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Dedicated to
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

As a 2017 Vyas puja offering to
His Holiness Vedavyasapriya Swami Maharaj
2

Author’s prayers

I humbly pray to the lotus feet of His Divine Grace A.C.Bhaktivedanta Swami Srila
Prabhupada for the service of Gurus and Gauranga. I also bow down sincerely to my
spiritual master His Holiness Vedavyasapriya Swami Maharaj for the kind blessing of
this fallen soul to serve Srila Prabhupada’s mission. I will also be always indebted to
His Grace Srivasa Pandit prabhuji ( my very first inspiration to translate ) for his kind
guidance and instructions in my spiritual life.

Srila Prabhupada always emphasize on books and Guru Maharaj also told me also ,
when I have a chance to serve , on translating in Myanmar language. The instruction
to me is very clear. “ Try to do what you can do and in which you are best to do. Try
to translate. It is very important.” At that time, I don’t know very clearly. But I try to
my best and translate. There are so many difficulties. But I was always encouraged by
Maharaji’s instructions on that day.

This booklet is a small attempt to compile on the translations of various articles and
books about Lord Narshimha Dev. I would like to thank Laxmi mataji for kindly
proofreading the whole booklet. My only motive is to offer this booklet as a small
offering to Guru Maharaj on this auspicious 2017 Vyas Puja Day. I also pray to Lord
Narsimha Dev to protect Gurudev for his best of health to spread Lord Caitanya’s and
Srila Prabhupada’s teachings to the whole world!

Always praying to get the mercy of all vaishnavas !

Your insignificant servant,
Rasiksekar Das
rasiksekardas@gmail.com
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မာယာပူရၿ္ မိိဳ႕ ဘုရာားေက ာာ္ားတာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ပာ့္ေေတာ္မ္ူ ာ္ား

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ ၏ အးသာရ္ ပာ့္ေေတာ္မူ္ ာ္ား တစ္မ ိိဳား္ စ္ၿပပား
အလန္အာ္မတန္မွ ထူား္ ာားစာ ပာ့္ေေတာ္မူ မ့ေသသည္ ကို ေတ႕ရမသည္ ္ စ္သသည္္။ လူေတာ္ေတာ္မ ာားမ ာားသသည္
ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ၏ းာ့္ေကကာားေသာ အဆာ္ားသသန္ကို ေ္ကာက္ရြ႕တတ္္ကေသာ္လသည္ား ဘုရာားရွာ္
၏ သားကမ ာား ကမူ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို အလန္ပာ္ ရာ္ားႏွွပားကၽမ္ားးာ္ကာ အစဥ္ သတိတရ
ရွိေနတတ္္ကေပသသည္္။

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ မသည္သို
႔ မသည္ပြု ပာ့္ေေတာ္မူ မ့ေသသည္ ကို မတာ္္ပမပ အိႏွၵိယႏွိုာ္ာြ အေနာက္ ဘဂၤလာား္ပသည္နယ္ တာ္ တသည္ရွိေသာ
အ္ပသည္္ပသည္ဆိုာ္ရာ ကရိသၽွ္ဏအသာ္ား္ကပား၏ ဌာန ိဳပ္ ္ စ္ေသာ မာယာပူရ္ၿမိိဳ႕ ဘုရာားေက ာာ္ားတာ္ တသည္ရွိေသာ
ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ မသည္သို႔မသည္ပြု စတာ္ပာ့္ေ မ့ေသသည္ ကို တာ္္ပပပမသည္္။

မာယာပူရ္ၿမိိဳ႕ရွိ

ISKCON

ဘုရာားေက ာာ္ားသသည္

ကမာၻေက ာ္ၿပပား

ထိုဘုရာားေက ာာ္ား

စတာ္တသည္ ေဆာက္ မ့ေစဥ္က ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ မရွိေသားေပ္။

၁၉၈၄

ုႏွွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ ၁၂ နာရပ ၂၀ မိနစ္ တိတိ တာ္ လက္နက္မ ာား လက္္ပစ္္ြုားမ ာား

ကိုာ္ေဆာာ္ထာားေသာ ဓာား္ပ ၃၅ ေယာက္သသည္ မာယာပူရ္ က န္ဒရိုားဒယာား ဘုရာားေက ာာ္ားကို းာ္ေရာက္ စပားနာ္ား
တိုက္ ိုက္္ကေလသသည္္။ ထိုသူတို႔သသည္ ဒပးိုားတပား သားကမ ာားကို ္ပက္ရယ္္ပိဳ ဟာသလုပ္ကာ ရန္မူ္ကေလသသည္္။
ထိုမၽွႏွွာ့္ေ မၿပပားေသားဘမ ထို ဓာား္ပမ ာားသသည္ ဆရာေတာ္ ကပား ရွရပလာ ပ္ရဘူားပပားဒ္ ၏ ဆာ္ားတုေတာ္ ႏွွာ့္ေ တက ရွရပမသပ
ရာဓာားရာနပား ရုပ္ပာားေတာ္ မ ာကိုပပ တိုက္ယူရန္ ္ကြစသည္ ္ကေလေတာ့ေသသည္္။ ဒပးိုားတပား သားကမ ာားလသည္ား
ဓာား္ပမ ာားကို ေ္ကာက္ရြ႕မမႈ ကာ္ားစာ ္ပန္လသည္ တိုက္ ိုက္္ကေလသသည္္။ ဆရာေတာ္ ရွရပလာ ပ္ရဘူားပပားဒ္ ႏွွာ့္ေ
ရွရပမသပ ရာဓာားရာနပား ကို အတာ္ားလုယူ္ ာ္ားကို ဒပးိုားတပားမ ာား

ြႏွိုာ္ပပမသည္ေလာ္။ ေသနတ္ ပစ္ေ ာက္သြမ ာား

္ကာားတာ္ တ ိိဳ႕ေသာ ဓာား္ပမ ာားမွာ ဒဏ္ရာရ သာား္ကၿပပား ၄ာ္ားတို႔၏ ယုတ္မာ ပက္စက္ေသာ အ္ကြမွာ အ္ပသည့္ေအး
အထမေ္မာက္လိုက္ေပ္။ ဆရာေတာ္ ကပား ရွရပလာ ပ္ရဘူားပပားဒ္ ကိုမူ ကယ္တာ္ႏွိုာ္

မ႔ၿပပ ဆိုေသာ္္ာာား အလန္အာ္

မတန္မွ သပၸပယ္လွစာေသာ ရွရပမသပ ရာဓာားရာနပားကို မူ လက္လြႊတ္လိုက္ရေလေတာ့ေသသည္္။
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ဤအ္ စ္အပ က္ေလားသသည္ ဒပးိုားတပားမ ာားကို အာ္မတန္မွ စိတ္အေႏွွာာ့္ေ အယွက္ ္ စ္သာားေစ မ့ေ သသည္္။
အုပ္ ိဳပ္ေရား ႏွွာ့္ေ စပမြ န္႔ မေရား ဆိုာ္ရာရွိ တားန္ရွိ ပုဂိိဳလ္မ ာားကလသည္ား ေ ပာ္ား ာ္ားဆိုာ္ လာ္ကသသည္္။ ဤကမ့ေသို႔
အတိုက္ ြရ္ ာ္ားသသည္ ပထမဆြုား အ ကိမ္လသည္ား မဟုတ္ေပ္။ မ္ကာ ဏ ေစာ္ကာား ြရသသည္္။ ထိုအ ိန္တာ္
ဘားနႏွၵ ဒပားစ္ ပ္ရဘူား ( ISKCON Mayapur ၏ တမ က္အုပ္ ိဳပ္ေရား ေ ပာ္ားေဆာာ္ ) မွ

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို အ္မမတမ္ား အတက္ ဌာပနာ ၿပိဳရန္ အ္ကြ္ပိဳေလသသည္္။ ယိုားဂ ပပားသ ( ဘုရာားရွာ္ က ိတ္သြႏွ
မဟာ ပ္ရဘူား ပာ့္ေေတာ္မူရာ ) ေနရာတာ္ ဓာား္ပမ ာား ဒုကၡေပား မ႔စဥ္က ရွရပလာ ဘ(က္)သပား းပႏွိုားဒ္ ထာကူားရ္ ႏွွာ့္ေ
သာား္ စ္သူ ရွရပလာ ဘ(က္)သပား စပဒပန္ားသ စရ(စ္)းသပား တို႔လသည္ား ရွရပ ရွရပ လက္ ္မပား နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား
ဌာပနာထာား မ့ေ ္ကသသည္ မဟုတ္ပပေလာ္။ ဒပးိုားတပားမ ာားသသည္ ဤေ္ ရာ အတိုာ္ား လုပ္ေဆာာ္လို္ကသသည္္။ ပူဂ ာရပ (
ဘုရာားရွာ္အာား အနပားကပ္ အလုပ္အေကၽား္ပိဳသူ ) မွာ Naistika Brahmachari နိတ္ရွ္တိက ဘ္ရမက ာရပ (
အိမ္ေထာာ္ မ္ပိဳ ူားသူ ာယ္္ ဴ ) ္ စ္ရမသည္ ္ စ္ၿပပား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား ပူေဇာ္ ကိုားကယ္္ ာ္ားသသည္
တိက ေသ ာရၿပပား စသည္ားကမ္ား အလန္ရွိရေပမသည္္။ ထိုသို႔ ္ စ္္၍ မသည္သူမၽွ ေရွ႕မထက္းြ့ေေပ္။

ပန္ကဂ န္ဂရပား ဒပားစ္ ပ္ရဘူား

အလန္အာ္မတန္

က္ မ စသည္ားကမ္ား ကပားေသာ္္ာာားလသည္ား ဘားနႏွၵ ဒပားစ္ ပ္ရဘူားသသည္ ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား မာယာပူရ္သို႔ ေဆာာ္္ကသည္ား လာရန္သာ စိတ္အာားထက္သန္ ေနေပေတာ့ေသသည္္။
သူသသည္ ဘ(က္)သပား စိဒပားန္ားသ ဒပားစ္ ပ္ရဘူားႏွွာ့္ေ အာသ္မာ သသ္း ဒပားစ္ ပ္ရဘူားတို႔ႏွွာ့္ေ တိုာ္ပာ္ကာ ဘုရာားရွာ္
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ၏ ပြုေတာ္ကို အ္ကမ္ားဆမ ိုာ္ားသသည္္။

တစ္ေန႔တာ္မူ ရုတ္ သည္ားဆိုသလိုပာ္ ဘားနႏွၵ ပ္ရဘူား က “ဘုရာားရွာ္ ရုပ္ပာားေတာ္ရမ႕ ေ္ ေတာ္
ေတဟာ ေကားေနရမယ္္။ ုန္ ို႔ အဆာ္သာ့္ေ ္ စ္ေနတယ္္။ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ဟာ အလန္အာ္မတန္မွ
ေ္ကာက္စရာ

ေကာာ္ားတမ့ေ

အသာ္

္ စ္ၿပပား

ပတ္းန္ားက ာ္ကို

္ကသည့္ေေနတယ္္။

ဘုရာားရွာ္ရမ႕

လက္ေ ာာ္ားေတာ္ ေတဟာ ေကားေနၿပပားေတာ့ေ မပားေတာက္ေတဟာ ဘုရာားရွာ္ ဥပားေ ပာ္ား အထက္

ေနၿပပားေတာ့ေ

ထက္ေပပေန္ကတယ္္။ " ဟု ေ္ပာရာ အာသ္မာ သသ္း ဒပားစ္ ပ္ရဘူား လသည္ား ထိုအ က္မ ာားကို စဥ္ားစာားၿပပား
ပြု္ကမ္ား ေရားဆမေလသသည္္။

ဒပးိုတပားမ ာားလသည္ား

ထိုပြု္ကမ္ားကို

သေဘာက ၿပပား

ပန္ကဂ န္ဂရပား

ဒပားစ္

ပ္ရဘူား

မွ

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား တားန္ယူ ဆသည္ားကပ္ပူေဇာ္ရန္ သေဘာတူေလသသည္္။ ရုပ္ပာားေတာ္ အတက္
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ကုန္က စရိတ္ အးး ကို ကာလကတာား မွ ရာဓာားပပားဒ ဒပားစ္ ပ္ရဘူား မွ တားန္ ယူလိုက္ေလသသည္္။ ဘုရာားရွာ္
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ အလယ္တကူ ရိုားရိုားေလားပာ္ မာယာပူရ္ၿမိိဳ႕ ေရာက္ရွိ ပာ့္ေေတာ္မူ မသည့္ေပြုေပပက္
ေလေတာ့ေသသည္္။

ရာဓာားပပားဒ ဒပားစ္ ပ္ရဘူား မွ

က္ ာ္ားပာ္ ရူပပား ၁၃၀ ၀၀၀ ေပားေသာေ္ကာာ္႔ ထိုောအာား လက္ ြရယူ မ့ေၿပပား

ဆာ္ားတုေတာ္မွာ ၃ လ အတာ္ား ဌာပနာၿပိဳရန္ အဆာ္သာ့္ေ ္ စ္ေနမသည္ ္ စ္သသည္္။ အာသ္မာ သသ္း ပ္ရဘူား
သသည္ကိစၥမ ာားကို စတာ္ရန္ အတက္ အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ား သို႔ ရပားႏွွာ္ေလသသည္္။

ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ၏ ေမတာေတာ္္ ာ့္ေ သူသသည္ မ ာားမ္ကာမပ ပာ္ အလန္ အာ္မတန္ ေက ာ္္ကာားေသာ
sthapati ဆ္သာားပသပ တစ္ဥပားအာား ေတ မ့ေေလ သသည္္။ ဆ္သာားပသပ မသည္သသည္ ဘုရာား ဆာ္ားတုေတာ္
ကို ္ပိဳလုပ္ရြုမၽွမက ဘုရာားေက ာာ္ား ္ိသုကာ ႏွွာ္ အာ္ဂ ာ္နပယာ ပိုာ္ဆိုာ္ရာ မ ာားပပ တတ္ေ္မာက္ ကၽမ္ားက ာ္သူ
္ စ္ေပသသည္္။ ထိုပုဂိိဳလ္မွာ လိမႈက္လိမႈက္လွမလွမ ပ ဴပ ဴာွာာွာ ရွိေသာ္္ာာား ထုဆစ္လိုသသည္မွာ Ugra Nrshimha ဥဂရ
နရဆာ္ားမ္ဟ ရုပ္ပာားေတာ္ ဟု သိသသည္ ႏွွာ့္ေ တၿပိိဳာ္နက္ တာ္တာ္ ကပား ္ာာ္ားေလေတာ့ေသသည္္။

အာသ္မာ သသ္း ပ္ရဘူား မွာ ရုပ္ပာားေတာ္ ထုဆစ္သူေပပာ္ား မ ာားစာကို သာားေရာက္ ေတ႕ဆြု
မ့ေေသာ္လသည္ား ၄ာ္ားတို႔ အာားလြုား၏ အေ္ မွာ အတူတူ ပာ္တသည္ား္။ ထိုေ္ကာာ့္ေပာ္ မာယာပူရ္ ႏွွာ့္ေ အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ား
ကို ေ ပက္ေ ပက္

ရပားႏွွာ္ မ့ေသသည္္။ ၆ လ ္ကာ မ့ေၿပပ္။ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္္္။္ ရုပ္ပာားေတာ္ အသာ္ကို

မယူ မ့ေေသားေပ္။

ရာဓာားပပားဒ ဒပားစ္ ပ္ရဘူား မွာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား မာယာပူရ္တာ္ ္မာ္ ာ္လွၿပပ ္ စ္သသည္္။
သူက အာသ္မာ သသ္း ပ္ရဘူား အာား ပထမဥပားဆြုား ေတဆြု႕ မ့ေေသာ ဆ္သာား ပသပ ကို သာား္ပန္ေတ႕ ၿပပား မိမိတို႔၏
အေ္ အေနကို တာ္္ပ ေတာာ္ားပန္ ိုာ္ား ေလသသည္္။ အာသ္မာ သသ္း ပ္ရဘူားလသည္ား သာားေရာက္ ရွာ္ား္ပသသည္္။
ဤတ ကိမ္တာ္

ထိုပုဂိိဳလ္က

သနာားသာားသသည္

ထာ္ပပသသည္္။

ထိုာ္ ိုာ္ားကာ

ဘုရာားေက ာာ္ား

္ိသုကာ

နသည္ားပသညာဆိုာ္ရာ ေးဒက မ္ားစာေပ ္ စ္ေသာ စပလ္ပပ ရွာစ္တ ာ မွ အ န္ား တစ္ န္ား ကို တစ္ န္္ ္ကသည္႔ေစသသည္္။
ထိုအ န္ားတာ္ ဘုရာား ဆာ္ားတုေတာ္ ပြုသသာန္မ ိိဳားစြု ထုဆစ္္ ာ္ား ႏွွာ့္ေ ပတ္သတ္ၿပပား ေ ာ္္ပထာားသသည္္။ ထိုပပဒမ ာား
ထမမွ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ႏွွာ့္ေ ပတ္သတ္ေသာ တစ္ ိိဳ႕ကို သူကိုယ္တိုာ္

တ္္ပေလသသည္္။

သူ တ္္ပေသာ အေ္ကာာ္ားအရာမ ာားမွာ မိမိတို႔ လို ာ္ေသာ ဘားနႏွၵ ပ္ရဘူား ေ္ပာသကမ့ေသို႔ ပာ္ ္ စ္ေနရကာား
အာသ္မ သသ္း ပ္ရဘူားမွာ အြ့ေအာားသာ့္ေရေလ ေတာ့ေသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ အာားရ းမ္ားသာ ္ စ္ကာ ပပလာေသာ
ပြု္ကမ္ားကို ္ိသုကာ ဆရာ ကပားအာား ္ပသေလသသည္္။
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ဆရာ ကပားမွာ ္ကသည့္ေၿပပား အေတာ္ေလား သေဘာက ေနသသည္္။ ထို႔ေနာက္ သူထပ္္ သည့္ေစရာ မ ာားကို
က မ္ားစာမ ာား ၏ ေ ာ္သညြႊန္ားသသည့္ေ အတိုာ္ား ္ပိဳလုပ္ေပားမသည္ ဟု ဆိုေလသသည္္။ သို႔ေသာ္ သူကိုယ္တိုာ္ေတာ့ေ
မထုဆစ္ႏွိုာ္ ဟု ဆို္ပန္ေလသသည္္။ ပြု္ကမ္ားကို ္ိသုကာ ဆရာ ကပား ထပ္္ သည့္ေရန္ ၁ ပတ္ တိတိ ္ကာေလသသည္္။
အေသားစိတ္ ေ ာ္ေဆာာ္ထာားေသာ ပြု္ကမ္ားမွာ အလန္ပာ္ အသက္းာ္လွေပသသည္္။ ထိုပြု္ကမ္ားကို ္ပရန္
မာယာပူရ္သို႔ အာသ္မာ သသ္းပ ပ္ရဘူားလသည္ား ္ပန္ မ့ေသသည္္။ အာားလြုား က ထိုပြု္ကမ္ားကို ္ကသည့္ေၿပပား ထို္ိသုကာ
ပသညာရွာ္ ကပားပာ္ ထုဆစ္ရန္ အာားသန္္ကေလသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ တစ္ န္ အာသ္မ သသ္း ပ္ရဘူားသသည္
အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ားသို႔ တစ္ န္ ရပား ႏွွာ္ မ့ေရေလၿပပ္။

ဤတစ္ ကိမ္တာ္မူ အာသ္မာ သသ္း ပ္ရဘူားသသည္ ္ိသုကာ ဆရာ ကပား၏ ေနအိမ္ သို႔ တိုက္ရိုက္သာား
သသည္္။

သူအေနႏွွာ့္ေ

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္

ကို

မာယာပူရ္

ဘုရာားေက ာာ္ားေတာ္ ကပားတာ္

ေပပထန္ားပာ့္ေေတာ္မူရန္ ဆုေတာာ္ား ပ႒ာနာ ္ပိဳရန္မွ တစ္ပပား အ္ ာားမရွိပပေပ္။ သူက စတာ္ၿပပား ္ိသုကာ
ဆရာ ကပားအာား စကာား ႏွွစ္ န္ား္ပသည့္ေေအာာ္ ေတာာ္ မေ္ပာရေသားပပေ ္။ ၄ာ္ားမွ ဆာ္ားတုေတာ္ ထုဆစ္ ေပားပပမသည္ဟု
ကတိေပားေလေတာ့ေသသည္္။ အာသ္မာ ပ္ရဘူား အေနႏွွာ့္ေ းမ္ားသာ အြ့ေဩလန္ား္၍ ေ္ပာစရာ စကာား မရွိေတာ့ေေပ္။
ဆရာ ကပား အေနႏွွာ့္ေ ဤသို႔ ေသာ ဆြုား္ တ္ က္သ႔ို အလယ္ ေရာက္လာ ္ ာ္ား မဟုတ္ေပ္။

္ိသုကာ သု မိန္ ကပားသသည္ ဤသို႔ ကိစၥမ ာား ္ စ္ပာား ေနစဥ္ ( အာသ္မာ ပ္ရဘူား ္ပန္သာားၿပပား ) သူ၏ ဆရာ
္ စ္သူ ကာန္ ပပူရမ္ား မွ ရွန္ကရာ က ာရိယာ ႏွွာ့္ေ ဆက္သယ္ ေမား္မန္ားရာ သူ႔ ဆရာေတာ္၏ တမဟုတ္ ာ္ား အမွာ
စကာားမွာ " လြုားး လြုားး မလုပ္ေပားပပႏွွာ့္ေ္။ သာ္၏ မိသာားစု တစ္ ုလြုား ပ က္ဆပား္ ာ္ား ႏွွာ့္ေ ္ကြိဳေပလိမ့္ေမသည္္။ " ဟူ္၍
္ စ္ေပသသည္္။ သို႔ႏွွာ့္ေ တ ဏမၽွ အ္ကာ စဥ္ားစာားၿပပား သူ၏ ဆရာ ကပားက ထပ္ေမားသသည္မွာ " ဒပ ဆာ္ားတုေတာ္ကို
ထုဆစ္ ိုာ္ားတာ က ဘယ္သူေတတုန္ား္။ " ဟူ္၍ ္ စ္သသည္္။ လို ာ္သူမ ာားမွာ နးဒိပ မွ ဟေရား ကရိသ ္ဏ မ ာားဟု
သိရေသာအ ပ " သူတို႔ ဥဂရ နရဆာ္ားမ္ဟ ကို လို ာ္္ကတာလာား္။ သူတို႔သိ္ကရမ႕လာား္။ ဒပလုိ ဥဂရ
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို ဌာပနာ ကိုားကယ္ရတမ့ေ သတိထာားရမယ့္ေ အ က္ အက ိိဳားဆက္ ေတကို္။ ဒပလုိ ဥဂရ
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို လန္ မ့ေတမ့ေ ႏွွစ္ေပပာ္ား ၃၀၀၀ ေက ာ္က အလန္အာ္မတန္ တန္ ိုားရွိပပတမ့ေ ဆိုတမ့ေ ဆ္သာား
ပသပေတ ကေနၿပပား တသည္ထာား မ့ေ္ကဘူားတယ္္။ မိုာ္ဆူားရ္ ၿမိိဳ႕ကို အသာား လမ္ား ေပပမွာ အမဒပလို အလန္အာ္မတန္
ေ္ကာက္စရာ အသာ္သသန္္ စ္တမ့ေ ဥဂရ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ကို တသည္ထာား မ့ေတမ့ေ ေနရာ တစ္ ုရွိတယ္္။
ဟပရ(န္)ယာ ကရွပပူားရ္ ဘပလူား ကပားကို ဘုရာားရွာ္ရမ႕ ေပပာ္ေပပတာ္ၿပပား းမ္ား္ိုက္ကို ဆမ္ မၿပပား အူေတ ကလပစာေတ
္ပန္႔္ကမေနတမ့ေ

အဆာ္ား

သသန္

္ စ္ေတာ္မူတယ္္။

တစ္ ိန္တုန္ားကေတာ့ေ

အမဒပမွာ

အာားလြုား

တိတိက က ေသေသ ာ ာ ပူေဇာ္ပသ ကိုားကယ္ ဆသည္ားကပ္္ကတယ္္။ ေန႔တိုာ္ား ဘုရာားရွာ္ ကို ဆာ္ေပပတာ္ၿပပား
လွသည့္ေလသည္

အပူေဇာ္ ြတယ္္။

ေနာက္ပိုာ္ား

တ္ သည္ား္ သည္ား

ေလ ာ့ေလာတာနမ႔

အမၽွ

အမဒပၿမိိဳ႕
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ဟာလသည္ား ေ္ ာက္ကပ္လာတယ္္။ အ ုဆို အမဒပ တရာလြုား လူသူ မရွိ ေ္ ာက္ေသ႕ေနၿပပ္။ ဘယ္သူမွ အမဒပမွာ
စိတ္ မ္ား မ္ားသာသာ ေနလို႔ မရေတာ့ေဘူား္။ သူတို႔ ပေရာဂ က္ အတက္ အမဒပလို မ ိိဳား လို ာ္ေန္ကတာလာား္။ "
" သူတို႔က တကယ့္ေကို လို ာ္ေန္ကတာပပ္။ ဒပ ရုပ္ပာားေတာ္ ကိစၥနမ႔ ကၽန္ေတာ့္ေဆပလာတာ အပ္ေ္ကာာ္ား
ထပ္ေနပပၿပပ္။ သူတ႔ိုမွာ ဓာား္ပ ရန္လသည္ား ရွိေနပပတယ္္။ " ဟု္ပန္ေ္ ကာ ပြု္ကမ္ားကို ဆရာထြ ကမ္ားေပားၿပပား " ဒပလုိ
ဆာ္ားတုေတာ္မ ိိဳား လို ာ္္ကတာပပ္။ " ဟု္၍ ရွာ္ား္ပေလသသည္္။ ဆရာ ကပားလသည္ား ေသေသ ာ ာ ပြု္ကမ္ားကို ္ကသည့္ေၿပပား
" အာ္ား ဒပက" ဥဂရ " အမ ိိဳားအစာားပမေလ္။ ဒပလုိ အသာ္ရွိပပတယ္ ဆိုတမ့ေ ရုပ္ပာားေတာ္ကို " စ္သာႏွု နရဆာ္ားမ္ဟ "
လို႔ ေ ပတယ္္။ ဒပမ ိိဳားက ဒပေလာက ကမာၻမွာ မရွိဘူား္။ ေဒးပေဒးတာ ေတေတာာ္မွ ဒပလုိ အသာ္ ကို
မဆသည္ားကပ္္ကဘူား္။ ဟုတ္တယ္္။ ဒပ ဥဂရ အမ ိိဳားအစာားပမ္။ ဥဂရ ဆိုတာ " အလန္တရာ ေ္ကာက္မက္
ယ္ရာ ေကာာ္ားေသာ ၊ ေဒပသမပားလၽွြ ေတာက္ေလာာ္ေနေသာ " ဆိုတမ့ေ အဓိပၸပယ္ရတယ္္။ ဒပ အမ ိိဳားအစာားမွာပမ မူကမ
၉မ ိိဳား ရွိတယ္္။ ၉မ ိိဳားလြုား က ေ္ကာက္စရာ ေကာာ္ားလွတယ္္။ အ ု သူတို႔ လို ာ္ေနတာက စ္သာႏွု နရဆာ္ားမ္ဟ (
တိုာ္မွ မၿပပားထက္လာပြု ) ပမ္။ မလုပ္ပပနမ႔္။ ထု ို႔ မ ကိိဳားစာားနမ႔္။ မာ္ား အတက္လသည္ား မဂၤလာ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူား္။ ၿပပားမွ ပမ
ဒပနမ႔ ပတ္သက္ၿပပား ေ္ပာ္ကတာေပပ့ေ " ဟူ ္၍ တာားေလသသည္္။ ေသေသ ာ ာ

ရက္အနသည္ားာယ္မၽွ ္ကာေသာ္ ္ိသုကာ သု မိန္ သသည္ အိပ္မက္တစ္ ု ္မာ္မက္ေလသသည္္။ အိပ္မက္
ထမတာ္ သူ၏ ဆရာ ေရာက္လာၿပပား " သူတို႔ အတက္ကိုေတာ့ေ စ္သာႏွု နရဆာ္ားမ္ဟ ကို ထုေပားလိုက္ပပ္။ "
ဟူ္၍ ေ္ပာေလသသည္္။ ေနာက္တစ္ရက္ မနက္တာ္ ကာားန္ ပပူရန္မွ စာတစ္ေစာာ္ ေရာက္ရွိလာရာ ဆရာ္ စ္သူ
ရွန္ကရ က ာရပယာသသည္ ဘုရာားေက ာာ္ား တသည္ေဆာက္္ ာ္ားႏွွာ့္ေ ပတ္သက္ေသာ အေ္ကာာ္ားအရာမ ာားကို ေရားသာား
မွာထာားၿပပား စာ၏ ေနာက္ဆြုားတာ္ " ISKCON အပစ္ေကာန္ အတက္ကိုေတာ့ေ မာ္ား စ္သာႏွု နရဆာ္ားမ္ဟ ကို
ထုေပားလိုက္ပပ္။ " ဟူ္၍ မွာထာားေလသသည္္။

ဆရာ ကပားက အာသ္မာ ပ္ရဘူား အာား ထိုစာကို ္ပၿပပား " က ိဳပ္ရမ႕ ဆရာထြပပားကေနၿပပား

ာ့္ေ္ပိဳ က္နမ႔

ေမတာေတာ့ေ ရၿပပ္။ က ိဳပ္ လုပ္ေပားပပ့ေမယ္္။ " ေ္ပာရာ အာသ္မာ ပ္ရဘူားမွာ ေပ ာ္္၍ မဆြုားပပေတာ့ေေ ္။ အာသ္မာ
သသ္း

ပ္ရဘူား

က

စရြော

ေပားၿပပား

မသည္မၽွ္ကာမသည္

ကို

ေမားေသာ္

၆လ

အတာ္ား

ၿပပားမသည္ကို

သိရေလေသာေ္ကာာ့္ေ ေပ ာ္ရြႊာ္စာ ္ ာ့္ေ မာယာပူရ္ ္ပန္ မ့ေေလသသည္္။

အာသ္မာ သသ္း ပ္ရဘူားသသည္ ္ိသုကာ သု မိန္္ကပား ထြမွ ္ပန္လာၿပပားေနာက္ မာယာပူရ္ တာ္ ၄လ မၽွ
စိတ္ေအား လက္ေအား ေနလိုက္သသည္္။ ထို႔ေနာက္ အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ားသို႔ တစ္ န္ ရပား ႏွွာ္ မ့ေေလသသည္္။ ပထမဥပားစာ
သူသသည္

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္

အတက္

လိုအပ္ေသာ

ေ္ကား္ ာ့္ေ

္ပိဳလုပ္ထာားေသာ

အဆာ္တန္ဆာအ ကပားစာားမ ာား ကိုးယ္မသည္္။ ၿပပားလၽွာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ဆာ္ားတုေတာ္ကို ပာ့္ေလာမသည္
ဟူေသာ အေတားႏွွာ့္ေ ထက္ မ့ေသသည္္။ ရပားလမ္ားေ္ကာာ္ားမွာ အာားလြုား အဆာ္ေ္ပသသည္္။ းယ္ရ္ မ္ားရသသည္မွာလသည္ား
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လယ္ကူ္၍ ဘာမၽွ ေ္ပာစရာ မရွိေပ္။ သို႔ေသာ္ ္ိသုကာ ဆရာ ကပားထြ ေရာက္ေသာအ ပ " ကၽန္ေတာ္
အဆာ္တန္ဆာ လိုတာေတအာားလြုား းယ္ မ့ေပပၿပပ္။ အ ု ရုပ္ပာားေတာ္ကို ပာ့္ေ ာ္လို႔ပပ္။ " ေ္ပာ္ပရာ ဆရာ ကပားမွာ
သူ႔အာား ဥပားေႏွွာက္ ပ က္ေနသူ တစ္ဥပားအာား အြ့ေဩတ ကပား ္ကသည့္ေသကမ့ေသို႔ စိုက္္ကသည့္ေၿပပား " ဘာ ဆာ္ားတုေတာ္ တုန္ား္။
က ိဳပ္က

အ ုထက္ထိ

သာ့္ေတာ့္ေေလ ာက္ပတ္တမ့ေ

ဆာ္ားတု

ေတာ္ထု ို႔

ေက ာက္တုြား

ေတာာ္

မရေသားဘူား္။" ေ္ပာ ေလေတာ့ေသသည္္။ အာသ္မာ ပ္ရဘူားမွာ မိမိနာားကို ေတာာ္ မယြုႏွိုာ္ေတာ့ေပပေ ္။

" ဒပေပမယ့္ေ ဆရာ ကပားေ္ပာေတာ့ေ ၆လ ေနရာ္ ရမယ္ဆို"

" က ိဳပ္ ကတိ က ိဳပ္တသည္တယ္္။ သာ့္ေေလ ာ္တမ့ေ ေက ာက္တြုား ရၿပပား ၆လ ္ကာတာနမ႔ ဆာ္ားတုေတာ္ ဟာ အဆာ္သာ့္ေ
္ စ္လိမ့္ေမယ္္။ "

ဆရာ ကပား၏ စကာားမွာ စာနာစရာ ေကာာ္ားေသာ္္ာာားလသည္ား အာသ္မာ ပ္ရဘူား မွာ နာားလသည္ား မလသည္
ႏွိုာ္သလို လက္လသည္ား မ ြႏွိုာ္ေပ္။ သူလသည္ား ေပပက္ကမသာားၿပပား " ဘာ္ပ

နာ တက္ေနတာလမ္။ ဒပ အိႏွၵိယေတာာ္

ပိုာ္ား တစ္ ုလြုား ဒပေလာက္ ကပားတမ့ေ ေက ာက္တြုား ကပား ေတ ေပပမွေပပ ေနတာ္။ " ဟု္၍ အထန္႔တက္ေလ ေတာ့ေသသည္္။
ထိုအ ပ ဆရာ ကပားက ပသညာသာ္ယူရာ တာ္ အလန္ေႏွွားေကားေသာ သူ၏ တပသည့္ေ တစ္ေယာက္ ကို ္ကသည့္ေေသာ
အေနအထာား ႏွွာ့္ေ သက္သညႇာစာ ္ကသည့္ေၿပပား ဤသို႔ ္ပန္ဆိုေလ၏္။ " က ိဳပ္ လုပ္ေနတာ ကိတ္တမ့ေ ဆြု လုပ္ေနတာ
မဟုတ္ဘူား္။ ရုပ္ပာားေတာ္ လုပ္မွာ္။ က မ္ားစာေတ အာားလြုားရမ႕ လမ္ားသညြႊန္ က္အရ ဆိုရာ္ အသက္ရွိပပတမ့ေ
ဆိုတမ့ေ ေက ာက္တြုားကိုပမ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားရမ႕ ရုပ္ပာားေတာ္ ကို ထုဆစ္လို႔ရတယ္္။ ေက ာက္တြုားရွာတမ့ေ အ ပမွာ
အမဒပ ေက က္တြုားကို ၇ ေနရာတိတိ စမ္ားၿပပား ထု္ကသည့္ေရတယ္္။ အမဒပအ ပ က မ္ားစာေတ မွာ ပပတမ့ေ အသြေတ ္ကာားရတမ့ေ
အ ပမွသာ အမဒပ ေက ာက္တြုားကို ပထမဥပားစာားေပား အေနႏွွာ့္ေ ေရားရတယ္္။ ဒုတိယ အေနနမ႔ ေက ာက္တြုားဟာ
အသက္ရွိ ို႔ လိုေသားတယ္္။ ဂရက္ႏွိုက္ ေက ာက္တြုားကို စာားႏွိုာ္တမ့ေ ပိုားေကာာ္ တစ္ေကာာ္ ရွိတယ္္။ တကယ္လို႔
အမ့ေဒပ ပိုားေကာာ္ ဟာ ေက ာက္တြုားရမ႕ တစ္ က္က ေနၿပပားေတာ့ေ ေနာက္တစ္ က္ ကို ဒိုားယိုေပပက္ လမ္ားေ္ကာာ္ား
မပ က္ပမ

စာားသာားႏွိုာ္တယ္

ဆိုရာ္

အမဒပေက ာက္တြုားကို

သြုားလို႔ရတယ္္။

အသက္ရွိတယ္္။

အမဒက
ပ ေန

အသက္းာ္မမႈဟာ ေပပထန္ားႏွိုာ္တယ္္။ အမဒပလိုမ ိိဳားရမွ က ိဳပ္က ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို ထုဆစ္ႏွိုာ္မွာ
္ စ္တယ္္။ အမဒပလို ေက ာက္တြုား ေတဟာ အာ္မတန္မွ အႏွုပသညာ ဆန္တယ္္။ အမဒပလို ေက ာက္တြုားကေနၿပပားေတာ့ေ
ထုဆစ္ထာားတမ့ေ အဆာ္ားသသန္ အာားလြုားဟာ အာ္မတန္မွ အသက္းာ္ သပၸပယ္လွတယ္္။ စိတ္နသည္ားနသည္ား
ရွသည္ေပားပပ္။ က ိဳပ္ အမ့ေဒပလို ၆ ေပထုရွိတမ့ေ ေက ာက္တြုားကို ေသေသ ာ ာ ရွာေနတာပပ္။ "
အာသ္မာ ပ္ရဘူားမွ အြ့ေဩသာားသလို စိတ္လသည္ား နသည္ားနသည္ားပူသာားသသည္္။ မာယာပူရ္ ရွိ သားကမ ာား မွာ
ရုပ္ပာားေတာ္ ေရာက္လာမသည္ကို ေမၽွာ္လာ့္ေေန္က သသည္္။ သူသသည္ ဆရာ ကပား၏ " သက္ရွိ ေက ာက္တြုား ရွာပြုေတာ္"
ကို မသည္သို႔ ရွာ္ား္ပရအြ့ေနသည္ား္။ ထိုအ ပ သူတို႔သသည္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား ေက ာက္တြုား အစာား
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စက ာ္ေက ာက္ ႏွွာ့္ေ လုပ္ ိုာ္ား္က မသည္ေလာ္။ သူလသည္ား ဆရာ ကပားအာား အေ္ကာာ္ားအရာ ေ္ပာာ္ားသသည့္ေ အေနႏွွာ့္ေ
ပ္ရလာားဒ္ မဟာရာားဂ ္ ဆာ္ားတုေတာ္ အေ္ကာာ္ား ေ္ပာ္ကသည့္ေသသည္္။ " ကၽန္ေတာ့္ေကို

ာ့္ေလတ္ပပေနာ္္။ ၿပပား မ့ေတမ့ေ

အေ ပက္ တုန္ားက ပ္ရလာားဒ္ မဟာရာားဂ ္ ဆာ္ားတုေတာ္ လသည္ား လိုတယ္ ဆိုတာ မေ္ပာလိုက္မိလို႔ပပ္။ကၽန္ေတာ္တို႔
က ပ္ရလာားဒ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို တသည္ထာား ဆသည္ားကပ္္ကမွာပပ္။ ဆရာ ကပား ဘယ္လို ထာ္ပပသ လမ္။ "

" ဒပေတာ့ေ လြုားး မ္ စ္ႏွိုာ္ဘူား္။ သာ္တို႔က အာားလြုားကို က မ္ားစာ အတိုာ္ား လုပ္ ာ္တာ မဟုတ္လာား္။
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ က ၄ေပ ေလာက္ လုပ္မယ္ ဆိုရာ္ ပ္ရလာားဒ္ က အမပားဘာား ကပ္ပပားပိုားေကာာ္ ( ဆမလ္
တစ္ ုတသည္ားသာ ရွိေသာ ကပ္ပပားေကာာ္ ) သာသာပမ ရွိေတာ့ေမယ္္။ "

" ဒပေပမယ့္ေ ကၽန္ေတာ္တို႔က ပ္ရလာားဒ္ကို အနသည္ားဆြုား ၁ ေပ ေလာက္ေတာ့ေ လို ာ္တာ္။ "

" ရတယ္ေလ္။ ဒပဆို ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ က ေပ ၁၂၀ ေလာက္ ရွိေနလိမ့္ေမယ္္။"

ဆရာ ကပားႏွွာ့္ေ အာသ္မာ ပ္ရဘူား တို႔ အ္ပန္အလွန္ ္ာာ္ား ြု ရေလၿပပ္။ ဆရာ ကပားက လသည္ား တိတိက က
လုပ္ေပား ာ္သသည္္။ အတိမ္ အေစာာ္ား မ ြ ာ္္။ အာသ္မာ ပ္ရဘူား ကလသည္ား ဒပးိုားတပား မ ာား ကိုယ္စာား ေ္ပာေန
ဆြုား္ တ္ေနရေပသသည္္။ ေနာက္ဆြုားတာ္ ဆရာ ကပားမွ သက္္ပာ္ား ၿပပား ပ္ရလာားဒ္ မဟာရာားဂ ္ အာား ၁ ေပလုပ္ေပားရန္
သေဘာတူလိုက္ေလသသည္္။ ေနာက္ဆြုား ေတာ့ေ အာသ္မာ ပ္ရဘူား အေနႏွွာ့္ေ မာယာပူရ္ သို႔ အေကာာ္ား
သတာ္ားပို႔စရာေလား ရ မ့ေသသည္ ဟု ဆိုႏွိုာ္ေပသသည္္။

မာယာပူရ္ ္ပန္ၿပပား ၂ လ ္ကာေသာ္ အာသ္မာ သသ္း ပ္ရဘူားသသည္ အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ားသို႔
တစ္ န္္ပန္လသည္

ထက္ မ့ေေလသသည္္။

သို႔ေသာ္

ဘာမၽွ

ထူား္ ာားမမႈမရွိေသားပပေ ္။

သူ႔မွာ

မာယာပူရ္

ႏွွာ့္ေ

အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ား ကို ရက္ (၃၀) တစ္ ပ (၄၀) တစ္ ပ ေ ပက္တြု႔ ေ ပက္္ပန္ သာားေနရသသည္္။ ေနာက္ဆြုား
တာ္မူ ေက ာက္တြုားကို ေတ႕ရွိ မ့ေပပေလၿပပ္။ ပသညာရွာ္ ဆရာ ကပားမွာလသည္ား အေတာ္ေလား ေ္ပာာ္ားလမသာားၿပပ ္ စ္သသည္္။
သူသသည္ မိမိ၏ ေနအိမ္တာ္ ေနသသည္ ဟူ္၍ သိပ္မရွိေတာ့ေပပေ ္။ နာရပ ႏွွာ့္ေ အမၽွ ရက္တိုာ္ား ရက္တိုာ္ား
သူသသည္ ေက ာက္တြုား ကပားကို သာ စိုက္ၿပပား ္ကသည့္ေေနေလသသည္္။ သူ၏ လက္ထမတာ္ ေ္မ္ ဴ မ ကိုာ္ထာားေသာ္လသည္ား
သူလြုားး မေရားဆမ မမွတ္သာားေသားပပေ ္။ သူ၏ အလုပ္သမာား အာားလြုားကိုလသည္ား ေက ာက္တြုားကို ေလားေထာာ့္ေ
စက္စက္ ္ စ္ေအာာ္ အနာားမ ာားကို သပ္ ိုာ္ားသသည္မွ လမ္၍ ေက ာက္တြုားကို လြုားး မထိ ိုာ္ားေပ္။
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အာသ္မာ ပ္ရဘူား ေနာက္ တစ္ ကိမ္ သာားစဥ္တာ္မူ ေက ာက္တြုားေပပတာ္ အ္ကမ္ားဆမထာားသသည္ကို
္မာ္လိုက္ရသသည္မွ လမ္၍ မသည္သသည့္ေ ထူား္ ာားမမႈမွ မရွိေပ္။ အာသ္မ ပ္ရဘူားမွာ စိတ္ပူေနၿပပ ္ စ္သသည္္။ မာယာပူရ္မွ
အုပ္ ိဳပ္ေရားပိုာ္ားမွလသည္ား စိတ္ပူေန ္ကေပၿပပ မဟုတ္ပပေလာ္။

"

ဆရာ ကပား

ဒပ

ဆာ္ားတုေတာ္ဟာ

၆လ

အတာ္ားၿပပားမွာ

ေသ ာလို႔လာား္ ာ"

ဟု

စိတ္ပူပန္စာ

ႏွွာ့္ေ ေမား္မန္ား္ကသည့္ေရွာသသည္္။

" မပူပပနမ႔ေလ္။ အလုပ္ၿပပား ေစရပပ့ေမယ္္။ " ဟု ဆရာ ကပား က ္ပန္ေ္ သသည္္။

သို႔ႏွွာ့္ေ အာသ္မာ ပ္ရဘူားလသည္ား ္ပန္ မ့ေၿပပား ္ကာားထမတာ္ အ ိိဳ႕ အစိတ္အပိုာ္ား အႏွုစိတ္ကို ္ကသည္ရြုေလာက္
သာ သာား္ကသည္႔ ္ စ္ေတာ့ေသသည္္။ ္ိသုကာ ဆရာ ကပားသသည္ သူကိုယ္တိုာ္ ဆာ္ားတုေတာ္ကို သတိ ကပားစာ ႏွွာ့္ေ
စိတ္ပပးာ္စာားစာ ထုဆစ္ေနသသည္ ကို ေတ႕ရေလ သသည္္။ တ္ သည္ား္ သည္ားႏွွာ့္ေ ေက ာက္တြုား ေပ ာက္သာား ကာ
ရုပ္ပာားေတာ္ ပြု ေပပလာေလေတာ႔သသည္္။ ဆရာ ကပားသသည္ ယ ု လက္ေမာာ္ားေတာ္ကို ထုဆစ္ေနေပၿပပ္။၄ာ္ားကို
ထုဆစ္ရန္ပာ္ ၂ ပတ္တိတိ ္ကာေလသသည္္။ ရုပ္ပာားေတာ္ ၏ အေသားစိတ္ အႏွုစိတ္ အာားလြုားမွာ တ္ သည္ား္ သည္ား
ေပပလာ္လာၿပပား အသက္းာ္လွေပသသည္္။

္ိသုကာ ဆရာ ကပားသသည္ ဆာ္ားတုေတာ္ ကို လက္စသတ္ရန္ အၿပပားအစပား ၁၂ လ ႏွွာ့္ေ ရက္ အနသည္ားာယ္မၽွ
္ကာ္မာ့္ေ မ့ေေလသသည္္။ ဆရာ ကပားသသည္ ရုပ္ပာားေတာ္ကို လက္စသတ္ၿပပားေသာ္လသည္ား အာသ္မာ ပ္ရဘူား အာား
အေ္ကာာ္ားမ္ကာားေသားပမ သူ၏ မိတ္ေဆ မ ာားထြသို႔ ရက္အနသည္ားာယ္မၽွ သာားေရာက္ လသည္ပတ္

မ့ေသသည္္။

ထိုအ ိန္မွာ မိုားရာသပ ္ စ္သသည္္။ အလုပ္လသည္ား ပပားသသည္ ္ စ္ရာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား သူ၏
သက္ကယ္မိုား အလုပ္ရြုေလားတာ္ ေသာ့ေ တ္ မ့ေၿပပား လြု္ ြိဳစိတ္ ရမသည္ထာ္္၍ ထာား မ့ေေလသသည္္။၂ရက္မၽွ ္ကာေသာ္
အိမ္နပားနာား ာ္ားမ ာားက

သူ၏

သက္ကယ္မိုား

အလုပ္ရြုေလား

မပားေလာာ္သာားၿပပ

္ စ္ေ္ကာာ္ား

အေ္ကာာ္ား္ကာား္ကေလသသည္္။ မိုားမွာ အ ကပားအက ယ္ရာ ထာားၿပပား အရာရာ စိုရြႊမေနသသည့္ေ ္ကာားမွ သက္ကယ္မိုားမွ
မပားထေတာက္ကာ ေလာာ္သာား ္ ာ္ား္ စ္သသည္္။ သူ ထိုေနရာသို႔

က္ ာ္ား အေ္ပားအလြႊာား ္ကသည့္ေရားယ္ ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ မွ တစ္ပပား သက္ကယ္မိုား အလုပ္ရြုတစ္ ုလြုား ္ပာ္ စ္ေနေ ၿပပ ္ စ္သသည္္။ ထိုအ ပမွ ပာ္
ဆရာ ကပားသသည္ အာသ္မ ပ္ရဘူား အာား

က္ ာ္ား

ြုားဆက္ကာ " ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား ္မန္္မန္လာၿပပား

ာ္္ ာားတို႔ရမ႕

ဆာ္ားတုေတာ္ ကို ယူသာားပပ္။ သူအကုန္လြုားကို ္ပာ လိုက္ၿပပ္။ သူကိုယ္တိုာ္ အ ု က္ ာ္ား ကက ာ္ၿပပ ္ စ္တာကို
္ပလိက
ု ္ပပၿပပ္။ " ဟု ေ္ပာေလသသည္္။
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အာသ္မာ ပ္ရဘူားမွာ ္ိသုကာ ဆရာ ကပား၏ စကာား မ ာားကို ္ကာားေသာအ ပ အလန္အမာ္ား စိတ္လမႈပ္ရွာား
ကာ းမ္ားသာအာားရ္ ာ့္ေ ကုန္တာ္ကာား ၃ကာား တစ္စပားကိုာွာား္ပပား သမမ ာား ကို ကာားတစ္းက္ေလာက္ ္ သည့္ေကာ
အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ားသို႔

ရပားႏွွာ္ မ့ေေလၿပပ္။ သူ၏ စိတ္ထာ္ ေနာက္ဆြုား အဆာ့္ေေတာ့ေ လယ္သာားၿပပဟူ္၍ ၿ စ္သသည္္။

ဆရာ ကပား ထြေရာက္ေသာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား ကာားေပပပာ့္ေရသသည္ကိုပာ္ ၂ နာရပ ၃ နာရပ
္ကာသာားသသည္္။ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ အေလား ိန္ ၁ တန္ တိတိ ေလားေနသသည္ မဟုတ္ပပ ေလာ္။
တမထမမွ ကုန္ကာားေပပသို႔ မနသည္ား ပာ့္ေယူ သယ္ေဆာာ္ရသသည္္။

ပာ့္ေေဆာာ္ရသသည္မွာလသည္ား လယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္ပပေ ္။ ္ပသည္နယ္ နယ္စပ္ကို ္ တ္လၽွာ္ ရမတပ္ မ႕
ာ့္ေ္ပိဳမိန္႔၊ အေကာက္ န္ ဌာန ိဳပ္မွ ာ့္ေ္ပိဳ လက္မွတ္၊ ေရွားေဟာာ္ား ္ိသုကာ သညန္မမား ႏွွာ့္ေ ေရွားေဟာာ္ား အႏွုပသညာ
ကုန္ပေဒသာ ဌာနမွ သညန္မမား ( တမပလ္ နာဒူား ္ပသည္နယ္ )တို႔ ၏ ေထာက္ ြစာမ ာား လိုအပ္ေပသသည္္။
လက္မွတ္ထိုား ေထာက္ ြရသသည့္ေ လူ ကပားမ ာား အာားလြုားသသည္ သူတို႔ လက္မွတ္မထိုားမပ ဆာ္ားတုေတာ္ကို ္ကသည့္ေၿပပားမွ
ထိုားမသည္ဟု ေတာာ္ားဆို ္ကေသာ္လသည္ား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို

ူားေတ႕ၿပပားသသည့္ေ ေနာက္တာ္မူ

က္ ာ္ားဆိုသလိုပာ္ လိုလိုလာားလာား ႏွွာ့္ေ သက္သက္လက္လက္ လုပ္ေဆာာ္ေပား္ကေလေတာ့ေသသည္္။

အမွန္စာ္စစ္ ထိုကမ့ေသို႔ေသာ အစိုားရ လက္ထက္တာ္ ဤသို႔ေသာ ကိစၥမ ိိဳားသသည္ အလန္ အာ္မတန္
လက္းာ္ေသာ အရာမ ာား ္ စ္ေသာ္္ာာား လိုအပ္ေသာ ေထာက္ ြ က္မ ာားကို ၂၄ နာရပ အတာ္ား အၿပပား
ရယူႏွိုာ္ မ့ေသသည္္။ယ ုတစ္ ကိမ္တာ္ေတာ့ေမာယာပူရ္အ္ပန္လမ္ားသသည္လန္အာ္မတန္မွ ေ ာမတ္ေန
သသည္္။

ေလေတာ့ေ

ေလာကအလြုားစြု၏ ကာကယ္ ေစာာ့္ေေရွာက္မမႈကို ေပားစမ္ားေနပပေသာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္

ပပလာသသည္ မဟုတ္ပပေလာ္။

ပြုမွန္အာား္ ာ့္ေမူ

္ိသုကာ

ဆရာ ကပားသသည္

ဌာပနာ

္ပိဳလုပ္သသည့္ေ

ေန႔တာ္

ေရာက္လာေလ့ေရွိၿပပား

ဘုရာား န္ားတာ္ားသို႔ းာ္ကာ ရုပ္ပာားေတာ္၏ မ က္လြုားေတာ္ကို လက္စသတ္ ထုဆစ္ရေပသသည္္။ ၄ာ္ားကို ေနသ္ရ
နပမပလာန(မ္) ( မ က္လြုားေတာ္မ ာား စတာ္ ာ့္ေေတာ္မူ္ ာ္ား ) အ မ္ားအနာား ဟု ေ ပေပသသည္္။ သို႔ေသာ္ ယ ု
အေနအထာားမွာ

ၽာ္ား္ က္ အေန္ ာ့္ေ ္ိသုကာ ဆရာ ကပားသသည္ မ က္လြုားေတာ္မ ာားကို လက္စသတ္ၿပပားရြုမၽွမက

ပ္ရာန ပ္ရတိစ္သ ေ ပ အသက္သာ္ားေသာ အဆာ့္ေ ကိုလသည္ား ပူဂ ာ အာရသပား ္ ာ့္ေ လုပ္ထာားၿပပား ္ စ္သသည္္။
ထို႔ေ္ကာာ့္ေသာလၽွာ္ စာရက္စာတမ္ား ကိစၥ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာာ္ေရား ကိစၥ အးး တို႔မွာ အာ္မတန္ ေ ာမတ္
လယ္ကူေန္ ာ္ား ္ စ္ေပလိမ့္ေမသည္္။ မသည္သူက ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား " မလုပ္ႏွိုာ္ မ္ စ္ႏွိုာ္ " ဟူေသာ
စကာားကို ေ္ပာအြ့ေမသည္နသည္ား္။ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကိုယ္ေတာ္တိုာ္ ရုပ္ပာားေတာ္တာ္ အသက္ရွိထာ္ရွာား
ရွိေနသသည္ မဟုတ္ပပေလာ္။
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ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား ဌာပနာ္ ာ္ား သသည္ ၁၉၈၆ ုႏွွစ္ ဇူလိုာ္လ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ
၃ ရက္တိုာ္တိုာ္ ္ကာ္မာ့္ေၿပပား ရိုားရွာ္ားစာ ္ စ္ပာား မ့ေသသည္္။ ေနာက္ဆြုားတာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကိုယ္တိုာ္
မာယာပူရ္ ဘုရာားေက ာာ္ားသို႔ ကက္မန္ား စြပယ္ေတာ္မူေနေလၿပပ္။
ဤတာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ မာယာပူရ္ တာ္ ္ စ္တသည္လာပြု ၿပပားေလ၏္။ ေနာက္ အပိုာ္ားမ ာားတာ္
ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ သူ၏ သားကမ ာား ႏွွာ္႔ မသည္သို႔ မသည္ပြု ေႏွွာာ္ မ႕မမႈ relationship ရွိပြုမ ာား
reciprocate ဆက္သယ္ ေႏွွာာ္ မ႔တြု႔္ပန္ပြုမ ာားကို ဆက္လက္တာ္္ပသာား ပပမသည္္။
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ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ႏွွာ့ေ္ ဘုရာားရွာ၏
္ သားကမ ာား ( ၁ )

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ အလန္ အာ္မတန္ တန္ ိုား ကပားမာားပြု ႏွွာ့္ေ အ္ပသည္္ပသည္ဆိုာ္ရာ
ကရိသၽွ္ဏ အႏွု

တိအသာ္ား၏ ဌာန ိဳပ္ တသည္ေနရာ ္ စ္ေသာ မာယာပူရ္ၿမိိဳ႕ရွိ ဘုရာား ေက ာာ္ားတသည္ ္ စ္တသည္

ပာ့္ေေတာ္မူလာပြုကို တာ္္ပ မ့ေပပသသည္္။

လူတိုာ္ား လူတိုာ္ားသသည္ ပြု္ပာ္ ဇာတ္လမ္ားမ ာား ကို ကိိဳက္ႏွွစ္သက္္ကေပသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေသာလၽွာ္
အလန္အေရားပပ အရာေရာက္သသည့္ေ ေးဒနသည္ားလမ္ား ပသညာရပ္မ ာား ကို မဟာဘာရတ က မ္ား္မတ္ ၊ ရာမာယဏ
က မ္ား ႏွွာ့္ေ ပူရာဏ က မ္ားမ ာားတာ္ လ ိိဳ႕းွက္စာ ေ ာ္္ပထာားရွိ မ့ေ္ ာ္ား ္ စ္ေပလိမ့္ေမသည္္။ ထိုဇာတ္လမ္ားမ ာားတာ္
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ဘုရာားရွာ္ ႏွွာ့္ေ သူ၏ သားကမ ာား ဆက္သယ္ေႏွွာာ္ မ႕မမႈမ ာားပပးာ္ပပက ၄ာ္ားကို လပလာ ဇာတ္ေတာ္မ ာားဟု
ေ ပဆိုေပသသည္္။

ေအာက္ပပ

ေ ာ္္ပမသည့္ေ

အေ္ကာာ္ားအရာ

အ္ စ္အပ က္မ ာားသသည္

က မ္ားစာမ ာား

ထမမွ ေကာက္ႏွုတ္ထာား္ ာ္ား မဟုတ္သသည့္ေ အတက္ authourity ဟူေသာ သာသနာ အာဏာပိုာ္မမႈ အေနအထာား
မရွိေသာ္္ာာား တကယ္ ္ စ္ မ့ေေသာ အ္ ာ္ားအရာမ ာား ္ စ္ေပသသည္္။ မာယာပူရ္ ဘုရာားေက ာာ္ား တာ္ အမွန္တကယ္
္ စ္ မ့ေေသာ အ္ စ္မ ာားကို ဘုရာားရွာ္၏ သားကမ ာား ္ပန္လသည္ ေ္ပာဆိုတာ္္ပထာားသသည္မ ာားထမမွ ေကာက္ႏွုတ္
ထာား္ ာ္ားသာ ္ စ္ပပသသည္္။

ဒပဇာ္ဘာလ မနက္ ာ္ား ၁၁ နာရပ ပတ္းန္ားက ာ္တာ္ ္ စ္သသည္္။ အာသ္မာ ရသပား ဒပားဆပသသည္ ဘုရာားရွာ္
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အနပားသို႔ သာားေရာက္ကာ ဘုရာားရွာ္၏
ပ္ရလာားဒ္ မွတစ္ဆာ့္ေ ဘုရာားရွာ္ အာား

စ္္မတ္ႏွိုားလွစာေသာ သားက ္ စ္ေတာ္မူေသာ

ဥ္ားကပ္ပူေဇာ္ေနေလသသည္္။

လူာယ္ကေလား ပ္ရလာားဒ္ မူကာား လက္စြုမိုား္၍ သူ၏

စ္လွစာေသာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား

ဥပား ိုက္ပူေဇာ္ေနသသည့္ေ ဟန္ရွိေနရာ မာသာ ကပား ( အာသ္မာ ရသပား ဒပားဆပ ) သသည္ ပ္ရလာားဒ္၏

ႏွၶာတာ္

ဆာ္္မန္ထာားေသာ ပန္ားမန္မ ာား လွပသပၸပယ္လွေသာ အဆာ္တန္ဆာမ ာား ကို ္ကသည့္ေရာ္ား ေအာက္ပပအတိုာ္ား
ဆုေတာာ္ား ပရာသနာ ္ပိဳေလသသည္္။

" အို က န္ေတာ္မ ိိဳားမ၏

စ္လွစာေသာ ပ္ရလာားဒ္ ၊ သာ္သသည္ ဘုရာားရွာ္ထြမွ ဘုရာားရွာ္၏ ေကာာ္ား ပား

အမ ိိဳားစြုကို ဆုေတာာ္ားရယူရာတာ္ (expert) အေတာ္ဆြုား ္ စ္ေတာ္မူေပသသည္္။ သာ္သသည္ သာ္၏
ဘပလူား္ စ္ေသာ

ဟပရ(န္)ယ

ကရွပပူားရ္

ကိုေသာ္မွ

ဘုရာားရွာ္၏

မသည္ားေတာ္

ာ့္ေလတ္္ ာ္ား

ဟူေသာ

ဆုကို ေတာာ္ားယူေပားႏွိုာ္ မ့ေေပသသည္္။ ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား က န္ေတာ္မ ိိဳားမ ကမ့ေသို႔ေသာ အလန္နိမ့္ေက ေသာ အာသ္မာ
အာား ဘုရာားရွာ္၏

စ္္မတ္ႏွိုားေသာ အလုပ္အေကၽားကို ္ပိဳလုပ္ရာတာ္ အေႏွွာာ့္ေအယွက္ ္ စ္ႏွိုာ္မသည့္ေ အတာားအဆပား

မွန္သမၽွကို ယ္ရွာားေပားရန္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား ဆုေတာာ္ားေပားပပေလ္။ စစ္မွန္ေသာ ေပ ာ္ရြႊာ္မမႈ၏
လမ္ားေ္ကာာ္ားကို ္ပသေပားပပေလ္။"

ၿပပားေနာက္ မာသာ ကပားသသည္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ၏ လွပ သပၸပယ္လွသသည့္ေ မ က္ႏွွာေတာ္ ႏွွာ့္ေ
ေမတာေတာ္မ ာားကို အာရြု္ပိဳေနစဥ္ အလန္တရာ

ိိဳၿမိန္လွစာေသာ အသြတစ္သြ ကို ္ကာားလိုက္သသည္္။
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" ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္ ရမ႕ မ က္လြုားေတာ္ေတကို ္ပန္ေပားပပ္။ "

ပထမေတာ့ေ သူမသသည္ ထိုအသြ ကို မသိေက ားကၽန္ ္ပိဳကာ မိမိ၏ အာရြုကို ဘုရာားရွာ္၏ ဆုေတာာ္ား
ေမတာ ေပပတာ္ ္ပန္လသည္ စုယူေလသသည္္။ သို႔ေသာ္ ထိုအသြမွာ ဒုတိယအ ကိမ္ ေပပလာ္ပန္ေလသသည္္။

" ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္ ရမ႕ မ က္လြုားေတာ္ေတကို ္ပန္ေပားပပ္။ "

ဤတစ္ ကိမ္တာ္လသည္ား လ စ္လ ဴရမႈရန္ ကိိဳားစာားေသာ အ ပ သူမ၏ ႏွွလြုားသာားထမတာ္ နာက ာ္မမႈကို
ြစာားမိေလသသည္္။ သူမလသည္ား အေတာ္ေလား အြ့ေအာား သာ့္ေသာားသသည္္။ သူမသသည္ ဘာလုပ္ရမသည္နသည္ား ဟု
စဥ္ားစာားေနစဥ္တာ္ပာ္

" ပူဂ ာရပ ( ဘုရာားေက ာာ္ားတာ္ ဘုရာားရွာ္အာား အနပားကပ္ အလုပ္အေကၽား ္ပိဳလုပ္သူ )ဆပ သာားပပ "

မာသာ ကပားလသည္ား ဤသို႔ စဥ္ားစာားမိေလသသည္္။ " မထူားပပဘူားေလ္။ သာား္ကသည့္ေတာေပပ့ေ္။ ပူဂ ာရပေတ
ာပ့ေကို္ကသည့္ေၿပပား ရပေတာ့ေလသည္ား ဘာ္ စ္လမ္။ ာပ့ေမွာ ရွိတမ့ေ လမမွာားတမ႔ အတမာန နသည္ားနသည္ား က သာားတာေပပ့ေ္။ "

မာသာ ကပားသသည္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာားလသည္ား အမိန္႔ေတာ္ကို ထမ္ားေဆာာ္ႏွိုာ္သသည့္ေ
န္အာား ေပားသနာားေတာ္မူပပ ဟူ္၍ ဆုေတာာ္ားကာ ရွိ ိုားဥပား ၿပပား ပူဂ ာရပမ ာား အ န္ားသို႔ ထက္လာ မ့ေ ေလသသည္္။
ထိုေနရာသို႔ေရာက္ေသာ္

ဂ နာားနပားးပားစ္

ပ္ရဘူားသသည္

ရွရပမဒ္

ဘာဂးသြမ္က မ္ား္မတ္

တ္ေနသသည္

ကို ေတ႕ေလသသည္္။ အ န္ား အေနအထာားကာား အလန္တရာမွ ္ကသည္လာ္ ေအား္မကာ ဆိတ္ၿာိမ္ေနေပသသည္္။
မာသာ ကပားမွာ အ န္ားး မွ ေန္၍ ပ္ရဘူားမွ သူမအာား သတိထာားမိ သသည္ အထိ ေစာာ့္ေေနေလေတာ့ေသသည္္။ ထို႔ေနာက္
ဂ နာားနပားးပားစ္ ပ္ရဘူား ကို အက ိိဳားအေ္ကာာ္ား ေ္ပာ္ပေလသသည္္။ ထိုအ ပ ပ္ရဘူားက သူ၏ အမြႊာ သညပားအစ္ကို ္ စ္ေသာ
ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ၏ ပူဂ ာရပလသည္ား ္ စ္ေသာ ပ(န္)ကဂ န္ဂရပား ပ္ရဘူား အာား သာားေတ႕ ိုာ္ားေလသသည္္။

မာသာ ကပားမွာ ဒပထက္ပိုၿပပား အထန္႔တက္ လို႔ မေကာာ္ားပပဘူားေလ ဟုေတားမိကာ ထိုမွာတာ္ သူမ၏
လုပ္ရပ္ကို ရပ္ဆိုာ္ားလိုက္သသည္္။
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ေနာက္တစ္ေန႔တာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား ူားေ္မာ္ရန္ သာားစဥ္ သူမ၏ စိတ္တာ္
အေတားတစ္ ု းာ္လာသသည္္။ " ဒပအသြက ာပ့ေစိတ္လသည္ား ္ စ္ႏွိုာ္တာပမ္။ ာပ့ေရမ႕ မ က္လြုား ႏွွစ္လြုား စလြုားဟာ
သိပ္မ္မာ္ရေတာ့ေတာ နာေနတာ ၆ ပတ္ေတာာ္ ရွိေနၿပပ္။ ကိုယ့္ေစိတ္ပမ ္ စ္မွာပပေလ္။ " ထိုသို႔ေတားရာ္ား ဘုရာားရွာ္
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္အာား အေ္ တစ္ ုေတာ့ေ ေပားပပရန္ ဆုေတာာ္ားေလသသည္္။

ဤတစ္ ကိမ္တာ္မူ ထိုအသြကို ပိုမို ္ကသည္လာ္ ္ပတ္သာားစာႏွွာ့္ေ ္ပတ္္ပတ္သာားသာား ေ္ပာသသည့္ေ
အေနအထာားႏွွာ့္ေ ္ပန္္၍ ္ကာားလိုက္သသည္္။

" ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္ရမ႕ မ က္လြုားေတ ္ပန္ရတမ့ေ ေန႔မွာ မာ္ားလသည္ား မာ္ားရမ႕ မ က္လြုားေတ ္ပန္ရလိမ့္ေမယ္္။ "

အ္ပသည္္ပသည္ဆိုာ္ရာ ကရိသၽွ္ဏ အႏွု

တိ အသာ္ား ကပားကို စတသည္ေထာာ္ မ့ေပပေသာ ေက ားဇူားရွာ္ အာစရိယ

ဆရာေတာ္ ကပား ေအ စပ ဘကၠသပား ေးဒပန္ားသ ဆာမိ ရွရပလာ ပ္ရဘူားပပားဒ္က ရွရပမဒ္ ဘာဂးသြမ္က မ္ား ကသ ကပား ၇
အ န္ား ၉ ပပဒ ၁၅ ၏ ရွာ္ားလာ္ား က္တာ္ ေအာက္ပပအတိုာ္ား ေရားသာားထာားသသည္္။

"

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္

၏

ေ္ကာက္စရာ

ေကာာ္ားလွစာေသာ

္ကမ္ား္ကိဳပ္ေသာ

အသာ္သသန္သသည္ ဘုရာားရွာ္ ၏ သားက မဟုတ္သူမ ာား အ ို႔ အႏွၲရာယ္ ကပားသသည္ ဟု ထာ္ရေသာ္လသည္ား
ပ္ရလာားဒ္ မဟာရာားဂ ္ကမ့ေသို႔ ေသာ ပုဂိိဳလ္မ ိိဳား အ ို႔ ထိုေ္ကာက္စရာ အသာ္မွာ နသည္ားနသည္ားမၽွ တုန္လမႈပ္စရာ မရွိေပ္။
အ္ ာားေသာ တိရိစာန္ မွန္သမၽွသသည္ ္ ေသၤ့ေကို ေ္ကာက္ရေသာ္ ္ာာား ထို္ ေသၤ့ေ၏ သာားေပပက္ကေလား မ ာား
အ ို႔မူ ္ ေသၤ့ေ ကပား အေပပ ေ္ကာက္စိတ္ဟူ္၍ စိုားစဥ္ားမၽွ ရွိမသည္ မဟုတ္ေပ္။ ကုန္ားေပပတာ္ ေနထိုာ္ေသာ သတးပ
အာားလြုားသသည္ ပာ္လယ္ သမုဒၵရာကို ေ္ကာက္ရြ႕္က ေသာ္္ာာား ပာ္လယ္ထမတာ္မူကာား ာပားအေသားစာားေလားမ ာားမူ
ပာ္လယ္ကို

ေ္ကာက္ေလ့ေ

မရွိေပ္။

အေ္ကာာ္ားမူကာား

ထိုာပားအေသားစာားေလားမ ာားသသည္

ကပားမာားေသာ

ပာ္လယ္္ကပားကို အ္ပသည့္ေအး ိုလမႈြထာား္ ာ္ားေ္ကာာ့္ေ ္ စ္ေပသသည္္။"

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား

စ္ေသာ သားကမ ာားသသည္ကာား ဘုရာားရွာ္အာား

ိုလြမႈထာားသသည့္ေ

အတက္ ေ္ကာက္ရြ႕မမႈဟူ္၍ တစ္စြု တစ္ရာ မရွိ္ကေပ္။ ထိုသို႔ ္ စ္မသည့္ေ အစာား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို
စ္ေတာာ္

စ္္ကေသားသသည္္။ ထိုသို႔

စ္္မတ္ႏွိုားမမႈကိုလသည္ား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ က မသည္သို႔ တြု႔္ပန္ေလ့ေ

ရွိေ္ကာာ္ားကို ဆက္လက္ ္ကသည့္ေ္ကပပစို႔္။
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ဤတစ္ ကိမ္တာ္ ္ကာားလိုက္ရေသာ အသြ၏ တသည္ၿာိမ္္ပတ္သာားမမႈက မာသာ ကပား၏ ႏွွလြုားသာား ကို
ရိုက္ တ္သာားသသည္္။
" ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္ရမ႕ မ က္လြုားေတ ္ပန္ရတမ့ေ ေန႔မွာ မာ္ားလသည္ား မာ္ားရမ႕ မ က္လြုားေတ ္ပန္ရလိမ့္ေမယ္္။ "

သူမ

အေနႏွွာ့္ေ

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္

ကိုယ္ ႏွၶာမွ ေရာာ္္ သည္ ေ ာ့ေေ ာ့ေ ထက္ေပပလာသသည္ ဟု
ႏွွာ့္ေ ေႏွားေထားမမႈကိုလသည္ား
မိမိကိုယ္ကို

ကို္ကသည့္ေလိုက္တိုာ္ား

ဘုရာားရွာ္၏

ြစာားမိသလို ရာ္ထမတာ္လသည္ား ၿာိမ္ား မ္ားမမႈ

ြစာားရေပသသည္္။ ထိုအသြကို ္ကာားလိုက္ရေသာအ ပ သူမသသည္ တစ္ ပမွ မရွိ မ့ေ ူားေသာ

ယြု္ကသည္မမႈႏွွာ့္ေ

္ပသည့္ေလြႊမား္ လာကာ

သူမ၏

ဥပားေ ပာ္ားမွာ

ေကာာ္ားကာ္သို႔ပာ္

ထိေနသေယာာ္

ြစာားမိေလသသည္္။

ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ ၂ နာရပ ၂၀ မိနစ္ တာ္ သူမ အိပ္ယာ ထရြုမၽွမက လန္ားဆန္ား တက္ကကေနသသည္္။
ပြုမွန္

ထေနက ထက္

အလန္

ေစာေနေသာ္လသည္ား

စိတ္ရြႊာ္ေနသသည္္။

ေပ ာ့ေေပ ာာ္ား

သညာ္သာလွေသာ

အသြေလားတစ္ ု က သူမအာား ႏွိုားေစၿပပား မန္ဂလာ အာရသပားကို ထ ိုာ္ား္၍ သူမ ထ္ စ္သာားသသည္္။

မန္ဂလာ
နရဆာ္ားမ္ဟ

အာရသပား

ေဒားး္

ၿပပေသာအ ပ

အ န္ားမွ

လိုက္သာသာားေနရေသာ္လသည္ား

ပူဂ ာရပ

ထိုအသြကပာ္

သူမအာား

အ န္ားသို႔

သာားရာကို

ရွက္လသည္ားရွက္

ေသာေ္ကာာ့္ေ

ပန္ကဂ န္ဂရပား

ပ္ရဘူား

ဘုရာားရွာ္

လိုက္သာား ိုာ္ားသသည္္။

သူမမွာ

မ က္ရသည္မ ာား

က ေနသသည္္။

စိတ္ထမတာ္လသည္ား ေလားလြေနၿပပား မေ္ပားြ့ေသလို ္ စ္ေနသသည္္။

ပန္ကဂ န္ဂရပား ပ္ရဘူား က အဘိေသက သန္ားေလာာ္ားရန္ ္ပာ္ဆာ္ေနစဥ္ သူမ အာားတာ္ားကာ
အက ိိဳားအေ္ကာာ္ား

ေ္ပာ္ပလိုက္သသည္္။

ပန္ကဂ န္ဂရပား

ပ္ရဘူား

က

ေသေသ ာ ာ

အာရြုစူားစိုက္ၿပပား

နာားေထာာ္သသည္္။ ၿပပားေနာက္ တစ္လြုားတစ္ပပား မၽွ မဟဘမ သူမအာား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္၏ မဟာ
ပ္ရဆာဒြမ္ ( ဆမ္ားေတာ္က ေဘာဇဥ္္မတ္ )အ ိိဳကို ္ပြိဳား္ပၿပပား ေပားေလသသည္္။

ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တာ္ မာသာ ကပား၏ သမပား္ စ္သူ ဘုရာားေက ာာ္ားမွ ္ပန္လာေသာ အ ပ " အေမ၊
အေမ... ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ရမ႕ မ က္လြုားေတကို သူတို႔ ေ္ပာာ္ားလိုက္ၿပပ္။ အ ု အရမ္ားလွတမ့ေ အနပေရာာ္
မ က္လြုားေတာ္ေတ ္ စ္သာားၿပပ.." ဟု ေအာ္ေ္ပာေလသသည္္။ ထို္ကာားေယာာ္ မ့ေေသာ အသြ၏ ကတိအတိုာ္ား ၃ ရက္
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အတာ္ားပာ္

မာသာ ကပား၏

မ က္လြုားမ ာားလသည္ား

အြ့ေဩစရာေကာာ္ားေလာက္

ေအာာ္ပာ္

ပကတိ

္ပန္ေကာာ္ားသာား မ့ေေလသသည္္။

္ စ္ပြုမွာ ဤသို႔္ စ္သသည္္။ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္၏ မူလ ပကတိ မ က္လြုားေတာ္မ ာားမွာ အနပေရာာ္
္ စ္္ကသသည္္။ တစ္ရက္တာ္ သားက တစ္ဥပားသသည္ တန္ ိုား ကပား အးပေရာာ္ ေက ာက္ ၂လြုားကို လာေရာက္
လမဒပန္ားသာားရာ ပူဂ ာရပလသည္ား ထိုမ က္လြုားေတာ္မ ာား ေနရာတာ္ အစာားထိုား မ့ေေပသသည္္။ ဘုရာားရွာ္ကမူ သူ၏ မူလ
ပကတိ မ က္လြုားေတာ္မ ာား ကို ္ပန္လသည္ လို ာ္ေသာေ္ကာာ့္ေ သူ၏ သားကမွ တစ္ဆာ့္ေ ထုတ္ေ ာ္ေ္ပာ မ့ေ္ ာ္ား
္ စ္ေပေတာ့ေသသည္တကာား္။
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ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ႏွွာ့ေ္ ဘုရာားရွာ၏
္ သားကမ ာား ( ၂ )

ဘုရာားရွာ္ ႏွွာ့္ေ သူ၏ သားကမ ာား ္ကာားတာ္ ္ စ္ပာားေသာ ေႏွွာာ္ မ႕မမႈမ ာားသသည္ သာမန္လူသာား မ ာား
အတက္မူ အဓိပၸပယ္ နာားလသည္ရန္

က္ မေသာ္ာာား ဒပးိုားတပား ္ စ္ရန္ ကိိဳားစာားေနသူမ ာား သို႔မဟုတ္ ဒပးိုတပား မ ာား

အ ို႔မူ တ္ရမႈသိရွိ္ ာ္ား အာား္ ာ့္ေ မိမိတို႔၏ ဘုားရာားရွာ္ အေပပထာားရွိသသည့္ေ ယြု္ကသည္မမႈ ပိုမို ိုာ္္မမ ထက္သန္လာသလို
ယ ာ္ကထက္ပို္၍

ဘုရာားရွာ္၏

စ္္မတ္ႏွိုားစာ

အလုပ္အေကၽား္ပိဳ္ ာ္ားကို

ပိုမို

စိတ္အာားထက္သန္စာ
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လုပ္ႏွိုာ္လာမသည္

္ စ္ေပသသည္္။

သို႔ေသာ္

ဤေနရာတာ္

သတိ ကပားစာ္ပိဳသာ့္ေေသာ

အ က္တစ္ က္မွာ

ဘုရာားရွာ္သသည္ Supreme အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ္ စ္သသည့္ေအတက္ မိမိ ဘုရာားရွာ္ အေပပထာားသသည့္ေ ယြု္ကသည္မမႈ မိမိ
ဘုရာားရွာ္ အေပပထာားသသည့္ေ စိတ္အေနအထာား ေပပမူတသည္ၿပပား ဘုရာားရွာ္မွ မိမိကို တြု႔္ပန္မသည္ ္ စ္ေ္ကာာ္ားကိုပာ္
္ စ္သသည္္။ ယ ု တာ္္ပမသည့္ေ အ္ စ္အပ က္မွာလသည္ား မာားပူရ္ ဘုရာားေက ာာ္ားတာ္ ္ စ္ပ က္ မ့ေေသာ ္ စ္ရပ္မွန္ေလား
တစ္ ု ္ စ္ပပသသည္္။
တစ္ရက္တာ္

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္ ၏ ပူေဇာ္ပမ ေ ပ ပူဂ ာ

္ စ္ေနစဥ္ ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အေပပဆာ္ထာားေသာ ပန္ားကြုား ေပပမွ ပန္ားပာ့္ေ တစ္ပာ့္ေ ရုတ္တရက္ ္ပိဳတ္က လာ သသည္ ကို
ပူဂ ာရပမွ

သတိ္ပိဳမိေလသသည္္။

ထိုအ ပ

ပူဂ ာရပ

မွ

ေနၿပပား

ဘုရာားရွိ ိုားေနသူမ ာားဘက္သို႔

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား အထူား ဆုေတာာ္ားမ ာား ္ပိဳလုပ္ေနသူမ ာား ရွိပပသလာား ဟု လွသည့္ေ္၍ ေမားသသည္္။ အေရွ႕ပိုာ္ား
ရွိသူမ ာားမွ

တုပ္တုပ္မၽွ

မလမႈပ္္။

အေနာက္ဘက္

တန္ားမွ

မာသာ ကပား

တစ္ေယာက္သသည္

မ က္ရသည္

စက္လက္ႏွွာ့္ေ ေရွ႕သို႔ ထက္လာရွာသသည္္။

သူမ က ေအာက္ပပအတိုာ္ား ရွာ္ား္ပသသည္္။
" ကၽန္မ သမပားေလား အိမ္ေထာာ္က တာ ၄ - ၅ ႏွွစ္ရွိပပၿပပ္။ အ ုထက္ထိ သာားသမပား မထန္ားကာား ပပဘူား္။ အမဒပကို
ကၽန္မသာားမက္အိမ္မွာ ရွိတမ့ေသူမ ာား က မဂၤလာ မရွိဘူားလို႔ ယူဆပပတယ္္။ ဒပေ္ကာာ့္ေ ကၽန္မအေန နမ႔ ဘုရာားရွာ္
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ကို အာားကိုားတ ကပား သူမကို ကူသညပ ို႔ တိုာ္ပာ္ ေတာာ္ားဆု ပန္ေနတာပပ္။ "

ထိုအ ပ ပူဂ ာရပမွ " ဘာမွ မပူပပနမ႔ေလ္။ သာ္ရမ႕ ဆုေတာာ္ား ္ပသည့္ေပပၿပပ္။ ဘာေ္ကာာ့္ေ ဒပလိုေ္ပာရတာလမ
ဆိုေတာ့ေ

ဘုရာားရွာ္

ေသ ာသိမ္ားထာားပပ္။

နရဆာ္ားမ္ဟ
ဒပပန္ားကို

ေဒားး္

ရမ႕

ေဆားၿပပား

ကိုယ္ေပပက

သမပားကို

ပန္ား္ပိဳတ္က လာလို႔ပပ္။

တိုက္ပပေလ္။

"ဟု

ဒပ

ကိုယူသာားပပ္။

ဆိုကာ

ေပားလိုက္ၿပပား

မ္ကာမပပာ္ ေမ့ေသာား မ့ေသသည္္။

တစ္ႏွွစ္္ကာေသာ္ ထိုမာသာ ကပား သသည္ သူမ၏ သမပား ္ စ္သူ သာားမက္္ စ္သူ ႏွွာ့္ေ ေမားကာ္ားစ
ကေလား ေလားႏွွာ့္ေ အတူ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ထြပပားသို႔ တစ္ န္ ္ပန္ေရာက္လာ မ့ေသသည္္။ သူမမွ ပူဂ ာရပ
အာား လန္ မ့ေေသာ ၁ ႏွွစ္မွ အ္ စ္ကို ္ပန္လသည္ ေ္ပာ္ပကာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ၏ ေမတာေတာ္ေ္ကာာ့္ေ
သူမ၏

သမပားတာ္

ေယာက ာ္ားေလား

တစ္ဥပား

ေမား ာားလာ မ့ေၿပပား

၄ာ္ားတို႔မွ

သူ႔အာား

ပ္ရလာားဒ္

ဟု

အမသည္ ေပားထာားေ္ကာာ္ား ေ္ပာ္ပေလသသည္္။ ၿပပားေနာက္ သူတို႔ မိသာားစု အာားလြုား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္
အာား ပူဂ ာလုပ္ၿပပား ရွိ ိုားဥပား ကာ ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္

၏ ေမတာေတာ္

အာား ေအာက္ေမ့ေ

သတိရ္ကေလသသည္္။
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ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ႏွွာ့ေ္ ဘုရာားရွာ၏
္ သားကမ ာား ( ၃ )

"

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ရမ႕ ႏွမႈတ္ ြတာ္ားႏွွာ့္ေ လသည္ဆြေမြႊားမ ာားသသည္ ေသားမ ာား္ ာ့္ေ ္ န္ားပတ္ထာား

သကမ့ေသို႔ ္ စ္ေနၿပပား ဘုရာားရွာ္၏ ေ္ကာက္စရာ ေကာာ္ားလွ စာေသာ မ က္လြုားေတာ္မ ာားမွာေဒပသမ ာား ္ ာ့္ေ
္ပသည့္ေလြႊမ္ားေနေသာေ္ကာာ့္ေ ္ကသည့္ေရမႈရန္ ဟူသသည္ လြုားး မ္ စ္ႏွိုာ္ေပ္။ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ပုဂိိဳလ္ သေဘာေဆာာ္ေသာ
ဘုရာားရွာ္ ္ စ္ေတာ္မူေသာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ သူ၏ ႏွမႈတ္ မ္ားအနာားမ ာားကို လၽွာ ႏွွာ့္ေ သပ္ၿပပား
ဟပရ(န္)ယ ကရွပားပူားရ္ ၏ းမ္ား္ိုက္ထမမွ ထုတ္ထာားေသာ အူကလပစာမ ာားသသည္ ဘုရာားရွာ္ ၏ ကိုယ္ေပပတာ္
ပန္ားကြုားသ ယ္ တာ္ရွိေနၿပပား ္ ေသၤ့ေတစ္ေကာာ္မွ မ္ကာေသားမပကပာ္ ဆာ္တစ္ေကာာ္ သတ္ထာား သသည္ႏွွာ့္ေ
တူေပသသည္္။ ( ရွရပမဒ္ ဘာဂးသြမ္ က မ္ား္မတ္ ၇.၈.၃၀ ) "

ယ ုေ ာ္္ပမသည့္ေ အေ္ကာာ္ားအရာ သသည္ အလန္ အာ္မတန္ ထူား္ ာားေသာ အေ္ကာာ္ားအရာ တစ္ ု
္ စ္ပပသသည္္။ တစ္ ပတစ္ရြ းိတ္သၽွ္ဏး တစ္ဥပားသသည္ ဘုရာားရွာ္ ရွပး အာား ပူေဇာ္ ိုက္္ကြိဳပပက သူသသည္ ထိုရွပး
ဘုရာားရွာ္၏ ဆာ္ားတုေတာ္ အတာ္ား ရွိေသာ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူား သို႔မဟုတ္ ကရိသၽွ္ဏ အာား ရွိ ိုားဥပား ေလသသည္္။
23

အေ္ကာာ္ားမူ ကာား မသည္သို႔မၽွ ကာ္ ာား္ ာ္ား မရွိေသာေ္ကာာ့္ေ ္ စ္သသည္္။ ( ပ္ရပယာစ္ယ စာား ္ယ ) ဤအေ္ကာာ္ား
အရာ ႏွွာ့္ေ ပတ္သတ္ေသာ ဥပမာကို းိသၽွ္ႏွူား ဒပမိုားတရ က မ္ားစာတာ္ ေတ႕္မာ္ႏွိုာ္ေပသသည္္။
တစ္ ိန္တုန္ားက ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူား၏ သားက တစ္ဥပား္ စ္ေတာ္မူေသာ းိ(စ္)းေဆန အမသည္ရွိေသာ
ဘ္ရာမန တစ္ဥပား ရွိေလသသည္္။ သူသသည္ မာၻ တစ္ ုလြုားကို

ရပားႏွွာ္လ က္ ရွိရာ တစ္ရက္တာ္ အလန္အမာ္ား

ပာ္ပန္ားေသာေ္ကာာ့္ေ ေတာအုပ္ ကပား၏ တစ္ေနရာတာ္ အနာားယူေလသသည္္။ မနပားမနာားတာ္ ရာတစ္ရာ ရွိၿပပား
ထိုအ ိန္တာ္ပာ္ ၄ာ္ားရာ သူ ကပားသာား္ စ္သူ ထိုေနရာမွ ္ တ္သာားေလသသည္္။ ထိုသူ ကပားသာားသသည္ ဘ္ရာမန
ကို္မာ္ေသာ " အို ဘ္ရာမန ာပသသည္ ဤရာသူ ကပား၏ သာား္ စ္ပပသသည္္။ ယေန႔ ကၽန္ေတာ္သသည္ အလန္
အမာ္ား ေ ပာ္ားကိုက္ေန္၍ ကၽန္ေတာ္

စ္လွစာ ေသာ ရွပး ဘုရာားရွာ္ကို ယေန႔အ ို႔ မပူေဇာ္ မဆသည္ားကပ္ ႏွိုာ္ မ့ေ ပပ္။

ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား ယေန႔ေတာ့ေ ကၽန္ေတာ့္ေအစာား ပူေဇာ္ကိုားကယ္ေပားပပေလ္။ " ဟု ေတာာ္ားဆိုေလ ေတာ့ေသသည္္။

ထိုအ ပ းိ(စ္)းေဆန က " ကၽန္ေတာ္ဟာ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားရမ႕ ဘ(က္)သာ၊ အလန္ စ္ေသာ သားက
တစ္ေယာက္ ္ စ္ပပတယ္္။ ကၽန္ေတာ္သသည္ ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ နမ႔ သူ႔ရမ႕ ကိုယ္ပာားေတ ္ စ္ေတာ္မူတမ့ေ းိသၽွ္ႏွူား၊
းပားဆုေဒး၊ ရွန္ကရ္ရွ္န၊ ပ္ရဒယူားမ္န နမ႔ အနိရူားဓ တို႔ကိုပမ ဆသည္ားကပ္ ကိုားကယ္ ပပတယ္္။ ကၽန္ေတာ္ဟာ
ဘယ္ေသာအ ပမၽွ ေဒးပ ေဒးတာ ေတကို မဆသည္ားကပ္ပပဘူား္။ ကၽန္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေသာအ ပမၽွ တ္ ာား
ဘယ္သူေတ ကို မွ မဆသည္ားကပ္ပပဘူား္။ တ္ ာားသာားရွာပပေလ္။ " ္ပန္လသည္ ေ္ပာေလသသည္္။
ထိုအ ပ သူ ကပားသာားမွာ အလန္ ေဒပသထက္လာကာ သူ၏ ဓာားကို ဆမထုတ္ၿပပား " သာ္တကယ္လို႔ ာပ၏
စကာားကို

ပဆန္လၽွာ္ အကယ္္၍ သာ္သသည္ ာပ၏ အိရွ္တ ေဒး (

စ္္မတ္ႏွိုားလွပပေသာ ) ရွပး ဘုရာားရွာ္အာား

ာပ့ေအစာား မပူေဇာ္ေပားလၽွာ္ အ ုပာ္ သာ္၏ ဥပားေ ပာ္ားကို ္ တ္္ပစ္မသည္ " ဟု ေ္ပာေလေတာ့ေသသည္္။

မိမိ၏ အသက္ေဘားကို ေ္ကာက္ရြ႕ရကာား

းိ(စ္)းေဆန သသည္ " ေကာာ္ားပပၿပပ္ ာ္။ ေကာာ္ားပပၿပပ္။

ကၽန္ေတာ္ ပူေဇာ္ေပားပပ့ေမယ္္။ ကၽန္ေတာ္ ပူေဇာ္ေပား ပပ့ေမယ္္။ " ဟု ေ္ပာလိုက္ၿပပား ဘုရာားရွာ္ ရွပးသသည္ ရူဒရ ေဒားး္၊
တနသည္ားအာား္ ာ့္ေဆိုေသာ္ အးိဇာဂုဏ္၏ အးသာရ္ ပာ္္ စ္ေ္ကာာ္ား ေတားမိသသည္္။

ဤအေ္ကာာ္ားအရာ ႏွွာ့္ေ ပတ္သတ္ၿပပား အ္ပသည္္ပသည္ဆိုာ္ရာ ကရိသၽွ္ဏ အႏွု
တသည္ေထာာ္ မ့ေေသာ

ေက ားဇူားရွာ္

အာစရိယ

ဆရာေတာ္ ကပား

ရွရပလာ

တိ အသာ္ား ကပားကို စတာ္

ပ္ရဘူားပပားဒ္

ကလသည္ား

ရွရပ

မဒ္

ဘာဂးသြမ္က မ္ား္မတ္ ၉.၉.၇ တာ္ ေအာက္ပပအတိုာ္ား ေ္ပာထာားဘူားသသည္္။
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" ရုပ္ေလာက သဘားတရာား ကပားသသည္ အးိဇာဂုဏ္ ၏ လြႊမ္ားမိုားမမႈေအာက္တာ္သာ မ ာားေသာအာား္ ာ့္ေ
တသည္ရွိေပသသည္္။ သို႔ေ္ကာာ့္ေ ရွပး အရွာ္အာား ဤစ္ကားဠာ၏ လတပက ဴ ႏွွာ့္ေ ေလာာ္ဂ ပက ဴ တို႔ႏွွာ့္ေ တူၿပပား
အလ ာားႏွွာ့္ေ အနြ ၂ ု က္စလြုားကို ပတ္ာာ္ထာားေသာ

သည္္ ာ့္ေ္ပိဳလုပ္ထာားေသာ အးတ္ႏွွာ့္ေ တူေပသသည္္။

ဘုရာားရွာ္ ရူဒရ သသည္ သမ ဂုဏ ေ ပ အးိဇာဂုဏ္ ကို ကိုယ္စာား္ပိဳေသာ ပာ့္ေေတာ္မူ္ ာ္ား ္ စ္ၿပပား ဘုရာားရွာ္
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္

သမ ဂုဏ ေ ပ အးိဇာဂုဏ္တာ္ ကပားစိုား္ကေသာ ဘပလူားမ ာားကို ႏွွိမ္နာ္ားသတ္္ တ္ရန္

္ စ္လာေသာ ပာ့္ေေတာ္မူ ္ ာ္ား္ စ္ေပသသည္္။ ထိုသို႔ ္ စ္္၍ းိ(စ္)းေဆန သသည္ ဤသို႔ စဥ္ားစာားမိေလသသည္္။

" ာပသသည္ ရွပး ဆာ္ားတုေတာ္တာ္ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ကို ဒပပုဂိိဳလ္ရမ႕ အးိဇာ
ကို ာ္ား ို႔ အတက္ ပူေဇာ္မယ္ "

သို႔ႏွွာ့္ေ သူသသည္ " ရွရပ နရဆာ္ားမ္ဟ ယ နမဟ္ " " ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားသသည္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ အာားရွိ ိုား
ဥပား

ပူေဇာ္ပပ၏ " ဟု ဆိုကာ ရွပး ဆာ္ားတုေတာ္အာား ပန္ားကပ္ေလသသည္္။

သူ ကပားသာားသသည္ ဘ္ရမန ထိုမြန္သရာ ဂပထာေတာ္ကို ရတ္သသည္ ကို ္ကာားေသာအ ပ ေဒပသထက္လာၿပပား
သူ႔အာား ဓာား္ ာ့္ေ ုတ္ရန္ ္ကြစသည္ေလသသည္္။

" ဒပက ဘာသေဘာတုန္ား္။ မာ္ားက နရဆာ္ားမ္ဟ မြန္သရာ ရတ္ေနတာပမ္။ မာ္ား ာပ့ေရမ႕

စ္လွစာေသာ

အိရွ္တ ေဒားး္ ကို ပူေဇာ္ေနတာမွ မဟုတ္တာ္။ "

ထိုကမ့ေသို႔ သူ ကပားသာားသသည္ းိ(စ္)းေဆန ၏ ဥပားေ ပာ္ားကို ္ တ္ရန္ တာစူလိုက္သသည္ႏွွာ့္ေ တၿပိိဳာ္နက္
တမဟုတ္ ာ္ားပာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ ရွပး အရွာ္၏ ဆာ္ားတုေတာ္မွ ေပပထက္ေတာ္မူလာၿပပား
ထိုသူႏွွာ့္ေ တက သူ၏ မိသာားစု အာားလြုား၏ ဥပားေ ပာ္ားမ ာားကို ပပ သုတ္သာ္ရွာ္ားလာ္ားလိုက္ေလသသည္္။

ထိုကမ့ေသို႔ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ ရွပး လိန္ားဂ မွ ထက္ေပပပာ့္ေေတာ္မူ မ့ေေသာ ေနရာသသည္
အိႏွၵိယ ေတာာ္ပိုာ္ားတာ္ တသည္ရွိၿပပား ၄ာ္ားကို "လိန္ားဂ စ္ပိုတ" ဟု ေ ပေပသသည္္။

25

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ႏွွာ့ေ္ ဘုရာားရွာ၏
္ သားကမ ာား ( ၄ )

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ပာ့္ေေတာ္မူေသာ ေန႔တာ္ ဥပုသ္ သပလ ေစာာ့္ေတသည္္ ာ္ားသသည္
အလန္အာ္မတန္မွ အေရား ကပားလွေပသသည္္။ ဥပုသ္ေစာာ့္ေေသာ အ ပ ပ္ရရွာဒြမ္ ( ဆမ္ားေတာ္က ေဘာဇဥ္္မတ္ )
အနသည္ားာယ္ကို သြုားေဆာာ္ရၿပပား ္ကာေဒဆပ ဥပုသ္ကမ့ေသို႔ ေစာာ့္ေတသည္ ရေပသသည္္။

နရဆာ္ားမ္ဟ ပူရာန္ တာ္ ပ္ရလာားဒ္ မဟာရာဂ ္က ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ အာား သူ၏ ဘ(က္)သပား
ကို

တိုားတတ္ေအာာ္

မသည္သို႔လုပ္ရ

ပပမသည္နသည္ား

ဟု

ေမားေသာအ ပ

ဘုရာားရွာ္က

ေအာက္ပပအတိုာ္ား

မိန္႔ေတာ္မူေလသသည္္။

" လန္ေလၿပပားေသာအ ပက အးန္သပား မသည္ေသာ ေဒသတာ္ းပဆူား ရွရ္မာား အမသည္ရွိေသာ ဘ္ရာမန
တစ္ဥပား ရွိ မ့ေေလသသည္္။ သူသသည္ ေးဒက မ္ားစာမ ာားကို တတ္ေ္မာက္ကၽမ္ားက ာ္ေသာ ပသိတ တစ္ဥပား္ စ္ သသည္္။
သူ႔တာ္ အလန္တရာမွ သစၥာရွိေသာ ဂရုစိုက္ ေစာာ့္ေေရွာက္ေသာ ဆူရွပလာား အမသည္ရွိ ဇနပားသသည္ ရွိၿပပား
သူမသသည္ ေကာာ္ားေသာ အရသည္အ ာ္ား ေပပာ္ားစြုႏွွာ့္ေ ္ပသည္စြုေလသသည္္။ သူမသသည္ အထူား သ္ ာ့္ေ ဇနပားေကာာ္ား
တစ္ဥပား အ္ စ္ ေက ာ္္ကာား ေလသသည္္။ ထိအ
ု ္ကာ္ လာ္မယာားတာ္ သာား ၅ ေယာက္ ထန္ားကာား မ့ေသသည္္။ သာား
၄ ေယာက္မွာ ာယ္စဥ္ကတသည္ားကပာ္ လိမၼာေရား္ ာား ရွိ္ကၿပပား က မ္ားစာမ ာား တတ္ေ္မာက္ရြုမၽွ မက မိဘ
စကာားလသည္ား နာားေထာာ္္ကေပသသည္္။ သို႔ေသာ္ ၁ ေယာက္ေသာ သာား္ စ္သူကာား ၽာ္ား က္ ္ စ္သသည္္။
ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ ပ္ရလာားဒ္အာား လက္သညိိဳားသညြႊန္ကာ " မာ္ားရမ႕ နာမသည္က အမဒပတုန္ားက
းပားဆုေဒး ္ စ္တယ္္။ အမဒပတုန္ားက မာ္ားဟာ မေကာာ္ားတမ့ေ ္ပဇပြုစြ ရွိၿပပား ္ပသည့္ေတန္ဆာ ေတနမ႔ပမ ေပ ာ္ပပားတမ့ေ
အက ာ့္ေ္ စ္ေနတယ္္။

တစ္ရက္မွာ မာ္ားဟာ ္ပသည့္ေတန္ဆာမ တစ္ေယာက္နမ႔ ္ာာ္ား ြုၿပပား ရန္္ စ္တယ္္။ အမဒပေန႔သညမွာ မာ္ားတို႔
၂ ေယာက္လြုား ရန္္ စ္ၿပပား ္ာာ္ား ြုေန္ကတာ ဘာမွ မစာားလိုက္္ကဘူား္။ ကြေကာာ္ား ာ္ေတာ့ေ မာ္ားတို႔ ဘာမွ
မစာားဘမေနလိုက္တမ့ေ ( တနသည္ားအာား္ ာ့္ေ ဥပုသ္ ေစာာ့္ေသလို ္ စ္သာားတမ့ေ ) ေန႔ဟာ ာပ့ေရမ႕ ပာ့္ေေတာ္မူတမ့ေ
ေန႔ၿ စ္ပပေလေရာ္။ ဒပေ္ကာာ့္ေ မာ္ားတို႔ ၂ ေယာက္စလြုား အမဒပ ာပ့ေရမ႕ ပာ့္ေေတာ္မူတမ့ေ ေန႔မွာ ဘာမွမစာားဘမ ေန မ့ေတမ့ေ
အက ိိဳားကို ရသာား မ့ေ္ကတယ္္။
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မာ္ားကေတာ့ေ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ရမ႕သာား၊ ာပကိုယ္ ေတာ္္မတ္ရမ႕

စ္ရပပတမ့ေ ပ္ရလာားဒ္ ္ စ္လာတယ္္။ အမဒပ

္ပသည့္ေတန္ဆာ ကေတာ့ေ နတ္္ပသည္မွာ အလန္ ေ ာေမာလွပတမ့ေ နတ္သမပား ေလား္ စ္ေနၿပပား ေလာကပ အရသာ
အထူားအ္မတ္ မွန္သမၽွ ကို

ြစာားရတယ္္။ ၿပပားေတာ့ေ ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္ရမ႕ သားက ္ စ္လာတယ္္။ အ ုလသည္ား

မာ္ားဟာ ဘပလူားသဘက္ ္ စ္တမ့ေ မ ိိဳားရိုားမွာ ေမားလာေပမယ့္ေ ာပရမ႕ အ စ္ဆြုား သားက ္ စ္လာေပတယ္္။

္္ဟၼာ ကပား တို႔ ရွပး ကပား အာားလြုား က ာပကိုယ္ေတာ္ရမ႕ ပာ့္ေေတာ္မူ္ ာ္ား ဥပုသ္ကို အထူားတလသည္ ဂရုတစိုက္
ယူ္ကေလ့ေရွိတယ္္။ ္္ဟၼာ ကပားဟာ ဒပအက ိိဳားေ္ကာာ့္ေ

န္တသည္္ စ္ေပပမမႈကို ္ပိဳလုပ္လာႏွိုာ္တယ္္။ ရွပး ကပားဟာ

ဒပအက ိိဳားေ္ကာာ့္ေ တပပူရ္ရာစ ဆိတ
ု မ့ေ ဘပလူား ကိုေတာာ္ သုတ္သာ္ႏွိုာ္ မ့ေတယ္္။ ဒပဥပုသ္ ကို ေစာာ့္ေတမ့ေသူေတဟာ
သူတို႔ရမ႕ ေတာာ္ားဆု မွန္သမၽွကို ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္

ပား္မႇာ့္ေေတာ္မူေပတယ္္။ "

သူေတာ္စာ္ ေက ားဇူားရွာ္ ဆရာေတာ္ ကပား ဂိုားရ္ ဂိုားးႏွၵာား ဆာမိ မဟာရာဂ ္ ၏ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္
ပာ့္ေေတာ္မူ္ ာ္ား အထိမ္ားအမွတ္ ( ၁၄.၅.၁၉၉၅ ) တရာားေတာ္မွ ေကာက္ႏွုတ္ ေ ာ္္ပ္ ာ္ား ္ စ္ပပသသည္္။
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ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ႏွွာ့ေ္ ဘုရာားရွာ၏
္ သားကမ ာား ( ၅ )

ပူရာဏ က မ္ား ကပားေပပာ္ား ( မဟာ ပူရာဏက မ္ား ) ၁၈ က မ္ား ရွိသကမသို႔ ပူရာဏ က မ္ားာယ္ ( ဥပ
ပူရာဏက မ္ား ) ၁၈ က မ္ား ရွိေပသသည္္။ နရဆာ္ားမ္ဟ ပူရာဏက မ္ားသသည္ ဥပ ပူရာဏက မ္ားတာ္ ပပလာ့္ေကစာား
၄ာ္ားသသည္

ဘုရာားရွာ္

း္သၽွ္ႏွူားအာား

စ္္မတ္ႏွိုားစာ

ကိုားကယ္

ဆသည္ားကပ္

အလုပ္အေကၽား

္ပိဳမမႈကို

ရသည္ရယ္သ္ ာ့္ေ ေကာာ္ား္မတ္္ ာ္ား ဂုဏတာ္ တသည္ရွိေပသသည္္။
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နရဆာ္ားမ္ဟ ပူရာဏက မ္ားသသည္ ဆရာသားက အစဥ္အဆက္မွ အစဥ္ ကိုားကာားေလ့ေရွိ္ကေသာ
က မ္ား္ စ္သသည္္။ အလန္တရာ ေက ာ္္ကာားေသာ " နမ(စ္)ေသား နရဆာ္ားမ္ဟ ယာား ၊ ပ္ရလာားဒ လာားဒ ဒပားယပေန " ္
ာ့္ေစေသာ ဆုေတာာ္ားစာကို ကရိသၽွ္ဏ ကးပရာားဂ ဂိုားဆာမိ က က ိတ္သြႏွ က ရိသရာ မ္ရသ က မ္ားေတာ္္မတ္ (
အြတ္ယ လပလာ )တာ္လသည္ား ကိုားကာားထာားသသည္ကို ေတ႕ရွိရေလသသည္္။ ေအာက္ပပ အ္ စ္အပ က္ေလားသသည္
နရဆာ္ားမ္ဟ ပူရာဏက မ္ား အ န္ား ၁၃ မွ ေကာက္ႏွုတ္ ေ ာ္္ပ္ ာ္ား ္ စ္ပပသသည္္။

တစ္ ိန္တုန္ားက အလန္ရိုားသာားေသာ က(စ္)ယပ အမသည္ရွိေသာ ဘ္ရာမန တစ္ေယာက္ရွိေလသသည္္။
သူသသည္

က မ္ားစာေပမ ာားကို

အ္ ာားမသည္သသည့္ေ

အလုပ္ကိုမၽွ

ႏွွြ႔စပ္ရြုမၽွမက
မေပ ာ္ေမ႕ပမ

ကၽမ္ားက ာ္စာ
ေန႔စဥ္

ရွာ္ားလာ္ားေ္ပာဆိုတတ္ေလသသည္္။

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္ကို

သူသသည္
ပူေဇာ္္ ာ္ား

သာ ေမ႕ေလ ာ္ကာ ယဂ္ယ လုပ္္ ာ္ား္ ာ့္ေ သာ အ ိန္ကုန္ေနေလသသည္္။

ေန႔စဥ္သူသသည္ ပူေဇာ္မသည့္ေ ပစၥသည္ားမ ာားကို ယဂ္ယမပား သို႔ ယူေဆာာ္ပူေဇာ္ၿပပား သူ၏ေနအိမ္သို႔ လာေသာ
္သည့္ေသသည္မ ာား ဘ္ရာမနမ ာားကို ေကာာ္ားမန္စာ တသည္ ာ္ား ္သည့္ေ ြေလ့ေရွိသသည္္။ သူ၏ ဇနပားသသည္မွာ စားိသရပား
္ စ္သသည္္။ သူမသသည္ စိတ္သေဘာထာား ကပား္မာ့္ေေသာ အမ ိိဳားသမပားတစ္ဥပားအ္ စ္ အမသည္ ေက ာ္္ကာားကာ သူမ၏
ာ္ပန္ားအေပပ မွမ႔တစ္ေပပက္ စန္ားသသည္ ဟု ေ္ပာစရာ မ္ စ္ေလာက္ေအာာ္ အလုပ္အေကၽား္ပိဳေလသသည္္။ သူမ၏
သစၥာရွိမမႈေ္ကာာ့္ေ

သူမသသည္

မိမိတို႔၏

အာရြုထက္

ေက ာ္လန္္၍

ကိိဳတာ္သိႏွိုာ္ေသာ

အသိကို

ပိုာ္ဆိုာ္ထာားေလသသည္္။

ကိုားရွာလ အမသည္ရွိေနရာတာ္ ေနထိုာ္ေသာ ယဂ နာား ရွရ္မန္ား အမသည္ရွိ ပသညာရွိ ဘ္ရာမန တစ္ပပားလသည္ား
ရွိသသည္္။ သူ႔တာ္ ရိုားဟပနိ အမသည္ရွိ ဘာသာတရာား ကိုာ္ားရိမႈာ္ားၿပပား သစၥာရွိေသာ ဇနပားသသည္ တစ္ေယာက္ရွိ ၿပပား
အလန္အာ္မတန္မွ က က္သေရ အေပပာ္ားႏွွာ့္ေ ္ပသည့္ေစြုကာ ္ ဴစာ္ေသာ အက ာ့္ေသပလႏွွာ့္ေ ္ပသည့္ေစြုေပသသည္္။
ရိုဟပနိသသည္ မ ာားမ္ကာမပပာ္ သာားေယာက ာ္ား ေလား တစ္ေယာက္ ာား္မာ္ေလသသည္္။

ယဂ နာား

ရွရ္မန္ား

သသည္

ေးဒက မ္ားစာမ ာားတာ္

ေ ာ္္ပထာားသသည့္ေ

္ ဴစာ္သန္႔ရွာ္ားေစေသာ

လုပ္ထြုားမ ာားအာားလြုားကို သာားအတက္ လုပ္သသည္္။ သာားအာား ေဒး ရွရ္မန္ား ဟု အမသည္ေပားသသည္္။ ထိုကေလား
အသက္ ၈ ႏွွစ္ ရွိေသာ္

ာ္္ စ္သူသသည္ သာားကေလားအာား စလယ္ ကိိဳားတတ္ေပားကာ ေးဒက မ္ားစာေပမ ာားကို

သာ္ယူေစေလသသည္္။
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ေဒး

ရွရ္မန္ားသသည္

ဆြုားပပားသာား မ့ေေလသသည္္။

ေးဒက မ္ားစာေပမ ာားကို

ယဂ ္န

ရွရ္မာား

ဆြုားပပားသာား

ေ္ကကမ္ကေလသသည္္။ ေဒး ရွရ္မန္ားသသည္ သူ၏
သူေတာ္စာ္မ ာား၏

အကူအသညပ္ ာ့္ေ

တတ္ေ္မာက္ၿပပားေနာက္တာ္မူ
ေသာအ ပ

သာားေကာ

အေမပပ

သူ၏

ာ္

အလန္းမ္ားနသည္ား

ာ္အတက္ လုပ္သာ့္ေလုပ္ထိုက္ေသာ အရာမ ာား အာားလြုားကို

လုပ္ကိုာ္ၿပပားတာ္မူ

ေနရာအႏွွြ႔

ဘုရာား ူား ရပားထက္ရန္

ဆြုား္ တ္လိုက္ေလေတာ့ေသသည္္။

ေဒး ရွရ္မန္ား ဘ္ရမက ာ္ရပ ၏ ဂုဏ္သတာ္ားသသည္ တ္ သည္ား္ သည္ား ေက ာ္္ကာားလာၿပပား သူတာ္ ေနအိမ္ ဟူ္၍
မရွိဘမ

တစ္ေနရာၿပပား

တစ္ေနရာ

ေတာက္

ေလၽွာက္

ရပားႏွွာ္ေနေလသသည္္။

လိုအပ္သမၽွကိုသာ

အလမ ြစာားေသာက္ၿပပား ေးဒ မြန္သရာမ ာားကို ရတ္ တ္သရဇယ္ကာ ယဂ္ယ မ ာား္ပိဳလုပ္ေနေလ သသည္္။
ထိုစဥ္

ာ္ပန္ားလသည္ား မရွိေတာ့ေ သာား္ စ္သူလသည္ား ထက္သာားၿပပ္ စ္္၍ ေဒးရွရ္မန္ား ၏ မိ ာ္ ရိုဟပနိသသည္

သူမအာား ေထာက္ပြ့ေကူသညပမသည့္ေသူ မရွိဘမ အလန္ တရာမွ ဒုကၡေရာက္ေနေလသသည္္။
ေဒးရွရ္မန္ားသသည္ လွသည့္ေလသည္ သာားလာေနရာ္ား ႏွွာ့္ေ တစ္ရက္တာ္ ္မစ္ကမ္ားနာားတစ္ ုသို႔ေရာက္သို႔
ေရ ိိဳားေလသသည္္။

သူ၏

ေရစိုအးတ္ကို

အေ္ ာက္

ထိုအ ိန္ေလားမွာပာ္ က ပားကန္ား တစ္ေကာာ္ ႏွွာ့္ေ

လွမ္ားထာားၿပပားေနာက္

တရာားထိုာ္ေန

ေလသသည္္။

ကိိဳား္ကာ တစ္ေကာာ္တို႔သသည္ သူ၏ အးတ္ကို ယူ္၍

ပ ြသာား္ကေလသသည္္။ ၄ာ္ားအ္ ာ္ားအရာ ကို ္မာ္ေသာ ေဒးရွရ္မန္ားသသည္ ေဒပသထက္လာၿပပား ထိုသတးပ
မ ာားကို

ေ္ ာက္လွန္႔ေလသသည္္။

ထိုအ ပ

ာွက္မ ာားသသည္

အးတ္ကို

္ပစ္ ၿပပား

ထိုအေပပသို႔

မစာ္စန္႔ၿပပား

ပ ြသန္ားသာား္ကေလသသည္္။ ထိုအ ပ ေဒးရွရ္မန္ား သသည္ ထိုာွက္မ ာား အေပပ ေဒပသအမ က္ ေ ာာ္ားေ ာာ္ား
ထက္ကာ ၄ာ္ားတို႔ကို ္ကသည့္ေလိုက္ရာ ထိုာွက္တ႔ိုမွာ

က္ ာ္ား ဆိုသလို ္ပာက သာား ေလသသည္္။ ထိုအ ပ

ေဒးရွရ္မန္ားကိုယ္တိုာ္လသည္ား အြ့ေအာားသာ့္ေသာားကာ မိမိကိုယ္ကို လန္စာမွ အထာ္ ကပားသာားၿပပား သူႏွွာ့္ေ ယွဥ္ႏွိုာ္ေသာ
သူမရွိဟူ္၍ မွတ္ယူလိုက္ေလသသည္္။ မိမိကိုယ္ကို အထာ္ ကပားစာႏွွာ့္ေပာ္ ္မစ္ကမ္ားနာားမွ ထက္ ာ မ့ေၿပပား အနပားရွိရာသို႔
အလမ ြစာားရန္

းာ္ မ့ေေလသသည္္။

ထိုရာတာ္

ရွိေသာ

စားိသရပား

ႏွွာ့္ေ

၄ာ္ား၏

ာ္ပန္ား

ကရွ္ယပ

တို႔၏

ေနအိမ္သို႔ ေရာက္လာေလသသည္္။ ေဒးရွရ္မန္ားသသည္ သူတို႔၏ ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ ေရာက္လာကာ စားိသရပား
ထြပပားတာ္ အလမ ြေလ သသည္္။ သို႔ေသာ္ ထိုအ ိန္တာ္ စားိသရပားသသည္ သူ၏

ာ္ပန္ားကို ေန႔လသည္စာ

ေကၽားေနရကာား ေဒးရွရ္မန္ား ကို ္မာ္ေသာ္္ာာား သူမ၏ ာ္ပန္ားကိုသာ ဆိတ္ဆိတ္ကေလား လုပ္စရာ ရွိသသည္မ ာားကို
လုပ္ေပားေနေလသသည္္။

ာ္ပန္ားသသည္

စာားေသာက္ၿပပားသာားေသာအ ပတာ္မူ

ာ္ပန္ားသသည္၏

ေ္ ၂ က္ကို ေရေႏွား္ ာ့္ေ ေဆားေ္ကာေပားေလသသည္္။ ၿပပားနာက္မွသာလၽွာ္ အိမ္ေရွ႕သို႔လာကာ ဘ္ရမက ာရပ အာား
အလမထသည့္ေရန္ ေရာက္ရွိလာေလသသည္္။ ေဒးရွရ္မန္ားမွာ အလန္ ေဒပသထက္ၿပပား ထိုသစၥာရွိ ေသာ ဇနပားသသည္ ကို
မ က္လြုားနပ ကပားမ ာား္ ာ့္ေ ္ကသည့္ေေန ေလသသည္္။
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ထိုအ္ စ္ကို ရိပ္မိေသာ စားိသရပားသသည္ ဟတ္ဟတ္ ပက္ပက္ ရယ္ေမာေလသသည္္။ " အို ေဒပသတ ကပား
္ စ္ေနေသာ သူေတာ္စာ္၊ ာပသသည္ သာ္၏ ေဒပသေ္ကာာ့္ေ မပားေတာက္ေလာာ္မသည့္ေ ္မစ္ကမ္ားနေဘားမွ က ပားကန္ား
ကိိဳား္ကာ မဟုတ္ေပ္။ သာ္အေနႏွွာ့္ေ အလမလို ာ္လ ာ္ အမူအရာကို ္ပာ္ပပေလ္။ "

ထိုအ ပ ေဒးရွရ္မန္ားသသည္ စားိသရပား ထြမွ အစာားအစာမ ာားကို အလမ ြၿပပား တိတ္ဆိတ္စာ္ ာ့္ေပာ္
ထိုေနရာမွ ထက္ ာသာားေလသသည္္။ ္မစ္ဘက္သို႔ ္ပန္ေလၽွာက္လာရာ္ားႏွွာ့္ေ စဥ္ားစာားသသည္္။ " ဒပက ပားကန္ား နမ႔ ကိိဳား္ကာ
ကိစၥ သူမက ဘယ္လိုလုပ္ၿပပား သိေနရတာလမ္။"
အလမ ြ က္ကို ထာား မ့ေၿပပား ေဒးရွရ္မန္ားသသည္ ရာထမသို႔ တစ္ န္ လွသည့္ေထက္ မ့ေေလသသည္္။ စားိသရပား ၏
ာ္ပန္ားသသည္

အ္ပာ္ထက္သာားၿပပားေနာက္

သူမလသည္ား

ေန႔လသည္စာားၿပပားေသာမ ပ

ဘ္ရမက ာရပသသည္

သူမထြသို႔သာားၿပပား " အို ဘုရာားရွာ္၏ ေကာာ္ား ပားရထာားေသာ မိန္ားမာယ္၊ ဒပလို ေရွ႕္ စ္ ေနာက္္ စ္ေတကို သိႏွိုာ္တမ့ေ
ထူား္ ာားတမ့ေ စမ္ားပကာားေတ ဘယ္လိုရထာားတာလမ ေ္ပာ္ပေပားပပ" ဟုေမား္မန္ားေလသသည္္။

ထိုအ ပ လိမၼာပပားနပ္ေသာ စားိသရပားက ဤသို႔ ္ပန္ေ္ ေလသသည္္။ " အို ဘ္ရာမန၊ ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား
ဒပအေ္ ကို ေသ ာ နာားေထာာ္ပပေလာ့ေ္။ ဤကၽန္မ ပိုာ္ဆိုာ္ေသာ တန္ ိုားသသည္ သစၥာေစာာ့္ေသိေသာ ဇနပားသသည္
တစ္ေယာက္၏
လိုက္နာ

လုပ္ာန္ားေဆာာ္တာ

ေဆာာ္ရက္မမႈေ္ကာာ့္ေ

ရရွိ မ့ေေသာ

က ာ့္ေးတ္မ ာားကို
အက ိိဳားဆက္မ ာား

တိတိက က
္ စ္ပပသသည္္။

ေသေသ ာ ာ
ာ္ပန္ားသသည္

ကို

အလုပ္အေကၽား္ပိဳရ္ ာ္ားသသည္ ဇနပားသသည္တို႔၏ တားန္္ စ္ေပသသည္္။ အို ပသညာဉာဏ္ ကပား္မာ့္ေသူ ဘ္ရာမန္ ၊
ကၽန္မသသည္ ထိုတားန္ကို မလစ္ဟာ္ား
ာ္ပန္ားသသည္ ကို

မ့ေေပ္။ ထိုမွ တစ္ပပား အ္ ာား ကို ကၽန္မ မသိပပေ ္။ ေန႔သည မ္ပတ္

စ္္မတ္ႏွိုားစာ္ ာ့္ေ လိုေလေသား မရွိ ေစာဒက မတက္ဘမ ဂရုတစိုက္ လုပ္ေပား္ ာ္ားအာား္ ာ့္ေသာ

ဤ တန္ ိုားကို ရရွိ မ့ေ္ ာ္ား ္ စ္ပပသသည္္။ သာ္စိတ္းာ္စာားလၽွာ္ တစ္ ုေ္ပာ္ပ

ာ္ပပေသားသသည္္။ သာ္၏

ာ္သသည္

အလမ ြစာား ေသာက္ မ့ေေသာ ဘ္ရာမန တစ္ပပား္ စ္ေပသသည္္။ သာ္သသည္ သူ႔ထြပပားမွ ေးဒက မ္ားစာေပမ ာားကို
သာ္ယူေလ့ေလာ မ့ေသသည္္။ သူဆြုားပပားသာားေသာအ ပ သာ္သသည္ သူ၏ စ ာပန ကိစၥ အးးတို႔ ၿပပားဆြုားေသာအ ပ သာ္၏
အသက္ ကပားရာ့္ေၿပပ္ စ္ေသာ မုဆိုားမ အေမအို ကပားကို လ စ္လ ဴရမႈကာ သာ္ထက္ မ့ေ ေပသသည္္။ ထိုအေမအို ကပားမွာ
အလန္တရာမွ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ္လသည္ား သာ္၏ တစ္ ုတသည္ားေသာ စိတ္းာ္စာားမမႈမွာ သာ္၏ းမ္ားစာသာ
္ စ္ေ သသည္္။
သာ္၏

မိ ာ္သသည္

သာ့္ေအာား

းမ္ားတာ္ လယ္ေမား မ့ေ

သသည္္။

ေမားၿပပား

ကပား္ပာ္ားလာေအာာ္လသည္ား

စ္ ာ္္မတ္ႏွိုားစာ္ ာ့္ေ ္ပိဳစုေစာာ့္ေေရွာက္ မ့ေသသည္္။ သူမသသည္ သာ့္ေအတက္ အရာရာကိုလုပ္ေပား မ့ေသသည္္။ သာ္၏
မစာ္မ ာားကိုလသည္ား ရွာ္ားေပား မ့ေရေပသသည္္။ ယ ုေတာ့ေ သာ္သသည္ သူမအာား စန္႔လြႊတ္ၿပပား ေတာထမတာ္ လာကာ
ၿ ိိဳား္ ြေ ၽတာ္ ာ္ားကို က ာ့္ေ္ကြေနသသည္္။ အို ဘ္ရာမန သာ္ မရွက္ပပသေလာ္။ သာ္ေတာထမ ေလၽွာက္သာား္ ာ္ား္ ာ့္ေ
ဘာကို ရမသည္ ထာ္ေနပပသနသည္ား္။ သာ္၏ ေမားသမိ ာ္၏ ေရာက္ေနေသာ ဒုကၡဆာ္ားရမေ္ကာာ့္ေ သာ္၏

ြတာ္ားမွ
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ဆိုားးပားေသာ အနြ႔အသက္မ ာား ထက္ေနရေပသသည္္။ အမွန္ေတာ့ေ သာ္ရထာားေသာ စမ္ားပကာားတို႔မသည္ သသည္ သာ္၏
ာ္က သာ့္ေအတက္ ာယ္စဥ္က လုပ္ေပား မ့ေေသာ လုပ္ထြုားလုပ္နသည္ားမ ာားေ္ကာာ့္ေသာ ္ စ္ေပသသည္္။

အို

စိတ္ယုတ္မာ

ရွိေသာသူ

၊

သိပ္မ္ကာေသားမပကေတာာ္မွ

သာ္သသည္

ဘာအေ္ကာာ္ားအရာ

တစ္စြုတစ္ရာမၽွ မသည္မသည္ရရ မရွိဘမ ႏွွာ့္ေ အ္ပစ္မမ့ေ ာွက္ ၂ေကာာ္ကို သတ္္ တ္္ပစ္ မ့ေသသည္္။ ဤလုပ္ရပ္ေ္ကာာ့္ေ
သာ္၏ ဘုရာားေက ာာ္ားဂန္မ ာားကို လွသည့္ေပတ္ ူားေ္မာ္မမႈ၊ သာ္၏ တရာားထိုာ္္ ာ္ားတို႔ ၏ အာနိသာ္မ ာား အလြုားစြုသသည္
ကယ္ေပ ာက္သာား မ့ေေပၿပပ္။ အို ဘ္ရာမန၊ မိမိ၏ မိ ာ္ ဒုကၡေရာက္ေနသသည္ကို မ က္ကယ္္ပိဳသူသသည္ ေလာကတာ္
အဓိပၸပယ္မမ့ေ အသက္ရွာ္ရၿပပား မိ ာ္ကို အစဥ္ သတိရွိစာ ေစာာ့္ေေရွာက္ ထာားသူသသည္ ဤ ကမာၻတာ္ ရွိရွိသမၽွ အရာ
အာားလြုားကို ရရွိမသည္ ္ စ္ေပသသည္္။

သာ္သသည္ သာ္၏ အေမထြ

ကာကယ္

သသည္သာလၽွာ္

ေစာာ့္ေေရွာက္္ ာ္ား

အာားထုတ္မမႈ္ စ္ေပသသည္္။

သာ္၏

ေဒပသကို

က္ ာ္ား္ပန္ၿပပား သူမကို ကယ္ပပေလ္။ သူမကို

သာ့္ေအတာ္

စန္႔ပပေလ္။

သာ္္ပိဳလုပ္မသည္ ္ စ္ေသာ ကုသိုလ္ ေကာာ္ားမမႈအစုစု ကို

သာ္၏

အေရား ကပားဆြုား

အ ကပားမာားဆြုားေသာ

ေဒပသသသည္

သာ္္ပိဳလုပ္ထာားေသာ

က္ဆပား ္ပစ္မသည္ ္ စ္ေပသသည္္။ သာ္သသည္

ာွက္ကေလားမ ာားကို သတ္္ပစ္ မ့ေသသည့္ေ အ္ပစ္အတက္လသည္ား ေက ရာေက ေ္ကာာ္ား ကိိဳားစာားရမသည္ ္ စ္သသည္္။

အို ဘ္စာမန၊ သာ့္ေအာား ာပေ္ပာေသာ အေ္ကာာ္ား အရာ မွန္သမၽွသသည္ အမွန္တရာား သည္ားသာ
္ စ္ေပသသည္္။ သာ္သသည္ စစ္မွန္ေသာ ေပ ာ္ရြႊာ္မမႈကို လိုလၽွာ္ ကၽန္မေ္ပာသလို လုပ္ပပေလ္။ "

ထိုသို႔ ေ္ပာၿပပားေသာ အ ပ စားိသရပားသသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနေလသသည္္။ ထိအ
ု
ပ ေဒးရွရ္မန္ားက " အို
ဘုရာားရွာ္၏ ေကာာ္ား ပားရထာားေသာ မာသာ ကပား၊ ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား ကၽန္ေတာ္ ေဒပသနမ႔္ကသည့္ေ မ့ေတမ့ေ အတက္
စိတ္အေႏွွာာ့္ေအယွက္
္ စ္ပပသသည္္။

္ စ္သာားရာ္

အေမထြသို႔

္ပန္ၿပပား

ာ္႔လြႊတ္ေပားပပ္။
ဂရုစိုက္ၿပပားေသာ

သာ္ေ္ပာသမၽွသသည္
ေနာက္တာ္ေကာ

ကၽန္ေတာ္

ေကာာ္ား ို႔ သည္ားသာ

မသည္သို႔ေသာ

တားန္မ ာားကို

ထမ္ားေဆာာ္္ ာ္ားအာား္ ာ့္ေ ဘး၏ အ္မာ့္ေမာားဆြုားေသာ ပန္ားတိုာ္ကို ရႏွိုာ္ရန္ လုပ္ရပပအြ့ေနသည္ား္။ "

ထိုအ ပ စားိသရပားက ဤသို႔ ေ္ ေလသသည္္။
" ေသ ာနာားေထာာ္ပပေလာ့ေ္။

ု သာ္လုပ္ေဆာာ္ ရမသည့္ေ တားန္မ ာားကို ကၽန္မေ္ပာ္ပပပ့ေမသည္္။ သာ္သသည္

အေမအိုကို အလမ ြၿပပား ္ စ္ေစ ေကၽားေမား ေစာာ့္ေေရွာက္ ရေပမသည္္။ ထို႔အၿပာ္ သာ္၏ ာွက္မ ာားအေပပ္ပိဳ မ့ေသသည့္ေ
အ္ပစ္အတက္ ေက ရာ ေက ေ္ကာာ္ားလသည္ား ကိိဳားပမ္ားရမသည္္။ ကိုားရွာလ ္ပသည္တာ္ သာ္၏ ဇနပားသသည္ ္ စ္ရန္ ဇာတာ
ပပေသာ ဘိရာမန အႏွယ္ ာား မိန္ားကေလားတစ္ေယာက္ ရွိသသည္္။ သာ္ယ ု ္ပန္လၽွာ္ သူမ၏

ာ္က သာ့္ေအာား

လက္ဆက္ေပားလိမ္႔မသည္္။ လက္ ြလိုက္ပပ္။ သူမက သာားေယာက ာ္ားေလား တစ္ေယာက္ ေမားေပလိမ့္ေမသည္္။
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သာ္၏ ဇနပားသသည္ ဆြုားပပားသာားေသာအ ပ သာ္သသည္ စြႏွ ာဆ ရဟန္ား ဘးကို
သာ္သာ

စြႏွ ာဆ

နရဆာ္ားမ္ဟ

ရဟန္ားဘးတာ္

ေဒားး္

၏

းတ္နသည္ားမ ာားကို

ေမတာေတာ္္ ာ့္ေ

တိတိပပ

သာ္သသည္

ြယူလိုက္ပပ္။ အကယ္္၍

လိုက္နာေဆာာ္ရက္ မ့ေပပမူ
ဘုရာားရွာ္

းိသၽွ္ႏွူား၏

ဘုရာားရွာ္
္မတ္ဌာနပသို႔

ေသ ာေပပက္ ေရာက္ရွိေပလိမ့္ေမသည္္။

ယ ု

သာ္က

ေမား္၍သာ

ကၽန္မအေနႏွွာ့္ေ

ေဟာကိန္ားထုတ္ရသသည္္ စ္သသည္္။

ကၽန္မ

စကာားကို

မယြု္ကသည္လသည္ား သာ္ ကိိဳက္ရာ လုပ္ႏွိုာ္ပပသသည္္။ "

ထိုအ ပ ေဒး ရွရ္မန္ားက " အို သစၥာေစာာ့္ေသိေသာ အမာယ္ ကၽန္ေတာ္ အ ု က္ ာ္ားပမ အေမထြပပား
ဆပသို႔ ္ပန္ပပမသည္္။ အေမ့ေအာား ေစာာ့္ေေရွာက္ပပမသည္္။ ကၽန္ေတာ္ ္ပန္ေရာက္ေသာ အ ပ သာ္အ္ကြေပားသသည့္ေ
အတိုာ္ား တသေ၀မတိမ္ား လုပ္ေဆာာ္ပပမသည္္။ " ဟု က ိိဳားႏွြ႕စာ ေ္ပာေလသသည္္။

ထိုသို႔ ေ္ပာၿပပားေနာက္ ေဒး ရွရ္မန္ားသသည္ ေနအိမ္သို႔ ရပားႏွွာ္ေလသသည္္။ ေနအိမ္ေရာက္ေသာအ ပ ေဒပသ
ႏွွာ့္ေ အးိဇာ ကာ္ားေအာာ္ ေနကာ အေမအိုအာား ေစာာ့္ေေရွာက္ေလသသည္္။ သူသသည္ အိမ္ေထာာ္္ပိဳၿပပား သာားာယ္
တစ္ေယာက္

ထန္ားကာားေလသသည္္။

ဇနပားသသည္

ဆြုားပပားသာားေသာအ ပ

သူသသည္

စြႏွ ာဆ

ရဟန္ားဘးကို

ြယူလိုက္ေလသသည္္။ သူသသည္ ေက ာက္တြုား္ စ္ေစ ေက ာက္မ က္ ရတနာ ္ စ္ေစ ေရြႊ္ စ္ေစ တူသညပစာပာ္
သေဘာထာား္၍ ေနထိုာ္ မ့ေေသာေ္ကာာ့္ေ ေနာက္ဆြုားတာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ၏ ေမတာေတာ္္ ာ့္ေ
ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူား ၏ ေလာကုတရာ ဘြုဘးသို႔ ေရာက္ရွိသာား မ့ေေလသသည္္။

ဤေနရာတာ္ ေမားစရာ ရွိသသည္ကာား ဘ္ရမက ာရပ တစ္ေယာက္ အေနႏွွာ့္ေ သူ၏ မိ ာ္အိုကို ္ပန္လသည္
ဂရုစိုက္စရာ လိုပပသေလာ္။ ဘ္ရမက ာရပ တစ္ေယာက္ အေနႏွွာ့္ေ မိမိဘးကို ဘုရာားရွာ္အတက္ စေတားထာားေသာ
သူအ ို႔

ဤကမ့ေသို႔ေသာ

အ္ပစ္မ ာား

မ္ စ္ဟု

ရွရပမဒ္

ဘာဂးသြမ္က မ္ား

၁၁.၅.၄၁

တာ္

အတိအလာ္ား ေ ာ္္ပထာားသသည္ မဟုတ္ပပေလာ္။

ေလာကပႏွွာ့္ေ ပတ္သက္ေသာ ေႏွွာာ္ မ႕မမႈမ ာားကို လြုားး စန္႔လတ္ကာ အႏွိမႈာ္ားမမ့ေ
ပဒုမၼာေ္ ေတာ္ရာ္ားကို

ိုလြမႈရာ ဘုရာား္မတ္၏

ိုလမႈြထာားသူ တစ္ဥပားသသည္ နတ္ဘုရာားမ ာားကို ္ စ္ေစ မိဘဘိုားေဘားမ ာားကို ္ စ္ေစ

ရဟန္ားသူေတာ္စာ္မ ာားကို ္ စ္ေစ အ္ ာား ေသာ သက္ရွိသတးပမ ာားကို ္ စ္ေစ ေဆမ ိိဳား သညာတိမ ာားကို ္ စ္ေစ
လူ႔ေဘာာ္အသိုာ္ား အးိုာ္ားကို ္ စ္ေစ ေက ားဇူားေကကားတာ္က န္္ ာ္ား မရွိေတာ့ေေပ္။
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သို႔ေသာ္ ကၽန္ေတာ္တို႔ သိထာားရမသည့္ေ အ က္မွာ ဤ အ က္သသည္ ဘုရာားရွာ္ကို အ္ပသည့္ေအး ိုလြမႈထာား
သူမ ာား အတက္ ္ စ္ေပသသည္္။ ေးရွရ္မန္ား ဘ္ရမက ာရပ အလန္အဆာ့္ေ္မာ့္ေေသာ ဘုရာားတရာား ကိုာ္ားရိမႈာ္ားသသည့္ေ
အေနအထာားတာ္ ရွိေသာ္္ာာား သူ၏ လုပ္ေဆာာ္ က္မ ာားသသည္ ေလာကပ ဆန္ေနေပေသားသသည္္။ သူ၏ အဓိက
ရသည္ရယ္ က္မွာ ထြုားတမ္ားစဥ္လာမ ာားကို ္ပိဳလုပ္လ က္ ဘုရာားေက ာာ္ားကန္မ ာားကို လွသည္႔လသည္

ူားေမၽွာ္ၿပပား

ကုသိုလ္ရွာ္ ာ္ားပာ္ ္ စ္ေလသသည္္။ သူသသည္ ေနအိမ္မွ ထက္ ာလာ မ့ေရ္ ာ္ားမွာ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ကို
ထိေတ႕ရန္ လသည္ားမဟုတ္သကမ့ေသို႔ ေလာကုတရာ လမ္ားစဥ္လိုက္စာားသူမ ာားႏွွာ့္ေ ထိေတ႕ရန္ လသည္ားမဟုတ္္။ ထို႔္ပာ္
သူသသည္ ဆရာ သားက အစဥ္အဆက္မွ ဆာ္ားသက္လာေသာ ေလာကုတရာ ဆရာေတာ္ ထြပပားတာ္လသည္ား
ိုလြမႈဆသည္ားကပ္ထာား္ ာ္ား

မရွိေပ္။

သူသသည္

အ္ပာ္ပန္ားတာ္

သာ

ေလာကပႏွွာ့္ေ

မဆိုာ္သကမ့ေသို႔

ေနထိုာ္ေနေသာ္လသည္ား သူ၏ ရသည္မွန္ား က္မ ာားသသည္ အေပပယြသာ ္ စ္ေန္၍ သူ၏ မိ ာ္ကို စန္႔ပစ္သာားရန္မွာ
မသာ့္ေေတာ္ေပ္။
သူ၏ လုပ္ေဆာာ္ က္မ ာားမွာ ေလာကပဆန္ေသာေ္ကာာ့္ေ ရလာေသာ အက ိိဳားဆက္ မွာ သူ၏ အတမာန
တက္လာ္ ာ္ားသာ ္ စ္ေပ သသည္္။ မာနမွသသည္ ေဒပသ၊ ထိုေဒပသမွသသည္ ာွက္ႏွွစ္ေကာာ္ကို သတ္္ တ္သသည္သို႔
သူ႔အာား တန္ားပို႔လိုက္္ ာ္ား ္ စ္ေပသသည္္။

ေဒး ရ္ရ္မနိား အေနႏွွာ့္ေ ကုသိုလ္ေကာာ္ားမမႈ္ပိဳ္၍ ဘာသာတရာား

ကိုာ္ားရိမႈာ္ားေသာေ္ကာာ့္ေ "ကရ္မ အဒပကာရပ"ေ ပ ေးဒဓမၼတရာား အရ ရွိေသာ အရသည္အ ာ္ား ရွိေနေသာ္လသည္ား
သူ႔ထြတာ္ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ထြပပားသို႔ အကကာ္ားမမ့ေ

ိုလြမႈရန္ ယြု္ကသည္မမႈမရွိေပ္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ သူ႔တာ္

ဘ(က္)သပား အဒပကာရပ ေ ပ ကရိသၽွ္ဏ ဘ(က္)သပား အရ အရသည္အ ာ္ား မရွိဟု ဆိုႏွိုာ္ေပသသည္္။

ကရ္မ အဒပကာရပ ရွိေသာ သူမ ာားသသည္ အကယ္္၍ းရ္နာားရွ္ရမ္ ဓရ္မ ကို မလိုက္တာပပက သူတို႔သသည္
အကုသိုလ္ ္ စ္ေပလိမ့္ေမသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေသာလၽွာ္ စားိသရပားသသည္ သူ႔အာား ထိသ
ု ို႔ အ္ကြေပား မ့ေ္ ာ္ား ္ စ္ေပသသည္္။

ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ က ဥဒၵး အာား ဘာဂးသြမ္ က မ္ား ၁၁.၂၀.၉ တာ္ မိန္႔ေတာ္မူသသည္မွာ
အကယ္္၍ အ္ကာ္သူတစ္ဥပားသသည္ ကြ ကြ၏ အက ိိဳား ႏွွာ့္ေ ေလာကပ ေပ ာ္ရြႊာ္မမႈမ ာားကို မစန္႔လြႊတ္ႏွိုာ္ေသား
သ္၍ ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ ၏ ဘုန္ားေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ႏွွာ့္ေ ပတ္သက္ၿပပား နာားေထာာ္္ ာ္ား ဘုရာားရွာ္၏ နာမေတာ္ကို
မရတ္ တ္ေသားဘမ ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ အေပပ စ္္မတ္ႏွိုားစိတ္ မရွိေသားသ္၍ မယြု္ကသည္ေသားသ္၍ သူသသည္
ကြႏွွာ့္ေ ကြ၏ အက ိိဳားဆက္ းရ္နာရွရမ္ စသည္ားကမ္ားအတိုာ္ားကို လိုက္နာရေပမသည္္။

ေနာက္တစ္ န္ား ္ စ္ေသာ ရွရပမဒ္ ဘာဂးသြမ္က မ္ား (၁၁.၂၁.၂) တာ္ ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ က
မိန္႔ထာားသသည္မွာ

"

အရသည္အ ာ္ားရွိေသာ

ေနရာတာ္

တသည္္မမေအာာ္

ကိိဳားစာား္ ာ္ားသသည္

သူေတာ္ေကာာ္ားတရာားပာ္ ္ စ္ၿပပား အရသည္အ ာ္ား မရွိဘမ ထိုေနရာကို ယူထာား္ ာ္ားသသည္ တားန္မမ့ေရာ က ၿပပား
သူေတာ္ေကာာ္ား တရာားႏွွာ့္ေ မသညပေပ္။ ဤအရာသသည္ တိက ေသာ အႏွွစ္ ိဳပ္ပာ္ ္ စ္ေပသသည္္။ " ဟူ္၍ ္ စ္သသည္္။
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ထို႔ေ္ကာာ့္ေ ေးရွရ္မန္ားသသည္ သူ၏ ေနရာမွန္္ စ္ေသာ းရ္နာရွရမ္ ဒရ္မ အရ တ္ သည္ား္ သည္ားႏွွာ့္ေ
စစ္မွန္ေသာ စန္႔လြႊတ္ ယ္ ာမမႈမ ိိဳား ္ စ္လာၿပပား ရဟန္ား စြႏွ ာဆပ ္ စ္လာေသာအ ပ ေနာက္ဆြုားတာ္ သူသသည္
ဘုရာားရွာ္၏ ေလာကုတရာ ဘြုသို႔ ေရာက္ရွိႏွိုာ္ မ့ေ္ ာ္ား ္ စ္ေပသသည္္။

35

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ပာ့္ေေတာ္မ္ူ ာ္ား

ယ ုထက္ထိ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ႏွွာ့္ေ သူ၏ သားကမ ာား အ္ကာားရွိေသာ ေႏွွာာ္ မ႕မမႈမ ာားႏွွာ့္ေ
တ ိိဳ႕ေသာ နရဆာ္ားမ္ဟ ပူရာားန္ တာ္ ပပးာ္ေသာ အ္ စ္အပ က္မ ာားကို တာ္္ပ မ့ေပပသသည္္။

ယ ုဆက္လက္ၿပပား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ပာ့္ေေတာ္မူ ရသသည့္ေ အေ္ကာာ္ားႏွွာ့္ေ မသည္သို႔ မသည္ပြု
ပာ့္ေေတာ္မူ မ့ေ္ ာ္ား ကို တတ္ႏွိုာ္သေလာက္ အေသား စိတ္ ေ ာ္္ပေပားပပမသည္္။ ယ ုေ ာ္္ပမသည့္ေ အေ္ကာာ္ား
အရာမ ာားသသည္ ရွရပမဒ္ ဘာဂးသြမ္ က မ္ား္မတ္ ကသ ကပား ၇ မွ ္ စ္ေ္ကာာ္ား အသိေပားအပ္ပပသသည္္။
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တစ္ ိန္က ဟိရန္ယက္ရွ ႏွွာ့္ေ ဟိရန္ယ ကရွိပူရ္ အမသည္ရွိ ဘပလူားသညပေနာာ္ ရွိ မ့ေေလသသည္္။ ဟိရန္ယက္ရွ
သသည္ ဆိုားသမ္ားလန္ားလွ္၍ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုာ္ "းရဟ" အးသာားရ္ အ္ စ္ ပာ့္ေေတာ္မူၿပပား
သုတ္သာ္ မ့ေေတာ္ မူေလသသည္္။ ထိုသို႔္ စ္ၿပပားေနာက္ ဟိရန္ယ ကရွိပူရ္ သသည္ ေနာာ္ေတာ္ ဆြုားပပားသာားၿပပားေနာက္
အလန္အမာ္ား
ကိုက္္၍

ပူေဆားေသာက

ေကာာ္ားကာ္ကို

ေရာက္ေလသသည္္။
ေမာ့ေၿပပား

ေဒပသ္ ာ့္ေ

မပားဟုန္ားဟုန္ား

ြုားလြႊမ္ားေနေသာ

သူသသည္

ေတာက္ေလာာ္ေနေသာ

ႏွမႈတ္ မ္ားကို

မ က္လြုားမ ာား္ ာ့္ေ

္ကသည့္ေေသာအ ပ ေကာာ္ားကာ္ တစ္ ုလြုားသသည္ မပား ိုားမ ာား ြုားလြႊမ္ားသာားေလေတာ့ေသသည္္။ ထို႔ေနာက္ သူသသည္ သူ၏
အသာား ၃ ုပပေသာ လွြကို ေကာက္ယူၿပပား သူ၏ အေပပာ္ားအပပ ဘပလူားမ ာားကို ဤသို႔ ဆိုေလသသည္္။

" အို ဒပနး ႏွွာ့္ေ ေဒားတ္ယ တို႔၊ ာပမိန္႔သသည္ ကို နာ ြၿပပား

က္ ာ္ား အေကာာ္အထသည္ေ ာ္္ကပပေလာ့ေ္။ ာပ၏

အထာ္ကရ ရန္သူေတာ္ ကပားမ ာား ္ စ္္ကသသည့္ေ ေဒးပ ေဒးတာမ ာားသသည္ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူား၏ အကူအသညပ ္ ာ့္ေ
ာပ၏ ေနာာ္ေတာ္ကို သုတ္သာ္လိုက္္ကေလၿပပ္။ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ဟူသသည္ အစဥ္ ဘက္မလိုက္ဘမ
ေနရမသည့္ေအစာား ေဒးပေဒးတာမ ာား ၏ ၿပိိဳာ္ဘက္ကာ္ား ယြု္ကသည္ကိုားကယ္ား ဆသည္ားကပ္မမႈ ေ္ကာာ့္ေ ဘုရာားရွာ္သသည္
သူတို႔ဘက္မွ ေနေပားလိုက္ ေလၿပပ္။ ဂနာမၿာိမ္ေသာ ကေလားာယ္ တစ္ဥပားကို အလယ္တကူ လွသည့္ေစာား္၍ ရသကမ့ေသို႔
ဘုရာားရွာ္

သသည္

သူ၏

မူလပကတိ

ဘက္မလိုက္ဘမ

ေန္ ာ္ားကို

စန္႔လတ္လိုက္ၿပပား

မာယာ၏

ထိန္ား ိဳပ္မမႈေအာက္ ေရာက္သာားၿပပား ေတားက္ထပား တစ္ေကာာ္၏ အသာ္ ကို ယူ္၍ သူ၏ သားကမ ာားကို
ကယ္ မ့ေေလၿပပ္။ သို႔္ စ္္၍ ာပသသည္ ထို ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားကို ာပ၏ လွြ္ ာ့္ေ သုတ္သာ္ကာ ထိုေသား္ ာ့္ေ
ာပ၏ ေနာက္ေတာ္ကို ေ္ သိမ့္ေမမႈေပားမသည္္။ သို႔မွသာ ာပသသည္ တားန္ေက ၿပပား စိတ္၏ ၿာိမ္ား မ္ားမမႈကို ရေပလိမ့္ေမသည္္။
သစ္ပာ္ တစ္ပာ္ ဟူသသည္ သူ၏ ပာ္စသည္ကို ေ မမႈန္ား္ပစ္မွသာ တစ္ပာ္လြုား ပ က္စပားေ္ ာက္ေသ႕ေပလိမ့္ေမသည္္။
ထို႔အတူ ဤ ေဒးပေဒးတာမ ာား၏ အသက္ေသားေ္ကာ ရာ္ႏွွစ္သသည္ား ာ္ စ္ေသာ

းိသၽွ္ႏွူားကို သတိ္ပစ္မသ
ွ ာ

သူတို႔အာားလြုား ပ က္စပား သညိမႈားႏွမ္ားသာား္ကေပလိမ့္ေမသည္္။

အို ဘပလူားအေပပာ္ားတို႔ ထိုသို႔ ာပသသည္ းိသၽွ္ႏွူားအာား သတ္ရန္ ကိိဳားပမ္ားေနစဥ္ သာ္တို႔အာားလြုားသသည္ ကမာၻ
ေ္မသို႔သာားေရာက္ကာ ကပားပာားရွာ္သန္ေန ေသာ ေကာာ္ား္မတ္ေသာ ( ဘ္ရာမန ) အမူအက ာ့္ေ မ ာား္ ာ့္ေ ရွိေနေသာ
လူသာားမ ာားကို

က္ဆပား္ပစ္

ေးဒက မ္ားစာမ ာားကို

ေလ့ေလာေသာ

္ကပပေလာ့ေ္။
ကတိ

စသည္ားကမ္ားရွိေသာ

တသည္ေသာ

စန္႔လတ္အနစ္နာ

အလမအတန္ားလုပ္ေသာ

သူမ ာား

ြေသာ

အာားလြုား

ကို

သတ္္ တ္္ပစ္္ကေလာ့ေ္။ ဘ္ရမနမ ာားႏွွာ့္ေ ႏွာားမ ာား ရွိရာေနရာသို႔သာားကာ မပားရိမႈ့ေ္ပစ္္ကပပေလာ့ေ္။ "

ထိုအ ပ အာဃာတ ကပားမာားေသာ မနာလိုစိတ္အ္ပသည့္ေ ရွိေသာ

က္လို က္ဆပား အလန္လုပ္လိုေသာ

ဘပလူားတို႔သသည္ ဟိရန္ယ ကရွိပူရ္၏ စကာားကို တသေးမတိမ္ား လိုက္နာ္ကေလသသည္္။ သူတို႔သသည္ ၿမိိဳ႕မ ာား ရာမ ာား
လယ္ကာ္ားမ ာား ႏွာားတာ္ားကုတ္မ ာား ပန္ား္ ြမ ာား စိုက္ ာ္ားမ ာား ေတာအုပ္မ ာားကို မပားေလာာ္တိုက္သာ္ား္ကသသည္္။
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သူေတာ္စာ္မ ာား ေနထိုာ္ေသာ အာရွရမ္မ ာား ႏွာားေက ာာ္ားသာားမ ာား၏ ရာမ ာား အစိုားရၿမိိဳ႕ ကပား ္ပ ကပားမ ာား ကိုလသည္ား
မပားတိုက္္ပာ

္ပစ္္ကေလသသည္္။

က္ဆပား္ပစ္သလို

ဘပလူားတစ္ ိိဳ႕မွာ

တ ိိဳ႕ဘပလူားမ ာားမွာ

တြတာားမ ာား

တန္ ိုား ကပား

ၿမိိဳ႕ ြတပ္မ ာား

သစ္သပားပာ္မ ာား

ကို

အးာ္ေပပက္မ ာား

ုတ္္ပစ္ကာ

ကို

ႏွိုာ္ာြသာားမ ာား၏

ေနအိမ္မ ာားကိုပပ မပားရိမႈ့ေ္ကေလသသည္္။

ဤကမ့ေသို႔ေသာ အေႏွွာာ့္ေအယွက္မ ာားေ္ကာာ့္ေ ေနာက္ပိုာ္ားတာ္ လူတို႔သသည္ ေးဒဓေလ့ေထြုားစြမ ာားကို
စန္႔လြႊတ္လာ္ကၿပပား

ေဒးပေဒးတာမ ာား

အေနႏွွာ့္ေလသည္ား

ထိုက္သာ့္ေေသာ

ပူေဇာ္မမႈမ ိိဳားကို

ဒုကၡေရာက္လာ္ကေလသသည္္။ ေဒးပေဒးတာမ ာားသသည္ သူတို႔၏ နတ္ဘြုနတ္နန္ားမွ

မရ္ကေတာ့ေ္၍

ာကာ ကမ႓ာ ကပားတာ္

္ စ္ပ က္ေနပြုမ ာားကို လာ္ကသည့္ေ္ကေသာ္လသည္ား ဘပလူားမ ာားကမူ သူတို႔အာား လြုားး ဂရုမစိုက္္ကေပ္။

ထိုကမ့ေသို႔ ္ စ္ပ က္ေန ိန္တာ္

ဟိရန္ယ ကရွိပူရ္ သသည္ အသုဘနာေရား ကိစၥအးးကို ေဆာာ္ရက္

ေန မ့ေၿပပား ပူေဆားေသာကေရာက္ေနေသာ မိမိ၏ မိ ာ္ ဒပတပ သူ၏ တူမ ာား ္ စ္္ကေသာ ရွကူနပား၊ ရွမ္ဘရာား ႏွွာ့္ေ း္ရိက
တို႔ႏွွာ့္ေ မရပား္ စ္ေသာ ရရွဘာႏွူား တို႔အာား ေ္ သိမ့္ေေပားရန္ ကိိဳားစာားေနရွာသသည္္။

ဟိရန္ယ ကရွိပူရ္ က သူ၏ မိသာားစုးာ္မ ာားကို ဤ သို႔ ႏွွစ္သိမ့္ေေလသသည္္။
"

စ္လွစာေသာ ေဆမ ိိဳားသာား ာ္ားတို႔၊ သာ္တို႔သသည္ အမွန္စာ္စစ္ အလန္ ကပား္မတ္ေသ သူရမေကာာ္ား

တစ္ေယာက္ အတက္ ပူေဆားေသာက မေရာက္ သာ့္ေပပေ ္။ အေ္ကာာ္ားမူကာား သူသသည္ သူရမေကာာ္ား ပပသစာ
ရန္သူ၏

လက္ က္္ ာ့္ေ

္မာ့္ေ္မတ္လွေပသသည္္။

အသက္စန္႔ မ့ေေသာ

ေနာက္ဆြုားတာ္

ေ္ကာာ့္ေ

သက္ရွိတို႔

မသည္သသည္

္ စ္ေပသသည္္။
မိသာားစု

၄ာ္သသည္

္ စ္္ကရၿပပား

အာ္မတန္မွ

အတူတူ

လုပ္ကိုာ္

စာားေသာက္ၿပပားေနာက္တာ္မူ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စပ ကိုယ္စပ ေနရာ ဌာနပမ ာားသို႔ တလမ္ားစပသာားရသသည္မွာ ဓမၼတာ
ပာ္တသည္ား္။

ရပားသာားမ ာားသသည္

တစ္ေနရာ

တာ္

ရွိေသာ

တသည္ား ို န္ားတစ္ ုတာ္

အတူတူ

သည

တသည္ားၿပပားေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔တာ္ မိမ္တို႔၏ သာားလိုရာ ရပားဆက္ရသသည္ ႏွွာ့္ေတူေပသသည္္။

မိမိတို႔၏
အေ္ကာာ္ားမူကာား

ႏွၶာတာ္ားရွိေသာ
ထို

ပ က္စပားသာားႏွိုာ္ေသာ ဤ

ေလာကုတရာ

ေလာကုတရာ
အာသ္မာသသည္

အာသ္မာ

းိဉာဥ္မွာ

ထားရ္ စ္ၿပပား

ေသဆြုား္ ာ္ားဟူ္၍

ကုန္ဆြုားသာားသသည္

ဟူ္၍

မရွိေပ္။
မရွိဘမ

ႏွၶာႏွွာ့္ေ လြုားး မတူပပေ ္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ ေသဆြုား ိန္တာ္ ေလာကုတရာ အာသ္မာ

အတက္မၽွ မသည္သူမၽွ ပူေဆားေနစရာ မလိုေပ္။
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္မစ္ကမ္ားနေဘားရွိ
လမႈပ္ရွာားမမႈေ္ကာာ့္ေ

သစ္ပာ္မ ာား၏

ေရေပပတာ္

ေရာာ္္ပန္ဟပ္ၿပပား

စိတ္ေနေ ာက္္ပန္ေသာအ ပ

ထာ္ေနေသာ

လမႈပ္ေနသေယာာ္

္ စ္ေစ

အရိပ္သသည္

ထာ္ရေပသသည္္။

မူားယစ္ေသာက္စာားမမႈေ္ကာာ့္ေ

္ စ္ေစ

ေရ၏

ထိုနသည္ားတူစာပာ္
မ က္လြုားမ ာားသသည္

လမႈပ္ရွာားတတ္ေသာေ္ကာာ့္ေ ေ္မ္ပာ္ ကပားသသည္ လမႈပ္ေနသေယာာ္ ္ စ္တတ္ေပ သသည္္။ ၄ာ္ားနသည္ားတူပာ္ ရုပ္ေလာက
သဘား တရာား ကပား ၏ ဂုဏ္ ၃ ပပား၏ လြႊမ္ားမိုား
တယ္တာမိေန

ေသာေ္ကာာ့္ေ

ထိနိား ိဳပ္ ြ

ယ္လွယ္ေန ေသာ ေ္ကာာ့္ေ စိတ္သသည္

အာသ္မာ

သသည္

မိမ္ကိုယ္

ကို

သူသသည္

ႏွၶာကို
ဘး

တစ္ ုမွ ေနာက္တစ္ ုသို႔ ေ္ပာာ္ား သသည္ ထာ္ေန္ ာ္ား ္ စ္သသည္္။ အမွန္စာ္စစ္မူ သူသသည္ ေ္ပာာ္ားလမ္ ာ္ား မရွိပပေ ္။

ထိုသို႔ေသာ ေတေးေနေသာ အေ္ အေနတာ္ သက္ရွိသသည္ သူ႔ကိုယ္သူ ာပသသည္ ဤမိသာားစုးာ္
တစ္ဥပား္ စ္သသည္္။ အ္ ာားလူမ ာားသသည္ အ္ပာ္လူမ ာား ္ စ္္ကသသည္ ဟု မွတ္ယူထာားေလသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေသာလၽွာ္
သူသသည္

ဒုကၡေရာက္ရ္ ာ္ား

ဤ ေလာကပ
ပတ္သတ္ေသာ

္ စ္ေပသသည္္။

ထိသ
ု ို႔မဟုတ္ေသာ

ယူဆ က္မ ာား

သသည္သာလၽွာ္

ေမား္ ာ္ား ေသ္ ာ္ား သြသရာကို လသည္ေစေန္ ာ္ား ္ စ္ေပသသည္္။ ဤ အေ္ကာာ္ားအရာ ႏွွာ့္ေ
အ္ စ္အပ က္

တစ္ ုကို

ာပသသည္

သာ္တို႔၏

ဉာဏ္အ္မာ္ပာ့္ေေစရန္

အလို႔ာွာ

ယ ု

သာ္တို႔ကို ေ္ပာ္ပမသည္္။

ဥရွာ္ားနရ မသည္ေသာ တိုာ္ား္ပသည္တာ္ ဆူယဂ္ယာ အမသည္ရွိ အမသည္ေက ာ္ထာ္ရွာားေသာ ဘုရာ္ ကပား
တစ္ပပားရွိ မ့ေေလသသည္္။ ဘုရာ္ ကပားသသည္ စစ္ပမတာ္ တိုက္ ိုက္ရာ္ားႏွွာ့္ေပာ္ တိုက္ပမက သာားသသည္္။
ႏွွာ့္ေ ေက ာက္သြပတ္မာားမ ာားႏွွာ့္ေ္ပိဳလုပ္ထာား ေသာ

သူ၏ ေရြႊ

ပ္းတ္တန္ဆာမ ာား ပ က္စပားကာ သူ၏ ပန္ားကုြား ႏွွာ့္ေ

အဆာ္တန္ဆာမ ာားလသည္ား ယိုားယာ္ားၿပပား သူ၏ ဆြႏွယ္ေတာ္မွာလသည္ား ရို ရမ ္ စ္္၍ လမက ေန ေလၿပပ္။ ဘုရာ္ ကပား၏
မ က္လြုားမ ာားမွာ ေတာက္ပ္ ာ္ား တစ္စြုတစ္ရာ မရွိေတာ့ေသလို သူ၏

ႏွၶာကိုယ္ တစ္ ုလြုား ေသားမ ာားႏွွာ့္ေ

လြႊမ္ားေနေ ၿပပ္။ ရန္သူ၏ ္မာားမွာ ဘုရာ္ ကပား၏ ႏွွလြုားသာား တသည့္ေတသည့္ေ မွန္ထာား ၿပပား သူ၏ အႏွိုာ္မ ြ စိတ္ေ္ကာာ့္ေ
ဘုရာ္ ကပား သသည္ သူ၏ ႏွမႈတ္ မ္ားကို သူတာ္ားတာ္ား ကိုက္ထာားသ္ ာ့္ေ သာားမ ာားမွာ ထိုေနရာ ကိုက္လ က္ သာားေလား
္ စ္ေနသသည္္။ ဘုရာ္ ကပား၏

န္႔သညာား တသည္္ကသည္ ေသာ မ က္ႏွွာမွာလသည္ား ယ ုေတာ့ေ မသည္ားေနၿပပား

ြုအလိမ္ားလိမ္ား

္ စ္ေနၿပပ္။ သူ၏ လက္နက္မ ာား သာမက သူ၏ လက္မ ာား ေ္ မ ာားပပ ္ပတ္ထက္ ကုန္ေလၿပပ္။

စစ္ေ္မ္ပာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဆူယဂ္ယာ ဘုရာ္၏ မိ ုရာားမ ာားသသည္ သူ၏ အေလာာ္ားပတ္ လသည္တာ္
ထိုာ္္၍ ာိုေကကား္ကေလသသည္္။ " အရွာ္မာ္ား ္ကပား မရွိလၽွာ္ ကၽန္ေတာ္မတို႔ရမ႕ အသက္လသည္ား မရွိေတာ့ေပပေလ္။ " ဤ
စကာားကိုသာ ထပ္ ပထပ္ ပ ေ္ပာကာာိုေကကားရာ္ား မိ ုရာားမ ာားသသည္ ဘုရာ္ ကပား၏ ေ္ ေတာ္ရာ္ားတာ္ မိမိတို႔၏
ရာ္ဘတ္ကို လက္သပား ဆုပ္္ ာ့္ေ ထုရာ္ား ာိုေကကားေန္ကသသည္္။ မိ ုရာားမ ာား၏ န ူားတာ္ လိမ္ားက ြထာားေသာ ကမ္ကူားန္
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မ ာားသသည္ ရာ္ဘတ္ေပပသို႔ ေပက ြေနၿပပား မ က္လြုားမ ာားမွ မ က္ရသည္ ၿ ိိဳာ္ၿ ိိဳာ္က ကာ ဆြႏွယ္မ ာား ႏွွာ့္ေ အေဆာာ္
တန္ဆာ မ ာားမွာလမ ရို ရမ ္ စ္ေနေလသသည္္။

" အို အရွာ္မာ္ား ကပား သာ္သသည္ အလန္တရာမွပာ္ ေက ားဇူားရွိေသာ

ာ္ပန္ားသသည္ေကာာ္ား တစ္ေယာက္

္ စ္ရြုသာမက မိတ္ေဆေကာာ္ားလသည္ား ္ စ္ မ့ေသသည္္။ ယ ုေတာ့ေ ကၽန္ေတာ္မတို႔သသည္ အရွာ္မရွိဘမ မသည္ကမ့ေသို႔
အသက္ရွာ္ရပပအြ့ေနသည္ား္။ အရွာ္ကက္မန္ားရာ ေနရာကို ေ္ပာ္ပပပေလ္။ သို႔မွသာ ကၽန္ေတာ္မ တို႔လသည္ား ထိုေနရာသို႔
လိုက္လာၿပပား အရွာ့္ေ အလုပ္အေကၽားကို တစ္ န္ ္ပိဳႏွိုာ္ေပလိမ့္ေမသည္္။" ဟု ာိုယို္ကေလသသည္္။

အေလာာ္ားကို သၿဂိိဳလ္ရမသည့္ေ အ ိန္လသည္ား နပားသထက္ နပားကပ္ လာေ ၿပပ္။ ေနလသည္ား မ္ကာမပ
းာ္ေပေတာ့ေမသည္္။ ယ ုတိုာ္ မိ ုရာားမ ာားမွာ ဘုရာ္ ကပား၏ ရုပ္အေလာာ္ားကို ေပပာ္ေပပတာ္ကာ ပူေဆား ာိုေကကားရာ္ား
ယူေဆာာ္ ာ့္ေ မေပား္ကေပ္။ က ယ္ေလာာ္ေသာ ပူေဆား ေသာကေရာက္စာ ာိုေကကားသြသသည္ ယမရာားဂ ္ ( ယမမာ္ား
) ၏ ဘြုနန္ား အထိပာ္ ေရာက္ေနၿပပ္ စ္သသည္္။ ရုပ္အေလာာ္ားကို မသၿဂိိဳလ္ရေသား္၍ ေယာာ္ ာ ာ ္ စ္ေနေသာ
ဘုရာ္ ကပား၏ းိဉာဥ္ အတက္ အလို႔ာွာ ယမမာ္ား ကပား သသည္ ကိုယ္တိုာ္ ထိုေနရာ သို႔ ကက္မန္ားေတာ္မူလာ ေလသသည္္။

ယမရာားဂ ္သသည္ ကေလားာယ္ ကေလား တစ္ေယာက္ ပြုသသန္္ ာ့္ေ ေရာက္လာေလသသည္္။ ကေလားာယ္ ေလား
တစ္ဥပားက ဒ

န ေ္ပာလၽွာ္ လူအေပပာ္ား ႏွွစ္ၿ ိိဳက္ သေဘာေ ႕မသည္ မဟုတ္ပပေလာ္။

ယမရာားဂ ္သသည္ ဆူယဂ္ယ၏ မိ ုရာားမ ာား ေရွ႕ေရာက္ ေသာ္ ေအာက္ပပအတိုာ္ား ဆိုေလ၏
" အို အြ့ေဩစရာ ေကာာ္ားလွေပစ္။ ဤ ပုဂိိဳလ္မ ာား သသည္ ကၽန္ေတာ့္ေ ထက္ မ ာားစာ အသက္ ကပားၿပပား
လူေပပာ္ား ေထာာ္ေပပာ္ား မ ာားစာ ေမား ာားလိုက္ အသက္ဆြုားပပားသာားလိုက္သသည္ ကို ္မာ္ေတ႕္ကြိဳ ္ကေသာ္လသည္ား
ယ ုထက္ထိ ေတေးေန္ကတုန္ားပာ္ ္ စ္ေနပပလာား္။

သက္ရွိမသည္သသည္ မသိ္ကေသာ ေနရာ တစ္ ုမွ ေရာက္လာၿပပား ေသဆြုားေသာ္ ္ပန္သာားသသည္္။ ၄ာ္ားကို
အဘယ့္ေေ္ကာာ့္ေ မလိုအပ္ဘမ ပူေဆားေသာက ္ စ္ေန္ကရသနသည္ား္။ အဘယ္ေ္ကာာ့္ေ ဤ အမ ိိဳားသမပားမ ာားသသည္
ကၽန္ေတာ့္ေထက္ အသက္အရယ္ ကပားလာ့္ေကစာား ဘး၏ အနက္ကို မသိရွိရေပသနသည္ား္။ ကၽန္ေတာ္သသည္
ာယ္ရယ္ ေသာ္လသည္ား မိဘမရွိ တစ္ေယာက္တသည္ား ္ စ္ေသာ္ လသည္ား တစ္ေယာက္တသည္ား ရုန္ားကန္ရေသာ္လသည္ား
အႏွၲရာယ္

က ေရာက္္ ာ္ား

မရွိေပ္။

ထို႔ေ္ကာာ့္ေ

ပာ္

ကၽန္ေတာ္သသည္

အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား

ဘုရာားရွာ္သသည္
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ကၽန္ေတာ့္ေအာား အမိ းမ္ား္ကာတိုက္တာ္ ေစာာ့္ေ ေရွာက္ မ့ေသကမ့ေသို႔ မသည္သသည့္ေေနရာ ေရာက္ေရာက္ ကၽန္ေတာ့္ေအာား
ကာကယ္ ေစာာ့္ေေရွာက္ေပားေန ေပလိမ့္ေမသည္ ကို လြုားးဥ

ြု ယြု္ကသည္ပပသသည္္။

အို အာားေလ ာ့ေေနေသာ အမ ိိဳားသမပားတို႔၊ ဤ ရုပ္ေလာက စ္ကားဌာ ကပား တစ္ ုလြုားသသည္ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား
ဘုရာားရွာ္၏

ထိန္ား ိဳပ္မမႈေအာက္တာ္

သူ၏

ကစာားစရာ

န္တပား္ စ္ေပပ္ ာ္ား ထိန္ားသိမ္ားေစာာ့္ေ ေရွာက္္ ာ္ား ႏွွာ့္ေ
္ စ္ေန္ကရေပသသည္္။

တစ္ ပတစ္ရြ

သ ယ္ရွိေန္ ာ္ား

ကာကယ္

ထို႔ေ္ကာာ့္ေ

က္ဆပား္ပစ္္ ာ္ားတို႔သသည္ သူ၏ ဆႏွၵေတာ္ အေလ ာက္သာ

ောထုတ္သသည္

လမ္ားမေပပတာ္

မ္မာ္္ကဘမ ေပ ာက္သာားသူကိုယ္တိုာ္ပာ္ ကြတရာားေ္ကာာ့္ေ
ဘုရာားရွာ္၏

္ စ္ေပသသည္္။

္ပိဳတ္က မ့ေေသာ္္ာာား

မသည္သူမၽွ

္ပန္ေတ႕ရသကမ့ေသို႔ ပာ္္ စ္ေပသသည္္။ တစ္ န္

ေစာာ့္ေေရွာက္မမႈသာမရွိပပက

လြု္ ြိဳစာ

သိမ္ားထာားပပေသာ

ောမ ာားသသည္ပာ္

ပပသာားတတ္ေပသသည္္။ အကယ္္၍သာ အ္မာ့္ေ္မတ္ ဆြုား ဘုရာားရွာ္က ေစာာ့္ေေရွာက္ေပားမမႈကို အ္ကာ္သူ တစ္ဥပား
ရထာားပပမူ ထိုသူသသည္ ေမွာာ္ပိတ္ ေနေသာ ေတာအုပ္ ကပားထမတာ္ တစ္ေယာက္တသည္ား ရွိေစကာ မူ သူသသည္
အႏွၲရာယ္ကာ္ား ေနေပလိမ့္ေ မသည္္။ အ္ ာားတစ္ က္မွ္ကသည့္ေလၽွာ္ လူတစ္ဥပားသသည္ သူ၏ ေဆမ ိိဳားသညာတိမ ာားက
ေနအိမ္တာ္ မသည္မၽွ အကာ အကယ္ေပားထာားသသည္ ္ စ္ေစ မသည္သသည့္ေ အေ္ကာာ္ားမွန္ားမသိ အသက္ဆြုားပပားသာား
ရသသည္မ ာား လသည္ား ရွိေပသသည္္။

သက္ရွိတို႔သသည္ မိမိတို႔၏ ကြအက ိိဳားအေပပမူတသည္္၍

ႏွၶာမ ာားရ္ကေသာ္လသည္ား သက္ရွိသသည္ ၄ာ္ားတို႔၏

္ စ္ေပပ္ ာ္ား ပ က္သုဥ္ား္ ာ္ားတို႔ ႏွွာ့္ေ လာားလာားမၽွ မသက္ဆိုာ္ေပ္။ ထာ္ားအာား ေလာက္ၿမိိဳက္ေနေသာ မပားႏွွာ့္ေ ထာ္ား
ကာား္ ာားသကမ့ေသို႔ပာ္တသည္ား္။ ႏွွာေ ပာ္ား အတာ္ားရွိေလ ႏွွာ့္ေ ႏွွာေ ပာ္ား ကာ္ ာားသကမ့ေသို႔ ပာ္တသည္ား္။ ေနတကာတာ္
ပ ြ႕ႏွွြ႔တသည္ရွိေနေသာ မိုားေကာာ္ကာ္သသည္ မသည္သသည့္ေ အရာႏွွာ့္ေမၽွ မေရာ သကမ့ေသို႔ပာ္ သက္ရွိသသည္လသည္ား ယ ု
ရထာားေသာ ႏွၶာတာ္ားရွိေနေသာ္လသည္ား ထို ႏွၶာႏွွာ့္ေ မတူကမ္ပာား ေလသသည္္။
အို ပူေဆားေနသူတို႔၊ သာ္တို႔သသည္ အရူားမ ာားပာ္ ္ စ္္ကေပသသည္္။ အကယ္္၍
္ စ္သသည္ဆိုပပက

ဆူယဂ္ယ

အမသည္ရွိ

ေသာ

သာ္တို႔

ပူေဆားေနေသာ

ႏွၶာသသည္သာ ကၽန္ေတာ္

သူသသည္

ဘယ္မၽွမ

သာား

သာ္တို႔ေရွ႕တာ္သာ လမေလ ာာ္ားေန သသည္ မဟုတ္ပပေလာ္။ အဘယ္ေ္ကာာ့္ေ သာ္တို႔ ပူေဆားေန္ကပပသနသည္ား္။
အကယ္္၍ သာ္တို႔ သာ္တို႔္မာ္ေန ေ္ပာေန္ကသူ မရွိ္၍ ာိုေကကားသသည္ ဆိုလၽွာ္လသည္ား လမေန္ပန္ပပၿပပ္။ စစ္မွန္ေသာ
ႏွၶာတာ္ားရွိ

ပုဂိိဳလ္ကို

သာ္တို႔္မာ္ ူားေသာ

သာ္တို႔
ႏွၶာသသည္

လြုားး

မ္မာ္ား ူားပပေပ္။

ယ ုတိုာ္

သို႔ဆိုလၽွာ္

ဤမွာပာ္

အဘယ့္ေေ္ကာာ့္ေ

ရွိေသားသသည္

ပူေဆားရမသည္နသည္ား္။

မဟုတ္ပပေလာ္။

သာ္တ႔ို

လမ္ားဆတ္ ေနေသာသူမွာ အမွန္စာ္စစ္ မသည္သူမၽွ မသိ မ့ေေသာ သူ ္ စ္ေပသသည္္။

စိတ္သသည္ အစဥ္ ေလ ာက္သာားေနေပသသည္္။ ေန႔အ ပတာ္ ္ စ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ကို အေရား ကပားေသာ သူ ဟူ္၍
မွတ္ထာ္ၿပပား္ စ္ေစ၊ သညအ ပ အိပ္မက္ထမ တာ္ အလန္ေ ာေမာ လွပေသာ မိန္ားမာယ္ေလားႏွွာ့္ေ ေပ ာ္ပပားေနသသည္ ဟု
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ထာ္ေနေသာ္လသည္ား အမွန္တာ္ မူ ၄ာ္ားတို႔သသည္ အမွာား သည္ားသာ ္ စ္ေပသသည္္။ ထိုနသည္ားတူစာပာ္ ေပ ာ္ရြႊာ္မမႈႏွွာ့္ေ
းမ္နသည္ားမမႈတို႔မသည္ သသည္ မိမိတို႔၏ စိတ္အစဥ္က ္ စ္ေစေသာ ေယာက္ယပ္ တ္မမႈမ ာားသာ ္ စ္္၍ အဓိပၸပယ္မရွိဟု
နာားလသည္ရေပမသည္္။ Soul အာသ္မာ းိဉာဥ္သသည္ ထားရ္ စ္သသည္ မပ က္ဆပားႏွိုာ္ဟု သိထာားေသာသူ မ ာားသသည္
မိမိကိုယ္ကို ထိန္ား ိဳပ္ႏွိုာ္သူမ ာားသသည္ ပူေဆားေသာက မေရာက္္ကဘမ ထိုသို႔ အသိမရွိ ေသာ သူမ ာားသာ
ပူေဆား္က္ ာ္ား ္ စ္ေပသသည္္။"

လူာယ္အသာ္ယူထာား

ေသာ

ယမမာ္ားသသည္

ဤ

ကိစၥႏွွာ့္ေ

ပတ္သက္္၍

ထာ္ရွာားေစ္ ာ္ား

အလို႔ာွာ ေအာက္ပပ ပြု္ပာ္ကို ေ္ပာ္ပေလသသည္္။
တစ္ ိန္က ာွက္မ ာားကို အစာႏွွာ့္ေမၽွာားကာ ေထာာ္ ေ ာက္ဆာ္
တစ္ေ ပက္တာ္သူသသည္

ေတာထမေလၽွာက္သာား

ေန ိုက္တာ္

မ္ားဆပားေသာ မုဆိုားတစ္ဥပား ရွိေလသသည္္။
ကူလာ္န္ားဂ

ာွက္ေမာာ္ႏွွြကိုေတ႕ရာ

ာွက္မကေလားကို သူ႔ေထာာ္ေ ာက္တာ္ ဆာ္ မ္ား ႏွိုာ္ မ့ေေလသသည္္။ဘုရာားသ ာ္၏ စပမြရာ္ ာ့္ေ သူ၏ ဇနပားသသည္
ာွက္မကေလား အ မ္ား ြရသသည္ ကိုေတ႕ေသာ္ ာွက္ ိုေလားသသည္ အလန္တရာမွ းမ္နသည္ား္ ာ္ကို ြစာားရေလသသည္္။

သူ၏ ဇနပားကို အလန္ စ္ေသာ ာွက္ ိုကေလားသသည္ သူမကိုလသည္ား မကယ္ႏွိုာ္ရကာား ယ ုကမ့ေသို႔ သနာားစ
ရာ ာိုေကကားေလသသည္္။ " ာပ၏ သနာားစရာ ္ကာ္ေ ာ္ အာား ယူေဆာာ္သာား္ ာ္ား္ ာ့္ေ ဘုရာားသ ာ္ သသည္ ဘာမ ာား
ရအြ့ေနသည္ား္။ ာပ၏ အသက္တစ္္ မ္ား ္ စ္ေသာ သူမကို ယူေဆာာ္သာားေသာ ရက္စက္လွစာေသာ ဘုရာားသ ာ္သသည္
ာပ့ေအာားလသည္ား အဘယ့္ေေ္ကာာ့္ေ မေ ပသာားရပပသနသည္ား္။ အသက္တ္ မ္ားႏွွာ့္ေ အသက္ ရွာ္ရသသည္ၿပပား ္ကာ္ေ ာ္အာား
လမ္ားဆတ္ေန ္ ာ္ား္ ာ့္ေ ဘာမ ာားထူားအြ့ေနသည္ား္။ သာားသမပား ာွက္ကေလားမ ာား သသည္ သူတို႔၏ မိ ာ္ ေရာက္လာၿပပား
ေကၽားေမားမသည္ကို ေစာာ့္ေေန္ကေပသသည္္။ ာွက္ကေလားာယ္မ ာားသသည္ အေတာာ္မစြုေသားၿပပား အလန္ာယ္ေသား္ကရာ
ာပသသည္ မသည္သို႔ သူတို႔အာား ္ပိဳစု ပ ိိဳားေထာာ္ႏွိုာ္မသည္ နသည္ား္။ "

ထိုသို႔

ာွက္ထပားကေလားသသည္

လမ္ားဆတ္ကာ

မ က္ရသည္စမ္ားစမ္ား္ ာ့္ေ

္ စ္ေနစဥ္ပာ္

မလွမ္ားမကမ္ားမွ ေ ာာ္ားေနေသာ မုဆိုားသသည္ ထိုာွက္ထပားေလားအာား ္မာား္ ာ့္ေ ပစ္သတ္လိုက္ေလသသည္္။

ယမရာားဂ ္သသည္ အထက္ပပ ပြု္ပာ္ကို ေ္ပာ္ပၿပပား ေနာက္ မိ ုရာားမ ာားအာား " အို မိ ုရာား အေပပာ္ားတို႔၊
သာ္တို႔သသည္ ထိုာွက္ထပားေလား ကမ့ေသို႔ပာ္ သူမ ာားကို ပူေဆားၿပပား မိမိ၏ ေသ္ ာ္ားတရာား

ဥ္ားကပ္လာသသည္

ကို ေမ့ေေလ ာ့ေလ က္ရွိ္ကေပသသည္္။ သာ္တို႔၏ ဘုရာ္ ကပားအတက္ ႏွွစ္ေပပာ္ား ရာႏွွာ့္ေ ပၿပပား လမ္ားေဆား ေနလၽွာ္လသည္ား
သူသသည္ ေရာက္ရွိလာမသည္ မဟုတ္ ေပ္။ သာ္တို႔သာ အသက္ဆြုား သာား္ကေပလိမ့္ေမသည္္။" ဟု ေ္ပာေလသသည္္။
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ထိုအ ပ လူအပပာ္ားတို႔သသည္ လူာယ္အသာ္္ ာ့္ေ ယမရာားဂ ္အာား အာ္မတန္မွ အြ့ေအာားသာ့္ေသာား္ကၿပပား
သူတို႔၏

ေလာကပ

အစမအလမ္ားႏွွာ့္ေ

ထိုသို႔ေ္ပာၿပပားေနာက္ ယမရာားဂ ္မွာ

လမမွာားေနေသာ

ပူေဆား္ ာ္ားကို

စန္႔လြႊတ္လိုက္္ကေလေတာ့ေသသည္္။

က္ ာ္ားပာ္ ေပ ာက္ကယ္ သာားေလေတာ့ေသသည္္။ ထိုအ ပမွ ပာ္ ဘုရာ္ ကပား

ဆူယဂ္ယ ၏ ေဆမ ိိဳားမ ာားသသည္ ဘုရာ္ ကပား အာား သၿဂိိဳလ္္ကေလေတာ့ေသသည္္။

အထက္ပပ အေ္ကာာ္ားအရာ အာားလြုားကို ေ္ပာ္ပေနေသာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ " မိမိကိုယ္တိုာ္္ စ္ေစ
သူတစ္ပပား္ စ္ေစ
လူတို႔သသည္

မသည္သူမၽွ

ဤ

ေလာကပ ႏွၶာဆြုားရြမႈား္ ာ္ားကို

းမ္ားမနသည္ားသာ့္ေေပ္။

အးိဇာေ္ကာာ့္ေသာလၽွာ္

ႏွၶာကို မိမိဟုထာ္ၿပပား ၄ာ္ားႏွွာ့္ေ ပတ္သက္ေသာ အရာမ ာားကို မိမိပိုာ္ဟု မွတ္ထာ္္ ာ္ား္ စ္သသည္္။ "

ဟု ေ္ပာရာ္ား နိဂြုား ိဳပ္လိုက္ေလသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ၏ တရာားကိုနာယူၿပပားေနာက္ ဒပတပ ႏွွာ့္ေ ရပရွဘာႏွူားတို႔သသည္ ပူေဆား္ ာ္ားကို စန္႔လြႊတ္ကာ
ဘး၏ စစ္မွန္ေသာ အဓိပၸပယ္ကို အာရြု္ပိဳ္ကေလ သသည္္။

ထိုမွတ န္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ မေသလိုေသာ ထားရတသည္္မမလိုေသာ၊ မသည္သူမၽွ သူ႔အာား
အႏွိုာ္မရေစလိုေသာ၊

ဘုန္ားတန္ ိုားအာားလြုားႏွွာ့္ေ

္ပသည့္ေစြုလိုေသာ

အုပ္ ိဳပ္စိုားစြလိုေသာ ဆႏွၵႏွွာ့္ေ မန္ဒပားရ ေတာာ္ ကပား၏

ႏွွာ့္ေ

စ္ကားဌာ ကပားအာား

တစ္ဥပား

တသည္ား

ိိဳမ့္ေးွမ္ား တစ္ေနရာသိုသာားေလသသည္္။ တပ(စ္)ယ

ၿ ိိဳား္ ြက ာ့္ေ္ကြမမႈ ကို ္ပာ္ား္ပာ္ားထန္ထန္ က ာ့္ေလိုေသာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ သူ၏ ေ္ မတို႔ကို ေထာက္လ က္
သူ၏ လက္ႏွွစ္ က္ကို အေပပသို႔ ဆန္႔တန္ားကာ သူ၏မ က္လြုားမ ာားကို ေကာာ္ားပာ္သို႔္ကသည့္ေၿပပား ရပ္ေနေလသသည္္။
ထိုသို႔ ရပ္ရသသည္မွာ အလန္အာ္မတန္

က္ မေသာ္ ္ာာား ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ ္ပာ္ားထန္ေသာ တပ(စ္)ယ

ၿ ိိဳား္ ြက ာ့္ေ္ကြအာား ထုတ္မမႈကို ္ပိဳလုပ္ ာ္ေသာ ေ္ကာာ့္ေ ရေအာာ္ ္ပိဳလုပ္ေလသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ က ာ့္ေ္ကြအာားထုတ္ရန္ ထက္သာားသသည္ ကို သိရေသာ ေဒးပေဒးတာမ ာား သသည္
သူမရွိေတာ့ေ္၍ အေတာ္ေလား းမ္ားသာသာား ္ကၿပပား ကမာၻေ္မ ကပားေပပတာ္ ေလၽွာက္သာားေနရာမွ သူတို႔၏ ဘြုဌာနပ
သို႔္ပန္ေလ္ကသသည္္။

သို႔ေသာ္

မ ာားမ္ကာမပမွာပာ္

ေနမာ္ား ကပားကမ့ေသို႔

စူားရွေတာက္ပ

ေသာ

အလာ္ားေရာာ္ ကပားတစ္ ုသသည္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏ ဥပားကာ္ား ထက္မွ ေပပထက္လာေလ သသည္္။ ထိုမပားလၽွြႏွွာ့္ေ
မပား ိုားမ ာားသသည္ အရပ္မ က္ႏွွာ အာားလြုားသို႔ ပ ြ႕ႏွွြ႔လာကာ အထက္ဘြုေလာက ႏွွာ့္ေ ေအာက္ဘြုေလာကမ ာားပပ
စ္ စ္ေတာက္

ပူ္ပာ္ားလာေလသသည္္။

္မစ္ေ ာာ္ားမ ာားသသည္

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္၏

က ာ့္ေ္ကြမမႈကို

မ ြမရပ္ႏွိုာ္္ စ္လာၿပပား ကမာၻ ေ္မ ကပား၏ မ က္ႏွွာ္ပာ္ တစ္ ုလြုားသသည္ တုန္ ပ လာေလေတာ့ေသသည္္။
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ေဒးပေဒးတာမ ာားသသည္ သူတို႔၏ ဘြုနန္ားတာ္ မေနႏွိုာ္ေတာ့ေပမ ထက္လာ္ကၿပပား ္္ဟၼာ ( ဘ္ရမာ ) ကပားထြ
ဥ္ားကပ္ကာ ဤသို႔ ေလၽွာက္ထာား္က ေလသသည္္။ " အို စ္ကားဠာ၏ အရွာ္သ ာ္၊ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏ ဥပားကာ္ားမွ
ထက္လာေသာ

မပားအပူရွိန္ေ္ကာာ့္ေ

ကၽန္ေတာ္တို႔သသည္

လန္စာမွ

အေႏွွာာ့္ေအယွက္္ စ္ကာ

မိမိတို႔၏

ဘြုနန္ားတာ္ ေသာ္မွ ေနထိုာ္္၍ မ္ စ္ႏွိုာ္ ္ စ္ေနရပပသသည္္။ အိုအရွာ္ ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏ က ာ့္ေ္ကြ
မမႈကို

တာားၿပပား

ကၽန္ေတာ္တို႔ကို

ကယ္ေတာ္မူပပ္။

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္၏

က ာ့္ေ္ကြအာားထုတ္မမႈသသည္

အလန္ပာ္္ပာ္ားထန္လွၿပပား မသည္သသည့္ေ အ္ကြႏွွာ့္ေ ဆိုသသည္ကိုလသည္ား မသိရေ္ကာာ္ားပပ္။ အိုအရွာ္၊ ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား
လိုအပ္သလို

စပမြေပားပပေလာ့ေ္။

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္သာ

အရွာ့္ေ

ေနရာကို

းာ္ယူ မ့ေေသာ္

အာားလြုား

အက ိိဳားနသည္ားကုန္ပပလိမ္မသည္္။ "

ထိုအ္ ာ္ားရာကို ္ကာားေသာ္ ဘ္ရမာ ကပားသသည္

က္ ာ္ားဆိုသလိုပာ္ သူ၏ ကိိဳား္ကာ စပားေတာ္ ယာဥ္္ ာ့္ေ

အ္ ာား ေဒးပေဒးတာမ ာား ( ဘ္ရပဂူား၊ ဒက္ရွ စသူတို႔ ) ္ ြရြကာ ထက္လာေလသသည္္။ အစပိုာ္ားတာ္ ဘ္ရမာ ကပားသသည္
ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏ တသည္ေနရာကို ရွာမေတ႕ႏွိုာ္္ စ္ေနသသည္္။အေ္ကာာ္ား မူကာား သူ၏
ၿ

ေတာာ္ပို႔

္ ာ့္ေသာမ က ္မက္မ ာား၊ းပားပာ္မ ာား္ ာ့္ေပပ

ႏွၶာတစ္ ုလြုားမွာ

ြုားလြႊမ္ား ေနေသာေ္ကာာ့္ေ ္ စ္သသည္္။ ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္သသည္ ထိုေနရာတာ္ ရပ္ေနသသည္မွာ ္ကာၿပပ္ စ္ေသာ ေ္ကာာ့္ေ သူ၏ ကိုယ္တစ္ ုလြုားကို ္ မ ာားတက္ေနၿပပား
အေရ္ပာားမ ာား အဆပ အေသား အသာားမ ာား အာားလြုား ကို စာား္ပစ္္ကၿပပ္ စ္္၍ အရိုားသာ က န္ရွိေလေတာ့ေ
သသည္္။ ေနာက္ဆြုားတာ္ ဘ္ရမာ ကပားသသည္ ဒပတပ၏ သာားေတာ္္ စ္ေသာ
ေနမာ္ားႏွွာ့္ေတူၿပပား စ္ာားဠာ တစ္ ုလြုားကို

ႏွၶာတစ္ ုလြုား တိမ္ား ြုားထာား ေသာ

စ္ စ္ေတာက္ပူေစေသာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ကို ေတ႕သာားေလသသည္္။

ေတ႕ရသသည့္ေ အ္ ာ္ားအရာေပပ အ ကပားအက ယ္ အြဩေနေသာ ဘ္ရမာ ကပားသသည္ ္ပြိဳားေတာ္မူၿပပ ဤသို႔
မိန္႔ေတာ္မူေလသသည္္။ " အို ကရွ္ယပ ၏ သာားေတာ္၊ ထပပေလာ့ေ္။ သာ္သသည္ သာ္၏ က ာ့္ေ္ကြအာား ထုတ္မမႈ တာ္
ၿပပား္ပသည့္ေစြု္ ာ္ားကို ေရာက္ရွိ မ့ေေလၿပပ္။ အာားလြုားကို ကြေကာာ္ားေစပပေလာ့ေ္။ သာ္အာား ာပသသည္ ဆု ပား္မႇာ့္ေ

ာ္ပပသသည္္။

သာ္လိုရာ ႏွွစ္သက္ရာ ဆုကို ေတာာ္ားပပေလာ့ေ္။

သာ္၏ ကိိဳားစာားအာားထုတ္မမႈကို ာပအလန္ပာ္ အြ့ေအာား သာ့္ေသသည္္။ သာ္၏ ႏွၶာတစ္ ုလြုားကို ပိုားေကာာ္မ ာား
စာားေစကာမူ အသက္ကို သာ္ရေအာာ္ အရိုားထမတာ္ ထိန္ားထာားႏွိုာ္ ေသားသသည္မွာ အြ့ေဩစရာပာ္တသည္ား္။
္မာ့္ေ္မတ္ေသာ သူေတာ္စာ္္ စ္ေသာ ဘ္ရပဂူား ကမ့ေသို႔ ေသာ ပုဂိိဳလ္မ ိိဳားေသာ္မွ ဤကမ့ေသို႔ေသာ က ာ့္ေ္ကြမမႈကို
မ္ပိဳႏွိုာ္ပပေ ္။

ေနာာ္အနာဂတ္တာ္

လသည္ား

ဤကမ့ေသို႔

က ာ့္ေႏွိုာ္ေသာသူ

မသည္ကမ့ေသို႔ေသာ သူသသည္ နတ္သက္ေပပာ္ား ႏွွစ္တရာ တိတ

ေပပထန္ားလာမသည္

မဟုတ္ေပ္။

ကို ေရမၽွမေသာက္ဘမ က ာ့္ေ္ကြပပအြ့ေနသည္ား္။

မ္ စ္ႏွိုာ္ေသာ အရာကို က ာ့္ေ္ကြေအာာ္္မာ္ မ့ေ ေသာေ္ကာာ့္ေ သာ္သသည္ ာပ့ေကိုပပ ေအာာ္ႏွိုာ္ မ့ေေပၿပပ္။ သာ္လိုရာဆု
ကို

ပား္မႇာ့္ေရန္ ာပသသည္ အဆာ္သာ့္ေပာ္တသည္ား္။ "
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ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္

ေ၏

က ာ့္ေ္ကြအာားထုတ္မမႈကို

ေက နပ္အာားရေတာ္မူေသာ

ဘ္ရမာ ကပားသသည္

ထိုသို႔မိန္႔ၿပပားေနာက္တာ္ ေလာကုတရာ ေရစာ္ေတာ္ ကို ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ေပပသို႔ ္ န္ားပတ္ေပားေတာ္မူ ရာ
တမဟုတ္ ာ္ား ဆိုသလိုပာ္ အေသားအသာားမ ာား ္ပန္လသည္ ္ပသည့္ေတာ္ားလာေလသသည္္။ ယ ုတာ္မူ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္
၏ ကိုယ္ေရာာ္မွာ ေရြႊးပေရာာ္ ေတာက္ေနၿပပား သူ၏ လက္မ ာားေ္ မ ာားမွာ သန္မာ ေတာာ့္ေတာ္ားကာ မိုား ကိိဳားကိုပာ္
အြတုႏွိုာ္သသည့္ေ အေနအထာားတာ္ ရွိေပသသည္္။ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ္ ေတာာ္ပို႔မွ မပားသသည္ ထာ္ားမွ
ထေတာက္လာသကမ့ေသို႔

ထက္လာၿပပား

ဘ္ရမာ ကပား

သူ၏

ေရွ႕တာ္

စပားေတာ္ယာဥ္

ကိိဳား္ကာ

ႏွွာ့္ေတက

ရွိေန္ ာ္ားကို ေတ႕ရေသာ္ အတိုာ္ားမသိ ေပ ာ္ရြႊာ္သာား ေလသသည္္။ ထို႔ေနာက္ ဘ္ရမာ ကပားအာား ရွိ ိုားဥပား ၿပပား ေနာက္
မတ္တပ္ရပ္ရာ အလန္အာ္မတန္မွ ေပ ာ္ရြႊာ္ လန္ားလွ္၍ မ က္ရသည္မ ာား တသာ္သာ္ စပားရြုမၽွ မက

ႏွၶာကိုယ္

တစ္ ုလြုား တုန္ ပေနေလသသည္္။
ထို႔ေနာက္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ေအာက္ပပ အတိုာ္ား
ဘ္ရမာ ကပားအာား လက္အုပ္ ပကာ ရိုရို ေသေသ ္ ာ့္ေ ပားမမ္ားေမတာစာ ကို
ဉာဏ္နပ ဉာဏ္နက္ အ္ပသည့္ေ္ ာ့္ေ ဆိုေလသသည္္။
"

အို

စ္ကားဠာ

အရွာ္သ ာ္

ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားအာား ရွိ ိုားဥပား
မူလပကတိ

အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား

ာ့္ေ ္ပိဳပပေလာ့ေ္။

ဘုရာားရွာ္

ဘ္ရမာ ကပားသာလၽွာ္

န္တပားရွာ္ ္ စ္ ေတာ္မူၿပပား ရွိရွိ သမၽွ လမႈပ္ရွာားႏွိုာ္ေသာ

မလမႈပ္ရွာား ႏွိုာ္ေသာ သက္ရွိအေပပာ္ားတို႔ကို ထိန္ား ိဳပ္ထာားသူ လသည္ား
္ စ္ပပသသည္္။ သက္ရွိသတးပတို႔အာားလြုား၏ အ္မာ္္မတ္ဆြုား အာသ္မာ
လသည္ား ္ စ္ၿပပား ဘ္ရမာ ကပား သသည္ အ ိန္ႏွွာ့္ေ ေနရာတို႔က ကန္႔သတ္္၍
မရေသာ အစမရွိေသာ အဆြုားမရွိေသာ တန္ ိုား အ ကပားဆြုား လသည္ား
္ စ္ပပသသည္္။

အို

အရွာ္

ဆုေတာာ္ားမွန္သမၽွကို

္ သည့္ေဆသည္ားေပားႏွိုာ္သူ၊

အကယ္္၍

ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားအာား

ဆုေပား ာ္ပပက ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား မေသႏွိုာ္ေသာ ဆုကို ေပားသနာားေတာ္မူပပ္။ "

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ဘ္ရမာ ကပားအာား အ္မာ့္ေ ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ဟု မဟုတ္ေသာ အေ္ကာာ္ား
အရာကို ကပ္ ာား ပားက ဴား္ ာ္ား္ ာ့္ေ သူလိုေသာ ဆုကို ရမသည္ဟု ေမၽွာ္လာ့္ေသသည္္။ သို႔ေသာ္ ဘ္ရမာ ကပားက
သူအေန္ ာ့္ေ မေသေစေသာ ဆုကို မေပားႏွိုာ္ေ္ကာာ္ား သူကိုယ္တိုာ္ပာ္လၽွာ္ အ ိန္တန္လၽွာ္ စုေတရမသည္
္ စ္ေ္ကာာ္ား ရွာ္ား္ပေသာအ ပ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ လို သသည္ကို မရေသာအ ပ ရေအာာ္ ကပ္သပား ကပ္သပ္
္ကြ န္ေလေတာ့ေသသည္္။

" အိုအရွာ္ သို႔ဆိုလၽွာ္ ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားကို သာ္ န္တပား ထာားေသာ သက္ရွိတို႔၏ လက္္ ာ့္ေမေသေစပပႏွွာ့္ေ္။
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မသည္သသည့္ေ ေနအိမ္အေဆာက္အအြု အတာ္ား ္ စ္ေစ အ္ပာ္ ္ စ္ေစ၊ ေန႔တာ္ ္ စ္ေစ သညတာ္ ္ စ္ေစ၊
ေ္မ ကပားေပပ ္ စ္ေစ ေကာာ္ားကာ္ေပပ ္ စ္ေစ မေသေစရဟု ဆုေပားေတာ္မူပပ္။

အရွာ္ န္တပားထာားေသာ မသည္သူႏွွာ့္ေမၽွ မေသေစရ သလို မသည္သသည့္ေ လက္နက္ ႏွွာ့္ေမၽွ မေသေစပပႏွွာ့္ေ္။

ထို႔္ပာ္ သက္ရွိသတးပမ ာား အာားလြုားႏွွာ့္ေ ေဒးပ ေဒးတာ နတ္မ ာားအာားလြုားကို တစ္ဥပားတသည္ား အစိုားရ ကာ
ယိုားဂက ာ့္ေစဥ္

အပပအးာ္

အ္ ာား က ာ့္ေစဥ္မ ာား အာားလြုားက ာ့္ေ္ကြ္၍

ရထိုက္ေသာ ဘုနား္ တန္ ိုားအာား လြုား

ကို ေပားသနာားေတာ္မူပပ္။ "

ဟူ္၍

ဆုပန္ေလသသည္္။

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္

အာား

က ာ့္ေ္ကြအာားထုတ္မမႈေ္ကာာ့္ေ

သေဘာက ေနေသာ

ဘ္ရမာ ကပားသသည္ " အို ဒပတပ၏ သာားေတာ္၊ သာ္ေတာာ္ားေသာ ဆုမ ာားသသည္ ေပားရန္ အလန္

က္ မေသာ္္ာာား

ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္ ေပားသနာားေတာ္ မူမသည္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသသည္္။
ဘရ္မာ ကပားသသည္ ထိုသို႔ဆုေပားၿပပားေနာက္ ကကသာား ေလေတာ့ေသသည္္။ ဤကမ့ေသို႔ ထူား္ ာားလန္ား လွေသာ
ဆုကို ရထာားေသာ္္ာာား ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားအေပပရွိေသာ သူ၏ ရန္ၿာိိဳားကို မေမ့ေေပ ာက္ေပ္။
ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ တ္ သည္ား္ သည္ားသူ၏ အာ္အာားကို သြုားၿပပား စ္ကားဠာ တစ္ ုလြုားကို အုပ္ ိဳပ္ေနသူမ ာား
အာားလြုားကို

အႏွိုာ္ယူေလသသည္္။

အထက္၊အလယ္

ႏွွာ့္ေ

ေအာက္ဘြု

ေလာက

၃

ုစလြုားကို

သိမ္ားပိုက္ၿပပားသသည္ ေနာက္တာ္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ နတ္္ိသုကာ ကပား းိရွ္း ကရ္မ ေဆာက္လုပ္ထာား ေသာ
အာ္န္ဒရာ ( သိ္ကာားမာ္ား ) ၏ ဘြုနန္ားေတာ္တာ္ ေနထိုာ္ေလ သသည္္။ ထိုေနရာသသည္ အမွန္စာ္စစ္ အလန္အာ္မ
တန္ ေအား မ္ားေသာ ေနရာ ္ စ္လာ့္ေကစာား ယ ုတာ္ ေတာ့ေ ရွိရွိသမၽွ ေဒးပေဒးတာမ ာားသသည္

ိႏွွိပ္မမႈ ေ္ကာာ့္ေ

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္အာား ေ္ကာက္ရြ႕ေန္က ရေလသသည္္။ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ ေဒးပေဒးတာ မ ာားကို အစဥ္
အေ္ကာာ္ားမရွိ အေ္ကာာ္ားရွာၿပပား ဆူဆမေလသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ အ ိန္္ပသည့္ေလိုလို မူားယစ္ေနၿပပား မ က္လြုားမ ာားမွာ ရပေးေနေသာ္လသည္ား သူ၏
က ာ့္ေ္ကြ

အာားထုတ္ မ့ေမမႈေ္ကာာ့္ေ

ဘ္ရမာ ကပား

ရွပး ကပား

ႏွွာ့္ေ

းိသၽွ္ႏွူားတို႔မွ

လမ္၍

က န္အာားလြုားမွာ

သူ႔အာား

းပ္တာား ယကာ ကိုားကယ္ဆသည္ားကပ္္ကရ ေလသသည္္။ အလန္အာ္မတန္မွ ကပား္မတ္ေသာ သူေတာ္စာ္္ စ္ေသာ
ဘ္ရဂူား ကမ့ေသို႔ေသာ ပုဂိိဳလ္ မ ိိဳားသသည္ပာ္လၽွာ္

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ကို ေဒပသ္ ာ့္ေ မပားေလာာ္တိုက္သာ္ား္ ာ္ား

မ္ပိဳႏွိုာ္ေလာက္ေအာာ္ပာ္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏ တန္ ိုား ကပားမာားလွေပသသည္္။
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ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ အာ္န္ဒရ၏ ပုလႅာ္ထက္မွ ေနၿပပား အာားလြုားကို အုပ္ ိဳပ္ရာ ေဒးပေဒးတာ မ ာား
အပပအးာ္ နာရဒ ကမ့ေသို႔ေသာ သူမ ာားပာ္ သူ၏ ယ္ လွယ္္ ာ္ားကို

ြစာားရၿပပား သူ႔အာား အ န္တလမလမ

ပားက ိဳားရေလသသည္္။ ထိုကမ့ေသို႔မာ္ားမူ ္ ယ္လွယ္ေန ေသာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ မိမိ၏ ္ပသည့္ေစြုမမႈကို အာ္မတန္မွ
အာားရ ေက နပ္စာ္ ာ့္ေ ဓမၼတရာား၏ စသည္ားကမ္ားမ ာားကို

ိိဳားေ ာက္ကာ ေနရာ ကူမာားရ ေလားပပားသသည္ လသည္ား သူ႔အာား

က ိန္စာ တိုက္ေလ သသည္္။

ေနာက္ဆြုားတာ္

စ္ကားဠာ

တစ္ ုလြုား

အတာ္ားရွိ

နတ္ေဒးတာ

အေပပာ္ားတို႔သသည္

ႏွိုာ္ေသာေ္ကာာ့္ေ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ္ စ္ေတာ္ မူေသာ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားထြပပားသို႔

ဒဏ္မ ြ
ဥ္ားကပ္ကာ

ိုလမႈြ္ကရေလေတာ့ေသသည္္။ ထိုသို႔ ဆုေတာာ္ားေသာ အ ပတာ္မွ ဘုရာားရွာ္ က " အို ပသညာရွိတို႔၊ မေ္ကာက္ ္ကပပႏွွာ့္ေ္။
ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္သသည္

အာားလြုားကို

မဂၤလာရွိေစေတာ္မူၿပပား

ာပ၏

ဘုန္ားေတာ္

္ကာားနာ ေ္ပာဆို္ ာ္ား္ ာ့္ေ ာပ၏ သားကမ ာား ္ စ္လာရန္ ကိုသာ အ္ကြေပား ာ္ ပပသသည္္။
လုပ္ရပ္အာားလြုားကို

ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္

သိရွိၿပပား

္ စ္သသည္္။

သူ႔အာား

မ္ကာမပ

ဂုဏ္ေတာ္မ ာားကို
ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏

ာပကိုယ္ေတာ္

ကိုယ္တိုာ္

ေသ ာေပပက္ ေ မမႈန္ားပစ္မသည္္။ သို႔္ စ္္၍ ထိုအ ိန္ကိုသာ ေစာာ့္ေ္ကပပေလ္။
အ္ကာ္သူတစ္ဥပားသသည္ နတ္ေဒးတာမ ာားကို ္ စ္ေစ၊ ေးဒက မ္ားမ ာားကို ္ စ္ေစ၊ ႏွာားမ ာားကို ္ စ္ေစ၊
ဘ္ရာမနမ ာားကို ္ စ္ေစ၊ းိသၽွ္ဏးမ ာားကို ္ စ္ေစ၊ ဓမၼ၏ စသည္ားကမ္ား က္မ ာားကို ္ စ္ေစ သို႔တသည္ား မဟုတ္
ာပကိုယ္ေတာ္္မတ္ ကိုယ္တိုာ္ကို ္ စ္ေစ မနာလိုးန္တို္ စ္ပပမူ သူ႔သသည္ အ ိန္မေႏွွား မွပပာ္ ပ က္ဆပားမမႈကို
္ကြိဳလိမ့္ေမသည္္။ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ ရန္သူဟူ္၍ တစ္ဥပားတစ္ေယာက္မွ မရွိေသာ သူ၏ သာား္ စ္သူ ပ္ရလာားဒ္
ကို ႏွွိပ္စက္ ္ာာ္ားပန္ားေသာ အ ပ ာပသသည္ ဘ္ရမ ၏ ဆုရွိလာ့္ေကစာား သူ႔အာား သုတ္သာ္္ပစ္မသည္္။ " ဟု
ႁမက္္ကာားေတာ္မူေလ သသည္္။

ထိုအ ပမွပာ္ နတ္ေဒးတာ အေပပာ္ားတို႔သသည္ စိတ္ မ္ားသာ ကိုယ္ မ္ားသာ္ ာ့္ေ ဘုရာားရွာ္အာား ဥပား ကာ
္ပန္လသည္ထက္ ပသာား္ကေလသသည္္။

ဤကမ့ေသို႔

ဘုရာားရွာ္ကိုယ္တိုာ္

ႁမက္္ကာားသသည္ ဆိုပပလၽွာ္

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္သသည္ ေသသသည္ႏွွာ့္ေ အတူတူပာ္ မဟုတ္ပပေလာ္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ တာ္ အလန္ေတာ္ၿပပား အရသည္ အ ာ္ားရွိေသာ သာားေယာက ာ္ားေလား ၄ ပပားရွိေလ သသည္္။
ထိုအထမတာ္ မွ ပ္ရလာားဒ သသည္ အထူား္ ာား ဆြုား ္ စ္သသည္္။ အေ္ကာာ္ားမူကာား ပ္ရလာားဒ္သသည္ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား
ဘုရာားရွာ္ အေပပတာ္ ္ ဴစာ္သန္႔ရွာ္ား မေတေးေသာ သားက တစ္ဥပား ္ စ္္၍ပာ္ ္ စ္ေပ သသည္္။
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ပ္ရလာားဒ သသည္ စြ္ပနမူနာ အ္ စ္ အလန္ၿပပား္ပသည့္ေ စြုေသာ ဘ္ရာမန တစ္ဥပား၏ အရသည္အ ာ္ားရွိရြုမၽွမက
သူ၏

စိတ္ႏွွာ့္ေ

တသည္ေနေသာ

အာရြုမ ာား

အာားလြုားကို

ပရမာားသ္မာား

ကမ့ေသို႔ပာ္

အ္ပသည့္ေအး
သူသသည္

ထိန္ား ိဳပ္ႏွိုာ္ေပသသည္္။

လူတိုာ္ား၏

အေကာာ္ားဆြုား

ႏွွလြုားသာားထမတာ္
မိတ္ေဆ

ကိန္ားးပ္

္ စ္ေလသသည္္။

ပ္ရလာားဒသသည္ သူရိုေသေလားစာား ထိုက္ေသ ပုဂိိဳလ္မ ာား အေပပ ေက ားကၽန္ အ္ စ္၄ာ္ား၊ ဆာ္ားရမ သာားမ ာား အေပပ
ာ္ တစ္ဥပားသ ယ္ ၄ာ္ား၊ ရယ္တူ မ ာား အေပပ ေမတာ ကပားေသာ အစ္ကို ကပား သ ယ္ ၄ာ္ား၊ ေလာကပ
ဆရာမ ာား ေလာကုတရာ ဆရာသ ာ္မ ာား ကို အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ႏွွာ့္ေ တစ္တန္ားတသည္ား ထာား္၍ ၄ာ္ား
ဆက္ဆြ္ပိဳမူေနထိုာ္ေလ့ေရွိေပသသည္္။

ပ္ရလာားဒ မဟာရာားဂ ာ သသည္ မိမိ၏ ပသညာေရား၊ ဥစၥာ၊ လွပ္ ာ္ား ႏွွာ့္ေ မ ိိဳားရိုား္မာ့္ေ္ ာ္ားေ္ကာာ့္ေ ္ စ္လာေသာ
သဘားမက ေသာ

မာန္မာန

ဟူ္၍

တစ္လြုားတစ္ပပဒ

မၽွ

မရွိေသာသူတစ္ဥပား

္ စ္သသည္္။

ဘပလူားမ ာား၏

မ ိိဳားရိုတာ္ ေမား ာားလာေသာ္္ာာား သူသသည္ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူား၏ ္မာ္႔္မတ္စာ္္ကယ္ေသာ ဒပးိုတပားသားက
တစ္ဥပား္ စ္ေပသသည္္။ ထို႔္ပာ္ သူသသည္ းိသၽွ္ဏးမ ာား အေပပ လြုားး မနာလို မရမႈစိမ့္ေ မ္ စ္ေပ္။ သူသသည္ ဒုကၡတာ္ားသို႔
တန္ားပို႔လၽွာ္လသည္ား မတုန္လမႈပ္ သကမ့ေသို႔ ေးဒက မ္ားစာမ ာားတာ္ ေ ာ္္ပထာားေသာ အက ိိဳားကို ္ စ္ေစေသာ လုပ္ရပ္
မွန္သမၽွကို လြုားး စိတ္မးာ္စာား ေပ္။ အေ္ကာာ္ားမူကာား ၄ာ္ားတို႔အာားလြုားသသည္ ေလာကပ ္ စ္ေသာေ္ကာာ့္ေ
၄ာ္ားတို႔အာားလြုားသသည္ အ သည္ားအႏွွပား ္ စ္သသည္ကို သိေသာေ္ကာာ့္ေ ္ စ္ သသည္္။

ပ္ရလာားဒ မဟာရာားဂ ာ သသည္ ာယ္စဥ္ေတာာ္ေက ား ဘးကတသည္ားကပာ္ ကေလားသဘား ေဆာ့ေကစာား
္ ာ္ားကို မႏွွစ္ၿမိိဳ႔ေပ္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ ဆိတ္ဆိတ္ ေနကာ ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ၏ အႏွု

တိ္ စ္သာ အ ိန္

ကုန္ေစေလသသည္္။ ပ္ရလာားဒ သသည္ အမွန္စာ္စစ္ ဘုရာားရွာ္ ကရိသၽွ္ဏ အေ္ကာာ္ားကို ႏွွစ္ႏွွစ္ကာကာ
စဥ္ားစာား ေတားေတာ ေနေသာေ္ကာာ့္ေ ဘုရာားရွာ္၏ စ္ကားဠာ မ ာားကို လသည္ပတ္ေစေသာ ထိန္ား ိဳပ္မမႈ ကမ့ေသို႔ေသာ
ထိန္ား ိဳပ္မမႈေအာက္

သို႔

ေရာက္ေနေပ

ေတာ့ေသသည္္။

ထိုကမ့ေသို႔

္ စ္ေနေသာေ္ကာာ့္ေ

ပ္ရလာားဒသသည္

ဤကမာၻ ကပားသသည္ ေလာကပ အာရြု ြစာား္ ာ္ား သက္သက္ ဘုရာားရွာ္ မပပဘမ လသည္ပတ္ေန္ ာ္ားကို လြုားး
လက္မ ြႏွိုာ္ေပ္။

ပ္ရလာားဒ သသည္ ဘုရာားရွာ္၏ ေမတာကို အ ိန္္ပသည့္ေ ရထာားေသာေ္ကာာ့္ေ သူသသည္ မိမိ၏
လိုအပ္ က္မ ာား

္ စ္ေသာ

စာား္ ာ္ား၊

လမ္ားေလၽွာက္

္ ာ္ား၊

လမေလ ာာ္ား္ ာ္ား၊

ထိုာ္္ ာ္ား၊

ႏွၶာကိုယ္

ေသာက္္ ာ္ား၊

စကာားေ္ပာဆို္ ာ္ား စသသည္တို႔ မသည္သို႔ ္ စ္ေနသသည္ ကိုပာ္ သတိမမူမိေတာ့ေေပ္။ မိ ာ္တစ္ဥပား၏ ေပပာ္ေပပတာ္
ရွိေသာ ကေလားာယ္တစ္ဥပားသသည္ သူ၏ လိုအပ္ က္မ ာား မသည္သို႔ ္ပသည့္ေသာားသသည္ကို မသိရွိသကမ့ေသို႔ပာ္ ပ္ရလာားဒ
သသည္ ဘုရာားရွာ္ ဂိုးႏွၵာား၏ ဂရုစိုက္္ ာ္ားကို ြထာားရသူ္ စ္ေလသသည္္။
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မိ ာ္ တစ္ေယာက္သသည္ သူမ၏ အိမ္အလုပ္မ ာားကို လုပ္ရန္ ကေလားာယ္အာား တစ္ ပတစ္ရြ ထာားသာားၿပပား
လုပ္လၽွာ္ ကေလားာယ္သသည္ မိ ာ္မရွိ္၍ ာိုတတ္ သသည္္။ သို႔ေသာ္ ထိုမိ ာ္ ္ပန္လာၿပပား ပကာ ဂရုစိုက္ လၽွာ္
ကေလားမွာ ္ပြိဳားေပ ာ္ရြႊာ္ကာ ရယ္ေမာေန ေလေတာ့ေသသည္္။ ထို႔အတူပာ္ ပ္ရလာားဒ သသည္ တစ္ ပတစ္ရြ ဘုရာားရွာ္ႏွွာ့္ေ
အလန္႔ အလန္ ေးားကာသသည္ဟု ေကကာ္ား္ ာ္ားကို

ြစာားရပပက သူသသည္ ေအာ္ဟစ္ ာိုေကကားေလ့ေရွိသသည္္။ သို႔ႏွွာ့္ေ

ဘုရာားရွာ္က သူ႔အာား ႏွွစ္သိမ့္ေရန္ အေးားမွ လာကာ မိ ာ္ တစ္ေယာက္က ကေလားာယ္ေလားအာား " မာိုနမ ာပ့ေသာား္။
လာၿပပေနာ္ အ စ္ဆြုားေလား္။ " ဟု ေ္ပာသသည့္ေ ႏွွယ္ ပ္ရလာားဒသသည္ ရယ္ေမာ ေပ ာ္ရြႊာ္သာား တတ္ၿပပား
တစ္ ပတစ္ရြ ေရာက္ေနသသည့္ေ ေနရာေဒသ ကို ေသာ္မွ သတိမမူဘမ ကေနတတ္ေလသသည္္။

တစ္ ပတစ္ရြတာ္မူ
တစ္ဥပားတသည္ား

ဘုရာားရွာ္

ရွိသကမ့ေသို႔

ကရိသၽွ္ဏ၏

္ စ္သာားရကာား

အႏွု

ဘုရာားရွာ္၏

တိႏွွာ့္ေ

လြုားး

ဇာတ္ေတာ္မ ာားကို

္ပသည့္ေေမ ာေနေသာေ္ကာာ့္ေ
အတု ိုားလုပ္တတ္ေလသသည္္။

တစ္ ပတစ္ရြတာ္ ပ္ရလာားဒသသည္ ဘုရာားရွာ္၏ ပဒုမၼာ လက္ေတာ္မ ာားကို ထိေတ႕မိေသာအ ပ သူသသည္
အတိုာ္ားမသိေသာ ေပ ာ္ရြႊာ္မမႈမ ိိဳားကို

ြစာားရၿပပား ဆြပာ္မ ာား ေထာာ္ကာ မ က္လြုားမ ာားမွိတ္ၿပပား မ က္ရသည္ တသာ္သာ္

က ကာ ဆိတ္ဆိတ္ကေလား ေနတတ္ သသည္္။ ေလာကုတရာ အသိဉာဏ္ အလန္ အာ္မတန္မွ နသည္ားပပားေသာ
သူမ ာားပာ္

ထိုကမ့ေသို႔

ပ္ရလာားဒသသည္

ထို္မာ္ရသူမ ာားပပ ္ ဴစာ္လာၿပပား

ဘပလူားမ ာား၏

ေလာကုတရာ

ေပ ာ္ရြႊာ္မမႈကို

ြစာားေနရသသည္ကို

္မာ္ေတ႕ပပက

မ္ားေ္မ့ေေပ ာ္ရြႊာ္လာေပသသည္္။

ဓေလ့ေထြုတမ္ား

စဥ္လာ

ဆိုာ္ရာ

ဘုန္ား ကပား

စူကရာ

က ာရပယာ

ႏွွာ့္ေ

သူ၏

သာားႏွွစ္ေယာက္္ စ္ေသာ ရွာားန္ဒ ႏွွာ့္ေ အမရ္က တို႔သသည္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ၏ နန္ားေတာ္တာ္ သာ
ေန္ကေလသသည္္။ ပ္ရလာားဒသသည္ ဘုရာားရွာ္ကို
တတ္ေ္မာက္ၿပပား ္ စ္ေသာ္လသည္ား သူ၏

စ္္မတ္ႏွိုားစာ အလုပ္အေကၽား္ပိဳ္ ာ္ားဆိုာ္ရာ ဘာသာရပ္မ ာားကို

မသည္ားေတာ္ကမူ ပ္ရလာားဒအာား ေလာကပ ပသညာရပ္မ ာားကို အ္ ာား

ဘပလူားကေလား မ ာားႏွွာ့္ေ အတူ သာ္ယူရန္ စူကရာ က ာရပယာ၏ သာားမ ာားဆပသို႔ ေစလြႊတ္ေလသသည္္။ ပ္ရလာားဒသသည္
သူ၏ ဆရာသမာားမ ာားထြမွ ႏွိုာ္ာြေရား ဆိုာ္ရာ သိပၸြမ ာားကို သာ္ယူေလ့ေလာထာားေသာ္္ာာား ၄ာ္ားတို႔သသည္ တစ္ဥပား
အာား မိတ္ေဆ အ္ စ္သတ္မွတ္ၿပပား အ္ ာားတစ္ ေယာက္ကိုမူ ရန္သူ အ္ စ္ သတ္မွတ္သသည္ ္ စ္ ေသာေ္ကာာ့္ေ
သူမႏွွစ္ၿမိိဳ႕ေပ္။

တစ္ရက္တာ္မူ
ႏွိုားစာ္ ာ့္ေ

ဟပရန္ယကရွပပူားရ္သသည္

ေပပာ္ေပပတာ္ေလသသည္္။

အေ္ ေလားမ ာားကို
သာားာယ္ေက ာာ္ားမွာ

ေမၽွာ္လာ့္ေၿပပား

ထို႔ေနာက္

ေမား န္ားတစ္ ုကို

သာ္ မ့ေရတာေတထမက

သာားေတာ္ေမာာ္
ကေလားဆန္ေသာ
ေမားေလသသည္္။
အေကာာ္ားတကာ့ေ

ပ္ရလာားဒအာား
စ္စရာ

"

အို

စ္္မတ္

လက္ေတ႕မက ေသာ
စ္ရပပေသာ

အေကာာ္ားဆြုား

သာားာယ္၊
တစ္ ုကို

အေ ့ေကို ေ္ပာ္ပစမ္ားပပအုြုား္။ "
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ပ္ရလာားဒ မဟာရာားဂ ာ က " အို ဘပလူား အေပပာ္ားတို႔၏ အရွာ္သ ာ္၊ သာ္ မ့ေရတာေတထမက
အေကာာ္ားတကာ့ေ အေကာာ္ားဆြုား တစ္ ုမွာ ဤသို႔ ္ စ္ပပသသည္္။ အိမ္ေထာာ္မမႈသု
ဏတာမၽွရထာားေသာ
ေရတာ္ားနက္ ကပားထမသို႔

ႏွၶာကိုယ္

တစ္ ုရထာား

္ပိဳတ္က သာားသသည့္ေႏွွယ္

ေသာ

လူတစ္ဥပားသသည္

ဒုကၡကိုသာ

ကို

ြစာားရန္ အတက္

ေရတစ္ေပပက္မရွိေသာ

ေတ႕ရေသာေ္ကာာ့္ေ

သူ႔အေနႏွွာ့္ေ

စိတ္ေသာကမ ာားႏွွာ့္ေ သာ ္ကြိဳေတ႕ေနရေပသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ အ္ကာ္သူတစ္ဥပားသသည္ ထိုသို႔ မိမိကိုယ္ကို
ထိုားထာ္ားသိ္မာ္ႏွိုာ္္ ာ္ား

မရွိေသာ

အးိဇာ

လြႊမ္ားေသာ

ဘးကို

စန္႔ကာ

ေတာအုပ္ထမသို႔သာားကာ

တရာားအာားထုတ္ရာ္ား အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ဟရပား ၏ အရိပ္ကို ိုလြမႈသာ့္ေေပသသည္္။ " ဟု ္ပန္ေ္ ေလ သသည္္။

ယာ္ားကို္ကာားေသာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ပ္ရလာားဒ ၏ သူ႔ရန္သူအေပပ ယြု္ကသည္ သက္းာ္ မမႈကို
သိရွိလိုက္ရၿပပား ရယ္ရယ္ေမာေမာ ္ ာ့္ေပာ္ " ဒပဟာ ာပ့ေၿပိိဳာ္ဘက္ရန္သူေတရမ႕

က္ဆပား္ ာ္ား

ြထာားရတမ့ေ ္ ဴစာ္တမ့ေ

ကေလားာယ္ ေလားရမ႕ ဉာဏ္ပသညာပမ ္ စ္တယ္္။ " ဟု ဆိုေလသသည္္။
ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္

က္ ာ္ားပာ္ သူ၏ အတိုာ္ပာ္ ြမ ာားကို " ကမ ဘပလူားအေပပာ္ားတို႔၊ သာ္တို႔

ာပ့ေကေလားကို ဂူရုကူားလ ေက ာာ္ားမွာ ေသေသ ာ ာ ကာကယ္ေစာာ့္ေေရွာက္ ရလိမ့္ေမယ္္။ ဒပမွ အမဒပမွာ
ရုပ္ က္ၿပပား ေရာက္ ာ္ေရာက္ေနႏွိုာ္တမ့ေ းိတ္သၽွ္ဏး ေတရမ႕ မိမႈာ္ားတိုက္မမႈကို ာပ့ေသာား မ ြရမွာ ္ စ္တယ္္။ " ဟု
မိန္႔ေလသသည္္။

ပ္ရလာားဒ ဂူရုကူားလ သို႔ေရာက္ရွိလာေသာအ ပ ရွာားန္ဒ ႏွွာ့္ေ အမရ္က တို႔သသည္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏
အေစအပပားမ ာား မွ တစ္ဆာ့္ေ အေ္ကာာ္ားစြု သိသာား္ကေလသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ ပ္ရလာားဒ အာား တစ္ေနရာသို႔
ေ ပသာားကာ သညာ္သာလွေသာ ေမတာအ္ပသည့္ေ အသြ္ ာ့္ေ "

စ္ရပပေသာ ပ္ရလာားဒ၊ အမွန္အတိုာ္ား ေ္ပာပပေလ္။

ဆရာတို႔ကို မလိမ္ပပႏွွာ့္ေ္။ ဤေက ာာ္ားတာ္ရွိေသာ အ္ ာားေသာ ကေလားမ ာား သသည္ သာ္ကမ့ေသို႔ ေ္ပာဆို္ ာ္ား
မရွိပပေ ္။ အဘယ့္ေ ေ္ကာာ့္ေ သာ္၏ အသိဉာဏ္သသည္ ဤကမ့ေသို႔ သညစ္ ေထားေနရပပသနသည္ား္။ ဤကမ့ေသို႔ေသာ
းိတ္သၽွ္ဏး ဒ

န ႏွွာ့္ေ ပတ္သတ္ေသာ အေ္ကာာ္ားအရာ မ ာားကို သာ့္ေအာား မသည္သူက သာ္္ကာားေပား မ့ေပပသ

နသည္ား္။ " ဟု ေမား္မန္ား္ကေလသသည္္။

၄ာ္ားတို႔က ထာ္သသည္မွာ ပ္ရလာားဒ သသည္ သာမန္ ကေလားမၽွသာ ္ စ္္၍
သူ႔အာား

မသည္သူမၽွမသိေအာာ္

လာေရာက္

ရိုားသာားစာ္ ာ့္ေ ေ္ပာလိမ့္ေမသည္္။ထိုအ ပ ထိုသူကို

သာ္္ကာားေပားေနေသာ

ိိဳသာစာ စကာား ႏွိမႈက္ထုတ္လၽွာ္

သားကမ ာား ရွိပပက

ပ္ရလာားဒ

က

မ္ား ိဳပ္ကာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ေရွ႕ေမွာက္ သို႔ အေရာက္ပ႔က
ို ို

္ပစ္ဒဏ္ စပရာ္ ရန္ ္ စ္သသည္္။
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ထိုအ ပ ပ္ရလာားဒ က " အ္ကာ္သူသသည္ ာပ၏ မိတ္ေဆ၊ အ္ကာ္သူသသည္ ာပ၏ ရန္သူ ဟူ္၍

မ္ ာား

ဆက္ဆြမမႈကို ္ စ္ေစကာ သတးပ အေပပာ္ားတို႔၏ အသိဉာဏ္ကို သညစ္ေထားေစေသာ တန္ ိုားေတာ္ ္ စ္သသည့္ေ
္ပာ္ပတန္ ိုားေတာ္ကို ပိုာ္ဆိုာ္ေတာ္မူေသာ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ကို အရာ္ ဥပား

ကန္ေတာ့ေ အပ္ပပသသည္္။ ဤ

အ ိန္မတိုာ္မပ က သာသနာ အာဏာပိုာ္မ ာားမွ တစ္ဆာ့္ေ အထက္ပပ ကိစၥကို ္ကာား မ့ေရေသာ္္ာာား ယ ုေတာ့ေ
ကိုယ္တိုာ္ ေတ႕္ကြိဳရေလၿပပ္။

ဘုရာား္မတ္ကို

စ္္မတ္ႏွိုားစာ အလုပ္အေကၽား္ပိဳ္ ာ္ား ္ ာ့္ေ ဘုရာားရွာ္၏ သားက ္ စ္လာေသာအ ပ

ဘုရာား္မတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုာ္သသည္ သူ႔အာား အသိဉာဏ္ ပာ့္ေလာ္ားေစေသာအ ပ ထိုသူသသည္ မိမိ မိတ္ေဆ ႏွွာ့္ေ
ရန္သူ ဟူ္၍

မ္ ာားမမႈမ္ပိဳေတာ့ေေ ္။ ထိုသို႔ ္ စ္မသည့္ေအစာား သူသသည္ 'အာားလြုားေသာသူမ ာား သသည္ ဘုရာားရွာ္၏

ထားရ ေက ားကၽန္မ ာား ္ စ္္ကသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ တစ္ဥပား ႏွွာ့္ေ တစ္ဥပား အ္ကာား ကာ္ ာား္ ာ္ား မရွိေပ္။' ဟု
ယူဆေပသသည္္။ တနသည္ား ဆိုေသာ္ ရန္သူ မိတ္ေဆ ဟူ္၍

မၿ ာားေပား မ႔ေသာ ထို အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ပာ္

ရန္သူဘက္မွ ရပ္တသည္ ရန္ အသိဉာဏ္ကို ေပားသနာားေတာ္မူေပသသည္္။

အို ဆရာသ ာ္တို႔၊ သြတို႔မသည္သသည္ သြလိုက္ႏွွာ့္ေ ေတ႕ေသာအ ပ ဆမေဆာာ္ သကမ့ေသို႔ပာ္ ကၽန္ေတာ့္ေ ၏
စိတ္အစဥ္သသည္ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားထြ ပပားသို႔သာ ပပသာားေနပပသသည္္။ " ဟူ္၍ ရွာ္ား္ပေလသသည္္။

ထို႔္ပာ္ ပ္ရလာားဒသသည္ ဆက္ၿပပား ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားအာား သူ၏ ရန္သူ
အ္ စ္ ေအာက္ေမ့ေေသာ္လသည္ား အမွန္ စာ္စစ္မူ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားသသည္ မသည္သူတစ္စြုတစ္ေယာက္၏ ရန္သူမွ
မဟုတ္ေ္ကာာ္ားကို အေသားစိတ္ရွာ္ား္ပ္ပန္ သသည္္။

ပ္ရလာားဒ ၏ အေ္ ကို ္ကာားေသာ ရွာားန္ဒ ႏွွာ့္ေ အမရ္က တို႔သသည္ အလန္ပာ္ ေဒပသထက္ကာ သူ႔အာား
ဆူဆမ္ကေလေတာ့ေသသည္္။ " အ ု ာပ့ေဆပ ကိမ္တုတ္ ယူလာ မ့ေ္။ ဒပ ပ္ရလာားဒ ဟာ ာပတို႔ရမ႕ သိကၡာကို က ေအာာ္
လုပ္ေနတာပမ္။ သူ႔ကို ေသ ာဆြုားမ ရမယ္္။ ဒပ အသြုားမက တမ့ေ ပ္ရလာားဒ ဟာ နြ႔သာေတာ ထမမွာ လာေပပက္တမ့ေ
ဆူားပာ္လိုပမ္။ ပုဆိန္ကို နြ႔သာပာ္ကို ုတ္လွမ တမ့ေ အ ပ သြုားသလို ဆူားပာ္ရမ႕ ပာ္စသည္ဟာ ပုဆိန္လက္ကိုာ္ရိုား လုပ္တမ့ေ
အ ပ အရမ္ားအသြုားးာ္တယ္္။ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားဟာ ဒိတ္တိယ အႏွယ္္ စ္တမ့ေ နြ႔သာေတာကို လွမၿ ိိဳရာမွာ ဒပ
ပ္ရလာားဒ ဟာ လက္ကိုာ္ေကာာ္ားေကာာ္ား ္ စ္သာားမယ္္။ "

ထိုသို႔ ဆိုဆြုားမၿပပား ေနာက္တာ္ ပ္ရလာားဒအာား လိုအပ္ေသာ အေ္ကာာ္ားအရာမ ာားကို သာ္ေပားၿပပား ဟပရန္ယ
ကရွပပူားရ္ ေရွ႕ေမွာက္ သို႔ ေ ပသာား္ကေလ သသည္္။ ပ္ရလာားဒ၏ ရိုက ိိဳားစာ ဥပား မမႈကို ေတ႕ေသာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္
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သသည္ ယ ာ္ကလိုပာ္ ေပပာ္ေပပ တာ္ကာ "

စ္သာား ပ္ရလာားဒ၊ ဆရာေတထြပပားမွာ သာ္္ကာားလာတာလသည္ား

္ကာေပပ့ေ္။ သာ္ယူ မ့ေသ မၽွေတထမမွာ အေကာာ္ားဆြုားကို ေ္ပာပပအုန္ား္။ " ဟု အာားရးမ္ားသာ ေမားေလသသည္္။

ထိုအ ပ ပ္ရလာားဒ မဟာရာားဂ ာ က " ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူား၏ ေလာကုတရာသဘားရွိေသာ နာမေတာ္၊
ရူပေတာ္၊ ဘုန္ားေတာ္ဂုဏ္ေတာ္မ ာား ႏွွာ့္ေ ဇာတ္ေတာ္ မ ာားကို ္ကာားနာ ရတ္ဆို သတိရရာ္ား ႏွွာ့္ေ ဘုရာားရွာ္၏
ပဒုမၼာ ေ္ ေတာ္ရာ္ားကို အလုပ္အေကၽား ္ပိဳစု္ ာ္ား ၊ ဘုရာားရွာ္အာား ဘုန္ားေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ ဘမ႕မ ာား ရတ္ဆို
ပူေဇာ္္ ာ္ား၊ ဘုရာားရွာ္ သသည္သာ အေကာာ္ား ဆြုား မိတ္ေဆ ္ စ္သသည္ကို သိရွိ္၍ ဘုရာားရွာ္၏ ေက ားကၽန္္ စ္လာ္ ာ္ား
ႏွွာ့္ေ ဘုရာားရွာ္ ထြတာ္ အရာရာ ကို ိုလမႈြဆသည္ားကပ္္ ာ္ား စသ္ ာ့္ေ ဤ ၉ မ ိိဳားေသာ လုပ္ေဆာာ္ က္မ ာားပပးာ္ေသာ
ဘုရာားရွာ္ အာား

စ္္မတ္ႏွိုားစာ အလုပ္အေကၽား္ပိဳ္ ာ္ား သသည္ သာလၽွာ္ ကၽန္ေတာ့္ေ၏ အ္မာ္တာ္ အ္မာ့္ေဆြုား

ပသညာေရား ္ စ္ပပသသည္္။ အ္ကာ္သူသသည္ ဤကမ့ေသို႔ ေသာ အလုပ္အေကၽားမ ာားကို လုပ္ေဆာာ္ေနပပမူ ထိုသူသသည္
ပသညာဉာဏ္ အတတ္ဆြုား သက္ရွိတစ္ ေယာက္ ္ စ္ေပသသည္္။ "

ထိုကမ့ေသို႔ ္ကာားေသာအ ပ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ အလန္ပာ္ ေဒပသထက္လာသသည္္။ ရွာန္ားဒ အာားလသည္ား
" မာ္ား အလကာား အရသည္အ ာ္ား မရွိ အသြုားမက တမ့ေ ဘ္ရာမန ရမ႕သာား္။ မာ္ားတို႔ ာပ့ေစကာား နာားမေထာာ္ပမ
ရန္သူဘက္က လိုက္ၿပပား ာပ့ေသာားကို ဘာေတ သာ္ထာားတာတုန္ား္။ " ဟု ကိမ္ားေမာာ္ားေလ သသည္္။

ထိုအ ပ ရွာန္ားဒ က " အို အရွာ္၊ အရွာ့္ေသာား ပ္ရလာားဒ ေ္ပာေနတာေတ အာားလြုား တစ္ ု မွ ကၽန္ေတာ္တို႔
သာ္ေပားထာားတာမဟုတ္ပပ္။

သူ႔ရမ႕

ဘုရာားရွာ္

းိသၽွ္ႏွူား

အေပပထာားရွိတမ့ေ

စ္္မတ္ႏွိုားစိတ္

ဟာ

အလိုလို

ေပပထန္ားေနတာ ( လုပ္ယထ
ူ ာားတာ မဟုတ)္ ္ စ္ပပတယ္္။ ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား ေဒပသထက္ကာ မစပ္စမပပနမ႔္။ ဒပလို
ဘ္ရာမန ေတကို မလိုအပ္ဘမ ေဒပသထက္တာ ဟာ အရွာ့္ေ အတက္ မေကာာ္ားပပ ဘူား" ဟု ေလၽွာက္တာ္ေလသသည္္။

သို႔ႏွွာ့္ေ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ပ္ရလာားဒ က္သို႔လွသည့္ေကာ " ကမ အသြုားမက တမ့ေေကာာ္၊ မာ္ားဟာ ာပတို႔
မိသာားစုမွာ အနိမ့္ေက ဆြုား အေကာာ္ပမ္။ ဒပေတကို ဆရာေတဆပက တတ္ထာားတာ မဟုတ္ ရာ္ ဘယ္ကေန
တတ္တာလမ္။ မွန္မွန္ ေ္ပာစမ္ား " ဟု ေမား္မန္ားေလသသည္္။ ထိုအ ပ ပ္ရလာားဒ က " အာရြု မ ာားကို
မထိနိား ိဳပ္ဘမ ေလာကပ ကို ြုမာ္သူမ ာားအ ို႔ းပားၿပပားသာား ကို ထပ္ထပ္ၿပပား းပားေနသကမ့ေသို႔ပာ္ ာရမသို႔ ဆာ္ားရမသည္မွာ
မလမ္ကန္ပာ္္။

ထိုသူမ ာားအတက္

ဘုရာားရွာ္

ကရိသၽွ္ဏ

ဘက္သို႔

ကူားေ္ပာာ္ားရန္မွာ

အ္ ာားသူမ ာား၏

သညြႊန္္ကာား က္ေ္ကာာ့္ေ ္ စ္ေစ၊ မိမိ၏ အာားထုတ္မမႈေ္ကာာ့္ေ ္ စ္ေစ သို႔မဟုတ္ ႏွွစ္မ ိိဳား စလြုားေ္ကာာ့္ေ ္ စ္ေစ
လြုားးဥ

ြု မ္ စ္ႏွိုာ္ပပေ ္။
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ေလာကပကို အလန္အမာ္ား ုမ
ြ ာ္ေနေသာ သူမ ာား အ ို႔ ဘးတစ္ ုလြုား၏ အႏွၲိမ ပန္ားတိုာ္သသည္ ဘုရာားရွာ္
းိသၽွ္ႏွူားအာား ဆသည္ားကပ္

ိုလြမႈရာ္ား မိမိတို႔၏ ေနရပ္မွန္ ္ စ္ေသာ ဘုရာား္မတ္ထြေတာ္ပပားသို႔ ္ပန္ႏွိုာ္ရန္ ကို

သေဘာေပပက္လိမ့္ေမသည္ မဟုတ္ေပ္။

မ က္မ္မာ္ တစ္ေယာက္သသည္ အ္ ာားေသာ မ က္မ္မာ္ တစ္ေယာက္ကို ဥပားေဆာာ္ လမ္ား္ပေနသ ကမ့ေသို႔
လမ္ားမွာားသသည္

ထက္မွာားၿပပား

ေ ာက္ထမ

က သကမ့ေသို႔

ေလာကပ ြုမာ္သူ

အလုပ္မ ာားကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ရာ္ား ဂုဏ္ ၃ပပား၏ လြႊမ္ားမိုား

အ ာ္ား ာ္ားသသည္

အက ိိဳားရေသာ

ယ္လွယ္မမႈေအာက္ တာ္ ဒုကၡေရာက္ရသသည္

သည္ားပာ္ ္ စ္သသည္္။ ထိုသို႔ေသာသူမ ာား အ ို႔ ္ ဴစာ္ေသာ းိတ္သၽွ္ဏး မ ာား၏ ပဒုမၼာေ္ ေတာ္ရာ္ားမွ ုန္႔မမႈန္႔မ ာားကို
ယူကာ ဥပား ္ ာ္ား မ္ပိဳေသား သ္၍ ဘုရာား္မတ္၏ ပဒုမၼာ ေ္ ေတာ္ရာ္ားကို သြေယာဇဥ္ မ္ စ္ႏွိုာ္ေတာ့ေေပ္။ ထို႔္ပာ္
ဤသို႔ ကရိသၽွ္ဏ အႏွု

တိ ္ စ္လာ္ ာ္ား ္ ာ့္ေ သာလွ ာ္ ေလာကပအေႏွွာာ္ အ မ႕မွ ကာ္ားႏွိုာ္မသည္ ္ စ္ေပသသည္္။ "

ဟု ္ပန္ေ္ ေလသသည္္။

နာားေထာာ္ေနရာ္ား ႏွွာ့္ေပာ္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ေဒပသ အမ က္ေ ာာ္ားေ ာာ္ား ထက္လာၿပပား သူ၏
သာားေတာ္ေမာာ္ကို ေပပာ္ေပပမွ ္ကမ္ားတမ္ားစာ ဆမ ေလသသည္္။ ေဒပသမ က္လြုားမ ာား နပရမစာ္ ာ့္ေ " ဒပ ကေလားကို
ာပ့ေေရွ႕က ေ ပသာားလိုက္္။ ၿပပားရာ္

က္ ာ္ား သတ္္ပစ္္က္။ ဒပ ပ္ရလာားဒ ဟာ ာပ့ေ အစ္ကို ကို သတ္တမ့ေသူပမ္။ သူဟာ

အသာားထမ ကေလာက္ ထက္ၿပပား ရန္သူ းိသၽွ္ႏွူားကို ေက ားကၽန္လုပ္ ာ္ေန တယ္္။ ဒပလုိ ၅ ႏွွစ္သာားမွာေတာာ္မွ
အေ အေမ ကို မ စ္ဘူားဆိုရာ္ သူ႔ကို ယြုလို႔ မရေတာ့ေဘူား္။

ေဆား္မစ္ ေတဟာ လူသာားေတနမ႔ သဘား မတူေပ မယ့္ေ အသြုားးာ္တမ့ေ အတက္ ဂရုတစိုက္ထာားရတယ္္။
ဒပလိုပမ မိသာားစု းာ္ မဟုတ္ဘမ ေသားမေတာ္ သာားမစပ္ တစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ေကို အက ိိဳား္ပိဳတယ္ ဆိုရာ္
သာားအရာ္ားလိုပမ ဂရုစိုက္ရတယ္္။ ဒပေပမယ့္ေ လက္တစ္ က္ သို႔မဟုတ္ ေ္ တစ္ က္ဟာ အနာေရာဂပ ရာ္ားလာရာ္
က န္

ႏွၶာကို ကယ္ ို႔ အတက္ သူ႔ကို ္ တ္္ပစ္ရတယ္္။ ဒပလိုပမ္။ သာားအရာ္ားဟာ မေကာာ္ားရာ္ သူ႔ကို

စန္႔ရမွာပမ္။ ေလာကုတရာ တိုားတက္ ာ္တမ့ေ ယိုားဂပ တစ္ေယာက္ အတက္ အာရြုေတဟာ ရန္သူ္ စ္သလိုပမ ဒပ
ပ္ရလာားဒ ကလသည္ား ာပ ထိန္ားလို႔ မရတမ့ေ အတက္ ာပ့ေရန္သူပမ္။ ဒပေ္ကာာ့္ေ သူ႔ကို ဘယ္နသည္ားနမ႔ မဆို သတ္္ပစ္္ကေစ္။
" ဟု အမိန္႔ေပား လိုက္ေလသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ၏ ကိမ္ားေမာာ္ားသြကို ္ကာားေသာ ဘပလူားမ ာားသသည္ အလန္ထိတ္လန္႔သာား္ကၿပပား
ပ္ရလာားဒ

ကို

ေ ပေဆာာ္သာား္ကၿပပား

သူ၏

နာက ာ္ေစႏွိုာ္ေသာ

ႏွၶာ

အစိတ္အပိုာ္ားမ ာားအာား

လွြႏွွာ့္ေ

ထိုား္ကေလသသည္္။ ေကာာ္ားမမႈကုသိုလ္ လုပ္ရန္ ဇာတာပပရမပ မပပလာေသာ သူမ ာားသသည္ မသည္သို႔ပာ္ ေကာာ္ားတာ
လုပ္ေစကာမူ ရလဒ္ မေကာာ္ားေပ္။ ထိုနသည္ားတူစာပာ္ ဘပလူားမ ာား၏ လက္နက္မ ာားသသည္ ပ္ရလာားဒ အေပပ
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မသည္သို႔မၽွ သက္ေရာက္္ ာ္ား မရွိေပ္။ ပ္ရလာားဒ ကမူ တသည္ၿာိမ္စာ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္အာား အာရြု္ပိဳကာ
ဆိတ္ဆိတ္ ကေလား ထိုာ္ေနေလသသည္္။ ဘပလူားမ ာား၏ သတ္္ တ္ရန္ ကိိဳားစာားမမႈမ ာား မေအာာ္္မာ္ေသာအ ပ
ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ အနသည္ားာား ထိတ္လန္႔လာၿပပား သူ႔၏ သာားေတာ္ ပ္ရလာားဒ ကို သတ္ရန္ အ္ ာား
နသည္ားလမ္ားမ ာား ကို ရွာေလသသည္္။

ထို႔ေနာက္တာ္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ပ္ရလာားဒ ကို
အလန္ ကပားမာားေသာ ဆာ္ ကပားမ ာား၏ ေ္ ေအာက္ ပစ္ ကာ
သတ္ရန္ ကိိဳားစာားသသည္္။ ပ္ရလာားဒ ကို အဆိပ္္ပာ္ားေသာ ္ရာမ
ေႁမ ကပားမ ာား

္ ာ့္ေ

္ပသည့္ေႏွွက္ေနေသာ

ပစ္ သသည္္။ ေတာာ္ ကပားတစ္ ု
အဆိပ္ေကၽားၿပပား

တာ္ားထမသ႔ို

၏ ထိပ္သို႔ ေ ပသာားကာ

သတ္သသည္္။

အစာာတ္

ထာားသသည္္။ ေရႏွွစ္သတ္သသည္္။ တကိုယ္လြုား ေရ မသာားေအာာ္
လုပ္ၿပပား သတ္သသည္္။ မပားရိမႈ့ေသတ္သသည္္။ ေက ာက္တြုား ကပားမ ာား
္ ာ့္ေ

ိသတ္သသည္္။

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္

သသည္ ေအာက္လမ္ားနသည္ားပသညာမ ာား ႏွွာ့္ေ မ က္လွသည့္ေ ပသညာမ ာား
သြုားၿပပားလသည္ား
ကိိဳားစာားေစကာမူ

သတ္ရန္ ကိိဳားစာားသသည္္။
အ္ပစ္ဟူ္၍

မသည္ကမ့ေသို႔ပာ္

တလြုားတပပဒမၽွ

မရွိေသာ

ပ္ရလာားဒ ကို နသည္ားနသည္ားမွ အႏွၲရယ္ မ္ စ္ေပ္။
ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ေနာက္ထပ္ ဘာလုပ္ရမသည္ ကို မသိေတာ့ေေပ္။ " ဒပ ပ္ရလာားဒ ကို သတ္ ို႔ ကိိဳားစာား
တာ နသည္ားလမ္ားလသည္ား စြုေနၿပပ္။ မသတ္ႏွိုာ္ဘူား ္ စ္ေနတယ္္။ ဘယ္လိုလမေတာ့ေ မသိဘူား္။ သူ႔ကိုယ္သူေတာ့ေ
ကယ္ႏွိုာ္ေနတယ္္။

သူဟာ

တကယ္ေတာ့ေ

ေ ားၿမပားလိုပမ္။

ဘယ္လိုပမ

ေ္ ာာ့္ေေအာာ္

လုပ္လုပ္

္ပန္ေကာက္သာားတာပမ္။ တ ိန္လြုား ာပ့ေ မေကာာ္ားတမ့ေ လုပ္ရပ္ေတနမ႔ သူ႔ရမ႕ ဆရာ ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူား ကိုပမ
သတိတရ္ စ္ေနတာကိုား္။ ာပ့ေကို လသည္ား လြုားး ေ္ကာက္ပြု မရဘူား္။ မမွန္ားဆႏွိုာ္တမ့ေ တန္ ိုားေတ ရွိေနၿပပား မေသတမ့ေ
သေဘာရွိတယ္္။ သူ႔ကို ရန္မူရာ္ားနမ႔ ာပပပ ေသသာားႏွိုာ္မယ္ ထာ္တယ္္။ " ဟု ေတားမိေလသသည္္။

ထိုသို႔ မိမႈာ္ေတေနေသာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ အာား ရွာန္ားဒ ႏွွာ့္ေ အမရ္က တို႔က ပ္ရလာားဒ သသည္ ကေလား
ာယ္မၽွသာ ္ စ္္၍ စူကရာ က ာရပယာ မလာမွပ အထိ ေသာ့ေပိတ္ ေလွာာ္ထာားရန္ ႏွွာ့္ေ ကေလား သဘား
တ္ သည္ား္ သည္ား ေ္ပာာ္ားလာမသည္ ္ စ္ေ္ကာာ္ား အ္ကြ ေပားရာ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ ထိုအတိုာ္ား လုပ္ေစသသည္္။
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ပ္ရလာားဒ သသည္ ေက ာာ္ားတာ္ ပိတ္ေလွာာ္ထာားစဥ္ ဆရာသမာားမ ာား သာ္္ကာားေပားသသည္မ ာားကို ေလားစာား
စာ သာ္ယူသသည္္။ ဆရာမ ာား မရွိ ိုက္ သူာယ္ ာ္ား မ ာားက သူ႔အာား ကစာားရန္ ေ ပလၽွာ္ ပ္ရလာားဒသသည္ ထို
၅ႏွွစ္သာ ရွိေသားသသည့္ေ ကေလားာယ္မ ာားအာား ေလာကပ၏ အသြုားမးာ္ပြု မ ာားကို

ိိဳသာစာ္ ာ့္ေ ရွာ္ား္ပေလသသည္္။

ထိုကေလားမ ာားသသည္ ာယ္ရယ္ ေသားေသာေ္ကာာ့္ေ ေလာကပ ပသညာေရား၏ သညစ္ေထား မမႈမ ာား မရွိေသာေ္ကာာ့္ေ
သူတို႔သသည္ ကစာားေနသသည္ မ ာားကို ထာား မ့ေၿပပား ပ္ရလာားဒ အနာားသို႔လာကာ နာား ေထာာ္္ကေလသသည္္။

ကေလားာယ္မ ာား အာရြုစူားစိုက္ နာားေထာာ္ေနေသာ အ ပမွ ပ္ရလာားဒ က ယ ုလို ရွာ္ား္ပေလသသည္္။

" အ္ကာ္သူ တစ္ဥပားသသည္ ႏွုနယ္ေသာ ကေလားဘး မွပာ္ ဘုရာားရွာ္အာား စ္္မတ္ႏွိုားစာ အလုပ္အေကၽား္ပိဳ
္ ာ္ားကို စတာ္သာ္ယူ ေလ႔က ာ္႔ရ၏္။ ဤလူဘး ဟူသသည္ အလန္အာ္မတန္မွ ရ မလွေပသသည္္။ အ္ ာား
ဘးမ ာားကမ့ေသို႔ ယာယပ ႏွၶာရထာားေသာ္လသည္ား ၄ာ္ားကို ဘုရာားရွာ္၏ အလုပ္အေကၽားတာ္ သြုားၿပပား ဘး၏ ၿပပား္ပသည့္ေစြုမမႈ
ရရွိရန္ အလန္ပာ္ အေရား ကပားလွ ေပသသည္္။ "

လူတိုာ္ားသသည္ ဘးသက္တမ္ားကို အမ ာားဆြုား ၁၀၀ ရထာား္ကေလသသည္္။ သို႔ေသာ္ အာရြုတို႔ကို မထိန္ား
ႏွိုာ္ေသာသူမ ာား အ ို႔ တစ္းက္ တိတိ ္ စ္ေသာ ၁၂ နာရပသသည္ သညအိပ္ ိန္တာ္ ကုန္သာားေလၿပပ္။ ကေလား ာယ္
ဘးတာ္ ပထမဥပားဆြုား ၁၀ ႏွွစ္ တိတိ သသည္ လသည္ား ဘာမွန္ားမသိပမ ကုန္သာားသသည္္။ လူာယ္ ဘး တာ္လသည္ား ၁၀
ႏွွစ္တိတိသသည္ ကစာားရာ္ား အာားက စာား လုပ္ရာ္ား ႏွွာ့္ေ ကုန္သာားသသည္္။ အသက္ ကပား ၿပပား မႏွိုာ္မနာ္ား
ၿ စ္လာေသာအ ပ

ဘာအလုပ္မၽွ

မလုပ္ႏွိုာ္ပမ

၂၀

ႏွွစ္တိတိ

ကုန္သာား္ပန္သသည္္။

စိတ္ႏွွာ့္ေ

အာရြုတို႔ကို

မထိန္ား ိဳပ္ႏွိုာ္ေသာသူမ ာား အ ို႔ မိသာားစု ဘးသသည္ ပိုမို တယ္တာ လာၿပပား လက္က န္ အသက္ကို ဘုရာားရွာ္၏
စ္္မတ္ႏွိုားစာ အလုပ္ အေကၽား္ပိဳ္ ာ္ား မလုပ္ႏွိုာ္ပမ ကုန္သာားတတ္္ကသသည္္။

ေလာကပ အိမ္ေထာာ္မမႈကို ြုမာ္ေသာ သူမ ာား အေန ႏွွာ့္ေ ေလာကပသြသရာမွ မသည္သို႔ ကၽတ္လတ္ႏွိုာ္မသည္
နသည္ား ္။ ေလာကပ လူသာားမ ာားသသည္ ောသသည္ ပ ာားသည္ ထက္ပာ္ ပိုမို ိိဳ္မသသည္ ဟု မွတ္ယူ္ကေပသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ
ဤ ောရွာ္ ာ္ားကို မသည္သူက ရပ္ပစ္ႏွိုာ္အြ့ေ နသည္ား္။ သူ ိုားမ ာား၊ စစ္သသည္မ ာား၊ ကုန္သသည္မ ာား အာားလြုားသသည္ ောရရန္
အတက္သာ အသက္ကို ရာ္ား္၍ ရွာေန္ကသသည္ မဟုတ္ပပေလာ္။ "

ပ္ရလာားဒ သသည္ သူ၏ သူာယ္ ာ္ားမ ာားကို ဆက္္၍ ရွာ္ား္ပေနသသည္္။
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" သာ္တို႔အာားလြုားသသည္ ဘပလူားသဘက္ မ ိိဳားရိုားမွ ဆာ္ားသက္လာသူမ ာား မွန္ေသာ္လသည္ား ထိုကမ့ေသို႔ ေသာ
သူမ ာားကို ေရွာာ္ရွာားၿပပား အ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ ္ စ္ေတာ္မူေသာ နာရာယန္ အာား ိုလြမႈ္ကပပေလ္။ ဘုရာားရွာ္သသည္
သာ္တို႔အာား ေလာကပသြသရာမွ လတ္ေ္မာက္ေအာာ္ ေဆာာ္္ကဥ္ားေပားႏွိုာ္ပပသသည္္။ ဘုရာားရွာ္ နာရာယန္ သသည္
အ္မတ္ဆြုား အာသ္မာ ၿ စ္ေတာ္မူၿပပား သက္ရွိသတးပ အာားလြုား၏

ာ္လသည္ား ္ စ္ေတာ္မူေပသသည္္။ သက္ရွိအာားလြုား

ႏွွာ့္ေ ဘုရာား္မတ္္ကာား ရွိေသာ ေႏွွာာ္ မ႕မမႈသသည္ ထားရ ္ စ္္၍ ဘုရာားရွာ္အာား

ဥ္ားကပ္ရန္ အေႏွွာာ့္ေ အယွက္ တစ္စြု

တစ္ရာ ဟူ္၍ မရွိေပ္။

ဤသို႔ေသာ ေလာကုတရာ တရာားမ ာားကို ဘုရာားရွာ္ နာရာယန္ ကိုယ္ေတာ္တိုာ္ ္မာ့္ေ္မတ္သူေတာ္စာ္ ကပား
နာရဒ အာား ရွာ္ား္ပေတာ္မူ မ့ေပပသသည္္။ ဘုရာားရွာ္၏ ္ ဴစာ္ေသာ သားက တစ္ဥပား၏ အကူအသညပ မပပဘမ ဤသို႔
္မာ့္ေ္မတ္ေသာ တရာားေတာ္မ ာားကို နာားလသည္ ႏွိုာ္စမ္ား မရွိေသာ္္ာာား နာရဒ မွ ဆာ္ားသက္လာေသာ ဆရာသားက
အစဥ္အဆက္မွ တဆာ့္ေမူ လၽွို႔ းွက္ အပ္ေသာ တရာားကို နာားလသည္ သိရွိႏွိုာ္ေပ သသည္္။ ကၽန္ေတာ္သသည္
ထိုတရာားကို နာရဒ မူနိ မွာ တစ္ဆာ့္ေ ္ကာားသိ မ့ေရ္ ာ္ား္ စ္ပပသသည္္။

ထိုအ ပ ဘပလူားကေလားမ ာားက ေမား္မန္ား္ကသသည္မွာ "

စ္ေသာ ပ္ရလာားဒ၊ သာ္အပပအးာ္ ကၽန္ေတာ္တို႔

အာားလြုားသသည္ စူကရာ က ာရပယာ ၏ သာားမ ာားမွ လမ္၍ မသည္သို႔ေသာ သူေတာ္စာ္မ ာားႏွွာ့္ေမွ ေတ႕္ကြိဳစရာ
မရွိ မ့ေ္ကပပ္။ သို႔ဆိုလၽွာ္ သာ္က နာရဒ ထြပပားမွ မသည္သို႔ ္ကာားသိ မ့ေရပပသလမ္။ " ဟူ္၍ ္ စ္သသည္္။

ထိုအ ပ ပ္ရလာားဒ က " ကၽန္ေတာ့္ေ အေ

မန္ဒပားက လ ေတာာ္သို႔ သာားေရာက္ က ာ့္ေ္ကြ ေနစဥ္ တာ္

ေဒးပေဒးတာမ ာားသသည္ ဘပလူား အစူားရမ ာား ကို သုတ္သာ္ရွာ္ားလာ္ားရာ အာားလြုားထက္ေ္ပား္ကရၿပပား ကၽန္ေတာ့္ေ အေမ
ကယာဒူား ကို အာ္န္ဒရ မွ မ္ားမိသာားပပသသည္္။

သူမသသည္ ာိုယိုၿပပား ထက္ေ္ပား တိမ္ားေရွာာ္ရာ တာ္ နာရဒမုနိ က အာ္န္ဒရအာား " အို ေဒးပေဒးတာ
တို႔အာားလြုား၏ အရွာ္၊ ဤ အမ ိိဳားသမပားသသည္ အ္ပစ္တစ္စြုတစ္ရာ မရွိေပ္။ သူမအာား လြႊတ္လိုက္ပပေလ္။ " ဟု
းာ္ေရာက္ တာားေလသသည္္။ ထိုအ ပ အာ္န္ဒရက " ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ဘပလူား၏ မ ိိဳားဆက္သသည္ ဤ အမ ိိဳားသမပား၏
းမ္ား္ိုက္တာ္ ရွိေနသသည္္။ သို႔ေ္ကာာ့္ေ ေမားသသည္ အထိေတာ့ေ သူမအာား မ္ားထာားရမသည္္။ " ဟု ေ္ပာရာ နာရဒ က "
္ိုက္ထမရွိ ကေလားသသည္ အ္ပစ္ကာ္ား ေသာ ကေလား ္ စ္သသည္္။ သူသသည္ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္၏
တန္ ိုား ကပားမာားေသာ သားက တစ္ဥပားလသည္ား ္ စ္သသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ သာ္တို႔သသည္ သူ႔အာား သတ္ႏွိုာ္မသည္
မဟုတ္ေပ္။ " ဟု မိန္႔ေလသသည္္။ ထိုအ ပ အာ္န္ဒရက

က္ ာ္ားပာ္ အေမ့ေအာား လြႊတ္ေပားလိုက္ပပသသည္္။ ထို႔ေနာက္

နာရဒ မုနိသသည္ သူမအာား သူ၏ အာရွ္ရမ္သို႔ ေ ပလာၿပပား "

စ္သမပား ဒပမွာပမ သာ္၏

ာ္ပန္ား ္ပန္မလာမ ာ္ား

ေနပပေလာ့ေ္။ " ဟု ေ္ပာေလသသည္္။
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ထိုစကာားကို
ကၽန္ေတာ္၏

နာားေထာာ္ကာ

မိ ာ္သသည္

ေနထိုာ္ကာ

ထိုေက ာာ္ားသ ၤန္ား

နာရဒ

မုနိအာား

ေဆးပ ္ပိဳလုပ္ေလသသည္္။ ထိုအ ိန္အာားလြုားတာ္
နာရဒမုနိသသည္

ေလာကုတရာ

တရာားမ ာားကို

းမ္ား္ိုက္ထမတာ္ ရွိေသာ ကၽန္ေတာ္ ႏွွာ့္ေ အေမ
၂ဥပား

စလြုားကို

ေဟာ္ကာားေလေသာ္္ာာား

မွတ္မိႏွိုာ္စမ္ားအာား

သိပ္မရွိေသာ

အေမကမူ

၄ာ္ားတို႔အာား ေမ့ေေလ ာ့ေသာားၿပပား ကၽန္ေတာ္ မွာ
မွတ္မိေန္ ာ္ား

္ စ္ပပသသည္္။

"

ဟု

ရွာ္ား္ပေလသသည္္။

ဘပလူားမ ာား၏

သာားအာားလြုားမွာ

ပ္ရလာားဒ၏ စကာားကို ယြု္ကသည္ကာ ေလာကုတရာ သညြႊန္္ကာား က္မ ာားကို နာားလသည္ေသာေ္ကာာ့္ေ လိုက္နာကာ
သူတို႔၏ ဆရာမ ာား ္ စ္္ကေသာ ရွာန္ားဒ ႏွွာ့္ေ အမရ္က တို႔၏ ေလာကပ ပသညာမ ာားကို ပယ္ ္ကေလသသည္္။ ထိုသို႔
သူတို႔အာားလြုားသသည္ ပ္ရလာားဒ္၏ စကာားေ္ကာာ့္ေ ကရိသၽွ္ဏ အႏွု

တိ ရွိလာေ္ကာာ္ား သိေသာအ ပ ဆရာ

ႏွွစ္ပပားလြုားသသည္ ေ္ကာက္ရြ႕လာ္ကၿပပား ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္အာား အက ိိဳားအေ္ကာာ္ား ေလၽွာက္ တာ္္ကေလသသည္္။

ထိုအ ပ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ မွာအ ကပားအက ယ္ ေပပက္ ကမေလၿပပ္။ သူသသည္ ပ္ရလာားဒ ကို သူ၏ လက္ႏွွာ့္ေ
ကိုယ္တိုာ္သတ္ရန္ ဆြုား္ တ္လိုက္သသည္္။

" ာပတို႔ မ ိိဳားရိုားမစစ္တမ့ေ အေကာာ္ ပ္ရလာားဒ ၊ မာ္ားဟာ ာပ့ေရမ႕ အာဏာကို ဆန္႔က ာ္တယ့္ေ အတက္ ဒပေန႔ပမ
မာ္ားကို ယမရာားဂ ္ဆပ ပို႔ေပားမယ္္။ ာပေဒပသထက္ၿပပ ဆိုရာ္ အထက္ အလယ္ ေအာက္ ဘြု ၃ ဘြုလြုား တုန္လမႈပ္တယ္္။
မာ္ားက ဘယ္သူ႔ အာားကိုနမ႔ ာပ့ေ အာဏာ ကိုေတာာ္မွ ဆန္႔က ာ္ ာ္ရတာတုန္ား "

" အို
စမ္ားအာား ဟာ ၂
ဘုရာားရွာ္ပပပမ္။

စ္ရပပေသာ

မသည္ားေတာ္၊ ကၽန္ေတာ့ေရမ႕ အာားကိုားရာ စမ္အာားနမ႔

မသည္ားေတာ္ရမ႕ အာားကိုားရာ

ုမဟုတ္ပပဘူား္။ တစ္ ုတသည္ားပပပမ္။ တကယ္ေတာ့ေ မူလ ပကတိ စမ္ားအာ္ ဟာ တစ္ ုပပပမ္။ အမဒပ
ဘ္ရမာ ကပား

အပပအးာ္

သက္ရွိတိုာ္ကို

ဘုရာားရွာ္ရမ႕

စမ္ားအာ္

တန္ ိုားေတာ္

က

ိဳပ္ကိုာ္ထာားပပတယ္္။

57

ပ္ရလာားဒ ကို ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ကို ဆက္လက္ ေလၽွာက္တာ္သသည္္။

"

မသည္ားေတာ္၊ ေက ားဇူား္ပိဳၿပပား ဤကမ့ေသို႔ေသာ ဘပလူား စိတ္ကို စန္႔လတ္ၿပပား သတးပတိုာ္ားကို တန္ားတူ

္မာ္္ကသည့္ေပပ္။ ထိန္ားမရေသာ တလမလမ္ားမွာားလိုက္ေန ေသာ စိတ္မွ မွတပပား ဤေလာကတာ္ ရန္သူစစ္စာ္ ဟူ္၍
မရွိပပေ ္။ "

ထိုအ ပ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ က " မာ္ား အသြုားမက တမ့ေ ေကာာ္၊ မာ္ားာပ့ေကို သိကၡာ တာ္။ မာ္ားက ာပ့ေထက္
အာရြုေတကို ထိန္ား ိဳပ္တမ့ေ ေနရာမွာ ေတာ္ေနၿပပ ေပပ့ေေလ္။ ဒပေ္ကာာ့္ေဘမ မာ္ားအ ု ာပသတ္လို႔ ေသရေတာ့ေမယ္္။

အို ကြဆိုားလွေသာ ပ္ရလာားဒ၊ မာ္ားအ္မမ ေ္ပာေနတမ့ေ ာပ့ေထက္သာပပတယ္ ဆိုတမ့ေ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုားသူ ကပား က
အ ု ဘယ္မွာလမ္။ ေနရာတိုာ္ားမွာ ရွိတယ္ဆို္။ သူက ေနရာတိုာ္ားမွာ သာ ရွိတယ္ ဆိုရာ္ ဒပာပ့ေေရွ႕မွာ ရွိတမ့ေ
တိုာ္ထမမွာေကာ ရွိသလာား္။ မာ္ားက မဟုတ္မဟတ္ ေတ ေ္ပာလို႔ ာပမာ္ားကို အ ု ေ ပာ္ား္ တ္ေတာ့ေမယ္္။
္ကသည့္ေရေအာာ္္။ မာ္ားေ္ပာေနတမ့ေ ဘုရာားက မာ္ားကို ဘယ္လိုကယ္မလမ ဆိုတာ္။ " က ကိမ္ားေလသသည္္။

ထိုသို႔ သတ္္ တ္ရန္ ္ကြိဳားးပားေနစဥ္ပာ္ ပ္ရလာားဒ သသည္ ထိုတိုာ္ထမရွိေနေသာ ဘုရာားရွာ္ကို ္မာ္သိ
ြစာားလိုက္ရၿပပား ဘုရာားရွာ္က မေ္ကာက္ရြ႕ရန္ အာားေပား္ ာ္ားကို

ြစာားလိုက္ရသသည္္။ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္

အမွန္ေတာ့ေ ပ္ရလာားဒ က တိုာ္ကို စိုက္္ကသည္႔ေန္၍ ထိုကမ့ေသို႔ စိန္ေ ပလိုက္္ ာ္ား ္ စ္သသည္္။ အမွန္စာ္စစ္မူ ဟပရန္ယ
ကရွပပူားရ္ သသည္ ဘပလူားစစ္စစ္ ္ စ္ရကာား ဘုရာားရွာ္ရွိသသည္ဟူ္၍ လြုားး လက္မ ြ္၍ ဘုရာားရွာ္၏ သားက ကို
စိန္ေ ပလိုက္ ္ ာ္ား ္ စ္ေလသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ သသည္ သူ၏ ရတနာစပဓာားကို ထုတ္လိုက္သသည္္။ ရာဇပလႅာ္ေပပမွ ထလိုက္သသည္္။
ထို႔ေနာက္

ေဒပသတ ကပား္ ာ့္ေ

အြဩ ယ္ရာေကာာ္ား

သူ၏

ေလာက္ေအာာ္ပာ္

လက္သပား္ ာ့္ေ
တစစပ

တိုာ္ကို

အစိတ္စိတ္အမြႊာမြႊာ

ထိုား မလိုက္သသည္္။

္ စ္သာားေသာ

တိုာ္ထမမွ

ေ္ကာက္စရာေကာာ္ားေသာ ္မသည္ဟပားသြ ကပား ထက္ေပပလာကာ စ္ကားဠာ တစ္ ုလြုား တုန္လမႈပ္သာားေလသသည္္။

ေဒးပ ေဒတာ နတ္အေပပာ္ားသသည္ ဤ ္မသည္သြ ကပားကို ္ကာားေသာ္ စ္ကားဠာ ကပား ေပပက္ကမ ပ က္စပားၿပပ ဟု
ထာ္သာား္ကသသည္္။

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္

ႏွွာ့္ေ

တ္ ာားေသာ

ဘပလူားသဘက္မ ာားသသည္လသည္ား

အာ္မတန္မွ

ေ္ကာက္ရြ႕သာားၿပပား ဘုရာားရွာ္၏ စ္ကားဠာ တစ္ ုလြုားကို ထိန္ား ိဳပ္ႏွိုာ္စမ္ားအာား ကို သေဘာေပပက္မိလာ္ကသသည္္။
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ထိုသို႔ က ယ္ေလာာ္စာ ္မသည္ဟပားသြ ကပား ႏွွာ့္ေ အတူ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ္ စ္ေတာ္မူေသာ ဘုရာားရွာ္သသည္ သူ၏
သားက္ စ္ေသာ ပ္ရလာားဒ၏ စကာားကို ထာ္ရွာားေစ္ ာ္ား အလို႔ာွာ မသည္သသည့္ေ အ ပမၽွ မပာ့္ေ ူား ေသာ
အဆာ္ားသသန္္ ာ့္ေ ပာ့္ေေတာ္မူေလသသည္္။ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္သသည္ အသြဟိန္ား ကပားထက္လာရာ ကို ္ကသည့္ေေနရာ
ထိုေနရာမွ

ဘုရာားရွာ္၏

ထူား္ ာား

ေသာ

အဆာ္ားသသန္ကို

ကမေ္ကသာားေသာ

တိုာ္္ကာားထမမွ ေတ႕လိုက္ရေလသသည္္။ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္ သသည္ အလန္တရာမွ အြ့ေဩတ ကပား္ ာ့္ေ စဥ္ားစာားသသည္္။
" ဒပ ္ ေသၤ့ေတစ္ပိုာ္ား လူတစ္ပိုာ္ား ႏွွာ့္ေ သတးပသသည္ မသည္သို႔ေသာ သတးပနသည္ား္။ "

ဘုရာားရွာ္၏ အဆာ္ားမွာလသည္ား ေဒပသအမ က္ ေ ာာ္ားေ ာာ္ားႏွွာ့္ေ မ က္လြုားေတာ္မ ာား၊ ေတာက္ပ ေနေသာ
လသည္စြေမားမ ာားႏွွာ့္ေ တာ့္ေတယ္လွေသာ မ က္ႏွွာေတာ္၊ ေ္ကာက္မက္ ယ္လိလိ သာားစယ္ မ ာား၊ သန္လ က္တမၽွ
ထက္လွၿပပား

ဓာား္ ာ့္ေ

ဟန္ေရား္ပသကမ့ေသို႔

လမႈပ္ရမ္ားေနေသာ

လၽွာ

တိ႔္ု ာ့္ေ

ေ္ကာက္စရာ

အာ္မတန္ ေကာာ္ားလွေပသသည္္။ ဘုရာားရွာ္၏ နာားရက္ေတာ္မ ာားမွာ ေထာာ္ၿပပား မလမႈပ္မယွက္ ရွိေနၿပပား နာားေ ပာ္ား
ႏွွာ့္ေ

ြတာ္ားမွာ ေတာာ္ေပပရွိ ဂူ ကပားသ ယ္ ္ စ္ေနသသည္္။ လသည္ပာ္ား မွာ တိုတိုတုတ္တုတ္၊ ရာ္ က္က ယ္က ယ္၊

ပားေသား ေသား ႏွွာ့္ေ ႏွၶာကိုယ္ ကပားမွာ မိုားေကာာ္ားကာ္ကို ထိေန သေယာာ္ရွိသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္သသည္ သူ၏ တာ္ားပုတ္ကို ကိုာ္ၿပပား ဤသို႔ေတား၏္။ " ဘုရာားရွာ္ းိသၽွ္ႏွူားသသည္ သသည္
၎အာား သုတ္သာ္ ာ္္၍ တန္ ိုားသြုားၿပပား ဤသို႔ စပစဥ္္ ာ္ား ္ စ္လိမ့္ေမသည္္။ သို႔ေသာ္ မိမိအာား ေအာာ္ႏွိုာ္သူ
မသည္သူရွိအြ့ေနသည္ား္။ "
ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္သသည္ မပားထမသို႔ တိုားးာ္ေသာ ပိုားေကာာ္သသည္ မ္မာ္ရေတာ့ေသကမ့ေသို႔ ဘုရာားရွာ္အာား
းာ္ေရာက္တိုက္ ိုက္ေလသသည္္။ ဘုရာားရွာ္၏ ကိုယ္ ေရာာ္ ကိုယ္းပ ေအာက္တာ္ သူ႔အာား ္မာ္ေတာာ္
မ္မာ္ရေတာ့ေေပ္။ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္သသည္ ဘုရာားရွာ္ အာား သူ၏ တာ္ားပုတ္္ ာ့္ေ အဆက္မ္ပတ္ တိုက္ေသာ္ လသည္ား
ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ သူ႔အာား ဂရုဒ ာွက္မာ္ားသသည္ ေႁမ ကပားတစ္ေကာာ္ကို အသာ ကေလား
မ္ားသကမ့ေသို႔

မ္ားလိုက္ေလသသည္္။

ထို႔ေနာက္

ဂရုဒ

ာွက္မာ္ားသသည္

တစ္ ပတစ္ရြ

ကစာားေလ့ေရွိသကမ့ေသို႔ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္အာား

ေႁမကို

လြႊတ္ၿပပား

မ္ားမိထာားလက္မွ လြႊတ္ကာ

ထက္ေ္ပားရန္ အ ာ့္ေအေရား ေပားလိုက္္ပန္သသည္္။
နတ္ေဒးတာမ ာား အေပပာ္ားသသည္ တိမ္မ ာားေပပမွ ေနၿပပား ထိုတုိက္ပမကို ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္ အာား
ေ္ကာက္ေ္ကာက္ ႏွွာ့္ေ ္ကသည့္ေရမႈေန္ကသသည္္။ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္ လတ္သာားေသာအ ပ သူတို႔အာား လြုား
တေမ့ေတေမာ သူ၏ ေသ္ ာ္ားကို ေစာာ့္ေေမၽွာ္ ္ကသည့္ေရမႈေနသသည္ကို ္မာ္သာားၿပပား ္ပန္လသည္ လက္စာား ေ မသည္ကို
လသည္ား ေ္ကာက္ေန္ကသသည္္။
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ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္သသည္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ လက္မွ လတ္ေ္မာက္လာေသာ္ ဘုရာားရွာ္ သသည္
သူ႔အာား ေ္ကာက္္၍ လတ္ေပားလိုက္ သသည္ ဟုထာ္ေနေလသသည္္။ အနသည္ားာယ္မၽွနာားၿပပားေသာ္

ဟပရန္ယ

ကရပပူားရ္သသည္ မိမိ၏ သန္လ က္ႏွွာ့္ေ ဒိုာ္ား ကို ယူၿပပား ဘုရာားရွာ္ အာား အာားသန္ န္စိုက္ တစ္ န္ တိုက္္ပန္ေလသသည္္။
ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္သသည္ ေကာာ္ားကာ္ေပပ္ပန္လိုက္ ေ္မ ကပား ေပပဆာ္ားလိုက္ ဘုရာားရွာ္အာား းာ္တိုက္လိုက္
မိမိကိုယ္ကို

ဒိုာ္ားႏွွာ့္ေ

ကာကယ္လိုက္ႏွွာ့္ေ

က ယ္ေလာာ္လန္ားေသာ

္ စ္ေနေသာလသည္ား

ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာသြကို

မူ

ဘုရာားရွာ္

မ ြႏွိုာ္ေသာေ္ကာာ့္ေ

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္၏

မ က္စိမ ာားကို

မူ

အေသပိတ္ထာားရေလသသည္္။
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ထို႔ေနာက္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ ေႁမတစ္ေကာာ္က ကကက္တစ္ေကာာ္ကို
လိုက္သသည့္ေႏွွယ္ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္ကို
ရုန္ားကန္ေသာ္လသည္ား

ဘုရာားရွာ္

မ္ားကိုာ္

မ္ားကိုာ္ လိုက္ေလသသည္္။ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္သသည္ အေသအေက
နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္သသည္

သသည္

သူ႔အာား

ေပပာ္ေပပတာ္

အလ ာားလိုက္တာ္လိုက္ေလသသည္္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ ေတာ္းာ္ သညပလာ ြ န္ားမ ကပား၏
တြ ပား အေပပက္း တာ္ ထိုာ္ လိုက္သသည္္။ ၿပပားေနာက္ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္၏ ေပပာ္တစ္္ မ္ားစပကို ကိုာ္ကာ
လက္သသည္ားႏွွာ့္ေ တစ္စစပ ္ စ္သာားေအာာ္ ဆမ္ မ လိုက္ေလသသည္္။

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္၏

မ က္ႏွွာေတာ္ႏွွာ့္ေ

လသည္ဆြေမားမ ာားမွာ

ေသားမ ာားႏွွာ့္ေ

လြႊမ္ားကာ

ဘုရာားရွာ္၏ ေ္ကာက္မက္ ယ္ရာေကာာ္ားေသာ မ က္လြုားေတာ္မ ာား မွာ ေဒပသ္ ာ့္ေ ္ပသည့္ေလြႊမ္ားကာ မသည္သူမၽွ
မ္ကသည့္ေးြ့ေ္ကေပ္။

ြတာ္ားေတာ္၏ အနာားကို လၽွာႏွွာ့္ေ သပ္လိုက္ၿပပား ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္

လက္သသည္ားမ ာား္ ာ့္ေ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္၏ းမ္ား္ိုက္ကို မကာ အူမ ာားကို ထုတ္ကာ လသည္ပာ္ား တာ္ ပန္ားကြုားသ ယ္
ဆမထာားေလသသည္္။ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ ထို႔ေနာက္တာ္ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္၏ ႏွွလြုားကို
ဆမထုတ္လိုက္ၿပပား
ဘက္ေတာ္

ႏွၶာကို လြႊတ္္ပစ္လိုက္ေလသသည္္။ ၿပပားေနာက္ ဟပရန္ယ ကရပပူားရ္၏ ေထာာ္ေသာာ္ားမကေသာ

သာားမ ာားကို

အမမႈန္႔ေ္ ပစ္လိုက္ေလသသည္္။

အာားလြုားကုန္သာားေသာအ ပတာ္မွ

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ သညပလာ ြ န္ားမ ကပားရွိ ေတာ္းာ္ပလႅာ္ထက္တာ္ ထိုာ္ ေတာ္မူေလသသည္္။

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္၏ ဆြႏွယ္ေတာ္မ ာားမွာ ေကာာ္ကာ္ထက္
မ ာားမွာ

အလာ္ားေတာက္ေသာ

္ကယ္တာရာမ ာား

ႏွွယ္

ပ ြ႕လာ့္ေေနၿပပား မ က္လြုားေတာ္

းာ္ားလက္ေတာက္ပေနသသည္္။

ဘုရာားရွာ္၏

အသက္ရမႈသြသသည္ သမုဒၵရာမ ာားကို လမႈပ္ တ္ေစ သသည္္။ ဘုရာားရွာ္၏ က ယ္ေလာာ္ေသာ ္မသည္ဟပား သြ ကပားသသည္
ကမာၻတစ္ ာ္လြုားရွိ
ရွာ္၏

ဆာ္မ ာားအာားလြုားကို

ေ္ ေတာ္မ ာား၏

ေ္ကာက့္ေရြ႕တုန္လမႈပ္ကာ

တန္ားကန္အာားေ္ကာာ့္ေ

ထက္ေ္ပားေစသသည္္။

ဘုရာား

ကမာၻၿဂိိဳလ္မွာ

သူ၏

တုန္ ပေနသသည္္။

ေနရာမွ ေ ာ္ထက္သကမ့ေသို႔ပာ္ ္ စ္လာၿပပား ေတာာ္ကုန္ား ေတာာ္တန္ားမ ာားမွာ ပိုမို ကပားထာားလာ္ကေလသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ ဘ္ရမာ ကပား၏ ဆုအရ သူသသည္ ေ္မ ကပားေပပ ္ စ္ေစ ေကာာ္ားကာ္ေပပ ္ စ္ ေစ
မေသႏွိုာ္ေပ္။ ထိုဆုကို ထိန္ားထာားေပားသသည့္ေ အေနႏွွာ့္ေ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္၏
ႏွၶာကိုယ္အာား

မိမိ၏

ေပပာ္ေပပတာ္ မ့ေသသည္္။

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္သသည္

ေန႔တာ္ေကာ

သညတာ္ပပ

မေသႏွိုာ္ေသာေ္ကာာ့္ေ ေနးာ္ ိန္ ဆသည္ားဆာတာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ က အဆြုားစပရာ္ မ့ေသသည္္။ ဟပရန္ယ
ကရွပပူားရ္ သသည္ မသည္သသည့္ေ လက္နက္ႏွွာ့္ေမၽွ မေသႏွိုာ္ေသာ ဆုကို ရထာားေသာေ္ကာာ့္ေ ဘုရာားရွာ္သသည္ သူ႔အာား
လက္သသည္ားေတာ္မ ာား ္ ာ့္ေ သတ္ပစ္ မ့ေေလသသည္္။

ဤနသည္ားအာား္ ာ့္ေ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္
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ဘ္ရမာ ကပား၏ ကတိဆုကိုလသည္ား ရေအာာ္ ထိန္ားသိမ္ားေပား မ့ေၿပပား လယ္လာ့္ေတကူပာ္ ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္ ကို
သုတ္သာ္ မ့ေသသည္္။

ဟပရန္ယ ကရွပပူားရ္သသည္ ဘြုေလာက အာားလြုားကို ဒုကၡေပား မ့ေေသာေ္ကာာ့္ေ ရွိရွိသမၽွ နတ္ေဒးတာမ ာား
အာားလြုားသသည္ သူ႔အာား ဘုရာားရွာ္က သုတ္သာ္လိုက္ ေသာအ ပ အလန္အာ္မတန္မွ ေပ ာ္ရြႊာ္ေန္ကသသည္္။
ထို႔ေ္ကာာ့္ေ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္အာား ပန္ား ေပပာ္ားစြု္ ာ့္ေ ပူေဇာ္ပသ္ကၿပပား ေပ ာ္ရြႊာ္စာ က ုန္္က ေလသသည္္။
ဘ္ရမာ ကပား၊ ရွပး အရွာ္ ႏွွာ့္ေ အာ္န္ဒရ ( သိ္ကာားမာ္ား ) တို႔ ဥပားစပားကာ နတ္ေဒးတာမ ာားအာား လြုားသသည္ ဘုရာားရွာ္
နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္အာား တစ္ဥပား

ာ္ားစပ ရွိ ိုားဥပား

ဂပရး ္ပိဳ္ကေလသသည္္။

သို႔တိုာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္၏ ေ္ကာက္ မက္ ယ္ရာ ေကာာ္ားလွေသာ အမူအရာတို႔ႏွွာ့္ေ
စူားရွလွေသာ ေရာာ္္ သည္ေတာ္တို႔ေ္ကာာ့္ေ ဘ္ရမာ ကပား ႏွွာ့္ေ ရွပး တို႔ပာ္လၽွာ္ အနာား မကပ္းြ့ေ္ကေပ္။ ဘုရာားရွာ္ သသည္
သူ၏

သားက

ကို

ေစာ္ကာား္ ာ္ားကို

မသည္သို႔မ

ာ့္ေလတ္္ ာ္ား

မ္ပိဳေပ္။

ထို႔ေ္ကာာ့္ေ

ဘုရာားရွာ္အာား

ပားမမ္ားေထာပနာ ္ပိဳ မ႕ဆိုထာားေသာ ဆုေတာာ္ားစာ မ ာား မသည္သို႔ပာ္ ရတ္ေစကာမူ ဘုရာားရွာ္၏ ေဒပသမွာ
မေလ ာ့ေေသားပပေ ္။

ထိုအ ပ

နတ္ေဒးတာမ ာားသသည္

မယ္ေတာ္အာား ဘုရာားရွာ္ထြ

ဘုရာားရွာ္၏

္ကာ္ယာေတာ္

္ စ္ေသာ

လက္ မပား

ဥ္ားကပ္ၿပပား ေ္ သိမ့္ေရန္ ေတာာ္ားဆို္ကသသည္္။ သို႔ေသာ္ လက္ မပားမယ္ေတာ္

အေနႏွွာ့္ေ လသည္ား ဤသို႔ေသာ္ ထူား္ ာားဆန္ား္ကယ္ ေသာ အဆာ္ားသသန္ကို မ္မာ့္ေေတ႕ ူားရကာား အနာားသာားရန္ပာ္
ေ္ကာက္ရြ႕ေနေလေတာ့ေသသည္္။

ေနာက္ဆြုားတာ္

ဘ္ရမာ ကပားသသည္

နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္သသည္ သာ္၏

ပ္ရလာားဒ

အာား

"

စ္သာား

ပ္ရလာားဒ၊

ဘုရာားရွာ္

ာ္ အေပပ အထူားပာ္ ေဒပသထက္ေနပပသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ ေက ားဇူား္ပိဳ္၍ သာားၿပပား

ေ္ သိမ့္ေပပေလ၊ " ဟု ေ္ပာေလသသည္္။

ပ္ရလာားဒ

သသည္

အလန္

ာယ္ရယ္ေသာ

ကေလား

တစ္ေယာက္

္ စ္ေသာ္္ာာား

သူသသည္

ဘ္ရမာ ကပား၏ ေတာာ္ားဆို က္ကို လက္ ြကာ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ထြပပားသို႔ လက္အုပ္ကေလား

ပကာ

ဥ္ားကပ္သာားေလသသည္္။

ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္ ကေလားာယ္ေလား

ပ္ရလာားဒ မိမိ၏ ပဒုမၼာေ္ ေတာ္စြုကို

ဥပား ိုက္လာသသည္ ကို ေတ႕ေသာအ ပ အလန္ပာ္ ္ပြိဳားေပ ာ္ရြႊာ္သာားေလသသည္္။ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ သသည္
ပ္ရလာားဒအာား

ေကာက္ယူေတာ္မူၿပပား

မိမိ၏

ေပပာ္ေပပတာ္

ထိုာ္ေစကာ

လက္ေတာ္ကို

သူ၏
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ဥပားေ ပာ္ားထက္ တာ္ၿပပား မေ္ကာက္ရြ႕ေစရန္ သပ္ ေပားေတာ္မူေလသသည္္။ ထိုသို႔ေသာ ေလာကုတရာ ထိေတ႕မမႈကို
ရလိုက္သသည္ႏွွာ့္ေ

တၿပိိဳာ္

နက္

ပ္ရလာားဒသသည္

ေလာကပ

ဆႏွၵမ ာား

ႏွွာ့္ေ

သညစ္ေထားမမႈမ ာား

အာားလြုား ေပ ာက္ကယ္သာားေလ ေတာ့ေသသည္္။

ထိုသို႔ ္ စ္ေသာအ ပ ပ္ရလာားဒ သသည္ ေအာက္ပပ အတိုာ္ား ရွိ ိုားဆုေတာာ္ားေလသသည္္။ " ကၽန္ေတာ္မ ိိဳား
ကမ့ေသို႔ ဘပလူားမ ိိဳားတာ္ ေမား ာားလာ မ့ေေသာ သူတစ္ ေယာက္အ ို႔ အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား ဘုရာားရွာ္ႏွွာ့္ေ ေလ ာ္သညပ ေသာ
ဆုေတာာ္ားမ ာား ဆိုရန္မွာ မသည္သို႔ ္ စ္ႏွိုာ္ပပ အြ့ေနသည္ား္။ ဘ္ရမာ ကပား ရွပး ကပား ႏွွာ့္ေ နတ္ေဒးတာ အေပပာ္ားတို႔ပာ္
အေကာာ္ားတကာ့ေ အေကာာ္ားဆြုား စကာားမ ာား္ ာ့္ေ မ ပားက ဴားႏွိုာ္သသည္ ကို ကၽန္ေတာ္မ ိိဳား မသည္သို႔ တတ္ႏွိုာ္ပပအြ့ေနသည္ား္။

ဘုရာားရွာ္ကို ေက နပ္ႏွွစ္သိမ့္ေရန္မွာ

မ္ားသာရြု၊ မ ိိဳားရိုား ္မာ့္ေရြု၊ ပသညာတတ္ရြု၊ ကၽမ္ားက ာ္ လိမၼာရြု၊ ယိုားဂပသညာ ရပ္တာ္

တ က္မကမ္ား တ္ တတ္ေ္မာက္ရြု ႏွွာ့္ေ အ္ ာား အ္ ာားေသာ ပသညာမ ာား ႏွွာ့္ေ မ္ စ္ႏွိုာ္ပပေ ္။ သို႔ေသာ္
အ္ကာ္သူတစ္ဥပားသသည္

ဂေဂ ႏွၵရ

ဆာ္ကမ့ေသို႔

အနသည္ားာယ္မၽွေသာ

ဘုရာားရွာ္အာား

စ္္မတ္ႏွိုားစာ

အလုပ္အေကၽား္ပိဳ္ ာ္ားကို ရိုရွာ္ားစာ ္ပိဳလုပ္ရြု ႏွွာ့္ေ ရႏွိုာ္ပပသသည္္။ အကယ္္၍ အ္ကာ္သူတစ္ဥပားသသည္ ဘ္ရာမန တို႔၏
အရသည္အ ာ္ား ၁၂ ရပ္လြုား ႏွွာ့္ေ ္ပသည့္ေစြု ေသာ္လသည္ား ဘုရာားရွာ္၏ ပဒုမၼာ ေ္ ေတာ္စြုကို မႏွွစ္ၿမိိဳ႕ပပမူ သူသသည္
အရာအာားလြုားကို ဘုရာားရွာ္ အာား ရသည္စူား ေဆာာ္ရက္ေနေသာ၊ ေ ားသာား စာားေသာ မိသာားစုတာ္ ေမား ာား မ့ေေသာ
ဒပးိုားတပား သားက ထက္ေတာာ္ နိမ့္ေက ေပသသည္္။ ထိုသို႔ေသာ ဘ္ရာမနသသည္ မွာားယာ္ားေသာ အတမာန ေ္ကာာ့္ေ
မိမိကိုယ္ကိုေတာာ္ ္ ဴစာ္ရန္ မစမ္ားေဆာာ္ႏွိုာ္ေပ္ာာား ဘုရာားရွာ္၏ သားက ကမူ မိမိ၏ မိသာားစု တစ္ ုလြုား ကို
သြသရာမွ လတ္ေ္မာက္ေအာာ္ စမ္ေဆာာ္ ႏွိုာ္ေပသသည္္။

အို အရွာ္၊ ဘုရာားရွာ္၏ ဤပာ့္ေေတာ္မူ္ ာ္ားသသည္ ဘုရာားရွာ္၏ သားကမ ာားအတက္ အက ိိဳားရွိ္ ာ္ား
္ စ္ေတသည္မူေပသသည္္။

ယ ုမူကာား

ကၽန္ေတာ္မ ိိဳား၏

မသည္ားေတာ္

ဟပရန္ယ

ကရွပပူားရ္

မွာလသည္ား

ေသသာားပပၿပပ္။ ေဒပသကို စန္႔လြႊတ္လိုက္ပပ အရွာ္္။ အနာဂတ္တာ္လသည္ား ဘုရာားရွာ္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္
၏ ဤပာ့္ေေတာ္မူ ္ ာ္ားကို ေ္ကာက္ရြ႕မမႈကာ္ားစာ္ေစရန္ အတက္ အစဥ္ သတိတရ ္ စ္ေန္ကေပမသည္္။

အို အရွာ္၊ ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားသသည္ ဘုရာားရွာ္၏ ေ္ကာက္ မက္ ယ္ရာ ြတာ္ား ႏွွာ့္ေ လၽွာ၊ ဘုရာားရွာ္၏ ေနမာ္ား
ကမ့ေသို႔

ေတာက္ပေနေသာ

မ က္လြုားမ ာား

ႏွွာ့္ေ

မ က္ေမွာာ္

က ိဳတ္ေနေသာ

မ က္ ြုားမ ာား

ကို

မစိုားရြ႕ပပ္။

ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားသသည္ ဘုရာားရွာ္၏ ထက္္မတ္လွေသာ သာားမ ာား၊ ပန္ားကြုား ကမ့ေသို႔ စတ္ထာားအူကလပစာမ ာား၊
ကပားမာား ေသာ နာားရက္ေတာ္မ ာား တို႔ကို မေ္ကာက္ ပပ္။ အရွာ္ဘုရာား၏ ရန္သူမ ာားကို သတ္္ န္ရန္ ရသည္ရယ္ေသာ
လက္သသည္ားမ ာား ႏွွာ့္ေ က ယ္ေလာာ္စာ ္မသည္ဟိန္ားသြတို႔ကို မေ္ကာက္ပပ္။ သို႔ေသာ္ ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားသသည္ မိမိ၏
ကြအက ိိဳားဆက္ေ္ကာာ့္ေ ဘပလူားမ ာားႏွွာ့္ေ ေနထိုာ္ မ့ေရသသည္ အတက္ ကၽန္ေတာ္ မ ိိဳား၏ ဤေလာကတာ္ ရွိေနေသာ
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အေ္ အေနကို မူ စိုားရြ႕လွပပသသည္္။ ထိန္ား ိဳပ္ ြဘးမွ အႏွၲိမလတ္ ေ္မာက္္ ာ္ား ္ စ္ေသာ အရွာ္ဘုရာား၏
ပဒုမၼာ ေ္ ေတာ္ စြုအနာားသို႔ အရွာ္ဘုရာား ကၽန္ေတာ္မ ိိဳား အာား မသည္သသည့္ေ အ ိန္တာ္ ေ ပပပမသည္နသည္ား္။

အို

စ္ရပပေသာ ဘုရာားရွာ္၊ ေယဘုယ အာား္ ာ့္ေ လူသာားတို႔သသည္ ္မာ့္ေ္မတ္ေသာ နတ္ ဘြုဘးသို႔

အသက္ရွသည္ကာ

မ္ားသာ

သု ကို

ြစာားရန္

ေရာက္ ာ္္ကပပသသည္္။

ဘြုဘး ေရာက္ေနသူမ ာားေတာာ္မွ ကၽန္ေတာ္မ ိိဳား၏

သို႔ေသာ္

ထိုကမ့ေသို႔ေသာ

မသည္ားေတာ္ မ က္ ြုားလမႈပ္လိုက္ရြုႏွွာ့္ေ ေပ ာက္ကယ္

ပ က္စပားသာား မ့ေ္ကသသည္ ကို မ က္္မာ္ ကိုယ္ေတ႕ပာ္ ္ စ္ပပသသည္္။ သို႔ေသာ္ ဘုရာားရွာ္ကမူ ထိုကမ့ေသို႔ေသာ
တန္ ိုားရွိေသ သူကို စကၠန္႔ပိုာ္ား အတာ္ား သုတ္သာ္ ရွာ္ားလာ္ား မ့ေေပသသည္္။ ထိုေ္ကာာ့္ေ ကၽန္ေတာ္မ ိိဳူသသည္
ထိုကမ့ေသို႔ေသာ စသည္ားစိမ္ မ္ားသာမ ာားကို မလိုပပ္။ ၎အစာား ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားကို ္ ဴစာ္ေသာ အရွာ့္ေ သားကမ ာား ႏွွာ့္ေ
အစဥ္ ထိေတ႕ေစၿပပား ရိုားသာားေသာ ေက ားကၽန္ တစ္ေယာက္ ္ စ္ရပပလို၏္။"

ထိုကမ့ေသို႔ေသာ

စကာားမ ာားကို

္ကာားေသာအ ပ

ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟေဒားး္သသည္

ပ္ရလာားဒ

အေပပအထူား ေက နပ္ ႏွွစ္သိမ့္ေ အာားရေတာ္မူ ၿပပား ေဒပသကို စန္႔လိုက္ေတာ္မူေလသသည္္။ ထို႔ေနာက္ ပ္ရလာားဒ အာား
"

အို

အစူားရ္

ဘပလူားတို႔တာ္

အေကာာ္ားဆြုား

ေသာ

ပ္ရလာားဒ၊

ာပသသည္

သာ့္ေအာား

အထူား ေက နပ္အာားရ ေတာ္မူသသည္္။ ထို႔ေ္ကာာ့္ေ ာပကိုယ္ေတာ္သသည္ သာ္လိုေသာ ဆုကို ေပားသနာား ေတာ္မူမသည္္။
အ္ကာ္သူတစ္ဥပားသသည္ ာပ့ေအာား ေက နပ္ ေအာာ္ မတတ္ႏွိုာ္ေသားသ္၍ ာပ့ေကို သိရွိနာားလသည္ ္ ာ္ား မရွိေပ္။
ာပ့ေအာား ေက နပ္ေအာာ္ စမ္ေဆာာ္ေသာ သူသသည္ မသည္သသည့္ေကိုမွ ေနာာ္တ ရေနစရာ မလိုေပ္။ သို႔ေ္ကာာ့္ေသာ
အသိဉာဏ္ရွိၿပပား ္မာ့္ေ္မတ္ သူေတာ္စာ္ မွန္သမၽွသသည္ ာပ့ေအာား မသည္သို႔ ေက နပ္ေအာာ္ လုပ္ႏွိုာ္မသည္ကို အစဥ္
ရွာေ လုပ္ေဆာာ္ေန္ကေပသသည္္။

အေ္ကာာ္မူကာား

ာပသသည္သာလၽွာ္

သတးပတိုာ္ား၏

ဆႏွၵတိုာ္ားကို

္ သည့္ေစမ္ားေပားႏွိုာ္ေသာ တစ္ဥပားတသည္ားေသာ ပုဂိိဳလ္ ္ စ္ေပသသည္္။ " ဟူ္၍ ႁမတ္္ကာားေတာ္မူေလသသည္္။

ထိုအ ပ ပ္ရလာားဒ က "

စ္ရပပေသာ အရွာ္၊ ကၽန္ေတာ္မ ိိဳားသသည္ ေမားကတသည္ားက ဘပလူားႏွယ္ ာား

္ စ္ပပ္၍ ေလာကပအာရြု ြစာားမမႈကို ြုမာ္ စိတ္ပပေသာ သူ္ စ္ပပသသည္္။ သို႔္ စ္္၍ တပသည့္ေေတာ္ကို ေလာကပ မာယာမ ာား
ႏွွာ့္ေ ေးားရာ ေနထိုာ္ၿပပား အရွာ့္ေ၏ အရိပ္ကို သာ ိုလြမႈ ာ္ပပသသည္္။ ဤ ကမ႓ာေလာကတာ္ တဏွာ မ ိိဳားေစ့ေဟူသသည္
လူတိုာ္ား၏ စိတ္တာ္ ရွိၿပပား္ စေသာ္လသည္ား တပသည့္ေေတာ္ကို ္ ဴစာ္ေသာ သားက၏ အရိပ္လကၡဏာမ ာား ကို
္ပသေစလို ေသာ အလို႔ာွာသာ ဤေလာကပကို ပို႔ထာား္ ာ္ား ္ စ္ပပသသည္္။

အို

အရွာ္

၊

ဘုရာားရွာ္ကို

စ္္မတ္ႏွိုားစာ

အလုပ္အေကၽား္ပိဳၿပပား

ေလာကပ မ္ားသာ

ကို ေတာာ့္ေတ ေနေသာသူသသည္ ္ ဴစာ္ေသာ သားက မ္ စ္ႏွိုာ္ ပပေ ္။ သူသသည္ သူ၏လုပ္ရပ္ အတက္ အက ိိဳားကို
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လို္၍ လုပ္ေနေသာ ကုန္သသည္သာ ္ စ္ေပလိမ့္ေမသည္္။ သ ာ္ထြမွ အက ိိဳားကို လိုေသာ ေက ားကၽန္သသည္
အရသည္အ ာ္ား ္ပသည့္ေးေသာ ေက ားကၽန္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပ္။

အိုအရွာ္ တပသည့္ေေတာ္သသည္ အရွာ့္ေ၏ အက ိိဳားကို လြုားး မေမၽွာ္လာ့္ေေသာ ေက ားကၽန္တစ္ဥပား ္ စ္ပပ သသည္္။
အရွာ္သသည္ တပသည့္ေေတာ္၏ ထားရ သ ာ္ ္ စ္ပပသသည္္။ ၎သသည္ပာ္ အရွာ္ႏွွာ့္ေ တပသည့္ေေတာ္ အ္ကာားတာ္ရွိေသာ
ပြုမွန္

ေႏွွာာ္ မ႕မမႈ္ စ္ပပသသည္္။

အကယ္္၍

တပသည့္ေေတာ္

အာား

ဆုေပားသနာား ာ္ပပက

တပသည့္ေေတာ္

အေနႏွွာ့္ေ ေလာကပ ဆႏွၵတလြုားတပပဒမၽွ ႏွွလြုားသာားထမတာ္ မကိန္ားေအာာ္ားႏွိုာ္ေသာ ဆုကို ေပားသနာားေတာ္မူပပ္။ "
ဟူ္၍ ဆုေတာာ္ားေလသသည္္။

ထိုအ ပ ဘုရာားရွာ္က " အို

စ္လွစာေသာ ပ္ရလာားဒ၊ သာ္ကမ့ေသို႔ေသာ ္ ဴစာ္ေသာ သားက တို႔၏

ႏွွလြုားသာားတာ္ ေလာကပဆႏွၵဟူသသည္ ဤဘး မဆိုထာားႏွွာ့္ေ ေနာက္ေနာာ္ မသည္သသည့္ေဘးတာ္မွ မရွိႏွိုာ္ပပေ ္။
သို႔္ စ္္၍ အသာ္သသည္ ဤကမ႓ာတာ္ ဆက္လက္္၍ ရွိေနၿပပား သာ့္ေအေပပ မသည္သသည့္ေ အေႏွွာာ့္ေအယွက္မွ
မရွိေစရပပ္။ ေနာက္ဆြုားတာ္ မူ သာ္သသည္ ဤ ႏွၶာကို စန္႔ကာ ဘုရာားရွာ္ ထြေတာ္ပပားသို႔ ေရာက္ရွိလာပလိမ့္ေမသည္္။
အသာ့္ေ အေ္ကာာ္ား သသည္လသည္ား စ္ကားဠာ အႏွွြ႔ ေက ာ္္ကာားေပလိမ့္ေမသည္္။ " ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသသည္္။
ပ္ရလာားဒ သသည္ ထိုအ ပ " အို အ္မာ့္ေ္မတ္ဆြုား အရွာ္၊ အရွာ္သသည္ နိမ့္ေက ေသာ အာသ္မာ မ ာား အေပပ
ကရုဏာေမတာ ကပားမာားလွ္၍ ဆုတစ္ ုေတာ့ေ ေတာာ္ား ာ္ပပသသည္္။ တပသည့္ေေတာ္၏

မသည္ားေတာ္ သသည္ အရွာ့္ေ

လက္ႏွွာ့္ေ ထိၿပပား ေသရသသည့္ေအတက္ ္ ဴစာ္မမႈ အ္ပသည့္ေရသာားသသည္ ကို သိၿပပား ္ စ္ပပသသည္္။ သို႔ေသာ္ ဘုရာားရွာ္၏
္မာ့္ေ္မတ္မမႈကို မသိရွိဘမ

မသည္ားေတာ္သသည္ အရွာ့္ေအာား ပုတ္ တ္ေစာ္ကာား စကာားမ ာား ေ္ပာ မ့ေပပသသည္္။ အရွာ့္ေအာား

သူ၏ ေနာာ္ေတာ္ကို သတ္သူဟု လမမွာားစာ ယိုားစတ္ကာ ္ပိဳမူ မ့ေၿပပား အရွာ့္ေ သားက ္ စ္သာ ကၽန္ေတာ္အေပပ
လသည္ား မွာားယာ္ားစာ ္ပိဳမူ မ့ေပပသသည္္။ ထိုအ္ပစ္မ ာားမွ သူ႔အာား ာ့္ေလြႊတ္ေပားေတာ္မူပပ္။ " ဟု ေလၽွာက္တာ္ ေလသသည္္။

မၽွမက

ထိုအ ပ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ က " အို

စ္ေသာ ပ္ရလာားဒ၊ သာ္၏ အေ သသည္ ္ ဴစာ္သာား ရြု

သာ္၏

မ ိိဳားဆက္

သာ္ကမ့ေသို႔ေသာ

ေကာာ္ားမမႈေ္ကာာ့္ေ
္ ဴစာ္

သာ္၏

သန္႔ရွာ္ားေသာ

ေဆစဥ္

သားကမ ာား

ရွိေနေသာ

၂၁

ဆက္သသည္

္ ဴစာ္သာား္ကေလၿပပ္။

ေနရာေဒသတိုာ္ားသသည္

္ ဴစာ္္ ာ္ားကို

္ စ္ေစသသည္္။ သာ္သသည္ ာပ၏ ္ ဴစာ္ေသာ သားကတို႔တာ္ အေကာာ္ားဆြုား ဥပမာ ္ စ္ၿပပား သာ္၏ ေ္ ရာကို
အ္ ာားသူမ ာား လိုက္ပပလာ္ကလိမ့္ေမသည္္။" ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသသည္္။

ကၽန္ေတာ္ တာ္္ပ မ့ေေသာ အထက္ပပ အပိုာ္ား ဆက္မ ာား သသည္ ဘုရာားရွာ္ နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္ ပာ့္ေေတာ္မူ
္ ာ္ား ႏွွာ့္ေ ပတ္သတ္ၿပပား ႏွွလြုားသာ္ားႏွိုာ္ေအာာ္ ္ စ္ပပသသည္္။ ယ ု မ္ကာမပ ေနးာ္တာ့ေမသည္ ၆.၃၀ တာ္ ဘုရာားရွာ္
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နရဆာ္ားမ္ဟ ေဒားး္၏ ပာ့္ေေတာ္မူ မ့ေသသည္ အ ပသမယ ေရာက္ရွိလာေပေတာ့ေမသည္္။ စာ တ္သူ ပရိသတ္ အေပပာ္ား
ဘုရာားရွာ္

နရဆာ္ားမ္ဟ

ေဒားး္၏

၏

ေမတာ

ကို

ရရွိကာ

ဘုရာားရွာ္

၏

စ္္မတ္ႏွိုားေသာ

အလုပ္အေကၽားကို ္ပိဳလုပ္ႏွိုာ္္ပပပေစ ဟု ဆုေတာာ္ား ေမတာ ပို႔သရာ္ား နိဂြုား ိဳပ္ပပသသည္္။
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