ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် အကံေပးချက် (၉)
ချက်
အ က ပ ခ က (တစ)
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်တဲ့ အခါမှာ ဝတလို သေဘာမထားဘဲ ဒီထဲမှာ ပါ
တဲ့ သင်ခန်းစာကို ကိုယ့်ဘဝနဲ တိုက်ဆိုင်လာရင် အသုံးြပရမယ်လို
ေလးေလးနက်နက် သိာန်ချပီး ဖတ်ေစချင်ပါတယ်။
အ က ပ ခ က ( စ)
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်တဲ့ အခါမှာ ဝတဖတ်သလို တစ်ခန်းပီးတစ်ခန်း ြမ
န်ြမန်ပီးေအာင် အေလာတကီး မဖတ်ပါနဲ ။ လိုအပ်ရင် ေရှအခန်းကို မ
ဖတ်ေသးဘဲ ေနာက်အခန်းေတွကို မှတ်မိေအာင် ြပန်ပီး ဖတ်ေစချင်ပါ
တယ်။
အ က ပ ခ က (သ )
ဒီစာအုပ်မှာ ပါတဲ့ အေကာင်းအရာေတွ နည်းစနစ်ေတွဟာ စိတ်ကူး
ယဉ်ပီး ေရးထားတာေတွလား၊ တကယ်ြဖစ်ိုင်တာေတွလား၊ ငါ့အေနနဲ
ဘယ်ေနရာက အေကာင်းအရာကို ဘယ်လိုသုံးရင် ေကာင်းမှာ လဲ၊ ဘ
ယ်ေနရာက

အေကာင်းအရာကေတာ့

မြဖစ်ပါဘူး

စသြဖင့်

ဖတ်ေစချင်ပါတယ်။

မိမိကိုယ်မိမိ

အံမဝင်ပါဘူးေလ၊
တစ်ကိမ်မက

သုံးလို

ေမးကည့်ပီး

အက ပ ခက ( လ )
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်တဲ့ အခါမှာ ေရှအခန်းမှာ ကန်ပ်အသုံးြပခဲ့တဲ့ စာ
ဖတ်နည်း သေကတရှစ်မျိး (သို) တစ်မျိးကိုပဲြဖစ်ြဖစ် ဒါမှ မဟုတ်ရင်
သင်ကိုယ်တိုင်ြပလုပ်ထားတဲ့ စာဖတ်သေကတကို အသုံးြပပီး စာပိုဒ်
ေတွရဲ ေဘးမှာ ဒါမှ မဟုတ် စာပိုဒ်ေတွရဲ ေအာက်မှာ အကျအန ေရးမှ
တ်ပီး ဖတ်ေစချင်ပါတယ်။
အ က ပ ခ က (င )
ပီးေတာ့ ဒီစာအုပ်ကို စာအုပ်ဆိုင်က ငှားဖတ်ပီး ချက်ချင်းြပန်ပိုလို
က်တာမျိးမြဖစ်ေစချင်ပါဘူး၊ တစ်လတစ်ကိမ်ေလာက်ြပန်ပီး ဖတ်ေစချ
င်ပါတယ်၊ ဒါေကာင့် ငှားပီးဖတ်မယ့်အစား အပိုင်တစ်အုပ်ေလာက် ဝ
ယ်ထားဖို အကံေပးချင်ပါတယ်။
အ က ပ ခ က ( ခ က)
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်

အေရးကံတိုင်း

ဒီစာအုပ်မှာ

ပါတဲ့

နည်းေတွနဲ

ေြဖရှင်းကည့်စမ်းပါ။ အံ့ဩဖွယ် ေကာင်းေလာက်ေအာင် ြပဿနာေတွ
ေြပလည်သွားမယ်ဆိုတာ ကန်ပ်အာမခံပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာ မိတ်
ေဆွရဲ ဘဝကို လမ်းန်မယ့်စာအုပ်လို မေြပာရဲပါဘူး။ ဒါေပမယ့် မိတ်
ေဆွဟာ ဘဝခရီးကို ေလာက်တဲ့ အခါမှာ အေဖာ်တစ်ေယာက်လိုေတာ့
မိတ်ေဆွရဲ ေဘးမှာ ထပ်ကပ်မကွာ ေဆးေပးမီးယူ လုပ်ေနမယ့် မိတ်
ေဆွရဲ လက်ပါးေစတစ်ေယာက် ဒါမှ မဟုတ် အေဖာ်သဟဲ ြပရမယ့် လ
က်ကတုံး ေတာင်ေဝှးတစ်ေချာင်းေလာက်ေတာ့ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါေကာင့် ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပီးရင် လွယ်လွယ်ကူကူ ချမထားပါနဲ အေဖာ်
ေကာင်းလို ဆိုထားတဲ့ အတွက် လုံလုံြခံြခံသိမ်းထားပါ။
အ က ပ ခ က (ခနစ)

ဒီစာအုပ်မှာ

ပါတဲ့

နည်းေတွနဲ

မိတ်ေဆွနဲ

အေလာင်းအစားလုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ ပါတဲ့ နည်းစနစ်ေတွဟာ
မိတ်ေဆွကို အကျိးြပေစမယ့် နည်းေတွြဖစ်တယ်လို ကန်ပ်အေနနဲ အ
ေလးအနက် ယုံကည်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် နည်းစနစ်ေတွကို မလိုက်နာ
တဲ့ တိုင်ေအာင် အဲ့ဒီနည်းေတွနဲ ဆန်ကျင်ဘက်မလုပ်ဘူးလို ဒီစာအုပ်ကို
နဖူးမှာ ကပ်ပီး ေလးေလးနက်နက် ကတိေပးလိုက်ပါ။ အဲဒီလို ကတိ
ေပးပီးမှ ဆန်ကျင်ဘက် လုပ်မိတယ် ဆိုရင်ေတာ့ မိတ်ေဆွအေနနဲ စည်း
ကမ်းေဖာက်တာပဲ။
အ က ပ ခ က (ရစ)
တစ်ပတ်တစ်ခါေလာက် ဒီစာအုပ်က နည်းေတွကို လိုက်နာလို ဘယ်
လိုအကျိးရှိခဲ့တယ်၊ ဘယ်လို တလွဲတေချာ် ြဖစ်သွားတယ်ဆိုတာကို အချိ
န်ယူ စဉ်းစားကည့်ေစချင်ပါတယ်။
အ က ပ ခ က (က )
ဒီစာအုပ်ရဲ ေနာက်ေကျာမှာ စာရွက်လွတ်ေတွ ထည့်ေပးထားပါတ
ယ်၊ အဲ့ဒီစာရွက်လွတ်ေတွမှာ ဒီစာအုပ်မှာ ပါတဲ့ ေလ့ကျင့်ခန်းေတွနဲ ပ
တ်သက်ပီး သင် ဘယ်လိုေတွကံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို “ဇာတ်လမ်းအသွ
င် မှတ်တမ်းတင်” ထားေစလိုပါတယ်။ ဤသို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့လင်
ေနာင်သင် အသက်ကီးေသာအခါ၌ သင်၏ မှတ်တမ်းကို သင်ကိုယ်တိုင်
ြပန်လည်ဖတ်ပီး မည်မကည်ူးစရာေကာင်းသည် ဆိုသည် ကို ထိုအ
ချိန်ကျမှ ပင် သင်သိရေပလိမ့်မည်။
အန ဂတ
ကလတမ
က

စ ပင မ

စ တင ဤစ အပ၏

တင သင ရ သ ထ

သငကယတငဖတ က

ဝမ

န က က စ ရ

သ သင၏ လက ရ မတစမ
မ ကဝမ သ ဖစ၍

သင၏

မက
ဝမ

ပ ပ က ဖစ နမညက တ က က နပအ န င ယခကပင
မ ကဝမ သ ဖစ၍ က နပ၏ မ က

သည ပ ပ က ဖစ န

လ တ သတည ။
သ ဗသတ ကမဿက
မင သခ

*

မည်မပင် ိုးသားစွာေနသည် ြဖစ်ေစ၊ ရန်သူေတွ ဝိုင်းဝိုင်းလည် လျက်ရှိ
ေပမည်။ ဥပမာအားြဖင့် အြပစ်မဲ့ေသာ ယုန်ကေလး တစ်ေကာင်ကို က
ည့်စမ်းပါ။
ပုဏားဘကွန်း

“ရနသက မတ ဆ ဖစ အ ငလပနည ”

“ဘာလဲ . . .မင်းကမယုံဘူးလား၊ မယုံရင် ေြပာြပရေသးတာေပါ့ကွာ၊
တစ်ခါတုန်းက ငါအိပ်တဲ့ ဘုံေကျာင်းက အခန်းထဲကို သူခိုးတစ်ေယာက်
ဝင်လာတယ်ကွ၊ ငါက မအိပ်ေသးပါဘူး၊ သူ ဝင်လာတာကို ေတွရတယ်၊
သူခိုးဟာ ခိုးစရာပစည်းရှာလိုက်တာကွာ၊ နာရီဝက်ေလာက် ရှာတဲ့ အထိ
သူမှာ ဘာတစ်ခုမှ ခိုးဖို ပစည်းမေတွတာနဲ ငါလဲသူကို ေတာ်ေတာ်သနား
သွားတယ်၊ ဒါနဲ ခါးကားထဲက ငါ့မှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံှစ်ြပားကိုထုတ်ပီး “
ေဟ့ေကာင်၊ ရှာမေနနဲ ၊ ငါ့မှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ ှစ်ြပားကလွဲပီး ဘာမှ မရှိ
ဘူးကွ၊ ငါ့ဆီ လာပီးခိုးရတဲ့ ခိုးခအြဖစ် တစ်ြပားကိုမင်းယူ၊ ကျန်တစ်ြပား
ကိုေတာ့ ငါ့အတွက် ိုစိမ်းခွက်နဲ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဝယ်ခဲ့”ဆိုပီး သူ

ကို ပိုက်ဆံှစ်ြပား ပစ်ေပးလိုက်တယ်၊ သူခိုးလဲ ငါြပစ်ေပးလိုက်တဲ့ ပိုက်
ဆံ ှစ်ြပားကို ေကာက်ယူပီး ငါ့အခန်းထဲက ထွက်သွားတယ်၊ တစ်ေအာ
င့်ေလာက်ကာေတာ့ လက်ဖက်ရည်တင်မက ပါဘူးကွာ၊ ေပါက်စီေတွ၊
ေကာ်ြပန်ေတွ၊ စီးကရက်ေတွပါ ငါ့အတွက် ဝယ် လာပီး အဘိုးကီး ထထ
လို ငါ့ကိုှိးပီး ေကးေမွးတယ်ကွ ပီးေတာ့ သူခိုးက ေြပာလိုက်ေသးတ
ယ်၊ “ကျပ်သူခိုးလုပ်လာတဲ့ သက်တမ်းတစ်ေလာက်မှာ ခင်ဗျားလိုလူမျိး
ကျပ်တစ်ခါမှ မေတွဖူးပါဘူးဗျာ၊ သူခိုးဆိုတာသိရင် ိုက်ချင်ိုက်မယ်၊
ေအာ်ရင်လဲေအာ်မယ်၊ ခင်ဗျားကေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ သူခိုးနဲ တစ်ဝ
က်စီေဝပီးသုံးတယ်၊ ခင်ဗျားလို လူချည်းပဲ ဆိုရင်ေတာ့ ကျပ် သူခိုးြဖစ်
ေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး ”လို ေြပာပီး ငါ့ကိုအေတာ်ပဲ ခင်မင်သွားတယ်၊ အမှ
န်ကေတာ့ သူခိုးဆိုတာ ရန်သူမျိး ငါးပါးထဲက ရန်သူတစ်မျိးပဲမဟုတ်
လား၊ အဲဒီရန်သူကို မိတ်ေဆွြဖစ်ေအာင်လုပ်လိုက်တာ”

က နပ၏ ဇ တလက ပဏ ဘကန သည လနစ ဆင ရ၏။
ထအတ လနစ ခ မ သ ၏။
ပဏ ဘကန သည လနစ

က ကတတ၏။

ထအတ လနစ ရရင၏။
ပဏ ဘကန သည လနစ စတထ ယတမ ၏။
ထအတ လနစ စတထ မင မတ၏။
ပဏ ဘကန သည လနစ အ,တ အ,တ

င၏။

ထအတ လနစ အကင ပ ၍ လညပတသ ဖစ၏။
ထ က င ပဏ ဘကန အ

မညသ သ ဝတ မ ဖစသည ဟ

က နပကယတင ဖ ပ ငစမ မရပ ။
စ ဖတသမ ကသ မညသညဝတ မ ဖစသည ။
ဖတ၍

က င သည ၊ မ က င သည က ဆ ဖတရနသ ရပ သ

ည။
မင သခ

*

အမှာ စာ မဟုတ်ပါ
တစ်ေနသ၌ ကန်ပ်ထံသို ကန်ပ်၏ တူေတာ်ေမာင် ဆရာဝန်က
ေလးတစ်ဦး ေရာက်ရှိ လာေလသည် ။ ကန်ပ်တို တူဝရီးှစ်ဦးသည် ။
ေဆွမျိးသားချင်းများ အေကာင်းကို စကားဖွဲ၍ ေအာက်ပါအတိုင်းေြပာ
ပါေတာ့သည် ဝန်။“ဦးေလး ခုေရးေနတဲ့ ဝတနာမည်က ဘာတဲ့ လဲ”
ုပ်။“ပုဏားဘကွန်းလို နာမည်ေပးထားတယ်”
ဝန်။“ဝတနာမည်က တစ်မျိးကီးပဲ၊ အတပတိလား”
ုပ်။ “အင်း . . . အတပတိလို ဆိုမယ်ဆိုလဲ ဆိုိုင်တာေပါ့ကွာ ဒါေပ
မဲ့ မဟုတ်ပါဘူး”
ဝန်။“ပုဏားလူမျိးတစ်ေယာက်ရဲ အေကာင်းလား”
ုပ်။“စကားစပ်မိတုန်း

.

.

.ဗဟု

သုတြဖစ်ေအာင်ေတာ့

ပုဏားအေကာင်း ေြပာရဦးမယ်၊ ဓမသတ်ကျမ်းမှာ ေတာ့ ပုဏားကိုးမျိး
လို ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်ကွဲ . . .
(တစ်)မယားမေန ဥစာမစု၊ ေတာ၌ ေနပီး အလှခံစားတဲ့ ‘ြဗဟစာရီ
’ပုဏားမျိး၊
(ှစ)် အိမ်ေထာင်ြပ ဥစာစုပီး အလှခံစားတဲ့ ‘ြဗာဟဏ’ ပုဏားမျိး၊

(သုံး)ြဗာဟဏပုဏားမျိးကေန မင်းြဖစ်လာတဲ့ ‘ခတိယ’ပုဏားမျိး၊
(ေလး)ကုန်သည် လယ်လုပ်၊ အလှလည်း ခံတဲ့ ‘ဒယ’ပုဏားမျိး၊
(ငါး)သားမယားနဲ

ေနပီး

အလှမခံ၊

လယ်လုပ်စားတဲ့

‘ဗိသ’ပုဏားမျိး၊
(ေြခာက်)ဗိသမျိးမှာ ပဲ အမျိးကို အစဉ်ေစာင့်တဲ့ ‘ရကိတ’ပုဏားမျိး၊
(ခုှစ)် ကမ်းကတ်တဲ့ အေလ့ရှိတဲ့ ‘ဘာရဒွါဇ’ ပုဏားမျိး၊
(ရှစ)် ဘာရဒွါဇ ပုဏားမျိးထဲမှာ ပဲ ထပ်ပီး အကျင့်ပျက်သွားတဲ့ ‘စ
ာလ’ ပုဏားမျိး၊
(ကိုး)ပုဏားမျိးဇာတ်က ထွက်ပီး ေတာထဲမှာ တရားကျင့်တဲ့ (တပ
သီ) မျိးလို ကိုးမျိးကိုးစား ခွဲထားြပန်တယ်”
ဝန်။“ဒါေတွထားလိုက်ဦး . . .ဦးေလး၊ ဦးေလးေရးတဲ့ ပုဏားဘကွန်း
ကို ထွက်မှ ပဲ ဖတ်ကည့်ေတာ့မယ်၊ ဒီေတာ့မှ ပုဏားဘကွန်းဆိုတာကို
ရှင်းသွားေတာ့မယ်၊ ဒါနဲ ဦးေလးစာအုပ်က ဘယ်ေတာ့ထွက်မလဲ”
ုပ်။“အတိအကျေတာ့ . . .မခန်မှန်းိုင်ေသးပါဘူးကွာ၊ နီးရင်ေတာ့
သတင်းစာမှာ ေကာ်ြငာ ထည့်ဦးမှာ ပဲ၊ ေကာ်ြငာဆိုလို ကံတုန်းေမးလို
က်ရဦးမယ်၊ မင်းတို ဆရာဝန်ေတွဟာ မေကာ်ြငာရဘူးဆိုက”ွ
ဝန်။“ဟုတ်တယ် . . .ဦးေလး၊ ဆရာဝန်ရယ်၊ ေရှေနရယ်ဟာ
မေကာ်ြငာရဘူး၊ လူထုက အဆုံးအြဖတ်ေပးမှ သာ နာမည်ထွက်လာ
တာ၊ ဒါနဲ ေနပါဦး ဦးေလး၊ ဦးေလးေရးတဲ့ ပုဏား ဘကွန်းဟာ စုံေထာ
က်လား”
ုပ်။“စုံေထာက်ေတာ့ မဟုတ်ဘူး ကွ”

ဝန်။“အချစ်ဝတလား”
ုပ်။“ဒီလိုလဲ ေြပာလို မြဖစ်ဘူး”
ဝန်။“စွန်စားခန်းလား”
ုပ်။“စွန်စားခန်းလည်း မဆိုိုင်ဘူးကွ”
ဝန်။“ဒါြဖင့်ရင် ဦးေလးဟာကဘာလဲ”
ုပ်။“ငါလဲ မေြပာတတ်ဘူးကွ၊ တစ်ခုေတာ့ ေြပာိုင်တယ်၊ ဒီဝတ
ဟာ မင်းတိုလို လူငယ်ကေလးေတွ ဖတ်သင့်တယ်ကွ”
ဝန်။“လူငယ်ကိက်ေပါ့”
ုပ်။“ဒီလိုလဲ မဟုတ်ဘူး ကွ၊ လူကီးများ လည်း ဖတ်ေပျာ်ေအာင်
ကိးစားပီး ေရးထားပါတယ်”
ဝန်။(ပုဏားဘကွန်းမျက်ှာဖုံးကို န်ြပ၍ )“ဦးေလး အဲဒါ မျက်ှာ
ဖုံးလား တုတ်ကီးနဲ ပါလား၊ မှန်အိမ်ကီးလည်း ပါတယ်”
ုပ်၊“အဲဒီတုတ်ကီးနဲ မှန်အိမ်ကီးဟာ ဒီဝတရဲ အဓိကပစည်းေတွပဲ
ငါ့တူရဲ ”
ဝန်။“ဝတထဲက အဓိကဇာတ်ေကာင်ဟာ ဘာလဲ၊ ဒရဝမ်လား၊ လူမို
က်လား၊ ဟိုမှာ လည်း ေရဒဂါးေတွ ေရးထားပါလား၊ သူေဌးကီးလား၊
ဘာလဲ ဦးေလး”
ုပ်။“အဲဒါကို ငါလဲ အတိအကျ မေြပာတတ်ဘူးကွ”
ဝန်။“ဟာ . . .ဦးေလးဟာကလဲ မရှင်းမရှင်းနဲ ပါလား၊ စာအုပ်ထွက်
မှ ပဲ ကန်ေတာ့ဟာ ကန်ေတာ် ဖတ်ကည့်ေတာ့မယ်”ဟု ဆိုကာ ကန်ပ်
၏ တူကေလးသည် ဆင်း၍ သွားပါေတာ့သည် ။

ကန်ပ်စာမူများ အလုံးစုံပီးစီးသည့်အခါ၌ ထုတ်ေဝသူ ေမာင်ာဏ်
ဝင်းက စာေရးသူ၏ အမှာ စာေရးရန် ကန်ပ်ကိုေြပာပါသည် ။ သိုရာတွ
င် ကန်ပ်ကိုယ်တိုင် ကန်ပ်၏ ပုဏားဘကွန်းဝတအား မည်သိုအမှာ စာ
ေရးရမည်ကို မကံတတ်ေအာင် ြဖစ်ေနပါသည် ။

ကန်ပ်၏ ဇာတ်လိုက် ပုဏားဘကွန်းသည် လွန်စွာဆင်းရဲ၏။ ထိုအတူ
လွန်စွာချမ်းသာ၏။ ပုဏားဘကွန်းသည် လွန်စွာေကာက်တတ်၏။ ထိုအ
တူ လွန်စွာရဲရင့်၏။ ပုဏားဘကွန်းသည် လွန်စွာစိတ်ထားယုတ်မာ၏။
ထိုအတူ လွန်စွာစိတ်ထားြမင့်ြမတ်၏။ ပုဏားဘကွန်းသည် လွန်စွာ အ
တီး အတ ိုင်၏။ ထိုအတူ လွန်စွာ အကင်းပါး၍ လည်ပတ်သူ ြဖစ်၏။
ထိုေကာင့် ပုဏားဘကွန်းအား မည်သိုေသာ ဝတမျိးြဖစ်သည် ဟု ကန်
ပ်ကိုယ်တိုင်

ေဖာ်ြပိုင်စွမ်းမရှိပါ။

စာဖတ်သူများကသာ

မည်သည့်ဝတမျိးြဖစ်သည် ။ ဖတ်၍ ေကာင်းသည် ၊ မေကာင်းသည် ကို
ဆုံးြဖတ်ရန်သာ ရှိပါသည် ။

ကန်ပ်အေနှင့် နည်းယူ အတုခိုးေသာ ဆရာကီး ေရဥေဒါင်း၊ ဆရာ
ကီး

ဒဂုန်ေရမား

စေသာ

ဆရာကီးှစ်ဦးှင့်အတူ

အြခားေသာ

ဆရာကီးများ (နာမည်မ ေဖာ်ြပေနလင် လွန်စွာများ ြပား ေနမည်ြဖစ်၍
မေဖာ်ြပေတာ့)အား ကန်ပ်အေနှင့် ဂါရဝြပ၍ ေရးသားပါသည် ။ ထိုန
ည်းတူစွာ ကန်ပ်ထက်ေစာ၍ ြဖစ်ေသာ၊ ကန်ပ်ှင့် တစ်ပိက်နက်ြဖစ်
ေသာ ကန်ပ်၏ ေနာက်တွင် ြဖစ်လတံေသာ . . .စာေရးဆရာများ လည်း
စာေရးဆရာဟူေသာအမှတ်ြဖင့် ကျန်းမာချမ်းသာေစေကာင်း ေမတာပို
သ၍ လည်း ဤစာအုပ်ကို ေရးသားပါသည် ။ စာဖတ်ပရိသတ်များအား

လည်း ထိုနည်းတူစွာ ေမတာပိုသလျက် ေရးသားပါသည် ။ အကယ်၍
များ (ဤစာအုပ်၌ သာမက) ကန်ပ်ေရးသားေသာ စာတို တွင် ေရးမှား၊
ဆိုမှား ရှိခဲ့ပါလင် နဖူးေြမတိုက် ဦးခိုက်၍ ေတာင်းပန်ရန် အသင့်ရှိပါသ
ည် ။
ထိုနည်းတူစွာ ဤစာအုပ်ြဖစ်ေြမာက်ရသည့်ကိစ ပါဝင်ကူညီကကုန်
ေသာ . . .စာစီ၊ စက်ိုက်၊ ပုဖတ်၊ စာရွက်ြဖတ်၊ အဖုံးဆွဲ၊ အဖုံးိုက်၊ စာ
အုပ်ချပ်၊ စာအုပ်ထုပ်၊ စာအုပ်ပို၊ စာအုပ်ေရာင်း ဆရာများကိုလည်း ထိုန
ည်းတူစွာ ေမတာပိုသပါ၏။
ထိုအြပင်ကန်ပ်စာ

အုပ်များ

၌

ကိုးကားရေသာ

မူလကျမ်းြပဆရာများ ၊ စာေရးဆရာများကိုလည်း (သက်ရှိ ထင်ရှား ရှိ
ေနေသးပါက) ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဂါရဝြပရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည် ။ ထို
ဆရာများကိုလည်း ေမတာပိုသုံမက ရှိခိုးဦးခိုက်လျက်ရှိပါသည် ။
အဆုံးစွန်ေသာစကားကိုဆိုရပါမူ ကန်ပ်ဝတအား ဖတ်ပီးသူက မဖ
တ်ရေသးသူအား လည်းေကာင်း၊ ေဖာက်သည် ချ ေြပာကားသည် ကို
နားေထာင်သူအားလည်းေကာင်း ေမတာပိုသပါသည် ။ ဤစကားသည်
မှန်ေသာစကား ြဖစ်ပါသည် ။ ဤမှန်ေသာစကားေကာင့် ကန်ပ်သည်
လည်း ကျန်းမာပါ၍ ေဘးရန်ကင်းပီးလင် သံသရာမှ လွတ်ေြမာက်
ေသာ တရားများကို ေဆာလျင်စွာ အားထုတ် ရပါေစသတည်း။
မင သခ

တစ်ေနသ၌ ထမ်းပိုးြခင်းြဖင့် အသက်ေမွးရေသာ ေစျးကူလီ တစ်
ေယာက်သည် ေတာင်းကီး တစ်လုံးအား မိုင့်တိုင်ထမ်းကာ . . .ချစ်ချ
စ်ေတာက် ပူြပင်းလျက်ရှိေသာ ကတရာလမ်းေပ၌ ဖိနပ် မပါ ဗလာသ

က်သက်ေသာ

ေြခဖဝါးတို

ြဖင့်

ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ

တေရွေရွေလာက်သွားေလ၏။
ထိုအချိန် ထိုအခါ၌ ကူလီများ သည် များ ေသာအားြဖင့် ေဂရင်ဂျီ
ကုလားတို သာလင် ြဖစ်ကေလ၏။ ြမန်မာလူမျိးများမှာ ကူလီအလုပ်
ကို လုပ်ေလ့လုပ်ထမရှိကေပ။ သိုရာတွင် အထက်၌ ဆိုခဲ့ေသာ ကူလီမှ
ြမန်မာအမျိးသားြဖစ်ေလ၏။ ထိုကူလီမှာ ေကျာက်ေြမာင်းေစျးရှိ အြခား
ေသာ ေဂရင်ဂျီကုလား ကူလီများ ှင့် ေရာေှာ၍ ကူလီထမ်းြခင်းအလု
ပ်ြဖင့် အသက်ေမွးရရှာေသာ်လည်း . . .ေဂရင်ဂျီကုလားများကဲ့သို ေန
တွက် မစီသြဖင့် မကာခဏ ထမင်းငတ်ရေလ၏။
ထိုကူလီ၏ အေကာင်းကို သိေသာ ေစျးဝယ်သူတို သည် လည်း
ေကာင်း၊ ေစျးေရာင်းသူတို သည် လည်းေကာင်း ထမ်းပိုးရန် ကိစရှိေသာ
အခါ၌ ၎င်းကူလီအား ချန်လှပ်၍ ေဂရင်ဂျီကုလားတို ကိုသာလင် ေခ
ယူေလ့ရှိကေလ၏။
အဘယ်ေကာင့် ထိုသိုြဖစ်သနည်း ဆိုေသာ် ထိုကူလီသည် ေြခလှမ်း
ဆယ်လှမ်းခန်မေလာက် လှမ်းပီးသည် ှင့် ပခုံးေပမှ ပစည်းအား ေအာ
က်သိုချ၍ “ပုံ”ပီးလင် “နား”ေလ၏။ ဤသိုလင် အနည်းငယ်မသွားလို
က်၊ ပစည်းကို ‘ချပုံ’၍ ‘နား’ လိုက်လုပ်ေလ့ရှိသြဖင့် သူအား ‘ပုံနား’ ဟူ၍
ပင် တစ်ေစျးလုံးက ေနာက်ေြပာင်ရသည် အထိ ဇွဲလုံလအရာ၌ ညံ့ဖျင်း
ေသာေကာင့်ြဖစ်ေလ၏။
သူ၏ အမည်မှာ ဘကွန်းြဖစ်ပီး၊ ေကျာက်ေြမာင်းေစျး၌ သူှင့်နာမ
ည်တူ အြခားဘကွန်း တစ်ေယာက်မှာ တံြမက်စည်းလှည်းသမားြဖစ်၍
ေစျးသူေစျးသားတို သည် သူတို ှစ်ေယာက်အား ခွဲြခားပီးသိေစရန်အ
တွက် ‘တံြမက်စည်းဘကွန်း’ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ ကူလီဘကွန်းအား ‘ပု

ဏား ဘကွန်း’ဟူ၍ လည်းေကာင်း ခွဲြခား၍ ေခေဝေလ့ရှိေလ၏။
ပုဏားဘကွန်းသည် အထက်၌ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း လွန်စွာကီးမား
ေသာ ေတာင်းကီး တစ်ေတာင်းကို မိုင့်တိုင်ထမ်းလျက် ပင်ပန်းဆင်း
ရဲစွာ ထမ်းပိုး၍ သွားေလ၏။ အနည်းငယ် သွားလိုက်၊ ပခုံးေပမှ
ေတာင်းကိုချလျက် နားလိုက်လုပ်သကဲ့သို ခါးကား၌ လိမ်၍ ညပ်ထား
ေသာ လိပ်စာကိုလည်း နားသည့်အခါတိုင်း၌ ထုတ်၍ ကည့်ေလ၏။
သူ၏ အေကာင်းကို ေကာင်းစွာသိေသာ သူေဌးကီးတစ်ဦးအိမ်မှ ဘ
ာစိုးသည် ေစျး၌ ချက်ြပတ်ဖွယ်ရာတို ကို ဝယ်ယူပီးလင် သူ၏ ေှး
ေကွး ေလးလန်ေသာ ေြခလှမ်းှင့် မကာခဏ နား၍ ေနြခင်းကို သည်း
ခံြခင်းမြပိုင်သည့်အေလျာက် စာရွက်တစ်ရွက်ေပ၌ လိပ်စာကိုေရး
ေပးပီးလင် ထိုသူက ေရှမှ ေန၍ သွားှင့်ပီ ြဖစ်၏။
ပုဏားဘကွန်းကား တေရွေရွှင့်လာခဲ့ရာ ကန်ေတာ်ကီး (ယခု လု
ပ်သားေဆးု)ံ ှင့် မလှမ်း မကမ်းေလာက်သိုေရာက်လင် ပခုံးေပမှ
ေတာင်းကိုချလျက် ခါးကားမှ လိပ်စာကို ထုတ်၍ ကည့်ကာ ဆက်လက်
၍ သွားြပန်ေလ၏။
လွန်စွာကီးကျယ်ေသာ ြခံဝိုင်းကီးတစ်ခုေရှသို ေရာက်ေသာကာလ
၌ ပုဏားဘကွန်းသည် ေတာင်းကီးကိုချလျက် မျက်ှာမှ ေခးသီးများ
အား ပခုံးတွင် သိုင်း၍ ထားသည့် အပိုလုံချည်ြဖင့် သုတ်ကာ ြခံဝမှ ဒရဝ
မ်အား ဝင်ခွင့်ေတာင်းရန် ေမာ့၍ ကည့်လိုက်ရာ အံ့အားသင့်လွန်း၍ က
က်ေသေသလျက် ရှိေလေတာ့၏။
အဘယ်ေကာင့် ဤမေလာက် အံ့အားသင့်ရြခင်းြဖစ်ရသနည်းမူ . .
.ြခံဝရှိ ဝင်းတံခါးအုတ်တိုင်၌ ေကွရည်သုတ်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု ချိတ်ဆွဲ
ထားရာ ထိုဆိုင်းဘုတ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ေလ ေသာေကာင့်တ

ည်း။

သူေဌးကီး ပုဏားဘကွန်း

ပုဏားဘကွန်းသည် ဆိုင်းဘုတ်ကို ေသေသချာချာကည့်၏။ သူမျက်
လုံးများကို သူကိုယ်တိုင် မယုံသည့်အလား ပွတ်သက်၍ ကည့်ြပန်၏။
သူှင့် နာမည်ချင်းတူေနေသာေကာင့် ရင်၌ ဒိတ်ခနဲြဖစ်ပီးလင် မျက်
လုံးအေကာင်သားြဖစ်ကာ ပါးစပ်ဟ၍ သွားေလသည် ။
“ကိုယ့်လူ . . .ဘာေငးေနတာလဲ”ဟု ဒရဝမ်က ေငါက်လိုက်ရာ ပု
ဏားဘကွန်းသည် လန်ဖျပ်ပီး တုန်တုန်ယင်ြဖစ်၍ သွားကာ ကန်ေတာ်
. . . ကန်ေတာ်ဟု ထစ်၍ ေနြပန်ရာ ဒရဝမ်က . . .
“ဘာ ကန်ေတာ်လဲ”ဟု ေငါက်လိုက်ြပန်၏။
“ကန်ေတာ် ပုဏားဘကွန်းပါ”ဟု ေြဖ လိုက်ေလသည် ။
“ဘယ်သူလဲ ပုဏားဘကွန်း”
ထိုအသံမှာ ဒရဝမ်ထံမှ မဟုတ်ဘဲ ြခံဝသို ေလာက်လာသည့် လူတစ်
ေယာက်ဆီမှ အသံ ြဖစ်၏။ ပုဏားဘကွန်းလည်း ထိုသူအား ေကာက်ရွံ
ိုေသစွာြဖင့် ကိုယ်ကို ကိုင်းွတ်လျက် “ကန်ေတာ်ပါ ခင်ဗျ”ဟု ေြပာလိုက်လင် ထိုသူသည် ပုဏားဘကွန်း
အား ေြခဆုံး ေခါင်းဆုံး ကည့်၍ သူ၏ နားကို သူကိုယ်တိုင် သံသယ ြဖ
စ်သွားသည့်အလား မျက်ေမှာင်ကတ်လိုက်ပီးလင် . . .

“ဘာေြပာတယ် . . . ြပန်ပီး ေြပာစမ်းပါဦး”
“ကန်ေတာ် ပုဏားဘကွန်းလို ေြပာတာပါ”
“ဪ . . .မင်းနာမည် ပုဏားဘကွန်းတဲ့ လား”
“ဟုတ် . . .ဟုတ် . . . ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ”
“ဆန်းသကွာ . . .တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငါနဲ များ လာပီး နာမည်တူ
ေနသကိုး၊ ဟား . . .ဟား . . .ဟား”
ထိုသူသည် ေအာ်၍ ရယ်လိုက်၏။ ထိုသူ၏ ထည်ဝါခံ့ညားေသာ အဝ
တ်အစားများ ှင့် ထိုသူ၏ ရဲတင်းတည်ကည်ေသာ ဥပဓိုပ်ကိုကည့်၍
ကုလီပုဏားဘကွန်းသည် မျက်ှာညိး၍ အားငယ်တုန်လပ်လျက်ရှိေလ
၏။
“သူေဌးကီး ပုဏားဘကွန်းဆိုတာ ငါပဲကွ၊ မင်းကေကာ”
“ကန်ေတာ်က ကူလီ ပုဏားဘကွန်းပါ ခင်ဗျ၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ ၊ နာမ
ည်ချင်းတူတာကိုသာ ေြပာတာပါ”
“မဆိုးပါဘူး . . .မဆိုးပါဘူး၊ ေနစမ်းပါဦး . . . မင်းက ဒီကိုဘာလုပ်ဖို
လာတာလဲ”
“ကန်ေတာ့်ကို သူေဌးကီးအိမ်က ဘာစိုးက ပစည်းထမ်းဖို ေခ
လာလို ပါ”
“ဪ . . .ဒီလိုကိုး၊ ေဟ့ . . .ဒရဝမ်၊ အဲဒီေတာင်းကို မီးဖိုေဆာင်ပိုလို
က်၊ ကဲ . . .ကဲ ကိုယ့် လူနဲ ကျပ်နဲ က အဆင့်အတန်းချင်းြခားနားေပမယ့်
နာမည်ချင်းတေထရာတည်း တူေနေလေတာ့ ကျပ် အလွန်ပဲ စိတ်ဝင်
စားမိတယ်၊ အထဲကို ဝင်ခဲ့ပါဦး” ဟု ဆိုကာ သူေဌးကီး ပုဏားဘကွန်း

သည် အရိပ်အာဝါသှင့် ြပည့်စုံေသာ ပန်းြခံကီးဆီသို ေရှးပီး ဦးေဆာ
င်လျက်သွားရာ ကူလီပုဏားဘကွန်းသည် ေနာက်မှ ခပ်ယိုယိုလိုက်ခဲ့ရ
ေလ၏။
ပန်းြခံတွင်းရှိ ကုလားထိုင်ကီးများ ချထားသည့်ေနရာသို ေရာက်လ
င် သူေဌးကီးက ကုလားထိုင်တစ်လုံး၌ ဝင်၍ ထိုင်ေသာ်လည်း ကူလီမှာ
မူ မထိုင်ဝံ့၍ အနီး၌ သာ ခပ်ယိုယိုကေလး မတ်တပ်ရပ်၍ ေနေလသည်
။
“မဟုတ်ပါဘူး . . .ဟိုမှာ ထိုင်စမ်းပါ”ဟု သူေဌးကီးက အတင်းထိုင်
၍ ခိုင်းသည့်တိုင်ေအာင် ကူလီသည် မထိုင်ဝံ့သြဖင့် ေြမကီးေပ ဖင်ချ၍
ထိုင်ေလ၏။ သိုရာတွင် သူေဌးကီးက အတင်းဆွဲ၍ ကုလားထိုင်ေပသို
တင်ေပး၊ ကူလီက ြပန်၍ ုန်းသြဖင့် အလုပ်ပ်ေနကစဉ် . . .
“ဘာြဖစ်ေနကတာလဲဟ”ဟူေသာ အသံကား၍ ကူလီက အသံလာ
ရာသို ကည့်လိုက်ရာ ကတရာေစးကဲ့သို နက်ေမှာင်ေသာ အသားေရာင်
ရှိသည့် ဘုန်းကီးတစ်ပါးကို အံ့ဩဖွယ်ရာ ေတွြမင်ရေလ၏။ ကူလီသည်
ဤမအသားမည်းေသာသူကို မြမင်ဖူးသည် ြဖစ်ရာ မည်းလွန်းေသာ အ
သားှင့် ဝါလွန်းေသာ သကန်းတို ၏ မလိုက်ဖက်ပုံကို ြမင်ရလင် ထူး
ထူးဆန်းဆန်းြဖစ်၍ ေငးစိုက်ကည့်ေန၏။
“ေဟ့ . . .ဒကာ၊ ဘာကည့်တာလဲ”
“အသား . . .အသား . . .” ဟု ကူလီက ေယာင်ယမ်း၍ ေြပာလင် ထို
ဘုန်းကီးက . . .
“ဘာအသားလဲ ဒကာရဲ ၊ ကျပ်က အသားြဖလို လား”ဟု တည်တ
ည်ြဖင့် ေမးလိုက်ရာ ကူလီသည် ေကာက်အားလန်အားြဖင့် “မှန်ပါ့ဘု
ရား” ဟု ေြဖလိုက်လင် ဘုန်းကီးသည် ဟက်ဟက် ပက်ပက် ရယ်ေမာ

ေလ၏။ ဘုန်းကီးသာမက သူေဌးကီးကလည်း ရယ်ေမာေလ၏။
ယင်းတို ရယ်ေမာသံှင့်အတူ . . .
ကူလီကလည်း အူထဲအသည်းထဲမှ ရယ်ချင်စိတ်များ ယိုဖိတ်၍ လာ
ေပရာ မေအာင့်ိုင်ေတာ့ဘဲ ယင်းတို ှင့်အတူ တဟားဟားြဖင့် ဝင်ေရာ
က်ရယ်ေမာေလ၏။
အကယ်၍ များ အြပင်လူတစ်စုံတစ်ေယာက်သာ ြမင်ေတွရပါမူ လွန်
စွာခံ့ညားေသာ သူေဌးကီး လွန်စွာ စုတ်ုပ်ေသာ ကူလီဆင်းရဲှင့်
လွန်စွာ

အသားမည်းေသာ

ဘုန်းကီးတစ်ပါးသည်

မည်သိုမည်ပုံ

ဆုံစည်း၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် ရယ်ေမာေနကသည် ကို အံ့ဩ
မိကေပမည်မှာ အမှန် ြဖစ်၏။
ရယ်ေမာ၍ ေကျနပ်သွားသည့်အခါ၌ သူေဌးကီးက ဘုန်းကီးအား .
..
“ေဟာဒီကူလီနာမည်က ပုဏားဘကွန်းဆိုပဲ ကိုရင်ကီး”ဟု ေြပာ
ေလ၏။ ထိုအခါ၌ အသားမည်းသေလာက် အရယ်သန်ေသာ ဘုန်းကီး
သည် ဘုန်းကီးမဟုတ်ဘဲ ကိုရင်ကီးမသာြဖစ်ေကာင်း ကူလီက သိရ
ေလသည် ။ အဘယ်ေကာင့် ပင်းမတက်ဘဲ ကိုရင်ကီးလုပ်ေနရတာပါ
လိမ့် ဟူ၍ လည်း ကူလီသည် စဉ်းစားေနြပန်သည် ။
အသားအလွန်မည်းလို ၊ ဒါမှ မဟုတ် အရယ်သန်လို များ ပင်းတ
က်ခွင့် မရတာလားဟု စဉ်းစားကည့်ြပန်၏။
ကိုရင်ကီးမှာ လည်း သူေဌးကီးက ကူလီအမည်ကိုေြပာလိုက်သည့်
တခဏ၌ အံ့အား သင့်စွာြဖင့် ကူလီအား ေငးစိုက်၍ ကည့်ေနေလသည်
။ ထိုေနာက် ကိုရင်ကီးက . . .

“ဒကာကီး၊ နာမည်တူတာေတာ့ ဟုတ်ပါပီ၊ ဘယ်ှစ်ခုှစ်များ ေမွး
သလဲ”
“၁၂၇၆ ခုှစ်ပါ ဘုရား”
“လ,ေကာကွာ”
“ဝါဆိုလပါဘုရား”
“လဆန်းလား၊ လဆုတ်လား”
“လဆန်း ၄ ရက်၊ ကာသပေတးပါ ဘုရား”
“နာရီေကာကွာ”
“မွန်တည့်ပါ ဘုရား”
“အလိ”ု
ယ င ်း“အ လ ို”မ ှာ ကိုရင်ကီးသာမဟုတ်၊

သူေဌးကီးကပါ

ေယာင်ယမ်း၍ ေအာ်လိုက်ေသာ အလို ြဖစ်၏။ သူတို ှစ်ဦးသည် ကူလီ
အား ြပးဝိုင်းေသာ မျက်လုံးများ ြဖင့် ကည့်၍ ကက်ေသေသလျက်
ရှိကေလ၏။
အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် ကူလီေြပာေသာ ှစ်၊ လ၊ ရက်၊ နာရီတို မှ
သူေဌးကီး၏

ှစ်၊

လ၊

ရက်၊

နာရီတို

ှင့်

တစ်ထပ်တည်း

တူေနေသာေကာင့် ြဖစ်ေလ၏။
“သိပ်ဆန်းတာပဲ” ဟု သူေဌးကီးက ေြပာလိုက်ရာ၊ ကူလီက “ဘယ်လိုဆန်းတာလဲ”
“ခင်ဗျားနဲ ကျပ်နဲ ပုဏားဘကွန်းဆိုတဲ့ နာမည်ချင်းလဲတူတယ်။ ၁၂
၇၆ ခု ဆိုတာလဲ တူတယ်။ ဝါဆိုလဆန်း ၄ ရက် ကာသပေတးေနဆို

တာလဲတူတယ်၊ မွန်းတည့်ချိန်မှာ ေမွးတယ်ဆိုတာ လဲတူတယ်”
“ဟိုက် . . .ေအာင်မယ်ေလးဗျာ၊ ဒါေလာက်တူပါလျက်နဲ ခင်ဗျားမှာ
ေတာ့ စည်းစိမ်ခံစားလို ၊ ေအးချမ်းလို ၊ သူေဌးကီးြဖစ်လို ၊ ကျပ်မှာ
ေတာ့ ထမင်းတစ်နပ်စားရဖို ထမ်းရ ပိုးရ ပင်ပန်းလိုက်တာ၊ ဆင်းရဲလို
က်တာ၊ ေစျးသည် ေတွ၊ ငါးစိမ်းသည် ေတွကဆိုရင် ဟဲ့ . . . ပုဏားဘကွ
န်း လာစမ်း၊ ဆိုပီး ခိုင်းလိုက် ေစလိုက်၊ ထိုးလိုက်၊ ေခါက်လိုက်နဲ ဒုကကို
ပင်လယ်ေဝေနတာပဲ ဟီး . .. ဟီး”
ကူလီသည် သူှင့်သူေဌးကီး ပုဏားဘကွန်းတို အဆင့်အတန်းချင်း
ကွာြခားပုံကိုေြပာ၍ ငိုေလေတာ့သည် ။
“ဟား . . .ဟား . . .ဟား”
ကူလီက ချံးပွဲချ၍ ငိုေသာ်လည်း သူေဌးကီးှင့် ကိုရင်ကီးတို ၏ ရ
ယ်သံသည် ကူလီ၏ ငိုသံကို အုပ်၍ သွားသည့်တိုင်ေအာင် ကျယ်ေလာင်
စွာ ေပထွက်လာ၏။
“ကိုယ့်လူက ကျပ်က အခုလိုသူေဌးကီး ပုဏားဘကွန်းရယ်လို ြဖစ်
ေနတာကို အားကျ သလား၊ ကိုယ့်လူမှာ ဆင်းရဲလို လူအေစာ်ကားခံရ၊
ထမင်းကေလး တစ်လုပ်စားရဖို ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ရတာကို ဝမ်းနည်း
ေနတာလား၊

ကိုယ့်လူဒုက

ကျပ်ရဲ

ဒုကကို

မမီေသးပါဘူး”ဟု

သူေဌးကီးက ကူလီအားေြပာလင် ကူလီက သူေဌးကီး၏ မျက်ှာအား
ေသေသချာချာ ကည့်၍ . . .
“သူေဌးကီးက ကျပ်လိုပဲ ဒုကေရာက်ခဲ့ရသလား”
“ဟား . . .ဟား . . . ေရာက်ပုံကေတာ့ ဘာေြပာေကာင်းမလဲ၊ အခုလို
သူေဌးကီးြဖစ်လာေအာင် ကျပ်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်လူ

သိရင်၊ ပီးေတာ့ . . .သူေဌးကီး မြဖစ်ခင် ဆင်းရဲခဲ့ပုံေတွ ကိုယ့်လူသိရင်
အခုငိုတာထက်ေတာင် မျက်ရည်ေတွကျလာဖို ရှိတယ်”
“ေြပာြပပါလား သူေဌးကီးရယ်”ဟု ကူလီက ကုလားထိုင်ေပတွင်
ထိုင်ေနရာမှ ေြမကီး၌ ဒူးေထာက်၍ ေတာင်းပန်လိုက်၏။ ထိုအခါ၌ သူ
ေဌးကီးသည် ေြပာြပသင့်မသင့်ကို ကိုရင်ကီးဘက်သို လှည့်ကည့်၍ ဆ
ေတာင်းလိုက်ရာ ကိုရင်ကီးသည် ေခါင်းကို အနည်းငယ်ဆတ်၍ ြပ လို
က်ေလ၏။
ထိုအခါ သူေဌးကီး ပုဏားဘကွန်းသည် ကူလီပုဏားဘကွန်းအား
သူ၏ အတပတိကို ေြပာြပေလေတာ့၏။
ဤသည် ပင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ အားကျဖွယ်၊ ထိတ်လန်ဖွယ်၊ သံေဝဂ
ရဖွယ်တို ှင့် တန်ဆာဆင်အပ်ေသာ ပုဏားဘကွန်းဝတကီး ေပေပါ
က်လာရာအေကာင်းြဖစ်ေပေတာ့သတည်း

*

*

