း ပန္းမ်ိဳးစုံလႊမ္းလ်က္ ႐ိွေစကာမူ 
မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမ သာယာပံုေတြကုိ ႐ႈေမွ်ာ္မိေလေလ အခ်ဳပ္ေထာင္ႀကီးအတြင္းမွ 
ရင္တြင္း လိႈက္လွဲေၾကကဲြေဆြးျမည့္ရေလေလ ျဖစ္လ်က္႐ိွသူမွာ ဘုရင့္ စာဆိုေတာ္ 
ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားႀကီး ေမာင္ေမာင္ငယ္ သာ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
ေ႐ႊဘံုေ႐ႊနန္း ေ႐ႊၾကငွန္းႏွင့္ ေ႐ႊနန္းႀကီးသခင္ ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ဘုရားကုိ အားကုိး တသမႈသည္ 
လည္းေကာင္း၊ ေစတနာေရယဥ္စီးသျဖင့္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားႀကီး ေဆာင္႐ြက္ေပးမိသည့္ 
ခင္ခင္ႀကီးအတြက္ သူကေလး မွာ အျပစ္ရာဇဒဏ္ လြတ္ေျမာက္ခါ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမပ်က္ 
ေနထုိင္လ်က္ ႐ိွၿပီဆုိေသာ သတင္းကုိ မိမိ မေသမီအတြင္း ၾကားသိသြားလုိေသာ 
ဆႏၵသည္လည္းေကာင္း ထုိအေၾကာင္း ႏွစ္ရပ္အတြက္သာ ျပင္းျပင္းျပျပ ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနမိျခင္းမွ 
တစ္ပါး ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ အျခားေသာ စိတ္အာ႐ုံ၀င္စားမႈဟူ၍ မ႐ိွေတာ့ေပ။ မိုးေကာင္း၀န္မင္းက 
ေထာင္အတြင္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ အေနအစား 
ခ်မ္းသာလ်က္ ႐ိွေနသည္ကုိပင္ စိတ္မ၀င္စားႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရ ေတာ့သည္။ မိုးေကာင္း၀န္မင္း 



မၾကာမၾကာ လာေရာက္ကာ စားေသာက္ေနထုိင္မႈ စိတ္တုိင္းက်႐ွိမ႐ိွ ေမးျမန္း စုံစမ္းကာ 
အစစအရာရာ အားေပးစရာမ်ား ေျပာၾကားလာတုိင္းပင္ မိမိအေရးထက္ ေနျပည္ေတာ္မွ 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး၏ သတင္းကုိ ၾကားလုိေၾကာင္းသာ ေျပာၾကားလ်က္႐ိွေတာ့သည္။ 
 
 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းကလည္း "ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားလ်က္ပါပဲ ကုိႀကီးေဖ၊ ကုိႀကီးေဖသိလုိတဲ့ 
ကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ ညီေမာင္ကုိယ္စား ထပ္တူထပ္မွ် စိတ္ခ်ရတဲ့လူတစ္ဦးအား ေစလႊတ္ထားပါတယ္၊ 
လႊတ္လုိက္တဲ့ရက္မ်ား အတန္ ၾကာသျဖင့္ ျပန္လာခ်ိန္လည္း နီးပါၿပီ" ဟူေသာ အေျဖႏွင့္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ ႏွစ္သိမ့္ ေစခဲ့ ေလသည္။ 
 
မိမိကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ဒုကၡေရာက္ေနရာတြင္ မိမိအေရးထက္ သူတပါးအတြက္ ပူပင္ ေၾကာင့္ၾကလ်က္ 
႐ိွသည္ကုိ ေမာင္ေမာင္ငယ္ အေပၚတြင္ မိုးေကာင္း၀န္မင္းကပင္ အားမလုိအားမရ႐ွိလွသည္။ 
အကယ္၍သာ ေနျပည္ေတာ္ က သတင္းေရာက္လာလွ်င္လည္း ခင္ခင္ႀကီးအေၾကာင္း 
မေကာင္းသတင္း ပါလာက လွ် ိဳ႕၀ွက္ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး သတင္းေကာင္းအျဖစ္နွင့္ သူ၏ 
စိတ္သက္သာရာရရန္ ႀကံဖန္ လီဆယ္၍ ေျပာရ ေတာ့ မည္ဟု စိတ္ကူး စီစဥ္ထားမိေလ၏။ 
 
 
သုိ႔ႏွင့္ပင္ တစ္ေန႔ေသာအခါ၌ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ကမ္းေျခသုိ႕ ေလွႀကီးတစ္စင္း ဆုိက္ကပ္လာေလသည္။ 
ထုိေလွမွာ ေနျပညေ္တာ္မွ ဆန္တက္လာေသာ ေလွျဖစ္၍ မိုးေကာင္း၀န္မင္း ေစလႊတ္လုိက္သူမွာ 
ထုိေလွ ႏွင့္ပင္ လုိက္ပါလာေလသည္။ ေလွမွာ ေနျပည္ေတာ္မွ ခါတုိင္းကဲ့သုိ႕ အရပ္ရပ္ဆင့္ဆုိရေသာ 
မင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာခၽြန္ေတာ္မ်ား ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား စားနပ္ရိကၡမ်ားပါလာသည့္အျပင္ 
ဗန္းေမာ္ၿမိ႕မွ အထူး ကိစၥ တာ၀န္ႏွင့္ လုိက္ပါလာၾကေသာ မင္းလုလင္မ်ားႏွင့္ အရာ႐ွိတစ္ဦးပါ 
မိုးေကာင္း၀န္မင္း အိမ္ေတာ္ သုိ႕ ေရာက္လာတည္းခိုၾကေလသည္။ 
 
 
ေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းမ်ားကုိ စိတ္ထက္သန္စြာ ၾကားသိလုိသူ ေမာင္ေမာင္ငယ္အဖို႔ အေကာင္းမ႐ိွ 
အဆုိးခ်ည္း သက္သက္ျဖစ္ေသာ သတင္းႏွစ္ရပ္မွာ ထုိေလွႀကီးႏွင့္ ထက္ၾကပ္ပါခဲ့ေလၿပီ။ 
မိုးေကာင္း၀န္မင္း ေစလႊတ္သူ သည္ ေနျပည္ေတာ္႐ိွ မိုးေကာင္း၀န္မင္း၏ ေဆြမ်ိဳး မိသဂၤဟတုိ႔ထံမွ 
စုံစမ္းၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ဒုိင္းအတြင္း၀န္မင္းႏွင့္ အတြင္း၀န္ ကေတာ္တိ႔ု ကြပ္မ်က္ 
လို္က္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ရေနာင္ၿမိဳ႕စား ေမာင္ေမာင္တုတ္မွာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ 
သူ႕ကုိယ္သူ ကတ္ေၾကးပ်က္ ႏွင့္ထုိး၍ ေသဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ရေနာင္မင္းသား 
ညီပင္းသာ ေမာင္ေမာင္ေဗ်ာင္းမွာ ကံအား ေလ်ာ္စြာ သတ္ရာတြင္မပါ၊ မိုးေကာငး္ပို႔ရာတြင္လည္း 
မလုိက္ရ၊ ေနျပည္ေတာ္ အက်ဥ္းေထာင္မွာ က်န္႐ိွ ေနခဲ့ရေသးေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးကုိလည္း ကြပ္မ်က္ေစရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီး၍ ယခုအခ်ိန္၌ 
ကြပ္မ်က္ၿပီးေလာက္ၿပီျဖစေၾကာင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားမွာ က်န္းမာေတာ္ မူလ်က္ 
ေ႐ွးအထက္ကကဲ့သုိ႕ အ႐ွင္ႏွစ္ပါး ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ အလွဴေတာ္မ်ား ေပ်ာ္ပဲြသဘင္ မင္းပဲြသဘင္ 



အခမ္းအနား မ်ား ထြက္ေတာ္မူၿမဲအတိုင္းပင္ ထြက္ေတာ္မူေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီမေတာ္ ရမည္းသင္း 
စုဖုရားကုိလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးဘုရားက သိမ္းပိုက္ေတာ္မူကာ ၾကည္သာ႐ႊင္လန္းစြာ စံေတာ္မူလ်က္ 
႐ိွေၾကာင္းမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ေျပာျပေသာ အခါ မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္အတြက္ 
ၾကားရခ်က္ မသက္သာလွေသာ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပာရမည္ကုိ 
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူလစီစဥ္ စိတ္ကူးထားခ်က္အရ ထုိသတင္းမ်ားကုိ 
ဖုံးဖိထားၿပီး နား၀င္ခ်မ္းသာေစမည့္ စကားေလာက္ ကုိသာ မုသားလြတ္ေျပာၾကားပါေတာ့မည္ဟု 
ပိုင္းျဖတ္ထားေလ၏။ 
 
 
သုိ႕ရာတြင္ ထုိထက္ဆုိးေသာ သတင္းတစ္ရပ္မွာကား ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ မင္းမႈထမ္းမ်ား 
ေရာက္လာၾကေသာ ကိစၥျဖစ္ေလ၏။ မိုးေကာင္း၀န္မင္းသည္ ၄င္းအရာ႐ွိမ်ား လာေရာက္ၾကသည့္ 
ကိစၥကုိ ၀တၱရားအရ ေမးျမန္း စုံစမ္းေသာ အခါ - 
 
ေနျပည္ေတာ္ႀကီးမွ ဗန္းေမာ္၀န္ထံသုိ႕ သံႀကိဳးႏွင့္ ပို႔လုိက္ေသာ အမိန္႔ေတာ္အရ ဗန္းေမာ္၀န္က 
မိမိတုိ႔ကုိ ေစလႊတ္လုိက္သျဖင့္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕သုိ႕ ေရာက္လာရေၾကာင္း၊ လာၾကေသာ 
အေၾကာင္းကိစၥမွာ ေနျပည္ေတာ္မွ မိုးေကာင္းအက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးေလးလခန္႔က 
ပို႔လႊတ္ထားေသာ ရာဇ၀တ္သား မ်ားအနက္မွ သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ရန္ ပါလာေသာ ရာဇ၀တ္သား 
ငေဖငယ္အား သုတ္သင္ ကြပ္မ်ကျ္ခင္း ျပဳၿပီးေၾကာင္းမ်ား ယခုတိုင္ အစီရင္ခံစာ မရေသးသျဖင့္ 
ဗန္းေမာ္၀န္က တာ၀န္ခံ၍ သြားေရာက္ေခၚယူၿပီးလွ်င္ ဗန္းေမာ္စစ္တပ္၌ အၿပီးပိုင္သတ္ျဖတ္ 
သုတ္သင္ရမည္ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္အရ ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသားကုိ ေခၚယူရန္ 
လာေရာက္ၾကရေၾကာင္းမ်ား၊ ေျပာျပၾကေသာအခါ မိုးေကာင္း ၀န္မင္းမွာ မိမိပါ ရာဇ၀တ္မကင္း 
ျဖစ္ရေတာ့မည္လားဟု တုန္လႈပ္ျခင္း ျဖစ္သြားမိေလသည္။ 
 
 
သုိ႕ရာတြင္ ေက်းဇူး႐ွင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္အတြက္ မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ေက်းဇူးျပဳရျခင္းေၾကာင့္ 
မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ ခံရသည္တုိင္ေအာင္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ ေစတနာသန္လ်က္ ႐ိွသျဖင့္ 
စိုးရိမ္သင့္သေလာက္ စိုးရိမ္ျခင္း မျဖစ္ေတာ့ေပ။ ဤသတင္းဆုိးေတြကုိ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား 
အဘယ္ပုံ ေျပာၾကားရမည္ဆုိေသာ အေရး ကုိသာ ေတြး၍ စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္မိ႐ွာသည္။ လာေရာက္ 
တည္းခိုေသာ မင္းမႈထမ္းမ်ားကုိလည္း မ်ားစြာ ေလာက၀တ္ေက်ေစလ်က္ ၄င္းတုိ႔ ႏွစ္သက္ေသာ 
အရာမ်ားႏွင့္ ေလးစားစြာ ဧည့္၀တ္ျပဳေလလွ်င္ မိုးေကာင္း ၀န္မင္းမွာ အာဂႏၱဳမင္းမႈထမ္းတုိ႔၏ 
ခ်စ္ၾကည္ေလးစားျခင္း ခံရ႐ုံမက အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာ သင့္သြား ၾကေတာ့သည္။ 
 
 
"အစ္ကုိတုိ႔ကလည္း ဒီရာဇ၀တ္ေကာင္ကုိ စီရင္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က အမိန္႔ေတာ္မ်ား ေနာက္ထပ္ 
ေရာက္လာ ဦးမလားလုိ႔ ေစာင့္စားေနမိတာနဲ႔ ယခုေလာက္ ၾကန္႔ၾကာသြားရပါတယ္။ ေမာင္တုိ႔ အထင္ 
မမွားပါနဲ႔၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၀န္ျဖစ္တဲ့ ေနာင္ႀကီးထံသုိ႕ အစ္ကုိပါ ေမာင္တုိ႔နဲ႕အတူ လုိက္လာၿပီး 



ဒီရာဇ၀တ္သား ကုိ အပ္ပါမည္" ဟု ေျပာဆုိထားၿပီးလွ်င္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ုိ႕ စုန္ဆင္းရန္ 
ေလွသဗၺာန္မ်ား အလ်င္ အျမန္ ျပင္ဆင္ၾကရန္ မင္းမႈထမ္းမ်ားေရွ႕တြင္ ဆင့္ဆို စီမံထားေလ၏။ 
 
 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာ ဧည့္သည္မ်ားကုိ စားဖြယ္ေသာက္ရန္ စီမံခင္းက်င္း ေကၽြးေမြးျခင္း ျပဳထားခဲ့ၿပီး 
အက်ဥ္းေထာင္ ထဲသုိ႕ အမွတ္မထင္ ထြက္လာခဲ့ေလသည္။ 
 
"ကုိႀကီးေဖေရ ေနျပည္ေတာ္ကလႊတ္လုိက္တဲ့လူ ျပန္ေရာက္လာၿပီ ကုိႀကီးေဖရဲ႕"ဟု ၀မ္းသာ႐ြင္ျပေသာ 
မ်က္ႏွာႏွင့္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ဟန္လုပ္ကာ ေျပာလုိက္ရေတာ့သည္။ 
 
"ေျပာစမ္းပါဦး ညီေမာငရ္ယ္၊ ဘယ္လုိသတင္းမ်ား ပါလာသလဲ" ဟု စိတ္အားထက္သန္စြာေမးလွ်င္ - 
 
"ကုိႀကီးေဖ ထင္သလုိ သူတုိ႔ ဒုကၡေရာက္ပုံမရပါဘူး၊ ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ 
အလွဴေတာ္ ႀကီးမ်ားေပးလ်က္ မင္းပဲြသဘင္၊ ေပ်ာ္ပဲြသဘင္မ်ား ထြက္ေတာ္မူေနပါသည္တဲ့၊ ေနာက္ 
တစ္ခ်က္ ထူးျခားတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ကေတာ့ ေရႊနန္း႐ွင္ဘုရားႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးမ်ား ပဲြသဘင္ အခမ္း 
အနား ထြက္ေတာ္မူေလတုိင္း အင္မတန္ ေခ်ာေမာေျပျပစ္တဲ့ မိဖုရား အသစ္ကေလးတစ္ပါးလည္း 
အ႐ွင္ႏွစ္ပါး ၏ အပါးေတာ္က အၿမဲပါလ်က္ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္တဲ့၊ ကုိႀကီးေဖ ေျပာေျပာေနတဲ့ 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး ဆုိတာႏွင့္ပဲ တူပါရဲ႕" ဟု အမွတ္မဲ့ အေရးမႀကီးသလုိ ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
 
မိုးေကာင္းအက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ ေရာက္လာသည့္ေန႔ကစ၍ ရာဇ၀တ္မႈ ေရာက္ေနရေသာ ဒုကၡသည္ ပီပီ 
ဘယ္ဆီဘယ္အခါမွ ႐ြင္ပ်သာယာစြာ မ႐ိွခဲ့ဖူးေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ မ်က္ႏွာမွာ မိုးေကာင္း၀န္မင္း 
ေျပာလုိက္ေသာ မုသားလြတ္သတင္းစကားေၾကာင့္ ဘြားခနဲ မ်က္ႏွာ႐ႊင္လန္းလာေလသည္။ 
 
"အို ... ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဟုတ္ပါၿပီ၊ ေခ်ာေခ်ာလွလွ မိဖုရားကေလးဆုိသည္မွာ ကုိႀကီးႏွမကေလး ျဖစ္မွာပါပဲ၊ 
ေ႐ႊနန္း႐ွင္ဘုရားလည္း က်န္းမာေတာ္မူလာၿပီတဲ့လား ညီေမာင္ရဲ႕၊ ၀မ္းသာလုိက္တာ ညီေမာင္ရယ္၊ 
ေၾသာ္ ... ခင္ခင္ႀကီး ခင္ခင္ႀကီး ယခုလုိ တင့္တင့္တယ္တယ္ ျဖစ္သြားသည္လုိ႔ ၾကားရေတာ့ အစ္ကုိတုိ႔ 
ႀကိဳးစား ရက်ိဳး နပ္တာပါပဲ၊ အစ္ကုိေတာ့ ေသမယ္ဆုိလည္း ေသေပ်ာ္ပါၿပီ ခင္ႀကီးရယ္" ဟု 
၀မ္းသာ၀မ္းနည္း မ်က္ရည္ လည္႐ြဲႀကီးႏွင့္ လႊတ္ခနဲ ေျပာလုိက္သည္။ 
 
 
အနီးအပါးက မိုးေကာင္း၀န္မင္းသည္ စိတ္တြင္းက မေကာင္းလွဘဲ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ အကဲကို 
ခတ္လ်က္ ႐ိွေလ၏။ ေသရမဲ့ဆဲဆဲ ခမ်ာမွာ ၀မ္းသာတဲ့စိတ္ႏွင့္သာ ေသ႐ွာပါေစေတာ့ေလဟု 
ေသရာမွာ အယူ မေျဖာင့္မည့္ သတင္းဆုိးမ်ားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ထပ္မံဖုံးအုပ္ ထားလုိက္ေလသည္။ 
 



"သတၱ၀ါတစ္ခု ကံတစ္ခုဆုိတဲ့ စကားအ႐ွိသားပဲ ကုိႀကီးေဖရယ္၊ ေကာင္းစားထုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ကံ 
ပါလာသူ မ်ားဟာ မေကာင္းစားဘဲနဲ႔ မေသႏုိင္ပါဘူး၊ ကုိင္း ... ကုိင္း စိတ္ေအးလက္ေအးထားၿပီး 
ကုိၾကီး အတြက္သာ စိတ္ခ်မ္းသာ ေအာင္ေနပါ" ဟု သက္သာေအာင္ ျဖည့္စြက္လုိကျ္ပန္သည္။ 
 
 
"ညီေမာင္ရယ္ ကုိႀကီးသိလုိတဲ့ သတင္းကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးတဲ့အတြက္ ညီေမာင့္ 
ေက်းဇူးႀကီးပါေပတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး" ဟု ၀မ္းသာဖြယ္သတင္းကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည့္ 
အတြက္ပင္ ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားလုိက္ျပန္ရာ မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာ ၾကာလွ်င္ 
ဣေႁႏၵပ်က္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္လာ ခ်င္ေတာ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ အမွ်င္မျပတ္ 
ေသးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္က က်န္ေနေသးသည္။ ေမာင္ေမာင္ငယ္ ကုိ နက္ျဖန္ပင္ ဗန္းေမာ္သုိ႕ 
ပို႔ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထုိသတင္းကုိလည္း တစ္လက္စတည္း ေျပာထား လုိက္ခ်င္ေသး သည္။ 
ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ဖြင့္ေျပာရမည္မွာ ႏႈတ္မွ စကားမထြက္ရက္ေအာင္ ႐ိွေသာ္လည္း 
သူသြားရမည့္ခရီးကုိ ႀကိဳတင္အသိေပးထားျခင္းျဖင့္ စိတ္သက္သာမႈ ရ႐ိွေစျခင္းငွာ - 
 
 
"ဒါနဲ႔ ကုိႀကီးေဖကုိ နက္ျဖန္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ကုိ ပို႔ရပါမယ္တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာေတာ့ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွာ 
မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕ထက္ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးနဲ႔နီးတဲ့အတြက္ အဆက္အသြယ္ သတင္းစကားမ်ားကုိ ပိုမုိ 
လ်င္ျမန္ စြာ ၾကားႏုိင္ပါတယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ သတင္းအေပးအယူျပဳရန္ သံႀကိဳးေၾကးနန္းမ်ား 
သြယ္တန္း ထား႐ွိေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ပို၍ ႏွစ္သက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ ထင္ပါတယ္" 
 
ဟု ေျပာလုိက္ ေလသည္။ 
 
"အို ... ညီေမာင္ရယ္၊ ကိုႀကီးေဖ ဘယ္မွာေနရသည္ျဖစ္ေစ အေရးမႀကီးပါ၊ ခင္ခင္ႀကီး ေကာင္းမြန္ 
ခ်မ္းသာ စြာ ေနရတဲ႔ သတင္း ၾကားရၿပီးတဲ့ေနာက္ အဖို႔မွာေတာ့ ဘာမွ မလုိပါဘူးေလ၊ ေခၚလုိရာ 
ေခၚထားပါေစ" 
 
ဟု ေက်ေက်နပ္နပ္ ေျပာေလသည္။ 
 
 
"ဗန္းေမာ္ေထာင္ကုိ ေျပာင္းရတဲ့အတြက္ ကုိႀကီးေဖ စိတ္မေကာင္းမည္ စိုး၍ ေျပာပါသည္။ ညီေမာင္ 
ကလည္း ကုိႀကီး တစ္ေယာက္တည္း မလႊတ္ပါဘူး၊ အတူလုိက္လာခဲ့ပါဦးမယ္" ဟူေသာ မယုတ္မလြန္ 
စကား ျဖင့္ အသိေပးထားလုိက္ေလ၏။ 
 
မိုးေကာင္း၀န္မင္းမွာ ေမာင္ေမာင္ငယ္အား မေသမီ နားမခ်မ္းသာဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ားကုိ 
မၾကာေစျခင္းက သူ႕အဖို႕ ဘ၀ကးူေျဖာင့္႐ွာမည္။ သူ႕ေက်းဇူးကုိ ဤနည္းႏွင့္သာ 
ဆပ္စရာ႐ွိေတာ့သည္ဟု ရည္႐ြယ္ ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ 



စုန္ဆင္းလာသည္အထိ ေမာင္ေမာင္ငယ္ မွာ ခင္ခင္ႀကီး မိဖုရားျဖစ္ေန႐ွာၿပီ ဟူေသာ 
ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ေနေသာ မ်က္ႏွာထား ကုိသာ ေတြ႕ျမင္လာရေလသည္။ 
 
 
မိုးေကာင္းျမစ္ေရယဥ္သည္ လ်င္လ်င္စီးလ်က္႐ိွေသာေၾကာင့္ ေလွသမၺာန္မ်ား ဆန္တက္ရာ၌ 
အင္တိုက္ အားတုိက္ ႀကိဳးစားရသေလာက္ ေရစုန္ေျမာရေသာအခါမူကား ဒေရာေသာပါး 
လွိမ့္ခ်လာသည္ႏွင့္မျခား ရက္တုိတုိ ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။ 
 
 
ဗန္းေမာ္၀န္မင္းလက္သုိ႕ မိုးေကာင္း၀န္မင္းကုိယ္တုိင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကုိ ပို႔အပ္ေရာက္လာ၍ 
မ်က္ႏွာစုံညီ ႐ိွေနေသာအခါမွာမွ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ မိမိကုိ သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ရန္ ဗန္းေမာ္မွ 
လာယူၾကေၾကာင္း သိရေတာ့ သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ကား ပူပင္ထိန္လန္႔မႈမ်ား မျဖစ္ဘဲ 
႐ိွေလ၏။ မိမိ အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္၍ ခင္ခင္ႀကီးကုိ ခ်စ္ေစတနာအေလ်ာက္ 
ခ်ီးေျမႇာက္လုိကရ္ၿပီးေသာ ေနာက္အနာဂတ္ အဖို႕မွာမူကား မိမိအတြက္ ေလာကႀကီးအတြင္းတြင္ 
အသက္႐ွင္လ်က္ ေနရပါျငားလည္း ေသသူႏွင့္ မျခားေတာ့ဟု မွတ္ထင္ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ သံႀကိဳးႏွင့္ 
အမိန္႔ခ်ေသာေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ အက်ဥ္းေထာင္ က သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ရန္ 
လာေရာက္ေခၚယူသည္ဆုိေသာ စကားကုိ ေမာင္ေမာင္ငယ္က အေရး မထားေတာ့ေပ။ 
 
"ေကာင္းပါၿပီေလ၊ အမိန္႔အတုိင္းသာ ျပဳပါေလေတာ့၊ သုိ႕ရာတြင္ ကုိႀကီးေဖ ေသခါနီးမွာ ညီေမာင္ 
အနားက ႐ိွေစ ခ်င္ပါတယ္၊ မွာလုိရာကေလး မွာခဲ့ပါရေစ" ဆုိေသာ လုိလားခ်က္တစ္ခုကုိသာ 
ေတာင္းပန္သျဖင့္ ဗန္းေမာ္ ၀န္မင္းက ခြင့္ျပဳလုိက္ရေလသတည္း။ 
 
 
ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကား လား၀န္တင္တုိ႔ျဖင့္ ကူးသန္းသြားသျခင္းျဖင့္ ပရိေယသန႐ွာေဖြ 
လုပ္ကုိင္ စားေသာက္သူမ်ား ေနထုိင္ရာဌာန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနထြက္က ေန၀င္ တခၽြင္ခၽြင္ျမည္ 
ေသာ၀န္တင္လား တိရစၦာန္တုိ႔၏ ခ်ဴဆည္းလည္းသံ ခေလာက္သံမ်ားမွာ ၿငိဳးၿငိဳးညံမွ် 
ၾကားေနရေတာ့သည္။ 
 
 
ေတာေတာင္ စိမ့္စမ္းမ်ားလည္း ထူေျပာ၍ ေအးခ်မ္းစိုစြတ္လ်က္႐ိွေသာ ရာသီဥတု၏ ဖုံးလႊမ္းမႈကို 
အၿမဲလုိလုိ ခံေနရေသာ ဌာနျဖစ္သျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔မွာ ထူထဲေသာ ဂြမ္းအက်ႌ၊ ဖ်င္အက်ႌ 
၀တ္စုံမ်ားကုိသာ ၀တ္႐ုံ အားျပဳထားၾကရေလသည္။ ျမန္မာႏွင့္ မိုင္းသာ၊ လီေ႐ွာ၊ ႐ွမ္းတ႐ုတ္တုိ႔ 
ေရာေႏွာေနထုိင္ကာ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္စြာ လုပ္ကုိင္ ေရာင္း၀ယ္စားရာ ေဒသျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း 
နယ္ျခားေဒသႏွင့္ နီးစပ္သျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္၏ ခံတပ္ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ထား၍ မ်ားစြာေသာ စစ္ 
တန္းလ်ား မ်ားတြင္ စစ္သည္ရဲမက္ေတာ္၊ အမႈထမ္းေတြ အမ်ားအျပား ေနထုိင္ရာ 
ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ေလ၏။ ဗန္းေမာ္ခံတပ္ႀကီးမွာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္လည္း သံႀကိဳးေၾကးနန္းမ်ား 



သြယ္တန္းထား႐ွိျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားကုိ 
ၾကားသိေစရလ်က္ သြက္လက္ က်င္လည္ ေသာ မင္းမႈထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ဗန္းေမာ္ 
၀နမင္းဦးေဆာင္ကာ စစ္ဗိုလ္စစ္ၾကပ္တုိ႔ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ ္နယ္ျခားတုိ႔မွ 
႐ိုေသခ့ံညားျခင္းကုိ ခံယူရေလ၏။ 
 
 
ေနစက္၀န္းသည္ အေနာက္သုိ႕ ယြန္းစျပဳေနခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။ အေနာက္မွ 
ေရာင္ျပန္ဟပ္လ်က္႐ိွေသာ ေနျခည္တန္းမွာ အေ႐ွ႕ဘက္ဆီမွ ျမဴမင္းလြင္ဆုိင္းလ်က္႐ိွေသာ ကုန္းမို႔မို႔ 
ေဒသ႐ွိ ႀကီးမားေသာ စၾကာသံုးထပ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ားကုိ ပိုမိုထင္႐ွားေအာင္ 
ညႊန္ျပထားကဲ့သုိ႕ ႐ိွေလသည္။ တစ္ခါ တစ္ခါမွာလည္း အေဆာက္အဦးႀကီး၏ အထက္တြင္ 
တပ္ဆင္ထားသည့္ ဒုယင္စြန္းမ်ားမွ ၀င္း၀င္း၀ါ၀ါ ေ႐ႊေရာင္မ်ား ျဖာထြက္ေနေသာ ျမန္မာဘုရင္၏ 
ခံတပ္ စစ္တန္းလ်ားႀကီးမ်ားကုိ ေတြ႕ရေသာသူမ်ားမွာ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးကုိ ေျပး၍ 
ထင္ျမင္မိေစေတာ့သည္။ 
 
 
ကုန္းျပငျ္မင့္႐ိွ ခံတပ္ႀကီးပတ္လည္တြင္လည္း က်င္းေျမာင္းခလုတ္၊ ကတုတ္ရင္တားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ 
ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ထားသုိရာ လက္နက္တုိက္မ်ား စစ္မႈထမ္းတုိ႔ ေနထုိင္ရန္ တဲအိမ္ကႏၷား အေဆာက္ 
အဦးမ်ားလည္း ခံတပ္ႀကီး၏ အနီးတစ္၀ုိက္တြင္ အလုိက္သင့္ အစီအရီ တည္႐ိွေနၾကလ်က္ အဆုိပါ 
ခံတပ္ႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္ ခင္တန္း အဆြယ္ကေလးအေပၚတြင္မူကား ယေန႔ ေနမ၀င္မီ သုတ္သင္ 
ကြပ္မ်က္ရမည့္ ရာဇ၀တ္သင့္သူ အက်ဥ္းသား ဘုရင့္စာဆုိေတာ္ ေတာင္သမန္ လယ္စားႀကီး 
စီးေတာ္ျမင္း၀န္၊ ေ႐ႊတုိက္စိုး စေသာ ရာထူးဂုဏ္ထူးေဟာင္းမ်ား စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္ 
(ဦးေဖငယ္) အား လက္မ႐ြံ႕ အာဏာသားတစ္စုတုိ႔ သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ေတာ့မည္ဟု ၀ုိင္းရံေနၿပီ 
ျဖစ္ေလ၏။ 
 
 
မိုးေကာင္း ၀န္မင္းမွာ သံေယာဇဥ္ မကင္းတရားေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ အပါးတြင္ မွာထားလုိေသာ 
စကားမ်ား နားေထာင္ရန္ ေရာက္ေနေလရာ ေသရမည့္ဆဲဆဲ ျဖစ္ေနသူ ေမာင္ေမာင္ငယ္ထက္ပင္ 
မ်က္ႏွာ ညိဴးႏြမ္း ေနေလေတာ့သည္။ "ညီေမာင္ ကုိႀကီးေဖအတြက္ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႔ တစ္ဘ၀ 
တစ္ခါ ေသရမည့္ သူခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ကုိႀကီးေဖကုိ ညီေမာင္ သနားၾကင္နာပါက ကုိႀကီးေဖ ေသခါနီး 
မွာၾကား ခဲ့သမွ်ကုိသာ ေဆာင္႐ြက္ပါေလေတာ့"ဟ ုျပန္၍ ေဖ်ာင္းဖ် လုိက္ေပေသးသည္။ 
 
 
စီရင္မည့္ ေထာင္မွဴးအာဏာသားတုိ႔ကား အနီးအပါးမွ ဓားတသသ ျဖစ္ေနၾကသည္။ 
 
"ညီေမာင္ရယ္၊ ပုရပိုက္ငယ္တစ္လႊာနဲ႔ ကန္႔ကူဆံတစ္ေခ်ာင္းသာ အျမန္႐ွာေပးပါ၊ ကုိႀကီးေဖ 
ေရးသားလုိရာ ေရးခဲ့ပါရေစ" ဟု ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ မိုးေကာင္း၀န္မင္းက ေမာင္ေမာင္ငယ္ 



အလုိ႐ိွေသာ အရာကုိ အျမန္႐ွာ၍ ေပးရေလသည္။ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ မိမိ 
ေသရမည့္အေရးကုိ မေတြး မိသည့္ အလား ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္ေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ 
ေရးလုိေသာမွာစာမ်ားကုိ ေရးသား ေနေလ သည္။ 
 
 
ေနမင္းသည္ အေနာက္စၾကာ၀ဠာတြင္ ေမးတင္လ်က္႐ိွေလသည္။ ေထာင္မွဴးႏွင့္ ငယ္သားတုိ႔သည္ 
ေမာင္ေမာင္ငယ္အား ဆဲြငင္လ်က္ သူသတ္စင္သုိ႕ တင္ထားေလၿပီ။ မိုးေကာင္း ၀န္မင္းမွာ ေနာက္ဆံုး 
အျဖစ္အပ်က္ကုိ မၾကည့္ရက္႐ွာေတာ့သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္ေပးခဲ့ေသာ ပုရပိုက္လႊာကေလးကုိ 
ယူကာ မ်က္ႏွာလဲႊခဲ့ၿပီး ခံတပ္ႀကီးဆီသုိ႕ ျပန္တက္လာေလ၏။ 
 
ကညင္ဆီ မီးတုိင္အလင္းတြင္ လက္တြင္းကပါခဲ့ေသာ ပုရပိုက္လႊာကုိ အသာငုံ႕ၾကည့္မိသည္။ "ညီနာင္ 
ကုိႀကီးေဖအတြက္ ေနာက္ဆံုးေဆာင္႐ြက္ျခင္းအျဖစ္နဲ႔ သည္အလြာကေလးကုိ မိဖုရားျဖစ္သူ အစ္ကုိ 
ႏွမခ်စ္ ကေလး ဒိုင္းခင္ခင္ႀကီးလက္သုိ႕ ေရာက္တဲ့နည္းနဲ႔ ပို႔ေပးပါ ညီေမာင္ရယ္" ဟု ေထာင္သားမ်ား 
ဆဲြယူ သြားရာမွ လွည့္ကာလွည့္ကာ အထပ္ထပ္ မွာခဲ့႐ွာေသာ ေမာင္ေမာင္ငယ္၏ အသံကုိ အျပန္ျပန္ 
အခါခါ ၾကားေယာင္ကာေနေတာ့သည္။ 
 
 
ယခုအခါ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးမွာ လူ႔ေလာကႀကီးတြင္ အသက္႐ွင္လ်က္ ႐ိွ႐ွာေတာ့သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ 
မိုးေကာင္း၀န္မင္း ေကာင္းစြာ ၾကားသိၿပီးျဖစ္သည္။ ငါသည္ ေသမည့္ဆဲဆဲ လူကုိ လိမ္မိျခင္းမွာ 
မွားေလၿပီလား၊ ဒီစာလႊာကုိ ငါ တကယ္မပို႔ႏိုင္ပါဘဲႏွင့္ ယူလုိက္မိျခင္းမွာ သာ၍ 
အျပစ္ေလးေနမည္လားဟု စဥ္းစား ကာ ၾကက္သီးျဖာခနဲ ထလာမိေလသည္။ သူ႕ခမ်ာ ဘယ္လုိမ်ား 
ေရးသားမွာ ၾကားခဲ့ ေလသည္မသိဟု စာလႊာကုိ ငုံ႕၍ ဖတ္ၾကည့္မိေသာအခါ - 
 
 
ေတးထပ္ 
 
    ခ်စ္ရသူခင္ခင္ငဲ့၊ ဘ၀င္ျမင့္သည္ညႇာ၊ ဆင္မသင့္ခက္ပါသည္၊ 
 
    သက္သာရာမ႕ရ ။   ။ သည္ကုိျဖင့္ တိမ္းခဲ့ေခ်ာ္ၿပီ၊ စိမ္းနဲ႔ေနာ္ 
 
    ဘုန္းခင့္လာပ။ ကလာပ္စု႐ုပ္ႂကြင္းကုိ ျပဳတ္ယြင္းယုိကာလ။  ။ ဖုတ္ 
 
    သၿဂႋဳဟ္စ်ာပန၊ ျပာက်မွျပန္ပါ။    ။ ၀ဇီရာစိန္သံလွ်င္းငယ္ႏွင့္ 
 
    တ႐ိွန္ခ်င္း လွမ္းခ်င္လုိ႔မွာ ။   ။ ၀တႍဆင္း နန္းကိႏၷရာလုိ လွ်မ္း 
 



    ထိန္၀ါေ၀၀င္းႏွင့္၊ ေ႐ႊပယင္းေငြလက္ေတာ္၊ ဘုန္းကုိင္ခဲ့ေနာ္ ။   ။ 
 
    အသုဘကမၼ႒ာန္းေတာ္ကုိ ၾက႒ာန္းေပ်ာ္ အို႐ႈလွည့္ေလး။ 
 
 
ဟူ၍ေတြ႕ရေလသည္။ မိုးေကာင္း၀န္မင္းက သာ၍စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ျပန္သည္။ မိမိက ေသမည့္ 
ဆဲဆဲ လူကုိ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ ထပ္၍ မျဖစ္ေစရန္ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ 
ႀကံဖန္လွည့္ဖ်ားလုိက္မိျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ငယ္မွာ သူ၏ တစ္သက္တာတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံႀကီးေအာင္ျမင္သြားခဲ့ၿပီဟု အထင္မွား သြား႐ွာသည္။ သူအလြန္လွ်င္ 
ေကာင္းစားႀကီးပြားေစခ်င္ေသာ ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီးအား သူ၏ ရည္သန္ေသာ ေစတနာ စိတ္ထားအတုိင္း 
မိဖုရားတစ္ပါး အျဖစ္ႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းသာစြာ ေနရ႐ွာေလၿပီဟု ယံုၾကည္မႈ ႐ိွသြားသျဖင့္သာ သူ၏ 
႐ုပ္အေလာင္းကုိ ခင္ခင္ႀကီးကုိယ္တုိင္ ေရာက္လာသၿဂႋဳဟ္ပါရန္ စာလႊာတမန္ ေရးသား ၍ 
မွာၾကားခဲ့႐ွာျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
ယခုမူ သူ၏ ဆႏၵအတုိင္း ဤေတးထပ္ မွာတမ္းကေလးကုိ ယူေဆာင္သယ္ပို႔ကာ ခင္ခင္ႀကီး႐ိွရာသုိ႕ 
သြားေရာက္ ေပးပုိ႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီတကားဟု စဥ္းစားေတြးေတာၿပီး ေယာက္်ား ရင့္မာႀကီး ပင္ျဖစ္ 
လ်က္ မ်က္ရည္ မ်ား ၀ဲလာမိေတာ့သည္။ 
 
 
သုိ႕ စိတ္ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ မိုးေကာင္း၀န္မင္းသည္ ဘုရင့္စာဆုိေတာ္ ပညာ႐ွိပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး 
ေသအံမူးမူး အခါ၌ မထိတ္မ႐ြံ႕ သူရသတၱိႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အာဇာနည္စိတ္ထားျဖင့္ ႐ိုးသားျမင့္ျမတ္စြာ 
ခ်စ္ခင္သူ တစ္ဦးအတြက္ ေနာက္ဆံုးေရးသားေပးခဲ့ေသာ ဤေတးထပ္မွာတမ္းကုိ အလဟႆ 
အခ်ည္းႏီွး ေပ်ာက္ပ်က္ တိမ္ျမႇဳပ္ျခင္း မျဖစ္ေစရေအာင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ေရာက္ေအာင္ ယူေဆာင္ 
သတင္းပို႔ သြားမည္။ 
 
 
ဒုိင္းခင္ခင္ႀကီး လက္သုိ႕ မအပ္ႏိုင္လင့္ကစား ဤေလာကႀကီးတြင္ မိမိခ်စ္သူႏွင့္ 
အ႐ွင္သခင္တုိ႔အတြက္ အ႐ံႈး ဘက္ကေန၍ အမႈထမ္းသြားရ႐ွာသူ စာဆုိေတာ္ 
ေတာင္သမန္လယ္စားႀကီး ဦးေဖငယ္၏ ေနာက္ဆံုး လက္ရာ ျဖစ္ေသာ ဤကဗ်ာ အတၱဳပၸတၱိကုိ 
ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔ တစ္ဆင့္တစ္နား ျပန္႔ပြား တည္ရစ္ ေစရန္ ေ႐ႊနန္းေတာ္သူ 
ေ႐ႊနန္းေတာ္သားတုိ႔ ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ သတင္းပို႔ ေတာ့မည္ဟု ခိုင္ၿမဲ တည္ၾကည္ စြာ သႏၷိ႒ာန္ 
ခ်လုိက္ေလသတည္း။   ။ 
 
 
ဤတြင္ စာဆုိေတာ္၀တၳဳႀကီး၏ ဇာတ္လမ္းဆံုးခန္းေရာက္ ေရးသားၿပီးစီးေလၿပီ။ 



 
 
၁၃၁၄-ခု၊ နယုန္လဆန္း ၁ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။ 
 
 
အားလံုး ၿပီးစီးသြားပါၿပီ.. 
 
ဒဂုန္ ခင္ခင္ေလး ဒုတိယ အုပ္ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္..မနက္ျဖန္ မွ စ၍ စတင္ 
ဖတ္ေတာ္မူၾကပါ.. 
 
စာခ်စ္သူ မိတ္ေဆြမ်ား အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္ 
 
. 
 
 


