
ဘၾကီးေAာင္ညာတယ္ 
 
“Aေ႔ရွေက်ာင္းသား သူေတာင္းစား၊ လည္ေပၚေက်ာင္းသား Aေကာင္းစား ၊ ေက်ာက္မီးေသြးမို႔ 
မဲသကို ၊ တုိ႔ေက်ာင္းသားမို႔ရဲသကို ၊ ေဟ့ လာေမာင္ရို႔၀ါး” ဟု Aားရပါးရ 
ဆူညံစြာေAာ္ဟစ္ေျပးလႊားလာၾကေသာ ကေလးတစ္စုသည္ကား လည္ေပၚဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသား 
ကေလးမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ၄င္းတုိ႔ ေက်ာဘက္ တင္းခ်လယ္တစ္ကြက္ 
ေလာက္Aကြာတြင္ ခ်ည္လုံခ်ည္ကို ပ်ာတာ ကြင္းသုိင္း၍ သင္တုိင္းAက်ၤ ီကုိ ေရာ့ရိေရာ့ရဲ ၀တ္လွ်က္ 
ေခါင္းငိုက္ဆိုက္နွင့္ တစ္လွမ္းခ်င္း လာေနေသာ ေမာင္ခ်စ္သည္ “E၀ံ ေမသုတံ Eကံ သမယံ” ဟု 
တတြတ္တြတ္ ရြတ္လွ်က္ ရွိ၏။ 
 
ေဆးတစ္A ိုးကြ်မ္းေလာက္Aၾကာတြင္ Aေရွ႔သုိ႔ လွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ ပန္းပုဆရာၾကီး U ီးေAာင္ခ်ာ၏ 
ကနဖ်င္းတဲ၌ ေက်ာင္းသားသူငယ္ခ်င္းမ်ား ၀ုိင္းA ံုေနသည္ကုိ ေတြ ့ရေလ၏။ မိမိသည္လည္း 
Aေၾကာင္းကုိ သိလိုေသာေၾကာင့္ ေျပးသြားတိုး၀င္ ၾကည့္ရွုေလ၏။ 
 
U ီးေAာင္ခ်ာသည ္ဆင္စြယ္မင္းသမီးရုပ္ကေလးတစ္ခုကို ထုလွ်က္ရွိ၏။ ထုလုပ္စျဖစ္၍ 
ရုပ္လုံးေပၚယံုမွ်ပင္ ရိွေသးေသာ္လည္း Aရုပ္ကေလးမွာ ႏြဲ႔ေနွာင္းျဖဴေဖြး ခ်စ္စရာကေလးျဖစ္ေပ၏။ 
Aတန္ၾကာ ေသာAခါ ေမာင္ေထြး ၊ ေမာင္ေခြး၊ ဘုိးစ ၊ ဘုိးလွတို႔တစ္စု ထျပန္သြားေလ၏။ 
ေမာင္ခ်စ္ကား ေျမၾကီးေပၚတြင္ ဒူးေထာက္၍ ကြပ္ပ်စ္ခါးပန္းတြင္ ေမးတင္ျပီးလွ်င္ 
Aေငးသားၾကည့္လွ်က္ပင္ ရိွေသး၏။ 
 
“ဘၾကီးေAာင္ ၊ ဒီ မင္းသမီးရုပ္ကေလးကို ဘယ္သူ႔ေပးဖုိ႔ ထုေနတာလဲဟင္” ဟု မ်က္စိကေလး 
ေပကလပ္ လုပ္ ၍ ေမးေလ၏။ 
 
ေဆာက္ပုတ္ ႏွင့္ ေဆာက္ကေလးကုိ Aသာခ်၍ ေဆာက္ပုံးထဲတြင္ ေဆးလိပ္တုိ စမ္းေနေသာ 
U ီးေAာင္ခ်ာက “ ငါ့တူလုိခ်င္လုိ႔လား ၊ ေငြတစ္က်ပ္ ယူခဲ့ရင္ ဘၾကီးေပးမယ္သိလား” ဟု 
Aမွတ္မ႔ဲေျပာလိုက္ေသာAခါ မ်က္ေမွာင္ၾကံဳ႔ရင္း ေခါင္းကုတ္လွ်က္ “ေငြတစ္က်ပ္ ဆုိတာ 
ဘယ္နွစ္ျပားလဲ ဘၾကီးေAာင္ရဲ့” ဟု ေမးျပန္ေလ၏။ 
 
ပန္းပုဆရာၾကီးလည္း ေဆးလိပ္ကုိ ခ်၍ လက္၀ါးနွစ္ဖက္ ေထာင္ျပလွ်က္ “ဆယ္ျပား ဆယ္ျပား 
ေျခာက္ခါ၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေလးျပား ထည့္ ၊ ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္နဲ့ ေလးျပား ၊ Aဲသေလာက္ကုိ 
တစ္က်ပ္ ေခၚတယ္ ၊ ၾကားလား ” ဟု ကေလးသူငယ္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ေသာ ၀ါသနာရွိသည့္Aတုိင္း 
စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ေျခဟန္လက္ဟန္နွင့္ရွင္းလင္းေျပာျပေလ၏။ 
“ေျခာက္ဆယ့္ေလးျပားေပးရင္ ကြ်န္ေတာ္ ဒီAရုပ္ကေလးကို တကယ္ပဲ ရမလား ၊ ေနာက္ေတာ့ 
မညာနဲ႔ေနာ္ ဘၾကီးေAာင္” ဟုေျပာရင္း ေသွ်ာင္ဆံျမိတ္ ကေလးကုိ ခ်ာခ်ာလည္ေAါာင္ 
ပတ္ရစ္လွ်က္ A ိမ္ရွိရာသုိ႔ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္စြာ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊား သြားေလ၏။ 
 
ေမာင္ခ်စ္သည္ ေန႔လည္ ခ်ိန္ ေက်ာင္းတြင္ မုန္႔ ၀ယ္စားဖို႔ရန္ မိခင္ ေပးလိုက္ေသာ 



တစ္ျပားတစ္ျပားေသာ Aသျပာကို မသုံးရက္၊ မစြရဲက္ဘဲ Aက်ၤ ီ သင္ပုန္းေခါင္းတြင္ 
Aေပါက္ငယ္ေဖာက္၍ စုထားသည္မွာ ေျခာက္ျပားမွ် ရေလ၏။ တစ္ထြာမွ် က်ယ္ေသာ မိမိ၀မ္းေခါင္း 
သမုဒၵရာ Aတြက္မူကား ေန႔ဆြမ္းစား ကုလားတက္ေခါက္ခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Uီးေခမာ ေ၀ေသာ 
ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးနွင့္ေက်နပ္ဖူလုံလွ်က္ရွိေလ၏။ 
 
ဆင္စြယ္ရပု္ကေလးသည္ တစ္ေန႔တျခား သားနားေက်ာ့ရွင္း ၍ လာ၏။ သြားကေလးမ်ား 
ေပၚလုမတတ္ရွိေAာင္ ျပံုးလုိက္ရန္ဟန္ျပင္ ေနေသာ Aသြင္သည္ Aိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ 
ညAခ်ိန္တြင္ပင္လည္း ေမာင္ခ်စ္မ်က္လံုးတြင္းမွ မထြက္။ ၾကည့္ရဖန္မ်ားေလ Aရုပ္ကေလးမွာ 
လွလာေလ လုိခ်င္စိတ္ပြားလာေလ ျဖစ္ရကား တစ္ေန႔မွ တစ္ျပားတစ္ျပားစုရသည္ကို 
Aလြန္ဖင့္ေႏွးၾကန့္ၾကာသည္ဟု သိလာေလ၏။ ပိုက္ဆံ ရလုိလြန္း၍ Uပုသ္ ေန႔မ်ား ကုိပင္ စာ 
သင္ရက္ျဖစ္ပါေစေတာ့ဟု ဆုေတာင္းမိ၏။ တစ္ေပါက္တစ္လမ္းက ဘယ္နည္းနွင့္ပိုက္ဆံရေAာင္ 
ၾကိဳးစားရပါမည္နည္းဟု ၾကံစည္ျပန္၏။ 
 
ထုိစU ္ Aခါ က ကမၻာစစ္ၾကီးAတြင္းျဖစ္၍ ေက်ာက္တံAလြန္ရွား၏ ။ ေမာင္ခ်စ္သည္ 
Aစ္ကိုၾကီးကုိသစ္ ၏ ေက်ာက္သင္ပုန္းကြဲမ်ားကို ေညာင္ေရAုိးစင္မွ ယူ၍ ညU့္နက္သန္းေခါင္ 
မေရွာင္ မွဳိင္းတလူလူ ထြက္ေနေသာ ေရနံဆီမီးခြက္ၾကီး ကုိ ထြန္းညိွလွ်က္ ခြ်န္ထက္ေသာ 
ဖဲထီးသံေခ်ာင္းျဖင့္ ေက်ာက္တံတုိက္ေလ၏။ ေက်ာက္တံေရာင္း၍ ပုိက္ဆံေျခာက္ျပားရ၏။ 
ေက်ာင္းသားၾကီး ဖုိးေတက Aနုိင္က်င့္ ၍ မေပးဘဲ ထားေသာ Aေၾကြးတစ္ျပားAတြက္ ေတြးမိတုိင္း 
ေဆြးမိ၏။ 
 
တစ္ဆယ့္နွစ္ျပားမွ် ရလာေသာAခါ Aက်ီ ၤသင္ပုန္းေခါင္းမွာ မဆန္ ့ေတာ့ျပီ ျဖစ္၍ နွစ္ဖက္ပိတ္ 
ၾကေသာင္း၀ါးတစ္ဆစ္တြင္ ထိပ္က Aေပါက္ေဖာက္ကာ ေ၀လာေခါင္း၊ ေဂ်ာ့ေခါင္း၊ နတ္ဖိုးခြ်န္းစေသာ 
တံဆိပ္Aမိ်ဳးမိ်ဳး ခပ္နိွပ္သည့္ေၾကးျပား ၁၂ျပားတိတိ ကုိသြင္းေလွာင္သိုမွီးထားေလ၏။ 
နွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔က ေဒြးေလးညိဳ ခ်စ္စနုိး၍ ေပးသည့္ သူငယ္ေဖာ္ေမာင္ေထြးက 
Aလုိက္နွစ္ျပားေပး၍ ပုိက္ဆံခ်င္းလဲစU ္က မလဲရက္ဘဲ တြယ္တာခဲ့သည့္ ထုံးAမွတ္နွင့္ ေဒါင္းပုိက္ဆံ 
ကေလးကုိလည္း ဖ်ာေAာက္မွ ထုတ္ယူ၍ ေၾကးျပားAေဖာ္မ်ားရိွရာ ေၾကးတုိက္တြင္းသုိ႔ 
သြတ္သြင္းလုိက္ေလ၏။ ေၾကးျပားAေရAတြက္ ကိုလည္း ၀ါးေက်ာတြင္ စူးျဖင့္ျခစ္၍ 
မွတ္သားေလ၏။ “ ပဲဟင္းခ်က္တဲ့ေန႔က တစ္ျပား၊ ဘၾကီးထူးကြဲ်ေပ်ာက္တဲ့ေန႔ကတစ္ျပား” စသည္ျဖင့္ 
လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားကို ခ်ိဳးကာ ခ်ိဳးကာ ပုိက္ဆံစာရင္း တြက္ရ စစ္ရသည္မွာ ေန႔စU ္နွင့္Aမွ် 
ျဖစ္၏။ ေရတံေလွ်ာက္ထဲမွာ ထားရေကာင္းနုိးနိုး၊ သေဘၤာၾကမ္းေပၚမွာ ၀ွက္ရလွ်င္ လုံနိုးနုိးနွင့္ 
ပိုက္ဆံဘူး ေနရာ က်တ္ေျပာင္းရသည္မွာလည္းAေမာပင္ျဖစ္၏။ Aရုပ္ကေလးကိုရလွ်င္ 
ထည့္ထားဖို႔ရန္ ထန္းရြက္ ဖာေခ်ာကေလးကို Aမိ်ဳးမိ်ဳး ျပဳျပင္ဆင္ယင္ မြမ္းမံရသည္မွာလည္း 
မAားပင္ျဖစ္ေလ၏။ 
 
ေစ်းသည္ ေဒၚခါU၏ ေတာင္းနီထဲ၌ Aေငြ႔ေထာင္းေထာင္းနွင့္ ေကာက္Uီးငခ်ိပ္ေပါင္းကုိ 
ျမင္ရေသာAခါ သြားရည္ယုိမိ၏။ 
သုိ႔ပါေသာ္လည္း ၀ယ္မွရေသာ သြားေရစာတို႔ကုိ သပိတ္ေမွာက္ေလ၏။ သူငယ္ေဖာ္တုိ႔ ဖန္ဒိုး၀ယ္၍ 



ေဂၚလီရုိက္ေသာAခါ ကေလးတို႔ဘာ၀ Aမ်ားနည္းတူ ကစားလိုပါေသာ္လည္း မိမိတြင္ ရွိရင္းစြဲ 
စည္ပတ္သံေခြ Aေဟာင္းၾကီးကုိ ေက်ာင္း၀ိုင္းပတ္လည္တြင္ လွည့္ပတ္ ရိုက္လွ်က္ 
တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေက်နပ္တင္းတိမ္ရေလေတာ့၏။ 
 
သုိ႔ျဖင့္ တစ္ျပားတိုးလွ်င္ တစ္မိ်ဳး၀မ္းသာလ်က္ စုေဆာင္းလာခဲ့ရာ ပုိက္ဆံ ၃၆ ျပား 
ပိုက္မိေသာေန႔သုိ႔ေရာက္ေလသတည္း။ 
 
ညေန ၄နာရီ ေက်ာင္းလႊတ္ေခါင္းေလာင္းသံသည္ ေမာင္ခ်စ္၏ နွလုံးေသြးကို နွဳိးဆြလုိက္ေလ၏။ 
ဘုရားရွိခုိးဆံုးခါနီး“Aာမ” ဟုဆိုမိလွ်င္ပင္ “ဘေႏၱ” ကုိမေစာင့္နိုင္ဘဲ ထ၍ ေျပးေလရာ 
Aေစာင့္ကုိရင္ၾကီး တစ္ပါးက Aလ်င္လုိရေကာင္းမလားဟူ၍ ထိပ္ကို ေဂါင္ေဂါင္ျမည္ေAာင္ 
ေခါက္လုိက္၏။ Aမွဳမထားမိ ၊ လမ္းတြင္ ခလုတ္တုိက္၍ ေျခမကြဲသြားေသာ္လည္း နာရမွန္းမသိ၊ 
U ီးေAာင္ခ်ာ့ ကနဖ်င္းနားေရာက္ေသာ Aခါ Aတင္းတုိး၀င္သြားေလ၏။ ေဖာ့U ီးထုပ္ကုိေဆာင္း 
ေဘာင္းဘီ Aျပာ၀တ္လွ်က္ ကြပ္ပ်စ္ထက္တြင္ Aခန္႔သားထုိင္ရင္း မင္းသမီးရုပ္ကေလးကုိ 
ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ကုိင္တြယ္ၾကည့္ရွုေနေသာ လူၾကီး တစ္ေယာက္ကို ျမင္မွသာ 
ကုိယ္ရွိန္သတ္၍ ေျပာေနၾကေသာ စကားကို ၾကားမိေလေတာ့၏။ 
 
“ဘယ့္နွယ္လဲ ဆရာၾကီးရဲ့၊ က်ဳပ္ေျပာတဲ့Aဖိုးန႔ဲပဲ ေပးလိုက္မယ္ မဟုတ္လား ။ ခင္ဗ်ားတို့ Aရပ္မွာ 
ဒီAရုပ္ကေလးနဲ႔ တန္တဲ့A ိမ္ တစ္A ိမ္မွ မရိွပါဘူး။ ၀ယ္နိုင္မယ့္လူလည္း ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး” 
 
“မွန္ပါ ၊ ၀န္ေထာက္မင္းဖို႔ဆုိရင္ေတာ့ Aလကားေတာင္းလည္း ေပးရမွာပါပဲ။ နုိ႔ေပမယ့္ Aေခ်ာသတ္ 
Aမႊမ္းတင္ဖုိ႔ ေလးငါးရက္ေလာက္ ဆုိင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ျပီးရင္ျပီးခ်င္း ၀န္ေထာက္မင္းတို႔ဆီကုိ 
လာျပီးပို႔ပါ့မယ္” 
ထုိမွ်ကိုၾကားရလွ်က္ပင္ ေမာင္ခ်စ္၏ Aသည္းနွလုံးA ူသိမ္A ူမတုိ႔သည္ ေၾကြက်မတတ္ ျဖစ္ေလ၏။ 
Aရုပ္ကေလးကို Aတင္းလု၍ ေျပးလိုေသာစိတ္ ေပၚလာေသာ္လည္း ၀န္ေထာက္မင္းဟု 
ၾကားရရံုမွ်နွင့္ပင္ ရင္ဒူးတုန္ ေနရေသာ ေမာင္ခ်စ္မွာ Aဘယ္သို႔ ၀့ံရဲပါA ံ့နည္း။ 
ခါးၾကားကေျခာက္လုံးျပဴး ေသနတ္သည္ လည္းေမာင္ခ်စ္၏ Aၾကံကို သိသည့္Aလားေမာင္ခ်စ္ဆီသုိ႔ 
စိမ္းစိမ္းလွည့္၍ ေျခာက္လွန့္ေမာင္းနွင္ေလ၏။ ၀ဲလာေသာ မ်က္ရည္ကုိ Aနုိင္နိုင္ထိန္း၍ မိမိဘက္သို႔ 
ေက်ာခုိင္းေနေသာ ဆင္စြယ္ေဒ၀ီကေလးကုိ ေနာက္ဆံုးၾကည့္ၾကည့္လွ်က္ ထြက္လာေလ၏။ 
 
လမ္းၾကားငယ္တစ္ခုAတြင္းမွ“ ဟုိေကာင္ကေလး ညိဳတုိတို တုိ႔ကို ၾကိဳက္လုိ႔ငို ၊ 
နင္ငုိေပမယ့္Aလကား ၊ တုိ႔Aေမက မေပးစား” ဟု ထြက္ေပၚလာေသာ ေတးသံသည္ ေတးဆိုသူAား 
နွလုံးပြားဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ခ်စ္၏ နွလုံးသားကုိကား 
ဓါးပါးနွင့္မႊမ္းလုိက္ေလေတာ့သတည္း။ 
 
၁၅ရက္မွ် ၾကာေသာAခါ ေခါင္းထက္တြင္ သဘက္ ကုိယ္စီတင္ထားေသာ 
မိန္းမၾကီးတစ္စုနွင့္ေယာက္်ားၾကီးတစ္ေယာက္တို႔ 
ေမာင္ခ်စ္တို႔၏ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ျခံကေလးAတြင္းသုိ႔ ၀င္သြားသည္ကုိ ျမင္ရပါသည္။ Aိမ္ေရွ႔ 



ေခြးကတက္ကုိ တက္မိလွ်င္ပင္ တုိင္ဖံုးနား၌ မ်က္ရည္ စက္လက္ U ီးဆံဖားလ်ားနွင့္ထုိင္ေနေသာ 
မိန္းမတစ္U ီးသည္ ေယာက္်ားၾကီး၏ ေျခစုံကိုေျပးဖက္လွ်က္ “Aမေလး ကုိရင္ေAာင္ရဲ့၊ ေမာင္ခ်စ္ 
ျဖစ္ပ်က္ပံုေတြ ျမင္၀ံ့ေသးရဲ့လားရွင္။ ေမာင္ခ်စ္ေရ။ Aေမ့သားၾကီးရဲ႕ Aေမလုိက္ခဲ့မယ္ကြယ့္ေနာ္။ 
ဟီးဟီး” ဟုဟစ္ေAာ္ ေျပာဆို ငုိေၾကြးျမည္တမ္း ေလ၏။ UီးေAာင္ခ်ာလည္း 
ေမာင္ခ်စ္Aေလာင္းနားတြင္ မလွဳပ္မယွက္ ထုိင္ေနေသာ ေမာင္ခ်စ္ဖခင္Aား“ ဘယ့္နွယ္ျဖစ္ရတာလဲ 
ေမာင္ဖိုးေငြရဲ့၊ ကုိရင္လည္းျမိဳ႔တက္သြားတာ ဆယ့္ေလးငါးရက္ၾကာသြားလို႔ ဘာသတင္းမွ မၾကားမိဘူး 
။ Aခုျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ Aိမ္မွာထုိင္ေတာင္ မထုိင္ခဲ့ဘဲ ေျပးလာခဲ့တာပဲကြယ့္” ဟု ေျပာေလ၏။ 
 
“ကိုရင္ရယ္၊ ဘာေရာဂါရယ္လို႔လဲ မေျပာတတ္ပါဘူး ။ တမွဳိင္မွိုင္ တေတြေတြနဲ႔ ထမင္းမစား ၊ 
ဟင္းမစား၊ တစ္ခါတေလ သူ႔Aေမေကြ်းလို႔ ဆန္ျပဳတ္ကေလးတစ္ဇြန္းေလာက္၀င္သြားေပမယ့္ 
ခ်က္ခ်င္းAန္ပစ္လုိက္တာပဲ၊ ပေယာဂ ဆုိိလုိ႔ ဆရာၾသ ေခၚျပပါလည္း ဘာမွမထူးျခားဘူး။ ကေလးကုိ 
ညွင္းဆဲသလိုသာ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ေမးလို႔လည္းမေျပာဘူး။ မေန႔ညကေတာ့ သူ႔Aေမကုိေခၚျပီး 
သူစုထားတဲ့ ပိုက္ဆံ ငါးမူးနွစ္ျပားကို သူ႔ဆရာေတာ္ကုိ လွဴလုိက္ပါလို႔ မွာျပီးေတာ့ ကုိရင္ေAာင္ကုိ 
ေမးတာပဲ။ ျမိဳ႔သြားတယ္လုိ႔ေျပာေတာ့ Aတန္ၾကာၾကာ ဘာမွမေျပာပဲ ေမာေနျပီး 
“ဘၾကီးေAာင္ညာတယ္” လုိ႔ မပီတပီေျပာရင္းAသက္ေပ်ာက္သြားတာပဲ” ဟု ေျပာ၍ လုံခ်ည္စျဖင့္ 
မ်က္ရည္သုတ္ေလ၏။ UီးေAာင္ခ်ာလည္း စU္းစား၍ Aေၾကာင္းရင္းကုိ ရိပ္မိေသာAခါ 
မ်က္နွာညွိဳးငယ္၍ သြားေလေတာ့သတည္း။ 
 
ယခုAခါ တြငက္ား……. ရြာကေလးAေနာက္ဘက္ ႏြားစားက်က္Aနီး ထိမ္ပင္ၾကီးေတာင္ယြန္းရိွ 
သခ်ၤ ိဳင္းကုန္း ထက္တြင္ ထီးထီးေသာ Aုတ္ဂူ ကေလးတစ္ခု ကုိေတြ ့နိုင္ပါသည္။ “Aခ်စ္ဂူ” ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း “ေမာင္ခ်စ္ဂူ” ဟူ၍လည္းေကာင္း Aမည္နွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေခၚၾကရာ မည္သည္ကုိ Aမွန္ဟူ၍ 
မေျပာနိုင္ပါ ။ ဂူကေလး၏ Aေရွ႔မ်က္နွာ လွဳဏ္ိေပါက္ကေလး ထဲတြင္ ကြ်ဲေက်ာင္းသား ၊ 
ႏြားေက်ာင္းသား တုိ႔၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ိဳးပ႔ဲ ပ်က္စီးေနေသာ Aရုပ္ကေလးတစ္စံုကုိ 
ေတြ႔နိုင္ပါေသးသည္။ 
 
လုိဏ္၀ Aဂၤေတတြင္ သြင္းနံွထားေသာ ေက်ာက္ျပားငယ္ထက္တြင္ကား “လို၍ မရေသာ ဆင္းရဲ” ဟု 
စာတန္းထုိးထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘုိးေAAား ေမးျမန္းၾကည့္ရာ သုံးနွစ္ေလာက္က 
ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ ေတာထြက္ၾကီး U ီးIႏၵ ၏ လက္ရာျဖစ္သည္ဟု သာမန္မွ်သာ 
သိရပါသတည္း။ 
 
မင္းသု၀ဏ္ (၁၉၃၁ ခု မတ္လ) 
ေနာက္မ်ားတြင္လည္းAလ်U္းသင့္စိတ္ပါလွ်င္ပါသလုိ ဆရာၾကီးမ်ား၏ ဂႏၱ၀င္လက္ရာမ်ားAား 
ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 
 


