ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

စာေပဗိမာနးစာမူဆုရ

်မနးမာ်ပနး

THE LAND OF
THE GREAT IMAGE

1

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

မာတိကာ
ဘာသာ်ပနးဆိုသူ၌ အမြာ
စကာ့ခ္ီ့

ှ၁၈ အနႏၲဘုနး့ရြငး ဘုရာ့သခငး
ှ၂၈ ဆလမး့ငါ့ႀကိမးေပ့၊ အေလ့်ပဳ်ခငး့

ှ၈ အာရြတိုကးသို႔ ေပ၍တူဂီတုိ႔ နယးခ္ဲ႕်ခငး့

ှ၃၈ ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ ေဆာကးလုပးလြဴဒါနး့်ခငး့

ဿ၈ ဂိုအာေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား

ှ၄၈ မငး့ဆရာႏြငးံ စကာ့စစးထို့ပျဲ

၀၈ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မနးရစး ခရီ့ထျကး်ခငး့

ှ၅၈ ဆငး်ဖဴေတား

၁၈ ကဵေကာငး့၊ ေခါငး့်ဖတးမခဵရ

ှ၆၈ နနး့မေတားဘုရာ့

၂၈ နတးကို့ကျယးသူမ္ာ့

ဿဝ၈ ကစာ့စရာႏြငးံ မငး့သာ့ငယးမ္ာ့

၃၈ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ ကၽျနးကုနးကူ့သူမ္ာ့

ဿှ၈ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို မဂိုမငး့ တုိကးခိုကးေလၿပီ

၄၈ အထိတးတလနး႔သတငး့

ဿဿ၈ မနးရစးကို သဵမြဴ့ခနး႔်ခငး့

၅၈ က္ာ့ႏြငးံ ရငးဆိုငး

ဿ၀၈ ဘိသိကးခဵလုနီ့လတးေသား

၆၈ ေတာတျငး့တရာ့ပျဲ

ဿ၁၈ ရာဇဘိေသက မဂၤလာ

ှဝ၈ ေတာငးေပ၍က ဆငး့တုေတား

ဿ၂၈ မနးရစးအာ့ ကၽျနးကုနးသညးဟု အထငးလဲျၾက

ှှ၈ ေရေၾကာငး့ဗိုလးခ္ဳပး
ှဿ၈ အိမးေတားဝနး
ှ၀၈ ဖူ့ေ်မားခဵ်ခငး့

်ခငး့
ဿ၃၈ သီရိသုဓမၼဘုရငး ထူ့ဆနး့စျာ လုပးၾကဵခဵရ ်ခငး့
ဿ၄၈ မနးရစး အသတးခဵရ်ခငး့
ဿ၅၈ နိဂဵု့ခ္ဳပး ေလံလာမြတးသာ့်ခငး့
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ဘာသာ်ပနးသူ၌ အမြာ

ေမာရစးေကာလစးဆုိလြ္ငး ်မနးမာစာဖတး ပရိတးသတးတို႔ ေကာငး့ေကာငး့ သိေနၾကၿပီဟု ယုဵၾကညး
ရေပသညး၈ သူသညး ဒုတိယ ကမာၻစစးႀကီ့ မတုိငးမီက ်မနးမာ်ပညး အရပးရပး၉ အေရ့ပုိငးအ်ဖစး အမႈထမး့
သျာ့ခံဲေသာ ပဋိညာဤးခဵ အရာရြိႀကီ့ ်ဖစးေပသညး၈ ်မနးမာ်ပညးႏြငးံ ်မနးမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို သဵေယာစဤးႀကီ့ေသာ
ဘိလပးသာ့ တစးဤီ့ ဟူ၊လညး့ ထငး့ရြာ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာ လူမ္ိဳ့တို႔၌ ႐ို့ရာ ဓေလံ ထဵု့စဵမ္ာ့ကုိလညး့ ခငးမငးသူ
်ဖစးသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊ သူသညး ်မနးမာ လူမ္ိဳ့တုိ႔ႏြငးံ

ပတးသကးေသာ ဝတၳဳေကာငး့ မ္ာ့စျာကုိလညး့

ေရ့သာ့ခဲံေပသညး၈
သူသညး ရခိုငး်ပညးနယး၇ စစးေတျ့ၿမိဳ႕၉ အေရ့ပိုငး (ခ႐ိုငးဝနး) အ်ဖစး အမႈထမး့ခဲံစဤး တစးခ္ိနးက
မဟာ်မတးမုနိဘုရာ့ႀကီ့ တနးခို့ႀကီ့ခဲံေသား ရခိုငးမငး့တို႔၌ ရာဇဌာနီ ေ်မာကးဤီ့ ေန်ပညးေတား ေဟာငး့ကို
သျာ့ေရာကး ၾကညးံ႐ႈခဲံရာမြ မာဟာ်မတးမုနိ ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့ႏြငးံ ယၾတာ ေခါငး့ေလာငး့ေတားႀကီ့တို႔၌ ထူ့်ခာ့
ဆနး့ၾကယးေသာ အတၳဳပၸတၱိတို႔ကို စိတးဝငးစာ့ ခဲံေပသညး၈ ထိုအခါက စ၊ ဤေရာပ တိက
ု းသာ့ ခရီ့သညးမ္ာ့၌
မြတးတမး့ မြတးစုမ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့ မဟာ်မတးမုနိ ဘုရာ့ႀကီ့ တညးရြိရာ ရခိုငး်ပညးအေၾကာငး့ The land of
the Great lmage ကုိ ဝတၳဳေကာငး့ တစးပုဒးသဖျယး ေရ့သာ့ခဲံေပသညး၈ ဝတၳဳ၌ ဇာတးလိုကးမြာ ခရစးယာနး
ဘုနး့ႀကီ့ မနးရစး Friar Sebastiao Manrique ဆိုသူ ်ဖစးသညး၈ ။သညး ခရစးႏြစး (ှ၃ဝဝ) ေက္ားက
အိႏၵိယ်ပညး

ကိုခ္ငးၿမိဳ႕ႏြငးံ

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕မြ

တစးဆငးံ

ရခိုငး်ပညးနယး

အပါအဝငး

စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕သို႔

သာသနာေရ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေရာကးရြိခဲံရာမြ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ ရခိုငးဘုရငး သီရိသုဓမၼမငး့ထဵ သျာ့ေရာကးခဲံပဵုမ္ာ့၇
ရခိုငးဘုရငး၌

နနး့တျငး့ေရ့မ္ာ့၇

ထိုေခတးက

်မနးမာ်ပညး၇

ယို့ဒယာ့်ပညးႏြငံး

အိႏယ
ၵိ ်ပညးတုိ႔၌

အေ်ခအေနမ္ာ့ကို စိတးဝငးစာ့ဖျယး မြတးတမး့မ္ာ့ ေရ့သာ့ခဲံေပသညး၈
စာေရ့ဆရာ ေမာရစးေကာလစးသညး အဆိုပါ ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့ မနးရစး၌ မြတးတမး့ကို မူတညး၊
ထုိအခ္ိနးႏြငးံ

မေရြ့မေႏြာငး့က

အေရြ႕ဘကး

ေဒသသို႔

ေရာကးခဲံၾကေသာ

ဤေရာပတုိကးသာ့

အခ္ဳိ႕၌

မြတးတမး့တို႔ႏြငးံ ်ဖညးံစျကး ဝနး့ရဵကာ ဗဟုသုတ ဟငး့လငး့အိုႀကီ့ တညးေပ့ခဲံသညး၈ ထိုေခတးက ခရစးယာနး
သာသနာ်ပဳသူတုိ႔၌ ဆို့ဝါ့ ရကးစကးပုဵမ္ာ့၇ ထိုေခတးက အေရြ႕တုိငး့၉ ႀကီ့ပျါ့ ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ၇ ဟိႏၵဴႏြငးံ
မူဆလငးတုိ႔၌ အယူဝါဒမ္ာ့အေပ၍ ခရစးယာနး သာသနာ်ပဳသူတို႔ သေဘာထာ့ပုဵမ္ာ့ အလျနးစိတးဝငးစာ့စရာ
ေကာငး့လြသညး၈ သို႔ရာတျငး ဘာသာတရာ့ တစးမ္ိဳ့ႏြငးံတစးမ္ိဳ့ ႏိႈငး့ယြဤး ေဝဖနးမႈတမ
ို႔ ြာ ထုိဘာသာ ဝါဒတို႔ကို
အႂကျငး့မဲံ ႏြဵ႔စပးေအာငး မသိရြိဘဲႏြငးံ မ်ပဳသငးံေသာ ကိစၥမ္ာ့ ်ဖစးေပသညး၈ သို႔်ဖစး၊ အခ္ိဳ႕ေသာ အခနး့တို႔မြ
ဘာသာ

တစးခုခုအတျကး

ဆို့ေကာငး့ေဝဖနးခ္ကး အခ္ိဳ႕ကုိလညး့ေကာငး့ အ်ခာ့ဘာသာ တစးစုဵတစးခု၉

အသိခကးလြေသာ လြ္ိဳ႕ဝြကးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ နကးနဲေသာ ေတျ့ေခ၍ေ်မား်မငးမႈ သေဘာတရာ့တို႔ကုိ လညး့ေကာငး့
်မနးမာစာဖတး ပရိတးတို႔အဖို႔ ၿငီ့ေငျ႕ဖျယးရာ အပိုသကးသကးမြ္ ်ဖစး၊ ႁချငး့ခ္နး ခဲံရေပသညး၈ ။တို႔မြာ
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ဂိုအာေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား အခနး့မြ ဂ္ကးဆူအစးႏြငးံ မဟာမဂို ဟူေသာ က႑ႏြငးံ ဒီႏိုဘီလီ၌ ထူ့ဆနး့ေသာအမႈ
ဟူေသာ က႑ႏြစးခု ်ဖစးသညး၈

။တို႔မြာ မူဆလငး (မဟာေမဒငး) ဘာသာဆိုငးရာ ေတျ့ေခ၍ေ်မား်မငးမြုႈ

သေဘာတရာ့ ေရ့မ္ာ့ကို ေဖ၍်ပေသာ စာမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈
ဣစာအုပးသညး ေရြ့ေခတး ရခိုငးမငး့ႏြငးံ တိုငး့်ပညး နယးပယးတို႔၌ အေ်ခအေနကို ရာဇာဝငးေၾကာငး့
အာ့်ဖငးံ လညး့ေကာငး့၇ ပထဝီဝငး အေၾကာငး့ အာ့်ဖငးံ လညး့ေကာငး့ အေတား ်ပညးံစုဵေအာငး ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့
်ဖစးရာ စာေရ့ ဆရာသညး အခ္ဳိ႕ေသာ အမညးနာမ ေဝါဟာရႏြငးံ အသဵ ထျကးပဵုတုိ႔ကို အဂၤလိပး စကာ့ႏြငးံ
မပီမသ စာလဵု့ ေပါငး့ထာ့်ခငး့မ္ာ့ ရြိေန၊ အတိအက္ အမြနးအကနး ်ဖစးေစရနး အလို႔ငြာ လညး့ေကာငး့၇
ၿမိဳ႕႐ျာေဒသ တညးေနပဵုကို မ္ကး်မငး ကိုယးေတျ႔ သိရြိရနး အလို႔ငြာ လညး့ေကာငး့ မိမိကိုယးတိုငး စစးေတျ
ၿမိဳ႕ေဟာငး့ (ေ်မာကးဤီ့) ေက္ာကးေတား၇ မဟာမုနိ စသညးတုိ႔အ်ပငး ေဝသာလီႏြငးံ ေလာငး့က္ကး တညး့ဟူေသာ
ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား

ေဟာငး့မ္ာ့သို႔

သျာ့ေရာကး

ေလံလာခဲံရေပသညး၈

ယငး့သို႔

ကိုယးတုိငး

သျာ့ေရာကး

ေလံလာခဲံရသ်ဖငးံ အခ္ဳိ႕ေသာ စကာ့လဵု့တုိ႔ကို အမြနအ
း ကနး သိချငးံ ရခဲံေပသညး၈ ဤပမာ အာ့်ဖငးံ (ှ)
Sithaung မြာ ရြစးေသာငး့ ဘုရာ့်ဖစးေၾကာငး့ (ေစတီေတား အတျငး့၉ လိုဏးဂူ အထပးထပး ရြိၿပီ့ ဘုရာ့
႐ုပးပျာ့ေတား ရြစးေသာငး့၇ ဇာတးနိပါတး ႐ုပးတု႐ုပးလဵု့ ရြစးေသာငး့ႏြငးံ ဓါတးေတား ေမျေတား ရြစးေသာငး့
ဌာပနာထာ့သညး၈) (ဿ) Daingri-pet ဒိုငး့ႀကီ့ဘကး (ဒိုငး့ႀကီ့မြာ စပါ့ သိုေလြာငးရာ က္ီကို ေခ၍သညး၈
စပါ့က္ီမ္ာ့ ထာ့ရာ အရပး၇ ၿမိဳ႕ေဟာငး့ အနီ့ ေခ္ာငး့ တစးဖကး ကမး့တျငး ရြိသညး၈) စသညး်ဖငးံ ေဒသႏၲရ
ေဝါဟာရမ္ာ့စျာကို သိရြိခဲံရေပသညး၈
ထုိဗဟုသုတမ္ာ့ကို

်ဖနး႔ခ္ိေ်ပာ်ပ

လိုကးလဵ၊

်ပသခဲံေသာ

ၿမိဳ႕ေဟာငး့ၿမိဳ႕

ယဤးေက့္မႈ်ပတိုကး

်မနးမာပ႑ိတး ဤီ့သာထျနး့၇ အငးဂ္ငးနီယာ ဤီ့ေဇားေအာငးႏြငးံ လကးေထာကး ကိုေတာလူတို႔အာ့ အထူ့တလညး
ေက့္ဇူ့ တငးရြိေၾကာငး့ ေဖား်ပ်ခငး့ မ်ပဳလြ္ငး ်ပညးံစုဵမညး မဟုတးေပ၈
ဣစာအုပးတျငး
ပထဝီဝငးေၾကာငး့၇

ကၽျႏးုပးတုိ႔

ဘာသာ

ကိုယးတိုငး

ေရြ့အခါက

သာသနာဝငးေၾကာငး့တုိ႔၉

မသိခဲံရေသ့ေသာ

အေထာကးအထာ့

ရာဇဝငးေၾကာငး့၇

အကို့အကာ့

်ပဳဖျယး

အခ္ကးအလကး မ္ာ့စျာ ပါဝငးေနသ်ဖငးံ ရာဇဝငး ဗဟုသုတ လိုကးစာ့သူမ္ာ့၇ ေက္ာငး့သူ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ
ေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့ အဖို႔ သာလျနး၊ အသဵု့ဝငးမညးံ စာအုပး ်ဖစးေပသညး၈
ဣစာအုပးတျငး ်ပနးဆိုရာ၉ ်မနးမာစာဖတး ပရိသတး အႏုအရငးံ အာ့လဵု့၌ အက္ဳိ့ငြာ စကာ့ အသဵု့
အႏႈနး့ကို အတတးႏိုငးဆဵု့ လျယးကူေစၿပီ့လြ္ငး အသိခကးေစမညးံ အသဵု့အႏႈနး့ ေဝါဟာရ အနညး့ငယးကို
ခ္နးႁချငး့၊ လိုရငး့ အဓိက အခ္ကးမ္ာ့ကို ပဵုမပ္ကးေစရနး ႀကိဳ့စာ့ ်ပနးဆိုထာ့ေပသညး၈
ဣစာအုပးကို ဖတး႐ႈသူအေပါငး့ ႐ႊငးလနး့ ခ္မး့ေ်မ႕ ၾကေစ သတညး့၈

လြဒငး
ရနးကုနးၿမိဳ႕၈
ှ၂၇ ှဿ၇ ၃၁၈
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စကာ့ခ္ီ

ေရ့လတၱဵေသာ

အေၾကာငး့ရပးတို႔ကာ့

ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ဝငး

ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့

ဗရငးဂ္ီဘုနး့ႀကီ့

ဆီဘာ႐ိြဳမနးရစး Sebastiao Manrique ၌ ခရီ့သျာ့ မြတးတမး့ တစးစိတး တစးေဒသပငး ်ဖစးသညး၈ မနးရစးသညး
ခရစးႏြစး (ှ၂၆ဝ) ခုႏြစး အတျငး့ေလာကး ဆီက ေအာပိုတုိၿမိဳ႕၉ ဖျာ့်မငး၊ ငယး႐ျယးစဤးကပငး ၾသဂတးစတငး
ဗရငးဂ္ီဂိုဏး့သို႔

ဝငးခဲံၿပီ့ေနာကး

မ္ာ့မၾကာမီ

အေရြ႕တိုငး့ဆိုငးရာ

ေပ၍တူဂီဒိုမီနီယဵဟု

ေခ၍ဆိုအပးေသာ

ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ တာဝနးႏြငးံ ေစလႊတး်ခငး့ ခဵရေပသညး၈
သူသညး (ှ၃ဿ၅) ခုႏြစးတျငး အသကးသဵု့ဆယးေက္ား ေလ့ဆယးအတျငး့သို႔ ခ္ဤး့နငး့ဝငးေရာကး
ခဲံသညးံ်ပငး ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ချဲ တစးခုရြိရာ ဘဂၤလာ့်ပညးနယး (ယခု ကာလကတၱာ့ၿမိဳ႕အနီ့ရြ)ိ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သို႔
ေ်ပာငး့ေ႐ျ႕ ခဲံရ်ပနးသညး၈ ဘဂၤလာ့်ပညးနယးႏြငးံ နယးနိမိတးခ္ငး့ ဆကးစပးလ္ကးရြိေသာ ရခိုငး်ပညးနယးမြာ
ေနထိုငးေသာ ရခိုငး လူမ္ဳိ့တို႔မြာလညး့ မျနးဂိုလီယဵ အဆကးအႏျယးမ္ာ့ ်ဖစး၊ ေရြ့က္ေသာ ်မနးမာမ္ာ့ႏြငးံ
တစးသေဝမတိမး့

တူညီၾကသညး၈

မနးရစးသညး

ရခိုငး်ပညးနယးသို႔

ေရာကးေပါကး

ခဲံဖူ့သမြ္

သူ၌

အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကို „ခရီ့စဤး‟ Travels အမညးရြိ စာအုပး၉ ဝတၳဳေကာငး့တစးပုဒးပမာ ဖျဲ႔ႏျဲ႔ ေရ့သာ့ကာ့
မြတးတမး့တငး၊ ထာ့ခဲံေလသညး၈ ထိုခရီ့စဤး မြတးတမး့မ္ာ့ကို ဤေရာပ တုိကးသို႔ သူ်ပနးေရာကးခဲံေသာ (ှ၃၁၀)
ခုႏြစးတိုငးေအာငး စာအုပး တစးအုပး အေနသို႔ ေရာကးေအာငး စီစဤး ေရ့သာ့်ခငး့ မ်ပဳေရေသ့ေပ၈ ထို႔်ပငး
မနးရစးသညး မြတးတမး့မ္ာ့ကို ကိုယးပိုငး ေပ၍တူဂီစာႏြငးံ မေရ့ခဲံဘဲ စပိနးစာႏြငးံ ေရ့သာ့ ခဲံသညးမြာလညး့
ထူ့်ခာ့ေလသညး၈
မနးရစးသညး ရခိုငး်ပညးနယးသာမက အ်ခာ့ အရပးေဒသမ္ာ့စျာသို႔ ေရာကးေပါကး ခဲံေသ့ေသားလညး့
မနးရစး၌ အေရ့အသာ့တုိ႔မြာ အလျနး ရြငး့လငး့ ်ပတးသာ့လ္ကး အသကးဝငး ေန႐ုဵမက မိမိ ေတျ႔သိခဲံရသမြ္ကို
မေမာႏိုငး မပနး့ႏိုငး အကုနးအစငး ်ပနးလြနး၊ ေဖာကးသညးခ္ေနဘိ သကဲံသို႔ ရြိသ်ဖငးံ ထုိေခတးက စာေရ့ဆရာ
အေက္ားအေမားမ္ာ့ပငး သူကဲံသို႔ စဵုစဵုေစံေစံ မေရ့သာ့ႏိုငးခဲံၾကေခ္၈ ထို႔်ပငးလညး့ အေရြ႕တိုငး့က ဘုရငး
တစးပါ့ပါ့ႏြငးံ
အိႏိၵအငးပါယာ

မညးသူမြ္

သူကဲံသို႔

အရြငးအက၎ဘာ

မရငး့ႏြီ့ခဲံရဘူ့ေခ္၈
ဘုရငးမငး့်မတး

အနီ့ကပးဆဵု့

ထဵပါ့တျငး

ဤပမာကို

်ပဆိုရမညး

ဆိုလြ္ငး

လညး့ေကာငး့၇

ယိုဒယာ့

်ပညးံရြငး

နရဲဘုရငးထဵပါ့တျငး လညး့ေကာငး့၇ တ႐ုတး်ပညးံရြငး ကူဗလိုငးခနး႔ ဦကရာဇး ဘုရငးထဵပါ့၉ လညး့ေကာငး့
ဂ္ကးဆူအစး ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ အသီ့သီ့ ခစာ့ချငးံ ရခဲံၾကေသားလညး့ မနးရစးကဲံသို႔ ေစံငစဵုလငးေသာ
မြတးတမး့မ္ာ့ကို ေရ့မထာ့ ႏိုငးခဲံၾကေခ္၈
ကၽျႏုးပးသညး (ှ၆ဿ၁) ခုႏြစးက ရခိုငး်ပညးနယးတျငး အစို့ရ၌ အမႈထမး့ေနခိုကး ေရြ့အခါက မနးရစး
ေရာကးေပါကးခဲံဖူ့ေသာ

အရပးေဒသမ္ာ့သို႔

အႏြဵ႔အ်ပာ့

သျာ့ေရာကး

လညးပတးချငးံ

ၾကဵဳခဲံရေပရာ
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ထိုစဤးကတညး့က သူ႔အေၾကာငး့ကို စာတစးအုပး ေရ့သာ့ရနး ဆဵု့်ဖတးမိေပသညး၈ သူ၌ မြတးတမး့မ္ာ့မြာ
ထိုအခ္ိနးတိုငးေအာငး စာအုပးအ်ဖစးသို႔ မေရာကး လာခဲံၾကေသ့ေခ္၈ သို႔ရာတျငး ဘဂၤလာ့်ပညးနယး၉ ေခတၱ
ေနထိုငးလ္ကးရြိေသာ ဂ္ကးဆူအစး ဂိုဏး့ဝငး ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ ဖာ့သာ့ ဟိုစတငး Father Hosten သညး
သူ၌ မြတးတမး့ အခ္ဳိ႕ တစးဝကးကို အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ ်ပနးဆိုခဲံဖူ့သ်ဖငးံ စစးေတျၿမိဳ႕တျငး ေနထိုငးေသာ
ကၽျႏးုပး၌ မိတးေဆျႀကီ့ မစၥတာစဵေ႐ႊဘူ့က ထိုေကားပီမ္ာ့ကို ကၽျႏးုပး သိလိုေသာ အ်ခာ့ စိတးဝငးစာ့ဖျယး
သတငး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ကၽျႏးုပး လိုရာ သဵု့ေစေတာံ ဟူ၊ ေက့္ဇူ့ ်ပဳလိုကးေသာေၾကာငးံသာ ထိုႏြစးထဲမြာပငး
“်မနးမာံ သုေတသနဂ္ာနယး” Burma Research Journal ၉ အခနး့ဆကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ စတငး ေရ့သာ့
ႏုိငးခဲံေပသညး၈
မနးရစး၌ ခရီ့သျာ့မြတးတမး့မ္ာ့ကို မက၎လျတး အသငး့အတျကး ်ဖစးေ်မာကး ေစရနး ဒု-ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့
လျဒးႏြငးံ ဘုနး့ႀကီ့ ဟိုစတငးတုိ႔ ပူ့ေပါငး့၊ (ှ၆ဿ၄) ခုႏြစးတျငး ်ပဳစု ထုတးေဝခဲံ ၾကေသားလညး့ အသငး့သာ့တုိ႔ကို
ေဝငြ ႏုိငး႐ုဵေလာကးသာ ေစာငးေရကို ကနး႔သတး ထုတးေဝ ခဲံသ်ဖငံး ဆီဘာ ႐ြိဳမနးရစး၌ အတၳဳပၸတိၱကို သိသူမြာ
အလျနးတရာ နညး့ပါ့ လြသညး၈
ဣစာအုပးကို ်ပဳစုရ်ခငး့၌ အေၾကာငး့ရငး့ကာ့ ဆီဘာ႐ြိဳမနးရစးကို ကၽျႏးုပး သိၿပီ့သာ့ ဗဟုသုတ
အခ္ဳိ႕ႏြငးံ မျမး့မဵ၊ လူထုႏြငးံ မိတးဆကး ေပ့လိုကးသညးံ အ်ပငး သူ႔ ဝတၳဳထဲ၉ ကေနဤီ့ အစကပငး ႂကျယးဝ
်ပညးံစဵုၿပီ့ ်ဖစးေသာ စာေပ၌ အရသာမ္ာ့ႏြငးံ နာ့လညးရနး ခကးေသာ ကိုယးေတျ႔ ်ဖစးရပး မ္ာ့ႏြငံး ထူ့ဆနး့ေသာ
ဘုရငးကို ေတျ႔ခဲံရပဵုမ္ာ့ပါ မက္နး သိမး့က္ဳဵ့၊ ပျဲထုတးေပ့လိုေသာ ကၽျႏးုပး၌ အာသီသေၾကာငးံပငး ်ဖစးေပသညး၈
သူ႔်ဖစး၊ သူ႔မြတးတမး့ကို အရသာ ရြိရြိ ဖတး႐ႈၾကရေစရနး ဝတၳဳ ဇာတးလမး့၌ အေ်ခခဵ ်ဖစးေသာ
ဂိုအာၿမိဳ႕က စၿပီ့ ေရ့သာ့မြသာ ပတးဝနး့က္ငးကိုပါ ်ခဵဳ၊ ေလံလာႏိုငးမညး ်ဖစးရကာ့ စာဖတး ပရိသတးတုိ႔ကို
ေရြ့ဤီ့မစျ ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ စ၊ ပို႔ေပ့ လုိကးရ ေပေတာံသတညး့၈

ေမာရစးေကာလစး
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ဤီ့ရစးေတာငးေစတီ (ယခု ပုဏၰာ့ကၽျနး့ၿမိဳ႕အနီ့)
ေသမာနဒီေခ၍သာရေခ္ာငး့
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ယခု အသစးတညးထာ့ေသာ မဟာမုနိဘုရာ့ ေက္ာငး့ေတား
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ရြစးေသာငး့ဘုရာ့ ကုနး့ေတားပဵု
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မႏၲေလ့ မဟာ်မတးမုနိဘုရာ့ႀကီ့
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ရခိုငး်ပညးတျငး က္နးေနေသ့ေသာ မဟာမုနိ ႐ုပးပျာ့ပဵု
(အခ္ဳိ႕က ။ကို အစစးဟု ထငးမြတး ေ်ပာဆိုေနၾကသညး၈)
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မဟာမုနိ ဘုရာ့ေ်မပဵု
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ရြစးေသာငး့ဘုရာ့ ပႏၷကးပဵု
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အခနး့ (ှ)
အာရြတုိကးသို႔ ေပ၍တူဂီတို႔ နယးခ္ဲ႕်ခငး့

က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ေ်မား႐ႈမညးဆိုလြ္ငး ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့ အာရြတုိကးသို႔ နယးခ္ဲ႕ ၾက်ခငး့သညး မိမိတို႔
ဌာနီတျငး မူ့ Moor ကုနး့ေၾကာ၉ အစျမး့ကုနး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံရေသာ တုိကးပျဲမ္ာ့၌ အပျငးံ အဖူ့မ္ာ့ပငး ်ဖစးသညးဟု
ဆိုရေပလိမးံမညး၈ အဘယးေၾကာငံး ဆိုေသား ခရစးႏြစး (ှဝ) ရာစုႏြစးမြ (ှ၂) ရာစုႏြစး အထိ ႏြစးေပါငး့ (၂ဝဝ)
ခနး႔မြာ စပိနးႏြငးံ ေပ၍တူဂီ အပါအဝငး အိုငးဘီရီယဵ ကၽျနး့ဆျယးတစးခုလဵု့ အာရပးတို႔ႏြငးံ ယြဤးၿပိဳငးတုိကးခိုကး
ခဲံရေသာ စစးပျဲေပါငး့ သဵု့ေထာငးံ ခုႏြစးရာခနး႔ပငး ရြိခဲံ၊ (ှ၁၆ဿ) ခုႏြစး ဂရငး နဒါ့ခဵတပး က္ဆဵု့မြသာ အၿပီ့သတးခဲံ
ၾကရေပေတာံသညး၈
စပိနးလူမ္ဳိ့ႏြငးံ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့တို႔သညး အငးမာေခ၍ အာရပးလူမ္ဳိ့ မ္ာ့ကို အၿပီ့သတး ေအာငး်မငးခဲံ
ေသားလညး့ တုိကးလကးစ အရြိနးမေသ ေသ့၊ ကမာၻ၌ အေရြ႕ဖ္ာ့ ေဒသသို႔ သျာ့ရာ လမး့သစးမ္ာ့
ရြာေဖျေရ့သို႔

ဆကးလကး

လဵု့ပနးခဲံၾက

်ပနးသ်ဖငးံ

အေမရိကႏြငးံ

အာဖရိကတိုကးမ္ာ့ကို

ပတး၊

သမုဒၵရာ်ပငးက္ယး ပငးလယးခရီ့တို႔ကို အသီ့သီ့ ်ဖတးသနး့ကာ သေဘၤာလႊငးံ ေနခဲံၾကရာမြ ေပ၍တူဂီတို႔သညး
အာရြတိုကးကို ေ်ခခ္ မိခဲံၾကေလသညး၈
ေပ၍တူဂီတုိ႔ အာရြတိုကးတျငး ေ်ခကုပးခဲံရ်ခငး့သညး ၿဗိတိသြ္လူမ္ဳိ့မ္ာ့ ဒိုမီနီယဵ မ္ဳိ့ေစံ ခ္ႏိုငးေအာငး
လမး့ဖျငံးေပ့သလို ရြိေနေတာံသညး၈ အဘယးေၾကာငံးဆိုေသာ ေပ၍တူဂီ တုိ႔သညး အာရြတစးချငး၉ ခရစးႏြစး
(ှ၂ဝဝ) မြ (ှ၃ဿ၂) ခုႏြစးအတျငး့ ႏြစးေပါငး့တစးရာမြ္သာ စို့မို့ႏိုငးခဲံေလသညး၈ ဒတးခ္းလူမ္ဳိ့၇ ၿဗိတိနးလူမ္ဳိ့ႏြငးံ
်ပငးသစးလူမ္ဳိ့တို႔လညး့ အလာ့တူပငး နယးခ္ဲ႕ထျငးလာၾကၿပီ့ မ္ာ့မၾကာမီ ထိုလူမ္ဳိ့ အသီ့သီ့တို႔ နယးခ္ဲ႕စစးမီ့
တညီ့ညီ့ ေတာကးေလာငးကာ အခ္ငး့ခ္ငး့ တိုကးၾက ခိုကးၾကသ်ဖငးံ ေနာကးဆဵု့၉ ၿဗိတိနးက ေအာငးပျဲရၿပီ့
ေပ၍တူဂီတို႔ တနးခို့အငးအာ့ အထူ့ပငး ေလြ္ာံပါ့ က္ဆငး့ သျာ့ေပေတာံသညး၈
အာရြတိုကးႏြငးံ
မူဆလငးဘာသာဝငး

ဤေရာပတိုကးတုိ႔၌
စူလတနးဘုရငးမ္ာ့

ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ကို
ႀကီ့စို့

ခ္ဳပးကိုငး၊

ေရြ့အထကးေက္ား

ထာ့ခဲံၾကသညး၈

ကာရီက

တ႐ုတး်ပညးႏြငးံ

အေရြ႕ေတာငးေဒသမြ လာသမြ္ ကုနးစညးမ္ာ့ကို ပါရြာ့ေကျ႕ အေရာကး မဟာေမဒငး ဘာသာဝငး မူဆငးလငး
အာရပး

သေဘၤာမ္ာ့်ဖငံးသာ

တငးေဆာငးသယးယူၿပီ့

ထိုမြ

တစးဆငးံ

ကုနး့လမး့ခရီ့မြ

တူရကီ်ပညး

အစၥလာမး်ပညးတုိ႔ကို ်ဖတးသနး့ကာ ဤေရာပ တိုငး့်ပညးမ္ာ့သို႔ တငးပို႔ ေရာငး့ခ္ ၾကရေပသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ
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တူရကီ အစရြိေသာ မူဆလငး တုိငး့်ပညးမ္ာ့မြ စူလတနး ဘုရငးတို႔သညး ေသျ့ေၾကာႏြငးံ တူေသာ ထိုကုနးသညး
လမး့ေၾကာငး့ ထိနး့ခ္ဳပး ဆုပးကိုငး ထာ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ အလျနးတရာ ႂကျယးဝ ခ္မး့သာ ေနၾကကုနး၌၈
သို႔်ဖစး၊ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့တုိ႔သညး ရနးသ၌
ူ
ေသျ့ေၾကာႏြငးံတူေသာ ကုနးသညး လမး့ေၾကာငး့ကို
်ဖတးေတာကးပစး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ရနးသူ၌ ဘ႑ာေရ့အငးအာ့ ဆုတးယုတး က္ဆငး့သျာ့ေစလိုသညး တစးေၾကာငး့၇
ဤေရာပသို႔

ကုနးသညးလမး့သစးတစးခု

ဖျငးံလြစး

ေပ့လိုသညး

တစးေၾကာငး့၇

က႐ုေဆံဒး

စစးပျဲ၌

အႂကျငး့အက္နး်ဖစးေသာ သာသနာ်ပဳေရ့ လုပးငနး့တုိ႔ကို ဆကးလကး ႀကိဳ့ပမး့လိုသညးံ အေၾကာငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ
ဂျဒးဟုတး အငူမြ လြညးံ၊ သျာ့ေသာ ေရေၾကာငး့ ခရီ့လမး့သစးကို ရြာေဖျခဲံၾက်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
ထိုေခတး ဤေရာပတုိကး တစးချငး၉ ခရစးယာနး ဂိုဏး့ခ္ဳပး ပုပးရဟနး့ မငး့ႀကီ့သာလြ္ငး အ်ပညး်ပညး၌
အထျတးအထိပးတမြ္ အသိအမြတး ်ပဳထာ့ၾကသ်ဖငးံ ဤေရာပႏိုငးငဵ အသီ့သီ့မြ ရြငးဘုရငးတို႔သညး ပုပးရဟနး့
မငး့၌ သူေကာငး့ ်ပဳ်ခငး့ကို အလုအယကး ခဵယူလိုၾကေပသညး၈ အိုငးဘီရီယနးကၽျနး့ဆျယး၉ ်ဖစးပျာ့ေသာ
စစးပျဲသညး ခရစးယာနးဘာသာႏြငးံ မဟာေဗဒငးဘာသာတုိ႔ သူႏိုငး၇ ငါႏိုငး အၿပိဳငးဆငးႏႊဲေသာ အာ့စမး့ ပျဲႀကီ့
်ဖစးေပရာ

ေအာငးပနး့ဆျတးခူ့

ႏိုငးခဲံေသာ

စပိနးဘုရငးႏြငးံ

ေပ၍တူဂီဘုရငး

တုိ႔အာ့

ဆ႒မေ်မာကး

ပုပးရဟနး့မငး့ႀကီ့ အလကးဇႏၵာ့က သူတုိ႔ သိၿပီ့သမြ္ ကမာၻေ်မႀကီ့၌ အေနာကး်ခမး့ကို စပိနးဘုရငးသို႔
လညး့ေကာငး့၇ အေရြ႕်ခမး့ကို ေပ၍တူဂီ ဘုရငးသို႔ လညး့ေကာငး့ ဆုလာဘးအ်ဖစး ချဲေဝေပ့သနာ့ေတား
မူခဲံေလသညး၈ ချဲေဝေသာ နယးနိမိတးမြာ ဤေရာပ ကမး့ေ်ခအလျနး မိုငး (၀၄ဝ) အကျာ၉ ေ်မာကးမြေတာငးသို႔
မ္ဤး့ေ်ဖာငးံတစးခု ဆျဲသာ့၊ နယး်ခာ့သတးမြတး ေဖား်ပထာ့ၿပီ့လြ္ငး အေနာကးဘကးတျငး အသစး ေတျ႔ရြိသမြ္
ကုနး့ေ်မမြနးသမြ္ကို စပိနးတို႔ ယူေစ၇ ပိုငးေစ၈ အေရြ႕ဘကး၉ အသစးေတျ႔ သမြ္ ကုနးေ်မမြနးသမြ္ကို ေပ၍တူဂီတ႔ို
က္ကးစာ့ေစဟူ၊ ချဲေဝပိုငး်ခာ့ ေပ့ၿပီ့ ႏျာ့လာ့ဤႆဘ၌ ဤီ့ေခါငး့ပဵု တဵဆိပးပါေသာ အလဵေတားတစးခုစီ
ေပ့အပးကာ သူေကာငး့ ်ပဳေပ့ခဲံေလသညး၈
ပုပးသာသနာပိုငးက

ယငး့သို႔

ဘျဲ႔တဵဆိပးႏြငးံ

နယးေ်မ

အပိုငးစာ့

ခ္ီ့်မႇငးံ

ေပ့သနာ့ၿပီ့ေနာကး

ရြစးႏြစးေ်မာကးေသာ အခါကလာတျငး ဗာစကိုဒဂါ့မာ့သညး အိႏၵိယ်ပညးကို ရြာေဖျေတျ႔ရြိခဲံေပ၌၈ ထိုအခါ
ပုပးသာသနာပိုငးက ေပ၍တူဂီဘုရငး အငးမာႏူရယးအ့ အီသီယိုပီ့ယာ့်ပညး၇ အာေရဗိယ်ပညး၇ ပါရြာ့်ပညးႏြငံး
အိႏၵိယ်ပညးမ္ာ့တျငး ကုနးေရာငး့ကုနးဝယး ်ပဳလုပးချငးံႏြငးံ တကျ လိုအပးပါက ထိုတိုငး့်ပညးမ္ာ့ကို တုိကးခိုကး
သိမး့ယူႏိုငးေစ ဟူေသာ အမိနး႔ အချငံးထူ့ တစးရပးကို လညး့ေကာငး့၇ အိႏိၵယ သမုဒၵရာႏြငံး တစးဆကးတညး့
စပးလ္ကးရြိေသာ ေရ်ပငးကို လႊမး့မို့ႀကီ့စို့ေစ ဟူေသာ တနးခို့ အာဏာကို လညး့ေကာငး့ အမိနး႔ သီ့်ခာ့
အသီ့သီ့ အပးႏြငး့ လိုကး်ပနးေလသညး၈
ဣသို႔အာ့်ဖငးံ
ေရာကးေနၾကၿပီ့လြ္ငး

ေပ၍တူဂီတို႔
မိမိတို႔

အဖို႔

မိမိတို႔ကိုယးကို

ဘုရငးအာ့

ဘုရာ့သခငး၌

ပုပးသာသနာပိုငးက

တမနးေတားမ္ာ့ဟု

ႏျာ့လာ့ဤႆဘ

အထငး

ဘဵဆိပးကို

အပးႏြငး့လိုကး်ခငး့မြာလညး့ ရပးေဝ့ေ်မ်ခာ့က မိစၧာဝါဒီ သမာ့တုိ႔ကို စိနး႔ပီတာ ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ ေလြကာ့
အေရာကး

ေခ၍ေဆာငးပို႔ေပ့ရနး

တာဝနးအပးႏြငး့

လုိကး်ခငး့ပငးတညး့ဟု

တထစးခ္

ယဵုၾကညး

စျဲမြတး

ထာ့ၾကေလသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ အေၾကာငး့ေၾကာငးံ ဂိုအာၿမိဳ႕သညး အဘယးေၾကာငးံ ေပ၍တူဂီတို႔ အဖို႔
ကုနးစညးကူ့သနး့ရာ

ဗဟိုဌာန

လုပးထာ့႐ုဵမက

ခရစးယာနး

သာသနာ်ပဳတုိ႔အတျကး

အခ္ကးအခ္ာ

်ဖစးေနရသနညး့ဟူေသာ အေတျ့ကို ေကာငး့စျာ သေဘာေပါကးေစေပေတာံ၌၈
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ေပ၍တူဂီ ေခါငး့ေဆာငးလပ
ု းသူတုိ႔သညး မြဴ့႐ို့မတးႏျယးမ္ာ့သာ ်ဖစးၾကသညး၈ ။တုိ႔သညး မိမိတို႔
ကိုယးကို သူရဲေကာငး့ႀကီ့မ္ာ့ဟု အထငးႀကီ့ ေနတတးၾကသညး၈ ထိုအယူဝါဒမြာ ယခုလို ခရစးႏြစး (ှ၂ဝဝ)
ပတးဝနး့က္ငး၉ အေတား ေရြ့က္ေနေသာ အယူအဆ ်ဖစးေနေပသညး၈ ယငး့အယူအဆမ္ဳိ့သညး ်ပငးသစးႏြငးံ
အဂၤလနးမ္ာ့၉ ကျယးေပ္ာကး လုမတတး ရြိေနေသားလညး့ စပိနးႏြငးံ ေပ၍တူဂီတို႔တျငး (ှ၃) ရာစု ထဲမြာပငး
ေခတးစာ့ေနေသ့ ရကာ့ ဤေရာပတိုကးတျငး အေတား ေခတးေနာကးက္လ္ကး ရြိသညးမြာ ထငးရြာ့လြေပသညး၈
ဣေနရာတျငး

အလ္ဤး့သငးံေသာေၾကာငးံ

အိႏိၵယ်ပညးသို႔

ဗာစကိုဒဂါ့မာ့

ပထမအႀကိမး

ခရီ့ထျကးစဤးက အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို အတူလိုကပ
း ါခဲံေသာ ဖရီေရဆိုဆာ ဆိုသူ ေရ့သာ့ခဲံေသာ မြတးတမး့အရ
ေအာကးပါအတိုငး့ ေဖား်ပ လုိကးေပသညး၈
“ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ဗာစကိုဒဂါ့မာ၌ ေရတပးတျငး သေဘၤာကေလ့ သဵု့စငး့ႏြငးံ လူ (ှ၃ဝ) မြ္သာ
ပါရြိေလသညး၈ အငးမာႏူရယး ဘုရငးသညး ။အာ့ ခရစးေတား၌ လကးဝါ့ကပးတိုငး တဵဆိပး ခတးႏြိပးထာ့ေသာ
စစးေအာငးလဵ တစးခုကို အပးႏြငး့ လိုကးေလသညး၈ ဗာစကိုဒဂါ့မာ့သညး (ှ၆၁၄) ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးလ (၅)
ရကးေန႔တျငး စတငး ထျကးချာခဲံၿပီ့ ဂျဒးဟုတး အငူမြ လြညးံ၊ သူတုိ႔ ေ်မပဵုတျငး မပါေသ့ေသာ ေရေၾကာငး့ခရီ့်ဖငးံ
ေ်မာကးယျနး့ယျနး့သို႔ သေဘၤာ လႊငးံ်ပနးရာ အာဖရိကတိုကး အေရြ႕ဘကး ကမး့ေ်ခရြိ ဇဵဇီဘာ ကၽျနး့၌
ေ်မာကးဘကး မီလငးဒီ ဆိပးကမး့သို႔ ေရာကးခဲံေလသညး၈ သူသညး မီလငးဒီ ဆိပးကမး့၉ အိႏိၵယတုိငး့ရငး့သာ့
လမး့်ပ တစးေယာကးကို ေတျ႔ရြိသ်ဖငးံ ထိုသူ၌ အကူအညီ်ဖငးံ လိဂး (၄ဝဝ) ခနး႔ ကယးေသာ အာေရဗ္
ပငးလယးေအားကို ်ဖတးသနး့ကာ (ှ၆၁၅) ခုႏြစး ေမလ (ဿဝ) ရကးေန႔တျငး ကလိကတးၿမိဳ႕၉ ေက္ာကးခ္
ရပးနာ့ခဲံေပသညး၈
ကလိကတးၿမိဳ႕သညး အိႏိၵ်ပညး၌ ေတာငးဘကး အစျနး့နာ့တျငး တညးရြိ၊ သီ်ခာ့ လျတးလပးေသာ
ဟိႏၵဴတုိငး့်ပညး တစးခု ်ဖစးေလသညး၈ ယခုအခါ မျတးဆလငးဟု ေခ၍ေသာ မဟာေဗဒငးတို႔သညး လျနးခဲံေသာ
ႏြစးေပါငး့

(၂ဝဝ)

ေလာကးက

စ၊

အိႏိၵယ်ပညးတျငး့သို႔

တစိမးံစိမးံ

တို့ဝငးလာခဲံ

ၾကေသားလညး့

အိႏိၵယေတာငးပိုငး့ နယးပယးမ္ာ့သို႔ မေရာကးေပါကး ၾကေသ့ေခ္၈ သို႔ရာတျငး ။တုိ႔သညး ေရေၾကာငး့ခရီကို
ႀကီ့စို့ေနသူမ္ာ့

်ဖစးရကာ့

သျာ့လာေနၾက႐ုဵမက

။တုိ႔၌

ကမး့ေ်ခ၉

သေဘၤာမ္ာ့မြာ

ကုနးေလာငး႐ုဵမ္ာ့

ကလိကတး

ဆိပးကမး့သို႔

ေဆာကးလုပးကာ

မ်ပတး

ေရာငး့ဝယး

ဝငးထျကး

ေဖာကးကာ့မႈ

်ပဳၾကေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ ကလိကတးၿမိဳ႕မြ ေ်မာကးဘကးသို႔ ဂိုအာၿမိဳ႕ အပါအဝငး မိုငးေပါငး့ (၀ဝဝ) ခနး႔
ရြညး့လ္ာ့ေသာ ကမး့ေ်ခရြိ သေဘၤာဆိပး မြနးသမြ္မြာ မူဆလငးတုိ႔၌ ပိုငးနကးမ္ာ့ခ္ညး့ ်ဖစးေနၾကေတာံသညး၈
ထို႔်ပငး ကလိကတးၿမိဳ႕သညးပငးလြ္ငး ဟိႏၵဴဘုရငး အုပးခ္ဳပး ေနပါလ္ကး ။တုိ႔၌ ၾသဇာအာဏာ လႊမး့မို့ရာ ေဒသ
်ဖစးေနေတာံသညး၈”
ဗာစကိုဒဂါ့မာသညး

ထိုအ်ခငး့အရာမ္ာ့ကို

မိမိ၌

ေရေၾကာငး့်ပ

်ဖစးသူ

အိႏၵိယလူမ္ဳိ့ထဵမြ

ၾကာ့သိထာ့ၿပီ့ ်ဖစးရာ မိမိအတျကး ကုနးေရာငး့ကုနးဝယး လုပးရနး အချငးံ အလမး့မြာ ဟိႏၵဴမငး့သာ့ တစးပါ့ပါ့ႏြငးံ
ဆကးသျယးမြ

်ဖစးေတာံမညးဟု

ေကာငး့ေကာငး့

သေဘာေပါကးထာ့ေပသညး၈

မူဆလငးတုိ႔ႏြငးံ

ဆကးသျယးရဖို႔ကာ့ ဘယးနညး့ႏြငးံမြ မ်ဖစးႏိုငးေပ၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား မိမိမြာ ေပ၍တူဂီ ခရစးယာနး်ဖစးေန၊
မညးသုိ႔ပငး ခ္ဤး့ကပး ေစကာမူ ။တုိ႔ထဵမြ အကူအညီ ရရြိႏိုငးစရာ မ်မငးေသာေၾကာငးံတညး့၈ သို႔ေသာ
ခရစးယာနး တစးဤီ့အဖို႔ အဘယးေၾကာငးံ ဟိႏၵဴလူမ္ဳိ့ တစးစဵုတစးေယာကးႏြငးံ ဆကးသျယးလုိ႔ မ်ဖစးႏုိငးစရာ
ရြိေပမညးနညး့၈ ယငး့ကိစၥမြာ အသကးႏြငးံ ရငး့ႏြီ့ရေလာကးေအာငး ခဲယဤး့ေကာငး့ ခဲယဤး့မညး ်ဖစးေသားလညး့
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။တို႔သညး

ခရစးယာနးဘာသာ၌

ရနးသူမ္ာ့

မဟုတးၾကကုနး၈

ထိုမြတစးပါ့

ေရြ့အထကးေက္ားကာရီက

စိနး႔ေသာမတးစး အမညးရြိ ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ အိႏိၵေတာငးပိုငး့၉ သာသနာ်ပဳခဲံဖူ့ေၾကာငး့ ၾကာ့ဖူ့ရသညးံ
အတိုငး့ ။၌ ဂိုဏး့သာ့ တပညးံတပနး့အမ္ာ့၌ အဆကးအႏျယးတို႔ထဵမြ တစးနညး့နညး့ အာ့်ဖငးံ အကူအညီ
ရေကာငး့စရာ ရြိေပေသ့သညး၈
ဗာစကိုဒဂါ့မာ့သညး ကလိကတးဘုရငးံထဵသို႔ မၾကာမီ သဝဏးလႊာ ပို႔လိုကးေလ၌၈ ကလိကတး
ဘုရငးလညး့ ၿမိဳ႕ဝနးကိုယးတိုငး သေဘၤာသို႔ သျာ့ေရာကး ႀကိဳဆို၊ ဗာစကိုဒဂါ့မာ့ကို ေရြ႕ေတားေမြာကးသို႔ ေဝါႏြငးံ
တငးေဆာငး ေစခဲံေလသညး၈ အသာ့မညး့ အမႈထမး့တုိ႔ကာ့ အကႌ္မပါ၇ ဗလာကိုယးတီ့ ေက္ာမညး့မညး့ႏြငးံ
အနီ့သို႔ ခ္ဤး့ကပးကာ ဗာစကိုဒဂါ့မာ့၌ ခမး့နာ့သပးရပးစျာ ဝတးစာ့ ဆငးယငး ထာ့ေသာ အဝတးတနးဆာ
ဘျဲ႔တဵဆိပး

ဒျါဒရာတုိ႔ကို

ၾကညးံ႐ႈၿပီ့

အေဆာကးအအဵုႀကီ့တစးခု၌

တအဵံတၾသ

ဝငး့တဵခါ့ဝသို႔

်ဖစးေနၾကေပသညး၈

ဆိုကးေရာကးခဲံၾက

ၿပီ့လြ္ငး

သူတုိ႔သညး
တဵခါ့မြဴ့၌

မ္ာ့မၾကာမီပငး

လကးရိပးေ်ခရိပးႏြငံး

ၫႊနး်ပခ္ကးအရ ေဝါေပ၍မြ ဆငး့သကးလိုကးရေတာံ၌၈
ဗာစကိုဒဂါ့မာ့သညး

ႀကီ့မာ့ခဵထ
ံ ညးေသာ

ၿမိဳ႕႐ို့နဵရဵကို

ေမား၊

ၾကညးံလုိကးေသာ

အခါ

ေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့ ငါ့လဵု့ကို ေတျ႔်မငးလုိကးရေပသညး၈
ဝငး့တဵခါ့ႀကီ့၌ ေရြ႕မ္ကးႏြာစာတျငးလညး့

ေၾက့ဝါ်ဖငးံၿပီ့ေသာ ေမားကျနး့တိုငးႀကီ့တစးခု စိုကးထူ

ထာ့ၿပီ့လြ္ငး ထိုတိုငးထိပး၉ ၾကကး႐ုပးတစးခုကို သျနး့လုပးထာ့ေလသညး၈ မုဒးဤီ့ကို ဝငးမိသညးဆိုလြ္ငး ခါ့တျငး
ခ္ညးဒိုတီ (ပုဆို့) တစးထညးသာ ဝတးဆငးလ္ကး ရငးဝယး စလျယးသိုငး့ ထာ့ေသာ လူေလ့ေယာကး အနီ့သို႔
ခ္ဤး့ကပး

လာၾကေလသညး၈

ထိုသူတို႔မူကာ့

ပုေရာဟိတး

ပုဏၰာ့မ္ာ့တညး့၈

သို႔ေသားလညး့

ဗာစကိုဒဂါ့မာ့သညး ။တုိ႔ကို ပုဏၰာ့မြနး့ မသိရြာေပ၈ ပုဏၰာ့တို႔သညး သူ၌ နဖူ့ကို အေမႊ့နဵ႔သာတို႔်ဖငးံ
ဆျတးဖ္နး့၊ ေကာငး့ခ္ီ့ေပ့ေန ၾကေလေတာံသညး၈
သူသညး ယငး့သို႔ေသာ အ်ပဳအမူကို အဵံၾသစျာႏြငးံပငး ေက္ေက္နပးနပး လကးခဵခဲံေပ၌၈ သူ ယခု
ေတျ႔်မငးေနရေသာ အေဆာကးအအဵုမြာ အမြနးစငးစစးအာ့်ဖငးံ ဘာသာေရ့ႏြငံး ပတးသကးေသာ အေဆာကးအအဵု
်ဖစးေပသညး၈ စိနး႔ေသာမတး တညးေထာငးခဲံေသာ ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ ်ဖစးေနေပသေလာ၈ ်ဖစးႏိုငးစရာေတာံ
ရြိေပသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံပငး သူ႔ကို ထုိေက္ာငး့သို႔ ေခ၍ေဆာငးလာ်ခငး့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ အဝငးဝက သူ႔ကို
ဆီ့ႀကိဳ၊ ပကးဖ္နး့ေသာ ေရစငးသညးလညး့ ခရစးေတား၌ ေရစငး မ်ဖစးႏိုငးပါေလာ၈
ယငးသို႔ေသာ အေတျ့်ဖငးံ ေက္နပးႏြစးသမ
ိ းံစျာ ေလ့ေထာငးံက္က္ ေဆာကးလုပးထာ့ေသာ တဵတုိငး့ႀကီ့
အတျငး့သို႔ မိမိကို ေခ၍ေဆာငးသျာ့ရနး ထိုသူတုိ႔အာ့ အခ္ကး်ပလိုကး ေလေတာံ၌ ထို႔ေနာကး သူသညး
တကးႂကျေနေသာ

မ္ကးႏြာ်ဖငးံ

နဵရဵတဵတုိငး

တုိ႔ကို

ေမားၾကညးံလိုကးေသာအခါ

နဵရဵ၉

အဵံၾသဖျယးရာ

ထျငး့ထုထာ့ေသာ ပနး့ပု႐ုပးလဵု့တုိ႔ကို ေတျ႔်မငးရသ်ဖငးံ ေတျ့မရေအာငး ဤီ့ေႏြာကး ေ်ခာကးရေပေတာံသညး၈
အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့မြနးလြ္ငး ယငး့သို႔ေသာ သာ့ရဲ တိရစၧာနး ႐ုပးလဵု့မ္ာ့ႏြငးံ
မ္ကးႏြာ်ပဴ့တူ့ၿပဲတဲ

ေ်ပာငးစပးစပး

႐ုပးလဵု့မ္ာ့

ထုလုပးထာ့မညး

မဟုတးေပ၈

သို႔ေသား

တစးပါ့ႏိုငးငဵ၉

ပတးဝနး့က္ငး အေ်ခအေနက ဖနးတီ့သညးံအတုိငး့ တုိငး့ရငး့သာ့တုိ႔၌ အေတျ့အေခ၍ အယူဝါဒမ္ာ့ ေရာစျကး
ေနေသာေၾကာငးံ

ေပေလာ၈

စ႐ိုကးမြာ့

အယူမြာ့ေတျ

ယငး့သို႔

ေရာစျကးေနလြ္ငး

ငါတုိ႔သာသနာ

ညႇိဳ့ရေခ္ေတာံမညး၇ ဒီလိုသာ ဆိုလြ္ငး မ်ဖစးေတာံၿပီ၈ မိမိတုိငး့်ပညးသို႔ ်ပနးေရာကးလြ္ငး ဘုရငးမငး့်မတးအာ့
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အက္ဳိ့အေၾကာငး့ ေလြ္ာကးထာ့ကာ သာသနာ်ပဳ ဘုနးႀကီ့မ္ာ့ကို ပငးံလာၿပီ့ သာသနာ သနး႔ရြငး့ေအာငး
လုပးရေပမညး၈ ထိုအ႐ုပးတို႔ကိုလညး့ ဖ္ကးပစးေစမြ ေတားေခ္မညး စသညး်ဖငးံ ေတျ့ေတာမိခဲံေလသညး၈
အႀကိဳလာသူ ပုဏၰာ့တစးစုလညး့ ဒဂါ့မာ့ကို နဵရဵေလ့ဖကး၌ အလယး တညးံတညးံကို ်ဖတး၊
ေၾက့ဝါ့ေဘာငးမ္ာ့်ဖငးံ ကျပးထာ့အပးေသာ တဵခါ့ေပါကး တစးခုမြ အထဲသို႔ ေခ၍သျငး့ သျာ့ၾက ်ပနးေလသညး၈
အလငး့ေရာငးမြ လာရသ်ဖငံး အတျငး့ဘကးသို႔ ဝငးမိေသာအခါ အေတားပငး ေမြာငးေနေသာေၾကာငးံ မ်မငးမစမး့
်ဖစးကာ လဲက္ မသျာ့ေစရနး ေရြ႕တျငး ရြိေသာ အမ္ဳိ့သမီ့ ႐ုပးလဵု့႐ုပးတု တစးခုကို ဆျဲမိဆျဲရာ ဖမး့၊ ဆျဲကိုငး
ထာ့ရေလသညး၈

သူသညး

ထုိ႐ုပးလဵု့ကို

ကိုငးမိသညးႏြငးံ

တၿပိဳငးနကး

သဵသယ

်ဖစးလာခဲံသမြ္

လဵု့ဝ

ေပ္ာကးကျယးသျာ့ေပေတာံသညး၈ သို႔ႏြငံး မိမိ ကိုငးထာ့မိေသာ အ႐ုပးမြာ မညးသညးံ အ႐ုပး်ဖစးသညးကို
လမး့်ပတို႔အာ့ ေမ့စမး့ၾကညးံေသာအခါ ။တုိ႔က တစးစဵုတစးရာ ေ်ဖဆိုလိုကး၌၈ သို႔ေသား မိမိနာ့၉ ေမရီေမရီဟု

ၾကာ့မိလုိကးေလသညး၈

ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာႏြငးံ

သို႔ႏြငးံ

ဒူ့ေထာကး၊

႐ုပးတုကို

ထိုသူမ္ာ့

ရြိခို့ၾကေသာအခါ

အေလ့်ပဳလိုကးရေလေတာံ၌၈

ဗာစကိုဒဂါ့မာ့လညး့

အမြနးမြာ

ထို႐ုပးတုသညး

ဟိႏၵဴတုိ႔

်ပနးထျကးလာေသာအခါ

တအဵံတၾသ

ဝိုငး့အဵု

ကို့ကျယးေသာ ပါရဗတိနတးသမီ့႐ုပး ်ဖစးေပလိမးံမညး၈
ဗာစကိုဒဂါ့မာ့လညး့

ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့မြ

ၾကညးံ႐ႈေနေသာ လူအုပးႀကီ့ကို ခဲခဲယဤး့ယဤး့ တို့၊ ထျကးလာခဲံရေပသညး၈ လူတုိ႔သညး တိုငး့တစးပါ့သာ့
တစးဤီ့ မိမိတုိ႔ ဘုရာ့ေက္ာငး့ကို သျာ့၊ ဝတး်ပဳသညးကို အထူ့အဆနး့ ်ဖစးေနၾက ဟနးတူေပသညး၈ ထို႔ေနာကး
သူ႔ကို ေဝါေပ၍သို႔ တငး၊ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေရြ႕ေမြာကးသို႔ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ၾက ေလေတာံသညး၈
ကလိကတးဘုရငးသညး နနး့ေတားအတျငး့ ရာဇပလႅငး ခနး့မေဆာငးရြိ သလျနး တစးခုထကး၉ တညးၿငိမး
ခဵံညာ့စျာ ထိုငးလ္ကး ရြိေလသညး၈ ခါ့တျငး ေ႐ႊခ္ညးထို့ ကမၸလာ ပုဆို့်ဖဴကို ဝတးဆငးလ္ကး ဤီ့ေခါငး့တျငး
ပုလဲမ္ာ့ စီ်ခယးထာ့ေသာ သရဖူကို ေဆာငး့ၿပီ့ ပတၱ်မာ့ လကးေကာကးတုိ႔ကို ဆငး်မနး့ ထာ့ေလသညး၈
အနီ့တျငး ေ႐ႊကျမး့အစးကို ပိုကး၊ မတုနးမလႈပး ရပးေနေသာ မငး့ခစာ့ တစးေယာကးကိုလညး့ ်မငးမိေလသညး၈
အက္ငံး သိက၏ာႏြငးံ ်ပညးံဝဟနး ရြိေသာ မငး့ဆရာ ပုေရာဟိတး တစးေယာကးသညး ေနရာမြ ထလာၿပီ့ ဒဂါ့မာ့၌
လကးကိုဆျဲ၊ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေရြ႕ေမြာကးသို႔ ႀကိဳဆို ေခ၍ေဆာငးသျာ့စဤး ဒဂါ့မာ့သညး ဤီ့ထုပးကို ခၽျတး၊
ၾကမး့်ပငးကို ဖုနးခါဘိသကဲံသို႔ ဤီ့ထုပးကိုငးေသာ လကးကို ေဝြ႔ယမး့ရငး့ မ္ကးႏြာ်ဖဴ ထဵု့စဵအတိုငး့ ဤီ့ၫျတး၊
အေလ့်ပဳလိုကးေလ၌၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ ။အာ့ သလျနးေ်ခရငး့၉ ထိုငးေစၿပီ့လြ္ငး အတနးၾကာေအာငး
အာလာပ သလႅာပ စကာ့မ္ာ့ ေမ့်မနး့ ေ်ပာဆိုေတားမူေလသညး၈ ထို႔ေနာကး ဒဂါ့မာ့သညး သဝဏးလႊာကို
ေပ့ဆကး၌၈ သဝဏးလႊာ၌ လိုရငး့ကာ့ တစး်ပညးႏြငးံတစး်ပညး ေ႐ႊလမး့ ေငျလမး့ ေဖာကးရနးအတျကး ကုနးစညး
ကူ့သနး့ ေရာငး့ဝယးမႈ ချငးံ်ပဳ ေစလိုေၾကာငး့ပငး ်ဖစးေလသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ မိမိ မြဴ့မိတးမ္ာ့ႏြငးံ
ေဆျ့ေႏျ့ တိုငးပငးၿပီ့မြ အက္ဳိ့အေၾကာငး့ ်ပနးၾကာ့မညးဟု မိနး႔ေတားမူေလသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး မိမိကတိ
အတိုငး့ သီ့တငး့ တစးပတးခနး႔ ၾကာလြ္ငးပငး သေဘၤာသို႔ ကုနးစညးမ္ာ့ တငးေဆာငးချငးံ ေပ့လုိကး ေလေတာံ၌၈
ေပ၍တူဂီတို႔သညး ဂျဒးဟုတး အငူလမး့်ဖငးံ မိမိတို႔ စာ့က္ကးကို ဝငးေရာကးလုယူကာ အၿပိဳငးကုနးကူ့ရနး
ႀကိဳ့ပမး့ေနၾကၿပီဟူေသာ သတငး့ကို မူဆလငးတုိ႔ကို တငးႀကိဳ ၾကာ့သိ ထာ့ၾကၿပီ့ ်ဖစးသညး၈
တစးႀကိမးတစးခါမြ္

အချငးံအလမး့

ရရြိသျာ့ၿပီဆိုလြ္ငး

ထိုမြ္မကေသာ

သေဘၤာေတျ

ေနာကးထပး

အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ ဆကးလကး ပို႔လႊတး ၾကေပေတာံမညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ မူဆလငး ကုနးသညးတုိ႔ စုေဝ့ တုိငးပငး
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ၾကၿပီ့လြ္ငး ၿမိဳ႕ဝနးမငး့ထဵ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ေ႐ျ့ခ္ယး ေစလႊတးကာ ကနး႔ကျကးစာ တငးရနး အချငးံေကာငး့ကို
ေစာငးံေမြ္ား ေနၾက ေပေတာံ၌၈
ၿမိဳ႕ဝနးမငး့မြာ မူဆလငး ကုနးသညးမ္ာ့ထဵမြ အၿမဲမ်ပတး အေထာကးအပဵံ ရရြိေနသူ ်ဖစးသကဲံသို႔
အ်ခာ့မြဴ့မတးတို႔သညးလညး့ မူဆလငးကုနးသညးတုိ႔၌ ခါ့ပိုကးေထာငးထဲ၉ ေရာကးရြိ ေနၾကေပသညး၈ သို႔်ဖစးရာ
ၿမိဳ႕ဝနးမငး့သညး မူဆလငး ကုနးသညးတုိ႔ လာေရာကး တငး်ပေသာ ကနး႔ကျကးခ္ကးမ္ာ့ကို လဵု့ေစံပတးေစံ
စိတးပါဝငးစာ့စျာ

ၾကာ့နာေပသညး၈

ကုနးသညးတုိ႔လညး့

ေပ၍တူဂီတုိ႔ကို

ဘုရငးမငး့်မတးက

ယငး့သို႔

လုိကးေလ္ာေနၿပီဆိုက မိမိတို႔ ေပ့ၿမဲ်ဖစးေသာ ေထာကးပဵံေၾက့မ္ာ့ကို ရပးစဲ ပစးရေတာံမညးဟု လြနး႔ေ်ခ ထုတးၾက
်ပနးရာ ၿမိဳ႕ဝနးမငး့ ခမ္ာလညး့ ဝမး့ဗိုကးကို ထိလာၿပီ်ဖစး၊ မေနသာေတာံဘဲ ဘုရငးံ ေရြ႕ေမြာကးသို႔ အေ်ပ့
ေရာကးသျာ့ၿပီ့ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး တုိငး့်ပညးက ႏြငးထုတး ခဵရသ်ဖငးံ ေ်ခဤီ့တညးရ
ံ ာ ေ်ပ့သျာ့ေနၾကေသာ
ဝရမး့ေ်ပ့မ္ာ့သာ ်ဖစးေၾကာငး့၇ သူတုိ႔ ဆကးသေသာ ေပ၍တူဂီဘုရငး၌ သဝဏးလႊာ ဆိုသညးမြာလညး့
အလိမးအတု မြ္သာ ်ဖစးေၾကာငး့၇ သူတို႔၌ ရညး႐ျယးခ္ကးမြာ လမး့ၾကဵဳလြ္ငး ပငးလယးဓာ့်ပ ်ပဳလုပး၊ အချငးံ
မသာလြ္ငး နီ့ရာတိုငး့်ပညးကို ကပးၿပီ့ ကုနးသညးေယာငး ေဆာငးတတး ၾကေၾကာငး့်ဖငံး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ကုနး့ေခ္ာ
ေလြ္ာကးထာ့ေလေတာံ၌၈
ဘုရငးမငး့်မတးကာ့ ၿမိဳ႕ဝနး၌ ေလြ္ာကးတငးခ္ကးကို ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ အဵံၾသသညးံ လက၏ဏာ မ်ပေခ္၈
မုခ္ ကနး႔ကျကးၾကေတာံမညး ဆိုသညးကို ႀကိဳတငး၊ တျကးဆထာ့ၿပီ့ ်ဖစးဟနး တူေပသညး၈ ထို႔်ပငး မူဆလငး
ကုနးသညးမ္ာ့ကို ေပ၍တူဂီတို႔ႏြငးံ ကိုငး၊ ေ်ခာကးလြနး႔ ရလြ္ငး အချနးဘ႑ာ ပိုမို ထျကးလာ ေပလတၱဵ႔ဟု
ၾကဵစညးထာ့ေကာငး့ ထာ့ေပ လိမးံမညး၈ သူသညး မူဆလငးကုနးသညး အခ္ဳိ႕ႏြငးံ မြဴ့မတးမ္ာ့ကို ဆငးံေခ၍ၿပီ့
။တုိ႔၌ ဆႏၵကို တငး်ပေစရာ မြဴ့မတးတုိ႔က ၿမိဳ႕ဝနး၌ စကာ့ကို ဝိုငး့ဝနး့၊ ေထာကးခဵ ၾက်ပနးေလသညး၈
သုိ႔ရာတျငး

ပရိယာယးသဵု့လို၊

ဒဂါ့မာ့ကို

မငး့ပရိသတး

ေရြ႕ေမြာကးသို႔

ေခ၍ယူကာ

ၿမိဳ႕ဝနး၌

စျပးစျဲ

ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကး အတိုငး့ ဟုတးမဟုတး စဵုစမး့ စစးေဆ့ ေလေတာံသညး၈ အကယး၊ ်ပညးႏြငးဒဏး ခဵရေသာ
ခိုကို့ရာမဲံ တုိငး့ေ်ပ့ ်ပညးေ်ပ့မ္ာ့ ်ဖစးသညး မြနးပါက မိမိႏုိငးငဵ၉ ခိုလႈဵချငးံ ်ပဳမညးဟု တကယးခ္စးၾကညး
ဟနးေဆာငး၊ မိနး႔ၾကာ့ၿပီ့ ေကာငး့မျနး့ ေဖားေ႐ျစျာ ဆကးဆဵၿပီ့လြ္ငး ကုနးစညးမ္ာ့ တငးေဆာငး သယးယူချငးံ
အမိနး႔ကို ထပးမဵ အတညး ်ပဳလုိကး ်ပနးေလ၌၈ ယငး့သုိ႔အာ့်ဖငးံ ကုနးေရာငး့ ကုနးဝယး လုပးငနး့၉ တစးသကးလဵု့
လကးဝါ့ႀကီ့ အုပးလာခဲံ်ခငး့ကို ဖ္ကးၿပီ့ ယခငးကထကး ပို၊ အချနးေတား တို့တကးရရြိရနး တမငး ထို့ဆျေပ့ေတား
မူလိုကးေလသညး၈
သို႔ရာတျငး

ကလိကတးၿမိဳ႕ရြိ

မူဆလငးတုိ႔၌

အငးအာ့မြာ

ဘုရငးမငး့်မတး

ထငးသညးထကး

ပိုမိုေတာငးံတငး့လ္ကး ရြိေပသညး၈ ဗာစကိုဒဂါ့သညး ညီလာခဵမြ ထျကးခဲံၿပီ့ေနာကး ၿမိဳ႕တျငး့မြ ်ဖတးသနး့ကာ
သေဘၤာဆိပးဆီသို႔ လမး့ေလြ္ာကး၊ ်ပနးလာခဲံစဤး မိမ၌
ိ
ေနာကးလိုကး ႏြစးေယာကးႏြငံးအတူ ၿမိဳ႕ဝနးအမိနး႔ႏြငးံ
အဖမး့ခဵရ ေလေတာံ၌၈ ၿမိဳ႕ဝနးလညး့ ဗာစကိုဒဂါ့မာ့အာ့ အခ္ဳပးမြ လႊတးလိုလြ္ငး မိမိႏြငးံ မိမိ သေဘၤာမ္ာ့
ကုနးမပါဘဲ ခ္ကးခ္ငး့ သေဘၤာဆိပးမြ ထျကးချာရမညး၈ သေဘၤာတငးၿပီ့ ကုနးစညးမ္ာ့ကို ကုနး့သို႔ မိမိတုိ႔ စရိတး်ဖငးံ
်ပနး၊ သယးခ္ ေပ့ရမညးံအ်ပငး သေဘၤာ မထျကးမခ္ငး့ လူ (၄) ေယာကးကို အာမခဵ သေဘာႏြငးံ ခ္ဳပးေႏြာငး
ထာ့မညးဟူေသာ အမိနး႔ကို ဗာစကိုဒဂါ့မာ့အာ့ အတငး့အဓမၼ သေဘာ တူညီေစခဲံေလသညး၈
ဗာစကိုဒဂါ့မာသညး
တုိငးပငးၿပီ့ေနာကး

မိမိတို႔အာ့

သေဘၤာသို႔
ယငး့သို႔

်ပနးေရာကးေသာအခါ
အသေရ

ယုတးေအာငး

အရာရြိ

အာ့လဵု့ကိုေခ၍၊

ခ္ဳိ့ႏြိမးေသာ

ၿမိဳ႕ဝနး၌

စညး့ေဝ့
အ်ပဳအမူကို
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ဘုရငးမငး့်မတး

သိမညးမဟုတး၈

ႀကိဳ့စာ့ၾကေလသညး၈

ဘုရငးံေ႐ႊနာ့ေတားၾကာ့ ေလြ္ာကးထာ့

သို႔ေသား

ၿမိဳ႕ဝနးမြာ

သူတို႔၌

လႈပးရြာ့မႈကို

အံဵဟု

နညး့လမး့

အၿမဲတေစ

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ

မ္ကး်ခညးမ်ပတးေအာငး

ေစာငးံၾကညးံေနသ်ဖငးံ အထမေ်မာကး ႏုိငးခဲံၾကေပ၈ သို႔်ဖစးလြ္ငး အသို႔ ်ပဳပါအဵံနညး့၈ ထိုအခ္ိနး၉ ကလိကတး
သေဘၤာဆိပးတျငး မူဆလငး သေဘၤာမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံႏြကး၊ ေနေပသညး၈ သူတုိ႔အဖို႔ ခ္ကးခ္ငး့ ထျကးချာၾက႐ုဵမြ
တစးပါ့ အ်ခာ့နညး့လမး့ မရြိေတာံေခ္၈ သို႔ရာတျငး အၾကမး့ကိုငးေသာ နညး့တစးနညး့ေတာံ က္နးေပေသ့သညး၈
သို႔ႏြငးံ လကးနကးကိုငး လူအခ္ဳိ႕ကို ေလြႏြငးံလႊတး၊ နီ့ရာ တဵငါေလြမ္ာ့မြ တဵငါသညး ႏြစးဆယးခနး႔ကို
ဖမး့ယူခဲံေစၿပီ့ သေဘၤာႏြငးံတငးကာ ခ္ကးခ္ငး့ ထျကးချာခဲံၾက ေလေတာံ၌၈ ယငး့သို႔ေသာ အ်ပဳအမူကို
ကုနး့ေပ၍ရြိ

လူတိုငး့

အေ်ပ့အလႊာ့

်မငးၾကရေပသညး၈

သျာ့ေရာကး

တဵငါသညးမ္ာ့၌

တိုငးတနး့ၾကကုနး၌၈

ေဆျမ္ဳိ့

ၿမိဳ႕ဝနးမငး့လညး့

မိတးသဂၤဟတုိ႔လညး့
ထိုသတငး့ကို

ၿမိဳ႕ဝနးမငး့ထဵ

ဘုရငးမငး့်မတးထဵ

မေရာကးေစရနး ထိုလူမ္ာ့ကို ၿခိမး့ေ်ခာကး ႏႈတးပိတးၿပီ့မြ ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ေသာ ေပ၍တူဂီ (၄) ေယာကးကို
အ်မနးဆဵု့ ်ပနးလႊတးလိုကးေပေတာံသညး၈
ထိုေပ၍တူဂီ

(၄)

ဤီ့တုိ႔

သေဘၤာေပ၍သိ႔ု

ေရာကးသညးႏြငးံ

တစးၿပိဳငးနကး

ဗာစကိုဒဂါ့မာသညး

ဖမး့ထာ့ေသာ တဵငါမ္ာ့အနကး အငးမာႏူရယး ဘုရငးကို်ပရနး လူအနညး့ငယး ခ္နးထာ့ၿပီ့ အာ့လဵု့လိုလို
်ပနးလႊတးလိုကး ေလသညး၈ သို႔ေသား်ငာ့လညး့ မူဆလငးတုိ႔မြာ ေဒါသမီ့ ေတာကးေလာကးေနသ်ဖငးံ ေပ၍တူဂီ
သေဘၤာကို ထျကးချာသညးံ လမး့ကို သေဘၤာ (၃၁) စငး့်ဖငးံ ဝိုငး့ညႇပး ပိတးဆို႔ ထာ့လိုကး ၾက်ပနးေလသညး၈
ယငး့ကိစၥကို

ေ်ဖရြငး့ရနးမြာ

ေပ၍တူဂီတုိ႔၌

ကၽျမး့က္ငးထာ့ေသာ

ေရေၾကာငး့

ဗဟုသုတ်ဖငးံ

လညး့ေကာငး့၇ အေ်မာကးႏြငံးပစးခတး၊ လမး့ရြငး့ေသာ နညး့မ္ာ့်ဖငးံ လညး့ေကာငး့၇ မရအရ ေ်ဖရြငး့ရေတာံ
အဵံဟု ဆဵု့်ဖတးကာ ဇျတးတ႐ျတးလုပး၊ ထျကးခဲံ ၾကရေပသညး၈
ဗာစကိုဒဂါ့မာ၌ ပထမအႀကိမး ယခုလိုၾကဵဳခဲံရေသာ ေရေၾကာငး့ ခရီ့သညး ကငး့လြညးံ ထျကးသလို
စဵုစမး့ ရြာေဖျမႈ်ပဳ႐ုဵသာ သျာ့လာခဲံ်ခငး့ ်ဖစး၊ (ှ၁၆၆) ခု ေႏျဤီ့ (စပရငး့) ရာသီတျငး ေပ၍တူဂီဘုရငး
အငးမာႏူရယးအာ့ အိႏိၵယ သမုဒၵရာသို႔ ပိုမို၊ အငးအာ့ ေတာငးံတငး့ေသာ ေရတပးႀကီ့တစးခု ေစလႊတး၊
မူဆလငးမ္ာ့ကို ေမာငး့ထုတးၿပီ့လြ္ငး ဤေရာပ ကုနးသညးလမး့ကို ပါရြာ့ေကျ႔မြ ဂျဒးဟုတး အငူလမး့သို႔ ေ်ပာငး့လဲ
ပစးရနး အၾကဵေပ့ ေလြ္ာကးထာ့ ေလေတာံ၌၈
အငးမာႏူရယးဘုရငးလညး့ ဒဂါ့မာ့၌ အၾကဵကို လကးခဵၿပီ့လြ္ငး ေနာကးႏြစးမြာပငး ထိုကိစၥကို စတငး၊
အေကာငးအထညး ေဖားေလေတာံသညး၈ သို႔ႏြငးံ နယးသစး ရြာေဖျေရ့ တပးမ္ာ့ တစးခုၿပီ့တစးခု ဆကးတုိကး
ေစလႊတးကာ အာရြတိုကး ကမး့ေ်ခ တစးေလြ္ာကးတျငး သငးံေလြ္ားမညး ထငးေသာ ၿမိဳ႕႐ျာတို႔ကို တုိကးခိုကး
သိမး့ပိုကး၊ ခဵတပးစခနး့မ္ာ့ တညးေဆာကး ေစေလေတာံ၌၈ ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး ပါရြာ့ေကျ႔ရြိ အိုမတးဇးၿမိဳ႕ႏြငးံ
ပငးလယးနီ

အဝငးဝရြိ

အီဒငးၿမိဳ႕တုိ႔ကစ၊

ေတာငးဘကးသို႔

အိႏၵိ

အေနာကးဘကး

ကမး့ေ်ခတစးေလြ္ာကး

သီဟိုဠက
း ၽျနး့ အထိ၇ ထိုမြတစးဖနး ဘဂၤလာ့ ပငးလယးကို ်ဖတး၊ တ႐ုတး်ပညးႏြငးံ အေရြ႕ အိႏိၵေခ၍ အစးဒီ့စးကၽျနး့စု
အပါအဝငး ေရေၾကာငး့ အခ္ကးအခ္ာ စခနး့ ်ဖစးေသာ မလက၎ာကၽျနး့ အရာကး ကမး့ေ်ခတစးေလြ္ာကး ေရတပး
စခနး့မ္ာ့စျာ

တညးေဆာကးကာ

ေ်ခကုပးယူထာ့

လိုကးၾကေလသညး၈

ထိုေနာကး

အလယးဗဟိုက္ေသာ

ဂိုအာၿမိဳ႕ကို ဘုရငးခဵခ္ဳပး တစးပါ့ ႐ုဵ့စိုကးေသာ အႀကီ့ဆဵု့ ေရတပးဌာနခ္ဳပး စခနး့်ပဳလုပးကာ ေပ၍တူဂီပိုငး အာရြ
အငးပါယာ၌

ၿမိဳ႕ေတားအ်ဖစး

အသဵု့်ပဳၾကေလသညး၈

ဣသို႔ေသာ

လုပးငနး့ႀကီ့မ္ာ့ကို

(ဿ၂)

ႏြစး
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ကာလအတျငး့၉ပငး အၿပီ့အပိုငး အေ်ခစိုကးမိခဲံၾကသ်ဖငးံ အာရြႏြငးံ ဤေရာပ ကုနးသျယးမႈ ေသျ့ေၾကာႀကီ့မြာ
ဣနညး့အာ့်ဖငးံ ေပ၍တူဂီတုိ႔၌ တစးဤီ့တညး့ပိုငး အ်ဖစးသို႔ က္ေရာကးခဲံၿပီ့လြ္ငး ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့တုိ႔သညးလညး့
လျနးမငး့စျာ ခ္မး့သာလာၾက ေပေတာံသညး၈
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အခနး့ (ဿ)
ဂိုအာ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား

ခရစးႏြစး (ှ၂ှဝ)

ခုႏြစးတျငး

ဂိုအာၿမိဳ႕မြာ ကုနးမ္ဳိ့စဵု

ေရာငး့ဝယး ေဖာကးကာ့ရာ ေစ့္ၿမိဳ႕ႀကီ့

်ဖစးေနေပသညး၈ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သာ့တုိ႔မြာ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ဟိႏၵဴလူမ္ဳိ့မ္ာ့သာ ်ဖစးၾကေသားလညး့ မဟာေမဒငး
ဘာသာဝငး ဘုရငးတစးပါ့ အုပးစို့ေသာ ဘီဇပူရး ်ပညးနယးထဲ၉ တညးရြိေလသညး၈ အိႏိၵယ်ပညးႀကီ့ကို (ှ၂ှ၆)
ခုႏြစးခနး႔ကစ၊ မဂိုဘုရငးမ္ာ့ တုိကးခိုကးၾကသ်ဖငးံ ဘီဇပူၿမိဳ႕မြာ ထိုအခါက မဂိုအငးပါယာထဲသို႔ မေရာကး
ေသ့ေခ္၈ (ှ၂၆၂) ခုႏြစး အက၎ဘာဘုရငး ထီ့နနး့ဆကးခဵၿပီ့မြသာ အိႏိၵယေတာငးပိုငး့ တုိငး့်ပညးမ္ာ့ကို
မဂိုဘုရငးတုိ႔ ဆကးလကး တိုကးခိုကး သိမး့ပိုကး ႏုိငးခဲံၾကေပသညး၈
(ှ၂ှဝ) ခုႏြစးမြ (ှ၂၆၂) ခုႏြစးကာလအတျငး့ ႏြစးေပါငး့ ကို့ဆယးနီ့ပါ့ခနး႔ ကာလတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ
ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့မြာ မိမိတုိ႔အာ့ ဘီဇပူရးဘုရငး ်ပနးလညး တုိကးခိုကးမညးကို စို့ရိမးေၾကာငးံၾက၊ ေနခဲံၾကရသ်ဖငးံ
မိမိတို႔ ခဵတပးကိုလညး့ေကာငး့၇ အေ်မာကးေသနတးစေသာ လကးနကးခဲယမး့တုိ႔ကို လညး့ေကာငး့ အေတာငးံ
တငး့ဆဵု့ ်ဖစးေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ စုေဆာငး့ကာ ရနးသူအငးအာ့ကို ၾကဵံၾကံဵခဵႏိုငးေစရနး အၿမဲ အသငးံရြိေန
ခဲံၾကေလသညး၈ အက၎ဘာဘုရငး နနး့တကး၊ အိႏိၵယ အငးပါယာႀကီ့ကို တညးေဆာကး ခ္ိနးတျငးမူ ေပ၍တူဂီတို႔၌
အငးအာ့မြာ လျယးလျယးႏြငးံ ပငးလယးထဲသို႔ လျငးံထျကး ႏိုငးေလာကးေအာငး အငးအာ့ေသ့ငယးလြ၊ လိမၼေရ့်ခာ့
ရြိေသာ ဂ္စးဆူအစး ခရစးယာနး ဘုနး့ေတားႀကီ့ တစးပါ့ကို အာဏာကုနး လႊဲအပး၊ မဂိုဘုရငး အက၎ဘာ
မငး့်မတးထဵသို႔ ေစလႊတးၿပီ့လြ္ငး ဂိုအာၿမိဳ႕ကို ေဘ့မသီ ရနးမခေစရနး ေသျ့ေဆာငး ခဲံၾကရေလသညး၈
စာဖတးသူတုိ႔ သတိ်ပဳထာ့သငးံေသာ အေၾကာငး့တစးရပးကာ့ အလးကာဇာစစးပျဲ ၿပီ့ဆဵု့သညးံအခါ
စပိနး်ပညးံရြငး

ဖိလစးဘုရငးသညး

(ှ၂၅ဝ)

ခုႏြစး၉

ေပ၍တူဂီ်ပညးကို

သိမး့ပိုကး

အုပးစို့ခဲံရသ်ဖငံး

ေပ၍တူဂီ်ပညးသညး စပိနး်ပညး လကးေအာကးခဵ ဒိုမီနီယဵတစးခု အေန်ဖငးံ (ှ၃၁ဝ) ခုႏြစးအထိ တညးရြိခဲံရ
ေပသညး၈ ထိုအခါ နယးသာလငး့ (ဒတးခ္းႏြငးံ ဘယးလးဂ္ီယ)ဵ ်ပညးသညးလညး့ ဖိလစးဘုရငးပိုငး အဆိုပါ
ဒိုမီနီယဵထဲ၉ပငး ေရာကးရြိေနခဲံေလသညး၈ ခရစးႏြစး (ှ၃၅ဝ) ေက္ားလျနးေသာ အခါ ဒတးခ္းတုိ႔သညး စပိနးဘုရငး၌
တနးခို့အာဏာကို

တျနး့လြနး

တုိကးခိုကးလာၾကေတာံရာ

အာရြတိုကးရြိ

ေပ၍တူဂီမ္ာ့ကို

တစးဆကးတညး့

တုိကးခိုကး လာခဲံၾကေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ စပိနးႏြငးံ ေပ၍တူဂီတုိ႔ကို ဒတးခ္းမ္ာ့ တုိကးခိုကးေနခ္ိနး ကာလတျငး ဣမြတးတမး့ စာအုပးကို
အသကးသျငး့ေပ့ခဲံေသာ ဇာတးလုိကး်ဖစးသူ Sebastiao Manrique ဆီဘာ႐ြိဳမနးရစးမြာ ကေလ့သူငယးမြ္သာ
ရြိေသ့ေသားလညး့ ။ကို ခရစးႏြစး (ှ၃၁ဝ) ႏြငးံ (ှ၃၁ှ)ခုႏြစး အတျငး့ေလာကးက ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတး်ခငး့
ခဵရခဲံေပသညး၈ သူ ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး ရြိေနစဤး အခါ ကာလသညး ေပ၍တူဂီတုိ႔ တနး့ခို့အထျာ့ဆဵု့ အခ္ိနး၌ ေနာကး
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လငပုပး ဖမး့ေတာံမညးံဆဲဆဲ ်ဖစးေနေသားလညး့ ဂိုအာၿမိဳ႕မြာမူ ်မဴေမြာငးမသနး့ေသ့ဘဲ ႐ုဵ့၇ ေက္ာငး့၇ ဤယ္ာဤး၇
ေစ့္ဆိုငး၇ ကႏၷာ့၇ ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ စသညးတုိ႔ႏြငးံ ေဝေဝဆာဆာ စညး့ကာ့ သုိကးၿမိဳကးလ္ကးပငး ရြိေနေသ့
သ်ဖငး႔ အာရြတိုကးသို႔ လာေရာကး၊ တညးေထာငး ထာ့ေသာ ဤေရာပ တိုကးသာ့တုိ႔၌ ၿမိဳ႕မ္ာ့အနကး
အလြဆုဵ့ႏြငး႔ ေပ္ားစရာ အေကာငး့ဆဵု့ ၿမိဳ႕ေတား တစးခု ်ဖစးေနေပသညး၈

ဂ္ကးဆူအစးေဆ့႐ုဵ
ထိုအရပး
ေရာကးခဲံဖူ့ေသာ

ထိုေဒသ၌

အၾကာငး့ကို

ဖရနးကုိယဒး

Francois

ပိုမိုရိပးစာ့မိေစရနး
Pyrard

ခရစး

ဆိုသူ၌

(ှ၃၅ဝ)

ခုႏြစးက

မြတးတမး့ကုိ

ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔

ဣေနရာ၉

သီ့်ခာ့

ေဖား်ပလိုကးရေပသညး၈
ပိုငး့ယဒးသညး

်ပငးသစးလူမ္ိဳ့်ဖစး၊

စကာ့ခပးမ္ာ့မ္ာ့

ေ်ပာတတးသညး၈

ရဲရငး႔၊

႐ုိ့သာ့သညး၈

အစစအရာရာ သတိတရာ့ရြိသညး၈ (ှ၃ဝှ) ခုႏြစးတျငး၇ ်ပငးသစး်ပညးမြ ထျကးချာေသာ စိနး႔မာလို St. Malo
ကုနးသေဘၤာႏြငး လိုကးပါခဲ႔ရာ မာလးဒိဗးကၽျနး့စု အနီ့၉ သေဘၤာပ္ကးရာမြ အသကးမေသဘဲ ကၽျနး့တစးခု၉
ေသာငးတငး၊

က္နးေနရစးခဲံေပသညး၈

ထိုေနာကး

(ှ၃ဝ၄)

ခုနြစတ
း ျငး

ကလိကတးၿမိဳ႕သို႔

ေရာကးခံဲရာ

ကလိကတးၿမိဳ႕ ေပ၍တူဂီ အာဏာပိုငးတို႔က ။အာ့ စာခ္ဳပးစာတမး့ အေထာကးအထာ့ မ်ပႏုိငးဆိုၿပီ့ ဖမး့ဆီ့
ခ္ဳပးေႏြာငး ထာ့လိုကးၾကသညး၈ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ မညီ၇ ညစးပတးနဵေစားေသာ အခ္ဳပးခနး့ အတျငး့၉ ထိုအခ္ိနးက
စ၊ ေနလာခဲံရာ မက္နး့မမာ ်ဖစးလာေသာၾကာငးံ သေဘၤာတငး၊ ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ အခ္ဳပးႏြငးံပငး ပို႔လိုကးၾက
ေလသညး၈
ပိုငး့ယဒးသညး ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌ အိမးေတား အနီ့ရြိ ဆိပးကမး့မြ ကုနး့ေပ၍သို႔ ဆငး့ခဲံေသာအခါ မိမိအာ့
အလာဒတးစးဘရဂတး Sala Das Bragas ဗဟို အက္ဤး့ ေထာငးႀကီ့တျငး ထပးမဵ ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့လိမးံဤီ့မညးဟု
ထငးမြတးထာ့ေလသညး၈ သို႔ေသား ရဲသာ့တို႔သညး သူထငးထာ့သညးံ အတိုငး့ ဗဟို အက္ဤး့ေထာငးႀကီ့သို႔
ေခ၍မသျာ့ဘဲ ဘုရငးံေဆ့႐ုဵ Royal Hospital သို႔ ပို႔ေဆာငး ေပ့ၾကေလသညး၈ ထုိေဆ့႐ုဵမြာ ဂ္ကးဆူအစး
ခရစးယာနးဂိုဏး့မြ အုပးခ္ဳပးေသာ ေဆ့႐ုဵ ်ဖစးေလသညး၈
ဂ္ကးဆူအစး

ခရစးယာနးဂိုဏး့သာ့တုိ႔သညး

ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး

အေတားကေလ့

အထကးတနး့က္ၿပီ့

ယဤးေက့္ေသာ အသိုငး့အဝိုငး့ထဲက ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ခ္ညး့ ်ဖစးေလသညး၈ ထိုေဆ့႐ုဵကို အဆိုပါ ဂိုဏး့သာ့တုိ႔
အုပးခ္ဳပး စီမဵရာ၉ အလျနးပငး စညး့ကမး့စနစးက္န၊ အကုအသ ေကာငး့်ခငး့၇ လူနာမ္ာ့ ဆကးဆဵရာ၉ မ္ာ့စျာ
ယဤးေက့္သိမးေမျ႔်ခငး့၇ ေဆ့ဝါ့၇ အစာ့အစာမြ စ၊ ထုိေခတးက အေကာငး့ဆဵု့ဟု နာမညးႀကီ့ေသာ ေရာမၿမိဳ႕က
ဟို့လီ့ေဂါံစး

Holy Ghost

အတနး့်မငးံေသ့သညးဟု

ေဆ့႐ုဵႏြငးံ

ေမားလတာကၽျနး့ရြိ

ထငးရြာ့ေက္ားၾကာ့လ္ကး

Knights

ရြိေပသညး၈

ႏိုကးစး

ေဆ့႐ုဵမ္ာ့ထကးပငး

သနာ့စရာ

ပို၊

ပိုငး့ယဒးအဖို႔မူကာ့

ၾကမး့တမး့ေသာ ေဘ့အႏၲရာယးမ္ာ့ႏြငးံ ရငးဆိုငးလာခဲံ ရဖူ့သ်ဖငးံ ထုိေဆ့႐ုဵသို႔ တကးေရာကးရေသာအခ္ိနးတျငး
နတး်ပညးသို႔ အရြငးလတးလတး ေရာကးေနသညးဟု ထငးေပေတာံသညး၈
်မငးံမာ့က္ယး်ပနး႔ေသာ ေလြကာ့ထစးမ္ာ့မြတစးဆငးံ သူတို႔သညး မြတးထာ့ေသာ ခုတငးအိပးရာဆီသို႔
ေခ၍ေဆာငးသျာ့ၾကေလသညး၈

အိပးရာခုတငးမြာ

လြပေသာ

ယျနး့ခုတငး်ဖစး၊

သစးလျငးနီ်မနး့ေသာ

ေဆ့ေရာငးမ္ာ့ သုတးထာ့လ္ကး ေမျ႔ရာေခါငး့အဵု့ႏြငးံ အိပးရာခငး့တို႔မြာ ဤေရာပတုိကးတျငး မေတျ႔မ်မငးဘူ့
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ေသ့ေသာ သစးလျငး်ဖဴစငးသညးံ ပိတးေခ္ာ်ဖငးံ လႊမး့၊ ်ပငးဆငး ခငး့က္ငး့ထာ့ေလသညး၈ ဆတၱာသညးတစးဤီ့က
ပိုငး့ယဒး၌ ဤီ့ဆဵ၇ မုတးဆိတးစသညးတုိ႔ကို သုတးသငး ပယးရြာ့ေပ့၊ ေဆ့႐ုဵအရာရြိအခ္ဳိ႕က ညဤးံဝတး အက္ႌ
တစးထညး

ကကးဤီ့ထုပးတစးလဵု့ႏြငးံ

ဖိနပးေပ္ာံတစးရနး

ထုတးေပ့ၿပီ့

အဝတးအစာ့မ္ာ့

လဲရေလသညး၈

အိပးရာနဵေဘ့ရြိ စာ့ပျဲငယးတျငး ယပးေတာငးတစးခု၇ ေရတေကာငးတစးလဵု့၇ မ္ကးႏြာ သုတးပဝါတစးထညးႏြငးံ
လကးသုတးပဝါတစးခု အသီ့သီ့တငးလ္ကး အိပးရာ ခုတငးေအာကးတျငးလညး့ တပိုတပါ့သျာ့ရနး ဂနးဖလာ့
တစးလဵု့ ခ္ေပ့ထာ့ေလသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ လူ႔အသဵု့အေဆာငးမ္ာ့ကို ယခငး ကိုခ္ငးၿမိဳ႕ အက္ဤး့ေထာငး
ကေလ့ထဲ၉

အက္ဤး့သာ့ႏြစရ
း ာေက္ားႏြငးံ

က္နး့မာေရ့

ခ္ဳိ႕တဲံစျာ

မျတးသိပး၊

ေနခဲံရသညးကစၿပီ့

ဣအႀကိမးသာလြ္ငး ပထမဤီ့စျာ ်မငးေတျ႔ရေသာေၾကာငးံ အထူ့အဆနး့ပမာ အဵံအာ့ သငးံေနမိေတာံသညး၈
ပိုငး့ယဒးသညး ေဆ့႐ုဵတကး၊ အတနးၾကာလတးေသား ေကာငး့စျာ က္နး့မာလာၿပီ်ဖစး၊ ၿမိဳ႕ထဲသို႔
ထျကးလုိေၾကာငး့ ဂ္ကးဆူဆစးေဆ့႐ုဵ အုပးႀကီ့ကို ေတာငး့ပနးေ်ပာၾကာ့ေလ၌၈ မိမိအေပ၍ စျဲဆိုထာ့ေသာ
အမႈလညး့
သိရြိထာ့သူ

႐ုပးသိမး့ၿပီ့ၿပီဟု
်ဖစးရကာ့

ထငးမြတးေနေလသညး၈
။ကို

အလ္ငးမလိုရနး

သို႔ရာတျငး

ေဆ့႐ုဵအုပးႀကီ့မြာ

အမႈအေၾကာငး့ကို

ေဖ္ာငး့ဖ္

တာ့်မစးထာ့ရေပ၌၈

ပိုငး့ယဒးလညး့

ေရာဂါအေ်ခအေန မေကာငး့ေသ့၊ တာ့်မစးသညးထငးကာ ဆရာဝနး၌ စကာ့ကို ေခတၱခဏ ေအာငးံအညး့၊
နာခဵ ခဲံေသားလညး့ မိမိေရာဂါ လဵု့ဝ ေပ္ာကးကငး့ေသာ အခါ ေဆ့႐ုဵမြ ဆငး့လိုေၾကာငး့ ထပးမဵ၊ နာ့ပူနာ့ဆာ
လုပးေန်ပနးေတာံသညး၈ သို႔ႏြငးံ ေဆ့႐ုဵအုပးႀကီ့လညး့ ဝတးစဵုအသစးတစးစဵု၇ ေငျေၾက့ အနညး့ငယးႏြငးံ သူ၌
ပစၥညး့ ပစၥယကေလ့မ္ာ့ကို ထုတးေပ့ကာ ချငးံ်ပဳလိုကးရေပသညး၈ ပိုငး့ယဒးလညး့ ေဆ့႐ုဵေလြကာ့က္ယးႀကီ့မြ
တစးထစးၿပီ့တစးထစး စိတးအာ့ တကးႂကျစျာ ဟနးပါပါ နငး့၊ ဆငး့လာခဲံေလသညး၈
သူသညး ေဆ့႐ုက
ဵ
ဆငး့လိုေသာ စိတးေဇာ်ဖငးံ နဵနကးစာကို သုတးသီ့သုတးပ္ာစာ့၊ ဆငး့လာခဲံ
ေပသညး၈ သို႔ေသား ေလြကာ့ေအာကးဆဵု့ထစးသို႔ ေရာကးသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ဆာဂ္ငးတစးေယာကး အနီ့သို႔
ခ္ဤး့ကပးလာၿပီ့ ဝရမး့စာကို်ပ၊ အက္ဤး့ေထာငးဆီသို႔ ခပးၾကမး့ၾကမး့ ဖမး့ဆီ ေခ၍ေဆာငး သျာ့ေလေတာံသညး၈
သို႔ရာတျငး ကဵေကာငး့ေထာကးမသ်ဖငးံ အဆို့ဆဵု့ အေ်ခအေနသို႔ ေရာကးမသျာ့ရရြာေခ္၈ ဆလာဒတး
ဆရာဂတး ဗဟိုအက္ဤး့ေထာငးသို႔ ေရာကးေသာအခါ ပါလာေသာ ေငျစ၇ ေငျေၾက့အနညး့ငယး ေပ့ကမး့်ခငး့်ဖငးံ
ေထာငးမြဴ့ကေတားႀကီ့၌

သနာ့ၾကငးနာမႈကို

ခဵယူရရြိခဲံေပသညး၈

ထိုေၾကာငးံ

သူ႔ကို

သေဘၤာသာ့တို႔ကို

ခ္ဳပးေႏြာငး ထာ့ေလံရြိေသာ အခနး့ထဲသို႔ ေခ၍ေဆာငးမသျာ့ဘဲ အေတားအတနး ေကာငး့မျနး သနး႔်ပနး႔ေသာ
အခနး့တစးခုတျငး ေနချငးံ ေပ့လိုကး ၾကေလသညး၈
ထုိအခ္ိနးက ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ သကးသာ ေခ္ာငးခ္ိေရ့ အသငး့ဟူေသာ အသငး့တစးခု
ရြိေလသညး၈ ဤက၎႒မြာ ဂ္ကးဆူအစး သာသနာ်ပဳ ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ ်ဖစးသညး၈ ထိုဘုနး့ႀကီ့သညး အက္ဤး့သာ့
တုိ႔ကို

ဝငးေရာကး

ၾကညးံ႐ႈစစးေဆ့စဤး

ပိုငး့ယဒးကို

ေတျ႔သ်ဖငးံ

အက္ဳိ့အေၾကာငး့

ေမ့်မနး့စဵုစမး့၊

သိရြိရေသာအခါ မတရာ့ အခ္ဳပးခဵေနရသူ ်ဖစးေၾကာငး့ ေကာငး့စျာ သေဘာေပါကးသျာ့ေလသညး၈ သို႔ေသား
သေဘၤာပ္ကး၊ ဒုက၏ေရာကးလာရေသာ သေဘၤာသာ့ တစးေယာကးအေန်ဖငးံ အဘယးမြာ အေထာကးအထာ့
စာ႐ျကးစာတမး့မ္ာ့ ်ပႏိုငးပါအဵံနညး့၈
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ဂ္ကးဆူအစးဘုနး့ႀကီ့လညး့ ေခတၱ ဘုရငးခဵခ္ဳပးအ်ဖစး အုပးခ္ဳပးေနရေသာ ဂိုဏး့ခ္ဳပးဘုနး့ေတားႀကီ့
အလကးဇိုဒီမငးနဇီထဵသို႔ ခ္ကးခ္ငး့သျာ့ေရာကး ေတျ႔ဆဵုကာ တစးစဵုတစးခုေသာ အၾကဵကို ေပ့ခဲံသ်ဖငးံ ပိုငး့ယဒးကို
ေထာငးမြ လႊတးလိုကး၌၈

စစးသာ့ဘဝ
ေပ၍တူဂီ စစးတပးတျငး (ဿ) ႏြစးမြ္ အမႈထမး့ခဲံသညး၈ ေပ၍တူဂီစစးတပးတျငး (ဿ) ႏြစးမြ္ အမႈထမး့ခဲံသညး၈
ေပ၍တူဂီ စစးသာ့တုိ႔မြာ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ေပ၍တူဂီ်ပညးက စုေေဆာငး့ ဖျဲ႔စညး့လာခဲံေသာ စစးသာ့မ္ာ့သာ
်ဖစးၾကသညး၈ အချငးံအေရ့ ေကာငး့ေသာေၾကာငးံ စစးတပးသို႔ အေပ္ားတမး့ ဝငးေရာကး အမႈထမး့သူမ္ာ့မြာ
မနညး့လြေခ္၈ သို႔ရာတျငး က္ယး်ပနး႔လြေသာ ေပ၍တူဂီအငးပါယာႀကီ့ကို အႏြဵ႔အ်ပာ့ စစးသာ့ လဵုေလာကးေအာငး
မရႏိုငးေပရကာ့ အသကး (ှဝ) ႏြစး႐ျယး ကေလ့ငယး မ္ာ့ကိုပငး စစးတပး၉ လကးခဵခဲံၾကရေပသညး၈
ထိုမြတစးပါ့

ယငး့သို႔ေသာ

နယးခ္ဲ႕ကို

တိုကးပျဲမ္ာ့တျငး

အသဵု့်ပဳရနး

ရယး႐ျယး၊

ေထာငးသာ့

လူဆို့လူမိုကးမ္ာ့ကို အက္ဤး့ေထာငးမြလႊတး၊ စစးထဲသို႔ သိမး့သျငး့ ခဲံၾကသ်ဖငးံ ထိုေပ၍တူဂီ စစးသာ့တို႔မြာ
ေအာကးတနး့စာ့ လူဆုိ့လူမိုကး၇ လူေပလူေတ မ္ာ့သာ ်ဖစးၾကေပသညး၈ သို႔ရာတျငး သူတို႔သညး အိႏိၵယေ်မကို
နငး့မိသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ဦရာမ လူႀကီ့လူေကာငး့ႀကီ့ေတျ ်ဖစးလာကုနးၾကေတာံသညး၈
ပိုငး့ယဒးႏြငးံ

တစးခ္ိနးတညး့လို

ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔

ေရာကးခဲံေသာ

မို့ကကး

Mocquet

ဆိုသူ၌

မြတးသာ့ခ္ကးမ္ာ့တျငး ယငး့လူႀကီ့လူေကာငး့ ဟနးေဆာငးေသာ ေပ၍တူဂီစစးသာ့ တစးဤီ့အေၾကာငး့ မြတးတမး့
ေရ့ထာ့ခဲံသညးမြာ မြတးစရာ ်ပဵဳ့စရာ ေကာငး့လြေပေတာံသညး၈
ထိုစစးသာ့၌ အမညးကာ့ ဒျနးဖာနငးဒို ်ဖစး၌ တစးေန႔သ၉ ဖာနငးဒိုသညး ခနး႔ညာ့ထညးဝါေသာ
ဝတးေကာငး့ စာ့လြမ္ာ့ကို ဝတးဆငး၊ လညးပတးရငး ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ ်မငး့ႏြငးံ ထျကးလာခိုကး ေပ၍တူဂီမြာ
ေနစဤးအခါက မိမိသခငး၌ သာ့်ဖစးသူႏြငံး ရငးဆိုငး တို့မိေနေလေတာံသညး၈ ထုိအခါ သူငယးက “ဟဲလို ဖာနငးဒို
… မငး့ ဒီမြာ ေရာကးေနသကို့” ဟု လြမး့၊ ႏႈတးဆကးလုိကးသ်ဖငးံ ဖာနငးဒိုမြာ အထိတးတလနး႔ ်ဖစးသျာ့ကာ
ထိုသူငယးကို မသိက္ဳိ့ကၽျဵ်ပဳ၊ ေရြ႕သို႔ ဆကးသျာ့မညး ်ပဳေလ၌၈ ထိုအခါ သူငယးက “ဘယးရမလဲ၇ ဖာနငးဒို
လာခဲံ … လာခဲံ ငါံကိုေတာံ ဟနးေဆာငးလုိ႔ မရဘူ့” ဟု ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို ေရြ႕မြ ကာဆီ့၊ ထာ့ေလ၌၈
ဖာနငးဒိုလညး့ တာရြညး ဟနးမေဆာငးေတာံဘဲ ်မငး့ေပ၍က ဆငး့၊ အႏူ့အၫႊတး အေလ့်ပဳၿပီ့ေနာကး
“တ်ခာ့လူေတျကို မေ်ပာပါႏြငးံ သခငးေလ့ရယး” ဟု ရြကးအမး့ အမး့ေသာ မ္ကးႏြာ်ဖငးံ ေတာငး့ပနးေတာံသညး
ဟူ၊ ထိုသူ၌ မြတးတမး့၉ ေတျ႔ရြိရေပသညး၈
မ္ာ့လြစျာေသာ
ေနၾကရသညးမြာ

စစးသာ့တု႔မ
ိ ြာ

သူတုိ႔၉

ဣနညး့ႏြငးံ

အေၾကာငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့

ရြိေပ၌၈

ခပးႂကျာ့ႂကျာ့
မိမိတုိ႔၌

ေနထိုငးခဲံၾကေပသညး၈
အဓိက

လုပးငနး့မြာ

ယငး့သို႔

ပငးလယးထဲ၉

ကူ့သနး့သျာ့လာၾကေသာ ကုနးသေဘၤာမ္ာ့ကို ဒတးခ္းကုနးသညး သေဘၤာမ္ာ့၌ ရနးႏြငးံ ပငးလယးဓါ့်ပတုိ႔၌
ေဘ့အႏၲရာယးမြ ကာကျယး တုိကးခိုကးေနရေသာ အလုပး်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ေမလႏြငးံ ေအာကးတိုဘာ
လအတျငး့ မုတးသုနးရာသီသို႔ ေရာကးလာေသာအခါ ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး မြီခိုရငး့ မိမိတို႔ဘဝကို မိမိတို႔ ႐ြာေဖျ
ထိနး့ေက္ာငး့ကာ

သာမနး

အရပးသာ့မ္ာ့ကဲံသို႔

ေနထိုငးၾကရသညး၈

။တုိ႔အဖို႔

စစးတနး့လ္ာ့ဟူ၊

သီ့်ခာ့မရြိေခ္၈ သငးံတငးံေသာ အိမးေဂဟာမ္ာ့ကို ငြာ့ရမး့ၿပီ့လြ္ငး ။တုိ႔ တစးအိမးလဵု့အတျကး ထမငး့ခ္ကး
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စာ့ပျဲထို့ စေသာ ေတာကးတိုမညးရ ခိုငး့စရာ ေက့္ကၽျနးအနညး့ငယးကို ငြာ့ရမး့လ္ကး ဘဵုဝတး၇ ဘဵုစာ့ဆိုသလို
ေနထိုငးၾကရေပသညး၈
အိမးမြာ

ေနေသာအခါ

အဝတးအစာ့

အေဟာငး့အႏျမး့

အစုတးအၿပဲတို႔ကို

်ဖစးသလို

ဝတးစာ့

ေနထိုငးၿပီ့လြ္ငး ဗ္ပးေစာငး့တီ့်ခငး့၇ သီခ္ငး့ဆို်ခငး့၇ လမး့သျာ့လမး့လာ တုိ႔ကို ၾကညးံ၊ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အတငး့အဖ္ငး့
ေ်ပာ်ခငး့ စသညး်ဖငးံ ဗ႐ုတးက္က္ ေနၾကၿပီ့ ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ အလြညးံက္ထျကး၊ လညးပတးေသာအခါတျငးမူကာ့
မိမိ ကိုယးကိုမိမိ တစးလ ေငျတစးေသာငး့ခနး႔ ရေနေသာ သနး့ႂကျယး သူေဌ့သာ့တမြ္ က္က္နန ထညးထညးဝါဝါ
ဝတးစာ့ဆငးယငးၿပီ့ တခမး့တနာ့ ထျကးေလံ ရြိေပသညး၈ ထိုအခါ ေက့္ကၽျနး တစးေယာကးကို တစးေန႔ ေၾက့်ပာ့
(ဿ) ်ပာ့ ေပ့လြ္ငး လိုခ္ငးသေလာကး ငြာ့၊ ရႏိုငးသ်ဖငးံ အလျနးေစ့္ေပါလြေပ၌၈
သူတုိ႔သညး လမး့ေလြ္ာကး ထျကးသညးံအခါ ေ်ခလြမး့ကို ်ဖညး့်ဖညး့ေဆ့ေဆ့ ညငးသာစျာ လြမး့လ္ကး
ဂုဏးသေရရြိ လူႀကီ့မ္ာ့သဖျယး ရငးံက္ကးေသာ ဢေႁႏၵ်ဖငးံ ခမး့နာ့ ႀကီ့က္ယးစျာ သျာ့လာတတးၾကသညး၈
မိမိတုိ႔ အခ္ငး့ခ္ငး့ ခရီ့လမး့၉ မေတားတဆ ေတျ႔ဆဵုမိၾကေသာအခါ ေ်ခတစးဖကးေရြ႕သို႔လြမး့ ဤီ့ထုပးကို
ညာလကး်ဖငးံ ခၽျတးကိုငး၊ ေ်မမႈနး႔ကို ယပးခတးေပ့သညးံႏြယး ခါ့ကို ေရြ႕သို႔ကိုငး့၊ ဤီ့ညႊတးကာ လကးကို
ဘယးညာေဝြ႔ယမး့လ္ကး တကယးံ လူကဵုထဵမ္ာ့၌ ဟနးပနး မူရာအတိုငး့ ႏႈတးဆကးသမႈ ်ပဳေလံရြိၾကသညး၈
ရနးသူကိုပငး်ဖစးေစ

ေတျ႔လြ္ငး

ယငး့သို႔

ဟနးတစးလဵု့

ပနးတစးလဵု့

ႏႈတးဆကးတတးၾကသညး၈

သုိ႔ေသား

စိတးတျငး့ကမူကာ့ ရနးၿငိမး့ကို မ္ဳိသိပးလ္ကး တစးေယာကးကို တစးေယာကး ခပးေစာငးေစာငးႏြငးံ လစးလြ္ငး
ေ်ဖာငးဖို႔ရနးသာ

အခါအချငးံေကာငး့ကို

ေစာငးံေနတတးၾကသညး၈

တစးခါတစးရဵ

လူရြငး့ေသာ

ေနရာ၉

ေတျ႔ၾကလြ္ငးကာ့ မခဵခ္ိ မခဵသာ ရနးစၿပီ့ အေပါငး့အသငး့တုိ႔ႏြငးံ စု႐ုဵ့၊ ႐ုိတးပုတး ထုိ့ႀကိတး တတးၾက႐ုဵမက
ေနာကးပါ ေက့္ကၽျနးတို႔အာ့ ရနးသူကို ေနာကးေက္ာမြေန၊ ဓာ့ႏြငးံ ထို့ခိုငး့ တတးသညး၈
ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး
အသဵု့စရိတးကိုပငး

အစစ

အရာရာ

လဵုေလာကးေအာငး

ေစ့္ေပါေပါ

အခေၾက့ေငျ

ရႏိုငးေသားလညး့
မရရြိၾကေပ၈

ေပ၍တူဂီစစးသာ့တို႔အဖို႔

သို႔ရာတျငး

သူတုိ႔တျငး

ထိုမြ္

တ်ခာ့ေသာ

နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ဝငးေငျကို ရြာေဖျရရြိ ၾကေပသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့ စစးသာ့တုိ႔မြာ ေရာကးလာသမြ္
မေလာကး ႏိုငးေအာငး စျဵကုနးၾကေတာံ၌၈
သို႔်ဖစး၊ ေပ၍တူဂီစစးသာ့ တစးေယာကး အသစးေရာကးရြိလာလြ္ငး ထိုက်ပာ့မတုိ႔မြာ ေနထိုငးရနး၇
ေကၽျ့ေမျ့်ပဳစုရနး၇ အဝတးအစာ့ ဝယး်ခမး့ေပ့ကမး့ရနး၇ အဝတးအစာ့ ေလြ္ားဖျပးေပ့ရနး စသညးတုိ႔ကို လုပးေပ့
ၾက႐ုဵမက ေစ့္သဵု့ရနးအတျကး အိတးကပးမြာ ထညးံသဵု့ဖို႔ ေငျစေၾက့စမ္ာ့ပငး ေပ့ကမး့၊ ်မဴဆျယးၾကေလသညး၈
သို႔ႏြငးံ အတိအက္ တရာ့ဝငး အလိုအေလ္ာကး ေပါငး့သငး့ေနထိုငးၾကေလသညး၈ အစို့ရသညး တရာ့ဝငး
လကးထပး်ခငး့အ်ဖစး အသိအမြနး မ်ပဳေစကာမူ ေမျ့ဖျာ့ လာေသာ ကေလ့ကိုမူ အမိဘကး အေမျ၇ အဖဘကးက
အေမျ ႏြစးရပးလဵု့ကို ဆကးခဵ ချငးံ်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ သျယးဝိုကး၊ အာ့ေပ့ခဲံသညး၈
သို႔ရာတျငး

ပိုငး့ယဒး၌

စစးသာ့တစးေယာကးသညး

မြတးတမး့၉

မိမိသူငယးခ္ငး့

ေအာကးပါအတိုငး့

ရဲေဘားမ္ာ့ႏြငးံ

ချဲချာ၊

ေဖား်ပထာ့ေသ့သညး၈
မိနး့မအိမးသို႔

အကယး၊

သျာ့ေရာကးေပါငး့သငး့

ေနထိုငးမညးဆိုလြ္ငး အမြနးတကယး သာယာေသာ အိမးေထာငးေရ့ အရသာကို မခဵစာ့ရရြာေခ္၈ အမ္ဳိ့သမီ့
တုိ႔သညး စိတးဆတး၊ ထိနး့မႏိုငး သိမး့မရေအာငး ဆူပူ တတးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ သူတုိ႔သညး မနာလို
ဝနးတိုေသာ စိတးထာ့ရြိၾကၿပီ့ မိမိတို႔ ရရြိထာ့ေသာ လငး့ေယာကး္ာ့ကို ရာသကးပနး အပိုငးစီ့ထာ့လိုၾကသညး၈
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သုိ႔ေသား ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး ေယာက္းာ့ထကး မိနး့မဤီ့ေရက ပိုမို မ္ာ့်ပာ့ေနေသာေၾကာငးံ ထိုေယာကး္ာ့၉ မိနး့မေတျ
ဝိုငး့ဝိုငး့လညးေနတတးေလသညး၈ အကယး၊ ထိုသူသညး မိမိမယာ့ကို ၿငီ့ေငျ႔လာသ်ဖငးံ အ်ခာ့ တစးေယာကးကို
ေ်ပာငး့လဲေပါငး့လြ္ငး

ေသဖို႔ရာသာ

်ပငးရေပေတာံမညး၈

ထိုသူသညး

မိမိအလိုဆႏၵ

်ပညးံဝရနးအတျကး

မတရာ့ေသာ ေကာကးက္စး စဤး့လဲမႈ တစးရပးကို လုပးလြ္ငးလုပး၇ မလုပးလြ္ငး မိမိကိုတိုငး အဆိပးခပး ခဵရမညး
မုခ္ပငး၈
မညးကဲံသို႔ အဆိပးမ္ာ့ကို သူတို႔ အသဵု့်ပဳတတးၾက သနညး့ ဆိုသညးကိုမူ ပိုငး့ယဒး ကိုယးတိုငး
မသိရြိခဲံေပ၈

သို႔ေသား

။သိသမြ္

ေဖား်ပ

ထာ့သညးမြာ

ထူ့ဆနး့

အဵံၾသဖျယး

ေကာငး့လြေပသညး၈

အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား ထိုသူတို႔ ခဵရေသာ အဆိပးဒဏးမြာ ခ္ကးခ္ငး့ ေသဆဵု့သျာ့ေအာငး ်ပငး့ထနးေသာ
အဆိပးမ္ဳိ့ မဟုတးေပ၈ တနးခို့ထကးသ်ဖငးံ တေ႐ျ႕ေ႐ျ႕ တအိအိႏြငးံ လူကို ထိခိုကးေစၿပီ့ တစးလမြ ေ်ခာကးလ
အထိ ေဝဒနာ ်ပငး့ထနးစျာ ခဵစာ့ၿပီ့မြ ေသဆဵု့တတးေသာ အဆိပးမ္ဳိ့ ်ဖစးေလသညး၈
စစးသာ့တစးေယာကးသညး ဒတးခ္းတို႔ႏြငးံ
စျမး့စျမး့တမဵ

ေဆာငး႐ျကးႏိုငးခဲံသညး

်ဖစးေစ၇

တိုကးခိုကးေသာ

တစးခုခု

စစးပျဲ၉

ဂုဏးထူ့ရြိ၊

ေအာငးပျဲ

႐ုပးရညး

ရခဲံသညး

်ဖစးေစ၇

သာ့သာ့နာ့နာ့

ရြိပါက

အထကးတနး့ က္ေသာ ဂုဏးသေရရြိ အမ္ဳိ့သမီ့ တစးေယာကးေယာကးႏြငးံ စျဵတကးေလသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ
အထကးတနး့စာ့မ္ာ့

ထဲတျငးလညး့

ဤေရာပတိုကးသူ

စစးစစး

ရြိခဲလြသညး၈

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ

က်ပာ့

အမ္ဳိ့သမီ့တို႔သာ ်ဖစးၾကသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး မညးသညးံ အလုပးအကိုငးမြ္ မညးမညးရရ
မလုပးၾကကုနး၈ ပျငးံ႐ိုကးဂါဝနးမ္ာ့ကိုဝတး၊ ကတီၱပါ ညႇပးဖိနပးကို စီ့၊ အိမးေဂဟာအတျငး့၉ အပ္ငး့ထူေနၾကၿပီ့
ေက့္ကၽျနးအေစခဵမ္ာ့ ယူလာေသာ ရပးသတငး့၇ ႐ျာသတငး့မ္ာ့ကို ကျမး့စာ့ရငး့၇ ေဆ့လိပးေသာကးရငး့၇
ခ္ဳိခ္ဤးဝါ့ရငး့ ဆိုသလို နာ့ေထာငးၿပီ့ အတငး့အဖ္ငး့ ေ်ပာ်ခငး့်ဖငးံသာ အခ္ိနး်ဖဳနး့ ေနတတး ၾကေပသညး၈
သူရဲေကာငး့

တစးေယာကးကို

အိမးတျငး့သို႔

အေရာကး

ေသျ့ေဆာငးေခ၍ယူကာ

ေပါငး့သငး့ဖို႔

ဆိုသညးမြာ အလျနး အရဲစျနး႔ရေသာ အလုပး်ဖစးေတာံသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ သူတုိ႔သညး Datura ဒါတူရာေခ၍
ေမံေဆ့တစးမ္ဳိ့ကို အသဵု့်ပဳေလံ ရြိၾကသညး၈ ထုိေမံေဆ့မြာ ေဆ့ေ်ခာကးမ္ာ့၇ ကိုကငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆငးဆငးတူ၊
ဤေရာပတုိကးတျငး Strmonium ဟု ေခ၍သညး၈ ။ကို ခပးမ္ာ့မ္ာ့ စာ့လြ္ငး အဆိပး ်ဖစးတတးသညး၈ သို႔ေသား
အနညး့ငယးမြ္သာ

အသဵု့်ပဳလြ္ငး

သတိ

ခ္ဳိ႕ယျငး့ၿပီ့

ဘာလုပး၊

ဘာ်ဖစးမြနး့

မသိေအာငး

ေခတၱခဏ

႐ူ့သျပးတတးသညး၈
လငးရြိမယာ့ အခ္ဳိ႕သညး မိမိထဵသို႔ လာေရာကးေသာ စစးသာ့ တစးေယာကးႏြငးံ ေပ္ားပါ့ လိုေသာအခါ
မိမိ

လငးေယာကး္ာ့အာ့

လငးေယာကး္ာ့မြာ

အိပး၊

ဒါတူရာ

အနညး့ငယးကို

မေပ္ားဘဲႏြငးံ

အစာ့ႏြငံး

လူစိတးေပ္ာကးၿပီ့

ေရာ၊

ေကၽျ့ေလေတာံသညး၈

ေ်ပာခ္ငးရာေ်ပာ

ဆိုခ္ငးရာဆိုကာ

ထိုအခါ
မူ့ယစး

ေနေလေတာံသညး၈ မိမိေရြ႕ေမြာကးတျငး မိမိမယာ့ လငးငယးႏြငးံ ေပ္ား်မဴ့ေနသညးကိုပငး ဘာမြ သတိမရ
မသိရြိေလာကးေအာငး မူ့ယစးေနေပေတာံသညး၈ ဒါတူရာကို လကးဖကးရညး၇ ေကားဖီ၉ ေရာေႏြာ၊ တိုကးလြ္ငး
တစးနာရီအတျငး့ ႀကိဳ႕ထို့လာၿပီ့ မူ့ယစးကာ သီခ္ငး့မ္ာ့ကို ေအားဟစးသီဆို်ခငး့၇ က္ယးေလာငးစျာ ရယးေမာ်ခငး့၇
ေတာငးစဤး ေရမရတုိ႔ကို ေ်ပာဆို်ခငး့ စသညး်ဖငးံ အမူ့ႀကီ့ မူ့ေန ေလေတာံသညး၈ အမြာ့ အမြနးကို ချဲ်ခာ့
သိတတးေသာ အသိဤာဏးမ္ာ့ လဵု့လဵု့သာ့ ေပ္ာကးကျယး သျာ့ေပ ေတာံ၌၈ ထိုအခါ မယာ့လုပးသူသညး ဘာမြ
မသိေတာံေသာ (ဝါ) လူစိတး ေပ္ာကးေနေသာ မိမိလငးေယာကး္ာ့၌ ေရြ႕ေမြာကးမြာပငး မိမိ ခ္ိနး့ဆိုထာ့ေသာ
သေယာကး လငးငယးႏြငးံ အခ္ိနးအ်ပညးံအဝ ေက္နပးသညးအထိ ေပ္ားပါ့ ေလေတာံ၌၈
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အေရြ႕တုိငး့သာ့တုိ႔ႏြငးံ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ ေပါငး့သငး့ ဆကးဆဵဖူ့သူ တို႔သညး ပိုငး့ယဒး၌ မြတးတမး့ပါ
ဒါတူရာ မညးေသာ မူ့ယစးေစတတးေသာ ေဆ့အေၾကာငး့ ေကာငး့ေကာငး့ သိႏိုငးေပသညး၈ ယခုေခတးမြာ
ပငးလြ္ငး အခ္ဳိ႕ေသာ အေရြ႕တိုငး့သူတုိ႔ ဣေဆ့ကို အသဵု့ခ္လ္ကး ရြိေပေသ့သညး၈ ထိုမြ္မက ယခုေခတး
အဂၤလိပး လူမ္ဳိ့တို႔ အထဲမြာပငးလြ္ငး ။တုိ႔၌ တုိငး့ရငး့သာ့ ဇနီ့မယာ့တို႔က ဣေဆ့မ္ဳိ့ႏြငးံ အႏြပးခဵၾကရသူ
မနညး့လြေပ၈

အထကးတနး့ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဤီ့ ပျဲေန ပျဲထိုငးသျာ့ပဵု
ပိုငး့ယဒး၌ မြတးတမး့ထဲတျငး လူကဵုထဵ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဤီ့ ပျဲေနပျဲထိုငး ထျကးလာပဵုကို အေသ့စိတး
ေရ့မြတးထာ့ေသ့သညး၈ သူ ေရ့သာ့ လိုရငး့မြာ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့သညး မိမိ ဇာတိတိုငး့်ပညး၉ ေနခဲံရေသာ
ဘဝႏြငးံ ဂိုအာၿမိဳ႕ ေရာကးမြ ေနထိုငးရပဵု မညးမြ္ ကျာ်ခာ့ေနသညးကို ်ပဆိုလိုကးရငး့ ်ဖစးေပသညး၈
သူ၌ ်ပကျကးမြာ ဤေရာပတိုကးမြာ ေနခဲံရေသာ ဘဝႏြငးံ အေရြ႕တုိငး့ေရာကးမြ ်ဖစးေနေသာ ဘဝကို
ႏိႈငး့ယြဤးခ္ကး ်ဖစးေပသညး၈ ပိုငး့ယဒး၌ မြတးတမး့ ေကာကးႏုတးခ္ကးကာ့ …
ထိုေန႔မြာ ခရစးယာနး ဤပုသးေန႔တစးေန႔ ်ဖစးသညး၈ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ က္ငး့ပေသာ ပျဲေန႔လညး့ ်ဖစးသညး၈
အမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့၌ ဂါဝနးမြာ ေ႐ႊခ္ညးထို့ ဘ႐ိုကိတးပို့ဂါဝနး ်ဖစးရာ အနကးေရာငး ပို့ရငး လႊမး့ေအာကး၉ တဖိတးဖိး
ေတာကးလ္ကး ရြိေပသညး၈ သူသညး ေဝါေပ၍တျငး ပါရြာ့်ပညးလုပး ေကားေဇာေပ၍၉ ခငး့အပးေသာ ကတီၱပါခဵု
ခပး်မငးံ်မငးံ၉ ထိုငး၊ လိုကးပါ လာေလသညး၈ ေဝါ၌ ေနာကးတျငးလညး့ အာဖရိကတိုကး မိုဇမးဘစး်ပညးက
ကၽျနးအလို႔ငြာ ဝယးယူငြာ့ရမး့ထာ့ေသာ နီဂ႐ို့မမ္ာ့ႏြငးံ အိႏိၵယကုလာ့ အမ္ဳိ့သမီ့ အေစခဵမ္ာ့ စုစုေပါငး့ (ဿဝ)
ခနး႔ လိုကးပါလာၾကသညး၈ ။တုိ႔မြာ အဝတးေရာငးစဵု ဝတးဆငးလ္ကး ၾကကးေသျ့ေရာငး ကိုယးက္ပးအကႌ္
လကး်ပတးမ္ာ့ ဝတးဆငးထာ့ၿပီ့လြ္ငး ဖ္ာသငး်ဖဴ့ ပိုကးသူပိုကး၇ ေကားေဇာလိပး ႐ျကးသူ႐ျကး၇ သီခ္ငး့ စာအုပး
ကိုငးသူကိုငး၇ ယပးေတာငးႏြငးံ လကးကိုငးပဝါ ေ်မႇာကးသူေ်မႇာကးႏြငးံ ေနာကးမြ စီတနး့၊ ေ်ခက္ငး လိုကးပါ
ခဲံၾကေလသညး၈

ေဝါထမး့စငးကိုလညး့

က်ပာ့

(ယူေရ့ရြငး့)

အေစာငးံ

ေယာကး္ာ့ႀကီ့

ႏြစးေယာကး

တစးဖကးတစးဤီ့စီ ေစာငးံေရြာကး၊ လိုကးပါၾက၌၈ ထိုလူႏြစးေယာကးမြာ ေခ္ာေမာ ခဵံညာ့သူမ္ာ့ ်ဖစးေပသညး၈
။တို႔သညး ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ တဵခါ့ဝသို႔ ေရာကး၊ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့ ေဝါမြ ဆငး့သကးသညးံ အခါ
လကးကို ဆနး႔တနး့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ ကူညီၾကရေပသညး၈
ထိုအမ္ဳိ့သမီ့ေ်မသို႔
အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

ေ်ခစဵုရပးမိေသာအခါ

သူမသညး

အ်မငးံ

အေတား

အရပး်မငးံသူ

ေ်ခာကးလကးမခနး႔ရြိေသာ

တစးဤီ့ဟု

ေဖာံဖေနာငးံခဵု

ထငးရေပသညး၈
ပါရြိေသာ

ခဵု်မငးံ

ဖိနပးတစးရနးကို ဝတးဆငးထာ့ ေသာေၾကာငးံတညး့၈ ထိုဖိနပးမ္ဳိ့ကို ေစ့္ႀကီ့ေပ့၊ ဗငး့နစးၿမိဳ႕မြ အ်မတးတႏို့
ဝယးယူ ဝတးဆငးၾကရေပသညး၈
ဖိနပးကလညး့ ခဵု်မငးံ်မငးံ ်ဖစးေန်ပနး၈ ဝတးဆငး စီ့နငး့ သူမြာလညး့ လူကဵုထဵပိုငး့က ်ဖစး်ပနး ဆိုေတာံ
ေရြ႕သို႔လြမး့၊ သျာ့ရာတျငး မိမိ သိက၏ာႏြငးံ ေလ္ားညီေအာငး ကိုယးရဵေတား ႏြစးေယာကးကို မီြအာ့်ပဳ၊
ေႏြ့ေႏြ့ေကျ့ေကျ့ ်ဖညး့်ဖညး့ သာသာ လြမး့၊သာ သျာ့ရ ေပသ်ဖငးံ မိမိအတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ
ေနရာသို႔ အခ္ိနး အေတားကေလ့ ၾကာေအာငး သျာ့ရေပသညး၈
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ထိုအခါ သူမ၌ အေစခဵ မိနး့ကေလ့မ္ာ့သညး ေရြ႕သို႔ ခပးသုတးသုတး ႀကိဳတငး သျာ့ေရာကးကာ
သတးမြတးထာ့ေသာ ေနရာတျငး ဖ္ာသငး်ဖဴ့ ခငး့သူခငး့၇ ေကားေဇာလိပး ်ဖနး႔သူ်ဖနး႔၇ ကုလာ့ထုိငတ
း ျငး ကူရြငးခဵုကို
ခုလိုခုႏြငးံ

ထိုအမ္ဳိ့သမီ့

အမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့သညး

အတျကး

မိမိ

ထိုငးရနး

ေနရာတျငး

ေနရာကို

ဝငးေရာကး

ေဖ္ာံေတာံေတာံ မ္ကးႏြာ်ဖငးံ ဢေႁႏၵရစျာ ၾကညးံ႐ႈေနစဤး

အသငးံ

်ပငးဆငးေပၾကေလသညး၈

ထိုငးလိုကးၿပီ့လြ္ငး

ေ႐ႊပုတီ့ေရာငး

ထို႔ေနာကး

ဟပးေနေသာ

အေစခဵ မကေလ့မ္ာ့က ေနာကးပါ့မြ ရပးလ္ကး

ေမြာငးရိပးက ခိုကာ အခ္ကး်ပေနေသာ မိမိတို႔ ခ္စးသူမ္ာ့ကိုပငး ်ပဵဳ့၊ မ်ပဝဵံေသာ မ္ကးႏြာ်ဖငးံ ခပးတညးတညး
ယပးခတး ေပ့ေန ၾကရေပသညး၈
ယငး့သို႔ သ႐ုပးေဖား၊ ်ပရေသာ ်ဖစးရပးတို႔မြာ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့ မိနး့မ ေယာကး္ာ့တို႔သညး မၾကာမီကက
မိမိတို႔ကို တာဝနးခ္၊ အေရြ႕ေဒသသိ႔ု ေစလႊတး လိုကးသညးံ ရညး႐ျယးခ္ကးမ္ာ့ကို မညးကဲံသို႔ ေမံေပ္ာကးၿပီ့
ဘဝသစးေ်ပာငး့ကာ အေရြ႕တုိငး့တျငး မညးမြ္ေလာကး စညး့စိမး ယစးေနၾကပဵုကို ခပးေလြာငးေလြာငး သေရား၊
ေရ့သာ့ခဲံေသာ မြတးတမး့မ္ာ့ ်ဖစးေပသညး၈ သူတို႔၌ နဂိုဘဝ၇ နဂိုစိတးဓါတး၇ နဂိုအငးအာ့တုိ႔မြာ တ်ဖညး့်ဖညး့
ပ္ကးစီ့သျာ့ၾကေလၿပီ၈ အေရြ႕တုိငး့ကို ေအာငး်မငးသိမး့ပိုကး၊ ႀကီ့စျာေသာ စီ့ပျာ့ ခ္မး့သာတုိ႔ကို ရရြိၾကၿပီ့
အေရြ႕တိုငး့သူတို႔ႏြငးံ အေၾကာငး့ပါ၉ ေက့္ကၽျနးေတျ တစးေလြႀကီ့ႏြငးံ ခမး့ႀကီ့နာ့ႀကီ့ ေနထုိငးလာၾကရသ်ဖငးံ
ခဲခဲယဤး့ယဤး့

ဆငး့ဆငး့ရဲရဲ

အသကးေမျ့

ခဲံၾကရေသာ

မိမိတို႔

ဘဝေဟာငး့ကို

လဵု့လဵု့လ္ာ့လ္ာ့

ေမံေလ္ာံသျာ့ၾကၿပီလြ္ငး မိမိတို႔ ကိုယးကို တကယးံ လူကဵုထဵမ္ာ့ဟူ၊ပငး အထငး ေရာကးေနၾကေတာံသညး၈

ေက့္ကၽျနးမ္ာ့
ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး မ္ာ့စျာေသာ ေက့္ကၽျနးတို႔မြာ အိမးတျငး့အမႈလုပး ေက့္ကၽျနးမ္ာ့သာ ်ဖစးၾကသညး၈
သူတို႔၌ ဆကးဆဵပဵုမြာ အိႏိၵယလူမ္ဳိ့ လူကဵုထဵတုိ႔၌ အိမးမြ ေက့္ကၽျနးမ္ာ့ ဆကးဆဵပဵုထကး ပို၊
မဆို့ဝါ့ေပ၈ တစးခါတစးရဵ မိမိတို႔ အရြငးသခငးအေပ၍ အချငးံအေရ့ပငး ယူႏိုငးေပေသ့သညး၈ အကယး၊
သငးသညး ဘုရငးခဵ အိမးအနီ့ သေဘၤာဆိပးမြ ေန၊ ေတာငးဘကးသို႔ သျာ့ေသာ ႐ူအာဒိရီတာ Rua Direita
လမး့က္ယးႀကီ့ကို (ဿ) ဖာလဵုခနး႔ ေလြ္ာကးသျာ့ မညးဆိုလြ္ငး တာရီယိုဒီဆာဘာအို အမညးရြိ ပနး့်ခဵတစးခုသို႔
ေရာကးေပလိမးံမညး၈ ထုိပနး့်ခဵ၌ အလယး၉ ဘုရာ့ ရြိခို့ေက္ာငး့ တစးေဆာငး၇ အထကး လႊတးေတား႐ုဵ့ တစး႐ုဵ့ႏြငးံ
အခ္ဳပးေထာငး တစးခု ရြိေပသညး၈
ထိုေနရာ၉

ကၽျနးမ္ာ့

အေရာငး့အဝယး

်ပဳလုပးရာဌာန

ကၽျနးေစ့္

ရြိေလသညး၈

ကၽျနးမ္ာ့သညး

ထိုေနရာတျငး ဝယးသူကို ရပး၊ ေစာငးံလငးံ ေနရသညး၈ ဝယးသူ မ္ာ့သညး မိမိ ဝယးယူရမညးံ ကၽျနးမြာ ခႏၶာကိုယး
ေတာငးံတငး့ သနးမာမႈ ရြိမရြိ သိႏိုငးရနး အသာ့ေရကို ကိုငးတျယး ဖ္စးညႇစး၊ ၾကညးံရသညး၈ အခ္ကးအ်ပဳတး၇
အခ္ဳပးအလုပး၇ အေလြ္ားအဖျပး စသညးတို႔ တတးမတတး စမး့သပး လုပးကိုငးေစသညး၈ ထို႔ေနာကး ေရာငး့ေစ့္
ဝယးေစ့္ကို ေမ်မနး့ ေ်ပာဆိုကာ ေစ့္ဆစးၿပီ့ ဝယးယူ ၾကသညး၈
ေရာငး့ကုနး်ဖစးေသာ ေက့္ကၽျနးမ္ာ့တျငး ႐ုပးရညးေခ္ာေမာလြပေသာ မိနး့ကေလ့၇ မိနး့မပ္ဳိမ္ာ့လညး့
ပါလာတတးၾကသညး၈ အခ္ကးအ်ပဳတး၇ အခ္ဳပးအလုပးတို႔ သာမက မုနး႔ပဲသေရစာ ခ္ဳိခ္ဤး စသညးတို႔ လုပးတတး
ကိုငးတတးသူမ္ာ့လညး့ ပါလာတတးၾကသညး၈ ယငး့သို႔ ႐ုပးေခ္ာသူႏြငးံ လကးမႈ အတတးပညာ တတးေ်မာကး
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သူမ္ာ့ကိုပငးလြ္ငး ေစ့္ေပါေပါ ဝယးယူရရြိႏုိငးေပသညး၈ အမ္ာ့ဆဵု့ ေပ့ရတတးေသာ ေစ့္ႏႈနး့မြာ ကၽျနးမ
တစးေယာကးလြ္ငး သြ္ီလငးသဵု့ဆယး (်မနးမာေငျ အာ့်ဖငးံ ဿဝ က္ပးခနး)႔ သာ တနးဖို့ရြိေပသညး၈
ယငး့ေက့္ကၽျနးတို႔ကာ့

အိမးတျငး့မႈကိစၥ

အဝဝကို

လုပးကိုငးေပ့ၾကရ႐ုဵမက

မိမိ

သခငး၌

စီ့ပျာ့ေရ့ကိုလညး့ ကူညီ လုပးကိုငးေပ့ၾကရသညး၈ ။တုိ႔အာ့ ေရာငး့ေရ့ဝယးတာ ကၽျမး့က္ငးေအာငး ေလံက္ငးံ
သငးၾကာ့ ေပ့ၿပီ့ ်ခဵဤယ္ာဤးထဲက ထျကးေသာ ဟငး့သီ့ဟငး့႐ျကးတုိ႔ကို ေရာငး့ခ္ေစ်ခငး့၇ ရကးကနး့ရကး်ခငး့၇
ေဆ့ဆို့်ခငး့၇

အဝတးအစာ့

ခ္ဳပးလုပး်ခငး့

စသညးတုိ႔ကိုလညး့

သငးၾကာ့လုပးကိုငး

ေစ၊

ထိုလုပးငနး့မြ

ထျကးသညးံ ကုနးေခ္ာမ္ာ့ကို ေရာငး့ခ္၊ ရရြိေသာ ဝငးေငျ်ဖငးံ မိမိသခငး၌ စီ့ပျာ့ေရ့ကို ်ဖညးံစျမး့ၾကရေပသညး၈
ေပ၍တူဂီအိမးရြငးသညး မိမိအိမးရြိ ကၽျနးမမ္ာ့ကို ေ်ခေတားတငး အေပ္ားမယာ့အ်ဖစး အသဵု့်ပဳၾကသညး၈
ပိုငး့ယဒး၌ မြတးတမး့ အရဆိုလြ္ငး အာဖရိကတိုကးမြ ဝယးယူ ခဲံေသာ ဆဵပငးလိမးလိမး အသာ့မညး့မညး့ နီ့ဂ႐ို့
ကၽျနးမမ္ာ့မြာ ထို အလုပးမ္ဳိ့ အတျကး သူတို႔ အႀကိဳကးဆဵု့ ်ဖစးသညးဟု အဆိုရြိေလသညး၈ အိမးရြငးမတုိ႔ အဖို႔
ဆိုလြ္ငးလညး့ ထုိကၽျနးမမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ်ပညးတ
ံ နးဆာအလုပး လုပးခိုငး့ကာ တစးဖကးတစးလမး့မြ ဝငးေငျရေအာငး
လုပးတတးၾကေသ့သညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ က်ပာ့တို႔သညး အိႏၵိယ တိုငး့ရငး့သာ့
ပိုငးနကး နယးပယးထဲသို႔ သျာ့၊ မိနး့ကေလ့မ္ာ့ကို ခို့ယူလာၿပီ့ ်ပညးံတနးဆာ ေခါငး့တို႔ထဵသို႔ လညး့ေကာငး့၇
ကၽျနးပိုငးရင
ြ း

မ္ာ့ထဵသို႔

လညး့ေကာငး့

ေစ့္ေကာငး့ေကာငး့ႏြငးံ

ေရာငး့ခ္ၾကသညး၈

ဣနညး့အာ့်ဖငးံ

ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး့၉ ေက့္ကၽျနး လူတနး့စာ့တို႔မြာ လူဤီ့ေရ အမ္ာ့ဆဵု့ ်ဖစးေန ေပေတာံသညး၈ ေပ၍တူဂီမ္ာ့ နညး့တူ
အ်ခာ့ ဤေရာပ တုိကးသာ့ လူကဵုထဵတုိ႔သညးလညး့ ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ ေရာကးလာလြ္ငး အရြငးလတးလတး နတး်ပညးသို႔
ေရာကးေနရသကဲံသို႔ လိုရာခဏ ်ပညံးစဵုၾကသ်ဖငးံ ဂိုအာၿမိဳ႕ကို Golden Goa ဂိုအာေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားဟု ေခ၍ဆို
ၾကသညးမြာ အဵံၾသစရာ မရြိေတာံေခ္၈
အႂကျာ့၇
်ဖဳနး့ေနၾကသညးမြာ

အပ္ငး့၇
ေပ၍တူဂီ

ဇိမးခဵ်ခငး့ႏြငးံ

ဒုစ႐ိုကးမႈ

လူမ္ဳိ့တိ႔က
ု ို

စိတးဓါတး

ဟူသမြ္တို႔ကို
ညဵံဖ္ငး့

ယစးမူ့

ေသ့သိမး

က္ဴ့လျနး၊သာ

လာေအာငး

အခ္ိနး

လုပးေပ့သလို

ရြိေပေတာံသညးဟု ပိုငး့ယဒး၌ မြတးတမး့၉ ေဖား်ပ ထာ့ၿပီ့လြ္ငး “ကၽျႏုးပး၌ ကိုယးေတျ႔ ၾကဵဳခဲံရသမြ္ ေဖား်ပရလြ္ငး
အတာ့အဆီ့ အေႏြာငးံအယြကး၇ ရနးစ ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ မတရာ့ ညႇငး့ပနး့မႈ အတနးတနးကို ခဵစာ့ ခဲံရပါသညး၈
အကယး၊သာ သူတုိ႔လုပးသမြ္ ကိုငးသမြ္ကို ယခုလို မြတးစု ေရ့သာ့ မညးံသူ တစးဤီ့အ်ဖစး ကၽျႏးုပးကို ရိပးမိ
သိရြိသျာ့ပါက ကၽျႏးုပးအာ့ မိမိတိုငး့်ပညးသို႔ ယခုလို ်ပနးချငးံ ်ပဳၾကမညး မဟုတးေပ၈ ကၽျႏုးပးသညး အထငးအ်မငး
မမြာ့ေအာငး ကၽျႏးုပးအာ့ ယဵုၾကညးေအာငး အတတးႏိုငးဆဵု့ ဟနးေဆာငး၊ ေနတတးေသာ သတိၱေၾကာငံးသာ
ဣမြတးတမး့မ္ာ့ကို ေရ့ချငးံရေပေတာံသညး” ဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈

ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵ သျာ့ေတျ႔ဆဵု်ခငး့
ပိုငး့ယဒး၌

အေတျ႔အၾကဵဳတုိ႔မြာ

လျနးစျာ

အဖို့တနးလြေပသညး၈

သူသညး

သာမနး

ခရီ့သညး

တစးေယာကးအေန်ဖငးံ မဟုတးဘဲ ေအာကးတနး့စာ့ လူအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ (ဿ) ႏြစးခနး႔ ေထျ့ေရာယြကတ
း ငး ေနထိုငး
ေပါငး့သငး့လာခဲံရသ်ဖငးံ မိမိ ေ်ပာ်ပေနသမြ္ေသာ အေၾကာငး့အရာ ်ဖစးရပးတုိ႔ကို မိမိ ကိုယးတိုငး ေကာငး့စျာ
သိရြိလာခဲံရ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
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သို႔်ဖစးေသား်ငာ့လညး့
ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔

ေခတၱခဏ

သငးသာ

ေရာကးသျာ့သညးံ

လူကဵုထဵ
ဆိုအံဵ၈

တစးဤီ့၌

ဦညးံသညးေတား

ဂိအ
ု ာၿမိဳ႕၌

တစးေယာကးအေန်ဖငးံ

ႀကီ့က္ယးခမး့နာ့ပဵုတုိ႔ကိုသာ

ေတျ႔်မငး

လာခဲံရေပလိမးံမညး၈ ဤပမာအာ့်ဖငးံ ေဖား်ပရလြ္ငး ဟိုစတိနး့ နယးစာ့ႀကီ့႐ုဵ့မြ Albert De Mandeiso အမညးရြိ
လူငယးလူ႐ျယး တစးေယာကးသညး (ှ၃၀၆) ခုႏြစးက စူရတးၿမိဳ႕ အေရြ႕ အိႏိၵယ ကုမၸဏီ၌ ဤက၎႒်ဖစးသူ
မစၥတာမကးသေဝါ Mr. Methwold ဆိုသူႏြငးံအတူ ဂိုအာၿမိဳ႕၌ ၾကဵဳေတျ႔ခဲံပဵုမ္ာ့ကို မြတးသာ့ခဲံေလသညး၈
။သညး

ဂိုအာၿမိဳ႕

ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌

နနး့ေတား၉

က္ငး့ပေသာ

ဦညးံခဵပျဲ၉

အထကးတနး့

အရာရြိႀကီ့မ္ာ့စျာႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုခဲံရပဵုမ္ာ့ကို ေရ့သာ့ထာ့ခဲံရာ ထိုမြတးတမး့ကို ဖတး႐ႈရသညးမြာ ကၽျႏးုပးအာ့
နနး့ေတား အတျငး့ရြိ ညီလာခဵ ခနး့မႀကီ့ထဲသို႔ ပို႔ေပ့သလိုပငး ထငးရေပေတာံသညး၈
ဝတးစဵုယူနီေဖာငး့

ဆငးတူ

ဝတးဆငးထာ့ေသာ

ကိုယးရဵေတား

တပးသာ့တို႔သညး

တူမီ့

ေသနတးရြညးမ္ာ့ကို ထမး့လ္ကး အခနး့ဝ၌ တစးဖကးတစးခ္ကးမြ စီတနး့လ္ကး အတျငး့ခနး့ကို ေစာငးံၾကပး
ေနၾကေပသညး၈ အတျငး့ခနး့ထဲသို႔ ဝငးလိုကးေသာအခါ ဤေရာပတုိကးမြ မငး့ညီမငး့သာ့တုိ႔၌ ႐ုပးပဵု ပနး့ခ္ီ
ကာ့ခ္ပး မ္ာ့စျာကို နဵရဵ၉ ဆျဲခ္ိတးထာ့သညးကို ေတျ႔ရေပသညး၈ ပီ႐ိုဒါဆီလးဗာ့ Pero Da Silua အမညးရြိ
ဘုရငးခဵခ္ဳပးသညး

ဝတးလဵုနကးႀကီ့ကို

ဝတးဆငးထာ့ၾကသညး၈

ဤက၎႒ႀကီ့

လႊမး့်ခဵဳလ္ကး
ခနး့မေဆာငးသို႔

အေႁချ

အရဵမ္ာ့ကလညး့

ဝငးလာသညးႏြငးံ

အနကးေရာငး

တစးၿပိဳငးနကး

ထိုငးရာမြ

ဆငးတူ
ထၿပီ့

အေလ့်ပဳၾကၿပီ့လြ္ငး ဤက၎႒ႀကီ့ ထိုငးမြ ထိုငးၾကသညး၈ ဤက၎႒ႀကီ့သညး မိမိ၌ အေရ့ကိစၥမ္ာ့ကို ဘုရငးခဵခ္ဳပးႏြငးံ
ေဆျ့ေႏျ့ ေ်ပာဆိုခဲံၿပီ့ေနာကး ထ၊ ်ပနးခဲံေသာအခါ ဘုရငးခဵခ္ဳပးသညးလညး့ ခနး့မေဆာငး တဵခါ့ဝအထိ
လိုကးပို႔ကာ အာ့လဵု့ကုနး ထျကးချာသျာ့ၿပီ့သညးံ တုိငးေအာငး ရပး၊ ႏႈတးဆကးရငး့ က္နးရစးခဲံေပသညး၈
ပိုငး့ယဒးသညးလညး့ ဂိုအာၿမိဳ႕ဘုရငးခဵခ္ဳပးကို မၾကာခဏ ေတျ႔်မငးခဲံဖူ့ေလသညး၈ ေခတၱ ဘုရငးခဵခ္ဳပး
မငးနဇီ Menezes ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕သျာ့ေသာအခါ ေလာရငးစးဒီတာဗိုရာ Ruy Lourenco De Tauora ဆိုသူ
ဆကးခဵခဲံေပသညး၈
ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌ အိမးေတားရြိ ဗိုလး႐ႈခဵေနရာမြ ေလြကာ့ထစးမ္ာ့ ဤီ့တုိကးေနေသာ ေတာငးဘကးကျငး့်ပငး
ပနး့ဤယ္ာဤးထဲ၉ လူ့လာေခါကး်ပနး သျာ့လာေနသူတို႔သညး ဘုရငးခဵခ္ဳပး အိမးေတားသို႔ အာရပး်မငး့ႀကီ့မ္ာ့ကို
စီ့နငး့၊ ေနာကးပါ အ်ခဵအရဵမ္ာ့ႏြငးံ ဝငးေရာကးလာေသာ လူႀကီ့ လူေကာငး့ အခ္ဳိ႕ကို လြမး့၊ ်မငးႏိုငး
ၾကေပသညး၈ ထို်မငး့တပးႀကီ့ ရပးနာ့ေနခိုကး မြကး၇ ်ခငး၇ ယငးရဲတုိ႔ကို ်မငး့ၿမီ့ယပးမ္ာ့ႏြငးံ တဖုတးဖုတး ခတးလ္ကး
ေစာငးံေနၾကေသာ မူဆလငးလူမ္ဳိ့ ်မငး့ထိနး့တို႔ကလညး့ အသငးံရပး၊ ေနၾကသညး၈ ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌ ကိုယးရဵေတား
တပးသာ့ တစးရာခနး႔သညး အ်ပာေရာငး ဝတးစဵု ယူနီေဖာငးမ္ာ့ ဝတးဆငးလ္ကး ေလြကာ့၌ တစးဖကးတစးခ္ကးမြ
စီတနး့၊ ေစာငးံေရြာကးလ္ကး ရြိၾကသညး၈
ဘုရငးခဵခ္ဳပးသညး မၾကာမီ အိမးေတားမြ ထျကးလာၿပီ့ အေႁချအရဵ ေနာကးလုိကး ေနာကးပါမ္ာ့ႏြငးံ အတူ
်မငး့စီ့၊

ထျကးသျာ့ေလသညး၈

။အတျကး

ေဝါယာဤး

အမႈထမး့မ္ာ့သညး

အလြ်ပအေန်ဖငးံေသား

လညး့ေကာငး့၇ ်မငး့စီ့၊ ထျကးသျာ့ေလသညး၈ ။အတျကး ေဝါယာဤး အမႈထမး့မ္ာ့သညး အလြ်ပအေန်ဖငးံ
ေသားလညး့ေကာငး့ ေနာကးပါ့မြ အသငးံ်ပငးကာ လိုကးပါၾကရေလသညး၈ ဘုရငးခဵ၌ ေနာကးပါ့၉ ထီ့ေတားမုိ့
အမႈထမး့တုိ႔က ေ်ခက္ငးေလြ္ာကး၊ ထီ့မို့ လုိကးပါၾကရသညး၈
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ဘုရငးခဵခ္ဳပးႏြငးံ အတူ လုိကးပါၾကရေသာ အမႈထမး့ အရာရြိႀကီ့ အသီ့သီ့တျငးလညး့ ကိုယးပိုငး သီ့်ခာ့
အမႈထမး့အေဆာငး ကိုငးမ္ာ့ ပါရြိေသ့ရာ တစးဤီ့ဤီ့လြ္ငး ပို့ဝတးစဵု ဆငးတူႏြငးံ အမႈထမး့ အေဆာငးကိုငး (ှဿ)
ေယာကးစီ

လုိကးပါၾကရေလသညး၈

ေ်ခာကးေယာကးခနး႔သညးလညး့
ထျကးေတားမူသညးမြာ

ထို႔်ပငး

အရပးအေမာငး့ေကာငး့၊

ဓါ့လျတးကိုယးစီ

အ်ခာ့အ်ခာ့ေသာ

ကိုငး၊

ထျာ့က္ဳိငး့ေသာ

လိုကးပါၾကေပသညး၈

ဘုရငးခဵခ္ဳပးမ္ာ့နညး့တူ

ယငး့သို႔

ခရစးယာနး

နီ့ဂ႐ိုစစးသာ့
အခမး့အနာ့ႏြငးံ

သာသနာေရ့ဆိုငးရာ

အေဆာကးအအဵု တစးစဵုတစးခုသို႔ ဘုရာ့ဖူ့သျာ့ေရာကးေန်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈
ဘုရငးခဵခ္ဳပးသညး အလျနး ႂကျယးဝခ္မး့သာသူ ်ဖစးသညး၈ ယခုေခတး ဘုရငးခဵခ္ဳပးမ္ာ့ထကး အဆမ္ာ့စျာ
ခ္မး့သာသညး၈ ။၌လစာ ေငျမြာ တစးႏြစးလြ္ငး ေပါငး (ှ၁ဝဝ) ်ဖစးရာ၇ ယခု (ဿဝ) ရာစုေခတး အတျငး့ရြိ
ေငျေၾက့တနးဖို့ႏြငးံ ဆိုလြ္ငး (ှဝ) ဆ၇ (ှ၂) ဆခနး႔ ရြိေပသညး၈ ဘုရငးခဵတုိငးလိုလို လကးေဆာငးပဏၰာစေသာ
လာဘးလာဘ ေဘ့ေပါကးဝငးေငျမ္ာ့မြာ သဵု့ႏြစးအတျငး့ ေပါငး (၀) သိနး့ခနး႔ ရမညးဟု ေမြ္ားမြနး့ထာ့ၾကေပသညး၈
သို႔ရာတျငး ယငး့သို႔ ရရြိေသာ စညး့စိမးကို က္က္နန မခဵစာ့ႏုိငးၾကကုနး၈ သူခို့လကး သူဝြကးေမြာကး ဆိုသလို
။တုိ႔၌ အ်ပနးခရီ့၉ ပငးလယးဓာ့်ပတုိ႔ လုယကး တုိကးခိုကးၾကသ်ဖငးံ စုမိသမြ္ ေ႐ႊေငျ ရတနာတုိ႔မြာ
မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ပငးလယးကိုသာ အချနးဆကးပစး ခဲံၾက ရေပေတာံသညး၈
ဘုရငးခဵမ္ာ့
သာသနာဝငးတုိ႔၌

သျာ့ေလံ

သျာ့ထရြိေသာ

ဘုရာ့ေက္ာငး့လညး့

သာသနာံ

တစးခု

အပါအဝငး

အေဆာကးအအဵုမ္ာ့

အနကး

ဂ္ကးဆူအစး

်ဖစးေလသညး၈

ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ

ခရစးယာနး

သာသနာဂိုဏး့တုိ႔မြာ ဒိုမီနီကငးဂိုဏး့၇ ဖရနးစစၥကငးဂိုဏး့၇ ကငးမယးလစးဂိုဏး့၇ ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ စသညးတို႔
်ဖစးၾကသညး၈ ထိုဂိုဏး့အသီ့သီ့တုိ႔မြာ (ှ၂၂ဝ) ခုႏြစး ေလာကးကစ၊ ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး အေ်ခစိုကး ခဲံၾကေလသညး၈
(ှ၄)ရာစုႏြစး

အစေလာကး

ေရာကးေသာအခါ

ခရစးယာနးဂိုဏး့မ္ာ့

ထို႔ထကး

ပိုမို

မ္ာ့်ပာ့၊

လာခဲံၾက်ပနးသညး၈ (ှ၅၄၅) ခုႏြစးက ဖျနးဆီကာဆိုသူ ေရ့သာ့ခဲံေသာ ဂိုအာၿမိဳ႕ ေက္ာကးစာ သမုိငး့စာအုပးတျငး
ခရစးယာနး သာသနာ်ပဳဂိုဏး့ (၁ဝ) ခနး႔ အေ်ခစိုကးမိေနၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈ တစးဖနး (ှ၄)
ရာစု အကုနးေလာကးတျငး ေရာကးခဲံဖူ့ေသာ ကပၸတိနး ဟမီလးတနးဆိုသူက ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး ခရစးယာနးဘာသာဝငး
လူဤီ့ေရ တစးသိနး့ေ်ခာကးေသာငး့မြ္သာ ရြိေသားလညး့ ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့မြာ သဵု့ေသာငး့ခနး႔ ရြိေနသညးဟု
ေဖား်ပခဲံေလသညး၈
ဂ္ကးဆူအစးသာသနာ်ပဳမ္ာ့ ေနထုိငးသညးံ ေက္ာငး့ကို ပ႐ိုဖကးေဂဟာ Professed House ဟု
ေခ၍ၾကသညး၈

ထုိေက္ာငး့သညး

႐ိုအာဒီရီတာ

ကုနး့ထိပးအနီ့ရြိ

ဂ္ကးဆူအစး

ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ႏြငးံ

ဆကးစပးလ္ကး တညးရြိေပသညး၈ ။ပ႐ိုဖကး ေဂဟာသညး ဂိုအာၿမိဳ႕၌ ၾကညးံစရာ၇ ႐ႈစရာေကာငး့ေသာ
ဌာနမ္ာ့အနကး

တစးခု

အပါအဝငး

်ဖစးေသာေၾကာငးံ

အထကးတျငး

ေဖား်ပခဲံဖူ့ေသာ

မနးဒယးလးဆိုႏြငးံ

မကးသးေဝါတုိ႔လညး့ သျာ့ေရာကးၾကညးံ႐ႈခဲံၾကဖူ့ေလသညး၈ ထိုအခါက ဂ္ကးဆူအစး သာသနာ်ပဳတုိ႔ အဘယးမြ္
အထကးတနး့က္က္ ဇိမးႏြငးံ ေနထုိငးခဲံၾကပဵုကို ယခငး မြတးတမး့ေရ့သူက ကၽျႏးုပးလညး့ တစးသကးတျငး တစးခါမြ
လြ္ာန႔ဲမတို႔ခဲံရဘူ့ေသာ

ကေနရီအရကးကို

ထိုဂ္ကးဆူအစးေက္ာငး့တျငးမြ

ေသာကးခဲံရဖူ့ပါသညးဟု

ေဖား်ပခဲံ်ခငး့်ဖငးံ သိသာႏိုငးေပေတာံ၌၈ ထို႔ေနာကး ခရီ့သညးတုိ႔သညး ဘျနး့ဂ္ကးဆူ Bom Jesus အမညးရြိ
ေမြ္ားစငးႀကီ့ေပ၍သို႔ တကး၊ ၿမိဳ႕ေတား၌ ႐ႈခငး့သာမ္ာ့၇ ်မစးမ္ာ့၇ ပငးလယးကမး့ေ်ခႏြငးံ အနီ့ ပတးဝနး့က္ငးရြိ
ေတာေတာငးမ္ာ့၌ သာယာပဵု ႐ႈခငး့တုိ႔ကို အသီ့သီ့ ၾကညးံ႐ႈၾကေလသညး၈ ထိုေနရာသညး စိနး႔ဖရစစး
ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့ကို ်မႇဳပးႏြဵရာ ဌာန ်ဖစးေပ၌၈
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စိနး႔ဖရနးစစးေဇဗီယာ
ဂ္ကးဆူအစး သာသနာဂိုဏး့၌ အမညးမြာ ဂိုဏး့ဝငးပုဂၐိဳလးတို႔ အႀကိဳကးကို လိုကး၊ မြညးံေခ၍ ထာ့ေသာ
အမညး ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ထိုဂိုဏး့ကို စတငး တညးေထာငးသူမြာ ပုဂၐိဳလး ႏြစးဤီ့ မြ္သာ ်ဖစးသညး၈ ။တို႔မြာ
လိျဳငးယိုလာ Loyola ဆိုသူႏြငးံ ေဇဗီယာ Xavier ဆိုသူတုိ႔ ်ဖစးေလသညး၈ ။တို႔သညး ခရစးယာနးဘာသာကို
စာေတျ႔ထကး ငါေတျ႔ကို ပို၊ ေလံက္ငးံ လာခဲံၾကၿပီ့ သာသနာ်ပဳရာ၉ အလျနး ဇျဲေကာငး့ေသာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့
်ဖစးၾကေလသညး၈ ။တို႔ ႏြစးဤီ့ စလဵု့မြာပငး နာမးတရာ့ အေပ၍ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေဝဖနး သဵု့သပး ခဲံဖူ့ၾကသညး၈
ထို႔ေနာကး တရာ့ေပါကးလာၿပီ့ အမဲလိုကး်ခငး့ အလုပး၇ အိမးရာေထာငး်ခငး့ အမႈ စသညးတုိ႔ အ်ပငး တစးခ္ိနးက
စပိနး စစးတပးတျငး အမႈထမး့ခဲံေသာ စစးမႈထမး့ အ်ဖစးတို႔ကို အာ့လဵု့ စျနး႔ပစး ခဲံၾက ၿပီ့လြ္ငး သာသနာေတား
အေရ့သကးသကးကိုသာ ေဆာငး႐ျကးခဲံၾကေလသညး၈
။တုိ႔သညး ကကးသလစး သာသနာဂိုဏး့၌ အယူအဆ အခ္ဳိ႕ကို မႏြစးသကးၾကေခ္၈ မိမိတို႔ဘာသာ
ခရစးယာနး အယူဝါဒသစး ဂိုဏး့သစးထူေထာငး လုိၾကသ်ဖငးံ ခရစးႏြစး (ှ၂၁ဝ) ခုႏြစးတျငး ဂ္ကးဆူအစး
သာသနာဂိုဏး့ကို စတငး ထူေထာငး ခဲံၾကသညး၈ ထုိ႔ေနာကး ႏြစးဤီ့သာ တာဝနး ချဲေဝၾကၿပီ့ လျိဳငးယိုလာက
ဤေရာပတိုကးတျငး လညး့ေကာငး့၇ ေဇဗီယာက အာရြတိုကးတျငး လညး့ေကာငး့ အသီ့သီ့ တာဝနးယူ၊
သာသနာ ်ပဳၾက ေလသညး၈ သို႔်ဖစး၊ အေရြ႕တုိငး့တျငး ဂ္ကးဆူ့အစး သာသနာသို႔ ဝငးလာသူ မြနးသမြ္တို႔မြာ
ေဇဗီယာ၌ ႀကိဳ့ပမး့မႈမြ ရရြိ ထျကးေပ၍လာေသာ အေ်ဖမ္ာ့ ်ဖစးေပသညး၈
ေဇဗီယာသညး ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ အာဏာပိုငးမ္ာ့ကို ေက္ာေထာကး ေနာကးခဵအ်ဖစး ရရြိမြသာလြ္ငး မိမိ၌
သာသနာ်ပဳလုပးငနး့

ေအာငး်မငး

ထေ်မာကးမညးကို

သိေပသညး၈

ေပ၍တူဂီ်ပညးံရြငး

တတိယေ်မာကး

ဂၽျနးဘုရငးသညး ။အာ့ အထူ့မစးရြငး အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငး အ်ဖစးႏြငးံ စရိတးစက အာ့လဵု့ကို ေထာကးပဵံ
ေပ့သညး၈ ဂိုအာၿမိဳ႕ကို တိုကးခိုကး သိမး့ပိုကးၿပီ့ မေရြ့မေႏြာငး့ ေစလႊတးခဲံဖူ့ေသာ ဒိုမီနီကငးႏြငးံ ဖရနးစစၥကငး
သာသနာ်ပဳ တုိ႔သညး ခရစးယာနး သာသနာကို မဆိုသေလြ္ာကးမြ္သာ ်ဖနး႔်ဖဴ့ ႏိုငးခဲံၾကသညး၈ တုိငး့ရငး့သာ့
တို႔ကို မဆိုထာ့ဘိ မိမိတို႔ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကိုပငး ကိုယးံဘာသာကိုယး ႐ုိေသ ကိုငး႐ိႈငး့ေအာငး မတတးစျမး့ႏိုငး
ခဲံၾကေပ၈ ေနာကးႏြစးေပါငး့ (၄ဝ) ၾကာမြ ေရာကးသျာ့သူ ပိုငး့ယဒး ေတျ႔ခဲံရေသာ ေပ၍တူဂီတို႔ အတိုငး့ မိမိ
ကိုယးကို အထငးႀကီ့ကာ ဇိမးခဵ ေနၾကသညးသာ မ္ာ့ေပသညး၈ မိမိတို႔ သာသနာေရ့ လုပးငနး့ကို လဵု့ဝ ဂ႐ုမစိုကး
ၾကေခ္၈
သို႔ရာတျငး ေဇဗီယာ အဖို႔ကာ့ ဣသို႔ မဟုတးေပ၈ မိမိသညး ဘုရငး ကိုယးစာ့လြယး အ်ဖစးႏြငးံ
ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ သျာ့ရလြ္ငး မိမိ လိုခ္ငးေသာ ဘာသာေရ့ ကိုယးစာ့လြယး အစစးအမြနး အ်ဖစး (ရြငး႐ိုေသ၇ လူ႐ိုေသ
အ်ဖစး) သို႔ ေရာကးမညး မဟုတးဟု ေတျ့မိသညးႏြငးံ ေရာမၿမိဳ႕ သျာ့ၿပီ့ တတိယေ်မာကး ေပါလးသာသနာပိုငးထဵမြ
အမိနး႔စာ တစးေစာငးကို ရေအာငး ယူခဲံေလသညး၈
ေဇဗီယာသညး ဣနညး့အာ့်ဖငးံ ဂိုအာ သေဘၤာဆိပးသို႔ ပုပးသာသနာပိုငး၌ ကိုယးစာ့လြယးေတား
အ်ဖစးႏြငးံ (ှ၂၁ဿ) ခုႏြစးတျငး ဆိုကးေရာကး လာခဲံ ေပေတာံသညး၈ ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ ခရစးေယာနးဂိုဏး့ အသီ့သီ့မြ
အႀကီ့အကဲမ္ာ့ႏြငးံကျ ဂိုအာၿမိဳ႕သာ့ ႀကီ့မာ့ေသာ လူထုႀကီ့မြာ သေဘၤာဆိပးမြ ဆီ့ႀကိဳ ေနၾကေလသညး၈
ေဇဗီယာသညး

သေဘၤာဆီမြ

မိမိအတျကး

်ပငးဆငးထာ့ေသာ

ဂိုဏး့ခ္ဳပး၌

နနး့ေတားသို႔

ႂကျရာ

ခရီ့

တစးေလြ္ာကးတျငး ဝတးလဵုႏျမး့ႏြငးံ ေဝါယာဤး မစီ့ဘဲ ဖိနပးေ်ခနငး့မပါ ဗလာ ေ်ခက္ငး ႂကျခဲံေလသညး၈ ထို႔ေနာကး
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မိမိအာ့ ေဆ့႐ုဵသို႔ ညႊနး်ပရနး ေ်ပာေလသညး၈ ထိုအခါက ေဆ့႐ုဵမြာ အလျနးေရြ့က္ေသာ ေဆ့႐ုဵမ္ာ့အတိုငး့
အစစ၉ ညဵံဖ္ငး့ေပရကာ့ ဂ္ကးဆူအစး ေဆ့႐ုဵမ္ာ့ႏြငးံ ကျာ်ခာ့လြေပသညး၈
ထို႔ေနာကး
တနး့တနး့မတးမတး

ပရိသတးမ္ာ့ကိုလညး့

မိမိေနာကးက

ႂကျသျာ့ေလေတာံ၌၈

သျာ့လမး့

လိုကးခဲံရနး

ေခ၍ေဆာငးကာ

တစးေလြ္ာကးတျငးလညး့

ေဆ့႐ုဵ

႐ႊငးပ္ေသာ

ရြိရာသို႔

မ္ကးႏြာ်ဖငးံ

ေကာငး့ကငးဘုဵကို ေမားၾကညးံကာ ဆုေတာငး့စာမ္ာ့ကို ႐ျတးဆိုရငး့ တစးလြမး့ခ္ငး့ ေလြ္ာကးသျာ့ ေနေပသညး၈
သူ႔မြာ နကးေမြာငးေသာ မ္ကးလဵု့မ္ာ့ႏြငးံ မညး့နကးေသာ မုတးဆိတး က္ငးစျယးမ္ာ့ ရြိေသားလညး့ မ္ကးႏြာမြာ
ၾကညးလငးလြပသညး၈ သူသညး ေဆ့႐ုဵသို႔ ေရာကးသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ကု႒ႏူနာ ေရာဂါသညး တစးဤီ့၌
အနာမ္ာ့ကို မ႐ျဵမရြာ ေဆ့ေၾကာ ကုသ ေပ့ေန ေပေတာံ၌၈
သူသညး ဂိုအာၿမိဳ႕သာ့တုိ႔ ်မငးကျငး့ႏြငံး ဆနး႔က္ငးေသာ ်ဖစးရပးကို သယးေဆာငး၊ ၿမိဳ႕တျငး့သို႔
ဝငးေရာငး ခဲံေလၿပီ၈ လူအခ္ဳိ႕က သူ႔ဤီ့ေခါငး့ ပတးလညး၉ အေရာငးေတျ ထျကးေနသညး ဟူ၊ပငး တီ့တို့ ေ်ပာဆို
ၾကေလသညး၈ သူ႔ကိုလညး့ ထိုအခ္ိနးက စ၊ ေကာငး့ကငး ဘဵုသာ့ Heavenly Pilgrim ဟု ေခ၍စမြတး ်ပဳလာ
ခဲံၾကေပေတာံသညး၈
သို႔ရာတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ ေပ၍တူဂီမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ အထကးတနး့စာ့တို႔ကမူ အေရြ႕တိုငး့ ေဒသ၉
ယငး့သို႔ ်ပဳမႈေသာ မညးသညးံ မ္ကးႏြာ်ဖဴ လူမ္ဳိ့ကို မဆို အသိအမြတး မ်ပဳလို ၾကေခ္၈ ထိုအခ္ိနးေလာကးက
ဆို့ရကး Soares ဆိုသူ ေရ့ခဲံေသာ ေပ့စာ တစးေစာငး၉ ပါရြိသညးမြာ „အထကးတနး့စာ့ လူမ္ာ့ကပငး ဒီလို
အႀကိဳအၾကာ့က လူညဵံမ္ဳိ့ကို ဒီအရပးသို႔ ပို႔လိုကး်ခငး့မြာ မဖျယးမရာ လျနးစျာ မြာ့ယျငး့လြသညး‟ ဟု ေ်ပာဆို
ေနၾကပါသညး၈ „ဒီလို လူ်ဖဴ မ္ဳိ့ေၾကာငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ေတျ ေရာငးံတကးၿပီ့ အ႐ိုအေသ တနးလာၾကေတာံ မြာပဲ၈
ဘာ်ပဳလုိ႔လဲ ဆိုေတာံ ငါတို႔ကို သူတုိ႔ေတျက အငးမတနး ႀကီ့က္ယးေသာ လူမ္ဳိ့ေတျ ်ဖစးၿပီ့ ဦရာမ ပုဂၐိဳလး
ထူ့ေတျလို႔ ထငးေနၾကလို႔ ်ဖစးတယး‟ ဟု ။၌ ဆူဗငးနာ ေဆာံဖးေဇဗီယာ ဆိုေသာ စာအုပးထဲမြာ ေရ့သာ့
ထာ့ခဲံေလသညး၈
သို႔ေသားလညး့ ေဇဗီယာသညး ဟိုမြသညးမြ သျာ့လာေသာအခါ ဖိနပးေ်ခနငး့ မပါဘဲ ေဟာငး့ႏျမး့
စုတးၿပဲေသာ ဝတးလဵု်ဖငးံသာ သျာ့လာလ္ကး ေက့္ကၽျနးမ္ာ့ကို ႏြစးသိမးံစကာ့ ေ်ပာၾကာ့်ခငး့၇ လူနာမ္ာ့ကို
ၾကငးၾကငးနာနာ ်ပဳစု်ခငး့၇ ခ္ဳိ႕ငဲံသူမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံစျမး့်ခငး့၇ အလးဂ္ဘာႏြငးံ ဆလာဒတးဘေရာဂတး အက္ဤး့ေထာငး
မ္ာ့သို႔သျာ့၊ အက္ဤး့သာ့တုိ႔ကို တရာ့ေဟာက အတူတကျ ဆုေတာငး့ ပတၱနာ်ပဳ်ခငး့ စေသာ ကယးတငး်ခငး့
လုပးငနး့မ္ာ့ကို စိတးပါလကးပါ လုပးလ္ကးသာ ေနခဲံေပသညး၈ သူ၌ က႐ုဏာတရာ့၇ ေမတၱာ တရာ့တို႔သညး
သတၱဝါအမ္ာ့၌ ခႏၶာကိုယးထဲသို႔ တစိမးံစိမးံ စီ့ဝငး ေနၾက သေလာ မသိ၇ အတနးၾကာလြ္ငးပငး မြဴ့ႀကီ့မတးႀကီ့
တုိ႔ကစ၊

လူကဵုထဵပိုငး့၉

။ကို

ေလ့စာ့

ယဵုၾကညး

လာ႐ုဵမက

ဘုရာ့သခငး၌

ကိုယးစာ့လြယးေတား

အစစးေပတညး့ဟု အသိအမြတး ်ပဳလာ ၾကေလေတာံသညး၈
ခရစးႏြစး (ှ၂၁ဿ) ခုႏြစးတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕သညး စညး့ကမး့မရြိ ပရမး့ပတာ ်ဖစးေနေသာ ၿမိဳ႕ေပတညး့၈
အုပးခ္ဳပးေရ့ဘကးက အရာရြိမ္ာ့ေသားလညး့ေကာငး့၇ သာသနာေရ့ဆိုငးရာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့သညး လညး့ေကာငး့
ၿမိဳ႕ကို အေ်ခတက္ မအုပးစို့ ႏိုငးခဲံၾကေခ္၈ လူသတးမႈမ္ာ့ မၾကာခဏ ေပ၍ေပါကး တတးေသားလညး့ ဘယးအခါမြ
ဖမး့ဆီ့ အေရ့ယူ်ခငး့၇ စစးေဆ့၊ အ်ပစး ဒဏးေပ့်ခငး့ ဟူ၊ မၾကာ့ၾကရေပ၈ ဆိုငးရာသို႔ တုိငးၾကာ့်ခငး့
်ပဳလြ္ငးလညး့ အေရ့ယူသညး ဟူ၊ မရြိ၈ ပငးလယး ကမး့ေ်ခ တစးေလြ္ာကးရြိ ခဵတပးတျငး့က စစးသာ့တုိ႔
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ဆိုလြ္ငးလညး့ ဘုရာ့တရာ့ကို သတိမရ၈ ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ တကးရနး ေဝလာေဝ့ ်ဖစးေန ၾကကုနး၌၈ မိမိတ႔ို
အခုလို အေရြ႕တိုငး့သို႔ နယးခ္ဲ႕ တုိကးခိုကးၾကရသညးံ အေၾကာငး့ရငး့မြာ ခရစးယာနး သာသနာ ်ပနး႔ပျာ့ေရ့
အတျကး အဓိက ်ဖစးသညးကိုလညး့ သတိ မမူ ၾကေတာံေခ္၈
ထိုအခိုကး စိနး႔ေဇဗီယာ၌ သာသနာ်ပဳလုပးငနး့ ်ဖဳနး့ခနဲ ေရာကးလာေသာအခါ ။တို႔ ေမံေလ္ာံေပါံဆ
ခဲံသညးမ္ာ့ အတျကး အလနး႔တၾကာ့ ်ဖစးလာေတာံသညး၈ မိမိတို႔ အသကး ဝိညာဤး အတျကး ထိတးလနး႔တၾကာ့
်ဖစးလာၾကေတာံသညး၈ သို႔ႏြငးံ သာသနာ်ပဳ လုပးငနး့ ပဵုစဵသစး တစးခုေၾကာငးံ သာသနာ်ပဳ ဌာနသစးမ္ာ့၇
အေဆာကးအအဵု သစးမ္ာ့ တစးခုၿပီ့ တစးခု တို့တကး လာခဲံၿပီ့ေနာကး ပိုငး့ယဒး ေရာကးသျာ့ေသာ အခ္ိနး၉
ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားဟု ေခ၍ဆို ႏိုငးေလာကးေအာငး သာသနာံ အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ႏြငးံ ေခါငး့ေလာငး့သဵမ္ာ့ တစးၿမိဳ႕လဵု့
လြ္ဵေန ေလေတာံသညး၈
စိနး႔ေဇဗီယာ

ဂိုအာၿမိဳ႕၉

ေနထုိငး၊

သာသနာ်ပဳခဲံသညးမြာ

မ္ာ့စျာ

မၾကာလြေပ၈

ဂိုအာၿမိဳ႕က

ေပ၍တူဂီတို႔ကို ဘဝသစး ေ်ပာငး့ေပ့ခဲံေသာ သူ၌ သာသနာ်ပဳ လုပးငနး့မြာ အာရြတိုကးရြိ ဘာသာမဲံတ႔က
ို ို
သာသနာ်ပဳ်ခငး့၌ အစ ေ်ခလြမး့မြ္သာ ်ဖစးေလသညး၈ ေနာကးပိုငး့ ဂ္ကးဆူအစး သာသနာ်ပဳမ္ာ့ကဲံသို႔
ထိပးပိုငး့အစို့ရ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ပညာတတးတုိ႔ကို ခ္ဤး့ကပး်ခငး့ မ်ပဳဘဲ ဆငး့ရဲသာ့ ေက္ာမျဲ လူႏုဵလူအမ္ာ့ႏြငးံ
ဒုကိ၏တတုိ႔ကိုသာ

ခ္ဤး့ကပး၊

တရာ့ဓမၼ

ေဟာေ်ပာ်ပသ်ခငး့၇

ကူညီမစ်ခငး့

်ပဳေလသညး၈

သူသညး

ထိုလူမ္ဳိ့တို႔၌ ႏြလဵု့သာ့ကို အေကာငး့ဆဵု့ တရာ့်ဖငးံ ေတျ႔ထိ ေပ့ခဲံေလသညး၈ မိမိ၌ နမူနာကို လိုကးနာ
က္ငးံၾကဵ်ခငး့ အာ့်ဖငးံ ကကးသလစး ခရစးယာနး အယူဝါဒ၌ ႏြစးသကးဖျယးရာကို လြစး်ပႏိုငးခဲံ ေလသညး၈
သူသညး တိုငး့ရငး့သာ့တို႔ကို ႏြစးႏြစးကာကာ ခ္စးခငးခဲံသညးမြာ ယဵမ
ု ြာ့ဖျယး မရြိေခ္၈ သူသညး
ဟိႏၵဴဘာသာႏြငးံ တကျ အ်ခာ့ ဘာသာဝါဒ တုိ႔ကို တစးလဵု့တစးပါဒမြ္ သငးၾကာ့ နာယူ်ခငး့ မ်ပဳခဲံေခ္၈ သူသညး
တကယး

သနး႔ရြငး့ေသာ

ပုဂၐိဳလး

်ဖစးေပသညး၈

အမြနးတရာ့၉

ယဵုၾကညး်ခငး့

တညး့ဟူေသာ

မီ့ရြဴ့

တနးေဆာငးတိုငးကို ကိုငးေဆာငးကာ အိႏိၵယ်ပညး ေတာငးပိုငး့မြ ်ဖတး၊ သာလျနးေဝ့ကျာေသာ အေရြ႕တိုငး့
ေဒသမ္ာ့ဆီသို႔ ဆကးလကး ခ္ီတကး ခဲံ်ပနးေလသညး၈
သူသညး ဂ္ပနး်ပညးတျငး သာသနာ်ပဳၿပီ့ေနာကး တ႐ုတး်ပညးသို႔ ထျကးချာခဲံ်ပနးသညး၈ သို႔ရာတျငး
(ှ၂၂ဿ) ခုႏြစး၇ ႏိုငးဝငးဘာလ (ဿ၄)ရကး ေန႔တျငး ကနးတုနး်မစးဝ အနီ့ရြိ ဆနးခၽျမး San Chuan (ယခု မကာအိ)ု
ၿမိဳ႕တျငး ကျယးလျနး အနိစၥ ေရာကးခဲံရေလသညး၈ သူ၌ သာသနာ်ပဳ ႏိုငးခဲံသ်ဖငးံ လူေပါငး့ ေထာငးေသာငး့မက
ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့ ဝငးေရာကး ခဲံၾကေလသညး၈ မနာ့မေန ႀကိဳ့ပမး့ ခဲံ်ခငး့ေၾကာငံး သူ၌
က္နး့မာေရ့သညးလညး့ က္ဆငး့လာခဲံရေပသညး၈ သူသညး အပူပိုငး့ ေဒသ၌ ေနေရာငး ေအာကးတျငး
လညး့ေကာငး့၇ မုတးသုနးရာသီ၌ မို့သီ့ မို့ေပါကးမ္ာ့ ေအာကးတျငး လညး့ေကာငး့ ဖိနပးမပါ၇ ထီ့မပါဘဲ
တျငးတျငးသာ ေ်ခက္ငး ေလြ္ာကး၊ ေရာကးရာ အရပးတျငး ်ဖစးသလိုေန၇ ်ဖစးသလိုစာ့လ္ကး ညအိပးခ္ိနးကို
သဵု့နာရီမြ္သာ ထာ့ၿပီ့ အ်ပငး့အထနး သာသနာ ်ပဳခဲံေပသညး၈ သူသညး တကယး က္ငံးခဲံေပသတညး့၈

စိန႔ေ
း ဇဗီယာ၌ အေလာငး့
စိနး႔ေဇဗီယာ၌ ဘဝသညး ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့တို႔ အာရြတိုကးကို က္ဴ့ေက္ား ဝငးေရာကးေသာ အေရ့၌
အ်မငးံဆဵု့ အပိုငး့မြေန၊ ကိုယးစာ့်ပဳ ေပ့သကဲံသို႔ ရြိေလသညး၈ သူ ကျယးလျနး ၿပီ့သညး၌ ေနာကးပိုငး့၉ မညးသို႔
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်ဖစးေနသညးကိုေတာံ လူသိနညး့လြ၌၈ သူ႔ အတၳဳပၸတိၱမြာ ေနာကးပိုငး့ ေရာကးလာေသာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ထကး ပိုမို၊
ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ဆနး့ဆနး့ၾကယး ်ဖစးေန ေသာေၾကာငးံ ဂိုအာၿမိဳ႕ကို ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားႀကီ့ အ်ဖစး ေရာကးလာေအာငး
ႀကီ့က္ယး စညးကာ့ ေစခဲံေလသညး၈
လူသူ

နညး့ပါ့

ကငး့ဆိတးလြေသာ

ဆနးခ္ဴအနးေခ၍

တ႐ုတး

တဵငါသညးတုိ႔

ေနထုိငးရာ

ကၽျနး့ကေလ့ေပ၍တျငး အထီ့က္နးလ္ကး ကျယးလျနးခဲံေသာအခါ ။အာ့ အနးေထားနီဒီ ဆနးတာဖဲ အမညးရြိ
တ႐ုတးခရစးယာနး တစးဤီ့သာလြ္ငး အနီ့တျငး ေစာငံးေရြာကး ်ပဳစုသူ ရြိေလသညး၈ ထိုတ႐ုတး လူငယးသညး
စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့ကို ေ်မ်မႇဳပးသၿဂိဳဟး ေသာအခါ ေတာေချ့မ္ာ့ လာေရာကး တူ့ေဖား စာ့ေသာကး်ခငး့
မ်ပဳႏိုငးေစရနး အေလာငး့ရြိရာ တျငး့ကို ထဵု့မႈနး႔မ္ာ့ႏြငးံ ဖဵု့ၿပီ့ အေပ၍က ေ်မဖို႔ ထာ့ခဲံေလသညး၈
စိနး႔ေဇဗီယာ ကျယးလျနးေသာ သတငး့ မလက၎ာၿမိဳ႕သို႔ ေရာကးလာေသာအခါ အုပးခ္ဳပးေရ့ဘကး ဆိုငးရာ
အာဏာပိုငးတုိ႔သညး သူ၌ အေလာငး့ကို ်ပနးလညး ယူေဆာငးရနး ခ္ကးခ္ငး့ အေရ့တႀကီ့ စိုငး့်ပငး့ ၾကၿပီ့ေနာကး
စဵုစမး့ ရြာေဖျေရ့ အဖျဲ႔တစးခု ေစလႊတး လိုကးရာ ထိုအဖျဲ႔သညး (ှ၂၂၀) ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီ (ှ၄) ရကးေန႔တျငး
ဆနးခ္ဴအနးၿမိဳ႕သို႔ ဆိုကးေရာကး ၾကေလသညး၈ ထိုအခ္ိနးမြာ ေဇဗီယာ ကျယးလျနးၿပီ့ေနာကး သဵု့လၾကာ ရြိခဲံ
ေလၿပီ၈ မလက၎ာၿမိဳ႕သညး ထုိအခါက (ယခု စကၤာပူအနီ့) ေရလကးၾကာ့ကို စို့မို့ေနေသာ ေပ၍တူဂီ တုိ႔၌ ခဵတပး
စခနး့ၿမိဳ႕ ်ဖစးသညးံ်ပငး ဆနးခ္ဴအနးႏြငးံ အနီ့ဆဵု့ ေပ၍တူဂီပိုငးနကး ေဒသတစးခု မကာအိုၿမိဳ႕ေနရာတျငး တညးရြိ၊
စိနး႔ေဇဗီယာ ကျယးလျနးၿပီ့ေနာကး (၂) ႏြစးၾကာမြ မကာအိုၿမိဳ႕ကို တညးေထာငး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
ေစလႊတးလုိကးေသာ

အဖျဲ႔သညး

စိနး႔ေဇဗီယာ၌

အေလာငး့ေ်မပဵုကို

တူ့ေဖားၾကေသာအခါ

စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့မြာ မပုပးမပျဘဲ ပကတိအတိုငး့ တညးရြိေနသ်ဖငးံ ထူ့ဆနး့ေသာ ်ဖစးရပးကို အဵံၾသဖျယး
ေတျ႔်မငး ၾကရေလသညး၈ တ႐ုတးလူငယး ဆနးတာဖဲ၌ အမြတးမထငး ်ပဳလုပးခဲံေသာ ထဵု့မႈနး႔မ္ာ့ေၾကာငံးပငး
ယငး့သို႔

ခႏၶာကုိယး

မပ္ကးမစီ့ဘဲ

ပကတိ

အတုိငး့

တညးရြိေနဟနး

တူေပသညး၈

ေပ၍တူဂီတုိ႔လညး့

စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့ကို ေဆ့ေၾကာ သနး႔စငး ေစၿပီ့ေနာကး သေဘၤာႏြငးံ တငးေဆာငး လာခဲံၾကၿပီ့လြ္ငး
မလက၎ာၿမိဳ႕မြာပငး ေခါငး့သျငး့၊ ်မႇဳပးႏြဵ ထာ့ၾက ်ပနးေလသညး၈
ထုိအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို ဂိုအာဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵ အစီရငးခဵစာ ေရာကးရြိသျာ့ေသာအခါ ဘုရငးခဵခ္ဳပးသညး
ဂိုဏး့အုပး

ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ကို

စိနး႔ေဇဗီယာ၌

အေလာငး့ကို

ေစလႊတးကာ
ႏိုငးငဵေတား

အေလာငး့ကို

စ္ာပနအ်ဖစး

ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔

ယူေဆာငးခဲံေစ်ပနးေတာံ၌၈

သေဘၤာဆိပးမြေန၊

တခမး့တနာ့

ဆီ့ႀကိဳ

သယးယူၾကၿပီ့လြ္ငး ဂ္ကးဆူအစးေကာလိပးဟု ေခ၍ေသာ စိနး႔ေပါလး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့တျငး ထာ့ရြိၾကေလသညး၈
ထို

စိနး႔ေပါလးဘုရာ့ ရြိခို့ေက္ာငး့မြာ ပ႐ိုဖကးေဂဟာ (ယခငးက စိနး႔ေဇဗီယာ ေနခဲံေသာေက္ာငး့)

မြ

အေရြ႕ဘကးသို႔ မိုကးဝကးခနး႔သာ ကျာေဝ့ေလသညး၈ စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့ကို ထိုအခါက ႀကိဳဆို ခဲံၾကေသာ
အခမး့အနာ့မြာ စိနး႔ေဇဗီယာ ကိုယးတိုငး သာသနာပိုငး၌ ကိုယးစာ့လြယး အ်ဖစးႏြငးံ ပထမေရာကးစ အခါတုနး့က
ႀကိဳဆို ခဲံၾကပဵုထကး ကျာခ္ငးသမြ္ ကျာလ္ကး မ္ာ့်ပာ့လြေသာ လူထု ပရိသတးႀကီ့ႏြငးံ အစညးကာ့ႀကီ့
စညးကာ့ေပေတာံသညး၈
ေခါငး့ကို

ဖျငံးလိုကးေသာအခါ

အေလာငး့သညး

အေကာငး့ပကတိ

်ဖစး၊

အသာ့အေရ

လတးလတးဆတးဆတးပငး ရြိေလသညး၈ ေနာကး တစးႏြစးေစံ၊ ႏြစးပတးလညး ပျဲေန႔ က္ငး့ပေသာ အခါ ပျဲေတားသို႔
လာေရာကးသမြ္ လူထု ပရိသတးအာ့ အေလာငး့ကို ဖျငးံ်ပကာ ၾကညးံ႐ႈရနး ထာ့႐ုဵမက အေလာငး့၌ ေ်ခဖဝါ့ကို
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႐ိုေသစျာ

နမး့စုပး၊

အေလ့

်ပဳချငးံလညး့

ေပ့ခဲံ

ၾကရေလသညး၈

ထိုအခ္ိနး၉

တစးေန႔ေသာအခါ

အစးဇးဘဲလာ့ဒီကာ႐ျနး အမညးရြိ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဤီ့သညး ကို့ကျယးလိုသ်ဖငးံ ေ်ခေခ္ာငး့ကေလ့ တစးခုကို
ပါ့စပးႏြငးံ ငဵုဟနး်ပဳၿပီ့ သျာ့်ဖငးံ ကိုကး်ဖတး၊ မ္ဳိခ္ လိုကးေသာေၾကာငးံ ေ်ခေခ္ာငး့ငယး တစးေခ္ာငး့ ေပ္ာကးဆဵု့
ခဲံရေလသညး၈
သို႔ေသားလညး့ ထိုအခ္ိနးကစ၊ စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့ကို တစးႏြစးတစးႀကိမး အခမး့အနာ့်ဖငံး
ဖျငံးလြစးၿမဲ ဖျငံးလြစးကာ ဂုဏး်ပဳပျဲ က္ငး့ပ လာခဲံၾကေပသညး၈ ဂ္ီေနာဝၿမိဳ႕သာ့တုိ႔ကဲံသို႔ ေဝ့လဵေသာ ေဒသ
ကမာၻအရပးရပးမြ ပရိသတးမ္ာ့ႏြငးံ ဂိုအာၿမိဳ႕ ထကးဝနး့က္ငး မိုငးေ်ခာကးဆယးခနး႔ အတျငး့မြ ပရိသတးမ္ာ့
စညးကာ့ သိုကးၿမိဳကးစျာ လာေရာကး အေလ့်ပဳၾကသညး၈ သို႔ႏြငးံ အလြဴေငျမ္ာ့လညး့ ဒီေရစီ့ဝငး သကဲံသို႔
ဒလေဟာ တို့ဝငး လာၾကသ်ဖငးံ ဂ္ကးဆူအစး သာသနာ်ပဳ လုပးငနး့အတျကး ရနးပဵုေငျမ္ာ့မြာ အဆမတနး
တို့တကး မ္ာ့်ပာ့ လာေပေတာံသညး၈
ထုိ႔ေနာကး ႏြစးေပါငး့တစးရာခနး႔ ၾကာ်ပနးေသား စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့မြာ ေ်ခေခ္ာငး့ကေလ့ တစးခု
ေပ္ာကးဆဵု့ ရ်ပနးေလသညး၈ ႏြစးပတးလညး ပျဲေန႔တိုငးလြ္ငး လူထု ပရိသတး အလျနး ႀကီ့မာ့လြ၊ ထိနး့မႏိုငး
သိမး့မရ လူအုပးႀကီ့ႏြငးံ ေရာေႏြာ ႐ႈပးေထျ့ ေနသ်ဖငံး မညးသူ ခို့ယူသျာ့သညး၇ မညးသို႔ ေပ္ာကးဆဵု့ ရသညးဟူ၊
မသိလိုကးၾကရေခ္၈ (ှ၃ှ၁) ခုႏြစးသို႔ ေရာကးေသာ စိနး႔ေဇဗီယာ၌ လကးယာဘကး လကးတစးေခ္ာငး့လဵု့ကို
ခရစးယာနး သာသနာပိုငး ရဟနး့မငး့ႀကီ့က အလြဴခဵေသာေၾကာငံး လကးေမာငး့ရငး့မြ ်ဖတး၊ ပုပးရဟနး့မငး့ စဵရာ
ဗာတီကငးနနး့ေတားသို႔ ပို႔ဆကး လိုကးၾကေလသညး၈ ထို႔ေနာကး ႏြစးအနညး့ငယး ၾကာေသာအခါ စိနး႔ေဇဗီယာ
အာ့ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားဟု Canonized သာသနာေရ့ ဆိုငးရာမြ အသိအမြတး ်ပဳလိုကးေလသညး၈
ခရစးႏြစး
ေရာကးခဲံသညးမြာ

(ှ၃ဿ၁)

ခုႏြစးဆိုလြ္ငး

ခုႏြစးဆယးံတစးႏြစး

စိနး႔ေဇဗီယာ၌

်ပညးံေလၿပီ့၈

အေလာငး့

ထိုႏြစးတျငး

စိနး႔ေပါလး

အေလာငး့ကို

ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့သို႔

ဘျနး့ဂ္ကးဆု

ဘုရာ့ရြိခို့

ေက္ာငး့သို႔ ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕ၿပီ့ ဂုဏး်ပဳပျဲမ္ာ့ကိုလညး့ တစးမ္ဳိ့တစးဖဵု စီမဵ၊ ထူ့်ခာ့စျာ က္ငး့ပ ခဲံၾကေလသညး၈
ထုိအခ္ိနးက ယငး့ဂုဏး်ပဳပျဲသို႔ ေရာကးရြိခဲံဖူ့ေသာ အီတလီ လူမ္ဳိ့ ခရီ့သညး ပီထ႐ိုဒီလာဗာလီ Pietro Della
Valle ဆိုသူက သူ၌ ဝဂီၐ Viaggi အမညးရြိ စာအုပး၉ ေအာကးပါအတိုငး့ ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈
အေလာငး့မြာ ဘျနး့ဂ္ကးဆု ေက္ာငး့ေတား၉ အစဤးအၿမဲ ရြိေနေပသညး၈ (ှ၄) ရာစုႏြစး အတျငး့
တစးႏြစးတစးႀကိမး ေခါငး့ကိုဖျငးံ၊ အေလာငး့ကို လူအမ္ာ့ ၾကညးံ႐ႈႏုိငးရနး ထုတး်ပေလံ ရြိရာ ဤေရာပတိုကးသာ့
ခရီ့သညးမ္ာ့သညး ထုိအခ္ိနးကို မီေအာငး လာေရာကး ကနးေတာံေလံ ရြိၾကသညး၈ (ှ၃၄၂) ခုႏြစးတျငး
ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ ေရာကးရြိခဲံေသာ ကပၸတိနး ဖ႐ိုငးယာ ဆိုသူက စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့မြာ အသာ့အေရ
အေကာငး့ပကတိပငး ပနး့ေရာငးေသျ့ ကဲံသို႔ေသာ အဆငး့ ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ ေရ့သာ့ ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈
ႏြစးကာလ

မ္ာ့်ပာ့ရြညး့လ္ာ့လာေလေလ

စိနး႔ေဇဗီယာ၌

ဂုဏး်ပဳပျဲသို႔

သျာ့ေရာကး

ၾကေသာ

လူမ္ာ့မြာ ကေလ့မရေသာ မိနး့မ်မဵဳမ္ာ့ သာ့သမီ့ ရၾကေၾကာငး့၇ ေ်ခလကး မသနးမစျမး့ သူမ္ာ့ လူေကာငး့
ပကတိကဲံသို႔ ကခုနးႏင
ုိ းၾကေၾကာငး့ႏြငးံ ဘုရာ့မရြိ၇ တရာ့မရြိ ဘာသာမဲံသမာ့ မ္ာ့စျာပငး အကၽျတးတရာ့ရၿပီ့
ခရစးယာနးဘာသာသို႔ သကးဝငး ယုဵၾကညး လာၾကေၾကာငး့ စသညး်ဖငးံ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ စျဲလမး့ေ်ပာဆို ၾကေလသညး၈
ထိုသို႔ေသာ ေက္ားေစာသတငး့တို႔မြာ အိႏိၵယ်ပညးတျငး့၉ မေပ၍မလျငး တိမး်မဳပးေနေသား ်ငာ့လညး့
ဤေရာပတိုကး တစးချငး၉မူ အလျနးပငး ထငးရြာ့ ပ္ဵ႕လျငးံလ္ကး ရြိေပသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ခရစးႏြစး (ှ၃၆ဝ) ခုႏြစး၉
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ယူေဆာငး

ေပ့ပို႔ခဲံေသာ

စိနး႔ေဇဗီယာ၌

ဤီ့ထုပးကို

လိုခ္ငး

လြသ်ဖငးံ

အလြဴေငျ

ေ်မာကး်မာ့စျာေပ့၊

ေတာငး့ယူခဲံဖူ့ေလသညး၈ ထိုဤီ့ထုပးမြာ စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့တျငး ႏြစးေပါငး့ (ှ၀၅) ႏြစးခနး႔ ေဆာငး့ထာ့
ခဲံေသာ ဤီ့ထုပး်ဖစး၊ အ်မတးတႏို့ ကို့ကျယးရနး ေတာငး့ဆို်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈ ထိုဤီ့ထုပးကို မာရီယာဆိုဖီယာ
ဘုရငးမထဵသို႔ ေပ့ပိုခဲံၾကသ်ဖငးံ (ှ၃၆၀) ခုႏြစးတျငး ဘုရငးမကိုယးတုိငး လြပစျာ ခ္ဳပးလုပးေသာ ဆျယးတာ အကႌ္၉
Suo

S:

Xaverio

Maria

Sophia

Regina

Portugalis

ဟူေသာ

ပနး့အက၏ရာကို

ထုိ့၊

ေပ့ပို႔

လြဴဒါနး့ခဲံေလသညး၈
ထိုသတငး့ကို

ၾကာ့ရေသာအခါ

တာံစကငးနီ

နယးစာ့ႀကီ့လညး့

အာ့က္လာၿပီ့လြ္ငး

(ှ၃၆၂)

ခုႏြစးတျငး ဘျနး့ဂ္ကးဆု ေက္ာငး့တျငး့က စိနး႔ေဇဗီယာ အေလာငး့၌ ဤီ့ေခါငး့ ေအာကးက ေခါငး့အဵု့ကို
အလိုရြိသ်ဖငးံ လကးရြိ အေလာငး့ဂူထကး အဆမတနး ပိုမို ေကာငး့မျနးေသာ ဂူတစးခု ်ပဳလုပး လြဴဒါနး့ရနး
ကတိ်ပဳကာ ထိုေခါငး့အဵု့ကို ေတာငး့ဆိုလာ်ပနး ေလသညး၈ သူ၌ ေတာငး့ဆိုခ္ကးကိုလညး့ အလာ့တူ
လကးခဵကာ ေခါငး့အဵု့ကို ေပ့လိုကး ၾက်ပနးသညး၈ သူဘာေၾကာငးံ အလိုရြိသညးကိုမူ မညးသူမြ္ မသိၾကေပ၈
သို႔ရာတျငး သူေသသညးံ အခါ ထိုေခါငး့အဵု့ အဵု့၊ ေသရနး အသဵု့်ပဳဖို႔ ်ဖစးသညးဟု ထငးၾကေလသညး၈
သူသညး ထိုေခါငး့အဵု့ကို ရသညးံအတျကး အလျနး အဖို့ထိုကးတနးေသာ ဒါနကို တဵု႔်ပနးခဲံေပသညး၈
သူသညး ေကာငး့ေပံဆိုေသာ ပနး့ခ္ီဆရာ၇ ပနး့ပုဆရာ၇ ဗိသုကာဆရာတုိ႔ကို ေက္ာကး်ဖဴ ေက္ာကးသာ့
အစစးတုိ႔်ဖငးံ စီမဵသျငး့ႏြဵ ထုလုပးအပးေသာ ေခါငး့တစးလဵု့ကို ထညးံသျငး့ ေပ့ပို႔လိုကးေလသညး၈ ေငျသာ့
သကးသကးသညးပငးလြ္ငး

ေပါငးတစးေထာငး

တနးေလသညး၈

ထိုဂူကို

ယခုတုိငးေအာငး

ဘုနး့ဂ္ကးဆု

ေက္ာငး့ေတား၌ ေတာငးဘကး စမုတးေဆာငး၉ ေတျ႔်မငးႏိုငးၾကေပ၌၈
ဂ္ကးဆူအစး ဘာသာဝငးတို႔သညး ထိုအခ္ိနးေလာကးကစ၊ စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့ကို မၾကာခဏ
ဖျငံးလြစး်ခငး့ မ်ပဳေတာံဘဲ ရဵဖနးရဵခါမြသာ ဖျငးံလြစး ်ပသၾကေတာံသညး၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား အပူပိုငး့
ေဒသအတျငး့၉ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ၾကာခဲံၿပီ်ဖစး၊ အေလာငး့၌ အသာ့အေရတို႔မြာ အေတားပငး ေ်ခာကးကပးလာၿပီ
်ဖစးေသာေၾကာငးံတညး့၈ သို႔ႏြငးံ ခရစးႏြစး (ှ၄ဝဝ) ်ပညးံႏြစး၉ ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ ေရာကးလာေသာ ဟမီလးတနး
Hamilton ဆိုသူ သေဘၤာကပၸတိနး တစးဤီ့သညး ဘျနး့ဂ္ကးဆုေက္ာငး့သို႔ သျာ့ေရာကး လညးပတးၿပီ့လြ္ငး
ေပ၍တူဂီတို႔သညး ဖေယာငး့ပဵု လုပးထာ့ေသာ အေလာငး့ကို ်ပကာ ခရစးယာနး ဘုရာ့ဖူ့တုိ႔ ထဵမြ ေငျခ္ဴ
ေနၾကကုနး၌ ဟု သူ၌ မြတးတမး့၉ ေရ့သာ့ ေဖား်ပ ခဲံေလသညး၈
ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ကုနးလျနးခဲံၿပီ့ (ှ၅၂၆) ခုႏြစးသို႔ ေရာကးေသာ အခါ ဂိုအာၿမိဳ႕ေတားမြာ အေတား
ပ္ကးစီ့လ္ကး သာသနာေရ့ဂိုဏး့ အာ့လဵု့ကို ၿမိဳ႕မြ ႏြငးထုတး၊ ဘုရာ့ရြိခို့ ေက္ာငး့မ္ာ့ကိုပါ ပိတးပစးရသညး
အထိ ေငျေရ့ ေၾက့ေရ့ က္ပးတညး့ လာေသာေၾကာငးံ ေရေၾကာငး့ ဗိုလးခ္ဳပး တစးေယာကး၌ အခေၾက့ေငျမြာ
သာမနး ေလြသူႀကီ့ တစးေယာကး၌ အခေလာကးမြ္ မရေအာငး လျနးစျာ အေ်ခအေန ဆုိ့ဝါ့ ခဲံၾကေလသညး၈
ထိုအခါ ဘုရငးခဵခ္ဳပး ၿမိဳ႕စာ့ႀကီ့ ေကားရီယာ Vasconcellors Correia သညး ဆရာဝနးမ္ာ့ ပါဝငးေသာ
ေကားမတီ တစးရပး ဖျဲ႔စညး့ၿပီ့လြ္ငး စိနး႔ေဇဗီယာ၌

အေလာငး့ကို စစးေဆ့၊ အစီရငးခဵေစခဲံေလသညး၈

ထိုေကားမတီလညး့ အမိနး႔အတိုငး့ အေလာငး့ကို အေသ့စိတး စစးေဆ့ ၾကညးံ႐ႈၾကေသာအခါ ပထမဤီ့စျာ
အေလာငး့သညး အရပး (၂) ေပမြ ေလ့ေပချဲအထိ ႐ႈဵ႕ဝငးေနသညးကို ေတျ႔ၾကရေလသညး၈ သူတုိ႔သညး
ေပ္ာကးဆဵု့ေနေသာ ေ်ခေခ္ာငး့ကေလ့ မ္ာ့ကို ေရတျကး်ခငး့၇ လကးတစးဖကး မရြိေတာံသညးကို မြတးသာ့်ခငး့၇
ေရြ့က

ပနး့ေရာငး

ေသျ့ထေနေသာ

အသာ့အေရမ္ာ့မြာ

ေဖ္ာံေတာံေတာံ

်ဖစးေန်ခငး့၇

မ္ကးႏြာ၉
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ေ်ခာကးေသျ႔ေသာ ဖုနးမႈနး႔မ္ာ့ ဖဵု့လႊမး့ေန်ခငး့၇ ဆဵပငးမ္ာ့မြာမူ ပကတိအတိုငး့ ရြိေသ့်ခငး့ စသညးတုိ႔ကို
အသီ့သီ့ အေသ့စိတး မြတးသာ့လ္ကး တစးကိုယးလဵု့ ်ခဵဳ၊ၾကညးံလြ္ငး အေကာငး့ ပကတိပငး ရြိေနေသ့ေၾကာငး့
အစီရငးခဵစာ

တစးေစာငး

ေရ့သာ့တငးသျငး့

လိုကးၾကေလသညး၈

ႏြစးေပါငး့

သဵု့ရာေက္ားမြ္

ရာသီဤတု

အေ်ပာငး့အလဲ မ္ာ့ကို ရငးဆိုငး ဆဵုစညး့ ခဲံရေသားလညး့ ကဵအာ့ေလြ္ားစျာ ဆနးတာဖဲ၌ အမြတးမထငး ထဵု့မႈနး႔
်ဖဴ့မိ်ခငး့ကို အေၾကာငး့်ပဳ၊ စိနး႔ေဇဗီယာ၌ အေလာငး့မြာ မပုပးမသို့ဘဲ ရြိရာ တာရြညးခဵေအာငး လုပးေပ့
သကဲံသို႔ ်ဖစးေနေပေတာံသညး၈

ေပ၍တူဂီတုိ႔၌ ခရစးယာနးသာသနာ သနး႔ရြငး့ေရ့လုပးငနး့
ဂ္ကးဆူအစးပ႐ိုဖကး ေဂဟာ၌ ေ်မာကးဘကး (ဿ) ဖာလဵုခနး႔ အကျာတျငး ရြိေသာ ေဘဘီ႐ိုဒီဆာဘာအို
အမညးရြိ ဤယ္ာဤး၉ ေတာငးဘကး်ခမး့ တစးခုလဵု့ကို ငဵု၊ နနး့ေတားႀကီ့ တမြ္ ခမး့နာ့စျာ ေဆာကးလုပးထာ့ေသာ
အေဆာကးအအဵုႀကီ့ တစးခု ရြိေလသညး၈ ထို အေဆာကးအအဵုႀကီ့ကို ခရစးယာနးသာသနာံ သနး႔ရြငး့ေရ့
နနး့ေတား Palace of the Holly Inquisition ဟု ေခ၍ေလသညး၈
။၌ ေက္ာကးခဲမ္ာ့ႏြငးံ စီခငး့ထာ့ေသာ မ္ကးႏြာစာ အခငး့သညး ရကးစကး်ခငး့ႏြငးံ ေသျ့စျနး့်ခငး့
အထိမး့အမြတးသဖျယး ရြိေနၿပီ၈ ခနး့မေဆာငးႀကီ့ အတျငး့ဘကးသို႔ ေရာကးေအာငး ်ဖတးဝငးလ္ကး ရြိေပသညး၈
ေနာငးတစးေခတး၉

ထိုေနရာသို႔

ေရာကးခဲံေသာ

ကပၸတိနး

ဖရငးကလငးဆိုသူက

ထိုခနး့မေဆာငးတျငး

တဵခါ့ေပါကးႀကီ့ သဵု့ခုရြိ၊ ေဘ့တစးဖကး တစးခ္ကးရြိ တဵခါ့ႏြစးေပါကးမြာ Inquisitors ေခ၍ သာသနာဖ္ကး
(အခၽျတး ခဵရမညးံ သတၱဝါ) မ္ာ့အတျကး သီ့သနး႔ထာ့ေသာ အခနး့မ္ာ့သို႔ သျာ့ရနး ဤီ့ေဆာငးလ္ကးရြိၿပီ့
က္နးတစးခုမြာ Santo Officio

ေခ၍ အမႈစစးေဆ့ေသာ အလယးခနး့မ ေဆာငးႀကီ့သို႔ ဝငးရနး တဵခါ့ေပါကး

်ဖစးေလသညး၈
ထိုခနး့မေဆာငးႀကီ့မြာ သကၤာ မကငး့ဖျယးေသာ သာသနာဖ္ကး ဒိ႒မ
ိ ္ာ့ကို စဵုစမး့ စစးေဆ့ေလံ ရြိေသာ
တရာ့႐ုဵ့်ဖစး၊ အခနး့ အလယးေကာငးတျငး စငး်မငးံတစးခုႏြငးံ ။စငး်မငးံေပ၍၉ စာ့ပျဲတစးလဵု့ တညးရြိေလသညး၈
အခနး့နဵရဵ ေလ့ဘကးတျငး အစိမး့ေရာငး ခနး့စီ့မ္ာ့ ကာရဵ ဆျဲခ္ိတးထာ့ၿပီ့ ။တုိ႔၌ မ္ကးႏြာမူရာ နဵရဵတစးဖကး၉
ပကတိ လူ၌ အ႐ျယးမြ္ ထုလုပးထာ့ေသာ ခရစးေတားအာ့ လကးဝါ့ကပးတိုငး တငးထာ့ပဵုတစးခု ရြိေလသညး၈
ခရစးယာနး

ဘာသာဝငး

မဟုတးသူမ္ာ့ႏြငးံ

ခရစးယာနး

သာသနာဖ္ကးဟု

စျပးစျဲခဵရေသာ

တရာ့ခဵတုိ႔သညး ထိုခရစးေတား လကးဝါ့ကပးတိုငး တငးထာ့ပဵုကို ေမားၾကညးံၿပီ့ တစိမးံစိမးံ ထိတးလနး႔ ေၾကာကး႐ျဵ႕
လာေလာကးေအာငး တကယးပငး ဒုက၏ ခဵစာ့ေနရပဵုကို ထုလုပး ထာ့သ်ဖငးံ သ႐ုပးေပ၍လြေပသညး၈ ။၌
ေနာကးေက္ာဘကးတျငးမူကာ့

ဆယးေပ

ပတးလညးခနး႔

က္ယးဝနး့ေသာ

အခနး့ငယး

ကေလ့ေပါငး့

ႏြစးရာေက္ားခနး႔ ရြိေလသညး၈ ထိုအခနး့ ကေလ့မ္ာ့မြာ ေမြာငးခ္ထာ့ေသာ အလဵုခနး့မ္ာ့သာ ်ဖစးေသားလညး့
အလငး့ေရာငး ရေစရနး ေကာငး့ကငးေပါကး တစးခုစီ အသီ့သီ့ရြိ၊ ေဆ့်ဖဴ သုတးထာ့ ေသာေၾကာငးံ
အေတားအတနး့ သနး႔ရြငး့ေပသညး၈ အဝငးတဵခါ့မြာ ႏြစးထပး ်ပဳလုပးထာ့ၿပီ့ အစာ့အစာ ေပ့သျငး့ရနး အလိုရြိမြ
ဖျငးံေသာ ဆျဲတဵခါ့ေပါကးကေလ့ တစးခုလညး့ ရြိေပသညး၈ အစာ့အေသာကးႏြငးံ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈမြာ
ေကာငး့မျနးေပသညး၈ သို႔ရာတျငး အက္ဤး့ခဵရသူတုိ႔ကို တစးခနး့တစးေယာကး ထာ့သ်ဖငးံ အထီ့တညး့ ၿငီ့ေငျ႔စရာ
ေကာငး့လြေပသညး၈ ကိုယးလကးလႈပးရြာ့ ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ လဵုေလာကးေအာငး ်ပဳလုပးချငးံ မရရြာၾကေပ၈
ဖတးစရာ စာအုပးလညး့ မေပ့၇ ေရ့စရာ စက၎ဴႏြငးံ မငးအို့လညး့ မရ၈ တ်ခာ့ အလုပးလုပးစရာလညး့
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ဘာမြမခိုငး့သ်ဖငးံ

တစးေယာကးတညး့သာ

တစးေန႔ၿပီ့တစးေန႔

အခ္ိနးကုနး

ေနရသညးမြာ

ပ္ငး့ရိဖျယး

ေကာငး့လြေသာ ေထာငးက္နညး့ တစးမ္ဳိ့ ်ဖစးေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ သာသနာ သနး႔ရြငး့ေရ့ ဒိ႒ိခၽျတးခနး့ Inquisiton ဤပေဒကို ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး (ှ၂၃ဝ) ခုႏြစးက
စတငး အသဵု့်ပဳခဲံေလသညး၈ ဣဤပေဒကို ်ပဌာနး့ေပ့ရနး

စိနး႔ေဇဗီယာ ကုိယးတိုငးက ဘုရငးမငး့်မတးထဵ

ေတာငး့ဆုိခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညးဟု အဆုိရြိသညးမြာ ထူဆနး့၊ စိတးဝငးစာ့ဖျယး ေကာငး့ေသာသတငး့ ်ဖစးသညး၈
စိနး႔ေဇဗီယာသညး လူသတၱဝါတုိ႔ကုိ သနာ့်ခငး့၇ ခ္စး်ခငး့စေသာ က႐ုဏာ ေမတၱာတရာ့ အလျနးအာ့ႀကီ့လ္ကး
မိမိဘဝကုိ

ကုသိုလး

ေကာငး့မႈအတျကး

အၿပီ့တုိငး

စျနး႔လႊတးထာ့သူ

်ဖစးသညးံ်ပငး

စညး့ကမး့လညး့

အေတားႀကီ့သူ ်ဖစးေပသညး၈
(ှ၂၁၃) ခုႏြစး၇ ေမလ (ှ၃) ရကးေန႔စျဲ်ဖငးံ ေပ၍တူဂီ်ပညး တတိယေ်မာကး ဂၽျနးဘုရငးထဵသုိ႔ သူ စာေရ့
လိုကးေသာ စာထဲ၉ ဂုိအာၿမိဳ႕တျငး ေနထုိငးၾကေသာ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ ခဵတပးတျငး့က စစးသာ့တုိ႔ အိႏၵိယ
တိုငး့ရငး့သူႏြငးံ က်ပာ့မမ္ာ့ႏြငးံ အိမးေထာငး်ပဳေနၾကပုဵ၇ မယာ့ငယးႏြငးံ အေပ္ားမယာ့ အေ်မာကးအ်မာ့ထာ့ၿပီ့
မိနး့မ လိုကးစာ့်ခငး့ လျနးလျနး့လြပုဵ၇ ထုိအေ်မႇာငးးမယာ့မ္ာ့က သူတုိ႔ကုိ ်ဖာ့ေယာငး့ၿပီ့ မေကာငး့မႈ ဒုစ႐ိုကးေတျ
က္ဴ့လျနး

ေနၾကပုဵ၇

ထုိအေ်မႇာငးးမယာ့ငယးတုိ႔မြာ

ကကးသလစး

ခရစးယာနး

ဘာသာဝငးသူမ္ာ့ဟု

နာမညး်ဖစးမြ္သာ ေရဖ္နး့ ခဵထာ့ၾကၿပီ့ မိမိတုိ႔ ဘာသာရငး့်ဖစးေသာ ဟိႏၵဴနတးမ္ာ့ကုိ တိတးတဆိတး ကုိ့ကျယး
ေနၾကေၾကာငး့၇ သုိ႔်ဖစး၊ ဤေရာပ တုိကးသာ့တုိ႔သညး မိမိတုိ႔ ယုဵၾကညးေသာ သာသနာေတားကုိ အရြညးတညးတဵံ
ေစလိုလြ္ငး

ယငး့သုိ႔

မေရရာေသာ

သာသနာ

်ပဳနညး့မ္ဳိ့ကုိ

သာသနာံ႐ုဵ့ေတားက

တာ့်မစးေပ့ရနး

လုိအပးေၾကာငး့၇ ထုိ အေၾကာငး့မ္ာ့ေၾကာငး႔ အရြငးဘုရငးမငး့်မတးသညး သာသနာ သနး႔ရြငး့ေရ့ဤပေဒ Holly
lnquisition

အမိနး႔ကုိ

ထုတး်ပနး

ေပ့ရေပလိမး႔မညး

်ဖစးေၾကာငး့

ဟူ၊

ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈

သာသနာ သနး႔ရြငး့ေရ့ ဤပေဒသစး သုိ႔မဟုတး စပိနးသာသနာ သနး႔ရြငး့ေရ့ ဤပေဒကုိ ဒုိမီနီကငး သာသနာ်ပဳ
လုပးငနး့အတျကး ကာစတိလးႏြငးံ ေအရာဂျနး ေဒသမ္ာ့၉ လျနးခဲ႔ေသာ ေ်ခာကးဆယးရြစးႏြစး ခနး႔ကပငး အတညး်ပဳ
်ပ႒ာနး့ခဲံၿပီ့ ်ဖစးေလသညး၈ ယငး့ဤပေဒမြာ အထူ့သ်ဖငး႔ Penal laws

ေခ၍ ရာဇသတး ဤပေဒတစးမ္ဳိ့ႏြငး႔

ႏြိပးကျပး၊ ခရစးယာနး သာသနာသုိ႔ အတငး့ သျတးသျငး့်ခငး့ ခဵရေသာ ဂ္ဴ့ (ရဟူဒ)ီ လူမ္ိဳ့ လူခ္မး့သာမ္ာ့
အတျကး

သကးသကး ်ဖစးခဲ႔သညး၈ ဂ္ဴ့တုိ႔သညး ဤပေဒကုိ ေၾကာကး၊ ခရစးယာနးသာသနာသုိ႔

ဝငးၾက

ရေသားလညး့ မိမိတုိ႔၌ မိ႐ို့ဖလာ အယူဝါဒကုိ စျနး႔ပစးၾကဟနးမတူ၈ ။တုိ႔သညး စပိနး်ပညးတျငး အခ္မး့သာဆုဵ့၇
အယူဝါဒကို စျနး႔ပစးၾကဟနး မတူ၈ ။တို႔သညး စပိနး်ပညးတျငး အခ္မး့သာဆဵု့၇ ဝီရိယအရြိဆဵု့ ်ဖစးၾကသညး၈
ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ ဟိုၿမိဳ႕သညးၿမိဳ႕ ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာ စီ့ပျာ့ ရြာေနၾက်ခငး့သညးပငး ယငး့ဤပေဒကို ်ပ႒ာနး့ရနး
အေၾကာငး့်ပဖုိ႔ ေကာငး့ေသာ သာဓကတစးရပး ်ဖစးေနေပသညး၈ ထိုအေၾကာငး့ကို်ပၿပီ့ ေငျလိုေနေသာ ဖာဒီနငး
ဘုရငးႏြငးံ အစးဇးဘဲလာ့ ဘုရငးမတုိ႔ထဵ အခိုငးအမာ အေရ့ဆိုၾကၿပီ့ ထိုဤပေဒကို ်ပ႒ာနး့ ေစခဲံ်ခငး့်ဖငးံ ဂ္ဴ့တုိ႔ကို
ဖမး့၊ စညး့စိမးဤစၥာ ေ႐ႊေငျရတနာတို႔ကို သိမး့ယူ ခဲံၾကသညး၈
စာဖတးသူတို႔သညး စပိနးႏြငးံ ေပ၍တူဂီ်ပညးမ္ာ့၉ Inquisition ဤပေဒ ်ပ႒ာနး့ခဲံ်ခငး့ အေၾကာငး့တုိ႔ကို
ဤေရာပရာဇဝငး၉ ဖတး႐ႈသိရြိခဲံၿပီ့ ်ဖစးၾကေပလိမးံမညး၈ ထို႔်ပငး ထိဤ
ု ပေဒသညး အလယးေခတးက ရြိခဲံဖူ့ေသာ inquisition

ဤပေဒႏြငးံ

မတူပဵုကိုလညး့

သိၿပီ့

်ဖစးေပလိမးံမညး၈

အလယးေခတးက

ဤပေဒမြာမူ

ကကးသလစးဘာသာကို ထိခိုကးေစမညးံ ဒိ႒ိမ္ာ့၇ ဘာသာဖ္ကးမ္ာ့၇ အယူသီ့ အစျဲႀကီ့မ္ာ့၇ စုနး့ကေဝမ္ာ့ႏြငးံ
ဘာသာမရြိ အလို႔ငြာသာလြ္ငး ်ပ႒ာနး့ခဲံေပသညး၈ စပိနးႏြငးံ ေပ၍တူဂီတုိ႔၉ ်ပ႒ာနး့ေသာ ဤပေဒမြာမူကာ့ ဘုရငးံ
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အာဏာႏြငးံ ဘုရာ့သခငး သာသနာကို တျဲဖကး ်ပ႒ာနး့ၿပီ့ သာသနာ သနး႔ရြငးေရ့ သကးသကးမြ္ကိုသာ
မဟုတးေတာံဘဲ ဂ္ဴ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ထဵမြ စညး့စိမးဤစၥာ ေ႐ႊေငျရတနာတုိ႔ကို မတရာ့ လုယကးတုိကးခိုကးၿပီ့ က္နးေသာ
တုိငး့သူ်ပညးသာ့တုိ႔ကို ေၾကာကး႐ျဵ႕ေအာငး အာဏာ်ပ်ခငး့ တစးမ္ဳိ့ပငး ်ဖစးေပသညး၈
လျနးစျာ လျတးလပးေနေသာ ေ်မပိုငးရြငးႀကီ့မ္ာ့မြ တုနးတုနးယငးယငးႏြငးံ အလျနး ေၾကာကးေၾကာကး
႐ျဵ႕႐ျဵ႕်ဖစးေနေသာ လယးသမာ့ ေက္ာမျဲမ္ာ့အထိ လူေပါငး့ မ္ာ့စျာတုိ႔မြာ ပခဵု့ပုတးၿပီ့ “မငး့ကို သာသနာဖ္ကးမႈ
ဤပေဒ One the Charge of Heresy အရ ဖမး့ရၿပီကျယ”း ဟု ေ်ပာ၊ ေခ၍သျာ့်ခငး့မ္ဳိ့ကို အခ္ိနးမေ႐ျ့
ခဵေနၾကရေပသညး၈ ထို႔ေနာကး Secret Police

ေခ၍ သူလြ္ဳိ စဵုေထာကးမ္ာ့ ေစလႊတး ထာ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ

လညး့ေကာငး့၇ အိမးတျငး့ သစၥာေဖာကးမ္ာ့ ေစခိုငး့ ထာ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ လညး့ေကာငး့ ဖမး့ဆီ့၊ ႏြိပးစကး
ကလူ်ပဳ်ခငး့၇ ခ္ဳပးေႏြာငး၊ အခနး့က္ဤး့ထဲ၉ တစးေယာကးတညး့ အက္ဤး့ခ္ကာ စိတးဓာတး က္ဆငး့ေအာငး
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ညႇငး့ပနး့်ခငး့ စေသာ နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ ႏြိပးစကး ေနၾကေလသညး၈ ထိုအ်ခငး့အရာ တို႔သညး
Inquisition သာသနာ သနး႔ရြငး့ေရ့ ဤပေဒ၌ အရသာမ္ာ့ ေပတညး့၈
ေမတၱာတရာ့ အာ့ႀကီ့လြေသာ ဖရငးံစိနး႔ေဇဗီယာသညး ထိုမြ္ ရကးစကးေသာ Inquisition ဤပေဒကို
်ပ႒ာနး့ေစ်ခငး့မြာ ေပ၍တူဂီတုိ႔၌ လကးနကးႏိုငးငဵ Colonyကို စီမဵ အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့၇ သာသနာ ်ပဳသူမ္ာ့ႏြငးံ
တုိငး့သူ်ပညးသာ့အာ့လဵု့ စညး့ကမး့ရြိရြိ ေနထိုငး ႏိုငးၾကေစရနး အလို႔ငြာ ်ပ႒ာနး့ ေစခဲံဟနး တူေပသညး၈
ထိုဤပေဒကို ်ပ႒ာနး့ခဲံသညးံေနာကး (၁၅) ႏြစးမြ္ ၾကာမြ ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ ေရာကးရြိသျာ့ေသာ ပိုငး့ယဒး
ဆိုသူပငးလြ္ငး ထိုဤပေဒ၌ အက္ဳိ့အာနိသငးကို ေၾကာကးစရာ ေကာငး့ေလာကးေအာငး ခဵစာ့ခဲံရေပေသ့သညး၈
သူ၌ မြတးတမး့မြ အခ္ဳိ႕အဝတး ေကာကးႏုတးေဖား်ပရလြ္ငး “ေရြ့ဤီ့စျာ ထိုသို႔ေသာ ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို Holy
Inquistion သာသနာံ သနး႔ရြငး့ေရ့ ႐ုဵ့ေတား ေရြ႕ေမြာကးသို႔ ေခ၍ေဆာငးလာၿပီ့လြ္ငး သူတို႔၌ ပစၥညး့ဤစၥာမ္ာ့ကို
အာ့လဵု့ သိမး့ယူၾကေလသညး၈ ဤစၥာပစၥညး့ မရြိဆငး့ရဲသူတုိ႔ကိုမူ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ မ်ပဳေခ္၈ အမႈကို စီရငးပဵုမြာ
ကမာၻေပ၍တျငး

မရြိေသာ

ႏြိပးစကး

ညႇငး့ပနး့မႈမ္ဳိ့၇

သနာ့ၾကငးနာမႈ

အကငး့မဲံ

ဆဵု့ေသာ

နညး့မ္ာ့်ဖငးံ

အ်ပငး့အထနး ႏြိပးစကး ညႇငး့ပနး့ၾကေပသညး၈ မသကၤာမႈကေလ့ အနညး့ အက္ဤး့မြ္ကိုေသား လညး့ေကာငး့၇
အေ်ပာအဆို အနညး့ငယး မြာ့ယျငး့ ႐ုဵမြ္ႏြငးံေသား လညး့ေကာငး့၇ ကေလ့ သူငယး တစးေယာကးက ်ဖစးေစ၇
ေက့္ကၽျနး တစးေယာကးက ်ဖစးေစ၇ မိမိ၌ သခငးကို မခနး႔မ်ငာ့ ေ်ပာဆိုမိ႐ုဵမြ္ႏြငးံေသား လညး့ေကာငး့ ဤပေဒႏြငးံ
စျဲဆို၊ အ်ပစးဒဏး ေပ့ႏိုငးေပသညး၈ အကယး၊ လူတစးေယာကး အဖမး့ခဵရသညး ဆိုအဵ၈ ထိုလူ၌ အရငး့ႏြီ့ဆဵု့
မိတးေဆျသညး ထို လူတစးေယာကးအတျကး ဘာမြ ဝငးေရာကး ေတာငး့ပနး ေ်ပာဆို်ခငး့ မ်ပဳဝဵံေပ” စသညး်ဖငးံ
ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈
ထုိမြတစးပါ့ တုိငး့ရငး့သာ့တုိ႔ႏြငးံ ပတးသကး၊လညး့ ေဖား်ပ ခဲံေပေသ့သညး၈ “ေပ၍တူဂီပိုငးနကး
အတျငး့၉ မြီတငး့ ေနထိုငးေသာ တိုငး့ရငး့သာ့တုိ႔သညး ခရစးယာနး သာသနာသို႔ ဝငးေရာကး်ခငး့ မ်ပဳလြ္ငး
သာသနာ ဖ္ကးဆီ့မႈ၇ သူတစးပါ့ သာသနာ ဝငးသညးကို အကနး႔အကျကး အတာ့အဆီ့ ်ပဳမႈ စသညး်ဖငံး
တရာ့စျဲဆို ဖမး့ဆီ့ကာ ညႇငး့ပနး့ ေလေတာံသညး၈ ဣနညး့အာ့်ဖငးံ တုိငး့ရငး့သာ့တို႔မြာ ေၾကာကးေၾကာကး
႐ျဵ႕႐ျဵ႕ႏြငးံပငး ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ ဝငးေရာကးၾကရ ကုနးေတာံသညး၈ ဤပေဒ်ဖငးံ အသတး ခဵရသူ မ္ာ့မြာလညး့
မေရတျတးႏိုငးေအာငး ရြိေတာံ၌” ဟူ၊လညး့ ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈ ဣကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၊ ဂ္ဳိေဆဒီဖျနးဆက
ီ ာ
ဆိုသူ (ှ၆) ရာစုႏြစးအတျငး့က ေရ့သာ့ခဲံေသာ Sketch of the City of Goa စာအုပးထဲ၉ ခရစးႏြစး (ှ၃ဝဝ)
ႏြငးံ (ှ၄၄၃) ခုႏြစးအတျငး့ ေအားတိုဒါဖီ Autos-da-fe အမႈေပါငး့ ခုႏြစးဆယးံတစးမႈ ရြာေဖျေတျ႔ရြိရၿပီ့ မီ့႐ိႈ႕၊
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သတး်ခငး့ ခဵရေသာ လူေပါငး့ ရြစးရာငါ့ဆယးံ ႏြစးေယာကး ရြိေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈ (Autos-da-fe
ေအားတိုဒါဖီမြာ ယငး့ဤပေဒအရ အုပးခ္ဳပးေသာ စနစးကို ်ပေသာ ေပ၍တူဂီစကာ့ ်ဖစးသညး၈)

ေဒါကးတာဒီလဵု့၌ ကိုယးေတျ႔
ေဒါကးတာဒီလဵု့ Dr. Dellon ဆိုသူ ်ပငးသစးဘာသာ်ဖငးံ ေရ့သာ့၊ (ှ၃၅၅) ခုႏြစးက ပဲရစးၿမိဳ႕တျငး
ပဵုႏြိပးထုတးေဝေသာ

Relation

အဂၤလိပးဘာသာ်ပနး်ဖငးံ

De

I‟Inquisition

်ပနးဆိုေရ့သာ့ထာ့ေသာ

De

Goa

ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ

အမညးရြိ
သာသနာ

စာအုပးကို

ထိုႏြစးမြာပငး

သနး႔ရြငး့ေရ့

ဤပေဒအရ

အုပးခ္ဳပးေနၾကသူမ္ာ့၌ အတျငး့ေရ့မ္ာ့ကို ေအာကးတျငး ေကာကးႏုတး ေဖား်ပေပအဵံ၈ ထိုအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့မြာ
(ပိုငး့ယဒး ဂိုအာၿမိဳ႕က ထျကးချာ ခဲံၿပီ့ေနာကး ႏြစးေပါငး့ေ်ခာကးဆယး အၾကာ) ခရစး (ှ၃၄၀) ခုႏြစးမြ (ှ၃၄၃)
ခုႏြစးအထိ သဵု့ႏြစးတာမြ္ ကာလအတျငး့၉ ေတျ႔ၾကဵဳခဲံရေသာ ကိုယးေတျ႔မ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ထိုမြ္ ကာလ တိုငးေအာငး
ေပ၍တူဂီတို႔၌ ရကးရကးစကးစကး ခရစးယာနး သာသနာ ်ပဳပဵုကို အရြိနး မကုနး ေသ့သညးကို ေတျ႔ၾကရေပသညး၈
ေဒါကးတာဒီလဵု့သညး အသကး (ဿ၁)ႏြစးမြ္သာ ရြိေသ့ေသာ ်ပငးသစးလူမ္ဳိ့ ခရီ့သညး တစးဤီ့ ်ဖစး၊
ထိုအခါက ဂိုအာၿမိဳ႕ ေ်မာကးဘကးရြိ ခဵတပးၿမိဳ႕ကေလ့ ်ဖစးေသာ ဒါမနး Daman ၿမိဳ႕တျငး မိမိ အဖမး့ခဵရေသာ
(ှ၃၄၀) ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ (ဿ၁)ရကး အထိ ေနထိုငး ခဲံေလသညး၈ သူ၌ အမႈမြာ ဘုရငးခဵခ္ဳပး မငးဒိုဇာ၌
ဇနီ့သညးထဵသို႔ သျာ့ေရာကး လညးပတး ခဲံသညးံ အတျကး အဖမး့ခဵရ်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈ အမြနးစငးစစးမြာ ထိုသို႔
သျာ့ေရာကး လညးပတး႐ုဵႏြငးံ ဖမး့ဆီ့ အ်ပစးေပ့ေလာကးေအာငး ဤပေဒမရြိေပ၈ သူသညး မိမိ ကိုယးတိုငးက
ကကးသလစး ေရဖ္နး့ သာသနာဝငး ်ဖစးပါလ္ကး ႐ုပးတု ကို့ကျယး်ခငး့ ဆိုငးရာ စာေပမ္ာ့၇ ေရႏြစး်ခငး့
မဂၤလာ်ပဳေသာ

ခရစးယာနး

ဂိုဏး့သာ့တို႔၌

အယူအဆမ္ာ့ႏြငးံ

စာေပ

က္မး့ဂနးတို႔ကို

အပ္ငး့ေ်ပ

သေဘာဗဟုသုတအ်ဖစး ေလံလာဖတး႐ႈေနသူ်ဖစးရာ ဣအ်ပဳအမူသညးပငးလြ္ငး ဘုရငးခဵခ္ဳပးအဖို႔ လကးစာ့
ေခ္ရနး အချငးံေကာငး့ ်ဖစးေလေတာံသညး၈ သိုႏြငးံ ဒါမနးၿမိဳ႕တျငး ရြိေသာ သာသနာသနး႔ရြငး့ေရ့ အဖျဲ႔သို႔
အေၾကာငး့ၾကာ့ကာ ေဒါကးတာ ဒီလဵု့ကို ဖမး့ဆီ့ ခ္ဳပးေႏြာငး ေစခဲံေလသညး၈
ဒီလဵု့၌ စာအုပး၉ မိမိ ေတျ႔ၾကဵဳ ခဵစာ့ခဲံရေသာ ေၾကာကးစရာ ဒုက၏အေၾကာငး့ အေသ့စိတး ေဖား်ပ
ထာ့ေပသညး၈

သူ႔ကို

ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့ခဲံၿပီ့ေနာကး

ဒါမနးၿမိဳ႕မြ

ဂိုအာၿမိဳ႕

အက္ဤး့ေထာငးတျငး့ရြိ

အလဵု

ေထာငးကေလ့

ထဲသို႔

(ဿ) ႏြစး အၾကာ (ှ၃၄၂) ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ေရာကးမြ ေအားတိုဒါဖီ ဤပေဒႏြငးံ

ေ်ပာငး့စစးေတာံမညးကို ရိပးမိခဲံေလသညး၈ မိမိေရြ႕တျငး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ နညး့တို႔်ဖငးံ ေန႔စဤးႏြငးံအမြ္ ်မငးေတျ႔
ေနရေသာေၾကာငးံ ထိုအခ္ိနးကစ၊ ဤီ့ေႏြာကး ပ္ကးမတတး စိတးဓါတးမ္ာ့ ေခ္ာကးခ္ာ့လာခဲံေပသညး၈
ေမြာငးမညး့ေနေသာ အခနး့က္ဤး့ကေလ့ထဲ၉ တစးေယာကးတညး့ ၿငီ့ေငျ႔ဖျယးရာ အက္ဤး့ ခဵေနရ
သ်ဖငးံလညး့ ေတာေတျ့၇ ေတာငးေတျ့ႏြငးံ ေတျ့ရလျနး့၊လညး့ ဤီ့ေႏြာကး ပ္ကးမတတး ်ဖစးရေပသညး၈ မိမိအာ့
မညးသညးံ ်ပစးမႈႏြငးံ စျဲဆိုထာ့ၿပီ့ မညးသို႔ေသာ အ်ပစးဒဏး စီရငး်ခငး့ ခဵရေလမညးနညး့၈ ဘယးေတာံမ္ာ့မြ
အမႈကို စစးပါမညးနညး့၈ ဘယးေလာကး ၾကာၾကာ ခ္ဳပးထာ့ ခဲံရဤီ့မညးနညး့၈ ေရြ႕တျငး ဘယးလို အကုသိုလး
ကဵမ္ာ့ႏြငးံ ရငးဆိုငး ရဤီ့မညးနညး့ စသညး်ဖငးံ ေတျ့ေတာ ပူပနးလ္ကးသာ အခ္ိနးရြိသမြ္ စိတးဒုက၏ ခဵစာ့
ေနခဲံရေပသညး၈
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Acts of faith ေခ၍ ဘာသာေရ့ အမႈအခငး့ စီရငးစစးေဆ့မႈမ္ာ့ကို ႏြစးစ ပထမ တနဂၤေႏျ ေန႔မ္ာ့၉သာ
႐ုဵ့ထိုငး စစးေဆ့ စီရငးေလံ ရြိေပသညး၈ လျနးခဲံေသာႏြစးစ တနဂၤေႏျေန႔ကမူ တစးေယာကးမြ္ စစးေဆ့ စီရငး်ခငး့
မ်ပဳခဲံေခ္၈ အထကး၉ ဆိုခဲံေသာ ေၾကာကးမကးဖျယး ေကာငး့သညးံ စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကို ႏြစးႏြစး ထပးဆကး၊ မစစးဘဲ
မေနရေပ၈ သို႔်ဖစး၊ အမႈ စစးရမညးံ ရကးတျငး မုခ္ မေသျ စစးရေပသညး၈ စစးရကးလညး့ နီ့ကပးလာေလၿပီ၈
မိမိကို
ေလာကးေသာ

လာေရာကးေတျ႔ဆဵု

စစးေဆ့သမြ္

အမႈ်ဖစးေနသညးဟူ၊သာ

အရာရြိတုိ႔ကလညး့

ေ်ပာသျာ့ၾကသညး၈

မိမိအမႈမြာ

ထို႔ေၾကာငးံ

သူ႔မြာ

မီ့႐ိႈ႕၊
ေသဖို႔

သတးေသ
ရကးကိုသာ

တထိတးထိတးႏြငးံ ေစာငံးစာ့ ေနရသလို ရြိေတာံသညး၈ အကယး၊သာ မိမက
ိ ုိ မီ့႐ိႈ႕ မသတးၾကဟုဆိုလြ္ငး
လႊတးပစး႐ုဵသာ

ရြိသညး်ဖစးရာ

သူသညး ယငး့သုိ႔ လျတးရာ လျတးေၾကာငး့ အချငးံေကာငး့ကုိ မၾကာမတငး

ေတျ႔်မငး ရပါေစ ဟူူ၊သာ ဆုေတာငး့ ေနရေပသညး၈ ဣဒုက၏မ္ိဳ့ အတိုငး့ ေနာကးတစးႏြစး ဆကး၊ အက္ဤး့ခဵ
ေနရ မညးကုိ အလျနးတရာ ေၾကာကး႐ျဵ႕ စုိ့ရိမး့ ေနရေပေတာံ၌၈
သုိ႔ရာတျငး

ႏြစးဤီ့ပထမ တနဂၤေတျေန႔ကာ့ ေက္ားလျနး၊ သျာ့်ပနးေလၿပီ၈ အက္ဤး့ေထာငးတျငး

အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ ်ပညးံလြ္ဵေနသညးံ အတျကး ထူ့ဆနး့လြ၌၈ ေသဒဏး ခဵရမညးံ တရာ့ခဵမ္ာ့ကုိ စကးတိုငး
တငးရမညးံ

ရကးမြာ

မၾကာေတာံၿပီ

ထငးရေပသညး၈

ထုိအတျငး့

ဖရနးစစၥကုိ

အဆမး႐ႈိဘရစးတုိအမညးရြိ

ဂုိဏး့ခ္ဳပးတစးပါ့ အသစးေရာကးလာ သ်ဖငးံ ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ အသီ့သီ့မြ ကုိ့ရကးတုိငးတိုငး
ဆကးတိုကး ေခါငး့ေလာငး့ တီ့၊ ႀကိဳဆုိဂုဏး်ပဳေသာ အထိမး့အမြတးမ္ာ့ ၾကာ့ေနရ ေပသညး၈ သာသနာေရ့
မႈခငး့မ္ာ့ကို မုခ္ စစးေဆ့ ေတာံမညးေလာ၈ ဒုတိယ တနဂၤေႏျေန႔ကုိ ေက္ားလျနး ခဲံ်ပနး၌၈ အေၾကာငး့မထူ့၈
ေဒါကးတာ ဒီလုဵ့လညး့ စိတးပ္ကးစ ်ပဳေပၿပီ၈ တတိယႏြငးံ စတုတၳ တနဂၤေႏျ ေန႔မ္ာ့လညး့ ေရြ့နညး့အတုိငး့
ေနာကးတျငး က္နးရစးခဲံ်ပနး ၌၈ သူ၌ ေမြ္ားလငးံခ္ကးတုိ႔လညး့ ထိုရကးမ္ာ့ နညး့တူသာ ကုနး့ဆုဵ့ ေပ္ာကးကျယး
သျာ့ၾက ရေပေတာံသညး၈ ဣနညး့အာ့်ဖငးံ ဒီလုဵ့ခမ္ာ ေနာကးတစးခါ ႏြစးကူ့ၿပီ့ ဆကးလကး ဒုက၏ခဵရ
ဤီ့ေတာံမညး မဟုတးပါေလာ၈
သို႔ေသား (ှ၃၄၃) ခုႏြစး၇ ဇနးနဝါရီ (ှှ)ရကး၇ စေနေန႔ ညေနစာ စာ့ၿပီ့ေသာအခါ ထဵု့စဵ အတိုငး့
မိမိအဝတးကို

ေလြ္ားဖျပးရနး

ေထာငးအရာရြိ

တစးေယာကးကို

လြမး့ေပ့

လိုကးေသားလညး့

ခါတိုငး့လို

ယူမသျာ့သ်ဖငးံ ထိုအဝတးကိုပငး ်ပနးဝတး ထာ့လိက
ု း ရေပသညး၈ ဝါဒါ ေထာငးၾကပးတုိ႔ ယငး့သို႔ ်ပဳမူပဵုကို
သူ႔စိတးတျငး

တစးမ္ဳိ့တစးမညး

ေတျ့ေတာ

အဵံၾသမိေလသညး၈

ဣအ်ပဳအမူေၾကာငးံ

ေအားတိုဒါဖီအမႈကို

စစးေဆ့မညးံ အခ္ိနးသို႔ ေရာကးလာၿပီဟူ၊လညး့ ထငးမိေပသညး၈ နကး်ဖနး တနဂၤေႏျေန႔တျငး ဦကနးမုခ္ အမႈ
စစးေဆ့ ေတာံမညးေလာ၈ ညေနခ္မး့သို႔ ေရာကးေသာအခါ မိမိအေတျ့ကို ပို၊ ခိုငးလဵု ေစေသာ အခ္ကး
လက၏ဏာမ္ာ့ ေပ၍လာေလသညး၈ အဘယးသို႔နညး့၈ သူအက္ဤး့ခဵ ေနရေသာ ႏြစးကာလမ္ာ့ အတျငး့ တစးခါမြ္
မၾကာ့ခဲံရ ဘူ့ေသာ ေခါငး့ေလာငး့သဵမ္ဳိ့ကို ၾကာ့လိုကး ရေသာေၾကာငံး ေပတညး့၈
ဆိုခဲံေသာ ထူ့်ခာ့ခ္ကး ႏြစးခုေၾကာငးံ ေအားတိုဒါဖီအမႈ စီရငးမညးံ အခ္ိနးသို႔ ေရာကးခဲံ ေခ္ၿပီဟု ရိပးမိ
လိုကးေလသညး၈ သူ႔ကို က္မး့တိုကး စစးေဆ့ေတာံမညးံ အခ္ိနး လျနးစျာ နီ့ကပး လာၿပီဟု သိေသာအခါ တစးမ္ဳိ့
တစးဖဵု ထိတးလနး႔ ေၾကာကး႐ျဵ႕ လာ်ပနးေတာံသညး၈ မိမိ၌ ကဵၾကမၼ မညးသို႔ ဖနးလာမညးကို သူ႔အာ့ ႀကိဳတငး၊
အသိ မေပ့ၾက၈ သူသိသမြ္လြ္ငး ေနာကးတစးေန႔တျငး သူ႔ကို စကးတိုငး ပို႔ေတာံအဵံဟူ၊ စျဲမြတးထာ့ေသာ
အာ႐ုဵသာ ရြိေလသညး၈
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ဣတျငး သူ၌ မြတးသာ့ခ္ကးကို ေဖား်ပအဵံ၈ “သူတုိ႔သညး ကၽျႏးုပးဖို႔ ညစာ ယူလာၾကသညး၈ ကၽျႏးုပးလညး့
မစာ့လိုဟု ်ငငး့သညး၈ ထူ့ဆနး့သညးမြာ ကၽျႏးုပးအာ့ ခါတုိငး့လို စာ့ရနး အတငး့ မခိုငး့ၾကေတာံေခ္၈
အစာေပ့ပို႔ေသာ မလျယးတဵခါ့ကို ပိတးလိုကးၿပီ့သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ကၽျႏးုပး၌ စိတးထဲ၉ ပူေဆျ့ေနေသာ
အာ႐ုဵတုိ႔ကို အတငး့တျနး့လြနး ၿဖိဳဖ္ကးၿပီ့ အာ့တငး့ ၾကညးံမိသညး၈ ေနာကးဆဵု့၉ မ္ကးရညးမ္ာ့ အသျယးသျယး
က္ဆငး့ကာ သကးမႀကီ့မ္ာ့သာ ခ္ေနမိလ္ကး ေသေဘ့ႏြငးံ ရငးဆိုငးရမညးံအေရ့ကို စို့ရိမး ထိတးလနး႔ကာ
တစးကိုယးလဵု့ တုနးလႈပးလာေတာံသညး၈ သို႔ႏြငးံ ည (ှှ) နာရီထို့ၿပီ့မြ ေမြ့ခနဲ အိပးေပ္ားသျာ့ေတာံ၌”
သူသညး ၾကာရြညးစျာ မအိပးလိုကးရေပ၈ သူ႔ အခနး့ထဲသို႔ ဝါဒါတစးေယာကး ဝငးလာေသာေၾကာငးံ
လနး႔ႏို့ခဲံေပသညး၈ ဝါဒါသညး လကးဆျဲ မြနးအိမး တစးလဵု့ႏြငးံ ဝငးလာသ်ဖငးံ သူ၌ ေထာငးက္သကးတမး့
တစးေလြ္ာကးအတျငး့ ယငး့သို႔ေသာ မီ့ေရာငးကို ညအခ္ိနး၉ တစးခါမြ္ မေတျ႔ခဲံ ရဘူ့ေခ္၈ ေထာငးမြဴ့သညး မိမိ
ဝတးဆငးရနး

Habit

ကိုေပ့ၿပီ့

သူႏြငးံ

လုိကးပါရနး

အသငးံလုပးထာ့ဖို႔

ေ်ပာခဲံၿပီ့

မီ့အိမးကိုထာ့၊

ထျကးသျာ့ေလသညး၈ သို႔ရာတျငး တရာ့ခဵတုိ႔သညး တရာ့႐ုဵ့သို႔ ထျကးေသာအခါ အထူ့ခ္ဳပးလုပးေပ့ေသာ
အဝတးကို ဝတးဆငးရေၾကာငး့ သူသိႏြငးံၿပီ့ ်ဖစးေလသညး၈ “ကၽျႏးုပးသညး သူတုိ႔ ေပ့ခဲံေသာ ဝတးစဵု Habitကို
ၾကညးံၿပီ့

တစးနာရီေက္ားေက္ားမြ္

တုနးလႈပးေခ္ာကးခ္ာ့၊

ေနမိေတာံသညး”

ဟူ၊

ေရ့သာ့ထာ့သညးကို

ေထာကး၊ သူသညး အိပးမေပ္ားမီက မညးမြ္ေလာကး ေတျ့၊ ေၾကာကးႏြငးံ ေနမညးကို သိသာႏိုငးေပသညး၈
ေနာကးဆဵု့၉ သူသညး ရဲစိတးရဲမာနးတကးလာေအာငး စိတးကို တငး့လိုကးၿပီ့လြ္ငး မိမိကိုယးတိုငး နဵရဵ၉
ေရ့ဆျဲထာ့ေသာ လကးဝါ့ကပးတိုငး ေရြ႕တျငး ဒူ့ေထာကးကာ မိမိ၌ ဝိဉာဤးကို ဘုရာ့သခငး ကာကျယးေတား
မူပါဟု ဆုေတာငး့ ပတၱနာ ်ပဳေလေတာံ၌၈ ထို႔ေနာကး ေထာငးမြဴ့ေပ့ခဲံေသာ အဝတးကို လဲ၊ ဝတးဆငး
ေလသညး၈ ထိုအဝတးမြာ အနကးေရာငး ေပ၍၉ အ်ဖဴစငး့ပါလ္ကး အကႌ္ခါ့တိုႏြငးံ ေဘာငး့ဘီရြညး ပျပျႀကီ့
်ဖစးေပ၌၈
နဵနကးေစာေစာ (ဿ) နာရီထို့ေသာ အခ္ိနး၉ ဝါဒါမ္ာ့ သူ၌ အခနး့ထဲသို႔ ်ပနးဝငးလာၾကၿပီ့ သူ႔ကို
ခနး့မေဆာငးႀကီ့ထဲသို႔

ေခ၍ေဆာငးသျာ့

ၾကေလသညး၈

“ထိုေနရာတျငး

ကၽျႏးုပး၌

ဒုက၏ခဵဖကး

အေဖား

အေတားမ္ာ့မ္ာ့ ေတျ႔ရပါသညး၈ ။တုိ႔အာ့လဵု့ကို အခနး့မႀကီ့၌ နဵရဵ၉ ေက္ာေပ့၊ ေနရာခ္ထာ့သညး၈
ကၽျႏးုပးကိုလညး့ ကၽျႏးုပးအတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ ေနရာသို႔ ပို႔ေလသညး” ဟု သူ႔မြတးတမး့၉ ပါရြိေလသညး၈
အခနး့မြာ

အလငး့ေရာငး

ေကာငး့စျာ

မရေသ့သညံး်ပငး

ကၽျႏးုပး၌

အဝတးမ္ာ့ကလညး့

အနကးေရာငးခ္ညး့်ဖစး၊ ဝို့တို့ဝါ့တာမြ္ပငး မသဲကျဲေခ္၈ သို႔ရာတျငး အက္ဤး့သာ့ အာ့လဵု့ စဵုညီေသာအခါ
စုစုေပါငး့ လူႏြစးရာခနး႔ရြိၿပီ့ ဤေရာပတိုကးသာ့ တစးဆယးံႏြစးေယာကးခနး႔ ပါဝငးသညးဟု ခနး႔မြနး့ရေပသညး၈
မညးသူမြ္

တုတးတုတး

မလႈပးဝဵံၾကဘဲ

အာ့လဵု့

ၿငိမးသကး

ေနသ်ဖငးံ

တစးခနး့လဵု့

အပးက္သဵကိုပငး

ၾကာ့ရေလာကးေပသညး၈
ရြိသမြ္ လူတို႔မြာ မ္ကးလဵု့မ္ာ့က လျဲ၊ ဘယးေနရာကမြ လႈပးရြာ့သညးမရြိဘဲ အထူ့ ၿငိမးသကးေနသ်ဖငးံ
႐ုတးတရကး ၾကညးံလြ္ငး နဵရဵ၉ ဆျဲခ္ိတးထာ့ေသာ ႐ုပးေသ့႐ုပးမ္ာ့ ဟူ၊ လညး့ေကာငး့၇ အလျနးသနာ့စရာ
ေကာငး့ေသာ အသုဘ အေလာငး့ေရြ႕၉ သၿဂႋဳလးရနး ေရာကးေနေသာ ပရိသတးႏြငးံ လညး့ေကာငး့ တူေန
ေပေတာံသညး၈
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ထိုအက္ဤး့ေထာငးတျငး မိနး့မ အက္ဤး့သာ့ အနညး့ငယး ရြိေသားလညး့ ယခု ပရိသတး အတျငး့၉
မူကာ့ မိနး့မဟူ၊ တစးေယာကးမြ္ မေတျ႔ရေပ၈ သို႔ရာတျငး မိနး့မ အက္ဤး့သာ့ တို႔ကို ကပးလ္ကးရြိေသာ အ်ခာ့
အခနး့ထဲတျငး ထာ့ေလသညး၈ ထိုမိနး့မ အက္ဤး့သာ့တို႔တျငးမူ လကးဝါ့ကပးတိုငးကို ကိုငး၊ ရပးေနေသာ
ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့အခ္ဳိ႕ ရြိေန ၾကေပ၌၈
ဒီလဵု့သညး အက္ဤး့သာ့တို႔ကို ဝတးဆငးထာ့ေသာ အဝတးၾကညးံ႐ုဵႏြငးံ မညးသညးံ ်ပစးမႈ်ဖငးံ အက္ဤး့
ခဵေနရသညးကို ချဲ်ခာ့ မသိႏိုငးေပ၈ အက္ဤး့သာ့ အာ့လဵု့ပငး အဝတးတစးမ္ဳိ့တညး့ ဝတးဆငး ထာ့သညးကို
ေတျ႔်မငးရေသာေၾကာငးံ ဣလူအာ့လဵု့ပငး ငါကဲံသို႔ စကးတိုငး တကးရမညးံ သူမ္ာ့ ခ္ညး့ေပ့တညး့ဟု သိမး့က္ဳဵ့၊
ေတျ့ဆၿပီ့ မိမိကိုယးမိမိ အာ့တငး့ လိုကးရ ်ပနးေတာံသညး၈
သို႔ရာတျငး ေထာငးၾကပးတို႔သညး ဂါဝနး သငးတိုငး့ရြညးႀကီ့မ္ာ့ကို သယးယူ လာၾက်ပနးသညး၈ ထို
သငးတိုငး့ရြညးမ္ာ့မြာ ေက္ာႏြငးံရငး၉ စိနး႔အငးဒ႐ူ့၌ လကးဝါ့ကပးတိုငးမ္ဳိ့ တဵဆိပး ႐ိုကးႏြိပးထာ့ေသာ အဝါေရာငး
သငးတိုငး့မ္ာ့ ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ဒီလဵု့လညး့ ဣအဝတးမ္ာ့မြာ တရာ့ခဵတုိ႔ကို ႐ုဵ့ေတားသို႔ ပို႔ေသာအခါ ၿမိဳ႕တျငး့၉
စီတနး့ လြညးံလညးရာ၉ ဝတးရေသာ Sanbenitos ဆနးဘီနီတိုေခ၍ သငးတိုငး့မ္ာ့ ်ဖစးသညးဟု သိရေပသညး၈
ေထာငးၾကပးမ္ာ့သညး ဆနးဘီနီတိုေခ၍ သငးတိုငး့မ္ာ့ ်ဖစးသညးဟု သိရေပသညး၈ ေထာငးၾကပးမ္ာ့သညး
ဆနးဘီနီတိုသငးတိုငး့ (ဿဿ) ထညးသာ ယူလာၾကၿပီ့ ေရြ့ဤီ့စျာ အိႏၵိယ တုိငး့ရငး့သာ့ႏြငးံ နီဂ႐ုိ့ တရာ့ခဵ
ႏြစးဆယးတို႔အာ့

လညး့ေကာငး့၇

ေနာကးဆဵု့တစးထညးကို

မိမိအာ့

က္နးတစးထညးကို
လညး့ေကာငး့

ေပ၍တူဂီ

လူမ္ဳိ့တစးေယာကးအာ့

အသီ့သီ့ေပ့၊

ဝတး႐ုဵ

လညး့ေကာငး့၇

ေစေလသညး၈

ထိုေနရာ၉

ေဒါကးတာဒီလဵု့၌ မြတးတမး့အတိုငး့ ေဖား်ပရလြ္ငး “ဣမြ္ မ္ာ့်ပာ့ေသာ တရာ့ခဵမ္ာ့အနကး လူ (ဿဿ)ေယာကး
ကိုသာ ေ႐ျ့၊ ဣဂါဝနးသငးတိုငး့မ္ာ့ကို ဝတး႐ုဵေစသညးမြာ လူ အမ္ာ့ထဲ၉ ကၽျႏုးပး အပါအဝငး လူ (ဿဿ)
ေယာကးမြာ မညးသညးံ နညး့ႏြငးံမြ္ ေသဒဏးကလျဲ၊ ငဲံညႇာ သနာ့်ခငး့ ခဵရမညး မဟုတးေတာံဟု ထငးမိသ်ဖငးံ
ကၽျႏးုပးမြာ ႏြစးထပးကျမး့ ထပး၊ ေၾကာကး႐ျဵ႕ တုနးလႈပး ရ်ပနးေတာံသညး”
ဒီလဵု့ အဖို႔ ဣသို႔ေသာ ေၾကာကးမကးဖျယး အေ်ခအေနတျငး ဆိုကးေရာကးေနခိုကး စက၎ဴ ဤီ့ထုပးခၽျနး
ငါ့လဵု့ကို

ယူလာၾက်ပနးသညး၈

ေၾကာကးမကးဖျယးရာ

ထိုဤီ့ထုပးမ္ာ့တျငး

အ႐ုပးမ္ာ့အ်ပငး

Sorcerers

မီ့ေတာကး
ဟူေသာ

မီ့လြ္ဵမ္ာ့ႏြငးံ

ငရဲသာ့တို႔

စာတမး့ကိုလညး့

ခဵစာ့ေနရပဵု

စာလဵု့ႀကီ့ႀကီ့ႏြငးံ

ေရ့်ခယးထာ့ေလသညး၈ ထိုဤီ့ထုပးမ္ာ့ကို အမႈအႀကီ့ဆဵု့ ႀကီ့ႀကီ့ႏြငးံ ေရ့်ခယးထာ့ေလသညး၈ ထိုဤီ့ထုပးမ္ာ့ကို
အမႈအႀကီ့ဆဵု့

တရာ့ခဵမ္ာ့သာ ေဆာငး့ရနး်ဖစးသညးကို သူရိပးမိသ်ဖငးံ ေၾကာကးေၾကာကး႐ျဵ႕႐ျဵ႕ႏြငးံ

ပုဝငး

သျာ့ေသာ တရာ့ခဵ၌ ဤီ့ေခါငး့ကို စျပးေပ့ေနေသာ ေထာငးၾကပးမ္ာ့အာ့ မရဲတရဲႏြငးံ ၾကညးံေန မိေပသညး၈
ဤီ့ထုပးတစးလဵု့ကို

မိမိအနီ့ရြိ

တရာ့ခဵအာ့

စျပးေပ့ရနး

ေလြ္ာကးလာေသာ

ေထာကးၾကပးကို

်မငးေလေသား ဒီလဵု့သညး မိမိကို စျပးေပ့ရနး လာေလၿပီဟု ထငး၊ ေၾကာကး႐ျဵ႕ရငး့စျဲ အရြိနးမြာ ဒီဂရီမ္ာ့စျာ
တို့တကး၊ လာေခ္ေတာံ၌၈ သို႔ရာတျငး အနီ့ရြိ တရာ့ခဵ၌ ဤီ့ေခါငး့တျငး စျပးလိုကးေသာအခါမြ ရြညးလ္ာ့ေသာ
သကးမႀကီ့ကို ခ္လိုကးၿပီ့ စိတးသကးသာရာ ရခဲံေလသညး၈ ဤီ့ထုပးအစျပး ခဵရေသာ တရာ့ခဵ အဖို႔မူကာ့ ငါေတာံ
ေသရေတာံမညးဟု မခၽျတးဟု ဆငး်ခငးမိသကဲံသို႔ မ္ကးႏြာတစးခုလဵု့ ညိဳမညး့႐ႈဵ႕တျ သျာ့ေလေတာံ၌၈
ဤီ့ထုပး (ဿဿ) လဵု့ စျပးၿပီ့ေနာကး ေနာကးထပး မညးသူ႔ကိုမြ္ ဤီ့ထုပး အစျပးမခဵရေတာံေပ၈ ထို႔ေနာကး
အက္ဤး့သာ့မ္ာ့အာ့လဵု့

ထုိငးၾကဟု

အမိနး႔ေပ့လိုကးေလ၌၈

ဣ

တနး့စီရေသာ

အခမး့အနာ့မြာ
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လုပး႐ို့လုပးစဤးထကး လျနးစျာ ေစာ၊ လုပးသ်ဖငးံ စို့ရိမး ေၾကာကး႐ျဵ႕မႈကို တာရြညး ခဵစာ့ေစလို၊ တမငး
ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့သာ

်ဖစးေပလိမးံမညး၈

တရာ့ခဵမ္ာ့လညး့

လဵု့လဵု့လ္ာ့လ္ာ့

တိတးဆိတး

ၿငိမးသကး၊

ေနၾကေလသညး၈ မီ့အိမးမ္ာ့က မီ့ေရာငးတ႔လ
ို ညး့ လျနးစျာ အာ့နညး့လ္ကး မလငး့တလငး့ႏြငးံ မႈနးတိမႈနးမႊာ့
ရြိေန ေတာံသညး၈
နဵနကး (၁) နာရီ ထို့လတးေသား ေထာငးၾကပးမ္ာ့သညး ေပါငးမုနး႔ႏြငးံ တညးသီ့မ္ာ့ကို ေတာငး့ႏြငးံ
ထညံး၊ ယူလာၾက၌၈ “ကၽျႏုးပးသညး ညက ညစာ မစာ့ဘဲ ေနခဲံေသားလညး့ ယခုတိုငးေအာငး မဆာလြေခ္၈
သို႔ႏြငးံ ေပါငးမန
ု း႔ကို မယူဘဲေနရာ ေထာငးၾကပး တစးေယာကးက မငးံေပါငးမႈနး႔ကို ယူထာ့ကျ၇ မငး့ အခု မစာ့ခ္ငးရငး
အိတးထဲမြာ ထညးံထာ့၇ မငး့ ဒီ်ပနးမေရာကးမီ မငး့ သိပးဆာလာလိမးံမယး” ဟု ေ်ပာပါသညးဟု သူ၌ မြတးတမး့၉
ေရ့မြတး ထာ့ေလသညး၈
သို႔ႏြငးံ ရာဇဝငး၌ အေမြာငးေခတးႏြငးံ တူေသာ ေဝလီေဝလငး့ အခ္ိနးကို အခနး့ထဲသို႔ လငး့ေရာငး
ကေလ့ ထို့ဝငးလာခ္ိနးအထိ ေအာငးံအညး့ သညး့ခဵ၊ ေစာငးံလငံး ေနရေပေတာံသညး၈ အလငး့ေရာငးသညး
တ်ဖညး့်ဖညး့ ရြညးလ္ာ့၊ တစးခနး့လဵု့ ်ဖာထျကးလာေသာအခါ ဒီလဵု့သညး အခနး့ထဲက အက္ဤး့သာ့
အာ့လဵု့ကို

ၾကညးံေလသညး၈

အာ့လဵု့လိုလိုပငး

ရြကး်ခငး့၇

ေၾကာကး်ခငး့၇

စို့ရိမးေသာက

ေရာကး်ခငး့၇

နာၾကညး့်ခငး့ စေသာ မ္ကးႏြာမ္ဳိ့တို႔ခ္ညး့ ရြိၾကေလသညး၈ သို႔ေသား သူတို႔၌ ရငးထဲသို႔ ဒီလဵု့က ႏိႈကး၊
ေတျ့ၾကညးံမိသညးကာ့ သူတုိ႔သညး ေသမငး့ ႏိုငးငဵဆီသို႔ ခ္ီတကး ေနၾကေသားလညး့ လကးငငး့ ခဵစာ့
ေနၾကရေသာ

ငရဲအို့အတျငး့မြ

လျတးကငး့

ရေတာံမညးကို

တစးနညး့တစးလမး့

အာ့်ဖငးံ

ဝမး့သာ

ၾကေပလိမးံမညးဟု ေတျ့ထငး ်မငးေယာငး ေနမိေပသညး၈
ေနထျတးတ်ပဴ ရြိလာေသာအခါ ဣကိစၥအတျကး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့မြ ေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့ တစးလဵု့ကို
ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ တီ့ေပ့ေလသညး၈ ယငး့၌ အဓိပၸာယးမြာ ၿမိဳ႕ထဲ၉ မြီတငး့ ေနထုိငးၾကကုနးေသာ ေပ၍တူဂီ
လူမ္ဳိ့မ္ာ့၇ က်ပာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ လမး့မသို႔ ထျကး၊ တရာ့ခဵမ္ာ့ စီတနး့လြညးံလညးပျဲကို
ၾကညးံ႐ႈၾကရနး အသငးံတနး့စီ၊ ေစာငံးၾကကုနးဟု ႏိႈ့ေဆားေပ့ သကဲံသို႔ ရြိေပ၌၈
ထို႔ေနာကး အက္ဤး့သာ့တို႔ကို အခနး့က္ယးႀကီ့ အတျငး့သို႔ တနး့စီ၊ သျငး့သျာ့ေလသညး၈ ဒီလဵု့သညး
အခနး့ႀကီ့ထဲသို႔ ဝငးမိသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး Grand Inquisitior ေခ၍ တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပးမြာ တဵခါ့မႀကီ့ေဘ့၉
ထိုငးေနၿပီ့

အနီ့တျငး

သူ၌

အတျငး့ဝနးက

လူစာရငး့

စာ႐ျကးမ္ာ့

ကိုငး၊

မကးတပးရပးေနသညးကို

ေတျ႔်မငးရေလသညး၈ တစးဖကး နဵေဘ့တျငးမူကာ့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သာ့မ္ာ့ ရြိေနၾကေလသညး၈ အမညးကို ေခ၍လိုကး၊
တရာ့ခဵတစးေယာကး

ေရြ႕တို့သျာ့ေသာအခါ

ၿမိဳ႕သာ့တစးေယာကးလညး့

လူအုပးထဲမြ

ထျကးလာၿပီ့

ထိုအက္ဤး့သာ့ အနီ့၉ ခ္ဤး့ကပး၊ ရပးေနရေလသညး၈ ယငး့အ်ပဳအမူမြာ ၿမိဳ႕သာ့ တစးဤီ့သညး အက္ဤး့သာ့၌
ဘုရာ့ သခငးေပ့ေသာ ဖခငး Father in God သို႔မဟုတး ေဂါံဖာ့သာ့ God father တာဝနးကို ယူၿပီ့ ၿမိဳ႕တျငး့သို႔
တရာ့ခဵမ္ာ့ စီတနး့ လြညးံလညးေသာ အခါတျငး လညး့ေကာငး့၇ တရာ့စီရငးသညးံ အခါတျငး လညး့ေကာငး့
တရာ့ခဵ၌ အနီ့မြ ယြဤးတျဲကာ တရာ့စီရငးပျဲ အခမး့အနာ့ ၿပီ့ဆဵု့သညးအထိ ရြိေနရေလသညး၈
ဒီလဵု့၌ ဘုရာ့ေပ့ေသာ ဖခငး God Fatherမြာ ေရေၾကာငး့ အုပးခ္ဳပးသူ တစးေယာကး ်ဖစးေလသညး၈
။သညး ေပ၍တူဂလ
ီ ူမ္ဳိ့ မြဴ့႐ို့မတးႏျယးထဲက ်ဖစးသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ တာဝနးမ္ဳိ့ကို အစို့ရ ဝတၱရာ့ အရ
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မဟုတးဘဲ မိမိတို႔ သေဘာအေလ္ာကး အေပ္ားတမး့ ဂုဏးထူ့တစးရပး အေန်ဖငးံ လုပးကိုငး်ခငး့်ဖစးရာ ၿမိဳ႕သာ့
စစးသညးမ္ာ့သာ မဟုတး မငး့ပိုငးစို့ပိုငး့ကလညး့ လုပးႏိုငးၾကေလသညး၈
ယငး့သို႔

အက္ဤး့သာ့

အသီ့သီ့တျငး

အေစာငးံအေရြာကး

ဖခငးမ္ာ့

ခနး႔အပးၿပီ့ေနာကး

ထို

သာသနာသနး႔ရြငး့ေရ့ နနး့ေတားႀကီ့မြထျကး၊ ကသီဒရယး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ ကျငး့်ပငး ထဲသို႔ က္ယး်ပနး႔ေသာ
ေလြကာ့ထစးမ္ာ့မြ တစးဆငးံ ဆငး့ခဲံၾကၿပီ့ ဇနးနဝါရီ၌ ခပးေႏျ့ေႏျ့ ေနေရာငး ေအာကးတျငး ရပး၊ ေနၾကရသညး၈
ထိုအခိုကးတျငး

ဒီလဵု့သညး

ေလေအ့ကေလ့ကို

ကျငး့်ပငးေပ၍

နတး်ပညးက

်ဖတးတိုကး

တိုကးလာေသာ

လာေသာ
ေလ်ပညး

ၾကညးလငး

သနး႔ရြငး့သညးံ

ေလညငး့ေလ့ပမာ

ေလ်ပညး

တဝႀကီ့

႐ြဴ႐ိႈကး

လိုကးေပသညး၈
သူတို႔သညး ယခုအခါ စီတနး့ လြညးံလညးရနးအတျကး ေနရာယူ ေနၾကရေလၿပီ၈ ထိပးဆဵု့တျငး ဒိုမီနီကငး
သာသနာဂိုဏး့မြ သာသနာဂိဏ
ု း့မြ သာသနာ်ပဳ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့က ေနရာ ယူၾကရ၌၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား
ထိုဂိုဏး့သညး

ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး

ေရြ့ဤီ့

အစပထမ

အေ်ခ

စိုကးခဲံၾကေသာေၾကာငးံ

။တို႔ကို

ဤီ့စာ့

ေပ့်ခငး့ေပတညး့၈ ။တို႔၌ Holy Office သာသာနာံ ႐ုဵ့ေတားမြ သာသနာံ အလဵကိုငးကို ။တုိ႔၌ ေရြ႕မြ
လႊငးံထူ

သျာ့ေစေလသညး၈

ယငး့အလဵတျငး

စိနး႔ဒိုမီနီကငးသညး

လကးတစးဖကးတျငး

ဓာ့လျတးကိုငး၊

က္နးလကးတစးဖကး၉ သဵလျငးခကး တစးခကးကို ကိုငးထာ့ဟနး ေရ့ဆျဲထာ့ၿပီ့ Justitiaet Misericordia ဟူေသာ
စာတမး့ကို ေအာကးက ေရ့သာ့ထာ့ေလသညး၈
ဒိုိမီနီကငးမ္ာ့ ခ္ီတကးသျာ့လတးေသား ။တို႔၌ ေနာကးမြ အက္ဤး့သာ့မ္ာ့က ေဂါံဖာသာ့ေခ၍
ဘုရာ့ေပ့ ဖခငးတစးဤီ့စီက လကးတျငး Taper ေခ၍ တုတးတိုတစးခုစီ ကိုငး၊ ်ခဵရဵလ္ကး လိုကးပါ ခ္ီတကးၾက
ရေလသညး၈ ဒီလဵု့၌ ေရြ႕တျငး လူတစးရာခနး႔ ရြိေသားလညး့ ဤယ္ာဤး၌ ထျကးေပါကးကို ဒီလဵု့ ေက္ားလျနး၊
အ်ပငးေရာကးသညးတုိငးေအာငး

ေနာကးက

လူတနး့ႀကီ့မြာ

မဆဵုႏိုငးေသ့ေခ္၈

ဒီလဵု့သညး

ဤီ့ထုပးမပါ

ဗလာေ်ခနငး့ ဆိုဘိသို႔ ေ်ခက္ငးေလြ္ာကး၊ လိုကးသျာ့ရေလသညး၈
ဂိုအာ ၿမိဳ႕သာ့တို႔သာမက ေက့္လကးေဒသ၉ ေနထုိငးၾကေသာ ဤေရာပတိုကးသာ့ မ္ကးႏြာ်ဖဴမ္ာ့ႏြငးံ
အိႏၵိယတိုငး့ရငး့သာ့ လူအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တို႔မြာ မိမိတို႔ ေန႔စဤး လုပးေနက္ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ရပးနာ့ၿပီ့ ထိုလြညးံလညးပျဲကို
ၾကညးံ႐ႈရနး

စုေဝ့ေရာကးရြိလာၾကသ်ဖငးံ

အလျနးႀကီ့မာ့ေသာ

လူထုႀကီ့်ဖငးံ

လမး့တစးဖကးတစးခ္ကးတျငး

်ပညးံက္ပးလ္ကး မ္ာ့ေ်မာကးစျာ ဝိုငး့အဵု ေစာငးံၾကညးံေနၾကေပသညး၈
ဒီလဵု့သညး

ေ်ခက္ငးေလြ္ာကးရဖနး

မ္ာ့လာေသာအခါ

ေ်ခဖဝါ့တို႔ကို

ေက္ာကးခဲအစအနမ္ာ့

စူ့ဝငးသ်ဖငးံ ေသျ့မ္ာ့ ယိုစီ့လ္ကး ေ်ခေထာကး နာက္ငးစျာႏြငးံပငး အတနးတနးအာ့ခဲ၊ လမး့ေလြ္ာကး လိုကးပါခဲံ
ရေပသညး၈ ခရီ့ အဆဵု့ ်ဖစးေသာ စိနး႔ဖရနး႔စစး ေက္ာငး့ေတားသညး စငးစစးအာ့်ဖငးံ ကသီဒရဲေက္ာငး့ေတား၌
ေနာကးေဖ့တျငး ကပးလ္ကးရြိေသား်ငာ့လညး့ တရာ့ခဵ အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ကို လူအမ္ာ့ ်မငးေစရနး ၿမိဳ႕တျငး့ရြိ
လမး့မႀကီ့

လမး့ငယးမ္ာ့

စဵုေစံေအာငး

စီတနး့

လြညးံလညးေစေသာေၾကာငးံ

ယငး့သို႔

ၾကာ်မငးံစျာ

ေလြ္ာကးခဲံၾကရ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈ ဒီလဵု့မြာ ထိုကဲံသို႔ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ တစးခါမြ လမး့မေလြ္ာကး ခဲံရဘူ့သ်ဖငးံ
အာ့အငးကုနးခနး့ ႏျမး့နယးလ္ကး ရြိေတာံသညး၈
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ဒီလဵု့သညး ေက္ာငး့တျငး့သို႔ ဝငးမိေသာအခါ ကတီၱပါအနကးႀကီ့ ဖဵု့လႊမး့ထာ့ေသာ ယစးပလႅငးေပ၍၉
ေငျ်ဖငးံ ်ပဳလုပးထာ့ေသာ ခဵုတိုငး ေ်ခာကးခုေပ၍၉ ဖေယာငး့တိုငး ေ်ခာကးတိုငး ထျနး့ညႇိထာ့သညးကို ေတျ႔ရသ်ဖငးံ
တရာ့စီရငးမညးံပျဲ က္ငး့ပရနး အသငးံရြိေနၿပီကို ေကာငး့စျာ သိရေပသညး၈
ထိုေက္ာငး့ေတားမြာ ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး အခမး့အနာ့ဆဵု့၇ အလြအပဆဵု့ ေက္ာငး့ေတားႀကီ့ ်ဖစးေပသညး၈
အမို့မ္ကးႏြာၾကကးမ္ာ့ႏြငးံ ယစးပလႅငးတို႔တျငး ေ႐ႊသာ့်ဖငးံ ထုလုပးေသာ ႐ုပးလဵု့႐ုပးတုမ္ာ့ႏြငးံ လညး့ေကာငး့၇
လြပေသာ

ေဆ့ေရ့ပနး့ခ္ီကာ့မ္ာ့်ဖငးံ

လညး့ေကာငး့

တနးဆာဆငးယငးထာ့၊

မ္ာ့စျာ

တငးံတယး

လြပေပသညး၈ ယဇးပလႅငး၌ တစးဖကးတစးခ္ကး၉ စငး်မငးံတစးခုစီရြိ၊ လကးဝဲဘကးတျငး တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပးႏြငးံ
႐ုဵ့အမႈထမး့မ္ာ့သညး လညး့ေကာငး့၇ လကးယာဘကးတျငး ဘုရငးခဵခ္ဳပး ဒျနးဖူတာဒိုဒီ အလးဘူကာေက့သညး
လညး့ေကာငး့

အသီ့သီ့

ေနရာယူၾက၌၈

အခမး့အနာ့

ႀကီ့ၾကပး

ေစာငံးေရြာကးရသူတို႔သညး

ဝငးေရာကးလာေသာ အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ သူတို႔၌ ဘုရာ့ေပ့ေသာ ဖခငးမ္ာ့ကို ယဇးပလႅငး အနီ့မြစ၊
တစးဖကးတစးခ္ကး စီတနး့ၿပီ့ ရပးေနေစရနး ေနရာ ခ္ထာ့ေပ့ၾကေလသညး၈
ဒီလဵု့သညး မိမိသတးမြတးေသာ ေနရာတျငး ေရေၾကာငး့ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ႏြငးံအတူ ေနရာယူၿပီ့ က္နးေသာ
အက္ဤး့သာ့တို႔

ခ္ီတကးဝငးလာ

သငးတိုငး့ႀကီ့မ္ာ့

ေနၾကသညးကို

ဝတးဆငးထာ့ေသာ

ေစာငးံၾကညးံေနမိေလ၌၈

အက္ဤး့သာ့မ္ာ့၌

မိမိကဲံသို႔

ေနာကးတျငး

ဆနးဘငးနီတိုေခ၍

ဤီ့ထုပးခၽျနးေဆာငး့ထာ့ေသာ

တရာ့ခဵမ္ာ့ လိုကးပါလာၾကသညး၈ ထို႔ေနာကး လူအခ္ဳိ႕က လကးဝါ့ကပးတိုငးႀကီ့ကို ်မငးံစျာ ေ်မႇာကးကိုငး၊
သယးယူလာၾက၌၈

သို႔ရာတျငး

လူတနးႀကီ့မြာ

အဆဵု့မသတးေသ့ေခ္၈

ထိုလကးဝါ့ကပးတုိငး

ေနာကးမြ

ေယာကး္ာ့တစးေယာကးႏြငးံ မိနး့မတစးေယာကး လိုကးပါလာေလသညး၈ ထိုသူႏြစးဤီ့မြာ အိႏိၵယ တုိငး့ရငး့သာ့
ခရစးယာနးမ္ာ့ ်ဖစး၊ သူတို႔ႏြငးံအတူ Effigies လူ႐ုပး (၁) ခုႏြငးံ ေသတၱာ ေလ့လဵု့ကိုပါ သယးယူခဲံၾကေလသညး၈
ထုိအက္ဤး့သာ့ တရာ့ခဵႏြစးဤီ့ကာ့ မညးသူမ္ာ့ေပနညး့၈ ထိုေသတၱာေလ့လဵု့ႏြငးံ Effigies လူ႐ုပးေလ့ခုကာ့
မညးသညးံ ဝတၳဳမ္ာ့ေပနညး့၈ ထိုအခါက မသိခဲံရေပ၈ ေနာငးအခါမြသာ အလိုလို သိရေပေတာံ၌၈
ထိုလူႏြစးေယာကး ဝတးဆငးလာေသာ အဝတးအစာ့တို႔မြာ တ်ခာ့လူမ္ာ့ ဝတးဆငးပဵုႏြငးံ မတူသညးကိုမူ
ခ္ကးခ္ငး့ သိသာေပသညး၈ သူတို႔၌ ဆနးဘငးနီတိုေခ၍ သငးတိုငး့မြာ အဝါေရာငး မဟုတးဘဲ၇ အေရာငး
ေဖ္ာံေတာံေတာံ

(မ်ဖဴတ်ဖဴအေရာငး)

်ဖစးေပသညး၈

ထို႔်ပငး

စိနး႔အငးဒ႐ူ့၌

လကးဝါ့ကပးတိုငးပဵုႏြငးံ

မီ့ေတာကးမီ့လြ္ဵႏြငးံ ငရဲသာ့တို႔ ႐ုပးပဵုမ္ာ့ မပါရြိေခ္၈ သငးတိုငး့၌ အလယးတညးံတညးံေလာကး၉ ဝတးဆငးသူ၌
႐ုပးပဵုတစးခုသာ ေရ့ဆျဲထာ့ေလသညး၈ မ္ကးႏြာပဵုကို ရငးဘတးတျငး တစးခု၇ ေက္ာတျငး တစးခု ေရ့ဆျဲထာ့ၿပီ့
Crimen Magical ဟူေသာ စာတနး့ကို စာလဵု့ႀကီ့ႀကီ့ႏြငးံ ေရ့ထာ့ေလသညး၈ ။တို႔သညး ။တို႔ေရြ႕က
အ်ခာ့လူ ငါ့ေယာကးကဲံသို႔ ဤီ့ထုပးခၽျနးႀကီ့မ္ာ့ကို ေဆာငး့ထာ့ၾကေလသညး၈
ဒီလဵု့သညး

ထိုလူႏြစးေယာကးကို

မိမိတုိ႔

အခနး့ထဲ၉

မေတျ႔မ်မငး

ခဲံရဘူ့ေခ္၈

အတနးငယး

စဤး့စာ့ၾကညးံေသာအခါမြ ခနး့မႀကီ့ထဲ၉ မိမိရြိစဤးက တ်ခာ့ဖကး အခနး့ထဲတျငး လကးဝါ့ကပးတိုငး ကိုငး၊
ရပးေနေသာ ဘုနး့ႀကီ့အနီ့မြ လူမ္ာ့တညး့ဟု ေတျ့မိေပသညး၈ အဘယးေၾကာငးဆ
ံ ိုေသား သူတို႔ႏြငးံအတူ ဘုရာ့
ေပ့ေသာ ဖခငးအ်ပငး ထိုဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ပါ လုိကးပါလာေသာေၾကာငးံတညး့၈
ဆုေတာငး့ပျဲ စေလၿပီ၈ လူတုိငး့ လူတိုငး့ ကိုယးံေနရာတျငး ကိုယးအသီ့သီ့ ရြိၾကသညး၈ ဆိုခဲံၿပီ့ေသာ
ေယာကး္ာ့ႏြငးံ မိနး့မတို႔မြာ သူတကာ၌ ေနာကးက ေနၾကရသညး၈ သူတို႔ မ္ကးေမြာကးက ယူေဆာငးလာခဲံေသာ
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လကးဝါ့ကပးတိုငးကိုမူ
ထာ့လိုကးၾက၌၈

ယဇးပလႅငးေပ၍သို႔

အေရြ႕တိုငး့ေဒသ

ယူေဆာငးသျာ့ကာ

ဆိုငးရာ

ဖေယာငးတိုငးမ္ာ့အၾကာ့၉

ဂိုဏး့ခ္ဳပးဘုနး့ႀကီ့လညး့

စငး်မငံးေပ၍သို႔

ေထာငး၊

တကးလာေလၿပီ၈

အက္ဤး့သာ့ ႏြစးရာတို႔ႏြငးံ ။တို႔ကို ်ခဵရဵလိုကးပါရေသာ God Father ဘုရာ့ေပ့ေသာ ဖခငးမ္ာ့အ်ပငး ၿမိဳ႕သူ
ၿမိဳ႕သာ့တို႔ႏြငးံ အ်ခာ့ ခရစးယာနးဂိုဏး့ သာသနာဝငး ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ပါ လူထု ပရိသတးႀကီ့မြာ ခနး့မေဆာငးႀကီ့
တစးခုလဵု့ ်ပညးံလြ္ဵေနေပေတာံသညး၈ ဝတးလဵုနကးႏြငးံ ဖရနးစစၥကငးဖ႐ိုယာ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့သညး လညး့ေကာငး့၇
ဝတးလဵု်ဖဴႏြငးံ ဂေရ့ဖ႐ိုငးယာ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့သညး လညး့ေကာငး့ ႏႈတးခမး့က္ယး ဤီ့ထုပးႀကီ့မ္ာ့ ေဆာငး့၊ မိမိတို႔
အဖို႔ သီ့သနး႔ထာ့ေသာ ေနရာမ္ာ့၉ အသငးံရြိေနၾကကုနး၌၈
ၾသဂုတးစတငးဂိုဏး့ သာသနာ်ပဳ ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့က တရာ့ေဟာ ေ်ပာလ္ကး ရြိေပသညး၈ ဒီလဵု့ကာ့
မိမိမြာ ေသဒဏးကလျတးဖို႔ ေမြ္ားလငးံစရာ ရြိသညးကို သိၿပီ့ေသားလညး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ ညႇဤး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ
အ်ပစးဒဏးတို႔က ရြိေနေသ့၊ ထိုအ်ပစးဒဏးမြ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာမႈ ရေစရနး ထိုဘုနး့ႀကီ့ ေဟာၾကာ့ေနေသာ
တရာ့ကို ဂ႐ုစိုကး၊ နာၾကာ့ေနခဲံ ေပသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့သညး တရာ့ကို ခပးတိုတိုေဟာ်ခငး့ ်ဖစးေသားလညး့
တစးနာရီခနး႔ ၾကာေပသညး၈
ဆုေတာငး့ပျဲ အခမး့အနာ့ ၿပီ့ဆဵု့ေလၿပီ၈ သာသနာံ႐ုဵ့ေတားမြ စာေရ့ႏြစးေယာကး စငး်မငးံဆီသို႔ လာ၊
အက္ဤး့သာ့တို႔ အေပ၍၉ ခ္မြတးအပးေသာ စီရငးခ္ကး (တရာ့ဆဵု့်ဖတးခ္ကး) မ္ာ့ကို ေဖား်ပၾကေလေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ ဖတး်ပေနစဤး ေထာငးၾကပးႀကီ့က အက္ဤး့သာ့တစးေယာကးကို ခနး့မေဆာငး အလယး ယဇးပလႅငး
ေရြ႕သို႔ ေခ၍၊ Taper ေခ၍ တုတးတိုကေလ့ကို လကးတစးဖကးမြ ေ်မႇာကးကိုငးကာ မတးတတးရပးေနေစ၌၈
အလြညးံက္လာေသာအခါ ဒီလဵု့ကို ေခ၍လိုကးေလသညး၈ ဖတး်ပေသာ စီရငးခ္ကးကို ဂ႐ုစိုကး၊ နာ့ေထာငးရာ
မိမိအာ့ ေရႏြစး်ခငး့၇ ႐ုပးတုကို့ကျယး်ခငး့၇ ဘာသာဖ္ကး်ခငး့ စေသာ ်ပစးမႈမ္ာ့်ဖငးံ စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့ တငးထာ့
သ်ဖငးံ ။တုိ႔ကို မိမိ မက္ဴ့လျနးရေၾကာငး့၇ စျပးစျဲခ္ကးမမြနးေၾကာငး့ အတငး့ ်ငငး့ဆိုေနေတာံသညး၈ သူသညး
နဂိုက စကာ့မ္ာ့သူ ်ဖစးရကာ့ ဘာကိုမြ အေရ့မစိုကးဘဲ အစျမး့ကုနး ်ငငး့ဆိုေနေပသညး၈ သို႔ရာတျငး သူ႔အမႈ၌
အဆဵု့သတး စီရငးခ္ကးကာ့ “ထို်ပစးမႈမ္ာ့ကို က္ဴ့လျနးေသာေၾကာငးံ သူပိုငး ပစၥညး့အာ့လဵု့ကို သိမး့ယူၿပီ့
ေထာငးဒဏး (၂) ႏြစး က္ခဵေစရမညး၈ ထို အ်ပစးဒဏးကို ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး မခဵေစဘဲ လစၥဘျနး (ေပ၍တူဂီၿမိဳ႕ေတား)
က အက္ဤး့ေထာငးသို႔ ပို႔၊ အ်ပစးခဵေစရမညး” ဟူ၊ ်ဖစးသတညး့၈
စီရငးခ္ကးမြာ

ရြညးလ္ာ့လျနး့၊

အကုနးအစငး

မမြတးမိေခ္၈

ေသဒဏးမဟုတး၊

လညး့ေကာငး့၇

ဆနးတာကာဆာ Santa Casa အက္ဤး့ေထာငးမြ ေဝ့ရာသို႔ ေရာကးရမညး်ဖစး၊ လညး့ေကာငး့ ဒီလဵု့အဖို႔
အေတားပငး စိတးသကးသာရာ ရေနေပေတာံသညး၈ မညးသို႔ပငး်ဖစးေစ သာသနာံ႐ုဵ့ေတား၌ အာဏာစကးကျငး့
ထဲက လျတးၿပီဆိုရငး ေတားလြၿပီ၈ အ်ခာ့မညးသညးံေထာငးတျငး မညးသို႔ပငး အ်ပစးခဵရေစကာမူ ဒီလဵု့အဖို႔
ဝမး့ေ်မာကးဖျယးရာပငး ်ဖစးေတာံ၌၈
စီရငးခ္ကးကို

ဖတး်ပၿပီ့လြ္ငး

သူ႔ကို

ယဇးပလႅငးေရြ႕သို႔

ေခ၍သျာ့၌၈

ထိုပလႅငးေ်ခရငး့၉ Missal

ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခို့ စာအုပးတစးအုပးရြိ၌၈ ထိုေနရာတျငး သူ႔ကို စာေရ့တစးေယာကးက ကတိ ခဵဝနးခ္ကး
ေပ့ေစ၌၈ ကတိခဵဝနးခ္ကးကို စာေရ့က ဖတး၊ တိုငးေပ့၌၈ ထို႔ေနာကး မိမိေနရာသိ႔ု ်ပနးလာခဲံရၿပီ့ အ်ခာ့
တရာ့ခဵမ္ာ့၌ စီရငးခ္ကးမ္ာ့ကို ဆကးလကး နာ့ေထာငးေနရ ်ပနးေလသညး၈ အမႈေပါငး့ ႏြစးရာခနး႔ကို စီရငး
ရမညးံ အခ္ိနးမြာ တေနကုနးမညး ်ဖစးသညး၈ ခဏၾကာ၊ ပရိသတးတို႔ စာ့ၾက ေသာကးၾကသညးကို ်မငးလုိကးေသာ
အခါမြ မိမိအိတးထဲ၉ စာ့စရာ ေပါငးမုနး႔ ပါလာသညးကို သတိရၿပီ့ ၿမိနးၿမိနး ရြကးရြကး စာ့ပစးလုိကးေတာံ၌၈
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ေနာကးဆဵု့၉ စီရငးခ္ကးမ္ာ့ဖတး၊ ၿပီ့ဆဵု့သျာ့ေလၿပီ၈ ထုိစီရငးခ္ကးမ္ာ့မြာ လကးဝါ့ကပးတိုငး၌ ေရြ႕က
စီတနး့

လြညးံလညးခဲံေသာ

အက္ဤး့သာ့

တရာ့ခဵတုိ႔၌

အမႈမ္ာ့အတျကး

်ဖစးသညး၈

သူတုိ႔ခဵရမညးံ

အ်ပစးဒဏးမ္ာ့သညးလညး့ တစးဤီ့ႏြငံး တစးဤီ့ မတူၾကေပ၈ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ အ်ပစးဒဏးမ္ာ့ ်ဖစးၾကေလသညး၈
သို႔ေသား ဤီ့ထုပးခၽျနး ေဆာငး့ရေသာ တရာ့ခဵမ္ာ့ အပါအဝငး မညးသူ တစးဤီ့ တစးေယာကးမြ္ ေသဒဏး အေပ့
မခဵၾကရေခ္၈ လကးဝါ့ကပးတိုငး ေနာကးမြ လိုကးပါလာေသာ တရာ့ခဵေယာကး္ာ့ႏြငးံ တရာ့ခဵ မိနး့မတို႔၌ အမႈကို
ထိုအခ္ိနး၉ စီရငးခ္ကး မခ္ေသ့ဘဲ ဆိင
ု း့ငဵံထာ့လိုကး ၾကေလသညး၈
ထို႔ေနာကး တရာ့စီရငးေသာ ဘုနး့ႀကီ့သညး ထုိငးရာမြထ၊ Albe ႏြငးံ Stoie ေဒါကးခ္ာႏြငးံ ဝတးလဵုကို
ဝတး႐ုဵလိုကး၌၈ က္နးဘုနး့ႀကီ့ အပါ့ (ဿဝ) ကလညး့ Wand ေခ၍ တုတးတိုကေလ့ တစးခုစီ ကိုငးေဆာငးကာ
တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး်ဖစးေသာ ဘုနး့ႀကီ့ကို ်ခဵရဵလ္ကး ခနး့မအလယး၉ ေနရာ ယူၾကၿပီ့ အတနးငယးၾကာေအာငး
က္မး့စာမ္ာ့ ႐ျတးဆိုၾကေလသညး၈ ထို႔ေနာကး တရာ့ခဵ အသီ့သီ့အေပ၍၉ က္ေရာကးမညးံ သဵသရာ ေဘ့တို႔မြ
ကငး့လျတးပေပ္ာကးေစေၾကာငး့ ေမတၱာပို႔ၾက်ပနးသညး၈ တစးဖနး အ်ခဵအရဵ်ဖစးေသာ ရဟနး့အပါ့ (ဿဝ) က
တရာ့ခဵ အသီ့သီ့၌ ရငးဘတးကို တစးခ္ကးစီ အသာအယာ ထု႐ိုကးေပ့ၾကသညး၈ ဒီလဵု့လညး့ မိမိ အလြညးံသို႔
ေရာကးေသား မိမိ၌ ဘုရာ့ေပ့ ဖခငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ မ္ကးႏြာပ္ကးသျာ့သညးကို ်မငးလုိကးရ၌၈ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့သညး
ခဵံညာ့တညးၾကညးေသာ စစးသာ့ရငးံမာႀကီ့ ်ဖစးပါလ္ကး ဢေႁႏၵကိုပငး မေဆာငးႏိုငးေတာံဘဲ ႏြလဵု့သာ့ထဲက
်ဖစးလာေသာ တကယးံ က႐ုဏာေမတၱာ်ဖငးံ ႐ိႈကးႀကီ့တငငး ငိုေလေတာံသညး၈ ဒီလဵု့ကိုလညး့ “ငါံည-ီ ငါံည”ီ ဟု
ေခ၍၊

မချဲမီ

ေပျ႔ဖကး

ထာ့ရြာေပသညး၈

ထို႔ေနာကး

ဒီလဵု့ေသာကးရနး

ေဆ့လိပးတစးလိပး

ညႇိ၊

ေပ့လိုကးေလသညး၈
တရာ့စီရငးမပ
ႈ ိုငးေတာံ

ၿပီ့ဆဵု့သျာ့ေလၿပီ၈

တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး်ဖစးေသာ

ဘုနး့ႀကီ့လညး့

မိမိေနရာ

စငး်မငးံသို႔ ်ပနး၊ ထိုငးလက
ုိ းၿပီ့ေနာကး ထိုတရာ့ခဵ ေယာကး္ာ့ႏြငးံ တရာ့ခဵ မိနး့မကို သူ၌ ေရြ႕ေေတားသို႔
သျငး့ခဲံေစ၌၈

ထုိ႔ေနာကး

။တုိ႔၌

အမႈအတျကး

စီရငးခ္ကးမ္ာ့ကို

ဖတးၾကာ့ေလသညး၈

သူတို႔သညး

ေမြားအတတးပညာကို လိုကးစာ့သညးံ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနး သူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ အမြနးမြာ ထိုသူတို႔သညး နက၏တးေဗဒငး
ပညာကို

ေလံလာသူမ္ာ့သာ

်ဖစးၾကေသားလညး့

ထိုအတတးပညာမြာ

ဟိႏၵဴဘာသာ

အယူဝါဒႏြငးံ

ဆကးစပးေနေသာေၾကာငးံ ဤပေဒႏြငးံ ၿငိစျနး့ေနေပသညး၈ သို႔ရာတျငး သူတို႔သညး ခရစးယာနး ဘာသာကို (ှ၄)
ရာစုႏြစးအတျငး့က ကကးသလစးမ္ာ့ထကးပငး ပို၊ ယဵုၾကညး ကို့ကျယးၾက ေပသညး၈ ။တုိ႔ကို အၿပီ့သတးတျငး
မီ့႐ိႈ႕ သတးေစရနး စီရငးခ္ကး ခ္မြတးလိုကးေလသညး၈
ယငး့အမႈမ္ဳိ့၉ အယူခဵ မရြိေခ္၈ အ်ခာ့ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သာ့တစးစဵု တစးေယာကးက ်ဖစးေစ၇ ရာထူ့ ရာခဵ
ရြိသူမ္ာ့က ်ဖစးေစ၇ မညးသူကမြ္ ကူညီ၊ အသနာ့ခဵ်ခငး့၇ အယူခဵ်ခငး့ မ်ပဳလုပးဝဵံၾကေခ္၈ အ်ပစးဒဏး ခဵရသူႏြငးံ
တစးစဵုတစးရာ အဆကးအသျယး ရြိသူဟု အထငးခဵရမညးကိုပငး အလျနးစို့႐ျဵ႕ ေၾကာကးလနး႔ၾကေလသညး၈
။တုိ႔ကို မီ့႐ိႈ႕ရနး သတးမြတးထာ့ေသာ ေနရာသညး ဘုရငးခဵခ္ဳပး အလးဘူကာေက့၌ ႐ုဵ့ႏြငးံ
တစးဆကးတညး့ ်ဖစးေသာ ်မစးကမး့နဵေဘ့ မနီ့မေဝ့တျငး ရြိေပသညး၈
သာသနာေရ့ အမႈအခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ထိုေခတးက လုပးပဵု ကိုငးပဵုမ္ာ့မြာ နာ့မလညးႏိုငးေအာငး
ရြိေတာံသညး၈

ယခငးဆိုခဲံေသာ

ေသတၱာ

ေလ့လဵု့အနကး

သဵု့လဵု့တျငး

လူေသေကာငး

အေလာငး့

ေလ့ေလာငး့မြ အ႐ို့ႂကျငး့ အ႐ို့က္နးမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ထုိအ႐ို့မ္ာ့မြာ စီရငးခ္ကး မခ္ရေသ့မီ ေသဆဵု့ေသာ
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အက္ဤး့သာ့ သဵု့ေယာကး၌ အ႐ို့မ္ာ့ ်ဖစး၊ က္နးေသတၱာ တစးလဵု့တျငးမူ တစးႀကိမးတစးခါမြ္ တရာ့စျဲ မခဵရေသ့
(အက္ဤး့ မခဵရေသ့) ေသာ လူတစးေယာကး၌ အ႐ို့်ဖစးသညး၈ ထိုလူတို႔သညး ေသလျနးၿပီ့ ်ဖစးေသားလညး့
။တုိ႔၌ အမႈကို ယခုမြသာ စစးေဆ့ရ၊ အ်ပစး ထငးရြာ့ေသာေၾကာငးံ သူတုိ႔၌ အေလာငး့မ္ာ့ကို သခ္ဳႋ့ေ်မပဵုမြ
တူ့ေဖားလာခဲံၿပီ့ အ်ခာ့ တရာ့ခဵမ္ာ့ႏြငးံအတူ စီတနး့ လြညးံလညးရာ၉ ယငး့သို႔ ပါဝငးခဲံၾကရ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
ထိုေသတၱာေလ့လဵု့ႏြငးံအတူ တုတးတိုငးေပ၍ တငးေဆာငး သယးယူလာေသာ လူ႐ုပးေလ့ခုမြာလညး့ ထိုသူတုိ႔၌
ကိုယးစာ့ (အ႐ုပးမ္ာ့) ်ဖစးၾကသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ထိုအ႐ို့ ေသတၱာမ္ာ့ႏြငးံ လူ႐ုပးေလ့ခုကို ယခငး ေသဒဏး
အ်ပစးေပ့ခဵရေသာ မိနး့မ၇ ေယာကး္ာ့ ႏြစးဤီ့ႏြငးံအတူ မီ့႐ိ႕ႈ ပစးလုိကးၾကေလသညး၈
ဒီလဵု့၌ မြတးတမး့အရ ယငး့သို႔ မီ့႐ိႈ႕၊ အသတးခဵရေသာ လူတုိ႔၌ ပဵုတူ ပနး့ခ္ီကာ့မ္ာ့ကို ဒိုမီနီကငး
ဘုရာ့ေက္ာငး့အတျငး့၉ ဆျဲခ္ိတး ထာ့ၾကသညးဟု သိရေပသညး၈ ။တို႔၌ မ္ကးႏြာအသီ့သီ့ကို ေဘ့က
မီ့ေတာကးမီ့လြ္ဵမ္ာ့
်ပငးဆငးေနဆဲတျငး
ကိုယးေတျလကးေတျ

ဝိုငး့ေနပဵု
ဒီလဵု့အာ့

ေရ့ဆျဲထာ့ၾက၌၈
သူ႔အခနး့သို႔

နာက္ငးေနေတာံသညး၈

ေသဒဏး

ခဵရေသာ

်ပနးေခ၍သျာ့

ၾကသညး၈

သို႔ရာတျငး

ကၽျႏးုပး၌

တရာ့ခဵမ္ာ့ကို

“ကၽျႏုးပးမြာ

လျနးစျာ

အက္ဤး့တိုကး

သတးရနး
ႏျမး့နယးၿပီ့

အလဵုခနး့ထဲသို႔

်ပနးဝငးရမညးကို ေတျ့၊ ႐ျဵ႕တျနး႔တျနး႔ ်ဖစးေနမိပါသညး” ဟု ေရ့သာ့ထာ့ရာ ထိုအခ္ိနးက ဒီလဵု့ ခဵစာ့ရပုဵမ္ာ့မြာ
သနာ့ဖျယး ေကာငး့လြေပေတာံ၌၈
ထိုအခိုကး ေထာငးၾကပးႀကီ့သညး ဒီလဵု့ကို သူ၌ အခနး့သို႔ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ကာ တဵခါ့ ပိတး၊
ေသာံခတးထာ့ခဲံေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ ဒီလဵု့မြာ အိပးရာေပ၍ လြဲခ္လိုကးၿပီ့ ညစာ အပို႔ကို ေစာငံးေမြ္ားေနရေပသညး၈
ေနာကးဆဵု့၉ ငါ့ဟငး့၇ သာ့ဟငး့မပါ ေပါငးမုနး႔ႏြငးံ တညးသီ့မြ္သာ ပါေသာ ညစာကို လာပို႔ေလေတာံသညး၈
ထိုအခါသညး သူ၌ ေနာကးဆဵု့ညစာ ်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ သို႔ရာတျငး ထမငး့ခ္ကးသူမ္ာ့သညး
ယေန႔အဖို႔ အာ့လပးချငံး ရၾကသ်ဖငးံ လူေသေကာငး မီ့႐ိႈ႕ေသာ ေနရာသို႔ သျာ့ေရာကး ၾကညးံေနၾကေသာေၾကာငးံ
ညစာကို ယခုလို ်ဖစးကတတးဆနး့ လုပးလာဟနး တူေပသညး၈
ဒီလဵု့မြာ ထိုညအဖို႔ အရငးက ညမ္ာ့ထကးပို၊ အိပးေပ္ားေလသညး၈ ေနာကးတစးေန႔နဵနကး (၃)
နာရီထို့မြ

ေထာငးၾကပးႀကီ့လညး့

႐ုဵ့ထျကးစဤးက

ဝတးေသာ

အဝတးမ္ာ့ကို

ယူရနး

ေပ၍လာေတာံ၌၈

ဆနးဘငးနီတိုေခ၍ ဂါဝနးသငးတိုငး့ကိုေတာံ ခၽျတးယူ မသျာ့ေသ့ေခ္၈ ထိုသငးတနး့ကို အခ္ဳပးခနး့မြ ေထာငးသို႔
ေ်ပာငး့ေသာအခါ
ေဘာငး့ဘီတိုကိုသာ

ဝတးဆငးသျာ့ရေပဤီ့မညး၈

အတျငး့က

အနကးေရာငး

ခၽျတးယူသျာ့ေပသညး၈ ခုႏြစးနာရီထုိ့ေသား သူ႔ဖို႔

အ်ဖဴစငး့

နဵနကးစာ

အကႌ္ခါ့တိုႏြငးံ

ေရာကးလာ၌၈

ထို႔်ပငး

ပစၥညး့ပစၥယမ္ာ့ ထုပးပို့၊ အသငး်ပဳလုပးထာ့ရနး မြာၾကာ့သျာ့ေလသညး၈ ကို့နာရီထို့ေသား သူ၌ အခနး့တဵခါ့
ပျငးံလာၿပီ့ သူ႔ကိုအ်ပငးသို႔ ေခ၍ထုတး သျာ့ေတာံ၌၈ ဒီလဵု့သညး မိမိ၌ အထုပးကို ေက္ာတျငး ပို့၊ အစိမး့ေရာငး
ခနး့ဆီ့ႏြငးံ ခရစးေတား လကးဝါ့ကပးတိုငးရြိရာ ခနး့မေဆာငးႀကီ့ အတျငး့သို႔ ေထာငးၾကပး၌ ေနာကးမြ ကပး၊
ဝငးလိုကး သျာ့ေလသညး၈
အထဲတျငး ေထာငးက္ အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ အဆငးသငးံ စုေဝ့ ေရာကးရြိ ေနႏြငးံၾကသညး၈ အခ္ဳိ႕မြာ
ႀကိမးဒဏး အ႐ိုကးခဵရမညး်ဖစး၊ ႀကိမးဒဏး ႐ိုကးမညးံလူမ္ာ့လညး့ အသငးံ ရြိေန ၾကသညး၈ ထို႔ေနာကး သာသနာံ
သနး႔ရြငး့ေရ့အရာရြိ Inquisitor

ေရာကးလာၿပီ့ သူ႔ေနရာတျငး

ဝငးထုိငးသညး၈

ထုိအခါ

တရာ့ခဵအာ့လဵု့

ၾကမး့်ပငးေပ၍သို႔ တစးၿပိဳငးနကး ဒူ့ေထာကးခ္ လုိကးၾကၿပီ့ ခရစးယာနး ထဵု့စဵအတိုငး့ သူ႔ေ်ခရငး့က ေ်မႀကီ့ကို
ကုနး့၊ နမး့႐ႈပးကာ သူ၌ ေကာငး့ခ္ီ့ေပ့်ခငး့ကို ခဵယူၾကေလသညး၈
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ထို႔ေနာကး၉မူကာ့ အက္ဤး့သာ့တို႔ကို မိမိတုိ႔ အ်ပစးဒဏး အာ့ေလြ္ားစျာ စီရငးရနး ဆိုငးရာဆိုငးရာသို႔
ေခ၍ေဆာငးသျာ့ၾကေလေတာံ၌၈ အက္ဤး့သာ့တို႔မြာ ခရစးယာနး ဘာသာဝငးခ္ညး့ အာ့လဵု့ မဟုတးၾကကုနး၈
အခ္ဳိ႕မြာ ဟိႏၵဴဘာသာဝငးမ္ာ့ ်ဖစး၊ အခ္ဳိ႕ကာ့ မဟာေမဒငး ဘာသာဝငးတို႔ ်ဖစးၾကသညး၈ သို႔ေသား
အထကးတျငး

်ပဆိုခဲံသညးံအတိုငး့

ခရစးယာနး

ဘာသာဖ္ကးဆီ့မႈႏြငးံ

စျဲဆိုခဵရသူမ္ာ့ခ္ညး့

်ဖစးၾကသညး၈

။တုိ႔အနကး အခ္ဳိ႕မြာ ဂိုအာၿမိဳ႕က ထျကးချာသျာ့ရနး ်ပညးႏြငး ဒဏးခဵၾကရသညး၈ ထိုသူတုိ႔သညး ေစ့္ေရာငး့
ေစ့္ဝယး ကုနးသညးလုပးငနး့ လုပးသူမ္ာ့ ်ဖစး၊ ။တုိ႔၌ ဤစၥာပစၥညး့မ္ာ့ကို သိမး့ယူ်ခငး့ ခဵၾကရေသားလညး့
သူတို႔အဖို႔

ထိုအ်ပစးဒဏးကို

ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာပငး

ခဵၾကရေသားလညး့

သူတုိ႔အဖို႔

ထိုအ်ပစးဒဏးကို

ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာပငး ခဵယူၾကေလသညး၈ အခ္ဳိ႕မြာ လကးနကးတိုကးတျငး အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးခ္ခဵရ၊
ေဒသဆိုငးရာ အက္ဤး့ေထာငးမ္ာ့သို႔ ပို႔ေလသညး၈
ခရစးယာနး ဘာသာဝငး ေထာငးက္မ္ာ့ကိုမူ ဤေရာပတိုကးသာ့ ်ဖစးေစ၇ အာရြတိုကးသာ့ ်ဖစးေစ
ၿမိဳ႕ထဲက

အိမးတစးအိမးတျငး

အေစခဵအ်ဖစး

အလုပးၾကမး့ခိုငး့ရနး

ပို႔ေပ့ေလံရြိသညး၈

ဒီလဵု့ကိုလညး့

ေပ၍တူဂီ်ပညးသို႔ ်ပနးမပို႔မီ ထိုလူမ္ာ့ႏြငးံအတူ အိမးတစးအိမးသို႔ ပို႔ထာ့ေလသညး၈
ဇနးနဝါရီ (ှ၀) ရကးေန႔သညး ထိုအိမးသို႔ ဒီလဵု့ ေရာကးလာခဲံသညးံ (ှဝ) ရကး ်ပညးံေသာေန႔ ်ဖစးသညး၈
သူသညး ေပ၍တူဂီသို႔ ထျကးမညးံ သေဘၤာအသငးံ မရြိမီ အက္ယးခ္ဳပး သေဘာ ေနထုိငးရသ်ဖငးံ အခ္ဳပးမခဵရမီ
ဒါမနးၿမိဳ႕၉ ရြိစဤးက အတူေနခဲံရေသာ ဒိုမီနီကငး ဘုနး့ႀကီ့သညး သူ႔ကို လာေရာကးၾကညးံ႐ႈၿပီ့ ေပျ႔ဖကး ငိုေႂကျ့၊
ႏႈတးဆကးရြာသညး၈ ထိုဘုနး့ႀကီ့၌ စိတးထဲ၉ ဒီလဵု့ကို စီရငးခ္ကး ခ္သညးမြာ တရာ့လျနးလျနး့ရာ က္သညးဟု
ယူဆဟနးတူသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ဒီလဵု့ အခ္ဳပး ခဵရသညးမြ အမႈ မစစးမီအတျငး့ တရာ့စျဲသူကို သျာ့ေရာကး
ေတျ႔ဆဵုကာ အက္ဳိ့အေၾကာငး့ ရြငး့်ပကာ အမႈ႐ုပးသိမး့ရနး ႀကိဳ့စာ့ ေပ့ခဲံဖူ့ေလသညး၈ သို႔ရာတျငး သူသညး
ဒိုမီနီကငး

သာသနာ်ပဳေခါငး့ေဆာငး

ပတးသကးေနေသာေၾကာငးံ

မညးသို႔

ဘုနး့ႀကီ့တစးဤီ့
ႀကိဳ့စာ့ခဲံေစကာမူ

်ဖစးေသား်ငာ့လညး့
ေအာငး်မငးမႈ

Inquisition

မရႏိုငးခဲံေခ္၈

အမႈႏြငးံ

ခဵု့႐ုဵ့ေတားသညး

ထိုအမႈမ္ဳိ့တျငး သာသနာေတားကို ကာကျယးရနး နညး့လမး့ ရြိသမြ္ လုပးႏိုငးေသာ အာဏာ အႂကျငး့မဲံ
ရရြိထာ့ေပသညး၈

သာသနာဂိုဏး့တစးခခ
ု ုမြ

အထကးတနး့က္ေသာ

သာသနာ်ပဳ

ဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့ပငး

ထုိအမႈမ္ဳိ့ႏြငးံ ပတးသကးေနလြ္ငး အက္ဤး့သာ့ဘကးကေန၊ ေရြ႕ေနလိုကး်ခငး့၇ ကူညီ်ခငး့ စေသာ အမႈမ္ာ့
မ်ပဳၾကရေခ္၈ သို႔စဤးလ္ကး

တရာ့ခဵတစးဤီ့ အေပ၍

ယငး့သို႔

ၾကငးနာသနာ့လြသ်ဖငးံ အမႈစျဲဆိုသူကိုပငး

သျာ့ေရာကး ေ်ပာဆိုေပ့ဝဵံေသာ ထိုဒိုမီနီကပး ဘုနး့ႀကီ့မ္ဳိ့ကို ဒီလဵု့၌ တစးသကးတျငး ထိုတစးႀကိမးသာ
ေတျ႔ရဖူ့ေပသညး၈ ထိုဘုနး့ႀကီ့သညး ေရေၾကာငး့လမး့ခရီ့၉ ဒီလဵု့ စာ့သဵု့ရနး အလို႔ငြာ စာ့ဖျယး ေသာကးဖျယး
မ္ာ့ကို အလဵုအေလာကး ထညံးသို၊ ေပ့လိုကးေခ္ေသ့၌၈
ဇနးနဝါရီ (ဿ၀) ရကးေန႔တျငး ဒီလဵု့ကို တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး ေရြ႕သို႔ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ၿပီ့ ယခု သာသနာ်ပဳ
႐ုဵ့ေတား၉

မိမိေတျ႔ရ

်မငးရၾကာ့ရသညးတုိ႔ကို

မညးသူ႔ကိုမြ္

်ပနးမေ်ပာပါ၈

လြ္ဳိ႕ဝြကး၊

ထာ့ပါမညးဟု

က္မး့က္ိနးဆိုေစေတာံ၌၈ ဒီလဵု့သညး ယငး့သို႔ က္မး့က္ိနး လာခဲံရသညးအတျကး ေထာငးကလျတးၿပီ့ (ှဝ)
ႏြစးလဵု့လဵု့ သူ၌ မြတးတမး့စာအုပးကို ထုတးေဝ်ခငး့ မ်ပဳဝဵံဘဲ ခ္ီတဵု ခ္တဵု ထိတးလနး႔ေနခဲံရေပသညး၈
ထိုညတျငး သေဘၤာထျကးရနး အသငးံ်ပငးေလၿပီ၈ သူ႔ကိုလညး့ ဂိုဏး့ခ္ဳပး၌ မထငးရြာ့လြေသာ Al Jabir
ေခ၍ အက္ဤး့ခနး့ထဲသို႔ ေခ၍သျငး့ ထာ့ၾကေလသညး၈ ထိုအက္ဤး့ ေထာငးကေလ့မြာ မညး့ေမြာငးလ္ကး
ညစးပတးေပေရကာ အခနး့ႏြငးံ လူႏြငးံ မလိုကးေအာငး ်ပညးံသိပးလ္ကး ရြိေပရာ ပိုငး့ယဒးေနခဲံေသာ Salle
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အမညးရြိ

အခ္ဳပးခနး့ႏြငးံ

ခပးဆငးဆငးတူေတာံသညး၈

သို႔ရာတျငး

အနညး့ငယး

ေတားေပေသ့သညးဟု

ႏိႈငး့ယြဤးကာ ဝမး့ေ်မာကးခဲံရေသ့သညး၈ ထိုအခနး့တျငး (၁၅)နာရီ ေနရၿပီ့ေနာကး အရာရြိတစးဤီ့ ေရာကးလာၿပီ့
သူ႔ကို သဵေ်ခခ္ငး့ ခတး၊ သေဘၤာသို႔ ေခ၍ေဆာငး သျာ့ေတာံ၌၈
သူသညး

ဇနးနဝါရီလ

(ဿ၄)

ရကးေန႔တျငး

သေဘၤာကို

ေက္ာကးဆူ့ႏႈတး၊

အ်မနးဆဵု့ႏႈနး့်ဖငးံ

႐ျကးလႊငးံၾကရာ ဘေရဇီလး်ပညးသို႔ ေမလတျငး ဆိုကးေရာကးၾက၌၈ ဘေရဇီလးတျငး စကးတငးဘာလအထိ
ေလေၾကာငး့ သငးံမညးံအခ္ိနးကို ေစာငးံရငး့ ရပးနာ့ ေနၾက ရ်ပနး ေလသညး၈ ထုိၿမိဳ႕၉ ရြိေနစဤး သူတုိ႔သညး
ဒီလဵု့ကို ညအခါၿမိဳ႕ထဲက အက္ဤး့ေထာငး၉ ပိတးထာ့ေသားလညး့ ေန႔အခါတျငး ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ လြညးံလညး
သျာ့လာချငးံ ေပ့ထာ့ ၾကေလသညး၈
ဘေရဇီလးမြ လစၥဘျနးသို႔ သျာ့ေသာ ခရီ့တျငး ဒီလဵု့မြာ ပငးလယးထဲ ပစးခ္ခဵမညးံေဘ့မြ သီသီကေလ့
လျတးေ်မာကးခဲံရေသ့၌၈ အေၾကာငး့ကာ့ တစးေန႔ေသား ဘုနး့ႀကီ့ တစးပါ့သညး သေဘၤာေပ၍ရြိ ပရိသတးတုိ႔ကို
ဆုေတာငး့ပျဲ အခမး့အနာ့ က္ငး့ပေပ့ေလသညး၈ ဒီလဵု့သညး တရာ့ ပလႅငး အ်ဖစး အသဵု့်ပဳေသာ စာ့ပျဲအနီ့၉
မ္ကးစိကို စဵုမြိတး၊ ဘုရာ့ကို အာ႐ုဵ်ပဳေနမိေလသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့သညး သာသနာဖ္ကးမႈႏြငးံ ေထာငးက္ေနေသာ
အက္ဤး့သာ့တစးဤီ့အ်ဖစး ဒီလဵု့အေပ၍တျငး မ္ကးမုနး့က္ဳိ့ေနေပရကာ့ ဒီလဵု့၌ အ်ပဳအမူသညး သာသနာေတား
အက္ဳိ့ကို

ဖ္ကးလိုဖ္ကးဆီ့

်ပဳ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့

စျပးစျဲေလေတာံသညး၈

ဒီလဵု့လညး့

မ္ာ့စျာ

ထိတးလနး႔

သျာ့ေတာံ၌၈ လစၥဘျနးၿမိဳ႕သို႔ ေရာကးလြ္ငး မိမိအမႈကို ်ပနးဖျငးံကာ ေသဒဏးအ်ဖစး ခဵရေခ္ေတာံမညး၈ သို႔ႏြငးံ
သူသညး ထိုဘုနး့ႀကီ့ထဵသို႔ အလ္ငးအ်မနး သျာ့ၿပီ့ မိမိ မ္ကးစိမြတးေနမိသညးမြာ အ်ခာ့ အေၾကာငး့ မဟုတးပါ၈
ဘုရာ့သခငးကို ၾကညးညိဳလျနး့၊ ေရြ႕ေမြာကးတျငး အစျမး့ကုနး အာ႐ုဵ်ပဳေန်ခငး့သာ ်ဖစးပါသညးဟု အတနးတနး
ေတာငး့ပနးေသာအခါမြ ဘုနး့ႀကီ့လညး့ မေက္မနပးႏြငးံပငး သူ၌ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးကို လကးခဵလိုကးေတာံသညး၈
Galley ေဂ၍လီအက္ဤး့ေထာငးဆိုသညးမြာ ယခငး အခါက ပငးလယးသျာ့ ႐ျကးေလြႀကီ့မ္ာ့တျငး ေလြကို
ေလြားခတးရနး ေက့္ကၽျနးမ္ာ့အ်ဖစး သဵထူ့ခတးလ္ကး ကၽျဲ၇ ႏျာ့သဖျယး ႐ိုကးႏြကးခိုငး့ေစ်ခငး့ ခဵရသူမ္ာ့ကို
ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ေသာ အက္ဤး့ေထာငးမ္ဳိ့ ်ဖစးသညး၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ သေဘၤာဆိပး အနီ့တျငး ရြိတတးၾကသညး၈
ထိုအက္ဤး့ေထာငး စနစးကို ေပ၍တူဂီတျငး ဒီလဵု့ မေရာကးမီကာလကပငး ပယးဖ္ကးထာ့ၿပီ့ ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး
ေဂ၍လီ

အက္ဤး့ေထာငး

က္ခဵလာခဲံရေသာ

အေဆာကးအအဵုမူကာ့

ယခုထိ

အက္ဤး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ကို

ဖ္ကးမပစးေသ့ဘဲ

အလုပးၾကမး့

ေစခိုငး့ရနး

ယခငးက

အ်ပစးဒဏး

အလို႔ငြာ

ဆကးလကး

အ်ခာ့

အက္ဤး့သာ့

ထာ့ရြိေပေသ့သညး၈
ေပ၍တူဂီတုိ႔

ေရာကးသျာ့ေသာအခါ

အေစာငးံအၾကပးမ္ာ့သညး

ဒီလဵု့ကို

တစးေယာကးႏြငးံတျဲ၊ သဵေ်ခခ္ငး့ ေခတးလိုကး ေလေတာံ၌၈ ထိုအက္ဤး့သာ့မြာ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့ တစးေယာကး
်ဖစး၊ မိမိ ်ပစးမႈမ္ဳိ့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ေပ့ခဵရသူ ်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ အက္ဤး့သာ့တို႔မြာ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ
Fugitives

ေခ၍

ဘာသာေရ့ေၾကာငးံ

တုိငး့်ပညးမြ

ထျကးေ်ပ့ၾကေသာ

လူမ္ာ့၇

ေက့္ကၽျနး

အလို႔ငြာ

ဖမး့ထာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ တူရကီ လူမ္ဳိ့ သဵု႔ပနး့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ ဒီလဵု့သညး ထိုအက္ဤး့သာ့မ္ာ့ထဲတျငး မိမိကဲံသို႔
ပညာတတး လူတနး့စာ့ အခ္ဳိ႕ကိုလညး့ ေတျ႔ဆဵု့ သိကၽျမး့ခဲံရေပသညး၈
ခိုငး့ေစေသာ

အလုပးတုိ႔မြာ

အလျနး

ပငးပနး့ၾကမး့တမး့ေသာ

အလုပးမ္ာ့်ဖစး၊

ၾကပးမတး

ေစခိုငး့သူတုိ႔သညးလညး့ အလျနး ရကးစကး ၾကမး့ၾကဳတးၾကေပသညး၈ ပျဲေတားရကးမ္ာ့မြ တစးပါ့ က္နးေန႔မ္ာ့တျငး
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နဵနကးတိုငး့

ေစာေစာထ၊

သေဘၤာဆိပးသို႔

ခ္ီတကး

သျာ့ေရာကး

ၾကၿပီ့

သေဘၤာေပ၍သို႔

ကုနးမ္ာ့ကို

ထမး့ပို့တငးပို႔်ခငး့၇ သေဘၤာက ကုနးမ္ာ့ကို သယးပို့၊ ကုနး့ေပ၍သို႔ ခ္ေပ့ရ်ခငး့ စေသာ အလုပးၾကမး့မ္ာ့
လုပးၾကရေပသညး၈

အက္ဤး့သာ့မြနးက

အဆငးံအတနး့

မချဲ်ခာ့

ထိုအလုပးၾကမး့မ္ာ့ကို

အတငး့

လုပးခိုငး့ၾကသညး၈ သို႔ေသား ေငျစေၾက့စ တတးႏိုငး၊ မ္ာ့ကို အတငး့ လုပးခိုငး့ၾကသညး၈ သို႔ေသား ေငျစေၾက့စ
တတးႏိုငး၊ အေစာငးံအၾကပးတုိ႔ကို လာဘးထို့ႏိုငးသူတုိ႔ကာ့ အလုပး သကးသာၾကေလသညး၈
အလုပးခ္ိနးမြာ နဵနကး အ႐ုဏးတကးမြ ေနမျနး့တညးံ လုနီ့အထိ တစးႀကိမး၇ မျနး့လျဲ (ှ) နာရီမြ ေနဝငးခ္ိနး
အထိ တစးႀကိမး၇ တစးေန႔ (ဿ) ႀကိမး လုပးရၿပီ့ အလုပး သိမး့ေသာ အခါ သဵေ်ခခ္ငး့ ခတး၊ ေထာငးသို႔ ်ပနးပို႔၊
သဵေ်ခခ္ငး့ တနး့လနး့ႏြငးံပငး အိပးစကး ၾကရေပသညး၈ သူတို႔အဖို႔ တစးေန႔စာ ရိက၏ာမြာ သေဘၤာသာ့တုိ႔
စာ့သဵု့ရေသာ ဘီစကျပးမ္ဳိ့ တစးေပါငးချဲ ်ဖစး၊ ဟငး့သီ့ ဟငး့႐ျကး ေရာေသာ ငါ့ေ်ခာကး တစးလစာ
ေ်ခာကးေပါငးသာ ေပ့သညး၈ သို႔ရာတျငး အ်ပငးထျကး၊ အလုပးလုပးခ္ိနး၉ ေပ့ကမး့ လြဴဒါနး့သူ ရြိလြ္ငး ေပ့သမြ္
လြဴသမြ္ စာ့ေသာကးချငးံ ရရြိၾကသညး၈
ရဵဖနးရဵခါ ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ ႂကျလာၿပီ့ တရာ့ဓမၼ ေဟာၾကာ့ ႏြစးသိမးံၾကသညး၈ အတိုခ္ဳပး
ေ်ပာရလြ္ငး ေဂ၍လီ အက္ဤး့ေထာငးကို အုပးခ္ဳပးပဵုမြာ ယခုေခတး အက္ဤး့ ေထာငးမ္ာ့ထကး ပိုမို ်ပငး့ထနးလြ၌၈
ရကးရကးစကးစကး

အုပးခ္ဳပး၌၈

ႏြိပးစကးကလူ

်ပဳ၊

ဒဏးရာ

အနာတရ

်ဖစးေသားလညး့

ယခုေခတး

ေထာငးမ္ာ့မြာကဲံသို႔ ေလြ္ားေၾက့ မရေခ္၈
အ်ပငးဘကးႏြငးံ အဆကးအသျယးေတာံ မ်ပတးလြေပ၈ အကယး၊ အက္ဤး့သာ့ တစးေယာကးသညး
ေထာငး်ပငးထျကး၊ ၿမိဳ႕ထဲ လညးပတးလိုလြ္ငး ပိုကးဆဵေပ့၊ ေထာငးၾကပး တစးေယာကး အေစာငးံႏြငးံ သျာ့လာ
လညးပတးႏိုငး၌၈ ေထာငးဝငးစာ ခဵ၊ ဝငးေတျ႔ လိုသူ မ္ာ့ကိုလညး့ ေတျ႔ချငးံ ်ပဳ၌၈ ဒီလဵု့သညး ေထာငးထဲသို႔
ေရာကးၿပီ့ ေနာကးေန႔တျငး မုတးဆိတး က္ငးစျယးမ္ာ့ ရိတးလ္ကး အ်ခာ့ ေထာငးသာ့တုိ႔ႏြငးံ အတူ အလုပး
လုပးရေလသညး၈ သူသညး မိမိ ႏိုငးငဵကို ်ပနးေရာကးဖို႔ရနး ဣနညး့အတိုငး့ ငါ့ႏြစးတာမြ္ ေစာငးံေမြ္ား ေနရ
ေပေတာံဤီ့မညး တကာ့၈ သာသနာံ႐ုဵ့ေတား၌ ေ်ဖာငးံမြနး တညးၾကညးမႈ အတျကး လကးရြိ မတရာ့ မႈမ္ာ့ကို
ဆနး႔က္ငး တုိကးဖ္ကးမညးံ လူစျမး့ေကာငး့ တစးစဵုတစးေယာကးမြ္ ထျကးေပ၍်ခငး့ မရြိခဲံေခ္၈ သို႔ေသား ဒီလဵု့သညး
မိမိ ဘဝကို အသိေပ့ၿပီ့ ကယးႏိုငးမညးံ လူတျငးက္ယး တစးစဵုတစးေယာကးကို အၿမဲတမး့ သတိထာ့၊
ေမြ္ားမြနး့ရြာေဖျ ေနခဲံေပသညး၈
သူသညး မိမိတုိ႔ ်ပငးသစးတိုငး့သာ့ တစးစဵုတစးေယာကး လစၥဘျနးၿမိဳ႕၉ ရြိေပသေလာဟု မ်ပတး စဵုစမး့
ေနခဲံေပသညး၈ တစးေန႔ေသာ အခါ ဘုရငးမ၌ သမာ့ေတားႀကီ့ တစးဤီ့သညး ်ပငးသစး လူမ္ဳိ့ ဆရာဝနးႀကီ့
်ဖစး႐ုဵမက ဘုရငးံနနး့တျငး့သူ၇ နနး့တျငး့သာ့ မြဴ့ႀကီ့ မတးရာ မ္ာ့ႏြငးံလညး့ အလျနး ရငး့ႏြီ့ ခငးမငးေၾကာငး့
သတငး့ေကာငး့တစးရပး ၾကာ့သိခဲံရ သ်ဖငးံ လျနးစျာ ဝမး့ေ်မာကး အာ့တကး မိေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ ဒီလဵု့သညး
ထိုဆရာဝနးႀကီ့ထဵသို႔ မိမိ၌ ်ဖစးရပး အမြနးမ္ာ့ကို လညး့ေကာငး့၇ ခဵစာ့ေနရေသာ ဒုက၏ အဖဵုဖဵုကို လညး့ေကာငး့
စဵုလငးစျာ စာႏြငးံ ေရ့သာ့၊ မိမိအာ့ ေတျ႔ချငးံ ်ပဳပါမညးံ အေၾကာငး့ႏြငးံ မိမိအာ့ ခဵစာ့ ေနရေသာ ဒုက၏မြ
ကယးတငးပါမညးံ အေၾကာငး့ အတတးႏိုငးဆဵု့ ခယ ေတာငး့ပနး ခဲံေလသညး၈
ဆရာဝနးႀကီ့ႏြငံး ဆကးသျယးရာ၉ အစစ ေ်ဖာငးံ်ဖဴ့ သာယာခဲံပါ၌၈ သို႔ေသား လကးေတျ႔ အေကာငး
အထညးေပ၍ဖို႔မြာ

မ်မနးဆနးလြေပ၈

ဆရာဝနးႀကီ့သညး

ဘုရငးမ၌

ေ႐ႊနာ့ေတားသို႔

ေပါကးၾကာ့ေအာငး
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ေဆာငး႐ျကခ
း ဲံေသားလညး့ ႐ုတးတရကး ခ္ကးခ္ငး့ အေၾကာငး့ ်ပနးၾကာ့်ခငး့ မခဵ ရေသ့ေခ္၈ ထိုအေတာအတျငး့
မြာပငး ဒီလဵု့သညး ်ပငးသစး်ပညးရြိ ေဆျမ္ဳိ့ သာ့ခ္ငး့တုိ႔ထဵ ်ဖစးရပးစဵုလငးကို စာ်ဖငံးေရ့၊ မိမိတို႔နညး့ႏြငးံ
တတးႏိုငးသမြ္ ရငး့ႏြီ့ရာ ခ္ဤး့ကပးလ္ကး သူ၌ လျတးေ်မာကးရာ လျတးေ်မာကးေၾကာငး့ကို ႀကိဳ့စာ့ ေပ့ၾကရနး
ေတာငး့ပနးစာမ္ာ့ ေရ့သာ့ ေပ့ပို႔ခဲံေပသညး၈
ေနာကးဆဵု့၉ မိတးေဆျတစးဤီ့၌ အၾကဵ ေပ့ခ္ကးအရ ဆရာဝနးႀကီ့သညး လစၥဘျနးၿမိဳ႕ရြိ Inquisition
႐ုဵ့ေတားသို႔ ဒီလဵု့၌ အမႈကို ်ပနးလညး စဤး့စာ့ကာ အ်ပစးဒဏး ေလြ္ာံေပါံ ေပ့ရနး အသနာ့ခဵစာ တစးေစာငး
တငးသျငး့ေပ့ခဲံသညး၈ သို႔ရာတျငး အႀကိမးႀကိမး စာေရ့ ေသားလညး့ အေ်ဖ မရခဲံေပ၈ အရာရြိခ္ဳပး အေ်ပာငး့အလဲ
ရြိေနၿပီ့ ရာထူ့သစး ဆကးခဵေသာ ထုိအရာရြိမ္ာ့ တရာ့႐ုဵ့ မထိုငး ေသ့ေသာေၾကာငးံ ၾကနး႔ၾကာ ေနရသညးဟု
ေနာကးမြ သိရ ေပသညး၈
သဵု့လ

ၾကာ်မငးံ

ခဲံေလၿပီ၈

(ှ၃၄၄)

ခုႏြစး၇

ဘုရာ့ေန႔

က္ငး့ပေသာ

သတငး့ပတးေရာကးမြ

အရာရြိခ္ဳပးႀကီ့ ေရာကးလာေပသညး၈ သို႔ရာတျငး အီစတာပျဲေတား ႐ုဵ့ပိတးရကးမ္ာ့ႏြငးံ ၾကဵဳေန ်ပနးေသာေၾကာငးံ
မညးသညးံ အရာရြိမြ္ ႐ုဵ့ကိစၥမ္ာ့ကို မလုပးၾကေပ၈ ပျဲေတားရကး၌ ေနာကးဆဵု့ တနဂၤေႏျေန႔ Causimodo Sunday
ေရာကးမြ တရာ့ခဵု႐ုဵ့ စတငး ထုိငးေလ ေတာံသညး၈ ထုိအခါ ဒီလဵု့၌ အယူခဵလႊာကို အသစး ထပးမဵ တငးပို႔
လုိကး်ပနးေလသညး၈ ထုိသာသနာံ႐ုဵ့ အရာရြိခ္ဳပးႀကီ့၌ အမညးမြာ ဗာဆီမိုလနးကကးစတာ ်ဖစးသညး၈ သူ၌
်ပနးၾကာ့စာ၉ “ကၽျႏးုပးသညး ဣမြ္ေသ့ေသာ ်ပစးမႈကေလ့မြ္ကို ေထာငးငါ့ႏြစး ခ္ရသညးံ သေဘာကို နာ့မလညး
ႏိုငးေအာငး ရြိေပ၌” ဟု မြတးခ္ကး ေရ့ေပ့ လိုကးေလသညး၈
သို႔ႏြငးံ
မြတးခ္ကးႏြငးံ

ဒီလဵု့သညး

အတူ

ဂိုအာၿမိဳ႕က

အယူခဵလႊာ

အမႈအေၾကာငး့အရာ

တစးေစာငးကို

ထပးမဵေရ့သာ့

အာ့လဵု့ကို
တငးပို႔

ေရ့သာ့၊

လိုကး်ပနးရာ

အရာရြိခ္ဳပး၌

Inquisition

႐ုဵ့

အတျငး့ဝနးမ္ာ့က ဂိုအာၿမိဳ႕က အရာရြိခ္ဳပး၌ အာဏာသညး လစၥဘျနးက အရာရြိခ္ဳပး၌ အာဏာႏြငးံ တနး့တူ
ညီမြ္ရြိသညး်ဖစး၊ ဂိုအာၿမိဳ႕ အရာရြိခ္ဳပး၌ အမိနး႔ကို လစၥဘျနး အရာရြိခ္ဳပးက မ်ပငးႏိုငး၈ သို႔်ဖစး၊ သူ၌
အယူခဵလႊာကို ပယးခ္လိုကးေၾကာငး့ မြတးခ္ကးေရ့၊ တငးပို႔ၾကေလသညး၈
ဗာဆီမိုသညး ်ဗဴ႐ိုကရကး အရာရြိ တစးဤီ့သာ ဆိုလြ္ငး ထိုကိစၥမြာ လမး့ဆဵု့သို႔ ေရာကးရ ေတာံမညးမြာ
မလျဲေပ၈ သူသညး ေရြ့ဤီ့ပထမ အတျငး့ဝနးမ္ာ့၌ မြတးခ္ကးကို ေလံလာၿပီ့မြ သူ၌ တူမ ၿမိဳ႕စာ့ကေတား ဖီဗီ႐ိုလး
Countess Fiveirolေၾကာငးံ အၾကဵေပ၍ၿပီ့ ဒီလဵု့၌ အယူခဵလႊာ ေပ၍၉ “။အာ့ ေထာငးမြလျတး၊ ်ပငးသစး်ပညးသို႔
်ပနးချငးံ်ပဳသညး”ဟု မြတးခ္ကးေရ့ကာ တစးခါတညး့ အမိနး႔ ခ္ေပ့ လိုကးေလေတာံ၌၈ (အရာရြိခ္ဳပး၌ တူမ
ၿမိဳ႕စာ့ကေတားသညး ဘုရငးမ၌ သာ့ေတားႀကီ့ႏြငးံ ခငးမငး ရငး့ႏြီ့သူ ်ဖစး၊ အရာရြိခ္ဳပးကို အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေဖ္ာငး့ဖ္
နာ့ခ္ ေပ့ခဲံေလသညး၈)
ဒီလဵု့သညး ထိုသတငး့ကို သာသာနာံ႐ုဵ့ေတားရြိ မိမိႏြငးံ ခငးမငးသူ အရာရြိ တစးေယာကးထဵမြ တစးဆငးံ
(ှ၃၄၄) ခုႏြစး၇ ဇျနးလ (ှ)ရကးေန႔တျငး ၾကာ့သိ ရေလသညး၈ ထိုအခ္ိနးမြာ ဒါမနးၿမိဳ႕၉ အခ္ဳပးခဵရသညးမြ စ၊ (၁)
ႏြစးမြ္

ၾကာရြိခဲံေပၿပီ၈

မိမိၾကဵဳရေသာ

ဒုက၏မ္ဳိ့ကို

မခဵစာ့

ခဲံရဘူ့သူမ္ာ့

အဖို႔

မညးသို႔မြ္

ထူ့်ခာ့မညး

မဟုတးေသားလညး့ ဒီလဵု့တျငးမူကာ့ အတိုငး့မသိ ပီတိလႊမး့ဖဵု့ ဝမး့သာလဵု့ ဆို႔လ္ကး ရြိေပေတာံသညး၈
သို႔ရာတျငး သူ႔ခမ္ာမြာ Inquisition ၌ လကးခုပးထဲက ခ္ကးခ္ငး့ ထျကးချငးံ မရရြာေသ့ေခ္၈ ေနာကးထပး
တစးလတိတိ သဵေ်ခခ္ငး့ အခတး ခဵေန ရေပေသ့သညး၈ အတျငး့ဝနး အစရြိေသာ အရာ ရြိႀကီ့ငယးတို႔လညး့
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်ဗဴ႐ိုကရကး အရာရြိ ထဵု့စဵအတိုငး့ မိမိတို႔က ဤပေဒ အရ တငး်ပပါလ္ကး အထကးလူႀကီ့က ဤပေဒအတိုငး့
မလုပးဘဲ သူ႔သေဘာ အတိုငး့ လုပးေနသညးကို သိပးမေက္နပး ၾကေခ္၈ သို႔ႏြငးံ သူတုိ႔ကလညး့ ဤပေဒကို
လကးတစးလဵု့်ခာ့ လုပး၊ ညစးထာ့ ၾက်ပနးသညး၈ ညစးပဵုကာ့ အရာရြိခ္ဳပး၌ အမိနး႔မြာ ဒီလဵု့အာ့ ်ပငးသစး်ပညးကို
ေ်ခမခ္မီ အခ္ဳပးမြ လႊတးရမညးဟု ဆိုမထာ့သ်ဖငးံ ်ပငးသစး်ပညးေရာကးမြ အခ္ဳပးက လႊတးရမညးဟ၊
ူ အဓိပၸါယး
ေကာကးယူၾကၿပီ့ မလႊတးေသ့ဘဲ ဆကးလကး ခ္ဳပးထာ့ ၾကေလသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ဒီလဵု့သညး ရငး့ႏြီ့ခငးမငးသူ
တစးဤီ့မြ တစးဆငးံ ေဂ၍လီ ေထာငးမြဴ့ႀကီ့ထဵသို႔ မိမိမြာ လျတးလပးချငးံ ရၿပီ့်ဖစး၊ သဵေ်ခခ္ငး့ကို ခၽျတးေပ့
ေစလိုေၾကာငး့ ပူဆာ ရ်ပနးေလသညး၈ ေထာငးမြဴ့ႀကီ့မြာလညး့ အဵံအာ့သငးံကာ အမိနး႔စာကို ေလံလာၿပီ့
်ပငးသစး်ပညးသျာ့မညးံ သေဘၤာအၾကဵဳ မေတျ႔ေတျ႔ေအာငး ရြာေပ့ပါဟု သူ႔ကိုပငး ်ပနးခိုငး့ လိုကး်ပနးေလသညး၈
ဒီလဵု့လညး့ မိမိအေပ၍ အရာရြိမ္ာ့ မလိမးံတစးပတး လုပး၊ လြညးံပတး ေနသညးကို မရိပး မိေသ့ေခ္၈
်ပငးသစး်ပညး ထျကးမညးံ သေဘၤာၾကဵဳ ရရြိေအာငး သဵႀကိဳ့ တနး့လနး့ႏြငးံ သေဘၤာဆိပး အႏြဵ႔ လုိကးလဵ ရြာေဖျကာ
သေဘၤာ စာေရ့မ္ာ့ကိုလညး့ မိမိအာ့ အကူအညီ ေပ့ပါမညးံ အေၾကာငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ တို့လြ္ဳိ့ ေတာငး့ပနး
ေနရ်ပနးသညး၈ သေဘၤာၾကဵဳေတျ႔၊ သေဘၤာ စာေရ့မ္ာ့ႏြငးံ အဆငးသငးံ ်ပနးေသားလညး့ ေထာငးၾကပးမ္ာ့က
သူ႔ကို သေဘၤာ တကးချငးံ မဆိုထာ့ဘိ ဆိပခ
း ဵ ေဘာတဵတာ့ အနီ့သို႔ပငး အကပးမခဵၾကေခ္၈ ထိုအခါမြ မိမိမြာ
အခ္ဳပးက မလျတးရေသ့ခငး ဒီၿမိဳ႕က ထျကးချာလို႔ မရႏိုငး ေသ့ပါ ကလာ့ဟု ဆငး်ခငး မိေပေတာံသညး၈
ထို႔ေၾကာငးံ ထိုကိစၥအတျကး Inquisition ႐ုဵ့သို႔ အသနာ့ခဵလႊာ တစးေစာငး ထပးမဵ တငးသျငး့ ရ်ပနးေလသညး၈
ရကးေတျ၇

သတငး့ပတးေတျ

အေတား

ကုနးလျနး

ခဲံ်ပနးသညး၈

႐ုဵ့ေတားမြ

မညးသညးံ

အေ်ဖမြ္

မရေသ့ေခ္၈ သို႔ႏြငးံ သူ၌ အေဆျခငးပျနး့ေကာငး့ ်ဖစးသူ နနး့တျငး့ သမာ့ေတားႀကီ့ ထဵသျာ့၊ အကူအညီ
ေတာငး့ရ ်ပနးေခ္သညး၈ ဆရာဝနးႀကီ့လညး့ အလုပးေတျ မ္ာ့လျနး့၊ ထိုေန႔က ေဆာငး႐ျကး မေပ့ႏုိငးခဲံဘူ့၈
ထိုလ (၀ဝ) ရကးေန႔ ေရာကးမြ ကိယ
ု းတိုငးသျာ့၊ ေဆာငး႐ျကး ခဲံေလသညး၈
ထိုေန႔ မျနး့တိမး့ေလာကးမြာပငး ေထာငးအရာရြိသညး အခ္ဳပးေထာငးသို႔ လူတစးေယာကး ေစလႊတး၊
ဒီလဵု့၌ သဵေ်ခခ္ငး့မ္ာ့ကို ်ဖဳတးေပ့ ေစေတာံသညး၈ ထို႔ေနာကး Inquisition ႐ုဵ့သို႔ သူ႔ကို ေခ၍ေဆာငး သျာ့ၿပီ့
ထဵု့စဵအတိုငး့ သူ႔ကိုေထာငးမြ လႊတးလိုကးေၾကာငး့ ေၾက်ငာ်ခငး့ ်ပဳၾကသညး၈ ထိုအခါ ဒီလဵု့က သူ႔၌ မြတးတမး့၉
“ကၽျႏုးပးသညး အမိနး႔ကို အေလ့အ်မတး ခဵရပါသညး”ဟု ်ပနးလညး ေ်ပာၾကာ့ကာ ထို႐ုဵ့မြ ထျကးလြ္ငး ထျကးခ္ငး့
အနီ့ရြိ ဘုရာ့ေက္ာငး့တစးခု အတျငး့သို႔ သျာ့၊ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ခရစးေတားမိခငးတုိ႔အာ့ ေက့္ဇူ့တငးေၾကာငး့
ဆုမျနးေကာငး့ ေတာငး့ခဲံေလသညး၈
ဒီလဵု့၌ အတၳဳပၸတိၱ ဖတး႐ႈရသူတုိ႔သညး Inquisitions ႏြငးံ Society of Jesus မတူ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ပဵုကို
ဇေဝဇဝါ ်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ ဂ္ကးဆူအစးအသငး့ Society of Jesus မြာ ယခုေခတး သာသနာ်ပဳ
ေဆ့႐ုဵမ္ာ့ အတိုငး့်ဖစး၊ ဟိႏၵဴလူမ္ဳိ့တုိ႔ အေပ၍ စိနး႔ေဇဗီယာ ထာ့ရြိခဲံေသာ ေစတနာမ္ဳိ့ အတိုငး့ က္ငးံသဵု့ေသာ
ခရစးယာနး သာသနာ်ပဳ အသငး့ ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး Inquisition မြာ ဂိုအာၿမိဳ႕တျငး က္ငးံသဵု့ေသာ ေပ၍တူဂီ
သာသနာ်ပဳမ္ာ့၌ ဓေလံစ႐ိုကးကို ပိုမို ထငးရြာ့ ေစေလသညး၈ အတငး့အဓမၼ ညႇငး့ပနး့ ႏြိပးကျပး မႈမ္ဳိ့အာ့်ဖငးံ
သာသနာ်ပဳေသာ လုပးငနး့မ္ဳိ့ ်ဖစးသညး၈ ေက့္ကၽျနးမ္ာ့၇ လူဆို့ လူမိုကးမ္ာ့ အသိဉာဏး ကငး့မဲံေသာ
လူတနး့စာ့မ္ာ့ႏြငးံ

်ပညးံႏြကးေနေသာ

သာသနာ

သနး႔ရြငး့ေရ့

အရာရြိခ္ဳပး၌

လကးခုပးတျငး့၉

တငး့တငး့က္ပးက္ပး ဆုပးကိုငး ်ခယးလြယး ထာ့်ခငး့ ခဵေနရပုဵမ္ာ့ကို ေကာငး့စျာ သေဘာေပါကး ၾကမညးဟု
ယူဆရေပသညး၈
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ၾသဂတးစတငး ဘာသာဝငးမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတုိ႔သညး
ဘုနး့ႀကီ့အေၾကာငး့

ဂိုအာၿမိဳ႕

အေၾကာငး့မြ

မေရ့သာ့မီ

ဆီဘာ႐ိးႈမနးရစး

ၾသဂတးစတငး

အမညးရြိ

ဂိုဏး့အေၾကာငး့

ၾသဂတးစတငး

အႁမျတးမြ္

ေဖား်ပ

သာသနာ်ပဳ
လိုေပသညး၈

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ကၽျႏုးပးေရ့သာ့အံဵေသား အတၳဳပၸတိၱရြငး ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့ ဆီဘာ႐ႈိမနးရစး Friar
Sebastiao Manriqueသညး ထိုၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ သာသနာ်ပဳေက္ာငး့၉ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေနထုိငးခဲံေသာ
ေၾကာငးံတညး့၈
ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့

သာသနာ်ပဳမ္ာ့သညး

ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔

ဒိုမီနီကငးႏြငးံ

ဂ္ကးဆူအစး

သာသနာ်ပဳ

ဂိုဏး့မ္ာ့ ေနာကးမြ ေရာကးလာၿပီ့ (ှ၂၄ဿ) ခုႏြစးတျငး ေက္ာငး့တိုကး တစးခုကို စတငး တညးေထာငး
ခဲံေလသညး၈

ေက္ာငး့တုိကးမြာ

ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့

တစးေဆာငး

ေကာလိပးေက္ာငး့

တစးေက္ာငး့ႏြငးံ

တရာ့ေဟာဆရာမ္ာ့ စာေပပို႔ခ္ေသာ စာသငးတုိကး တစးခု ပါဝငးေလသညး၈ ထိုအေဆာကးအအဵုမ္ာ့သညး
ဂ္ကးဆူအစး ဘုရာ့ေက္ာငး့ အေနာကးဘကး ကိုကးႏြစးရာ သဵု့ရာအကျာတျငး သေဘၤာဆိပးကို ဆီ့၊ ်မငးႏုိငး
ေလာကးေသာ ေတာငးပူစာကေလ့ေပ၍၉ တညးရြိၾကေလသညး၈ ထိုေနရာသညး သာယာလြပေသာေၾကာငးံ
ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ ႐ႈခငး့မ္ာ့အနကး တစးခု အပါအဝငး ်ဖစးသညး၈ ထိုေက္ာငး့သို႔ အလးဘတးမနးဒဲလးစလို ဆိုသူ
ခရီ့သညးတစးဤီ့ (ှ၃၀၆) ႏြစးက ေရာကးရြိခဲံဖူ့ေလသညး၈
မနးဒလ
ဲ းစလိုသညး ဇနးနဝါရီလ နဵနကးေစာေစာစီ့စီ့ သေဘၤာမြ ဆငး့၊ ထိုေက္ာငး့သို႔ ထမး့စငးႏြငးံ
သျာ့ေရာကးခဲံေလသညး၈

ထိုေက္ာငး့သညး

အတနးငယး်မငးံေသာ

ေတာငးကုနး့ကေလ့ေပ၍တျငး

တညးရြိ၊

အေတားေဝ့ကျာေသာ ေဒသမ္ာ့ရြိ ႐ႈခငး့သာတုိ႔ကို လြမး့၊ ်မငးႏိုငးေပသညး၈ ႐ုတးတရကး ေရာကးလာေသာ
ဦညးံသညးတစးေယာကးဆိုလြ္ငး ဣေနရာကို ကမာၻေပ၍၉ အ်မငးံဆဵု့ ေနရာဟု မြတးခ္ကး ခ္ေပလိမးံမညး၈
ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့သညး ကၽျႏုးပးအာ့ ဣေနရာအႏြဵ႔ လုိကးလဵ ်ပသၾကသညး၈ အထူ့သ်ဖငံး အလျနးေကာငး့ေသာ
ဝတးလဵု အကႌ္မ္ာ့ Rich Copesႏြငးံ ဘုနး့ႀကီ့တုိ႔၌ ဝတး႐ုဵ Vestmemt မ္ာ့ကို ်ပသၾကပါသညး ဟူ၊ မြတးတမး့
ေရ့ထာ့ ခဲံေလသညး၈
ၾသဂတးစတငး

ဂိုဏး့ဝငးတို႔သညး

ထိုဂိုဏး့ကို

စတငး

တညးေထာငးခဲံေသာ

သူေတားစငး

စိနး႔ၾသဂတးစတငး၌ အမညးကို စျဲ၊ ယေန႔တုိငး ေခ၍စမြတး ်ပဳေနၾကသညး၈ အစပထမ၉ စိနး႔ၾသဂတးစတငး
ဂိုဏး့သာ့တုိ႔သညး (ှှ) ရာစုႏြစးအတျငး့၉ တစးအိမးဝငးထျကး ဆျမး့ခဵ စာ့ခဲံ သူမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ (ှ၀)
ရာစုႏြစးအတျငး့သို႔

ေရာကးေသား

ပုပးသာသနာပိုငးသညး

။တုိ႔ကို

တစးစညး့တစးလဵု့တညး့

်ဖစးေအာငး

ဗိုလးခ္ဳပးတစးဤီ့အာ့ အာဏာ လႊဲအပး၊ စညး့႐ုဵ့ ေစခဲံ၌၈ ထုိကာလ၌ ေနာကးပိုငး့ ႏြစးေပါငး့တစးရာ အတျငး့
ဤေရာပႏြငးံ အာရြ တစးချငး၉ ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ချဲ အေ်မာကးအ်မာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့တုိကး အေ်မာကးအ်မာ့
ေပ၍ထျကး

လာခဲံေလေတာံသညး၈

ထုိ႔်ပငး

အလျနး

ႂကျယးဝစညးပငးေသာ

ဂိုဏး့ႀကီ့

တစးဂိုဏး့လညး့

်ဖစးလာေတာံ၌၈ ဂိုအာၿမိဳ႕တျငးဆိုလြ္ငး အခမး့နာ့ဆဵု့ ထိပးတနး့ အက္ဆဵု့ ်ဖစးေနေတာံသညး၈
ေက္ာငး့တိုကး

အတျငး့တျငး

ပါဝငးၾကေသာ

မ္ာ့စျာေသာ

အေဆာကးအအဵုတို႔မြာ

တက၎သိုလး

ေက္ာငး့တိုကး တစးခုကဲံသို႔ ်ဖစးေနေပသညး စာၾကညးံတုိကး၇ ပနး့ခ္ီေဆ့ေရ့ ်ပတိုကး၇ ႀကီ့က္ယးေသာ ဘုရာ့ရြိခို့
ခနး့မႀကီ့၇ ေဘားဒါခနး့ေဆာငးမ္ာ့၇ တိတးဆိတး ၿငိမးသကးစျာ စာဖနးရနး အခနး့မ္ာ့ စ၊ ႐ႈခ္ငံးစဖျယး အလျနး
တငးံတယး လြေပသညး၈ ဘုရာ့ေဆာငးႀကီ့ကို ေဂါံသစးပဵုစဵ ေဆာကးလုပးထာ့၊ ေမြ္ားစငးႀကီ့ႏြစးခုကလညး့
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အေပ၍မြ ဆငးံလ္ကး ရြိေပသညး၈ ထိုေမြ္ားစငးႀကီ့တို႔တျငး ဂိုအာၿမိဳ႕၉ အႀကီ့ဆဵု့ ်ဖစးေသာ ေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့
မ္ာ့ကိုလညး့ တပးဆငးထာ့ရာ ေခါငး့ေလာငး့ တစးခု၌ အေလ့ခ္ိနးမြာ ေပါငး (၁၅ဝဝ) မြ္ ရြိေပသညး၈
အေဆာကးအအဵုမ္ာ့မြာ ေကာလိပး သိပၸဵေက္ာငး့တုိကး တစးခု၌ အဂၤါရပးမ္ာ့ အတုိငး့ ရြိေန ေပေတာံ၌၈
(ှ၂၆၃) ခုႏြစးမြ၇ (ှ၃ှဝ) ခုႏြစးအတျငး့ အာဏာပိုငးအ်ဖစး အုပးစို့ သျာ့ေသာ အာရြိတုိကးရြိ
သာသနာဂိုဏး့ အာ့လဵု့၌ အထျတးအထိပး ်ဖစးေသာ ဂိုဏး့ခ္ဳပးႀကီ့ Aleixo De Menezes အလကးဇိုမငးနဇီ၌
လကးထကးတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕၉ ဒိုမီနီကငး ဂိုဏး့ကလျဲလြ္ငး ၾသဂုတးစတငး ဂိုဏး့သာ တနးခို့အႀကီ့ဆဵု့ ်ဖစးေပသညး၈
ထုိဂိုဏး့မြ ဂိုဏး့အုပးမြာ ထငးရြာ့ေသာ မြဴ့ႀကီ့ မတးႀကီ့ ထဲက ်ဖစးသညး၈
ထိုအခါက ဒိုမီနီကငးတို႔သညး သာသနာေရ့၉ အုပးခ္ဳပးကျပးကဲ ရေသာ အပိုငး့ကေန၊၇ ၾသဂတးစတငး
တို႔မြာ တရာ့ေဟာေ်ပာ ေခ္ခၽျတး၊ သာသနာ်ပဳရေသာ လုပးငနး့ကို ေဇာကးခ္၊ လုပးၾကရသညး၈ စာဖတး
သူတို႔သညး

ယငး့သို႔

အတနး့ချဲ်ခာ့

တညးေထာငးခဲံေသာ

်ပပဵုကို

စိနး႔ေဇဗီယာသညး

မၾကာမီ

ေရြ့ဤီ့စျာ

ေတျ့မိ

သာသနာ်ပဳ

ၾကေပလိမးံမညး၈
သကးသကး

ဂ္ကးဆူအစး

လုပးခဲံသညး၈

စတငး

ဆနးတာဖဲ

ေကာလိပးသညး အာရြတိုကးတျငး သာသနာ်ပဳ၊ ခရစးယာနးဘာသာသို႔ ဝငးလာေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကို
စာသငး ၾကာ့ေပ့ရနး သကးသကး ဂ္ကးဆူအစးတို႔ တညးေထာငး ခဲံေသာေက္ာငး့ ်ဖစးသညး၈
ထိုအခ္ိနး၉ ဂိုဏး့ခ္ဳပးႀကီ့ မငးနဇီလညး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အဖဵုဖဵု တျငးက္ယးေအာငး လုပးကိုငးခဲံသညး၈ သူသညး
နကးစတိုရီယနးဂိုဏး့ကို

ဒိုမီနီကငးတုိ႔

အေထာကးအပဵံ်ဖငးံ

အသကး

သျငး့ေပ့ခဲံသညး၈

သဵတမနးရာထူ့

အဆငးအ
ံ တနး့ေပ့၊ သာသနာ်ပဳ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကို အရပးရပးသို႔ ေစလႊတးခဲံသညး၈
ကၽျႏုးပးတုိ႔

ေရ့သာ့

လတၱဵေသာ

ဆီဘာ႐ႈိမနးရစးသညးလညး့

မငးနဇီ၌

အမိနး႔်ဖငးံ

ရပးေဝ့သို႔

သျာ့ေရာကး အမႈထမး့ခဲံရေသာ ၾသဂတးစတငးဘုနး့ႀကီ့ တစးပါ့ ်ဖစးေပသညး၈ ၾသဂတးစတငး ဘုနး့ႀကီ့တို႔သညး
သာသနာ်ပဳရာ၉ အ်ခာ့ဂိုဏး့က ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ထကး ထငးရြာ့ၾက၌၈ သူတုိ႔၌ ဂိုဏး့ချဲ တစးခုကို မာလဘာ
ပငးလယးကမး့ေ်ခရြိ

ကိုခ္ငးၿမိဳ႕တျငး

ထာ့ရြိေလသညး၈

ဘဂၤလာ့်ပညးတျငးလညး့

သူတုိ႔

ဂိုဏး့ကပငး

ေရြ႕ေဆာငးေရြ႕႐ျကး ်ဖစးသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ မဂိုဦကရာဇးဘုရငး အက၎ဘာမငး့်မတးထဵမြ ဘဂၤလာ့်ပညးထဲ၉
ကာလကတၱာ့ၿမိဳ႕ အနီ့ရြိ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕၉ ဌာနခ္ဳပး တစးခုဖျငးံကာ ၿမိဳ႕အေတားမ္ာ့မ္ာ့၉ သာသနာ်ပဳ ေက္ာငး့ချဲမ္ာ့
တညးေထာငးချငးံမ္ာ့ ရရြိထာ့ၾကေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ ကာလကတၱာ့ၿမိဳ႕ ေ်မာကးဘကး (ဿ၄) မိုငး ကျာေသာ
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕၉ ခရစးႏြစး (ှ၂၅ဝ) ခုႏြစးတျငး ၾသဂတးစတငး သာသနာ်ပဳရာ ဌာနခ္ဳပး တစးခု စတငး ဖျငးံလြစး
ႏိုငးခဲံၾကေလသညး၈
တစးဖနး

ထိုဟူ့ဂလိၿမိဳ႕မြတစးဆငးံ

ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား

အေရြ႕ပိုငး့ေဒသရြိ

စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕

တုိငးေအာငး သာသနာ်ပဳ ဌာနချဲမ္ာ့ ်ပနး႔ပျာ့ သျာ့်ပနးေလသညး၈ ယငး့သို႔ ၾသဂတးစတငး သာသနာ်ပဳ
လုပးငနး့မ္ာ့

တျငးက္ယးလာရ်ခငး့မြာ

ထုိအခါက

ၾသဂတးစတငး

သာသနာ်ပဳ

သူတုိ႔သညး

ယခုေခတး

သာသနာ်ပဳမ္ာ့ႏြငးံ ဘာမြ မ်ခာ့လြေပ၈ ထပးတူထပးမြ္ အာ့ထုတးခဲံၾက႐ုဵမြ္မက သူတုိ႔က ပို၊ လဵု႔လဝီရိယႏြငးံ
ဇျဲေကာငး့ခဲံၾကသညး၈

သူတို႔သညး

မေမြ္ားလငးံၾကေခ္၈ ဖခငး

အေရြ႕တုိငးသာ့တုိ႔ကို

စိုကးထာ့ခဲံေသာ

အစုအေဝ့ႀကီ့ႏြငးံ

စပ္စး်ခဵမြ ထိုကးတနးသေလာကး

ခရစးယာနး

်ဖစးလာဖို႔

ဆျတးခူ့သဵု့စာ့

ၾကရသလို

လုပးခဲံၾကသညး၈ သိုႏြငးံ အခ္ဳိ႕ ကိစၥမ္ာ့မြာ ဆီဘာ႐ိႈမနးရစး ကဲံသို႔ေသာ ဘုနး့ႀကီ့ငယးမ္ာ့ လကးထဲတျငး
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လႊဲသငးံသေလာကး

လႊဲ၊

လုပးေစခဲံၾကသညး၈

သို႔်ဖစး၊

မနးရစး

ကိုယးေတျ႔

အ်ဖစး

အပ္ကးမ္ာ့ကို

ေအာကးပါအတိုငး့ ဆကးလကး ေဖား်ပေပအဵံ၈
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အခနး့ (၀)
ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ မနးရစး ခရီ့ထျကး်ခငး့

ခရစးႏြစး (ှ၃ဿ၅)

ခုႏြစးတျငး

မနးရစးသညး သူ႔စကာ့အရ

ဆိုလြ္ငး

ကိုခ္ငးၿမိဳ႕ရြိ ၾသဂတးစတငး

သာသနာ်ပဳေက္ာငး့၉ ေနထုိငးလ္ကး ရြိေလၿပီ၈ ကိုခ္ငးၿမိဳ႕သညး အိႏိၵႏိုငးငဵ၌ ေ်ခလြမး့ ကေလ့ႏြငးံ တူေသာ
ေတာငးဘကးစျနး့က
တစးခုအတျငး့၉

ခဵတပးၿမိဳ႕တစးၿမိဳ႕်ဖစး၊

တညးရြိေလသညး၈

ဂိုအာၿမိဳ႕မြ

သကးဤီ့ဆဵပိုငး
ကိုခ္ငးၿမိဳ႕သို႔

ဘုရငးတစးပါ့
မနးရစး

အုပးစို့ေသာ

ဟိႏၵဴႏိုငးငဵ

ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့ေသာ

ရကးစျဲကိုမူ

မသိေတာံေခ္၈ သို႔ရာတျငး (ှ၃ဿ၅) ခုႏြစးတျငး ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့အုပးက သူ႔ကို ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ သျာ့၊ ထမး့႐ျကးရနး
အမိနး႔ ေပ့ခဲံေလသညး၈
သိုႏြငးံ သူသညး ဂရီေဂ၍ရီအငးဂ္ယးလး အမညးရြိေသာ ဘုနး့ႀကီ့ တစးပါ့ႏြငးံ အတူ ေမလထဲတျငး
သေဘၤာ လကးမြတးမ္ာ့ ယူ၊ စိနး႔ၾသဂတးစတငး အမညးရြိေသာ ကုနးသေဘၤာ တစးစငး့ႏြငးံ လိုကးပါခဲံေလသညး၈
ထိုသေဘၤာမြာ ခ႐ုခႏ
ျဵ ြငးံ ေယာကးသျာ့မ္ာ့ ဟိုႏၵဴလူမ္ဳိ့တုိ႔ အသဵု့်ပဳေသာ ခ႐ုသငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပုတီ့နာ့ေတာငး့မ္ာ့ကို
တငးေဆာငး သျာ့ေလသညး၈ ပါလာေသာ ကုနးပစၥညး့တုိ႔၌ စုစုေပါငး့တနးဖို့မြာ ယခုေခတးသဵု့ ေပါငးဒဂၤါ့
ေ်ခာကးေသာငး့ႏြငးံ ရြစးေသာငး့အၾကာ့၇ ်မနးမာေငျ (၅) သိနး့ေလာကး တနးေပသညး၈ သေဘၤာ ကပၸတိနး၇
႐ျကးထိနး့၇ ေရေၾကာငး့်ပ စသညးတုိ႔သာ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့ ်ဖစး၊ က္နးသေဘၤာသာ့တုိ႔မြာ မူစလငး လူမ္ဳိ့မ္ာ့
်ဖစးၾကသညး၈

ခရီ့သညးတို႔ကာ့

အိႏိၵယတိုငး့ရငး့သာ့

လူမ္ဳိ့စဵု

ပါဝငး၊

အခ္ဳိ႕

အမ္ဳိ့သမီ့တုိ႔မြာ

သေဘၤာသာ့တို႔၌ ဇနီ့သညးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ သို႔ႏြငးံ သေဘၤာေပ၍တျငး လူေပါငး့ ႏြစးရာခနး႔ ပါလာခဲံေလသညး၈
သေဘၤာသညး ေမလ ေ်ခာကးရကးေန႔တျငး သေဘၤာဆိပးမြ ပငးလယး်ပငးသို႔ ႐ျကးဖျငးံရနး အသငးံ
ရြိေနေလၿပီ၈

ဘုနး့ႀကီ့ႏြစးပါ့

ခရီ့ထျကးေတာံမညး

်ဖစး၊

လမး့ခရီ့တျငး

ေဘ့မသီ

ရနးမခ

ေစရနး

ဆုေတာငး့ပတၳနာ ်ပဳၾက ေစလိုေၾကာငး့ သတငး့ပို႔လိုကးေသာေၾကာငးံ ေက္ာငး့ေတားရြိ ဘုနး့ႀကီ့တို႔လညး့
စုေဝ့ကာ ဆုေတာငး့ပျဲ က္ငး့ပၾကေလသညး၈ ထို႔ေနာကး မနးရစးႏြငးံ သူ၌ အေဖားလညး့ စိနး႔ၾသဂတးစတငး
သေဘၤာဆီသို႔ ေလြႏြငးံ ကူ့ခဲံၾကေလသညး၈
သူတုိ႔ ၿမိဳ႕ကထျကးစတျငး အေနာကးေတာငးရာသီေလ မက္ေသ့ေခ္၈ တေပါငး့တနးခိူ့ ေလ႐ူ့သုနးသုနး
ဆိုသကဲံသို႔ ေလတုိကးလညး့ မမြနးေသ့၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ေလၿငိမးေနသညးက မ္ာ့သ်ဖငးံ ပငးလယး်ပငးမြာ
ေငျသငး်ဖဴ့ကို ခငးထာ့သကဲံသို႔ ရြိေပသညး၈ ေလၿငိမးေနေသာေၾကာငးံ ကိုမိုရငးအငူအထိ သီတငး့ႏြစးပတးမြ္
အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ ႐ျကးတုိကး ခဲံၾကရေပသညး၈ သို႔ရာတျငး ယငး့သို႔ ေလၿငိမးေနသညးမြာ အေနာကးေတာငး
ရာသီေလ က္ေရာကးဖို႔ နီ့ၿပီဟု သတိေပ့သလို ရြိေတာံ၌၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား သူတုိ႔ သေဘၤာ အငူကို
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ေက္ားလျနး၊

ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားထဲ

ေရာကးရြိၿပီဆိုလြ္ငးပငး

ေလဤီ့ေပါကး၊

လာေတာံသညး၈

သို႔ႏြငးံ

သူတုိ႔သညး ဟူ့ဂလိ်မစးဝအထိ ေဝ့ကျာလြေသာ ခရီ့ကို သတငး့ႏြစးပတး ေလာကးႏြငးံ ေရာကးရြိ ခဲံၾကရေပ၌၈
ဟူ့ဂလိ်မစးသညး ယခုအခါ ကာလကတၱာ့ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာကးေသာ ပငးလယးကူ့ သေဘၤာႀကီ့မ္ာ့
ဝငးထျကး သျာ့လာေနၾကသညးအထိ မ္ာ့စျာ အသဵု့ဝငး ေနေပသညး၈ သို႔ရာတျငး (ှ၄) ရာစုေလာကးက ဆိုလြ္ငး
စညး့တိမးေသာငးကမး့ ထူထပး၊ ေရေၾကာငး့်ပ အရာရြိမ္ာ့စျာ ခနး႔ထာ့ၿပီ့ ဝငးထျကးေသာ ေလြသေဘၤာမ္ာ့ကို
ေဘ့အႏၲရယး

မ်ဖစးေစရနး

အၿမဲ

တိုငး့ထျာစမး့သပး၊

ထို႔ေၾကာငးံ ။ကို Brace of Bengala
ေလြသေဘၤာတို႔ကို

ဆီ့၊

ေပျ႔ဖကး

ေရေၾကာငး့လမး့ေကာငး့ကို

်ပေပ့ေနၾကရသညး၈

ေခ၍ေနၾကေပသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ေရာကးလာသမြ္
တာ့ဆီ့ထာ့သလို

ရြိေနေသာေၾကာငးံတညး့၈

သို႔ရာတျငး

အခ္ဳိ႕

ေရစီ့သနးေသာ ေရေၾကာငး့၉ ေရနကးသ်ဖငးံ မနးရစးတုိ႔ သေဘၤာလညး့ ထိုေရေၾကာငး့ အတျငး့မြ စမး့သပး၊
်ဖညး့်ဖညး့ ဆနးတကးခဲံၾကေလသညး၈
ထိုအခ္ိနး၉
သငးံ႐ုဵေလာကးသာ

မုတးသုနးေလမြာ
ဒီေရေပ၍၉

အတနးငယး

ေလ်ပညးကေလ့

အာ့ေပ္ာံလာၿပီ့

အပ္ငး့ေ်ပ

ညငးညငးသာသာ

ေလြစီ့ကစာ့ရနး

တုိကးခိုကးလ္ကး

ရြိေပသညး၈

ဘုနး့ႀကီ့ႏြစးပါ့လညး့ ခရီ့အဆဵု့သို႔ ေရာကးဖို႔ ေသခ္ာေနၿပီ်ဖစး၊ သေဘၤာ၌ ပဲံပိုငး့တျငး ခရီ့သညးမ္ာ့ကို စု၊
ဆုေတာငး့ပျဲ

လုပးရနး

်ပငးဆငးေနၾကေလသညး၈

သို႔ရာတျငး

မျနး့တညးံခါနီ့ဆဲဆဲ၉

ၾကညးလငးေသာ

ေကာငး့ကငးေအာကးတျငး ခရာသီ၌ ေရခ္ိနး အတိမးအနကး ေႂကျ့ေၾကားေရတျကးေနသဵ ၾကာ့ေနရသညးံအထဲက
စိနး႔ၾသဂတးစတငး သေဘၤာသညး စညး့တနး့ကို ဝမး့ဗိုကးႏြငံး ရြပးတုိကး၊ ၿငိေနေလေတာံ၌၈
ထိုအခ္ိနး၉ ဒီေရက္ေနၿပီ ်ဖစးသညးံအ်ပငး ကမး့ပါ့မြာလညး့ သဲကမး့ပါ့မ္ဳိ့ မဟုတး၊ ဘာေၾကာငးံ
ေရေပ၍သို႔

သေဘၤာေပ၍

ရြိေနၾကေလသညး၈
ကျဲအကးကာ

တကးလာေအာငး

သို႔ေသား

ေရမ္ာ့

မလုပးသနညး့ဆိုေသာ

ေရေအာကးသဲ်ပငးႏင
ြ းံ

ဝငးလာဟနး

ရြိေလသညး၈

်ပႆာနာကို

တိုကးမိေသာေၾကာငးံ
ေရစုပးစကးမ္ာ့

စဤး့စာ့၊

သေဘၤာဝမး့၌

တပးဆငး၊

ေရမ္ာ့

မရေအာငး

ပ္ဤး်ပာ့အခ္ဳိ႕
စုပးထုတးရနး

မတကးႏုိငးေတာံသ်ဖငးံ သေဘၤာ၌ အေလ့ခ္ိနးမြာ အဆမတနး ပိုမို ေလ့လဵေနေပေတာံသညး၈ မၾကာမီ
ဒီေရတကးလာ ်ပနးေသားလညး့ သေဘၤာမြာသညးကာ့ ေရေပ၍သို႔ ေပ၍တကးမလာႏိုငး၈ စညး့တနး့ေပ၍တျငး
ဝပးလ္ကးသာ့ တညးေနေလသညး၈
စညး့ခဵုမြာ သဲၾကမး့မဟုတး၊ ကဵေကာငး့ေတာံသညး၈ သို႔ေသား အေ်ခအေနကေတာံ အေတားပငး
ဆို့ဝါ့လ္ကး ရြိေနေပေတာံသညး၈ တကးလာေသာ ဒီေရမ္ာ့ သေဘၤာ

ကုနး့ပတးႏြငးံ ညီလာေလသညး၈

သေဘၤာမြာ ေနရာမြမေ႐ျ႕၈ ဣအတိုငး့ တညးၿမဲ ေနမညး ဆိုလြ္ငးပငး သေဘၤာေပ၍ရြိ လူအာ့လဵု့ ေရနစး၊
ေသဆဵု့ၾက႐ုဵသာ ရြိေတာံသညး၈ အသကးကယးေလြမြာလညး့ တစးစငး့တေလမြ ပါမလာေခ္၈ အနီ့ဆဵု့်ဖစးေသာ
အေနာကးဘကး

ကမး့ေ်ခသညး

တစးမိုငးေလာကး

ကျာေဝ့ေသ့သညး၈

သို႔ေသား

ေရာကးႏိုငးသညး

မေရာကးႏိုငးသညး အပထာ့၇ ထိုကမး့ပါ့ဆီသို႔သာလြ္ငး ကူ့သျာ့ႏိုငးစရာ တစးလမး့တညး့ ရြိေတာံသညး၈
ေရေၾကာငး့်ပလုပးသူမြာ ဣလမး့ကို အႀကိမးသဵု့ဆယးမက သျာ့လာခဲံဖူ့ေသားလညး့ ယခုေတျ႔ရေသာ
အ်ဖစးမ္ဳိ့ကို တစးခါမြ္ မၾကဵဳခဲံရဘူ့ေခ္၈ ထို႔ေၾကာငးံ သူသညးလညး့ အၾကဵကုနးလ္ကး ရြိေခ္ၿပီ၈ သူတို႔သညး
သေဘၤာ ဝနးေပါံလာေအာငး ႐ျကးတိုငးကို ခုတး်ဖတးခ္ၾကသညး၈ သေဘၤာေပ၍က ကုနးစညးမ္ာ့ကို ေရထဲသို႔
ပစးခ္ဖို႔ သေဘၤာကပၸတိနးက

အၾကဵေပ့သညးံအတိုငး့ သေဘၤာေပ၍တျငး

ပါလာသမြ္ လူအာ့လဵု့ကလညး့
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ကႏုကမာႏြငးံ အ်ခာ့ေလ့လဵေသာ ကုနးစညးမ္ာ့ကို ဝိုငး့ဝနး့သယးပို့၊ ေရထဲသို႔

ပစးခ္ေနၾကေလသညး၈

သို႔ေသား သေဘၤာသညး ေရေပ၍သို႔ ေပ၍တကးလာမညးံ အရိပးအေယာငးပငး မ်ပေသ့ေခ္၈ အေ်ခအေနမြာ
အရဲစျနး႔ရမညးံအခ္ိနး ်ဖစးၿပီဟု ဆဵု့်ဖတးကာ ေရေၾကာငး့်ပလညး့ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့အာ့ ဆုေတာငး့ပတၱနာ ်ပဳေပ့ရနး
ေတာငး့ပနးေလေတာံ၌၈
ဣေနရာတျငး မနးရစး၌ စိတးေနသေဘာထာ့ႏြငးံ အေလံအထမ္ာ့ အစျမး့်ပေခ္ေတာံမညး၈ သူသညး
ေဘ့အႏၲရာယးေရာကးေတာံမညးံ

အေရ့ကို

သိရေသာအခါ

ခရစးယာနးဘာသာဝငး

ခရီ့သညးမ္ာ့အာ့

ဘုရာ့သခငးထဵ သစၥာဓိ႒ာနး်ပဳေစမြ ေတားမညးဟု ဆဵု့်ဖတးၿပီ့လြ္ငး မိမိကိုယးတိုငး သေဘၤာဤီ့ပိုငး့တျငး ရပးလ္ကး
ဒီအငးဂ္ယးလးကို သေဘၤာပဲံပိုငး့တျငး ရပးေစလ္ကး ခရီ့သညးတို႔ႏြငးံအတူ ဆုေတာငး့ပတၳနာ သစၥာအဓိ႒ာနး ်ပဳၾက
ရေလေတာံသညး၈

ထို႔ေနာကး

သေဘၤာ႐ျကးတိုငးကို

ခုတးလလ
ြဲ ိုကးေသာ

အခါတျငးမူ

မိနး့မမ္ာ့ႏြငးံ

ကေလ့သူငယးတုိ႔လညး့ ေၾကာကးလနး႔တၾကာ့ ငိုေႂကျ့ၾက႐ုဵမက ဟိုေ်ပ့ ဒီေ်ပ့ႏြငးံ ႐ုတး႐ုတးရကးရကး ႐ႈပးေထျ့
ဆူညဵေနၾကေပေတာံ၌၈
ယငး့ကိစၥၿပီ့လတးေသား မနးရစးအဖို႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝငးမ္ာ့ႏြငးံ မဟာေမဒငးဘာသာဝငး ခရီ့သညးတို႔အာ့
ခရစးယာနးသာသနာသို႔

သိမး့သျငး့ေပ့ရနး

အၾကဵ

ေပ၍လာေလသညး၈

အဘယးေၾကာငးံ

ဆိုေသား

သေဘၤာေပ၍တျငး ပါလာေသာ ခရီ့သညးမ္ာ့အနကး ဟိႏၵဴဘာသာဝငးမ္ာ့ႏြငးံ မဟာေမဒငး ဘာသာဝငးမ္ာ့အဖို႔
အေရ့ၾကဵဳလြ္ငး

ထဵုစဵအတိုငး့

ဆုေတာငး့

ပတၳနာ

သစၥာအဓိ႒ာနး

်ပဳေပ့မညးံ

ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့လညး့

တစးပါ့တေလမြ္ ပါမလာေသာေၾကာငးံေပတညး့၈ သို႔်ဖစး၊ မိမိ အလိုဆႏၵကို ထိုလူမ္ာ့ လိုကးနာၾကမညးဟု
ေမြ္ားလငးံၿပီ့လြ္ငး မိမိအကႌ္ႏြငးံ ဖဵု့၊ လညး၉ဆျဲထာ့ေသာ လကးဝါ့ကပးတိုငးကေလ့ကို ထုတးယူကာ မိမိ
မ္ကးႏြာေရြ႕တျငး ညာလကး်ဖငးံ ေ်မႇာကးကိုငးရငး့ မူဆငးလငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ ေနေသာ အခနး့တျငး့သို႔ ဝငးခဲံ၌၈
ထို႔ေနာကး မိမိနာ့လညးသေလာကး ဟိႏၵဴဘာသာ စကာ့်ဖငးံ တရာ့ဓမၼ ေဟာေ်ပာေလေတာံသညး၈ သို႔ရာတျငး
မညးသူမြ္ စိတးမဝငးစာ့ၾကသ်ဖငးံ သူ၌ ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးမြာ အခ္ညး့ႏြီ့သာ ်ဖစးေပသညး၈
သေဘၤာသညး ႐ျကးတိုငးကို ခုတးလြဲ၊ ကုနးစညးမ္ာ့ကို ပစးခ္ၿပီ့ေသားလညး့ ေနရာက မေ႐ျ႕ေသ့ေခ္၈
အကယး၊သာ ေရေပ၍သို႔ ေပ၍လာလြ္ငး ဒီေရ၌ အရြန
ိ း်ဖငးံ ကမး့သို႔ ခ္ဤး့ကပး သျာ့ေစႏိုငးမညး ်ဖစးေသားလညး့
ပငးလယးေရလိႈငး့ ႐ိုကးခတးေသာ ဒဏးခ္ကးေၾကာငးံ ေရဝငးေပါကးမ္ာ့ ပို၊ ရြိေန၌၈ ခရီ့သညးမ္ာ့လညး့
ေသျ့႐ူ့ေသျ့တနး့်ဖစးကာ ေအားဟစး ေ်ပ့လႊာ့ေနၾကေတာံသညး၈ အခ္ဳိ႕ လူမ္ာ့ကလညး့ ပ္ဤးတိုပ္ဤးစမ္ာ့
စုေဆာငး့၊ ေဖာငးဖျဲ႔ရနး အာ့ထုတးေနၾကသညး၈ အခ္ဳိ႕ကလညး့ ထိုလူမ္ာ့၌ လကးထဲမြ ပ္ဤး်ပာ့တို႔ကို လုယူ
ေနၾကကုနး၌၈ သို႔ႏြငးံ သေဘၤာတစးစငး့လဵု့ ကမာၻပ္ကး သကဲံသို႔ ဆူပျကး ေနေပေတာံသညး၈
ကပၸတိနးလညး့

ထုိသူမ္ာ့

ၿငိမးေအာငး

မတတးႏိုငးေတာံေပ၈

မနးရစးသညး

။ကို

ကူညီရနး

ႀကိဳ့စာ့ရြာေပသညး၈ လကးဝါ့ကပးတိုငးကို ကိုငးလ္ကး “ဒီအခ္ိနးမ္ဳိ့မြာ ဘုနး့ႀကီ့ တစးပါ့ရဲ႕ စကာ့ကို ေလ့စာ့ဖို႔
ေကာငး့ပါတယး” ဟု လိုကး၊ ေဖ္ာငး့ဖ္ ေ်ပာဆိုေနေပသညး၈
သို႔ေသား

အေ်ခအေနမ္ာ့မြာ

ပိုမို

ဆို့၊ဝါ့၊

လာေပ၌၈

ေလကလညး့

အေတားကေလ့

်ပငး့ထနးလာေခ္ၿပီ၈ ယခုအခါ သေဘၤာမြာ ေပါေလာေပ၍စ ်ပဳလာၿပီ ်ဖစးေသားလညး့ ေရ်ပငးမြာ ကုနး့ပတးႏြငးံ
ညီလုလ္ကးရြိရာမြ ဦရာမ လိႈငး့လဵု့ႀကီ့တစးခု ေ်ပ့ဝပး၊ ေဆာငးံလိုကး ်ပနးေခ္၌၈ သေဘၤာ၌ ပ္ဤး်ပာ့တို႔မြာ
လိႈငး့ဒဏးကို တာရြညး ခဵႏိုငးၾကပါမညးေလာ၈
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ထိုအခါ ဘုနး့ႀကီ့ ဒီေလာံစးအငးဂ္ယးလးသညး မိမိ၌ ခရီ့ေဆာငး ေသတၱာထဲ၉ ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ဝငး
ခရစးယာနး သူေတားစငးႀကီ့ စိနး႔ဆာဂျနး St. Juan De Sagun၌ ပစၥညး့ေဟာငး့တစးခု ရြိေနသညးကို
သတိရေလသညး၈ သူသညး ထုိပစၥညး့ကို အ်မတးတႏို့ ကို့ကျယးထာ့်ခငး့်ဖစးရာ ဣအေရ့၉ ထုိပစၥညး့၌
သတိၱကိုသာ

အာ့ကို့ရေတာံအဵံဟု

ဆငး်ခငးမိသ်ဖငးံ

။ကို

ႀကိဳ့တစးေခ္ာငး့တျငး

ခ္ညးေႏြာငး၊

ႀကိဳ့တစးဖကးအစကို ကိုငးၿပီ့ ေရထဲသို႔ ပစးခ္လိုကးေလ၌၈
စိတးအပ္ကးႀကီ့ပ္ကး၊
ခရီ့သညးမ္ာ့အဖို႔

အလျနးအမငး့

ကမာၻမီ့ေလာငး

အာ့ငယးကာ

သာ့ေကာငးတကးနငး့

ကမး့ကုနးေအာငး

ဆိုသကဲံသို႔

ေၾကာကးေနၿပီ်ဖစးေသာ

ယငး့အရာဝတၳဳကေလ့မြတစးပါ့

အာ့ကို့စရာ မရြိေတာံဟု ေမြ္ားလငးံေနၾကသညး၈ သို႔ႏြငးံ အငးဂ္ယးလးက ဘာမြ မ်ဖစးစေလာကး အရာဝတၳဳ
ကေလ့ႏြငးံ

ဒီသေဘၤာကို

ကမး့သို႔

ဆျဲေခ၍သျာ့ပါလိမးံမညးဟု

ေၾကညာလိုကးေသာအခါ

ထိုသူမ္ာ့သညး

စိတးပါလကးပါ ယဵုၾကညးေနၾကေတာံသညး၈ သို႔ႏြငးံ သူတို႔မြာ စိတးသကးသာရာ ရလာၾကသ်ဖငးံ အခ္ဳိ႕လညး့
ကုနး့ပတးေပ၍ ဒူ့ေထာကး၊ ငိုေႂကျ့်ခငး့မြ ရပးစဲၾကေလေတာံသညး၈ ဆိုေကာငး့မညး ေကာငး့ပငး သူတုိ႔ကို ထို
သူေတားစငးက ကမး့ေ်ခသို႔ ဆျဲယူသျာ့ေနေလေတာံသညး၈ ဒီလိႈငး့ႀကီ့တစးခုသညး သေဘၤာကို ေအာကးက
မတျနး့လိုကးဟနးတူ၌၈

သေဘၤာလညး့

်မစးအေနာကးဘကး

ကမး့သို႔

တေ႐ျ႕ေ႐ျ႕

ခ္ဤး့ကပးသျာ့ၿပီ့

ေသာငးခဵုတစးခု၉ ေ်မႇာငး၊ တငးေနေလေတာံသညး၈ ထိုအခါမြ အငးဂ္ယးလးလညး့ စိနး႔ဆာဂျနး၌ ပစၥညး့
ေဟာငး့ကို ်ပနး၊ သိမး့ယူကာ မိမိအိတးထဲသို႔ ထညးံလိုကးေလေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ ဘာမဟုတးေသာ ပစၥညး့ကေလ့က ဒီမြ္ တနးခို့အငးအ့ ႀကီ့မာ့သညးဆိုေသာ စကာ့ကို
ဗဟုသုတ

အၾကာ့အ်မငး

နညး့ပါ့သူတို႔သာ

ယဵုႏိုငးစရာ

ရြိေပသညး၈

သုိ႔ေသား

ယငး့သို႔ေသာ

တနးခို့အာနိသငးမ္ဳိ့ကို ထိုေခတးကလူမ္ာ့ အလျနပ
း ငး ယဵုၾကညး ခဲံၾကေပသညး၈ ဤပမာအာ့်ဖငးံ ထုိအ်ဖစး
ၾကဵဳခဲံသညးေနာကး ေလ့ႏြစးေ်မာကး ်ဖစးေသာ (ှ၃၀ဿ) ခုႏြစးတျငး ်ပငးသစးဂိုဏး့အုပး ဘုနး့ႀကီ့ ရီရြိလ္ဴ့
Richelieuသညး

(၄)

ရာစုႏြစးက

ထငးရြာ့ခဲံေသာ

အိုငးရစးလူမ္ဳိ့

သူေတားစငးတစးပါ့၌

ပစၥညး့တစးခုကို

ပါဒရကးေရာဂါ ေပ္ာကးလိမးံမညးဟု ယဵုၾကညး၊ ေမာံ Meaux ထဵသို႔ ေပ့ပို႔ခဲံဖူ့သညး၈ သူတုိ႔သညး ယဵုၾကညးံသညးံ
အတိုငး့

ကုသၾကညးံခဲံၾကပါ၌၈

မေပ္ာကးကငး့ခဲံေခ္၈

ထိုအလ္ငး

သို႔ေသား

သူတို႔၌

မၾကာခငးကေလ့ကပငး

ဂုဏးသေရကို

မထိခိုကးေစကာမူ

တတိယေ်မာကး

ဖိလစးဘုရငး

ေရာဂါေတာံ
နာမက္နး့ရြိရာ

စိနး႔အငးဒို၌ ေ်ခာကးေသျ႔ေနေသာ အေလာငး့ကို ဘုရငး၌ အိပးရာ၉ ေခတၱ သိပးေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဖိလစးဘုရငး၌
အသကးကို ကယးဆယးခဲံၾကဖူ့ၿပီ မဟုတးပါေလာ၈
။်ပငး မၾကာမီကပငး စတုတၳေ်မာကး ဖိလစးဘုရငးကို စုနး့်ပဳစာ့၉ ေသမညး ်ဖစးခဲံဖူ့ေလသညး၈
အဘယးေၾကာငးံဆိုေသာ ထိုမငး့၌ လညးပငး့၉ အဆိုပါ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့၌ ပစၥညး့မ္ာ့ကို ပုတီ့ကဵု့်ပဳ၊
ဆျဲထာ့ရာ

စုနး့ကေဝ

တစးဤီ့က

ထိုပုတီ့ကုနး့ထဲ၉

ထိုပစၥညး့မ္ာ့၌ တနးခို့အာနိသငးမ္ာ့ ပ္ကး်ပယးကုနးၿပီ့

႐ုပးတုတစးခု

မေတားမေလ္ား

ထညးံလုိကးသ်ဖငးံ

မေကာငး့ေသာ ၾကမၼာဆိုမ္ာ့ က္ေရာကး

ခဲံဖူ့

ေသာေၾကာငးံတညး့၈
ထိုမြတစးပါ့လညး့ ကျနး်ဖဴ့ရြငး့ ဘာသာဝငး တ႐ုတးသူေတားစငးတုိ႔သညး ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့၌
အ႐ို့၉ တနးခို့ဢဒိၶပါဒး တစးမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ရြိတတးသညးဟု ယဵုၾကညးၾကသ်ဖငးံ ခရစးႏြစး (ှ၃ဝဝ) ခုႏြစးတျငး နနး့စဵေသာ
ဝမးလီအမညးရြိ ဦကရာဇးဘုရငးအာ့ ဂ္ကးဆူအစးဂိုဏး့ ဘုနး့ႀကီ့ ရီစီ Ricci ဆကးသေသာ အလာ့တူ
အ႐ို့တစးခုကို လကးမခဵေအာငး ဝိုငး့ဝနး့ ကနး႔ကျကးခဲံၾကဖူ့ေလသညး၈
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ထို႔ေၾကာငးံ မနးရစးအဖို႔ စိနး႔ဆာဂျနး၌ အ႐ို့သညး သူတုိ႔၌ အသကးကို ကယးဆယးခဲံေပ၌ဟု အမြနးပငး
စျဲလမး့ယဵုၾကညးထာ့ဟနး

တူေပသညး၈

သူ႔ယဵုၾကညးခ္ကးအတိုငး့

လုိကးပါ

စိနး႔ၾသဂတးစတငး

ထိုနညး့အတူ

ယဵုၾကညးခဲံၾကသညး၈

သာသနာ်ပဳေခါငး့ေဆာငးႀကီ့

အိႏိၵယတုိငးသာ့
သေဘၤာ၉

စိနး႔ဆာဂျနးသညး

ကကးသလစးဂိုဏး့ဝငးမ္ာ့လညး့

ပါလာေသာ

ပါလာေသာ

မူဆလငးတို႔ပငးလြ္ငး

ဘုနး့ႀကီ့ႏြစးပါ့ကိုယးစာ့

ခရစးယာနးသာသနာ၌ အသေရကို ဝငးေရာကး ဆယးတငးေပ့သျာ့ေပ၌ဟု ထငးေကာငး့ ထငးၾကေပလိမးံမညး၈
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အခနး့ (၁)
ကဵေကာငး့၊ ေခါငး့်ဖတးမခဵရ

ေမြာငးရီသနး့ခဲံၿပီ၈

သေဘၤာသညး

ေနရာက

မေ႐ျ႕ေသ့၈

နဵနကး

အ႐ုဏးတကးေသား

မိမိတုိ႔

ႏိုငးသေလာကး ပစၥညး့ပစၥယကို သယးပို့၊ ကုနး့သို႔ တကးရနး ်ပငးၾကေလေတာံသညး၈ သူတို႔ ေရာကးေနေသာ
အရပးမြာ

ထိုအခါက

ၾသရိႆ်ပညး်ဖစး၊

မဂိုအငးပါယာထဲသို႔

ေရာကးစအခ္ိနး

်ဖစးသညး၈

ထုိအရပး၉

အႀကီ့ဆဵု့်ဖစးေသာ ဟီဂ္လီ Hijli ၿမိဳ႕မြာ ကို့မိုငးေလာကး ေဝ့ေသ့သညး၈ သူတုိ႔ ေရာကးေနေသာ ေနရာမြာ
႐ႊဵ႕ညျနး ထူထပး၊ လူသူ မနီ့ေသာ ကႏၲရ ်ဖစးေနေပသညး၈
ကပၸတိနးသညး

သေဘၤာသာ့တုိ႔အာ့

လကးနကးအ်ပညးံအစဵု

စျဲကိုငးေစၿပီ့

သေဘၤာေပ၍က

အေ်မာကးငယး တစးလကးကပ
ို ါ သယးယူခဲံေစ၌၈ သို႔ေသား ယမး့မႈနး႔မ္ာ့မြာ ေရစို ေနၾကသ်ဖငးံ ေ်ခာကးေအာငး
လုပးၿပီ့မြ ခရီ့သညးတို၌ ေရဘူ့မ္ာ့တျငး ထညးံယူ လာခဲံၾကရနး အမိနး႔ ေပ့ေလသညး၈ ေဘ့အႏၲရာယးကို
ႀကိဳတငး

ကာကျယးမႈမ္ာ့

ယငး့သို႔

လုပးရသညးမြာ

ကုနးသညး

သေဘၤာပ္ကး၊

ကမး့ကပးရေသာ

သတငး့ၾကာ့လြ္ငး အနီ့ပတးဝနး့က္ငးရြိ လူဆို့ သူခို့တို႔ လာေရာကး တုိကးခိုကးေလံ ရြိေသာေၾကာငးံတညး့၈
ထိုအခ္ိနး၉ ဟီဂ္လီၿမိဳ႕ဝနး၌ ကမး့ေ်ခေစာငးံ ကငး့တပးသာ့မ္ာ့ ထိုအ်ဖစးကို ်မငးေတျ႔ သျာ့ၾကေလၿပီ၈
ကငး့မြဴ့လညး့ သူ၌ တုိကးေလြကို သေဘၤာ အနီ့ကပး၊ ေက္ာကးခ္ ရပးနာ့ လိုကး၌၈ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား
ကမး့ေ်ခရြိ တုင
ိ း့်ပညးတုိ႔၉ အမ္ာ့ လိုကးနာရေသာ ထဵု့စဵ တစးရပး ရြိေပသညး၈ ။ကာ့ သေဘၤာပ္ကး၊ ကမး့သို႔
ေရာကးလာေသာ

ပစၥညး့မြနးသမြ္

ထိုကမး့ႏြငးံ

ဆိုငးေသာ

တုိငး့်ပညးအစို့ရက

ဘ႑ာေတားအ်ဖစး

သိမး့ပိုကးရေသာ ထဵု့စဵတညး့၈ သေဘၤာကပၸတိနး ပိုငး့ရကးကျနးမာခ္ဳိလညး့ ထိုထဵု့စဵကို သိနာ့လညးထာ့သူ
်ဖစး၌၈ သို႔ေသား လျတးရာလျတးေၾကာငး့ တ်ခာ့နညး့လမး့ မ္ာ့လညး့ ရြိေသ့ေၾကာငး့ ေကာငး့ေကာငး့
သိထာ့ေပသညး၈
ကမး့ေ်ခေစာငံး

ကငး့တပးမြဴ့လညး့

ထိုစညး့ကမး့ကို

ေထာကး်ပၿပီ့

သေဘၤာေပ၍သို႔

တကးရနး

ဟနး်ပငးလတးေသား ကျနးမာခ္ဳိက “ေကာငး့ပါၿပီ၇ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့က ထိုစညး့ကမး့ကို လိုကးပါအဵ”ံ ဟု
်ပနးၾကာ့လိုကးေလသညး၈ သို႔ရာတျငး သေဘၤာ်ပငးဆငးၿပီ့သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ထိုလူတို႔အာ့ လာဘးေပ့ၿပီ့
သေဘၤာကို ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕အေရာကး အပို႔ခိုငး့ရနး ၾကဵစညးထာ့ေပ၌၈
ေန႔လယးတျငး

ဒီေရ

က္သျာ့သ်ဖငးံ

ေရမြာ

ေ်ခခ္ငး့ဝတးခနး႔သာ

နကးေတာံသညး၈

မနးရစးႏြငးံ

အငးဂ္ယးလးတို႔လညး့ ခ္ကးခ္ငး့ ေရထဲ ်ဖတးေလြ္ာကးကာ ကုနး့သို႔ တကးခဲံၾက၌၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား
သူတို႔သညး ဟီဂ္လီၿမိဳ႕တျငး သီတငး့သဵု့ ေနထိုငးေသာ ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ချဲမြ ဘုနး့ႀကီ့ အငးမာႏူယယးဒီလာ
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အကးစပရငးကာႏြငးံ အဆကးအသျယး ရရြိ ေစေသာ နညး့လမး့ တစးခုခု ရြာေဖျ လိုၾကေသာေၾကာငးံတညး့၈
အဆငးသငးံပငး လူတစးေယာကးကို ေတျ႔၊ အ်ဖစးအပ္ကး အက္ဳိ့အေၾကာငး့ႏြငးံ တကျ ဟီဂ္လီမြ လူလႊတး
ႀကိဳယူၿပီ့ ထိုမြတစးဆငးံ ဟူ့ဂဟိသို႔ ပို႔ေပ့ေစလိုေၾကာငး့ စာတစးေစာငး ေရ့သာ့ ေစလႊတး လိုကးေလသညး၈
ယငး့သို႔ လူလႊတးမိသညးမြာ သူတုိ႔အဖို႔ ကဵဆို့မို့ေမြာငး ၾကဵဳရဖို႔ ်ဖစးလာေပသညး၈ ကငး့တပးမြဴ့ႏြငးံ
သေဘၤာကပၸတိနးတုိ႔ အခ္ငး့ခ္ငး့ အေပ့အယူ တညးံလြ္ငး မိမိတုိ႔ ကိစၥ ေခ္ာေခ္ာ ေမာေမာ ်ဖစးကာ လိုရာ ခရီ့သို႔
ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ေရာကးႏိုငးေပသညး၈ ယခုေတာံ သူတုိ႔ ေစလႊတး အပို႔ခိုငး့ေသာ စာေၾကာငးံ တတိယလူစု
ဇာတးခဵုေပ၍

ေရာကးလာ

ၾက်ပနးသညး၈

စာကို

ယူသျာ့ေသာ

လူသညး

ဟီဂ္လီသို႔

မေရာကးမီ

ကငး့ထျကးလာေသာ ်မငး့တပး တစးတပးႏြငးံ တညးံတညးံ တို့ေနသ်ဖငးံ တပးမြဴ့က ထိုလူကို ရပးေစၿပီ့ စစးလာ့၇
ေမ့လာ့ လုပးေလေတာံ၌၈
တပးမြဴ့လညး့ ေပ၍တူဂီ ကုနးသေဘၤာတစးစငး့ ကမး့ေ်ခ၉ ဆိုကးကပးေနေၾကာငး့ ထိုလူထဵမြာ သိရလြ္ငး
ကမး့ေ်ခေစာငးံ ကငး့တပးႏြငးံ ထိုသေဘၤာကို အဆကး်ဖတးလိုကးၿပီ့ မိမိက စပးၾကာ့မြ အေကာကးၾကဵဖို႔ ခ္ကးခ္ငး့
အၾကဵရၿပီ့လြ္ငး

လူသဵု့ရာပါေသာ

မိမိ

်မငး့တပး်ဖငးံ

ေပ၍တူဂီတုိ႔ကို

ေ်ခာကးလြနး႔၊

အ်မတးထုတးရနး

သေဘၤာရြိရာသို႔ ကဆုနးစိုငး့၊ ထျကးသျာ့ၾကရာ တစးနာရီအတျငး့ သေဘၤာရြိရာသို႔ ေရာကးသျာ့ေလေတာံ၌၈
သူ၌ အမူအရာမြာ သူ႔အေဖားမ္ာ့ထကး ပိုမို၊ ၾကမး့တမး့လြသညး၈ သူ႔လူမ္ာ့ကို သေဘၤာေပ၍သို႔
တကးေရာကး၊ သေဘၤာကုနးေလြာငးခနး့မ္ာ့ႏြငးံ ခရီ့တို႔၌ ေသတၱာႏြငးံ ဝနးစညး စလယးမ္ာ့ကိုပါ မက္နး
အကုနးလြနးေလြာ၊ အရြာခိုငး့ၿပီ့ သေဘၤာကပၸတိနးႏြငးံ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကို မိမိထဵသို႔ ေခ၍လာေစေတာံ၌၈
သူတို႔

ေရာကးသျာ့ေသာအခါ

တပးမြဴ့က

ကျနးမာခ္ဳိအာ့

သေဘၤာေပ၍က

ေသတၱာမ္ာ့ဖျငးံရနး

ေသာံေတာငး့ေလသညး၈ ကျနးမာခ္ဳိက သေဘၤာမ္ာ့မြာ ခရီ့သညးတို႔၌ ေသတၱာမ္ာ့သာ ်ဖစး၊ မိမိထဵ၉
ေသာံမရြိေၾကာငး့၇ သို႔ရာတျငး သူ႔လူမ္ာ့က အာ့လဵု့ ထို့ေဖာကး ချဲဖျငးံ ေနၾကမညး ်ဖစး၊ ေသာံလိုေတာံမညး
မဟုတးေၾကာငး့ ်ပနးလညး့ ေ်ပာ်ပရေလသညး၈
ထို႔ေနာကး တပးမြဴ့က ဝြကးဖဲတစးခ္ပး ပစးထုတးလိုကး်ပနး၌၈ ကပၸတိနးႏြငးံ ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ကို ခ္ကးခ္ငး့
ဤီ့ေခါငး့်ဖတး၊

သတးေစဟု

အမိနး႔

ေပ့လိုကးေသာအခါ

လူ႔လူအခ္ဳိ႕လညး့

ကျနးမာခ္ဳိႏြငးံ

မနးရစးကို

ခပးၾကမး့ၾကမး့ပငး ဆျဲထုတး သျာ့ၾကေလ၌၈ “ကၽျႏုးပးမြာ်ဖငးံ အလျနးအမငး့ ပူေဆျ့ ေၾကာကးလနး႔ ေနရပါသညး၈
သို႔ရာတျငး ကပၸတိနး၌ ရယးသဵကို ၾကာ့လိုကး ရေသာအခါ အေတားကေလ့ စိတးသကးသာသျာ့ပါ၌၈” ဟု
မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ ေတျ႔ရြိရပါသညး၈
ကျနးမာခ္ဳိကာ့ အေတျ႔အၾကဵဳ အလျနးမ္ာ့်ပာ့ခဲံသူ ်ဖစးသညး၈ မဂိုအစို့ရ အရာရြိမ္ာ့၌ နညး့ပရိယာယး
တို႔ကို

သူ

ေကာငး့ေကာငး့

သိထာ့သူ်ဖစးသညး၈

တပးမြဴ့သညး

မညးသညးံ

နညး့ႏြငးံမြ္

အလျနးအကၽျဵ

လုပးမညးမဟုတးဟု တထစးခ္ တျကးထာ့ၿပီ့သာ့ ်ဖစး၌၈ သူ အလျနးအကၽျဵ လုပးလြ္ငး သူ႔အထကးက လူႀကီ့
သိသျာ့မညး၈ အထကးလူႀကီ့က သူ႔လကးထဲက အမႈကို ေတာငး့ယူသျာ့မညး ဆိုလြ္ငး သူ႔မြာ ဘာမြမရဘဲ လကးမဲံ
က္နးရစးေတာံမညး မဟုတးပါေလာ၈
သို႔ေသား်ငာ့လညး့ တပးမြဴ့သညး ကပၸတိနးထဵမြ ေၾက့ေကာငး့ေကာငး့ရဖို႔ ေမြ္ားလငးံ ထာ့သ်ဖငးံ
အႀကီ့အက္ယး

ေ်ခာကးလြနး႔လို၊

ကပၸတိနးႏြငးံ

မနးရစးကို

ပူ့တျဲ

ခ္ညးေႏြာငးၿပီ့

ေခ၍ယူ

သျာ့ေစ၌၈
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တပးသာ့အခ္ဳိ႕လညး့ သူ၌ အမိနး႔အတိုငး့ ဆဲေရ့ ေအားဟစး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ၿခိမး့ေ်ခာကးကာ သူတို႔ႏြစးေယာကးကို
ခ္ကးခ္ငး့ သတးေတာံမညးံ ပမာ အၾကမး့ပတမး့ တ႐ျတးတုိကး၊ ဆဲျငငး ေခ၍ယူ သျာ့ၾက ်ပနးေလသညး၈
မနးရစးသညးကာ့ ကပၸတိနး ေဖ္ာငး့ဖ္ ေနသညးံ ၾကာ့မြပငး ဤီ့ေႏြာကးပ္ကးမတတး စိတးဆငး့ရဲ၊ ေနခဲံရေပသညး၈
သို႔ေသား သူတို႔ ဟိတးလဵု့ဟနးလဵု့ ထုတးပဵုမ္ာ့မြာ တကယးပငး သတိလစးေတာံမညးံ ပဵုမ္ဳိ့ လုပးေန ၾကေပသညး၈
သူတို႔သညး မနးရစးတုိ႔အာ့ အတနးငယး ေဝ့ေအာငး ေခ၍သျာ့ၿပီ့ လညးပငး့ကို တကယး ခုတး်ဖတးၾကမညးံပမာ
အဝတးအစာ့ေတျ

ခၽျတးၿပီ့

ေနရာေတျ

ဘာေတျ

်ပငးလ္ကး

ေၾကာကး႐ျဵ႕

ထိတးလနး႔ေစရနး

ဟနးလုပး၊

ေ်ခာကးလြနး႔ေနၾကေပသညး၈
သို႔ေသား

ထိုသို႔

်ပဳလုပးေနေသာ

အခ္ိနးတစးခ္ိနးလဵု့မြာ

သူတို႔အဖို႔

ေစ့္တကးေပ့ရနး

ေစ့္ေခ၍

ေန်ခငး့မြ္သာ ်ဖစးေပသညး၈ ကျနးမာခ္ဳိသညး တပးမြဴ့ထဵသို႔ ေပ့ႏုိငးေသာ ေစ့္ကို စလိုကး၌၈ တပးမြဴ့သညး
သူေပ့သညးံ ေစ့္ကို မႀကိဳကးေသ့၈ ထပး၊ ေ်ခာကးလြနး႔ေစ်ပနး၌၈ ထိုအခါ ကျနးမာခ္ဳိက ေစ့္တကးေပ့်ပနး၌၈
ဣနညး့ႏြငးံ တစးညဤးံပတးလဵု့ ေစ့္ဆစးလိုကး ေစ့္ေခ၍လိုကးႏြငးံ အခ္ိနး ကုနးလျနး ခဲံရေလသညး၈ မနးရစးအဖို႔ကာ့
ဘာမြ မရိပးမိရြာေခ္၈ မိမိ ေသရမညးံ အခ္ိနးမြာ သီသီမြ္ နီ့ကပးေနၿပီဟု ေတျ့ထငးကာ ပူပနး ေနခဲံရေပသညး၈
တပးမြဴ့သညး လူဆို့ ဓါ့်ပမဟုတး၇ အစို့ရ အရာရြိ တစးဤီ့မြ္သာ ်ဖစးသညး၈ အစို့ရ အေနႏြငးံ
ဤပေဒေဘာငးတျငး့၉ ပစၥညး့မ္ာ့ သိမး့ယူ႐ုဵသာ လုပးႏိုငးသညး၈ သုိ႔ေသား သူက လာဘးေကာငး့ေကာငး့ ရခ္ငး၊
ဣမြ္ ႀကိဳ့ႀကိဳ့စာ့စာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကးေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ကပၸတိနးကလညး့ လာဘးေပ့ရနး အသငးံပငး ်ဖစးသညး၈
တစးခ္ိနးလဵု့ ဟနးေဆာငး လာခဲံၾကသညးမြာ စငးစစးအာ့်ဖငးံ ေၾက့ပိုရ လိုေရ့သာ ်ဖစးသညး၈
သို႔ႏြငးံ အ႐ုဏးမတကးမီ ေစ့္တညးံ သျာ့ၾကေလၿပီ၈ ညဤး့ပနး့ေနေသာ ေနာကးလုိကး ငယးသာ့တို႔၌
အမူအရာသညးလညး့ တစးခါတညး့ ေ်ပာငး့လဲ သျာ့ေလသညး၈ သူတို႔ အာ့လဵု့ပငး ယဤးေက့္ သိမးေမျ႔စျာ
ေ်ပာဆို ဆကးဆဵ လာၾကေတာံသညး၈ ခ္ညးေႏြာငး ထာ့ေသာ ႀကိဳ့မ္ာ့ကို ေ်ဖေပ့ၿပီ့ အဝတးအစာ့မ္ာ့ကိုလညး့
်ပနးေပ့ၾကသညး၈ ထုိမြ္ မကေသ့ မိတး်ဖစးေဆျ်ဖစး ကျမး့ယာမ္ာ့ ေပ့ကမး့လ္ကး ေလာကျတး လုပးၾကသညး၈
ထို႔ေနာကး တပးမြဴ့ထဵမြ နဵနကးစာစာ့ရနး အေခ၍လႊတး၊ လိုကးသျာ့ ၾကရ်ပနးေလသညး၈
တပးမြဴ့ရြိရာ ႐ျကးထညးတဲသို႔ ေရာကးေသာအခါ ထမငး့စာ့ပျဲမ္ာ့ အသငးံ ခငး့က္ငး့ ထာ့သညးကို
ေတျ႔ရေပသညး၈

ထိုအခါက

တပးမြဴ့၌

႐ႊငးလနး့

ဝမး့ေ်မာကးေနပဵု

ဟနးအမူအရာမြာ

ေ်ပာ၊

မ်ပႏိုငး

ေလာကးေအာငး ရြိေတာံသညး၈ တပးမြဴ့လညး့ အစျနး့ကနး ေဖားေ႐ျလ္ကး အစာ့အေသာကးမ္ာ့်ဖငးံ တစးနာရီ
ေက္ားေက္ားပငး ဦညးံခဵ ေကၽျ့ေမျ့ ေလသညး၈
သို႔ရာတျငး

အလျမး့ဇာတးကာ့

မၿပီဆဵု့ေသ့၈

တပးမြဴ့သညး

မနးရစးထဵမြ

စာႏြငးံ

ေစလႊတး

လိုကးေသာလူကို လမး့က်ဖတး၊ တာ့ဆီ့ ႏိင
ု းခဲံေသားလညး့ စာကိုမူ တာ့၊ မရလိုကးေခ္၈ သို႔ႏြငးံ ထိုစာသညး
ဟီဂ္လီၿမိဳ႕ရြိ ဘုနး့ႀကီ့ အငးမာႏူယယးထဵသို႔ ဆိုကးဆိုကးၿမိဳကးၿမိဳကး ေရာကးသျာ့ ခဲံေလသညး၈
ဘုနး့ေတားႀကီ့လညး့ ၿမိဳ႕ဝနးထဵသို႔ အ်မနးသျာ့၊ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ရြငး့်ပ လိုကးေလသညး၈ မိမိ၌
လကးေအာကး အရြာရြိမ္ာ့ပငးလြ္ငး စိနး႔ၾသဂတးစတငး သေဘၤာကို ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သို႔ တိတးတဆိတး လြ္ိဳ႕ဝြကး၊
ေပ့ပို႔ႏိုငးဤီ့မညး ဆိုလြ္ငး ၿမိဳ႕ဝနးကလညး့ ဒက၎ာ့ၿမိဳ႕ရြိ ဘုရငးခဵ မသိေစဘဲ သူ႔နညး့ႏြငးံသူ လုိပးခ္ငးသလို
မလုပးႏိုငးပါေလာ၈ သူသညးလညး့ ေလာဘသာ့မို႔ ထိုအမူကို သူကိုယးတိုငး မကိုငးဘဲ ရြိပါမညးေလာ၈
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နဵနကးစာ စာ့ၿပီ့႐ုဵမြ္ပငး ရြိေသ့သညး၈ ကပၸတိနးႏြငးံ ဘုနး့ႀကီ့ကို မိမိေရြ႕ေမြာကးသို႔ ခ္ကးခ္ငး့ ပို႔ေရာကး
ရမညးဟူေသာ ၿမိဳ႕ဝနး၌ အမိနး႔စာ ေရာကးလာေလသညး၈ တပးမြဴ့လညး့ အေတားပငး စိတးမခ္မး့မသာ ်ဖစးသျာ့
ရရြာေတာံသညး၈ သူ႔အဖို႔ အမိနး႔နာခဵ႐ုဵမြ တစးပါ့ အ်ခာ့နညး့ မရြိေတာံေပ၈ ညဤးံလဵု့ေပါကး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံရေသာ
အ်မတးထုတးမႈ လုပးငနး့ႀကီ့မြာ အေဟာသိကဵ ်ဖစးရေလၿပီ၈ သူခို့လကး သူဝြကးေမြာကးေခ္၌ တကာ့၈
ဘုနး့ႀကီ့အငးမာႏူယယးလညး့ မိမိ၌ ဂိုဏး့သာ့ ၾသဂတးစတငး သာသနာ်ပဳမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုရနး
ၿမိဳ႕ဝနး၌ ကိုယးစာ့လြယးေတားႏြငးံ အတူ ကိုယးတိုငး လုိကးပါခဲံေလသညး၈ ကပၸတိနႏ
း ြငးံ သာသနာ်ပဳ ပုဂိၐဳလးမ္ာ့ကို
တငးေခ၍ရနး

ထမး့စငးမ္ာ့ႏြငးံ

ဟီဂ္လီသို႔

သျာ့လိုသူ

အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့

စီ့ရနး

လြညး့ယာဤးမ္ာ့လညး့

ပါလာၾကသညး၈ ၿမိဳ႕အေရာကး ကို့မိုငးမြ္ေသာ ခရီ့မြာ လျယးကူလြသညး မဟုတးေပ၈ မုတးသုနးရာသီကာ့
ေက့္လကးေဒသကို စိမးံစမး့ ႐ႊဵ႕ညျနးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံႏြကး သျာ့ေစ ခဲံေလၿပီ၈ လမး့မေပ၍တျငးလညး့ ႐ႊဵ႕ဗျကးမ္ာ့ႏြငးံ
ေရအိုငးမ္ာ့ကို မၾကာခဏ ေတျ႔ၾကရေပသညး၈ သူတို႔သညး ၿမိဳ႕သို႔ ေမြာငးရီသနး့မြ ပငးပနး့ ႏျမး့နယးစျာႏြငးံ
ေရာကးၾကရေတာံ၌၈

ဘုနး့ႀကီ့တို႔ကို

ၾသဂတးစတငး

သာသနာ်ပဳ

ေက္ာငး့သို႔

တုိကး႐ိုကး

ပို႔ေပ့ၾကၿပီ့

ဝတး်ပဳေဆာငးတျငး ဆုေတာငး့ ပတၱနာ ်ပဳေစၿပီ့မြ ေက္ာငး့ဝငး့ထဲက ေရကနးတျငး ႐ႊဵ႕ညျနးေၾက့ေညႇားမ္ာ့ကို
ေဆ့ေၾကာသနး႔စငး ေပ့ၾကရေတာံသညး၈
သဵု့ရကးၾကာေသာအခါ

သူတို႔အာ့လဵု့

ၿမိဳ႕ဝနး၌

အိမးေတားသို႔

ဝငးေရာကးရနး

ဆငးံေခ၍်ခငး့

ခဵၾကရေလသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့အငးမာႏူယယး ကိုယးတိုငး သူတို႔ကို အိမးေတားတျငး့သို႔ ပို႔ေပ့ ေလသညး၈ အတနးငယး
ေစာငးံေနခိုကး ေမာငး့သဵတစးခ္ကး ၾကာ့လိုကးရၿပီ့ေနာကး ၿမိဳ႕ဝနးမငး့ ဝငးေရာကးလာၿပီ့ မိမိေနရာ သလျနး၉ ဝငး၊
ထုိငးေလသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့ အငးမာႏူယယးလညး့ ဤီ့ေခါငး့ညိတး၊ အေလ့ ်ပဳလိုကးၿပီ့ေနာကး မနးရစးႏြငးံ
အငးဂ္ယးတို႔ ႏြစးဤီ့ကို ညႊနး်ပ မိတးဆကး ေပ့လိုကးသ်ဖငးံ ၿမိဳ႕ဝနးက ေဒသဆိုငးရာ အစို့ရ အရာရြိႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ
အတူထိုငးရနး ညႊနး်ပလိုကးေလသညး၈ ကျနးမာခ္ဳိလညး့ သေဘၤာႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ စာခ္ဳပးစာတမး့မ္ာ့ကို
တငး်ပေလသညး၈
ၾသဂတးစတငး သာသနာ်ပဳေက္ာငး့မြ ဘုနး့ႀကီ့သညး ဟီဂ္လီၿမိဳ႕တျငး အေတား လူၾကညးညိဳမ္ာ့လ္ကး
ထငးရြာ့ေသာ ပုဂၐိဳလးတစးပါ့ ်ဖစးေန ႐ုဵမက ၿမိဳ႕ဝနး ကိုယးတုိငးကလညး့ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕မြ ေပ၍တူဂီမ္ာ့ႏြငးံ အေတား
အလျမးသငးံေနေၾကာငး့

ေနာကးမြ

ေကာငး့ေကာငး့

သိရေပသညး၈

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး

တ႐ုတး်ပညးႏြငးံ

မလက၎ာကၽျနး့မ္ာ့မြ လာေသာ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ အိႏိၵယထျကးကုနးမ္ာ့ႏြငးံ ဖလြယးရာ ေစ့္ကျကးၿမိဳ႕ တစးၿမိဳ႕
်ဖစးေနသ်ဖငးံ

ထိုကုနးမ္ာ့ကို

ေပ၍တူဂီကုနးသေဘၤာမ္ာ့ႏြငးံ

သယးယူ

ေရာငး့ခ္လ္ကး

ရြိၾကသညး၈

ဟီဂ္လီၿမိဳ႕ဝနးလညး့ မိမိလိုအပးေသာ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ကို ေပ၍တူဂီ ကုနးသညးထဵမြသာ ရႏိုငးသ်ဖငးံ ယငး့ကဲံသို႔
ရငး့ႏြီ့မႈ ရြိလာ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
ဣကိစၥ၉ ဤပေဒအတိုငး့ အေရ့ယူၿပီ့ ကုနးမ္ာ့ကို သိမး့ရမညးဆိုလြ္ငး သူအဖို႔ သငးံေတားမညး
မဟုတးေပ၈ ဒက၎ာ့ၿမိဳ႕ ဘုရငးခဵသိလြ္ငးလညး့ ကုနးမ္ာ့ကို ေတာငး့ဆိုဤီ့မညး ်ဖစးရကာ့ သာ၊ မေကာငး့ေခ္၈
မိမိကိုယးက္ဳိ့အတျကး ရာႏႈနး့အသငးံအတငးံ အ်မတးထုတးၿပီ့ အမႈကို တိတးတဆိတး လႊတးပစးရသညးက
ေတားေသ့သညးဟု စိတးကူ့ ရသ်ဖငးံ ဂိုအာၿမိဳ႕က ေပ၍တူဂီ ဘုရငးခဵခ္ဳပး ဖရနးစစၥကိုဒဂါ့မာ့၌ က္နး့မာေရ့
အေ်ခအေနမ္ာ့မြ စ၊ အာလာပသလႅာပ စကာ့ အနညး့ငယး ေ်ပာဆိုၿပီ့ေနားက သေဘၤာပ္ကးမြ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့
သိမး့ယူရ်ခငး့ ဆိုငးရာ မိမိတုိ႔ ႏုိငးငဵ၌ ဤပေဒထဵု့တမး့မ္ာ့ အေၾကာငး့၇ မလႊဲမေရြာငးသာ၊ ဤပေဒအရ
ေဆာငး႐ျကးရမညးံ အေၾကာငး့ စသညး်ဖငးံ ပရိယာယးႏြငးံ ေ်ပာဆိုၿပီ့ေနာကး ကပၸတိနးအာ့ မိမိ၌ ဘ႑ာေရ့
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အရာရြိႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုၿပီ့ အေပ့အယူ မြ္မြ္တတ ်ဖစးၾကရေအာငး လုပးေဆာငးၾကေစလိုေၾကာငး့ မိနး႔ဆိုကာ
ထိုကိစၥကို ဘ႑ာေရ့ အရာရြိႏြငးံ ကပၸတိနးတို႔ သေဘာ တူညီမႈရသညးအထိ ညႇိႏိႈငး့ လုပးေဆာငးၾကရနး တာဝနး
လႊဲအပး လုိကးေလသညး၈
သို႔ရာတျငး “အေမက ငါံကိုႏိုငး၇ ငါက ၾကကးဖႀကီ့ကိုႏိုင”း ဆိုေသာ စကာ့ပဵုကို ေ်ပာငး့်ပနးဆိုရသကဲံသို႔
“ငါက ၾကကးဖႀကီ့ကိုႏိုငးေတာံ ငါံကို အေမက ႏိုငးမညး” မုခ္ပငး၈ မိုငး (ဿဝဝ) ေက္ားေဝ့ေသာ ဒက၎ာ့ၿမိဳ႕ရြိ
ဘုရငးခဵခ္ဳပးသညး

သူ႔ကိုတစးဆငးံ

စာခၽျနးေတားႏြငးံအတူ
ေ်ခလ္ငးေတားမ္ာ့ကို

အႏိုငးယူ်ပနးေတာံဤီ့အဵံ၈

ေ်ခလ္ငးတစးဤီ့
ဂ္လဗးဒါ

႐ုတးတရကး

Jalabdars

အဘယးေၾကာငးဆ
ံ ိုေသား

ဘုရငးခဵထဵမြ

ေရာကးလာေသာေၾကာငးံတညး့၈

ဟုေခ၍ၾကသညး၈

ဣမြ္

ထိုေခတး

အဵံၾသစရာေကာငး့ေတာံ၌၈

စိနး႔ၾသဂတးစတငး သေဘၤာ ေသာငးတငးသညးံ သတငး့သညး ရကးသတၱတစးပတးမြ္ ရြိၿပီ်ဖစး၊ ဒက၎ာ့ၿမိဳ႕
ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵသို႔ သတငး့ေရာကးၿပီ့ ယငး့သို႔ စာပို႔ဆငးံဆိုႏိုငးသညးမြာ ်ဖစးႏိုငးေသာ ကိစၥပငးတညး့၈ သို႔ႏြငးံ
ေ်ခလ္ငးေတား ေရာကးလာေသာေန႔မြာ မနးရစးတို႔ ၿမိဳ႕ဝနးထဵ ဝငးေရာကး ခစာ့ခဲံသညးံေန႔၌ ေနာကးတစးရကး
အၾကာတျငး ်ဖစးေပသညး၈
ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌ အမိနး႔စာတျငး “ၿမိဳ႕ဝနး၉ မညးသညးံ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ေပ့ရနး တာဝနးမရြိ၈ ကပၸတိနးႏြငးံ
ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကို

ခ္ကးခ္ငး့

မိမိထဵသို႔

တုိကး႐ိုကးပို႔ေပ့ရမညး”

ဟူ၊သာ

ပါရြိေလသညး၈

ကၽျႏးုပးတို႔

ေတျ့ၾကညးံမညးဆိုလြ္ငး သေဘၤာက ကုနးစညးတို႔မြာ လျနးစျာ အဖို့ထိုကးတနးသညး ထငးၿပီ့ ဆုလိုခ္ငးသူတို႔က
ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵ

အစီရငးခဵၾကမညး

်ဖစးသညး၈

ဘုရငးခဵခ္ဳပးလညး့

သတငး့အရ

မိမိအဖို႔

ေလာဘရမၼကး

လျနးစျာတကးၿပီ့ ယခုလို ေ်ခလ္ငးေတားလႊတး၊ အမိနး႔ထုတး ဆငးံေခ၍ယူ်ခငး့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈
ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကို

ဒက၎ာ့သို႔

ပို႔ရေတာံမညးဟူေသာ

သတငး့ကို

ၿမိဳ႕ဝနး၌

နနး့တျငး့သာ့

မိနး့မစို့တစးေယာကးက တိတးတဆိတး သတငး့ ပို႔လက
ို းသ်ဖငးံ ဘုနး့ႀကီ့အငးမာႏူယယး သိႏြငးံရေလသညး၈
ခရီ့မြာ

အလျနးေဝ့ကျာၿပီ့

အႏၲရယးမ္ာ့လြ၌၈

အငးမာႏူယယးလညး့

ဘယးနညး့ႏြငးံမဆို

မိမိ

ဦညးံသညးေတားမ္ာ့ကို ၿမိဳ႕ဝနးထဵမြ အမိနး႔မလာမီ ဟူ့ဂလၿမိဳ႕သို႔ အေရာကးပို႔မြ ်ဖစးမညးဟု သႏိၷ႒ာနး ခ္လိုကးၿပီ့
ေလြတစးစငး့ငြာ့၊ မာနးရစးႏြငးံ အငးဂ္ယးလးတုိ႔ကို ႐ုပးဖ္ကးကာ ေပ၍တူဂီလကးနကးကိုငး လူေလ့ေယာကးႏြငးံ
အေစခဵႏြစးေယာကးထညံး၊

ညဤးံေမြာငးထဲတျငး

်မစးေၾကာငး့

ဆနးတကးေစရေတာံ၌၈

ဣနညး့အာ့်ဖငးံ

်မစးညာဘကးသို႔ မိုငးတစးရာ ကျာေဝ့ေသာ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕အထိ ခကးခကးခဲခဲႏြငးံ ေရာကးရြိသျာ့ၾကေလေတာံသညး၈
ၾသဂတးစတငး သေဘၤာႏြငးံတကျ က္နးရစးခဲံေသာ လူသူ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ အေၾကာငး့ကိုမူကာ့ သူ၌ မြတးတမး့၉
ဆကးလကး ေဖား်ပထာ့သညးကို မေတျ႔ရေခ္၈
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အခနး့ (၂)
နတးကို့ကျယးသူမ္ာ့

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး

အာရြတိုကးရြိ

ေပ၍တူဂီပိုငး

နယးေ်မမ္ာ့

အတျငး့၉

တစးစိတးတစးေဒသမြ္

ပါဝငးေနေသာ ၿမိဳ႕မဟုတးေပ၈ ဂိုအာၿမိဳ႕ေတားကို ဗဟိုဌာနခ္ဳပးလုပးၿပီ့ အာရြတိုကးမြ ဤေရာပတိုကးသို႔ သျာ့ရာ
ကုနးသညးေရလမး့ခရီ့ကို

ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ရနးအတျကး

ကမး့႐ို့တနး့တစးေလြ္ာကး၉

ခဵတပးၿမိဳ႕မ္ာ့

ထိုၿမိဳ႕မပါဝငးခဲံ၈

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး

သို႔်ဖစး၊

ေအဒငးၿမိဳ႕မြ

တညးေထာငး

မလက၎ာကၽျနး့ကို

ရမညးဟူေသာ

ခဵတပးၿမိဳ႕လညး့

မဟုတး၇

လျနးသညးအထိ

ေပ၍တူဂီိတို႔၌

စီမဵကိနး့ထဲတျငး

ဂိုအာဘုရငးခဵ

ၾသဇာအာဏာ

သကးေရာကးရာ လကးေအာကးခဵၿမိဳ႕လညး့ မဟုတး၈ သီ်ခာ့ လျတးကငး့ေသာ ၿမိဳ႕်ဖစးေပသညး၈ ေပ၍တူဂီ
လူမ္ဳိ့မ္ာ့ အေ်ခစိုကးရာ ၿမိဳ႕်ဖစးၿပီ့ ယငး့သို႔ အေရ့ပါေနေသားလညး့ ထိုၿမိဳ႕ကို သီ့်ခာ့ လျတးလပးေသာ
ကုနးသညးမ္ာ့ တညးေထာငး၊ အာရြကုနးမ္ာ့ Asiatic Trade ေရာငး့ဝယးမႈ၇ ဖလြယးမႈ ်ပဳရာ ေစ့္ၿမိဳ႕တစးၿမိဳ႕
်ဖစးေနေပသညး၈ အာရြကုနးမ္ာ့ ေရာငး့ဝယးမႈဆိုသညးမြာ အာရြတိုကးအတျငး့ တစးေနရာမြ ကုနးကို အ်ခာ့
တစးေနရာက ကုနးႏြငးံ ေရာငး့ဝယးဖလြယး်ခငး့ကို ေခ၍ေပသညး၈ အာရြတိုကးမြ ကုနးကို ဤေရာပတိုကးမြကုနးႏြငးံ
ေရာငး့ဝယးဖလြယး်ခငး့ မဟုတးေပ၈ ထိုသု႔ အာရြကုနးမ္ာ့ ေရာငး့ဝယးမႈကို ေနာငးအခါတျငး Asiatic Tradeဟု
မေခ၍ေတာံဘဲ

အဂၤလိပး

လူမ္ဳိ့မ္ာ့က

်ပညးတျငး့ေရာငး့ဝယးမႈ

Country

Tradeဟု

အသစး်ပငး၊

ေခ၍စမြတး်ပဳၾကသညး၈
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး သူ႔အလိုအေလ္ာကး သဘာဝအတိုငး့ ေပ၍ေပါကးတညးရြိလာခဲံေသာ ၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈
အိႏိၵ်ပညး အထကးပိုငး့ေဒသမ္ာ့သို႔ မဂိုမငး့မ္ာ့ ဝငးေရာကး၉ ခရစး (ှ၃) ရာစုႏြစး အလယးေလာကးတျငး ၿမိဳ႕ေတား
စတငးတညးေထာငးေသာ

အခါ

မဂိုဘုရငးသညး

တ႐ုတး်ပညး်ဖစး

ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ကို

လျနးစျာ

ႏြစးသကးမကးေမာလြသညး၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ေႂကျပနး့ကနးႏြငးံ ေႂကျ့အို့၇ ေႂကျချကးမ္ာ့၇ ပယငး့၇ ပို့ထညး၇
ဖဲထညးႏြငးံ ေ႐ႊခ္ညးထို့ ဝတးစာ့တနးဆာမ္ာ့ကို မ္ာ့စျာ ႀကိဳကးႏြစးသကးေပသညး၈ ေရြ့အထကးေက္ားကာရီက
ေရာငး့ခ္

ေပ့သျငး့ခဲံေသာ

မူဆလငးကုနးသညး

တို႔ကို

ေရေၾကာငး့ခရီ့မြ

ႏြငးထုတးခဲံၿပီ့်ဖစး၊

ယခုအခါ

ေပ၍တူဂီကုနးသညး တို႔သာလြ္ငး ဘုရငးံနနး့ေတားအတျကး အဝယးေတားမ္ာ့ ်ဖစးလာခဲံၾကေပသညး၈
မဂိုဘုရငးအတျကး ေရာငး့ရဝယးရေသာ အဝယးေတား လုပးငနး့မ္ာ့ကို အေရြ႕ႏြငးံ အေနာကး ဆကးသျယး
ေရာငး့ဝယးေနေသာ လစၥဘျနးၿမိဳ႕က ကုနးသညးမ္ာ့က မလုပးၾကေခ္၈ သို႔်ဖစး၊ ယငး့ အာရြကုနးေရာငး့ဝယးေရ့
လုပးေနေသာ

ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး

ဘဂၤလာ့ေအား

ခ္ဳိငးံဝြမး့အတျငး့ဘကးသို႔

ေရာကးရြိလာၿပီ့

ဟူ့ဂလိႏြငးံ

ဟီဂ္လီၿမိဳ႕မ္ာ့၉ ေရာငး့ဝယးမႈ အနညး့အက္ဤး့ေလာကးက စ၊ တစးစတစးစ တုိ့တကးႀကီ့ပျာ့လာခဲံၾက်ခငး့
်ဖစးသညး၈ သူတို႔သညး ေက့္႐ျာၿမိဳ႕နယး အရာရြိတုိ႔ထဵမြ အချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေတာငး့ယူ ရရြိခဲံၾကေလသညး၈
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ထုိ႔ေနာကး တစးစတစးႏြငးံ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕၉ သေဘၤာမ္ာ့ ဆိုကးကပးချငးံ၇ ကုနးမ္ာ့ တငးချငးံခ္ချငးံ၇ ကုနးေလြာငး႐ုဵမ္ာ့
ေဆာကးလုပးချငးံမြစ၊ လူေနအို့အိမး အေ်ခတက္ တညးေထာငးေနထိုငးချငးံမ္ာ့ကိုပါ တို့တကးရရြိလာၾကၿပီ့
စညးကာ့ေသာ ၿမိဳ႕တစးၿမိဳ႕ ်ဖစးလာေတာံသညး၈
သူတုိ႔ သယးေဆာငးလာေသာ ကုနးမ္ာ့အနကး မဂိုဘုရငး မငး့်မတး ႀကိဳကးႏြစးသကးမညး ထငးေသာ
ကုနးစညးတုိ႔ကို

ေ႐ျ့ခ္ယးေရတျကးၿပီ့

နနး့ေတားသို႔

တငးသျငး့

ပို႔ဆကးၾကရသညး၈

သို႔ႏြငးံ

အက၎ဘာ

ဘုရငးမငး့်မတးသညး (ှ၂၄၄) ခုႏြစးက ထငးရြာ့ေသာ ေပ၍တူဂီ ကုနးသညးႀကီ့တစးဤီ့ကို မိမိ နနး့ေတားသို႔
ဖိတးေခ၍ၿပီ့

အဝယးေတားအ်ဖစး

ခနး႔အပး

ခဲံရဖူ့ေလသညး၈

ထို

ေပ၍တူဂီ

ကုနးသညးႀကီ့၌

အမညးမြာ

ပီဒ႐ိုတာဗာရကးစး Pedro Tavates ်ဖစးသညး၈
ထိုအလုပးမြာ တကယးအက္ဳိ့ရြိ၊ အ်မတးေသခ္ာေသာ အလုပး ်ဖစးရာ တာဗာရကးစးသညး မိမိရရြိေသာ
အချငးံအေရ့ကို လကးတစးဆဵု့ႏိႈကး၊ အစျမး့ကုနး အသဵု့်ပဳခဲံေလသညး၈ သူသညး တ႐ုတး်ပညး်ဖစး ဇိမးခဵ
ပစၥညး့မ္ာ့ကို ဘုရငးမငး့်မတး အလိုရြိသေ႐ျ႕ ႏြစးစဤးႏြစးတုိငး ဆကးသျငး့ရနး အာမခဵၿပီ့ မိမိအဖို႔ ကုနးသေဘၤာမ္ာ့
ဆုိကးကပးနာ့ေနရနးႏြငးံ

အေ်ခတက္

ေနထိုငးရနး

သီ့သနး႔

ဆိပးခဵၿမိဳ႕တစးၿမိဳ႕

တညးေထာငးချငးံ

ေတာငး့ဆိုေလသညး၈ အက၎ဘာ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာပငး သေဘာတူညီ ချငးံ်ပဳလုိကး
ၿပီ့လြ္ငး

ေ႐ႊနနး့ေတား

အတျကး

တငးေဆာငး

သယးယူရာတို႔၉

ေဘ့အႏၲရာယး

မ်ဖစးေစရနး

အက၎ဘာ

ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵသို႔ တာဗာရကးစးအာ့ လိုအပးသမြ္ အကူအညီေပ့ေစဟု အမိနး႔ ထုတးဆငးံ ထာ့ေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို ပီဒ႐ိုတာဗာရကးစးက စတငးတညးေထာငးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညးမြာ ထငးရြာ့လြေပသညး၈
ယငး့သို႔

အချငးံေကာငး့

ၾကဵဳသညးႏြငးံ

အမြ္

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕လညး့

တစးရြိနးထို့

ႀကီ့ပျာ့တို့တကး

လာခဲံေလသညး၈ ထုိ႔ေနာကး ၾသဂတးစတငး သာသနာ်ပဳမ္ာ့ (ှ၂၆၆) ခုႏြစးတျငး ေရာကးရြိလာၾကၿပီ့ ရနးပဵုေငျ
ထူေထာငးကာ

စိနး႔နိကိုလိုလငးတီႏို

အမညးရြိ

ဘုရာ့ရြိခို့

ေက္ာငး့တုက
ိ းႏြငးံ

႐ိုဆာရီေက္ာငး့ကို

စတငး

ေဆာကးလုပး ခဲံၾကေလသညး၈ ေရာငး့ဝယး ေဖာကးကာ့မႈ လုပးငနး့မြာ အမ္ာ့်ပညးသူ အတျကး မဟုတးေသ့ဘဲ
ေ႐ႊနနး့ေတား

သဵု့မ္ာ့

တို႔မြာလညး့

တုိငး့တစးပါ့မြ

အစစးအမြနးမ္ာ့ႏြငးံ

အတျကးသာ

သီ့သနး႔

ေပ့သျငး့ေနၾကရေပသညး၈

တငးသျငး့လာေသာ

သာသနာ်ပဳ

ပုဂိၐဳလးတုိ႔သာ

ကုနးပစၥညး့တို႔သာ
မဟုတးေတာံဘဲ

အတျငးက္ယးဆဵု့

်ဖစးသညး၈

ကုနးပစၥညး့

သို႔ရာတျငး

မလိုလာ့အပးေသာ

ကုနးသညး
လူမ္ာ့စျာပငး

ေငျေၾက့လိႈငးလိႈငး သဵု့စာ့ႏုိငးေသာ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို အုပးခ္ဳပးရေသာ ဘုရငးခဵမြာ ဂိုအာၿမိဳ႕က ခနး႔အပးေသာ
ဘုရငးမဟုတး၇ ၿမိဳ႕ရြိလူမ္ာ့က ေ႐ျ့ခ္ယး တငးေ်မႇာကးထာ့်ခငး့ ခဵရသူ ်ဖစး၊ ဂိုအာၿမိဳ႕၌ ၾသာဇာအာဏာ
မသကးေရာကးဘဲ သီ့်ခာ့ လျတးလပး ေနေသာေၾကာငးံတညး့၈
ထုိမြတစးပါ့
စစးသာ့လူထျကးမ္ာ့

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး
လဲေလ္ာငး့ရာဌာန၇

ပငးလယးဓါ့်ပမ္ာ့

ခိုေအာငး့ရာ

ဂိုအာ

တငး့က္ပးေသာ

အစို့ရ၌

ေဒသ၇

သိုကးတူ့လိုေသာ

အာဏာစကး

အတျငး့၉

ေနစရာမရြိေသာ လူမ္ာ့အဖို႔ အာ့ကို့်ပဳရာ အရပး်ဖစးရကာ့ မ္ာ့မၾကာမီ လူေနအိမးေ်ခ အေ်မာကးအ်မာ့
တို့ပျာ့လာၿပီ့လြ္ငး ထိုမြတစးဆငးံ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား အေရြ႕ဘကး ကမး့ေ်ခတစးေလြ္ာကး ရခိုငး်ပညးနယးႏြငးံ
ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ) အထိ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ သျာ့ေလေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ေသာ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့ပငး ရခိုငးဘုရငးမ္ာ့ထဵမြ အချငးံ အမိနး႔ရယူၿပီ့ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ အနီ့ရြိ
ထိုအခါက

ရခိုငး်ပညးနယး၌

နယးစပးၿမိဳ႕်ဖစးေသာ

ဒီယငး့ဂါ့

Dianga

ၿမိဳ႕ကို

တညးေထာငး
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ေနထိုငးခဲံၾကေလသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာ ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး ရခိုငး ဘုရငး၌ အမႈေတားကို ထမး့႐ျကးၾကလ္ကး၇
အခ္ဳိ႕လညး့

ဟဵသာဝတီမငး့၌

ကိုယးရဵေတား

အေ်မာကးတပး၉

အမႈထမး့ၾကေလသညး၈

ထို႔်ပငး

ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား အတျငး့ရြိ ကၽျနး့အခ္ဳိ႕တျငးလညး့ သီ့်ခာ့ လျတးလပးေသာ ေပ၍တူဂီပိုငးနကး နယးေ်မမ္ာ့
ထူေထာငး ခဲံၾကသညး၈
မနးရစးသညး ထိုအခ္ိနးကစ၊ စိနး႔တိုလငးတီႏိုေက္ာငး့တျငး ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့တုိ႔၌ က္ငးံဝတးႏြငးံ အညီ
ေနထိုငးၿပီ့

တစးဖကးတစးလမး့က

သို႔ရာတျငး

သူေတျ႔ခဲံရေသာ

ဟိႏၵဴစကာ့ႏြငးံ
ဟိႏၵဴတုိ႔၌

ဟိႏၵဴစာေပမ္ာ့

ေလံက္ငးံ

အယူသီ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

သငးၾကာ့ေလေတာံသညး၈

ဟိႏၵဴအယူဝါဒႏြငးံ

်ဗာဟၼဏတုိ႔၌

ဟိႏၵဴအဘိဓမၼကို တတးကၽျမး့လိုစိတး မရြိေတာံေခ္၈ ဣေနရာတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕၉ ပိုငး့ယဒးႏြငးံ ဒီလဵု့တို႔ ေတျ႔ခဲံရေသာ
သာသနာံသနး႔ရြငး့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဟိႏၵဴ

အယူသီ့မ္ာ့ လုိကးနာ

က္ငးံၾကဵပဵုတုိ႔ မညးသညးက ပို၊

ဆို့ဝါ့သညးကို စာဖတးပရိသတးမ္ာ့ စဤး့စာ့ခ္ငးံခ္ိနးရနး အလို႔ငြာ ေရြ႕တျငး အနညး့ငယး ေဖား်ပေပအဵံ၈
ဟိႏၵဴနတးကျနး့မ္ာ့၌ ပဵုဟနးသျငး်ပငးကို ်မငးရေသာအခါ မနးရစး အဖို႔ တအဵံတၾသ ်ဖစးေနေလသညး၈
ႀကီ့က္ယးခမး့နာ့ပဵု၇

အႏုပညာ

လကးရာေ်မကးပဵု၇

ခ္မး့သာ

ႂကျယးဝပဵုမ္ာ့မြာလညး့

ေ်ပာမကုနးေအာငး

ရြိေတာံသညး၈
ရပးေဝ့ရပးနီ့မြ လာေရာကးၾကကုနးေသာ ဘုရာ့ဖူ့ပရိသတးမ္ာ့၇ မျနး်မတးေသာ လြဴဖျယးတနး့ရာမ္ာ့၇
လြပခမး့နာ့စျာ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ တနးဆာဆငးထာ့ေသာ ယာဤးရထာ့ႀကီ့ကို လူအုပႏ
း ြငးံခ္ီ၊ စီတနး့ လြညးံလညးေသာ
ဘုရာ့လြညးံပျဲမ္ာ့၇ တရာ့ အာ့ထုတးေနေသာ ေယာဂီမ္ာ့ႏြငးံ ဘုရာ့ ၾကညးညိဳ ရြိခို့ေနေသာ ဘုရာ့ဖူ့
ပရိသတးမ္ာ့ စသညး်ဖငးံ တို့မေပါကးေအာငး စညးကာ့ လြေလသညး၈ ထိုလူအုပးႀကီ့မ္ာ့သညး ဟိႏၵဴ နတးကျနး့၌
အဝငးဝသို႔ ေရာကးေသာအခါ မိမိတို႔ ဘာသဘာဝ ဆုေတာငး့ ပတၳနာမ္ာ့ကို ဆူဆူညဵညဵ ေႂကျ့ေၾကားၾကလ္ကး
ဂါထာ မႏၲာနးတို႔ကို ႐ျတးဖတးသရဇၥ္ယး ၾကေလသညး၈
ဟိႏၵဴဘုရာ့
ထုထညးႀကီ့မာ့

လြညးံရာတျငး

်မငးံေမာကး၊

ထူထဲေလ့လဵလြေပသညး၈

အသဵု့်ပဳေသာ
ပနး့ပု၇

။ကို

ေက္ာငး့ေဆာငးတငးသညးံ

ကႏုတး၇

ပနး့ႏျယး၇

ဂ္ဂါနသးယာဤးဟု

ေခ၍သညး၈

ယာဤးရထာ့မြာ

႐ုပးလဵု့မ္ာ့ႏြငးံတကျ

လျနးစျာ

အေတားပငး

ဟိႏၵဴဘုရာ့လြညးံပျဲမြာ

်မနးမာတို႔

ဘုရာ့လြညးံရာ၉ ေက္ာငး့ေဆာငးကို လြပစျာ ဆငးယငး၊ လြညး့ႏြငးံ ဆျဲရ သကဲံသို႔ပငး ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး
ဟိႏၵဴတို႔၌ ေက္ာငး့ေဆာငးမြာ သာမနး အိမးတစးေဆာငးမက ေလ့လဵလြသ်ဖငးံ ထုထညး ႀကီ့မာ့ၾကဵံခိုငးေသာ
လြညး့ဘီ့ႀကီ့မ္ာ့ေပ၍

တငး၊

ဆိုကးေရာကးလာေသာအခါ

လူေပါငး့မ္ာ့စျာ

ဟိႏၵဴ

ရေသံ

ဆျဲၾက၇

တျနး့ၾကရသညး၈

ေယာဂီမ္ာ့ႏြငးံ

သို႔ႏြငးံ

ဘုရာ့ဖူ့တုိ႔သညး

ဂ္ဂါနသးရထာ့ယာဤး

ပါ့စပးက

အဆကးမ်ပတး

ဆုေတာငး့စာမ္ာ့ ႐ျတးဆိုရငး့ လြညး့ဘီ့ေရြ႕ကေန၊ ေ်မေပ၍လြဲခ္ၿပီ့ လြညး့နငး့၊ အေသခဵၾကေလသညး၈
အခ္ဳိ႕လညး့ ဝငး႐ို့တိုငတ
း စးခုေပ၍တျငး ရဟတးကဲံသို႔ လညးေနေသာ ဘီ့ႀကီ့တစးခု၉ တပးဆငးထာ့ေသာ
ငါ့မြ္ာ့ခ္ိတးကဲံသို႔ ခ္ိတးႀကီ့မ္ာ့ရြိရာသို႔ မိမိေက္ာ်ပငးကို ခ္ိတးမေစၿပီ့ ခ္ာလပတးလညးကာ သူတုိ႔၌ ခႏၶာကိုယးမြ
လျငးံစဤးလာေသာ

ေသျ့မ္ာ့ႏြငးံ

ဘုရာ့ဖူ့လာေသာ

ပရိသတးတုိ႔ကို

စျတးစိုေပက္ဵေစလ္ကး

လမး့ေပ၍သို႔

ဘုနး့ဘုနး့လဲကာ အသကးေပ္ာကး ရြာၾကေလသညး၈
ထို႔်ပငး ဟီဂ္လီၿမိဳ႕ႏြငးံ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆုိငး တညးရြိေသာ ေဆာဂါ့ Saugar ကၽျနး့၉ ေတျ႔်မငးခဲံရေသာ
ဟိႏၵဴဘုရာ့ပျဲတစးခုမြာလညး့

အေတားပငး

ထူ့ဆနး့လြသညး၈

တစးခ္ိနးတုနး့က

ဆိုလြ္ငး

ေဆာဂါ့ကၽျနး့၉
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ဟိႏၵဴနတးကျနး့မ္ာ့ ေဖျ့ေဖျ့လႈပးလ္ကး ရြိခသ
ဲံ ညး၈ သို႔ရာတျငး မၾကာခဏဆိုသလို ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ေပ၍တူဂီ
ပငးလယးဓါ့်ပမ္ာ့ လာေရာကး တုိကးခိုကး လုယကးကာ၇ လူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ၿပီ့ ေက့္ကၽျနးအ်ဖစး
ေရာငး့ခ္ေလံရြိသ်ဖငးံ

မနးရစး

ေရာကးသျာ့ေသာအခ္ိနး၉

လူသူ

ကငး့ဆိတးလ္ကး

နတးကျနး့မ္ာ့လညး့

ပ္ကးစီ့ယိုယျငး့ေနၾကေလၿပီ၈ သို႔်ဖငးံ ပျဲေတားခ္ိနး က္ေရာကးမြသာ ရပးေဝ့ကာ ဘုရာ့ဖူ့မ္ာ့၇ ပရိသတးမ္ာ့ စုေဝ့
ေရာကးရြိ လာၾကၿပီ့ ထဵု့ထမး့စဤးလာအတိုငး့ ပျဲေတား ေရာကးသညးံ အခါမြသာ လူစညးကာ့ေတာံသညး၈
ထိုအခါတျငးမူ ပငးလယး ဓာ့်ပတို႔၌ အႏၲရာယးကို သူတုိ႔ မစို့ရိမးၾကေတာံေခ္၈ မိမိတုိ႔ အယူဝါဒ၉ လျနးကၽျဵစျာ
အယူသီ့လ္ကး ပျဲေတားရကးတျငး အသကးကိုပငး စျနး႔ဝဵံေနၾကရကာ့ ပငးလယးဓါ့်ပတို႔ ရနးကို ထိုအခ္ိနး၉
စို့႐ျဵ႕ေၾကာကးလနး႔ရမြနး့ မသိေတာံေခ္၈
ဘုရာ့ဖူ့တို႔သညး ပ္ကးစီ့ယိုယျငး့ေနေသာ ဟိႏၵဴနတးကျနး့မ္ာ့သို႔ ေရာကးလာေသာအခါ ေရြ့ဤီ့ပထမ
မိမိတို႔၌ ဆဵပငးမုတးဆိတး စသညးတုိ႔ကို ရိတး်ဖတး သုတးသငးၾကကုနး၌၈ ထို႔ေနာကး နတးကျနး့ထဲက ေရကနး၉
ေရမို့သနး႔စငးၾကၿပီ့

တစးကိုယးလဵု့

ဆီႏြငးံ

လိမး့သုတး

ပျတးနယးၾကသညး၈

ယငး့သို႔

ကိုယးလကး

သနး႔စငးၾကၿပီ့ေနာကး ေယာကး္ာ့ေရာ မိနး့မပါ ဟိႏၵဴ နတး႐ုပးထာ့ေသာ အခနး့တျငး့သို႔ ဝငးေရာကးၾကၿပီ့
မလငး့တလငး့ မီ့ေရာငးေအာကးတျငး နတးကျနး့ ယဇးပလႅငး ေ်ခရငး့၉ ေနရာယူၾကေလသညး၈ ထိုအခ္ိနး၉
ေမႊ့ႀကိဳငးေသာ ပနး့ရနဵ႔မ္ာ့သညး လညး့ေကာငး့၇ ႏြဲသဵ၇ ပေလျသဵ၇ ဗဵုသဵ၇ ေမာငး့သဵ၇ ခ႐ုသငး့သဵမြစ၊ တီ့မႈတးမ္ဳိ့
ငါ့ပါ့တို႔၌ အသဵမ္ာ့သညးလညး့ေကာငး့ မို့မႊနးေအာငး လႊမး့မို့ သျာ့ေလေတာံသညး၈
သူတို႔မြာလညး့

စုနး့ပေယာဂ

ပူ့ကပးေနဘိသကဲံသ႔ို

မိမိတို႔

ခႏၶာကိုယးကို

ဘုရာ့သို႔

လြဴဒါနး့

ဆကးသကာ ယခုပငး ဘုရာ့သခငးက ေခ၍ေဆာငး သျာ့ေတာံမတတး မိမိတို႔ စိတးအာ႐ုဵကို ေကာငး့ကငးဘဵုသို႔
ပို႔ထာ့ လိုကးၾကေတာံသညး၈ နဖူ့ကို ေ်မတျငးကပးလ္ကး မိမိတို႔ အသကးကို ဘုရာ့သခငးအာ့ ဆကးသ
လြဴဒါနး့ရာ၉

ဘုရာ့သခငးက

ၾကညး်ဖဴစျာ

လကးခဵသငးံပါမညးံ

အေၾကာငး့

မ္ကးရညးအသျယးသျယး

က္ဆငး့ေအာငး ငိုယို ေတာငး့ပနး ေနၾကကုနး၌၈ ေနာကးဆဵု့၉ ဘုရာ့သခငးက မိမိကို လကးခဵၿပီဟု မိမိ
အာ႐ုဵထဲတျငး

ထငး်မငးလာၿပီ့ေနာကး

ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ

ေနရာမြထလ္ကး

ေသာငး်ပငးထဲသို႔

ေ်ပ့ဆငး့

သျာ့ေလေတာံသညး၈
ေသာငးစပးရြိ ပငးလယးေရထဲတျငးမူ ငါ့မနး့ႀကီ့ငယးတို႔က အဆငးသငးံ ေစာငးံေမြ္ားလ္ကး ရြိၾကသညး၈
အဆိုပါ မိနး့မေယာကး္ာ့တို႔ကာ့ ငါ့မနး့တုိ႔၌ ေဘ့ရနးကို ပဓာန မထာ့ဘဲ ေရထဲသို႔ ရဲရဲဝဵံဝဵံ ဆငး့၊
ေရနကးသညးံ

ဘကးသို႔

ေတာကးေလြ္ာကးသာ

သျာ့ေန

ၾကေလသညး၈

ထိုအခါ

ငါ့မနး့တို႔သညး

ထိုလူအုပးႀကီ့အၾကာ့မြ ဘျာ့ခနဲ ေရေပ၍သို႔ ေပ၍ထျကးလာၿပီ့ ေတျ႔ရာလူကို ဖမး့ယူ စာ့ေသာကးေလေတာံ၌၈
ထို႔ေၾကာငးံ မနးရစးက "သူတို႔မြာ စာ့ေနက္ ်ဖစး၊ လူသာ့၌ အရသာကို သိေနၾကသညးံအတိုငး့ အာသာငမး့ငမး့
စာ့လိုစိတး ်ပငး့ထနးေနၾကၿပီ့လြ္ငး လူရိပးကို ်မငး႐ုဵႏြငးံ တစးခါတညး့ ေ်မာကးခုနး၊ ဟပးၾကေတာံသညး"ဟု
ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈
ဣ်မငးကျငး့မြာ

အလျနးတရာ

အသညး့ထိတးစရာ

ေကာငး့လြသညး၈

သို႔ရာတျငး

တစးခါတေလ

ေတာံလညး့ ဘာမြေၾကာကးစရာ မေကာငး့သကဲံသို႔ ရြိ်ပနးသညး၈ ပျဲေတား ၿပီ့ခါနီ့လာေသာအခါ ငါ့မနး့တုိ႔မြာ
ဝလငးေနၾကၿပီ်ဖစး၊ ကမး့စပးတျငး ေစာငးံေမြ္ားေန်ခငး့ မရြိေတာံဘဲ ေရထဲ၉ ဟိုမြဒီမြ ပ္ငး့ရိဖျယးရာ ကူ့သနး့
သျာ့လာေနၾကေတာံသညး၈ စာ့ပါေစေတာံဟု လူကိုငးတိုငး အနီ့သို႔ အတငး့ကပးသျာ့သညးကိုပငး ႏြာေခါငး့ႏြငးံ
ထုိ့၊ တျနး့ဖယးပစးၾကေတာံသညး၈ ယငး့သို႔ ငါ့မနး့မ္ာ့က မကိုကးမစာ့ တျနး့ဖယး်ခငး့ ခဵရသညးံအခါ သူတုိ႔ကို
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ဘုရာ့သခငးက ်ငငး့ပယးသညးဟု ယူဆကာ ဝမး့နညး့ေၾကကျဲစျာ ငိုယိုလ္ကး ေရထဲက တကးလာၾကေတာံ၌၈
သူတုိ႔ကို

ဘုရာ့သခငးက

်ငငး့ပယးလိုကးသညး

ဆိုေတာံ

သူတုိ႔

ဘယးကိုသျာ့သျာ့

အာ့ကို့စရာ

ရႏိုငးပါေတာံမညးေလာ၈ ဘာကိုလုပးလုပး ်ဖစးႏိုငးပါေတာံမညးေလာ၈ သူတို႔အဖို႔ ေလာကအတျငး့၉ အခ္ညး့ႏြီ့
အထီ့က္နးလ္ကး ရြိေနၿပီတကာ့၈ တျယးတာစရာ ငဲံညႇာစရာဟူ၊လညး့ ဘာဆိုဘာမြ မရြိေတာံၿပီ၈ သို႔်ဖစးလြ္ငး
သူတုိ႔၌ ေရြ႕၉ ေၾကာကးစရာဟူ၊ ဘာမြ မရြိေတာံၿပီ မဟုတးပါေလာ၈
ယငး့သို႔ေသာ ်မငးကျငး့ကို မညးကဲံသို႔ ထငး်မငးခ္ကး ေပ့ၾကပါမညးနညး့၈ မနးရစးကေတာံ အဲဒါကို
အစာေကၽျ့တဲံ ဝါဒဟူ၊ သမုတးလိုကးေပသညး၈ အမြနးစငးစစးေတာံလညး့ ဒီလုိပဲ ေခ၍သငးံပါသညး၈ သို႔ေသား
ကၽျႏုးပးတုိ႔အဖို႔ရာတျငး

ဘာမြ

လုပးသညးဟူ၊လညး့

မေတျ့တတးၾကပါ၈

နာ့လညးရေတာံသညး၈
ဆိုႏိုငးပါသညး၈

အဓိပၸါယးမရြိတဲံ

ယငး့သို႔

ငိုေႂကျ့ေနေသာ

အလုပးဟူ၊

အေၾကာငး့အက္ဳိ့

လုပး်ခငး့အာ့်ဖငးံ
ထိုဘုရာ့ဖူ့တု႔၉
ိ

လညး့ေကာငး့၇
မလဵုေလာကးေသာ

အကုသိုလးကဵကို

တကယးပငး

ဘာကို

ရညးမြနး့၊

်ပဳမူခ္ကးမ္ာ့ဟူ၊သာ

တမငးေခ၍ယူသညးဟူ၊လညး့

အကုသိုလး

ဝငးေနသေလာ၇

အာေဘားအရအဆိုလြ္ငး ဟုတးမြနးေပသညး၈ တကယးပငး အကုသိုလး ဝငးေနၾကပါသညး၈ သူတုိ႔

မနးရစး၌
ေခ၍ယူတဲံ

အကုသိုလးက သူတုိ႔ကို ႏြိပးစကးေန်ခငး့ မဟုတးပါေလာ၈ အခ္ဳိ႕ စိတးပညာရြငးတို႔သညး ဟိႏၵဴဘာသာဝငးတို႔၌
ကိုယးံကိုယးကိုယး

သတးေသ်ခငး့မ္ဳိ့ကာ့

ေပ့ၾကေပလိမးံသညး၈

႐ူ့ႏြမး့ေသာ

အလုပးသာ်ဖစးသညးဟု

ထငး်မငးခ္ကး

ဣသို႔ေသာ အလုပးမ္ဳိ့ကို တစးေခတးတျငး အမညးတစးမ္ဳိ့တစးမ္ဳိ့ ေ်ပာငး့လဲေခ၍တျငး

ေစကာမူလညး့ အကုသိုလးမြာ အကုသိုလးသာ ်ဖစးပါသညး၈ အလျနးဆဵု့ ကငးပျနး့တပးေပ့ႏိုငးေသာ အမညးမြာ
"အစာေကၽျ့်ခငး့" ဟူ၊သာ ေခ၍ဆိုႏုိငးပါေတာံသညး၈ ထိက
ု ဲံသို႔ေသာ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို မညးသညးံေဆ့ႏြငးံ ကုစာ့၊
ရပါအဵံနညး့၈ က္ပး်ပညးံ၊ က္ဳိ့ေၾကာငး့ ဆငး်ခငးတဵုတရာ့ ရြိသူတို႔ကမူ ထိုလူမ္ာ့သညး အလျနးအမငး့ ေသာကမီ့
ေတာကးေလာကးေနေသာေၾကာငးံ

လုပးမိလုပးရာ

အမြာ့မြာ့အယျငး့ယျငး့

လုပးၾက်ခငး့သာ

်ဖစးသညးဟု

ဆဵု့်ဖတးၾကေလသညး၈
ဣေနရာတျငး ခရစးယာနးလညး့ မဟုတး၇ ဤေရာပတိုကးသာ့လညး့ မဟုတးေသာ အ်ခာ့ခရီ့သညး
တစးဤီ့၌

ထငး်မငးခ္ကးကို

ေဖား်ပလိုေပသညး၈

ခရစး

(၄)

ရာစုႏြစးအတျငး့က

တ႐ုတးရဟနး့ေတား

ဟီယျနးဆငးသညး ယခု အလႅဟဗဒးၿမိဳ႕နယး်ဖစးေသာ ေကာသမီၺ်ပညး Ka-wsambသို႔ ေရာကးခဲံေလသညး၈
ေကာသမီၺၿမိဳ႕ေတားမြာ ထိုအခါက ဂဂၤါ်မစးႏင
ြ းံ ယမဵုနာ်မစးတို႔ ဆဵုရာအရပးတျငး တညးရြိ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၌
အခ္ကးအခ္ာ

်ဖစးေသာ

ၿမိဳ႕ေတားႀကီ့

်ဖစးေပသညး၈

ဟီယျနးဆငးသညး

နာလႏၵတက၎သိုလး၉

ဗုဒၶစာေပက္မး့ဂနးမ္ာ့ကို သငးယူေနစဤး တစးေန႔ေသာအခါ ေကာသမီၺၿမိဳ႕သို႔ ဘုရာ့ဖူ့ရနး ေရာကးရြိသျာ့ေလ၌၈
ဗုဒၶဝါဒသညး ထိုအခါက အိႏိၵယတျငး အရြိနးေလ္ာံစ ်ပဳလာသညးံအတိုငး့ ေကာသဗီၺကလညး့ ဟိႏၵဴတုိ႔အတျကး
အထျတးအ်မတး်ပဳရာ
ဟိႏၵဴဘာသာဝငးတို႔၌

ဌာနအ်ဖစး

တို့တကးစ

ထူ့ဆနး့ေသာ

်ပဳေနေလသညး၈

အေလံအထမ္ာ့ကို

သူသညး

မနးရစးေတျ႔ၾကဵဳခဲံရသလို

မ္ကး်မငးကိုယးေတျ႔

သိမြတးခဲံရသ်ဖငးံ

ေအာကးပါအတိုငး့ ေရ့သာ့ထာ့ခဲံေပသညး၈
"်မစးထဲ၉ Sacred River Poles ေခ၍ ကမၼ႒ာနး့တိုငးမ္ာ့ကို စိုကးထူၿပီ့ တိုငးထိပးအနီ့၉ ငုတးတစးခု
႐ိုကးထာ့ေလသညး၈ ဘုရာ့၇ တရာ့ ၾကညးညိဳသူတုိ႔သညး နဵနကး အ႐ုဏးတကးခ္ိနးတျငး ထိုတိုငးမ္ာ့ေပ၍သို႔
ေခ္ာတိုငးတကးသကဲံသို႔
လကးတစးဖကးက

ေပါငးတဵထို့၊

တိုငထ
း ိပးကို

တကးသျာ့ၾကၿပီ့လြ္ငး

ကိုငးလ္ကး

အ်ခာ့ေသာ

ေ်ခတစးေခ္ာငး့က

လကးတစးဖကးႏြငးံ

ငုတးတျငး

ေ်ခတစးဖကးကို

နငး့၊
နဵေဘ့သို႔
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ဆနး႔ထုတးကာ ေနထျကးက ေနဝငးအထိ မ္ကးႏြာက ေနသျာ့ရာဘကးကို လိုကး၊ ၾကညးေနရၿပီ့ ေနဝငးမြ
တုိငးေပ၍ကဆငး့၊ အစာ့အစာ စာ့ေသာကးေနၾကရေလသညး၈ ေနာကးေန႔နဵနကး အ႐ုဏးတကး်ပနးေသားလညး့
ေရြ႕နညး့အတုိငး့ ဆကး၊ လုပးၾက်ပနးေလသညး" (ဣသညးကာ့ ေနကသိုဏး့ ႐ႈေသာ သမထ လုပးငနး့တစးမ္ဳိ့
်ဖစးေပလိမးံမညး၈ ဘာသာ်ပနးသ)ူ
ဟိႏၵဴဘာသာဝငးတုိ႔သညး

ယငး့သို႔

ခဲခဲယဤး့ယဤး့

တရာ့က္ငးံမြ

ထာဝရ

ဘုရာ့သခငးက

ပို၊

ႀကိဳကးႏြစးသကးသညးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ဟီယျနးဆငး၌ စိတး၉ ယငး့သို႔ေသာ အ်ပဳအမူမြာ ႐ူ့နမး့ေသာ
အလုပး၇

အခ္ညး့ႏြီ့

အာ့အငးကုနးခနး့ေစၿပီ့ ဘာမြ

အဓိပၸာယး

မရြိဟု

ထငးမြတးေလသညး၈

သို႔ရာတျငး

တရာ့က္ငးံသူအခ္ိဳ႕မြာ ႏြစးေပါငး့ (၂ဝ) ၾကာေအာငး ေန႔စဤးေန႔တိုငး့ ဝတးမပ္ကး က္ငးံၾကသညးဟု ေဖား်ပခဲံေပ၌၈
ထိုမြတစးပါ့

မိမိကိုယးကို

ငါ့မနး့စာေကၽျ့ေသာ

ကုသိုလးေကာငး့မႈမ္ဳိ့ထကး

ပိုမိုထူ့ဆနး့ေသာ

်ဖစးရပးတစးခုကိုလညး့ ေသမငး့သစးပငး Tree of Death ဟူ၊ ေခါငး့စဤးတပး၊ မြတးတမး့တငးထာ့ခဲံေသ့သညး၈
အဆိုပါ ေကာသမီၺၿမိဳ႕ေတားမြာပငး လူေပါငး့မ္ာ့စျာ သျာ့ေရာကး ပူေဇားေလံရြိေသာ ဟိႏၵဴနတးကျနး့ႀကီ့
တစးခု ရြိေလသညး၈ ထိုနတးကျနး့သို႔ ဘုရာ့ပူေဇားရနး သျာ့သူတုိ႔သညး နတးကျနး့ထဲသို႔ေရာကးလြ္ငး ်ပနးထျကး
မလာၾကေတာံေခ္၈ နတးကျနး့၌ ပရိဝုဏး့အတျငး့ အေဆာကးအအဵု၌ ေရြ႕မ္ကးႏြာစာတျငး သစးပငးႀကီ့တစးပငး
ရြိေလသညး၈ ထိုသစးပငးႀကီ့၌ ဝဲယာႏြစးဖကး၉ လူ႐ို့မ္ာ့ စုပလ
ဵု ္ကး ရြိေလသညး၈ နတးပူေဇားရနး လာသူတုိ႔သညး
ထိုသစးပငးႀကီ့ေပ၍သို႔

တကး၊

ဆုေတာငး့

ပတၳနာ်ပဳၿပီ့

သစးပငးေပ၍က

ခုနးခ္ကာ

မိမိကိုယးကို

မိမိ

အဆဵု့စီရငးသျာ့ၾကေလသညး၈ ယငး့သို႔ မ်ပဳလုပးခငး့မြာ ထိုေနရာကဲံသို႔ ထူ့်ခာ့်မငးံ်မတးေသာ ေ်မ်ပငးေပ၍၉
ေအ့်မခ္မး့သာေသာ ထာဝရ ဘုရာ့သခငး၌ ေနရာဘဵုဗိမာနးသို႔ ေရာကးၾကရသညးဟု ယူဆၾကေသာေၾကာငးံ
်ဖစးသညး၈
ထိုေနရာသို႔
ေဖား်ပလိုေသာ
ဘာေၾကာငးံ

ဟီယျနးဆငး

်ဗာဟၼဏ

ဣသို႔လုပးရနး

ေရာကးသျာ့ေသာအခါ

အဘိဓမၼဆရာႀကီ့
ဆႏၵရြိေနသညးကို

တစးဤီ့ႏြငးံ

ထိုအယူသီ့မႈကို
ၾကဵဳေတျ႔ခဲံရသညး၈

မသိရေသားလညး့

သူသညး

လူသိရြငးၾကာ့

ေ်ပာေဟာ

ထို်ဗာဟၼဏဆရာႀကီ့သညး
ေခတး်ပငးသမာ့တစးဤီ့ေသား

လညး့ေကာငး့၇ လူမႈေရ့ကိုသာ

အဓိက ထာ့သူေသား လညး့ေကာငး့၇ ဝါဒ်ဖနး႔လိုသူေသား လညး့ေကာငး့

်ဖစးရမညး၈

မ္ဳိ့်မတးသညးဟုဆိုေသာ

သို႔ေသား

သူသညး

်ဗာဟၼဏမ္ဳိ့မြ

ဆငး့သကးလာေသာ

အဘိဓမၼ

ဆရာတစးဤီ့ ်ဖစးမညးမြာ သဵသယ်ဖစးဖျယး မရြိေခ္၈
သူသညး နတးကျနး့ပရိဝုဏးအတျငး့သို႔ အေဖားမ္ာ့ ်ခဵရဵ၊ ဝငးလာခဲံေလသညး၈ ထိုနတးကျနး့တာဝနးခဵ
ဟိႏၵဴဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့သညး သူ႔ကို ခရီ့ဤီ့ႀကိဳ်ပဳကာ ထိုသစးပငး၌ ေ်ခရငး့သို႔ ပို႔ေဆာငးေပ့ေလသညး၈ ထို႔ေနာကး
ဤီ့ေခါငး့မြ ဆဵပငးမ္ာ့ကို ရိတးၿပီ့ နဖူ့၉ ေဆ့ရညးမ္ာ့်ဖငးံ မြနးကူသုတးလိမး့ေပ့ၾကသညး၈ ထုိ႔ေနာကး မိမိဘာသာ
ဆုေတာငး့ပတၳနာ သစၥာဓိ႒ာနး့်ပဳသညးကို ၿပီ့ေအာငး ေစာငးံေနၾကသညး၈
ထို႔ေနာကး ထို်ဗာဟၼဏ အဘိဓမၼဆရာႀကီ့သညး အ်ခာ့ဘုရာ့ဖူ့ ပရိသတးတုိ႔အာ့ မိနး႔ချနး့စကာ့
အနညး့ငယး

ေ်ပာၾကာ့ေလေတာံ၌၈

သူေတာငး့စာ့မ္ာ့ႏြငးံ

ထိုသစးပငး၉

ထိုအခ္ိနး၉

နတးေတျရြိသညးဟု

ရေသံေယာဂီမ္ာ့

ဆာဒူ့မ္ာ့၇

ဘုရာ့ဖူ့မ္ာ့၇

ယဵုၾကညးေနသူမ္ာ့

်ပညးံႏြကးေနေလေတာံသညး၈

လူမ္ာ့သညး ထိုသစးပငးက နတးမ္ာ့ စကာ့ေ်ပာသဵၾကာ့လြ္ငး သစးပငးေပ၍တကးသူသညး ေ်မသို႔ခုနး့ခ္ၿပီ့
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သတးေသရေလသညး၈

ထိုအခါ

ထိုနတးေတျက

။၌

ဝိညာဤးကို

ေကာငး့ကငးဘဵုသို႔

ယူေဆာငး

သျာ့ၾကေတာံ၌ဟု ယဵုၾကညးေနၾကကုနး၌၈
ထို်ဗာဟၼဏႀကီ့သညး လူမ္ာ့ ဝိုငး့အဵုလာေသာအခါ သူသညး နတးမ္ာ့ကို မယဵုၾကညးဖို႔ စတငး
ေ်ပာေဟာေလေတာံသညး၈ နတးမ္ာ့သညး လူကို ေကာငး့က္ဳိ့မေပ့၇ လူေတျကို ေသကုနးေအာငး လိမးလညး
ေသျ့ေဆာငးေနၾကေၾကာငး့ စသညး်ဖငးံ အ်ပစးမ္ာ့ကို အမ္ဳိ့မ္ဳီ့ ေဖားထုတးေ်ပာ်ပေနစဤး အသဵ တ်ဖညး့်ဖညး့
တုနးလာၿပီ့ ေ်ပာေနေသာ စကာ့လဵု့မ္ာ့ မပီမသ ်ဖစးလာကာ ဝူ့ဝူ့ဝါ့ဝါ့ႏြငးံ တစးကိုယးလဵု့ တုနးယငး
လာေလေတာံသညး၈

ထိုအခါ

သူ၌

အေဖားမ္ာ့က

သူ႔ကို

ပရိဝုဏး်ပငးဘကးသို႔

ေခ၍ထုတးသျာ့ရနး

ႀကိဳ့စာ့ၾကသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ ဘုရာ့ဖူ့တို႔လညး့ တိတးဆိတး ၿငိမးသကးစျာ ေစာငးံၾကညးံေနၾကေလသညး၈
သို႔ေသား အဘိဓမၼႀကီ့သညး အေဖားမ္ာ့လကးထဲမြ ႐ုတးတရကး ႐ုနး့ထျကးကာ လ္ငး်မနးစျာေ်ပ့၊
သစးပငးေပ၍သို႔ ထိပးဖ္ာ့အထိ တကးသျာ့ေလေတာံ၌၈ သစးပငးထိပးဖ္ာ့သို႔ေရာကးလြ္ငး သူသညး ေအာကးက
ၾကညးံေနေသာ လူအုပးႀကီ့ဆီသို႔ “နတးေတျေ်ပာတဲံ စကာ့ကို ကၽျႏးုပး ၾကာ့ရတယး၈ တီ့မႈတးသဵေတျကိုလညး့
ကၽျႏးုပးၾကာ့ရတယး၈ သူတုိ႔ ကၽျႏးုပးကို နတး်ပညးသို႔ ေခ၍ေနၾကၿပီ၈ သူတို႔ ကၽျႏးုပးအနီ့တျငး ရစးဝဲေနၾကၿပီ၈
ေစာေစာက ကၽျႏးုပးေ်ပာခဲတ
ံ ဲံ စကာ့ေတျဟာ မမြနးဘူ့၈ လိမးေ်ပာတာ ယခု နတးေတျ ဒီမြာ ေရာကးေနၾကၿပီ၇
ကၽျႏးုပး ရာဇဝတး်ပနးမႈ ်ဖစးေစမညးံ ယဵုတမး့စကာ့ကို ေ်ပာေန်ခငး့ မဟုတး၈ ဣသစးပငးႀကီ့ဟာ ေကာငး့ကငး
ဘဵု၌ တဵခါ့ဝမြာ ရြိေနတာ အမြနးပဲ၈ မညးသူမဆို ဒီေနရာေရာကးရငး ေကာငး့ကငးဘဵုကို ဝငးသျာ့႐ုဵ ရြိေတာံတယး၈
အို နတးတစးေယာကး ကၽျႏးုပးကို တီ့တို့စကာ့ လာေ်ပာေန်ပနးၿပီ၈ သူေ်ပာတာက လူ႔ကိုယးတျငး့မြာ ဝိညာဤး
သနး႔ရြငး့ေပ္ား႐ႊငးေရ့ေတျအေၾကာငး့ လာေ်ပာေနတယး၈ ဘဝကို ကယးတငးေရ့ေတျ လာေ်ပာေနတယး”
သူသညး ဣသို႔ ကေယာငးေခ္ာကးခ္ာ့ ေတာငးစဤးေရမရ စကာ့ေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာေနေပသညး၈
ရေသံေယာဂီမ္ာ့၇ ဆာဒူ့မ္ာ့၇ ဘုရာ့ဖူ့မ္ာ့ႏြငးံ သူေတာငး့စာ့တို႔လညး့ အသီ့သီ့ ေ်မတျငး ဖငးခ္ထိုငးၿပီ့
မ္ကးႏြာကို သစးပငးေပ၍ေမာံ၊ သူေ်ပာသမြ္ ယဵုၾကညးကာ ေစာငးံၾကညးံေနၾကေလသညး၈ သို႔ေသား ထို်ဗာဟၼဏ၌
အေဖားတုိ႔သညး

မိမိတို႔၌

အေပ၍ဝတး

အကႌ္မ္ာ့ကို

ခၽျတးၿပီ့

ေ်မတျငး

စုပဵုေပ့ၾကသညး၈

ထုိသူလညး့

အဝတးပဵုေပ၍သို႔ ခုနးခ္လိုကးေတာံသညး၈ တစးစဵုတစးရာ ထိခိုကးနာက္ငး်ခငး့ မရြိ၈ အေကာငး့ ပကတိပငး
်ဖစးေနေတာံသညး၈
ဣေနရာတျငး

ထိုထူ့ဆနး့ေသာ

်ဖစးရပးအေပ၍၉

ဟီယျနးဆငး၌

သေဘာထာ့ပဵုႏြငးံ

ငါ့မနး့စာ့

ေကၽျ့ေသာ ်မငးကျငး့ေပ၍၉ ဟီယျနးဆငး၌ သေဘာထာ့ပဵုႏြငးံ ငါ့မနး့စာ့ေကၽျ့ေသာ ်မငးကျငး့ေပ၍ မနးရစး၌
သေဘာထာ့ပဵုတို႔မြာ သိပးမကျာလြေပ၈ ။တို႔ႏြစးဤီ့လဵု့ပငး နတးမိစၧာ ကို့ကျယး ယဵုၾကညးမႈကို မႏြစးသကးၾကေခ္၈
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အခနး့ (၃)
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ ကၽျနးကုနးကူ့သူမ္ာ့

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ရြိ
ေတာကးေ်ပာငးစျာ

ခရစးယာနး

ရပးတညးလ္ကး

သာသနာ်ပဳေက္ာငး့တိုကးသညး
ရြိေပသညးဟု

မနးရစး၌

ဘဂၤလာ့်ပညး၉

မြတးတမး့တျငး

မာ့မာ့မတးမတး

ေတျ႔ရေပသညး၈

သူသညး

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သို႔ (ှ၃ဿ၅) ခုႏြစး၇ ဇျနးလတျငး ေရာကးရြိခဲံ၊ ယခုဆိုလြ္ငး တစးႏြစးႏြငးံ သဵု့လတိတိ ရြိေနေလၿပီ၈
သူသညး ရပးသစး႐ျာသစး၉ ေနရသညးမြာ အနညးမြ္ မထိုငးေသ့၈ ေက္ာငး့အုပး ဘုနး့ေတားႀကီ့က သူ႔ကို
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ရြိ

ဘုနး့ႀကီ့ဒိုမငးဂို

်ပဴရီဖီကာ႐ိႈးေနရာသို႔

လူစာ့ထို့၊

သျာ့ေရာကး

တာဝနးယူရနး

အမိနး႔ခ္လိုကးေလသညး၈
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သညး ယခုအခါ အေရြ႕ပါကစၥတနး ်ပညးထဲ၉ ပါဝငးေလသညး၈ သို႔ရာတျငး ထုိအခါကမူကာ့
ရခိုငး်ပညးနယး၌ လကးေအာကးခဵ ဘုရငးခဵခ္ဳပးတစးပါ့ စီရငး အုပးခ္ဳပးရေသာ အေနာကးေ်မာကးဘကး နယးစပးၿမိဳ႕
တစးၿမိဳ႕ ်ဖစးသညး၈ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕မြာ ရခိုငး ကာနာဖူလီ ်မစးကမး့ေပ၍၉ တညးရြိသညး၈ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ကာ့
စစးတေကာငး့၌ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး ်မစးကမး့ နဖူ့၉ တညးရြိေလသညး၈
ရခိုငး်ပညးနယးသညး ထိအ
ု ခါ ်မနးမာတုိ႔ႏြငးံ တစးႏျယးတညး့်ဖစးေသာ မျနးဂိုလီယဵအႏျယး ဗုဒၶဘာသာဝငး
ဘုရငးမ္ာ့ အုပးစို့ေသာ တိုငး့်ပညး်ဖစးသညး၈ ရခိုငးမငး့တုိ႔သညး ဟိႏၵဴတို႔ ပိုငးေသာ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ကို
လျနးခဲံေသာ

ႏြစးေပါငး့

တစးရာေလာကးကပငး

သိမး့ယူ

အုပးစို့

လာခဲံၾကၿပီ့

ေတာငးဘကးတျငးလညး့

်မနးမာဘုရငးမ္ာ့၌ ပိုငးနကး နယးစပးအထိ ပငးလယးကမး့ တစးေလြ္ာကးကို မိုငးေ်ခာကးရာခနး႔အထိ စို့ပိုငး
ခဲံၾကေလသညး၈
မနးရစးသညး ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ဆိပးကမး့၉ ဆိုကးကပးထာ့ေသာ ေပ၍တူဂီ ႐ျကးေလြႀကီ့်ဖငးံ (ှ၃ဿ၆) ခုႏြစး၇
စကးတငးဘာလ (ှှ) ရကးေန႔တျငး ဒီယငး့ဂါ့သို႔ ထျကးချာခဲံေလသညး၈ ထို႐ျကးေလြႀကီ့မြာ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕မြ
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သို႔ ကုနးေရာငး့ရနး ေရာကးလာေသာ ေလြႀကီ့ ်ဖစးသညး၈ ေရာငး့ကုနးတုိ႔မြာလညး့ ေက့္ကၽျနးမ္ာ့သာ
်ဖစးေပလိမးံမညး၈ အဘယးေၾကာငးံ

ဆိုေသား

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ရြိ ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး ဘဂၤလာ့

ပငးလယးေအား

တစးဝိုကးရြိ ်မစးဝကၽျနး့ေပ၍ ေဒသမ္ာ့က လူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ၾကၿပီ့လြ္ငး ရခိုငး်ပညးနယးသို႔ လညး့ေကာငး့၇
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သို႔ လညး့ေကာငး့ သျာ့ေရာကး ေရာငး့ခ္ေလံ ရြိၾကေသာေၾကာငးံတညး့၈ ဣ အေၾကာငး့ကို
အထကးတျငးလညး့ ေဆာဂါ့ကၽျနး့ အေၾကာငး့၉ ေဖား်ပခဲံၿပီ့ ်ဖစးေပသညး၈
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ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သညး စငးစစးအာ့်ဖငးံ ရခိုငးဘုရငးက ေပ၍တူဂီတုိ႔အာ့ ဆိပးကမး့ၿမိဳ႕အ်ဖစး အသဵု့ခ္ရနး
ေခတၱ ငြာ့ရမး့ ထာ့ေသာ ၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ အေရာငး့အဝယး မေကာငး့၊ ရပးထာ့သညးမြာ
ၾကာေလၿပီ၈ ထိုၿမိဳ႕၌ ရာဇဝငးကို ဣေနရာ၉ ေဖား်ပရနး မလို ေသ့ေပ၈ ဆိုလိုရငး့ကာ့ ယခငးက ကုနးသညး
လုပးစာ့ေသာ ေပ၍တူဂီတို႔မြာ ယခုအခါ ပငးလယး ဓါ့်ပမ္ာ့ ်ဖစးလာၾကၿပီ့လြ္ငး ရခိုငးလူမ္ဳိ့ကိုပငး တစးေန႔ေသာ
အခါ၉ အႀကီ့အက္ယး ဒုက၏ ေပ့ၾကေပလိမးံမညး၈ ။တို႔ကို ေစာေစာကႀကိဳ၊ လကးနကး အငးအာ့ႏြငးံ
ႏြိမးနငး့ကာ အာ့နညး့သျာ့ေအာငး လုပးပစးသငးံသညး၈ သို႔ရာတျငး ရခိုငး ဘုရငးသညး သူတုိ႔၌ အငးအာ့ကို ၿဖိဳချငး့
မပစးသညးံ်ပငး မိမိ၌ အေနာကးေ်မာကးဘကး နယးစပးေဒသ ကာကျယးေရ့အတျကး မိမိ အမႈေတားကို ထမး့႐ျကး
ေစခဲံေလသညး၈ ကၽျနး အလို႔ငြာ အေနာကးဘကး အရပးမ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကး တုိကးခိုကး၊ လုယကး်ခငး့၇ လူမ္ာ့
ဖမး့ဆီ့်ခငး့ စေသာ ဒုစ႐ိုကးမႈမ္ာ့ကိုပငး အာ့ေပ့အာ့ေ်မႇာကး ်ပဳထာ့ေလသညး၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား
အေရြ႕ဘကးသို႔ တေ႐ျ႕ေ႐ျ႕ တုိ့ခ္ဲ႕လာေသာ မဂိုဘုရငး၌ အငးအာ့ကို ေန႔စဤးႏြငးံ အမြ္ စို့ရိမး ေနရေသာေၾကာငးံ
အာတာ့အဆီ့ ်ဖစးေစေတာံဟူေသာ သေဘာ်ဖငးံ ယငး့သို႔ အာ့ေပ့ ေနရ်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈
မနးရစးသညး ဒီယငး့ဂါ့သို႔ မညးသညးံ ခရီ့လမး့ေၾကာငးံမြ သျာ့ေရာကး ခဲံရသညးကို ေဖား်ပ မထာ့ေပ၈
သို႔ရာတျငး

မုတးသုနးရာသီ

ေလ်ပငး့ထနးခ္ိနး်ဖစး၊

ဟူ့ဂလိ်မစးဝ၉

ပငးလယး

ခရီ့လမး့

ၾကမး့တမး့

ေနေပလိမးံမညး၈ သို႔်ဖစးလြ္ငး သူတို႔သညး ်မစးဝကၽျနး့ေပ၍မ္ာ့၌ အႀကိဳအၾကာ့မြသာ သျာ့ၾက ေပလိမးံမညး၈
အေ်ဖာငးံ ခရီ့ဆိုလြ္ငး မေဝ့လြေသားလညး့ မိုငး (၀၂ဝ) ေဝ့၊ သီတငး့ ႏြစးပတးခနး႔ သျာ့ခဲံၾကရသညးဟု
ဆိုထာ့ေသာေၾကာငးံ ဂဂၤါ်မစး၌ အေနာကး လကးတကး်ဖစးေသာ ဟူ့ဂလိမြ ကၽျနး့ႀကိဳ ကၽျနး့ၾကာ့တုိ႔ကို ်ဖတး၊
အေရြ႕ဘကး

အစျနးဆဵု့

်ဖစးေသာ

ဂဂၤါ်မစးမႀကီ့၇

်ဗဟၼပုတၱရ်မစးႏြငးံ

ေမဃန်မစးတုိ႔၌

အဝမ္ာ့ရြိ

ကၽျနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာကို အကာအကျယး ်ပဳ၊ သျာ့ခဲံရၾကသညးမြာ ထငးရြာ့ေပသညး၈
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕၉

တာဝနးထမး့ေဆာငးေနရေသာ

ေက္ာငး့ထိုငးဘုနး့ႀကီ့

ဒိုမငးဂိုသညး

ဆိပးကမး့၉

ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ပါေသာ ေလြႀကီ့တစးစငး့ ဆိုကးကပးလာသညး ဟူေသာ သတငး့ကို ၾကာ့သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး
မညးသူမညးဝါ ်ဖစးသညး၈ မညးသညးံ ဂိုဏး့သာ့ ်ဖစးသညးကို မသိေစကာမူ မိမိေနရာသို႔ လူစာ့လႊတးေသာ
ဘုနး့ႀကီ့သာ ်ဖစးရမညးဟု ေတျ့ဆ ဆငး်ခငး မိေလသညး၈
“ကၽျႏးုပးမြာ သူႏြငံး ဂိုဏး့တူ ၾသဂတးစတငး ဘာသာဝငး ်ဖစးေၾကာငး့ သိရေသာအခါ သူသညး ကၽျႏးုပး၌
လညးပငး့ကို ေ်ပ့၊ဖကးကာ အခ္ိနး အေတားၾကာေအာငး စကာ့မေ်ပာႏုိငးဘဲ ကတုနးကယငးႏြငးံ ႐ိႈကး၊
ငိုေနပါေတာံသညး၈ အတနးၾကာမြ ငါံညီ၇ ငါ၌ ခ္စးလြစျာေသာ ညီငယး၇ အစးကိုသညး ဘုနး့ႀကီ့ တစးပါ့တေလမြ
ဣၿမိဳ႕၉ မ်မငးရသညးမြာ ခုႏြစးႏြစး ၾကာခဲံပါၿပီ၈ ယခုေတာံ ငါ အလျနး ေတာငးံတခဲံေသာ ဆႏၵကို ဘုရာ့သခငးက
ေပ့လာခဲံေပၿပီဟု
အေပါငး့အသငးမရြိ၇

ေ်ပာေလေတာံသညး”ဟု
တစးဤီ့တညး့

မနးရစး၌

အထီ့က္နး၊

မြတးတမး့၉

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ေဖား်ပထာ့ရာ

အေရြ႕ဖ္ာ့

ေဒသ၉

ေနထိုငးရသူ

တစးဤီ့၌

ဘဝကို

ကိုယးခ္ငး့စာနာ၊ ေတျ့ဆၾကညးံမညး ဆိုလြ္ငး ဘုနး့ႀကီ့ ဒိုဗငးဂို၌ အေ်ခအေနကို ကျကးကျကး ကျငး့ကျငး့
်မငးရေပလိမးံမညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့ေတျက လျဲ၊ မိမိႏြငးံ စကာ့ေ်ပာဘကး မ္ဳိ့တူ လူပုဂိၐဳလး တစးေယာကးမြ္ မရြိခဲံ၈
ခုနစးႏြစးပတးလဵု့

အပူပိုငး့ဇဵု၉

ေနေရာငးရသ်ဖငးံ

မၾကာခဏ

မက္နး့မမာ

်ဖစးရ်ခငး့၇

အထူ့သ်ဖငးံ

ေဆျမ္ဳိ့သာ့ခ္ငး့ မိတးေဆျသဂၤဟတုိ႔ႏြငးံ ႏြစးရြညးလမ္ာ့ ေကျကျငး့ေနရေသာ ဒုက၏ေၾကာငးံ ေနထိုငးမေကာငး့

78

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

်ဖစးရ်ခငး့ စေသာ ဒုက၏တို႔ကို ႀကိတးမြိတးခဵစာ့ လာခဲံ ရေသာေၾကာငးံ ရငးထဲ၉ အက္ိတးအခဲ တညးခဲံေသာ
အပူလဵု့တို႔မြာ ယခုအခါ အရညးေပ္ား၊ ရငးထဲက ပျငးံထျကး လာၾကေလေတာံ၌၈
သူသညး ခ္ကးခ္ငး့ မ္ကးႏြာေ်ပာငး့ကာ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ ်ဖစးၿပီ့ မနးရစး၌ ဝနးစညး စလယးမ္ာ့ကို
စစးေဆ့ၾကညးံ႐ႈ၊ ဆိပးကမး့ႏြငးံ မနီ့မေဝ့ရြိ မိမိေနအိမးသို႔ မနးရစးကို ေခ၍ေဆာငး သျာ့ၿပီ့လြ္ငး အစို့ရ၌
ဤပေဒအတိုငး့ မနးရစး ေရာကးလာသညးံ အေၾကာငး့ကိုလညး့ ရခိုငး ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵသို႔ အစီရငးခဵစာ ပို႔လိုကး
ေလေတာံသညး၈ ေနာကးဆဵု့၉ ဒိုဗငးဂိုလညး့ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ ဂိုဏး့အုပးထဵမြ မနးရစး ယူလာခဲံေသာ စာကို ဖျငးံ၊
ဖတး႐ႈေသာ အခါ သာသနာ်ပဳ လုပးငနး့မ္ာ့ကို လႊဲေ်ပာငး့ ေပ့အပးၿပီ့သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ
ၾသဂတးစတငး သာသနာ်ပဳဌာနခ္ဳပးသို႔ ေဆ့ကုရနး သျာ့ချငးံ ်ပဳေသာ အမိနး႔စာကို ေတျ႔ရ ေသာေၾကာငးံ ထပးမဵ၊
ဝမး့သာရ်ပနးေလသညး၈
ေနာကးေန႔မ္ာ့တျငး မနးရစးသညး မိမိ ေဆာငး႐ျကးရမညးံ တာဝနးမ္ာ့ကို လညး့ေကာငး့၇ အေ်ခအေနမ္ာ့
မညးသို႔ မညးပဵု လုပးရကိုငးရမညးမ္ာ့ကို လညး့ေကာငး့ ဒိုဗငးဂိုထဵမြ နာခဵ မြတးသာ့ကာ အခ္ိနးကုနး ခဲံရေပသညး၈
ဒီယငး့ဂါ့ႏြငးံ ပတးဝနး့က္ငးေဒသ၉ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့ စစးစစးႏြငးံ က်ပာ့လူမ္ဳိ့ (၄၂ဝ) ခနး႔ ရြိေပသညး၈ ။တုိ႔ကို
ကပၸတိနးတစးဤီ့စီ၌ လကးေအာကး၉ ကုမၸဏီတပးဖျဲ႔မ္ာ့ ချဲ၊ ဖျဲ႔ေပ့ထာ့ၿပီ့ ရခိုငးဘုရငးက နယးပယးကဵေကၽျ့ခ္၊
ေထာကးပဵံ ထာ့ေလသညး၈ ရခိုငး လူမ္ဳိ့တို႔သညး အိႏယ
ၵိ ်ပညးကို မဂိုဘုရငးမ္ာ့ လႊမး့မို့ လာကတညး့က စ၊
ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အေ်ခအေနကို ေစာငးံၾကညးံ လာခဲံၾကၿပီ့ မဂို အငးပါယာကို အခိုငးအမာ လုပးမပစးမီကပငး
ထိုေဒသကို မိမိတို႔ ပိုငးထိုကးေၾကာငး့ ေတာငး့ဆို ခဲံၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး မဂို ဘုရငးတို႔သညး ေဂါလးၿမိဳ႕ရြိ
မူဆလငးနနး့ဆကးကို (ှ၂၄၃) ခုႏြစးတျငး ်ဖဳတးခ္ၿပီ့ ဘဂၤလာ့နယး အေနာကးပိုငး့ႏြငးံ အလယးပိုငး့ကို သိမး့ပိုကး
အုပးခ္ဳပး လိုကးၾက ်ပနးသ်ဖငးံ ရခိုငးတို႔မြာ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ တစးဝိုကးကိုသာ ပိုငးဆိုငးချငးံ ရၾက ေပေတာံသညး၈
ထိုေဒသသညး စငးစစးအာ့်ဖငးံ ရခိုငး်ပညးနယး၌ ပိုငးနကး မဟုတးႏိုငးေခ္၈ သို႔်ဖစး၊ တစးေန႔တျငး ထိုေဒသကိုပါ
မဂိုအငးပါယာက မ္ဳိသျာ့ေတာံမညးဟု တထစးခ္ ေတျ့ေခ၍ ေ်မား်မငးထာ့စရာ ရြိေနေပသညး၈ ဣအေၾကာငး့
သညးပငးလြ္ငး ေပ၍တူဂီ တို႔အာ့ ရခိုငးဘုရငးက ရာထူ့ဌာနႏၲရ ေပ့၊ လကးသပးေမျ့ထာ့ရ်ခငး့၌ အေၾကာငး့ရငး့
်ဖစးသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသာ ေပ၍တူဂီတို႔သညး တိုကးေရ့ခိက
ု းေရ့၉ အစျမး့သတိၱ ရြိၾက႐ုဵမက ေသနတး၇
အေ်မာကးမ္ာ့ႏြငးံ ခဲယမး့မီ့ေက္ာကးတုိ႔ကို ကိုငးတျယးရာ၉ အထူ့ ကၽျမး့က္ငးလ္ကး ေရေၾကာငးသျာ့လာေရ့၉
မဂိုတို႔ထကး အရညးအခ္ငး့မြာ မ္ာ့စျာ သာလျနး ေသာေၾကာငးံတညး့၈
ေပ၍တူဂီတို႔သညး မနးရစးမေရာကးမီ ႏြစးေပါငး့ ငါ့ဆယးခနး႔ကစ၊ ရခိုငးလူမ္ဳိ့တိ႔ႏ
ု ြငးံ တ်ဖညး့်ဖညး့
ရငး့ႏြီ့လာခဲံၾကသ်ဖငးံ ရခိုငးဘုရငး၌ ၿမိဳ႕ေတား်ဖစးေသာ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕မြာပငး ေပ၍တူဂီ ကိုယးရဵေတားတပး တစးတပး
အမႈထမး့လ္ကး

ရြိေလသညး၈

အခ္ဳိ႕မြာ

်မငးံမာ့ေသာ

ဤပမာအာ့်ဖငးံ

ရခိုငးတုိ႔သညး

်မနးမာ်ပညး၇

ရာထူ့ႀကီ့မ္ာ့ပငး

ဟဵသာဝတီ၇

ပဲခူ့ကို

ထမး့႐ျကးချငးံ

ရၾကေလသညး၈

အႀကိမးႀကိမးတုိကး၊

်မနးမာဘုရငး၌

ဆငး်ဖဴေတားႏြငးံ မငး့ေ်မႇာကး တနးဆာတုိ႔ကို သိမး့ယူသျာ့စဤးက ေပ၍တူဂီ စစးဗိုလး ဖိလစးဒီဘရစးတိုကို
သနးလ္ငးၿမိဳ႕၉ ဘုရငးခဵ အ်ဖစး ခနး႔ထာ့်ခငး့ ခဵခဲံရေသ့သညး မဟုတးပါေလာ၈
ထို်ဖစးရပးႏြငးံ ဆနး႔က္ငးဘကး်ဖစးေသာ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့လညး့ ရြိခဲံ ဖူ့ေလသညး၈ တစးခ္ိနးက ဆိုလြ္ငး
မနးရစး ဂိုအာၿမိဳ႕၉ ရြိစဤး အခ္ိနးေလာကးက ရခိုငးမငး့သာ့ တစးပါ့သညး အိႏိၵယ ်ပညးသို႔ ထျကးေ်ပ့လာခဲံၿပီ့
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕၉ ဒျမး့မာတငး အမညးႏြငးံ ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ ဝငးခဲံေလသညး၈ ထို႔ေနာကး ဂိုအာၿမိဳ႕သို႔ ေရာကး၊
ၾသဂတးစတငး ေက္ာငး့ေတား၉ ေနထုိငးေလသညး၈ အ်ခာ့ ်ဖစးရပး တစးခုမြာမူလညး့ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သာ့ ဂဵုဆယးလး
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Gonsalves ဆိုသူ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့တစးဤီ့သညး ပငးလယးဓါ့်ပ ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ စစးတေကာငး့ႏြငးံ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငးရြိ
ဆငး့ဒျစးကၽျနး့ကို ရြငးဘုရငးလုပး၊ အုပးစို့ခဲံ႐ုဵမက တစးစတစးစ အတငးံ ရဲလာၿပီ့လြ္ငး (ှ၃ှ၃) ခုႏြစတ
း ျငး
ရခိုငး်ပညးနယးကိုပငး ဝငးေရာကး တိုကးခိုကး ခဲံဖူ့ေလသညး၈ အခ္ဳပးအာ့်ဖငးံ ဆိုေသား ရခိုငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး
ေပ၍တူဂီတို႔ႏြငးံ ႏြစးေပါငး့ တစးရာေလာကး ေပါငး့သငး့ ဆကးဆဵ လာခဲံၾကရာ၉ အေကာငး့ေရာ အဆို့ေရာ
ဒျနးတျဲ၊ ခဵခဲံ ၾကရေပသညး၈ သို႔ေသား သူတို႔ထဵမြ သိပၸဵပညာမ္ာ့ကို ရရြိလက
ုိ း၊ ေနာကးဆဵု့၉ အ်မတး ထျကးသငးံ
သေလာကး ထျကးခဲံသ်ဖငးံ (ှ၃ဿ၆) ခုႏြစးေလာကး ေရာကးေသာအခါ ေပ၍တူဂီ တို႔ကို ေကာငး့ေကာငး့ အုပးစို့
ခ္ဳပးကိုငး ႏိုငးခဲံေလေတာံသညး၈
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က

ေပ၍တူဂီတို႔သညး

ဂိုအာၿမိဳ႕က

ဘုရငးခဵခ္ဳပးမ္ာ့ကို

မိမိတုိ႔အေပ၍

အမိနး႔ၾသဇာ

ေပ့ႏိုငးသူမ္ာ့ဟူ၊ ဘယးေသာအခါကမြ အသိအမြတး မ်ပဳခဲံၾကေခ္၈ ဖိလစးဒီဘရစးတိုႏြငးံ တီဘာအိုဂဵုဆယးလးတို႔
ႏြစးဤီ့လဵု့ကမူ ဂိုအာ ဘုရငးခ္ဳပးမ္ာ့ကို မိမိတို႔ႏြငးံ တနး့တူရညးတူ ဆကးဆဵ လိုၾကသညး၈ ဖိလစးဒိုဘရစးတိုကာ့
ဆာလးဒါနာ့အမညးရြိ ဂိုအာဘုရငးခဵခ္ဳပး၌ တူမ ယူေရ့ရြငး့က်ပာ့ လျီစာဒီဆာလးဒါနာ့ႏြငးံ လကးထပး ထိမး့်မာ့
ခဲံေပေသ့သညး၈ ဂဵုဆယးလးသညးလညး့ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကုိး မိမိ တုိကးခုိကးေသာအခါ ဂုိအာဘုရငးခဵ အာဇီဗီဒုိအာ့
မိမိႏြငးံအတူ ပူ့ေပါငး့ တုိကးခုိကးပါဟု အေၾကာငး့ၾကာ့ခဲံဖူ့သညး၈ ယငး့အ်ပဳအမူ တုိ႔မြာ သူတုိ႔၌ စိတးေန
စိတးထာ့ကုိ ထငးရြာ့စျာ ်ပလ္ကး ရြိေပေတာံ၌ ၈
ယခုအခါ ဂုိအာၿမိဳ႕ကုိ သူတုိ႔ ဆကးသျယးၾကရသညးဟု ၾသဂတးစတငး သာသနာ်ပဳဂုိဏး့မြ တစးဆငးသာ
ဆကးသျယး ေနၾကရသညး၈ ရခုိငးဘုရငး၌ အေ်မာကး တပးသာ့မ္ာ့အ်ဖစး တစးဖကးက အမႈ ထမး့ေနၾကၿပီ့၇
တစးဖကးမူ မဂုိအငးပါယာထဲက လူမ္ာ့၇ ခုိ့ဝြကး လုယကး်ခငး့ ်ပဳလုပး ေနၾကသညးကုိ ဂုိအာ ဘုရငးခဵခ္ဳပးမ္ာ့က
အနညး့ငယးမြ္ မႏြစးသကး ၾကေခ္၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆုိေသား မိမိတုိ႔ အစုိ့ရဝါဒမြာ မဂုိအငးပါယာႏြငးံ မိတးမပ္ကး
ေဆျမပ္ကး အရြညး တညးတဵစျာ ဆကးဆဵ လုိေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ မိမိတုိ႔အာ့ ကၽျနး ကုနးကူ့ သူမ္ာ့ဟု
မဂုိဘုရငး၌ အထငးအ်မငးကုိ မခဵလုိၾကေခ္၈
ေပ၍တူဂီတုိ႔
ရြိပးအူဒငးတာလစး

မညးသုိ႔
အမညးရြိ

တုိကးခုိကး
မဂုိလူမ္ဳိ့

လုယကးၾကသညးကုိ

ရာဇဝငး

သ႐ုပးေဖား၊

ဆရာႀကီ့တစးဤီ့၌

ေရ့သာ့ထာ့ေသာ

စာအုပးမ္ာ့တျငး

“ေပ၍တူဂီႏြငးံ

တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ပါဝငးေသာ ပငးလယး ဓာ့်ပတုိ႔သညး ဘဂၤလာ့နယးထဲသုိ႔ ဝငးေရာကး လုယကးၾကၿပီ့လြ္ငး
ဟိႏၵဴႏြငးံ မူဆလငး လူမ္ဳိ့တုိ႔ကုိ ဖမး့ဆီ့ကာ လကးဖဝါ့ကုိ ေဖာကး၊ ႀကိမးႏျယးႏြငးံ သီၿပီ့ သေဘၤာကုနး့ပတး၌
ေအာကးဘကး ေမြာငးခနး့တျငး ငါ့ပိသိပး၇ ငါ့ခ္ဤးသိပး ႁပျတးသိပးေနေအာငး ထညးံသျငး့ ယူေဆာငး သျာ့ၾကသညး၈
နဵနကးတုိငး့ နဵနကးတုိငး့ အဵဖုဵ့ တဵခါ့ကုိ ဖျငးံ၊ ၾကကးစာ ေကၽျ့သကဲံသုိ႔ ဆနးေစံမ္ာ့ကုိ အေပ၍က ႀကဲပကး ပစးခ္
ေပ့ၾကသညး၈ ဂုဏးသေရရြိ အမ္ဳိ့သာ့ အမ္ဳိ့သမီ့တုိ႔မြာလညး့ ေက့္ကၽျနး အ်ဖစး သုိ႔ေသား လညး့ေကာငး့၇
အေပ္ားမယာ့ အ်ဖစးသုိ႔ လညး့ေကာငး့၇ တစးမုဟုတးခ္ငး့ ဘဝ ေ်ပာငး့ခဵ ၾကရေတာံသညး၈ စစးတေကာငး့ၿမဳိ႕မြ
ဒက၎ာၿမဳိ႕အထိ ကမး့ေ်ခ တစးေလြ္ာကးတျငး ေက့္႐ျာ မဆုိထာ့ဘိ၈ အိမး တစးေဆာငးမြ္ကုိပငး မ်မငးရေတာံေခ္၈
ဘဂၤလာ့နယးထဲ၉ သျာ့လာ ေနေသာ သေဘၤာမ္ာ့မြ သေဘၤာသာ့ တုိ႔သညး မိမိတုိ႔ဘကးက လကးနကးကုိငး
အငးအာ့ တစးရာခနး႔ ရြိေနေစဤီ့၇ ပငးလယးဓါ့်ပ ေလ့ေယာကးကုိ ်မငးလြ္ငး ေတားပါေသ့၌၈ လျတးေအာငး
ေ်ပ့ေပါကး ရြိေသ့၊ ကဵေကာငး့သညးဟု ယူဆၾကရသညး” ဟူ၊ ထုိရာဇဝငး၉ ေဖား်ပ ထာ့ေလသညး၈
ဘုနး့ႀကီ့ ဒုိမငးဂုိမြာ ထုိ လူဆုိ့ သူဆုိ့မ္ာ့ ထဲမြာခ္ညး့ ခုႏြစးႏြစးပတးလုဵ့ ေနထုိငးခဲံရေပသညး၈ သူ႔မြာ မ္ဳိ့တူ
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အေဖားမရြိဘဲ အထီ့က္နး ေနလာခဲံရသညး ဆုိေသာ အဓိပၸာယးကုိ ဣမြ္ႏြငးံ နာ့လညး ေလာကးေပၿပီ၈
မနးရစးသညးကာ့ အေရထူေသာ လူစာ့မ္ဳိ့ ်ဖစးေပသညး၈ ေနာငးအခါ၉ ထုိလူဆုိ့မ္ာ့ကုိ သူမညးသုိ႔ ေအာငးပျဲ
ဆငးခဲံပုဵ၇ သူတုိ႔၌ တာဝနး ဝတၱရာ့မ္ာ့ကုိ သူ႔တုိ႔ ကုိယးစာ့ မညးသုိ႔ ဝငးေရာကး ထမး့ေဆာငး ခဲံပုဵမ္ာ့ကုိ ေရြ႕တျငး
စာဖတးပရိသတးတုိ႔ ေတျ႔်မငး ဖတး႐ႈ ၾကရေပလတၱဵ႔၈
သုိ႔ရာတျငး သူသညး ေရာကးခါစတျငး ေနရပးသုိ႔သာ ်ပနး၊ လျမး့ဆျတး ေနမိသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့ ဒုိမငးဂုိ
ထျကးသျာ့ေသာ အခါ ေက္ာငး့တျငး သူ႔ခ္ညး့ တစးဤီ့တညး့ က္နးရစး ခဲံရေတာံသညး၈ အမြနးေတာံ ဟူ့ဂလိတျငး
မိမိႏြငးံ အတူေနခဲံေသာ ဘုနး့ႀကီ့မငးႏူယယး Manuel သူ႔ေနာကးသုိ႔ မၾကာမီ လုိကးလာခဲံရနး အစီအစဤး
ရြိေပသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ထုိဘုနး့ႀကီ့မြာ ေတာေက့္လကးက ဟိႏၵဴဘာသာဝငး အခ္ဳိ႕၌ လကးခ္ကး်ဖငးံ ကျယးလျနး
အနိစၥ ေရာကးခဲံ ရသ်ဖငးံ မနးရစးအဖုိ႔ ေဖားကျာေဝ့ ်ဖစးရရြာေတာံသညး၈
ထုိဘုနး့ႀကီ့ မငးႏူယယး ေသဆုဵ့ရသညးံ အေၾကာငး့ရငး့မြာ သာသနာ်ပဳ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးကုိငးရငး့
ေသဆုဵ့ရ်ခငး့ မဟုတးေပ၈ မိမိတုိ႔ ခရစးယာနး ဘာသာဝငး တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့က လုပးၾကဵ ေသာေၾကာငးံ
ေသရေပသညး၈ ။တုိ႔သညး ရပး႐ျာရြိ ဟိႏၵဴ နတးကျနး့ တစးခု၉ ပျဲေတား က္ငး့ပသညးကုိ ကူညီလုိၾက၊ မိမိတုိ႔
ခရစးယာနးေက္ာငး့က ေကားေဇာမ္ာ့ကုိ ငြာ့ရမး့ ၾကသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့ မငးႏူယယးသညး ထုိသုိ႔မလုပးရနး
ကနး႔ကျကး တာ့်မစးေသာ အခါ မေက္မနပး ်ဖစးၾက ေလေတာံသညး၈ ခရစးယာနးပျဲေတား လုပးစဤးအခါက ဟိႏၵဴ
ဘာသာဝငးတုိ႔ ထဵမြ ပစၥညး့အခ္ဳိ႕ ငြာ့ရမး့ အသုဵ့်ပဳခဲံ ဖူ့ပါလ္ကး ယခုလုိ ဟိႏၵဴ ပျဲေတား လုပးသညးံ အခါ ေက့္ဇူ့
တုဵ်ပနး်ခငး့ မရြိ၇ အလျနး စိတးထာ့ ယုတးသူ ်ဖစးသညးဟု နာၾကညး့ ၾကသညး၈ သုိ႔ႏြငးံ သူတုိ႔ သုဵ့ေလံ
သုဵ့ထရြိေသာ အဆိပးေဆ့ကုိ အစာတျငး ထညးံေကၽျ့ သ်ဖငးံ ဘုနး့ႀကီ့ မငးႏယ
ူ ယးမြာ (ှ၂) ရကးခနး႔
အ်ပငး့အထနး ခဵရၿပီ ကျယးလျနးခဲံရ ရြာေလသညး၈ ဣအေၾကာငး့ေၾကာငးံပငး မနးရစးခမ္ာ တစးကုိယးတညး့ ေနရဖုိ႔
အေၾကာငး့ကဵ ဖနးလာ ေပေတာံ၌၈
သူသညး စနစးတက္ ေနထုိငးရေသာ ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့တုိ႔၉ ႏြစးေပါငး့ ႏြစးဆယးခနး႔
အေဖားမ္ာ့ႏြငးံသာ

ေနလာခဲံရသ်ဖငးံ

မိမိ

တပညးံတပနး့မ္ာ့

ကိစၥႏြငးံ

မိမိ

အထကး

အႀကီ့အကဲမ္ာ့

ဝတၱရာ့တုိ႔ကုိ အခ္ိနးမြနးမြနး ႐ျကးေဆာငး လာခဲံရဖူ့သညး၈ တက၎သုိလး ေက္ာငး့ေတားသာ့ပမာ မိတးေဆျဖျဲ႔်ခငး့၇
စာေပေလံက္ကး်ခငး့၇ ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ စသညး တုိ႔ကုိ အခ္ိနးစာရငး့ အတုိငး့ အစီအစဤး က္က္ လုပးကုိငး
ခဲံရေပသညး၈ ယခုမူ ပူစရာ ပနးစရာလညး့ မရြိ၇ တာဝနးလညး့ မရြိ၇ အလုပး အာ့လပးေသာ ညေနခ္ိနး တုိ႔၉
တိတးဆိတး ၿငိမးသကးစျာ အနာ့ယူ၊ ဘုရာ့ကုိ အာ႐ုဵ ်ပဳႏုိငးေသားလညး့ “ကၽျႏုးပးသညး အတနးတနး ႀကိဳ့စာ့၊
သညး့ခဵ ေနေသားလညး့ အလျနးတရာ စိတးက္ဤး့က္ပး လာေတာံ သ်ဖငးံ မိမိ စိတးကုိ ခ္ဳပးတညး့၊ မရေအာငး
်ဖစးလာ ပါေတာံသညး၈ ယခုလုိ အသစးအဆနး့ ေတျကုိသာ ေန႔စဤး အာ႐ုဵ ခဵစာ့ေနရ၊ အေတားပငး ထိတးလနး႔
ေနမိပါ၌” ဟု သူ၌ မြတးတမး့၉ ေဖား်ပ ထာ့သညးကို ေထာကး႐ႈေသား သူခဵစာ့ ေနခဲံရေသာ အကုသိုလး
ကဵသညး သူ႔စိတးကိုပါ ထပးမဵ၊ ဆျေပ့ ေနသကဲံသို႔ ရြိ်ပနးေလသညး၈ မိမိ၌ ဇာတိရပးဌာနးႏြငးံ မညးမြ္ ကျာေဝ့
လာခဲံ ရၿပီနညး့၈ မိဘေဆျမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ ဘယးေတာံမ္ာ့မြ ်ပနးလညး ေတျ႔ဆဵု ရပါေတာံ အံဵနညး့ စသညးံ
အေတျ့မ္ာ့က လႊမး့မို့လာၿပီ့လြ္ငး ဘုရာ့သခငးသညး သူ႔ကို ေကာငး့ကငး ဘဵုသို႔သာ အ်မနး ေခ၍၊ အသဵု့
ခ္ပါေစေတာံ ဟူ၊ပငး ဆုေတာငး့ မိေပေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ေသာ

ပူေဆျ့မႈမ္ဳိ့မြာ

ညပိုငး့တျငးသာ

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ

်ဖစးေပ၍တတးၿပီ့

ေန႔ခငး့

ေရာကး်ပနးေတာံလညး့ ပငးလယးဓါ့်ပေတျ ကၽျနးသူခို့ေတျ ်ဖစးေသား မိမိ တုိငး့ရငး့သာ့ ေပ၍တူဂီမ္ာ့ မိမိ
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အလုပးကို

ထူ့စမး့ေထျလာ

နညး့မ္ဳိ့မ္ာ့စျာႏြငးံ

ကူညီ

ေနၾကသူမ္ာ့ႏြငးံသာ

ဟိႏၵဴႏြငးံ

မူဆလငး

ေက့္ေတာသာ့တုိ႔ကို ေလြႀကီ့ႏြငးံ အ်ပညးံ တငးေဆာငးကာ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔ ်ပနးေရာကးလာၿပီ့ ဆုိလြ္ငး
ထိုလူမ္ာ့ကို ကၽျနးအ်ဖစး်ဖငးံ ေရာငး့ခ္်ခငး့ မ်ပဳလုပးမီ ထိုသူမ္ာ့ကို ခ္ဳပးေႏြာငး့ သိုေလြာငးထာ့ေသာ ေနရာသို႔
သျာ့၊ တရာ့ဓမၼ ေဟာေ်ပာ ရေပသညး၈ မိမိတုိ႔ကို ဖမး့ဆီ့ ညႇဤး့ပနး့ကာ လကးကို ႀကိမးႏျယး်ဖငးံ ေဖာကးသီ
တုပးေႏြာငး လာေသာ ရနးသူတုိ႔ ကို့ကျယးသညးံ ဘာသာထဲသို႔ ယဵုယဵုၾကညးၾကညးႏြငးံ ကူ့ေ်ပာငး့ ကို့ကျယးေစရနး
ထို့အညႇဤး့ခဵ လူမ္ာ့အာ့ တရာ့ ေဟာေ်ပာရေသာ အလုပးမြာ အမြနး စငးစစး အာ့်ဖငးံ မိမိကိုယးကို ဒျိဟသဵသယ
်ဖစးဖျယးရာသာ ရြိပါေတာံသညး၈ သို႔ရာတျငး ေပ၍တူဂီတုိ႔ အဖို႔ ရခိုငး်ပညးနယးကို မဂိုအငးပါယာ၌ ရနးမြ
ကာကျယးရေသာ ကိစၥႏြငးံ ဗာစကိုဒဂါမာ့ လကးထပးကစ၊ မူဆလငးတုိ႔၌ လကးတျငး့ရြိ ဘာသာေရ့ အႏၲရာယး
စီ့ပျာ့ေရ့ အႏၲရာယး ဟူသမြ္တို႔ကို တျနးလြနး့ ၿဖိဳဖ္ကးရနး ရညး႐ျယးခ္ကး ထာ့၊ အေရြ႕တိုငးသို႔ ထျကးချာ
လုပးကိုငးၾက်ခငး့၌ မူရငး့ ရညး႐ျယးခ္ကးကို ်ပနးလညး ေတျ့ေတာၿပီ့ မလုပးခ္ငးေသာ အလုပးကို ဇျတးႏြစး၊
လုပးေပ့ ေနရေပေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ မဂိုအငးပါယာထဲ ဝငးေရာကး တုိကးခိုကးၿပီ့ ပစၥညး့ယူ လူဖမး့ ေႏြာငးံယြကး ေနၾကေသာ
အလုပးအတျကး ချငးံလႊတးစရာ အေၾကာငး့တစးရပးေတာံ ရြိေပသညး၈ ဖမး့ယူ ရရြိ ခဲံသူတို႔မြာ ဟိႏၵဴလူမ္ဳိ့မ္ာ့
ပါရြိေသား်ငာ့လညး့ မဂို အငးပါယာထဲ၉ ေနသူမ္ာ့ ်ဖစး၊ မဂိုအငးပါယာ အတျကး လုပးအာ့ နညး့ပါ့ ယုတးေလ္ာံ
သျာ့ေအာငး လုပးေပ့ရာ ေရာကးသ်ဖငးံ မေကာငး့မြနး့ သိလ္ကး

ချငးံလႊတး

ရေပေတာံသညး၈ ယငး့သို႔

အေႏြာငးံအယြကး ေပ့သ်ဖငးံ ဆို့႐ျာ့ေသာ ကပးေဘ့ႀကီ့ ်ဖစးပျာ့ လာမညးဆိုလြ္ငး မဂိုအငးပါယာ အတျငး့၉
စိတးဓါတး က္ဆငး့လာၾကမညး မဟုတးပါေလာ၈ ထို႔ေၾကာငးံ မီ့႐ိႈ႕ဖ္ကးစီ့မႈေတျ လူဤီ့ေရ ေလ္ာံပါ့ က္ဆငး့
ေစမႈေတျမြာ စ၊ သူတို႔ လုပးသမြ္ ဒုစ႐ိုကး မ္ာ့သညး မဂိုအငးပါယာႀကီ့၌ အငးအာ့ကို အဘကးဘကးက
လြီ့ထုတး ပစးသကဲံသို႔ ်ဖစး၊ မဂိုမငး့မ္ာ့ အာ့နညး့ေလေလ မိမိတုိ႔ အဖို႔ ကုသိုလးကဵ ေကာငး့ေလေလ
်ဖစးေပလိမးံမညး၈ လူေတျကို ယခုလိုသာ ဖမး့ဆီ့ မလာခဲံလြ္ငး သူတုိ႔ရပး႐ျာ၉ သူတုိ႔လယးေတျ ယာေတျကို
ေပ္ား႐ႊငးစျာ လုပးကိုငးၿပီ့ စီ့ပျာ့ ဤစၥာေတျ တို့ေနသမြ္ ရနးသူ မဂိုမငး့မ္ာ့ကို အာ့ေပ့ သလို ်ဖစးၿပီ့ ငရဲသို႔ စု်ပဵဳ၊
က္ဆငး့ ၾကရေခ္ေတာံသညး၈
ယငး့သညးကာ မနးရစး၌ အေတျ့တညး့၈ သူသညး ဣ အေတျ့်ဖငးံ မိမိကိုယးကို အာ့ေပ့ကာ
ဖမး့ဆီ့လာေသာ ထိုေက့္ေတာသာ့ ကုလာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ အၾကာ့သို႔ လကးဝါ့ကပးတုိငး ကေလ့ကို ေ်မႇာကးကာ
ေ်မႇာကးကာ်ဖငးံ တစးေယာကးထဵမြ တစးေယာကး ကူ့ကာ ခရစးယာနးဘာသာ ေကာငး့ေၾကာငး့ ခရစးဘာသာသို႔
ဝငးေစလိုေၾကာငး့ စေသာ တရာ့မ္ာ့ကိုသာ ေဟာၾကာ့ ေနခဲံေပသညး၈ ဣနညး့ အာ့်ဖငးံလညး့ ထုိသူမ္ာ့၌
မ္ကးရညးေပါကးမ္ာ့ကို ရပးစဲ ေစခဲံရေပသညး၈ ။တို႔၌ ေဆျမ္ဳိ့ရပး႐ျာမြ ချဲချာခဲံၾကရၿပီ့ သူတစးပါ့၌ ေက့္ကၽျနး
အ်ဖစး်ဖငးံ ဘဝ လမး့ဆဵု့သို႔ သျာ့ၾကရေတာံမညး ေတျ့ေတာ ပူပနးမႈ မ္ာ့ကို မိမိအ်ပစး ဝနးခဵယဵုႏြငးံ ေနာငးဘဝ၉
သုဂတိသို႔ လာ့ရမညး ဟူေသာ စကာ့်ဖငးံ ခရစးယာနး ဘာသာဝငးဤီ့ေရ တုိ့တကးလာေအာငး လုပးေဆာငး
ေနခဲံရေပသညး၈
ထုိ့လုပးငနး့ႏြငးံ ပတးသတး၊ မနးရစးက စာရငး့တစးခု ေဖား်ပထာ့ခဲံေသ့သညး၈ သူ႔မြတးတမး့အရ
ဆိုလြ္ငး ယငး့သို႔ အိႏၵိယ ်ပညးဘကးက ဒီယငး့ဂါ့သို႔ ဖမး့ယူခဲံေသာ လူေပါငး့မြာ တစးႏြစးလြ္ငး (၀၁ဝဝ)
ခနး႔ရြိသညး၈ ။တို႔အနကး မိမိႀကိဳ့စာ့၊ ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ သျတးသျငး့ ေပ့ႏိုငးခဲံေသာ လူဤီ့ေရမြာ
တစးႏြစးလြ္ငး (ဿဝဝဝ) ခနး႔ ရြိေပသညး၈ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ ပတးဝနး့က္ငး၉ ေနထိုငးေသာ လူမ္ာ့ကို သာသနာ်ပဳ၊
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တစးႏြစးလြ္ငး လူ (၁ဝဝ) ခနး႔သာ ရရြိေသာေၾကာငးံ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ ပတးဝနး့က္ငးမြာ ေနထိုငးေသာ လူမ္ာ့ကို
သာသနာ

်ပဳရ်ခငး့ထကး

ထိုသို႔ေသာ

ဒုက၏သညးမ္ာ့ကို

သာသနာ်ပဳရ်ခငး့က

ပို၊

အက္ဳိ့ရြိေပ၌ဟု

ေဖား်ပထာ့သညး၈
မြနးပါ၌၈ ထိုစာရငး့အငး့တို႔သညး သူ၌ ေယဘုယ္ အာ့်ဖငးံ ်ဖစးေသာ အေတျ႔အၾကဵဳ မ္ာ့ေပသညး၈
သူ၌ ေဟာေ်ပာခ္ကးမ္ာ့၉ တငး်ပေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးတုိ႔သညးလညး့ ထုိဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ သဘာဝ
အေလြ္ာကး

လုဵေလာကးေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့

အ်ဖစး

အမြနးကို

်မငးေစခဲံေလသညး၈

သူသညး

ဂ္ဂါနသးပျဲေတားႏြငးံ ေဆာဂါ့ ပျဲေတား ႏြစးခု၉ ်မငးေတျ႔ ခဲံရေသာ သာဓကမ္ာ့ကို သဘာဝႏြငးံ ဟပး၊ ႏိႈငး့ယြဤး
တငး်ပကာ ခရစးယာနးဘာသာ ဘကးသို႔ ေ်မာငး့သျယး၊ ေဟာေ်ပာခဲံေပသညး၈ "ထိုသူတို႔သညး ဟိႏၵဴဘာသာ
တရာ့အေပ၍ ယဵုၾကညး ခဲံရ်ခငး့၌ အခ္ညး့အႏြီ့ ်ဖစးပဵုမ္ာ့ကို သေဘာ ေပါကးလာၾကသညး၈ ခရစးယာနး ဓမၼကို
ႏြစးသကးလာၾကသညး" ဟူ၊လညး့ သူ၌ မြတးတမး့၉ ဝငးံဝါ၊ ေဖား်ပ ထာ့ေလသညး၈
ခရစး
မဂိုအငးပါယာ၌

(ှ၃ဿ၆)
အထကး

ခုႏြစးတျငး

်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ

အစို့ရ

အရာရြိႀကီ့မ္ာ့ကို

ဝငးေရာကး

ဖ္ကးဆီ့လုယကး

အႀကီ့အက္ယး

ဖမး့ဆီ့မႈႀကီ့သညး

စိတးဆို့ေအာငး

လုပးသကဲံသို႔

ရြိေသာေၾကာငးံ မဂိုမငး့တို႔က ေပ၍တူဂီတို႔ကို ်ပနးလညး လကးစာ့ ေခ္သညး အထိ အေရ့ႀကီ့လာ ခဲံေပသညး၈
ထိုကိစၥႏြငးံ ဆကးစပး၊ ေပ၍ေပါကးလာေသာ အေ်ခအေန တုိ႔မြာလညး့ ေအာကးပါအတိုငး့ ်ဖစးေတာံသညး၈
ဒိုငးဂို့ဒါဆာဆိုသူ ေပ၍တူဂီ ဗိုလးႀကီ့တစးေယာကးသညး ငယး႐ျယးပ္ဳိမ္စးသူ ်ဖစးသညးံ်ပငး လူဖမး့ေသာ
အလုပးတျငး အလျနး ရဲရငးံ၌ သူသညး ခါတိုငး့ ဝငးေရာကး လုယကးႏုိငးမညးံ ခရီ့ထကး ပိုလျနးၿပီ့ မိမိ၌ ေလြႀကီ့ကို
ခါတိုငး့ ဝငးေရာကးလုယကး ႏုိငးမညးံ ခရီ့ထကး ပိုလျနးၿပီ့ မိမိ၌ ေလြႀကီ့ကို ဒက၎ာၿမိဳ႕နာ့ေရာကးေအာငး
ေလြားခတးသျာ့ၿပီ့ ၿမိဳ႕ဆငးေ်ခဖဵု့ ႐ျာေလ့တစး႐ျာကို ဝငးေရာကး လုယကးေလေတာံသညး၈ အမြနးစငးစစးအာ့်ဖငးံ
ထို႐ျာသညး ်မစးကမး့နဖူ့တျငး ရြိေသားလညး့ မညးသညးံအခါမြ္ လူဆို့သူခို့တုိ႔ အႏၲရာယးကို မၾကဵဳ ခဲံရ ဖူ့ဘူ့ေခ္၈
ေဘ့ရနး လဵု်ခဵဳေသာ ႐ျာတစး႐ျာ ်ဖစးေပသညး၈
ဒိုငးဂို့၌ လုယကး ရရြိခဲံေသာ ဤစၥာ ပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ကၽျနးအ်ဖစး ဖမး့ယူခဲံေသာ လူမ္ာ့တျငး မူဆလငး
ဘာသာဝငး ဆယကး အမ္ဳိ့အႏျယးထဲမြ လူကဵုထဵ အမ္ဳိ့သမီ့ တစးေယာကးလညး့ ပါဝငး ခဲံေလသညး၈
ထိုအမ္ဳိ့သမီ့၌ အဆကးအႏျယးကို စစးတမး့ ထုတးၾကညံးေသာ အခါ တမနးေတား မိုဟာမကး၌ အႏျယးထဲကဟု
သိရြိရေပ၌၈ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့သညး အလျနး ေခ္ာေမာ လြပ၊ လူအငးအာ့ (ဿဝဝဝ) ပါဝငးေသာ ်မငး့တပးႀကီ့ကို
အုပးခ္ဳပးရေသာ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့၌ ဇနီ့ ်ဖစးေလသညး၈ သူသညး အလုပး ကိစၥႏြငးံ ထို႐ျာသို႔ ေရာကးႏြငးံေနေသာ
မိမိ၌ ေယာက၏မ ထဵသို႔ သမီ့ငယးေလ့ႏြငးံ အတူ ေခတၱ လာေရာကး လညးပတးေနခိုကး ယခု ကဲံသို႔
အလုအယကး အဖမး့အဆီ့ ခဵရ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
႐ျာသို႔ ဓါ့်ပမ္ာ့ ဝငးေရာကး တုိကးခိုကးသညးႏြငးံ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့ ႏြစးေယာကးႏြငးံ ကေလ့မေလ့ တို႔မြာ
အလဵု ကာထာ့ေသာ ေပါငး့မို့ လြညး့ေပ၍တငး၊ အေစာငးံ ်မငး့စီ့ တပးသာ့ အနညး့ငယးႏြငးံ ကိုယးလျတး႐ုနး့ကာ
႐ျာမြ ထျကးေ်ပ့ ၾကရေလသညး၈ ကဵဆို့ မို့ေမြာငး က္ၿပီ့ သူတို႔ ထျကးေ်ပ့သညးကို ေပ၍တူဂီအခ္ဳိ႕ ရိပးမိၿပီ့
လိုကးလဵ ဖမး့ဆီ့၊ ေလြဆီသို႔ ေခ၍ေဆာငး သျာ့ၾကေလေတာံသညး၈
ဖမး့ဆီ့ လုယကးခဲံေသာ လူႏြငးံ ဤစၥာ ပစၥညး့မ္ာ့ကို အသီ့သီ့ ထညးံသို ပိတးေလြာငး ထာ့ၿပီ့ေသား
ဓါ့်ပတို႔သညး ဒက၎ာၿမိဳ႕က လာေနေသာ ေရတပးစု၌ လိုကးလဵ တိုကးခိုကး်ခငး့ကို မခဵရမီ မိမိတုိ႔ ဌာနီသို႔ အ်မနး
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ထျကးချာ ခဲံၾကကုနး၌၈ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ႏြငးံ ကပးလ္ကး ရြိေသာ အနးဂါယာကာလီ ႐ျာထိပးသို႔ ဒိုငးဂို့ဒါဆာတို႔ သေဘၤာ
ဆိုကးကပး လာေသာ အခါ မနးရစးကိုယးတိုငး ဆိပးကမး့တျငး ရြိေနေပသညး၈ သူတို႔ ဆိုကးေရာကး လာပဵုမြာ
ေပ္ားစရာႀကီ့ ်ဖစးေတာံသညး၈ ပါဝငးေသာ ေလြႀကီ့မ္ာ့တျငး အလဵမ္ာ့ ထုိ့ထာ့ ၾကၿပီ့ ေအာငး်မငးစျာ လုယကး
တုိကးခုိကး ခဲံၾကေသာ အထိမး့အမြတး အ်ဖစး အေ်မာကးသဵမ္ာ့ ေပ့လ္ကး ဝငးလာၾကသညး၈ ႀကီ့မာ့ေသာ
လူအုပးႀကီ့လညး့ ဆိပးကမး့သို႔ စုေဝ့ ေရာကးရြိ ေနေလၿပီ၈ ကၽျနးဖမး့ သမာ့တုိ႔သညး ကခုနးေပ္ား်မဴ့ကာ
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အဖဵုဖဵု သီဆို ေအားၾကၿပီ့ ကၽျမး့ပစးသူက ပစး၇ ဤီ့ထုပးေ်မႇာကးသူက ေ်မႇာကးႏြငးံ တေပ္ားတပါ့
ကမး့ေပ၍သို႔ တကးလာၾက ကုနး၌၈ ထို႔ေနာကး ဖမး့မိခဲံေသာ အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ကို သေဘၤာ ကုနး့ပတးေအာကး
အေမြာငးခနး့မြ အၾကမး့ပတမး့ ထုတးယူ ၾကေလသညး၈ အလငး့ေရာငးကို ႐ုတးတရကး ်မငးရေသာေၾကာငးံ
ၾကကးမ္ကးကနး့ သဖျယး ဟိုတို့ ဒီတို့ႏြငးံ ဒယိမး့ဒယိုငးႏြငးံ ထျကးလာေသာ လူမ္ာ့ကို ႀကိဳ့ႏြငးံ သီကာ
ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ လြညးံလညး ေခ၍ေဆာငး ၾက်ပနးေလသညး၈ သူတို႔ ခဵစာ့ေနရေသာ ဒုက၏ႏြငးံ သူတို႔၌ ၾကမၼဆို့
အတျကး မနးရစး၌ စိတးတျငး အနညး့ငယးမြ္ ထိခိုကး်ခငး့ မရြိေခ္၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား ထိုဒက
ု ၏သညးတို႔၌
ဝိညာဤး မ္ာ့ကို မိမိ ကယးတငး ရေတာံအဵံဟု သႏိၷ႒ာနး ခ္ထာ့ ေသာေၾကာငးံတညး့၈ အ်ခာ့ သဵု႔ပနး့မ္ာ့ႏြငးံ အတူ
မထာ့ဘဲ သီ့သနး႔ ချဲ်ခာ့၊ ေခ၍ေဆာငး လာခဲံေသာ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့ ေ်မ့အဘျာ့ သဵု့ဤီ့သာ့ကိုမူ လူထု ပရိသတး
ၾကညးံ႐ႈ ေစရနး အတျကး သီ့သနး႔ ေခ၍ထုတး၊ ်ပသ ၾကေလသညး၈ ။တိ႔က
ု ာ့ ႐ိႈကးႀကီ့တငငး ငိုယိုလ္ကး
ရြိကုနး၌၈
ယငး့သို႔

ၾကညးံေနေသာ

လူအုပးထဲတျငး

ကပၸတိနးဗိုလးႀကီ့

တစးေယာကး

ပါဝငးေလသသညး၈

ထိုဗိုလးႀကီ့သညး ထုိအမ္ဳိ့သမီ့ကို ်မငးေလေသား ႏြစးသကး တပးမကး လြသ်ဖငးံ က႐ုဏာ ရြိဟနး်ဖငးံ ဒိုငးဂို့ဒါဆာ
အနီ့သို႔ ခ္ဤး့ကပးၿပီ့ ထိုသာ့အမိ ေ်မ့အဘျာ့တု႔ိ သဵု့ဤီ့ကို မိမိ မိတးေဆျ အိမးတျငး ထာ့ချငးံ ်ပဳပါမညးံအေၾကာငး့
ေတာငး့ပနးေလ၌၈ ဒါဆာလညး့ သူ၌ ေတာငး့ပနးခ္ကးကို မ်ငငး့ေခ္၈ ။တို႔ကို ေၾက့ေကာငး့ေကာငး့ႏြငးံ
်ပနးေပ့လုပးရနး ဆဵု့်ဖတးထာ့ၿပီ့ ်ဖစး၊ အလျယးတကူပငး ဗိုလးႀကီ့ႏြငးံ ထညံးလိုကးေလ၌၈ ဗိုလးႀကီ့လညး့
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို

ေလ့စာ့ဟနး်ဖငးံ

ေကာငး့မျနးစျာ

ေခ၍ေဆာငး

သျာ့ေလသညး၈

ညဤးံအခ္ိနးသို႔

ေရာကးလတးေသား ဗိုလးႀကီ့သညး မိမိ၌ မိတးေဆျထဵ ချငးံပနး၊ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့၌ အိပးခနး့တျငး့သို႔ ဝငးၿပီ့
အတငး့အက္ပး ခ္စးေရ့ ဆိုေလေတာံသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့လညး့ ချနးအာ့ ရြိသေလာကး တျနး့လြနး့ ်ငငး့ဆိုလ္ကး
ေနာကးဆဵု့၉ ပငးပနး့ ႏျမး့နယးကာ သူ႔ အလိုသို႔ လိုကးပါ ရေတာံမညးံ အေ်ခအေနသို႔ ေရာကးေနသ်ဖငးံ
ခ္စးႀကိဳကး ဟနးေဆာငး ရေလေတာံ၌၈ သို႔ႏြငးံ သူမသညး ခ္စးဟနးေဆာငးၿပီ့လြ္ငး ဗိုလးႀကီ့ကို တဵု႔်ပနး၊
နမး့စုတး်ခငး့ ်ပဳကာ မိမိလြ္ာကို ထုတးေပ့ လိုကးေလ၌၈ ဗိုလးႀကီ့လညး့ သူမ၌ လြ္ာကို ငဵုထာ့ လိုကးၿပီ့ေနာကး
မိမိ အလြညးံ၉ သူမငဵုရနး မိမိလြ္ာကို ထုတးေပ့လိုကးေသာ အခါ အမ္ဳိ့သမီ့သညး ဗိုလးႀကီ့၌ လြ္ာကို တအာ့
ကိုကး၊ ်ဖတးလိုကးေလေတာံ၌၈
ဗိုလးႀကီ့လညး့ ေနာကးသို႔ ပကးလကး လနး၊ လဲက္သျာ့ၿပီ့ ပါ့စပးထဲမြ ေသျ့ဒလေဟာ က္ဆငး့
ေနေပေတာံသညး၈ မိတးေဆျ်ဖစးသူလညး့ ဝူ့ဝါ့ဝူ့ဝါ့ႏြငံး ညညး့တျာ့ ဟစးေအား သဵမ္ာ့ေၾကာငးံ အခနး့ထဲသို႔
ေ်ပ့ဝငး လာေသာအခါ ေၾကာကးစရာ ေကာငး့ေသာ ်မငးကျငး့ကို ေတျ႔်မငး လိုကးရေပသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့လညး့
စူ့ရြ က္ယးေလာငးစျာ ေၾကာကးလနး႔တၾကာ့ ဟစးေအားငိုယိုလ္ကး ဗိုလးႀကီ့မြာမူ သတိကငး့စျာ ၾကမး့်ပငးေပ၍၉
လူ့လြိမးံလ္ကး ်မငးမေကာငး့ေအာငး ရြိေနေပေတာံသညး၈
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အခနး့တျငး့သို႔ စု႐ုဵ့ ေရာကးရြိလာၾကေသာ လူမ္ာ့အနကး အခ္ဳိ႕က ဗိုလးႀကီ့၌ အနာကို ပတးတီ့ စီ့ရနး
ႀကိဳ့စာ့ၾကေသားလညး့ ေသျ့မ္ာ့ ပျကး၊ ပနး့ထျကး ေနေသာေၾကာငးံ မုခ္ ေသျ့လျနးၿပီ့ ေသေတာံမြာပဲဟု
ဆုေတာငး့ေပ့ရနး မနးရစးထဵသို႔ လူလႊတး ပငးံေခ၍ၾကေပ၌၈ ထို႔ေနာကး အိမးရြငးလညး့ မိမိ မိတးေဆျ ဗိုလးႀကီ့၌
အ်ဖစးကို မ႐ႈရကးႏိုငး၊ ထိုမိနး့မကို အလျနး စိတးဆို့ၿပီ့ ႀကိဳ့ႏြငးံ တုပး၊ ေရစပးသို႔ ေခ၍ၿပီ့ ေရနစးသတးေလဟု မိမိ
အေဖားမ္ာ့အာ့ ေစခိုငး့ေလေတာံ၌၈
ဘုနး့ႀကီ့ပငးံရနး သျာ့သူမ္ာ့ မနးရစးထဵသို႔ ေရာကးေသာအခါ သနး့ေခါငး အခ္ိနးေလာကး ရြိေပၿပီ၈
မနးရစးလညး့

ေနာကးလိုကးတပညးံ

တစးေယာကးကို

ေခ၍၊

ဗိုလးႀကီ့

ရြိရာ

အိမးသို႔

ခ္ကးခ္ငး့

လိုကးပါခဲံရေလသညး၈ သူတို႔သညး လမး့အတိုငး့ ခပးသုတးသုတး ေလြ္ာကးလာ ခဲံၾကရာ ်မစးကမး့ တစးေနရာသို႔
ေရာကးေသာအခါ လူအခ္ဳိ႕ ်မစးကမး့နာ့သို႔ သျာ့ေနဟနး အရိပး သဏၭာနးမ္ာ့ ်မငးရၿပီ့ တစးစဵုတစးေယာကး၌
ငိုေႂကျ့ ညညး့ညဴသဵကို ၾကာ့လိုကး ရေလသညး၈
မနးရစးသညး
သျာ့ေလေသား

ဘာမ္ာ့

လူႏြစးေယာကး

်ဖစးေနၾကပါလိမးံဟု
ထျကးေ်ပ့

သိလိုသညးႏြငးံ

သျာ့သညးကို

ထိုသဏၭာနးမ္ာ့

်မငးလုိကးရၿပီ့

ဆီသို႔

အမ္ဳိ့သမီ့

ခ္ဤး့ကပး

တစးေယာကးမြာ

လကး်ပနးႀကိဳ့ တုပးလ္ကးသာ့ မိမိ အနာ့သို႔ တို့၊ လာေနသညးကို ေတျ႔ရသ်ဖငးံ ေစာငးံၾကညးံ ေနမိေလသညး၈
သူသညး ထိုအမ္ဳိ့သမီ့ကို ေကာငး့ေကာငး့ မမြတးမိေခ္၈ သို႔ရာတျငး သူ၌ တပညးံ ်ဖစးသူက ေကာငး့စျာ
မြတးမိေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ မနးရစးသညး အနညး့ငယးမြ္သာ စစးေဆ့ ေမ့်မနး့ၿပီ့ တုပးေႏြာငးထာ့ေသာ ႀကိဳ့မ္ာ့ကို
ေ်ဖ၊ အနီ့ရြိ မိမိႏြငးံ အလုပးတူ လုပးရေသာ တရာ့သူႀကီ့၌ အိမးတျငး အပးႏြဵကာ ဆုေတာငး့မီရနး အ်မနး
ထျကးချာ ခဲံရေလသညး၈
ထိုအိမးသို႔ ေရာကးသျာ့ေသာ အခါ ကပၸတိနးဗိုလးႀကီ့မြာ အေတားအတနး သကးသာလ္ကး ရြိေနၿပီ၈
ေသျ့မ္ာ့လညး့ တိတး၊ ေနၿပီ်ဖစး၊ ဆုမေတာငး့ေပ့ရေတာံေခ္၈ သို႔ေသား သူ၌ လြ္ာကိုကာ့ လႈပးရြာ့၊
ရႏိုငးေတာံမညး မဟုတးသညးမြာ ေသခ္ာလြေပ၌၈
မနးရစးသညး ခဏၾကာလြ္ငး အမ္ဳိ့သမီ့ ထာ့ခဲံေသာ အိမးသို႔ ်ပနးလာခဲံေပသညး၈ ဣေနရာတျငး
မနးရစးက "သူမသညး ကၽျနးေတားံကို ်မငးလြ္ငး်မငးခ္ငး့ ကၽျႏးုပး၌ ေ်ခစဵုကို ဤီ့ေခါငး့ႏြငံး ပျတးတုိကး၊ ႐ိႈကးႀကီ့တငငး
ငိုေႂကျ့

ပါေတာံသညး၈

ကၽျႏးုပးလညး့

သူမကို

ထေစ၊

သူ႔အတျကး

ခငး့ထာ့ေသာ

ေကားေဇားေပ၍၉

ထိုငးေစၿပီ့လြ္ငး မညးသူမြ္ ေနာကးထပး မေစားကာ့ မေႏြာငးံယြကး ေစရပါဟု ကတိေပ့ၿပီ့ ႏြစးသိမးံခဲံရသညး"ဟု
သူ၌ မြတးတမး့၉ ေဖား်ပ ထာ့ေပသညး၈
သို႔ရာတျငး ထိုအမ္ဳိ့သမီ့မြာ အငို မတိတးဘဲ ဆကးလကး ငိုေႂကျ့၊သာ ေန်ပနးပါသညး၈ ငိုေႂကျ့ရသညးံ
အေရ့ကာ့ သမီ့ငယးႏြငးံ ေယာက၏မတို႔ အတျကး စို့ရိမးေသာက ်ဖစးေနေသာေၾကာငးံတညး့၈ သူတို႔ႏြငးံ ေတျ႔ေပ့
ပါမညးဟု မနးရစးက ေ်ပာလိုကးေတာံမြ အငို တိတးသျာ့ ေလေတာံ၌၈
ထို႔ေနာကး အက္ဳိ့ အေၾကာငး့မ္ာ့ကို အေတားၾကာၾကာ စဵုစမး့ ေမ့်မနး့ရငး့ စကာ့ လကးဆဵု
က္လာေတာံသညး၈

အမ္ဳိ့သမီ့လညး့

မိမိ၌

လငးေယာကး္ာ့မြာ

ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့

တစးဤီ့

်ဖစးသညးံ်ပငး

ဦကရာဇးဘုရငးႀကီ့ ရြာ့ေဂ္ဟနး၌ သာ့ႏြငးံ အလျနး ခငးမငး ရငး့ႏြီ့သူ ်ဖစးေၾကာငး့၇ သူ၌ ဖခငးလညး့
ဘုရငးံ်မငး့တပးမြ အရာရြိႀကီ့ တစးဤီ့ ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပ ေနစဤး ႐ုတးတရကး အပူလဵု့ ႂကျလာၿပီ့ သတိလစးကာ
ထိုငးရာမြ လဲက္ေမံေ်မာ သျာ့ေလေတာံသညး၈
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မနးရစးလညး့ အမ္ဳိ့သမီ့မြာ အာဟာရ

်ပတး၊ အငးအာ့ နညး့ပါ့ေနသညးကို သိသ်ဖငးံ

မိမိ

လကးေဆာငး ရထာ့ေသာ အစာ့အစာ အခ္ဳိ႕ကို ယူေစၿပီ့ အမ္ဳိ့သမီ့ သတိရလာသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး
ထိုအစာ၉ ဝကးသာ့ မပါပါဟု ေ်ပာကာ အနညး့ငယး ေကၽျ့၊ ရငးပူ သကးသာ ေစခဲံရေပသညး၈
အမ္ဳိ့သမီ့မြာ မ်ပဳမ်ပငးဘဲ နဂို အေန်ဖငးံပငး အလျနး ေခ္ာေမာ လြပသူ ်ဖစးသညး၈ ၾကညးလငးေသာ
လေရာငးေအာကး ေရစပး၉ သူမကို မေမြ္ားလငးံဘဲ ေတျ႔ခဲံ ရပဵုႏြငးံ သူမ၌ အသကးကို ေသေဘ့မြ ကယးဆယး
ခဲံပဵုတို႔မြာပငး ဆနး့ၾကယး၊ ဝတၳဳ ဆနး့လြေပသညး၈ ယငး့အ်ဖစးသညး လူသာ့တစးဤီ့ သဵေယာဇဤး တျယးေစေသာ
အေ်ခအေန ်ဖစးေပသညး၈ မနးရစးလညး့ ထိုအချငးံအေရ့ကို အရယူကာ မိမိ ေဆာငး႐ျကးရမညးံ လုပးငနး့ကို
်မငးေလသညး၈ သူသညး အမ္ဳိ့သမီ့၌ ယဵုမြတး အာ့ကို့မႈကို ရရြိၿပီ့ သူမ၌ ေက့္ဇူ့ တုဵ႔်ပနးမႈကို ခဵယူ
ရမညးဆိုလြ္ငး ။ကို ခရစးယာနးဘာသာ သကးဝငး လာေအာငး လုပးႏိုငးမညးံ အချငးံေကာငး့ လမး့ေၾကာငး့မြာ
်ဖဴ့ေ်ဖာငးံ

ေနေပလိမးံမညး၈

သို႔ေသား

မူဆလငး

တစးေယာကးကို

ဘာသာေ်ပာငး့ေအာငး

ႀကိဳ့ပမး့ရာ၉

အထူ့သ်ဖငးံ ဆယကးအမ္ဳိ့ အႏျယးထဲက ပုဂၐိဳလးတစးဤီ့က ေရြ႕က နမူနာ မရြိဘဲ လျယးလငးံတကူ သိမး့သျငး့၊
ရဖို႔ရနးမြာ မလျယးကူ လြေပ၈ သို႔်ဖစး၊ သူမ၌ အက္ဳိ့ကို ၾကငးၾကငးနာနာ်ဖငးံ ဆကးလကး၊ အကူအညီ
ေပ့ရေပမညး၈
သို႔ႏြငးံ သူသညး ထိုအမ္ဳိ့သမီ့ႏြငးံ အေဖားႏြစးဤီ့အတျကး တစးေန႔လဵု့ အလုပး ႐ႈပးေန ရေတာံသညး၈
။တို႔အာ့လဵု့ ပီဒ႐ိုဂုမၼကး၌ ရာဗဇစကို အမညးရြိ အိမးေထာငးသညး ကပၸတိနး ဗိုလးႀကီ့တစးဤီ့၌ အိမးတျငး
ေနထိုငးႏိုငးရနး

အစီအစဤးမ္ာ့

သျာ့ေရာကးလညးပတးကာ

လုပးေပ့ရေပသညး၈

က္နး့မာေရ့

အေ်ခအေနမ္ာ့

ထို႔ေနာကး

သူတို႔

ေမ့်မနး့်ခငး့၇

အိမးသို႔

လိုအပးသညးတို႔ကို

မၾကာခဏ
ကူညီ်ခငး့

စသညးတုိ႔်ဖငးံ တ်ဖညး့်ဖညး့ လူခ္ငး့ ရငး့ႏြီ့မႈ ရရြိ လာေစၿပီ့လြ္ငး တစးခါတစးရဵ ခရစးယာနးဘာသာ တရာ့တုိ႔ကို
ေဟာၾကာ့ ်ပသခဲံေပသညး၈ သို႔ရာတျငး ။တို႔မြာ စိတးပါဟနး လက၏ဏ မ်ပၾကေခ္၈ အထူ့သ်ဖငးံ ေယာက၏မ
်ဖစးသူမြာ မဟာေမဒငး ဘာသာကို ႐ို့တျငး့်ခငးဆီက စျဲေနသူ်ဖစး၊ မညးသညးံ နညး့ႏြငးံမြ္ ရပဵုမေပ၍ေခ္၈
ေနာကးဆဵု့၉ သမီ့ငယးကေလ့မြာ အေအ့မိၿပီ့ ပနး့ဖ္ာ့ ဖ္ာ့၊ အသညး့အသနး ်ဖစးလာေသာ အခ္ိနး၉
ထိုသူငယးမကို ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ သိမး့သျငး့ ရရြိခဲံေပသညး၈ ထိုသူငယးမမြာ ကျယးလျနး အနိစၥ ေရာကးသျာ့
ရေသားလညး့ ခရစးယာနး ဘာသာဝငး အ်ဖစးႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့မႈ ရသျာ့ရြာေပသညး၈ ေသခါနီ့တျငးလညး့ မိခငးႏြငးံ
အဘျာ့ကို မိမိကဲံသို႔ ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ ဝငးပါဟု ေတာငး့ပနးခဲံေလသညး၈ သူတုိ႔လညး့ သမီ့အေပ၍ ခ္စးခငး
်မတးႏို့လျနး့၊ သမီ့၌ ဆႏၵအတိုငး့ ကကးသလစး ဂိဏ
ု း့သို႔ ဝငးေရာကးရနး ဆႏၵ ်ဖစးေပ၍ လာၾကေပေတာံ၌၈
အယူအစျဲ ခိုငးၿမဲလြေသာ ထိုမူဆလငး အမ္ဳိ့သမီ့ႏြစးဤီ့ကို ခရစးယာနးဘာသာဝငး ်ဖစးလာေအာငး
သိမး့သျငး ႏိုငးခဲံ်ခငး့သညး ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕၉ ထူ့်ခာ့ေသာ ေခတးတစးေခတး ေပ၍ထျနး့ လာသညးဟု ဆိုႏိုငးေပသညး၈
အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

ထိုအရပးရြိ

ေပ၍တူဂီ

လူမ္ဳိ့မ္ာ့တျငး

လူဆို့မ္ာ့

ရြိသလို

ကကးသလစး

လူေကာငး့မ္ာ့လညး့ ရြိေၾကာငး့ ေပ၍လျငး ေစေသာေၾကာငးံတညး့၈ ဣအသိေၾကာငးံပငး မိမိတို႔၌ ၾကမၼဆို့
ေဘ့ဆို့ႏြငးံ ငရဲအို့တို႔ေဘ့မြ လျတးကငး့ေစရနး မိမိတို႔ ဘဝကို ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခို့ ေက္ာငး့ကသာ မုခ္
ကယးတငး လတၱဵ႔ဟု စိတးခ္ ယဵုၾကညးလာၾကေတာံသညး၈
ထိုမူဆလငးအမ္ဳိ့သမီ့သညး ခရီ့ေရာကးမဆိုကးမြာပငး ကပၸတိနး တစးေယာကး၌ မတရာ့သ်ဖငးံ အခ္စး
ဓါ့်ပတိုကး်ခငး့ကို
အမ္ဳိ့သမီ့

ခဵခဲံရရြာေသားလညး့

တစးဤီ့်ဖစးေနေလၿပီ၈

ယခုအခါမူ

ထို႔ေနာကး

ပို့သူပနး့သူမ္ာ့

ကဵအာ့ေလြ္ားစျာပငး

ဝိုငး့ဝိုငး့လညးေနေသာ
လစၥဘျနးၿမိဳ႕အနီ့

ခရစးယာနး

ဆနးတာရနးၿမိဳ႕မြ
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မိေကာငး့ဖခငး သာ့တစးဤီ့်ဖစးသူ ေပ၍တူဂီ လူငယးတစးဤီ့ႏြငးံ ေတျ႔ၾကဵဳကာ တစးဤီ့ႏြငးံတစးဤီ့ ရညးငဵၾကၿပီ့
မၾကာမီ လကးထပး လိုကးေလေတာံ၌၈
ထိုအ်ဖစးအပ္ကးသညး အမ္ဳိ့သမီ့၌ ပထမခငးပျနး့်ဖစးသူ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ႏြငးံ သူမ၌ ဖခငးတို႔ နာ့သို႔
ေပါကးေရာကး

သျာ့ေသာအခါ

။တို႔

မ္ာ့စျာပငး

ပူပငးၿပီ့

မခဵမရပးႏိုငးေအာငး

နာ့ၾကညး့ၾကသ်ဖငးံ

ဦကရာဇးဘုရငး ရြာ့ေဂ္ဟနးထဵသို႔ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕က ေပ၍တူဂီမ္ာ့ကို လကးစာ့ ေခ့္ချငးံ ေတာငး့ၾကေလေတာံသညး၈
ဣအေၾကာငး့ေၾကာငးံပငး (ှ၃၀ဿ) ခုႏြစးတျငး ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို မဂိုတို႔ တိုကးခိုကးရေသာ အေၾကာငး့ရငး့တစးရပး
်ဖစးေတာံ၌၈
မနးရစးသညး ဣနညး့အာ့်ဖငးံ မိမိကို အပးႏြငး့လိုကးေသာ တာဝနးမ္ာ့ ေက္ပျနးေအာငး ေဆာငး႐ျကးရငး့
အလုပး႐ႈပးလ္ကး ရြိေတာံသညး၈ (ှ၃ဿ၆) ေဆာငး့ရာသီမြ (ှ၃၀ဝ) ခုႏြစး ေႏျရာသီကုနးဆဵု့၊ ေမလအတျငး့
မုတးသုနးရာသီဤတုသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့လာခဲံေလၿပီ၈ ဒီယငး့ဂါ့သို႔ သူေရာကးခဲံ၊ ကို့လေ်မာကးေသာ ထိုအခ္ိနး၉
သူ႔ဘဝ၉ စိတးဝငးစာ့ဖျယး အေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးရပးမ္ာ့ႏြငးံ ၾကဵဳေစမညးံ ခရီ့သို႔ ထျကးချာရနး ကိစၥတစးရပး
ေပ၍ေပါကးလာခဲံေပ၌၈
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အခနး့ (၄)
အထိတးတလနး႔ သတငး့

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔ မနးရစးေရာကးလာခ္ိနး၉ ဘုရငးသညး ညီဝမး့ကျဲ တစးဤီ့ကို စစးတေကာငး့ ၿမိဳ႕ဝနး
ဘုရငးခဵခ္ဳပးအ်ဖစး ခနး႔အပး အုပးခ္ဳပးေစခဲံသညး၈ ထိုၿမိဳ႕ဝနး ကျယးလျနးသျာ့ေသာအခါ ။၌

ေနရာတျငး

အမတးႀကီ့ တစးဤီ့ကို ၿမိဳ႕ဝနးခနး႔ထာ့ခဲံ၌၈ မနးရစးသညး ထိုၿမိဳ႕ဝနး၌ အမညးကို မြတးသာ့ မထာ့ခဲံေခ္၈
စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕၉ ထိုၿမိဳ႕ဝနး ေရာကးရြိ၊ ရာထူ့ ဆကးဆဵေသာ အခါ ေပ၍တူဂီ စစးဗိုလးမ္ာ့သညး
။တို႔ထဵ သျာ့ေရာကး အေလ့်ပဳၾကရနး ဆဵု့်ဖတး ၾကေလသညး၈ ထိုအခမး့အနာ့ကို ၿမိဳ႕တျငးရြိေသာ ခရစးယာနး
သာသနာဝနးထမး့ အႀကီ့အကဲ လုပးသူလညး့ ပါဝငးရေသာ ထဵု့စဵ ရြိခဲံသ်ဖငးံ မနးရစးကိုလညး့ ထိုအခမး့အနာ့သို႔
တကးေရာကးရနး အေၾကာငး့ၾကာ့ထာ့ ၾကေလသညး၈ စစးဗိုလးမ္ာ့သညး ေကာငး့ေပံဆိုေသာ အဝတးအစာ့တို႔ကို
ဝတးဆငး၊ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕တဵခါ့၉ စု႐ုဵ့လ္ကး ရြိၾကသညး၈ သူတို႔သညး လုယကး တိုကးခုိကး၊ ကၽျနးဖမး့ေသာ
လူဆို့ အလုပးမ္ာ့ကို လုပးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကေသားလညး့ ယခုလိုအခါ၉ ပိင
ု း့ယဒး ေရ့ခဲံေသာ ဂိုအာၿမိဳ႕က
စစးဗိုလးမ္ာ့ အတိုငး့ ဒီယငး့ဂါ့တျငး တခမး့တနာ့ ထညးထညးဝါဝါ ေနေလံရြိၾကသညး၈
ၿမိဳ႕ဝနးလညး့ မိမိ၌ ကိုယးရဵေတား တပးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဘငးခရာတီ့ေသာ တပးမ္ာ့ကို ။တို႔အာ့ အႀကိဳ
လႊတးလိုကးသ်ဖငးံ ။တုိ႔သညး ၿမိဳ႕ဝနး၌ အိမးေတားသို႔ ခ္ီတကး သျာ့ၾကကုနး၌၈ အိမးေတားတျငး ။တို႔ကို
ဘုရငးခဵခ္ဳပးက

ညစာတညးခငး့

ေကၽျ့ေမျ့

ၿပီ့ေနာကး

သူတုိ႔အာ့

ယဵုမြတး

အာ့ထာ့သညးံ

အတိုငး့

နယး်ခာ့ေဒသကို နယးခ္ဲ႕လာမညးံ မဂိုဘုရငးတုိ႔ ရနးမြ အစျနး့ကုနး ကာကျယးဖို႔ အေၾကာငး့ မိနး႔ၾကာ့ေလသညး၈
ထိုဦညးံခဵပျဲတျငး အရကးေသာကးပျဲ၇ ကပျဲမ္ာ့လညး့ပါလ္ကး ညဤးံလဵု့ေပါကး က္ငး့ပေလသညး၈ ေပ၍တူဂီတို႔သညး
နဵနကး အ႐ုဏးက္ငး့မြ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔ ေက္နပး ဝမး့ေ်မာကးစျာ ်ပနးလာ ခဲံၾကၿပီ့ ၿမိဳ႕ဝနး အသစး၌ ဂုဏက
း ို
ခ္ီ့က္ဴ့ေနၾကေလေတာံသညး၈
သို႔ေသား်ငာ့လညး့ ထိုၿမိဳ႕ဝနးသညး ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို မိမိ ကိုယးတိုငးက လို့လာ့ ႏြစးသကးပဵု
မေပ၍ေပ၈ မနးရစး၌ အာေဘားအတိုငး့ ဆိုလြ္ငး ေပ၍တူဂီတို႔ကို မလိုလာ့ ခဲံသညးမြာ ႏြစးေပါငး့ ႏြစးဆယးေလာကး
ကတညး့က စခဲံသညးဟု ဆိုေလသညး၈ ထိုအခ္ိနး မတိုငးမီ ႏြစးေပါငး့ သဵု့ဆယးေလာကးက ေပ၍တူဂီတို႔သညး
ယခုထကး ပို၊ လျတးလပးစျာ ေနထိုငး လုပးကိုငး ခဲံၾကသညး၈ ခရစး (ှ၃ဝဝ) ႏြငးံ (ှ၃ှ၄) ခုႏြစအ
း တျငး့
ေလာကးက ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ ထီ့နနး့ကို မိမိတုိ႔ တငးလိုသညးံ ဘုရငးကို တငးေပ့ႏိုငးခဲံၾကေပသညး၈ သို႔ရာတျငး
ရခိုငးဘုရငးတို႔သညး ထိုအႏၲရာယးကို ်မငးခဲံၾကသညးံ အတုိငး့ အပို အေ်မာကး တပးမ္ာ့ကိုပငး တို့၊ ဖျဲ႔စညး့
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ထာ့ခဲံၾက၌၈ ထိုတပးမ္ာ့မြာ ဂ္ပနးလူမ္ဳိ့မ္ာ့၇ အာဖဂနး လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာလူမ္ဳိ့မ္ာ့ ်ဖစး၊ မိမိတုိ႔ ကိုယးပိုငး
ေရတပးကိုယးစီႏြငးံ အသီ့သီ့ ရြိေန ၾကေလသညး၈ ဣသို႔ အစီအမဵ အကာအကျယး ယူထာ့ေသာေၾကာငးံ
ေပ၍တူဂီတို႔မြာ ကိုယးံေနရာႏြငးံ ကိုယး ေနလာ ခဲံၾကရေပသညး၈ နယး်ခာ့ေစာငးံ တပးမ္ာ့အ်ဖစး လကးခဵ ထမး့႐ျကး
ခဲံၾကသညးံ အခ္ိနးကစ၊ ယငး့တိ႔ု အမႈထမး့ လာခဲံၾကသညးံ အတျငး့ မြာပငး သစၥာေဖာကးမ္ာ့ အ်ဖစး
ႏြစးႀကိမးေလာကး အေရ့ယူ ခဵခဲံၾကရေပေသ့သညး၈
အသစး ေရာကးရြိလာေသာ ၿမိဳ႕ဝနးအဖို႔ မိမိ မလိုလာ့ေသာ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့အေပ၍ ရခိုငးဘုရငး
အထငးမြာ့ေအာငး လုပးဖို႔ မခကးလြေတာံေပ၈ မညးသို႔ မညးပဵု လုပးရမညးကို မိမိ ကိုယးတိုငး တီထျငးကာ
ေပ၍တူဂီမ္ာ့

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕တျငး

လႈပးရြာ့မႈ

လုပးေနသညးမြာ

ရခိုငး

ေ႐ႊထီ့

ေ႐ႊနနး့ကို

အႏၲရာယး

်ဖစးေစေလာကးေသာ အေ်ခအေနသို႔ ေရာကးေနသ်ဖငးံ ႏြိမးနငး့ေရ့ စစးတပးတစးတပး ပို႔လႊတးရနး ဘုရငး
မငး့်မတးထဵသို႔ အတျငး့စာ တစးေစာငး ေပ့ပို႔ ေလြ္ာကးထာ့လိုကးေလ၌၈
ထိုအခါတျငး

“ေပ၍တူဂီတို႔သညး

ဒက၎ာၿမိဳ႕ရြိ

မဂိုဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵသို႔

အမြာစာပို႔ၿပီ့လြ္ငး

စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ကို ၾသဂုတးလ အတျငး့ ဝငးေရာကး သိမး့ပိုကးရနး အငးအာ့ေကာငး့ေသာ မဂို စစးတပး
တစးတပးကို ငြာ့ရမး့ပါက ေတာငး့သမြ္ေငျကို ေပ့ပါမညးဟု စစးကူ ေတာငး့ၾကေၾကာငး့ စဵုစမး့ သိရြိရပါသညး” ဟု
ေဖား်ပၿပီ့လြ္ငး ယုတိၱရြိေအာငး စာေပ့ စာယူ လုပးခဲံေသာ ေပ့စာအတုမ္ာ့ကို ပူ့တျဲၿပီ့ ခ္ိပးတဵဆိပး ႐ိုကးႏြိပးကာ
ေမလအတျငး့ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ အေရာကး ေပ့ပို႔လိုကးသညး၈
စစးတေကာငး့ ဘုရငးခဵခ္ဳပး တျကးဆထာ့သညးံ အတိုငး့ပငး ရခိုငးဘုရငး သီရိဓမၼသညး တိုငးစာကို
မြနးမမြနး စဵုစမး့ စစးေဆ့်ခငး့ မ်ပဳဘဲ လကးခဵခဲံေလသညး၈ ေပ၍တူဂီေတျဟာ ဒီလိုပဲ သစၥာေဖာကးေနက္
်ဖစးေနသညး ဟူ၊လညး့ တထစးခ္ ယဵုၾကညးထာ့ေပသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေရေၾကာငး့ ဗိုလးခ္ဳပးအာ့ တိုကးေလြႀကီ့
ငါ့ရာပါဝငးေသာ ေရတပးတစးခု ဖျဲ႔ေစၿပီ့ မဂိုစစးတပးေတျ လႈပးရြာ့ သျာ့လာ်ခငး့ မ်ပဳမီ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔ တငးႀကိဳ
ခ္ီတကး ေစခဲံေလသညး၈ ်ဖစးႏိုငးလြ္ငး ေပ၍တူဂီမ္ာ့ကို အလစးတျငး အဵံအာ့သငးံသျာ့ေအာငး တိုကးခိုကးၿပီ့
လကးနကး

သိမး့ခဲံရမညး၈

အေၾကာငး့

မညီညျတးခဲံေသား

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ကို

တပးႏြငးံ

ဝိုငးထာ့ရမညးဟု

အမိနး႔ေတား်မတး မြတးေတားမူေလေတာံ၌၈
ေရတပးႀကီ့ စစးထျကးရနး ်ပငးဆငးေနၿပီ့ ဟူေသာ သတငး့မြာ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔လ္ကး ရြိေလသညး၈ မုိ့ဤီ့ က္လာၿပီ
်ဖစး၊လညး့ ယခုလုိ ေလထဲ မို့ထဲ ေရေၾကာငး့မြ စစးခ္ီရမညးံ အေရ့မြာ ေသ့ငယးေသာ အေရ့ မဟုတးတနးရာ
ဟူ၊

လူေတျစိတး၉

အေတျ့

နယးခ္ဲ႕ၿပီ့

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့

ထငးေၾက့

ေပ့ေနၾကသညး၈

အေတားပငး

အေရ့ႀကီ့ေနေသာေၾကာငးံ ်ဖစးမြာပဲဟု အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ေတျ့ေတာ စုိ့ရိမး ေနၾကေပသညး၈ ဘယးလုိ အေရ့မ္ာ့ပါလိမးံ၇
ၿပီ့ေတာံလည့း

ေရေၾကာငး့

ကၽျမး့က္ငးသညးံ

ေပ၍တူဂီ

စစးတပးေတျ၇

ယူေရ့ရြငး့

က်ပာ့ေတျကုိေတာံ

မထညးံဘူ့တဲံ ဟူေသာ တီ့တုိ့ စကာ့မ္ာ့တုိ႔လည့း ေနရာတကာ၉ ပ္ဵနြဵ႔ေနေပသညး၈
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ံတျငး ေပ၍တူဂီလူမ္ိဳ့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ ေနထုိငးလ္ကး ရြိရာ ။တုိ႔လညး့ အထကးပါ
သတငး့မ္ာ့ အတျကး စို့ရိမးမကငး့ ်ဖစးလာၾကသညး၈ သုိ႔နြငးံ သူတို႔သညး ၿမိဳ႕တျငး့သုိ႔ ထျကး၊ စနညး့
နာၾကသညး၈ စုဵစမး့ ေထာကးလြမး့ေရ့ လုပးၾကသညး၈ အခ္ိဳ႕ ေပ၍တူဂီတို႔၌ သာ့မယာ့မ္ာ့မြာ နနး့ၿမိဳ႕အတျငး့၉
ခငးမငး ရငး့ႏြီ့ေသာ မိတးေဆျမ္ာ့ ရြိၾကပါ၌၈ သုိ႔ရာတျငး ထုိအခါက နနး့ၿမိဳ႕ အတျငး့သုိ႔ လူတုိငး့သျာ့လာ၇
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ဝငးထျကးႏိုငးသညး မဟုတးေပ၈ တ႐ုတး်ပညး၌ ပီကငး့ၿမိဳ႕ ေတားႀကီ့ကဲံသုိ႔ လူဝငးလူထျကးကုိ ၾကပးတညး့စျာ
တာ့်မစး ထာ့ေပသညး၈
ထုိအမ္ိဳ့သမီ့တို႔လညး့ သတငး့မြနးကုိ ရဖို႔ရနး မလျယးကူလြေပ၈ နနးေတားတျငး့၉ကာ့ ထုသ
ိ တငး့မြာ
ပလူပ္ဵေနေပၿပီ၈ မငး့ညီမငး့သာ့မ္ာ့၇ မငး့သမီ့မ္ာ့၇ မိဖုရာ့၇ ေမာငးမမိႆဵမ္ာ့နြငးံ ရဵေ႐ျေတားမ္ာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့
ဆုဵမိလြ္ငး ထုိအေရ့အခငး့နြငးံ ပကးသကးေသာ စကာ့မြ တစးပါ့ အ်ခာ့ ေ်ပာစရာ စကာ့ မရြိေတာံသလုိ
်ဖစးေနၾကသညး၈

ဘယးသတငး့က

မြနးသညးဆုိရနး

ခကးေသားလညး့

ထုိစစး်ပငးဆငးေရ့ကုိ

ဋီကာခ္ဲ႕၊

တီ့တို့စကာ့ ေ်ပာဆုိ ေနၾကသညးကုိမူ အေတား ခဵတျငး့ လုိကးေနၾကဟနး ရြိေပသညး၈
ေပ၍တူဂီ

လူမ္ိဳ့တို႔လညး့

ၾကာ့ရေသာ

သတငး့

စကာ့မ္ိဳ့စုဵတုိ႔

အထဲမြ

မြနးကနးသညးံ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့ ရရြိသညးနြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သုိ႔ လူလႊတး ေစကာ စာႏြစးေစာငး
ပုိ႔လိုကးေလ၌၈ ထုိစာတို႔မြာ တစးေစာငးကုိ ေက္ာငး့ထိုငး ဘုနးႀကီ့ထဵသို႔ လညး့ေကာငး့၇ အ်ခာ့ တစးေစာငးကုိ
စစးဗိုလးမ္ာ့

ထဵသို႔လညး့ေကာငး့

အသီ့သီ့

လိပးစာ

တပးလ္ကး

ဘုရငးမငး့်မတးထဵမြ

ေရာကးလာမညးံ

ေဘ့အႏၲရာယးမ္ာ့ အတျကး သတိ ေပ့လုိကးေသာ စာမ္ာ့ ်ဖစးၾက ေပသညး၈ သတငး့ပုိ႔ေသာ ဆကးသာ့လညး့
ဇျနးလ

(ှ၆)

ရကးေန႔မြ

ၿမိဳ႕ေတားမြ

ထျကးခဲံရေသားလညး့

ဇျနးလ

(၀ဝ)

ရကးေန႔တျငး

ဒီယငး့ဂါ့သုိ႔

ဆုိကးေရာကးေသာေၾကာငးံ မုိ့ရာသီအတျငး့၉ မြတးသာ့ေလာကးေအာငး ခရီ့တျငးခဲံေပသညး၈
ေအာကးတုိဘာလမြ ေမလအတျငး အေနာကးေတာငး မုတးသုနး ေလအာ့နညး့ၿပီ့ ေသျ႔ေ်ခာကးေသာ
ရာသီ၉ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕မြ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သုိ႔ ကမး့႐ုိ့တမး့ တစးေလြ္ာကး ေ်မႇာငး၊ ေရလမး့ခရီ့မြ ေကာငး့မျနး
ေခ္ာေမာစျာ သျာ့လာ ႏိုငးၾကေသားလညး့ မုိ့တျငး့ ရာသီ၉မူ မုတးသုနးေလမြာ ်ပငး့ထနး လြေသာေၾကာငးံ
ေလြသေဘၤာတို႔အဖို႔ ပငးလယးေရ်ပငးမြာ ၾကမး့တမး့ လျနး့ရကာ့ ေတာငးေပ၍လမး့မြသာ ေအာကးတုိဘာလ
တုင
ိ းေအာငး

ၿမိဳ႕ေတားက

ထျကးချာဤီ့ေတာံမညး

မဟုတးေသ့ဟု

ခနး႔မြနး့

ၾကရေပသညး၈

သုိ႔်ဖစးသညးံ

အာ့ေလ္ားစျာ လႊတးလုိကးေသာ ေ်ခ်မနးေတား ဆကးသာ့အဖို႔ အထူ့ လ္ငး်မနးစျာ သျာ့ဖုိ႔ မလုိေပ၈
သုိ႔ရာတျငး မုိ့တျငး့ရာသီပငး ်ဖစးေသားလညး့ ရဵဖနးရဵခါ ေလၿငိမး၊ ပငးလယး ေရက္ေသာအခါမ္ဳိ့
ရြိတတးေပသညး၈ သုိ႔ေသား မုိငးတစးရာ ေလာကးေဝ့ေသာ ေရေၾကာငး့ ခရီ့ကုိ ခ္ီတကးဖို႔ အေရ့မြာ လိင
ႈ း့ေတျ
ေရေတျၾကာ့မြသာ

သျာ့လာရ

ေပလိမးံမညး၈

ထုိမြ

တပါ့လည့း

ရခုိငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့၌

တုိကးေလြ၇

တုိကး

သေဘၤာတို႔မြာ သမုဒၵရာကုိ ်ဖတးသနး့ သျာ့လာရေသာ ေပ၍တူဂီ သေဘာၤမ္ာ့ ကဲံသို႔ပငး ႀကီ့မာ့ ခုိငခ
း ဵံေသာ
အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့

်ဖစးၿပီ့

ေႏျမုိ့ရာသီမေ႐ျ့

ပငးလယးခရီ့မ္ာ့ကုိ

သျာ့လာ

ႏိုငးေသာ

အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့

်ဖစးၾကရေပလိမံးမညး၈
ဆကးသာ့ ေရာကးလာေသာအခါ မနးရစးမြာ မိမိ ေနအိမး၉ပငး ရြိေပသညး၈ သူသညးစာကုိ ဖတးၾကညးံၿပီ့
ဘာလုပးရမညးနညး့ ေဝချဲ မရေအာငး ်ဖစးသျာ့ေလသညး၈ စစးဗိုလးမ္ာ့ႏြငးံ အတူ သူတုိ႔ သေဘၤာတပးလညး့
လုယကး တုိကးခုိကးရနး တ်ခာ့ခရီ့ ေဝ့သုိ႔ ေရာကးေန ၾကသညး၈ ၿမိဳ႕တျငး လကးနကးကုိငး စစးသာ့ႏြငးံ တူသူပငး
တစးေယာကးတစးေလမြ္

က္နးရစး

ခဲံဟနး

မတူေပ၈

ေနာကးမြ

သူသတိရေပသညး၈

ဖ္ာ့၊

ေနာကးခ္နး

ေနရစးခဲံေသာ ကပၸတိနး ဗုိလးႀကီ့တစးဤီ့ေတာံ ရြိေသ့၌၈ ။ကာ့ ဂုဵဆယးလးတီဘာအုိ Gonsales အဆုိပါ
ပငးလယးဓာ့်ပ တီတာအုိကာ့ လျနးခဲံေသာ နြစးေပါငး့ (ဿဝ) ခနး႔က ဆငး့ဒျစးကၽျနး့၉ ဘုရငး လုပးေနခဲံဖူ့သူ
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်ဖစးသတညး့၈ ယခု လူငယး တီတာအုိသညးလညး့ အေရ့ပါေသာ ေခါငး့ေဆာငး တစးေယာကး ်ဖစးေပသညး၈
သို႔နြငးံ မနးရစးသညး စစးသာ့တို႔ကုိ ထုိသူထဵသို႔ ခ္ကးခ္ငး့ သျာ့ေရာကး ေတျ႔ဆုဵ ေစရေလသညး၈
စစးဗုိလး တီတာအုိသညး စာကုိ ဖတးလုိကးရလြ္ငး မိမိ အဖ္ာ့ ေရာဂါကုိပငး သတိမရ ႏိင
ု းေတာံဘဲ
အိမးရာမြ လူ့လဲထၿပီ့ အထမး့သမာ့ နီဂ႐ုိ့မ္ာ့ကုိ ေခ၍၊ ဘုနး့ႀကီ့ မနးရစးထဵသို႔ ထမး့စငးႏြငးံ ခ္ကးခ္ငး့
ထျကးလာ

ခဲံေလသညး၈

ဗုိလးႀကီ့လညး့

မိမိတို႔အဖို႔

အႏၲရာယး

အႀကီ့အက္ယး

ဆုိကးလာေပၿပီ၈

ဒီေဘ့အႏၲရာယးကုိ ရငးဆုိငးဖုိ႔ အၾကဵသစး၇ ဉာဏးသစးမ္ာ့ ေပ့ပါဤီ့ ဟု ပျငးံပျငးံ လငး့လငး့ပငး ေ်ပာဆုိ ေတာငး့ပနး
ေလေတာံသညး၈ သို႔နြငးံ မနးရစးသညး အၿငိမး့စာ့ယူေနေသာ စစးဗိုလးေဟာငး့ သုဵ့ဤီ့ကုိ

အ်မနး ေခ၍ေစ

ရေပေတာံ၌၈
သူတို႔လညး့ ခ္ကးခ္ငး့လုလ
ိ ုိ ေရာကးရြိလာၾကၿပီ့ ဇရာေထာငး့၊ နီရဲၿပီ့ အသာ့အေရ တျနး႔ေနေသာ
မ္ကးႏြာမ္ာ့်ဖငးံ အထူ့အဆနး့ ်ဖစးေနဟနး်ဖငးံ အနီ့တျငး ဝငးေရာကး၊ ထုိငးၾကေလ၌၈ ဘုနး့ႀကီ့သညး
ထုိလူႀကီ့မ္ာ့ကုိ ဘာလုပးဖုိ႔ ေခ၍ပါသနည့း၈ သူတုိ႔အာ့ အ်ဖစးအပ္ကးကုိ အက္ဤး့ခ္ဳပးေ်ပာ်ပကာ အၾကဵဉာဏး
ေတာငး့ေလေတာံ၌၈
အဘုိ့ႀကီ့

တစးေယာကးက

ေရတပးကုိ

လုိကး၊ေခ၍ရနး

လ္ငး်မနးေသာ

ေလြယာဤးတစးစငး့

ေစလႊတးသငးံေၾကာငး့ အၾကဵေပ့ေလသညး၈ သို႔ရာတျငး ထုိအၾကဵ မဟနးေၾကာငး့ ဝုိငး့၊ ကနး႔ကျကးၾက၌၈
အေၾကာငး့ကာ့ ေလြတစးစငး့တညး့ လႊတးလုိကးလြ္ငး လမး့ခရီ့၉ ရနးသူ အတုိကးအခုိကး ခဵရၿပီ့ လုိရာသုိ႔
ေရာကးမညးမဟုတး၇ ထို်ပငးလညး့ သေဘၤာတပးသညး ဆႏၵာဘနး (ဂဂၤါ်မစးဝကၽျနး့ေပ၍) ေဒသသုိ႔ ေရာကးလြ္ငး
လူစု ေလြစု ချဲ၊ ေခ္ာငး့ႀကိဳ်မစးၾကာ့ တို႔၉ အႏြဵ႔အ်ပာ့ ထျကးဝငး သျာ့လာ ေနၾကမညး်ဖစးရာ ထုိလူမ္ာ့ကုိ
လုိကးလဵေခ၍ယူ စုေဆာငး့ဖို႔ရနး အခ္ိနးမ္ာ့စျာ ၾကနး႔ၾကာ ဤီ့မညး ်ဖစးေသာ ေၾကာငးံတညး့၈
အ်ခာ့ အဘို့ႀကီ့၌ အၾကဵကာ့ ”အေကာငး့ဆုဵ့ကေတာံ ဘုနးႀကီ့ကုိယးတုိငး တီဘာအုိႏြငးံ အတူ
ရခုိငးဘုရငးံ

နနး့ေတားသို႔

သျာ့၊

ေပ၍တူဂီတို႔ကုိ

သစၥာေဖာကးဟု

စျပးစျဲသညးမြာ

မမြနးေၾကာငး့၇

အေထာကးအထာ့ မရြိေၾကာငး့၇ ယခုပငး ေပ၍တူဂီ စစးဗုိလးတုိ႔ ဘုရငးံ အမႈေတားကုိ ႐ုိေသစျာ ထမး့႐ျကးလ္ကး
နယးစပး ေဒသာကုိ ရနးသူမ္ာ့ မေႏြာကးယြကးေစရနး ခ္ီတတး တုိကးခုိကး ေနၾကသ်ဖငးံ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕မြာပငး သူတို႔
မရြိၾကပါဟု ရြငး့လငး့ ေလြ္ာကးထာ့ ေစလုိေၾကာငး့၇ ဘုရငးမငး့်မတးသာ ဣစကာ့ ၾကာ့ပါလြ္ငး၇ ထုိ႔်ပငး
ဘုနး့ႀကီ့ကဲံသို႔

ၾသဂတးစတငး

ဂုိဏး့ဝငး

ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ကုိ

်မငးရလြ္ငး

စိတထ
း ာ့ေတား

ေ်ပာငး့ၿပီ့

ေရေၾကာငး့ဗိုလးခ္ဳပးအာ့ အေ်ခအေနကုိ စုဵစမး့ရနး အလုိ႔ငြာ ခ္ီတတးေရ့ကုိ ေခတၱ ဆုိငး့ငဵထာ့ဖို႔ မိနးဆုိေကာငး့
မိနး႔ဆုိ ပါလိမးံမညး”ဟု အၾကဵေပ့ေလသညး၈
ထုိအၾကဵအစညးမြာ ခုိငးလုဵေသာ အေထာကး အထာ့ရြိ၊ ထုိအတုိငး့ လုိကးနာ လုပးကုိငးရနး အာ့လုဵ့
သေဘာ တူၾကေလသညး၈ သုိ႔နြငးံ အခ္ိနး အလဟႆ မကုနးေစရနး မနးရစးႏြငးံ ကပၸတိနး တီတာအုိတို႔
ႏြစးေယာကးသာ့ ေနာကးေန႔ပငး ခရီ့စ၊ ထျကးရနး ဆုဵ့်ဖတး လုိကးၾက ေလေတာံသညး၈
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အခနး့ (၅)
က္ာ့ႏြငးံရငးဆိုငး

ေသတၱာမ္ာ့ကို အ်မနးဆဵု့နညး့်ဖငးံ ထုတးပို့ၾကရေပသညး၈ စာ့နပး ရိက၏ာ ယူသျာ့ဖို႔မလို လမး့ခရီ့တျငး
ရႏိုငးေပသညး၈ သို႔ရာတျငး စရိတးေၾက့ေငျႏြငးံ လကးေဆာငးပစၥညး့ မပါလြ္ငး မၿပီ့၇ ။်ပငး အ်ခာ့ ကိစၥေတျလညး့
ရြိေသ့သညး၈ ေသနတးကိုငး တပးသာ့ေတျ၇ ။တို႔၌ အိမးသူ အိမးသာ့ေတျ၇ ကုနးသညးေတျ၇ အက္ဤး့သာ့ေတျ၇
အ်ခာ့ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ ရြိေနၾကသညး၈ သို႔ေသား ဘုရာ့ရြိခို့ ေက္ာငး့လညး့ မရြိ၇ သာသနာ်ပဳ ဘုနး့ႀကီ့လညး့
မရြိ၇ ရခိုငး ဘုရငးသညး မဂိုဘုရငးမ္ာ့ကဲံသို႔ ခရစးယာနး သာသနာ်ပဳမ္ာ့အတျကး သငးံေလ္ားေသာ ေနရာ ထိုငးခငး့
ေပ့ထာ့်ခငး့ မရြိေခ္၈ ခရစးယာနး ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ ေရာကးလာၿပီဟု သိလြ္ငး လူမ္ာ့ အုပးလိုကး၇ သငး့လိုကး
လာေရာကး

ေတျ႔ဆဵုၾကမညးဟု

တထစးခ္

ေတျ့မိထာ့သညး၈

ထို႔ေၾကာကးံ

လိုအပးမညး

ထငးေသာ

အသဵု့အေဆာငးတုိ႔ကို ယူေဆာငးသျာ့ရ ေပလိမးံမညး၈ ခရစးယာနး သာသနာေရ့၉ မရြိမ်ဖစးေသာ ဝိုငးအရကး၇
အရကး ထညးံရနး ချကးႏြငးံ သမၼက္မး့ စာအုပးမ္ာ့ မပါလြ္ငး ်ဖစးပါမညးေလာ၈
မိမိတုိ႔ ေ်ခလြမး့ကို ဘုရငးခဵ၌ သူလြ္ဳိမ္ာ့ မရိပးမိေစရနး မို့ခ္ဳပးမြ ၿမိဳ႕ကထျကးဖို႔ ဆဵု့်ဖတးၾကသညး၈
မျနး့လျဲပိုငး့တျငး ကကးသလစး ဂိုဏး့ဝငးမ္ာ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့၉ စုေဝ့ ေရာကးရြိ လာၾကသ်ဖငးံ မနးရစးက မိနး႔ချနး့
အနညး့ငယး ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့ မိမိႏြငးံ တီဘာအို အတျကး ဆုေတာငး့ ပတၳနာ ်ပဳေစေလသညး၈
မို့တျငး့၉ ခရီ့သျာ့ရသညးမြာ မလျယးကူေပ၈ လမး့ခရီ့တျငး ေဘ့ဤပဒး အႏၲရာယး ထူေ်ပာ လြသညး၈
ထို႔်ပငးလညး့ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔ ေရာကး်ပနးေတာံ သူတုိ႔ကို ဘုရငးမငး့်မတးက အၾကညးအသာ လကးခဵ လိမးံမညးဟု
မညးသူ

ေ်ပာႏိုငးအဵံနညး့၈

သို႔ေပမယးံ

သူတုိ႔

မသျာ့လို႔

မ်ဖစး၇

သျာ့ရမညးသာ

လကးရြိ

လူေတျ၌

အသကးစညး့စိမးသညး လညး့ေကာငး့၇ ဒီယငး့ဂါ့ ၿမိဳ႕ရြိ ခရစးယာနး သာသနာသညး လညး့ေကာငး့ ယခု
သူတို႔သျာ့မညးံ ခရီ့ေပ၍၉ လဵု့ဝ တညးေန ေပေတာံသညး၈
မို့ခ္ဳပးသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး အသီ့သီ့ ႏႈတးဆကးၾကၿပီ့လြ္ငး ေလြႀကီ့ တစးစငး့ေပ၍သို႔ တကးခဲံ
ၾကေလေတာံသညး၈ ခရီ့၌ ပထမ တစးစိတး တစးေဒသကို ေလြ်ဖငးံ သျာ့ၾကရမညး၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆိုေသား
ဒီယငး့ဂါ့ႏြငးံ

ရာမူ့ၿမိဳ႕အၾကာ့

အိႏိၵယ်ပညးႏြငးံ

ရခိုငး်ပညးနယးကို

ချဲ်ခာ့

ထာ့ေသာ

ေတာငးတနး့ႀကီ့မြ

ေခ္ာငး့ဤီ့တို အမ္ာ့အ်ပာ့ ်ဖတးသနး့ စီ့ဆငး့ ေနေသာေၾကာငးံတညး့၈ ပငးလယးထဲ ေရာကးမသျာ့ေအာငး
ေရြာငးကျငး့ဖို႔

အေရ့မြာ

ထိုေခ္ာငး့မ္ာ့

အတိုငး့

လိုကးသျာ့ၿပီ့

ေလြားေခတးသျာ့မြသာ

်ဖစးႏိုငးေပမညး၈

ရာမူ့ၿမိဳ႕သညး အေ်ဖာငးံအတိုငး့ ဆိုလြ္ငး ေတာငးဘကးသို႔ မိုငးေ်ခာကးဆယး မြ္သာ ကျာေဝ့ေသာ ပငးလယး
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ကမး့ေ်ခ၉ တညးရြိေသားလညး့ ေခ္ာငး့ဤီ့တိုမ္ာ့ အတိုငး့ ေကျ႔ေကာကး သျာ့လာ ရေသာေၾကာငးံ သဵု့ရကးခနး႔
ၾကာေအာငး ခရီ့ခပး်ပငး့်ပငး့ သျာ့ခဲံၾကရေပသညး၈
ထိုၿမိဳ႕တျငး ရခိုငးဘုရငးခဵ (ၿမိဳ႕ဝနးကို ဆိုလိုသညး) တစးဤီ့ ရြိသညး၈ သို႔ေသား ထိုဘုရငးခဵသညး ေပ၍တူဂီ
လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ ခငးခငးမငးမငး ရြိသူ ်ဖစးေၾကာငး့ သိရသ်ဖငးံ ။ထဵသို႔ သျာ့ေရာကး ေတျ႔ဆဵုၿပီ့ အိႏိၵယ်ပညး်ဖစး
ပိတးေခ္ာမ္ာ့ လကးေဆာငးေပ့ၾကေလသညး၈
ဘုရငးခဵလညး့ သူတုိ႔ကို ဦညးံဝတးေက္ပျနးစျာ လကးခဵေတျ႔ဆဵုသ်ဖငးံ သူတုိ႔၌ ခရီ့စဤးႏြငးံ ပတးသကး၊
ဖျငးံဟ တုိငးပငးၾကေသာအခါ ဘုရငးခဵက သူတို႔ ယခုလို သျာ့ေရာကး်ခငး့၌ ရညး႐ျယးခ္ကးမြာ အေ်မားအ်မငးရြိရာ
ေရာကးေၾကာငး့ႏြငးံ ရခိုငးဘုရငး၌ ၾကဵ႐ျယးခ္ကးမ္ာ့ကိုပါ သူသိသမြ္ ေ်ပာ်ပလိုကးေပသညး၈
မို့ထဲေလထဲ သျာ့ရသညး်ဖစး၊ ေရြ႕ဆကးရဤီ့မညးံ ခရီ့မြာ အေတား ဆုိ့ဝါ့ ၾကမး့တမး့ ေပသညး၈
ပငးလယးဘကးက သျာ့ရမြာကလညး့ သူတုိ႔၌ ေလြမြာ ငယးလျနး့လြ၌၈ ထို အခိုကးအတနး႔ မြာပငး မို့ေရာေလပါ
သညး့ထနးစျာ

႐ျာသျနး့ေနဤီ့မညးံ

လက၏ဏာရြိသညး၈

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကို

ေရာကးမညးဟု

မညးသို႔

ခနး႔မြနး့

ႏိုငးပါမညးနညး့ စသညး်ဖငးံ ထငး်မငးခ္ကး ေပ့ေနေတာံ၌၈
သူေ်ပာေနသညးမြာ စိတးကူ့ႏြငးံ ေရာရမး့မြနး့ဆ ေ်ပာေန်ခငး့ မဟုတးေပ၈ အမြနး စငးစစး အာ့်ဖငးံ
ေမလမြ ေအာကးတိုဘာလ အတျငး့ ရခိုငး်ပညးနယး၉ မို့ေရခ္ိနး လကးမ သဵု့ရာေက္ားခနး႔ ႐ျာတကးေလသညး၈
ထိုအခါ ေပ၍တူဂီတို႔က "ဣေနရာမြ ကုလာ့တနး်မစးကမး့ အထိ မိုငးတစးရာခနး႔က ခရီ့ကို ကမး့ေ်ခ
အတိုငး့ ေ်ခက္ငးသျာ့ၿပီ့ ထိုမြ တစးဖနး ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ အေရာကး အဆငးေ်ပသလို ဆကးလကး သျာ့ၾကမညး" ဟု
်ပနးလညး ေ်ပာ်ပေသာအခါ ဘုရငးခဵက မိမိ၌ ကိုယးရဵေတားအာ့ ယငး့သို႔သျာ့၊ ်ဖစးႏိုငး မ်ဖစးႏိုငး ေမ့်မနး့
စဵုစမး့ၿပီ့

မညးသို႔မြ္

သျာ့လို႔

ရႏိုငးမညး

မဟုတးေၾကာငး့၇

လမး့တျငး

ေတာငးက္ေခ္ာငး့မ္ာ့

ရြိရာ

ထိုေခ္ာငး့တုိ႔လညး့ အလျနး နကးေစာကးၿပီ့ ေရစီ့ သနး့လြသ်ဖငးံ ဆငးမ္ာ့ပငး ်ဖတးမကူ့ ႏိုငးေၾကာငး့၇ သူတို႔
ေရေနာကးကို လိမးံပါ သျာ့လိမးံမညး ်ဖစးေၾကာငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အေၾကာငး့ ်ပ၊ တာ့်မစး ၾကေလသညး၈
ထို႔ေနာကး ဘုရငးခဵက ေ်ခ်မနးေတားမ္ာ့ သျာ့ေလံရြိေသာ ေတာငးေပ၍လမး့ အတိုငး့ သျာ့ႏုိငးမညး
ဆိုလြ္ငး ်ဖစးႏုိငးစရာ ရြိေၾကာငး့၇ ထိုလမး့မြာ ေမယု ်မစးကမး့ရြိ ပီ႐ျမး (peroem) (ပီ႐ျမးၿမိဳ႕မြာ ယခု မရြိေတာံဟု
စဵုစမး့

သိရသညး)

ပဲ႐ုဵၿမိဳ႕က

လာေသာ

လမး့်ဖစး၊

ထိုၿမိဳ႕မြ

တစးဆငးံ

ေ်မာကးဤီ့

ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားသို႔

ေရေၾကာငး့ခရီ့်ဖငးံ ဆကးလကး သျာ့ႏိုငးေၾကာငး့ အၾကဵေပ့ေလသညး၈
ထိုခရီ့မြာ

အလျနး

က္ာ့ေပါသ်ဖငးံ

တစးခါတစးရဵ

လမး့စေပ္ာကးၿပီ့

လမး့မြာ့

တကးသ်ဖငးံ

မလျယးေၾကာငး့ တီဘာအိုက ေ်ပာေသာအခါ ဘုရငးခဵက ႏြစးရကးေလာကး ေစာငးံမညး ဆိုလြ္ငး သူတုိ႔ အတျကး
လမး့်ပ ထညးံေပ့ႏုိငးမညး ်ဖစးေၾကာငး့၇ ဖမး့ဆီ့ ရရြိထာ့ေသာ ကုလာ့လူမ္ဳိ့ သဵု႔ပနး့ ငါ့ဆယးံသဵု့ေယာကးကို
ၿမိဳ႕ေတားသို႔ ပို႔ေပ့ရနး ရြိရာ အေစာငးံ တပးသာ့မ္ာ့ ထညးံေပ့ လိုကးမညး်ဖစး၊ လမး့ခရီ့အတျကး စို့ရိမးစရာ
မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပေလသညး၈
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ထိုလူစႏ
ု ြငးံ လိုကးသျာ့ရလြ္ငး အေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးေတာံသညး၈ သာ့ရဲ တိရစၧာနးတို႔ ေဘ့အႏၲရာယး
အတျကးလညး့ အေတား စိတးခ္ရသညး၈ လမး့ေပ္ာကးမြာလညး့ မစို့ရိမးရ ေတာံေခ္၈ သို႔ႏြငးံ ႏြစးရကးတာမြ္ ေခတၱ
ရပးနာ့ဖို႔ ဆဵု့်ဖတး လိုကးၾကေတာံ၌၈ သူတုိ႔အဖို႔ ကဵေကာငး့ေသာ အချငးံအလမး့ တစးခုေပတညး့၈
ဒုတိယ ေ်မာကးေသာေန႔ ညေနတျငး အက္ဤး့သာ့တို႔ကို စစးသာ့ သဵု့ဆယး ေစာငးံၾကပးကာ ေရာကးရြိ
လာၾကေတာံသညး၈ သူတို႔ကို လကးထိတးမ္ာ့ ခတးထာ့ၿပီ့ တစးေယာကးႏြငးံ တစးေယာကး သဵႀကိဳ့်ဖငးံ ဆကးတျဲ
ခ္ညးေႏြာငး ထာ့ေလသညး၈ လူမ္ာ့မြာ ဟိႏၵဴေရာ မူဆလငးပါ အ႐ျယးအစာ့စာ့ ပါဝငးေလသညး
ေနာကးတစးေန႔ နဵနကးေစာေစာ သူတို႔လူစု စတငး ခရီ့ ထျကးၾကေလသညး၈ မနးရစးႏြငးံ အတူ
စကာ့်ပနးႏြစးဤီ့ႏြငးံ

အေစခဵတစးေယာကး

လိုကးပါ၊

တီဘာအိုႏြငးံ

အတူ

အေစခဵအခ္ဳိ႕ႏြငးံ

ကၽျနးမ္ာ့

လုိကးပါၾကသညး၈ ထုိအခါက ေက့္ကၽျနး အေစခဵမ္ာ့သညး သူတုိ႔ သခငး ကို့ကျယးေသာ ဘာသာကို လုိကး၊
ကို့ကျယးၾကသ်ဖငးံ ထိုလူအာ့လဵု့ ခရစးယာနး ဘာသာဝငးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈
ၿမိဳ႕ဝနးသညး

သူတို႔အတျကး

ဆငးႏြစးစီ့

ထညးံေပ့လိုကးရာ

တစးစီ့တျငး

ဝနးစညး

စလယးမ္ာ့

တငးေဆာငး၊ အ်ခာ့တစးစီ့တျငး ဘုနး့ႀကီ့ႏြငးံ ကပၸတိနးတီဘာအိုတို႔ သကးေသာငးံသကးသာ စီ့ရနး ေမျ႔ရာ
ေကားေဇာ ခငး့ထာ့ေသာ ေဖာငး့ကာ့တစးခု တငးထာ့ေလသညး၈ သူတို႔သညး ပထမ ေ်ခာကးမိုငး ခရီ့ကို
ဆငးမစီ့ဘဲ သကးသကးသာသာ သျာ့ရနး ေလြႏြငးံ ထျကးချာ ခဲံၾကသညး၈
သစးေတာ

ထူထပးသညးံ

ေတာငးစျယး

သဵု့ခုဆိုငးသို႔

ေရာကးေသား

အသီ့သီ့

ေလြမြဆငး့ကာ

ေစာငံးေနေသာ ဆငးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေသာအခါ ေလြေပ၍မြ ဝနးစညး စလယးမ္ာ့ကို ဝနးတငး ဆငးသို႔ သယးယူ
တငးေဆာငးၾကသညး၈ ထို႔ေနာကး ေရြ႕ခရီ့ကို စျနး႔စျနး႔စာ့စာ့ ဆကးလကး ထျကးချာခဲံၾက ်ပနး၌၈
မၾကာမီ ႏျာ့မတမး့တမြ္ ထျာ့က္ဳိငး့ေသာ က္ာ့ႀကီ့တစးေကာငး ခ္ဳဵထဲမြ ဘျာ့ခနဲ ခုနးထျကး လာၿပီ့
ေသနတး တစးခ္ကးမြ္ မေဖာကးရမီ အေစာငးံတပးသာ့ တစးေယာကးကို အတငး့ ဆျဲေ်ပ့ ေလေတာံသညး၈
ထိုစစးသာ့မြာ က္ာ့၌ ပါ့စပးထဲတျငး ေချ့ငယးေလ့ တစးေကာငးကဲံသို႔ မလႈပးမယြကး ပါသျာ့ေလေတာံ၌၈
အေဖားတုိ႔လညး့ လြဵမ္ာ့ ဆျဲကိုငးကာ ေအားဟစး ေ်ခာကးလြနး႔ရငး့ က္ာ့၌ ေနာကးသို႔ ဝိုငး့အဵု၊ လိုကးၾကေလ၌၈
က္ာ့လညး့

သစးေတာ

ထူထပးရာသို႔

လ္ငး်မနးစျာ

ေ်ပ့ဝငးေနစဤး

တီဘာအို၌

အေစခဵတစးေယာကးက

ေသနတးႏြငးံ လြမး့၊ ပစးလိုကးမြ လူေကာငးကို ခ္ခဲံၿပီ့ ခ္ဳဵထဲသို႔ တုိ့ဝငးေပ္ာကးကျယး သျာ့ေလ ေတာံသညး၈
သို႔ေသား လူေကာငးမြာ ကိုငးေဆာငးံထာ့ သကဲံသို႔ ေပ္ာံေချေနၿပီ့ အူႏြငးံ အသညး့မ္ာ့ ထျကးေနကာ ေက္ာ်ပငးမြ
ေသျ့ဒလေဟာ ထျကးေနေတာံ၌၈
သူ၌ အေဖားမ္ာ့သညး သူ႔ကို ေလြဆီသို႔ ခ္ကးခ္ငး့ သယးယူရနး ်ပငးဆငးၾကေလသညး၈ သို႔ရာတျငး
တီဘာအိုသညး ဘုနး့ႀကီ့ထဵ ေ်ပ့၊ တစးစဵုတစးရာ စီမဵေပ့ရနး ေ်ပာဆိုရာ မနးရစးလညး့ ကတိုကးက႐ိုကး
လိုကးပါခဲံေလသညး၈ ထိုလူမြာ ဒဏးရာ ်ပငး့ထနးေသားလညး့ အသကးမေသဘဲ သတိ ေကာငး့စျာ ရလ္ကး
ရြိေပသညး၈

မနးရစးသညး

ေဆ့ဝါ့်ဖငးံ

ကုသရနး

မတတးႏိုငးေသားလညး့

စိတးဓါတးအာ့်ဖငးံ

ကုသရနး

ႀကိဳ့စာ့ေလသညး၈
သို႔ႏြငးံ မနးရစးသညး လူနာ၌ အနီ့ ႐ႊဵ႕ထဲ၉ ဒူ့ေထာကး လိုကးၿပီ့ေနာကး သူသညး ေသရေတာံမညး
်ဖစးေသားလညး့ ဘာမြ ေၾကာကးစရာ မလိုေၾကာငး့ စသညးကို ဟိႏၵဴ စကာ့ႏြငးံ ေ်ပာ်ပေနေပသညး၈ လူနာသညး
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နာ့ေထာငး ေနရြာ၌၈ ၾကမး့တမး့ေသာ စစးသာ့ တစးေယာကး ်ဖစးေစကာမူ ေလ့ေလ့စာ့စာ့ ႐ုိ႐ိုေသေသပငး
နာ့ေထာငး ေနေပသညး၈ မနးရစးလညး့ ခရစးယာနး တရာ့မ္ာ့ကို ေဟာေ်ပာကာ ေကာငး့ကငးဘဵုကို ညႊနး်ပလ္ကး
ခဵစာ့ေနရေသာ ဒုက၏တို႔မြ ေအ့ၿငိမး့ခ္မး့သာေသာ ဌာနသို႔ မုခ္ ေရာကးရမညး ်ဖစးေၾကာငး့ ဆုမျနးေတာငး့၊
ေပ့လိုကးေပသညး၈ လူနာလညး့ ထိုအခ္ိနးမြာပငး အသကး ေပ္ာကးရြာ ေလေတာံ၌၈
ထိုလူနာကာ့

မညးသညးံ

ဘာသာဝငးဟု

ေဖား်ပမထာ့ေသားလညး့

ရခိုငး

လူမ္ဳိ့တစးဤီ့်ဖစး၊

ဗုဒၶဘာသာဝငး ်ဖစးမညးဟု ယူဆရနး ရြိေပသညး၈ သူ၌ အေဖားမ္ာ့လညး့ မနးရစး၌ အ်ပဳအမူကို အထူ့အဆနး့
သဖျယး ဝိုငး့ၾကညးံ ေနၾကေလသညး၈ ၿပီ့မြ လူေကာငး့ကို ဖ္ာ့ႏြငးံ လိပးၿပီ့ သယးယူ သျာ့ၾကကုနး၌၈ မုိ့ကာ့
သညး့ၿမဲသညး့လ္ကးပငး၈ သူတုိ႔သညး သစးပငးႀကီ့ တစးပငးေအာကး၉ က္ငး့နကးစျာ တူ့ၿပီ့ လူေကာငး့ကို ်မႇဳပးႏြဵ
လိုကးၾက ေလေတာံသညး၈
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အခနး့ (၆)
ေတာတျငး့တရာ့ပျဲ

စစးတေကာငး့ႏြငးံ ရခိုငးအၾကာ့ ကုနး့လမး့ တစးေလြ္ာကးတျငး ေတာအထပးထပး ေတာငးအတနးတနး
်ပငး့ထနး ရြညးလ္ာ့ေသာ ခရီ့တစးေလြ္ာကး ေခ္ာငးႀကိဳ ေ်မာငးၾကာ့ ေတာငးႏြာေမာငး့ မ္ာ့ကလညး့ စညး့တာ့၊
ထာ့သကဲံသို႔ ရြိေပသညး၈ ထိုအရပး ေဒသသို႔ စာေရ့သူ ကိုယးတိုငး သျာ့ေရာကးၿပီ့ အနီ့ကပး ေလံလာ
ဖူ့ေပသညး၈ ဇူလိုငးလကဲံသို႔ မို့သညး့ထနးေသာ ဤတုတျငး ထိုခရီ့ကို သျာ့ခ္ငးသူ မရြိေပ၈ သို႔ေသား ကၽျႏုးပးတို႔၌
ခရီ့သညး ဇာတးလုိကးတို႔မြာကာ့ ထုိခရီ့ကို (ှှ) ရကးႏြငးံ ေရာကးေအာငး သျာ့ခဲံၾကေလသညး၈
ပထမေသား က္ာ့ဆို့၌ အႏၲရာယးကို တကယးပငး စို့ရိမးမကငး့ ေၾကာကးလနး႔်ခငး့ ်ဖစးခဲံၾက၊
ေသနတးကို လကးက မခ္ဘဲ မၾကာခဏ အေၾကာငး့မဲံ ပစးေဖာကး ေ်ခာကးလြနး႔ကာ သတိႏြငးံ သျာ့ေန
ၾကရေပသညး၈ သူတုိ႔သညး ညေန (၁) နာရီ အခ္ိနးခနး႔တျငး ႏြစးမိုငး ပတးလညးခနး႔ က္ယးဝနး့ေသာ စပါ့လယးကျငး့
တစးခု၌ ကျငး့စပးသို႔ ေရာကးသျာ့ ၾကေလသညး၈ ကျငး့စပးဟု ဆိုေသားလညး့ ႐ျာႏြငးံ နီ့ၿပီဟု မဆိုသာ၇ အိမးႏြငးံ
တူသညးဟု ေ်ပာစရာ တဲစုတးတဲပ္ကး တစးခုမြ္ပငး မ်မငးရေခ္၈ လယးပ္ကး၇ လယးေကာ်ဖစး၊ စိမးံစမး့ ညျနးအိုငးႏြငးံ
်မကးခငး့်ပငးႀကီ့သာ ်ဖစးတညးေနေလသညး၈
ထိုညအဖို႔ ထိုေနရာမြာပငး စခနး့ ခ္ၾကစို႔ဟု ဆဵု့်ဖတးၾကၿပီ့လြ္ငး သစးပငးႀကီ့ တစးပငး ေအာကးရြိ
်မကးေတာႀကီ့ကို ဆငးႏြငးံ နငး့ေ်ခၿပီ့ ေ်မညႇိၿပီ့မြ ဝနးစညး စလယးတို႔ကို ဆငးေပ၍မြ ခ္၊ ေနရာထိုငးခငး့မ္ာ့
်ပငးဆငး ၾကရေပသညး၈ ေဖာငး့ကာ့ထဲတျငး လညး့ေကာငး့၇ ေဖာငး့ကာ့်ပငးဘကး ေလကျယးရာ၉ လညး့ေကာငး့
အသီ့သီ့

်ဖစးသလို

မို့ခို့ရငး့

ေနထုိငး

ၾကရေတာံသညး၈

မို့႐ႊဲ႐ႊဲစိုထာ့သညးံ

အတျကး

မီ့ေမႊ့၊

မရ

ႏိင
ု းေသာေၾကာငးံ ညစာ ခ္ကး်ပဳတးရနး အေရ့ကို စဤး့စာ့၊ မရၾကေတာံေပ၈
တီဘာအိုသညးမူကာ့ အၾကဵ ပိုငးခဲံေလသညး၈ သူသညး ခရီ့အၾကာ့တျငး စာ့ဖို႔ ေပါငးမုနး႔ ေ်ခာကးမ္ာ့ကို
လိုလိုမယးမယး သယးေဆာငး ယူလာခဲံ၊ ေတားေပေသ့သညး၈ သူသညး ဒုက၏သညး အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ကိုပါ
လူေစံေအာငး အနညး့ငယးစီ ေဝငြ လိုကးေသာေၾကာငးံ ထိုေန႔ ညစာ အဖို႔ ဣမြ္ႏြငးံ ေရာငးံရဲ ၾကရေပေတာံသညး၈
ေကာငး့ကငး၉ လထျကးလာေသား လေရာငးမြ မႈနးမျဲမျဲႏြငးံ တဖျဲဖျဲ ႐ျာသျနး့ေသာ မို့စကး မို့ေပါကးတို႔ကို
ႏိုငးေအာငး မတို့သာဘဲ ရြိေလသညး၈ မၾကာမီ အေနာကးေတာငးေလ က္လာ ်ပနးသ်ဖငးံ ေဖာငး့ကာ့ထဲတျငး
ကာရဵထာ့ေသာ ေစာငးတစးထညးမြာ ေလထဲသို႔ ပါသျာ့ ေလေတာံသညး၈ ထုိ႔ေနာကး တစးဖနး ေဖာငး့ကာ့၌
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အို့ပါ ်ပဳတးထျကး လျငးံပါ သျာ့်ပနး ေလေတာံသညး၈ လူေတျလညး့ အကုနးလဵု့ ႂကျကးစုတး ်ဖစးေနၾကကုနး၌၈
သို႔ေသား မၾကာမီ အတျငး့ ေလဟုနး ေလ္ာံပါ့လ္ကး မို့စဲသျာ့ေပေတာံသညး၈
မနးရစးႏြငးံ

ကပၸတိနး

တီဘာအိုလညး့

ဆငးေပ၍သို႔

တကးၾကရ်ပနးၿပီ၈

ယခုအခါ

အမို့အကာ

ဗလာနတၱိႏြငးံ မို့ေလကို ရငးဆိုငးလ္ကး ထိုစိမးံစမး့ ကျငး့်ပငးထဲက ်ဖတးေက္ား၊ ထျကးခဲံ ၾကရ်ပနးေလသညး၈
ထိုကျငး့ကို လျနးေသား ေတာငးေၾကာတစးခု ကာဆီ့လ္ကး ရြိေလသညး၈ သူတုိ႔လညး့ ထိုေတာငးေၾကာကို
တပငးတပနး့ တကးၾကရ်ပနး၌၈ ေတာငးထိပးသို႔ ေရာကးေသာအခါ ေလၿငိမးေသားလညး့ ်ဖဴက္ဲက္ဲႏြငးံ မို့သညး့စျာ
႐ျာခ္လာ်ပနး၌၈ ထိုအႀကိမးတျငး မို့သညး ယခငးကထကး ်ပငး့ထနးလြသညး၈ သို႔ေသားလညး့ တာမရြညး လြေပ၈
ထိုည တစးညလဵု့ မို့မ႐ျာ ပါေစနဲ႔ေတာံဟု ဘုရာ့သခငးကို ဆုေတာငး့ၾကၿပီ့လြ္ငး သာ့ရဲ တိရစၧာနးတို႔ အႏၲရာယးမြ
လျတးရာလျတးေၾကာငး့ ရြာၾကဵလ္ကး သစးပငးေပ၍သို႔ တကး၊ သစးချၾကာ့တျငး ထိုငးေနၾကရကုနး၌၈
အပူပိုငး့ေဒသရြိ သစးပငးမ္ာ့တျငး ခါခ္ဤးႏြငးံ ပု႐ျကးဆိတးညိဳမ္ာ့ အသိုကးအ်မဵဳ လုပး၊ ေနထိုငးေလံ
ရြိၾကသညး၈ ခါခ္ဤး ကိုကးခဵရလြ္ငး ေချ့ေလ့ပ္ာ့ အထို့ ခဵရသကဲံသို႔ အလျနးတရာ နာက္ငးလြသညး၈ ဒုတိယ
ကမာၻစစးႀကီ့ မ်ဖစးမီ (ှ၆ဿ၃) ခုႏြစး၇ ဇူလိုငးလ အတျငး့က ရခိုငး ႐ို့မေတာငးကို ပထမအႀကိမး ်ဖတးေက္ားခဲံေသာ
ေလယာဤးငယး တစးစငး့သညး ယခုေနရာ၉ ေတာငးဘကး အေတားေဝ့ေဝ့၉ ပ္ကးက္ခဲံဖူ့၌၈ ေတာသာ့ တုိ႔သညး
ေမံေလ္ာံေနေသာ ေလယာဤးသမာ့ ႏြစးဤီ့ကို ေတျ႔ၾကရေသာအခါ ပု႐ျကးဆိတးႏြငးံ ခါခ္ဤးမ္ာ့ သညး့ေနေအာငး
ဝိုငး့အဵု ကိုကးခဲထာ့ေသာ ဒဏးရာမ္ာ့ကို ်မငးၾကရသညးဟု သတငး့စာ၉ ဖတးရဖူ့သညး၈
သို႔ရာတျငး

မနးရစး၌

မြတးတမး့၉

'ထိုညအဖို႔

မို့လငး့သညး

အထိ

မို့တစးစကးမြ္

မ႐ျာသ်ဖငးံ

သစးပငးေပ၍မြာ သကးသာ ႐ႊငးလနး့စျာ အခ္ိနး ်ဖဳနး့ခဲံ ၾကရေပသညး'ဟု ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈
မို့ေသာကးေလေသား

သူတုိ႔

အာ့လဵု့

ေတာငးထိပးမြ

ေအာကးဘကးသို႔

အဆငး့လမး့

အတိုငး့

လိုကးလာခဲံရာ ေတာငးေ်ခရငး့သို႔ ေရာကးေသာအခါ လူမရြိေသာ တဲအိုပ္ကး အခ္ဳိ႕ကို ေတျ႔ရေပသညး၈
ထိုတဲမ္ာ့မြာ ဝါ့တိုငး၇ သကးကယးမို့၇ ဝါ့ထရဵ ကာထာ့ၾကသညး၈ ထိုအခ္ိနး၉ လြ္ပးစစးလကးၿပီ့ မို့မ္ာ့ ထစးခ္ဳနး့
႐ျာသျနး့လာ်ပနး၊ တဲမ္ာ့ အတျငး့သို႔ ဝငးေရာကး ခိုလႈဵ ၾကရ်ပနးေလသညး၈ မို့လညး့ သညး့ထနးလျနး့ေပသညး၈
သူတုိ႔လညး့ ေရြ႕ခရီ့ကို ဆကးဖို႔ရနး မလျယးကူေတာံေပ၈ သို႔ႏြငးံ ထိုတဲမ္ာ့မြာပငး တစးေန႔ႏြငးံ တစးည လဵု့လဵု့
အနာ့ယူသလို မြီ့ခိုေနၾကေတာံ၌၈
ထိုေန႔ ညဤးံဤီ့ပိုငး့တျငး မနးရစးသညး မူဆလငး သဵု႔ပနး့တစးေယာကးႏင
ြ းံ စကာ့လကးဆဵု က္ခဲံေလသညး၈
ထိုသဵု႔ပနး့ အနီ့သို႔ ခ္ဤး့ကပး၊ စကာ့ စတငးေ်ပာခ္ိနး၉ မနးရစးသညး ဘုရာ့ရြိခို့ ဆုေတာငး့စာမ္ာ့ကို ်ပနးလညး
ဖတး႐ႈ၊ ေနခိုကး ်ဖစးေလသညး၈ အဖမး့ ခဵခဲံရ်ခငး့၇ ခရီ့်ပငး့ ခ္ီတကးခဲံရ၊ ႏျမး့နယး်ခငး့၇ မေရရာေသာ
ေရြ႕ေရ့ႏြငးံ ကၽျနး်ဖစးရေတာံမညးံ ဘဝ စေသာ သုခဒုက၏ေတျ အၾကာ့မြာပငး ထိုသူ၌ စိတးဓါတးမြာ က္ဆငး့
ညႇိဳ့ႏျမး့ပဵု မေပ၍ေခ္၈
အက္ဤး့သာ့၈
မနးရစး၈

၈ "ဘုနး့ႀကီ့… အရြငး ဖတးေနတဲံ စာအုပးဟာ ဘုရာ့ တရာ့စာလာ့"

၈ "မဟုတးပါဘူ့ကျာ၈ ဒီစာအုပးက ဆုေတာငး့ပတၱနာ်ပဳတဲံ စာအုပးေတျပါ"

အက္ဤး့သာ့၈

၈ "ဘုနး့ႀကီ့တုိ႔ ခရစးယာနးေတျက ဘယးသူ႔ကို ဆုေတာငး့ၾကပါသလဲ"

97

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

မနးရစး၈

၈ "တစးဤီ့တညး့ေသာ ထာဝရ ဘုရာ့သခငးကိုေပါံကျယ"း

အက္ဤး့သာ့၈

၈ "ေကာငး့ပါေပံဗ္ာ၇ ဒါေပမယးံ ခငးဗ္ာ့တို႔ရဲ႕ ဘုရာ့ေက္ာငး့ေတျမြာ ဘာ်ပဳလုိ႔

႐ုပးတုေတျ ်ပညးံႏြကး ေနၾကသလဲ၈ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ဟာ ႐ုပးတုေတျကိုလညး့ ရြိခုိ့ၾကတယး ထငးတယး"
ထုိအေမ့ကို ေ်ဖဆို်ခငး့ မ်ပဳေသ့ဘဲ မနးရစးက ရယးေမာလိုကးေလသညး၈
အက္ဤး့သာ့၈

၈ "ခငးဗ္ာ့ ရယးေမာပါသလာ့၇ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ခရစးယာနး အယူဝါဒမြာ ဘုရာ့ စကာ့

တရာ့ စကာ့ ေ်ပာတဲံအခါ ရယးေမာတဲံ ထဵု့စဵ ရြိသလာ့"
မနးရစး၈

၈ "ကၽျႏးုပးရယးတာ ဘုရာ့တရာ့နဲ႔ မဆိုငးပါဘူ့၈ သငးေမ့တဲံ ေမ့ချနး့အတျကး ရယးတာပါ၈

ငါတုိ႔ကို သငးက ဟိႏၵဴေတျလို ႐ုပးတု ကို့ကျယးတယး ထငးလုိ႔လာ့"
အက္ဤး့သာ့၈

၈ "ဘုနး့ႀကီ့တို႔ ႐ုပးတု မကို့ကျယးဘူ့ ဆိုရငး ဘာ်ပဳလို႔ ဘုရာ့ေက္ာငး့ထဲမြာ

႐ုပးတုေတျ ်ပငးဆငးထာ့ၾကသလဲ"
ထိုအခါ မနးရစးသညး လကးဝါ့ကပးတိုငး၌ အေၾကာငး့၇ ခရစးေတား၌ မယးေတားအေၾကာငး့၇ ခရစးယာနး
သူေတားစငးမ္ာ့အေၾကာငး့

တစးခုႏြငးံတစးခု

ကျဲ်ပာ့

်ခာ့နာ့ပဵုတုိ႔ကိုပါ

စိတးရြညး

လကးရြညး

ရြငး့လငး့

ေ်ပာ်ပေနရေပေတာံသညး၈
သူတုိ႔ႏြစးဤီ့ အ်ပနးအလြနး ေ်ပာဆို ေဆျ့ေႏျ့ေနၾကသညးကို သဵႀကိဳ့တနး့လနး့ႏြငးံ အက္ဤး့သာ့တို႔က
စု႐ုဵ့ၿပီ့ တအဵံတၾသ နာ့ေထာငးၾကေလသညး၈ မနးရစးလညး့ မိမိ ေ်ပာ်ပသညးမ္ာ့ကို သူတို႔ အေတားသေဘာ
က္ေနၾကသညးဟု ထငး၊ ဝမး့သာမိေပသညး၈
ထို႔ေနာကး မူဆလငး အက္ဤး့သာ့က 'ထာဝရ ဘုရာ့သခငးဟာ ဘာသာ ဘယးႏြစးမ္ဳိ့ ေလာကးမ္ာ့ စီမဵ
ဖနးတီ့ ထာ့ပါသလဲ' ဟု ေမ့လိုကးေလ၌၈ ထိုအခါ မနးရစးက သဵု့မ္ဳိ့ ရြိေၾကာငး့ ခရစးယာနးဘာသာ၇
ဂ္ဴ့ဘာသာႏြငးံ ေနာကးတစးခု ်ဖစးေၾကာငး့ ်ပနး၊ ေ်ဖဆို လိုကးသညး၈
ထိုအခါ မူဆလငး အက္ဤး့သာ့က "ခငးဗ္ာ့လို ဘုနး့ႀကီ့ပငး အသိပညာ နညး့ေသ့တာ အဵံၾသစရာပဲ၇
ထာဝရ ဘုရာ့သခငးဟာ ကမာၻေပ၍မြာ ဘာသာႀကီ့ေလ့ခု စီမဵ ဖနးတီ့ ထာ့ခဲံတယးဗ္၈ ဘာသာ တစးခုထကး
တစးခု ပိုၿပီ့ လျယးကူ ရြငး့လငး့ေအာငးလညး့ စီမဵ ေပ့ခဲံတယး၈ ဒါေၾကာငးံ ေနာကးဆဵု့ ်ဖစးလာတဲံ တမနးေတား
မိုဟာမကးရဲ႕ ဘာသာဟာ အ်ပညးံစဵုဆဵု့ ဘာသာ ်ဖစးလာတာေပါံ၈ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ကို့ကျယးတဲံ ဘာသာလညး့
ခငးဗ္ာ့တို႔ အေလ္ာကး ေကာငး့ပါတယး၈ အဲဒီဘာသာက ခငးဗ္ာ့တို႔ကို ကယးဆယးတာကို့၇ ဒါေပမယးံ ကၽျႏးုပးတို႔
ဘာသာက ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ဘာသာထကး ပိုၿပီ့ ေကာငး့မျနး ်ပညးံစဵုတယး၈ ပိုၿပီ့ ႀကိဳကးစရာ ေကာငး့တယး" ဟု ်ပနး၊
ေ်ပာေလ၌၈ ထိုအခါ မနးရစးက..
မနးရစး ၈

၈ "မငး့ေ်ပာခ္ငးတာ ဒါပဲလာ့"

အက္ဤး့သာ့ ၈

၈ "ဒါတငး မကေသ့ပါဘူ့"
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မနးရစး ၈

၈ "ေတားေလာကးပါၿပီကျယး၇ တုိ႔ ဘာသာဟာ သတၱဝါတုိ႔ကို ကယးတငး ေနတယး ဆိုတာ

မငး့ဝနးခဵ ထာ့ၿပီပဲ၈ ဒါေပမယးံ မငး့ကိုေတာံ တစးခု သတိ ေပ့ရဤီ့မယး၈ မငး့တုိ႔ ဘာသာ ဝါဒဟာ သတၱဝါေတျကို
မကယးႏိုငးဘူ့ကျယးံ၈ ေနာငး တမလျနး ဘဝကိုသာ ဤီ့ေဆာငး ေနၾကတယး"
ယငး့သို႔ မိမိတုိ႔ ဘာသာကို မခဵခ္ိမခဵသာ ေ်ပာလိုကးေသာ အခါ ထိုငး၊ နာ့ေထာငးေနေသာ မူဆလငး
အက္ဤး့သာ့တို႔လညး့ မိမိတို႔ လကးမ္ာ့်ဖငးံ နာ့ကို အသီ့သီ့ ပိတးထာ့ကာ "ေတားဘာ ေတားဘာ" TaubahTaubash

ဟု

ေႂကျ့ေၾကား

ေနၾကေတာံသညး၈ 'ေတားဘာ

Tau-bah

ဆိုသညးမြာ ေနာငးတတရာ့ -

ေနာငးတရ်ခငး့' ဟု အဓိပၸါယး ရြိေပသညး၈ ထိုအခါ ဘုနး့ႀကီ့လညး့ သူတို႔ကို တိတးေစၿပီ့ေနာကး မိမိေ်ပာေသာ
စကာ့ကို ထငးရြာ့ေအာငး သာဓက ်ပမညးဆိုကာ သူတုိ႔၌ အမြာ့မ္ာ့ကို ေပ္ာကးေစရနး သမၼက္မး့စာ တစးပုဒးကို
႐ျတးဖတး ်ပလိုကးရေလသညး၈
သူတုိ႔လညး့ အစအဆဵု့ သညး့ခဵ၊ နာ့ေထာငး ေနၾကၿပီ့ေနာကး အလကာရငး - အလာမိရးဘနး Alkah
Karim Allah Mihrban ဟူ၊ ကိုရးအာနးက္မး့စာက စာတစးပုဒးကို ႏႈတးမြ ႐ျတးဆိုလ္ကး မိမိတုိ႔ ေနရာသို႔
်ပနးသျာ့ ၾကေလေတာံသညး၈ အဓိပၸါယးမြာ ထာဝရ ဘုရာ့သခငးသညး ေမတၱာတရာ့ ႀကီ့မာ့လြေပ၌၈ ထာဝရ
ဘုရာ့သခငးသညး က႐ုဏာ တရာ့ ႀကီ့မာ့ေပ၌ ဟူ၊ ်ဖစးသတညး့၈
မနးရစးသညး အ်ခာ့ ဘာသာဝငးမ္ာ့ကို မိမိဘာသာသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့လာေစရနး ဣလို တငး့က္ပးေသာ
နညး့်ဖငးံ ်ပဳ်ပငး၊ ရမညးဟု ေမြ္ားလငးံ ႏုိငးပါမညးေလာ၈ မိမိ၌ တရာ့ေသာ နညး့ကို လကးသဵု့်ပဳ၊ ရပါအဵံေလာ၈
မညးသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ကို သဵု့ရ ပါမညးနညး့၈ ဣလူမ္ာ့သညး ဘဂၤလာ့်ပညး အေရြ႕ပိုငး့ ေတာေက့္လကးတျငး
ေနထိုငးသညးံ မူဆလငး ဘာသာဝငးမ္ာ့ ်ဖစးေခ္သညး၈ သူတုိ႔ကို ခရစးယာနး လူဆို့ေတျက ဖမး့ယူခဲံၿပီ့ ရခိုငး
ဘုရငးထဵသို႔ လယးယာ အလုပးၾကမး့ သမာ့မ္ာ့အ်ဖစး ေရာငး့စာ့ၾကသညး၈ သူတုိ႔သညး မိမိတုိ႔အာ့ ခို့ဝြကး
လုယကး လာသူတုိ႔၌ ဘာသာကို အထကးတနး့ က္ေသာ ဘာသာ တစးခုဟု အေၾကာငး့်ပ၊ မဲဆျယး ေဟာေ်ပာ
ေန်ခငး့ကို 'ထာဝရ ဘုရာ့သခငးသညး ေမတၱာတရာ့ ႀကီ့မာ့လြသညး၈ က႐ုဏာ တရာ့ ႀကီ့မာ့လြသညး'
ဟူ၊သာ အေ်ဖ ေပ့ခဲံၾကသညး၈ ဆိုလိုရငး့ကာ့ ကၽျႏးုပးတို႔အေပ၍ ဣမြ္ ရကးစကးဖို႔ရနး ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ သငးတို႔
ဘာသာကို ငါတုိ႔ ဘယးလိုလုပးၿပီ့ ႏြစးသကး ပါမညးနညး့ဟု ဖျငးံမေ်ပာ႐ုဵ တစးမညးသာ က္နးေတာံသညး
မဟုတးပါေလာ၈
စိနး႔ဖရနးစစးေဇဗီယာ သာဆိုလြ္ငး ဣသို႔လုပးမညး မဟုတးေပ၈ သူသာ ယခုလို အေ်ခအေနမြာ
ရြိေနလြ္ငး ဆငးေပ၍ တကးစီ့ေနမညး မထငး၇ ထုိလူေတျႏြငးံ အတူ လမး့ေလြ္ာကး၇ အတူ ဒုက၏ခဵၿပီ့ ငိုကာ
ယိုကာႏြစးသိမးံ
ရြိေနပလိမးံမညး၈

အာ့ေပ့ကာႏြငးံ
ထိုအခါ

ေကာငး့ကငးဘဵုကို

ဒုက၏သညး

အေပါငး့က

သူတုိ႔

ကိုယးစာ့

သူလညး့

ငါတို႔လို

ဆုမျနးေတာငး့လ္ကး
ဒုက၏ခဵၿပီ့

႐ႊငး႐ႊငး်ပ်ပ

လိုကးပါလာပါလ္ကး

အာ့ကို့အာ့ထာ့ တစးခုေကာငး့ ရြိလို႔သာ ယခုလို မ္ကးႏြာ မညႇိဳ့ဘဲ လုိကးပါႏိုငးတာပဲ၇ ငါတို႔ မသိတဲံ ဒုက၏
အေပါငး့မြ လျတးေ်မာကးရာ လျတးေ်မာကးေၾကာငး့ နညး့ေကာငး့ တစးခုခုေတာံ ရြိမြာပဲဟု သူ႔အေပ၍ ေလ့စာ့
ၾကညးညိဳ

လာၾကေပလိမးံမညး၈

ယခုေတာံ

ဣသို႔မဟုတး၈

မနးရစးသညး

သူတုိ႔၌

အတျငး့စိတးကို

လႈပးရြာ့လာေအာငး မစျမး့ေဆာငးႏိုငးခဲံေခ္၈ ခရစးယာနးတုိ႔သညး သူတုိ႔ကို ကၽျနးလုပးေနၾကပါေပါံလာ့ ဟူ၊
ထိုသူမ္ာ့၌ စိတးတျငး စျဲမြတး သျာ့ေတာံမညးကို မနးရစး မရိပးမိ ရြာေခ္၈
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သို႔ေပမယးံ အပူပိုငး့ေဒသ ေတာႀကီ့ မ္ကးမညး့၉ မုတးသုတးရာသီ၌ ဒဏးရာဒဏးခ္ကးမ္ာ့ အၾကာ့တျငး
က်ပလာခဲံေသာ

ထိုဇာတးလမး့ကေလ့မြာ

အဆဵု့

မသတးေသ့ေခ္၈

သဵု႔ပနး့တုိ႔သညး

ကိုရးအာနးက္မး့က

စကာ့တစးလဵု့ကို ႐ျတးဆို၊ ထျကးချာ သျာ့ၾကေသားလညး့ ။တို႔အထဲက ခပးဆတးဆတး ်ပနးေ်ပာခဲံေသာ
လူတစးေယာကးမြာ သဵသယ ်ဖစးေစ ်ပဳလာေခ္ၿပီ၈
ထိုညတျငး
အေခ္အတငး

သူသညး

အေဖားမ္ာ့ႏြငးံအတူ

ေ်ပာခဲံသညးမ္ာ့ကို

်ပနးလညး

သဵႀကိဳ့

တနး့လနး့ႏြငးံ

ေတျ့ေတာေနမိေလသညး၈

ေလ္ာငး့ေနစဤး

ေစာေစာက

သူေ်ပာတာေတျ

အကုနးလဵု့

အမြာ့ခ္ညး့ပဲလာ့၈ ဒီလိုဆို လူ႔ဘဝကို တနးဖို့ရြိေအာငး လုပးေပ့ေနတာေတျ ဆဵု့႐ႈဵ့ မကုနးေပဘူ့လာ့၈
ေသသညး၌ အ်ခာ့မဲံ၉ ဘာမြ ေမြ္ားလငးံစရာ မရြိေတာံဘူ့ေလာ၈ တမနးေတားကို ယဵုၾကညး ကာကျယး
ခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ဒီလို ဒုက၏ေတျ ေတျ႔ၾကဵဳ ခဵစာ့ ေနရတာမ္ာ့လာ့၇ မိမိ၌ ကုသိုလးကဵသညး မိမိ ယဵုၾကညး
ထာ့သေလာကး အငးအာ့ မႀကီ့လုိ႔ဘဲလာ့၇ ထာဝရ ဘုရာ့သခငးသညး မိမိကို ကၽျနးဘဝသို႔ ေရာကးေစလ္ကး
ဒုက၏ႏြငးံ အရငး့ တညးေစၿပီ့မြ အမြနးတရာ့ဆီသို႔ ေခ၍ေဆာငး လာခဲံေပသေလာ၈
ထိုသူသညး ယငး့သို႔ေသာ သဵသယ်ဖငးံ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ စဤး့စာ့ေဝဖနးကာ စိတးေခ္ာကးခ္ာ့၊ ေနေတာံသညး၈
သို႔ႏြငးံ ေနာကးေန႔ နဵနကးေစာေစာတျငး ခရီ့မထျကးမီ မနးရစးထဵသို႔ သျာ့၊ "ကၽျနးေတား ညက ခငးဗ္ာ့
ေ်ပာတာေတျ

ၾကာ့ေယာငးၿပီ့

တစးညလဵု့

အိပးလုိ႔မရေအာငး

စိတးေခ္ာကးခ္ာ့ေနခဲံရတယး၈

ဒါေၾကာငးံ

ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားသို႔ ေရာကးတဲံအခါ ထိုအေၾကာငး့ကို ထပးမဵ ေဆျ့ေႏျ့ဖို႔ မေကာငး့ဘူ့လာ့" ဟု ေမ့လိုကးေလသညး၈
ထုိအခါ မနးရစးက..
"ယခုည တုိ႔စခနး့ခ္တဲံ ေနရာမြာ ထပးေဆျ့ေႏျ့တာေပါံ"
သဵု႔ပနး့ ၈

၈ "ကၽျႏးုပးအေဖားမ္ာ့ ်မငးရငး သကၤာမကငး့ ်ဖစးၿပီ့ ကၽျႏးုပးကို မုနး့တီ့ ႐ျဵရြာသျာ့ၾကမြာ

စို့တယး၈ ၿမိဳ႕ေတားမြာ ဆိုရငး အချငးံသာစရာေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ပါ"
မနးရစး ၈

၈ "ဒါေပမယးံ မေတားလုိ႔ လမး့ခရီ့မြာ မငး့ေသခ္ငး ေသသျာ့မယး ဆုိပါေတာံ၇ မငး့

အမြနးတရာ့နဲ႔ လျဲမသျာ့ႏိုငးဘူ့လာ့"
သို႔ေသား သဵု႔ပနး့ကာ့ သူ၌ အေဖားမ္ာ့ ဆူပူမညးကို စို့႐ျဵ႕ဟနး်ဖငးံ ႏႈတးမြ တစးစဵုတစးရာ ညညး့တျာ့ရငး့
်ပနးလြညးံ သျာ့ပါေခ္ေတာံ၌၈ မနးရစးသညး ထိုလူကို ေနာကးထပး စကာ့ေ်ပာဖို႔ အချငးံ မသာေတာံေခ္၈
ရခိုငး်ပညးနယးသို႔

ေရာကးၿပီ့ေနာကး

ထိုသူကို

ေနရာအႏြဵ႔

ရြာေဖျခဲံေသားလညး့

သတငး့သနး႔သနး႔မြ္

မၾကာ့ရေတာံေခ္၈
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အခနး့ (ှွ)
ေတာငးေပ၍က ဆငး့တုေတား

သူတုိ႔ တဲထဲက ထျကးချာ လာခဲံၾကေသာအခါ မို့႐ျာ ေနေသ့သညး၈ သို႔ရာတျငး သိပးမသညး့ လြေခ္၈
လမး့သညး

ေက္ာကးတဵု့

ေက္ာကးခဲ

ထူထပးေသာ

ေတာငး့ကုနးေပ၍သို႔

ေရြ့႐ႈလ္ကး

ရြိသညးံအတိုငး့

တ်ဖညး့်ဖညး့ ်မငးံ၊ ်မငးံ၊လာသညး၈ ေ်ခာကးမိုငးေလာကး ခရီ့ ေပါကးေသာ အခါ ကၽျဲ႐ိုငး့ တစးအုပးႏြငံး ရငးဆိုငး
တုိ့်ပနးေခ္သညး၈ ။တုိ႔ကာ့ အလျနး ႐ိုငး့စိုငး့ၾကမး့တမး့၊ ရနးသတၱ႐ု ်ပဳတတးေသာ သတၱဝါမ္ာ့တညး့၈ ။တို႔
လနး႔ေ်ပ့ေအာငး ေသနတးမ္ာ့ကို ပစးေဖာကး လြနး႔ထုတး ၾကရ်ပနးသညး၈
ေတာငးထိပးကို ေက္ားမိေသာအခါ သူတို႔ေနာကးဘကးမြ ေလ်ပငး့တစးခ္ကး တို့ဝငးး လာေလသညး၈
သူတို႔လညး့ ေတာငးး၌ အ်ခာ့ တစးဖကးကို အလငး့ေရာငး မႈနးမျဲမျဲတျငး စမး့၊ ကုပးကပး ဆငး့လာ ၾကရ်ပနး၌၈
ေနဝငးသျာ့ေသာအခါ ေအာကး၉ ေရစီ့သနးေသာ ်မစးတစးစငး့၌ ေစာကးမကးစျာ တညးေနေသာ ေခ္ာကးကမး့ပါ့
တစးခုသို႔ ေရာကးသျာ့ ၾကေလသညး၈ သူတို႔သညး ထို်မစး၌ ကမး့နဖူ့ေပ၍မြာပငး ထုိညအဖို႔ အခ္ိနး ကုနးလျနး
ေစခဲံၾကရ၌၈ ထိုေတာမြာ သာ့ရဲတိရစၧာနး အလျနးေပါမ္ာ့လ္ြကး က္ာ့တစးသဵႏြငးံ ဆငးအစးသဵမ္ာ့ တစးညလဵု့
ဆူညဵေနေသာေၾကာငးံ သူတို႔အာ့လဵု့ သစးပငးေပ၍တတး၊ ေနၾကရေပသညး၈
နဵနကးအ႐ုဏး တကးလာေသာအခါ ်မစးကို ်ဖတးကူ့ရနး စမး့ၾကညံးၾကသညး၈ သို႔ေသား ေရ အလျနး
နကးၿပီ့ ေၾကာကးစရာေကာငး့ေအာငး ေရစီ့ သနးေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ ေဖာငးတစးခု လုပးေစၿပီ့ သတိၱေကာငး့ေသာ
လူဆယးေယာကးခနး႔ကို

ဟိုဘကးကမး့သို႔

ေဖာငးႏြငးံ

သျာ့ေစၿပီ့မြ

်မစးတစးဖကးႏြငးံ

ႀကိဳ့တနး့လုပးရနး

စီမဵၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး ေဖာငးမြာ ေရစီ့ေနာကးသို႔ ေမ္ာပါသျာ့၊ မနညး့ ဆျဲတငး ၾကရ်ပနးသညး၈ အႀကိမးႀကိမး
ႀကိဳ့စာ့ ေသားလညး့ ဟိုဘကးကမး့သိုိ႔ ေရာကးဖို႔ရနး မတကးႏိုငးခဲံေခ္၈
သို႔ႏြငံး လကးေလြ္ာံကာ ေရက္သညး တိုငးေအာငး စိတးခ္လကးခ္ ထုိငး၊ ေစာငးံၾက ရ်ပနးသညး၈ သို႔ေသား
မညးမြ္ၾကာၾကာ

ေစာငးံၾက

ရဤီ့မညးနညး့၈

မညးသူမြ္

မသိႏုိငးေပ၈

မို့႐ျာႀကီ့ထဲတျငး

အမို့အကာ

မရြိ၈

ေလဟာ်ပငးထဲ၉ တစးညလဵု့ ငုတးတုတး ေနၾကရသညး၈ မီ့ေမႊ့၊လညး့ မရ၇ ပါလာေသာ အစာ့အစာတို႔မြာလညး့
စို႐ႊဲ ကုနးၾကသ်ဖငးံ စာ့၊ မရေတာံၿပီ၈ လြလြႀကီ့ ဒုက၏ ေရာကးေနၾကရေပေတာံ၌၈
ကဵအာ့ေလြ္ားစျာပငး ရခိုငးလူမ္ဳိ့ တစးေယာကးသညး ထမငး့ေ်ခာကးမ္ာ့ကို ေလလဵု မို့လဵု ထုပး၊
ယူေဆာငး လာခဲံသ်ဖငးံ ။ကို အဆာေ်ပ စာ့လိုကးရေတာံ၌၈ အက္ဤး့သာ့တုိ႔ကို မူကာ့ မလဵုေလာကး၊ မေပ့
ရေတာံေခ္၈ တတိယေန႔တျငးမူ အေ်ခအေန ပိုမို ဆို့႐ျာ့ လာၿပီ ်ဖစး၊ မနးရစးသညး ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ေရာကးမြ လူထု
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ဆုေတာငး့ပျဲလုပးဖို႔ မြနး့၊ ယူခဲံေသာ ဝိုငး အရကးမ္ာ့ကိုပငး ထုတး၊ ေသာကးရ ေလေတာံသညး၈ ပုလငး့ ႏြစးလဵု့
ကုနးသျာ့ေခ္ၿပီ၈ စတုတၳ နဵနကးတျငးမူ မခဵမရပးႏိုငး ေလာကးေအာငး အဆို့ဆဵု့ အေ်ခသို႔ ေရာကးရြိ လာၾကၿပီ့
်ဖစးခ္ငးရာ ်ဖစးေတာံဆိုသလို လူေတျမြာ ရမး့ခ္ငးစိတး ေပါကးလာ ၾကေတာံၿပီ၈ တစးကိုယးလဵု့ ႐ျဲ႐ျဲစိုေနၾကၿပီ့
ေအ့လျနး့၊ ခိုကးခိုကး တုနးရသညးံအထဲ မေအာငးံႏိုငးေအာငး ဆာေလာငး မျတးသိပး်ခငး့ ်ဖစးလာသညး၈ ထိုမြ
တစးပါ့လညး့ သစးက္ာ့တို႔၌ အႏၲရာယးက အခ္ိနးမေ႐ျ့ တရစပး ်ဖစးေနေပရကာ့ မနးရစးသညး ခရစးယာနး
ဘာသာဝငးမ္ာ့ကို ေခ၍ယူစု႐ုဵ့ၿပီ့ မိမိတို႔အာ့ သာ့ရဲ တိရစၧာနးေတျ အၾကာ့တျငး ဘဝ မဆဵု့ ေစလိုေၾကာငး့
ဘုရာ့သခငးထဵ ဆုေတာငး့ပျဲ လုပးေပ့ရေပေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ ဆုေတာငး့ပျဲ လုပးၿပီ့လြ္ငး မနးရစးသညး ဟိႏၵဴေရာ၇ မူဆလငးပါ အက္ဤး့သာ့ အာ့လဵု့ ဘကးသို႔
လြညးံ၊ “သငးတို႔သညး အသကး ခႏၶာကိုယး အို့စာ့ မကျဲရနး ငါတုိ႔ကဲံသို႔ ဆုေတာငး့ၾကေလာံ”ဟု တိုကးတျနး့
စကာ့ ေ်ပာၾကာ့လိုကးေလ၌၈ သူတို႔လညး့ မနးရစး၌ စကာ့ကို ၾကာ့ရေသာအခါ ငိုေႂကျ့ၾကေလသညး၈
သို႔ေသား တစးေယာကးမြ္ ခရစးယာနး ်ဖစးမလာေပ၈
ထိုေန႔ညေနမြာ ေကာငး့ကငး တစးခုလဵု့ ၾကညးလငးလ္ကး ၾကယးလနက၏တးတာရာမ္ာ့ ေကာငး့စျာ
ထျနး့လငး့

ႏိုငးၾကေလသညး၈

ယမး့မႈနး႔မ္ာ့ကို

အသဵု့်ပဳကာ

မီ့ေမႊ့၊

အဝတးအစာ့တို႔ကို

ေသျ႔ေ်ခာကး

ေစၾကရသညး၈ ထို႔ေနာကး သာယာေသာ ညဤးံအခ္ိနးကို အရသာရြိရြိ ကုနးလျနး ေစခဲံၾကရေပ၌၈ နဵနကးမို့စငးစငး
လငး့ေသား ်မစးေရအရြိနး ေလ္ာံသျာ့ေလၿပီ၈ တစးဖကးကမး့သို႔ ေဖာငးကို ေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံ ေလြားခတး သျာ့လာ
ႏုိငးခဲံသ်ဖငးံ တစးဖကးကမး့က သစးပငးႀကီ့ တစးပငး၉ ႀကိဳ့ကို ၿမဲၿမဵစျာ ခ္ညးေႏြာငး့ၿပီ့ အသီ့သီ့ ႀကိဳ့ကို ဆျဲ၊
ကူ့ၾကရေလသညး၈ ဆငးႏြစးေကာငးလညး့ ေရထဲက ကူ့၊ လုိကးလာၾကေလသညး၈
ထို႔ေနာကး ပိုမို၊ မတးေစာကးေသာ ေတာငးတနး့ကို တကးၾကရ ်ပနးေခ္ၿပီ၈ မနးရစးႏြငံး တီဘာအိုမြာ
ဆငးေပ၍က

လိုကး၊

မ်ဖစးႏိုငးေသာေၾကာငးံ

ဆငး့၊

ေ်ခက္ငး

ေလြ္ာကးခဲံ

ၾကရသညး၈

ဆငးမ္ာ့လညး့

ေတာငးေပ၍ကို ကုပးကပးတကးသျာ့ ၾကရသညးံ်ပငး တစးခါတစးရဵ ဆိတးကေလ့မ္ာ့ကဲံသို႔ ကမူတစးခုမြ တစးခုသို႔
ခုနးေက္ား

သျာ့ၾကရရြာသညး၈

ေရာကးၾကေလသညး၈

ထုိလမး့

ထုိေန႔ည

မို့ခ္ဳပးစတျငး

အတိုငး့

အတနးငယး

လူအာ့လဵု့
သျာ့ၿပီ့ေနာကး

ေတာငးၾကာ့

လမး့တစးခုေပ၍သို႔

မို့ခ္ဳပးလာသ်ဖငးံ

ေတာငးၾကာ့

လမး့ေပ၍မြာပငး တစးည နာ့ၾကရသညး၈
ပီ႐ႊမး Peroem ၿမိဳ႕ (ဝါ) ပဲ႐ုဵၿမိဳ႕မြာ ယခုအခါ တစးေန႔ခရီ့သာ ေဝ့ေတာံသညး၈ ခရီ့အဆဵု့သို႔
ေရာကးေတာံမညးဟု သိၾကေသာအခါ သူတုိ႔၌ စိတးဓါတးမ္ာ့လညး့ ေန၌ အလငး့ေရာငးႏြငံး အတူ ၾကညးလငး
ေတာကးေ်ပာငးလာၾကေပေတာံ၌၈
နဵနကး ေစာေစာပငး ခရီ့ စထျကးၾက်ပနးသညး၈ ေ်ခလြမး့မြာ သူတုိ႔ ေတာငးၾကာ့ တစးခုစီသို႔ ပို႔ေပ့ၿပီ့
ထိုမြတစးဖနး ေတာငးတနး့ တစးခုကို ်ဖတးေက္ား ၾကရ်ပနး၌၈ ယခငးကကဲံသို႔ ေခ္ာကးႀကိဳ ေ်မာငးၾကာ့တုိ႔ကို
ေက္ားလႊာ့ လာခဲံရၿပီ့ ်မစးတစးခုသို႔ ေရာကးၾက်ပနးေလသညး၈ ထုိ်မစးမြ ရခိင
ု းႏြငးံ အိႏၵိယ်ပညးသို႔ တူ့ေ်မာငး့တစးခု
ဆကးသျယး ေဖာကးလုပးရနး ၾကဵ႐ျယး ထာ့ေၾကာငး့ မနးရစးကို ေ်ပာ်ပ သိရြိရေပသညး၈ သဘာဝ အေနအထာ့ကို
ၾကညး၊
ံ ဆဵု့်ဖတးရလြ္ငး အေတားခဲခဲယဤး့ယဤး့ ေဖာကးလုပး ရေပလိမးံမညး၈ သို႔ရာတျငး (ှ၄) ရာစုႏြစး အတျငး့၉
ယငး့သို႔ေသာ အၾကဵအစညး မ္ဳိ့ရြိသညးမြာ စိတးဝငးစာ့ဖျယး ေကာငး့ေပသညး၈
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ကၽျႏးုပး ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ရြိေနစဤး (ှ၆ဿ၁) ခုႏြစးေလာကးက ထိုေနရာ မီ့ရထာ့လမး့ ေဖာကးလုပးရနး
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံ ဖူ့ေသ့သညး၈ အကယး၊ ထိုအၾကဵအစညး အထေ်မာကးခဲံလြ္ငး (ှ၆၁ဿ) ခုႏြစးတုနး့က ်မနးမာ်ပညးသို႔
က္ဴ့ေက္ားဝငး ေရာကးလာေသာ ၿဗိတိသြ္ စစးတပးမ္ာ့ အဖို႔ စစးကူအငးအာ့ ေကာငး့ေကာငး့ ်ဖညးံစျမး့ ေပ့ႏိုငး
ခဲံေပလိမးံမညး၈ မနးရစး၌ အဆိုအရ ရခိုငး်ပညးကို မဂိုမငး့မ္ာ့ ေရေၾကာငး့မြ ဝငးေရာကး တိက
ု းခိုကးမညး စို့၊
ထုိစီမဵကိနး့ကို စျနး႔လႊတး ခဲံရသညးဟု သိရေပသညး၈
ယခု သူတို႔ ေက္ား်ဖတးခဲံရေသာ ေတာငးထိပးတျငး ေက္ာကးသာ့ကို ထျငး့ထုထာ့ေသာ တငးပ္ဤးေချ
ထိုငးေနပဵုကို

ဗုဒၶ႐ုပးပျာ့

ဆငး့တုေတား

တစးဆူကို

ေတျ႔ရြိခဲံၾကရေလသညး၈

ထိုေဒသသညး

ဗုဒၶဘာသာ

ႏုိငးငဵေတား၌ နယးနိမိတး အတျငး့၉ တညးရြိ ေနေသာေၾကာငးံ ပငးတညး့၈ ရခိုငး လူမ္ဳိ့တို႔က ဗုဒၶ႐ုပးပျာ့ေတားဟု
ေ်ပာ၊သာ စကာ့အ်ဖစး သိရသညး၈ ထိုအခါက မနးရစး အဖို႔ ယငး့သို႔ေသာ ႐ုပးတုမ္ဳိ့ကို အရငးတစးခါမြ္ မေတျ႔
မ်မငး ဖူ့ဘူ့ ခဲံေသ့ေခ္၈ ထိုမြတစးပါ့ ဟိႏၵဴဘာသာႏြငးံ ဗုဒၶဘာသာ၌ ကျဲ်ပာ့ ်ခာ့နာ့ပဵုကိုလညး့ နာ့မလညး
ေသ့ေခ္၈ သူသညး ထုိဘာသာ ႏြစးမ္ဳိ့လဵု့ကို ႐ုပးတု ကို့ကျယးသညးံ ဘာသာခ္ညး့ဟု တစးမ္ဳိ့တစးစာ့တညး့
ေရာေထျ့ နာ့လညး ထာ့ေပသညး၈ အမြနး စငးစစး အာ့်ဖငးံ ဤေရာပတိုကးတျငး ဗုဒၶဘာသာကို သိသူ အလျနး
ရြာ့လြ ေပေသ့သညး၈
ရခိုငး်ပညးနယးသညး ဗုဒၶဘာသာ နယးနိမိတး်ဖစး၊ အလျနး ေရြ့က္ေသာ အခါကပငး ဗုဒၶသာသနာ
ထျနး့ကာ့

လာခဲံခေပသညး၈

ဗုဒၶဘာသာ

သာသနာေတားတျငး

ေစာေစာပိုငး့

သာသနာႏြငးံ

ေနာကးပိုငး့

သာသနာဟူ၊ ႏြစးမ္ဳိ့ ရြိသညးကို လူတိုငး့လိုလုိ သိေန ၾကပါသညး၈ ေစာေစာပိုငး့ သာသနာမြာ အစအဤီ့
တီထျငး ေပ၍ေပါကးလာေသာ ပငးမ ဗုဒၶဘာသာ Apostolic Buddhism ်ဖစး၊ ဗုဒၶရြငးေတား ဘုရာ့မြ တစးဆငးံ
တပညးံ သာဝကမ္ာ့၇ ရဟႏၲာမ္ာ့ အဆကးဆကး သာသနာ ်ပဳခဲံၾကသညး၈ သက၎ရာဇး (၃) ရာစု အတျငး့က
ထျနး့ကာ့ခဲံေသာ သာသနာေပတညး့၈ ဗုဒၶဘာသာ ေပ၍ေပါကးရ်ခငး့မြာ ဟိႏၵဴ ်ဗာဟၼဏတုိ႔၌ အယူသီ့ေသာ
အက္ငးံမ္ာ့ကို တျနး့လြနး ပယးဖ္ကး၊ လူတစးေယာကး အဖို႔ သဵသရာ ဝဲၾသဃမြ လျနးေ်မာကးေစရနး သငးံေလြ္ား
လျယးကူေသာ တရာ့ကို ႀကီ့မာ့ေသာ ေမတၱာ က႐ုဏာ ေရြ႕ထာ့၊ ေၾကာငး့က္ဳိ့ဟုနးမြနး စကာ့မျနးကို
ရြငး့လငး့စျာ ေဟာညႊနး ်ပဆိုရနး ေပ၍ေပါကးလာ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
အိႏိၵယ်ပညး၉ ဗုဒၶသာသနာေရာငး အထျနး့လငး့ဆဵု့ ေခတးႀကီ့ တစးေခတး ေပ၍ထျနး့ ခဲံဖူ့ေလသညး၈
ခရစးမေပ၍မီ

(ဿ၃ဝ-ဿဿ၃)

ခုႏြစးအတျငး့

ထငးရြာ့ခဲံေသာ

အေသာက

မငး့ႀကီ့သညး

မိမိ၌

တိုငး်ပညး

အုပးခ္ဳပးေရ့တျငး ဗုဒၶ်မတးစျာ၌ တရာ့ ေဒသနာမ္ာ့မြာ အခ္ဳိ႕ တဝကးကို ဤပေဒ အ်ဖစး သတးမြတး ်ပ႒ာနး့
ခဲံဖူ့ေလသညး၈ သို႔ရာတျငး အိႏိၵယ တစးႏိုငးငဵလဵု့ လိုကးနာ ႏိုငးေလာကးေအာငး မစျမး့ေဆာငးႏိုငးခဲံေခ္၈
လူသာမနးတို႔ ဘကးကဆိုလြ္ငး ထိုဤပေဒသညး မိမိတို႔ ကို့ကျယးေသာ ဘာသာတရာ့၉ အလျနးအက္ဴ့
ယစးမူ့

ေနေလာကးေအာငး

စျဲလမး့

ယဵုၾကညး

ေနၾကေသာ

ဟိႏၵဴလူမ္ဳိ့တုိ႔

အဖို႔

နာ့မဝငးေအာငး

ရြိေနၾကေသ့သညး၈ ်ဗာဟၼဏ တရာ့ကို ရြာၾကဵ ေနသူမ္ာ့ဘကးက ဆိုလြ္ငးလညး့ တႏၲရ၇ မႏၲရ စေသာ
အတတးပညာ ဘကး၉ အာ့သနးေနေသာ အတၱမာန အဘိဓမၼမ္ာ့ေၾကာငးံ နကးနဲေသာ ဗုဒၶ၌ အဘိဓမၼ သၿဂႋဳဟး
က္မး့မ္ာ့ကို စိတးမဝငး စာ့ၾကကုနး၈
ကို့ကျယး ဆညး့ကပးေရ့ႏြငးံ နကးနဲေသာ က္ငးံစဤး တရာ့ဆုိငးရာ အဘိဓမၼ အေရ့တျငး အိႏၵိယ
တုိငး့ရငး့သာ့တုိ႔ႏြငးံ ဆီေလ္ားေစမညးံ သာသနာ်ပဳ လုပးငနး့အတျကး ေနာကးပုိငး့ ဗုဒၶ သာသနာ ဂုိဏး့သစးတစးခု
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ထျကးေပ၍ လာရေပသညး၈ ထုိဂုိဏး့ဝငး ပုဂၐဳိလးမ္ာ့က မိမိတုိ႔ ဂုိဏး့ကုိ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဟု ေခ၍ေဝ၍
သမုတးခဲံ ၾကေလသညး၈ အဓိပၸါယးမြာ က္ယးက္ယး ်ပနး႔်ပနး႔ ေဟာေ်ပာ ညႊနး်ပေသာ ဗုဒၶသာသနာဟု ဆိုလုိသညး၈
ထုိ႔်ပငး အရငး့ခဵ ်ဖစးေသာ ပငးမ ဗုဒၶဘာသာကိုမူ ဟိနယာန အက္ဤး့မြ္ ေဟာေ်ပာေသာ ဗုဒၶသာသနာဟု
မြညးံေခ၍ၾကကုနး၌၈
မဟာယာန

ဗုဒၶဘာသာဝငးတုိ႔၌

ကုိ့ကျယးမႈဆုိငးရာ

အစီအမဵမ္ာ့မြာ

အခ္ဳိ႕ေသာ

ေဝါဟာရ

အသုဵ့အႏႈနး့တို႔မြ တစးပါ့ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝငးမ္ာ့၌ ကို့ကျယးမႈဆုိငးရာ အစီအမဵမ္ာ့ႏြငး႔ ချဲ်ခာ့၊ မရေအာငး တူညီ
ေနၾကေပသညး၈ ပညာတတး လူတနး့စာ့မ္ာ့ အဖုိ႔ ဆုိလြ္ငးမူ ဟိႏၵဴဘာသာ၌ အတၱမာန အဘိဓမၼႏြငး႔ မတူ၇
ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ၿပီ့ ခမး့နာ့ ဆနး့ၾကယးေသာ အဘိဓမၼ တစးမ္ဳိ့ ရြိေနေပသညး၈
တ႐ုတး်ပညး “တနး” ဘုရငးလကးထကးက ခရစး (၃၀ဝ) ခုႏြစးတျငး အိႏၵိယ်ပညးသုိ႔ ေရာကးလာေသာ
ဟိယျနးဆငး အမညးရြိ ပညာတတး တ႐ုတး ရဟနး့ေတားႀကီ့သညး ဟာသြ္ မငး့မ္ာ့ လကးထကး၉ အိႏၵိယ်ပညးသုိ႔
ေရာကးခဲံဖူ့ရာ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၇ ဟိနဘာသာ ဗုဒၶ ဘာသာႏြငး႔ ဟိႏၵဴ ဘာသာတုိ႔ကုိ အိႏၵိယ်ပညးတျငး
သာသနာအၿပိဳငး ထျနး့လ္ကး ရြိသညးကုိ ေတျ႔ခဲံရေလသညး၈ ထုိအခ္ိနးက ရခုိငး်ပညးနယးသညး အိႏၵိယႏိုငးငဵ
အတျငး့၉ ပါဝငးခဲံ၊ ေနထုိငးေသာ လူမ္ဳိ့တုိ႔မြာလညး့ ဘဂၤလာ့်ပညးမြ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ အသျငးတူၾကသညး၈
ထုိနညး့တူ ဟိႏၵဴဘာသာႏြငးံ ဗုဒၶဘာသာ ႏြစးမ္ဳိ့လုဵ့ပငး ရခုိငး်ပညးနယးမြာ ထုိအခါက ၿပိဳငးတူ ထျနး့ကာ့
ခဲံသညးမြာ ေသခ္ာေပသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ထုိေခတးက အေရြ႕တုိငး့ ေဒသအာ့လုဵ့ လုိလိုပငး
ထုိဘာသာမ္ာ့ ၿပိဳငးတူ ထျနး့ကာ့ခဲံသညးံ ရာဇဝငး အေထာကးအထာ့ မ္ာ့လညး့ ရြိေနေသာေၾကာငးံတညး့၈
သို႔ရာတျငး
ေဂါတမ်မတးစျာ

ရခိုငး်ပညးနယး၌

ဘုရာ့သခငး

ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့

သကးေတားထငးရြာ့

မြတးသာ့ဖျယးရာ

ေကာငး့ေသာ

ရြိစဤးအခါေလာကးက

အခ္ကးမြာ

သျနး့လုပးထာ့ခဲံ၊

အလျနး

ေရြ့က္သညးဟု ေက္ားေစာထငးရြာ့ လူသိမ္ာ့ၿပီ့ ႀကီ့မာ့လြေသာ ႐ုပးပျာ့ေတား ဆငး့တုေတားႀကီ့ တစးဆူ
ရြိေန်ခငး့ပငး ်ဖစးေလသညး၈ ထို႐ုပးပျာ့ေတား ဆငး့တုေတားႀကီ့ကို မဟာမုနိဟု ေခ၍ေဝ၍ၾကသညး၈ (်မနးမာတို႔က
မဟာ်မတးမုနိဟု ေခ၍ၾက၌၈) ယငး့႐ုပးပျာ့ေတား ဆငး့တုေတားႀကီ့ ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ ရခိုငး်ပညးနညးသညး
ဟိႏၵဴဘာသာ

ႏုိငးငဵမဟုတး၇ ဗုဒၶဘာသာႏိုငးငဵသာ ်ဖစးရမညးဟူေသာ အေၾကာငး့က

ပိုမို၊ ခိုငးလဵုေနေပ

ေတာံသညး၈
ခရစး

(၆၂၄)

ခုႏြစးတျငး

ရခိုငး်ပညးနယးသို႔

မျနးဂိုလီယဵအႏျယးဝငး

လူမ္ဳိ့တစးမ္ဳိ့

ဝငးေရာကး

တိုကးခုိကးဖူ့ေလသညး၈ ထိုလူမ္ဳိ့မ္ာ့ကာ့ ေရြ့က္ေသာ ်မနးမာလူမ္ဳိ့ႀကီ့မ္ာ့ပငး ်ဖစးေတာံ၌၈ အဘယးေၾကာငးံ
ဆိုေသား ရခိုငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ ယေန႔ ေ်ပာဆိုေနေသာ စကာ့သညး အလျနးေရြ့က္ေသာ ်မနးမာစကာ့မ္ာ့အတိုငး့
်ဖစးေနေသာေၾကာငးံတညး့၈
ထိုအခ္ိနးတျငး ဟိနယာနႏြငးံ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာမ္ာ့ အိႏိၵယႏိုငးငဵတျငး ကျယးေပ္ာကး ဆိတးသုဤး့၊
ဟိႏၵဴ

အယူဝါဒသာလြ္ငး

က္နးရြိေတာံသညး၈

မဟာယာန

ဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာသညး

တိဘကးႏြငးံ

တ႐ုတး်ပညးမ္ာ့သို႔ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ သျာ့ခဲံၿပီ့ ဟိနယာနဗုဒၶဘာသာမြာ သီဟိုဠးႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵဘကးသို႔ ကူ့လာခဲံေပသညး၈
ဟိနယာနဗုဒၶဘာသာသညး ်မနးမာလူမ္ဳိ့မ္ာ့ အႏြစးၿခိဳကးဆဵု့ ဘာသာ်ဖစး၊ ခရစး (ှှ) ရာစု အတျငး့၉
ပုဂဵ်ပညးတျငး အႀကီ့အက္ယး စညးပငး ထျနး့ကာ့ခဲံသညး၈ အ်ခာ့ ဗုဒၶဘာသာ ထျနး့ကာ့ရာ ႏိုငးငဵတို႔မြာထကး
်မနးမာ်ပညးက

ဟိနယာန

ဗုဒၶဘာသာက

အဆမ္ာ့စျာ

ပိုမို၊

မြနးကနးေကာငး့မျနးၿပီ့

လူ႔သဘာဝႏြငးံ
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အကိုကးညီဆဵု့ အဆီေလြ္ားဆဵု့ ်ဖစးေလသညး၈ ဘုရာ့ရြငး လကးထကးေတားက က္ငးံသဵု့ခဲံေသာ ဓမၼလမး့စဤးကို
အရငးအတိုငး့ ်ပနးလညး ထူေထာငး ေပ့သကဲံသို႔လညး့ ရြိေခ္သညး၈
ခရစး (ှဝ၃ဝ) ခုႏြစးေလာကးတျငး ်မနးမာတို႔သညး ပုဂဵနနး့ဆကးကို ရခိုငး်ပညးနယးအထိ တို့ခ္ဲ႕
စို့ပိုငးခဲံၾကသ်ဖငးံ ကၽျႏးုပးတို႔ ေတျ႔်မငးသညးံ အတုိငး့ မျနးဂိုလီယဵႏျယးမ္ာ့မြ ေရာယြကး ေပါကးဖျာ့လာသူမ္ာ့
ေနထုိငးရာ ေဒသတစးခု ်ဖစးလာခဲံေတာံသညး၈
မဟာမုနိ႐ုပးပျာ့

ဆငး့တုေတားႀကီ့သညး

သစးပငး

ခ္ဳဵႏျယးမ္ာ့

ဖဵု့လႊမး့ေပါကးေရာကးလ္ကး

ေတာႀကီ့အလယးတျငး ရြိေသားလညး့ မူလတညးရြိေသာ ေနရာမြာပငး သီတငး့သဵု့လ္ကး ရြိေပသညး၈ ယခုအခါ
ေတာခ္ဳဵမ္ာ့ ခုတးထျငးရြငး့လငး့ၿပီ့ ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့ကိုလညး့ ်ပနးလညး ်ပဳ်ပငးထာ့ၾကေပသညး၈ ။သညး
်မနးမာ်ပညးရြိ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ႐ုပးလဵု့ ႐ုပးတုေတားမ္ာ့ အနကး တနးခို့အႀကီ့ဆဵု့ ်ဖစးသညးဟု ထငးရြာ့
ေက္ားေစာခဲံေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ မဟာမုနိ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့မြာ ဗုဒၶဘာသာဝငးတို႔၌ မြီခိုအာ့ထာ့ရာ အခ္ကးအခ္ာ
ဘုရာ့ တစးဆူ်ဖစးလာ႐ုဵမက ႏုိငးငဵကို လဵု်ခဵဳေအာငး ကာကျယး ေစာငံးေရြာကးေပ့ေသာ ႐ုပးပျာ့ ဆငး့တုေတားႀကီ့
အ်ဖစးသို႔ ေရာကးလာေပေတာံသညး၈ ပုဂဵ်ပညးကို အုပးစို့ခဲံေသာ ဘုရငးမငး့တုိ႔သညး ထို႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့ကို
ၾကညးညိဳလျနး့၊ ပုဂဵ်ပညးသို႔ ပငးံေဆာငးရနး အႀကိမးႀကိမး ႀကိဳ့စာ့ ခဲံၾကဖူ့ေလသညး၈ သို႔ေသား ပငးံေဆာငး၊
မရသ်ဖငးံ မဟာမုနိဘုရာ့ႀကီ့ကို ဖူ့ေ်မားၿပီ့ ်ပနးၾကရကုနး၌၈ ဣနညး့အာ့်ဖငးံ ရခိင
ု း်ပညးနယးသညးလညး့
ႀကီ့မာ့ေသာ ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့၌ ေဒသ ်ဖစးလာေပေတာံသညး၈
ထိုအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ အခ္ိနးမြ မနးရစး ေရာကးသျာ့သညးံ အခ္ိနးအတျငး့ ႏြစးေပါငး့
ေ်ခာကးရာေလာကးကာလမြာ ရခိုငး်ပညးနယးသညး ဟိနယာန ဗုဒၶဘာသာေဒသအ်ဖစး ရပးတညးလာခဲံသညးံ
အ်ပငး မဟာမုနိ ဘုရာ့ႀကီ့လညး့ တုိငး်ပညးအတျကး အေရ့ႀကီ့ဆဵု့ ရတနာတစးပါ့ဟု ယူဆလာခဲံၾကေပသညး၈
ေ်မာကးဤီ့နနး့ဆကးသညး (ှ၁၀ဝ) ခုႏြစးက စတငးခဲံ၊ (ှ၂၀ဝ) ခုႏြစး ေရာကးေသား ရခိုငး ဘုရငး
မငး့ဘငး ထီ့နနး့ဆကးခဵၿပီ့ တုိငး့်ပညးမြာလညး့ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား ကမး့ေ်ခ တစးေလြ္ာကး၉ အေ်ခတက္
ရြိခဲံေလသညး၈ ထိုမငး့လကးထကးမြာပငး ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့မ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ကိုယးရဵေတား
ေသနတးကိုငး တပးသာ့မ္ာ့ အ်ဖစး စတငး အသဵု့်ပဳခဲံေလသညး၈ နယးေ်မကိုလညး့ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕အထိ
နယးပယး ခ္ဲ႕ထျငးခဲံေလသညး၈ ယငး့သို႔ စီမဵ ဖနးတီ့ခဲံေသာေၾကာငးံ ကၽျႏးုပးတို႔ သိခဲံရသညးံအတိုငး့ အေရြ႕ဘကးသို႔
တေ႐ျ႕ေ႐ျ႕ အာဏာစကး ်ဖနး႔လာေသာ မဂိုမငး့၌ အငး့အာ့ကို ေလ္ာံပါ့သျာ့ေအာငး လုပးႏုိငးခဲံေပ၌၈
မနးရစးသညး ပဲ႐ုဵၿမိဳ႕၌ အေပ၍ပိုငး့က္ေသာ ေတာငးၾကာ့၉ ႐ုပးပျာ့ေတားကို ေတျ႔ခဲံရေသာ အခါကမူကာ့
ထိုအရပးသညး ဟိနယာန သာသနာ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ထျနး့လငး့ခဲံၿပီ့်ဖစးေသာ ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့သို႔
ေရာကးရြိလာၿပီ၈

ထုိမြတစးပါ့

မျနးဂိုလီယဵ

အႏျယးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့

်မနးမာစကာ့

ေ်ပာဆိုသညးံ

လူမ္ဳိ့တို႔ကို

ပထမအႀကိမး သိကၽျမး့ ခံဲရဖူ့ေလၿပီ၈
ခရစး

(၆၂၄)

ခုႏြစးေလာကးတုနး့က

ရခိုငး်ပညးနယးသညး

ခရစး

(ှဝ၃၃)

ခုႏြစးေလာကးက

အဂၤလနးႏိုငးငဵကဲံသို႔ အေ်ခအေနတျငး တညးရြိခဲံေပသညး၈ မငး့ဘငး (ှ၂၀ှ-၂၀) လကးထကးမြ လကးရြိ ဘုရငး
သီရိသုဓမၼမငး့အထိ ႏြစးေပါငး့ တစးရာမြ္ေသာ အခ္ိနး ကာလသညး ရခိုငးရာဇဝငး၉ အတို့တကးဆဵု့အခ္ိနး
်ဖစးေပသညး၈ ဣအေၾကာငး့အရာတို႔မြာ ဣစာအုပးကို ဖတး႐ႈရာ၉ လညး့ေကာငး့၇ အေ်ခအေနတို႔ အလဵု့စဵု
မသိရြာေသာ မြတးတမး့ေရ့သူ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးအေပ၍၉ လညး့ေကာငး့ စာဖတးပရိသတးတို႔ သေဘာေပါကး
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ေစရနး ်ဖစးပ္ကးခဲံေသာ အေၾကာငး့အရာတို႔ႏြငးံ စပးလ္ဤး့သမြ္ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အစေဖားေပ့လိုကးရ်ခငး့
်ဖစးေပသညး၈
သို႔ရာတျငး

မနးရစး၌

မြတးတမး့ကို

်ပနးေကာကးေသာအခါ

"႐ုပးပျာ့ေတား

ဆငး့တုေတားရြိေသာ

ကုနး့်မငးံေပ၍သို႔ ေရာကးေသာအခါ ကၽျႏုးပးတို႔ လူစုထဲက အခ္ဳိ႕သညး တပး်ဖနး႔၊ ေ်မ်ပငးေပ၍တျငး ထုိငးၿပီ့ နဖူ့ကို
ေ်မႀကီ့ႏြငးံ

သဵု့ႀကိမးတိုကးလ္ကး

ရြိခို့

ကနးေတာံၾကေတာံသညး"ဟု

ဖတး႐ႈရေပသညး၈

ဣတျငး

ရြိခို့ကနးေတာံၾကသူမ္ာ့ဟု ဆိုရာ၉ ဟိႏၵဴဘာသာဝငးမ္ာ့ႏြငးံ ရခိုငးလူမ္ဳိ့ အေစာငးံ တပးသာ့တို႔ကိုပါ ရညး႐ျယးၿပီ့
သိမး့က္ဳဵ့၊ ေရ့သာ့ခဲံဟနး တူေပသညး၈ ဟိႏၵဴတို႔သညး ယခုလို ဗုဒၶ်မတးစျာကို ေက့္ဇူ့တငး်ခငး့၇ ရြိခို့
ကနးေတာံ်ခငး့ ်ပဳၾကသညးမြာ မိမိတုိ႔ ဘာသာအယူဝါဒႏြငးံ ဆနး႔က္ငးဘကး်ဖစးသညး မဟုတးေပ၈ မိမိတုိ႔ ဘာသာ
အယူဝါဒ၉ပငးလြ္ငး ဗုဒၶဘာသာ ဘုရာ့ကို အိႏိၵယ်ပညးရြိ ဆညး့ကပး ကို့ကျယးထိုကးေသာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့စျာအနကး
တစးပါ့ အပါအဝငးဟု အသိအမြတး ်ပဳထာ့ၾကေသာေၾကာငးံတညး့၈
မနးရစးမြာကာ့ ထိုလူမ္ာ့ ႐ုပးပျာ့ေတားကို ရြိခို့ကနးေတာံေနၾကသညးကို မႏြစးၿမိဳ႕ဟနး်ဖငးံ ၾကညးံေနစဤး
မူဆလငး သဵု႔ပနး့မ္ာ့ အနီ့သို႔ ခ္ဤး့ကပးလာၿပီ့ သူတုိ႔လညး့ ႐ုပးတုရြိခို့်ခငး့ကို မႏြစးၿမိဳ႕ေၾကာငး့ ေထာကးခဵ
ေ်ပာၾကာ့ေနၾကေတာံသညး၈

သို႔ရာတျငး

သူတို႔မြာ

အက္ဤး့သာ့မ္ာ့

်ဖစးေနရကာ့

ဘာမြ

ဝငးေရာကး

စျကးဖကးႏိုငး်ခငး့ မရြိဘဲ ၿငိမးသကးစျာ ရပးလ္ကး မႏြစးၿမိဳ႕ဟနး်ဖငးံသာ ဝိုငး့ၾကညးံေနၾကေပသညး၈ သို႔ေသားလညး့
မနးရစးသညး ဘုရာ့ ဝတး်ပဳၾကသူမ္ာ့ကို ကနး႔ကျကးတာ့်မစး်ခငး့ မ်ပဳဘဲ ထာဝရ ဘုရာ့သခငးကို ေက့္ဇူ့
တငးအပးေၾကာငး့ကို နာ့ဝငးေလာကးေအာငး ထဵု့သာဓက အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ပ၊ ေဟာေ်ပာေနေပသညး၈
ဟိႏၵဴတုိ႔လညး့ ေၾကာကးလျနး့၊သာ မနးရစးကို ်ပနးလညး ဆဲဆို်ခငး့ မ်ပဳေသားလညး့ မခဵခ္ငးသူ
တစးေယာကးမူ "ဆို့သျမး့မႈ မဟုတးလြ္ငး ေကာငး့တာပါပဲ၇ ၿပီ့ေတာံ ခုလို ၾကညးညိဳ၊ ကနးေတာံ်ခငး့ဟာ
အႏၲရာယး ်ဖစးတယးလုိ႔ ဘယးသူမြ မေ်ပာႏုိငးပါဘူ့" ဟု ဆငးေ်ခ တကးလိုကးေပေသ့သညး၈ ထိုအခါ မနးရစးသညး
မညးသို႔မြ္ မေ်ပာေတာံဘဲ ထိုလူ၌ ဆငးေ်ခ စကာ့ကိုသာ မြတးသာ့ထာ့လိုကးေလေတာံသညး၈
ေရြ႕ခရီ့ကို

တစးေၾကာံ

ဆကးၾကေသာအခါ

အ႐ျယးႀကီ့ရငးံၿပီ့်ဖစးေသာ

တစးေယာကးမြာ

အငးအာ့ကုနးခနး့

ေမာပနး့ႏျမး့နယးလြၿပီ်ဖစး၊

ရြိေနေပသညး၈

သို႔ေသားလညး့

အေစာငးံတပးသာ့တို႔က

ဒယိမး့ဒယိုငးႏြငးံ
တျနး့ထို့

မူဆလငး

အဘို့အို

လဲၿပိဳလုေတာံ

မတတး

ႀကိမး့ေမာငး့၊

ဇျတးအတငး့

သျာ့ခိုငး့ေနၾက်ပနးသညး၈ ထိုအခါ မနးရစးသညး အေစာငးံမ္ာ့ကို တာ့်မစးၿပီ့ ထုိအဖို့အိုအာ့ ဆငးေပ၍သို႔
တငးေဆာငး ေခ၍ယူ ခဲံေပသညး၈ ထိုအ်ခငး့အရာကို ်မငးရေသာအခါ အ်ခာ့ မူဆလငး အက္ဤး့သာ့တုိ႔သညး
မနးရစးအာ့ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ ေက့္ဇူ့တငးၾကေလေတာံသညး၈ သို႔ရာတျငး ေက့္ဇူ့တငးေၾကာငး့ အမူအရာ
်ပ႐ုဵသာ်ပၾကသညး၈ သူတုိ႔ကို ခရစးယာနးဘာသာထဲသို႔ ဆျဲေဆာငး၊ ရမညး ဟူ၊ကာ့ မဆိုႏိုငးေပ၈ သူသညး
တစးညေနလဵု့ ထိုသူမ္ာ့ကို ဘာသာေ်ပာငး့ဖို႔ တရာ့ မေဟာေတာံေခ္၈
မျနး့လျဲပိုငး့တျငး

ပီ႐ျမးၿမိဳ႕်ပငးဘကးရြိ

ေရလႊမး့ေနေသာ

စပါ့

လယးကျငး့မ္ာ့ကို

်ဖတးသနး့

လာခဲံၾကရသ်ဖငးံ မို့ခ္ဳပးမြ ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ ဝငးႏိုငးၾကေတာံသညး၈ ထိုၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕ဝနးလညး့ သူတုိ႔ေရာကးလာေသာ
သတငး့ ၾကာ့သိရေသာအခါ ။တို႔အာ့ တညး့ခိုရနး ဦညးံေဂဟာသို႔ ပို႔ေပ့ေစေလသညး၈ မနးရစးလညး့
ထိုဦညးံေဂဟာသို႔

ေရာကးလြ္ငး

ခရစးယာနး

ဘာသာဝငးတို႔ကို

လကးဝါ့ကပးတိုငးေရြ႕၉

စု႐ုဵ့ေစၿပီ့လြ္ငး

ဆုေတာငး့ပျဲ အခမး့အနာ့ က္ငး့ပေလေတာံ၌၈
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ခရီ့

ေရာကးမဆိုကး

ေရြ့ဤီ့်ပဳဖျယး

ဝတၱရာ့ကို

ဣသို႔

်ပဳလုပးၾကၿပီ့ေနာကး

အဝတးအစာ့

လဲလြယးၾကေလသညး၈ ထိုအခိုကး ၿမိဳ႕ဝနးထဵမြ ညစာစာ့ရနး ဖိတးေခ၍လာေသားလညး့ သူတုိ႔မြာ အလျနး
ပငးပနး့ႏျမး့နယးေန၊
ေသာကးရာတို႔ကို

မလိုကးႏိုငးေၾကာငး့

မနးရစးတို႔ထဵသို႔

ပို႔၊

်ပနးၾကာ့လိုကးရေပသညး၈
ေကၽျ့ေမျ့

်ပဳစုေစေလသညး၈

ထိုအခါ

ၿမိဳ႕ဝနးလညး့

အေစခဵတုိ႔သညး

စာ့ဖျယး

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ

အေဖ္ားယမကာမ္ာ့ႏြငးံ တျကး ဆီဤီ့ ေထာပတးတို႔ႏြငးံ အရသာရြိေသာ ထမငး့ဟငး့မ္ာ့်ဖငးံ ခမး့နာ့ႀကီ့က္ယးစျာ
စာ့ေသာကးပျဲႀကီ့ တညးခငး့ ေကၽျ့ေမျ့ၾကေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ မနးရစးတို႔ လူစုမြာ ရကးေပါငး့မ္ာ့စျာ ငတးတစးလြညးံ
်ပတးတစးလြညးံ ၾကဵဳခဲံရသမြ္ အတို့ခ္၊ အလိုရမၼကးႀကီ့စျာ်ဖငးံ ၿမိနးၿမိနးရြကးရြကး စာ့ေသာကးၾကေပေတာံသညး၈
သူတုိ႔သညး စာ့ပို့နငးံမညး စို့၊သာ ေတားလုိကးၾကရေသားလညး့ အာသာ မေ်ပေအာငး ရြိေတာံ၌၈ စာ့ေသာကးပျဲ
ၿပီ့ခ္ိနးမြာ ည (၆) နာရီခနး႔ ရြိေလၿပီ၈ လြ္ပးစစးလကး၊ မို့ႀကိဳ့ထစးခ္ဳနး့ ႐ျာသျနး့ လာ်ပနးေခ္၌၈ သို႔ရာတျငး
မို့သဵေလသဵတို႔သညး ႏြစးႏြစးၿခိဳကးၿခိဳကး အိပးေပ္ားေနေသာ မနးရစးတို႔ လူစုအာ့ ကေလ့ေခ္ာံ သီခ္ငး့ကို သီဆို၊
သိပးေပ့သကဲံသို႔ ရြိေတာံသတညး့၈
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အခနး့ (ှှ)
ေရေၾကာငး့ဗုိလးခ္ဳပး

ပီ႐ျမး့ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာကးေသာေန႔မြာ ဇူလုိငးလ (ှ၄) ရကးေန႔ ်ဖစးသညး၈ ရာမူ့ၿမိဳ႕မြ ဇူလုိငးလ (၄) ရကးေန႔
ထျကးချါခဲ႔ရာ ေတာငးတနး့မ္ာ့ကုိ ်ဖတးသနး့သျာ့ရေသာ ခရီ့မြာ (ှဝ) ရကးၾကာသညးံအနကး ်မစးေရအက္ကုိ
ေစာငးံရေသာရကးက ေလ့ရကး ပါဝငးေသ့၊ စုစုေပါငး့ (၄) ရကးခနး႔သာ ခရီ့ သျာ့ရကးရြိသညး၈ တစးေန႔လြ္ငး
(ှဿ) မုိငးနႈနး့နြငးံ ပ္မး့မြ္်ခငး့ထာ့၊ ထျကးသညးရြိေသား ထုိခရီ့မြာ (၅၁) မုိငးခနး႔ ေဝ့သညးဟု ခနး႔မြနး့
ႏိုငးေပသညး၈ ေရြ႕ကုိဆကး၊ သျာ့မညးဆုိရငး ေမယု်မစးဝသို႔ ေရာကးေပလိမးံမညး၈ ထုိေၾကာငးံ ပီ႐ျမး့ၿမိဳ႕သညး
မုတးသုနးေလ ေကာငး့ေကာငး့ တုိကးခိုကး ဝငးေရာကးႏိုငးေအာငး အကာအကျယး ကငး့မဲံသညးံ က္ယးေသာ
ပငးလယးေကျ႔ တစးခု်ဖစးေသာ ေမယု်မစးဝနြငးံ မကျာေဝ့လြေခ္၈ ကၽျႏုးပး၌ ေ်မပုဵေပ၍တျငး ်ပထာ့ေသာ မုိငးစေက့
အရ ပီ႐ျမး့ၿမိဳ႕မြ ရခုိငးေ႐ႊ်ပညးေတား ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔ မ္ဤး့ေ်ဖာငးံတစးခု တနး့ေနေအာငး ဆျဲသာ့ၾကညးံလြ္ငး မုိငး
(၁ဝ) ခနး႔သာ ကျာ့ေဝ့ေပသညး၈
ေပ၍တူဂီတုိ႔

နဵနကး

အိပးရာထ

ႏုိ့လာေသာ

အခ္ိနးတျငး

မုိ့မြာ

႐ျာေနဆဲပငး

ရြိေသ့သညး၈

သူတုိ႔ကုိေခ၍ရနး ၿမိဳ႕ဝနးထဵမြ လႊတးလုိကးေသာ ေဝါယာဤးနြစးခုလညး့ အသငးံပငး ေရာကးလာၾကသညး၈ သုတို႔
ေ႐ႊနနး့ေတားသုိ႔ သျာ့ေနသူမ္ာ့ ်ဖစး၊ သူတို႔အေပ၍ မညးသို႔ ဂ႐ုစုိကးၾကရသညးသာ ဣမြ္ႏြငး႔ သိေလာကး
ေပသညး၈ ယငး့ကဲ႔သုိ႔ ထငးရြာ့ေသာ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ ဦညးံသညးေတားမ္ာ့ကုိ ေတျ႔ရာ အရပးရြိ အမႈထမး့
အရာထမး့တုိ႔က ေကာငး့စျာ ႀကိဳဆုိ ်ပဳစု၊ ေ႐ႊနနး့ေတား အေရာကး ပုိ႔ေပ့ရနး တာဝနး ဝတၱရာ့ ရြိၾကသညး၈
ပုိ႔ဆကးရနး လကးေဆာငးပဏၰာမ္ာ့ ပါရြိလာလြ္ငးမူ ပုိ၊ ဂ႐ုစုိကးၾကရေသ့သညး၈
တီတာအုိႏင
ြ းံ မနးရစးတို႔အဖုိ႔ ဆုလ
ိ ြ္ငးလညး့ ၿမိဳ႕ဝနးကုိ လကးေဆာငးပဏၰာ ဆကးသရနး ေ႐ႊရညးသုတး
ေႂကျလငးပနး့ ေလ့ခုတျငး စုမာၾတ၇ ဂ္ာဗာ အစရြိေသာ ကၽျနး့မ္ာ့မြ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာမ္ာ့နြငးံ တငးသျငး့
လာေသာ ေလ့ညႇငး့ပျငးံ၇ င႐ုပးေကာငး့၇ ကရေဝ့ႏြငးံ ဇာတိပိၹဳလးသီ့ အစရြိေသာ ပရေဆ့မ္ာ့ ေမာကးေနေအာငး
ထညးံ၊ ယူလာခဲံၾကေပသညး၈ သုိ႔ႏြငးံ သူတို႔သညး ေဝါယာဤးေပ၍ သို႔တတး၊ ၿမိဳ႕ဝနး၌ အိမးေတားသုိ႔ လုိကးပါ
သျာ့ၾကေလသညး၈
ၿမိဳ႕ဝနးလညး့ လကးေဆာငး ပဏၰာမ္ာ့ကုိ ်မငးေသား အလျနး ေက္နပး ဝမး့ေ်မာကးလ္ကး ။တုိ႔အာ့
မိမိအနီ့၉ ထုိငးေစၿပီ့လြ္ငး ကျမး့အစး ေထျ့ခဵ စသညးတုိ႔ ကမး့လြမး့ကာ ဦညးံဝတး်ပဳေလသညး၈
ယငး့သို႔

ဦညးံဝတၱရာ့မ္ာ့

ေဆာငး႐ျကးၿပီ့ေလေသား၇

ေရြ႕တျငး

်ပဳဖျယးရြိေသာ

ယငး့ကိစၥမ္ာ့ကုိ

ဆကးလကး ေဆျ့ေႏျ့ ၾကေလသညး၈ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔ ေရာကးသျာ့လြ္ငး ယခုထကး အဆမတနး ်ပငး့ထနးေသာ
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မုတးသုနး ေလ်ပငး့ကုိ ေတျ႔ၾကရေပ လိမးံမညး၈ သုိ႔ရာတျငး လဆနး့ဖုိ႔မြာ ေလ့ရကးမြ္သာ လုိေတာံသညး၈
ထုိလဆနး့ရကး၉

ေခတၱခဏ

ေလအတုိကးအခုိကး

်ပတးသျာ့တတး၊

ေမ္ားလငးံစရာ

ရြိေသ့သညးဟု

အၾကဵေပ့စကာ့ ေ်ပာၾကာ့ ေသာအခါ တီတာအုိက မိမိတုိ႔ကိစၥမြာ အလျနး အေရ့ႀကီ့လြသ်ဖငးံ ေႏြာငးံေႏြ့
ဆုိငးငဵ႔ေန၊ မ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ ်ပနးလညး ေ်ပာၾကာ့ေသာအခါ ၿမိဳ႕ဝနး့လညး့ ေလြားတတး (၀၃) စငး့ရြိေသာ
တုိကးေလြႀကီ့ တစးစငး့ကုိ ေလြသာ့ အ်ပညးံအစုဵႏြငးံ ခ္ကးခ္ငး့ စီမဵေပ့သ်ဖငးံ ရာသီဤတု မညးသုိ႔ပငး ရြိေစ၇
နဵနကးေစာေစာ စတငး ထျကးချာရနး အသငးံ ်ပငးဆငးၾကေလေတာံ၌၈
သူတို႔လညး့ ဦညးံေဂဟာသို႔ ်ပနးလညး ေရာကးရြိလာလြ္ငး ဒီယငး့ဂါ့ကုိ တုိကးခုိကးရနး အမိနးအရ ရခုိငး
ေရ တပးမေတားႀကီ့ ကုလာ့တနး့်မစး အတျငး့ ဤီ့ရစးေတာငးၿမိဳ႕ အနီ့တျငး စု႐ုဵ့လ္ကး ရြိေၾကာငး့ သတငး့စကာ့
ၾကာ့သိ ရေပေတာံသညး၈ ထုိေနရာမြာ မိမိတုိ႔ ယခုရြိေနေသာ ၿမိဳ႕နြငးံ ေ်မာကးဤီ့ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား အၾကာ့ ခရီ့
တစးဝကးခနး႔တျငး

တညးရြိေပသညး၈

ထုိသတငး့ေၾကာငးံ

လဆနး့ရကး

ေရာကး၊

ေလၿငိမး

သျာ့သညးႏြငးံ

တစးၿပိဳငးနကး ခုိေအာငး့ေနေသာ လကးရြိေနရာမြ ထျကးချာၿပီ့ ထုိေရတပးႀကီ့ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔ မုခ္ ခ္ီတတး
ေလေတာံမညးဟု ေတျ့၊ စုိ့ရိမး ၾကရ်ပနးေလသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊ ၿမိဳ႕ေတားသို႔ ်မနးႏိုငးသမြ္ ်မနးေအာငးသျာ့မြ
်ဖစးေတာံမညးဟု စိတးကုိ ပုိငး့်ဖတးလုိကးၾကေလေတာံသညး၈
ေန႔လယးတျငး ၿမိဳ႕ဝနး့မငး့ထဵမြ လကးေဆာငးပဏၰာမ္ာ့ တုဵ႔်ပနးပုိ႔ ေရာကးလာခဲ႔ေလသညး၈ လကးေဆာငး
မ္ာ့မြာ ၾကကးမ အေကာငးငါ့ဆယး၇ ဒရယးႏြစးေကာငး၇ ခ္ီဒူ့ဘာ့ေခ၍ ဗီကနးကၽျနး့မြ အထူ့စုိကးပ္ဳိ့ရေသာ ဆနးေမႊ့
ေလ့တငး၇ ေထာပတး၇ သစးသီ့ခ္ိဳခ္ဤး စသညးတုိ႔ ပါရြိၾကေလသညး၈ ထုိလကးေဆာငး ပဏၰာမ္ာ့ႏြငးံအတူ (ှ၁)
ႏြစးသာ့အ႐ျယး ရညးမျနးလြပေသာ ၿမိဳ႕ဝနး၌ သာ့ေတားတစးပါ့ လုိကးပါလာၿပီ့ ။တုိ႔ကုိ ေတျ႔ဆုဵ ႏႈတးဆကး
ေလသညး၈
ၿမိဳ႕ဝနး၌ သာ့ေတားမြာ လြပစျာ တနးဆာ ဆငးယငးထာ့ေသာ ဆငးကုိစီ့၊ ေနာကးပါ ေ႐ႊထီ့မုိ့
လူသုဵ့ဆယး ်ခဵရဵလ္ကး ေရာကးရြိ လာေပသညး၈ သူ၌ ေရြ႕ေတားေ်ပ့မ္ာ့က ထုဵစဵအတုိငး့ ၿမိဳ႕ဝနး၌ သာ့ေတား
အမညးႏင
ြ းံ တကျ ႂကျလာေနေၾကာငး့ ေ်ပ့၊ ေႂကျ့ေၾကားေသာ အသဵကုိ ၾကာ့လုိကးရသညးႏြငးံ တၿပိဳငးနကး
မနးရစးေရာ၇ တီတာအုိပါ ထုိေဒသ၌ ယဤးေက့္မႈ ထုဵ့စဵအတုိငး့ ကပ္ာကယာ ေ်ပ့၊

အေလ့အ်မတး

ႀကိဳဆုိၾကရေပသညး၈
အမြနး

စငးစစးအာ့်ဖငးံ

ေကၽျ့ေမျ့ရေပမညး၈

သုိ႔ေသား

ယခုလုိ
သူတုိ႔မြာ

ဦညးံသညး
ကျမး့ယာ

ေရာကးလာလြ္ငး
မရြိ၊

ဤေရာပ

ထုဵ့စဵအတုိငး့
ထုဵ့စဵအတုိငး့

ကျမး့ယာတညးခငး့
ပါလာေသာ

ခ္ိဳခ္ဤး

သၾကာ့လုဵ့မ္ာ့ ႏြငးံ ဦညးံခဵၾကရာ ၿမိဳ႕ဝနး၌ သာ့ငယးလညး့ ဝမး့ေ်မႇာကး ႐ႊငးပ္ေနေတာံသညး၈ “သုိ႔ရာတျငး
သူသညး

တကယး

စာ့ၾကညးံေတာံမြ

အရသာကုိ

သိၿပီ့

ပုိ၊

႐ႊငး်ပဳဵ့

ဝမး့ေ်မႇာကးစျာ

အာ့ရပါ့ရ

စာ့ေနပါေတာံသညး”ဟု မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ ဖတး႐ႈ ရသ်ဖငးံ ထုိသူငယးသညး မ်မငးဖူ့ဘူ့၇ မစာ့ဖူ့ဘူ့ေသာ
အရသာရြိရြိ စာ့စရာတစးမ္ဳိ့ကုိ ယခုမြ အရသာ ခဵဖူ့သညးကုိ ထငး့ရြာ့စျာ သိႏိုငးေပသညး၈
လာေရာကး လညးပတးေသာကိစၥ အဆုဵ့သတးေသာ အခါ ။အာ့ အဝါေရာငး ပနး့ပျငးံမ္ာ့ႏြငးံ
စီမအ
ဵ ပးေသာ တ႐ုတး်ပညး်ဖစး ဖဲဖ္ငးကုိ လကးေဆာငး ေပ့လုိကးေသာအခါ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ ဆငးေပ၍တတး၊
်ပနးထျကး သျာ့ေလေတာံ၌၈
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နဵနကး ေရာငးနီ မလာခငး နာရီဝကးခနး႔ ေစာ၊ သူတို႔ အသီ့သီ့အိပးရာက ထၾကၿပီ့ ခရီ့ထျကးရနး
အသငးံ ်ပငးၾကသညး၈ သူတုိ႔ စတငးခရီ့ ထျကးၾကမညးံ ဆဲဆဲတျငး ၿမိဳ႕ဝနးမငး့က သူ႔ထဵလာ၊ ႏႈတးဆကးၿပီ့မြ
ထျကးချာ

ေစလုိေၾကာငး့

အေစခဵတုိ႔လညး့

လူလႊတး၊

ေ်ပာေလသညး၈

သူ႔အိမးေတားကုိ

လြညးံပတး၊

ေလြေပ၍သုိ႔

ခပးသုတးသုတး

ေသတၱာမ္ာ့

ထမး့ခ္

သျာ့ေနၾကေပသညး၈

ေနၾကေသာ
ၿမိဳ႕ဝနးသညး

အသကးအ႐ျယးေၾကာငး႔ မုိ့ေရထဲတျငး လုိကးမပုိ႔ ႏိုငးသညးကုိ ချငးံလျတးပါရနး ေတာငးပနးစကာ့ ေ်ပာၾကာ့
ႏႈတးဆကးၿပီ့လြ္ငး သူ႔သာ့ကုိ သေဘာၤေပ၍ အေရာကး လုိကး၊ ပုိ႔ေစသ်ဖငးံ ဆငးႀကီ့မ္ာ့တျငး အခမး့အနာ့
စိ့နငး့၊ ်မစးကမး့ေရစပးထိ သျာ့ခဲံ ၾကရေလသညး၈
သုိ႔ရာတျငး ေရစပးသုိ႔ ေရာကးေသာအခါ သူတို႔အာ့လုဵ့ အဵံအာ့ သငးံကုနးၾကေတာံ၌၈ ်မစးဝ သုိ႔မဟုတး
ပငးလယးေကျ႔ ထဲတျငး သူတုိ႔ ေမ္ားမြနး့ထာ့သညးထကး လျနးမငး့စျာ ပုိ၊ ေလအတုိကးၾကမး့လ္ကး ရြိေတာံသညး၈
ပငးလယးဘကးမြ ႀကီ့မာ့ေသာ လိႈငး့လုဵ့ႀကီ့မ္ာ့ အလိမးံလိမးံထကာ ကမး့ေ်ခဘကးသုိ႔ ေ်ပ့လႊာ့ကာ ကမး့ပါ့ကုိ
်ပငး့ထနးစျာ ႐ုိကးပုတးလ္ကး ရြိေတာံသညး၈ ၿမိဳ႕ဝနးသာ့လညး့ သူတို႔၌ စုိ့ရိမးပူပနးေသာ မ္ကးႏြာအသီ့သီ့ကုိ
လြညးံၾကညးံၿပီ့ေနာကး
မြာလုိကးပါတယး“

“ကၽျနးေတားံ

ဟုေ်ပာကာ

ခမညး့ေတားက

ခရီ့ကုိ

ရကးေ႐ျ႕ရနး

သငးတုိ႔အာ့

မုိ့ေလၿငိမးေအာငး

အၾကဵေပ့ေနေတာံသညး၈

ေစာငးံဖုိ႔

သူကေတာံ

တဖျဖျ

လမး့ခရီ့၉

စိတးခ္လကးခ္ သျာ့ေစလုိ၊ တုိကးတျနး့ေန်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ သူ႔စကာ့ကုိ ၾကာ့ေလလြ္ငး ေရေၾကာငး့်ပလညး့
ကမး့သုိ႔တတးလာၿပီ့ ်ဖညးံစျကးေထာကးခဵ၊ ေ်ပာေန်ပနးေတာံ၌၈
သုိ႔ေသား မတတးႏိုငးေခ္ၿပီ့၈ ေႏြာငးံေႏြ့ေနလုိ႔ မ်ဖစး၇ တီဘာအုိလညး့ လူမ္ာ့အာ့ မနးရစးကုိ ေလြေပ၍
တငးေပ့ဖုိ႔ အခ္ကး ေပ့လုိကးေလေတာံသညး၈ ေရေၾကာငး့်ပလညး့ မ္ကးလုဵ့ထဲတျငး မ္ကးရညးမ္ာ့ ဝုိငးလ္ကး
သူ႔လူ ေလြသမာ့ဘကးသုိ႔ လြညးံၿပီ့ “တုိ႔ေတာံ ဘဝတုဵ့ပါၿပီ၈ ဒီေပ၍တူဂီ ေကာငးေတျဟာ ပငးလယးက ေမျ့ထာ့တဲံ
သာ့ေတျပါပဲ၈ ေရထဲမြာ ေသရမယး ဆုိတာေတာငးမြ မေၾကာကးၾကဘူ့ကျယ”း ဟု ေ်ပာရငး့ ေလြေပ၍သုိ႔ တကးၾက
ရေပေတာံသညး၈
ေလြသမာ့တုိ႔မြာ

ေလြကုိပစး၊

ထျကးေ်ပ့ၾကေတာံမညးံ

ပုဵဟနးမ္ာ့

ရြိေနၾကေတာံသညး၈

တီတာအုိလညး့ ဒီတခါေတာံ တကယး လုပးရေတာံမညးံ အေ်ခအေနသုိ႔ ေရာကးေနၿပီ့ကုိ ေကာငး့စျာ သိလုိကး
သညး၈ သုိ႔ႏင
ြ းံ သူသညး ဝတးဆငးထာ့ေသာ ေဘာငး့ဘီ၇ အက္ႌမ္ာ့ကုိ ခၽျတးပစးၿပီ့ လုဵခ္ညး နဵငယးပုိငး့ကုိသာ
ဝတးလ္ကး ကုနး့ပတးတဵခါ့ အဵဖုဵ့ဆီသုိ႔ ေ်ပ့သျာ့ကာ ႀကိမးလုဵ့ကုိ ဝငးံကာဝငးံကာႏြငးံ ခ္ကးခ္ငး့ ေလြကုိ ေလြားခတး
ထျကးချာရနး ဆဲေရ့ႀကိမး့ေမာငး့၊ အတငး့ ေစခုိငး့ေလေတာံသညး၈ ေၾကာကးလညး့ေၾကာကး အမိနး႔ကုိလညး့
ေလ့စာ့စျာ နာခဵၾကသ်ဖငးံ တတးမ္ာ့ကုိ စျဲကုိငးၿပီ့ တစးၿပိဳငးနကး ေလြားထျကး ခဲံၾကေလေတာံသညး၈
ထုိအခါ ေလြႏြငးံ ်ဖတးကူ့ ခဲံရသညးမြာ ေၾကာကးခမနး့ လိလိပငး၇ ကမး့ပါ့အနီ့မြာ ဆုိ့ဝါ့ၾကမး့တမး့
လြ၌ဟု ထငးရေသားလညး့ ်မစးလယး ေရာကးခါနီ့ေလေလ ပုိမုိ၊ ၾကမး့တမး့ေလေလ ်ဖစးေနေတာံ၌၈
ထုိေနရာတျငး မုတးသုနးေလ၌ အ်ပငး့ထနးဆုဵ့ အငးအာ့ႏြငးံ ရငးဆုိငးခဲံၾကရေပ၌၈ ေလြတစးစငး့လုဵ့ စုဵ့စုဵ့
်မဳပးသျာ့ေတာံမညးကဲံသုိ႔

ထငးမြတးၾကၿပီ့

မနးရစးႏြငးံ

တကျ

အေစခဵအာ့လုဵ့ပငး

အေပ၍ဝတးအက္ႌမ္ာ့

အကုနးခၽျတးပစး လုိကးၾကေလ ေတာံသညး၈ ေလြားခတးသူတို႔မြာလညး့ အငး့အာ့ကုနးခနး့လ္ကး အကူအညီ
လုိလာၾကေလသညး၈ မနးရစး ကုိယးတုိငးလညး့ ဘုရာ့သခငး၌ အကူအညီ အမအစကုိ ရပါေစေၾကာငး့
လကးတစးဖကးက လကးဝါ့ကပးတုိငးကုိ

ကုိငးေ်မႇာကးရငး့ ဆုေတာငး့ပတၳနာ ်ပဳေနရြာေပသညး၈ သု႔ေ
ိ သား

ေလသဵ၇ လႈိငး့သဵတုိ႔ေၾကာငးံ သူ႔အသဵကုိ မညးသူမြ္ မၾကာ့ၾကကုနး၈
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သုိ႔ရာတျငး သူသညး ေလြားခတးသူတုိ႔ကုိ ခရစးယာနးတရာ့ မေဟာေတာံေခ္၈ ယခုလုိ ဆုိ့ဝါ့၊
အႏၲရာယး မ္ာ့လြေသာ ေလဒဏး၇ မုိ့ဒဏးကုိ ကကးသလစး ခရစးယာနး၌ သစၥာက ကယးတငးႏိုငးပုဵ မရေပ၈
ထုိသူတုိ႔လညး့ တကးကုိ လႊတး၊ တရာ့ကုိ နာၾကာ့ၾကမညး မဟုတးေပ၈ ထုိအခ္ိနးတုိငးေအာငး ေယာကၤ္ာ့
ပီသစျာ ဇျဲနပဲႏြငးံ ပဲ႔စငးတျငး ကပး၊ တကးမကုိ ဂ႐ုတစုိကး ထိနး့ေပ့ရေသာ ေရေၾကာငး့်ပ ပဲံနငး့ကလညး့
ယခုအခါ

မိမိ

အာ့အငးေတျ

ကုနးခနး့

ဆုတးယုတးလာေၾကာငး့

ေအားဟစးေ်ပာဆုိကာ

အကူအညီ

ေတာငး့ေနေလၿပီ၈
ထုိအခါ တီဘာအုိႏြငးံ မနးရစးတုိ႔က သူ႔ထဵသုိ႔ ေ်ပ့၊ တကးမကုိ ကူညီ ထိနး့ေပ့ၾကေလသညး၈ ယငး့သုိ႔
ကုနး့ပတးေပ၍၉ အကျယးအကာမရြိပဲ ရပး၊ တကးမကုိငးေပ့ေနစဤး ႀကီ့မာ့ေသာ လႈိငး့လုဵ့ႀကီ့မ္ာ့ မၾကာခဏ
တုိကးခတး်ခငး့ ခဵရသညး၈ ေရြ႕သုိ႔ ငုိကးစုိကးငုိကးစုိကး ်ဖစးသျာ့၊ တကးမတုိငးႏြငးံ ေဆာငးံမိသ်ဖငးံ ေခါငး့၉
ေသျ့်ခညး ဤကာ အလျနး နာက္ငးေသာ ေဝဒနာကုိ ခဵရ်ပနးေလသညး၈
သူတုိ႔သညး တဖကးကမး့သုိ႔ ေရာကး၊ အကာအကျယးကုိ ဝငးမခုိရမီ နာရီမ္ာ့စျာ တပငးတပနး့ ကူ့ခတး
လာခဲံ ၾကရေပသညး၈ မုိ့ေရ မုိ့ေပါကးမ္ာ့ အၾကာ့ ေဝ့ေဝ့လြမး့၊ မ်မငးႏိုငးၾကေပ၈ ေရြ႕သုိ႔ ေလြတစး်ပနး
ေလာကးသာလြ္ငး မႈနးတိမႈနးမႊာ့ ်မငးႏိုငး ၾကရေပသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊ သူတို႔ ဤီ့တညး၊ ေလြားခတးေနေသာ
ကူ့ေထာငးံ ေခ္ာငး့ဝကုိ လြမး့၊ မ်မငးႏိုငးၾကရေပ၈ သုိ႔ေသား အေတား ေနေစာငး့ေလာကးေသာ အခ္ိနးတျငးမူ
ထုိေခ္ာငး့ဝကုိ ေတျ႔ၾကရေပသညး၈ သုိ႔ႏြငးံ ေလြကုိ ေခ္ာငး့ထဲသုိ႔ အတနးငယး ေလြာခတးသျာ့ၿပီ့မြ ကမး့ပါ့၉
်မဲ်မဵစျာ ခ္ညးေႏြာငး ထာ့လုိကးၾကေလသညး၈ ေလြသာ့တုိ႔လညး့ ယခုမြ ရပးနာ့ချငးံ ရၾကကာ ကုနး့ေပ၍သုိ႔တတး
ေရာကးၿပီ့ ႐ျဵ ည
႔ ျနးမ္ာ့ ရြိေစကာမူ ေ်မကုိ ကုနး့၊ နမး့႐ႈဵ ႔ၾကေလေတာံ၌၈ ထုိေနာကး သူတုိ႔မြာ အငး့အာ့ကုနးခနး့
ေနၿပီ်ဖစး၊ ေလြေပ၍ တတးၿပီ့ တုဵ့လုဵ့ပကးလကး လြဲကာ ႏြစးၿခိဳကးစျာ တစးနာရီခနး႔ အပနး့ေ်ဖ အိပးစကးေနၾက
ေတာံသညး၈ ထုိေခ္ာငး့ငယး၌ ကမး့ပါ့တစးဖကး တစးခ္ကးတျငး လမုပငးမ္ာ့ စီတနး့ ေပါကးေရာကးၾကလ္ကး
ေက္ာဘကး၉

လယးတစးကျငး့ႏြငးံ

ေတာငးပူစာကေလ့မ္ာ့

ရြိေလသညး၈

ေနာကးဘကး

ခမး့လြမး့လြမး့၉

ေက္ာကးေတာငး၇ ေက္ာကးစျနး့ႀကီ့မ္ာ့ ရြိ၌၈ လျနးခဲ႔ေသာ ႏြစးေပါငး့ တစးရာခနး႔က ရခုိငးဘုရငး ဘဂၤလာ့်ပညးကုိ
တုိကးခုိကးရနး စစးခ္ီေသာအခါ ထုိေနရာ၉ ေခတၱစခနး့ ခ္ရငး့ ေက္ာကးသာ့တုိ႔ကုိ ထုလုပးခဲ႔ေသာ ႐ုပးပျာ့
ဆငး့တုေတား မ္ာ့ကုိ ယခုထကးတုိငး ေတျ႔်မငးၾကရေပေသ့သညး၈
ထုိေနရာမြ အေရြ႕ေ်မာကး စူ့စူ့သုိ႔ မုိငးႏြစးဆယးခနး႔ သျာ့လြ္ငး ဤီ့ရစးေတာငးၿမိဳ႕ တညးရြိေလသညး၈
ရာသီဤတု

သာယာေသာ

အခ္ိနးတျငး

သစးပငးတစးပငးေပ၍မြ

တကးၾကညးံလြ္ငး

ေတာငးကုနး့တစးခုေပ၍၉

တညးထာ့ေသာ ဘုရာ့ေစတီ၌ အထျကး ထုပိကာစိနးဖူ့ကုိ ေကာငး့စျာ ဖူ့ေ်မား ေတျ႔်မငးႏိုငးေပသညး၈
ေနသညး အေတားေစာငး့သျာ့ၿပီ့၇ ေလြသမာ့တုိ႔မြာ အတနးငယး အငးအာ့်ပညးံလာၾကၿပီ ဆုိရေစကာမူ
အစာ စာ့ေသာကးၿပီ့ေနာကး ်ပနးလြညး အိမးစကး ၾကၿပနးေတာံသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ထုိေနရာမြာ က္ာ့ရဲေသာ ေဒသ
်ဖစးေပသညး၈ ေလြကုိ ကမး့ပါ့ႏြငးံ နီ့ကပးစျာ ဆုိကးကပး ထာ့ေသာေၾကာငးံ က္ာ့ရဲ၌ အႏၲရာယးကုိ ကာကျယးရနး
ေသနတး စျဲကုိငးေသာ အေစာငးံမ္ာ့ကုိ တစးညလုဵ့ အလြညးံက္ ကငး့ခ္ ထာ့ၾကရေပေတာံသညး၈
နဵနကး

အ႐ုဏးတတးခ္ိနးတျငး

သူတုိ႔ေလြမြာ

လကးယာဘကး

ေခ္ာငး့ငယးတစးခုသုိ႔

ထုတးယူၿပီ့

ဒီေရအရြိနးနြငးံ လ္ငး်မနးစျာ ဆနးတကးေလသညး၈ မုတးသုနးရာသီ မုိ့တိမးတုိ႔လညး့ ညိဳမႈိငး့ အုဵ႔ဆုိငး့လ္ကး
ရြိေပသညး၈ ထုိေန႔ မနကး ခရီ့ဆနးတကးခဲံရာ ဤီ့ရစးေတာငး အေကာကးေတား ဌာနသုိ႔ ဆုိကးကပးမိခဲံၾကေပ၌၈
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ထုိေနရာမြ

တစးဆငးံ

ေ်ခ်မနးေတား

တစးေယာကးကုိ

ေရတပးဗုိလခ
း ္ဳပးႀကီ့

ထဵသုိ႔

ေစလႊတး၊

သတငး့

ပုိ႔လုိကးေလသညး၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆုိေသား သူတုိ႔ ေ႐ႊနနး့ေတားသုိ႔ မေရာကးမီ ေရေၾကာငး့ဗုိလးခ္ဳပးကုိ
ႏႈတးချနး့ဆကးၿပီ့ မိမိ လာေရာကးရ်ခငး့ အေၾကာငး့ႏြငးံ ဘုရငးမငး့်မတး၌ အမိနး႔အတုိငး့ ခ္ကးခ္ငး့ ခ္ီတတး်ခငး့
မ်ပဳေသ့ဘဲ ေခတၱဆုိငး့ငဵ ထာ့ေစလုိေၾကာငး့မ္ာ့ကုိ ေ်ပာဆုိ ေတာငးပနး့လုိေသာေၾကာငးံေပတညး့၈
ေရေၾကာငး့ဗုိလးခ္ဳပးလညး့ သူတုိ႔ကုိ ေခ၍ေဆာငးရနး အေစာငးံသေဘၤာကုိ အႀကိဳ လႊတးလုိကးေလသညး၈
ေရတပး စခနး့မြာ ကုလာ့တနး ်မစးကမး့ေပ၍၉ ရြိ၊ သေဘၤာတပးႀကီ့မြာ ပငးလယးကမး့ေ်ခ ဘကး၉ ေက္ာကးခ္
ရပးနာ့ ထာ့ေလသညး၈ ယာယီစခနး့ ်ဖစးေသားလညး့ ေနေပ္ား ထုိငးေပ္ားရြိလြသညး၈ စစးတနး့လ္ာ့တုိ႔မြာ
မ္ာ့ေသာ အာ့်ဖငးံ ဝါ့တုိငး ထနး့လကးမုိ့ ဝါ့ထရဵကာလ္ကး အေတား သပးသပးရပးရပး သနး႔သနး႔ရြငး့ရြငး့
ရြိၾကေပသညး၈

တဲအာ့လုဵ့သညး

အသစးစကးစကး

ေဆာကးလုပးထာ့်ခငး့

်ဖစးၿပီ့

အႀကီ့ဆုဵ့တဲတျငးမူ

ေရေၾကာငး့ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ေနထုိငးေလသညး၈
ထုိအရပး
ခရစးယာနးဘုနးႀကီ့

ေဒသတျငး

ေနထုိငးသူတုိ႔သညး

မ္ာ့ကုိေတာံ

အေတားပငး

စညး့ကမး့ႀကီ့လြေသားလညး့

အထငးႀကီ့ကာ

ေလ့စာ့ၾကသညး၈

ၾသဂတးစတငးဂုိဏး့
သုိ႔ေသား

သီရိသုဓမၼ

ဘုရငးမငး့်မတးသညး ခရစးယာနး ဘာသာဝငးတုိ႔ကုိ မိမိေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား၉ အေ်ခစုိကးချငးံ မ်ပဳေပ၈ ဘာသာေရ့ေၾကာငးံ
မဟုတးေသားလညး့ ခရစးယာနး ဘာသာဝငးတုိ႔အာ့ ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ ေဆာကးချငးံ၇ အသငး့အဖျဲ႔ အစုအေဝ့ႏြငးံ
ေနချငးံ်ပဳလြ္ငး သူလြ္ိဳ လုပးငနး့ေသားလညး့ေကာငး့၇ ႏိုငးငဵေရ့ အ႐ႈပးအေထျ့ေသားလညး့ေကာငး့ ၾကဵစညး
လုပးကုိငးၾကမညးဟု သကၤာ မကငး့ေသာေၾကာငးံ မိမိ၌ ႏိုငးငဵေတားအတျငး့၉ သူတုိ႔ စုစုေဝ့ေဝ့ ေနချငးံမရေအာငး
တငး့တငး့ၾကပးၾကပး အမိနး႔ေတားမ္ာ့ သတးမြတးထာ့ေပသညး၈
သုိ႔ရာတျငး တစးဤီ့ခ္ငး့မြ္ေသာ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ ်ဖစး်ပနး၇ ပညာလညး့တတး၇ အဆငးံအတနး့လညး့
ရြိေသာ မနးရစးကုိမူကာ့ သာမနး ခရစးယာနး ဘာသာဝငးတုိ႔ထကး ပုိ၊ အေလ့ေပ့ၿပီ့ ဆကးဆဵေတား မူေပ၌၈
ဣအ်ခငး့အရာ တု႔က
ိ ုိ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕က ခရစးယာနးမ္ာ့က ဘာေၾကာငးံ သူတို႔ထဵသုိ႔ တုိကး႐ုိကး စာေပ့ ပုိ႔ေပ့
ခဲံၾကသညးကုိ လညး့ေကာငး့၇ တီဘာအုိလညး့ သူ၌

လာေရာကး်ခငး့ႏြငးံ အဘယးေၾကာငးံ ေခါငး့မာမာ

လုပးခဲံသညးကုိ လညး့ေကာငး့ အရြငး့သာ့ ေဖား်ပေနေပေတာံသညး၈
ေရေၾကာငး့

ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ႏြငးံ

ေတျ႔ဆုဵၾကရာတျငး

တ႐ုတး်ပညး်ဖစး

ပုိ့ထညးမ္ာ့ႏြငးံ

ဟငး့ခတး

အေမျ့အႀကိဳငးမ္ာ့ လကးေဆာငးေပ့ၿပီ့ ခ္စးၾကညးစျာ ေဆျ့ေႏျ့ ခဲံၾကေပသညး၈ “ဒီလုိဆုိ့ဝါ့တဲံ ရာသီမြာပငး
ဘယးလုိလုပးၿပီ့ ေရာကးလာခဲံသလဲ”ဟု ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့က ေမ့်မနး့သ်ဖငးံ သူတုိ႔ လာခဲံရေသာ ခရီစဤးႏြငးံ ေတျ႔ၾကဵဳ
ခဲံရေသာ အ်ဖစး အပ္ကးမ္ာ့ကုိ လညး့ေကာငး့၇ လာခဲံရေသာ ကိစၥကုိ လညး့ေကာငး့ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ပငး
ေ်ပာ်ပ လုိကးၾက ေပသညး၈
“ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕မြာ

ရြိတဲ႔

စစးဗုိလးမ္ာ့၇

ဘုရငးမငး့်မတး၌

သစၥာေတားကုိ

ခ္ိဳ့ေဖာကးတယး

ဆုိတဲံ

စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့ဟာ အေ်ခအ်မစး လုဵ့ဝမရြိပါ၇ သူတို႔၌ အ်ပဳအမူ အက္ငးံအၾကဵမ္ာ့ကုိ စုဵစမး့ေရ့အဖျဲ႔ ေစလႊတး၊
အတိအက္

စုဵစမး့

စစးေဆ့

ေစလုိပါသညး၈

သူတို႔ဟာ

ဘုရငးမငး့်မတးအေပ၍

မညးမြ္

သစၥာေစာငးံသိ

႐ုိေသၾကတယးဆုိတာကုိ သိေစလုိ၊ ကၽျနးေတားမ္ိဳ့ႏြငးံ သူတုိ႔ ကုိ့ကျယးေသာ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးကုိ ေစလႊတး
လုိကးၾက်ခငး့ ်ဖစးပါသညး“ ဟု တီဘာအုိက ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ ေလြ္ာကးတငးလုိကးေလသညး၈
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ယငး့သို႔ ပျငးံလငး့ရငး့ႏြီ့စျာ ေ်ပာဆုိ ေဆျ့ေႏျ့ ေနၾကၿပီ့ေနာကး မနးရစးလညး့ ဘုရငးမငး့်မတး၌
မြာ့ယျငး့်ပဳမႈပုဵကုိ

ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့

ရိပးမိသျာ့ၿပီ့ဟု

ေတျ့မိ႐ုဵမက

မိမိ

ရပးတညးေနေသာ

အဆငးံအတနး့

အေ်ခအေနကုိပငး ်မႇငးံတငး ေဖားထုတးလ္ကးသာ့ ်ဖစးေနသညးကုိ ရိပးစာ့မိလုိကးေလသညး၈ ဘာသာေရ့ကုိ
အေၾကာငး့်ပဳ၊ ရခုိငးမငး့်မတး ေ႐ႊနာ့ေတားသုိ႔ သတငးမြနးမ္ာ့ ပုိေပ့ ႏိုငးေတာံမညးကုိ လညး့ေကာငး့၇ မတရာ့
လုပးဇာတးခငး့၊ ဘုရငး မငး့်မတးထဵ ကုနး့ေခ္ာ ေလြ္ာကးထာ့ေသာ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ဝနးကုိ ဘုရငး့မငး့်မတး
အမ္ကးေတား ရြေပဤီ့ေတာံမညးဟူ၊ လညး့ေကာငး့ ေတျ့မိေပေတာံသညး၈
ထုိအခ္ိနး၉ ေရေၾကာငး့ဗုိလးခ္ဳပးက “ဘုနး့ႀကီ့ ယခုေ်ပာေနတာေတျဟာ ဘာမြ ယုဵမြာ့ စရာ မရြိပါဘူ့၈
အလာ့တူပငး ဘုနး့ႀကီ့ကုိ ေ႐ႊနနး့ေတားက ပ္ဴပ္ဴငြာငြာ လကးခဵ ေတျ႔ဆုဵမညးမြာ မလျဲပါ၈ ကၽျႏုးပးအဖုိ႔ ဆုိလြ္ငး
ေပ၍တူဂီေတျဟာ သစၥာေဖာကးမယးလုိ႔ နညး့နညး့ေလ့မြ မယုဵၾကညးခဲံပါ၈ သူတို႔ကုိ သစၥာေဖာကးေတျလုိ႔ ကၽျႏုးပး
ယုဵၾကညးလြ္ငး ဒီယငး့ဂါ့သုိ႔ ခ္ကးခ္ငး့ ခ္ီတတးသျာ့မြာေပါံ၈ အသငးေသားမြ ဒီလမး့ခရီ့ကုိ

ဒီလုိအခ္ိနးမြာ

ေရာကးေအာငး လာႏိုငးေသ့လြ္ငး ကၽျႏုးပးလုိလူကုိ ဘယးလမး့၇ ဘယးခရီ့၇ ဘယးအခ္ိနး၇ ဘယးရာသီကမြ တာ့ဆီ့
မထာ့ႏိုငးဘူ့ ဆုတ
ိ ာ ရိပးမိမြာေပါံ၈ ကၽျႏုးပးဟာ မုနးသုနးရာသီ အငး့အာ့ေလ္ာံသညးံ အခ္ိနးကုိ ေစာငးံေနတာ
မဟုတးဘူ့၈ အမြနးေတာံ သတငး့ကုိ မသကၤာလုိ႔ အေ်ခခဵ အခ္ကးအလကး ခုိငးခုိငးလုဵလုဵ သိရြိေစရနး အခ္ိနးဆျဲၿပီ့
ေစာငးံဆုိငး့ ေနတာပါ“ ဟု ရြငး့လငး့စျာ ်ပနးေ်ပာေလသညး၈
သူ၌ မြတးတမး့၉ မနးရစးသညး ဗုိလးခ္ဳပး၌ အာေဘားေၾကာငးံ အလျနးအမငး့ ေက့္ဇူ့တငးၿပီ့လြ္ငး
အာရြတုိကး တစးချငး၉ အကၽျမး့ကၽျငးဆုဵ့ ေရေၾကာငး့တပးသာ့ တစးေယာကး ်ဖစးသညးသာမက မငး့မႈစုိ့ရာ၉
အထူ့ တတးကၽျမး့လ္ကး မညးသူကုိ ယုဵၾကညးံအပး၊ မညးသူ႔ကုိ မယုဵၾကညးအပးဟု ပုိငး်ခာ့ ေဝဖနးတတးေသာ
တစးဤီ့ တညး့ေသာ ပုဂၐိဳလးႀကီ့ေပတညး့ဟု ။အာ့ ေကာငး့ေကာငး့ ခ္ီ့က္ဴ့ထာ့ေလသညး၈
ထုိေနာကး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့က “ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ ယခု ေ်မာကးဤီ့ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား၉ မရြိေပ၈ မဟာမုနိသုိ႔
အဖူ့အေ်မား သျာ့ေနပါတယး၈ အဲဒီကုိ လုိကးသျာ့လြ္ငး ေတျ႔ရပါလိမးံမယး၈ သငးႏင
ြ းံ အတူ ကၽျနးပး၌ ဗုိလးႀကီ့
တစးဤီ့ကုိ အကူအညီ ထညးလ
ံ ုိကးပါဤီ့မယး“ဟု ေ်ပာေလေတာံသညး၈
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အခနး့ (ှဿ)
အိမးေတားဝနး

ခရီ့သညးအာ့လုဵ့မြာ ဤီ့ရစးေတာငးအနီ့မြာ စပါ့လယးကျငး့ႀကီ့ အတျငး့၉ ရြိေနၾကေပသညး၈ အလျနး
က္ယး်ပနး႔ေသာ ကျငး့်ပငးႀကီ့်ဖစး၊ ေ်မာကးမြေတာငးသုိ႔ ရြစးမုိငးခနး႔ ရြညးလ္ာ့ၿပီ့ ပငးလယးမြ ေတာငးတနး့မ္ာ့
အထိ ေ်ခာကးမုိငးခနး႔ က္ယးဝနး့ေပသညး၈ ေမယု်မစး၇ ကုလာ့တနး့်မစးနြငးံ ေလ့ၿမိဳ႕်မစးတုိ႔မြ ႏႈနး့ႏြစးမ္ာ့ အနညး
က္၊ ကုနး့ေပ၍လာေသာ ေ်မႏုကၽျနး့ေပ၍ အရပး ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေ်မၾသဇာ ထကးသနး ေကာငး့မျနးလြေပသညး၈
ထုိ်မစး

သုဵ့စငး့လုဵ့ပငး

ရခုိငး႐ုိ့မေတာငးကုိ

်မစးဖ္ာ့ခဵ၊

ဘဂၤလာ့

ပငးလယးထဲသု႔ိ

တစးစငး့ႏြငးံတစးစငး့

ေက္ာခ္ငး့ကပး စီ့ဝငး ေနၾကၿပီ့လြ္ငး လူေနအိမးေ်ခ ထူထပးမ္ာ့်ပာ့ေသာ လျငး်ပငးတစးခု ်ဖစးေပ၍ေနေပသညး၈
သုိ႔ေသား ရခုိငး်ပညးနယးမြာ လူဤီ့ေရထကး ထျကးရြိေသာ ဆနးစပါ့က မ္ာ့စျာပငး ပုိလြ္ဵေနေတာံသညး၈ ကမာၻ၌
အေရြ႕ဘကး်ခမး့ ေဒသတုိ႔တျငး ဆနးစပါ့သညး လူတုိ႔၌ ပဓာန အာဟာရဓာတး အစာ့အစာ ်ဖစးၿပီ့ လူတုိ႔၌
စညး့စိမး ဤစၥာကုိ တုိ့ပျာ့ ႂကျယးဝေစေသာ သီ့ႏြဵမ္ိဳ့ ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ထုိေဒသမ္ဳိ့သညး အိႏိၵယ ႏိုငးငဵထကး
သာလျနး ေကာငး့မျနးေသာ အေ်ခအေန ရြိသညးံ်ပငး တုိငးသူ်ပညးသာ့တုိ႔ အဖုိ႔ ငတးမျတး ေခါငး့ပါ့သညးဟူ၊ မရြိ
ႏိုငးေတာံေပ၈ သုိ႔အာ့်ဖငးံ အလုပးၾကမး့လုပးဖုိ႔ လူမလုဵေလာကးလြ္ငး အိႏၵိယ်ပညးမြ ေခ၍ယူ လုပးကုိငး ေစရ
ေပေသ့သညး၈
ရခုိငး်ပညးနယး၌ ထူ့ေထျေသာ လုပးရပးအခ္ိဳ႕မြာ နိမးံေသာေ်မ်ပငး၉ တစးေနရာမြ တစးေနရာသုိ႔
ေရေ်မာငး့မ္ာ့

ေဖာကးလုပး

ထာ့်ခငး့ပငး

်ဖစးေတာံသညး၈

ဆုိခဲံေသာ

်မစးသုဵ့သျယးႏြငးံ

။တုိ႔၌

်ဖစးလကးတကးမ္ာ့ အ်ပငး၇ ထုိ်မစးမ္ာ့၇ ်မစးလကးတကးမ္ာ့ အၾကာ့၉ အရပး ရြစးမ္ကးႏြာသုိ႔ အသီ့သီ့
ဆကးသျယး ေဖာကးလုပးထာ့ေသာ ေခ္ာငး့ငယး၇ ေ်မာငး့ငယး အေ်မာကးအ်မာ့ ရြိေနၾကေလသညး၈ ေက့္႐ျာ
တုိ႔မြာလညး့ ထုိ်မစးေခ္ာငး့တုိ႔၌ ကမး့ပါ့ ေပ၍၉သာ တညးရြိရကာ့ လူမ္ာ့အဖုိ႔ တစး႐ျာမြ တစး႐ျာသုိ႔ သျာ့လုိလြ္ငး
ထုိ်မစးေခ္ာငး့၇ တူ့ေ်မာငး့မ္ာ့ကုိ အာ့်ပဳ၊ ေရလမး့မြ သျာ့လာၾကရေပသညး၈
သုိ႔အာ့ေလ္ားစျာ

တုိငး်ပညးတျငးလညး့

ေလြေပါငး့

ေ်မာကး်မာ့စျာႏြငးံ

်ပညးံက္ပးေနေတာံသညး၈

ေသ့ငယးေသာ လုဵ့ထျငး ေလြကေလ့မ္ာ့၇ ေလာငး့ေလြႀကီ့မ္ာ့၇ ေလြားကာ့၇ ေဘာကးတူ စသညး်ဖငးံ တုိကးေလြ၇
တုိကး သေဘၤာနြငးံ ကုနးတငး၇ ဝနးတငး၇ ခရီ့သညးတငးေသာ ေလြႀကီ့မ္ာ့ အထိ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေပါငး့ မ္ာ့စျာ ရြိၾက
ေလသညး၈

သုိ႔ႏြငးံ

်ဖစးေနေတာံသညး၈

ေလြသမာ့
ထုိ႔ေၾကာငးံ

(ဝါ)

ေရေၾကာငး့်ဖငးံ

ဤီ့ရစးေတာငး

အသကးေမျ့သူတုိ႔သညး

ၿမိဳ႕ကေလ့မြာပငး

ေလြေပါငး့

လူဤီ့ေရ

အမ္ာ့ဆုဵ့

သုဵ့ရာ႔ငါ့ဆယး

ရြိသညးဟု

ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့က ေ်ပာ်ပဖူ့ေလသညး၈
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ရခုိငး်ပညးနယးသညး

အိႏၵိယ်ပညးႏြငးံ

နယးခ္ငး့

စပးေနေသားလညး့

လူမ္ိဳ့်ခာ့

အေငျ႔အသကးမြ

ကငး့လျတးေသာ တုိငး့်ပညးတစးခု ်ဖစးေနသညးမြာ အဵံၾသစရာ ေကာငး့လြသညး၈ ေနထုိငးေသာ လူမ္ိဳ့တုိ႔သညး
မျနးဂုိလီယဵ်ပညး အေနာကးပုိငး့ အလျနး ေဝ့ေခါငးေသာ ေဒသ၉ ေရြ့က ရြိခဲံေသာ မျနးဂုိႏိုငးငဵမြ ်မနးမာ်ပညး၇
ယို့ဒယာ့်ပညး၇ အာသဵ်ပညးႏြငးံ ရြမး့ကုနး့်ပငး်မငးံ ေဒသမ္ာ့သုိ႔ တစးဆငးံၿပီ့ တစးဆငးံ တုိ့ဝငး ဆငး့သကး
လာၾကၿပီ့မြ တုိငး့်ပညး ႏိုငးငဵကေလ့မ္ာ့ ထူေထာငး၊ ေနထုိငး ခဲံၾကေပသညး၈ တ႐ုတးတုိ႔က ။တုိ႔ကုိ
မညးသုိ႔ပငး ေခ၍ေစကာမူ ထုိလူမ္ိဳ့ မ္ာ့၉ ေကာငး့ေသာ ယဤးေက့္မႈမ္ာ့ ပါရြိလာခဲံေပသညး၈
ယငး့သုိ႔ေသာ
အာ့လုဵ့ေလာကးမြာ

သီ့်ခာ့

တ႐ုတး

်ပညးနယးကေလ့မ္ာ့ အနကး

အငးပါယာႀကီ့ထဲ၉

ရခုိငး်ပညးနယးမြ တပါ့

တစးႀကိမးမက

ပါဝငး

အ်ခာ့်ပညးနယး

ခဲံၾကရဖူ့ေလသညး၈

အနညး့ဆုဵ့

အာ့်ဖငးံလညး့ ပီကငး့ၿမိဳ႕ရြိ ဦကရာဇး ဘုရငးထဵသုိ႔ လကးေဆာငးပဏၰာ ပုိ႔ဆကး ခဲံၾကရဖူ့ေလသညး၈ သုိ႔ေသား
ရခုိငး်ပညးနယးသညး တစးရဵ တစးခါမြ္ တ႐ုတး အငးပါယာႀကီ့၌ လကးေအာကးခဵ အချနးပဏၰာ ဆကးရ်ခငး့မ္ိဳ့မ္ာ့
မရြိခဲံေခ္၈
လဆနး့ရကး ကူ့ခဲံ၊ ေပ၍တူဂီ သဵကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ ေရာကးၿပီ့ ႏြစးရကးအၾကာတျငး ပီ႐ျမး့ၿမိဳ႕ဝနး
တငးႀကိဳ ေ်ပာၾကာ့ လုိကးသညးံအတုိငး့ ဤတုရာသီ သာယာၾကညးလငး၊ လာေတာံသ်ဖငးံ သူတုိ႔လညး့ နဵနကး
အ႐ုဏးတကး အခ္ိနး မဟာမုနိ ႐ုပးပျာ့ ဆငး့တုေတားႀကီ့ဆီသုိ႔ ထျကးချာ ခဲံၾကေလသညး၈ ႀကီ့မာ့ေသာ ႐ုပးပျာ့
ဆငး့တုေတားႀကီ့ကာ့ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕၌ အေနာကးေ်မာကးယျနး့ မုိငးေလ့ဆယးခနး႔ ကျာေဝ့ေသာ သသၤက႐ုိကး
ဘာသာ်ဖငးံ ဆီရီဂုတၱ (ပါဠိလုိ သိရီဂုတ)ၱ ေတာငးကုနး့ကေလ့ေပ၍၉ တညးရြိေပသညး၈
မျနးဂုိလီယဵ

လူမ္ိဳ့မ္ာ့

ရခုိငး်ပညးနယးသုိ႔

ဝငးေရာကးလာ်ခငး့

မ်ပဳမီ

ေရြ့အထကးေက္ားကာရီက

ထုိအရပးတျငး ဓညဝတီ အမညးရြိေသာ ၿမိဳတစးၿမိဳ႕ တညးရိြခဲံဖူ့ေလသညး၈ (ှ၆ဿ၁) ခုႏြစးက ထုိေတာငးကုနး့သုိ႔
ကၽျနးုပး

ေရာကးသျာ့ေသာ

ထုလုပးကို့ကျယးေသာ

အခါ

ထုိေနရာတျငး

ေက္ာကးသာ့

ခရစးႏြစး

နတး႐ုတးတု

ငါ့ရာစုေလာကးက

အက္ိဳ့အပဲံ

မ္ာ့စျာ

ဟိႏၵဴ

နတးကျနး့တုိ႔၉

်ပနး႔ႀကဲလ္ကး

ရြိသညးကုိ

ေတျ႔ခဲံရေပသညး၈
မူလနဂိုက ေဆာကးထာ့ေသာ ဂႏၶကုဋိ တနးေဆာငးႀကီ့မူကာ့ ထုိေနရာ ေတာငးကုနး့ေပ၍မြာပငး
ရြိေနေသ့လ္ကး

အငး့အုိငး့၇

မႏၲရာ့မ္ာ့

စီရငး

ေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ

ေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့

တစးလုဵ့ကုိလညး့

ထုိတနးေဆာငးထ၉
ဲ ေတျ႔ရ ေပေသ့သညး၈
ထုိအငး့အုိငး၇ မႏၲရာ့တုိ႔မြာ မဟာမုနိ ဘုရာ့ႀကီ့အတျကး အကာအကျယး အေစာငးံအေရြာကးအာ့်ဖစး
အသုဵ့ ်ပဳထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ယငး့သုိ႔ စီမဵထာ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ မဟာမုနိ ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့ကုိ ဖ္ကးဆီ့ ပစး၊ေသား
လညး့ေကာငး့၇ ေ႐ျ႔ေ်ပာငး့သျာ့၊ေသား လညး့ေကာငး့ ပ္ကးစီ့ခဲဖ
ံ ူ့သညးံ သာဓကကုိလညး့ အမြနးပငး ၾကဳဵေတျ႔
ခဲံၾကရေပသညး၈ ထုိအေၾကာငး့ေၾကာငးံပငး ယခုအခါ သီရိဂုတၱ ေတာငးကုနး့ တစးဝုိကးတျငး ဝမး့နညး့ ေႂကျကျဲ
ဖျယးရာမ္ာ့ႏြငးံသာ ဖုဵ့လႊမး့လ္ကး ရြိေနေပေတာံ၌၈
ကၽျနးုပး ေတျ႔ခဲံရစဤးက ဆုိလြ္ငး လူမ္ာ့ စျနး႔ပစးထာ့ခဲံေသာ ေတာဆုိ့ တစးခုကဲံသုိ႔ ရြိေနေပရကာ့၇ ကၽျႏုးပး
ေတျ႔ရပုဵႏြငးံ မနးရစး ေတျ႔ရပုဵတုိ႔မြာ အလျနး ကျာ်ခာ့လြေပသညး၈ မနးရစး ေရာကးသျာ့ေသာ အခါကမူ ေ႐ႊနနး့ေတား
တစးခုလုဵ့

ထုိေတာငးသုိ႔

ေရာကးရြိေနၿပီ့

သီရိသုဓမၼ

ဘုရငးမငး့်မတး၌

ကုိယးရဵေတား

တပးသာ့မ္ာ့မြာ

ေတာငးေ်ခတျငး မျမျႀကဲေအာငး သဲသဲမဲမဲ စုေဝ့လ္ကး ရြိၾကေပသညး၈ သီရိသုဓမၼ ဆုိသညးမြာ ဘုရငးမငး့်မတး၌

115

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

အမညး မဟုတး၈ ပါဠိက္မး့ဂနးမြ ထုတးႏုတးအပးေသာ ဘျဲ႔ေတား်ဖစးသညး၈ ဆုိလုိရငး့ကာ့ အဓိပၸါယးမြာ သစၥာ
တရာ့ကုိ ခုခဵကာကျယးသူ ဟူ၊ ်ဖစးေလသညး၈
ထုိခရီ့ကုိ ေလြ်ဖငးံ ေတာကးေလြ္ာကး သျာ့ေရာကး ႏိုငးေပသညး၈ မနးရစးႏြငးံတကျ ကပၸတိနးတီဘာအုိ၇
။တု႔၌
ိ အေစခဵမ္ာ့ႏြငးံ လကးေဆာငးပဏၰာ အပါအဝငး ဝနးစညးစလယး အာ့လုဵ့ကုိ စစး႐ုဵ့အရာရြိ ရခုိငး စစးဗုိလး
တစးေယာကး ၾကတးမတး လုိကးပါေသာ လ္ငး်မနးသညးံ ေလြေတားသုဵ့စငး့တျငး တငးေဆာငး သယးယူ ခဲံေလသညး၈
သျာ့ရေသာ ေရေၾကာငး့ခရီ့မြာ ကုလာ့တနး့်မစးကုိ ဆနးတတးခဲံၿပီ့ေနာကး ်မစးလကးတကးတစးခု ်ဖစးေသာ
ေသမာနဒီ အမညးရြိ ေခ္ာငး့ငယးတစးခုသုိ႔ ေကျ႔ဝငး ခဲံၾကရေလသညး၈ ေသမာနဒီဆုိေသာ ပါဠိစကာ့၌ အနကး
အဓိပၸါယးမြာ လြပေသာ ်မစးဟူ၊ ်ဖစးေလသညး၈
ပထမေန႔ တစးရကးခရီ့ ကုနးလျနးနီ့ေသား ်မစးကမး့ဝဲယာ၉ စိမး့လနး့စုိ်ပညးေသာ ေတာအုပးႀကီ့
အသီ့သီ့က

နယးနိမိတး

သတးမြတး

ထာ့သကဲ႔သုိ႔

ရြိေလသညး၈

သစးပငးႀကီ့တုိ႔မြာ

လျနးစျာ

်မငးံမာ့

သနးစျမး့ေပရကာ့၇ တစးဖကးကမး့မြ သစးပငး ထိပးဖ္ာ့တုိ႔မြာ အ်ခာ့တစးဖကးမြ သစးပငးထိပးဖ္ာ့တုိ႔ႏြငးံ ။တုိ႔၌
ဤီ့ေခါငး့ေပ၍တျငး
အလယးတျငး

ထိယြကးလုခမနး့ ရြိေနၾကေပသညး၈ သာယာ

တစးပငးမြ

တစးပငးသုိ႔

ခုနးေက္ား

ေပ္ား်မဴ့ဖျယးေကာငး့ေသာ ထုိေတာႀကီ့

ေ်ပ့လႊာ့ေနၾကေသာ

ေမ္ာကးကေလ့မ္ာ့

လြပေသာ

အေမျ့ေတာငးတုိ႔ကုိ ်ဖနး႔လ္ကး ေပ္ား်မဴ့ ေနၾကေသာ ဤေဒါငး့ငြကးမ္ာ့၇ သစးရိပးေအာကးတျငး တေ႐ျ႕ေ႐ျ႕လႈပးရြာ့
သျာ့လာေနၾကေသာ

ၾကဵံ၇ တိရစၧာနးႀကီ့မ္ာ့မြ စ၊ ဘာသာဘာဝ ေပ္ားပါ့၊ေနၾကေသာ ေတာေက့္ငြကး

တိရစၧာနးတုိ႔မြာ လူသဵ၇ သူသဵ မ္ာ့ကုိ ၾကာ့လြ္ငး ေၾကာကးလနး႔တၾကာ့ ေဝ့ရာ ေတာနကးထဲသုိ႔ ေ်ပ့သျာ့
တိမး့ေရြာငးၾကေလေတာံသညး၈
ဒုတိယေန႔သုိ႔

ကူ့ေလေသား

လူေနအိမးေ်ခ

အသငးံအတငးံရြိေသာ

႐ျာငယးမ္ာ့

ဟုိတစးစု

ဒီတစးစုရြိေနေသာ စပါ့ လယးကျငး့ႀကီ့ တစးခုထဲသုိ႔ ေရာကးလာခဲံၾကေလသညး၈ သူတုိ႔သညး ႐ျာတစး႐ျာတျငး
ေခတၱ

စခနး့ခ္ၿပီ့

နဵနကးစာ

စာ့ေသာကးၾကေလသညး၈

အစာ့အစာတုိ႔မြာ

မေမ္ားလငးံေလာကးေအာငး

ေစ့္ေပါလြသ်ဖငးံ တအဵ႔တၾသ ်ဖစးၾက ရကုနး၌၈ ေငျဒဂၤါ့ တစးက္ပးေပ့လြ္ငး ေခ္ာေခ္ာလြလြ ၾကကးအေကာငး့
သုဵ့ဆယးခနး႔ ရရြိၿပီ့ တစးပဲနိ သုိ႔မဟုတး ပုိကးဆဵ ႏြစး်ပာ့ခနး႔ ေပ့လြ္ငး ၾကကးဤ တစးဒါဇငးခနး႔ ရရြိႏိုငးေပသညး၈
သူတုိ႔သညး ထုိေန႔ မျနး့တိမးေလာကးတျငး ေသမာနဒီ* ( ေသမာနဒီကုိ သေရ်မစးဟု ေခ၍၊ ယခုအခါ
သာ့ေရေခ္ာငး့ဟု တျငးေနသညး) ်မစးေၾကာငး့အတုိငး့ ဆနးတတးသျာ့ၾကသညး၈ မဟာမုနိ ဘုရာ့ႀကီ့ မေရာကးမီ
သုဵ့မုိငး ခရီ့ေလာကးတျငး ်မစးေၾကာငး့ကုိ ဘုရငးံေလြတပးႀကီ့ ပိတးဆုိ႔ေနသ်ဖငးံ ဆကးလကး ဆနးတတး်ခငး့
မ်ပဳႏိုငးေသာေၾကာငးံ ရပးတနး႔လုိကးၾကရေပသညး၈
ပါလာေသာ ေရတပးအရာရြိက ရြငး့်ပသညးမြာ ဘုရငးမငး့်မတးႏြငးံ နနး့တျငး့သူ နနး့တျငး့သူမ္ာ့
တုိငး့ခနး့ လြညးံလညးေတား မူေသာအခါ ေလြေလာငး့ ကတၱဴႀကီ့မ္ာ့နြငးံ သျာ့ေလံမရြိပဲ ပုိ၊ သကးေသာငးံ
သကးသာ

ႂကျ်မနး့ေတားမူႏိုငးေစရနး

ကရဝိတးေဖာငးေတားႏင
ြ းံသာ

ထျကးေတားမူေလံ

ရြိေပသညး၈

ေဖာငးေတားမြာလညး့ ေ႐ႊနနး့ေတားတျငး စဵေတားမူေနရသညးံ အတုိငး့ နနး့သုဵ့ ပစၥညး့မ္ာ့မြအစ လုိေလေသ့
မရြိေစဘဲ မိဖုရာ့၇ ေမာငး့မမိႆတုိ႔ ်ခဵရဵ၊ လုိကးပါႏိုငးေစရနး ႀကီ့စျာေသာ ေဖာငးေတားကုိ စီမဵ၊
ေဆာကးလုပးကာ

ယာယီ

နနး့ေတားကုိ

ေဖားေပ၍၉

တငးေဆာငးလာသကဲံသုိ႔

ဝါ့ႏြငးံ

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ေတားက

နနး့ေတားအတုိငး့ စီမဵေစေလသညး၈ ယငး့သုိ႔ ေ႐ႊနနး့ေတား တစးခုလုဵ့ကုိ ေဖာငးႏြငးံ တငးေဆာငးလာသလုိ
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စီမဵထာ့ေသာေၾကာငးံ သာမနး ေလြားတတး မ္ာ့ႏြငးံ ေလြားခတး၊ ဆျဲယူသျာ့ဖုိ႔ မလျယးကူလြေပ၈ မ္ာ့စျာေသာ
်မစးေခ္ာငး့တုိ႔မြာ

ဒီေရ

အတကးအက္

ရြိေသာေၾကာငးံလညး့

ေလြားတတးမ္ာ့

လုိအပးမညး

မဟုတးေပ၈

ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားမြ (ှ၂) မုိငး၇ မုိငးႏြစးဆယးေလာကး ခရီ့တျငး ဒီေရ အတကးအက္ ရြိသ်ဖငးံ လျယးလငးံတကူေမြ္ာ၊
စုနးဆနး ခ္ီတတး သျာ့ႏိုငးေပသညး၈ သုိ႔်ဖစးသညးံအာ့ေလ္ားစျာ ဘုရငးႏြငးံအတူ နနး့တျငး့သူ နနး့တျငး့သာ့
အာ့လုဵ့

မဟာမုနိဘုရာ့ကုနး့၌

ေ်ခေတားရငး့၉

ယာယီ

တဲနနး့ႏြငးံ

စဵေနေတား

မူေနစဤးအတျငး့

ထုိေသမာနဒီ်မစးထဲ၉ ဘုရငးံေလြေတား၇ ေဖာငးေတားမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံက္ပး ပိတးဆုိ႔ေန်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈
ယငး့သုိ႔ေသာ အေ်ခအေနေၾကာငးံ အဆုိပါ ေရတပးဗုိလးသညး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့၌ ေယာကးဖထဵသုိ႔
ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့

ေပ့လုိကးေသာ

စာကို

အဆကးအသျယးရေအာငး

လုပးမညး

အစီရငးခဵစာကုိ

သျာ့ေရာကး

မိမိပငး

မိမိကုိယးတုိငး

်ဖစးေၾကာငး့၇

သျာ့ေရာကး

ဘုရငးမငး့်မတးထဵသုိ႔

ေပ့ပုိ႔မညး

်ဖစးေၾကာငး့၇

ေပ့ပုိ႔ၿပီ့

ဘုရငးမငး့်မတးႏြငးံ

ေပ့ရနး်ဖစးေသာ

မိမိ်ပနးလာသညးံ

ဗုိးလးခ္ဳပးႀကီ့၌

တုိငးေအာငး

ယခု

ရြိေနေသာေနရာက ေစာငးံဆုိငး့ ေနၾက ေစလုိေၾကာငး့ မြာထာ့ကာ ကုနး့သုိ႔ တတးသျာ့ေလ၌၈
ေနာကးတေန႔တျငး ထုိေရတပးဗုိလး ်ပနးလညး ေရာကးရြိလာခဲံေလသညး၈ သူႏြငးံအတူ နနး့တျငး့၉
အေရ့ပါေသာ

ဗုိလးခ္ဳပး၌

တ႐ုတး်ပညး်ဖစး

သာ့ခ္ငး့်ဖစးသူ

ေတာကးေ်ပာငးလြေသာ

အရာရြိလညး့

လုိကးပါ

ပုိ့ထညးႏစ
ြ းထညး

လာခဲံေလသညး၈

လကးေဆာငးရလြ္ငး

ထုိအရာရြိသညး
မနး့ရစးႏြငးံ

ပုိမုိ

ရငး့ႏြီ့သျာ့ေတာံ၌၈ ။က အစီရငး ခဵစာကုိ ဘုရငးမငး့်မတး လကးခဵ ရရြိၿပီ့ ်ဖစးသညးကုိ ယုဵၾကညးေစလုိေၾကာငး့၇
ဣကဲံသုိ႔ ႏြစးလုိဖျယးေသာ လကးေဆာငးကုိ ရရြိသူသညး မိမိ၌တာဝနးကုိ ေပါံေလ္ာံ ပ္ကးကျကး ေစလိမးံမညး
မဟုတးေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပေသာ အခါ ေပ၍တူဂီတုိ႔လညး့ သူ႔အဓိပၸါယးကုိ ေကာငး့စျာ ရိပးမိၾကေပသညး၈ သုိ႔ရာတျငး
သူ႔ ပုဵပနး့မြာ သူတုိ႔ကုိ အေခ္ာဆုဵ့၇ အလြဆုဵ့ စကာ့မ္ာ့ကုိသာ ေ႐ျ့၊ေ်ပာဆုိကာ သူ႔ကုိ အထငးႀကီ့ၿပီ့ က္နးရစး
ေစလုိေသာ သေဘာ ရြိေၾကာငး့ကုိလညး့ ေကာငး့စျာ ရိပးမိ လုိကးၾကေပသညး၈ ယခုအခါ ်မနးမာဟု ေခ၍ေသာ
ထုိေဒသတျငး

ေနထုိငးသညးံ

လူမ္ိဳ့တုိ႔သညး

ၾကညးလငးေသာ

မ္ကးႏြာ်ဖငးံ

ေဖား႐ႊငးစျာ

ေ်ပာဆုိ

ဆကးဆဵတတးသူမ္ာ့ ်ဖစးရာ အေရြ႕တုိငး့တျငး ႏႈိငး့စရာ မရြိေအာငး ေဖားေ႐ျေသာ လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈
အေနာကးတုိငး့ ႏိုငးငဵမ္ာ့မြာ ဆုိလြ္ငး အုိငးယာလနး ်ပညးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ခပးဆငးဆငး တူေတာံ၌၈
သူတုိ႔သညး

ထုိေန႔အဖုိ႔

ေသမာနဒီ်မစးထဲ၉သာ

အခ္ိနးကုနးၾကေပသညး၈

မို့ခ္ဳပးစတျငး

ယခငး

အရာရြိထဵမြ သတငး့ ပုိ႔လာေလသညး၈ ေနာကးေန႔ နဵနကးပုိငး့တျငး ဘုရငးမငး့်မတးထဵ အဖူ့အေ်မား ခဵဖုိ႔ အစီအစဤး
မရြိေၾကာငး့၇ သုိ႔ရာတျငး ညဤးံဤီ့ပုိငး့၉ အထူ့ အချငးံအေရ့ တစးရပးအာ့်ဖငးံ ။တုိ႔အာ့ ဘုရငးမငး့်မတးက လကးခဵ
ေတျ႔ဆုဵရနး

ကတိ်ပဳေတားမူေၾကာငး့

ယခု

ေစလႊတးလုိကးေသာ

မငး့လုလငးႏြငးံ

ပုိေပ့လုိကးေသာ

လကးေဆာငးပဏၰာ မ္ာ့ကုိလညး့ ၾကညးၾကညး်ဖဴ်ဖဴ လကးခဵပါမညးံ အေၾကာငး့ စသညးံ သတငး့စကာ့မ္ာ့ ရရြိ
ခဲံၾက

ရေပသညး၈

ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး

ေက့္ဇူ့တငးေၾကာငး့၇

စကာ့လကးေဆာငး

်ပနးလညး

ပုိ႔ေပ့

လုိကးေသားလညး့ ထုိညအဖုိ႔ ရငးတမမႏြငးံ အခ္ိနး ကုနးလျနး ခဲံၾကရေပေတာံသညး၈ အဘယးေၾကာငးံနညး့၈
အေရြ႕ဖ္ာ့ေဒသက

နနး့တျငး့

အေရ့မ္ာ့ကာ့

တေန႔ေ႐ႊ၇

တေန႔ေငျ

်ဖစးတတးသညး

မဟုတးပါေလာ၈

သုိ႔ေသားလညး့ ေနာကးတေန႔ နဵနကး ေနထျကးတ်ပဴ ရြိလတးေသား မငး့လုလငးတစးေယာကး ဟနးပါပါႏြငးံ
ေရာကးလာ ်ပနးေခ္၌ “ကၽျနးေတားံဆီမြာ သတငး့ေကာငး့ ပါလာပါတယး၈ သိပးေကာငး့တဲံ သတငး့ပဲ၈ ဒါေပမယးံ
အခ္ိဳ႕ အခ္ကးအလကးေတျ သတငး့ မေပါကးၾကာ့ ေစခ္ငးလုိ႔ ႁချငး့ခ္နးၿပီ့ ေ်ပာရမြာပဲ၈ လူႀကီ့မငး့ကေတာံ
ကၽျနးေတားႁချငး့ခ္နး ထာ့ခဲံတဲံသတငး့ကုိ ဘယးလုိ ေကားထုတးရမယး ဆုိတာ သိမြာပါပဲ” ဟု ေ်ပာလုိကးရာ
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သူတုိ႔လညး့ ခ္ကးခ္ငး့လုိပငး ထုိကးတနး သေလာကး ဆုလာဘး ေပ့လုိကးၾကေလသညး၈ သုိ႔ႏြငးံ မငး့ေစလုလငးက
“ကၽျနးေတားံသခငးက

မြာလုိကးတယး၈

ဗုိလးခ္ဳပးရဲ႕

အစီအရငးခဵစာကုိ

ဘုရငးမငး့်မတးထဵ

ညကပငး

ဆကးသလုိကးၿပီ၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ စာကုိ ဖတး႐ႈေတား မူၿပီ့ ေနာကးထပး အမိနး႔ မရမခ္ငး့ ဒီယငးဂါ့သုိ႔
ေရတပးမေတား

ခ္ီတပး်ခငး့

မ်ပဳရလုိ႔

ခ္ကးခ္ငး့

အမိနး႔ေတား်မတး

ခ္မြတး

လုိကးပါတယး၈

ၿပီ့ေတာ႔

အိမးေတားဝနးကုိေခ၍ၿပီ့ လူႀကီ့မငး့တုိ႔ကုိ ယေန႔ပငး ေရြ႕ေတား သျငး့ေစဟု မိနး႔ေတား မူလုိကးပါတယး” ဟု
ေ်ပာ်ပေလ၌၈ ဣသတငး့မြာ သူတုိ႔ ေတာငး့တေနေသာသတငး့ ်ဖစးသညး၈ အလျနးအမငး ဝမး့ေ်မာကးလြသ်ဖငးံ
မငး့ေစလုလငးအာ့ ထပးမဵ၊ ေငျတစးဆယးက္ပး ဆုခ္ လုိကးၾက ်ပနးေလသညး၈ ထုိေငျမြာ ၾကကးအေကာငး
သုဵ့ရာခနး႔ ဝယးယူ ရရြိႏိုငးေလာကးေအာငး တနးဖုိ့ရြိေပသညး၈ အဂၤလိပး သုဵ့ေငျ (၄၂) ေပါငးႏြငးံ ညီမြ္ေသာေၾကာငးံ
အေတား မ္ာ့်ပာ့ေပသညး၈ ဆုရေသာ မငး့ေစလုလငးလညး့ ဝမး့ေ်မာကး ေနေလသညး၈
ထုိသူ ်ပနးသျာ့ၿပီ့ေနာကး သူတုိ႔လညး့ အိမးေတားဝနး ေရာကးလာေသာအခါ ေပ့ကမး့ရနး လကးေဆာငး
ပဏၰာမ္ာ့ကုိ ေ႐ျ့ခ္ယး စီစစး၊ က္နးရစး ခဲံၾကေလသညး၈ ထုိအခုိကး စိတးဝငးစာ့ဖျယး ေကာငး့ေသာ လူအခ္ိဳ႕
ေရာကးရြိ၊ ေတျ႔ဆုဵ စကာ့ ေ်ပာၾကရ်ပနးေလသညး၈ ဘုရငးံကုိယးရဵေတား တပးမ္ာ့တျငး ဆာမူ႐ုိငး့ေခ၍ ဂ္ပနး
သူရဲေကာငး့ တပးတစးတပး ပါဝငး အမႈထမး့လ္ကး ရြိရာ ထုိတပးကုိ ဂ္ပနးစစးဗုိလးတစးေယာကး ေခါငး့ေဆာငးကာ
မနးရစးတုိ႔ထဵ အေလ့်ပဳရနး ေရာကးရြိ လာေလသညး၈ ။ ဂ္ပနးစစးသာ့တုိ႔သညး ကကးသလစး ဘာသာဝငးမ္ာ့
်ဖစးၾက၌၈ ။တုိ႔ကုိ ဂ္ကးဆူအစး သာသနာ်ပဳ စိနး႔ဖရနးေဇဗီယာက ခရစးယာနး ဘာသာသုိ႔ သျတးသျငး့ ေပ့ခဲံ
ေလသညး၈ စိနး႔ဖရနးစစးေဇဗီယာသညး ဂ္ပနး်ပညးတျငး သာသနာ်ပဳရာ အလျနး ေအာငး်မငး ခဲံေပသညး၈ (ှ၃ှဿ)
ခုႏြစးသုိ႔ ေရာကးေသား ဂ္ပနး်ပညးကုိ ႀကီ့စုိ့ေနေသာ ႐ႈိဂျနးအိေယယာစုေခ၍ မြဴ့မတးမ္ာ့သညး ခရစးယာနး
သာသနာ်ပဳတုိ႔ကုိ သကၤာမကငး့ ်ဖစးလာၾကေတာံသညး၈ သုိ႔ႏြငးံ အခ္ိဳ႕ကုိ ဖမး့ဆီ့ သတး်ဖတး၊ က္နးတခ္ိဳ႕ကုိ
တုိငး့ရငး့သာ့ ခရစးယာနးမ္ာ့ႏြငးံ အတူ တုိငး်ပညးမြ ႏြငးထုတးလုိကးၾကေလသညး၈
ယငး့သုိ႔ တုိငး့်ပညးမြ ႏြငးထုတး်ခငး့ ခဵရေသာ ဂ္ပနး ခရစးယာနးမ္ာ့တျငး သစၥာရြိ်ခငး့၇ ရဲရငးံ်ခငး့တုိ႔၉ သူ
မတူေအာငး စျမး့ေသာ ဓာသမာ့ ဆာမူ႐ုိငး့မ္ာ့ ပါဝငးၾကရကာ့ မိမိတုိ႔ ေရာကးရြိေနေသာ အိႏၵိယႏြငးံ အနီ့
တစးဝုိကးရြိ တုိငး့်ပညးတုိ႔၉ ရြငးဘုရငးမ္ာ့ထဵသုိ႔ ဝငးေရာကး ခစာ့ကာ ကုိယးရဵေတား တပးသာ့အ်ဖစး အမႈထမး့၊
ေနခဲံၾကသညး၈ သို႔ႏြငးံ ယုိဒယာ့်ပညး ဟဵသာဝတီ (ပဲခူ့) ႏြငးံ ရခုိငး ဘုရငးတုိ႔၌ ကုိယးရဵေတား တပးမ္ာ့တျငး ဂ္ပနး
ဆာမူ႐ုိငး့ သူရဲေကာငး့ တပးမ္ာ့ ရြိေနခဲံၾကသညး၈
ယခု မနးရစးထဵသုိ႔ လာေရာကး ေတျ႔ဆုဵေသာ ဂ္ပနးကုိယးရဵေတား တပးမြာ ရခုိငးဘုရငး သီရိသုဓမၼမငး့်မတး
ႏြစးစဤး ႂကျေရာကးၿမဲ အတုိငး့ မဟာမုနိဘုရာ့ ဖူ့ႂကျခ္ီရာသုိ႔ လုိကးပါၾကရေသာ ကုိယးရဵေတား တပးတစးတပး
်ဖစး၌၈ ။တုိ႔သညး ယူနီေဖာငး့ စစးဝတးစုဵအ်ပညးံ ဝတးဆငးလ္ကး၇ ခါ့ပတးႀကိဳ့တျငး ဓာ့ရြညးႏစ
ြ းလကး ဘယးညာ
ခ္ိတးလ္ကး မိမိတုိ႔၌ တုိကးေလြကုိ မနးရစးတုိ႔ေလြႏြငးံ ယြဤး၊ ဆုိကးကပးၿပီ့ အေ်မာကးေသနတးမ္ာ့ ပစးေဖာကး၊
အေလ့

်ပဳၾကသညး၈

ထုိ႔ေနာကး

ဂ္ပနးဗုိလးသညး

မနးရစးတုိ႔

ေလြေပ၍သုိ႔

တကး၊

မနးရစးေရြ႕တျငး

ဒူ့ေထာကးလ္ကး မိမိအမညးမြာ လီယျနးဒျနးႏုိ ေခ၍ေၾကာငး့၇ ပထမအမညး လီယျနးမြာ ခရစးယာနးဘာသာ ဝငးေသာ
အခါက မြညးံေခ၍ေသာ ခရစးယာနး အမညး်ဖစး၊ ဒုတိယအမညး ဒျနးႏမ
ို ြာ လူႀကီ့လူေကာငး့ဟု အဓိပၸါယးရြိေသာ
ဂ္ပနးအမညး ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပ ႏႈတးဆကးေလသညး၈
မနးရစးလညး့ သူ႔ကုိ ေနရာမြ ထေစၿပီ့လြ္ငး မိမိတုိ႔ ေလြားေပ၍၉ သူ၌ ေနာကးလုိကး တပးသာ့အာ့လုဵ့
တကးေရာကး ႏိုငးေအာငး ေနရာ မဆဵႏိုငးသ်ဖငးံ ကုနး့ေပ၍သုိ႔ သျာ့ၾကရနး ေတာငး့ပနးရေလသညး၈ ထုိအခါ
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တီဘာအုိသညး အေစခဵတုိ႔အာ့ ကမး့ေပ၍ရြိ သစးရိပးေကာငး့ေကာငး့တျငး ဖ္ာမ္ာ့ခငး့ေပ့ရနး ေစခုိငး့ေလ
ေတာ႔သညး၈ ထုိေနာကး အာ့လုဵ့ကမး့သုိ႔တတး၊ သစးရိပးေအာကးရြိ ဖ္ာေပ၍တျငး စု႐ုဵ့ၾကကုနး၌၈ ဂ္ပနးတုိ႔သညး
မနးရစးအာ့ ခရစးယာနးဂုိဏး့ခ္ဳပးႀကီ့တမြ္ အထူ့ၾကညးညဳိၾကၿပီ့လြ္ငး လကးကုိနမး့႐ႈဵ႕၊ အေလ့ ်ပဳၾကေလသညး၈
ထုိ႔ေနာကး

လီယျနးဒျနးႏက
ုိ

သူတုိ႔ဆီသုိ႔

ခုႏြစးႏြစး

ကာလအတျငး့

မညးသညးဘ
ံ ုနး့ႀကီ့မြ္

မေရာကးလာခဲံဘူ့ေၾကာငး့ သူတုိ႔ ဘုရာ့ဝတး်ပဳရနး ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ ရရြိဖုိ႔ မပ္ကးေတာငးံတ ခဲံၾကရေၾကာငး့၇
ထုိ႔ေၾကာငးံ ေ်မာကးဤီ့ ၿမိဳ႕တျငး ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ တစးေဆာငးေလာကး ်ဖစးေ်မာကးေအာငး ေဆာငး႐ျကး
ေပ့ေစလုိေၾကာငး့၇

ဘုရငး

မငး့်မတးထဵသုိ႔

အေၾကာငး့မ်ပနးဘဲ

ယခုတုိငး

ေသခ္ာေနၿပီ်ဖစး၊

ဘုရငးမငး့်မတးႏြငးံ

ရြိေန

သူတုိ႔

ခဲံေၾကာငး့၇

အတနးတနး
မနးရစးကုိ

ေတျ႔ဆုဵေသာ

အခါ

ေလြ္ာကးထာ့

ခဲံဖူ့ေသားလညး့

ဘုရငးမငး့်မတးက

လကးခဵ

ဘုရာ့ရြိခုိ့ေၾကာငး့

ေဆာငးလုပးချငးံ

ဘာမြ

ေတျ႔ဆုဵမညးမြာ
အမိနး႔

ခဵယူရရြိေအာငး ေတာငး့ဆုိပါမညးံ အေၾကာငး့တု႔က
ိ ုိ ေ်ပာၾကာ့ေလသညး၈
ထုိအခါ မနးရစးက “ကၽျနုးပး၌ လာ့ရငး့အေၾကာငး့မြာ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ခရစးယာနး ဘာသာဝငးတုိ႔ အေပ၍
က္ေရာကးေတာံမညးံ ေဘ့အႏၲရာယးကုိ ေရြာငးကျငး့ ႏိုငးေစမညးံ နညး့လမး့ကုိ ရြာေဖျရနး်ဖစးေသားလညး့ သငးတုိ႔
ေတာငး့ဆုိခ္ကး ်ဖစးပါသညး၈ ကၽျနးုပး၌ မျနး်မတးေသာ ေဆာကး႐ျကးမႈ အေပ၍တျငး အမြီသဟဲ်ပဳ၊ ေအာငး်မငး
ပါလိမး႔မညး“ဟု ်ပနးလညး ေ်ပာၾကာ့ေလသညး၈
ယငး့သုိ႔

စကာ့ေကာငး့ေနခုိကး

အေစခဵအခ္ိဳ႕

ေ်ပ့လာၿပီ့

အိမးေတားဝနး

ႂကျလာေၾကာငး့

ေ်ပာၾကာ့ေလသညး၈ အမြနးပငး ဝနးမငး့ ႂကျလာေနပါၿပီ၈ ဝနးမငး့ အခမး့အနာ့ႏြငးံ ႂကျလာသညးကုိ လူတုိငး့ အာ႐ုဵ
စုိကးသျာ့ ၾကေတာံသညး၈ ႀကီ့မာ့ထျာ့က္ိဳငး့ေသာ ဆငးႀကီ့တစးေကာငးမြာ ်မစးကမး့နာ့သုိ႔ တစးလြမး့ခ္ငး့
လြမး့၊ လာေနေလသညး၈ အိမးေတားဝနးသညး ေ႐ႊခ္ထာ့ေသာ ေဖာငး့ကာ့ထဲတျငး ထုိငးလ္ကး အနီ့၉ ေရတပး
ဗုိလးခ္ဳပး၌ ေယာကးဖ ကပးလ္ကး ပါလာသညး၈ ထုိဆငးႀကီ့ကုိ အေစာငးံတပးသာ့ ေလ့ဆယးခနး႔ ဝနးရဵ လုိကးပါ
ၾကေလသညး၈

ဖ္တးလတးက္ငးလညးေသာ

လူပ္ိဳေတားသာ့အခ္ိဳ႕က

ေဆ့တဵကုိငးသူ၇

ကျမး့အစးပုိကးသူ၇

ေဆ့လိပး ညိႇရနး ရဲရဲနီေသာ မီ့ေသျ့အုိ့ သယးသူ စသညး်ဖငးံလုလငး ေ်ခာကးေယာကးလညး့ ေနာကးက လုိကးပါ
ခဲံၾကရေလသညး၈
ဆငးေပ၍မြ

အိမးေတားဝနး

ဆငး့သကးေတား

မူေလလြ္ငး

။ကုိ

ေလြေပ၍သုိ႔

ႂကျဖုိ႔ရနး

ေတာငး့ပနးၾကေလသညး၈ ေလြ၌ ေပါငး့မုိ့တျငးလညး့ ႀကိဳဆုိ ဦညးံခဵေရ့အတျကး လြလြပပ ဆငးယငးထာ့
ၾကသညး၈ ထုိ႔ေနာကး အစျမး့ကုနး ကုိငး့႐ုိငး့ကာ အ႐ုိအေသ ေပ့ၾကၿပီ့ေနာကး အထူ့တလညး ခငး့က္ငး့
ထာ့ေသာ ကတၱီပါခုဵေပ၍သုိ႔ ပုိ႔ေပ့ၾကသညး၈ ဝနးမငး့သညး ခုဵေပ၍တျငး ဝငးထုိငး၊ အေႁချအရဵမ္ာ့က သူ၌
ေနာကးပါ့၉ ေနရာ ယူမိၾကေသာအခါ ေနရာမြ ထ်ပနးလ္ကး ထုဵစဵအတုိငး့ ႏႈတးချနး့ဆကးသ စကာ့ အနညး့ငယး
ေ်ပာေလသညး၈
အိမးေတားဝနး၈

“အကၽျႏုးပးတို႔

ဘဝရြငးမငး့တရာ့ႀကီ့က

ကၽျႏုးပးအာ့

သငးတို႔ကို

ႀကိဳဆိုရနး

ေစလႊတးလုိကးပါတယး”
မနးရစး၈ “ေ႐ႊနနး့ရြငး မငး့တရာ့ႀကီ့ဟာ က႐ုဏာႀကီ့မာ့ေတား မူလြေပတယး”
အိမးေတားဝနး၈ “မဂိုၿမိဳ႕က ဘုရငးခဵခ္ဳပးမငး့၇ က္နး့မာေတားမူပါလိမးံမယးလုိ႔ ေမြ္ားလငံးပါတယး”
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မနးရစး၈

“ကၽျႏးုပးတို႔

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ေပ၍က

ေပ၍တူဂီေတျဟာ

ဘုနး့ေတားႀကီ့်မတးေတားမူေသာ

ဘုရငးမငး့်မတး၌ သစၥာေတားကို အတိတးကာလအတိုငး့ ေလ့်မတးစျာ ေစာငးံသိ ႐ိုေသလ္ကးပငး ရြိပါသညး၈
ေဘ့ေလာငး့ေတား၇ ဘိုေလာငး့ေတားမ္ာ့ လကးထကးကစၿပီ့ အမႈေတားကို မလစးမဟငး့ေအာငး က္ဳိ့ႏျဵစျာ
ထမး့႐ျကး

လာခဲံၾကတာကိုလညး့

နယးခ္ဲ႕လာတာကို

တာ့ဆီ့ခုခဵ

်ပနးလညး
ထာ့႐ုဵမက

သတိရေစလိုပါတယး၈
ဘုရငးမငး့်မတး၌

မဂိုမငး့မ္ာ့

ရနးသူ်ဖစးေသာ

ဘဂၤလာ့်ပညးနယးသို႔
ဟဵသာဝတီ

ပဲခူ့မငး့၌

တပးမ္ာ့ကိုပါ တိုကးဖ္ကး ေခ္မႈနး့လာခဲံ ၾကတာလညး့ အထငးအရြာ့ ်ဖစးပါတယး၈ အကယး၊ ဘုရာ့သခငး
ေက့္ဇူ့ေတားေၾကာငးံ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေသာ ဘုရငးမငး့်မတးထဵ အကၽျႏးုပး ဝငးေရာကးဖူ့ေ်မားချငးံ ရမညးဆိုလြ္ငး
ကၽျႏးုပး၌ ေပ၍တူဂီ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ကို ဘုရငးမငး့်မတး၌ ဘုနး့ေတားရိပး၉ ဆကးလကး ခိုလႈဵချငးံ်ပဳရနးႏြငးံ ဘုရငးံ
အမႈေတားကို ဆကးလကး ထမး့ေဆာငးချငးံ ရေအာငး ႀကိဳ့စာ့ ေလြ္ာကးထာ့ရမညး ်ဖစးပါသညး”
အိမးေတားဝနး၈

“အသငးံထဵမြ

ဣကဲံသို႔ေသာ

“ဘုရငးမငး့်မတး၌

အက္ဳိ့ေတားကို

စကာ့ကို

ၾကာ့သိရ၊

ကၽျႏးုပး

ႏြစးေထာငး့အာ့ရ

ဝမး့သာလြပါတယး”
မနးရစး၈

ေဆာငးေတားမူေသာ

ဝနးမငး့ဘုရာ့၌

စကာ့မြာ

ႏြမ
ိ းံခ္လျနး့ရာ ေရာကးလြပါတယး၈”
အိမးေတားဝနး၈ “သငး၌ အလိုဆႏၵအတိုငး့ ်ပညးံဝေစသညးံအတျကး ဗုဒၶရြငးေတားဘုရာ့ကို ေက့္ဇူ့
တငးထုိကးပါေတယး၈ ဘဝရြငး မငး့တရာ့ႀကီ့ဟာ အသငးတုိ႔အာ့ ယခုပငး ေရြ႕ေတားသို႔ ဝငးေရာကး ခစာ့ချငးံ
ေပ့သနာ့ေတား မူလိုကးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ သငးံကို ကမး့ေ်ခက သဵတဲသို႔ ႀကိဳဆို ေခ၍ေတာငးဖို႔ ကၽျႏးုပးကို
လႊတးလုိကးပါတယး၈”
မနးရစး ၈ “အရြငးဝနးမငး့ ငဲံညႇာလျနး့ရာ ေရာကးလြပါေပတယး”
ယငး့သို႔ ႏႈတးချနး့ဆကး စကာ့မ္ာ့ကို မတးတတးရပးလ္ကး စကာ့်ပနးမြ တစးဆငးံ အတဵု႔အလြယး
ေ်ပာၾကာ့ ေနၾကၿပီ့ေနာကး အသီ့သီ့ ထုိငးၾကေလသညး၈ တီဘာအိုလညး့ အေစခဵမ္ာ့အာ့ မုနး႔ပဲ၇ သေရစာ
ခ္ဳိခ္ဤးပျဲမ္ာ့ႏြငးံ တညးခငး့ဦညးံခဵရနး မ္ကးရိပး်ပလိုကးေလ၌၈ ထို႔ေနာကး ဝနးမငး့သညး မုနး႔တစးခ္ပးကို ေကာကးယူ
စာ့ေသာကးေနစဤး

ခါ့ကို

မတးမတးဆနး႔လိုကးၿပီ့

“ဘုရငးမငး့်မတးသာ

သငးတို႔

ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို

ၾကာ့ရလြ္ငး ေရတပးမေတားႀကီ့ကို ဦကနးမုခ္ ်ပနးေခ၍မြာပဲ” ဟု ေ်ပာၾကာ့ေလသညး၈
ယခုအခါ လကးေဆာငးပဏၰာမ္ာ့ကို ယူလာခဲံၾကေလၿပီ၈

ထိုလကးေဆာငးမ္ာ့မြာ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ကို

ေပ့ခဲံေသာ လကးေဆာငးမ္ာ့အတိုငး့ပငး ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ပို၊ မ္ာ့်ပာ့လြေပ၌၈ င႐ုတးေကာငး့ အေမႊ့
အႀကိဳငးမ္ာ့ ထညးံထာ့သညးံ ေ႐ႊေရ့လငးပနး့ ေလ့ခုအ်ပငး ပဤၥမလငးပနး့၉ တ႐ုတးပို့ဖ္ငးသဵု့အုပး၇ ဖဲဖ္ငး
ႏြစးအုပးႏြငးံ

ကတၱီပါတစးအုပး

ခ္လိုကးေသာအခါ

ပါရြိေလသညး၈

ဝနးမငး့လညး့

ဘယးလို

ယငး့လကးေဆာငး
ပစၥညး့ေတျဆိုတာ

ပဏၰာမ္ာ့ကို

ဝနးမငး့၌

စစးေဆ့ၾကညးံ႐ႈၿပီ့

ေရြ႕သို႔

ေက့္ဇူ့တငးစျာ

လကးခဵေၾကာငး့ ်ပသရနး ဤီ့ေခါငး့ကို အတနးငယး ညႊတး၊ လကးႏြစးဖကးကို ရငးဘတးတျငး ယြကးလိုကးၿပီ့
လကးေဆာငးပျဲမ္ာ့ကို သူ႔အေစခဵမ္ာ့ လကးသို႔ အပးႏြဵလိုကးေလသညး၈
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အိမးေတားဝနး၈ “ေနသိပးပူတာပဲ၈ ကၽျႏးုပးရဲ႕ ဆငးေတားကိုလညး့ ်ပနးလႊတးလိုကးၿပီ၇ ကၽျႏးုပး၌ ေလြေတား
ေရာကးလြ္ငး ေရာကးခ္ငး့ သငးတို႔ေလြနဲ႔ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ရမြာပဲ၈ ေရေၾကာငး့က သျာ့ရတာဟာ ကုနး့ေၾကာငး့
သျာ့တာထကး ပိုၿပီ့ ေအ့ပါလိမးံမယး”
အလျနးအမငး့

ခမး့နာ့လြပ၊

လူႏြစးဆယးံေလ့ေယာကး

ေလြားရေသာ

ေလြေတားတစးစငး့လညး့

မၾကာမီ ယြဤးကပးလာေလသညး၈ ေလြဤီ့တျငး ပနး့႐ျကးပနး့ခကးမ္ာ့ႏြငးံ လူ႐ုပးမ္ာ့ ကေနပဵု ထျငး့ထုထာ့ေပ
သညး၈ ေလြေတားသာ့တို႔မြာ အလယးေကာငးက ထုိငးၾကသညး၈ ေလြပဲံဤီ့မြာ အစိမး့ေရာငးႏြငးံ ေ႐ႊေရာငးေဆ့မ္ာ့
သုတးထာ့ၿပီ့

အမို့တျငး

ေနကာအဖီမ္ာ့

ထုတးထာ့ေလသညး၈

ထုိ႔်ပငး

်ပတငး့ေပါကး

တုိ႔ကိုလညး့

ၾကကးေသျ့ႏြငးံ အဝါေရာငး ခနး့ဆီ့မ္ာ့ ဆျဲခ္ိတးထာ့ေပ၌၈
အိမးေတားဝနးႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ေ်ပာဆိုေနစဤး ဂ္ပနးဆာမူ႐ိုငး့ စစးဗိုလးမြာ ကမး့ပါ့ေပ၍တျငး ႐ိုေသစျာ
ရပးေစာငးံေနရြာေပ၌၈ မနးရစးလညး့ ဝနးမငး့၌ ေလြေတားသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့တကးေရာကးစဤး ။ကို ်မငးလုိကး၊
မိမိႏြငးံ အတူ လုိကးပါရနးေခ၍မြ သငးံမညးဟု ေတျ့မိသ်ဖငးံ ဗိုလးခ္ဳပး၌ ေယာကးဖေတားကာ့ ကနး႔ကျကးရနး ရြိ၇ မရြိ
ေမ့်မနး့ေလ၌၈

ဆာမူ႐ိုငး့စစးဗိုလး၌

အဆငးံအတနး့မြာ

နိမးံလျနး့လြ၊

သေဘာမတူေခ္၈

သို႔ေသား

အိမးေတားဝနးကို ေ်ပာ်ပေသာအခါ အချငးံ်ပဳသ်ဖငးံ အေစခဵတစးဤီ့အာ့ ထိုဆာမူ႐ိုငး့ ဂ္ပနးဗိုလးကို အေခ၍
လႊတးလိုကးရေလသညး၈
ဂ္ပနးဗိုလးလညး့
အနညး့ငယးေပ့ကာ
ယြကးကာ

မ္ာ့စျာ

ေလြေတားသို႔

ဤီ့ေခါငး့ထကးတငး၊

ဝမး့ေ်မာကးေက့္ဇူ့တငးလြသ်ဖငးံ

အေခ၍လာသူ

တကးလာၿပီ့

မေလ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကဲံသို႔

ဝနးမငး့ထဵသျာ့၊

အေလ့်ပဳလိုကးေလ၌၈

ထို႔ေနာကး

မနးရစး၌

အေစခဵအာ့
အနီ့တျငး

ဆုေငျ

လကးႏြစးဖကး
ထိုငးလ္ကး

“အရြငးဘုရာ့သညး ကၽျနးေတားမ္ဳိ့အာ့ ႀကီ့စျာေသာ ဂုဏး်ဖငးံ ေ်မႇာကးစာ့ပါေပသညး၈ ကၽျႏးုပးတို႔ဆရာ ဘုနး့ႀကီ့
မနးရစးကဲံသို႔ အရြငးံအသဵု့ေတားကို ခဵပါ၌၈ ကၽျနးေတားမ္ဳိ့၌ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ကာ့ အတိုငး့မသိေတာံပါ” ဟု
ေ်ပာၾကာ့ေလေတာံသညး၈
ယငး့သို႔ ်မငးေတျ႔ရ်ခငး့အတျကး မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ ေဖား်ပထာ့သညးမြာ “ဂ္ပနးလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး
သဘာဝ အာ့်ဖငးံ အေရြ႕တိုငး့ရငး့သာ့တုိ႔၌ ဂုဏးက္ကးသေရကို အလျနးလိုလာ့သညးံ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ ်ဖစး၊
ထိုဂုဏးကို အညႇိဳ့မခဵ၇ အသကးႏြငးံလဲ၊ ကာကျယးၾကသူမ္ာ့်ဖစးသညး”ဟု မြတးခ္ကး ခ္ခဲံေပသညး၈
သူတုိ႔သညး ဣနညး့အာ့်ဖငးံ ၿမိဳ႕မြသဵု့မိုငးကျာေသာ ခရီ့ကို ်မစးကမး့ႏြစးဖကးတျငး ဆိုကးကပးထာ့ေသာ
ေလြတပးႀကီ့ႏြငးံ ယာယီတဲနနး့ႏြငးံ တကျေသာ ေဖာငးေတားမ္ာ့အၾကာ့မြ ဆနးတကးခဲံၾကေလသညး၈ ယငး့သို႔
ေလြားခတးသျာ့သညးမြာ ဗငး့နစးၿမိဳ႕တျငး ဂါလာပျဲ က္ငး့ပေသာေန႔တျငး သျာ့လာၾကရသညးႏြငးံ တူလြေပသညး၈
ေနာကးဆဵု့၉ သူတုိ႔သညး လူအေ်မာကးအ်မာ့ ေစာငးံၾကညးံေနေသာ ဆိပးကမး့သို႔ ဆိုကးကပးခဲံၾကၿပီ့ေနာကး
ဝနးမငး့၌ အေစာငးံတပးသာ့မ္ာ့က လူအုပးႀကီ့ကို ဖယးရြာ့၊ သျာ့လမး့ ရြငး့ေပ့သညးံ အတိုငး့ ကုနး့သို႔
တကးခဲံၾကေလေတာံ၌၈
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အခနး့ (ှ၀)
ဖူ့ေ်မားခဵ်ခငး့

ဆိပးကမး့၌ အ်ပငးဘကးတျငး ဆငးေတားႏြငးံ ေဝါေတားမ္ာ့ အသငးံ ေစာငးံေနၾကေလသညး၈ ထုိ႔ေနာကး
သူတုိ႔ကုိ အိမးေတားဝနး၌ ေနအိမးသုိ႔ မငး့ခမး့မငး့နာ့်ဖငးံ ေခ၍ေဆာငး သျာ့ၾကၿပီ့လြ္ငး ေန႔လညးစာ်ဖငးံ ေကၽျ့ေမျ့
ဦညးံခဵၾကေလသညး၈ ေန႔လညးစာ စာ့ပျဲမြာ ႀကီ့က္ယးလြေပ၌ ဟငး့ချကးေပါငး့ တစးရာခနး႔ကုိ တစးၿပိဳငးနကး
တညးခငး့

ေကၽျ့ေမျ့သ်ဖငးံ

အမညးမ္ာ့မြာ

ဦညးံသညးေတားမ္ာ့ ႀကိဳကးရာကုိ

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ

စာ့ေနက္

ေ႐ျ့၊

အမဲဟငး့လ္ာမ္ာ့

စာ့သုဵ့ၾကရေပသညး၈
်ဖစးေသားလညး့

အခ္ဳိ႕ဟငး့

ေႁမျသာ့ကငးႏြငးံ

ႂကျကးသာ့ေၾကားကဲံသုိ႔ တစးမ္ဳိ့တစးဖုဵ ထူ့ဆနး့ ေထျ်ပာ့ေသာ ဟငး့လ္ာ မ္ာ့လညး့ ပါရြသ
ိ ်ဖငးံ ။တုိ႔ကုိ
မစာ့ဘဲ ေရြာငးရြာ့ ခဲံရေလသညး၈

ထုိ႔ေနာကး ၿမိဳ႕ဝနးမငး့သညး သူတုိ႔ကုိ တညး့ခုိရနး စီမဵ ထာ့ေသာ သဵတဲသုိ႔

ေခ၍ေဆာငး၊ ေနရာထုိငးခငး့ အပးႏြငး့ခဲံၿပီ့ အာ့မနာ ေစလုိေၾကာငး့ အလုိရြိရာ ေဆာငး႐ျကးေပ့မညး ်ဖစးေၾကာငး့
ေ်ပာဆုိကာ ႏႈတးဆကး၊ ်ပနးသျာ့ေလသညး၈
သူတုိ႔သညး

ေနာကးေန႔မြာပငး

ဘုရငးမငး့်မတးထဵ

ခစာ့ရနး

ဝငးၾကရလိမးံမညးဟု

ေမြ္ားလငးံ

ထာ့ၾကသညး၈ ထုိေန႔မြာ (ှ၃၀ဝ) ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးလ (ဿ၃) ရကး ်ဖစး၌၈ သုိ႔ရာတျငး ဘုရငးမငး့်မတး ဤပုသးေဆာငး
ဝငးေန၊ ေတျ႔ချငးံ မရေသ့ေခ္ ၾသဂုတးလ (ှ) ရကးေန႔ ေရာကးမြသာ

ေတျ႔ဆုဵရနး ဆငံးဆုိထာ့ေလသညး

သုိ႔်ဖစး၊ မနးရစး သီတငး့ တစးပတးေလာကး ေစာငးံစာ့ ေနရသညးံ အခ္ိနးကုိ အခ္ညး့အႏြီ့ မကုနးေစရနး ၿမိဳ႕စျနး၉
ေနထုိငးေသာ ခရစးယာနး ဘာသာဝငးတုိ႔၌ ကတိဝနးခဵ်ခငး့မ္ာ့ကုိ လကးခဵ်ခငး့၇ ဆုေတာငး့ ပတၳနာ်ပဳပျဲ
က္ငး့ပ်ခငး့ စသညးတုိ႔်ဖစးသာ အခ္ိနး ကုနးလျနး ေစခဲံေလသညး၈
သဵတဲရြိ အခနး့တစးခနး့ကုိ ဝတး်ပဳေဆာငးအ်ဖစး ်ပငးဆငး ၾကေသာအခါ ဂ္ပနးတုိ႔ကလဲ ပုိ့ဖ္ငးမ္ာ့၇
်ခဵဳေစာငးမ္ာ့ ယူလာၿပီ့ အခနး့ကုိ ပုိမုိ ေသသပး ခမး့နာ့ေအာငး ကူ၊ မျမး့မဵၾကေလသညး၈ အခ္ဳိ႕ ကကးသလစး
ခရစးယာနးတုိ႔မြာ

ခုနစးႏြစး၇

်ပဳေနၾကသညးမြာ

အခ္ိနး

ရြစးႏြစးခနး႔

ဘုရာ့တျငး

ၾကာ်မငးံလြေပသညး၈

ဝနးခဵ်ခငး့

လူတစးေယာကး

မ်ပဳခဲံၾကရသ်ဖငးံ
ဝငးလာေလသညး

သူတုိ႔

ကတိဝနးခဵ

သူသညး

အိႏၵိယ

တုိငး့ရငး့သာ့ ကုလာ့လူမ္ဳိ့တစးမ္ဳိ့ ်ဖစးဟနးရြိ၌၈ သူသညး ဘုနး့ႀကီ့၌ ေ်ခရငး့သုိ႔ ပစးလြဲကာ ဤီ့တုိကးလုိကးၿပီ့
မိမိမြာ အမ္ဳိ့သမီ့တစးေယာကးႏြငးံ အေၾကာငး့ပါခဲံေၾကာငး့၇ ယခုတုိငး တစးဆယးံကုိ့ႏြစးလုဵ့လုဵ့ ဘုရာ့သခငးထဵ
ဝနးခဵမႈ မ်ပဳခဲံရေၾကာငး့ ေ်ပာေလသညး သူသညး ထုိ အမ္ဳိ့သမီ့ကုိ သာ့မြတးမြတး၇ မယာ့မြတးမြတး ေပါငး့သငး့
လာခဲံေသားလညး့ ခရစးယာနးဘာသာ်ဖငးံ လကးထပး်ခငး့ မ်ပဳခဲံရေသာေၾကာငးံ သူတုိ႔ေပါငး့သငး့ ေနခဲံသညးမြာ
ဒုစ႐ိုကးမႈ က္ဴ့လျနး ေနရသလုိ ်ဖစးေနေၾကာငး့ ဖျငးံဟ ဝနးခဵခဲံေလသညး၈ ယငး့သုိ႔ ခရစးယာနးလုိ လကးမထပး
ခဲံရေသာ အ်ပစးကုိ ထိနးခ္နး လာခဲံမိေသာေၾကာငးံ လျနးခဲံေသာ ကုိ့ႏြစးခနး႔က ရခုိငး်ပညးနယးသုိ႔ ၾသဂတးစတငး
သာသနာ်ပဳ ပုဂၐဳိလး တစးပါ့ ေရာကးလာစဤးကလဲ ေၾကာကး႐ျဵ႕ၿပီ့ အ်ပစးကုိ ဝနးမခဵဘဲ ေရြာငးေနမိခဲံေၾကာငး့
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ယခုမူ ဆကးလကး၊ ဘုရာ့သခငး စိတးဆုိ့ေအာငး မလုပးလုိေတာံပါဟု ေ်ပာ်ပ ေလေတာံသညး၈ မနးရစးသညး
ထုိသူအာ့ ဝတး်ပဳခနး့ထဲသုိ႔ ေခ၍ေဆာငးကာ အ်ပစး ဝနးခဵမႈကုိ လကးခဵလုိကးရ ်ပနးေလသညး၈ ထုိလူသညး
ငုိလုိကး

ေ်ပာလုိကးႏြငးံ

သူ႔အ်ပစးမ္ာ့ကုိ

ဝနးခဵမႈ

်ပဳေနေတာံရာ

နဵနကး

အာ႐ုဏးတကးခါနီ့မြ

ေရြ႕သုိ႔

မဆကးႏုိငးေလာကးေအာငး အာ့အငး ကုနးခနး့လာသ်ဖငးံ အေတားၾကာၾကာ နာ့ေန ရေသ့သညး၈ ၿပီ့မြဆကး၊
ဝနးခဵခ္ကးေပ့၊ အဆုဵ့သတးေတာံသ်ဖငးံ သူ႔ကုိ အ်ပစးမြ ကငး့လျတးချငးံ ်ပဳလုိကးရေပသညး၈ သူလညး့ ထုိအခါမြ
ေ်ပာမ်ပ ႏုိငးေလာကးေအာငး စိတးခ္မး့သာ ကုိယးခ္မး့သာ ်ဖစးသျာ့ေတာံ၌၈ ေနာကးဆုဵ့၉ သူ႔ကုိ သူ႔ဇနီ့ႏြငးံ
တရာ့ဝငး လကးထပးေပ့ၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့ကုိလညး့ ခရစးယာနး ဘာသာသုိ႔ သျတးသျငး့ လုိကးေလသညး၈
မနးရစးသညး ဘုရငးမငး့်မတးႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵေလြ္ာကးထာ့ရနး

ကိစၥမ္ာ့ ၿပီ့စီ့၊ ချငးံ်ပဳခ္ကး ရရြိပါက

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔ သျာ့ရနး စိတးထကးသနး ေနေတာံသညး၈ ဇူလႈိငးလ (ှ၀) ရကးေန႔တျငး ဘုရငးမငး့်မတး ဤပုသး
ထျကးလိမးံမညး၈

ေနာကးေန႔နဵနကးတျငး

ထငးရြာ့ေက္ားေစာေသာ

႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့

ေလြာငးထာ့ေသာ
သီတငး့သုဵ့ရာ

ငြကးကုိ့ေကာငးကုိ
သီရိဂုတၱ

ေဘ့မဲံ

ေတာငးေပ၍သုိ႔

လျတးၿပီ့လြ္ငး

မငး့ခမး့မငး့နာ့်ဖငးံ

တကးေတားမူမညး ်ဖစးေၾကာငး့၇ ဘဝရြငး မငး့တရာ့ႀကီ့သညး ဘုရာ့ကုိ ရြိခုိ့ ကနးေတာံၿပီ့ ပရိတးတရာ့ေတားမ္ာ့
႐ျတးဖတး သရဇၥ္ာယးကာ ေရစကးခ္ အမြ္ေဝၿပီ့မြ ေတာငးေပ၍က ဆငး့၊ နဵနကးစာ ပျဲေတားတညးမညး၈
ထုိ႔ေနာကးမြ ဦညးံသညး ေပ၍တူဂီမ္ာ့ကုိ ဖူ့ေ်မား ခဵမညး ်ဖစးေၾကာငး့ ေၾကညာေလသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတး ေဝါႏြငးံ ထျကးေတားမူေသာအခါ နနး့တျငး့သူ၇ နနး့တျငး့သာ့မ္ာ့ ်ခဵရဵလ္ကး မြဴ့ႀကီ့
မတးႀကီ့မ္ာ့၇ ပုဏၰာ့ညိဳမ္ာ့၇ ဗုဒၶဘာသာ ေထရးႀကီ့၇ ဝါႀကီ့မ္ာ့ ပါဝငးေသာ လူထု ပရိတးသတးႀကီ့ စီတနး့
လုိကးပါ ခဲံၾကေလသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ေတာငးေပ၍သုိ႔ မငး့တရာ့ႀကီ့ ဘုရာ့ဖူ့တကးေသာ အခမး့အနာ့ကုိ မနးရစး
ကုိယးတုိငး မ္ကးဝါ့ထငးထငး

မ်မငးခဲံရေပ၈ ဤတုရာသီမြာ လဆနး့ ကတညး့ကစ၊

မုိ့တစးစကးမြ္ မ႐ျာဘဲ

သာယာ ၾကညးလငးလ္ကး ရြိေပသညး၈ ပူ၊ စုိထုိငး့ေသာ ရာသီဤတု ရြိေသားလညး့ ေနမြာ ႀကဲႀကဲေတာကး
ပူလ္ကးရြိ၌၈ ေ႐ႊထီ့ခ္ကး၇ ေငျထီ့ခ္ကးတုိ႔ကုိ ဖျငးံက္ကးကာ ဝါဝါထိနးေနေသာ ရဟနး့ေတားမ္ာ့၇ တဵချနးကုက၎ာ့
မုေလ့ပျာ့ႏြငးံ

က္ဳိငး့သုိငး့

အေဆာငးအေယာငးမ္ာ့၇

ပနး့စညး့၇

ပနး့ကုဵ့

တုိ႔ႏြငးံ

တကျ

ပုိ့ဖဲအေရာငး

တေ်ပာငးေ်ပာငး တ႐ႊမး့႐ႊမး့ႏြငးံ ဘုရာ့သုိ႔ တကးေသာ ေစာငး့တနး့ ေလြကာ့ တစးေလ္ာကးသညးလညး့
အေရာငးမ္ဳိ့စုဵ်ဖငးံ တေ်ပာငးေ်ပာငး ထျနး့လငး့လ္ကး ရြိေပသညး၈
မဟာမုနိ ဘုရာ့ႀကီ့၉ က္ငး့ပေသာ ဘုရာ့ ပူေဇားကနးေတာံပျဲ ၿပီ့စီ့သျာ့ေသာအခါ အိမးေတားဝနးသညး
ေပ၍တူဂီတုိ႔ကုိ

အေခ၍

ေရာကးလာေလေတာံ၌

သူတုိ႔ကုိ

ယာယီ

စဵနနး့ဆီသုိ႔

ေဝါႏြငးံ

တငးေဆာငး

သျာ့ၾကေလသညး၈ ထုုိယာယီ နနး့ေတားမြာ က္ဳဵ့ပတးလညး ဝနး့ရဵလ္ကး ရြိေသာ သစးသာ့်ဖငးံ ေဆာကးလုပးၿပီ့
ေ႐ႊခ္ထာ့ေသာ အေဆာကးအုဵမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ညီလာခဵသဘငး က္ငး့ပရနး ထုပိကာ်ပာသာဒးဘုဵ အဆငးံဆငးံ
ပါရြိေသာ ခနး့မေဆာငးႀကီ့တစးခု အပါအဝငး ယာယီ နနး့ေဆာငးမ္ာ့ ်ဖစးၿပီ့ အ႐ျယးငယးေသားလညး့ ေ်မာကးဤီ့
ေ႐ႊ်မဳိ႕ေတားက နနး့ေတားအတုိငး့ ပုဵတူ ေဆာကးလုပး ထာ့ဟနး ရြိေပလိမးံမညး၈
ထုိခတးက အိႏၵိယႏုိငးငဵႏြငးံ တ႐ုတး အငးပါယာႀကီ့ အတျငး့ရြိ တုိငး့်ပညးအသီ့သီ့က နနး့ေတားမ္ာ့မြာ
အတူတူလုိပငး ရြိၾကေပသညး ကၽျနးႏုပးတုိ႔ ေတျ႔ရမညး ်ဖစးေသာ ေ်မာကးဤီ့ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားက နနး့ေတားမြာလညး့
ထုိခတးက ်မနးမာ်ပညးႏြငးံ ယုိ့ဒယာ့်ပညးက

နနး့ေတားမ္ာ့ႏြငးံ ပုဵသ႑ာနးခ္ငး့ တူညီ ေနၾကေပသညး

ပုဵသ႑ာနးခ္ငး့ သိမးံမကျာ ေစကာမူ ယခုခတး ရြမး့ေစားဘျာ့တုိ႔၌ ေဟားနနး့အခ္ဳိ႕ႏြငးံ ခပးဆငးဆငး တူေပ၌
ထုိအခါက မနးရစးကုိ ဘုရငးမငး့်မတး ဖူ့ေ်မားခဵေသာ ေနရာမြာ ေ်မာကးဤီ့ ေ႐ႊနနး့ေတားတျငး ေရြ႕ဘကးအစျနးက
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ညီလာခဵ

နနး့မေဆာငးမ္ဳိ့တျငး

မဟုတးဘဲ

အတျငး့ဘကး

ခပးက္က္

သီ့သနး႔

ခနး့မေဆာငး၉

ေတျဆ
႔ ုဵ

အဖူ့ေ်မားခဵခဲံဟနး တူေပသညး၈
သူတုိ႔သညး ေဝါမြ ဆငး့သကး၊ ယာယီနနး့ေတား အတျငး့သုိ႔ ဝငးလာခဲံၾကၿပီ့ ကုိယးရဵေတား တပးဖျဲ႔တစးခု
ေစာငးံၾကပးေနေသာ အခနး့သုိ႔ ေရာကးသျာ့ၾကေလသညး၈ ထုိကုိယးရဵေတားတပးမြာ ်မနးမာလူမ္ဳိ့ ေသနတးကုိငး
တပးဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ ဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ တပး်ဖစးသညး၈ ထုိတပးသာ့တုိ႔က ။တုိ႔ကုိ ပထနးကုလာ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့သာ
ပါဝငးေသာ အေ်မာကးတပး ေစာငးံေသာ အတျငး့ခနး့ တစးခုသုိ႔ ပုိ႔ေပ့ လုိကး်ပနးသညး၈ ထုိမြတစးဖနး လူပ္ဳိေတား
သာ့အခ္ဳိ႕ေစာငးံေနေသာ တတိယ
အေလ့်ပဳၾကၿပီေနာကး

အခနး့ထဲသုိ႔ ဝငးၾကရ်ပနး၌၈ ထုိေနရာတျငး အခ္ငး့ခ္ငး့ ႏႈတးဆကး

အိမးေတားဝနးသညး

တဵခါ့ငယးတစးခုသုိ႔

သျာ့၊

တဵခါ့ကုိ

သုဵ့ခ္ကးမြနးမြနး

ေခါကးလုိကးေလသည၈း တတိယအခ္ကး ေခါကးေသာအခါ တဵခါ့မငး့တုတး ခ္သဵ ၾကာ့ရၿပီ့ တဵခါ့ ဖျငးံလာကာ
ခါ့ကုနး့ကုနး့ႏြငးံ မိနး့မစုိ့တစးေယာကး ေခါငး့်ပဴ၊ ၾကညးံလာေလသညး၈ သူသညး

ေၾကာကးစရာေကာငး့

ေလာကးေအာငး အ႐ုပးဆုိ့လြသည၈း ႐ုပးႏြငးံ လုိကးေအာငး အေ်ပာလဲ ၾကမး့သညး၈ သူသညး အိမးေတားဝနးအာ့
“ဘဝရြငး မငး့တရာ့ႀကီ့၌ တဵခါ့ေတားကုိ ဘာေၾကာငးံ လာေခါကးရတာလဲေဟံ” ဟုေအား၊ ေမ့ေလသညး၈
သူ႔အသဵေၾကာငးံ အိမးေတားဝနးပငး ေနာကးသုိ႔ ်ပနးတျနး႔ၿပီ့ ဆုတးလုိကးၿပီ့မြ မိမိမြာ ဘဝရြငး မငး့တရာႀကီ့
အမိနး႔ႏြငးံ ပါလာေသာ ေပ၍တူဂီတုိ႔ကုိ ေရြ႕ေတားသျငး့ရနး လာေရာကးေၾကာငး့ ်ပနးေ်ပာ လုိကးေသာအခါ
ထုိမိနး့မစုိ့လညး့

တဵခါ့ကုိ

ခပး်ပငး့်ပငး့

ပိတးလုိကးၿပီ့

ေပ္ာကးကျယး

သျာ့်ပနးေလသညး၈

ယငး့သုိ႔

စိတးပ္ကးစရာႏြငးံ ေတျ႔ရေသာေၾကာငးံ အခနး့တျငး့ရြိ လူတစးစုမြာ ဤီ့ေႏြာကး ပ္ကးမတတး စိတးမသကးမသာႏြငးံ
ဒူ့ေထာကး၊

ေစာငးံေန

ညျနးၾကာ့ခ္ကး

ၾကရေပသညး၈

ရရြိထာ့ဟနး

မရြိေပ၈

ကဲ

ပုဵပနး့မြာ
…

တဵခါ့မြဴ့သညး

ဘယးလုိ

တစးစုဵတစးေယာကးကုိ

လုပးၾကမညးနညး့

ၿငိမးသကးလ္ကး ရြိေတာံ၌၈ မနးရစးလညး့ အခနး့ပတးလညးသုိ႔ မ္ကးစိကုိ ဝငးံ၊

တစးခါတညး့

ဝငးချငးံ်ပဳရနး
တိတးဆိတး

ၾကညးံလုိကးသညး၈ သူတုိ႔

လူအာ့လုဵ့ လူ်ပဳစာ့ ခဵထာ့ရသလုိ ရြိေတာံသည၈း ထူ့ဆနး့ေသာ ထုိေနရာ၉ အပးက္သဵပငး ၾကာ့ေလာကး၌
အလျနး တိတးဆိတး ၿငိမးသကးေနေပသညး ဒူ့ေထာကးလ္ကး ရြိေသာ အ႐ုပးမ္ာ့သညး မလႈပးမရြာ့ ညိဳပုပးေသာ
မ္ကးႏြာႏြငးံ မလျယး တဵခါ့ေပါကးကေလ့ ဆီသုိ႔ အာ႐ုဵ စူ့စုိကး၊သာ ၾကညးံေနၾကေပသညး၈ မနးရစးလညး့
ထုိ်မငးကျငး့ကုိ ေတျ႔ရေသာအခါ စုနး့ကေဝ၇ ေမြာဝ
း တၳဳမ္ာ့ႏြငးံ ဘီလူ့သဘကး၇ နဂါ့ဠဳနးစေသာ ေၾကာကးစရာ
တေစၧပုဵ်ပငးမ္ာ့ကုိ ေ်ပ့၊ သတိရေတာံသညး၈
ေသာတစးရာံေ်ခာကးဆယး ေသာကးေသာကးလညးေအာငး မဖျယးမရာ အိပးမကးထဲမြာကဲံသုိ႔ ေတျ့ေတာ
ေနစဤး ထုိ်ပတငး့ဝတျငး ေခ္ာေမာလြပေသာ မိနး့မပ္ဳိ ကေလ့တစးဤီ့ ႐ုတးတရကး ေရာကးရြိ ရပးေနသညးကို
်မငးလုိကးရေသာ

အခါမြ

်ပနးလညး

သတိရေပေတာံသညး၈

ထုိသူငယးမသညး

ပုိ့ထညးအ်ဖဴကုိ

ေ႐ႊခ္ညးေငျခ္ညးႏြငးံ ပနး့လြထုိ့ထာ့ၿပီ့ ပုလဲလုဵ့ ကေလ့မ္ာ့ အနာ့ သီထာ့ေသာ ဝတး႐ုဵကုိ ဝတးဆငး
ထာ့ေလသညး၈

ပိတုနး့ေရာငး

နကးေမြာငးေသာ

ဆဵထုဵ့တျငး

်ဖဴဆျတးေသာ

စဵပယးပနး့

တစးခကးကုိ

ပနးဆငးထာ့ေလသညး၈ ။သညး ်ပဵဳ့႐ႊငးေသာ မ္ကးႏြာ်ဖငးံ ေအာကးပါ ကဗ္ာေလ့်ဖငးံ သာယာစျာ ႐ျတးဆုိ
ႏႈတးဆကးလုိကးေလသညး၈
“ေနမငး့၌

ေရာငး်ခညးေအာကး၉

စပါ့လယးကျငး့မ္ာ့

ေသျ႔ေ်ခာကးေနေသာအခါ

ေတာငးသူ

လယးသမာ့ ဤီ့ႀကီ့မ္ာ့သညး ဝသုနးေ႐ႊမုိ့ကုိ ေမြ္ားလငးံေစာငးံစာ့ ေနၾကသကဲံသုိ႔ သငးတုိ႔ကုိ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ
ေစာငးံစာ့ ႀကိဳဆုိပါ၌၈
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ဘဝရြငး မငး့တရာ့ႀကီ့သညးလညး့ အသငး ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့တုိ႔ကုိ ်ပဵဳ့႐ႊငးစျာ ႀကဳိဆုိေၾကာငး့ ရတနာ
ေ႐ႊၾကဳတးမြ ေဖားထုပး ႁမျကးဟေတား မူလုိပါ၌ ရြငးတ”ုိ႔
တဵခါ့လညး့ ခ္ကးခ္ငး့ ပျငးံသျာ့ေလေတာံသညး၈ သုိ႔ေသား ယခငး ေတျ႔လုိကးရေသာ မိနး့မစုိ့ႀကီ့
မဟုတးေတာံဘဲ အလျနး ေတာငးံတငး့ သနးစျမး့ေသာ မိနး့မႀကီ့မ္ာ့ကုိ ေတျ႕ရေလသညး၈ ထုိအမ္ဳိ့သမီ့
လူသနးႀကီ့မ္ာ့မြာ ဘုရငးမငး့်မတး အနီ့၉ ခစာ့ ၾကရေသာ

Amazon Guard အမ္ဳိ့သမီ့ ကုိယးရဵေတား

တပးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကေပသညး၈
မနးရစးသညး

အခနး့က္ယးႀကီ့သုိ႔

ဝငးခဲံရ်ပနး၌၈

ထုိအခနး့ႀကီ့

ထိပးရြိ်ပတငး့ဝတျငး

ႏုပ္ဳိ

ငယး႐ျယးေသ့ေသာ လူငယးတစးဤီ့ မိမိတုိ႔ကုိ စုိကး၊ ၾကညးံေနေလသညး၈ အိမးေတားဝနးလညး့ ၾကမး့်ပငးေပ၍သုိ႔
႐ုတးတရကး ဒူ့ေထာကးလုိကးၿပီ့ လကးအုပးခ္ီကာ ၾကမး့်ပငးကုိ ဤီ့သုဵ့ႀကိမး တုိကးေလေတာံ၌
ထုဵ့စဵအတုိငး့

ရြိခုိ့

ကနးေတာံ်ခငး့

်ဖစးရာ

ဟိႏၵဴတုိ႔

ရြိခုိ့

ကနးေတာံ်ခငး့ႏြငးံ

ဗုဒၶဘာသာ

ဆငးဆငးတူေပသညး၈

ေပ၍တူဂီတုိ႔လညး့ ်မငးရေသာ လူငယးမြာ သီရိသုဓမၼဘုရငး ်ဖစးလိမးံမညးဟု ထငး၊ အိမးေတားဝနး လုပးသလုိ
အတုအပ လုိကးလုပးၾကေလသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ထုိအခါက ဘုရငးမငး့်မတး၌ သကးေတားမြာ
ႏြစးဆယးံရြစးႏြစးသာ ရြိေသ့ေသာေၾကာငးံတညး့၈
အိႏၵိယ၌ ေရြ႕ဘကးက္ေသာ တုိငး့်ပညးအခ္ဳိ႕တျငး နနး့တျငး့ရြိ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ ေနရေသာ သီ့သနး႔
အေဆာငးမ္ာ့ကုိ မိနး့မလ္ာမ္ာ့ အစာ့ အမ္ဳိ့သမီ့ ကုိယးရဵေတားတပးက ေစာငးံၾကပးေလ႔ရြိသညး၈ ယခုလညး့
အမ္ဳိ့သမီ့ စစးတပးမြ တပးသူတစးဤီ့ ်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးေပမညး၈ ထုိသနးစျမး့ ထျာ့ႀကိဳငး့ေသာ အမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့သညး
မနးရစးတ႔က
ုိ ုိ

်ပတငး့ေပါကး

အနီ့ရြိ

ေကားေဇာ

ခငး့ထာ့ေသာ

ေနရာသုိ႔

ေခ၍ေဆာငးသျာ့ေလသညး၈

ထုိေနရာတျငး မြဴ့မတး အနညး့ငယးလညး့ ထုိငးလ္ကး ရြိၾကသညး၈ ထုိအမ္ဳိ့သမီ့သညး မနးရစးကုိ ထုိေနရာ၉
ထုိငးေစၿပီ့၇ တီဘာအုိကုိ မနးရစး၌ ေနာကးကထုိငးေစ၌၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား မနးရစးသာလြ္ငး အစက
အဆုဵ့တုိငး ေရြ႕ေဆာငး၊ စကာ့ ေ်ပာဆုိလာခဲံ၊ သူပငး ေခါငး့ေဆာငးဟု ထငးမြတးေသာေၾကာငးံတညး့၈
ထုိအခ္ိနး၉ မနးရစးတုိ႔၉ ပါလာေသာ လကးေဆာငး ပဏၰာမ္ာ့ကုိ ဘုရငးမငး့်မတးသုိ႔ ဆကးသရနး
လူအခ္ဳိ႕ သယးယူ ဝငးေရာကး လာၾကသညး မနးရစးက ထုိလူမ္ာ့ကုိ မိနး့မလ္ာမ္ာ့ဟု ထငးေလသညး၈ သုိ႔ရာတျငး
ဗုဒၶဘာသာဝငး အရြငးဘုရငးမ္ာ့သညး မိနး့မလ္ာတုိ႔ကုိ စကးဆုပး ႐ျဵရြာၾက၊ ဣကဲံသုိ႔ မိနး့မေဆာငးမ္ဳိ့၉
ခနး႔ထာ့ေလံ မရြိေပ၈
လကးေဆာငးပဏၰာမ္ာ့မြာ ေလ့ညႇငး့ပျငးံမ္ာ့်ဖငးံ လြပစျာ စီ်ခယး ်ပငးဆငးထာ့ေသာ သရဖူပုဵတစးခု၇
ပါရြာ့်ပညး်ဖစး နဵ႔သာဆီေမႊ့ ပုိငးံဝကးဝငး ပုလငး့ေပါငး့တစးရာ၇ တိဘကးမြ ထျကးေသာ ကတုိ့ဆယးံေလ့ထုပး၇
စပိနး်ပညးမြ ရကးလုပးေသာ အေကာငး့ဆုဵ့၇ အေခ္ာဆုဵ့ သုိ့ေမႊ့သက၎လပးထညး ေလ့ကုိကးတုိ႔်ဖစး၌၈ အာ့လုဵ့ကုိ
ဘုရငးမငး့်မတး

႐ႈစာ့ေတားမူေစရနး

ဖျငးံ်ပထာ့ၾကေလသညး၈

ဘုရငးမငး့်မတးသညးကာ့

ထုိပစၥညး့မ္ာ့ကုိ

မညးသုိ႔မြ္ အေရ့စုိကးေသာ လက၏ဏာမ်ပေခ္ သုိ႔ႏြငးံ တစးေနရာသုိ႔ သယးယူသျာ့ၾကရေလေတာံ၌၈
ထုိ႔ေနာကး စကာ့်ပနးက သူတုိ႔လာရငး့ ကိစၥကုိ ေလ္ာကးတငးရနး ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့လြ္ငး ရြငးဘုရငးအာ့
ေမ့ေလြ္ာကး ေ်ဖၾကာ့ေသာအခါ မိမိတုိ႔ ထုဵ့စဵအတုိငး့ လကးအုပးခ္ီၿပီ့မြ ေမ့ေလြ္ာကး ေ်ဖၾကာ့ရေၾကာငး့ကုိ
သငး်ပေပ့ေလသညး၈ မနးရစးလညး့ ခ္ကးခ္ငး့ လုိကးနာေပ၌၈ ်ပနး၊ ထုိငးလုိကးေသာအခါ စကာ့်ပနးက
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အနာ့ကပးလာၿပီ့ “ယခု အခ္ိနးဟာ မဂၤလာရြိတဲံ အခ္ိနး ်ဖစးတယး မိမိ ေလြ္ာကးတငးစရာ ရြိတာကုိ တစးခါတညး့
ေလြ္ာကးထာ့လုိကးပါ” ဟု သတိေပ့ရြာ ေပသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတးသုိ႔

မနးရစး၌

တငးေလြ္ာကးေသာ

စကာ့တုိ႔မြာ

ေရေၾကာငး့

ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ထဵ၉

ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသာ စကာ့မ္ာ့ အတုိငး့ပငး ်ဖစး၊ ထပးမဵေဖ၍်ပရနး မလုိေတာံေပ၈ သူသညး မဂုိမငး့တုိ႔၌
အႏၲရာယးႀကီ့မာ့ပုဵ၇

ေပ၍တူဂီတုိ႔

သစၥာေစာငးံသိလ္ကး

အမႈေတားကုိ သစၥာရြိရြိ ဆကးလကး

႐ုိေသစျာ

အမႈေတားထမး့ပုဵ၇

ဘုရငးမငး့်မတး၌

ထမး့႐ျကးဖုိ႔ သႏၷိဌာနး ခ္ထာ့ ပုဵမ္ာ့ကုိ စုဵလငးစျာ

တငးေလြ္ာကး

ေလေတာံသညး၈ ထုိ႔်ပငးလညး့ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ေပ၍တူဂီ စစးဗုိလးတုိ႔သညး မိမိ၌ အၾကဵေပ့ခ္ကးမြ တစးပါ့
မညးသညးံ အမႈကုိမြ္ ထငးသလုိ မလုပးၾကေၾကာငး့၇ သူတုိ႔သာ သစၥာေဖာကး႐ုိ့ မြနးလြ္ငး မိမိ၌ အၾကဵေပ့ခ္ကး
အရ

လုပးၾကမညးသာ

်ဖစးေၾကာငး့၇

အကယး၊မိမိဟာ

အႀကီ့ဆုဵ့

သစၥာေဖာကးတစးဤီ့

်ဖစးေနပါမူ

ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေ႐ႊဘုနး့ေတားေအာကးသုိ႔ မေၾကာကးမ႐ျဵ႕ အရဲစျနး႔ၿပီ့ ယခုလုိ လာဝဵံမညး မဟုတးေၾကာငး့
စသညး်ဖငးံ က္ဳိ့ေၾကာငး့ ခုိငးလုဵစျာ ေလြ္ာကးတငး လုိကးေလ၌၈ ဣေနရာတျငး သီရိသုဓမၼကဲံသုိ႔ ်ပညးံရြငးမငး့
တစးပါ့က မနးရစးကဲံသုိ႔ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ တစးဤီ့ကုိ ဘကးၿပိဳငး ်ငငး့ခုဵရေအာငး လကးခဵေတျ႔ဆုဵ႐ုိ့ မရြိသညးကုိ
သတိ်ပဳရနး လုိအပးေပသညး၈ ေရြ႕ေတားေမြာကးသုိ႔ ဝငးေရာကး အဖူ့ေ်မားခဵ်ခငး့ မ်ပဳမီ အရာရာကုိ ၿပီ့ေ်ပေအာငး
စီမဵထာ့ႏြငးံ

ရေပသညး၈

မနးရစးတုိ႔

ေရာကးၿပီ့ေနာကး

သီတငး့တစးပတး

ကာလအတျငး့မြာပငး

ဘုရငးမငး့်မတးသညး ေရတပး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့၌ အစီရငးခစ
ဵ ာ အတုိငး့ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ လာေရာကး်ခငး့ကိစၥကုိ
ေလံလာ စဤး့စာ့ၿပီ့ခဲံ႐ုဵမက လုိအပးေသာ စုဵစမး့ စစးေဆ့မႈမ္ာ့ပငး ်ပဳလုပးၿပီ့ ်ဖစး၊ စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ဝနး
(ဘုရငးခဵခ္ဳပး) ၌ မမြနးသတငး့ ေပ့ပုိ႔ အစီရငးခဵ်ခငး့ကုိ ေကာငး့စျာ သိရြိနာ့လညးၿပီ့ ်ဖစးေပသညး၈
ထုိမြတစးပါ့

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က

ေပ၍တူဂီ

စစးဗုိလးမ္ာ့က

မိမိသစၥာကုိ

ေသျဖညးၿပီ့

မဂုိမငး့တုိ႔ႏြငးံ

အဆကးအသျယး ်ပဳမညး မဟုတးသညးကုိ သိႏုိငးေသာ အလျယးဆုဵ့ အေကာငး့ဆုဵ့ သာဓကမြာ ေ်မမ္ာ့
ေက့္ကၽျနးမ္ာ့၇ သာ့မယာ့မ္ာ့ႏြငးံ အစစ ေထာကးပဵံ ထာ့႐ုဵမက တုိကးခုိကး လုယကး၊ ရရြိေသာ ပစၥညး့တုိ႔
အေပ၍မြ ႀကီ့မာ့ မ္ာ့်ပာ့ေသာ ေဝစုကုိ ။တုိ႔အာ့ ေပ့သနာ့ေတား မူသ်ဖငးံ မိမိထကးပုိ၊ အ်ခာ့မညးသညးံ
မငး့မြ္ ဣကဲံသုိ႔ ၾကညးံ႐ႈေထာကးပဵံ ထာ့ႏုိငးမညး မဟုတးေခ္၈ ထုိ႔်ပငး မဂုိမငး့သညး လုယကး တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့
ရပးတနး႔ ၿပီ့ဆုဵ့ေစလုိ၌၈ သုိ႔ေသား စစးဗုိလးမ္ာ၌ ဆုဵ့႐ႈဵ့နစးနာေသာ အချငးံအေရ့တုိ႔ကုိ ထုမ
ိ ငး့က ေလ္ားေၾက့
ေပ့ႏုိငးပါမညးးေလာ၈
သီရိသုဓမၼမငး့သညး ေရာကးလာေသာ ကုိယးစာ့လြယးဘကးက ေန၊ ယငး့သုိ႔ေသာ ေတျ့ေခ၍မႈမ္ာ့်ဖငးံ
အေလ့ေပ့၊ စဤး့စာ့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးေပသညး၈
ယခုအခါ

ဘုရငးမငး့်မတးသညး

ဘုနး့ႀကီ့မနးရစး၌

ခဵယူခ္ကးကို

သေဘာက္ေတားမူေလၿပီ၈

ေပ၍တူဂီတို႔သညး ေသျ့႐ို့သာ့႐ို့ပငး ရြိေၾကာငး့ ေကာငး့ေကာငး့ ေက္နပးေတားမူၿပီဟု ကၽျႏးုပးတို႔ ခနး႔မြနး့ရေပ၌၈
လကးရြိ

အေ်ခအေနတျငး

မညးကဲံသို႔

ေက္နပးမႈရေနၿပီကို

အတိတးရာဇဝငးကလညး့

သကးေသခဵလ္ကး

ရြိေပသညး၈ ခရစး (ှ၂၅ဝ) ခုႏြစး စပိနးဘုရငးမ္ာ့ ေပ၍တူဂီ်ပညးကို မသိမး့ယူမီ ဂိုအာၿမိဳ႕ႀကီ့ အလျနး
တနးခို့ထျာ့ေနခ္ိနးက ေပ၍တူဂီ ဘုရငးခဵခ္ဳပးတစးဤီ့သညး ဘဂၤလာ့်ပညးရြိ မိမိ၌ လြဵကိုငးတပးမ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကို တုိကးခိုကးခဲံဖူ့ေလသညး၈ ထိုအခါက အမြနးတကယး ေဘ့အႏၲရာယးမ္ာ့ခဲံေသာ ကာလ
်ဖစးေပသညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငး တစးဖနး (ှ၃ှ၃) ခုႏြစး၉ ဂိုအာဘုရငးခဵခ္ဳပး ဒျနးဂ္ီ႐ိုမိုဒီအဇီဗီဒို Don J.
Azevedoသညး

ပငးလယးဓါ့်ပ

ဂဵုဆယးလီဘာအို

Gonsalves

Tibao

ႏြငးံ

ေပါငး့၊

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကို
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ေရြ့နညး့အတူ

တုိကးခိုကးခဲံဖူ့ေလသညး၈

ထိုအခ္ိနးတျငး

ေပ၍တူဂီတုိ႔၌

တနးခို့အာဏာမြာ

အေတားပငး

ဆုတးယုတးလာၿပီ ်ဖစး၊ ဘဂၤလာ့လြဵကိုငးတပးသာ့မ္ာ့ လကးလျတး ထျကးေ်ပ့ရသညးအထိ အႀကီ့အက္ယး
အေရ့နိမးံသျာ့ခဲံရေလသညး၈ ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး ထိုအခါကစ၊ ေ်ခလြမး့ေ်ပာငး့ၾကၿပီ့ ရခိုငးဘုရငးထဵ ခိုဝငး၊
မဂိုမငး့၌

နယးခ္ဲ႕မႈကို

ကာကျယး

တျနး့လြနးရေသာ

နယး်ခာ့ေစာငးံ

ေသနတးကိုငးတပး

အ်ဖစး်ဖငးံ

အမႈထမး့ခဲံၾကေလသညး၈ ယငး့သို႔ အမႈေတား ထမး့႐ျကး်ခငး့မြာ ရခိုငးဘုရငးအဖို႔ အမြနးလိုအပးေသာ ကိစၥလညး့
်ဖစးေပသညး၈ ဘုရငးံသစၥာေတားကို ေစာငးံသိ႐ိုေသေနသညးႏင
ြ းံအမြ္ သူတုိ႔ကိုလညး့ အရာရာ၉ လျတးလပးချငးံ
်ပဳထာ့ရေပသညး၈
ထုိမြတစးပါ့ ဂိုအာၿမိဳ႕သညးလညး့ အႏၲရာယး ်ပဳႏိုငးေလာကးေအာငး တနးခို့အငးအာ့ မရြိေတာံၿပီ့်ဖစး၊
ထိုၿမိဳ႕ႏြငးံ

တုိကး႐ိုကး

်ဖစးေပသညး၈

အဆကးအသျယး

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

်ပဳလုပးရနး

စီမဵ်ခငး့သညး

တစးေန႔ေန႔တျငး

ေကာငး့ေသာ

မဂိုအငးပါယာႏြငးံ

ႏုိငးငဵ်ခာ့

ဝါဒတစးရပး

မေတားတဆ

ရနးမီ့ပျာ့၊

အႀကီ့အက္ယး အခ္ငး့မ္ာ့ၿပီ့ စစးမကးေရ့ရာ ေပ၍ေပါကး လာမညးဆိုလြ္ငး ေပ၍တူဂီ ေရတပးမြာ ရခိုငးတုိ႔ဘကးက
အဖို့တနး၊ အရာေရာကးေသာ အကူအညီကို ်ဖစးေစႏိုငးေသာေၾကာငးံတညး့၈
ႏိုငးငဵေတား၌

ဘုရငးံအတိုငးပငးခဵ

အဖျဲ႔ကလညး့

ေပ၍တူဂီတို႔ကို

အလိုအေလ္ာကး

ရရြိလာေသာ

မဟာမိတးမ္ာ့အ်ဖစး အၿမဲတမး့ အသိအမြတး်ပဳေနၾကသညး်ဖစး၊ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ေပ၍တူဂီ စစးဗိုလးမ္ာ့အေပ၍
သစၥာေဖာကးမညးံ လူမ္ာ့မဟုတးဟု အေလ့အနကး ေက္နပးထာ့ၾကသညး၈
ထို႔ေၾကာငးံ မနးရစးသညး ေလြ္ာကးထာ့ရနးကိစၥမ္ာ့ကို အလဵု့စဵု အကုနးအစငး ေလြ္ာကးတငးၿပီ့ေသာအခါ
သူ႔ကို ေနာကးထပး ေမ့်မနး့စဵုစမး့ဖို႔ပငး မလိုေတာံေခ္၈ ထို႔ေၾကာငးံ ဘုရငးမငး့်မတးသညး ဘုနး့ႀကီ့မနးရစး၌
ေလြ္ာကးတငးခ္ကး စကာ့မ္ာ့ အေပ၍၉ တစးစဵုတစးရာ သဵသယဒိျဟမရြိေၾကာငး့ ခပးတိုတိုပငး မိနး႔ၾကာ့ေတား
မူၿပီ့လြ္ငး ေရတပးႀကီ့ကို တပးေခါကး၊ ်ပနးလာဖို႔ အမိနး႔ထုတးဆငးံလိုကးမညးဟု ဖျငးံဟ မိနး႔ဆိုေတားမူေလသညး၈
ယငး့သို႔

အမိနး႔ေတား်မတး

ခ္မြတးၿပီ့သညးႏြငးံ

တစးၿပိဳငးနကး

်ပတငး့ဝကို

ခနး့ဆီ့ႏြငးံ

ဆျဲ၊

ကာလိုကးၾကသ်ဖငးံ ဘုရငးမငး့်မတးကို မ်မငးရေတာံေခ္၈ လူမ္ာ့လညး့ အဆဵု့သတး ကနးေတာံၿပီ့ ညီလာခဵ
ရပးစဲေလေတာံ၌၈
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အခနး့ (ှ၁)
အနႏၲဘုနး့ရြငး ဘုရာ့သခငး

မနးရစးသညး (ှ၃၁၆) ခုႏြစးက Travels အမညးရြိစာအုပးကုိ ထုပးေဝေသာအခါ ေရာမ ခရစးယာနး
သာသနာ နယးေ်မတျငး အလျနး အေရ့ပါေသာ ရာထူ့်ဖစးသညးံ သာသနာံနယးေ်မ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ Procurator
General

ရာထူ့၉

ထမး့႐ျကး

ေနေလသညး၈

ထုိအခါက

လကးတငးဘာသာစာေပ

က္မး့ဂနးတုိ႔မြ

စိတးဝငးစာ့ဖျယးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ သာသနာ်ပဳ ပုဂၐဳိလးတုိ႔၌ ကုိ့ကျယးခ္ကး မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ရြာေဖျ
ေမႊေႏြာကးၿပီ့

ဖတး႐မ
ႈ ြတးသာ့ချငးံ ရရြိခဲံေပသညး၈

သုိ႔ရာတျငး သူကုိယးတုိငးမူကာ့ တကယးံ စာေပပညာရြိ

တစးဤီ့မဟုတးခဲံေပ၈
ရခုိငးမငး့ထဵသုိ႔ အခစာ့ ဝငးေရာကးခဲံရသညးံ ေနာကးပုိငး့ကစ၊ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕တျငး ရြိေနစဤး အခုိကး
သူကုိယးတုိငး မဟာမုနိဘုရာ့ႀကီ့ တညးရြိရာ ေဒသကုိ အႏြဵ႔အစပး ရြာေဖျ စူ့စမး့ခဲဟ
ံ နး အခ္ကးအလကး
အေထာကးအထာ့မ္ာ့ မေတျ႔ရေပ၈ ဣေနရာတျငး သီရိဂုတၱေတာငးကုနး့ရြိ မဟာမုနိႏြငးံ ပကးသကး၊ မနးရစး၌
မြတးသာ့ခ္ကး

မေတျ႔ရေသားလညး့

ဟာေနေသာအကျကး၉

်ဖညးံစျကး

ထူ့ဆနး့ေသာ
ေပ့လုိေပသညး၈

အ်ခာ့အတၳဳပၸတၱိတစးခုကုိ
ထုိပုဵ်ပငးမြာ

မနးရစး၌

စိတးဝငးစာ့ဖျယး

မြတးတမး့၉
ေကာငး့လြ၊

ေအာကးပါအတုိငး့ ေဖား်ပလုိကးရေပ၌၈
သီရိဂုတၱေတာငးကုနး့ တစးခုလုဵ့မြာ ေတာငးထိပးမြ ေတာငးေ်ခအထိ မဟာမုနိ ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့၌
ပရိဝုဏးဝတၱကေ်မ ်ဖစးေပသညး၈ ထုိေတာငးကုနး့ကုိ တဵတုိငး့ သုဵ့ထပးပုိငး့ ပတးကာရဵထာ့ရာ ေတာငးေ်ခတျငး
ပထမ တဵတုိငး့တစးထပး၇ ေပသုဵ့ဆယး အ်မငးံတျငး ဒုတိယ တဵတုိငး့တစးထပး၇ ေနာကးထပး ေပသုဵ့ဆယး
အ်မငးံတျငး တတိယ တဵတုိငး့တစးထပး စုစုေပါငး့ တဵတုိငး့ သုဵ့ထပးရြိသညး၈ ေနာကးဆုဵ့ တတိယတဵတုိငး့မြာ
ေတာငးထိပးရြိ ေ်မ်ပနး႔ကုိ ဝနး့ပတးဝုိငး့ရဵ၊ ကာထာ့်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈ ထုိ႔ေနာကး ေတာငးထိပး အလယးဗဟုိတျငး
မဟာတဵတုိငး့ အလုဵကာရဵ၊ ေဆာကးလုပထ
း ာ့ေသာ မဟာမုနိ ဆငး့တုေတားႀကီ့ စဵေတားမူရာ ဂႏၶကုဋိတုိကးရြိ၊
ေတာငးထိပးသုိ႔ တကးေရာကးႏုိငးေစရနး အေရြ႕အေနာကး ေတာငးေ်မာကး အရပးေလ့မ္ကးႏြာမြ ေစာငး့တနး့
ေလြကာ့ေလ့သျယး ေဆာကးလုပး တပးဆငးထာ့သ်ဖငးံ တငးံတယးလြေပသညး၈
ေအာကးေ်ခရြိ ပထမတဵတုိငး့ အတျငး့ရြိ ပိဋကတးတုိကး တစးခုႏြငးံ ေရဝငးေရထျကး မ်ပတး စီ့ေနေသာ
ေရကနးတစးခု ရြိေလသညး၈ ဒုတိယ တဵတုိငးအတျငး့မြာမူ ရခုိငး်ပညးနယး မေပ၍မီက ရြိလာခဲံေသာ ဟိႏၵဴနတးႀကီ့
ငါ့ပါ့၌

႐ုပးတုမ္ာ့

ေစာငးံထိနး့ေသာ

ရြိေလသညး၈

သာသနာ်ပဳ

ယခုအခါ

နတးမ္ာ့အ်ဖစး

။တုိ႔ေနရာတျငး
ေ်ပာငး့လဲ၊

ဟိနာယာန

ဗုဒၶသာသနာေတားကုိ

ကုိ့ကျယးၾကေလသညး၈

ထုိနတး႐ုပးတုိ႔ကုိ
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ဟိႏၵဴနတးမ္ာ့ အေန်ဖငးံ အသိအမြတး မ်ပဳေစကာမူ ဗုဒၶရြငးေတား ဘုရာ့ကုိ ဆညး့ကပး ကုိ့ကျယးေနေသာ
လူတုိ႔အဖုိ႔ ထုိနတး႐ုပးမ္ာ့ကုိ မညးသူကမြ္ ကနး႔ကျကးသမႈ မ်ပဳခဲံၾကေခ္၈
သာလျနး၊

အေရ့ႀကီ့သညးံ

အရာကာ့

ေဗာဓိပငး်ဖစးသညး၈

အေလာငး့သညး ေဗာဓိပငးရငး့၉ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏးေတားကုိ

ရြငးေဂါတမ

်မတးစျာဘုရာ့

ရရြိကာ လူတျငးစငးစစး ဘုရာ့်ဖစးေတား

မူခဲံေပသညး၈ ဣတျငး သကးႀကီ့စကာ့ သကးငယးၾကာ့ ဆုိသလုိ မဟာမုနိ ႐ုပးပျာ့ေတား်မတး သျနး့လုပးခဲံေသာ
ေရြ့ေဟာငး့ ပုဵ်ပငးတစးခု ရာဇဝငး၉ တျငးက္နးရစးခဲံေလသညး၈

တတိယ တဵတုိငး့အတျငး့၉ အလယးဗဟုိရြိ

ဂႏၶကုဋိတုိကးအ်ပငး ယၾတာ ေခါငး့ေလာငး့ေတားဟု ေခ၍ေသာ ေၾက့ေခါငး့ေလာငး့ေတားႀကီ့ တစးခုလညး့
ရြိေလသညး၈ (ယခုတညးရြိေသာ ေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့မြာ ခရစး (ှ၄၀၁) ခုႏြစးက အသစး သျနး့လုပး၊ အစာ့
ထညးံထာ့ေသာ
ကမာၻေပ၍တျငး

ေခါငး့ေလာငး့

အတုမြ္သာ

ထူ့ေပံဆနး့ေပံဟူေသာ

ထုိေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့တျငး

ဂါထာမႏၲနးမ္ာ့ႏြငးံ

်ဖစးသညး၈)

ထုိယၾတာ

ေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့မ္ာ့တျငး
အငး့မ္ာ့ခ္ထာ့ၿပီ့

ရနး်ပဳလာလြ္ငး မညးကဲံသုိ႔ ်ပဳလုပးစီမဵ၊ မညးသညးံ အခ္ိနးတျငး

ေခါငး့ေလာငး့ေတားႀကီ့သညး
တစးခု

တုိငး့်ပညးကုိ

အပါအဝငး်ဖစးသညး၈
ရနးသူမ္ာ့

တုိကးခုိကး

မညးကဲံသုိ႔ ေခါငး့ေလာငး့ ထုိ့ရမညးစေသာ

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ ထျငး့ထု ေရ့သာ့ ထာ့ေလသညး၈ ယငး့ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့သညး (ှ၆၁ဿ) ခုႏြစးတုနး့က
အဂၤလနး်ပညးရြိ ဘုရာ့ရြိခုိ့ ေက္ာငး့မ္ာ့က ေခါငး့ေလာငး့မ္ာ့ကုိ တီ့ရနး ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ဳိ့
မဟုတးေပ၈
ထုိယၾတာ

ေခါငး့ေလာငး့ေတားႀကီ့မြာ လူအမ္ာ့ကုိ

တပးလြနး႔ဖုိ႔

အခ္ကးေပ့သညးံ

အေနမ္ဳိ့်ဖငးံ

တီ့ရသညး မဟုတးေပ ရနးသူကုိ ထုိ့စစးဆငးႏျဲရနး အာ့ေပ့ေသာ သေဘာ်ဖငးံသာ ေခါငး့လာငး့ကုိ တီ့ရ်ခငး့
်ဖစးသညး၈ ဂါထာမႏၲနးမ္ာ့ႏြငးံ အငး့အုိငးတုိ႔၌ တနးခုိ့သတၱိမြာ တုိငး့်ပညးကုိ ဝငးေရာကး တုိကးခုိကးလာေသာ
ရနးသူတုိ႔

ကစဤးံကလ္ာ့

ၿပိဳကျဲ

ထျကးေ်ပ့ေစရနး

လညး့ေကာငး့၇

ရနးသူတုိ႔၌

ကေ်ပာငး့က်ပနး ်ဖစးသျာ့ေအာငးေသား လညး့ေကာငး့၇ စျမး့ေဆာငး ႏုိငးသညးဟု

ဇာတာစနး့လဂးမ္ာ့ကုိ

အဆုိ ရြိေပသညး၈

ရခုိငး

လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ယငး့သုိ႔ေသာ အငး့၇ ေမြား၇ မႏၲနးစသညးတုိ႔ကုိ နက၏တး ေဗဒပညာ်ဖငးံ ်ဖညးံစျကး၊ ယုဵၾကညး
စျဲလမး့ တတးၾကေပသညး၈ ယငး့သု႔ေ
ိ သာ အတတးပညာမ္ာ့ႏြငးံ ပကးသကး၊ ေရြ႕တျငး ထပးမဵ၊ သိၾက
ရေပလိမးံမညး၈
ထုိေတာငးပူစာထိပး အလယး တညးံတညးံ၉ ဂႏၶကုဋိ တနးေဆာငး့ေတားႀကီ့ တညးရြိေပသညး၈ မူလ
အေဆာကးအုဵႀကီ့မြာ ခရစး (၆၂၄) ခုႏြစးက ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ မျနးဂုိလီယနး သုိ႔မဟုတး ရခုိငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ ထုိေဒသသုိ႔
ခ္ဤး့နငး့ ဝငးေရာကးစ အခါက ဖ္ကးဆီ့ခဲံသ်ဖငးံ ပုဂဵမငး့မ္ာ့ တနးခုိ့ ႀကီ့ထျာ့ေသာ ေခတးေရာကးမြ ရခုိငး
်ပညးနယးရြိ ပေဒသရာဇး မငး့တုိ႔က ဆကးလကး်ပဳ်ပငး တညးေဆာကး ခဲံၾကရေပသညး၈
သုိ႔်ဖစး၊ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ မနးရစး ေရာကးခဲံေသာ အခ္ိနးတျငး ထုိဂႏၶကုဋိ တနးေဆာငး့ေတားႀကီ့မြာ
ပုဂဵ နနး့ဆကး တစးေလြ္ာကး၉ တညးေဆာကးခဲံေသာ ပုထုိ့ေတားႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ ပုဵသ႑ာနး တူေနေပသညး၈
အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား

ဂႏၶကုဋိ

တနးေဆာငး့ေတားႀကီ့၌

ေဘ့ပတးလညးႏြငးံတကျ

အခနး့အသီ့သီ့ကုိ

အထုအထညး ႀကီ့မာ့ေသာ အုတးနဵရဵ ေက္ာကးနဵရဵမ္ာ့်ဖငးံသာ ်ပဳလုပး၊ ်ပာသာဒး ထုပိကာအထိ အခုိငးအခနး႔
တညးေဆာကး ထာ့ေသာေၾကာငးတ
ံ ညး့၈
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အတျငး့ဘကး

အလယးက

ခနး့မႀကီ့ထဲ၉

ေ႐ႊပလႅငးထကးတျငး

်မတးစျာဘုရာ့၌ ပုဵတူ ေၾက့ဆငး့တု ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့ တစးဆူ
ထကးဝယးဖျဲ႔ေချ

ထုိငးေနေတားမူလ္ကး

လကးဝဲဘကး

ထငးရြာ့

ေက္ားေစာေသာ

တညးရြိေပသညး၈ ထုိဆငး့ထုေတားႀကီ့မြာ

လကးဖဝါ့ေတားကုိ

တငး်ပငးေချေပ၍၉ ်ဖနး႔တငးလ္ကး

လကးယာဘကး လကးဖဝါ့ေတား၌ လကးေခ္ာငး့ ကေလ့မ္ာ့က ေ်မကုိ ထိေနဟနး သျနး့လုပးထာ့ေပသညး၈
ထုိပုဵမြာ သတၱဝါတုိ႔ အေပ၍၉ မဟာက႐ုဏာေတား်ဖငးံ ၾကငးနာ သနာ့ပုဵကုိ သ႐ုပးေဖားထာ့်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
ေရြ႕ပုိငး့က

ေဖား်ပခဲံၿပီ့

်ဖစးသညးံအတုိငး့

ထုိ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့ကုိ

မႏၲေလ့ၿမိဳ႕သု႔ိ ေ႐ႊေ်ပာငး့ သယးယူ သျာ့ခဲံၾကၿပီ့ ်ဖစး၊

ခရစး

(ှ၄၅၁)

ကၽျႏုးပးကိုယးတုိငး မႏၲေလ့ၿမိဳ႕တျငး တစးႀကိမးမက

ဖူ့ေ်မားခဲံရ ဖူ့ေပသညး၈ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရာ့ဖူ့ အေ်မာကးအ်မာ့ လာေရာကး ဖူ့ေ်မားကာ
အထပးထပး

ကပးလြဴ

ခံံဲသ်ဖငးံ

႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့မြာ

ရြိေနေပေတာံသညး၈ ထုိ႐ုပးပျာ့ေတား်မတးကုိ

ခုႏြစးက

ေ႐ႊေရာငး်ဖငးံ

တညီ့ညီ့

ေ႐ႊသကၤနး့မ္ာ့
တေ်ပာငးေ်ပာငး

သငးတုိ႔်မငးလြ္ငး ခရစး (ှ) ရာစုႏြစးက အိႏၵိယတုိငး့သာ့တုိ႔

အေရြ႕ဘကး ေဒသကုိ နယးခ္ဲ႕စဤး တညးထာ့ခဲံေသာ ႐ုပးပျာ့ေတားဟူ၊ မညးသုိ႔မြ္ ထငးႏုိငးစရာ မရြိေပ ႏြစးေပါငး့
(ှ၅ဝဝ) ေက္ားမြ္ သကးတမး့ ရြညးခဲံေသားလညး့ အေတားပငး အဆငးံအတနး့်မငးံေသာ ေၾက့သျနး့႐ုပးတုေတား
်ဖစးေပသညး၈
ဂႏၶကုဋိ တနးေဆာငး့ေတားႀကီ့မြာ အႀကိမးႀကိမး ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ ခဵခဲံရဖူ့သညးံ အ်ပငး တစးခါကလဲ
ႏြစးေပါငး့

အေတားၾကာေအာငး

လူသူကငး့ဆိတးလ္ကး

ေတာခ္ဳဵမ္ာ့

ပိတးဖုဵ့ကာ

တိမးေကာ်မဳပးကျယး

ေနခဲံရဖူ့ေပသညး၈ သကးေတားထငးရြာ့ ရြိစဤးကပငး ်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌ ပကတိ ႐ုပးပုဵသ႑ာနးႏြငးံ တူေသာ
ပုဵတူ႐ုပးပျာ့

ဆငး့တုေတား

ငါ့ဆူ

ထုလုပးထာ့ခဲံေၾကာငး့၇

။တုိ႔အနကး

ႏြစးဆူမြာ

နတး်ပညး၉

သီတငး့သုဵ့ေတားမူၾက၊ အ်ခာ့ ႏြစးဆူမြာ အိႏယ
ၵိ ႏုိငးငဵတျငး ရြိေနသညးဟု ယုဵၾကညးေ်ပာဆုိေနၾကေလသညး၈
မယုဵတတး်ခငး့ႏြငးံ ယုဵၾကညး်ခငး့ အၾကာ့ အလျနး႔အလျနး ခရီ့ ကျာေနေသာ အေ်ခအေနကုိ သကးေသခဵ
အေထာကးအထာ့

အခုိငးအခဵံတုိ႔က

က္ာ့ကနးေပ့လ္ကး

ရြိေနၾကသညး၈

ေရြ့ေဟာငး့

သုေတသန

(ေက္ာကးစာဘကး) လုိကးစာ့သူတုိ႔က သီရိဂုတၱေတာငး့ကုနး့သညး တစးခါက တညးရြိခဲံဖူ့ေသာ ဓညဝတီ
ၿမိဳ႕ေတား၌ အေရြ႕ေ်မာကးဘကး၉ တညးရြိေၾကာငး့၇ ထုိၿမိဳ႕ေတား၌ ၿမိဳ႕႐ုိ့ေဟာငး့မ္ာ့ကို ယခုတုိငး ေတျ႔်မငး
ၾကသ်ဖငးံ ထုိၿမိဳ႕ကုိ ခရစး (ှ) ရာစု အတျငး့က ်ဖစးေစ ထုိ႔ထကးေစာ၊ ်ဖစးေစ တညးေထာငးခဲံေသာ
ၿမိဳ႕ေတားတစးခု ်ဖစးေၾကာငး့တုိ႔ကုိ ေက္ာကးစာ အေထာကးအထာ့ အကုိ့အကာ့ႏြငးံ ်ပၾကေပသညး၈ ထုိ႔်ပငး
မဟာမုနိဘုရာ့ႀကီ့၌ ပရိဝုဏးရြိ တဵတုိငး့သုဵ့ခု အတျငး့ရြိ ေရကနးႏြငးံ ဟိႏၵဴ နတး႐ုပးမ္ာ့ကုိ ေလံလာ စူ့စမး့သညး
ရြိေသား ခရစး (၂) ရာစု အတျငး့က လကးရာမ္ာ့ ်ဖစးသညးကုိ ေတျ႔ၾကရေပလိမးံမညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ သီရိဂုတၱ
ေတာငးကုနး့ေပ၍၉ မဟာမုနိ ဘျဲ႔ေတားရြိေသာ ႐ုပးပျာ့ေတားတစးဆူမြာ ႏြစးကာလ ရြညးလ္ာ့စျာ စဵပယးေတား
မူခဲံေလ၌ ဟူ၊ တထစးခ္ မြတးထာ့ ႏုိငးေပေတာံသညး၈
႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့၌

အတၳဳပၸတၱိႏြငးံ

ႏႈိငး့ယြဤး

လုိကးေသာအခါ

သီရိသုဓမၼမငး့၌

သမုိငး့မြာ

ေက္ာကးစာဘကး ဌာနအတျကး ေ်ခာကးကပးကပးႏြငးံ ပ္ငး့ရိဖျယး ေကာငး့လြေပသညး၈ ကၽျႏုးပးတုိ႔ အထကး၉
ေဖား်ပခဲံသညးံအတုိငး့ မဟာမုနိပရိဝုဏး၌ ပထမ အရဵအတျငး့ အေနာကးတခ
ဵ ါ့မုခဝ
း အနီ့ရြိ ပိဋကတးတုိကးတျငး
ဘုရငးမငး့်မတး သိမး့ဆညး့ထာ့ေသာ ရာဇဝငး သမုိငး့ဆုိငးရာ ေပစာထုပး အေ်မာကးအ်မာ့ ရြိေလသညး၈
။တုိ႔အနကး အလျနးေရြ့က္ၿပီ့ မြတးသာ့ဖျယး ေကာငး့လြေသာ က္မး့တစးေစာငးမြာ “သပၸ ဒါန ပကာရန”
အမညးရြိ ရာဇဝငးက္မး့ ်ဖစးေလသညး၈
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ထုိက္မး့မြာ မုနိ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့ သျနး့လုပးခဲံ်ခငး့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ ရာဇဝငး သမုိငး့ႀကီ့်ဖစးေပ၌၈ ထုိက္မး့
ႀကီ့သညး

အိႏၵိယ်ပညး၌

အေရြ႕ပုိငး့

ေဒသမ္ာ့၉

ႏြစးေပါငး့ရာစု

မ္ာ့စျာကပငး

ေနရာအႏြဵ႔

ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ခဲံၿပီ

်ဖစးေသားလညး့ ဣႏုိငးငဵ၉မူကာ့ သိသူ အလျနးနညး့လြ ေပေသ့သညး၈ ထုိက္မး့၌ အတျငး့စာသာ့ အခ္ဳိ႕ကုိ
ေလံလာဖတး႐ႈ်ခငး့ မ်ပဳဘဲ တုိကး႐ုိကး ညျနး်ပရလြ္ငး အခ္ဳိ႕ ေနရာတျငး မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ဂုိဏး့မ္ာ့၉
ယုဵၾကညး လုိကးစာ့ၾကေသာ ေမြားအတတး အငး့အုိငး မႏၲနးအတတးတုိ႔ႏြငးံ ေရာႁပျမး့လ္ကး ရြိေနေသားလညး့
ရခုိငး်ပညးနယး၌
အခ္ကးလကး

ဘာသာေရ့

အေၾကာငး့်ပ

သာသနာေရ့ႏြငးံ

ဗုဒၶဘာသာ၌

်ပညးံစုဵလဵုေလာကးဤီ့မညး

အရငး့ခဵ

မဟုတးေပ၈

တရာ့တုိ႔အေၾကာငး့

ထုိ႔အ်ပငး

ထုိစာအုပးတျငး

သိရြိရနး
မဟာမုနိ

႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့၌ ဘာသာေရ့၉ အလျနးအေရ့ပါေသာ ထူ့်ခာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိလညး့ ထငးထငးရြာ့ရြာ့ ေဖား်ပ
ထာ့ေပသညး၈
ထုိသမုိငး့ကုိ

သီရိဂုတၱေတာငးေ်ခရငး့၉
ၿမိဳ႕တညးနနး့တညး

တညးထာ့ေသာ

ေန်ပညးေတား၌

ပထမ

အရြငးစႏၵသူရိယ

ထာ့ေလသညး၈

ထုိမငး့သညး သစၥာေလ့ပါ့ကုိ ပုိငး့်ခာ့ထငးထငး

အိႏၵိယနယးစပးေဒသ

ဘုရငးမငး့်မတးမြစ၊

ေဖား်ပ

ဓညဝတီ
ေရ့သာ့

သိ်မငးေတားမူေသာ သုဵ့လူ႔ထျတးထာ့

သဗၺညဳရြငးေတားဘုရာ့ မဇၥ္ိမေဒသ၉ ပျငးံေတားမူခဲံေလၿပီဟု သတငး့စကာ့ ၾကာ့သိလတးေသား ဘုရာ့သခငးကုိ
ဖူ့်မငးလုိေသာ အာသာဆႏၵ ်ပငး့်ပေတားမူသ်ဖငးံ ဘုရာ့ပျငးံရာ ေဒသသုိ႔ ႂကျသျာ့ရနး ၾကဵ႐ျယးေတားမူေလသညး၈
်မတးစျာဘုရာ့သခငးသညး စႏၵသူရိယမငး့၌ အၾကဵကုိ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏးေတား်ဖငးံ သိရြိေတားမူေပရကာ့
ညီေတားအာနႏၵာကုိ

ေခ၍ေတားမူ၊

"ခ္စးသာ့အာနႏၵာ

စႏၵသူရိယမငး့ႀကီ့သညး

ႀကီ့မာ့

ဆုိ့သျမး့ေသာ

ေရသတၱဝါတုိ႔ က္ကးစာ့ရာ သမုဒၵရာ်ပငးက္ယး ပငးလယး ခရီ့ကုိလညး့ေကာငး့၇ ႀကီ့မာ့ က္ယး်ပနး႔ေသာ ်မစးႀကီ့
အသျယးသျယးကုိ လညး့ေကာငး့၇ ေဘ့အတနးတနး ရနးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တုိ႔ုကုိ ေက္ား်ဖတး၊ လာရမညးမြာ စုိ့ရိမးဖျယး
ေကာငး့လြသညး၈
သုိ႔်ဖစး၊

ထုိမငး့စဵရာ

ရခုိငးတုိငး့သုိ႔

ငါကုိယးေတားတင
ုိ း

ႂကျေရာကးမြ

ထုိမငး့၉

အသကးဆဵဖ္ာ့

စျနး႔စာ့်ခငး့ မ်ပဳရဘဲ တရာ့ေတားကုိ ေကာငး့စျာ နာၾကာ့ရ႐ုဵမက အေထာငးအေသာငး့မက မ္ာ့လြေသာ
ပရိတးသတးတုိ႔ကုိလညး့ ကယးတငး ႏုိငးေပလိမးံမညး" ဟု မိနး႔ေတားမူေလသညး၈ ်မတးစျာဘုရာ့သခငး ယငး့သုိ႔
မိနး႔ေတားမူရာ၉ မိမိ၌ မဟာက႐ုဏာေတား အတုိငး့ စႏၵသရ
ူ ိယမငး့ကုိ ေဟာခၽျတးရ႐ုဵမက ရခုိငး်ပညးနယးတျငး
ဗုဒၶသာသနာေရာငး ထျနး့လငး့ေ်ပာငးေစလုိသညးက တစးေၾကာငး့

ေရြ့ေရြ့

အတိတးကာလ

ဘဝမ္ာ့စျာ

ႏုစဤးအခါက ကုိယးေတားတုိငး ေနထုိငးခဲံရဖူ့ေသာ ေဒသ်ဖစး၊ တစးေၾကာငး့ အတိတးဘဝက ခႏၶာကုိယး၌
အ႐ုိ့ႂကျငး့ အသာ့ႂကျငး့တုိ႔ ေ်မၾသဇာအ်ဖစး က္နးရစးတညးရြိရာ ဌာန ်ဖစးခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ လညး့ေကာငး့
ယငး့သုိ႔ေဒသစာရီ ႂကျခ္ီေတားမူရနး ်ပငး့စျာေသာဆႏၵ ်ဖစးေပ၍ခဲံရေပသညး၈
သုိ႔ႏြငးံ ်မတးစျာဘုရာ့သခငးသညး ရခုိငး်ပညးနယးသုိ႔ ေကာငး့ကငးခရီ့မြ ႂကျ်မနး့ေတား မူခဲံၿပီ့လြ္ငး
ေသလာဂီရိ

အမညးရြိေသာ

ေတားထိပးသုိ႔

သကးဆငး့

ႂကျေရာကးေတားမူခဲံေလသညး၈

ေသလာဂီရိ

ေတာငးထိပးသညး အနီ့ပတးဝနး့က္ငးရြိ ေတာငးမ္ာ့ထကး ပုိမုိ ်မငးံေမာကးေသာေၾကာငးံ ဓညဝတီ်ပညးရြိရာ
လယးကျငး့ႀကီ့ကုိ အေပ၍က စီ့မုိ့၊ ေနသကဲံသုိ႔ မာ့မာ့မတးမတး ရပးတညးလ္ကး ရြိေပသညး၈ ။အ်ပငး
အသျယးသျယး

စီတနး့ေနေသာ

ေတာငးတနး့မ္ာ့်ဖငးံလညး့

အထပးထပး

်ခဵရဵလ္ကး

ရြိေနေပသညး၈

်မတးစျာဘုရာ့သခငးသညး ညီေတားအာနႏၵာအာ့ ထုိေတာငးတနး့မ္ာ့ဆီသုိ႔ အသီ့သီ့ ၫႊနး်ပေတားမူၿပီ့လြ္ငး
အတိတးဘဝက အ်ဖစးေတားေပါငး့တုိ႔ကုိ ်ပနးလညးမိနး႔ၾကာ့ခဲံဖူ့ေလသညး၈
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ရြငးေတား်မတး ဘုရာ့သညး

ဝကးမငး့ဘဝ်ဖငးံ ေဝဠဳဝနပဗၺတေတာငးတျငး ေနထုိငး ခဲံဖူ့၊ ဂႏၶာဂီရိ

ေတာငးတနး့၉ ဘုရာ့အေလာငး့ ၾကဵံမငး့ ်ဖစးစဤးက စဵ်မနး့ ခဲံဖူ့ေလသညး၈ သာလမာယာေတာငးယဵတျငး
ဤယ္ာဤးမြဴ့

ေသလာပဗၺတေတာငး၉

်ဗဟၼဏပုဏၰာ့

ရာဇပဗၺတေတာငးတျငး

ဘုရာ့အေလာငး့ဆငးမငး့

ကသိနပဗၺတေတာငး၉ ဤေဒါငး့မငး့ အသီ့သီ့ ်ဖစးခဲံဖူ့ေပသညး၈ ထုိေတာငးတနး့တုိ႔တျငး
ဓာတးေတားမ္ာ့

မိမိ၌ ႐ုိ့ႂကျငး့

ေနရာတကာ၉ ေတျ႔်မငးၾကမညးံ အ်ပငး မိမိ ပရိနိဗၺာနး စဵဝငးေတားမူၿပီ့သညးံ ေနာကးပုိငး့၉

ထုိဓာတးေတားမ္ာ့ကုိ ဘုရာ့အဆူဆူ၉ ဌာပနာ၊ လူတုိ႔ ကုိ့ကျယးၾကလတၱဵ႔ဟု ဗ္ာဒိတး ေပ့ေတား မူခဲံေလသညး၈
်မတးစျာဘုရာ့သခငး

ယငး့သုိ႔

ဗ္ာဒိတးစကာ့

မိနး႔ၾကာ့ေတားမူေလေသား

ေ်မငလ္ငးႀကီ့စျာ

တုနးလႈပး၊

သမုဒရ
ၵ ာေရမ္ာ့ ပျကးပျကး ဆူၾကကုနးေတာံ၌၈ ထုိအခါ စႏၵသူရိယမငး့သညး အတိတးနိမိတးမ္ာ့ ႀကီ့က္ယး
လြေသာေၾကာငးံ ထိတးလနး႔ေတား မူသ်ဖငးံ ပုဏၰာ့်ဖဴ၇ ပုဏၰာ့ညိဳစေသာ မြဴ့မတးပညာရြိတုိ႔အာ့ အဆုိပါ
အတိတးနိမိတး မ္ာ့၌ ေကာငး့က္ဳိ့ဆုိ့က္ဳိ့ကုိ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့စျာ

နိမိတး ဖတးၾကာ့ ေလြ္ာကးတငးေစ

ေတာံ၌၈
မြဴ့မတးတုိ႔လညး့
ရြငးေတား်မတးဘုရာ့သညး

သစၥာေလ့ပါ့ကုိ

ဆရာမရြိ

အလုိလုိ

သိေတားမူေသာ

ေဂါတမႏျယးဖျာ့

မိမိတုိ႔ တုိငး့ဌာနီသုိ႔ ေဒသစာရီ ႂကျခ္ီ ေရာကးရြိေနေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညးဟု

အညီအညျတး တငးေလြ္ာကးလုိကးၾကကုနး၌၈ ထုိအခါ မငး့ႀကီ့သညး သငးံေလ္ားမညးံ ေန႔ရကး အခ္ိနးအခါကုိ
သတးမြတးၿပီ့ ႂကျေတားမူလာေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ကုိ ႀကိဳဆုိ ဖူ့ေ်မားရနး

ဆငးတပး၇ ်မငး့တပး၇

ရထာ့တပး၇

ေ်ခလ္ငးတပး အထပးထပး ဝနး့ရဵလ္ကး မိဘုရာ့၇ ေမာငး့မ၇ မိႆဵ၇ ေႁချရဵ အသငး့ပငး့တုိ႔ႏြငးံ တခမး့တနာ့
ထျကးေတားမူခဲံေလသညး၈

သီရိဂုတၱေတာငးေ်ခသုိ႔

ေရာကးေသာအခါ

မငး့ႀကီ့သညး

ရထာ့မြ

ဆငး့၊

အေမႊ့နဵ႔သာ ပနး့မနးေပါကးေပါကးမ္ာ့ႏြငးံ တကျ လြဴဖျယးဝတၳဳ အစုစုကုိယူ၊ ်မတးစျာဘုရာ့ရြိရာ ေတာငးေပ၍သုိ႔
ေ်ခက္ငး

တကးေတားမူေလသညး၈ ဘုရာ့သခငးအာ့ ႀကိဳဆုိ

ဖူ့ေ်မား်ခငး့စေသာ ဂါရဝပဏာမ ကိစၥမ္ာ့

ၿပီ့စီ့ေလလြ္ငး ်မတးစျာဘုရာ့သခငးသညး စႏၵသူရိယမငး့ႀကီ့အာ့ ထုိကးတနးေသာ တရာ့်ဖငးံ ခ္ီ့်မႇငးံေတားမူၿပီ့
ေနာကး ငါ့ပါ့သီလ၇ ရြစးပါ့သီလ စသညးတုိ႔ကုိ ခါ့ဝတးပုဆုိ့ကဲံသုိ႔ ၿမဲၿမဵစျာ ထိနး့သိမး့၊ မငး့က္ငးံတရာ့
ဆယးပါ့ႏြငးံအညီက္ငးံရနး အေသ့စိတး ေဟာေ်ပာ ညႊနး်ပေတားမူေလသညး၈
စႏၵသူရိယမငး့သညး

်မတးစျာဘုရာ့၌

တရာ့ေတားကုိ

လျနးစျာ

ႏြစးသကးေတားမူသ်ဖငးံ

တရာမငး့အေပါငး့တုိ႔၌ အရြငး်ဖစးေတားမူေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ တပညးံေတားကုိ လညး့ေကာငး့ တပညးံေတား၌
တုိငး့သူ်ပညးသာ့တုိ႔ကုိ

လညး့ေကာငး့

သနာ့ငဲံညႇာေတားမူေသာ

အာ့်ဖငးံ

ေ႐ႊနနး့ေတားသုိ႔

ႂကျရနး

တရာ့ေရေအ့ အၿမိဳကးေဆ့်ဖငးံ တုိကးေကၽျ့ေတားမူပါ ဘုရာ့ဟု ေလြ္ာကးထာ့ ေလေတာံသညး၈ ဣသုိ႔အာ့်ဖငးံ
်မတးစျာဘုရာ့သခငးမြာ ဓညဝတီ်ပညးတျငး ရကးသတၱတစးပတးမြ္ သီတငး့သုဵ့ေတား မူခဲံေလသညး၈ ထုိအခ္ိနး
ထုိကာလအတျငး့၉ ်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌ ေန႔စဤးႏြငးံအမြ္ က္ငးံၾကဵပျာ့မ္ာ့ တရာ့ဓမၼ ေဟာညျနး်ပလ္ကး
သတၱဝါေဝေနယ္တုိ႔ကုိ

ကယးတငးေတားမူခဲံပုဵမ္ာ့ကုိ

အဆုိပါ

သပၸဒါနပကာရန

အမညးရြိေသာ

မဟာမုနိသမုိငး့တျငး အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့ေပသညး၈
ထုိ႔်ပငး
ဓညဝတီ်ပညးမြ

အဆုိပါ

ရာဇဝငးသမုိငး့စာအုပး၉

်ပနးႂကျေတားမူမညး

်ပဳေသာအခါ

ေဖား်ပထာ့ေသ့သညးမြာ
ေနာကးပါ

်မတးစျာဘုရာ့သခငးသညး

ဗုိလးေ်ခႏြငးံတကျ

တုိငး့သူ်ပညးသာ့တုိ႔ပါ

ရတနာသုဵ့ပါ့ကုိ သကးဝငး ယုဵၾကညး ခဲံၿပီ့်ဖစးေသာ စႏၵသူရိယမငး့ႀကီ့က "လူနတး ်ဗဟၼာသတၱဝါတုိ႔၌
ပူေဇားအထူ့ကုိ ခဵေတား မူထုိကးေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ အရြငးဘုရာ့ ႂကျသျာ့ေတားမူၿပီ့ေနာကး တပညးံေတားမ္ာ့
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မြီခုိရာ

အာ့ထာ့ရာ

ကုိ့ကျယးရာဟူ၊

မရြိေတာံပါ

သုိ႔်ဖစး၊

တပညးံေတားမ္ာ့အဖုိ႔

အရြငးဘုရာ့၌

ကုိယးစာ့အ်ဖငးံ အၿမဲမ်ပတး ဆညး့ကပးပူေဇားႏုိငးရနး ႐ုပးပျာ့ေတားတစးဆူ ခ္ီ့်မႇငးံ ေပ့သနာ့ေတားမူပါ ဘုရာ့ဟု"
ေလ္ာကးထာ့ေလသညး၈

်မတးစျာဘုရာ့သခငးလညး့

သာသနာေတား

ဓျနး႔ရြညးေရ့ကုိ

ေထာကးထာ့၊

ချငးံ်ပဳေတားမူေလသညး၈ ထုိအခါ စႏၵသူရိယမငး့သညး အလျနးတရာ ဝမး့ေ်မာကးလြသ်ဖငးံ သတၳဳ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ
ရသမြ္ စုေဆာငး့ေစလ္ကး

ရတနာေ႐ႊေတာငး့တုိ႔တျငး ထညးံ၊ အေပ၍၉ပနး့မ္ဳိ့စုဵ ႀကဲ်ဖနး႔ကာ ထုိရတနာ

ေ႐ႊေတာငး့မ္ာ့ကုိ ဆငး်ဖဴေတားႏြငးံ တငးေဆာငး၊ ထီ့်ဖဴေတားမ္ာ့မုိ့လ္ကး အရညးက္ဳိ၊ ပုဵေတားသျနး့လုပးမညးံ
ေနရာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာငး ေပ့ေတားမူေလသညး၈
႐ုပးလုဵ့သျနး့လုပးေသာ ပညာရြိတုိ႔သညး ဖေယာငး့ပုဵ တစးခုကုိ ်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌ ပကတိပုဵေတားႏြငးံ
တူေအာငး

ေရြ့ဤီ့စျာ

ထုလုပးၿပီ့မြ

သျနး့လုပးၾကရေလသညး၈
စႏၵသူရိယမငး့ႏြငးံ

ထုိ႐ုပးပုဵကုိ

တစးခ္ိနးတညး့

အဆုိပါ

သတၱဳမ္ိဳ့စုဵကုိ

သျနး့လုပး

ခဲံေသာ

သရဏဂုဵ

အရညးက္ဳိ၊

ပညာရြိ

တညးခဲံေသာ

ဖေယာငး့ပုဵတျငး

အႀကီ့မြဴ့သညးကာ့

တာဝတႎသာ

ပုဵတူ

အ်ခာ့မဟုတး

နတး်ပညးကုိ

အစုိ့ရေသာ

သိၾကာ့မငး့တညး့၈ ။ကုိ သိၾကာ့မငး့ဟူ၊ လညး့ေကာငး့၇ ေဒဝပတိဟူ၊ လညး့ေကာငး့၇ နတးတုိ႔ကုိ
အစုိ့ရေသာ မငး့ဟူ၊ လညး့ေကာငး့၇ ေမဃဝါဟနဟူ၊ လညး့ေကာငး့၇ မုိ့တိမးတုိ႔ကုိ စီ့နငး့ သျာ့လာေသာ
နတးမငး့ဟူ၊ လညး့ေကာငး့၇ သျာရဃပတိဟူ၊ လညး့ေကာငး့၇
နတးမငး့ဟူ၊

လညး့ေကာငး့၇

ေဒဝိႏၵရာဇးဟူ၊

တာဝတႎသာ ထကးဝဠာကုိ အစုိ့ရေသာ

လညး့ေကာငး့

ဘျဲ႔အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ

ခ္ီ့်မႇငးံခဵရေသာ

သိၾကာ့မငး့ႀကီ့ေပတညး့၈
သိၾကာ့မငး့သညးသာလြ္ငး သကးေတားထငးရြာ့ ရြိေသ့ေသာ ်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌ ႐ုပးပျာ့ေတားကုိ
ပုဵတူသျနး့လုပး ႏုိငးေပသညး၈ သာမနးပနး့ပုသညး၇
သဘာဝထကး

ပုိမုိလျနးကဲ

ေနေသာ

ပနး့တဤး့သညးတုိ႔

နတးေလာက၌

အရာ၉

အဖုိ႔ဆုိလြ္ငး

အနာ့ကုိမြ္

လူတုိ႔ မစျမး့ႏုိငးေသာ

သီႏုိငးဖျယး

မရြိေပရကာ့

နတးထကးနတး ်ဖစးေတားမူေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ သခငး၌ ႐ုပးပုဵေတားကုိ အဘယးမြာလြ္ငး တူေအာငး သျနး့လုပး
ႏုိငးၾကေပလိမးံမညးနညး့၈

မညးသညးံနညး့ႏြငးံမဆုိ

ဣကိစၥတျငး

်မတးစျာဘုရာ့သခငး

ကုိယးေတားတုိငး

သိၾကာ့မငး့ကုိေ႐ျ့၊ ေစခုိငး့မူ်ခငး့ ်ဖစးရမညးမခၽျတးပငး၈
ထုိအခ္ိနး၉

သိၾကာ့မငး့သညး

်မတးစျာဘုရာ့သခငးအာ့

သီရိဂုတၱေတာငးထိပးရြိ

ေညာငးပငးႀကီ့

တစးပငးေအာကးတျငး ခငး့အပးေသာ ရတနာ အတိၿပီ့ေသာ ကမၺလာအထကးတျငး ေခတၱ သီတငး့သုဵ့ေတားမူရနး
ပငးံေဆာငးၿပီ့မြ

နတးၾသဇာႏြငးံ

နတးညႇငး့စေသာ တူရိယာတုိ႔ကုိ

်ပညးံေသာ

သစးသီ့ဝလဵတုိ႔ကုိ

ဆကးကပး

လြဴဒါနး့လ္ကး

နတးေစာငး့

သာယာစျာ တီ့မႈတး ေစၿပီ့လြ္ငး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ ပူေဇား်ခငး့မ္ဳိ့တုိ႔်ဖငးံ

ပူေဇားခဲံေလသညး၈
ဣေနရာတျငး

သပၸဒါနပကာရန

ရာဇဝငးဆရာက

သီရိဂုတၱေတာငးထျတးသညး

ေငျသာ့ကဲံသုိ႔

ဆျတးဆျတး်ဖဴေသာ လကးယာရစး ခ႐ုသငး့ႏြငးံ သ႑ာနးတူ၌ ဟူ၊ ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈ ယငး့သုိ႔ေသာ
ႏႈိငး့ယြဤးခ္ကး ဤပမာသညး သုဵ့ႏႈနး့ေလံ ရြိေသာ ထုဵ့သာဓက ဤပမာမ္ဳိ့ မဟုတးေပ၈

ထုိေတာငးသညး

ဘီလူ့ႀကီ့သုဵ့ေကာငး မ္ကးႏြာ်ခငး့ဆုိငးလ္ကး သုဵ့ပျငးံဆုိငး ရပးတညး ေနၾကသကဲံသုိ႔ ရြိေသာေၾကာငးံ တစးခါက
ႀတိကုမၻႏၵေတာငးဟု အမညးတျငးခဲံဖူ့ၿပီ့ မဟုတးပါေလာ၈ ေရြ့လျနးေလ ၿပီ့ေသာအခါကလညး့ ထုိေတာငးထိပး
ေပ၍၉ သာ့ေကာငးကုိ ေဟာကးေနေသာ ေကသရာဇာ ်ခေသၤံမငး့၌ ႐ုပးလုဵ့႐ုပးတု တစးခု တညးရြိခဲံဖူ့သညးကုိ
အစျဲ်ပဳ၊ သီဟရာဇာေတာငးဟူ၊လညး့ ေခ၍သမုတး ခဲံၾကဖူ့ေလသညး၈

133

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

ယခုေခတး

လူမ္ာ့ကမူ

ဝကးမႀကီ့တစးေကာငး

ထုိေတာငးခါ့ပနး့၉

ခုိေအာငး့သညးံ

ဝကးက္ငး့တစးခု

မိမိသာ့မ္ာ့ကုိ
ရြိခဲံဖူ့သညးကုိ

်ပနး၊

စာ့မ္ဳိခဲံဖူ့ေသာ

အေၾကာငး့်ပဳ၊

ဝကးသာ့ဆုိ့

(ဝကးသစုိ့) ေတာငးဟု ေခ၍ေဝ၍ၾကေလသညး၈ ထုိစကာ့မြာ ယုတၱိ တနးမတနး စဤး့စာ့ဖျယး ရြိေသားလညး့
ဘုရာေလာငး့ ဝကးမငး့်ဖစးစဤးက

ဝကးမိဖရ
ု ာ့ ငါ့ရာႏြငးံ ဣေတာငးယဵတျငး က္ကးစာ့ ခဲံဖူ့သညးဟူေသာ

စကာ့ႏြငးံလညး့ ဆကးစပးလ္ကးရြိေနေပသညး၈
သုိ႔ေသား ရာဇဝငးမုိငး့ႏြငးံ စပးလ္ဤး့၊ ၾကာ့်ဖတး ေဖား်ပေသာ အေၾကာငး့အရာတုိ႔ကုိ ဣမြ္ႏြငးံ ရပးနာ့၊
႐ုပးပျာ့ ဆငး့တုေတားႀကီ့ အေၾကာငး့ကုိ ်ပနး၊ေကာကးၾကစို႔၈ ထုဆ
ိ ငး့တုေတားႀကီ့ကုိ ရကးသတၱတစးပတး
အတျငး့

ၿပီ့စီ့ေအာငး သျနး့လုပး ခဲံသညးဟု ဆုိေလသညး၈ ်မတးစျာဘုရာ့ႏြငးံလညး့

အဵံၾသေလာကးေအာငး

ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ တူလြသညးဟု အဆုိ ရြိေပသညး၈ ဘုနး့ေတားအနႏၲ ကဵေတားအနႏၲ ဉာဏးေတားအနႏၲႏြငးံ
်ပညးံစုဵေတားမူေသာ ်မတးစျာဘုရာ့သခငးသညး ဘုရာ့သခငးတုိ႔ ဓမၼတာ အရာရာ၉ ေစံစပးေသခ္ာေတားမူသညး
်ဖစးရကာ့ ထုိ႐ုပးပျာ့ေတားကုိ ထျကးသကးဝငးသကးမ္ာ့်ဖငးံ သျငး့မႈတး၊ အသကး သျငး့ေပ့ေတား မူခဲံေလသညး၈
(ဣတျငး မဟာ်မတးမုနိ သမုိငး့အခ္ဳိ႕၉ ေ႐ႊရငးေငျ႔ကုိ အုပးကာအုပးကာ ခုႏြစးခါတညးံ ဟူ၊ ရငးေငျ႔ေတား်ဖငးံ
အသကး သျငး့ေပ့ခဲံသညးဟု အဆုိရြိၾကသညး၈ ဘာသာ်ပနးသ)ူ ထုိအခါက အနီ့တျငး ရြိၾကေသာ လူတုိ႔သညး
အပုိအမုိ ႂကျာ့ဝါေ်ပာဆုိ်ခငး့ မ်ပဳဘဲ မိမိတုိ႔အ်မငး၉ ချဲ်ခာ့၊ မရေအာငး တူေနေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ ႏြစးဆူကုိ
ေတျ႕်မငးဖူ့ေ်မား ေနၾကရေပသညးဟု အတုိငး့မသိ ဝမး့ေ်မာကးၾကၿပီ့လြ္ငး သကးေတားထငးရြာ့ ရြိေနေသာ
ဘုရာ့သခငး၌ ကုယ
ိ းစာ့ေတား တစးဆူကုိ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား၉ အစဤးအၿမဲ သီတငး့သုဵ့ေအာငး ပငးံထာ့ချငးံ ရႏုိငး
ၾကေပေတာံသညး၈
စႏၵသူရိယမငး့လညး့

်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌

ေ်ခေတားစုဵကုိ

လကးႏြစးဖကးႏြငးံ

ေပျ႔ဖကးရငး့

သတိေမံေ်မာ သျာ့ေလေတာံသညး၈ အတနးၾကာ၊ ်ပနးလညး သတိရလာေသာအခါ သီရိဂုတၱေတာငးထိပးတျငး
နတးဘုဵနတးနနး့တမြ္ တငးံတယး လြပေသာ ဂႏၶကုဋိ တနးေဆာငး့ေတားႀကီ့ တစးခုကုိ အထျတးမြနးကငး့ႏြငးံ
တကျ ေဆာကးလုပးေတားမူ၊
ဆငး့တုေတားႀကီ့ကုိ

ထုိဂႏၶကုဋိ အတျငး့ရြိ ်မတးလြစျာေသာ ရတနာ ပလႅငးထကး၉

စဵပယးေတား

မူေစခဲံေလသညး၈

်မတးစျာဘုရာ့သခငးလညး့

လူထု

ထုိ႐ုပးပျာ့

မငး့ပရိတးသတး

စုဵညီေသာအခါ ထုိကုိယးစာ့ ႐ုပးပျာ့ေတားအာ့ “ငါဘုရာ့သညး သကးေတားရြစးဆယး ်ပညးံေသာအခါ ပရိနိဗၺာနး
်ပဳေတားမူအဵံ

သုိ႔ရာတျငး

ငါ့ေထာငးၾကာေအာငး

သငးမူကာ့

ငါဘုရာ့

တညးေနရလတၱ”ဵ႔

ပညတး

သတးမြတးေတား

ဗ္ာဒိတးေပ့ေတား

မူၿပီ့လြ္ငး

မူခဲံေသာ
စုေဝ့

သာသနာႏြစး

ေရာကးရြိကုနးေသာ

ပရိတးသတးတုိ႔အာ့ တရာ့ေရေအ့ အၿမိဳကးေဆ့ကုိ တုက
ိ းေကၽျ့ေတားမူေလသညး၈
ထုိ႔ေနာကး ညီေတားအာနႏၵာကုိေခ၍၊ မဇၥ္ိမေဒသသုိ႔ ေကာငး့ကငးခရီ့မြ ်ပနးႂကျေတား မူေလသတညး့၈
ဣကာ့ မဟာမုနိ သမုိငး့အက္ဤး့တညး့၈ မြတးသာ့ဖျယး ေကာငး့လြေသာ

ဣသမုိငး့သညး သီရိသုဓမၼ

မငး့ႀကီ့အဖုိ႔ အကုိ့အကာ့ အေထာကးအထာ့ ်ပဳစရာ အခ္ကးအလကးႏြငးံ ်ပညးံစုဵေသာ အတၳဳပတၱိတစးခုပငး
်ဖစးေတာံသညး၈ ်မတးစျာဘုရာ့ သခငးသညး ခရစးေတား မေပ၍မီ (၂၁၀) ခုႏြစးက ပရိနိဗၺာနး ်ပဳေတားမူခဲံသညး၈
ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မနးရစး

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔

ေရာကးေသာ

အခ္ိနးမြဆုိလြ္ငး

ႏြစးေပါငး့

(ဿှ၄၀)

ခုႏြစးမြ္ၾကာရြိခဲံေပၿပီ၈
သုိ႔်ဖစး၊
ကုိယးေတားတုိငး

ဗုဒၶသာသနာေတားကုိ
ကုိယးစာ့ေတား

အ်ဖစး

စတငး
ထာ့ခဲံေသာ

ပ္ဳိ့ေထာငးေတားမူခဲံေသာ
ကမာၻေပ၍၉

်မတးစျာဘုရာ့သခငး

ေရြ့အက္ဆုဵ့ဟု

ဆုိအပးေသာ
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ထုိ႐ုပးပျာ့ေတား်မတးႀကီ့သညး ထုိမြ္ၾကာ်မငးံခဲံေသာ ႏြစးပရိေစၧဒ အခ္ိနးကာလကုိ ထုိသီရိဂုတၱ ေတာငးေပ၍၉သာ
ကုနးလျနးေတား
်မတးစျာဘုရာ့၌

မူခဲံရေပသညး၈
အတိတးဘဝ

သီရိဂုတၱေတာငးေပ၍၉
အသီ့သီ့က

ညီေတား

အာနႏၵာကုိ

မိနး႔ၾကာ့ေတား

မူခဲံေသာ

႐ုပးႂကျငး့ဓါတးေတားမ္ာ့ကုိလညး့ ရြာေဖျ ေတျ႔ရြိခဲံၾကသ်ဖငးံ

ထုိ႐ုပးပျာ့ဆငး့တုေတားႀကီ့မြာပငး သျငး့ႏြဵဌာပနာၾကသညးဟု အဆုိရြိေပသညး၈
ရခုိငး်ပညးနယးသညး ဗုဒၶသာသနာေရာငး

ထျနး့လငး့ေ်ပာငးေသာ

်ပညးနယး်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶဘာသာ

သာသနာ၌ အခ္ကးအခ္ာ ဗဟုိမ႑ိဳငး တစးခုလညး့ ်ဖစးသညး၈ လကးရြိ အုပးစုိ့ေနေသာ မငး့သညးလညး့
ဗုဒၶဘာသာကုိ

ႏြလုဵ့သာ့ထဲ၉ စျဲမြတး ယုဵၾကညးေနေသာ

မငး့်ဖစးသညးံအ်ပငး မိမိတာဝနးကုိ ဘာသာေရ့၉

စျဲမြတးယုဵၾကညးေနေသာ မငး့်ဖစး၊ မိမိ တာဝနးကုိ ဘာသာေရ့၉သာလြ္ငး အေလ့ေပ့ ထာ့ေလသညး၈
သူသညး ရခုိငး်ပညးနယးကုိ ရခုိငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့ ေနထုိငးရာ ေဒသ အ်ဖစးမြ္သာ သတးမြတးထာ့သညး မဟုတးေသ့
်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌

အဖုိ့တနးဓါတးေတားမ္ာ့ႏြငးံ

ထုိထကးပုိမုိ၊

ထူ့်မတးေသာ

ဗုဒၶရြငးေတားဘုရာ့

ကုိယးေတားတုိငး အသကးသျငး့ေပ့ခဲံေသာ ႐ုပးပျာ့ ဆငး့တုေတားႀကီ့၌ သာသနာံ နယးေ်မေတား ်ဖစးသညး
ဟူ၊လညး့ သေဘာ ထာ့ေတားမူေလသညး၈
ထုိမြတစးပါ့

သီရိသုဓမၼမငး့၉

အဖုိ့

မ်ဖတးႏုိငးေသာ

ဆငး်ဖဴေတား

ရတနာ

တစးပါ့လညး့

ရြိေပေသ့သညး၈ ထုိဆငး်ဖဴေတား ရတနာကာ့ မိမိဘုိ့ေတား လကးထကး ကတညး့က လာဘးထူ့ ရတနာထူ့
်ဖစးေပသညး၈

သုိ႔ေသား

ထုိဆငး်ဖဴရတနာကုိ

မညးသုိ႔ပငး

ယုယုယယ

်ပဳစုေစာငးံေရြာကး

ေစကာမူ

တစးေန႔ေသာအခါ ေသမငး့ႏုိငးငဵသုိ႕ လုိကးပါရမညးမြာ မလျဲႏုိငးေသာ တရာ့ ်ဖစးေပသညး၈ ထုိအခါမ္ဳိ့၉ အ်ခာ့
ဆငး်ဖဴေတားတစးစီ့ ေနာကးထပး ရရြိဤီ့မြ ်ဖစးေပမညး၈ မရလြ္ငး ရခုိငး်ပညးနယးမြာ ဆငး်ဖဴရတနာ ကငး့မဲံေသာ
အ်ဖစးႏြငးံ တညးရြိ ေနရေပေတာံမညး၈ သုိ႔ေသား မဟာမုနိ ဆငး့တုေတား်မတးသညးကာ့
တညးရြိၿမဲ တညးရြိေနေပလိမးံဤီ့မညး၈ ထုိမြ္မကေသ့

ထုိေနရာမြာပငး

သီရိသုဓမၼ ဘုရငးမငး့်မတးကမူကာ့ တစးကမာၻလုဵ့ရြိ

လူသတၱဝါ အေပါငး့ကုိ မဂၐငးရြစးပါ့တညး့ဟူေသာ တရာ့ေဖာငးေတားႀကီ့်ဖငးံ နိဗၺာနးတညး့ဟူေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
ေသာငးကမး့သုိ႔ ကယးတငး ပုိ႔ေဆာငးေပ့ရနး မိမိ၉တာဝနးရြိေနေသ့သညးဟူ၊ မြတးထာ့ေတားမူေလသညး၈
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အခနး့ (ှ၂)
ဆလမးငါ့ႀကိမးေပ့၊ အေလ့်ပဳ်ခငး့

မနးရစးသညး

ဘုရငးမငး့်မတးႏြငးံ

ေတျ႔ဆုဵ

ခဲံၿပီ့သညးေနာကး

က္နးေသာရကးမ္ာ့၉

လကးေတျ႔

ေဆာငး႐ျကးရေသာ ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံသာ အခ္ိနး ကုနးလျနး ခဲံရေပသညး၈ သူ၌ ပထမတာဝနးမြာ မိမိေဆာငး႐ျကး၊
ေအာငး်မငးပုဵတုိ႔ကုိ

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ရြိ

ေပ၍တူဂီ

လူမ္ဳိ့တုိ႔ထဵသုိ႔

စာေရ့သာ့ေပ့

ပုိ႔လုိကး်ခငး့်ဖငးံ

ထုိသူမ္ာ့

ပူပနးေသာက ေရာကးေနၾက်ခငး့မြ သကးသာရာ ရေစခဲံေပသညး၈
ထုိစာႏြငးံအတူ ခရစးယာနး ဓမၼက္မး့စာမြ ေကာကးႏုတးခ္ကး တစးခုကုိလညး့ ထုိလူမ္ာ့ မေမံမေလ္ာံ
လုိကးနာ က္ငးံၾကဵေစရနး အပုိဆုအ်ဖစး ထညးံေပ့ လုိကးေသ့သညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးေက့္ဇူ့ေတားေၾကာငးံ
သူတုိ႔ အာ့လုဵ့ အသကး ခ္မး့သာရာ ရၾကေလၿပီ၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ သူတုိ႔အာ့လုဵ့ ဘုရာ့သခငးကုိ ေက့္ဇူ့ တငးၾက
ရေပမညး၈ ထုိေက့္ဇူ့ကုိ ဆပးရာက္ေအာငး ထုိအခ္ိနးကစၿပီ့ ေကာငး့ေသာ ခရစးယာနး ဘာသာဝငးမ္ာ့ အ်ဖစး
ကုိယးက္ငးံတရာ့လုဵ်ခဵဳစျာ ေန်ပ ၾကရေပလိမးံမညး၈ သုိ႔ေသားယငး့သုိ႔ ဘာသာတရာ့ႏြငးံ အညီက္ငးံရနး မိမိတုိ႔
ကုိယးကုိ ေစာငးံစညး့ရနး အၾကဵေပ့ရာ၉ ကၽျနး ကုနးကူ့်ခငး့ လူဖမး့်ခငး့ ဓာ့်ပတုိကး်ခငး့ လုယကး်ခငး့တုိ႔ မလုပးရ
ဟူ၊ကာ့ စညး့ကမး့ခ္ကး ထညးံမေပ့ခဲံေခ္၈
သူ၌ ရညးညႊနး့ခ္ကးမြာ ထုိလူမ္ာ့၌ ကုိယးပုိငး အသကးေမျ့မႈ အတျကးသာ ်ဖစးသညး၈ ကာယ
ဒုစ႐ိုကးမႈ မေနာ ဒုစ႐ိုကးမႈ အာ့်ဖငးံ မိမိ ေပါငး့သငး့ေနေသာ သာ့မယာ့ကုိ စိတးညစးညဴ့ေအာငး ညႇငး့ပနး့
ႏြိပးစကး်ခငး့ မ်ပဳၾကႏြငးံ ဟူေသာ ဆုဵ့မ စကာ့မ္ဳိ့သာ ေရ့ေပ့ လုိကးေလသညး၈ ဂုိအာၿမိဳ႕ရြိ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ၌
အမူအက္ငးံ မ္ဳိ့ကုိ ေတျ႔ခဲံ ၾကဵဳခဲံဖူ့ၿပီ ်ဖစးရကာ့ ဘာသာတရာ့ ေလ့ေလ့စာ့စာ့ လုိကးနာသူ နညး့ေသ့ေသာ
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕တျငး သူေဟာေ်ပာသညးံ တရာ့ကုိ နာယူၾကဖုိ႔မြာ ေမြ္ားလငးံဖျယးရာ မ္ာ့စျာမရြိေပ၈
ထုိစာကုိ ေပ့ပုိ႔ လုိကးၿပီ့ေနာကး မနးရစးသညး ေတျ႔သငးံေသာ ပုဂၐဳိလးႀကီ့မ္ာ့ကုိ လုိကးလဵ ေတျ႔ဆုဵ
ခဲံေလသညး၈ ယငး့ကိစၥ၉ ေရတပး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့၌ ေယာကးဖ်ဖစးသူ နနး့တျငး့ အရာရြိ၌ အကူအညီကုိ မ္ာ့စျာ
ရရြိ ခဲံေလသညး၈ ထုိအရာရြိက ဘုရငးံအတုိငးပငးခဵ ဝနးႀကီ့မ္ာ့ကုိ လုိကး၊ အ႐ိုအေသ ်ပဳရနးႏြငးံ အသီ့သီ့အာ့
လကးေဆာငးပဏၰာ

ဆကးသဖုိ႔ရနး အၾကဵေပ့ေလသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊

။၌ အၾကဵေပ့ခ္ကးအတုိငး့ တစးဤီ့စီ

လုိကးလဵေတျ႔ဆုဵကာ ႏႈတးချနး့ဆကးသ အ႐ိုအေသ်ပဳလ္ကး လကးေဆာငးပဏၰာမ္ာ့ ေပ့ခဲံရေပသညး၈
ယငး့သုိ႔ေသာ ်မနးမာဓေလံ ထုဵ့စဵ်ဖငးံ မြဴ့ႀကီ့မတးရာ ေသနာပတိတုိ႔အာ့ ယဤးေက့္ဖျယးရာ လုိကးလဵ
ႏႈတးဆကး်ခငး့၇

အ႐ိုအေသ်ပဳ်ခငး့၇

လကးေဆာငးပဏၰာ

ဆကးသ်ခငး့တညး့ဟူေသာ

ဝတၱရာ့တုိ႔ေၾကာငးံ

ဘုရငးမငး့်မတးႏြငးံ ေနာကးထပးတစးဖနး ေတျ႔ဆုဵရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့သာယာ၊ လာခဲံေလသညး၈ တစးေန႔သ၉
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ဘုရငးမငး့်မတးသညး
တာ့်မစးေသာ

မနးရစးကုိ

အမိနး႔တစးခု

ဖိတးေခ၍၊

ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့

ထုတးဆငးံေပ့ရနး

ဂုိအာ

မဂုိမငး့ထဵ၉

ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵသုိ႔

ဝငးေရာကးအမႈထမး့်ခငး့မြ
တုိကးတျနး့စာတစးေစာငး

ေပ့သငးံမေပ့သငးံ ေဆျ့ေႏျ့ တုိငးပငးေတားမူခဲံေပသညး၈
ထုိအခါ …
မနးရစး

၈ “လကးရြိဘုရငးခဵခ္ဳပးႏြငးံ ။၌ အလ္ငးအထကးက ဘုရငးခဵခ္ဳပးမ္ာ့ လကးထကးကလညး့

ယငး့သုိ႔ေသာ အမိနး႔မ္ာ့ ထုတးေပ့ခဲံဖူ့ပါသညး၈ စတုတၳေ်မာကး ဖိလစးဘုရငးမငး့်မတး၌ ဆႏၵေတားႏြငးံလညး့
ကုိကးညီပါသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး မဂုိဘုရငးမ္ာ့အိႏၵိယ တစးႏုိငးငဵလုဵ့ကုိ စုိ့မုိ့ရနးၾကဵ႐ျယးစအခါမြ စ၊
မဂုိတုိ႔ႏြငးံ

ဆနး႔က္ငးေသာ

မညးသညးံ

တုိငး့်ပညးကုိမဆုိ

အကူအညီမ္ာ့

ေပ့ရမညးဟု

ေၾက်ငာထာ့ၿပီ့

်ဖစးပါသညး၈ သုိ႔ရာတျငး အရြငးမငး့်မတးသညး ထုိအမိနး႔ကုိ ဆကးလကး တညးတဵံေစလုိပါက အရြငးံလကးေအာကးရြိ
ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့ကုိ တရာ့မြ္တစျာ ေစာကးေရြာကးေတားမူေၾကာငး့ ထငးရြာ့ေအာငး ်ပဖုိ႔လုိပါလိမးံမညး၈”
သီရိသုဓမၼမငး့ႀကီ့

၈“ဣကိစၥႏြငးံ ပကးသကး၊ ငါကုိယးေတား်မတးသညး ငါ၌ ခမညး့ေတားႏြငးံ

ဘုိ့ေတားတုိ႔၌ ဝါဒအတုိငး့ ဆကးလကး က္ငးံသုဵ့ေတားမူမညး၈ ငါကုိယးေတား ်မတးႀကီ့ႏြငးံ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့တုိ႔
ဆကးသျယးမႈသညး အလျနးတရာေဖားေ႐ျ ရငး့ႏြီ့မႈရရြိခဲံပါသညး၈”
မနးရစး

၈ “ဘုနး့ေတားႀကီ့ ဘုရာ့၌ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့ အေပ၍ က္ငးံသုဵ့ေတားမူေသာ တရာ့မြာ

လျနးစျာမြ ေလ္ားကနးလြပါသညး၈ သုိ႔ရာတျငး စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕၉

အရြငးံကုိယးစာ့ အုပးခ္ဳပး စီမဵေတားမူေသာ

ဘုရငးခဵခ္ဳပး (စစးတေကာငးၿမိဳ႕ဝနး) မြာ အရြငးမငး့ႀကီ့ႏြငးံ အဆကးအသျယး ေကာငး့မျနးေအာငး ်ပဳလုပးမေပ့ဘဲ
အထငးမြာ့ေအာငး မတရာ့ စျပးစျဲ တုိငးၾကာ့ခဲံပါသညး အရြင”း
သီရိသုဓမၼမငး့ႀကီ့

၈ “ ဣကိစၥႏြငးံ ပကးသကး၊ ကၽျနးႏုးပးကုိယးတုိငး စညး့ကမး့တက္ ်ဖစးေအာငး

အေရ့ယူထာ့ေတား မူပါၿပီ”
စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕ဝနးကုိ နယးေ်ပာငး့ပစးၿပီဟု သိရြိရေပသညး၈ ထုိၿမိဳဝနးမြာ ယငး့သုိ႔ ေ႐ႊနာ့ေတားၾကာ့
သျာေရာကး အေရ့ဆုိသညးံ အတျကး မနးရစးအေပ၍တျငး မုခ္မေသျ အ်ပစးမြ ႁချငး့ခ္နးကာ ကငး့လျတးချငးံ်ပဳမညး
မဟုတးေပရကာ့ ယငး့သုိ႔ေသာ သတငး့ေၾကာငးံ မနးရစးအဖုိ႔ အေတားပငး စိတးသကးသာရာ ရရြိသျာ့ေပသညး၈
သုိ႔်ဖစး၊

မနးရစးသညးလညး့

လႈိကးလြဲစျာ

ဝမး့သာသညးံအတုိငး့

ဘုရငးမငး့်မတးကုိ

ဤီ့သုဵ့ႀကိမးညျတးကာ

ညာလကးဖမုိ့်ဖငးံ ေ်မကုိသုဵ့ႀကိမး၇ နဖူ့ကုိ သုဵ့ႀကိမး ထိလ္ကး ကုလာ့လုိ ဆလမးေပ့၊

အေလ့်ပဳလုိကး

ေလသညး၈
မနးရစး၈

၈ “ဘုနး့ေတားအလျနး ႀကီ့်မတးေတားမူေသာ

အရြငးထဵမြ မဟာမိတး ဖျဲ႔လုိေၾကာငး့

ရငး့ႏြီ့ေသာ မိနး႔ချနး့ေတားကုိ နာခဵရေသာေၾကာငးံ တစးဆငးံတုိ့၊ အသနာ့ခဵဖုိ႔ရနး ဝဵံစာ့လာပါသညးဘုရာ့၈
အေၾကာငး့မြာ မဟာမုနိဘုရာ့ႀကီ့ အနီ့အပါ့၉ ခရစးယာနး ဘာသာဝငး ေက့္ကၽျနးေပါငး့ ကုိ့အိမးေထာငး
ရြိၾကပါသညး၈ ။တုိ႔ေပ၍တျငး ခ္မြတး ထာ့ေသာ အာဏာစကးကုိ သနာ့သ်ဖငးံ ႐ုပးသိမး့ေတားမူၿပီ့ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား၉
မြီတငး့ ေနထုိငးေသာ အ်ခာ့ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကဲသ
ံ ုိ႔ အခစာ့နာ့်ဖငးံ

အရြငးံအမႈေတားကုိ ထမး့႐ျကးချငးံ

်ပဳေတားမူေစလုိပါသညး အရြငးဘုရာ့”
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သီရိသုဓမၼမငး့ႀကီ့၈ ၈

“ဒီလူေတျဟာ

ငါ၌

ဖခမညး့ေတား

လကးထကးက

မဂုိမငး့တုိ႔၌

တုိကးေလြႀကီ့မ္ာ့မြ ဖမး့ဆီ့ရမိ ခဲံသူမ္ာ့ ်ဖစးေပတယး”
မနးရစး ၈ ၈ “မြနးလြပါ သူတုိ႔ခမ္ာ သုဵ႔ပနး့အ်ဖစးန႔ဲ တစးဆယးံသုဵ့ႏြစး တိတိ ၾကာရြိ ေနခဲံၾကပါၿပီ၈ အရြငး
မငး့်မတးသာ ထုိသူမ္ာ့ကုိ ယခု လႊတးပစးေတားမူလြ္ငး ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့ တစးမ္ဳိ့လုဵ့က အရြငးမငး့်မတးကုိ
ေက့္ဇူ့တငးလုိ႔ မဆုဵ့ေအာငး ရြိၾကမညး အမြနးပါဘုရာ့”
သီရိသုဓမၼမငး့ႀကီ့ ၈ ၈ “ဒါေပမယးံ မဂုိမငး့ေတျ ဘကးကေနၿပီ့ အမႈထမး့ခဲံၾကလုိ႔ သူတုိ႔ကုိ အ်ပစးဒဏး
ခတးေတား မူလုိတယး”
မနးရစး

၈

၈ “မြနးလြပါ သူတုိ႔အေပ၍မြာ အ်ပစးယူေတားမမူဘဲ အရြငးမငး့်မတးသာ သညး့ခဵေတား

မူမညးဆုိလြ္ငး ဘုနး့ေတားႀကီ့ေသာ အရြငး၌ ဂုဏးသတငး့မြာ ပုိမုိ ထျနး့လငး့ေတားမူပါ လိမးံမညးဘုရာ့”
ထုိအခါ ဘုရငးမငး့်မတးသညး အ်ပစးမယူဘဲ ထုိေပ၍တူဂီ ကၽျနးမ္ာ့ကုိ လႊတးပစးရနး အထူ့အချငးံအေရ့
ေပ့ေတားမူရနး ဆုဵ့်ဖတးေတား မူေလ၌၈ အထကးတျငး ကၽျနးႏုးပးတုိ႔ ေတျ႔ခဲံၾကရသညးံ အတုိငး့ ေရြ႕မၾကာမီ
အတျငး့မြာလညး့ ေတျ႔ၾကရေပလိမးံဤီ့မညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးအဖုိ႔ ေပ၍တူဂီတုိ႔၌ သစၥာေစာငးံသိမႈကုိ ရရြိေစရနး
မ္ာ့စျာ အေရ့ႀကီ့လြသညး မဟုတးေပ၈ မနးရစးသညးကာ့ ဘုရငးမငး့်မတးကုိ ဒုတိယမၸိ ကုလာ့လုိ ဆလမးေပ့၊
အေလ့်ပဳလုိကး်ပနးေလ၌၈
ထုိ႔ေနာကး မနးရစးက „ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားသုိ႔ အကၽျႏုးပး လာေရာကး်ခငး့ႏြငးံ ပကးသကး၊ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေသာ
အရြငးမငး့်မတး

တစးစုဵတစးရာ

ကနး႔ကျကး်ခငး့

မရြိ၊

ဝမး့သာလြပါသညး၈

သုိ႔ရာတျငး

ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားရြိ

ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့တုိ႔အာ့ တစးစုဵတစးရာ အာ့ရြိစရာ မလုပးေပ့ဘဲ ဒီအတုိငး့ အကၽျႏုးပး ်ပနးသျာ့ခဲံလြ္ငး သူတုိ႔ခမ္ာ
စိတးဆငး့ရဲႀကီ့စျာႏြငးံ က္နးရစး ခဲံၾကရပါလိမးံမညး ဘုရာ့‟ ဟုတငးေလြ္ာကးေလ၌၈
မနးရစး၈ ၈
ေနာကးဆုဵ့

“အရြငးမငး့်မတးသညး

တစးခုသာ

ေတာငး့ပနး

အကၽျႏုးပးကုိ

လုိပါသညး၈

ပူဆာတတးသူဟု

အရြငးမငး့်မတး၌

ထငးေပလိမးံမညး၈

အမႈေတားကုိ

သုိ႔ရာတျငး

ထမး့႐ျကးေနၾကေသာ

ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ခရစးယာနး ဘာသာဝငးတုိ႔ကုိ အရြငးမငး့်မတး ႐ႈစာ့ေတားမူလုိသညးံ အတုိငး့ ေရာငးံရဲ
တငး့တိမးစျာ ေနထုိငးၾကေစရနး အရြငးံ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား၉ ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ တစးေဆာငးမြ္ ေဆာကးလုပး
လြဴဒါနး့သငးံပါသညး၈ အရြငးမငး့်မတး၌ အမိနး႔ေတား်ဖငးံ အကၽျႏုးပးအာ့ ေဆာကးလုပး ချငးံ်ပဳေစလုိပါသညး”
ဣေတာငးဆုိခ္ကးကုိ သီရိသုဓမၼဘုရငးမငး့်မတးက ်ငငး့ဆုိေတားမူမညးမြာ မုခ္ပငး၈
ဘုိ့ေတားေဘ့ေတားမ္ာ့

လကးထကး

ေရြ့အစဤးဆကးကပငး

ဘာသာ်ခာ့

ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကုိ

မိမိတုိငး့်ပညး၉ အတညးတက္ ေနထုိငးချငးံ မေပ့ခဲံေပ၈ လူမ္ဳိ့်ခာ့တုိ႔ကုိ အခ္ိနးမြနးမြနး ေတျ႔ဆုဵ စုေဝ့ချငးံ ရေစမညးံ
ကိစၥတစးစုဵတစးရာကုိ အသိအမြတး်ပဳကာ အာ့ေပ့အာ့ေ်မႇာကး ်ဖစးေစပါက ဘာသာေရ့ထကး လျနးကဲၿပီ့
မဖျယးမရာေသာ

အေရ့ကိစၥမ္ာ့

်ဖစးလာႏုိငးေပသညး၈

ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ထကး

ေကာငး့ေသာ

လုပးၾကဵမႈအတျကး စညး့လုဵ့ရနးဌာနကာ့ အဘယးမြာ ရြိေတာံအဵံနညး့၈
သုိ႔ရာတျငး ဘုရငးမငး့်မတးသညး ထုိဘုနး့ႀကီ့ႏြငးံ ေတျ႔ရနး အရငးကတညး့က အၾကဵေတား်ဖစးခဲံသညး၈
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့တုိ႔ သူကုိ ဆနး႔က္ငးေတားလြနးရနး ၾကဵစညးၾကသညးဟူေသာ အစီအရငးခဵစာကုိ
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ဖတးရစဤး အခါက သူ႕မြာ အေတား တုနးလႈပးေ်ခာကး်ခာ့ေတား မူခဲံရသညး၈ ထုိသတငး့ အမြနးပငးေလာ မိမိ၌
ေ်မာကးဘကး နယးစပး ကာကျယးေရ့မ္ာ့ တကယးပငး စုိ့ရိမးေလာကးေအာငး အငးအာ့ ေလ္ာံပါ့လာေခ္ၿပီေလာ
ထုိအေရ့ကိစၥသညး ယခုအခါ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားသုိ႔ ေရာကးလာခဲံေလၿပီ၈ ေပ၍တူဂီတုိ႔ႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့ တုိ့တကး
ေကာငး့မျနးမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ မိမိ မ္ကးေမြာကးမြာပငး အထငးအရြာ့ ေတျ႔ေနရေလၿပီ၈ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ကုိ
တုိကးခုိကးရနး မိမိစီမဵခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ မိမိကုိ သူတုိ႔ပုိ၊ ခ္စးခငး်မတးႏုိ့ လာၾကလိမးံမညးဟု နညး့နညး့မြ္ မထငးခဲံေခ္၈
ထုအ
ိ ခ္ကးသညးပငးလြ္ငး

ေပ၍တူဂီတုိ႔အာ့

်ဖစးေတာံသညး၈

ဘုရငးမငး့်မတးသညး

သုိ႔ႏြငးံ

်ပဳေတားမူေလေတာံ၌၈

ထုိအခါ

အထူ့အချငးံေရ့

မနးရစးလညး့

မနးရစးအာ့

ေပ့ရနး

်ဖစးေပ၍လာေသာ

ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့

ဘုရငးမငး့်မတးအာ့

အေၾကာငး့ရငး့

တစးေဆာငး

ေဆာကးချငးံ

စတုတၳအႀကိမးေ်မာကး

ဆလမးေပ့၊

အေလ့်ပဳ်ပနးေလသညး၈
ယခုကဲံသုိ႔ မနးရစးအာ့ အခစာ့ ဝငးချငးံ်ပဳသညးမြာ နနး့ေတား၉ လုပး႐ို့လုပးထုဵ့ အတုိငး့ မဟုတးဘဲ
သီ့သနး႔ ဖိတးေခ၍၊ ေတျ႔ဆုိ်ခငး့မ္ဳိ့ ်ဖစးေပသညး၈ အေရြ႕ဘကးႏုိငးငဵမ္ာ့က ရြငးဘုရငးတုိ႔သညး တတးႏုိငးလြ္ငး
ေကာငး့ကငးဘုဵက တမနးေတားကုိမြ္လညး့ အဖကးလုပး၊ စကာ့ ေ်ပာလုိၾကသညး မဟုတးေပ၈ သုိ႔ေသားလညး့
ဂ္ကးဆူအစးႏြငးံ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကုိ အေရ့ ေပ့လြေပသညး၈ သူတုိ႔ကုိ သာမနးသဵတမနးမ္ာ့ ဆကးဆဵသကဲံသုိ႔
ဆကးဆဵ်ခငး့ မ်ပဳေခ္၈ သူတုိ႔၌ အဝတးအစာ့သညးပငး ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတး ပတးစးပုိ႔တး ်ဖစးေနေတာံသညး၈
ရြငးဘုရငးတုိ႔သညး ယငး့သုိ႔ ထုဵ့တမး့စဤးလာ မဟုတးေသာ (ဝါ) အခမး့အနာ့ မပါေသာ ေတျ႔ဆုဵ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ဳိ့ကုိ
ေက္နပးဝမး့ေ်မာကးစျာ ချငးံလျတးတတးၾကသညး၈
ယခုလုိ ေတျ႔ဆုဵစဤးက သီရိသုဓမၼမငး့်မတးမြာ ပလႅငးေပ၍တျငး ထုိငး၊ အဖူ့ေ်မားခဵမညးဟု မထငးပါ၈
သာမနး သလျနး ေညာငးေစာငး့ေပ၍ ကတၱီပါ ေမျ႔ရာထကးတျငး အေႏျ့ထညးကုိ ်ခဵဳ၊ ထုိငးေနေတားမူေပလိမးံမညး၈
ေဆျ့ေႏျ့ေလြ္ာကးထာ့
အမိနး႔ေတားမ္ာ့

မိနး႔ၾကာ့မႈမ္ာ့

ထုတး်ပနးရနး

ေက္ာကးမ္ကးရတနာ

ၿပီ့စီ့လတးေသား

စာၾကမး့မ္ာ့

စီ်ခယးထာ့ေသာ

အတျငး့ဝနးတစးပါ့ကုိ

ေရ့သာ့ဖုိ႔

ညႊနးၾကာ့ေတား

ေ႐ႊကျမး့ကလပးကုိ

ေခ၍၊

လုိအပးသလုိ

မူေလသညး၈

မငး့မႈထမး့တုိ႔အာ့

ထုိအခုိကး

ယူခဲံေစသညး၈

ထုိေ႐ႊကလပးေပ၍တျငး ကျမး့၇ ကျမး့သီ့၇ ထုဵ့၇ ေဆ့၇ စမုဵစပါ့၇ ေလ့ညႇငး့ စသညးတုိ႔ ထညးံေသာ ေ႐ႊဖလာ့
ေ႐ႊထုဵ့ဘူ့ႏြငးံ ေ႐ႊၾကဳတးမ္ာ့ ပါရြိေလသညး၈
သီရိသုဓမၼမငး့လညး့ ထုိကျမး့ကလပးေပ၍မြ နီလာႏြငးံပတၱ်မာ့ စီ်ခယးထာ့ေသာ ေ႐ႊၾကဳတးတစးခုကုိ
ေကာကးယူ

လုိကးၿပီ့

ဘုရငးမငး့်မတးအာ့

မနးရစးအာ့

ပဤၥမ

ဘုရငးမငး့်မတးလညး့

ဆုလာဘးအ်ဖစး

အႀကိမးေ်မာကး

ေနရာမြ

ထေတား

ေပ့သနာ့ေတား

ဆလမးေပ့၊
မူေလသညး၈

အေလ့

မနးရစးသညး

မူေလ၌၈

ထုိအခါ

်ပဳလုိကး်ပနးေလသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတးကုိ

မနးရစးသညး
ထုိ႔ေနာကး

အတျငး့ေဆာငး

အဝငးတဵခါ့ဝ အထိ လုိကးပုိ႔ေလသညး၈ အတျငး့ေဆာငးမြာ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ မိနး့မစုိ့မ္ာ့သာ ဝငးထျကး
သျာ့လာချငးံရြိေပသညး၈
ေက္နပး ႏြစးသိမးံဖျယး ေကာငး့လြေသာ အခစာ့ ဝငးေရာကးရ်ခငး့၌ ကိစၥအရပးရပးမြာ ယငး့သုိ႔
ၿပီ့ဆုဵ့ခဲံရေပသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးသညး မိမိေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆုိသမြ္

အကုနးလုဵ့ ရခဲံသညးံအ်ပငး

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕၉ ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ အသစးစကးစကး ေဆာကးၿပီ့ေသာအခါ ယဇးပလႅငးထကး၉ ဝုိငးအရကးထညးံၿပီ့
တငးထာ့ဖုိ႔ေကာငး့ေသာ

ရတနာ

ေ႐ႊၾကဳတး

ကေလ့ကုိလညး့

အပုိဆု်ဖစး

ရရြိခဲံေပသညး၈

ထုိ႔ေနာကး
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ရကးအနညး့ငယး အတျငး့မြာပငး အတျငး့ဝနးမ္ာ့၌ ႐ုဵ့ေတားမြ တဆငးံ ဘုရငးံအမိနး႔ေတား စာခၽျနးမ္ာ့ ခရစးယာနး
ေကၽျ့ကၽျနးတုိ႔ကုိ လႊတးပစးေသာ အမိန႔စ
း ာမ္ာ့ အသီ့သီ့ ေရာကးရြိ လာၾကေပသညး၈
ယငး့တုိ႔ကာ့ အပုိဆုမ္ာ့ပငး ်ဖစးေပေတာံ၌ မနးရစး၌ မြတးခ္ကးမြာ ေဖား်ပထာ့သလုိ

သငးတုိ႔

ဘယးေနရာသုိ႔ သျာ့သျာ့ တစး Tip ေခ၍ လကးေဆာငးတစးခုခုေတာံ ေပ့ၾကရၿမဲပငး၈ ထုိအခါက ရခုိငးဘုရငး၌
အမႈထမး့ အရာထမး့ တုိ႔သညးလညး့

ထုိကိစၥ၉ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့တုိ႔ထကး ေအာကးမက္ေခ္၈ ။တုိ႔သညး

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔ သျာ့ေရာကး လညးပတးရမညးံ ေန႔တစးေန႔ကုိ သတးမြတး ေပ့ၾကေလသညး၈ ထုိ႔်ပငး မနးရစး၌
ေနာကးက လုိကးပါ

ေစာငးံၾကပးရမညးံ ရာဇဝတးအမႈထမး့ တစးဤီ့ကုိလညး့ ခရီ့အေသ့စိတးမ္ာ့ ေ်ပာ်ပ

ၫႊနးၾကာ့လုိကးၾကေလသညး၈
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အခနး့ (ှ၃)
ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ ေဆာကးလုပးလြဴဒါနး့်ခငး့

မဟာမုနိမြ

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔

တညးံတညးံေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံ

သျာ့မညးဆုိလြ္ငး

မုိငးႏြစးဆယးသာ

ကျာေဝ့ေလသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ေခ္ာငး့ႀကိဳေခ္ာငး့ၾကာ့ လြညးံပတး သျာ့ေနရသ်ဖငးံ ခရီ့မြာ ႏြစးဆေလာကး
ကျာေဝ့ေနေတာံသညး၈ မနးရစးႏြငးံသူ၌ ပရိတးသတးမြာ ရာဇဝတးအမႈထမး့ ေပ့ေသာ ေလြႀကီ့တျငးစီ့နငး့
လုိကးပါခဲံၾကသညး၈

ဂ္ပနးစစးဗုိလးႏြငးံ

ေနာကးလုိကး

ေနာကးပါတုိ႔ကလဲ

မနးရစးႏြငးံအတူ

အတငး့

လုိကးပါလာၾကသညး၈ ေက့္ကၽျနးမ္ာ့သညး ေလြကုိ တစးေန႔လုဵ့ တပငးတပနး့ ေလြားခတး ခဲံၾကၿပီ့ ညဤးံဤီ့ပုိငး့
မေရာကးမြီ

ၿမိဳ႕ေတားႏြငးံ အတနးငယး ကျာ့ေသ့ေသာ ေနရာသုိ႔ ေရာကးၾကသညး၈

စုိကးထူ၊ အလြအပ ်ပငးဆငးထာ့ေသာေလြမ္ာ့

ထုိေနရာ၉ အလဵမ္ာ့

သူတုိ႔ကုိ ႀကိဳဆုိရနး အနီ့သုိ႔ ခ္ဤး့ကပး လာၾကသညး၈

ဣေနရာတျငး „ကၽျႏုးပးတုိ႔ေလြကုိ သူတုိ႔်မငးလြ္ငး ်မငးခ္ငး့ခရာတုတး၊ ႏႈတးဆကးၾကသညး‟

ဟု မနးရစး၌

မြတးတမး့၉ ေတျ႔ရြိရေပ၌၈
ပငးမေလြေတားႀကီ့တျငး ေပ၍တူဂီ ဘုရငးံအလဵေတားကုိ လႊငးံတငးထာ့ၿပီ့ ေပ၍တူဂီ ေသနတးကုိငးတပး၌
တပးမြဴ့ မငးႏူရယး ႐ိုဒရီေက့တုိကးဂါ့ Manuel Rodriquez Tiger ဆုိသူ ပါလာေလသညး၈ ေပ၍တူဂီ ေသနတးကုိ
တပးဗုိလးမြဴ့ႏြငးံ ေနာကးပါ တပးသာ့ အာ့လုဵ့လညး့ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးကုိ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့၇ ေလ့စာ့်ခငး့
အဓိပၸါယး်ဖငးံ ယငး့သုိ႔ အေလ့်ပဳကာ ႀကိဳဆုိၾကကုနး၌၈ ပါလာေသာ ကပၸတိနးက မနးရစးကုိ ်ပနး၊ ရြငး့လငး့
ေ်ပာ်ပသညးမြာ

ယငး့သုိ႔

အခမး့အနာ့ႏြငးံ

ႀကိဳဆုိ

ရခုိငး်ပညးနယးတျငး ဗုဒၶဘာသာ ရဟနး့ေတားမ္ာ့ကုိ

ႏႈတးဆကးၾကသညးကာ့

အ်ခာ့ေၾကာငးံမဟုတး

ရခုိငး လူမ္ဳိ့တုိ႔က အထျတးအ်မတးထာ့၊ ေလ့စာ့

ၾကညးညိဳ ေနၾကသညး်ဖစးရာ မိမိတုိ႔က မိမိတုိ႔ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ကုိ ရခုိငးမ္ာ့ ဗုဒၶဘာသာ ဘုနး့ႀကီ့အာ့
႐ိုေသသညးထကး ေလ္ာံေပါံ၊ အ႐ိုေသ်ပဳလုိ႔ မ်ဖစး၈ ထုိ႔်ပငး ခရစးယာနး သာသနာေရ့ ဘကးက အေတား
အဆငးံတနး့်မငးံေသာ ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ ႂကျလာသညးဟူေသာ သတငး့ကလညး့ ေနရာတကာ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနၿပီ
်ဖစးေသာေၾကာငးံ ဂုဏးသတငး့ႏြငးံ လုိကးေလ္ာေအာငး ဣသုိ႔ အေလ့အ်မတး်ပဳ၊ ႀကိဳဆုိခဲံၾကသညး ဟူ၊
်ဖစးေပသညး၈
သူတုိ႔ ေတျ႔ဆုဵၾကေသာ ေနရာမြာ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားမြ ဆယးမုိငး သုိ႔မဟုတး ဆယးံငါ့မုိငးခနး႔ ကျာေဝ့ေသာ
ေနရာတျငး ရြိ၊ ထုိညအဖုိ႔ ေခ္ာငး့ကမး့နဖူ့ေပ၍ရြိ ႐ျာငယးကေလ့ တစး႐ျာတျငးပငး အပနး့ေ်ဖရငး့ နာ့ေနအိပးစကး
ခဲံၾကၿပီ့ နဵနကး ေစာေစာ ထ၊ ေ်မာကးုဤီ့ၿမိဳ႕ေတားသုိ႔ ေလြမ္ာ့ထျကးချာ ၾက်ပနးသညး၈ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့
ဤေရာပက်ပာ့ ယူေရ့ရြငး့မ္ာ့ႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ ခရစးယာနးတုိ႔လညး့ ၿမိဳ႕႐ုိ့အတျငး့၉ မေနၾကဘဲ ၿမိဳ႕ေတား၌
ဆငးေ်ခဖုဵ့်ဖစးေသာ ၿမိဳ႕အေနာကးဘကးရြိ

ဒုိငးဂရိပကး Daingripet (ဝါ) ဒုိငး့ႀကီဘကး* (ဒုိငး့ႀကီဘကးမြာ
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ရခုိငးၿမိဳ႕ေဟာငး့ ေခ္ာငး့ အေနာကးဘကးတျငး စပါ့မ္ာ့ သုိေလြာငးရာ စပါ့က္ီမ္ာ့ ထာ့သညးံဘကးကမး့၈
ယခုအထိ ဒုိငး့ႀကီကုိ ရခုိငးတုိ႔က စပါ့က္ီဟုေခ၍သညး၈ ဘာသာ်ပနးသ)ူ တျငး ေနထုိငးၾကေလသညး၈ ထုိရပးကျကး
ဆိတးကမး့သုိ႔

ေလြမ္ာ့

ဆုိကးကပးၾကေသာအခါ

ရပး႐ျာရြိ

ခရစးယာနး

လူထုက

ကမး့ေပ၍မြ

စု႐ုဵ့၊

ႀကိဳဆုိၾကကုနး၌၈
ဒုိငး့ႀကီဘကးမြ ေနၾကညးံလြ္ငး ေ႐ႊနနး့ေတားကုိ အထငး့သာ့ ေတျ႔်မငးႏုိငးေပသညး၈ အဘယးေၾကာငးံ
ဆုိေသား

နနး့ေတားမြာ မုိငးဝကးမြ္သာ ကျာေဝ့ၿပီ့

ေပငါ့ဆယးခနး႔ ်မငးံေသာ ကုနး့ေပ၍၉

ေဆာကးလုပး

ထာ့ေသာေၾကာငးံ ်ဖစးေပသညး၈ ေ႐ႊနနး့ေတား၌ တညးေနပုဵမြာ မဟာမုနိပရိဝုဏးႏြငးံ ခပးဆငးဆငးတူသညး၈
ၿမိဳ႕႐ုိ့ သုဵ့ထပးရြိ၊ ၿမိဳ႕႐ုိ့ အသီ့သီ့ကုိ ေက္ာကးတုဵ့မ္ာ့ႏြငးံ တညးေဆာကး ထာ့ၾကသညး၈ အ်ပငးၿမိဳ႕႐ုိ့၌
ပတးလညးအဝနး့မြာ ကုိကး (ဿဝဝဝ) ခနး႔ရြိၿပီ့ အနာ့ တစးဖကးစီ၌

အရြညးအလ္ာ့တုိ႔ကာ့ တစးမုိငး၌

ေလ့ပုဵတစးပုဵမြ တစးမုိငး၌ သုဵ့ပုဵတစးပုဵအထိ အသီ့သီ့ရြိ၊ အရြညးအလ္ာ့ခ္ငး့ မတူညီၾကေခ္၈ နနး့ေတား၌
အက္ယးဆုဵ့အပုိငး့မြာ ကုိကး (၃ဿဝ) ထကး အပုိေခ္၈
ညီလာခဵသဘငး က္ငး့ပရာ အေဆာငးႏြငးံ သီ့သနး႔ အေဆာငးမ္ာ့သညး အတျငး့ဘကး အလယးဗဟုိရြိ
အေရြ႕ႏြငးံ အေနာကး (ဿှ၅) ကုိကး ေတာငးႏြငးံေ်မာကး (ဿ၆၀) ကုိကး အသီ့သီ့က္ယးေသာ ေလ့ေထာငးံစပးစပး
ၿမိဳ႕႐ုိ့အတျငး့၉ တညးရြိၾကသညး၈ ၿမိဳ႕႐ုိ့မ္ာ့မြာ ယခုတုိငး တညးရြိ ေသ့ေသားလညး့ အေဆာကးအအုဵတုိ႔ကာ့
တစးခုမြ္ မေတျ႔ရေတာံေခ္၈ ။တုိ႔ကုိ သစးသာ့်ဖငးံ ေဆာကးလုပး၊ သစးေစ့သ႐ုိ့ကုိငးၿပီ့ ေ႐ႊခ္ထာ့ေသာ
အထျတးထုပိကာႏြငးံ ်ပာသာဒးဘုဵ အဆငးံဆငးံတုိ႔မြာ လျနးစျာ တငးံတယးလြပ၊ က္ကးသေရ ရြိပါေပသညး၈
ရခုိငးနနး့ေတား အတုိငး့အထျာသညး ပီကငးၿမိဳ႕ရြိ လူတုိငး့ ဝငးချငးံမရေသာ ၿမိဳ႕ေတား Forbidden City
၌ သုဵ့ပုဵ တစးပုဵမြ္သာ ရြိေပသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ။၌ ေက္ာေထာကး ေနာကးခဵ်ဖစးေသာ တုိငး့်ပညး၌ ပမာဏမြာ
တ႐ုတး်ပညးထကး

လျနးစျာ

ေသ့ေသားလညး့

မုိ့ေရ

အစီ့သနးလြေသာ

ေခ္ာငး့ကမး့ပါ့

နဖူ့ေပ၍တျငး

အဵံၾသဖျယးရာ ခမး့နာ့ ႀကီ့က္ယးလြေသာ နနး့ေတားတစးခု ဟူ၊ မြတးသာ့ထုိကးေပသညး၈
တစးဖကးတျငး
အတျငး့ဘကး၉

ေဖား်ပထာ့ေသာ

တဵတုိငး့ၿမိဳ႕႐ုိ့

ေ်မပုဵ၉

ကာရဵလ္ကး

ေတျ႔်မငးရသညးံ

သီ့်ခာ့

အတုိငး့

တညးေဆာကး

နနး့ၿမိဳ႕မြာ

ထာ့ေပသညး၈

အ်ပငးၿမိဳ႕ႀကီ့
အ်ပငးၿမိဳ႕႐ုိ့၌

ပတးလညးအဝနး့မြာ စုစုေပါငး့ (ှဿ) မုိငခ
း နး႔ ရြိေပသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ ေက္ာကးေတားမ္ာ့
ဝနး့ရဵေန၊ သဘာဝ ၿမိဳ႕႐ုိ့သဖျယး ်ဖစးေနသညး၈ ထုိ႔်ပငး တူ့ေဖားထာ့ေသာ ေရကနးႏြငးံ ဒီေရစီ့ဝငးေနေသာ
်မစးငယးကေလ့မ္ာ့လညး့ ရြိေနၾကေပသညး၈ ၿမိဳ႕႐ုိ့တဵတုိငး့တုိ႔မြာ တစးဆကးတညး့ ေဆာကးလုပးထာ့်ခငး့
မဟုတးေပ၈ သဘာဝၿမိဳ႕႐ုိ့ဟု ဆုိအပးေသာ ေတာငးတနး့တစးခုႏြငးံ တစးခုအၾကာ့ ်ပတးေနေသာ ေနရာကုိ
ဆကးစပးေပ့႐ုဵမြ္ တညးေဆာကး ထာ့ေပသညး၈ အခ္ဳိ႕ေရကနးတုိ႔၉ အလျယးတကူ ဖျငးံ၊ရေသာ မလျယး
တဵခါ့ေပါကးမ္ာ့ ရြိေလသညး၈ လျနးခဲံေသာ ရာစုႏြစးမ္ာ့အတျငး့က ရနးသူတုိ႔ ဝငးေရာကး တုိကးခုိကးလာေသာအခါ
ထုိမလျယးေပါကးမ္ာ့မြ ဝငးေရာကး ခဲံၾကဖူ့သညးဟု မြတးသာ့ေ်ပာဆုိၾကေလသညး၈
အဓိက်ဖစးေသာ ခဵတပး ၿမိဳ႐ုိ့သညးကာ့ အေရြ႕ဘကး မ္ကးႏြာ၉ တညးရြိေပ၌၈ အေနာကးဘကးတျငး
မတးေစာကးေသာ ကမး့ပါ့ႏြငးံ ေရနကးေသာ ်မစးငယးတစးခု ပိတးဆီ့ ကာရဵထာ့သ်ဖငးံ သာမနးၿမိဳ႕႐ုိ့ႏြငးံ
သာမနးက္ဳဵ့ထကးပငး ပုိ၊ စိတးခ္ရေပသညး၈ ေတာငးဘကးႏြငးံ ေ်မာကးဘကး မ္ကးႏြာတုိ႔မြာ ေတာခ္ဳဵထူထပးေသာ
ေတာငးပူစာကေလ့မ္ာ့ စီတနး့ ပိတးဝုိငး့လ္ကး ရြိၾကေလသညး၈ သုိ႔ရာတျငး အေရြ႕ဘကးမ္ကးႏြာရြိ ေ်မ်ပနး႔တျငး
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ေရကနးမ္ာ့ကုိ က္ဳဵ့သဖျယး ဆကး၊ဆကး၊ တူ့ထာ့ၿပီ့ ဝကၤပါကဲံသုိ႔ အဝငးအထျကး မြာ့ေစေသာလမး့မ္ာ့
စီမဵေဖာကးလုပးထာ့ေလသညး၈ ယငး့သုိ႔ေသာ ခဵတပးမ္ဳိ့ကုိ ရခုိငးဘုရငးမငး့ဘငး (ှ၂၀ှ-၂၀) လကးထကးကစ၊
အသုဵ့်ပဳခဲံေပသညး၈

အဓိက

ရညး႐ျယးခ္ကးမြာ

ရနးသူတုိ႔႐ုတးတရကး

ဝငးေရာကး

တုိကးခုိကးေသာအခါ

အလျယးတကူ ဝငးေရာကး်ခငး့ မ်ပဳႏုိငးေစရနး ်ဖစးေပသညး၈
ဒုိငး့ႀကီဘကးသုိ႔ ေရာကး၊ ကုနး့ေပ၍ တကးမိေသာအခါ ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး မနးရစးအာ့ တညး့ခုိရနး
်ပငးဆငးထာ့ေသာ အိမးသုိ႔ ေခ၍ေဆာငး သျာ့ၾကေလသညး၈ လုိကးပုိ႔ေသာ ရာဇဝတး အမႈထမး့သညးလညး့
တညး့ခုိအိမး၉ ေခတၱေနၿပီ့ အ်ပငးသုိ႔ ထျကးသျာ့ရာ မ္ာ့မၾကာမီ ဆနး၇ ဆီ၇ ဆာ့၇ ေထာပတး၇ ႏျာ့ႏုိ႔၇
ဝကးႏြငးံၾကကးစေသာ ရိက၏ာမ္ာ့ ယူလာခဲံၿပီ့ သဵႀကီ့ တမနးႀကီ့တုိ႔ကုိ ်ပဳစုေသာ ထုဵ့တမး့ စဤးလာအတုိငး့
်ပဳစုေလသညး၈
မနးရစးလညး့

ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့

ေဆာကးလုပးရနး

သငးံေလ္ားေသာ

ေ်မေနရာကုိ

ခ္ကးခ္ငး့

ေ႐ျ့ခ္ယးၿပီ့လြ္ငး ေ်မေနရာ ရရြိသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး စတငး ေဆာကးလုပး ေလေတာံသညး၈ ။ကုိ ၿမိဳ႕တျငး့ရြိ
အ်ခာ့ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ လုိပငး သစးသာ့ႏြငးံ

ေဆာကးလုပးသ်ဖငးံ ေကာငး့မျနးေသာ အေဆာကးအုဵ

အမ္ဳိ့အစာ့ တစးခုအ်ဖစး အ်မနးဆုဵ့ အေကာငးထညး ေပ၍လာေစရနး အလျနးဆုဵ့ ႏြစးလခနး႔ၾကာမညးဟု
ခနး႔မြနး့ၾကေလသညး၈
ယငး့သုိ႔

ဘုရာရြိခုိ့ေက္ာငး့

ေဆာကးလုပးေနသညးံ

အေတာတျငး့၉

မနးရစးသညး

ကေလ့

သူငယးမ္ာ့ႏြငးံ ဇနီ့သညး အပါအဝငး အိမးေထာငးေပါငး့ မ္ာ့စျာမြ ခရစးယာနးတုိ႔၌ ကတိ ဝနးခဵမႈ်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ကုိ
ၾကာနာၿပီ့ ေန႔စဤးမ်ပတး ဆုေတာငး့ပျဲ လုပးေန ရေပသညး၈

မနးရစး ေရာကးခဲံၿပီ့ေနာကး ၾသဂုတးလ ပထမ

သီတငး့ပတးတျငး မုိ့ႀကီ့ သညး့ထနးစျာ ႐ျာသျနး့ လာခဲံ ်ပနးသညး၈ ရခုိငး်ပညးနယးသညး မုတးသုဵရာသီ (မုိ့တျငး့၉)
က္နး့မာေရ့ႏြငးံ အနညး့ငယးမြ္ မညီညျတးေခ္၈ လူတုိ႔မြာ ထုိအခါမ္ဳိ့၉ ေသလုေ်မာပါ့ ဖ္ာ့နာတတးၾကသညး၈
မနးရစးသညး ခရီ့ပနး့လာသညးက တစးေၾကာငး့ ႏြစးရြညးလမ္ာ့ ကတိဝနးခဵပျဲ မလုပးခဲံရသူမ္ာ့ အတျကး
ေန႔စဤးရကးဆကး

ဆုိသလုိ

အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ

လကးခဵၾကာ့နာ့ၿပီ့

ဆုေတာငး့ပျဲ

လုပးေပ့

ေနရသ်ဖငးံ

ငြကးဖ္ာ့ေရာဂါ ်ဖစးေစေသာ ်ခငးတုိ႔၌ အစာ ်ဖစးေနခဲံရရြာေပသညး၈
ပထမေသား

သူသညး

အဖ္ာ့ေရာဂါႏြငးံ

နပနး့ခ္ၿပီ့

နာမက္နး့

်ဖစးေနပါလ္ကး

မိမိတာဝနးကုိ

မပ္ကးမကျကးေစဘဲ ဆကးလကး လုပးကုိငး လာခဲံေပသညး၈ ထုိအရပးတျငး ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့ ေဆ့ဆရာဝနးဟူ၊
တစးေယာကးမြ္ မရြိေခ္၈ ထုိ႔်ပငး ရခုိငး ေဆ့မ္ာ့ကုလ
ိ ညး့ သူ အယုဵအၾကညး မရြိေပ၈ မိမိ ထငးရာ်မငးရာ
ေဆ့ဝါ့တုိ႔်ဖငးံသာ ကုသ လာခဲံသ်ဖငးံ ေရာဂါ မေပ္ာကးဘဲ တ်ဖညး့်ဖညး့ အငးအာ့နညး့ပါ့ ဆုတးယုတး
လာခဲံၿပီ့လြ္ငး ေသအဵံမူ့မူ့်ဖငးံ အိပးရာတျငး ပကးလကး ်ဖစးေန ေပေတာံ၌၈
သူ၌ ဆုိ့ဝါ့ေသာ အေ်ခအေနကုိ မဟာမုနိမြ ်ပနးခဲံ၊ နနး့ေတားသုိ႔ ေရာကးရြိေနေသာ ဘုရငးမငး့်မတး
ၾကာ့သိေတား မူေလေသား ဘုရငးံသမာ့ေတားႀကီ့ကုိ မနးရစးထဵပုိ႔၊ ကုသ ေစခဲံသ်ဖငးံ ေအာကးတုိဘာလထဲ
ေရာကးေသား ေရာဂါရြငး့ရြငး့ ေပ္ာကးကငး့ ေလေတာံသညး၈
ထုိသမာ့ေတားႀကီ့

ကုသေသာကုထုဵ့မြာ

လြ္ဳိ႕ဝြကး

ထာ့ေသာေၾကာငးံ

ယခုအခါ

ကျယးေပ္ာကး

ခဲံေလၿပီ၈ ေဖားစပးေသာ ေဆ့်မစးမြာ ဂ္ာဗာ့ကၽျနး့ႏြငးံ စီဘီလီကၽျနး့မ္ာ့၉ ေတျ႔ရေသာ သစး်မစး တစးမ္ဳိ့
Lucerrage ဟု မနးရစးမြတးတမး့၉ ေတျ႔ရေပသညး၈ ။ေဆ့်မစးကုိ ေစ့္၉ အလျယးတကူ ဝယးယူ၊ မရႏုိငးေပ၈
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အပူအစပး အေမႊ့အႀကိဳငး ထျကးေသာ အရပးေဒသက ေက့္ေတာသာ့မ္ာ့ ထဵတျငး မြာထာ့မြ ရတတးေပသညး၈
ထုိေဆ့်မစးကုိ ေရႏြငးံေသျ့၊ တုိကးေသား ငြကးဖ္ာ့ကုိသာမက ်မႇာ့ဆိပးႏြငးံ ေႁမျဆိပးမ္ာ့ကုိပငး ေပ္ာကးကငး့
ေစႏုိငးေလသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ မနးရစးက „ကၽျႏုးပးသညး မ္ကး်မငးကုိယးေတျ႔ ၾကဵဳရ၊သာ ယခုလုိ ေ်ပာဝဵံသညး၈
ကုိယးေတျ႔ မဟုတးပါက ထုိေဆ့်မစး အစျမး့ထကးပုဵကုိ ကၽျႏုးပးလညး့ ယုဵမညးမဟုတး၈ ေ်ပာလညး့ ေ်ပာရဲမညး
မဟုတးပါ‟ ဟူ၊ မြတးတမး့၉ အတိအလငး့ ဝနးခဵထာ့ေပသညး၈
ထုိ႔ေနာကး မနးရစးသညး တ႐ုတး်ပညး မကာအုိၿမိဳ႕တျငး ေနခဲံဖူ့ေသာ ေပ၍တူဂီဗုိလးခ္ဳပး ဒျနးဖီလစးလုိဘုိ
ဆုိသူ စီဘီလီ ကၽျနး့သုိ႔ ေရာကးသျာ့စဤးက ထုိကၽျနး့၌ ဘုရငးထဵမြ Lucerrage ေဆ့်မစးမ္ာ့ လကးေဆာငး
ရခဲံဖူ့သညးံ အေၾကာငး့ကုိ ဆကးလကး ေဖား်ပထာ့ေသ့သညး၈ ထုိေဆ့်မစး၌ တနးခုိ့အာနိသငးကုိ ်ပလုိ၊
စီလီဘီဘုရငးသညး ေအာကးပါအတုိငး့ စမး့သပး လုပးကုိငး၊ ်ပခဲံဖူ့သညး၈
ဘုရငးသညး

ရာဇဝတး

်ပစးဒဏးခဵရေသာ

အက္ဤး့သာ့တစးဤီ့ကုိ

ေခ၍ခဲံေစၿပီ့

အဆိပးကုိ

ေကၽျ့လုိကးေသာအခါ အက္ဤး့သာ့သညး ပါ့စပးမြ အ်မႇဳပးတစိစိ ထျကး၊ ေ်မေပ၍သုိ႔ လဲက္သျာ့ၿပီ့လြ္ငး
လူ့လြိမးံကာ သတိ ေမံသျာ့ေတာံသညး၈ ထုိ႔ေနာကး ။အာ့ Lucerrage ေဆ့်မစးကုိ ေသျ့၊ တုိကးေကၽျ့
လုိကးေသာအခါ မိနစးပုိငး့ေလာကးမြာပငး အေကာငး့ ပကတိ ်ဖစးလာေလေတာံသညး၈ ယငး့သုိ႔ ကုသ၊
်ပ်ခငး့မြာ မ္ကးလြညးံ်ပ်ခငး့ မဟုတးေၾကာငး့ ယုဵၾကညးေစရနး ေနာကး တစးႀကိမးတျငး ထုိအက္ဤး့သာ့အာ့
ထုိအဆိပးကုိပငး တုိကးေကၽျ့၊ အဆုဵ့စီရငး ပစးလုိကးေလေတာံ၌၈
ထုိအဆိပးေ်ဖေဆ့ႏြငးံ ပကးသကး၊ အဘယးမြ္ေလာကး မြနးသညးဆုိေစကာမူ အ်ခာ့အ်ခာ့ေသာ
ခရီ့သညးတုိ႔က

ထုိေဆ့အေၾကာငး့ကုိ

စုိ့စဤးမြ္

မြတးသာ့ေဖား်ပ်ခငး့

မ်ပဳခဲံၾကေခ္၈

မညးသုိ႔ပငး

ရြိေစ

ဘုနႀး ကီ့မနးရစးသညးကာ့ မိမိကုိ ဘုရငးံ သမာ့ေတားႀကီ့ တုိကးေကၽျ့ေသာ ေဆ့မြာ ထုိေဆ့်မစးပငး်ဖစး၊
ထုိေဆ့်မစးေၾကာငးံသာလြ္ငး

မိမိေရာဂါ

သကးသာ

ေပ္ာကးကငး့

ခဲံရသညးဟု

တနး့တနး့စျဲ

မြတးသာ့

ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈
ဘုရာရြိခုိ့ေက္ာငး့ ေဆာကးလုပး ၿပီ့စီ့သညးံအခ္ိနး၉ မနးရစးလညး့ ေကာငး့ေကာငး့ လမး့ေလြ္ာကး
ႏုိငးေလၿပီ၈ သုိ႔ႏြငးံ မုိ့ရာသီကုနးဆုဵ့ေသာ ေအာကးတုိဘာလ တတိယပတး သီတငး့ပတးထဲတျငး ထုိဘုရာ့ရြိခုိ့
ေက္ာငး့ကုိ

အခမး့အနာ့ က္ငး့ပ၊ လြဴဒါနး့ရနး ရကးသတးမြတး လုိကးၾကေလသညး၈ ထုိအခမး့အနာ့မြာ

ႀကီ့က္ယးလြေပ၌၈ ဘုရာရြိခုိ့ေက္ာငး့၌ အတျငး့ဘကးတျငး ဝါ့ႏြီ့ႏြငးံ ထနး့႐ျကးမ္ာ့ကုိ လြပစျာရကးလုပးၿပီ့
ဂ္ပနးလူမ္ဳိ့

ခရစးယာနးတုိ႔ထဵမြ

ပုိ့ခ္ညး်ဖငးံ

ရကးလုပး

လြဴဒါနး့ေသာ

ပနး့ပျာ့မ္ာ့ႏြငးံ

အလြအပ

မျမး့မဵ

ထာ့ၾကေလသညး၈
ယဇးပလႅငးကုိလညး့ ထုိပနး့မ္ဳိ့တုိ႔်ဖငးံ ႀကဲ်ဖနး႔ကာ ပနး့ေမျ႔ရာ ခငး့ထာ့ၿပီ့ ေက္ာကးမ္ကးရတနာ
စီ်ခယးေသာ ပနး့အုိ့တုိ႔၉ ပနး့မ္ာ့ ထုိ့စုိကး၊

အလြ ်ပငးထာ့ၾကေလသညး၈ အခ္ဳိ႕ ပနး့အုိ့မ္ာ့ကုိ ဘုရငးံ

ဘ႑ာတုိကးမြ ငြာ့ရမး့ ၾကရသညး ်ဖစးရာ ယခငး ဆုိခဲံၿပီ့ေသာ ဒီယငး့ဂါ့ ဘုနး့ႀကီ့ မနးႏူရယးက ဟိႏၵဴပျဲေတား
အတျကး

ေကားေဇာ

ငြာ့ရမး့စဤး

အခါက

်ငငး့ပယး

ခဲံဖူ့ေသာ

အ်ဖစးပ္ကးမ္ာ့ကုိ

်ပနးလညး

သတိ

ရေစေလေတာံသညး၈
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ရြိ ဘုရငးံ ဘ႑ာတုိကးမြ ထုိကဲံသုိ႔ေသာ ရတနာေ႐ႊပနး့အုိ့ ႏြစးဆယးံေလ့လုဵ့ထကး မနညး့
ငြာ့ရမး့ခဲံရာ ေလ့လုဵ့မြာ ႀကီ့မာ့ထူထဲလျနး့၊ လူတစးေယာကး ခ္ီမ၊ မႏုိငးေလာကးေအာငး အေလ့ခ္ိနး
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စီ့ေလသညး၈

အ်ခာ့

ေငျပနး့အုိ့

မ္ာ့စျာကုိလညး့

ငြာ့ရမး့

ရရြိခဲံသ်ဖငးံ

အခ္ဳိ႕ကုိ

ဘယကးဒါျ ဒရာ

ရတနာပစၥညး့မ္ာ့ ထညးံရနးအတျကး လညး့ေကာငး့ အခ္ဳိ႕ကုိ ဆီမီ့ထညးံ၊ ထျနး့ရနးအတျကး လညး့ေကာငး့
အသီ့သီ့ အသုဵ့်ပဳၾကသညး၈ ယဇးပလႅငး၌ အလယးရြိ ေမရီမယးေတား၌ ေအာကးတညးံတညးံ၉ ဘုရငးမငး့်မတး
ထဵမြ ဆုရခဲံေသာ ေ႐ႊၾကဳတးကုိ တညးထာ့လုိကးေလသညး၈
ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ လြဴဒါနး့ေသာ ေန႔သ႔ုိ ေရာကးလာေသာအခါ နနး့တျငး့သူ နနး့တျငး့သာ့တုိ႔သညး
ေနာကးလုိကးပါ အ်ခဵအရဵ ကုိယးစီႏြငးံ လာေရာကးၾကၿပီ့လြ္ငး အရပးသာ့မ္ာ့ နညး့တူ တဵခါ့ကုိ့တုိ့ေဝြ႔ ဝငးေရာကး
ေနၾကေလသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊ ခရစးယာနး လူစုတုိ႔ပငး ေက္ာငး့ထဲသုိ႔ မဝငးႏုိငးေအာငး တစးဆုိ႔ေနေတာံ သ်ဖငးံ
ရာဇဝတး

အမႈထမး့

အခ္ဳိ႕ကုိ

ေခ၍ၿပီ့

လူရြငး့

တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ကုိ

ဖယးရြာ့

ေစၿပီ့ေနာကး

ေစရေလသညး၈
တဵခါ့ေပါကး၉

ရာဇဝတး

စျဲစျဲၿမဲၿမဲရပး၊

အမႈထမး့တုိ႔လညး့
ေစာငးံေနမြ

ရခုိငး

မနးရစးလညး့

သမၼက္မး့စာကုိ ႐ျတးဖတးဆုေတာငး့ ပတၳနာ ်ပဳႏုိငး ေပေတာံသညး၈
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အခနး့ (ှ၄)
မငး့ဆရာႏြငးံ စကာ့စစးထုိ့ပျဲ

ဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ လြဴဒါနး့ေသာ အခမး့အနာ့ ၿပီ့ဆုဵ့လတးေသား မနးရစးသညး မိမိအာ့ သမာ့ေတား
ေစလႊတး ကုသ်ခငး့ကုိ အချငးံေရ့ယူကာ ဘုရငးမငး့်မတးကုိ ေက့္ဇူ့တငးစကာ့ ေလြ္ာကးထာ့ရနး နနး့ေတားသုိ႔
သျာ့ေလေတာံသညး၈ နနး့ေတားသုိ႔ သျာ့ရာ၉ အဆငးအေ်ပဆုဵ့ နညး့လမး့မြာ ေလြ်ဖငးံ သျာ့်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈
အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား မုိ့တျငး့ အခါ၉ ၿမိဳ႕တျငး့ရြိ လမး့မႀကီ့မ္ာ့မြာ အလျနး႐ႊဵ႕ဗျကး ထူလြေသာေၾကာငးံတညး့၈
ေခ္ာငး့ထဲက သျာ့မညးဆုိလြ္ငး အ်ပငးၿမိဳ႕ကုိ မညးသညးံ ေနရာမဆုိ လျယးလငးတ
ံ ကူ ေရာကးေပါကးႏုိငးေပသညး၈
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကာ့

ဗငး့နစးၿမိဳ႕ႏြငးံ

ဆငးဆငးတူလြသညး၈

မြနးေပသညး၈

ထုိ႔ေနာကး

ဆယးႏြစးၾကာမြ

ေရာကးသျာ့ခဲံေသာ ဖာရငးဟာ့ဆုိသူက ေရာမၿမိဳ႕သုိ႔ ေရ့ပုိ႔လုိကးေသာ စာတျငး အလာ့တူ ႏႈိငး့ယြဤးခ္ကးမ္ဳိ့
ႏႈိငး့ယြဤး၊ ေရ့သာ့ခဲံဖူ့ေလသညး၈
မနးရစးမြတးတမး့၉ ်မစးငယး အေတားမ္ာ့မ္ာ့သညး လကးတကးမ္ာ့စျာ ်ဖနး႔၊ ၿမိဳ႕ေတားကုိ ်ဖတးသနး့
စီ့ဆငး့

ေနၾကသ်ဖငးံ

ၿမိဳ႕ထဲ၉

ေရလမး့

အသျယးသျယး

ရြိေနေပေတာံသညး၈

ထုိ႔ေၾကာငးံ

လမး့မႀကီ့

အာ့လုဵ့လုိလုိပငး ေလြႀကီ့မ္ာ့ ဝငးထျကး၊ သျာ့လာႏုိငးေအာငး က္ယးေသာ ေရလမး့မ္ာ့ ်ဖစးေနၾကေပ၌ဟု
ေရ့ထာ့ခဲံေပသညး၈
ထုိ်မစးငယး ေခ္ာငး့ငယးမ္ာ့ ၿမိဳ႕႐ုိ့ကုိ ်ဖတးသနး့ စီ့ဆငး့သျာ့ေသာ ေနရာတုိငး့တျငး ေရတဵခါ့မ္ာ့
်ပဳလုပး ထာ့ၾက ေလသညး၈ ထုိ႔်ပငး ေရတဵခါ့ကုိ အေပ၍ကမုိ့၊ အေ်မာကးမ္ာ့ တပးဆငးထာ့ၾက၌ စာေရ့ဆရာ
မ္ာ့စျာက ၿမိဳ႕ေတားကုိ အလျယးတကူ တုိကးဖ္ကး၊ မရႏုိငးဟု ေရ့သာ့ၾကသညး၈ သုိ႔ရာတျငး တုိကးဖ္ကး၊
မရေကာငး့ေသာ ၿမိဳ႕ေတားဆုိသညးမြာ Golden age ပေဒသာပငးေခတးကဲံသုိ႔

ဘယးတုနး့ကမြ္ မေပ၍ခဲံဘူ့

ေသ့ေသာ အရာသာ်ဖစးေတာံသညး၈
ဒုိငး့ႀကီဘကးမြ နနး့ေတားသုိ႔ သျာ့လြ္ငး ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား၌ အေနာကး်ပငးကုိ ေတျ႔်မငးရသညး၈ အိမးတုိ႔ကုိ
သစးသာ့ တုိငးမ္ာ့ႏြငးံ ေဆာကးလုပး၊ သကးငယးႏြငးံ ထနး့လကးမ္ာ့ မုိ့ထာ့ၾကသညး၈ အကာမြာ ဝါ့ထရဵ်ဖစး၊
ေရာငးစုဵအကျကးမ္ာ့

ေဖားထာ့႐ုဵမက လြပေသာ

႐ုပးမ္ဳိ့စုဵ

ေပ၍ေအာငး

ရကးလုပးထာ့ၾကသ်ဖငးံ

အလျနး

လကးရာေကာငး့လြသညးဟု မနးရစးက ေဖား်ပ ထာ့ေပသညး၈ သုိ႔အာ့်ဖငးံ အိမးတစးေဆာငးကုိ သစးသာ့ေဘာငး
ခတးၿပီ့

ဝါ့ထရဵဝါ့ၾကမး့တုိ႔်ဖငးံ

တပးဆငးကာ

ေဆာကးလုပးၾကေသာ

အေလံအထကုိ

ယခုေခတးတုိငး

ထုိအရပးေဒသ၉ ေတျ႔်မငး ၾကရေပေသ့သညး၈ ယငး့သုိ႔ေသာ အိမးမ္ဳိ့မ္ာ့ကုိ ်မနးမာ်ပညးတျငး လညး့ေကာငး့
ဝါ့ပငး ေပါမ္ာ့လြေသာ ယုိ့ဒယာ့်ပညးတျငး လညး့ေကာငး့ အေရြ႕ေတာငး အာရြ ကၽျနး့စုမ္ာ့တျငး လညး့ေကာငး့
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တ႐ုတး်ပညး

ေတာငးပုိငး့တုိ႔၉

လညး့ေကာငး့

အမ္ာ့အ်ပာ့

ေတျ႔်မငးၾကရေပသညး၈

„သုိ႔ရာတျငး

မငး့ညီမငး့သာ့တုိ႔ႏြငးံ မြဴ့ႀကီ့မတးရာမ္ာ့၌ ေနအိမးတုိ႔ကုိမူ ပ္ဤး်ပာ့တုိ႔်ဖငးံ ကာရဵၿပီ့ သစးသာ့ ပနး့ပု႐ုပးလုဵ့မ္ာ့
ထုလုပးကာ ေ႐ႊခ္ ထာ့တတးၾကသညး‟ဟု မနးရစးက မြတးခ္ကး ေရ့သာ့ခဲံေသ့သညး၈
နနး့ေတားသုိ႔
အေနာကးဘကး

မနးရစး သျာ့စဤးအခါက သူတုိ႔ တငးေဆာငးသျာ့ေသာ ေလြသညး အတျငး့ၿမိဳ႕၌

တဵခါ့ဝကုိ

ဤီ့တညးေနေသာ

လမး့ထိပးရြိ

ဆိတးကမး့

ေလြကာ့ထစးမ္ာ့

အနီ့တျငး

ကပးေပ့သ်ဖငးံ ထုိေနရာမြ တကးခဲံ ရေပသညး၈ သူသညး ေ႐ႊနနး့ေတားသုိ႔ ဝငးချငးံ ရသူမ္ာ့ႏြငးံအတူ ထုိတဵခါ့ကုိ
်ဖတးသနး့ ဝငးေရာကးလာခဲံၿပီ့ ဒုတိယႏြငးံ တတိယ ၿမိဳ႕႐ုိ့တုိ႔ကုိ တစးခုၿပီ့တစးခု ်ဖတးသနး့ခဲံၿပီ့ေနာကး နနး့ေတား
တဵခါ့ဝသုိ႔ ေရာကးရြိခဲံေလသညး၈ ထုိေနရာမြ ၾကညးံးလြ္ငး ပကတိ နနး့ေတားႀကီ့ကုိ ေရြ႕တျငး မာ့မာ့မတးမတး
်မငးေနၾကရေပသညး၈ အခ္ဳိ့အစာ့ ညီညျတးစျာ ေ်ဖာငးံတနး့လ္ကး ရြညးလ္ာ့်မငးံမာ့ေသာ နနး့ေတားတုိငးႀကီ့
မ္ာ့ကုိ ရရြိေစေသာ ကၽျနး့ပငးႀကီ့မ္ာ့ကုိ အဵံၾသ၊ မကုနးေအာငး ရြိပါ ေတာံသညးဟု ညီလာခဵ ခနး့မေဆာငးက
တုိငးလုဵ့ႀကီ့မ္ာ့ကုိၾကညးံ၊ မြတးတမး့ တငးထာ့ေပသညး၈
ထုိေန႔က ညီလာခဵ ခနး့မေဆာငး၉ ဦညးသညးမ္ာ့ကုိ ဖူ့ေ်မားခဵ်ခငး့ ်ပဳဟနးမတူေပ၈ အတျငး့ဘကးရြိ
သီ့သနး႔ေဆာငးကေလ့ထဲ၉ လကးခဵ ေတျ႔ဆုဵေတားမူေလသညး၈ မဟာမုနိဘုရာ၌ ယာယီ နနး့ေတားမြာကဲံသုိ႔
်ပတငး့ေပါကးတစးခုလညး့ ရြိေပသညး၈ ထုိ်ပတငး့ဝသို႔ သီရိသုဓမၼမငး့တရာ့ ေရာကးလာေသာအခါ ႐ုတးတရကး
ခ္ကးခ္ငး့ လကးအုပးခ္ီ၊ အ႐ုိအေသ ်ပဳလုိကးေသာ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးကုိ ်မငးေတားမူေလသညး၈ မနးရစးလညး့
အေကာငး့ဆုဵ့ အမျနး်မတးဆုဵ့ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ ေ႐ျ့ခ္ယး၊ ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ ေက့္ဇူ့ တငးရြိေၾကာငး့
ေလြ္ာကးထာ့လုိကးေလသညး၈

မနးရစးက

ဟိႏၵဴစတနးနီ

စကာ့ႏြငးံ

တငးေလ္ာကး်ခငး့

်ပဳသညးံအတျကး

ဘုရငးမငး့်မတးကလညး့ ဟိႏၵဴစတနးနီစကာ့ႏြငးံ ်ပဵဳ့်ပဵဳ့႐ႊငး႐ႊငး ်ပနးလညး ႁမျကးၾကာ့ေတား မူေပသညး၈
“ဘုနး့ေတားႀကီ့

သငးံအာ့

က္နး့က္နး့မာမာ

်ပနးေတျ႔ရတာ

ကၽျႏုးပးလျနးစျာ

ဝမး့ေ်မာကးလြ၌၈

သငးတုိ႔ဘုရာ့အတျကး အသစးေဆာကးလုပးေသာ ေက္ာငး့ကုိ လြဴဒါနး့သညးံပျဲ အခမး့အနာ့ႏြငးံ ပကးသကးေသာ
သတငး့ကုိလညး့ ကၽျႏုးပးတုိ႔ ၾကာ့လုိလြပါ၌” ဟု မိနး႔ေတားမူလတးေသား မနးရစးက….
“အရြငးမငး့်မတး ကၽျႏုးပးတုိ႔၌ ဘုရာ့သခငးသာ မဟုတးပါ၈ အရြငးမငး့်မတး၌ ဘုရာ့သခငးလညး့
်ဖစးပါသညး၈ ထုိကုသုိလးေတား ပျဲေန႔ကစ၊ ေန႔စဤးေန႔တုိငး့ အရြငး်မတး ကုိယးစိတးႏြစး်ဖာ က္နး့မာခ္မး့သာ
ေစေၾကာငး့ ဘုရာ့သခငး ထဵတျငး ကၽျႏုးပး မ်ပတး ဆုေတာငး့လ္ကးရြိပါသညး၈”
ဣေနရာတျငး မနးရစးသညး ဣကမာၻေလာက ဓာတးႏြငးံ ေကာငး့ကငးဘုဵကုိ အစုိ့ရေသာ ထာဝရ
ဘုရာ့သခငးကုိ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ဘုရာ့ဟူ၊ ညႊနး့လုိကး်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတး ယုဵသညးမယုဵသညး
ပဓာနမဟုတးဘဲ လုဵ့၊ ေလ္ာကးတငးလုိကး်ခငး့ ်ဖစးေသားလညး့ ဘုရငးမငး့်မတးကာ့ ထုိအဓိပၸါယးကုိ မညးသုိ႔မြ္
ဂ႐ုစုိကးေတားမူဟနး မရြိေခ္၈ ခရစးယာနး ဘုရာ့သညး ဟိႏၵဴနတးမ္ာ့ကဲံသုိ႔ တနးခုိ့ေတားရြငးမ္ာ့ ်ဖစးသညးမြာ
ယုဵမြာ့ႏုိငးဖျယး မရြိေခ္၈ သူ႔ေနရာႏြငးံသူ ထုိကးတနးေသာ အပူေဇားကုိ ခဵၾကရေပသညး၈ သုိ႔ေသား်ငာ့လညး့
ထုိဘုရာ့တုိ႔သညး ဗုဒၶတညး့ဟူေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ သခငးထကး အတနး့ နိမးံက္ကုနး၌၈ အဘယးေၾကာငးံ
ဆုိေသား

အလုဵ့စုဵေသာ ဘုရာ့တုိ႔

ပူေဇားၾကကုနး၌၈

။တုိ႔သညး

Gods

သညး

တစးေန႔ေသာအခါ

ဗုဒၶတညး့ဟူေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ သခငးကုိ ဤီ့ခုိကး
ဗုဒၶ်မတးစျာကဲံသုိ႔

သဗၺညဳတ

ေ႐ႊဉာဏးေတား

ရၿပီ့
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ဘုရာ့စငးစစး ဦကနး ်ဖစးလုိၾကကုနး၌ (ဝါ) ဘုရာ့်ဖစးရနး ေမြ္ားလငးံမြနး့ထာ့ ေနၾကကုနးေသာ ဘုရာ့ေလာငး့တုိ႔
ေပတညး့၈
ဘုရာ့်ဖစးဖုိ႔ရနးမြာ

သဗၺညဳတ

ေ႐ႊဉာဏးေတားကုိ

ရရြိၿပီ့

သစၥာေလ့ပါ့ကုိ

ဆရာ

မရြိအလုိလုိ

သိ်မငးရေပသညး၈ လူေရာ နတးပါ Man and Gods ထုိအဆငးံသုိ႔ ေရာကးရနး ညီတူညီမြ္ ေတာငးံတေနၾက
ေပသညး၈

်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌

်မတးေသာ

ဓမၼက၏ႏၶာတုိ႔

အတုိငး့

အတိအက္

လုိကးနာက္ငးၾကဵ

အာ့ထုတးပါလြ္ငး လူေရာနတးပါ Man and Gods ဘုရာ့ ်ဖစးႏုိငးစရာ ရြိေပသညး၈
ချဲ်ခာ့

ေဝဖနးတတးေသာ

ရခုိငးဘုရငးမငး့်မတး တုိ႔၌

ပညာရြငး

ေတျ့ေခ၍

စာဖတးသူမ္ာ့အဖုိ႔

ၾသဂတးစတငး

ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ႏြငးံ

ေ်မား်မငးပုဵမ္ာ့မြာ ကျာလညး့ကျာ်ခာ့သညး၈ နီ့လညး့နီ့စပးသညးဟု

ႏြစးမ္ိဳ့စလုဵ့ ေတျ့ဆမိၾကေပလိမးံမညး၈
တစးဤီ့ႏြငတ
းံ စးဤီ့

အ်မငးခ္ငး့

မညးသုိ႔

ကျာ်ခာ့ေနၾကသနညး့၈

ေဝါဟာရ်ခငး့က

ဆကးစပး၊

မရေလာကးေအာငး ကျဲလျဲ ေနေသာေၾကာငးံတညး့၈ တစးဤီ့ႏြငးံတစးဤီ့ အ်မငးခ္ငး့ မညးသုိ႔နီ့စပးၾကသနညး့၈
ခရစးယာနးဘာသာ၌ နကးနဲေသာ သေဘာတရာ့မြာ God ေခ၍ ထာဝရဘုရာ့ႏြငးံ အတူေနရ်ခငး့ ေနာငးဘဝ၉
ဘုရာ့သခငးထဵ ေရာကးရ်ခငး့ ဟူေသာဝါဒကုိ အမြနး သေဘာေပါကး သိ်မငး်ခငး့ ်ဖစး၊ ဗုဒၶဘာသာတျငး
သဗၺညဳတ

ေ႐ႊဉာဏးေတား

ရ်ခငး့ဟူေသာ

စကာ့ႏြငးံ နီ့စပး

ေသာေၾကာငးံ

်ဖစးသညး၈ (ဣေနရာတျငး

စာေရ့ဆရာ၌ ဗုဒၶအဘိဓမၼအေပ၍ ကၽျမး့က္ငးမႈ မရြိဘဲ အလျဲလျဲ ႏႈိငး့ယြဤး ထာ့်ခငး့မ္ာ့ ပါရြိေနေသာေၾကာငးံ
စာပုိဒးအခ္ဳိ႕ကုိ ခ္နးလြပးခဲံေပသညး၈ ဘာသာ်ပနးသ)ူ
မနးရစးႏြငးံ ဘုရငးမငး့်မတးတုိ႔ ဆကးလကး ေဆျ့ေႏျ့ေသာ အေၾကာငးံအရာမြာ ႐ုပးတု ကုိ့ကျယး်ခငး့သုိ႔
ေရြ့႐ႈ ဆုိကးေရာကး လာခဲံေပသညး၈ မနးရစးသညး ထုိအေၾကာငး့ကုိ အႏြစး (ဿဝ) ၾကာမြ ေရာမၿမိဳ႕သာသနာပုိငး၌
႐ုဵ့ခနး့အတျငး့၉ ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစး၊ မညးမြ္ထိ တိက္မြနးသညးဟု မသိရေစကာမူ မိမိဂုဏးသိက၏ာကုိ ငဲံ၊
အပုိမုိခ္ဲ႕ထျငး ေရ့သာ့်ခငး့ ်ပဳလိမးံမညး မဟုတးေပ၈
သူသညး ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ မဟာမုနိ ႐ုပးပျာ့ေတားကုိ ဆညး့ကပးကုိ့ကျယး၌ အ်ပစးမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပ
ေလြ္ာကးထာ့ ခဲံဖူ့ေၾကာငး့ ေရ့သာ့ထာ့ေလသညး၈ မနးရစးက ေလြ္ာကးထာ့ေသာအခါ ဘုရငးမငး့်မတးက
မညးသုိ႔မြ္

်ပနးလညး

မိနး႔ၾကာ့်ခငး့

မ်ပဳေခ္၈

မိမိ်ပဳရမညးံ

တာဝနးမြာ

ရခုိငး်ပညးနယးက

ဗုဒၶဘာသာ

သာသနာေတားကုိ အသနး႔ရြငး့ဆုဵ့ ်ဖစးေစရနး ဗုဒၶအရြငးေတား ေဟာၾကာ့ ဆုဵ့မခဲံသညးံအတုိငး့ တစးသေဝမတိမး့
လုိကးနာက္ငးံၾကဵ

အာ့ထုတး

ၾကေစရနးအတျကး

သာသနာ်ပဳေရ့

သကးသကးသာသာ

်ဖစးေသာေၾကာငးံ

်ဖစးေပသညး၈
သုိ႔ရာတျငး ဘုရငးမငး့်မတးက မညးသုိ႔မြ္ ်ပနးလညး၊ မိနး႔ေတား မမူ်ခငး့မြာ သပၸဒါနပကာရန သမုိငး့ထဲ၉
ေဖား်ပထာ့ေသာ
အရြငးေတားဘုရာ့၌

အေၾကာငး့အရာ
တနးခုိ့ေတားႏြငးံ

အ်ဖစးပ္ကးမ္ာ့ကုိ

ယုဵၾကညးထာ့ၿပီ့်ဖစး၊

မဟာမုနိ႐ုပးပျာ့ေတားႀကီ့၌

သကးေတားထငးရြာ့

တနးခုိ့ႀကီ့ပုဵမ္ာ့ကုိ

စိတးခ္လကးခ္

ၾကညးညိဳေနေသာေၾကာငးံ ေပတညး့၈ သူသညး မိမိသာလြ္ငး သာသနာ်ပဳမငး့ ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ကမာၻေပ၍၉
အ်မငးံ်မတး အႀကီ့က္ယးဆုဵ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုရငး ်ဖစးသညးဟု သူ႔ကုိယးသူ အထငးႀကီ့လ္ကး ရြိသညး၈
သုိ႔်ဖစး၊ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့အာ့ မိမိ ထငး်မငးယူဆခ္ကး အေ်ဖမ္ဳိ့ကုိ မေပ့လုိေခ္၈ ထုိ႔်ပငး တုိငး့တစးပါ့မြ
ဘာသာ်ခာ့ ဘုနး့ႀကီ့တစး့ပါ့ပါ့ ႂကျလာေသာအခါ အေရြ႕တုိငး့သာ့ဘုရငးမ္ာ့ လုိကးနာေလံ ထုဵ့စဵအတုိငး့
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မိမိကုိယးတုိငး

ရြငး့လငး့ေ်ပာ်ပ်ခငး့

မ်ပဳဘဲ

ထုိခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ကုိ

မိမိ၌

သာသနာေရ့ဌာန

အတုိငးပငးခဵ်ဖစးေသာ မငး့ဆရာဘုနး့ေတားႀကီ့ထဵ ေခ၍သျာ့၊ တရာ့ေဆျ့ေႏျ့ေစခဲံေလသညး၈
မငး့ဆရာသညး အဝါေရာငးသကၤနး့ကုိ ဝတး႐ုဵလ္ကး ဤီ့ေခါငး့ကုိ ေ်ပာငးေနေအာငး ရိတးထာ့ေလသညး၈
ေ်ခေထာကးတျငး ဖိနပးမပါ ၾကညးညိဳဖျယးရာ ဢေႁႏၵသိက၏ာ်ဖငးံ ရငးံက္ကးခဵံညာ့ေသာ အသျငးကုိေဆာငးလ္ကး
ေလ့နကး

တညးၾကညးေသာ

ေလသဵ်ဖငးံ

“မိမိေတျ႔ရသမြ္

ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့တု႔မ
ိ ြာ

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ

သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏးေတားရြငးကုိ အ႐ုိအေသ နညး့ပါ့သညးံ အမူအရာ်ဖငးံ ဗုဒၶဘာသာအယူဝါဒကုိ မသိက္ဳိ့ကၽျဵ
်ပဳၿပီ့ မိမိတုိ႔ ဘာသာတစးခုတညး့ေသာ လူသတၱဝါတုိ႔ကုိ ကယးတငးႏုိငးသကဲံသုိ႔ ေ်ပာဆုိေလံ ရြိၾကေပသညး”ဟု
မိနး႔ဆုိေလေတာံ၌၈
ထုိအခါ မနးရစးက ….
“ဒီလုိသာအမြနးတင
ုိ း့ မသိဘူ့ဆုိလြ္ငး
လာပါေတာံ

မညးနညး့၈

ခရစးယာနး

ဣမြ္ ဆငး့ရဲဒုက၏ခဵၿပီ့ အဘယးမြာ ကၽျႏုးပး တရာ့ေဟာရနး

အယူမြတစးပါ့

အ်ခာ့လမး့ေကာငး့

ရြိေနေသ့ပါက

ကၽျႏုးပးတုိ႔၌

သာသနာ်ပဳအဖျဲ႔မြာ သကးသကး အခ္ိနး ်ဖဳနး့ေန်ခငး့သာ ်ဖစးမေနပါေလာ၈ ကၽျႏုးပးတုိ႔ အလုိလာ့ဆုဵ့မြာ လူတုိ႔၌
ဝိညာဤးမ္ာ့ကုိ ကယးတငးရနး ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ဣအရပးသုိ႔ ကၽျႏုးပးလာေရာကး်ခငး့မြာ ထုိကိစၥမြ တစးပါ့
အ်ခာ့အေၾကာငး့ထူ့ မရြိပါ၈
ဆရာေတား၈

၈ အၾကာ့အ်မငး ဗဟုသုတ မ္ာ့်ပာ့သူတစးေယာကး အေန်ဖငးံ ႐ုိ့႐ုိ့သာ့သာ့

ထငး်မငးယူဆသညး ဆုိတာ ယုဵၾကညးဖုိ႔မလျယးပါ၈ ဣေနရာတျငး အသငးံအာ့ဉာဏးပညာ အေ်မားအ်မငးမရြိသူဟု
ကၽျႏုးပးစျပးစျဲမညး

မဟုတးသလုိဘဲ

သာသနာ်ပဳ

အဖျဲ႔လုိ႔

အမညးတပးထာ့တဲံ

သငးတုိ႔

အဖျဲ႔မ္ဳိ့ဟာ

လြ္ဳိ႕ဝြကးစုဵေထာကးလုပးဖုိ႔ ဖျဲ႔ထာ့တာကလျဲလုိ႔ တ်ခာ့ ရညးမြနး့ခ္ကး ဘာမြမရြိဘူ့ ဆုိတာကုိလဲ ေ်ပာလုိပါတယး၈
ဘုရငးမငး့်မတးသညး

ဆရာေတားကုိလြမး့၊

စကာ့မဆကးေတာံေခ္၈ ဟိနယာန

ၾကညးံလုိကးသ်ဖငးံ

ဆရာေတားလညး့

ေရြ႕သုိ႔

သာသနာေတားႏြငးံ စပးလ္ဤး့ေသာ အယူဝါဒမ္ာ့ကုိသာ ဆကးလကး

ေဟာေ်ပာေနေပသညး၈ လူတစးေယာကး၌ ပစၥဳပၸနးဘဝ ရပးတညးမႈသညး အတိတးက ်ပဳခဲံေသာ ကုသုိလးကဵ
အကုသုိလးကဵတုိ႔၌

အေၾကာငး့ခဵ

ကုသုိလးကဵမ္ာ့ကုိ

်ပဳက္ငးံခဲံလြ္ငး

အရသာလြ္ငး
သူ၌

်ဖစးေၾကာငး့

ပစၥဳပၸနးဘဝ

သူသညး

အတိတးဘဝ၉

ေကာငး့မႈ

အေ်ခအေနသညး

ေပ္ား႐ႊငးစရာ

ေကာငး့၊

နတးစညး့စိမးကဲံသုိ႔ သုခခ္မး့သာ ခဵစာ့ရၿပီ့လြ္ငး ဘုရာ့်ဖစးေစေသာ ပါရမီ (ှဝ) ပါ့ ကုသုိလး ေကာငး့မႈမ္ာ့ကုိ
ထုိနညး့အတုိငး့

ဆကးလကး

အာ့ထုတးသျာ့ပါက

ထုိလူသညး

ေနာငးတစးေန႔တျငး

ဘုရာ့စငးစစး

ဦကနး

်ဖစးရေပလိမးံမညး၈ သူ၌ ခ္မး့သာမႈလညး့ ထုိအခါတျငး ်ပညးံစုဵၿပီ်ဖစး၊ မညးသညးံအတိတး အကုသုိလးကဵမြ္
အက္ဳိ့မ်ပဳေတာံ

(အကုသုိလး

်ပတးေလၿပီ)၈

သုိ႔ေသား

သူသညး

တရာ့ေတားအတုိငး့

မက္ငးံမူ၊

တရာ့ကငး့ေသာ အေပ္ားအပါ့တုိ႔၉သာ က္ကးစာ့ေနပါက တစးေန႔ထကးတစးေန႔ တစးဘဝထကး တစးဘဝ
စိတးဆငး့ရဲမႈမ္ာ့ ပုိမုိ ဖိစီ့လာၿပီ့ တစးေန႔ေသာအခါ၉ လူ႔ေလာကသညးပငးလြ္ငး ငရဲအုိ့ပမာ ခဵစာ့ရတတး
ေပသညး၈
မနးရစး၈

၈ လူတစးေယာကးဟာ ထပးကာထပးကာ လူ်ဖစးတယးဆုိတာ ဘယးလုိသေဘာပါလဲ၈
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ဆရာေတား၈

၈ အဲဒါက သူ႔ကုိယးသူ တုိ့တကး ေကာငး့မျနးလာေအာငး ်ပဳ်ပငးလာတဲံ သေဘာပါပဲ၈

သူ႔ကုိအချငးံအလမး့ တစးခုၿပီ့ တစးခု ဆကးေပ့မထာ့ရငး သူ႔အဖုိ႔ မိမိ်ပဳေသာ အမြာ့ကုိ မ်မငးႏုိငးတဲံအ်ပငး
အချငးံေကာငး့ကုိလညး့ လကးလျတး ေစႏုိငးတယး၈ သူလုပးတာ သူသိရငး အမြနးတရာ့ကုိ သူလုိကးနာမြာပဲ၈
မနးရစးသညး ဆရာေတား၌ အေတျ့အေခ၍ကုိ ဉာဏးမမြီေတာံေခ္၈ ဆရာေတား ေ်ပာေနသမြ္မြာ
အပုိစကာ့ ဟူ၊သာ ထငးေလသညး၈ သူသညး ကကးသလစး ဘာသာတရာ့ကုိ ဖိေ်ပာေလာကးေအာငးလညး့
ပရိယာယးမႂကျယးေပ၈ ႐ုပးတု ကုိ့ကျယးသူတုိ႔ထဵက အမြနးတရာ့တစးခုကုိ လကးခဵမိလြ္ငး အလျနးအႏၲရာယး
ႀကီ့သညးဟူေသာ အစျဲကသာ ႀကီ့ေနေလသညး၈ ဣနညး့အာ့်ဖငးံ မိစၧာဒိဌိအယူ လြ္ဳိဝငးလာမညး၈ သာသနာံ
သနး႔ရြငး့ေရ့အဖျဲ႔သညး သူတုိ႔တရာ့ကုိ နာၾကာ့႐ုဵမြ္ႏြငးံ ႀကီ့ေလ့ေသာ အ်ပစးဒဏးကုိ ေပ့ေလသညး၈ ယခုလုိ
ဆရာေတားေဟာသညးံ တရာ့ကုိ နာၾကာ့မိ်ခငး့ပငး သူ႔အဖုိ႔ ရာဇဝတးမႈ က္ဴ့လျနးရာ ေရာကးေနေပၿပီ၈
သူကုိယးတုိငး ၾကာ့နာခဲံရေသာ ကတိဝနးခဵခ္ကးမ္ာ့အရ ဆုိလြ္ငး ရခုိငး်ပညးနယးရြိ ကကးသလစး
ခရစးယာနး

ဘာသာဝငးတုိ႔မြာ

ဗုဒၶဘာသာတရာ့ကုိ

မနာခ္ငးအဆုဵ့

ၾကာ့နာခဲံၾကရေလၿပီ၈

အခ္ဳိ႕မြာ

ယခုလကးငငး့ ခရစးယာနးစစးစစး ်ဖစးေစရနး ကတိဝနးခဵမႈ ်ပဳၾကေစကာမူ သူတုိ႔ဝမး့ထဲ၉ ဗုဒၶဘာသာဝငးတုိ႔၌
အယူဝါဒမ္ာ့ ကိနး့ေအာငး့လ္ကး ရြိၾက ေပေသ့သညး၈
ဂုိအာၿမိဳ႕က သာသနာံ သနး႔ရြငး့ေရ့ အာဏာပုိငးတုိ႔၌ လကးတဵသညးသာ ရခုိငး်ပညးနယးေရာကးေအာငး
ရြညးလ္ာ့မညး ဆုိလြ္ငး သူတုိ႔မြာ ဘယးနညး့ႏြငးံမြ ထုိငရဲမီ့ထဲက လျတးချငးံရမညး မဟုတးေပ၈ သုိ႔်ဖစးလြ္ငး ႐ုပးတု
ကုိ့ကျယးေနေသာ ဘုနး့ေတားႀကီ့၌ တရာ့ကုိ သူဆကးလကး၊ နာဝဵံပါအဵံေလာ မနာဝဵံေပ၈ သုိ႔ႏြငးံ သူသညး
မငး့ဆရာ ဘုနး့ေတားႀကီ့အာ့ ဘုက္က္ေ်ပာၿပီ့ စကာ့ကုိ အတငး့ ရပးပစးလုိကးရသညးဟု သူ႔မြတးတမး့၉
ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈
မငး့၌

ဆရာေတားႀကီ့သညး

သူ႔စကာ့ကုိ

ခ္ကးခ္ငး့

်ပနးလညးေခ္ပရနး

်ဖစးေသားလညး့

ဘုရငးမငး့်မတးက ဘာမြ်ပနးမေ်ပာ ေစလုိေသာအမူအရာ ်ပလုိကးသ်ဖငးံ ်ပနး၊ မေ်ပာေတာံေခ္၈ ထုိ႔ေနာကး
ဘုရငးမငး့်မတးက

“အသငး

ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့

သငးံထဵက

ဆငးေ်ခဆငးလကးမ္ာ့ကုိ

ၾကာ့ရ၊

ကၽျႏုးပး

ဝမး့သာပါ၌၈ သုိ႔ရာတျငး သငးကာ့ယခုအခါ အာ့နညး့ေနေသ့သညး၈ သိပးအပငးပနး့ မခဵသငးံေသ့ ေကာငး့စျာ
က္နး့မာလာေသာအခါ ငါတုိ႔သာသနာပုိငး ရြစးေသာငး့ ဆရာေတားႏြငးံ စကာ့စစးထုိ့ဖုိ႔ အချငးံ ေပ့ပါဤီ့မညး၈
ထုိဆရာေတားႀကီ့မြာ

ယခု

သငးႏြငးံ

ဘကးၿပိဳငး

ေ်ပာဆုိေနေသာ

ဘုနး့ေတားႀကီ့ထကး

ပညာအရာ၉

သာလျနးလြေပသညး” ဟု မိနး႔ေတားမူၿပီ့လြ္ငး ညီလာခဵစဲရနး အခ္ကးေပ့လုိကး ေလေတာံ၌၈
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အခနး့ (ှ၅)
ဆငး်ဖဴေတား

မနးရစးသညး

ရခုိငး်ပညးနယးရြိ ဗုဒၶသာသနာေတားႏြငးံ စပးလ္ဤး့ေသာ အေ်ခအေနကုိ ငုဵမိေအာငး

နာ့လညးဖုိ႔ရနး မလျယးကူေပ၈ သူ႔အဖုိ႔ ရခုိငး်ပညးနယး၌ တုိငး့ေရ့်ပညးေရ့ကုိပငး အေတား ခဲခဲယဤး့ယဤး့
ေလံလာယူမြ အတနးငယး သေဘာေပါကးႏုိငး ေပလိမးံမညး၈ ရခုိငး်ပညးနယး၉ အေရ့အႀကီ့ဆုဵ့ ပုဂၐဳိလးသုဵ့ဤီ့ရြိရာ
ေရြ႕အခနး့မ္ာ့၉ သူတုိ႔အေၾကာငး့ကုိ

ေတျ႔်မငး ၾကရေပလိမးံမညး၈ ။တုိ႔မြာ ေ႐ႊနနး့ရြငး၌ လကးယာစဵေဒဝီ

မိဖုရာ့ေခါငးႀကီ့ နတးရြငးမယးႏြငးံ ဘုရငးံအတုိငးပငးခဵ အဖျဲ႔မြ ဝနးႀကီ့လကး႐ုဵ့နီ Lat Rone ႏြငးံ ဝနးႀကီ့ ကုသလ
Kuthala တုိ႔်ဖစးၾကေလသညး၈ မနးရစး၌ စာထဲ၉ ထုိအေၾကာငး့ကုိ သိရြိဟနး လက၏ဏာ အႁမျကးမြ္ပငး
ေဖား်ပမထာ့ေခ္၈ သုိ႔ရာတျငး ယခုေခတး ခရီ့သညးမ္ာ့ တုိငး့တစးပါ့သုိ႔ သျာ့လညး ၾကသလုိ သူလညး့
အတတးႏုိငးဆုဵ့ ႀကိဳ့စာ့မြတးသာ့ခဲံေပသညး၈
အထကး၉ ေဖား်ပခဲံသညးံအတုိငး့ ဘုရငးမငး့်မတးထဵ အခစာ့ ဝငးခဲံၿပီ့ေနာကး သူ႔ကုိ နနး့ၿမိဳ႕အတျငး့သုိ႔
လြညးံလညး ်ပသၾကေပသညး၈ သူလညး့ အထူ့အဆနး့ အခ္ိဳ႕ကုိ ေတျ႔်မငးခဲံရေပသညး၈ ထုိအေၾကာငး့မ္ာ့ကုိ
ေဖား်ပရလြ္ငး

ေ႐ႊနနး့ေတားအေၾကာငး့

တုိငး့်ပညးမ္ာ့အေၾကာငး့ႏြငးံ

ရခုိငး်ပညးနယး၌

အေ်ခအေန

ရခုိငး်ပညးနယး၌

အေရြ႕ဘကးရြိ

လျနးခဲံေသာႏြစးေပါငး့ ငါ့ဆယးခနး႔အတျငး့က ရာဇဝငး အ်ဖစးပ္ကးအခ္ဳိ႕ကုိပါ

အေတားအတနး ရိပးစာ့မိေပလိမးံမညး၈
ဘာေတျကုိ သူတုိ႔ လုိကးလဵ ်ပသၾကသနညး့၈ ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ) မြ လုယကး သိမး့ယူခဲံေသာ
ပစၥညး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ လျနးခဲံေသာ သုဵ့ဆယးံတစးႏြစး (ခရစး ှ၂၆၆ - ခုႏြစးက ရခုိငးတုိ႔သညး ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ)
ကုိ တုိကးခုိကး၊ အႀကီ့အက္ယး ေအာငး်မငးခဲံၾကသညး၈ ထုိအခ္ိနးက ရခုိငး်ပညးနယးတျငး သီရိသုဓမၼမငး့၌
ဘုိ့ေတား ရခုိငးမငး့ရာဇာႀကီ့ (ှ၂၆၀-ှ၃ှဿ) ထီ့နနး့ စုိ့စဵေတားမူေလသညး၈ ်မနးမာမငး့သညး ထုိအခါက
(ဟဵသာဝတီ) ပဲခူ့ၿမိဳ႕၉ နနး့စုိကးေတားမူ၌၈ ခရစး (ှ၂၅ှ) ခုႏြစး နတး႐ျာစဵေသာ ဟဵသာဝတီ်ပညးံရြငး ဘုရငးံေနာငး
မငး့တရာ့ႀကီ့

လကးထကးက

မခဵႏုိငးခဲံၾကေခ္၈

ဆုိလြ္ငး

်မနးမာစစးတပးႀကီ့သညး

်မနးမာမငး့၌

ဘုနး့လကး႐ုဵ့ေတားကုိ

ေရာကးေလရာအရပး၉

မညးသညးံ

တုိငး့်ပညးကမြ္

ေအာငးပျဲခဵေလံရြိသညးံအတုိငး့

(ှ၂၃၁)

ခုႏြစးတျငး ယို့ဒယာ့လူမ္ဳိ့တုိ႔၌ အယုဒၶယ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားကုိ တုိကးခုိကးဖ္ကးဆီ့ကာ ဆငး်ဖဴေတား ေလ့စီ့ႏြငးံတကျ
မ္ာ့စျာေသာ ရဟနး့ပညာရြိ လူပညာရြိတုိ႔အ်ပငး ေ႐ႊေငျရတနာ ေ်မာကး်မာ့စျာႏြငးံ အတတးပညာသညးေပါငး့
အေထာငး အေသာငး့မြ္ သိမး့ယူလာခဲံၾကေလသညး၈
ကပၸတိနး
ဖရီေရဆူဆာ

ဂၽျနးစတီဗငး

Farisy

Sousa

(ှ၄)

ရာစုက

ဘာသာ်ပနးဆုိေသာ

သညး

ဘုရငးံေနာငးမငး့တရာ့

ဖရီေရဆူဆာ၌

ယို့ဒယာ့ကုိ

ႏုိငးခဲံသ်ဖငးံ

မြတးတမး့တျငး
ဟဵသာဝတီ
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ေ႐ႊ်ပညးေတားသုိ႔ တခမး့တနာ့ ်ပနးလညး ဝငးေရာကး လာခဲံပုဵ မိမိ ကုိယးေတျ႔မ္ကး်မငး ႐ႈခငး့ကုိ ေအာကးပါအတုိငး့
မြတးတမး့ ေရ့သာ့ထာ့ခဲံေလသညး၈
ဘုရငးံေနာငး Braginnoco မငး့တရာ့ႀကီ့သညး ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား အတျငး့သုိ႔ ေအာငးပျဲႀကီ့စျာ ခငး့က္ငး့၊
ဝငးေတား မူခဲံေလသညး၈ ေရြ႕က စီတနး့ဝငးလာေသာ ယာဤးရထာ့ မ္ာ့စျာတုိ႔တျငး ႐ုပးလုဵ့႐ုပးတုမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့
သိမး့ယူခဲံေသာ ပစၥညး့ အမ္ဳိ့ေပါငး့ မ္ာ့စျာႏြငးံ ်ပညးံလ္ကး ရြိေပသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးကာ့ ေနာကးဆုဵ့မြ
ရထာ့ႏြငးံ လုိကးပါခဲံေလသညး၈ ေအာငး်မငး သိမး့ပုိကးခဲံေသာ မိဖုရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေ႐ႊေငျေက္ာကးသဵ ပတၱ်မာ့စေသာ
အဖုိ့တနးရတနာတုိ႔မြာ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေ်ခရငး့၉ စုပုဵလ္ကး ပါရြိၾကၿပီ့လြ္ငး ထုိရထာ့ကုိ သုဵ႔ပနး့အ်ဖစး
ဖမး့ယူခဲံေသာ

ယုိ့ဒယာ့

ဆငးေပါငး့ႏြစးေထာငး

မငး့ညီမငး့သာ့မ္ာ့က

ကႀကိဳ့တနးဆာ

အစုဵအလငး

ဆျဲၾကရေလသညး၈
ဆငးယငးစီတနး့

ဘုရငးမငး့်မတး၌
သျာ့ေစ၊

ေရြ႕ေတားတျငး

ဘုရငးံရထာ့

ေနာကး၉

ေအာငးပျဲရစစးသညးေတားမ္ာ့ ခ္ီတကး လုက
ိ းပါၾကရေပသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတးသညး

ရြိရငး့စျဲ

နနး့ေတားႏြငးံ

အ႐ျယးတူေသာ

နနး့ေတားအသစးတစးခုကုိ

ေဆာကးလုပးေတား မူၿပီ့လြ္ငး အလျနး ႏုနယးေသ့ငယးေသာ ပနး့႐ျကးပနး့ညႊနး႔မြ္ ကျကးလပး မက္နးေစရေအာငး
တစးနနး့ေတားလုဵ့ With platcs of Solid gold ေ႐ႊ်ပာ့တုိ႔ႏြငးံ အ်ပညးံခ္၊ လြပေအာငး မျမး့မဵေတားမူေပသညး၈
အခ္ိဳ႕ေသာ နနး့ေတားေဆာငးမ္ာ့၉ ဘုရငးႏြငးံ မိဖုရာ့တုိ႔၌ အ႐ျယးႏြငးံတူညီေသာ ပုဵတူေ႐ႊ႐ုပးမ္ာ့ ထုလုပး၊
ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့ စီ်ခယးထာ့ၾကေလသညး၈ လူ အေပါငး့လညး့ ဘုရငးမငး့်မတးကုိ ေ႐ႊထမး့စငးထကး၉
တငး၊ တစးေယာကးတစးလြညးံစီ ဝငးေရာကး ထမး့ခ္ီၾကၿပီ့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ခ္ီ့ေ်မႇာကး ဂုဏး်ပဳၾကေလသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊
သူတုိ႔သညး

သာမနး

မငး့သာ့မြ္ကုိ

မဟုတးဘဲ

နတးသာ့တစးပါ့ကုိ

ပူေဇားပသ

ေနသညးႏြငးံ

ပုိ၊

တူေနေပေတာံသညး၈
ဖရီေရဆူဆာသညး

သူ႔မြတးတမး့

စာအုပးကုိ

(ှ၃၃၃)

ခုႏြစးတျငး

လစၥဘျနးၿမိဳ႕၉

ထုတးေဝ

်ဖနး႔ခ္ီခဲံေလသညး၈ ထုိ႔ေနာကး စတီဗငး၌ ဘာသာ်ပနးခ္ကးကုိမူ (ှ၃၆၂) ခုႏြစးတျငး လနးဒနးၿမိဳ႕၉ ဘ႐ျမး့က
Brome က ထုတးေဝ ်ဖနး႔ခ္ီခဲံ၌၈ သုိ႔ေသား လနးဒနးသူ လနးဒနးသာ့တုိ႔သညး ဟဵသာဝတီ ပဲခူ့အေၾကာငး့ကုိ
ရခုိငး်ပညးနယးသုိ႔ မနးရစးမေရာကးမီ (၂) ႏြစးအခ္ိနး (ှ၃ဿ၂) ခုႏြစးေလာကးကပငး ႀကိဳတငး၊ သိႏြငးံထာ့ၾကေလၿပီ၈
ထုိအေၾကာငး့ကုိ ဆငး်မဴရယးပါံခ္း Samuel Purchas ဆုိသူတညး့်ဖတးေသာ Hakeuytus Posthumus
သုိ႔မဟုတး Purchas His Pilgrimes အမညးရြိ ေရေၾကာငး့သျာ့လာ်ခငး့ သတငး့စုဵ စာအုပးထဲ၉ ပါရြိေလသညး၈
ထုိစာတျငး ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ) သုိ႔ (ှ၂၅၃) ခုႏြစးက ေရာကးခဲံဖူ့ေသာ လနးဒနးၿမိဳ႕သာ့ ရာံဖစးခ္း Rulph
Fitch

ဆုိသူ၌

မြတးတမး့၉လညး့

ပါရြိေပသညး၈

ထုိအခါက

ဘုရငးံေနာငးမငး့တရာ့

နတး႐ျာစဵသညးမြာ

ငါ့ႏြစးမြ္ၾကာခဲံၿပီ့ နႏၵဘုရငး ထီ့နနး့ စုိ့စဵေတားမူခုိကး ်ဖစးသညး၈ ဖစးခ္းသညး ဟဵသာဝတီ ပဲခူ့ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား
အသစးအေၾကာငး့ကုိ ေဖား်ပၿပီ့လြ္ငး သူ႔ကုိ ်ပသ်ဖငးံ ်မငးခဲံရေသာ ယုိ့ဒယာ့က ရရြိခဲံသညးံ ဆငး်ဖဴေတားတစးစီ့
အပါအဝငး မ္ာ့စျာေသာ ပစၥညး့တုိ႔အေၾကာငး့ ေရ့သာ့ခဲံသညး၈ ထုိအခ္ိနး၉ အ်ခာ့ဆငး်ဖဴေတားသုဵ့စီ့မြာ
ေသဆုဵ့ႏြငးံၾကၿပီဟု ထငးရေပသညး၈ ထုိအခါက ဆငး်ဖဴေတားကုိ ၾကညးံလုိေသား ဒူ့ကတးဝတး Half Ducat (်ပာ့
၃ဝ ခနး႔တနးေသာ ေ႐ႊဒဂါၤ့) တစး်ပာ့ေပ့ရသညး၈ အကယး၊ ကဵေကာငး့ ေထာကးမလြ္ငး

ဆငး်ဖဴေတားကုိ

ေ႐ႊချကး ေငျချကးမ္ာ့ႏြငးံ အစာ ေကၽျ့သညးကုိ ်မငးရေပလိမးံမညး၈ သူတုိ႔ ်မစးသုိ႔ ေရခ္ေသာ အခါ (ေရခ္ဳိ့ရနး
ပုိ႔ေဆာငးေသာအခါ ) ေ႐ႊကမၺလာႏြငးံ ဖုဵ့လျမး့၊ အထိနး့ေတား ရြစးေယာကး ်ခဵရဵလ္ကး ေရြ႕က အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ
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တီ့မႈတးမ္ဳိ့တုိ႔ႏြငးံ သာယာၿငိမးေညာငး့စျာ သီဆုိတီ့မႈတး၊ ေဖ္ားေ်ဖ ပုိ႔ေဆာငးၾကရသညး၈ ေရခ္ဳိ့ၿပီ့၊ ်မစးထဲမြ
တကးလာေသာအခါ

ဆငးထိနး့တစးဤီ့က

သူ၌

ေ်ခေထာကးမ္ာ့ကုိ

ေငျအငးတုဵထဲမြ

အေမႊ့နဵသာတုိ႔်ဖငးံ

ေဆ့ေၾကာ သုတးသငး ေပ့ရေပသညး၈
ယုိ့ဒယာ့မြသိမး့ယူခဲံေသာ အ်ခာ့ ပစၥညး့မ္ာ့အနကး ယို့ဒယာ့လုပး ေ႐ႊ႐ုပးတု ေငျ႐ုပးတုမ္ာ့ႏြငးံ
ေၾက့႐ုပးတုမ္ာ့ အေၾကာငး့ကုိလညး့ေကာငး့ ်မနးမာံလကးရာ်ဖစးေသာ တပငးေ႐ႊထီ့မငး့၌ ပုဵတူေ႐ႊသာ့႐ုပးတု
အေၾကာငး့ကုိလညး့ေကာငး့ ဖစးခ္းက အထူ့ ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈ တပငးေ႐ႊထီ့ပုဵေတား ေ႐ႊ႐ုပးတုတျငး
ဤီ့ေခါငး့၉ ေဆာငး့ထာ့ေသာ ရတနာမကုိဋးေတားတျငး ႀကီ့မာ့ေသာ ပတၱ်မာ့ လုဵ့ေခ္ာႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ နီလာ
လုဵ့ေခ္ာႀကီ့မ္ာ့ကုိ ်မႇဳပးႏြဵ စီခ္ယးထာ့ေလသညး၈ ယငး့ အဓိပၸါယးမြာ ထုိ႐ုပးတုေတား၌ အတျငး့ပုိငး့၉ အဖုိ့တနး
ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့ကုိ ဌာပနာထာ့သညးံသေဘာ ေပ၍လျငး ေနေတာံသညး၈
ထုိ႔ေနာကး
ခ္ဤး့နငး့ဝငးေရာကး

တစးဆယးံသုဵ့ႏြစးၾကာ
တုိကးခုိကး၊

သျာ့ခဲံ်ပနးေလသညး၈

(ှ၂၆၆)

ယိုဒယာ့မြ

ခုႏြစးတျငး

ရခဲံေသာ

ရခုိငးဘုရငး

ပစၥညး့ဤစၥာတုိ႔ကုိ

။တုိ႔အနကး ဆငး်ဖဴေတား ရတနာႏြငးံ

ရာဇာႀကီ့သညး

ပဲခူ့ၿမိဳ႕ကုိ

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔

သိမး့ယူ

အ်ခာ့ တနး့ဖုိ့မ်ဖတးႏုိငးေသာ ပတၱ်မာ့

နာ့ေတာငး့တစးရဵမြာ အမြတးတရ ်ဖစးေပသညး၈ ထုိ႔်ပငး တပငးေ႐ႊထီ့ ပုဵေတား်ဖစးေသာ ရတနာ႐ုပးတုကုိလညး့
ယုိ့ဒယာ့က ရရြိခဲံေသာ အ်ခာ့႐ုပးလုဵ့ ႐ုပးတုမ္ာ့ႏြငးံအတူ သိမး့က္ဳဵ့ ယူေဆာငး သျာ့ေလသညး၈ ဖမး့ဆီ့
ေခ၍ေဆာငးသျာ့်ခငး့ ခဵရေသာ သုဵ႔ပနး့မ္ာ့တျငး နႏၵဘုရငး၌ သမီ့ေတားတစးပါ့လညး့ ပါဝငးေပသညး၈
အခ္ိနးမြာ သုဵ့ဆယးံတစးႏြစး ကုနးဆုဵ့သျာ့ၿပီ့ေနာကး အ်ခာ့ဤေရာပ တုိကးသာ့တစးဤီ့ ထုိပစၥညး့မ္ာ့ကုိ
်မငးေတျ႔ခဲံရ ဖူ့်ပနးေလသညး၈ သူတုိ႔သညး မနးရစးအာ့ အေဆာငးတစးခုထဲသုိ႔ ေခ၍သျာ့ၾကသညး၈ ထုိအေဆာငးမြ
အခနး့မ္ာ့ကုိ နဵ႔သာ်ဖဴ - နီ သနပးခါ့ စႏၵကူ့စသညးကဲံသုိ႔ ေမႊ့ႀကိဳငးေသာ သစးသာ့ ပ္ဤး်ပာ့တုိ႔်ဖစး ကာရဵ
ခငး့က္ငး့ထာ့ေသာ အခနး့မ္ာ့ ်ဖစးၾကေလသညး၈ အေမႊ့နဵသ
႔ ာ သစးသာ့တစးမ္ဳိ့မြာ ပူအုိကး စျတးစုိေသာ
ရာသီဤတုတျငး တစးခနး့လုဵ့ ေမႊ့ႀကိဳငးေနတတး၊ အဂၤလနး်ပညးကဲံသုိ႔ ေသျ႔ေ်ခာကးၿပီ့ ေအ့ေသာေဒသ၉
အေမႊ့နဵ႔

်ပယးလျယးတတးေပသညး၈

တစးေခ္ာငး့

ရရြိခဲံဖူ့ရာ

စာေရ့သူသညး

အဂၤလနးသုိ႔

ထုိနဵသာသာ့မ္ဳိ့်ဖငးံ

်ပနးေရာကး၊

်ပဳလုပးေသာ

ကာလမၾကာ်မငးံမီမြာပငး

တုတးေကာကး

ထုိတုတးမြ

ရနဵ႔မ္ာ့

်ပယးကုနးၾကေတာံသညးကုိ ေတျ႔ရဖူ့ေလသညး၈
ယငး့သုိ႔ အေမျ့ရနဵ႔မ္ာ့ ႀကိဳငးလႈိငးေနေသာ နဵ႔သာေဆာငးေခ၍ေသာ အခနး့မ္ာ့ကုိ ်ဖတးသနး့ခဲံၿပီ့ေနာကး
မနးရစးသညး House of Gold ေ႐ႊေရ့ေဆာငးဟုေခ၍ေသာ အခနး့က္ယး တစးခုထဲသုိ႔ ေရာကးသျာ့ခဲံေလသညး၈
ထုိအခနး့၌

ပတးလညး

နဵရဵတုိ႔မြာ

ေ႐ႊကုိအ်ပာ့ခတး၊

ကာရဵထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈

မ္ကးႏြာက္ကး

တစး်ပငးလုဵ့တျငးလညး့ ေ႐ႊစက၎ဴ အတျနး႔မ္ာ့ ေ႐ႊသာ့ပုဵသျနး့၊ ဖရဲသီ့ပုဵ ဘူ့သီ့ပုဵ ဖ႐ုဵသီ့ပုဵ စသညး်ဖငးံ
အသီ့အ႐ျကး အႏျယး အပငးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ပဳလုပးကာ မဂုိဘုရငးမငး့တုိ႔၌ ညီလာခဵ၉ စပ္စးႏျယးမ္ာ့ကုိ အလြ
်ပငးထာ့သကဲံသုိ႔ ေ႐ႊဘူ့ပငး ေ႐ႊဖ႐ုဵပငး စသညးတုိ႔ႏြငးံ အလြ်ပငးထာ့ ေလသညး၈
ထုိခနး့မေဆာငးထဲတျငး
သျနး့လုပး

ထာ့သညးံ

ေ႐ႊ႐ုပးတု

လူ၌

အ႐ျယးပမာဏရြိေသာ

ႏြစးခုရြိေလသညး၈

။

ေ႐ႊသာ့စစးစစးကုိ

အ႐ုပးမ္ာ့၌

လကးႏြစးလုဵ့ခနး႔

အဝတးတနးဆာတုိ႔တျငး

ထူထူ
ႀကီ့ေပံ

ေခ္ာေပံဟူေသာ အဖုိ့တနး ေက္ာကးမ္ကး ရတနာမ္ာ့ သျငး့ႏြဵ စီ်ခယးထာ့ၾကသညး၈ ထုိေ႐ႊေရ့ေဆာငးေရြ႕ရြိ
ကျကးလပးထဲ၉ တပငးေ႐ႊထီ့ဘုရငး၌ ႐ုပးတုေတား ရြိေပသညး၈ ထုိ႐ုပးတု၉ အေပါကးတစးခု ရြိေနေပသညး၈
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အဓိပၸါယးမြာ ထုိ႐ုပးတုထဲ၉ ်မႇဳပးႏြဵဌာပနာထာ့ေသာ အဖုိ့တနး့ ရတနာမ္ာ့ကုိ ထုိသုိ႔ အေပါကးေဖာကးၿပီ့
ထုတးယူခဲံၾကေသာ လက၏ဏာပငး ်ဖစးေတာံသညး၈ ထုိခနး့မေဆာငး၌ တစးဖကးက အခနး့ထဲရြိ ေ႐ႊစာ့ပျဲေပ၍တျငး
်ခဴ့ပနး့ ်ခဴ့ႏျယးမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာကးမ္ကးရတနာ စီ်ခယးထာ့ေသာ ေ႐ႊၾကဳတး တစးလုဵ့ ရြိေလသညး၈ ထုိၾကဳတးထဲ၉
ရတနာ နာ့ေတာငး့မ္ာ့ ရြိေလသညး၈ ကၽျႏုးပးသညး အေရြ႕ဘကး တုိငး့်ပညးတုိ႔မြ အဖုိ့ထုိကး အဖုိ့တနး ရတနာ
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ေတျ႔်မငး ခဲံရဖူ့လြပါၿပီ၈ သုိ႔ေပမယးံ ကၽျႏုးပးအာ့ ထုိရတနာၾကဳတးကုိ ဖျငးံလြစး ်ပေသာအခါ
အေရာငးမ္ဳိ့စုဵ

ထျကး၊

တလကးလကး

်ဖစးေနေသာ

ေက္ာကးမ္ကးရတနာ

နာ့ေတာငး့တုိ႔မြာ

မ္ကးစိ

က္ိနး့ေလာကးေအာငး ေတာကးပေနသ်ဖငးံ ကၽျႏုးပးမြာ စကးကျငး့မိသူကဲံသုိ႔ ၾကကးေသေသၿပီ့ ေခတၱငုိငးေနမိ
ပါသညး၈

။တုိ႔

အနကး

နာ့ေတာငး့တစးရဵမြာ

အလျနးေကာငး့ေသာ

ပတၱ်မာ့ေက္ာကးကုိ

ထုခၽျနးပုဵ

လုပးထာ့သ်ဖငးံ လကးသနး့ေလာကး ရြညးလ္ာ့ၿပီ့ အရငး့ဘကးက ၾကကးတညငးဤေလာကး အလုဵ့ရြိေပသညး၈
ထုိကဲံသုိ႔

အဖုိ့တနးေသာ

ေ႐ႊေရတေကာငး့ႏြငးံ

ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့အ်ပငး

ေ႐ႊ်မဴတာမ္ာ့စျာ

တုိ႔တျငးလညး့

မငး့ေ်မာကးတနးဆာတုိ႔မြ

ပဲခူ့

(ဟဵသာဝတီ)

မြ

အပ်ဖစးေသာ

သိမး့ယူရရြိခဲံေသာ

ေက္ာကးသဵပတၱ်မာ့ အ်ပညးံရြိေသ့သညးဟု သူ႔ကုိ ေ်ပာ်ပၾကသ်ဖငးံ သိရြိ ခဲံရေပသညး၈
ထုိ႔ေနာကး ။အာ့ ဆငး်ဖဴေတား ရြိရာသုိ႔ ေခ၍သျာ့ၾက်ပနးသညး၈ ထုိဆငး်ဖဴေတားကုိ ခုိငး့ေစ၊
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ လုပး်ပ သညးကုိလညး့ ်မငးခဲံရေပသညး၈ ထုိဆငး်ဖဴေတား၌ ပငးရငး့ဌာနႏြငးံ ရာဇဝငး အတၳဳပၸတၱိမြာ
မနးရစးကုိမ္ာ့စျာ စိတးဝငးစာ့ေစခဲံသညးံအတုိငး့
ထာ့ခံဲေလသညး၈

ဟဵသာဝတီပဲခူ့သုိ႔

ထုိဆငး်ဖဴေတားအေၾကာငး့ကုိ အခနး့သုဵ့ခနး့မြ္ပငး ေရ့သာ့

ရခုိငးမ္ာ့

ခ္ီတကး

လုပးၾကဵ်ခငး့အေၾကာငး့

ရခုိငးဘုရငးရာဇာႀကီ့

ဆငး်ဖဴေတားကုိ ရရြိခဲံ်ခငး့မြာ ရခုိငးမငး့အဖုိ႔ ကမာၻေပ၍ရြိ ႏုိငးငဵအာ့လုဵ့ကုိ ေအာငး်မငးခဲံရသူတမြ္ မိမိကုိယးကုိ
အထငးေရာကးေနပုဵမ္ာ့ကုိ
ထုိဆငး်ဖဴေတားကုိ
ကၽျႏုးပးကုိယးတုိငး

ဒ႑ာရီပုဵ်ပငးသဖျယး

မညးကဲံသုိ႔

အေလ့်မတး်ပဳပုဵ

ရခုိငး်ပညးနယး၉

အက္ယးတဝငးံ
မညးကဲံသုိ႔

မ္ကး်မငးကုိယးေတျ႔

ေရ့သာ့

ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈

ယုယုယယေကၽျ့ေမျ့

ၾကဵဳခဲံရ်ခငး့မ္ာ့

်ပဳစု

်ဖစးပါသညး၈

ၾကပုဵမ္ာ့မြာ

ကၽျႏုးပးကုိယးတုိငး

်မငးရတဲံအတျကး တကယးေ်ပာႏုိငးပါ၌၈ ေႏျရာသီ၉ ဆငး်ဖဴေတားကုိ ေရခ္ဳိ့ရနး ေခ၍ေဆာငးသျာ့ေသာအခါ
ကုိယးေပ၍တျငး ဆျတးဆျတး်ဖဴေသာ ေ႐ႊခ္ညးပုိ့ ပုိ့ကမၺလာႀကီ့ကုိ လႊမး့လ္ကး မငး့ခမး့မငး့နာ့ႏြငးံ တီ့မႈတးမ္ဳိ့စုဵ
သီဆုိတီ့မႈတး၊
ေ႐ႊေရတေကာငး့

ပငးံေဆာငးၾကရသညး၈
ေ႐ႊ်မဴတာႏြငးံ

ဆငး်ဖဴေတား၌

ေ႐ႊေရပနး့ကရာ့တုိ႔ကုိ

ေနာကးတျငး

ေ႐ႊ်ဖငးံၿပီ့ေသာ

ကုိငးေဆာငးေသာ

အေစခဵ

ေရေႏျ့ကရာ့မ္ာ့
ဆငးအမႈထမး့မ္ာ့

်ခဵရဵလုိကးပါၾကရသညး၈
ပျဲႀကီ့လမး့ႀကီ့

က္ငး့ပေသာ

ေန႔ရကးမ္ာ့တျငး

ဆငး်ဖဴေတားကုိ

ပုလဲစီ၊

ေ႐ႊနာ့ကျပးထာ့ေသာ

ၾကကးေသျ့ေရာငး ကတၱီပါ ကမၺလာနီႀကီ့ကုိ လျမး့်ခဵဳ ေပ့ၾကရသညး၈ ရငးဘတးတျငးလညး့ စိနးႏြငးံပတၱ်မာ့
စီ်ခယးထာ့ေသာ

ရတနာ လညးဆျဲကုိ အဆုိပါ ကမၺလာနီႏြငးံ ခ္ိတးတျယးထာ့ၿပီ့ ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့

စီ်ခယးထာ့ေသာ ေလ့လဵသညးံ ရတနာ ေ႐ႊခါ့ပနး့ႀကိဳ့ တစးခုကုိလညး့ ခါ့တျငး စညး့ေပ့ၾကရေလသညး၈
ဟဵသာဝတီ ပဲခူ့ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတား၉ (ှ၂၅၃) ခုႏြစးတျငး ရာံပးဖစးခ္းေတျ႔ခဲံရေသာ ဆငး်ဖဴေတားပငး်ဖစးသညး၈
မြနးေစဤီ့ ထုိဆငးသညး ယုိ့ဒယာ့ ဆငး်ဖဴေလ့စီ့ အနကးမြ တစးဤီ့်ဖစးသညးမြာ ေသခ္ာပါ၌ေလာ၈ ကၽျႏုးပး
အထငးေတာံ ထုဆ
ိ ငး်ဖဴေတားပငး ်ဖစးရေပမညး၈ (ှ၂၃၀) ခုႏြစးက ။၌ အသကးကုိ (ှ၂) ႏြစးဟုထာ့၊
တျကးမညးဆုိေသား (ှ၃၁ဝ) ခုႏြစးတျငး အသကး (၅ဿ) ႏြစးခနး႔ ရြိေပလိမးံမညး၈ ဆငးတုိ႔ သကးတမး့အရ ဆုိလြ္ငး
ထုိအ႐ျယးမြာ ေသခါနီ့ ယဲံယဲံမြ္သာ ရြိေတာံေသာ အ႐ျယးတညး့၈ သုိ႔ရာတျငး ဘယးနညး့ႏြငးံမဆုိ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့
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အသကးရြညးေန်ခငး့သာ ်ဖစးရေပမညး၈ မငး့သုဵ့ဆကးတုိငး ဆကးလကး၊ ဣမြ္ေလာကး အသကးရြညးေနေသာ
တိရစၧာနးမြာ ထူ့ေသာတိရစၧာနးသာ ်ဖစးေပ၌၈
ဒီေလာကးအသုဵ့စရိတး

ႀကီ့ေလ့လြေသာ

ဆငး်ဖဴေတားမ္ာ့ကုိမြ

အဘယးေၾကာငးံ

ဒါေလာကး

ေမျ့လုိပုိငးလုိ ၾကပါ သနညး့၈ မိမိပုိငး ပစၥညး့မ္ာ့အနကး ဆငး်ဖဴေတားကုိမြ အဘယးေၾကာငးံ အဖုိ့ထုိကးဆုဵ့ဟု
ယူဆေနၾကပါသနညး့၈

ရြငးဘုရငးေတျဟာ

ဒီဆငး်ဖဴေတားကုိ

အေၾကာငး့်ပဳၿပီ့

အဘယးေၾကာငးံ

စစးခငး့

ေနၾကပါသနညး့၈ မနးရစးသညး အေတားၾကာၾကာ ေတျ့ေတာ ၾကဵဆခဲံပါေသားလညး့ အေ်ဖမြနးကုိ မရခဲံေခ္၈
။သညး အထိမး့အမြတး အဂၤါရပးတစးရပး ်ဖစးေပသညး၈ ရြငးဘုရငးတုိ၌ မငး့ခမး့မငး့နာ့တျငး ရြိအပးေသာ
အေဆာငးအေယာငး

အထိမး့အမြတးေပတညး့၈

အိႏၵိယ်ပညး၌

အေရြ႕ဘကးက္ေသာ

တုိငး့်ပညးတုိ႔တျငး

မငး့ခမး့မငး့နာ့ အစီအရငးႏြငးံဆုိငးေသာ အၾကဵဉာဏးမ္ာ့ကုိ ဟိႏၵဴဘာသာမြ ကူ့ယူခဲံၾကသညး၈
ထုိတုိငး့်ပညးမ္ာ့က
အသုဵ့်ပဳလုိၾကသညး၈

ရြငးဘုရငးတုိ႔သညး

အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား

ဟိႏၵဴဘာသာဝငးတုိ႔

လုိလာ့သညးံ

အချငးေရ့မ္ာ့ကုိ

ထုိအချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ

ဗုဒၶဘာသာက

လုဵ့ဝချငးံမ်ပဳေသာ

ေၾကာငးံတညး့၈ သမာ႐ို့က္ ဗုဒၶဘာသာ (မူရငး့သာသနာ) ၌ တရာ့ေတား၉ အုပးစုိ့ေသာမငး့ကုိ ေနရာမထာ့
ခဲံေပ၈

အုပးစုိ့ေသာမငး့ကုိ

ရနးသူမ္ဳိ့ငါ့ပါ့ထဲ၉

ထညးံသျငး့ေရတျကးၾကသညး၈

ထုအ
ိ ေၾကာငး့ေၾကာငးံပငး

ဗုဒၶဘာသာ ဘုရငး့မငး့တုိ႔၌ နနး့ေတားမ္ာ့တျငး ဟိႏၵဴဓေလံထုဵ့စဵအခ္ဳိ႕ စျဲကပးေနခဲံေပသညး၈ ထုိလုပးငနး့အတျကး
ပုဏၰာ့၇ ်ဗာဟၼဏတစးစုကုိ ထီ့သိမး့နနး့တကး ဘိသိကးခဵပျဲမ္ာ့ ေဆာငး႐ျကးေစရနးအတျကး လညး့ေကာငး့
ရြငးဘုရငးမ္ာ့ နတး႐ျာစဵေသာအခါ မညးသုိ႔စီရငးရမညးစသညးကုိ စီမဵဖုိ႔ရနးအတျကး လညး့ေကာငး့ ဤပမာ်ပရလြ္ငး
လယးထျနးမဂၤလာ က္ငး့ပမညးဆုိလြ္ငး မညးသညးံ အစီမဵတုိ႔ကုိ စီရငးရမညး စသညးတုိ႔အတျကး လညး့ေကာငး့
ထုိ်ဗာဟၼဏ ပုဏၰာတုိ႔ကုိ ရာထူ့႒ာနႏၲရ
တာဝနးကုိလညး့

ထုိ်ဗာဟၼဏ

ေပ့ထာ့ၾကရသညး၈ ဆငး်ဖဴေတားကုိ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့

ပုဏၰာတုိ႔ပငး

ေဆာငး႐ျကးၾကရေပသညး၈

။တုိ႔သညး

သကးဤီ့ဆဵပုိငး

အရြငးဘုရငးမ္ာ့ ဘုနး့တနး့ခုိ့ ႀကီ့မာ့လာေအာငး အၿမဲမ်ပတး ေစာငးံၾကပး၊ ်ပဳ်ပငး စီမဵေပ့ေနၾကရသညးမြာ
ေရြ့အစဤးလာတစးခု ်ဖစးလာခဲံေပေတာံ၌၈
တ႐ုတး်ပညးကို အစို့ရေသာ ဘုရငးႀကီ့ကို ေကာငး့ကငးဘဵု၌ သာ့

Song of Heaven ဟူ၊

လညး့ေကာငး့၇ ဦကရာဇးဘုရငး Lord of The Worldဟူ၊ လညး့ေကာငး့ ခ္ီ့ေ်မႇာကး၊ ေခ၍ေဝ၍ၾကသညး၈
။်ပငး အိႏိၵယႏိုငးငဵက ရြငးဘုရငးတို႔ကိုလညး့ အလာ့တူပငး စၾကဝေတ့မငး့ဟု မေပ၍မီ (၀) ရာစုေလာကးက
ထငးရြာ့ခဲံေသာ ဟသြ္မငး့တရာ့တို႔သညး အလျနးက္ယးဝနး့ေသာ ဟိႏၵဴစတနးနယးေ်မႀကီ့ကို စို့မို့အုပးခ္ဳပး
မငး့လုပးခဲံၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး ထိုကဲံသို႔ ဘုနး့တနးခို့ႀကီ့ေသာ ဘုရငးမ္ာ့ မေပ၍မီက ဒ႑ာရီပဵု်ပငးကဲံသို႔
အလျနးႀကီ့်မတး၊ ေရေ်မ ေကာငး့ကငးတို႔ႏြငးံ တကျ သကးဤီ့ဆဵပိုငးေသာ ဘုရငးမ္ာ့ ရြိခဲံၾကဖူ့ေလသညး၈
ဤပမာအာ့်ဖငးံ စၾကဝေတ့မငး့၇ မႏၶာတးမငး့မ္ာ့ကဲံသို႔တညး့၈
မြနးနနး့ရာဇဝငးေခ၍

်မနးမာံေရြ့ေဟာငး့

ရာဇဝငးေတားတျငး

“စၾကဝေတ့၇

မႏၶာတးမငး့သညးလညး့

ကၽျနး့ႀကီ့ေလ့ကၽျနး့ႏြငးံ အရဵ ကၽျနး့ငယး ႏြစးေထာငးအပါအဝငး စၾကဝဠာ တစးတုိကးလဵု့ကို ပိုငးစို့ေတားမူ
ရသညးံ်ပငး စာတုမဟာရာဇး နတး်ပညး၉ အသကးအသေခၤ္ နတးစညး့စိမး ခဵစာ့ရသညး”ဟု ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈
ဗုဒၶဘာသာဝငး

စာေရ့ဆရာတုိ႔သညး

စၾကဝေတ့မငး့ ရြိခဲံသညးကုိ မ်ငငး့ဆုိၾကေခ္၈ သုိ႔ေသား

သူတုိ႔သညး ခုိငး့ႏႈိငး့စရာရြိေအာငး ဘုနး့တနး့ခုိ့ႀကီ့သညး ဆုိေစကာမူ ကုသုိလးကဵ၇ အကုသုိလးကဵ အေလ္ာကး
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ဘုနး့ကဵနမ
ိ းံပါ်ခငး့

်ဖစးတတးေၾကာငး့

ေရ့သာ့ေဖား်ပတတးၾကသညး၈

သူတုိ႔၌

အတိတးဘဝက်ပဳခဲံေသာ

ေကာငး့မႈကုိသုိလးႏြငးံ က္ဴ့လျနးခဲံေသာ အကုသုိလးကဵတုိ႔၌ ်ပဳ်ပငး်ခငး့ အတုိငး့တာ်ဖစးၾကရသညး၈ ေသ်ခငး့
တစးခုမြ

ေသ်ခငး့တစးခုသုိ႔ေ်ပာငး့ၿပီ့

ဘဝအစဤးအဆကး

ကူ့ဆကးလာခဲံၾကရာ

ေနာကးဆုဵ့၉

သဗၺညဳတ

ဉာဏးေတားကိုရ၊ ဘုရာ့စငးစစး ဦကနး်ဖစးရသညးဟု အဆုိရြိၾကသညး၈ (ဣေနရာတျငး စာေရ့ဆရာသညး
ဟိနယာန ေထရဝါဒ အယူမဟုတး၇ မဟာယန ေ်မာကးပုိငး့ ဗုဒၶဘာသာအယူ်ဖစးေသာ ဘုရာ့ေလာငး့က္ငးံစဤးႏြငးံ
ေရာေထျ့ေနဟနး တူသညး၈ ဘာသာ်ပနးသ)ူ
အိႏၵိယႏုိငးငဵႀကီ့သညး ဟိႏၵဴဘုရငးမ္ာ့လကးမြ မဟာေမဒငးမငး့တုိ႔လကးထဲ က္ဆုဵ့ခဲံေလၿပီ၈ သုိ႕ေသား
အိႏၵယ
ိ ်ပညး၉

အစျနးအဖ္ာ့တျငး

ပေဒသရာဇးႏြငးံ

ဦကရာဇးမငး့မ္ာ့

ရြိေနၾကေပေသ့သညး၈

ဗုဒၶဘာသာ

ဘုရငးမငး့တုိ႔ကုိ ်ဗာဟၼဏပုဏၰာ့ႏြငးံ နက၏တးေဗဒငးပညာရြငးမ္ာ့က ေစာငးံၾကပးလ္ကးရြိၾကသညး၈ ယခုအခါ
မဂုိမငး့မ္ာ့ ဝငးေရာကးလာၾကၿပီ့ ႀကီ့မာ့က္ယးဝနး့လြေသာ အိႏၵိယ်ပညးႀကီ့၌ လညးမ္ဳိကုိ ညႇစး၊ေနေလၿပီ၈
။တုိ႔ မဂုိမငး့တုိ႔အနကး တစးပါ့ပါ့မြာ ကမာၻကုိပငး စုိ့မုိ့ရေပေတာံအဵံ၈ ဗုဒၶရြငးေတားဘုရာ့ ပျငးံေတားမူသညးံ
အခါကစ၊ ခဵယူလာခဲံေသာ ယုဵၾကညးခ္ကးမြာ စၾကဝေတ့မငး့သာလြ္ငး ၿငိမး့ခ္မး့ေပ္ား႐ႊငးမူကုိ ်ဖစးေစႏုိငးသညးံ
ဘုရာ့ရြငး၌

တရာ့ေဒသနာကုိ

ကမာၻအႏြဵ႔ပုိ႔ေဆာငး၊

သာသနာ်ပဳမညးံ

ပုဂၐဳိလး်ဖစးသညး

ဟူေသာ

ယုဵၾကညးခ္ကးပငးတညး့၈
ယငး့ယုဵၾကညးခ္ကးအရဆုိလြ္ငး
အတနး့က

စၾကဝေတ့မငး့သညး

ဗုဒၶဘာသာအသျငးအ်ပငးႏြငးံ

အ်မငးံဆုဵ့

ရြိေနေပသညး၈ ။သညး ဘုရာ့သခငး၌ ဗ္ာဒိတးေတားအရ အဆုဵ့ဘဝ၉ ်မတးစျာဘုရာ့်ဖစးသုိ႔

ေရာကးရေပလိမးံမညး၈ သုိ႔်ဖစးလြ္ငး စၾကဝေတ့မငး့ ်ဖစးေလာကးသာ ်ဖစးခ္ငး၊ ေတာငးံတေန်ခငး့မြာအႏြစးမရြိ
အကာအတိသာ

်ဖစးေနေပလိမးံမညး၈

ယငး့အႀကဵအစညး

တစးကမာၻလုဵ့ကုိ

ယငး့ေမ္ားမြနး့ခ္ကးမြာ

အိပးမကးပမာ

ရယးစရာေကာငး့လြသညး၈ မႏၶာတးမငး့ႀကီ့
သကးဤီ့ဆဵပုိငးဘုရငးမြ္

ထုိအေၾကာငး့ကုိ

အုပးစုိ့ရုဵမြ္ကလျဲ၊

ဦကနး

အ်ခာ့အက္ဳိ့တရာ့

စိတးကူ့ယဤး်ခငး့မြ္သာ်ဖစး၊

မရြိေပ၈

အတုိငး့မသိ

ထငးရြာ့ေပ၍ေပါကးခဲံဖူ့သညးံ ေနာကးပုိငး့၉ မညးသညးံ

သေဘာမေပါကးခဲံၾကေသားလညး့

တစးေန႔တျငး

အမြနးအတိုငး့

ထပးမဵ်ဖစးေပ၍လာရဤီ့မညး မခၽျတးပငး၈
ယငး့သုိ႔ေသာ အမျနး်မတးဆုဵ့ဘဝကုိ

ေမြ္ားမြနး့ေတာငး့တသညးဟု မညးသညးံဘုရငးမြ္ ေ်ပာႏုိငးမညး

မဟုတးေပ၈ မညးသညးံ ပုဂၐဳိလးတစးဤီ့သညး မိမိ၌ အဆုဵ့စျနးဘဝကုိ ဘယးသုိ႔ေ်ပာ်ပႏုိငးပါအဵံနညး့၈ ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး
ဟိႏၵဴႏြငးံဘာသာ အယူဝါဒ ႏြစးမ္ဳိ့အၾကာ့၉ က္ေရာကးေနေပသညး၈ အေ်ဖကာ့ မႏၶာတးမငး့်ဖစးမညးံသူထဵသုိ႔
ရတနာခုႏြစးပါ့

ဆုိကးေရာကးရၿမဲ်ဖစး၌

ထုိရတနာခုႏြစးပါ့လုဵ့ပငး

ထုိရတနာတုိ႔ကာ့

အလျနးရြာ့ပါ့ေသာ

မညးသညးတုိ႔နညး့၈

ပစၥညး့ဤစၥာမ္ာ့

်ဖစးၾကသညး၈

ေသခ္ာေအာငးေ်ပာရလြ္ငး
။တုိ႔အနကး

တစးခုမြာ

စၾကရတနာတညး့၈ ထုိစၾကရတနာမြာ တရာ့တညး့ဟူေသာ စၾကရတနာ်ဖစးသညး၈ ်မတးစျာဘုရာ့တုိ႔တျငး
ေ်ခဖဝါ့၉ စၾကတဵဆိပး (စကးလက၏ဏာ) ပါရြိၿမဲ်ဖစးသညး၈ သုိရာတျငး စၾကရတနာ၌ တကယးံအေၾကာငး့ကုိမူ
ကၽျႏုးပးတုိ႔မသိႏုိငးကုနး၈ သုိ႔ေသား ကၽျႏုးပးတသ
ုိ႔ ညး အသကးႀကီ့ေသာ နနး့တျငး့ပုဏၰာ့အုိႀကီ့ကုိ ေမ့ၾကညးံမညး
ဆုိလြ္ငး သူကထုိစၾကရတနာကုိ မႏၶာတးမငး့ နတး်ပညးမြ ရရြိခဲံသညးဟူ၊လညး့ေကာငး့ ဣဘဒၵကမာၻအစ
ေရြ့ဤီ့မဆျပျငးံခဲံေသာ
ေဆာငး႐ျကးေပ့ရနး

ကကုႆနး ်မတးစျာဘုရာ့သခငးသညး ပိႆႏုိ့နတးမငး့အာ့ မိမိအတျကး အမူကိစၥ
ခိုငး့ခဲံေသာေၾကာငးံ

ပယးလယးနဂါ့ႀကီ့က

သုဝဏၰဘုမၼိ

ကမး့ေပ၍သုိ႔

မီ့ေတာကး
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မီ့လြ္ဵႏြငးံတကျ

ပျကး၊

ပစးတငးလုိကးသညးံ

စၾကရတနာသုဵ့ဆူ်ဖစးသညးဟူ၊

လညး့ေကာငး့

ေ်ပာစမြတး

်ပဳၾကသညး၈
ေနာကး ရတနာတစးပါ့မြာ တနးခို့ရြိေသာ ဘ႑ာတိုကးေစာငးံ Devine Guardian of Treasury
်ဖစးသညး၈ ဣေနရာတျငး ဘ႑ာတိုကးေစာငးံ ဆိသ
ု ညးမြာ ဘာကို ေခ၍သညးဟု ကၽျႏးုပး မေ်ပာတတးပါ၈
သို႔ရာတျငး ကၽျႏးုပးတို႔မြာ အေတျ့သမာ့မ္ာ့ ်ဖစး၊ တစးခါက ကၽျႏးုပးကိုယးတိုငး မဟာမုနိဘုရာ့ ကုနး့ထိပး၉
်မငးေတျ႔ခဲံရဖူ့ေသာ ဤစၥာေစာငးံ ဆိုတာမ္ဳိ့ ်ဖစးေကာငး့်ဖစးရမညးဟုထငးရ ေတာံ၌၈ ေနာကး ရတနာ မ္ာ့မြာ
်မငး့ရတနာ၇ အမ္ိဳ့သၼီ့ ရတနာႏြငံး ဘုနး့တနးခို့ၾကီ့ ထူ့်ခာ့ေစေသာ ရတနာမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ထုိရတနာတုိ႔တျငး
သီရိသုဓမၼမငး့သညး ေနာကးဆဵု့ ရတနာတစးပါ့ကုိ စိတးခ္ယုဵၾကညးစျာ ကုိယးပုိငးသိမး့ပုိကး ရရြိထာ့ေပသညး၈
။မြာ ဆုိခဲံၿပီ့ေသာ ပတၱ်မာ့နာ့ေတာငး့တစးရဵ ်ဖစး၊ မ္ကးစိကျယးေနသူကုိ ်မငးေစရနးေသား လညး့ေကာငး့၇
လူတစးေယာကးကုိ ေကာငး့ကငးဘဵုသို႔ ေရာကးေစရနး ေသားလညး့ေကာငး့ မစျမး့ေဆာငးေစကာမူ မညးသညံး
ေက္ာကးမ္ကးရတနာမြ္ ထုိပတၱ်မာ့နာ့ေတာငး့၌ တနးခို့အာနိသငးကုိ မမီႏုိငးေခ္၈ ဆဌမေ်မာကး ရတနာကာ့
ၿပိဳငးသူရြာ့၊ ပျဲတုိငး့ေအာငးေသာ စစးသူႀကီ့ရတနာ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ရတနာ ခုႏြစးပါ့လဵု့ကုိ ပုိငးဆုိငးဖုိ႔ရနးမြာ
ခဲယဤး့လြေပသညး၈
ေနာကးဆဵု့ရတနာကုိ ေဖား်ပရေပေတာံမညး၈ ကၽျႏုးပးတငး်ပလာခဲံေသာ ဆငးေ်ခဆငးလကးအာ့လဵု့ကုိ
ဣတျငးရြငး့လငး့ပါအဵံ၈ ထိုရတနာကာ့ ဆငး်ဖဴေတား ရတနာတညး့၈ စာဖတးသူတုိ႔လညး့ ဣနညး့အာ့်ဖငံး
ေကာငး့မျနး်ပညံးစဵုစျာ မြတးတမး့တငးၾကရေပလိမံးမညး၈ ဘုရငးေနာငးမငး့တရာ့သညး (ှ၂၃၀) ခုႏြစးတုနး့က
ဘာေၾကာငးံ ယုိ့ဒယာ့ကုိ သျာ့၊ တုိကးခုိကးရသညးကုိလညး့ေကာငး့ ရခုိငးမငး့တရာ့ႀကီ့သညး (ှ၂၆၆) ခုႏြစးက
ဘာေၾကာငးံ ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ) ကို တုိကးခုိကးခဲံရသညးကုိ လညး့ေကာငး့ စာဖတးသူတုိ႔ အေသ့စိတး ေတျ့ဆ၊
သိ်မငးၾကေပလိမံးမညး၈ ထုိဘုရငး ႏြစး့ပါ့စလဵု့မြာ သူ႔ေခတးႏြငံးသူ အမြနးတကယး ဘုနး့တနး့ခို့ႀကီ့မြာ့သူမ္ာ့
်ဖစးၾကပါသညး၈ ႏြစးဤီ့စလဵု့ပငး ဗုဒၶဘာသာကို အထူ့ သကးဝငးယဵုၾကညးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကပါသညး၈ ႏြစးဤီ့စလဵု့ပငး
မိမိကိုယးကို စၾကဝေတ့မငး့ ်ဖစးသူဟု ထငး၊ ေနာငးအခါ သာသနာေရာငး ထျနး့လငး့ေ်ပာငးေစရနး မိမိသာ
တာဝနးရြိသညး၈

ေနာငးတစးေခတးတျငး

ဘုရာ့စငးစစငး

ဦကနး်ဖစးၿပီ့

သတၱဝါေတျကုိ

သဵသရာမြ

ကယးခၽျတးရလိမံးမညးဟု စဲျလမး့ယုဵၾကညးထာ့ၾကေပသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ထုိသုိ႔ေသာ အ်ဖစးသို႔ေရာကးေစရနး
ပထမဆငးံ အေန်ဖငံး ဆငး်ဖဴေတား တစးစီ့ေလာကးေတာံ အနညး့ဆဵု့ ကိုယးပုိငးရြိထာ့သငးံသညး မဟုတးပါေလာ၈
ဆငး်ဖဴေတားရဖုိ႔ အေရ့ႀကီ့မေနပါေလာ၈
ရာဇာႀကီ့သညးေအာငးပျဲရၿပီ့ ရခုိငး်ပညးနယးသုိ႔ ်ပနးလာေသာအခါ ေရြ့မငး့မ္ာ့ထဵု့ကုိ ႏြလဵု့သျငး့၊
မိမိကိုယးကို ဆငး်ဖဴရြငးမငး့တရာ့ဘျဲ႔ ခဵယူေတားမူေလသညး၈ ထုိဆငး်ဖဴေတား အသကးရြငးသမြ္ ကာလပတးလဵု့
သီရိသုဓမၼမငး့တုိငးေအာငး ထီ့နနး့ဆကးခဵစုိ့စဵေသာ မငး့တုိ႔သညး ဆငး်ဖဴရြငးမငး့တရာ့ဘဲျ႔ကုိခ္ညး့ ခဵယူခဲံၾက
ေပသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ ဘဲျ႔တဵဆိပးေတား ခတးနိပးေသာ ဒဂၤါ့မ္ာ့ကုိ ေနာငးအခါ၉ နနး့ေတားရာတျငး တူ့ေဖား
ရရြိရသညး၈ ဣစာအုပးေရ့ေနစဤး ကၽျႏးုပး၌ ေရြ႕ေမြာကး၉ ထုိဒဂၤါ့မ္ိဳ့ အနညး့ငယး ရြိေနပါသညး၈ ယငး့ဘဲျ႔တဵဆိပး
နာမညးေတားကုိ ရခုိငးမငး့မ္ာ့ (ှ၃၂ဿ) ခုႏြစးထိ ဆကးလကးခဵယူခဲံၾကေသာေၾကာငံး ထုိႏြစး၌ ေနာကးပုိငး့
ေရာကးမြ ထိုဆငး်ဖဴေတားႀကီ့ အနိစၥ ေရာကးခဲံသညးဟု မြတးယူသငံးေပသညး၈
ဆငး်ဖဴေတားႀကီ့ အေၾကာငး့ကို ဒီမြ္မက ပုိမုိမ္ာ့်ပာ့စျာ ေရ့သာ့ထာ့ ခဲံၾကေပသညး၈
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ေနာကးဆဵု့ေဖား်ပရနးမြာ ထုိဆငး်ဖဴေတားသညး တစးကုိယးလဵု့ ဆျတးဆျတး်ဖဴမေနေပ၈ ပနး့ေရာငးႏြငံး
အဝါေရာငးသနး့လြ္ကး

ဓမၼတာမတုိငး့မဟုတးပဲ

ထူ့်ခာ့ေသာ

မ္ကးလဵု့မ္ာ့ရြိ်ခငး့၇

မက္ကးတက္ကး

ဖုတးထာ့ေသာ အုပးခ္ပး၌ အေရာငးကဲံသုိ႔ေသာ အေရ်ပာ့ရြိ်ခငး့ နာ့႐ျကးဖ္ာ့တို႔်ဖဴ်ခငး့ ႏြာေမာငး့ဖ္ာ့တုိ႔်ဖဴ်ခငး့
ေနာကးေ်ခမြ ေ်ခသဲငါ့ေ်ခာငး့စလဵု့်ဖဴ်ခငး့ အေမျ့နီက္ငးက္ငးရြိ်ခငး့ စေသာ ဆငး်ဖဴေတား၌ အဂၤါလက၏ဏာ
မ္ာ့ႏြငံး ်ပညံးစဵုေပသညး၈
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အခနး့ (ှ၆)
နနး့မေတားဘုရာ့

ဟဵသာဝတီထီ့နနး့တျငး ဘုရငးံေနာငး နတး႐ျာစဵေသာအခါ နႏၵဘုရငး ဆကးခဵ အုပးစို့ေတားမူေလသညး၈
ခရစး (ှ၂၆၆) ခုႏြစးသို႔ ေရာကးေသာအခါ ရခုိငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့ ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ) ကုိ ဝငးေရာကး တုိကးခုိကးၾကသညး၈
ထုိအခ္ိနး၉ ်မနးမာႏိုငးငဵေတားမြာ အစိတးစိတး အႁမျာႁမျာကဲျ်ပာ့လ္ကး မငး့သီ့်ခာ့်ပဳ၊ တစးနယးတစးမငး့ အုပးစုိ့
ေနၾကသ်ဖငံး

ရခုိငးရာဇာႀကီ့မြာ

ဟဵသာဝတီကုိ

လျယးလငံးတကူ

ေအာငး်မငးေတားမူၿပီ့လြ္ငး

ဘုရငံးေနာငး

မငး့တရာ့၌ ဘုနး့က္ကးသေရကုိ ေဆာငးခဲံေသာ ရတနာမ္ာ့ကိုပါ သိမး့ယူ သျာ့ခဲံေလေတာံသညး၈ သုိ႔ႏြငံး
ရခုိငးဘုရငး ရာဇာႀကီ့သညး ဆငး်ဖဴေတားကုိ ပုိငးဆုိငးရသညးံ်ပငး မဟာမုနိ ႐ုပးပျာ့ေတား်မတးကုိလညး့ ကုိ့ကျယး
ထာ့ရသ်ဖငးံ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရငးအေပါငး့ထကး ထူ့ခၽျနးေသာ မငး့တစးပါ့ဟူ၊ ထငးရြာ့ခဲံ်ပနးသညး၈
ထုိအခါ ရခုိငး်ပညးနယးသညး ဗုဒၶဘာသာ ကုိ့ကျယးေသာ တုိငး့်ပညးအာ့လဵု့၌ ဗဟုိမ႑ိဳငးသဖျယး
်ဖစးလာေပသညး၈ ရခုိငးမငး့သညး ဗုဒၶ၌ စျယးေတား်မတးကို မရခဲံသညးမြာ အမြနးပငး၈ သူသညး ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ)
ကုိ တိုကးခုိကး သုတးသငးခဲံစဤးက စျယးေတား်မတးကုိ သတိမ်ပဳဘဲ မ္ကးစိေမြာကးခဲံ၊ ဟဵသာဝတီမြာပငး က္နးရစး
ခဲံသညး၈ ေနာငးအခါ စစးကိုငး့ေကာငး့မႈေတား ဘုရာ့ႀကီ့အတျငး့၉ ဌာပနာ လုိကးၾကသညးဟု အဆို ရြိေပသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵကုိ ်ပနးလညး ထူေထာငးၾကသညးမြာ အလျနးေႏြ့ေကျ့လြသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ဘုရငံးေနာငး၌
ေ်မ့ေတား အေနာကးဘကး လျနးမငး့တရာ့သညး (ှ၃ှဝ) ခုႏြစးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵႀကီ့ကုိ ်ပနးလညး စညး့႐ဵု့
ႏိုငးခဲံေပ၌၈ သူသညး ရခုိငးမငး့ ယူေဆာငးသျာ့ေသာ ဆငး်ဖဴေတားကို ်ပနးလညး ရရြဖ
ိ ို႔ရနး စိတးေစာလ္ကးရြိသ်ဖငံး
(ှ၃ှ၃) ခုႏြစးတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ ေပ၍တူဂီ ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵသို႔ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကုိ ပူ့ေပါငး့ တုိကးခုိကးရနး အကူအညီ
ေတာငး့ဆုိ ခဲံဖူ့ေလသညး၈ အကယး၊ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကုိ သိမး့ပိုကးရရြိခဲံလြ္ငး မိမိမြာ ဆငး်ဖဴေတားကိုသာယူၿပီ့
ေပ၍တူဂီတုိ႔က တုိကးခက
ုိ း လုယကး၊ ရသမြ္ အ်ခာ့ပစၥညး့မ္ာ့ကို ယူပါဟူ၊လညး့ ကတိ်ပဳေလသညး၈
သုိ႔ရာတျငး သူ၌ ေတာငး့ဆုိခ္ကးမြာ ဘာမြ အေကာငးအထညး မေပ၍ခဲံေခ္၈
ရခိုငး်ပညးနယးသညး ထိုအခါက အလျနး အငးအာ့ေတာငးံတငး့လ္ကး ရိြေပသညး၈ ထိုမြတပါ့ ်မနးမာတို႔
တနးခို့အငးအာ့ ်ပနးလညးႀကီ့မာ့လာပဵုကို လညး့ေကာငး့၇ မဂိမ
ု ငး့တို႔ နယးခ္ဲ႕ လာခ္ိနးႏြငးံ တိုကးဆိုငးေနပဵုကို
လညး့ေကာငး့၇ ရခိုငး့မငး့က ေကာငး့စျာ သတိထာ့ေနေသာ အခ္ိနးလညး့ ်ဖစးေပသညး၈ မဂိုမငး့တို႔ အငးအာ့မြာ
ရခိုငး်ပညးနယးကို ေ်ခာကးလြနး႔ ေနသလို ရိြသညးမြာလညး့ မနးရစး ညီလာခဵဝငးစဤးက ရြငး့လငး့ ေဖ၍်ပခဲံေပၿပီ၈
ရခိုငးဘုရငး သီရိသဓ
ု မၼသညး

မဂိုတို႔ကို

တိုကးဖ္ကးရနးသာ မဟုတးေသ့၇

အိႏၵိယႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵတို႔ကိုပါ

ၿခိမး့ေ်ခာကးလို၊ ဂိုအာအစို့ရႏြငးံ အဆကး အသျယးယူရနး စီစဤးပဵုမ္ာ့ကိုလညး့ ေရြ႕တျငး ေတျ႔ရေပလိမးံမညး၈
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ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕၉ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ လြညးံလညး ၾကညးံ႐ႈေနသညးံ အေတာအတျငး့ ထိုထိုေသာ
သတငး့မ္ာ့ႏြငးံ လကးရိြ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥမ္ာ့ ေဇာကးခ္၊ မလုပးရေသ့မီ
သိရိြထာ့ႏြငးံရနး စဵုစမး့ ေမ့်မနး့ခဲံသညး၈ ေဆာကးလုပးထာ့ေသာ ဘုရာ့ရိြခို့ေက္ာငး့ကို (ှ၃၀ဝ) ခုႏြစး၇
ေအာကးတိုဘာလ (ဿဝ) ရကးေန႔တျငး ဖျငးံလြစးခဲံၿပီ့ေနာကး ႏိုဝငးဘာႏြငးံ ဒီဇငးဘာလမ္ာ့၉ ဘာသာေရ့ႏြငးံ
ပတးသကးေသာ နညး့လမး့ ၫႊနးၾကာ့်ခငး့မ္ာ့်ဖငးံ အလုပး႐ႈပးလ္ကး ရိြေတာံသညး၈ ေလာေလာဆယး လုပးရမညးံ
်ပႆနာမ္ာ့ အနကး ်ပႆနာ တစးခုမြ ယခငးကတညး့က ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ ဝငးထာ့ၿပီ်ဖစးေသာ
လူမ္ာ့ႏြငးံ ဆိုငးေလသညး၈ ထိုလူတို႔သညး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ အိမးေထာငး ်ပဳ၊ ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့ အၾကာ့၉
အႏြဵ႔အ်ပာ့

ေနထိုငးလ္ကး

ေအ့ၿငိမး့ခ္မး့သာစျာ

ရိြၾကသ်ဖငးံ

ေနလို်ခငး့ႏြငးံ

ဘုရာ့ေက္ာငး့ကနးတို႔ကို

ခရစးယာနး

မိတးေဆျ

ဆျမး့ကျမး့

ဘာသာကို

ေပယ္ာလကနး

မပ္ကးေစလို်ခငး့ေၾကာငးံ

ကပးလြဴၾကသညး၈

ထာ့ၾကေလသညး၈

ဗုဒၶဘာသာ

ပျဲလမး့သဘငးႏြငးံ

ဘုရာ့တနးေဆာငး့မ္ာ့သို႔

သျာ့ေရာကး

ရိြခို့ပူေဇားၾကသညး၈
ယငး့သို႔ေသာ

ဓေလံစ႐ိုကးမ္ာ့ကို

ရပးစဲသျာ့ေအာငး

ဘယးလို

လုပးရပါမညးနညး့ဟု

နညး့လမး့

ရြာေဖျႏိုငးရနးမြာ မလျယးကူလြေပ၈ သူသညး ဒီယငးဂါ့ၿမိဳ႕သို႔ ်ပနးသျာ့ၿပီ့သညးံ ေနာကးတျငး ထိုလူမ္ာ့သညး မိမိ
အပူတ်ပငး့ ်ပဳ်ပငး ညျနးၾကာ့ခဲံေသာ စညး့ကမး့မ္ာ့ကို ေမံေပ္ာကးပစးၾကေပလိမးံမညး၈ သူသညး ထိုလူမ္ာ့အာ့
အဆကးအသျယး ်ပတးမကုနးေအာငး ေ်ခာကးလြနး႔၊ အေသ့စိတး မြာထာ့ခဲံရေပသညး၈ သူတို႔သညး ယခု
အခိုကးအတနး႔ေတာံ လိုကးနာၾကေပ၌၈ သို႔ေသား မညးမြ္ ၾကာၾကာခဵပါမညးနညး့၈
သူသညး တိုငး့ရငး့သာ့ ခရစးယာနးတို႔၌ ဝါသနာႏြငးံ စ႐ိုကးကို ေကာငး့ေကာငး့ အေတျ႔အၾကဵဳရိြခဲံၿပီ
်ဖစး၊ သူတို႔ ၾကာၾကာခဵမညး မဟုတးသညးကို သိထာ့ေပသညး၈ ထိုထကးပို၊ စညး့ကမး့က္နေအာငး လုပးေပ့မြ
တနး႐ဵုက္မညး၈ အကယး၊ သူတို႔ကို လကးရိြ ေနအိမးမ္ာ့ကို စျနး႔ချာေစၿပီ့ ဒိုငး့ႀကီဘကး Daingripet သို႔ ေ်ပာငး့၊
ခရစးယာနး

ေပ၍တူဂီႏြငးံ

က်ပာ့ေတျအၾကာ့တျငး

ေနရာခ္ထာ့ေပ့ရလြ္ငး

ေကာငး့ေပလိမးံမညး၈

ထိုအခါ

ဘုရာ့ရိြခို့ေက္ာငး့ႏြငးံလညး့ နီ့၇ ဘာသာခ္ငး့ တူသူေတျ၌ ၾသဇာအချငးံအေရ့မ္ာ့ အၾကာ့၉ ရိြ၊ တဵငါနာ့နီ့
တဵငါ၇ မုဆို့နာ့နီ့ မုဆို့ဆိုသလို နီ့ရာလိုကးပါၾကမညးမြာ မလျဲႏိုငး၈ ထို႔်ပငးလညး့ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ ေဝ့သျာ့သ်ဖငးံ
ခရစးယာနးစစးစစးမ္ာ့ ်ဖစးလာစရာ ရိြေပသညး၈
သို႔ရာတျငး
်ဖစးႏိုငးေပသညး၈

ဣကိစၥကို
အချငးံအမိနး႔

လုပးေဆာငးဖို႔ရနးမြာ
မရဘဲ

ရခိုငးဘုရငး၌

လုပးမညးဆိုလြ္ငး

သေဘာတူညီခ္ကး

ကကးသလစးေတျကို

ရရိြမြသာ

တစးေနရာတညး့၉

စုေနေစ်ခငး့ေၾကာငးံ မိမိအေပ၍ မယဵုသကၤာ ်ဖစးလာေပလိမးံမညး၈ တစးစဵုတစးရာ သကၤာရနဵ႔ မကငး့ေသာ
အမႈမ္ဳိ့ကို

သတိႀကီ့စျာထာ့ၿပီ့

အရာရာ၉

ခ္ငးံခ္ိနးႏႈိငး့ဆ၊

လုပးဖို႔

လိုအပးေပသညး၈

အ်ခာ့ႏိုငးငဵ

ဘုရငးမ္ာ့နညး့တူ မိမိ အသကးကို ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးရနး လူမ္ဳိ့်ခာ့ ကိုယးရဵေတား အေ်မာကးတပးမ္ာ့
ထာ့ရိြေသားလညး့ သိရိသုဓမၼမငး့ကာ့ သတိႀကီ့စျာ ထာ့လ္ကး အ်မဲ ေစာငးံၾကညးံေနသူ ်ဖစးေပသညး၈ မိမိ၌
ေပ၍တူဂီ ကိုယးရဵေတားတပးသာ့မ္ာ့ကဲံသို႔ လကးနကး အ်ပညးံအစဵု တပးဆငးလ္ကး ေသနပးပစး ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့
ဝိုငး့ဝုိငး့လညးေနေသားလညး့ သူပုနးထေသာ မငး့သာ့အခ္ဳိ႕က ်ဖစးေစ၇ မေက္နပးေသာ အမတးတို႔က ်ဖစးေစ
အခ္ိနးမေ႐ျ့ သူပုနးထၿပီ့ အာဏာလု (ထီ့နနး့လု) ပျဲ ဆငးတတးေပသညး၈ ေပ၍တူဂီ စစးဗိုလးမ္ာ့လညး့ မိမိတို႔ကို
ဘုရငးမငး့်မတး မ္ကး်ခညးမ်ပတး အလစးမေပ့ဘဲ ေစာငးံၾကညးံ ေနေၾကာငး့ ေကာငး့ေကာငး့ သိၾကသညး၈ သို႔်ဖငးံ
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ေဒသဆိုငးရာ ဘာသာေ်ပာငး့သူ အနညး့ငယး အေရ့မြ္ႏြငးံ မိမိတို႔ အေပ၍ သဵသယ ်ဖစးေစမညးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးကို
ထိုေပ၍တူဂီ စစးဗိုလးမ္ာ့က အ်ပငး့အထနး ကနး႔ကျကး ၾကေပလိမးံမညး၈
ထို႔ေၾကာငးံ မနးရစးသညး မိမိအၾကဵကို ကိုယးရဵေတားဗိုလးခ္ဳပး မနးႏူရယးတီဂါအာ့ အသိ မေပ့ေသ့ဘဲ
ထာ့မြ ်ဖစးေခ္မညးဟု သတိ်ပဳမိေလသညး၈ အကယး၊သာ သူတို႔စိတးကို ေတာကးၾကညးံလိုကးမိမညး ဆိုလြ္ငး
သဵသရာ ရြညးေနေပေတာံမညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးကိုသာ သေဘာတူလာသညးအထိ ေဖ္ာငး့ဖ္ ေလြ္ာကးထာ့
ရေပမညး၈ သို႔ေသား အမြနးတကယး ်ဖစးအပးေသာ အေၾကာငး့ရငး့မြာ ဘုရငးမငး့်မတးစိတးတျငး လဵုေလာကးေသာ
အေၾကာငး့်ပကို ထပးမဵ ရြာေဖျထာ့ဤီ့မြ ်ဖစးႏိုငးေပလိမးံမညး၈
ယငး့သို႔ စိတး႐ႈပးအၾကဵအိုကးေနခိုကး ဂ္ပနးစစးဗိုလးကေလ့ လီယျနးဇျနးႏို၌ ရငး့ႏြီ့ခငးမငးပဵုကို ေ်ပ့၊
သတိရေလသညး၈ ထို်ပႆနာကို ။အာ့ ေ်ပာ်ပေသာအခါ ထိုဂ္ပနးသူရဲေကာငး့ကေလ့ (ဆာမူ႐ိုငး့) သညး
အၾကဵေကာငး့ ေပ့ႏိုငးခဲံေပ၌၈ ရခိုငးဘုရငးသညး ဟဵသာဝတီမြ ဆငး်ဖဴေတားကို ယူလာခဲံစဤးက ်မနးမာမငး့
နႏၵဘုရငး၌ သမီ့ေတားတစးပါ့ကိုလညး့ သိမး့ပိုကး ေခ၍ေဆာငးခဲံသညးကို ်ပနးလညး သတိ်ပဳသငးံေပသညး၈
ရခိုငးဘုရငးရာဇာႀကီ့သညး ထိုမငး့သမီ့ကို မိဖုရာ့ေ်မႇာကးခဲံရာ ေနာကးဆယးံသဵု့ႏြစးအၾကာ (ှ၃ှဿ) ခုႏြစးတျငး
ဘုရငးနတး႐ျာစဵေသား ထိုမငး့သမီ့သညး မုဆို့မ မိဖုရာ့ေခါငး့ႀကီ့အ်ဖစး က္နးရစးခဲံသညး၈ သူမသညး သီရိသုဓမၼ
မငး့၌ ခမညး့ေတား မငး့ခေမာငး့၌ မယးေတား မဟုတးေသားလညး့ နနး့မေတား မိဖုရာ့ေခါငး့ႀကီ့ အ်ဖစးႏြငးံ
အာဏာပိုငး ထိပးတနး့အမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့ First Lady at court အ်ဖစး တညးရြိေနေပသညး၈ တစးဖနး သီရိသုဓမၼမငး့
(ှ၃ဿဿ) ခုႏြစးတျငး ထီ့နနး့ ဆကးခဵေသာအခါတျငးလညး့ နနး့မေတားမိဖုရာ့ႀကီ့ Grand Dowazar အ်ဖစး
ဆကးလကး တနးခို့ႀကီ့လ္ကး ရြိေလၿပီ၈ ထိုမိဖုရာ့ေခါငးႀကီ့၌ ငယးမညးမြာ ေထျ့ေနာငးဟု တျငး၌၈ ဂ္ပနး
စစးဗိုလးကေလ့၌ ကေတား ဇနီ့မြာ ်မနးမာအမ္ဳိ့သမီ့်ဖစး၊ ။အပ္ဳိဘဝက ထိုနနး့မေတား မိဖုရာ့ေခါငးႀကီ့၌
အပ္ဳိေတားေခါငး့အ်ဖစး အမႈထမး့ခဲံရေလသညး၈ ထိုသို႔ေသာ ရာထူ့၉ ထမး့႐ျကးခဲံရဖူ့်ခငး့ေၾကာငးံ ယခုတိုငး
နနး့တျငး့သို႔ အခါမလငးံ ဝငးထျကး ခစာ့ချငးံရၿပီ့ မိမိအရြငးမႏြငးံ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ ဆကးဆဵလ္ကး ရြိေပသညး၈
ထို႔ေၾကာငးံ ကပၸတိနးဒိုႏိုက မိမိဇနီ့သညးအာ့ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစး၌ လိုလာ့ခ္ကးကို နနး့မေတားဘုရာ့သို႔
တငးေလြ္ာကးေပ့ရနး ေ်ပာမညးဟု အဆို်ပဳေလသညး၈ ဣကိစၥမြာ ်ဖစးႏိုငးစရာ ရြိေပသညး၈ ဘယးနညး့ႏြငးံမဆို
နနး့မေတားဘုရာ့
ငယး႐ျယးစဤးက

ထိုကိစၥ၉
ဟဵသာဝတီ

စာနာေထာကးထာ့ေတားမူေပလိမးံမညး၈
ပဲခူ့ေ႐ႊနနး့ေတားတျငး

သူ၌

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

ခမညး့ေတားထဵ

အမႈထမး့ခဲံေသာ

။သညး
ေပ၍တူဂီ

အေ်မာကးတပးတို႔ကို အုပးခ္ဳပးရသညးံ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့ထဵမြ ခရစးယာနး အယူဝါဒကို ၾကာ့နာ့ ခဲံရဖူ့သညးံ်ပငး
စိတးပါဝငးစာ့်ခငး့ ်ဖစးခဲံဖူ့ေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ထို႔ေနာကး ကပၸတိနးက ဆကးလကး ေ်ပာ်ပသညးမြာ
ႏြစးကာလဘဲ မၾကာခဏ ်ပနးလညး ေ်ပာ်ပတတးေၾကာငး့ကို မိမိဇနီ့သညးထဵမြ သိရြိရသ်ဖငးံ မနးရစး အလိုဆႏၵ
ရြိေနေသာ ကိစၥကို နနး့မေတားဘုရာ့၌ ေ႐ႊနာ့ေတားၾကာ့ တငးေလြ္ာကးပါက အက္ဳိ့ရြိမညး ်ဖစးသညး၈
အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား နနး့မေတားဘုရာ့သာလုပးလြ္ငး သူ႔ၾသဇာကို မညးသူမြ္ လျနးဆနးမညးမဟုတး၈ အလျနး့
ၾသဇာေညာငး့ပါ၌ဟု အၾကဵေပ့ေလသညး၈
ယငး့သို႔ ေနာကးပိုငး့က ေစံစပးေ်ပာဆိုရမညးံ နညး့လမး့ကို ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးက သေဘာက္ေလသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ ေတျ႔သိခဲံရၿပီ့သညးံအတုိငး့ သူသညး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵရာ၉ ေအာငး်မငးေလံ ရြိခဲံသညး၈
သဵု့ရကးေ်မာကးေသာေန႔တျငး ကပၸတိနးဒိုႏို ေရာကးလာၿပီ့ သူ၌ ဇနီ့သညး ထို်ပႆနာကို နနး့မေတားဘုရာ့မြ
တစးဆငးံ ဘုရငးမငး့်မတးထဵ တငးေလြ္ာကးရနး အချငးံအေရ့ ေပ၍ေပါကးေနၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ သတငး့ေပ့ေလသညး၈
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နနး့မေတားဘုရာ့သညး

ေမြ္ားလငးံထာ့သညးံအတိုငး့

ထိုကိစၥကို

စိတးဝငးစာ့သညးံ

လက၏ဏ်ပသညးံ်ပငး

ဘုရငးမငး့်မတးကို အေၾကာငး့သငးံေသာေန႔တျငး တငး်ပ တိုကးတျနး့ေပ့မညးဟု ေ်ပာေၾကာငး့ ဘုနး့ႀကီ့ကလညး့
ယငး့ကိစၥကို ဘုရငးမငး့်မတးထဵ အသနာ့ခဵစာ သျငး့ထာ့ဖို႔ ေကာငး့သညးဟု မြာလိုကးေၾကာငး့မ္ာ့ကို ်ပနးလညး
ေ်ပာ်ပေလသညး၈
သို႔ေသား သူသညး ခရစးယာနးတို႔အတျကး တုိကး႐ိုကး ေလြ္ာကးတငးမညးဆိုလြ္ငး မသငးံေလ္ားေပ၈
အ်ခာ့အေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ေရာေထျ့သျာ့ၿပီ အခကးအခဲႏြငးံ ပိုမိုရငးဆိုငးေနရေပလိမးံမညး၈ သူလညး့ ယငး့သို႔ လုပးမညး
အဟုတးေပ၈ ဘုရာ့ကၽျနးေတားမ္ာ့ ကိစၥကုိ ေဆာငး႐ျကးရငး့ ဣကိစၥကုိ သျယးဝိုကး၊ လုပးရေပလိမံးမညး၈ ဗုဒၶ
႐ုပးပျာ့ေတားကို ပူေဇားစဤးအခါက ဘုရာ့၌ ေဝယ္ာေဝစၥ ဤယ္ာဤးပနး့မနး်ပဳစုရနး ဘုရာ့ကၽျနးေတားမ္ာ့ကုိ
တစးပါတညး့ လြဴခဲံေသာ ထဵု့ကုိလညး့ မနးရစး သိၿပီ့သာ့ ်ဖစးေပသညး၈ ယခုလညး့ ခရစးယာနး ဘုရာ့ေက္ာငး့
တစးေဆာငး

မၾကာမီက

်ဖစးႏိုငးသညးကုိ

လြဴခဲံၿပီ့်ဖစးရာ

နနး့မေတားဘုရာ့က

ထုိအတျကးလဲ

ဘုရာ့ကၽျနးမ္ာ့

ရိပးစာ့မိထာ့ေပလိမံးမညး၈

ထာ့ေပ့ဖုိ႔

ဣေနရာတျငး

ေတာငး့ဆုိလြ္ငး

နနး့မေတားဘုရာ့က

ဘုရငးမငး့်မတးကို ကူညီ၊ အၾကဵေပ့ရသညးမြာ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစး ေတာငး့ဆုိခ္ကးအရဆုိလြ္ငး ရခုိငးလူမ္ိဳ့
ဘုရာ့ကၽျနးမ္ာ့ကုိ မထာ့ပဲ၇ လူမ္ိဳ့်ခာ့ ဘုရာ့ကၽျနးမ္ာ့ကုိ ထာ့သငးံေၾကာငး့ တုိကးတျနး့ေပ့ေပလိမံးမညး၈
ဘုရငးမငး့်မတးက

ချငးံ်ပဳၿပီဟု

အမိနး႔ခ္မြတးေသာအခါမြ

မနးရစးက

မညးသူမညးဝါတုိ႔ကုိ

အလုိရြိသညးဟု

စာရငး့တငး်ပ႐ဵသ
ု ာရြိသညး၈ ဘုရာကၽျနးမြာ ထဵု့စဵအာ့်ဖငးံ လူႏြစးဆယးရြိရေပသညး၈ သုိ႔ေသား သာ့မယာ့၇
အိမးသာ့တို႔ႏြငးံ ေဆျေဆျမ္ိဳ့မ္ိဳ့တုိ႔လညး့ ထညံးသျငး့ ပါဝငးေစႏိုငးသညး၈ အေရအတျကးဆယးဆ တုိ့လာေစကာမူ
အေရ့မႀကီ့ေပ၈ ခရစးယာနးဘာသာသုိ႔ ကူ့ေ်ပာငး့ခဲံၿပီ့ေသာ လူအာ့လဵု့ ပါဝငးေအာငးသာ စာရငး့ေဖား်ပဖုိ႔
လုိေပသညး၈ ေနာကးပိုငး့ လုပးစရာမ္ာ့ကိုမူ ဆုေငျ လကးေဆာငး စသညးတုိ႔ကို အသဵု့ခ္ၿပီ့ လုပးသျာ့ရနးသာ
ရြိေတာံ၌၈ သုိ႔ေသား နနး့မေတားဘုရာ့သညး မနးရစးအာ့ ဣမြ္ အက္ယးတဝငးံ အရိပး်ပေနဖို႔ လုိမညးမဟုတးေပ၈
ယငး့ကာ့ နနး့မေတားဘုရာ့ထဵမြ ပုိ႔လာေသာ သတငး့ အတုိအဆမြ္သာ ်ဖစးသညး၈ ကမာၻေပ၍တျငး
်မနးမာအမ္ဳိ့သမီ့တုိ႔ စိတးေနစိတးထာ့မြာ ဣမြ္ ထူ့်ခာ့လြသညး၈ အိႏိၵယ်ပညး၌ အ်ခာ့ဘကးေဒသရြိ မျနးဂိုလီယဵ
အႏျယး်ဖစးေသာ နနး့တျငး့သူ နနး့တျငး့သာ့တို႔ႏြငးံ ရငးႏြီ့စျာ ဆကးဆဵခဲံရာ သူတို႔သညး မညးမြ္ အဆငးံအတနး့
တနးခို့ၾသဇာ ႀကီ့မာ့ေသာ အမ္ဳိ့သမီ့ပငး်ဖစးေစ စိတးေနစိတးထာ့မြာ ဣသို႔ႏြငးံခ္ညး့်ဖစးေၾကာငး့ ေကာငး့စျာ
သိရြိခဲံၾကရေပသညး၈
ဂ္ပနးစစးဗိုလးသညး
ကိုယးတိုငး

အက္ဳိ့အေၾကာငး့တို႔ကို

နနး့မေတားဘုရာ့ထဵ

အခစာ့

ဝငးၿပီ့

်ပနးလညးေ်ပာ်ပၿပီ့ေနာကး
ကူညီ

အၾကဵေပ့သညးံအတျကး

“အရြငးဘုနး့ေတားႀကီ့
ေက့္ဇူ့တငးေၾကာငး့

ေလြ္ာကးထာ့သငးံပါသညး” ဟု နိဂဵု့ခ္ဳပးလိုကးေလ၌၈
မနးရစးလညး့ သေဘာတူညီလုိကးေလသညး၈ သို႔ေသား အခကးတစးခကး ရြိေနေသ့သညး၈ သူတို႔
အေခ၍အာ့်ဖငးံ

ၾကဴရီေယာစတီ့

Curiositiesဆိုေသာ

်မငးလြ္ငး

အဵံၾသဝမး့သာေစမညးံ

အိႏိၵယ်ပညး်ဖစး

ခ္ညးထညးအဆနး့မ္ာ့၇ တ႐ုတး်ပညး်ဖစး ပို့ထညးမ္ာ့ အစရြိေသာ အထူ့အဆနး့ လကးေဆာငးတို႔မြာ ပါလာသမြ္
ကုနးေလၿပီ၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား အထကးထကးက ေတျ႔လာခဲံသမြ္ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ကို လိုအပးသညးထကးပို၊
လကးေဆာငး

ေပ့ခဲံမိေသာေၾကာငးံတညး့၈

လကးခ္ညး့သကးသကး

ေရြ႕ေတားဝငးဖို႔ရနး

မေလ္ားကနးလြေပ၈

သို႔ေသား်ငာ့လညး့ မိမိႏြငးံ ခငးမငး ရငး့ႏြီ့ေသာ ေပ၍တူဂီ လူခ္မး့သာအခ္ဳိ႕အာ့ သတငး့မေပါကးၾကာ့ေအာငး
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ႏႈတးပိတးကာ တုိငးပငးႏြီ့ေႏြာ၊ လကးေဆာငး ပစၥညး့အခ္ဳိ႕ကို ဝယးယူ ရရြိခဲံေလသညး၈ ထိုလကးေဆာငးတို႔ကို
ဗနး့်ပၿပီ့ မၾကာမီပငး နနး့မေတားဘုရာ့၌ ေရြ႕ေတားသို႔ ေရာကးချငးံရေလေတာံသညး၈
နနး့မေတားဘုရာ့သညး

ရြစးလကးမခနး႔

အ်မငးံရြိေသာ

ေ႐ႊသလျနး၉

စဵေတားမူလ္ကးရြိသညး၈

သလျနးေပ၍တျငး အလျနး လြပေသာ ပါရြာ့်ဖစး ေကားေဇာကို ခငး့၊ ။အေပ၍မြ ပုလဲမ္ာ့ စီထာ့ေသာ
ကတီၱပါဖဵုကို

ခငးထာ့ေလသညး၈

ကျငး့ေတာငးကိုငးသူကိုငး၇

ရဵေ႐ျေတား

ေ်ခာကးေယာကးလညး့

ေ႐ႊယပးဆျဲသူဆျဲလ္ကး

အသငးံ

ေရြ႕ေတားက

ရြိေနၾကသညး၈

ဒူ့တုပးခစာ့လ္ကး

အခနး့၌

နဵရဵေဘ့တျငး

ေရြ့က္ခဵံညာ့ေသာ ဢေႁႏၵႏြငးံ ခရမး့ေရာငးဝတး႐ုဵရြညးမ္ာ့ ဝတးဆငးထာ့ေသာ အတျငး့ဝနးႏြငးံ မြဴ့မတးမ္ာ့
စုစုေပါငး့ႏြစးဆယးခနး႔ ရပးလ္ကး ရြိၾကသညး၈
မနးရစးသညး

နနး့မေတားဘုရာ့ကို

ေခါငး့ေစာငး့ညိတး၊

အသိအမြတး

ရြိခို့ႏႈတးဆကးေသာအခါ

်ပဳေလသညး၈

ထိုအခါ

သူမသညး

ရပးေနေသာ

အတနးငယး

လူႀကီ့မ္ာ့အနကး

လူႏြစးေယာကးထျကးလာၿပီ့ မနးရစးအာ့ နနး့မေတားဘုရာ့ စဵလ္ကးရြိေသာ သလျနးထကးနိမးံသညးံ ဒုတိယ
သလျနးတစးခုဆီသို႔

ပို႔ေပ့ၾကသညး၈

ထိုသလျနးတျငး

သာမနးေကားေဇာ

တစးခ္ပးကို

ခငး့လ္ကး

အေပ၍၉

႐ို့႐ို့ကတီၱပါဖဵု့ႏြစးခု ခငးထာ့ေလသညး၈
အလိုရြိရာ ေ်ပာဆိုချငးံ်ပဳေသာအခါ မနးရစးသညး အေကာငး့ဆဵု့ေသာ အမူအရာ်ဖငးံ ဣေနရာတျငး
ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့၌

ေစံစပးေသခ္ာေသာ

အ်ပဳအမူကို

ကၽျႏးုပးတို႔

မြတးမိခဲံၾကသညးံအတိုငး့

မိမိဂုဏးသိက၏ာ

ေလ္ာံပါ့မညးကို ပဓာနမထာ့ဘဲ ယခုကဲံသို႔ အညတရ ခရီ့သညးတစးဤီ့ကို ေတျ႔ချငးံ်ပဳသညးံအတျကး ဘယးခါမြ
မေမံႏိုငးေတာံေၾကာငး့၇

ဣသို႔ေသာ

ခရစးယာနးမ္ာ့အတျကး

ယခုလို

ေက့္ဇူ့ကို

ၾကငးနာတတးေသာ

်ပနးလညး့

ေပ့ဆပးချငးံရရငး

နနး့မေတားဘုရာ့၌

ေမြ္ားလငးံရပါေၾကာငး့၇

က႐ုဏာအ်ပညးံရြိဟနး

်ပဳ၊

ခရစးယာနးတို႔ ထဵု့စဵမြာ မိမိတို႔ ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့၌ ပရိဝုဏး အတျငး့၉ေနမြသာ မျနး်မတးေၾကာငး့ စသညး်ဖငးံ
ပရိယာယးေဝဝုစးဆငး၊ ၾကငးနာ ေထာကးထာ့လာေအာငး အႏူ့အၫျတး ေ်ပာၾကာ့ေလေတာံသညး၈ သူ၌
ဟနးအမူအရာႏြငးံ သူ၌ မ္ကးႏြာအသျငးအ်ပငးမြာ သူေ်ပာေနသညးံ စကာ့ႏြငးံ တစးေ်ပ့တညး့ ညီၫျတးေနသ်ဖငံး
နနး့မေတားဘုရာ့လညး့

သူ႔အေပ၍

ေစတနာ

ၫျတးလာေလေတာံသညး၈

သူမ၌

တညးၿငိမးၾကံဵခိုငးေသာ

မာနစိတးမ္ာ့လညး့ ေဖာံဖေယာငး့ကဲံသို႔ ေပ္ာံေပ္ာငး့ လာၾကေပေတာံသညး၈ သို႔်ဖစး၊ နနး့မေတားဘုရာ့သညး
မိဖုရာ့ေခါငး့ႀကီ့အေန်ဖငးံ ေ်ပာဆိုေနရေသာ ထီ့မူနနး့ရာ ဟနးပနးေလသဵမ္ဳိ့ကို ေဘ့ဖယးလိုကးၿပီ့ ပဲခူ့
(ဟဵသာဝတီ) တျငး ေနခဲံရစဤး ကေလ့ဘဝက အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို လညး့ေကာငး့၇ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ
ခငးမငးခဲံပဵု၇ မိမိထဵသို႔ မၾကာခဏလာၿပီ့ ခရစးယာနး၌ မယးေတားအေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပခဲံၾကပဵု စသညးတို႔ကို
လညး့ေကာငး့ ်ပနးေ်ပာငး့ ေ်ပာ်ပေနေပေတာံသညး၈
နနး့မေတားဘုရာ့သညး ဣသို႔ စကာ့လကးဆဵု ဝငးေနစဤး ငယးငယးက အေၾကာငး့အတၳဳပၸတၱိမ္ာ့ကို
်ပနးလညး့သတိရ၊ စိတးတကးႂကျလာၿပီ့ “ပဲခူ့တုနး့ကဆိုလြ္ငး ကကးသလစး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ကို ကၽျႏးုပး
မၾကာခဏ သျာ့ခဲံဖူ့တယး၈ Ave Maria ဦဝမာရီယာဆိုတဲံ ဓမၼသီခ္ငး့ကိုပငး ရခဲံဖူ့တယး၈ သို႔ေသား … အလို …
တစးလဵု့မြ အစေဖားမရေေတာံဘူ့၈ ေမံကုနးၿပီ” ဟု ေ်ပာကာ သကးမႀကီ့ ခ္လုိကးၿပီ့လြ္ငး “အငး့ .. ဟိုတုနး့က
ေပ္ားခဲံပါ့ခဲံရတဲံ ေန႔ေတျ၇ ရကးေတျ ကုနးခဲံေလၿပီ၈ ေ႐ႊ်ပညးေတားကိုလညး့ ဝငးေရာကး တုိကးခိုကး်ခငး့ ခဵခဲံရ၇
ကၽျႏးုပးကိုလညး့

ဒီတုိငး့်ပညးသို႔

ေခ၍လာၾကတယး၈

ကၽျႏးုပးရဲ႕

ဇာတိ

ေ႐ႊ်ပညးေတားႀကီ့ကို

မေတျ႔မ်မငး

ရေတာံပါဘူ့၈ ကၽျႏးုပးလညး့ ဒီက ဘုရငးနဲ႔ လကးထပးလက
ုိ းရတယး၈ ၿပီ့ေတာံ မၾကာမီ ကၽျႏးုပးရဲ႕ ေမာငးေတားဟာ
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ငယးငယး႐ျယး႐ျယးနဲ႔ နတး႐ျာစဵခဲံရတယး၈ ကၽျႏးုပးမြာလညး့ ေမာငးေတားကို ခ္စးလျနး့တဲံစိတးနဲ႔ ဝမး့နညး့ ေၾကကျဲမႈ
တစးမ္ဳိ့ ထပးဆငးံလို႔ တို့ခဲံရ်ပနးတာေပါံ”
ထိုအခ္ိနးတျငး

နနး့မေတားဘုရာ့မြာ

မ္ကးရညးစ

အသျယးသျယး

က္ဆငး့လာသ်ဖငးံ

ေရြ႕သို႔

စကာ့မဆကးႏုိငးဘဲ အတနးၾကာေအာငး ရပးနာ့ေနၿပီ့မြ “အဲဒါေတာငးမြ ကၽျႏးုပးရဲ႕ အကုသိုလးကဵေတျဟာ အဆဵု့
မသတးၾကေသ့ဘူ့၈ ကၽျႏးုပးရဲ႕ သာ့ေတားႏြစးပါ့မြာ အ်ပစးမရြိဘဲလ္ကး မြာ့ၿပီ့ အသတးခဵခဲံၾကရေသ့တယး၈
ကၽျႏးုပးကို စိတးသကးသာရာ ရေအာငး ႏြစးသိမးံခဲံဖူ့တဲံ Ave Maria ဦဝမာရီယာကို ေမံေနလိုကးတာ ဘုရာ့ ….
ဘုရာ့”

သူမသညး

ဝမး့နညး့ေၾကကျဲသညးံ

စိတးကို

ၾကာရြညး

မ္ဳိသိပး

မထာ့ႏိုငးေတာံဘဲ

အ႐ုပးႀကိဳ့

်ဖတးခ္လိုကးသကဲံသို႔ လဲက္သျာ့ေတာံသ်ဖငးံ အတျငး့ေဆာငးသို႔ ခ္ီမ၊ ပို႔ေဆာငးၾကရေပေတာံသညး၈
ဘုရာ့ေက္ာငး့ကိစၥႏြငးံ

အ်ခာ့ကိစၥအနညး့ငယးအတျကး

ေတျ႔ဆဵု

ေ်ပာဆိုရနး

လာခဲံေသာ

ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးအဖို႔ အမ္ဳိ့သမီ့ တစးဤီ့၌ ႏြလဵု့သာ့ကို အရညးေပ္ားေအာငး မေတားတဆ ်ပဳလုပးမိလ္ကးသာ့
်ဖစးေနေပေတာံသညး၈ မိမိ အၾကဵအစညးမ္ာ့ ပ္ကးစီ့ ဆဵု့႐ႈဵ့ရေတာံမညးေလာ၇ သို႔တညး့မဟုတး အချငးံအလမး့ပဲ
သာလာဤီ့မညးေလာ၈

မေတျ့တတးေတာံေခ္၈

ယခုပငး

်ပနးထျကးခဲံရ

ေကာငး့မညးေလာ၈

ဒါမြမဟုတး

ေစာငးံေနရဤီ့မညးေလာ၇ အဆဵု့အ်ဖတးမြာ နနး့မေတားဘုရာ့အေပ၍မြာ မူတညးေနေပသညး၈ ယငး့သို႔ မေသမခ္ာ
မေရမရာ ်ဖစးေနခိုကး ေစာငးံေနေသာ အတျငး့ေတားသာ့ အမႈထမး့တစးဤီ့ အနီ့သို႔ေရာကးလာၿပီ့ “ဘုနး့ႀကီ့၇
သခငးမႀကီ့ ႐ုတးတရကး ထျကးချာသျာ့လို႔ စိတးမပ္ကးပါနဲ႔၈ ဒီလိုဘဝမ္ဳိ့ ၾကဵဳခဲံရသူမြနးက မ္ကးရညးမက္ဘဲ
မေနႏိုငးပါဘူ့” ဟု စိတးသကးသာရာရေအာငး မနးရစးအာ့ တီ့တို့ ႏြစးသိမးံေနေပသညး၈
ထိုအခိုကး ရာထူ့အဆငးံအတနး့ ်မငးံပဵုရေသာ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဤီ့ အပ္ဳိေတားႏြစးေယာကး ်ခဵရဵလ္ကး
နနး့မေတားမဘုရာ့ ဝငးသျာ့ေသာ အခနး့ထဲက ထျကးလာၿပီ့ ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးအာ့ မိမိသခငးမႀကီ့က ယခုလို
မလႊဲသာ၊ အတျငး့ေတား ဝငးရသညးံအတျကး မ္ာ့စျာ စိတးမေကာငး့ ်ဖစးရသညးကို အေ်ပာ ခိုငး့လိုကးပါေၾကာငး့၇
ထုိ႔်ပငး သငးံဆႏၵအတိုငး့ နနး့မေတားဘုရာ့က ကူညီရမညးံ အချငးံေကာငး့ကို မၾကာမီ ၾကဵဳေတျ႔ပါလိမးံမညး်ဖစး၊
စိတးခ္ယဵုၾကညးစျာ ်ပနးသျာ့ ႏိုငးပါသညးဟု ေ်ပာ်ပေလသညး၈
မနးရစးလညး့ ဣသတငး့ေကာငး့ကို ယူလာသညးံအတျကး ေက့္ဇူ့တငးသညးံအေၾကာငး့ ်ပနးေ်ပာငး့
ေ်ပာ်ပေသာအခါ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့လညး့ အခနး့တျငး့သို႔ ်ပနးဝငးသျာ့ေလ၌၈ ထို႔ေနာကး ေစာငံးေနေသာ
အတျငး့ဝနးမ္ာ့လညး့

ေရြ႕ေတားေ်ပ့တို႔ႏြငးံအတူ

မနးရစးကို

ေရြ႕ေဆာငးလ္ကး

်ဖညး့ညႇငး့သကးသာစျာ

အခနး့တျငး့မြ ထျကးလာခဲံၾက ေပေတာံသညး၈
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အခနး့ (ဿဝ)
ကစာ့စရာႏြငးံ မငး့သာ့ငယးမ္ာ့

နနး့မေတားဘုရာ့သညး

သူ႔စကာ့ႏြငးံအညီ

စိတးထာ့လညး့

ေကာငး့ပါေပသညး၈

ရကးအတနး

ၾကာေသာအခါ ။ထဵမြ လကးေဆာငးလညး့ ၾကကးမ္ာ့ႏြငးံ ဆနး၇ ေထာပတး စေသာ စာ့ေရရိက၏ာတို႔အ်ပငး အနဵ
သဵု့ေပ၇ အလ္ာ့ ကိုကးကို့ဆယးရြိ မရမနးပိတးမ္ာ့ကို မနးရစးထဵပို႔ေရာကးလာေလသညး၈ ထိုပိတးကို ေနာကးအခါ
ဘုရာ့ေက္ာငး့၉ ခနး့ဆီ့လုပး လြဴလိုကးေလသညး၈ သတငး့စကာ့မြာ နနး့မေတားဘုရာ့သညး လိုရငး့ကို
ခ္ိနးလြပး၊

မနးရစးအေၾကာငး့ကို

ဘုရငးမငး့်မတးထဵ

ပူပူေႏျ့ေႏျ့

ေလြ္ာကးတငးၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့၇

ထို႔ေၾကာငးံ

ဘုရငးမငး့်မတးထဵ အခစာ့ ဝငးချငးံရေအာငး ၾကဵေဆာငးဖို႔ မေႏြာငးံမေႏြ့ပါေစႏြငးံ ဟူေသာသတငး့ ်ဖစးသတညး့၈
သူသညး ေနာကးေန႔မြပငး နနး့ေတားသို႔ ထျကးခဲံ၌၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညးံ အေနာကးဘကး နယးစပးမြာ
မုဆို့မ္ာ့

ဖမး့ဆီ့

ၾကဵ႐ျယးေၾကာငး့

ေၾကညာထာ့ၿပီ့

နညး့ပရိယာယးကို
်ဖစးေပသညး၈

ရရိြခဲံသညးဆိုေသာ
သဵု့ၿပီ့

ဆငးကေလ့

်ဖစးသညး၈

မနး့ရစးသညး

ဘုရငးမငး့်မတးႏြငးံ

ဘုရငး့မငး့်မတးႏြငးံအတူ

ႏြစးေကာငးကို

ထိုအချငးံအေရ့ကို

အမြတးမထငး

အသကးေလ့ႏြစးႏြငးံ

ထိုေန႔တျငး

ထျကး၊

ယူ၊

စိတးကူ့ဉာဏးႏြငးံ

စကာ့ေ်ပာချငးံရေအာငး
ခုနစးႏြစးရိြၿပီ

်ဖစးေသာ

ၾကညးံ႐ႈရနး

လုပးရမညးံကိစၥ

သာ့ေတားကေလ့

ႏြစးပါ့လညး့ ပါလာေပလိမးံမညး၈ ဣအခ္ကးသညး မနးရစးအာ့ ထို့စစးဆငးဖို႔ ေကာငး့ေသာ ပစးကျငး့တစးခု
်ဖစးလာေတာံသညး၈ သူသညး ထိုသူငယးမ္ာ့အတျကး ကစာ့စရာကေလ့ေတျ ယူသျာ့ ရေပလိမးံမညး၈ သူတို႔ကို
ေက္နပးဝမး့သာေအာငး

လုပးေပ့ႏိုငးသညးႏြငးံအမြ္

မိမိေတာငး့ဆိုလိုေသာ

ကိစၥကို

လျယးလငးံတကူ

သျငး့ေပ့ႏိုငးေပလိမးံမညး၈
နနး့ေတားသို႔

ေရာကးေသာအခါ

မိမိေရြ႕သို႔

အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား

ဘုရငးမငး့်မတးသညး

်ဖတးသျာ့ရေပလိမံးမညး

်ဖစးေသာေၾကာငးံတညး့၈

်ဖတး၊

ဆငးကေလ့မ္ာ့
မ္ာ့မၾကာမီ

ႂကျလာခ္ိနးကို
ရိြရာသို႔

ေစာငးံေနခဲံေလသညး၈

ႂကျသျာ့ေသာအခါ

မငး့ခမး့မငး့နာ့်ဖငးံ

မိမိေရြ႕က

ထျကးႂကျလာေသာ

ဘုရငးမငး့်မတးကို ်မငးရေလၿပီ၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး မနးရစးကို ်မငးလိုကးေသာအခါ ဟိႏၵဴစကာ့်ဖငးံ “အလို …
ဘုနး့ႀကီ့လညး့ ဆငး်ပပျဲကို လာၾကညးံသကို့” ဟု က္ီစယးသလိုလို ေ်ပာဆိုသျာ့ေလသညး၈ ထိုအခါ မနးရစးက
မိမိကိုယးကို

နနး့တျငး့သာ့

တစးေယာကးကဲံသို႔

သေဘာထာ့ကာ

“လာစဤးကေတာံ

အရြငးမငး့်မတးထဵ

ေနထိုငးေကာငး့ပါရဲ႕လာ့လို႔ သိခ္ငးတာနဲ႔ လာခဲံတာပဲ၈ ေကာငး့စျာ က္နး့မာေနတာ ယခုလို ်မငးရေတာံ
အရြငးမငး့်မတးကို ရြငးေတားဘုရာ့က ေကာငး့စျာ ေစာငးံေရြာကးထာ့တယးလို႔ ယူဆပါတယး”

ဟု ်ပနး၊

ေ်ပာလိုကးေလ၌၈ ထိုအခါ ဘုရငးမငး့်မတးက “ကၽျႏးုပးတို႔ ရရိြခဵစာ့ေနၾကရတဲံ အက္ဳိ့ေတျဟာ ရြငးေတားဘုရာ့ရဲ႕
ေက့္ဇူ့ေတျေပါံ၈ ဒီ ဆငးကေလ့ေတျဟာလညး့ ဘုရာ့ေပ့တာပဲ၈ လာ သျာ့ၾကညးံၾကစို႔ရဲ႕” ဟု မိနး႔ဆိုေတား
မူကာ

ဆကးလကး

ႂကျသျာ့ေတားမူေလသညး၈

ကၽျႏးုပးတို႔

ေတျ့ခ္ငးၾံ ကညးံမညး

ဆိုလြ္ငး

မနးရစးသညး
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ထာဝရဘုရာ့ကိုေသား

လညး့ေကာငး့၇

ဗုဒၶေဂါတမကိုေသား

လညး့ေကာငး့

ႏြစးမ္ဳိ့စလဵု့

အဓိပၸာယး

်ပနးဆိုႏိုငးေသာ စကာ့လဵု့ကို ေ႐ျ့ခ္ယး၊ သဵု့လိုကးသညးဟု ထငးမိေပသညး၈ သို႔ေသား ဘုရငးမငး့်မတးသညးကာ့
ဗုဒၶရြငးေတားဘုရာ့ကို ဆိုသညးဟု အဓိပၸာယး ေကာကးယူမညးကာ့ မခၽျတးပငး၈
ယငး့သို႔

ဘုရငးမငး့်မတးက

ဖိတးေခ၍လိုကးေသာအခါ

မနးရစးလညး့

ေနာကးမြ

လိုကးပါေသာ

နနး့တျငး့သာ့တို႔ႏြငးံ ေရာေႏြာ၊ လိုကးသျာ့ေလေတာံ၌၈ သူတို႔သညး ဆငးကေလ့မ္ာ့ထာ့ေသာ ဤယ္ာဤးထဲက
ဆငးတငး့ကုတးသို႔ ေရာကးေအာငး ေ်ခက္ငးေလြ္ာကး၊ သျာ့ၾကေလသညး၈ ထိုေနရာတျငး ဘုရငးမငး့်မတး ထိင
ု းရနး
သလျနးတစးခု ်ပငးဆငးထာ့ေလသညး၈ က္နးလူမ္ာ့ကာ့ ထိုသလျနးထကး နိမးံေသာ ထိုငးစရာခဵုတနး့မ္ာ့တျငး
ဝငးထိုငးၾကရေလသညး၈
ဘုရငးံသာ့ေတား အငယးကေလ့ကို အေဆာငးကိုငး မငး့ခ္ငး့တစးေယာကးက ခ္ီပိုကး၊ ေခ၍လာၿပီ့လြ္ငး
မနးရစးအနီ့တျငး ထိုငး၊ မငး့သာ့ငယးကို မနးရစးေဘ့၉ ဖဵု့တစးခု ခငး့၊ ထိုငးခိုငး့ထာ့ေလသညး၈ ဘုနး့ႀကီ့လညး့
ခ္ကးခ္ငး့လိုပငး မိမိဝတး႐ဵုထဲ၉ ဝြကး၊ ယူလာခဲံေသာ ကစာ့စရာ အ႐ုပးကေလ့ကို ထုတးယူလိုကးေလသညး၈ ထို
ကစာ့စရာ

အ႐ုပးကေလ့မြ

တ႐ုတး်ပညးကလုပးသညးံ

အလျနးခ္စးစရာ

ေကာငး့လြေသာ

အ႐ုပးကေလ့

်ဖစးသညး၈ ။ကို အနကးေရာငးေပ၍တျငး ေ႐ႊေရာငး်ဖငးံ ဖဵု့၊ လြပစျာ ေဆ့်ခယးထာ့ေသာ ေသတၱာကေလ့ႏြငးံ
ထညးံထာ့ေလသညး၈
မငး့သာ့ကေလ့အာ့
အာ့ထုတးေနေတာံသညး၈

ထိုေသတၱာကို

ထိုအခါ

မနးရစးက

်ပလိုကးေသာအခါ
်ပဵဳ့၊

ေသတၱာအဖဵု့ကို

သူသညး

ေသတၱာကို

ဖျငးံရနး

ဖျငးံ်ပလိုကးေလလြ္ငး

လြပေသာ

ေချ့႐ုပးကေလ့ ေပ၍လာၿပီ့ အ်ဖဴတျငး အညိဳကျကးႏြငးံ ေ်ပ့လႊာ့ ကုတးဖဲံေတာံမညးံ ပဵုဟနး်ဖငးံ ေ်ခသညး့
လကးသညး့ကေလ့မ္ာ့

လႈပးရြာ့ေနသညးကို

ေတျ႔ရေလေတာံသညး၈

မငး့သာ့ငယးလညး့

ဟနးလုပး၊

မေနႏိုငးေအာငး ဝမး့အသာႀကီ့သာ၊ ေနေတာံသညး၈ ထို႔ေနာကး ထိုေချ့႐ုပးကေလ့ကို ေကာကးယူလိုကးၿပီ့
သူ႔ခမညး့ေတားထဵသို႔ အာ့ရဝမး့သာ ေ်ပ့၊ ်ပသေနေပေတာံ၌၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ
ရယးေမာလ္ကး ေချ့႐ုပးကေလ့၌ ေ်ခသညး့မ္ာ့ကို ေဝြ႔ယမး့ လႈပးရြာ့ေအာငး လုပးၾကညးံေနေလသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတး၌ အနီ့တျငးမူ သာ့ေတားအႀကီ့ကေလ့ ရပးေနေပ၌၈ “အို … ကၽျနးေတားလညး့
လုပးၾကညးံပါရေစ” ဟု ဆိုကာ တအဵံတၾသႏြငးံ အ႐ုပးကေလ့ကို ဆျဲလုလိုကးၿပီ့ အ႐ုပးႏြငးံ ကစာ့ေနေတာံ၌၈
ထိုအခါ

ကေလ့ငယးမြာ

ယမး့ပဵု

မီ့က္်ဖစးကာ

သူ႔အစးကို

လကးထဲမြ

ေချ့႐ုပးကေလ့ကို

အတငး့

လုေ်ပ့ေလေတာံသညး၈ အစးကို လုပးသူက ်ပနးမေပ့ေသာ အခါ မ္ကးရညးမ္ာ့ က္ဆငး့ၿပီ့ ငိုေလေတာံ၌၈
ဘုရငးမငး့်မတးသညး သူ႔ကို အငိုတိတးေစရနး အႀကီ့ကို ေခ္ာံေမာံ၊ ်ပနးေပ့ဖို႔ ေ်ပာလိုကးရာ အႀကီ့ကလညး့
ငို်ပနးေခ္ေတာံသညး၈ ထို႔ေနာကး မနးရစးဆီသို႔ လာၿပီ့ သူ႔ဖို႔ “ေချ့႐ုပးကေလ့ တစးခုမြ္ မရိြေတာံဘူ့လာ့” ဟု
ေမ့ေနေပေတာံသညး၈
မနးရစးတျငး ေချ့႐ုပးအပို မရိြေတာံေခ္၈ သူ႔မြာ လကးေဆာငးေပ့ဖို႔ ဒုတိယတစးမ္ဳိ့ ပါလာခဲံေပေသ့သညး၈
သူသညး ဝတး႐ဵုအက္ႌ အတျငး့မြ ကတၱီပါအိတးကေလ့ တစးခုကို ဆျဲထုတးလိုကးေလသညး၈ ထိုအိတးထဲတျငး
ကစာ့စရာ အ႐ုပးကေလ့ေတာံ မရိြေခ္၈ သူသညး အႀကီ့သူငယးေလ့ကို ကစာ့စရာ အ႐ုပးႏြငးံ မသငးံေတာံၿပီဟု
ေတျ့ထငး မိသညးံအတိုငး့ အ႐ုပးအစာ့ ပတၱ်မာ့စီ၊ ေ႐ႊေချ့ကျပးထာ့ေသာ ေက္ာကးစလငး့ လကးကိုငး႐ို့
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တပးထာ့သညးံ ဓာ့ေ်မာငးကေလ့ ႏြစးလကး ယူလာခဲံေလသညး၈ ။တို႔မြာ သီဟိုဠးကၽျနး့မြ လကးရာ်ဖစး၊
တနးဘို့မမြ္ေအာငး လြပ ေသသပးသ်ဖငးံ အလြ်ပထာ့ဖို႔ ေကာငး့ေပသညး၈
မငး့သာ့ကေလ့သညး သူ႔ခါ့က ဓာ့ေ်မႇာငးကေလ့ကို ဆျဲထုတးလိုကးေလသညး၈ ထိုဓာ့ကေလ့မြာ
ဓာ့႐ို့ကို ေ႐ႊ်ဖငးံ ်ပဳလုပးထာ့ၿပီ့ ပုလဲကေလ့မ္ာ့ စီထာ့ေလသညး၈ ဓာ့အိမးမြာမူ ေ႐ႊႏင
ြ းံ လုပးထာ့ေသားလညး့
မဟူရာေက္ာကးမ္ာ့

စီထာ့၊

အေတား

အဖို့တနးသညးံ

လက၏ဏာ

ရိြေပသညး၈

ထို႔ေနာကး

သူသညး

သီဟိုဠးဓာ့ကေလ့ႏြစးလကးကို မိမိခါ့တျငး ထို့လိုကးၿပီ့ သူ႔ဓာ့ကို ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးသို႔ လကးေဆာငးတဵု႔်ပနးသညးံ
အေန်ဖငးံ လြမး့ေပ့လိုကးေလ၌၈ ယငး့သို႔ ခ္စးစရာေကာငး့ေသာ အ်ပဳအမူေၾကာငးံ နနး့တျငး့သာ့ အာ့လဵု့ကပငး
ခ္ီ့က္ဴ့စကာ့ ေ်ပာၾကာ့ကာ ၾသဘာေပ့ၾကေလသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ မ္ာ့စျာ ဝမး့ေ်မာကးေတားမူေပ၌၈
မငး့သာ့ကေလ့လညး့ ခမညး့ေတားထဵသျာ့၊ ေရြ႕တျငး ဒူ့ေထာကးကာ ဓာ့ႏြစးလကးကို မိမိ လကးဖဝါ့
ႏြစးဖကးေပ၍တငး၊ ခမညး့ေတားၾကညးံ႐ႈရနး ်ပေနေလသညး၈
“မငး့က ဘုနး့ႀကီ့ကို ဓာ့တစးလကးေပ့တဲံအတျကး မငး့ ဓာ့ႏြစးလကး ရတာေပါံ” ဟု ရယးေမာ
ေ်ပာဆိုကာ ေချ့႐ုပးႏြငးံ ကစာ့ေနေသာ မငး့သာ့ကေလ့ကို ေခ၍၊ “မငး့ကေတာံ ခမညး့ေတားကို ဘာမြ
မေပ့ပါကလာ့” ဟု က္ီစယး လိုကးေလသညး၈
ယခုအခါ

ဆငးကေလ့ႏြစးေကာငးကို

ကျငး့ထဲသို႔

ထုတးလာ

ခဲံၾကေလၿပီ၈

ဘုရငးမငး့်မတးလညး့

ေနရာက ထ၊ ကျငး့ထဲသို႔ ်ဖတးေလြ္ာကး သျာ့ေလသညး၈ ၾကဵပငး အခ္ဳိ႕ကို ယူၿပီ့ ဆငးကေလ့မ္ာ့ ဆီသို႔
ပစးေပ့လိုကးရာ ။တို႔လညး့ ၾကဵေခ္ာငး့မ္ာ့ကို ႏြာေမာငး့ႏြငးံ ေကာကးယူၿပီ့ ပါ့စပးထဲသို႔ ဝမး့သာအာ့ရ
ေလာဘတႀကီ့ ထို့သျငး့ ဝါ့စာ့ လိုကးၾကေလသညး၈ ထို႔ေနာကး ဘုရငးမငး့်မတးသညး ်မငး့မ္ာ့ ေ႐ျ့ခ္ယးသလို
သူတို႔၌

ၾကနးအဂၤါလက၏ဏာမ္ာ့ကို

ေမ့်မနး့

ေဆျ့ေႏျ့ေနေတာံ၌၈

မၾကာမီ

ၾကဵမ္ာ့

ကုနးသျာ့ေလၿပီ၈

သူတို႔သညး ေရေသာကးလိုၾက်ပနး၌၈ သူတို႔အနီ့တျငး ေရကနးကေလ့ လုပးထာ့သညး၈ ထိုေရကနးငယးထဲသို႔
သူတို႔ႏြာေမာငး့မ္ာ့ကို ႏြစးၿပီ့ မိမိကိုယးေပ၍သို႔ ေရမ္ာ့ မႈတးထုတးၾကသညး၈ ။တို႔ကို ဆငးတငး့ကုတးသို႔
်ပနးပို႔ေသာအခါ သီရိသုဓမၼမငး့သညး မိမိေနရာ သလျနးသို႔ ်ပနး၊ ထိုငးၿပီ့ ဘုနး့ႀကီ့ မနးရစးအာ့ ေပ၍တူဂီ်ပညး၉
ဆငးမ္ာ့

ရိြမရိြ

စဵုစမး့

ေမ့်မနး့ေတားမူေလသညး၈

သို႔ႏြငးံ

မနးရစးသညး

ရြငးဘုရငးႏြငးံ

စကာ့လကးဆဵု

ဝငးေနေတာံ၌၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ သိလိုေသာ ေမ့ချနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ေမ့်မနး့ၿပီ့ေနာကး ဂိုအာၿမိဳ႕၌ ေရတပး
အငးအာ့ကို စဵုစမး့ေတားမူ်ပနးသညး၈ သူ၌ စိတးထဲ၉ ဂိုအာၿမိဳ႕ႏြငးံ မဟာမိတး ဖျဲ႔ရေကာငး့မလာ့ ဆိုသညးံ
အေတျ့မ္ာ့ ဝငးေနဟနးတူသညး၈ မနးရစး၌ ေ်ဖဆိုခ္ကးတို႔ကလညး့ သူ႔ကို အာ့ေပ့ေနသကဲံသို႔ ရိြေလသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတး၌
ဣအခ္ိနးမြာ

အမူအရာမြာ

မနးရစးအဖို႔

မိမိကိုယးကို

အေတားႏြိမးံခ္

မိမိေတာငး့ဆိုခ္ကးကို

ေ်ပာဆိုေနေသာ

တငးရနး

လက၏ဏာ

သငးံေလ္ားေသာအခ္ိနး

ရိြေပ၌၈

်ဖစးေပသညး၈

“ဘဝရြငးမငး့တရာ့ႀကီ့ ဘုရာ့သခငး၌ သနာ့ညႇာတာမႈႏြငးံတကျ အရြငးမငး့ႀကီ့၌ ၾကငးနာ်ခငး့ အ်ပညးံပါရိြေသာ
ေမတၱာေတားတို႔ေၾကာငးံ ဘုရာ့ရိြခို့ေက္ာငး့ တစးေဆာငးေတာံ ကုသိုလးေတားအ်ဖစး လြဴဒါနး့ချငးံ ရခဲံပါၿပီ၈
သို႔ေသား အရြငးမငး့်မတး သိေတားမူၿပီ့ အတိုငး့ ဘုရာ့ရိြခို့ေက္ာငး့ကို ေစာငးံေရြာကးထာ့ဖို႔ရနး ဘုရာ့ကၽျနး
ေက္ာငး့ကၽျနးမ္ာ့

လိုေနပါေသ့သညး၈

ဘုရာ့သခငး

စဵ်မနး့ေတားမူႏိုငးေစရနး

သနး႔သနး႔ရြငး့ရြငး့

လနး့လနး့ဆတးဆတး ထိနး့သိမး့ ေစာငးံေရြာကးထာ့ရနး အေရ့ႀကီ့ပါသညး၈ ကၽျႏးုပးတို႔ ဘုရာ့ရိြခုိ့ေက္ာငး့မြာ
ယငး့သို႔ေသာ ဘုရာ့ေက့္ကၽျနးမ္ာ့ မရိြေသ့ပါ၈ အရြငးမငး့ႀကီ့ ေက္နပးဝမး့ေ်မာကးစျာႏြငးံ ကၽျႏးုပးတို႔အတျကး
ေက့္ကၽျနး

အနညး့ငယးမြ္

ခနး႔ထာ့ေပ့မညးဆိုလြ္ငး

ဘုရာ့သခငးသညး

အရြငးမငး့်မတးအာ့

ေကာငး့ခ္ီ့
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ေပ့ေတားမူပါလိမးံမညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး အရြငးမငး့်မတးႏြငးံ အတူရိြၿပီ့ ေကာငး့စျာ ေစာငးံေရြာကးပါလိမးံမညး၈
ဣ

ေတာငး့ဆို့ခ္ကးကို

ချငးံ်ပဳေတားမူပါမညးဆိုလြ္ငး အရြငးမငး့ႀကီ့အတျကး ေကာငး့သမြ္

ကုသိုလးကဵတို႔

စု်ပဵဳေရာကးရိြလာၿပီ့ ထိုမြ္မက ဘုနး့တနးခို့ တို့တကးႀကီ့မာ့လာပါလိမးံဤီ့မညး” ဟု ေလြ္ာကးတငးလိုကးေလ၌၈
ဣေတာငး့ဆိုခ္ကးသညး ဘုရငးမငး့်မတးအဖို႔ မ်ဖစးစေလာကး ေသ့ငယးေသာ ေတာငး့ဆိုခ္ကးဟု
ဆိုႏိုငးေပသညး၈

ေရြ့အစဤးအလာအတိုငး့

လိုကးနာမညးဆိုလြ္ငး

သဘာဝက္ေသာ

ေတာငး့ဆိုခ္ကးလညး့

်ဖစးေပသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ ထိုေတာငး့ဆိခ
ု ္ကး၌ ေနာကးကျယး၉ ဘာေတျ ရိြေနသညး ဆိုသညးကို
စိတးမကူ့မိေပ၈ ထိုခရစးယာနးမ္ာ့ႏြငးံ အတူ မလိုလာ့အပးေသာ ကိစၥေတျ ပါလာမညးကိုလညး့ မစဤး့စာ့မိေခ္၈
သို႔်ဖစး၊

ခ္ကးခ္ငး့

သေဘာတူလိုကးၿပီ့လြ္ငး

အမတးတစးေယာကးကို

ေခ၍၊

လိုအပးေသာ

ဘုရာ့ကၽျနး၇

ေက္ာငး့ကၽျနးမ္ာ့ ေပ့သနာ့ေတားမူေၾကာငး့ ချငးံ်ပဳစာ အမိနး႔စာခ္ဳပးကို အၾကမး့ ေရ့သာ့ရနး ညႊနးၾကာ့ၿပီ့လြ္ငး
“ကၽျနးမ္ာ့ကို ကၽျႏးုပး၌ သာ့ေတားမ္ာ့၌ တဵု႔်ပနးေသာ လကးေဆာငးအ်ဖစး အသငးံအာ့ ေပ့ပါမညး” ဟု
ႏြစးသကးစဖျယး မိနး႔ၾကာ့ေတားမူေလ၌၈ မနးရစးလညး့ အႏူ့အညျတး အေလ့်ပဳလိုကးေလသညး၈
ထို႔ေနာကး ခဏခ္ငး့ပငး မိမိ အနာ့ယူလိုေၾကာငး့ မိနး႔ေတားမူသ်ဖငးံ အာ့လဵု့ စီတနး့လိုကးပါကာ
မိဖုရာ့ႏြငးံ ေမာငး့မ မိႆဵမ္ာ့ေနရာ သီ့သနး႔ အေဆာငးေတားအေရာကး လိုကးပို႔ၾကကုနး၌၈ အေနာကးေဆာငး
တဵခါ့ဝ၉

မိနး့မစို့တစးေယာကး

ေစာငးံလ္ကး

ရိြေပသညး၈

နနး့တျငး့သာ့တို႔လညး့

ဘုရငးမငး့်မတး

အခနး့ထဲဝငးသျာ့ေသာအခါ ဒူ့ေထာကး၊ အ႐ိအ
ု ေသ ်ပဳလိုကးၾကေလသညး၈
စာဖတးသူတို႔သညး

ဣဝတၳဳ

ဇာတးကျကးထဲတျငး

ကပၸတိနး

တီဘာအို

ေပ္ာကးကျယးေနသညးကုိ

သတိ်ပဳမိၾကေပလိမးံမညး၈ သူသညး ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံဆိုငးေသာ ကိစၥမ္ာ့ ၿပီ့စီ့ကတညး့က ဒီယငး့ဂါ့သို႔ အ်မနး
်ပနးလညး ထျကးချာသျာ့ၿပီ့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ မနးရစးသာလြ္ငး ဘာသာေရ့ ကိစၥေတျ တနး့လနး့ ရိြေနေသ့၊
ေနာကးခ္နးၿပီ့ ေနရစးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးေပ၌၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး သူ႔ကို ႏြစးသကးေတားမူဟနး ရိြေပသညး၈ မက္နး့မမာ
်ဖစးေသာ အခါတျငးလညး့ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ လကးခဵေတျ႔ဆဵုေတား မူၿပီ့ အ်ငငး့ပျာ့ေနေသာ ဘာသာေရ့
မႈခငး့မ္ာ့ကို

မိမိေရြ႕ေတားမြာပငး

စီမဵေဆာငး႐ျကးချငးံ

်ပဳေလသညး၈

ထိုမြတစးပါ့

နနး့မေတားဘုရာ့ႏြငးံ

ေတျ႔ဆဵုရသလို အ်ခာ့နနး့တျငး့သူ နနး့တျငး့သာ့တို႔ႏြငးံလညး့ လျတးလပးစျာ ေတျ႔ဆဵု ရငး့ႏြီ့ချငးံ ်ပဳေတားမူေပ၌၈
ကပၸတိနး တီဘာအိုကိုမူကာ့ ယငး့ကဲံသို႔ေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ဘယးအခါမြ ေပ့လိမးံမညး မဟုတးေပ၈
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕တျငး ေနထိုငးလ္ကးရိြေသာ ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ကၽျႏးုပးတို႔ သိရသေလာကး ဘယးအခါမြ
ေ႐ႊနနး့ေတား အတျငး့သို႔ ဝငးချငးံ ်ပဳေတားမမူေပ၈ မနးရစး၌ ႀကီ့ေသာေအာငး်မငးမႈကာ့ ရြငး့ရြငး့ဆိုရေသား သူ႔ကို
ဘုရငးမငး့်မတး
ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့

ႏြစးသကးေတားမူလျနး့၊သာ
်ဖစးေသာေၾကာငးံ

်ဖစးသညးဟု

ဟူ၊လညး့ေကာငး့

ေဖ၍်ပရေပလိမးံမညး၈
ဆိုႏိုငးေပသညး၈

ထို႔်ပငး

ထိုေခတးက

ခရစးယာနး
အေရြ႕တိုငး့

ရြငးဘုရငးတို႔သညး ဘာသာေရ့ကို အေၾကာငး့အရာ တစးရပးအေန်ဖငးံ စိတးဝငးစာ့ၾကသညး၈ ၾသဂတးစတငး
ဂိုဏး့မ္ာ့၇ ဂ္ကးဆူအစးဂိုဏး့ႏြငးံ အာရြတိုကးရိြ ထီ့နနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငး ေရာကးေနၾကေသာ အ်ခာ့ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကို
ေကာငး့စျာ လကးခဵထာ့သညးမြာ ထိုအေၾကာငး့ေၾကာငးံဟု ဆိုရေပလိမးံမညး၈ သို႔ရာတျငး အထကး၉ ေဖ၍်ပခဲံသလို
မနးရစးႏြငးံ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ စကာ့ေ်ပာဆို်ခငး့၉ သီရိသုဓမၼမငး့တျငး သာလျနးထူ့ကဲေသာ

အေၾကာငး့တစးခု

ရိြေပသညး၈ သူသညး ဂိုအာၿမိဳ႕ႏြငးံ မဟာမိတး စာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုချငးံရဖိ႔က
ု ိုသာ အာ႐ဵုစိုကးေနခဲံသညး ်ဖစးရာ
ယငး့ကိစၥအတျကး

သတငး့

တစးစဵုတစးရာ

ရရိြဖို႔

အချငးံအလမး့ကို

ရြာေနခဲံေပသညး၈

မနးရစးသညးကာ့

အမြနးဆိုရလြ္ငး ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေမ့ချနး့မ္ာ့တျငး ေနာကးကျယး၉ ဘာရိြေနသညးကို မရိပးမိခဲံေခ္၈ ထိုအခ္ိနး၉
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သူ႔စိတးထဲတျငး ဘုရာ့ရိြခို့ေက္ာငး့ ရရိြေရ့သာ အဓိက ်ဖစးေနခဲံေပသညး၈ မိနး့မေဆာငးေခ၍ သီ့သနး႔ ခနး့မ္ာ့ကို
ေရြ႕႐ႈေနေသာ တဵခါ့ေပါကး၌ ေနာကးကျယးတျငးလညး့ ထူ့ဆနး့ေသာ အရာမ္ာ့ ရပးတညး ေနၾကေပသညး၈
မနးရစးသညး နနး့တျငး့ ပါတီမ္ာ့၌ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးတို႔ကို ႐ုပးလဵု့ေပ၍ေအာငး မၾကညးံမ်မငးခဲံရေခ္၈ ထို႔်ပငး မိမိကို
ေဖ၍ေဖ၍ေ႐ျေ႐ျႏြငးံ ႏြစးသကးစဖျယး ဆကးဆဵေသာ ရြငးဘုရငးအာ့ မညးသညးံ ထူ့်ခာ့ေသာ အလိုရမၼကးမ္ာ့
စျဲကပးေနေသ့သညး၈ သို႔မဟုတး အငးမတနး မ္ဳိသိပး၊ ထာ့ရေသာ ေၾကာကးစရာမ္ာ့ ရိြေနေသ့သညးဆိုေသာ
အခ္ကးတို႔ကိုလညး့ မမြနး့ဆမိခဲံေခ္၈
သူသညး

ရခုိငး်ပညးနယးတျယး

ေ်ခာကးလၾကာခဲံၿပီ်ဖစး၊

(ှ၃၀ှ)

ခုႏြစး၉

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔

ထျကးချာခဲံေပ၌၈ ဇနးနဝါရီလတျငး ပငးလယးေရ်ပငးမြာ ၿငိမးသကးလ္ကး ဤတုရာသီသာယာသ်ဖငံး ကုနး့လမးက
သျာ့ဖုိ႔

မလုိေတာံေပ၈

ၿမိဳ႕ေတားက

သေဘၤာဆိပးတျငး

တုိကးေလြႀကီ့

တစးစငး့ေပ၍သုိ႔

တကးခဲံၿပီ့

ကုလာ့တနး်မစးကုိ စုနးဆငး့ခဲံၾကကာ ယခုေခတး စစးေတျၿမိဳ႕ သေဘၤာဆိပး အနီ့ ကပး်ဖတး၊ ေ်မာကးဘကးသို႔
လြညးံလ္ကး ပငးလယးသုိ႔ ထျကးခဲံေလသညး၈ သုိ႔ႏြငံး မိမိ ေက္ာငး့ထုိငးရေသာ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သုိ႔ ရကးအနညး့ငယး
အတျငး့ ်ပနးလညး ဆုိကးေရာကးခဲံေလေတာံသညး၈
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အခနး့ (ဿှ)
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကုိ မဂိုမငး့ တုိကးခုိကးေလၿပီ

မနးရစးသညး (ှ၀၃ှ) ခုႏြစး တစးႏြစးလဵု့ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕တျငး အခ္ိနးကုနးခဲံရဵုမက ေနာကးႏြစးထဲသုိ႔ပငး
ကူ့လာခဲံေလၿပီ၈ ေက္ာငး့ထုိငးဘုနး့ႀကီ့အ်ဖစး သာသနာေရ့ ကိစၥမ္ာ့ကို ေဆာငး႐ျကးေနရသ်ဖငးံ အလုပးမ္ာ့ၿပီ့
အခ္ိနးကုနးခဲံမ္ာ့ပငး

မသိေတာံေခ္၈

သီရိသုဓမၼမငး့သညး

။အာ့

အနီ့အနာ့ရြိ

အနးဂါရာစလီေခ၍

တဵငါ႐ျာကေလ့တျငး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ တစးေဆာငး ေဆာငးလုပးချငံး်ပဳေတားမူခဲံ၌၈ ထုိ႔်ပငး ေနရာအနဵ႔အ်ပာ့
အို့အိမး

တညးေဆာကးေနၾကေသာ

ကုလာ့

ခရစးယာနးတုိ႔ကုိ

စုၿပီ့

ထိုဘုရာ့ေက္ာငး့အနီ့၉

ေနရာ

ခ္ထာ့ေပ့ရနးကုိလညး့ ချငးံ်ပဳေတားမူသ်ဖငံး ယငး့ကိစၥအတျကးလညး့ အလုပးမ္ာ့ခဲံရေပသညး၈
(ှ၃၀ဿ) ခုႏြစးအတျငး့ဆီသုိ႔ ဝငးလာေသာအခါ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕မြာ ေၾကာကးစရာေကာငး့ေသာ ေခတးထဲသုိ႔
ေရာကးလာသညးကို ်မငးရေပသညး၈ ဟူ့ဂရိၿမိဳ႕သညး မနးရစး ေနထုိငးခဲံစဤးကာလ (ှ၃ - ဿ၅ - ဿ၆)
ခုႏြစးေလာကးကဆုိလြ္ငး

အလျနးေပ္ားစရာေကာငး့ေသာ

သာသနာ်ပဳေက္ာငး့မ္ာ့က
အာ့ႀကိဳ့မာနးတကး

ဘုနး့ႀကီ့တုိ႔သညးလညး့

ေဆာငး႐ျကးေနခဲံၾကေပသညး၈

ၿမိဳ႕ေလ့တစးၿမိဳ႕်ဖစးၿပီ့
စညး့စညး့လဵု့လဵု့ႏြငံး

(ှ၃ဿ၅)

ခုႏြစးတျငး

ၾသဂတးစတငးဂိုဏး့ဝငး

သာသနာေရ့

ကိစၥမ္ာ့ကုိ

မဂိုဦကရာဇးဘုရငး

ေဂ့္ဟငး့ဂါ့

ကျယးလျနးေလသညး၈ ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုိ့စဵေနေသာ ထိုဘုရငးမငး့်မတးႏြငံး ဆကးဆဵရာတျငး
ဆကးခဵသာသာ့ေတား

ရြာ့ေဂ့္ဟနးမငး့မြာ

မူစလငးစစးစစး်ဖစးသညးံအတုိငး့

ခရစးယာနး

ဘာသာအေပ၍၉

ဢႆာမစၧရိယတရာ့ မ္ာ့လြေပသညး၈ အထူ့သ်ဖငံးကာ့ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕တျငး ေနထုိငးၾကေသာ ခရစးယာနးတုိ႔
အေပ၍၉ သာ၊ မ႐ႈစိမးံေအာငး ရြိေလသညး၈ အဘယးေၾကာငံးဆုိေသာ မိမိထီ့နနး့အတျကး ညီအစးကုိခ္ငး့
တုိကးခုိကးၾကစဤး အခါက ဟူ့ဂလိ စစးဗိုလးအခ္ိဳ႕မြာ မိမိအေပ၍တျငး မေခ္မငဵံ ဆကးဆဵ ခဲံၾက႐ဵမ
ု က မိမိ
နနး့တကးေသာ

အခါတျငးလညး့

ထဵုစဵအတိုငး့

လကးေဆာငးပဏၰာႏြငံး

ဝမး့သာေၾကာငး့

သဝဏးလႊာမ္ာ့

ေပ့ပုိ႔်ခငး့ မ်ပဳ ခဲံၾကေသာေၾကာငံးတညး့၈
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး အထကးတျငး ကၽျႏးုပးတုိ႔ သိခဲံၾကရၿပီ့သညးံအတိုငး့ အာရြတုိကးရြိ ေပ၍တူဂီပုိငးနကး
နယးေ်မတုိ႔တျငး

အက္ဵဳ့မဝငးပဲ

ကုနးေရာငး့

ကုနးဝယး်ပဳလုပးရနး

သကးသကး

သီ့်ခာ့တညးရြိေနေသာ

ၿမိဳ႕တစးၿမိဳ႕သာ်ဖစးေပသညး၈ ထုိၿမိဳ႕တျငး ေပ၍တူဂီလူမ္ိဳ့စစးစစး ေယာက္းာ့ခ္ညး့သဵုရာခနး႔ရြိေပသညး၈ သူတုိ႔၌
သာ့မယာ့တုိ႔မြာ ဤေရာပ တုိကးသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ သုိ႔ရာတျငး အမ္ာ့အာ့်ဖငံး က်ပာ့ Eurasian ႏြငံး
တုိငး့ရငး့သူ ကုလာ့မမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ က္နးေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သာ့တုိ႔မြာ လူဤီ့ေရ စုစုေပါငး့တစးေသာငး့ခနး႔ရြိ၊
ကုလာ့မ္ိဳ့ ကုနးသညး ေစ့္သညး၇ အပးခ္ဳပးသညးႏြငံး ေက့္ကၽျနးမ္ာ့ ်ဖစးၾကၿပီ့ ေက့္ကၽျနးဤီ့ေရက အမ္ာ့ဆဵု့
ရြိေပသညး၈ အာ့လဵု့ ခရစးယာနးႀကီ့်ဖစးသညး၈ အေကာကးချနးမ္ာ့ကို မဂိုမငး့အာ့ ဆကးသၾကရေသားလညး့
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မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕ကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ ကုိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးၾကရေလသညး၈ ၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕႐ို့ က္ဵဳ့ေ်မာငး့ ကာရဵထာ့်ခငး့
မရြိေသားလညး့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သာ့တုိ႔မြာ လကးနကးအ်ပညးံအစဵု တပးဆငး ကုိငးေဆာငးထာ့ၾကသညး၈ မဂိုဘုရငး၌
ေ႐ႊနနး့ေတားက

အလုိရြိေသာ

ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ကုိ

ဝယးယူ၊

ေပ့သျငး့ၾကရသညး၈

အချနးဘ႑ာ

ေကာကးေပ့ၾကရသညး၈ ။တုိ႔ အေပ၍က ထုိကးသငံးေသာ အခေကားမရြငးမ္ာ့်ဖငံး ၿမိဳ႕ကို စီမဵအုပးခ္ဳပးၾကရ၌၈
ဦကရာဇးဘုရငး

ေဂ္ဟငး့ဂါ့

အ်ခာ့အချငံးအေရ့မ္ာ့ကုိ

လကးထကးက

အချနးလျတး

ဆုိလြ္ငး

ၿမိဳ႕မ္ကးႏြာဖဵု့်ဖစးေသာ

ေပ့သနာ့ခဲံဖူ့

ေသာေၾကာငံး

လူႀကီ့ပုိငး့ကုိ

ေ်မမ္ာ့ႏြငံး

ေခ္ာငးေခ္ာငးလညးလညး

ေနႏုိငး

စာ့နုိငးခဲံၾကေပသညး၈
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး အိႏၵိယ အစုိ့ရအတျကး အသဵု့ဝငးေသာ ၿမိဳ႕်ဖစးေသားလညး့ အေႏြာကးအယြကး
ကေလ့မ္ာ့လညး့ တစးခါတစးရဵ ်ဖစးေပ၍ခဲံေပေသ့သညး၈ မညးကဲံသုိ႔နညး့၈ ရခုိငးဘုရငးအတျကး ဘဂၤလာနယးကုိ
မၾကာခဏ ဝငးေရာကး တုိကးခိုကး လုယကးေနၾကေသာ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ေပ၍တူဂီ ေသနတးကုိငးတပးမ္ာ့ကို
ယနး့မုနး႔ႏြငံး

ေသနပးမ္ာ့

လူသာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကုိ

ေရာငး့ခ္ေလံ

မိမိတုိ႔လညး့

ရြိၾကသညး၈

အသဵု့မ်ပဳ၇

ထုိေပ၍တူဂီလူမ္ိဳ့တုိ႔သညး
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔လညး့

မိမတ
ိ ုိ႔ဖမး့ဆီ့ခဲံေသာ

မပို႔ပဲ

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕တျငး

ေစ့္ေကာငး့ေကာငး့ႏြငးံ ေရာငး့ခ္ေနၾကသညး၈ သုိ႔ႏြငံး ယငး့သုိ႔ လူဖမး့ၿပီ့ ေက့္ကၽျနး အ်ဖစး ေရာငး့ခ္ေသာ
အေလံမြာ တစးေန႔ထကးတစးေန႔ ဆုိ့ဝါ့လာေတာံသညး၈
မနးရစးကယ
ို းတုိငး
ဖမး့ဆီ့သျာ့ေသာ

အသကးေဘ့မြ

ကိစၥမြာမူ

ကယးဆယးလုိကးရဖူ့ေသာ

ရြာ့ေဂ့္ဟနးဘုရငးအာ့

မဂိုစစးဗိုလးႀကီ့၌

အႀကီ့အက္ယး

စိတးဆို့ေအာငး

ဇနီ့ကုိ

လုပးသကဲံသုိ႔

ရြိခဲံေလေတာသညး၈ ယငး့သုိ႔ ်ဖစးေသား်ငာ့လညး့ ရြငး့ေနေသာ အခ္ကးကာ့ ဟူ့ဂလိ ၿမိဳ႕အုပးခ္ဳပးေရ့ပုိငး့
ဆုိငးရာ အာဏာပုင
ိ းတုိ႔မြာ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ပငးလယး ဓာ့်ပမ္ာ့ႏြငံး မညးသုိ႔မြ္ အဆကးအသျယး မရြိ်ခငး့ပငးတညး့၈
သို႔ေသား သူတုိ႔သညး ်ပတး်ပတးသာ့သာ့ မလုပးခဲံၾကေခ္၈ ယငး့သုိ႔ မ်ပတးမသာ့ ရြိေန်ခငး့က ရြာ့ေဂ့္ဟနးအာ့
ဘာသာေရ့ႏြငံး ပတးသကးေသာ မလိုမုနး့ထာ့စိတး ်ဖစးလာေအာငး လုပးေပ့ေနသကဲံသုိ႔ ရြိေတာံသညး၈ ထိုသုိ႔
နနး့တကး၊ ေလ့ႏြစးေ်မာကး (ှ၃ဿ၀) ခုႏြစး၇ ေမလတျငး ရြာ့ေဂ့္ဟနးသညး ဘဂၤလာ့်ပညးနယး ဘုရငးခဵခ္ဳပးအာ့
တမနးေတားမုိဟာမကးႏြငံး

ႏိုငးငဵေတားအႀကိဳ့ကုိ

ေ်မႇားေတာကးကာ

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို

ခ္ီတကး၊

တုိကးခုိကး

လုယကးၿပီ့ မီ့ရိႈ႕ဖ္ကးဆီ့ပစးရမညးဟု အမိနး႔ထုတးဆငးံ လုိကးေလသညး၈
အေရြ႕တျငး လြ္ိဳ႕ဝြကးခ္ကးမရြိ ဟူ၊ ဆုိ႐ို့စကာ့ ရြိသညးံအတုိငး့ ရြာေဂ့္ဟနး၌ အမိနး႔စာ မိတၱဴမ္ာ့မြာ
ေဒလီ

ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားႏြငံး

ေရာကးရြိၾကသ်ဖငံး

ဘုရငးခဵခ္ဳပး

သတငး့

ရြိရာ

ဒက၎ာၿမိဳ႕က

ေပါကးၾကာ့ခဲံသညး၈

ဂ္ကးးဆူအစး

သုိ႔ႏြငံး

ခရစးယာနး

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သု႔ိ

ဘုနး့ႀကီ့တုိ႔လကးသုိ႔

သတိေပ့စာမ္ာ့

ခ္ကးခ္ငး့

ပုိ႔ခဲံၾကေလသညး၈ သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕အုပးခ္ဳပးေရ့ ေကာငးစီဝငး လူႀကီ့တုိ႔သညး ဣကဲံသို႔ ခ္ိနး့ေ်ခာကးလာေသာ
ေဘ့အႏၲရာယးသတငး့ကို မယဵုၾကညးၾကကုနး၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး မိမိတုိ႔အာ့ ခုနးလဵုေသာ စဵုစမး့မႈ မ်ပဳေသ့ပဲ
႐ုတးတရကး ခ္ကးခ္ငး့ အေရ့ယူေတားမူလိမးံမညးဟု ထငးမြတးၾကသညး၈
ထိုသတငး့ၾကာ့ၿပီ့ေနာကး ဘာလုပးၾကသနညး့၈ ဘာမြ မလုပးၾကေပ၈ အဆကးအသျယးယူ၊ ေစံစပး
ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့်ဖစးလညး့ ေ်ပၿငိမး့သျာ့ေအာငး အာ့မထုတးၾကေခ္၈ ဘုရငး့မငး့်မတးထဵသုိ႔ ကုိယးစာ့လြယးလႊတး၊
ရြငး့လငး့

တငး်ပ်ခငး့လညး့

မ်ပဳ၈

ၿမိဳ႕လုဵ်ခဵဳမႈအတျကး

ခုခဵကာကျယးရနး

်ပငးဆငးမႈမ္ာ့လညး့

မလုပး၈

ငုတးတုတးသာ ၾကညးံေနခဲံၾကသညး၈
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ဣေနရာတျငး အဵံၾသစရာ တစးခုအေၾကာငး့ ေဖား်ပလုိေပသညး၈ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕တျငး ယခငးအခါက ေနထိုငး
သျာ့ဖူ့ေသာ

ခရစးယာနး

ဘုနး့ႀကီ့ႏြစးပါ့အနကး

တစးပါ့မြာ

နက၏တးေဗဒငးကုိ

တတးကၽျမး့၊

တစးပါ့က

သဘာဝဓမၼတရာ့ကုိ ေလံလာ လုိကးစာ့ခဲံေလသညး၈ ထုိဘန
ု း့ႀကီ့ႏြစးပါ့က ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕သညး တစးေန႔ေသာအခါ
အႀကီ့အက္ယးပ္ကးစီ့၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သာ့တုိ႔မြာ ဒုဗၻိက၏ႏၲရကပးႀကီ့ ဆုိကးေရာကး ရေပလတၱဟ
ဵ႔ ု ႏြစးအေတားၾကာ
ကပငး

တငးႀကိဳ၊

်ဖစးေသားလညး့

ေဟာကိနး့ထုတးခဲံ

မညးသူမြ္

ၾကဖူ့ေလသညး၈

ယခုရရြိလာေသာ

ထုိေဟာကိနး့ကုိ

သတိေပ့စာမ္ာ့ႏြငးံ

လူတုိငး့လုိလုိ

ဆကးစပး၊

စဤး့စာ့်ခငး့

သိထာ့ၿပီ့
မ်ပဳခဲံၾက၈

ထိတးလနး႔တၾကာ့ သတိထာ့်ခငး့လညး့ မရြိခဲံၾကေခ္၈ ထုိအခါက ဘဂၤလာ့်ပညး ဘုရငးခဵခ္ဳပးမြာ ကျာစငးခနး႔
Quasim Khan ဆုိသူ်ဖစးသညး၈ သူသညး အထကးတနး့စာ့ မငး့မ္ဳိ့မငး့ႏျယးက ဆငး့သကးေပါကးဖျာ့လာသူ
်ဖစးရုဵမက နာမညးေက္ား ကဗ္ာဆရာႀကီ့ တစးဤီ့လညး့ မြနးေပသညး၈ သုိ႕ေသား သူသညး ေ႐ႊနနး့ေတားႏြငးံ
အလျနး႔အလျနး ဆကးစပးလ္ကးရြိသညးံအ်ပငး တနးခုိ့အာဏာႀကီ့ေသာ နနး့မေတားမိဖုရာ့ေခါငးႀကီ့ ႏူ့ေဂ္ဟနး
Nur

Jahan

၌

ညီမေတားမြ

ေမျ့ဖျာ့လာသူ

်ဖစးေလသညး၈

သူသညး

ဦကရာဇးဘုရငးမငး့်မတး၌

အမိနး႔ကုိနာခဵရေသာအခါ ထုိအမိနး႔ကုိ အေကာငးအထညးေဖားဖုိ႔ရနး အနညး့ငယး လကးတျနး႔ေနခဲံေပသညး၈
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕က

ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး

ၿမိဳ႕႐ို့ၿမိဳ႕တာလညး့

မလုပး၈

အေ်မႇာကးတပးလညး့

မထာ့၈

ေပ၍တူဂီစစးစစး လူသုဵ့ရာေလာကးသာ အငးအာ့ရြိၿပီ့ သူတုိ႔၌ ကုလာ့စစးသာ့ ဤီ့ေရမြာလညး့ တစးေထာငးံ
ငါ့ရာထကး မပုိေခ္၈ သုိ႔ေသား ေပ၍တူဂီ လူမ္ဳိ့တုိ႔မြာ မိမတုိ႔ႏုိငးငဵကုိ (ှ၂၅ဝ) ခုႏြစးတျငး စပိနး်ပညးက သိမး့ယူခဲံ၊
အငးအာ့ ဆုတးယုတးခဲံသညးံတုိငး ယခုထိ အဵံၾသေလာကးေအာငး နာမညးေက္ားၾကာ့ေနဆဲ ်ဖစးေပသညး၈
လျနးခဲံေသာ ႏြစးေပါငး့ တစးရာံသုဵ့ဆယးအတျငး့ အိႏၵိယမငး့မ္ာ့က ေပ၍တူဂီတုိ႔ကုိ အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ
တုိကးထုတး

ခဲံဖူ့သညးံအ်ပငး

ေနာကးပုိငး့တျငးလညး့

မဂုိဘုရငး

အဆကးဆကးအလာ့တူ

တုိကးခုိကးခဲံၾက

ေသားလညး့ သူတုိ႔ကုိ တစးႀကိမးတစးခါမြ္ ေအာငး်မငးစျာ တုိကးခုိကးႏုိငးခဲံသညး မရြိေခ္၈
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕တျငး ေနထုိငးေသာ ေပ၍တူဂီတုိ႔မြာလညး့ ဘဂၤလာ့နယးကို အၿမဲဒုက၏ ေပ့ေနၾကၿပီ့
။တုိ႔ရနးမြ ကာကျယးႏင
ို းမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့လညး့ အသစး ရြာႀကဵ၊ မရၾကေသ့ေခ္၈ ထုိလူမ္ဳိ့မ္ာ့ကုိ
တုိကးခုိကးဖုိ႔အေရ့မြာ လျယးကူေသာ ကိစၥမဟုတး၈ သူတုိ႔မြာ ၿမိဳ႕႐ုိ့၇ က္ဳဵ့ေ်မာငး့ မရြိဟု ဆုိရေသားလညး့
အလျနးေကာငး့ေသာ လကးနကးခဲယမး့ အေ်မာကးအ်မာ့ ရြိေနေပသညး၈
သူတုိ႔၌ သတၱိကလညး့ ဘီ့လူ့သဘကးမ္ာ့ကဲံသုိ႔ ရြိေတာံသညး၈ သူတုိ႔ကုိ လူအငးအာ့ႏြငးံ ဖိ၊ အႏိုငး
ယူရသညးံတုိငးေအာငး မိမိတုိ႔ဘကးက အက္အဆုဵ့ မတနးတဆ

မ္ာ့်ပာ့ဖျယး ရြိေနေပသညး၈ ထုိ႔်ပငးလညး့

လူတုိငး့ လျတးလပးစျာ ေရာငး့ဝယးချငးံ်ပဳထာ့သညးံအတျကး အနီ့ပတးဝနး့က္ငးရြိ တုိငး့ရငး့သာ့ ကုလာ့လူမ္ဳိ့
မ္ာ့သညး ။တုိ႔ကုိမြီ၊ ခ္မး့သာႂကျယးဝခဲံၾကသ်ဖငးံ အနီ့ပတးဝနး့က္ငးမြ တုိငး့ရငး့သာ့တုိ႔၌ အာ့ေပ့မႈ
ကုိလညး့ မိမိတုိ႔ဘကးက မေမြ္ားမြနး့ႏုိငးေခ္၈ ဣအေၾကာငး့တုိ႔သညး ဘဂၤလာ့ဘုရငးခဵခ္ဳပးအာ့ တုိကးခုိကးရနး
လကးေႏြ့ေစေသာအခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးၾကေပသညး၈
ထုိ႔်ပငးသူ၌
အချနးဘ႑ာမ္ာ့စျာ

စိတးထဲ၉
ရရြိေနေသာ

်ဖစးေပ၍ေနေသာ
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကုိ

ေတျ့ေခ၍ယူဆခ္ကးမြာ

ဖ္ကးဆီ့ပစးရမညးမြာ

ေ႐ႊနနး့ေတားအတျကး

မိမိအငးအာ့ကုိ

မိမိၿဖိဳ့ဖ္ကးရာ

က္မညး်ဖစးေၾကာငး့ကုိ သတိရၿပီ့ ဘုရငးမငး့်မတး စိတးတစးမ္ဳိ့ ေ်ပာငး့ကာ အမိနး႔ကုိ ပယးဖ္ကးလုိ ပယးဖ္ကး်ငာ့
အခ္ိနးဆျဲထာ့ခဲံေပသညး၈
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သုိ႔ရာတျငး တပးက ထျကးေ်ပ့ခဲံေသာ ေပ၍တူဂက
ီ ပၸတိနး မာတငးဒီမဲလုိ့ Martin de Mello ဆုိသူသညး
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕က

အာဏာပုိငးမ္ာ့အေပ၍

မနာလုိ

မ႐ႈစိမးံ်ဖစးရကာ့

ဟူ့ဂလိကုိ

အ်မနးဆုဵ့တုိကးခုိကးရနး

ဘုရငးခဵခ္ဳပးကုိ အာ့ေပ့ တုိကးတျနး့မႈ ်ပဳေနခဲံေလသညး၈ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕က ၾသဂတးစတငးႏြငးံ ဂ္ကးဆူအစး
သာသနာ်ပဳေက္ာငး့မ္ာ့ကုိ

အ်ပဳတး

်ဖဳတးပစးႏုိငးလြ္ငး

မညးကဲံသုိ႔ေသာ

ပစၥညး့ဤစၥာ

ရတနာေတျ

ရႏုိငးေၾကာငး့်ဖငးံ လုယကးရရြိႏိုငးမညးံ စာရငး့ အေသ့စိတးကုိလညး့ တငး်ပတုိကးတျနး့လ္ကး ရြိေပသညး၈
ဒီမဲလုိ့က ဟူ့ဂလိမြ ေပ၍တူဂီမ္ာ့ ေယာကး္ာ့မပီသေၾကာငး့၇ လူတုိငး့လုိလုိ မယာ့ငယးမ္ာ့စျာယူၿပီ့ ပစၥညး့ဤစၥာ
ခ္မး့သာၾက၊ ဇိမခ
း ဵေနသူမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့၇ ဘုရငးခဵခ္ဳပးကသာ ၿမိဳ႕ကုိ အငးအာ့ရြိသမြ္ႏြငးံ ဝုိငး့လုိကးလြ္ငး သူတုိ႔
လျယးလငးံတကူ

လကးနကး

ခ္ၾကလိမးံမညး

်ဖစးေၾကာငး့၇

မိမိစစးတပးေတျ

ဟူ့ဂလိသုိ႔

ေရာကးေနခိုကး

ရခုိငးဘုရငးက အေရြ႕ဘကးမြ လာတုိကးမညးကုိလညး့ စုိ့ရိမးရနးမရြိေၾကာငး့၇ အဘယးေၾကာငးံ ဆုိေသား ။၌
ေရတပးကို မုတးသုနးရာသီေလမ္ာ့က ပငးလယးသုိ႔ မထျကးႏုိငးေအာငး ဆီ့တာ့ထာ့ၾကမညး်ဖစးသညးံအ်ပငး
ရခုိငးဘုရငးက ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကုိ စစးကူပုိ႔ရနး အစီစဤးမ္ာ့လညး့ မရြိေသာေၾကာငးံ အေႏြာကးအရြကး အခကးအခဲ
မရြိဘဲ ေအာငး်မငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ စသညး်ဖငးံ က္ဳိ့ေၾကာငး့်ပကာ ဘုရငးခဵခ္ဳပးကုိ စိတးပါလာေအာငး တုိကးတျနး့
ႏုိငးခဲံေလသညး၈
ယငး့သုိ႔ေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့သညး
စစးသညးအငးအာ့

တစးသိနး့ငါ့ေသာငး့စု႐ုဵ့၊

အႏုိငးရခဲံေလၿပီ၈ ကျာစငးခနး႔ Quasim Khan သညး
အေ်မာကးတပး၇

ေလြတပးမ္ာ့

အသီ့သီ့ဖျဲ႕စညး့ကာ

မိမိ၌သာ့ေတား အီနာယာတူလာခနး lnayatullah Khan ကုိဗုိလးခ္ဳပး၇ အေတျ႔ႀကဳဵမ္ာ့ေသာ ပထနးလူမ္ဳိ့
စစးဗုိလးႀကီ့ ဗဟာဒူ့ခနး Bahadur Khan ကုိ တပးမြဴ့၇ အသီ့သီ့ခနး႔ထာ့ ကျပးကဲေစလ္ကး ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကုိ
တုိကးေလေတာံ၌၈
မဂိုစစးတပးႀကီ့ကို ဘျာ့ခနဲ ေတျ႔လုိကးၾကရေသာအခါ ေပ၍တူဂီတုိ႔မြာ မြငးသကးမိသကဲံသို႔ ၾကကးေသ
ေသကုနးၾကၿပီ့ ေ်ခမကိုငးမိ လကးမကိုငမ
း ိ ်ဖစးကုနးၾကေတာံ၌၈ ပထမေသား တစးၿမိဳ႕လဵု့ ဟိုေ်ပ့ဒီေ်ပ့ႏြငးံ
႐ႈပးေထျ့ေနၾကသညး၈ ညပိုငး့ ေရာကးလာေသာအခါ ကပၸတိနးမငးႏူရယး ဒီအဇီဗီဒို Manoel de Azevedo လညး့
ႏိုငးႏိုငးနငး့နငး့ ထိနး့၊ ရသျာ့ေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ လမး့မ္ာ့ကို ပိတးဆို႔ၿပီ့ သူတို႔၉ တစးပဵုတစးပငးႀကီ့ ရြိေနေသာ
တူမီ့ ေသနတးေကာငး့မ္ာ့ကို ၿမိဳ႕သာ့တို႔အာ့ ေဝငြေပ့လ္ကး တပးချဲဗိုလးမ္ာ့ ခနး႔ထာ့ကာ ၿမိဳ႕ကာကျယးေရ့ကို
စီမဵၾကရေပေတာံသညး၈
ေနာကးေန႔နဵနကးတျငး ၿမိဳ႕အုပးခ္ဳပးေရ့ေကာငးစီ အစညး့အေဝ့ေခ၍ၿပီ့ အလိမၼသဵု့ဖို႔ ဆဵု့်ဖတးၾကသညး၈
ထို႔ေနာကး မဂိုစစးဗိုလးခ္ဳပး၌ ရညး႐ျယးခ္ကးကို သိရြိရနးႏြငးံ သငးံေလ္ားေသာ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ လုပးႏိုငး
မလုပးႏိုငး အကဲခတးရနး ဘုနး့ႀကီ့ကာဘရယးလးအာ့ ကိုယးစာ့လြယး ခနး႔၊ ေစလႊတးလိုကးၾကေလသညး၈ ။ကို
အီနာယာတူလာခနးက လကးခဵ ေတျ႔ဆဵုေလသညး၈ တူလာခနးသညး ၿမိဳ႕အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ တုိငးစာမ္ာ့
ရရြိထာ့ေသာေၾကာငးံ စဵုစမး့ရနး လာသညးဟု မလိမးံတပတး ေ်ပာ်ပသညး၈ အေသအခ္ာ ေမ့်မနး့ေသာအခါ
သူက မိမိတို႔ ပိုငးနကးအတျငး့ သျာ့လာေနေသာ ေလြမ္ာ့ကို မၾကာခဏ တိုကးခိုကး လုယကးေနေသာ
ဒီယငး့ဂါ့က

လူဆို့မ္ာ့ကို

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕က

အကူအညီ

ေပ့ေနေသာေၾကာငးံ

စဵုစမး့ရနးလာေၾကာငး့

ေ်ပာ်ပေလေတာံသညး၈ (ဣတျငး့ ေရြ႕အခနး့၉ ဆိုခဖ
ဲံ ူ့ေသာ အဖမး့ခဵရသညးံ ဗိုလးခ္ဳပးကေတားကို ရညးၫႊနး့
ေ်ပာဆိုဟနး တူေပသညး၈) ကာဘရယးလးလညး့ ထိုစျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့ မမြနးကနးေၾကာငး့ကို အေထာကးအထာ့
်ပႏိုငးပါသညးဟု ေ်ပာေသာအခါ တူလာခနးက မိမိတို႔ရေသာ သတငး့သာ မြနးကနး၊ အေထာကးအထာ့ကို
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မိမိကိုယးတိုငး ်ပႏိုငးေၾကာငး့၇ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ထဲ၉ ဝြကးထာ့ေသာ အဖမး့ခဵ ကုလာ့မ္ာ့ ရြာေဖျ ေတျ႔ရြိမညး ဆိုလြ္ငး
(အမြနးပငး ရြာလြ္ငး ေတျ႔မညးံဆဲဆဲ ပငး) ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ႏြငံး ပူေပါငး့ လုပးကိုငးသညးဟု အမြနးယူဆရမညး
်ဖစးေၾကာငး့ ်ပနးလညး ေ်ပာဆိုေလသညး၈
ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ထဲတျငး ဖမး့ဆီ့ ရရြိထာ့ေသာ လူေပါငး့မ္ာ့စျာ ရြိသညးမြာ အမြနးပငး ်ဖစးေပသညး၈
သို႔ရာတျငး ထိုလူမ္ာ့ကို ဒီယငး့ဂါ့ ပငးလယးဓါ့်ပမ္ာ့က လာေရာကး ေရာငး့ခ္ သျာ့ၾကသညးသာ ်ဖစး၊
တရာ့သ်ဖငးံ ဝယးယူ ထာ့ၾက်ခငး့သာ ်ဖစးသညးဟု သေဘာထာ့ေနခဲံၾကသညး၈ ထုိ႔်ပငးလညး့ ထိုလူမ္ာ့မြာ
အာ့လဵု့လိုလိုပငး ခရစးယာနးဘာသာ ထဲသို႔ ဝငးၿပီ့ ၾကေလၿပီ၈ ကာဘရယးလးလညး့ ၿမိဳ႕ကို ရြာေဖျလြ္ငး
ခုခဵမညး်ဖစးေၾကာငး့၇

ယငး့သို႔

မလုပးမီ

ႏြစးသကး

သေဘာတူညီမညးံ

အခ္ကးမ္ာ့

ရြာေဖျဖို႔လိုေၾကာငး့၇

နညး့လမး့မရြိမြသာ လုပးရမညး်ဖစးေၾကာငး့မ္ာ့ကို ရြငး့်ပေပသညး၈ ကၽျနးမ္ာ့ကို လကးလႊတးလိုကးရမညးမြာ
ထိုကၽျနးတို႔သညး ခရစးယာနးမ္ာ့ ်ဖစးေနၾကသညးံအတျကး ။တို႔ကို မညးသညးံ နညး့ႏြငးံမြ္ အေၾကာငး့မဲံ
စျနး႔ပစးထာ့ႏုိငးမညးမဟုတးေပ၈
ေစံစပးေရ့ ပ္ကးခဲံေလၿပီ၈ တိုကးပျဲလညး့ ဇူလိုငးလ (ဿ) ရကး အ႐ုဏးတကးအခ္ိနးတျငး စေလ၌၈ မဂို
စစးတပးႀကီ့သညး

ကုနး့၇

ေရ

ႏြစးဖကးညႇပး၊

ေလ့ဖကးေလ့တနး

ဝိုငး့ထာ့သ်ဖငးံ

ၿမိဳ႕စျနး

နိဂဵု့မ္ာ့

လကးလႊတးလိုကးရေလၿပီ၈ သို႔ရာတျငး မငးႏူရယး အဇီဗီဒိုသညး သူ၌ ခဵစစးေၾကာငး့ကို တပး်ဖနး႔မထာ့ဘဲ စု၊
ခဵေလသညး၈

ေကာငး့စျာ

မဂိုစစးတပးဘကးတျငးမူ

တူ့ေဖား

ထာ့ေသာ

ေ်မကတုတး

အထိအခိုကးအရြအနမ္ာ့၊

တူ့က္ငး့မ္ာ့မြ

လူေ်ခာကးရာခနး႔

က္ဆဵု့ၿပီ့၇

ေ်ခကုပးရထာ့ၾကသညး၈
ေပ၍တူဂီတုိ႔

ဘကးကမူ

မိမိလူမ္ဳိ့ေ်ခာကးေယာကးႏြငးံ ကုလာ့စစးသာ့ ငါ့ဆယးခနး႔ ဆဵု့႐ႈဵ့ေပ၌၈ ယငး့ကာ့ ပထမေန႔ တုိကးပျဲမြ္သာ
ရြိေသ့သညး၈ ထုိ႔ေနာကး ၿမိဳ႕ကို ဝိုငး့ထာ့ၾကသညးမြာ သဵု့လပငး ၾကာေလသညး၈
မဂိုစစးဗိုလးအခ္ဳိ႕က ယငး့သို႔ေသာ အသာ့လျတး စျနး႔စာ့မႈမ္ဳိ့ကို စျနး႔လႊတးရနး အီနယာတာလူခနးအာ့
တုိကးတျနး့ခဲံၾကေသ့သညးဟု အဆိုရြိေပသညး၈ “အကယး၊သာ ေပ၍တူဂီဘကးက လကးရြိ အေ်ခအေနထကး
နညး့နညး့ သာမညးဆိုလြ္ငး ဘဂၤလာ့်ပညး တစး်ပညးလဵု့ေသား လညး့ေကာငး့၇ ထုိမြ္မက အိမးနီ့ပါ့ခ္ငး့
်ပညးမ္ာ့ကေသား လညး့ေကာငး့၇ ေပ၍တူဂီတုိ႔ဘကးက ဝိုငး့အဵု ထႂကျ လာၾကေပလိမးံမညး”ဟု ကာဘရယးလး၌
စာထဲ၉

ပါရြိေပသညး၈

ဣစာ၌

အဓိပၸါယးကို

ေတျ့ၾကညးံလြ္ငး

အိႏိၵယတိုငး့သာ့တို႔သညး

မဂိုဘုရငးမ္ာ့

လာေရာကး အုပးစို့ေနသညးကို အဘယးမြ္ မေက္မနပး ်ဖစးေနၾကသညးကို အကဲခတးႏိုငး ေပလိမးံမညး၈ ထို႔်ပငး
ကာဘရယးလးက ထိုေပ၍တူဂီတုိ႔သာ လျတးလျတးလပးလပးႏြငးံ ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ ေတာငးံတငး့ေနပါက အာရြတိုကး
တစးချငးရြိ ေပ၍တူဂီပိုငး အ်ခာ့နယးေ်မမ္ာ့ကိုပါ ေထာကးပဵံ ထာ့ႏိုငးေပလိမးံမညး ဟူ၊လညး့ ထငး်မငးခ္ကး
ေပ့ထာ့ေလသညး၈ မနးရစး၌ မြတးတမး့တျငးလညး့ အလာ့တူ မြတးခ္ကးမ္ဳိ့ ေရ့ထာ့ခဲံေပ၌၈
တစးေန႔ေသာအခါ
ၾကညးံ႐ႈခဲံၿပီ့ေနာကး

မနးရစးသညး

“ေပ၍တူဂီမ္ာ့သညး

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕၌
အကယး၊သာ

ကာကျယးေရ့

မိမိတို႔၉ရြိေသာ

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

အငးအာ့ႏြငးံ

သတိၱကို

လုိကးလဵ
မိမိတို႔

ပိုငးဆိုငးထာ့တဲံ ေ်မေပ၍မြာ ယခုလို အေၾကာငး့မဲံ ်ဖဳနး့တီ့ ပစးေနၾကမညးဆိုလြ္ငး ဘာမြ အသဵု့က္ေတာံမညး
မဟုတ”း ဟု

မြတးခ္ကး

ခ္ခဲံဖူ့ေလသညး၈

ေပ၍တူဂီ်ပညးကို

စပိနးႏိုငးငဵထဲသို႔

ဆျဲသျငး့

ခဵခဲံရေသာအခါ

ေပ၍တူဂီအငးပါယာႀကီ့မြာ ေ်ခမလႈပးႏိုငး၇ လကးမလႈပးႏိုငး ်ဖစးခဲံရေပသညး၈ “မိမိ၌ သေဘၤာတပးမ္ာ့လညး့
အေရြ႕တိုငး့သို႔ တပး်ဖနး႔၊ ေစလႊတးစရာ မက္နးရြိေတာံေခ္၈ ယငး့သို႔ေသာ ေထာကးပဵံမႈမ္ဳိ့ ကငး့လာသညးံအခါ
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ကိုလိုနီနယးခ္ဲ႕တို႔မြာ အညျနး႔အတကးထျကးဖို႔ ေနေနသာသာ ရနးသူမ္ာ့ လာေရာကး တိုကးခိုကး်ခငး့ကိုပငး
ရပးတညးခခ
ု ဵ်ခငး့ မ်ပဳႏုိငးၾကေတာံေပ၈ အာရြတျငးလညး့ ဤေရာပအတုိငး့ပငး ရြိေပသညး”ဟု ေဖား်ပထာ့ေပ၌၈
ယခုအခါ
သာဓကတစးရပး

ဟူ့ဂလိကို

ရနးသူမ္ာ့

်ဖစးေနေတာံ၌၈

ဝိုငး့ထာ့ၿပီ်ဖစးရာ

သို႔ေသား

ေပ၍တူဂီတုိ႔၌

အထကးပါ

စကာ့တို႔

ဇျဲသတိၱကာ့

မြနးကနးေၾကာငး့

်မငးံၿမဲ်မငးံလ္ကးပငး၈

သူတို႔

ေနခဲံထိုငခ
း ဲံၾကပဵုမြာ ဇိမးခဵေနသူမ္ာ့ အ်ဖစး်ဖငးံ လူမေလ့ေချ့မခနး႔ ဆိုသလို ရြိခဲံၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး သူတုိ႔
အငးပါယာႀကီ့ က္ဆဵု့ခဲံရသညးမြာ သူတို႔၌ ကိုယးက္ငးံတရာ့ေၾကာငးံ မဟုတးေပ၈ မဒၵရစးၿမိဳ႕ႏြငးံ လစၥဘျနးၿမိဳ႕တို႔
က္ဆဵု့ခဲံရသညးမြာ

အာရြတိုကးတျငး

မိမိတို႔ေနရာကို

ဝငးလုေသာ

်ပငးသစးႏြငးံ

အဂၤလိပးတို႔ေၾကာငးံသာ

အက္ဤး့အက္ပးေတျ႔ရၿပီ့ ဆဵု့႐ႈဵ့ခဲံၾကရ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
အီနာယာတူလာခနးမြာ
လူငယးကေလ့

ဘာေတျကို

တစးေယာကးသာ

ေတျ့ေခ၍ထာ့သညး်ဖစးေစ၇

်ဖစးသညး၈

သူ၌

သူသညး

လကးေထာကးဗိုလးမြဴ့ႀကီ့

အာ့နညး့ေသာ

ဗဟာဒူ့ခနးသညးကာ့

ေနာကးဆုတးသညးဟူေသာ စကာ့ကို ၾကာ့လိုသူ မဟုတးေပ၈ သို႔ႏြငးံ ဟူ့ဂလိကို လုပးၾကဵေသာ တုိကးပျဲမြာ
ဆကးလကး၊သာ

ဆငးႏႊဲေနခဲံေပသညး၈

မဂိုတုိ႔သညး

ေပ၍တူဂီတပးထဲတျငး

အခ္ငး့ခ္ငး့

စိတးဝမး့ကျဲေစၿပီ့

ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ ဝငးႏိုငးေအာငး လြညးံလဵု့မ္ာ့ လုပးခဲံၾကသညး၈ လုပးသေလာကးလညး့ အထေ်မာကးခဲံေပသညး၈
ေစံစပးေရ့လုပးမညးဟု

ကတိေပ့လိုကးေသာအခါ

ေက္ာငး့ထုိငးဘုနး့ႀကီ့ကို

ေပ၍တူဂီတို႔သညး

ေစလႊတးလိုကးၾကေလသညး၈

သို႔ေသား

ၾသဂတးစတငး
သူ၌

သာသနာ်ပဳေက္ာငး့မြ

ေစံစပးေရ့မြာ

ေပ၍တူဂီတပးမြ

ေခါငး့ေဆာငးေလ့ဤီ့ ကိုယးစာ့လြယးလႊတး၊ ေဆျ့ေႏျ့ပါဟူေသာ အေ်ဖသာ ရခဲံသညး၈ ေပ၍တူဂီတုိ႔လညး့
ကပၸတိနးေလ့ေယာကးကို ေ႐ျ့၊ လႊတးလိုကးၾက်ပနးသညး၈
ကပၸတိနး ေလ့ေယာကးလညး့ သူတို႔စကာ့အတိုငး့ ဗဟာဒူ့ခနးထဵသို႔ သျာ့ၾကေလသညး၈ မူလ
ေတာငး့ဆိုခ္ကး အတိုငး့ ေက့္ကၽျနးမ္ာ့၌ ကိစၥကို ထပး၊ ေတာငး့ဆို်ပနးေသာအခါ သူတို႔ ေက္နပးပါေစေတာံ
ဟူ၊

ကၽျနးကို့ဆယးခနး႔

“ဒီလိုလူမ္ဳိ့ေတျေတာံ

်ပနးေပ့ရနး

သေဘာ

သိပးမရြာ့လြပါဘူ့၈

ထမငး့ခ္ကးေတျ၇

ကေခ္သညးေတျ၇

လိုကးပါေလ”ဟု

ေ်ပာလိုကးေလသညး၈

တူလုိကးၾကေလသညး၈

သူတို႔ကို

သူတို႔ရဲ႕

သူတို႔၌

ဓမၼဆရာေတျ၇

ထိုစကာ့ကို

မဂိုမ္ာ့က

အသာ့မညး့
သူတို႔ရဲ႕

ေပ၍တူဂီတို႔က

ရယးေမာလ္ကး

မိနး့မေတျ၇

လိမၼေသာ

အပးခ္ဳပးသညးမေတျထဵ
်ငငး့ပယးၾကေသာအခါ

်ပနးပို႔

မဂိုတို႔က

ထိုေတာငး့ဆိုခ္ကးကို ဖယးရြာ့ပစးမညးံ ဟနးေဆာငးၿပီ့ ထုိကိစၥကို အၿပီ့သတး ေဆျ့ေႏျ့ရနး ေခါငး့ေဆာငးလူႀကီ့
ဤီ့ေရ

ဒီထကးမ္ာ့မ္ာ့

လႊတးေပ့ပါဟု

ေ်ပာၾက်ပနးေလသညး၈

ထိုအခါ

ဘုနး့ႀကီ့ကာဘရယးလးႏြငးံအတူ

ေက္ာငး့ထိုငး ဘုနး့ႀကီ့ကိုပါ ထညးံ၊ စုစုေပါငး့ လူေ်ခာကးေယာကးထပး၊ လႊတးရ်ပနးသညး၈
ထိုအခါ မဂိုတို႔သညး သူတို႔ကို ေစ့္်မႇငးံၿပီ့ ဆို်ပနး၌၈ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ရြိလူမ္ာ့ ပိုငးဆိုငးေသာ ေငျႏြငးံ
ပစၥညး့တို႔ကို တစးဝကးချဲ၊ ေပ့ရမညးဟု ေတာငး့ဆိုၾကေလသညး၈ ထိုအခါမြ မိမိတို႔ကို အပိုငးစီ့ဖို႔ စနစးတက္
ၾကဵစညးေနသညးကို သေဘာေပါကးၿပီ့ အဵံအာ့ သငးံကုနးၾကေတာံသညး၈ သို႔ႏြငးံ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့လညး့
်ပနးချငးံ်ပဳရနး ေ်ပာၾကရေတာံ၌၈ သို႔ေသား သူတို႔ကို ဘာမြအေ်ဖမေပ့ဘဲ ႐ျကးထညးတဲတစးခုတျငး ေနေစၿပီ့
အေစာငးံမ္ာ့

ခ္ထာ့လိုကးၾကေလေတာံ၌၈

အခတးခဵၾကရေပသညး”ဟု
ေၾကာကးလနး႔ေစရနး
သငးၾကာ့ထာ့သ်ဖငးံ

ကာဘရယးလး၌

ဆငးတစးေကာငးကို
။တို႔ကို

ထို့၊

“ေနာကးတစးေန႔တျငး
စာတျငး

အထဲသို႔

ေဖား်ပ

ကၽျႏးုပးတို႔အာ့လဵု့

ထာ့ေလသညး၈

ေခ၍သျငး့လာၾကသညး၈

သတးေတာံမညးံဟနး်ဖငးံ

ထို႔ေနာကး

ဆငးႀကီ့မြာ

ႏြာေမာငး့်ဖငးံ

ေပျ႔ၿပီ့

သဵေ်ခခ္ငး့
သူတုိ႔ကို
လိမၼေအာငး
ေလထဲ
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ေ်မႇာကးကစာ့လိုကး၇ ကိုယးအဂၤါမ္ာ့ကို ေတာငးဆျဲ ေ်မာကးဆျဲ လုပးလုိကးႏြငးံ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေ်ခာကးလြနး႔ေနေလသညး၈
ေနာကးဆဵု့၉ သူတုိ႔ ေတာငး့ဆိုခ္ကးကို အဇီဗီဒိုထဵသျာ့၊ တငး်ပရနး ကာဘရယးလး တစးဤီ့တညး့ကိုသာ ်ပနး၊
လႊတးလိုကးၾကေပ၌၈
ဂ္ကးဆူအစးဘုနး့ႀကီ့လညး့ အက္ဳိ့အေၾကာငး့ကို အစီရငးခဵၿပီ့ေနာကး လူတိုငး့၌ စညး့စိမးကို တစးဝကး
ချဲေပ့သညးံတိုငးေအာငး မိမိတို႔အဖို႔ လဵု်ခဵဳ စိတးခ္ရလိမးံမညး မဟုတးသညးကိုလညး့ ထညးံသျငး့ စဤး့စာ့ရနး တငး်ပ
လိုကးေလသညး၈ ေနာကးဆဵု့၉ ေစံစပးေရ့မြာ ဘယးဘကးသို႔ ်မာ့ဤီ့လြညးံေနသညးကို ေပ၍တူဂီမ္ာ့ ေကာငး့စျာ
သေဘာေပါကးၾကၿပီ့လြ္ငး မိမိတုိ႔ သိက၏ာမဲံရသညးံ အ်ဖစးကို မ္ဳိသိပးၿပီ့ မေရမတျကးႏိုငးေသာ လူအငးအာ့ႏြငးံ
အေ်မာကးတစးရာံႏြစးဆယး

ၿမိဳ႕ကို

ဝိုငး့ထာ့သညးကို

သိရေသားလညး့

ခဵတုိကးဖို႔သာ

ဆဵု့်ဖတးၾကရ

ေပေတာံသညး၈
မဂိုတို႔သညး တစးချဲတိတိ ၿမိဳ႕ကို ဆကးလကးဝိုငး့ထာ့ၿပီ့ ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ ခ္ဳိ့ေဖာကး ဝငးေရာကးႏိုငးေအာငး
ႀကိဳ့စာ့

ၾကေသားလညး့

မေအာငး်မငးၾကေခ္၈

သူတို႔သညး

ၾသဂုတးစတငးႏြငးံ

ဂ္ကးဆူအစး

သာသနာ်ပဳ

ေက္ာငး့တိက
ု႔ ို သိမး့ၿပီ့ မီ့႐ိႈ႕ပစးလိုကးၾကသညး၈ သို႔ေသား အဓိက ကတုတးက္ငး့မ္ာ့ကို အေ်မာကးႏြငးံပစး
မိုငး့ႏြငးံချဲေသားလညး့

ခ္ဳိ့ေဖာကး

မေရမတျကးႏိုငးေသာ

လူအငးအာ့ႏြငးံ

အေ်မာကးတစးရာံႏြစးဆယးၿမိဳ႕ကို

ဝိုငး့ထာ့သညးကို သိရေသားလညး့ ခဵတိုကးဖို႔သာ ဆဵု့်ဖတးၾကရေပေတာံသညး၈
မဂိုတို႔သညး တစးလချဲတိတိၿမိဳ႕ကို ဆကးလကးဝိုငး့ထာ့ၿပီ့ ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ ခ္ဳိ့ေဖာကးဝငးေရာကးႏုိငးေအာငး
ႀကိဳ့စာ့ၾကေသားလညး့ မေအာငး်မငးၾကေခ္၈ သူတုိ႔သညး ၾသဂတးစတငးႏြငးံ ဂ္ကးဆူအစး သာသနာ်ပဳေက္ာငး့
တို႔ကို

သိမး့ၿပီ့

မီ့႐ိႈ႕ပစးလိုကးၾကသညး၈

သို႔ေသား

အဓိက

ကတုတးက္ငး့မ္ာ့ကို

အေ်မာကးႏြငးံပစး

မိုငး့ႏြငးံချဲေသားလညး့ ခ္ဳိ့ေဖာကး ဝငးေရာကးႏိုငး်ခငး့ မရြိေပ၈
မဂိုတုိ႔သညး

ဣအတုိငး့

ဆဵု့်ဖတးႏုိငးေပလိမးံမညး၈

ဝိုငး့ထာ့ပါေသားလညး့

သို႔ရာတျငး

ေပ၍တူဂီတို႔

ေအာငးႏိုငးဖို႔

လကးထဲ၉

အေရ့မြာ

ဝြကးဖဲတစးခ္ပး

အခ္ိနးကသာ

က္နးေပေသ့သညး၈

အေ်မာကးမ္ာ့ႏြငးံ ပစးခတး တိုကးခိုကး်ခငး့ ခဵေနရေသားလညး့ ေပ၍တူဂီတို႔၉ အပ္ကးအစီ့ မရြိေသ့ေသာ
သေဘၤာမ္ာ့ ်မစးထဲ၉ ရြိေနေပေသ့သညး၈ ထိုသေဘၤာမ္ာ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕မြ ဆုတးချာၿပီ့ ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌စစးတပး
မေရာကးႏိုငးေသာ ဂဂၤါ်မစးဝရြိ တစးေနရာရာသို႔ စုနးဆငး့သျာ့ႏိုငးစရာ ရြိေပသညး၈ ဆနးဒါဗနး်မစးဝကၽျနး့ေပ၍
အရပးရြိ

ေခ္ာငး့ႀကိဳေခ္ာငး့ၾကာ့က

လဵု်ခဵဳေပၿပီ၈

ကၽျနး့ငယးတစးကၽျနး့သို႔

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

မဂိုတို႔၉

တစးႀကိမးေရာကးမိလြ္ငး

သေဘၤာလညး့မရြိ၈

သူတို႔အဖို႔

ထိုေနရာမ္ဳိ့ကို

ေဘ့ရနး

တုိကးႏိုငးေအာငး

ကၽျမး့က္ငးမႈလညး့ မရြိေသာေၾကာငးံတညး့၈ ဣကးိစၥတျငး ေငျေၾက့မြတစးပါ့ အ်ခာ့ ကိုယးပိုငးပစၥညး့မ္ာ့ကို
စျနး႔ခဲံၾကရေပလိမးံမညး၈ သို႔ရာတျငး ယငး့သို႔ ၾကမး့တမး့ေသာ လမး့ကို လိုကးမြသာ မိမိတို႔၌ အသကးကို
ကယးဆယးႏိုငးေပလိမးံမညး၈
သစၥာေဖာကး

ဒီမလ
ဲ ို့၌

သငး်ပထာ့မႈေၾကာငးံ

မဂိုတုိ႔သညး

ေပ၍တူဂီတို႔

လျတးရာလျတးေၾကာငး့

အာ့ထုတးလိမးံမညး ဆိုသညးကို ႀကိဳ၊ ်မငးထာ့ၾကသညးံအတိုငး့ အစီအစဤးမ္ာ့ လုပးကာ ေဘာတဵတာ့တစးခုကို
်မစးေအာကးဘကး ေရလမး့က္ဤး့ေသာေနရာ၉ သဵႀကိဳ့မ္ာ့ႏြငးံ တစးဖကးတစးခ္ကး ခ္ညးေႏြာငးၿပီ့ ကနး႔လနး႔်ဖတး၊
ခ္ထာ့ေလသညး၈

မီ့ေဖာငးမ္ာ့ကိုလညး့

အနီ့တျငး

အသငးံ

်ပငးဆငးထာ့ၾကသညး၈

ကမး့ႏြစးဖတးတျငး

ေသနတးသမာ့ ေလ့သမာ့တုိ႔ အႏၲရာယးမြ လျတးကငး့ေအာငး ေ်မကတုတးက္ငး့မ္ာ့ တူ့ထာ့ၾကေလသညး၈
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စကးတငးဘာလ

(ဿ၁)

ရကးေန႔တျငး

ေပ၍တူဂီတို႔သညး

ညဤးံအခ္ိနး၉

ဝမး့်ပာ့ေလြႀကီ့

တစးဆယးံေလ့စငး့ႏြငးံ ကုနးသေဘၤာအခ္ဳိ႕ေပ၍သို႔ တိတးတဆိတး တကးေရာကးခဲံၾကကုနး၌၈ ေ်ပာငး့ဝက္ယး
အေ်မာကးမ္ဳိ့ထကး ပို၊ အထိနာေစေသာ အေပါံစာ့ အေ်မာကးကေလ့မ္ာ့လညး့ တငးယူခဲံၾကေလသညး၈
အဝိုငး့ခဵထာ့ရေသာ ၿမိဳ႕က ကယးထုတးလာၾကေသာ လူမ္ာ့တျငး ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့စစးစစးႏြငးံ က်ပာ့ပါ ေယာကး္ာ့
(ှ၂ဝ)

အလာ့တူ

အမ္ဳိ့သမီ့

(ှဝဝ)၇

ေက့္ကၽျနးမ္ာ့ႏြငးံ

ကုလာ့စစးသာ့

စုစုေပါငး့

(၀ဝဝဝ)ခနး႔

ပါဝငးေလသညး၈ ကုလာ့လူမ္ဳိ့အမ္ာ့စုမြာ ထျကးေ်ပ့ လျတးေ်မာကးသျာ့ၾကၿပီ့ ်ဖစးေလသညး၈
မြာ့ယျငး့တျကးခ္ကးမႈေၾကာငးံ သေဘၤာမ္ာ့မြာ အ႐ုဏးတကးေလာကးေရာကးမြ အာ့လဵု့အသငးံ်ဖစးၿပီ့
ေက္ာကးဆူ့ႏုတးႏိုငးေပသညး၈ ထို႔ေနာကး ရာဇဝငး၉ စာတငးေလာကးေသာ ဆုတးချာေရ့ကို စတငးၾကေပေတာံ၌၈
မဂိုတို႔သညး
ၿမိဳ႕တျငး့သို႔

ေပ၍တူဂီတပးမ္ာ့
ခ္ဤး့နငး့

ေလြသေဘၤာမ္ာ့ေပ၍သို႔

ဝငးေရာကးခဲံၾကကုနး၌၈

ေရာကးသျာ့ၾကသညးကို

ဣေနရာ၉

“သူတို႔

ရိပးမိ

သိရြိေသာအခါ

အတငး့တုိကးယူခဲံရသလို

ႂကျာ့ဝါ့ႏိုငးၾကေပသညး” ဟူ၊ပငး ကာဘရယးလးက ခါ့ခါ့သီ့သီ့ နာၾကညး့ဟနး်ဖငးံ မြတးတမး့ ေရ့ထာ့
ခဲံေသ့သညး၈ ်မစးတျငး့၉ မဂိုတို႔၌ ေလြမ္ာ့ အ႐ျယးအစာ့စာ့ ငါ့ရာခနး႔ ရြိေလသညး၈ ကုနး့ေပ၍၉ လူ အငးအာ့
တစးသိနး့ခနး႔ရြိ၊ အခ္ဳိ႕မြာ ်မစးတစးဖကးတစးခ္ကးတျငး ႏြစးဆယံးငါံ့မိုငးခနး႔ ရြညးေသာ ေ်မကတုတးက္ငး့မ္ာ့တျငး
ေနရာ ယူထာ့ၾကေလသညး၈ အေ်မာကးအာ့လဵု့ကိုလညး့ ်မစးေပ၍သို႔ လြညးံ၊ ခ္ိနးထာ့ၾက၌၈ မို့ကုနးၿပီ့်ဖစး၊
်မစးေရမြာ တိမးေနေပၿပီ၈ ေလကလညး့ ဆနး႔က္ငးဘကး တုိကးေန၊ အေတားစျနး႔စာ့ရမညးံ အေ်ခအေန
်ဖစးေနေလသညး၈
မဂိုတို႔သညး

ေလြတစးဆယးံေ်ခာကးစငး့ကို

မီ့ေဖာငးဖျဲ႔၊

ထငး့ေမႊ့လ္ကး

ယမး့မႈနး႔မ္ာ့ထညးံ၊

အဆငးသငးံ ရြိေနရာ ထိုမီ့ေဖာငးကို မီ့႐ိႈ႕ၿပီ့ ေပ၍တူဂီသေဘၤာမ္ာ့ကို စ၊တုိကးရနး စီမဵၾကေလသညး၈ သို႔ေသား
ေပ၍တူဂီတပး

တစးတပးသညး

ကနး႔လနး႔ခဵထာ့ေသာ

မီ့မ႐ိႈ႕ႏုိငးမီ

ေဘာတဵတာ့ကို

အကုနးပစးခတး

ခ္ဳိ့ေဖာကးပစးရနး

သတး်ဖတးလိုကးၾကၿပီ့လြ္ငး

အာ့ထုတးၾကေလသညး၈

မီ့ေဖာငး်ဖငးံ

ယငး့ကိစၥ

မၿပီ့မီ

မို့ခ္ဳပးလာေလၿပီ၈ မဂိုတို႔လညး့ ၿမိဳ႕တျငး့၉ ပစၥညး့ဤစၥာမ္ာ့ လုယကး်ခငး့်ဖငးံ အလုပး႐ႈပးေနၾကေသာေၾကာငးံ
ဣအဆငးံ ေရာကးသညးတုိငးေအာငး ဖိ၊ တုိကးခိုကး်ခငး့ မလုပးၾကေသ့ေခ္၈
သို႔ေသား အဇီဗီဒိုသညး မိမိေရတပး်ဖငးံ ေဘာတဵတာ့ကို ေမြာငးထဲ၉ ်ဖတးေက္ား်ခငး့ မ်ပဳႏုိငးေသ့၈
ေနာကးေန႔နဵနကးတျငးမူကာ့ တုိကးပျဲႀကီ့ အ်ပငး့အထနး ်ဖစးေလေတာံ၌၈ ေနေရာငးမြာ အေ်မာကးမီ့ခို့တို႔ကို
မလျနးဆနးႏုိငးေတာံေပ၈

်မစးတစးခုလဵု့

ေမြာငးမညး့ေနၿပီ့

မဂိတ
ု ို႔ပစးလိုကးေသာ

်မာ့ႏြငးံ

က္ညးဆနးတို႔မြာ

မို့သီ့မို့ေပါကးပမာ ပလူပ္ဵ၊ ေနၾကေတာံ၌၈ ဣပျဲတျငး မြတးေလာကးသာ့ေလာကး သတိၱ်ပခဲံေသာ စျနး႔စာ့ခနး့
မ္ာ့စျာကိုလညး့ ေတျ႔်မငးၾကရေပသညး၈ ေယာကး္ာ့ဆို၊ ေပ၍တူဂီႏြစးေယာကးႏြငးံ နီဂ႐ို့လူမ္ဳိ့ တစးဤီ့သာပါေသာ
ေလြတစးစငး့ကို ရနးသူေလြမ္ာ့စျာက ဝိုငး့ဝိုငး့ တုိကးခိုကးခဲံၾကရာ ေပ၍တူဂီတစးေယာကးမြာ ေ်ခႏြစးဖကးလဵု့ကို
အေ်မာကးဆနး ထိမြနးသျာ့ေလသညး၈ သူ၌ အေဖားလညး့ သူ႔ကို ေလြဤီ့သို႔ ေ႐ႊ႕ထာ့လိုကးၿပီ့ အဝက္ယး
အေ်မာကးကေလ့ႏြစးလကးႏြငးံ ရနးသူ႔ေလြတပးႀကီ့ကို အေသခဵ၊ ခုခဵ ပစးခတး တုိကးခိုကးေနရေလသညး၈ ။ကို
တုိငး့ရငး့သူ အမ္ဳိ့သမီ့ တစးေယာကးက က္ညးဆနးမ္ာ့ ကူထညးံေပ့ေလသညး၈ ဣနညး့်ဖငးံ သူ႔ေလြေပ၍တျငး
ပါလာေသာ မ္ကးႏြ်ဖဴ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့စျာ၌ အသကးကို ကယးတငးခဲံေပ၌၈
ထိုအခ္ိနး၉ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဤီ့ကို ရနးသူမ္ာ့က ဖမး့မိသျာ့ေတာံသညး၈ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့မြာ အလျနး
ေခ္ာေမာလြပသူဟု

နာမညးႀကီ့ေသာ

လူစီယာတာဝါရကးစးပငး

်ဖစးသညး၈

သူသညး

(ှ၃ှ၂)

ခုႏြစးက
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ရခိုငး်ပညးနယးအနီ့ ဆငး့ဒျစးကၽျနး့၉ ဘုရငးလုပးေနခဲံဖူ့ေသာ တီဘာအိုႀကီ့၌သာ့ ဆီဘာရြငးတီဘာအို၌ ဇနီ့
်ဖစးသညး၈

ထိုတီဘာအိုမြာ

မနးရစးႏြငးံ

ရခိုငး်ပညးသို႔

အတူသျာ့ခဲံေသာ

စစးဗိုလးတီဘာအိုႏြငးံလညး့

ဝမး့ကျဲညီအစးကို ေတားစပးေပသညး၈ အ်ခာ့ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဤီ့မြာ သီသီကေလ့ လျတးထျကးလာၿပီ့ အနီ့ရြိ
သေဘၤာေပ၍သို႔
ဂ္ကးဆူအစး

တကးေရာကးခဲံႏိုငးေပ၌၈
ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မြ

။မြာ

ပီဒ႐ိုဒါေကာတိုဆိုသူ၌

ေ႐ႊပနး့ကနး၇

ေငျပနး့ကနးမ္ာ့

ဇနီ့်ဖစးသညး၈
အပါအဝငး

သူမႏြငးံအတူ
အဖို့တစးသိနး့

ကို့ေသာငး့ေက္ားတနးေသာ အဖို့တနးပစၥညး့ႏြငးံ ေငျမ္ာ့ ပါလာေလသညး၈ ထိုေသဘၤာကိုလညး့ ရနးသူမ္ာ့
ဝိုငး့ဝနး့ပစးခတး၊

သေဘၤာေပ၍

က္ခဵရမညးံအစာ့

ေသတာက

အတငး့တကးၾကေလသညး၈
ေကာငး့ေသ့၌ု

သို႔ေသား

ဆဵု့်ဖတးကာ

ထိုမိနး့မသညး

ကေလ့ငယးကို

ရနးသူလကးသို႔

ပိုကးလ္ကး

ေရထဲသို႔

ခုနးခ္လိုကးသ်ဖငးံ ဝိုငးယာႀကိဳ့ေပ၍ ကနး႔လနး႔တငးေနေတာံသညး၈ ထုိမိနး့မကာ့ ဣမြ္ ရဲရဲေတာကး စျနး႔စာ့ခဲံ႐ုဵမက
ရနးသူမ္ာ့ သူ႔ကို လာဖမး့ၾကေတာံမြာပဲဟု ထငးသ်ဖငးံ မိမိအေစခဵအာ့ မိမိကို ပစးသတးလုိကးရနး ေအား၊
ေ်ပာေနေလေတာံသညး၈ သို႔ေသား ။ကို အ်ခာ့ေလြတစးစငး့က လာ၊ ကယးဆယးႏိုငးခဲံေပ၌၈
ေပ၍တူဂီတို႔သညး ယငး့ကဲံသို႔ အသညး့ထိတးဖျယးေကာငး့ေသာ စျနး႔စာ့်ခငး့မ္ဳိ့်ဖငးံ တုိကးခိုကးၾက
ေပသညး၈ ေလြသမၺနးမ္ာ့စျာ အဆဵု့အ႐ႈဵ့ ခဵကာ ်မစးေၾကာငး့ကို စုနး၊ အတငး့တိုကးထျကးခဲံၾကရေပသညး၈
သူတို႔သညး ေဘာတဵတာ့ႏြငးံ သဵႀကိဳ့တနး့ကို ေကာငး့စျာ ်ဖတးေက္ားႏိုငးခဲံၾကေလၿပီ၈ ယခုအခါ ဘီတာ Betor
အမညးရြိ ႐ျာငယးကေလ့တစး႐ျာ အနီ့သို႔ ေရာကးလာခဲံၾကကုနး၌၈ ထို႐ျာမြာ ယခုအခါ ကာလကတၱာ့ၿမိဳ႕
သစးေတာဤယ္ာဤး လုပးထာ့ေသာ ေနရာ်ဖစး၊ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ႏြငးံ ႏြစးဆယးံငါ့မိုငး ကျာေဝ့ေလသညး၈ သူတုိ႔သညး
ေနာကးဆဵု့

အက္ပးအတညးႏြငးံ

ကမး့စပးတစးခုႏြငးံ

တစးခု

ရငးဆိုငးေနၾက်ပနးေလသညး၈

အလျနး

နီ့ကပးေပသညး၈

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

ေလြေသဘၤာ

ထိုေနရာတျငး

သျာ့လာႏိုငးေသာ

ေရေၾကာငး့

က္ဤး့ေ်မာငး့ေသာ ေနရာကို ေ႐ျ့၊ မဂိုတို႔က သဵႀကိဳ့တနး့မ္ာ့ တာ့ဆီ့ထာ့ၾက႐ုဵမက အေ်မာကးေသနတး
ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့စျာႏြငးံ အငးအာ့ႀကီ့မာ့ေသာ မဂိုစစးတပးႀကီ့ အသငးံေစာငးံေနေလသညး၈
ဣတစးႀကိမးမြာ ေၾကာကးစရာေကာငး့ေလာကးေအာငး အ်ပငး့ထနးဆဵု့ႏြငးံ အခ္ိနးၾကာဆဵု့ တုိကးပျဲ
်ဖစးေလသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ေပ၍တူဂီတုိ႔ ေလြတပးႀကီ့မြာ ရနးသူတို႔အၾကာ့ ႐ျပး႐ျပးခၽျဵခၽျဵ တုိကးထျကးႏိုငးခဲံၾက
်ပနးၿပီ့

ေနာကးဆဵု့၉

မုိငးေ်ခာကးဆယးကျာေသာ

ေဆာကးဂါ့ကၽျနး့သို႔
ပငးလယးဝ၉

တညးရြိ၊

ေရာကးသျာ့ၾကေပေတာံသညး၈
ဟိႏၵဴမ္ာ့

ငါ့မနး့စာ

ေဆာကးဂါ့ကၽျနး့သညး

ေကၽျ့ခဵေသာ

ပျဲေတား

ႏြစးစဤး

က္ငး့ပရာဌာန ်ဖစးေလသညး၈ ထုိေနရာတျငး ဒီယငး့ဂါ့က ပငးလယးဓာ့်ပတို႔ ရနးကိုေၾကာကး၊ မညးသူမြ္
မေနဝဵံေသာေဒသ

်ဖစးရကာ့

ဟူ့ဂလိမြ

ေ်ပ့လာသူတို႔လညး့

လူသူမရြိေသာ

ထိုေနရာတျငး

ေခတၱ

အေ်ခစိုကးစခနး့ အ်ဖစး ယာယီတဲအိမးမ္ာ့ ေဆာကးလုပးေနထုိငးရနး ဆဵု့်ဖတးလိုကးၾကေလသညး၈
ေရလညး့ေကာငး့၇

သစးသီ့သစးပငးလညး့ေပါ၇

တစးႏြစး

တစးႀကိမး

ပျဲေတားက္ငး့ပေလံ

ရြိသ်ဖငးံ

ဘုရာ့ေဟာငး့ ေက္ာငး့ပ္ကးမ္ာ့လညး့ အႏြဵ႔အ်ပာ့ တညးရြိေပသညး၈ စစးဆငး့ေရ့အတျကး ဆိုလြ္ငးလညး့
ရနးသူမ္ာ့ ႐ုတးတရကး ေရာကးေပါကးရနး ခဲယဤး့သ်ဖငးံ ခိုငးခဵံလဵု်ခဵဳေသာ ေနရာေကာငး့တစးခု ်ဖစးေပ၌၈
ကုနးေရာငး့ကုနးဝယး လုပးငနး့ဘကးက ၾကညးံလြ္ငးလညး့ ဟီဂ္လီၿမိဳ႕ႏြငးံ လျယးလငးံတကူ ကူ့သနး့သျာ့လာ
ႏိုငးေသာေၾကာငးံ အေကာငး့ဟု မဆိုသာေသားလညး့ မညဵံေသာေနရာ ်ဖစးေပသညး၈ ဟီဂ္လီၿမိဳ႕မြာ မနးရစးတို႔
သေဘၤာပ္ကးေသာ

ေနရာအနီ့က

ၿမိဳ႕်ဖစးေၾကာငး့ကို

စာဖတးသူမ္ာ့

သတိရမိၾကေပလိမးံမညး၈

သို႔ႏြငးံ
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အဇီဗီဒိုလညး့ ဟိႏၵဴနတးကျနး့ပ္ကးႀကီ့ကို ခဵတပးအ်ဖစးသို႔ ေ်ပာငး့ပစးရနး ဆဵု့်ဖတးလိုကးၿပီ့လြ္ငး ေက့္ကၽျနး
တို႔အာ့ ခ္ကးခ္ငး့ အလုပးလုပးခိုငး့ေလေတာံ၌၈
သို႔ရာတျငး ကပၸတိနးအဇီဗီဒိုသညး ဣေနရာတျငး အေ်ခစိုကးသညးကို ရခိုငးဘုရငးသီရိသုဓမၼမငး့က
တစးစဵုတစးရာ ကနး႔ကျကးမႈ မ်ပဳေအာငးလုပးမြ ေတားမညးဟု ႐ုတးတရကး ေတျ့ေတာ စဤး့စာ့မိေလသညး၈
ေဆာကးဂါ့ကၽျနး့မြာ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕၌ အေနာကးဘကး မိုငး (ဿ၂ဝ) အကျာတျငး တညးရြိၿပီ့ ရခိုငး်ပညးနယး
နယးနိမိတး၌

်ပငးဘကးတျငး

က္ေရာကးေနေပသညး၈

သို႔ရာတျငး

ကငး့လြညးံေနေသာ

ရခိုငးဘုရငး၌

တိုကးေလြမ္ာ့ လကးလြမး့မီေသာ ေနရာ်ဖစးေပသညး၈ မညးသညးံနညး့ႏြငးံမဆို ရခိုငးဘုရငးအာ့ ်ဖစးေပ၍လာေသာ
အေ်ခအေနသစးကို
ရခိုငးဘုရငးံ

အသိေပ့ဖို႔

ေရြ႕ေတားသို႔

သတိရြိသငးံေပသညး၈

သျာ့ေရာကးၿပီ့

သို႔ႏြငးံ

အေ်ခအေနကို

ဘုနး့ႀကီ့ကာဘရယးလးအာ့

တငး်ပရနး

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔

ထိုကိစၥကို
ေစလႊတးရနး

ဆဵု့်ဖတးၾကရေလေတာံသညး၈
သို႔ေသား ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို မဂိုတို႔ တုိကးခိုကးခဲံေၾကာငး့ သီရိသုဓမၼမငး့ ၾကာ့သိႏြငးံခဲံၿပီ့ ်ဖစးသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ ေတျ႔ခဲံရၿပီ့သညးံအတိုငး့ ဘုရငးမငး့်မတး၌ စိတးတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕ႏြငးံ မဟာမိတး်ဖစးႏိုငးေရ့ကိုသာ
အာ႐ုဵစိုကးလ္ကး

ရြိခဲံေပသညး၈

ထို႔ေၾကာငးံ

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က

ေပ၍တူဂီေရတပးကို

ဟူ့ဂလိသို႔လႊတး၊

ကယးဆယးခိုငး့ရလြ္ငး မိမိအေပ၍ ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့ တစးမ္ဳိ့လဵု့ ေက့္ဇူ့တငးၾကမညး ်ဖစးၿပီ့ မိမိလိုလာ့ေသာ
မဟာမိတး ဖျဲ႔စညး့ေရ့မြာ ၿပီ့ေ်မာကး ေအာငး်မငးစရာ ရြိသညးဟု စဤး့စာ့မိေလသညး၈ သူ်ဖစးေစခ္ငးသညးမြာ
ဂိုအာေရတပးႏြငးံ အေ်မာကးတပးတို႔ အကူအညီ်ဖငးံ မဂိုမ္ာ့ကို ဘဂၤလာ့်ပညးထဲက တစးခါတညး့ တုိကးခိုကး
ႏြငးထုတးပစးရနးသာ

်ဖစးသညး၈

ယငး့သို႔

တိုကးထုတးႏုိငးပါက

သူ႔အဖို႔

အသဵု့ဝငးမညးံ

အရာမ္ာ့

တို့တကးမ္ာ့်ပာ့လာ႐ုဵမက မိမိ ေမြ္ားလငးံထာ့သညးံအတိုငး့ စစးတေကာငး့ကို မဂိုမ္ာ့ ဝငးေရာကးတုိကးခိုကးမညးံ
အႏၲရာယးကလ
ို ညး့ လဵု့ဝ စိတးခ္စရာ ်ဖစးေပသညး၈
မြနးေပသညး၈ ဟူ့ဂလိကို အရငး့်ပဳ၊ မဂိုမ္ာ့ကို အငိုကးတျငး သုတးသငးပစးႏိုငးမညးဆိုပါက မိမိ၌
စီမဵကိနး့တျငး ပထမဆငးံအေန်ဖငးံ ေတာကးေ်ပာငးေသာ လႈပးရြာ့မႈတစးရပး ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို
ကယးဆယးလိုကး်ခငး့၇

ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌

ေရတပးကို

တိုကဖ
း ္ကးလိုကး်ခငး့၇

မဂိုတပးႀကီ့

အစညး့ေ်ပ၊

အကျဲကျဲအ်ပာ့်ပာ့ လျငးံစဤးသျာ့်ခငး့စေသာ သတငး့မ္ာ့ကို ေနာကးပိုငး့က မၾကာ့ရေသ့မီ ဘဂၤလာ့်ပညး၌
ၿမိဳ႕ေတား

မဂိုအငးပါယာကို

မဟုတးေပ၈

က္ဴ့ေက္ားရနးစ်ခငး့

လူခုႏြစးသိနး့ခနး႔ရြိေသာ

သူ၌

အဓိပၸါယးရြိ၊

စစးတပးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ

ရြာ့ေဂ္ဟနးမြာ
်ပနး၊

လကးပိုကးၾကညးံေနမညး

တုိကးခိုကးေပလိမးံမညး၈

ထိုအခါ

သီရိသုဓမၼဘုရငးသညး ဣမြ္ ႐ူ့ႏြမး့ေသာ ေလာဘႀကီ့မြဴ့မ္ဳိ့ကို မညးကဲံသို႔ ဦညးံခဵထာ့ႏိုငးပါေတာံအဵံနညး့၈
ထူ့ဆနး့ေသာအေ်ဖကို ကၽျႏးုပး သိခဲံၿပီ့ေပၿပီ၈ သီရိသုဓမၼဘုရငးသညး မဟာမုနိဘုရာ့ဒကာလညး့
်ဖစးသညး၈ ဆငး်ဖဴရြငးလညး့ ်ဖစးသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား ကမး့ေ်ခတျငး ဘုနး့တနးခို့အႀကီ့ဆဵု့
မငး့တစးပါ့

်ဖစးေနေပသညး၈

လညး့ေကာငး့

ဘုနး့တနးခို့

သီဟိုဠးမငး့ထကးေသား

လညး့ေကာငး့၇

သာလျနးႀကီ့်မတးေတားမူေပသညး၈

သို႔ရာတျငး

ယို့ဒယာ့မငး့မ္ာ့ထကးေသား
သူသညး

ထို႔ထကးလျနးကဲစျာ

ဘုနး့ႀကီ့ရနး ဆႏၵ ရြိေနေပေသ့သညး၈ စၾကဝေတ့မငး့ တစးဆူ်ဖစးမညးံသူဟု သူ႔ကိုယးသူ စျဲမြတးယဵုၾကညးထာ့ၿပီ့
်ဖစးသညး၈ သူသညး ေရြ႕က အေဟာအေ်ပာ ရြိထာ့ခဲံသညးံအတိုငး့ ေအ့ရာၿငိမး့ရာ ခ္မး့သာသုခႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ
နိဗၺာနး

ေ႐ႊ်ပညး်မတးသို႔

သတၱဝါတို႔ကို

ပို႔ေဆာငး

ကယးတငးရမညးံ

ဘုရာ့အေလာငး့

စငးစစး်ဖစးသညး

မဟုတးပါေလာ၈
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သူသညး

က႐ုေဆံဒး

စစးပျဲႀကီ့ႏြငးံတူေသာ

စစးပျဲမ္ဳိ့ကို

ဆငးႏႊဲ်ခငး့

မ်ပဳရေသ့မီ

မိမိကိုယးကို

ဘုရာ့ေလာငး့ဟု သိဤီ့မညး မဟုတးေပ၈ သူ၌ ဘို့ေတားရာဇာႀကီ့သညး ဟဵသာဝတီပဲခူ့သို႔ တိုကးခိုကး
ေအာငး်မငးခဲံဖူ့သ်ဖငးံ ဆငး်ဖဴေတားတစးစီ့ကို ပိုငးဆိုငးချငးံ ရခဲံေပသညး၈ သူ႔အလ္ငးက ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ) ကို
အုပးစို့ခဲံေသာ ဘုရငးံေနာငး မငး့တရာ့သညးလညး့ ယငး့သို႔ေသာ အိပးမကးဆနးသညးံ စိတးကူ့မ္ဳိ့ကို စိတးကူ့
ယဤးခဲံဖူ့ေပသညး၈ သို႔ေသား ထိုမငး့ႏြစးပါ့စလဵု့ မိမိတို႔ ဘဝကို မိမိတို႔ သေဘာမေပါကးခဲံၾကေခ္၈ အတိတးက
အကုသိုလးကဵ ဆိုသညးမြာ ကုနးဆဵု့ႏိုငးသညး မရြ၈ိ အခါအချငးံကို အၿမဲေစာငးံေနသညး မဟုတးပါေလာ၈ သူ၌
ခမညး့ေတား မငး့ခေမာငး့မြာ ထီ့နနး့တျငး ဆယးႏြစးမြ္ စို့စဵခဲံေသားလညး့ သူတို႔ ကဲံသို႔ ဘာတစးခုမြ မညးမညးရရ
ပိုငးဆိုငးခဲံရသညး

မရြိေခ္၈

ယငး့အေၾကာငး့သညးလညး့

သူ၌

အတိတးက

အကုသိုလးကဵေၾကာငးံ

်ဖစးေပလိမးံမညး၈ ။သညးလညး့ တစးေန႔ေသာအခါ တကးႂကျာ့ႂကျႂကျ ်မငးံလျနး့က နိမးံက္ ေနာကးဆဵု့ရြိေခ္၌၈
ဆိုသကဲံသို႔ မိမိ ပိုငးဆိုငးသညးံ ရတနာႏြစးပါ့တို႔ေၾကာငးံ အလျနး ထျနး့လငး့ေတာကးပခဲံေသာ ဘုနး့ရြိနးကဵရြိနးတို႔မြာ
အတိတးက ကုသိုလးအဟုနး ကုနးဆဵု့ေသာအခါ ေနာကးသို႔်ပနး၊ တျနး့ပို႔သကဲံသို႔ နိမးံက္ရဤီ့မညးပငးတညး့၈
မဂိုတို႔ကို

တိုကးစမး့ၾကညး၊

အ႐ႈဵ့မေတျ႔ရေသ့လြ္ငး

ထိုစကာ့မြနးေၾကာငး့

အေထာကးအထာ့ကို

်ပႏိုငးလိမးံမညး မဟုတးေပ၈ ထို႔ေၾကာငးံ သူ႔ကဵကို စမး့ၾကညးံဖို႔ ေ်မႇာကးေကား၊ ေပ့လိုကးဖို႔သာ ရြိေလသညး၈
ဦကရာဇး၇

စၾကဝေတ့မငး့

တညး့ဟူေသာ

ေတာငးကိုတကးရာတျငး

အစပထမ

အဆငးံ်ဖစးေသာ

အ်ခာ့တစးဖကးက ဦကရာဇး ဘုရငးတစးပါ့ႏြငးံ တုိကးရသညးံပျဲ၉ အေရ့နိမးံရပလိမးံမညး၈ ဘဂၤလာ့်ပညးနယး
အပါအဝငး ဂါယာၿမိဳ႕နယး၉ ်မတးစျာဘုရာ့သခငး သဗၺညဳတေ႐ႊဉာဏးေတား ရခဲံေသာ ေဗာဓိပငး ရြိေလသညး၈
အိႏိၵယ ထီ့နနး့ေပ၍ကေနၿပီ့ ဗုဒၶသာသနာေတားႀကီ့ ထျနး့လငး့ေအာငး သာသနာ်ပဳရလြ္ငး အဘယးမြ္ ဆီေလ္ား
ေကာငး့မျနးေပမညးနညး့၈

ယငး့သို႔

လုပးႏိုငးခဲံလြ္ငး

ကမာၻေပ၍ရြိ

အတိုငး့တိုငး့

အ်ပညး်ပညးတို႔က

ထီ့ေဆာငး့မငး့အေပါငး့လညး့ မိမိ၌ ေ်ခေတားရငး့ ဝပးစငး့ ေရာကးရြိလာၾကေပလိမးံမညး၈ ထိုအခါမြ မိမိက
ထိုမငး့မ္ာ့ကို ်ပညးလညး၊ သရဖူေဆာငး့ေပ့ၿပီ့ ဗုဒၶရြငးေတားဘုရာ့၌ နိဗၺာနးသို႔ သျာ့ရာ ရြစး်ဖာေသာ
မဂးလမး့တို႔အတိုငး့ လုိကးၾကဖို႔ တရာ့ဓမၼေဟာ်ပၿပီ့ သူတို႔်ပညးကုိ သူတို႔ တရာ့ႏြငးံအညီ အုပးခ္ဳပးရနး ်ပနးလညး
ခနး႔ထာ့ရေပလိမးံမညး၈
ယငး့သညးကာ့ ထူ့ဆနး့ေသာ ဣဗုဒၶဘာသာဝငး ဘုရငးမငး့်မတး၌ အာ႐ုဵတညး့၈ မိမိ ၾကဵ႐ျယးခ္ကးကို
အေကာငးအထညး ေဖားဖို႔ရနးမြာ မဂိုတို႔ထကး ပို၊ပိ၊
ု ေရေၾကာငး့ကၽျမး့က္ငး်ခငး့၇ ေသနတးပစး ကၽျမး့က္ငး်ခငး့၇
အေ်မာကးပစး

ကၽျမး့က္ငး်ခငး့စေသာ

ဂုဏးအဂၤါတို႔်ဖငးံ

ထငးရြာ့ေသာ

ဂိုအာ့ၿမိဳ႕သာ့

လူမ္ဳိ့်ခာ့တုိ႔၌

အကူအညီကိုရဖို႔ လိုအပးေပသညး၈ သို႔ေသား ဘုရငးမငး့်မတးသညး ထိုေပ၍တူဂီတို႔သညးလညး့ မိမိကဲံသို႔ပငး
အလိုဆႏၵ ၿပိဳငးတူရြိေနၾကသညးကို မသိေပ၈ ခရစးယာနး သာသနာပိုငး ပုပးရဟနး့မငး့ႀကီ့က ေပ၍တူဂီတို႔အာ့
အာရြတိုကး တစးခုလဵု့ကို အပုိငးစာ့ေပ့လိုကးၿပီ့ အာရြတိုကးက ဘုရငးမ္ာ့ကို မိမိ၌ သာသနာံၿမိဳ႕ေတားအေရာကး
ေခ၍ေဆာငးခဲံရနးႏြငးံ ေရာကးရြိလာေသာမငး့မ္ာ့ကို ခရစးယာနးဘာသာသို႔ သျတးသျငး့ၿပီ့ မိမိတုိငး့်ပညးသို႔်ပနး၊
ခရစးယာနးႏိုငးငဵအ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲ အုပးခ္ဳပးေစလိမးံမညးဟု ခရစးယာနးတိုငး့ စိတးထဲ၉ မြတးထာ့ၾကသညးကိုလညး့
သူမသိရြာေပ၈ ထိုအေၾကာငး့မ္ာ့ကို သူ
“ယဵုတမး့စကာ့ေတျပါ၈

ေပ၍တူဂီေတျဟာ

ဘာမြမသိခဲံ၈

သူ႔ကို

မိစၧာေကာငးေတျပဲ၇

ထိုအေၾကာငး့ေလြ္ာကးတငးသူ ရြိဤီ့ေတာံ
သူတို႔ဟာ

နိဗၺာနးေရာကးေၾကာငး့

မဂၐငးရြစးပါ့တရာ့ကို ဘာသိလို႔လဲ” စသညး်ဖငးံသာ မိနး႔ဆိုေတားမူေပလိမးံမညး၈
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ဣသို႔ေသာ

စိတးကူ့တစးမ္ဳိ့တညး့်ဖငးံ

ဂိုအာႏြငးံ

ေ်မာကးဤီ့တို႔

ကမာၻေပ၍တျငး

အိပးမကးႏိုငးငဵ

တညးေထာငး ေနၾကဖူ့ေလသညး၈
သို႔ေသား ကၽျႏးုပးတို႔သညး ဣစာအုပးအစက ေဖား်ပခဲံသညးံ အတိုငး့ သီရိသုဓမၼမငး့မြာ ယငး့သို႔ေသာ
သဵသယေတျ တေမံတေမာႀကီ့ ဖိစီ့လာသ်ဖငးံ ဒုက၏ႏြငးံ ရငးဆိုငးရၿပီ့ ဝတၳဳလမး့ေၾကာငး့လညး့ ထူ့ဆနး့ေသာ
အသျငးအ်ပငးသို႔ ေ်ပာငး့သျာ့သညးကို ေနာကးတစးခနး့၉ ေတျ႔ရေပလိမးံမညး၈
ထိုေခတးက

ရခိုငး်ပညးနယး၉

တေဘာငးေပ၍ခဲံဖူ့သညး၈

ထိုတေဘာငးအရ

သီရိသုဓမၼမငး့သညး

နနး့သိမး့ဘိသိကးခဵပျဲ က္ငး့ပၿပီ့ေနာကး မ္ာ့မၾကာမီ အခ္ိနးမေ႐ျ့ နတး႐ျာစဵရလိမးံမညးဟူ၊ ်ဖစးသညး၈ သူ၌
ဇာတာထဲတျငးလညး့

ယငး့သို႔ေသာ

အေၾကာငး့မ္ာ့

အေဟာရြိထာ့ေလသညး၈

ထိုကဲံသို႔

ဇာတာ

ညဵံမႈကေလ့မ္ာ့ကို မဟာမုနိဘုရာ့ႀကီ့ ဆညး့ကပး ကို့ကျယးရ်ခငး့စေသာ ေလာကုတၱရာကုသိုလး၇ ဆငး်ဖဴရြငး
်ဖစးရ်ခငး့ ေလာကီကုသိုလးမ္ာ့၌ အဟုနး်ဖငးံ ေခ္ေဖ္ာကးပစးခဲံၿပီဟု ထငးမြတးထာ့ေလသညး၈ အနာဂတး၉
ဘာ်ဖစးမညးဟု

ႀကိဳတငးေဟာေ်ပာဖို႔

လာမညးံအကုသိုလးမ္ာ့ကို

တျနး့လြနးၿပီ့

ဖ္ကးပစးရနး

အခုအခဵ

အကာအကျယးမ္ာ့ နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အာ့်ဖငးံ ရြိေနႏိုငးေပသညး၈
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕မြ ကာဘရယးလး ထျကးချာမလာမီ ေရြ့က မ်မငးမေတျ႔ရဖူ့ဘူ့ေသာ အေၾကာငး့အရာ
Discovery

တစးခုကို

စဵုစမး့ေတျ႔ရြိလာခဲံရေပသညး၈

သူသညး

တိဘကး်ပညးသို႔

ေရာကးဖူ့ခဲံသ်ဖငးံ

တိဘတးလူမ္ဳိ့တို႔မြာ ဟိႏၵဴဘာသာဝငးမ္ာ့ မဟုတး၈ မိမိတို႔ ကို့ကျယးေသာ ဘာသာတစးခုကို သီ့်ခာ့ရြိေလ၌
ဟူ၊

မႈနးမႈနးမႊာ့မႊာ့မြ္

တိဘကး်ပညးတျငး

မြတးသာ့ခဲံဖူ့ေလသညး၈

်မငးခဲံရဖူ့ေသာ

သကၤနး့႐ုဵထာ့ေသာ

႐ုပးတုမ္ဳိ့ႏြငးံ

ဘုနး့ႀကီ့တုိ႔ကိုလညး့

သို႔ေသား

ယခု

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔

တိဘကး်ပညးက

ေရာကး်ပနးေတာံ

ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ကဲံသို႔

ေတျ႔ေနရ်ပနးေခ္သညး၈

ထုိ႔်ပငး

အဝါေရာငး

အသျငးတူေသာ

အ်ခာ့အရာမ္ာ့ကိုလညး့ ေတျ႔ရြိခဲံရသ်ဖငးံ ရခိုငး်ပညးနယးသညး တိဘကး်ပညးႏြငးံ တေထရာတညး့တူသညးဟု
ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ခ္လိုကးေလသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ သိၿပီ့အတိုငး့ ထိုႏိုငးငဵ ႏြစးခုလဵု့မြာ ဗုဒၶဘာသာကို ယဵုၾကညးကို့ကျယးေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့
်ဖစးၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး တိဘကး်ပညးက ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့မြာ မဟာယာနဂုိဏး့ဝငးမ္ာ့်ဖစး၊ ရခုိငးဗုဒၶဘာသာ
တုိ႔မြာ

ဟိနယာနေခ၍

ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့လ္ကး

ရြိရာ

မူလဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့
အထူ့သ်ဖငးံ

်ဖစးၾကသညး၈

လာ့မာ့ရဟနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ထုိဂုိဏး့ႀကီ့ႏြစးဂုိဏး့မြာ

ရခုိငးရဟနး့တုိ႕၌

လျနးစျာ

လကးေတျ႕က္ငးံသုဵ့ပုဵ

(ဝိနညး့ေတား) အရ မ္ာ့စျာ ကျာ်ခာ့လြသညး၈ သု႕ိ ေသား ကာဘရယးလးအဖုက
ိ႔ ာ့ ်ခာ့နာ့သညးဟု မထငးခဲံေပ၈
သုရ
ိ႔ ာတျငး ဤေရာပတုိကးသာ့ထဲတျငး ပထမဤီ့ဆုဵ့ စူ့စမး့ေတျရ
႔ ြိခဲံရသူ အ်ဖစး်ဖငးံ သူ႔ကုိ ဂုဏးတငး ထုိကးေပသညး၈
သူသညး မနးရစးထကး ပုိ၊ ႏူ့ညဵံသူ်ဖစးသညး၈ ေနာငးအခါ ဂုိအာၿမဳိ႕ ဂ္ကးဆူအစး သာသနာ်ပဳေက္ာငး့တုိကးတျငး
ေက္ာငး့အုပးႀကီ့ ်ဖစးသျာ့ေလေတာံသညး၈



181

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

အခနး့ (ဿဿ)
မနးရစးကုိ သဵမြဴ့ခနး႔်ခငး့

ကာဘရယးလးသညး ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕မြ (ှ၃၀၀) ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလေလာကးတျငး ထျကးချာခဲံေလသညး၈
မနးရစးသညးကာ့ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕မြာပငး ရြိေနေပေသ့သညး၈ ေအာကးတုိဘာလေလာကးတျငး သူထ
႔ ဵသုိ႔ စာႏြစးေစာငး
တစးၿပိဳငးနကး

ေရာကးရြိလာ၌၈

ပထမစာမြာ

ဂကးစပါဒီ

မကးစကီတာ

Gasper

de

Mesquita

ဆုိသူ

သဵအမတးထဵမြ ်ဖစးသညး၈ ထုိစာ၌ လုိရငး့အခ္ကးကာ့ သူသညး ဂုိအာၿမဳိ႕ ဘုရငးခဵခ္ဳပး ဒမးမိဂယးဒီေနား႐ျနးဟာ့
Dom Miguel de Noronha ၌ ေစလႊတးခ္ကးအရ သီရိသုဓမၼႏြငးံ စာခ္ဳပးတစးခုကုိ အၿပီ့သတးခ္ဳပးဆုိရနး
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာကးေနေၾကာငး့၇ မနးရစးမြာ ရခုိငးဘုရငးႏြငးံ သာမက မြဴ့ႀကီ့မြတးရာတို႔ႏြငးံပါ သိကၽျမး့
ခငးမငးသူ်ဖစး၊

မိမိကို

အကူအညီေပ့ရနး

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔

အ်မနး

လာေရာကးလိုေၾကာငး့

စသညး်ဖငးံ

ပါရြိေလသညး၈ အ်ခာ့ စာတစးေစာငးမြာမူ အာရြတုိကးဆိုငးရာ ၾသဂုတးစတငး သာသနာ်ပဳ ဂိုဏး့ခ္ဳပးႀကီ့
ဂကးစးပါဒီအာမိုရငး Gaspar de Amorinထဵမြ ်ဖစးသညး၈ စာပါ အေၾကာငး့အရာမြာ မိမိအာ့ ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕၉
ခ္မြတးထာ့ေသာ တာဝနးမြ ချငးံရကးရြညးေပ့ေၾကာငး့၇ ထုိအေတာအတျငး့ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕တျငး ေရာကးေနေသာ
သဵကိုယးစာ့လြယးေတား၌ ေတာငး့ဆို့ခ္ကးအရ သူ႔ထဵ၉ ကူညီ၊ အမႈထမး့ေစလိုေၾကာငး့ အမိနး႔စာ ်ဖစးသညး၈
မနးရစးအာ့ ယငး့သို႔ သဵကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔သို႔ သျာ့ေရာကး အမႈထမး့ရနး ေတာငး့ဆိုခဲံရ်ခငး့မြာ
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔ (ှ၃၀ဝ) ခုႏစ
ြ းက ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး သျာ့ေရာကးခဲံဖူ့ေသာ ရာဇဝငးေၾကာငး့ကို ဂိုအာၿမိဳ႕
အစို့ရထဵသို႔ အစီရငးခဵစာ ေရာကးလို႔သာ သိရြိခဲံၾကၿပီ့ မိမိအေပ၍ အထငးႀကီ့ဖျယး ်ဖစးခဲံဟနးတူေပသညး၈
ထုိအခ္ိနးကဆိုေသား ယခုထိ သဵု့ႏြစးမြ္ပငး ၾကာခဲံေလၿပီ၈ ဒီယငး့ဂါၿမိဳ႕တျငး ေက္ာငး့ထုိငးဘုနး့ႀကီ့၌ တာဝနးကို
အေလ့အပငး ထမး့ေဆာငး လုပးကိုငးေနခဲံသ်ဖငးံ အလုပးထဲမြာပငး စိတးက ေရာကးေနေပသညး၈ သာသနာ်ပဳ
တာဝနး၉ စိတးဝငးစာ့ေနခိုကး ယခုလို သဵတမနးေရ့ရာ အလုပးကို ေ်ပာငး့၊ လုပးလုိစိတး မရြိေပ၈ သို႔ရာတျငး
ဂိုဏး့ခ္ဳပးႀကီ့၌

စာ၉

တာဝနးယူပါမညးနညး့၈

ႁချငး့ခ္ကးမရြိေခ္၈
သို႔ေသား

ေရြာငး၊

မိမိမရြိခိုကး
မရႏိုငး၈

အနးဂါရာစလီက
စာပို႔လာေသာ

ဘုရာ့ေက္ာငး့ကို
ေလြႏြငးံပငး

မညးသူ

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔

လုိကးပါခဲံရေပေတာံသညး၈
ယခငးအခါက ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔ သျာ့ေရာကးစဤး ယငး့စာခ္ဳပးကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၊ ဘုရငးမငး့်မတးက
သူ႔ကို တီ့ေခါကးၾကညးံခဲံဖူ့သညး၈ ထုိစကာ့ကို မနးရစးက ဂိုအာၿမိဳ႕ရြိ သူ၌ ဌာနခ္ဳပးသို႔ အစီရငးခဵစာ၉
ထညးံေရ့လိုကးမိဟနး တူေပသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ကာဘရယးလး၌ သတငး့ သူ႔ထဵသို႔ မေရာကးခဲံေစကာမူ
ဒီမကးစကီတာကို ေစလႊတးေသာ ကိစၥကို သူ မအဵံၾသလြေပ၈ ေရြ႕သို႔ ဆကး၊ ဖတး႐ႈသျာ့လြ္ငး သီရိသုဓမၼမငး့မြာ
ဂိုအာႏြငးံ မဟာမိတး်ဖစးဖို႔ အဘယးမြ္ စိတးထကးသနး ေနသညးကို ေတျ႔ၾကရေပလိမးံမညး၈ ေစံစပးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မြာ
(ှ၃၀၁) ခုႏြစး မတးလထိ ငါ့လတုိငးၾကာ်မငးံခဲံေပသညး၈ သူတို႔မြာ ေခ္ာေခ္ာေမာေမာ မရြိၾကေသ့ေပ၈ မနးရစး၉
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သူတို႔အေၾကာငး့

ေ်ပာစရာစကာ့

အနညး့ငယး

ရြိေနေလသညး၈

မဂိုမငး့ႏြငံး

ဆနး႔က္ငးဘကး်ပဳရမညးံ

မဟာမိတးမ္ဳိ့ အ်ဖစးသို႔ သေဘာမတူႏိုငးဘဲ ရြိရေသာအေၾကာငး့မြာ သီရိသုဓမၼဘုရငးသညး ဒီမကးစကီတာအာ့
သူ႔တျငး

အပးႏြငး့လုိကးေသာ

အာဏာထကး

ပို၊

အကူအညီေပ့ဖို႔

အတငး့

ေတာငး့ဆိုေန်ခငး့ေၾကာငးံ

်ဖစးေပသညး၈ ေပ၍တူဂီတုိ႔သညး သီရိသုဓမၼမငး့၌ ဣမြ္ႀကီ့က္ယးေသာ အၾကဵအစညးတို႔ကို သေဘာေပါကး
ၾကမညး

ဆိုလြ္ငး

ဣအေရ့၉

ဂိုအာေပ၍တူဂီမ္ာ့

ဝငး႐ႈပးရမညးမြာ

တမငးသကးသကး

အ႐ူ့ထ်ခငး့သာ

်ဖစးမညးဆိုသညးကို ဒီမကးစကီတာ ေကာငး့စျာ ထငး်မငးထာ့ေပသညး၈
မနးရစး၌ မြတးတမး့ထဲ၉ ဘုရငးမငး့်မတးသညး အထူ့ပငး စိတးမေကာငး့ ်ဖစးသျာ့ရရြာေပသညး၈
မိမိရညးမြနး့ခ္ကးသို႔ ေရာကးဖို႔ရနး ပထမေ်ခလြမး့ကစ၊ အေရ့နိမးံခဲံေလၿပီ၈ ေပ၍တူဂီေရတပး၌ အကူအညီကိုမြ
မရလြ္ငး မိမိ စိတးကူ့ယဤးထာ့ေသာ လုပးငနး့ႀကီ့ကို မညးသညးံနညး့ႏြငးံမြ္ မစႏိုငးေတာံၿပီ၈ မိမိအဖို႔ ကမာၻကို
အစို့ရေသာ

ဦကရာဇးႀကီ့်ဖစးဖုိ႔

အတာအဆီ့တို႔ကို

ဇာတာ

ပယးေဖ္ာကးပစးႏိုငးမညးံ

သဵေရ့တမနးေရ့ဘကးက

မပါေလေရာံသလာ့၇

သို႔ေသား

အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့

ရြိေပေသ့သညး၈

အေရ့မလြခဲံလြ္ငး

မိမိ၌

ေရတပး၇

မေကာငး့ေသာ

ကုနး့တပးမ္ာ့

အကုသိုလး

အကယး၊

သူသညး

စျမး့စျမး့တမဵ

မရြိလြ္ငး

အ်ခာ့စျမး့ေဆာငးႏိုငးမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့စျာ ရြိေပေသ့သညး၈ မ်မငးရေသာ တနးခို့ရြငးမ္ာ့ ရြိေပေသ့သညး၈
အငး့အိုငးခလြညးံ လကးဖျဲ႔မ္ာ့ ရြိေပေသ့သညး၈ ေဆ့ဝါ့ မႏၲရာ့မ္ာ့ ရြိေပေသ့သညး၈ သို႔ေသား်ငာ့လညး့ သူ၌
စိတးမခ္မး့သာမႈမြာ အလျနး ခါ့ခါ့သီ့သီ့ ႏိုငးလြေပသညး၈ ေစံစပးေရ့ အဆဵု့သတးလိုကးရၿပီ့ ဒီမကးစကီတာ
်ပနးလညးထျကးချာသျာ့ေသာအခါ မနးရစးလညး့ ဒီယငး့ဂါ့သို႔ ်ပနးချငးံ်ပဳပါမညးံအေၾကာငး့ ဘုရငးမငး့်မတးထဵ
ချငးံေတာငး့ေလသညး၈
“သငး ဘာေၾကာငးံ ်ပနးခ္ငးရတာတုနး့” ဟု ဘုရငးမငး့်မတးက ခပးဆတးဆတး ေမ့ေတားမူေပ၌၈ ထိုအခါ
မနးရစးက …
“သဵကိုယးစာ့လြယး အဖျဲ႔ဝငးတစးဤီ့ အေန်ဖငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကဲံသို႔ တိုငး့်ပညးက ထျကးချငးံ လကးမြတး
Pass Port ေတာငး့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး” ဟု ်ပနးလညး ေလြ္ာကးတငးလိုကးေသား…
“သငးဟာ သူ႔သေဘၤာနဲ႔ လုိကးလာတာ မဟုတးဘူ့၈ သငးံကို ်ပနးလႊတးဖို႔ အေၾကာငး့မ်မငးဘူ့၈ သငး
အလိုရြိတဲံအတိုငး့ ဘုရာ့ေက္ာငး့ႏြငးံ ဘုရာ့ကၽျနးေတျ အ်ခာ့လိုတာေတျ ေပ့ထာ့ၿပီ့ မဟုတးလာ့၈ သငး ဒီမြာ
ေနရမယး” ဟု ဘုရငးမငး့်မတးက တိုေတာငး့စျာ မိနး႔ဆိုေတားမူေလသညး၈ မနးရစးလညး့ ထိတးလနး႔သျာ့ေတာံ၌၈
ေစံစပးေရ့

ပ္ကး်ပာ့သျာ့သညးံအတျကး

ေနေတာံသညး၈

သို႔ေသား

မိမိဘာမြ

မိမိကို

အ်ပစးတငးေတားမူေလမညးလာ့

မတတးႏိုငးေပ၈

ဘုရငးမငး့်မတးကို

ဟူ၊လညး့

အ်ပစးဖို႔ရမြာလညး့

စို့ရိမးပူပနး
မဝဵံေခ္၈

ထျကးေ်ပ့ဖို႔ႏြငးံ ထျကးေ်ပ့ရနး အာ့ထုတးဖို႔ ဆိုသညးမြာလညး့ မိမိ တပငးတပနး့ ပ္ဳိ့ေထာငးေပ့ခဲံရေသာ
က္နးရစးသူ

ခရစးယာနးတစးစုတေဝ့ႀကီ့ကို

ေဘ့ထိေအာငး

လုပးသလို

ရြိေခ္ေတာံမညး၈

သူလုိကးရမညးံ

လမး့စဤးကာ့ ဘုရငးံအမိနး႔ကို အစျမး့ကုနး နာခဵ်ခငး့ပငး ်ဖစးေတာံသညး၈ „ထို႔ေၾကာငးံ ကၽျႏးုပးမြာ ရခိုငးဘုရငးံ
နနး့ေတား၉ ဆကးလကး ခစာ့ေနရ်ပနးပါသညး‟ ဟု မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ အတိအလငး့ ေရ့သာ့ထာ့ေပသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ မနးရစး ေက္ေက္နပးနပး ေနရစးသညးဟု ယူဆသ်ဖငးံ လစဤး ေထာကးပဵံေၾက့မ္ာ့၇ စာနပး
ရိက၏ာမ္ာ့ အပါအဝငး အထူ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကိုပါ ေပ့သနာ့ေတားမူေလသညး၈
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သို႔ေသား တုိငး့်ပညးက ထျကးချငးံအမိနး႔ကိုမူကာ့ လဵု့ဝ ေတာငး့ခဵ၊ မရေပ၈ ဘုရငးမငး့်မတးတျငး
အေၾကာငး့ခဵ

တစးခု

သိထာ့သူ်ဖစးသညး၈

ရြိေပသညး၈

ဘုနး့ႀကီ့

ရခိုငး်ပညးနယး၌

မနးရစးသညး

်ပငးပ

ရခိုငး်ပညးနယး

မ္ကးစိကျယးရာတျငး

အေၾကာငး့ကို

သူ႔ကို

အလျနးအမငး့

ယဵုၾကညးစိတးခ္ရမညးဟု

ဘယးနညး့ႏြငးံမြ္ ကိနး့ေသ တျကးမထာ့ႏိုငးေပ၈ ်ပညးတျငး့မြာမူ ခရစးယာနးဘာသာဝငး ၿငိမးဝပးပိ်ပာ့ေရ့ႏြငးံ
ေရာငးံရဲ

တငး့တိမးေရ့တို႔အတျကး

အသဵု့ဝငးေပသညး၈

ယငး့ကာ့

သာမနးအ်မငးေပတညး့၈

မညးသညးံ

အေရြ႕တိုငး့ဘုရငး မငး့တုိ႔မြ္ မိမိႏုိငးငဵသို႔ ေရာကးလာၿပီ့ အတျငး့ေရ့မ္ာ့ကို သိေနေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့တို႔ကို
မိမိတိုငး့်ပညးမြ ထျကးချာချငးံ မ်ပဳလိုၾကကုနး၈
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အခနး့ (ဿ၀)
ဘိသိကးခဵလုနီ့လတးေသား

အသကး႐ြဴမြာ့ေလာကးေအာငး ေၾကာကးစရာေကာငး့ေသာ ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့ ေဖားစပးပုဵကို မနးရစးၾကဵဳေတျ႔
ခဲံဘူသညးမြာ ေ်ပာဖုိ႔ပငး မလုိေတာံပါ၈ သူ၌ မြတးတမး့စာအုပး၉ အခ္ဳိ႕ စာမ္ကးႏြာမ္ာ့တျငး စိနး႔ေသာမတး
အကျီနာႏြငးံ

ဗူလးဂိတးတုိ႔၌

စာညႊနး့တုိ႔်ဖငးံ

ေ်ပာကးက္ာ့

ေ်ပာကးက္ာ့

ကို့ကာ့၊

မြတးခ္ကး

ခ္ထာ့်ခငး့မ္ာ့လညး့ ဖတး႐ႈရေပသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး ဣသုိ႔ေသာ ကုလာ့ေဆ့ ဆရာ၌ တာဝနးမဲံ
အၾကဵေပ့ခ္ကးမ္ာ့ လႊမး့မုိ့သညးကို ခဵရရြာေလ်ခငး့ ဟူ၊သာ ထငး်မငးခ္ကး ေပ့ႏိုငး ခဲံေလသညး၈ သို႔ေသား
ငါ့မနး့စာ ေကၽျ့ေသာ ကိစၥမ္ာ့တျငးမူကာ့ အေၾကာငး့်ပခ္ကး တစးပုဵႀကီ့်ဖငးံ ေဝဖနး်ပခဲံေပ၌၈ ဣေနရာ၉ သူ၌
အေတျ့အေခ၍မ္ာ့သညး ဗုဒၶက္မး့စာတုိ႔ႏြငးံ ဘုမသိ ဘမသိဆုိသလုိ သေဘာကုိကးညီ ခဲံေပသညး၈ ခရစးယာနး
ဘာသာမြာေရာ ဗုဒၶဘာသာမြာေရာ စိတးအလုိသုိ႔ လုိကး၊ ေက္နပး တပးမကးေန်ခငး့မ္ဳိ့ကုိ မယုဵၾကညးၾကေခ္၈
အ်ပစးဟု

ယူဆၾကေပသညး၈

အလျယးတကူ

ယုဵၾကညး၊

အသိဉာဏးႏြငးံယြဤး၊

ဘုရငးမငး့်မတးသညး
မိမိ

မ်ပဳလုပးဘဲ

ရငးဆုိငးရမညးံ
လ္စးလ္ဴ

ယခုလို

ယုတၱိမတနးေသာ

်ပႆနာကို

႐ႈထာ့်ခငး့တုိ႔မြာ

မိမိ

စိတးကူ့ယဤးမႈမ္ဳိ့ကို

သမာဓိတရာ့
ထီ့နနး့ကုိ

လကးကိုငးထာ့ၿပီ့

ၾကာရြညး

ထိနး့သိမး့

ထာ့ႏိုငးေတာံမညး မဟုတးေၾကာငး့ကို အခ္ကး်ပေနသကဲံသို႔ ရြိေပသညး၈ မနးရစး၌ မြတးခ္ကး၉ ေဖား်ပထာ့ေသာ
အခ္ကးတစးခ္ကးမြာ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေဆ့ဝါ့ စမး့သပး ေဖားစပးမႈေၾကာငးံ ဓာ့စာခဵခဲံရေသာ လူအမ္ာ့၌
ငိုသဵသညး

တစးေန႔ေသာအခါ၉

အ႐ို့တျနးၾကေပလိမးံမညး၈

ဆုိလုိရငး့မြာ

သူ႔ကို

ပုနးကနးေတားလြနး၊

ႏိုငးယူၾကေပလိမးံဤီ့မညး ဟူသတကး၈ ယငး့ကဲံသုိ႔ သူမြတးခ္ကးခ္ခဲံသလုိ သူပုနးလညး့ ထ်ဖစး ခဲံေလသညး၈
သုိ႔ေသား သူမြနး့ဆခဲံေသာ ပုဵစဵမ္ဳိ့ေတာံ၊ ႏိုငယ
း ူၾကေပလိမးံဤီ့မညး ဟူသတကး၈ ယငး့ကဲံသုိ႔ သူမြတးခ္ကး
ခ္ခဲံသလုိ

သူပုနးလညး့

ထ်ဖစးခဲံေလသညး၈

သုိ႔ေသား

သူမြနး့ဆခဲံေသာ

ပုဵစဵမ္ဳိ့ေတာံ

မဟုတးေပ၈

ၾကာေသာအခါ

မနးရစးသညး

ထုိအေၾကာငး့ကို ေရြ႕တျငး ေတျ႔ရ ေပလိမးံလတၱဵ႔၈
ဘိသိကးခဵမညးံအေၾကာငး့

ေၾကညာၿပီ့ေနာကး

ရကးအတနးငယး

ရခုိငး်ပညးနယးမြ ထျတးချာရနး အသစးတစးဖနး အသစးတစးဖနး ေလြ္ာကးထာ့ဖုိ႔ ေတားၿပီဟု သေဘာရရြိေလသညး၈
သူသညး ဘုရငးမငး့်မတး၌ စိတးေပ္ား႐ႊငးသညးံ အခ္ိနးသုိ႔ ေရာကးၿပီဟုထငး၊ နနး့ေတားသုိ႔ ဝငးခဲံေလသညး၈
မြနးေပ၌၈ သူထငးသညးံအတုိငး့ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ စိတးေပ္ား႐ႊငး တကးႂကျလ္ကး ရြိေပသညး၈ မေသေဆ့
(ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့)

ကို

စာ့ၿပီ့ၿပီ

်ဖစး၊

ေသာကေတျလညး့

ကငး့ေဝ့

ေပ္ာကးကျယးၾကေလၿပီ၈

မိမိ၌

မူလၾကဵ႐ျယးခ္ကးအတုိငး့ ဘိသိကခ
း ဵၿပီ့သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနတး တကယးံအလုပးႀကီ့ကို စရေတာံမညး စသညး်ဖငးံ
ယုဵၾကညး စိတးခ္ေတားမူေနေပသညး၈ မနးရစးလညး့ မိမိစကာ့ေ်ပာရနး အလြညးံၾကဵဳသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး မိမိမြာ
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ခရစးယာနးမ္ာ့ကို ကတိခဵခ္ကးယူရနး ကိစၥမ္ာ့ မလုပးရသညးမြာ အခ္ိနးၾကာ်မငးံလြၿပီ်ဖစး၊
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ထုိကိစၥအတျကး ဒီယငး့ဂါ့သုိ႔ ်ပနးရမညး အေၾကာငး့ တငးေလြ္ာကးေလေတာံ၌၈ သုိ႔ေသား ဘုရငးမငး့်မတးသညး
မေမြ္ားလငးံဘဲ ်ငငး့ဆုိေတားမူလုိကးေလ၌၈
မငး့ႀကီ့လညး့ ရယးေမာေတားမူလ္ကး “ေနပါဤီ့ မနးရစးရဲ႕၇ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ေတားက ဂုဏးရညးရြိသူတုိငး့
ကၽျႏုးပး၌ ဘိသိကးခဵပျဲကို အလုအယတး တကးေရာကးခ္ငးေနၾကသညးံ အခါမ္ဳိ့မြာ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕က သငး
ထျကးချာခ္ငးၿပီလုိ႔ ေ်ပာဖု႔ိ မရညး႐ျယးဘူ့ မဟုတးလာ့” ဟု ပရိယာယး ႂကျယးဝစျာ မိနး႔ၾကာ့ေတား မူေလသညး၈
ထုိ႔ေနာကး ဘုရငးမငး့်မတးသညး မနးရစး အေ်ဖေပ့ခ္ိနး မေစာငးံဘဲ အ်ခာ့ေခါငး့စဤး တစးခုကို ေ်ပာငး့၊
ေ်ပာဆုိေန်ပနးေတာံ၌၈ မနးရစးလညး့ ထပးမဵေလြ္ာကးထာ့ရနး မဝဵံေတာံဘဲ ဘိသိတးပျဲ မၿပီ့ခငး ထျကးချာမညးံ
စိတးကူ့ကို စျနး႔လျတးလိုကးရေပေတာံ၌၈
ဘိသိကးခဵပျဲေတားခ္ိနး

ေရာကးလာေသာအခါ

အမ္ဳိ့သာ့ပျဲေတားႀကီ့မ္ာ့အတုိငး့

သုဵ့လေလာကး

ၾကာေအာငး ပျဲသဘငး က္ငး့ပေလသညး၈ ထုိပျဲေတားႀကီ့သုိ႔ နနး့ေတားမြ မြဴ့ႀကီ့မတးရာ ေသနာပတိတုိ႔သာမက
ႏိုငးငဵေတား အတျငး့ရြိ ထငးရြာ့ေသာ ပုဂၐိဳလးႀကီ့မ္ာ့လညး့ တကးေရာကးၾကေလသညး၈ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားတျငးလညး့
အရပးရပး အနယးနယးမြ လာေရာကးေသာ

ဦညးံသညးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံႏြကးေနေတာံ၌၈ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား

ကမး့ေ်ခရြိ ယုိ့ဒယာ့်ပညး၇ အိႏယ
ၵိ ်ပညးႏြငးံ စပုိကး Spice ကၽျနး့ေခ၍ င႐ုပးေကာငး့၇ ေလ့ညႇငး့ စသညးံ
ေမႊ့စပးေသာ

သီ့ႏြဵထျကးရာ

လာေရာကးေလံလာၾကသညး၈
ေဆ့ဝါ့၇

အေမႊ့တုဵ့၇

ကၽျနး့မ္ာ့က

ႏိုငင
း ဵ်ခာ့သာ့

ဆုိကးေရာကးေနေသာ

ဓာတးသတၱဳအမ္ဳိ့မ္ဳိ့၇

ကုနးသညးမ္ဳိ့စုဵတုိ႔လညး့

ေစ့္ကျကးရြာရနး

ႏိုငးငဵ်ခာ့သေဘၤာမ္ာ့တျငးလညး့

ပုိ့ထညးေကားေဇာ၇

သတၱဳအုိ့ချကးႏြငးံ

စာ့နပးရိက၏ာမ္ာ့၇
ေႂကျထညးစေသာ

ေရာငး့ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ ပါလာၾကေလသညး၈ ထုိကုနမ
း ္ာ့အေပ၍တျငး အေကာကးချနး ကငး့လျတးချငးံ ်ပဳထာ့သ်ဖငးံ
လမး့မႀကီ့တစးေလြ္ာကးမြာ
်ပညးံလ္ကး

ဆုိငးခငး့

ေစ့္တနး့ႀကီ့သဖျယး

်ဖစးေနၿပီ့လြ္ငး

ေရာငး့ခ္ေနၾကေလသညး၈

ထုိ႔်ပငးလညး့

အထကးဆုိခဲံေသာ
အဖုိ့တနး

ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့၇

အလျနးရြာ့ပါ့လြေသာ ငါ့ႀကီ့အနးဖတး၇ ကတုိ့၇ ်ပဒါ့၇ ခ္ိပး၇ ဟသၤာ်ပဒါ့၇ ဘိနး့၇ ပနး့ေပါငး့ စသညးတုိ႔ကိုလညး့
ဝယးယူရရြိႏိုငးေပသညး၈
ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သညး ႀကီ့မာ့ထညးဝါေသာ အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ နညး့ပါ့ေသားလညး့ အ႐ျယးပမာဏႏြငးံ
ပစၥညး့ဤစၥာ

ေပါမ္ာ့ႂကျယးဝပဵုကို

အိမးစတာဒမး၇

လနးဒနး

အစရြိေသာ

အေနာကးႏိုငးငဵက

ထငးရြာ့ေသာ

ၿမိဳ႕မ္ာ့ႏြငးံပငး ႏိုငး့စာေလာကးေပသညး၈ အထကးတျငး ကၽျႏးုပး ေဖား်ပခဲံဖူ့သညးံ ဒတးခ္းလူမ္ဳိ့ ႐ိႈတငး Schouten
ဆိုသူသညး

ေနာငးႏြစး

ထိုၿမိဳ႕ေတားသညး

ငါ့ဆယးေလာကးၾကာမြ

အာရြတိုကးတျငး

အခ္မး့သာဆဵု့

ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕သို႔

ေရာကးခဲံေသားလညး့

ၿမိဳ႕ေတား်ဖစးေၾကာငး့၇

ထျကးကုနး

သူ႔မြတးတမး့၉

ပစၥညး့မ္ာ့ဆိုလြ္ငး

ဟဵသာဝတီ ပဲခူ့ႏြငးံ ယို့ဒယာ့်ပညး အယုဒၶယၿမိဳ႕ေတားမ္ာ့ထကး ပို၊ ထျကးေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈
ဆိုလိုေသာ အခ္ကးကာ့ တနးခို့အာ့ဏာ ႀကီ့မာ့မလာေသ့မီက ၿမိဳ႕ေတားမ္ာ့သညး တ႐ုတး်ပညးမြအပ
မညးသညးံႏိုငးငဵမြာမဆို ယခုုေခတး ၿမိဳ႕ႀကီ့မ္ာ့ကဲံသို႔ မစညး့ကာ့လြေသ့ေခ္၈ ထိုေခတးက တ႐ုတး်ပညးရြိ
ၿမိဳ႕မ္ာ့မြာမူ လူဤီ့ေရလညး့မ္ာ့၇ ဇိမးခဵပစၥညး့မ္ာ့လညး့ေပါ၇ ကမာၻေပ၍၉ မညးသညးံ ႏိုငးငဵကမြ္ မယြဤးသာေအာငး
လူႀကိဳကးမ္ာ့သညးံ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ ထျကးသ်ဖငးံ စညးကာ့ခဲံၾကေပသညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ဆိုရေသား အ်ခာ့
အာရြၿမိဳ႕မ္ာ့မြာ ကာ့ခဲံၾကေပသညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ဆိုရေသား အ်ခာ့ အာရြၿမိဳ႕မ္ာ့မြာ ယခုေခတး
(ၿမိဳ႕ပိုငး႐ုဵ့စိုကးရာ) ၿမိဳ႕ကေလ့မ္ာ့ေလာကးသာ ရြိခဲံၾကေပသညး၈
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ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ကို ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားဟု သတးမြတးရ်ခငး့တျငး ပတးဝနး့က္ငးမြ ဆနးစပါ့ အေ်မာကးအ်မာ့
ထျကးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးေပသညး၈ မို့ေရခ္ိနးလကးမ (ဿဝဝ) ႏြငးံ (၀ဝဝ) အၾကာ့ ႐ျာသျနး့ေသာေၾကာငးံ
မညးသညးံအခါမြ္ ေကာကးပဲသီ့ႏြဵ အထျကးမညဵံခဵေခ္၈ ထိုအခ္ိနးတျငး အနီ့ရြိ အိႏိၵယ်ပညး၉ မၾကာခဏမို့ေခါငးၿပီ့
ငတးမျတးေခါငး့ပါ့ေသာ
စညး့စိမးခ္မး့သာကို

ေဘ့မ္ာ့

က္ေရာကးေလံရြိေပသညး၈ ရခိုငး်ပညးနယး၌

ေခတးအဆကးဆကး

်ဖညးံစျမး့လာခဲံသ်ဖငးံ

တို့တကး

ဆနး့စပါ့သညး

ႂကျယးဝလာေသာ

ေဒသ၌
်ပညးနယး

်ဖစးလာေတာံသညး၈ အိႏိၵယ်ပညးသို႔ ေရာငး့ခ္ခဲံရေသာ ဆနးစပါ့တို႔ေၾကာငးံလညး့ မိမိေဒသတျငး လိုအပးေသာ
ကုနးမ္ာ့

ဒီေရစီ့ဝငးလာသကဲံသို႔ ယခုလို

ေ်မာကးဤီ့နနး့ဆကးသညး
ေအ့ၿငိမး့ခ္မး့သာစျာ

အတျငး့အပ

ေဖာေဖာသီသီ

အႏၲရာယးမ္ာ့

မငး့ဆကးမ်ပတး

ဝယးယူႏုိငးခဲံ်ခငး့

ကငး့ရြငး့လ္ကး

အုပးစို့လာခဲံႏိုငးေပသညး၈

်ဖစးေပသညး၈

ႏြစးေပါငး့

ထို႔်ပငးလညး့

(ဿှဝ)

မေ်ပာပေလာကးေသာ

ၾကာေအာငး

စစးပျဲကေလ့မ္ာ့

ေပ၍ေပါကးခဲံ ဖူ့ေသားလညး့ ရကးတိုတိုႏြငးံပငး အႏိုငးရခဲံၾကသညး၈ ်ပညးသူလူထု မေက္နပး၊ ဆူပူသညး
ဟူ၊လညး့ မၾကဵဳခဲံရေခ္၈ သို႔်ဖစး၊ ထိုတိုငး့်ပညးသညး ယခုလို ခ္မး့သာ့ႂကျယးဝၿပီ့ စျမး့စျမး့တမဵ ်ဖစးလာသညးကို
အဵံၾသဖို႔ မလိုေတာံေပ၈ ႏြစးေပါငး့ ႏြစးရာေက္ားေအာငး ၿငိမး့ခ္မး့သာယာစျာ တညးတဵံခဲံ်ခငး့၇ ေကာကးပဲသီ့ႏြဵမ္ာ့
ေကာငး့မျနးလ္ကး အထျကးမေလ္ာံဘဲ တို့တကး၊သာ လာခဲံ်ခငး့၈ ခႏၲီတရာ့ႏြငးံ ်ပညးံဝေသာ ကို့ကျယးမႈ
အယူဝါဒရြိ်ခငး့၇ အလုပးၾကမး့လုပးဖို႔ ေက့္ကၽျနးေပါမ္ာ့်ခငး့ စသညးံ အဂၤါရပးတို႔တျငး မညးသညးံ ဤေရာပ
ႏိုငးငဵမ္ာ့က

ရခိုငး်ပညးနယးကို

ယြဤးၿပိဳငးႏိုငးပါသနညး့၈

ထို႔်ပငး

အုပးခ္ဳပးေရ့ဘကးကလညး့

မညဵံလြေပ၈

ထီ့သကးနနး့သကး ရြညးလ္ာ့သညးႏြငးံအမြ္ ေဖားလႊဲေဖာကး်ပနး ်ပဳလုပးမႈ အနညး့ငယး ရြိေကာငး့ရြိေပမညး၈
သို႔ေသား ထိုကိစၥအတျကး ဤပေဒ်ပဳ၊ ကာကျယးထာ့ေပသညး၈ တိုငး့သူ်ပညးသာ့တို႔၌ အသကးစညး့စိမး
အို့အိမးမ္ာ့လညး့ လဵု်ခဵဳမႈ ရြိခဲံၾကသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ အေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့သညး သီရိသုဓမၼမငး့၌ ဆိုခဲံေသာ
ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့

႐ူ့ႏြမး့ႏြမး့ႏိုငးလြေသာ

အ်ပစးတို႔ကို

တစးခါတစးရဵမြ

ၾကဵဳရေသာ

အေသ့အဖျဲ

ကိစၥကေလ့မ္ာ့သဖျယး ချငးံလႊတးေကာငး့ ချငးံလႊတးၾကေပလိမးံမညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔

အေသအခ္ာ

ေ်ပာ်ပႏိုငးသညးမြာေတာံ

ယငး့သို႔

မဟုတးေပ၈

ရခိုငးတစးနယးလဵု့ရြိ

လူထုႀကီ့သညး ဘုရငး ႂကျာ့လဵု့ထုတးလို၊ တုိကးခိုကးရနး ၾကဵ႐ျယးေသာ ထိုနယးခ္ဲ႕စစးပျဲ၉ စိတးဝငးစာ့်ခငး့
မရြိၾကကုနး၈

ထို႔ေၾကာငးံလညး့

်မတးစျာဘုရာ့သခငး၌
ဘုနး့တနးခို့အာဏာ
အဓမၼနညး့ႏြငးံ

ႀကီ့မာ့ေစသညး၈

ယဇးပူေဇား်ခငး့အမႈကို
လျနးစျာပငး
ဘုရငးသညး

စသညးတို႔ကို

အလ္ကးအ်မနး

ပုနးကနးထႂကျရနး

အတိအလငး့

သိၿပီ့ၾကၿပီ၈

လူကဵုထဵပိုငး့ႏြငးံ

အတျငး့ကေန၊

ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈

ဆနး႔က္ငးေနေတာံသညး၈

သူတို႔

တစး်ခမး့၉

ေသနာပတိမ္ာ့်ဖစး၊

ချငးံမလႊတးလိုၾကေခ္၈

ဘုနး့တနးခို့ႀကီ့ခ္ငးလျနး့၊

ႏြစး်ခမး့ကျဲခဲံရသညး၈

ေရာႁပျမး့ပါဝငးေနၿပီ့
မြတးတမး့၉

တရာ့ေတားႏြငးံ

ေဖားစပးရယူခဲံသညး

တိုငး့သူ်ပညးသာ့
မြဴ့ႀကီ့မတးရာ၇

ဘုရငး၌

သို႔ေသား

ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့သညး
ထိုေဆ့ကို

“ရြငးဘုရငး

သာမနး

အရပးသာ့တို႔

က္နးတစးပိုငး့မြာလညး့

အသငးံရြိေနၾကေပ၌၈”ဟု

ရြငးဘုရငးနာ့

မရအရ

လုပးပဵုမဟုတ၊
း

အရပးသူ

ၾကဵစညးေနၾကေလသညး၈
လုပးၾကဵရနး

ထို်ပစးမႈသညး

ေပါကးၾကာ့ၿပီ့

မနးရစး၌

ထိုလူမ္ာ့ကို

ေဖ္ာကးဖ္ကးပစးမညးစို့၊ လုပးၾကဵမညးံ မြဴ့မတးတုိ႔ အမညးကိုမူ ေဖား်ပထာ့်ခငး့ မရြိေပ၈ ဘိသိကးခဵ ပျဲေတား
မတိုငးမီ

ႀကိဳတငး၊

ကုနး့ပျဲေရပျဲမ္ာ့

ဂုဏးသတငး့မ္ာ့

တို့တကး၊

အႀကိဳပျဲေတားကို

မငး့ဆယးံႏြစးပါ့

နာမညး

အႀကီ့အက္ယး

်ပငးဆငးခငး့က္ငး့ေန်ခငး့မြာ

ေက္ားၾကာ့လာေစလိုေသာေၾကာငးံ

ဘိသိကးခဵ်ခငး့်ဖငးံ

အစ်ပဳ၊

ဘုရငးမငး့်မတး၌

်ဖစးသညး၈

ဖျငးံလြစးခဲံေပသညး၈

ထိုဘိသိကး

ရခိုငး်ပညးနယးႀကီ့ကို

်ပညးနယးေပါငး့ တစးဆယးံႏြစးနယး ချဲ်ခာ့၊ တစးနယးလြ္ငး ဘုရငးခဵ (ၿမိဳ႕ဝနး) တစးပါ့စီ အုပးခ္ဳပးရေလသညး၈
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သီရိသုဓမၼဘုရငးသညး ထိုဘုရငးခဵ (ၿမိဳ႕ဝနး) တစးဆယးံႏြစးပါ့ကို မိမိလကးေအာကးခဵ ပေဒသရာဇားမ္ာ့အ်ဖစး်ဖငးံ
ရာဇဘိသိကးခဵယူ ေစရမညးဟု ညႊနးၾကာ့ေတားမူခဲံေလသညး၈ လုပး႐ို့လုပးစဤး ဘိသိကးခဵပျဲမ္ာ့၉ ဘုရငးခဵ (ၿမိဳ႕ဝနး)
တို႔ကို

ဘျဲ႔တဵဆိပးႏြငး့အပး်ခငး့၇

ဘုရငးမငး့်မတးထဵ၉

သစၥာခဵေစ်ခငး့

စသညးတုိ႔သာ

လုပးရသညး၈

ယခု

ဘိသိကးပျဲသညးကာ့ တကယးံ ဘိသိကးပျဲႀကီ့သဖျယးေပတညး့၈ ရခိုငး်ပညးနယးကို အငးပါယာႀကီ့ တစးခုအသျငး
ေဆာငး၊

သီရိသုဓမၼမငး့က

ခဵယူေတားမူရနး

ဦကရာဇးဘုရငးလုပးၿပီ့

်ဖစးေတာံသညး၈

မသိႏုိငးၾကေသ့ေပ၈

ဣေနရာတျငး

အိႏိၵယႏြငးံ

မငး့တကာတို႔၌မငး့

သူ၌

ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမြာ

အ်ခာ့ဘကးႏိုငးငဵတို႔ကို

တိုကးခိုကး

ဟူေသာဘျဲ႔်ဖငးံ
မညးသညးံအရာ

ဘိသိကး
်ဖစးသညးကို

ေအာငး်မငးေတားမူေသာအခါ

ယခု

ဘိသိကးခဵေသာ မငး့တစးဆယးံႏြစးပါ့သညး တကယးံ ထီ့ေဆာငး့မငး့ စငးစစးမ္ာ့ ်ဖစးလာၾကေပလိမးံမညးဟု
ထငးရေပသညး၈
မနးရစးသညး

ပထမဤီ့စျာ

က္ငး့ပေသာ

ဘိသိကးခဵပျဲအေၾကာငး့ကို

အ်ပညးံအစဵု

မြတးသာ့

ထာ့ခဲံေလသညး၈ ထိုမငး့ကာ့ ယခု စစးေတျၿမိဳ႕ အနီ့တျငး ရြိခဲံဖူ့ေသာ ဤီ့ရစးေတာငးၿမိဳ႕ကို အုပးခ္ဳပးရေသာ
ဘုရငးခဵ (ၿမိဳ႕ဝနး) ်ဖစးသညး၈ ထိုဘိသိကးခဵပျဲကို ေ႐ႊနနး့ေတားအတျငး့ရြိ အခနး့တစးခုတျငး က္ငး့ပေလသညး၈
အခနး့မြာ က္ယး်ပနး႔၊ ၾကမး့်ပငးမြ မ္ကးႏြာက္ကးအထိ ေ႐ႊခ္ညးထို့ေသာ ပို့ဖ္ငး၇ ဖဲဖ္ငးမ္ာ့ႏြငးံ ကာရဵ ခငး့က္ငး့ၿပီ့
ပို့တျနး႔၇ ပနး့ဖျာ့၇ ႀကိဳ့လိမးမ္ာ့ ယြကးသနး့လ္ကး အစျမး့ကုနး အလြအပ ်ပငးဆငးမျမး့မဵ၊ ထာ့ေလသညး၈
ၾကမး့်ပငးကိုမူ ပါရြာ့်ပညး်ဖစး ကမၺာလာ ေကားေဇာတို႔်ဖငးံ ညီညာ်ပနး႔်ပဴ့စျာ ခငး့ထာ့ေပသညး၈ အခနး့တစးခုတျငး
်ပတငး့ေပါကး

တစးေပါကးစီ

ပုလဲလဵု့ကေလ့တုိ႔ကို

ရြိ၊

ဖဲသာ့အ်ဖဴေပ၍တျငး

စီ်ခယးထာ့ေသာ

ခနး့ဆီတစးခုစီ

ေ႐ႊၾကယးပျငးံမ္ာ့
ဆျဲ၊

ေပါကးလ္ကး

ကာရဵထာ့ေပသညး၈

အနာ့၉

်ပတငး့ေပါကး

တစးခုလဵု့ကိုလညး့ အတျငး့ဘကးကေန၊ ေ႐ႊဇာကျကးေဖားထာ့ေသာ တငး့ထိမးႏြငးံ အ်ပညးံ ကာရဵထာ့ေသ့၌၈
ထို်ပတငး့ဝသို႔ ေလြကာ့ထစး ေ်ခာကးထစးရြိေသာ ေ႐ႊေလြကာ့ကို ေထာငးထာ့ေလသညး၈ မငး့ညီမငး့သာ့မ္ာ့၇
မြဴ့ႀကီ့မတးရာမ္ာ့ စစးဗိုလးႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရ အရာရြိႀကီ့တို႔သညး ေကားေဇာမ္ာ့ေပ၍တျငး ထုိငးၾကေလသညး၈
ေပ၍တူဂီ စစးဗိုလးမ္ာ့သညးလညး့ သီ့သနး႔ ခငး့က္ငး့ထာ့ေသာ ေနရာမ္ာ့၉ ထိုငးၾကရသညး၈
ခဏၾကာလြ္ငး

စညးေတားတီ့

အမႈထမး့သညး

ေငျႀကိဳ့တပး၊

ဆျဲထာ့ေသာ

စညးႀကီ့ကို

တီ့လုိကးေလသညး၈ ထိုအခါ ်ပတငး့ေပါကးဆီသို႔ လူတိုငး့ လကးအုပးခ္ီ၊ ရြိခို့ၾကရေလသညး၈ အဓိပၸါယးမြာ
ရြငးဘုရငး ထျကးလာေတာံမညး ်ဖစး၊ အ႐ိုအေသ်ပဳရနး အသငးံ ရြိေစလိုေၾကာငး့ အခ္ကးေပ့်ခငး့်ဖစးေပသညး၈
ထိုအခါ ေ႐ႊဇာကျကးေဖားထာ့ေသာ တငး့ထိနးကို ဖယးရြာ့လုိကးၿပီ့ သီရိသုဓမၼမငး့တရာ့ႀကီ့ ထျကးေတား
မူေလသညး၈

ဘုရငးမငး့်မတးသညး

အစိမး့ေရာငး

သိုရငး့ဝတး႐ုဵကို

ဝတးဆငး၊

လညးတျငးလညး့

ပုလဲပုတီ့တစးကဵု့ဆျဲလ္ကး လကးတစးဖကးက လိပးချဵပဵုသ႑ာနးရြိ ်မရတနာ စီ်ခယးေသာ ယပးကို ်ဖနး႔ကိုငးလ္ကး
ပလႅငးထကး၉

ထိုငးေတားမူေလသညး၈

တစးခ္ကးရဵ၊

ေဒါငး့ၿမီ့ယပးမ္ာ့ႏြငးံ

ရဟနး့သဵဃာမ္ာ့ႏြငးံ

အပ္ဳိေတား

ႏြစးေယာကးကလညး့

ယပးခတးေပ့ၾကရေလသညး၈

ခ႐ုသငး့လကးစျဲေသာ

ပုဏၰာ့ေတားမ္ာ့

ဘုရငးမငး့်မတးအာ့

ဘုရငးမငး့်မတး၌

ဝိုငး့ရဵလ္ကး

တစးဖကး

ပတးဝနး့က္ငး၉

မတးတတးရပးေနၾကသညး၈

ထုပ
ိ ုဏၰာ့ေတားမ္ာ့မြာ ဘုရငးံအတိုငးပငးခဵ ပုေရာဟိတးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ ။တို႔မြာ ဘုရငးမငး့်မတး၌
ပျဲလမး့သဘငးႏြငးံ မငး့ခမး့မငး့နာ့မ္ာ့၉ တာဝနးယူ၊ စီမဵၾကရနး အိႏိၵယ်ပညးမြ ပငးံေခ၍ ခ္ီ့ေ်မႇာကးထာ့သူမ္ာ့
်ဖစးၾက၌၈
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အခမး့အနာ့ကို ကပျဲႏြငးံ ဖျငးံေလသညး၈ ထီ့သဵု့နနး့သဵု့ ေရြ့သီခ္ငး့မ္ာ့ကို သီဆို တီ့မႈတးၾက
ေလသညး၈ ကေခ္သညး ႏြစးဆယးံေလ့ေယာကးက အစိမး့ေရာငးႏြငးံ အ်ဖဴေရာငး ကျကးက္ာ့အဝတးအစာ့မ္ာ့
ကဲံသို႔ က်ပၾကေလသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာ ကကျကးမ္ာ့မြာမူ ကေခ္သညးတို႔က ဒို့ပတးအို့စညးမ္ာ့ကို လျယး၊
တီ့ရငး့ဆိုရငး့ ကခုနးၾက၌၈ ထို႔ေနာကး တနး့စုတနး့ချဲ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့လြညးံပတး၊ ကရေသာ ်မနးမာယိမး့အကမ္ဳိ့
က်ပၾကသညး၈

်မနးမာယိမး့အကသညး

ဘာလီလူမ္ဳိ့တုိ႔၌

ရကးဂ္ငး

Redjang

အကႏြငးံ

ခပးဆငးဆငး

တူေပသညး၈
တစးနာရီေလာကး သီဆိုတီ့မႈတး ကခုနးၾကၿပီ့ေနာကး လြပစျာဝတးစာ့ဆငးယငးထာ့ေသာ မိနး့ကေလ့
ဆယးံႏြစးေယာကး မကိုဋးသရဖူ ကိုယးစီကို လကး်ဖငးံ ေ်မႇာကးကိုငး၊ ထျကးလာၾက၌၈ ။တို႔ကို ပလႅငး၌
ေအာကးဘကး၉ တစးဤီ့စီ အလုိကးသငးံ ခ္ထာ့ၾကရေလသညး၈ ၾကကးေသျ့ေရာငး ဝတးစဵုကို ဝတးထာ့ေသာ
သာ့၊ငယးေသာ ကေလ့မမ္ာ့က က္ဳိငး့ေခ၍ မငး့သဵု့လြဵတဵကို ကိုငး၊ ။တုိ႔၌ ေနာကးမြ လုိကးပါၾကရၿပီ့
အသီ့သီ့ မကိုဋးမ္ာ့အနာ့၉ ခ္ထာ့ၾကရသညး၈ ယငး့သို႔ အစီအစဤးအတိုငး့ ်ပဳမူ ေဆာငး႐ျကးသမြ္တို႔ကို
တီ့ဝိုငး့မ္ာ့က

ဆိုငးရာ

ေတ့သီခ္ငး့မ္ာ့တီ့၊

ပို႔ေပ့ၾကရေလသညး၈

အမြနးမြာ

်ပဇာတးကေလ့ႏြငးံပငး

တူေနေတာံသညး၈
ယခုအခါ ဤီ့ရစးေတာငးၿမိဳ႕ဝနး (ဘုရငးခ)ဵ ကို ဘိသိကးသျနး့ေသာ အခမး့အနာ့ စေလၿပီ၈ ။ကာ့
ၾကဵံခိုငးေသာ ကိုယးကာယႏြငးံ ႏုပ္ဳိေသာ အ႐ျယမ
း ြ္သာ ရြိေသ့သညး၈ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေဆျေတား မ္ဳိ့ေတား
မငး့သာ့တစးပါ့ ်ဖစးသညး၈ ။အာ့ ကိုယးရဵေတား တစးေယာကးက ေရြ႕ေဆာငး၊ ဘုရငးမငး့်မတး ရြိရာသို႔
တျဲေခ၍လာရသညး၈ သူ႔ကိုယးတျငး နီ်မနး့ေသာ ႐ုဵ့သဵု့ ကတၱီပါ သိုရငး့အကႌ္ကို ဝတးဆငးထာ့ၿပီ့ အ်ပာႏြငးံ
အ်ဖဴေရာ၊ အပျငးံေဖားထာ့ေသာ ပုဆို့၇ ။ႏြငးံ အဆငးတူေသာ ေခါငး့ေပါငး့တို႔ကို ဆငး်မနး့ထာ့ရာ လျနးစျာ
တငးံတယးလြေတာံသညး၈ ထိုၿမိဳ႕ဝနး၌ အမညးရငး့ကို မငး့သာ့ထျနး့ထနး Toon htan* (ရခိုငးသဵႏြငးံ ထျနး့ထငးထျနး့ထနး အသဵႏြစးခုၾကာ့ အသဵစပး၊ အသဵထျကးရသညး၈ ဘာသာ်ပနးသ)ူ ဟုေခ၍ၾကသညး၈ ။သညး
ဘုရငးမငး့်မတး

်မငးသာေသာ

ေနရာသို႔

ေရာကးေသာအခါ

ရပးလ္ကး

လကးအုပးခ္ီကာ

ေရြ႕သို႔

ေ်ခလြမး့အနညး့ငယး လြမး့လာခဲံၿပီ့ေနာကး ထုိငး၊ ဤီ့ခ္ကာ အ႐ိုအေသ ်ပဳေလ၌၈ ထို႔ေနာကး ပုဏၰာ့်ဖဴ၇
ပုဏၰာ့ဘိုတို႔က သူ႔ကို ပလႅငး၌ ေလြကာ့ရငး့သို႔ တျဲေခ၍သျာ့ၾကသညး၈ ထိုအခ္ိနးတျငး ပုဏၰာ့ေတားတစးဤီ့က
်မတးစျာဘုရာ့၌

႐ုပးပျာ့ေတား

တစးဆူကို

ပလႅငးေပ၍သို႔

တငးေပ့လိုကးေလသညး၈

ဘုရငးမငး့်မတးလညး့

ထိုကိစၥအတျကး ပလႅငးေပ၍မြ ေနရာဖယးေပ့ေတားမူသညး၈ မငး့သာ့လညး့ ဗုဒၶ႐ုပးပျာ့ေတားေရြ႕၉ ၾကမး့်ပငးကို
နဖူ့ႏြငးံ ခုႏြစးႀကိမး ဤီ့တိုကးကာ ဘုရငးမငး့်မတးအေပ၍ သစၥာရြိေၾကာငး့ မြနးကနးပါ၌ဟု သစၥာဆိုရေလသညး၈
ထို႔ေနာကး သီရိသုဓမၼမငး့သညး မိမိေနရာ ပလႅငးထကးတျငး ်ပနးထိုငးေတားမူေလ၌၈ ပုေရာဟိတး
ပုဏၰာ့တစးေယာကးက
ဆငး်ဖဴမ္ာ့ရြငး

ဘုရငးံေရြ႕ေတားသို႔

ဘဂၤလာ့်ပညးအပါအဝငး

ထျကးလာၿပီ့လြ္ငး
ေရေ်မံသခငး

ဘုနး့ေတား

အလျနးႀကီ့်မတးေတားမူေသာ

ဘဝရြငးမငး့တရာ့ႀကီ့

စသညး်ဖငးံ

အႀကီ့ဆဵု့

စကာ့လဵု့တို႔ကို ေ႐ျ့၊ ေႂကျ့ေၾကားၿပီ့ေနာကး ယခုအခါ တစးကမာၻလဵု့ကို အစို့ရေသာ ဦကရာဇး၇ စၾကာမငး့်မတး
်ဖစးလာေတားမူေလၿပီဟု ေၾကညာေလေတာံသညး၈
ထို႔ေနာကး ပလႅငးေအာကး၉ စီတနး့ခ္ထာ့ေသာ မကိုဋးသရဖူ တစးခုကို ဘုရငးမငး့်မတး၌ လကးသို႔
ဆကးသလိုကးၾကၿပီ့ မငး့သာ့ကို ပလႅငးေ်ခရငး့သို႔ ေ႐ျ႕ေပ့ၾကရာ မငး့သာ့လညး့ ေလ့ဘကးတျာ့၊ ေရြ႕သို႔
တို့ေပ့ေလသညး၈ ထိုအခါ ဘုရငးမငး့်မတးသညး မငး့သာ့၌ ဤီ့ေခါငး့ကို မိမိကိုယးတိုငး သရဖူေဆာငး့ေပ့ၿပီ့
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လြဵတဵ (က္ဳိငး့) ကိုလညး့ မငး့သာ့၌ လကးထဲသို႔ ထညးံေပ့လိုကးေလသညး၈ ထိုအခ္ိနးတျငး ေ႐ႊတငး့ထိမးမြာ
ဆျဲကာလ္ကးသာ့်ဖစးၿပီ့ အခမး့အနာ့လညး့ ၿပီ့ဆဵု့ေလေတာံ၌၈
ဦညးံပရိသတး စဲေလေသား မနးရစးသညး လူၾကာ့ထဲတျငး ညပးပါလာရငး့ အခနး့ႀကီ့၌ ်ပငးဘကးရြိ
ဝငး့ထဲသို႔

နနး့တျငး့သာ့တို႔ႏြငးံအတူ

အစီ့တစးရာေလာကးကို
သဘငးသို႔

ေရာကးလာခဲံေလသညး၈

တစးဖကးတစးခ္ကး

လာေသာ

ထိုေနရာတျငး

တနး့စီရပးထာ့ေလသညး၈

မငး့ညီမငး့သာ့တုိ႔၌

ဆငးမ္ာ့ကို

မငး့စီ့

ထိုဆငးမ္ာ့၌

ဆငးေတားမ္ာ့

ေနာကး၉

တနး့စီထာ့ရေလသညး၈

ဗိုလး႐ႈခဵ

ပရိသတးလညး့

တေသာေသာႏြငးံ ေ်ပာမိေ်ပာစကာ့မ္ာ့ကို ေ်ပာေနၾကသညး၈ ဗဵုသဵ၇ ေမာငး့သဵ၇ ပေလျသဵတို႔လညး့ ေလထဲသို႔
ပ္ဵတကးေနၾကသညး၈ ယိမး့သူမတစးစုႏြငးံ ကၽျမး့ဘာ့သမာ့ အခ္ဳိ႕လညး့ သီခ္ငး့မ္ာ့ သီဆို၊ ကခုနးေပ္ား်မဴ့ကာ
ပရိသတးကို ေဖ္ားေ်ဖေနၾကသညး၈ အလျနး ေပ္ားစရာေကာငး့ေသာ ႐ႈခငး့တစးရပးေပတညး့၈ ရခိုငးလူမ္ဳိ့တို႔သညး
ဣမြ္ လူပရိသတး မ္ာ့်ပာ့ေနလ္ကးႏြငးံ ၿငီ့ေငျ႔ပဵု လက၏ဏာ မရြိၾကေခ္၈ မနးရစးမူကာ့ မူ့ေနာကးေနာကး
်ဖစးလာသညးႏြငးံ ေနလညး့ ညိဳ့ၿပီ်ဖစး၊ အိမးသို႔သာ ်ပနးခ္ငးေနေတာံသညး၈
သို႔ေသား မညးသူမြ္ မ်ပနးၾကေသ့ဘဲႏြငးံ မိမိတစးဤီ့တညး့ ်ပနးသျာ့လြ္ငး မသငးံေလြ္ားေပ၈ ထို႔်ပငး
အလျယးတကူ ထျကး၊လညး့ မရႏိုငးေသ့၈ သို႔ႏြငးံ မငး့သာ့ထျနး့ထနး (ဤီ့ရစးေတာငးၿမိဳ႕စာ့) သူဆငးေပ၍သို႔
တကးသညးကို ်မငးမြ မိမိ၌ ကပၸတိနးဂ္ငးနရယး ေပ၍တူဂီစစးဗိုလးႏြငးံ အတူ ်ပနးဖို႔ ေ်ခလြမး့ ်ပငးၾကရေတာံသညး၈
သို႔ေသား သူ႔ကို မငး့သာ့ ်မငးခဲံေလၿပီ၈ ထိုအခိုကး မငး့သာ့က “မနးရစး” ဟု ေဖားေဖားေ႐ျေ႐ျ လြမး့၊ ေခ၍လိုကးၿပီ့
“ယခုည

ကၽျႏးုပးအိမးမြာ

ညစာတညးခငး့

ဦညးံခဵမလုိ႔၈

ေပ၍တူဂီေတျအေပ၍မြာ

ကၽျႏးုပး

ဘယးလို

သေဘာထာ့တယးဆိုတာ အသိသာ့ မဟုတးလာ့၈ ဘယးေတာံမဆို သေဘာခ္ငး့ ကိုကးညီၾကတာပဲ၈ သငးေရာ
ကပၸတိနးပါ ကၽျႏးုပး၌ ဦညးံခဵပျဲကို ဆကးဆကးတကးပါ၈ ်ငငး့တာ လကးမခဵႏိုငးဘူ့ေနား၈ တကယးေ်ပာေနတာ”ဟု
အတငး့ဖိတးမႏၲက ်ပဳေနေပေတာံသညး၈
“ကၽျႏးုပးမြာ အက္ဤး့အက္ပးထဲ ေရာကးေနသ်ဖငးံ အေတား စိတးအုိကးသျာ့ပါေတာံသညး”ဟု မနးရစးက
မြတးခ္ကးခ္လိုကးသညး၈

သို႔ရာတျငး

ဖိတးၾကာ့ခ္ကးကို

်ငငး့ဆိုရနး

မ်ဖစးႏိုငး၈

ခရစးယာနးေတျ

အာ့ထာ့

မြီခိုေနရေသာ ပုဂၐိဳလးႀကီ့ တစးဤီ့ကို မေလ့မစာ့လုပးရာ ေရာကးေပလိမးံမညး၈ စိတးထဲတျငးမူ သူ႔အိမး ေရာကးလြ္ငး
ေရာကးခ္ငး့ လစးေ်ပ့အဵံဟု ေတျ့ၿပီ့ အေပ၍ယဵကသာ ဟနးလုပး၊ ဖိတးၾကာ့ခ္ကးကို လကးခဵလိုကးေတာံသညး၈
ႀကီ့ထာ့ေသာ မငး့သဵု့ ဆငးေတားႏြစးစီ့ မိမိတို႔ထဵသို႔ ေရြ့႐ႈလာေနေလၿပီ၈ တစးစီ့မြာ မိမိစီ့ရနး်ဖစး၊
က္နးတစးစီ့မြာ ကပၸတိနးအတျကး ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး မိမိမြာ ယခုလို စစးအငး ခငး့က္ငး့ ခ္ီတကးရာမ္ဳိ့၉
တစးဤီ့တညး့ ငုတးတုတးလုိကးပါရနး မသငးံေလ္ားဟု ေတျ့မိသ်ဖငးံ မိမိအေဖားႏြငးံတျဲ၊ စီ့နငး့လုိကးပါခဲရ
ံ ေပသညး၈
မငး့သာ့လညး့ ေရြ႕က ႂကျႏြငးံေလၿပီ၈ လူစုလူေဝ့လညး့ ႀကီ့မာ့လြ၊ နနး့ေတားေရြ႕ ကျကးလပး်ပညးံေနေတာံ၌၈
ေႂကျ့ေၾကားသဵမ္ာ့၇ သီခ္ငး့သဵမ္ာ့၇ တီ့သဵ၇ မႈတးသဵ၇ ကခုနးသဵမ္ာ့ႏြငးံ ဆူညဵေနေပသညး၈ လူမ္ာ့လညး့ ႐ႈပးယြကး
ခတးေနေလသညး၈ ဆငးႀကီ့မ္ာ့ကာ့ လိမၼလြ၌၈ မိမိတို႔ ေ်ခလြမး့ကို မ္ာ့စျာ ဂ႐ုစိုကး၊ လြမး့တကးၾကသညး၈
ဣမြ္

႐ႈပးေထျ့လ္ကး

တစးစဵုတစးေယာကးကိုမြ္
်ဖတးေက္ားမိေသာအခါ

ပု႐ျကးအဵု

တုတးႏြငးံ

နငး့မိ
ၿမိဳ႕႐ို့ေပ၍မြ

ဆျသလို

ခိုကးမိသညး
အေ်မာကး

်ဖစးေနေသာ

မရြိေခ္၈

လူအုပးႀကီ့ကို

သူတို႔သညး

ပစးေဖာကးသဵမ္ာ့

အ်ပငး

ဟိနး့၊

်ဖတးသနး့ထျကးခဲံရာ
ၿမိဳ႕တဵခါ့ေပါကးကို

ထျကးေပ၍လာ်ပနးသ်ဖငးံ

႐ုတးတရကးေသား လနး႔၊ သျာ့မိေပသညး၈ ယငး့သို႔ ႐ုတးတရကး အေ်မာကးပစးေဖာကး်ခငး့မြာ မငး့သာ့ကို
အေလ့်ပဳ်ခငး့ဟု သိရေပသညး၈
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ၿမိဳ႕႐ို့်ပငးဘကးရြိ ကျငး့်ပငးထဲသို႔ ေရာကးေသာအခါ အတနးငယးရပးတနး႔ၿပီ့ စီတနး့ လြညးံလညးရနး
အတျကး အစီအစဤး လုပးၾကရသညး၈ မငး့သာ့၌ အိမးေတားပါ ်မငး့တပးလညး့ ထိုေနရာမြ ေစာငးံလ္ကး
ဝငးေရာကး

ပူ့ေပါငး့လာၾကသညး၈

မဟာေမဒငး

်မငး့တပးစု

တစးစုလညး့

်မငး့မ္ာ့ကို

ကဆုနးစိုငး့၊

ေရာကးရြိလာ၌၈ ထျာ့က္ဳိငး့ေသာ ရာဂ္ပျတးေခ၍ ရာဇပုတၱနယးသာ့ ်မငး့သညးေတားမ္ာ့လညး့ အစိမး့ေရာငး
ဝတးစဵုႏြငးံ ေ႐ႊခ္ထာ့ေသာ ေလ့်မာ့တိ႔က
ု ို စျဲကိုငး၊ အသငးံရြိေနေပသညး၈ သူတုိ႔၌ ်မငး့မ္ာ့ကို ကတီၱပါႏြငးံ
ပို့ထညးမ္ာ့ လႊမး့ထာ့ၾကသညး၈ အ်ခာ့တပးစု တစးခုမြာ ဟဵသာဝတီပဲခူ့မြ တပး်ဖစး၊ သူတုိ႔၌ ဝတးစဵုမြာ
ခရမး့ေရာငး ဖဲဖ္ငးမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ဳပးလုပးထာ့ေသာ ဝတးစဵုမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ခါ့တျငး ဓါ့ေ်မႇာငးထို့၊ ေငျကျပးေသာ
ဓါ့အိမးႏြငးံ

ဓါ့ရြညးကို

ကိုယးစီလျယးလ္ကး

လကးဝဲလကး၉

ဘဲဤပဵုဒိုငး့ကို

ကိုငးေဆာငးထာ့ၾကသညး၈

်မငး့တုိ႔ကိုလညး့ တစးဝကးတစး်ပကး သဵခ္ပးအကႌ္ ်ခဵဳေပ့ထာ့ၾကသညး၈ ်မငး့က ႀကိဳ့တနးဆာတို႔မြာ သဵ်ပာ့ႏြငးံ
လုပးထာ့ေသာ

ပစၥညး့မ္ာ့

တပးမ္ာ့်ဖစးသညး၈

်ဖစးသညး၈

တတိယတပးစုကာ့

သဵခေမာကးေဆာငး့၊

သဵခ္ပးဝတးလ္ကး

အထကး်မနးမာႏိုငးငဵ
ေတာငးံတငး့ေသာ

အငး့ဝၿမိဳ႕သာ့

်မငး့သညးေတားမ္ာ့

်ဖစးၾကသညး၈ သူတို႔၌ လကးနကးမြာ လြဵတိုမ္ာ့်ဖစး၊ ႏြစးဖကးခၽျနးပဵုစဵု တုတးႏြငးံ ခပးဆငးဆငး တူေပသညး၈
။တို႔သညး အလဵတစးခု ယူေဆာငးလာၾကသညး၈ သူတုိ႔်မငး့မ္ာ့ကိုမူ ကႀကိဳ့တနးဆာ ေရာငးစဵု်ခယး၊ အလြအပ
်ပဳလုပး်ပငးဆငး ထာ့ေပ၌၈
ထိုကျငး့ႀကီ့ထဲသို႔ ဆငးေပါငးမ္ာ့စျာ ဝငးလာၾက်ပနးေလၿပီ၈ ဆငးအစီ့တစးရာေလာကး ႏြစးေကာငးတျဲ
စီတနး့ထာ့၌၈ အာ့လဵု့ တိုကးဆငးေတျခ္ညး့ ်ဖစးသညး၈ အရပးအေမာငး့ ်မငးံရသညးံအထဲ အစျယးတို႔၉
ဓာ့ခၽျနးမ္ာ့ တပးဆငးထာ့သ်ဖငးံ ဝငးခါနီ့ ေနေရာကးေအာကးတျငး သူတုိ႔ ဤီ့ေခါငး့ေဝံလိုကးတုိငး့ တေ်ပာငးေ်ပာငး
တလကးလကး ်ဖစးေနေတာံသညး၈ ဣမြ္ႏြငးံ မၿပီ့ေသ့၈ ဘိသိကးပျဲသို႔ ႂကျေရာကးေသာ ဦညးံသညးေတား လူႀကီ့၇
လူေကာငး့၇ မြဴ့ႀကီ့မတးရာတို႔လညး့ မိမိတို႔ ဆငးမ္ာ့ေပ၍သို႔ အသီ့သီ့ တကးၾကေလၿပီ၈ ထို႔ေနာကး တအိအိႏြငးံ
ခ္ီတကးၾကေတာံသညး၈ စုစုေပါငး့ ဆငးအစီ့ ႏြစးရာခနး႔ ပါရြိေပလိမးံမညး၈
အာ့လဵု့ကိုယးံေနရာႏြငးံကိုယး

ေနရာတက္

ရြိၾကေသာအခါ

စီတနး့လြညးံလညးပျဲ

စေလေတာံ၌၈

်မငး့တပးမ္ာ့က ေရြ႕မြ ခ္ီတကးရ၊ တုိကးဆငးမ္ာ့က ဒုတိယ၇ မငး့ညီမငး့သာ့ မြဴ့မတးမ္ာ့၌ ဆငးမ္ာ့က
တတိယ အသီ့သီ့ လုိကးပါၾကရ၌၈ မငး့သာ့သညးကာ့ နနး့ေတားသို႔ မိမိႏြငးံ လိုကးပါခဲံေသာ သကးေတားေစာငးံ
ကိုယးရဵေတား

လူေလ့ဆယး

မတးရာတို႔ႏြငးံအတူ

်ခဵရဵ၊

ေနာကးဆဵု့မြ လုိကးပါခဲံေလသညး၈

ေရာေႏြာလုိကးပါခဲံၾကသညး၈

အစီအစဤးမြာ

မနးရစးႏြငးံ ကပၸတိနးမြာ မြဴ့ႀကီ့

အလျနး

ရြညးလ္ာ့ခမး့နာ့၊

ၾကညးံ၊

အလျနးေကာငး့လြသညး၈ ယခုလို စီတနး့ လြညးံလညး်ခငး့မ္ဳိ့၉ ဆငးထကး ပို၊ က္ကးသေရ မဂၤလာရြိေသာ
တိရစၧာနးမ္ဳိ့ မရြိေတာံၿပီ၈ အလျနး ခဵံညာ့၊ ႂကျာ့ႂကျာ့ဝငးံဝငးံ ရြိလြေပ၌၈
ထုိပျဲ၉ ယခုအခါ စုစုေပါငး့ ဆငးအစီ့ေလ့ရာ ပါဝငးေနေပၿပီ၈ ။တုိ႔ကို ၾကညးံ၊ေကာငး့ေအာငး
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ

ကႀကိဳ့တနးဆာမ္ာ့်ဖငးံ

ဖဵု့လႊမး့

ဆငးယငးထာ့ၾက၌၈

ေဖာငး့ကာ့တို႔မြာ

ပဵုအမ္ဳိ့မ္ဳိ့

ရြိေနၾကသညး၈ မြဴ့ႀကီ့မတးရာတိုငး့ မိမိဆငးကို အမြတးတရ်ဖစးေအာငး အလြအပ ်ပငးဆငးေပ့ေလံရြိသညး၈
အခ္ဳိ႕မြာ ကႀကိဳ့တနးဆာကို ေ႐ႊခ္ထာ့ၾကသညး၈ အခ္ဳိ႕က ဟသၤာ်ပဒါ့ သုတးထာ့သညး၈ ဘီလူ့႐ုပး၇ နဂါ့႐ုပး၇
လူပ္ဵ႐ုပး

စသညးတို႔ကိုလညး့

ပို့ဖဲကတၱီပါတုိ႔ကို

အလြအပ

ထုလုပး

တပးဆငးၾကသညး၈

်ခယးလြယးၿပီ့

ထိပးပိုငး့

အုပးဆိုငး့ေပ့ၾကသညး၈

ဤီ့ကငး့၉
ထိုထိပးအုပး၌

အဖို့ထိုကးလြေသာ
အနာ့သာ့တို႔ကိုမူ

ပုလဲလဵု့ကေလ့မ္ာ့်ဖငးံ အၿမိတးခ္ထာ့ၾက၌၈ ။်ပငး ဆငးတစးစီ့ႏြငးံ တစးစီ့မြာလညး့ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ
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အသျငးအ်ပငး ရြိၾကသညး၈ တိုကးဆငးမ္ာ့၌ မ္ကးလဵု့တို႔မြာ မ္ကးေထာငးံနီၿပီ့ ေတာကးေ်ပာငး၌၈ မြဴ့မတးတို႔
စီ့ေသာ ဆငးမ္ာ့ကာ့ ေသသပး၊ ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႔သညး၈ သူတို႔သညး အဆို့အေကာငး့ ကျဲ်ပာ့လငးံကစာ့
စညးကမး့မြာေတာံ အတူတူပငး ်ဖစးၾကသညး၈
မနးရစးသညး သူတို႔၌ အမူအရာကို အေတားပငး စျဲလာခဲံသညး၈ “ဆငးမ္ာ့သညး ႏြစးေကာငးတစးတျဲ
သျာ့လြ္ငး

တီ့ဝိုငး့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ

ေတျ႔ရတတးသညး၈

တူလြသညး၈

နနး့တျငး့၉်ဖစးေစ၇

ကေခ္သညးမ္ာ့ကို

တ်ခာ့၉်ဖစးေစ၇

သူတို႔ႏြငးံအတူ

အၿမဲတမး့တျဲလ္ကး

ကခုနး်မဴ့ထူ့ၾကေသာအခါတို႔တျငး

ဆငးမ္ာ့ကို

ေတျ႔ရတတးသညး၈ လြပစျာ ဝတးစာ့ဆငးယငးလ္ကး ဆငးတုိ႔၌ ဤီ့ေခါငး့မ္ာ့ေပ၍တျငး ပနး့ကဵု့ပနး့စညး့တို႔ႏြငးံ
ခုနးေက္ားေ်ပ့လႊာ့ ကစာ့ၾကသညး၈ လြပေသာ ငြကးကေလ့မ္ာ့ ဟိုပ္ဵသညးပ္ဵ လုပးသကဲံသို႔ တုိကးဆငးႀကီ့တို႔၌
ႏြာေမာငး့ထကးမြ

လညး့ေကာငး့၇

ႏြာေမာငး့ေအာကးမြ

လညး့ေကာငး့

ေက္ား်ဖတးလြ္ဳိဝငးကာ

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့

သီဆိုက်ပၾကသညး၈ သူတို႔၌ အမညးကို ေခ၍၊ ယပးေတာငးႏြငးံ ေခါကးၾကသညး၈ ဟဲံ ေအာငးႏိုငး၇ ဟဲံ မို့ႀကိဳ့၇ ဟဲံ
ရထာ့ဗိုလး စသညးံ ႏႈတးက္ဳိ့ေနေသာ နိမိတၱက အႏျတၱ အမညးတို႔ကိုေခ၍၊ ကၾကခုနးၾကသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ
အခါမ္ဳိ့၉

ထိုဆငးႀကီ့မ္ာ့မြာ

စိတးသေဘာေကာငး့သညးံ

ေချ့လိမၼႀကီ့မ္ာ့ကဲံသို႔

အလျနး

ခ္စးစရာ

ေကာငး့လြေပ၌” ဟု မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ ခ္ီ့က္ဴ့ထာ့ေလသညး၈
ယငး့သို႔

သာယာေပ္ား်မဴ့ဖျယး

ေကာငး့ေသာ

စီတနး့လြညးံလညး

ပျဲမ္ဳိ့်ဖငးံ

ၿမိဳ႕တျငး့၉

လြညးံလညးခဲံၾကၿပီ့လြ္ငး အထကးတနး့စာ့ မငး့ညီ မငး့သာ့၇ မြဴ့ႀကီ့မတးရာတို႔ စုေဝ့ေနထိုငးရာ ရပးကျကးမ္ာ့
ေနအိမးမ္ာ့သို႔ လိုကးလဵ၊ ဤီ့ညျတး အ႐ိုအေသ်ပဳ်ခငး့ ကနးေတာံ်ခငး့ ်ပဳၾကရေပသညး၈ မနးရစးကာ့ ထိုေန႔အဖို႔
ၿငီ့ေစားနဵေနၿပီ ်ဖစး၊ မိမိအေဖား ကပၸတိနးႏြငးံတျဲၿပီ့ ေဖာငး့ကာ့ထဲ၉ အသာ တဵု့လဵု့လြဲ၊ လိုကးပါလာခဲံ
ရေတာံသညး၈
မငး့သာ့တို႔၌ အိမးေတားသို႔ ေရာကးေသာအခါ မီ့ထျနး့ခ္ိနးသို႔ ေရာကးေနေပၿပီ၈ က္ယးဝနး့ေသာ
်ခဵဝငး့ႀကီ့ထဲသို႔ ဝငးၾကေသာအခါ မီ့ရြဴ့မီ့တိုငးတို႔ကို ထျနး့ညႇိလ္ကး ႀကိဳဆိုႏြငးံေသာ မငး့ၾသသဓအမညးရြိ
မငး့သာ့တစးပါ့ကို
်ဖစးေပသညး၈

ေတျ႔ရေပသညး၈

။မြာ

ထိုမငး့သာ့လညး့

ဘုရငးမငး့်မတးကိုယးစာ့

ဘုရငးမငး့်မတး၌

ဤီ့ရစးေတာငးၿမိဳ႕စာ့၌

ေဆျရငး့

ညစာ

မ္ဳိ့ခ္ာတစးေယာကး

စာ့ပျဲကို

တကးေရာကးရနး

ေရာကးရြိေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
ထိုမငး့သာ့မြာ ႏူ့ညဵံေသာ အမူအရာ လက၏ဏ ရြိေပသညး၈ သူသညး မငး့သ့ထျနး့ထနး ဆငးေပ၍က
ဆငး့ရာတျငး

ကူညီ၊

ခ္ေပ့ၿပီ့ေနာကး

တစးေယာကးကို

တစးေယာကး

အ်ပနးအလြနး

အေလ့်ပဳကာ

စကာ့လကးဆဵု ဝငးေနၾကေတာံသညး၈ ထိုအခ္ိနးသညး မနးရစးတို႔ လစးထျကးရနး ေကာငး့ေသာ အခိုကးအတနး႔
်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား မငး့သာ့ထျနး့ထနးက ရိပးမိဟနး်ဖငးံ မနးရစးတို႔ကိုေခ၍၊ မိမိအိမးေတားအတျငး့သို႔ ေရြ႕က
ဝငးသျာ့ေလေတာံရာ

မ်ငငး့သာဘဲ

လုိကးသျာ့ၾကရ

်ပနးေခ္သညး၈

အိမးေတားတျငး့ရြိ

အခနး့တစးခနး့မြာ

လြပေသာ ေကားေဇာႀကီ့မ္ာ့ ခငး့က္ငး့ထာ့ေလသညး၈ မီ့အိမးမ္ာ့ကို နဵ႔သာဆီႏြငံး ထျနး့ညႇိထာ့ေသာေၾကာငးံ
တစးခနး့လဵု့ ေမႊ့ႀကိဳငးေနေတာံသညး၈ ခနး့မေဆာငးႀကီ့ဆီကလညး့ ဘုနး့ေတားဘျဲ႔ေတ့သီခ္ငး့မ္ာ့ကို သီဆို၊
ေစာငး့ေကာကးတီ့လ္ကး ဦညးံခဵေနၾကသညး၈
ညစာစာ့ပျဲကာ့ မၿပီ့ႏိုငးေတာံၿပီ၈ မနးရစး ခနး႔မြနး့ထာ့သညးထကး ပို၊ အခ္ိနးၾကာ်မငးံလြေပသညး၈
မငး့သာ့ႏြစးပါ့လညး့

ဤီ့ရစးေတာငး၉

မနးရစး

ေတျ႔ဆဵုခဲံရဖူ့ေသာ

ေရေၾကာငး့

ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ႏြငးံအတူ
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စာ့ပျဲထိုငးၾကသညး၈ အ်ခာ့လူမ္ာ့မြာ စာ့ပျဲနိမးံနိမးံ တစးခုစီႏြငးံ ေကားေဇာေပ၍တျငး ထိုငး၊ စာ့ေသာကးၾကရ၌၈
စာ့ပျဲတစးခုစီတျငး ေႂကျပနး့ကနး်ပာ့ ငါ့ခ္ပးေသား လညး့ေကာငး့၇ ေ်ခာကးခ္ပးေသား လညး့ေကာငး့ ်ပငးထာ့ၿပီ့
ထမငး့ ဟငး့လိုကးသူမ္ာ့က လငးပနး့မ္ာ့်ဖငးံ စာ့စရာတို႔ကို သယး၊ ပို႔ေပ့ၾကသညး၈ ဟငး့တိုငး့မြာလိုလို အလျနး
င႐ုတးသီ့စပးလြသညး၈

ငါ့ဟငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့၇ ၾကကးသာ့ဟငး့၇

သာ့ဟငး့တို႔သာမက

ေတာထဲကရေသာ

ဝကးသာ့ဟငး့မြစ၊ အိမး၉

အသာ့ဟငး့မ္ဳိ့လညး့

စဵုလငးစျာ

ေမျ့်မဴထာ့ေသာ

ပါဝငးေပသညး၈

ထုိမြတစးပါ့

ႂကျကးသာ့၇ ေႁမျသာ့ႏြငးံ လငး့ဆျဲသာ့ စသညးတို႔ကို မျနး်မတးေသာ အစာ့အစာမ္ာ့အ်ဖစး အထူ့တလညး
စီမဵခ္ကး်ပဳတး၊ တညးခငး့ ေကၽျ့ေမျ့ေပသညး၈ မနးရစးလညး့ စာဖူ့သညးရြိေအာငး အနညး့ငယးစီ ်မညး့ၾကညးံ
ခဲံသညး၈

ထိုညစာစာ့ပျဲတျငး

အရကးကို

အလျနးအကၽျဵေသာကး်ခငး့

မ်ပဳၾကေခ္၈

အရကးမပါေသာေၾကာငးံ

ဤေရာပတိုကး ေ်မာကးပိုငး့သာ့တို႔အဖို႔ စာ့၊ မကုနးႏိုငးေတာံေပ၈
အခ္ဳိပျဲမ္ာ့
ဇာတးပျဲႀကီ့မ္ာ့တျငး

သိမး့သျာ့ေသာအခါ
က်ပသကဲံသို႔

ကေခ္သညးမ္ာ့

အဝတးအစာ့

ဝငးလာၾကေတာံသညး၈

အေဆာငးအေယာငးမ္ာ့ႏြငးံ

က်ပ်ခငး့မ္ဳိ့

။တို႔မြာ
မဟုတးေပ၈

ကာလသာ့မ္ာ့ အႀကိဳကး ေလံက္ငးံ သငးၾကာ့ထာ့ေသာ ကေခ္သညးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ (်မနးမာ်ပညးတျငး
ၿဗိတိသြ္ေခတးက

ၿမိဳ႕ႀကီ့မ္ာ့၉

ေခတးစာ့ခဲံဖူ့ေသာ

ဖာေရစီအကမ္ဳိ့

်ဖစးေပလိမးံမညး၈

ဘာသာ်ပနးသ)ူ

ပါ့လႊာေသာ ပို့ဖ္ငးကို ခ္ဳပးလုပးထာ့ေသာ အဝတးတနးဆာကို မလဵု႔တလဵု မေပ၍တေပ၍ဝတးၿပီ့ ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ
ၾကာေတျ၇ ဗ္ာပါေတျ၇ အညဳခရာေတျႏြငးံ က်ပေသာ အကမ္ဳိ့်ဖစးေပသညး၈ မနးရစးသညးကာ့ ထိုကပျဲကို
မၾကညးဝ
ံ ဵံ၊ မ္ကးစိမြိတးေနခဲံရေပ၌၈
“ညစာစာ့ပျဲသညး အ႐ုဏးက္ငး့၊ လငး့လုမြ ၿပီ့ေတာံသညး၈ ကၽျႏးုပးမြာ အလျနး ပငးပနး့ႏျမး့နယး
ေနေတာံ၌”ဟု မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈
ယငး့သို႔ ပျဲသဘငးမ္ဳိ့ ေနာကးထပးေ်ခာကးရကးဆကး၊ က္ငး့ပရသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ဆကးလကး၊
ဘိသိကးခဵရဤီ့မညးံ မငး့သာ့တစးဆယးံတစးပါ့ႏြငးံဆိုလြ္ငး တစးေယာကးတစးေယာကးကို ခုနစးရကးစီ ၾကာ၊
အာ့လဵု့

စုစုေပါငး့

သဵု့လနီ့ပါ့ၾကာေအာငး

ေန႔စဤးရကးဆကး

ပျဲတၿခိမးံၿခိမးံ

ခဵၿပီ့

စီတနး့လြညးံလညးပျဲ

တသိမးံသိမးံႏြငးံ ရြိေနေပေတာံ၌၈ ဣတျငး ဝနးခဵရမညးမြာ ဘုရငးမငး့်မတးသညး မိမိ လုပးခဲံေသာ အမြာ့ကို
တုိငး့သူ်ပညးသာ့တို႔ ေမံေမံေပ္ာကးေပ္ာကး ်ဖစးသျာ့ေစရနး ပျဲလမး့သဘငးမ္ာ့ကို ထိုမြ္ေလာကး ်ပဳလုပး်ခငး့သာ
်ဖစးေပေတာံသညး၈
ေနၾကေပမညး

သို႔ေသား

လူအခ္ဳိ႕မြာ

်ဖစးေသားလညး့

ထိုပျဲလမး့မ္ဳိ့၉

အခ္ဳိ႕ကာ့

လဵု့ဝ

က္ငးလညးေပ္ားေမျ႔ကာ

ေမံေလ္ာံ်ခငး့မ္ဳိ့

ေမံေမံေပ္ာကးေပ္ာကး

မရြိၾကေၾကာငး့ကို

ေရြ႕တျငး

ေတျ႔ရေပလိမးံသတညး့၈
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အခနး့ (ဿ၁)
ရာဇဘိေသက မဂၤလာ

အခ္ိနးကာ့ (ှ၃၀၂) ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလ ်ဖစး၌၈ အဂၤလနးႏိုငးငဵႏြငးံ တ႐ုတး်ပညးႀကီ့တို႔တျငး ထိုအခါက
ရြငးဘုရငးမ္ာ့ ကျယးလျနး ေနၾကေပသညး၈ သို႔ေသား ပထမေ်မာကး ခ္ာ့လးစးဘုရငးသညး လညး့ေကာငး့၇
တ႐ုတးဦကရာဇးဘုရငး ခၽျနးခ္ငး့သညး လညး့ေကာငး့ အကုသိုလး အ်ဖစးဆို့မ္ာ့ႏြငးံ စို့စဤးမြ္ မၾကဵဳခဲံၾကေခ္၈
သီရိသုဓမၼမငး့သညးကာ့ မိမိအေပ၍၉ အကုသိုလးကဵ ၿဂိဳလးဆို့မ္ာ့ အလစးကို ေခ္ာငး့ေနၾကသညးဟု ယခငးက
ထငးေနခဲံေပသညး၈ သို႔ရာတျငး ယခုအခါ ထိုထိုေသာ ေဘ့ရနးမ္ာ့ မၿငိမစျနး့ေစရနး နညး့လမး့ရြိသေ႐ျ႕
ကာကျယးၿပီ့ၿပီဟု ယဵုၾကညးေတားမူေနေလၿပီ၈ ထို႔်ပငး မိမိသညး ေသေဘ့မြ လျတးေ်မာကးခဲံၿပီ၇ (ဝါ) ေသေဘ့ကို
ေအာငး်မငးခဲံၿပီ်ဖစး၊ အသကးရြညးစျာ ဘုနး့တနးခို့ တုိ့တကး ပျငးံလငး့ ေစ်ခငး့တို႔သညး မိမိ၌ မူပိုငးသာ
်ဖစးၾကေပေတာံမညး၈ သူသညး မေသေဆ့ရညးကို ေသာကးခဲံၿပီ့ေလၿပီ၈ သူသညး မိမိကို မေကာငး့ၾကဵေနေသာ
လူမ္ာ့ႏြငးံ နတးမ

တစးလြမး့ တကးရေပေတာံမညး၈ မဝဵံမရဲႏြငးံ တစးဆယးံ

ႏြစးႏြစးတိုငးေအာငး ရကးေ႐ႊ႕

လာခဲံရေသာ ရာဇဘိေသက သဘငးကို ဆငးႏႊဲ ရေပေတာံမညး၈ ေနာကးဆဵု့၉ ပုေရာဟိတး ပုဏၰာ့တို႔ႏြငးံ
တုင
ိ းပငးကာ ေန႔ေကာငး့ရကး်မတး ေ႐ျ့ခ္ယးၿပီ့ ဇနးနဝါရီ (ဿ၀) ရကးေန႔ကို ရာဇဘိေသကမဂၤလာ က္ငး့ပမညးံေန႔
အ်ဖစး သတးမြတးေတား မူလိုကးေလေတာံ၌၈
ထိုရာဇဘိေသက မဂၤလာပျဲႀကီ့ကို ရြညးလ္ာ့ ထျာ့က္ဳိငး့ေသာ တိုငးႀကီ့မ့္ႏြငးံ ်မငးံမာ့ခမး့နာ့စျာ
ေဆာကးလုပးထာ့ေသာ ညီလာခဵသဘငး ခနး့မေဆာငးတျငး က္ငး့ပေလသညး၈ ဘုရငးခဵ (ၿမိဳ႕စာ့) တို႔ကို
ဘိသိကးခဵသညးံ ေနရာတျငး မလုပးေပ၈ မနးရစးႏြငးံ မၾကာခဏ ဆဵုေတျ႔ေလံရြိေသာ အ်ခာ့ သီ့သနး႔ခနး့
မ္ာ့တျငးလညး့ မလုပးေပ၈ အခ္ိနးမြာ ေကာငး့ကငး၉ ်မဴတိမးကငး့စငးလ္ကး သာယာလြပေသာ နဵနကးခငး့အခ္ိနး
်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား အခနး့တျငး့၉ အလငး့ေရာငး မပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေသ့ေခ္၈ ၿမိဳ႕႐ို့ေပ၍မြ အေ်မာကးသဵတစးခ္ကး ဟိနး့၊
အေလ့်ပဳလိုကးေလသညး၈

ထိုအခ္ိနး၉

လမး့မႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ

ပနး့်ခဵ

ေ်မကျကးလပး

စသညးတို႔၉

ေနရာ

ခ္ေပ့ထာ့ေသာ တီ့ဝိုငး့မ္ာ့ဆီမြ တီ့မႈတးသဵမ္ာ့ တစးၿပိဳငးနကး ထျကးေပ၍ လာၾကေလသညး၈ စစးတပးဆီမြ
စညးေတား႐ျမး့ သဵမ္ာ့ကို လညး့ေကာငး့၇ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့မြ အုနး့ေမာငး့ ေခါကးသဵမ္ာ့ကို လညး့ေကာငး့၇
တူ့ေ်မာငး့မ္ာ့တျငး

ကူ့သနး့

သျာ့လာေနၾကေသာ

ေလြမ္ာ့ဆီက

သာယာ

ခ္ဳိေအ့ေသာ

တီ့သဵ၇

မႈတးသဵတို႔ကိုလညး့ေကာငး့ တစးၿပိဳငးနကး ၾကာ့ၾကရေပသညး၈
ထိုအသဵမ္ဳိ့စဵုကာ့ မငး့ညီမငး့သာ့၇ မြဴ့ေတား၇ မတးေတားမ္ာ့၇ နနး့တျငး့ ညီလာခဵခနး့မသို႔ အ်မနးႂကျ၊
ကိုယးံေနရာ ကိုယးယူၾကဟု သတိေပ့ေသာ အခ္ကးေပ့သဵမ္ာ့ ်ဖစးေလသညး၈ သူတို႔သညး အ႐ုဏးမတကးမီ
အေစာႀကီ့ကပငး အဝတးအစာ့ လဲ်ခငး့၇ ေရေမႊ့ေပါငးဒါ ပကးဖ္နး့်ခငး့ စသညး်ဖငးံ အလြ်ပငးထာ့ၾကသညး၈ ယခုမူ
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မိမိတို႔၌ စီ့ေတားဆငးမ္ာ့ကို ေခ၍ၾကေလၿပီ၈ ဆငးမ္ာ့လညး့ အသီ့သီ့ ကႀကိဳ့တနးဆာ အသစးက္ပးခၽျတးမ္ာ့ႏြငးံ
ဝငး့အတျငး့ရြိ ေ်မကျကး၉ ပနး့အို့၇ ပနး့်ခဵမ္ာ့ အၾကာ့တျငး ႏြာေမာငး့ တယမး့ယမး့ နာ့႐ျကးတဖ္ပးဖ္ပးႏြငးံ
ေစာငးံေနၾကကုနး၌၈

မြဴ့ႀကီ့

မတးႀကီ့မ္ာ့လညး့

ေ်ပာငးလကးေတာကးပေသာ

ဝတးစာ့တနးဆာတို႔ကို

ဆငး်မနး့လ္ကး မိမိတုိ႔၌ လကးဝဲ လူပ္ဳိေတားသာ့တို႔အာ့ ေဗာငး့ေတားညိတး စိတးေတားသိေစ ဆုိသကဲံသို႔ မိမိတို႔
အရိပးအကဲၾကညးံ၊

ခစာ့လုိကးပါရနး

ေ႐ျ့ခ္ယး

ေခ၍ယူခဲံၾကေပသညး၈

ငယး႐ျယးေသ့ေသာ

မငး့သာ့

ကေလ့မ္ာ့ကာ့ မိမိတို႔ကိုယးကို ဆငးႀကီ့ကို ႏိုငးနငး့သူမ္ာ့ဟု ယဵုၾကညးကာ ဂုဏးယူ ေနၾကေပသညး၈
ရာဇမာနးလညး့ တကးႂကျေနၾကေလသညး၈ မိမတ
ိ ုိ႔သာလြ္ငး ႏိုငးႏိုငးနငး့နငး့ စီ့နငး့လိုၾကသညး၈ သူတို႔သညး
ဆငးေပ၍၉

ခငး့အပးေသာ

ၾကကးေသျ့ေရာငး

ကမၺလာေပ၍၉

လြဵကို

တစးေခ္ာငး့စီ

ကိုငး၊

ဟနးပါပါ

ထိုငးေနၾကေပ၌၈ သို႔ရာတျငး ယခုလို ႏိုငးငဵေတား၌ ပျဲႀကီ့လမး့ႀကီ့မ္ာ့တျငးမူ ေဖာငး့ကာ့ထဲ၉သာ ဇိမးခဵ၊
ဆငးသျာ့ရာသို႔ လုိကးပါ ၾကေလသညး၈
သူတို႔သညး ၿမိဳ႕႐ို့သဵု့ထပး ကာရဵထာ့ေသာ နနး့ၿမိဳ႕တျငး့သို႔ ဝငးမိေသာအခါ ေနထျကးစ်ပဳေလၿပီ၈
ေနေရာငး်ခညးတို႔လညး့ ေ႐ႊခ္ထာ့ေသာ နနး့ေတား၌ အမို့ေပ၍တျငး လငး့ထိနးေဝ်ဖာလ္ကး ရြိေသာေၾကာငးံ
နနး့ေတား

တစးခုလဵု့ကို

ပကတိ

ေ႐ႊအစစးႏြငးံ

ေဆာကးလုပးထာ့သကဲံသို႔

ေ႐ႊေရာငး

တေ်ပာငးေ်ပာငး

ဝငး့ေနေပေတာံသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံလညး့ ေ်မာကးဤီ့ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတားသို႔ ေရာကးခဲံဖူ့ေသာ ႏုိငးငဵ်ခာ့ ဦညးံသညးတို႔က
ေ႐ႊနနး့ေတားကို ေ႐ႊ်ပာ့ေတျ မို့ထာ့သညးဟု ထငးမြတးခဲံၾကေပသညး၈ ညီလာခဵ ေ်မနနး့ စမုတးေဆာငး၌
အမို့သညးကာ့

ပနး့ပု႐ုပးလဵု့မ္ာ့်ဖငးံ လြပစျာ

ေဆ့နီသုတးထာ့ေသာ

ထျငး့ထု

တိုငးလဵု့ႀကီ့မ္ာ့ေပ၍၉

ထာ့ၿပီ့လြ္ငး

တညးရြိေပသညး၈

ေ႐ႊေရာငးေနာကးခဵႏြငးံ ဟသၤာ်ပဒါ့

မနးရစး

ေရာကးစအခ္ိနးက

ပတၱ်မာ့

နာ့ေတာငး့ကို ်မငးခဲံရဖူ့သညးမြာ ထိုခနး့မေဆာငးႀကီ့ထဲတျငး ်ဖစးေလသညး၈
ယခုအခါ ထိုအခနး့ႀကီ့ထဲ၉ ေကားေဇာမ္ာ့ခငး့၊ ဘိသိကးပျဲကို က္ငး့ပရနး အလြအပမ္ာ့်ဖငးံ တနးဆာ
ဆငးထာ့ၾကေလသညး၈ မငး့သဵု့ မငး့ေဆာငး်ဖစးေသာ ေ႐ႊ်မဴတာ၇ ေငျ်မဴတာ၇ ေ႐ႊပနး့အို့၇ ေငျပနး့အို့၇ ေ႐ႊဖလာ့
ေငျဖလာ့တို႔ႏြငးံ တကျ သာ့ၿမီ့ယပး အစရြိသညးတို႔ကိုလညး့ အသငးံ ်ပငးဆငးထာ့ၾကသညး၈ အခနး့မြာ
မ္ကးႏြာသဵု့ဖကး၉ နဵရဵမရြိ၈ ဟငး့လငး့်ဖစး၊ ေနာကးေက္ာဘကးတျငးသာလြ္ငး နဵရဵတစးခတ
ု ညး့ ရြိေပသညး၈
ထိုနဵရဵ၌ အလယး၉ တဵခါ့ေပါကး တစးခု ရြိသညး၈

ထိုတဵခါ့ေပါကးကာ့ ရာဇပလႅငးထကးသို႔ တကးေသာ

တဵုခါ့ေပါကး်ဖစး၊ အေရြ႕ဘကးသို႔ မ္ကးႏြာမူလ္ကး ရြိ၌၈ တဵခါ့ ေပါကးကို လႊမး့ကာထာ့ေသာ အစိမး့ေရာငး
ဖဲသာ့တငး့ထိမးတျငး ေ႐ႊခ္ညး၇ ေငျခ္ညးမ္ာ့်ဖငးံ လြပေသာ ပနး့ပျငးံႀကီ့မ္ာ့ ထို့ထာ့ၿပီ့ အလယး၉ ပတၱ်မာ့၇
နီလာ၇ ်မ အစရြိေသာ အဖို့တနးရတနာ ေက္ာကးေကာငး့ လဵု့ေခ္ာႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ စီ်ခယးတပးဆငး၊ ထာ့ေပသညး၈
ဘုနး့ႀကီ့မနးရစးသညး

ေပ၍တူဂီကပၸတိနးတစးဥ့ႏြငးံ

ယြဤး၊

ထိုငးေလသညး၈

ထိုကပၸတိနးမြာ

ႏြစးေယာကးခ္ငး့ တိုကးပဲျ၉ လကး်ပတးသျာ့သ်ဖငးံ ေငျလကးအတု တပးထာ့ေလသညး၈ အခမး့အနာ့မြဴ့သညး
အဂၤါမစဵုေသာ ထိုစစးဗိုလးကို ်မငးလတးေသား ဘုနး့ႀကီ့၌ အနီ့သို႔ ခ္ဤး့ကပးလာၿပီ့ ထိုလူကို ထျကးသျာ့ဖို႔
ေ်ပာခိုငး့ေလ၌၈ ထိုအခါ မနးရစးက “ဘာ်ပဳလို႔လဲ၈ သူ႔မြာ ဖိတးစာပါသာ့ပဲ” ဟု ေ်ပာရာ ထိုလူက “မြာ့ၿပီ့
ဖိတးတာ်ဖစးမယး၈ မငး့တရာ့ႀကီ့၌ ယခုလို မဂၤလာယူတဲံ ပျဲမြာ အဂၤါ မစဵုတဲံလူမ္ာ့ ပါဝငးလြ္ငး နိမိတး
မေကာငး့ဘူ့ဆိုတာ

သိတယးမဟုတးလာ့”

ဟု

ေ်ပာေလသညး၈

မနးရစးလညး့

စကာ့ေ်ပာရနး

အချငး

ၾကဵဳလာသညးကို လကးမလျတး ေစလိုသ်ဖငးံ “အကယး၊ သငးဆိုလိုတဲံ မြာ့တဲံ အေလံအထကို ကၽျႏုးပး မသိလို႔ဘဲ
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ထာ့ပါ၈ အမြနးတရာ့်ဖစးတဲံ ကၽျႏုးပး၌ ယဵုၾကညးခ္ကးထမ
ဲ ြာ အဲသညးလို အယူသီ့တာမ္ဳိ့ တစးစိတးတစးေဒသမြ
မပါတဲံအတျကးေၾကာငးံ ေ်ပာေနတာပါ”
သို႔ေသား

အခမး့အနာ့မြဴ့မြာ

သျာ့ရရြာေတာံသညး၈

ယငး့ကာ့

တငး့တငး့မာမာ

နနး့တျငး့က

ေ်ပာေသာေၾကာငးံ

ဤပေဒတညး့၈

ထို႔်ပငး

ကပၸတိနးလညး့

သီရိသုဓမၼမငး့သညး

ထျကးချာ
အခ္ညး့ႏြီ့

စျနး႔စာ့်ခငး့မ္ဳိ့ မ်ဖစးေစရေအာငး အရာရာ၉ လာမညးံေဘ့ကို တငးႀကိဳ၊ ေရြာငးၾကဤး်ခငး့ မ္ဳိ့လညး့ ်ဖစးေပသညး၈
ထိုအ်ဖစးအပ္ကးကေလ့

်ဖစးၿပီ့ေနာကး

မ္ာ့မၾကာမီပငး

စညးေတား

႐ျမး့ေလ့ေတာံသညး၈

်ပတငး့ေပါကးက တငး့ တိမးလညး့ ပျငးံလာေလၿပီ၈ ပရိသတးအာ့လဵု့ အ႐ိုအေသ အေလ့်ပဳၾကကုနး၌၈
ဆငး႐ပ
ု းေလ့စီခဵေသာ ေငျပလႅငးထကးဝယး ဘုရငးမငး့်မတး ေပ၍လာေခ္ေတာံသညး၈ မငး့ႀကီ့သညး ပုလဲႏြငးံ
ေက္ာကးမ္ကးရတနာ စီ်ခယးေသာ မို့်ပာေရာငး ကတၱီပါသို ရငး့ေခ၍ ဝတး႐ရ
ဵု ြညးႀကီ့ကို ဝတးဆငးထာ့ေလသညး၈
ဥ့ေခါငး့၉ ေခါငး့ေပါငး့်ဖဴ ေငျေဖာံလဵု့ႏြငးံ နာ့ႏြစးဖကးတျငးမူ ဂုဏးသတငး့ ႀကီ့မာ့ေသာ နာမညးေက္ား ပတၱ်မာ့
နာ့ေတာငး့ေတား တစးရနးကို ပနးဆငး၊ ထာ့ေလသညး၈ ထိုနာ့ေတာငး့ေတားမြာ ။၌ ဘို့ေတားလကးထကးက
ဟဵသာဝတီ ပဲခူ့မငး့ထဵမြ တိုကးယူရရြိခဲံေသာ ပတၱ်မာ့ နာ့ေတာငး့ေပတညး့၈ အရငး့ဘကး ထိပးတစးခုသညး
ၾကကးတညငးဤေလာကး ႀကီ့ထျာ့ေပသညး၈ ပလႅငး၌ ေလြကာ့ရငး၉ မူကာ့ ပေဒသရာဇးမငး့မ္ာ့ဟု ဆိုေသာ
မငး့တစးဆယးံႏြစးပါ့တို႔သညး

က္ဳိငး့လဵြတဵ

လကးစဲျ၊

သရဖူကိုယးစီ

ေဆာငး့လ္ကး

ႏြစးေယာကးတစးတဲျ

စီတနး့ေနၾကရသညး၈ ေနာကးဘကးတျငးမူ လြပေသာဝတး႐က
ဵု ို ဝတးဆငးထာ့ေသာ အပ္ဳိေတားႏြစးေယာကးက
တစးလြညးံစီ ယပးခတး၊ ေနၾက၌၈ ဣ႐ႈခငး့မြာ စနစးတက္ တျကးခ္ကး၊ ေနရာခ္ထာ့ေသာ ႐ုပးစဵုလြညးံပဲျ
ရြိေပေတာံသညး၈ သို႔ေသား ဦညးံသညးေတားမ္ာ့သညး ဘုရငးမငး့်မတးကို ေမား၊ မဖူ့ရေခ္၈ ဥ့ေခါငး့တို႔ကို
ေအာကးသို႔ဆိုကး၊ တိတးဆိတးၿငိမးသကးစျာေသာ ဝပးလြ္ဳိ့၊ ေနၾကရေပသညး၈
ဘိသိကးပျဲကို
ဖျငးလြစးၾကသညး၈

ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ

အထူ့

သ်ဖငးံ

ရဟနး့ေတားမ္ာ့က

မငး့ဆရာေတား

Royal

ပရိတးတရာ့ေတားမ္ာ့

Chaplain

က

အခမး့အနာ့ကို

႐ျတးဖတး၊
ဥ့ေဆာငး

က္ငး့ပေပ့ရေလသညး၈ ဆရာေတားက စငး်မငးံေထာငးံဘကး တစးေနရာမြေန၊ ဘုရငးမငး့ ်မတးအာ့ သရဖူ
ေဆာငး့မညးံ အခမး့အနာ့ကို ဣေနရာတျငး မ်ပဳလုပးဘဲ ရြစးေသာငး့ဘုရာ့မြာ ေ႐ႊနနး့ေတားမြ မိုငးဝကးခနး႔
ကျာေဝ့ေလသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ သာသနာပုိငဆ
း ရာ ်ဖစးေသာ ရြစးေသာငး့ေက္ာငး့ ဘုနးေတားႀကီ့က
သရဖူေဆာငးေပ့ၿပီ့ ဆုေတာငး့ပတၳနာ ်ပဳေပ့ရမညး ်ဖစးသညး၈ ယငး့သို႔ ေၾကညာၿပီ့ ေနာကး မငး့ဆရာေတားက
ဆကးလကး၊ ေကာငး့ခ္ီ့ဧဘာ မဂၤလာစကာ့မ္ာ့ မိနး႔ၾကာ့ေတားမူေလသညး၈ ဣေနရာတျငး မနးရစးသညး
ထီ့သဵု့နနး့သဵု့ ႐ဵု့သဵု့ ရခိုငးစကာ့တို႔ကို ေကာငး့စျာ နာ့လညးဟနး မတူေသ့ေပ၈ စကာ့လဵု့တို႔မြာ လကးေ႐ျ့စငး
စကာ့လဵု့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့

ပါဠိစကာ့

ေပါရာဏစကာ့တို႔

ညႇပး၊

လကၤာစကာ့ေ်ပ

ႏြစးေထျေပါငး့စပး၊

ေ်ပာေဟာသညး ်ဖစးရာ သူ႔အဖို႔ ဘာေတျေ်ပာမြနး့ မသိရြာေခ္၈ သို႔ေသား လိုရငး့အခ္ကးအခ္ဳိ႕ကိုမူ အနညး့ငယးမြ္
ရိပးစာ့မိဟနး ရြိေပသညး၈ မငး့ဆရာေတားက ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ သူေတားသူ်မတးမ္ာ့ (ဝါ) ဘုရာ့အေလာငး့
မ္ာ့ႏြငးံ

ႏႈိငး့ယြဤးဂုဏးေဖား၊

မိနး႔ၾကာ့ခဲံေပသညး၈

တစးေန႔ေသာအခါတျငး

သဗၺညဳတ

ေ႐ႊဉာဏးေတားရ၊

ဘုရာ့စငးစစး ဦကနး်ဖစးမညးဟူ၊လညး့ ေ်ပာေလေသ့သညး၈ အတိုငး့တိုငး့ အ်ပညး်ပညးက မငး့အေပါငး့တို႔
လာေရာကးခေညာငး့လ္ကး လကးေဆာငးပဏၰာ ဆကးသၾကရလိမးံမညးဟူ ၊လညး့ မိနး႔ဆိုသညး၈ ေ်ခရငး့ေတား၉
ယခု ေရာကးရြိေနေသာ မငး့ဆယးံႏြစးပါ့ကဲံသို႔ ထိုထိုေသာ မငး့တို႔လညး့ ေ်ခေတားရငး့သို႔ ဝပးစငး့ခစာ့
လာၾကေသာအခါ

ထိုကးတနးေသာ

ဘဲျ႔ထူ့ႏြငးံ

မိမိတို႔တိုငး့်ပညးကို

တရာ့ႏြငးံအညီ

်ပနးလညးအုပးစို့ချငးံ
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်ပဳေတားမူလိမးံမညး

ဟူ၊လညး့

ႁမျကးၾကာ့ေတားမူေလသညး၈

ထို႔ေနာကး

ဘုရာ့အေလာငး့ေတား

တစးပါ့အ်ဖစး်ဖငးံ ကမာၻေပ၍၉ တနးခို့ဂုဏးရြိနး တထိနးထိနးလငး့ေတားမူ လိမးံမညးဟူ၊ နိမိတးဖတးေတားမူသညး၈
ထိုအခါ လူအေပါငး့တို႔အာ့ ေဘ့ရနးအေပါငး့မြ လညး့ေကာငး့၇ တရာ့မဲံေသာ မငး့တို႔၌ ဖိစီ့ႏြိပးစကးမႈတို႔မြ
လညး့ေကာငး့ လျတးကငး့၊ ၿငိမး့ခ္မး့သာယာေသာ ေခတးသစးေလာကႀကီ့သို႔ ေရာကးၾကရအဵံဟူ၊ နိဂဵု့ခ္ဳပး
ေတားမူေလသညး၈
မငး့ဆရာေတားသညး အေ်ပာေကာငး့ အေဟာေကာငး့ ်ဖစး၊ ထိုကိစၥမ္ဳိ့အတျကး အထူ့အချငးံအေရ့
မ္ာ့ အပးႏြဵခဵရေသာ ပုဂၐဳိလး်ဖစးသညး၈ မနးရစးသညး ။၌ ေ်ပာေဟာ မိနး႔ဆိုခ္ကးမ္ာ့ကို ဂ႐ုတစိုကးနာ့ေထာငးခဲံ
သညး၈ သို႔ေသား ဘုရငးမငး့်မတးသညးကာ့ ။ကို ေကာငး့စျာအာ႐ုဵစုိကးဟနး မေတျ႔ရေခ္၈ သူသညး မလႈပးမရြာ့
ၿငိမးသကးစျာထိုငးလ္ကး မ္ကးေတာငးမြ္ မခတးဘဲ ဥ့ေခါငး့ငဵု႔ထာ့ေပသညး၈ မငး့ႀကီ့သညး ဆရာေတားစကာ့ နိဂဵု့
ခ္ဳပးသညးတိုငးေအာငး ငိုကးမ္ဤး့ေနသကဲံသို႔ မလႈပးမရြကး ထိင
ု းေနေပသညး၈ ပဵုပနး့မြာ ဘုရငးမငး့်မတး၌ စိတးအာ႐ုဵ
တို႔သညး မငး့ဆရာဘုနး့ႀကီ့၌ မိနး႔ချနး့ပါ ခမး့နာ့ထညးဝါေသာ စကာ့လဵု့မ္ာ့ႏြငးံ အတူ နတး်ပညး နတးနနး့မ္ာ့
ဆီသို႔ ေဒသစာရီ ႂကျခ္ီေနၾကဟနး တူေပေတာံ၌၈ မငး့ဆရာေတား၌ မိနး႔ချနး့ နိဂဵု ခ္ဳပးလိုကးေသာအခါ
်ပတငး့ေပါကးတဵခါ့မြ တငး့ထိမးလညး့ ဆဲျ၊ ကာလ္ကးသာ့ ်ဖစးသျာ့ေလေတာံသညး၈ အဓိပၸာယးမြာ ဘိသိကး
မဂၤလာပျဲ၌ ပထမပိုငး့ တစးခနး့ရပးၿပီ ဟူသတညး့၈
ဘိသိကးခဵပဲျ ဒုတိယကို ရြစးေသာငး့ဘုရာ့အတျငး့၉ က္ငး့ပေလသညး၈ ရြစးေသာငး့ဘုရာ့ ဆိုသညးမြာ
ထို ဘုရာ့တျငး မ္ာ့စျာေသာ ႐ုပးပျာ့ေတားမ္ာ့ကို အခနး့အေဆာငးေဆာငး၉ ထညးသ
ံ ျငး့တညးထာ့ေသာေၾကာငးံ
(ဝါ) ဘုရာ့ ဆငး့တုေပါငး့ ရြစးေသာငး့မြ္ ဌာပနာထာ့၊ ရြစးေသာငး့ဘုရာ့ဟု တျငးေလသညး၈ ထိုဘုရာ့ကို
လျနးခဲံေသာ ႏြစးတစးရာေလာကးက အိႏိၵယတိုငး့သာ့ ပနး့ရနးဆရာမ္ာ့ အေရြ႕ဘဂၤလာ့်ပညး၉ တညးထာ့
ခဲံၾကသညးကို ရခိုငးဘုရငး မငး့ဘငးလကးထကး စစးတေကာငး့ကို တိုကးခိုကး သိမး့ပိုကးစဤးက ရခိုငး်ပညးနယးသို႔
ပငးံလာခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ယခုအခါ က္ဳဵ့သဵု့ ထပးရဵလ္ကးရြိေသာ ရခုိငးဘုရငး၌ နနး့ေတားကို မေတျ႔ရေတာံၿပီ
်ဖစးေသားလညး့ ရြစး

ေသာငး့ဘုရာ့ကိုမူ (ှ၅ဿ၂)

ခုႏြစးက ၿဗိတိသြ္တို႔ပစးခတးေသား အေ်မာကးဒဏးရာ

အပ္ကးအစီ့ အနညး့ငယးမြ တစးပါ့ ယခုတိုငး အေကာငး့ပကတိ ေတျ႔်မငးၾကရေပသညး၈ ။၌ အဓိက
အေဆာကးအအဵုကာ့ လကးရာေ်ခရာ မပ္ကးေသ့ေခ္၈
ထိုဘုရာ့ကို

ကၽျႏးုပးတို႔

ဖူ့ေ်မားခဲံရပါသညး၈

ထိုဘုရာ့

တညးထာ့ခဲံပဵုမြာ

အေတားထူ့ဆနး့သညး

ထငးမိ၌၈ ထူ့ဆနး့ပဵုကို ပထမ ေဖား်ပရမညးမြာ ။သညး ဘုရာ့ႏြငးံအတူ၈ ခဵတပးႏြငးံ တူေနေပသညး၈ ရနးသူမ္ာ့
ဝငးေရာကး တိုကးခိုကးေသာအခါ နနး့တျငး့သာ့တို႔ ခိုလႈဵပုနး့ေအာငး့ဖို႔ ရညး႐ျယး၊ ေဆာကးလုပးခဲံဟနး တူပါသညး၈
ဒုတိယအခ္ကးကာ့ ထျငး့ထုထာ့ေသာ ႐ုပးလဵုမ္ာ့တညး့၈ ။တို႔တျငး ်ဗာဟၼဏဘာသာ (ဟိႏၵဴ) ဆိုငးရာနတး႐ုပး
မ္ာ့စျာ ပါရြိေနၾကသညး၈ သာသနာပိုငး ဆရာေတား၌ ေက္ာငး့တိုကးႏြငးံ ကပးလ္ကးရြိသညးံဘကးက ဘုရာ့
တဵတိုငး့၉ ယခုထိ ဖယးရြာ့ မပစးေသ့ဘဲ အေကာငး့ပကတိ က္နးရြိေနေသ့ေသာ အိႏၵိယ နတး႐ုပးတို႔မြာ
နကးနဲေသာ အဓိပၸာယးကို ေဆာငးေနၾကပါသညး၈ ဟိႏၵဴပနး့ရနးသမာ့ႏြငးံ ဗိသုကာမ္ာ့က တမငး ထုလုပး
ထာ့ခဲံသညးဆိုရနးလညး့ ခကးေပသညး၈ ရခုိငးဘုရငး မငး့ဘငး၌ အချငးံအမိနး႔ မရဘဲ သူတို႔ လုပဝ
း ဵံၾကမညး မထငး၈
သို႔်ဖစးလြ္ငး မငး့ဘငးသညး အဘယးေၾကာငးံ ယငး့နတး႐ုပးမ္ာ့ကို ထုလုပးေစခဲံသနညး့၈
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႐ုပးတု႐ုပးလဵု့တို႔၌ အမ္ာ့စုမြာ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံဆိုငးေသာ ဇာတးနိပါတးမ္ာ့ကို သ႐ုပးေဖားထာ့ေသာ
႐ုပးပဵုမ္ာ့ ်ဖစးသညး်ပငး ရခုိငး်ပညးနယး၌ သဘာဝ အေနအထာ့ ေတာေတာငး အိမးေ်ခတို႔ႏြငးံ အစာ့သျငး့၊
သ႐ုပး ေဆာငးထာ့သညးကာ့ မြနးပါ၌၈
သီရိသုဓမၼမငး့သညး ယခုအခါ လြပ်ခငး့ထကး ထူထဲသိပးသညး့၊ ထူ့ဆနး့်ခငး့က ပိုမိုလျနးေနေသာ ထို
ဘုရာ့ေက္ာငး့ေတားသို႔ ထျကးေတား မူေပေတာံမညး၈ မြဴ့ႀကီ့မတးႀကီ့တို႔သညး ေ်မနနး့်ပာႆာဒးႏြငးံ ကပးလ္ကးရြိ
ေသာ

အတျငး့ေဆာငးသုိ႔

ဝတးဆငးထာ့သညးံ
မူေလသညး၈

ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့လာခဲၾံ က၌၈

လူပ္ဳိေတားသာ့

ထို႔ေနာကး

ဘုရငးမငး့်မတးလညး့

ရြစးေယာကးထမး့ေသာ

စီတနး့လြညးံလညးရနး

ေဝါေတား်ဖငးံ

်ပငးဆငးၾကသညး၈

ကတၱီပါ

အက္ႌစိမး့မ္ာ့

ထိုအေဆာငးသို႔ပငး

ဘုရငးမငး့်မတးမြတစးပါ့

ဝငးေတား
မၾကာမီက

ဘိသိမးခဵထာ့ေသာ ထီ့ေဆာငး့မငး့ ဆယးံႏြစးပါ့ႏြငးံ ။တို႔၌ ကိုယးရဵေတားမ္ာ့၇ မြဴ့ႀကီ့မတးႀကီ့မ္ာ့၇ ထို႔ေနာကး
နနး့တျငး့အမႈထမး့ အရာထမး့မ္ာ့၇ စစးဘကး အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ရဟနး့အပါ့ ရြစးဆယးခနး႔တို႔သညး အစဤးလိုကး
စီတနး့၊ ေရြ႕က ေ်ခက္ငး သျာ့ၾကၿပီ့ ဘုရငးမငး့်မတးမြာ မငး့ခ္ငး့တစးရာခနး႔ ၿခဵရဵလ္ကး ေနာကးဆဵု့မြ ေဝါႏြငးံ
လိုကးပါခဲံေလသညး၈
လြညးံလညးရေသာ ခရီ့စဤးမြာ ေရြ့ဥ့ပထမ နနး့ေတား၌ အေရြ႕တဵခါ့မြထျကး၊ တစးဖနး ေ်မာကးစူ့စူ့သို႔
ဘုရာ့ေ်ခရငး့အထိ မိုငးဝကးခနး႔ သျာ့ၾကရေပသညး၈ ထိုလမး့ကို အမြတးတရ ်ဖစးေစရနး နတးလမး့တစးခု
ေဆာကးလုပးထာ့ေပ့၌၈ နနး့ေတားမြ ဘုရာ့အထိ လမး့တစးေလြ္ာကးတျငး ေရာငးစဵု အဝတးအထညးမ္ာ့ႏြငးံ
ေစာငးမ္ာ့ အ်ပညးံ ခငး့ထာ့ၾကသညး၈ တငး့ထိမးမ္ာ့ကိုလညး့ ကျကးက္ာ့ကျကးက္ာ့ အမို့မ္ာ့ လုပးထာ့
ၾကသညး၈ လူတိုငး့လူတိုငး့ စကာ့မေ်ပာ၈ တုဏြိေဘာ်ဖငးံ တိတးဆိတးစျာ ေလြ္ာကးလာၾကေပ၌၈ ဣတျငး
မငး့သာ့ထျနး့ထနးအာ့ အိမးေတား်ပနးပို႔ေသာ အစီအစဤးႏြငးံ အလျနး ကျာ်ခာ့လြေပေတာံသညး၈
ရြစးေသာငး့ဘုရာ့သညး လမး့အေပ၍တျငး ေလ့ဆယးံေ်ခာကးေပခနး႔်မငးံေသာ ေတာငးပူစာကေလ့ေပ၍၉
တညးရြိ၊ ဘုရာ့ရငး်ပငးေတားသို႔ ေရာကးေအာငး ဓမၼစၾကာဟုေခ၍ေသာ အဝငး တဵခါ့ေပါကးႀကီ့သို႔ ဥ့တညး
ေနေသာ ေစာငး့တနး့ေလြကာ့ တစးဆယးံေ်ခာကးထစးတိတိ တကးရေပသညး၈ သာသနာပိုငး ဆရာေတားဘုရာ့
သညး ရဟနး့အပါ့ႏြစးေထာငး ၿခဵရဵလ္ကး ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ ေစာငး့တနး့ထိပးမြ ေစာငးံႀကိဳလ္ကး ရြိ၌၈ ဘုရငးမငး့
်မတးသညး သာသနာပိုငးဆရာေတားဘုရာ့ကို ်မငးလြ္ငး ေဝါေပ၍မြဆငး့၊ ႐ိုေသစျာ လကးအုပးခ္ီ၊ ရြိခို့ကနး
ေတာံေလသညး၈ ယငး့အ်ပဳအမူကာ့ ဗုဒၶဘာသာဝငးတို႔၌ ဓေလံထဵု့စဵ်ဖစးေသာ ယဤးေက့္မႈ တစးရပးေပတညး့၈
ဤေရာပတိုကးတျငး

ထိုေခတးက

ဘုရငးတို႔သညး

မညးသညးံ

သာသနာေရ့

ေခါငး့ေဆာငးကိုမြ္

ဣကဲံသို႔

အေလ့်ပဳ်ခငး့ မရြိခဲံၾကေပ၈
မနးရစးသညး မိမိအေဖားမ္ာ့ႏြငးံအတူ ေ်ခက္ငးေလြ္ာကး၊ လြညံးလညးရာ လိုကးပါလာခဲံေလသညး၈ ယခု
အခါ သူ႔ကို လညး့ေကာငး့၇ အ်ခာ့ေပ၍တူဂီစစးဗိုလးမ္ာ့ကို လညး့ေကာငး့၇ မူဆလငး အရာရြိတို႔ကို လညး့ေကာငး့
ထိုေနရာထကး

တို့၊မသျာ့ၾကဖို႔

ႏႈိ့ေဆား

သတိေပ့ၾကေလသညး၈

ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့သာ

ဘုရာ့

ပရိဝုဏးအတျငး့သို႔ ဝငး၊ ၾကညးံ႐ႈချငးံ ရၾကသညး၈ ဣေနရာတျငး မနးရစးသညး ဘုရာ့လူႀကီ့မ္ာ့၌ ယဤးေက့္စျာ
ေမတၱာ ရပးခဵၾကပဵုကို သေဘာၾကခဲံသ်ဖငးံ ထိုေခတးက ဤေရာပတိုကးရြိ အခ္ဳိ႕ေဒသမ္ာ့၉ လူ႔အဆငးံအတနး့ကို
မၾကညးံဘဲ ႐ုိငး့႐ိုငး့စိုငး့စိုငး့ ဆကးဆဵၾကေသာ လူတို႔ႏြငးံ ႏႈိငး့ယြဤးကာ ခ္ီ့မျမး့စကာ့ ေရ့ထာ့ခဲံေလသညး၈
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ယငး့သို႔ေသာ ထဵု့စဵဤပေဒေၾကာငးံ ရြစးေသာငး့ဘုရာ့အတျငး့၉ မညးကဲံသို႔ ်ဖစးပ္ကး လုပးကိုငးၾကသညး
ဆိုေသာ သတငး့မ္ာ့ကို ကၽျႏုးပးတို႔ မသိႏုိငးၾကရေတာံေပ၈ သို႔ေသား ကၽျႏုးပးတို႔သညး သီရိသုဓမၼ၌ ေနာကးက
ခပးလြမး့လြမး့ လိုကးသျာ့ ႏုိငးၾကေပေသ့သညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး တဵခါ့မႀကီ့၌ ထိပ၉
း
ဓမၼစၾကာဟု
ေခ၍ေသာ လြညး့ဘီ့ပဵုသ႑ာနး အဝုိငး့ႀကီ့တစးခုကို တဵခါ့ေပါငး့မို့ေဘာငး ေအာကးဘကးက ထုလုပးထာ့သ်ဖငးံ
ထိုတဵခါ့ကို

ဓမၼစၾကာတဵခါ့ဟု

(လကးယာရစးခ႐ုသငး့)

ေနပဵုတစးခု၇

ထိုခ႐ုသငး့ထဲ၉

ၾကာပနး့တစးပျငးံ

စိုကးထာ့ပဵုတို႔ကိုလညး့ ထုလုပးထာ့ေပသညး၈ ထို႐ုပးလဵု့ ထိုလကးရာတို႔မြာ ယခုအခါ ၿပိဳပ္ကး၊ ေ်မသို႔
ခေနၾကေလၿပီ၈
ထိုတဵခါ့မႀကီ့သညး

ဘုရာ့၌

ရငး်ပငးမြ

ေအာကးဘကး

ေပသဵု့ဆယးခနး႔

နိမးံေသာ

ပစၥယဵကို

ကာရဵထာ့ေသာ တဵတိုငး့သို႔ ဥ့တညးလ္ကး ရြိေပသညး၈ ။၌ အထကးတျငး ေပေ်ခာကးဆယးခနး႔ ်မငးံေသာ
အေဆာကးအအဵု တစးခုကို နာရီစငးသဖျယး ေဆာကးလုပးထာ့ေလသညး၈ လူပရိသတးတို႔သညး အထကးပစၥယဵသို႔
ေရာကးေအာငး ေ်ခလမး့က္ဤး့ကေလ့အတိုငး့ လိုကးေလြ္ာကးၾကရသညး၈ သို႔ေသား ထိုေ်ခလမး့မြာ ဘုရာ့
တညးထာေသာ

ေတာငးပစ
ူ ာ၌

ဆငးေ်ခေလြ္ာ

ေတာငးႏြာေမာငး့ေပ၍၉

ေလြကာ့ထစးသဖျယး

အထစးမ္ာ့

တူ့ေပ့ထာ့သညးံ ေလြကာ့က္ဤး့ကေလ့ ်ဖစးေနေပသညး၈
ဘုရာ့ကုနး့ေတား ရငး်ပငးခ္ညး့ ဆိုလြ္ငး မညးသညးံ ပဲျေတားကိုမြ္ က္က္နန က္ငး့ပႏိုငးေလာကးေအာငး
ေနရာမဆဵံႏုိငးေပ၈ ေဖား်ပပါ ေ်မ်ပငးပဵုစဵတျငး ေတျ႔်မငးရသညးံအတိုငး့ ။၉ အတျငး့ပိုငး့ အ်ပငးပုိငး့ဟု တစးထပးစီ
ကနး႔သတး ပတးဝုိငး့ထာ့်ခငး့မ္ဳိ့ မဟုတးေပ၈ သို႔ရာတျငး အ်ပငးခနး့ႏြငးံ အတျငး့ခနး့ကို ထူထဲသိပးသညး့ေသာ
ေက္ာကးတဵု့နဵရဵ၇ အုတးနဵရဵတို႔်ဖငးံ ကနး႔ထာ့လ္ကး တစးကျကးတစးကျကးလြ္ငး ေပႏြစးဆယး စတုရနး့ခနး႔က္ယးေသာ
အခနး့ငယးမ္ာ့ဖျဲ႔၊ ေဆာကးလုပးထာ့ေပသညး၈ အလယးဗဟုိရြိ ဘုရာ့တနးေဆာငး့တညးရြိေသာ ေနရာပငးလြ္ငး
အမြနးစငးစစး က္ဤး့ေ်မာငး့ေပေသ့သညး၈ ဆိုခဲံေသာ အခနး့ငယးမ္ာ့တျငး တပးဆငးထာ့ေသာ ပနး့ပု႐ုပးလဵု့မ္ဳိ့စဵု
တို႔မြာ

အဵံဧေလာကးေအာငး

ေဆာငး့ေသာ

ရာဇဘိေသက

လကးရာေကာငး့လြသ်ဖငးံ
မဂၤလာ

အခမး့အနာ့ကို

လြညးံပတးၾကညးံ႐ႈ၊

မၿငီ့ႏိုငးေပ၈

မကိုဋးသရဖူ

ရငး်ပငးေတားတျငး

မ႑ပးကႏၷာ့

ထို့၊ေသား

လညး့ေကာငး့၇ သို႔မဟုတး ဘုရာ့အေနာကးဘကး စႀကႍခနး့၉ေသား လညး့ေကာငး့ က္ငး့ပ ေပလိမးံမညး၈
အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား ထိုေနတို႔တျငး အထိုကးအေလ္ာကး က္ယးဝနး့ေသာ ခနး့မေဆာငးမ္ာ့ ရြိခဲံ ဖူ့ဟနးကို
ႂကျငး့က္နးေသ့ေသာ အပ္ကးအစီ့တို႔မြ ေလံလာခနး႔မြနး့၊ ခ္ငးံတျကး ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ သိႏိုငး ေပသညး၈
မညးသို႔ မညးပဵု ဘုရာ့ဝတး်ပဳ ခဲံၾကမညးကိုမူ မေတျ့တတးေပ၈ သို႔ရာတျငး သာသနာပိုငး ဆရာေတား ဘုရာ့က
ပရိတးေဒသနာမ္ာ့

႐ျတးဖတး

သရဇၩာယး

ေပ့ၿပီ့ေနာကး

ရဟနး့ေတားမ္ာ့၌

ေရြ႕၉

သီရိသုဓမၼမငး့က

ဗုဒၶသာသနာကို အစျမး့ကုနး ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးပါမညးဟု သစၥာဆို်ခငး့ ်ပဳေပလိမးံမညး၈
မနးရစးသညး ်ပငးဘကး၉ ႏြစးနာရီတိတိ ေစာငးံေနခဲံရေလသညး၈ ဘိသိကးမဂၤလာ အခမး့အနာ့ၿပီ့ေသား
ဘုရငးမငး့်မတးသညး ေရြ႕က

ႂကျလာေတားမူေလ၌၈

လကးတစးဖကးတျငး

ေအာငး်မငး်ခငး့ တညး့ဟူေသာ

သဵလ္ကးကို ကိုငးစဲျလ္ကး ဥ့ေခါငး့ထကးဝယး ေအာငး်မငး်ခငး့ တညး့ဟူေသာ သရဖူကို ေဆာငး့ထာ့ေတား
မူသညး၈

ထိုသရဖူတျငး

ေတာကးပေနၾကသ်ဖငးံ

စီ်ခယးထာ့ေသာ
နာ့ေတား၉

အဖို့တနး

ပနးထာ့ေသာ့

ေက္ာကးမ္ကးရတနာတို႔မြာ

ပတၱ်မာ့နာ့ေတာငး့ကပငး

အေရာငးတဖ္တးဖ္တး

အရဵႈ့ေပ့ရမတတး

ရြိေန

ေပေတာံသညး၈
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ေအာကးပစၥယဵ၌ တဵခါ့ႀကီ့ကို ဖျငးံေပ့လိုကးၾကေလၿပီ၈ မနးရစးသညးလညး့ ၾကညးံ၊ ေကာငး့ေကာငး့ႏြငးံ
ဆကးလကး၊ အဵံဧ ေင့ေမာလိုသ်ဖငးံ အတျငး့သို႔ ဝငးၾကညးံ်ပနးေလသညး၈ ထိုေနရာတျငး မငး့ညီမငး့သာ့
အာ့လဵု့ႏြငးံ မြဴ့မတးမ္ာ့ စဵု႐ုဵ့ေနၾက၌၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး ေစာငးံေနေသာ အ်မငးံဆဵု့ ဆငးႀကီ့ေပ၍သို႔
တကးေတားမူၿပီ့လြ္ငး ်ဖနး႔မို့ထာ့ေသာ ထီ့်ဖဴေတားေအာကးတျငး မငး့ခမး့မငး့နာ့်ဖငးံ ႂကျေတား မူေလသညး၈
မြဴ့မတးတို႔သညး ေ်ခက္ငး လိုကးပါခဲံၾကသ်ဖငးံ ဆငးတပး၇ ်မငး့တပးတို႔က ေရြ႕မြ သျာ့ႏြငးံၾကရသညး၈ ယခုအခါ
။တို႔သညး

ၿမိဳ႕အ်ပငးသို႔

ေရာကးလာၾကေလၿပီ၈

ၿမိဳ႕တျငး့လမး့မႀကီ့

တစးေလြ္ာကးတျငး

နဵေဘ့

တစးဖကးတစးခ္ကး၉ လူထုပရိသတးႀကီ့က စီတနး့ေစာငးံႀကိဳကာ ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ ဧဘာေပ့ၾကသညး၈
သတးမြတးထာ့ေသာ

ေနရာ

အခ္ဳိ႕တျငးလညး့

ေပါငး့ကူ့မုခးဝမ္ာ့

တခမး့တနာ့

စီမဵေဆာကးလုပး၊

ႀကိဳဆိုၾကသညး၈ မြဴ့ႀကီ့မတးရာတို႔၌ ေနအိမးမ္ာ့ကို ်ဖတးသနး့သျာ့ၾကေသာအခါ ပ္ဳိပ္ဳိအိုအို အိမးသူအိမးသာ့
အာ့လဵု့ပငး

ဝရနးတာမြ

ထျကး၊

ၾကညးံၾကေလသညး၈

ထိုမြ္မက

နနး့ၿမိဳ႕တျငး့သို႔

ဝငးလာေသာအခါ

မငး့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ အပ္ဳိေတားမ္ာ့မြာ ပိုမိုလြပေသာ ဝတးေကာငး့စာ့ေကာငး့တို႔ကို ဝတးဆငးကာ လူေရ့်ပ၊
ႀကိဳဆိုၾကေလသညး၈ ဣေနရာတျငး မနးရစးက “သူ႔အေမႏြယး ေမျ့ပငးေမျ့တတး ပေလဟု ဆိုေလာကးေအာငး
လြပေသာ ထိုအသာ့ညိဳေခ္ာကေလ့တို႔သညး ဖနးဆငး့ေပ့ေသာ ထာဝရဘုရာ့သခငးအာ့ ဤေရာပတိုကးသူ
မ္ကးႏြာ်ဖဴ အပ္ဳိမ္ာ့ထကး ေလ္ာံ၊ ဆုေတာငး့်ခငး့်ပဳမညး မဟုတးေပ” ဟူ၊ ထငး်မငးခ္ကး ေရ့ထာ့ခဲံေပသညး၈
မိမိနနး့ေတားသို႔

ေရာကးေလေသား

ဘုရငးမငး့်မတးသညး

ဆငးေပ၍မြ

ဆငး့သကးေတားမူခဲံၿပီ့လြ္ငး

ေ႐ႊနာ့ကျပး ဖဲခနး့ဆီ့မ္ာ့ ကာရဵထာ့သညးံ အေဆာငးႀကီ့ထဲ၉ ေခတၱ အနာ့ယူေတားမူေလသညး၈ ထိုေနရာသို႔
မနးရစးကိုလညး့

ချငး်ပဳသ်ဖငးံ

ဝငးေရာကးခဲံရာ

တစးခါမြ္

မ်မငးဖူ့ဘူ့ေသာ

လူစိမး့တစးေယာကးကို

်မငးခဲံရေလသညး၈ မိဖုရာ့ႀကီ့လညး့ ရဵေ႐ႊေတားမ္ာ့ႏြငးံအတူ ထိုအခနး့ထဲသို႔ ဝငးလာေလသညး၈ ။မြာ
နတးရြငးမယး ်ဖစးသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔သညး ထိုမိဖုရာ့အေၾကာငး့ကို အႁမျကးမြ္သာ ေဖား်ပခဲံရေသ့သညး၈ သူမသညး
ကၽျႏုးပးတို႔

ဆကးလကး

ပါဝငးေနေပသညး၈

ေဖား်ပအဵံေသာ

မနးရစးသညး

ထူ့ဆနး့သညးံ

ထိုမိဖုရာ့၌

်ဖစးရပးကေလ့တျငး

အသဵု့ဝငးဟနးကို

အေရ့ပါေသာ

နာ့လညးခဲံဟနးမတူ၈

အခနး့မြ
လကးငငး့

ေတျ႔်မငးခဲံရ်ခငး့မြာမူ အဝတးအစာ့ကို က္က္နန ဝတးစာ့ ဆငးယငးထာ့ေသာ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဥ့ အေန်ဖငးံသာ
မြတးမိခဲံေလသညး၈ သူသညး ဘုရငးမငး့်မတးက မိဖုရာ့၌ လကးေတားကို ကိုငးၿပီ့ ်ပတငး့ဝသို႔သျာ့၊ ေအာကးက
ပရိသတးမ္ာ့ကို ငဵု႔ၾကညးံေနသညးကို ေစာငးံၾကညးံ ေနခဲံေပသညး၈ ထို႔်ပငး ပရိသတးတို႔အေပ၍သို႔ မငး့မိဖုရာ့
ႏြစးပါ့စလဵု့က ဘိသိကပ
း ဲျအတျကး အထူ့ သျနးလုပးအပးေသာ ေငျဒဂၤါမ္ာ့်ဖငးံ ႀကဲခ္ေနသညးကိုလညး့ ်မငးေတျ႔
မြတးသာ့ခဲံရေပသညး၈ ယငး့ကာ့ ႏြစးကာလ ၾကာ်မငးံစျာ ေစာငးံစာ့လာခဲံၾကရေသာ ရာဇဘိေသက မဂၤလာပဲျ၌
ေနာကးဆဵု့စခနး့ေပတညး့၈
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အခနး့ (ဿ၂)
မနးရစးအာ့ ကၽျနးကုနးသညးဟု အထငးလျဲၾက်ခငး့

မနးရစး၌

စိတးေနသေဘာထာ့မြာ

စာဖတးသူအာ့

ကိုယးခ္ငး့စာေအာငး

သို႔မဟုတး

အထငးႀကီ့

လာေအာငး လႈပးရြာ့ေပ့လိမးံမညးဟု ကၽျႏးုပးတို႔ မထငးႏိုငးေပ၈ အေၾကာငး့ကာ့ သူသညး အလျနး႐ို့ေသာ
လူတစးေယာကး ်ဖစးေသာေၾကာငးံတညး့၈ နဂိုက ပညာတတး လူတနး့စာ့အ်ဖစး ေမျ့ဖျာ့လာခဲံသူ မဟုတးေပ၈
ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့အ်ဖစးႏြငးံ ပညာသငးခဲံရၿပီ့ ေက္ာငး့အုပးဘုနး့ႀကီ့အ်ဖစး ေဆာငး႐ျကး လာခဲံရ်ခငး့မ္ာ့က
။အာ့ သာသနာေရ့ သကးသကးကိုသာ လိုကးစာ့ေသာ ပုဂိၐဳလးတစးေယာကးအ်ဖစး ပဵုသျငး့ ေပ့ခဲံေလသညး၈
သို႔စငးလ္ကး သူ႔မြာ ေလာကီေရ့၉ ေကာငး့မျနးေသာ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ ရြိခဲံေပသညး၈ သူသညး သူရသတိၱ ရြိ၌၈
်ပတးသာ့၌၈

တကယးပငး

႐ို့သာ့ေ်ဖာငးံမတး၌၈

စိတးရြညး၌၈

သူ႔စကာ့တို႔မြာ

ႏြစးသကးဖျယး

ရြိသညး၈

ေယာကး္ာ့ေရာ မိနး့မပါ သူ႔ကို သေဘာက္ကုနး၌၈ သူသညး သစၥာေစာငံးသိတတး၌၈ သနာ့ ၾကငးနာတတး၌၈
မစၧရိယစိတး မရြိ၈ မာနမရြ၈ိ ထကး်မကးစူ့ရြ၌၈ ေတျ့လုိကးလြ္ငး မလျဲ၈ ၾကညးံလိုကးလြ္ငး တို့လြ္ဳိေပါကး
်မငးတတး၌၈ သူ၌ Travels ေခ၍ စာအုပးတျငး စာသဵ ေပသဵ လဵု့ဝမပါေသားလညး့ တစးႀကိမးဖတး႐ုဵႏြငးံ
သူ႔နာမညးမြာ ႐ို့မသျာ့ႏုိငးေအာငး ထူ့်ခာ့ေပသညး၈
ထို႔်ပငး သူသညး လကးတငးဘာသာကို အထကးတနး့က္က္ တတး၌၈ စိတးေကာငး့ ႏြလဵု့ေကာငး့
ရြိသူကို ်မတးႏို့၌၈ အေၾကာငး့ ယုတိၱရြိ်ခငး့၇ အစီအစဤးတညးံ်ခငး့၇ လျနးလျနး့မႈကို မလိုလာ့၈ ဟနးေဆာငးမႈကို
စိတးဝငးစာ့်ခငး့မရြိ၈

ဣသို႔ေသာ

အရညးအေသျ့မ္ာ့

ရြိသညးံ်ပငး

႐ႊငးပ္ေသာ

မ္ကးႏြာတို႔ကို

်မငးရလြ္ငး

ေပ္ားေမႊ႔တတးၿပီ့ သူ႔ႏြလဵု့သာ့မြာ ရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးမႈကို မုနး့တီ့႐ျဵရြာေလသညး၈ တစးယူသနးသူတစးဤီ့
်ဖစး်ခငး့သာလြ္ငး သူ႔မြာ ခၽျတးယျငး့ခ္ကး ရြိေလသညး၈
တစးယူသနးဝါဒသညး ဘာသာေရ့မြာ ်ဖစးေစ၇ ႏိုငးငဵေရ့မြာ ်ဖစးေစ၇ အႏုပညာမြာ ်ဖစးေစ၇ သိပၸဵပညာမြာ
်ဖစးေစ မညးသညးံအမႈ ကိစၥတို႔မြာပငး ်ဖစးေစ အသိဤာဏး အတတးပညာတို႔ႏြငးံ ဆနး႔က္ငးေသာ မေကာငး့မႈ
ဒုစ႐ိးုကးပငး

်ဖစးသညး၈

စိတးဓါတး

ေအာကးတနး့က္ေစသညး၈

အ်ခာ့

ရာဇဝတး်ပဳမႈမ္ာ့စျာကို

ထပးမဵ

က္ဴ့ေက္ားေစတတးေသာ ရဇဝတးမႈမ္ဳိ့ ်ဖစးသညး၈ အ်ပစးဒဏးခဵရေလာကးေအာငး ေသ့သိမးသညး၈ မနးရစး၌
တစးယူသနးပဵုမ္ာ့ကို သူ၌ မြတးတမး့တျငး ေနရာအႏြဵ႔ ေတျ႔ရြိ ဖတး႐ႈရေပ၌၈ ဗုဒၶဘာသာ အယူဝါဒႏြငးံ
စပးလ္ဤး့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့တျငး သူ၌ တစးယူသနးမႈက သူ႔အသိဉာဏးကို မို့သာ့မို့တိမးမ္ာ့ လႊမး့မို့ပစး
သကဲံသို႔ ရြိခဲံေပသညး၈ ။်ပငး မိမိ၌ ပကတိ ပငးကို စိတးေနသေဘာထာ့ထကး ပို၊ မိုကးမဲေစခဲံေလသညး၈
သူ႔ကို လူရယးစရာ ်ဖစးေစခဲံသညး၈ သူ႔သိက၏ာကို အတငး့လုယူသျာ့ခဲံသညး၈ ယငး့တစးယူသနးမႈသညး ထို႔ထကး
ပို၊

မလုပးခဲံပါမူ

ရယးေမာစရာေကာငး့ေသားလညး့

ရာဇဝတးေကာငး

တစးေယာကးေတာံ

်ဖစးရလိမးံမညး
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မထငးေပ၈ သို႔ရာတျငး ။သညး ထို႔ထကး ပို၊ လုပးခဲံေပ၌၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ထိုတစးယူသနးမႈသညး
မခုခဵသငးံသညးကို

ခုခဵေအာငး

ကၽျနးဓာ့်ပတုိကးမႈမ္ာ့ကို

ေရြ႕ကေဆာငးခဲံ၌၈

ချငးံလႊတးခဲံ၌၈

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က

ထိုတိုကးခိုကး

လုယကး်ခငး့၌

ေသနတးကိုငး

တပးသာ့တို႔၌

ေၾကာကးလနး႔စရာမ္ာ့၇

။တို႔ႏြငးံ

ဆကးစပးေနေသာ ရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးမႈမ္ာ့၇ ခရစးယာနးအယူဝါဒႏြငးံ သနာ့စရာ မြနးသမြ္တို႔ကို မထီမဲံ်မငး
ဆနး႔က္ငး်ခငး့မ္ာ့

စသညးတို႔ကို

အထကးတျငး

အေတားရြညးလ္ာ့စျာ

ေဖား်ပခဲံၿပီ့ေလၿပီ၈

အဘယးေၾကာငးံ

ထိုအမႈတို႔ကို ချငးံလႊတးခဲံသနညး့၈ အဘယးေၾကာငးံ မသိက္ဳိ့ကၽျဵ်ပဳ၊ လ္စးလ္ဴ႐ႈခဲံသနညး့၈
မနးရစးသညး
ရြိခဲံသလို၇

ထိုအခ္ကးတုိ႔ကို

အဘယးေၾကာငးံ

အဘယးေၾကာငးံ

သနာ့စရာတို႔

အတျကး

ချငးံလႊတးရသညးဆိုေသာ
သူ၌

အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့

ႏြလဵု့သာ့ကို

တဵခါ့ပိတးထာ့ခဲံသညး၇

ၾကငးနာစရာမ္ာ့ကို ေမံေလ္ာံခဲံသညး၈ မိုဟာမကး၌ တပညးံမ္ာ့ကို အတိုကးအခဵလုပး၊ မြနးတာထကး ပိုလျနးၿပီ့
ေဟာေ်ပာ်ငငး့ခဵုခဲံသညး

စသညးတို႔တျငးလညး့

အေၾကာငး့်ပမ္ာ့

ရြိေနေပသညး၈

သူ႔အေၾကာငး့်ပတို႔ကာ့

အဖမး့ခဵ ရသူတို႔သညး ယခုလို အဖမး့ခဵရ၊သာ ခရစးယာနးဘာသာဝငးမ္ာ့ ်ဖစးေအာငး ယခုလုိ သူလုပးေပ့ႏိုငးချငး
ရခဲံေပသညး၈

အရြညးကို

စကးဆုပး႐ျဵရြာဖျယး

ေမြ္ားၾကညးံလြ္ငး

ေကာငး့ေသာ

ကဵေကာငး့သူမ္ာ့

အလုပးမ္ဳိ့်ဖငးံ

်ဖစးသညးဟု

ခရစးယာနးသာသနာ

ယူဆႏိုငးသညး၈

်ပဳခဲံ်ခငး့မြာ

ဣမြ္

အနညး့ငယးမြ္

သငးံေလ္ားေသာ ်မငးကျငး့မဟုတးေပ၈ တစးယူသနးစိတးသညး သူ႔ကို လူသတးသမာ့တို႔၌ အႀကဵေပ့ဆရာ (အာ့
ေပ့တိုကးတျနး့သူ)
ဖနးဆငး့ေပ့ခဲံေသာ

အ်ဖစး

ဖနးတီ့ေပ့ခဲံေပသညး၈

ရာဇဝတး်ပစးမႈ

ယငး့သညးပငးလြ္ငး

်ဖစးေလသညး၈

သို႔ေသား

တစးယူသနးဝါဒက

မိမိချငးလႊတးခဲံ်ခငး့တုိ႔သညး၈

သူ႔ကိုယးသူ
ရာဇဝတး

်ပစးမႈႀကီ့ပါလာ့ ဟူ၊ သူ လဵု့ဝ မသိခဲံေပ၈
သူသညး ကတိဝနးခဵ်ခငး့ ်ပဳလုပးေသာအခါမ္ာ့၉ ထိုအေၾကာငး့ကို ဖျငးဟဝနးခဵ်ခငး့ မ်ပဳခဲံသညးကို
ကၽျႏုးပးတို႔ အေသအခ္ာ သိေနရပါ သညး၈ မိမိက္ဴ့လျနးခဲံေသာ ဒုစ႐ိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ မိမိကာယကဵ၇ ဝစီကဵ၇
ညဵံဖ္ငး့ခဲံပဵုမ္ာ့ကို ဖျငးဟဝနးခဵေသာအခါ ကၽျနးဖမး့်ခငး့မ္ာ့အတျကး အ်ပစးေလ္ာံပါေစေၾကာငး့ကို မေတျ့မိခဲံေခ္၈
သူ႔ႏြလဵု့သာ့တို႔မြာ

သူ႔ကို

ေ်မာကးႂကျေစခဲံေပေသ့သညး၈

သူသညး

ဒုက၏သညးမ္ာ့

ေရာကးလာသညးကို

ေတျ႔်မငးခဲံရသညး၈ စိတးပ္ကးအာေလ္ာံကာ မ္ကးရညးေပါကးႀကီ့ငယး က္ေနသညးကိုလညး့ မ္ကး်မငးထငးရြာ့
အတိုငး့သာ့ ေတျ႔ႀကဵဳခဲံရသညး၈ ။တို႔ကို တစးသကးလဵု့ ေက့္ကၽျနးအ်ဖစးသို႔ ပို႔ေဆာငးရနး သဵႀကိဳ့မ္ာ့ႏြငးံ
တ႐ျတးတိကး ဆဲျေခ၍သျာ့ၾကသညးကိုလညး့ မ်မငးခ္ငးအဆဵု့ ရြိခဲံသညး၈ သို႔ေသား တစးယူသနးစိတးသညး သူ႔ကို
ဆျဵ႔အေစခဲံေပ၌၈ မိမိကို့ကျယးေသာ ဘာသာတစးခုလဵု့က ဘယးလိုေ်ပာ ဆို ၫႊနးၾကာ့ခဲံတယးဆိုသညးကို
ဘယးခါမြ္ အသဵမ်ပဳခဲံေပ၈ ကၽျနးကုနးသညးတို႔အာ့ သူတို႔၌ စာရိတၱ ေကာငး့မျနးေရ့မြတစးပါ့ အ်ပစးကို ၫႊနး်ပကာ
အသာအယာ

ေဖ္ာငး့ဖ္ဆဵု့မ်ခငး့မ္ဳိ့

မ်ပဳခဲံ၈

သူ၌

စဤး့စာ့ဆငး်ခငးဉာဏးကို

ထိုငး့မႈိငး့ေစခဲံသညးမြာ

တစးယူသနးဝါဒပငး ်ဖစးသညး၈ စိတးညစးေနေသာ အညႇဤး့ဆဲခဵ လူမ္ာ့အဖို႔ သူ႔စိတး၉ ထိခိုကး်ခငး့မရြိေပ၈
ဖရနးစစးေဇဗီယာႏြငးံ ကျာလြေပသညး၈ ေဇဗီယာသညးကာ့ ေက့္ကၽျနးမ္ာ့အၾကာ့သို႔ ဝငး၊ အလုပးလုပးခဲံသညး၈
အညႇဤး့ဆဲခဵလူမ္ာ့ႏြငးံအတူ ခဵစာ့ခဲံသညး၈ မတရာ့်ပဳ်ခငး့ခဵေနရ သူတို႔ဘကးက ရပးတညးခဲံသညး၈ သူသညး
ယငး့သို႔ေသာ လူမ္ာ့အေပ၍၉ ကိုယးခ္ငး့စာနာစိတးႏြငးံတကျ ေမတၱာတရာ့ ေလ့နကးစျာ ထာ့ႏိုငးခဲံသညး၈
သူသညး

ညၺႇဤး့ပနး့ႏြိပးစကးသူမ္ာ့ကို

ဘယးခါမြ

ေစံေစံမၾကညးံခဲံေပ၈

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က

ကၽျနးကုနးသညးတို႔

ကဲံသို႔ေသာ လူမ္ာ့ကို ဘယးေတာံမြ ချငးလႊတးမညးလဲ မဟုတးေပ၈ သူတို႔ဟာ ဒုစ႐ိုကးေကာငးေတျပဲဟု သူ႔ႏြလဵု့က
သူ႔ကို မေ်ပာဖို႔သတိေပ့ေနေသာ မိမိႏြလဵု့သာ့၌ စကာ့ကိုသာ နာေထာငးေပလိမးံမညး၈ ေနာငးတမရေသာ
ရာဇဝတး်ပစးမႈတစးခ၌
ု ေနာကးတျငး အ်ပစးဒဏးအခ္ဳိ႕ ကပးလ္ကး လိုကးပါေလံရြိေပသညး၈ အမ္ာ့ႏြငးံဆိုငးေသာ
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်ပစးမႈမ္ဳိ့ ကို မဆိုထာ့ဘိ၇ တစးေယာကးခ္ငး့ တစးဥ့ခ္ငး့ မိမိဘာသာ က္ဴ့လျနး့ေသာ ရာဇဝတးမႈတို႔ပငးလြ္ငး
မိမိမသိဘဲ အ်ပစးဒဏး အခတးခဵရ တတးေပသညး၈ သို႔ရာတျငး အခ္ဳိ႕ကိစၥတို႔၉ အ်ပစးဒဏးမြာ ေပ၍လျငး
ထငးရြာ့တတးေပ၌၈ မနးရစး၌ကိစၥမြာ ထိုအမ္ဳိ့အစာ့ထဲက ်ဖစးေလ သညး၈ ကၽျနးကုနးသညးကို ချငးလႊတးခဲံဖူ့
သ်ဖငးံ တစးခါက အဖမး့အဆီ့ အလုအယကး ခဵခဲံရသူမ္ာ့ကို မိမိကိုပငး ကၽျနးကုနးသညးတစးဥ့ဟု အထငးမြာ့
ခဵရၿပီ့ ထိုသူတို႔၌ တနးခို့အာဏာအတျငး့သို႔ သကးဆငး့ခဲံရ႐ဵမ
ု က သူ႔ကို အ်ပစးေပ့ၾကေပလိမမ
းံ ညး၈
မနးရစးသညး ဘိသိကးပဲျၿပီ့သညးံေနာကး ေ်မာကးဥ့ၿမိဳ႕က ထျကးချာခဲံ၌၈ သူသညး ခရီ့ထျကးခါနီ့တျငး
ထဵု့ထမး့စဤးလာအတိုငး့ ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ လကးေဆာငးပို႔ဆကးရနး နနး့ေတားသို႔ ဝငးခဲံေလသညး၈ သူႏြငးံအတူ
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕မြ မၾကာမီကမြ ေရာကးလာေသာ ကပၸတိနး ဒီလီမို Deldmos ဆိုသူလညး့ ပါခဲံေလသညး၈ သူသညး
မိမိ ထျကးချာလိုေၾကာငး့ အချငးေတာငး့ရာ၉ အေထာကးအပဵံ ်ဖစးေစရနး ထိုသူႏြငးံ ခ္ိတးဆကးလုပးလာခဲံၾက၌၈
လကးေဆာငး ပဏၰာမ္ာ့ကို ဆကးသ၊ လကးခဵၿပီ့ေသာအခါ မိမိ အသနာ့ခဵစာကို တငးသျငး့ေလသညး၈
ထိုအခိုကး ကပၸတိနး ဒီလီမိုက ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ရြိ ခရစးယာနးဘာသာဝငးတို႔သညး ဘုနး့ႀကီ့ မနးရစး်ပနးမလာတာ
ၾကာ၊

အက္ဤး့ခဵေနရၿပီဟု

ေကာလာဟလ

ေ်ပာဆိုေနၾကေၾကာငး့

တငးေလြ္ာကးလိုကးေသာအခါ

ဘုရငးမငး့်မတးမြာ အတနးငယး တုနးလႈပးေခ္ာကးခ္ာ့ သျာ့ေတာံသညး၈ ထိုစကာ့သညး သီရီသုဓမၼမငး့၌ စိတးကို
ဆျေပ့သကဲံသို႔ ရြိေလသညး၈ သို႔ရာတျငး မနးရစးက “ဘဝရြငးမငး့တရာ့ႀကီ့၌ ရကးေရာမႈ ေထာကးပဵံမႈစေသာ
ေမတၱာေႏြာငးႀကိဳ့တို႔်ဖငးံ

ခ္ညးပို့တုပးေႏြာငးထာ့သညးံအတျကး

ကၽျႏးုပးမြာ

အရြငးမငး့်မတး၌

ေမတၱာ

က႐ုဏေတားတုိ႔ ဝိုငး့ရဵပိတးဆို႔ ထာ့ေသာေၾကာငးံ ကၽျႏးုပးသာမက ခရစးယာနးတစးလဵု့ပငး အရြငးမငး့်မတး၌
ေက့္ကၽျနးမ္ာ့ သို႔မဟုတး အက္ဤး့သာ့မ္ာ့ ်ဖစးေနၾကပါသညး”ဟု ်ဖညးံစျကး ေလြ္ာကးတငးလိုကးေလ၌၈
ယငး့သို႔

ပငးံလဵု့

ေ်မႇာကးလဵု့ပါေသာ

ေလြ္ာကးတငးခ္ကးေၾကာငးံ

သီရိသုဓမၼမငး့မြာ

အတနးငယး

်ပဵဳ့ေတားမူလ္ကး မနးရစးအာ့ ထျကးချာချငးံ ်ပဳေတားမူေလေတာံ၌၈ ထဵု့တမး့စဤးလာအတိုငး့ အခ္ိနးတနးေသား
ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာဌာနက ထုတးေပ့ လိက
ု းၾကေလသညး၈ ထိုအခ္ိနးမြာ ေဖေဖားဝါရီလ်ဖစး၊
ပငးလယး်ပငး ၿငိမးသကး်ပနး႔်ပဴ့ၿပီ့ ခရီ့မြာ လ္ငး်မနးတျငးက္ယးစျာႏြငးံ ေပါကးေရာကး ခဲံၾကေပသညး၈
ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕သို႔

ေရာကးေသာအခါ

သူသညး

မိမိတို႔

သာသနာ်ပဳ

ဌာနခ္ဳပးမြ

စာတစးေစာငးႏြငးံ

ဂိုအာဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵမြ စာတစးေစာငးကို အသငးံေတျ႔ရေလသညး၈ ပထမစာမြ မိမိအာ့ ၾသရိႆနယးရြိ ဘနးဂ္ာ
Banja ၿမိဳ႕သို႔ သျာ့၊ သာသနာ်ပဳအလုပး လကးခဵ လုပးကိုငးဖို႔ ညႊနးၾကာ့ေသာစာ ်ဖစးသညး၈ တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး
ဘုရငးခဵခ္ဳပး၌စာက သူ႔ကို ဟီဂ္လီၿမိဳ႕ရြိ ဘုရငးခဵႏြငးံ ကုနးေရာငး့ကုနးဝယးစာခ္ဳပးတစးခု ်ပဳလုပးေရ့ ဆကးသျယး
ေစံစပးခိုငး့ေသာစာ

်ဖစးသညး၈

ဟီဂ္လီၿမိဳ႕မြာ

သူတို႔သေဘၤာပ္ကးစဤးက

ေရာကးခဲံေသာၿမိဳ႕်ဖစး၊

ဘနးဂ္ာၿမိဳ႕ႏြငးံလညး့ မ္ာ့စျာ မကျာေဝ့ေပ၈
သူသညး

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕မြ

ညအခ္ိနးတျငး

ေလြတစးစငး့ႏြငးံ

တိတးတဆိတး

ထျကးချာခဲံေလသညး၈

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား တစးစဵုတစးေယာကး နယးစပးကို ်ဖတးေက္ားသျာ့သညးကို လူသိေအာငး ေၾကညာသလို
မ်ဖစးေစလိုေသာေၾကာငးံတညး့၈ သူသျာ့ေသာ ခရီ့စဤးမြာ ပထမဤီ့စျာ ေရြ့က ပငးလယးဓာ့်ပတို႔ စခနး့ေဟာငး့
်ဖစးေသာ ဒငး့ဒျစးကၽျနး့သို႔ သျာ့၊ ထိုမြတစးဆငးံ ဂဂၤါ်မစးဝကၽျနး့ေပ၍ေဒသကို ်ဖတးေက္ားၿပီ့ ဟူ့ဂလိ်မစး
အေရြ႕ဘကးသို႔တိုငးေအာငး ဆႏၵာဘနးအတျငး့ရြိ ေခ္ာငး့ငယးမ္ာ့ထဲက ေလြႏြငးံေကျ႔ေကာကး၊ သျာ့ရေလသညး၈
ေသျ႔ေ်ခာကးေသာ

ရာသီ်ဖစးေသားလညး့

ထိုေဒသမြာ

စိမးံစမး့ထူၿပီ့

ေခ္ာငး့ကမး့ပါ့တို႔၉

မိေက္ာငး့ႏြငးံ

ေရ်မငး့မ္ာ့ ်ပညးံႏြကး ေနေတာံသညး၈ မၾကာ်မငးံမီ သူဆတို႔သညး ဟီဂ္လီၿမိဳ႕ႏြငးံ မ္ာ့စျာ မေဝ့လြေသာ

203

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

ဟူ့ဂလိ်မစးေၾကာငး့ထဲသို႔

ထျကးလာ

ခဲံၾကေလ၌၈

တစးဖနး

ထို်မစးကို

်ဖတးကူ့ၿပီ့

တစးဖကးကမး့ရြိ

ေခ္ာငး့႐ိုတစးခုအတိုငး့ ဘနးဂ္ာၿမိဳ႕သို႔ ေကျ႔ေကာကး ေလြားတကးခဲံၾက ်ပနးေလသညး၈ တစးဆယးံတစးရကး
ေ်မာကးေသာေန႔တျငး အ႐ုဏက
း တညး့က ေလြားခတးလာခဲံရေသာ ေလြသမာ့တို႔သညး ေလြကို သစးပငးတစးပငး၉
ခ္ညးေႏြာငးၿပီ့ ေရမို့ခ္ဳိ့၊ နဵနကးစာ စာ့ေသာကးရနး ကမး့ေပ၍သို႔ တကးသျာ့ၾကေလသညး၈ မနးရစးလညး့
ထိုလူမ္ာ့နညး့တူ

ထရီဂူ႐ိုစးႏြငးံ

တကးလုိကးခဲံေလသညး၈
အေစာငးံအေန

အရာရာ၉

ခ္ထာ့ခဲံက၌၈

ကငး့ေလြတို႔ကလညး့

ကုလာ့ခရစးယာနး
သတိရြိရနး

လူငယးသဵု့ေယာကးကိုပါ

လိုအပးသညးႏြငးံ လူတစးေယာကးကို

ဒီယငး့ဂါ့ေလြေပ၍တျငး

မသကၤာေသာ

ေခ၍၊

ေရယာဤးမ္ာ့ကို

သူတို႔

သစးပငးေပ၍တကး၊

ရြိေနဆဲအခ္ိနးမြာ

ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့

ကမး့သို႔

ဘဂၤလာ့အစို့ရ

ေမႊေႏြာကးရြာေဖျေနခ္ိနး

်ဖစး၊

တတးႏုိငးသမြ္ ေရြာငးရြာ့သျာ့လာ်ခငး့ မ်ပဳလြ္ငး မ်ဖစးေခ္၈ သို႔်ဖစး၊ သူတို႔သညး လူသူအေရာကးအေပါကး
နညး့ပါ့ေသာ ဆႏၵာဘနးထဲက ေခ္ာငး့ငယးတို႔ကို ေကျ႔ေကာကး ေလြားခတးလာၾက်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈
ထမငး့မြ္ မက္ကးေသ့၈ သစးပငးေပ၍က အေစာငးံသညး ကငး့ေလြႏြစးစငး့ လာေနေၾကာငး့ ေအားေ်ပာ
ေလေတာံ၌၈ ေလြသမာ့တို႔သညး ခ္ကးခ္ငး့ ေတာအုပးထဲ ဝငးပုနး့ၾကသညး၈ မနးရစးႏြငးံ အေဖားမ္ာ့လညး့ တ်ခာ့
နညး့လမး့မ်မငး၈ ထိုသူတုိ႔ နမူနာအတိုငး့ လုိကး၊ လုပးၾကရေတာံသညး၈ သူတို႔သညး ေလြထဲက ေသနတးမ္ာ့ကို
ရရြိခဲံၾကေသ့ေသားလညး့

အ်ခာ့ပစၥညး့တိုကို

သငးယူ

မလာႏုိငးၾကေတာံေပ၈

ေရခ္ဳိ့မညးဟု

မြနး့ထာ့၊

ထျကးလာၾက်ခငး့ေၾကာငးံ မနးရစး၌ ဘုနး့ႀကီ့သု့ ပခဵု့ေထာကး အဝတးမြာ ေလြေပ၍၉ က္နးရစးခဲံေလသညး၈
ကငး့ေလြတုိ႔သညး မနးရစးတို႔ ေလြကို ဖမး့မိထာ့ၿပီ့ ေလ့သမာ့အခ္ဳိ႕ ကမး့ေပ၍ တကးလာၾကသညး၈ ။တို႔သညး
႐ႊဵ႕အိုငးဘကးသို႔

ေရာကးေနေသာ

ေပ၍တူဂီတို႔ကို

်မငးေလေသား

လကးနကးခ္ရနး

ေအားေ်ပာၾကသညး၈

ေပ၍တူဂီတို႔လညး့ အကာအကျယး ယူ၊ ေသနတးမ္ာ့ႏြငးံ ခုခဵပစးခတး၊ အေ်ဖေပ့ၾက၌၈ “ေဟံ မငး့တို႔ ခုခဵေနလို႔
အလကာ့ပဲ၈

ေ်ပ့လို႔

လြနး႔လဵု့ထုတး၊

လျတးမြာမဟုတဘ
း ူ့”

ေအားေ်ပာၾကသညး၈

ဟု

ေလ့သမာ့တို႔က

“ဒီ႐ႊဵ႕အိုငးထဲက

ေသနတးကို

မငး့တို႔ဘယးေတာံမြ

ေၾကာကးေၾကာကးႏြငးံ

ထျကးလို႔မရဘူ့ကျ၈

အာ့လဵု့

အစာငတးေသ့ၿပီ့ က္ာ့စာ့ခဵရမြာပဲ”ဟု ေ်ခာကးလြနး႔ၾကသညး၈
“ဘယးလိုေဘ့ပဲေတျ႔ေတျ႔
တကယးလုပးမညးံသူမ္ာ့တညး့ဟု

တို႔ဘကးက

ဘုရာ့ရြိတယးေဟံ”

သိရေသာေၾကာငးံ

ဟု

ေလ့သမာ့မ္ာ့လညး့

သူတို႔က

်ပနးေ်ဖလိုကသ
း ညး၈

ေနာကးေၾကာငး့်ပနးလြညးံကာ

ကငး့ေလြမ္ာ့ႏြငးံ မနးရစးတို႔ေလြကို ဆျဲၿပီ့ ထျကးချာသျာ့ၾကေတာံသညး၈ မနးရစးႏြငးံ အေဖားေလ့ေယာကးကာ
အရပးရြစးမ္ကးႏြာသို႔ မိုငးေပါငး့မ္ာ့စျာက္ယးေသာ စိမးံေ်မေတာႀကီ့၌ အလယး၉ ေရာကးေနၾက၌၈ အနီ့ပါ့နာ့၉
အိမးေ်ခရာေ်ခဟူ၊

လဵု့ဝမရြိ၈

သို႔ေသား

သူတို႔သညး

အကူအညီ

ေပ့ႏိုငးမညးံ

႐ျာသာ့

တစးဤီ့တေလ

ေတျ႔လိုေတျ႔်ငာ့ လယးယာဤယ္ာဤး လုပးမညးထငးေသာ ကုနး့တျငး့ဘကးသို႔ စျတး၊ တို့ရနးသာ ဆဵု့်ဖတး
လိုကးၾကေလသညး၈
သို႔ရာတျငး မိမိတို႔ထငးသညးထကး ပို၊ အခကးၾကဵဳေန်ပနး၌၈ ႏျမး့လ္ၿပီ့ ထမငး့ကလညး့ အလျနးဆာေန
ၾကေလၿပီ၈

ေ်ခေထာကးတို႔တျငး

ဆကးမသျာ့ႏုိငးၾကေတာံေပ၈

ေမြ္ာံမ္ာ့

သီ့ေနေအာငး

ေ်ပ့ရငး့လႊာ့ရငး့

မို့လညး့

တျယးေနၾကေသ့သညး၈
ခ္ဳပးခဲံေလၿပီ၈

ေနာကးဆဵု့၉

ေစာေစာက

ေရြ႕သို႔

က္ာ့ေ်ခရာမ္ာ့

ေတျ႔ခဲံရသ်ဖငးံ ည၌ အေမြာငးထု ဖဵု့လႊမး့လာေသာအခါ က္ာ့စာ ်ဖစးၾကရမညးကိုလညး့ ေၾကာကးၾက်ပနးသညး၈
သို႔ႏြငးံ သစးပငးေပ၍ တကး၊ တစးေန႔ ခိုၾကရေပေတာံ၌၈ သို႔ေသား ပါလာေသာ အဝတးအစာ့ကလညး့ မလဵုမ်ခဵဳ
ရြိရကာ့ တစးညလဵု့ ်ခငးမ္ာ့ႏြငးံ နပနး့လဵု့ေနၾကရေတာံ၌၈
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သူတို႔ အဖို႔ တစးေမြ့မြ္ မအိပးစကးရသ်ဖငးံ ထိုညမြ ပို၊ ညတာရြညးသညးဟု ထငးၾကေလသညး၈
ေနာကးေန႔နဵနကး

အလငး့ေရာငး

ထျကးလာေသာအခါ

ထိုစိမးံေ်မေတာမြ

လျတးေအာငး

မညးကဲံသို႔

ဤီ့ေႏြာကးမ္ာ့

ခနး့ေ်ခာကးကုနးၾကၿပီ၈

ငါတို႔

ဘာလုပးၾကမလဲဟု

ထျကးၾကရမညးနညး့ဟု

ေရြ႕သို႔တို့သျာ့လြ္ငး

အၾကဵထုတးၾကသညး၈

အ်ပနးအလြနး

အခ္ညး့ႏြီ့ပငး

ေဆျ့ေႏျ့ၾကသညး၈

်ဖစးမညး၈

ေလ့သမာ့မ္ာ့

ေ်ပာသညးမြာ မြနးေပသညး၈ သူတို႔ကာ့ အစာငတး၊ ေသခ္ငးေသမညး၈ က္ာ့ကိုကး၊ ေသခ္ငးေသမညး၈
ေသရမညးေတာံ

မလျဲေပ၈

တစးခုတညး့ေသာ

ကယးေပါကးကာ့

ေနာကးေၾကာငး့

်ပနးဆုတးဖို႔သာတညး့၈

ေခ္ာငး့ကမး့ပါ့တျငး စိမးံေ်မ႐ႊဵ႕ညျနး ကငး့စငး၊ ေခ္ာငး့႐ို့တစးေလြ္ာကး ေ်ခက္ငးေလြ္ာကးခဲံလြ္ငး ေလြၾကဵဳလူၾကဵဳ
ေတျ႔ႏိုငးေသ့သညး၈ မိမိတို႔ ေလြသမာ့မ္ာ့ကိုပငး ထမငး့ဟငး့ အရနးသငးံ ခ္ကး်ပဳတး၊ ေစာငးံေနသညးကို
ကဵေကာငး့လြ္ငး ေတျ႔ရေပလိမးံဤီ့မညး၈
ပငးပနး့ႀကီ့စျာႏြငးံ

ဆုတးချာခဲံၾကရာ

ေနမဝငးမီ

တစးနာရီေလာကးတျငး

လျနးခဲံေသာေန႔က

မိမိတို႔

ဆိုကးကပးသာ ေခ္ာငး့ကမး့ပါ့သို႔ ေရာကးရြိခဲံၾကသညး၈ ထိုေနရာတျငး ဆနးမ္ာ့ႏြငးံ အို့မ္ာ့ကို ်ပနးေတျ႔ၾကရသ်ဖငးံ
ခ္ကး်ပဳတးစာ့ေသာကးၿပီ့

လမး့ခရီ့၉

တာရြညးခဵေအာငး

ဂ႐ုတစိုကး

စီမဵၾကရေလသညး၈

ထိုေန႔ညအဖို႔

ထိုေနရာမြာပငး အိပးစကးၾကရ၌၈ မီ့မ္ာ့ဖို၊ ်ခငးမ္ာ့ကို မီ့ခို့ႏြငးံ အကာအကျယး်ပဳကာ ယမနးေန႔ ညကထကး
သကးေတာငးံသကးသာ ႏြစးၿခိဳကးစျာ အိပးစကးၾကရေပသညး၈
ေနာကးေန႔တျငး ေခ္ာကးကမး့ေဘ့ကို ေလြ္ာကး၊ တစးေန႔လဵု့လဵု့ ေတာရိပးခိုၿပီ့ သျာ့ခဲံၾကရေလသညး၈
ညမို့ခ္ဳပးေသား

ႀကီ့မာ့ေသာ

သစးပငးႀကီ့ႏြစးပငးရြိေသာ

ကျငး့်ပငးတစးခုသို႔

ဆိုကးေရာကးၾကေလသညး၈

ထိုညအဖို႔ ထိုေနရာတျငးမြာပငး ဆငး့ဆငး့ရဲရဲႏြငးံ အခ္ိနးကုနးခဲံၾကရ ်ပနး၌၈ ထိုေနရာ၉ ေခ္ာငး့ေရတိမးၿပီ့
တစးဖကးကမး့တျငး

က္ယး်ပနး႔ေသာ

ကျငး့်ပငးႀကီ့

ရြိေလသညး၈

အ႐ုဏးတကးေသား

သူတို႔သညး

ေခ္ာငး့တစးဖကးသို႔ ကူ့ၿပီ့ ထိုကျငး့သို႔ ်ဖတးေက္ားရနး ဆဵု့်ဖတးၾကသညး၈ ကုလာ့ကေလ့ ႏြစးေယာကးသညး
ေရြ႕က ေခါငး့ေဆာငး၊ သျာ့ၾက၌၈ တစးေယာကးမြာ ထရီဂူ႐ို႕စး၌ အေစခဵ်ဖစး၊ အ်ခာ့တစးေယာကးမြာ
မၾကာမီကမြ မနးရစးက ခရစးယာနးဘာသာသို႔ သျတးသျငး့ေပ့ လိုကးရသူ ်ဖစးသညး၈ မိေက္ာငး့မ္ာ့ကို လမး့တျငး
ေတျ႔ေသာအခါ

ေသနတးသဵေပ့၊

ေ်ခာကးလြနး႔ၾကရသညး၈

ထို႔ေၾကာငးံ

ကုလာ့ႏြစးေယာကးကို

ေသနတး

တစးလကးစီ ေပ့ထာ့ရေပ၌၈
သို႔ေသား သူတို႔ႏြစးေယာကးမြာ ေ်ခလြမး့အနညး့ငယးမြ္သာ ေခ္ာငး့ထဲ ်ဖတးေလြ္ာကးခဲံရေသာလညး့
ေရထဲက ေရပျကးႀကီ့ထလာၿပီ့ ႀကီ့မာ့ေသာ မိေက္ာငး့တစးေကာငး ။တို႔ထဵ အတငး့ ေ်ပ့ကပးလာၿပီ့လြ္ငး
ကုလာ့တစးေယာကးကို အၿမီ့ႏြငးံ ႐ိုကးလြဲလိုကးေလသညး၈ အလျနး လ္ငး်မနးလြေသာေၾကာငးံ ေသနတးႏြငး ပစးခ္ိနး
မရလိုကးေခ္၈ ထိုကုလာ့မြာ ကဵဆို့ရြာေပသညး၈ ။မြာ ေသျ့မ္ာ့ ေရေပ၍်ပနး႔တကး လာသညးမြာတစးပါ့
ေ်ခရာခဵ၊ မရေတာံဘဲ ေပ္ာကးကျယးသျာ့ေပ၌၈ က္နးတစးေယာကးလညး့ ေသနတးကို ေရထဲသို႔ ပစးခ္ခဲံၿပီ့
ေၾကာကးလနး႔တၾကာ့ ေအားဟစး၊ ကမး့သို႔ တကးေ်ပ့ေလ၌၈ ထိုအ်ဖစးဆို့ကို ်မငးရေသာအခါ သူတို႔အာ့လဵု့
ေၾကာကး႐ျဵ႕တုနးလႈပးေနၾကေတာံသညး၈
သို႔ေသား အ်ခာ့နညး့လုပးရနး မရြိေတာံၿပီ၈ ေရြ႕သုိ႔သာ ဆကး၊ ခ္ီတကးၾကရေပမညး၈ ဣေနရာတျငး
မနးရစးက “ကၽျႏုးပးတို႔သညး ႏြစးရကးႏြငးံ တစးမျနး့တညးံတိုငးတိုငး ေသမငး့ကို အေဖားလုပး၊ ေမြ္ားလငးံခ္ကး
မရြိေသာလမး့သို႔

ေရားရမး့၊

လိုကးခဲံၾကရေပ၌၈”

ဟု

ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈

ထို႔ေနာကး

တတိယေန႔

မျနး့တညးံအခ္ိနးတျငး သူတုိ႔သညး စိတးအပ္ကးႀကီ့ ပ္ကးကာ ေခ္ာငး့ကမး့ပါ့ေပ၍တျငး ထိုငးခ္လိုကးသညးႏြငးံ
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တစးၿပိဳငးနကး

မၾကာမီက

ခရစးယာနး်ဖစးလာေသာ

ကုလာ့ကေလ့က

“ဘုရာ့သခငးက

ကၽျႏုးပးတို႔ကို

ၾကညးံမေနပါဘူ့၈ ေဟာ … ဟုိမြာ ေလြကေလ့တစးစီ့” ဟု ေအားေ်ပာလုိကးေလသညး၈
ေလြကေလ့မြာ လူႏြစးေယာကး ေလြားခတးလ္ကး မိမိတို႔ ရြိရာသို႔ ဥ့တညး၊ လာေနေလသညး၈
ထိုေလြသမာ့မ္ာ့ ေၾကာကးလနး႔ၿပီ့ အေဝ့သို႔ ေလြားေ်ပ့မညးစုိ့၊ မနးရစး၇ ထရီဂုိ႐ို႕စးႏြငးံ ကုလာ့တစးေယာကးတို႔
ခ္ဳဵထဲဝငးပုနး့ေနၿပီ့ က္နးကုလာ့တစးေယာကးကိုသာ အက္ဳိ့အေၾကာငး့ ရြငး့်ပရနး ရပးေစာငးံေစခဲံၾကရသညး၈
အနီ့သို႔

ေရာကးေလေသား

ထိက
ု ုလာ့က

ေလြသမာ့တို႔ကို

လြမး့ေခ၍လိုကးၿပီ့

မိမိကို

ေခ၍ေဆာငးရနး

ေတာငး့ပနးေလေတာံသညး၈ ထိုလူမ္ာ့လညး့ အနညး့ငယး ေမ့်မနး့စဵုစမး့ၾကၿပီ့ ချငးံ်ပဳၾကေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ
ထိုကုလာ့လညး့

ေလြေပ၍သို႔

တကးေလ၌၈

ထိုအခိုကးတျငး

မနးရစးတို႔လူစု

ခ္ဳဵထဲကထျကးလာၿပီ့

လူေယာငး်ပလိုကးၾကေလသညး၈ ေလြသမာ့ႏြစးဥ့လညး့ ေသနတး ကိုငးထာ့ေသာ ေပ၍တူဂီ ႏြစးေယာကးကို
်မငးေလေသား ကၽျနးကုနးသညးမ္ာ့ဟု တထစးခ္ မြတးယူကာ ေလြတကးကို ကိုငးၿပီ့ ထျကးေ်ပ့ရနး ်ပငးၾကေလ၌၈
သို႔ေသား မနးရစးက “ေဟံ … မေ်ပ့နဲ႔၈ ေ်ပ့ရငး ပစးလိုကးမယး” ဟု ေသနတးႏြငးံ ခ္ိနးထာ့ေသာအခါ ။တို႔လညး့
မလျနး႔သာေတာံဘဲ ငိယ
ု ုိကာ ကမး့ေပ၍တကးလာၿပီ့ မနးရစး၌ ေ်ခရငး့၉ဝပး၊ “ကၽျနးလုပးဆို လုပးပါမယးံ၈
ရခိုငးေတျဆီေတာံ မေရာငး့ပါနဲ႔ သခငး” ဟု ေတာငး့ပနးၾကေလေတာံသညး၈
မနးရစးလညး့ မိမိတို႔ အ်ဖစးအပ္ကးကို အနညး့ငယး ်ပနးလညးေ်ပာၾကာ့ၿပီ့ “ငါတို႔ဟာ ဒီယငး့ဂါ့နဲ႔
လညး့ေကာငး့၇

ရခိုငးနဲ႔

လညး့ေကာငး့

ဘယးလမ
ို ြ

အဆကးအသျယး

မရြိပါဘူ့၈

ဒီအရပးက

ေပ၍တူဂီ

ကုနးသညးေတျပါ၈ ငါတို႔ ယခု ဘငးဂ္ာၿမိဳ႕ကိုသျာ့ရငး့ ပငးလယးဓာ့်ပေတျနဲ႔ ေတျ႔ၿပီ့ တို႔ေလြႏြငးံ ကုနးေတျကို
သိမး့ယူသျာ့ၾကတယး၈ ဒါနဲ႔ တို႔လညး့ ဒီမြာ ရကးေတားၾကာၾကာ ေသာငးတငးေနၾကပါတယး၈ တို႔ကို ဘနးဂ္ာၿမိဳ႕သို႔
ပုိ႔ေပ့မယးဆိုရငး ဆုေကာငး့ေကာငး့ခ္ပါံမယး”ံ ဟု ေ်ပာရေလေတာံ၌၈
ထိုအခါ ေလြသမာ့တို႔လညး့ စိတးသကးသာရာရၾကၿပီ့ ဆလမးေပ့ကာ အ႐ိုအေသ ်ပဳၾကသညး၈
ထို႔ေနာကး “သခငးတို႔ ခိုငး့သလို လုပးပါမယး၈ ဒါေပမယးံ ်မငးတဲံအတိုငး့ ဒီေလြကေလ့ဟာ ဒီလူအာ့လဵု့ကို
ဘနးဂ္ာၿမိဳ႕အေရာကး

ပို႔ေပ့ဖို႔

်ဖစးႏုိငးမယးမထငးပါ၈

ဒီေနရာကေနၿပီ့

ဟုိဘကး

သဵု့မုိငးကျာေလာကးမြာ

ကၽျနးေတားတို႔ မိတးေဆျမ္ာ့ ခ္ိပးေကာကးတဲံအလုပး လုပးေနၾကတယး၈ အဲဒီမြာ တဲကေလ့ေတျ ရြိပါတယး၈
အဲဒီေနရာကို

မၾကာမီ

သေဘၤာတစးစီ့

ခ္ိပးတငးရနး

လာပါလိမးံမယး၈

သခငးတို႔ကို

အဲဒီေနရာအေရာကး

ပို႔ေပ့ပါံမယး၈ အဲဒီက စိတးခ္လဵု်ခဵဳစျာ သေဘၤာကို ေစာငးံၾကပါ” ဟု ေ်ပာ်ပၾကေလသညး၈
အစာေရစာငတးၿပီ့
ေမႊ့ႀကိဳငးလြေပသညး၈

ေသျ့႐ူ့ေသျ့တနး့

လူေလ့ေယာကးသာ့

်ဖစးလာသူမ္ာ့အဖို႔
ေလြကေလ့ေပ၍တျငး

ဣသတငး့မြာ

အလျနး

က္ပးက္ပးတညး့တညး့

သငး့ပ္ဵ႕
ထိုငးလ္ကး

လိုကးပါခဲံၾကၿပီ့ မၾကာမီ ခ္ိပးလုပးငနး့ လုပးေသာတဲစုသို႔ ေရာကးလာ ခဲံၾကေတာံ၌၈ ထိတ
ု ဲစုက လူမ္ာ့ကို
အ်ဖစးအပ္ကး အေ်ခအေန ရြငး့်ပၾကေသာအခါ လူဆငး့ရဲမ္ာ့ ်ဖစးေသားလညး့ ရြိသမြ္ကို ရြာေဖျ ခ္ကး်ပဳတးကာ
ဦညးံခဵ

ေကၽျ့ေမျ့ၾကေလသညး၈

မနးရစးလညး့

စာ့စရာမ္ာ့ကို

်မငးလိုကးေသာအခါ

ေကာငး့ကငးဘဵုက

နတးဧဇာတမြ္ ထငးမိေလေတာံသတညး့၈ သူတို႔သညး ထိုေန႔ညအဖို႔ တဲတစးခုအတျငး့၉ ပ္ဤး်ပာ့မ္ာ့ခငး့၊
အိပးစကးၾကေလသညး၈ အလုပးသမာ့တို႔ထဵမြ ေစာငးမ္ာ့ငြာ့၊ ်ခဵဳအိပးၾကရသ်ဖငးံ ်ခငးကိုကးေသာအႏၲရာယးမြ
အတနးငယး သကးသာချငးံ ရၾကေတာံသညး၈ ခ္ိပးအလုပးသမာ့တို႔မြာ သေဘာေကာငး့ပဵု ရေသားလညး့ သူတို႔ကို
လဵု့လဵု့

စိတးခ္

ယဵုၾကညးထာ့၊

မ်ဖစးေသ့၈

ထို႔ေၾကာငးံ

တစးေယာကးတစးလည
ြ းံစီ

အိပးဖနးေစာငးံ၊

အိပးၾကရေပသညး၈
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ေနာကးတစးေန႔နဵနကး အိပးရာကႏို့ေသား သူတို႔ စီ့လာေသာေလြမြ ေလြသမာ့တစးဥ့ ်ပဵဳ့်ပဵဳ့႐ႊငး႐ႊငးႏြငးံ
ဆလမးေပ့၊

လာေရာကး

ႏႈတးဆကးၿပီ့

မိမိတို႔ႏြစးဥ့

အနီ့အနာ့က

႐ျာသျာ့၊

နဵနကးစာအတျကး

ဆိတးတစးေကာငး ဝယးၾကမညးဟု ေ်ပာေလသညး၈ သူတို႔ ထျကးသျာ့လြ္ငး တဲမ္ာ့၉ မိမိတို႔ လူစုမြတစးပါ့
မညးသူမြ္ မက္နးေတာံေခ္၈ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့မြာ ခ္ိပးရြာရနး ေတာတျငး့သို႔ သျာ့ၾကေလၿပီ၈ ေနကုနးမြ
်ပနးေရာကးၾကမညး

်ဖစးသညး၈

သူတို႔လညး့

ပငးပနး့

ႏျမး့နယးေနေသ့သညးံအတျကး

စိတးခ္လကးခ္

သဵသယကငး့စျာ လြဲ၊ အိပးလိုကးၾက်ပနးေတာံသညး၈
ေလြသမာ့

ကုလာ့ႏြစးေယာကးလညး့

႐ျာသို႔

ေရာကးေသာအခါ

ေတျ႔ခဲံရေသာ

ေပ၍တူဂီလူမ္ဳိ့

ႏြစးေယာကးအေၾကာငး့ကို ဖျငးံေ်ပာလိုကးၾကသ်ဖငးံ ထိုသတငး့မြာ ႐ျာသူႀကီ့နာ့သို႔ ေပါကးေရာကးသျာ့ေတာံ၌၈
႐ျာသူႀကီ့လညး့ “မငး့တို႔ေတျ႔စက ်မငးရတဲံပဵုစဵဟာ အမြနးပဲကျ၈ သူတို႔ဟာ ဓာ့်ပေတျပဲ၈ ကုနးသညးေတျ
မဟုတးဘူ့” ဟုဆုိကာ ႐ျာသာ့ေ်ခာကးဆယးေလာကး စု႐ုဵ့ေခ၍ငငးကာ ဓာ့လြဵေလ့်မာ့စျဲကိုငး၊ အလုပးသမာ့
စခနး့သို႔

ထျကးသျာ့ၾကေတာံ၌၈

တဲမ္ာ့ကို

ဝိုငး့ထာ့ၿပီ့ေနာကး

ဝငးေရာကး

ရြာေဖျရာ

ေပ၍တူဂီမ္ာ့

အိပးေပ္ားေနၾကသညးကို ေတျ႔ရသ်ဖငးံ ေ်ခသဵမၾကာ့ေအာငးသျာ့၊ ေသနတးမ္ာ့ကို သိမး့ယူလိုကးၾကေလသညး၈
ထိုေနာကး

ကုလာ့မ္ာ့သညး

သူတို႔ကို

အတငး့ဝငးေရာကး

ဖမး့ခ္ဳပးကာ

ႀကိဳ့မ္ာ့ႏြငးံ

တုပးေနၾကေလေတာံ၌၈ ထိုအခါမြ ဝရုနး့သုနး့ကာ့ႏြငးံ အလနး႔တၾကာ့ ႏို့လာၾကေပေတာံသညး၈ သို႔ေသား
ထရီဂို႐ို႕စးအာ့ ႐ုတးတရကး ဖမး့၊ မရေသ့၈ သူသညး ဓာ့ေ်မႇာငးႏြငးံ ခုခဵေနသ်ဖငးံ ကုလာ့ႏြစးေယာကး ဒဏးရာ
ရသျာ့ခဲံေသ့သညး၈ ယငး့သို႔ ခုခဵ်ခငး့မြာ ႐ျာသူႀကီ့၌ သဵသယကို ပိုမို ခိုငးမာေစေတာံသညး၈ ႐ျာသာ့တို႔ကိုလညး့
ပို၊ ေဒါသထျကးေအာငး လုပးသလို ်ဖစးေလသညး၈ သူတို႔သညး ေပ၍တူဂီတို႔ကို ႐ိုကးပုတး ထုေထာငး့ၾက
ေလသညး၈ ဆဲေရ့တိုငး့ထျာကာ မ္ကးႏြာကို တဵေတျ့ႏြငးံေထျ့ၿပီ့ ေ်ခႏြငးံ ကနးေက္ာကးၾကကုနး၌၈
႐ျာသူႀကီ့သညး
ေ်ပာလိုကးေလသညး၈

တဲ်ပငးဘကး၉
ထို႔ေနာကး

ေစာငးကိုခငး့၊ထိုငးၿပီ့

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့

ေပ၍တူဂီတို႔ကို

စစးေဆ့ေလေတာံ၌၈

သူတို႔ကို

သူ႔ေရြ႕သို႔

ဆဲျေခ၍ခဲံရနး

မညးသူမညးဝါ်ဖစးသညး၇

ဘာလုပးၾကသညး စသညး်ဖငးံ စဵုေအာငး စစးေမ့ေလသညး၈ သူတို႔လညး့ အ်ဖစးအပ္ကးကို အ်ခာ့လူမ္ာ့အာ့
ေ်ပာ်ပခဲံသညးံအတိုငး့ ထပးမဵ၊ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈ ႐ျာသူႀကီ့သညး အစို့ရ ကငး့ေလြမ္ာ့ ဒီယငး့ဂါ့မြ ေလြတစးစီ့
ဖမး့ဆီ့ရမိခဲံေသာ သတငး့ကို ၾကာ့သိၿပီ့်ဖစးရာ သူတို႔ေ်ပာသမြ္ တစးလဵု့မြ္ မမြနးကနးဟု ယူဆေလသညး၈
သူတို႔သညး ထိုေလြက လူမ္ာ့ သာ ်ဖစးရမညး၈ ဦကႏၲပငးလယးဓာ့်ပတို႔တညး့ဟု ဆဵု့်ဖတးကာ ဆကး၊
မၾကာ့နာေတာံဘဲ ကၽျဲသာ့ေရႀကိဳ့ႏြငးံ အခ္ကးငါ့ဆယး႐ိုကးေလဟု အမိနး႔ေပ့ေတာံသညး၈ ကုလာ့႐ျာသာ့
မ္ာ့လညး့ အမိနး႔အတိုငး့ ခ္ကးခ္ငး့ ႀကိမးဒဏးေပ့ၾကေတာံ၌၈ “သူတို႔သညး မညြာမတာ ရကးရကးစကးစကး
႐ိုကးၾကသ်ဖငးံ ကၽျႏုးပးတို႔၌ ပခဵု့မ္ာ့ ဖူ့ေရာငးလာၿပီ့ တစးကိုယးလဵု့ ေသျ့ခ္ငး့ခ္ငး့ နီေနပါေတာံသညး” ဟု
မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ အတိအလငး့ ေဖား်ပထာ့ေပသညး၈
ထို႔ေနာကး
ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့

ကုလာ့႐ျာသာ့တို႔သညး

႐ျာသို႔

ႏြဲ၇

ပေလျ၇

ယူေဆာငးသျာ့ၾကေလသညး၈

ဗဵု၇

ေမာငး့တို႔ကို

။တို႔သညး

တီ့မႈတးကာ

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

မနးရစးတို႔အာ့

ဒုက၏ေပ့ခဲံၾကသညးံ

လူမဆနးေသာ လူမက
ို းလူဆို့မ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ရမိခဲံၾကသ်ဖငးံ လျနးစျာ ဝမး့ေ်မာကး ဝမး့သာ ်ဖစးေနၾကေတာံသညး၈
႐ျာသို႔ေရာကးေသား က္နးရစးသူ ႐ျာသာ့တို႔က က္ယးေလာငးစျာ ေအားဟစးႏႈတးဆကးၾကၿပီ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံပဵုမ္ာ့ကို
ေမ့်မနး့၊ ေက့္ဇူ့တငးစကာ့ ဆီ့ႀကိဳ ေ်ပာၾကာ့ၾကကုနး၌၈ မူဆလငးဗလီဆရာ သဵု့ေယာကးက လူအုပထ
း ဲက
ထျကး၊

႐ျာသူႀကီ့ကို

အေလ့်ပဳေလသညး၈

လူယုတးမာမ္ာ့ကို

ဖမး့ယူႏုိငးေသာေၾကာငးံ

႐ျာသူႀကီ့၌
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ရဲစျမး့သတၱိကို ခ္ီ့က္ဴ့စကာ့ မိနး႔ၾကာ့ၾကေလသညး၈ တစးေယာကးကမူ လူပရိသတးအာ့ “ဒီလူမိုကးေတျဟာ
ေကာငး့ကငးဘဵုႏြငးံ မဟာပထဝီေ်မႀကီ့ရဲံ ရနးသူေတျ ်ဖစးတယး” ဟု က္ယးေလာငးစူ့ရြ ေသာအသဵ်ဖငးံ စျပးစဲျ
ေ်ပာၾကာ့ လိုကးေသ့သညး၈ ထို႔ေနာကး “ဘာ်ပဳလို႔ ေကာငး့ကငးဘဵုရဲံ ရနးသူ ်ဖစးသလဲဆိုရငး သူတို႔ရဲံ
ဆို့ဝါ့ေသာ ်ပဳမူခ္ကးမ္ာ့ဟာ မြနးကနးေသာ သစၥာတရာ့ကို အစဤးအၿမဲ ဖ္ကးဆီ့ေနတဲံအတျကး ်ဖစးတယး၈
ၿပီ့ေတာံ သူတို႔ရဲံ အ်ပစးမကငး့တဲံ အကုသိုလး ဒုစ႐ိုကးမႈေတျေၾကာငးံ မဟာပထဝီေ်မႀကီ့ရဲံ ရနးသူမ္ာ့်ဖစးတယး၈
လုယကး်ခငး့၇ သတး်ဖတး်ခငး့ စေသာ ေသျ့စျနး့ေနတဲံ လကးႏြငးံ ငါတို႔၌

လျတးလပးေသာဘဝကို ႏြိပးစကး

ေနၾကတယး၈ သူတို႔ေၾကာငးံ ငါတို႔မ္ကးရညးမ္ာ့ တစးေန႔မြ မခနး့ေ်ခာကးခဲံၾကရဘူ့၈ ငါတို႔ရဲံ မိဘေတျ၇ ငါတိရ
ု႔ ဲ႕
သာ့မယာ့ေတျ၇ ငါတို႔ရဲံ ညီအစးကိုေတျ ဆဵု့ရဵႈ့လာခဲံရသညးမြာ အေတာမသတးေအာငး ရြိခဲံၾကေလၿပီ၈ ဒါေၾကာငးံ
ငါတုိ႔ရဲံ

မ္ကးရညးမ္ာ့ဟာ

ႏြလဵုသာ့ထဲက

ပနး့ထျကးေနခဲံၾကရတယး”

စသညး်ဖငးံ

ၾကာ့ရသူတို႔

ခဵမရပးႏိုငး်ဖစးလာေအာငး စိတးကို ႏႈိ့စျ ေ်ပာဆို ေနေတာံသညး၈
ဗလီဆရာလညး့

ယငး့သို႔

စိတးထိခိုကးဖျယး

စကာ့လဵု့မ္ာ့ကို

ဟစးေႂကျ့ေ်ပာဆိက
ု ာ

ဝမး့နညး့ေၾကကျဲသညးံ အေန်ဖငးံ မ္ကးႏြာကို လကး့ဝါ့ ႏြငးံအုပးလ္ကး ငို႐ႈိကး၊ ေနေလေတာံသညး၈ မနးရစးလညး့
ထိုသူအာ့ “အာဂဘီလူ့ႀကီ့ပဲ” ဟု စိတးထဲက ေရ႐ျတးမိေတာံသညး၈ သို႔ရာတျငး သူ၌ စျပးစျဲခ္ကးမြာ မ္ာ့စျာ
သေဘာေပါကးစရာ ေကာငး့လြသညး၈
ထိုအခါ ႐ျာသာ့တို႔လညး့ ေဒါသထျကးၾကၿပီ့လြ္ငး တုတးဆဲျ၇ ဓာ့ဆဲျႏြငးံ ေပ၍တူဂီတို႔ထဵ ထို့ခုတးရနး
အတငး့ ေ်ပ့ဝငးလာၾကေတာံသညး၈ ႐ျာသူႀကီ့လညး့ မိမိ လကးနကးကို်ပ၊ ႐ျာသာ့တို႔အာ့ ေနာကးသို႔
ေမာငး့ထုတးကာ အတငး့တာ့်မစးထာ့ရေပသညး၈ “တရာ့ဤပေဒအတိုငး့ ်ဖစးေစရမယး၈ ငါတို႔ လကးလျနး
ေ်ခလျနး မ်ဖစးေစနဲ႔၈ ဒီလူေတျကို တရာ့႐ုဵ့သို႔ အမႈစဲျဆို တငးပို႔ရမယး၈ သူတို႔အ်ပစးနဲ႔ သူတုိ႔ တရာ့႐ုဵ့က
ေသဒဏးေပ့မြာပါပဲ” ဟူ၊လညး့ ႐ျာသာ့တို႔ကို ေဖ္ာငး့ဖ္ေ်ပာဆိုေလသညး၈
႐ျာသူႀကီ့စကာ့ကို
ထို႔ေနာကး

တရာ့ခဵမ္ာကို

ၾကာ့ေသား
်ခဵဝငးထဲသို႔

႐ျာသာ့တို႔လညး့
ေခ၍သျာ့ရနး

စိတးခ္ေက္နပးကာ

သူႀကီ့က

လူစုခဲျသျာ့ေတာံသညး၈

အမိနး႔ေပ့လိုကးေလေတာံ၌၈

။တို႔မြာ

တစးကိုယးလဵု့ ေသျ့ခ္ငး့ခ္ငး့နီလ္ကးရြိရာ သနာ့ဖျယးေကာငး့ေတာံသညး၈ ဖိနပးႏြငးံ ကနးထာ့၊ မ္ကးႏြာမ္ာ့၉
အညိဳအမညး့စဲျလ္ကး တဵေတျ့မ္ာ့ ေပက္ဵေနၾက၌၈ လကးမ္ာ့ကိုလညး့ ေနာကးဘကးတျငး ပူ့၊ လကး်ပနးႀကိဳ့
တုပးထာ့ၾကေသ့သညး၈ ႐ျာသာ့အခ္ိဳ႕မြာ မခ္ငးံမရဲ ရြိလြသ်ဖငးံ ေလ့ႏြငးံ ေခ္ာငး့ပစးၾကေသ့သညး၈ ကေလ့ႏြငးံ
မိနး့မမ္ာ့ကလညး့ ႐ႊဵ႕ပုပး၇ ႏျာ့ေခ့္ စသညးတို႔်ဖငးံ ပစးေပါကးၾကသညး၈ ်ခဵဝငး့ထဲသို႔ ေရာကးေသာအခါ သူတို႔ကို
ဆငးႏြစးေကာငးႏြငးံ ်မငး့ခု နစးေကာငးထာ့ေသာ တငး့ကုပးထဲသို႔သျငး့ၿပီ့ အေစာငးံထာ့လိုကးၾကသညး၈ သူတို႔
ရရြိထာ့ေသာ ဒဏးရာတိ႔က
ု ို ေဆ့ေၾကာ သုတးသငးမေပ့ဘဲ လကးမ္ာ့ကို တုပးေႏြာငးထာ့႐ုဵမက ႏြစးဆယးံေလ့
နာရီလဵု့လဵု့ၾကာမြ ထမငး့တစးနပးသာ ေကၽျ့ၾကသညး၈
ဣနညး့အတိုငး့ ေလ့ရကးလဵု့လဵု့ ်မငး့တငး့ကုပးထဲ၉ ေလြာငးထာ့ခဲံၾကၿပီ့ေနာကး ပဤၥမေ်မာကးေသာ
ေန႔တျငး

လကးနကးအ်ပညးံအစဵု

တရာ့ခဵမ္ာ့ကို

သဵကျငး့ႏြငးံ

ကိုငးေဆာငးေသာ

လညးကိုစျပး၊

အမႈထမး့မ္ာ့

လကးကႀကိဳ့မ္ာ့

ေရာကးလာၾကသညး၈

ေ်ဖေပ့ၾကသညး၈

သူတို႔သညး

သဵကျငး့တစးခုႏြငးတစးခု

သဵႀကိဳ့်ဖငးံ ဆကး၊ ခရီ့ထျကးစဤးက အတူသျာ့ခဲံရေသာ ဟိႏၵဴႏြငးံ မူဆလငးသဵု႔ပနး့မ္ာ့ကို တုပးေႏြာငးသျာ့သညးံ
အတိုငး့ပငး ်ဖစးေလသညး၈
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အမႈထမး့တို႔သညး တစးဖကးတစးတနး့ လူစီ၊ တရာ့ခဵ ေလ့ေယာကးကို အလယးကထာ့ၿပီ့ ခ္ီတကးရနး
အမိနး႔ေပ့ေလၿပီ၈ သူတို႔အာ့ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမြာ တရာ့ခဵမ္ာ့ကို မစးဒနာပူရး Midnapur ၿမိဳ႕သို႔ ေခ၍ေဆာငး
သျာ့ရနး်ဖစး၌၈ မစးဒနာပူရးၿမိဳ႕သညး အေနာကး ေ်မာကးဘကးတျငး ေလ့ရကး ခရီ့ကျာေဝ့၊ တရာ့ခဵတို႔အာ့
ထိုၿမိဳ႕က အုပးခ္ဳပးေရ့ အာဏာပိုငးတို႔ လကးသို႔ လႊဲအပးၾကရလိမးံမညး ်ဖစးသညး၈
သူတို႔႐ျာမြ

ထျကးခဲံေသာအခါ

အမႈထမး့

တစးေယာကးသညး

အငးအာ့နညး့၊

ေႏြ့ေကျ့စျာ

သျာ့ေနေသာ ေပ၍တူဂီတို႔ကို အာ့မလို အာ့မရ ်ဖစးကာ တုတးႏြငးံမုိ့၊ ႐ိုကးဟနး်ပဳလ္ကး ဆဲေရ့ တိုငး့ထျာလိုကး
ေလသညး၈ ထိုအခါ အမႈထမး့အရာရြိက ဣသို႔မ်ပဳရနး တာ့်မစးၿပီ့ ထိုအမႈ ထမး့ကို ႀကိမး့ေမာငး့ေလ
ေတာံသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ “လူမိုကးေတျ တစးေလြႀကီ့၉ လူေကာငး့တစးေယာကးေတာံ
ပါတတးေသ့သညး” ဟု မြတးခ္ကး ေရ့ထာ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈ ဣအ်ဖစးအပ္ကးကေလ့သညး ရခိုငး်ပညးနယး
သျာ့စဤးက

အာ့အငး

ကုနးခနး့ေနေသာ

မူဆလငး

အက္ဤး့သာ့တို႔အထဲက

ခရစးယာနးဘာသာကို

စိတးဝငးစာ့ခဲံေသာ မူဆလငး ကုလာ့တစးေယာကးအ်ဖစးႏြငးံ ခပးဆငးဆငးရြိသညးဟု မနးရစး၌ စိတး၉ ထငး်မငးမိ
ေလသညး၈
ထိုအရာရြိ၌ ၾကငးနာပဵုမြာ ဣမြ္ႏြငးံ မတနး႔ရပးေသ့ေခ္၈ ခရီ့အေတားေပါကးခဲံၿပီ့ေနာကး ေၾကကျဲ
ဝမး့နညး့သညးံ မ္ကးႏြာ်ဖငးံ ညႇိဳ့ငယးစျာ သျာ့ေနၾကေသာ တရာ့ခဵတို႔ကိုၾကညးံၿပီ့ သနာ့လာသ်ဖငးံ အနီ့သို႔
သျာ့၊

မိမိ

တာဝနးယူထာ့တဲံအခ္ိနးမြာ

အာ့ေပ့စကာ့

ေ်ပာၾကာ့ရြာေပသညး၈

မညးသညးံ
ဣသို႔

အႏၲရာယးမြ္

အာ့ေပ့စကာ့

မရြိေစရ၈

ဘာမြမေၾကာကးေစလိုဟု

ေ်ပာၾကာ့သညးကို

ၾကာ့ရေသာအခါ

မနးရစးလညး့ အာ့တကးလာၿပီ့လြ္ငး မိမိတို႔မြာ မတရာ့ အဖမး့ခဵၾကရေၾကာငး့၇ ဣႏုိငးငဵက တရာ့ဤပေဒ
ေဘာငးအတျငး့မြာ ေကာငး့ေရာငး့ ေကာငး့ဝယး လုပးေနသူ မ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့၇ ႐ျာသူႀကီ့သာ အထငးမြာ့ၿပီ့
ယခုလို ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့မ္ာ့ကို စိတးခ္ယဵုၾကညးေစရနး ်ပနးလညး ေ်ပာ်ပလိုကးေလသညး၈
ထိုအခါ

အရာရြိက

မြာလိုကးသညးံအတိုငး့
်ဖစးေလာကးသညးဆိုတာ

“သငးတို႔မြာ

သငးတို႔ကို
သငးတို႔

မစးဒနာပူရးၿမိဳ႕သို႔

ခ္ဳပးေႏြာငး၊

ေခ၍ခဲံရပါ၌၈

သေဘာေပါကးပါလိမးံမညး၈

ေခ၍သျာ့ရပါမညး၈
သူႀကီ့က
အကယး၊

ကၽျႏုးပးမြာ

သူႀကီ့က

မသကၤာ

်ဖစးမညးဆိုလညး့

မစးဒနာပူရး

တရာ့သူႀကီ့က

အ်ပစးမရြိဟု ဆိုရငးလညး့ ကၽျႏုးပး တာဝနးေအ့တာေပါံ” ဟု ရြငး့်ပေလ၌၈
မနးရစးလညး့ မိမိ လူရညးလူေသျ့ကို အရာရြိ စိတးတျငး သိသျာ့ေလၿပီဟု ရိပးမိလိုကးသ်ဖငးံ ပို၊
အာ့နာလာေအာငး ဆကးလကး ေ်ပာဆိုေန ေတာံသညး၈ ေနာကးဆဵု့အေ်ဖကာ့ အရာရြိသညး မိမိတို႔အေပ၍
အေတားႏူ့ညဵံစျာ ဆကးဆဵလာ်ခငး့ပငးတညး့၈ သူတို႔မြာ ပငးပနး့ႏျမး့ေန ေနၿပီ်ဖစး၊ ေရြ႕ဆကး မသျာ့ေစဘဲ
႐ျာတစး႐ျာတျငး ဝငး၊ တညး့ခိုၾကေတာံသညး၈ ထို႔ေနာကး အရာရြိက မနးရစးတို႔၌ ဒဏးရာႏြငးံ ေသျ့မ္ာ့ကို
ေဆ့ေၾကာ၊ လိမး့ရနး ဆီမ္ာ့ ယူေပ့ေလသညး၈ သို႔ေသား မနးရစးက မလိမး့ရနး ေတာငး့ပနးလိုကးေလသညး၈
ဆီလိမး့လြ္ငး အနာက ပို၊ စပးလာမညး စို့သညး တစးေၾကာငး့၇ အရာရြိ၌ စိတးတျငး ပို၊ သဵသယ ရြိလာေစရနး
တစးေၾကာငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ သူက “တရာ့သူႀကီ့ကိုယးတိုငး ကၽျႏုးပးတို႔ဘယးမြ္ မတရာ့ ညႇဤး့ပနး့
ႏြိပးစကးခဵရတယး ဆိုတာ သိသျာ့ေစခ္ငးတယး” ဟူ၊လညး့ ေ်ပာလိုကးေလသညး၈
ဒဏးရာ ဒဏးခ္ကးမ္ာ့ကို အေၾကာငး့်ပဳ၊ တကယး လုပးေတာံမညးံပဵု်ဖငးံ လြမး့ၾကညးံလိုကးေသာအခါ
မနးရစး ႀကိဳတငး တျကးထာ့သညးံ အတိုငး့ ခရီ့ေရာကးသညးကို ေတျ႔ရေပသညး၈ ထိုစကာ့ေၾကာငးံ အရာရြိလညး့
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အက္ဤး့သာ့တို႔၌ ႐ို့သာ့်ခငး့ကို သေဘာေပါကးသျာ့ၿပီ့ မိမိ အေပ၍ အ်ပစးကငး့ႏိုငးသမြ္ ကငး့ေအာငး ်ပဳမူ
ဆကးဆဵေနေပေတာံသညး၈ ထိုအခ္ိနးကစ၊ ေပ၍တူဂီ ႏြစးေယာကးကို စကာ့ေ်ပာတိုငး့ Sir အရြငး (ဝါ)
အခငးဟူ၊

အစခ္ီၿပီ့မြ

ေ်ပာဆိုေလံ

ရြိလာၿပီ့လြ္ငး

ညဤးံအခ္ိနး

အိပးခါနီ့လြ္ငးလညး့

ဖ္ာသငး်ဖဴ့ႏြငးံ

်ခဵဳရနးေစာငးမ္ာ့ကို ထုတးေပ့ ၾကေလသညး၈
ေက္ာေတျ ရငးေတျ နာေနေသားလညး့ မဒးစနာပူရးၿမိဳ႕ အေရာကး သျာ့ႏိုငးခဲံၾကသညးမြာ အဵံဧစရာပငး၈
သူတို႔ ်ဖတးသနး့သျာ့ရေသာ ႐ျာမ္ာ့တျငးလညး့ သူတို႔ကို မေႏြာငးံယြကးေစရနး မညးသူ တစးစဵုတစးေယာကးမြ္
အနီ့သို႔

အကပးမခဵၾကေတာံေခ္၈

သူတို႔

အပငးပနး့

သကးသာေစရနး

တစးေန႔စာ

ခရီ့ကို

ခပးတိုတိုပငး

သျာ့ၾကရသ်ဖငးံ ေလ့ရကးခရီ့ကို ေ်ခာကးရကးနီ့ပါ့ သျာ့ခဲံၾကသညး၈ အေစာငးံအၾကပးမ္ာ့က စညး့ကမး့ကို
ေလြ္ာံေလြ္ာံေပါံေပါံ

ထာ့ေသားလညး့

သူတို႔မြာ

အိပးခ္ငးမူ့တူ့

်ဖစးေနသူမ္ာ့သဖျယး

ေနပူက္ဲက္ဲ

ၿမိဳ႕လယးေကာငးလမး့မ၉ ဒယိမး့ဒယိုငးႏြငးံ သျာ့ေနၾက ရေပသညး၈ အခ္ငး့ခ္ငး့ တစးေယကးကို တစးေယာကး
ၾကညးံလိုကးေသာ

အခါတျငးလညး့

မြနးထဲ၉

ကိုယးံအရိပး

ကိုယး်ပနး်မငးရသကဲံသို႔

ထငးမိၾကေတာံသညး၈

သူတို႔သညး မညးမြ္ ဒုက၏ခဵခဲံၾကရသညးကို ေတျ့၊ မ္ာ့စျာ ငိုယုိခဲံၾကရေလၿပီ၈ ထို႔ေၾကာငးံ မ္ကးႏြာတို႔တျငး ေခၽျ့ႏြငးံ
မ္ကးရညးႏြငးံ ဖုနးမႈနး႔ႏြငးံ ေရာေထျ့ လိမး့က္ဵလ္ကးရြိၿပီ့ တစးကိုယးလဵ့မြာ ႐ႊဵ႕တဵု့ႏြငးံသာ တူေနေပေတာံသညး၈
မဒနာပူရးၿမိဳ႕သညး လူဥ့ေရ

သဵု့ေသာငး့

သဵု့ေထာငးခနး႔ရြိ၊ တစးၿမိဳ႕လဵု့လိုလိုပငး

သဵႀကိဳ့ႏြငးံဆဲျလာေသာ

သူတို႔လူစုကို ဝုိငး့အဵု၊ ၾကညးံၾကေလသညး၈ ကၽျနးကုနးသညးမ္ာ့ကို ဖမး့လာၾကၿပီဟူေသာ ေကာလာဟလ
သတငး့ကလညး့ ေရြ႕ကေ်ပ့ႏြငးံထာ့၊ အာ့လဵု့လိုလို သိေနၾကသညး၈ ပငးလယးဓာ့်ပေတျတဲံ၇ မုဒိမး့ေတျတဲံ၇
ဒုစ႐ိုကးေကာငးေတျတဲံ

စေသာ

စကာ့လဵု့တို႔မြာ

လူတိုငး့

ပါ့စပးကပငး

သနာ့ညႇာတာ်ခငး့

ကငး့မဲံစျာ

ရကးရကးစကးစကး စျပးစဲျ ေ်ပာဆို ေနၾကေတာံသညး၈ ထိုသို႔ လူတကာ ကမာၻႏြငးံခ္ီ၊ သဵု့စျဲ ေ်ပာဆိုေသာ
မေကာငး့သမြ္ ေဝါဟာ ရတို႔သညး မနးရစးတို႔ လူစုအာ့ အႀကီ့အက္ယး ထိခိုကး နာၾကညး့ေစေတာံ၌၈
ေနာကးဆဵု့၉

သူတို႔ကို

ရြိပါေသ့ရဲ႕လာ့၈

သူတို႔ဘကးက

အခ္ကးကလညး့

သူတို႔

အမႈဖျငးံၿပီ့ ႐ုဵ့သို႔
သကးေသခဵ

ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က

တငးပို႔ၾကေလေတာံ၌၈ သူတို႔

မညးံသူကို

မညးသို႔

လာခဲံသညးံအခ္ကးတညး့၈

လျတးေ်မာကးစရာမ္ာ့

ရြာ၊ရပါအံဵနညး့၈
သူတို႔၌

အေရ့ပါသညးံ

အသကးေမျ့ဝမး့ေၾကာငး့

အလုပးဟာ ကၽျနးကုနးကူ့်ခငးံ၇ ကၽျနးဖမး့်ခငး့ဆိုတဲံ ်ပစးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးမႈ မရြိပါဟူ၊ မညးသို႔ သကးေသ
်ပပါမညးနညး့၈ ဣသို႔ ေတျ့မိၾကသညးႏြငးံ အေဖားတို႔မြာ ေသဖို႔ကိုသာ ်မငးေယာငးၿပီ့ စိတးဓာတး က္ဆငး့
ေနၾကကုနးေတာံသညး၈ သို႔်ဖစး၊ မနးရစးသညး ထိုသူတို႔အာ့ စိတးခ္မး့သာမႈ ရေစရနး ေဖ္ာငး့ဖ္ ေ်ပာဆို
ေနရေပေတာံ၌၈ ထိုအခိုကး အရာရြိ ချငးံ်ပဳခ္ကးအရ လမး့တျငးေတျ႔ေသာ အိမးပ္ကးႀကီ့ တစးခု၌ ်ခဵဝငး့ထဲသို႔
ဝငး၊ ေခတၱခဏ အပနး့ေ်ဖၾကရေသာအခါ မနးရစးသညး ထိုလူမ္ာ့အာ့ စိတးသကးသာေစလို၊ ေခ္ာံေမာံေသာ
စကာ့လဵု့မ္ာ်ဖငးံ စိနး႔ဧဂတးစတငး ေရ့ခဲံေသာ ေအာကးပါစာတစးေၾကာငး့ကို ညႊနး်ပကို့ကာ၊ နာ့ခ္ေ်ပာဆို
ေလေတာံသညး၈ “မိမိတို႔ ယခုလို အႀကီ့အက္ယး ဒုက၏ ေရာကးေနၾကသညးမြာ ေကာငး့ကငးဘဵုသို႔ဝငးေသာ
တဵခါ့ႀကီ့ ပျငးံေနၿပီဆိုတဲံ အဓိပၸာယးပငး ်ဖစးေပသညး၈”
အရာရြိလညး့ သူတို႔ကို သကးသာရပါေစေတာံဟု အနာ့ေပ့ခဲံေလသညး၈ သို႔ေသား ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့
သကးသာပဵု

မေပ၍ေတာံ၊

သျာ့ေလေတာံသညး၈
ေကားေဇာေပ၍၉

ေရြ႕သို႔

ဆကးသျာ့ၾကစို႔ဟု

အတနးငယးသျာ့မိလြ္ငး

တေစာငး့ထိုငးလ္ကးသာ့

႐ုဵ့သို႔

ေတျ႔ၾကရ၌၈

ေ်ပာကာ

ၿမိဳ႕မတရာ့သူႀကီ့႐ုဵသို႔

ေရာကးၾကေလသညး၈

႐ုဵ့တျငး

သူ႔ပခဵု့ေအာကးတျငးလညး့

ေခ၍ေဆာငး

တရာ့သူႀကီ့ကို

မီြအဵု့တစးခု

ခဵထာ့
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ေလသညး၈ အလုပး နညး့ပါ့ဟနး ရြိသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား တရာ့သူႀကီ့အနီ့၉ အ်ခာ့အရာရြိႏြစးဥ့
က္ာ့ထို့

ေနၾကေသာေၾကာငးံတညး့၈

အရာရြိသညး

႐ျာသူႀကီ့၌

တိုငးစာကို

တရာ့သူႀကီ့လကးသို႔

ဆကးသလိုကးေသာအခါ တရာ့သူႀကီ့လညး့ စာကို ဂ႐ုတစိုကး ဖတးၾကညးံေလသညး၈ သူဖတးၿပီ့ေသာအခါ
ထုိစာကို အက္ဤး့သာ့တို႔အာ့ ဖတး်ပေစေလသညး၈ အဓိပၸာယးမြာ သူတို႔ကို ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕က ပငးလယးဓာ့်ပ
ေတျဟု စျပးစျဲထာ့ေၾကာငး့ သိေစလို ေသာေၾကာငးံတညး့၈
ထို႔ေနာကး တရာ့သူႀကီ့က “မငး့တို႔ ဘာေ်ပာခ္ငးေသ့သလဲ” ဟု ေမ့ေလ၌၈ ထိုအခါ ထရီဂို႐ို႕စးက
ဟိႏၵဴစကာ့

လညးလညးပတးပတး

်ပနးလညးထျကးဆိုေလသညး၈

ေ်ပာတတးသညးံအတိုငး့

ထို႔်ပငး

မနးရစးမြာ

႐ျာသူႀကီ့ထဵေ်ပာခဲံသညးံ

ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့အစစး

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ဳိ့ကို

်ဖစးေၾကာငး့၇

ဧဂတးစတငး

ဂိုဏး့က်ဖစးေၾကာငး့ ရြငး့လငး့ ေ်ပာ်ပၿပီ့ေနာကး မိမိတို႔မြာ မတရာ့ႏြိပးစကး်ခငး့ ခဵၾကရသ်ဖငးံ အမႈကို အထကး
လူႀကီ့မ္ာ့ထဵ

ေရာကးေအာငး

တငး်ပေစလိုေၾကာငး့၇

တတးႏိုငးလြ္ငး

ဦကရာဇးဘုရငးမငး့်မတးထဵ

တငးပို႔

ေပ့ေစလိုေၾကာငး့ ေလြ္ာကးထာ့၊ အဆဵု့သတးလုိကးေလ၌၈
ဣေနရာတျငး မြတးသာ့ထာ့သငးံသညးမြာ ရြာ့ေဂ္ဟနးဘုရငးသညး (ှ၃၀ဿ) ခုႏြစးက ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕ကို
တိုကးခိုကး

ဖ္ကးဆီ့ပစးခဲံၿပီ့သညးံေနာကး

စိတးထာ့တစးမ္ဳိ့

ေ်ပာငး့သျာ့ခဲံသညး၈

ေပ၍တူဂီတို႔အေပ၍တျငး

က္ငးံသဵု့ခဲံေသာ ဝါဒကိုလညး့ ေ်ပာငး့လဲပစးလိုကးေလသညး၈ သူတို႔ အေပ၍ ဣသို႔ ်ပဳက္ငးံခဲံေသာအာ့်ဖငးံ
ယငး့သို႔

ဝါဒေ်ပာငး့လိုကးၿပီ့

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕တျငး

်ပနးလညးအေ်ခစိုကးချငးံ

်ပဳေတားမခ
ူ ဲံ်ပနးသညး၈

ထ႐ိုဂို႐ို႕စး

ေလြ္ာကးလဲခ္ကးကို ၾကာ့ေလေသား တရာ့သူႀကီ့သညး ထိုငးရနးချငး်ပဳၿပီ့လြ္ငး ကိုယးခ္ငး့စာနာေသာ မ္ကးႏြာ်ဖငးံ
။တို႔အာ့ တရာ့သ်ဖငးံ ်ဖစးေစရမညးဟု မိနး႔ဆိုေလသညး၈ စာေရ့ႏြစးဥ့လညး့ ။တို႔၌ အမညး နာမႏြငးံ
ခုခဵေခ္ဆိုမညးံ အခ္ကးအလကးစသညးံ အမႈအခငး့ ဆိုငးရာတို႔ကို ေမ့်မနး့ ေရ့မြတး ၾကေလသညး၈
“သငးတို႔

ဣၿမိဳ႕ထဲမြာ

အာ့လဵု့အမြနး်ဖစးေၾကာငး့

အသိရြိသလာ့”

သကးေသခဵဖို႔

ဟု

လူလိုတယး”

တရာ့သူႀကီ့က
ဟု

ေမ့ၿပီ့ေနာကး

ေ်ပာေလလြ္ငး

“သငးတဘ
ို႔ ကးက

ထရီဂို႐ို႕စးက

မိမိတို႔တျငး

အသိမိတးေဆျ မရြိေၾကာငး့ ညိဳ့ငယးေသာမ္ကးႏြာ်ဖငံး ်ပနးလညး ေ်ဖၾကာ့လိုကးေလ၌၈ ကၽျႏုးပးကိုယးတိုငး
ရြာေပ့မယး၈ ဒီၿမိဳ႕ထဲမြ ဟူ့ဂလိႏြငံး ဘနးဂ္ာၿမိဳ႕မ္ာ့ကို သျာ့ၿပီ့ အေရာငး့အဝယးလုပးဖူ့တဲံ ကုနးသညးေတျရြိတယး၈
သူ တို႔ဆီက အၾကဵဉာဏး တစးစဵုတစးရာေတာံ ရေကာငး့ပါရဲ႕” ဟု ေ်ပာၿပီ့လြ္ငး မငး့ေစတစးေယာကးကို အေခ၍
ေစလႊတးလိုကးေလ၌၈
မ္ာ့မၾကာမီ ဂုဏးသေရရြိ မဟာေမဒငး ကုနးသညးသဵု့ဥ့ ေရာကးလာေပသညး၈ တရာ့သူႀကီ့ႏြငးံ
စကာ့အနညး့ငယး ေ်ပာဆိုၾကၿပီ့ေနာကး ကုနးသညးတစးေယာကး ေရြ႕သို႔တို့လာၿပီ့ ေပ၍တူဂီစကာ့ႏြငးံ သူတို႔ကို
ေမ့်မနး့ေလေတာံသညး၈
အလုပးအကိုငး၇

မနးရစးႏြငးံ

ဟူ့ဂလိၿမိဳ႕တျငးရြိေသာ
ခငးမငး

ရငး့ႏြီ့သူမ္ာ့

ထငးရြာ့သညးံ

ေပ၍တူဂီ

လူမ္ဳိ့တို႔၌

အမညးနာမ၇

စသညးတို႔ကို

ေမ့်မနး့၊

ကၽျမး့ဝငးေၾကာငး့သိရလြ္ငး

ဘနးဂ္ာၿမိဳ႕က ခရစးယာနး ေက္ာငး့ထိင
ု း ဘုနး့ႀကီ့အေၾကာငး့ မိမိႏြငးံ ခငးမငး၊ မိမိ၌ သာ့ကို ေပ၍တူဂီ
စကာ့သငးရနး ထိုဘုနး့ႀကီ့ထဵ အပးႏြဵထာ့ေၾကာငး့၇ အကယး၊ စာေရသာ့ ေပ့ပို႔လိုကးၿပီ့ သူ႔ဆီက ်ပနးစာရလြ္ငး
ဣအမႈမြာ အဆဵု့သတး လျတးကငး့မညး ်ဖစးေၾကာငး့မ္ာ့ကို ထိုကုနးသညးက အၾကဵဉာဏးမ္ာ့ ေပ့ေနေပသညး၈
ဣသတငး့မြာ

အဵဧ
ံ ဖျယး်ဖစးေတာံ၌၈

မနးရစးလညး့

ခ္ကးခ္ငး့စာေရ့ေလသညး၈

ထရီဂို႐ုိ႕စးကလညး့

အေထာကးအထာ့ အကို့အကာ့ ်ပရနး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေရ့မြတး ကူညီေလသညး၈ ဣစာအတျကး
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်ပနးစာရသညးအထိ

သူတို႔ကို

အက္ဤး့ေထာငးတျငး

ထာ့ရမညးဟု

တရာ့သူႀကီ့က

ေ်ပာေလေသား

ထိုကုနးသညးက တရာ့ခဵမ္ာ့အတျကး အာမခဵေပ့ရနး ေလြ္ာကးထာ့ေလသညး၈ သို႔ရာတျငး အ်ပစးရြိသညးဟု
ယူဆရေသာ တရာ့ခဵမ္ာ့အတျကး အာမခဵ မရြိေၾကာငး့ အက္ဤး့ေထာငးသို႔ ပုိ႔ထာ့ရနးမြလဲျ၊ တ်ခာ့နညး့လမး့
မရြိေတာံေၾကာငး့ တရာ့သူႀကီ့က ်ပနး၊ မိနး႔ၾကာ့ေလသညး၈
“ကၽျႏုးပးတို႔လညး့

အက္ဤး့ေထာငးထဲတျငး

ေ်ခထိတးလကးထိတး

ခတးထာ့ပါက

်ပနးစာမရမီ

ေသရေတာံမြာပဲ” ဟု မနးရစးက ညညး့ညဴ လိုကးေလသညး၈ ကုနးသညးလညး့ ေကာငး့ေကာငး့မျနးမျနး ထာ့မထာ့
သူမၾကာခဏ လာၾကညးံမညးဟု အာ့ေပ့စကာ့ေ်ပာကာ ေထာငးဘူ့ဝသို႔ ေရာကးေအာငး လိုကးပို႔ ခဲံေပသညး၈
ထို႔ေနာကး

ေထာငးမြဴ့ကို

အသ်ပာေငျစ

အနညး့ငယး

လကးေဆာငး

ထို့လိုကးေသာအခါ

သူတို႔၌

လကးထိတးမ္ာ့ကို ်ဖဳတးေပ့ၿပီ့ အိပးရာေနရာ ေကာငး့မျနးစျာႏြငးံ ထာ့႐ုဵမက အနာတို႔ကိုလညး့ ေဆ့ေၾကာ
သုတးသငး၊ ေဆ့ထညးံ ေပ့ကာ အစစအရာရာ၉ ေကာငး့မျနးစျာ ်ပဳစုၾကေပသညး၈
ဘနးဂ္ာမြ

်ပနးစာေရာကးသညးအထိ

ကို့ရကးခနး႔

ၾကာ်မငးံခဲံေပသညး၈

စာႏြစးေစာငး

်ဖစးသညး၈

တစးေစာငးမြာ ေက္ာငး့ထိုငးဘုနး့ႀကီ့ထဵမြ ်ဖစး၊ တစးေစာငးမြာ ေပ၍တူဂီ ကူ့သနး့ ေရာငး့ဝယးေရ့ သဵမြဴ့်ဖစးသူ
ကပၸတိနးတစးဥ့၌ စာ ်ဖစးသညး၈ သူတို႔ ႏြစးေယာကးစလဵု့အေပ၍ ေက္နပး စရာရြိသညး၈ တရာ့သူႀကီ့လညး့
ခ္ကးခ္ငး့

အာမခဵ

ေပ့လိုကးသ်ဖငးံ

သူတို႔ႏြစးေယာကး

ကုနးသညး၌

အိပးသို႔လိုကး၊

တညး့ခို

ေနထိုငး

ၾကရေပသညး၈
ထဵု့စဵအတိုငး့ စစးေဆ့၊ ရကးအနညး့ငယးၾကာလြ္ငး အမႈမြာ ကျငး့လဵု့ကၽျတး လျတးေ်မာကးၾကၿပီ့
႐ျာသူႀကီ့က ေလ္ားေၾက့ေငျႏြစးရာ ေပ့ေစဟု စီရငးခ္ကး ခ္ေလသညး၈ သို႔ရာတျငး ေလ္ားေၾက့ မယူလိုေၾကာငး့
်ငငး့ဆိုေလေသား မနးရစးအေပ၍ အေတားအထငးႀကီ့သျာ့ ၾကေတာံသညး၈ တရာ့သူႀကီ့လညး့ ။တို႔ကို
အလာ့တူ

အထငးႀကီ့ခဲံသ်ဖငးံ

သူ႔အိမးသို႔

ဖိတး၊

ညစာေကၽျ့႐ုဵမက

ဘနးဂ္ာၿမိဳ႕သို႔

သျာ့ခါနီ့တျငး

အဖို့ထိုကးတနးေသာ ကကးသြ္မီယာေရြာေစာငး တစးထညး လကးေဆာငးေပ့လိုကးေလသညး၈
ၾကငးနာတတးေသာ

ကုနးသညးမိတးေဆျမြာ

ခရီ့၌

ပထမအဆငးံ

အဆဵု့သုိ႔ေရာကးေအာငး

လိုကးပို႔ေပသညး၈ သူသညး မိမိ၌ တပညးံမ္ာ့ကို ေရြ႕က သျာ့ႏြငးံေစၿပီ့ ရပးနာ့ရနး စခနး့်ဖစးေသာ ေရကနး
တစးခု၌ နဵေဘ့ရြိ ေညာငးပငးရိပးေအာငးတျငး စာ့စရာမ္ာ့ အသငးံ ်ပငးထာ့ေစေလသညး၈ ခရီ့သညးမ္ာ့
ေရာကးသျာ့ေသာအခါ အရိပးေကာငး့ေကာငး့၉ ေလေကာငး့ေလသနး႔ကို တဝရြဴ႐ိက
ႈ းရငး့ အရသာ ရြိေသာ
ထမငး့၇

ဟငး့တို႔ကို

ေပ္ားပဲျစာ့

ထျကးရသကဲံသို႔

ၿမိနးရြကးစျာ

စာ့ေသာကးၾကရေလသညး၈

ႏြစးေယာကးလညး့ ထိုမူဆလငး ကုနးသညးအာ့ မဟာေမဒငးဘာသာဝငး ်ဖစးေစကာမူ

ေပ၍တူဂီ

ေ်ပာမ်ပႏိုငးေအာငး

ေက့္ဇူ့တငးလြသ်ဖငးံ မိမိတို႔၌ ႏြလဵု့သာ့မ္ာ့ ေယာကးယကး ခတးေအာငးပငး ဝမး့သာေနၾကေပေတာံသညး၈
ေနာကးဆဵု့၉

အသီ့သီ့

ခဲျချာရနး

ႏႈတးဆကးဖုိ႔

အခ္ိနး

ေရာကးလာေတာံသညး၈

မနးရစးသညး

လကးတငးအႏျယး ်ဖစးသညးံအတိုငး့ မိမိ စိတးတျငး ထိခုိကးလႈပးရြာ့မႈကို ်ပဇာတးဆနးဆနး ဟနးအမူအရာ်ဖငးံ
ကုနးသညး၌

ေရြ႕၉

ဒူ့ေထာကးလိုကးၿပီ့

“ကၽျႏုးပး၌

လကးမ္ာ့ကို

ေကာငး့ကငးဘဵုဆီသို႔

ေ်မႇာကး၊

ထာဝရဘုရာ့သခငးအာ့ ရြိခို့ပါသညး၈ အရြငးဘုရာ့သညး ဣမိတးေဆျထကး ပို၊ ကၽျႏုးပးကို အချငးံအေရ့
အသာ့ေပ့ေတား မူေစလိုပါ ဘုရာ့” ဟု ဆုေတာငး့လိုကးေလသညး၈ မညးသညးံ ဧဂတးစတငးဘာသာ ဝငး့မ္ဳိ့မြ
ယခု သူဆုေတာငး့ သလုိ ေရြ့ယခငးက ဆုမေတာငး့ခဲံၾကဘူ့ေခ္၈ သူ၌ ႏြလဵု့သာ့တို႔ကို ထိုမူဆလငး
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ကုနးသညးက ယူက္ဳဵ၊ သျာေခ္ၿပီ၈ ထိုအခါမြ မနးရစးလညး့ မိမိမြာ လူေကာငး့ တစးေယာကးေပ တကာ့ဟူ၊
ဘဝမြနးကို ်မငးေယာငးမိေပသညး၈ မိမိ၌ အမ္ဳိ့ဂုဏးရညး စသညးတို႔ကို ပဓာန မထာ့ဘဲ လူသာ့တစးေယာကး
အန်ဖငးံ

ဘုရာ့သခငး

ေပ့သနာ့သညးံ

ဆုကိုသာ

တနးဖို့ထာ့လိုေပေတာံသညး၈

ဣေနရာတျငး

သူ၌

တစးယူသနးဝါဒသညး ေခတၱ ခ္ဳပးၿငိမး့လ္ကး ရြိေတာံ၌၈ မူဆလငးမ္ာ့လညး့ ခရစးယာနးေတျလိုပငး ဘုရာ့သခငး၌
က႐ုဏာေတားကို ခဵယူ ထိုကးၾကပါကလာ့ဟု ဝမး့ေ်မာကး ဝမး့သာ်ဖစးကာ မူဆလငး မိတးေဆျအာ့ ေပျ႔ဖကးရငး့
ပါ့ေပ၍သို႔ မ္ကးရညးအသျယးသျယး စီဆငး့ လာၾကေပေတာံသညး၈
ဣအခနး့ကို နိဂဵု့ ခ္ဳပးရမညးဆိုလြ္ငး သူတို႔သညး ဘနးဂ္ာသို႔ ေဘ့မသီ ရနးမခဘဲ ေခ္ာေမာစျာ
ေရာကးခဲံၾကေလၿပီ၈ သူ၌ ေဆာငး႐ျကးဖျယး ကိစၥမ္ာ့ကို ဌာနခ္ဳပးက အမိနး႔အတိုငး့ အသီ့သီ့ လိုကးနာ
ေဆာငး႐ျကးၿပီ့ေနာကး ဘုရငးခဵခ္ဳပးက ခနး႔ထာ့ေသာ သဵကိုယးစာ့လြယးအဖဲျ႔ကို ေခါငး့ေဆာငးကာ ဟီဂ္လီၿမိဳ႕သို႔
ထျကးချာခဲံေလသညး၈

ထုိမြတစးဖနး

ကိစၥၿပီ့ေသာေၾကာငးံ

သေဘၤာတစးစငး့ႏြငးံ

ကိုခ္ငးၿမိဳ႕

ဧဂတးစတငး

သာသနာ်ပဳ ေက္ာငး့သိ႔ု ်ပနးခဲံရာ ရြစးႏြစးတိုငးတိုငးကဲျကျာခဲံရေသာ အရပးသို႔ (ှ၃၀၃) ခုႏြစး မတးလထဲမြာပငး
ဆိုကးေရာကးခဲံေပသတညး့၈
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အခနး့ (ဿ၃)
သီရိသုဓမၼဘုရငး ထူ့ဆနး့စျာ လုပးၾကဵခဵရ်ခငး့

မနးရစးသညး မိမိ ရခိုငး်ပညးနယးက ထျကးချာခဲံၿပီ့ေနာကး ေ်မာကးဥ့ၿမိဳ႕တျငး ဘာေတျ ်ဖစးေနသညး
ဆိုသညးကို ေဖား်ပထာ့်ခငး့ မ်ပဳေခ္၈ ဣအခနး့အတျကး အေ်ခခဵ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရခုိငး်ပညးနယးက
ရေသာ လကးေရ့ေပ့စာ တစးေစာငးမြ စာေရ့သူ အသဵု့်ပဳႏိုငးေစရနး အလို႔ငြာ စစးေတျၿမိဳ႕သာ့ မစၥတာစဵေ႐ႊဘူ့
ဆိုသူက အဂၤလိပး ဘာသာ်ပနးဆို၊ ေပ့ေသာေၾကာငးံ သိရြိချငးံ ရခဲံရေပသညး၈ သူတို႔ ေ်ပာသညးံ အတိုငး့ဆိုလြ္ငး
ထိုဝတၳဳကေလ့မြာ ဆနး့ၾကယး လြပါေတာံသညး၈ ။ကို မနးရစး၌ Travels ေခ၍ မြတးတမး့စာႏြငးံေပါငး့၊
ေဖား်ပရလြ္ငး အေတားပငး အဵဝငးချငးက္ ်ဖစးေနသညးကို ေတျ႔ရေပလိမးံမညး၈
ဘိသိကးခဵၿပီ့စ သီရိသုဓမၼဘုရငး၌ ေနရာကို လြမး့ေမြ္ား၊ ၾကညးံၾကစို႔၈ အမြနးကို လိုလာ့ေသာ
ကမာၻထဲတျငး သူ႔ကို ခုခဵေရ့ နယးပတးဘကး၉သာ ေတျ႔ရေပလိမးံမညး၈ (ခဵတပးဘကးသို႔ ေရာကးေနၿပီ့ဟု
ဆိုလိုသညး) ရဲခိုငး်ပညးနယး၌ ကုနး့တျငး့ဘကး၉ ပဲခူ့ (ဟဵသာဝတီ) မြေသားလညး့ေကာငး့၇ မဂိုမငးတို႔မြေသား
လညး့ေကာငး့ ေဘ့ရနး အနညး့ငယး ရြိေနေပသညး၈ ထိုအခ္ိနးက ထိုႏုိငးငဵ ႏြစးႏုိငးငဵလဵု့ပငး ရခိုငး်ပညးနယးကို
ေတာေတာငးမ္ာ့၇ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ ကာဆီ့ေန၊ ်ဖတးေက္ား ဝငးေရာကးဖို႔ရနး မလျယးကူလြေပ၈ ေရေၾကာငး့က
ဆိုလြ္ငး

မိမိႏုိငးငဵ၌

ေရတပးမေတားႏြငးံ ေပ၍တူဂီ

ေသနတးကိုငး

တပးမ္ာ့၌

အကူအညီတို႔ကို

ရငးဆင
ို း

ၾကရေပလိမးံမညး၈ စစးတေကာငး့ ၿမိဳ႕မြာမူ တုိကးရနး လျယးကူလြသညး၈ သို႔ေသား ေတာငးံတငး့ေသာ ေရတပးႀကီ့
ခ္ထာ့လ္ကး ရြိ႐ုဵမက ကနး႔လနး ်ဖတးစီ့ေနေသာ ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ေပ၍တူဂီ ေသနတးကိုငး တပးတို႔၌ ကၽျမး့က္ငးမႈတို႔က
ကာကျယးေရ့ အငးအာ့ကို ပို၊ ေတာငးံတငး့ ေကာငး့မျနး ေစလ္ကး ရြိသညး၈ သို႔ရာတျငး တိုကးစစးဘကး အ်မငးႏြငးံ
ၾကညးံရလြ္ငးမူ

ရခုိငး်ပညးနယးသညး

တိုကးႏိုငးေပလိမးံမညး၈

ဟဵသာဝတီ

ကို်ဖစးေစ၇

မဂိုတုိ႔ကို်ဖစးေစ

ေရေၾကာငး့မြသာ

ေပ၍တူဂီတို႔ႏြငးံ မဟာမိတးဖဲျ႔ေရ့လညး့ အခ္ညး့ႏြီ့်ဖစးခဲံေလၿပီ၈ တကယး်ဖစးႏုိငးေသာ

ႏိုငးငဵေတား၌ဝါဒမြာ ဆနးစပါ့ေရာငး့ဝယးမ၇ႈ အငးအာ့ေတာငးံတငး့ ေသာ ေရတပးႀကီ့တစးခု အၿမဲတမး့ရြိမႈ၇
တိုငး့သူ်ပညးသာ့လူအမ္ာ့ ေရာငးံရဲေက္နပးမႈတို႔သာ ်ဖစးေပသညး၈
သို႔ရာတျငး သီရိသုဓမၼမငး့သညး အမြနးတကယး ်ဖစးရမညးံ ကိစၥတို႔ကို ေဘ့ဖယးၿပီ့ စိတးကူ့ႏြငးံ
႐ူ့ရသညးံ ေလဖမး့ ဝါ့တနး့ခ္ီေသာဝါဒကို လိုကးနာ ေနခဲံေပသညး၈ ပထမ ေရြ့ဥ့စျာ သူသညး ဗုဒၶဘာသာ
ဇာတးနိပါတးေတားမ္ာ့က

ဖတးခဲံရဖူ့ေသာ

ဘုနး့ရြငး

ကဵရြငးမ္ာ့လို

်ဖစးခ္ငးသညး၈

။်ပငး

မိမိကိုယးကို

ကမာၻေလာကႀကီ့ကို ကယးတငးမညးံ ဘုရာ့အေလာငး့ ဟူ၊ ထငး်မငးလာသညး၈ ထို႔ေနာကး အမြာ့ေတျကို
တစးခုၿပီ့ တစးခု ဆကး၊ လုပးကိုငးရငး့ အ်ပစးႀကီ့မ္ာ့ကို ေမြားပညာအာ့ကို့ႏြငးံ တကယးပငး က္ဴ့လျနး
မိခဲံေလေတာံသညး၈ မေသေဆ့ (ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့) သညး မ်ဖစးႏိုငးေသာ အရာကို လုပးဖို႔ သူ႔ကို အာ့ေကာငး့
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ေစခဲံသညး၈ သူ၌ ဘိသိကခ
း ဵပဲျသညး သူ၌ တနးခို့ အာဏာကို ခ္ိပးတဵဆိပး ႐ိုကးႏြိပး ေပ့ခဲံေလသညး၈ သူသညး
ယခုအခါ မဟာမုနိ ဆငးတုေတားႀကီ့၌ ဒါယကာ အ်ဖစးသာမက ဆငး်ဖဴရြငး မငး့တရာ့လညး့ ်ဖစးခဲံေပၿပီ၈
အသကးမေသ ကိုယးေပ္ာကးေစဖို႔သာ အာ႐ဵုစိုကးရနး လိုေတာံသညး၈ သို႔ေသား မိမိမြာ ယခုအခါ သရဖူ ေဆာငး့၊
ဘိသိကးခဵၿပီ့ေသာမငး့၇

သာသနာေတား၌

အမိနး႔ကို

ခဵယူၿပီ့ေသာ

သာသနာံ

ဒါယကာမငး့

်ဖစးေနၿပီ

မဟုတးပါေလာ၈
မိမိ၌ တနးခို့ရြိနးဝါေတျ တို့သညးထကးတို့၇ ပျငးံသညးထကး ပျငးံလာေစရနး မိမိ၌ လူစုတစးစု အေပ၍၉
ခပးၾကမး့ၾကမး့ ်ပဳမူမိခဲံေပသညး၈
သူတို႔သညး ေမြားပညာ၌ တနးခို့သတၱိကို သဵသယ မရြိၾကေပ၈ သို႔ရာတျငး ဘုရငးမငး့်မတး စဲျမြတး
ယဵုၾကညးေနသလို ဘုနး့တနးခို့ ထျနး့ေတာကးႏိုငးမညးံ တနးခို့သတၱိမ္ဳိ့ ဟူ၊ကာ့ မယူဆၾကကုနး၈ မိမိတ႔က
ို ို
နာၾကညး့ေအာငး
မေက္နပးသညးံ

ႏြိပးစကးဖို႔သာ
အစိတးအပိုငး့

တတးႏိုငးေသာ
အခ္ဳိ႕ကို

တနးခို့သတၱိ

မနးရစးက

အေန်ဖငးံ

ေဖား်ပခဲံေသားလညး့

ယဵုၾကညးံၾကသညး၈
တိတးက္က္

ယငး့သို႔

အေသ့စိတး

ေရ့မထာ့ခဲံေပ၈ သို႔်ဖစး၊ ေပစာထဲက လကးေရ့စာမူ အတိုငး့ ႐ုပးလဵု့ေပ၍ေအာငး ေဖား်ပရေပေတာံမညး၈
ဣေနရာတျငး ဝနးႀကီ့ႏြစးေယာကး၌ အေၾကာငး့ကို အေသ့စိတး ေဖား်ပထာ့သညးကို ေတျ႔ၾကရပါသညး၈
တစးေယာကးမြာ „လကး႐ဵု့နီ‟၇ တစးဥ့က „ကုသလ‟ ဟူ၊ အမညးအသီ့သီ့ ရြိၾကသညး၈
ဝနးႀကီ့ „လကး႐ဵု့နီ့‟ သညး နနး့ရငး့ဝနးႀကီ့ ်ဖစး၌၈ သူ၌ ဖခငးသညးလညး့ သီရိသုဓမၼမငး့၌
ခမညး့ေတားလကးထကး၉

နနး့ရငး့ဝနးႀကီ့ပငး

်ဖစးခဲံသညး၈

သူတို႔

မိသာ့စုမြာလညး့

ဘုရငးမငး့်မတး၌

လကးထကးတျငး အထူ့ ေကာငး့စာ့ေနၾကသညး၈ သူသညး ေရြ့ဆနးေသာ ႏုိငးငဵေရ့ ပညာရြိ တစးဥ့်ဖစး၊
မငး့ဆကး တညးတဵံေရ့ႏြငးံ သာသနာေတား တညးတဵံေရ့ကို ေရြ့႐ႈလ္ကး ပညာရြိ ပီသစျာ တာဝနး အေလ္ာကး
အလျနး သစၥာရြိေသာ ပုဂၐဳိလးႀကီ့ ်ဖစးသညး၈
ဝနးႀကီ့ „ကုသလ‟ မြာမူ တစးမ္ဳိ့တစးဘာသာ ကဲျ်ပာ့ေသာ ပဵုစဵ ရြိေနေပသညး၈ ဘုရငးအတိုငးပငးခဵ
ဝနးႀကီ့ဟူေသာ ရာထူ့အ်ပငး နနး့ေတားေစာငးံ (ကိုယးရဵေတား) တပးမ္ာ့၌ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ရာထူ့ကိုလညး့
ထမး့႐ျကးသညး၈ ထို႔်ပငး ၿမိဳ႕စာ့ နယးစာ့အ်ဖစးလညး့ ခ္ီ့်မႇငးံ ခဵရထာ့သူ ်ဖစးသညး၈ သူ၌ ဇာတိေသျ့ကာ
နနး့ရငးဝနးႀကီ့ထကး ်မငးံသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား သူသညး ရခုိငးဘုရငးမငး့ဘငး၌ ညီေတားမြ တုိက႐
း ိုကး
ဆငး့သကးလာေသာ မငး့မ္ဳိ့မငး့ႏျယး ်ဖစးေသာေၾကာငးံတညး့၈ သူသညး အသကး ငယး႐ျယး ႏုပ္ဳိေသ့၊ ႐ုပးရညး
သာနာ့ေခ္ာေမာ၌၈

တို့တကး

ႀကီ့ပျာ့လုိစိတး

ထကးသနး၌၈

ေၾကာကး်ခငး့၇

ရြကး်ခငး့တညး့ဟူေသာ

ဟီရိဧတၱပၸတရာ့ ကငး့မဲံ၌၈
„နတးရြငးမယး‟ သညးကာ အာရြတိုကး၌ ရာဇဝငးမ္ာ့၉ ေတျ႔ရေလံရြိေသာ ေၾကာကးစရာအေကာငး့ဆဵု့
မိနး့မေတျထဲတျငး ထငးသညးထကး ပို၊ ေၾကာကးဖျယးေကာငး့သညးံ ထိပးတနး့ အမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့ ်ဖစးသညး၈
သိရိသုဓမၼမငး့အေပ၍တျငး သူမ၌ ဧဇာ အေတားေညာငး့ေန ေသားလညး့ မိမိ၌ လကးရြိ ဘဝအေ်ခအေနကို
အနညး့ငယးမြ္ ေက္နပး ေရာငးံရဲ်ခငး့ မရြိေခ္၈ မိမိကိုယးတိုငး ရခုိငး်ပညးနယးႀကီ့ကို စို့မို့အုပးခ္ဳပး၊ ရြငးဘုရငး
လုပးခ္ငးေနေပသညး၈ သူမသညး ကုသလ၌ စိတးေနစိတးထာ့ကို ေကာငး့စျာ သိထာ့သညးံအတိုငး့ နနး့တျငး့
ေတားလြနးေရ့ လုပးငနး့ကို လုပးရနး ကုသလအာ့ တိက
ု းတျနး့ခဲံေလသညး၈ မိမိအကူအညီ၇ ကုသလ၌ စစးသာ့တို႔
အကူအညီ်ဖငးံ သီရိသုဓမၼ ဘုရငးကို သုတးသငးၿပီ့ ထီ့နနး့ကို လုယူေစရနးႏြငးံ မိမိကို မိဖုရာ့တငးေ်မႇာကး၊
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မငး့လုပးေစလိုေသာ အၾကဵအစညးေၾကာငးံ ယငး့သို႔ေသာ အာ့ေပ့ တိုကးတျနး့မႈကို ်ပဳခဲံေပသညး၈ ထိုအၾကဵသညး
ကုသလကို

ေတျေဝသျာ့ေအာငး

ယခငးကပငး

တစးဖကးသတး

ေရာငး်ပနးဟပးလိုကးေတာံသညး၈ အမြနး
ေမတၱာသကးဝငးေနခဲံသူ

်ဖစး၊

စငးစစးအာ့်ဖငးံ နတးရြငးမယးကို

ထိုလုပးၾကဵမႈႀကီ့ထဲသို႔

ေ်ခစဵုပစး၊

ဝငးခဲံေလေတာံသညး၈ နတးရြငးမယးသညးကာ့ သူ႔ကို လကးကိုငးတုတးမြ္သာ သေဘာထာ့ခဲံေလသညး၈ သူ႔ကို
ရြငးဘုရငးအ်ဖစးသို႔

ေရာကးေစၿပီ့

မိမိက

မိဖုရာ့

ေခါငးႀကီ့

်ဖစးလာေသာအခါ

သူသညး

မိမိ၌

ဧဇာအာဏာေအာကးတျငး ်ပာ့်ပာ့ဝပးလ္ကး ရြိေစရမညး၈ မိမိအမိနး႔ကို ေလ့စာ့ ႐ိုေသ ရေပလိမးံမညး၈ မိမိ၌
စာရိတၱႏြငးံ စိတးေနစိတးထာ့မြာ သူ႔ထကး အပဵုတစးရာ သာေနသညးဟု ထငးသညးံ အတိုငး့ သူ႔ကို မိမိ၌
ေက့္ကၽျနးသဖျယး ်ခယးလြယးခ္ငးတိုငး့ ်ခယးလြယးရေတာံမညးဟု တျကးဆထာ့ခဲံသညး၈
ဘိသိကးပဲျႀကီ့ ၿပီ့စီ့ေသား သီရိသုဓမၼမငး့ နတး႐ျာစဵအဵံဟူေသာ အတိတးတေဘာငး စကာ့သညးလညး့
သူမ၌ အၾကဵအစညးကို ပိုမို ဖျဵ႔ၿဖိဳ့လာေအာငး ေရေလာငး့ ေပ့သကဲံသို႔ ရြိေပသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတး နတး႐ျာ
စဵရမညးဟူ၊ အခိုငးအမာ ယဵုၾကညးမႈသညး မညးသညးံ နညး့လမး့်ဖငးံ ေသေအာငး သတးရမညးနညး့ဟူေသာ
နညး့လမး့ကို ရြာေဖျေစခဲံသ်ဖငးံ ။၌ အၾကဵလညး့ ေအာငး်မငးရေပလိမးံမညး၈ ဘိသိကးခဵမညးံ အခ္ိနးေတျကို
ခဏခဏ ေ႐ႊ႕လာခဲံ၊ ေဒါသ ထျကးရဖနး မ္ာ့လြၿပီ၈ ယခုလို ဘိသိကး ခဵ်ဖစးခဲံသညးမြာလညး့ နတးရြငးမယး၌
အထပးထပး တိုကးတျနး့မႈေၾကာငးံသာ လုပး်ဖစးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
မေသေဆ့ကို ေဖားစပးေသာအခါ နတးရြငးမယး၌ အၾကဵအစညးအတျကး ႏြစးထပးေဘာလးကို တပးဆငး
ေပ့လိုကးသကဲံသို႔

ေလြ္ာခနဲ

လိမးံသျာ့ေပေတာံသညး၈

လူေတျ

ဘုရငးံအေပ၍

ေဒါသအမ္ကး

ေ်ခာငး့ေ်ခာငး့ထျကးခဲံ်ခငး့၇ သူပုနးထမညး တကဲကဲ ရြိေန်ခငး့စသညးတို႔မြာ နတးရြငးမယး၌ ဘကးက အေလ့
ေဆာငးေပ့သလို ရြိ်ပနးေလသညး၈ သူမသညး ယခုလို အခ္ိနးတျငး ်ပညးသူ်ပညးသာ့တို႔၌ ေထာကးခဵမႈကို
ရလိမးံမညးဟု တျကးဆထာ့ေလၿပီ့၈ ဘုရငးကို သတးသညးံအတျကး ကမာၻကလညး့ ကနး႔ကျကး ႐ႈတးခ္မညး
မဟုတးေပ၈ သို႔ေသား အ်ခာ့ဘကးက တျကးရနး ရြိေသ့၌၈ အကယး၊ ဘုရငးကို သတး၊ မေသေသား အသို႔နညး့၈
အဆိပးေကၽျ့လို႔ေတာံ ရမညးမထငး၈ ဘုရငး ေသာကးထာ့တဲံ ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့ (မေသေဆ့) သာ တကယးစျမး့လြ္ငး
ေကၽျ့ေသာ အဆိပးမြာ အေဟာသိကဵ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ အကယး၊ သူမသညး ထိုမေသေဆ့ကို အယဵုအၾကညး
ရြိမညး မဟုတးဟု ထငးရလြ္ငးလညး့ သူမသညး ထိုေခတးထဲက ဆဲျထုတး ပစးလိုကးဖို႔သာ ရြိေတာံသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတးအာ့

မေသေဆ့၌

တနးခို့်ဖငးံ

ေပ့ထာ့ေစကာမူ

ဣနညး့လမး့အတိုငး့

ထို့မဝငး

ခုတးမရ်ဖစးေအာငး

အႏိုငးရေအာငးလုပးလြ္ငး

အကာအကျယး

်ဖစးရမညးဟု

မညးသို႔ပငး

သဵသယကငး့စျာ

ယဵုၾကညးထာ့ေပသညး၈ သူ႔ကို ေမြားပညာ၇ အငး့ပညာ စေသာ အတတးပညာတို႔်ဖငးံ ကာကျယး ထာ့ေသားလညး့
ထိုအတတးပညာ်ဖငးံသာလြ္ငး သူ႔ကို ဖ္ကးဆီ့ ႏိုငးေပသညး၈ သူ႔ကို သုတးသငး ပစးဖို႔ရနးကာ့ မေသေဆ့ကို
အစျမး့်ပယးေအာငး လုပးရမညး၈ အစျမး့်ပယးေစေသာ အတတးပညာမ္ဳိ့်ဖငးံသာ လုပးၾကဵရေပမညး၈
ဘုရငးံ ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့ကို တနးခို့်ပယးေစရနး တဵု႔်ပနးနညး့တစးခု သူမ၌ လကးတျငး ရြိေနေလၿပီ၈ ထီ့နနး့ကို
ကာကျယးရနး အငး့အိုငး ခါ့လြညးံ လကးဖျဲ႔စေသာ သိဒၶိ တနးခို့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို အစဤးအလာက အသဵု့်ပဳခဲံၾကသညး၈
။ကို ဣစာအုပး၌ အခ္ဳိ႕ေသာ စာမ္ကးႏြာမ္ာ့၉ ေဖား်ပခဲံေလၿပီ၈ ယၾတာဟု ေခ၍ေသာ သဵု့အႏႈနး့သညး
က္ေရာကးမညးံ အႏၲရာယး ေက္ေပ္ာကးေစရနး တနး်ပနးေသာ အတတးပညာ တစးမ္ဳိ့်ဖစး၊ မ်မငးႏိုငးသညးံ
တနးခို့သတၱိမ္ာ့

ရြိတတးေပသညး၈

မဟာမုနိ

ဘုရာ့အတျငး့၉

ယေန႔အထိ

ေတျ႔ရေသ့ေသာ

216

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

ယၾတာေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့မြာ ယငး့သို႔ေသား ကိစၥအတျကး စီမဵထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ထိုေခါငး့ေလာငး့မြာ
(ှ၄) ရာစုက ေခါငး့ေလာငး့အစစး မဟုတးေတာံပါ၈ ေနာငးမြ အတု ်ပဳလုပးထာ့ရြိ်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈
တိုငး့်ပညးကို ရနး်ပဳလာ၊ ထိယ
ု ၾတာေခါငး့ေလာငး့ကို တီ့လိုကးမညးဆိုလြ္ငး ရနးသူမ္ာ့ ကစဤးံကလ္ာ့
ထျကးေ်ပ့ရေတာံသညး၈ အဘယး ေၾကာငးံဆိုေသား ရနးသူတို႔သညး မိမိတို႔ထကး အငးအာ့ အဆမတနးမ္ာ့ေသာ
စစးတပးႀကီ့ႏြငးံ ရငးဆုိငးေနရၿပီဟု ထငးၿပီ ေၾကာကးလနး႔ တၾကာ့ ေ်ပ့သျာ့ ၾကရေတာံသညးဟု ဆိုေလသညး၈
ဣယၾတာေခါငး့ေလာငး့ စီမဵ်ခငး့ အတတးပညာသညး အိႏိၵယ်ပညး ဟိႏၵဴလူမ္ဳိ့တို႔ ထဵမြ ်ပနး႔ပျာ့ လာေသာပညာ
်ဖစးသညး၈ ထိုပညာကို ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ထိုေခတးက အလျနး လိုကးစာ့ခဲံၾကသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတး ကိုယးတိုငး
ယငး့သို႔

ယၾတာေခ္ေသာ

အလုပးကို

ဝါသနာ

ပါလြသညး၈

မနးရစးကိုယးတိုငးလညး့

ဘုရငးမငး့်မတး

ယၾတာေခ္ဖူ့သညးံ ကိစၥ တစးခုကို ကဵအာ့ေလ္ားစျာ ကိုယးေတျ႔မ္ကး်မငး သိရြိခဲံရဖူ့သညး၈
ၾကဵဳခဲံရပဵုမြာ ရခုိငး်ပညးနယးသို႔ သူ ဒုတိယအေခါကး ေရာကးခဲံစဤးက ်ဖစးသညး၈ တစးေန႔သ၉ သူသညး
နဵနကး ကို့နာရီခနး႔တျငး ဘုရာ့ရြိခို့ ေက္ာငး့ထဲတျငး ဆုေတာငး့ပဲျ လုပးရနး ်ပငးဆငးေနခုိကး “မီ့…မီ့” ဟု
အလနး႔တၾကာ့ ေအားသဵမ္ာ့ေၾကာငးံ လုပးစရာ ကိုငးစရာတို႔ကို ရပး ထာ့ၿပီ့ ထျကး၊ စဵု့စမး့ ေစရေလသညး၈
လႊတးလိုကးေသာ

လူမ္ာ့

်ပနးလာေသာအခါ

မိမိတို႔

ေနရာႏြငးံ

နီ့ကပး၊

အခ္ဳိ႕အိမးမ္ာ့ကို

ဆငးႏြငးံ

တျနး့ဖ္ကးေနၾကရေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈ သို႔ႏြငးံ မနးရစးလညး့ ယဇးပလႅငးမြ သိမး့စရာ ဆညး့စရာမ္ာ့
စုေဆာငး့သိမး့ဆညး့ၿပီ့လြ္ငး ဘုရာ့ေက္ာငး့ထဲမြ ထျကးခဲံရေလသညး၈
မီ့မြာ

အိမးငါ့လဵု့ခနး႔

ေလာငးကၽျမး့ၿပီ့ေနာကး

ၿငိမး့သတး၊

ႏိုငးနငး့သျာ့ေလသညး၈

ထို႔ေနာကး

ထူ့ဆနး့ေသာသတငး့မ္ာ့ ၾကာ့ရေတာံ၌၈ မီ့ေလာငးစ အခ္ိနးတျငး မီ့႐ႈိ႕ေသာ လူႏြစးေယာကးကို မိနး့မအခ္ဳိ႕က
်မငးလိုကးၾကရသညး၈ ထိုမိနး့မမ္ာ့အနကး တစးေယာကးက “မီ့…မီ့” ဟု ေအားလိုကး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ သူတို႔
ေအားသဵေၾကာငးံ

လူေတျ

စုေဝ့

ေရာကးရြိလာၿပီ့

မီ့ကို

ဝုိငး့ဝနး့

ၿငိမး့သတးၾကသညး၈

မီ့႐ိႈ႕သူ

လူ

ႏြစးေယာကးကိုလညး့ လကးပူ့လကးၾကပး ဖမး့မိၾကသညး၈ သူတို႔သညး ႐ို့႐ို့မီ့႐ိႈ႕သူမ္ာ့ မဟုတးေပ၈ ဘုရငးံ
ပုေရာဟိတးအဖျဲ႔က အမႈထမး့မ္ာ့ဟု သိရြိၾကရသညး၈ စဵုစမး့ၾကညးံေသာအခါ သူတို႔ကို ထိုအဖျဲ႔က ဘယးအခ္ိနး
ဘယးနာရီတျငး ဘယးအရပး ဘယးေနရာ၉ မီ့႐ိႈ႕ရမညးဟု အခါေပ့ၿပီ့ ခုိငး့ေစခဲံသညးဟု ထျကးဆိုၾကသညး၈
အဘယးေၾကာငးံ

ပုဏၰာ့ေတားမ္ာ့က

ဣသို႔

ေစခိုငး့ပါသနညး့၈

မနးရစးအဖို႔

စဤး့စာ့လို႔မရေပ၈

ဣသို႔

အမိနး႔ေပ့်ခငး့ကာ့ ထူ့ေထျ ဆနး့်ပာ့ လြေခ္၌၈ တကာ့ သို႔ေသား သိရသေလာကးကာ့ ကိနး့ေခ္်ခငး့ ်ဖစးသညး
ဟူသတတး၈
ယၾတာ

ေခ္ေသာအခါတျငး

ေနရာႏြငးံ

အခ္ိနး

တိက္မြနးကနးဖို႔

အလျနး

လိုအပးလြသညး၈

ဘုရငးမငး့်မတး၌ ရနးသူသညး ထိုအရပးမ္ကးႏြာမြ ထိုအခ္ိနး ထိုနာရီတျငး ေဘ့အႏၲရာယးကို ်ဖစးေစမညးဟု
ေဗဒငးတျကးခ္ကး ေဟာကိနး့ ထုတးသ်ဖငးံ ထုိအခ္ိနး၇ ထိုေနရာ၉ ယငး့သို႔ မီ့႐ိႈ႕၊ ယၾတာ ဆငးၾကရသညး၈
ယငး့သို႔ ယၾတာဆငးမႈ အခ္ိနးကိုကး တိက္မြနးကနးလြ္ငး ဘုရငးမငး့်မတး၌ ေဘ့ရနးအႏၲရာယးတို႔ ပေပ္ာကးလ္ကး
ရနးသူ ၿပိဳကျဲ သျာ့ႏိုငးေပသညးဟု ယဵုၾကညးထာ့ၾကေပသညး၈ ဣေနရာတျငး ယၾတာေခါငး့ေလာငး့ႀကီ့ကို
တီ့သကဲံသို႔ ဓာတး႐ိုကး်ခငး့ တစးမ္ဳိ့ ်ဖစးသညး၈ မီ့႐ိႈ႕သူမ္ာ့သညး မိမိတို႔ ကိုယးကို ဘုရငးမငး့်မတးအတျကး
ယငး့သို႔ လုပးရပါသညးဟု မထုေခ္ဝဵံၾကေခ္၈ ဖမး့ဆီ့ သူတို႔သညး ထိုလူႏြစးေယာကးကို ကျပးမ္ကးရနး ဆဲျေခ၍
သျာ့ၾကေတာံသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ အ်ဖစးမ္ဳိ့ကို သူေနခဲံသညးံ အခ္ိနးကာလ အတျငး့ ဣတစးႀကိမးမြ္သာ
ေတျ႔ခဲံရဖူ့သညးဟု မနးရစး၌ မြတးတမး့၉ ေဖား်ပထာ့ေလသညး၈

217

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

မိဖုရာ့ႀကီ့က

သီရိသုဓမၼမငး့ကို

လုပးၾကဵရာ၉

ဣသို႔ေသာ

ယၾတာလကးနကးကို

အသဵု့်ပဳရနး

ဆဵု့်ဖတးခဲံေလသညး၈ ယငး့ကိစၥအတျကး ကုသလသညး မိမိ ကိုယးတိုငးေသားလညး့ေကာငး့၇ ဆုလာဘးေပ့၊
ေစခုိငး့

ေလသေလာမသိ၈

ဂါထာတစးပုဒး

သီကဵု့ခဲံသညး၈

နက၏တးပညာရြိ

ပုေရာဟိတးအဖျဲ႔သာ့

တစးစဵုတစးေယာကးကို ရာထူ့၇ လာဘးလာဘႏြငးံ မြ္ာ့၊ ေစခုိငး့ လိမးံမညးဟူ၊လညး့ ထငးႏိုငး ေပသညး၈
ကုသလ၌ လုပးပဵုကိုငးပဵုမ္ာ့ကို အဆိုပါ ေပစာထဲ၉ အ်ပညးံအစဵု ေဖား်ပထာ့ေပ၌၈ ကုသလသညး မိမိအလုပးကို
အစ်ပဳေတာံမညး ၾကဵေသာအခါ မိမိ ဇာတာႏြငးံ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ဇာတာကို ယြဤး၊ ေဟာကိနး့ ထုတးေစခဲံ
သညး၈ ဣသို႔ ႏႈိငး့ယြဤး ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ မိမိသညး ဘုရငးမငး့်မတးထကး ဘယးၿဂိဳဟး ဘယးစနး့၉ ညဵံသညး၇
ဘယးလဂး ဘယးနဝငး့က သာသညး ဆိုေသာ အခ္ကးအလကးတို႔ (ဝါ) က္ာ့ကျကးတို႔ကို တျကးခ္ကးႏိုငးေပသညး၈
ယၾတာဟူသညး ယငး့သို႔ေသာ ဇာတာစနး့လဂး အေမြ့အမိြနး အလငး့အၾကညးအေပ၍ မူတညး၊ ၿဂိဳဟးေန
ၿဂိဳဟးထာ့ညဵံလြ္ငး ေတာကးေ်ပာငး ေကာငး့မျနးလာေစရနး လညး့ေကာငး့၇ ရာဟု၇ သဵေဒါငး့ အစီ့အနငး့ရိြလြ္ငး
ကငး့လျတးေစရနး လညး့ေကာငး့ ကဵဇာတာကို ်ပဳ်ပငးေပ့ေသာ ေဗဒငးပညာတစးရပး ်ဖစးသညး၈ ထိုနညး့
အတူပငး

အေကာငး့ကို

ဘုရငးမငး့်မတး၌

အဆို့

တနးခို့ရြိနးဝါ

်ဖစးေစရနးလညး့

ရပးတနး႔

သျာ့ေအာငး

တတးႏိုငးေပ၌၈
မညးသို႔

သို႔အာ့ေလ္ားစျာ

်ပဳလုပးရမညး

ကုသလသညး

ဆိုသညးကို

ဇာတာထဲ၉

ေတျ႔်မငးရေပသညး၈
ထို႔ေၾကာငးံ

ေက္ာကး်ပာ့တစးခု၉

(ေက္ာကးသငးပုနး့ကျဲေသား

လညး့ေကာငး့၇

သပိတးကျဲေသား

လညး့ေကာငး့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈) အငး့ကျကးမ္ာ့ ခ္ၿပီ့ ဘုရငးမငး့်မတး၌ ကဵဇာတာကို ညႇိဳ့ေစရနး မညးသညးံ
အရပးတျငး မညးသညးံ အခ္ိနးနာရီ၉ မညးသို႔ ်မႇဳပးႏြဵရမညး စသညးတို႔ကို စီရငးေလေတာံသညး၈ နနး့ေတား အတျငး့၉
်မႇဳပးႏြဵမညးံ ေနရာကိုလညး့ မိမိ ေစခိုငး့သူတို႔ သိေစရနး ေ်မတျငးကျငး့ဝိုငး့၊ ်ပထာ့ေလသညး၈ ဣနညး့အာ့်ဖငးံ
လြ္ဳိ႕ဝြကးစျာ အငး့်မႇဳပးခဲံေပသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔သာ ယၾတာကို မ်ဖစးႏိုငးေသာ အရာဟု ယူဆေသားလညး့ ေ်မာကးဤီ့ၿမိဳ႕ရြိ လူတုိငး့လိုပငး
ထိုအတတးပညာကို ယဵုၾကညး ၾကေပသညး၈ ထိုေခတးက ဤေရာပတိုကးတျငးလညး့ စုနး့ကေဝႏြငးံ အလာ့တူ
အတတးပညာမ္ာ့ကို ယဵုၾကညးေလံရြိၾကသညး၈ မနးရစး ကိုယးတိုငး ပငးလြ္ငး မယဵုမၾကညး မရြိခဲံေပ၈ ထိုကဲံသို႔
်ပဳစာ့်ခငး့မ္ဳိ့ကို ဘီလူ့သဘကးဟု ယုိ့စျပးခဲံသညး၈
ဆိုခဲံသညးအတိုငး့
(ဂါထာမႏၲနးကို

ရညး႐ျယး

သတးမြတးထာ့ေသာ

ကုသလသညး
ေရ့သာ့ဟနး

အခ္ိနးတျငး

အငး့်မႇဳပးၿပီ့ေနာကး
တူေပသညး၈)

႐ျတးဆိုလြ္ငး

ကဗ္ာလကၤာတစးပုဒး

ထိုလကၤာကို

ေရ့စပးေလသညး၈

သတးမြတးထာ့ေသာ

်မႇဳပးထာ့ေသာအငး့ကို ပိုမို၊

တနးခို့

ေနရာ၉

ထကးေစသညးဟု

ဆိုေလသညး၈ ထိုလကၤာ (ဂါထာ) ကို ငါစဲျ ဂါထာဟု ေခ၍ၾကသညး၈ ထိုဂါထာပဵုစဵ နမူနာတစးခု ေပစာထဲ၉
မူရငး့အတိုငး့ ရြိေပသညး၈ ။ကို ဘာသာ်ပနးဆို၊ အဓိပၸာယး မေပ၍ေခ္၈ သူ၌ တနးခို့သညး အဓိပၸာယးကို
အေၾကာငး့မ်ပဳ၇

အသဵ

ေပ၍တျငးသာ

အမီြ

်ပဳသညးဟု

ထငးရသညး၈

ယၾတာ

ေခါငး့ေလာငး့သဵကဲံသို႔

အသဵၾကာ့လြ္ငး ၾကာ့ရာအရပးက လူကို ဧဇာ လႊမး့မို့ ႏိုငးသညး၈ ထိုဂါထာကို နနး့ေတား်ပငးဘကးရြိ
သတးမြတးထာ့ေသာ ေနရာက ႐ျတးဆို ေႂကျ့ေၾကားရနး ကေလ့အခ္ဳိ႕အာ့ သငး်ပ ညႊနးၾကာ့ ထာ့ေပသညး၈
ယငး့သို႔ ကေလ့မ္ာ့ ႐ျတးဆိုသဵကို ၾကာ့သူတို႔သညး နနး့ရငး့ဝနး့ႀကီ့ လကး႐ဵု့နီသုိ႔ အေၾကာငး့ၾကသ်ဖငးံ
ဝနးႀကီ့မငး့လညး့ စဵုစမး့ ေစၿပီ့လြ္ငး ဣအၾကဵမြာ ဘုရငးမငး့်မတးကို တိုကး႐ိုကး ထိခိုကးေနၿပီဟု ရိပးမိေလသညး၈
မိဖုရာ့ႀကီ့ႏြငးံ

ကုသလအမတးတို႔

ဉာဏးဟူ၊လညး့

သကၤာမကငး့

်ဖစးေပသညး၈

ဣေနရာတျငး

ဒီလို
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အက္ဤး့ခဵရစဤးက ေတျ႔ခဲံရေသာ ေအားတိုဒါဖီဤပေဒအရ သာသနာံ သနး႔ရြငး့ေရ့ ႐ဵု့က ေမြားပညာ လိုကးစာ့သညးံ
အ်ပစးႏြငးံ မီ့႐ိႈ႕၊ အသတးခဵရသညးံ ေယာက္းာ့ႏြငးံ မိနး့မ ႏြစးေယာကးကို မြတးမိ ၾကေပလိမးံမညး၈ ဣမြ္ ရာဇာဝငး
မကငး့ေသာ ယဵုၾကညးမႈမ္ဳိ့၉ အေကာငး့အထညးလညး့ ်ပစရာမရြိ၈ သို႔ေသားလညး့ ။၌ တနးခို့ သတၱိကုိမူ
အသိအမြတး

်ပဳၾကသညး၈

စုနး့

်ပဳစာ့်ခငး့

ခဵရမညးကို

ေၾကာကးေသာစိတး

အတျကး

စုနး့ႏိုငးေဆ့ႏြငးံ

ရဲေဆ့တငးၾကသညး၈
နနး့ရငး့ဝနးႀကီ့ အနညး့ငယး တုနးလႈပး ေခ္ာကးခ္ာ့ သျာ့ၿပီ့ေနာကး မိမိ မသကၤာသူမ္ာ့အေၾကာငး့
ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ သဵေတားဥ့တငး လိုကးေလသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔ သေဘာအရဆိုလြ္ငး သူသညး ထိုကိစၥကို
ဘုရငးမငး့်မတးအာ့
ေရာကးခ္ငးမြ

အသိမေပ့သငးံေပ၈

ေရာကးေပမညး၈

ကၽျႏုးပးတို႔

ဘုရငးမငး့်မတး

မသိရသညးႏြငးံ

ေ်ပာရမညးဆိုလြ္ငး

အမြ္

ေမြားအတတးသညး

ေဘ့အႏၲရာယးလညး့
သူ႔

အလိုအေလ္ာကး

အစျမး့မထကး၈ ဤပါဒါနးေၾကာငးံ ဤပဒးေရာကးဆိုသလို သူ႔မြာ ေဘ့အႏၲရာယး ေရာကးေနေခ္ၿပီ၈ လုပးၾကဵမညးံသူ
ရြိေနၿပီ ဟု အစဲျအလမး့ ဝငးလာမြသာ ပို၊ ထိခိုကး ႏိုငးသညးဟု ဆိုခ္ငးပါ၌၈ သုိ႔ရာတျငး ကုသလအဖို႔ကာ့ မိမိ
ဆငးေသာ ယၾတာသညး ဘုရငးမငး့်မတးအာ့ မုခ္ အေသ သတးေတာံမညးဟု ယဵုၾကညးလ္ကး ရြိေပသညး၈
စာေပ၉ ဆိုထာ့သညးမြာ နနး့ရငး့ဝနး့ႀကီ့သညး ဘုရငးမငး့်မတး သေဘာေပါကးေအာငး မေလြ္ာကးထာ့
ႏုိငးခဲံေခ္၈ သီရိသုဓမၼမငး့သညး သူ၌ ေလြ္ာကးတငးခ္ကးကို မယးခ္ေတားမူၿပီ့ မိမိ အလျနးတရာ ခ္စး်မတးႏို့ေသာ
မိဖုရာ့က ဣသို႔ ၾကဵစညး လိမးံမညးဆိုသညးကို ယဵုၾကညးေတား မမူေခ္၈ မိဖုရာ့၌ သနးစျမး့ေသာ စိတးဓာတးသညး
ဘုရငးမငး့်မတးကို

အစဤးသ်ဖငးံ

လႊမး့မို့လ္ကးရြိေပသညး၈

နနး့ရငး့ဝနး

ေ်ပာသညးံ

ပဵု်ပငးမ္ာ့

အက္ဳိ့

မသကးေရာကးေတာံေခ္၈ မေသေဆ့ (ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့) ႏြငးံ တကျ အ်ခာ့ အေဆာငးအေယာငးမ္ာ့်ဖစးေသာ
အငး့အိုငး၇ ခါ့ လြညးံ၇ လကးဖျဲ႔ စသညးတို႔ကလညး့ မိမိ ဘုနး့တနးခို့ကို စိတးက္ယဵုၾကညးေအာငး အာ့ေပ့လ္ကး
ရြိေနၾကသညး မဟုတပ
း ါေလာ၈
နနး့ရငး့ဝနးႀကီ့လညး့
မြနးေၾကာငး့ကို

သတးေသခဵ

စနညး့နာ်ခငး့်ဖငးံ

စစးေဆ့

အခိုငးအလဵု
စမး့သပး

မ်ပႏုိငးေသာေၾကာငးံ
ၾကညးံရေပမညး၈

မိမိေ်ပာခဲံေသာ

ေ်မာကးဤီ့

စကာ့

ေ႐ႊနနး့ေတားတျငး

နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ စနညး့ နာတတးၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး လကးရြိအေရ့အခငး့ အသဵု့်ပဳရနး ေ႐ျ့ခ္ယးေသာ
နညး့ကို „တာရနး‟ ဟုေခ၍သညး၈ ်မနးမာတို႔ အလို „တေဘာငး‟ ကို ေခ၍သညး၈ ။ကို အေတျ႔အၾကဵဳ ဗဟုသုတ
မ္ာ့်ပာ့ေသာ ပညာရြိတို႔သာ အဓိပၸာယး ေကာကးယူတတးၾကသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အ႐ူ့၇ သဘငးသညးတို႔
ေ်ပာေသာစကာ့ကို မြတးသာ့ၿပီ့ အဓိပၸာယး ်ပနးယူရေပသညး၈
ဘုရငးမငး့်မတးသညး ယငး့သို႔ စနညး့နာ်ခငး့ကို သေဘာတူသညး၈ သို႔ႏြငးံ ကၽျနးယဵုတစးေယာကးကို
ၿမိဳ႕်ပငးေလ့ရပးသို႔ ေစလႊတး၊ စနညး့ နာေစေလေတာံ၌၈ ထိုသူ ်ပနးေရာကးေသာအခါ တေဘာငးစကာ့အခ္ဳိ႕
ရရြိလာခဲံသညး၈ ။မြာ „ဟရီမငး့ မဟုတးတာလုပး တိုငး့်ပညး ်ပဳတး‟ ဟူေသာ စကာ့ႏြငးံ „ဖျတးမိေက္ာငး့်ဖစး၇
်မစးမခ္မး့သာ‟၇ „လူယုတးမာႀကီ့ပျာ့ တိုငး့်ပညး မေကာငး့စာ့‟ ဟူေသာ တေဘာငးမ္ာ့ ်ဖစး ေလသညး၈
ထိုတေဘာငးစကာ့တို႔ကို နနး့ရငး့ဝနးႀကီ့ ၾကာ့လတးေသား အႀကီ့အက္ယး တုနးလႈပး ေခ္ာကးခ္ာ့
သျာ့ေလသညး၈ မိမိသကၤာမကငး့ ်ဖစးေန်ခငး့တို႔မြာ ေသခ္ာေနေလၿပီ၈ သီရိသုဓမၼမငး့၌ အသကးစညး့စိမးမြာ
ေဘ့ေရာကးေတာံမညးတကာ့၈ သို႔ႏြငးံ သူသညး ဘုရငးမငး့်မတးထဵ သျာ့၊ မိမိ ၾကာ့ခဲံရေသာ တေဘာငး
စကာ့ကုိ ေ်ပာ်ပေလေတာံ၌၈ “အရြငးမငး့မ်မတး ႏို႔စို႔အ႐ျယးက „ဟရီ‟ ဟု မိဘမ္ာ့ ခ္စးစႏို့၊ မြညးံေခ၍
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ခဲံၾကသညး

မဟုတးပါေလာ၈

ကုသလလဲျ၊ မညးသူ

မိမိ

ေအာကးလူက

ေတားလြနးမညးံနိမိတး

်ဖစးပါသညး၈

ေအာကးလူဆိုလြ္ငး

်ဖစးႏင
ို းပါ မညးနညး့၈ မိမိ အသကးကိုသာမက ထီ့နနး့ စညး့စိမးကိုပါ ပ္ကးစီ့ရာ

ပ္ကးစီ့ေၾကာငး့ ၾကဵစညးေနေခ္ၿပီ” ဟု ေလြ္ာကးတငးေလ၌၈
ထုိအေ်ခအေနသို႔
ေလသညး၈

တိုငးေအာငး

သို႔ရာတျငး

သီရိသုဓမၼမငး့မြာ

လုပးၾကဵသူမ္ာ့ကို

သညးံခဵ၊

ဖမး့ဆီ့ဖို႔

စိတးဝငးစာ့စျာ

အမိနး႔

နာ့ေထာငးေတားမူ

ထုတး်ပနးေတားမူေလာကးေအာငး

လဵုလဵုေလာကးေလာကး သေဘာ မေပါကးေသ့ေခ္၈ သူသညး မိဖုရာ့ကိုေခ၍၊ အ်ဖစးအပ္ကးကို ေ်ပာ်ပ
တိုငးပငးေတား မူခဲံေလသညး၈ သို႔ေသား နတးရြငးမယးကာ့ ဘုရငးမငး့်မတး စိတးပူပနး်ခငး့ မရြိေစရနး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့
ေဖ္ာငး့ဖ္ ေလြ္ာကးထာ့ ႏိုငးခဲံေလသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတး ဓာ့ၿပီ့၇ ေသနတးၿပီ့စေသာ သိဒၶိၿပီ့စီ့သညးဟု
ယဵုၾကညးေနသ်ဖငးံ မညးသို႔ လြညးံပတး ရမညးကိုလညး့ ေကာငး့စျာ သိထာ့ေပသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးသညး
မိဖုရာ့ကို မညးသညးံအခါမြ္ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး၊ ေစံေစံ ၾကညးံဝဵံ ခဲံ်ခငး့ မရြိေခ္၈ နတးရြငးမယးသညး ဣစာအုပး
အစေလာကးက ေဖား်ပခဲံေသာ အိႏၵိယ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ သဵု့စဲျသညးံ „ဓါတုရ‟ ေခ၍ အဆိပးေဆ့ကို အသဵု့်ပဳၿပီ့
ဘုရငးံစိတးကို

ေဖာကးခဲျ

ႏိုငးခဲံသညးဟု

မသကၤာဖျယး

်ဖစးေတာံ၌၈

ဣအဆိပးေဆ့မ္ဳိ့်ဖငးံ

ဂုိအာၿမိဳ႕က

ေပ၍တူဂီတို႔၌ ဇနီ့သညးမ္ာ့ မိမိတို႔ လငးေယာကး္ာ့ကို မ္ကးစိ ေၾကာငးေတာငးကနး့အ်ဖစးသို႔ ေခတၱခဏ
ပို႔ေပ့ႏိုငးခဲံသညး မဟုတးပါေလာ၈ သူမကို မေသေဆ့ ပ္ကး်ပယးေအာငး လုပးႏုိငးသူဟု ဆိုရေပမညး၈ သို႔ရာတျငး
။ကဲံသို႔ေသာ

မိနးမမ္ဳိ့သညး

လကးဖ္စးတစးတျကး

အတျငး့

စိတးေ်ပာငး့

်မနးတတး၊

မယဵုလညး့ခကး

ယဵုလညး့ခကးဆိုေသာ မိနး့မစာ့မ္ဳိ့တညး့၈ တ႐ုတး်ပညးမြ ဇူဆီဦကရာဇး ဘုရငးမႀကီ့လညး့ „ေဘာကးဆာတို႔မြာ
သတး၊ မေသႏိုငးေသာ လူမ္ာ့‟ ဟု ယခုပငး ေၾကညာၿပီ့ မၾကာခငး ်ငငး့ကျယးခဲံဖူ့ေလသညး၈
နနး့ရငး့ဝနးႀကီ့လညး့

မိဖုရာ့ႀကီ့၌

အေ်ခအေနမြာ

တစးစဵုတစးရာ

ဢေႁႏၵပ္ကး်ခငး့

မရြိ၈

မသိက္ဳိ့ကၽျဵ်ပဳ၊ ေနသညးကို ်မငးရေသာအခါ မိမိ အႏၲရာယးကို စုိ့ရိမးလာၿပီ့ အသကးေဘ့မြ လဵု်ခဵဳေစမညးံ
အမႈကို ်ပဳလုပးရနး ဆဵု့်ဖတးလက
ို းေလေတာံသညး၈ ယငး့သို႔ လကးေလြ္ာံလိုကး်ခငး့ သညးပငးလြ္ငး မိမိႏြငးံ
မိမိသခငး

ဘုရငးမငး့်မတးတို႔

ညီလာခဵသဘငး

ကပးဆို့ႏြငးံပါေစေသာ အေၾကာငး့တစးရပး

က္ငး့ပေသာအခါ

နနး့ရငး့ဝနးႀကီ့သညး

်ဖစးေလေတာံသညး၈

သကၤနး့ဝတး၊

ရဟနး့ေဘာငးသို႔

ေနာကးေန႔
တကးချငးံ

ေတာငး့ေလေတာံ၌၈ ဘုရငးမငး့်မတးလညး့ ဝမး့နညး့စျာႏြငးံပငး အေလ့အ်မတး ချငးံ်ပဳေတားမူေလသညး၈
ေပစာတျငးကာ့

„ထို႔ေနာကး

လအနညး့ငယး

ၾကာေသား

ယၾတာ

အငး့အိုငးတို႔၌

အစျမး့်ဖငးံ

ဘုရငးမငး့်မတး နတး႐ျာစဵေတားမူေလ၌‟ ဟု ေဖား်ပထာေလသညး၈ သို႔ရာတျငး ကၽျႏုးပးတို႔၌ အယူအဆႏြငးံ
ေဖား်ပရေသား ထီ့နနး့လုပးၾကဵမႈတျငး „ဓာတုရ‟ ေခ၍ အဆိပးေဆ့၌ တနးခို့ပငး ်ဖစးရေပလိမးံမညး၈
သို႔ႏြငးံ ဘုရငးမငး့်မတးမြာ အဆိပးသငးံ၊ နတး႐ျာစဵရမညး ်ဖစးေပ၌၈ ဗုဒၶဘာသာ ကို့ကျယးေသာ
ရြငးဘုရငး်ဖစးပါလ္ကး ်မတးစျာဘုရာ့သခငး ေဟာၾကာ့ေတားမူခဲံေသာ မဂၐငးရြစးပါ့ တရာ့ကို သတိ ေမံေလ္ာံကာ
မေကာငး့မႈ

ဒုစ႐ိုကးကို

ပျာ့မ္ာ့ေစေသာ

ေဆ့ဝါ့မႏၲရာ့ႏြငးံ

အငး့အိုငး၇

ခါ့လြညးံ၇

လကးဖဲျ႔စသညးတို႔ႏြငးံ

ဘုနး့တနးခို့တို့တကးေအာငး ၾကဵေဆာငးရငး့ က္ဆဵု့ခဲံရေပေတာံသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား သူသညး
အကုသိုလးကို ရြာေနေသာေၾကာငးံ အကုသိုလး သူ႔ကို ေခ၍သျာ့ေလေတာံသညး၈
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အခနး့ (ဿ၄)
မနးရစး အသတးခဵရ်ခငး့

ယခုပငး ေဖား်ပခဲံၿပီ့်ဖစးေသား ထူ့ဆနး့စျာ အသတးခဵရသညးံ ရြငးဘုရငးအေၾကာငး့ကို ေရ့ခဲံသူ မနးရစးမြာ
ႏြစးေပါငး့

သဵု့ဆယးခနး႔

ရကးရကးစကးစကး

အသကး

ရြညးခဲံၿပီ့ေနာကး

အသတးခဵရသညးက

လဲျ၊

သူလညး့

အသတး

သူအသကးရြငးေနေသာ

ခဵခဲံရေပသညး၈

ေနာကးပိုငး့

မေမြ္ားလငးံဘဲ

ကာလ၉

ထူ့်ခာ့၊

မြတးသာ့ေလာကးေသာ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ မရြိခဲံေခ္၈ သူသညး ကိုခ္ငးၿမဳိ႕သို႔ ေရာကးၿပီ့ေနာကး ဂုိအာၿမိဳ႕သို႔
ထျကးခဲံေလသညး၈ ထိုမြတစးဖနး ဂ္ပနး်ပညးသို႔သျာ့၊ သာသနာ်ပဳရနး အမိနး႔ ရရြိခဲံေလသညး၈ ထိုအခါက
ဂ္ပနး်ပညးတျငး

ခရစးယာနးဘုနး့

ႀကီ့မ္ာ့

မလာရနး

တာ့်မစးထာ့ေလသညး၈ ယခငးက

ဂ္ကးဆူအစးမ္ာ့

ႏိုငးငဵေရ့တျငး ဝငး၊ ႐ႈပးခဲံေသာေၾကာငးံ ဝငးေရာကးလာသူတို႔အာ့ ဖမး့ဆီ့ ခ္ဳပးေႏြာငးကာ သတးပစးေလံရြိေပ၌၈
သူသညး (ှ၃၀၄) ခုႏြစး ဦၿပီလတျငး ဂိုအာၿမိဳ႕က သေဘၤာႏြငးံ ထျကးခဲံၿပီ့ မလက၎ာမြ တစးဆငးံ
ဖိလစးပိုငးကၽျနး့သို႔ သျာ့၊ မနီလာၿမိဳ႕၉ ေခတၱ ေနထိုငးခဲံသညး၈ ထိုမြတစးဖနး အငးဒိုခ္ဳိငး့နာ့ကို ်ဖတး၊ ဂ္ပနးသျာ့
သေဘၤာေတျ႔လို
မေတျ႔ရေသာအခါ

ေတျ႔်ငာ့

တ႐ုတး်ပညးရြိ

်ပနးလြညးံခဲံၿပီ့

မကာအိုၿမိဳ႕သို႔

မကာဆာ၇

ထျကးခဲံ်ပနးသညး၈

ဘေတဗီယာႏြငးံ

ထိုၿမိဳ႕တျငး

သေဘၤာၾကဵဳ

မလက၎ာၿမိဳ႕မ္ာ့ကို်ဖတး၊

အိႏၵိယ်ပညး

အေရြ႕ဘကးကမး့ေ်ခသို႔ (ှ၃၁ဝ) ခုႏြစး ဧဂုတးလတျငး ဆိုကးေရာကးခဲံေပသညး၈ သို႔ရာတျငး ထုိေရလမး့ခရီ့မြာ
မိမိေတျ႔ခဲံ

်မငးခဲံရေသာ

သတငး့

အတိုအစမ္ာ့မြ

လျဲ၊

မြတးေလာကးသာ့ေလာကး

အ်ဖစးအပ္ကးဟူ၊

ဗလာနတၳိပငး ရြိေလသညး၈ မိမိ စျနး႔ခဲံရေသာ ဇာတးလမး့ဟူ၊လညး့ မရြိ၈ သူ႔မြတးတမး့ကို ဖတးလြ္ငး ေစာေစာက
ဖတးရေသာ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ဳိ့ တစးခုမြ္ ေတျ႔ရမညးမဟုတးေပ၈
အိႏၵိယ်ပညးတျငး သေဘၤာက ဆငး့ခဲံၿပီ့ေနာကး ေပ၍တူဂီ ဌာနခ္ဳပးသို႔ ်ပနးမသျာ့ေတာံေခ္၈ သို႔ရာတျငး
လာဟုိၿမိဳ႕သို႔သျာ့၊ ရြာ့ေဂ္ဟနး၌ မဂိုနနး့ေတားႀကီ့ကို ၾကညးံ႐ႈခဲံေလသညး၈ သို႔ရာတျငး ရခိုငး်ပညးနယးမြာကဲံသို႔
နနး့တျငး့သို႔ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ ခ္ဤး့ကပးချငးံ မရခဲံေပ၈ သူ်မငးခဲံရ ေတျ႔ခဲံ ရသညးဆုိေသာ အေၾကာငး့အရာ
တို႔သညးလညး့ ၿငီ့ေငျ႔ စရာမ္ာ့သာ ်ဖစး၊ ဖတးခ္ငးစဖျယး မရြိေပ၈ လာဟုိမြတစးဖနး အာဖဂနး်ပညးကို ်ဖတး၊
ေရာမၿမိဳ႕အေရာကး ကုနး့လမး့ခရီ့မြ သျာ့ခဲံေလသညး၈ လမး့တျငး အာဖဂနး်ပညး၇ ပါရြာ့်ပညး၇ အီရတး်ပညး၇
ဆီ့ရီ့ယာ့်ပညးတို႔ ကို ်ဖတးသနး့ခဲံရၿပီ့ (ှ၃၁၀)ခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး သာသနာံၿမိဳ႕ေတားႀကီ့သို႔ ဆိုကးေရာကး
ခဲံေပ၌၈
ပုပးသာသနာပိုငး အုပးခ္ဳပးေသာ ထိုသာသနာံၿမိဳ႕ေတားရြိ ဧဂတးစတငး ေက္ာငး့တိုကးတျငး ေနထိုငးစဤး
Travels

ေခ၍

ခရီ့သျာ့

မြတးတမး့ႀကီ့ကို

ေရ့သာ့ၿပီ့လြ္ငး

(ှ၃၁၆)

ခုႏြစး၉

ထုတးေဝခဲံေလသညး၈

ပုပးသာသနာပုိငးႀကီ့ အငးႏုိ့ဆငးံ Pope Innocept X. က စာအုပး ထုတးေဝချငးံကို သကးတမး့ (ှဝ) ႏြစးအထိ
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အမိနး႔လိုငးစငး ထုတးေပ့ေတားမူခဲံေပသညး၈ ထိုစာအုပးတျငး သူ၌ ဘဲျ႔အမညးမြာ ေမစထ႐ို Maestro ်ဖစး၊
ဧဂတးစတငးဂိုဏး့တျငး ထမး့႐ျကးရေသာ ရာထူ့မြာ Roman Curial of Procurator General

ေခ၍

ေပ၍တူဂီ်ပညးရြိ သာသနာံ ေ်မႏြငးံ ပစၥညး့မ္ာ့ကို အုပးခ္ဳပး စီမဵရေသာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ရာထူ့ ်ဖစးသညး၈ သူ၌
အေတျ႔အၾကဵဳႏြငးံ လကးေတျ႔ အၾကဵအစညး ေကာငး့သူ ်ဖစး၊ ထိုရာထူ့ႏြငးံ သငးံေလ္ားေပ၌၈
ႏြစးေပါငး့ ႏြစးဆယးေက္ားခဲံေသားလညး့ သူ၌ ်ပဳမူလုပးေဆာငးခ္ကးတို႔ကို မသိရေပ၈ ေရာမၿမိဳ႕မြာပငး
ဆကးလကးေနထိုငး၊ သာသနာံ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ကို ကူညီလာခဲံေပသညး၈ သငးသညး ဧဂတးစတငးဂိုဏး့ဆိုငးရာ
„မညးသူသညး

မညးသူနညး့‟

သူ႔ဘဝတစးသကးတာ

ဟူေသာ

မြတးတမး့

လမး့ညႊနးစာအုပး၉

အက္ဤး့ကို

(ှ၃၁၆)

ရြာေဖျၾကညးံ႐ႈပါက

ခုႏြစးအထိ

သူ၌

အမညးႏြငးံ

ဖတး႐ူရပါလိမးံမညး၈

သို႔ရာတျငး

အုပးခ္ဳပးေရ့႐ဵု့၉ ဘာေတျ လုပးခဲံသညးဆုိေသာ အေၾကာငး့တရာ့ အေသ့စိတးကို ေတျ႔ရမညး မဟုတးေပ၈
ထိုစာအုပးမ္ာ့၉ (ှ၃၃၆) ခုႏြစးတျငး သူသညး အလျနး အိုမငး့ ရငးံေရားေနေသာ အဘို့အို တစးေယာကးအ်ဖစး
သာမနးမြ္ ေဖား်ပၾကသညး၈ မညးမြ္အိုသညးဟု အတိအက္ မေဖား်ပေပ၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား သူ၌
ေမျ့ဖျာ့ႏြစးကိုလညး့ မညးသညးံ စာအုပးတျငးမြ္ ရြာ၊ မေတျ႔ရေသာေၾကာငးံတညး့၈ သို႔ေသား အသကးခုနစးဆယး
ေက္ားေလာကး ရြိေပလိမးံမညး၈
သူ႔ကို လနးဒနးၿမိဳ႕သို႔ သူလြ္ဳိလုပးငနး့ႏြငးံ ေစလႊတး ခဲံဖူ့ေသ့သညး၈ ထိုအခ္ိနးက ခ္ာ့လးဘုရငးသညး
ခ္ေအာံဖး အဂၤလနး Church of England ဂိုဏး့ကို ေရာမႏြငးံ ်ပနးေပါငး့ေစလိုေသာ ဆႏၵရြိသညးဟု
ၾကာ့သိရေသာေၾကာငးံ

နညး့လမး့ရြာေဖျရနး

။ကို

လႊတးလိုကး်ခငး့

်ဖစးေပသညး၈

သို႔ႏြငးံ

သကး႐ျယးႀကီ့ရငးံၿပီ်ဖစးေသာ ေမစထ႐ိုမနးရစးသညး လနးဒနးၿမဳိ႕သို႔ ေခ္ာေမာစျာ ေရာကးသျာ့ခဲံေပ၌၈ သူႏြငးံအတူ
လကးသဵု့

အေစခဵ

တစးေယာကးႏြငးံ

ေ႐ႊအေတားမ္ာ့မ္ာ့ပါေသာ ေသတၱာႀကီ့တစးလဵု့

ပါသျာ့ေလသညး၈

ထိုေ႐ႊမ္ာ့မြာ သတငး့ေပ့သူမ္ာ့ကို ဆုခ္ရနးႏြငးံ အလုပးခ္ဲ႕ထျငးရနး ်ဖစးေပလိမးံမညး၈ သူသညး သိမး့်မစးကမး့၉
တညး့ခိုရနး

ဗရငးဂ္ီ

ကိုယးစာ့လြယး

အခ္ဳိ႕ႏြငးံ

လြ္ဳိဝြကး

ေတျ႔ဆဵုခဲံၾကသညး၈

သို႔ရာတျငး

ေသတၱာထဲရြိ

ေ႐ႊေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ သူ႔အေစခဵကို သျာ့ရညးယုိေစလ္ကးရြိရာ တစးေန႔ေသာအခါ မိမိ သခငး မရြိခုိကး
ေသတၱာကို ဖျငးံေလေတာံ၌၈ ထို႔ေနာကး သူသညး ရာဇဝတးမႈကို က္ဴ့လျနးရနး ဆဵု့်ဖတးၿပီ့ တဵု့လဵု့လြဲ၊
ေစာငးံေနေလ၌၈ မနးရစးသညး ေမြာငးမြ အိမး်ပနးေရာကးခဲံၿပီ့ အသတး ခဵရေပေတာံသညး၈ သူ၌ အေလာငး့ကို
သူ႔ေသတၱာထဲ ထညးံၿပီ့ ်မစးထဲံသို႔ ပစးလိုကးေလသညး၈ ဒီေရက္ခ္ိနး၉ ေသတၱာသညး ်မစးကမး့ေသာငးစပး၉
တငးေနသ်ဖငးံ အနီ့သို႔်ဖတးသျာ့ေသာ သေဘၤာသာ့ႏြစးေယာကး ေတျ႔်မငးသ်ဖငးံ ရတနာေသတၱာဟု ထငးၿပီ့
ေသတၱာကို ခဲျဖ္ကးၾကညးံၾကရာ လူေသေကာငးကို ေတျ႔၊ စိတးမခ္မး့မသာ ်ဖစးၾကရေလသညး၈ သူတို႔သညး
ခႏၶာကိုယးကို လြနး်ပနး ရြာေဖျေသာအခါ သာသနာေရ့ဆိုငးရာ ပုဂၐဳိလးတစးဤီ့ ်ဖစးေၾကာငး့ အဝတးအစာ့က
သကးေသ ခဵေနသ်ဖငးံ ရဲကို အေၾကာငး့ၾကာ့လိုကးၾကေလ၌၈ ရဲဘကးကလညး့ တရာ့ခဵကိုရြာေဖျရနး အခကးအခဲ
မ္ာ့စျာမရြိေပ၈ အေစခဵကို ဖမး့မိ၊ စစးေဆ့ေသား အ်ပစးကို ဝနးခဵသ်ဖငးံ ႀကိဳ့မိနး႔ က္ခဵသျာ့ရေလေတာံသညး၈
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ အသကးအႏၲရာယးတို႔ကို အေရြ႕တိုငး့ေဒသ၌ ေခ္ာငးက္က္ တစးေနရာ၉ သီသီႏြငးံ
ေရြာငးကျငး့

လျတးေ်မာကးႏိုငးခဲံၿပီ့

ဆယးံငါ့ႏြစးလဵု့လဵု့

သာသနာ်ပဳ

လုပးငနး့ႏြငးံ

သဵတမနးတာဝနးတို႔ကို

ယူလာခဲံေသာ မနးရစးကာ့ လနးဒနးၿမိဳ႕၉ မိမိ၌ လူယဵုသတး၊ ေသခဲံရေခ္ၿပီ၈ အကယး၊သာ သူသညး ေရာမၿမိဳ႕ရြိ
ဧဂတးစတငးေက္ာငး့၉ အိပးရာေပ၍တျငး ကျယးလျနး ခဲံပါအဵံ၈ လူမသိ၇ သူမသိႏြငးံသာ ေပ္ာကးကျယး သျာ့စရာ
ရြိေပသညး၈

ကၽျႏုးပးတို႔

အၾကာ့၉

ကျယးလျနးပါမူ

ကၽျႏုးပးတို႔အဖို႔

ကိုယးံအိမး

ကိုယးံယာကဲံသို႔

ရငး့ႏြီ့ချငးံ

222

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

ရေပလိမးံမညး၈

ထို႔်ပငး

မဟာမုနိ

ဆငး့တုေတားႀကီ့တညးရြိရာ

„ရတနာေ႐ႊေ်မ‟

ႏြငးံလညး့

ပိုမို၊

နီ့စပးမႈရေပလိမးံမညး၈ ထို႔ထကး သီရိသုဓမၼမငး့ အေၾကာငး့ကိုလညး့ ယဵုတမး့စကာ့မဟုတးေၾကာငး့ ေကာငး့စျာ
မြတးတမး့တငးသျာ့ချငးံ ရေပလိမးံသတညး့၈
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အခနး့(ဿ၅)
နိဂဵု့ခ္ဳပး ေလံလာမြတးသာ့်ခငး့

သီရိသုဓမၼဘုရငး လုပးၾကဵခဵရေသာ (ှ၃၀၅) ခုႏြစးကို ရခုိငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့က မိမိတုိ႔ႏိုငးငဵ ပ္ကးသုဤး့်ခငး့၌
အစႏြစးဟု မြတးသာ့ခဲံၾကေပသညး၈ ဘုရငးမငး့်မတးတျငး မနးရစး လကးေဆာငးေပ့ခဲံဖူ့ေသာ သာ့ေတားႏြစးပါ့
က္နးရစးခဲံရာ တစးပါ့မြာ စပးကူ့မပးကူ့ကာလ၉ ကျယးလျနးခဲံေလသညး၈ ထုိမငး့သာ့ကေလ့မြာ ေသျ့႐ို့သာ့႐ို့
ကျယးလျနးခဲံသညးဟု

ထုတး်ပနးေၾကညာခဲံေသားလညး့

နတးရြငးမငး့၌

စီမဵကိနး့ထဲပါသျာ့ခဲံ်ခငး့

်ဖစးသညး၈

တ႐ုတးဦကရာဇး၌ ဘုရငးမႀကီ့ဇူဆီမြာ မငး့သာ့ငယးကုိ နနး့တငးၿပီ့ မိမိက ရငးချငးပုိကး အုပးစို့ခဲံေပသညး၈
သုိ႔ရာတျငး နနး့ရြငးမယးကာ့ ။ႏြငံးကျာ်ခာ့လြ၌၈ ထီ့နနး့ကိုလုပးၾကဵစဤးက သူမသညး ကုသလႏြငံး တုိငးပငးၿပီ့
သူ႔ကုိလကးဆဲျ၊

နနး့တကးရနး်ဖစးေပသညး၈

သူမသညး

ရငးချငးပိုကးဘုရငးမလုပးဖုိ႔

သငံးေသား်ငာ့လညး့

လမး့စဤးမြာ ယငး့်ပႆနာမ္ိဳ့ မေပ၍ေပါကးႏိုငးေပ၈ သုိ႔်ဖစး၊ ကုသလကုိဘုရငးေ်မႇာကး၊ လညး့ေကာငး့ႏြငးံ
လကးးထပးရနးမြတစးပါ့ အ်ခာ့နညး့လမး့မရြိ ်ဖစးေတာံသညး၈ ဣသို႔ေသာ အေ်ခအေနေၾကာငံး သီရိသုဓမၼ၌
သာ့အတျကး ေနရာမရြိ်ဖစးခဲံသညး၈ ထုိ႔ေနာကး သူ႔ခမညး့ေတား နတး႐ျာစဵၿပီ့ တစးလအၾကာတျငး ေက္ာကးေပါကး
၊ ကျယးလျနးသညးဟု တရာ့ဝငး ေၾကညာ်ခငး့ခဵခဲံရေပေတာံသညး၈
လႊတးေတားဝနးႀကီ့မ္ာ့ေကာငးစီလညး့
ထီ့ေမျနနး့ေမျကို

တုိကး႐ုိကးဆကးခဵႏိုငးသူ

ေ႐ျ့ခ္ယးၾကရသညး၈

ကုသလမြာ

်ဖစးႏိုငးစရာရြိေသာ

မငး့ေလာငး့ဟု

ရြိေနေပေသ့သညး၈

ထိုအခါ

ထီ့နနး့ဆကးခဵေရ့အတျကး

မရြိေတာံသ်ဖငံး

ေဆျစဤးဇယာ့၉

ရခုိငးဘုရငးမငး့ဘငး၌
ဆုိရမညး

ညီေတားမြ

်ဖစးေသားလညး့

မိဖုရာ့ႀကီ့သညး

ဆငးံေခ၍

လႊတးေတားကို

ေဆျ့ေႏျ့ၾကသညး၈

ထိပးဆဵု့က္ေသာ

ပုဂၐိဳလးကို

တုိကး႐ိုကးဆငး့သကးသူ

ပုိ၊နီ့စပးေသာ

်ဖစး၊

အ်ခာ့မငး့သာ့မ္ာ့

ကုသလ၌စစးတတး်ဖငံး

ဝိုငး့ေစကာ

အက္ပးကုိငးေပေတာံရာ မြဴ့မြတးမ္ာ့လညး့ မိမိတုိ႔အာေဘားကုိ မ္ိဳသိပလ
း ုိကးၾကၿပီ့လြ္ငး မိဖုရာ့၌ ဆႏၵအတုိငး့
သေဘာတူၾကရကုနးေတာံ၌၈ သုိ႔ႏြငံး ကုသလကုိ နနး့တငးၾကၿပီ့ နရပတိႀကီ့ဘျဲ႔ႏြငံး ဘိသိကး ေ်မာကးခဲံၾကေလ
ေတာံသညး၈

ထုိအခါ

ဆရာေတားလညး့

သာသနာေရ့ဆုိငးရာဌာနတျငး

ကုိယးတုိငး

ဘိသိကးသျနး့၊

အဵံအာ့သငးံကုနးၾကၿပီ့

မေပ့ဟု

ရြစးေသာငး့သာသနာပုိငး

်ငငး့ပယးေတားမႈခဲံေလသညးဟု

စာေပထဲ၉

ေဖား်ပထာ့သညး၈
ထုိအခါမြစ၊
လာေတာံသညး၈

ရခိုငး်ပညးနယးလညး့

နရပတိႀကီ့သညး

ခုႏြစးႏြစး

ပ္ကး်ပာ့စ

်ပဳခဲံ၊

ထီ့နနး့စဵခဲံေပသညး၈

တ်ဖညး့်ဖညး့

အငးအာ့

ဆုတးယုတး

သူသညးနတးရြငးမယး၌

အ်ပဳအမူကုိ

မေက္မနပး ်ဖစးလာ႐ုဵမက တစးေန႔တျငး မိမိကုိပါ နနး့မြ ကနးခ္လိမးံမညးဟု သဵသယ ရြိလာခဲံေလသညး၈ ဣသို႔ပငး
အၿမဲၾကဵစညး

ခဲံဖူ့သညး

မဟုတးပါေလာ၈

သို႔အာ့်ဖငံး

နရပတိႀကီ့သညး

မိမိအငး့အာ့ကုိ

ခ္ိနးဆၿပီ့
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နနး့ေတားမြေအာငး်မငးစျာ ႏြငးထုတးႏိုငးခဲံေလေတာံသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ေသရမညးံအေရ့ကို တေစၧေ်ခာကး
သကဲံသို႔ ်ဖစးေနေပသညး၈
နတးရြငးမယးက ်ဖစးေစ၇ တစးစဵုတစးေယာကးက ်ဖစးေစ မိမိကုိ မေကာငး့ၾကဵေနၿပီဟု ယုဵၾကညးေန
ေလသညး၈

မိမိကုိယးတုိငး

သီရိသုဓမၼမငး့ကုိ

အငး့်မႇဳပး၊

သတးခဲံသလို

မိမိကုိလဲ

အငး့်မႇဳပး၊

သတးအဵု့ေတာံမညးဟု စဲျလမး့ေနခဲံသညး၈ သုိ႔ႏြငံး သူသညး သကးေတားရြညးႏြငံး သကးေတားေစာငးံဟူေသာ
ဘုရာ့ႏြစးဆူကုိ

ယြဤး၊

တညးထာ့ကုိ့ကျယးခဲံေလသညး၈

ထုိဘုရာ့တုိ႔မြာ

ယခုတိုငးတညးရြိၾက၊။တုိ႔၌

တဵတုိငး့မ္ာ့၉ ယၾတာအငး့မ္ာ့ စီရငးထာ့သညးကို ေတျ႔်မငးၾကရေပေသ့သညး၈ သုိ႔ေသား သူ နာမက္နး့ ရြိလာ
ေသာအခါ

သူ၌ဘုရငးမ္ာ့သညး

ဤပါဒါနးစဲျေနသ်ဖငံး

နတးရြငးမယး၌

သီရိသုဓမၼမငး့ကဲံသုိ႔

်ပဳစာ့ေသာဒဏးကို

မိမိႏြလဵု့သာ့

မိမိကို

မတျနး့လြနးၾကသညးဟု

ေ်ခာကးလြနး႔ေနၿပီ့

စိတးတျငး

ထုိေဝဒနာႏြငံးပငး

နတး႐ျာစဵခဲံေလေတာသညး၈
နတးရြငးမယးမြာ

ထုိမငး့နတး႐ျာစဵ်ခငး့်ဖငးံ

မညးံသညံးအက္ိဳ့မြ္

မခဵစာ့ရေခ္၈

အေရြ႕ႏိုငးငဵတျငး

။ကဲံသုိ႔ေသာ မိနး့မမ္ာ့သညး အကုသုိလးကဵကုိ အၿမဲ ယူေဆာငးလာတတးၾကကုနး၌၈ ။တုိ႔သညး အေနာကး
ႏိုငးငဵသာ့တို႔နာ့လညးထာ့ေသာ မိနး့မတုိ႔ထကးပုိ၊ မိနး့မဆနးသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈
ဢတၳိလိငးကို

ပုလႅိငး၌ ဆနး႔က္ငးဘကး

အ်ဖစး အနကးေပ့ၾကသညး၈

အေရြ႕ဘကးေဒသမ္ာ့၉

သုိ႔်ဖစး၊ မိနး့မကုိ ေယာကး္ာ့၌

ဆနး႔က္ငးဘကး သေဘာထာ့ၾကကုနး၌၈ တ႐ုတးလူမ္ိဳ့သညး အလျနးေရြ့က္ေသာေခတးကစ၊ ယငး့သို႔ေသာ
ဆနး႔က္ငးဘကးမ္ာ့ကို

ေလံလာခဲံၾကသ်ဖငးံ

မိနး့မမ္ာ့အေပ၍၉

။တုိ႔၌

ေတျ့ေခ၍ေ်မား်မငးမႈ

သေဘာတရာ့တုိ႔ကုိ ေတျ႔ခဲံၾကေပသညး၈ ။တုိ႔အဖို႔ ဢတၳိလိငးကုိစငးစစး (ဝါ) မိနး့မစစးလြ္ငး ေ်မႀကီ့၌
တနးခုိ့သတၱိႏြငးံ ေ်မႀကီ့အနကးသေဘာ သကးဝငးေသာ ၾကာသပေတ့နဵတုိ႔ လႊမး့မုိ့၌ဟု ယူဆၾကသညး၈
။တို႔ကာ့

ေမြာငး်ခငး့အနကး၇

အဓိပၸါယးေကာကးယူခဲံၾကသညး၈

မုိကး်ခငး့အနကး၇
။တို႔သညး

မ

-

မရြိ်ခငး့အနကး၇

အပါယးငရဲ

ပညာမဲံ်ခငး့အနကး၇

သို႔မဟုတး

ညစးညမး့်ခငး့၇

စသညးကို
သုိ႔မဟုတး

လႏြငံးတူသညးဟု သ႐ုပးေဖား်ပၾကသညး၈ ယငး့သို႔ သ႐ုပးေဖား်ပထာ့သညးံ အဓိပၸါယးတို႔မြာ ဘာကိုဆုိလုိသညးကို
အထူ့ရြငး့်ပစရာမလုိ၈ သူ႔အလုိလုိလဵုေလာကးေနေပၿပီ ေယာကး္ာ့ႏြငးံ မိနး့မတို႔၌ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ရြိတတးေသာ
စိတးေနသေဘာထာ့တုိ႔သညးလညး့ ဆနး႔က္ငးဘကးသာ်ဖစးတတးၾကသညး၈
သို႔ရာတျငး အမ္ိဳ့သၼီ့တစးေယာကးသညး

ဢတၳိဆနးေသာ အမ္ိဳ့အစာ့်ဖစးအဵံ၈ ဆူပူတကးၾကျေသာ

အငးအာ့စိတးဓာတးမ္ိဳ့ ရြိတတးသညး၈ အေၾကာငး့မရြိ အေၾကာငး့ရြာ၊ ဆူပူတတးၾကသညး၈ ေယာကး္ာ့မ္ာ့
ေၾကာကး႐ျဵ႕ေလာကးေသာ စိတးဓာတးအငးအာ့ရြိသညး၈ ။ကို လဵုေလာကးေသာ အေၾကာငး့ႏြငးံ ဆနး႔က္ငးဘကး
လုပး၊

မရတတးေပ၈

ယငး့သို႔ေသာ

မိနး့မမ္ိဳ့သညး

လငးကုိႏိုငးတတးသညး၈

လငးေယာကး္ာ့

အေပ၍၉

သကးဤီ့ဆဵပုိငး ဘုရငးအုပးစို့နညး့ အုပးစို့တတးသညး၈ သူ်ခယးလြယးခ္ငးသလုိ ်ခယးလြယးချငံးရေသာ တစးေန႕၉
အာ့လဵု့ ပ္ကးစီ့်ပဳနး့တီ့သျာ့တတးသညး၈ ဖ္ကးစီ့ေ်ခမုနး့ပစးတတးသညး၈ အေရြ႕တိုငး့အယူအဆအရဆုိလြ္ငး
ထုိမိနး့မမ္ိဳ့၉ သူရဲသဘကးသို႔သေဘာ၇ ေလ၌သေဘာ၇ ်မဴႏြငး့မ္ာ့သေဘာ၇စုနး့ပေယာဂသေဘာပါရြိေသာ
အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ သူတုိ႔ေသျ့တျငး ေရာစျကးေနတတးသညး၈
ထုိမိနး့မသညး အ႐ူ့သဖျယး်ဖစးသညး၈ ႐ူ့ေအာငးလညး့လုပးတတးသညး၈ နမူနာ်ပရမညးဆုိလြ္ငး အိႏၵိယ
ဦကရာဇးဘုရငး ေဂ့္ဟငး့ဂါ့ Jahangir၌မိဖုရာ့ႀကီ့ ႏူ့ေဂ့္ဟနး nur jahan၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ ေနာကးဆဵု့ဘုရငး
သီေပါမငး့၌ မိဖုရာ့ႀကီ့ စုဖုရာ့လတး၇ အာ့လဵု့ထကး ပုိ၊ႀကီ့က္ယးၿပီ့ ေၾကာကးမကးဖျယး ေကာငး့ေသာ
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တ႐ုပး်ပညး ဦကရီ ဇူဆီဘုရငးမႀကီ့တိ႔ု ်ဖစးၾကသညး၈ ထုိ႔်ပငး အ်ခာ့သူမ္ာ့ရြိေသ့သညး၈ ။တို႔မြာ တ႐ုတး်ပညး
great Tang တုိငးနနး့ဆကးမြ wu ဝူ့အမညးရြိဦကရာဇး ဘုရငးမသညးလညး့ေကာငး့ shang ရြနးနနး့ဆကးကုိ
ဖ္ကးဆီ့

ပ္ကးသုဤး့ေစခဲံသညးံ

်ပဳစာ့တတးေသာ

တာခ္ီအမညးရြိ

စုနး့မိဘုရာ့သညး

လညး့ေကာငး့

ထုိအမ္ိဳ့အစာ့ ဢတၳိယပီသသူမ္ာ့ ်ဖစးေပသညး၈
ရခုိငးထီ့နနး့ပ္ကးသုဤး့ရ်ခငး့ အေၾကာငး့မ္ာ့ကုိ အက္ဤး့ခ္ဳပးအာ့်ဖငံး မြတးသာ့သငးံသညး၈ (ှ၃၀ဝ)
ခုႏြစးတျငး မဂိုဦကရာဇး ဘုရငး ၾသရမးဇမးသညး ဒီယငး့ဂါ့ၿမိဳ႕ရြိ ေပ၍တူဂီေသနတးကိုငးတပးကုိ ၿခိမး့ေ်ခာကး၊
လညး့ေကာငး့ လာဘးထုိ့၊ လညး့ေကာငး့ အႏိုငးရရြိခဲံေပသညး၈ သူတုိ႔၌ သစၥာေဖာကးမႈ်ဖစးေသာ (ှ၃၀ဝ)
ခုႏြစးတျငး

သီရိသုဓမၼမငး့

်ဖစးလာခဲံရေပသညး၈

စိတး႐ႈပးေထျ့

မဂိုတုိ႔သညး

သျာ့ေစသညးံ

ေနာကးႏြစးတျငး

အ်ပဳအမူတို႔ေၾကာငးံ

ပ္ကးစီ့ရာပ္ကးစီ့ေၾကာငး့

စစးတစးေကာငး့ကုိ

တုိကးခုိကးၾကၿပီ့

ပတးဝနး့က္ငး

ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့၉

ဆူပူမႈမ္ာ့

ဆငံးကဲဆငံးကဲ

်ပညးနယးတစးခုလဵု့ သိမး့ယူခဲံၾကေလသညး၈
စစးတေကာငး့ၿမိဳ႕

က္ဆဵု့သညးံေနာကး

်ဖစးပျာ့ခဲံေလသညး၈ (ှ၄) ႏြငံး (ှ၅) ရာစုမ္ာ့ အတျငး့၉ ပုနးကနးေတားလြနးမႈမ္ာ့၇ ထီ့နနး့လုပးၾကဵမႈမ္ာ့၇
သတး်ဖတးမႈမ္ာ့၇ အဆကးမ်ပတးေပ၍ေပါကးခဲံေပသညး၈ သက၎ရာဇး (ှ၃၃၃) ခုႏြစးႏြငးံ (ှ၄ှဝ) ခုႏြစးအတျငး့ မငး့
(ှဝ) ဆကး နနး့စဵခဲံသညး၈ ပ္မး့မြ္်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဘုရငးတစးပါ့လြ္ငး ႏြစးႏြစးခဲျမြ္သာၾကာသညး၈ (ှ၄ှဝ) ခုႏြစးႏြငံး
(ှ၄၁ဿ) ခုႏြစးအတျငး့၉ ပ္မး့ပြ္အာ့်ဖငံး မငး့တစးပါ့လြ္ငး ႏြစးႏြစးမြ္ပငး နနး့သကးမရြညးခဲံေပ၈ (ှ၁၅၁) ခုႏြစးအထိ
ေနာကးဆဵု့မငး့ ခုနစးႏြစးမြာ မူမ္မး့မြ္အာ့်ဖငးံ ဘုရငးတစးပါ့လြ္ငး သဵု့ႏြစးစီ စို့စဵခဲံၾကသညး၈
ထုိ႔ေၾကာငးံတုိငး့်ပညး အတညးတက္မရြိခဲံပဲ ဘုရငးအုပးစုိ့ေသာစနစးမြာ အနညး့ငယးပဵုပ္ကးလာခဲံသညး၈
မဂိုအငးပါယာႀကီ့သာ တနး့ခုိ့အာဏာ ေလြ္ာံပါ့မသျာ့ဘူ့ဆုိလြ္ငး ရခုိငးထီ့နနး့၌ လျတးလပးေရ့မြာထိနး့မႏုိငး
သိမး့မႏိုငး်ဖစးေတာံမညး ေသခ္ာေနေပ၌၈ ဂိုအာၿမိဳ႕ ေမြ့မြိနးလာခဲံၿပီ့ ဒတးခ္းတို႔ကုိ ဘဂၤလာ့ပငးလယးထဲက
ေမာငး့ထုပးခဲံေသာအခါ တနးခို့အာဏာတကးစ ၿဗိတိသြ္တို႔ ဇာတးခဵုေပ၍သို႔ ေရာကးလာၾက်ပနးသညး၈ ။တုိ႔သညး
အိႏၵယ်ပညးႀကီ့ကုိ သိမး့ပိုကးခဲံၾကေလၿပီ၈ ်မနးမာ်ပညးမြာလညး့ အငးအာ့ခ္ညးံနဲ႔လ္ကး ေခ္ာငး့တျငး ပိတးထာ့
ခဵေနရေပသညး၈ သို႔ရာတျငး (ှ၄၃ဝ) ခုႏြစးတျငး ဘုနး့တနးခုိ့ႀကီ့ေသာ အေလာငး့ဘုရာ့မငး့ လကးထကး၉
်မနးမာ်ပညးႀကီ့ ်ပနးလညးစညး့႐ုဵု့မိခဲံသ်ဖငးံ ရခုိငးေဒသ၌ အကုသိုလးကဵကုိ မတျနး့မလႈပးသာေအာငး ခ္ိတးတဵဆိပး
ခတးႏိြပး၊ ပိတးလက
ုိ း်ပနးေခ္သညး၈
(ှ၃၀၅) ခုႏြစးကစ၊ ဂိုအာၿမိဳ႕ႏြငးံ ။၌ ခရစးယာနးသာသနာ ေရ့အဖဲျတို႔၌ တနးခုိ့အာဏာၾသဇာ
တို႔လညး့ ဆုတးယုတးလာခဲံသညး၈ ထိုႏြစးအတျငး့၉ ထုိၿမိဳ႕က ပုိငးဆုိငးထာ့ေသာ အရပးတို႔မြာ ေကာငး့ေကာငး့
မျနးမျနးပငးရြိၾကပါေသ့သညး၈

။၉

ရြာ့ပါ့ေကျ႔တျငးရြိေသာ

ဒမတးစကကးၿမိဳ႕အိႏၵယသုိ႔

သျာ့ေသာ

လမး့မေပ၍တျငးရြိသညးံ ဘနးဒလးႏြငံး ဒီယူၿမိဳ႕၇ ဒီယူမြ ဂိုအာၿမိဳ႕ အထိ ၾကာ့ေဒသ၉ခဵတပး တစးဆယးံႏြစးခုမြ္
ရြိခဲံေလသညး၈ ဂုိးအာၿမိဳ႕၌ေအာကးဘကးမြာမူ ထုိမြ္မက ေပါမ္ာ့ေပေသ့သညး၈ ကိုခ္ငး၇ ကျီလနး၇ ကိုလနးဘုိ၇
ေဂါလး၇

ဂ္ကးဖနာတုိ႔မြာ

သီဟုိဠးကၽျနး့တျငးရြိ၊

အေရြ႕ဖ္ာ့ေဒသ၉

မလက၎ာ၇

မကာအုိႏြငးံ

တီမျာ့ၿမိဳ႕မ္ာ့

်ဖစးၾကေပသညး၈
(ှ၃၁ဝ) ခုႏြငးတျငးေပ၍တူဂီ်ပညးအာ့ စပိနး်ပညးမြ ခဲျထုတးခဲံေပ၌၈ သို႔ရာတျငး အလျနးေနာကးက္ခဲံ
ေပသညး၈ မိမိပုိငး အေရြ႕ဖ္ာ့ေဒသ၉ လကးနကး ႏုိငးငဵမ္ာ့သို႔ လူအငးအာ့ လကးနကးအငးအာ့ႏြငံး စစးသေဘၤာမ္ာ့
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ေပ့ပို႔ေထာကးပဵံ်ခငး့ မ်ပဳႏိုငးေတာံေခ္၈ ဒတးခ္းလူမ္ိဳ့တုိ႔ႏြငးံ မဟာမိတးစာခ္ဳပး ်ပဳလုပးခဲံေသားလညး့ ၾကာရြညး
မတညးခဲံ၈ အေရြ႕ဖ္ာ့ေဒသရြိ ခဵတပးတုိ႔မြာတစးခုၿပီ့တစးခု ဒတးခ္းတို႔လကးထဲသို႔ ေရာကးခဲံၾကေပသညး၈ (ှ၃၁ှ)
ခုႏြစးတျငး မလက၎ာၿမိဳ႕၇ (ှ၃၁၅) ခုႏြစးတျငး ဒမတးစကကးၿမိဳ႕ အသီ့သီ့ က္ဆဵု့ခဲံရေပသညး၈ ထုိႏြစးၿမိဳ႕မြာ
မိမိ၌အေရြ႕တဵခါ့ႏြငးံ အေနာကးတဵခါ့တုိ႔တညး့၈ (ှ၃၂၃) ကုိလဵဘုိၿမိဳ႕၇ (ှ၃၃ှ) ခုႏြစးတျငး ကျီလနးၿမိဳ႕၇ (ှ၃၃ဿ)
ခုႏြစးတျငး ကုိခ္ငးၿမိဳ႕ အသီ့သီ့ က္ဆဵု့ခဲံၾက်ပနးသညး၈ ဂိုအာၿမိဳ႕ကာ့ အလျနးနိမးံက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတား်ဖစးလာေခ္ၿပီ၈
စတငးတညးေထာငးခဲံေသာ ေပ၍တူဂီတ႔၌
ို (ှ၃) ရာစုအတျငး့က ေမြ္ာမြနး့ခ္ကး အာ႐ုဵတုိ႔သညး။၇ အာရြတုိကး
တချငးရြိ ဘာသာ်ခာ့မ္ာ့ကုိ ကယးတငးအဵံဟူေသာ ရညး႐ျယးခ္ကးအာ႐ဵသ
ု ညး။ အဓိပၸါယးမရြိေတာံၿပီ၈ ၾကာၾကာ
မြတးမိၾကေတာံမညးပငး မထငးၾကေတာံေခ္၈
တစးကမာၻလဵု့ကုိ
သာသနာ်ပဳလုိေသာ

ဗုဒၶဘာသာထျနး့ကာ့ေအာငး

ေပ၍တူဂီတုိ႔၌

ေခတးကာ့

သာသနာ်ပဳလုိေသာ

ဣတျငး

ရခုိငးမငး့ႏြငးံ

တစးခနး့ရပးကုနးေတာံသညး၈

ခရစးယာနး
ေ်ခတစးလြမး့

တို့ဝငးလာေသာ ဒတးခ္းလူမ္ိဳ့ တုိ႔သညးကာ့ယငး့သုိ႔ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ိဳ့ မထာ့ခဲံၾကေခ္၈ သူတုိ႔သညး
လုပးမြာ့ကုိငးမြာ့ရြိခဲံၾကေသားလညး့ စီ့ပျာ့ေရ့သကးသကး လုိကးစာ့သူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈
ေပ၍တူဂီခတ
ဵ ပးမ္ာ့ကို တုိကးခုိကး ၿဖိဳဖ္ကးၾကသညးံအတျကး ေငျပငးေငျရငး့ မ္ာ့စျာ စုိကးထုတးခဲံၾက၊
။တုိ႔၌

အ႐ႈဵ့အ်မတး

စာရငး့တျငး

ေပ့ရနးဘကးက

အေလ့သာလြ္ကး

ရြိေလသညး၈

ဂိုအာၿမိဳ႕

တစးၿမိဳ႕တညး့ကျကး၊ ခ္နးထာ့ၿပီ့လြ္ငး သူတုိ႔အငးအာ့ကို အေရြ႕အာရြေတာငးပုိငး့၉ စုစညး့၊ ေပ၍တူဂီတို႔၌
ကုနးသျယးလမး့ကို

်ဖတးေတာကးခဲံၾကေလသညး၈

ထုိအေတာအတျငး့၉

အ်ခာ့

စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့်ဖစးေသာ

ၿဗိတိသြ္ လူမ္ိဳ့တုိ႔သညး အိႏၵိယ်ပညးံႀကီ့ႏြငးံ ကူ့သနး့ေရာငး့မႈကို က္ိတး၊ လုပးေနၾကေလသညး၈ ေနာကးဆဵု့၉
ဤေရာပတျငး အဂၤလိပးႏြငးံ ဒတးခ္းတုိ႔ စစးမကး်ဖစးပျာ့ၿပီ့ ဒတးခ္းေရတပးႀကီ့ အေရ့နိမးံခဲံေလသညး၈ မိခငးႏင
ို းငဵ၉
ဒတးခ္းတုိ႔ကုိ ေအာငး်မငးေသာအခ္ိနး၉ အိႏၵိယတျငးလညး့ မဂိုမငး့တုိ႔ အရညးေပ္ားေလေတာံသညး၈ တစးဖနး
ထုိအခ္ိနး၉ ်ပငးသစးတုိ႔ ဇာတးခုနးေပ၍ေရာကးလာ်ပနးေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ အဂၤလိပးႏြငးံ ်ပငးသစးတုိ႔ တုိကးခိုကးၾက
်ပနး၌၈ ်ပငးသစးမ္ာ့ အေရ့နိမးံသျာ့ေသာအခါ ၿဗိတိနးသညး အိႏၵိယ်ပညးႏြငးံ ဘဂၤလာ့ပငးလယးကမ့းေ်ခတျငး
မငး့မူေတာံေလသညး၈
ၿဗိတိသြ္လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး ေပ၍တူဂီႏြငးံမတူေပ၈ သူတုိ႔မြာ ကုနးေရာငး့ကုနးဝယး လုပးဖုိ႔ တစးခုတညး့ေသာ
ဤီ့တညးခ္ကး

ရြိခဲံၾကသညး၈

သူတုိ႔သညး

ကုနးကူ့ရနးမြတစးပါ့

သာသနာေရ့ဆုိငးရာ

ကယးတငး်ခငး့

လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ အိမးမကးပငး မမကးခဲံၾကေခ္၈ မိမိတို႔ပုိငးနကးကုိ ဤပေဒအရ အုပးစုိ့ၿပီ့ နယးခ္ငး့စပးေနေသာ
တုိငး့်ပညးတစး်ပညးက ။တုိ႔ႏြငးံ ကုနးေရာငး့ကုနးဝယးမလုပးလုိဟု ်ငငး့ဆုိလြ္ငးမူ နယးခ္ဲ႕ဖို႔ အာ့ထုတးခဲံသညး၈
(ှ၆) ရာစု အတျငး့ဝငးလာေသာအခါ အာရြတုိကးႏြငံး အာဖရိကတုိကးတို႔သညး အရငး့အနီ့ ်မတးသူအဖို႔
ထျကးကုနး လုိသေလာကး ေပ့စျမး့နုိငးသညးံ ေဒသမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ ေတျ႔်မငးလာၾကေသာအခါ ဤေရာပတုိကးရြိ
အ်ခာ့လူမ္ိဳ့တုိ႔လညး့ အဂၤလနးေရြ႕ေဆာငးမႈ၌ ေနာကးကလုိကးပါခဲံၾကၿပီ့၇ မိမိတုိ႔ေဝစုကုိ မိမိတို႔အငးအာ့ႏြငံး
ေလ္ားေသာ နယးေ်မအၾကယးအဝနး့အခ္ိဳ့ၾက ခဲျေဝေပ့ရနးေတာငး့ဆုိလာၾက်ပနးသညး၈ အာရြတုိကးသညး ကနး႔
ကျကး်ငငး့ဆုိဖို႔ လကးလြမး့မမြီလုိကးေတာံေခ္၈ ႏျာ့ေသေကာငးႀကီ့ကဲံသို႔ အစနး႔သာ့ခဵေနလိုကးရေပသညး၈ သို႔ႏြငးံ
ေဝစုအာ့လဵု့ကို မ္ကးႏြာ်ဖဴလူမ္ိဳ့အခ္ငး့ခ္ငး့သာ ခဲျယူလုိကးၾကေလသညး၈ ဣနညး့အာ့်ဖငးံ အာရြတုိကးႏြငးံ
အာဖရိကတုိကးတုိ႔သညး ။တုိ႔၌ လကးေအာကးနုိငးငဵ (ကိုလုိန)ီ မ္ာ့်ဖစးသျာ့ၾကေတာံသညး၈ ထုိေဒသရြိ
တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ကိုလညး့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး

ကာကျယးေရ့အက္ိဳ့ကုိ

စျယးေရာငး်ပၿပီ့

အ်မတးအစျနး့ထဲမြ
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အ႐ို့အရငး့ အခ္ိဳ႕ကုိ ေကၽျ့ေမျ့စျနး႔ၾကဲကာ တုိငး့်ပညး၌ ထျကးကုနးမ္ာ့ကို အာ့လဵု့အပငး စီ့ခဲံၾကသညး၈
ယငး့သုိ႔ေသာ အခ္ကးလကးမ္ာ့အ်ပငး ဣပဵုစဵမြာ ခုိငးမြာေသာ ကမာၻစီ့ပျာ့ေရ့စနစးမ္ိဳ့ မဟုတးေသားလညး့
အေနာကးနုိငးငဵသို႔

တုိငး့ေရ့်ပညးေရ့

ညိြေပ့ရနးအတျကး

အသဵု့်ပဳခဲံၾကေလသညး၈

ဤေရာပတုိကးမြ

လူမ္ိဳ့မ္ာ့

မညီမြ္မႈမ္ာ့ကုိ

ၾကသျာ့လြ္ငး

သို႔ေသား

ခ္ိတးကုိကးေပ့ရနးႏြငံး
အလျနး႔အလျနး

ကမာၻတစးခုလဵု့

စီ့ပျာ့ေရ့

မညီမြ္မႈမ္ာ့

အတညးၿငိမးတတးေခ္၈

႐ႈပးေထျ့သျာ့ေစႏိုငးေပသညး၈

အကယး၊

ဘာလငးၿမိဳ႕ႏြငးံ

လနးဒနးၿမိဳ႕ ရနး်ဖစးသညးံအတျကး ပဲခူ့ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတး ဘေတ့ဗီ့ယာ့ၿမိဳ႕က လူဆငး့ရဲတစးေယာကးမြာ ဘုမသိ
ဘမသိႏြငးံ အိမးမီ့ေလာငးခဵရၿပီ့လြ္ငး ကေလ့မ္ာ့ အသတးခဵရေကာငး့ ခဵရေပလိမးံမညး၈
ရခိုငး်ပညးနယးလညး့

ယငး့သို႔ေသာ

အ်ဖစးမ္ဳိ့ႏြငးံ

(ှ၅၂ဿ)

ခုႏြစးတျငး

ေတျ႔ၾကဵဳခဲံရေပသညး၈

အဂၤလိပးတို႔သညး ်မနးမာတို႔လကးထဲက ရခိုငး်ပညးနယးကို သိမး့ယူခဲံၾကသညး၈ (ှ၅၅၂)ခုႏြစးတျငး ်မနးမာတစး်ပညး
လဵု့ကို

တစးဆငးံၿပီ့တစးဆငးံ

သိမး့၊

အၿပီ့သတးခဲံသညး၈

ကၽျႏးုပးတို႔ႏြငးံ

ထူ့ဆနး့စျာ

ပတးသကးခဲံေသာ

မဟာ်မတးမုနိဘုရာ့ႀကီ့လညး့ တစးခ္ိနးတညး့ ပါဝငးခဲံသညး၈ ်မနးမာတို႔အဖို႔ဆိုလြ္ငး ထိုဘုရာ့ႀကီ့မြာ တကယးံ
အထျတးအ်မတး အ်ဖစး ယခုထိ တညးရြိခဲံေပေသ့သညး၈
ဣေနာကးပိုငး့

ႏြစးကာလတို႔သညး

ေနာကးဆကးတျဲမ္ာ့ကို

ဆကးလကး၊

အေတျ့ေရလ္ဤးေၾကာ၉

ေ်ပာ်ပေနၾက်ပနးသညး၈

ေမ္ာလာခဲံေသာ
အာရြတိုကးသာ့

ဣဝတၳဳရြညးႀကီ့၌
လူမ္ဳိ့တစးမ္ဳိ့တညး့

အာရြတိုကးႀကီ့ကို ကယးတငးရနး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံ်ပနးေလသညး၈ သူသညး အာရြ၌ ထျကးကုနးမ္ာ့ကို ကမာၻ၌
အေနာကးဘကးစျနး့က လူမ္ဳိ့ေတျ ချဲေဝစာ့ေသာကးေနၾကသညးကို မ႐ႈစိမးံႏိုငးေခ္၈ အာရြတုိကးကို ချစီ့ေနခဲံေသာ
က္ဴ့ေက္ားသူမိစၧာမ္ာ့ကို

ေမာငး့ထုတၿး ပီ့ေသာအခါ

အာရြတိုကးသညး

ဂ္ပနး်ပညး၌

လကးေအာကးတျငး

တစုတေဝ့ တညီတၫျတးတညး့ ယခငး အိပးမကးေဟာငး့ကို ထပးမဵ မကးႏိုငးခဲံ်ပနးသညး၈ ဣတစးႀကိမး မကးေသာ
အိပးမကးမြာ ယခငးကထကး ပိုမို၊ အေၾကာငး့်ပခ္ကး ခိုငးလဵုေပသညး၈ ယငး့အိပးမကးေဟာငး့ကာ့ ကမာၻကို
ကယးတငးမညးံ

ဦကရာဇး

စၾကာမငး့ပငးတညး့၈

ဘုရာ့ေလာငး့

စၾကာမငး့

အုပးခ္ဳပးမြသာ

ႏြစးေပါငး့

ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ ၿငိမး့ခ္မး့သာယာၿပီ့ ေလာကနိဗၺာနးႀကီ့ တညးေဆာငးႏုိငးမညးံ အိမးမကးေဟာငး့ေပတညး့၈
သို႔ေသား

ယငး့သို႔ေသာ

ေလာကနိဗၺာနးထဲသို႔

မညးသူက

မညးသို႔

ေရြ႕ေဆာငးလမး့်ပ

လုပးေပ့ပါမညးနညး့၈ ထုိအေ်ခအေနသို႔ ေရာကးဖို႔ရနး ်မတးစျာဘုရာ့သခငး ေဟာၾကာ့ခဲံေသာ မဂၐငးရြစးပါ့
တရာ့ေတား်မတးႏြငးံ ဆနး႔က္ငးဘကး လုပးမြသာ ၿပီ့ေ်မာကးႏိုငးလိမးံမညး၈ ၾကငးနာ်ခငး့၇ ႐ို့ေ်ဖာငးံ်ခငး့၇ စျနး႔ႀကဲ်ခငး့၇
ကိုယးက္ငးံတရာ့

ေကာငး့်ခငး့

စသညးတုိ႔ကို

အခိုကးအတနး႔အာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ

ရပးဆိုငး့ထာ့ၾကရေပမညး၈

သီရိသုဓမၼမငး့သညး ဣနညး့အတိုငး့ နိဂဵု့ခ္ဳပးခဲံၿပီ့ေနာကး အငး့အိုငး၇ ခါ့လြညးံ၇ လကးဖျဲ႔ စေသာ ေမြားအတတး၇
အငး့အတတးတုိ႔က

အစ်ပဳၿပီ့

လူသတးဝါဒႏြငးံ

မိစၧာဝါဒတုိ႔ကို

ယဵုၾကညးစျဲလမး့သူ

အ်ဖစးသို႔

နိမးံက္ေလ္ာဆငး့ခဲံေပသညး၈
ဂ္ပနးလူမ္ဳိ့တို႔သညးလညး့ ထိုလမး့စဤးႏြငးံ အနညး့ငယးတူေသာ လမး့ကို လုိကးေလြ္ာကးၾက်ပနးသညး၈
သူတုိ႔သညး

ရြိနး့ၿပီ့ေအာငး

ရနးသူမ္ာ့

ေမားမၾကညးံဝဵံေအာငး

ကိုယးခဵအဟနး႔ေဆ့မ္ာ့

ေဖားစပး

အသဵု့်ပဳခဲံၾကေသားလညး့ သူတုိ႔ ေဖားစပးနညး့ကာ့ သီရိသုဓမၼမငး့ကဲံသို႔ မေသေဆ့ (ရြိနး့ၿပီ့ေဆ့) ေဖားနညး့မ္ဳိ့
မဟုတးေပ၈ လကးနကးအငးအာ့ကို လြ္ဳိ႕ဝြကး စုေဆာငး့ေသာနညး့်ဖငးံ ေဖားစပးခဲံၾကသညး၈ ဤေရာပတိုကးမြ
စီ့ပျာ့ၿပိဳငးဘကး လူမ္ဳိ့အခ္ငး့ခ္ငး့ မသငးံမတငးံ်ဖစးကာ ထ၊ ခ္ၾကမညးံ အခ္ိနးကို ေအာငးံအညး့သညး့ခဵ
ေစာငးံခဲံၾကသညး၈

တ႐ုတး်ပညးကို

အေဖားညႇိ၊

မရေသာအခါ

အတငး့ဝငးတုိကးခဲံသညး၈

ဆိုခဲံေသာ
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ဤေရာပတိုကးမြ

လူမ္ဳိ့အခ္ငး့ခ္ငး့

စစးမကး်ဖစးပျာ့လာေသာအခါ

မိမိ၌

လကးတဵကို

ခပးေဝ့ေဝ့လြမး့၊

အာရြတိုကးႀကီ့တစးခုလဵု့၌ ထျကးကုနးမ္ာ့ကို ေပျ႔ပိုကးထာ့လိုကးေလသညး၈ သို႔ႏြငးံ သူတုိ႔သညး (ှ၆၁ဿ)
ခုႏြစးတျငး မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ဝငးခဲံၾကေလေတာံ၌၈ ထိုအခါ မဟာမုနိဘုရာ့ႀကီ့သညးလညး့ ဂ္ပနးတုိ႔ လကးထဲသို႔
က္ဆငး့ခဲံၾကရ်ပနးေလသညး၈ သို႔ရာတျငး ဂ္ပနးတုိ႔သညး ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့ဟု တဵဆိပးတပးထာ့ေသားလညး့
သူတုိ႔

တပးဆငးထာ့ေသာ

တဵဆိပးမြာ

အဓိပၸါယးမရြိေပ၈

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

သူတို႔

လုပးကိုငး

်ပဳမူခဲံသမြ္တုိ႔မြာ ဗုဒၶဝါဒႏြငးံ အလျနး ဆနး႔က္ငးစျာ ်ပဳလုပးခဲံၾကေသာေၾကာငးံတညး့၈
အာရြတိုကးတျငး ဂ္ပနးတို႔ ေပါကးကျဲခဲံရ်ခငး့အေၾကာငး့ နာ့လညးေစရနးမြာ ဗုဒၶ၌ သာသနာေတားႀကီ့
်ပနး႔ပျာ့ေအာငး

ဤေရာပနယးေ်မကို

ႀကီ့က္ယးလြေသာ
ရငးဆိုငးရေသာ

က္ဴ့ေက္ား်ခငး့

ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့
ႀကိဳ့ပမး့မႈသာ

်ပဳခဲံသညးဆို႐ုဵမြ္ႏြငးံ

ေနာကးေက္ာက

အဓိက်ဖစးသညး၈

မလဵုေလာကးေပ၈

ပါလာခဲံေပသညး၈
ယခုအခါ

အမြနးမြာ

အေမရိကနးတို႔ႏြငးံ

ထိုမြ္မက

အေမရိကနးတို႔ႏြငးံ
ရငးဆိုငးေနရေသာ

်ပႆနာမ္ဳိ့ေပတညး့၈ ေရြ့ယခငးက အေမရိကနးတို႔ထာ့ခဲံေသာ မိမိအိမး လဵု်ခဵဳေရ့ဝါဒသညး ေနာကးအခါ
ဂ္ပနးတို႔ႏြငးံ

မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး

တညးံတညးံတို့မိလ္ကးသာ့

်ဖစးေလသညး၈

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

မိမိတိုငး့်ပညးကို ကာကျယးရနး ပစိဖိတး ကမး့ေ်ခတိ႔တ
ု ျငး ကငး့စခနး့မ္ာ့ ရြာေဖျထာ့ရြိလာခဲံရာမြ ပစိဖိတးကို
်ခယးလြယးႏိုငးေသာ အငးအာ့ႀကီ့အ်ဖစး ေရာကးရြိလာခဲံေလသညး၈ သူသညး ဤေရာပတိုကးက တုိငး့်ပညးမ္ာ့
အာရြတိုကးတျငး ကိုယးပိုငးနယးေ်မမ္ာ့ ရြာေဖျသညးံထဵု့ကို လုိကးနာတုပ်ခငး့ မ်ပဳေပ၈ သို႔ရာတျငး ပစိဖိတးတျငး
အငးအာ့ေတာငးံတငး့ေအာငး လုပးကိုငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ မိမိ၌ အေနာကးဘကးကမး့ေ်ခကို ရနးသူမ္ာ့ ဝငးေရာကး
တုိကးခုိကးမညးံေဘ့မြ စိတးခ္ရမညးဟု တျကးဆခဲံၾကသညး၈
အေမရိကနးသညး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာကပငး မီ့စတစးဖကး၇ ေရမႈတးတစးဖကး Contradictory ဝါဒကို
က္ငးံသဵု့လာခဲံသညး၈ ။သညး ဂ္ပနး်ပညးသို႔ လကးနကးႏြငးံ ေရနဵ၇ ဓာတးဆီမ္ာ့ကို ေရာငး့ခ္၊ စီ့ပျာ့လမး့
မ္ာ့စျာ ေ်ဖာငးံေနေပသညး၈ ယငး့သညးပငးလြ္ငး သူခုိ့ကို ဓာ့႐ို့ကမး့ဆိုသကဲံသို႔
အာရြတုိကးသာ့တစးဤီ့ကို
အေမရိကနးႏြငးံ

အာ့ေကာငး့လာေအာငး

႐ုတးတရကး

ပ္ဳိ့ေထာငးေပ့သကဲံသို႔

အခ္ငး့မ်ဖစးပျာ့ေသ့ေခ္၈

မိမိကိုယးကိုမိမိ

မိမိကို ်ပနးတျယး်မညးံ

ရြိေတာံသညး၈

ဂ္ပနးသညး

အေ်ခအက္ရြိေအာငး အာ့ထုတး

ရေသ့သညး၈ တတးႏိုငးလြ္ငး အာရြတိုကးတျငး လာေရာကး ်ခယးလြယးေနေသာ အေနာကးတုိငး့သာ့တုိ႔ကို
ေမာငး့ထုတးရဖို႔

လုပးရဤီ့မယး၈

ေမာငး့ထုတးၿပီ့

။တို႔ေနရာကို

သို႔ေသား

အေမရိကနးသညး

ဝငးထိုငးမညးအ
ံ ေရ့ကို

ထိုအေနာကးအငး့အာ့စုမ္ာ့ကို
ၾကညးံေနႏိုငး၈

ဂ္ပနးက

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

အာရြတုိကးကိုသာ သိမး့ပိုကးမိလြ္ငး ေရနဵ၇ ဓာတးဆီႏြငးံတကျ အ်ခာ့ ကုနးၾကမး့ပစၥညး့မ္ာ့ မ္ဳိ့စဵုကို ဂ္ပနးတို႔
ချစီ့ထာ့ႏိုငးၿပီ်ဖစး၊

မိမိတုိ႔

အေမရိကနးက

သျငး့ကုနးမ္ာ့ကို

လဵု့ဝ

အာ့မကို့ေတာံဘဲ

လကးလႊတး

ပစးေပလိမးံမညး၈ ။်ပငး မိမတ
ိ ို႔၌ ပစိဖိတးေဒသထဲကိုပငး ဝငးေရာကး လႊမး့မို့လာလိမးံဤီ့မညး ်ဖစးေသာ
ေၾကာငးံတညး့၈
(ှ၆၁ဝ) ခုႏြစးတျငး ဂ္ပနးလူမ္ိဳ့တုိ႔ အငးဒိုခ္ိဳငး့နာ့သို႔ ဝငးေရာကးေသာအခါ ဒတးခ္းလူမ္ိဳ့မ္ာ့ပုိငးေသာ
အေရြ႕အိႏိၵယကၽျနး့စုမ္ာ့ကုိ ခ္ိနးၿပီ့ဟူ၊ ေ်ဗာငးဖျငးံေ်ပာသကဲံသို႔ သူတို႔အေပ၍၉ရြိခဲံေသာ သဵသယမ္ာ့အာ့လဵု့
ရြငး့သျာ့ေလၿပီ၈ သို႔်ဖစး၊ အေမရိကနးသညး မိမိတုိ႔၌ ေပ့ပို႔လာခဲံေသာ အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကုိ ရုတးတရကး်ဖတး
ေတာကးပစးၾကေတာံ၌၈ ယငး့သို႔လုပးလုိကးလြ္ငး သူတုိ႔၌နယးခ္ဲ႕မႈကုိ ရပးတနး႔သျာ့မညးဟူ၊လညး့ ယုဵၾကညး
ခဲံၾက၌၈ သုိ႔ေသား ဂ္ပနးသညး ေနာကးသ႔ို ်ပနးမဆုတးသာေတာံၿပီ၈ ေရြ႕တုိ့ထမး့ပို့ ေနာကးဆုတးလဲတုတး
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်ဖစးေနေလသညး၈ အေတားပငးေနာကးၾကခဲံေလၿပီ၈ သုိ႔ႏြငံးဒတးခ္းပုိငးေသာ အေရြ႕အိႏၵိယကၽျနး့စုမ္ာ့ ယုိ့ဒယာ့
မေလ့ႏြငးံ်မနးမာနုိငးငဵတုိ႔ကုိပါ မိမိ၌ လကးခုတးထဲကိုပါ ထညံး၊ ဆုတးထာ့ေပေတာံ၌၈ မိမိတုိ႔ကုိ မညးသူမြ္
တုိကးဖ္ကး၊

မရနုိငးေအာငး

ထျကးကုနးမ္ာ့ကို

အ်မနးဆဵု့

ေခါငး့ပဵု်ဖတးၾကရမညး

ဟူ၊လညး့

တျကးဆ

ထာ့ၾကေလသညး၈
အေမရိကနး မညးကဲံသို႔ စစးထဲဝငးခဲံသညးကုိ ၾကညံးၾကစုိ႔၈ ်ဖစးပဵုကာ့ ဂ္ပနးသညး အာရြတုိကးႀကီ့ကုိ
က႐ုေဆံဒးစစးပျဲကဲံသို႔
။တုိ႔သညး

ဤေရာပတုိကးသာ့တုိ႔လကးမြ

ပစိဖိတးအငးအာ့ႀကီ့

လျတးေ်မာကးေအာငးလုပးသညးံ

တစးခုအေန်ဖငံး

အေမရိကနးတုိ႔ပါဝငးလာမညးကုိ

စစးပဲျဟု

ဆုိဤီ့ေတာံ

မ်မငးဘဲရြိခဲံၾကမညး

မဟုတးေပ၈ မိမိကုိ ဤေရာပနုိငးငဵတုိ႔က ်ပနး၊တျနး့လနးရနး အခ္ိနးမမြီ မိမိကုိယးကို ေတာငံးတငး့ခုိငးမာေအာငး
အ်မနးဆဵု့ လုပးထာ့ရေပလိမးံမညး၈ အဂၤလနးႏြငံး ႐ုရြာ့ ႏြစးဤီ့တညး့ႏြငံး ဂ္ာမနီကုိ အနုင
ိး းတုိကးႏင
ို းသညးထာ့ဤီ့
အေမရိကနးမပါပဲႏြငံး ဂ္ပနးကုိ တျနး့လြနးပစးႏင
ို းမညးမဟုတးဟု မေမြ္ားလငးံႏင
ုိ းေပ၈ စစးထဲဝငးလာ်ခငး့အာ့်ဖငံး
အေမရိကနးတုိ႔သညး အာရြတုိကးကိုလျမး့မို့သညးံ တနးခို့ႀကီ့ေသာ အငးအာ့စုတစးခု ပုိလာေစေတာံသညး၈
ဤေရာပတျငး အေမရိကနးတုိ႔အဖုိ႔ သကးေတားေစာငံးေလာကးသာ တာဝနးရိြေတာံလညး့ အာရြတုိကးတျငးမူကာ့
လုိခ္ငးေသာ ်ပႆနာကုိ ေဖားထုပးေပ့နုိငးယဵုသာမက အာရြ၌ ေရြ႕ေရ့ကုိ ဘယးလုိပဵုစဵ်ဖစးရမညးဟု သူက အဆဵု့
အ်ဖတး ေပ့ေမလိမံးမညး၈
ဣနညး့အာ့်ဖငးံ

အာရြတုိကးတျငး်ဖစးေပ၍ခဲံေသာ

စစးေရ့စစးရာတုိ႔သညး

ဂ္ပနးတုိ႔က

စစးေရ့

အာဏာမ္ာ့ကုိ တျနး့လနး ဖတးထတ
ု း လုိေသာေၾကာငံးသာမဟုတး ပစိဖိတးအငးအာ့စုႏြစးခု တနးခို့အဏာ
လုခ္ငးၾကေသာေၾကာငံး်ဖစးသညးမြာ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့စျာ နာ့လညးေလာကးေပၿပီ၈ ဂ္ပနးတုိ႔၌ ထျကးကိနး့
သညးကာ့ အာရြတုိကးကိုသာ မိမိတုိ႔ မိမိတုိ႔ အပုိငး့စီ့ႏိုငခ
း ဲံလြ္ငး ေခတးမီေအာငးအေ်ခတက္ စီမဵၿပီ့ေနာကး
မၾကာမီ ကမာၻတစးခုလဵု့ကို အုပးစို့ရေပအဵံဟု အေတားၾကာၾကာကပငး တငးႀကိဳ၊ တျကးခ္ကးထာ့ခဲံၾက၌၈
ကမာၻကုိစုိ့မို့ႏိင
ု းမႈအတျကး

ဣသုိ႔ႀကိဳ့ပနး့်ခငး့သညး

ေရြ႕ကလူမ္ာ့

ႀကိဳ့ပနး့မႈမ္ာ့ထကး

စရိတးအကုနးအက္ နညး့ပါ့သညးဟု သူတုိ႔က ဆငးေ်ခလဲၾကသညး၈ ပုပးရဟနး့မငး့ႀကီ့၌ လကးေအာကးတျငး
ခရတးယာနးဘာသာႀကီ့ တညးေဆာကးဖုိ႔ အာ့ထုပးခဲံေသာ ကကးသလစးဂုိဏး့ဝငးတုိ႔၌ စိတးကူ့မြာ အလ္ဤးပငး
မသငးေလြ္ားေသာ ကိစၥ်ဖစးသညး၈ အာရြတုိကးသညး ဘာသာမ္ိဳ့စဵုကို ေမျ့ထုပးခဲံေသာ တုိကးႀကီ့မဟုတးပါေလာ၈
(ှ၆) ရာစုႏြစးအတျငး့၉ လကးနကးစဲျကုိငး၊ ကူ့ေနေသာ ဤေရာပတုိငး့်ပညးမ္ာ့သညး အာရြတုိကးကို အစိတးစိတး
ခဲျေဝထာ့ၾကသညးမြာ တစးမ္ိဳ့တညး့ေသာကမာၻႏ
႔ ိုငးငဵ (ဝါ) ဦကရာဇးႏင
ို းငဵႀကီ့အ်ဖစး ထူေထာငးရနးမဟုတးပဲ
မိမိတုိ႔၌

တနးခို့အာဏာကုိ

မဲတငး့ေပ့ရနးအတျကး

Bak-ance

of

Power

သာ်ဖစးေလသညး၈

ကမာၻၿ႔ ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိ ဖ္ကးစီ့မညးံမီ့စာတုိ႔မြာ ။တုိ႔၌ စနစးမ္ာ့တျငး ခုိေအာငး့၊ လုိကးပါေနခဲံၾကေပသညး၈
ဂ္ငးဂ္စးခနး့၌ နနး့ဆကး ႀကီ့စုိ့ခဲံစဤးအခါက တစးကမာၻလဵု့ပငး ပိုငးလုနီ့ပါ့ နယးခ္ဲ႕ႏိင
ု းခဲံေပသညး၈
သုိ႔ရာတျငး ။တုိ႔သညး ခုိငးခဵံေအာငး အုပး်မစးမခ္ႏိင
ု းခဲံၾကကုနး၈ ဗဟုိကို ခ္ဳပးကုိမႈကုိ မလုပးႏင
ို းၾကပဲ
ဘာတာရီယနးေခ၍

လူ႐ိုငး့ထဵု့စဵအတုိငး့

လုယကးတုိကးခုိကး

မီ့ရိႈ႕ဖ္ကးစီ့႐ဵသ
ု ာ

လုပးကိုငးခဲံၾကသညး၈

ဟစးတလာဝါဒ စုိ့မုိ့လာ်ပနးေသာအခါ ေခတးမီေသာ ပဵုစဵစီမဵကိနး့တို႔ ခ္မြတးလုပးကိုငးေသားလညး့ စီမဵကိနး့ႏြငးံ
လကးေတျ႔ အေကာငးထညးေဖားမႈမြာ အလြမး့ကျာမႈ အာ့ႀကီ့႐ဵမ
ု က အငးပါယာတုိ့ခ္ဲ႕ဖုသ
ိ႔ ာ ပဓာနထာ့ၿပီ့
ညီညျတးစု႐ဵု့ေသာ

ဤေရာပတုိကးအေန်ဖငံး

ေနာကးမြ

အေထာကးအကူ်ဖစးေစမညးံ

အလုပးကုိမလုပးခဲံေခ္၈

230

ရတနာေရႊေ်မ - ဤီ့လြဒငး

တ႐ုတးတုိ႔၌ ကျနး်ဖဴ့ရြပအ
း ယူဝါဒသညး တုိငး့်ပညးအုပးခ္ဳပးေရ့ကို အေတားေစံေစံစပးစပး လမး့ခငး့ထာ့သညး
်ဖစးရာ

(ှ၅)

ရာစုေခတးက

မနး့ခ္ဴ့ဦကရာဇးမ္ာ့သာ

ေခတးမီစျာအုပးစုိ့ႏိင
ု းခဲံပါမြ

ဂ္ပနးလူမ္ိဳ့တုိ႔မြာ

ေခတးေနာကး်ပနး လညးသျာ့ၾကမညး ်ဖစးေပသညး၈
ဣလုပးပဵုကိုငးပဵုႏြငံး ပတးသကး၊ ဂ္ပနးတုိ႔က ဆငးေ်ခလဲသညးကာ့ မိမိတုိ႔သညး ေရြ့အလျနးက္ေသာ
ေခတး ကမာၻဤီ့က မဟာသမၼတမငး့မ္ာ့လုိ တစးကမာၻလုဵ့တျငး အစုိ့ရသူ တစးဤီ့တညး့ရြိေစရနး အာရြတုိကးႀကီ့
မိမိတုိ႔လကးထဲ၉ သိမး့ပိုကးထာ့တုနး့ လုပး်ဖစးေအာငးလုပးရမညး ်ဖစးေၾကာငး့ လုပး၊ တစးႀကိမးေအာငး်မငးၿပီ့လြ္ငး
ေနာကးက

ဆကးလုိကးဖို႔သာ

က္နးေတာံေၾကာငး့

ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကၿပီ့သညးံအတုိငး့

အေၾကာငး့်ပၾကေလသညး၈

ေခတးအခ္ိနးအခါတုိ႔မြာ

ပဵုစတ
ဵ စးမ္ဳိ့ၿပီ့တစးမ္ိဳ့

သုိ႔ရာတျငး

ကၽျနးုပးတုိ႔

ေ်ပာငး့လဲခဲံၾကေလသညး၈

အာရြေ်မေပ၍မြ ဤေရာပတုိကးသာ့မ္ာ့ကို ေမာငး့မထုတးရေသ့မြီ အာရြတုိကးသာ့်ခငး့်ဖစးေသာ တ႐ုတး်ပညးကုိ
စစးလမး့ေၾကာငး့ထဲ ဆျဲထညးံခဲံေလသညး၈ အာရြတုိကးကုိ တုိကးခုိကး သိမး့ပုိကးလုိကးေသာအခါ အေမရိကနးကို
အနုိငးရၿပီ့ သူ႔ေနရာသူ်ပနးေနေအာငး ေမာငး့ထုတးလုိကးၿပီ့ေနာကး ေ်ခလြမး့မြနးမြနး ခ္ီတကး၊ နယးသစးမ္ာ့ကုိ
သိမး့ပုိကးရမညး

်ဖစးသညး၈

ဂ္ပနးသညး

ဖိလစးပုိငးႏင
ို းငဵကုိ

တုိကးခုိကးသိမး့ယူၿပီ့ေနာကး

႐ႈအနးကၽျနး့ကို

သိမး့ယူကာ ပစိဖိတးသမုဒၵရာအတျငး့ အေတားေဝ့ေဝ့သို႔ ေရာကးခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ မစးဒးေဝ့ကၽျနး့ႏြငံး
ဟေဝယဵကၽျနး့တို႔ကိုမူ မသိမး့ပုိကးႏင
ို းခဲံေခ္၈
အကယး၊သာ ယခုဖတးခဲံရသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ မြနးကနးသညးဟု အခ္ိနးကသကးေသခဵလြ္ငး
အေမရိကနးသညး

ပစိဖိတး၌

အရြငးသခငး်ဖစးေနရဵုမက

အာရြတုိကးတျငးလညး့

အထျတးအထိပး

်ဖစးေန

ေပလိမံးမညး၈ ယခုလုိသာဆုိလြ္ငး သူသညး ကမာၻႀကီ့တစးခုလဵု့ကုိ မိမိလကးခုပးတျငး့၉ ဆုပးကိုငးထာ့ ႏိင
ု းေသာ
တစးခုတညး့ေသာ ဦကရာဇးႏင
ို းငဵႀကီ့အ်ဖစး အဵံၾသစရာ်ဖစးမလာပါေလာ၈
ဣေမ့ချနး့ကို ေ်ဖဆုိရနးမြာ အလျနးဆနး့ၾကယးလြေပသညး၈ အတိတးကဆုိလြ္ငး အေမရိကနးသညး
မိမိဘဝကုိ မိမိဘာသာ မိမိဇာတိေ်မေပ၍မြာပငး တညးတဵံတုိ့တကးခိုငး်မဲေစ၊ ကမာၻေပ၍ရြိ အ်ခာ့ႏိင
ု းငဵမ္ာ့
မညးသို႔ပငး်ဖစးေနပါေစ
အေမရိကနုးသညး

ပါဝငးစျကးဖကး်ခငး့မ်ပဳပဲ

ႀကီ့လဲႀကီ့၌

အလျနးတရာမြ

ေနမညးဟု

ေတျ့ထာ့ခဲံေသာ

ခ္မး့သာႂကျယး၌၈

။တျငး

တုိငး့်ပညး်ဖစးသညး၈

ကမာၻေပ၍မြာ

အလြဆဵု့

ဤယ္ာဤးသဖျယး ်ဖစးေပ၌၈ မိမိနုိငးငဵမြထျကးသညးံ ပုိလြ္ဵေသာ ကုနးေခ္ာမ္ာ့ကို စစး်ဖစးေနေသာနုိငးငဵတုိ႔အာ့
ႏြစးဖကးစလဵု့ကို မြ္၊ ေဝငြေရာငး့ ခ္ၿပီ့ တစး်ပညးက တစး်ပညး၌ လညးမ္ိဳ်ဖတးသညးကုိ ေစာငံးၾကညးံေနနုိငး၌၈
ယငး့သုိ႔ေနရငး့

တုိ့တကးစူ့စမ့း

ရြာေဖျမႈမ္ာ့

စမး့သပးလုပးကုိငးကာ

ေလာကနိဗၺာနးႀကီ့ကုိ

သီ်ခာ့

တညးေဆာကးေပ့ႏိင
ု းသညံး အေ်ခအေနသုိ႔ မၾကာမညး ေရာကးရမညးဟု ်ပေနေပ၌၈ ဣအခါ ဣအေ်ခေနတျငး
အေမရိကနးသညး တုိကးေနသညးံစစးပဲျတျငး တစးဖကးဖကးကဝငးပါၿပီ့ ထုိဖကးေတားသာ့ႏြငံး လညးပငး့ဖကးကာ
သူတုိ႔ဘာသာသူတို႔ Balace Bloek တနးခို့်ပိဳငးေနသညးံ အငးအာ့စုထဲတျငး ဓာ့စာဝငးခဵပါမညးေလာ၈
သို႔ေသား (ှ၆၁ဝ) ခုႏြစးက ်ပငးသစး်ပညး က္ဆဵု့ေသာအခ္ိနး အဂၤလနးကိုခ္ိနး့ေခ္ာကးေနေသာအခ္ိနး
ဘီလူ့စိတး သရဲစိတးေပါကးေနေသာ ဂ္ာမနီသညး တစးကမာၻလဵု့ကို ဂ္ာမနီအငးပါယာႀကီ့လုပးဖို႔ အိမးမကး
မကးခဲံၾကေလသညး၈
ထုိ႔ေနာကး

အေမရိကနးသညး

အာရြတုိကးကို

စို့မို့ေသာအခါ

မိမိကုိယးကို

ဘယးဘကးသို႔

ဤီ့တညးေပ့မညးနညး့ဟူေသာ ေမ့ချနး့ကို ေ်ဖဆုိရေပ့ဤီ့မည၈း ။သညး ေရာမႏြငးံ ဂုိအာၿမိဳ႕ ရြာေဖျခဲံေသာ
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နညး့လမး့ကုိ (ှ၃) ရာစုႏြစး စညး့ကမး့စနစးမ္ိဳ့ႏြငံး မဟုတးဘဲ (ဿဝ) ရာစု ေခတးစညး့ကမး့ စနစးမ္ိဳ့ႏြငးံ
လုပးေဆာငးရေပလိမံးမညး၈ အေမရိကနးသညး ၿမိဳ႕၌ အေမျကုိ ဆကးခဵရသညးဟုဆုိလြ္ငး ထူ့ဆနး့ေပလိမံးမညး၈
အေမရိကနးသညး ဂိုအာ

က္ဆဵု့ခဲံသညးံ

ေနရာတျငး

ကယးတငးရြငးမ္ာ့

လုပးခ္ငးသူတို႔

ရဵႈ့ေသာအခါတျငး

ေအာငး်မငးေလ၌ ဟု ဆုိလြ္ငး ထူ့ဆနး့ေပသညး၈ ဣတျငး ကၽျနးုပးတုိ႔၌ ရြညးလြ္ာ့ေသာ ဆငးေ်ခဆငးလကး
တုိ႔သညး ဣေနရာသို႔ ေခ၍သျာ့ခဲံၾကေလၿပီ၈
(အေမရိကနးကို ကယးတငးရြငးမ္ာ့အ်ဖစး ေမြ္ားလငံးေနၾကသညးဟူေသာ စာပုိဒးမြာ ကၽျနးုပးတုိ႔အေန်ဖငံး
လကးခဵစရာမရြိေပ၈ ဘာသာ်ပနးသ)ူ

ဤီ့လြဒငး
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