ေကာင္းကင္စိတ္နဲႛ ေဴမလိုကဵင့္တဲ့ ဧည့္သည္႒ကီးႎႀင့္
သူ၏ ကဗဵာမဵား
ေနဴခႃးႎႀင့္ တင္မိုး

ဴပည္သူႛ ကဗဵာဆရာ႒ကီး (ဦး) တင္မိုးႎႀ င့္ သမီးဴဖစ္သူ မိုးခဵိႂသင္း
ကဗဵာ ဆရာ႒ကီး တင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴ ခင္း (ြ) ႎႀစ္ဴ ပည့္မႀာ၊ ဆရာ့ "ဖလ္မီး အိမ္" ႎႀစ္ (၅်) ဴပည့္ႎ ႀင့္
တိုက္ဆိုင္လာသဴဖင့္၊ ဆရာ့ကို လၾမ္း တသေသာ အားဴဖင့္၊ ဖလ္မီး အိမ္ ပထမအ႒ကိမ္ထုတ္ စာအုပ္မႀ
ေကာင္း ႎိုး ရာရာတိုႛကို ေ႟ၾး ထုတ္႓ ပီး 'လမင္း တရာ စာေပဆက္ဆံေရး' ရဲႚ ဘေလာ့ စာမဵက္ႎ ႀာ တခုဴ ဖစ္တဲ့
'မာယာ' [mayaonlinemagazine.blogspot.com] မႀာ လၿင့္တင္ထားတဲ့ ကဗဵာေတၾနဲႛ မိုး ခဵိႂ သင္း ဘေလာ့
[moechothin.blogspot.com] မႀာ လၿင့္ထားတဲ့ အကဵဥ္း ေထာင္ တၾင္း ၌ ဆရာ႒ကီး ဦးတင္မိုး နဲႛအတူ
ေနခဲ့ရတဲ့ လူငယ္တဦး က ကၾယ္လၾန္သၾား႓ပီဴ ဖစ္တဲ့ ကဗဵာဆရာ႒ကီး အား ဴပန္ေဴပာင္းတမ္း တ အမႀတ္ရခဵက္
ေတၾကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားတဲ့ "ေကာင္း ကင္စိတ္နဲႛ ေဴမလိုကဵင့္တဲ့ ဧည့္သည္႒ကီး" ႟ုပ္ပံုလၿာ
အဖၾဲႚအႎၾႚဲ တိက
ုႛ ို ဴပန္လည္ ကူး ယူ ေဖာ္ဴ ပလိုကတာ
္
ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဖလ္မီး အိမ္ကဗဵာမဵား
ကဗဵာဆရာ - တင္မိုး
ထုတ္ေဝသူ - မႎၩေလး တကၠသိုလ္ ကေလာင္ရ ႀင္ အသင္း ၊
စာစဥ္ [ျ]၊ ပထမပံႎု ႀိပ္ဴ ခင္း ၊ ျ၉၅၉ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီ၊
မဵက္ႎ ႀာဖံုး ပန္း ခဵီ- ေမာင္စိန္ေမာင္ (ေမ႓မိႂ)ႚ ၊ မႎၩေလး တကၠသိုလ္။

ဖန္မီးအိမ္အတၾက္ ဒဂုန္တာရာ၏ အမႀ ာ
(ျ)
မႎၩေလးတကၠသိုလ္မႀ ကိုတင္မိုး၏ "ဖလ္မီးအိမ"္ ကဗဵာမဵား စာအုပ္အတၾက္ အမႀာစာေရးေပးရန္ လာေဴပာေသာအခၝက
က႗န္ေတာ္မႀာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကေလာင္အသင္းမႀ ႒ကီးမႀႃးေသာ ရက္သတၨပတ္ စာေပေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ "ဴမန္မာ
စာေပတၾင္ ကဗဵာ၏အခန္း" ဟူေသာ အေဳကာင္းကို ေဴပာရေသာအခၝ ဴဖစ္ေပသည္၅ ကေလာင္အသင္း ဤကၠႉ ကဗဵာ
ဆရာ မင္းယုေဝက "ကဗဵာအေဳကာင္းေဴပာပၝ" ဟု ဆိုလာေပ၏၅
စာေပ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ ေဇာ္ဂဵီ၄ မင္းသုဝဏ္၄ ေမာင္ထင္၄ သိန္းေဖဴမင့္၄ ဤီးတင္ေအး (ရႀမ္းဴပည္)၄ ပၝေမာကၡ
ဤီးေအးေမာင္ စေသာပုဂၢိႂလ္မဵား ေဴပာသည့္အထဲတၾင္ ကဗဵာအေဳကာင္း ဟူ၇ သတ္သတ္မပၝေပ၅
ထိုႛေဳကာင့္ "ကဗဵာအေဳကာင္း ေဴပာတာေပၝ့ေလ" ဟု ကတိေပးခဲ့သည္၅ တကယ္ေဴပာမည္ရႀိေသာအခၝ ဘာက
စေဴပာရမႀန္း မသိေပ၅
သည္ဳကားထဲမႀာ မင္းယုေဝႎႀင့္ေတၾႚရာ က႗န္ေတာ္က "စာေပ ေဝဖန္ေရးအေဳကာင္း ေဴပာရရင္ မေကာင္းဘူး
လား" ဟု ေဴပာမိ၏၅ မင္းယုေဝက "ကဗဵာဘဲ ေဴပာေစခဵင္တယ္၄ ေကဵာင္းသားေတၾကလဲ ကဗဵာအေဳကာင္း ေဴပာတာ
နားေထာင္ ခဵင္ေနဳကတယ္" ဟု ဆိုေလသည္၅ က႗န္ေတာ္လည္း ကဗဵာအေဳကာင္းပင္ ေဴပာဴဖစ္ေလေတာ့သည္၅ ေဴပာ
သည့္ေနႛက ေတာ္ေတာ္လာဳကသည္ကို ေတၾႚရေလ၏၅
(ြ)
အမႀန္အားဴဖင့္ က႗န္ေတာ္သည္ ကဗဵာကို ယံုဳကည္သည္ႎႀင့္ ေဴပာဴခင္းဴဖစ္သည္၅ ကဗဵာကို ယံုဳကည္၇ ကဗဵာဘက္မႀ
ကာကၾယ္၇ ေဴပာရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅
ကဗဵာသည္ ေခတ္မဵားကို ဴဖတ္သန္းကာ တည္တန္ႛခဲ့ေပသည္၅ ကဗဵာသည္ ေခတ္မဵားကို ထင္ဟပ္ခဲ့သည္၅
ကဗဵာဆရာသည္ သူႛေခတ္၏ အသံရႀင္ဴဖစ္သည္၅ ဳကည့္ပၝ - သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ ကိုလိုနီဆန္ႛကဵင္ေရး
အမဵိႂးသား လႁပ္ရႀားမႁ၏ အားမာန္ကို ေဘာ္ကဵႃးေသာ ကဗဵာရႀင္ဴဖစ္ေပသည္၅
ကဗဵာဆရာသည္ သူ၏ ခံစားခဵက္ကို ေဖာ္ဴပဴခင္းဴဖစ္ေသာ္လည္း သူေနေသာ ပတ္ဝန္းကဵင္ လူႛအဖၾဲႚအစည္း၏
ခံစားခဵက္ကို ေဖာ္ဴပဴခင္းဟု ဆိုႎိုင္ေပသည္၅
ကဗဵာသည္ စိတ္ခံစားမႁကို အႎုဆံုး အစိတ္ဆံုး ေဖာ္ဴပႎိုင္ေသာ ဘာသာဴဖစ္ေပသည္၅ ကဗဵာသည္ အသစ္
အသစ္မဵားကို ဖန္တီးရသည္၅ ဘာသာစကား၏ ဴပန္လည္လန္းဆတ္ လာဴခင္းကို ကဗဵာ၆ ထိေတၾႛရသည္၅
ကဗဵာဆရာကား - ဖန္တီးသူဟု အဓိပၯၝယ္ထၾက္သည္၅ ယေနႛေခတ္တၾင္ တက္သစ္စ လူငယ္မဵားသည္ ကဗဵာ
ကို တပ္မက္ဳကသည္၅ ယေနႛ တက္သစ္စ လူငယ္မဵားကို ေလ့လာလိုလ႖င္ သူတိုႛ၏ ကဗဵာမဵားကို ေလ့လာသင့္ေပသည္၅
သူတိုႛ၏ ကဗဵာမဵားတၾင္ သူတိုႛ၏ ခံစားမႁမဵားကို ေတၾႚရေသာေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပသည္၅
(ွ)
တက္သစ္စလူငယ္တိုႛ၏ ကဗဵာမဵားအနက္ ကိုတင္မိုး၏ "ဖလ္မီးအိမ"္ ကဗဵာမဵားမႀာ ႎႀစ္သက္ဖၾယ္ ရႀိသည္၅
သူသည္ ေတးဆန္ဆန္ စီကံုးသည္ကို ေတၾႚရသည္၅ ခဵိႂသာေသာ အသံကို ညၟိ၇ စပ္ဟန္ရႀိသည္၅ ေဴပဴပစ္ေသာ
အဆင္အယင္ ရႀိသည္၅
သူ၆ ကဗဵာစိတ္ကူးမဵား ရႀိေပရာ ယင္းစိတ္ကူး၏ တင္စားခဵက္မဵားကို အႎုပညာပံုသၸန္တၾင္ ႎႀစ္သက္ဖၾယ္
ဴဖစ္ေအာင္ ထည့္သၾင္းတတ္သည္ကို ေတၾႚရသည္၅ လူငယ္တိုႛ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတၾင္ ေပဵာ္ဴမႃး႟ၿင္ဴပဴခင္း သာမကဘဲ
မိမိေနထိုင္ေသာ လူႛအဖၾဲႛအစည္း၏ ဘဝမဵက္ႎႀာဴပင္ အမဵိႂးမဵိႂး အေထၾေထၾကို ခံစားထိေတၾႚကာ လႀပေသာ ကဗဵာမဵား
ဆက္လက္၇ သီကံုးႎိုင္ပၝေစဟု ေမႀဵာ္လင့္ရေပသည္၅
သိုႛမႀသာလ႖င္ က႗န္ေတာ္တိုႛ၏ မဵက္ေမႀာက္ေခတ္ ကဗဵာစုတၾင္ ကံုလံု႔ကယ္ဝလာမည္ ဴဖစ္ေပသည္၅

ဒဂုန္တာရာ
ြ၂- ျ- ဿ၃
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ဖလ္မီးအိမ္ကဗဵာမဵား
ေရးသူ - တင္မိုး
ျ၅ ဖလ္မီးအိမ္
ဖလ္မီးအိမ္သည္ …
ေဳကာင္လိမ္ႎၾယ္ဆင့္၄ နန္းအိမ္ဴမင့္မႀာ
ထၾန္းတင့္ႎိုင္မည္ မဟုတ္ပၝ …၅
ဖလ္မီးအိမ္သည္…
တိမ္လၿာကိုစား၄ လ ရထားဴဖင့္
ဝင့္႔ကားစၾာလ႖င္၄ ခရီးႎႀင္သည့္
သခင္တိုႛဴမန္း၄ ပန္းခင္းလမ္းတၾင္
ညၟိထၾန္းႎိုင္မည္ မဟုတ္ပၝ …၅

ဖလ္မီးအိမ္သည္ …
မ႓ငိမ္မသက္၄ စိတ္ေယာက္ယက္ႎႀင့္
လမ္းပဵက္တူ႟ူ၄ ေရႀာက္လာသူကို
အားကူမ႖သာ ထၾန္းမည္တည္း …၅
သူႛအဆင္းသည္…
ေနမင္းပမာ၄ ေသာ္တာအလား
မဝင္းဴငားလည္း၄ သူႛအားသူႛမာန္
သူပိုင္ဟန္ဴဖင့္၄ သူသန္ရာမႀ
ဣေလာကကို …
အလႀဆင္လိုဟန္တကား၅ ၅

ွ၅ ခဵစ္သူႛအေတၾး
လမင္းက အရႀင္
ဳကယ္စင္က ကိုယ္ ဆိုပၝေတာ့ …၅
ေဴမကမာၲ ပတ္ခဵာဝိက
ု ္လိုႛ၄
လိုက္ပၝ့မယ္ေနာ့ …၅
ႎႀင္းဆီက ကလဵာ
ဆူးညၟာက ကိုယ္ဆိုပၝေတာ့ …၅
ေ႟ၿလိပ္ဴပာ ေတာင္ပံကားကို
တားပၝ့မယ္ေနာ့ …၅
ေဗဒၝကသခင္၄
ေရဴပင္က ကိုယ္ ဆိုပၝေတာ့ …၅
ေသာင္မတင္ လိုရာ႔ကရေအာင္
ေဆာင္ပၝ့မယ္ေနာ့ …၅

2

သိုႛေပမင့္ …
ေ႔ကပၾင့္က ခဵစ္ႎႀမ၄
အပင္က ကိုယ္သာလဵင္၄
ဴဖစ္ခဵင္ဘူးကိုယ္ေတၾး …၅
ေ႔ကပၾင့္ငယ္ ခဵာခဵာဝဲ၄
ေလထဲမႀာ ပဵံပဵံကာ၄
သင္လၾင့္ရာ ကိုယ္မႀာမ႔ကႎိုင္ဘု၄
အထီးကဵန္ မဵက္ရည္စငယ္နဲႛ၄
လၾမ္းရမယ္ေလး …၅ ၅

၁၅ ဧည့္သည္႒ကီး
ေဆးလိပ္လည္းတို
ေနလည္းညိႂ႓ပီ
ငၝ့ကို ဴပန္ပိုႛဳကပၝေလ …၅ ၅

ျျ၅ စံရာက႗န္း
တိမ္ကေလး ဴပာဴပာ၄
ဘယ္မႀာလဲ ေမး …၅
ဴမေကာင္းကင္ ခရီးဆန္ႛ၄
အႎႀႛံကၾဲႚေလး …၅
ကဗဵာေတး သာသာ၄
ဘယ္မႀာလဲ ေမး …၅
သူႛရင္ခၾင္ သည္းဴပင္ဴပန္ႛ၄
အႎႀႛံကၾဲႚေလး …၅ ၅

ျွ၅ အရီးတိုႛတဲ
အရီးတိုႛ တဲကေလး၄
ေရေဖၾးလိုႛေလး …၅
မိုးလိုက္ဳကေဟ …
တဲေခၝင္ေဴခ ေ႟ၿထန္း႟ၾက္နဲႛ၄
မိုးပက္လိုႛေလး …၅
အရီးတိုႛ ေ႟ၿတဲ
ယိုင္လဲလိုႛေလး …၅
စိုက္လိုက္ဳကေဟ …
တဲေဴခမႀာ ဝၝးပိုးထိုးနဲႛ၄
တိုင္ကဵိႂးလိုႛေလး …၅

အရီးတိုႛ တဖက္ရပ္၄
ေလခတ္လိုႛေလး …၅
ကာလိုက္ဳကေဟ …
ေဴမနီ ေ႟ၿရည္ေလာင္းနဲႛ၄
ေဆာင္းဝင္လိုႛေလး …၅ ၅

ျ၀၅ ႟ႁခင္းႎႀစ္ကၾက္
ေကာင္မကေလး နက္ေဴခာက္ေဴခာက္၄
ေဴမပဲတေတာင့္ ေကာက္၅
အေမာက္မေလး လႀယဤ္မႀႃး၄
ေဖာင္တိန္ေလးႎႀင့္ ဴမႃး …၅ ၅

ြြ၅ ခဵစ္သူႛမဵက္ေမႀ ာက္ေရာက္ေသာခၝ
တေနႛေဴပာမယ္နဲႛ၄
ရင္ေမာယင္ ကဗဵာေပၝ့၄
ရင္ဆာယင္ ေတးကိုဟစ္ဴပန္မိ၄
စိတ္ညစ္ယင္ မဵက္ရည္ကဵမယ္ေလ့ …
ေခၝင္းဖၾကာ ေနတတ္သူ …၅
မေဴပာဴဖစ္ႎိုင္ေတာ့၄
ေမာရစ္တယ္ ကိုယ္သာပူရဲႚ၄
ခဵစ္တဲ့သူ တာအႎၾဲႚကိုလဲ၄
စာဖၾဲႛကာ မေနပိုင္သမိုႛ၄
သည္ထိုင္ခံု စာသင္ခန္းဆီက၄
ဳကည့္ယင္းသာ မဵက္လၿာကမ္းကာဘဲ၄
လၾမ္းဆၾတ္ရင္ဆူ …၅
ေတၾႚတိုင္းသာ ဴပံႂးခဵင္လိုက္ပၝရဲႚ၄
အေလ့႟ိုင္းကာ မုန္းပင္စိုက္မႀာလဲ၄
႟ၾံႚ ထိုက္လိုႛ ႟ၾံႚ ကာပူ၄
ဴငႃစူမႀာထင့္ အို … မရဲ …၅
ခဵစ္သူေရႀႚမႀာေတာ့ …၄
ေမ့တတ္တယ္ ခဵစ္လကႆာ၄
ခၾၝတတ္တယ္ သတၨိစိတ္၄
ပိတ္တတ္တယ္ ႎႁတ္တံခၝးေပမိုႛ၄
အမႀား အေယာင္ေယာင္နႛ၄ဲ
ကိုယ့္ေကဵာင္းေဆာင္ ကိုယ့္အခန္းဆီသိုႛ၄
ပင့္သက္ကို ရင္မႀာလၿမ္းပၝလိုႛ၄
ဴပန္လမ္းသာ ကိုယ္လဵင္ဳကံႂရဲႛ၄
ရင္တခုန္ သည္တန္ေဳကးဟာလဲ၄

ကာရန္သာ ဴပန္ကာေပးတယ္ထင့္၄
ေစဵးအရနဲ …၅ ၅

ွ၂၅ သုခုမတကၠသိုလ္

(ႎၾယ္သာကီသံဴဖတ္)

ေရဴပာ ေ႟ၿဳကာ ေဝဆာေမၿးသပ၄
ေ႟ၿညာေကဵးက တကၠသိုလရ
္ ႀင့္ …၅
ပုဏၧမာ ဂုဏ္ဝၝ စံုစၾာကဵင္း၄
ဘံုပၝလင္းတဲ့ တကၠသိုလ္ …၅
ကမာၲတုန္ စာစံု အညာဂုဏ္ပဵႂိႚတဲ့၄
ရတနာပံု႓မိႂႚက တကၠသိုလ္ …၅
နံႛသာေမၿးဴမ ပန္းတခက္လို၄
အညာေကဵးက မန္းတကၠသိုလ…
္ ၅
ေနဴခည္အေစာင္း …
ေလဴပည္ေလာင္းေတာ့ …
ေဆၾမဒီအေပၝင္းက လမ္းေလ႖ာက္လာ၄
ေရနီေဴမာင္းက လၾမ္းေလာက္စရာေလ့ …၅
တိမ္တန္းဆင္လိုႛ ရီဴပာဴပာ၄
စိန္ပန္းပင္တိုႛ နီတဵာတဵာ …၅
ေကဵာင္းအဝင္လမ္းက ကဵက္သေရ၄
ထေနာင္းပင္တန္းက အခက္ေဝရႀင့္ …၅
ရႀမ္း႟ိုးမက ဴမႃခိုးေဝယင္၄
လၾမ္းမိုးကဵလိုႛ ပူမဵိႂးေထၾသရႀင္ …၅
ဆရာတပည့္ လက္ညီစၾာငယ္၄
ကမာၲသိတဲ့ တကၠသီလာရယ္ …၅
အႎုအလႀတိုႛ မက္သကို
သုခုမ႓မိႂႚ တကၠသိုလ္ေလ့ …၅
ေမခပင္းတိုႛ ဘက္ညီညာ၄
ေ႟ၿေဴခကဵဤ္းတိုႛ တကၠသီလာေတာ့ …၅
ေမလၾမ္းေယာင္လိုႛ တ,တဲ့အခၝေနာ္
ေ႟ၿမန္းေဆာင္သိုႛ ႔ကခဲ့ပၝေတာ္၄
ေလာကီ့အေပၝင္းကို ခၾၝပၝခဵင္လဵင္၄
ေဗာဓိေကဵာင္းသိုႛ လာပၝရႀင္ …၅
အလို … ဖရက္ရႀာကေလး …
ရက္ဳကာမေႎႀးေစႎႀင့္၄
အထက္အညာေကဵး တကၠသိုလ္မကိုဋ္ဆီမႀ၄
ေ႟ၿညာသူ ပဵိႂဴဖႃတသိုက္ကယ္တိုႛ၄
အေမ႖ာ္စိုက္ကာ ႟ၿင္ခဵိႂခဵိႂပ၄
သေဴပညိႂ ေအာင္ႌၾန္ႛပန္းေတၾနဲႛ၄
လက္ကမ္းကာ ႒ကိႂႎႀင့္မယ္ေလး …၅ ၅
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ဆရာ ေမာင္ သာႎို း ၄ဆရာ တင္ မို း နဲႛ ဆရာ ဤီး ဝင္ း ေဖ၅

အဴခားကဗဵာမဵား
ေရးသူ - တင္မိုး
ျ၅ တံခၝးပိတ္
ခဵစ္သူႛထံ ငႀက္ပမာ
ပဵံလာခဵင္တယ္ေလ့၅
ငႀက္ခတ္သူ မုဆိုးညစ္
ေလးပစ္တဲ့ေနႛ၅
ခဵစ္သူႛထံ ပန္းပမာ
ဆင္လာခဵင္တယ္ေလ့၅
ပိတုန္းညိႂ ဉာဏ္သမား
ပန္းစားတဲ့ေနႛ၅
ခဵစ္သူႛထံ ေရာ္႟ၾက္ပမာ
ဝဲလာခဵင္တယ္ေလ့၅
ေလ႟ူးေမာင္ လူသၾမ္းပဵက္
သစ္႟ၾက္ခူးေနႛ၅
ခဵစ္သူႛထံ လမင္းပမာ
သာခဵင္တယ္ဆိုေလ့၅
ကမာၲေဴမ ကိုလူဆိုး
ယုန္ခိုးတဲ့ေနႛ၅
သိုႛပၝလဲ ခဵစ္သူဆီ
လာႎိုင္႓ပီ ဆိုပၝေတာ့၅
ခဵစ္သူႛဘံု တံခၝးပိတ္လိုႛ
မီးမႀိတ္ပၝေပၝ့၅

တင္မိုး
ျ၃၀ွ
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The Shut Door

Translated by Win Pe
I wish to fly like a bird
to my lover. But this happens
to be the day when
the hunter is out shooting birds.
I wish to go like a flower
to my lover. But this happens
to be the day when
the sly drone is out spoiling flowers.
I wish to twirl like a leaf
to my lover. But this happens
to be the day when
the mad wind is out plucking leaves.
I wish to shine like a moon
for my lover. But this happens
to be the day when
the earth is eclisping the moon.
But say I can get about
to reach my lover,
I find the door to her bower
shut and the lights out.

ြ၅ ဴပည္ေဴပး

ွ၅ ဗမာဴပည္ကေမာင္လူလႀ

ငၝ့ယာခင္းရဲႛ
ႎႀင္းစက္ဴမက္ဖဵား၄ ေပၝင္းပင္ဳကားမႀာ
ထၾန္သၾားကေလးနဲႛ ထၾန္ခဵင္တယ္၅

ငၝတိုႛဳကားဖူးတာကတိုႛ႟ၾာသားေတၾ
႓မိႂႚတကာသၾား႓ပီး
ေမာ္ေတာ္ကားေတၾနဲႛ
ေဒၞလာစားေတၾဟဲ့ - တဲ့
ေပဵာ္စရာစကားေတၾ ဳကားခဲ့ရသကိုးကၾဲႚ၅

ေဴမသားရဲရဲ၄ ပဲႎႀမ္း႒ကဲလိုႛ
ကန္႓မဲဇဂဵမ္းမႀာ ေပဵာ္ခဵင္တယ္၅
ခဵိႂးကူသံဳကား၄ ငႀက္ခၝးတၾန္သံ
စာကေလးပဵံတဲ့
သာလာယံမႀာ အိပ္ခဵင္တယ္၅
ေနႛလယ္ေနႛခင္း၄ ေကဵာ္လဵားခင္းကာ
ထမင္းလံုးစီ၄ တေရးမႀီ႓ပီး
လက္ဖက္ရည္ဝင
ို ္း၄ သ႓ဂႇႂဟ္ဝင
ို ္းမႀာ
မိုင္းခိုင္းပိဋကတ္၄ စာတတ္လယ္တီ
ေတာမီႀသစ္ခဵ၄ ပၸိတတိုႛ
ကဵမ္းစတိုထၾာ၄ ဴငင္းစရာကို
႟ၾတ္ကာ႟ၾတ္ကာ၄ ဟန္ပၝပၝနဲႛ
အဘိဓမၳာပၾဲမႀာ ႎၿဲခဵင္တယ္၅
ညေနခဵိႂေတာ့
ဆရာအိုရဲႚ၄ ဘင္ဂဵိႂအေတာ
တေယာဗံုသံ၄ ညဤ့္ဤီးယံထိ
နာခံဳကည္ႎူး၄ စိတ္႟ၿင္ဴမႃး႓ပီး
ဘုရားဖူးခဵိန္၄ စိတ္ကို႓ငိမ္ေတာ့
ပိန္ေဖာင္းမႀတ္လိုႛ အိပ္ခဵင္တယ္၅
မနက္လင္းေတာ့
ထမင္းဳကမ္းခဲ၄ ေလၾးဴမဲအစာ
ေလၾး႓ပီးခၝမႀ
ႎၾားဴပာတရႀဤ္း၄ ထၾန္တစင္းနဲႛ
ယာခင္းယာထၾန္ သၾားခဵင္တယ္၅
ယခုအခၝ၄ ငၝ့႟ၾာနဲႛေဝး
ဴပည္ေဴပးတိုင္းဴခား၄ ငၝေရာက္သၾားေပၝ့
ဘာမဵားတတ္ႎိုင္မႀာလဲကၾယ္၅

တင္မိုး
်ျ၄ ်ွ၄ ြ်််

အေမရိက ငၝေရာက္ေတာ့
အေနာက္အေရႀႚ၄ တေအာက္ေမ့ေမ့နဲႛ
တေယာက္ေတၾႚ ႎႀစ္ေယာက္ေတၾႚ
မေပဵာက္သေ႟ၾႚ ေတၾႚခဲ့ရ၅
တခဵိႂႚက လူပီပီ မအိပ္ရ
ဆူရႀီလိပ္ရရႀာသတဲ့၅
တခဵိႂႚက စက္႟ံုမႀာ
လက္ကုန္ လုပ္ရရႀာသတဲ့၅
တခဵိႂႚကဘုရားေကဵာင္းက
တံခၝးအေပၝင္းကို ေစာင့္ရသတဲ့၅
တခဵိႂႚကေနႛေကဵာင္းတက္
ညဖက္အလုပ္ဆင္း၄ ငုတ္တုတ္လင္းရသတဲ့၅
နားရက္အားရက္မႀတပၝး
ကားတဖက္ေမာင္း႓ပီး
ေကဵာင္းကေန အလုပ္႟ံု
အလုပ္႟ံုကေန ေကဵာင္း
ေဆာင္းမႀန္း ေႎၾမႀန္းမေတၾးအား
ေနႛလားညလား မမႀတ္အား
ဗမာဴပည္ကို မလၾမ္းအား
နာရီေပၞမႀာ လမ္းသလားေနခဲ့ရသတဲ့၅
ဖုန္းနဲႛဆက္ ဖက္စ္နဲႛေဴပာ
ခရီးေဝးရင္လဲ အီးေမးနဲႛေဴပာ
ေမာသမ႖ ေဴပာဴပရင္း
ေသာကေတၾ ေဴဖရရႀာတယ္၅
စားစရာလဲ မပူရ
ေနစရာလဲ မပူရ
ေဴဖစရာလဲ မပူရ
ဗမာဴပည္သား ေမာင္လူလႀမႀာ
ဒီမိုကေရစီ ရ မရကိုပဲ
တ တတ ေမ႖ာ္မႀန္း
အပူခန္း ဖၾင့္ေနရရႀာသတဲ့၅
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ခုေတာ့ဴဖင့္ - ဒုကၡသည္ဘဝအဆံုးသတ္
ဂရင္းကဒ္ကေလးလဲရ
အိမ္လႀလႀနဲႛ ဇိမ္မကဵ တကဵ ေနႎိုင္ပၝရဲႚ၅
စပိန္မနဲႛလဲ ခဵစ္ဴခင္းတူတူ မတူတူ
living together ဆိုလား
ဘာဆိုလား - တဲ့၅
ဘာလိုလိုနဲႛ
တဝၝေတာင္ ဆိုေတာ့မယ္၅
ဒီလို … ဒီလို …
အခဵစ္တန္ခိုးဴပေပမဲ့
စစ္အစိုးရကိုေတာ့ မုန္း႓မဲမုန္း
ႎႀလံုးသားထဲက လက္မခံ
ေအာ့ေဳကာလန္လိုႛ ဆႎၬဴပရင္
ေရႀႚဆံုးက သူပၝတာခဵည္းပၝပဲ၅
တနာရီ တမိနစ္မ႖
ဗမာဴပည္ကို မခဵစ္တာမရႀိ
အလၾန္ႛအလၾန္ သစၤာရႀိပၝသတဲ့၅
ဗမာဴပည္က ေမာင္လူလႀတႛ ို
ေနာင္မပူရေစဖိုႛ
ေအာင္သူဘဝေရာက္ေစေဳကာင္း ကညာမဒီ အဴခံအရံနဲႛ
ဗမာဴပည္အဴပန္ လႀေစေဳကာင္း
ဆုေတာင္းလိုက္ပၝရဲႚကၾယ္၅ ၅

တင္မိုး
်၁၄ ျွ၄ ြ််် ဳကာသာပေတး ညေနခင္ း၄
ေဘာ့စတၾန္ (Boston, MA)၅

ှ၅ ခိုလႁံစရာတေနရာ
ႎိုင္ငံတကာမႀာ
အဳကံအဖန္မဵားစၾာနဲႛ
ခိုးဝင္လာဳကတဲ့ ဴပႍနာ၅
ပတ္စပိုႛအတု၄ တံဆိပ္ေတၾထု႓ပီး
ဤေရာပ အဂႆလန္၄ အေမရိကန္ႎိုင္ငံတလၿား
လူဝင္မႁ ဤပေဒေတၾနဲႛ
အေသအခဵာ တားေသာ္လဲ
သၾားဳကလာဳက၄ ဝင္ထၾက္ဳကနဲႛ
တားမရဆီးမႎိုင္
ပတ္စပိုႛ အမဵိႂးမဵိႂးကိုင္႓ပီး
ေဴခသလံုးအိမ္တိုင္
ကိုယ္ပိုင္စီးပၾား၄ ႒ကီးထၾားလာဘိ
ႎိုင္ငံသီးဴခား၄ စည္းတားစရာမရႀိ၅
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ငၝတိုႛလို ဴပည္ေဴပး
ႎိုင္ငံေရးခိုလႛမ
ႁံ ႁေတၾကလဲ
အတုေတၾနဲႛ ေရာေနေတာ့
ေသာေကာေရာေကာဴဖစ္
စိတ္ညစ္စရာမဵိႂးစံု ဳကံႂဴပန္ရ
သိကၡာေတၾ ကဵရဴပန္တယ္၅
အာဖရိကက ကပၯလီ
ေသာင္းခဵီ႓ပီး ဝင္ေရာက္
ႎိုင္ငံစံု ေပၝက္ခဲ့ေပၝ့
ေဴမာက္ပင္လယ္ေနာ္ေဝ
ပၝကစၤတန္ေတၾ တပံု႒ကီး
ေလႀစီးဗီယက္နမ္ေတၾလဲ
ႎိုင္ငံတကာ အႎႀႛံအဴပား
တ႟ုတ္ကုလားကေတာ့
အဟုတ္မဵားသလားမေမးနဲႛ
ကဵႂပ္သၾားရာ ေရႀာင္မလၾတ္
႓မိႂႚလံုးက႗တ္ နယ္လံုးက႗တ္ေတၾေပၝ့၅
လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲဝင္
တိုႛဗမာသခင္ေတၾလဲ
စင္ဴမင္ရ
့ ႀိရာ တက္လိုႛေဟာ
ေမာႎိုင္တယ္မရႀိ
တကမာၲလံုးက သိဳကရဲႚ
မိမိတိုင္းဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေဳကာင္း
ခၾပ္ေဒၝင္းအလံတလူလူနဲႛ
ႎိုင္ငံတကာမႀာ ထူေခဵ႓ပီ၅
ကဵႂပ္လဲပဲ ဘယ္ႎိုင္ငံမႀာ ေနခိုလိုႛ
ဘယ္လိုစခန္းသၾားရပၝ့
ေရဴခား ေဴမဴခားမႀာ
မဖဵားမနာေအာင္ သတိထားရင္း
စကားမတူ အစားမတူ
လူဴဖႃေတၾရဲႚ အရိပ္အာဝၝသမႀာ
စိတ္ခဵလက္ခဵ ေနႎိုင္ခၾင့္
တဆင့္႓ပီးတဆင့္ ႒ကိႂးစားကာ
တိုႛအမဵိႂးသား မဵားစၾာတိုႛရဲႚအကဵိႂး
သယ္ပိုး႟ၾက္ေဆာင္ရဤီးမယ္၅

တင္မိုး
်ြ၄ ျွ၄ ြ်််

ဿ၅ ခၾပ္ေဒၝင္းခင္းတဲ့လမ္း
တိုႛတိုင္းဴပည္က ကေမာက္ကမ
ေခတ္ေနာက္ကဵလိုႛ ပက္လက္လန္
ယက္ကန္ယက္ကန္၅
ေတာ္လႀန္ေဟ့ ေတာ္လႀန္
အသံကဴမည္ဟိန္း၅
ေကဵာခဵင္းခၾာ ဖဵာခဵင္းလု
ဘယ္သူႛကို ေတာ္လႀန္ရမလဲ
လက္စမသိမ္း၅
ပန္းတိုင္ေပဵာက္ပၝလိုႛ
လႀမ္းကိုင္ေထာက္စရာ မရႀိ႓ပီ၅
လက္ညိၟႂးေတၾ ဴပန္လႀန္ထိုး
ယိုးစၾပ္ဳကသည္၅
ေသၾးနဲႛေလာင္းခဲ့ဳကတဲ့
ခၾပ္ေဒၝင္းတိုႛ အာဇာနည္
ဴပန္လည္၇ဳကည့္စမ္း၅
ကိုယ္ကဵိႂးကို ဘယ္မငဲ့
ခင္းခဲ့တဲ့လမ္း၅
မင္းတည့္တည့္လႀမ္း၅

တင္မိုး
်ွ၄ ျ၀၄ ြ််ြ

၀၅ ကၾန္ဴမႃနစ္ဆန္ႛကဵင္ေရးလူ႒ကီးမင္းမဵား
(ျ)
ဒီလူ႒ကီးေတၾ … ဒီလူ႒ကီးေတၾ …
သၾားေရေတၾ တမဵားမဵား
လူသားစား ကဵားပၝးစပ္နဲႛ
အရပ္မႀာ "ဗဵိႂး" ဟစ္႓ပီး
"ကၾန္ဴမႃနစ္ဆန္ႛကဵင္ေရး" တဲ့
အေရးပၝတဲ့ ဒီေဆာင္ပုဒ္နဲႛ
လုပ္စားေပၝင္းမဵားခဲ့႓ပီ၅
(ြ)
ကၾန္ဴမႃနစ္ေတၾ ဆိုတာ
ဘုရားမရႀိ တရားမသိ
အမႀားအတိနဲႛ
အလကားငတိေတၾ ထင္ေအာင္
တၾင္တၾင္႒ကီး ဝၝဒဴဖန္ႛ
ကၾန္ဴမႃနစ္တေစၽနဲႛ လႀန္ႛ
႟ၾာအႎႀံႛ ရပ္အႎႀံႛ ေမာင္းထု
ဴပည္သူကိုေတာ့ ေထာင္းထု႓ပီး

မေကာင္းမႁမႀာ သရဖူေဆာင္း
သူရဲေကာင္း႒ကီး ဟန္ပန္လုပ္
အာဏာကို အေခဵာင္အုပ္ဳကတယ္၄ …
ပုပ္လိုက္တဲ့ သမိုင္း
ယုတ္ပတ္တဲ့ အဳကံ႟ိုင္းေပပ၅
(ွ)
ကၾန္ဴမႃနစ္ကို လက္ညႂိၟ းထိုး
ကိုယ္ကဵိႂးကို အရႎႁက
ိ ္
ဓၝးဴပတိုက္ ခၝးပိုက္ေဆာင္တပ္ေတၾနဲႛပၝလား၅
လဲဗီးတဲ့ … ဴပႃေစာထီးတဲ့ …
လက္နက္မဲ့ ဴပည္သူေတၾကို
ကူညီမလို အေဳကာင္းဴပ႓ပီး
ေထာင္းလေမာင္းထေအာင္ ႎႀိပ္စက္ခဲ့တာ
မပဵက္ႎိုင္တဲ့ သမိုင္းတကၾက္ပၝ၅
ကၾန္ဴမႃနစ္ ရန္စၾယ္ဟာ
ဓမၳႎၩရာယ္ အစစ္ပၝပဲလိုႛ
ကလိမ္ကညစ္ နည္းထံုးေတၾနဲႛ
ဖီးလံုးေတၾလၿင့္ထုတ္
စာအုပ္ စာတမ္း ေရဒီယို
ထိုထိုေသာ သတင္းစာေတၾနဲႛ
အတင္းညာကာ ဝၝဒဴဖန္ႛ
႟ၾာလန္ႛေအာင္ လုပ္ဳကတယ္၅
႟ိုးသားတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ
တိုႛဴမန္မာလူထုရဲႚ စိတ္ထဲ
ကၾန္ဴမႃနစ္ သူရဲပံုဴပင္ေတၾနဲႛ
ယံုထင္ေဳကာင္ထင္ ဴဖစ္ေအာင္
သံေဳကာင္ေတၾ ဟစ္ဳကတယ္
တကယ္ညစ္တာက သူတိုႛ … သူတိုႛ၅
မသိဘူးလိုႛမဵားမထင္နဲႛ
ဴပည္သူေတၾက "ဴမင္" ပၝတယ္၅
ဴပည္သူေတၾက "လဵင္" တယ္၅
(ှ)
မႀန္တဲ့စကားတခၾန္း
တစၾန္းတစ မဟလိုက္ေလနဲႛ
ကၾန္ဴမႃနစ္ တံဆိပ္ကပ္
အရပ္နဲႛ လႀည့္တိုက္မယ္၅
အခၾင့္အေရး ဆိုစကား
တဴပားဘိုးမ႖ မေတာင္းလိုက္ေလနဲႛ
ကၾန္ဴမႃနစ္ေတၾ ေသၾးထိုး
သူပုန္မဵိႂး အဖဵက္သမားေတၾလိုႛ
မတရားစၾပ္စၾဲ႓ပီး
နည္းမဵိႂးစံု ႓ဖိႂခၾဲပစ္မယ္၅
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အမႀန္ကို ခဵစ္တာနဲႛ
ကၾန္ဴမႃနစ္ ဴဖစ္ရေရာလား၅
လူ႒ကီးမင္းမဵား ခင္ဗဵား …
စဤ္းစဤ္းစားစားလဲ လုပ္ဳကပၝအံုး၅
(ဿ)
ေကဵာင္းသားေတၾ မခံႎိုင္လိုႛ
သံ႓ပိႂင္ဟစ္ အံု႔ကေတာ့လဲ
သူပုန္ထမဲ့ ဗကပတဲ့
ဗကပ လႁံႚေဆာ္လႛို
ေ႔ကးေဳကာ္သံ အနႎၩနဲႛ
အလ႖ံထမတတ္
ဆႎၬဴပဳကတာတဲ့၅
ဒီလိုပုတ္ခတ္ လုပ္ဇာတ္ခင္းဴပီး
ဴပႍနာရဲႚ အတၪႂပၯတ္ အရင္းအဴမစ္ကို
မစိစစ္ မေဖၾရႀာ
အာဏာဴပ ပၝဝၝဴပ႓ပီး
အဓမၳႎႀိမ္နင္း
အဴပစ္ကင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတၾကို
ပစ္ကၾင္းအဴဖစ္ ႟ၾယ္ဳကဴပန္တယ္၅
ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံဟာ
အတန္တန္ ေသၾးစၾန္းခဲ့ရတယ္၅
လၾတ္လပ္ေရး ရဴပီးကထဲက
တကသ ဗကသ
ေကဵာင္းသားသမဂၢေတၾကို
ဗကပရဲႚ သူပုန္ဌာနခဵႂပ္ရယ္လိုႛ
ယုတ္မာေကာက္ကဵစ္ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္နဲႛ
ပစ္ခတ္ သတ္ဴဖတ္ခဲ့တာ
မႀတ္တိုင္႒ကီးတတိုင္
ဇူလိုင္ ၁ ရက္ သက္ေသပၝ၅
တခၝလာ ဗကပနဲႛ တခၝလာ ဗကပနဲႛ
ဟာသ ရသေတာင္ေဴမာက္ကုန္႓ပီ
ဗကပတေစၽ ေဴခာက္တုန္းပၝကလား၅
(၀)
အမႀန္တကယ္အဴဖစ္က
ဴပည္တၾင္းစစ္နဲႛ စားသာေနတာ
အာဏာလက္ရႀိ လူတစုပၝ၅
ဴပည္တၾင္းစစ္ကို လက္ညႂိၟ းႌၿန္
ကၾန္ဴမႃနစ္ကို အဴပစ္ပံုခဵ
ရသမ႖အခၾင့္အေရး အိပ္ထဲပိုက္
ႎိက
ႁ ္ခဵင္တိုင္း ႎႁိက္
ပိုက္ခဵင္တိုင္း ပိုက္
မိုက္ခဵင္တိုင္း မိုက္
႟ိုက္ခဵင္တိုင္း႟ိုက္
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ေ႟ၿစိတ္ေတာ္အ႒ကိႂက္ပ၄
႓မိႂႚ႟ၾာေတၾ မီးတိုက္လိုတိုက္
ငမိုက္သားေတၾ တန္ခိုး႒ကီးသထက္႒ကီး
အမဵိႂးသမီးေတၾ ယူလိုယူ
ဇမၱႃေပၞမႀာ ဇိမ္ေတၾကဵ
အိမ္ေတၾရ တံဆိပ္ေတၾရ
ဧရာမ သူရဲေကာင္းလိုႛ
အေဳကာင္းဴပလိုႛလဲေကာင္းေသး
ကၾန္ဴမႃနစ္ဆန္ႛကဵင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္နဲႛ
ဝိုင္းအုပ္ ဝိုင္းတုတ္လိုက္ဳကတာ
အလုပ္ကိုဴဖစ္လိုႛ၄
တကယ့္ မဵိႂးခဵစ္ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ပၝလားေနာ္၅
(၁)
ဒီလူေတၾနဲႛ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး
ဘယ့္ႎႀယ္လုပ္ ေဆၾးေႎၾးဳကမလဲ
ဴငိမ္းခဵမ္းေရး အသံဳကားရင္
နားဝမႀာ ခၝးေနတဲ့လူေတၾ
စစ္ရႀိမႀ ႒ကီးပၾား
စစ္နဲႛဘဲ လုပ္စားေနဳကတာ
စစ္အား မေကာင္းရင္
ဂဵစ္ကားေတာင္ ေမာင္းႎိုင္မႀာ မဟုတ္ဘူး၅
စစ္အလုပ္ ကင္းေဝးမဲ့
ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ကိစၤကိုမဵား
တရားသေဘာနဲႛ
အလကား ေဟာမေနနဲႛ
ေမာ႟ံုသာ အဖတ္တင္မယ္
"ဝတၪႂနိပၝတ္ ပိဋကတ္" ကို
လ႖ာဴပတ္ေအာင္ ေဟာေသာ္လဲ
ေဟာရင္းသာ ပဵံေတာ္မူရမယ္
"ဆန္ဴဖႃဴဖႃတခၾက္မ႖ ထၾက္ႎိုင္ပံုမရ" ဆိုတဲ့၄
ဤီးပုညဖၾဲႚတဲ့ လူစားမဵိႂးပၝတကား၅
(၂)
ဒီလိုနဲႛပဲ
တိုႛလူထုမႀာေတာ့
ပူမႁေတၾဖံုး
အပူလံုးေတၾ႔က ယူကဵံႂးမရ
ဴပည္တၾင္းစစ္ဒုကၡနဲႛ
ေဴပးရ လၿားရ ပုန္းရ ေအာင္းရ
ဘဝေတၾ ပဵက္ခဲ့ဴပီ၅
လက္နက္ေတၾ တလဳကမ္းနဲႛမိုႛ
အမဵိႂးသားပန္းမႀ ပၾင့္ႎိုင္ပၝအုံးမလား၅
တႎိုင္ငံလံုး ဴပာပံုေပၝက္
တည္ေဆာက္လိုႛမႀ ရႎိုင္ပၝအံုးမလား၅
စစ္မီးေတၾ တေလာင္တည္းေလာင္
ပစၤည္းေတၾလဲ ေဴပာင္ခဲ့႓ပီေလ

ေဴပာင္ခဲ့ဴပီေလ၅
(၃)
ဒီလို ဒီလိုနဲႛ
ဒီမိုကေရစီ ဴပႂတ္ကဵ
စစ္ဗိုလ္႒ကီးေတၾ တန္ခိုးထတဲ့
မဆလေတၾ မင္းမူခဲ့
တိုင္းဴပည္ရဲႚ ရန္သူဟာ ဗကပလိုႛ
တဖၾဖၾ စၾပ္စၾဲရင္း
ဖၾတ္မၾဲစာရင္း တိုႛတေတၾ ေရာက္ကုန္ဴပီ၄
မိလ
ႁ ိုေပၝက္လာတဲ့ မဆလ ဗဟိုေကာ္မတီ
ဘာေကာင္စီ ညာေကာင္စီ
အလံနီ အလံဴဖႃ လက္နက္ခဵနဲႛ
မဆလ စစ္ဗိုလ္႒ကီးေတၾဟာ
တသီးတသန္ႛ အခန္ႛစားစံရာ
ပၝရမီ ေငၾဳကာရံ
ရန္ကင္း ကေမၱာဇ ဗိုလ္ခဵႂပ္႟ၾာေတၾမႀာ
တိုက္တာ႒ကီးေတၾ ဟိန္းထ
ပစၤည္းေတၾက သိန္းမက
ဘိန္းခဵသလား ေအာက္ေမ့ေလာက္ေအာင္
ဆိုရႀယ္လစ္နိဗၱာန္ အေရာက္ခဵီတက္ခဲ့ဳကတယ္၅
ကၾန္ဴမႃနစ္ ဆိုရယ
ႀ ္လစ္ ေကဵးဇူးေတၾနဲႛ
စားဤီး စားဖဵားေတၾ ေဝစားခဲ့ဳကတယ္၅
မဆလက ေမၾးဖၾားတဲ့ လူတန္းစားတရပ္
မားမားမတ္မတ္ ေပၞေပၝက္ခဲ့တယ္
အခၾင့္အေရးမႀန္သမ႖ လက္ကုန္ႎက
ႁိ ္
အရက္တငံု ကဵိႂက္ဴပီး လၿတ္ေတာ္ဝင္
မဆလလမ္းစဤ္ ေအာင္ရမယ္လိုႛ
မယံုဳကည္ပဲ ေ႔ကးေဳကာ္ဴပီး
အေရးေပၞ ဆိုရႀယ္လစ္ေတၾက
စခန္းသစ္ ဖၾင့္ခဲ့ဳကတယ္၅
ဴမန္မာ့ဆရ
ို ႀယ္လစ္တေခတ္ ထူေထာင္ပံုေတၾေလ၅
(ျ်)
ခုအခၝ လူထုကနာဴပီမိုႛ
တပၝတီစနစ္ ဴဖႂတ္ခဵ၄ ဒီမိုကေရစီ အမဵားဆႎၬနဲႛ
အစိုးရဖၾဲႚေရး လူထုက ဟစ္ေ႔ကးေတာ့
ဆူပူေရးသမား ဗကပမဵားတဲ့၅
လုပ္စားေနတဲ့ လူ႒ကီးမဵားက
ေရႀးနည္းအတိုင္း တံဆိပ္တပ္႓ပီး
လူထုလုပ္ရပ္ ေသးသိမ္ေအာင္
ကလိန္ေစ့ဴငမ္းဆင္ ေနဴပန္႓ပီ၅
ဴပည္ေထာင္စု ႓ပိႂကၾဲဴပီး
ဖ႟ိုဖရဲ မဴဖစ္ေအာင္တဲ့၅

မဵိႂးခဵစ္စိတ္ဓာတ္ တခၾဲသားနဲႛ
စကားကို တရားလုပ္
လၿင့္ထုတ္ေနကဵ ဓာတ္ဴပားေဟာင္းအတိုင္း
အပ္သၾားေဳကာင္းထပ္ဴပီး
အဓမၳပၝးစပ္နဲႛ
ကဵားကဵား မီးယပ္လုပ္ဳကဴပန္ဴပီ၅
ေကဵာင္းသားနဲႛ ဴပည္သူ
ဆူပူေအာင္လုပ္တာ ဗကပလိုႛ တမဵိႂး
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္အတၾင္း
ကၾန္ဴမႃနစ္ေတၾ စီးနင္းေလဟန္
သတင္းေတၾ ခဵဲႚကား
အတင္းလိမ္လည္ လႀည့္စားလိုႛတမဵိႂး
မဟားဒယား ဳကံစည္ဴပီး
ဒီမိုကေရစီကို ဟန္ႛတားေနဴပန္ဴပီ၅
(ျျ)
ခုေတာ့
သမိုင္းကသိ လူကမိဴပီ
လူ႒ကီးမင္းတိုႛ လက္ရာ
ညာလိႛု မရေတာ့ဘူး
ႎိုးဳကားတဲ့ ဴပည္သူေတၾမိုႛ
အထူ အပိန္းေတၾ မထင္ဳကနဲႛေတာ့
ပၝးစပ္ဟ လိုက္တိုင္း
အူမကို အတိုင္းသားပၝပဲ၅
လူ႒ကီးမင္းတိုႛ ေဖာ္နည္းကားေတၾ
ေခတ္မစားေတာ့ဘူး
ေခတ္ေနာက္ကဵ သၾားပၝဴပီ၅
"ဴပည္သူေတၾဟာ ဗကပ မဟုတ္"
ဗကပနဲႛလႀန္ႛတိုင္း
လန္ႛလိမ့္မည္မဟုတ္၅
ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေန
ေရ-ေဴမ-ေလ-မီး ဓာတ္႒ကီးေလးပၝးကို
ပိုင္းဴခားလိုႛ သိေနဴပီ၅
ကၾန္ဴမႃနစ္ဆန္ႛကဵင္ေရး လက္သံုးဓားနဲႛ
တသက္လံုး လုပ္စားဖိုႛဳကံရင္
ပန္လန္လက္
ပက္လက္လန္ မည္သာမႀတ္ေပေရာ့၅
ပၝးစပ္က ဘုရား ဘုရား
လက္က ကားယားကားယားနဲႛ
စားဖား လူ႒ကီးမင္းမဵား ခင္ဗဵား …၅ ၅

တင္မိုး
[ြ်််၄ ဳသဂုတ္လ ျဿ ရက္မႀာ လမင္းတရာ စာေပ
ဆက္ဆံေရးက ထုတ္ေဝလိုက္တဲ့ "တင္မိုးရဲႚ ဗုဒၭႎႀင့္
ေတၾႚဆံုဴခင္းႎႀင့္ အဴခားကဗဵာမဵား" စာအုပ္မႀ ကူးယူ
ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္]
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အနာဂတ္အတၾက္ကဗဵာ - တင္မိုး အမႀာ
"ဘားေတာ့ဘရက္၏ ကဗဵာမဵားကို ဖတ္ဳကည့္ရေသာအခၝ စစ္ေမာင္းသံကို ဳကားလိုက္ရဘိ သကဲ့သိုႛ ဳကက္သီး
ေမၾးညင္း ထလာပၝသည္၅ ဆံပင္ေမၾးေထာင္လာပၝသည္၅ ကဗဵာမဵား၏ အသံမႀာ ဟိန္းလႀပၝသည္၅ ကဗဵာေတးသံမႀ
ဟုတ္ရဲႛလား၅ ကဵည္ဆံေတၾမဵားလား၅ ဣသိုႛ ခံစားမိပၝသည္ …"

တင္မိုး ၅
ျ၁၄ ၁၄ ျ၃၁် မႀာ ဘားေတာ့ဘရက္ရဲႚ ကဗဵာေတၾကို တင္ေမာင္ေအးက ဘာသာဴပန္႓ပီး "အနာဂတ္အတၾက္ကဗဵာ" လိုႛ
စာအုပ္ထုတ္ေဤရာမႀာ ကဗဵာဆရာ တင္မိုးက အမႀာစာကို ဒီလို ေရးထားပၝတယ္၅

၁၅ အဆီယစ္ေနသူမဵား

၂၅ ကိုရင္ကေလး ဢႎၬာေလာက

ဴပည္သူႛေခ႗းႎႀီးစာ အခၾန္ဘၸာေတာ္ကို
အလၾဲသံုးစားလုပ္ေနသူေတၾက
နဲနဲနဲႛ ေရာင့္ရဲဳကပၝလိုႛ
ဆံုးမေနပၝလားေဟ့၅

ဘုရား႒ကီး ေကဵာက္ဆစ္တန္း
ပန္းေတၾနဲႛ ေဝေနတဲ့
မႎၩေလးေဴမမႀာ
ခဵမ္းေအးစၾာ ပညာသင္
ကိုရင္ကေလးဘဝ၄ ဢႎၬာေလာက၅

ဗိုက္အဴပည့္ စားေသာက္ေနရတဲ့သူေတၾက
လူငတ္ေတၾကို
အနစ္နာခံဳကစမ္းပၝတဲ့၅
တိုင္းဴပည္႒ကီးကို ေဂဵာက္ထဲ ဆၾဲေခၞခဵမဲ့လူေတၾက
တိုင္းဴပည္႒ကီး သာယာဝေဴပာမယ့္အခဵိန္
နီးလာ႓ပီတဲ့ေလ၅
တိုင္းဴပည္အုပ္ခဵႂပ္ေရးဆိုတာ
သာမန္ဴပည္သူဴပည္သားေတၾ နားလည္ဘိုႛ
အင္မတန္ ခက္ပၝတယ္ ဆိုပၝလားေဟ့၅ ၅

ဘားေတာ့ဘရက္၅
[ဘားေတာ့ဘရက္ရဲႚ ကဗဵာေတၾကို တင္ေမာင္ေအးက
ဘာသာဴပန္႓ပီး သမဂၢစာေပကထုတ္ေဝတဲ့ "အနာဂတ္
အတၾက္ ကဗဵာ" စာအုပ္မႀ ကူးယူေဖာ္ဴပပၝတယ္၅
မာယာ ြ််ြ ဇူလိုင္၅]

မိဘက ကန္႓မဲဇဂဵမ္း
လႀည္းလမ္းကေလး တဖုန္ဖုန္
သူပုန္လဲထူ ဖုန္လဲထူတဲ့
ေတာင္သူေတၾ ေဴမပဲစိုက္
ေရစည္တိုက္တဲ့ အရပ္မႀာ၅
သူပုန္နဲႛ အစိုးရ
ပစ္ဳက ခတ္ဳက သတ္ဴဖတ္ဳကလိုႛ
ဆၾမ္းမ႖ မေလာင္း
ေကဵာင္းမ႖ မေဆာက္ႎိုင္
ပုတီးမ႖ မကိုင္ႎိုင္တဲ့အခၝ၅
ဒီဝၝက႗တ္ရက္
ကိုရင္ကေလး လူထၾက္ရင္
ေခတ္ပဵက္႒ကီးထဲမိုႛ
သူပုန္အဆၾဲခံရမလား
စစ္သားဴဖစ္႓ပီး ေသနတ္ပစ္သင္ေနရမလား
အေမတားပၝရေစ
လူမဵားေတာ့ မထၾက္လိုက္ပၝနဲႛ
ကိုရင္သာ လူထၾက္ရင္
အေမ့အသက္ ဘယ္မႀာထားရပၝ့
တိုႛသားအမိ ေတာင္ဳကားပုန္း႓ပီး
ကတံုးတံုး အေမမယ္သီလရင္ ဝတ္ခဲ့ရင္
ဴပည္တၾင္းစစ္က လၾတ္ေကာင္းရဲႚ၅
ဴပံႂး႓ဖီး ဴပံႂး႓ဖီးနဲႛ
ကတံုး႒ကီးနဲႛ ကိုရင္လူထက
ၾ ္ကို
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ငပိခဵက္ ခဵက္ေက႗းေနတဲ့
ေကဵးဇူးရႀင္ အေမရဲႚအရိပ္
ေသာကလၿမ္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းအတိတ္ကို
တိတ္တဆိတ္ လၾမ္းမိတယ္၅
ဴပည္တၾင္းစစ္ မီးေလာင္ကုန္းမႀာ
အေမလဲ ဆံုးခဲ့႓ပီ၅
အေဖလဲ ဆံုးခဲ့႓ပီ၅
သံုးေယာက္သား ေမာင္ႎႀမတိုႛ
လူႛေလာကမႀာ ကဵက္စား
ႎႀစ္မဵားလဲ ဳကာေခဵ႓ပီ၅
ကိုရင္ကေလး ဢႎၬာေလာက
လူႛဘဝမႀာ သက္ဆင္း
ဴပည္တၾင္းစစ္ မီးလ႖ံဳကားမႀာပဲ
တဖားဖား ႟ုန္းကန္ရင္း
ကာရန္ေတၾရႀာတဲ့
ကဗဵာဆရာ ဴဖစ္လာခဲ့ေလ႓ပီ၅
ဴပည္တၾင္းစစ္ မီးေရာင္လဲ
တညီးညီး ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ၅
ကဗဵာတထုပ္၄ စာတအုပ္နဲႛ
မီးမႁတ္မီး႓ငိမ္း၄ ကေလးထိန္းရင္း
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး မရ႟ံု မကေသး
သူႛကေလးေတၾ သူႛေဴမးေတၾကို
ရန္ကုန္မႀာထား႓ပီး
တိုင္းတပၝး ကိုယ္လၾတ္ေဴပးခဲ့ရ
အေမ့ေဴမးေတၾ ဴမစ္ေတၾအတၾက္
ကိုရင္လူထၾက္ ကဗဵာဆရာ
စိတ္ပူပန္ရပၝေလ႓ပီ၅
စစ္ဝၝဒီ စနစ္ဆိုး
စစ္မီးခိုး အလ႖ံတလူလူနဲႛ
ဴမန္ဴပည္သူ ဘယ္ခၝ႓ငိမ္းႎိုင္ပၝ့မလဲ၅
အေမ့႟ၾာ ဴပန္အလာ
သံသာသာ ကဗဵာေတးေတၾနဲႛ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဗိမာန္သစ္ကို
တိုႛဴပည္႟ၾာ ေမတၨာအခဵစ္နဲႛ
ေကဵာက္ဆစ္ကာ ထုထၾင္းဖိုႛ
ေမ႖ာ္လင့္ဴခင္း ရင္မႀာပိုက္
အေမ႖ာ္စိုက္ေတးေတၾနဲႛ
ရပ္ေဝးက တေစာင့္ေစာင့္၅ ၅

တင္မိုး
ျ်၄ ွ၄ ြ်််

၃၅ ယူနီဗာဆယ္စီးတီး - တဲ့
မီးေရာင္စံု၄ ပန္းေရာင္စံု၄ လူေရာင္စံုနဲႛ
တုန္လႁပ္ဖၾယ္၄ မက္ေမာဖၾယ္၄ ရင္သပ္အံ့ဳသဖၾယ္
တကယ္လား၄ အတုလား
ခၾဲဴခားလိုႛမရႎိုင္တဲ့ ႓မိႂႚေတာ္႒ကီးမား
ခမ္းနားလႀတဲ့ ေဟာလီးဝုဒ္စခန္းမႀာ
ကဵမ္းကိုးကဵမ္းကားနဲႛ
လမ္း႟ိုးအတိုင္းသၾားေနတဲ့ ကဗဵာဆရာ ငၝရယ္
စာခဵစ္သူ ကဗဵာခဵစ္သူ ပညာခဵစ္သူ လမင္းတရာ
ဆရာရယ္
အံ့ဖၾယ္ကမာၲ အလည္အပတ္ေရာက္လာပၝတယ္၅
တိုက္ခန္း ခိုက္ခန္းေတၾနဲႛ
မိုက္ရမ္းေနဳကတဲ့ ေကာင္းဘၾိႂင္လမ္းမႀာ
ယမ္းေငၾႚမဴပတ္ ေသနတ္ေတၾစမ္းေနေပမဲ့
ဇာတ္သိမ္းခန္းမႀာေတာ့ လူမိုက္ေတၾကဵဆံုးရ
သေဘာကဵလိုႛ မဆံုးႎိုင္ခဲ့၅
ေရတံခၾန္ေတၾ တံတားေတၾ ကဵိႂးကဵ
ဟယဒယႎႀလံုးေတၾ ဂ႗မ္းထိုးေမႀာက္ခုန္ေပမဲ့
ဇာတ္႟ံုကထၾက္ေတာ့ ေလေဴပညၟင္းညၟင္း
ပန္းသင္းသင္းနဲႛပၝ၅
ေဴမငလဵင္႒ကီးတုန္ခၝ
ကမာၲ႒ကီး႓ပိႂကဵ
ဘဝေတၾ လၾင့္စင္ခမန္း
လ႖ပ္စီးလ႖ပ္ပန္း တဝင္းဝင္း
တ႕ခင္း႕ခင္း ဴမည္ဟိန္း
တဂဵိမ္းဂဵိမ္း တဂဵိႂင္းဂဵိႂင္းနဲႛ
လိႁင္းေတၾေမာက္ လမ္းေတၾေပဵာက္ေပမဲ့
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ႓ငိမ္သက္
ေ႟ၿလက္တူတူ တၾဲလိုႛ
ရဲရင့္စၾာ ေလ႖ာက္လႀမ္း
ေအာင္ပၾဲခန္း ေရာက္လိုႛ
ကိုကာကိုလာ ေသာက္ရင္း
ႎႀစ္ေယာက္သား ရယ္ေမာႎိုင္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅
တိရစာၥန္ ဇာတ္လိုက္ေတၾမိုႛ
ခပ္မိုက္မိုက္ မထင္ေလနဲႛ
လူယဤ္ေကဵး လူလိမၳာတိုႛလို
လုပ္သင့္တာ မလုပ္သင့္တာ
လိမၳာစၾာ ပညာရႀိစၾာနဲႛ
ခဵစ္စရာ ဴဖစ္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅
႟ုပရ
္ င
ႀ ္႓မိႂႚေတာ္က အဴပင္ထၾက္လိုႛ
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လက္ေတၾႚေလာကထဲ ေရာက္လာတဲ့အခၝမႀာလဲ
ပညာသာ ထာဝရ
အလိမၳာသာ ထာ ဝရလိုႛ
သဘာဝကဵကဵ စိတ္မႀာစၾဲ႓ပီး
ရဲရဲ႒ကီး လမ္းေလ႖ာက္ႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္၅

ျ်၅ အိုဘယ့္ကဗဵာဆရာ

ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟိန္းဟိန္း
႓ခိမ္းေဴခာက္မႁဆိုတာ တခဏပၝပဲ
ထာဝရ ဘယ္ေတာ့မႀ မဴဖစ္ႎိုင္လိုႛ
အခိုင္အမာ ယံုဳကည္႓ပီး
ယူနီဗာဆယ္ ႓မိႂႚေတာ္က
ကဗဵာေကဵာ္ ငၝတေယာက္ဟာ
ထၾန္းေတာက္မဲ့ အနာဂတ္ကိုေမ႖ာ္မႀန္းရင္း
လမ္းေပၞက လမင္းတရာကို
ဝမ္းေဴမာက္စၾာ ေပၾႚဖက္ခဲ့ပၝတယ္၅ ၅

ျ၃၂၂
ေခတ္မုန္တိုင္းအတိုက္၄ ေခတ္ေရလိႁင္းအ႟ိုက္မႀာ
အငိုက္ေတၾေဴပကဵ၄ အိပ္ရာမႀႎိုးထသကဲ့သိုႛ
ေသၾး႔ကတဲ့ စိတ္ကူးနဲႛ
ေရ႟ူးအေဴမာက္၄ ေလႀလူးလိုႛ ေမႀာက္ပေစ
လူထုေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္
တိုက္ပၾဲေတၾမႀာပၝဝင္
ေသၾးစဤ္တဲ့လက္နဲႛ ကဗဵာစပ္
လၾတ္လပ္မႁ ဆာေလာင္တဲ့ဗိုက္နဲႛ
ကေလာင္ပိုက္ကာ လိုက္ခဲ့တယ္၅

တင္မိုး
လမင္ းတရာ ကို ေအးဝင္ းနဲႛ အမႀတ္ တရ၅
ဇၾန္ လ ျ၂ ရက္ ၄ ြ််် တနဂႆေႎၾ နံနက္ ခင္ း၄
ေလာ့စ္ အိန္ ဂဵယ္ လိစ္ ၅

ေကာ္ဖီတခၾက္၄ စီးကရက္တလိပ္
စိတ္ကူးတခုနဲႛ
ခပ္ႎုႎု ခပ္ယဤ္ယဤ္ ကဗဵာဆရာ၅

တိုက္ပၾဲက ဴပင္းထန္ေတာ့
ပက္လက္ လန္သူလန္
နံရံေလးဖက္ထဲ ေရာက္သူေရာက္
ေပဵာက္သူ ေသသူေတၾလဲ အမဵားအဴပား
တရားမ႖တ လၾတ္လပ္ဴခင္းရေအာင္လိုႛ
ဘဝေတၾနဲႛရင္းႎႀီး
တန္ဖိုး႒ကီး႒ကီး ေပးခဲ့ဳကရတယ္၅
သစ္႟ၾက္ေတၾ ေ႔ကေလဵာလိုႛ
ေႎၾဤဳသ တၾန္ခၝနီးဴပန္႓ပီ၅
ဣခရီး မဆံုးေသး၅
ကဗဵာဆရာမႀာလဲ၄ ဒဏ္ရာေတၾရ
ကေလာင္ထက္မႀာ ေသၾးစက္ေတၾကဵခဲ့႓ပီ၅
ေႎၾတန္ခူးမႀာ
ေလ႟ူးကေလးနဲႛ မလိုက္အား၅
အင္းယားကန္ ေရဴပင္ရိပ္မႀာ
အတိတ္ကို မလၾမ္းအား၅
ကေလာင္တေခဵာင္းနဲႛ
ေအာင္ေမာင္း ေအာင္စည္သံ ေမ႖ာ္ရင္း
ရဲေဘာ္မဵားနဲႛ အတူ
ကေလာင္ဖဵား ခ႗န္ေနဆဲ၅
ေကာ္ဖီတခၾက္၄ စီးကရက္တလိပ္ႎႀင့္
စိတ္ကူးမယဤ္ႎိုငရ
္ ႀာေတာ့ေခဵ၅ ၅

တင္မိုး
ဇန္ နဝၝရီ၄ ြ၂၄ ျ၃၃၃၅ (မာယာ ြ််ျ မတ္ လ)
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ေကာင္းကင္စိတ္နဲႛ ေဴမလိုကဵင့္တဲ့ ဧည့္သည္႒ကီး
ေနဴခႃး

ဤေယဵာဇဤ္၅
အေဖ ကဗဵာဆရာ ဤီးတင္မိုး ဆုံး႓ပီး လအနည္းဳကာတဲႛ တေနႛမႀာ ကိုယ္ႛလက္ထဲကို စာအုပ္ေလး တအုပ္ ေရာက္လာ
ပၝတယ္၅ အေဖႛ သားအရင္းတေယာက္လို ခဵစ္ခင္တဲ့ ေကဵာင္းသားေလးတေယာက္ရဲႚ အေဖႛအေဳကာင္းေရးထားတဲႛ
စာမူပၝ၅ မလၾတ္လပ္တဲႛ ေနရာ၄ အကဵဤ္းေထာင္ထဲကေန ႎႀလုံးေသၾးနဲႛ ေရးလိုက္တဲႛ စာမူေလးပၝ၅
အေဖႛအေဳကာင္းကို လူေတၾ သူတိုႛဴမင္တဲ့ ေထာင္ႛကေန အမဵိႂးမဵိႂးေရးဳကတာ ဖတ္ဖူးမႀတ္ဖူးပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲႛ အမႀန္တရား
အတၾက္ အေဖ မတရားအဖမ္းဆီးခံရစဤ္ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ ေနခဲႛရတဲႛ အခဵိန္ေတၾကိုေတာ့ မသိခရ
ဲ့ ပၝဘူး၅ လၾတ္လပ္
မႁကို ဴမတ္ႎိုးလၾန္းတဲ့ အေဖ အကဵဤ္းေထာင္ထဲမႀာ ဘယ္လိုမဵား ေနထိုင္ခသ
ဲ့ လဲ ကိုယ္ေတၾးဳကည္မ
့ ိဖူးတယ္၅
အခု ေဖာ္ဴပမဲ့ ဒီစာေလးဟာ အဲဒီကၾက္လပ္ေလးကို ဴဖည္လ
့ ိုက္တာပၝပဲ၅ ဒီစာထဲမႀာ အကဵဤ္းစံေတၾ ဴဖစ္တ၄ဲ့ အာဏာရႀင္
စနစ္ကို မရႀိခိုးႎိုင္ဳကတဲႛ ေကဵာင္းသားေလးတေယာက္နဲႛ ေကဵာင္းဆရာ ကဗဵာဆရာတေယာက္ရဲႚ မဴမင္ရတဲႛ သံေယာ
ဇဤ္ေတၾကို ေတၾႛရမႀာပၝ၅ အကဵဤ္းကဵသူေတၾရဲႚ ရင္ဆိုင္ ႟ုန္းကန္ေနရတဲႛ ဘဝေတၾကို နားလည္ခံစားလိုႛရမယ္၄ သူတိုႛရဲႚ
ေမ႖ာ္လင္ႛခဵက္၄ ယုံဳကည္ခဵက္၄ ခံစားခဵက္ေတၾကို ဖတ္ရင္း စာနာနားလည္ႎိုင္ေစဖိုႛ ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္၅
စာမူကို အပိုင္းခၾဲ႓ပီး တင္သၾားပၝမယ္၅ ဖတ္ဳကည့္ဳကပၝအုံးရႀင္၅
မို း ခဵိႂသင္၅း
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အမတို ႛခင္ ဗဵား

ဴပည္သူႛ ကဗဵာ ဆရာ႒ကီး ဤီး တင္မိုး ၏ ဈာပန အခမ္း အနား၅

လူတေယာက္ဆုံးပၝးသၾားတဲအ
့ ခၝ သူႛကို ခဵစ္ခင္တန္ဖိုးထား ေလးစားတဲသ
့ ူေတၾက လူကိုယ္တိုင္ စဵာပနအခမ္းအနားကို
တက္ေရာက္ ဳကတယ္၅ အေဳကာင္းတခုခုေဳကာင့္ မတက္ေရာက္ႎိုင္ဳကရင္ ဝမ္းနည္းေဳကာင္း သဝဏ္လၿာ၄ လၾမ္းသူႛ
ပန္းေခၾ ပန္းစည္းေတၾပ႓ိုႛ ပီး မိသားစုနအ
ဲႛ တူ ထပ္တူ ေဳကကၾဲဝမ္းနည္းရေဳကာင္း သူတိုႚရဲႚစာနာမႁေတၾကို ဴပသေလ့
ရႀိဳကတယ္၅ ဒၝဟာ ယဤ္ေကဵးတဲသ
့ ူေတၾရဲႚ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဤ္အလာတခုပၝဘဲ၅ ကဵေနာ္က လူကိုယ္တိုင္လည္း
တက္လမ
ိုႛ ရ ပန္းေခၾပန္းစည္း သဝဏ္လၿာလည္း ပိုႛလိုမ
ႛ ရ … ဆိုေတာ့ ကဵေနာ္က မယဤ္ေကဵးတဲသ
့ ူမဵား ဴဖစ္ေနမလားဘဲ၅
ဆရာ႒ကီးကအမတိုႛ သိပ္ခဵစ္ရတဲအ
့ ေဖပၝ၅ ဒီလိုဘဲ၅ ကဵေနာ္ရ
့ ဲႚ အေဖဆိုလည္း မမႀားပၝဘူး၅ ဆရာ႒ကီးဆုံးသၾားလိုႛ အမတိုႛ
ညီအမေတၾ ေဳကကၾဲထိခိုက္ဳကရသလို ကဵေနာ္လည္း ဘယ္ေလာက္ေဳကကၾဲ ထိခိုက္ရသလဲဆိုတာ ခုကဵေနာ္ ပိုႛလိုက္တဲ့
စာအုပ္ကို စ … ဆုံး ဖတ္ဳကည္ရ
့ င္ ေတၾႚရပၝလိမမ
့္ ယ္၅
တိုင္းသိဴပည္သိ ဆရာ႒ကီးရဲႚ အမဵားသိ႓ပီးသားအေဳကာင္းေတၾကို ထည္မ
့ ေရးေတာ့ဘဲ တကယ္ဴဖစ္ခ႓ဲ့ ပီး လူသိပ္မသိတဲ့
အေဳကာင္း ေတၾကိုဘဲ ေရးထားတာပၝ၅ အထူးသဴဖင့္ ဘာမႀမဟုတ္တဲ့ ခပ္႟င
ို ္း႟ိင
ု ္းေကာင္ေလးတေယာက္ကို ယဤ္ေကဵး
တဲ့ လူသားတေယာက္ ဴဖစ္ေအာင္ သူ ဘယ္လို ထုဆစ္ခတ
ဲ့ ယ္ဆိုတာ လူသိရႀင္ဳကားသိေစခဵင္တာပၝ၅ လူသူမဴမင္ႎိုင္တဲ့
ေနရာမဵိႂးေတၾမႀာေတာင္ ဆရာ႒ကီးဟာ အ႟ိုးခံသက္သက္ ဴပႂမူေနထိိုင္ခတ
ဲ့ ာေတၾ၄ ဟန္ေဆာင္မက
ႁ င္း႓ပီး မာန္မာန
မရႀိတာေတၾ ဴဖႃစင္႟ိုးသား႓ပီး စာနာတရား ႒ကီးမားတာေတၾ ကဗဵာ စာေပနဲႛ ပညာကို ခဵစ္မက္တန္ဖိုးထားတာေတၾ သိေစ
ခဵင္လို၄ႛ အထူးသဴဖင့္ ကဵေနာ္လ
့ ို အ႟ိင
ု ္းကို အယဤ္ ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ႎိုင္စၾမ္းတဲ့ ေမတၨာတရား႒ကီးမားတာကို အမတိုႛ
သိေစခဵင္လိုႚ "ေကာင္းကင္စိတ္နဲႛ ေဴမလိုကဵင့္တဲ့ဧည္သ
့ ည္႒ကီး" ဴဖစ္လာရတာပၝဘဲ၅ အေရး႒ကီးဆုံးကေတာ့ ဆရာ႒ကီးရဲႚ
အ႟ိုးဴပာအိုး ဴမန္မာဴပည္ကို မုခဵဴပန္ေရာက္ရမယ္လိုႛ လူသိရႀင္ဳကား ဟစ္ေ႔ကးလိုက္တာပၝဘဲ၅
အမတိုႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းပၝေစ …
ေနဴခႃး
Tue, Feb 6 , 2007
10:05 PM
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ေကာင္းကင္စိတ္နဲႛ ေဴမလိုကဵင္တဲ
့ ့ ဧည့္သည္႒ကီး
ေနဴခႃး
ြ််၁၄ ဇန္န်ၝရီ ြြ၄ ညေန (ှ) နာရီ၄ အေမရိကန္၄ ေလာ့အိန္ဂဵလိစ္မႀာ ဆရာ႒ကီးဆံုး႓ပီတဲ့၅ ကဵင္စက္နဲႛ တိုႛခံလိုက္ရ
သလို တကိုယ္လံုး ေတာင့္ေတာင့္႒ကီးဴဖစ္သၾားရတဲ့အထိ၅ ကိုယ့္နားေတာင္ ကိုယ္မယံုခဵင္ဘူး၅ မဟုတ္ပၝေစနဲႛ …
မဟုတ္ပၝေစနဲႛလိုႛ တကုိယ္တည္း နတ္ပူးသလို ေရ႟ၾတ္ေနမိတယ္၅ အဴမင္၄ အဳကားအာ႟ံုေတၾ ဆၾံႚအသၾားသလို
ပတ္ဝန္းကဵင္ တခုလံုး လင္းလိုက္ ေမႀာင္လိုက္နဲႛ၅
ေဆာင္းေခၝင္ေခၝင္႒ကီး မိုး႓ခိမ္းသံေတၾ တဂဵႂန္းဂဵႂန္း၄ တဂဵိမ္းဂဵိမ္း … ဘုရား … ဘုရား … အိပ္မက္မဟုတ္ဘူးပဲ၅ တကယ္
ဆရာ႒ကီး ဆံုး႓ပီတဲ့ …၅
တမာနံသ
ႛ င္းသင္း၄ ေနဴပင္းဴပင္း အညာေဒသမႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့တဲ့ အညာသားစစ္စစ္႒ကီး ဤီးဘဂဵမ္း၄ ဴမန္မာ့ယဤ္ေကဵးမႁ
ေကဵးလက္စ႟ိုက္ကို ႎႀစ္ႎႀစ္ကာကာ ခဵစ္ဴမတ္ႎိုးတဲ့ မဵိႂးခဵစ္ ကဗဵာစာဆို႒ကီး တင္မိုး၄ 'ဖန္မီးအိမ'္ 'ဧည့္သည္႒ကီး' ကဗဵာ
ေတၾနဲႛ ကဗဵာတေခတ္ ေမာ္ကၾန္းထိုးခဲ့တဲ့ ကဗဵာသူရဲေကာင္း႒ကီး၅ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကို ခဵစ္ဴမတ္ႎိုးလၾန္းလိုႛ
ေထာင္သၾင္းအကဵဤ္းကဵခံရတဲ့ ဴပည္သူႛ ဘက္ေတာ္သား႒ကီး၄ အမဵားက 'သခင္ကိုယ္ေတာ္မိုး' လိုႛ မႀည့္ေခၞရ
ေလာက္ေအာင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးစိတ္ ဴပင္းဴပလၾန္းတဲ့ တိုင္းခဵစ္ဴပည္ခဵစ္ ဆရာ႒ကီး … ခုေတာ့ သူသိပ္ခဵစ္တဲ့ သူႛေမၾးရပ္
တုိင္းဴပည္မႀာ ေခၝင္းခဵခၾင့္မရရႀာတာ ဘယ္ေလာက္ ေဳကကၾဲထိခိုက္ဖိုႛ ေကာင္းလိုက္သလဲလိုႛ …
သူႛကို ကဵေနာ္စေတၾႚခဲ့တာ၄ ဟိုးလၾန္ခဲ့တဲ့ (ျဿ) ႎႀစ္ေလာက္က ခုလို ႎႀစ္တႎႀစ္ရဲႚ ႎႀစ္ဤီးကာလ ႎႀင္းေတၾေဝေနတဲ့ မနက္
ခင္းေလး၅ အင္းစိန္ ေကဵာင္းေတာ္႒ကီးရဲႚ အမႀတ္ (ျ) အိပ္ေဆာင္မႀာပၝ၅ ကဵေနာ္နဲႛ သက္ဝင္းေအာင္က အမႁတၾဲ၄ အေပၞ
(ျ-ခ) မႀာ အတူတူေန ေနရတဲ့အခဵိန္၅ (ျ၃၃ျ၄ ဇၾန္လ) ထဲက ႟ံုးထၾက္ ႟ံုးဴပန္နဲႛ ဒီအေဆာင္မႀာ ေနေနရတာ၅ ျ၃၃ြ
ဇန္နဝၝရီလကုန္ပိုင္းေလာက္ တညေနခင္းမႀာ ႟ံုးဴပန္တေယာက္ ကဵေနာ္တိုႛဆီ ေရာက္လာ႓ပီး 'ကဗဵာဆရာ တင္မိုး'
ဆိုတာ ဒီေနႛ အခဵႂပ္သစ္နဲႛ ပၝလာတယ္လိုႛ သတင္းလာေပးတယ္၅
ကဵေနာ္က "ကဗဵာဆရာတင္မိုး" ဆိုတာကို မသိဘူး၅ မသိဆို ဳကားေတာင္ မဳကားဖူးဘူး၅ သက္ဝင္းေအာင္က လူကိုသာ
မသိတာ၅ သူႚနာမည္ ဳကားဖူးတယ္၅ ထင္ရႀားတဲ့ ကဗဵာဆရာ႒ကီးဆိုတာ သိေနတယ္၅ ကဵေနာ္တိုႛက အရင္ေရာက္ႎႀင့္
ေနတဲ့ လူေဟာင္းေတၾဆိုေတာ့ လိုအပ္တာေတၾ ကူညီဖိုႛ ႎႀစ္ေယာက္သား တိုင္ပင္ဴဖစ္ဳကတယ္၅
သူက ဒီေနႛမႀ စေရာက္တာဆိုေတာ့ ပံုစံခန္း ဝင္ရဤီးမယ္၅ ပံုစံခန္းဆိုတာ ကဵေနာ္တိုႛေနတဲ့ အခန္းရဲႚ ေအာက္တည့္တည့္
အခန္းနံပၝတ္ (ျ-က)၅ ေရာက္လာခဲ့သူမႀန္သမ႖ ဒီအခန္းကိုဝင္ဳကရတာ ထံုးစံပဲ၅
ပံုစံခန္းဆိုတဲ့အတိုင္း ေရာက္လာတဲ့ အခဵႂပ္သစ္ေတၾကို သံမံတလင္းမႀာ ဖင္ခဵထိုင္ခိုင္းထား႓ပီး ပံုစံဴပတေယာက္က
ေရႀႚမႀာ ပံုစံဴပမယ္၅ "စည္းကမ္းထိန္း" ဆိုတဲ့သူေတၾက တုတ္ေတၾ၄ သားေရပတ္ေတၾ ကိုင္ထား႓ပီး ေတၾႚကရာလူကို
ေလ႖ာက္႟ိုက္မယ္၅ ပံုစံလိုႛ ေအာ္လိုက္ရင္ လက္မကို လက္ဖဝၝးထဲ ထည့္ဆုတ္႓ပီး တင္ပလၴင္ခဵိတ္ထိုင္ထားတဲ့ ဒူးႎႀစ္
ဖက္ေပၞတင္တား၄ ခၝးဆန္ႛ႓ပီး ေခၝင္းငံုႛထားရတယ္၅ "ေအးေစ" လိုႛ ေအာ္မႀ ေခၝင္းေမာ့ရတယ္၅ "ပံုစံရပ္" နဲႛ "အေရးေပၞ
ပံုစ"ံ ဆိုတာ ရႀိေသးတယ္၅ ကိုလိုနီစ႟ိုက္နဲႛ အာဏာရႀငဝ
္ ၝဒ သားစပ္ကဵထားတဲ့ ေမာ္ဖူးေစ ပံုစတ
ံ ခုပၝပဲ၅
ပံုစံဴပေနတုန္း အေယာင္ေယာင္အမႀားမႀားဴဖစ္တဲ့သူကို စည္းကမ္းထိန္းေတၾက တအံုးအံုး၄ တဒိုင္းဒိုင္းနဲႛ ႟ိုက္ႎႀက္ကန္
ေကဵာက္ ဳကေတာ့တာပဲ၅ ပံုစံခန္း ဆိုတာ ငရဲခန္း အေသးစားေလးဆိုရင္ မမႀားဘူး၅
အခဵႂပ္သစ္နဲႛေရာက္လာသူမႀန္သမႀဵ ဒီအခန္းထဲကို ဝင္ရတယ္၅ (ြ) ရက္ေလာက္ေန႓ပီးမႀ တဴခားအခန္းကို ခၾဲပိုႛတယ္၅
ကဵေနာ္နဲႛ သက္ဝင္းေအာင္လည္း ဒီအခန္းမႀာ (ြ) ရက္ေလာက္ေန႓ပီးမႀ အခုေနတဲ့ (အခန္း ျ-ခ) ကို ေရာက္ေနဳက
ရတာ၅
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ညေနဖက္ သူေရာက္တယ္ဳကား႓ပီး ေနာက္တေနႛမနက္ တန္းဖၾင့္ေတာ့ ကဵေနာ္နဲႛ သက္ဝင္းေအာင္တိုႛ ပံုစံ ခန္းသၾား႓ပီး
သူႚကိုရႀာဳကတယ္၅ အခုမႀ ေရာက္တာဆိုေတာ့ သူမႀာ ဘာမႀ ပၝမႀာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ အေတၾႚအဳကံႂအရ သိႎႀင့္႓ပီးသား၅
ဒၝေဳကာင့္ သၾားတိုက္တံအသစ္ တေခဵာင္းရႀာ႓ပီး သၾားတိုက္ေဆးပၝ ယူသၾားဳကတယ္၅ သူႛကို လူမဴမင္ဖူးေတာ့ "ဤီးတင္မိုး"
ဘယ္သူလဲဆိုတာ လိုက္ေမးဳကရတာ၅ အခန္းဝ ရပ္ေနတဲ့ လူတေယာက္က လက္ညၟိႂးထိုးဴပလိုႛ ဳကည့္လိုက္ေတာ့
အသက္႒ကီး႒ကီး ဝဝဖိုင့္ဖိုင့္ အဖိုး႒ကီးတေယာက္ကို ေတၾႚလိုက္ရတယ္၅
ေခၝင္းရင္းဘက္ဴပတင္းေပၝက္ သံတိုင္ေတၾကိုကိုင္႓ပီး အဴပင္ကို ေငးဳကည့္ေနတယ္၅
ကဵေနာ္တိုႛႎႀစ္ေယာက္ သူႚဆီသၾား႓ပီး "အဘက ဤီးတင္မိုးလား" လိုႛ ေမးလိုက္ေတာ့ သူကေကဵာခိုင္းလဵက္ ကဵေနာ္တိုႛ
ဘက္လႀည့္႓ပီး "ဟုတ္ပၝတယ္၅ ကဵေနာ္တင္မိုးပၝ" လိုႛ ဴပန္ေဴဖတယ္၅
မဵက္လံုးကဝိင
ု ္းဝိင
ု ္း၄ ပၝးက ေဖာင္းေဖာင္း႒ကီးနဲႛ အံ့ဳသတဲ့ အမူအရာနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ကို တလႀည့္စီ ဳကည့္ေန
တယ္၅ ကဵေနာ္တိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾပၝ၅ နာမည္ ဘယ္သူဘယ္ဝၝပၝ ဆို႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛအေဳကာင္း အကဵဤ္းခဵႂံး မိတ္ဆက္
လိုက္ေတာ့ သူႚမဵက္ႎႀာဝင္းသၾား႓ပီး ဖက္လႀဲတကင္း ဴပန္ႎႁတ္ဆက္ပၝတယ္၅ သူႛဴဖစ္စဤ္အေဳကာင္းလည္း အကဵဤ္းခဵႂံး ေဴပာ
ဴပပၝတယ္၅ ကဵေနာ္တိုႛက အဘ မဵက္ႎႀာမသစ္ရေသးဘူးမဟုတ္လား၅ လာ … ေရကန္သၾားမယ္ဆို႓ပီး ေခၞသၾားပၝတယ္၅
ေရကန္ေရာက္ေတာ့ သၾားတိုက္တံေပၞ သၾားတိုက္ေဆးညၟစ္ထည့္႓ပီး သူႛကိုေပးလိုက္ေတာ့ သူက သၾားတိုက္တံေပၞက
သၾားတိုက္ေဆးကို လက္ညၟိႂးေလးနဲႛေကာ္႓ပီး သၾားတိုက္တံကို ဴပန္ေပးတယ္၅
ကဵေနာ္က "အဘ … ႟ၾံတတ္လိုႛလား၅ ဒၝသၾားတိုက္တံ အသစ္ပၝလိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့" သူက "ဟာ … မဟုတ္ဘူး၅
မဟုတ္ဘူး၅ ကိုယ္မ႟ၾံတတ္ပၝဘူး၅ သၾားတိုက္တံနဲႛ တိုက္လိုႛမရလိုႛပၝ" လိုႛ ပဵာပဵာသလဲ ဴပန္ေဴဖ႓ပီး သူႚပၝးစပ္ကို "ဟ"
ဴပပၝတယ္၅ ဳကည့္လိုက္ေတာ့ ပၝးစပ္က ေဟာင္းေလာင္း႒ကီး၄ သၾားေတၾ တေခဵာင္းမႀ မရႀဘ
ိ ူး၅ ဟုတ္တာေပၝ့၅ သၾားဖံုးခဵည္း
သက္သက္ကို သၾားတိုက္တံနဲႛတိုက္လိုႛ ဘယ္ရပၝ့မလဲ၅ ကဵေနာ္နဲႛ သက္ဝင္းေအာင္ တေယာက္မဵက္ႎႀာ တေယာက္
ဳကည့္႓ပီး ႓ပံႂးစိစိေလး ဴဖစ္သၾားေတာ့ သူက အားရပၝးရ ရယ္ေမာလိုက္ပၝေတာ့တယ္၅ အဲဒၝ သူနဲႛကဵေနာ္ ပထမဆံုး
စေတၾႚေတၾႚခဵင္း အမႀတ္ရစရာေလးပၝ၅ ျ၃၃ြ ႎႀစ္ဤီးပိုင္း ႎႀင္းေတၾေဝေနတဲ့ ေဆာင္းနံနက္ခင္းေလးက အစဴပႂလိုႛ ေအးဴမ
တဲ့ ေႎၾးေထၾးတဲ့ ေမတၨာရိပ္ေတၾ ကဵေနာ့္ ႎႀလံုးသားကို သိုင္းဴခံႂရစ္ပတ္ေတာ့မယ္ဆုိတာ ကဵေနာ္ မသိခဲ့ဘူးေလ၅
သူပံုစံခန္းက ထၾက္ေတာ့ ကဵေနာ္ေနတဲ့ အေပၞ (ျ-ခ) မႀာ လာေနရတယ္၅ ကဵေနာ္နဲႛ ေဘးခဵင္းယႀဤ္အိပ္ ရတာပၝ၅
သက္ဝင္းေအာင္က ကပ္လဵက္အခန္းက အေပၞ(ျ-က)မႀာ၅
အဲဒီတုန္းက ကဵေနာ္နဲႛ သက္ဝင္းေအာင္က အသက္ (ျ၃) ႎႀစ္အ႟ၾယ္ (၃) တန္း ေကဵာင္းသားေလးေတၾ၄ သူက
ေကဵာင္းဆရာ၄ ကဗဵာဆရာ ၄ ပညာနဲႛ ေမၾႚေလဵာ္သူဆိုေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ (ြ) ေယာက္ကို (၃) တန္း ဴပန္ေဴဖ႓ပီး
ဘၾဲႚရေအာင္ယူဖိုႛ တိုက္တၾန္းတယ္၅ ကတိလည္း ေတာင္းတယ္၅ သက္ဝင္းေအာင္က ဴပန္ေဴဖဖိုႛ ကတိေပးလိုက္ေပမဲ့
ကဵေနာ္ကမေပးဘူး၅ မေသခဵာဘဲနဲႛ ဘာကတိမႀ မေပးခဵင္ဘူးလိုႛ ဴပန္ေဴပာလိုက္ေတာ့ သူ ကဵေနာ့္ကို စိုက္ဳကည့္ေန
တယ္၅ ဘာမႀေတာ့ မေဴပာဘူး၅ ဒၝေပမဲ့ သူႚမဵက္ႎႀာမႀာ ခပ္မႁိင္းမႁိင္းအရိပ္ေလးေတၾ ေတၾႚလိုက္ရတယ္၅
အဲဒီတုန္းက ကဵေနာ္က ခပ္ထန္ထန္၄ ခပ္႟ိုင္း႟ိုင္း၅ ကခဵင္ဴပည္နယ္ ေတာေတာင္ေတၾထဲ (ြ) ႎႀစ္ခၾဲေလာက္ လက္နက္
ကိုင္ တိုက္ခိုက္ေနရာကေန၄ ေလာေလာလတ္လတ္ အခဵႂပ္ကဵေနတဲ့ကာလ၅
ေဴပာရရင္ အရႀင္လတ္လတ္ ေလႀာင္ခဵိႂင့္ထဲ ထည့္ပိတ္ခံထားရလိုႛ ရႀႃးရႀႃးရႀားရႀားဴဖစ္ေနတဲ့ ေတာ႟ိုင္းတိရိစာၥန္
တေကာင္လိုမဵိႂး၅ အစၾယ္ တဴပဴပ၄ လက္သည္း တဴပင္ဴပင္နဲႛ၅ ပိုဆိုးတာက ဘာ ဘာသာေရးမႀ မရႀတ
ိ ာ၅ အ႟ိုင္းတံုး႒ကီး၅
အေဖက ဗုဒၭဘာသာ ဴမန္မာလူမဵိႂး၄ အေမက ခရစ္ယန္ ကရင္လူမဵိႂး ဆိုေတာ့ ဘာသာက ဖက္စပ္၄ လူမဵိႂးက ကဴပား၅
ဳသကာသ မသိ၄ သခင္ေယ႟ႁ မသိ၄ ကိုယ္ထင္ရာ ကိုယ္ခိုင္းေနတဲ့ စိတ္အခံမဵိႂး၅
အဲဒီလို ဘာသာမဲ့၄ ေတာဴပန္ အခဵႂပ္ကဵ ႟ိုင္းခဵင္တိုင္း ႟ိုင္းေနတဲ့ ကဵေနာ့္ကို သူက တဴခားကဵေနာ္ ဳကံႂရေလ့ရတ
ႀိ ဲ့ လူ႒ကီး
ေတၾလိုမဵိႂး ေရႀာင္ဖယ္ဖယ္ ေနတာမဵိႂး မလုပ္ဘူး၅ ေဖးေဖးမမနဲႛ တရင္းတႎႀီး ဆက္ဆံတယ္၅ ကဵေနာ္ႚ ေနာက္ခံ ဘဝဇာတ္
ေဳကာင္းကို ခေရေစ့ တၾင္းကဵ ေမးတယ္၅ အေဖအေဳကာင္း၄ အေမအေဳကာင္း၄ မိသားစု ေနထိုင္မႁပံုေတၾ အေဳကာင္း၄
ကဵေနာ္တက္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းကအစ၄ ေတာထဲေနခဲ့ရတဲ့ တိုက္ပၾဲေတၾအဆံုး အကုန္ေမးတယ္၅ တိုက္ဆိုင္ခဵင္ေတာ့ ကဵေနာ္
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ရဲႚ အတန္းေဖာ္ ခိုင္ဝတ္မႁန္ဆိုတာ သူႚရဲႚ ရဲေဘာ္႒ကီး ဤီးတင္ေမာင္ဝင္းရဲႚ သမီး၄ သူႚတပည့္မ ဴဖစ္ေနတယ္၅ အဲဒီလို
ေလ႖ာက္ေမးေနေတာ့ ကဵေနာ္က ေဴပာဴပရတယ္၅ အံ့ဳသဖိုႛေကာင္းတာက ကဵေနာ္ ေဴပာသမ႖ကို သူက ေသေသခဵာခဵာကို
အာ႟ံုစိုက္႓ပီး နားေထာင္တာ၅ တခၝတခၝေတာ့ သူေမးတာကို ကဵေနာ္က "ဘု" ဴပန္ေတာမိတာလည္း ရႀတ
ိ ယ္၅ အဲဒီလုိ
အခၝမဵိႂးမႀာ ဘယ္ေတာ့မႀ စိတ္ဆိုးဟန္မဴပဘူး၅
"ေအး … ေအး … ခုမေဴပာခဵင္လဲေန၄ ေနာက္မႀေဴပာေပၝ့၅ လာ … အခု လမ္းေလ႖ာက္ဳကရေအာင္" ဆို႓ပီး ကဵေနာ္ႛ
လက္ကိုဆၾဲ႓ပီး ထလမ္းေလ႖ာက္ေတာ့တာပဲ၅ ဒီအေဳကာင္း အခုဴပန္ေတၾးေတာ့ သူႛမဵက္ႎႀာ ဴမင္ေယာင္႓ပီး ရင္ထဲဆစ္ကနဲ
နာကဵင္မိတာအမႀန္ပဲ၅ အဲဒီလို တရင္းတႎႀီးေနဳကရင္း ကဵေနာ္ သူႚကို "အဘ" လိုႛ ေခၞရာကေန "ဆရာ႒ကီး" လိုႛ ေဴပာင္း
ေခၞမိတယ္၅ ဘယ္လိုဘယ္လို အဲဒီလို ေခၞမိတယ္မသိဘူး၅ စာသင္တဲ့ ဆရာ၄ အသက္႒ကီးလိုႛ ေခၞမိတာလား၄ ကဗဵာ
ဆရာ႒ကီးမိုႛလိုႛ ေခၞမိတာလားလည္း မသိဘူး၅ ေနာက္ပိုင္း ကဵေနာ္ေရာ၄ သက္ဝင္းေအာင္ေရာ ဆရာ႒ကီးလိုႛ ေခၞဴဖစ္ဳက
ေတာ့တယ္၅
သူက ပထမ သူႛကိုယ္သူ "ကဵေနာ္" လိုႛ ေဴပာတယ္၅ ေနာက္ေတာ့ "ကိုယ္" "ေမာင္ရင္" လိုႛ ေဴပာရာကေန "မင္း" "ငၝ"
ဆို႓ပီး တရင္းတႎႀီး ဴဖစ္လာတယ္၅ တခၝတေလ "ေဟ့ေကာင္၄ ေခၾးေကာင္ … ေခၾးမသား … လာ …" ဆို႓ပီး အာလုတ္
သံ႒ကီးနဲႛ တလံုးတခဲေဴပာ႓ပီး ကဵေနာ္ ေခၝင္းကို သူႛရင္ဘတ္မႀာ ဖိထားတာမဵိႂး လုပ္တတ္တယ္၅ ပထမေတာ့ အဲဒီလို
ေခၞတာကို ကဵေနာ္ မ႒ကိႂက္ဘူး၅ စိတ္ဆိုးမိတယ္၅
"ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္ကို ဘာဴဖစ္လိုႛ ေခၾးေကာင္လိုႛ ေခၞတာလဲ" လိုႛ ဴပန္ေမးေတာ့ သူ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္သၾားပံုရတယ္၅
"မဟုတ္ပၝဘူးကၾာ … ငၝဘယ္သူႛဴဖစ္ဴဖစ္၄ ဘယ္ေလာက္ငယ္ငယ္ "မင္း" "ငၝ" ဆိုတာမဵိႂးေတာင္ မသံုးပၝဘူး၅ မင္းကိုေတာ့
ငၝခဵစ္လိုႛ ဒီလို ရင္းရင္းႎႀီးႎႀီး ေဴပာတာပၝ၅ စိတ္မဆိုးပၝနဲႛကၾာ၅ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ဆိုရင္လည္း သခင္ႎုတိုႛ၄
သခင္ေအာင္ဆန္းတိုႛကို အဲဒီလို ရင္းရင္းႎီႀးႎႀီး ေဴပာဆိုတာပဲ" လိုႛ ဴပန္ေဴပာတယ္၅
အဲဒီကစလိုႛ သူနဲႛ ကဵေနာ္ဳကား ဘယ္အခၝေတၾႚေတၾႚ "ေဟ့ေကာင္ … ေခၾးေကာင္ ေခၾးမသား … လာ" ဆို႓ပီး ကဵေနာ့္
ေခၝင္းကို အတင္းဆၾဲ သူႛရင္ဘက္နဲႛ အတင္းဖိကပ္ထားေတာ့တာပဲ၅ အဲဒီ သူ ကဵေနာ္ႛကို ႎႁတ္ဆက္ေနကဵ ပံုရိပ္ေလး
တခုအဴဖစ္ ကဵေနာ့္ရင္ထဲ စၾဲကဵန္ေနမိတယ္၅
အဲဒီလို သူနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ (ှ) လေလာက္ အတူေနရာကေန တေနႛ သူႛကို စစ္ခံု႟ံုးကေနေခၞ႓ပီး အမိန္ႛခဵ မႀတ္လိုက္
တယ္၅ (ှ) ႎႀစ္တဲ့၅ စစ္ခံု႟ံုး အမိန္ႛခဵ႓ပီးတာနဲႛ အကဵေဆာင္ (ဿ) ကို တန္းပိုႛလိုက္ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛခဵင္း မေတၾႚဳကရ
ေတာ့ဘူး၅ ေနာင္ သူနဲႛ အကဵေဆာင္မႀာ ဴပန္ေတၾႚေတာ့မႀ စစ္ခံု႟ံုး အေတၾႚအဳကံႂကို ဖလႀယ္ရင္း သူႛကို ဘယ္လို စီရင္
ခဵက္ စၾဲတယ္ဆိုတာ သူဴပန္ေဴပာလိုႛ သိရတယ္၅ စစ္ခံု႟ံုးက သူႛကဗဵာေလးဖတ္ဴပ႓ပီး စီရင္ခဵက္ ခဵလိုက္တာတဲ့၅ ခုံ႟ံုး
တရားသူ႒ကီးက သူႛကဗဵာကို ဖတ္ေတာ့ ယူနီေဖာင္း အဴပည့္အစံုနဲႛတဲ့၅ "လမ္းေဘး ေသၾးအိုင္ထဲ လဲေနတဲ့ ေကဵာင္းသား
ေလး … သားဴပန္အလာကိုေမ႖ာ္ေနတဲ့ အေမတေယာက္ရဲႚ အဴဖစ္ …" စတဲ့ ကဗဵာေလးပၝ၅ "ဒီတခုနႛတ
ဲ င္ တန္သၾား
႓ပီကၾာ" တဲ့၅
ဆရာ႒ကီး အမိန္ႛခဵခံရ႓ပီး တလေလာက္ ထပ္ေန႓ပီးေတာ့ သက္ဝင္းေအာင္ အခဵႂပ္ဘဝကေန လၾတ္ေဴမာက္သၾားတယ္၅
ေနာက္ထပ္တလေလာက္ ထပ္ေန႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ့္ကို စစ္ခံု႟ံုးက (၁) ႎႀစ္ အမိန္ႛခဵလိုက္တယ္၅ ဒီေတာ့ ဆရာ႒ကီးရႀတ
ိ ဲ့
(ဿ) ေဆာင္ကို ေရာက္႓ပီး သူနဲႛ ဴပန္ဆံုရတယ္၅ ကဵေနာ့္ကို စစ္ခုံ႟ံုး အမိန္ႛခဵလုိက္တာ မႀတ္မႀတ္ရရ ျ၃၃ြ၄ ဇူလိုင္ (ြွ)
ရက္ေနႛ၅ ထံုးစံအတိုင္း အကဵေဆာင္ေရာက္ေတာ့ အခဵႂပ္ေဆာင္တုန္းကလိုပဲ ပံုစံခန္းဆိုတာ ဝင္ရေသးတယ္၅ ကဵေနာ္
အမိန္ႛကဵ႓ပီး (ဿ) ေဆာင္ေရာက္တယ္ဆိုတာ ညတၾင္းခဵင္း ဆရာ႒ကီးသိတယ္၅ ေနာက္တေနႛ တန္းဖၾင့္ဖၾငခ
့္ ဵင္း သူ
ကဵေနာ့္ဆီ ေရာက္လာတယ္၅
မဵက္ႎႀာသုတ္ပဝ
ု ၝ ပုခံုးေပၞတင္၄ ဆပ္ဴပာခၾက္၄ သၾားတိုက္ေဆး၄ သၾားတိုက္တံ လက္ထဲကိုင္လိုႛ၅ ကဵေနာ့္ဆီ လာေတၾႚမယ္
ဆိုတာသိေနရက္နဲႛ ဴဗႂန္းကနဲ အဴဖႃေရာင္ ထက္ေအာက္ "ေထာင္ဝတ္စံု" နဲႛ ေတၾႚလိုက္ရေတာ့ ရင္ထဲ တမဵိႂး႒ကီး ဴဖစ္
သၾားတယ္၅ အခဵႂပ္ေဆာင္တုန္းက အရပ္ဝတ္ အရပ္စားနဲႛ ေတၾႚေနဳကေလ၅ ခုေတာ့ ေထာင္ဝတ္စံု႒ကီးနဲႛ ေခၝင္းကလည္း
ေဖၾးေဖၾးဴဖႃလိုႛ၅ ေတၾႚရတာ တမဵိႂး႒ကီးပဲ၅
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ေတၾႚေတၾႚခဵင္း သူကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း "ေဟ့ … ေခၾးေကာင္ … လာ" ဆို႓ပီး ကဵေနာ့္ေခၝင္းကိုဆၾဲ႓ပီး သူႛရင္ဘတ္နဲႛ
ထိထားတယ္၅ ႓ပီးမႀ မဵက္ႎႀာသၾားသစ္ရေအာင္လိုႛ ေဴပာတယ္၅ ကဵေနာ္က သူႚလက္ထဲက သၾားတိုက္ေဆး၄ သၾားတိုက္တံ
ကို တလႀည့္၄ သူႛကို တလႀည့္ဳကည့္ေနေတာ့ သူက "ဘာလဲ၄ မင္း ႟ၾံႚတတ္လိုႛလား၅ သၾားတိုက္တံက အသစ္ပၝကၾ၅ သၾား
တိုက္ေဆးကိုလက္ညၟိႂးနဲႛ ေကာ္႓ပီး တိုက္စရာမလိုပၝဘူး၅ မင္း သၾားေတၾက အေကာင္းေတၾခဵည္းပဲ" တဲ့၅ ကဵေနာ္တိုႛ
အခဵႂပ္ေဆာင္မႀာ ပထမဆံုး ေတၾႚခဲ့ဳကတဲ့ ဴမင္ကၾင္းေလးကို အမႀတ္ရလိုႛ ဴပန္ေဴပာတာနဲႛ တူပၝရဲႚ၅
ကဵေနာ္လဲ စေတၾႚဳကတုန္းက သူေဴပာခဲ့တဲ့ပံုကို ဴပန္ေဴပာ႓ပီး ႎႀစ္ေယာက္သား အားပၝးတရ ရယ္ေမာမိဳကတယ္၅ အခဵႂပ္
ေဆာင္မႀာတုန္းက ကဵေနာ္က သၾားတိုက္ေဆးလာေပးသူ၄ ဒီအကဵေဆာင္မႀာေတာ့ သူက လာေပးရတဲ့သူ၅ ဟိုမႀာတုန္းက
သူကလူသစ္၄ ကဵေနာ္က လူေဟာင္း၅ ဒီကဵေတာ့ သူကလူေဟာင္း၄ ကဵေနာ္က လူသစ္၅ အဲဒီတုန္းက ဇန္နဝၝရီနံနက္ခင္း၄
ႎႀင္းေတၾေဝလိုႛ၅ ခုေတာ့ ဇူလိုင္နံနက္ခင္း မိုးေတၾ႟ၾာ လိုႛ၅
ဒီလိုနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ (ဿ) ေဆာင္မႀာ အတူေနဳကရဴပန္တယ္၅ အခန္းကေတာ့ မတူဘူး၅ သူက (ွ)၄ ကဵေနာ္က (ှ)၅
မနက္ခင္းေတၾမႀာ ကဵေနာ္က ေတာင္ယာတဲဆင္း၄ သူက လမ္းေလ႖ာက္ေပၝ့၅ ညေနခင္းေတၾဆို ကဵေနာ္တိုႛ ႎႀစ္ေယာက္
အတူတူလမ္းေလ႖ာက္ဳက၄ စကားေတၾေဴပာဳကနဲႛ၅ ေနႛခင္းေတၾဆို သူက ထံုးစံအတိုင္း ေမးခၾန္းေတၾေမး၄ ကဵေနာ္က ေဴဖေပၝ့
ေလ၅ သူက စာေတၾ၄ ကဗဵာေတၾအေဳကာင္း ေဴပာဴပတယ္၅ ဳကံႂရင္ ဳကံႂသလို ကဗဵာေလးေတၾ ညၟပ္႓ပီး ႟ၾတ္ဴပေသးတယ္၅
ထူးဆန္းတာက သူ႟ၾတ္တဲ့ ကဗဵာေတၾထဲ သူႛ ကဗဵာတပုဒ္မႀ မပၝတာဘဲ၅
"ဧည့္သည္႒ကီး" ကဗဵာအေဳကာင္းေတာ့ တခုတ္တရ ေဴပာဴပတယ္၅ မႎၩေလးမႀာ သူနဲႛ ေမာင္စၾမ္းရည္၄ ဳကည္ေအာင္တိုႛ
ကဗဵာေတၾ စုေရးဳကပံုေတၾလဲပၝတယ္၅ မဵားေသာအားဴဖင့္ သူ႟ၾတ္ဴပတဲ့ ကဗဵာေတၾဟာ ဆရာ႒ကီးမင္းသုဝဏ္နဲႛ ဆရာ႒ကီး
ေဇာ္ဂဵီ ကဗဵာေတၾပၝပဲ၅
သူေဴပာဴပတဲအ
့ ထဲမႀာ ဆရာ႒ကီး ေဖေမာင္တင္အေဳကာင္း ၄ ဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာ၄ ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း၄ လူထုဤီးလႀနဲႛ
အေမမာအေဳကာင္း၄ ေမာင္သာႎိုး၄ ေမာင္စၾမ္းရည္၄ ေမာင္ဳကည္ေအာင္ စတဲ့သူနဲႛ ေခတ္႓ပိႂင္ကဗဵာ ဆရာ႒ကီးေတၾ
အေဳကာင္း … အစံုပၝပဲ၅
ခက္တာက သူေဴပာတဲ့လူေတၾအေဳကာင္း တေယာက္မႀ ကဵေနာ္ မသိတာဘဲ၅ နာမည္ေတာင္ ဳကားဖူးတာမဟုတ္ဘူး၅
ကဗဵာဆိုတာ ဘာမႀန္းလည္းမသိ၅ ခံစားရေကာင္းမႀန္း၄ ဖတ္ရေကာင္းမႀန္းေတာင္ သိတာမဟုတ္ဘူး၅ အားနာလိုႛသာ
နားေထာင္ေနရတာ၄ ပဵင္းလည္းပဵင္း၄ စိတ္ကလည္းညစ္ေပၝ့၅ ဒၝကို သူရိပ္မိတယ္နဲႛတူပၝတယ္၅ တေနႛ ကဵေနာ့္ကို ကဗဵာနဲႛ
ပတ္သတ္႓ပီး ဘယ္လို သေဘာထားလဲဆို႓ပီး ေမးခၾန္း ေမးလာတယ္၅
ကဵေနာ္ကလည္း သိတဲ့အတိုင္း ဘုဆတ္ဆတ္၄ ဂဵစ္ကန္ကန္နဲႛ ဆိုေတာ့ "ဟာ … ကဗဵာဆိုတာ လူေဘာ္ေဳကာ့ေတၾ၄
အလုပ္အကိုင္မရႀ၄ိ လူပဵင္းေတၾ လုပ္တဲ့အလုပ္ပၝ၅ ဘာမႀန္းလည္းမသိဘူး၅ ခံစားလိုႛလည္းမရဘူးလိ"ုႛ ဴပန္ေဴပာလိုက္ေတာ့
သူခဏေတၾသၾားတယ္၅ ႓ပီးမႀ ကဵေနာ့္ပခံုးေပၞလက္တင္႓ပီး "အဲလိုမဟုတ္ပၝဘူးကၾာ၅ ကဗဵာဆိုတာ အင္မတန္ သိမ္ေမၾႚ
ႎူးညံ့တဲ့ပစၤည္းပၝ၅ လူႚႎႀလံုးသား ႎူးညံ့ေပဵာ့ေပဵာင္းဖိုႛ ကဗဵာဖတ္ဖိုႛလိုတယ္၅ ႎႀလံုးသား ဳကမ္းတမ္းတဲ့သူေတၾဟာ ေလာက
ကို အဖဵက္ဴမင္တတ္ဳကတယ္" ဆို႓ပီး ကဗဵာနဲႛ ပတ္သတ္တဲ့ သေဘာသဘာဝေတၾ တသီတတန္း႒ကီး ေဴပာေနပၝေတာ့
တယ္၅
ဤပမာေတၾလည္း အမဵား႒ကီးပဲ၅ ကဵေနာ္ အေသးစိတ္မမႀတ္မိေတာ့ဘူး၅ အဲဒီတုန္းက ကဵေနာ္ေဴပာခဲ့တဲ့ စကားေတၾ
အတၾက္ အခုဆရာ႒ကီးကို လက္အုပ္ခဵီေတာင္းပန္မိတယ္၅ တကယ္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးဟာ စိတ္ႎႀလံုးႎူးညံ့ ေပဵာ့ေဴပာင္း
သူပၝ၅ မေတာင္းပန္ခင္က ခၾင့္လၿတ္႓ပီးသားဆိုတာ ကဵေနာ္ အေသအခဵာယံုတယ္၅ ကဗဵာကို ႟ႁတ္႟ႁတ္ခဵခဵ ေဴပာခဲ့တဲ့
ကဵေနာ္၄ ခုေတာ့ ကဗဵာကို ခံစားဖတ္႟ႁႎိုင္႟ံုမက ကိုယ္တိုင္ ကဗဵာဖန္တီးသူတေယာက္ ဴဖစ္ခဲ့ရ႓ပီ၅ ဒီအေဳကာင္းေတၾ
ဆရာ႒ကီး သိမႀသိသၾားပၝေလစ၅
ကဵေနာ့္ စိတ္ကူးထဲ ေထာင္ကလၾတ္လႛို ဆရာ႒ကီးနဲႛ ဴပန္ဆံုရင္ ေဴပာမယ့္စကားေတၾ ရင္ထဲအဴပည့္၅ ရင္ဘတ္႒ကီးထဲ
အကန္ႛလိုက္ ခၾဲခၾဲသိမ္းထားခဲ့ရတာေတၾ၅ ခုေတာ့ ဆရာ႒ကီးဆံုး႓ပီတဲ့၅ ဆရာပၾင့္ကို ကဵေနာ္ တခၝက ဒီလိုေဴပာဖူးတယ္၅
ဆရာပၾင့္ထက္အရင္ ကဵေနာ္ ေစာလၾတ္ရင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲလိုႛ၅ ဆရာပၾင့္ကလည္း ကဵေနာ့္ကို ဒီလိုဴပန္ေမးတယ္၅
"ခင္ဗဵားထက္ ကဵေနာ္ ေစာလၾတ္ရင္ေကာ" တဲ့၅
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ဒီေတာ့ ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီးနဲႛ ထိေတၾႚခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကဵေနာ့္ ႎႀလံုးသားထဲ ဆိုက္ဆိုက္႓မိႂက္႓မိႂက္ ဝင္လာသူဟာ
ဆရာပၾင့္ပၝပဲလိုႛ၅ အခု ကဵေနာ္အထဲမႀာ ဘာေတၾလုပ္ေနတယ္၄ ဘယ္လို ကဵင့္ဳကံေနတယ္ ဆိုတာေတၾ ဆရာပၾင့္
အသိဆံုးပၝပဲ၅ ကဵေနာ့္စိတ္ကူး၄ ကဵေနာ့္အိပ္မက္ေတၾ၄ ခံစားမႁေတၾကို ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့သူဟာလည္း ဆရာပၾင့္ပၝပဲ၅
ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးအေပၞ ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ ဆိုတာလည္း အသိဆံုးပၝ၅ ဒၝေဳကာင့္ ဆရာပၾင့္ ကဵေနာ့္ထက္
ေစာလၾတ္ရင္ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး အဲဒၝေတၾ ေဴပာဴပေပးပၝ" လိုႛ ဆရာပၾင့္ကို ကဵေနာ္ ေသေသခဵာခဵာမႀာခဲ့ဖူးတယ္၅
ဒၝေတၾသာသိရင္ ဆရာ႒ကီးဘယ္ေလာက္မဵား ဝမ္းသာပီတိ ဴဖစ္ေနလိုက္မလဲဆိုတာ စိတ္ကူးနဲႛ ကဵေနာ္ဴမင္ေယာင္မိပၝ
ေသးေတာ့တယ္၅
အခုေတာ့ ဆရာ႒ကီး မရႀိေတာ့ပၝဘူး၅ ကဵေနာ္ သိေစခဵင္တဲ့ ကဵေနာ့္ရင္ထဲက စကားေတၾ သိမႀ သိသၾားပၝ့မလား၅
ဆရာ႒ကီး မဆံုးခင္ တႎႀစ္ခၾဲေလာက္ ႒ကိႂ႓ပီး ဆရာပၾင့္ လၾတ္သၾားပၝရဲႚ၅ ဒၝေပမဲ့ သူ ေဴပာမႀ ေဴပာဴဖစ္ပၝ့မလား …၅
ေဴပာခဵင္အံုးေတာ့ ေဴပာခၾင့္မႀ သာရဲႚလား၅ ကဵေနာ့္ ရင္ဘတ္ထဲ တဆစ္ဆစ္ ကိုက္ေနလိုက္တာ၅
ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္ (ဿ) ေဆာင္မႀာ (ဿ) လေလာက္ပဲ အတူေနရေသးတယ္၅ ျ၃၃ြ၄ ဒီဇင္ဘာ (၁) ရက္ ညမႀာ
ေထာင္ဝန္ထမ္းေတၾ အံုလိုကက
္ ဵင္းလိုက္ ဝင္လာ႓ပီး ကဵေနာ္ အပၝအဝင္ (ျဿ) ေယာက္ေလာက္ကို နာမည္ေခၞ၄ ေခၝင္း
စၾပ္ စၾပ္႓ပီး သီးသန္ႛေထာင္ကို ပိုႛလိုက္တယ္၅ မဳကာခင္ ကဵင္းပေတာ့မယ့္ အမဵိႂးသား ညီလာခံနဲႛ ပတ္သတ္႓ပီး အထဲမႀာ
လႁပ္လႁပ္႟ၾ႟ၾ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ယူဆတယ္နဲႛ တူပၝရဲႚ၅ ကဵေနာ္တိုႛကို လူစု ခၾဲလိုက္တဲ့သေဘာပၝ၅ ဒၝေဳကာင့္ ဆရာ႒ကီးနဲႛ
တခၝ ထပ္ခၾဲရဴပန္တယ္၅ သူက (ဿ) ေဆာင္မႀာပဲ ကဵန္ခဲ့တာ၅ သီးသန္ႛေရာက္လိုႛ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ေဝးရေတာ့မႀ ကဵေနာ္
ဆရာ႒ကီးကို သတိရ ရေကာင္းမႀန္း သိလာတယ္၅ ညေနခင္း လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ပံုေတၾ၄ ကဵေနာ့္ကို ေမးခၾန္းေတၾ ေမးခဲ့ပံုေတၾ၄
… အစံုပၝပဲ၅ ဆရာ႒ကီးကို ကဵေနာ္ လၾမ္းေန႓ပီေလ၅
(ဿ) ေဆာင္ကေန ကဵေနာ္နဲႛအတူ ေဴပာင္းေ႟ၿႚခဲရတဲ့ သူေတၾထဲမႀာ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္းလည္း ပၝတယ္၅ သူက ပညာကို
ခဵစ္ဴမတ္ႎိုးသူ၅ ေအးေအးေဆးေဆး ေနတတ္႓ပီး ကဗဵာဖၾဲႚဖိုႛ ႒ကိႂးစားအားထုတ္ေနတဲ့သူ၅ သီးသန္ႛမႀာ ေနဳကတုန္း သူဖၾဲႚ
ဴဖစ္တဲ့ကဗဵာေလးေတၾ လမ္းေလ႖ာက္ရင္း ကဵေနာ့္ကို ႟ၾတ္ဴပေလ့ရတ
ႀိ ယ္၅ ဘယ္လုိသေဘာလဲ မသိပၝဘူး၅ အဲဒီကဗဵာ
ဆိုတာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ့္ကို လာလာပတ္သတ္ေနတာ ေဴပာပၝတယ္၅ ကဗဵာဆရာ႒ကီးရဲႚ ကဗဵာေဗဒကၾန္ရက္ကေန လၾတ္႓ပီ၄
က႗တ္႓ပီ မႀတ္တယ္၅ ခု ကဗဵာဆရာေလးရဲႚ ေထာင္ေခဵာက္မႀာ ယက္ကန္၄ ယက္ကန္နဲႛ လာ႓ငိေနဴပန္ေရာ၅
ဒီလိုနဲႛေနဳကရင္း တေနႛမႀာ ကဵေနာ္နဲႛ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္း လမ္းေလ႖ာက္ေနဳကတုန္း ေလအေဝႀႚမႀာ လၾင့္လာတဲ့ စာ႟ၾက္
တ႟ၾက္ ကဵေနာ္တိုႛ ေရႀႚတည့္တည့္လာဳကတယ္၅ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္းက လႀမ္းေကာက္႓ပီး ဖတ္ဳကည့္ကာ ဖတ္ရင္း သူ
အံ့ဳသသၾားပံုက ပၝးစပ္ကေတာင္ အသံထၾက္လာတယ္၅ "ေဟ့လူ၄ ဒီမႀာဳကည့္စမ္း၅ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ကဗဵာေလးဗဵ" တဲ့၅
ကဵေနာ္လည္း ဆၾဲယူဖတ္ဳကည့္ေတာ့ အဟုတ္ပဲ ကဗဵာေခၝင္းစဤ္အပိုင္းေတာ့ စုတ္႓ပဲေနလိုႛ မပၝေတာ့ဘူး၅ ကဗဵာေအာက္
ေဴခမႀာေတာ့ "တင္မိုး" ဆို႓ပီး ထင္ထင္ရႀားရႀား ပၝေနေသးတယ္၅
"ဆရာ႒ကီးမႁိင္းကို ဖၾဲႚထားတဲ့ ဴပႉာန္းစာအုပ္မႀာပၝတဲ့ ကဗဵာေလးပၝ၅ 'ကၾမ္းအစ္တလံုး၄ ေယာင္တထံုးနဲႛ အစခဵီ႓ပီး …
ေသာင္းဴမန္ဴပည္တန္ခိုး ေဒၝင္းအလံလၿင့္ထိုး' ဆို႓ပီး အဆံုးသတ္ထားတဲ့ ကဗဵာေလး၅" ဘာေဴပာေဴပာ ကဵေနာ္ေရာ၄
ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္းပၝ ်မ္းသာသၾားဳကတယ္၅ "ဒၝ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ္တိုႛကို ပိုႛလိုက္တဲ့ ေမတၨာလက္ေဆာင္ေလးပဲ၅
ကဵေနာ္တိုႛ မဳကာခင္ဆရာ႒ကီးနဲႛ ဴပန္ဆုံရမယ့္ သေဘာပဲ" လုိႛ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္းက ေဴပာတယ္၅ ကဵေနာ္လည္း
ဒီအတိုင္းခံစားရတယ္ေလ၅ ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္တိုႛႎႀစ္ေယာက္ ဒီကဗဵာေလးကို အလၾတ္ကဵက္ထား႓ပီး ဆရာ႒ကီးနဲႛ
ဴပန္ဆံုရင္ ႟ၾတ္ဴပရေအာင္လိုႛ သေဘာတူ႓ပီး ကဵက္ထားလိုက္ဳကတယ္၅
ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္းကေတာ့ အထဲမႀာ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ဴပန္မဆံုဴဖစ္ေတာ့ပၝဘူး၅ ဘာေဳကာင့္ဆို အဲဒီစာ႟ၾက္ရ႓ပီး မဳကာခင္မႀာ
ဘဲ လၾတ္ရက္ေစ့လိုႛ သူလၾတ္ေဴမာက္သၾားတယ္ေလ၅
သူႛကို လၿတ္ဖိုႛလာေခၞတဲ့အခဵိန္မႀာ ကဵေနာ့္အခန္းေရႀႚ ေဴပးလာ႓ပီး "ခင္ဗဵား ဆရာ႒ကီးနဲႛ ဴပန္ဆံုရင္ ဒီကဗဵာေလး ရပံု
ေဴပာ႓ပီး အလၾတ္႟ၾတ္ဴပလိုက္ဗဵာ၅ ကဵေနာ့္ ကိုယ္စားပၝ (ြ) ေခၝက္ ႟ၾက္ဴပလိက
ု ္" လိုႛ အမႀတ္တရ လာေဴပာသၾားပၝ
ေသးတယ္၅ သီးသန္ႛမႀာ (၂) လေလာက္ ေနရ႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛကို ေထာင္မ႒ကီးထဲ ဴပန္ေဴပာင္းလိုက္ပၝတယ္၅ ေထာင္မ႒ကီး
ေရာက္လိုႛ မိန္းေဂဵလ္းမႀာ ထိုင္ခိုင္းထား႓ပီး အေဆာင္ခၾဲပိုႛဖိုႛ လူစစ္ဳကတယ္၅ ထံုးစံအရ ကိုယ္ထၾက္သၾားတဲ့ အေဆာင္ကို
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ဴပန္ပိုႛေလ့မရႀဘ
ိ ူး၅ ကဵေနာ္က (ဿ) ေဆာင္က ထၾက္သၾားရတာဆိုေတာ့ (ွ) နဲႛ (ှ) ေဆာင္ တခုခုေရာက္ရမယ္၅
ဴဖစ္ခဵင္ေတာ့ ဘယ္က ဘယ္လိုခၾဲလိုက္တယ္ မသိဘူး၅ ကဵေနာ္က (ဿ) ေဆာင္ ဴပန္ေရာက္မယ့္စာရင္းထဲ ပၝေနတယ္၅
ေနာင္မႀ ဴပန္သိရတာက ကဵေနာ္ထၾက္သၾားခဲ့တဲ့ အေဆာင္စာရင္းမႀာ (ဿ) ေဆာင္အစား (ွ) ေဆာင္လိုႛ ေရးထားတယ္
လိုႛဆိုတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ (ွ) ေဆာင္ကို မေရာက္ေတာ့ဘဲ ဆရာ႒ကီးရႀရ
ိ ာ (ဿ) ေဆာင္ကို ဆိုက္ဆိုက္႓မိႂက္႓မိႂက္
ဴပန္ေရာက္ပၝေလေရာ၅
ကဵေနာ္တိုႛ အေဆာင္ထဲကို ဝင္တဲ့အခဵိန္က ေနႚခင္း႒ကီးဆိုေတာ့ ကဵန္တဲ့ရဲေဘာ္ေတၾက ထၾက္႓ပီး ႒ကိႂေနဳကတယ္၅
ကဵေနာ္လည္း အိပ္ယာလိပ္ကတဖက္၄ ကဵန္တဲ့ပစၤည္းေတၾကတဖက္နဲႛ (ဿ) ေဆာင္ထဲ ဝင္႟ံုရႀိေသးတယ္၅ လူအုပ္ဳကား
ထဲက ဆရာ႒ကီး ထၾက္လာ႓ပီး "ေဟ့ေကာင္ … ေခၾးေကာင္ … လာ" ဆို႓ပီး ကဵေနာ့္ ေခၝင္းကိုဆၾဲ သူႛရင္ဘတ္ထဲ
ဖိထားေတာ့တာပဲ၅ ကဵေနာ္လည္း အိပ္ယာလိပ္နဲႛ ပစၤည္းေတၾ ပစ္ခဵလိုက္႓ပီး ဆရာ႒ကီးကို ဖက္ထားလိုက္တယ္၅
တေအာင့္ေနလိုႛ လူခဵင္းခၾာ႓ပီး ဆရာ႒ကီးမဵက္ႎႀာ ေမာ့ဳကည့္လိုက္ေတာ့ သူႚမဵက္ဝန္းမႀာ မဵက္ရည္ဳကည္ေတၾ ရစ္ဝိုင္း
ေနတာ ေတၾႚလိုက္ရတယ္၅ ႟ုတ္တရက္ ကဵေနာ္ ေဳကာင္အမ္းအမ္း ဴဖစ္သၾားတယ္၅
ဟုတ္မႀာပၝ၅ ဆရာ႒ကီးက "ေဟ့ … ေခၾးေကာင္ … လာ" ဆို႓ပီး ရင္ခၾင္ထဲ အတင္းဖိကပ္ထားတဲ့ အခဵိန္တိုင္း ကဵေနာ္
သူႛကို ဴပန္ဖက္ေလ့ မရႀခ
ိ ဲ့ဘူးေလ၅ သူ ကဵေနာ့္ ေခၝင္းကို အတင္းဖိကပ္ထားလိုႛသာ ဒီအတိုင္း ေနေနရတာပဲရတ
ႀိ ယ္၅ ခုမႀ
ကဵေနာ္က ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ဴပန္ဖက္ထားလိုက္မိတာကိုး၅ ဖက္ထားတာမႀ တအားကို ဖက္ထားတာ၅ နဲနဲလည္း ဳကာ
သၾားတယ္ထင္ပၝရဲႚ၅ ဒၝေဳကာင့္ ဆရာ႒ကီး မဵက္ရည္ဝသ
ဲ ၾားတာ ဴဖစ္မႀာ၅
ဒၝနဲႛ ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီး … ခဏေလး၅ ဒီအိပ္ရာလိပ္ေတၾ သၾားထားလိုက္ဤီးမယ္၅ ႓ပီးရင္ ခဵက္ဴခင္းဴပန္လာခဲ့မယ္၅
ေဴပာစရာရႀတ
ိ ယ္လ"ိုႛ ေဴပာ႓ပီး ပစၤည္းေတၾသၾားထားလိုက္တယ္၅ ႓ပီးတာနဲႛ ခဵက္ဴခင္းဴပန္လာ႓ပီး ဆရာ႒ကီးေနတဲ့ (ွ)
ခန္းမႀာ ႎႀစ္ေယာက္သား ထိုင္လိုက္ဳကတယ္၅ ကဵေနာ္လဲ လႁပ္လႁပရ
္ ႀားရႀား သၾားလာခဲ့ရေတာ့ နဲနဲေမာေနတာနဲႛ အေမာ
ေဴဖထိုင္ေနတုန္း ဆရာ႒ကီးက "ကဲ၄ ေဴပာစရာရႀတ
ိ ယ္ ဆို … ေဴပာ … ဘာေဴပာမႀာလဲ" ဆိုတဲ့သေဘာနဲႛ ကဵေနာ့္ကို ဴပံႂး႓ပီး
ဳကည့္ေနတယ္၅
ကဵေနာ္က "တဴခား မဟုတ္ဘူး ဆရာ႒ကီး … ကဗဵာတပုဒ္ ႟ၾတ္ဴပမလိုႛလိုႛ ေဴပာ႓ပီး၄ ကၾမ္းအစ္တလံုး ေယာင္တထံုးနဲ"ႛ
အစခဵီ႓ပီး ေတာက္ေလ႖ာက္ ႟ၾတ္ဴပလိုက္တယ္၅ ႟ၾတ္ရင္း သူႛမဵက္ႎႀာကို ဳကည့္ေနေတာ့ သူအေတာ္ အံ့ဳသ သၾားပံုရ
တယ္၅ ကဗဵာအေဳကာင္း ေဴပာရင္ အ႓မဲညစ္ေနတတ္တဲ့ ကဵေနာ္က အခု သူႛကဗဵာကို အလၾတ္႟ၾတ္ ဴပေနေတာ့ သူ
မအ့ံဳသဘဲ ဘယ္ေနပၝ့မလဲ၅
"မင္း … ဒီကဗဵာ ဘယ္လိုရေနတာလဲ၅ အရင္က မရပၝဘူး" လိုႛ တအံ့တဳသ ေမးပၝတယ္၅
ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီးပဲ ကဵေနာ္တိုႛကို ေမတၨာလက္ေဆာင္ ပိုႛေပးလိုက္တာေလ၅ အဲဒီက ရတာေပၝ့" လိုႛ အတည္ေပၝက္
ဟဲလိုက္ေတာ့ သူ မဵက္ေမႀာင္ဳကႂတ္သၾားတယ္၅ သူလဲ မေပးရပၝလား၄ ဘယ္လိုပၝလိမ့္ ဆိုတဲ့သေဘာေပၝ့၅ အဲဒီေတာ့မႀ
ကဵေနာ္က ကဗဵာရပံု ထူးထူးဆန္းဆန္းအေဳကာင္းေလးေဴပာ႓ပီး ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္းမႀာတဲ့အတုိင္း ေနာက္တ႒ကိမ္ေတာင္
႟ၾတ္ဴပလိုက္ပၝေသးတယ္၅
ဆရာ႒ကီး အဲဒီအခဵိန္တုန္းက ကဵေနာ့္ကို ဳကည့္တဲ့အဳကည့္က တမဵိႂးေလးပဲ၅ ကဵေနာ္ပၝးစပ္က ကဗဵာ႟ၾတ္ေနတာကို သူ
အေတာ္ပီတိဴဖစ္ေနတဲ့ပံုပၝ၅ ႓ပီးေတာ့မႀ ကဵေနာ့္ကို သူႛထံုးစံအတိုင္း ဴဖည္းဴဖည္းတိုးတိုးေလး ေဴပာပၝေတာ့တယ္၅ "မင္းတိုႛ
ကဗဵာရပံုေလး ဆန္းတယ္၅ ေကဵာ္ေကဵာ္ဝင္း လၾတ္သၾားတာ ဝမ္းသာတယ္၅ မင္း ကဗဵာ႟ၾတ္တာ ပိုလိုႛေတာင္ ဝမ္းသာ
ေသးတယ္၅ ငၝလည္း မင္းကို သတိရေနတာ၅ ကဗဵာ ဆိုတာ ႎႀလံုးသားနဲႛ ထိေတၾႚရတဲ့အရာပၝ၅ မင္းႎႀလံုးသားက ခက္
ထန္မာေဳကာလၾန္းတယ္ကၾာ၅ မင္းမႀာ ေဴဖာင္မ
့ တ္မႁ၄ သစၤာရႀမ
ိ ႁေတၾ ရႀတ
ိ ယ္၅ သတၨိလည္း အရမ္းေကာင္းတဲ့ေကာင္၅
ဒၝေပမဲ့ မင္းႎႀလံုးသား ေပဵာ့ေဴပာင္းဖိုႛ လိုေနတယ္၅ အဲဒီလို ေပဵာ့ေဴပာင္းလာတာနဲႛ မင္းဟာ အရမ္းကို ဴပည့္စံုသၾား
မယ့္သူပဲ၅ တိုင္းဴပည္အတၾက္ အားကိုးရမယ္၅ ငၝတိုႛက အသက္႒ကီးလာ႓ပီဆိုေတာ့ ေနာင္အနာဂတ္အတၾက္ မင္းတိႛလ
ု ို
လူငယ္ေတၾကိုပဲ အားကိုးရမႀာ၅ ဒၝေဳကာင့္ မင္း ကဗဵာဖတ္ဖိုႛလိုတယ္၅ စာေတၾ အမဵား႒ကီးဖတ္ဖိုႛ လိုတယ္၅ ငၝက ေကဵာင္း
ဆရာ ဆိုေတာ့ ေကဵာင္းသူ၄ ေကဵာင္းသားေပၝင္းမဵားစၾာကို စာသင္ေပးခဲ့ရတယ္၅ မင္းက ထူးဆန္းတယ္၅ ႓ပီးေတာ့ မင္းကို
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သားတေယာက္လို ခဵစ္တာပၝကၾာ …" လိုႛ တသီတတန္း႒ကီး ေဴပာလိုက္ပၝတယ္၅ ကဵေနာ္ သူႛစကား နားေထာင္းရင္း
ဳကက္သီးေမၿးညင္းထသၾားတယ္၅ ေဖာ္ဴပလိုႛမရတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ ခံစားမႁေလး ခံစားလိုက္ရတာ၅ ဘာမႀမေဴပာမိဘဲ သူႛေရႀႚ
ဒီအတိုင္း ငူငူ႒ကီး ထိုင္ေနမိတယ္၅ ကဵေနာ့္ရင္ထဲ အသည္းထဲကေန သိလိုက္ပၝ႓ပီ၅ ကဵေနာ့္ကို ခဵည္ေႎႀာင္ထားတဲ့ သူရဲႚ
ေမတၨာ႒ကိႂးဟာ ဘယ္ေလာက္ခိုင္မာသလဲ ဆိုတာေလ …၅
ဒီလိုနဲႛ ဆရာ႒ကီးနဲႛအတူ (ဿ) ေဆာင္မႀာေနရင္း ျ၃၃ွ၄ ႎိုဝင္ဘာ၄ ျ၃ ရက္မႀာ ဆရာ႒ကီး အသက္ (၀်) ဴပည့္တယ္၅
(၀်) ဴပည့္ အမႀတ္တရ အေနနဲႛ သူ ကဗဵာတပုဒ္ ဖၾဲႚတယ္၅ ကဗဵာက တိုတိုေလးပၝ၅
ဒၝေပမဲ့ ဒီကဗဵာေလးဟာ သူ အကဵဤ္းခံကာလမႀာ ပထမဆံုးဖၾဲႚတဲ့ ကဗဵာေလးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္၅
"ငၝကၾ၄ ငၝဟ
ဘာကမႀ ရႀာမရ
မာန ဴပာကဵ
စာနာမ႖သည္
လငပုတ္ဖမ္း လၾတ္ခဲ့႓ပီ …" တဲ့၅ ဒၝပၝပဲ၅
ဒီကဗဵာေလးကို ကဵေနာ္နဲႛအတူ တဴခား ရဲေဘာ္ေတၾကိုလည္း ႟ၾတ္ဴပတယ္၅ အဴပင္ ထုတ္ထားခဵင္တယ္လိုႛလည္း
ေဴပာတယ္၅ ခက္တာက အဲဒီကာလ ေထာင္တၾင္း အေဴခအေနက အေနအထိုင္ ေတာ္ေတာ္ဳကပ္တဲ့ ကာလ၅ စာအုပ္
ဖတ္ခၾင့္ အလဵဤ္းမရႀိ၅ စာေရးဖိုႛ ဆိုတာ ေဝးေရာ၅ စာ႟ၾက္ ဆိုရင္ ေထာင္ဝင္စာမုန္ႛ ထုပ္ထဲ ပၝတဲ့ တံဆိပ္ေတာင္ ေဖာက္
ထုတ္ထားဳကတာ၅ ကဵေနာ္တိုႛ လက္ထဲ ေဘာပင္ တေခဵာင္း မိရင္ ေသနတ္တလက္ မိသေလာက္ကို အဴပစ္႒ကီးတာ၅
အဲဒီကာလမႀာ သူႛကဗဵာကို အဴပင္ထုတ္ဖိုႛ ဆိုတာ မဴဖစ္ႎိုင္သေလာက္ ရႀိေနတယ္၅
ဒၝေပမဲ့ အင္းစိန္မႀာ ေနတဲ့ ႟ိုး႟ိုး အကဵဤ္းသားတေယာက္ လၾတ္ရက္ေစ့ခၝနီး႓ပီ၅ သူႛကို အကဵႂိးအေဳကာင္း ေဴပာဴပ႓ပီး
သူႛအကဵႈ ခဵႂပ္႟ိုးေဳကာင္းထဲ သူရႀာေပးတဲ့ မႀင္တံေလးနဲႛ ဴခစ္ဴခစ္ကုတ္ကုတ္ေရး႓ပီး ထည့္လိုက္တယ္၅ သူလၾတ္ေတာ့ အဲဒီ
အကႈဵဝတ္႓ပီး ထၾက္သၾားေလရဲႚ၅ ေနာက္ ဆရာ႒ကီး မိသားစု ေထာင္ဝင္စာလာေတာ့ အဲဒီ ကဗဵာေလး အိမ္ေရာက္
သၾား႓ပီဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဝမ္းသာသၾားဳကတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ျ၃၃၁ ကဵေနာ္ လၾတ္ေတာ့ ဆရာ႒ကီး ကဗဵာစာအုပ္
ထုတ္တဲ့အထဲ အဲဒီကဗဵာေလးပၝတာ မေတၾႚဘူး၅ ဒၝနဲႛ ဆရာ႒ကီးကို ေမးဳကည့္ေတာ့ သူက "ေအး … ဒီကဗဵာေလး
အသိမ္းလၾန္႓ပီး ေပဵာက္ေနတယ္၅ ငၝလည္း မမႀတ္မိေတာ့ဘူး" တဲ့၅ ကဵေနာ္ အလၾတ္ရေသးတယ္ ဆိုေတာ့ သူ ဝမ္းသာ
အားရ ေရးမႀတ္သၾားတယ္၅ အဲဒီအခဵိန္ အနားမႀာ ကိုယဤ္မင္းပိုက္ ရႀိေနေတာ့ ဆရာ႒ကီးက သူႛကို ကဗဵာေလးဴပ႓ပီး
ေနာက္တခၝ ထပ္႟ိုက္ရင္ ထည့္ရေအာင္လိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္၅ ခုထိ ထည့္ဴဖစ္၄ မထည့္ဴဖစ္ ကဵေနာ္ မသိဘူး၅
ဒီလို ဆရာ႒ကီးနဲႛ ဿ ေဆာင္မႀာ အတူေနဳကတုန္း မႀတ္မႀတ္ရရေလး တခု ဴဖစ္ခဲ့ေသးတယ္၅ ျ၃၃ှ ဳသဂုတ္လေလာက္မႀာ
ထင္ပၝရဲႚ၅ အဲဒီတုန္းက ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္ ေနရတာ အခန္းမတူဘူး၅ သူက (ွ)၄ ကဵေနာ္က (ှ) ခန္း၅ တခန္းထဲ
အတူတူ ေနရဖိုႛ ဆရာ႒ကီးေရာ၄ ကဵေနာ္ေရာ ေထာင္မႀႃး ေစာထၾန္းကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ တင္ဴပဳကေပမဲ့ မရခဲ့ဘူး၅
ေထာက္လႀမ္းေရး တင္ဴပရဤီးမယ္တိုႛ၄ ႟ံုးခဵႂပ္ထိ တင္ရမႀာတိုႛနဲႛ အေဳကာင္း အမဵႂိးမဵႂိး ဴပခဲ့တာ ျ ႎႀစ္ေကဵာ္ေကဵာ္ ရႀိ႓ပီ၅
တေနႛေတာ့ (ှ) ခန္းမႀာ အတူတူေနတဲ့ ကိုကို႒ကီး (ဴမမႎၨလာ) နဲႛ ကိုေကဵာ္ေငၾတိုႛ Food Poison (အစာ
အဆိပ္သင့္ဴခင္း) ဴဖစ္ဳကတယ္၅ အန္လဲအန္၄ ဝမ္းလည္း သၾားဳကတယ္၅ ဴဖစ္တဲ့ အခဵိန္က တန္းပိတ္႓ပီး ည ၁ နာရီ
ေလာက္မႀာ ဴဖစ္တာ၅ အဲဒီေနႛကေတာင္ အသားအစား ငၝးေဳကာ္ ေက႗းတဲ့ေနႛ၅ (တပတ္မႀာ တခၝ ေက႗းတာ၅) ညေနခင္း
ငၝးေဳကာ္နဲႛ ထမင္းစားဳကေတာ့ ငၝးက အေပၞယံ ကဵက္ေပမဲ့ အတၾင္းပိုင္း မကဵက္ဘူး၅ ေသၾးစ ေသၾးနေလးေတၾ ေတၾႚရ
တယ္၅ အဲဒၝစားလိုႛ (အခန္ႛလည္း မသင့္လို)ႛ ခုလုိႛ ဴဖစ္တာပၝ၅ ဒၝကို တာဝန္ကဵ ဝန္ထမ္းေခၞ႓ပီး ေဆး႟ံု အေဳကာင္းဳကား
ေပးဖိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ ေထာင္မႀႃး ေစာထၾန္း ေရာက္ခဵလာ႓ပီး "မင္းတိုႛက အစားအေသာက္မႀ မဆင္ဴခင္ဳကတာ၄ အခု
ေတာ့ ဟိုလူကယ္ပၝ၄ ဒီလူကယ္ပၝ နဲႛ ဇာတ္လမ္းကို ႟ႁပ္တယ္ …" ဆို႓ပီး ေအာ္႒ကီး ဟစ္ကဵယ္ လုပ္ပၝေတာ့တယ္၅
ကဵေနာ္လည္း ေထာင္းကနဲ ေဒၝသထၾက္သၾား႓ပီး "ေထာင္မႀႃး - ခင္ဗဵား ဘာသိလိုႛ ေဴပာေနတာလဲ၅ အခုဴဖစ္တာ အစား
ေသာင္းကဵန္းလိုႛ မဟုတ္ဘူး၅ ခင္ဗဵားတိုႛ ေထာင္က ေပးတဲ့ ငၝးေဳကာ္ မကဵက္လိုႛ ဴဖစ္တာ၅ အပိုေတၾ ေလ႖ာက္ေဴပာမေနနဲႛ၅
အေရး႒ကီးတာ ေဆး႟ံု အဴမန္ပိုႛေပး" လိုႛ ေဴပာခဵလိုက္တယ္၅ ေထာင္းမႀႃး ေစာထၾန္းကလည္း မခံဘူး၅ "မင္းက ငၝ့ကို
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ဴပန္ေဴပာရေအာင္ ဘာေကာင္မိုႛလုိႛလဲ၅ အကဵဤ္းသားက ငၝ့ကို ဘာမႀ ဴပန္ေဴပာစရာ မရႀိဘူး၅ မင္းကို အေရးယူလိုက္လိုႛ
ရတယ္၅ အခု ထုတ္႟ိုက္ပစ္လိုက္မယ္ …" ဘာညာဆိ႓ု ပီး ရႀႃးရႀႃးရႀားရႀား ဴပန္ေအာ္တယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း "အကဵဤ္း
သားလည္း လူပဲ၅ ခင္ဗဵား သတိၨရႀိရင္ ထုတ္႟ိုက္စမ္းပၝ၅ သတ္ပစ္လုိႛ ရတယ္၅ ကဵႂပ္က လံုးဝ ဂ႟ုစိုက္တဲ့ေကာင္
မဟုတ္ဘူး၅ ခင္ဗဵားတိုႛ ဘက္က မႀားတာကို ကာကၾယ္ခဵင္တာနဲႛ ဟိုဟုိဒီဒီ အဴပစ္ ေလ႖ာက္ဖိုႛခဵင္ေသးတယ္၅ အခု ေဆး႟ံု
အဴမန္ အေဳကာင္းဳကားေပး …" ဆို႓ပီး စိတ္ထဲရႀိရာ ေဖာက္ခၾဲ ပစ္လိုက္တယ္၅ ႓ပီးေတာ့ ဆက္႓ပီး ဝုန္းဒိုင္း ႒ကဲလိုက္ေတာ့
ေထာင္မႀႃး ထၾက္သၾားတယ္၅
ကိုကို႒ကီးတိုႛ အေဴခအေနက ဆက္တိုက္ အန္၄ ဝမ္းလည္းသၾား ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္း ႎၾမ္းနယ္ေန႓ပီ၅ အဲဒၝကို
စိုးရိမ္တာေရာ၄ လူကို ႎိုင့္ထက္စီးနင္း လာေဟာက္တာကိုေရာေဳကာင့္ ကဵေနာ္ ေဒၝသ အထၾတ္အထိပ္ ဴဖစ္ေနတာ၅
လူေပၝင္း ျြ် ေလာက္ရႀိတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛ အခန္းလည္း အားလံုး တိတ္ဆိတ္ ေနဳကတယ္၅ ဟိုဘက္ ဆရာ႒ကီးတိုႛ အခန္း
ကေတာင္ ကဵေနာ္နဲႛ ေထာင္မႀႃး အဴပန္အလႀန္ ေအာ္ဟစ္ ေနဳကတာကို အတုိင္းသား ဳကားေနရတယ္၅ ခဏေနေတာ့
ဝန္ထမ္းေတၾ ေရာက္လာဳက႓ပီး ကဵေနာ့္ကို စားမတတ္၄ ဝၝးမတတ္ ဝိုင္းဳကည့္ ေနဳကတယ္၅ ေတာက္တေခၝက္ေခၝက္၄
တုတ္တကိုင္ကိုင္နဲႛ၅ ကဵေနာ္လည္း မထူးဘူး ဆို႓ပီး "အေရးေပၞလူနာ၄ အေရးေပၞ လူနာ …" ဆို႓ပီး ဆက္တိုက္ အသံ
ကုန္ ဟစ္ေအာ္ေနလိုက္တယ္၅ ဒီေတာ့မႀ တံခၝးလာဖၾင့္႓ပီး ကိုကို႒ကီးတိုႛကို ေဆး႟ံု ေခၞသၾားတယ္၅ ေဆး႟ံုေရာက္႓ပီး
အငန္ရည္ သၾင္း႓ပီး သက္သာသၾားတယ္လိုႛ ေနာက္ပိုင္း ဴပန္သိရတယ္၅
ေနာက္တေနႛ မနက္ တန္းဖၾင့္ဖၾင့္ခဵင္း ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္ဆီ ေရာက္လာတယ္၅ ညက ဴဖစ္ပဵက္ပံု ေမးလိုႛ ကဵေနာ္
အေသးစိတ္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ကုန္စင္ ေဴပာဴပလိုက္တယ္၅ "ညက ေထာင္မႀႃး အေတာ္ ရႀက္သၾားတယ္၅ မင္းကို အေရးယူ
မယ္လိုႛ ေဴပာသံဳကားတယ္" လိုႛ သူ မဵက္ႎႀာ မသာမယာနဲႛ ေဴပာတယ္၅ ကဵေနာ္က "ယူပေစ၄ ဂ႟ုမစိုက္ဘူး၅ ဒီကိစၤ
ကဵေနာ္ လံုးဝ မမႀားဘူး၅ သူတိုႛလည္း မႀားေသးတယ္၅ ကဵေနာ္လည္း အေရးယူ ခံရဤီးမယ္ ဆိုေတာ့ ဒၝ လံုးဝ သဘာဝ
မကဵ ဘူး၅ ကဵေနာ္ ရတဲ့နည္းနဲႛ ရင္ဆိုင္မယ္" လိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့၄ ဆရာ႒ကီးက "ဴဖစ္စဤ္ကေတာ့ မင္းမမႀားဘူး ဆိုတာ
ဟုတ္တယ္၅ ဒၝေပမဲ့ သူတိုႛက လုပ္ပိုင္ခၾင့္ ရႀိေနေတာ့ အႎၩရာယ္ ေပးႎိုင္တယ္၅ ဴပႍနာ တခုက မႀန္႟ံုတင္
မ႓ပီးေသးဘူးေလ၅ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ လိုေသးတာကိုး၅ ညကဆို ငၝ အေတာ္ စိုးရိမ္သၾားတယ္၅ မင္းကို သူတိုႛ ထုတ္႟ိုက္
ဳကေတာ့မႀာလား၄ စစ္ေခၾးတိုက္ပဲ ပိုႛပစ္ လိုက္ေတာ့မႀာလားလိုႛ ပူမိတယ္၅ ငၝေဴပာခဵင္တာက ဴပႍနာကို ေဒၝသနဲႛ
မေဴဖရႀင္းပၝနဲႛ၅ ေဒၝသပၝရင္ ကိုယ့္ဘက္က မႀန္ေနဤီးေတာ့ ကၾဲစရာရႀိရင္ ကိုယ္က ကၾဲမႀာ၅ ႓ပီးေတာ့ ကိုယ္က လက္မဲ့၄
သူတိုႛက လက္ရႀိ၄ ဒၝေဳကာင့္ …" သူႛစကား မဆံုးေသးဘူး၄ ကဵေနာ္က ဴဖတ္႓ပီး "ကၾဲပေစ … ႒ကိႂက္သေလာက္ကၾဲ …
ကဵေနာ့္ဘက္က မႀန္ေနသ၇ ကၾဲ႟ံု မကဘူး၄ ေသမႀာေတာင္ ဂ႟ုမစိုက္ဘူး၅ ေဴပာသမ႖ မႀားမႀားမႀန္မႀန္ ေခၝင္းငံုႛ ခံေနရင္
ကဵေနာ္ ေထာင္ထဲေတာင္ ေရာက္စရာ အေဳကာင္း မရႀိဘူး၅ ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္စား ေကဵာင္းတက္႓ပီး ေအးေအးလူလူ
ေနလိုႛရတယ္၅ မမႀန္တာ႒ကီးကို ေခၝင္းငံုႛမခံႎိုင္လိုႛ ေထာင္ထဲ ေရာက္လာတာ၅ အကဵဤ္းသား လာဴဖစ္ေနရတာ၅ လက္ညၟိႂး
ေထာင္၄ ေခၝင္းညိမ့္၄ ေပးတာယူ၄ ေက႗းတာစားေတၾ အထဲ ကဵေနာ္ မပၝဘူး" လိုႛ ေဒၝသစိတ္နဲႛ ဴပန္ေဴပာ ခဵလိုက္တယ္၅
ဆရာ႒ကီး မဵက္ႎႀာ တခဵက္ မဲ့ခနဲ ဴဖစ္သၾားတယ္၅
ကဵေနာ့္ကို ေသေသခဵာခဵာ စိုက္ဳကည့္႓ပီး၄ "မင္းက အကဲဆတ္လၾန္းတယ္ကၾာ၄ ခုကိစၤ မင္း မႀားတယ္လိုႛ ငၝ မေဴပာေသး
ဘူး၅ ဒၝေပမဲ့ ေဴဖရႀင္းပံုက ပရိယာယ္မဲ့ရာ ကဵလၾန္းတယ္၅ အရာရာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနလိုႛ အကဵႂိး မရႀိဘူး၅ တခဵႂိႚ ကိစၤ
ေတၾမႀာ ေနာက္တလႀမ္း ဆုတ္တယ္ ဆိုတာ အ႟ႁံးေပးတာ မဟုတ္ဘူး၅ လိုအပ္ရင္ ေနာက္ထပ္ ဆုတ္ခဵင္ ဆုတ္ရဤီး
မယ္၅ အဲဒၝ ေအာင္ဴမင္ဖိုႛ အတၾက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ဴပင္ဆင္တာပဲ၅ မလိုအပ္ဘဲ အထိအခိုက္ မဴဖစ္ေအာင္ ေရႀာင္တဲ့
သေဘာပဲ" လိုႛ သူႛအသံကို ထိန္း႓ပီး ေဴပာေနတယ္၅ ကဵေနာ္ ညက ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒၝသေတၾ ႟ုတ္ခဵည္း ဴပန္ေပၞ လာတယ္၄
ဒၝေပမဲ့ ဴဖစ္ရမႀာက ဆရာ႒ကီးကို၅ သူႛေနရာမႀာ တဴခားတေယာက္ဆို ေသခဵာတယ္၄ ကဵေနာ့္ ရင္ထဲရႀိတာ ေဖာက္ခၾဲ
ပစ္လိုက္မိမႀာပဲ၅ "ခင္ဗဵားတိုႛ လူ႒ကီးဆိုတာေတၾ အသက္ေတၾ႒ကီး၄ အဖိုး႒ကီးေတၾ ဴဖစ္လာတာနဲႛအမ႖ ေသၾးေဳကာင္လာဳက
တယ္၄ ဟိုဟာေရႀာင္၄ ဒီဟာေရႀာင္နဲႛ ေရႀာင္ရင္း ေရႀာင္ရင္း ဘာမႀ လုပ္စရာ မရႀိေတာ့ေအာင္ အနင္းခံေနဳကရ႓ပီ၅ အဲဒၝ
ေတၾ ခင္ဗဵားတိုႛ ေတၾေဝေနဳကလိုႛ ဴဖစ္တာ၅ ခင္ဗဵားတိုႛ တာဝန္ရႀိတယ္ …" ဘယ္သိုႛ ဘယ္ညာ ဆို႓ပီး စိတ္လၾတ္
ကုိယ္လၾတ္ ေဴပာပစ္လိုက္မႀာ အမႀန္ပဲ၅ ဒၝေပမဲ့ ဒၝေတၾ ဆရာ႒ကီးကို ကဵေနာ္ မေဴပာဴဖစ္ခဲ့ပၝဘူး၅ ရင္ထဲက ေဴပာခဵင္တဲ့
စကားေတၾ မဵႂိသိပ္ ထားရေတာ့ မဵက္ႎႀာက တင္းမာေနမႀာ ေသခဵာတယ္၅ ဒၝကို ဆရာ႒ကီး ရိပ္စားမိတယ္နဲႛ တူတယ္၅
ကဵေနာ့္ ပုခံုးကို ပုတ္႓ပီး "ကဲ … ကဲ မဵက္ႎႀာ သၾားသစ္ရေအာင္၄ ႓ပီးမႀ ေအးေအးေဆးေဆး ေဴပာတာေပၝ့" လိုႛ ေဴပာတယ္၅
ကဵေနာ္လည္း မဵက္ႎႀာသစ္႓ပီး ဆရာ႒ကီးဆီ မသၾားေတာ့ဘဲ ေတာင္ယာထဲ ဆင္းခဲ့တယ္၅ သၾားခဵင္စိတ္၄ ေဴပာခဵင္
စိတ္လည္း မရႀိေတာ့ဘူး၅ ဴဖစ္စဤ္တခုလံုး ကဵေနာ္ မႀန္ေနရက္နဲႛ ဆရာ႒ကီး နားမလည္ႎိုင္တာကို ဝမ္းနည္းေနတာ၅ ခဏ
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ေနေတာ့ ဆရာ႒ကီး ႟ံုးခန္းထဲက ဴပန္ထၾက္လာ႓ပီး ကဵေနာ္ရႀိရာ ေတာင္ယာထဲ လိုက္လာတယ္၅ သူႛမဵက္ႎႀာက
မနက္တုန္းကလို ညိၟႂးမေနေတာႛဘဲ ဝမ္းသာတ့ဲ အရိပ္အေယာင္ေတၾ ေတၾႚေနရတယ္၅ ကဵေနာ့္ကို ေတၾႚေတၾႚခဵင္း ထံုးစံ
အတိုင္း "ေဟ့ … ေခၾးေကာင္ … လာ … မင္း ငၝ့အခန္း ေဴပာင္းလိုႛရ႓ပီ၅ ခုပဲ ေထာင္မႀႃးက ေဴပာင္းခၾင့္ ဴပႂလိုက္တာ" ဆို႓ပီး
တကယ့္ကို ဝမ္းဝမ္းသာသာနဲႛ ေဴပာတာပၝ၅ ကဵေနာ့္ စိတ္ထဲ ထင့္ကနဲဴဖစ္သၾားတယ္၅ ေထာင္မႀႃးေစာထၾန္း အညၟာ
ကိုင္လိုက္႓ပီပဲ၅
ေထာင္မႀာ အဴပစ္ေပးတဲ့ပံုစံ အမဵႂိးမဵႂိး ရႀတ
ိ ယ္၅ အခန္းေဴပာင္း ဴပစ္ဒဏ္၄ အေဆာင္ေဴပာင္း တိုက္ပိတ္၄ ေဒၝက္၄ ေဴခကဵင္း
ခတ္ ဆို႓ပီး ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ရႀတ
ိ ယ္၅ အခု ကဵေနာ့္ကို အခန္းေဴပာင္းဴပစ္ဒဏ္ဆို႓ပီး လုပ္ခဵလိုက္တာပဲ၅ ဒၝ သဘာဝမကဵဘူး၅
တကယ္ဆို ကဵေနာ္တိုႛ အခန္းေဴပာင္း႓ပီး ဆရာ႒ကီးနဲႛ တူတူေနဖိုႛ ႎႀစ္ေယာက္လံုး အ႒ကိမ္႒ကိမ္ တင္ဴပခဲ့ဖူး႓ပီပဲ၅ ခၾင့္မဴပႂ
ခဲ့ဘူး၅ ခုကဵမႀ သူႛကိုဴပန္ေဴပာလိုႛ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္တဲ့အေနနဲႛ အခန္းေဴပာင္း ဆို႓ပီး လုပ္လိုက္တဲ့သေဘာပဲ၅ ဒၝကို ကဵေနာ္
လက္သင့္ခံလိုႛ မဴဖစ္ဘူး၅ ဆရာ႒ကီးကေတာ့ ႟ိုး႟ိုးေလးေတၾး႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛ အတူေနခၾင့္ရလိုႛ ဝမ္းသာေနတာ၅
ကဵေနာ္ အခန္း မေဴပာင္းေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ ဆရာ႒ကီး အံ့အားသင့္သၾားတယ္၅ ဘာလိုႛလဲလိုႛ ေမးတယ္၅
ခုနက ကဵေနာ္ စဤ္းစားခဲ့သလို ကဵေနာ္ဴမင္တဲ့ ႟ႁေထာင့္ကေန အကဵႂိးအေဳကာင္း ရႀင္းဴပလိုက္တယ္၅ ဆရာ႒ကီး ခဏ
႓ငိမ္သၾားတယ္၅ ႓ပီးမႀ "မဟုတ္ဘူးေလကၾာ၅ အခုဟာက သူႛ ဟာသူ ဘယ္လိုပဲ လုပ္လုပ္ မင္းနဲႛငၝ အတူေနခဵင္တာ ေနခၾင့္
ရ႓ပီေလ၅ လက္ငင္းအကဵႂိးပဲ၅ အခန္းေဴပာင္းဖိုႛသာ လုပ္ပၝကၾာ" တဲ့၅ ကဵေနာ္စိတ္ထဲ ေဳကကၾဲသၾားမိတယ္၅
"မဟုတ္ေသးဘူး ဆရာ႒ကီး၅ ကဵေနာ္ မမႀားဘဲ အဴပစ္ဒဏ္နဲႛ အခန္းေဴပာင္းရတာမဵႂိးက အဓိပၯာယ္မရႀဘ
ိ ူး၅ အမဵား
အဴမင္မႀာ ေထာင္မႀႃးကို ဴပန္ေဴပာလိႛု အဴပစ္ဒဏ္ ခံရတယ္ ဆိုတာမဵႂိးက အလားအလာ မေကာင္းဘူး၅ ေနာက္ဆို
ကုိယ့္ဘက္က မႀန္ေနရက္နဲႛ ဘာမႀ ဴပန္မေဴပာရဲဘဲ ေခၝင္းငံုႛခံေနရမယ့္ကိန္း ဆိုက္ေန႓ပီ၅ ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္ မေဴပာင္း
ႎိုင္ဘူး၅ အဲလို မေဴပာင္းလိုႛ ဴဖစ္လာမယ့္ အကဵႂိးဆက္ေတၾအတၾက္ ကဵေနာ္ခံမယ္" လိုႛ ဴပန္ေဴပာလိုကတ
္ ယ္၅
"မင္း ႟ႁေထာင့္က ဳကည့္ရင္ မႀန္ပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ခုဟာက ဴပစ္ဒဏ္နဲႛ ေဴပာင္းတာလိုႛဆိုရင္ေတာင္ တိုႛဘက္က အတူ
ေနခၾင့္ရတဲ့ အကဵႂိးေတာင္ ရႀိေသးတယ္၅ ဒီထက္ပို႓ပီး ဴပစ္ဒဏ္ခတ္တာ ဆိုရင္ေတာ့ ထားပၝေတာ့၅ တဖက္မႀာလည္း
ထိပ္တိုက္ တိုးမိ႓ပီး အေဆာင္ေဴပာင္း၄ တိုက္ပိတ္၄ ေထာင္ေဴပာင္းဆိုရင္ ဘယ္ႎႀယ့္လုပ္မလဲ၅ ငၝ့ဆႎၬကေတာ့ မင္းကို
ငၝ့မဵက္စိေရႀႚမႀာ ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ဴဖစ္တာမဵႂိး မေတၾႚခဵင္ဘူးကၾာ၅ အထူးသဴဖင့္ တိုႛေတၾ မလၾတ္ေဴမာက္ခင္မႀာ အတူတူ
ေနသၾားခဵင္တယ္၅ အဲဒၝ င့ၝဆႎၬပဲ" တဲ့၅ ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးကို ဘာမႀ မေဴပာေတာ့ဘူး၅ ေဴမ႒ကီးေပၞ ေဴခပစ္လက္ပစ္
ထိုင္ခဵလိက
ု ္႓ပီး ကဵေနာ့္ ေရႀႚတည့္တည့္က အုတ္နံရံကို ေငးဳကည့္ေနမိတယ္၅
သူလည္း ဘာမႀ ထပ္မေဴပာေတာ့ဘဲ ဒီအတုိင္း ထိုင္ေနတယ္၅ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကဵေနာ့္အခန္းက အခန္းလူ႒ကီး(တန္းစီး)
ေရာက္လာ႓ပီး ကဵေနာ့္ကို ေထာင္မႀႃးက အခန္းေဴပာင္းဖိုႛ ေဴပာေဳကာင္း လာေဴပာတယ္၅ ကဵေနာ္ ဆတ္ကနဲ တခဵက္
လႀည့္ဳကည့္လိုက္႓ပီး "ခင္ဗဵားတိုႛ ေထာင္မႀႃးကို ေဴပာလိုက္၅ ကဵႂပ္ အခန္း မေဴပာင္းႎိုင္ဘူးလိုႛ … ၅ ကဵႂပ္ မမႀားဘဲနဲႛ
ဴပစ္ဒဏ္ခတ္တာမဵႂိး ဆိုရင္ မခံဘူး၅ ႒ကိႂက္တဲ့ေနရာတင္ ကဵႂပ္ ရင္ဆိုင္မယ္၅ ခင္ဗဵား ေထာင္မႀႃးကို အဲဒီ အတိုင္း
သတင္းပိုႛလိုက"္ လိုႛ ခပ္မာမာ ေဴပာလၿတ္လိုက္တယ္၅ တန္းစီးလည္း ဘာမႀမေဴပာဘဲ လႀည့္ဴပန္သၾားတယ္၅ ဆရာ႒ကီးက
သူႛေနာက္ လိုက္သၾားဖိုႛဟန္ ဴပင္ေနတာနဲႛ ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီး လိုက္မသၾားနဲႛ၅ ဒီကိစၤ ဆရာ႒ကီး သက္သာသလိုေနပၝ၅
ဴဖစ္သမ႖ ကဵေနာ္ ရင္ဆိုင္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္႓ပီး႓ပီ" လိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္၅ ဆရာ႒ကီးက ေလာေလာဆယ္ စိတ္လိုက္မာန္ပၝ
မဆံုးဴဖတ္ဖိုႛ၄ အခုေရခဵႂိး႓ပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေနဖိုႛ၄ ေနႛလည္ (ြ) နာရီ တန္းဖၾင့္မႀ ဆက္ေဴပာဳကဖိုႛ ေဴပာ႓ပီး သူႛအခန္း
ဴပန္သၾားပၝတယ္၅
ကဵေနာ္လည္း ေရခဵႂိးထမင္းစား႓ပီး တေနႛလည္လံုး အဴပန္ဴပန္ အလႀန္လႀန္ စဤ္းစားဳကည့္တယ္၅ ဴဖစ္စဤ္ တခုလံုးကို
ဴခံႂဳကည့္ရင္ ကဵေနာ့္ဘက္က လံုးဝ မမႀားတာ ေသခဵာတယ္၅ တဴခားရဲေဘာ္ေတၾကလည္း ကဵေနာ္ မႀန္ေဳကာင္း၄ အခန္း
မေဴပာင္းသင့္ေဳကာင္း၄ ဒီအတိုင္း ေတာင့္ခံထားသင့္ေဳကာင္း ဝိုင္းေဴပာဳကတယ္၅ ခက္ေနတာက ဆရာ႒ကီး၅ သူက တဴခား
ကိစၤေတၾမႀာသာ ဝင္ပၝေလ့ မရႀတ
ိ ာ၅ အခုကိစၤ ကဵေနာ္နဲႛ တိုက္႟ိုက္ပတ္သက္ေနေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ ေထာင္မႀႃးနဲႛ
စကားေဴပာ႓ပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနတယ္၅ သူ ကဵေနာ့္အေပၞ ဘယ္ေလာက္ သံေယာဇဤ္႒ကီးတယ္၅ ေစတနာ
႒ကီးတယ္ဆိုတာ ကဵေနာ့္ႎႀလံုးသားထဲက သိေနတယ္၅ ကဵေနာ့္အကဵႂိးအတၾက္ ခုလို သူဝင္ပၝေနတယ္ ဆိုတာလည္း
ကဵေနာ္ သိတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ တဖက္က အမႀန္တရားနဲႛ ဆိုင္တဲ့ကိစၤ၄ မတရားမႁကို ေခၝင္းငံမ
ုႛ ခံဘဲ တၾန္းလႀန္ေနတဲ့ကိစၤ၄
ေနာက္႓ပီး ဒၝဟာ ကဵေနာ္ တဤီးတည္းနဲႛ ဆိုင္တဲ့ကိစၤ မဟုတ္ဘူး၅ ဘယ္ေလာက္မႀန္မႀန္ ေထာင္အာဏာပိုင္ကို ခံေဴပာရင္
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ဴပစ္ဒဏ္ခံရမယ္ ဆိုတဲ့ အစဤ္အလာ ဴဖစ္သၾားမႀာ စုိးရတယ္၅ ပိုဆိုးတာက ဒီထက္ပိုတဲ့ အဴပစ္ဒဏ္ခံရမႀာ ေဳကာက္လိုႛ
အခန္းေဴပာင္း ဴပစ္ဒဏ္ပဲ ေကဵေကဵနပ္နပ္ ခံယူသၾားတယ္လိုႛ အဴမင္ခံရမယ့္သေဘာ ရႀိေနတာပဲ၅ စဤ္းစားရင္း စဤ္းစား
ရင္းနဲႛ "အမႀန္တရားနဲႛ ဂုဏ္သိကၡာ" က တဖက္၄ "ေမတၨာတရား" က တဖက္ အဴပင္းအထန္ လၾန္ဆၾဲေနတယ္ဆိုတာ
ေတၾႚရတယ္၅
"ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ငၝမေဴပာင္းဘူးကၾာ၅ ဴဖစ္ခဵင္တာဴဖစ္စမ္း" ဆို႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ဳကည့္တယ္၅ ဆရာ႒ကီးမဵက္ႎႀာ ဘၾားကနဲ
ေပၞလာတယ္၅ ဒီလိုဆို သူအ႒ကီးအကဵယ္ စိတ္ထိခိုက္သၾားႎိုင္တယ္၅ ကဵေနာ္ ဘယ္လိုဆံုးဴဖတ္ရမႀန္း မသိေတာ့ဘူး၅
ေခၝင္းထဲလဲ ထူပူ႓ပီး ႟ႁပ္ယႀက္ခတ္ေနတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကဵေနာ္ အ႓ပီးသတ္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵလိုက္ပၝတယ္၅
ရင္ထဲက ဆစ္ခနဲပူသၾားတာ အမႀန္ပဲ၅
ထာဝရ အမႀန္တရား မဟုတ္တဲ့ သမုတိ အမႀန္တရားနဲႛ ေမတၨာတရား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ပၾဲမႀာ ဘယ္ဖက္ကို
အေလးေပးသင့္တယ္ ဆိုတ့ဲ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵႂိး အဲဒီတုန္းက ခဵမႀတ္ႎိုင္ခဲ့တာ အခု ဴပန္ေတၾးဳကည့္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ေတာင္ အံ့ဳသမိတယ္၅
ေနႛလည္ (ြ) နာရီ တန္းဖၾင့္ေတာ့ ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးဆီ တန္းတန္းမတ္မတ္ သၾားလုိက္တယ္၅ ဆရာ႒ကီး အိပ္ယာထဲ
လႀဲေနတုန္း ရႀိေသးတယ္၅ ကဵေနာ့္ကိုဴမင္မႀ ထထိုင္လိုက္တယ္၅ သူ စကားစရႀာရင္း ကဵေနာ့္မဵက္ႎႀာကို လႀမ္းအကဲခတ္
ေနတယ္၅ အဲဒီအခဵိန္မႀာပဲ ကဵေနာ္က "အခန္းေဴပာင္းဖိုႛ ကဵေနာ္ ဆံုးဴဖတ္လိုက္႓ပီ" လိုႛ ဴဗႂန္းစား႒ကီး ေဴပာခဵလိက
ု ္ေတာ့
သူ အံ့ဳသလၾန္းလိုႛ ႎႁတ္ကေတာင္ "ေဟ" လိုႛ ထၾက္သၾားတယ္၅ မဵက္ႎႀာလည္း ဝင္းကနဲဴဖစ္သၾား႓ပီး "ေခၾးေကာင္ … ငၝ
ဝမ္းသာတယ္ … အခုပဲ ေဴပာင္းေတာ့ကၾာ" တဲ့၅ သူအံ့ဳသမယ္ဆိုလည္း အံ့ဳသေလာက္တယ္ေလ၅
ေနာက္မႀ သူဴပန္ေဴပာလိုႛသိရတာ တေနႛလည္လံုး သူ စဤ္းစားဳကည့္တာ ကဵေနာ္ အခန္းေဴပာင္းမယ့္ပံု လံုးဝ မရႀဘ
ိ ူး၅
အသက္ (ျ၀) ႎႀစ္ေလာက္နဲႛ မိဘ အသိုင္းအဝိင
ု ္းကို ေကဵာခိုင္း႓ပီး ေတာခိုသၾားတဲ့သူ၄ ေခၝင္းမာမာနဲႛ ကိုယ္မႀန္တယ္
ထင္ရာ စၾတ္လုပ္မယ့္သူ၄ ခုလည္း မႀန္တယ္လိုႛ ရပ္ခံထား႓ပီး လံုးဝ ေလ႖ာ့မယ့္အရိပ္အေရာင္ မရႀဘ
ိ ူး၅ ဒၝေဳကာင့္ (ြ)
နာရီထိုးရင္ ဴပစ္ဒဏ္နဲႛေဴပာင္းတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ကဵေနာ့္ကို ေခၞေဴပာဖိုႛ ေထာင္မႀႃးကို သၾားေဴပာမယ္လိုႛ စိတ္ကူး
ထားတာတဲ့ေလ၅ အခုကဵမႀ ကဵေနာ္က ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ အခန္းေဴပာင္းေတာ့မယ့္လိုႛ ေဴပာေတာ့ သူအံ့ဳသသၾားရ
ေတာ့တာေပၝ့၅
"ကဵေနာ္အခန္း ေဴပာင္းဖိုႛေတာ့ ဆံုးဴဖတ္႓ပီး႓ပီ၅ ဒၝေပမဲ့ ေထာင္မႃႀ း ေစာထၾန္းနဲႛ သၾားေတၾႚ႓ပီး စကား တခၾန္း ႎႀစ္ခၾန္း သၾား
ေဴပာဤီးမယ္" လိုႛ ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးက "ငၝလည္း လိုက္ေတၾႚမယ္" ဆို႓ပီး ေဴပာေဴပာဆိုဆို ကဵေနာ့္ေနာက္က
လိုက္လာတယ္၅ ကဵေနာ္က မလိုက္ခဲ့ဖိုႛ၄ ကဵေနာ္ဖာသာ ကဵေနာ္ သၾားေဴပာမယ္ဆိုတာ မရဘူး၅ ေနာက္က အတင္း
လိုက္လာတယ္၅
ေထာင္မႀႃး ႟ံုးခန္းထဲဝင္ေတာ့ ေထာင္မႀႃးက ကဵေနာ့္ကို ေကဵာ္ဳကည့္႓ပီး ေနာက္ကဝင္လာတဲ့ ဆရာ႒ကီးကို "ဤီးတင္မိုး …
လာ ထိုင္ပၝ၅ ဘာေဴပာစရာ ရႀလ
ိ ိုႛလဲ” လိုႛ ေမးတယ္၅ တခုခုဴဖစ္မႀာ စိုးလုိႛသာ ဆရာ႒ကီးက ကဵေနာ့္ေနာက္ လုိက္လာတာ၅
ကဵေနာ္ ဘာေဴပာမယ္ဆိုတာ သူမသိဘူးေလ၅ ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္နႛဲ ေထာင္မႀႃးကို တလႀည့္စီ ဳကည့္႓ပီး ေယာင္နန
ဴဖစ္ေနတယ္၅ "ေဴပာမႀာက ကဵေနာ္ပၝ၅ တဴခားမဟုတ္ဘူး၅ ခု ကဵေနာ့္ကို အခန္းေဴပာင္းဖိုႛ ေထာင္မႀႃးက ေဴပာတယ္လိုႛ
သိရတယ္၅ ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ မေနႛညက ကဵေနာ္ေထာင္မႀႃးကို ဴပန္ေဴပာလိုႛ ဴပစ္ဒဏ္အေနနဲႛ အခန္းေ႟ၿႚတဲ့ သေဘာလိုႛ
ကဵေနာ္ ယူဆတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္ ေဴပာင္းမႀာပၝ၅ ဒၝက မေဴပာင္းဘဲေနရင္ ဴဖစ္လာစရာရႀတ
ိ ဲ့ အကဵႂိးဆက္ေတၾကို
စိုးရိမ္လိုႛ၄ ေဳကာက္လိုႛ ေဴပာင္းေပးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၅ မေနႛညက ဴဖစ္တဲ့ ကိစၤကလည္း ကဵေနာ့္ဘက္က မႀားတယ္လိုႛ
လံုးဝ မယူဆဘူး၅ အခု ကဵေနာ့္ေရႀႚက ဆရာသမားလို၄ မိဘလို ဆရာ႒ကီးတင္မိုးရဲႚ မဵက္ႎႀာကို ေထာက္႓ပီး အခန္း
ေဴပာင္းေပးလိုက္တာပဲ၅ ကဵေနာ္ ေဴပာခဵင္တာ ဒၝပၝပဲ" လိုႛ ေဴပာ႓ပီး ႟ံုးထဲက တန္းထၾက္လာခဲ့တယ္၅ ေထာင္မႀႃးက ေနပၝ
ဤီး၄ ဘာညာနဲႛ ေဴပာေနပၝေသးတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္ ေနာက္လႀည့္မဳကည့္ေတာ့ဘူး၅ တန္းထၾက္လာခဲ့တယ္၅
ဆရာ႒ကီးကေတာ့ ကဵန္ခဲ့႓ပီး စကားစဴမည္ ေဴပာေနပၝေသးတယ္၅ ဒီလိုနဲႛ ဆရာ႒ကီးေနတဲ့ (ွ) ခန္းကို ေရာက္သၾား႓ပီး
သူနဲႛ ေဘးခဵင္းကပ္ အိပ္ရတယ္၅ အခု ဒီအေဳကာင္းကို ဴပန္ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ေမတၨာကို ကဵေနာ္ အသိအမႀတ္ဴပႂ
ခဲ့ပၝလား ဆိုတဲ့အသိနဲႛ ရင္ထဲ ေႎၾးေႎၾးေလး ခံစားလိုက္ရတယ္၅
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(ဿ) ေဆာင္ (ွ) ခန္းမႀာ ေနရင္း ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္ဳကားမႀာ အမႀတ္ရစရာေလးတခု ဴဖစ္ခဲ့ေသးတယ္၅ မႀတ္မႀတ္ရရ
အဲဒီေနႛက ျ၃၃ှ၄ ဒီဇင္ဘာလ (ွျ) ရက္ေနႛည၅ ျ၃၃ဿ ႎႀစ္သစ္ကို ႒ကိႂဖိုႛ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ ဝိုင္းဖၾဲႚ စကား
ေဴပာေနဳကတယ္၅ ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီး ေခဵာင္းေတၾ အရမ္းဆိုးေနတယ္၅ ေဆးလိပ္ဴဖတ္ပၝလား" လိုႛ ေကာက္ခၝငင္ကာ
ေဴပာလိုက္မိတယ္၅ သူ နည္းနည္း ေတၾသၾားတယ္၅ "ေအး … ငၝ့အမဵႂိးသမီး ရႀတ
ိ ုန္းကေကာ၄ သမီးေတၾကေကာ အားလံုး
ငၝ့ကို ေဆးလိပ္ဴဖတ္ဖိုႛခဵည္း ေဴပာဳကတယ္၅ ငၝက ေဆးလိပ္နဲႛ လက္ထပ္ ေပၝင္းသင္းလာတာ ႎႀစ္ေပၝင္း ဳကာလႀ႓ပီကၾ၅
ဴဖတ္ဖိုႛလည္း အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ႒ကိႂးစားဳကည့္ပၝေသးတယ္၅ မရဘူး၅ ေဆးလိပ္ မေကာင္းဘူးဆိုတာ သိတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္
ကိုယ္နဲႛရင္းႎႀီးသူတိုင္းကို ေဆးလိပ္မေသာက္ဖိုႛ အ႓မဲေဴပာတာပဲ၅ ငၝကေတာ့ စၾဲေန႓ပီ ဴဖတ္ဖိုႛ မလၾယ္ေတာ့ဘူး" လိုႛ ေဴပာပၝ
တယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း မေလ႖ာ့ေသးဘူး … "ဆရာ႒ကီး စကားကို ကဵေနာ္ အ႓မဲလိုလုိ နားေထာင္ခဲ့တယ္ေနာ္၅ ဒီအခန္း
ေဴပာင္းတဲ့ကိစၤဆို အထင္အရႀားပဲ၅ ေဘးဳကပ္နံဳကပ္ကိစၤမႀာ ဆရာ႒ကီး စိတ္ထိခိုက္မႀာစိုးလိုႛ ဒီေဴပာင္းဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့တာ
ဆရာ႒ကီး သိပၝတယ္၅ အခုလည္း ဆရာ႒ကီးရဲႚ ကဵန္းမာေရး ကို ေရႀႚ႟ႁ႓ပီး ကဵေနာ္ ေတာင္းဆိုတာကို ဆရာ႒ကီး အသိ
အမႀတ္ ဴပႂသင့္တယ္၅ ခုတေလာ ဆရာ႒ကီး ေဆးလိပ္ တအားေသာက္တယ္၅ ဘယ္ခၝ ဳကည့္ဳကည့္ လက္ဳကားထဲ
ေဆးလိပည
္ ၟပ္လဵက္ပဲ၅ ဒီအတုိင္းဆို ဆရာ႒ကီးရဲႚ ကဵန္းမာေရး မလၾယ္ဘူး၅ ခုေတာင္ ေခဵာင္းေတၾ တအားဆိုးေန႓ပီ" လိုႛ
ထပ္ေဴပာလိုက္ေတာ့ သူက "သမီးေတၾလည္း ေထာင္ဝင္စာ လာတိုင္း ေဆးလိပ္ဴဖတ္ဖိုႛ ေဴပာတယ္၅ ငၝလည္း ဴဖတ္ဖိုႛ
စဤ္းစားေနတာပဲ၅ အေဴခအေနေပးရင္ ဴဖတ္ဳကည့္တာေပၝ့" တဲ့၅
"ဟာ..ဆရာ႒ကီးကလည္း အေဴခအေနေပးရင္ဆုိ႓ပီး ေစာင့္ေနရင္ ဴဖတ္ဴဖစ္မႀာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၅ ဒီေနႛဆို (၃ှ) ရဲႚ
ေနာက္ဆံုးညပဲ၅ (၃ဿ) ႎႀစ္သစ္ေရာက္ဖိုႛ နာရီပိုင္းပဲ လိုေတာ့တာ၅ ဒီေတာ့ အမႀတ္တရအေနနဲႛ စဴဖတ္ရင္ မေကာင္းဘူး
လား" လိုႛ ကဵေနာ္ကေဴပာေတာ့ ေဘးနားက ကိုေအာင္ထၾန္း (မ/ဤကၠလာ)၄ ေဝမိုးနဲႛ တဴခားရဲေဘာ္ေတၾက ေကာင္းတယ္
လိုႛ ဝိုင္းေဴပာဳကေတာ့ ေနာက္ဆံုး ဆရာ႒ကီး ေဆးလိပ္ဴဖတ္ဖိုႛ သေဘာတူလိုက္တယ္၅
"(၃ှ) မကုန္ခင္ ေသာက္မယ္ကၾာ၅ ည (ျြ) နာရီေကဵာ္႓ပီး ဟိုဘက္ႎႀစ္သစ္ေရာက္ရင္ မေသာက္ေတာ့ဘူး" လိုႛေဴပာ႓ပီး
ေဆးလိပ္ စဴဖတ္ပၝေတာ့တယ္၅ တကယ္ဆို ဆရာ႒ကီးဟာ သိပခ
္ ဵစ္ဖိုႛေကာင္းတယ္၅ သူႛသမီးေတၾဆႎၬကို ဴဖည့္ဖိုႛ အ႒ကိမ္
႒ကိမ္ အားယူေနတဲ့အခဵိန္မႀာ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ကဵေနာ္ကလည္း တၾန္းအားတရပ္ ေပးမိရက္သား ဴဖစ္သၾားေတာ့ သူ
သိပ္႒ကိႂက္တဲ့ ေဆးလိပ္ကို ဴဖတ္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့တာေလ၅ အဲဒီရက္ေတၾအတၾင္း ဆရာ႒ကီး သိပ္သနားဖိုႛေကာင္းတယ္၅
အရင္လို ႟ၿင္႟ၿင္လန္းလန္း မရႀဘ
ိ ူး၅ ေငၝင္ေနတတ္တယ္၅ သူအရမ္းကို ခံရခက္ေနတာေလ၅ ကဵေနာ့္ကို ေတၾႚတိုင္း
ေဆးလိပ္ဴဖတ္တာ ဘယ္ႎႀစ္ရက္ရ႓ႀိ ပီေနာ္၄ ဘာညာနဲႛ ေဴပာတတ္တယ္၅ ေထာင္ဝင္စာေတၾႚ႓ပီး ဴပန္လာေတာ့လည္း သူ
ေဆးလိပ္ဴဖတ္တာ သမီးေတၾ အရမ္းဝမ္းသာ ေနဳကတယ္ ဆို႓ပီး တခုတ္တရ ေဴပာတတ္ေသးတာ၅ ဒၝေပမဲ့ သူ အရမ္း
ခံစားေနရတာ သိသာတယ္၅
႒ကိတ္မႀိတ္ခံေနတာ သိလိုႛ တခၝေတာ့ ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီး အရမ္းခံစားေနရရင္ အာ႟ံု ေဴပာင္းသၾားေအာင္ ကၾမ္းေလး
ဘာေလး ငံုပၝလား၅ ဴမန္မာအဖိုး႒ကီး၄ အဖၾား႒ကီးေတၾ ကၾမ္းတဴမံ့ႂဴမံ့ႂနဲႛ ကဵန္းမာေနဳကတာပဲ၅ ေဆးလိပ္နဲႛစာရင္ ကၾမ္းက
အႎၩရာယ္ ကင္းေလာက္ပၝတယ္" လိုႛ ေဴပာမိေတာ့ ဆရာ႒ကီးက "ဟာ … ေခၾးေကာင္ … ငၝ … သၾားတေခဵာင္းမႀ မရႀဘ
ိ ဲ
ဘယ္လို ကၾမ္းဝၝးရမလဲ" လိုႛ ေဴပာေတာ့ ဝိုင္းရယ္ဳကရေသးတယ္၅ ဆရာ႒ကီး သၾားေတၾ ဘယ္လိုဴဖစ္ကုန္တာလဲ၄ ဘာလိုႛ
ဴပန္မစိုက္ဘဲ ဒီအတုိင္းထားရတာလဲလိုႛ ကဵေနာ္ တခၝက သူႛကို ေမးဖူးတယ္၅ "မင္းလို ေကာင္ေတၾ ငၝ့ဒုကၡ ေပးသၾား
ဳကတာကၾ၅ သၾားေကာလိပ္ ေကဵာင္းသားေတၾေပၝ့၅ သူတိုႛ လက္တည့္စမ္းခဵင္တာလား မသိပၝဘူး၅ ငၝ့ေတၾႛတိုင္း ဆရာ့
သၾားေတၾ မေကာင္းဘူး၅ ကဵေနာ္တိုႛ ႎႁတ္ေပးမယ္၄ ႓ပီးမႀ ဴပန္စိုက္ေပးမယ္၄ ရႀယ္လုပ္ေပးမယ္ခဵည္း ေဴပာေနဳကတာ၄
ငၝလည္း အဟုတ္မႀတ္တာေပၝ့၅ ႎႁတ္ေပၝ့ေလ၅ ႓ပီးေတာ့ ဒီေကာင္ေတၾ ေကဵာင္းဆင္းလိုႛ နယ္ေတၾ ေရာက္သၾားဳက႓ပီး
တေကာင္မႀ ဴပန္ေပၞမလာဳကဘူး၅ အဲဒီလို တေယာက္က လာႎႁတ္လုိက္၄ ဴပန္စိုက္ေပးမယ္ ေဴပာ႓ပီး ေပဵာက္သၾားလိုက္နဲႛ
ငၝ့သၾားေတၾသာ ကုန္သၾားတယ္၅ ေခၾးေကာင္ေတၾ ဘယ္ေရာက္ကုန္တယ္ မသိဘူး၅ ငၝလည္း သၾားစိုက္ဖိုႛ သူတိုႛကို
တေမ႖ာ္ေမ႖ာ္နဲႛ ေထာင္ထဲေရာက္လာတဲ့ အထိ မင္းအဴမင္ပဲ၅ တေခဵာင္းမႀကို မရႀိေတာ့ဘူး" လိုႛ ရယ္ရယ္ေမာေမာ
ေဴပာဖူးတယ္၅
ဆရာ႒ကီးက အဲဒီလိုလူစားမဵႂိးပၝ၅ ကဵေနာ္နဲႛ ေနစဤ္တေလ႖ာက္ တခၝမႀ ေဒၝသထၾက္တာ မေတၾႚခဲ့ဖူးဘူး၅ ဘယ္သူႛကိုမႀ
လည္း မေကာင္းေဴပာတာ မဳကားခဲ့ရဖူးဘူး၅ သူ စၾဲစၾဲ႓မဲ႓မဲ လက္ကိုင္ထားတဲ့ ဝၝဒက "အေကာင္းဴမင္" ဝၝဒေလ၅
ဘယ္ေလာက္ဆိုးတဲ့လူ ဴဖစ္ပၝေစ ေကာင္းကၾက္ေတာ့ ရႀစ
ိ ႓မဲပဲလိုႛ သူက ခံယူထားတာ၅ သူသူငၝငၝ ရႀာေတၾႚဖိုႛ ခက္တဲ့ အဲဒီ
မဆိုစ ေလာက္ ေကာင္းကၾက္ေလးကို သူက အ႓မဲရႀာေတၾႚတတ္စ႓မဲပဲ၅ ဒၝေဳကာင့္ ထင္ပၝရဲႚ၅ ကဵေနာ့္လို ဂဵစ္ကပ္ကပ္၄
ခပ္႟ိုင္း႟ိုင္း၄ ခပ္ဆိုးဆိုးေကာင္ကို သူလာ႓ပီး သံေယာဇဤ္ ဴဖစ္ေနတာေနမႀာ၅ ေနာက္ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ထူးဴခားခဵက္က

25

မဵက္လံုးပဲ၅
ကဵေနာ့္အထင္ပၝ၅ သူႛမဵက္လံုးက အဴပစ္ကင္းတဲ့ ကေလးေလးတေယာက္ရဲႚ မဵက္လံုးေတၾလိုပဲ၄ ႟ၿင္လန္းတက္႔က
ေနတတ္တယ္၅ အေရာင္လက္ေန႓ပီး တခုခုကို အ႓မဲ စူးစမ္းေနတတ္တဲ့ မဵက္လံုးေတၾ၅
ဆံပင္ေတၾ ဴဖႃ၄ သၾားေတၾ တေခဵာင္းမႀ မရႀလ
ိ ိုႛ ခႎၭာကိုယ္တခုလံုး အိုမင္း ရင့္ေရာ္ေနေပမဲ့ ဆရာ႒ကီးရဲႚ မဵက္လံုးေတၾက
အ႓မဲႎုဖပ္၄ ဴပံႂး႟ၿင္၄ ခဵႂိဴမေနတတ္တာ၅ ဆရာ႒ကီး ကၾယ္ရာမႀာ ရဲေဘာ္တခဵႂိႚက ေအာင္ထၾန္းေလးလိုႛ ခဵစ္စႎိုး ေခၞဳကေသး
တယ္၅ အဲဒီလုိ ေခၞဳကတဲ့အေဳကာင္း ကဵေနာ္က ေဴပာဴပေတာ့ သူက စိတ္မဆိုးဘဲ ရယ္ေတာင္ ေနလိုက္ေသးတယ္၅
တခၝတေလ သူေရခဵႂိးတာနဲႛဳကံႂရင္ ကဵေနာ္က "ဂဵီး" တၾန္းေပးတတ္တယ္၅ သူႛဗိုက္က ေဖာင္းေဖာင္းကားကား႒ကီး၅ အဲဒီ
ဗိုက္႒ကီးရဲႚ ခလယ္တည့္တည့္မႀာ စူထၾက္ေနတဲ့ "ခဵက္" ႒ကီး ရႀတ
ိ ယ္၅ ဘုသီး႒ကီးတခု တင္ထားသလိုပဲ၅ ကဵေနာ္က
ဆရာ႒ကီးကို စခဵင္ရင္ အဲဒီခဵက္႒ကီးကို လက္ညၟိႂးနဲႛ ဖိတၾန္း႓ပီး ကလိသၾားထိုးတယ္၅ အဲဒီအခၝေတၾဆို ဆရာ႒ကီးက "ဟာ
… ေဟ့ေကာင္ … ေခၾးေကာင္ … ယားတယ္ မလုပ္န"ဲႛ ဆို႓ပီး ေအာ္ဟစ္ေနေတာ့တာ၅ ကဵေနာ္က ရယ္ေပၝ့၅ ဆရာ႒ကီးက
အရမ္းယားတတ္တာ၅ သူႛဗိုက္႒ကီးကို လက္နဲႛ သၾားထိမိရင္ ယားလိုႛ တၾန္ႛခနဲ ဴဖစ္ဴဖစ္သၾားတတ္တယ္၅ သူႛကို ဘယ္သူမႀ
မစဳကပၝဘူး၅ ကဵေနာ္ပဲ အဲဒီလို ကလိထိုး သၾားသၾားစတာ၅ သူ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္တာကို ဳကည့္ခဵင္လိုႛ၅ သူ
အဲဒီလို ရယ္ရင္ မဵက္လံုးႎႀစ္လံုးက ပိတ္႓ပီး ေပဵာက္သၾားေရာ၅ သၾားေတၾ တေခဵာင္းမႀ မရႀတ
ိ ဲ့ ပၝးစပ္႒ကီးက ဟလိုႛ၄
တကယ့္ကို ခဵစ္စရာ႒ကီး၅ တခၝတေလ ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ္ ကေလးမႀ မဟုတ္ေတာ့တာ …" လုိႛ ေဴပာေတာ့
သူက "ဘာရႀက္စရာလဲကၾ၅ မင္းနဲႛ ငၝက သားအဖ၄ ေဴမးအဖိုး အ႟ၾယ္ပဲ" လိုႛ ဴပန္ေဴပာတတ္ တယ္၅ ကဵေနာ္က "ဒၝဆို
ဆရာ႒ကီးရဲႚ ခဵက္႒ကီးကိုလည္း ကဵေနာ့္လက္နဲႛ အတင္းဖိမယ္" လိုႛ ေဴပာေတာ့ "ဟာ … ေခၾးေကာင္" ဆို႓ပီး ဟက္ဟက္
ပက္ပက္ ရယ္ေနေတာ့တယ္၅ တကယ့္ကို ဴဖႃစင္႓ပီး ခဵစ္စရာေကာင္းတဲ့ ဆရာ႒ကီးပၝ၅
ေနာက္ သူနဲႛကဵေနာ့္ဳကားမႀာရႀတ
ိ ဲ့ ဆက္သၾယ္မႁက ကဵေနာ္ ထမင္းစားေနတာနဲႛ ဳကံႂရင္ ကဵေနာ့္ ထမင္းပန္းကန္ထဲက
တလုတ္၄ ႎႀစ္လုတ္ ဇၾန္းနဲႛ ခပ္စားတတ္တယ္၅ တခၝတေလလည္း ကဵေနာ္က လက္နဲႛ ခၾံႚေပးရတယ္၅ ဘာဟင္းနဲႛစားစား
ေကာင္းေကာင္း၄ မေကာင္းေကာင္း ကဵေနာ္ ထမင္းစားတာနဲႛ ဳကံႂလိုႛကေတာ့ အနည္းဆံုး တလုတ္ေလာက္စားလိုက္ရမႀ
ေကဵနပ္တာ၅ သူ ထမင္းစားတာနဲႛ ဳကံႂရင္လည္း ကဵေနာ္ကို "ေခၾးေကာင္ … လာ ဆို႓ပီး" အတင္း ခၾံႚေက႗းေတာ့တာပဲ၄
မစားခဵင္ဘူးေဴပာလည္း မရဘူး၅ အထူးသဴဖင့္ ဟင္းေကာင္းတဲ့ေနႛေတၾဆို အတင္းကို ေက႗းေတာ့တာ၅ အထဲမႀာ သိတဲ့
အတိုင္း "ကိုယ္တာ" နဲႛ စားရေတာ့ ဟင္းနည္းသၾားမႀာစိုးလိုႛ ကဵေနာ္ ဴငင္းရင္မရဘူး၅ အနည္းဆံုး တလုတ္ေလာက္
စားလိုက္မႀ သူ ေကဵနပ္သၾားတာ၅ ကဵေနာ္တိုႛအဴပင္မႀာ ဴပန္ဆုံဳကေတာ့ "ငၝ အစားေကာင္း စားတဲ့အခၝတိုင္း မင္းကို
သတိရတယ္ကၾာ" လိုႛ ေဴပာခဲဖ
့ ူးတယ္၅
အဲဒီလို ဆရာ႒ကီး ေဆးလိပ္ဴဖတ္႓ပီး (ျ) လေလာက္ရႀိေတာ့ တေနႛမႀာ ကိုေအာင္ထၾန္း (မ/ဤကၠလာ) က ဆရာ႒ကီး
ေဆးလိပ္ဴပန္ေသာက္ေနတာ သိလားလိုႛ ကဵေနာ့္ကို လာေမးတယ္၅
ကဵေနာ္ ေတာင္ယာလုပ္ရင္း တန္းလန္း႒ကီးဆိုေတာ့ လက္ေတၾေဴခေတၾမႀာလည္း ႟ၿံႚေတၾ ေပေနတယ္၅ ကဵေနာ္က "မသိ
ပၝဘူးေပၝ့၅ ကဵေနာ္နဲႛအတူေနတာ ကဵေနာ္ သိတာပဲ၅ သူ ဴပန္မေသာက္ပၝဘူး" လိုႛ ဴပန္ေဴပာလိုက္ေတာ့ ကိုေအာင္ထၾန္း
က "မယံုရင္ ဟိုး … ဴပတင္းေပၝက္နားမႀာ သၾားဳကည္"့ တဲ့၅ ကဵေနာ္ သၾားဳကည့္ေတာ့ သူေဴပာတဲ့ေနရာမႀာ ဆရာ႒ကီးနဲႛ
ကိုေအာင္မင္းတိုႛ ထိုင္ေနဳကတယ္၅
သူတိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ဳကားမႀာ ေဆးလိပမ
္ ီးခိုးေတၾ ေတၾႚေနရတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ မီးညၟိထားတဲ့ ေဆးလိပ္က ကိုေအာင္မင္း
လက္ဳကားမႀာ၅ ကဵေနာ့္ကို ေတၾႚေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ဘာလဲလိုႛ ေမးတယ္၅ ကဵေနာ္က ဘာမႀ မဟုတ္ပၝဘူး၅ ဆရာ႒ကီးတိုႛ
ဘာလုပ္ေနတာလဲ လာဳကည့္တာလိုႛ ေဴပာေတာ့ သူက ဘာလုပ္ေနရမႀာလဲ၅ စကားထိုင္ေဴပာေနတာေပၝ့ကၾလိုႛ ခပ္တည္
တည္နဲႛ ဴပန္ေဴပာတယ္၅ ကဵေနာ့္စိတ္ထဲ မရႀင္းဘူး၅ ဆရာ႒ကီး ဳကည့္ရတာ ေဆးလိပ္မဵား ဴပန္ေသာက္ေန႓ပီလားေပၝ့၅ ဒၝနဲႛ
ေနာက္တေနႛမႀာ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကိုေအာင္မင္းတိုႛ ထိုင္ေနတုန္း ေနာက္ကေန တိတ္တိတ္ေလး သၾားဳကည့္တယ္၅ အဟုတ္
ပဲ၅ ကိုေအာင္မင္း လက္ထဲ မီးညၟိ႓ပီးသား ေဆးလိပ္ကို ဆရာ႒ကီး ယူဖၾာတယ္၅ ႎႀစ္ဖၾာေလာက္ ဖၾာ႓ပီး ကိုေအာင္မင္း
လက္ထဲ ေဆးလိပ္ ဴပန္ထည့္လိုက္တယ္၅ ကဵေနာ္လည္း တိတ္တိတ္ကေလး ဆက္ဳကည့္ေနလိုက္တယ္၅
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ေနာက္တ႒ကိမ္ သူဖၾာေတာ့ ဴဗႂန္းဆို ကဵေနာ္ ထလိုက္႓ပီး "မိ႓ပီ၅ မိ႓ပီ၅ ဆရာ႒ကီး ေဆးလိပ္ ဴပန္ေသာက္ေန႓ပီ" လိုႛ
ေအာ္ေဴပာလိုက္ေတာ့ ဆရာ႒ကီး ခဴမာ ရႀက္ကိုး ရႀက္ကန္းနဲႛ ရယ္ေနတယ္၅
"ေအးကၾာ၅ ငၝမေနႎိုင္ေတာ့ဘူး၅ ဒၝေဳကာင့္ ကိုေအာင္မင္းဆီက တဖၾာ၄ ႎႀစ္ဖၾာ ယူယူဖၾာေနတာ" လိုႛ ေဴပာရႀာတယ္၅
ကိုေအာင္မင္းကလည္း "ဟုတ္တယ္၄ ဆရာ႒ကီးက မင္းကို ကတိေပးထားေတာ့ မင္းေရႀႚမႀာ ေဆးလိပ္ဴပန္ေသာက္ဖိုႛ ခက္
ေနတာ၅ ဆရာ႒ကီး ေတာ္ေတာ္ခံေနရတယ္၅ ေသာက္ပၝေစကၾာ၅ မမဵားရင္ ႓ပီးတာပၝပဲ" လိုႛ ဆရာ႒ကီးဘက္က ေရႀႚေန
လိုက္ေနပၝေသးတယ္၅ ကဵန္တဲ့ရဲေဘာ္ တခဵႂိႚကလည္း အဲဒီအတိုင္း ဝိုင္းေဴပာဳကတယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း ဆရာ႒ကီး
အရမ္းခံေနရတာ သိတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ ေဴပာတာ၅ သိပ္မေနႎိုင္လၾန္းရင္ ေသာက္ေပၝ့၅ ဒၝေပမဲ့ တတ္
ႎိုင္သေလာက္ ေလ႖ာ့ေသာက္ဖိုႛ ေဴပာေတာ့ သူႛမဵက္ႎႀာ လက္ခနဲ ဴဖစ္သၾားတယ္၅ "ေအးပၝကၾာ၅ နည္းနည္းပၝးပၝးပဲ
ေသာက္မႀာပၝ၅ အရင္ေသာက္ေနကဵရဲႚ ေလးပံုတပံုပဲ ေသာက္မယ္" လိုႛ ေဴပာရႀာတယ္၅ ဒီလိုနဲႛ ဆရာ႒ကီး ေဆးလိပ္ ဴပန္
ေသာက္ဴဖစ္သၾားတယ္၅ "သမီးေတၾကိုေတာ့ မေသာက္ေတာ့ဘူး ေဴပာထားတာ ဘယ္လို ဴပန္ေဴပာရမလဲ မသိဘူး၅
မဵက္ႎႀာပူလိုက္တာ" လိုႛ ႓ငီးတၾား ေနပၝေသးတယ္၅ ဆရာ႒ကီးက ကိုယ့္သားသမီးေတၾကိုေတာင္ အဲဒီလို အေလးထားတဲ့
ပုဂၢိႂလ္႒ကီးပၝ၅
ကဵေနာ္နဲႛ ဆရာ႒ကီးဳကားမႀာရႀတ
ိ ဲ့ အထင္ကရ အမႀတ္တရတခုက "ဘာသာေရး" ကိစၤပၝ၅ သိတဲ့အတိုင္း ကဵေနာ္က
ကရင္ကဴပား၄ ဘာသာတရား သတ္သတ္မႀတ္မႀတ္ မရႀတ
ိ ဲ့သူ၅ ဒၝကိုသူက ဘာသာတရားရဲႚ အႎႀစ္သာရကို နားဝင္
ေအာင္ ေဴပာဴပတယ္၅ အထူးသဴဖင့္ ဗုဒၭဘာသာရဲႚ ေလးနက္ပံုကို ရႀင္းဴပတယ္၅ ဓမၳစဳကာရဲႚ တရားကိုယ္ေတၾႚဴဖစ္တဲ့
အစၾန္းတရားႎႀစ္ပၝး ေရႀာင္တဲ့ အလယ္အလတ္ မဇ႙ိမ ပဋိပဒၝ လမ္းစဤ္၄ မဂၢင္ (၂) ပၝး စတာေတၾကို အပ္ေဳကာင္းထပ္
ေအာင္ ေဴပာဴပခဲ့တယ္၅ သူအ႓မဲေဴပာေလ့ရတ
ႀိ ာက (ွ၂) ဴဖာ မဂႆလာ တရားေတာ္ပၝပဲ၅ အ႒ကိမ္ရာနဲႛ ေထာင္နဲႛခဵီ႓ပီး သူ
ေဴပာေနကဵကေတာ့ "စိတ္ရည
ႀ ္၄ ဇၾဲသန္၄ သည္းခံ၄ ဧကန္ နိဗၱာန္ေရာက္" တဲ့၅ ဒၝေလးကို ခဏ ခဏ ေဴပာတယ္၅ တဖၾဖၾ
ေဴပာတယ္၅ ဳကံႂတိုင္း ေဴပာတယ္၅ သူနဲႛ ရင္းႎႀီးတဲ့သူတိုင္း ဳကားဖူးဳကပၝလိမ့္မယ္၅
ကဵေနာ့္ကိုလည္း "ပရိတ"္ နဲႛ "ဓမၳစဳကာ" ကို ကဵက္ဖိုႛ ခဏ ခဏေဴပာတာ ကဵေနာ္ကလည္း သိတဲ့အတိုင္း ဂဵစ္တီးဂဵစ္
ကန္ဆိုေတာ့ မကဵက္ဖူးခဵည္း ဴပန္ေဴပာတာ၅ ဒၝကို သူက မေလ႖ာ့ဘူး၅ ဳကံႂတိုင္း တဖၾဖၾ ကဵက္ခိုင္းေနေတာ့တာ၅
တေနႛေတာ့ သူက "မင္းက ခုိင္ဝတ္မႁန္တိုႛနဲႛ တတန္းထဲဆိုေတာ့ (S) ခန္းကေပၝ့၅ (S) ခန္းဆိုတာ စာေတာ္တဲ့ ေကဵာင္း
သားခဵည္းထားတာ ဆိုေတာ့ မင္းလည္း စာေတာ္လိုႛေပၝ့၅ ဒၝေပမဲ့ ေကဵာင္းစာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ ဘုန္း႒ကီးစာေတၾ
ကိုေတာ့ မလၾယ္ဘူး၅ အရမ္းခက္တယ္၅ 'ပရိတ'္ ထဲက 'ရတနသုတ'္ ဆိုရင္ ေတာ္႟ံုလူ ရဖိုႛ မလၾယ္ဘူး၅ မင္းလည္း
ကဵက္လိုႛရမႀာ မဟုတ္ပၝဘူးကၾာ" လိုႛ ေဴပာလာတယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း သိတဲ့အတိုင္း မာန္က ခပ္ေထာင္ေထာင္ဆို
ေတာ့ "ဘာလိုႛ မရရမႀာလဲ၄ မကဵက္ခဵင္လိုႛ၅ ကဵက္ရင္ ရ႓ပီးသားပဲ" လိုႛ မခံခဵင္စိတ္နဲႛ ဴပန္ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးက "ဒၝဆို
မင္းနဲႛငၝ ေလာင္းရေအာင္၄ ရတနသုတ္ကို (ြ) ရက္နဲႛရရင္ မင္းလိုခဵင္တာေတာင္း ငၝေပးမယ္၅ မရရင္ ငၝလိုခဵင္တာ
ေတာင္းမယ္၅ မင္း ေပး" ဆို႓ပီး စိန္ေခၞပၝေလေရာ၅ ကဵေနာ္ကလည္း မခံခဵင္ေတာ့၄ ရတယ္၅ ကဵက္မယ္ ဆို႓ပီး သူႛ
ေလာင္းေဳကးကို သေဘာတူလိုက္တယ္၅
တကယ္ ကဵက္ေတာ့ မေခဵာင္ဘူး၅ ကဵေနာ္က "ဳသကာသ" ေတာင္ ေဴဖာင့္ေအာင္ ႟ၾတ္တတ္တဲ့သူ မဟုတ္ေတာ့
ခက္ေန႓ပီ၅ ပၝဠိ ဆိုတာလည္း ကိုယ္နဲႛ ယဤ္ပၝးတာ မဟုတ္ေတာ့ အသံထၾက္ဖိုႛေတာင္ မလၾယ္ဘူး၅ ဒၝေပမဲ့ ဆရာ႒ကီးက
အသံခဵေပးပၝတယ္ ဒီလိုနဲႛ (ြ) ရက္လံုးလံုး ဘာမႀမလုပ္ဘဲ ထုိင္ကဵက္၄ ထကဵက္၄ လႀဲကဵက္နဲႛ တတၾတ္တၾတ္ ႟ၾတ္ေန
ရတယ္၅ ဆင္တူ အပိုဒ္ေတၾပၝလိုႛ ေရႀႚကရလိုက္၄ ေနာက္က ေမ့လိုက္နဲႛ ခဵာလပတ္ကို လည္ေနေတာ့တာပဲ၅ ဒၝေပမဲ့ (ြ)
ရက္ဴပည့္လိုႛ သတ္မႀတ္ထားတဲ့အခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္ ရသၾားပၝတယ္၅ ကဵေနာ့္ဘဝမႀာ ဘုရားစာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပထမဆံုး
ရတာလိုႛ ဆိုရမယ္၅
ေလာင္းေဳကးႎိုင္သၾားတဲ့အတၾက္ ဆရာ႒ကီးက ကဵေနာ့္ကို လိုခဵင္တာေတာင္း၄ သူေပးမယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္၅ တကယ္က
ကဵေနာ္ တခုခုလိုခဵင္လိုႛ ကဵက္တာမႀ မဟုတ္ဘဲ၅ မခံခဵင္လိုႛကဵက္ခဲ့တာေလ၅
ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္ ဘာမႀမေတာင္းပၝဘူးလိုႛ ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးက " မင္းမေတာင္းလည္း ငၝက ဂုဏ္ဴပႂရမႀာပဲ" ဆို႓ပီး
သူႛေထာင္ဝင္စာထဲက အေကာင္းဆံုးမုန္ႛေတၾကို ခဵေက႗းပၝေတာ့တယ္၅ ကဵေနာ္နဲႛအတူ ရဲေဘာ္ေတၾ ဝိုင္းစားဳကရင္း
ဆရာ႒ကီးက "ဒီေကာင္ ေတာ္တယ္၄ ဉာဏ္လည္း ေကာင္းတယ္" ဆို႓ပီး ခဵီးကဵႃးေနေတာ့ လူဳကားထဲ ေနရထိုင္ရေတာင္
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ခက္ပၝေသးတယ္၅ တကယ္ဆို ကဵေနာ္ကဵက္လိုႛ ရမယ္မႀန္း ဆရာ႒ကီး သိပၝတယ္၅ ဘယ္သူမဆို ကဵက္လိုႛ ရႎိုင္တာပဲ
ေလ၅ ဘာသာတရားနဲႛ ထိေတၾႛေပးခဵင္လိုႛ၅ ႟ိုး႟ိုးတန္းတန္း ကဵက္ခိုင္းတာ၄ မကဵက္လိုႛ၄ ရတဲ့နည္းနဲႛ လႀည့္ပတ္ ကဵက္ခိုင္း
တယ္ဆိုတာ ေနာင္မႀ ကဵေနာ္ သိရတယ္၅ ဒီလိုနဲႛ ဆရာ႒ကီးေဳကာင့္ ရတနသုတ္ကေန ဓမၳစဳကာ၄ ေမတၨာသုတ္၄
ပႉာန္းေတၾပၝ အားလံုး ကဵေနာ္ အလၾတ္ရသၾားတယ္၅
ကဵေနာ္တိုႛေနတဲ့အခန္းက မနက္ (ဿ) နာရီထ႓ပီး ပႉာန္းတရက္၄ ဓမၳစဳကာတရက္၄ ပရိတ္တရက္ ေနႛတိုင္း ႟ၾတ္ဳက
တယ္၅ အရင္ကေတာ့ ကဵေနာ္က မထဘူး၅ သူမဵားေတၾ ႟ၾတ္လည္း ေခၝင္း႓မီးဴခံႂ႓ပီး ေပအိပ္ေနတာပဲ၅ ေနာက္ပိုင္းေတာ့
ဆရာ႒ကီးက မရဘူး၅ အတင္းလာႎႁိး႓ပီး ထ႟ၾတ္ခိုင္းေတာ့တာပဲ၅ သူကိုယ္တိုင္လည္း ႟ၾတ္တယ္၅ ကဵေနာ့္မႀာ မထခဵင္
ဘဲနဲႛ သူလာ လာႎႁိးလိုႛ ထ႟ၾတ္ေနရတယ္၅ အဲဒၝ ဆရာ႒ကီးခဵေပးတဲ့ ဘာသာတရားမဵႂိးေစ့ ဴဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ေနာက္မႀ
သိလာရတယ္၅ ခုေတာ့ ကဵေနာ္ဟာ ဗုဒၭဘာသာတရားကို တကယ္ ယံုဳကည္လာသူ တေယာက္ဴဖစ္လာ႓ပီး တရား
ဘာဝနာကိုေတာင္ ကဵင့္ေနပၝ႓ပီ၅ ဒီေတာ့မႀ ဆရာ႒ကီး ေကဵးဇူး ဘယ္ေလာက္ ႒ကီးမားတယ္ဆိုတာ သိလာရတယ္၅
ဝမ္းနည္းဖိုႛ ေကာင္းတာက ကဵေနာ္ ခုလိုဗုဒၭတရားကို ႎႀစ္ႎႀစ္ကာကာ ယံုဳကည္ေန႓ပီ ဆိုတာ ဆရာ႒ကီး သိမသၾားရႀာဘူး၅
သူနဲႛ လူခဵင္း ဴပန္ဆံုဳကရင္ ကဗဵာနဲႛ ဘာသာတရားအေဳကာင္း ကဵေနာ္ သိနားလည္ထားတာေတၾ ေဴပာဖိုႛ၄ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ
စိတ္ကူးခဲ့တာ၄ အခုေတာ့ ေဴပာခၾင့္မရေတာ့ဘူး၅ ဒၝထက္ … သူ ကဵေနာ့္ကို ဴမင္ေစ၄ ဴဖစ္ေစခဵင္ခဲ့တာေတၾ ကဵေနာ္
ဴဖစ္ေန႓ပီ၄ ဴဖစ္ေအာင္ ႒ကိႂးစားေန႓ပီ ဆိုတာ သူသိမသၾားရလိုႛ ယူဳကံႂးမရ ဴဖစ္မိတယ္၅
ဆရာ႒ကီးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေနာက္ပိုင္း ေဴပာသံ၄ ဆိုသံတခဵႂိႚ ဳကားရတယ္၅ "ဆရာတင္မိုးဟာ လက္ဝဝ
ဲ ၝဒကို အလၾန္အမင္း
ယံုဳကည္သူ၄ ဘာသာတရားမရႀသ
ိ ူ" တဲ့ေလ၅ လက္ဝဝ
ဲ ၝဒ ယံုဳကည္မႁဆိုတာထားပၝ၅ ကဵေနာ္ ဘာမႀ မႀတ္ခဵက္မဴပႂလိုဘူး၅
လူတိုင္း ဘယ္သူမဆို ကိုယ္႒ကိႂက္ရာဝၝဒကို စၾဲကိုင္ယံုဳကည္ခၾင့္ ရႀိဳကတာခဵည္းပဲ၅ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္ယံု၅ အေရး႒ကီး
တာက လူႛအဖၾဲႚအစည္းကို အႎၩရာယ္မေပးတဲ့ ဝၝဒဴဖစ္ဖိုႛပဲ လိုတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ ဆရာ႒ကီးနဲႛ လက္ဝဝ
ဲ ၝဒကိစၤ ကဵေနာ္
ဘာမႀ မေဴပာလိုဘူး၅ တခၝမႀလည္း ကဵေနာ္ သူႛကို မေမးဳကည့္ဖူးဘူး၅ သူကလည္း အဲဒီအေဳကာင္း တလံုးတပၝဒမႀ
ေဴပာသံမဳကားရဘူး၅ ႟ုပရ
္ ႀင္မင္းသား႒ကီး ဤီးဴမတ္ေလးနဲႛ ေလးေလးလိုႛ ေခၞတဲ့ ဤီးထၾန္းေဝအေဳကာင္းေတာ့ တဖၾဲႚတႎၾဲႚ
ေဆၾးေဆၾးေဴမ့ေဴမ့ ေဴပာခဲ့ဖူးတာပဲ ရႀတ
ိ ယ္၅
အခု ကဵေနာ္ ေဴပာခဵင္တာက ဆရာ႒ကီးမႀာ ဘာသာတရားမရႀိ ဆိုတဲ့ကိစၤပၝ၅ ဒၝကို ကဵေနာ္ လံုးဝ လက္သင့္မခံႎိုင္ပၝဘူး၅
ဒီလုိေဴပာတဲ့ သူေတၾဟာ ဆရာ႒ကီးအေဳကာင္း ဂဃဏန မသိဳကလိုႛ တဆင့္စကားနဲႛ ေဴပာေနဳကတာပဲဴဖစ္မယ္၅
ကဵေနာ္နဲႛ ေနစဤ္ ကာလမႀာ သူႛေမၾးေနႛ၄ တခၝတေလ လဴပည့္ေနႛေတၾမႀာ သူ ဤပုသ္ေစာင့္ေလ့ရတ
ႀိ ယ္၅ ဆရာ႒ကီးဟာ
အင္မတန္ ႎႀိမ့္ခဵတတ္႓ပီး မာန္မာန ကင္းစင္တဲ့သူပၝ၅ ဘာသာတရားကိုလည္း အလၾန္ ေလးစားတယ္၅ အထင္ရႀားဆံုး
သာဓကနဲႛဴပရရင္ ကဵေနာ္တိုႛ (ဿ) ေဆာင္မႀာ (ြ၃ဿ) ပုဒ္မနဲႛ ေထာင္ကဵေနတဲ့ စာခဵဘုန္း႒ကီးေလးတပၝး ရႀတ
ိ ယ္၅
ဘုန္း႒ကီးေလးက အသက္ (ွ်) စၾန္းစၾန္းဆိုေတာ့ ဆရာ႒ကီးနဲႛ အသက္ ေခၝက္ခဵႂိးေလာက္ ကၾာတယ္၅ ဘုန္း႒ကီးဆို
ေပမယ့္ ေထာင္ထဲမႀာဆိုေတာ့ သူလိုကိုယ္လို ေထာင္ဝတ္စံုနဲႛ ဆံပင္နဲႛပၝပဲ၅ ဒၝေပမဲ့ အဴပင္မႀာ စာခဵဘုန္း႒ကီး လုပ္ခဲ့တာ
ဆိုေတာ့ ဆရာ႒ကီးက သူႛဆီက အဘိဓမၳာ သင္ယူခဵင္ေနတယ္၅ ဘုန္း႒ကီးကလည္း လိုလိုခဵင္ခဵင္ပဲ သင္ေပးပၝတယ္၅
ထူးဴခားတာက ဆရာ႒ကီးဟာ မသင္ခင္မႀာေရာ သင္႓ပီးမႀာပၝ အဲဒီဘုန္း႒ကီးေလးကို ကုန္းဤီးခဵတာပၝပဲ၅ ကန္ေတာ့တာမႀ
ထိဴခင္း ငၝးဴဖာ ဆိုသလို နဖူးနဲႛ ဳကမ္းဴပင္ထိ႓ပီး ႟ို႟ိုေသေသ လက္အုပ္ခဵီ ကန္ေတာ့တာပၝ၅ စားစရာေလးေတၾ ယူ႓ပီး
ဘုန္း႒ကီးေလးကို သၾားေပးတ့ဲအခၝမႀာလည္း ႟ို႟ုိေသေသ လက္အုပ္ခဵီ ကန္ေတာ့႓ပီးမႀ ေပးတာပၝ၅
ကဵေနာ္က ဒီကိုယ္ေတာ္ေလးဟာ "ကတံုး" လည္း မဟုတ္၄ သကႆန္းလည္း မစီးထားဆိုေတာ့ လူပဲေပၝ့၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛလည္း
အသက္ အရမ္းကၾာတယ္၅ အဲဒၝ ဘာေဳကာင့္ ကန္ေတာ့ရတာလဲလိုႛ ေမးဖူးတယ္၅ ဆရာ႒ကီးက "ရဟန္း" ဆိုတာ
ဝိနည္းနဲႛအညီ သကႆန္းစီး႓ပီးရင္ ဝိနည္း မခဵႂိးေပၝက္သေ႟ၾႚ အဲဒီရဟန္းရဲႚ စိတ္ဆႎၬမပၝဘဲ သကႆန္းခ႗တ္လိုႛ မရဘူး၅
႟ုပ္ဝတၪႂဴဖစ္တဲ့ သကႆန္းကိုပဲ အတင္းခ႗တ္လိုႛ ရခဵင္ရမယ္၅ ရဟန္းအဴဖစ္ကေတာ့ ဖယ္ရႀားလိုႛ မရဘူး၅ ရဟန္းက ရဟန္း
ပၝပဲ၅ ဒီကိုယ္ေတာ္ေလးက ဝိနည္း မခဵႂိးေဖာက္ပၝဘဲနဲႛ အဓမၳ သကႆန္းခ႗တ္ ေထာင္ထဲထည့္ခံထားရတာ၅ ခုထိ သိကၡာ
မခဵေသးလိုႛ သူႛကိုယ္သူ ရဟန္းလိုႛ ခံယူေနေသးတယ္၅ ရဟန္းလိုပဲ ကဵင့္ဳကံေနေသးတယ္၅ ဗုဒၭတရားေတာ္ေတၾ
သူႛကိုယ္ထဲမႀာ ကိန္းဝပ္ေနတယ္၅ အဲဒီတရားေတာ္ေတၾကို ငၝ့ကို ပိုႛခဵေနေသးတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ ႟ို႟ိုေသေသ ကန္ေတာ့
တာလိုႛ … စိတ္ရႀည္လက္ရႀည္ ရႀင္းဴပတယ္၅
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ေနာက္တခုက ညေနခင္းေတၾမႀာ လမ္းေလ႖ာက္႓ပီးရင္ ကဵေနာ္နဲႛ ဆရာ႒ကီးတိုႛ သၾားထိုင္ေလ့ရတ
ႀိ ဲ့ ေစတီေလးတဆူ
ရႀတ
ိ ယ္၅ ဆရာ႒ကီး တခၝမႀ ဤီးမခဵဘဲနဲႛ ေစတီထဲ မဝင္ဘူး၅ ဤီးမခဵဘဲနဲႛ ေစတီထဲက ထၾက္ေလ့မရႀဘ
ိ ူး၅ ဒၝေဳကာင့္
ကဵေနာ္က "ေစတီဆိုတာ အုတ္၄ သဲ၄ ေကဵာက္၄ ဘိလပ္ေဴမနဲႛ လုပ္ထားတဲ့အရာပဲ၅ အဲဒၝကို ႓ဖိႂခဵဳကည့္လိုက္ရင္ အုတ္၄
ေကဵာက္၄ သဲေတၾပဲ ထၾက္လာမႀာေပၝ့၅ ဒၝကို ဆရာ႒ကီးက ကန္ေတာ့ေနေတာ့ အုတ္၄ သဲ၄ ေကဵာက္အပံ႒ု ကီးကို ကန္
ေတာ့ေနသလို ဴဖစ္ေနတယ္ … မဟုတ္ဘူးလား …" လိုႛ ေဴပာေတာ့ သူက "မင္းေဴပာသလို အုတ္၄ သဲ၄ ေကဵာက္ေတၾနဲႛ
လုပ္ထားတယ္ ဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ အထိမ္းအမႀတ္ သေကႆတဆိုတာ ရႀတ
ိ ယ္၅ ေကဵးဇူးတရားကို
အေလးအဴမတ္ ဴပႂတာနဲႛ အေမၾအႎႀစ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္တယ္ဆုိတာ ရႀတ
ိ ယ္၅ ဤပမာ - မင္းအေဖနဲႛ မင္းအမိုးတိုႛ
ေက႗းေမၾးခဲ့တာေတၾကို မင္း ေကဵးဇူးမတင္ဘူးလား၅ သူတိုႛေကဵးဇူးကို ရည္မႀတ္႓ပီး သူတိုႛနဲႛဆိုင္တဲ့ ပစၤည္းေတၾ သိမ္းမထား
ဘူးလား၅ ဒီလိုပဲေပၝ့၅ ေစတီဆိုတာလည္း ဗုဒၭရဲႚ အေမၾအႎႀစ္ေတၾပၝပဲ၅ ဗုဒၭရဲႚ ေကဵးဇူးကို ရည္မႀတ္႓ပီး အထိမ္းအမႀတ္လုပ္
တည္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ဒၝေတၾကို ရည္မႀန္း႓ပီး ကန္ေတာ့တာပဲ၅ ဒီအစဤ္အလာ အေမၾအႎႀစ္ေတၾကို ေရႀးလူေတၾက
လက္ဆင့္ကမ္း သယ္လာဳကလိုႛ ခုထရ
ိ ႀိေနဳကတာ၅ တခဵႂိႚႎိုင္ငံေတၾမႀာဆို တိမ္ေကာ ပဵက္စီးကုန္ဳကတာေတၾ ရႀတ
ိ ယ္၅
ဒီလို မဴဖစ္ေအာင္ တိုႛေတၾကလည္း လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ သၾားရမယ့္ တာဝန္ ရႀတ
ိ ယ္၅ ဒၝမႀ ေကဵးဇူးသိတတ္တဲ့
လူသားဴဖစ္မႀာ …" လိုႛ ကဵေနာ္ နားလည္ႎိုင္ေလာက္မယ့္ စကားေတၾ ေ႟ၾး႓ပီး တခုတ္တရ ရႀင္းဴပခဲ့တာပၝ၅
ဒီလိုမဵႂိး ဘာသာတရားအေပၞ ဳကည္ညိႂအေလးဴမတ္ ထားတဲ့ ဆရာ႒ကီးကို "ဘာသာတရားမရႀသ
ိ ူ" လိုႛ ေဴပာဆိုတာကို
ကဵေနာ္ နားမလည္ႎိုင္ဘူး၅ ခု အသက္႟ၾယ္႒ကီးမႀ သက္ဝင္ ယုံဳကည္လာတာ ဴဖစ္မႀာေပၝႚ၅ ငယ္ငယ္ကေတာ့ ဘာသာ
တရား ရႀိခဵင္မႀရႀိမယ္လိုႛ အဲဒီလို လႀည့္ေဴပာဳကရင္လည္း ကဵေနာ္ လက္မခံႎိုင္ပၝဘူး၅ ဆရာ႒ကီးက ငယ္ငယ္ကတည္းက
ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ပညာေရးနဲႛ ႒ကီးဴပင္းလာသူပၝ၅ သူ ဆယ္တန္းေအာင္တုန္းက ဴမန္မာတဴပည္လုံး ဴမန္မာစာ ပထမဆု
ရခဲတ
့ ယ္၅ အဲဒီ ဂုဏ္ထူးရ ဴမန္မာစာ အေဴဖလၿာ စာစီစာကုံးမႀာ ပရိတ္တရားေတာ္ထဲက ေႎၾဤီးအလႀကို ပၝဠိလို အပိုဒ္
လိုက္ ကိုးကား႓ပီး ထည့္ေရးထားတာ၅ ဒၝကိုဳကည့္ရင္ ဆရာ႒ကီးဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက သူႛႎႀလုံးလားထဲ ဤီးေႎႀာက္
ထဲမႀာ ဗုဒၭတရားေတာ္ ကိန္းဝပ္ေနတယ္ဆိုတာ အထင္အရႀားပဲ၅ အဲဒအ
ီ့ ဴပင္ ဆရာ႒ကီးဟာ ဗုဒၭတရားေတာ္ကို
သက္ဝင္ယုံဳကည္သူသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ တရားေတာ္နဲႛအညီ တသက္လုံး ကဵင့္ဳကံေနထိုင္သၾားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ
ဴငင္းဤီးမႀာလဲ …၅
ေနာက္ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မရႀင္းတာတခု ရႀိေသးတယ္၅ အထင္အဴမင္ လၾဲဳကတာပၝ၅ ကိုတိုးတိုးထၾန္းက
ကဵေနာ့္ကို ဒီလို ေမးဖူးပၝတယ္၅ ဆရာတင္မိုးက ကပ္ေစးနည္းတယ္ဆို၅ သူႛ ေထာင္ဝင္စာကို ဘယ္သူႛကိုမႀ မေက႗းဘူးဆို
… ဟုတ္လားတ့ဲ၅ ကဵေနာ္ အ႒ကီးအကဵယ္ အံ့အားသင့္သၾားတယ္၅ တကယ့္ကို ေဴပာင္းဴပန္႒ကီးဗဵာ၅ ကိုတိုးတိုးထၾန္းက
သူမဵားေဴပာတာ ဳကားလိုႛ ဟုတ္လား ဆို႓ပီး စကားအဴဖစ္ ေမးဳကည့္တ့ဲ သေဘာပၝပဲ၅ ဘယ္က ဳကားတယ္ ဆိုတာလည္း
သူ ေဴပာဴပပၝတယ္၅ အဲဒၝေတာ့ ထားလိုက္ပၝေတာ့ေလ၅ ကဵေနာ္ ေဴပာခဵင္တာက ဆရာ႒ကီးဟာ ႟ုပ္ဝတၪႂပစၤည္းနဲႛ ေငၾ
ဆိုတာကို ဘယ္တုန္းကမႀ မက္ေမာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပၝပဲ၅ ေငၾအေဳကာင္းကို ဘယ္တုန္းကမႀ စကားထဲေတာင္
ထည့္ေဴပာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး၅ မဆလပၝတီ မဝင္လိုႛ အ႓ငိႂးခံထားရ႓ပီး ေနာက္ေတာ့ ကဵႃရႀင္ဴပလိုႛဆိုတ့ဲ အေဳကာင္း
ဴပခဵက္နဲႛ တကၠသိုလ္က အနားေပးေတာ့ သူႛမႀာ ေနစရာအိမ္ေတာင္ မရႀိပၝဘူး၅ ဒီလို ဆင္းရဲခဲ့တာ သူနဲႛ နီးစပ္သူတိုင္း
သိဳကမႀာပၝ၅ အဲဒီလို ေငၾေဳကး ႟ုပ္ဝတၪႂ ပစၤည္းေတၾကို တန္ဖိုးမထားခဲ့တ့ဲ သူဟာ ေထာင္ထဲေရာက္မႀ ဘာမဟုတ္တ့ဲ
ေထာင္ဝင္စာထုပ္ေလးကို မက္ေမာေနပၝ့မလား၅ စဤ္းစားသာ ဳကည့္ဳကပၝ ေတာ့၅
ဆရာ႒ကီးရဲႚ ထမင္းစားဝိုင္းမႀာ သူကလၾဲရင္ ဘယ္သူမႀ ေထာင္ဝင္စာ ဟုတ္တိပတ္တိ မလာႎိုင္ဳကပၝဘူး သူႛရႀိတာနဲႛ
မ႖စားေနဳကတာပၝ၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ တဝိုင္းတည္းစား႓ပီး ဆရာ႒ကီးကို အစစအရာရာ လုပ္ကိုင္ေပးေနတ့ဲ ကိုသိန္းေအာင္
အသိဆုံးပၝ၅ ဆရာ႒ကီးက ျှ ရက္တခၝ ေထာင္ဝင္စာ လာတယ္၅ သူႛအိမ္က ထည့္ေပးလိုက္တ့ဲ အစားအစာေတၾဟာ
သူတေယာက္တည္းစားရင္ ျှ ရက္ မဟုတ္ဘူး၄ တလစားေတာင္ ကုန္မႀာ မဟုတ္ဘူး၅ ဒၝေပမဲ့ ဆရာ႒ကီးက မရႀိတ့ဲ
သူေတၾနဲႛ မရႀိအတူ ရႀိအတူ ဝိုင္းဖၾဲႚ႓ပီး မ႖ေဝ စားေသာက္တာပၝ၅ ေထာင္ဝင္စာလာလိုႛ အခန္းဴပန္ေရာက္တာနဲႛ သူႛ
ေထာင္ဝင္စာထုပ္ကို လႀည့္ကို မဳကည့္ေတာ့ဘူး၅ ထမင္းဝိုင္းကို အ႓ပီး အပ္လိုက္တာပဲ၅ ထမင္းဝိုင္းက စီစဤ္တ့ဲသူက
စီစဤ္႓ပီး သူႛကို ထည့္ေက႗းတာပဲ စားတယ္၅ ဟိုဟာေပးပၝ ဒီဟာေပးပၝ တခၝဖူးမႀ မေတာင္းဖူးဘူး၅ ရဲေဘာ္႒ကီး
ကိုသိန္းေအာင္က အားလုံး သိမ္းဆည္း႓ပီး စီမံေပးတာ၅ တခၝတေလ စားစရာ ဴပတ္သၾားတ့ဲအခၝေတာင္ ရႀိေသးတယ္၅
ဒၝေပမဲ့ ဆရာ႒ကီးက တခၝမႀ မညည္းဖူးဘူး၅ သူႛထည့္ေက႗းတာနဲႛ စားတာပဲ၅ တကယ္ဆို သူႛအသက္အ႟ၾယ္ သၾားေတၾ
လည္း မရႀိဆိုေတာ့ အခၾင့္ထူးယူမယ္ဆို ယူခၾင့္ရႀိလဵက္နဲႛ သူမယူဘူး၅ ဒၝေတၾအားလုံး သူႛဝိုင္းစားေတၾ အသိဆုံးပၝ၅ အထူး
သဴဖင့္ ကိုသိန္းေအာင္႒ကီး အသိဆုံးပၝ၅
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တခၝတေလ ဆရာ႒ကီး မိတ္ေဆၾ တခဵႂိႚက သူႛဆီက စားစရာေတာင္းရင္ သူပိုင္ ပစၤည္းေတၾပဲ သူယူေပးလိုႛရတာေပၝ့၅
ဒၝေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မႀ ကိုယ္တိုင္ ယူေပးတာမဵိႂး မလုပ္ဘူး၅ ကိုသိန္းေအာင္ကို ေမးတယ္၅ ရႀိေသးရဲႚလား ရႀိရင္ နည္းနည္း
ေပးလိုက္ပၝ၅ မရႀိလည္း ကိစၤ မရႀိဘူး၅ အဲဒီလို ခၾင့္ေတာင္းတာပၝ၅ ႓ပီးေတာ့ ဆရာ႒ကီးဟာ အရမ္းလည္း အားနာတတ္
တယ္၅ တဖက္သားကို အရမ္း ငဲ့ညၟာတတ္တယ္၅ ဒီလို စိတ္အခံရႀိတ့ဲ ဆရာ႒ကီးကို ခုနကလို ေဴပာဳကတာေတၾ ဳကားရ
ေတာ့ ကဵေနာ္ ေတာ္ေတာ္ အံ့ဳသပၝတယ္၅ ေလာက႒ကီးက ေဴပာင္းဴပန္႒ကီးပၝလား၅ မေသခဵာမႁေတၾ ဴပည့္ႎႀက္ေနပၝလား
လိုႛ ခံစားမိတယ္၅ ဂဃနဏ မသိဘဲ ထင္ရာေလ႖ာက္ေဴပာေနေတာ့ တဆင့္စကား တဆင့္နဲႛ မဟုတ္တာ႒ကီး အဟုတ္
ဴဖစ္သၾားဳကရေရာ၅ ခုဆို ကိုတိုးတိုးထၾန္းက သူဳကားတာေမးလိုႛေပၝ့၅ မေမးဘဲ တကယ္ထင္ေနရင္ မခက္ပၝလား၅
ကိုေငၾလင္းလည္း ဒီလိုပဲသိထားတာလိုႛ ကဵေနာ့္ကို ေဴပာဖူးတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္ရႀင္းဴပလိုက္ေတာ့ သူတိုႛေတၾ ရႀင္းသၾား
ဳကပၝတယ္၅ အမႀန္ သိသၾားဳကတာပၝ၅ ဒၝေဳကာင့္ ကိုယ္တကယ္ မသိဘဲနဲႛ ထင္ေဳကးနဲႛ ေဴပာတာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ သိလဵက္နဲႛ
တဴခား မေကဵနပ္ခဵက္ တခုခုေဳကာင့္ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ေဴပာတာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဒီႎႀစ္ခုလုံး မေကာင္းဘူး၅ အကုသိုလ္ခဵည္းပဲ၅
ေနာက္ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ခဵစ္စရာေကာင္းတာေလးက သူႛေဳကာင့္ တဖက္သား ထိခိုက္ နစ္နာသၾားမႀာကို မလိုလားတာပဲ၅
ခဵစ္စရာေကာင္းတာထက္ ေလးစားဖုိႛ ေကာင္းတာပၝ၅ (ဿ) ေဆာင္မႀာ "ဘိုးေတာ္ဟိန္း" ဆိုတဲႛ ဘိုးေတာ္တေယာက္
ရႀိတယ္၅ ေယာင္ထုံး႒ကီးနဲႛ၅ ဆန္ေတၾ စုထားဳက၄ ဆီေတၾ စုထားဳက၄ တိုင္းဴပည္ ပဵက္ေတာ့မယ္ဆို႓ပီး သူႛတပည့္ေတၾကို
ေဴပာလုိႛ စစ္ခုံရုံးက (ဿ-ည) ပုဒ္မတပ္႓ပီး ေထာင္ (ျ်) ႎႀစ္ ခဵခံထားရသူပၝ၅ ဘိုးေတာ္ဟိန္းကို အဴပင္မႀာ စီးပၾားေရးသမား
လူခဵမ္းသာေတၾ ကိုးကၾယ္ဳကတယ္လုိႛ သိရတယ္၅ အထဲမႀာေတာ့ ေနခဵင္သလိုေန၄ ဴဖစ္သလိုစား၄ ပၝးစပ္ကလည္း ေတာင္
ေတာင္အီအီ ေလ႖ာက္ေဴပာေနတာပၝပဲ၅ ဘယ္သူႛကိုမႀေတာ့ ဒုကၡမေပးဘူး၅
ဒၝေပမဲ့ အ႟ူး႒ကီးတေယာက္လို စုတ္စုတ္ဴပတ္ဴပတ္နဲႛေနတာ၅ ပုဆိုးတထည္ကို ေတဇလူငယ္ေတၾ ပုခုံးသိုင္း လည္စီး
ထားသလိုမဵႂိး အ႓မဲ စည္းထားတယ္၅ မနက္ခင္းနဲႛ ညေနခင္းေတၾဆိုရင္ အဲဒီ့ ပုဆိုး႒ကီးနဲႛ ေဝႀႚယမ္း႓ပီး ပၝးစပ္ကလည္း
တတၾတ္တၾတ္နဲႛ ႟ၾတ္ဖတ္ေနတတ္တာ၅ ဘယ္သူမႀ သူႛကို အဖက္မလုပ္ဳကပၝဘူး၅ တခဵႂိႚ ႟ိုး႟ိုးအကဵဤ္းသားေတၾဆို သူႛကို
ဖင္ပုတ္ ေကဵာပုတ္ စေနာက္႓ပီး ထၾက္ေဴပးဳကတာ၅ သူက စိတ္ဆိုး႓ပီးေနာက္က လိုက္ေပၝ့၅
အဲဒီလိုေနတ့ဲ ဘိုးေတာ္ဟိန္းကို ဆရာ႒ကီးက သနားေနတယ္၅ "သူႛခမဵာ ေဳကာင္ေတာင္ေတာင္ပၝကၾာ၄ ဒၝေပမဲ့ ဘယ္သူႛမႀ
ဒုကၡမေပးပဲ ႟ိုး႟ိုးသားသား ေနရႀာတယ္" လုိႛ ဆရာ႒ကီးက ခဏခဏ ေဴပာေလ့ရႀိတယ္၅ ဘိုးေတာ္ဟိန္းက ဘယ္သူႛကိုမႀ
စကား ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ေဴပာတာ မဟုတ္ဘူး၅ ေဘာက္ခဵည္း ေဴပာေနတတ္တာ၅ ဒၝေပမဲ့ ဆရာ႒ကီးက သူနဲႛ စကား
သၾားသၾားေဴပာရင္း ဳကာေတာ့ ဆရာ႒ကီးကို စိတ္လိုလက္ရ စကားေတၾ ေဖာင္ေအာင္ ေဴပာေနေတာ့တယ္၅ ဆရာ႒ကီး
ကလည္း ထုံးစံအတိုင္း ဟိုေမး ဒီေမးေပၝ့၅ ဒီလိုေနဳကရင္း တေနႛေတာ့ ဘိုးေတာ္ဟိန္းက သူႛကို ကုလားသီခဵင္းေတၾ
ဆိုဴပတယ္လုိႛ ဆရာ႒ကီး ဴပန္ေဴပာဴပပၝတယ္၅ ဘိုးေတာ္ဟိန္းဟာ အိႎိၬယကို အႎႀႛံ ေလ႖ာက္သၾားဖူးတယ္လုိႛ ဆိုတယ္၅
အဲဒီလို ဘိုးေတာ္ဟိန္းက ဆရာ႒ကီးကို သီခဵင္းေတၾဆိုဴပ စကားေတၾ ေဴပာေဴပာေနလိုက္ဳကတာ တေနႛေတာ့
ဘိုးေတာ္ဟိန္းက ထေပၝက္ပၝေလေရာ၅
ဴဖစ္ပုံက ဆရာ႒ကီးကို ပထမ သီခဵင္း (ြ) ပုဒ္ ဆိုဴပတယ္တဲ့၅ ႓ပီးေတာ့ ထသၾားမယ္ လုပ္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ေနပၝဤီး
ေနာက္တေခၝက္ေလာက္ ဆိုဴပပၝဤီးလုိႛ ေဴပာလည္းေဴပာ၄ လက္လည္းဆၾဲ ေပၝ့ေလ၅ ဒီမႀာတင္ ဘိုးေတာ္ဟိန္းက "ဟာ …
ဒီေကာင္ … ေတာ္ေတာ္ လက္ေပၝက္ကပ္တဲႛ အေကာင္ပဲ" ဆို႓ပီး ဴဗႂန္းခနဲ ဆရာ႒ကီးကို "နားရင္း" ပိတ္အုပ္လိုက္
ပၝေတာ့တယ္၅ ကဵေနာ္ ေဒၝသဴဖစ္႓ပီး ဘိုးေတာ္ဟိန္းကို ႒ကိမ္းေမာင္း ထိုး႒ကိတ္မယ္ လုပ္ေတာ့၄ ဆရာ႒ကီးက ပဵာပဵာ
သလဲ ေဴပးလာ႓ပီး "မလုပ္နဲႛ၄ မလုပ္နဲႛ … ငၝမႀားတာ … ငၝမႀားတာ … သူမမႀားဘူး … သူႛဖာသာေနတာ ငၝ သၾားေႎႀာင့္
ယႀက္လုိႛ ဴဖစ္ရတာ၄ သူႛကို ဘာမႀသၾားမလုပ္ပၝနဲႛ …" လုိႛ အေမာတေကာ တားရႀာတယ္၅
တကယ္ဆို ဆရာ႒ကီးဟာ သူႛအသက္အ႟ၾယ္၄ သူႛဂုဏ္နဲႛ ဘယ္သူမႀ သူႛကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေနေနသာသာ၄
စကားေတာင္ မာမာထန္ထန္ မေဴပာဳကပၝဘူး၅ အခုလို နားရင္းအုပ္ခံရတာ ေတာ္ေတာ္ လၾန္လၾန္းေန႓ပီေလ၅ ဒၝေပမဲ့
ဆရာ႒ကီးက သူႛေဳကာင့္ တဖက္သား ထိခိုက္နစ္နာသၾားမႀာ မလိုလားဘူး၅ သူမႀားလုိႛ ဆိုတာခဵည္း ထပ္တလဲလဲ ေဴပာ႓ပီး
သူႛအမႀားကို ဝန္ခံရဲတ့ဲသတၨိ ရႀိသူပၝ၅ ေနာင္ေတာ့ သူႛကို ေအးေအးေဆးေဆး ေမးဳကည့္တယ္၅ နားရင္းအုပ္ခံလိုက္ရတာ
စိတ္မဆိုးဘူးလားလိုႛ၅ သူက ဴပံႂး႓ပီး "ဴဗႂန္းခနဲ ထအုပ္လိုက္ေတာ့ စိတ္ထဲ ပူခနဲ ဴဖစ္သၾားတာေပၝ့၅ ဒၝေပမဲ့ ကိုယ္က
အတင္းအဳကပ္ သၾားလုပ္ေတာ့ ကိုယ္မႀားတာေပၝ့၅ ကုိယ္မႀားလုိႛ ခံရတာပဲ၄ စိတ္ထဲ ဘာမႀမရႀိေတာ့ပၝဘူး" လိုႛ ဴပန္ေဴဖ
ပၝတယ္၅ ဆရာ႒ကီးဟာ အဲဒီလို လူစားမဵႂိးပၝ၅ သူႛအစ႙တၨ႟ုပ္ကို ထင္းခနဲ ေတၾႚႎိုင္ဳကပၝတယ္၅
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ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္က ထမင္းစားဝိင
ု ္း မတူဘူး၅ ဆရာ႒ကီးတုိႛ ဝိုင္းမႀာက ကိုသိန္းေအာင္၄ ကိုရင္ေလး၄ ေကဵာင္းဆရာ
ကိုစိုးလၾင္ အပၝအဝင္ စုစုေပၝင္း (ဿ) ေယာက္ေလာက္ရႀိမယ္၅ ကဵေနာ္တဝ
ုိႛ ိုင္းမႀာက ကိုတင္ဝင္းေအာင္၄ ေဝမိုး၄
ကိုမဵႂိးေအာင္၄ ရဲေကဵာ္လင
ိႁ ္၄ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၄ ကိုေမာင္ဤီး အားလုံး (၁) ေယာက္၅ ကိုတင့္ေဝေအာင္က လူ႒ကီးဆန္တယ္၅
ဴပႍနာတခုကို ဘယ္ေတာ့မႀ ထိပ္တိုက္ မေဴဖရႀင္းဘူး၄ ဒၝေပမဲ့ လၾယ္လၾယ္နဲႛ အေလ႖ာ့ေပးတတ္တ့ဲ လူစားမဵႂိးေတာ့
မဟုတ္ဘူး၅ မရရတ့ဲနည္းနဲႛ ကဵားကုတ္ကဵားခဲ လုပ္တတ္တ့ဲ ဝိရိယမဵႂိးရႀိသူ၅ ကဵေနာ္က သူႛကို ေအာင္ဘုလုိႛ ေခၞတယ္၅
ကဵေနာ့္အေပၞ ေတာ္ေတာ္ နားလည္ေပးႎိုင္တ့ဲသူပၝ၅ အထူးသဴဖင့္ ကဵေနာ္ ေဒၝသထၾက္ရင္ အ႓မဲ အေလ႖ာ့ေပးတတ္
တယ္၅ ႓ပီးမႀ အကဵႂိးသင့္ အေဳကာင္းသင့္ ဴပန္ေဴပာတတ္သူ၅
ကိုမဵႂိးေအာင္ကေတာ့ ကဵေနာ္နဲႛ ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ စစ္သင္တန္း အတူတူ တက္ခဲ့တ့ဲ တိုက္ေဖာ္တိုက္ဖက္ ရဲေဘာ္
ေဟာင္း၄ ေထာင္ထဲေရာက္မႀ ဴပန္ဆုံတာ၅ သူက ႟ႁး႟ႁးရႀားရႀားသမား၅ တခုခုဴဖစ္တာနဲႛ ခဵမယ္ႎႀက္မယ္ ဆိုတာခဵည္းပဲ၅
ကဵေနာ္ေတာင္ ဘရိတ္အုပ္အုပ္ထားရတဲ့ လူစားမဵႂိး၅ ရဲေကဵာ္လင
ိႁ ္က ကဵေနာ္ထ
့ က္ အသက္ (ျ) ႎႀစ္ေလာက္ပဲ
ငယ္တယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ့္ကို အကိုတေယာက္လို ဆက္ဆံတတ္တယ္၅ အနစ္နာခံစိတ္ ရႀိတ့ဲသူ၄ ထမင္းဝိင
ု ္းမႀာ
ဘယ္သူမႀ မလုပ္တ့ဲ အလုပ္မဵႂိးကို သိမ္းဳကံႂးလုပ္တတ္တာ၅ ဘယ္သူလုပ္လုပ္ မလုပ္လုပ္၄ ဘာကိုမႀ မေဴပာတာ၄ သူပဲ
လုပ္လိုက္တယ္၅ အစားအေသာက္လည္း အရမ္းညၟာတတ္တယ္၅ ဟင္းကို အလယ္မႀာပုံ႓ပီး ခပ္စားဳကမယ္ ဆိုရင္
အဴဖစ္ေလာက္ ထည့္စား႓ပီး ထသၾားတာ၅ ေနာက္လူ ေရႀႚလူ အတၾက္ အ႓မဲ ဤီးစားေပးတယ္၅ "ေဝပုံကဵ" "ကိုယ္တာ" နဲႛ
စားတာေတာင္ သူရတဲ့ ေဝစုကို ဘယ္ေတာ့မႀ အကုန္မစားဘူး၅ တဝက္ေလာက္စား႓ပီး ထမင္းဝိုင္းထဲ ဘယ္သူ
ဟင္းလိုသလဲ လိုက္ဳကည့္႓ပီး ဟင္းကုန္ေနတဲ့ သူ ပန္းကန္ထဲ အတင္းထည့္ေပးတာ၅ မဵားေသာအားဴဖင့္ ကဵေနာ့္
ဟင္းပန္းကန္ထဲ ေရာက္တာ မဵားပၝတယ္၅ ကဵေနာ္က အ႓မဲ ဟင္းကုန္ကုန္ေနတတ္လိုႛ၅
ေဝမိုးကေတာ့ ကဵေနာ္တဝ
ိုႛ ိုင္းမႀာ အငယ္ဆံုး၅ ကဵေနာ့္ ညီတေယာက္လို ခဵစ္ရတဲ့သူ၅ ကဵေနာ့္အေပၞကိုလည္း အစ္ကိုလို
သေဘာထားတာ၅ သူက လူပံုက ဴဖႃဴဖႃႎၾဲႚႎၾဲႚ ကလန္ကလား႒ကီး ဆိုေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ အေတာ္မာတဲ့ေကာင္၅ အ႟ၾယ္နဲႛ
မလိုက္ေအာင္ စာဖတ္အားမဵားတယ္၅ ယံုဳကည္ခဵက္ ခိုင္မာဴပင္းထန္သလို၄ အဴငင္းလည္းသန္တယ္၅ အဲဒီလုိ အဴငင္း
သန္လိုႛ တခၝက ဆရာ႒ကီးနဲႛ "ဘု" ဴဖစ္ခဲ့ရေသးတာေပၝ့၅ အဲဒီတုန္းက ကဵေနာ္နဲႛ ေဝမိုး စာေပ စိစစ္ေရးကိစၤ ေဴပာရင္း
စာေပလၾတ္လပ္ခၾင့္အေဳကာင္း ေရာက္သၾားတယ္၅ သူက စာေပလၾတ္လပ္ခၾင့္ ဆိုတာ အလံုးစံု လၾတ္လပ္ရမယ္လိုႛ
သေဘာရတယ္၅ ကဵေနာ္က လိုအပ္တဲ့ အကန္ႛအသတ္ စည္းေဘာင္ေတာ့ ရိႀသင့္တယ္လိုႛ ယူဆတယ္၅ ယဤ္ေကဵးမႁနဲႛ
အမဵႂိးသားေရး ဆိုင္ရာ ကိစၤမဵႂိးမႀာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရိႀသင့္တယ္လိုႛ လက္ခံထားလိုႛပၝ၄ ေဝမိုးက မဟုတ္ဘူး၅ လံုးဝ
လၾတ္လပ္ရမယ္၅ အလံုးစံု အကန္ႛအသတ္မဲ့ ေနရမယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ ရပ္ခံထားတယ္၅ ကဵေနာ္က လိင္မႁဆိုင္ရာ အညီၟ
အေဟာက္ ကိစၤမဵႂိးမႀာ ပရမ္းပတာ ဴဖစ္တာနဲႛစာရင္ လုိအပ္တဲ့ ထိန္းသိမ္းမႁရိႀရင္ ေကာင္းမယ္လိုႛ ဴမင္တယ္၅ သူက "ျ၀
ႎႀစ္ေအာက္ မဖတ္ရ" စာတမ္း ကပ္လိုက္တာနဲႛ လံုေလာက္တယ္လိုႛ ယူဆတယ္၅
အဲဒီလိုနဲႛ သူနဲႛ ကဵေနာ္ ေဒၝင့္တခုစီကေန ရပ္ခံေဴပာေနဳကတုန္း စကားဝိင
ု ္းထဲကို ဆရာ႒ကီး ဝင္လာတယ္၅ ဆရာ႒ကီးက
ကဵေနာ့္ ႟ႁေဒၝင့္အဴမင္ကို လက္ခံတယ္၅ သူေဴပာတာ ပို႓ပီးေတာင္ ဴပည့္စုံေသးတယ္၅ သမိုင္းေဳကာင္း၄ ယဤ္ေကဵးမႁ၄
အမဵႂိးသားေရး လကၡဏာ၄ ဘာသာတရားေတၾနဲႛ ခဵိန္ထိုး႓ပီး ကဵေနာ့္အဴမင္ကို ထပ္ဴဖည့္စၾက္တယ္၅ ေဝမိုးက သူႛအဴမင္
သူႛ႟ႁေဒၝင့္ကေန တဴပားမႀမေလ႖ာ့ဘူး၅ အဲ့ဒီလို ေဴပာေနရင္းကေန ေဝမိုးက "ဒၝဆို ဆရာ႒ကီးက နဝတအာဏာပိုင္ေတၾကို
အားေပးေနသလိုပဲေပၝ့၅ ဘာထူးေသးလဲ၅ ဆရာ႒ကီးလည္း အာဏာရႀင္ပၝပဲ" လုိႛ ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးမဵက္ႎႀာ တင္းခနဲ
ဴဖစ္သၾားတယ္၅ "ေအး … ငၝသာ အစိုးရ ယႎၩရားထဲရႀိရင္ မင္းလိုေကာင္မဵႂိးကို အရင္ ဖမ္းခဵႂပ္ပစ္မယ္" လုိႛ ေဴပာ႓ပီး
စကားဝိင
ု ္းထဲက ထထၾက္သၾားပၝေလေရာ၅
မႀတ္မႀတ္ရရ ဆရာ႒ကီး စကားမာမာနဲႛ မဵက္ႎႀာတင္းတင္းနဲႛ ေဴပာတာ ဒီတခၝတည္း ေတၾႚဖူးတယ္၅ သူက အာဏာရႀင္
ဆိုတာကို ေသၾးထဲ အသားထဲကေန ဆန္ႛကဵင္ေနတ့ဲသူပဲေလ၅ အခု သူကိုယ္တိုင္ အာဏာရႀင္လုိႛ ေဴပာခံလိုက္ရေတာ့
"ဘု" သၾားတယ္နဲႛ တူပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ေဝမိုးအေပၞမႀာေတာ့ ဘယ္လိုမႀ သေဘာမထားပၝဘူး၅ ေနာင္ေနႛေတၾမႀာလည္း
ေဝမိုးကို ဖက္လဲတကင္း ေႎၾးေႎၾးေထၾးေထၾး ဆက္ဆံေနတာပၝပဲ၅ တကယ္ေတာ့ ေဝမိုး အေဖကလည္း စာေပနယ္ကပဲ
ေလ၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ရင္းႎႀီးေနတာ ႎႀစ္ေပၝင္းဳကာလႀ႓ပီ၅ ေဝမိုး အကို ေဝဤီးကိုလည္း (ျ်) တန္းမႀာ ဆရာ႒ကီးက စာသင္
ေပးခဲ့ဖူးတာ၅ ျ၃၃၂ ေဝမိုး ေထာင္ကလၾတ္လုိႛ ဘုန္း႒ကီးဝတ္ေတာ့လည္း ကဵေနာ္နဲႛ ဆရာ႒ကီး သၾားခဲ့ဳကပၝေသးတယ္၅
ရယ္စရာေလးတခု ရႀိေသးတယ္၅ (ဿ) ေဆာင္မႀာ ကိုရင္ေဂၝင္းဴပား ဆိုတ့ဲ ကိုရင္ေလး ရႀိတယ္၅ သူက ဘုန္း႒ကီး
ကံေဆာင္သပိတ္မႀာ ပၝ႓ပီး ေထာင္ကဵေနတာ၅ အဖမ္းခံရေတာ့ (ျ၀) ႎႀစ္သား ရႀိေသးတယ္ ဆိုလားပဲ၅ သူက အသက္က
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လည္း ငယ္၄ သၾက္ကလည္းသၾက္၄ ယဤ္လည္းယဤ္ေကဵးလုိႛ အားလုံးက ဝိုင္းခဵစ္ေနဳကတာ၅ အဲဒီတုန္းက ေထာင္ထဲမႀာ
ဆရာ႒ကီးရဲႚ "ဧည့္သည္႒ကီး" ကဗဵာကို သူသူငၝငၝ ေဴပာေနဳကတ့ဲအခဵိန္ေလ၅ ကဗဵာေလးက ႟ၾတ္လုိႛကလည္း ေကာင္း၄
တိုလည္း တိုတိုေလးဆိုေတာ့ လူတိုင္းပၝးစပ္ဖဵားမႀာ "ေဆးလိပ္လည္းတို၄ ေနလည္းညိႂ႓ပီ၄ ငၝ့ကို ဴပန္ပုိႛဳကပၝေလ" ဆို႓ပီး
႟ၾတ္႟ၾတ္ေနဳကတာ၅ အဲဒၝကို … ကိုရင္ေဂၝင္းဴပားက "ပုစ
ံ ံလည္း႓ပဲ၄ ဝဲလည္းစၾဲ႓ပီ၄ ငၝလည္း အိမ္ဴပန္ခဵင္လႀ႓ပီ …" ဆို႓ပီး
လုပ္ခဵလိုက္တာ၅ လူတိုင္း တေသာေသာ ဴဖစ္ကုန္ဳကတယ္၅
"ပုံစ"ံ ဆိုတာ ေထာင္ဝတ္စုံနဲႛ အကဵႈ၄ ပုဆိုးကို ေခၞတာ၅ ေထာင္မႀာက အားလုံး ပုံစံနဲႛ မလၾတ္ဘူး၅ ပုံစံထိုင္၄ ပုံစံထ၄
ပုံစံရပ္၄ ပုံစံပန္းကန္၄ ပုံစံခၾက္၄ ပုံစံေဆာင္၄ ပုံစံထမင္း၄ ပုံစံဟင္း၄ ပုံစံဆပ္ဴပာ၄ ပုံစံနဲႛသၾား၄ ပုံစံနဲႛေဴပာ … ဆို႓ပီး ေထာင္ထဲ ရႀိရႀိ
သမ႖ ပုံစံဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္ေနေတာႛတာ၅ "ငၝးပိ" ေတာင္ ေထာင္ကေပးတ့ဲ "ငၝးပိ" ကို "ပုံစံငၝးပိ" လုိႛ ေခၞတာေလ၅
ကိုရင္ေဂၝင္းဴပားက အဲဒီ "ပုံစ"ံ ဆိုတာကို အမိအရ ယူ႓ပီး ဆရာ႒ကီးရဲႚ "ဧည္သ
့ ည္႒ကီး" ကဗဵာကို တုဆိုလိုက္ေတာ့
အားလုံး သေဘာကဵသၾားဳကတယ္၅ ဆရာ႒ကီး ကိုယ္တိုင္က "ကိုရင္ေတာ္တယ္၄ ကဗဵာဉာဏ္ရႀိတယ္" ဆို႓ပီး ရယ္ရယ္
ေမာေမာနဲႛ ခဵီးကဵႃးေနလိုက္ေသးတယ္၅ အဲဒီ့ေနာက္ပိုင္းေတာ့ "ေဆးလိပ္လည္းတိ"ု ဆိုတ့ဲေနရာမႀာ "ပုံစံလည္း႓ပဲ" ဆို႓ပီး
ေဴပာေနဳကေတာႛတာပဲ၅ ဆရာ႒ကီးကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ဴပံႂးဴပံႂး ဴပံႂးဴပံႂးနဲႛ၅
ဆရာ႒ကီးက သီခဵင္းလည္း အေတာ္ဝၝသနာ႒ကီးတာ၅ သူႛအသံကေတာ့ သိဳကတ့ဲအတိုင္းပဲ၅ စကားေဴပာတာေတာင္
မနည္း ညၟစ္ေဴပာေနရတာ၅ ဒၝေတာင္ အသံက သိပ္မထၾက္ခဵင္ေသးဘူး၅ ရႀရႀ႒ကီး၅ ဒၝေပမဲ့ သူက သီခဵင္းေတာ့ ဆိုခဵင္
ေသးတာ၅ ကဵေနာ္တုိႛ ရဲေဘာ္႒ကီး ကိုခင္ေမာင္ႌၾန္ႛက သီခဵင္း႒ကီးေတၾ အကုန္ရတာဆိုပဲ၅ ဘယ္သီခဵင္း ေဴပာလိုက္
ေဴပာလိုက္ အကုန္ သူရ႓ပီးသားပဲ၅ ဒၝကို ဆရာ႒ကီးက သိပ္သေဘာေတၾႚေနတာ၅ အားတာနဲႛ ကိုခင္ေမာင္ႌၾန္ႛကို သီခဵင္း
ဆိုခိုင္းေတာ့တာပဲ၅ ကိုခင္ေမာင္ႌၾန္ႛကလည္း သိပ္မဆိုခဵင္ရႀာပၝဘူး၅ ငိုခဵင္လဵက္ လက္တုိႛသူ ဆိုသလို မဆိုခိုင္းခင္
ကတည္းက ဆိုခဵင္လၾန္းလုိႛ ပၝးစပ္ တဴပင္ဴပင္ ဴဖစ္ေနတာ၅ ဒၝေဳကာင့္ သူႛကို "ဖုိးဆိုခဵင္ ခင္ေမာင္ႌၾန"္ႛ လုိႛ ေခၞဳကတာ၅
သူတုိႛႎႀစ္ေယာက္ ဆုံ႓ပီ ဆိုတာနဲႛ သီခဵင္းပဲ၅ ကိုခင္ေမာင္ႌၾန္ႛ သီခဵင္းေတၾရဲႚ စာသားေတၾသာ ရတာ၄ အသံကေတာ့ (ဿ)
ေဆာင္ ပရိတ္သတ္စကားနဲႛ ေဴပာရရင္ "တအီအီ၄ တအာအာ" ဆိုတာမဵႂိး၅ ခင္ေမာင္ႌၾန္ႛ သီခဵင္းဆိုရင္ ဆရာ႒ကီးက
စည္းခဵက္ေလးလိုက္႓ပီး သူလည္း လိုက္ဆိုလိုက္ေသးတယ္၅ ကဵေနာ္က "ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကိုခင္ေမာင္ႌၾန္ႛ အဴပင္ေရာက္လုိႛ
'စီးရီး' ထုတ္ရင္ ဝက္ဝက္ကၾဲမႀာပဲ၅ 'ဝက္ဝက္ကၾဲ' မယ္ဆိုတာ ပရိသတ္ ဝက္ဝက္ကၾဲမႀာ မဟုတ္ဘူး၅ ရႀိသမ႖ စည္းစိမ္
ဝက္ဝက္ကၾဲမႀာကို ေဴပာတာလု"ိႛ လုိႛ ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ထုံးစံအတိုင္း "ေခၾးေကာင္ … ေခၾးမသား" ဆို႓ပီး ကဵေနာ့္
ေခၝင္းကို ထုပၝေလေရာ၅ ႓ပီးေတာ့ ရယ္လိုက္တာမႀ မဵက္လုံး႒ကီးကို ပိတ္လုိႛ၅ ဒီဴမင္ကၾင္းေလးကို ခုထိ ကဵေနာ့္မဵက္စိထဲ
စၾဲကဵန္ေနေသးတယ္၅
ေနာက္ ဆရာ႒ကီးနဲႛ အတၾဲမိသူတေယာက္က စာေရးဆရာ ေမာင္သာမညပၝ၅ ကိုသာမညက ကဵေနာ္တုိႛနဲႛ တဝိုင္းတည္း
စားတာ၅ ေနာက္ပိုင္းမႀ သီးသန္ႛ ေဴပာင္းခံလိုက္ရတယ္၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛသူ အမဵားဆုံး ေဴပာဴဖစ္တာကေတာ့ စာအေဳကာင္း
ေပအေဳကာင္းေတၾပၝပဲ၅ ဆရာ႒ကီးက ကိုသာမညကို ေတာ္ေတာ္ ခဵီးကဵႃးတယ္၅ စာ အရမ္းဖတ္ေဳကာင္း၄ ႎႀံႚစပ္ေဳကာင္း၄
အေတၾးအေခၞ မ႖တေဳကာင္း ခဏခဏ ေဴပာဖူးတယ္၅ အဴပင္ေရာက္ေတာ့လည္း သူတုိႛ ႎႀစ္ေယာက္ မဳကာခဏေတၾႚဴဖစ္၄
ေဴပာဴဖစ္ဳကတယ္လုိႛ ဆိုတယ္၅ ကဵေနာ္နဲႛ ကိုသာမညက အဴပင္မႀာ တခၝမႀ မဆုံဴဖစ္ဳကပၝဘူး၅
ဒီလိုနဲႛ ျ၃၃ဿ ေဖေဖာ္ဝၝရီလမႀာ တပ္မေတာ္ ေ႟ၿရတု အထိမ္းအမႀတ္နဲႛ ဆရာ႒ကီး လၾတ္သၾားတယ္၅ သာမန္ လၾတ္ရက္
ေစ့ဖုိႛ (ှ) လေလာက္ပဲ လိုေတာ့တယ္ ထင္ပၝရဲႚ၅ ဆရာ႒ကီး လၾတ္တ့ဲေနႛက တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ သူ ေထာင္ဝင္စာ
ေတၾႚရမယ့္ေနႛ၅ သူႛသမီးေတၾ ေထာင္ဝင္စာ လာေတၾႚတာ သူႛကို လာ႒ကိႂသလို ဴဖစ္သၾားဳကတာေပၝ့၅ ေထာင္ဝင္စာ
ပစၤည္းေတၾကို ကဵေနာ္တုိႛကို လႀမ္းပုိႛေပးလိုက္ပၝတယ္၅ ဆရာ႒ကီး မရႀိေတာ့ ကဵေနာ္ ေတာ္ေတာ္ဟာသၾားတယ္၅ အထူး
သဴဖင့္ ညေနပိုင္းေတၾမႀာ ေနလုိႛ ထိုင္လုိႛကို မရဘူး၅ အဲဒီ့အခဵိန္က ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္ လမ္းေလ႖ာက္၄ စကားေတၾေဴပာ၄
ေစတီေလးထဲ သၾားထိုင္၄ အဲဒီလို ေနေနကဵေလ၅ ကဵေနာ္ သိရသေလာက္ ရနံႛသစ္မႀာ ကဗဵာကၸအေနနဲႛ ဆရာ႒ကီး
လၾတ္ေတာ့ သူႛကဗဵာေလးတပုဒ္ ပၝလာတယ္၅ "တကိုယ္ေတာ္" တဲ့၅ ကဵေနာ္တုိႛအတၾက္ အမႀတ္တရလက္ေဆာင္
လႀမ္းပုိႛေပးတယ္၅ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း ထင္ပၝရဲႚ၅
"သည္လစကား" မႀာ ဆရာ႒ကီး ကဗဵာေတၾထဲက ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေလး ထည့္ေပးလိုက္တာ၅ "ရိကၡာနဲႛ သိကၡာ အတူ
ယႀဤ္လာ႓ပီ ဆိုရင္ … ရိကၡာ မ႟ၿင္ေပမယ့္ သိကၡာတင္ရတ့ဲအခၝလည္း ရႀိရဲႚ … သိကၡာစင္မႀ လိပ္ဴပာ႟ၿင္မႀာ မဟုတ္လား
…" တ့ဲ၅ ကဵေနာ္တုိႛအတၾက္ ပုိႛလိုက္တ့ဲ အမႀတ္တရ လက္ေဆာင္ဆိုတာ ကဵေနာ္တုိႛ ခဵက္ခဵင္းတန္းသိတယ္၅ သိတ့ဲ
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အတိုင္းပဲ ကဵေနာ္တုိႛ ေနေနရတ့ဲ အေဴခအေနက အစားအေသာက္ အဝတ္အစား၄ အေနအထိုင္ကစလုိႛ ခဵႂိႚတ့ဲဴခင္း
ေပၝင္းစုံနဲႛ ေနေနရတာေလ၅ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္တုိႛ ရဲေဘာ္ေတၾ ႟ုပ္ဝတၪႂပစၤည္းဆိုတ့ဲ ရိကၡာေတၾ ခဵႂိႚတ့ဲေနေပမယ့္ သိကၡာ
စင္ေနဳကတယ္ မဟုတ္လား၅ ဒီေတာ့ လိပ္ဴပာလည္း ႟ၿင္ေနဳကတာေပၝ့၅ ဆရာ႒ကီး ရင္ထဲက စကားလုံးေတၾနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛ
ဴဖစ္ေနတာေတၾနဲႛက တထပ္တည္းပဲေလ၅ ဒၝကို ဳကည့္ဴခင္းအားဴဖင့္ ဆရာ႒ကီးဟာ ရိကၡာနဲႛ သိကၡာမႀာ ဘယ္ဟာကို ပို
တန္ဖိုးထားရမယ္ဆိုတာ ေတၾႚရမယ္၅ လိပ္ဴပာသန္ႛဖုိႛ ဘယ္ေလာက္လိုလားတယ္ ဆိုတာလည္း ထင္းခနဲ ေတၾႚရပၝ
လိမ့္မယ္၅
ဆရာ႒ကီးလၾတ္႓ပီး (၁) လအဳကာ၄ ျ၃၃ဿ ခု၄ စက္တင္ဘာလ (ဿ) ရက္ေနႛမႀာ ကဵေနာ္ ေထာင္ေဴပာင္းခဲ့ရတယ္၅ မႎၩေလး
ေထာင္ကေနတဆင့္ ဴမင္းဴခံေထာင္ ေရာက္တယ္၅ ဴမင္းဴခံေထာင္မႀာ (ြ) ႎႀစ္ေလာက္ ေနရ႓ပီး ျ၃၃၁၄ ေအာက္တိုဘာလ
(၂) ရက္ေနႛမႀာ ကဵေနာ္ လၾတ္ရက္ေစ့လုိႛ လၾတ္တယ္၅ ရန္ကုန္ေရာက္႓ပီး (ြ) ရက္ေလာက္ေန႓ပီးေတာ့ ဆရာ႒ကီးဆီ
သၾားေတၾႚတယ္၅ ကဵေနာ္နဲႛအတူ အမႁတၾဲ ေထာင္ကဵတ့ဲ ထၾန္းထၾန္းက လိုက္ပုိႛေပးတာ၅ သူက ကဵေနာ့္အရင္ (ျ) ႎႀစ္
ေလာက္ေစာ႓ပီး လၾတ္သၾားတ့ဲသူ၅ အင္းစိန္က ဆရာ႒ကီး အိမ္ေရာက္ေတာ့ သံတံခၝးမႀာ ခဵိတ္ထားတ့ဲ ေခၝင္းေလာင္း
ေလးကို ဆၾဲလိုက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ ခပ္ဝဝ အမဵႂိးသမီးတေယာက္ ထၾက္လာတယ္၅ ဘယ္သူနဲႛ ေတၾႛခဵင္လုိႛလဲလုိႛ ေမးေတာ့၄
ကဵေနာ္က ဆရာတင္မိုးနဲႛ ေတၾႚခဵင္လုိႛပၝလုႛိ ေဴပာလိုက္တယ္၅ ေခၞေပးမယ္လုိႛ ေဴပာ႓ပီး သူ ဴပန္လႀည့္ထၾက္သၾားတယ္၅
ကဵေနာ့္ကို တံခၝး မဖၾင္ႛေပးဘူး၅ ကဵေနာ္နဲႛ ထၾန္းထၾန္းလည္း တံခၝးဝမႀာ ဒီအတိုင္း ရပ္ေနရတာေပၝ့၅
ဒီလို လႀည့္ထၾက္႓ပီး ေဴခလႀမ္း သုံးလႀမ္းေလာက္ လႀမ္း႓ပီးေတာ့မႀ ေနာက္ဴပန္လႀည့္႓ပီး ဘယ္သူလုိႛ ေဴပာလိုက္ရမလဲလုိႛ
ေမးပၝတယ္၅ ကဵေနာ္က "ေနဴခႃးလုိႛ ေဴပာလိုက္ပၝ" လုိႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ "ဟယ္ … ေနဴခႃးလား" လုိႛ ေဴပာ႓ပီး တံခၝးလည္း
ဴပန္ေဴပးဖၾင့္၄ ပၝးစပ္ကလည္း "ေဖေဖေရ … ဒီမႀာ ေနဴခႃး ေရာက္ေနတယ္" လုိႛ အိမ္ထဲကိုလည္း ေအာ္ေဴပာလိုက္ေသး
တယ္၅ တံခၝးဖၾင့္႓ပီး ကဵေနာ့္ကို အိမ္ထဲ ေခၞထိုင္ခိုင္းထား႓ပီးတ့ဲ အခဵိန္ထိ ဆရာ႒ကီး ေရာက္မလာေသးဘူး၅ ေနာက္ထပ္
အမဵႂိးသမီး ႎႀစ္ေယာက္ ထပ္ေရာက္လာတယ္၅ "ေနဴခႃး … လား၄ ေဖေဖ ေဴပာဴပလုိႛ ေမာင္ေလးအေဳကာင္း အမတုိႛ
သိထားဳက႓ပီးသား … ေနေကာင္းလား … ေဖေဖေအာက္မႀာ၄ ခုပဲတက္ခဲ့မယ္၅ လၾတ္တာ ဘယ္ႎႀစ္ရက္ ရႀိ႓ပီလဲ …" ဆို႓ပီး
ဝမ္းပမ္းတသာနဲႛ ေဴပာေနလိုက္ဳကတာ ခရီးေဝးက ဴပန္ေရာက္လာတ့ဲ သူတုိႛေမာင္ေလးကို ဝိုင္းႎႁတ္ဆက္ ေနဳကသလို
မဵႂိးပၝပဲ၅
ခဏေနေတာ့မႀ ဆရာ႒ကီး ေလႀကားကေန အေမာတေကာ တက္လာ႓ပီး၄ ကဵေနာ့္လည္း ဴမင္ေရာ "ဟာ … ေခၾးေကာင္
…" ဆို႓ပီး တအားဖက္ ႎႁတ္ဆက္ပၝေတာ့တယ္၅ ဆရာ႒ကီး မဵက္ဝန္းထဲမႀာ မဵက္ရည္စေတၾ ရစ္ဝဲေနတယ္၅ ကဵေနာ္
ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလိုပဲ ဴဖစ္မယ္ထင္ပၝရဲႚ၅ ဆရာ႒ကီး အသံေတၾေတာင္ တုန္ခၝေနလုိႛ၅ ေမးတာေတၾလည္း အမဵား႒ကီးပဲ၅
"ေနေကာင္းရဲႚလား၅ အခုဘယ္မႀာေနလဲ၅ ဴမင္းဴခံေထာင္မႀာ ေသလုေမဵာပၝး ဴဖစ္ေနတယ္ ဳကားလုိႛ … ဟုတ္လား …" နဲႛ
စုံေနတာပၝပဲ၅ သမီးေတၾနဲႛ မိတ္ဆက္ေပးေတာ့ အမ႒ကီး မမိုးမိုးစံ၄ မမိုးမိုးေအး၄ မမိုးမိုးႎႀင္းတုိႛကို လူနဲႛ နာမည္နဲႛ တၾဲမိသၾား
တယ္၅ မမိုးခဵႂိသင္းနဲႛ ကိုဉာဏ္မိုးစန္းတုိႛက အိမ္မႀာ မရႀိဳကဘူး၅ သူတုိႛ (ြ) ေယာက္နဲႛ ေနာက္ပိုင္းကဵမႀ လူခဵင္း ေတၾႚဖူးဳက
တာ၅ မမိုးမိုးစံကဆို ကဵေနာ့္ကို ေမာင္ေလးတေယာက္လိုပဲ၅ "ဘာလုိလဲ … လိုတာရႀိရင္ေဴပာေနာ္" ဆို႓ပီး အ႒ကိမ္႒ကိမ္
ေဴပာတာ၅ ဆရာ႒ကီးအိမ္က အဴပန္မႀာ ထၾန္းထၾန္းက "မင္းကို ဆရာ႒ကီးက ေတာ္ေတာ္ ခဵစ္တာပဲ၄ သူႛသမီးေတၾဆိုလည္း
မင္းနဲႛလူခဵင္းခုမႀ ေတၾႚဖူးတယ္သာ ဆိုတာ၄ တကယ့္ ေဆၾမဵႂိးရင္းခဵာ တေယာက္လိုမဵႂိး ႎႁတ္ဆက္ဳကတာ" လုိႛ သူအံ့ဳသ
႓ပီးေတာႛကို ေဴပာတာပၝ၅ ကဵေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အ့ံဳသသၾားမိတာ အမႀန္ပၝပဲ၅
ပထမခဵက္ခဵင္း တံခၝးမဖၾင့္ေပးဘူး၅ ေနာက္ ကဵေနာ့္ နာမည္ဳကားတာနဲႛ တံခၝးဖၾင့္႓ပီး ပဵာပဵာသလဲ ႎႁတ္ဆက္ပုံေတၾက
လူခဵင္း မေတၾႚဖူးဳကေပမယ့္ ကဵေနာ့္အေဳကာင္းကို သူတုိႛရင္ထဲ ရင္းႎႀီးေနဳက႓ပီးသားဆိုတာ ေဖာ္ဴပေနတာပၝပဲ၅ ဒၝကို
ဳကည့္ရင္ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္အေဳကာင္း ဘယ္ေလာက္မဵား ႟ၿန္း႟ၿန္းေဝေအာင္ ေဖာက္သည္ခဵထားမလဲဆိုတာ
ေတၾးဳကည္႟
့ န
ုံ ဲႛ သိသာပၝတယ္၅ တကယ္ဆို ကဵေနာ္ကိုယ္တိုင္ အဲဒီေလာက္ ထင္မထားခဲ့မိဖူး၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛသာ ရင္းႎႀီး
တာေလ၅ သူႛမိသားစုနဲႛကေတာ့ ပုံမႀန္ ဝတ္ေကဵတန္းေကဵေလာက္ ဆက္ဆံဳကမယ္ ထင္ခဲ့တာ၅ အဲဒီ့တုန္းက ဴမင္ကၾင္း
ေလး ခုထိ ကဵေနာ့္ မဵက္လုံးထဲ စၾဲထင္ေနဆဲပၝ၅
ဆရာ႒ကီးနဲႛေရာ သူႛမိသားစုေတၾနဲႛပၝ စကားေဴပာ ႎႁတ္ဆက္႓ပီး ဴပန္မယ္လုိႛ လုပ္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ခဏဆို႓ပီး အိမ္ထဲ
ဝင္သၾားတယ္၅ ဴပန္ထၾက္လာေတာ့ လက္ထဲမႀာ ပိုက္ဆံေတၾ ကိုင္လာ႓ပီး "ေရာ့ … မင္းသုံးဖုိႛ ယူသၾား" ဆို႓ပီး ေပးတယ္၅
ကဵေနာ္က မယူဘူး ဴငင္းတာမရဘူး၅ အတင္းအိတ္ထဲထည့္ ေပးေတာ့တာပဲ၅ "ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ္ မယူခဵင္ဘူး၅ ကဵေနာ္
ဒီကိုလာတာ ဆရာ႒ကီးကို ေတၾႚခဵင္လုိႛ လာႎႁတ္ဆက္တာ၄ ပိုက္ဆံမလိုဘူး" လုိႛ ဴပန္ေဴပာလိုက္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးက
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"အထဲက ထၾက္လာတဲႛသူေတၾ ငၝ့ဆီလာဳကရင္ ငၝက သုံးဖုႛဆ
ိ ို႓ပီး ေပးေနကဵပဲ၅ ထၾက္ခၝစမႀာ သုံးဖုိႛ လိုတယ္မဟုတ္လား၅
ဒၝေဳကာင့္ ယူပၝကၾာ" ဆို႓ပီး အတင္း ေပးေနဴပန္တယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း အတင္းဴငင္းေနတာ၅ မဵက္စိမဵက္ႎႀာ ပဵက္႓ပီး
ဴငင္းလၾန္းမက ဴငင္းေတာ့မႀ ဆရာ႒ကီး မေပးေတာ့ပၝဘူး၅ မမိုးမိုးစံအနား ကပ္႓ပီး တိုးတိုးေလး ေဴပာလိုက္ေတာ့ မမိုးမိုးစံ
အထဲ ဴပန္ဝင္သၾားတယ္၅ ဴပန္ထၾက္လာေတာ့ ပုဆိုးနဲႛ အကဵႈတစုံ ပၝလာတယ္၅ "ဒၝေတၾ ယူကၾာ၅ အသစ္ေတၾပဲ၅ မင္းဝတ္
လုိႛရတာေပၝ့" ဆို႓ပီး ေပးေနဴပန္ေရာ၅ ကဵေနာ္လည္း အေတာ္ေလး စိတ္ကသိကေအာက္ ဴဖစ္သၾားတယ္၅
မယူခဵင္ဘူးဆို႓ပီး ဇၾတ္ဴငင္းေတာ့ ဆရာ႒ကီးက "ငၝမင္းကို အမႀတ္တရေပးတာ၄ ယူပၝကၾာ" ဆို႓ပီး အတင္း ေပးဴပန္တယ္၅
"အမႀတ္တရလား၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ့္ဳကားမႀာ ႟ုပ္ဝတၪႂပစၤည္း အမႀတ္တရ လိုေသးလုိႛလား၄ ကဵေနာ္တုိႛ ရင္ထဲမႀာ
ဘယ္လိုမႀ ေဖဵာက္ဖဵက္ပစ္လုိႛ မရတ့ဲ အမႀတ္တရ ရႀိႎႀင့္႓ပီးသားပဲ၅ ဒၝေတၾ ဆရာ႒ကီးဝတ္ဖုိႛ ယူထားလိုက္ပၝ" လုိႛ ေဴပာ
လိုက္ေတာ့ ဆရာ႒ကီး လႀစ္ခနဲ ဴပံႂးတာ ေတၾႚလိုက္ရတယ္၅ ကဵေနာ္ ေဴပာလိုက္တ့ဲစကားကို သေဘာကဵသၾားပုံရပၝရဲႚ၅
ဒၝေပမဲ့ သူေပးတာ ကဵေနာ္ မယူလုိႛ "မင္း ေတာ္ေတာ္မာန႒ကီးတ့ဲ ေကာင္ကၾာ" လုိႛ ႓ငီးဴငႃလိုက္တယ္၅ အဲဒီလို မႀတ္ခဵက္
မဵႂိး အထဲမႀာ ေနစဤ္ကတည္းက သူ ကဵေနာ့္ကို မဳကာခဏ ေဴပာခဲ့ဖူးသားပၝ၅ ကဵေနာ္က အစားအေသာက္က အစ
မလိုအပ္ဘဲ သူမဵားဆီက မယူတတ္ဘူးေလ၅ အထူးသဴဖင့္ အလကားရတာကို မလိုခဵင္တာဘဲ၅ ေနာက္ သူနဲႛ ကဵေနာ္
ဳကားမႀာ ခဏခဏ ကသိကေအာက္ ဴဖစ္ရတာ ရႀိေသးတယ္၅ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္ ေငၾရႀင္းတ့ဲကိစၤ၅ သူလည္း
ရႀင္းမယ္ ကဵေနာ္လည္း ရႀင္းမယ္ ဴဖစ္ဳကတာ၅ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ဒီလို စည္းမဵဤ္း ခဵလိုက္ပၝေတာ့တယ္၅
သူေနတ့ဲ အင္းစိန္႓မိႂႚနယ္ ပရိဝုဏ္ထဲမႀာ ဆိုရင္ သူရႀင္းမယ္၅ ကဵေနာ္ေနတဲ့ ႓မိႂႚနယ္ ဧရိယာထဲဆိုရင္ ကဵေနာ္က ရႀင္း၅
ဒီလိုေတာ့မႀ အဆင္ေဴပသၾားေတာ့တယ္၅
ကဵေနာ္က ပစၤည္းတခုရဲႚ တန္ဘိုးကို လိုအပ္မန
ႁ ဲႛ တိုင္းတာတယ္၅ လူႛသတ္မႀတ္ခဵက္အရ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးရႀိတ့ဲ
ပစၤည္း ဴဖစ္ေနပၝေစ၄ ကဵေနာ္ မလိုအပ္ရင္ ဒီပစၤည္းက ကဵေနာ့္အတၾက္ တန္ဖိုး မရႀိဘူး၅ သတ္မႀတ္ခဵက္အရ တန္ဖိုးနည္း
ေနေပမယ့္ ကဵေနာ့္အတၾက္ လိုအပ္ေနရင္ အဲဒီ့ပစၤည္း တန္ဖိုး႒ကီးတယ္၅ ေနာက္တခုက အလကားရတာကို ကဵေနာ္
မယူတာဘဲ၅ အလကားရလုိႛ ယူရင္ စိတ္က အဲဒီ့ အလကားရမႁအေပၞကို သာယာသၾား႓ပီး အလကားလိုခဵင္စိတ္
အေခဵာင္လိုခဵင္စိတ္ေတၾ ဴဖစ္သၾားတတ္တယ္လုိႛ ယူဆတယ္၅ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အားထုတ္မႁ တခု စိုက္ထုတ္႓ပီးမႀ ကဵေနာ္
လိုခဵင္တယ္၅ အဲဒီ့လို အားထုတ္မန
ႁ ဲႛ ရတ့ဲအေပၞ တန္ဖိုးထားတယ္၅
ေနာက္တခုက လူႛစိတ္က တခုခုေပး႓ပီးရင္ တခုခု ဴပန္လိုခဵင္ဳကတယ္၅ တန္ရာတန္ေဳကး ဴပန္ေတာင္းခဵင္တတ္ဳကတာ
ထုံးစံလို ဴဖစ္ေန႓ပီ၅ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္အေပၞ အဲဒီလိုမဵႂိး မရႀိဘူးဆိုတာ ကဵေနာ္ အတိအကဵ ယုံဳကည္တယ္၅ ကဵေနာ့္
စိတ္မႀာ ကိုယ္က ကိုယ္ယုံဳကည္ခဵက္နဲႛ ကိုယ္ အခုအခံ ဴဖစ္ေနတာေလ၅ ကဵေနာ့္အေနနဲႛ တခုခု ယူ႓ပီးရင္ တခုခုဴပန္ေပး
ဖုိႛ တာဝန္ရႀိတယ္လုိႛ ခံယူထားတယ္၅ ဒီခံယူခဵက္ေဳကာင္ႛပဲ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ မလိုရင္ မယူဘူး၅ အလကားရလုိႛ ယူတာမဵႂိး
ဘယ္ေတာ့မႀ မလုပ္ဘူး၅ ေငၾေဳကးဤစၤာသာ မကဘဲ ကဵေနာ္ ပညာေရးမႀာလည္း ဒၝမဵႂိး ကဵင့္သုံးခဲ့တာပၝ၅ ဒၝေပမဲ့ အမဵား
အဴမင္မႀာေတာ့ ကဵေနာ္ဟာ မာန႒ကီးတယ္၄ ေခၝင္းမာတယ္ဆို႓ပီး အ႓မဲလိုလို အဴမင္ခံရတယ္၅ ဒီအဴမင္ကို ကဵေနာ္ရႀင္းဖုိႛ
မ႒ကိႂးစားဘူး၅ လူပဲေလ၅ အဴမင္ခံရတတ္တာခဵည့္ပဲ၅ အဲဒၝ လူႛေလာကရဲႚ ထုံးတမ္း အစဤ္အလာတခုခုလိုေတာင္ ဴဖစ္ေန
႓ပီေလ၅
ကဵေနာ္ လၾတ္ခၝစအခဵိန္ေတၾမႀာ ဆရာ႒ကီးနဲႛ သုံးေလး႒ကိမ္ေလာက္ပဲ လူခဵင္း ေတၾႛဴဖစ္ဳကတယ္၅ ဖုန္းနဲႛေတာ့ ေနႛတိုင္း
ေဴပာဴဖစ္ပၝတယ္၅ ေထာင္ကထၾက္ေတာ့ ကဵေနာ့္အသက္က (ြ၀) ႎႀစ္၄ ပညာ အရည္အခဵင္းက (၃) တန္း၄ စီးပၾားေရးက
ဘာမႀမရႀိ၄ လက္မပ
ႁ ညာကလည္း ေသနတ္ပစ္တာက လၾဲရင္ ဘာတခုမႀ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္၅ ႟ၾယ္တူ တန္းတူေတၾ
အားလုံးလိုလိုက ဘၾဲႛေတၾရလုိႛ တခုခုမႀာ ေဴခကုတ္ ရေနဳက႓ပီ၅ လူေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက (၂၂) လိုမဵႂိး လူထုတိုက္ပၾဲ႒ကီး
ဴဖစ္ခဲ့ဖူးပၝလား ဆိုတာေတာင္ ေမႚသေလာက္ရႀိေနဳကတယ္၅ စိတ္ထဲမႀာ အားမလို အားမရမႁေတၾ၄ မခံခဵင္မႁေတၾနဲႛ
မုန္တိုင္း ထန္ေနေတာ့တယ္၅ လူေတၾကိုဳကည့္႓ပီး အဓိပၯာယ္မဲ့သလိုမဵႂိး ခံစားလာရတယ္၅ ဒီေတာ့ လူေတၾနဲႛ ေဝးသထက္
ေဝး႓ပီး တကိုယ္တည္း အထီးကဵန္လာတယ္၅ ေထာင္ထဲ ကဵန္ခတ
ဲ့ ့ဲ ရဲေဘာ္ေတၾအတၾက္ ဘာမႀ မကူညီ မေထာက္ပႎ
ံ့ ိုင္
လုိႛ အ႒ကီးအကဵယ္ ေဳကကၾဲ ဝမ္းနည္းရတယ္၅
ကိုယ့္စိတ္ကို ဘုန္းဘုန္းလဲ႓ပိႂကဵမသၾားေအာင္ အႎိုင္ႎိုင္ စုစည္းမတည္ဖုိႛ ႒ကိႂးစားေနခဵိန္မႀာ ကဵေနာ့္ကို ငယ္ငယ္က
စာသင္ေပးခဲ့တ့ဲ ဆရာမ (ြ) ေယာက္က ကဵေနာ့္စိတ္ အေဴခအေနကို နားလည္တယ္၅ ကဵေနာ့္ကို အားေပးတယ္၅
စာေမးပၾဲ ဴပန္ေဴဖဖုိႛ တိုက္တၾန္းတယ္၅ လိုအပ္တာမႀန္သမ႖ သူတုိႛ တာဝန္ယူဖုိႛ ေဴပာတယ္၅ တကယ္ဆို ဒီဆရာမ
ႎႀစ္ေယာက္ဟာ ကဵေနာ့္ အေမလိုပၝပဲ၅ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကဵေနာ့္ကို ေစာင္ႛေရႀာက္ခဲ့တာပၝ၅ သားတေယာက္နဲႛ
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မဴခားပၝဘဲ၅ သူတုိႛ တမိသားစုလုံး ဆရာ ဆရာမေတၾခဵည္းဆိုေတာ့ သူတုိႛအိမ္ကလည္း ေဘာ္ဒၝေဆာင္လို ဴဖစ္ေနတယ္၅
အ႓မဲတမ္း ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ တ႟ုံး႟ုံး၄ ဒီလိုအေဴခအေနမႀာ ကဵေနာ္သာ စာေမးပၾဲ ဴပန္ေဴဖမယ္ဆိုရင္ ကဵေနာ့္ရဲႚ
ပညာေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစစအရာရာ တာဝန္ယူမယ္၅ ကဵေနာ့္ဘက္က ဆုံးဴဖတ္ဖုိႛပဲ လိုေတာ့တယ္၅
ပထမေတာ့ ကဵေနာ္ ပညာေရးကို ေကဵာခိုင္းလိုက္ဖုိႛပၝပဲ၅ အသက္က (ြ၀) ႎႀစ္၄ အတန္းက (၃) တန္း၄ အစပ္အဟပ္က
အရမ္း ကၾာလၾန္းတယ္၅ ဆရာမေတၾကေတာ့ စာေမးပၾဲဴပန္ေဴဖဖုိႛပဲ တပူပူတစာစာ လုပ္ေနဳကတယ္၅ သူတုိႛက စာသင္
ဳကားမႁအဴပင္ ကုန္ကဵစရိတ္ အကုန္လုံး တာဝန္ယူဖုိႛ အဆင္သင့္၅ ကဵေနာ္ငယ္ငယ္က စာ႒ကိႂးစားတာ သူတုိႛ သိေန
တယ္ေလ၅ (၂၂) ေဳကာင့္ ပညာေရး တပိုင္းတစ ဴဖစ္သၾားရတာကို စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္ေနဳကတာ၅ ေနာက္ဆုံးေတာ့
ဆရာမေတၾရဲႚ ေမတၨာေစတနာကို လိုက္ေလဵာဖုိႛက တေဳကာင္း၄ အေဴခအေနေတၾရဲႚ ဴပႉာန္းခဵက္ေဳကာင္တ
့ ေဳကာင္း
ကဵေနာ္ ဴပန္ေဴဖဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ခဵလိုက္ပၝတယ္၅ ႓ပီးမႀ ဆရာ႒ကီးဆီ ဖုန္းဆက္႓ပီး ကဵေနာ္ ဴဖစ္ေနတ့ဲ အေဴခအေနေတၾနဲႛ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကိုပၝ ေဴပာဴပလိုက္ပၝတယ္၅
သူ ဝမ္းသာသၾားပၝတယ္၅ ဖုန္းထဲကေန "မင္း အခုအိမ္မႀာ ရႀိလား၄ ခုပဲ ငၝလာခဲ့မယ္၄ ေစာင့္ေန" ဆို႓ပီး ဖုန္းခဵ႓ပီးတာနဲႛ
ကဵေနာ့္ဆီ တန္းလာခဲ့တယ္၅ လူခဵင္းေတၾႚေတာ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မႀန္ေဳကာင္း သူလည္း လိုအပ္တာ မႀန္သမ႖ အကုန္ ပံ့ပုိး
ေပးမယ္ဆိုတ့ဲအေဳကာင္း၄ ကဵေနာ့္ဖက္ကသာ မာနမထားပဲ လက္ခံဖုိႛ လိုတ့ဲအေဳကာင္းေတၾ ေဴပာ႓ပီး၄ "အထဲမႀာ
ကတည္းက မင္းက ကတိမေပးခဲ့ဘူး၅ အခု မင္း ဴပန္ေဴဖမယ္လုိႛ ဆုံးဴဖတ္လိုက္တ့ဲအတၾက္ မင္း ဴဖစ္ထၾန္းေအာင္
ဴမင္မယ္ဆိုတာ ငၝယုံတယ္၅ မင္းက ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ခဵ႓ပီးရင္ မရရေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တတ္တယ္၅ ဒၝကို
ငၝအဴပည့္အဝ ယုံေနတယ္ …" တ့ဲ …၅
ေထာင္က လၾတ္တာက ၃၁ ေအာက္တိုဘာ၄ စာေမးပၾဲက ၃၂ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ဆိုေတာ့ အခဵိန္က (ှ) လေလာက္ ရႀိတာ၅
ဒၝေတာင္မႀ လၾတ္ခၝစက ဟိုဟိုဒီဒီနဲႛ အခဵိန္ (ျ) လ ေကဵာ္ေကဵာ္ ကုန္သၾား႓ပီးမႀ စာေမးပၾဲဴပန္ေဴဖဖုႛ ိ ဆုံးဴဖတ္တာ ဆိုေတာ့
ဴပင္ဆင္ခဵိန္ (ွ) လေတာင္ မရႀိေတာ့ဘူး၅ (၂၂) မဴဖစ္ခင္ ကဵေနာ္ တက္ခဲ့တဲႛ ေကဵာင္းမႀာပဲ ဴပန္ေဴဖဖုိႛ လုပ္တာဆိုေတာ့
ဆရာမ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက ကဵေနာ့္ ေနာက္ခံအေဳကာင္း သိေနဳကတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ သူတုိႛအားလုံး အကူအညီ
ဝိုင္းေပးဳကတယ္၅ ကဵက္ရ ဖတ္ရမယ့္ သင္ခန္းစာေတၾကို ဘာသာရပ္အလိုက္ မႀတ္စုထုတ္႓ပီး ေကာ္ပီ ကူးေပးဳကတယ္၅
အဴပင္ေဴဖ ေကဵာင္းသားေတၾအတၾက္ ဖၾင့္ထားတ့ဲ သင္တန္းေတၾကိုလည္း လာတက္ဖုိႛ ေခၞဳကေသးတယ္၅
ကဵေနာ္ကလည္း ကိုယ့္ယုံဳကည္ခဵက္အတိုင္း စာ လုံးဝ ခိုးမခဵဘူး၅ ကဵေနာ္မသိတ့ဲ စာတလုံးကို အေဴဖလၿာထဲ ပၝမသၾား
ေစရဘူး၅ အားကုန္ ကဵက္မယ္၄ ႒ကိႂးစားမယ္၄ ရသေလာက္ ေဴဖမယ္၄ အဲ့လို အားထုတ္မႁေတၾနဲႛ ရတ့ဲ ေအာင္ဴမင္မမ
ႁ ဵႂိးကိုပဲ
ကဵေနာ္ ယူမယ္၅ ခိုးခဵ႓ပီး ေအာင္တ့ဲ စာေမးပၾဲမဵႂိးကို ကဵေနာ္ လုံးဝ တန္ဖိုးမထားဘူး၅ ဒီလို ကဵေနာ့္ ခံယူခဵက္ေတၾကို
ဆရာမေတၾကို ႒ကိႂေဴပာထားတယ္၅ ႓ပီးတာနဲႛ အခဵိန္ဇယား ဆၾဲ႓ပီး စာထဲ ႎႀစ္ထားလိုက္တယ္၅
ေတာထဲနဲႛ ေထာင္ထဲ စုစုေပၝင္း (ျ်) ႎႀစ္ေလာက္ စာနဲႛ အဆက္အသၾယ္ ဴပတ္သၾားေတာ့ ထင္သေလာက္ မလၾယ္ဘူး၅
စိတ္မႀာလည္း အဴခား အခုအခံေတၾနဲႛဆိုေတာ့ မနည္း အားထုတ္ေနရတယ္၅ ဆရာ႒ကီးလည္း ကဵေနာ့္ဆီ လူကိုယ္တိုင္
လာတ့ဲအခၝလာ ဖုန္းနဲႛေတာ့ အ႓မဲေဴပာဴဖစ္တယ္၅ စာေမးပၾဲ ေဴဖခၝနီးဆဲဆဲမႀာ အေဒၞ အသည္းအသန္ဴဖစ္လုိႛ ေဆး႟ုံ
တင္ရတယ္၅ စာေမးပၾဲတဖက္ ေဆး႟ုတ
ံ ဖက္နဲႛ ဗဵာမဵားသၾားပၝေသးတယ္၅ စာေမးပၾဲေဴဖ႓ပီး မဳကာဘူး၄ အေဒၞလည္း
ဆုံးသၾားတယ္၅ ကဵေနာ္ စာေမးပၾဲေတာ့ ေအာင္သၾားပၝတယ္၅
ျ၃၃၂ သ႒ကႆန္အ႓ပီးေလာက္မႀာ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ရပ္ေဆၾရပ္မဵႂိး တေယာက္ရဲႚသမီး မဂႆလာေဆာင္ရႀိလုိႛ သူ ဴမင္းဴခံ
သၾားရမယ့္အေဳကာင္း ေပၞလာတယ္၅ ဆရာ႒ကီး ညီမ အန္တီစန္းလည္း ရန္ကုန္ေရာက္ေန႓ပီး သူနဲႛအတူ ဴမင္းဴခံ
ဴပန္မယ္၅ ကဵေနာ့္ကို သူနဲႛလိုက္ဖုိႛ ဆရာ႒ကီးက အတင္းေခၞတယ္၅ ဆရာ႒ကီးရဲႚ သမီးေတၾကလည္း သူတုိႛ အေဖနဲႛ
အေဒၞ လူငယ္အေဖာ္ မပၝဘဲ ခရီးသၾားရမႀာ ပူေနတာနဲႛ ကဵေနာ္ လိုက္သၾားႎိုင္ရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္လုိႛ ေဴပာဳကတယ္၅
ကဵေနာ္ကလည္း ဴမင္းဴခံေထာင္က ထၾက္လာေတာ့ အထဲက ရဲေဘာ္ေတၾကို စားစရာ ေပးခဵင္တာနဲႛ အေဳကာင္းဆုံ႓ပီး
လိုက္သၾားဴဖစ္ေရာ ဆိုပၝေတာ့၅
ကဵေနာ္တုိႛကို ဆရာ႒ကီး သမီးေတၾက အေဝးေဴပးဂိတ္အထိ လိုက္ပုိႛဳကတယ္၅ မမိုးေအးရဲႚ သမီးေလးက သူႛအဖိုးနဲႛ
လိုက္မယ္ခဵည္း တကဲကဲ၅ ဒီကေလးေလးက ဆရာ႒ကီးနဲႛ အေတာ့္ကို ခ႗တ္စၾတ္တူတာ၅ ရဲလိုက္တာမႀ လၾန္ေရာ၅
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ဘာကိုမႀ မေဳကာက္တတ္ဘူး၅ ကဵေနာ့္ကိုလည္း ဴမင္ရဖန္ မဵားလာေတာ့ မႀတ္မိေန႓ပီ၅ ဤီး … ဤီး ဆို႓ပီး လက္ကမ္းေပး
တတ္တယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း သူႛအတၾက္ ကစားစရာေလးေတၾ ယူသၾားေပးတတ္တာကိုး၅
အဲဒီ့ ဴမင္းဴခံခရီးကေတာ့ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္နဲႛ တကယ့္ အမႀတ္တရေလးပဲ၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ္ ပထမဤီးဆုံးနဲႛ
ေနာက္ဆုံး ခရီးရႀည္ ထၾက္ဴခင္းပၝပဲ၅ ဆရာ႒ကီး အတၾက္ကေတာ့ သူႛဇာတိေဴမကို ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံး ခရီးရႀည္
ထၾက္ဴခင္းပၝပဲ၅ ဆရာ႒ကီး အတၾက္ေတာ့ သူႛဇာတိေဴမကို ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးခရီး ဴဖစ္မယ္ဆိုတာ အဲဒီ့တုန္းက မသိခဲ့ဳက
ဘူးေလ၅ ကားစ စထၾက္ခဵင္း စကားေတၾ ေဴပာလိုက္တာ ေတာက္ေလ႖ာက္ပဲ၅ တေမႀးေလာက္ပဲ ေမႀးခဲ့ရတယ္၅ ဆရာ႒ကီး
ကေတာ့ စကားေတၾလည္း ေဴပာ၄ ကားတခၝရပ္ရင္ ေဒသစာ တခုမဟုတ္ တခု ဝယ္စားတယ္၅ တလမ္းလုံးပဲ၅
သူႛဇာတိေဴမ ဴပန္ရမႀာဆိုေတာ့ သူႛပုံစံက တက္႔ကလန္းဆန္း ဴမႃးတူးေနတယ္၅ တကယ့္ ပီဘိ ကေလးေလး တေယာက္
လိုပဲ၅ သူႛဇာတိေဴမ အေဳကာင္း၄ သူႛ ငယ္ဘဝ ေနပုံထိုင္ပုံ အေဳကာင္းေတၾ၄ ငယ္သူငယ္ခဵင္းေတၾအေဳကာင္း အစုံပဲ ေဖာင္
ေနေအာင္ ေဴပာဴပတာ၅ အခု ကဵေနာ္တုိႛ စီးေနတဲ့ကားက သူႛအဆက္ေဟာင္း ပိုင္တဲ့ ကားလိုင္းလုိႛ ရႀက္အမ္းအမ္းနဲႛ
ေဴပာဴပေသးတယ္၅ ကားေပၞမႀာ "ေ႟ၿသုႎၬရီ" သီခဵင္းဖၾင့္ေတာ့ သူႛ႟ၾာသား "ပန္းရည္ဘဏ္တိုက"္ သီခဵင္းေရးဖဲၾႚသူ
အေဳကာင္း ဴပန္ေဴပာဴပပၝတယ္၅ အဲဒီ့ပုဂၢိႂလ္ရဲႚ အႎုပညာဗီဇနဲႛ သူႛအစ္မ႒ကီးအေဳကာင္း၄ သူဆုံးေတာ့ သူႛအစ္မ႒ကီးက
ကဵန္ခဲ့တဲ့ အႎုပညာ အစအန အားလုံးကို မီး႟ႁႚိ လိုက္လုိႛ ႎႀေဴမာတသ ဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္း ေဆၾးေဆၾးေဴမ့ေဴမ့ ေဴပာဴပ
ပၝတယ္၅ ကဵေနာ္ သိသမ႖ ဆရာ႒ကီး ႟ၿင္လန္း အတက္႔ကဆုံး အခဵိန္ဟာ အဲဒီ့ ခရီးစဤ္ပဲ ဴဖစ္မယ္ ထင္ပၝတယ္၅
ေနာက္တေနႛ မနက္ေစာေစာ ဴမင္းဴခံေရာက္ေတာ့ မဂႆလာပၾဲ ကဵင္းပတဲ့ အိမ္မႀာပဲ ကဵေနာ္တုိႛ တည္းရတယ္၅ ေတာဓေလ့
မဂႆလာပၾဲ ဆိုေတာ့ ႟ၾာနီးဝန္းကဵင္က ေဆၾမဵႂိးသားခဵင္းေတၾ မဂႆလာပၾဲ မစခင္ တပတ္ေလာက္ထဲက ႒ကိႂေရာက္ေနဳကတာ
တအိမ္လုံး ဧည့္သည္ေတၾခဵည္း တ႟ုံး႟ုံးနဲႛ၅ ဆရာ႒ကီးကို ဝိုင္းႎႁတ္ဆက္ဳကတဲ့အထဲမႀာ သူႛသူငယ္ခဵင္း အဖိုး႒ကီး
တခဵႂိႚလည္း ပၝတယ္၅ "ေဟ့ … ဘဂဵမ္း … ေဟ့ဘယ္သူ … မင္း … ငၝ" နဲႛ ေဴပာေနလိုက္ဳကတာ၅ ရယ္လိုက္ ေမာလိုက္နဲႛ
တကယ့္ လူပဵႂိ ေပၝက္စနေလးေတၾ အတိုင္းပၝပဲ၅ ေဘးက ကဵေနာ္တုိႛကိုေတာင္ အမႀတ္မရဳကေတာႛဘူးနဲႛ တူပၝတယ္၅
မဂႆလာပၾဲက ေနာက္ (ျ) ရက္ေကဵာ္မႀ ကဵင္းပတယ္၅ အဲဒီ့အိမ္နဲႛ မနီးမေဝး ဧည့္ခန္းမမႀာပၝ၅ ဴမင္းဴခံ႓မိႂႚရဲႚ အေကာင္းဆုံး
ခန္းမလုိႛဆိုတာပၝပဲ၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ကဵေနာ့္ကိုေရႀႚဆုံးက လူ႒ကီးေတၾအတၾက္ သီးသန္ႛထားတဲ့ ခုံေတၾမႀာ ေနရာခဵေပးတယ္၅
အဖိုး႒ကီးေတၾ ဳကားေနရတာဆိုေတာ့ ကဵေနာ့္မႀာ မလၾတ္မလပ္နဲႛ မအီမသာ႒ကီးကို ဴဖစ္လုိႛ၅ မဂႆလာပၾဲ အစီအစဤ္စေတာ့
ဆရာ႒ကီးက သူႛရဲႚအခဵစ္ ကဗဵာတပုဒ္ စင္ဴမင္ႛတက္႓ပီး ကိုယ္တိုင္ ႟ၾတ္တယ္၅ "အခဵစ္ဆိုတဲ့ 'ေခဵာက္' … လက္တၾဲကာ
အတူေလ႖ာက္ေတာ့ …" ဆိုတဲ့ ကဗဵာေလးပၝ၅ မဂႆလာပၾဲ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ ေနာက္ထပ္ (ွ) ရက္ေလာက္ ေနဳကေသး
တယ္၅ ဴမင္းဴခံေထာင္ထဲ ရဲေဘာ္ေတၾအတၾက္ အစားအေသာက္ေတၾ သၾားပုိႛဴဖစ္တယ္၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ သူႛမိတ္ေဆၾေတၾက
ဝိုင္းေပးဳက ဆိုေတာ့ ပစၤည္းေတၾ အမဵား႒ကီးပဲ၅ ဴမင္းဴခံ သပိတ္ကိစၤနဲႛ ေထာင္ကဵေနတဲ့ ရဲေဘာ္႒ကီး ကိုသန္းေဌး
အိမ္လည္း ေရာက္ခဲ့ေသးတယ္၅ သူႛကို ေထာင္ဝင္စာ သၾားေတၾႚေသးေပမယ့္ ဝန္ထမ္းေတၾ ကဵေနာ့္ကို မႀတ္မိသၾားလုိႛ
မေတၾႚရဘဲ ဴပန္ခဲ့ရတယ္၅
စၾန္းလၾန္းဆရာေတာ္႒ကီး ႟ုပ္ကလာပ္ကို သၾားဖူးဖုိႛ ဆရာ႒ကီးက ေခၞသၾားတယ္၅ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးနဲႛ သူႛ
မိတ္ေဆၾက ႟ုပ္ကလာပ္ကို ဝပ္ခဵ ကန္ေတာႛေနေတာ့ ကဵေနာ္တေယာက္တည္း မိုးတိုးမတ္တပ္႒ကီး ဴဖစ္ေနတာ၅
ဆရာ႒ကီးက ကဵေနာ့္လက္ဆၾဲ႓ပီး အတင္း ဝပ္ခဵကန္ေတာ့ဖုိႛ မဵက္ရိပ္ မဵက္ကဲဴပ၄ ပၝးစပ္ကလည္း ေလသံေလးနဲႛ
"ကန္ေတာ့ … ဤီးခဵ" လုိႛ ေဴပာေသးတာ၅ ကဵေနာ္က ေပရပ္ေနေတာ့ သူ ကဵေနာ္န
့ ား ကပ္႓ပီး ဒီဆရာေတာ္႒ကီးကို ဖူးရ
ခဲတယ္၄ ဖူးထား … တဲ့၅
တညေနေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ႓မိႂႚဴပင္ ထန္းေတာသၾားဖုိႛ ကဵေနာ့္ကို ေခၞသၾားတယ္၅ သူႛမိတ္ေဆၾလူ႒ကီး (ြ) ေယာက္နဲႛ
လူလတ္ပိုင္း ေကဵာင္းဆရာေဟာင္း တေယာက္လည္း ပၝတယ္၅ ဆရာ႒ကီးက "ငၝ … ေသာက္ကဵင္ႛ မရႀိေတာ့ မူးရင္
နည္းနည္းပၝးပၝး ငၝ့ထိန္းဤီး၅ ငၝ့အနားမႀာေန၅ လိုရင္ မင္းကို တၾဲေလ႖ာက္လုိႛ ရတာေပၝ့" လုိႛ ကဵေနာ့္ကို ႒ကိႂေဴပာထား
ပၝတယ္၅ ထန္းေတာေရာက္ေတာ့ တဲေလးတလုံးေရႀႚ အပင္ေအာက္မႀာ သစ္သား ကၾပ္ပဵစ္ေလးတခု၄ ဘာခၾက္
ဘာပုလင္းမႀ မရႀိဘူး၅ တဴခားလည္း ဘယ္သူမႀ မရႀိဘူး၅ ခဏေနေတာ့ ထန္းရည္ အဴပည့္ ဴဖည့္ထားတဲ့ ေဴမအိုးေလး
တလုံး လာခဵေပးတယ္၅ လက္ကိုင္တပ္ထားတဲ့ အုန္းမႁတ္တလုံးပၝ လာခဵေပးတယ္၅ ကဵေနာ္ အေတာ္ အံ့ဳသေနတာ၅
လူက (ဿ) ေယာက္၄ အိုးတလုံး၄ ခၾက္တခၾက္တည္း၄ ဘယ္လိုေသာက္ဳကမလဲေပၝ့၅ အဴမည္းဆိုလုိႛ ပဲေလႀာ္နဲႛ ေဴမပဲေလႀာ္
(ြ) မဵႂိးတည္း၅ ေကဵာင္းဆရာ ယူလာတဲ့ အမဲေဳကာ္ေလး ပၝလာလုႛိ ေတာ္ေသးတယ္၅
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အဲဒီ့တုန္းက ဆရာ႒ကီးက သူႛသၾားေတၾ ဴပန္စိုက္႓ပီး႓ပီ ဆိုေတာ့ ပဲေလႀာ္လည္း ဝၝးလုိႛရေန႓ပီ၅ (ဳကံႂတုန္း ေဴပာရဤီးမယ္၅
ကဵေနာ္ ေထာင္က လၾတ္ခၝစက ဆရာ႒ကီးကို ဳကည့္႓ပီး အံ့ဳသရေသးတယ္၅ ဳကည့္ဤီးေလ၅ သၾားေတၾ အကုန္ ဴပန္စိုက္
ထားတယ္၅ စပုိႛရႀပ္နဲႛ၅ ေခၝင္းလည္း ေဆးဆိိုးထားေတာ့နက္လုိႛ၅ သူႛသမီးေတၾ သူႛကို အဴပတ္ ႟ိင
ႁ ္းေပးထားတာ၅ ကဵေနာ္က
"ဆရာ႒ကီးက ဒီလိုဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဳကည့္ေကာင္းတာပဲ၄ ႎုဖတ္လု"ိႛ ဆိုေတာ့ သူက "မင္းေဴပာသလိုဆို ခုမႀ ဳကည့္
ေကာင္းတယ္ ဆိုေတာ့ အရင္က ေတာ္ေတာ္ ဳကည့္ရဆိုးတဲ့သေဘာ ဴဖစ္ေန႓ပီ" လုိႛ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ဴပန္ေဴပာတယ္)
ဒီလိုနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛ ထန္းရည္ ေသာက္ဳကတယ္ဆိုပၝေတာ့၅ သူတုိႛ ထန္းရည္ ေသာက္တဲ့ဓေလ့က တေယာက္႓ပီး
တေယာက္ အလႀည့္ကဵ ဝိုင္းပတ္ေသာက္ဳကတာ၅ သူႛခၾက္ကိုယ့္ခၾက္ သပ္သပ္စီ ေသာက္ဳကတာ မဟုတ္ဘူး၅
ေသာက္ရင္းနဲႛ (ြ) အိုး ကုန္႓ပီ ေနာက္ (ျ) အိုး ထပ္ေသာက္ဳကတယ္၅ ကဵေနာ္က ေတာ္႓ပီ၅ ကဵေနာ့္ကို အလႀည့္
ေကဵာ္လိုက္ဖုိႛ ေဴပာတာ မရဘူးတဲ့၅ တေယာက္ေတာ္ရင္ တဝိုင္းလုံး ေတာ္ရတာ၅ ေကဵာ္လုိႛ မရဘူးတဲ့ေလ၅ ဒၝနဲႛ
တအိုးကုန္ ဆက္ေသာက္လိုက္ရတယ္၅ ေသာက္လုိႛ ႓ပီးလုိႛ ဴပန္ဖုိႛထဳကေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ကဵေနာ့္ အနားကပ္႓ပီး "ငၝ
နည္းနည္းထိတယ္ကၾ" ဆို႓ပီး ကဵေနာ့္ ပုခုံးကို ကိုင္႓ပီး ကားရပ္ထားတဲ့ဆီ ေလ႖ာက္လာဳကတယ္၅ ေမလ ေနပူရႀိန္က
လည္း ဴပင္း၄ ကဵေနာ္က ေသာက္ေလ့ ေသာက္ထလည္း သိပ္မရႀိေတာ့ လူက မဟန္ဘူး ဴဖစ္ေနတယ္၅ ယိုင္တိုင္တိုင္
ဴဖစ္ေနတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း မနည္းမတ္ထားရတယ္၅ ကားနားေရာက္ေတာ့ ကဵေနာ္က မဟန္ေတာ့ဘူး၅ ထိန္း
ထားရင္းနဲႛကို လဲကဵသၾားပၝေရာ၅ ဆရာ႒ကီးက ကဵေနာ့္ကို ဴပန္ထူေနရတယ္၅ သူက ထိတယ္သာ ဆိုတယ္ ေအးေအး
ေဆးေဆး လမ္းေလ႖ာက္လုိႛ ရေသးတယ္၅ ကားေပၞေရာက္ေတာ့ ကဵေနာ္ မေနႎိုင္ဘူး၅ အန္ခဵင္ေနတာ၅ မနည္း
ထိန္းထားရတယ္၅
တည္းတဲ့အိမ္ ေရာက္လုိႛ ကားေပၞကဆင္း အိမ္ထဲဝင္႟ုံ ရႀိေသးတယ္၅ ကဵေနာ္ ထိုးအန္ပၝေလေရာ၅ ဧည့္သည္ေတၾ
အမဵား႒ကီး ကဵေနာ့္ကို ဝိုင္းဳကည့္ေနဳကတာ၅ အိမ္ထဲက လူငယ္ (ြ) ေယာက္ ထၾက္လာ႓ပီး ကဵေနာ့္ကို လာတၾဲေခၞ
ဳကတယ္၅ ေရခဵႂိးခန္းေရာက္ေတာ့ အားရေအာင္ အန္လိုက္မႀ နည္းနည္း သက္သာသၾားသလို ရႀိလာတယ္၅ ဆရာ႒ကီးက
ေရခဵႂိးခန္းထဲထိ လိုက္လာ႓ပီး ခဵက္ခဵင္း ေရမခဵႂိးဖုိႛ လာသတိေပးတယ္၅ အဲဒီ့ညေနက ကဵေနာ္ ထမင္းလည္း မစား
ႎိုင္ေတာ့ဘူး၅ တညလုံးလည္း အိပ္လုိႛမရဘူး၅ ရင္ပူလုိႛ ထလိုက္ ေရေသာက္လိုက္နဲႛ မိုးကို စင္စင္လင္းေရာ၅
ေဘးနားက ဆရာ႒ကီးကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း တေခၝေခၝနဲႛ ေဟာက္ေတာင္ ေနလိုက္ေသးတယ္၅ မိုးလင္းလုိႛ ေရခဵႂိး
ေကာ္ဖီဳကမ္းေသာက္၄ မုန္ႛစား႓ပီးမႀ ေနလုိႛ သက္သာလာတယ္၅ မေနႛကေတာ့ မူးေနလုိႛ ရႀက္ရေကာင္းမႀန္း မသိတာ၅
ဒီမနက္ေတာ့ ရႀက္လၾန္းလုိႛ လူေရႀႚေတာင္ မဵက္ႎႀာ မဴပရဲေတာ့ဘူး၅ အိမ္ရႀင္ေတၾကေတာ့ ရယ္ရယ္ေမာေမာပၝပဲ၅
"ရန္ကုန္သားသာ ဆိုတယ္၄ ထန္းရည္ေလး နည္းနည္းေသာက္တာ ေခၝင္းကို မေထာင္ႎိုင္ေတာ့ … အံႚပၝရဲႚ" တဲ့၅
ဆရာ႒ကီးကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း "ေခၾးေကာင္ … ငၝမင္းကို ဴပန္တၾဲေနရတယ္၄ ေဴပာင္းဴပန္ဴဖစ္ေန႓ပီ" ဆို႓ပီး ကဵေနာ့္
ေခၝင္းကို ထုပၝေလေရာ၅ ခုေန ဴပန္ေတၾးဳကည့္ေတာ့ မေနႛတေနႛတုန္းကလိုပဲ ဆရာ႒ကီးမဵက္ႎႀာ ဴမင္ေယာင္လာ႓ပီး
လၾမ္းလိုက္တာ၅ ရင္ထဲ ဆုိႛတက္လာမိတယ္၅
ရန္ကုန္ ဴပန္ေရာက္႓ပီး သိပ္မဳကာလိုက္ဘူး၅ ဆရာ ဤီးဴမသန္း ဆံုးတယ္၅ ဆရာ႒ကီးအိမ္မႀာ ရႀိ၄ မရႀိ ဖုန္းဆက္႓ပီး ရႀတ
ိ ယ္
ဆိုေတာ့ အိမ္ကို ကဗဵာေတာင္းဖိုႛ လူကိုယ္တိုင္ သၾားလိုက္တယ္၅ ဟုိေရာက္ေတာ့ အကဵႂိးအေဳကာင္း ေဴပာလိုက္ေတာ့
ဆရာ႒ကီးမဵက္ႎႀာ မႁိင္းကဵသၾားတယ္၅ "ကိုဴမသန္းက ေတာ္ေတာ္ စိတ္ႎႀလံုးႎူးညံ့တဲ့သူပဲ၅ ဆရာဆိတ
ု ဲ့ ဂုဏ္နဲႛ ရာႎႁန္းဴပည့္
ထိုက္တန္တဲ့သူ၅ ေစတနာနဲႛ စာသင္ဖိုႛ ေလာကမႀာ လူအဴဖစ္ ေမၾးဖၾားလာတဲ့လူပဲ၅ သိပ္ႎႀေဴမာဖိုႛ ေကာင္းတယ္" ဆို႓ပီး
ေလးေလးတၾဲႚတၾဲႚ႒ကီး ေဴပာေနေတာ့တယ္၅ ႓ပီးမႀ ဒီည သူကဗဵာေရးမယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းနဲႛ၄ မနက္ဴဖန္မနက္ ကဵေနာ့္ဆီ
ကမႀတဆင့္ ဆရာဤီးဴမသန္း အိမ္ကို သၾားဳကဖိုႛ ေဴပာတယ္၅ ေနာက္တေနႛမနက္ အေစာ႒ကီး သူ ကဵေနာ့္ဆီ ေရာက္ခဵ
လာ႓ပီး ကဵေနာ့္ လက္ထဲ ကဗဵာ (ြ) ပုဒ္ ထည့္ေပးတယ္၅ တပုဒ္က "ဴမတ္ဆရာ" ဆိုလားပဲ၅ "အဴပံႂးတဴမဴမနဲႛ ႎႀလံုးလႀတဲ့
တိုႛရဲေဘာ္ …" ဆို႓ပီး ႎုႎုညက္ညက္ သိမ္သိမ္ေမၾႚေမၾႚေလး၅ ေနာက္တပုဒ္ကေတာ့ စကားလံုးေတၾက ခပ္မာမာ၄
ခပ္ဴပင္းဴပင္း၅
ဟုိေရာက္ေတာ့ (ြ) ပုဒ္လံုးကို white board မႀာ ကူးေရးလိုက္တယ္ ဆိုေတာ့ နာေရး လာေမးသူတိုင္း အလၾယ္တကူ
ဖတ္လိုႛရသၾားတာေပၝ့၅ စဵာပန အဖဲၾႚေလး ဖဲၾႚ႓ပီး တာဝန္ေတၾ ခၾဲေတာ့ ကဵေနာ္လည္း တာဝန္ထည့္ ခၾဲထားတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္
ေဴမခဵတဲ့ေနႛမႀာ ဆရာ႒ကီးက သူႛကားနဲႛ သၾားဖိုႛ ေဴပာေပမယ့္ ကဵေနာ္ လိုက္လိုႛမရဘဲ လၾမ္းသူႛပန္းေခၾကိစၤ လုပ္ေနရတယ္၅
ကဵေနာ့္ တသက္တာမႀာ အဲဒီေလာက္ စည္ကား႓ပီး လူမဵားမဵားစားစား လိုက္ပိုႛဳကတဲ့ စဵာပန အခမ္းအနားမဵႂိး တခၝမႀ
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မေတၾႚဖူးဘူး၅ လမ္းတခုလံုး ဴပည့္ေနတဲ့အဴပင္၄ အဴပင္ဘက္ လမ္းမ႒ကီးအထိ ကားေတၾ၄ လူေတၾ ႕ပတ္ခဲေနတယ္၅ ဆရာ့
ကို ခဵစ္ခင္ေလးစားသူေတၾ ဘယ္ေလာက္ မဵားခဲ့တယ္ဆိုတာ သူရဲႚ ေနာက္ဆံုးခရီးမႀာ အထင္းသား ေတၾႚေနရတယ္ေလ၅
ဆရာက တာေမၾ (ဿ) ေကဵာင္းမႀာ အလုပ္လုပ္ဖူးတယ္၅ အခုလည္း ေတာက္ေလ႖ာက္ စာသင္ေနတာ၅ ဆရာဝန္က
ကဵန္းမာေရးအရ အနားယူဖိုႛ၄ အထပ္ဴမင့္ မတက္ဖိုႛ သတိေပးလဵက္နဲႛ သူႛတပည့္ေတၾကို ငဲႛ႓ပီး အထပ္ဴမင့္တုိက္ေတၾေပၞ
တက္႓ပီး စာသၾားဴပတာ၅ သင္ရင္းနဲႛ ေဆး႟ံုေရာက္႓ပီး ဆံုးသၾားရတာ ဆိုေတာ့ ဆရာဟာ ေသတဲ့အထိ စာသင္သၾားသူ
လိုႛ ေဴပာရမႀာပဲ၅
တကယ္ေတာ့ ဆရာ့ကို ကဵေနာ္ လူခဵင္းမဳကံႂဖူးပၝဘူး၅ ကဵေနာ့္အမႁတၾဲေတၾ ဴဖစ္တဲ့ သက္ဝင္းေအာင္တိုႛ၄ ေဇယဵာဝင္းတိုႛ
ေဴပာဴပလိႛု ဆရာ့အေဳကာင္း သိေနဳကရတာ၅ ကဵေနာ္ ေထာင္ကလၾတ္ေတာ့ ဆရာ့ဆီမႀာ အဂႆလိပ္စာ သၾားသင္ဖိုႛ
ဆရာ႒ကီးက တိုက္တၾန္းခဲ့တယ္၅ ကဵေနာ္ သၾားခဲ့ပၝေသးတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ဆရာအိမ္မႀာ မရႀလ
ိ ိုႛ မဆံုလိုက္ရဘူး၅ ေနာက္ပိုင္း
လည္း ကဵေနာ္ မေရာက္ဴဖစ္ေတာ့ပၝဘူး၅ အခု သူဆံုးမႀ ေရာက္ဴဖစ္တာ၅ ေဴပာရရင္ ဆရာ့အေဳကာင္း နားနဲႛ မဆံ့ေအာင္
ေမၿးေမၿးဴမဴမ ဳကားခဲ့ရေပမဲ့ သက္ရထ
ႀိ င္ရႀား တခၝမႀ မေတၾႛခဲ့ဖူးဘူး၅ ဆရာရဲႚ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းေတၾေဳကာင့္ပဲ
ဆရာ့ကို လာေရာက္ ဂၝရဝဴပႂသူေတၾ ေဖၾးေဖၾးလႁပ္ေနဳကတာေလ၅ လူေတၾက တအားမဵားေတာ့ ထိမိခိုက္မိမႀာ စိုးလုိႛ
ဆရာ့ ႟ုပ္ကလာပ္ကို ကာထားတာပၝ၅ ကဵေနာ့္ကို ကာဖိုႛ တာဝန္ေပးထားေတာ့ ႒ကိႂးဝိုင္းထဲ ဝင္႓ပီး ဆရာ့႟ုပ္ကလာပ္
နားမႀာ ေစာင့္ဳကည့္ေပး ေနရတယ္၅ ဆရာက ေသတာနဲႛ မတူဘူး၅ အိပ္ေပဵာ္ေနသလိုပဲ၅ မဵက္ႎႀာမႀာ တင္းမာမႁ
အရႀင္းမရႀဘ
ိ ူး၅ ႓ငိမ္းခဵမ္းလိုႛ၅ ဆရာ့လက္ထဲ ေဘာလ္ပင္ေလး ထည့္ေပးထားဳကတယ္၅
အဴပန္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထင
ို ္ေတာ့ ဆရာ႒ကီး ေဴပာခဲ့တဲ့ စကားေတၾ ကဵေနာ့္နားထဲ အခုထိ ဳကားေယာင္ေနေသး
တယ္၅ "လူက အေသေကာင္းဖိုႛ လိုတယ္၄ ဒၝေပမဲ့ အေနေကာင္းမႀ အေသေကာင္းမယ္၅ ကိုဴမသန္းဆို ဘဝ
တေလ႖ာက္လံုး ေကာင္းတာေတၾပဲ လုပ္ခဲ့ေတာ့ အေနေကာင္းခဲ့တယ္၅ တကယ့္ ေစတနာ ဆရာ၄ ဴမတ္ဆရာ
တေယာက္ပဲ၅ စာသင္တဲ့ အလုပ္ကို ဴမတ္ဴမတ္ႎိုးႎိုး လုပ္ခဲ့တဲ့သူ၅ သူဴမတ္ႎိုးတဲ့ အလုပ္ကို ေသတဲ့အထိ လုပ္သၾားတာ
အားကဵဖိုႛ ေကာင္းတယ္၅ ေသေတာ့လည္း ဘယ္သူႛကိုမႀ ဒုကၡ ေပးမသၾားဘူး၅ အေနလည္း ေကာင္းခဲ့တယ္၅ ဒၝေဳကာင့္
အေသလည္း ေကာင္းတာ …"
ဆရာဤီးဴမသန္း ရက္လည္႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္ (ျ်) တန္း ေဴဖဖိုႛ၄ ကဵႃရႀင္တက္၄ ဴပင္ဆင္တာေတၾ လုပ္ရေတာ့တယ္၅
ဆရာ႒ကီးက သန္လဵင္က သူႛဴခံ႒ကီးဆီ သၾားတိုင္း ကဵေနာ့္ဆီ ဝင္လာတတ္တယ္၅ တေနႛကဵ အဲဒီ ဴခံအသၾား ကဵေနာ့္ဆီ
ဝင္လာတယ္၅ ကဵေနာ့္ အိမ္မႀာ ခဏေန႓ပီး ဖုန္းဆက္ေသးတယ္၅ ႓ပီးမႀ ထၾက္သၾားဳကတာ၅ ေနာက္တေနႛ ညေနကဵေတာ့
ဖုန္းနဲႛ နံရံဳကားမႀာ ပိုက္ဆံအိတ္တလံုး ေတၾႚလိုႛ အံ့ဳသ႓ပီး ဖၾင့္ဳကည့္လုိက္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးအိတ္ ဴဖစ္ေနတယ္၅ ဒၝနဲႛ
ကဵေနာ္ ခဵက္ခဵင္း ဖုန္းဆက္လိုက္ေတာ့ မမိုးမိုးစံ ဖုန္းလာကိုင္တယ္၅ ည (၁) နာရီ ေလာက္ရမ
ႀိ ယ္၅ ကဵေနာ္က ဆရာ႒ကီး
ပိုက္ဆံအိတ္ ကဵေနာ့္ဆီ ကဵန္ခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာေတာ့ မစံက ရယ္ေနတယ္၅ "ဟုတ္လား … ေဖေဖက သူ ခၝးပိုက္ႎႁိက္ခံရ
တယ္ ေဴပာေနတာ၅ သူႛႎႁိက္တဲ့ ခၝးပိုက္ႎႁိက္ေတာင္ သူဴမင္ရင္ မႀတ္မိတယ္တဲ့၅ သူႛကို ဝင္တိုက္သၾား႓ပီးမႀ ႎႁိက္သၾားတာလိုႛ
အတိအကဵ ေဴပာေနတာ" လိုႛ ေဴပာပၝတယ္၅ ဒၝနဲႛ ကဵေနာ္က "ဒၝဆို မစံ သူႛကို သၾားေခၞေပး၅ ဘာမႀ သၾားမေဴပာနဲႛဤီး၅
ကဵေနာ္ စဤီးမယ္" လိုႛ ေဴပာေတာ့ မစံ သၾားေခၞေပးတယ္၅
သူ ဖုန္းကိုင္ေတာ့ ကဵေနာ္က ဘာမႀ မသိေသးသလိုနဲႛ မေနႛက ဘယ္လို ဴဖစ္တာလဲ ဆို႓ပီး ေမးလိုက္ေတာ့ သူက
“ေအးကၾာ .. မင္း အိမ္က ထၾက္႓ပီး သံလဵင္အသၾား ကားေပၞမႀာ ခၝးပိုက္ႎႁိက္ခံလိုက္ရတာ၅ ငၝ့ကို ်င္တိုက္သၾားေသးတာ၅
အမႁမဲ့ အမႀတ္မဲ့ေပၝ့၅ ကားခေပးဖိုႛ ဳကည့္လိုက္မႀ ပိုက္ဆံအိတ္ မရႀိေတာ့ဘူး၅ ပၝသၾား႓ပီ၅ ငၝ့ ်င္တုိက္သၾားတဲ့ ခၝးပိုက္ႎႁိက္
ဳကည့္ေတာ့လည္း မရႀိေတာ့ဘူး၅ ဘယ္မႀာ ဆင္းသၾားတယ္ မသိဘူး၅ ကားသမားကို အကဵႂိးအေဳကာင္း ေဴပာ႓ပီး
စီးခဲ့ရတယ္၅ သန္လဵင္ေရာက္ေတာ့ မိတ္ေဆၾ တေယာက္ဆီ ေငၾေခဵး႓ပီး ဴပန္လာခဲ့ရတာ” လိုႛ ေဴပာေတာ့တာပဲ၅
ဒၝနဲႛ ကဵေနာ္က "ဘာမႀ ခၝးပိုက္မႎႁိက္ဘူး၅ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေမ့ကဵန္ခဲ့႓ပီးေတာ့၅ အခု ပိုက္ဆံအိတ္က ကဵေနာ့္လက္ထဲမႀာ၅
ဆရာ႒ကီး ဖုန္းဆက္႓ပီး ေမ့ကဵန္ခဲ့တာ၅ ကဵေနာ္လည္း ဳကားထဲကဵေနေတာ့ မဴမင္ဘူး၅ အခုမႀေတၾႚလိုႛ ဆရာ႒ကီးဆီ
ခဵက္ခဵင္းဖုံးဆက္လုိက္တာ၅ မနက္ဴဖန္ ကဵေနာ္ဴပန္ေပးမယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ဒီအတိုင္းမရဘူး၅ ေရအဆံုး၄ ကုန္းတဝက္ဆိုေတာ့
ကဵေနာ္ တဝက္ပိုင္တယ္" လိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ သူက ရယ္႓ပီး "ရပၝတယ္ကၾာ" တဲ့၅ ေနာက္တေနႛ မနက္ ပိုက္ဆံအိတ္
သၾားဴပန္ေပးေတာ့ ကဵေနာ္နဲႛ သူႛသမီးေတၾက ဝိုင္းစဳကေသးတယ္၅ "ခၝးပိုက္ႎိႁက္ခံရသေလး ဘာေလးနဲႛ၅ ခၝးပိုက္ႎႁိက္ပဲ သူ
သိသလိုလ၄ို ဘာလိုလုိန"ဲႛ ဆို႓ပီးေတာ့ေပၝ့ေလ၅ သူက သူႛအဴပစ္ သူသိေတာ့ ဘာမႀ မေဴပာဘူး၅ ရယ္ပဲ ရယ္ေနတယ္၅
ကဵေနာ္က ထပ္႓ပီး "ဆရာ႒ကီးကလည္း လူ႒ကီး ရႀက္ေတာ့ရယ္ ဆိုတာ ဒၝမဵႂိးဴဖစ္မယ္" ဆိုေတာ့ သူက "ေခၾးေကာင္ …
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မရယ္လိုႛ ငၝက ကေလးလို ငိုရမႀာလား" တဲ့၅ အဲဒီေနႛက သူႛပိုက္ဆံအိတ္ ဴပန္ရလိုႛ ကဵေနာ္နဲႛ ကိုပိုက္႒ကီးကို
လက္ဖက္ရည္ လိုက္တိုက္ပၝေသးတယ္၅
ပညာေရးနဲႛ ပတ္သတ္ရင္ ကဵေနာ့္မႀာ အ႓မဲအခက္အခဲ ေတၾႚရတတ္တယ္၅ ခုလည္း (ျ်) တန္းေဴဖဖိုႛ ကဵႃရႀင္ တက္ေန
တုန္း ဒီႎႀစ္ပညာေရးစနစ္ ေဴပာင္း႓ပီဆို႓ပီး ဴဖစ္ေရာ၅ (ျ်) တန္း ကဵဖူးသူေတၾသာ အဴပင္ေဴဖလိုႛရမယ္၅ အခုမႀ (၃)
တန္းေအာင္ (ျ်) တန္း စတက္တဲ့ သူေတၾ အဴပင္ေဴဖလိုႛ မရဘူး၅ ေကဵာင္းတက္၄ ေကဵာင္းေခၞခဵိန္ ဴပည့္မႀ စာေမးပၾဲ
ေဴဖလိုႛ ရမယ္ ဆို႓ပီးလုပ္ေရာ၅ အဓိက ကေတာ့ ေဘာ္ဒၝေဆာင္ေတၾကို သတ္ခဵင္တာပၝ၅ အမဵားစုက (၃) တန္းေအာင္
တယ္ဆိုတာနဲႛ ေကဵာင္းမတက္ေတာ့ဘဲ ေဘာ္ဒၝတက္႓ပီး အဴပင္ ဝင္ေဴဖဳကတာ မဟုတ္လား၅ ဒၝကို သတ္ခဵင္လိုႛ စနစ္
ေဴပာင္းဖိုႛ လုပ္၅ ကဵေနာ့္အတၾက္ေတာ့ သတင္းဆိုး႒ကီးပၝပဲ၅ ကဵေနာ္က ခုမႀ (၃) တန္းေအာင္တဲ့သူ ဆိုေတာ့ (ျ်)
တန္းကို အဴပင္ေဴဖလိုႛ မရေတာ့ဘူးေပၝ့၅ ေကဵာင္းတက္ဖိုႛ ဆိုတာကလည္း ဳကည့္ပၝဤီး၅ အသက္က (ြ၁) ႎႀစ္၄ ကိုယ့္ထက္
(ျ်) ႎႀစ္ (ျျ) ႎႀစ္ေလာက္ငယ္တဲ့ တူ၄ တူမ အ႟ၾယ္ေတၾနဲႛအတူ အဴဖႃအစိမ္း ဝတ္႓ပီး ေကဵာင္းဴပန္တက္ဖိုႛ ဆိုတာ
မဴဖစ္ႎိုင္ဘူး၅ ဆရာမေတၾကေတာ့ ေကဵာင္းအပ္႓ပီး ေဴဖဖိုႛပဲ တိုက္တၾန္းေနဳကတယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း ဒီအ႟ၾယ္႒ကီးကဵမႀ
အဴဖႃအစိမ္း ဝတ္႓ပီး ေကဵာင္းထဲ ဴပန္မဝင္ခဵင္ေတာ့ဘူး၅ ဒၝေဳကာင့္ မေဴဖေတာ့ဘူး ဆို႓ပီး ေနလိုက္တယ္၅
ဒၝကို ဆရာ႒ကီး သိေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး၅ ပညာေရးစနစ္ ကေမာက္ကမကိုလည္း သူသိတယ္၅ "တတ္ႎိုင္ရင္ေတာ့
ေကဵာင္းအပ္႓ပီး ဝင္ေဴဖကၾာ၅ သူသူငၝငၝ (ျ်) တန္းေအာင္ ဘဲၾႚရေနခဵိန္မႀာ ကိုယ္က (ျ်) တန္းေတာင္ မေအာင္ဘူး
ဆိုေတာ့ အမဵားအဴမင္မႀာ မတင့္တယ္ဘူး၅ အထင္ေသးခံရတတ္တယ္ …" ေဴပာလိုက္ေတာ့ ကဵေနာ့္ရင္ထဲ ေအာင့္သၾား
တယ္၅ သူႛကို တခဵက္ဳကည့္႓ပီး "ကဵေနာ္ မေအာင္တာ မဟုတ္ဘူး ဆရာ႒ကီး၅ မေဴဖတာ …" လိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္၅ သူက
"ဒၝေပမဲ့ အမဵားက အဲဒၝေတၾ သိမႀာ မဟုတ္ဘူး၅ ပညာ အရည္အခဵင္း ေမးရင္ (ျ်) တန္းပဲ၅ ဒၝဆို (ျ်) တန္း မေအာင္
ဘူး၅ ဒၝပဲ သိဳကမႀာ" လိုႛ ဴပန္ေဴပာတယ္၅
ကဵေနာ့္ရင္ထဲမႀာ ဆစ္ကနဲ နာသၾားတယ္၅ အတန္းပညာ (ျ်) တန္းပဲရလ
ႀိ ိုႛ အထင္ေသးတတ္တဲ့ သူေတၾထဲ ဆရာ႒ကီး
ပၝေန႓ပီလား၅ ဒၝဆို လူတေယာက္ရဲႚ အရည္အခဵင္းကို (ျ်) တန္းေအာင္၄ မေအာင္နဲႛ တိုင္းတာဳကတာလား၅ ကဵေနာ့္
အဴမင္မႀာေတာ့ (ျ်) တန္းေအာင္ ဘဲၾႚရ႓ပီး "ဖၾတ"္ ဴဖစ္ေနတဲ့သူေတၾ တပံု႒ကီး၄ မဴမင္ခဵင္မႀအဆံုး၅ အတန္းပညာ မရႀိေပမဲ့
အရည္အခဵင္း ရႀတ
ိ ဲ့သူေတၾ ဒုနဲႛေဒးပဲ၅ ကဵေနာ့္ရင္ထဲ ဗေလာင္ဆူေနတယ္၅ ဆရာ႒ကီးကိုေတာ့ ဘာဘာညာညာ မေဴပာ
ေတာ့ပၝဘူး၅ ႎႁတ္ဆက္႓ပီး ထဴပန္ခဲ့တယ္၅
ကဵေနာ္ မဵက္ႎႀာမေကာင္း ဴဖစ္သၾားတာ သူသိတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ ေနာက္ေနႛမႀာ ေကဵာင္းတက္ဖိုႛကိစၤ ဆံုးဴဖတ္႓ပီး႓ပီလားလိုႛ
ဖုန္းနဲႛလႀမ္း ေမးတယ္၅ ကဵေနာ္က မဆံုးဴဖတ္ရေသးဘူး၄ ဆရာမေတၾ နားပူနားဆာလုပ္ေနလိုႛ ကဵေနာ္ ဂၾကဵေနတယ္လိုႛ
ဴပန္ေဴပာလိုက္တယ္၅ "ေခၝင္းေအးေအးထား႓ပီး စဤ္းစား ဆံုးဴဖတ္ပၝကၾာ" လိုႛ ေဴပာ႓ပီး ဖုန္းခဵသၾားတယ္၅
ကဵေနာ္ ဘယ္လိုဆံုးဴဖတ္ရမလဲ မသိေတာ့ဘူး၅ ကိုယက
့္ ိုယ္ကိုယ္ မဵက္စိထဲ ဴပန္ဴမင္ဳကည့္တယ္၅ အဴဖႃ၄ အစိမ္းဝတ္၄
လက္ပိုက္၄ စာေအာ္ဆို … ေဘးက ကိုယ့္တူ၄ တူမအ႟ၾယ္ေတၾ၄ တဖက္မႀာကလည္း ကိုယ့္ကို သားလိုခဵစ္ဳကတဲ့ အေမလို
ဆရာမေတၾ၄ ကိုယ့္ကို (ျ်) တန္းေအာင္ ဘဲၾႚရေစခဵင္တဲ့ ေမတၨာရႀင္ေတၾ၅ ေနာက္တဘက္မႀာက "(ျ်) တန္းေတာင္
မေအာင္ဘူး" ဆို႓ပီး အထင္ေသးဳကတဲ့သူေတၾ၅ ကဵေနာ့္ ေခၝင္းထဲ ခဵာခဵာလည္ေနတယ္၅ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကဵေနာ္
ယတိဴပတ္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵလိုက္ပၝတယ္၅
ေနာက္တေနႛမနက္ ဆရာမေတၾဆီ သၾား႓ပီး ေကဵာင္းတက္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵလိုက္႓ပီဆိုေတာ့ ဆရာမေတၾခမဵာ ဝမ္းသာ
လၾန္းလိုႛ မဵက္ရည္ေတၾ ဘာေတၾ ကဵလိုႛ၅ "ငၝ့သား … မင္းေဴဖရင္ ေသခဵာေပၝက္ ေအာင္မႀာ၅ ဆရာမတိုႛ ယံုတယ္" တဲ့၅
"ကဵေနာ္ ေအာင္႟ံုေလးနဲႛ ေကဵာင္းတက္႓ပီး ေဴဖမႀာ မဟုတ္ဘူး၅ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူး ရရမယ္၅ ဒၝေတၾကို အထင္႒ကီးလိုႛ၄
မက္ေမာလိုႛေတာ့ မဟုတ္ဘူး၅ ေထာင္ကဵ ဖိႎႀိပ္ခံခဲ့ရေပမဲ့ အ႟ႁံးေပးမသၾားဘူး၅ ဒၝမဵႂိးရေအာင္ လုပ္လိုႛရတယ္ဆို႓ပီး
ဴပခဵင္လိုႛ၄ ကဵေနာ့္ အရင္းႎႀီးဆံုး လူေတၾထဲကေတာင္ (ျ်) တန္း မေအာင္တာကို အထင္ေသးခဵင္တဲ့ အသံေတၾ ဳကားရ
တာကို ရင္နာလၾန္းလိုႛ … ဒၝေဳကာင့္ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးရေအာင္ ခဵမယ္" ဆို႓ပီး ရင္ထဲရတ
ႀိ ာေတၾ ဖၾင့္ထုတ္ပစ္လိုက္
တယ္၅ ဆရာမေတၾက ပိုေတာင္ ဝမ္းသာဳကေသးတယ္၅ "ငၝ့သား … ခဵ ဆရာမတိုႛ ေနာက္ကေန လိုတာမႀန္သမ႖ အဴပည့္
အဝ ပံ့ပိုးေပးမယ္ …" လိုႛ အားေပးဳကတယ္၅
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ကဵေနာ္ ဒီလို ဆံုးဴဖတ္တာ ဆရာ႒ကီးကို မေဴပာဘူး၅ ဟိုေနႛက သူေဴပာခဲ့တဲ့ စကားေတၾေဳကာင့္ ရင္ထဲ ခုထိ
မေကာင္းေသးလိုႛ၅ ေကဵာင္းအပ္ေတာ့ ကဵေနာ္ အရင္ တက္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းက လက္မခံဘူး၅ ဆရာမေတၾက
လက္ခံခဵင္ေပမဲ့ ေထာက္လႀမ္းေရးက ေထာင္ထၾက္ ေကဵာင္းသားကို ေကဵာင္းတက္ခၾင့္ မေပးရဘူး ႌၿန္ဳကားထားလိုႛ တဲ့၅
ကဵေနာႛ္စိတ္ထဲ တင္းခနဲ ဴဖစ္သၾားတယ္၅ ကဵေနာ္ ထိပ္တိုက္ ်င္တိုးလည္း ရမႀာ မဟုတ္ဘူး၅ သူတိုႛက ဓားထက္ေနတဲ့
အခဵိန္ေလ၅ ကဵေနာ္ႛအကို႒ကီးနဲႛ တိုင္ပင္႓ပီး ကဵေနာ့္ေနာက္ေဳကာင္း မသိတဲ့ လူလည္းနည္းတဲ့ တဴခားေကဵာင္းမႀာ
သၾားအပ္လိုက္တယ္၅ ေကဵာင္းအုပ္ ဆရာမ႒ကီးကိုေတာ့ လိမ္ထားရတာေပၝ့၅ အေရးအခင္းမႀာ ေကဵာင္းက တပိုင္းတစနဲႛ
စကႆာပူ ထၾက္႓ပီး အလုပ္လုပ္ေနလိုႛ၅ အခု (ျ်)ႎႀစ္ေလာက္ ဳကာမႀ ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္ေရာက္တာ၅ သူငယ္ခဵင္းေတၾ
အားလံုး ဘဲၾႚရေနဳကလိုႛ၄ မခံခဵင္တာနဲႛ ေကဵာင္းတက္႓ပီး ဘဲၾႚယူမလိုႛ ဆို႓ပီး အေဳကာင္းဴပရတယ္၅ ဒၝနဲႛ အဆင္ေဴပ႓ပီး
ေကဵာင္းတက္ဴဖစ္ေရာ ဆိုပၝေတာ့၅
ဆရာမေတၾ ဝယ္ေပးတဲ့ အဴဖႃအစိမ္းဝတ္႓ပီး ေကဵာင္းထဲဝင္ေတာ့ ေကဵာင္းသူ၄ ေကဵာင္းသားေတၾက ဆရာအသစ္လိုႛ
ထင္ေနဳကတာ၅ ကဵေနာ္က ခႎၭာကိုယ္ကလည္း ခပ္႒ကီး႒ကီး၄ (ျှဿ) ေပၝင္ရတ
ႀိ ယ္၅ အရပ္က (ဿ ေပ ၁ လက္မ)၅ ဆံပင္
လည္း တိုတုိကပ္ကပ္ေလး ညၟပ္ထားလိုက္ေတာ့ မဵက္စိထဲ ဴမင္သာ ဴမင္ဳကည့္လိုက္ေတာ့၅ ပထမဆံုး ေကဵာင္းထဲ
စဝင္တဲ့ေနႛက ရင္ေတၾဘာေတၾ ခုန္လိုႛ၅ စာသင္ခံုမႀာ ဝင္ထုိင္႓ပီး "မဂႆလာပၝဆရာမ" လိုႛ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ
အတူ သံ႓ပိႂင္ႎႁတ္ဆက္ရေတာ့ ရင္ထဲ တမဵႂိး႒ကီး၅ တလႀပ္လႀပ္နဲႛ၅ ရႀက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး၅ (၂၂) မတိုင္ခင္ ငယ္ဘဝ
စာသင္ခန္းေတၾကို ဴပန္ဴမင္ေယာင္႓ပီး လၾမ္းသလိုလုိ၅
ေနာက္ေနႛေတၾမႀာေတာ့ သူႛဟာသူ အထာကဵသၾားပၝတယ္၅ ကဵေနာ္လည္း အခဵိန္ဴပည့္ ေကဵာင္းနဲႛ စာမႀာပဲ ႎႀစ္ထားလိုက္
တယ္၅ ဘယ္သူနဲႛမႀလည္း သိပ္ မေတၾႚဴဖစ္ဘူး၅ ကိုယ့္ဝန္းကဵင္နဲႛ အဆက္ဴဖတ္ထားလိုက္တယ္၅ ေကဵာင္းတက္တဲ့ ကိစၤ
ဆရာ႒ကီး မသိေသးဘူး၅ ဆရာ႒ကီး ေဴပာခဲ့တဲ့ စကားနဲႛ အဳကည့္က ခုထိရင္ထဲ အခုအခံ ရႀိေနေသးလိုႛ ေကဵာင္းတက္
တာကို သူႛမေဴပာဘဲ ထားလိုက္တာ၅ တေနႛေတာ့ အဴဖႃ အစိမ္း ဝတ္စံုနဲႛ ေကဵာင္းသၾားဖိုႛ အထၾက္မႀာ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္
ဆီအလာနဲႛ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ သၾားဆံုတယ္၅ ကဵေနာ့္ကို အဴဖႃအစိမ္းနဲႛ လၾယ္အိတ္နဲႛ ဴမင္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးမဵက္ႎႀာ
အဴပံႂးနဲႛ အေရာင္လက္သၾားတယ္၅ "ေခၾးေကာင္ … ဒီလိုဆိုေတာ့ မင္းက ေခဵာသားပဲက"ၾ ဆို႓ပီး ထံုးစံအတိုင္း ကဵေနာ့္
ေခၝင္းကို ဆၾဲ႓ပီး သူႛရင္ဘက္နဲႛ ဖိထားေတာ့တယ္၅
တကယ္ေတာ့ ကဵေနာ္ ေကဵာင္းတက္ေန႓ပီဆိုတာ ကဵေနာ့္အမိုး ဖုန္းထဲက ေဴပာထားလိုႛ သိထား႓ပီးသားပၝ၅ အခု ကဵေနာ္
ေကဵာင္းသၾားမယ့္အခဵိန္ကိုက္ ကဵေနာ့္ကို လာဳကည့္တာ "ဆယ္တန္းေအာင္မႀ လူရာဝင္တယ္ဆိုတာ ငၝ သတ္မႀတ္တာ
မဟုတ္ဘူးကၾ၅ မင္းနဲႛ ငၝတိုႛ ပတ္ဝန္းကဵင္က လူေတၾ သတ္မႀတ္ဳကတာ၅ လူေတၾနဲႛေနရင္ ႒ကိႂက္႒ကိႂက္ မ႒ကိႂက္႒ကိႂက္
လူႛသတ္မႀတ္ခဵက္ေတၾကို ေရႀာင္လိုႛ မလၾတ္ဘူး၅ အဲဒီသတ္မႀတ္ခဵက္ ေဘာင္ထဲမႀာ ရာႎႁန္းဴပည့္ဴဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္ကို
ကိုယ္ လုပ္ဖိုႛပဲလိုတာ" လိုႛ ေဴပာပၝတယ္၅ ကဵေနာ့္ ရင္ထဲက အဖုအထစ္ေလးကို သူဴဖည္တာပၝ၅ "ဆရာ႒ကီး … ကဵေနာ္
မေဴဖေသးလိုႛပၝ၅ ေဴဖရင္ ေအာင္႟ံုတင္မကဘူး၅ ဟိုဘက္ကမ္းေတာင္ လၾန္ေသးတယ္၅ ဆရာ႒ကီးေစာင့္ဳကည္"့ လိုႛ ဴပန္
ေဴပာလိုက္႓ပီး ကဵေနာ္က ေကဵာင္းသၾား၄ သူက ႓မိႂႚထဲ ထၾက္သၾားပၝတယ္၅
ကဵေနာ္ ေကဵာင္းအပ္ေတာ့ ဇူလိုင္ ပံုမႀန္အပ္ရမႀာထက္ (ျ) လ ေနာက္ကဵ႓ပီးမႀ အပ္ဴဖစ္တာ၅ အခု ေကဵာင္းတက္႓ပီး (ျ)
လ ေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိေသးတယ္၅ မထင္မႀတ္တဲ့ မုန္တိုင္းတခုနဲႛ ရင္ဆိုင္တိုးရဴပန္ေရာ၅ NLD က "လၿတ္ေတာ္"
ေခၞေပးဖိုႛ ေတာင္းဆို႓ပီး ဴမန္မာတဴပည္လံုးကို တပ္လႀန္ႛလိုက္တယ္၅ ႎိုင္ငံတကာေရာ၄ ဴပည္တၾင္းမႀာပၝ လႁပ္လႁပ္႟ၾ႟ၾ
ဴဖစ္သၾားဳကတယ္၅ အခု ကဵေနာ္တက္ေနတဲ့ ေကဵာင္းက တာေမၾ႓မိႂႚနယ္မႀာ လူဤီးေရ အနည္းဆံုး၄ အစဤ္အလာအရ
ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ ဘယ္တုန္းကမႀ မပၝဝင္ခဲ့ဖူးဘူး၅ ဴဖစ္ခဵင္ေတာ့ ကဵေနာ္ ခိုး႓ပီးတက္တဲ့ႎႀစ္ကဵမႀ တဴခား
ေကဵာင္းေတၾ ႓ငိမ္ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ဒီေကဵာင္းက ထဆႎၬဴပပၝေလေရာ၅ လၿတ္ေတာ္ေခၞယူေရး ကိစၤနဲႛ တဴပည္လံုး ႎုိင္ငံေရး
စိတ္ ႎိုးဳကားေနတဲ့အခဵိနမ
္ ႀာ ဒီေကဵာင္းက ထဆႎၬဴပတာ ဆိုေတာ့ ရဲေတၾ၄ ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾ ခဵက္ဴခင္း ေရာက္လာ
႓ပီး ေကဵာင္းကို ဝိုင္းထားလိုက္တယ္၅ လမ္းဟိုဘက္ ဒီဘက္မႀာလည္း စစ္ကားေတၾ ပိတ္ထားလိုက္ဳကတယ္၅
ေကဵာင္းသားမိဘေတၾ ေရာက္လာဳက႓ပီး ေကဵာင္းသား ေကဵာင္းသူေတၾကို မိဘေတၾ လက္ထဲ ထည့္႓ပီး ဴပန္လၿတ္ေန
တယ္၅
ဆႎၬဴပဖိုႛ စတင္တဲ့ ေကဵာင္းသား (ျဿ) ေယာက္ေလာက္က ေကဵာင္းအဴပင္ ေရာက္သၾားႎႀင့္ဳက႓ပီ၅ ကဵေနာ္လည္း
လူအုပ္ဳကားထဲက ကိုယ္ေရာင္ေဖဵာက္႓ပီး ေကဵာင္းဴပင္ထၾက္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားေပမဲ့ ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက ကဵေနာ့္ကို ေတၾႚ
သၾားဳကတယ္၅ ကဵေနာ့္အေဳကာင္း သိထားဳကေတာ့ ဒီကိစၤ ကဵေနာ့္ လက္ခဵက္လိုႛ ယူဆ႓ပီး ညကဵေတာ့ ကဵေနာ့္ကုိ
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လာဖမ္းပၝေလေရာ၅ ကဵေနာ္ကလည္း မေရႀာင္ဘူး၅ စာေမးပၾဲေအာင္ေရးပဲ ဗဵႃဟာခဵထားေတာ့ ကဵန္တာေတၾ အားလံုး
ဴဖတ္ထားတယ္၅ ေကဵာင္းအုပ္ဆရာမ႒ကီး အပၝအဝင္ တေကဵာင္းလံုးက ဆရာမေတၾ၄ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားေတၾ
အားလံုး ကဵေနာ့္အေဳကာင္း မသိဳကဘူး၅ စင္ကာပူက ဴပန္လာ႓ပီး ေကဵာင္းဴပန္တက္တယ္ပဲ သိထားဳကတာ၅ ဆႎၬထဴပ
တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ကိုယ္တိုင္လည္း မသိဳကဘူး၅
ေထာက္လႀမ္းေရးကေတာ့ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္ေလ့မရႀတ
ိ ဲ့ ေကဵာင္းက ခုမႀ ဒီလို ဴဖစ္တာဆိုေတာ့ ကဵေနာ့္
ေဳကာင့္ပဲလိုႛ ေကာက္ခဵက္ အခိုင္အမာ ခဵထားတယ္၅ ဖမ္းထားတဲ့ ေကဵာင္းသားေလးေတၾကို ကဵေနာ္ ခိုင္းလိုႛလုပ္တာ
မဟုတ္လား ဆို႓ပီး အတင္း ေမးဳကတာ၅ ဟုတ္မႀ မဟုတ္ဘ၅ဲ အားလံုးက ထၾက္ခဵက္ေတၾ တူေနေတာ့ ေနာက္ဆံုး
ကဵေနာ့္ ကို ဴပန္လၿတ္လိုက္တယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ေကဵာင္းထဲ မဝင္ဖိုႛ ဝင္ရင္ ဖမ္းမယ္ ဆို႓ပီး အတိအလင္း ေဴပာလိုက္တယ္၅
ကဵေနာ္ အ႒ကီးအကဵယ္ ေဒၝပၾသၾားတယ္၅
"ခင္ဗဵားတိုႛဟာ လၾန္လၾန္းတယ္ဗဵာ၅ ေအးေအးေဆးေဆး ပညာသင္တာကို ခၾင့္မဴပႂရေအာင္ ကဵေနာ္က ဘာဴဖစ္ေနလိုႛ
လဲ၅ ရာဇဝင္လူဆိုးမိုႛလား၅ အဳကမ္းဖက္သမားမိုႛလား၅ ေထာင္က လၾတ္႓ပီးမႀ အဴပင္မႀာ ေထာင္ကဵေနတဲ့ အကဵဤ္းသားလို
ဴဖစ္ေန႓ပီ၅ ေကာင္း႓ပီ၅ ကဵေနာ္ေကဵာင္းထဲ မဝင္ရရင္ ေကဵာင္းေခၞခဵိန္ရေအာင္ ခင္ဗဵားတိုႛ လုပ္ေပး၅ အဲဒၝမႀ ကဵေနာ္
စာေမးပၾဲေဴဖလိုႛရမႀာ …" ဆို႓ပီး မာမာထန္ထန္ပဲ ဴပန္ေဴပာလိုက္တယ္၅ ဒၝေပမဲ့ မရပၝဘူး၅ ေကဵာင္းေခၞခဵိန္ကိစၤ သူတိုႛ
လုပ္ေပးလိုႛ မရႎိုင္ဘူး၅ သူတိုႛ အေနနဲႛေတာ့ ေကဵာင္းထဲ ဝင္ရင္ ဖမ္းရမႀာပဲလိုႛ အတိအလင္း ထပ္ေဴပာပၝတယ္၅
ဒၝ မတရားမႁတခုပဲ၅ လက္နက္ရတ
ႀိ ယ္၄ အာဏာရႀတ
ိ ယ္ ဆို႓ပီး ဤပေဒကို ေဘးဖယ္လိုက္တာပဲ၅ လူကို ႎိုင့္ထက္စီးနင္း
လုပ္တာပဲ၅ တိုင္းသူဴပည္သား တေယာက္ရဲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ပညာသင္ခၾင့္ကို အဓမၳကဵင့္ပစ္လိုက္တာပဲ၅ ကဵေနာ့္ရင္ထဲ
ဗေလာင္ဆူေနတယ္၅
အိမ္ေရာက္ေတာ့ ဘယ္သူနဲႛမႀ စကားမေဴပာေတာ့ဘဲ အိပ္ယာထဲ တန္းဝင္႓ပီး ကုတင္ေပၞ ပစ္လႀဲလိုက္တယ္၅ ကဵေနာ့္မႀာ
ေ႟ၾးခဵယ္ခၾင့္၄ ေ႟ၾးခဵယ္စရာ ဘာမႀ မရႀိေတာ့ဘူး၅ ေကဵာင္းထဲ ဝင္ရင္ အဖမ္းခံရမယ္၅ ေကဵာင္းထဲ မဝင္ရင္ ေကဵာင္း
မတက္လိုႛ ေကဵာင္းေခၞခဵိန္ မရရင္ စာေမးပၾဲေဴဖလိုႛ မရဘူး၅ အဴပင္လည္း ေဴဖလိုႛမရဘူး၅ ဒီ စာေမးပၾဲေဴဖဖိုႛ ကဵေနာ္
အခက္အခဲေတၾ၄ စိတ္ညစ္စရာေတၾ အားလံုးကို နပမ္းလံုး႓ပီး ႒ကိႂးစားခဲ့ရတာ၅ အားခဲထားတာ၅ ႎႀစ္႓ပီး လုပ္ထားတာ၅
ဆယ္တန္းေအာင္တာကို မက္ေမာလၾန္းလိုႛေတာ့ မဟုတ္ဘူး၅ ကဵေနာ္ ေဴပာခဲ့သလို မခံခဵင္လိုႛ ထလုပ္ခဲ့တာ၅ အခုေတာ့
မႀဵတတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္ မရႀဘ
ိ ဲနဲႛ ကဵေနာ္ ေကဵာင္းက ထၾက္ခဲ့ရဴပန္႓ပီ၅ မဵက္ႎႀာကို အစိမ္းသက္သက္ ဴဖတ္႟ိုက္သလို
မဵႂိး ခံစားေနရတာ၅ ဗလာခဵည္႒ကီး၅
မတရားမႁမႀန္း သိပၝလဵက္နဲႛ ဘာမႀ ဴပန္လုပ္လိုႛမရတာေလာက္ ခံရခက္တာ ေလာကမႀာ ဘာမႀမရႀိေတာ့ဘူး၅ အဲဒီ
အခဵိန္မႀာ ကဵေနာ့္လက္ထဲ လက္ပစ္ဗံုးသာရႀရ
ိ င္ အဲဒီ ေထာက္လႀမ္းေရး႟ံုးကို သၾားထုမိမႀာ အေသအခဵာပဲ၅ အဲဒီအခိဵန္
မႀာပဲ ေဘးနား စာဳကည့္စားပၾဲေပၞက ေကဵာင္းစာအုပ္ေတၾ ဴမင္ေတာ့ ကဵေနာ့္ရင္ထဲ နင့္ခနဲ ဴဖစ္သၾားတယ္၅ ကဵေနာ္
မခံႎိုင္ေတာ့ဘူး၅ စာအုပ္ေတၾ အားလံုးကို ေအာက္ထပ္ သံမံတလင္းေပၞခဵ႓ပီး တအုပ္မကဵန္ မီး႟ိႁႚပစ္လိုက္ေတာ့တယ္၅
မီးေတာက္ေတၾကို ဳကည့္႓ပီး ကဵေနာ့္ ရင္ထမ
ဲ ႀာလည္း မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေနတယ္ေလ၅ ရင္ထဲကမီးက ပုိပူတယ္
ဆိုတာ ေဴပာဖိုႛေတာင္ မလိုဘူးထင္ပၝရဲႚ၅
စာအုပ္ေတၾ မီး႟ႁိႚပစ္တာကို အမိုးကတဆင့္ ဆရာ႒ကီးသိေတာ့ ခဵက္ဴခင္း ကဵေနာ့္ဆီ ေရာက္လာပၝတယ္၅ အဲဒီအခဵိန္မႀာ
ကဵေနာ္ အေတာ္ ဖလက္ဴပေန႓ပီ၅ မုန္ယိုေနတဲ့ ဆင္တေကာင္လိုလား၅ ဒၝမႀမဟုတ္ နာေနတဲ့ ကဵားနာတေကာင္လို
လားေတာ့ ဘာဴဖစ္မယ္ ကဵေနာ္မသိဘူး၅ ေသခဵာတာကေတာ့ ကဵေနာ္ အ႒ကီးအကဵယ္ နာေနတာပဲ၅ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္
အေဴခအေနဴမင္ေတာ့ အေတာ္ စိတ္ထိခိုက္သၾားပံု ရပၝတယ္၅ သူႛမဵက္ႎႀာေပၞမႀာ ေဖာ္ဴပလိုႛမရတဲ့ အသၾင္ဴပင္မဵႂိးလိုႛ
ကဵေနာ္ထင္တယ္၅ မႁိင္း႓ပီး ေမႀာင္ေနတာမဵႂိးလည္း မဟုတ္ဘူး၅ ေဒၝသနဲႛ ခက္ထန္ေနတာမဵႂိးလည္း မဟုတ္ဘူး၅ ထိန္းခဵႂပ္
ထားရလိုႛ ခံရခက္တဲ့ အရိပ္ေယာင္ေလးေတာ့ ေတၾႚရတယ္၅ ကဵေနာ့္အတၾက္ သူလည္း စိတ္ထိခိုက္ေနတာ ေသခဵာ
တယ္ေလ၅ ဒၝဟာ မတရားမႁ ဆိုတာ သူလည္း သိေနတယ္ေလ၅ ႓ပီးမႀ ကဵေနာ့္ကို စကား တလံုးခဵင္း ေဴပာပၝေတာ့တယ္၅
"စာအုပ္ေတၾ မီး႟ႁိႚပစ္တာေတာ့ မေကာင္းဘူး၅ မေတာ္လိုႛ အိမ္ပၝ မီးေလာင္သၾားရင္ မခက္ပၝလား …" တဲ့၅
"အိမ္ပၝ မဟုတ္ဘူး၅ ကဵေနာ္ပၝ မီးထဲပၝသၾားရင္ ပိုိေတာင္ ေကာင္းဤီးမယ္ …" လိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ သူက "မင္း ဘယ္လို
ခံစားရမယ္ဆိုတာ ငၝနားလည္ပၝတယ္၅ မင္း အစၾမ္းကုန္ လုပ္ခဲ့႓ပီး႓ပီပဲ၅ သူတိုႛက လက္နက္ေတၾ၄ အာဏာေတၾနဲႛ မင္းသၾား
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မယ့္ လမ္းကို ပိတ္ဆိုႛလိုက္ဳကတာ၅ ကိုယ္မႀန္းထားတဲ့၄ ကိုယ္အားခဲထားတဲ့ ကိုယ့္ရဲႚဆႎၬကို ပိတ္ပင္ခံလုိက္ရတာ
ေလာက္ ခံရခက္တာ ဘာရႀဤ
ိ ီးမႀာလဲ၅ ဒၝေပမဲ့ ငၝအခုေဴပာမႀာ ေသခဵာ နားေထာင္ကၾာ၅ မင္းအခု (ျ်) တန္း မေဴဖရေတာ့
ဘာဴဖစ္ေသးလဲ၅ ဘဲၾႚမရေတာ့ေကာ ဘာဴဖစ္ေသးလဲ၅ ဒီမႀာ … ဆယ္တန္းေအာင္၄ ဘဲၾႚရဆိုတာ သာမန္ ႟ၾက္ဳကမ္းရည္
ကဵိႂ လူေတၾအတၾက္ပဲ လိုတာပၝ၅ မင္းလို အရည္အခဵင္းရႀတ
ိ ဲ့ လူေတၾ အတၾက္ေတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္ ဘဲၾႚရ ဆိုတာ
မလိုပၝဘူး၅ အေမရိကန္ သမၳတေတၾထဲမႀာ အေတာ္ဆံုးလိုႛ ေဴပာလိုႛရတဲ့ လင္ကၾန္းကိုဳကည့္ … ေနာက္ ေဒၝက္တာ
ႎိုင္ပန္းလႀ … ေနာက္ …" ဆို႓ပီး ေနာက္ထပ္ နာမည္ သံုးေလးခုေလာက္ ဆက္ေဴပာပၝေသးတယ္၅ ကဵေနာ့္နားထဲ
ပဲ့တင္ထပ္ ကဵန္ခဲ့တာကေတာ့ "႟ၾက္ဳကမ္းေရကဵႂ"ိ … "မင္းလို အရည္အခဵင္းရႀသ
ိ ူေတၾ" … "ဆယ္တန္းေအာင္ ဘဲၾႚရ …
လို မလို" ဆိုတာေတၾပၝပဲ၅
ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးကို ေသေသခဵာခဵာ ဳကည့္လိုက္မတ
ိ ယ္၅ ခၝတိုင္းလို ရယ္ရယ္ေမာေမာ မဟုတ္ဘူး၅ ေလးနက္
တည္ဳကည္႓ပီး ႓ငိမ္သက္ေနတယ္၅ တိုင္းဴပည္ကို တိုက္႟ိုက္ စကားေဴပာေနတဲ့ သမၳတ တေယာက္ရဲႚဟန္မဵႂိး၅ သူႛအသံ
က ခၝတိုင္းနဲႛ မတူဘူး၅ ခပ္ေလးေလး၅ ဒၝေပမဲ့ မာေနတယ္၅ ဆယ္တန္းေအာင္ မေအာင္ကိစၤ သူအရင္က ေဴပာခဲ့တဲ့စကား
ကဵေနာ့္နားထဲ ဴပန္ဳကားေယာင္လာတယ္၅ "သူသူငၝငၝ ဆယ္တန္းေအာင္၄ ဘဲၾႛရေနတဲ့ ေခတ္မႀာ ကိုယ္က ဆယ္တန္း
ေလးေတာင္ မေအာင္ဘူး ဆိုေတာ့ လူရာမဝင္ဘူး၄ လူအထင္ေသး ခံရတတ္တယ္ …" ဆိုတာေလ၅ အခုေလးတင္
သူေဴပာလိုက္တဲ့ စကားနဲႛ အရင္ေဴပာခဲ့တဲ့ စကား အေဳကာင္း အရာ တခုေပၞမႀာပဲ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ ဴဖစ္မေနဘူးလား၅
ကဵေနာ့္ရင္ထဲ သိခဵင္စိတ္ ဴပင္းဴပလာတာနဲႛ "ဆရာ႒ကီး အရင္တခၝက ဆယ္တန္းေလးေတာင္ မေအာင္ရင္ လူရာ
မဝင္ဘူး၄ လူအထင္ေသးခံရတတ္တယ္လိုႛ ေဴပာခဲ့ဖူးတယ္ မဟုတ္လား၅ အခုေတာ့ ကဵေနာ့္လို လူေတၾအတၾက္
ဆယ္တန္းေအာင္ဖိုႛ မလိုဘူး ေဴပာေနဴပန္႓ပီ၅ ေရႀႚစကားနဲႛ ေနာက္စကား ဆန္ႛကဵင္ဘက္ ဴဖစ္မေနဘူးလား" လိုႛ ေဴပာ
လိုက္ေတာ့ သူက "ေအး ဟုတ္တယ္၅ အဲဒီတုန္းက မင္း ေဴဖခၾင့္ ရႀတ
ိ ယ္ မေဴဖတာ၅ အခုက ေဴဖမယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ေဴဖခၾင့္
ပိတ္ခံရတယ္၅ ရတနသုတ္ ကဵက္ခဲ့တာ မႀတ္မိေသးလား၅ ကဵက္ရင္ ရရဲႚသားနဲႛ မကဵက္ဘဲေနတာ၅ မင္းရဲႚ မခံခဵင္စိတ္ကို
ဆၾေပးလိုက္မႀ မင္းကဵက္တယ္၅ တကယ္လည္း ရခဲ့တယ္၅ ခုလည္း ဒီအတိုင္းပဲ၅ ေဴဖခၾင့္ရတ
ႀိ ာကို မင္းက မေဴဖခဵင္ဘူး၅
မင္းေဴဖရင္ ေအာင္မယ္ဆိုတာ ငၝယံုတယ္၅ မင္းစကားနဲႛ ေဴပာရရင္ ေအာင္႟ံုတင္ မကဘူး၅ ဟိုဘက္ကမ္းေတာင္ လၾန္
ေသးတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ မင္း ေဴဖဴဖစ္ေအာင္ ငၝ တမင္ေဴပာလိုက္တာပဲ၅ မင္း ငၝ့ကို စိတ္ကၾက္သၾားတယ္ ဆိုတာလည္း ငၝ
သိတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ ေကဵာင္းအပ္႓ပီးတာေတာင္ မင္း ငၝ့ကို အသိမေပးခဲ့ဘူး၅ အခု အဲဒၝေတၾ ထားလိုက္ေတာ့၅ မင္းလိုလူ
အတၾက္ ဆယ္တန္း မေအာင္လည္း ဘာမႀမဴဖစ္ဘူး၅ ပင္ကိုယ္ အရည္အခဵင္း ရႀ႓ိ ပီးသားပဲ၅ ဘဝမႀာ လုပ္စရာေတၾ
အမဵား႒ကီး ရႀိေသးတယ္၅ အဲဒီအတၾက္ အားေမၾး၄ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တည္ေဆာက္ရမႀာ အေရး႒ကီးဆံုးပဲ၅ မင္းလုပ္ႎိုင္
သမ႖ အစၾမ္းကုန္ လုပ္ခဲ့႓ပီး႓ပီ၅ မင္းညံ့လိုႛ မဟုတ္ဘူး၅ မတရားမႁေဳကာင့္ ကိုယ့္ရည္႟ၾယ္ခဵက္ အထမေဴမာက္ရတာ၅
ဘာမႀ ဝမ္းနည္းစရာ မလိုဘူး …" ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးစကားေတၾ နားေထာင္ေနရင္း ေလဟာနယ္ထဲ ေဴမာက္တက္သၾား
သလို ခံစားလိုက္ရတယ္၅ ရင္ထဲမႀာလည္း ေပၝ့ပၝး လၾတ္လပ္သၾားသလိုမဵႂိး၄ ကာလတခုထိ ဆရာ႒ကီးေပၞ "ဖု" ေနတဲ့
စိတ္အခံေရာ၄ အခု ေလာေလာလတ္လတ္ ခံစားေနရတာေတၾေရာ အားလံုး လၾင့္စင္ ေပဵာက္ကၾယ္သၾားသလို ခံစား
လိုက္ရတယ္၅
ဆရာ႒ကီးကိုဳကည့္ရင္း ကဵေနာ္ လက္အုပ္ခဵီလိုက္မိတယ္၅ "ကဵေနာ့္ကို ခၾင့္လၿတ္ပၝ၅ ေကဵးဇူး႒ကီးလၾန္းပၝတယ္ ဆရာ႒ကီး"
လုိႛ ေဴပာခဵင္ေနတာ၅ ဒၝေပမဲ့ ပၝးစပ္က ဘာအသံမႀ ထၾက္ကဵမလာဘူး၅ ႎႁတ္ခမ္းေတၾ တဆတ္ဆတ္ တုန္ရင္း ပၝးဴပင္ေပၞ
မဵက္ရည္ေတၾ ပိုးပိုးေပၝက္ေပၝက္ ကဵလာတယ္၅ ကဵေနာ္ စကားေဴပာခဵင္ေနေပမဲ့ ေဴပာလိုႛ မရဘူး၅ တဒဂႆ ဆၾံႚအသၾားသလို
ခံစားေနရတယ္၅ ရင္ထဲမႀာ စကားေတၾ အဆက္မဴပတ္ေဴပာေနသလိုပ၅ဲ ဆရာ႒ကီးက လက္အုပ္ခဵီထားတဲ့ ကဵေနာ့္
လက္ကို ကိုင္လိုက္႓ပီး ကဵေနာ့္ေခၝင္းကို သူႛ ရင္ဘတ္နဲႛ ထိ႓ပီး ဖိထားလိုက္တယ္၅ ကဵေနာ့္ရင္ထဲက စကားကို ဆရာ႒ကီး
သိသၾား႓ပီေလ၅ တကယ္ဆို ကဵေနာ့္ရင္ထဲ ထိုးေဖာက္ ဴမင္ႎိုင္တဲ့ သူဟာ ဆရာ႒ကီးပဲေလ၅ ခုလို ကဵေနာ္ မဵက္ရည္ ပိုးပိုး
ေပၝက္ေပၝက္ ကဵတာကို ဆရာ႒ကီး ဴမင္ဖူးတာ ပထမဆံုးပၝပဲ၅ ႓ပီးေတာ့ ေနာက္လည္း ေနာက္ဆံုးပၝပဲ၅ (ြ််၁၄ ဇန္နဝၝရီ
နံနက္ခင္း ႎႀင္းေတၾဳကားမႀာ ကဵတဲ့ မဵက္ရည္ေတၾကိုေတာ့ သူ မဴမင္ႎိုင္ေတာ့ဘူး၅ သူမႀ မဟုတ္ပၝဘူး၅ ဘယ္သူမႀ မဴမင္
ႎိုင္ေအာင္ နံရံေတၾ အထပ္ထပ္ ဴခားထားဳကတယ္ေလ၅)
အဲဒၝဴဖစ္႓ပီး တပတ္ေလာက္ အဳကာမႀာ ေဝမိုး ကဵေနာ့္ဆီ ေရာက္လာတယ္၅ သူက ဴပန္လၾတ္လာတာ မဳကာေသးဘူး၅
လၾတ္လၾတ္႓ပီးခဵင္း ဘုန္း႒ကီးဝတ္ေတာ့ ကဵေနာ္နဲႛ ဆရာ႒ကီးတိုႛ သၾားဳကေသးတယ္၅ အခုသူကဘုန္း႒ကီးထၾက္ခၝစ အိမ္မႀာ
အနားယူေနတဲ့ အခဵိန္၅ ကဵေနာ့္ဆီေတာ့ မဳကာခဏ လာတတ္တယ္၅ အခု လာတာကေတာ့ အလုပ္ကိစၤနဲႛပၝ၅ "အကုိႛကို
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လူတေယာက္က ေတၾႚခဵင္လိုႛတဲ့၅ အေရး႒ကီးတယ္၅ လ႖ိႂႚဝႀက္ေတၾႚရမႀာ …"၅ ေတၾႚမယ္ သူ ဘယ္သူလဲလိုႛ ေမးလိုက္ေတာ့
သူက "ဘယ္သူလိုႛ မေဴပာရဘူးလိုႛ မႀာလိုက္တယ္၅ ေတၾႚရင္ သိမႀာပဲ၅"
ဒၝဆို ငၝမေတၾႚေတာ့ဘူးကၾာ၅ မင္းပဲ စဤ္းစားဳကည့္၅ အခုလို ႎိုင္ငံေရး အခင္းအကဵင္းမဵႂိးမႀာ ဘယ္သမ
ူ ႀန္းလည္း ႒ကိႂမသိ၄
အေရးလည္း႒ကီး၄ လ႖ိႂႚဝႀက္လည္း ဆိုေသး ဆိုေတာ့ ငၝ မေတၾႚေတာ့ဘူးကၾာ …"၅ ေဝမိုး ဴပန္သၾားတယ္၅ ကဵေနာ္ ဴပတဲ့
အေဳကာင္းဴပခဵက္က ခုိင္လံုေနတယ္ေလ၅ ေနာက္တေနႛ ေဝမိုး ဴပန္ေရာက္လာတယ္၅ ကဵေနာ့္နား နားကပ္႓ပီး "ခုေတၾႚ
မယ့္ လူက တဴခားသူ မဟုတ္ဘူး၅ ကိုသက္ဝင္းေအာင္ပ"ဲ လိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ ကဵေနာ္ ရင္ထဲ ဒိန္းခနဲ ဴဖစ္သၾားတယ္၅
သက္ဝင္းေအာင္နဲႛ ကဵေနာ္ မေတၾႚရတာ (၀) ႎႀစ္ ေကဵာ္႓ပီ၅ ျ၃၃ြ သူ လၾတ္သၾား႓ပီး ကဵေနာ့္ကို ႟ံုးထၾက္မႀာ လာေတၾႚ
ခဲ့တာ ေနာက္ဆံုးပဲ၅ ျ၃၃၁ ကဵေနာ္ ေထာင္က လၾတ္ေတာ့ သူ ရန္ကုန္မႀာ မရႀိေတာ့ဘူး၅ ႎိုင္ငံေရး ကိစၤေတၾနဲႛ
ေထာက္လႀမ္းေရး လုိက္ဖမ္းေနလိုႛ ထိုင္းဘက္ ထၾက္သၾား႓ပီ၅ ဒၝေဳကာင့္ သက္ဝင္းေအာင္ကို ေတၾႚရင္ ဖမ္းဖိုႛ
ေထာက္လႀမ္းေရးက ဝရမ္း ထုတ္ထားတဲ့အခဵိန္၅ ဒၝေပမဲ့ သူ ထုိင္းမႀာ ရႀိေနတယ္ဆိုေတာ့ ကိစၤမရႀဘ
ိ ူးေပၝ့၅ ခုေတာ့
ဴမန္မာဴပည္ထဲ ဴပန္ေရာက္႓ပီး လႁပရ
္ ႀားေန႓ပီေပၝ့၅ ဳသဂုတ္ လႀည္းတန္းကိစၤ၄ ပံုမႀန္ ထၾက္ေနတဲ့ Statement ကိစၤ၄
ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾ …၅ တခုခဵင္း ကဵေနာ့္ ေခၝင္းထဲ အစီစီ အရီရီ ေပၞလာတယ္၅ ဒၝ သူႛလက္ေတၾပဲ၅ သူနဲႛ
တစံုတရာ ပတ္သက္ေနတယ္ ဆိုတာ သိထားေပမဲ့ လူကိုယ္တိုင္ ဴပည္တၾင္း ဴပန္ေရာက္႓ပီး လႁပရ
္ ႀားေနမယ္ေတာ့
ထင္မထားခဲ့မိဘူး၅ အခု သူဴပန္ေရာက္ေန႓ပီ၅ လႁပ္ရႀားေန႓ပီ၅ ကဵေနာ့္ကို ေတၾႚဖိုႛ ခဵိန္းေန႓ပီ၅ ကဵေနာ္ ဘာလုပ္ရမလဲ၅
ဒီအခဵိန္မႀာက ညတိုင္း လူဖမ္းပၾဲ႒ကီး လုပ္ေနတဲ့အခဵိန္၅ NLD အဖဲၾႚဝင္ေတၾေရာ၄ ေကဵာင္းသားေတၾေရာ တသုတ္႓ပီး
တသုတ္ ဖမ္းခံေနရခဵိန္၅ ကဵေနာ္က ေထာင္က ထၾက္လာတာ (ျ) ႎႀစ္ေတာင္ တင္းတင္း မဴပည့္ခဵင္ေသးဘူး၅
ေထာက္လႀမ္းေရး စစ္ေဳကာေရးခန္းက ဴပန္ထၾက္လာတာ ရက္ပိုင္းပဲ ရႀိေသးတယ္၅ ဒီ အေဴခအေနမႀာ သူႛကို သၾားေတၾႚ
မလား၅ မေတၾႚဘဲ ဴငင္းလိုက္မလား၅ သၾားေတၾႚရင္ အ႒ကီးအကဵယ္ အႎၩရာယ္ ရႀႎ
ိ ိုင္တယ္၅ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ (၁)
ႎႀစ္ပဲ၅ မေတၾႚဘဲ ဴငင္းလိုက္ရင္ေကာ ကဵေနာ့္ ေခၝင္းထဲ ဆက္တိုက္ ဴဖစ္လာတဲ့ အေတၾးေတၾပၝ၅ ကဵေနာ္ ႓ငိမ္ကဵသၾား
တာကို ေဝမိုး သတိထားမိတယ္၅ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကဵေနာ္ ေတၾႚမယ္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္၅ ေတၾႚမယ့္ အခဵိန္နဲႛ
ေနရာ သတ္မႀတ္႓ပီး ေဝမိုး ဴပန္သၾားတယ္၅
ခုလို သက္ဝင္းေအာင္နဲႛ ေတၾႚဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာဟာ ကဵေနာ့္အတၾက္ အႎၩရာယ္ဳကားက စၾန္ႛစားမႁတခုပၝပဲ၅ သာမန္
အခဵိန္မႀာ အဲဒီေလာက္ မဟုတ္ေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက ႎိုင္ငံေရး အခင္းအကဵင္းက ဇာတ္ရန
ႀိ ္ အဴမင့္ဆံုး ဴဖစ္ေနတဲ့ အခဵိန္၄
ကဵေနာ္ ဴပင္ဆင္သင့္တာေတၾ အေသးစိတ္ ဴပင္ဆင္တယ္၅ ကဵေနာ့္ အမိုးအတၾက္ လုိအပ္တာေတၾ၄ ေပးရမယ့္ အရာ
ေတၾ၄ ရစရာရႀတ
ိ ာေတၾ အကုန္ စာရင္းခဵ႓ပီး အ႓ပီး လုပ္ထားလိုက္ပၝတယ္၅ ေနာက္ေနႛမနက္ (၃) နာရီေလာက္ ေဝမုိး
ေရာက္လာတယ္၅ သူလည္း လိုက္ဖိုႛ လာေဴပာတာပၝ၅ ဒၝေပမဲ့ ေတၾႚဖိုႛ ခဵိန္းထားတာက ေနႛလည္ (ြ) နာရီ၅ အခဵိန္
အေစာ႒ကီး ရႀိေသးလိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ အိမ္မႀာပဲ စကား ထိုင္ေဴပာေနဳကတယ္၅ (ျျ) နာရီေလာက္ကဵေတာ့ ဆရာ႒ကီးက
ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ဴဗႂန္းစား႒ကီး ေရာက္ခဵလာတယ္၅ သူနဲႛ လိုက္ခဲ့ဖိုႛ အတင္း ေခၞေနေတာ့တယ္၅ ပထမ ကဵေနာ္
ဴငင္းေသးတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ သူက မရဘူး၅ အေဳကာင္းဴပခဵက္ မခိုင္လံုလိုႛကေတာ့ အတင္း ဇၾတ္ေနေတာ့တာ၅ ကဵေနာ္လည္း
နာရီဳကည့္ေတာ့ အခုမႀ (ျျ) နာရီဆိုေတာ့ (ွ) နာရီေလာက္ လိုေသးတာပဲ ဆို႓ပီး သူနဲႛ လုိက္သၾားလိုက္တယ္၅
ေဝမိုးလည္း လုိက္လာတယ္၅ ပထမေတာ့ မဂၢဇင္းတိုက္ကို သၾားဳကတာ၅ ေနာက္ ကဵေနာ္တိုႛေတၾ ပန္းဆိုးတန္းက ဟိႎၬႃ
ဘုရားဝင္းထဲ ဖၾင့္ထားတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ သၾားထိုင္ဳကတယ္၅ အဲဒီမႀာက စားစရာ စံုတယ္ေလ၅ အဲဒီမႀာ ေနရင္း (ျ)
နာရီထိုးေတာ့ ကဵေနာ္ ထၾက္ဖိုႛ လုပ္တယ္၅ ဆရာ႒ကီးက မရဘူး၅ ညေနထိသူနဲႛေနခဵည္း လုပ္ေနတယ္၅ သူဴပန္ပိုႛ
ေပးမယ္ေပၝ့၅ ကဵေနာ္ကလည္း ခဵိန္းထားတာ ရႀလ
ိ ိုႛ သၾားမယ္ဆိုတာကို "ဘာလဲ မင္း ရည္းစားရေန႓ပီလား၅ ငၝ့ကို
မိတ္ဆက္ေပး၄ ငၝလည္း လိုက္မယ္" ဆို႓ပီး လုပ္ေနတယ္၅ ကဵေနာ္လည္း ဘယ္လိုေဴပာရမလဲ မသိေတာ့ဘူး၅ နာရီဳကည့္
႓ပီး ေဝမိုးလည္း မဵက္စိမဵက္ႎႀာ ပဵက္ေန႓ပီ၅ သက္ဝင္းေအာင္နဲႛ ေတၾႚဖိုႛ ကိစၤကို ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးကို အသိမေပးခဵင္ဘူး၅
သူႛကို အႎၩရာယ္ စက္ကၾင္းထဲ မေရာက္ေစခဵင္လိုႛ၅ ဘာေဴပာေဴပာ သိထားရင္ အႎၩရာယ္ ရႀတ
ိ ယ္ေလ၅
ဘယ္လိုမႀ ထၾက္လိုႛမရတဲ့အဆံုး ကဵေနာ္ ေဝမိုးကို မဵက္ရိပ္ဴပလိက
ု ္႓ပီး ဆရာ႒ကီးကို လက္ကုတ္လိုက္တယ္၅ လက္ဖက္
ရည္ဆိုင္က ထၾက္လာ႓ပီး ဆရာ႒ကီးနား ကပ္႓ပီး အခုေတၾႚမႀာ သက္ဝင္းေအာင္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆရာ႒ကီး အႎၩရာယ္ရမ
ႀိ ႀာ
စိုးလိုႛ အသိမေပးတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၄ အခု ခဵိန္းထားတဲ့အခဵိန္ မိနစ္ပိုင္းပဲ လိုေတာ့ေဳကာင္း၄ ေဴပာလိုက္မႀ မဵက္လံုး
ဴပႃးသၾားတယ္၅ ခဵက္ဴခင္းပဲ "ေအး … ေအး … သၾား … ငၝ့ကားယူသၾား" ဆို႓ပီး ကားပၝ ေပးလိုက္တယ္၅ သူကေတာ့ အဲဒီ

43

မႀာပဲ ကဵန္ခဲ့တယ္၅ ကားေပၞ တက္ခၝနီး ကဵေနာ့္နားနား ကပ္႓ပီး "သက္)င္းေအာင္ကို ေဴပာလိုက္၄ ငၝ သတိရေနတယ္လုိႛ၅
ငၝ့ကို ေပးစရာရႀိတဲ့ အေ႔ကးလည္း ဆပ္ဤီး" လုိႛ မႀာလိုက္ေသးတယ္၅ သူႛကို ေပးစရာရႀိတဲ့ အေ႔ကး ဆိုတာက အထဲမႀာ
ေနဳကတုန္း စာေမးပၾဲဴပန္ေဴဖဖုိႛ သူေတာင္းထားတဲ့ ကတိကို သက္ဝင္းေအာင္က ေပးခဲ့႓ပီး စာေမးပၾဲ မေဴဖဴဖစ္ေသးတာကို
ေဴပာတာပၝ၅
ခဵိန္းထားတဲ့ ေနရာေရာက္ေတာ့ သက္ဝင္းေအာင္က ႒ကိႂေရာက္ႎႀင့္ ေန႓ပီ၅ သူႛပံုစံက လၾန္ခဲ့တဲ့ (၀) ႎႀစ္က အတိုင္းပဲ၅
ဘာမႀ သိပ္မေဴပာင္းဘူး၅ ကဵေနာ့္ကို ေတၾႚေတၾႚခဵင္း ကဵေနာ့္လက္ေမာင္းကို လက္သီးနဲႛ ထိုးလိုက္တယ္၅ ကဵေနာ္လည္း
သူႛရဲႚေဴပာင္ေနတဲ့ နဖူးကို လက္နဲႛ လႀမ္းေတာက္ခဵလိုက္တယ္၅ ႓ပီးမႀ (ြ) ေယာက္သား ႓ပိႂင္တူ ရယ္လိုက္ဳက႓ပီး
ေဘးခဵင္းယႀဤ္လ႖က္က တေယာက္ပခံုး တေယာက္ လႀမ္းဖက္ထားလိုက္ဳကတယ္၅ အဲဒၝ ကဵေနာ္တိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ ႎႁတ္
ဆက္ေနကဵ ပုံစံေလ၅ သူနဲႛ ကဵေနာ္ (ျ) ေဆာင္ မႀာ အတူတူ ေနဳကတုန္းက ကဵေနာ္က ေနႛတိုင္း "ဒိုက္" ထိုးတယ္၅
အဲဒၝကို သူက "မင္းလက္ေမာင္းေတၾက ေကာင္းသားပဲ၅ မႀန္း … ငၝစမ္းဳကည့္စမ္းမယ္" ဆို႓ပီး ထိုးေတာ့တာပဲ၅ ကဵေနာ့္ကို
ဘယ္အခဵိန္ေတၾႚေတၾႚ ကဵေနာ္လ
့ က္ေမာင္းကို ထိုးလိုက္ရမႀ ေကဵနပ္တဲ့ေကာင္၅ ကဵေနာ္ကလည္း သူႛနဖူးကို လက္နဲႛ
လႀမ္းလႀမ္းေတာက္တယ္၅ သူႛနဖူးဴပင္က ထူးထူးဴခားဴခားကို ကဵယ္ေနတာ၅ အဲဒၝကို သူက ဆံပင္နဲႛ ဖုန္းထားတတ္တယ္၅
ကဵေနာ္က သူႛကို ဘယ္အခဵိန္ေတၾႚေတၾႚ သူႛနဖူးကို တခဵက္ေလာက္ ေတာက္လိုက္ရမႀ ေကဵနပ္တဲ့ေကာင္ေလ၅ ဒီလိုနဲႛ
သူနဲႛ ကဵေနာ္ဳကားမႀာ အဲဒီလို ႎႁတ္ဆက္တဲ့ ပံုစံေလး ဴဖစ္မႀန္းမသိ ဴဖစ္သၾားဳကတာေလ၅
အဲဒီမႀာ ခဏပဲေန႓ပီး ေ႟ၿတိဂံုဘုရားသၾားဖိုႛ သူကေဴပာတယ္၅ သူက သူႛဆိုင္ကယ္နဲႛ သက္သက္သၾားတယ္၅ ကဵေနာ္နဲႛ
ေဝမိုးက ဆရာ႒ကီးကားနဲႛ၅ ဘုရားေပၞမႀာ ညေန (ဿ) နာရီေလာက္ထိ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေတၾ ေဴပာဴဖစ္ဳက
တယ္၅ သူ ကဵေနာ့္ကို ေတၾႚဖိုႛေခၞတဲ့အေဳကာင္းကေတာ့ အလုပ္ကိစၤထက္ အရင္သံေယာဇဤ္အရ ေခၞေတၾႚတဲ့ သေဘာ
ပၝပဲ၅ အဲဒီမႀာ သူ ကဵေနာ့္ကို ေဴပာခဲ့တာေတၾကေတာ့ ပံုမႀန္ တရားထိုင္ဖိုႛ၄ သူလည္း ပံုမႀန္ တရားထိုင္ဴဖစ္တဲ့ အေဳကာင္း၄
အခက္အခဲေတၾ ဳကံႂလာတဲ့ အခၝတိုင္း တရားထိုင္ထားတဲ့ အကဵႂိးေဳကာင့္ တည္တည္႓ငိမ္႓ငိမ္ ရင္ဆိုင္လိုႛ ရခဲ့ေဳကာင္း၄
ဒၝေဳကာင့္ တရားထိုင္တာ အကဵႂိးမဵားေဳကာင္း၄ ကဵေနာ္အေနနဲႛ ေလာေလာဆယ္ ႎိုင္ငံေရးကိစၤ ခဏနားထား႓ပီး
ပညာေရးကိစၤကို ေဇာင္းေပးသင့္ေဳကာင္း၄ ကဵေနာ့္အေနနဲႛ ဟိုဖက္ထၾက္႓ပီး ပညာေရး ဆက္လုပ္သင့္ေဳကာင္းေတၾ ေဴပာ
တာပၝ၅ အဲဒီတုန္းက သူက ကဵေနာ္ ေထာင္ထဲ (၀) ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနခဲ့ရတာကုိ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္ေနတာ၅
ကဵေနာ္ကေတာ့ သူႛကို သိပ္႓ပီး မေဴပာဴဖစ္ပၝဘူး၅ သိပ္႓ပီး အတင့္မရဲဖိုႛနဲႛ ကိစဝ
ၤ စ
ိ ၤ ႓ပီးရင္ ေဴခရာေဖဵာက္ေနဖိုႛေလာက္သာ
သတိေပးလိုက္တာပၝ၅ ညေန (ဿ) နာရီထိုးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ဴပန္ဖႛ ို ထရပ္လိုက္ဳကတယ္၅ ထံုးစံအတိုင္း သူက ကဵေနာ့္
လက္ေမာင္းကို ထိုးလိုက္ေတာ့ ကဵေနာ္က သူႛနဖူးကို လႀမ္းေတာက္လိုက္တယ္၅ ႓ပီးေတာ့ တေယာက္ပခုံး တေယာက္
ဖက္႓ပီး ႎႁတ္ဆက္လိုက္ဳကတယ္၅ အဲဒၝ ကဵေနာ္တိုႛ ေနာက္ဆံုး ႎႁတ္ဆက္ဳကတယ္ဆိုတာ (ြ) ေယာက္လံုး မသိခဲ့ဳက
ဘူးေလ၅ ကဵေနာ္နဲႛ ေတၾႚ႓ပီး ေနာက္ (ြ) ရက္ေလာက္ ေနေတာ့ သူ အဖမ္းခံရတယ္၅ အဲဒီထဲက အဴပင္ေလာကကို
အသက္ရင
ႀ ္လဵက္ ဴပန္ထၾက္လာခၾင့္ မရေတာ့ပၝဘူး၅ ေထာင္ထဲမႀာ (၂) ႎႀစ္ေကဵာ္ေလာက္ ခက္ခဲ ဳကမ္းတမ္းမႁေတၾ၄
တိုက္ပၾဲေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္တိုးခဲ့ရ႓ပီး ပထမ ေအာက္ပိုင္း ေသသၾားတယ္၅ ေနာက္ေတာ့ (ြ််၀) ေအာက္တိုဘာ (ျ၀) မႀာ
မႎၩေလးေထာင္ထဲမႀာ ကဵဆံုးသၾားရတယ္၅ သူဆံုးေတာ့ ကဵေနာ္က သာယာဝတီမႀာ၄ နံရံေတၾဳကားကေနပဲ သူႛကို
"သက္ဝင္းေအာင္ (သိုႛမဟုတ္) ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဝိဉာဤ္" လိုႛ ကင္ပၾန္းတပ္႓ပီး လႀမ္းဤီးႌၾတ္ခဲ့ရတယ္၅
သက္ဝင္းေအာင္ အဖမ္းခံရ႓ပီး ဘိုဘိုလည္း ဖမ္းခံရတယ္၅ ေနာက္ေတာ့ ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္ပၝ အဖမ္းခံရေတာ့ ကဵေနာ္
လည္း အိမ္မႀာ သိပ္မေနဘဲ ေရႀာင္ေနလိုက္ရေတာ့တယ္၅ အဲဒီ အေတာအတၾင္း ပညာေရးစနစ္ အေဴပာင္းအလဲေတၾ
ဴဖစ္သၾားတယ္၅ ႎႀစ္စတုန္းက ေဴပာခဲ့တဲ့စနစ္က ေနာက္ႎႀစ္မႀစမႀာ ဆိုေတာ့ ဒီႎႀစ္မႀာ ဘယ္သူမဆို ဆယ္တန္း အဴပင္
ေဴဖခၾင့္ ရႀိေသးတယ္၅ ကဵေနာ့္ ဆရာမေတၾက ကဵေနာ္အ
့ တၾက္ "ေဖာင္" ဝယ္႓ပီး တင္ဖိုႛလုပ္တယ္၅ ကဵေနာ့္ လက္မႀတ္
လိုေနလိုႛ ကဵေနာ့္ဆီ အေဳကာင္းဳကားေတာ့ လက္မႀတ္ သၾားထိုးေပးလိုက္ရတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ စိတ္ထဲမႀာေတာ့ စာေမးပၾဲေဴဖဖိုႛ
စိတ္ကူး လံုးဝ မရႀိေတာ့ပၝဘူး၅ ဴမန္မာဴပည္ ပညာေရးကို လံုးဝ ေကဵာခိုင္းလိုက္ပၝ႓ပီ၅ ေလာေလာဆယ္ ကဵေနာ္
ကိုယ္တိုင္လည္း အဖမ္းခံရမလား၄ ထၾက္ေဴပးရမလား ဆိုတာလည္း ေသေသခဵာခဵာ မသိႎိုင္ေသးဘူး၅ ဒၝေတၾကို ဆရာမ
ေတၾ စိတ္မေကာင္းဴဖစ္မႀာစိုးလိုႛ ဖၾင့္မေဴပာခဲ့ပၝဘူး၅ ဒီအေတာအတၾင္း အေဴခအေနက ပို႟ႁပ္ေထၾးလာတယ္၅ ကဵေနာ့္
အိမ္ကို ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾ လာေမးေန႓ပီ ဆိုတာ သိေတာ့ ကဵေနာ္ နယ္ထၾက္သၾားပၝေတာ့တယ္၅
နယ္မႀာ (ွ) လေလာက္ ေရႀာင္ေန႓ပီး ေအးေဆး႓ပီဆိုမႀ ရန္ကုန္ ဴပန္တက္လာခဲ့တယ္၅ မႀတ္မႀတ္ရရ ကဵေနာ္ ရန္ကုန္
ဴပန္ေရာက္တဲ့ေနႛက ျ၃၃၂ ရဲႚ ေနာက္ဆံုးေနႛ ဒီဇင္ဘာ (ွျ) ရက္ေနႛပၝ၅ ေနာက္ေနႛမႀာ ဆရာမေတၾ သၾားႎႁတ္ဆက္
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တယ္၅ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဆရာမေတၾက ကဵေနာ္ႛကို ေမ႖ာ္ေနဳကတာ၅ စာေမးပၾဲအတၾက္ ဴပင္ဆင္ဖိုႛ၄ စာကဵက္ဖိုႛ အတၾက္ပၝ၅
ဒီေတာ့မႀ ကဵေနာ္ စာေမးပၾဲေဴဖဖိုႛ အစီအစဤ္ မရႀတ
ိ ဲ့ အေဳကာင္း ေဴပာဴပလိုက္တယ္၅ ဆရာမက မရဘူး၄ ေဴဖကို ေဴဖရမယ္
ဆို႓ပီး အတင္း လုပ္ေတာ့တာပဲ၅ ကဵေနာ္လည္း မေဴဖေတာ့ဘူးဆိုတာ အေဳကာင္းေတၾ ရႀတ
ိ ယ္ေလ၅ စာေမးပၾဲေဴဖရမႀာက
မတ္လ (၃) ရက္ေနႛ၅ ဳကားထဲမႀာ (ြ) လေလာက္ပဲ အခဵိန္ရႀိေတာ့တာ၅ ေခၝင္းထဲမႀာလည္း ဘာစာမႀ မရႀိေတာ့ဘူး၅
ဒီဳကားထဲမႀာလည္း အိပ္မက္ဆိုးေတၾ ဴဖတ္သန္းမက္ခဲ့ရေသးေတာ့ ကဵေနာ္ ေတာ္ေတာ္ ပင္ပန္းႎၾမ္းနယ္ေန႓ပီ၅ ဒၝေဳကာင့္
မေဴဖေတာ့ဘူး၅ ေဴဖရင္လည္း ကဵဖိုႛပဲ ရႀိေတာ့တယ္၅ ကဵေနာ့္မူက "ေဴဖရင္ေအာင္ရမယ္"၅ ဆရာမေတၾက ဘယ္လိုပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္ ေဴဖကို ေဴဖရမယ္၄ ေနာက္ဆံုး ကဵရင္ ကဵပၝေစ၅ ကဵေနာ္ စာေမးပၾဲခန္းထဲဝင္ရင္ ေတာ္႓ပီ၅
ဒီလိုနဲႛ ကဵေနာ္နဲႛ ဆရာမတိုႛ စကား အေဴခအတင္ ဴဖစ္ဳကတယ္၅ ကဵေနာ္က မေဴဖေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာ႓ပီး ဴပန္ဆင္းဖိုႛ
လုပ္ေတာ့ ဆရာမက "မင္းမဴပန္နဲႛ၅ ဒီမႀာ စာကဵက္ရမယ္၅ မင္း ေဴဖကို ေဴဖရမယ္" လိုႛ လႀမ္းေဴပာတယ္၅ ကဵေနာ္ကလည္း
မရဘူး၅ ဖိနပ္စီး႓ပီး တံခၝးဖၾင့္ဆင္းမယ္ လုပ္ေတာ့ ဆရာမက ေနာက္ကေန ကဵေနာ့္ဂုတ္ကို ကိုင္႓ပီး မဵက္ႎႀာကို
လက္သီးနဲႛ ထိုးခဵလိုက္တယ္၅ ကဵေနာ့္မဵက္စိထဲ မီးေတာင္ ပၾင့္သၾားတယ္၅ ဆရာမအေဖက နာမည္ေကဵာ္ လက္ေဝႀႛ
သမား႒ကီး၅ ဆရာမလည္း ငယ္ငယ္က သဲအိတ္ေတၾ ဘာေတၾ ထိုး႓ပီး လက္သီးကဵင့္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာမ၅ သူက
ေကဵာင္းသားေတၾကို ဘယ္ေတာ့မႀ မ႟ိုက္ဘူး၅ မာမာထန္ထန္ေတာင္ ေဴပာတာ မဟုတ္ဘူး၅ စာသင္ရင္ အ႓မဲ ႓ပံႂး႟ၿင္ေန
တတ္တာ၅ ဒၝေပမဲ့ သူစိတ္ဆိုး႓ပီ ဆိုရင္ေတာ့ ခုနကလို ဂုတ္ဆၾဲ႓ပီး ဘယ္ဴပန္ ညာဴပန္ ထိုးေတာ့တာ၅
ကဵေနာ့္ အကုိ ငယ္ငယ္တုန္းက သူႛလက္သီးစာ မိ႓ပီး (ွ) ရက္ေလာက္ ထမင္းမစားႎိုင္ ဴဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္၅ ကဵေနာ္လည္း
(၂) တန္း ႎႀစ္ေလာက္က တ႒ကိမ္ ထိခဲ့ဖူးတယ္၅ အခု တ႒ကိမ္ ထိဴပန္႓ပီ၅ စိတ္ထဲ ထူပူသၾား႓ပီး ဆရာမကို လႀည့္ဳကည့္
လိုက္ေတာ့ သူက မင္း အထဲဴပန္ဝင္ ဆို႓ပီး ေနာက္တခဵက္ ထိုးခဵလိက
ု ္ဴပန္တယ္၅ ဒီတခၝ ကဵေနာ္ ေရႀာင္လိုက္ႎိုင္ပၝ
တယ္၅ ဒီတခဵက္ပၝ ထိရင္ေတာ့ ကဵေနာ္ထင္တယ္ (ဿ) ရက္ေလာက္ ဆန္ဴပႂတ္ ေသာက္ရမယ့္ကိန္းပဲ၅ ကဵေနာ္လည္း
အသားလည္း နာ၄ ရႀက္လည္း ရႀက္ဆိုေတာ့ ဆရာမကို စူးစူးရဲရဲ ဴပန္ဳကည့္လိုက္တယ္၅ အ႟ိုင္းစိတ္ေတၾ ႔ကလာတယ္၅
ဆရာမ ေနရာမႀာ တဴခားလူ ဆိုရင္ေတာ့ အ႟ိုးတဴခား၄ အသားတဴခား ဴဖစ္သၾားမႀာ အမႀန္ပဲ၅ ဒၝေပမဲ့ ဒီဆရာမက
ကဵေနာ့္ကို ငယ္ငယ္ထဲက သားတေယာက္လို ေစာင့္ေရႀာက္ခဲ့တဲ့ ဆရာမ၄ ကဵေနာ္က အေမ တေယာက္လို ခဵစ္ခဲ့ရတဲ့
ဆရာမ ဆိုေတာ့ စိတ္ေလ႖ာ့႓ပီး ေခၝင္းငံုႛခံလိုက္ရတယ္၅ ဆရာမအေမ ေရာက္လာ႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛကို အိမ္ထဲ ေခၞသၾားလိုႛ
ဆရာမလည္း ဘာမႀ ထပ္မေဴပာေတာ့ပၝဘူး၅
ကဵေနာ္ စဤ္းစားဳကည့္တယ္၅ ကဵေနာ့္ ဘဝမႀာ အႎိုင္ကဵင့္မႁ မႀန္သမ႖ကို ဘယ္ေတာ့မႀ ေခၝင္းငံုႛခံေလ့ မရႀဘ
ိ ူး၅ ရတဲ့နည္းနဲႛ
တၾန္းလႀန္ခဲ့တာခဵည္းပဲ၅ ႟ုပ္ပိုင္းနဲႛ တၾန္းလႀန္လိုႛမရတဲ့ ကိစၤေတၾဆိုရင္ စိတ္ပိုင္းနဲႛ တၾန္းလႀန္ခဲ့တာပဲ၅ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္
တၾန္းလႀန္လိုႛ မရဘဲ ဒူးေထာက္ အညံ့ခံခဲ့ရတဲ့ အႎိုင္ကဵင့္မႁေတာ့ ရႀတ
ိ ယ္၅ အဲဒၝ "ေမတၨာရဲႚ အႎိုင္ကဵင့္မႁပ"ဲ ၅ အခု
ဆရာမလုပ္ရပ္နဲႛ ကဵေနာ္ ေထာင္ထဲမႀာရႀစ
ိ ဤ္ ေထာင္မႀႃးေစာထၾန္းနဲႛ ဴဖစ္တဲ့ကိစၤမႀာ ဆရာ႒ကီး ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မဵႂိးေတၾ
ပၝပဲ၅ အဲဒၝေတၾကို ကဵေနာ္က "ေမတၨာရဲႚ အႎိုင္ကဵင့္မ" လိုႛ ေခၞခဵင္တယ္၅ လူတေယာက္က လူတေယာက္ကို အႎိုင္
ကဵင့္တယ္ ဆိုတာ အႎိုင္ကဵင့္သူက သူႛရဲႚအတၨ အကဵႂိးစီးပၾားအတၾက္ အႎိုင္ကဵင့္တာပၝပဲ၅ ဒၝေပမဲ့ ေမတၨာရဲႚ အႎိုင္ကဵင့္
မႁကေတာ့ အဲဒၝနဲႛေဴပာင္းဴပန္ပၝ၅ အႎိုင္ကဵင့္သူက သူရဲႚအတၨ အကဵႂိး စီးပၾား လံုးဝ မပၝဘဲ အႎိုင္ကဵင့္ခံရသူရဲႚ အကဵႂိးကို
ေရႀး႟ႁ႓ပီး အႎိုင္ကဵင့္တာပၝ၅ ဒီလို အႎိုင္ကဵင့္မႁမဵႂိးကို ေမတၨာရဲႚ အႎိုင္ကဵင့္မႁလိုႛ ယူဆတယ္၅ ကဵေနာ့္ ဘဝမႀာ ကဵေနာ္
ဘာကိုမႀ မေဳကာက္ပၝဘူး၅ ေမတၨာရဲႚ အစၾမ္းသတၨိကိုေတာ့ အရမ္းေဳကာက္တယ္၅ ဒီဒဏ္ကို ကဵေနာ္ မခံႎိုင္ဘူး၅
တကယ္ေတာ့ ကဵေနာ့္ဘဝမႀာ အငတ္မၾတ္ဆံုး၄ အေတာင့္တဆံုး အရာဟာ ေမတၨာပဲေလ၅
အဲဒီလို ေမတၨာရဲႚ အႎိုင္ကဵင့္မႁေဳကာင့္ (ျ်) တန္းေဴဖဖိုႛ လုပ္ရပၝေတာ့တယ္၅ ေဴဖရဖိုႛရက္က တအား နီးေနေတာ့
ဂုဏ္ထူးထၾက္ဖိုႛ မေမ႖ာ္မႀန္းေတာ့ဘူး၅ ေအာင္မႀတ္ရဖိုႛေတာင္ မနည္းလုပ္ရမႀာ၅ ေတာ္ေသးတာက ဝိဇၦာတၾဲ (ွ) ဘာသာ
မႀာ (ြ) ဘာသာ (ှ်) ရရင္ ေအာင္တယ္၅ သိပၯံတၾဲလည္း ဒီလုိပဲ၅ အခဵိန္မရေတာ့လိုႛ ဝိဇၦာတၾဲထဲက သမိုင္းနဲႛ အီကိုပဲ
ဳကည့္႓ပီး ပထဝီကို လံုးဝ လၿတ္ထားလိုက္တယ္၅ သိပၯံတၾဲထဲက Chemistry နဲႛ Physics ကိုပဲ ဳကည့္႓ပီး Bio ကို လံုးဝ
လၿတ္လိုက္တယ္၅ အိပ္ခဵိန္ (ဿ) နာရီေလာက္ပဲ ထား႓ပီး ကဵန္တဲ့ အခဵိန္ေတၾမႀာ စာနဲႛပဲ မဵက္ႎႀာအပ္ထားလိုက္တယ္၅
ဆရာ႒ကီးက ကဵေနာ့္ဆီ တပတ္တခၝေလာက္ လူကိုယ္တိုင္ ေရာက္လာတတ္႓ပီး ဖုန္းနဲႛေတာ့ ေနႛတိုင္းနီးပၝး ေဴပာဴဖစ္ဳက
ပၝတယ္၅ စာအုပ္ေတၾ၄ ေမးခၾန္းလၿာေတၾ ေတာက္ေလ႖ာက္ ပိုႛေပးပၝတယ္၅ စာေမးပၾဲ စေဴဖေတာ့ ဴမန္မာစာ ေရႀာေရႀာ႟ႁ႟ႁပဲ
ေဴဖႎိုင္တယ္၅ အဂႆလပ
ိ ္လည္း ေအးေအး ေဆးေဆးပဲ၅ သခဵာႆလည္း ေအာင္မႀတ္ရေအာင္ ေဴဖႎိုင္တယ္၅
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သိပၯံတၾဲ မေဴဖခင္ညမႀာေတာ့ ဆရာမက ကဵေနာ့္အတၾက္ နည္းနည္း စိုးရိမ္ေနတယ္၅ Bio ကို လံုးဝ လၿတ္ထားေတာ့
ကဵန္တဲ့ Physics နဲႛ Chemistry ကို အဴပည့္ ရထားေစခဵင္တယ္၅ Physics ကေတာ့ ရပၝရဲႚ၅ Chemistry ကေတာ့ (ျ)
ခန္းေလာက္ လၿတ္လိုက္ရတယ္၅ အခဵိန္လည္း မရႀိ၄ ကဵေနာ္လည္း အရမ္း ပန္းေန႓ပီေလ၅ ဒၝေပမဲႛ ကဵေနာ္ကေတာ့
ကဵရာမႀ ကဵေရာ၅ ကဵေနာ္ ခံယူခဵက္ကို လံုးဝ အထိမခံဘူး၅ ကူးခဵလိုႛ ေအာင္တာထက္စာရင္ အကဵခံ႓ပီး ဂုဏ္ယူလိုက္
မယ္၅ စာခိုးခဵတာ ဘယ္သူမႀ မသိရင္ေတာင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာ့ သိေနဤီးမႀာပဲ၅ ကိုယ့္လိပ္ဴပာ ကုိယ္မလံုတဲ့ အဴဖစ္မဵႂိး
မလုပ္ခဵင္ဘူး၅ ကဵေနာ္ လိပ္ဴပာသန္ႛခဵင္တာလုိႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ ဆရာမက ကဵေနာ့္ကို အထူးအဆန္းလို ဳကည့္ေန
တယ္၅
စာေမးပၾဲ ေဴဖ႓ပီး႓ပီးခဵင္းပဲ ကဵေနာ္နဲႛ သူငယ္ခဵင္းတိုႛ စုေပၝင္း႓ပီး အလူမီနီယံ ကုမၯဏီတခု ေထာင္လိုက္ပၝတယ္၅ ဆရာ႒ကီး
က သေဘာေတၾ ကဵလိုႛ၅ သူလည္း ရႀယ္ယာထည့္မယ္ ဆို႓ပီး သူႛသမီးဆီက ပိုက္ဆံယူလာ႓ပီး ကဵေနာ့္ဆီမႀာ ရႀယ္ယာ
ထည့္တယ္၅ ကဵေနာ္တိုႛ ကုမၯဏီဖၾင့္ပၾဲမႀာ ဆရာ႒ကီးလာ႓ပီး ဧည့္မႀတ္တမ္း စာအုပ္မႀာ ေအာင္ဴမင္ေစေဳကာင္း ဆုေတာင္း
လက္မႀတ္ ထိုးေပးခဲ့ေသးတယ္၅ ဒီလိုနဲႛ ဳသဂုတ္လထဲမႀာ (ျ်) တန္း ေအာင္စာရင္းထၾက္တယ္၅ အဲဒီေနႛက ကဵေနာ္
ရန္ကုန္မႀာ မရႀဘ
ိ ူး၅ အလုပ္ကိစၤနဲႛ မအူပင္ ေရာက္ေနတယ္၅ ေအာင္စာရင္း ထၾက္မႀန္းေတာင္ မသိပၝဘူး၅ ရန္ကုန္က
ဖုန္းဆက္ေဴပာမႀ သိတာ၅ ေနာက္တေနႛ ရန္ကုန္ ဴပန္ေရာက္ေတာ့ ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးဆီ သၾားလိုက္တယ္၅ ကဵေနာ့္
ဴမင္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးက ထံုးစံအတုိင္း "ေခၾးေကာင္ … ငၝ အရမ္း ဝမ္းသာတယ္ကၾာ၅ မင္း စာေမးပၾဲေအာင္တာ …" ဆို႓ပီး
ကဵေနာ့္ ေခၝင္းကို သူႛရင္ဘတ္နဲႛ ဖိကပ္ထားေတာ့တယ္၅ ကဵေနာ့္ကို ဂုဏ္ဴပႂမယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝေသးတယ္၅
"ငၝက ေကဵာင္းဆရာတေယာက္ ဆိုေတာ့ ေကဵာင္းသားတေယာက္ စာေမးပၾဲေအာင္တာ မဆန္းသလို ကဵတာလည္း
မဆန္းဘူး၅ ဒၝေပမဲ့ မင္းေအာင္တာ အတၾက္ေတာ့ ဆန္းတယ္၅ အခက္ခဲေတၾ၄ အပိတ္ဆိုႛ အတားဆီးေတၾ အထပ္ထပ္
ကေန ေဴဖရမလို မေဴဖရေတာ့ဘူးလိုလိုနဲႛ ကေမဵာေသာပၝး ေဴဖခဲ့ရတာ မဟုတ္လား၅ ဒၝထက္ပိုတာက စာ လံုးဝ ခိုးမခဵဘဲ
ေဴဖမယ္ဆိုတဲ့ မင္းရဲႚခံယူခဵက္ အတၾက္ ငၝခဵီးကဵႃးတာ …" လိုႛ ဝမ္းသာအားရ ဆက္ေဴပာေနပၝေသးတယ္၅ သူက "အဲဒၝ
သစၤာပဲကၾ၅ သစၤာရဲႚ ေရာင္ဴပန္ဟပ္မႁပ"ဲ လိုႛ ေဴပာပၝတယ္၅ ကဵေနာ္ ေဳကာင္သၾားတယ္၅ ခုကိစၤနဲႛ သစၤာနဲႛ ဘယ္လို
စပ္ဆက္ေနလဲေပၝ့၅ အဲေတာ့မႀ သူက "မင္း စာေမးပၾဲ မေဴဖခင္ကတည္းက ကိုယ္မသိတာေတၾ၄ အေဴဖလၿာထဲ မပၝသၾားေစ
ရဘူး၅ ကဵရင္ ကဵပေစ၅ စာ လံုးဝခိုးမခဵဘူး ဆို႓ပီး မင္းဆံုးဴဖတ္ထားတယ္ မဟုတ္လား၅ အဲဒီ ခံယူခဵက္က သစၤာပဲ၅ မႀန္တဲႛ
သစၤာေဳကာင့္ မင္းအခု အခက္အခဲေတၾ ဳကားကေန ေအာင္ခဲ့တာ" တဲႛ၅
ကဵေနာ္က သစၤာဆိုတာ သိပ္ နားမလည္ေသးေတာ့ သူႛကို ထပ္ေမးမိတယ္၅ သူက "ဗုဒၭဘာသာ တရားေတာ္ကို
ဴခံႂလိုက္ရင္ စကား လံုး (ြ) လံုးပဲ ထၾက္လာတယ္၅ အဲဒီ (ြ) လံုးက ပညာနဲႛ သစၤာပဲ၅ ပညာဆိုတာက 'အေကာင္းဴမင္'
နဲႛ 'အဆိုးဴမင္' က လၾတ္တဲ့ 'ယထာဘူတအဴမင္' ကိုရတဲ့ ပညာ၅ သစၤာ ဆိုတာကေတာ့ အမႀန္တရားပဲ၅ တကယ့္
အစစ္အမႀန္၄ တကယ့္ အဴဖစ္တရား၄ အရႀတ
ိ ရားပဲ၅ ဗုဒၭတရားေတာ္ေတၾမႀာ ပညာအေဳကာင္း အမဵား႒ကီး ပၝသလို၄
သစၤာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးလည္း အမဵား႒ကီး ပၝတယ္၅ သစၤာေလးပၝးကုိ ခဏထားလိုက္၅ ေထာင္ထဲမႀာတုန္းက ႟ၾတ္ေနတဲ့
ပရိတ္ထဲမႀာ အဂႆုလိမာလသုတ္ ဆိုတာ ရႀတ
ိ ယ္၅ အဲဒၝက သစၤာကို ေဟာတာပဲ၅ 'ငၝသည္ အရိယာ ဴဖစ္႓ပီးသည့္ အခဵိန္
မႀစ၇ မည္သည့္အသက္ကိုမႀ သတ္ဴခင္း မရႀခ
ိ ဲ့ပၝ၅ ဣမႀန္ေသာ သစၤာစကားေဳကာင့္ မိခင္ေရာ၄ ကေလးပၝ ခဵမ္းသာရာ
ရပၝေစ' ဆို႓ပီး သစၤာဴပႂတာ ဒၝကို ရႀင္းရႀင္းယူဳကည့္ရင္ ကိုယ္တကယ္ ေစာင့္ထိန္းတဲ့၄ ကဵင့္ဳကံတဲ့ တရားတခုကို သစၤာ
ဴပႂရင္ အဲဒီ သစၤာ စူးရႀတာပဲ …" လိုႛ ရႀင္းဴပတယ္၅ တကယ္ဆို အဲဒီတုန္းက ဆရာ႒ကီး ေဴပာခဲ့တာေတၾကို ကဵေနာ္
ေသေသခဵာခဵာ နားမလည္ခဲ့ပၝဘူး၅ ေရးေရးေလးေလာက္သာ မိခဲ့တာပၝ၅
ကဵေနာ့္ကို ဘာေမဂဵာ ေလ႖ာက္မႀာလဲလိုႛ ေမးပၝေသးတယ္၅ ကဵေနာ္က Law ေလ႖ာက္ဖိုႛ စဤ္းစားထားတယ္ ဆိုေတာ့
သူက Law မယူနဲႛကၾာ၅ ဤပေဒအေဳကာင္းက အဴပင္ကေန စာေတၾ ဖတ္ယူလိုႛရတယ္၅ မင္းနဲႛကိုက္တာ "ဖီေလာ္" ပဲ၅
ဒၝေဳကာင့္ "ဖီေလာ္" ယူကၾာတဲ့၅ ကဵေနာ္သိထားတဲ့ ဖီေလာ္ ဆိုတာက နက္နက္နဲနဲ စဤ္းစားရတဲ့အလုပ္၅ အ႓ငိမ္အလုပ္၅
ကဵေနာ္က လႁပ္လႁပရ
္ ႀားရႀားသမား၅ အပူနဲႛအေအး တဴခားစီလိုႛ ဆရာ႒ကီးကို ဴပန္ေဴပာလိုက္တယ္၅ "ဆရာ႒ကီးက မင္းကို
အေပၞယံ သေဘာ ဳကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္တယ္၅ ဒၝေပမဲ့ မင္းရဲႚ အေတၾးေတၾထဲမႀာ ဖီေလာ္နဲႛ ဆက္စပ္ေနတယ္၅ ဤပမာ
ေစတီကို ႓ဖိႂဳကည့္လိုက္ရင္ အုတ္၄ သဲ၄ ေကဵာက္ပဲ ထၾက္လာမယ္၅ ဒၝကို ဘာလိုႛ ကန္ေတာ့ရလဲ ဆိုတဲ့ မင္းအသက္
(ြ်) ေလာက္က ငၝ့ကို ေမးခဲ့တဲ့ စကားမဵႂိး ေနာက္ အမဵား႒ကီး ရႀိေသးတယ္၅ မင္းက အမဵား လက္ခံထားတဲ့အတိုင္း
လက္ခံခဵင္မႀ လက္ခံတာ၅ အဲဒီအဴမင္ေတၾက ဖီေလာ္နဲႛ အကိုက္ဆံုးပဲ၅ ဒၝေဳကာင့္ မင္း ဖီေလာ္ ယူသင့္တယ္၅ ငၝမင္းကို
အဳကံေပးလိုႛ မင္းဒုကၡ ေရာက္တာ ရႀိဖူးလား" ဆို႓ပီး ေမးပၝတယ္၅ ဟုတ္ပၝတယ္ ဆရာ႒ကီးေဳကာင့္ ဒုကၡ မေတၾႚရဖူးပၝဘူး၅
ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္ စဤ္းစားဤီးမယ္လိုႛ ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးက "အဲဒၝပဲ၅ မင္းက ကိစၤတခုကို ဘယ္ေတာ့မႀ လၾယ္လၾယ္နဲႛ
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အေဴဖ မေပးဘူး၅ စဤ္းစား႓ပီးမႀ ေပးတယ္၅ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵ႓ပီး႓ပီ ဆိုရင္လည္း ေရကုန္ေရခမ္း လုပ္ေတာ့တာပဲ၅ အဲဒၝ
မင္းဆီမႀာ ငၝ႒ကိႂက္တဲ့ စ႟ိုက္ေတၾထဲက တခုပ"ဲ တဲ့၅
ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးေဴပာခဲ့တဲ့ "ဖီေလာ္" မေလ႖ာက္ဴဖစ္ခဲ့ဘူး၅ ဘာေမဂဵာမႀ မေလ႖ာက္ရခင္ ေထာင္ထဲ ေရာက္လာ
ခဲ့တာ ခုထိပၝပဲ၅ ကဵေနာ္ ေထာင္ထဲေရာက္႓ပီးမႀ စာအုပ္တအုပ္ထဲမႀာ "ဖီေလာ္" ကို အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ထားတာက "Philo" နဲႛ
"Sophia" ကေန လာထားတာလိုႛ ဆိုတယ္၅ အဓိပၯာယ္ကေတာ့ Love and Wisdom or Love of Wisdom တဲ့၅
ဆိုေတာ့ "ပညာကို ခဵစ္ဴမတ္ႎိုးဴခင္း" လိုႛလည္း အဓိပၯာယ္ထၾက္ႎိုင္တယ္ေလ၅ ဒီေတာ့ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္ကို ဖီေလာ္
ေလ႖ာက္ခိုင္းတာဟာ "အေတၾးအေခၞပညာ" ကို ေလ့လာ ဆည္းပူးခိုင္းတာပဲလား၅ ဒီထက္ပို႓ပီး ပညာကို ခဵစ္ဴမတ္ႎိုးဖိုႛ
ပညာသားပၝပၝ တၾန္းအား ေပးခဲ့တာမဵားလား … ကဵေနာ့္စိတ္ထဲ သိခဵင္တာ၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ေတၾႚ႓ပီး ေဴပာလိုက္ခဵင္စိတ္ေတၾ
တဖၾားဖၾား ေပၞခဲ့ဖူးတယ္၅ ခုေတာ့ ဆရာ႒ကီး မရႀိေတာ့ဘူး၅ ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဆရာ႒ကီး ဆံုးတယ္ ဳကားတဲ့ ေနာက္
တေနႛမႀာပဲ ကဵေနာ္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵလိုက္ပၝတယ္၅ ေကဵာင္းတက္ဴဖစ္ရင္ "ဖီေလာ္" ဘာသာရပ္ ယူမယ္၅ ခမ္းခမ္းနားနား
မဟုတ္ရင္ေတာင္ နက္နဲတဲ့ ဒႍနစာတမ္းတေစာင္ ဴပႂစုဖိုႛ ႒ကိႂးစားမယ္၅ ကဵေနာ့္အေပၞ တင္ေနတဲ့ ဆရာ႒ကီးရဲႚ
ေကဵးဇူးေတၾအတၾက္ ဒီစာတမ္းနဲႛ ဆရာ႒ကီးကို ကဵေနာ္ ပူေဇာ္မယ္၅
ေအာင္စာရင္း ထၾက္႓ပီး သိပ္မဳကာဘူး၅ တညေနမႀာ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္ကို ဖုန္းဆက္႓ပီး ေခၞပၝတယ္၅ အေရး႒ကီးလိုႛ
အခုပဲ လာခဲ့ပၝတဲ့၅ ကဵေနာ္ ဖုန္းလက္ခံတဲ့ အခဵိန္က ည (၁) နာရီေလာက္ရ႓ႀိ ပီ၅ တာေမၾနဲႛ အင္းစိန္က (ျ) နာရီေလာက္
သၾားရေတာ့ ဟိုကို (၂) နာရီေလာက္မႀ ေရာက္တယ္၅ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးက "ငၝ မနက္ဴဖန္ ႎိုင္ငံဴခား ထၾက္
ေတာ့မယ္" လိုႛ ေဴပာေတာ့ ကဵေနာ္ အံ့ဳသသၾားတယ္၅ နံမည္ရင္း ဴဖစ္တဲႛ ဤီးဘဂဵမ္းဆိုတဲ့ နာမည္နဲႛ တင္႓ပီး သိုသို
ဝႀက္ဝႀက္ လုပ္ခဲ့လုိႛ အခုမႀ အသိေပးတာလိုႛ ဆက္ေဴပာပၝတယ္၅ ဒၝေတာင္ ဒီည လ႖ိႂႚဝႀက္ထားဖိုႛ ေဴပာပၝေသးတယ္၅
မနက္ဴဖန္ေလဆိပ္မႀာ အတားခံရမယ့္ အႎၩရာယ္ ရႀိေသးတယ္ေလ၅ မိသားစုဝင္ေတၾေလာက္နဲႛ အရင္းႎႀီးဆံုး မိတ္ေဆၾ
ေတၾေလာက္ပဲ အသိေပးထားတာတဲ့၅ ဘာေဴပာေဴပာ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ခၾဲရေတာ့မယ္ ဆိုေတာ့ ကဵေနာ္ ဝမ္းနည္းသၾားတယ္၅
ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ဴပန္လာမလဲ ေမးေတာ့ "သိပ္မဳကာပၝဘူးကၾာ၅ အလၾန္ဆံုး (ွ) ႎႀစ္ေပၝ့" တဲ့၅
ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးကို ဳကမ္းဴပင္မႀာ ထိုင္႓ပီး ကန္ေတာ့လိုက္ပၝတယ္၅ ေဘးမႀာထိုင္ေနတဲ့ မမိုးခဵႂိသင္းက ခံုကထ႓ပီး
ေဘးကေန ရပ္ဳကည့္ေနတယ္၅ ကဵေနာ္ေရာ၄ ဆရာ႒ကီးပၝ မဵက္ရည္ေတၾ ဝဲေနတာ သူ ထင္ထင္ရႀားရႀား ေတၾႚရမႀာပဲေလ၅
အဲဒၝ ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးကို ေနာက္ဆံုး ကန္ေတာ့ဴခင္းပၝပဲ၅ အဲဒတ
ီ ုန္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုးလိုႛ ဘယ္ထင္ပၝ့မလဲ၅
႓ပီးေတာ့မႀ ဆရာ႒ကီးက မင္းနဲႛ ငၝ အမႀတ္တရ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္ရေအာင္ ဆို႓ပီး အိမ္က ထၾက္ခဲ့ဳကတယ္၅ တံခၝး
လိုက္ဖၾင့္ေပးတဲ့ မမိုးခဵႂိသင္းက သိပ္ေဝးေဝး မသၾားဖိုႛ မႀာတယ္၅ ကဵေနာ္ သူႛကို လႀည့္ဳကည့္ေတာ့ "မနက္ဴဖန္ေလဆိပ္မႀာ
အတားအဆီးဴဖစ္မႀာ ပူေနလု"ိႛ တဲ့၅ ကဵေနာ္ ကိုယ္ခဵင္းစာပၝတယ္၅ သူတိုႛလဲ သူတိုႛအေဖကို ပူဳကမႀာပၝပဲ၅ တကယ္ဆို
ဒီအခဵိန္မႀာ အဴပင္ မထၾက္သင့္ေတာ့ဘူးေလ၅ ခၝတိုင္းအခဵိန္ေတၾမႀာ ဘာမႀ ေဴပာေလ့မရႀိေပမဲ့ အခု သူတိုႛစိုးရိမ္မႁကို
ကဵေနာ္ အသိအမႀတ္ဴပႂရမယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္က မသၾားေတာ့ဘူး ေဴပာေတာ့ ဆရာ႒ကီးက မရဘူး၅ "လမ္းထဲက
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလး သၾားထုိင္မယ္" တဲ့၅ ဒၝနဲႛ သူနဲႛ ကဵေနာ္ ထိုင္ဴဖစ္သၾားတယ္၅ ဆရာ႒ကီးအတၾက္ ဴမန္္မာဴပည္ရဲႚ
ေနာက္ဆံုး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္၅ အဲဒီညက ဆရာ႒ကီးက သူႛအိမ္မႀာ အိပ္ဖိုႛ ကဵေနာ့္ကုိ
ေဴပာေသးတယ္၅ ကဵေနာ္ ဴငင္းလိက
ု ္တယ္၅ သူ သမီးေတၾနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ႎႁတ္ဆက္ဳကပၝေစ၅ လူစိမ္းတေယာက္
ရႀိေနရင္ သူတိုႛရဲႚ လၾတ္လပ္မႁကို အနည္းအမဵား ထိခုိက္ႎိုင္တယ္ေလ၅ အဲဒီေနႛညက ဆရာ႒ကီးအိမ္က ကဵေနာ္
ဴပန္ထၾက္ေတာ့ ည (၃) နာရီ ေကဵာ္ေနပၝ႓ပီ၅ ေနာက္တေနႛ ဆရာ႒ကီး ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ကို ေခဵာေခဵာေမာေမာ
ေရာက္သၾားတယ္၅ ေနာက္ တပတ္ေလာက္ေနေတာ့ ကဵေနာ္လည္း ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေထာင္နန္းစံရတာ ခုထိ စံေနရ
တုန္းပၝပဲ၅
ခုေတာ့ ဆရာ႒ကီး ဆံုး႓ပီ၅ ကိုယ့္တိုင္းဴပည္ ရႀိေနလဵက္နဲႛ ကိုယ့္ဴပည္ ကိုယ့္႟ၾာကို ခဵစ္လဵက္နဲႛ သူတပၝး တိုင္းဴပည္မႀာ
ဆံုးပၝးရတာ ကဵေနာ္ ဘယ္လို ေဴဖရမလဲ ဆရာ႒ကီး၅ ဆရာ႒ကီး ႟ုပ္အေလာင္း ရႀတ
ိ ဲ့ L.A. မႀာ ႎႀင္းေတၾ ကဵေနလား၅
ကဵေနာ္ မသိဘူး၅ ဴမန္မာဴပည္ သာယာဝတီမႀာေတာ့ ႎႀင္းေတၾ တအားကဵေနတယ္၅ ခၝတိုင္းႎႀစ္ေတၾထက္ အေအး
ပိုလၾန္းတဲ့ ဒီႎႀစ္မႀာ ထူးထူးဴခားဴခား အေအးကလည္း တာရႀည္ေနေသးတယ္၅ ကဵေနာ့္ရင္ထဲမႀာ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေန
ေလရဲႚ၅ ဟိုးလၾန္ခဲ့တဲ့ (ျဿ) ႎႀစ္က ခုလို ဇန္နဝၝရီ ႎႀင္းေတၾေဝေနတဲ့ မနက္ခင္းေလးမႀာ ဆရာ႒ကီးရယ္၄ ကဵေနာ္ရယ္၄
သက္ဝင္းေအာင္ရယ္ (ွ) ေယာက္ေလ၅ ခုေတာ့ ကဵေနာ္ တေယာက္တည္း ကဵန္ပၝေတာ့လား၅ ြ််၀၄ ေအာက္တိုဘာ
ျ၀ ရက္ေနႛမႀာ သက္ဝင္းေအာင္ ဆံုးတယ္၅ ေနာက္ (ွ) လအဳကာမႀာ ဆရာ႒ကီး ဆံုးဴပန္တယ္၅ ကဵေနာ္
ဘယ္လိုေဴဖရမလဲ ဆရာ႒ကီး၅ ပိုေဳကကၾဲဖိုႛ ေကာင္းတာက ဒီႎႀစ္ေယာက္လံုးရဲႚ စဵာပန အခမ္းအနားကို ကဵေနာ္ တက္
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ေရာက္ခၾင့္ မရဘူးေလ၅ အုတ္႟ိုး၄ သံတိုင္၄ ေသာ့ခေလာက္ေတၾက မိစာၥေတၾ အလိုကဵ ကဵေနာ့္ကို တားဆီးထားဳက
တယ္ေလ၅ ၂ ေပ ျ် ေပ အခန္းကဵဤ္းေလးထဲမႀာ ကဵေနာ္တေယာက္တည္း စိတ္နဲႛ ဤီးႌၾတ္ အေလးဴပႂေနရတယ္ေလ၅
တိုက္ဆိုင္လၾန္းတယ္ပဲ ေဴပာရမလား၅ သက္ဝင္းေအာင္ဆံုးေတာ့ ၂၂ မဵႂိးဆက္သစ္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ "အဴဖႃေရာင္
ေဖာ္ဴပခဵက္" လႁပ္ရႀားမႁကာလ၅ လူတိုင္း အဴဖႃေရာင္ဝတ္႓ပီး ဆႎၬ ထုတ္ေဖာ္ဴပေနခဵိန္မႀာ သက္ဝင္းေအာင္က သူႛရဲႚ
ခႎၭာကိုယ္ကို မီးသ႓ဂႇႂလ္စက္ထဲထည့္၄ ဴပန္ထၾက္ကဵလာတဲ့ အဴဖႃေရာင္ဴပာမႁန္ႛေတၾနဲႛ အဴမင့္ဆံုး ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဴပလိုက္
တယ္ေလ၅ အခု ဆရာ႒ကီးဆံုးတဲ့အခဵိန္မႀာလည္း (၂၂) မဵႂိးဆက္ေတၾရဲႚ "ရင္ဖၾင့္လၿာ" လႁပ္ရႀားမႁကာလ၅ လူတိုင္းလူတိုင္း
သူတိုႛခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတၾ၄ မတရားမႁေတၾကုိ ဖၾင့္ဟထုတ္ေဖာ္ စာေရးသားေနခဵိန္မႀာ ဆရာ႒ကီးက "ငၝ သိပ္ခဵစ္တဲ့
ငၝ့တိုင္းဴပည္ကို ငၝဴပန္ခဵင္တာ ငၝ့ကို ဴပန္ခၾင့္မဴပႂဘဲ မတရား ပိတ္ပင္ တားဆီးထားဳကတယ္ေဟ့" ဆို႓ပီး လူသိရင
ႀ ္ဳကား
ဴဖစ္ေအာင္ အေကာင္းပကတိကေန ဘုန္းခနဲလဲ ေသဴပလိုက္ပၝေရာလား၅ ဒၝဟာ "အဴမင့္ဆံုး ရင္ဖၾင့္လၿာ" ေရးဴပလိုက္
တာမဵားလား …၅
သက္ဝင္းေအာင္ေရာ ဆရာ႒ကီးပၝ (ြ) ေယာက္လံုး ဘုန္းခနဲ လဲကဵ၄ ႎႀလံုးရပ္႓ပီး ေသသၾားဳကပံု တူေနတာ တမင္တကာ
တိုက္ဆိုင္မႁေတၾမဵားလား၅ သက္ဝင္းေအာင္က သူႛမိသားစုနဲႛ ေဝးရာ နံရံေလးဘက္ဳကား တေယာက္တည္း ေရကန္
အသၾား ဘုန္းခနဲ လဲကဵ ႎႀလံုးရပ္သၾားတယ္၅ ဆရာ႒ကီးက သူႛမိသားစုနဲႛေရာ သူခဵစ္တဲ့ တိုင္းဴပည္နဲႛေဝးရာ တိုင္းတပၝးမႀာ
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္ရင္း ဘုန္းခနဲ လဲကဵ ႎႀလံုးရပ္သၾားတယ္၅ သက္ဝင္းေအာင္ အ႟ိုးအိုးကို သူႛဇာတိ ရန္ကုန္မႀာ
ဴပန္သ႓ဂႇႂဟ္ခဵင္တာ ခၾင့္မဴပႂဘူးတဲ့ေလ၅ ဆရာ႒ကီးရဲႚ အ႟ိုးအိုးကို သူႛဇာတိ ဴမန္မာဴပည္ကို ဴပန္သယ္ခဵင္တာ သယ္ခၾင့္
မရဘူး ဆိုပၝလား၅ ကဵေနာ္ ဘယ္လိုေဴဖရမလဲ ဆရာ႒ကီး၅ ကဵေနာ္ ကိုယ္တိုင္ အုတ္႟ိုး၄ သံတိုင္၄ နံရံေလးဘက္ဳကားမႀာ
ဒီ ေဳကကၾဲဖၾယ္ရာ ဴဖစ္ရပ္ေတၾကို ရင္နဲႛ မဆ့ံေအာင္ ခံစားေနရတယ္ေလ၅
သူတိုႛ သိပ္ရက္စက္ဳကပၝလား … အဟုတ္ပဲ သူတိုႛ သိပ္ကို ရက္စက္လၾန္းတယ္ ဆရာ႒ကီးေရ …၅ ဆရာ႒ကီး အ႟ိုးဴပာ
အိုးကို ဴမန္မာဴပည္ သယ္ခၾင့္မေပးတာ ထားပၝဤီး၅ ဆရာ႒ကီး နာေရးေဳကာ္ဴငာကိုေတာင္ ထည့္ခၾင့္ မဴပႂဳကဘူးတဲ့၅ လူဳကား
လိုႛမႀ ေကာင္းဳကေသးရဲႚလား၅ ဒၝ ဴမန္မာလူမဵႂိးေတၾရဲႚ စိတ္ဓာတ္တဲ့လား၅ ယဤ္ေကဵးပၝတဲ့ ဴမန္မာလူမဵႂိးေတၾ ကမာၲအ
ႛ လယ္
မႀာ ဘယ္လို မဵက္ႎႀာဴပဝံ့ဳကေတာ့မႀာလဲ၅ ဆရာ႒ကီးေရ သူတိုႛ ဆရာ႒ကီးကို အူလႁိက္သည္းလႁိက္ မုန္းေနဳကပၝ ေရာလား၅
သူရဲ၄ တေစၽေတၾ "ဂုဏ္ေတာ္" ဴမင္ရင္ ထၾန္ႛထၾန္ႛလူး ေဳကာက္ဳကသလို သူတိုႛ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ဝိဉာဤ္ကို ေဳကာက္ေနဳက
႓ပီေလ၅ ဒၝေဳကာင့္ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဝိဉာဤ္ ဴပည္ေတာ္ဝင္ခၾင့္ကို မေပးရဲဳကေတာ့တာေလ၅ ဆရာ႒ကီး ေရးခဲ့ဖူး
သားပဲ၅ ဗုဒၭဆင္းတုကို သံ႒ကိႂးနဲႛတုပ္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားမယ့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ ဆိုတာေလ၅ ဆရာ႒ကီး မလၾန္ဘူး၅ သူတိုႛ ဴမင္ဴမင္
ကရာ သံ႒ကိႂးနဲႛတုပ္၄ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခဵင္ေနဳကတာ ဘုရားေတာင္ ခဵမ္းသာမေပးဳကေတာ့ဘူးေလ၅
ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ္ ဘယ္လိုေဴဖရမလဲ၅ ဆရာဤီးဴမသန္း စဵာပနမႀာ ဆရာ႒ကီး ေဴပာခဲ့ဖူးတယ္ေလ၅ "လူဟာ အေသ
ေကာင္းဖိုႛ လိုတယ္၅ အေနေကာင္းမႀ အေသေကာင္းမယ္" ဆိုတာေလ၅ ဆရာ႒ကီးေရာ၄ သက္ဝင္းေအာင္ေရာ အေန
ေကာင္းခဲ့ဳကတယ္ ဆိုတာ ကဵေနာ္ အဴပည့္အဝ လက္ခံတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ အေသေကာ ေကာင္းဳကရဲႚလား၅ ဆရာ႒ကီးက
အေနေကာင္းရင္ အေသေကာင္းမယ္လိုႛ ဴမင္တယ္ေနာ္၅ ကဵေနာ္ကေတာ့ အေသေကာင္းဖိုႛအတၾက္ အေနေကာင္း႟ံု
သက္သက္နဲႛ မလံုေလာက္ဘူးလိုႛ ယံုေနတယ္၅ အေသလည္း ေဴဖာင့္ဖိုႛလိုတယ္ မဟုတ္လား၅ အေသေဴဖာင့္မႀ အေသ
ေကာင္းမယ္ေလ၅ အေနလည္းေကာင္း၄ အေသလည္း ေဴဖာင့္မႀ အေသလည္း ေကာင္းတယ္လိုႛ ေဴပာလိုႛရမယ္ေလ၅
ဒၝဆို ဆရာ႒ကီး အေသေဴဖာင့္ခဲ့ရဲႚလား၅ အေနေကာင္းခဲ့ေပမဲ့ အေသမေဴဖာင့္ခဲ့ဘူး မဟုတ္လား၅ မေသခင္မႀာ ဆရာ႒ကီး
သိပ္ခဵစ္တဲ့ တိုင္းဴပည္ကို ဴပန္ခဵင္တဲ့ အိမ္လၾမ္းစိတ္ ေဝဒနာ အ႒ကီးအကဵယ္ ခံစားခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား၅ အိမ္ဴပန္ခဵင္တဲ့
ဆႎၬ မဴပည့္ဘဲ ေသသၾားခဲ့ရတာ မဟုတ္လား၅ ဆရာ႒ကီး သိပ္ခဵစ္တဲ့ တိုင္းဴပည္လည္း အေမႀာင္လၿမ္းေနဆဲ မဟုတ္လား၅
ဒီမိုကေရစီ မရႀ၄ိ လူႛအခၾင့္အေရး မရႀ၄ိ ဆင္းရဲဴခင္းနဲႛ မတရားမႁေတၾဳကားမႀာ ဆရာ႒ကီး ခဵစ္တဲ့ ဴပည္သူေတၾ မခဵိမဆ့ံ ခံစား
ေနရဆဲဆိုတာ ဆရာ႒ကီး အသိပဲ မဟုတ္လား၅ ဒီေဝဒနာေတၾက လၾတ္ေဴမာက္ ေစခဵင္လၾန္းလိုႛ ဆရာ႒ကီးပဲ တဖၾဖၾ
ေဴပာေနခဲ့တာ မဟုတ္လား၅ ကိုယ့္ဴပည္ကုိယ့္႟ၾာ ဴပန္ခၾင့္မရပဲ ေသခဲ့ရတဲ့ ဆရာ႒ကီး၄ ကိုယ့္တိုင္းဴပည္ကို လၾတ္လပ္တဲ့၄
တရားမ႖တတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႎိုင္ငံေတာ္႒ကီးအဴဖစ္ မဵက္ဝၝးထင္ထင္ မဴမင္လိုက္ရဘဲ ေသခဲ့ရတဲ့ ဆရာ႒ကီး အေသမေဴဖာင့္
ခဲ့ဘူး မဟုတ္လား၅ ဟုတ္တယ္၅ ဆရာ႒ကီး အေသမေဴဖာင့္ခဲ့တာ ေသခဵာတယ္၅
ဆရာ႒ကီး … ကဵေနာ္ ဘယ္လို ေဴဖရမလဲ၅ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ေတၾႚရင္ ေဴပာဖိုႛ ရင္ဘတ္ထဲ ထည့္သိမ္းထားခဲ့တဲ့ စကားေတၾ
အခု ကဵေနာ္ဘယ္သူႛကို သၾားေဴပာရေတာ့မႀာလဲ၅ ကဵေနာ့္ရင္ထဲက စကားေတၾ ဆရာ႒ကီး မဳကားႎိုင္ေတာ့ဘူးလား၅

48

ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္ကို ကဗဵာခံစား ဖတ္႟ႁေစခဵင္ခဲ့တာ မဟုတ္လား၅ အခု ကဵေနာ္ ကဗဵာကို တ႟ႁိက္မက္မက္ ခံစားတတ္
ေန႓ပီ၅ ကဗဵာကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးေန႓ပီ၅ ကဗဵာနဲႛ ကဵေနာ့္ႎႀလံုးသားကို ႎူးညံ့ေအာင္ မၾမ္းမံေန႓ပီေလ၅ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္
ကို ဘာသာတရားနဲႛ ယဤ္ေကဵးတဲ့ လူသားတေယာက္ ဴဖစ္ေစခဵင္ခဲ့တာ မဟုတ္လား၅ အခု ကဵေနာ္ ဘာသာတရားကို
သက္ဝင္ ယံုဳကည္သူတေယာက္ ဴဖစ္ေန႟ံုတင္မက ဘာဝနာပၝ ကဵင့္ဳကံေန႓ပီေလ၅ ဒၝေတၾ ဆရာ႒ကီး သိမသၾားရဘူး၅
ဒီအေဳကာင္းေတၾ ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးကို မေဴပာလိုက္ရေသးဘူး၅
ဆရာ႒ကီး … ကဵေနာ္ ဘယ္လိုေဴဖရမလဲ၅ ကဵေနာ္ ဆရာ႒ကီးကို ကတိေပးမယ္၅ ဆရာ႒ကီး သိပ္ခဵစ္တဲ့ တိုင္းဴပည္
အတၾက္၄ ဆရာ႒ကီး သိပ္တန္ဖိုးထား ဴမတ္ႎိုးတဲ့ ပညာေရး လုပ္ငန္းေတၾအတၾက္ ဘဝတခုလံုး ႎႀစ္႓ပီး အစၾမ္းကုန္
လုပ္သၾားဖိုႛ ကတိေပးတယ္၅ ဆရာ႒ကီး … ကဵေနာ့္အသံ ဳကားရလား၅ ကဵေနာ္ ကတိေပးတာ ဳကားရရဲႚလား၅ ကဵေနာ္
ကတိေပးတယ္၅ ကဵေနာ့္ အသက္နဲႛ ထပ္႓ပီး ေပးတဲ့ကတိပၝ ဆရာ႒ကီး၅ သူမဵားတိုင္းဴပည္မႀာ ေနေနရတဲ့ ဆရာ႒ကီးရဲႚ
အ႟ိုးဴပာအုိးကို ကိုယ့္ဴပည္ ကိုယ့္႟ၾာကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ကဵေနာ္ ဴပန္သယ္မယ္၅ မဴဖစ္ဴဖစ္တဲ့ နည္းနဲႛ
ေရာက္ေအာင္ ကဵေနာ္ ဴပန္သယ္မယ္၅ ဆရာ႒ကီးလို တိုင္းခဵစ္ဴပည္ခဵစ္ ပုဂၢိႂလ္႒ကီးရဲႚ အုတ္ဂူဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ
အထင္ကရ ရႀိေနရမယ္ေလ၅ ကဵေနာ္ သစၤာဴပႂတယ္၅
ဆရာ႒ကီးရဲႚ အ႟ိုးဴပာအိုး ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္မေရာက္မခဵင္း ကဵေနာ္ မေသေသးဘူး၅ ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ္ ကတိေပး႓ပီေလ၅
"မင္းက ကတိေပး ႓ပီးရင္ မဴဖစ္ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္တယ္ဆိုတာ ငၝယံုတယ္" လိုႛ ဆရာ႒ကီး ေဴပာခဲ့ဖူးတယ္ မဟုတ္
လား၅ ယံုေတာ့ ဆရာ႒ကီး၅ အခု ကဵေနာ္ ကတိေပး႓ပီ၅ အသက္နဲႛထပ္႓ပီး ေပးတဲ့ ကတိေလ၅ သစၤာဴပႂ႓ပီးေပးတဲ့ ကတိေလ၅
ဆရာ႒ကီး ကဵေနာ့္အသံ ဳကားရရဲႚလား၅ ကဵေနာ္ ကတိေပးတာ ဳကားရရဲႚလား၅ ကဵေနာ့္ရင္ထဲကို အလိုအေလဵာက္
ထိုးေဖာက္ သိႎိုင္စၾမ္းတဲ့ ဆရာ႒ကီး၄ အခု ကဵေနာ္ႛ ရင္ထဲ သိမ္းထားတဲ့ စကားေတၾ ဴမင္ရရဲႚလား၅
ကဵေနာ္ တက္ခၾင့္မရတဲ့ ဆရာ႒ကီးရဲႚ စဵာပန အခမ္းအနားမႀာ ဆရာေအာင္ေဝးက "ဆရာ ကၾယ္ လၾန္ သၾားပၝ႓ပီ၅ ဒၝေပမဲ့
ဆရာမေသဘူး တဲ့၅ ဆရာ သက္ ေတာ္ ရာေကဵာ္ ရႀည ္ ပၝေစ" တဲ့၅ ဟုတ္တယ္၅ ဆရာေအာင္ေဝး ေဴပာတာ ကဵေနာ္
အဴပည့္အဝ သေဘာတူတယ္၅ ဆရာ႒ကီး မေသဘူး၅ ဘယ္ေတာ့မႀ ဆရာ႒ကီး မေသဘူး၅ ဆရာ႒ကီးကိုယ္တိုင္ ေရးခဲ့ဖူး
တာပဲ၅ "အာဇာနည္ မဵႂိး ေသ႟ို း မရႀိ၄ အာဇာနည္ တို င္ း သမို င္ း မေသ" ဆိုတာေလ၅ ဆရာ႒ကီးက ကဵေနာ့္ အာဇာနည္ပဲ၅
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အာဇာနည္ပဲ၅ အာဇာနည္ ဆရာ႒ကီး ေသ႟ိုးထံုးစံ မရႀိဘူး၅ ဴမန္မာရာဇဝင္မႀာ ဆရာ႒ကီး သမိုင္းတၾင္ရစ္
ေနဤီးမယ္၅ ဆရာ႒ကီး ထာဝရ ႓ငိမ္းခဵမ္းပၝေစ …၅

ေနဴခႃး
2.2.07, 11:10 PM
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ဆရာနဲႛ သမီးမဵား မိုးမိုးစံ၄ မိုးမိုးႎႀ င္း၄ မိုးမိုးေအးနဲႚ ေဴမးမဵား၅
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