စာေရးဆရာနႏၵမိုးၾကယ္ရဲ႕
(႐ြာစားႀကီး စိန္ေဗဒါသည္ ေခတၱေနထုိင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊေတာင္တန္းလမ္း၊ အိမ္အမွတ္(၅၂)၌ ၁၃၀၄ ခု၊
ေတာ္သလင္းလဆုတ္ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။)

သိမွတ္ဖြယ္ရာ ျမန္မာ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္(၁၀၀)

(၂) ကင္ဆာေရာဂါရဲ႕ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာေတြဟာ ဘာေတြလဲ

(၁) ကိုေမာင္ကေလးကေန ဘာေၾကာင့္ စိန္ေဗဒါ ျဖစ္ခဲ့ရသလဲ

စိန္ေဗဒါ၏ အမည္ရင္းမွာ ကိုေမာင္ကေလး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆိုင္းဆရာႀကီး ဆရာေဖႏွင့္ နန္းတြင္း သူ
ေဒၚမမေလးတို႔၏ သားျဖစ္ၿပီး သီေပါမင္း ပါေတာ္မူခါနီး သံုးႏွစ္အလို ၁၂၄၄ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲလးၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ ခဲ့သည္။

ကင္ဆာဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ဆဲလ္(Cells)ေခၚ အေျခခံဓာတ္ခန္းကေလးမ်ား မူလသဘာဝမွ
ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး၍ ပြားခ်င္သလို ပြားမ်ားလာရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ အႏၲရာယ္
ႀကီးမားဆံုးေသာ လူသတ္လက္နက္မွာ ကင္ဆာေရာဂါပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖခင္မွာ သီေပါမင္း၏ အထူးေျမႇာက္စားျခင္းခံရေသာ ဆိုင္းဆရာႀကီး ျဖစ္သည္။ ၎အား သိုင္းအလံ
ေလးခ်က္၊ (ဘြဲ႔ျဖဴ)စိန္ဆိုင္းဝိုင္း တစ္စံုႏွင့္ ဆိုင္းဝိုင္းအထက္တြင္တပ္ဆင္ရန္ ဖန္ပဒိုင္းမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ေနမ်ဳိးေက်ာ္ေခါင္ဘြဲ႔ ေပးအပ္၍ ပလိပ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဆီဆံု႐ြာကို စားေစခဲ့၏။ မႏၲေလးတြင္ ေနထိုင္ရန္လည္း
ေျမေနရာေပးခဲ့၏။

ကင္ဆာျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ခိုင္လံုေသာ ယူဆခ်က္မ်ားမွာ- ဓာတုေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္
ကာလၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႔ခဲ့ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကာလၾကာျမင့္စြာ လက္ပြန္းတတီး ရွိခဲ့ျခင္း၊
အပူခ်ိန္ႏွင့္ ၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႔ခဲ့ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရျခင္း၊
ေနေရာင္

ကိုေမာင္ကေလးသည္ ဂီတဘက္၌ ပါရမီဓာတ္ခံရွိသူ ျဖစ္သျဖင့္ ငယ္စဥ္ကေလး ဘဝကပင္ ၁၂ လံုးဒိုး ေခၚ
နရီကို တီးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သူသည္ ဖခင္ထံ သာမက ဆရာေပ၊ ဦးေက်ာ္ဇံ အစရွိေသာ ဆိုင္းဆရာႀကီးမ်ား ထံ၌

ကိုဘိုးစိန္ႏွင့္ တြဲဖက္မိေလ၏။ သူဆုိင္းတီးလွ်င္ ကိုဘိုးစိန္က ဆုိင္းမင္းသားလုပ္၍ က, ေလရာ ပရိတ္သတ္မ်ား
လြန္စြာ

ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေလသည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးမွာ

သက္တူ႐ြယ္မွ်ျဖစ္ၿပီး

လြန္စြာမွ

တြဲဖက္ညီလွသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦး တြဲ၍ ကေလ့ရွိသည္မွာ (စူ႒ာသမာၻဝ မဟာသမာၻဝ)ဇာတ္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုဇာတ္ က ေလတိုင္း
ကိုေမာင္ကေလးက ပတ္သြားေပၚ လက္ကြက္စိပ္စိပ္ တီးရင္း...
ေဗဒါ.. ေဗဒါ.. နင့္ဘူးကို ဘယ္သူခ်ဲ႕တယ္။ ေျပာဟဲ့ ေဗဒါ... မိေဗဒါ အစရွိေသာ သီခ်င္းကို တီးရ

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ

အရိုက္ခံရျခင္း၊

ကင္ဆာေရာဂါ

ျဖစ္ပြားလာလွ်င္

ခြဲစိတ္ကုသျခင္းျဖင့္

လည္းေကာင္း၊

ေရဒီယို

အိတ္စေရး

ဓာတ္ေရာင္ျခည္

ထိုး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရဒီယုိဓာတ္ သြင္း၍လည္းေကာင္း ကုသၾကသည္။ ဤ၌ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေတာ့
မည့္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုလကၡဏာမ်ားကို တင္ျပရလွ်င္....
၁။

ပါးစပ္၊ လွ်ာ၊ ႏႈတ္ခမ္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္တို႔၌ အနာေပါက္လာျခင္း၊ ၎အနာသည္ မည္သည့္ေဆးႏွင့္မွ်

မေပ်ာက္ဘဲ ရွိေနျခင္း။
၂။ ရင္ဘတ္၊ ရင္သားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌ နာက်င္ျခင္းလံုးဝမရွိဘဲ ခပ္မာမာအသားျပင္တစ္ခု ေပၚလာျခင္း။
၃။ ဒြါရကိုးေပါက္၏ တစ္ေနရာမွ ေသြးစေသြးနမ်ား ထြက္လာျခင္း။

ေဗဒါေမာင္ကေလးဟူ၍ ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳ ေခၚေဝၚၾကကုန္၏။ ကိုေမာင္ကေလး မႏၲေလးသို႔ ျပန္သြားေသာအခါ ၎၏

၄။

သတင္းမွာ ပို၍ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလသည္။ မႏၲေလးလူထုပရိသတ္ အေပါင္းက စိန္ဆိုင္းအမႈထမ္းျဖစ္ေသာ ဆရာေဖ၏

ေျပာင္းလာျခင္း။

ထိုမွအစျပဳ၍ စိန္ေဗဒါ ျဖစ္လာကာ ကိုေမာင္ကေလးအမည္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေလ၏။

ေရာင္ျခည္ထြက္အႏုျမဴ

ယူဆၾကပါသည္။

သည္။ သူ႔လက္သံကို ရန္ကုန္လူထု ပရိသတ္အေပါင္းက မ်ားစြာမွ ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူ႔နာမည္ကို

သား ျဖစ္ေနသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဗဒါ ေရွ႕တြင္ စိန္ တစ္လံုးကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ကာ ခ်ီးက်ဴးမွည့္ေခၚ ၾကေလ သည္။

2

ဓာတ္မွန္

အက္တမ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း၊ ေဆး႐ြက္ႀကီးမ်ား သံုးစြဲျခင္း စသည္ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည္ဟု

ဆုိင္းပညာကို သင္ၾကားခဲ့၏။ ၁၆ ႏွစ္သားအ႐ြယ္ေလာက္တြင္ ဆိုင္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
သူသည္ မၾကာခင္မွာပင္ ရန္ကုန္သို႔ ဆင္းလာကာ ဘုရားဒကာႀကီး၊ ဇာတ္ဆရာ ဦးဘိုးစိန္ ျဖစ္လာမည့္

အလြန္အကၽြံမိျခင္း၊

မွဲ႔၊ ႂကြက္ႏို႔ အနာမ်ားရွိလွ်င္ ၎တို႔သည္ အ႐ြယ္အႀကီးအေသး ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အေရာင္

၅။ အစာမ်ဳိ၍မရ ျဖစ္ေနျခင္း။

3

၆။ အစာမေၾကမႈ တာရွည္ျဖစ္ေနျခင္း။

ေခြး၊ ေတာေခြးမ်ား ကိုက္ခဲ စားေသာက္ထားေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္

၇။ ေခ်ာင္းမၾကာခဏ ဆိုးျခင္း။

၆။ ဝိကိၡတၱက အသုဘ

၈။ အသံမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈ တာရွည္လာျခင္း။

ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပိုင္းပိုင္းျပတ္ေတာက္ေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္

၉။ ဝမ္းသြားခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း။

၇။ ဟတဝိကိၡတၱက အသုဘ

စသည္တို႔ ျဖစ္ေပရာ သံသယ ဝင္လာပါက ကၽြမ္းက်င္ေသာ သမားေတာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ေဝဒနာမရင့္မီ ကုသ

က်ီးေျခသ႑ာန္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ထိုးသတ္ထားသျဖင့္ မရွဳမလွျဖစ္ေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္

သင့္ပါသည္။

၈။ ေလာဟိတက အသုဘ

(ဤ၌ ကင္ဆာျဖစ္၍ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးမွာ သားျမတ္ကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာ၊
လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။)

ဒြါရေပါက္မ်ားမွ ေသြးမ်ား ယိုစီးက်ေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္
၉။ ပု႒ဳ၀က အသုဘ
ပိုးေလာက္မ်ား တဖြားဖြားတက္ေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္
၁၀။ အ႒ိက အသုဘ

(၃) ကမၼ႒ာန္း႐ႈစရာ အသုဘ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသလဲ

အ႐ိုးစုသာရွိေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္

အသက္ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ

အသုဘ႐ုပ္အေလာင္းကို

ဝိပသနာတရား

႐ႈမည္

(သို႔မဟုတ္)

အသုဘကမၼ႒ာန္း ႐ႈမည္ဆိုပါက အသုဘ(၁၀)မ်ဳိးတို႔ကို ႐ႈရင္း ပြားမ်ားေလ့ ရွိၾကပါသည္။ အသုဘ(၁၀)မ်ဳိး
ဆိုသည္ကား....

စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ေရွးပေဝသဏီက

ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္

တရားရွာမွီး

ေယာဂီသူေတာ္စင္ႀကီးမ်ားသည္

လူေသေကာင္မ်ား စြန္႔ပစ္ရာ သုႆာန္သို႔ သြားေရာက္ကာ အသုဘဘာဝနာ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေလ့ ရွိၾကသည္။
ထိုစဥ္က လူေသေကာင္မ်ားကို ႐ႈမွတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ထိုအတိုင္းပင္ စြန္႔ပစ္တတ္ၾကေၾကာင္း က်မ္းဂန္စာေပမ်ား၌
ရွိခဲ့ေပသည္။

၁။ ဥဒၶဳမာတက အသုဘ
ေလျပည့္ေနေသာ အိတ္ကဲ့သို႔ ဖူးဖူးေရာင္ေနသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္
၂။ ဝိနီလက အသုဘ

(၄) ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ဆရာ့ဆရာႀကီးေတြ ဘယ္လို႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသလဲ

အသားအေရ ညိဳပုပ္ေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္
၃။ ဝိပုဗၺက အသုဘ
ျပည္မ်ားယိုစီးက်ေနေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္
၄။ ဝိစိၦဒၵက အသုဘ
ထက္ပိုင္းျပတ္ေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေကာင္
၅။ ဝိကၡာယိတက အသုဘ
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ျမန္မာစာေပ

ေရစီးေၾကာင္းကား

အားေကာင္းေမာင္းသန္စြာ

စီးဆင္းလ်က္ရွိေပသည္။

ေခတ္

တစ္ေခတ္ႏွင့္ တစ္ေခတ္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာကဗ်ာ အေရးအဖြဲ႔ပံုစံျဖစ္၏။
ေရွးယခင့္ယခင္

ဂႏၲဝင္ပံုစံမွ

အယ္ဒီတာေတြကလည္း

ေသြဖီကာ

ကာရန္မဲ့ကဗ်ာေတြ

ထည့္ေပးေနၾကသည္။

ဤတြင္

ေရးလာၾကသည္။

ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ

ေရးသူကလည္း

အေရးအသားႏွင့္

ေရး၍

ပတ္သက္၍

စာေရးဆရာႀကီးမ်ား၏ ႐ႈျမင္ပံုကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။
စာေရးဆရာႀကီး ဦးရန္ေအာင္ဆိုလွ်င္ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ရွိပံု
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ရသည္။ သည့္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း တံု႔ျပန္ေရးသားခဲ့ပါသည္။

မၿငိမ္းေအာင္စိုက္တဲ့ပန္း မိုး႐ြာမွလန္း။

“‘ကဗ်ာ

၂။ ဖိုသံုးဖို၊ တစ္ဖိုမီးေတာက္ အရွိန္ထလတၱံ႔။

မခက္ပါဘူး

၃။ မမေလး ခိုးမယ္လို႔

စာေၾကာင္းေလးေတြကို

လူဆိုးေတြနဲ႔ ေမာင္တိုင္ပင္

ေလးငါးေျခာက္ေၾကာင္းေလာက္

မန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေညာင္ပင္ႀကီးမွာ

အထက္ေအာင္ စီေရးရင္

ျမင္းကိုယ္စီျပင္။

ကဗ်ာျဖစ္တယ္

လထြက္ကေလးတဲ့ ျမင္းကိုႏွင္

အဲဒါ ကဗ်ာလို႔ ေခၚတယ္”

လဝင္ရင္ မန္းေတာင္ေရာက္ေအာင္

ဟူသတည္း။ ထိုနည္းတူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးသိန္းေဖျမင့္ကလည္း...

ျမင္းေငါက္လို႔စိုင္း။

“ကၽြန္ေတာ္ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို အားမေပးဘူး။ မေထာက္ခံဘူး။ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ကာရန္မဲ့ခ်င္ၾကတာလဲ။ ထူးခ်င္ဆန္းခ်င္လို႔ပဲ။ ဒီ့ျပင္ ဘာမွမရွိဘူးလို႔ အေျဖ
ထြက္တယ္” ဟူ၍ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဆရာဇဝနဆိုလွ်င္
“ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကေတာ့ ဥေရာပ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာ ေခတ္စားေနတာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။

(ဤတေဘာင္မွာ အင္းဝကို လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္ခါနီး ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ တေဘာင္ျဖစ္၏)
၄။ ေ႐ႊဘိုေျမာက္က ေသာက္ေရကန္
မႀကီးေသာက္ဖို႔ ေပၚလာျပန္။

ဒီအယူအဆ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီေရာဂါဟာ ျမန္မာစာေပနယ္ထဲ ကူးလာတာ မၾကာေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့

၅။ မုဆိုးဘို အလိုလိုေနရင္း

ေရွးက်တယ္ေျပာေျပာ၊ ေခတ္ေနာက္က်တယ္ပဲဆိုဆို သမား႐ိုးက် ေရးပံုေရးနည္းပဲ ႀကိဳက္တယ္” ဟူ၍ ပြင့္လင္းစြာ

ဘုန္းေတာက္မည့္ မင္း။

ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္ကမူ...
“ကာရန္မဲ့ဆိုတာ ကဗ်ာမွာ မရွိဘူး။ ကာရန္လြတ္လပ္တာပဲရွိတယ္။ အသံပါတယ္။ ရစ္သမ္ပါတယ္။ ကာရန္နဲ႔
ရစ္သမ္တစ္ခုခုမပါရင္ ကဗ်ာမဟုတ္ဘူး။ ဖရီးဗာ့ (Free Verse)ကို ကာရန္မဲ့လို႔ တလြဲဘာသာျပန္ေနၾကတယ္။
အမွန္က ကာရန္မဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ကာရန္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ယူႏိုင္တာပဲ။ ဖရီး (Free)ကို “မဲ့” နဲ႔ “လြတ္လပ္”
အဓိပၸာယ္မွားၿပီး ဒီမွာ ယူဆေနၾကတာ။ ၿပီးေတာ့ ကဗ်ာလိုင္စင္-ပြတ္တစ္ပ္လိုင္စင္ဆိုတာလည္း ရွိတာပါပဲဗ်ာ” ဟူ၍
ေကာက္ခ်က္ျပဳသြားခဲ့ပါသည္။
(၅) ကုန္းေဘာင္ေခတ္ စေတာ့မယ့္အခ်ိန္ ဘယ္တေဘာင္ေတြ ေပၚခဲ့သလဲ

၆။ အင္းကို ဟသၤာဆင္းမည္
ဟသၤာကို မုဆိုးေလးႏွင့္ခြင္းမည္
မုဆိုးကို ထီး႐ိုးႏွင့္႐ိုက္မည္
ထီး႐ိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္လိမ့္မည္။
၇။ ေမြးေမေမ သူ မသနားလို႔
ေမ့သားတဲ့ ထည့္လိုက္ေလ၊ ယိုးဒယားေျပ(ျပည္)

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မင္းဆက္အစမွာ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ျဖစ္၏။ ထိုစဥ္က
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သည္မိုးရယ္ သည္ေလနဲ႔

ဦးေအာင္ေဇယ်အျဖစ္ မုဆိုးဖို(ေ႐ႊဘုိ)တြင္ ရွိေနစဥ္ တေဘာင္ေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုတေဘာင္တို႔ကား

သည္ေျမကို ေမေမထည့္တယ္

၁။ စပယ္ေထာင္ေထာင္၊ ပန္းေထာင္ေထာင္

လြမ္းေပါင္ကြဲ႕ေလး။
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၈။ ဒုတ္တိုတေဘာင္ ကိုယ္စီေဆာင္

၁။ သကၤန္းအသစ္ႏွင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္

ေအာက္ျပည္ေရာက္ေအာင္

၂။ နိမိတ္မျပဘဲ အလိုလိုျဖစ္ေပၚလာေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္

လိုက္မယ့္ တို႔ေ႐ႊဘိုသား။

၃။ အလိုလိုျဖစ္ေပၚလာေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္

၉။ အင္းကန္ထဲက ေ႐ႊဟသၤာ
မုဆိုးလူစြာ ဖမ္းယူလို႔စား။

၄။ မငွားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၅။ ကထိန္ခင္းမည့္ေန႔ မေရာက္မီ ေက်ာင္း၌ မသိုမွီးမသိမ္းဆည္းထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၆။ ကထိန္ခင္းမည့္ေန႔ မေရာက္မီ ေက်ာင္းကို ႀကိဳတင္မပို႔ထားေသာ သကၤန္း၊ ကထိန္းခင္းမည့္ ေန႔ရက္ ေရာက္မွ
ေက်ာင္းကိုပို႔ေသာ

(၆) ကထိန္မေျမာက္တဲ့သကၤန္းနဲ႔ ကထိန္ေျမာက္တဲ့သကၤန္းေတြက ဘာေတြလဲ

သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္

၇။ ကထိန္ခင္းသည့္ေန႔မွာပင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ငယ္ႏွင့္တကြ ငါးခန္း(သို႔မဟုတ္) ငါးခန္းထက္ပိုေအာင္ ျဖတ္ခ်ဳပ္
ထားေသာ သကၤန္းျဖင့္

ကထိန္ခင္းလွ်င္

ကထိန္ေျမာက္ပါသည္။
“သကၤန္းမွာကထိန္၊ ေက်ာင္းမွာသိမ္၊ ဆြမ္းမွာပိ႑ပါတ္” ဟူ၍ ရွိေလရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ အတိုင္း
အျမတ္ဆံုးအလွဴတို႔တြင္ ကထိန္သကၤန္း လွဴျခင္းလည္း ပါဝင္၏။
ဦးစြာ ကထိန္မေျမာက္ေသာ သကၤန္းမ်ားမွာ...
၁။ ႏွစ္လႊာစပ္ကာမွ်ျဖင့္ ႏွစ္လႊာစပ္ထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္

(၇) ကုန္းေဘာင္ေခတ္တုန္းက အမွန္တရားကို အသက္နဲ႔လဲဝံ့တဲ့ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဟာ ဘယ္သူလဲ

၂။ ဤသကၤန္း (ဗိုလ္မ၊ ၾကာငါးခိုင္၊ ေဇာတိက၊ သမၼတစသည္)တို႔ျဖင့္ ကထိန္ခင္းရမည္ဟူ၍ ဘုန္းႀကီးကေျပာ၍
ကုန္းေဘာင္ေခတ္တုန္းက အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အသက္ႏွင့္လဲဝံ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးရွိ၏။

ကထိန္ခင္းလွ်င္
၃။ ငါ့၌ရွိေသာသကၤန္းကို ဝတၳဳေငြႏွင့္လဲလွယ္၍ ကထိန္ခင္းပါဟုဆိုလွ်င္

သူသည္ မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္ခစားသူမ်ား အၾကားမွ မွန္မည္ထင္ရာ ယံုၾကည္ရာကို ရဲဝံ့စြာ ေျပာဆိုျခင္း ေၾကာင့္
ရာထူးမွ မၾကာခဏ အခ်ခံရၿပီး အိမ္နိမ့္စံဘဝျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

၄။ ေခတၱငွားရမ္းထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၅။ ကထိန္ခင္းမည့္ ေန႔မေရာက္မီ ေက်ာင္း၌ သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားသည့္ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၆။ ကထိန္ခင္းသည့္ ေန႔မေရာက္မီ ေက်ာင္းကို ႀကိဳတင္ပို႔ထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၇။ ကထိန္ခင္းသည့္ေန႔မွာပင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ငယ္ႏွင့္တကြ ငါးခန္း(သို႔မဟုတ္) ငါးခန္းထက္ပိုေအာင္ မျဖတ္ထား
ေသာ သကၤန္းျဖင့္

ကထိန္ခင္းလွ်င္

သူကား ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလႈိင္ျဖစ္ပါသည္။ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ေျမာက္ေဆာင္ေတာ္ မိဖုရားတို႔၏
ေမြးစားသားအျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရ၏။ သို႔ရာတြင္ ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာကို ယူဆေျပာဆိုသည္ေၾကာင့္ ရာထူးမွ
မၾကာခဏ

ကေနာင္မင္းသား

ကထိန္ေျမာက္ေသာ သကၤန္းမ်ားမွာ
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အသက္(၂၃)ႏွစ္အ႐ြယ္က

လုပ္ၾကံခံရအၿပီး

ဗ်စ္ရည္သည္

မင္းတုန္းမင္းႀကီးႏွင့္

အယူအဆမတူ၍

ေဆးခါးႀကီးႏွင့္တူေၾကာင္း၊

တစ္ႀကိမ္။

အနည္းငယ္ေသာက္က

အျပစ္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသျဖင့္ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ ရာထူးခ်ခံရသည္။ တတိယအႀကိမ္ ရာထူးခ်ခံရပံုက သူမို႔သာ
လုပ္ရဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ အျဖစ္က ဤသို႔တည္း...

၈။ ေက်ာင္း၌ ယခင္က ကပ္ထားသည့္ သကၤန္းမ်ား၊ ကပၸဗိႏၶဳထိုးၿပီးသား သကၤန္းမ်ားႏွင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
ကထိန္မေျမာက္ပါ။

ခ်ျခင္းခံရသည္။

တစ္ခါေသာ္
ႏွမ၊

သမီးကညာ

မင္းတရားႀကီး၏
အပ္ႏွင္းျခင္း၊

သေဘာလြဲမွားေနမႈကို

တံစိုးလက္ေဆာင္

အေၾကာင္းျပဳ၍

ဆက္သျခင္းကို

ဘုရင္မင္းျမတ္သည္

အေၾကာင္းျပဳလ်က္

အစ္မ၊

အတတ္မပညာ

မရွိသူမ်ားကို ဝန္ႀကီး၊ အမတ္ စသည္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္ တိုင္းျပည္ပ်က္တတ္ေၾကာင္း ဘုရင္မင္းတရားႀကီးအား
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မေထာက္ မညႇာ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။ ဤတြင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး စိတ္ေတာ္ဆိုး၍

ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္၊ စေနေန႔၊ ေန႔လည္ တစ္နာရီတြင္ ဗဟန္းရပ္၊ ေ႐ႊက်င္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဦးအရိယ

ဦးဘိုးလႈိင္အား သူ၏ဖခင္ ယင္းေတာ္ဝန္ႀကီးအား ကြပ္မ်က္ခဲ့ေသာ လွံကိုျပသလ်က္ ထိုးမည္ျပဳရာ ရင္ကို

ေက်ာင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ သပိတ္ေမွာက္ အစည္းအေဝးကို က်င္းပၾကေလသည္။ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒတြင္

ေကာ့လ်က္ “ထိုးေတာ္မူပါဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္တင္ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းက မထိုးဘဲ လွံကိုင္၍ အတြင္းေတာ္

ပါဝင္သည့္ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေတာင္းဆိုၾကရာ၌ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရမခ်င္း ေက်ာင္းမတက္ဘဲေနရန္

ဝင္သြားေသာေၾကာင့္သာ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရေလသည္။ အျခားဝန္ႀကီးမ်ားက အတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလႈိင္အား ဤမွ်

တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကေပသည္။

တင္းတင္းမာမာ ဘုရင္ကို ျပန္မေလွ်ာက္သင့္ေၾကာင္း ဝိုင္း၍ ေျပာၾကသည္တြင္ ဦးဘိုးလႈိင္က ျပန္ေျပာ ၾကားေသာ
စကားမွာ တန္ဖိုးရွိလွေပသည္။ ဦးဘိုးလႈိင္က..

၁၉၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ (၁၂၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္)ေန႔ တြင္
တကၠသိုလ္သပိတ္ႀကီး စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ ေလေတာ့သည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား သာမက ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္ရွိ

“ကၽြႏ္ုပ္အား လွံျဖင့္ထိုး၍ ေသရျခင္းကား ျမတ္ပါ၏။ ေနရာတိုင္း မင္းအလိုလိုက္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနရပါမူ

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သျဖင့္ မိမိတို႔ ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားကို

မေကာင္းမႈျဖစ္ပြားလာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္စီးျခင္း ေရာက္ေလသည္ဟု နာမည္ဆိုးျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္ ေသရက်ဳိး

သပိတ္ေမွာက္ၾက ေလေတာ့သည္။

မနပ္” ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္မခစားေသာေၾကာင့္ တတိယ အႀကိမ္ ရာထူးမွ
က်ေလသည္။
(၉) ေခတ္ေဟာင္း႐ုပ္ရွင္ကို ဘယ္လိုစခဲ့ရသလဲ

ယေန႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကသည္ အေတာ္အတန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ၿပီး ဆင့္ပြားျဖစ္သည့္ ဗီဒီယို၊ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗြီဒီ

(၈) ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ကို ဘာေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ၾကသလဲ

မ်ားလည္း တိုးတက္ေပၚထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ေခတ္ေဟာင္း ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္၏အစ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရသည္။
ကမာၻ႔အေနာက္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ႐ုပ္ရွင္ျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅)ႏွစ္ ေနာက္က်ၿပီးမွသာ

မ်က္ႏွာျဖဴအစိုးရ၏ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်
အစိုးရသည္ ျမန္မာတို႔အား မည္မွ် ဖိႏွိပ္ခ်ဳိးႏွိမ္ ထားေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိႏိုင္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်
အစိုးရတို႔ေပးေသာ

ပညာေရးကား

ျမန္မာေက်ာင္းသူ

ဗဟုသုတႂကြယ္ဝေစေသာ

ပညာေရးအစစ္အမွန္ကို

ေကာင္းစားေစရန္အတြက္

ဦးေဆာင္ေခါင္း႐ြက္

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား
ေပးသည္မဟုတ္။

ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္

မ်က္စိဖြင့္

ေနာက္တစ္ေခတ္တြင္

ပညာတတ္လူငယ္မ်ားကို

ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

ေမြးထုတ္ေပးရန္

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္မွာ

ဘိလပ္သြား

ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး

ဦးထြန္းရွိန္၏

စ်ာပနသတင္းကားျဖစ္၍ ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ႀကီး လန္ဒန္အတ္ ဦးအုန္းေမာင္က ႐ုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။
၁၉၂၀ ျပည့္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီနီမာဒီပဲရစ္႐ုံႀကီးတြင္ အေမရိကန္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားႏွင့္ ပူးတြဲျပသခဲ့ရာ

ေပးေသာ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ပထမဆံုး

ျမန္မာလူထုႀကီးက

တစ္ခဲနက္

အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ဇာတ္လမ္းပါေသာ

ဇာတ္ကားကို

ဘားမားဖလင္မွ

႐ုိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ဇာတ္ကားအမည္မွာ “ေမတၱာႏွင့္ သူရာ” ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးပီမိုးနင္း၏ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့

မရည္႐ြယ္။ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ ခိုင္းေစ

႐ုပ္ရွင္

ေကာင္း႐ံုေလာက္သာ သင္ၾကားေပးေသာ ကၽြန္ပညာသာ ျဖစ္ေခ်သည္။

ဦးအုန္းေမာင္တို႔က ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ႐ုိက္ကူးၾကသည္။ မင္းသားမွာ ျမန္မာအေဆြ ဦးဘညြန္႔၏သား ဦးညီပု၊

ပညာေရးအစစ္အမွန္ကို လိုလားေနၾကေသာ ျမန္မာလူငယ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔

ဇာတ္လမ္းပါ

ဇာတ္ကားမ်ားအနက္

ပထမဦးဆံုးလည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ဦးတုန္ႀကီးႏွင့္

လန္ဒန္အတ္

မင္းသမီးမွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္သူ မရီျဖစ္ၿပီး ၎ဇာတ္ကားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီနာမာဒီပဲရစ္႐ုံႀကီးတြင္ပင္ ျပသ ခဲ့ပါသည္။

တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေသာ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို လံုးဝ မေက်နပ္ၾကဘဲ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ၾကေလသည္။

၎ေနာက္ “ေက်းေတာသူ မႏု” ဇာတ္ကားကို ထပ္မံ႐ုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။ လန္ဒန္အတ္ ကုမၸဏီမွျဖစ္ၿပီး

ထိုအပ္ဥပေဒအရ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု

ဦးညီပုႏွင့္ ခင္ခင္ႏုတို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္

တကၠသိုလ္အဓိပတိ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ဂရက္ေဒါက္က သတ္မွတ္ ေၾကညာ လိုက္ေလသည္။ ျမန္မာ ေက်ာင္းသူ

ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္စတင္၍ “ျမန္မာအေဆြ” ကို “ေအဝမ္း” ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ကန္႔ကြက္ ေရးသား ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သစ္

ျမန္မာအသံထြက္ ပထမဆံုးဇာတ္ကားမွာ “ေငြေပးလို႔မရ” ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုက္ကူးၿပီး မင္းသားေအးကိုႏွင့္

အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲကို

မင္းသမီး ခင္ေမေလးတို႔ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါဇာတ္ကားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘားမားအင္ပီရီးရယ္ ကုမၸဏီက ဘံုေဘတြင္

၁၉၂၁

ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္၊

အဂၤါေန႔သို႔

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရသည္။

သို႔ရာတြင္

သြားေရာက္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ္လည္း အသံ အေနအထားမွာ စိတ္တိုင္းက်ေလာက္ေအာင္ ပီျပင္မႈမရွိခဲ့ေပ။

အခ်ိန္ေႏွာင္းခဲ့ေလၿပီ။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္
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ယုဒသန္ေကာလိပ္မွ

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားေပါင္း

၄၀၀

ေက်ာ္တို႔သည္

ဒုတိယ အသံထြက္႐ုပ္ရွင္ကားမွာ “ပဋိကၡရား” ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ဘားမား ကုမၸဏီမွ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
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မင္းသားကိုလွေဖႏွင့္ မင္းသမီး ခင္ခင္ရီတို႔ ပါဝင္ထားၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ပင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၁) ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဘာအခ်က္ေတြ လိုအပ္သလဲ

ဤသို႔ျဖင့္ ယေန႔ပြဲလယ္တင့္ေနေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ ေရွးမဆြက အႏုပညာရွင္ မ်ား
အတတ္ပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရပါ၏။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။
ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟုမဆိုလိုပါ။ အနိမ့္ဆံုး၊ အၾကမ္းဖ်ဥ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ကိုယ့္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ရမည္။

(၁၀) ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ဟာ ဘာေၾကာင့္ မ တစ္လံုးေက်ဆရာေတာ္ ျဖစ္ရတာလဲ

၂။ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ရမည္။
၃။ ႏိုးၾကား တက္ႂကြရမည္။

ေတာင္တြင္းဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္မွာ မသိေသာအရာ၊ မတတ္ေသာအရာ လံုးဝ မရွိသည့္အတြက္ မ

၅။ စိတ္ေစတနာေကာင္း ထားရွိရမည္။

တစ္လံုးေက် ဆရာေတာ္အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သာဓကေဆာင္ရလွ်င္...
တစ္ေန႔သ၌

ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီးက

ဆရာေတာ္သည္

၄။ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။

သဘင္အတီးအမႈတ္ကို

နားလည္မည္မထင္။

ေက်ာင္းတြင္ ဆိုင္းတီးေစဟုဆို၍ ဆိုင္းသမားမ်ား ဘုရင္၏အမိန္႔အရ သြား၍ တီးရသည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္
က ဆိုင္းသမားမ်ားအား ဤအလံုးကိုေပါင္း၊ ဤအရာကိုခြဲ၊ ဤအရာကိုတြဲ၊ လက္က ဤသို႔ထားဟု ခိုင္းေစရာ
ဆိုင္းသမားမ်ားလည္း ဆရာေတာ္ ေျပာဆိုသည့္အတုိင္းလုပ္၍ ဆရာေတာ္ေျပာသည့္ အတိုင္း တီးၾကည့္ေသာ
အခါ မၾကံဳစဖူး၊ မၾကားဖူးေသာ တီးကြက္ တီးလက္ကို ရၾကသည္။ အဆိုပါ တီးလံုးတီးကြက္ကို ျမဝတီမင္းႀကီး
ဦးစလက္ထက္က်မွ စာသင္းသြင္း၍ သီခ်င္းအမည္တပ္ရာ သမာေဒဝနတ္သီခ်င္းဟု ေက်ာ္ေစာေလသည္။
တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ဆရာေတာ္သည္ အျခားပညာရပ္မ်ားကို တစ္ဖက္ကမ္းေရာက္ တတ္ေျမာက္ေသာ္

၆။ သတၱိရွိရမည္။
၇။ ဇြဲေကာင္းရမည္။
၈။ သစၥာရွိရမည္။
၉။ အျမင္က်ယ္ရမည္။
၁၀။ သည္းခံႏိုင္ရမည္။
၁၁။ အနစ္နာခံႏိုင္ရမည္။
၁၂။ ခံႏိုင္ရည္ရွိရမည္။
၁၃။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ရမည္။

လည္း တံငါတို႔၏ ကြန္ပစ္ျခင္းအတတ္ကိုမူ ရဟန္းတို႔ႏွင့္မဆိုင္၍ မတတ္ဟု ေျပာဆိုၾကေလသည္။ ထိုအခါ

၁၄။ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ခံယူရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

ဆရာေတာ္က ညဥ့္အခ်ိန္ ေက်ာင္းမွ ရဟန္းတစ္ပါးႏွင့္ ကပိၸယတစ္ဦးကိုေခၚ၍ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ထူပါရံုဘုရားအနီးမွ

၁၅။ ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝရမည္။

တံငါသည္တစ္ေယာက္ကိုေခၚကာ ကြန္ပစ္ခုိင္းသည္။ ကြန္တြင္ပါလာေသာ ငါးအေရအတြက္ကို မွတ္ထားသည္။

၁၆။ တီထြင္ၾကံဆ လုပ္ေဆာင္တတ္ရမည္။

ထိုေနာက္ ဆရာေတာ္က နည္းျပ၍ ကပိၸယကို ကြန္ပစ္ခုိင္းရာ ငါးအေရအတြက္ ပိုမိုရရွိ ေလသည္။ ထိုရသမွ်

၁၇။ မိမိကိုယ္ကို အၿမဲတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရမည္။

ငါးမ်ားကို ေရသို႔ျပန္လႊတ္ရသည္။

၁၈။ ရင့္က်က္မႈရွိရမည္။

တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း

ေနာင္ေတာ္မင္းတရားက

ဆရာေတာ္သည္

စစ္တုရင္အတတ္ကိုကား

တတ္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆ၍ စစ္တုရင္ ထိုးသည့္ဘက္၌ အေကာင္းဆံုး တတ္ကၽြမ္းေသာ သူတစ္ေယာက္ကို
ေခၚကာ စစ္တုရင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသို႔လႊတ္၍ ကစားေစသည္။ ပထမႏွစ္ပြဲတြင္ သူမသာ ကိုယ္ မသာ
ျဖစ္၍ ေနာက္ကစားပြဲမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ကခ်ည္း ဆက္၍ အႏိုင္ရသည္။
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၁၉။ တာဝန္ယူရဲသူ၊ တာဝန္ခံရဲသူ ျဖစ္ရမည္။
၂၀။ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။
၂၁။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ရမည္။
၂၂။ တာဝန္ကို ႐ိုေသ၍ အသိႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္တတ္ရမည္။
၂၃။ လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်ိန္တိက်ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရမည္။
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(၁၃) ေခတ္ေဟာင္းကာလတုန္းက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ရာဇဝင္မွာ ဝင္ေငြစံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့တာ ဘယ္ဇာတ္ကားလဲ

(၁၂) ခုဒၵကပါဠိေတာ္ နိႆယက်မ္းႀကီးကို ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ ဘယ္လိုအၿပီးသတ္စီရင္ခဲ့သလဲ

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္သည္ က်မ္းတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႔ ျပဳစုၿပီဆိုလွ်င္ မၿပီးဆံုးမခ်င္း ဘယ္ေသာအခါမွ် ရပ္နားေလ့

ဇာတ္ကား ျဖစ္၏။ ၎ဇာတ္ကားကို မႏၲေလး႐ုပ္ရွင္မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာမွာ ဦးသုခ ျဖစ္၏။

မရွိ။ လံု႔လ ဝီရိယႀကီးစြာျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အဆံုးသတ္ေလ့ရွိ၏။
“ခုဒၵက ပါဠိေတာ္နိႆယက်မ္းႀကီး” ကား ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ ေနာက္ဆံုးလက္ရာ ျဖစ္ေလသည္။ အဆိုပါ
က်မ္းႀကီးကို ျပဳစုစဥ္ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၌ ဒူလာဝမ္းသက္ေရာဂါ စြဲကပ္ခဲ့ေလသည္။ မည္သည့္ ေဆးဝါး ႏွင့္မွ်
ေပ်ာက္ကင္းသက္သာသည္ မရွိခဲ့။ အေျခအေနမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ဆိုး႐ြားလာခဲ့၏။ အဆိုပါ ေရာဂါျဖင့္
ပ်ံလြန္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္ မွတ္ယူထားခဲ့ေလသည္။
ထိုသို႔ ေရာဂါမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တစ္စတစ္စ ျပင္းထန္လာသည့္အေလ်ာက္ ကုဋီမွ ဆင္းရသည္
မရွိေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ျပဳစုေနဆဲက်မ္းဂန္ မၿပီးဆံုးဘဲ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားမွာကို ဆရာေတာ္ စိုးရိမ္
ေနခဲ့သည္။

သည့္အတြက္

တပည့္ရဟန္းမ်ားအား

၎ကုဋီထိုင္သည့္

မ်က္ႏွာမူရာ

ေရွ႕တြင္

မီးေသြးမ်ား

သုတ္လိမ္းေပးထားရန္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္သည္ ကုဋီထိုင္ရင္း အဆိုပါက်မ္းကို မၿပီးၿပီးေအာင္
ေရးသား ျပဳစု၏။ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကုဋီအျပင္သို႔ထြက္လွ်င္ တပည့္ရဟန္းမ်ားက ဆရာေတာ္ ေရးသား ထားေသာ
စာကို ကူးၾကရ၏။ ကူးၿပီးေနာက္ မီးေသြးမ်ားျဖင့္ ျပန္၍ လိမ္းက်ံေပးထားရ၏။
ဤသို႔ျဖင့္
စုဏၰိယေပါင္း
ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ခုဒၵကပါဠိေတာ္

ပုဒ္ေရ(၄၈)ပုဒ္
ဆရာေတာ္

ရွိၿပီး
ဦးဗုဓ္

နိႆယက်မ္းႀကီးကို
သာသနာေတာ္အတြက္
ေနာက္ဆံုးျပဳစုခဲ့ေသာ

ေခတ္ေဟာင္းကာလတုန္းက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ရာဇဝင္၌ ဝင္ေငြစံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့ေသာ ဇာတ္ကားမွာ “ဘဝသံသရာ”

ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့သည္။
လြန္စြာမွ

ထိုက်မ္းကား

အက်ဳိးရွိေသာ

က်မ္းႀကီးျဖစ္၍

ဂါထာ

က်မ္းႀကီးတစ္ဆူ

ျပဳစုခဲ့သမွ်ထဲတြင္

အပင္ပန္း

အဆင္းရဲ ခံရဆံုးေသာ က်မ္းျဖစ္ေပရာ က်မ္း၏နိဂံုး၌ ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ေပသည္။
“ငါသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ မခ်မ္းသာေသာ ေရာဂါေဝဒနာ ကပ္ေရာက္လာေသာ္လည္း ကိုယ္ႏွင့္ အသက္
မငဲ့ကြက္မူ၍ ဤနိႆယကို ေရးသားဘိသကဲ့သို႔ အသင္ စာသင္သားတို႔သည္လည္း ကိုယ္ႏွင့္အသက္ မငဲ့ကြက္မူ၍
ဤခုဒၵက သိကၡာပါဠိေတာ္ နိႆယကို (ဝါ) က်န္မ်ားစြာေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာကို အနည္းငယ္မွ် ျဖစ္ေသာ အဓိသီလ၊
အဓိစိတၱ၊ အဓိပညာသိကၡာသံုးပါးကို ကိစၥတစ္ပါး စြန္႔ပစ္ထား၍ ဖန္မ်ားႀကိမ္ခါ လြန္စြာႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ၿမဲပင္
ယွဥ္ေစကုန္သတည္း”
(ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာအခါ သက္ေတာ္(၅၅)ႏွစ္သာ ရွိ၏။ ဣရိယာပထမွ်တမႈ မရွိေအာင္

ထိုဘဝသံသရာ ဇာတ္ကားျဖင့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားဆုကို လည္းေကာင္း၊ အေကာင္းဆံုး
ဒါ႐ိုက္တာဆုကိုလည္းေကာင္း၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသားပညာသည္ ဆုမ်ားကို လည္းေကာင္း ထိုက္တန္စြာ
ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

ဘဝသံသရာဇာတ္ကားကို

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔

စတာလင္ေပါင္

၃၀၀၀

ျဖင့္

ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္ဆို၏။
ဆရာဦးသုခသည္ “ဘဝသံသရာ” ဇာတ္ကားမတိုင္မီကပင္ ၿဗိတိသွ်ဘားမား႐ုပ္ရွင္မွ “ေၾသာ္-မိန္းမ”
ဇာတ္ကားျဖင့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားဆုကို ရရွိခဲ့ဖူး၏။ ဆရာဦးသုခသည္ စစ္ႀကိဳ ေခတ္က
ေအဝမ္းဖလင္းသို႔ “ခ်စ္အမွ်” ဇာတ္ကားမွ စတင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ “ေစာင္းေတာ္ရွင္” ဇာတ္ကားကို
ဇာတ္ညႊန္းေရးေပး ခဲ့ရသည္။ ေအဝမ္းဓာတ္ျပား အဆိုေတာ္အျဖစ္ “လွမဥၨဴ” သီခ်င္းကို ဓာတ္ျပားသြင္းခဲ့သည္။
“ဂုဏ္”ျပဇာတ္ကို ဒါ႐ိုက္တာ ျပဳလုပ္စင္တင္ခဲ့ရာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ စာေရးဆရာအသင္းႀကီး၏ “ဝိဇယ”
ျပဇာတ္တြင္ ဝိဇယမင္းသားအျဖစ္ ပါဝင္ကျပခဲ့ရာ လူတိုင္း ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။
စစ္ၿပီးေခတ္တြင္
ျပဇာတ္တို႔ကို

စင္တင္ခဲ့ရာ

“ေၾသာ္...မိန္းမ”၊

“ေၾသာ္...ေယာက်္ား”

လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္

႐ုပ္ရွင္မွ

ႏွင့္

“မိန္းမႏွင့္ေယာက်္ား”

“ကပၸလီ”

ဇာတ္ကားအတြက္

ဇာတ္ညႊန္းေရးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ “ဘဘႀကီး” ဇာတ္ညႊန္းကို ေရးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္
“ခ်စ္အႏုျမဴ” အသံတိတ္ ဇာတ္ကားကို ႐ိုက္ကူးခြင့္ရခဲ့သည္။ ထိုေနာက္မွ လွ်ပ္စစ္႐ုပ္ရွင္တြင္ “ဂုဏ္ရည္ မတူလို႔လား”
ဇာတ္ကားျဖင့္ ေအာင္ပန္းပြင့္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်ဘားမားသို႔ သြားေရာက္ကာ “ေၾသာ္...မိန္းမ” “ေၾသာ္...ေယာက်္ား”
ဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ိုက္ခဲ့သည္။
အကယ္ဒမီဆုမရခဲ့ေသာ္လည္း

ဝင္ေငြေကာင္းၿပီး

အႏုပညာေျပာင္ေျမာက္ေသာ

ဇာတ္ကားမ်ားမွာ

“သည္ေဆာင္းေဟမာန္”၊ “ဂုဏ္ရည္မတူ”၊ “ေၾသာ္...ေယာက်္ား”၊ “လွည္းက်ဳိးနဲ႔ နသိုး”၊ “သိၾကားေစ သက္ေသညႊန္း”၊
“ေျမျပန္႔သား”၊ “သူ”၊ “ေၾသာ္...မိန္းမ” တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤ၌ “သားတို႔႐ုပ္ရည္”၊ “မိုးလံုးပတ္လည္” ဇာတ္ကားမ်ားမွ
ဝင္ေငြအရေရာ၊ အႏုပညာအရပါ ေအာင္ျမင္မႈ သိပ္မရခဲ့။ “မိုက္တယ္ဆိုတာ လြယ္ပါတယ္”၊ “ဘယ္သူၿပိဳင္လို႔
လွပါေတာ့ႏိုင္” တို႔မွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စာႏွင့္ စာမ်က္ႏွာေတာ္ မခြာစတမ္း စြဲစြဲလမ္းလမ္း ထိုင္ေန ေလ်ာင္းေနေတာ္မူသည့္အတြက္ ထိုမွ်သာ ေနထုိင္
သြားရျခင္းျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ျပဳစုခဲ့ေသာ က်မ္းအေရအတြက္ (၆၁)က်မ္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။)
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(၁၄) ေငြဒဂၤါးကို ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္တုန္းက စသံုးစြဲခဲ့ၾကသလဲ

ေရးခဲ့ရေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ စာေပေတြ ျဖစ္ခဲ့ဟန္တူပါသည္။
စာေဟာင္းစာေပ

ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာင္းဝယ္ဖလွယ္ၾကရာ၌ ယခုေခတ္၌ ေငြစကၠဴကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ေရွးကမူ
စကၠဴမေပၚေသး၍ ေငြစကၠဴအစား ေငြဒဂၤါးမ်ားျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥ၌ ဖလွယ္ေရးပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
အမရပူရနန္းတည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ အဂၤလန္မွ ဒဂၤါးသြန္းစက္ႀကီးကို မွာယူ၍ ျမန္မာ
သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းသံုးဒဂၤါးအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ
သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ေငြဒဂၤါး၏ ပံုသ႑ာန္မွာ တစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ နံသင့္ က်ား တံဆိပ္၊ အျခား တစ္ဖက္တြင္
၁၁၄၆-ခု၊ အမရပူရ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ႏိုင္ငံဟု ေရးသားထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေငြဒဂၤါးသာ ထုတ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေသး။
ေၾကးဒဂၤါးမ်ားကိုပါ

ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါေသးသည္။

ေၾကးဒဂၤါး၏

ပံုသ႑ာန္မွာ

တစ္ဖက္တြင္

ဘိုးေတာ္ဘုရား၏

ေန႔သင့္နံသင့္ ငါး႐ုပ္ဖိုမတံဆိပ္၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ေသာ ၁၁၄၃ ခု၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္
(၁၄)ရက္ဟု ေရးသားထားသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေလာမသိ။ ေၾကးဒဂၤါးမ်ားကို ၁၁၇၄

ေကာင္းလွသူ

ဆရာႀကီးေဇယ်

(ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏

သမက္)သည္ တစ္ေန႔တြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ငယ္လက္ရာျဖစ္သည့္ “ခ်င္းမေလးဝါႏု” ျပဇာတ္
စာအုပ္ကေလးတစ္အုပ္ ေတြ႔လာသည္။ ငယ္လက္ရာကို အလြမ္းေျပဖတ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆရာႀကီးအား
ေပးခဲ့ရာ “ေအး... ထားခဲ့၊ ထားခဲ့” ဆိုၿပီး ကြယ္ရာတြင္ ဆုတ္ၿဖဲပစ္လိုက္သည္ဟု ဆို၏။
ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းမွာ ဆရာေဇယ် ထင္ခဲ့သလို ၎၏လက္ရာအေပၚ လြမ္းဖို႔မဆိုထားႏွင့္
ရွက္စရာဟု ယူဆပံုရသည္။ သည့္အတြက္ “မွာပံုေတာ္” ဝတၳဳႀကီး ပထမတြဲ၏ နိဂံုးတြင္ ေအာက္ပါကဗ်ာျဖင့္
ေရးသား ေဖာ္ထုတ္ထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
“တိုင္းျမန္မာ ျပည္အတြင္းတြင္ျဖင့္
ဂိုဏ္းမကြာ အေဆြသဟာအသင္းတို႔ကိုလ
မႈိင္းဆရာ ေသေသခ်ာခ်ာ လင္းလိုက္ပါရဲ႕

ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
ေ႐ႊဘိုမင္းလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၎ေ႐ႊဘိုမင္း လက္ထက္၌လည္း ဒဂၤါးမ်ား သြန္းလုပ္ခဲ့
ဖူးပါသည္။ ဒဂၤါး၏ တဖက္တြင္ ယုန္႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပဒုမၼာၾကာပန္းပံုကိုလည္းေကာင္း
ထည့္သြင္း သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေလေသာ အခါတြင္လည္း ဒဂၤါးမ်ားကို သြန္းလုပ္
ျပန္ပါေသးသည္။ ဒဂၤါး၏ တစ္ဖက္၌ ေ႐ႊျပည္စိုး၊ အျခားတစ္ဖက္၌ သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ ၂၃၉၀ ဟု
ေရးထား ပါသည္။

ေတးသီခ်င္းစာသားေတြနဲ႔ ကလက္သည့္အရာကို
(ေမရယ္)
ေတြးေတြးၿပီး စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့
ေၾသာ္... ေရးရင္းမ်ားငယ္ႏွင့္ ရွက္မိပါ။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဒဂၤါးစက္ႀကီးအား ၁၂၂၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္
(၉)ရက္ေန႔တြင္

အစုအေဆာင္း

စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ကေဒါင္း႐ုပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊

ထိုေနာက္

အျခားတစ္ဖက္တြင္

ေငြဒဂၤါးမ်ားကို

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္

သြန္းလုပ္ရာ
၁ိသံုးဒဂၤါး၊

တစ္ဖက္တြင္
၁၂၁၄

ခု

ဟု

ေရးထိုးထားပါသည္။ ျခေသၤ့တံဆိပ္ ေငြဒဂၤါးမူးျပားတို႔ကိုကား ၁၃၁၄ ခုႏွစ္ေရာက္မွ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ
တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရွာရန္ေဖြရန္ ခက္ဟန္အေနသမယမွာျဖင့္
ကာလံေဒသံ အဂၢံေငြဓနေပမို႔
စာသံေပသံ ႁမြက္ဟန္ အေျခမလွေပမယ့္
ေငြရရင္ ကိစၥေခ်ာေရာ့လို႔
ဉာဏ္သေဘာအျမင္ နည္းအေျခမေပးသူမျဖင့္

(၁၅) ငယ္လက္ရာစာေပေတြကို မႀကိဳက္လို႔ ၿဖဲဆုတ္ပစ္တဲ့ စာေပပညာရွင္ႀကီးဆိုတာ ဘယ္သူလဲ

သံေယာဇဥ္မီးေတြ ေကၽြးရန္ဖို႔
ေၾသာ္...

ငယ္လက္ရာစာေပေတြကို အ႐ြယ္ႀကီးလာေသာအခါ၊ ပညာရည္ျပည့္ဝ လာသည့္အခါ မႀကိဳက္ မႏွစ္
သက္ေတာ့ဘဲ ၿဖဲဆုတ္ပစ္ခဲ့ေသာ စာေပပညာရွင္ႀကီး ဆိုသူမွာ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ျဖစ္ပါသည္။
အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ကေလးအေဖ မုဆိုးဖိုဘဝ ၾကံဳခဲ့ရရွာသည့္ ဆရာႀကီးအဖို႔ ဝမ္းေရး အတြက္ စိတ္ဆႏၵ မပါဘဲ
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ေရွးမက်တက် ေနာက္မက်တက်နဲ႔
ေကာက္ကရဟာေတြ ေတြးေတြးၿပီး
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၁၀။ ျမမ်ဳိးလြင္

ေရးရေပတာ” ဟူသတည္း။

၁၁။ ေသာ္တာစန္း
(၁၆)

စာေရးဆရာႀကီး

အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္(စ္)ႏွင့္

ေတြ႔ဆံုးခဲ့သည့္

ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ား

၁၂။ ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ
၁၃။ ေ႐ႊညာေမာင္
၁၄။ မိုးႀကိဳးဦးအုန္းခင္

စာေရးဆရာႀကီး အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္(စ္)သည္ ကမာၻလွည့္ေနေသာ ကမာၻေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီးျဖစ္၏။ ၎၏
စာေပၾသဇာမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမာၻ႔စာေပေလာကတြင္ပါ ထင္ရွား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိ၏။
ထိုအခ်ိန္က ေဒါက္တာဘေမာ္ အစိုးရသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေၾကာင့္ ျပဳတ္က်ၿပီး

၁၅။ ဦးေစာဦး
၁၆။ သခၤါ

ဦးပု အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ စာေရးဆရာႀကီး အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္(စ္)သည္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္

၁၇။ ရဲထြဋ္

က်င္းပေသာ ညီလာခံတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးတစ္ေထာက္ ဝင္ေရာက္

၁၈။ ရဲသမိန္

လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စာေရးဆရာမ်ားက စာေရးဆရာႀကီးအား လက္ဖက္ရည္ပြဲျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ
ဧည့္ခံရန္ အပူတျပင္း စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ စာေရးဆရာ အခ်င္းခ်င္းထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေလွေလွာ္အသင္း အေဆာက္အအံုေရွ႕ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ အခမ္းအနား ကို
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ဧည့္သည္ေတာ္ စာေရးဆရာႀကီး အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္(စ္)ႏွင့္အတူ ျမန္မာ စာေရးဆရာ
(၄၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔ ျဖစ္၏။ ထိုေန႔၌ ထိုပြဲသို႔
တက္ေရာက္ကာ စာေရးဆရာႀကီး အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္(စ္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ျမန္မာစာေရးဆရာ (၄၅)ဦးမွာ
၁။

သုခ

၂။

တကၠသိုလ္ဆုၿမိဳင္

၃။

ဒဂုန္ဦးလွဘူး

၄။

ဦးသန္းေဖ

၅။

ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ဝင္း

၆။

ပန္းဝတ္ေ႐ႊ

၇။

ဦးရန္ေအာင္

၈။

ဇဝန

၉။

ဦးခ်စ္ေမာင္

၁၉။ ဦးစံထြား
၂၀။ ဆရာဇမၼဴနသံ
၂၁။ ပါေမာကၡလုစ္
၂၂။ ခင္မ်ဳိးခ်စ္
၂၃။ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး
၂၄။ သိပၸံေက်ာ္ထင္
၂၅။ ဦးေမာင္ေမာင္ေျပ
၂၆။ ဇာနည္ေဆြ
၂၇။ ေဒါက္တာထင္ေအာင္
၂၈။ ဦးဖိုးက်ား
၂၉။ နယူးဘားမားဦးတင္ေမာင္
၃၀။ သူရိယဦးသိမ္းေမာင္
၃၁။ သူႀကီးေဂဇက္ဦးခင္ေမာင္
၃၂။ မဟာေဆြ
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သူ႔စာေတြထဲမွာ ကာရန္နေဘေတြနဲ႔ အင္မတန္ ေျပာင္တယ္။ ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သလို

၃၃။ ဒဂုန္နတ္ရွင္

“ႏွစ္ေယာက္သား

၃၄။ လူထုဦးလွ

႐ုန္းဆြဲ

ဒလလက္သီးႏွစ္လံုးဆိုတဲ့

၃၅။ ျမေဒါင္းညိဳ

႐ုန္းဆြဲႏွင့္

ေနာက္ေတာ့တစ္လံုးတည္း

ဝတၳဳထဲမွာ

ျဖစ္သြားၾကေလသတည္း

လက္ေဝွ႔သမားတစ္ဦးရဲ႕

လက္သီးျပင္းထန္ပံုကို

ဆိုတာမ်ဳိး၊

ျမင္းကန္သလို

ျပင္းထန္၏” လို႔ ေဖာ္က်ဴးထားတာရွိတယ္။ သူ႔စကားလံုးေတြဟာ အင္မတန္ အားရွိတယ္။ အားမာန္ပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့လည္း သူ႔စာကေလးေတြက ရယ္စရာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ ဟာသ အမ်ားႀကီး ပါတယ္။

၃၆။ ကိုတင္ညြန္႔

အဓိပၸာယ္ေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

၃၇။ တက္တိုး

ၿပီးေတာ့

၃၈။ ကိုဘေအး

“ပစ္ေခ်း

နာမည္ေပးပံုကလည္း

ဒီမာ႐ိုး”

ဆိုတာမ်ဳိးေတြ

ဆန္းပါတယ္။

“လူေလာ-နတ္ေလာ-ဂုမာၻန္ေလာ”

နာမည္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

အဓိပၸာယ္က

ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊

“ေနာက္ကိုခ်”

ဆိုတာပဲ။

ညစ္ပတ္သလိုလို ဘာလိုလို ထင္ရတယ္။ အဲဒီစကားက ျမင္းရထားေမာင္းတဲ့ ဂါရီဝါလားေတြကို ေျပာၾကတဲ့

၃၉။ ေမာင္အာယု

စကား။ ျမင္းရထားေနာက္က ခိုးစီးတဲ့ေကာင္ကေလးကို ၾကာပြတ္နဲ႔ခ်ဖို႔ ေအာ္ေျပာတဲ့စကားပဲ။ အဲသလို ခပ္ဆန္းဆန္း

၄၀။ ညိဳျမ

နာမည္ေပးတတ္တယ္။

၄၁။ ဒဂုန္တာရာ

ဒါတင္မကေသးဘူး။

၄၂။ သိပၸံစိုးလွ

ကိုေျပာတာ။
ဆိုေတာ့

၄၃။ ခင္ေလးေမာင္

ေသ႐ြာျပန္ကို

ဘာလိုလို

“လုပ္တိုင္းမခံ”
သူက

ဆိုတာ

ရွိေသးတယ္။

အဓိပၸာယ္တစ္မ်ဳိးနဲ႔

ထင္ရတာေပါ့။

“လုပ္တိုင္း”

ခပ္ဆန္းဆန္းကေလး

သူ႔ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ထဲမွာ

ဆိုတာက

ျဖစ္ေအာင္

“သခ်ဳႋင္း”

“လုပ္တိုင္းမခံ”

တ႐ုတ္မကေလးတစ္ေယာက္ကို

နာမည္ေပး

ထားတာေတာင္ “အစိယား” လို႔ နာမည္ေပးထားတာရွိတယ္။

၄၄။ ထင္ႀကီး
၄၅။ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖျမင့္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(၁၈) စဥ့္ကူးမင္းဟာ ဘာေၾကာင့္ ထီးနန္းလက္လြတ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသလဲ
(၁၇) စာေရးဆရာ ဇဝနအားက်ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာႀကီးဟာ ဘယ္သူျဖစ္သလဲ

စဥ့္ကူးမင္းသည္ ကုန္းေဘာင္(၄)ဆက္ေျမာက္ မင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ အညာသီဟေတာဘုရားတြင္
ကာတြန္းဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရာဇဝနသည္ စာေပလာကထဲကို
ဝင္ေတာ့မည္

ဆိုသည့္အခါ

အားက်ခဲ့သည့္

စာေရးဆရာႀကီးတစ္ဦး

ရွိခဲ့ပါသည္။

၎ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

(ေ႐ႊဘိုနယ္၊

ေက်ာက္ေျမာင္းအရပ္ျဖစ္ေသာ

ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ

စံေနစဥ္အတြင္း

ေတြက

တိုတယ္။

ေျပာင္ေျမာက္တယ္။

ေနျပည္ေတာ္၌

အေရးေတာ္ပံု

ဘုရားျဖစ္၏)

ရက္အေတာ္ၾကာေအာင္

ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဒါကို

စဥ့္ကူးမင္း

မသိေခ်။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာပီမိုးနင္းကို အားက်တယ္။ ဆရာပီမိုးနင္းကို ႀကိဳက္တာက သူ႔စာ အေရး
အသား

ဧရာဝတီျမစ္လယ္ရွိ

ဟာသအမ်ားႀကီးပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး

သူသ႐ုပ္ေဖာ္တဲ့

ျဖစ္ပံုမွာ ေဖာင္းကား႐ြာ အရပ္တြင္ ပို႔ထားျခင္းခံရေသာ စဥ့္ကူးမင္း၏ ဘႀကီးေတာ္ (ေနာင္ေတာ္ႀကီး
မင္း)

နတ္႐ြာစံသူ၏

သားေတာ္

ေဖာင္းကားစား

ေမာင္ေမာင္က

အင္းဝသို႔

ေရာက္လာကာ

ေနာက္ပါ

ေနရာ မွာလည္း အင္မတန္ပီျပင္တယ္။ သူက ေတးထပ္ေရးတာ ဘယ္ေလာက္ အားသန္သလဲဆိုရင္ စာအုပ္

ေက်းကၽြန္တို႔ျဖင့္ နန္းေတာ္ကို ဝင္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ေလသည္။ စဥ့္ကူးမင္းလည္း ေပါ့ေလ်ာ့ သတိကင္း

ထုတ္သူထံမွ စာမူခေတာင္းတာေတာင္ သူ႔မွာေငြျပတ္ေနလို႔ ဆိုင္ႀကီးရွင္ ေပါက္ေဖာ္ေတြဟာ ေသာက္ေတာ္ေရ

မႈေၾကာင့္ ထီးနန္းလက္လြတ္ခဲ့ရ၏။ ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္မွာ နန္းသက္(၇)ရက္သာရွိၿပီး ၎အား လုပ္ၾကံ

ဆက္ဘူးဗ်ေလး ဆိုၿပီး အရက္အေႂကြး မေပးတာကိုပါ ေပၚလြင္ေအာင္ သူ႔ကိုလည္း သနားလာေအာင္ မေပးခ်င္

လ်က္ ဘိုးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ခဲ့ေလသည္။ စဥ့္ကူးမင္းအဖို႔ ထီးနန္းလက္လြတ္ ဆံုး႐ႈံးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ေပးခ်င္လာေအာင္ ေရးတတ္တယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့၏။ ၎တို႔မွာ...

20
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၁။ အားကိုးေလာက္ေသာ ပညာရွိအမတ္တို႔ကို ရာထူးခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴျပဳျခင္းျဖင့္ အသစ္ခန္႔ထား သည့္

ျမန္မာတို႔က ျပန္လည္ ဆယ္ယူရရွိေလသည္။ ဆယ္ယူပံုမွာ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္း၌ က်ေရာက္စဥ္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို

မွဴးငယ္မတ္ငယ္တို႔ကိုသာ အတူေရာေႏွာကာ အၿမဲေနထိုင္ျခင္း။

ေက်ာက္သံႀကိဳး

ႏွစ္ပင္ျဖင့္

ၿမဲေအာင္

ခ်ည္ေႏွာင္၍

ထား၏။

ထိုေက်ာက္ႀကိဳးကို

ေခါင္းေလာင္းေပၚတြင္

ရပ္တန္႔လ်က္ရွိေသာ သေဘၤာႏွင့္ဆက္၍ ခ်ည္ထားသည္။ ေရတက္လာေသာအခါ သေဘၤာ ျမင့္တက္ၿပီး ျမစ္တြင္းမွ

၂။ အရက္ေသစာမ်ားကို ေသာက္စားမူးယစ္လ်က္ သတိလြတ္ကင္းေအာင္ ေနထုိင္ျခင္း။

ႂကြ၍ပါလာသျဖင့္ ကမ္းနားသို႔ ယူေဆာင္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို အခမ္းအနားျဖင့္

၃။ အေပ်ာ္အပါးလြန္၍ ေတာလိုက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္းအလုပ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစျခင္း။

သယ္ယူ၍ မူလရွိရင္းေနရာ ျဖစ္ေသာ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေပၚသို႔ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေလသည္။

၄။ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေသာက္စား ေနေသာအခါ အနီးရွိ မွဴးငယ္မတ္ငယ္တို႔လည္း မူးယစ္ၾကသျဖင့္ တိုင္းျပည္
အေရးအခင္း အားလံုး သတိမမူၾကျခင္း။
၅။

အထက္ပါ မေကာင္းေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ျပဳမူေသာ အေလ့အက်င့္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ

ဥပုသ္ရည္ရွည္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကိုလည္း ဝါသနာထံုျခင္း။

(၂၀) စစ္မျဖစ္မီကာလက ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုရခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ပညာသည္ေတြဟာ ဘယ္သူေတြမ်ားလဲ

၆။ ၎အျပင္ အျခံအရံ အခမ္းအနားမပါဘဲ ဘုရင္တစ္ပါးတည္း နန္းေတာ္မွထြက္၍ အခ်ိန္မေတာ္ ၿမိဳ႕တံခါးမွ
ဘုရင္တစ္ပါးတည္း

ဝင္ထြက္ေလ့ရွိျခင္း။(ထိုအခ်က္ကို

အခြင့္ေကာင္းယူ၍

ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္က

စစ္မျဖစ္မီကာလက

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္

အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕မွာ

ေ႐ႊတံဆိပ္ဆု

ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထို

ပညာရွင္မ်ားကို ေလ့လာတင္ျပရလွ်င္...

အင္းဝနန္းကို သိမ္းပိုက္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

မင္းသားေက်ာ္စိုး
ဆရာႀကီး

(၁၉) စဥ့္ကူးမင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို ျမန္မာေတြ ဘယ္လိုဆယ္ယူခဲ့ရသလဲ

ပီမိုးနင္း၏သားျဖစ္ၿပီး

ေမာင္ေမာင္ေ႐ႊ(ဆရာေ႐ႊ)
(၎ဇာတ္ကားသည္
စဥ့္ကူးမင္း ေခါင္းေလာင္းႀကီးမွာ စဥ့္ကူးမင္း လက္ထက္တြင္ တင္လွဴေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ အမည္

၁၉၃၀

႐ိုက္ကူးေသာ
ပထမဆံုး

ခုႏွစ္

ၿဗိတိသွ်ဘားမား

“တစ္ကိုယ္ေတာ္“

ျမန္မာစတန္႔ကားျဖစ္ၿပီး

႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီမွ

ဇာတ္ကားအတြက္
ျမင္းစီးခန္း၊

ဒါ႐ိုက္တာ

ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုရခဲ့သည္။
ေမာ္ေတာ္ကားတိုက္ခန္း၊

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးခန္းအျပင္ ဒိုင္ဗင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ထိုးျပခန္းတို႔ ပါဝင္သည္။)

တြင္ရျခင္းျဖစ္၏။ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးမွာ အခ်င္းငါးေတာင္၊ အရပ္ခုႏွစ္ေတာင္ႏွစ္မိုက္၊ လံုးပတ္ ၁၅ ေတာင္၊
အထူ ႏွစ္မိုက္ငါးသစ္ (အရပ္ ၁၁ ေပ ၃ လက္မ၊ အဝလံုးပတ္ ၂၂ ေပခြဲ၊ ထု ၁.၃၄ ေပ) ရွိေလသည္။ သြန္းလုပ္
ၿပီးစီးေသာအခ်ိန္မွာ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၀ ျပည့္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ျဖစ္သည္ဟု ေခါင္းေလာင္း စာအရ
သိရသည္။

ရဲေခါင္ခ်စ္ေ႐ႊ
“ျမဂႏိုင္” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ဇာတ္ကားတြင္ သံတြဲၿမိဳ႕သား ခ်စ္ေ႐ႊႀကီးသည္

စဥ့္ကူးမင္းလက္ထက္တြင္
ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို

ပထမ

တင္လွဴေသာေၾကာင့္

“စဥ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္း”ဟု

အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ(၁၈၂၄)တြင္

တြင္ေသာ

ေ႐ႊတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၚကို

ထို

တက္ေရာက္

စမ္းေခ်ာင္း ေဘာလံုးကြင္းတြင္ မီးပံုပ်ံ ဦးေက်ာ္ရင္စီးသည့္ မီးပံုးပ်ံကို ဇာတ္လမ္းအရ အတင္းလု၍ စီးျပခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ရဲေခါင္ဘြဲ႔ႏွင့္ ေ႐ႊတံဆိပ္ပါ ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။

သိမ္းပိုက္မိေသာ အဂၤလိပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယူေဆာင္သြားရန္ ေစတီ
ရင္ျပင္ေတာ္မွ ျဖဳတ္ယူၾကေလသည္။ ျဖဳတ္ယူၿပီးေနာက္ သေဘၤာေပၚသို႔ တင္ရာတြင္ ျမစ္ထဲသို႔ က်ေလသည္။
အဂၤလိပ္တို႔သည္

ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို

အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကိဳးစား၍

ဆယ္ယူေသာ္လည္း

မရသျဖင့္

လက္ေလွ်ာ့

ထားခဲ့ရသည္။
ရန္ကုန္ျမစ္ထဲတြင္ က်လ်က္ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္
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မင္းသားေက်ာ္ေအး
မင္းသားေက်ာ္ေအးသည္

“စိမ္းေ႐ႊေ႐ႊ”

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္

႐ြက္တိုင္ထိပ္ဖ်ားမွ

ပင္လယ္တြင္းသို႔

ဒိုင္ဗင္ထိုးခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ေ႐ႊတံဆိပ္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ထင္သည္။
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႐ႊန္း႐ႊန္းေဝေအာင္ စကားျပန္ေျပာမွာဗ်” ဟူ၍ ေျပာဆိုၿပီး ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ သီတင္းသံုးရာေက်ာင္းသို႔ သြားပါ
ေလေတာ့၏။

ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္တင္ေမာင္
“ခ်စ္စႏိုး”

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို

ဆရာေတာ့္အပါးသို႔

ေရာက္ေလေသာ္

ေျပာစရာမရွိ

ေျပာစရာစကားကိုရွာရင္း

အနီးအပါးရွိ

ေရကန္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရကာ...
႐ိုက္ကူးသည့္အတြက္

တကၠသိုလ္မွ

ေ႐ႊတံဆိပ္ဆု

ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဝတၳဳဇာတ္ၫႊန္းကို ဒဂုန္ခင္ခင္ေလးက ေရးသားခဲ့သည္။
အလွဘုရင္ ခင္ျမရင္
ဘားမားစီနီမားကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေမာင္ေလး ႐ိုက္ကူးေသာ “႐ူပါ႐ံု” ဇာတ္ကားျဖင့္ ေ႐ႊတံဆိပ္ သာမက
အလွဘုရင္မဘြဲ႔ကိုပါ ရခဲ့သည္။

“ေဟာဒီေရကန္ႀကီးဟာ အေတာ္ကေလး ေကာင္းလွပါလား ဘုရား”
“ေအး... ေကာင္းတယ္”
“ေရကလည္း သိပ္ကိုၾကည္ေနတာပါလား ဘုရား”
“ေအး... ၾကည္တယ္”
“ဒါထက္ ဒီေရကန္ႀကီး ဘယ္ေလာက္မ်ား နက္ပါသလဲ ဘုရား”

မင္းသမီး ခင္ခင္ရီ
ၿဗိတိသွ်ဘားမားမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခ်န္ထြန္း ႐ိုက္ကူးေသာ “မေမ့ႏိုင္” ဇာတ္ကားအတြက္ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
သင္ခန္းစာရေလာက္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းမႈအတြက္ တကၠသိုလ္မွ ေဒၚျမစိန္(အမ္ေအ)က ေ႐ႊတံဆိပ္
ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းပင္။ (ေနာက္ထပ္ရေသာ ေ႐ႊတံဆိပ္မွာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ သီခ်င္းဓာတ္ျပားကို သီဆို ကူညီသျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္၏။)

“ငါ မသိဘူး”
“ဆရာေတာ္ သီတင္းသံုးေတာ္မူတဲ့ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းျဖစ္လို႔ နီးတဲ့အတြက္ သိလိမ့္မယ္အထင္နဲ႔ ေလွ်ာက္
ထားမိတာပါ ဘုရား”
“ဒီမွာ ဒကာ၊ နီးတိုင္းသာသိရမယ္ဆိုရင္ ဒကာႀကီးရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းမွာေပါက္ေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး အပင္ ဘယ္ႏွပင္ ရွိမလဲ”
“ဒါ... ဒါေတာ့ သတိမထားမိလို႔ မ... မသိေၾကာင္းပါ ဘုရား”

ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခ်န္ထြန္း
ၿဗိတိသွ်ဘားမား႐ုပ္ရွင္မွ “အခ်စ္ဆံုး” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္အတြက္ အမ္ေအဦးေမာင္ႀကီး က
ေ႐ႊတံဆိပ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေအး... ဒကာႀကီးရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းမွာေပါက္ေနတဲ့ အေမႊးကိုေတာင္မွ ဘယ္ႏွပင္ရွိမွန္းမသိရင္ က်ဳပ္လည္း ေရကန္ ရဲ႕
အနက္ကို မသိႏိုင္ဘူး။ သြား...”
“တင့္ပါ့... ဘုရား”
သုိ႔ျဖင့္ ပညာရွိအမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦးလည္း မသက္မသာခံစားရၿပီး လာရာလမ္းအတိုင္း ျပန္လွည့္ခဲ့ရ ေလသတည္း။

(၂၁) ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ အမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး ဘယ္လိုခံလာခဲ့ရသလဲ
(၂၂) ဆရာႀကီးပီမိုးနင္း ဘယ္လိုေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ရသလဲ

ကုန္းေဘာင္ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္၌ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္သည္ ႏႈတ္နည္းသည္။ သမာဓိအရာ၌ လက္ဖ်ား
ခါရ၏။ ေက်ာင္းဒါယိကာမင္းႏွင့္ မိဖုရားကိုပင္ စကားအပိုမေျပာ။ အခ်ိန္ရွိသ၍ သူ႔စာသူ ၾကည့္ေနတတ္၏။
အထူးသျဖင့္ မည္သူ႔မွ် စတင္၍ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း အေလ့မရွိ။
“ဒါျဖင့္ က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္သြားၿပီး စကားေလွ်ာက္ထားမယ္။ ၾကည့္ေန က်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔ရင္ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္
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ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းသည္ (သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက) ျမန္မာျပည္တြင္ စာအမ်ားဆံုး ေရးသားႏိုင္ခဲ့ေသာ စာေရး
ဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္က အကဲျဖတ္ဖူးသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္၊
ႏိုဝင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔၌ ပဲခူးတိုင္း၊ သံုးဆယ္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ကိုယ့္ဒူး ကိုယ္ခၽြန္ သမား
ျဖစ္ၿပီး ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကို က်င္လည္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း စာစံုေအာင္ ေရးသား ႏိုင္ခဲ့ ျခင္း
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“ႏိုင္ငံျခားတြင္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ ထြန္းေျပာင္ေတာက္ပရန္ ျမန္မာျပည္မွ တကယ္တမ္း ေဆာင္႐ြက္

ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
လံုးခ်င္းဝတၳဳစာအုပ္မ်ား၊ ေလာကီလမ္းျပက်မ္း၊ ကမာၻ႔မင္တံက်မ္း၊ သခင္စိတ္က်မ္း၊ လက္ေတြ႔ႀကီးမ်ား
ေရးက်မ္း၊ အခ်စ္ျဖတ္လမ္းက်မ္း၊ ဝတၳဳ သတင္းစာ ေရးနည္းက်မ္း၊ တိုင္းေရးျပည္ေရး လြတ္လပ္မႈက်မ္း၊ ေအာင္စိတ္၊
သားဂုဏ္ရည္၊ သမီးဂုဏ္ရည္က်မ္းမ်ား၊ မိန္းမစိတ္က်မ္း၊ ဣစာၦသယ စိတ္ပညာက်မ္း၊ အရင္း မစိုက္ ေခၽြတာေရး
လက္စြဲက်မ္း အစရွိသည့္ စာေပမ်ားျဖင့္ စာဖတ္သူတို႔အား ဘဝအေျခအေန ျမင့္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့သည္။
ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္းသည္ (၅.၁၂.၁၉၃၉)ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့အလင္း
သတင္းစာတိုက္ရွင္မ်ား

အလွဴပြဲသို႔

သြားေရာက္ခဲ့၏။

ထိုမွ

အိမ္သို႔

ျပန္ခဲ့ရာ

ဆူးေလဘုရားလမ္း၊

ဘုရင္မပန္းျခံေရွ႕သို႔ လမ္းေဘးမွေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ အခ်ဳပ္ေထာင္မွ ျပာတာကုလား စီးနင္းလာသည့္
စက္ဘီးသည္ ဆရာႀကီးအား အရွိန္ျဖင့္ ဝင္တိုက္ခဲ့ရာ ဆရာႀကီးလည္း ေနရာတြင္ လဲက်သြားၿပီး ေျခက်ဳိး
သြားေလ၏။ ေနရာမွ လံုးဝ ထႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသားသူနာျပဳ တပ္သားမ်ားက ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ အလ်င္
အျမန္ သယ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈကို ခံယူေစခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးခမ်ာ ထိုသို႔ စက္ဘီးအတိုက္ မခံရခင္
ေလငန္းျဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။ သည့္အတြက္ စြမ္းစြမ္းသန္သန္ မရွိေတာ့။

ခဲ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူးႀကီးသံုးဦးတို႔ကား လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ ယစ္မ်ဳိး မင္းႀကီးေဟာင္း ဦးေ႐ႊဇံေအာင္ႏွင့္
ပါေမာကၡဆရာ ဦးေဖေမာင္တင္တို႔ ျဖစ္ေလသည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကား ႏိုင္ငံျခားမွ ေမးျမန္း
သမွ်ေသာ အခက္အခဲ သာသနာေရး ေမးခြန္းပုစာၦတို႔ကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသာသနာကို ျပဳေတာ္မူခဲ့
ေပသည္။ ဦးေ႐ႊဇံေအာင္ကား သၿဂိဳဟ္က်မ္းႀကီးကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား သာသနာကို
ျပဳခဲ့ေလသည္။ ပါေမာကၡဦးေဖေမာင္တင္ကား ဝိသုဒိၶမဂ္က်မ္း၊ အ႒သာလိနီက်မ္းတို႔ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆို
ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသာသနာကို ျပဳခဲ့ေလသည္။
အလြန္တရာ ခက္ခဲနက္နဲလွစြာေသာ အဘိဓမၼာက်မ္းစာမ်ားကို က်က်နန အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆို
ရာမွာ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ေပ။ သာမာန္လူတို႔ စိတ္ကူးထဲပင္ ထည့္ဝံ့ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အာဇာနည္
ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္ႀကီးတို႔၏ အရာသာ ျဖစ္ေပသည္” ဟူ၍ ေဆာင္းပါး ေရးသား ခ်ီးက်ဴးခဲ့၏။ ဆရာႀကီးပါေမာကၡ
ဦးေဖေမာင္တင္မွာ

အဆိုပါက်မ္းႏွစ္ေစာင္ကိုသာမက

မွန္နန္းရာဇဝင္ကိုလည္း

အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔

ျပန္ဆို

ခဲ့သည္။ (၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ မစၥတာလုစ္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္၏။) ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ စာဆိုေတာ္ေန႔၌
ဆရာႀကီး ပါေမာကၡဦးေဖေမာင္တင္အား ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းသည္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ခဲ့၏။ ရွိခိုးကန္ေတာ့ရျခင္း၏

ယခု ဒဏ္ရာမွာ ဒူးဆစ္အဆက္ ဂံုညင္း အထက္နားဆီမွ ကပ္၍ က်ဳိးသြားသည့္အတြက္ ျပန္ဆက္ရန္
ခက္ခဲ၏။ အ႐ိုးက က်ဳိး႐ံုမဟုတ္၊ ေက်လည္း ေက်သြား၏။ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၿပီး စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးစားကုသ ပါေသာ္လည္း

အေၾကာင္းရင္းကား ခက္ခဲ နက္နဲလွေသာ ဝိသုဒိၶက်မ္းအား အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ျပန္ဆိုႏိုင္သည့္
အတြက္ေၾကာင့္ဟူ၍ ျဖစ္ေပသတည္း။

အေျခအေန ထူးမလာေတာ့ဘဲ အနာရင္းလာ၏။ အေမာေဖာက္ၿပီး အဆုတ္ေရာင္လာ၏။ ခၽြဲေတြ ထလာ၏။
ေနာက္ဆံုး ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္တို႔က ဦးပဥၨင္းတစ္ပါးကိုပင့္ကာ သရဏဂံုတင္ေပးခဲ့၏။ သို႔ျဖင့္ (၆.၁.၁၉၄၀)၊
၁၃၁၀ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၉ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး အခန္း(၁၂)၊
ခုတင္နံပါတ္(၁၉)၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ရွာသည္။ ဆရာႀကီးပီမိုးနင္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္ဝယ္ အသက္ (၅၇)ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂၄) ဆင္ျဖဴမရွင္ ေလာင္းလ်ာသမီးေတာ္ေလးကို ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ ဘာစကားေျပာလိုက္သလဲ

လြန္စြာမွ
(၂၃) ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ကို ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းက ဘာေၾကာင့္ရွိခိုးကန္ေတာ့ခဲ့သလဲ

ႏႈတ္နည္း၍

သမာဓိအားေကာင္းလွသည့္

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္

သီတင္းသံုးရာေက်ာင္းသို႔

ဘႀကီးေတာ္ မင္းတရားႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းအမႀကီး နန္းမေတာ္မယ္ႏုတို႔ သြားၾကရာတြင္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသး ေသာ
သမီးေတာ္ကေလးကိုပါ ေခၚ၍သြားေလ၏။ မင္းတရားႀကီးအဖို႔ ဆရာေတာ္အား ၾကည္ညိဳသဒၶါ ႀကီးလြန္း ၍သာ
သြားရသည္။ အေနအထိုင္ အေျပာအဆို က်ဥ္းၾကပ္မွာေတာ့ ေတြးပူမိသည္ပင္။

ဆရာႀကီး

ဦးေဖေမာင္တင္သည္

ေခတ္စမ္းစာေပကို

အားေပးခဲ့ေသာ

ပညာရွင္ႀကီးျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ ပညာရပ္၌ ျမန္မာစာကို ျပ႒ာန္းခြင့္ရေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ခရစ္ယာန္
ဘာသာဝင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါ့ဘာသာ၊ သူ႔ဘာသာဟူ၍ အျမင္ခြဲမႈမရွိ။ အေရွ႕တိုင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈလည္းျဖစ္၍
နက္နဲသိမ္ေမြ႔ေသာ

တရားေတာ္လည္းျဖစ္ေသာ

ဗုဒၶဘာသာကို

ကမာၻကသိေအာင္

ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္ဟု

ခံယူခ်က္ျဖင့္ အ႒သာလိနီ အ႒ကထာက်မ္းႏွင့္ ဝိသုဒိၶအ႒ကထာက်မ္းတို႔ကို မူရင္းပါဠိဘာသာမွ အဂၤလိပ္
ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ က်မ္းႏွစ္ေစာင္သည္ ခက္ခဲနက္နဲလွေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္အမ်ားအျပားပင္
ဘာသာမျပန္ဆိုဝံ့ၾကေပ။ ဆရာႀကီး၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ သိပၸံေမာင္ဝက...
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“ႏွမေတာ္ရဲ႕ ဆရာေတာ့္ဆီကို သြားရတာ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဆရာေတာ္က စကားလည္းမေျပာ၊ တရား
က်ေတာ့လည္း ရွည္ရွည္မေဟာဘူး။ ေျခာက္တိေျခာက္ကပ္နဲ႔ ပ်င္းစရာေတာင္ ေကာင္းေသးေတာ့တယ္”
“ေမာင္ေတာ္ဘုရားရယ္ ေတြးပူမေနပါနဲ႔။ သည္ကေန႔ ဆရာေတာ္စကားေျပာေအာင္ ႏွမေတာ္ အစီအစဥ္
လုပ္ထားပါတယ္”
သို႔ျဖင့္ ဆရာေတာ္ သီတင္းသံုးရာေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ဆရာေတာ့္ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္

27

ၾကေလေသာအခါ ရွိခိုးဝတ္ျဖည့္လိုက္ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ကမူ မည္သူ႔ကိုမွ် မၾကည့္။ တစ္ဖက္သို႔

အသက္ သြင္းေပးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမွာ ဇာတိမာန္စာဆိုႀကီး ဦးလြန္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္က စကားေျပ

မ်က္ႏွာလႊဲလ်က္ က်မ္းစာေပမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေနေလသည္။ ဤတြင္ ေက်ာင္းအမႀကီးလည္း ဆရာေတာ္ စကား

အေရးအသား မ်ား စတင္ေပၚထြန္းလာၿပီျဖစ္ရာ ဝန္စာေရး ဦးႀကီး ေရးသားသည့္ ျမန္မာကာလေပၚ ဝတၳဳျဖစ္ေသာ

ေျပာလာေအာင္ အၾကံအဖန္ ျပဳရေလေတာ့သည္။ ေက်ာင္းအမႀကီးသည္ သမီးေတာ္ကေလးကို အထိန္းအယ

“ခ်ဥ္ေပါင္႐ြက္သည္

မ်ားထဲမွ အသာေခၚယူ၍ လႊတ္ေပးလိုက္၏။ သမီးေတာ္ေလးမွာ ငယ္႐ြယ္သူ ျဖစ္ေလရကား အေၾကာက္အလန္႔

ဝတၳဳပါ ဇာတ္ေဆာင္ ခ်ဥ္ေပါက္႐ြက္သည္ ေမာင္မႈိင္းကို မ်ားစြာမွ ေအာ့ႏွလံုးနာ စက္ဆုတ္ ႐ြံရွာၾကေလ၏။

မရွိဘဲ ကေလးတို႔ဘာဝ ဟိုေျပးသည္လႊားလုပ္၏။ ဆရာေတာ္ကား သတိမျပဳခဲ့။ ဟိုကိုင္၊ သည္ဟာဆြဲ လုပ္

ေမာင္မႈိင္းသည္

ေသာ္လည္း သတိထားမိဟန္ပင္မတူ။ သမီးေတာ္ကေလးလည္း ဆရာေတာ္ဖတ္မည့္ က်မ္းစာေပအခ်ဳိ႕ကို သြားဆြဲ

စက္ဆုတ္႐ြံ႕ရွာ ေအာ့ႏွလံုးနာေသာ ေမာင္မႈိင္းအမည္ေရွ႕၌ ဆရာႀကီးဦးလြန္းသည္ မစၥတာတပ္ကာ “မစၥတာ

ေလေတာ့မွ ဆရာေတာ္ သတိဝင္ေတာ့သည္။

ေမာင္မႈိင္း” အမည္ခံ၍ စာမ်ားေရးေတာ့ရာ အဂၤလိပ္ယဥ္ေက်းမႈကို အထင္ႀကီးၿပီး မစၥတာ တပ္သူမ်ား အေတာ္ပင္

ေမာင္မိႈင္း”

စာအုပ္မွာ

လူ႐ႈပ္လူေပြျဖစ္၏။

အရပ္ရပ္

နာမည္ႀကီးေလသည္ႏွင့္အမွ်

လွည့္လည္လ်က္

စာေပဖတ္႐ႈသူအေပါင္းက

မိန္းမကိစၥ႐ႈပ္၏။

ဤတြင္

လူအမ်ား

တုန္လႈပ္သြားရေလေအာင္ ဂယက္႐ိုက္ေလေတာ့၏။ “မစၥတာေမာင္မႈိင္း” ကေလာင္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခံယူ လိုက္သည့္

“ဟဲ့... ဟဲ့ အနားမွာ တေခ်ာက္ေခ်ာက္နဲ႔ ဘယ္ကဟာကေလးပါလိမ့္”

ဆရာႀကီးဦးလြန္း၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕ကို အထင္ႀကီးမိၾကေသာ ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မစၥတာေတြျဖဳတ္ၿပီး

သည္လို ၾကည့္လည္းၾကည့္၊ ေမးလည္းေမးေတာ့၏။ ဤတြင္ မလွမ္းမကမ္း၌ ရွိေနေသာ ပဥၨင္း တစ္ပါးက...
“မင္းတရားႀကီးနဲ႔ ေက်ာင္းအမႀကီးရဲ႕ သမီးေတာ္ကေလးပါ ဘုရား” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ေလ၏။

“ဦး”ေတြ၊ “ကို”ေတြ၊ “ေမာင္”ေတြ ျပန္ျဖစ္လာ ၾကရေလေတာ့၏။

ဤတြင္

ဤသည္ပင္ ဆရာႀကီးဦးလြန္း၏ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။ ဆရာႀကီးသည္

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္မွ ဘာမ်ားေျပာလိုက္ပါသနည္း။ ေျပာပံုက တိုတိုရွင္းရွင္း။ ထိုေျပာပံုေၾကာင့္ မင္းတရားႀကီးႏွင့္

မစၥတာေမာင္မႈိင္းမွ တစ္ဆင့္ “ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း” အျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းက

ေက်ာင္းအမႀကီးလည္း သမီးေတာ္ကေလးကိုေခၚ၊ ဆရာေတာ္အား ဝတ္ျဖည့္လ်က္ လ်င္ျမန္စြာ ေက်ာင္းေပၚမွ

ေလးစားၾကည္ညိဳရေသာ မ်ဳိးခ်စ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာဆိုႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ရေလေတာ့သည္။

ဆင္းလာခဲ့မိေလေတာ့၏။ ဆရာေတာ္ မိန္႔လိုက္သည္ကား...
“သမီးေတာ္ကေလးကလည္း တယ္ ကျမင္းသကိုး” ပါတဲ့။
(ထိုးသမီးေတာ္ကေလးကား ေနာင္တြင္ စုဖုရားလတ္၏ မယ္ေတာ္ ရွင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႀကီး ျဖစ္လာမည့္ သူေပတည္း။)

(၂၆) ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆြမ္းဘုန္းေပးႏိုင္သလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ထရွားေသာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမအား စာေရးဆရာ
(၂၅) ဆရာႀကီးဦးလြန္း ဘာေၾကာင့္ မစၥတာေမာင္မႈိင္း အမည္ခံခဲ့ရသလဲ

ႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းသည္ တစ္ေန႔သ၌ ဆြမ္းဖိတ္ေကၽြးခဲ့၏။ “(၁) ၾကက္တစ္ေကာင္႐ိုစ့္ (ျပဳတ္ေၾကာ္)၊ (၂) အရည္
ခပ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ဘဲတစ္ေကာင္စြပ္ျပဳတ္၊ (၃) ဝမ္းဘဲဥေျခာက္လံုး ဟတ္ဘြိဳင္၊ (၄) ဝက္အူေခ်ာင္းကင္ ၂၅ က်ပ္

ဆရာႀကီး
ဦးလြန္းတို႔ေခတ္မွာ

ဦးလြန္းဆိုသည္မွာ
တိုင္းတစ္ပါး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး

လက္ေအာက္ခံ

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းပင္ျဖစ္သည္။

သူ႔ကၽြန္ဘဝ

ျဖစ္ေလသည္။

ဆရာႀကီး

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ဝါးမ်ဳိ႐ံုတင္ မကေသး ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကိုပါ လႊမ္းမိုးရန္ ျဖန္႔က်က္လာၾကသည္။
ဤတြင္ အခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာတို႔သည္ အဂၤလိပ္ကို အထင္ႀကီးစိတ္ေတြ ဝင္လာၾက၏။ အဂၤလိပ္ယဥ္ေက်းမႈကို
ေမြ႔ေလ်ာ္လာၾက၏။ မိမိတို႔အမည္ေရွ႕တြင္ “ဦး၊ ကို၊ ေမာင္” စေသာ ေနရာ၌ အဂၤလိပ္အေမြျဖစ္ေသာ “မစၥတာ” ေတြ
တပ္လာၾက၏။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာစာေပအစား အဂၤလိပ္စာေပကို အထင္ႀကီးလာၾကသည္။
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ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဤသို႔

ၿဗိတိသွ်တို႔လက္ေအာက္၌

ကိုခင္ေမာင္တင့္အားလည္း ထမင္းစား ဖိတ္ထား၏။ ၎နံနက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အထူးတလည္ မစီမံဘဲ
ထမင္းအိုးတစ္လံုးသာ ခ်က္ထား၏။ ဆရာေတာ္ႂကြလာ၍ စားပြဲ၌ ထိုင္လိုက္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လင္မယားႏွင့္
ကိုခင္ေမာင္တင့္သည္ အနီးတြင္ထိုင္လ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက၏။ ဆရာေတာ္သည္ တစ္ေကာင္လံုးေပါင္းၿပီး
ဝမ္းဘဲဥပံု

ပန္းကန္ျပားႀကီးတြင္

ေသာက္ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္

ထည့္ထားေသာ

ဘဲသားကိုဖဲ့၍

စြပ္ျပဳတ္ရည္ထဲမွ

ဘုဥ္းေပး၏။

တစ္ဝက္ခန္႔မွ်ေသာ

ရင္အုပ္ႏွင့္ေပါင္မ်ား

အရည္မ်ားကို

ကုန္သည့္ေနာက္

ေတာင္ပံ႐ိုး

စသည္မ်ားကို ကိုက္လိုက္ေသး၏။

သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းႏွင့္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးတို႔က ျမန္မာစာေပကို ျပန္လည္
အားေမြးယူရမည္အထိပင္

သား၊ (၅) ငါးၾကင္းသားေၾကာ္ ၂၅ က်ပ္သား၊ (၆) ႏြားႏို႔ ငါးဆယ္သားတို႔ကို အသင့္ျပင္ထားၿပီးလွ်င္ မိတ္ေဆြ

ျမန္မာစာေပကို

ျပန္လည္

၎ေနာက္

႐ိုစ့္လုပ္ထားေသာ

ၾကက္ေကာင္ကို

လွမ္းကိုင္၍

ဘဲေကာင္ေရာက္ႏွင့္ေသာ

ေနရာသို႔

ပို႔လိုက္၏။ ႂကြင္းက်န္ေသာ ဘဲ႐ိုးႏွင့္ၾကက္႐ိုးမ်ားမွာ အညီအမွ်ေလာက္ရွိ၍ မည္သည့္အ႐ိုးတြင္မွ အသားထူထူ
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ကပ္လ်က္ မရွိေတာ့ေခ်။ ၾကက္ေကာင္ကုန္သည့္ေနာက္ တစ္ဝက္ခန္႔ က်န္ေသးေသာ ဘဲစြပ္ျပဳတ္ရည္ထဲမွ

သည္ကပင္ ေကာင္းပါဘိျခင္းဆိုသည့္ အမ်ဳိးသား ဇာတိမာန္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဤကဗ်ာျဖင့္ပင္ ျမန္မာတို႔၏

ေနာက္ထပ္ တစ္ဝက္ ေသာက္ျပန္၏။ အနီးမွထိုင္ၾကည့္ေနၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံုးေယာက္သည္ တစ္ေယာက္

ပါေတာ္မူသမိုင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မ်က္ႏွာကို တစ္ေယာက္ လွမ္းၾကည့္ေနၾကေလၿပီ။

အဆိုပါကဗ်ာရွင္ ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္ႀကီးကား တိုင္းျပည္အတြက္ ရင္ထုမနာ ျဖစ္ရရွာေသာ္ျငား သူသည္

၎ေနာက္ ဆရာေတာ္သည္ ဘဲဥဟတ္ဘြိဳင္ ေျခာက္လံုးႏွင့္ ဝက္အူေခ်ာင္းကို ဘုဥ္းေပးရင္း က်န္ေန
ေသးေသာ ဘဲစြပ္ျပဳတ္ရည္ထဲမွ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ တစ္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္း ခပ္၍ေသာက္၏။ ၎တုိ႔ ကၽြတ္ေသာ အခါ
ငါးၾကင္းသားေၾကာ္ကို လွမ္းကိုင္၍ အာေျခာက္ေသာ အခါတြင္ စြပ္ျပဳရည္ျဖင့္ က်ဳိက္ခ်၏။ ငါးေၾကာ္ လည္းကုန္၍
စြပ္ျပဳတ္ရည္လည္း ေျပာင္ေလၿပီ။ ဤတြင္မွ ဆရာေတာ္သည္ ႏြားႏို႔ငါးဆယ္သားကို စကား တေျပာေျပာႏွင့္

လူဝတ္ေၾကာင္မဟုတ္ေပ။ ဘုရား၏သားေတာ္ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ နိဗၺာန္ မေရာက္ မီစပ္ၾကား
ျဖစ္ေလရာဘဝ၊ က်င္လည္ရာသံသရာတို႔၌ အလိုရွိေသာ ဆုသံုးဆုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းခဲ့ပါသည္။
၁။ တရားမႀကိဳက္ အမွားလိုက္
မိဘမိုက္နဲ႔ လြဲေစေသာ္။

တျဖည္းျဖည္း က်ဳိက္၍ က်ဳိက္၍ ခ်ေလရာ ကၽြႏ္ုပ္မွာ ဆရာေတာ္ ဘုဥ္းေပးၿပီးေအာင္ ေစာင့္၍ မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ
ဖိတ္ေခၚထားမိေသာ ဧည့္သည္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဘဲကင္တစ္ေကာင္ ေျပးဝယ္ ရပါေတာ့သည္”

၂။ တရားမႀကိဳက္ အမွားလိုက္
မိတ္ေဆြမိုက္နဲ႔ လြဲေစေသာ္။
၃။ တရားမႀကိဳက္ အမွားလိုက္

(၂၇) ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္ႀကီး ေတာင္းခဲ့တဲ့ ဆုသံုးဆုဟာ ဘာေတြလဲ

ဆရာမိုက္နဲ႔ လြဲေစေသာ္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္၏ ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္ျဖစ္သည့္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား စုဖုရားလတ္တို႔မွာ နယ္ခ်ဲ႕
အဂၤလိပ္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔အား အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ရတနာဂီရိအား အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္
လိုက္သည့္အခါဝယ္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္ သူ႔ကၽြန္ဘသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရ ေလေတာ့ သည္။

(၂၈) ေဆးလိပ္ဝယ္ဖို႔ ေနအိမ္မွထြက္သြားၿပီး ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္သြားတဲ့ စာေရးဆရာဟာ ဘယ္သူလဲ

ဤတြင္ တိုင္းတစ္ပါးကၽြန္အျဖစ္ မေနလိုၾကေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ ရရာ
လက္နက္၊ လူသူအင္အားတို႔ကို စု႐ံုးၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ကို တြန္းလွန္တိုက္ပြဲဝင္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ကိုယ့္မင္း

ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္း၏ “ပင္နန္းရံေ႐ႊ ငယ္ကၽြမ္းေဆြ” ကို ဖတ္မိရာမွ စာေရးဆရာျဖစ္ရန္ ရည္စူးခဲ့သူ၊

ကိုယ္ခ်င္း၊ ကိုယ့္အရွင္ ကိုယ့္သခင္ႏွင့္ ေနလာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လက္ေတြ႔ဘဝကား

၁၉၃၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္ “ေ႐ႊၿမိဳင္ညြန္” ကေလာင္အမည္ယူၿပီး “တစ္သံုးလံုး” စံုေထာက္ဝတၳဳကို

ရင္ထုမနာ ျဖစ္ဖြယ္ပင္။ ဤသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္ ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္ႀကီးသည္...

စတင္ေရးခဲ့သူ၊ “ရန္သူ႔ေမတၱာ” စံုေထာက္ဝတၳဳ၊ “အိုက္ေဆးေယာက္ဖ”၊ “အိုင္လပ္(ဖ)ယူ”၊ “လူပါးဝတဲ့ေကာင္”၊
စသည့္ဟာသႏွင့္

“ထီးသုဥ္းနန္းသုဥ္း၊ ၾကငွာန္းသုဥ္း၍

မင္းေအာင္တို႔ကို

အခ်စ္ဝတၳဳတိုရွည္မ်ားကို

ရင္းႏွီးခင္မင္ခဲ့သူ

“ခယ္မပ်ဳိ”

ေရးသားခဲ့သူ၊

လံုးခ်င္းစာအုပ္ျဖင့္

စာေရးဆရာ

နာမည္ရလာသူ၊

ရဲထြဋ္၊

ရဲသမိန္၊

ဗႏၶဳလသတင္းစာတြင္

ၿမိဳ႕သုဥ္းသုည၊ သုဥ္းသံုးဝျဖင့္

တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္

သုဥ္းရျပန္လစ္၊ သုညေခတ္ဝယ္

ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးၿပီးစအခ်ိန္၌ သူရိယသတင္းစာတိုက္တြင္ လခစားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္

ေရးဖြဲ႔ခဲ့၏။

ဤကဗ်ာ၌

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္

ျပဇာတ္

ဒါ႐ိုက္တာလုပ္ခဲ့ဖူးသူ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

“ကၽြန္မကံ”၊ “အမာ”၊ “ရည္းစားထားခ်ိန္”၊ “အပ်ဳိေလးနဲ႔တူ”၊ “ထိုသ႑ာန္”၊ “ေျဖလည္းမေျပ”၊ “ခ်စ္

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ေကာင္း၏”
ဟူေသာကဗ်ာကို

လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူ

လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ထို႔ေနာက္ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ၿပီး ၾကယ္နီစာအုပ္တိုက္ ေထာင္သူ။

ျဖစ္လာရေလ၊ တို႔တေတြသည္

ႏိုးေယာင္”၊
ကိုယ္တိုင္းကိုယ့္ျပည္

တစ္ပါးလက္ေအာက္သို႔

ေရာက္ရွိရျခင္း၊

သူတစ္ပါးကၽြန္ ျဖစ္ရသည့္အတြက္ အသည္းနာဖြယ္ရာ ေကာင္းလွျခင္း၊ သူ႔ကၽြန္ဘဝႏွင့္ ေနရျခင္းထက္ ေသရ
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အျခားေသာ

“စေနမ”၊

“သူခ်စ္ကိုရွာ”၊ “သိန္းထီ”၊ “ေမာင္ပြင့္ေကာင္း-သန္းသန္း”၊ “လြမ္းပိုေအာင္”၊ “မႏိုင္ငံ”၊ “ခ်စ္တဲ့ည”၊
“ေက်းဇူးရွင္”၊

“ပြင့္ခ်ိန္တန္”၊

“အပိုးမခံ”၊

“လင္”၊

“ေသြး”၊

“စစ္ေျပးမ”၊

“အခ်စ္ႏွင့္တိုင္းျပည္”၊

“ကလဲ့စား”၊ “စာေရးဆရာ”၊ “အေပ်ာက္မ”၊ “စြဲလန္းသူ”၊ “ၾကံဳေလဘံုေဘြ”၊ “ေစ့စပ္ေရး”၊ “သူ မသိေလ”၊ “မိုက္႐ူးရဲ”၊
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အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

“မႏွင္းဆီ”၊ “လူခ်င္းမတူ” ဝတၳဳမ်ားေရးခဲ့သူ။

စဥ္

ဇာတ္ေတာ္အမည္

က်မ္းၿပီးသကၠရာဇ္

ေတာင္းပန္သူ

၁။

စႏၵကုမာ

၁၁၄၄ ခု၊ ျပာသိုလ

ေမာင္ေထာက္

ဇာတ္ေဆာင္ေယာက်္ားကေလး၊

၂။

နာရဒ

၁၁၄၄ ခု၊ တန္ခူးလ

ေမာင္ေထာက္

မိန္းကေလးတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ အျဖစ္အပ်က္မွန္ ဝတၳဳကို စတင္ေရးသားသူ” ဟူ၍ ဒဂုန္ေ႐ႊမွ်ား၏

၃။

ဝိဓူရ

၁၁၄၅ ခု၊ ဝါေခါင္လ

ေမာင္ေထာက္

၄။

ေဝႆႏၲရာ

၁၁၄၅ ခု၊ တေပါင္းလ

ေမာင္ေထာက္

၅။

မေဟာသဓ

၁၁၄၆ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ

ေမာင္ေထာက္

၆။

မဟာဇနက

၁၁၄၇ ခု၊ နယုန္လ

ေမာင္ေထာက္

၇။

ေနမိ

၁၁၄၈ ခု၊ ဝါဆိုလ

ေမာင္ေထာက္

၈။

ေတမိ

၁၁၄၈ ခု၊ တပို႔တြဲလ

ေက်ာင္းဒကာေမာင္ဝ

“ဓား”၊ ”သူဘု ငါေဘာက္”၊ “နာမည္” စေသာ စာအုပ္မ်ားျဖင့္ တခဲနက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ။ “သူ၏
ဝတၳဳမွာ ဘဝႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ေသာ အေတြးအေခၚ အလွည့္အပတ္ကေလးမ်ား ပါဝင္၍ အေရးအသားလည္း
ဆန္းဆန္းျပားျပား

မဟုတ္ဘဲ

႐ိုး႐ိုးေျပေျပ

“ေမာင္ပြင့္ေကာင္း-သန္းသန္း

ေကာက္ခ်က္ခ်ခံရသူ။

ေရးတတ္ေသာေၾကာင့္

ဝတၳဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

“စာဖတ္သူတို႔အား

ဖတ္၍ေကာင္း၏”ဟု

အျဖစ္အပ်က္မွန္ကို

တုိင္းျပည္လိုအင္ႏွင့္အညီ

တိုးတက္ေအာင္

ညႊန္းဆိုျခင္းခံသူ။

လႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္

ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ စာေရးဆရာ”ဟူ၍ မလိခ၏ မွတ္ခ်က္ခ်ခံရသူ။
ထိုသူကား

စာေရးဆရာ

“မင္းေဆြ”

ျဖစ္ပါသည္။

သူ

(သို႔မဟုတ္)

စာေရးဆရာမင္းေဆြသည္

(၂၆.၇.၁၉၄၉)ေန႔တြင္ ေဆးလိပ္သြားဝယ္ဦးမည္ဟု ဆိုကာ အိမ္အျပင္သို႔ ထြက္သြားၿပီး ယေန႔ထိ ေပ်ာက္ခ်င္း မလွ
ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္မွာ ယခုကာလတိုင္ေအာင္ပါေပ။
ဆရာမင္းေဆြ (သို႔မဟုတ္) ထူးဆန္းစြာ ေနအိမ္မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူတည္း။

(၂၉) ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔စလံုးကို မင္းပူးဦးၾသဘာသ ေရးခဲ့သလား
(၃၀) ေညာင္သားကို ဘာေၾကာင့္ မီးမဆိုက္ေကာင္းတာလဲ
ဗုဒၶဘာသာဝင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ဆံုး

ဘာသာေရးစာေပကို

ၫႊန္းပါဟုဆိုလွ်င္

ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔ကိုပင္ အဓိကထား ညႊန္းရေပလိမ့္မည္။ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔မွာ ဘုရားျဖစ္ခါနီး ေနာက္ဆံုး
လူႀကီးသူမမ်ားကို ေညာင္ပင္မွ ေညာင္ကိုင္း၊ ေညာင္ခက္၊ ေညာင္သားတို႔အား မီးမဆိုက္ရန္ တားျမစ္

ဆယ္ဘဝ၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးဆယ္ဇာတ္ ျဖစ္၏။ ၎ဆယ္ဘဝသည္ ဘုရားအျဖစ္ႏွင့္လည္း အလြန္ နီးကပ္၏။
အျခားအျခားေသာ ဘဝတို႔ထက္လည္း ပို၍ ျမင့္ျမတ္၏။ ပါရမီလည္း ရင့္က်က္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ “အႏုမွာ ငါးရာ၊

ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ေညာင္ပင္သည္ ႀကီးမားေသာ အပင္မ်ဳိး၌ ပါဝင္၏။

အရင့္မွာ တစ္က်ိပ္” ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

(ေခၚ)

ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔မွာ ေတမိယဇာတ္၊ ဇနကၠဇာတ္၊ သုဝဏၰသာမဇာတ္၊ ေနမိမင္းႀကီးဇာတ္၊ မေဟာ
သဓာဇာတ္၊

ဘူရိဒတ္နဂါးမင္းဇာတ္၊

စႏၵကုမာရ

မင္းသားဇာတ္၊

နာရဒဇာတ္၊

ဝိဓူရအမတ္ႀကီးဇာတ္ႏွင့္

ေဝႆႏၲရာမင္းႀကီးဇာတ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာတို႔က အလြယ္တကူ မွတ္သားမိေစရန္ “ေတ၊ ဇ၊ သု၊ ေန၊ မ၊ ဘူ၊
စန္၊ နာ၊ ဝိ၊ ေဝ” ဟူေသာ ေဝါဟာရ အကၡရာျဖင့္ မွတ္သားထားၾကသည္။ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔ အပါအဝင္ ဇာတက
ပါဠိေတာ္ကို ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေသာ ဇာတကအ႒ကထာက်မ္းမ်ားအား ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၉၃၀
အၾကာတြင္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း(ယခု သီရိလကၤာ)၌ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သား ရသည္။
ဆရာေတာ္

မင္းပူးဦးၾသဘာသသည္

ဇာတ္ေတာ္ႀကီး

ဆယ္ဘြဲ႔

ရွိသည့္အနက္

ဆယ္ဘြဲ႔စလံုးကို

မေရးသားခဲ့ပါ။ (၈)ဘြဲ႔ကိုသာ ေရးသားသြားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ေရးသားခဲ့ေသာ ဇာတ္(၈)ဘြဲ႔မွာ ေအာက္ပါ
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သစ္ပင္ေစာင့္နတ္

ရွိသည္ဟူ၍

စြဲမွတ္တတ္ၾကေလရာ

သစ္ပင္မ်ား ႀကီးမားလွ်င္ ႐ုကၡစိုး

ေညာင္ပင္မွာ

အႀကီးမ်ဳိးျဖစ္၍

ေညာင္ပင္

တိုင္းတြင္ ႐ုကၡစိုးမုခ်ရွိသည္ဟူေသာ အစြဲသည္ အခိုင္အမာ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ
ေညာင္ပင္ႀကီးမ်ား၌
ေညာင္ပင္ေအာင္၌

နတ္စင္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း၊

အေလးအေပါ့မစြန္႔ျခင္း၊

ဆီမီးပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကို

ေညာင္ကိုင္းကို

မခုတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔မွာ

ေတြ႔ျမင္ၾကရျခင္း

ျဖစ္၏။

႐ုကၡစိုးစိတ္ဆိုးမွာ

နတ္

အမွီျပဳ၍ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ဗုဒၶ

စိတ္ဆိုးမွာစိုး၍ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
တစ္ဖန္ ေဂါတျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္

ေညာင္ဗုဒၶေဟကို

ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၌ ေညာင္ပင္မ်ားကို အေလးအနက္ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပိဋိကတ္သံုးပံုက တားျမစ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ႐ိုေသ ကိုင္း႐ႈိင္းမႈ အားျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းလည္း
ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းပါသည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းအားျဖင့္ အေလးအျမတ္ထား၍လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ေညာင္ေရ
သြန္းေလာင္းေလ့ရွိပါသည္။
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အဂၤဝိဇၨာ

ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္

ပညာရပ္တြင္ ေနထုိင္မေကာင္းပါက ဗုဒၶယၾတာအျဖစ္ ေညာင္ေထာက္

ျခင္းကို ျပဳရ၏။ ကက္ကင္း ဓာတ္ဆင္နည္းဆိုသည္လည္း ရွိပါေသးသည္။ လက္ပံႏွင့္ျမင္းလား၊ ကင္ပြန္းႏွင့္
မီးခိုးတို႔သည္ ကက္ကင္းသေဘာအရ ဓာတ္ဝင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ပံပင္ကို ျမင္းလားအစြယ္ျဖင့္

၇။ အေခ်ာ့ေတာ္
၈။ အိပ္ဖန္ေစာင့္ေတာ္

႐ိုက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကင္ပြန္းပင္ကို မီးခိုးျဖင့္ မႈိင္းတိုက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အပင္မ်ား ေသတတ္

၉။ ေ႐ႊထီးေတာ္မိုး

ပါသည္။

၁၀။ လက္သံုးေတာ္ေ႐ႊဓား

ဤသို႔နည္းတူ “ေညာင္ပင္” ဟူသည္ “ပညာ” ၏ ကက္ကင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတ္႐ိုက္
ဓာတ္ဆင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ပညာကို လိုလားသျဖင့္ ေညာင္ပင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကေလရာ ေညာင္ပင္၏
အစိတ္အပိုင္းကို မီးၿမိဳက္ျခင္းျဖင့္ ပညာကို ထိခိုက္ေစတတ္သည္ဟု ယူဆလ်က္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း
ေလ့လာတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁၁။ လက္စြဲလွံေတာ္ကိုင္
၁၂။ ဒိုင္းေတာ္ကိုင္
၁၃။ သိုင္းေတာ္ကိုင္
၁၄။ က်ဳိင္းေတာ္ကိုင္
၁၅။ ယပ္ေတာ္ကိုင္

(၃၁) ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးရဲ႕ ေနာက္လိုက္အမႈေတာ္ထမ္း ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသလဲ

၁၆။ ပုဝါေတာ္ဆက္
၁၇။ ဝတ္လဲေတာ္ဆက္

ေတာင္ျပဳန္းဆိုသည္မွာ

မႏၲေလးေျမာက္ဘက္

အနီးေလး

ၾကာျဖဴကန္႐ြာမေရာက္မီ

အေနာက္ဘက္

ကမ္း ခ်ဳိးေကြ႔သြားလွ်င္ ေတာင္ျပဳန္းဆိုသည့္႐ြာကို ေရာက္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဝါေခါင္လဆန္း(၈)ရက္ေန႔ေရာက္လွ်င္
ေတာင္ျပဳန္းပြဲကို စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ေတာင္ျပဳန္းပြဲဆိုသည္က မင္းႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေ႐ႊဖ်ဥ္းႀကီးႏွင့္ ေ႐ႊဖ်ဥ္းေလး
ညီေနာင္နတ္ႏွစ္ပါးကို ပူေဇာ္ ပသသည့္ ပြဲပင္ျဖစ္ရာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲ က်င္းပၿပီဆိုလွ်င္ ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကား
လွေတာ့သည္။
ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးမွာ အေနာ္ရထာမင္း ေပးသနားခဲ့ေသာ ႐ြာေပါင္း (၂၄)႐ြာကို အပိုင္စားရခဲ့သည္။
ထိုမင္းႏွစ္ပါးကို ပူေဇာ္ပသရာ၌ ေနာက္လုိက္အမႈေတာ္ ထမ္းရသူတို႔မွာ (၃၇) မ်ဳိး ရွိေလသည္။ အဆိုပါ
အမႈေတာ္ထမ္း (၃၇) မ်ဳိးမွာ၁။ သိုးေဆာင္းမိဖုရားႀကီးေလး
၂။ ေဇာင္းေတာ္ကိုင္
၃။ ကြမ္းအစ္ေတာ္ကိုင္
၄။ ကလပ္ေတာ္ကိုင္
၅။ ေသာက္ေတာ္ေရတေကာင္းကိုင္
၆။ အခ်ီေတာ္
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၁၈။ နားပန္ေတာ္ဆက္
၁၉။ ပန္ေတာ္ပန္းဆက္
၂၀။ ဒိုးထိုးဒိုးေတာ္ဆက္
၂၁။ ေဝါေတာ္ထမ္း
၂၂။ ေရွ႕ေတာ္ေျပး
၂၃။ ေနာက္ေတာ္လိုက္
၂၄။ နန္းဦးစားေတာ္ဆက္
၂၅။ ေဖာင္ေတာ္ဦးစားေတာ္ဆက္
၂၆။ ယုန္ကင္ေတာ္ဆက္
၂၇။ ဒံေပါက္စားေတာ္ဆက္
၂၈။ အုန္းခြဲအမႈထမ္း
၂၉။ တက္ပြဲေခၚကန္ေတာ့ပြဲအမႈထမ္း
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တတ္ေအာင္၊ နားမလည္လွ်င္ နားလည္ေအာင္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစားကာ သင္ၾကားေလ့ရွိ၏။

၃၀။ မ်က္ႏွာျပ အမႈထမ္း

ဆရာႀကီး ဦးပြား၌ ထူးျခားေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာမ်ားကို သင္ၾကားေသာအခါ စာအုပ္ကို မကိုင္ဘဲ

၃၁။ ျပပြဲအမႈထမ္း

အလြတ္ ႏႈတ္က႐ြတ္ကာ သင္ၾကားျပသႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ပ်ဳိ႕မ်ား၊ လကၤာမ်ားကို အလြတ္ ႏႈတ္တိုက္ရသည္။

၃၂။ ဝက္ပြဲစားေတာ္ဆက္အမႈထမ္း

ဦးပုည ေမတၱာစာ၊ ရတနာနဒီေမာ္ကြန္း၊ ၾသဝါဒထူးပ်ဳိ႕၊ ပလိပ္စားဧခ်င္း၊ ပါရမီခန္းပ်ဳိ႕၊ ကိုးခန္းပ်ဳိ႕ စသည္တို႔ကို အစမွ

၃၃။ ထပ္ပြဲစားေတာ္ဆက္အမႈထမ္း

အဆံုးတိုင္ ႏႈတ္တိုက္ရသည္။ ကဗ်ာဖြဲ႔နည္းမ်ားကို သင္ၾကားေနခိုက္ ႐ုတ္တရက္ ထကာ သင္ပုန္းႀကီးေပၚတြင္
ေတးထပ္၊ ေဘာလယ္၊ ေဒြးခ်ဳိး၊ ေလးခ်ဳိး၊ လြမ္းခ်င္းမ်ားကို ေရးျပတတ္ရာ ဂုဏ္၊ ရသႏွင့္ ျပည့္စံုေသာလကၤာမ်ား

၃၄။ ေဖာင္ခ်ည္အမႈထမ္း

ျဖစ္ၾကသည္။ ေဗဒင္ကိုလည္း အေတာ္အတန္ ေခါက္မိ ေအာင္ သင္ၾကားျပသေလ့ရွိသည္။

၃၅။ ေဖာင္ခဲအမႈထမ္း
၃၆။ ေဖာင္ကြဲအမႈထမ္း
၃၇။ ထိန္ပင္စိုက္အမႈထမ္း

(၃၃) ေတာပုန္းႀကီးစံဖဲဟာ ဘာေၾကာင့္ ေရာ္ဘင္ဟုနဲ႔ တူရသလဲ

စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေတာပုန္းႀကီးစံဖဲဟုဆိုလွ်င္ ယခုထက္တိုင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္အဝွမ္း ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းက နယ္ခ်ဲ႕
အဂၤလိပ္ေခတ္၌ အမႈထမ္းဆိုးတို႔အား မေၾကာက္မ႐ြံ႕ ရဲဝံ့စြာ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ သာစည္နယ္မွ သတိၱရွင္
ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။ ေတာပုန္းႀကီး စံဖဲကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ သူရဲေကာင္းႀကီး

(၃၂) တကၠသိုလ္မွာ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာစာဆရာလုပ္သြားခဲ့တာ ဘယ္သူလဲ

ေရာ္ဘင္ဟုႏွင့္ တူသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ဆိုရျခင္း၌ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိရ ေပမည္။
တကၠသိုလ္တြင္

ပထမဦးဆံုး

ျမန္မာစာဆရာ

ဆရာႀကီး ဦးပြားသည္ ေတာင္ငူသားျဖစ္၏။

လုပ္သြားခဲ့သူမွာ

ဆရာႀကီးဦးပြား

ျဖစ္ေလသည္။

ငယ္ငယ္ ကတည္းကပင္ ျမန္မာစာေပႏွင့္တကြ ေဗဒင္က်မ္း၊

ေဆးက်မ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ေရွးေဟာင္းစာေပမ်ား
တြင္သာ

က်က္စားခဲ့သည္မဟုတ္။

ေခတ္ကာလတြင္

ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

စာေပ

၁၉၂၇

ခုႏွစ္၊

ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔ည၌

အစိုးရကို

သတင္းေပးမႈျဖင့္

ေညာင္တို႐ြာသူႀကီးအိမ္ကို

စံဖဲေခါင္းေဆာင္၍ ဝိုင္းၾကသည္။ သူႀကီးကို မမိ။ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ လြတ္သြားသည္။ သည့္အတြက္ စံဖဲသည္
သူႀကီး၏ အိမ္အား မီး႐ႈိ႕ဖို႔လုပ္သည္။ မီးမ႐ႈိ႕မီ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွ ဘုရားပံုေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို
မီးလြတ္ရာသို႔ ေ႐ႊ႕၏။ ဤကား ဗုဒၶဘာသာအေပၚ စံဖဲ အေလးအျမတ္ထားပံုပင္ ျဖစ္၏။

သင္းစာတစ္ေစာင္တြင္

ဝရမ္းေျပးႀကီးျဖစ္ေနသည္ စံဖဲသည္ ေျပးလႊားပုန္းေအာင္းေနသည့္ၾကားမွ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းစာေပေရာ ေခတ္ဆန္ေသာ စာေပမ်ားကိုပါ ေကာင္းစြာ

သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို မဖ်က္ဆီးခဲ့။ သည့္အတြက္ ထိုသတင္းကိုၾကားသိရေသာ ျမန္မာလူထုအဖို႔ စံဖဲအေပၚ

ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။

အသည္းစြဲျဖစ္ရသည္။ စံဖဲသည္ ေတာပုန္းဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ဓားျပတိုက္ျခင္း၊

မ်ားကိုလည္း

သိကၽြမ္းနားလည္သူတစ္ဦး

ျဖစ္၏။

ေတာင္ငူမွထုတ္ေဝေသာ

စာသင္ၾကားရာ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား မပ်င္းၾကေစရန္ ရယ္စရာကေလးမ်ား ညႇပ္ကာညႇပ္ကာ ေျပာၾကား
ေလ့ရွိသည္မွာ ဆရာႀကီးဦးပြား၏ ဂုဏ္ထူးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ စာသင္ၾကားေနရင္း စာထဲတြင္ပါလာေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ဆီေလ်ာ္သည့္

ရယ္စရာသာဓကမ်ား၊

ရယ္စရာလကၤာမ်ားကိုသာ

ေျပာၾကားေလ့

ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စြဲမက္ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ျမန္မာစာေပကို လိုက္စားခ်င္
လာေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အားေပးေျပာၾကားေလ့လည္း ရွိေပ၏။ မိမိ၏ တပည့္မ်ားကိုလည္း အလြန္ခင္မင္ေလ့
ရွိသည့္အတိုင္း ဘယ္အခါမွ် ေငါက္ငန္းျခင္းမရွိ။ တပည့္မ်ားအား အလြန္အလိုလိုက္ေလ့ရွိသည္။ မတတ္လွ်င္

36

ႏွိပ္စက္ကလူျပဳျခင္းတို႔ကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို သတင္းေပးသူ၊ မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရ
လုပ္သူတို႔ကိုသာ မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ေအာင္ လွလွပပႀကီး ပညာေပးတတ္၏။ ဆင္းရဲသား မ်ားႏွင့္ေတြ႔လွ်င္
ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို ေဝငွေလ့ရွိ၏။ ေစ်းျပန္ ပြဲျပန္ႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အေဖာ္ကြဲေနလွ်င္ လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္ေပးတတ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုယ္တိုင္က

အဂၤလန္ျပည္မွ

ေတာပုန္းႀကီး

ေရာ္ဘင္ဟုႏွင့္

တူေၾကာင္း

ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကကုန္၏။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက စံဖဲအေပၚ အမုန္းႀကီး မုန္းသေလာက္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုကမူ
စံဖဲအေပၚ လြန္စြာမွ ခ်စ္ခင္ၾက၍ က႐ုဏာရွိၾကကုန္၏။
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စံဖဲကို အဂၤလိပ္တို႔ ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း မမိေခ်။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅)ရက္

ဟု

ႏႈတ္ကၽြံကာ

ဝစီမႈကို

ျပဳခဲ့၏။

ထိုသို႔

ကႆပဘုရားရွင္အား

ျပစ္မွားခဲ့ေသာ

ဝစီကံအမႈေၾကာင့္

ေန႔တြင္ ေမာင္းမဆည္႐ြာအနီး ေတာအုပ္ထဲတြင္ ေသနတ္ကို ေခါင္းအံုး၍ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ လဲေနေသာ စံဖဲကို

ေဂါတမအေလာင္းေတာ္ တရားရွာေသာ ကာလဝယ္ ဒုကၠရစရိယအက်င့္ကို ေျခာက္ႏွစ္တိုင္ က်င့္ၾကံခဲ့ရျခင္း

အစိုးရတပ္မ်ားက ေတာနင္းရွာေဖြရာ ကပ္ၿပီး လြဲလြဲေန၍ မေတြ႔ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ စံဖဲက ပုလိပ္ကို “ငါ စံဖဲေဟ့”

ျဖစ္ေလသည္။

ဟူ၍ ၎ကိုယ္တိုင္ အဖမ္းခံမွ မိေတာ့၏။ (အစိုးရအစြမ္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ငွက္ဖ်ားဖမ္းေပး၍သာ မိသည္ဟု
ဆိုရမည္ျဖစ္၏။)
သို႔ျဖင့္ ေတာပုန္းႀကီး စံဖဲလည္း ၁၉၂၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၏ ႀကိဳးေပး
သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရေလေတာ့၏။

(၃၅) ဓမၼစၾကာတရားကို ဘုရားရွင္ ဘာေၾကာင့္ ေဟာေတာ္မူသလဲ

ေဂါတမဘုရားရွင္
(၃၄) ဒုကၠရစရိယအက်င့္ကို ၆-ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဘုရားရွင္ ဘာေၾကာင့္ က်င္ခဲ့ရသလဲ

ပြင့္ထြန္းမေပၚမီက

မာဂဓတိုင္း

တစ္ခြင္လံုး၌

ဘုရားအမည္ခံ

ဂိုဏ္းဆရာႀကီးတို႔

ေပၚထြန္းႏွင့္ ၾကကုန္၏။ ထိုဆရာႀကီးတို႔အနက္ တခ်ဳိ႕ကား ကာမသုခလႅိက အလုပ္ကို ရဟန္းမ်ား အလုပ္ဟု
လည္းေကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ကား အတၱကိလမထအလုပ္ကို ရဟန္းမ်ား၏ အလုပ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာလ်က္
ရွိေနၾကကုန္၏။ ယင္းဆရာႀကီးတို႔၏ ေဟာေျပာမႈေၾကာင့္ ေလာကသားတို႔သည္ ေဖာ္ျပပါ ကာမသုခလႅိကအက်င့္၊

ဒုကၠရစရိယအက်င့္ဆိုသည္မွာ က်င့္ႏိုင္ခဲေသာ အက်င့္ပင္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ဘုရားအျဖစ္သို႔
မေရာက္ရွိမီ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္ကာ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ရာသိျမင္ေၾကာင္းအတြက္ ရွာေဖြ

အတၱကိလမထအက်င့္တို႔ကို ဒုကၡမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ရန္အလို႔ငွာ က်င့္ၾကံၾကကုန္၏။
ဘာသာတရားကို

လူသားတို႔သည္

အားကိုးရာအျဖစ္ႏွင့္

ယံုၾကည္လက္ခံၾကကုန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္

ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးမ်ားထံေရာက္ေသာ္ ၎ေတာင့္တေသာတရားကို မရခဲ့။ ေတြ႔လာခဲ့ေသာ တရားမ်ားမွာလည္း

ဘာသာတရားကို ဦးေဆာင္သူ၊ ေဟာေျပာသူတို႔၏ အဆိုအမိန္႔ဟူသမွ်အားလံုး အမွန္ဟူ၍ တစ္ထစ္ခ် လက္ခံ

သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ခဲ့။

ျခင္းသည္ လူသား၏သဘာဝ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ကာမသုခလႅိကအက်င့္၊ အတၱကိလမထ အက်င့္တို႔ကို

သည့္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ သူတကာက်င့္ႏိုင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယအက်င့္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ ခဲ့သည္။
ဤ၌ ဘုရားရွင္သည္ ဒုကၠစရိယအက်င့္ကို (၆)ႏွစ္တိုင္တိုင္ က်င့္ခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌

ေဟာမႈ၊ က်င့္မႈဟူေသာ အေမွာင္ထုႀကီး ဖံုးလႊမ္းေနစဥ္ ပြင့္ထြန္းလာေသာ ဘုရားရွင္အား သဟမၸတိျဗဟၼာ မင္းက...
“ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွစြာေသာ

ျမတ္စြာဘုရား၊

ရွင္ေတာ္ဘုရားမပြင့္ေပၚမီ

ဟိုေရွးယခင္က

မာဂဓတိုင္း

ဝစီေဘဒကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္မည့္ဘဝ၌ ဝဋ္ေႂကြးေတာ္ကို ေက်ေအာင္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ခဲ့ရျခင္း

တစ္ခြင္၌ သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔ ၾကံစည္ေဟာေျပာအပ္ေသာ မစင္ၾကယ္သည့္ တရားမ်ား ထင္ရွား ေပၚေပါက္

ျဖစ္သည္။

ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုမစင္ၾကယ္သင့္တရားမ်ားကို သုတ္သင္ ဖယ္ရွားလ်က္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ ဝင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ

ကႆပဘုရားရွင္ ပြင့္ထြန္းေတာ္သည့္ကာလ၌ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ ေဇာတိပါလ အမည္တြင္
ေသာ ပုဏၰားလုလင္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေဇာတိပါလလုလင္သည္ အမ်ားက ႐ိုေသေလးစားရေသာ ပုဏၰားမ်ဳိး
ျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးမာန္ ဇာတိမာန္ျဖင့္ ကႆပဘုရားရွင္အေပၚ ၾကည္ညိဳေသာ စိတ္တို႔ ေခါင္းပါးေနခဲ့ သည္။
၎ကို ၎သာ ငါႏွင့္ ငါသာႏႈိင္းစရာဟု မာန္ေတြ တက္ေနမိေတာ့၏။ ကႆပဘုရားရွင္အား ၾကည္ညိဳ သူတို႔က
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူတကာက်င့္ႏိုင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယအက်င့္ကို ေျခာက္ရက္
တိုင္တိုင္ က်င့္ေတာ္မူသည့္အတြက္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့သည္” ဟု ေျပာဆိုၾကေလ သည္။
ထိုစကားကို ၾကားရေသာ္ အမ်ဳိးမာန္၊ ဇာတိမာန္တက္ေနေသာ ေဇာတိပါလ လုလင္လည္း...
“သင္တို႔ ကႆပဘုရားက ေျခာက္ရက္ေလာက္ပဲ ဒုကၠရစရိယအက်င့္ကို က်င့္သတဲ့လား။ ဒါေလာက္
ရက္ကေလးနဲ႔ ဘာဟုတ္ရမွာတဲ့တံုး။ ငါသာဆိုရင္ ေျခာက္ရက္မကဘူး၊ ေျခာက္ႏွစ္တိတိ က်င့္ပစ္လိုက္မည္”
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မဂၢင္တံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား...
အရွင္ဘုရား...
ေလာကသားတို႔သည္ ရာဂစေသာ အညစ္အေၾကးတို႔ႏွင့္ ေရာေထြးေနၾကပါကုန္၏။ ထိုအညစ္ အေၾကးတို႔မွ
ကင္းေဝးစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလ်ာ္စြာ သိအပ္ေသာ သစၥာေလးပါး တရား ေတာ္ကို
နာၾကားခြင့္ ရၾကပါေစဘုရား”
ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားခဲ့၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္လည္း မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃) ခုႏွစ္၊ ဝါဆို လျပည့္ေန႔
ေနဝင္လုဆဲအခ်ိန္တြင္ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ပၪၥ၀ဂီၢငါးဦးတို႔အား စတင္ေဟာၾကားခဲ့ရာ မဟာ ပထဝီ ေျမႀကီးသည္
ျပင္းထန္စြာ တုန္လႈပ္၏။ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္၏ အာႏုေဘာ္ေတာ္ တို႔ေၾကာင့္ နတ္ ျဗဟၼာမ်ားတို႔၏ အေရာင္ထက္
သာလြန္ေသာ (စိတၱပစၥယဥတုသမု႒ာန) အေရာင္အလင္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့ေတာ့သည္။
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(၃၆) ႏိုင္ငံအေရးအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘယ္လိုျမင္ခဲ့သလဲ

အေရး အသားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခခံ ထားရွိရသည့္ အကၡရာစကားလံုးမ်ား ရွိၾကပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ဗ်ည္း

အကၡရာမ်ား

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုဗ်ည္းအကၡရာမ်ား၌

အသံမရွိပါ။

အသံေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္

“အီ၊ ေအ၊ အယ္၊ အာ၊ ေအာ္၊ အို၊ အူ၊ အင္၊ အန္၊ အြန္၊ အိတ္၊ အုတ္၊ အိုက္၊ ေအာက္၊ အစ္၊ အက္၊ အတ္၊
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးကို ေ႐ႊတိဂံု အလယ္ ပစၥယံ၌

အြတ္” အစရွိေသာ အေျခခံသရမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္မွသာ အသံမ်ား ေပၚထြက္လာပါသည္။ ထိုစကားလံုး

က်င္းပရာ (၂၀)ရက္ေန႔၌ (ဖဆပလ)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့၏။

မ်ားမွ ေဝါဟာရမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ကံ၊ ကတၱား၊ ႀကိယာ၊ ဝိဘတ္၊ သမၺႏၶ၊ နာမဝိေသသန အစရွိသျဖင့္

အဆိုပါမိန္႔ခြန္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အဓိပၸာယ္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပ လိုပါသည္။

စကားလံုးေဝါဟာရမ်ား

“ႏိုင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးကို ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတို႔သာလွ်င္
ယုတ္မာျခင္းျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရး သေဘာအမွန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားတို႔ႏွင့္ မတန္မရာ ျမင့္ျမတ္လြန္းသည္လည္း

ကႏၲာရခရီးလည္းမဟုတ္။

ဘယ္သူေသေသ

ငေတမာရင္ၿပီးေရာ

စိတ္ေဇာႏွင့္လုပ္ေသာ

ျဖစ္ေပၚလာၿပီး

သဒၵါအထားအသို

မွန္ကန္စြာ

စဥ္လိုက္လွ်င္

ဝါက်မ်ား

ျဖစ္လာ ပါသည္။ ဝါက်မွ တစ္ဆင့္ စာပိုဒ္၊ စာပိုဒ္မွ စာပုဒ္ျဖစ္လာကာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တိုင္းျပည္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ား
ေပၚထြန္းလာပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေနအထားမ်ား တိုးျမင့္လာပါသည္။

မဟုတ္၊ နိမ့္က်လြန္းသည္လည္းမဟုတ္၊ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္း မဟုတ္၊ အဂိၢရိတ္လည္းမဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္
ဖြယ္ေကာင္းေသာ

ပုဒ္မ်ား

စာေပသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး၊ အေျခတိုးျမႇင့္ေရး၌ အဓိကက်ပါသည္။ စာေပမ်ား ေပၚထြန္းလာရေအာင္
ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ား

သဒၵေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္

ေခတ္အဆက္ဆက္

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ရပါသည္။

အေရးကိစၥလည္းမဟုတ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေျခေပၚတြင္ ေမွ်ာ္ေခၚ ၍

၎တို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အလိုက္ လူမ်ဳိး

ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ အေရးကိစၥသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။

အသီးသီးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အကၡရာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ဤ၌ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီး ရွိၾကသည့္အနက္

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေလာကတြင္ ေတြ႔ၾကံဳေနၾကရေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္ေပသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥဟု ဆိုရေပမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ေနမႈ၊ ထိုင္မႈ၊

လက္လွမ္းမီရာကို ေလ့လာစူးစမ္း တင္ျပရသည္ရွိေသာ္
၁။

ျမန္မာစာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၃၃)လံုး ရွိ၏

၂။

ဂ်ဴးစာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၂)လံုး ရွိ၏

၃။

အီတလီစာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၂)လံုး ရွိ၏

၄။

လက္တင္စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၂)လံုး ရွိ၏

၅။

ဂရိတ္စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၄)လံုး ရွိ၏

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လီဆယ္၍ ေျပာျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ တို႔၏စိတ္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစ၍

၆။

ျပင္သစ္စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၅)လံုး ရွိ၏

အေၾကာင္းအက်ဳိး အေကာင္းအဆိုးကို ေဝဖန္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ေပ၏။ အမွန္မွာ

၇။

ဂ်ာမန္စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၆)လံုး ရွိ၏

၈။

အဂၤလိပ္စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၆)လံုး ရွိ၏

၉။

စပိန္စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၇)လံုး ရွိ၏

၁၀။

အာေရဗ်စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၈)လံုး ရွိ၏

၁၁။

တူရကီစာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၂၉)လံုး ရွိ၏

၁၂။

႐ုရွားစာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၃၂)လံုး ရွိ၏

၁၃။

အာေမးနီးယားစာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၃၈)လံုး ရွိ၏

သြားမႈ၊ လာမႈ အစုစုသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးကို မဆင္ျခင္ မေတြးေတာမိေစကာမူ
ႏိုင္ငံေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အၿမဲတေစ ဆက္သြယ္ေန၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး ကို ေရွာင္ရွားေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးသည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္၊ ႐ံုး၊ အလုပ္႐ံု စသည္တို႔၌ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိ၏။ ဤဌာန မ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်
ႏိုင္ငံေရးကိုပင္ လုပ္ေနၾကရေပသည္။
လူတိုင္း လူတိုင္း မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ရယူလိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးကို ဘာသာတရား
ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေျပာဆိုၾကေသာသူမ်ားမွာ ယုတ္မာညစ္ေထးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပင္လွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုသူတို႔၏

ထိုသူတို႔ ျပဳလုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္။ မိမိတို႔ အေကာက္ဉာဏ္ကိုသံုး၍ မိမိတို႔ ႀကီးပြားေရး တစ္နပ္စား
ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္ေပ၏။”

(၃၇) ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕စာေပမွာ အကၡရာအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၾကသလဲ

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီး၌

40

မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္

ႏိုင္ငံသူ

ႏိုင္ငံသားေတြအဖို႔

ကိုယ့္ႏိုင္ငံက

စာေပ

41

၁၄။

တ႐ုတ္စာေပ၌

အကၡရာအလံုးေရ

(၅၃)လံုး ရွိ၏

၁၅။

ထိုင္း(ယိုးဒယား)

အကၡရာအလံုးေရ

(၇၄)လံုး ရွိ၏။

(၃၉) ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားဘဲ ဂီတကိုသာ ဝါသနာထံုတဲ့ မင္းသားႀကီးက ဘယ္သူလဲ

သူသည္
ဓမၼရာဇာ”

(၃၈) နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတြ သီေပါနဲ႔စုဖုရားလတ္ကို ရန္ကုန္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုေခၚသြားခဲ့လဲ

ဘြဲ႔

ေတာင္ငူဘုရင္ခံ၏
ေပးသနား၍

သားေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး

ျမင္းကြန္းၿမိဳ႕ကို

အပိုင္စားရသည္။

သာယာဝတီမင္းလက္ထက္၌
ထို႔ေနာက္

“မဟာသီရိ

ပၪၥမသဂၤါယနာတင္

ဘဝရွင္

မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္၌ “မဟာသီရိ ဓမၼရာဇာ”ဘြဲ႔ကိုပင္ ဆက္လက္ ေပးသနားျခင္းခံရကာ ျပင္စည္ၿမိဳ႕ကို
အပိုင္စားရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ “ျပင္စည္ မင္းသားႀကီး”ဟု အမည္တြင္သည္။ ငယ္မည္ကား ထိပ္တင္ပု

ေရနန္းျပာႆဒ္ႀကီးအတြင္းသို႔ ကာနယ္စေလဒင္ႏွင့္ ကင္းဝန္မင္းႀကီးတို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားေသာအခါ၌
သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တို႔သည္ သီဟာသနရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ ယွဥ္တြဲေနထုိင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ

ျဖစ္၏။
ထိပ္တင္ပုေခၚ

ျပင္စည္မင္းသားႀကီးသည္

ပေဒသရာဇ္

မင္းဧကရာဇ္တို႔အႏြယ္

မင္းသားအစစ္

စစ္သားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ကလည္း ဝပ္ၿပီး ခစားေနၾကသည္။ ဖိနပ္ကိုလည္း မခၽြတ္၊ တုပ္ကြ႐ိုက်ဳိးျခင္း လည္း

ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဘုရင္ျပဳလုိသူ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ေနစိတ္ထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သူ မင္းသား

မရွိေတာ့ဘဲ မားမားမတ္မတ္ႀကီး ဝင္ေရာက္လာေသာ ကာနယ္စေလဒင္ထံတြင္ သီေပါမင္း အညံ့ခံရ ေလသည္။

တစ္ပါးသာျဖစ္သည္။ ျပင္စည္မင္းသားႀကီးသည္ ထီးနန္းစိုးစံေသာ ရွင္ဘုရင္ အလုပ္ထက္ ေတးဂီတ အႏုပညာ

သို႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ေခၚေဆာင္ရာသို႔ ခ်က္ခ်င္း လိုက္ပါႏိုင္လိမ့္မည္
ေျပာသည္။

ကာနယ္စေလဒင္ကလည္း

ေနာက္ေန႔သို႔

ဆိုက္ေရာက္ေသာအခါက်မွသာ

မဟုတ္ေၾကာင္း
သီေပါမင္းအား

ေခၚေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးသည္။ သို႔ျဖင့္ သီေပါမင္းအား ထိုညအဖို႔ နန္းေတာ္ႀကီးထဲတြင္ပင္
အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလိုက္သည္။ သီေပါမင္း ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျခင္း မရွိေစရန္ တိုင္တားမင္းႀကီးႏွင့္
အျခားဝန္မ်ားက အသက္ေပး အာမခံကာ တာဝန္ယူထားၾကရသည္။ သို႔ျဖင့္ ထိုညတစ္ညလံုးပင္ တိုင္တား
မင္းႀကီးသည္ မိမိ၏ စစ္သည္ေတာ္မ်ားျဖင့္ သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တို႔အား ဝိုင္းရံေစာင့္ၾကပ္ ထားၾကရ
ေလသည္။ ထိုညတြင္ ကာနယ္စေလဒင္သည္ တံခါးအနီးရွိ လႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္အိပ္စက္ခဲ့၏။
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သီေပါမင္းအား ျမစ္ဆိပ္သေဘၤာမ်ားရွိရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားရာ၌ ပထမဆံုး အဂၤလိပ္
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပရင္ဒါဂတ္၊ ထို႔ေနာက္ အဂၤလိပ္ အလံေတာ္၊ ထို႔ေနာက္ အဂၤလိပ္ေျခလ်င္ တပ္သား မ်ား၊ ထို႔ေနာက္
တိုင္တားမင္းႀကီး၊

ထို႔ေနာက္ ထီးျဖဴေလးစင္းစိုက္ေသာ ဗီ႐ိုလွည္း၌ သီေပါမင္း၊ စုဖုရားလတ္၊ ဆင္ျဖဴမရွင္

မိဖုရားႀကီးတို႔ကိုတင္ကာ ေနာက္မွ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားက ဘင္ခရာမ်ားကို တီးမႈတ္၍ ေဆာင္ယူ သြားၾက၏။

စာေပေရးသားစပ္ဆိုေသာ အလုပ္မ်ဳိးကိုသာ အထူးဝါသနာထံုကာ စာေပေရးသား စပ္ဆိုေသာ အလုပ္မ်ဳိး ကိုသာ
အထူးဝါသနာထံုကာ အခ်ိန္ရွိသမွ် ရတု၊ ကဗ်ာ၊ ေတးဂီတမ်ားကို ေရးသားစပ္ဆို သီကံုးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနေသာ
မင္းသားႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ သူ ေရးသားစပ္ဆိုခဲ့ေသာ ယိုးဒယားသီခ်င္းႀကီးေပါင္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့ ၏။ ၎တို႔အနက္
အထူးလူသီမ်ား၍ ထင္ေပၚလွေသာ ယိုးဒယားသီခ်င္းႀကီး(၈)ပုဒ္တိတိ ရွိေလသည္။ ၎တို႔မွာ ....
၁။ ေ႐ႊတညာ
၂။ ေတာေတာင္စြယ္
၃။ ႏွင္းယြန္းခါေဟမာန္
၄။ ေတာၿမိဳင္ေျခ
၅။ ပန္းၿမိဳင္လယ္ (ဖိန္းသြား)

သီေပါမင္းပါေသာ ဗီ႐ိုလွည္းအား ေသနတ္၊ လွံ စြပ္စြဲ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားက ဝန္းရံထားၾက၏။ မႏၲေလးမွေနၿပီး

၆။ ခိုင္ပန္းစံု

သီေပါမင္းအား “သူရိယ” ဟု ေခၚေသာ ဧရာဝတီ ဖလုပ္တီးယားပိုင္ သေဘၤာေပၚသို႔တင္ကာ ရန္ကုန္သို႔

၇။ မႈိင္းမႈံျပာရီ

ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။
[ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌ ကင္းနင္း (Canning) ပင္လယ္ကူး သေဘၤာတစ္စင္းေပၚသို႔တင္ကာ အိႏိၵယ ျပည္၊
ဘံုေဘကမ္းေျခရွိ ရတနာဂီရီသို႔ ပို႔လိုက္ေလသတည္း။]

၈။ ေမွာ္႐ံုေဟဝန္
တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ယခုေခတ္ မ်က္ေမွာက္တိုင္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ေနဆဲ၊ လူႀကိဳက္မ်ားေနဆဲ သီခ်င္းႀကီးမ်ားျဖစ္၏။
သူသည္

ဘႀကီးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္

သာယာဝတီမင္းလက္ထက္ႏွင့္

ပၪၥမသဂၤါယနာတင္

မင္းတုန္း

မင္းတရားႀကီး လက္ထက္အထိ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည့္ အႏုပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ သူသည္ မဟာဆီ

42

မဟာမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ ပေဒသရာဇ္ဘြဲ႔မ်ားကို မစပ္ဆိုဘဲ သဘာဝ ေရေျမအလွအပ မ်ားကို

43

စပ္ဆိုသြားသည္မွာ ထူးျခားလွ၏။ ၁၂၂၄ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလ၌ (မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္) ကြယ္လြန္ အနိစၥ

တပ္ဖြဲ႔တို႔ အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာခဲ့ေတာ့သည္။

ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ျပင္စည္မင္းသားႀကီးကား

တစ္ဘဝ

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း

သူ

ဖန္တီးခဲ့ရာ

အႏုပညာရပ္မ်ားကမူ

ရွင္သန္ေနဆဲပင္။
(၄၁) ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔မွာ ဘာေၾကာင့္ ပိုက္ဆံမသံုးေကာင္းတာလဲ

သႀကၤန္ကာလ

(၄၀) နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ

လြန္ေျမာက္ၿပီး

ျမန္မာႏွစ္သစ္အစျဖစ္သည့္

ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔၌

လူႀကီးသူမမ်ားက

ပိုက္ဆံကို မသံုးေကာင္းဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေန႔၏အစျဖစ္ေသာ အိပ္ရာမွ
ႏိုးထခ်ိန္၊ လတစ္လ၏ အစျဖစ္ေသာ လဆန္း (၁)ရက္ေန႔တို႔သည္ ထိုေန႔၊ ထိုလကို ဆံုးျဖတ္မည့္ ကာလမ်ားသဖြယ္

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရန္စက်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကၽြန္ျပဳ
ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါဝယ္ သူ႔ကၽြန္ျဖစ္ေနျခင္းထက္ ေသရသည္က ျမတ္ေသး၏ ဆိုေသာ ထံုးကို ႏွလံုးမူလ်က္
ျမန္မာတိုင္းရင္းသား

မ်ဳိးခ်စ္အေပါင္းတို႔သည္

ရရာလက္နက္မ်ား

စြဲကိုင္ကာနယ္ခ်ဲ႕တို႔အား

ရင္ဆုိင္တိုက္ပြဲ

မွတ္ယူထားၾကေလရာ

ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔သည္

တစ္ႏွစ္လံုးကို

အဆံုးအျဖတ္

ေပးမည့္

ရက္တစ္ရက္

ျဖစ္လာရေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို
ေရသပၸာယ္ျခင္း၊ ဥပုသ္သီလ သီတင္းမ်ား ေဆာက္တည္ျခင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊

ဝင္ခဲ့ေလသည္။
ထုိသို႔ တိုက္ပြဲဝင္ၾကသည့္အထဲတြင္ ေတာင္သာနယ္ဝဲေလာင္မွ ဗိုလ္ရာညြန္႔လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ ဝင္ေနေသာ ဗိုလ္ရာညြန္႔ကို ႏွိမ္နင္း၍မရေသာအခါ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
(၂၈)ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေက်း႐ြာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ၿဖိဳခြဲဖို႔ရာ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။

ေပးႏိုင္သူမ်ားအား

အျပင္ ငါးလႊတ္ျခင္း စသည့္ အသက္ရွည္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ေကာင္းမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။
ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ ေကာင္းမႈသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေကာင္းက်ဳိးေပးႏိုင္သည္ ဟူေသာ
႐ိုးရာအစြဲကေလးက ေနာက္ကြယ္၌ တည္ရွိေနေပသည္။

ဤတြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ “ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္” ကို က်င့္သံုးလာၾကသည္။ ထိုဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္
ဆိုသည္မွာ သူပုန္မ်ား၊ ဓါးျပမ်ား၏ အေျခအေန သတင္းကို

ေျခသည္း လက္သည္းမ်ားကို သုတ္သင္ေပးျခင္းစသည့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ေကာင္းမႈမ်ား

ဆုေငြမ်ားေပးျခင္း၊

ရာထူး

ေပးျခင္း၊ နာမည္ေကာင္းလက္မွတ္ေပးျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ေပးျခင္းမွာကား သူပုန္ မ်ား၊
ဓားျပမ်ားကို လက္ခံ ထိန္ဝွက္ထားသူ၊ ေထာက္ပံ့သူ၊ ပူးေပါင္းသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊
ေထာင္ခ်ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ႐ြာကို မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ ႐ြာကို ေျပာင္းခိုင္းျခင္း စေသာ အေရးယူမႈမ်ား

ဤေနရာ၌ ေဗဒင္ကိစၥႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေပသည္။ မိမိ၏ အဦးအစရရွိေသာ ေငြေၾကးကို အနိ႒ာ
ျဖစ္သည့္ ေဆးလိပ္ဝယ္ကာ ေသာက္ျခင္းမ်ဳိး၊ မီးေသြးဝယ္ပစ္လိုက္ျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဘုရား အတြက္
ပန္း၊ ဆီမီးတို႔ကို ဝယ္ယူျခင္းတို႔က ဣ႒ာ႐ံုေကာင္းက်ဳိးကို ျဖစ္ေစသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ ပိုက္ဆံေငြေၾကးကို သံုးစြဲလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မိမိ၏
အိမ္အတြင္းမွေငြေတြ ထြက္စရာအေၾကာင္း ရွိသည္ဟူေသာ ဓာတ္သေဘာအရ အစြဲအလန္း ျဖစ္လာရျခင္းဟု

ျဖစ္ေလသည္။
ထိုစနစ္ကို စစ္ကိုင္းဘက္ႏွင့္ မင္းဘူးဘက္တို႔တြင္ ဦးစြာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုစနစ္ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္း
စီရင္စု၊ မင္းဘူး စီရင္စုတို႔တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ ေအာင္ျမင္ေနေလၿပီ။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ သီေပါဘုရင္ကို
ဖမ္းသြားၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ စစ္တပ္ကိုမသံုးဘဲ စစ္ပုလိပ္တို႔ကိုသာ သံုးဖို႔

ယူဆစရာ ရွိေပေတာ့သည္။ (ေခတ္မီတိုးတက္လာေသာ သမယ၌ ေရွးထံုးလည္းမပယ္ႏွင့္၊ ေစ်းသံုးလည္း
မႂကြယ္သင့္ ဆိုေသာ စကားကို အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္အရ ပယ္သင့္ကလည္း ပယ္ရမည္၊ ႂကြယ္သင့္ ကလည္း
ႂကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္ လုပ္၍ မရ။ စစ္ပုလိပ္ကိုေရာ စစ္တပ္ကိုပါ သံုးေန ၾကရသည္။
အိႏိၵယမွ စစ္တပ္မ်ားကို ထပ္ကာထပ္ကာ ေတာင္းခံယူေနၾကေတာ့သည္။
အဆိုပါ

ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္သည္

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတုိ႔အား

ေသြးခြဲလိုက္ျခင္းပင္

ျဖစ္သည္။

ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပရာ ထိုဆုေပးဒဏ္ေပး ဥပေဒေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရး
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(၄၃) ပဋိသေႏၶရွိၿပီဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုလကၡဏာေတြ ျပတတ္သလဲ

(၄၂) ပထမဆံုး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို ျပဳစုခဲ့တာ ဘယ္သူလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုးေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို ျပဳစုခဲ့သူမွာ ဦးေ႐ႊၾကဴးလည္းမဟုတ္၊

မိန္းကေလးတုိ႔သဘာဝ အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ ေလာကတထြာ ဓမၼတာႏွင့္အညီ သီးခ်ိန္တန္

ဦးထြန္းၿငိမ္းလည္းမဟုတ္၊ ေဒါက္တာဘဟန္လည္း မဟုတ္။ ၎တို႔မွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို ျပဳစုခဲ့ၾက

သီးၾကရ၏။ ပြင့္ခ်ိန္တန္ ပြင့္ၾကရေပ၏။ တစ္မိသားႏွင့္ တစ္မိသား ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

သည္မွာ မွန္ေသာ္ျငားလည္း ပထမဦးဆံုးေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။

ေမတၱာသက္ဝင္ ခ်စ္ခင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူႀကီးမိဘမ်ား၏ စီမံၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္

ပထမဦးဆံုးေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ ျပဳစုခဲ့သူကား ျမန္မာႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္၏။ မဟာဆီ
မဟာေသြးပါသူ ျဖစ္၏။ ၎ကား မကၡရာမင္းသားျဖစ္ေလ၏။ မကၡရာမင္းသားမွာ အမရပူရ ပထမၿမိဳ႕တည္ ဗဒံု

အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ေယာက်္ားသားႏွင့္ အေၾကာင္းဆက္ ေပါင္းသင္းၾကရင္းမွာ
လူသားမ်ဳိးဆက္တို႔ ေပၚထြက္လာခဲ့ၾကေပသည္။
ဤေနရာ၌

မင္းတရားႀကီးႏွင့္ မိဖုရား သီရိမဟာရတနာေဒဝီတို႔၏ သားေတာ္ ျဖစ္သည္။ အင္းဝဘုရင္ ဘႀကီးေတာ္၏ ဦးေလး

မိန္းမသားတို႔အဖို႔
“အိမ္ေထာင္မႈ၊

ဘုရားတည္၊

ေသခ်ာေလးနက္စြာ

ေဆးမင္ရည္စုတ္ထိုး၊

စဥ္းစားၿပီးမွသာလွ်င္

ေတာ္စပ္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္၍ ၁၂၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အသက္ (၅၇)ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္

ဆံုးျဖတ္

ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ေနာင္ျပင္ႏိုင္ ခက္သည့္အမ်ဳိး” ဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့ပါက ျပန္လည္၍ ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သတိျပဳရေပလိမ့္မည္။

မကၡရာမင္းသား အသက္ထင္ရွားရွိခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး၏ အက်ဳိးကို အစြမ္းကုန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

သင့္ေပသည္။

ဘဝအိမ္ေထာင္ေရးကို

သည္သံုးမ်ဳိး

ခ်က္မပိုင္လွ်င္

အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးၿပီဆိုပါက ဘယ္ေသာအခါမွ် အပ်ဳိျပန္ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။

ေဆာင္႐ြက္သည္ဆိုရာ၌ ႏိုင္ငံေရးအရ မဟုတ္။ စာေပေရး၊ ပညာေရးအရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသည္ သကာလ ဖိုသဘာဝ၊ မသဘာဝတို႔ ေပါင္းစပ္ၾကရာဝယ္ မရွည္မၾကာေသာ

ျမန္မာတို႔သည္ အေနာက္တိုင္း ဝိဇၨာသိပၸံပညာရပ္မ်ားကို မတတ္ေျမာက္ၾကေသး။ ေခတ္မမီၾကေသး။ ကမာၻ

ကာလ၌ ျဖစ္ေစ ကာလေတြရင့္ေညာင္းသည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ မိန္းမသားတို႔သဘာဝ ပဋိသေႏၶေဆာင္ရေသာ

ျပားသည္ဟူေသာ အယူအဆကိုပင္ ယူဆေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို မင္းသားႀကီးသည္ ေကာင္းစြာ

(ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရေသာ) အပိုင္းက႑ႏွင့္ မလြဲမေသြ ေတြ႔ၾကံဳရပါလိမ့္မည္။ ဤ၌ သားသမီးရတနာရရွိၿပီးေသာ

သတိျပဳ ဆင္ျခင္မိသည္။ မင္းသားႀကီးသည္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္ေရာက္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္

အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသမီးတို႔အဖို႔ ပဋိသေႏၶရျခင္း၊ မရျခင္းကို အေတြ႔အၾကံဳအရ သိႏိုင္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္

ထိုသူတို႔မွတဆင့္

ထိုပညာရပ္မ်ားကို

အစအဦး မိခင္ေလာင္းအဖို႔ ထိုအေျခအေနကို ေသခ်ာစြာ မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္သည္ ပဋိသေႏၶ

တတ္ေျမာက္ မွသာ ျမန္မာတို႔ ေခတ္မီမည္ကို သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ား ေခတ္မီေရးကို

ရွိၿပီဆိုပါက ထူးျခားေသာ အရိပ္လကၡဏာေတြ ျပေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အိမ္ေထာင္ဦး အမ်ဳိးသမီးတို႔အဖို႔

မင္းသားႀကီးသည္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ခဲ့ ေလသည္။

မိမိတို႔၌

ေခတ္မီ

ဝိဇၨာသိပၸံပညာရပ္မ်ား၏

သေဘာကို

သိရွိနားလည္ခဲ့သည္။

မင္းသားႀကီးသည္ အင္းဝသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အဂၤလိပ္ကုန္သည္ႀကီး မစၥတာေရာ္ဂ်ာထံမွ အဂၤလိပ္ စာကို
သင္ယူသည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ အေနာက္တိုင္း ဝိဇၨာသိပၸံဆိုင္ရာ ပညာရပ္ မ်ားကို
ေလ့လာဆည္းပူးသည္။ အထူးသျဖင့္ ရီး၏ စြယ္စံုက်မ္း (Rees’ Encyclopaedia) ကို ေလ့လာ ဆည္းပူးသည္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသားတို႔

ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ရန္လည္း

ထိုက်မ္းပါ

သိပၸံပညာရပ္အခ်ဳိ႕ကို

ျမန္မာ

ဘာသာ

ကာနယ္ဘားေနးသည္

အင္းဝသို႔

အေရးပိုင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္

အမႈထမ္းဖို႔

ေရာက္လာစဥ္အတြင္း မကၡရာမင္းသားႀကီးအား ပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ ေလးစား ၾကည္ညိဳစြာ
သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေပသည္။

ေတြ႔ၾကံဳခံစားရၿပီဆိုပါက

ပဋိသေႏၶလြယ္ရၿပီဆိုျခင္းကို

သိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ထိုလကၡဏာမ်ားမွာ ...
၁။ ရာသီရပ္စဲျခင္း
၂။ နံနက္ခင္း အဖ်ားေခၚ အိပ္ရာထ၌ မအီမသာျဖစ္ျခင္း
၃။ အေရၾကည္အန္ျခင္း

ျပန္ဆိုေလသည္။
အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား

၄။ ရင္ဘတ္၌ စိမ္းျပာေရာင္အစင္းမ်ား ထင္လာျခင္း (၎အစင္းသည္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ျဖစ္ၾက၏)
၅။ သံုးလအတြင္း ဆီးခဏခဏသြားျခင္း
၆။ ခ်က္တည့္တည့္မွ အညိဳအစင္းမ်ား ေပၚလာတတ္ျခင္း
၇။ ဝမ္းဗိုက္၏ အေလးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ ေရာင္ပြကာ ေျခေထာက္မ်ား အမ္းလာျခင္း၊ ေဖာလာျခင္း
၈။ အဂၤါဇာတ္၊ မိန္းမကိုယ္တစ္ဝိုက္ ယားယံျခင္း
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၁၂။ အနားျပတ္၍

၉။ အျဖဴရည္ပ်စ္ပ်စ္မ်ား ဆင္းလာတတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း။

၁၃။ အၿမိတ္အဆာျဖစ္၍ လူတို႔ အသံုးမလိုေတာ့သျဖင့္ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ပုဆိုး
၁၄။ သေဘၤာသားတို႔ အလံထူထားခဲ့ေသာ အဝတ္ပုဆိုး
၁၅။ စစ္ေျမျပင္၌ အလံထူထားခဲ့ေသာ အဝတ္ပုဆိုး

(၄၄) ပံ့သကူသကၤန္းလ်ာ ဘယ္ႏွမ်ဳိးရွိသလဲ

၁၆။ ေတာင္ပို႔ကို ရစ္ပတ္၍ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ပသေသာပုဆိုး
ပံ့သကူဆိုသည္မွာ

ပါဠိေဝါဟာရ

“ပံ့သုကူလ”

ဆိုေသာပုဒ္မွ

ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္၏။

ပံ့သကူ၏

အဓိပၸာယ္မွာ “အရွင္မရွိ စြန္႔ပစ္ထားေသာပစၥည္း၊ သကၤန္း စသည္” ဟု ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ က်မ္းဂန္မ်ားအရ
ဆိုရေသာ္ ပံ့သကူသကၤန္းဆိုသည္မွာ အမႈိက္ပံု၊ သုသာန္စသည္တို႔၌ ပိုင္ရွင္မဲ့ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ေျမမႈန္႔၊ ဖုန္မႈန္႔ပမာ

၁၇။ ရဟန္းတို႔စြန္႔ပစ္ေသာပုဆိုး
၁၈။ မင္းဘိသိက္ခံရာ၌ စြန္႔ပစ္ေသာ အဝတ္ပုဆိုး

စက္ဆုတ္႐ြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ အဝတ္အပိုင္းအစမ်ားကို ေကာက္ယူေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီး ဖာေထးခ်ဳပ္စပ္ ထားသည့္

၁၉။ ဗဟိဘိကၡဳသကၤန္း

သကၤန္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၂၀။ လမ္းခရီး၌ က်အပ္ေသာ အဝတ္ပုဆိုး

ဓူတင္ (၁၃) ပါးတြင္ ပံ့သကူဓူတင္လည္း တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္၏။ ပံ့သကူေဆာင္ရဟန္းတို႔ႏွင့္ သင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပံ့သကူသကၤန္းလ်ာမွာ (၂၁)မ်ဳိးရွိေၾကာင္း အ႒ကထာမ်ား၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဆိုထားသည္ကို
ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၂၁။ သမုဒၵရာလႈိင္းပုတ္၍ ကုန္းေပၚတင္ေနေသာ အဝတ္ပုဆိုး
စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ သုသာန္
၂။ အိမ္ေစ်း
၃။ ခရီးလမ္းမ

(၄၅) ပီမိုးနင္း ေကာက္ခ်က္ခ်တဲ့ အယ္ဒီတာဆိုတာ ဘာတဲ့လဲ

၄။ အမႈိက္ပံုစြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ပုဆိုးမ်ားဟူ၍ ေလးမ်ဳိး
၅။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မီးဖြားၿပီး အညစ္အေၾကးမ်ား သုတ္သင္၍ စြန္႔ပစ္ထားအပ္ေသာ အဝတ္ပုဆိုး

ျမန္မာစာေပ ေလ့လာလိုက္စားၾကသူတိင္း ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္းကို သိရွိၾကပါလိမ့္မည္။ ဆရာႀကီးသည္
ေခတ္ပညာတတ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စာေပအေရးအသားကို ေရွး႐ိုးလမ္းမွ ခြဲထြက္လ်က္ ဆန္းသစ္ေအာင္

၆။ ေရခ်ဳိးဆိပ္၌ စြန္႔ပစ္ထားေသာ အဝတ္ပုဆိုး

လမ္းေဖာက္ခဲ့သူ

၇။ သုသာန္မွျပန္လာ၍ မဂၤလာမရွိဟု စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ပုဆိုး

ဆရာပီမိုးနင္း၏ စာေပလက္ရာမ်ားမွာ ယေန႔ကာလတိုင္ ရွင္သန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၈။ မီးေလာင္ေပါက္ရွိ၍ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ပုဆိုး
၉။ ႏြားစား၍
၁၀။ ျခကိုက္၍
၁၁။ ႂကြက္ကိုက္၍

ျဖစ္သည္။

ဝါက်အဖြဲ႔အႏြဲ႕တို႔

လိုရင္းတိုရွင္းျဖစ္ေအာင္

ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍လည္း

ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္းတို႔ေခတ္ကတည္းကပင္ အယ္ဒီတာဆိုေသာ ေဝါဟာရမွာ တြင္က်ယ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ဤ၌
ဆရာႀကီးပီမိုးနင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ “အယ္ဒီတာ” ဟူသည့္အျမင္ကို ယခုကာလႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးႏႈိင္းစာ ၾကည့္ႏိုင္ရန္
ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
“အယ္ဒီတာဆိုသည္မွာ ဘီေအေအာင္ဖို႔လည္းမလို၊ ပထမေက်ာ္နဲ႔လည္း မသက္ဆုိင္၊ သူတစ္ပါး ေရး
သည့္ မ်ားစြာေသာ အမႈိက္ပံုႀကီးထဲမွ မိမိဉာဏ္ကို အသံုးျပဳကာ ေရွ႕အစြန္း ေနာက္အစြန္း ဆင္ျခင္လ်က္ ေတာ္
၏၊ မေတာ္၏၊ သင့္၏၊ မသင့္၏ကိုၾကည့္ၿပီးေနာက္ ဤစာကို ဤျခင္းထဲ ဆုတ္ခ်၊ ဟိုစာကို ဟိုဖိုင္မွာတြဲ၊ ထိုစာစု
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ကို

သူ႔ထံျပန္ပို႔။

ရာဇဝတ္မႈအေရးတို႔ကို

ဖယ္ရွား၊

အဘယ္စာမ်ားက

အဘယ္လူစုအတြက္

အက်ဳိးမ်ားၿပီး

ဘယ္ စာမ်ဳိးတို႔ကို စာနယ္ဇင္းဖတ္သူတို႔ သေဘာက်မည္ဟု ဆင္ျခင္ကာ နငယ္ကို အၿမီးတပ္၊ အသတ္ကို
ထင္ေအာင္ေရး၊

ေသးေသးတင္ပါ

မက်န္ရစ္ေအာင္

ေလ်ာ္သလိုျပဳျပင္ၿပီး

ဖ်က္တန္ဖ်က္၊

ျဖည့္တန္ျဖည့္၊

ေျပာင္း တန္ေျပာင္းၿပီး ေကာင္းေအာင္ အကန္႔အကန္႔ခြဲ၊ အခန္းခန္းတို႔ ေနရာမွ ခ်ထားၿပီးလွ်င္ စာနယ္ဇင္း
တည္းဟူေသာ စာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပြဲႀကီးပြဲ႐ံုမွာ “ေဆာ့စ္” ကေလး “ခ်က္တနီး” ကေလးမ်ားႏွင့္ ေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္၊
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ျဖစ္ေအာင္

အေငြ႔

တစ္ေထာင္းေထာင္းႏွင့္

ျမင္ရလွ်င္

သြားရည္

ယိုေလာက္ေအာင္

ေရာက္ေသာအခါ

ရင္ထဲတြင္

ဒိန္းခနဲ

ျဖစ္သြားေလသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ

ကၽြန္ေတာ္၏ေရွ႕

ဝါးသံုး႐ိုက္ခန္႔ေလာက္တြင္ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္တစ္ေယာက္ရပ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ကားကို ရပ္ခိုင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ၏။
ထိုေန႔က ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႀကီးတစ္ေယာက္ ဤလမ္းသို႔လာမည္ဆို၍ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္မ်ားသည္ တစ္လမ္း
လံုး ေစာင့္လ်က္ရွိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏နံေဘးတြင္ ထိုင္စီးလာေသာ သခင္ဗဟိန္းက တတ္သေ႐ြ႔
ဂ်ပန္စကားႏွင့္...

စီမံတတ္ေသာ စာအိုးသူႀကီး ဉာဏ္မ်ဳိးရွိသည္တို႔ကို အယ္ဒီတာဟု ေခၚေဝၚသမုတ္အပ္ေပေၾကာင္း” ဟူ၍ ၎၏

“ဒါ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုးကို သြားမလို႔” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ...

ေကာက္ခ်က္ကို တင္ျပထားပါသည္။

“ေၾသာ္ ... ဟုတ္လား ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္။ ထိုင္ပါ ထိုင္ပါ” ဟု ရပ္ၿမဲတိုင္း အရပ္ခိုင္းထား ေလ၏။

စင္စစ္ အယ္ဒီတာဟူသည္ (Edere: to give out) အျပင္ သို႔ ထုတ္ေပးသည္ဟူေသာ လက္တင္
စကားမွ ဆင္းသက္လာေလသည္။ အယ္ဒီတာသည္ ႀကီးၾကပ္ျပင္ဆင္ေပးရသူ ျဖစ္၏။ ဉာဏ္မ်က္လုံးတို႔ျဖင့္
ျခံဳငုံသုံးသပ္ၿပီး ေကာင္းမေကာင္း၊ သင့္မသင့္၊ ေတာ္မေတာ္ အရာမ်ားကို ေဝဖန္ခြဲျခားရ၏။ ျပဳတတ္၊ ျပင္တတ္၊
တန္ဆာဆင္တတ္

အသိဉာဏ္ႀကီးဖို႔

လိုအပ္၏။

ထုတ္ေဝ႐ုံႏွင့္လည္း

အယ္ဒီတာမဟုတ္။

စာနယ္ဇင္းႏွင့္

သခင္ဗဟိန္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ရွက္လြန္း၍ ေခၽြးမ်ားပင္ ျပန္လ်က္ရွိေလ၏။ အထူး ရွက္သည္မွာ
အျခားမဟုတ္။ ရဲဌာနေရွ႕တြင္ အရပ္ခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
“ရဲသားေတြကမ်ား
က်ိတ္ရယ္ေနၾကမွာပဲ”

တို႔ကို

ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကမလား။

အစရွိသည္တို႔ကို

ေတြးမိေလေလ

ဒီေကာင္ေတြ
ပိုရွက္ေလေလ

တို႔ကိုၾကည့္ၿပီး
ျဖစ္သည္။

အခန္းထဲမွာ

ေလတိုက္သျဖင့္

သက္ဆိုင္ၿပီး စာေပ၏ အႏွစ္သာရကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ကာ တည္းျဖတ္သုတ္သင္ ျပင္ဆင္တတ္ေသာ သူကို သာလွ်င္

အလံလြင့္သည္ကိုပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အရွက္ပို၍ ခြဲေနသည္ဟု ေဒါသထြက္မိ၏” ဤကား သခင္ႏုကိုယ္တိုင္

အယ္ဒီတာဟူ၍ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရးခဲ့သည့္ “ငါးႏွစ္ရာသီ ျမန္မာျပည္” ဆိုသည့္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။

(၄၆) ဖက္ဆစ္ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ကို သခင္ႏု ဘယ္လိုၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသလဲ

(၄၇) ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဘယ္လို႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသလဲ

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ စိုးမိုးေသာကာလတြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ သခင္ႏုသည္
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔၏ လုပ္ရပ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ခါးသည္းစြာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပံုကို ကိုယ္တုိင္ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ပါသည္။
“ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ကားတြင္ တပ္ရန္ အလံရသည္မွာ တစ္လခန္႔ ရွိေလၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ခါမွ
မတပ္ေသး။ ဒါ႐ိုင္ဘာကလည္း “ဆရာရယ္ အလံမရွိရင္ အင္မတန္မ်က္ႏွာငယ္ပါတယ္၊ တပ္ ပါရေစ”ဟု မၾကာခဏ
ပူဆာသည္။ တစ္ေန႔သ၌ ဒါ႐ိုက္ဘာကလည္း အလြန္ပူဆာလြန္းသျဖင့္ ႐ံုးသုိ႔အသြား တြင္ ကားမွာ အလံတပ္၍
သြားေလသည္။
ကုတ္ကိုင္းဘက္ရွိ ယူနီဗာစီတီ အဲဗင္းနယူးထိပ္ဝသို႔ ေရာက္ေသာအခါ လမ္းေစာင့္ ျမန္မာပုလိပ္က
ေမာ္ေတာ္ကားဘက္သို႔ လွည့္၍ ဆလံတစ္ခ်က္ ေပးလိုက္ရာ..
“ေဟ့ေကာင္ မင္းေျပာတဲ့အတိုင္း အလံရဲ႕တန္ခိုးဟာ အႀကီးသားပဲ” ဟု ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒ႐ိုင္ဘာကို
လွမ္း၍ ေျပာလိုက္သည္။ ယူနီဗာစီတီ အဲဗင္းနယူးအတိုင္းလာ၍ ျပည္လမ္းဘက္သို႔ထြက္ၿပီး ကမာ႐ြတ္ဂါေရွ႕သို႔
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ျမန္မာတို႔အေပၚ ဖက္ဆစ္စနစ္ျဖင့္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးခဲ့ေသာ ဂ်ပန္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကာ
ကၽြန္ျပဳခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္မ်က္ႏွာျဖဴတို႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုကို တင္ျပလိုေပသည္။
ဂ်ပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးက...
“ေအာင္ဆန္းသည္ အႂကြင္းမဲ့ ႐ိုးသားသည္။ သူသည္ သတိၱ ဗ်တိၱႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ လည္း
ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္လည္း ျပင္းထန္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ငါတို႔ ဂ်ပန္မ်ားသည္ သူ႔ကို ေလးစားသည္”
ဂ်ပန္စစ္ေသသနာပတိ ဂ်င္နရယ္အီဒါးက အစည္းအေဝးအၿပီး၌ ေဒါက္တာဘေမာ္အား ....
“ေအာင္ဆန္းဟာ ေငြကို မမက္ေမာဘူး။ အာဏာတန္ခိုးကိုလည္း မမက္ေမာဘူး။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း
လံုးဝမဆန္တဲ့အျပင္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူျဖစ္ေလေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးဟာ ေအာင္ဆန္းကို
ေလးစားၾကတယ္” ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့၏။ ထိုအစည္းအေဝး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျဖစ္သလိုပင္
ဝတ္စားလာခဲ့သည္။ သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟီရာအိုကာက...
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၉။

၉-ႏွစ္ေျမာက္

- ဥႆဖရားရတု

၁၀။

၁၀-ႏွစ္ေျမာက္

- သံျဖဴရတု

စကား

၁၁။

၁၁-ႏွစ္ေျမာက္

- သံမဏိရတု

နည္းတာကေတာ့ စိတ္ထားျဖဴစင္တဲ့ က်ဳပ္တို႔ဆာမူ႐ိုင္း သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုမို႔ ဒါေတြကို

၁၂။

၁၂-ႏွစ္ေျမာက္

- ခ်ည္ရတု

၁၃။

၁၃-ႏွစ္ေျမာက္

- ဇာပန္းရတု

၁၄။

၁၄-ႏွစ္ေျမာက္

- ဆင္စြယ္ရတု

၁၅။

၁၅-ႏွစ္ေျမာက္

- သလင္းရတု

၁၆။

၂၀-ႏွစ္ေျမာက္

- ေႂကြရတု

၁၇။

၂၅-ႏွစ္ေျမာက္

- ေငြရတု

၁၈။

၃၀-ႏွစ္ေျမာက္

- ပုလဲရတု

၁၉။

၃၅-ႏွစ္ေျမာက္

- ေက်ာက္စိမ္းရတု

၂၀။

၄၀-ႏွစ္ေျမာက္

- ပတၱျမားရတ

၂၁။

၄၅-ႏွစ္ေျမာက္

- နီလာရတု

၂၂။

၅၀-ႏွစ္ေျမာက္

- ေ႐ႊရတု

၂၃။

၅၅-ႏွစ္ေျမာက္

- ျမရတု

၂၄။

၆၀-ႏွစ္ေျမာက္

- စိန္ရတု

၂၅။

၇၅-ႏွစ္ေျမာက္

- ဒုတိယစိန္ရတု

၂၆။

၉၀-ႏွစ္ေျမာက္

- နဝရတ္ရတု

“ေအာင္ဆန္းဝတ္လာတဲ့

ေၾကမြေနတဲ့

စစ္အက်ႌအစုတ္ကိုေတြ႔ရတာ

ဂ်ပန္အရာရွိႀကီးေတြက

သူ႔ကို

သိပ္ေလးစားသြားၾကတယ္။ ဒီလိုအဝတ္အစား၊ ယူနီေဖာင္းကို ျဖစ္သလို ဝတ္ထားပံု က်ဳပ္တို႔ စစ္သားေတြနဲ႔
တူေနတယ္။

ၿပီးေတာ့

ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာကိုလည္း

ေအာင္ဆန္းဟာ

စကားေျပာရာမွာ

သေဘာက်တယ္။

ဒီလို

ေျပာသင့္တာေလာက္

ယူနီေဖာင္းအစုတ္အၿပဲ

နည္းနည္းပါးပါးေျပာၿပီး
ဝတ္ထားတာနဲ႔

က်ဳပ္တို႔ဂ်ပန္ေတြက အလြန္တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ ဒါေတြကိုေထာက္ၿပီး ေအာင္ဆန္းဟာ တို႔အထဲကလူပါ။ သူဟာ
တို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာေဖာက္မွာမဟုတ္ဘူး။”
ဂ်ပန္မ်ားဆုတ္ခြာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ မိတီၳလာခန္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ဖီးလ္မာရွယ္စလင္းက...
“ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားမိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ထင္သကဲ့သို႔ သူသည္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ တာဝန္မဲ့
ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေပ။

သူသည္

မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အစစ္ျဖစ္၍

စိတ္ကူးယဥ္သမား

မဟုတ္ေပ။

လက္ေတြ႔သမားျဖစ္သည္။ သူသည္ အလြန္႐ိုးသားသည္။ သူသည္ေပးခဲ့ၿပီးေသာ ကတိအတိုင္းလည္း တည္မည္ဟု
ယံုၾကည္ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္သည္”

(၄၈) ႏွစ္ပတ္လည္ဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ေတြကို ဘယ္လိုေခၚသလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ပတ္လည္ဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚ ၾကပါတယ္။
၁။

၁-ႏွစ္ေျမာက္

- စကၠဴရတု

၂။

၂-ႏွစ္ေျမာက္

- ဂြမ္းရတု

၃။

၃-ႏွစ္ေျမာက္

- သားေရရတု

၄။

၄-ႏွစ္ေျမာက္

- ပိုးရတု

၅။

၅-ႏွစ္ေျမာက္

- သစ္သားရတု

၆။

၆-ႏွစ္ေျမာက္

- သၾကားရတု

၇။

၇-ႏွစ္ေျမာက္

- သကၠလုပ္ရတု

၈။

၈-ႏွစ္ေျမာက္

- ေၾကးရတု

(၄၉) ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ခဲ့ဖူးသလဲ

ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားသည္
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အင္အားငယ္ႏိုင္ငံမ်ားကို

အကြက္ေခ်ာင္းလ်က္

မည္ကဲ့သို႔
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သိုက္တူးရမည္ကို စဥ္းစားလ်က္ရွိ၏။ ၎အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိမည္ဆိုလွ်င္ မင္းသားဟန္ေဆာင္ထားေသာ
မ်က္ႏွာဖံုးသည္ ကြာက်လ်က္ အစြယ္ေငါေငါႏွင့္ ဘီလူး႐ုပ္သြင္သာ ေပၚလာတတ္စၿမဲတည္း။ အင္အားငယ္၍
အႏိုင္က်င့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ ႏိုင္ငံငယ္တို႔ကို လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားရွိ၏။ ထိုႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွ ေျမေပၚ

အဂၤလိပ္တို႔သည္

ႏိုင္ငံမ်ားအနက္

နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို

အတိတ္သမိုင္းကို

စြဲကိုင္ခဲ့ရာတြင္

ျပန္ေျပာင္း

ထိပ္ဆံုးမွျဖစ္သည္။

၁၃။ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ
၁၄။ ဆြတ္ဇလန္ႏိုင္ငံ

ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူ၏။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ခ်ဲ႕ထြင္၏။
ကမာၻ႔အင္အားႀကီး

၁၂။ ဘူေဂးရီးယားႏိုင္ငံ

သံုးသပ္သည္ရွိေသာ္

အင္အားနည္း

ၿဗိတိသွ်

၁၅။ ႐ူေမးနီးယားႏိုင္ငံ စသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅)ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံကေလးမ်ားကို

ကိုလိုနီ ကၽြန္ျပဳခဲ့၏။ ျပန္လည္၍ တြန္းလွန္မႈမျပဳႏိုင္ရန္လည္း စစ္လက္နက္ အင္အားမ်ားသံုးကာ ဖိႏွိပ္ထား၏။
ႏိုင္ငံငယ္ကေလးမ်ားအား ညႇစ္ထုတ္၍ရလာေသာ အဆီအႏွစ္မ်ားကို ဝါးၿမိဳလ်က္ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္သို႔
ကူးေျပာင္းခဲ့ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ေလာကနိယာမအရ ဖိလြန္းက ႂကြလာသည့္သေဘာရွိ၏။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသူ
ႏိုင္ငံသားမဆို

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအား

တိုင္းတစ္ပါးသား

နယ္ခ်ဲ႕တို႔

လာေရာက္အႏိုင္ယူ

(၅၀) ဘိလပ္သြားမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေန႐ူးက ဘာေတြလုပ္ေပးလိုက္သလဲ

အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္ကို

မလိုလားၾကေပ။ စိတ္ထဲ၊ ႏွလံုးသားထဲ၌မူ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား မုန္းတီးေနၾကသည္သာ ျဖစ္၏။ သည့္အတြက္ ကိုယ့္
အမ်ဳိးသားခ်င္း ေသြးစည္း႐ိုင္းပင္းလ်က္ တစ္ပါးေသာကၽြန္အျဖစ္မွ ကင္းလြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚထြက္
လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဤ၌ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည့္ လက္ေအာက္ခံ
ႏိုင္ငံတို႔ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္
၁။ သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ)ႏိုင္ငံ
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၃။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ
၄။ ဂါနာႏိုင္ငံ
၅။ မာလာယုႏိုင္ငံ

လြတ္လပ္ေရး

ဗိသုကာႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဂၤလန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဘိလပ္သို႔အသြား အိႏိၵယျပည္
နယူးေဒလီၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အိႏိၵယေခါင္းေဆာင္ႀကီး မစၥတာေန႐ူး အိမ္သို႔ဝင္ကာ တည္းခိုခဲ့သည္။ သည့္ေနာက္
ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ စကားလက္ဆံုက်ခဲ့ၾကသည္။ (အဆိုပါခရီးစဥ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အပါးေတာ္ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွေခၚ
စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္ေနဝင္းလည္း လိုက္ပါခဲ့၏)
ေန႐ူးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ေလးစားခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ သူမွာၾကားလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုၿပီး ေမးခြန္း
တစ္ခု ေမးလိုက္သည္။ “ဒါထက္ ေအာင္ဆန္း မင္းအဂၤလန္ျပည္ေရာက္ရင္ ဘာအဝတ္အစား ဝတ္မွာလဲ”
ဤတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ မည္သို႔မွ် ျပန္မေျပာဘဲ သူ ဝတ္ထားေသာ ကာကီဇင္ယူနီေဖာင္း တစ္ပတ္ ႏြမ္းကို
ျပန္ငံု႔ၾကည့္ရင္း ျပံဳးေနလိုက္သည္။ သည္ေတာ့ ေန႐ူးသည္ သေဘာေပါက္သြားၿပီး အံ့ၾသေနပံုရပါသည္။
“ဟာ... မင္းရဲ႕ ဒီအဝတ္အစားမ်ဳိးနဲ႔ အလြန္ေအးတဲ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေဆာင္းရာသီမွာ ဘယ္ဝတ္လို႔ ျဖစ္မလဲ
ကြယ့္။ ၿပီးေတာ့ ဟိုက်ရင္မင္းကို ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္က ဘတ္ကင္ဟမ္ နန္းေတာ္မွာ ပြဲေတာ္တည္ဖို႔ ဖိတ္ခ်င္

၆။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ

ဖိတ္ေနမွာ။ အေဆာင္အေယာင္ ပကာသန အလြန္ႀကိဳက္တာ။ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး ပရိတ္သတ္အလယ္မွာ မင္းက

၇။ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ

အဝတ္အစား ျပည့္ျပည့္စံုစံုမပါရင္ ခက္ေနပါဦးမယ္။ မျဖစ္ပါဘူး ၾကည့္လုပ္ေပး လိုက္ဦးမွပဲ”

၈။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ
၉။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ
၁၀။ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ
၁၁။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
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ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္

ေျပာေျပာဆိုဆို မစၥတာေန႐ူးသည္ သူ၏ အတြင္းဝန္တစ္ဦးအား ခ်က္ခ်င္းေခၚၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ႏွင့္တကြ တပည့္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ထြန္းလွအတြက္ပါ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဝတ္စံုမ်ားခ်ဳပ္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားလိုက္ပါသည္။
ညတြင္းခ်င္းပင္ အပ္ခ်ဳပ္သည္မ်ား ေရာက္လာၿပီး စနစ္တက် ကိုယ္တိုင္းမ်ား ယူသြားၾကၿပီးေနာက္ (၂၄)
နာရီ အတြင္း (ေနာက္တစ္ေန႔ ညေနဘက္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အပါးေတာ္ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွတို႔အတြက္ အေႏြးထည္၊
သိုးေမႊးသကၠလပ္ျဖင့္ၿပီးေသာ စစ္ဝတ္စံု၊ ရွပ္အက်ႌ၊ နက္တိုင္လည္စီး၊ ကက္ဦးထုပ္မွစ၍ အျပည့္အစံု ဖန္တီး
ေပးလုိက္ပါသည္။
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(ဤနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ နယူးေဒလီမွ ခရီးဆက္ေသာအခါ၌ ပံုပန္းက်န သပ္ရပ္
စြာေသာ သကၠလပ္စစ္ဝတ္စံု ယူနီေဖာင္းဝတ္ၿပီး ထြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ ျပည္သူအမ်ား သိေနျမင္ ေနၾက
ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဘိလပ္သြားဓာတ္ပံုမွ သကၠလပ္ စစ္ဝတ္စံု ယူနီေဖာင္းမွာ သူကိုယ္တိုင္ ျမန္မာျပည္မွ ခ်ဳပ္ယူ
သြားျခင္းမဟုတ္။ အိႏိၵယေခါင္းေဆာင္ႀကီး မစၥတာေန႐ူးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘိလပ္အသြား လမ္းခုလတ္မွ အျမင္ မေတာ္၍
ဆင္ေပးလိုက္ေသာ လက္ေဆာင္ပင္ ျဖစ္ပါသတည္း။)

ျဖစ္သည္။ သူ႔ေခတ္၌ သူ႔ကိုေက်ာ္ႏိုင္သည့္ ဇာတ္အဖြဲ႔ဟူ၍ မရွိေပ။

အ႐ိုးေပၚ အ႐ြက္မဖံုးေစဘဲ အသစ္၊ အသစ္တို႔ကို တီထြင္ဖန္တီးလိုျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဦးဘိုးစိန္ မတိုင္မီအခါ
ဇာတ္သဘင္ကရာတြင္ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔ႏွင့္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္တို႔ကို ကျပေလ့မရွိေပ။ ေ႐ႊ
စကားလက္ ျပဇာတ္၊ ငပ်င္းဇာတ္၊ ေပါက္က်ဳိင္းဇာတ္၊ ဖာတစ္လံုးေခါင္းက်ားဇာတ္ စသည့္ဒ႑ာရီ၊ ရာဇဝင္၊
သိုက္သမိုင္းဇာတ္တို႔ကိုသာ ကျပေလ့ရွိသည္။ ဦးဘိုးစိန္ လက္ထက္တြင္ကား ၎ဇာတ္တို႔မွ်ျဖင့္ မတင္းတိမ္ ႏိုင္။
ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားကိုပါ တီထြင္ကျပ ေလေတာ့သည္။

ဦးဘိုးစိန္သည္ အသစ္အသစ္ေသာ ဇာတ္ထုပ္တို႔ျဖင့္ တင္ဆက္ကျပရာ၌

အႏုပညာ၏စြမ္းအားက အဘယ္မွ်

ပမာအားျဖင့္ “ပဋိကၡရာ” ဇာတ္ထုပ္ကို တင္ဆက္ကျပ၏။ လြန္စြာမွ အသက္ဝင္ သ႐ုပ္ပါလွသည့္ အတြက္
အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ ကုလားကို အထင္တႀကီးျဖင့္ ယူၾကသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရ ေလသည္။
“မင္းညီေနာင္” ဇာတ္ထုပ္ကို တင္ဆက္ ကျပေသာ အခါတြင္လည္း ေ႐ႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ကို ကိုးကြယ္မႈ ေတြက
ပိုမို မ်ားျပားလာျပန္၏။ အထူးသျဖင့္ “ထိလပ္ပိုးဥ” ဇာတ္ထုပ္ကို တင္ဆက္ကျပေသာအခါ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ

ထိလပ္-ပိုးဥဇာတ္မွာ

ကိုယ္ေပ်ာက္အတတ္ကို

ရရန္ဟုဆိုကာ

ေနေစ့လေစ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မယားကိုသတ္၍ ဝမ္းဗိုက္ကိုခြဲၿပီး ဝမ္းထဲမွ အရွင္လတ္လတ္သားငယ္ကို မီးကင္
ဦးဘိုးစိန္၏

ဘုရားေဟာ

ေတာင္ၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာ႐ံု ဆရာေတာ္ျဖစ္ေသာ အရွင္ဇနကာဘိဝံသသည္

ဇာတ္နိပါတ္တို႔ကိုသာ

အမ်ဳိး ဘာသာ

သာသနာ

(၃၀)အ႐ြက္၊ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကစၿပီး စာေပမ်ား ေရးသားျပဳစုေတာ္မူခဲ့ရာ သက္ေတာ္ (၇၈)ႏွစ္၊ ၁၃၃၉ ခု၊
နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၂)ရက္ေန႔ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခါနီးအခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္သည္

စာေပအေရးအသား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္လည္း လြန္စြာမွ

အေဟာအေျပာတို႔ဘက္တြင္သာ

ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းေတာ္မူသည္။

ထူးခၽြန္သူမဟုတ္ေပ။

စီမံ

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ “စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔က

ပထမ၊ ဝိနည္းေလးစားဖို႔က ဒုတိယ” စသည္ျဖင့္ မူမ်ားခ်မွတ္ကာ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပကပါ အသိ

ဋီကာက်မ္း ထြက္ေပၚစအခ်ိန္က ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ ေ႐ႊဟသၤာေတာရမွ ဝံသာႏုတိုက္ စာခ်ဘုန္းႀကီး ဦးဝိမလ
(ေနာင္ေ႐ႊဟသၤာေတာရ စတုတၳစံေက်ာင္း ဆရာေတာ္)က ပထမစံေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးထံက “ဘာသာ

“က်မ္းေရးသူ အ႐ြယ္ကိုေထာက္က က်မ္းကပင္ ေမာက္ေနေသးသည္” ဟု တိုရွင္းျပတ္သား လွစြာေသာ
ခ်ီးက်ဴးစာကိုေရး၍ စာအုပ္ကို ျပန္ေပးခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရဖူး၏။ ဤ၌ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ
တြဲဖက္ ေ႐ႊက်င္သာသနာပိုင္ သေျပကန္ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း “မဟာဂႏၶာ႐ံု ဆရာေတာ္ က အသိရွင္းလို႔
အေရးရွင္းတာပါ” ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္ မူဖူးခဲ့သည္။
မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္

အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ၾကံဳရေလေတာ့၏။
ဇာတ္လမ္းသေဘာအရ

အက်ဳိးရွိမည့္

ဋီကာက်မ္း” ကို ၾကည့္႐ႈရန္ ဆက္ကပ္လိုက္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္း အခ်ိန္အတန္ၾကာေအာင္ ၾကည့္႐ႈ ၿပီးေနာက္

ႀကီးမားေလသည္မသိ။ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္တို႔က ႐ိုက္ခတ္လာၾကေလ၏။
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ေလာကီေလာကုတ္ႏွစ္ျဖာေသာ

အမွတ္ျပဳရသည့္ မဟာဂႏၶာ႐ံု ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးကို တည္ေထာင္ေတာ္ မူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သၿဂႋဟ္ဘာသာ

ထိုသို႔ တီထြင္ကျပေလတိုင္း ပရိသတ္အေပါင္းမွာ တစ္ခဲနက္ အားေပးၾကည့္႐ႈ ၾကကုန္၏။ ဤတြင္

ဤတြင္

လံုးဝမကေတာ့ေခ်။

အတြက္ အက်ဳိးမ်ားေစမည့္ က်မ္းေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ကို ျပဳစုေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သက္ေတာ္

ဦးဘိုးစိန္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ပညာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းလာလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ တင္းတိမ္အားရသည္ မရွိခဲ့။

ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ ဦးဘိုးစိန္သည္ ေနာင္တ အႀကီးအက်ယ္ရၿပီး ဘယ္ေသာအခါမွ ထိလပ္-ပိုးဥဇာတ္ကို လံုးဝမဆို

(၅၂) ဘယ္လိုခံယူခ်က္နဲ႔ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ စာေရးသလဲ

ျမန္မာမႈ ဇာတ္သဘင္ေလာက၌ ဘုရားဒကာႀကီး ဦးဘိုးစိန္မွာ ေနတစ္ဆူ လတစ္ဆူသဖြယ္ ထင္ရွား ခဲ့သူ

စားေသာဇာတ္

မီးကင္စားခဲ့သည္ဟူ၏။ သည့္အတြက္ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ၿပီး အုတ္ေအာ ေသာင္းနင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။

တင္ဆက္ကျပေလေတာ့သည္။

(၅၁) ဘုရားဒါယကာႀကီး ဦးဘိုးစိန္ လံုးဝမကေတာ့တာ ဘာဇာတ္ထုပ္လဲ

ျဖစ္ပံုကား

ေမွာ္အင္းေက်ာက္တန္း႐ြာမွ “ဆရာစစ္” ဆိုသူသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မယားကို ဗိုက္ခြဲသတ္ကာ ရင္ေသြးငယ္ကို

ကျပသ႐ုပ္ေဆာင္မႈမွာ

သ႐ုပ္ပါလြန္းသျဖင့္

တစ္ေန႔သ၌

အရွင္ဇနကာဘိဝံသသည္

က်မ္းစာျပဳစုရာ

ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္၍

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္က သူ စာေရးျခင္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ထားရွိေသာ ခံယူခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။
“ကိုယ္ေရးတဲ့စာဟာ ဘယ္လို စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ေရးတဲ့စာလဲ။ လူႀကီးေတြကို ရည္႐ြယ္
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ၿပီးေရးရင္ လူႀကီးေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လူႀကီးေတြ နားလည္တဲ့ စကားလံုးကို သံုးရတယ္။ လူငယ္ေတြကို

“ေပါက္ဆိန္ကိုယ္ေတာ္” ”ဘိုးေပါက္ဆိန္ ဆရာေတာ္”၊ “ဘုန္းႀကီး ဦးေပါက္ဆိန္ရယ္လို႔ ထင္ရွားလာတာပဲ”။

ရည္႐ြယ္ၿပီးေရးရင္ လူငယ္ေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လူငယ္ေတြ နားလည္ႏိုင္တဲ့ စကားလံုးကို သံုးရတယ္။ စာဖတ္
ပရိသတ္ကေနၿပီး ခံစားၿပီးမွ ေရးရတယ္။ ဒါမွ စာဖတ္သူေတြ နားလည္ၾကမွာေပါ့”။

(၅၄) ဘုရားရွင္လက္ထက္က တရားေဟာရမွာစိုးလို႔ ေရွာင္တိမ္းေနတဲ့ ရဟန္းဟာ ဘယ္သူလဲ

ေဂါတမဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိခဲ့စဥ္က တရားေဟာရမည္စိုး၍ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရွာင္

(၅၃) ဘုန္းဘုရားႀကီး ဘိုးေပါက္ဆိန္လို႔ ဘာေၾကာင့္ အမည္တြင္ခဲ့သလဲ

တိမ္းေနခဲ့ေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ရွိပါသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္မွာ “ရွင္နႏၵက” ျဖစ္၏။
ဘုရားရွင္က ရွင္နႏၵကအပါအဝင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မိေထြးေတာ္ “မဟာပဇာပတိေဂါတမီ” အမွဴး

ဘုန္းဘုရားႀကီး ဘိုးေပါက္ဆိန္၏ ဘြဲ႔နာမည္အရင္းမွာ ဦးဝိဇၨာဓရ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တပည့္ဒါယကာ

ရွိေသာ ဘိကၡဴနီငါးရာတို႔အား အလွည့္က် တရားေဟာရန္ တာဝန္ေပး မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္

အမ်ားအျပားက ဘုန္းဘုရားႀကီး ဘိုးေပါက္ဆိန္ဟူ၍သာ စြဲေခၚေနၾကသည္။ သည္အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

တို႔မွာ မိမိတို႔အလွည့္က်ၿပီဆိုလွ်င္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ အပါအဝင္ ဘိကၡဴနီငါးရာတို႔အား နိဗၺာန္ေရာက္ ေၾကာင္း

ဘုန္းဘုရားႀကီး ထြက္ရပ္လမ္းသို႔ မႂကြျမန္းခင္ အနီးကပ္ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ျပဳစုေသာ ဦးလွေ႐ႊ (ေတာင္ဥကၠ လာ)

တရားေတာ္တို႔ကို ေဟာၾကားခဲ့ၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။

က ရွင္းလင္းျပခဲ့ပါသည္။

ဤ၌

“ေအး... အားလံုးလည္း သိရေအာင္ ေျပာခ်င္ေသးတယ္၊ ဘဘ ၾကားဖူးတာေလးတစ္ခု ရွိတယ္။ ဘုန္းဘုရား
ရန္ကုန္ကို မႂကြခင္ အခုရွိေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းလမ္းက ေအာင္မဂၤလာသိဒိၶ စာသင္တိုက္ ႀကီးရယ္လို႔
စတင္မတည္ေထာင္ခင္က ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕ မရမ္း႐ြာမွာ သီတင္းသံုးခဲ့ေသးသည္။
တစ္ေန႔ ေတာထဲမွာ တရားက်င့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလကလည္း ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတ

ရွင္နႏၵကသည္

၎တရားေဟာရမည့္

အလွည့္ၾကံဳေလတိုင္း

သပိတ္ဖုတ္လိုက္၊

သကၤန္းခ်ဳပ္

လိုက္ျဖင့္ တရားေဟာအလွည့္ကို ေရွာင္ေနၿမဲျဖစ္ခဲ့သည္။ သပိတ္ဖုတ္ေသာ သကၤန္းခ်ဳပ္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကို
တရားေဟာရန္ မပန္ၾကားရဟု ဘုရားရွင္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို အခြင့္ယူကာ ေရွာင္တိမ္းခဲ့ေလသည္။
ဤတြင္ ရွင္နႏၵကအဖို႔ တရားေဟာရန္ ေရွာင္တိမ္းျခင္းကလည္း သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူဟု ဆိုရေပမည္။
အေၾကာင္းရင္းခံကား

မိေထြးေတာ္

မဟာပဇာပတိေဂါတမီ

အမွဴးရွိေသာ

ဘိကၡနီမမ်ားသည္

အတိတ္ဘဝ

ဝန္းက်င္မွာ မသမာသူေတြ အၾကမ္းဖ်က္သူေတြ အနည္းအက်ဥ္း ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီလူစုက ေတာထဲမွာ

ရွင္နႏၵက ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့စဥ္က မိဖုရား ေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သည့္အတြက္ ၎မွ တရားေဟာသည္ ကို

ေတြ႔တဲ့ ဘုန္းဘုရားကို ရဟန္းသံဃာလို႔ မထင္ဘဲ သူတို႔ သတင္းကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသူလို႔ သံသယ ရွိေန

အတတ္ပညာႀကီးမားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား သိသြားၾကပါက...

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ ရင္ဆိုင္တိုးေနတဲ့ ဘုန္းဘုရားကို မသကၤာတာနဲ႔ စစ္လားေဆးလား လုပ္ၿပီး ႏွိပ္စက္
႐ိုက္ပုတ္႐ံုမွ်မက အနီးရွိ သစ္ပင္နားမွာ ေထာင္ထားတာေတြ႔ရတဲ့ ေပါက္ဆိန္ႀကီးနဲ႔

ဘုန္းဘုရားကို ရက္ရက္

စက္စက္ ေပါက္ၾကတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဘုန္းဘုရားက ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ “ၿဖံဳေတာင္မၿဖံဳဘဲ ထပ္လုပ္ဦးကြာ၊ လုပ္စမ္းကြာ” လို႔ေျပာေတာ့
ပုဆိန္နဲ႔ ထပ္ကာထပ္ကာ ထုၾကတယ္။ လက္နက္ေတြကိုင္ထားတဲ့ လူေတြထဲက ခပ္ဆတ္ဆတ္လူတစ္ဦးက
ေသနတ္နဲ႔ ပစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ည္ဆံ မထြက္ဘူး။ ေဘးကို ပစ္ၾကည့္ေတာ့ က်ည္ဆံက ထြက္တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ

“အရွင္နႏၵက ရဟန္းဟာ တရားေဟာမွာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ဆို ဘဝေဟာင္းက ဇနီးမယားေတြ ေတာ္စပ္
ခဲ့ၾကဖူးတာကိုး” ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်မွာ စိုးရိမ္ခဲ့သည္။ အထင္လြဲမွာ ပူပန္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သပိတ္ဖုတ္ျခင္း၊
သကၤန္းခ်ဳပ္ျခင္း အလုပ္မ်ားျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
စင္စစ္ အရွင္နႏၵကသည္ တရားေဟာရျခင္း အလုပ္ကို ေရွးအတိတ္ျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အရွက္ႀကီး
ရွက္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေရွာင္လြဲေနျခင္း ျဖစ္ေလသတည္း။

ဘုန္းဘုရားဟ “ေဟ့လူေတြ လုပ္ၾကေလကြာ၊ ငါ့ကို လုပ္ၾကစမ္း၊ မင္းတို႔အလွည့္ ၿပီးၿပီလားကြ” လို႔ ေမးတယ္။
ဒါနဲ႔ ခုနကလူေတြ ေၾကာက္လန္႔လာၿပီး ထြက္ေျပးဖို႔ျပင္ၾကေတာ့ ဘုန္းဘုရားႀကီးက “ေဟ့ေကာင္ ေတြ၊ ကဲ...
မင္းတို႔အလွည့္ၿပီးရင္ ငါ့အလွည့္ကြ” လို႔ဆိုၿပီး အနီးမွာေတြ႔ရတဲ့ ေပါက္ဆိန္ကိုထဆြဲၿပီး အခုန လူသိုက္ကို လိုက္ၿပီး
ေပါက္ေတာ့တာ။ အဲ... ထိေတာင္ နာက်င္ေအာင္ေတာ့ မေပါက္ဘူး။ ေျခာက္လွန္႔တဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္
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(၅၅) ဘုရားရွင္လက္ထက္က တိတိၳဆရာႀကီး(၆)ဦးရဲ႕ ဝါဒအမွားေတြက ဘာေတြလဲ
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“မေရမရာဝါဒသမား” ျဖစ္၏။
ေဂါတမဘုရားရွင္ မပြင့္မီႏွင့္ ပြင့္ၿပီးကာလမ်ား၌ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ဝယ္ တိတိၳဆရာႀကီး (၆)ဦးတို႔
ဆိုသည္မွာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ထင္ရွားလ်က္ ၎တို႔၏ အယူဝါဒမ်ားမွာလည္း တြင္က်ယ္လ်က္ ရွိၾက၏။ တိတိၳဆရာႀကီး
(၆)ဦးမွာ ...

(၆) နိဂဏၭနာဋပုတၱဆရာႀကီးသည္
“စာတုယာမ သံ၀ရဝါဒ” အမွားႀကီးကို ယူသူျဖစ္၏။ ေစာင့္စည္းမႈ ေလးမ်ဳိးျဖင့္ ကံသံုးပါးကို ထိန္းထား၏။
(ယင္းဆရာႀကီးကို အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ ဇိန၊ ဂ်ိန ဟုေခၚ၏။)

(၁) ပုရာဏကႆပ
(၂) အဇိတေကသကမၺလ
(၃) မကိၡလိေဂါသာလ

(၅၆) ဘယ္သတၱဝါေတြဟာ ရက္ဘယ္ေလာက္ သေႏၶေဆာင္ၾကရသလဲ

(၄) ပကုဓကစၥာယန
(၅) သၪၥယေဗလ႒ပုတၱ
(၆)

ဤ၌ သတၱဝါတို႔ မ်ဳိးဆက္ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာရန္ သေႏၶေဆာင္ရေသာ အနီးစပ္ဆံုးရက္တို႔ကို ေလ့လာ

နိဂဏၭနာဋပုတၱတို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၎တို႔၏ အယူဝါဒမ်ားမွာ မွားယြင္းေသာဝါဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း

ေဂါတမ ဘုရားရွင္က ေဖာ္ထုတ္ကာ သတၱဝါေဝေနယ် အေပါင္းအား လမ္းမွန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

တင္ျပ လိုက္ပါသည္။
၁။

ၾကံသူေတာ္သည္

ရက္ေပါင္း

(၃၃၀)

ျဖစ္၏။

၂။

ေရျမင္းသည္

ရက္ေပါင္း

(၂၄၀)

ျဖစ္၏။

၃။

ဝံပုေလြသည္

ရက္ေပါင္း

(၆၃)

ျဖစ္၏။

ျဖစ္၏။

၄။

ေဝလငါးသည္

ရက္ေပါင္း

(၃၃၀)

ျဖစ္၏။

(၂) အဇိတေကသကမၺလဆရာႀကီးသည္

၅။

ကုလားအုတ္သည္

ရက္ေပါင္း

(၃၀၅)

ျဖစ္၏။

၆။

ျခေသၤ့သည္

ရက္ေပါင္း

(၃၉၀)

ျဖစ္၏။

၇။

ေျမေခြးသည္

ရက္ေပါင္း

(၆၃)

ျဖစ္၏။

၈။

ေၾကာင္သည္

ရက္ေပါင္း

(၆၃)

ျဖစ္၏။

ဝါဒသမား” ျဖစ္၏။

၉။

သားပိုက္ေကာင္သည္ ရက္ေပါင္း

(၃၉)

ျဖစ္၏။

(၄) ပကုဓကစၥာယနဆရာႀကီးသည္

၁၀။

သစ္ကုလားအုတ္သည္ ရက္ေပါင္း

(၄၂၀)

ျဖစ္၏။

၁၁။

အိႏိၵယဆင္သည္

ရက္ေပါင္း

(၆၂၁)

ျဖစ္၏။

၁၂။

က်ားသည္

ရက္ေပါင္း

(၁၀၆)

ျဖစ္၏။

၁၃။

ၾကံ႕သည္

ရက္ေပါင္း

(၅၄၈)

ျဖစ္၏။

၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားရွင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
(၁) ပုရာဏကႆပဆရာႀကီးသည္
“အကိရိယဝါဒ” အမွားႀကီးကို ယူသူျဖစ္၏။ အေၾကာင္း “ကံ” တရားကို ပယ္၏။ “မျပဳမလုပ္ရဝါဒသမား”

“နတိၳကဝါဒ” အမွားႀကီးကို ယူသူျဖစ္၏။ အက်ဳိး “ဝိပါက” ကို ပယ္၏။ “မရွိဝါဒသမား” ျဖစ္၏။
(၃) မကိၡလိေဂါသာလ ဆရာႀကီးသည္
“အေဟတုတဝါဒ” အမွားႀကီးကို ယူသူျဖစ္၏။ “ကံ” ႏွင့္ “ကံ၏အက်ဳိး” ကို ၿပိဳင္တူ ပယ္၏။ “ေကာင္းက်ဳိးပယ္

“အကဋဝါဒ” အမွားႀကီးကို ယူသူျဖစ္၏။ “ျပဳျခင္းခံစားျခင္းမရွိ၊ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္သည္” ဟု ယူဆ၏။
“မျပဳမျပင္ဝါဒသမား” ျဖစ္၏။
(၅) သဥၵယေဗလ႒ပုတၱဆရာႀကီးသည္
“အမရာဝိေကၡပဝါဒ”
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အမွားႀကီးကို

ယူသူျဖစ္၏။

ေမးသည္ကိုမေျဖဘဲ

ေရွာင္လြဲေျဖတတ္၏။
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၁၄။

ေခြးသည္

ရက္ေပါင္း

(၆၃)

ျဖစ္၏။

၁၅။

ကၽြဲသည္

ရက္ေပါင္း

(၃၁၁)

ျဖစ္၏။

၁၆။

ျမင္းသည္

ရက္ေပါင္း

(၃၃၀)

ျဖစ္၏။

၁၇။

ရွဥ့္သည္

ရက္ေပါင္း

(၃၀)

ျဖစ္၏။

၁၈။

ယုန္သည္

ရက္ေပါင္း

(၃၂)

ျဖစ္၏။

၁၉။

လူသည္

ရက္ေပါင္း

(၂၇၀)

ျဖစ္၏။

၂၀။

လူဝံသည္

ရက္ေပါင္း

(၂၃၆)

ျဖစ္၏။

၂၁။

အာဖရိကဆင္သည္

ရက္ေပါင္း

(၆၃၈)

ျဖစ္၏။

၂၂။

ဆိတ္သည္

ရက္ေပါင္း

(၁၅၀)

ျဖစ္၏။

မည္ေသာေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူစဥ္အခါ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ ဦးေဆာင္၍

ကပိလဝတ္ႏွင့္

ေကာလိယတို႔မွ ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကေသာ သာကီဝင္မင္းသားငါးရာတို႔၏ ဇနီးေဟာင္း မင္းသမီး ငါးရာတို႔ ႏွင့္အတူ
သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ သားေတာ္ ဘုရားရွင္ထံသို႔ သြား၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ သာသနာ့ေဘာင္
အတြင္း

ဝင္ေရာက္ကာ

ရဟန္းမအသြင္

ေနထိုင္ခြင့္ျပဳပါရန္

ယခင္ကလည္း

သားေတာ္ဗုဒၶထံ

တစ္ႀကိမ္

ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္၍ ယခုအခါ အရွင္အာနႏၵာမွတစ္ဆင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ရာ
ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပင္ ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ထိုအခါ အရွင္အာနႏၵာလည္း မယ္ေတာ္ႀကီး မဟာပဇာတိ ေဂါတမီကိုယ္စား ဘုရားရွင္ထံ ဝင္ေရာက္၍
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။
“ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွစြာေသာ ျမတ္စြာဘုရား...
မာတုဂါမမ်ားသည္
အရဟတၱဖိုလ္တို႔ကို

ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္၍

မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွာ

ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊

ထိုက္တန္ပါ၏ေလာ။

သကဒါဂါမ္ဖိုလ္၊

အကယ္၍

အနာဂါမ္ဖိုလ္၊

ထိုက္တန္ပါမူ

မိေထြးေတာ္

ေဂါတမီသည္ အလြန္တရာ ေက်းဇူးမ်ားလွပါသည္။

၂၃။

ႏြားသည္

ရက္ေပါင္း

(၂၈၀)

ျဖစ္၏။

၂၄။

ပူးသည္

ရက္ေပါင္း

(၆၂)

ျဖစ္၏။

၂၅။

ေပြးသည္

ရက္ေပါင္း

(၃၀)

ျဖစ္၏။

၂၆။

ဝက္သည္

ရက္ေပါင္း

(၁၁၅)

ျဖစ္၏။

၂၇။

သမင္သည္

ရက္ေပါင္း

(၂၃၀)

ျဖစ္၏။

၂၈။

ဖားသည္

ရက္ေပါင္း

(၁၅၀)

ျဖစ္၏။

၂၉။

ဝက္ဝံသည္

ရက္ေပါင္း

(၂၁၀)

ျဖစ္၏။

အားလံုးအတြက္ ဘိကၡဳနီ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္

၃၀။

ၾကက္သည္

ရက္ေပါင္း

(၂၀)

ျဖစ္၏။

ဗုဒၶသာသနာေတာ္တြင္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသတည္း။

မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီသည္ အလြန္တရာ ေက်းဇူးမ်ားလွပါသည္။

အရွင္ဘုရား၏ မိေထြးေတာ္ရင္း

ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေမြးေတာ္မူစအခါ မယ္ေတာ္မာယာ နတ္႐ြာစံၿပီးေနာက္

မိေထြးေတာ္သည္

သားေတာ္ရင္း နႏၵမင္းသားကို ႏို႔ထိန္းလက္သို႔အပ္ႏွံ၍ အရွင္ဘုရားေျချဖင့္ သြားႏိုင္သည္အထိ ႏို႔တိုက္၍ ေမြးျမဴ
ခဲ့ရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးႀကီးမားလွေသာ မိေထြးေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္ ဤဓမၼဝိနယ သာသနာ
ေတာ္၌ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ ေနခြင့္ျပဳေတာ္မူေစခ်င္ပါသည္” ဟု ထပ္မံေလွ်ာက္ထားေလ၏။
ထိုအခါတြင္မွ ဘုရားရွင္သည္ မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီႏွင့္ သာကီဝင္မင္းသမီး ငါးရာ၊ ထိုမွတစ္ပါး မိန္းမမ်ား

(အဆိုပါ ရက္မ်ားသည္ ခန္႔မွန္းကာလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း)

(၅၈) ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလ ဘယ္လိုဓူတင္ေတြ ေဆာင္ခဲ့သလဲ
(၅၇) ဘိကၡဳနီ သာသနာ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရတာလ
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလကို ရဟႏၲာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလသည္ ဧရာဝတီတိုင္း၊
ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္သည္ ငါးဝါေျမာက္ ဝါေတာ္ကို ေဝသာလီျပည္၊ မဟာဝုန္ေတာရွိ ကုဋာဂါရဃလာ
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ဇလြန္ၿမိဳ႕၌ သုသာန္ေက်ာင္းသိမ္ကို သမုတ္ရန္ ႂကြေရာက္လာရာမွ

၁၂၆၉ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္ လျပည့္ေက်ာ္ (၃)
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ရက္ေန႔ နံနက္(၂)နာရီတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလသည္ ေအာက္ပါ အက်င့္ျမတ္မ်ားကို

(ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလသည္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးသည့္အခါ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္ခြက္တည္းေသာ သက္သတ္လြတ္

ထိုက္သင့္သလို က်င့္သံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆြမ္းကိုသာ အၿမဲသံုးေဆာင္ေလ့ရွိသည္။)

၁။ ပံ့သကူဓူတင္
ပိုင္ရွင္မဲ့စြန္႔ပစ္ထားသည့္ သကၤန္း၊ သပိတ္ စသည္တို႔ကို ေကာက္ယူသံုးေဆာင္ရေသာ အက်င့္ျမတ္။
(၅၉) ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေညာင္ေရအိုးကို ဘာ့ေၾကာင့္ “စံု” မထားၾကသလဲ

၂။ တိစီဝရိက္ဓူတင္
ကိုယ္ဝတ္၊ ခါးဝတ္၊ ဒုကုဋ္ သကၤန္းသံုးထည္ကိုသာ အသံုးျပဳရေသာ အက်င့္ျမတ္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖို႔

၃။ ပိဏၭပါတ္ဓူတင္

အိမ္တိုင္း၌

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ကို

အထြတ္အျမတ္ထားကာ

ဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ပန္း၊ ေရ၊ ဆီမီး၊ ဆြမ္း အစရွိသည္တို႔ကို ကပ္လွဴၾကပါသည္။ ဤ၌ ဘုရား

ဆြမ္းခံ၍ ရရွိေသာ ဆြမ္းကိုသာ သံုးေဆာင္ရေသာ အက်င့္ျမတ္။

ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚ၌ ကပ္လွဴထားေသာ ပန္းတို႔အား ေညာင္ေရအိုး ထိုးေသာအခါ စံုမထားဘဲ သံုးလံုးတင္ကာ

၄။ ဧကာသနိက္ဓူတင္

မဂဏန္းျဖင့္ ပန္းကပ္ၾကပါသည္။ ေညာင္ေရအိုးကို စံုမထားဘဲ မအျဖစ္ထားရွိျခင္းမွာ အေၾကာင္းေတာ့ရွိပါ
လိမ့္မည္။

တစ္ထိုင္တည္းျဖင့္ တစ္နပ္တည္းေသာဆြမ္းကိုသာ ဘုဥ္းေပးရေသာ အက်င့္ျမတ္။

စံု-မဆိုသည္မွာ ဂဏန္းအေရအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဂႏၶာရီအတတ္၊ ေဗဒင္ပညာအတတ္ စသည္တို႔ႏွင့္

၅။ ပတၱပိုဏ္ဓူတင္

ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမည္ဟု ထင္ျမင္ယူစဆရာ ရွိပါေသာ္ျငား

တစ္ခြက္တည္းေသာ ဆြမ္းကိုသာ ဘုဥ္းေပးရေသာ အက်င့္ျမတ္။

ေၾကာင္း
ရတနာ၊

၆။ အရညကင္ဓူတင္

ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
တရားရတနာ၊

ထိုအစြဲသည္

ဘာသာေရးကိုပင္ အေျခခံ

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖို႔ သရဏဂံုသည္ “သံုးပါး” ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား

သံဃာရတနာတို႔

ျဖစ္ၾကပါသည္။

မဟာယာန

ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေသာ

ဂ်ပန္

ဗုဒၶဘာသာတြင္ “နမုစံဘိုး” ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ထြက္ပါသည္။ “စံဘိုး” ဟူသည္မွာ “ရတနာ သံုးခု” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

႐ြာႏွင့္ေဝးစြာ ေတာ၌သာ မွီခိုေနထိုင္ေသာ အက်င့္ျမတ္။

ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔လည္း ရတနာသံုးပါကိုပင္ အထြတ္အျမတ္ထားကာ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

၇။ ႐ုကၡမူဓူတင္

ထို႔ေၾကာင့္

သစ္ပင္ေအာက္၊ သစ္ပင္ရင္းအနီး၌သာ မွီခိုေနထိုင္ရေသာ အက်င့္ျမတ္။

ဘာသာေရးကို

ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ

မ-ဂဏန္း

ျဖစ္သည္။

“သံုး”ကို

လြန္စြာ

အေလးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ေျပာသည္ျဖစ္ေစ သံုးႀကိမ္ ေျပာပါမွ
အတည္ျဖစ္သည္ဟူေသာ မဇိၩမေဒသ၏ ဓေလ့သည္လည္း သံုးဂဏန္းကိုပင္ အေလးအနက္ ထားၾကပါသည္။

၈။ အေဗၻာကာသိကဓူတင္

ဘုရားရွင္လက္ထက္က

ဆြမ္းပင့္လွ်င္

သံုးႀကိမ္ပင့္ျခင္းမ်ဳိး၊

ဘုရားရွင္

ျငင္းပယ္သည္ကို

သံုးႀကိမ္တိတိ

အေဆာက္အအံု အမိုးေအာက္မဝင္ဘဲ လြင္ျပင္၌သာ ေနႏိုင္ရေသာအက်င့္ျမတ္။

ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ဳိးလည္း

၉။ ေဃာဃနိကဓူတင္

ရတနာသံုးပါးကိုပူေဇာ္ၿပီး သရဏဂံုသံုးပါးကို တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္သကာလ အမွ်ေဝရာတြင္ သံုးႀကိမ္ေဝၾက၏။

သို႔ျဖစ္၍

၁၀။ ေနသဇၨိဓူတင္
အခင္း၊

မိမိတို႔

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖို႔

ရတနာသံုးပါးကို

ဦးထိပ္

ထားလ်က္

သာဓုေခၚရာတြင္ သံုးႀကိမ္ေခၚၾက၏။

သုသာန္၌သာ ေနထိုင္ရေသာ အက်င့္ျမတ္။

ၾကမ္းျပင္၊

ရွိခဲ့၏။

ဘုရားပန္းအိုးျဖစ္ေသာ

ေညာင္ေရအိုးကိုလည္း

သံုးလံုးထားျခင္း

(စံုမထားျခင္း)ျဖစ္မည္ဟု

ေကာက္ခ်က္ျပဳရပါလိမ့္မည္။
ေညာင္ေစာင္း၊

ပလႅင္ေပၚ၌

ေက်ာမခ်ဘဲထိုင္ျခင္း၊

ရပ္ျခင္း၊

စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္သာ

ေနရေသာအက်င့္ျမတ္။
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ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ အက်ဳိးေပးျခင္းကို ခံရေပလိမ့္မည္။

(၆၀) ဘုရားအေလာင္းေတာ္က ဘုရားျဖစ္မယ့္ေန႔မွာ ဘာအိပ္မက္ေတြ ျမင္မက္ခဲ့သလဲ

“ဝဋ္မွာအၿမဲ၊ ငရဲမွာအပ ” ဆိုသည့္အတိုင္း ဝဋ္ေႂကြးရွိပါက ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရစၿမဲပင္။ ဤ၌ လူ၊
လူနတ္၊ ျဗဟၼာအေပါင္း၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဘုရားေလာင္း
ဘဝ၌ ဘုရားျဖစ္မည့္ေန႔တြင္ အိပ္မက္ႀကီးငါးပါးကို ျမင္မက္ခဲ့သည္။
၁။

ငါးရာျမင့္ေသာ ဟိမဝႏၲာေတာင္သည္ အေလာင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္။ အေလာင္းေတာ္၏ လက္ဝဲဘက္
လက္သည္ အေရွ႕စၾကဝဠာ ေတာင္ထိပ္၌ တင္ေတာ္မူ၏။ ေျခေတာ္အစံုမွာ ေတာင္စၾကဝဠာ ေတာင္ထိပ္၌
တင္လ်က္ ပက္လက္ အိပ္စက္ေတာ္မူရသည္ဟု ေရွးဦးစြာ ျမင္မက္ေလသည္။
၂။ ဒုတိယအိပ္မက္မွာ “တိရိယ” ဟု အမည္တြင္ေသာ ေနဇာျမက္သည္ ထြန္တံုး႐ိုးမွ်ရွိလ်က္ အနီေရာင္
တစ္လံ

စသည္ျဖင့္

ရွည္ထြက္ သြား ေလသည္။

ထိုသို႔ ရွည္ထြက္သြားရာမွ ယူဇအနာ အသိန္းမက ေကာင္းကင္သို႔ တက္သြားၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္ တစ္ခြင္လံုး၌
ျပန္႔လ်က္တည္၏ဟု ျမင္မက္ေတာ္မူသည္။
၃။

အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ဳိးဝိပါတ္(၁၂)ပါးကို ေပးဆပ္ခဲ့ရပါေသးသည္။ လူတို႔သည္ မေကာင္းေသာ

ကာယကံမႈ၊

ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈေၾကာင့္ သံသရာ၌ အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ေဘးျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို ခံစားၾကရသည္။

ပထမအိပ္မက္မွာ စၾကဝဠာေျမအျပင္သည္ အသေရရွိေသာ အိမ္ေတာ္ရာျဖစ္သည္။ ယူဇနာ

အဆင္းျဖင့္ ခ်က္ေတာ္မွထြက္လ်က္ တစ္ထြာ တစ္ေတာင္၊

နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔၏ ပတၱျမားသင္းက်စ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ပင္လွ်င္ ႏုစဥ္ကာလ က်ဴးလြန္မိေသာ

တတိယအိပ္မက္မွာ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ေျခဖ်ားေတာ္မွစလ်က္ ပိုးေကာင္မ်ားသည္

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း

အေလာင္းေတာ္ဘဝက

ျပဳမွားမိေသာအက်ဳိးကို

ခံခဲ့ရသည္။

ဘုရားရွင္

ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ဝဋ္ေႂကြးေတာ္ (၁၂) ပါးမွာ (၁) ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို ေျခာက္ႏွစ္တိုင္ က်င့္ရျခင္း၊
(၂) စိၪၥမာဏဝိကာ၏ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲမႈကို ခံရျခင္း၊
(၃) သုႏၵရီပရိဗိုဇ္မ၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံရျခင္း၊
(၄) သုႏၵရီပရိဗိုဇ္မ ေသေသာေၾကာင့္ မင္းႏွင့္တကြ ျပည္သူတို႔၏ ယံုမွားသံသယျဖင့္ စြပ္စြဲသည္ကို ခံရျခင္း၊
(၅)  ေဒဝဒတ္က ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ လုပ္ၾကံသည္ကို ရင္ဆုိင္ရျခင္း၊

ပုဆစ္ ဒူးတိုင္ေအာင္ တက္လာ၏။ ထိုပိုးေကာင္ကေလးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္းတြင္ အျဖဴေရာင္ရွိလ်က္ ဦးေခါင္း

(၆)  ေက်ာက္ခ်ပ္ပဲ့ထြက္ လြင့္စင္ၿပီး ေျခမေတာ္ကို ထိမိကာ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ ထြက္ရျခင္း၊

ပိုင္းတြင္ မည္းနက္ေသာ အေရာင္အဆင္း ရွိေလသည္။

(၇) ေဒဝဒတ္ေၾကာင့္ ေျခမေတာ္ ေသြးစိမ္းတည္၍ သမားေတာ္ႀကီး ဇီဝကမွ ဓားျဖင့္ ခြဲသည္ကို ခံရျခင္း၊

၄။

စတုတၳအိပ္မက္မွာ အေရာင္ေလးမ်ဳိးရွိေသာ ငွက္တို႔သည္ အရပ္ေလးမ်က္မွာမွလာ၍ ျမတ္စြာ

ဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္ ျဖဴစင္ေသာအေရာင္သာ ျဖစ္ကုန္၏။ ညိဳေသာ အေရာင္အဆင္းရွိေသာ
ငွက္မ်ဳိးတို႔သည္လည္း အျဖဴေရာင္ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္၏။ ေ႐ႊေသာအေရာင္၊ နီေသာအေရာင္၊ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ
အေရာင္ရွိေသာ ငွက္တို႔သည္လည္း ထို႔အတူ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕သို႔ေရာက္လွ်င္ ျဖဴဝင္းစင္ၾကယ္ၾကေလသည္။
၅။

ပၪၥမအိပ္မက္မွာ ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္

မသန္႔မစင္ျဖစ္ေနရာ ထိုေတာင္ထိပ္ေပၚ၌

ျမတ္စြာဘုရား

အေလာင္းေတာ္စႀကႍ သြားေတာ္မူရာ ေပက်ံျခင္း၊ လိမ္းက်ံျခင္းမရွိဘဲ သြားႏိုင္သည္ဟု ျမင္မက္ေတာ္မူခဲ့၏။

(၆၁) ဘုရားရွင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ဝဋ္ေႂကြးေတာ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးရွိသလဲ

မည္သူမဆို ကုသိုလ္ျပဳက ကုသိုလ္အက်ဳိး (ကုသလဝိပါတ္)ကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အကုသိုလ္ အမႈကို ျပဳပါက
အကုသိုလ္၏အက်ဳိး (အကုသလဝိပါတ္)ကို ခံၾကေပလိမ့္မည္။ သံသရာမွ မလြတ္မခ်င္း မိဃာက ကံဟုေခၚေသာ
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(၈) နာဠာဂီရိဆင္ျဖင့္ တိုက္သည္ကို ခံရျခင္း၊
(၉) ဦးေခါင္းေတာ္ခဲသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားရျခင္း၊
(၁၀) ဝါတြင္းသံုးလံုးလံုး လြန္စြာမွ ၾကမ္းတမ္းသည့္ မုေယာဆြမ္းကိုသာ ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ရျခင္း
(၁၁) ေက်ာကုန္းေတာ္နာရျခင္း၊
(၁၂) ပရိနိဗၺာန္ ျပဳခါနီး၌ ဝမ္းေတာ္လားရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေလ့လာတင္ျပလိုက္ပါသည္။

(၆၂) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ေတြဟာ ဘယ္ေန႔ေတြလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပန္တမ္းဝင္႐ံုးပိတ္ရက္ေန႔ မဟုတ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား ရွိၾက၏။
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ထိုေန႔မ်ားကား (၁)

(၃)

(၅)

(၇)

(၉)

(၁၆)

ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔

ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔
(စက္တင္ဘာလ၊ ၈-ရက္)

(၁၇)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔
(ဒီဇင္ဘာလ၊ ၃-ရက္)

(၁၈)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသံုးစြဲမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔
(ဇြန္လ၊ ၂၆-ရက္)

(၁၉)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သမဝါယမေန႔
(ဇူလိုင္လ၊ ပထမပတ္၊ စေနေန႔)

ကမာၻ႔ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔
(ေမလ၊ ၃၁-ရက္)

ကမာၻ႔အိုဇုန္းလႊာ ကာကြယ္ေရးေန႔
(စက္တင္ဘာလ၊ ၁၆-ရက္)

ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႔
(ေအာက္တိုဘာလ၊ ၅-ရက္)

(၈)

(၁၅)

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကကၡာေန႔
(ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၆-ရက္)

ကမာၻ႔သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးေန႔
(ဇူလိုင္လ၊ ၇-ရက္)

ကမာၻ႔စာပို႔တိုက္ေန႔
(ေအာက္တိုဘာလ၊ ၉-ရက္)

(၆)

(၁၄)

ကမာၻ႔ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔
(ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁-ရက္)

ကမာၻ႔သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔
(ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁-ရက္)

ကမာၻ႔ၾကက္ေျခနီေန႔
(ေမလ၊ ၈-ရက္)

(၄)

(၁၃)

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးေန႔
(ဧၿပီလ၊ ၇-ရက္)

ကမာၻ႔ေရသယံဇာတေန႔
(မတ္လ၊ ၂၂-ရက္)

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢေန႔
(ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၄-ရက္)

(၂)

(၁၂)

(၂၀)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔
(မတ္လ၊ ၈-ရက္)

(ဇြန္လ၊ ၅-ရက္)
(၁၀)

ကမာၻ႔မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရးေန႔
(ၾသဂုတ္လ၊ ပထမပတ္)

(၁၁)

ကမာၻ႔မ်က္မျမင္ ပေပ်ာက္ေရးေန႔
(ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၁-ရက္)
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(၆၃) မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ ထိတ္လန္႔ခဲ့တဲ့ ေႁမြေလးမ်ဳိးဟာ ဘာေတြလဲ

ေတာင္ၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာ႐ံု ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသမွာ စာေပပရိယတ္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အရွင္
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သူျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ လြန္စြာမွ အက်ဳိးမ်ားသည့္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ျပဳစု ခဲ့ပါသည္။

(၆၄) မင္းတုန္းမင္းႀကီး လက္ထက္မွာ မိစာၦဒိ႒ိအယူေၾကာင့္ ကားစင္တင္ခံရတာ ဘယ္သူလဲ

အရွင္သည္ ေဇတဝန္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဆံုးမႈျဖင့္ မိန္းမတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို ထိတ္လန္႔မိပါသည္။ သည့္အတြက္
ေရွာင္ရွားခဲ့ပါသည္။
တစ္ေန႔ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမ၏သမီးမ်ား ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္သည္ႏွင့္ ၾကံႀကိဳက္ရာ လွည့္
မၾကည့္မိပါဘဲႏွင့္

ၾကက္သီးေမြးညႇင္းမ်ား

ထခဲ့ေလသည့္အတြက္

မိန္းမတို႔ကား

အဆိပ္ျပင္းထန္လွသည့္

(အာသီဝိေသာပမ သုတ္လာ) ေႁမြ-၄ မ်ဳိးႏွင့္တူေၾကာင္း သတိျပဳမိလိုက္ပါသည္။ ထိုေႁမြေလးမ်ဳိးကား၁။ ဒိ႒ဝိသေႁမြ
ထိုေႁမြနဂါး၏ စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့္ျခင္း ခံရသူသည္ အၾကည့္ခံရ႐ံုႏွင့္ အဆိပ္တက္ေစႏိုင္ျခင္း။
၂။ ဖု႒ဝိသေႁမြ
ထိုေႁမြနဂါး၏ အထိခံရသူမွာ တစ္ကိုယ္လံုး အဆိပ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္း။
၃။ ဝါတိဝိသေႁမြ
ထိုေႁမြနဂါး၏ ႏွာေခါင္းေလျဖင့္ အမႈတ္ခံရလွ်င္ ဖြဲျပာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း။
၄။ အ႒ဝိသေႁမြ
ထိုေႁမြနဂါး၏ အကိုက္ခံရသူမ်ား ထိုေနရာ၌ပင္ လဲ၍ ေသေစႏိုင္ျခင္း။
စေသာ ေႁမြေလးမ်ဳိးကဲ့သို႔ပင္ ၁။ မိန္းမပ်ဳိ၏ အၾကည့္ခံရ႐ံုႏွင့္ အဆိပ္တက္သကဲ့သို႔ ရင္ထဲ၌ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္ျခင္း။
၂။ မိန္းမပ်ဳိ၏ အထိခံရသူမွာလည္း တစ္ကိုယ္လံုး အဆိပ္ပ်ံ႕ႏွံ႔သကဲ့သို႔ ရွိန္းဖိန္းသြားႏိုင္ျခင္း။
၃။ မိန္းမပ်ဳိ၏ ႏွာေခါင္းေလ အမႈတ္ခံရသူမွာလည္း တစ္ကိုယ္လံုး အဆိပ္ေတြပ်ံ႕ႏွံသကဲ့သို႔ မေနတတ္ မထိုင္တတ္
ျဖစ္တတ္ျခင္း။
၄။ မိန္းမပ်ဳိ၏ ကာမဂုဏ္ေမထုန္ အကိုက္ခံရသူမွာလည္း တစ္ကိုယ္လံုး အဆိပ္တက္ကာ မူးေမ့သြားႏိုင္ျခင္း။
စသည္တို႔ ျဖစ္တတ္သည့္အတြက္ ထိုအဆိပ္မ်ဳိး မက်ေရာက္ေစရန္ မိန္းမတည္းဟူေသာ ေႁမြအႏၲရာယ္ကို
ကာကြယ္ရန္ အရွင္ကိုယ္တိုင္ သတိေပးေတာ္မူခဲ့ပါသတည္း။

မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္၌ မိစာၦဒိဠိအယူကို မစြန္႔လြတ္ႏိုင္သျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးၿပီး ကားစင္တင္ခံ
ရသူမွာ အၾကားအျမင္မ်ားၿပီး ေဗဒင္ပညာတတ္ကၽြမ္းေသာ ဓာတ္ဆရာႀကီး ဦးပိုဆိုသူ ျဖစ္၏။
သူသည္ တရားေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းမ်ား၌ “ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ သာသနာ ၅၀၀၀ ထားခဲ့ေၾကာင္း ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသက ဆိုခဲ့သည္မွာ မမွန္ပါ။
ပါဠိေတာ္၌ အႏွစ္ ၅၀၀ သာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ၌လည္း တကယ့္သံဃာဟူ၍ မရွိ။ ယခု ရွိၾကသူမ်ားသည္
ဘုန္းႀကီးေတြသာ
သီလရွင္

ျဖစ္ၾကသည္”

မယ္စိုးမွတဆင့္

သာသနာျပဳ

ဘုရင္တစ္ပါး

ဟူ၍

အၿမဲလို

မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏
ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ

ထည့္သြင္းေျပာၾကားေလ့

နားေတာ္သို႔

ရွိသည္။

ေရာက္သြားေလသည္။

သာသနာေတာ္ကုိ

ထိပါးလာလွ်င္

ထိုစကားသည္

မင္းတုန္းမင္းႀကီးမွာ

မခံမရပ္ႏိုင္

ျဖစ္သည့္

အေလွ်ာက္ “ဓာတ္ဆရာငပိုဟာ သည္စကားကို ဆိုလိုက္တာမို႔ သာသနာရဲ႕ အညစ္အေၾကးျဖစ္သြားၿပီ။ ဒင္းဟာ
အဝီစိငရဲမွာ

ခံရမယ့္သူ။ ဒင္းရဲ႕ အယူကို စြန္႔ မစြန္႔

လိုက္ေလသည္။ ဤတြင္

စစ္ေဆးေမးျမန္းေစ” ဟူ၍ အမိန္႔ေတာ္

ကင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးေကာင္းႏွင့္အဖြဲ႔က

ၾကသည္။ ဦးပိုက ၎၏မိစာၦဒိဠိအယူကို

မစြန္႔ေခ်။

အျပစ္ေပးေလ၏။ ဓာတ္ဆရာဦးပိုကလည္း ၎၏

ဓာတ္ဆရာငပိုအား စစ္ေဆးေမးျမန္း

သည့္အတြက္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က
မိစာၦဒိဠိအယူကို

ထုတ္ျပန္

မစြန္႔လြတ္ဘဲ

ႀကိမ္ဒဏ္႐ိုက္ၿပီး

ရဲဝ့ံစြာအ႐ိုက္ခံခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ ဓာတ္ဆရာဦးပိုလည္း လြတ္ေတာ္ေရွ႕မွာပင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။
ထိုအခါ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တို႔က အမႈစစ္ေဆးတုန္း လက္လြန္သြားေၾကာင္း ေ႐ႊနန္းရွင္ထံ ေလွ်ာက္တင္
ၾကေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းက“ငပိုဟာ မိစာၦဒိ႒ိအယူဝါဒကို လွည့္ပတ္ေဟာေျပာသူျဖစ္တယ္။ ကမာၻပ်က္ခါနီးဆဲဆဲမွာ ပၪၥာနႏၲရိယ
ကံငါးပါးမွာ တစ္ပါးပါးသင့္ ေရာက္တဲ့သူဟာ အဝီစိမွာ ခံရေပမဲ့လည္း ကမာၻပ်က္ရင္ျဖင့္ အဝီစိက လြတ္ဦးမယ္။
မိစာၦဒိ႒ိ အယူရွိတဲ့ သူေတြက်ေတာ့ ကမာၻပ်က္ေပမဲ့လည္း အဝီစိက မလြတ္ႏိုင္ေပဘူး။ တျခားကမာၻမွာ ေျပာင္းၿပီး
ခံရလိမ့္ဦးမယ္။ ဒီမွ်ေလာက္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ႀကီးျဖစ္တာမို႔ ဒီလို မိစာၦဒိ႒ိေတြ မေပၚေပါက္ ေအာင္
စံနမူနာျပတဲ့ အေနနဲ႔ ငပိုကို ကားစင္တင္ေစ” ဟူ၍ မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီး ဦးပို၏႐ုပ္အေလာင္းအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ျပင္
ပုဏၰားကုန္းသခ်ဳႋင္းအတြင္း ကားစင္၌ ျပထားခဲ့ေလသည္။

(၆၅) မိန္းမနဲ႔ေယာက်္ား ဘာေတြမ်ား ကြာျခားပါသလဲ
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လူသည္ ေမြးကတည္းက ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမဟူ၍ ကြဲျပားခဲ့ပါသည္။ အခ်စ္စိတ္၊ ကာမရာစိတ္မွာ အ႐ြယ္
ေရာက္လာမွ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ

(၆၆) ေမတၱာစြမ္းအင္ ႀကီးမားပံုအက်ဳိးကို ဘုရားရွင္က အဆင့္ဘယ္လိုခြဲျခား ေဟာၾကားခဲ့သလဲ

၁။ အသက္ အနည္းငယ္ ငယ္ရေလေသာ္ က်ား၊ မ မခြဲျခားဘဲ ကေလးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေရာေႏွာ ကစားတတ္
ၾကသည္။
၂။ အသက္ (၁၀)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၂)ႏွစ္ၾကားသို႔ ေရာက္ေလေသာ္ ေယာက်္ားေလးအုပ္စုႏွင့္ မိန္းကေလးအုပ္စုတို႔
အုပ္စုဖြဲ႔၍ ရန္ျဖစ္လာတတ္ၾက၏။
၃။ အသက္ ၈ ႏွစ္၌ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔သည္ လိင္တူအခ်င္းခ်င္း ကစားလိုေသာဆႏၵ ရွိလာ ၾကသည္။
၄။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္၌ ေယာက်္ားေလးမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စား၍ သူတို႔၏
အျပဳအမူမ်ားကို အေလးထားေစခ်င္ လာၾကသည္။
၅။ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္၌ မိန္းကေလးမ်ားကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။
ယင္းေလ့လာခ်က္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း ေယဘုယ်
အားျဖင့္ မကြာျခားေပ။ ကြာျခားသည္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ရည္းစားထားျခင္းကို အားေပး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကား
ယင္းကိစၥကို အားမေပးေပ။
ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ကာမရာဂစိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ အခါ၌လည္း ေယာက်္ားက
မိန္းမထက္ အ႐ြယ္ေစာ၍ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိ၏။ အသက္အပိုင္းအျခားအားျဖင့္ ေယာက်္ားသည္ အသက္ ၂၀ မတိုင္မီ၌
အျမင့္ဆံုးတက္ႂကြ၍ မိန္းမသည္ အသက္ ၃၀ ခန္႔၌ အျမင့္ဆံုး တက္ႂကြ ေနတတ္၏ ဖို-မ ဆက္ဆံရာ၌လည္း
ေယာက်္ားသည္ မိန္းမထက္ေစာ၍ ရာဂေျပၿငိမ္းၿပီး မိန္းမသည္ ေယာက်္ားေနာက္မွ ရာဂ ေျပၿငိမ္းသည္။ ဤသည္မွာ
မိန္းမမ်ား၏ သဘာဝသာ ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ မိန္းမသည္ ေရႏွင့္တူ၍ ေယာက်္ားသည္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္တူ၏။ ေရကို မီးဖိုေပၚ တင္၍ႀကိဳလွ်င္
ေတာ္ေတာ္ႏွင့္မဆူပြက္။ ဆူၿပီးေနာက္ မီးဖိုေပၚမွခ်လွ်င္လည္း ႐ုတ္တရက္မေအး။ ထိုနည္းတူ ပင္ မိန္းမတို႔၏
အခ်စ္စိတ္သည္ တျဖည္းျဖည္းႂကြ၍ အခ်စ္စိတ္ထၿပီး ေနာက္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာက်သည္။
ေယာက်္ားကား ေက်ာက္ခဲႏွင့္တူ၏။ ေက်ာက္ခဲကို မီးဖုတ္လွ်င္ အလ်င္အျမန္ ခ်က္ခ်င္းပူ၏။ ေက်ာက္ခဲကို
မီးဖိုမွ ဆြဲထုတ္လွ်င္ မၾကာမီ ေအးသြား၏။ ထိုနည္းတူပင္ ေယာက်္ားတို႔၏ အခ်စ္စိတ္မွာ ထလြယ္၏။ က်လြယ္၏။
သို႔ျဖစ္၍ မိန္းမတို႔မွာ အခ်စ္စိတ္ထႂကြျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ကိစၥကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္၊ ေအာင့္အည္းႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေယာက်္ားတို႔၌ အခ်စ္စိတ္ေသာင္းက်န္းမႈ ျဖစ္တတ္သည္မွာ အခ်စ္စိတ္ ထႂကြလြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ဤသို႔အားျဖင့္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ ျခားနားေပ၏။
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သည္ကမာၻေလာကႀကီး၌ စြမ္းအားအထက္ျမက္ဆံုးတရားကို ျပပါဆိုလွ်င္ ေမတၱာတရားကိုသာ ျပရေပ
လိမ့္မည္။ သတၱဝါေဝေနယ် အေပါင္းကို မဟာေမတၱာဂ႐ုဏာ ႀကီးမားစြာ ျဖန္႔ၾကလ်က္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္က
ေမတၱာစြမ္းအင္ႀကီးမားပံုကို အဆင့္ (၁၀)ဆင့္ ခြဲျခားလ်က္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။
၁။ ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီးေအာင္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ဘုရားအေလာင္း ေဝလာမပုဏၰားႀကီး၏ အလွဴဒါန မ်ဳိးထက္
ေသာတပန္တစ္ဦးကို လွဴဒါန္းရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိးႀကီးမား၏။
၂။ ေသာတာပန္ (၁၀၀)ကို လွဴရျခင္းထက္ သကဒါဂါမ္ တစ္ဦးကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိး ႀကီးမား၏။
၃။ သကဒါဂါမ္ (၁၀၀) ကို လွဴရျခင္းထက္ အနာဂါမ္ တစ္ဦးကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိး ႀကီးမား၏။
၄။ အနာဂါမ္ (၁၀၀) ကို လွဴရျခင္းထက္ ရဟႏၲာတစ္ပါးကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိးႀကီးမား၏။
၅။ ရဟႏၲာ (၁၀၀) ကို လွဴရျခင္းထက္ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိး ႀကီးမား၏။
၆။ ပေစၥကဗုဒၶါ အဆူ (၁၀၀) ကို လွဴရျခင္းထက္ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားတစ္ဆူကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍
အက်ဳိးႀကီးမား၏။
၇။ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားတစ္ဆူကို လွဴရျခင္းထက္ ဘုရားအမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို လွဴရျခင္းက
သာလြန္၍ အက်ဳိးႀကီးမား၏။
၈။ ဘုရားအမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို လွဴရျခင္းထက္ စတုဒိသာ သံဃာေတာ္ကို ရည္စူး၍
ေက်ာင္းေဆာက္လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိးႀကီးမား၏။
၉။ စတုဒိသသံဃာေတာ္ကို ရည္စူး၍ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴရျခင္းထက္ သရဏဂံုသံုးပါးကို ေဆာက္
တည္ျခင္း၊ ငါးပါးသီလသိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိးႀကီးမား၏။
၁၀။ သရဏဂံုေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းထက္ နံ႔သာတစ္႐ွဴခန္႔မွ် အခ်ိန္ပိုင္းေလာက္
ေမတၱာပြားမ်ားျခင္းက သာလြန္၍ အက်ဳိးႀကီးမား၏။
သို႔ျဖစ္ေပရာ

ဗုဒၶဘာသာဝင္

သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္

ေမတၱာစြမ္းအင္အက်ဳိးကို

သိရွိနားလည္ၿပီး

ေမတၱာဓာတ္ ကိန္းေအာင္းကာ ဝိပႆနာတရားမ်ားကို အားထုတ္သင့္ေပေၾကာင္း။
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(၆၈) မင္းတုန္းမင္းႀကီးထံမွ သီလရွင္မယ္ကင္း ဘာကတိေတြ ေတာင္းခဲ့သလဲ

(၆၇) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထင္ရွားတဲ့ေဗာဓိပင္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ

ရရွိေစႏိုင္ခဲ့

သကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ကို လံုးဝ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေထာင္

ေသာအပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ေဗာဓိပင္ကို အထြတ္အျမတ္ထားကာ သာသနာ့

ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလည္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူရန္ ရတနာပံု

ပရိဝုဏ္မ်ား၌ စိုက္ပ်ဳိး၍ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထင္ရွားေသာ ေဗာဓိပင္မ်ား ကို အေရအတြက္

ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ထံသို႔ ေ႐ႊက်င္ဆရာေတာ္ႀကီး ပင့္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

ေဗာဓိပင္ဆိုသည္မွာ

ေဂါတမဘုရားရွင္

အမွီသဟဲျပဳၿပီး

သဗၺဳညဳတ

ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ကို

မည္မွ်ရွိပံုကို ေလ့လာတင္ျပအပ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ႏွင့္

၁။ သကၠရာဇ္ ၃၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္အရဟံ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ မေကြးတိုင္း၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္းၿမိဳ႕ရွိ

၁၂၀၃ ခုႏွစ္တြင္

သာယာဝတီမင္းလက္ထက္

သီတင္းသံုးေနထုိင္ေသာ သီလရွင္

ဆရာမယ္ကင္းအား နန္းတြင္းသူမ်ားကို ယဥ္ေက်းလိမၼာ ပညာသင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ ဆံုးမသြန္သင္ရန္အတြက္
ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူျပန္သည္။ ဤတြင္ သီလရွင္မယ္ကင္းလည္း မင္းတုန္းမင္းႀကီးထံမွ ကတိ (၃)

မဟာေဗာဓိေ႐ႊေညာင္ေတာ္။ (ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလ၌ ပြဲေတာ္က်င္းပေလ့ရွိပါသည္)
၂။ သကၠရာဇ္

မေရွးမေႏွာင္းပင္ “စစ္ကိုင္း ဂူတစ္လံုးေခ်ာင္” တြင္

ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ

ရန္ကုန္တိုင္း၊

ခုကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထိုကတိသံုးခ်က္ကား ...
၁။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္ဒါမီယာေတာင္ဖ်ား ေဗာဓိကုန္း ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ ေဗာဓိေညာင္ေတာ္။
၃။ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္တြင္ သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ) မွ ပင့္ေဆာင္လာၿပီး ၁၂၂၂ ခုႏွစ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး

မိမိသည္

မိန္းမသား သီလရွင္မွ်သာ ျဖစ္၍

ဆရာေတာ္

သံဃာေတာ္မ်ားအား ေလးစား ႐ိုေသ

ရမည္ျဖစ္ကာ ျပာႆဒ္ေဆာင္ ဘံုဆင့္ပါေသာ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္တို႔ကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း မျပဳရ။
၂။ မည္သည့္ ဘြဲ႔တံဆိပ္ကိုမွ် လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ျခင္း မျပဳရ။

စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စၾကၤာႏြယ္စဥ္ရပ္ရွိ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ကုသိုလ္ေတာ္ေဗာဓိပင္။
၄။ ၁၃၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဦးနာရဒစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံု႐ြာၿမိဳ႕နယ္၊ ခတက္ကန္႐ြာရွိ
ေဗာဓိတစ္ေထာင္ ေညာင္ေတာ္မ်ား။

၃။ ဆြမ္းဝတ္၊ ဆြမ္းအိုး လွဴဒါန္းျခင္းမျပဳရ။
စသည္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကတိ (၃)ခ်က္ကို မင္းတရားႀကီးက ခံယူမွ သီလရွင္မယ္ကင္းသည္ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔

၁၃၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊

လိုက္ပါေနထုိင္၍ နန္းတြင္း၌ မိဖုရားႏွင့္ သမီးေတာ္နန္းတြင္းသူ ေမာင္းမမိႆံတို႔အား လိမၼာ ယဥ္ေက်းရန္

ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ (၁၄-၉-၁၉၆၈) စေနေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ေျမခ်စိုက္ပ်ဳိး

စာေပပညာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ ဝါယမစိုက္ထုတ္လ်က္ သင္ၾကား ျပသဆံုးမ ၾသဝါဒေပး၍ ေနထိုင္ေလသည္။

၅။ ၁၃၂၉

ခုႏွစ္တြင္

အိႏိၵယႏိုင္ငံ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

အင္ဒီရာဂႏီၶ၏

လက္ေဆာင္ကို

ပူေဇာ္အပ္ေသာ ကမာၻေအးပိဋကတ္တိုက္ ဥပစာရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ ကုသိုလ္ေတာ္ေဗာဓိပင္။
[ ဦးၾကည္ညြန္႔

(သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊

ဦးတင္ေထြး

(သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

သီလရွင္ ဆရာကင္းသည္ ရတနာပံု ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေနထုိင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း မႏၲေလးေတာင္၏
အေရွ႕ေျမာက္ဘက္

(ေ႐ႊက်င္ငါးတိုက္၏

အေရွ႕ဘက္)တြင္

တိုက္တာတည္၍

ေနသည္။

နန္းတြင္းမွာ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး) ႏွင့္ ဦးထြန္းၾကည္ (သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဌာနစုမွဴး) တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္

ေနသည္ မဟုတ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကား မႏၲေလးနန္းေတာ္တြင္ ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ေတာရေက်ာင္း၌ ေနထိုင္ၿပီး

သံုးဘာသာျဖင့္ ေက်ာက္စာေရးထိုးထားသည္။ ]

မိဖုရားမ်ား သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ နန္းတြင္းသူတို႔အား စာေပသင္ၾကားေပးျခင္း၊ တရားဓမၼ ေဟာေျပာျပသျခင္း၊

၆။

၁၃၄၆ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ေျမခ်စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဓမၼရကိၡတကုန္းေျမ၊

မဟာဝိဇယေစတီေတာ္ အနီးရွိ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ လက္ေဆာင္ေဗာဓိေညာင္ေတာ္။
ေဗာဓိေညာင္ဆိုသည္မွာ

ဘုရားရွင္၏

ကိုယ္ပြား

ပရိေဘာဂေစတီအျဖစ္

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည့္

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္မ်ားအဖို႔ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔သို႔ေရာက္ေလတိုင္း ေညာင္ေရသြန္းကာ သပၸာယ္
ၾက၏။ သတၱဝါမ်ားအား ေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္း၊ တရားသီလဘာဝနာမ်ား ေစာင့္ထိန္းပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူေလ့

ဝိပႆနာ

ကမၼ႒ာန္း

စီးျဖန္းအားထုတ္ေစျခင္း

စသည္ျဖင့္

အားႀကိဳးမာန္တက္

သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူေလသည္။
သို႔ႏွင့္ သီလရွင္ ဆရာမယ္ကင္းသည္ နန္းတြင္းသူ၊ မိဖုရားမ်ား၊ သမီးေတာ္မ်ား၊ အထိန္းေတာ္မ်ား၏
ခ်စ္ခင္ေလးစားရသည့္

ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ကာ

သာသနာေတာ္မွာ

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား၍

ဘုန္းတန္ခိုး

ႀကီးမားလာခဲ့ေပ၏။

ရွိၾကပါသတည္း။
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(၆၉) ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ကူညီေပးခဲ့တဲ့ သတင္းစာအယ္ဒီတာဟာ ဘယ္သူလဲ

(၇၀) ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေခတ္ဦးက ဒုတိယ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုရတဲ့ ကာတြန္းဆရာဟာ

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးအတြင္းရွိ

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေခတ္ဦးက ဒုတိယေ႐ႊတံဆိပ္ဆု ရခဲ့သူမွာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္လည္း လုပ္ခဲ့ေသာ ေ႐ႊတေလး

သခင္လူငယ္မ်ား ထဲတြင္ အယူဝါဒေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအဆက္အသြယ္ ရွာယူေရးမွာ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ေခၚ ဦးဘကေလးပင္ျဖစ္၏။ ကာတြန္း ဦးဘကေလးသည္ အာဇာနည္ ေ႐ႊ႐ိုးဇာတ္ကားကုမၸဏီမွ သူကိုယ္တုိင္

ျမန္မာ့

လြတ္လပ္ေရးအတြက္

ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ

ကာလျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္မ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ဝါဒကို က်င့္သံုးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ဝါဒသည္ အရင္းရွင္ဝါဒ၏ အဆိုး
႐ြားဆံုးႏွင့္ အေဖာက္ျပန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တို႔သည္ တိုက်ဳိေရဒီယိုမွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေရး
ေပးမည္ဟု အသံလႊင့္ေၾကညာေနေသာ္လည္း လံုးဝယံုၾကည္ရန္ မလိုအပ္ဟု ဆိုသည္။
သခင္လူငယ္မ်ားတြင္ သခင္တင္ေမာင္၊ သခင္စိုး စသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ
က်င့္သံုးသည္ျဖစ္၍ အကူအညီယူရန္ လံုးဝ မလိုေပ။ ကြန္ျမဴနစ္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားထံမွသာ အကူအညီယူရန္
လိုသည္ဟု ဆႏၵရွိၾကသည္။ က်န္ေခါင္းေဆာင္တို႔က ကြန္ျမဴနစ္ဘက္ေတာ္သားမ်ားထံမွ အကူအညီရလွ်င္ ယူမည္။
သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံကမဆို အကူအညီရလွ်င္ ယူမည္ဟု ဆႏၵ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

အကူအညီေပးခဲ့ေသာသူမွာ

“နယူးရန္ကုန္

အီးဗနင္းပို႔သတင္းစာ”

မွ

အယ္ဒီတာ

“တိတ္ဂြမ္”

ဆိုသူ ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားႏွင့္လည္း အေပါင္းအသင္းဆံ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တို႔ဗမာ
အစည္းအ႐ံုးႀကီး၏

သခင္လူငယ္မ်ားႏွင့္လည္း

ပိုမို

ရင္းႏွီးသည္။

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီး၏

ၾသဇာခံ

လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအစည္းအ႐ံုး (All Burma Trade Union Congress)တြင္ တိတ္ဂြမ္သည္ ဘ႑ာေရးမွဴး ျဖစ္ေလသည္။
တိတ္ဂြမ္သည္

တ႐ုတ္ျပည္မွ

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္

က်ားတံဆိပ္ ေဆးတိုက္ပိုင္ရွင္သူေဌးႀကီး ဦးဘာဘာက ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ
(၁၁)ရက္ေန႔၊ စေနေန႔ (၆း၃၀)နာရီတြင္ အဲလ္ဖရက္ေခၚ ေအာ္လင္ပီယာ ႐ံုႀကီးတြင္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဗ-လ-ရွင္ ဆိုေသာ စကားလံုးသံုးလံုးကို အရင္ေရးျပၿပီး ေနာက္စာလံုးကေလးမ်ားကို အ႐ုပ္ကေလးမ်ား
ျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္ေရးလိုက္ေသာအခါ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကို သူငယ္ကေလး တစ္ေယာက္က ဒူးေထာက္
ေတာင္းပန္ေနပံု ျဖစ္သြားသည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ပထမဆံုးပိတ္ကားေပၚေရာက္ ႐ုပ္ရွင္ကား
ဦးထြန္းရွိန္ စ်ာပနသတင္းကား ႏွစ္ပိုင္းကို ႐ိုက္ကူးျပသႏိုင္သျဖင့္ ေ႐ႊတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေ႐ႊတံဆိပ္တစ္ခုမွာ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဂ်ီစီဘီေအ အစည္းအေဝးႀကီးမွ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

ဤ၌ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားကို

ပါဝင္႐ိုက္ကူးေသာ “ၾကင္စဦး” ဇာတ္ကားတြင္ “ဗ-လ-ရွင္”ကာတြန္း ေရးျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အိန္အန္ ေတာင္

ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ စီနီမာဒီ ပဲရစ္႐ုပ္ရွင္ပိုင္ရွင္ မစၥတာမာမက္အစၥေမလ္အာခ်ာက ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဂ်ီစီဘီေအက ေ႐ႊတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားထဲမွ ပထမဆံုး ႐ုပ္ရွင္ကား ႐ိုက္ကူးႏိုင္ျခင္း
အျပင္ ဘိလပ္သြား ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးထြန္းရွိန္ စ်ာပနသတင္းကားကို ႐ိုက္ကူးျခင္းျဖင့္ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ကို
လႈံ႕ေဆာ္ေပးရာ ေရာက္သျဖင့္လည္းျဖစ္သည္။ စီနီမာဒီပဲရစ္႐ံုပိုင္ရွင္၏ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုကား စ်ာပန သတင္းကားကို
ေငြႏွစ္ရာျဖင့္ အၿပီးအပိုင္ဝယ္ယူကာ အေမရိကန္ဇာတ္ကား တစ္ကားႏွင့္ အတူျပသရာ ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္
႐ံုလူစည္ကားသျဖင့္ သူ႔အဖို႔ အက်ဳိးထူးခံစားရသည့္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ပံုရသည္။

အဆက္အသြယ္ရွိသူ

တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္ ရွန္ဟဲၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ ေျမလွ်ဳိးၿပီးေနၾကရင္း လက္ဝဲ
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဝလ်က္ရွိသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ လက္ဝဲစာအုပ္စာတမ္း မ်ားကို
တိတ္ဂြမ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္းၿပီး ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။
ထိုကြန္ျမဴနစ္

လက္ဝဲစာအုပ္မ်ားကို

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ

(၇၁) ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ပထမဆံုးထုတ္ေဝခဲ့တာ ဘာသတင္းစာလဲ
သခင္လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ

သခင္စိုး၊

သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ေက်ာ္စိန္(ျပည္သူ႔စာေပ) တို႔ထံ တိတ္ဂြမ္က ပို႔ေပးခဲ့သည္ဟု ဆို၏။
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ားထဲ၌ ပထမဆံုး ေရွးအက်ဆံုး “ဓမၼသိသတင္းစာ”
ျဖစ္၏။ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္။ စစ္ၿပီးၿငိမ္း၍

အဂၤလိပ္တို႔က

ျမန္မာမင္းႏိုင္ငံေတာ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေရး၊

ၿမိတ္၊

တနသၤာရီ၊ ရခိုင္နယ္တို႔ကို သိမ္းယူ၊ အဂၤလိပ္အပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္လိုက္ေသာအခါ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
တြင္ အေျခစိုက္ၾကေသာ အေမရိကန္ သာသနာျပဳဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေရးသားပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ
ျဖစ္ေပသည္။
“ဓမၼသိ သတင္းစာ” မွာ သတင္းစာ ဆိုေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ထုတ္မဟုတ္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ ျဖစ္သည္။

76

77

အ႐ြယ္အစားမွာလည္း ၅.၂၅(5¼) x ၈.၅(8½) မွ်သာ ရွိေပသည္။ အေကာင္းစားစကၠဴကို သံုးသည္။ စာ႐ြက္(၈)႐ြက္
(၁၆)မ်က္ႏွာပါသည္။ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စကၠဴျပတ္လပ္သျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ သတင္းစာထုတ္ၿပီးသည့္ေနာက္
စက္တင္ဘာလႏွင့္

ေအာက္တိုဘာလတြင္

မထုတ္ႏိုင္ဘဲ

ႏိုဝင္ဘာလတြင္မွ

ဆက္၍

ထုတ္ရသည္။

၆။ ပုဗၺနိမိတၱ - ပုဗၺနိမိတ္ျပျဖစ္လတၱံ႔ကို မက္ျခင္း။
တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔ ပုဗၺနိမိတ္ျပျဖစ္လတၱံ႔ကို မက္ျခင္းဟူသည့္ ပုဗၺနိမိတၱသည္သာ ထူးျခားမြန္ျမတ္ေသာ

၎လထုတ္သတင္းစာ၌ အယ္ဒီတာက ...
“လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လအတြင္း

၅။ သမုဒါစိတၱတ - ေလ့က်က္သံုးေဆာင္ဖူး၍ မက္ျခင္း။

သီတင္းစာပံုႏွိပ္ေသာ

စကၠဴျပတ္ေသာေၾကာင့္

သတင္းစာကို

ပံုမႏွိပ္ရ၊

ျပတ္သည့္အေၾကာင္းမွာ ကာလကတၱားမွ မွာလိုက္ေသာ စကၠဴကိုတင္ေသာ “မဇက္ပ” အမည္ရွိ ႐ြက္သေဘၤာ သည္
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မနီးမေဝး၌ ေသာင္တင္၍ ပ်က္ေသာအေၾကာင္းတည္း” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ “ဓမၼသိ သတင္းစာ” မွာ

အိပ္မက္ဟူ၍ မွတ္ယူၾကပါသည္။ ဤ၌ ေရွးလူႀကီးသူမမ်ားက အိပ္မက္ကို မီးဖိုေခ်ာင္၌ မေျပာေကာင္းဟု
ဆိုၾကပါသည္။
ထိုသို႔

ဆိုရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းကို

ေလ့လာလိုက္ေသာအခါ

မီးဖိုေခ်ာင္ဟူသည့္

အိမ္၏

နာမည္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ သာသနာျပဳဆရာမ်ားက ထုတ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္သတင္းစာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ သာသနာေရး

ေနာက္ေဖးဘက္တြင္ ရွိ၍ အိမ္ေနာက္ေဖးသည္ အနိဠာ႐ံု၊ ယုတ္ညံ့ေသာေနရာတစ္ခုဟု မွတ္ယူေလ့ ရွိၾက ပါသည္။

သတင္းစာ ျဖစ္ေသာ္လည္း သာသနာေရး သတင္းခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္။ ထိုေခတ္က မွတ္သာဖြယ္ရာ

သို႔ျဖစ္ေလရာ မြန္ျမတ္ေသာ (ဝါ) ေကာင္းက်ဳိးဝင္လာ လတၱံ႔ေသာ အိပ္မက္အေၾကာင္းကို ယုတ္ညံ့ ေသာ (ဝါ)

ေကာင္းေသာ အျခားသတင္းမ်ားလည္း ပါရွိေလသည္။ ထိုမွ်မကေသး ကမာၻေပၚ အရပ္ရပ္မွ မွတ္သားဖြယ္ရာ

အထြတ္သေဘာျဖစ္ေသာ အိမ္ေနာက္ေဖး မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ဝင္လာလတံၱ႔ေသာ ေကာင္းက်ဳိးကို

ပံုျပင္ကေလးမ်ား၊

ပယ္ဖ်က္တားဆီး လမ္းလႊဲလိုက္ရာ ေရာက္သည့္သေဘာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သိပၸံပညာရပ္မ်ားႏွင့္

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ

ျပကၡဒိန္လည္း

တစ္လ

တြက္စီ

ပါရွိေလသည္။

ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမဆံုး သတင္းလည္း ၁၈၅၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္
ေရွ႕ဆံုးစာမ်က္ႏွာ၌-

အိမ္အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုစြဲ၍

တည္ရေသာ

နတ္မ်ားျဖစ္သည့္

ဖ်ာလိပ္ေစာင့္နတ္

ကဲ့သို႔ပင္

မီးဖိုေဆာင္နတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒသအလိုက္ အစြဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတန္ရာသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသတြင္ ညဘက္
မီးသေဘၤာဆိုက္ေရာက္သျဖင့္

အိပ္ရာထဲ၌ ႐ႈး႐ႈးေပါက္တတ္ေသာ ကေလးႀကီးမ်ားကို ယင္းဓေလ့ဆိုး ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ အိပ္ခါနီး မီးဖိုေခ်ာင္

သတင္းမ်ားကို ၾကားသိရသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အဂၤလိပ္သေဘၤာသူႀကီးမ်ားတို႔သည္ အဖန္ဖန္ ညႇင္းဆဲျခင္းကို

ရွိ မီးဖိုကို ကန္ေတာ့၍ အိပ္ေစျခင္း၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔တြင္ မီးထြန္းပူေဇာ္ရမည့္ေနရာ၌

ခံရေသာေၾကာင့္

မီးဖိုပါေနျခင္းကား မီးဖိုေစာင့္နတ္၏ ယံုၾကည္သည့္အသြင္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မီးဖိုနားတြင္ အိပ္မက္

“တန္ေဆာင္မုန္း

လျပည့္ေက်ာ္

ကုမၸဏီရွင္ဘုရင္သည္

(၁၃)ရက္ေန႔၌

ကာလကတၱားၿမိဳ႕က

စစ္သေဘၤာႀကီးတစ္စင္းႏွင့္

မီးသေဘာၤႏွစ္စင္းကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔

ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

အေၾကာင္း မေျပာေစျခင္းမွာ မီးဖိုေစာင့္နတ္ မႀကိဳက္၍ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပအပ္
ပါသည္။

(၇၂) မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ ဘာေၾကာင့္ အိပ္မက္အေၾကာင္း မေျပာေကာင္းတာလဲ
(၇၃) ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလႈိင္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ဘယ္လိုရွိသလဲ

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပင္ အိပ္မက္ မက္ဖူးၾကပါသည္။ အိပ္မက္ မက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာ
လိုက္ေသာအခါ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ၎တို႔မွာ ၁။ ဝါတိက - ေလဓာတ္ပ်က္၍ မက္ျခင္း။
၂။ ဝိတိၱက - သည္းေျခပ်က္၍ မက္ျခင္း။
၃။ ေသမွိက - သလိပ္ပ်က္၍ မက္ျခင္း။
၄။ ေဒဝတူပ သံဟရတ - နတ္တို႔လွည့္ပတ္၍ မက္ျခင္း။
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ဦးဘိုးလႈိင္သည္ ျပည္သူတို႔ဘက္၌ ရပ္တည္၏။ ရာထူးစည္းစိမ္ကို

မမက္ေမာ။

မွန္သည္ထင္လွ်င္

ဘုရင္ကိုပင္ ခြန္းတံု႔ျပန္ဖို႔ ဝန္မေလးတတ္။
တစ္ခါေသာ္ သမီး၊ ႏွမ စသည္တို႔ကို

ေပးဆက္လ်က္

အခြင့္အေရးယူသူ

အမႈထမ္းတစ္ဦးကို

မင္းတုန္းမင္းႀကီးက လြန္စြာမွ မ်က္ႏွာသာ ေပးေတာ္မူ၏။ သည့္အတြက္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း မင္းတုန္းမင္းႀကီးအား
တင္ေလွ်ာက္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက အေလးအနက္ မထားခဲ့။ သည့္အတြက္ မွဴးမတ္စံုညီတို႔၏
ေရွ႕ေမွာက္၌ ...
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“အစ္မ၊ ႏွမ၊ သမီးကကို၊ စ၍ဆက္ႏွင္း၊ လက္ေဆာင္သြင္း၍၊ စိုးမင္းခ်စ္ျမတ္၊ ထိုအမတ္သည္၊ အတတ္မရွိ၊
သတိကင္းကြာ၊ ဘုန္းႀကီးလွာမူ၊ ျပည္႐ြာပ်က္ေၾကာင္း တစ္ပါးတည္း” ဟူ၍ ေလွ်ာက္တင္ လိုက္သည္။ ထိုအခါ
မင္းတုန္းမင္းႀကီးလည္း အမ်က္ျပင္းစြာ ထြက္သျဖင့္ လွံကို ေကာက္ကိုင္လိုက္ကာ..
“သည္လွံႏွင့္ ငါ့ခမည္းေတာ္ စီရင္၍ နင့္အေဖ ယင္းေတာ္ဝန္ႀကီး ေသခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ။ သည္လွံႏွင့္

၃။ တစ္ဦးလွဴဒါန္းထားသည္ကို တစ္ဦးအားသိေစျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုျခင္း။
၅။ တစ္ေနရာမွရေသာပစၥည္းကို အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေပးျခင္း။

ေမာင္မင္းကို စီရင္ျခင္း ခံလိုသေလာ” ဟူ၍ ေမးလိုက္သည္။ ထိုအခါ ဦးဘိုးလႈိင္သည္ တုန္လႈပ္ျခင္း အလ်ဥ္း

၆။ သစ္သားေပးျခင္း၊ ဝါးေပးျခင္း။

မရွိဘဲ “ထိုးေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ဆို၍ ရင္ဘတ္ကိုပင္ ေကာ့ေပးလိုက္ေသး၏။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလည္း စိတ္ကို

၇။ သစ္႐ြက္၊ ပန္းပြင့္၊ သစ္သီးေပးျခင္း။

ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အတြင္းေတာ္သို႔ ဝင္သြားသည္ဟူ၏။

၈။ ဆပ္ျပာ၊ ေျမညက္ေပးျခင္း။

ဤတြင္ အျခားမွဴးမတ္မ်ားက ...

၉။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်၍ေျပာျခင္း။

“ဝန္ႀကီးမင္းမွာလည္း တင္းတင္းမာမာ ရဲပဲရဲလြန္းသဗ်ာ” ဟူ၍ ေျပာၾကေလ၏။ ထိုအခါ ဦးဘိုးလႈိင္က ...
“ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔

လွံႏွင့္ထိုးသတ္ခံရ၍

ေသရျခင္းက

ျမတ္၏။

ေနရာတိုင္း

မင္းလိုလိုက္၍

၁၀။ အမွန္နည္းပါး အမွားမ်ားေသာစကားကိုဆိုျခင္း။
စီမံေသာ္

မေကာင္းမူ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ရေလသည္ဟု ဤနာမည္မ်ဳိး က်န္ရစ္ခဲ့ပါလွ်င္
ေသက်ဳိးမနပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုမေကာင္းေသာ အပုပ္နံသည္ တေထာင္းေထာင္းႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕
ၾကမည္ကို ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ မွဴးမတ္ဆိုသည့္အတိုင္း တည့္တည့္မတ္မတ္ ျဖစ္ေအာင္
လ်က္

ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ရွိက

စီမံခန္႔ခြဲ

အသက္ကိုစြန္႔၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင္ၾကရမည္။ သို႔မွ မွဴးမတ္ႏွင့္တူသည္” ဟူ၍

ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ ဤကား သမိုင္းတစ္ေခတ္စီမွ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလႈိင္၏ ရာဇဝင္တြင္ရစ္
ခဲ့ေလေသာ အတုယူဖြယ္ စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

၁၁။ မ်က္ႏွာသစ္ေရ၊ ဒန္ပူေပးျခင္း။
၁၂။ ကေလးထိန္းေပးျခင္း။
၁၃။ မပင့္ဖိတ္ဘဲ အိမ္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း။
၁၄။ ေျမေနရာ ေကာင္း၊ မေကာင္း ေ႐ြးေပးျခင္း။
၁၅။ မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာအတတ္ကို သင္ေပးျခင္း။
၁၆။ အဂၤဝိဇၨာေဟာျခင္း၊ ေဗဒင္ေဟာျခင္း။
၁၇။ နကၡတ္ေ႐ြးေပးျခင္း။

(၇၄) ရဟန္းသံဃာေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အေနသန(၂၁)ပါးက ဘာေတြလဲ

၁၈။ လူတို႔၏ ခိုင္းေစမႈကို ခံယူျခင္း။
၁၉။ ေဆးကုေပးျခင္း။

ရဟန္းသံဃာျဖစ္လာၾကလွ်င္

“အေနသန”ကို

ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

အေနသနဟူသည္

မရွာမွီးအပ္

ေသာ အျခားအရာျဖင့္ ရွာမွီးျခင္းျဖစ္၏။ ရွင္းစြာဆိုရလွ်င္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား မိမိအေပၚဝယ္ လာဘ္လာဘမ်ား
သြန္းၿဖိဳးလာေစရန္ မအပ္စပ္ေသာ လာဘ္ေခၚသည့္ အျပဳအမူ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလ
သည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသာမက သာမေဏမ်ားအဖို႔ အေနသန (၂၁) ပါးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီး

၂၀။ ဆြမ္းတံု႔ေပးျခင္း။
၂၁။ မိမိအား လွဴထားေသာပစၥည္းကိုေပးျခင္း။
စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ပါသည္။ အဆိုပါ အေနသန (၂၁) ပါးမွာ ...
၁။ အံဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုေနထိုင္ျခင္း။
၂။ လာဘ္ရေအာင္ ျမႇဴဆြယ္ေျပာဆိုျခင္း။
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(၇၅) ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသတာ ဟုတ္ရဲ႕လား
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၁။ လူသား
ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ မင္းႏွင့္မိဖုရား၏ ပစားမႈျဖင့္ ကင္းဝန္မင္းႀကီးထံမွ ေသနတ္ဝန္ရာထူးကို သိမ္းယူခဲ့၏။
ဤ၌ သူသည္ စုဖုရားလတ္ အမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္ေစမႈ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို လုပ္ကိုင္မိခဲ့၏။ ထိုလုပ္ရပ္ကား
သီေပါဘုရင္ႏွင့္

ဒိုင္းခင္ခင္တို႔ကို ဇာတ္လမ္းဆင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္

၎ကို၎ ဘုရင္ႏွင့္မျခား

၂။ ဆင္သား
၃။ ျမင္းသား

စည္းစိမ္ခံကာ ပြဲလမ္းသဘင္တို႔ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပ၍ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားကို အမ်က္ေတာ္ ရွေစခဲ့၏။ အထူးသျဖင့္

၄။ ေခြးသား

ညီလာခံတက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေလရာ ထိုအခ်က္ကို အကြက္ေကာင္းယူကာ ၎အေပၚ မုန္းတီးေနေသာ ေ႐ႊလံွၿမိဳ႕ဝန္

၅။ က်ားသစ္သား

ေမာင္ခ်က္က သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ပံုအလယ္၌ အတြန္႔ တက္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ပါးကို
ႏွစ္ခ်က္သံုးခ်က္ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ႐ိုက္ႏွက္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ အဝွန္းၿမိဳ႕ဝန္လက္သို႔ အပ္လိုက္ၿပီး ေထာင္ထဲသို႔
ထည့္လိုက္၏။ ေထာင္ထဲ၌ ေျခက်င္းခတ္လိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ ေထာင္ထဲမွ ျပန္အလာ တုိင္တားမင္းႀကီးႏွင့္ေတြ႔၍
အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပေလေသာ္ တိုင္တားမင္းႀကီးက “ဟိုက မိဖုရားႀကီး စိတ္ေတာ္ေျပလို႔ လႊတ္ေစဆိုရင္ေတာ့
ေမာင္မင္း ေသမယ့္သာ ျပင္ေပေတာ့” ဟု ဆိုေလရာ ေ႐ႊလံွၿမိဳ႕ဝန္ ေမာင္ခ်က္လည္း တုန္လႈပ္ၿပီး ေထာင္ထဲသို႔

ဤသို႔ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို မခံဘဲ သူ႔ကိုယ္သူ ကတ္ေၾကးႏွင့္ ထိုးသတ္ကာ
အဆံုးစီရင္သြားေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းေတြထဲ

ၾကားရဖူးပါသည္။

ထိုအျဖစ္

မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို

ထိုစဥ္က

မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႔ၾကားသိခဲ့ရေသာ ျမန္မာပညာရွိ အေဝးေရာက္မင္း ဦးေအာင္ႀကီးက
“ဒါကေတာ့ လူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာတာ။ ဒီအေၾကာင္းကို ဘိုးဘိုးကိုယ္တိုင္ သိတယ္။ ေ႐ႊလွံၿမိဳ႕ဝန္
ေမာင္ခ်က္က ေမာင္တုတ္ကို ပါး႐ိုက္တာလည္း ဘိုးဘိုးေရွ႕မွာပဲ။ တုိင္တားဝန္ႀကီးက ေ႐ႊလွံၿမိဳ႕ဝန္ကို “မင္း
ေသေပေတာ့”

ဆိုတာလည္း

ဘိုးဘိုးေရွ႕မွာပဲ။

အဝွန္းေမာင္ၿမိဳ႕ကိုယ္တိုင္ကလည္း

ေမာင္တုတ္ကို အဆံုးစီရင္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ဘိုးဘိုးကို ေျပာၾကတယ္။ ေမာင္တုတ္ သူ႔ကိုယ္သူ
တယ္ဆိုတာ

သီေပါမင္းတရားနဲ႔

၇။ က်ားသား
၈။ ေအာင္းသား
၉။ ဝက္ဝံသား

ျပန္သြားေလသည္။

ေသေပေတာ့...

၆။ ျခေသၤ့သား

၁၀။ ေႁမြသား
၁၁။ မိမိအား လွဴဒါန္းရန္ ရည္မွန္း၍ သတ္ေသာအသား
၁၂။ ဆင္ျခင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း မျပဳေသာအသား
စသည္တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ သည့္အတြက္ ေရွးပညာရွိ ဆရာျမတ္တို႔က ...

သူတို႔

“လူ၊ ေႁမြ၊ ျမင္း၊ ဆင္

သတ္ေသ

ေခြး၊ ျခင္၊ သစ္၊ က်ား

မိဖုရားႀကီးတို႔ကို ေလွ်ာက္တင္ရေကာင္းေအာင္ ေျပာတာပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို

ဝံေအာင္သား

ဘိုးဘိုး ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ေမာင္တုတ္ေသၿပီးတဲ့ ေနာက္မွ ေမာင္တုတ္ဟာ ေထာင္ထဲမွာ သူ႔ကိုယ္သူ
အဆံုးစီရင္ လိုက္ပါတယ္လို႔ သီေပါမင္းတရားနဲ႔ မိဖုရားႀကီးတို႔ကို ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္တုတ္ဟာ

အသားမအပ္ဆယ္ေထြတည္း။

သူ႔ကိုယ္သူ အဆံုးစီရင္တယ္လို႔ ေရးၾကတာ ထင္ပါရဲ႕။”

မဆင္ျခင္မွတ္၊ ရည္၍သတ္
ေရာလတ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါတည္း”

(၇၆) ရဟန္းေတြ မစားအပ္တဲ့ အသား(၁၂)မ်ဳိးဆိုတာ ဘာေတြလဲ

ဟူ၍ ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ စပ္ဆိုထားခဲ့ပါသည္။
ဘုရားရွင္သည္

လူသားစားျခင္းကို

တားျမစ္ခဲ့၏။

စားမိပါက

ထုလႅစဥ္းအာပတ္သင့္ေစ၊

မဆင္ျခင္

မစူးစမ္းဘဲ စားေသာ္ ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ေစဟု ပညတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆင္၊ ျမင္း စသည္တို႔ကို တားျမစ္သည္
ရဟန္းတို႔ မစားအပ္ေသာ၊ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ အသား (၁၂)မ်ဳိးမွာ ....

ကား ၎တရိစာၦန္တို႔မွာ မင္းတို႔၏ စစ္အဂၤါထဲ၌ ပါဝင္ေသာ သတၱဝါမ်ားျဖစ္ၾက၏။ မင္းတို႔သိပါက ရဟန္းတို႔
အေပၚ
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ၿငိဳျငင္လာႏိုင္သည့္အတြက္

တားျမစ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း

ျဖစ္၏။

ေခြးသားႏွင့္

ေႁမြသားတို႔ဆိုသည္မွာ
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၉။ ဒူးတြင္ ဆင္ဦးႏွာေမာင္းသဖြယ္ အေရးအေၾကာင္းရွိၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းရွည္လ်ားျခင္း။

လူတို႔ စက္ဆုတ္႐ြံရွာဖြယ္အသားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

၁၀။ လက္ဖဝါးျပင္၌ စကားဝါအပြင့္ပါရွိျခင္း။

တစ္ဖန္ က်ားသစ္သား၊ ျခေသၤ့သား၊ က်ားသား၊ ေအာင္းသား၊ ဝက္သံသားတို႔ကို စားပါက ထိုသတၱဝါတို႔၏
အနံ႔သည္

စြဲေနသျဖင့္ အဆိုပါ သားေကာင္မ်ား၏ ဒုကၡေပးျခင္းကို ခံရတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါက

ေဒဝဒတ္သည္ သံဃာဂိုဏ္းခြဲရန္အတြက္ ဘုရားရွင္ထံ ေတာင္းဆိုမႈငါးခ်က္

လုပ္လာသည္။

အခ်က္ (၅)၏

ေတာင္းဆိုမႈမွာ “ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အသက္ထက္ဆံုး သက္သတ္လြတ္ စားရန္” ဟူ၍ ျဖစ္၏။
ဤတြင္ ဘုရားရွင္က ထိုေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်ၿပီး “မျမင္ျခင္း၊ မၾကားျခင္း၊ ယံုမွား၊ သံသယ မရွိျခင္းဟူေသာ

စသည့္

ထူးျခားဆန္းျပားေသာ

လကၡဏာေတာ္မ်ား

ပါရွိေလသည္။

ရေသ့ႀကီး

ဦးခႏီၲသည္

ထင္ရွားေသာ

ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္ႏွင့္ ယကၠန္းစင္ေတာင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးၾသဘာသတို႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္
အရ ဓာတ္က်ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသ အသီးသီးတို႔၌ သာသနာေတာ္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုး၌ ေစတီပုထိုးမ်ားအပါအဝင္
သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ထားေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစြန္းသံုးပါးမွ လြတ္ကင္းေသာအသားကို စားလိုက စားႏိုင္သည္” ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္ မူခဲ့ပါသတည္း။

(၇၈) ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီ ေ႐ႊျဖစ္ေငြျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႔ဘယ္လိုလုပ္ျပခဲ့သလဲ
(၇၇) ရေသ့ႀကီး ဦးခႏီၲမွာ ဘယ္လိုလကၡဏာေတာ္ေတြရွိသလဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ လက္တြင္းက်ေရာက္စဥ္က ျဖစ္သည္။ ရေသ့ႀကီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သာသနာျပဳပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးမွာ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္

ေ႐ႊျဖစ္ေငြျဖစ္

ဦးခႏၲီ၏

သတင္းသည္ ျမန္မာျပည္၌သာမက အဂၤလန္ႏိုင္ငံတုိင္ေအာင္ ေရာက္သြားခဲ့၏။ သည့္အတြက္

သီတင္းသံုးရင္းမွ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား ဘုရား၊ ေစတီမ်ားစြာတို႔ကို တည္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီႏွင့္

အဂၤလန္ဘုရင္ခ်ဳပ္ လမင္တိုက ၎သတင္း မွန္၊ မမွန္ စံုစမ္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံ ဆာသာေက၀ႈိက္အား

ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္တို႔မွာ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ခဲ့ၾက၏။ အတိတ္ကာလ တစ္ခု၌ ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္းသည္

ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ခံက ရန္ကုန္ရဲမင္းႀကီးျဖစ္သူ မစၥတာစေကာ့အား ၎သတင္း မွန္၊ မမွန္

ဓမၼေစတီဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီးသည္ ဓမၼပါလရဟန္း ျဖစ္ခဲ့၏။

အျမန္ဆံုး အစီရင္ခံရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့၏။

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏီၲသည္ ပါရမီရွင္ ပုဂိၢဳလ္ထူးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎၏ လကၡဏာႀကီးငယ္အသြယ္သြယ္မွာ
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည္ဟု မွတ္သားရသည္။ ထိုအထဲမွ ထူးျခားေသာ လကၡဏာေတာ္ (၁၀)ပါးမွာ ....
၁။ မ်က္ႏွာေတာ္တြင္ နဖူးျပင္က ဆင္ဦးကင္းကဲ့သို႔ ပံုသဏၭာန္ရွိျခင္း။
၂။ လည္ပင္းတြင္ လည္ရစ္သံုးတန္ရွိျခင္း။
၃။ လက္ရင္း၌ ၾကာဖိုၾကာမ အမွတ္သေကၤတပါရွိျခင္း။
၄။ လက္ဖဝါးျပင္၌ ငါးၾကင္းပံုေတာ္ေပၚေနျခင္း။
၅။ ငါးၾကင္း၏ ဗိုက္ေအာက္၌ ပေသာက္ပံုေပၚေနျခင္း။
၆။ လက္ရင္းတြင္ အရစ္တစ္ဆယ့္ကိုးရစ္ရွိျခင္း။
၇။ ေျခသလံုးတြင္ ေႁမြသဏၭာန္ ေႁမြမ်က္လံုးႏွစ္လံုးရွိျခင္း။ (၎ကို အဆင္းအတက္ဟု ေခၚသည္)
၈။ ေျခဖဝါးျပင္တြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပါရွိျခင္း။
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ထိုသတင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ ရဲမင္းႀကီးစေကာ့ကိုယ္တိုင္ ရေသ့ႀကီး
ဦးခႏီၲရွိရာ မႏၲေလးေတာင္ေပၚသို႔ သြားေရာက္၍ စကားျပန္ႏွင့္ စံုစမ္းရေတာ့သည္။
“ရေသ့ႀကီး ေ႐ႊေငြျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ဟုတ္-မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္ကိုျပပါ” ဟူ၍ စကားျပန္က
ဆိုေလေသာ္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီလည္း...
“ကၽြႏ္ုပ္ ေ႐ႊေငြလုပ္ျပပါ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအနီးနားမွာ ခင္ဗ်ားတို႔မေနရဘူး။ ေ႐ႊေငြလုပ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ေခၚမွသာ
လာၾကည့္ပါ” ဟူ၍

မိန္႔ရာ

မစၥတာစေကာ့တို႔လည္း

လက္ခံသေဘာတူလိုက္ၿပီး

တစ္ေနရာသို႔

ေရွွာင္ထြက္

ေပးလိုက္သည္။ ထုိအခါ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီသည္ တပည့္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးကို ေခၚ၍လင္ပန္းတစ္ခ်ပ္အား
ေရွ႕ေမွာက္တြင္

ခ်ခိုင္းလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္

တရားေတာ္ကို

ႏွလံုးသြင္း၍

႐ြတ္ဖတ္သရဇၩယ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလ၏။ (ဆရာစႁႏၵ၏ “ဘဝခရီးႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား” စာအုပ္တြင္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီသသည္
ေ႐ႊေငြျဖစ္ရန္ “ဒိဝါတပတိဂါထာကို” ကို ႐ြတ္သရဇၩယ္သည္ဟု ဆို၏။)
ခဏၾကာေသာ္ ဘုရားဖူးမ်ား ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီေရွ႕ရွိ လင္ပန္းအတြင္းသို႔ ေ႐ႊေငြ
ပစၥည္းမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကရာ အျပည့္အေမာက္

ျဖစ္လာခဲဲ့သည္။

လက္စြပ္၊

လက္ေကာက္၊

နားကပ္၊
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နားေဍာင္း၊

ၾကယ္သီး၊

ဆြဲႀကိဳး စေသာ ေ႐ႊထည္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ား ေစတီပံုကို ျပည့္ေမာက္လာေသာအခါ

ရဲမင္းႀကီးႏွင့္ စကားျပန္အား ေခၚျပေလ၏။
ဤတြင္ ရဲမင္းႀကီးႏွင့္စကားျပန္လည္း ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာအဆင္းကို ဖူးေတြ႔ၾကၿပီး
ရေသ့ႀကီး၏ ေ႐ႊျဖစ္ေငြျဖစ္သေဘာကို နားလည္သြားခဲ့ ေလေတာ့သတည္း။

(၇၉) ရဟန္းျပဳျခင္းအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေတြ ရႏိုင္သလဲ

ရဟန္းျပဳျခင္းအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ႀကီးမားစြာ ခံစားရပံုကို ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္
တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ည၌ ဇီဝက၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ အဇာတသတ္မင္းအား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ထိုအက်ဳိးမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပရသည္ ရွိေသာ္...
၁။ မင္းခစားဘဝႏွင့္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္တုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေသာ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၂။ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေသာအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၃။ ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ အပါယ္ေဘးမွ ကင္းေဝးေစသည့္အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၄။ ဒုစ႐ိုက္ကို ေရွာင္သျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ဒုကၡမွ ကင္းလြတ္၍ စူဠသီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၅။ ပြဲသဘင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကစားပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မေကာင္းေသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္ ထိုဒုကၡမ်ားမွ
ကင္းလြတ္၍ မဇၩိမသီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၆။ နကၡတ္၊ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ လကၡဏာ၊ ေဆးကုျခင္း စသည္တုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္ အာဇီဝ ပါရိသုဒၶီသီလႏွင့္
ညီညြတ္၍ မဟာသီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၇။ ဣေႁႏၵ (၆)ပါး၌ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင့္ ေစာင့္စည္းႏိုင္ျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၈။ သတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၉။ သမၺဇဥ္ (ဆင္ျခင္တံု) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၁၀။ သေႏၲာသ (ေရာင့္ရဲျခင္း) အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
(အေျခခံသီလ၊ သတၱိ၊ သမၸဇဥ၊ ယႏၲ႒ီတရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ သမထဝိပႆနာတရားကို
ဆက္လက္အားထုတ္ပါက ေအာက္ပါအက်ဳိးမ်ားကို လက္ေတြ႔ခံစားရရွိႏိုင္ပါသည္။)
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၁၁။ နီဝရဏငါးပါးမွ ကင္းလြတ္ျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၁၂။ စ်ာန္တရားရႏိုင္ျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။
၁၃။ ဝိဇၨာရွစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံု၍ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္ျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားရ၏။

(၈၀) ေရေၾကာင္းသြားလာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာတူးေျမာင္းေတြ ထင္ရွားသလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တူးေျမာင္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ အထင္ရွား ဆံုးမွာ
တံြေတးတူးေျမာင္း

ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ပဲခူးစစ္ေတာင္းတူးေျမာင္း၊ က်ဳိက္ထိုတူးေျမာင္း၊ ပန္းလႈိင္ တူးေျမာင္း၊

ပုလုတူးေျမာင္း၊ အိမ္မဲတူးေျမာင္း၊ မိုးကုတ္တူးေျမာင္းႏွင့္ ေဘာလည္ တူးေျမာင္းတို႔မွာ ထင္ရွားသည္။
၁။ တံြေတးတူးေျမာင္း
ရန္ကုန္တိုင္း၊

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိၿပီး

အလ်ားမိုင္

(၂၁)မိုင္ ရွည္လ်ားသည္။ ထိုတူးေျမာင္းမွ

ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕အသီးသီးသို႔ ေရလမ္းခရီး သြားေရာက္ႏိုင္သည္။
၂။ ပဲခူးစစ္ေတာင္းတူးေျမာင္း
ပဲခူးတိုင္း၊ သနပၸႏွင့္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဖာက္လုပ္ထားၿပီး အလ်ား (၃၈)မိုင္ ရွိသည္။ ထို တူးေျမာင္းကို
ေဖာက္လုပ္စဥ္က ကုန္က်ေငြမွာ ၇၉၄၆၀၀၀ က်ပ္ဟု သိရ၏။ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္ကာလက တန္ဖိုးေငြ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ က်ဳိက္ထိုတူးေျမာင္း
မြန္ျပည္နယ္၊

က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕

တည္ရွိရာ

က်ဳိက္ထိုျမစ္မွ

ဆက္သြယ္ထား၍ မိုင္(၂၀) ခန္႔ ရွည္လ်ားၿပီးလွ်င္ တူးေျမာင္းထိပ္

စစ္ေတာင္းျမစ္၏
(၂)ဖက္၌

အေရွ႕ဘက္ကမ္းအထိ

ေရတံခါး

တစ္ခုစီ

ရွိသည္။

ပဲခူးစစ္ေတာင္း တူးေျမာင္းမွတဆင့္ က်ဳိက္ထိုတူးေျမာင္းသို႔ ဆက္လက္သြားႏိုင္သျဖင့္ ပဲခူးက်ဳိက္ထို တူးေျမာင္း
ဟုလည္း ေခၚသည္။ ယခုအခါ က်ဳိက္ထိုတူးေျမာင္းမွာ တိမ္ေကာစျပဳၿပီျဖစ္၍ မ်ားစြာ အသံုးမျပဳၾကေတာ့ေခ်။
၄။ ပန္းလႈိင္တူးေျမာင္း
ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး အလ်ားေပ ၁၀၀၀၀ ရွိ၏။
၅။ ပုလုတူးေျမာင္း
ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး အလ်ားေပ ၁၄၅၀၀ ရွိ၏
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က်ားသည္

၆။ အိမ္မဲတူးေျမာင္း

ကပၸတိန္ဂ်င္းနင္းသည္

ဧရာဝတီတိုင္း၊ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး အလ်ားေပ ၆၀၀၀ ရွိ၏။

ပစ္လိုက္ေသာက်ည္ဆံျဖင့္

ရင္အုပ္တြင္

က်ားရွိရာသို႔

ျငမ္းတြင္

ခ်ည္ထားေသာ

ဝါးေလွကားျဖင့္တက္သြားရာ

အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္ က်ားမွာ မေသဘဲ ညည္းသံျပဳေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရင္အုပ္တည့္တည့္သို႔
ေနာက္ထပ္ တစ္ခ်က္ဆင့္၍ ပစ္လိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ က်ားကိုေအာက္သုိ႔ ဆြဲယူလာေလသည္။

၈။ ေဘာလည္တူးေျမာင္း
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေဘာလည္ကၽြန္းကို ျဖတ္တူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလ်ားေပ

(ထိုက်ားသည္ ေ႐ႊတိဂံုေပၚသို႔ မတက္ေရာက္ခင္က ပုဇြန္ေတာင္ အမဲသတ္႐ံုအနီးရွိ တ႐ုတ္ လူမ်ဳိးမ်ား
၏ ဟင္း႐ြက္ခင္းထဲသို႔ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျခရာမ်ား ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ကုကၠိဳင္း ေရကူးဘက္ရွိ ျခံတစ္ျခံ

၁၈၀၀၀ ရွိ၏။
အဆိုပါ

တူးေျမာင္းမ်ားမွာ

သြားလာမႈအတြက္

အဓိကက်၍

ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ၿပီး

အေကာက္ခြန္မ်ား

ေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။

တစ္ေကာင္ တက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားႀကီးကို

ရသျဖင့္

အတြင္းသို႔လည္း

ဝင္လာခဲ့ေသးသည္ဟု

သိရသည္။

က်ားသည္

ပဲခူး႐ိုးမဘက္မွ

လမ္းမွား၍

ၿမိဳ႕တြင္းသို႔

(၈၂) ရေသ့ႀကီး ဦးခႏီၲ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ သာသနိကဆိုင္ရာေတြက ဘာေတြလဲ

ေ႐ႊတိဂံုဘုရားေပၚသို႔ ၂.၃.၁၉၀၃ (၁၂၆၄-ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၅-ရက္)

ေခါင္းေလာင္းပံု

ထဲတြင္ ႏြားမတစ္ေကာင္ကိုလည္း ကိုက္သတ္ စားသြားေသးသည္။ ေဘာင္ဒရီလမ္းရွိ အိမ္တစ္အိမ္၏ မီးဖိုေခ်ာင္

ဝင္ေရာက္လာဟန္တူသည္ဟု အဂၤလိပ္ အမဲပစ္ မုဆိုးမ်ားက ဆိုၾကေပသည္။)

(၈၁) ေ႐ႊတိဂံုဘုရားေပၚတက္တဲ့က်ားကို ဘယ္လိုႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ရသလဲ

အနားလန္စြန္းတြင္

အုတ္အုတ္က်က္က်က္

တက္၍

ျဖစ္ေနၾကသည္။

ေ႐ႊခ်ရန္အတြက္
ဝပ္ေနသည္ကို
ဗိုလ္မွဴးႀကီး

တနလၤာေန႔တြင္
ျငမ္းမ်ား

ဆင္ထားခဲ့သည္။

ရင္ျပင္ေပၚမွ

အီးေလာ့ဖို႔ဒ္၊

က်ားသစ္

ဘုရားဖူးမ်ား

ကပၸတိန္ဘီဗီးလ္ႏွင့္

ကပၸတိန္ဂ်င္းနင္းတို႔ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
က်ားမွာ တစ္ေကာင္လံုးမျမင္ရဘဲ ေက်ာကုန္း၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ အၿမီးတို႔ကိုသာ ျမင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
က်ားအား ကုန္းေတာ္ေပၚမွပစ္၍ ခ်က္ေကာင္းကို ထိမွန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ဒဏ္ရာျဖင့္ ဆင္းလာၿပီး ရင္ျပင္
ေပၚရွိ ဘုရားဖူးမ်ားကို ရန္မူႏိုင္သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေလာ့ဖို႔ဒ္သည္ ကပၸတိန္ဂ်င္းနင္းအား တန္ေဆာင္း တစ္ခု
ေပၚသို႔ တက္ေစ၍ ေနရာယူခိုင္းသည္။
ေသနတ္ကိုင္ (၁၀)ဦးမွ်ကို လာခဲ့ရန္

ထိုအခ်ိန္တြင္

ကပၸတိန္ဘီဗိးလ္အား လီဗာပူဘုရင့္တပ္ရင္းမွ ႐ိုင္ဖယ္

ေခၚယူေစလိုက္သည္။

ေရာက္လာၾကေသာ

စစ္သားမ်ားမွာ

(၁၄)ဦးမွ်

ျဖစ္သည္။ ထုိစစ္သားမ်ားကို ႏွစ္သုတ္ခြဲလိုက္ၿပီး ကပၸတိန္ဂ်င္းနင္းရွိေသာ တန္ေဆာင္း၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွ
ေနရာယူခိုင္းလိုက္သည္။
ေသနတ္ကိုင္ထားေသာ သူတို႔ ဝိုင္းေနရာမွ အဆင္သင့္ ျဖစ္ၾကေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၏ အမိန္႔ျဖင့္
က်ားကို ပစ္ေစသည္။ က်ည္ဆန္အမ်ားမွာ က်ားဝပ္ေနေသာအစြန္းကို အမ်ားဆံုး သြား၍ မွန္သည္။ ထိုအခါ
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ကပၸတိန္ဂ်င္းနင္း

လူးခ်ည္ပ်ံခ်ည္ျဖစ္ေနစဥ္ ဆက္ၿပီး ပစ္ေစရာ ထိုေနရာတြင္ပင္ ၿငိမ္က်သြားသည္။

၇။ ဖိုးတုတ္တူးေျမာင္း

ျမင္ၾက

ထလိုက္ရာတြင္

လည္းေကာင္း၊ ဘယ္ႏွင့္ညာပခုံုးတြင္လည္းေကာင္း သြား၍ ထိမွန္ေလသည္။ က်ားသည္ အၿမီးကို လႈပ္ရမ္းရင္း

ဧရာဝတီတိုင္း၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ၍ အလ်ားေပ ၁၀၀၀၀ ရွိ၏။

က်ားသည္

ေခါင္းေထာင္၍

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏီၲသည္ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာပုဂိၢဳလ္
ျဖစ္သည္။ ၎ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဘုရား႐ုပ္ပြားေစတီေတာ္ႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား သည္
သာမန္လူတို႔ စိတ္မကူးဝံ့သည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သာသနာ့
အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ...
၁။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မႏၲေလးေတာင္၊ ရန္ကင္းေတာင္၊ မယ္ဥေတာင္အာနႏၵာ၊ နန္းတြင္းေတာရ၊ ေ႐ႊစာရံ ေစတီ၊
ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး၊ စႏၵာမုနိ၊ ကုသိုလ္ေတာ္၊ သက်သီဟ၊ ေတာင္ျပဳန္း၊ ဆုေတာင္းျပည့္။
၂။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ဉာဏ္ေတာ္မဟာ၊ ျမတ္မုနိ၊ ေရဝင္ေတာင္။
၃။ နမၼတူၿမိဳ႕၌ ေ႐ႊျမင္သာေတာင္။
၄။ သီေပါၿမိဳ႕၌ ေဘာ္ႀကိဳဘုရား။
၅။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၌ ဆင္မ်ားရွင္၊ ရွင္ျဖဴရွင္လွ။
၆။ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၌ မန္းဦးေတာင္။
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ထြက္ေပၚလာေလ၏။ အထက္ မိုးေကာင္းကင္ဆီမွ တီးသံ၊ မႈတ္သံမ်ား၊ ဂီတသီခ်င္းသံမ်ားကို ထူးထူးဆန္းဆန္း

၇။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ရပ္ေတာ္မူဘုရား။

ၾကားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်းငွက္တို႔သည္ ၿငိမ္သက္ေနရာမွ တေသာေသာ ေအာ္ျမည္တြန္ၾကဴးၾကကုန္၏။

၈။ ပင္းတယၿမိဳ႕၌ ေ႐ႊဥမင္လႈိဏ္ဂူ။
၉။ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၌

ေတာင္ပျခဳပ္၊

ေလာကဓာတ္ တစ္ခုလံုးတြင္
ေ႐ႊျမင္တင္၊

ေ႐ႊရင္ေက်ာ္၊

ေ႐ႊရင္အိ၊

ေ႐ႊယင္ဖံုး၊

မင္းသမီး၊

မဟာျမတ္မုနိ၊ ေပ်ာ္႐ြာ၊ ပိေတာက္ကုန္း(ေညာင္လြန္)
၁၀။ ပ်ဥ္းမနား(ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား) ဆင္ျဖဴေတာ္၊ စူ႒ာမုနိ(ဓမိၼကေတာင္)
၁၁။ လယ္ေဝး(ေနျပည္ေတာ္လယ္ေဝး) ေ႐ႊလက္လွဘုရား။
၁၂။ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေနာင္ေတာ္ႀကီး(ဟသၤာကုန္း)
၁၃။ သထံုၿမိဳ႕ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ရွိ ပဋိကတ္ေတာ္ အ႒ကထာမ်ားကို ေက်ာက္ထက္
အကၡရာ တင္ခဲ့သည့္အျပင္ မဟာျမတ္မုနိ၊ ရဟႏၲာေက်ာင္း၊ ဓာတ္ေတာ္ေစတီ၊ ေ႐ႊစာရံေက်ာက္(စာတိုက္)
၁၄။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အလံတင္ေတာင္ (ဦးခႏၲီဘုရား)
၁၅။ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕ ျမင္းမိုရ္ေတာင္။
၁၆။ ပုပၸါး ေ႐ႊသာေလ်ာင္း။
၁၇။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊဆပ္သြား။
၁၈။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ထီေတာင္။

ေလျပင္းႀကီး က်လာဘိသုိ႔

ဝုန္းဝုန္းဒိုင္းဒိုင္း အသံမ်ားလည္း အမွတ္မထင္

ေပၚထြက္လာခဲ့ေလသည္။ ခပ္ေစာေစာပိုင္းက ေနသာသျဖင့္ လင္းေနေသာ ေလာကဓာတ္သည္ ႐ုတ္ျခည္းပင္
အံု႔မႈိင္းဆိုင္းညႇဳိ႕၍ အေမွာင္သမ္းလာခဲ့သည္။
ပထမဝါဆို လျပည့္ေက်ာ္ (၈)ရက္ေန႔တြင္ အေလာင္းေတာ္ကို နိဗၺာန္ေက်ာင္းခ်၍ အခမ္းအနားႏွင့္
ပင့္ေဆာင္ၾကေလရာ
ထူးျခားမႈတစ္ရပ္မွာ

အေလာင္းေတာ္

ပင့္ေဆာင္သည္ႏွင့္

အေလာင္းေတာ္စံေက်ာင္း

တစ္ၿပိဳင္နက္

ျပႆဒ္ေတာ္၏ဝန္းက်င္မွ

ေျမငလ်င္လႈပ္ေတာ့၏။
အျမင္မတင့္တယ္ေသာ

ထို႔ျပင္
စကားဝါ

ပင္ေျခာက္(၃)ပင္ႏွင့္ သရက္ပင္ေျခာက္(၂)ပင္ကို တပည့္ဒကာမ်ားက ခုတ္လွဲရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္
အဆိုပါ သစ္ေျခာက္ပင္(၅)ပင္မွ အကိုင္းမ်ားတြင္ ႐ြက္ႏုမ်ား ထြက္ေနသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။
ထိုသတင္းစကားသည္

တစ္မုဟုတ္ခ်င္း

ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားကာ

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအေပါင္း

လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ

ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ကို ခ်ီးက်ဴးမကုန္ ရွိၾကရေတာ့သည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ ကား
ထိုအပင္ေျခာက္ငါးပင္မွ ႐ြက္ႏုမ်ား ဖားဖားေဝထြက္လာၾကကာ ဖူးတံမ်ားပင္ ထြက္လာၾကသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္
ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ အၿမဲတမ္း စိုေျပေနေသာ တမာပင္သည္လည္း ဖူးတံမ်ားေဝကာ ပင္လံုးကၽြတ္ ပြင့္လာၾကျပန္၏။
အႏၲိမစ်ာပနက်င္းသည့္

တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ

ပြင့္သီးမျပတ္ဘဲ

ဆက္ကာဆက္ကာ

ကင္းငံုဖူးပြင့္

ေဝဆာေနခဲ့သည္။ အေလာင္းေတာ္မွာ ပ်က္ျခင္း၊ ပုပ္ျခင္းမရွိ။
တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ညဥ့္သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္

အေလာင္းေတာ္ကို

မီး႐ႈိ႕ပူေဇာ္ေလရာ ထိုအခ်ိန္တြင္

ေျမငလ်င္ ျပင္းစြာတုန္လႈပ္၍ က်ယ္ေလာင္ေသာ ေတာလဲသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေလ၏။

၁၉။ အင္းဝၿမိဳ႕ မဂၤလာေစတီ (တံတားဦး)
၂၀။ မင္းဘူးၿမိဳ႕ မန္းစက္ေတာ္ရာ၊ ေက်ာင္းေတာ္ရာ (စြယ္ေတာ္) မဟာျမတ္မုနိ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း
ေလ့လာတင္ျပအပ္ပါသည္။
(၈၄) လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြ ဘယ္လိုညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့သလဲ

(၈၃) လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ဘာထူးျခားတာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ ႀကီးစိုးစဥ္ကျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ဝါဒသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွ၏။
အမွားအမွန္ကိုမေ႐ြး။ စစ္အားကိုးျဖင့္ တစ္ပါးနယ္ပယ္ကို က်ဴးေက်ာ္အုပ္စိုးကာ ႀကီးႏိုင္ ငယ္ညႇဥ္း လုပ္တတ္၏။
ရက္စက္မႈ သရဖူေဆာင္း၏။

ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၅ ခုႏွစ္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္
အခ်ိန္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခါနီး၌ တပည့္မေထရ္၏ ပ႒ာန္း႐ြတ္ဖတ္သံကို ၾကားနာ ေနခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ဘုရား ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္ဝယ္ ႐ုတ္တရက္ ထူးဆန္းေသာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ အသံမ်ား
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ထိုေခတ္ကာလက ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္းမွာ ဖက္ဆစ္ဝါဒေအာက္

ျပားျပားေမွာက္ ေရာက္ခဲ့ရ၏။
မႏၲေလးၿမိဳ႕

တိုင္းခ်စ္သတင္းစာ

တိုက္ပိုင္ရွင္

သခင္သိန္းေဖသည္

ဂ်ပန္အဝင္တြင္

မသကၤာမႈျဖင့္

အဖမ္းခံခဲ့ရ၏။ ဂ်ပန္အႏွိပ္အစက္ကို လွလွႀကီး ခံခဲ့ရပါ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို အသက္မေသ က်န္ေနေသးေသာ
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ရဲေဘာ္တစ္ဦးရွိခဲ့လွ်င္

သခင္သိန္းေဖက အေျပာခံနာမ္စားကိုသံုး၍ ကိုယ္တိုင္ေရးျပခဲ့ပါသည္။
“သခင္သိန္းေဖအား ျမင္းခံုရွည္ကေလးတစ္ခုေပၚတြင္ ပက္လက္လွန္လိုက္၏။ ေနာက္ လက္ႏွစ္ဖက္
အား ေနာက္ျပန္ခံုရွည္ႏွင့္ တင္းၾကပ္စြာ တုတ္လိုက္သည္။
၎တြင္အားမရ၊

လည္ပင္းကိုလည္း

ေျခႏွစ္ဖက္အား

အေပၚတြင္

ခ်ည္ထားေလၿပီ။

ျမင္းခံုႏွင့္ပင္ကပ္လ်က္ သားေရႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ခ်ည္လိုက္ျပန္သည္။

ညႇဥ္းပမ္းမႈကား မစေသး။ ညႇင္းပန္းရန္ ျပင္ဆင္ကတည္းက ခံရသူ သခင္ဦးသိန္းေဖမွာ အသက္႐ွဴ
က်ပ္ေနေခ်ၿပီ။ မ်က္ႏွာေပၚသို႔ ေရစြတ္စိုေနေသာ အဝတ္အုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ႏွာေခါင္းေပါက္ျဖင့္ကား အသက္ကို
ေကာင္းစြာမ႐ွဴႏိုင္။ ႏွာေခါင္းမွ ေလ႐ွဴလွ်င္လည္း ေရႏွင့္ေတြ႔၊ အခံရဆိုးသျဖင့္ က်ပ္တည္းစြာ အသက္ ႐ွဴေရးအတြက္
အဝတ္အုပ္ထားေသာ ပါးစပ္ကို အားျပဳကာ ဟလိုက္သည္။ ထိုအခိုက္ အားျပဳကာ ဟလိုက္ ေသာ ပါးစပ္ထဲသို႔

ေလာင္းခ်လိုက္ေသာ ေရမ်ားမွာ ဗိုက္ထဲသို႔လည္းဝင္၏။ ႏွာေခါင္းေပါက္ထဲသို႔လည္း ဝင္၏။ မ်က္ႏွာ ေပၚသို႔
ဟိုအေရး၊

သည္ အေရး၊

ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ျဖစ္၏။

ဖက္ဆစ္တို႔သည္ ၎အား တစ္ခါမက ႏွိပ္စက္၏။ ထိုနည္းမ်ားအျပင္ ပါးနား႐ိုက္၍ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မ်က္လံုးထဲသို႔
ဖေယာင္းစက္ခ်၍ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ကို ၾကမ္းႏွင့္ မထိတထိထားကာ လက္ႏွစ္ဖက္ ပူးၿပီးလွ်င္ တန္းတြင္
ခ်ည္၍ ႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔လည္း ပါျပန္ေသး၏။ ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းေလစြတကား။

အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားသည္ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္

တစ္ျပက္အတြင္း သတင္းဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူရမည့္ အလုပ္ပင္ ျဖစ္၏။ ၎တို႔မွာ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ အဓိက
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ပင္ ျဖစ္၏။
ေရနစ္သူတစ္ဦး လာေတြ႔၍ ေရဆင္းကူးၿပီး ကယ္ဆယ္ရန္ သူ႔မွာ ႀကိဳတင္ၿပီး သင္ယူထားေသာ မည္သည့္
ပညာမွ် သူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ မရွိပါ။ ေရကူးလည္း တတ္ခ်င္မွတတ္မည္။ ေရနစ္ေနသူ လူ တစ္ေယာက္ေတြ႔၍
ခ်က္ခ်င္းဆင္း၍

မကယ္ႏိုင္ပါ။

ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း
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မိမိ၏အသက္ပါ

အလုပ္လည္း

ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သည္။

သူမတတ္ပါ။

အကယ္၍

ဤေနရာတြင္ သတင္းေထာက္အလုပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ဆိုေသာ လူတစ္ေယာက္၏ဘဝကို ျမင္တတ္ရန္

ဓာတ္ပံုတစ္ပံုအတြက္

မိမိအသက္ စေတးရသည္ကိုသိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၏

ဘဝဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ဤေနရာတြင္

ေပၚလာပါသည္။ သတင္းဓာတ္ပံု တစ္ပံုသည္ လူတစ္ေယာက္အသက္ႏွင့္

ထပ္တူ တန္ဖိုးရွိလာပါသည္။ အလားတူ မႈခင္းသတင္းေထာက္ (သို႔) မႈခင္းရဲဝန္ထမ္းတစ္ဦး ဆိုၾကပါစို႔။
လူတစ္ေယာက္ ဓားထိုးခံရ၍ ဓားတန္းလန္းႏွင့္ ေသအံ့ဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ လာေတြ႔လွ်င္ သူ ဘာလုပ္မည္နည္း။

ၾကက္ေျခနီမဟုတ္၍

သတင္းေထာက္ေနရာတြင္

လူနာတင္ကားကို ဖုန္းဆက္၍ ေခၚပါလိမ့္မည္။
သတင္းေထာက္ဟူ၍ သတင္းႏွင့္ သတင္းဓာတ္ပံုတစ္ပံု ရရန္အတြက္ လွ်ပ္တျပက္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ တြင္

ဆြဲမထုတ္ႏိုင္ပါ။ ကားထဲညႇပ္ေနေသာ ဒိုင္ယာနာသည္ သတင္းေထာက္အတြက္ အလြန္ ရေတာင့္ ရခဲေသာ
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု။ ကားထဲမွ ဆြဲထုတ္ၿပီးမွ ႐ိုက္လိုက္ေသာဓာတ္ပံုသည္ သတင္းဓာတ္ပံုေကာင္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။
မိမိအလုပ္ေဘးခ်ထားၿပီး သူမ်ားအလုပ္ကို မလုပ္ႏိုင္ပါ။ သတင္းေထာက္သည္ သတင္းေထာက္ အလုပ္ကိုသာ
မိမိအသက္ႏွင့္လဲ၍ လုပ္ပါလမ့္မည္။

(၈၇) သိန္းေဖျမင့္ရဲ႕ တက္ဘုန္းႀကီးဝတၳဳကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ဘယ္လိုေဝဖန္ခဲ့သလဲ

(၈၆) သတင္းေထာက္တစ္ဦးရဲ႕ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္ဟာ ဘာေတြလဲ

သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏

ဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ေရနစ္ေနသူကို မကယ္ႏိုင္သလို ကင္မရာကို ေဘးခ်ၿပီး ကားထဲတြင္ ညႇပ္ေနေသာ “ဒိုင္ယာနာ” ကိုလည္း ကားထဲမွ

အိမ္အေရး၊ ဘာအေရးေတြမွ် သတိမရႏိုင္။ ေရနစ္သူ၏ ေဝဒနာမ်ဳိးသာ ခံစားရေတာ့သည္။”
သခင္သိန္းေဖ၏

စိုင္းေအာင္လႈိင္ျမင့္သည္ “ဟင္နရီဒူးနန္႔ဘြဲ႔” ကို ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ သတင္းေထာက္မဟုတ္၍

“မင္းကို ဓားနဲ႔ထိုးတာ ဘယ္သူလဲ” ဟု ပထမဦးဆံုးေမးၿပီး ေသတမ္းစာစစ္ခ်က္ကို ဦးစြာ ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။ ၿပီးမွ

ေအးစက္ေသာေရေတြ ဒလေဟာ အဆက္မျပတ္ ကရားျဖင့္ ေလာင္းခ်လိုက္ေလသည္။

ဤကား

အသက္ရွင္ရန္ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသခ်ာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း

လြနစ
္ ြာအေရးႀကီးပါသည္။ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို အသက္မကယ္ဘဲ သူ၏ အသက္ႏင
ွ လ
့္ ဲ၍

ေရစိုေနေသာ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ တစ္ထည္ကိုလည္း မ်က္ႏွာေပၚသို႔ အုပ္လိုက္သည္။

ဖိတ္၏။ ႐ွဴ႐ႈိက္ျခင္းႏွင့္ ေရသည္ပလံုးပေထြး ျဖစ္ကာ ဝူးဝူးဟူေသာ အသံမွတစ္ပါး

ေရနစ္ေနသူ

ဆရာသိန္းေဖျမင့္သည္ “တက္ဘုန္းႀကီး” ဝတၳဳကို ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဘုန္ႀကီး
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေက်နပ္၍ ပြက္ေလာ႐ိုက္ကုန္ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမွာပင္ ျမန္မာစာေပ
ပညာရွင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္း၌ ေဝဖန္စာေရးခဲ့သည္။
“သာမည

သူတကာတုိ႔ႏွင့္မတူ၊

ဝိဇၨာဘြဲ႔မ်ားႏွင့္

မႂကြားဝါလိုၾကေသာ

ဦးသိန္းေဖႏွင့္

ဦးႏုတို႔ စီရင္

လိုက္ၾကေသာ “တက္ဘုန္းႀကီး” ဝတၳဳကို ခ်စ္ေဆြအခ်ဳိ႕ ဖတ္ၿပီးၾကၿပီဟု ကၽြႏ္ုပ္ထင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္မူကား ဖတ္ၿပီးၿပီ။

အသက္႐ွဴ

ဝတၳဳကို ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ေနာက္ ေလးငါးရက္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ သာသနာ့ မာမက

ၾကက္ေျခနီ

ရဟန္းပ်ဳိးအသင္းက ကန္႔ကြက္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေလေပြ၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ေတြ႔ရ ျပန္သည္။
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ကၽြႏ္ုပ္ၾကားသည္မွာ ထိုဝတၳဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆဲစာ၊ ၾသဘာေပးစာ အေျမာက္အမ်ားကို သတင္းစာ တိုက္သို႔ ပို႔ၾက၏။
သတင္းစာတိုက္မ်ားကမူ သတင္းစာ၌ မထည့္သြင္းလိုသျဖင့္ မထည့္သြင္းၾကကုန္။

ေျဖၾကရန္ ဆံုးမခဲ့ပါေသး၏။ ကဗ်ာကား ....
“ဟုတ္ပေလ ႏႈတ္ေခၽြဟရမွာျဖင့္

ဤဝတၳဳကို သာသနာျပဳဝတၳဳဟု ကၽြႏ္ုပ္ ေခၚဆိုလိုသည္။ ဤဝတၳဳကို ဖတ္ၿပီးေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္သည္
ရဟန္းေကာင္း၊ ရဟန္းျမတ္တို႔ကို ပိုမို၍ ၾကည္ညိဳလာလာသည္။ ရဟန္းပီသေသာ ရဟန္းတို႔ကို ပို၍ သဒၶါ လာသည္။
ရဟန္းညစ္တို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကပါေစ။ ရဟန္းေကာင္းမ်ားသာ က်န္ရွိပါေစဟုလည္း သာသနာအတြက္

ပုေဗၺစ ထင္ရဲ႕ေလ။
ေကာသလငယ္တို႔ ဘဝအသေရလန္းပါတဲ့

စိုးရိမ္သျဖင့္ ဆုေတာင္းပါသည္။ ဤဝတၳဳကို သာသနာျပဳဝတၳဳဟု ဆိုထိုက္ေၾကာင္း ေရးခဲ့ေပၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္

ေ႐ႊနန္းစံရာ နရိန္မွ

ဤဝတၳဳမ်ဳိးကား

ခါခ်ိန္တန္ ပ်က္စၿမဲဟာမို႔

သတိေပးစရာတစ္ခုကို

အေျချပဳ၍

ေရးသားေသာ

ဝတၳဳဟု

ေခၚဆိုရေပမည္။

သို႔ရာတြင္

သတိေပးျခင္း ဂုဏ္မွအပ ထိုဝတၳဳကို ဝတၳဳသက္သက္အျဖစ္ျဖင့္လည္း ဖတ္ေကာင္းေပသည္။

စြဲမိသံေတ။

အထူးသျဖင့္ ရယ္ဖြယ္ဟာသသည္ ဤဝတၳဳ၌ ကဲေနသည္။ ရယ္ဖြယ္ဟုဆိုေသာ္လည္း လူျပက္ျပက္လံုးမ်ဳိးကို
နားေထာင္၍ ရယ္ေမာရေသာ ရယ္ဖြယ္မ်ဳိးမဟုတ္။ ရယ္ရင္း ဉာဏ္အလင္းရလာေသာ ရယ္ဖြယ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
ဤရယ္ဖြယ္မ်ဳိးတို႔၏

သေဘာတစ္ခုကား

ေလာက၌

“ျဖစ္ပ်က္တတ္သည္”

ႏွင့္

“ျဖစ္ပ်က္သင့္သည္”

တို႔

အၿမီးအေမာက္ မတည့္သည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ ရယ္ရေသာသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။”

အကုသိုလ္ ဃာတကတ္ရယ္က
ယခုလို လာလို႔ ျဖတ္တာေၾကာင့္
ဇရပ္သို႔ ေျပးရသေလ
ေခြးေသသလို ေသရျငား။
သိလ်က္ပင္

(၈၈) ေသအံ့မူးမူးအခ်ိန္မွာ ဦးပုညေရးခဲ့တဲ့ မ်က္ေျဖလကၤာဟာ ဘာလဲ

ဝိပါက္ၾကမၼာငင္ထင့္
ေ႐ႊဉာဏ္ရင္ မေဝခြဲႏိုင္ဘု

ျမင္းကြန္းႏွင့္
အခါေပးခဲ့ရ၏။

ျမင္းခံုတိုင္အေရးကိစၥ၌
သူပုန္တို႔သည္

နီးရာဓားကို

ေၾကာက္ရသျဖင့္

အိမ္ေရွ႕မင္းသားအား

ထီးနန္းလုယူၾကမည့္

သုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ျငား

သူပုန္တို႔ဘက္မွ

အေရးနိမ့္ကာ

တိုင္းႏိုင္ငံမွ

ထြက္ေျပးၾကရ၏။ ဤတြင္ အခါေပးမိေသာ ဦးပုညခမ်ာ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ အေရးယူခံရ၏။ သူ႔ဘက္က
ေရွ႕ေနလိုက္သူေတြ
ဤတြင္

ဦးပုညႏွင့္

ရွိေသာ္ျငား စကားအရာမထင္ခဲ့။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးသာအိုလက္သို႔
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ မယားငယ္တို႔အေပၚ

သကၤာမကင္းရွိသည္ႏွင့္

ပြဲေတြ႔အမွား။”
ဟူ၍ ျဖစ္ပါသတည္း။

ဝကြက္အပ္ႏွံခံရ၏။
ဦးပုညအား ညအခါ

တိတ္တဆိတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္၏။ တစ္လကိုးသီတင္းရွိေလေသာ္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး သည္ အမ်က္ေျပ၍
ဦးပုညအား အသက္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ျပဳသည္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးသာအိုး လက္လြန္သြား ေၾကာင္း သိလိုက္ရ၏။ ဤ၌

(၈၉) သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို ဘယ္သူေတြ ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္ခဲ့သလဲ

“လူကို ေခြးသတ္ေလျခင္း” ဟူ၍ မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။
ဤတြင္ ျမန္မာက်မ္းျပဳဆရာ အေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦးက ဦးပုညသည္ ၎အား ကြပ္မ်က္ရန္ ေရာက္လာေသာ
အာဏာပါးကြက္သားကို ေခတၱမွ်

ဆိုင္းငံ့ေစ၍

မ်က္ေျဖလကၤာတစ္ပုဒ္

ေရးသည္ဟု

ဆိုပါသည္။ ကဗ်ာ၌

မည္သူ႔ကိုမွ် အျပစ္တင္ထားျခင္းမရွိ။ မိမိ၏ ကံဇာတာ ေမွးမွိန္၍သာ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ ရေၾကာင္း ေကာသလကဲ့သို႔
တန္ခိုးၾသဇာႀကီးမားေသာ မင္းပင္လွ်င္ ပ်က္ခ်ိန္တန္သည့္အခါ ပ်က္စီး ရေၾကာင္း သင္ခန္းစာယူၾကရန္ တရားႏွင့္

94

ဘိုးေတာ္ဘုရား၊

ဘႀကီးေတာ္ဘုရားတို႔

လက္ထက္ကပင္လွ်င္

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္

ေရခံေျမခံ

ေကာင္းမြန္လွေသာ သဘာဝေျမဆီၾသဇာ ႂကြယ္ဝလွေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝလွ
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မ်က္စိအက်ႀကီး က်ခဲ့ၾကသည္။ သည့္အတြက္ နည္းပရိယာယ္ အသြယ္သြယ္သံုးလ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔

ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုး

သီေပါဘုရင္လက္ထက္သို႔

ေရာက္ေသာအခါ
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စစ္လက္နက္အင္အား

မ်ားစြာျဖင့္

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး

သူ႔ကၽြန္ဘဝသို႔

ေရာက္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာဘုရင္

တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အရွင္သခင္တို႔အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ တိုင္းျခားေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
သူ႔ကၽြန္ မခံလိုေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မ်ဳိးခ်စ္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တို႔သည္
လူသူလက္နက္မ်ား စုစည္းကာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔အား တိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုမ်ဳိးခ်စ္သူရဲေကာင္း ပုဂိၢဳလ္တို႔ကား....
၁။ ဝန္းသိုနယ္မွ ဝန္းသိုေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေအာင္ျမတ္

(၉၀) သာသနာ့ဒါယကာအစ ဘယ္သူျဖစ္သလဲ

၂။ ပုဂံနယ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳိ
၃။ ဝဲေလာင္နယ္မွ ဗိုလ္ရာညြန္႔
၄။ မင္းတပ္နယ္မွ ဗိုလ္ေဆြ
၅။ နတ္ေမာက္နယ္မွ ဗိုလ္မင္းေရာင္
၆။ ကယားျပည္နယ္မွ ေစာလွေဘာ္
၇။ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမွ တာ႐ြန္းခ်င္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္
၈။ မိုးေကာင္းနယ္မွ ဗိုလ္ေစာ၊ ဗိုလ္ထီ
၉။ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ လင္းပင္းမင္းသားႀကီး
၁၀။ ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ လင္းပင္းမင္းသားႀကီး
၁၁။ မင္းျဖဴနယ္မွ ဗိုလ္ဥတၱမ
၁၂။ မင္းတုန္းနယ္မွ ဗိုလ္႐ြဲ
၁၃။ ေက်ာက္ဆည္နယ္မွ ဗိုလ္သာကၽြန္
၁၄။ ဆီးပင္နယ္မွ ျမင္စိုင္းမင္းသားႀကီး
၁၅။ ေ႐ႊဘိုနယ္မွ ထိပ္တင္မွတ္
၁၆။ ပုပၸါးနယ္မွ ဗိုလ္နက္ေက်ာ္
၁၇။ ရွိမ္းမကားနယ္မွ ဗိုလ္ရိမ္
၁၈။ ကၽြမ္းခင္ႀကီးနယ္မွ ဗိုလ္လွေက်ာ္
၁၉။ ေခ်ာင္းခြမွ မင္းသားေစာရန္ႏိုင္
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ျမတ္ဗုဒၶ၏

သာသနာ့ဒါယကာအစသည္

ပါဋလိပုတ္ျပည့္ရွင္

သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးပင္

ျဖစ္၏။

တစ္ရံေရာအခါ မင္းႀကီးသည္ စစ္မက္အဂၤါေလးပါး ျခံရံလ်က္ အေသာကရာမေက်ာင္းသို႔ ထြက္ေတာ္မူ၍ သံဃာတို႔၏
အလယ္၌ ေနၿပီးလွ်င္ သံဃာေတာ္တို႔ကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထား ေလသည္။ ထိုေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္၌
“အဘယ္သူ၏ စြန္႔ႀကဲျခင္းသည္ ႀကီးျမတ္ပါသနည္း” ဟူ၏။ ထိုအခါ ရွင္ေမာဂၢလိ ပုတၱတိႆမေထရ္က ...
“ဘုရား သာသနာေတာ္၌ အသင္ဒကာေတာ္မင္းႀကီး၏ စြန္႔ႀကဲျခင္းသာလွ်င္ သာလြန္ႀကီးျမတ္ေပ၏” ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မင္းႀကီးလည္း ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းစြာျဖင့္...
“အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဒါနအမႈကိုျပဳသျဖင့္ သာသနာေတာ္၏အေမြကို
ခံရပါအံ့ေလာ” ဟု ေမးေလွ်ာက္ရာ အရွင္က ...
“မင္းႀကီး၊

ဤသို႔

ပစၥည္းကို

စြန္႔ႀကဲကာမွ်ျဖင့္

သာသနာ့အေမြခံ

မျဖစ္ေခ်ေသး။

ဤေျမမွသည္

ျဗဟၼာ့ျပည္သုိ႔တိုင္ေအာင္ ပစၥည္းေလးပါးကို စုပံု၍ လွဴေသာ္ျငားလည္း ဘုရားရွင္ သာသနာ၌ အေမြခံ မျဖစ္ေခ်ေသး”
ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤတြင္ မင္းႀကီးက ...
“အရွင္ဘုရား... အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳမွ သာသနာ့အေမြခံ ျဖစ္ပါအံ့နည္း” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ေသာ္။
အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္လည္း...
“ဒကာေတာ္မင္းႀကီး မိမိ၏ ရင္၌ျဖစ္ေသာ သားသမီးတို႔ကို ရဟန္းျပဳေစျခင္းသာလွ်င္ သာသနာေတာ္၏
အေမြခံ၊ သာသနာ့ဒါယကာ ျဖစ္ေပ၏” ဟူ၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
ဤတြင္

သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးလည္း

အိမ္ေရွ႕မင္းလ်ာသားေတာ္

မဟိႏၵအား

သူ႔ဆႏၵအေလ်ာက္

ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သမီးေတာ္ သဃၤမိတၱာအား သာမေဏရီ ျပဳေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
သာသနာ့အေမြကို ခံယူရရွိၿပီး သာသနာ့ဒါယကအစစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါေလ၏။
သို႔ျဖစ္၍

ေထရဝါဒ

ဗုဒၶသာသနာအေပၚ

သက္ဝင္ၾကသူအေပါင္းမွာ

မိမိတို႔၏

ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ

ရင္ေသြးရတနာတို႔အား သာသနာ့ေဘာင္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသာမေဏဘဝသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ သာသနာ့
ဒါယကာအျဖစ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။
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(၉၂) သခင္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဆုေတာ္ေငြငါးက်ပ္ ဘယ္သူအမိန္႔ထုတ္ခဲ့တာလဲ
(၉၁) သိပၸံေမာင္ဝကို ဆရာသိန္းေဖျမင့္ ဘယ္လို႐ႈျမင္ခဲ့သလဲ
၁၉၄၀
စာေရးဆရာႀကီး သိပၸံေမာင္ဝဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာေပ ေလ့လာလိုက္စားသူတိုင္း သိရွိၾကပါသည္။ ၎ႏွင့္
ပတ္သက္၍ သိန္းေဖျမင့္က စာေပေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ထားပါသည္။
“သိပၸံေမာင္ဝမွာ

ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။

သိပၸံေမာင္ဝဟာ

ေျပာင္ေျမာက္တဲ့

အႏုပညာလက္ရာေျမာက္တဲ့

စာေရးဆရာႀကီးပါ။ ဒါ ဘယ္သူမွ ျငင္းလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ စာေရးဆရာႀကီး အေနနဲ႔ သူဟာ ေတြ႔တာ၊ ျမင္တာ၊
သူဆံုစည္းမိတာ၊ သူခံစားမိတာေတြကို ေရးပါတယ္။ ေရးတဲ့အခါမွာ အခါေပါင္းမ်ားစြာ မွာလည္းပဲ ျပည္သူ႔ဘဝကို
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ျပႆနာအခ်ဳိ႕မွာ

အေၾကာင္း အရာတခ်ဳိ႕မွာ

ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာေဆာင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဥပမာ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ လူထုအေၾကာင္းေရးရင္းနဲ႔ ကေလာင္ကို မထိန္းႏိုင္လို႔ပဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္

ျပည့္ႏွစ္

ဇြန္လဆန္းတြင္

ဟသၤာတခ႐ိုင္၊

ဇလြန္ၿမိဳ႕၌

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး

ညီလာခံတစ္ခု

က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ထိုအခါ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္တို႔သည္ ဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္စား
လွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္သို႔အျပန္တြင္ ေဒါင့္ႀကီး႐ြာ အစည္းအ႐ံုးက “တရားပြဲေလး တစ္ပြဲေလာက္ ခ်ီးျမႇင့္
ပါဦး” ဟု ေတာင္းခံလာေလသည္။ ေဒါင့္ႀကီး႐ြာသို႔

သြားေရာက္ၿပီး

ေရွးဦးစြာ

က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္က

ေဟာေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္ေအာင္ဆန္းက စင္ျမင့္ေပၚသို႔ တက္၍ေဟာေျပာရာ ဆယ္မိနစ္မွ်ပင္ မျပည့္
ေသးမီ ပုလိပ္အရာရွိတစ္ဦး ဝင္လာၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းအား စာတစ္ေစာင္ေပးသည္။
ထိုအခါတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းက စာကိုဖတ္ၾကည့္ၿပီး ဝမ္းသာေသာ အမူအရာျဖင့္ ပရိတ္သတ္ကို
စာေထာင္ျပကာ...

အုပ္စိုးတဲ့ လူတန္းစား ဘဝမို႔လား၊ အဲဒီဘဝရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကို မျငင္းဆန္ႏိုင္လို႔လား မသိဘူး။

“အေတာ္ပဲဗ်ဳိ႕၊ ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ေနတဲ့ ကိစၥကေလးကို ဒီစာရမွပဲ သတိရေတာ့တယ္။ ဒီစာက ဟသၤာတ

သူေရးလိုက္လို႔ သ႐ုပ္ေဖာ္လိုက္လို႔ရွိရင္ အဲဒီ သ႐ုပ္ေဖာ္ ခံလိုက္ရတဲ့လူထုကို သေရာ္သလို ေလွာင္သလို ျဖစ္တယ္။

ရာဇဝတ္ဝင္ မစၥတာေဇဗီးယား (Mr. XA Vier) ဆီကလာတဲ့ ႏို႔တစ္စာပဲ။ သူက ‘ဒီတရားပြဲမွာ ခ်င္းေတာင္နယ္

ဒါေတြလည္း ရွာၾကည့္ရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အ႐ုပ္ဆိုးတာက “သူပုန္အေငြ႔”

အေၾကာင္း ထည့္မေဟာပါနဲ႔’တဲ့။ တကယ္လို႔ေဟာရင္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ့္ကို အေရးယူ

ပံုျပင္ကေလး။ ကႏၴေလာကထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ရပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ကိုင္း... ခင္ဗ်ားတို႔ ခ်င္းေတာင္နယ္အေၾကာင္း သိခ်င္ၾကသလား” ဟု ေမးလိုက္သည္။

သူ႔ရဲ႕ဘဝကိုက

အဲဒီဟာမွာ ဆရာစံ သူပုန္အေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီး ေရးထားပါတယ္။ ဆရာစံသူပုန္ကို အင္မတန္
ျပက္ရယ္ျပဳထားပါတယ္။ ႐ႈတ္လည္း ႐ႈတ္ခ်ထားတယ္။ ႐ႈတ္ခ်လိုက္တာမွ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုရင္ အစိုးရမင္းက
မေနသာလို႔ လူထုကို စက္ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ရတယ္။ လူထုဟာ စက္ေသနတ္ကိုခံရင္း ကားယား ကားယားနဲ႔
လဲေသတယ္။ အဲဒါဟာ ဆရာစံရဲ႕ ပေယာဂပဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပုန္ကန္ထႂကြမႈကို ၿဗိတိသွ်က ေခ်မႈန္းပစ္တဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုခံရတယ္။ အဲဒီလိုခံရတာ ၿဗိတိသွ်ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး၊ ဆရာစံေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
ဘယ္ေလာက္ လြဲမွားခဲ့သလဲ။ အဲဒီလိုလြဲမွားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူဟာ အိုင္စီအက္ အရာရွိႀကီးမို႔ဆိုၿပီး
မညႇာႏိုင္ဘူး။ တစ္ခ်ဳိ႕က ညႇာခ်င္ၾကတယ္။ ဒါမ်ား အဆန္းလုပ္ၿပီး ေရးေနေသးသလား။ သူက အေရးပိုင္ပဲ၊
ေရးမွာေပါ့တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီလို သေဘာမထားႏုိင္ဘူး။ ဒီေဖာက္ျပန္တဲ့ အပိုင္းကိုေတာ့ ဖြင့္ခ်ရလိမ့္မယ္။
အေရးအသားေကာင္းတဲ့လူက သူလိုခ်င္ရာ ဆြဲေခၚသြားတတ္တာကိုး။ အဆိပ္ေကၽြးခ်င္လည္း လြယ္
လြယ္ေလး ေကၽြးတယ္။ အဆိပ္ကို စားေအာင္လည္း လုပ္ႏိုင္တယ္။ လုပ္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိပ္ရွိရင္
အဆိပ္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာက္ျပရလိမ့္မယ္”

ပရိသတ္က တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းပင္။
“သိခ်င္တယ္... သိခ်င္တယ္” ဟု ဝိုင္းေအာ္လိုက္ၾကသည္။ ထိုအခါ သခင္ေဆာင္ဆန္းက ခ်င္းေတာင္
နယ္အေၾကာင္း ေစ့ငွစံုလင္စြာ ေဟာေျပာလိုက္ေလသည္။
က်ဳံမေငးသခင္တင္ေမာင္တို႔အား

ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္

တရားပြဲၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္
ဖမ္းဆီးရန္

ရာဇဝတ္ဝန္ေဇဗီးယားက

ဝရမ္း

ထုတ္လုိက္သည္။
ျမန္မာပုလိပ္အရာရွိတစ္ဦး၏ ကူညီမႈျဖင့္ ဟသၤာတခ႐ိုင္မွ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပုန္းလွ်ဳိး
ေနလိုက္ၾကသည္။ ထိုအေတာအတြင္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ဘက္ေတာ္သား ေဇဗီးယားက “သခင္ေအာင္ဆန္းအား
ဖမ္းေပးႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သခင္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းကို သတင္းေပးႏိုင္လွ်င္ ဆုေငြ ငါးက်ပ္ေပးမည္” ဟု
ေၾကညာလိုက္သည္။
(ဤကား နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၏ ယုတ္နိမ့္သိမ္ဖ်င္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔
နားလည္လိုက္ၾကၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အေပၚ မုန္းတီး႐ြံရွာစိတ္မ်ား တိုးပြားလာေလေတာ့သတည္း)
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၁၉။ ေမာင္ဏႀကီး
(၉၃) သိပၸံေမာင္ဝရဲ႕ ကေလာင္ခြဲေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိသလဲ

၂၀။ ေမာင္တဝမ္းပူ
၂၁။ ေမာင္တင္ (တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္)

အမည္ရင္း ဦးစိန္တင္ ျဖစ္၏။ စာေပေရးသားရာ၌ သိပၸံေမာင္ဝဟူေသာ အဓိက ကေလာင္အျပင္၊
ကေလာင္ခြဲေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ....
၁။ ေကာလိပ္ခင္
၂။ ခင္ခင္ေထြး-ရန္ကုန္
၃။ ေခတ္စမ္းေမာင္
၄။ ျခင္းသမားသခင္
၅။ ဂုဏ္မက္သူ
၆။ တရားခံေရွ႕ေန
၇။ တင့္တင့္
၈။ တင္တင္ေထြး-ရန္ကုန္
၉။ ခင္ေမာင္ျမင့္
၁၀။ ပုလိပ္လူထြက္
၁၁။ ဖိုးမတ္ခ်င္
၁၂။ ဘိလပ္ျပန္
၁၃။ ဘိလပ္ေန
၁၄။ ဘိုးေဖ
၁၅။ မဏိ (ဦးေကတုေက်ာင္းသား)
၁၆။ ေမာင္ကႀကီး
၁၇။ ေမာင္ခေကြး
၁၈။ ေမာင္စိန္တင္
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၂၂။ ေမာင္ေတာက္ထြန္း (အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာ)
၂၃။ ေမာင္ထိပ္ေျပာင္
၂၄။ ေမာင္ေမာင္
၂၅။ ေမာင္ေမာင္ (ဖ်ာပံု)
၂၆။ ေမာင္ျမသြင္ (သိပၸံေက်ာင္းသား)
၂၇။ ေမာင္ေ႐ႊလွ
၂၈။ ေမာင္ေ႐ႊသိန္း (ကုန္သည္)
၂၉။ ေမာင္လွေမာင္ (စစ္ကိုင္း)
၃၀။ ေမာင္လူေအး
၃၁။ ေမာင္သံေခ်ာင္း
၃၂။ ေမာင္သိန္းေဖ (ဟိုက္စကူးေက်ာင္းသား)
၃၃။ ေမာင္ယပက္လက္
၃၄။ ေမာင္ဝ
၃၅။

ေမာင္ဝ-ေခ်ာင္က

၃၆။ ယုဝ
၃၇။ ေရွးေခတ္ေဟာင္း
၃၈။ ဝဇီရာတင့္
၃၉။ ဝတၳဳဆရာတစ္ဦး
၄၀။ သတင္းစာဆရာတစ္ဦး
၄၁။ သိန္းေဖ
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၇။ သိဂၤုတၱရ

၄၂။ သိပၸံေက်ာင္းသား ေမာင္ျမသြင္
၄၃။ အမွန္ႀကိဳက္သူ

တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
-    တရိဟကုမၻဟု တြင္သည္ကား ဟိမဝႏၲေတာင္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေတာင္စြယ္ေတာင္ထိပ္ သံုးလံုး

၄၄။ ဦးကုသလ (စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး)
၄၅။ ဦးစိန္တင္
၄၆။ ဦးေ႐ႊလွ (အၿငိမ္းစားဝန္ေထာက္)

တို႔သည္ ဤကုန္းကို ညြတ္တြား ဦးခိုက္ ေနသကဲ့သို႔ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
- သတၱဘုမိၼဟု တြင္သည္ကား ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ အနီ၊ အျဖဴ၊ အမည္းအဆင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္ေသာ၊ ဖန္ေသာ အရသာမ်ား
ရွိသည္။ ေျမခုႏွစ္မ်ဳိး ပါဝင္ေသာ ကုန္းေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၄၇။ ဦးသာေမာင္ (မႏၲေလး)
၄၈။ ဦးေသာဘိတ (ေ႐ႊက်င္ဂိုဏ္း)

- ဓညဝတီဟု တြင္သည္ကား ေကာက္ႏွံ၊ ရတနာပစၥည္း၊ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္တို႔ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္၏။

၄၉။ ဦးသကၠ-ရန္ကုန္

-

ေပါကၡရဝတီ ဟုတြင္သည္ကား သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္ကို ၉၉ ကံုးရံ၍ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

၅၀။ ေအး

-

ဘူရိဒတၱဟု တြင္သည္ကား ဤကုန္းသို႔ ေရာက္လာေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရန္သူပင္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း

၅၁။ အယ္ဒီတာ
စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ရန္ေျပၿငိမ္းေစတတ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
-

သီဟရာဇာဟု တြင္သည္ကား ထိုကုန္းကိုျမင္လွ်င္ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

- သိဂုၤတၱရဟု တြင္သည္ကား ထိုအရပ္၌ တစ္ခုေသာ ကင္းႀကီးသည္ ဆင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ စားေသာက္၍
အစြယ္မ်ားကို စုပံုထားရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကင္းႀကီးႏွင့္ ဆင္စြယ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မွည့္ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။

(၉၄) သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမည္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ

(အဆိုပါ သိဂၤုတၱကုန္းေတာ္ကို သိၾကားမင္း၏ အမိန္႔ျဖင့္ ဝိသၾကံဳနတ္သား ရွင္းလင္းေသာည၌ တဖုႆႏွင့္
ဘလိႅကညီေနာင္တို႔သည္ ေတာင္ကုန္းကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရွိရၿပီဟု အိပ္မက္ျမင္မက္ ၾကေလသည္။ နံနက္
မိုးေသာက္သည္ႏွင့္ ထိုေနရာသို႔ သြားၾကေသာအခါ စည္မ်က္ႏွာကဲ့သို႔ ညီညာျပန္႔ျဖဴးစြာ ရွင္းလင္းထားေသာ

ေလးဆူဓာတ္ပံု ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး ကိန္းဝပ္စမၸယ္ေတာ္မူေသာ ကုန္းေျမကို သိဂၤုတၱကုန္းေတာ္ဟု

ကုန္းေျမကို အံ့ဘြယ္ ေတြ႔ရွိရေလသည္။

ေခၚဆိုပါပါသည္။ ထိုသိဂၤုတၱ ကုန္းေတာ္သည္ အမည္(၇)ပါးတြင္၏။ ၎တို႔ကား...
၁။ တရိဟကုမၻ
၂။ သတၱဘုမိၼ

(၉၅) အေလာင္းမင္းတရားႀကီးရဲ႕ လက္ေ႐ြးစင္သူရဲေကာင္းေတြ ၆-က်ိပ္ေက်ာ္ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ

၃။ ဓညဝတီ
၄။ ေပါကၡရဝတီ
၅။ ဘူရိဒတၱ
၆။ သီဟရာဇာ
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တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို

ျပန္လည္ထူေထာင္မူခဲ့သည့္

အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏

ငယ္ကၽြန္

လူယံုေတာ္ လက္ေ႐ြးစင္ သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ ဗိုလ္တြန္
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၂။ ဗိုလ္ေကာင္း

၂၅။ ဗိုလ္ပန္းလွ

၃။ ဗိုလ္က်ားႀကီး

၂၆။ ဗိုလ္ထိန္

၄။ ဗိုလ္က်ားေလး

၂၇။ ဗိုလ္ေထြး

၅။ ဗိုလ္မဲတူ

၂၈။ ဗိုလ္ခိုင္

၆။ ဗိုလ္ညိဳစိန္

၂၉။ ဗိုလ္ႏိုင္

၇။ ဗိုလ္ျပန္႔

၃၀။ ဗိုလ္ေအး

၈။ ဗိုလ္ေတာက္

၃၁။ ဗိုလ္ထြားႀကီး

၉။ ဗိုလ္ငမန္း

၃၂။ ဗိုလ္ပုိးမွ်င္

၁၀။ ဗိုလ္အံ့ေက်ာ္

၃၃။ ဗိုလ္စံသိန္း

၁၁။ ဗိုလ္ေပလိပ္

၃၄။ ဗိုလ္စံညိန္း

၁၂။ ဗိုလ္ရဲသူ

၃၅။ ဗိုလ္နက္

၁၃။ ဗိုလ္ေက်ာ္ဇံ

၃၆။ ဗိုလ္ငမိုး

၁၄။ ဗိုလ္ထြန္း

၃၇။ ဗိုလ္ငေတာ

၁၅။ ဗိုလ္ျပား

၃၈။ ဗိုလ္ေစာ

၁၆။ ဗို္လ္ေက်ာက္မီး

၃၉။ ဗိုလ္ေၾကာင္

၁၇။ ဗိုလ္ေပါအီ

၄၀။ ဗိုလ္ပန္းေမႊး

၁၈။ ဗိုလ္ထင္

၄၁။ ဗိုလ္ဖိုးငါး

၁၉။ ဗိုလ္ေနာက္

၄၂။ ဗိုလ္ကံႀကီး

၂၀။ ဗိုလ္ဖိုးႏြား

၄၃။ ဗိုလ္စြာ

၂၁။ ဗိုလ္ကၽြဲႀကီး

၄၄။ ဗိုလ္စံပ

၂၂။ ဗိုလ္ကြန္းေဇာ္

၄၅။ ဗိုလ္ငတု

၂၃။ ဗိုလ္သာလွ

၄၆။ ဗိုလ္ေအာင္

၂၄။ ဗိုလ္ၿမိဳင္

၄၇။ ဗိုလ္ပန္းဖူး
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၄၈။ ဗိုလ္ေပါက္
၄၉။ ဗိုလ္ငညိဳ

(၉၆) “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္” မွာလက္မွတ္ထိုးဖို႔ ျငင္းခဲ့တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးဆိုတာ ဘယ္သူေတြပါလဲ

၅၀။ ဗိုလ္ႂကြား
၅၁။ ဗိုလ္ႂကြက္နီ
၅၂။ ဗိုလ္လြန္း
၅၃။ ဗိုလ္မွန္း
၅၄။ ဗိုလ္ႂကြယ္
၅၅။ ဗိုလ္ေဟာက္
၅၆။ ဗိုလ္က်ယ္
၅၇။ ဗိုလ္သန္႔
၅၈။ ဗိုလ္ရန္ေဝး
၅၉။ ဗိုလ္ေက်ာ္
၆၀။ ဗိုလ္သာတင္
၆၁။ ဗိုလ္ေမာက္
၆၂။ ဗိုလ္သံဒိုင္

အဖြဲ႔သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၊ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္
“ေအာင္ဆန္းအက္တလီ စာခ်ဳပ္” ကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကပါသည္။
အဆိုပါ သမိုင္းဝင္ “ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခ်ဳပ္”တြင္ ျမန္မာဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရထိုးရၿပီး သခင္ျမအပါအဝင္ က်န္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ လက္မွတ္
ေရးထိုးရပါသည္။ ဤတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆန္သူ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ေပၚထြက္လာပါသည္။
ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးမွာ သခင္ဘစိန္ႏွင့္ ဂဠဳန္ဦးေစာတို႔ျဖစ္ၾက၏။
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္

ျငင္းဆန္ရျခင္းကား

တို႔ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း။

မစၥတာ

တမင္ဇြတ္ ထည့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္ခံ၏အတိုင္ပင္ခံ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္ တို႔သည္
ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေန၍ ထည့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္)
၎တို႔ႏွစ္ဦး အဘယ္ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆန္သည္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ရိပ္မိဟန္
တူသည္။ သည့္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာမတူက သေဘာမတူသည့္ အေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ေရးပါဟူ၍
ေျပာဆို တိုက္တြန္းေတာ့မွ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္ခ်က္ေရးပါသည္။ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ

လက္မွတ္ေရးထိုးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၆၈။ ဗိုလ္ဝ

နန္းေရးဝန္

ေအာင္ဆန္းက ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚယူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံက သူ၏သေဘာျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္ေယာက္အား

၆၄။ ဗိုလ္တက္္

၆၇။ ဗိုလ္ျမ

ၿဗိတိသၽွ

ျဖစ္ပါသည္။ (အမွန္က ဘိလပ္သြား ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္

“သေဘာမတူေၾကာင္း

၆၆။ ဗိုလ္ေပါလူ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္

အက္တလီတို႔ သေဘာတူသည့္ အခ်က္ကို သူတို႔က လက္မခံႏုိင္ဟု တမင္သက္သက္ အ႐ြဲ႕တိုက္ျခင္းသာ

၆၃။ ဗိုလ္ဆက္

၆၅။ ဗိုလ္ငအံုး
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ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အရယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စား လွယ္

မွတ္ခ်က္ျဖင့္

လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္”

ဟူေသာ

စာတမ္းေရးၿပီး

၎ေအာက္၌

သို႔ျဖစ္၍ သမိုင္းဝင္ “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္”၏ ေနာက္ဆက္တြဲ၌ “Note of dissent by U
Saw and Thakin Ba Sein” “ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔၏ သေဘာမတူေၾကာင္း မွတ္ခ်က္” စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို
ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ လက္မွတ္က အရာမေရာက္ခဲ့။ အေရးမပါခဲ့။ အေၾကာင္းမူ
ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုကို

ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ

ေခါင္းေဆာင္မွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ

ျဖစ္ေၾကာင္း

ၿဗိတိသွ် အစိုးရက သိရွိေနခဲ့ပါၿပီ။
သို႔ျဖစ္၍ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း၌ ထင္ရွား ဝင့္ထည္စြာ
ရွိေနခဲ့ပါသတည္း။

107

၃။ အလုပ္အကိုင္ ႏံုခ်ာသူ
“ကြာသံုးကြာ” ဟူသည္
(၉၇) အိမ္ေထာင္ဖက္ေ႐ြးတဲ့အခါမွာ ဘာေတြကို သတိထားရမွာလဲ

၁။ တိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးမတူ ကြာျခားသူ
၂။ အယူဝါဒမတူ ကြာျခားသူ

တစ္မိသားႏွင့္ တစ္မိသား အခ်ိန္တန္ အ႐ြယ္ေရာက္ေလေသာ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေၾကာင္းဆက္
ေပါင္းဖက္ ၾကရသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ေပသည္။ ဤ၌ ဘဝတစ္သက္တာ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ အိမ္ေထာင္တစ္ခု
ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္...
၁။ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ ေရာဂါဘယ ကင္းရွင္း၍ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔လိုသည္။
၂။ ဘြဲ႔ရေခတ္ပညာတတ္ႀကီး မဟုတ္လင့္ကစား သင့္တင့္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းရွိဖို႔ လိုပါသည္။

၃။ စိတ္သေဘာမတူ ကြာျခားသူ
တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ေရွးလူႀကီး သူမမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ယင္းအခ်က္ကိုးခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္
စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္တတ္ၾကၿပီး ကိုက္ညီေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆင္ေျပ ၍
စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ရွိၾကေလသည္ဟု ဆိုသည္။

၃။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သင့္တင့္ေသာ စီးပြားေရးရွိဖို႔ လိုပါသည္။ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္၌ ထမင္းရည္
လ်က္ရေစတာ့ဟူသည္ သီခ်င္းထဲမွာပဲ ရွိပါသည္။
၄။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းသင္းတတ္ဖို႔၊ လူဝင္ဆံ့ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။

လူေကာင္းသူေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္တတ္သူျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။
၅။

(၉၈) အိမ္ေဆာက္ဖို႔ သစ္ပင္ခုတ္ရင္ ဘယ္လိုသစ္ပင္ကို ေရွာင္ရမလဲ

စိတ္ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္း၊ သေဘာထားေကာင္းသူျဖစ္ဖို႔ လိုသကဲ့သို႔ အက်င့္စာဂ စာရိတၱ

ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါ၏။
ဤ၌ အိမ္ေထာင္ဖက္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “ပါသံုးပါ၊ ခ်ာသံုးခ်ာ၊ ကြာသံုးကြာ” ဟူေသာ ေရွး႐ိုးစဥ္လာ
စကားေလးမွာလည္း မွတ္သားလိုက္နာဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။
“ပါသံုးပါ” ဟူသည္
၁။ အေႂကြးေတြ ပါလာသူ
၂။ ေရာဂါဘယ ပါလာသူ
၃။ အပိုစားမည့္သူ ပါလာသူ

အုတ္တို႔၊ ဘိလပ္ေျမတို႔၊ သဲတို႔ႏွင့္ တိုက္ခံအိမ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ သစ္သား အိမ္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ေရွးက
ေလွတစ္တန္၊ လွည္းတစ္တန္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ရွိရာသို႔သြားကာ အိမ္ေဆာက္ရန္ သစ္ကို ခုတ္လွဲ ၾကရပါသည္။
ထိုသို႔ အိမ္သစ္ေဆာက္လုပ္မည့္သူအတြက္ အေဖာ္အေပါင္းမ်ားႏွင့္ သစ္သြားခုတ္ၾကသူတို႔အဖို႔ ေအာက္ပါသစ္
အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေရွာင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
၁။ အေခါင္းပါေသာသစ္ (ေလဝင္တတ္သျဖင့္ ေဆြးျမည့္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္)
၂။ အမ်က္ပါေသာသစ္
၃။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႏွင့္နီး၍ ခုတ္လွဲပါက ေျမျပင္အလြတ္ေပၚ မက်ဘဲ တစ္ဖက္ကမ္း၏ ႏႈတ္ခမ္းသို႔ လဲက်ကာ
တံခါးခင္းသည့္ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တံတားခင္းသစ္

“ခ်ာသံုးခ်ာ” ဟူသည္

၄။ သစ္ပင္၏ ခြဆံုမွ တက္သြားေသာ အခက္ႏွစ္ခက္သည္ ညီညာျခင္းမရွိသည့္ က်ီးအာသစ္

၁။ ပညာအရည္းအခ်င္း ႏံုခ်ာသူ

၅။ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ေျခာက္ေသြ႔ကာ မတ္တတ္ေသေနေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ နတ္သတ္

၂။ အက်င့္စာရိတၱ ႏံုခ်ာသူ

၆။ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ အျမစ္မွ ေကာ္လဲေနသည့္ ေတာ္လဲ။
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ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အခ်ဳိ႕အရပ္ေဒသတြင္ အထပ္ခိုးမွ ဆင္းလာေသာ ေလွခါးကို ေနာက္ေဖးဘက္သို႔ ဦးတည္ကာ

၇။ သစ္ပင္၏ ခြဆံုေအာက္မွ အခက္ထြက္ေနေသာ ပုခက္လႊဲ

မိမိ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ထြက္တတ္သည္ (ဝါ) စီးပြားေလ်ာ့တတ္သည္ဟူ၍ ယူဆၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

၈။ ခြဆံုမွ တက္သြားေသာ အကိုင္းႀကီးသံုးခုရွိေနသည့္ သိၾကားထိုင္
၉။

အိမ္တုိင္ခုတ္ရန္ အိမ္တိုင္ခုတ္ရန္ သစ္ပင္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစဥ္ တိုင္အတြက္ ေကာင္း

ေသာ္လည္း လင္းတနားေနသည့္ အပင္

လူ၏

ခႏၶာကိုယ္

အေနအထားအရဆိုေသာ

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေနျခင္းသည္

လက္ခံႀကိဳဆိုသည့္

သေဘာကိုေဆာင္၍ ေက်ာခိုင္းထားျခင္း (ဝါ) ေက်ာေပးထားျခင္းသည္ ျငင္းပယ္စိမ္းကားသည့္

သေဘာကို

ေဆာင္သည္ဟု မွတ္စြဲၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အိမ္ေရွ႕ကို ေက်ာေပးထားျခင္း၊ ေက်ာခိုင္းထားျခင္းအားျဖင့္

၁၀။ သစ္ပင္ႀကီးမွ တန္းလန္းက်ေနေသာ သစ္။ ၎ကို ဇြဲခ် (ဝါ) ဆြဲခ်သစ္ဟုလည္း ေခၚ၏။ (လြတ္မည္

ဆင္တူေမွာ္ပညာအရ ဝင္ေရာက္လာမည့္ လာဘ္သပၸကာတို႔ကို ျငင္းပယ္ေရွာင္လႊဲရာ ေရာက္ေနေသာ ေၾကာင့္

ထင္သျဖင့္ ခုတ္လွဲလိုက္ေသာ သစ္ပင္သည္ ေခ်ာက္ထဲသို႔ ထိုးက်သြား၏။ အဖ်ားကေအာက္ အရင္းက အေပၚ

လာဘ္ကို မတိတ္ေစလိုေသာ ေရွးလူႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေသြးစပ္ ေလးျမတ္သူ လူငယ္မ်ားကို အိမ္ေရွ႕ဘက္အား

ေဇာက္ထိုးျဖစ္ေန၏။ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ခုတ္လွဲၿပီးၿပီ ျဖစ္ေသာ္ျငား ေရွာင္ရပါမည္)

ေက်ာခိုင္းထိုင္ျခင္းအား တားျမစ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆစရာရွိပါသည္။

၁၁။

ခုတ္လွဲလိုက္ေသာ သစ္ပင္သည္ လဲ၍ကား က်ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ေျမေပၚသို႔ မေရာက္။

အျခားသစ္ပင္ႏွင့္ၿငိၿပီး တန္းလန္းျဖစ္ေနလွ်င္ ထိုသစ္ကို သစ္တြဲလြဲဟု ေခၚ၏။ ထိုသစ္ကို ပယ္ရမည္။
၁၂။

သစ္ႀကိတ္

(သစ္ပင္ကိုင္းအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊

အျခားေသာသစ္ပင္၏

အကိုင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

ပြတ္တိုက္ေနပါက သစ္ႀကိတ္ဟုေခၚ၏။ ထိုသစ္ပင္ကို ပယ္ၾက၏)

(၁၀၀) ဦးေပၚဦးကြယ္လြန္ေတာ့ အေခါင္းအျပင္ဘက္ ညာလက္တစ္ဖက္ ဘာေၾကာင့္ ထုတ္တာလဲ

ဤကား ေရွးက ယူဆခ်က္ေပတည္း။
ပညာရွိအမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦးသည္ မင္းသံုးဆက္တိုင္တိုင္ ထင္ရွားခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ဦးဗုဓ္အား
လြန္စြာ ၾကည္ညိဳေလးစားသူ ျဖစ္၏။ ဦးေပၚဦး ကြယ္လြန္သည့္အခါ အမ်ားတကာကဲ့သို႔
လက္ဖဝါးကို

ေခါင္းတလား (ေသတၱာ)၏

မဟုတ္ဘဲ ညာဘက္

အျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္ထားရမည္ဟု မကြယ္လြန္မီက မွာၾကား

ထားခဲ့သည့္အတုိင္း ၎၏ ညာဘက္လက္ထုတ္ကာ သၿဂဳႋဟ္ရေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ ထူးျခား ထူးထူးဆန္းဆန္း
အျဖစ္ကို ကုန္းေဘာင္မင္းတရားႀကီးသည္ လြန္စြာမွ သိလိုလွေတာ့၏။ သည့္အတြက္ ဆရာေတာ္မ်ားကိုပင့္ၿပီး

(၉၉) အိမ္ေနာက္ျပန္ ဘာေၾကာင့္မထိုင္ေကာင္းတာလဲ

ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးသည့္ သကာလ ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူေလ၏။
“အရွင္ဘုရားတို႔...

အိမ္ေရွ႕အေပါက္ဝကို ေက်ာေပး၍ အိမ္ေနာက္ျပန္ ထိုင္မိလွ်င္ လူႀကီးသူမမ်ားက ဟန္႔တားၾကသည္။
“အိမ္ေနာက္ျပန္ႀကီး မထိုင္ေကာင္းဘူး” ဟု ဆိုၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ မထိုင္ေကာင္းသနည္းဟု အေမးျပဳေသာ္
ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ အေျဖမရဘဲ “မထုိင္ေကာင္းလို႔ မထိုင္ေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာတာေပါ့” ဟူေသာ အေျဖ ကိုသာ

စင္စစ္ ျမင့္ေသာေနရာက ျမတ္၍၊ နိမ့္ေသာေနရာက ယုတ္သည္ဆိုေသာ အယူမ်ဳိး၊ အျမင္မ်ဳိးႏွင့္
တူေနေပသည္။ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) မိမိ၏အေရွ႕သည္ ေကာင္းျမတ္သည္။ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) မိမိ၏အေနာက္
သည္ မေကာင္းဟူေသာ အျမင္သည္လည္း ျဖစ္ေပၚလာ၏။ အိမ္ေရွ႕ဟူသည္ ဧည့္ေကာင္း ေစာင္ေကာင္းမ်ား
ဝင္ထြက္ရာျဖစ္သည္။ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ဝင္ေရာက္ရာလည္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆုိရေသာ္
အဝင္သေဘာရွိ၏။

အိမ္ထဲမွ တိတ္တဆိတ္
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ပညာရွိအမတ္ႀကီး

ဦးေပၚဦးဟာ

ေခါင္းတလားအျပင္ဘက္သို႔

လူ႔လက္ဖဝါးထုတ္ထားဖို႔ မွာခဲ့ပါသလဲဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ကို ရွင္းလင္း မိန္႔ၾကားေပးေတာ္မူပါ”
သည္ေလွ်ာက္ထားခ်က္အေပၚ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္မွစ၍ သုဓမၼာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဆံုး ပညာရွိ

ၾကားခဲ့ရသည္။

အိမ္ေရွ႕သည္

ဘယ္အတြက္ရယ္ေၾကာင့္မ်ား

အိမ္ေနာက္ေဖးသည္ကား

မေကာင္းေသာအညစ္အေၾကးမ်ား

စြန္႔ပစ္ရာ

( ဝါ ) လူမသိ သူမသိ ထြက္ရာေနရာျဖစ္၍ အထြက္သေဘာကို ေဆာင္သည္။

အမတ္ႀကီး

ဦးေပၚဦး၏

မွာၾကားခ်က္သေဘာကို

ေျပာမျပတတ္ၾကေပ။

ေနာက္ဆံုး

သည္ျပႆနာသည္

ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ထံ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္လည္း ကုန္းေဘာင္မင္းႏွင့္တကြ
တရားနာ ပရိသတ္အေပါင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ မိန္႔ၾကားရေတာ့၏။
“ဒကာေတာ္မင္းႀကီးနဲ႔တကြ

ပရိသတ္အေပါင္းတို႔၊

ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္တဲ့

ပညာရွိအမတ္ႀကီး

ဦးေပၚဦးဟာ စာေပက်မ္းဂန္ေတြလြန္စြာ တတ္ေျမာက္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကီေရးရာမွာလည္း လြန္စြာမွ
လိမၼာကၽြမ္းက်င္လွတဲ့သူ၊ စိတ္ႏွလံုးလည္း လြန္စြာႏူးညံ့တဲ့သူ။ အရွင့္အေရး ျပည္အေရးကိုလည္း ေထာက္ေတြး
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႐ႈေမွ်ာ္ေလ့ရွိသူ။ အတၱဟိတ၊ ပရဟိတအရာမွာလည္း ကြယ္လြန္တဲ့အထိ မွ်တေလ့ရွိတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
သူ

အခု

ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ကြယ္လြန္တဲ့အခါ

သူ႔ရဲ႕

ညာဘက္လက္တစ္ဖက္ကို

ေခါင္းတလားအျပင္ဘက္ ထုတ္သြားေစခဲ့တာဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပညာေတြ ႀကီးရင့္ တတ္ေျမာက္ေနပါေစ၊
ဘယ္ေလာက္ပဲ

ေလာကီေရးရာ

ကူးေျပာင္းသြားရတဲ့အခါ
လက္ခ်ည္းသာ
သတိ

အႏုျမဴေလာက္

အမႈကိစၥေတြ

ေသးငယ္တာေလးကိုမွ်

သြားရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း

သမၺဇညတရား

မင္းတရားႀကီးႏွင့္တကြ

ရွိရစ္ၾကေစလိုတဲ့

ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေနပါေစ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

သေဘာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္”

တရားနာပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔လည္း

ဘဝတစ္ပါးကို

ယူေဆာင္သြားႏိုင္စြမ္း

မရိွေတာ့ပါဘူး။

ရဟန္းရွင္လူအမ်ား

ျပည္သူအမ်ား

ဟူ၍

ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားေလေသာအခါ

တရားသံေဝဂရၾက၍

သာဓုေခၚဆိုၾက

ေပေတာ့သတည္း။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ကၽြန္ေတာ္႐ိုက္တင္ေနတဲ့ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ျမန္မာ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္(၁၀၀) ဤတြင္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဖတ္႐ႈသူမ်ားအေနနဲ႔
ဗဟုသုတတစ္ခုေလးရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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