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တာင်တန်း ပ က ဘဝ ကင် ဖာ်
ကိတမာ

မန္တ လးဆရာအတတ်သင်သိပ္ပနှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၇-၆၈ ခနှစ်၊ နှာ ၁၄၄-၁၄၆ ထိ။

1

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ရှမ်း တာင်တန်းတ နရာမှ ရှမ်းဓနအမည်ခ တိင်းရင်းသားတချို ့၏ဘဝ ကင် ဖာ် ရွးပွဲသည် တ ကျာင်းတဂါ
ထာ တရွာတပဒ်ဆန်းသည့်ရိးရာဓ လ့ယဉ် ကျးမတရပ်အြဖစ် တည်ရှိ န ပသည်။
သူတိ ့ဘဝ ကင် ဖာ် ရွးသည့်အခါ အ ကာင်း ြပာမဂလာ၊ လဖက်အပ်တင်မဂလာ၊ လက်ထပ်မဂလာဟူ သာ
မဂလာသးရပ်ကိ အစဉ်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက် ကသည်။
အ ကာင်း ြပာမဂလာမှာ ြမြပန် ့က လူ ကီးလတ်ြခင်း၊ နား ဖာက်ြခင်းနှင့်တသ ဘာတည်း ြဖစ်သည်။ စင်
စစ်အားြဖင့် အ ကာင်း ြပာြခင်းမှာ မိန်းက လး၏မိဘများအား သ ဘာတူမတူ စစမ်းြခင်းပင် ြဖစ်သည်။
လဖက်အပ်တင်မဂလာမှာ ြမြပန် ့က စ့စပ် ကာင်းလမ်းြခင်းနှင့်တူသည်။ အဓိပ္ပါယ်တူ သာ်လည်း လပ်နည်း
လပ်ဟန် ဓ လ့ထးစက လးများမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တမူထူးြခား နသည်။
အ ကာင်း ြပာ မဂလာကိစ္စ ပီးစီး အာင်ြမင် သာအခါ လမပျိုက ဘယ် န ့ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန်မှာ "လဖက်
အပ်တင်လာပါ"ဟ သူမ၏ချစ်သူအား ချိန်းဆိသတ်မှတ် ပးရသည်။ လလင်ပျိုသည် သတ်မှတ် ပးသည့်အချိန်(ထးစအား
ြဖင့် ည ၇ နာရီ ၈ နာရီ)မှာ လဖက်အပ်တင်ရန် သွားရသည်။ အြပစ်အနာ ကင်းသည့် အဖးပါ သာအပ်တခအတွင်း လ
ဖက်သပ်တပန်းကန်ကိ ထည့်၍ ယူ ဆာင်သွားရသည်။ ထိအပ်ကိ မိစဖစ ရှိ သာ အမျိုးသား အမျိုးသမီး လူငယ်တ
ယာက် ယာက်က ပွ ့ချီလိက်ရသည်။
သတိ ့သားသည် မိဘ ဆွမျိုး သားချင်းမိတ် ဆွ အ ပါင်းအသင်းများနှင့်လဖက်အပ်တင်ရန် သတိ ့သမီးအိမ်သိ ့
ရာက် သာအခါ အိမ် ပ သိ ့ ချက်ချင်း မတက်ရ။ လူ ကီးတ ယာက် ယာက်က အိမ် ပ တက် ပီး သမီးရှင်မိဘများအား
လဖက်အပ် တင်ခွင့်ြပုပါရန် ပန် ကားရသည်။ အခွင့်ရမှ အားလး အိမ် ပ တက်ရသည်။ အိမ် ပ သိ ့ လဖက်အပ် ရာက်
သာအခါ သတိ ့သမီး လာင်းက အပ်တွင်းရှိ လဖက်ပန်းကန်ကိ ယူ၍ နှစ်ဖက်မိဘများမှအစ ပရိသတ်အားလး တည်ရ
သည်။
လဖက်စား ပီး ကလ င် နှစ်ဖက် သာ လူ ကီးမိဖများက လက်ထပ်မည့်ရက်ကိ သတ်မှတ်ြခင်း လက်ထပ်မဂလာ
ပွဲအတွက် လိအပ် သာ ကိစ္စအဝဝတိ ့ကိ တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်း ြပု ကရသည်။

လက်ထပ်မဂလာ
လက်ထပ်မည့်မဂလာရက်မတိင်မီ တရက် ကိုတင်၍ မဂလာမ ပ်ကိ သတိ ့သမီးအိမ်တွင် ရရာသစ်ဝါးသက်
ငယ်တိ ့ြဖင့် သတိ ့သား၏ ဆွမျိုးမိတ်သဂဟများက ဝိင်းဝန်း ဆာက်လပ် ပး ကသည်။ ဝါးကျည် တာက်များကိ ပန်းအိး
သဖွယ် ြပု၍ မ ပ်တိင်တိင်းမှာ ချည် ပီး ရာသီအလိက် ဖူးပွင့် သာ ပန်းများ ထိးထားြခင်း၊ မ ပ်အဝင်တွင် ရပ်ရွာမှ
ပန်းချီဝါသနာရှင်များ စ ပါင်း ရးဆွဲသည့်မ ပ်ကား ပန်းချီကားချပ်များြဖင့် ဆင်ယင်ထားြခင်း၊ ပန်းကးပန်းနွယ်များ
ြဖင့် တန်ဆာဆင်ထားြခင်းတိ ့ ကာင့် ကည့်ဖွယ်ရဖွယ် သပ်ယပ်လှပ သာ မဂလာမ ပ်တခ ြဖစ် စ တာ့သည်။ သိ ့ြဖင့်
မ ပ်အတွက် ငွကန် ကးကျ မများရ တာ့ရသာမက စစ်မှန် သာ သဘာဝကိ ပကာသနမဖက်ဘဲ ပ လွင်၍ န စ
သည်။
သတိ ့သမီး၏ ရာင်းရင်းဘက် လက်စား ဖာ် အမျိုးသမီးများကလည်း ခွက်ဝင်အိး ြပည်ဝင်အိးကိယ်စီြဖင့် မဂ
လာ ဆာင် အ ကို န ့ညကတည်းက သတိ ့သမီးအိမ်သိ ့ လာ ရာက်အိပ်ခါ နနက် ၃ နာရီ လာက်မှစ၍ မီးဖိတခစီြဖင့်
ထမင်းချက် ကသည်။ ထမင်းတအိးကျက်လ င် ရှမ်းြပစ် တာင်းများတွင် ထမင်းကိ ထည့်ထား ပီး နာက် တခါချက်ြပန်
သည်။ ထပ်ခါထပ်ခါ ချက်ြခင်းြဖင့် နနက် ၅ နာရီ လာက်တွင် တ ယာက်လ င် ထမင်းအိး ၄ လးမှ ၆ လးအထိ ချက် ပီး
ြဖစ်၍ မဂလာ ဆာင်လာ ပရိသတ် လးငါး ြခာက်ရာကိ လ လာက်စွာ က းနိင်သည်။ ဟင်းချက်ရာတွင်မူ ရပ်ရွာသာ
ရးနာ ရးကိစ္စတိင်းတွင် ချက်ြပုတ်ရ သာ ဟင်းချက်အဖွဲ ့က ချက် ပးရသည်။
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နနက် ၅ နာရီ လာက်တွင် သတိ ့သားကိ သတိ ့သမီးအိမ်သိ ့ ပိ ့ရသည်။ သတိ ့သားနှင့်အတူ ကွမ်း ဆး အန်း
ငှက် ပျာ ဖ ယာင်းတိင် ပါက် ပါက် ပန်းကန် တာ့တိ ့ ထည့်ထား သာ ကန် တာ့ပွအ
ဲ ပ်တလး။
လဖက်တထပ် ထည့်ထားသည့်အဖးပါ အြပစ်အနာကင်း သာ အပ်တလး။ ထမင်းဟင်းနှင့်မန် ့ြဖူမန် ့နီတိ ့ထည့်
ထားသည့်လက်ဖွဲ ့ပွဲအပ်နှစ်လး၊ စစ ပါင်း အပ် ၄ လးတိ ့ကိ မိစဖစ သားပျိုသမီးပျို လး ယာက်တိ ့က ပွ ့ပိက် ဆာင်ယူ
ခဲ့ရသည်။
သတိ ့သားကိ ပိ ့ သာအခါ အပ် ပွ ့သူများက ရှ ့ဆးမှ ၄င်းတိ ့ နာက်က လူ ကီးမိဘများ သတိ ့သား၊ ၄င်း၏မိတ်
ဆွအ ပါင်းအသင်းများ အစဉ်အတိင်း တ ပျာ်တပါး ကီး သွား ကသည်။ သတိ ့သမီးအိမ်သိ ့ ရာက် သာအခါ ၄င်းတိ ့
အားလး လှခါးရင်းမှာ ရပ်လိက် ကသည်။ လူ ကီးတ ယာက်က "ဗျို ့ အိမ် ကီးရှင်တိ ့…အိမ် ကီးရှင်တိ ့…အိမ် ကီးရှင်တိ ့"
ဟ သး ကိမ်တိင် ခ ရသည်။ အစ၌ သတိ ့သမီး၏အိမ် ပ မှ ြပန်၍ထူးြခင်း၊ မးြမန်းြခင်းမရှိ၊ နာက်ဆး တတိယအ
ကိမ် ခ မှ ထိ ဒသ၏ဓ လ့တွင် အ ြပာအဆိ က မ်းကျင်သူ လူ ကီးတ ယာက်က လှခါးထိပ်သိ ့ ထွက်ရပ် ပီး အာက်ပါ
အတိင်း အိမ် ပ နှင့်အိမ် အာက် အြပန်အလှန် မးြမန်း ြပာဆိသည်မှာ လူစိမ်းတ ယာက်အဖိ ့ အသစ်အဆန်း ြဖစ် နသ
လိ ထိ ဒသသားတိ ့အတွက်လည်း နား ထာင်၍ မရိးနိင် အာင်ပင် ရှိ သးသည်။
အိမ် ပ မှလူ ကီး။ ။အိမ် ကီးရှင်တိ ့ အိမ် ကီးရှင်တိ ့လိ ့ တ ကာ် ကာ် ခ ခါ အာ် နတာက ဘယ်အ ရး ဘယ်အ ကာင်း
ပါလိမ့်ဗျား။
အိမ် အာက်မှလူ ကီး။
။အ ကာင်းက တာ့ တြခားမဟတ်ပါ။ လူ ကီးမိဘများရဲ ့ဝတ္တရားအရ သတိ ့သား မာင်…
(အမည်)ကိ လူ ကီးမင်းများရဲ ့သတိ ့သမီးမ…(အမည်)နှင့်ထိမ်းြမားလက်ထပ် ပးရန်ကိစ္စအတွက် လာခဲ့ရပါသည် အိမ်
ကီးရှင်တိ ့ခင်ဗျား။
အ ပ ။ ။ထိမ်းြမားလက်ထပ်ရန် လာသည် တာ့ ဟတ် ပ ပီ။ သိ ့ သာ် သတိ ့သမီးနှင့်လက်ထပ်သမ ကင် ဖာ်ြပုရမည့်
သတိ ့သားသည် ဘယ်အမျိုး ဘယ်အနွယ်က ဆင်းသက်လာလိ ့ ဘယ်ဘာသာကိ ကိးကွယ်သူ ြဖစ်ပါသလဲဗျား။
အာက်။ ။သတိ ့သမီးနှင့်လက်ထပ်သမ ကင် ဖာ်ြပုရမည့်သတိ ့သားမှာ ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ြမန်မာလူမျိုးပင် ြဖစ်ပါသည်ခင်
ဗျား။(ရှမ်းဓနပင် ြဖစ် သာ်လည်း ြမန်မာလူမျိုးဟူ၍သာ သးစွဲ တာ့သည်။)
အ ပ ။ ။ဗဒ္ဓဘာသာြမန်မာလူမျိုး ြဖစ် ကာင်းသိရလိ ့ ဝမ်းသာလှပါ ပီ။ သိ ့ သာ်လည်း ထိမ်းြမားသမ ဆာင်နှင်းြပုရ
မည့်သတိ ့သားမှာ မယား က းမ၊ သား က းမငှာ လပ် ဆာင်ရာကိ သိရပါ စအးဗျား။
အာက်။ ။မယား က းမ သား က းမမှာ တာင်ယာလပ် ဓားမခတ်ဟ သမတ်အပ်ထား လယ်သမား ြဖစ် ကာင်းပါခင်
ဗျား။
အ ပ ။ ။ ကာင်းပ ကာင်းပ။ သိ ့ သာ်တဝ ထးစက တာ့ လက်ထပ်မဂလာ ခန်းဝင်ရာမှာ တင်စရာြဖစ် ရတနာခနစ်ပါး၊
ပါြငားမှသာ လက်ခမှာမိ ့ သတိ ့သားမှာ ထိထိရတနာ ြပည့်စစွာလ င် ပါ၏ထင်ပါ့ဗျား။
အာက်။ ။သတိ ့သားမှာ ထိရတနာတိ ့ ြပည့်စစွာ စလင်၊ အပ်တွင် ထည့်လတ် ပါသည်ြဖစ် ကာင်းပါခင်ဗျား။
အ ပ ။ ။ရတနာခနစ်ပါး ပါခဲ့ြငားလည်း သတိ ့သမီးမှာ များစွာ စာင့်ထား ကင်း တာ်များ ရှိ ပသည်။ များလှထိထိ
ကင်းတိ ့ကိြဖင့် ဆချီးြမင့်ခါ လာခဲ့ပါ တာ့ သတိ ့သားနှင့်တကွ အကျိုး တာ် ဆာင် လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား။
ထိအခါမှ လှခါးရင်းတွင် ရပ် စာင့် နရ သာ သတိ ့သား၏အဖွဲ ့မှာ အိမ် ပ သိ ့ တက်ရ တာ့သည်။ အိမ် ပ
ရာက်လ င် လဖက်အပ်နှင့်ကန် တာ့ပွဲအပ်ကိ လူ ကီးများ ရှ ့မှာ ချထားခဲ့ရ ပီး လက်ဖွဲ ့ပွဲအပ်နှစ်လးကိ သတိ ့သားနှင့်အ
တူ သတိ ့သမီး၏အိပ်ခန်းတွင်းအ ရာက် ပိ ့လိက်ရသည်။ အိပ်ခန်းအဝင်တွင် ကင်းဆီးသူ အမျိုးသမီးအဖွဲ ့( ရ ကိုးတား
သူ)ရှိသည်။ ထိအဖွဲ ့အား ၁ဝ ကျပ်မှ ၁ဝဝ ကျပ်အထိ ကင်း ကး ပးရ လ့ရှိသည်။ သတိ ့သားမှအပ မည်သည့် ယာက်ျား
မှ အိပ်ခန်းတွင်းသိ ့ မဝင်ရ။ အိပ်ခန်းတွင်းသိ ့ သတိ ့သား ရာက် သာအခါ ငယ် ပါင်းြဖစ် သာ လင်စမယားစရှိသူ အမျိုး
သမီး ကီး ၂ ဦးတိ ့က လက်ထပ် ပးရသည်။ လက်ထပ် ပီး သာအခါ မဂလာထမင်းခွ ့ြပန်သည်။ သတိ ့သမီး၏လက်ဖွဲ ့ပွဲ
အပ်မှ ထမင်းကိ သတိ ့သားအားလည်း ကာင်း၊ သတိ ့သား၏အပ်မှ ထမင်းကိ သတိ ့သမီးအားလည်း ကာင်း အြပန်အ
လှန် ခွ ့ရသည်။
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မဂလာထမင်း ၇ လပ်စီ စား ပီး သာအခါ ထိသတိ ့သားနှင့်သတိ ့သမီးတိ ့မှာ အ ကင်လင်မယားအရာ ရာက် ပီ
ြဖစ် ကာင်း အသိအမှတ် ြပုလိက် ပီြဖစ်သည်။ ထိ ့ နာက် အသစ်စက်စက် ဇနီး မာင်နှတိ ့သည် အိပ်ခန်းမှ ထွက်လာ ပီး
ရတနာသးပါး မိဘ ဘိးဘွား ဆွမျိုး ဉာတကာများ ရပ်ရွာလူ ကီးများကိ ကန် တာ့ ကသည်။ အားလး သာကန် တာ့ခ
လူ ကီးများက ကန် တာ့ ကိုးဆ ပး ပီး လင်ဝတ် မယားဝတ်များ ဟာ ြပာခါ အိမ် ထာင် ရးကိစ္စအဝဝကိ ညန်ြပ၍
ဆးမဩဝါဒများ ပး ကသည်။
လူ ကီးမိဘတိ ့အား ကန် တာ့ ပီးလ င် ဇနီး မာင်နှနှစ် ယာက်လး မ ပ်သိ ့ဆင်း၍ မဂလာပွဲလာပရိသတ်များ
ရှ ့တွင် စတွဲ ထိင် နရသည်။ ၄င်းတိ ့ ရှ ့တွင် စားပွဲနိမ့်တလး ချထား ပီး ထိစားပွဲ ပ တွင် ယွန်းခွက်၊ ယွန်းချိုင့်၊ ဖလ်
ခွက်၊ ဖလ်ချိုင့်တခခ တင်ထားသည်။ မဂလာပွဲလာ ပရိသတ်များက ထိခွက်ထဲသိ ့ လက်ဖွဲ ့စာ ငွ(ကူ ငွ ထာက်ပ့ ငွ)များ
လာ ရာက်ထည့်ကာ "အိ အာင် မင်း အာင် ပါင်းနိင်ပါ စ"၊ အသက်ထက်ဆး ပါင်းနိင် ကပါ စ"၊ သား ကာင်းရတနာ
သမီး ကာင်းရတနာများ ထွန်းကားပါ စ"၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ တိးတက်ပါ စ"၊ ကီးပွားချမ်းသာ ကပါ စ" စသည်ြဖင့် အမျိုး
မျိုး ဆ ပး ကသည်။
သိ ့ြဖင့် ထိ န ့ နနက် ၁၁ နာရီ လာက် ရာက်မှ သူတိ ့၏ဘဝ ကင် ဖာ် ရွးပွဲ၏နိဂးြဖစ် သာ လက်ထပ်မဂလာ
အခမ်းအနား ပီးဆး လ တာ့သည်။
မ မို ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ြပည်မနှင့်ရှမ်းြပည်၊ နယ်ြခား၊ စပ်ကူးမတ်ကူး၊ တာင်တန်း ဒသ ပ မျ သူတိ ့၏ဘဝ ကင်
ဖာ် ရွးပွဲမှာ တမူထူးြခား သာ ယဉ် ကျးမတကွက်အြဖစ် ဤသိ ့လ င် ဆက်လက်တည်ရှိ နဆဲပင် ြဖစ်သည်။
ကိတမာ
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