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Social Garden လူမှု ဥယျာဉ်
အယ်ဒီတာ့ လက်ကွက်

“လူငယ်များကို စာေလျာ့ဖတ်ြကပါ ဟု

ဖစ်လာကကသည်။ တစ်ေုြေဲ ရှိသည် ကျနော်တုိ့ ဖတ်နသာ

တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။”

စာများသည် အထက်ကန ြောေဲ့သည့် စိုးရိမ်ြေူြေေ်တတ်နသာ

ကျနော်တုိ့နေတ်ကုိ စာမဖတ်တဲ့ လူငယ်နတွေရဲ့ နေတ်လို့

ေားလည်နသာ စာသည် သူတု့ိ ေားလည်ထားနသာ

န ြောတာ မကကာေဏ ေံရသည်။ အထူးသ ဖင့် စာအုြေ်ြေုံထမ
ဲ ှာ

စာများနှင့် အနဝးကကီး နဝးေဲပ့ ြေီ ဖစ်သည်။

ကကီး ြေင်းလာေဲ့တ့ဲ အသက်ကကီးကကီး သူနတွေဆီက ဖစ်သည်။

လူကကီးများ န ြောသည့် စာမျုးမဟု
ိ
တ်နတာ့။ ကျနော်တ့ို

ေံြေါတ်နှစ်အ ဖစ်နတာ့ အေျေ်ိ ေ့ဲ ဖတ်ရမည့် စာ

တကယ်နရာ ကျနော်တု့ိ စာမဖတ်ကကဘူးလား။ အေျက်

ြေမာဏကကားက မျှနေျ ဖစ်သည်။ နညာင်ြေင်ရြေ
ိ ်တွေင်

နှစေ
် ျက် ဖင့် နဆွေးနနွေးလိသ
ု ည်။

စာတစ်အုြေ် ဖင့် နအးနအးလူလူ စာဖတ်နေ ေင်းသည်

ေံြေါတ်တစ် စာဖတ် မဖတ် မန ြောေင် သူတို့န ြောတဲ့ စာ
ဆိုတာ ဘယ်လို စာကို န ြောတာလဲ။ သူတို့နေတ်မှာ
စာဆိုတာ စာအုြေ်ထဲမှာဘဲ ရှိတ့ဲအရာ။ ဒါဆိုရင် ကကကီး
ေနေွေးကနေ ရှုြေ်နထွေးနြေွေလီတဲ့ စာအုြေ်အထူကကီးနတွေအထိ
စာြေဲလား။
ကျနော်က ဘာနကာင်မှ မဟုတ်တဲ့အတွေက် ဘယ်လိုဟာကိုမှ
စာလိ့န
ု ေါ်သနဟ့လ့ို အဓိြေ္ပါယ်နတွေ ဖွေငဆ
့် ုိ ြေရေ် မစွေမ်းသာြေါ။

အတိတ၏
် အသွေငသ
် ဏ္ဍာေ် ဖစ်ပြေီး ယေုနေတ်တွေငန
် တာ့
နအးနအးလူလူ စာဖတ်ေွေင့ရ
် ေင်းသည် အထူးအေွေငအ
့် နရး
သဖွေယ် ဖစ်နေပြေီ ဖစ်သည်။ ထိအ
ု ေါ ရသမျှ အေျေ်ိ နလးနတွေ
နအးနအးလူလူနတွေးနတာကာ ဖတ်ရသည့် စာများကို လူနတွေ
လက်တေ
ွေ ့် လာကက ေင်း ဖစ်မည်။ သို့နသာ် တေျေ်ိ ထဲမှာြေဲ
စာနတွေနတာ့ အငေ်းမရ ဖတ်နေကကဆဲ ဖစ်သည်။
စာနတွေဖတ်လေ
ွေ ်းပြေီး (တေည်း အေျက်အလက်နတွေ
အများကကီး ရထားပြေီး) နအးနအးလူလူ ြေေ်လည် နတွေးနတာ

ြေဿောက အဲ့ဒီမှာ စတာြေဲ ဖစ်သည်။ ဘယ်ဟာသည် စာဟု

စဉ်းစားရေ် မေျေ်ိ မနြေးမိနတာ့သည့်အေါ စာ

ကသဝါဒ နေျွေေျင်ကကနသာ ဆရာကကီးများအတွေက်နတာ့ ဒါမှ

အဆိြေ်သင့်နတာ့သည်။ ယေုနေတ်လူငယ်များသည် စာ

စာကွေဟု ဆိုကာ သူတို့ကကိုက်နသာ၊ သူတို့ ဖတ်ေဲ့ဖူးနသာ

အဆိြေ်သင့် ေင်း၊ စာ အစာမနကျ ေင်းနကကာင့် မအီမလည်

စာနလာက်ကိုသာ စာဟု မင်ကကသည်။

ဖစ်နေကက ေင်း ဖစ်သည်။

ကျနော်တုိ့ နေတ်မှာနတာ့ အင်တာေက်ရှိသည်။ ယေုဆုလ
ိ ျှင်

ထိ့န
ု ကကာင့်ြေင် စာများ နလျာ့ဖတ်ကကြေါဟု

နဖ့စ်ဘွေတဆ
် ုသ
ိ ည့် အရှုြေ်ထြေ
ု ် လူမှုကွေေ်ယက်ကကီး ရှိနေသည်။

တိုက်တွေေ်းလိုက်ရ ေင်း ဖစ်သည်။ နတွေးနတာ သုံးသြေ်

သတင်းအတင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နတွေက နသာင်းေျသေ်
ီ းေျ။ီ

ငင်းေုံဖို့အတွေက် အေျေ်ိ ေည်းေည်း ြေိုနြေးကကြေါဟု ထြေ်ဆင့်

ထိအ
ု ေါ စာနရးထားနသာ ဖတ်စရာနေရာနတွေ

တိုကတ
် ွေေ်းလိုလှသည်။

အလွေေ်များသည်။ ဘာသာစကား ကျွေမ်းကျင်လျှင်
အ ေားဘာသာ စကား ဖင့် နရးသားထားနသာ စာများကို
အလွေယ်တကူြေင် ဖတ်၍ရသည်။ နေတ်၏ နတာင်းဆိုေျက်
ကလည်း ကျနော်တ့ို များများသိမှ ရမည်။ အေျက်အလက်
များကို များများ မှတ်သားထားနိုင်ရမည်။ ထိအ
ု ေါ
ကျနော်တုိ့သည် မျက်လးုံ ကို စာလုံးများေဲ့ မေွောနိုင်

သုတရသ လူမှုဉယျာဉ်အနေ ဖင့်လည်း အစာမနကျ
ဖစ်နစမည့် စာများကို မနကျွေးမိနစရေ် အထူးဂရုစိုက်လျက်
ဝါသောအရ လက်တကမ်းအနရာက် တင်ဆက်နေြေါသည်။
သို့နြေနသာ် ငား အစာမနကျဖွေယ်ရာများ ြေမာဒနလ
ေနလနသာ် အီးနမးြေို့၊ မက်နဆ့ဂျ်ြေို့ကာ သံနေျာင်း
နေါက်လုက
ိ ြေ
် ါ ဟုသာ ကကိုတင် အသိနြေးထားြေါရနစ။

မက္ခရာဗယ်လီရဲ့ အဆိုကုိ
အခုပဲ ငါ ပပပာင်းပပန် လှန်ပစ်မယ်
“ပ ကာက်ပနဖို့ထက် ချစ်ဖု့က
ိ ပိုအပရးကကီးတယ်”
“ပ ကာက်ပနဖို့ထက် ချစ်ဖု့က
ိ ပိုအပရးကကီးတယ်”
“ပ ကာက်ပနဖို့ထက် ချစ်ဖု့က
ိ ပိုအပရးကကီးတယ်”
မောင်မောင်ပွင့်
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မ ရှောင်ရင် လွတ်သ ေ့
ကာတွန်း G3
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ကန့်ကက
ွ ်ပြိုက်မယ်
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်
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တာဝန်ြင်လယ်ထဲက လူသားချင်းကူသမား
ကာတွန်း 3K
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ကျာ်နည်း ခွနည်း နိဿရည်း
ကာတွန်း 3K
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စွမး် တဲ့ ြေွဘုတ်
ကာတွန်း G3
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လက်စွမး် ြ ြါရ စ
ကာတွန်း ပန်းမြို့သူ
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ဆဲကကစို့ ေ့ . .
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်

Photo: Eain Way

ကဗျာ
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အန်ဂျီအို ဝန်ထမ်း

အစိမ်းရောင်ဆန်ဆန်
လူရ

ွေကြားထဲမှာ

လူးလွေင့် ရမျောပါေင်း
..........
အမှန်

ေားေယ်

ဂုဏသ
် ိြ္ခာေယ်ြို
မျေြ်ရစာင်းလာထိုး

ယ်.

...........
လွေယ်မလား
လူြသာ ဘာရြာင်မှမဟု

်

အဲ့နှစ်ခုမေှိေင်
မနြ်ဖြန် ငါရသပပီ ။

#ပျူသား (၁၆.၁၂.၂၀၁၈)

ာ
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ခို နားစရာ
ဘယ်နေရာမှာနေနေ နေန ျော်နေန ျော်စိတ်ကနေးေဲ့
ဘယ်နေရာမှာစားစား စားန ျော်နောက်န ျောစ
် ိတ်ကနေးေဲ့

ညနေဆို မိေားဖေား ီ ီ အိ ်တေ်းမ ေ်မီ
ြေိုစာေည်ကကီးရဲ့ အစာဗေ်းနရှ့မှာ
အု ်စုဖွဲ့စားနောက်ကကတယ် ။

ငါတို့ဟာ န ြေြေျေစရာနေးရှိရုံ နရာင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်တဲ့စိတ်ေဲ့
ြေိုစာေည်ကကီးရဲ့ အစာဗေ်းနရှ့မှာ
အု ်စုဖွဲ့စားနောက်ကကတယ် ။
ေူ့ရဲ့စာောစိတ်ဟာ ငါတို့ဝမ်းကို ဖည့်တင်းန းတဲ့ နေရာ
ကံဇာတာမေိ ၊ ရက်ရာဇာမရှိတဲ့ နတာင် ံတစ်စုံေဲ့
တစ်ြေါတစ်ရံ နေဟုေ်စီးတယ်
တစ်ြေါတနေ နတာင် ံြေတ်တယ်
ေုံခြေုံမှုမရှိတဲ့အရ ်မှာ ငါတို့အေက်ဓာတ်ကုိ ဖွင့်ပ ီး ျေရင်
ံ း

နညာင်ေီးစားပ ီး နေးေံေားမနထာင်မိရာက စေို့
အမျှနဝြေွင့်မရေိုက်တဲ့ မိတ်နဆွနတွရယ်
ောဓုနြေါ်ြေွင့်မရေိုက်တဲ့ ေူငယ်ြေျေင်းနတွရယ်
ဝိညာဉ်ေည်းန ျောက် ြေန္ဓာေည်းနရာက်မောတဲ့
ညီအစ်ကုန
ိ တွရယ်
ထီးကျေုးစည်
ိ
န ါက် ရေ်ေူ့ေက်ကျေနရာက်မှေ်းမေိတာ ငါတို့
ြေိုစာေည်ကကီးရဲ့ အစာဗေ်းနရှ့မှာ
အု ်စုဖွဲ့စားနောက်ကကတယ် ။

ြေိုစာေည်ကကီးရဲ့ အစာဗေ်းနရှ့မှာ
အု ်စုဖွဲ့စားနောက်ကကတယ် ။
ပမို့ရဲ့ ေက်နဖာင်းန ါ် န ြေြေျေမိရာက အစ
အရိ ်ြေိုဖို့ အရိ ်မရှိတဲ့ ပမို့
အဆင်န ေေို တိုက်ကကိုတိုက်ကကားမှာ အေိုက်ဖွဲ့
ြေိုစာေည်ကကီး က်ကကဲတဲ့ န ာင်းဖူးနစ့မှာ ြေိုေှုံ
ေူေိုမေိနိုင်တဲ့ ကိနေောစိတ်ေဲ့ နမထုေ်မှီဝဲ

ငါတို့အငမ်းမရ စားနောက်မိရာက အဆုံး
နောင်တရစရာ တစ်ဆုံးေဲ့
ြေိုစာေည်ကကီးရဲ့ စာဗေ်းနအာက်က အိတ်ထဲမှာ
ငါတို့အေက်နတွ တဖျေ ်ဖျေ ်ြေါရင်း ေွတ်န မာက်မှုကုိ ရှာေို့
…။

#နေဘုဏ်းနဝ

။
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If you love your soldiers
If you love your soldiers,
Don’t send them to war.
If you love your soldiers,
Work for peace & justice. There is
more death in war than peace.
If you love your soldiers,
Understand structural violence.
Death of the soldiers starts long
before the battlefield.
If you love your soldiers,
Love them as human beings. Not their
uniforms.
If you love your soldiers,
Know that they do not want to die. They
love life like you.
If you love your soldiers,
Understand the agriculture policy & its
effects.
If you love your soldiers,
Go to a drought-stricken village. A
village plundered for coal,
That is where the fodder for your
jingoism grows.
If you love your soldiers.
Read history. Have there been
parallels? Striking!
If you love your soldiers
Take a breath before you bay for more
blood,
Who will fight the war of revenge? Will
you?
Can you love the farmer? The daily
wager? The poor & the oppressed?
Then you have already loved the soldier,
without the uniform.

ဘာသာပြန် - LN

စစ်သားေတွကို ချစ်ရင်
စစ်သားရ
ုြ
ိ ်ပွေဲရ
စစ်သားရ

ွေြို ချေစ်ေင်
ဆ
ွေ ီ မပို ့ပါနဲ ့
ွေြို ချေစ်ေင်

ပငိမ်းချေမ်းရေးနဲ ့
စစ်

ိုြ်ေ

စစ်သားရ

ေားမျှ

့အ
ဲ ခါ သူ

မှုအ

ြ
ွေ ် ကြိုးပမ်းပါ

ို ့ ပိုရသကြ

ယ်ရလ

ွေြို ချေစ်ေင်
1

ြွေဲ ့စည်းပုံရကြာင့် ဖြစ်

ဲ့ အကြမ်းြြ်မှုရ

စစ်သားရ

့ဲ အရကြာင်းအေင်းဟာ

ုြ
ိ ်ပွေဲရ

ွေ ြျေဆုံးေ
ွေ မ

ိုင်ခင် ပရေသဏီြပင် စ

စစ်သားရ

ွေြို ချေစ်ေင်

လူသားရ

ွေလို ချေစ်ခင်ပါ

ွေ ြို နားလည်ပါ
င်

ာ

ယူနီရြာင်းြို ရမ့ထားပါ
စစ်သားရ
သူ

ွေြို ချေစ်ေင်

ို ့လည်း မရသချေင်ေှာ

မင်းချေစ်သလို သူ
စစ်သားရ

ာ သိပါ

ို ့လည်း ဘေြို ခင်မင်

ာ

ွေြို ချေစ်ေင်

ရဖမယာရပါ်လစီနဲ ့ သြ်ရောြ်မှုရ
စစ်သားရ

ွေယ်

ွေ ရလ့လာ

ွေြို ချေစ်ေင်

မိုးရခါင်ရေေှား ေွောြရလးဆီ သွေားပါ
ရြျောြ်မီးရသွေး ထု

်ော ေွောြရလးဆီ လည်ပ

အဲ့ရနောရ

ြ
ွေ မှ မင်းေဲ ့ မျေိုးချေစ်စိ

စစ်သားရ

ွေြို ချေစ်ေင်

သမိုင်းစစ်စစ်ြို ြ

်ပါ

်ြို အစာသွေပ်ရပးမှာ

်ပါ

မျေဉ်ပပိုင်လို အဖြစ်အပျေြ်ရ

အ
ွေ ကြား

အံကသဘနန်း ဖြစ်ရနမလား
စစ်သားရ

ွေြို ချေစ်ေင်

ရသွေးရ ြးမဆပ်ခင် အသြ်

စ်ချေြ် ရှိုြ်လို ့ နားလိုြ်ပါ

ရသွေးစွေန်းမယ့် ြလဲ့စားစစ်ြို ဘယ်သူ
မင်းရော

ိုြ်လိမ့်ရ

ာ့မလဲ။

ုြ
ိ ်အုံးမလား။

လယ်သမားရ

ွေြို ချေစ်နိုင်သလား

ရန ့စား လုပ်သားရ

ွေြို ချေစ်နိုင်သလား

ဆင်းေဲသားနဲ ့ အြိနှိပ်ခံရ

ြ
ွေ ို ချေစ်နိုင်သလား

ဒါဆို မင်းဟာ
ယူနီရြာင်း မေ

်

ဲ့ စစ်သားရ

ွေြို ချေစ်ရနမိပပီးသား။

Source : Somath Mukherji’s Post

1

structural violence

Issue 2, March, 2019 ………………………………………………………………………………..

လူမှု ဥယျာဉ် ကဗျာ

ခေတ် လူငယ်
……………
ယနေ့နြေတ်ဝယ်

ယနေ့နြေတ်ဝယ်

တို့ေူငယ်မျေား၊ နောင်းကစားနှင့်

ြေင် ျေုမယ်
ိ
တို့

ေှဖို့အနရး

ဘိေ်းစားနဆးနောက်၊ ေူစိတ်န ျောက်ကာ

ဓာတုနဆးကို

ေွေ်နဘး ဖစ်နအာင်

ငါောေူမိုက်၊ ဒုစရိုက်တွင်
တုမိုက်မည့်ေူ၊ မရှိဟ၍
ူ
ဂုဏ်ယူဝံ့ကကား၊ ဒုက္ခမျေားေည်။

ေူတို့နဆာင်ပ ီး

ေူ့နဘာင်အေယ်

ဂုဏ်ဝံ့ကကယ်နရး

အရှကန
် ဝးကာ

ဘိုးနဘးဆုံးမ

မနကကာက်ကကပ ီ။

မနကာင်းတာ င်

နကာင်းရာ မင်၍

ယနေ့နြေတ်ဝယ်
ကနေးငယ်တိုင်း၊ မိဘေိုင်းရဲ့
ဝိုင်းဝေ်းန မြှောက်ကက၊ မဆုံးမနတာ့

ေင်၏စွမ်းအား

န ါ့နရာ့အနတွး၊ အ ်စာနမွှေး ဖင့်

ကကိုးစားအားြေဲ

ေတ္တိ ဇွဲ ဖင့်

နအာင် ွဲဝင်မယ်

တို့ေူငယ်။

ကနေးအမျေား၊ နကျောင်း ျေင်းေွားကာ
တဏှာရမက်

ေူတို့ဖက်၏။

ထုတ်ကာကကားဖု့ိိ

#ဖိုး ုေဲ(အညာန မ)

။
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ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်း

အု ်တစ်ြေျေ ် ဖင့်
ေ ်နောနေရာ
ငါတို့ ါဝင်
အေှဆင်မည်။
ေဲတစ် ွင့် ဖင့်
ေင့်နောနေရာ
ငါတို့ ါဝင်
အေှဆင်မည်
ဣဿမာေ၊ ြေဝါြေျေ၍
ူမျှနအးတူ၊နဖးမကူ ါ
တူကရ
ွ ိုင်း င်း၊ အြေျေင်းြေျေင်းနေ
နှင်းအ ်ဝေ်တာ၊ နကျေ ွေ်ဖို့၊
တစ်စိတ်တစ်ဝမ်း ထမ်းနဆာင်စို့၊

#နအာင်နင
ို ်ဦး (ေယ်ယား)
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ငါပြန်လာခဲ့မယ်

လူ

ွေင်ြျေယ် ပါးစပ်ထဲမှာ
ြဗျောြို ြွေမ်းလိုေါးပပီ

သီချေင်းရ

ွေ အိမ်ရပါ်ြဆင်းသွေားသ

အရိုးရပါ်အရေ

င် မြ်ရဒါ်နားရ

ဒီဘြ်ရခ

ွေလည်း

ဘလြ်ရြာ်ြီညနဲ ့

ရေ

ွေ

ာ

င်လား… ရေြျေလား..

ပင်လယ်ြူး သရဘောရ

ြိယ
ု ်ေပ်ဌာရန'သီချေင်းြို ဆိုေင်

ချေစ်ရသာြဗျောရ

ွေ

ေိပ်ေိပ်ြိ

ဒဏ်ောေ အိပ်မြ်ဖမစ်

ဲ့

ခံစားချေြ်ြို ရေစုန်ရမျောလိုြ်ပပီ
အလွေမ်း ဆို

ာ်ောမှာရနခဲ့ေရကြာင်းြို

ရဟာ့ဒီ ပင်လယ်လှိုင်းကြမ်းကြမ်းမှာ

်ေဲ ့ ြြ်ေှင်ဖြစ်မယ်

ချောလီချေြ်ပလင်ရ

ယ်

ရပျော်ောမှာ မရနေရပမယ့်
ရ

ဲ့

ချေစ်ဖခင်းပဲစြားမျေားရန

ရေကြည်ော ရြျောခိုင်းခဲ့

ွေလို

လမင်းကြီးြ ရမး
စိ

်နဲ ရေးရနေ
့
စ်ရသွေး

ဲ့ ရေးရနေ

ငါဖပန်လာခဲ့ပါမယ်…။

#ရချောရမွှေး

စ်စင်းရပါ်

င်ရန

စ်ရမွေး လှမှ

်အန်ြျေလို ့

ုန်း
ဲ့ငါ့ ပမို ့ရလးဆီ
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သီးပခားပြစ်တည်မတ
ှု တေနဲ့ အလိုမတူတဲ့အဓမ္မတတေဟာ တေတသာက်ပမစ်ေည
ှ ်ခဲ့တယ်

"အေည်ဖပားရ

ွေရပါ် ဘယ်လိုဘဲြာလာရ

ဘေဟာ ပန်းချေီြား
အဆိပ်

ွေသွေန်မိရ

ာ့ အဆိပ်ဘဲဖြစ်ခဲ့

ာ့လဲ အဆိပ်ရ

ပင်လယ်ရ

ွေနဲ ့ စြားဆိုကြည့်ရ

မုန်

ွေဘဲ ြခုန်ထွေြ်လာ

ိုင်းရ

င်

စ်ခွေြ်

ွေရပါင်းမိရ

ဒီပျေားေည်ခွေြ်ထဲ အဆိပ်ရ

င်

စ်ချေပ်မဖြစ်ရစဘူး"

စ်ခွေြ် ပျေားေည်

ဒီအဆိပ်ခွေြ်ထဲ ပျေားေည်ရ

ွေ

ွေဘဲေခဲ့

ယ်
ယ်

ာ့
ယ်

ရစာြ်ြျေိုးြိန
ု ဲရော

"ပငိမ်းချေမ်းမှုဆို
ပျေံသန်းရန

ဲ့ငှြ်ရ

စာရဖခာြ်ရုပ်

ဟိုး ရေှးရေှး

ုန်းြလမ်းရ

ွေရပါ်မှာရ

ာ ...

ွေြုိကြည့်ကြည့်ရန

စ်ရြာင်ရလာြ်ရ

ာ့ သစ်ေွေြရ
် သရ

ွေြုယ
ိ ုံကြည်လို ့ မျေြ်လုံးရ

ွေရပါ်အေ

ွေ ပန်းအရသရ

်စည်းခံပပီး ကြိုး
မဟု

ရနာြ်ရနာင် အ
နာေီရ

ိ

ဲ့

ာင် မစစ်မှန်ဘူး"

ဘယ်လိုပင်ဖြစ်ပါရစရ
ဒီရဖခရထာြ်ရ

်

ွေနဲ ့ နမိ

်အရသရ

ွေဖပည့်ရနခဲ့

ာရပါ့

ာ့

န်းရပါ်လမ်းရလျှာြ်ေမယ့်ေြ်စွေဲရ

်လား

်ရ

ွေြုိ ဖပန်ရဖပာင်းသ

ိေ

ဲ့အခါ

ွေြုိ အဖပစ်

င်ဆဲြို ့ မရသချောရ

ာ့ဘူး

ွေရ

ာ့ေှိရနရသး

ယ်
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ရြျေးဇူးဖပု ပပီး အဲ့ဒီဇာ
ဒီြလင်ြားချေပ်ရ

ွေြို ြန်လ
့ န်ြ
့ ာမဆွေဲချေလိုြ်နဲ အု
့ ံး

ွေရပါ် ခင်ဗျေားြိယ
ု ်

လည်ပ
ငါ
အလင်း
မိန်းမ

်လမ်းရ

်ရန

ိုင်လဲ

စ်ခန်းချေင်းေှိရနခဲ့

ံခါးရခါြ်ြို ့ သူရ

ွေနဲ ရပါ့
့

ာ်စင်ရ

စ်ရယာြ်ေဲ ့ ချွဲ ့နွေဲ ့သံ ဖငူ စူသံရ

ွေမလိုရ

ွေဟာ ငါမကြိုြ်

ွေနဲ ့ အရမှာင်ြိုဘဲ

ြမ္ဘာကြီးြဆွေံ ့အ
ငါအာရခါင်ဖခစ် ရအာ်ရခါ်ရန
အစိမ်းသပ်သပ်နဲ ့ ချေုပ်ရိုးရ

်လား

ဲ့ခန္ဓာယနတရေားရပါ်မှာ

ို ့ဟာ ရဖမရခွေးရခါင်းစွေပ်ရ

မျေြ်ြွေင်းညိုမဲမဲရ

ာပဲမဟု

ဲ့ ရ

းသွေားရ

ံခါးရခါြ်မိရန

ိ

်ဆိ

ာရ

ွေကြားြ သန်ေ့ ှင်း

ာ့ဘူး
ွေလိုဘဲ

ယ်

်

ာင်ဖပန်မထူးခဲ့ဘူး
ဲ့ငါ့ေိညာဉ်ရ

ာ်ဟာ အြျေဉ်းြျေခဲ့ေ

ြမ္ဘာနဲ ရမ
့
တရ ာမျှြို ့ကြိုးစားခဲ့လည်း
စိ

်အာရုံမှာ သ

မနြ်ဖြန်ရ

်ဖြ

်ရသရကြလိုစိ

ွေမှာ ငါမကြားချေင်ရ
"ဒါမှမဟု

ာ့

်ြဲ

ဲ့ ရေရသာြ်ဖမစ်ရ

ဲ့ ရဖမရခွေးရခါင်းစွေပ်ရ

် ..... ငါ့နားရ

ွေမေှိရ

#ဟန်နိုဆစ်

ွေနဲ ့ အသံရ

ွေဘဲေှည်ခဲ့ေဖပန်
ွေမေှိရ

ာ့ေင်ရြာင်းမယ်"

ယ်

ာ့ေင်ရြာင်းမယ်
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ကျနနာ် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကို မသိခဲ့ဘူး

ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေိြေဲ့ဘူး
မေက်မေက်ြေ ်နစာနစာထပ ီး
အနမနကကာ်ထားတဲ့ အနကကာ်စုံနတွ ကုေ်နအာင်နရာင်းနိုင်ဖို့ေဲ့ နကျောင်းေွားမှီနစဖို့
တစ်ေမ်းဝင် တစ်ေမ်းထွက် န ြေတိုနအာင် ြေ ် မေ် မေ်နေျှာက်ရမှာနတာ့ေိတယ်
အနကကာ်နတွမကုေ်ြေဲ့တဲ့နေ့ဆို
ကျေနော့န
် ကျော င်တစ်ြေုေုံး အနမ့ရဲ့ေက်ဝါးစာမိရင်း ဆဲဆိုနအာ်ဟစ်ြေံရမှာကို ိုေိြေဲ့
ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေိြေဲ့ဘူး
ညနေတိုင်း ညနေတိုင်း
အနဖနောက်ထားတဲ့ ုေင်းေွတ်တစ်ေုံးကိုင်ရင်း
အနဖထ ်နောက်ဖို့ အရက်ဆိုင်ကုေ
ိ ွားပ ီး အရက်ထ ်ဝယ်န းရမှာ ေိတယ်
အရက်ဆိုင်က အရက်အနကကးမနရာင်းေိုက်တဲ့နေ့ဆို
ကျေနော့် ြေန္ဓာကိယ
ု ်တစ်ြေုေုံး ထိုးကကိတ်ြေံရရင်း ဆဲဆိုနအာ်ဟစ် ကကိမ်းနမာင်းနတာ့မှာကို ိုေိြေဲ့
ကျေနော်အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေိြေဲ့ဘူး
အနဖေဲ့အနမ စီး ွားနရး အဆင်မန ဖစ်ေို့ ရေ်ထ ဖစ်ကကတဲ့အြေါ
အနဖ့ရဲ့ နဒါေကကီးမှုေဲ့အတူ ကျေနော်တို့နတွကုိ ရိုက်နှကဆ
် ဲဆိုရင်း အိမ်က စ္စည်းနတွ ရိုက်ြေွဲနြေျေမွတတ်ေို့
အနမက ညီမနေးကိြေ
ု ျေပီ ီး အိမ်န ါ်ကဆင်း
ကျေနော်က နဒါင့်နေးတနေရာမှာ ကကိတ်ငိုရနတာ့မှာကို ိုေိြေဲ့
ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေိြေဲ့ဘူး
ြေျေု့တဲ
ိ ့တဲ့မိေားစုဘဝမှာ မိဘရဲ့အေု ်နတွဝိုင်းကူရေို့
အိမ်စာနတွပ ီးနအာင် ေု ်မေွားနိုင် ဲ နကျောင်းနောက်ကျေေွားတဲ့နေ့ဆို
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အတေ်း ိုင်ဆရာမရဲ့ အ စ်န းမှုက အတေ်းနဖာ်မျေားနရှ့မှာ
နဘာင်းဘီြေျွတ်အရိုက်ြေံရင်း
အတေ်းတစ် တ် နေးဖက်နထာက် ေွားြေိုင်းတာမို့
မျေကန
် ှာ ူ အရှကက
် ွဲ မျေကရ
် ည်ဝဲရနတာ့မှာကို ိုေိြေဲ့

ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေိြေဲ့ဘူး
ကကမ်းကကမ်းတမ်းတမ်း ရိုက်နှကြေ
် ံရမှာကို နကကာက်တယ်
ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကို မေိြေဲ့ဘူး
ကကမ်းကကမ်းတမ်းတမ်း ကကိမ်းနမာင်းဆဲဆိုြေံရမှာ
နကကာက်တယ်
ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေိြေဲ့ဘူး
အတေ်းထဲက ေူငယ်ြေျေင်းနတွနရှ့
အရှကက
် ရ
ွဲ မှာကိုနကကာက်တယ်
ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေိြေဲ့ဘူး
ညီမနေးေဲ့ နဝးေွားရမှာ နကကာက်တယ်

အဲဒီအနကကာက်တရားနတွက
ေူတို့ရဲ့ အိ ်မက်နတွကုိ ိော
အဲဒီအနကကာက်တရားမျေားက
ေူတို့နေးနတွရဲ့ အောဂါတ်ကုိ ါထိရှေွား

မိဘဆရာ ူးန ါင်း ကနေး ညာနကာင်းမယ်ဆိုတဲ့စကား
ဠာေ်းစာအု ်ကကားထဲညြှေ ်နေတာနတာ့မနကာင်းဘူး
နြေတ်ရဲ့ဒီဇိုင်း ကာောအနေအထားကိက
ု
နရှ့မတက်နိုင်တဲ့ ရှကဖ
် ယ်အကေို
အက်နကကာင်းထ ်အစွဲနတွကေ
ို က်ေင့်ြေံနေကကတုေ်း
အဲဒီစေစ်ဆိုးနတွေဲ့ ကနေးနတွရဲ့ဘဝကို
ဘယ်ေိုအ မင့် ကို့ ကမှာေဲ
စကားေုံးကကီးကကီးနတွေဲ့ ါးစ ်အကကီးကကီးနတွန ာတဲ့
နိုင်ငံ့ရဲ့ေားနကာင်းရတောနေးနတွ
နတွးနြေါ်နမျှာ် မင်မှုမရှိတဲ့ မိဘေဲ့ဆရာနတွေက်ထဲမှာနတာ့

ကျေနော်နေ မိဘနတွကုိနကကာက်ောတယ်
ကျေနော်နေ ဆရာမကိုနကကာက်ောတယ်
ကျေနော် အိမ်မှာနေရတာနကကာက်ောတယ်
ကျေနော် နကျောင်းတက်ရမှာနကကာက်ောတယ်
ကျေနော် တ်ဝေ်းကျေင်ေဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာနကကာက်ောတယ်
အဲဒီအနကကာက်တရားနတွက
ေူတို့ရဲ့ စိတ်နတွကုဖ
ိ ိော

ရတောေိုေားနကာင်းနတွက နွံထဲောေစ်နေြေဲ့ရ
ဒီေိုမေိုေားအ ်တဲ့ ဆဲဆိုကကိမ်းနမာင်း ရိုက်နှက်
အ စ်န းမှုနတွ ကကားထဲ
ြေုဆိုကနေးနတွရဲ့ အေက်ရှူေံနတွမမှေ်နတာ့
ဂရုစိုက်ေားနထာင် နေြေျောနေးေားနထာင်
ကျေနော် အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကို မေိြေဲ့ဘူး
ကျေနော်အကကမ်းဖက်မှုဆိုတာကို မေိြေဲ့ဘူး ။ ။

#ဂိုးဂိုး(နမာရမမ ိုင်)
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ဒီြို့စ်ကို ေှယ်ြါ

ဆယ့်ရလးနှစ်သမီးေဲ ့ ဘောစီယာမှာ ရလစုပ်စြ်

ပ်ထား

ငါးနှစ်သမီးေဲ ့ ောသီရသွေးမှာ အလိုမ
အမည်မရပါ်လိုသူ

ေားခံေဲ ့ လူသ

်လြ်နြ် သရန္ဓ

မိန်းခရလးရ
ရနပူေှိန်ေှိန်လို ြုန်ရေးနှုန်းမှာ ချေည်ြျေင်

ရေစီးရေလာရြာင်းလှ

ဲ့ ငါ

ူမှုဆဲလ်ရ

ို ့ရခ

်

ွေ မျေိုးပွေား

ားရဆးမှာ ရဘးထွေြဆ
် ိုးြျေိုးေှိပါသလား။

ွေ အေှြ်လုံြို ့ ဇာ

စ်ထွောဟာ ခရေ

စ်ပွေင့် ြဲ

စ်ချေပ်နဲ အု
့ ပ်ပါ

စ်ပွေင့်ေဲ ့ အလုံဖခုံဆုံး သံချေပ်ြာ။

ို ့နိုင်ငံကြီးဟာ ရေစီးရကြာင်းထဲ ရမျောေင်း ရလှာ်ေင်း ြူးခ
ငါ

စာ

ဲ့ ငါ

ို ့ရခ

်ကြီး

ိုြ်ရသ တရ ာအြုံးြို ြုန်ထူထူနဲ ့ အုပ်ပပီး စာပို ့သမားဟာ စြေင်ရလး လြ်ရပါ်

ိုး

်ေင်း
ြ်လာ

င်လိုြ်

ယ်။

လျှာနဲ သွေ
့ ားလို အရြနဲ အရမဟာ
့
နားထင်နဲ နားေွေ
့
ြလ
် ို ရေးသွေား
အ

ိ

်ေဲ ့ ရဖခောရ

ွေ မမ်မိုေီမှာ ရအာ်
နီးနီးရလးဆို

ရေးြွောဖခင်းဆို
ြယ်ရ

ာ ငါ

ိုရပါ်လာ

ဲ့ငါ

ို ့ရခ

်။

ာ ငါ

ို ့မသိ

ဲ့ အရေးမှာ

ို ့သ

ိမထား

ဲ့ အနီးမှာ

ာ့ နီးနီးရလး ငါ

ို ့နီးနီးရလး။
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ငါ

ို ့ ြံဇာ

ာ ရြာင်းရအာင်

ဇြာရပါြ်ေ

်ရုံအနြ်နဲ ့ ဆြ်စီ(sexy)မယ်ရ

ာ်ပုံ အိ

်ြပ်ထဲရဆာင်ပါ

ထီရပါြ်ချေင်သလား လူရဖခာြ်ရလးြိေ
ု ှယ်ပါ။
အချေစ်မှာလာဘ်ပွေင့်မယ် ရ မနှစ်ရြာင်ေှယ်ပါ။
ြံဇာ

ငါ

ာရ

ွေ

ို ့အရမရ

ြ်မယ် ြံဖမင့်မယ် ဒီပို ့စ်ရလးေှယ်ပါ။

ွေ စူပါမားြြ်ထဲ မသွေားရ

ာ့ဘူး ြုန်းနဲ ဟင်
့ းချေြ်

အလုပ်ထဲြ အရြ့ရနလည်
့
စာဟာ ြုန်းထဲြ ထွေြြ
် ျေလာ
စာကြည့်

ိုြ်ထဲသွေား

ရဖပာင်းလဲရနပပီ ငါ
ရဖပာင်းလဲချေိန်

အစ ဆုံးြ
သင့်မိ

ို ့နိုင်ငံကြီး

န်ပပီ ငါ

ို ့နိုင်ငံကြီးလို ့ သေဏဂုံလိုေွေ

်ပါ။

်ပပီးလိုြ်ခ်ပါ မန်မ့ ှာရအာင်ရစရကြာင်းစာရေး

်ရဆွေမျေားထံေှယ်ပါ။

စဉ်းစားမရနနဲ မိ့
မ

ဲ့ ရမာင်ရလးေဲ ့လြ်မှာ စစ်ဦးထုပ်ရ

်ရဆွေ အခုပဲေှယ်ပါ လိုြ်ခ်ပါ

်လေဲ ့ ၆ ေြ်ရနမှ့ ာ

ရအာင်နိုင်ရစရကြာင်း စိ

ိုြ်ပွေဲေင်မဲ့ သူေဲရြာင်း
်မှာမှ

ဒီပိုစ့်ြုိ ေှယ်ဖြစ်ရအာင်ေှယ်ပါ။

#မူပင
ုိ ရ
် မ
23.2.19 ( SAT)

်

ို ့အ

ွေြ်

ယ်

ဲ့ဟင်းလျော
ွေ စစ်ြိနပ်ရ

ွေနဲ စစ်
့ ရသန

်ရ

ွေ
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လူမမာြပယုဂ်

ခုနစ်လနဲ ြွေ့ ားခဲ့
အသြ်ေှူသံရ

ဲ့ဘဂေြွေား

ွေဟာ နားကြပ်ထဲြ

စူးရအာင့်ရအာင့် နှစ်ပိုင်း
ေွောြဦးရလး ြင်ပွေန်း

စ်ရယာြ်
ိုး

ိုးေင်လာ

စ်ပိုင်းရန ့ေြ်မျေား

ပ်လိုြ်

ာြ "လူမမာ"

ရဆးမသုံးဘဲ ရဆးရုပ်ရပါြ်ရန

ဲ့ရုပ်

ဂိလာနခန္ဓာြိယ
ု ်နဲ ့ ဘားဆွေဲ ေိ
အိပ်ရေးပျေြ်ေင်း ရြာ်ြီခွေြထ
် ဲ နစ်ေင်ခဲ့
ရလ

ဂရုစိုြ်ချေင်စိ

ိုြ်ေင် ြျေား

်ရ

ယ် မိုးေွောေင်ြျေား

်မ

ဆောေန်ြ အိပ်ရပျော်ေဲ ့လား
ရခွေးအူသံရ

ွေ

ိ

်မှ ရခါင်းချေေ

မရသရသးေင် မနြ်ဖြန်အ
ရပျော်ရပျော်ကြီးရ

ဘေရ

ွေ အပမီးအရမာြ်

ကြြ်မ

ယ်

မိုးေွော နှင်းြျေလည်း ေရုန်းသုန်းြား

ဲ့ ရသမင်း

ွေဖပယ်ဖပယ်လာ

ဲ့ဘေ

်

ွေန်ခင် မျေြ်နှာသစ် ရမ တရ ာပို ့

အားလုံးဟာ သခေါေပါပဲ

နှလုံးမရြာင်း

ည့်မှာမဟု

ယ်

ာင် ရဆးသားရ

်ဟွေ

ွေြ် ရမာရနေ

စ်ရန ့ ခုနစ်နာေီအိပ်မှဆိုေင်

ဒီဇာ

ဟွေ

ဲ့ဘေ

ာ့ မအိပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး

ရပျော်လည်းြျေား ပျေင်းလည်းြျေား

TB, ASO နဲ ့ ရချောင်း

ဲ့

်လမ်းေဲ ့ ဇာ

်

ဘာမှမေရသးေင်ရ

မန် စာရမးပွေဲမျေား

#ရနလွေဏ်းအိမ်

်ေင်ခန်းရ

ွေဟာ ကြမ်း

ယ်

ာ့ သခေါေြိရ
ု ခါြ်ထားေဦးမယ်။

Photo: Maung Maung Oo

ဆောင်းပါး
သဆောထား အမြင်
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■ ဆဏ်းဝင်း အာင်
မိမိတို့တ တွေ ေ့စဉ်နှင့်အမျှ အမှုကိစ္စတို့ကို
ရှး

လူကကီးသူမတို့က

ြောဆိုလုြေ်ကုင
ိ ်

အဓိကနှင့်သာမည

ကွေဲ ြေားြေါ စဟု

ဆုံးမြေါသည်။

အ ရးကကီးသည့််

အ ကကာင်းအရာနှင့် အ ရးမကကီးသည့် အ ကကာင်းအရာတို့ကို
ခွေဲ ခားသိေား လည်ကကဖို့ ဖစ်ြေါသည်။
ခရီး ဆာင် မေ်မာအဘိဓာေ်တွေင် ဖွေင့်ဆိုထားသည်မှာ အဓိက
(ောမ်)

အ ရးကကီး သာ၊ အ ရးြေါ သာ၊

အရာ၊

သာမည

(ောမဝိ သသေ)

လိုရင်း ဖစ် သာ

အထူးမဟုတ် သာ၊

သာမေ် ဖစ် သာ ဟူ၍ ဖစ်ြေါသည်။ စကားလုံး နှစ်ခုစလုံးမှာ
ြေါဠိစကားလုံး များလည်း ဖစ်ကကသည်။

အချု့က
ိ
အဓိကကျ၍ အချု့က
ိ
သာမညအ ရးအရာများသာ
ဖစ် ချမည်။ အရာရာသည် အဓိကချည်း မဟုတ်သကဲသ
့ ို့
သာမည ချည်းလည်း မဟုတ်ြေါ ြေ။

လး လးေက်ေက် ဖင့်

ြေုမူ ဆာင်ရွကစ
် ရာများကို အဓိကစာရင်းထဲ သွေတ်သွေင်းကာ
လုြေ်ကုင
ိ ်ကကရမည်

သ ဘာထားရမည့်

အး ဆးသက်သာစွော

ဖစ်သလို

ကိစ္စဝိစ္စတို့ကိုမူ

ဤတွေင် စာ ရးသူအဓိက ဆွေး နွေးတင် ြေလိုသည့် အချက်မှာ
ေရာတကာ

ြေါ့ ြေါ့ြေါးြေါး

သာမညစာရင်းထဲ

ရာက် လရာရာတွေင် မျက်စိ ောက် လာက်

အာင်

တွေ့ မင် ေရ သာ

လက်ကိုင်ဖုေ်းများ ဖင့်

ဓာတ်ြေုံရိုက် ခင်း ကိစ္စ ဖစ်ြေါသည်။
ယ ေ့ ခတ်ကာလတွေင် လူတိုင်းေီးြေါး လက်ကုင
ိ ်ဖုေ်းများကို
ကိယ
ု ်စီ အသုံး ြေုနိုင်ကကပြေီ ဖစ်သည်။ ထို့ ြေင် ကားများကို
တာ ရာပမို့ြေါ

ြေိုင်ဆိုင်နိုင်လာကကပြေီလည်း

လမ်းများသည်လည်း
ေသအနှံ့သို့
အား ဖင့်

ေိစ္စဓူဝ ထိ တွေ့ ြေတ်သက်ကကရ သာ ဖစ်စဉ် ဖစ်ရြေ်တို့တွေင်

ဂရုတစိုက်

မ လးြေင် စဘဲ

ဆာင်ရွကသ
် ွေားကကဖိြေ
ု့ င် ဖစ်ြေါ သည်။

ခရီးသွားခခင်းဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အဓိကလား

ဆာင်ရွကက် ကရာတွေင်

ထည့်သွေင်းကာ

ယခင်ကထက်

ဖစ်ြေါသည်။

ကာင်းမွေေ်လာကာ

ြေါက် ရာက်လျက် ရှိြေါသည်။ အကျုးဆက်
ိ

ြေည်တွေင်း

ခရီးသွေားများ

တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်

တိုးတက်များ ြေား လာ ေ သည်။
ခရီးသွေား ခင်းသည်
ဖစ်ြေါ၏။
အသစ်သို့

အလွေေ် ကာင်မွေေ် သာ

မ ရာက်ဖူး သး သာ
ရာက်ရသည်။

ကကည့်ရှုရသည်။

အ လ့တစ်ခု

ေယ် မအရြေ် ေသ

မင်ကင
ွေ ်းအသစ်များ

တွေ့ မင်

ေသထွေက် အစားအစာများ မည်းစမ်းခွေင့်

ရကကသည်။ ေသခံ တို့၏ လူမှုစရိုက်၊ လူမှုဘဝ အ လ့အထ
များကိလ
ု ည်း

လ့လာခွေင့်

ရရှိကကြေါသည်။

မိမိတို့
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ခရီးထွက်ကကသည့် ရရာက်ရာရေသ

လှမည်လဲဆိုသည်ကုြေ
ိ ဲ

ဝန်းကျင် အရြခအရနတို့အရေါ်

သည်။

အထူးတလည်

စိတ်ဝင်စား ေကက

စိတ်ဝင်စားမှု နည်းေါးကာ
ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြြင့် အမှတ်တရ

ဖစ်သင့်သည်မှာ သွေား ရာက်လည်ြေတ်ရာ

ဓာတ်ေုံရိုက်ြို့က အဓိက

အ ဆာက်အအုံ စသည်တို့ကို

ြြစ်ရနရသာရကကာင့်ေင်။

သို့ တည်းမဟုတ် ၎င်း ေရာတို့၏ အလှအြေ၊ ထူး ခားမှု၊
ဆေ်းကကယ်

အရြေ် ေသနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ကာ တူညီချက်၊ ကွေလ
ဲ ွေဲချက်များ

မှု

လ့လာစူးစမ်းသင့် ြေသည်။

စသည်တို့ကို

ဤသည်တို့ကို

ေရာ၊ ဝေ်းကျင်၊

ကကည့်ရှုခံစားသင့် ြေသည်။

အဓိကထား၍

ပြေီးမှ

ကိလ
ု ည်း ရာက်တုေ်း ရာက်ခိုက် စ့ငုနိုင်ကကြေါသည်။

အမှတ်တရအ ေနှင့်

ဤသည်တို့အ ြေင် ခရီးသွေား ခင်းသည် စိတ်ကုိ လေ်းဆေ်း

ဓာတ်ြေုံရိုက်ဖို့က

တက်ကက စြေါသည်။

ဖစ်ဖွေယ်ရာတို့က သာမညအ ဖစ်သို့ ရာက်ရှိ ေ ြေသည်။

အ မင်ကုလ
ိ ည်း

စိတ် ြေျာ်ရွှင်

ကကည်နူးမှုကုလ
ိ ည်း

အ တွေးအ မင်

အသစ်များ၊

ကျယ် စြေါသည်။
ြေးစွေမ်းနိုင်ြေါသည်။

အ တွေ့အကကုံ

အဆေ်းများ

ယခု တာ့ ဖင့်

ခရီးတစ်ခု

ဓာတ်ြေုံ

ရာက်ရှိ ကကာင်း

မရိုက်သင့် ြေဘူးလား။

မဟုတ်ြေါပြေီ။

ဘယ် ေရာ ရာက် ရာက်

အဓိက ဖစ်ကာ

ထွေက်သည်ဆိုရာဝယ်

ငွေ ကကး၊

အချေ်ိ တို့ကို

ကိလ
ု ည်း တစ်ြေါတည်း ရရှိခံစား နိုင်ကကြေါသည်။

အရင်း

ခရီးထွေကက် ကြေုံမှာ

သင့်ြေါသည်။ သို့မှသာ ခရီး ထွေကရ
် ကျုးိ ေြေ် ြေမည်။

မျုးစု
ိ ံရှိြေါသည်။

အာင်၊

မိသားစုလိုက်

ထွေကက် ကသည်။ သူငယ်ချင်း၊ မိတ် ဆွေ၊ အ ြေါင်းအသင်းတို့
စု ြေါင်း၍

ထွေကက် ကသည်။

အဖွေဲ့အစည်းလိုက်

ဌာေဆိုင်ရာ

ထွေကက် ကသည်၊

ရုံး၊

ကျာင်း၊

အနှီး ြေုရြေါသည်။

ကျေ်ဗဟုသုတ

ကုမ္ပဏီ၊
သင်တေ်း

အလိုက်လည်း ထွေကက် ကသည်။ ရြေ်ရွာ အိမ်ေီးေား ခင်းတို့

ထိုသို့မဟုတ်ြေါဘဲ
ခင်း၏

မထိုက်တေ် ြေ။

အချေ်ိ ကေ
ု ်၊

လ ကကာင်း နှင့် အမျုးမျ
ိ ုးအဖု
ိ
ံဖုံ ခရီးထွေကက် က လသည်။
တဖေ်ခရီးထွေကက် ကသည့်

ရည်ရွယ်ချက်များကလည်း

အမျုးမျ
ိ ုးိ ရှိကက သးသည်၊ ဘုရားဖူးခရီး၊

လ့လာ ရးခရီး၊

အ ြေျာ်ခရီး၊ စိတ်အြေေ်း ဖခရီး၊ အေားယူခရီး စသည် ဖင့်
ကွေဲ ြေား ခားေားမှု ရှိကကြေါသည်။

ကကည့်သည့်အခါ

အဓိကနှင့်သာမည

တွေ့ မင် ေရြေါသည်။

လ့လာ

ကွေလ
ဲ ွေဲ ေသည်ကုိ

ခရီးထွေကက် ကသည့်

ရာက်ရာ ေသ

ဝေ်းကျင် အ ခအ ေတို့အ ြေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ေည်းြေါးကာ
ြေုံစံအမျုးမျ
ိ ုးိ ဖင့်

အမှတ်တရ

ဖစ် ေ သာ ကကာင့်ြေင်။

ဓာတ်ြေုံရိုက်ဖို့က

ထို့ ကကာင့်

အဓိက

ရာက်သည့် ေရာ

ရှုကကည့်ြေါ လ။ သူသူငါငါ၊ ကကီးကကီးငယ်ငယ်၊ ြေျုြေျ
ိ ုအိ
ိ ုအို တို့မှာ
မိမိတို့

သွေားလာ

လည်ြေတ်ကကသည့်

ေရာကို

သိြေ်စိတ်မဝင်စား၊ ဘယ် ေရာတွေင် ဖုေ်း ဖင့်ဓာတ်ြေုံရိုက်လျှင်

ရာက်သည့် ေရာကို

စိတ်မဝင်စား၊

ြေျာက်ဆုံး ေ ြေ တာ့မည်။

အဆုံးရှုံးကကီး

လူြေေ်း ဖစ်ကာ

ဆုံးရှုံးရ တာ့သည်။
ငွေ ကကးကုေ်ကျမှုလည်း

မိမိသွေား ရာက်

ရာက်သည်ဆိုရုံသာ

လည်ြေတ်ရာ ေရာသို့

ရာက်၍ အ ြေေ်ခရီးတွေင် ဖုေ်းထဲမှ

ဓာတ်ြေုံများသာ အဖတ်တင် ကျေ်ရစ်သည်။ အ ခား မည်သည့်
အကျုးထူ
ိ း

တစ်စုံတစ်ရာမှ

ရရှိ ခင်း

အလျဉ်း

မရှိ ြေ။

ခရီးထွေကရ
် ခင်း၏ အနှစ်သာရလည်း ြေျာက်ဆုံးခဲ့ရ လပြေီ။
ထို့ ကကာင့်

ခရီးထွေကရ
် ခင်း၏

ဘာသဘာဝ၊
ထားရေ်

သို့ သာ် ယ ေ့ ခတ်ကာလ ခရီးထွေကက် ကသည်ကုိ

အသုံးချ

ရည်ရွယ်ချက်မှာ

တချု့က
ိ
ကိယ
ု ်ြေိုင်ကားနှင့်၊ တချု့က
ိ
ကားစင်းလုံးငှါးနှင့်၊
လှ သ ဘောနှင့်၊ တချု့က
ိ
တာ့

အကျုးရှ
ိ ိ အာင်

ဓာတ်ြေုံ ရိုက်ရေ်ကုသ
ိ ာ အဓိကထား ေြေါက ခရီးထွေကလ
် ာရ
အကျုးရလေ်
ိ
မရှိြေဲ

ရထား နှင့်၊ တချု့က
ိ

ထိုက်တေ်

အဓိြေ္ပါယ် အာင်၊

စု ြေါင်း၍ ထွေကက် ကသည်မျုးလည်
ိ
း ရှိ ြေါသည်။

တချု့ိ က ဘုရားဖူးကားနှင့်၊ တချု့က
ိ
လိုင်းကားနှင့်၊ တချု့က
ိ

အဖိုး ြေးဆြေ်မှုနှင့်

အကျုး၊ိ

အဓိြေ္ပါယ်၊

အနှစ်သာရတို့ကိုအ လးအေက်

သတိ ဖင့်

အဓိကအချက်တို့ကို

ဆင် ခင်သင့်ြေါသည်။
လျစ်လျူရှုကာ

အဓိက
ထိုထို သာ

ဘယ် ေရာ

ရာက် ရာက် ဖုေ်းကင်မရာ ဖင့် ဓာတ်ြေုံချည်း ရိုက် ေကက
လျှင်မူ

ေရာမကျလှ ြေ။

လ့လာခံစား ခင်းနှင့်
တို့ကိုသာ

ေရာ ေသ

ေသိယဗဟုသုတတို့ကို

အဓိကထား၍

အလှအြေကို
ရှာမှးီ ခင်း

ဓာတ်ြေုံရိုက် ခင်းကိစ္စကုိ

သာမည ေရာသာ ထားကကဖို့ တိုက်တွေေ်းချင်ြေါသည်။ သိရှိ
လိုက်ော နိုင်ကကြေါ စ ကကာင်းလည်း
ဆန္ဒ ြေုလိုက်ရြေါသည်။
■

ဆဏ်းဝင်း အာင်

ကာင်း သာမေသီ ဖင့်

……………………………………………………………………………………….. Social Garden

ြောဆိုခွေင့်ကို
ဝန်ထမ်းတတွရဲ့ လူ့အခွင့်အတရးတဲ့လား အပိုင်း ၂

SGM

အမှတ်

လုြေ်ငေ်းမှာ

၁

မှာ

လုြေ် ေကကတဲ့

ြေတ်သတ်ပြေီး

လူသားချင်းစာော ထာက်ထားမှု
ဝေ်ထမ်း တွေရဲ့

ကျင့်ဝတ်ေဲ့

ရးခဲ့ြေါတယ်။ အဲ့ေီအထဲကမှ လွေတ်လြေ ််စွော

ြော ရးဆိုခွေင့် freedom of expression ေဲ့ ြေတ်သတ်ပြေီး
အခုလို ေည်းေည်းြေဲ ရးခဲ့ြေါတယ်။
■

ြေိတ်ြေင်သလား ြေါ့။

မေ် ေဂျာ တွေ

လူကကီးလုြေ်သူ တွေကလည်း
စည်းလွေတ်ဝါးလွေတ်
ြေုံရိြေ်ကုိ

ဝေ်ထမ်း တွေရဲ့

ြောဆို ခင်းဟာ အဖွေဲ့အစည်းရဲ့

ထိခိုက်လာနိုင်တာကို

စိုးရိမ်ကကြေါတယ်။

မေ်မာ ြေည်လို တစ်ဦးေဲ့ တစ်စု၊ လူမျုးတစ်
ိ
ခုေဲ့ တစ်ခု
မတည့်တဲ့

ေရာမှာ

ြေိုပြေီး

ဆင် ခင်စရာ တွေ

များြေါတယ်။ ရှိရင်းစွေဲ ြေဋိြေက္ခအ ခအ ေ တွေကုိ ြေိုပြေီး
မဆိုးဝါး စဖို့ ကေ့သ
် တ်မှု တွေ လုြေ်ရြေါတယ်။ အခု

လွတ်လပ်စွာ အခငင်းပွားခခင်း

ခတ်စား ေတဲ့ Do No Harm principle ဆိုတာဟာ

“ ောက်ထြေ် ဝေ်ထမ်း တွေေဲ့ အဖွေဲ့အစည်း တွေကကားမှာ

ေီအတွေကြေ
် ါ။ ကိယ
ု ့်ရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ အ ြေုအမှု လး

အ ငင်းအြေွေားရဆုံး

လွေတ်လြေ်စွော

တစ်ခုက ေ ကိယ
ု ့်အဖွေဲ့အစည်းကို ထိခိုက်၊ ကိယ
ု ့်ဆီက

ကိစ္စ ဖစ်ြေါတယ်။

အထူးသ ဖင့်

အကူအညီ

လူမူကေ
ွေ ်ယက်မှာ

စိတ်တိုင်းကျ

ရးသားခွေင့်ကို

ြေဿောက

ြေိတ်ြေင်တာေဲ့

ြေတ်သတ်ပြေီး

မ ကျမေြေ်

ြောဆိုခွေင့်

ကိစ္စက တာ့

ဖစ်ကကြေါတယ်။ လူတစ် ယာက်ချင်းရဲ့ လွေတ်လြေ်စွော

လိုအြေ် ေသူကုိ

ထိခိုက်နိုင်ြေါတယ်။

ဘယ်ဟာက

ဘယ်လို

အကျုးအြေစ်
ိ
ရှိတယ်ဆိုတာကို ဆုံး ဖတ်ဖို့က သိမ် မွေ့တဲ့
ကိစ္စြေါ။

အလားတူြေဲ

ဝေ်ထမ်း တွေ

ကိယ
ု ်တိုင်ရဲ့
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လုံခခုံ ရး

အ ခအ ေရ

ကေ့သ
် တ်ရတာမျုးလည်
ိ
း

ရှိြေါတယ်။ တချု့ဟာ
ိ
တွေက တာ့ ဝေ်ထမ်း ဖစ် ေလို့
မဟုတ်ဘဲ

သာမာေ်

လူတစ် ယာက်
လူမူ ရး

ကိုယ့်ကျင့်သိကာ္ခ ရှိတဲ့

မလုြေ်သင့်တာ တွေြေါြေဲ။

ေါ တွေကို

လုြေ် ဆာင်တဲ့အဖွေဲ့အစည်း၊

ကျင့်ဝတ်ကို

အဖွေဲ့အစည်း တွေက

အထူး

လိုက်ောတဲ့

အ လးထားြေါတယ်။”
အခု အြေိုင်းမှာ တာ့ အကျယ်တဝင့် ဆွေး နွေးသွေားြေါ့မယ်။
ေီကိစ္စကုိ

ဆွေး နွေးဖို့ဆိုရင်

အရင်ဆုံး

လွေတ်လြေ်စွော

ြော ရးဆိုခွေင့် freedom of expression ဆိုတာ ဘာလဲ
သ သချာချာ

ေားလည်ရြေါမယ်။

မေ်မာ ြေည်ရဲ့

ေါက

အ ခား သာ

လွေတ်လြေ်စွော

အခု

ြေဿော တွေမှာလည်း

ြော ရးဆိုခွေင့်ကို

ေားမလည်မှုရဲ့

လက်ရှိ

ဆိုးကျုးိ တွေ

သ သချာချာ

ရှိ ေတာမို့ြေါ။

ယဘုယျ

ြောရရင် မေ်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ အ ရှ့ြေိုင်းမှာ လွေတ်လြေ်စွော
ြောဆိုခွေင့်ဆိုတာ

အိြေ်မက်ထဲမှာြေဲ

ောက်ြေိုင်း ၂၀၁၂

ရှိခဲ့ြေါတယ်။

၂၀၁၀

လာက်က စပြေီး လူမူကေ
ွေ ်ယက် တွေ

အား ကာင်းလာ၊ ဆင်ဆာစေစ် တွေ ဖျက်သိမ်းပြေီးတဲ့ ောက်
ကိယ
ု ် ြောချင်ရာကို ေည်း ြေါင်းစုံေဲ့

ြောခွေင့် ရလာြေါတယ်။

နှစ်ကာလများစွော ြေိတ်ြေင်ထားခဲ့ရတဲ့ လူ့အသိုက်အဝေ်း ြေီြေီ
ြောခွေင့်ရချေ်ိ မှာ

အကုေ် ြောမယ်

ြေိတ်လွေေ်းက ေ
သွေားတာြေါြေဲ။
စိတ်ြေိုင်း

ြေွေင့်လွေေ်းတဲ့

အ ေအထား၊

အ ခအ ေကို

ေီကကားထဲမှာ

သင့် တာ်တဲ့

ကျင့်ဝတ်ြေိုင်းဆိုင်ရာ

အချေ်ိ မရခဲ့ြေါဘူး။

ဆိုတဲ့

ြေု ြေင်

ဥြေ ေ ရးရာ
တည် ဆာက်ဖို့

ဖ့ဘုတ်ကလည်း မီးထိုး ြေးသလို ဖစ်ပြေီး

ြောချင်ရာ ြော၊ တစ်ဦးတစ်ဖက်ကို ရေ် စာင်
လူမှုြေဋိြေက္ခ တွေကုိ
နိုင်ငံက

တေ်းကူး

ဖေ်တီးမိကေ
ု ်ကကြေါတယ်။

လူ တွေက တာ့

သ ဘာ ြေါက်ရင်း

ြောကကရင်း
အ ောက်

အ တာ်အတေ်ကကာမှ

ဖ့ဘုတ်ကုိ

ဖိအား တွေ

ေါကို
ြေးလာ

ေကကြေါပြေီ။
■
လွေတ်လြေ်စွော

လူ့အခွေင့်အ ရး
ဖာ် ြေ

လွတ်လပ်စွာ တခပာတရးဆိုခွင့်
ြောဆိုခွေင့် Freedom of speech ြေဲ ဆိုဆို

ြေါက်လွှတ်ြေဲစား

ြော ြော သချာတာက တာ့

ြောခွေင့်၊ တြေါးသူအား ကိယ
ု ့်စိတ်ရှိတိုင်း
ြောဆိုြေိုင်ခွေင့်

လက်ခံနိုင်ကကမယ် ထင်ြေါတယ်။

မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တာ့

ြောဆိုခွေင့်ကို

အ ခခံအား ဖင့် တာ့

ကက ငာစာတမ်းရဲ့ အြေိုေ် ၁၉ မှာ အခုလို

ဖွေင့်ဆိုထားတယ်။

ထင် မင်ယူဆနိုင်ခွေင့်နှင့်

“လူတိုင်းတွေင်
လွေတ်လြေ်စွော

လွေတ်လြေ်စွော
ဖွေင့်ဟ ဖာ် ြေ

နိုင်ခွေင့်ရှိသည်။ အဆိုြေါ အခွေင့်အ ရးများ၌ အ နှာင့်အယှက်
မရှိဘဲ လွေတ်လြေ်စွော ထင် မင်ယူဆနိုင်ခွေင့် ြေါဝင်သည့်အ ြေင်၊
နိုင်ငံ ေယ်ေိမိတ်များကို

ထာက်ထားရေ်မလိုဘဲ သတင်း

အ ကကာင်းအရာနှင့် သ ဘာတရားများကို တစ်ေည်းေည်း
ဖင့် လွေတ်လြေ်စွော ရှာယူဆည်းြေူးနိုင်ခွေင့်၊ လက်ခံနိုင်ခွေင့်နှင့်
ဝငှ ဖေ့်ချခွေိ င့်တို့လည်း ြေါဝင်သည်။”
ေီအြေိုေ်အရ မိမိတို့ စိတ်ကကိုက် ထင် မင် ယူဆခွေင့်ရှိတယ်။
ေါကို

ထုတ် ဖာ်ခွေင့်ရှိတယ်။

ထုတ် ဖာ်ရာမှာလည်း

နိုင်ငံေယ်ေိမိတ် တွေ ကေ့သ
် တ်ထားလို့ မရဘူး။ ပြေီး တာ့
ေည်းလမ်း ြေါင်းစုံေဲ့

ထုတ် ဖာ်ခွေင့်ရှိတယ်။

တကယ်

လက် တွေ့မှာ တာ့ ေါမျုးိ ဖစ်နိုင်ြေါသလားဆိုရင် လူတိုင်း
မရနိုင်ဘူးလို့

ြောရြေါမယ်။ အ ကကာင်းရင်းများစွော ရှိြေါတယ်။

အဓိက အ ကကာင်းရင်း တစ်ခုက တာ့ အာဏာြေိုင်သူ တွေက
လူ တွေရဲ့ လွေတ်လြေ်စွော
စည်းကမ်းေဲ့

Freedom of expression ြေဲ
စာ်ကား

လွေတ်လြေ်စွော

ြောဆိုခွေင့်ကို ြေိတ်ြေင်ကကြေါတယ်။

ဘာင်ခတ်ချင်ကကြေါတယ်။

အထူးသ ဖင့်

ြေည်သူကုိ တာဝေ်မခံချင်ကကတဲ့ အာဏာရှင် နိုင်ငံမျုးိ တွေြေါ။
၂၀၁၀ မတိုင်ခင် မေ်မာနိုင်ငံဟာ အ ကာင်းဆုံး ဥြေမာြေါြေဲ။
ေုတိယ တစ်ချက်အ ေေဲ့က တာ့ လူတိုင်းက စေစ်တကျ
ထုတ် ဖာ် ြောဆိုဖို့ရာ

ေည်းလမ်း တွေကုိ

လက်လှမ်း

မမှီကကလို့ြေါ။ ေီ ြေဿောကို လူမူကေ
ွေ ်ယက်က အတိုင်းအတာ
တစ်ခုအထိ

ဖရှင်း ြေးြေါတယ်။

ေါ ြေမယ့်

အားေည်း

ေ သး တာက ဘယ်လို စေစ်တကျ တင် ြေမလဲဆိုတာြေါ။
အ ြောမတတ် တာ့ ဆဲသလိုမျုးိ တကယ့် လူတိုင်း သိသင့်တဲ့
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ြေဿောကကီးကို
အဆင့်လို့

အ ြောမတတ်တဲ့အခါ

အထင်ခံရပြေီး

အတင်း ြောတဲ့

လူ တွေ

လိုအြေ်သ လာက်

ဂရုမစိုက် တာ့တာမျုးိ တွေြေါ။ တချု့ကျလည်
ိ
း
အားကကီးပြေီး

တဖက်

ကို

ြောချင်လွေေ်း

စာ်ကားသလို

ဖစ်ပြေီး

တရား ြေေ်စွေဲခံရတာ တွေ ဖစ်ကေ
ု ်တာြေါြေဲ။

တို့က

စတင်ခဲ့တဲ့

လူသားချင်း

လုြေ်ငေ်းကကီးဟာ

နိုင်ဂျးရီ
ီ းယားနိုင်ငံ

ဘိုင်အမ်ဖရာ

အ ဖစ်အြေျက်ကကီး

ောက်ြေိုင်းမှာ တာ့

ဝိဝါေကွေဲ တွေေဲ့

အ ငင်းြေွေားစရာ

ဖစ်လာကကြေါတယ်။

နိုင်ဂျးရီ
ီ းယား

အစိုးရေဲ့

ခွေဲထွေက် ရးသမား တွေ
စစ်ြေွေဲရဲ့
အ ခား

တစ်ဖက်မှာ တာ့

လူတိုင်းက

အခွေင့်အ ရးကို

အလွေေ်အကျွသု
ံ ံးဖို့ ဝေ်မ လးတတ် ကကြေါဘူး။
အ မှာင် ခတ်မှာ အကကာကကီး

အထူးသ ဖင့်

ေလာခဲရ
့ တဲ့ မေ်မာနိုင်ငံလို

ေရာမှာ ကိယ
ု ့်ရဲ့ လွေတ်လြေ်ခွေင့်ကို သူတြေါးအား မထိခိုက်ဘဲ
ဘယ်လို သုံးစွေဲရမယ် ဆိုတာ သိသူ တွေ ေည်းြေါးလွေေ်းြေါတယ်။
လမ်း ြေါ်တက်ပြေီး

ဆးရိုးလှမ်းသလိုမျုးိ

အရြေ်ထဲ

မကကာဝံ့မောသာ စကားလုံး တွေကုြေ
ိ ဲ လွေတ်လြေ်စွော
အကာအကွေယ်ေဲ့

ြောဆိုချင်ကကြေါတယ်။

ြောဆိုခွေင့်

လူတစ် ယာက်

ချင်းဆီမှာလည်း ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အကာအကွေယ် ရှိြေါတယ်။
ေါ ကကာင့်ြေဲ

နိုင်ငံသားများ၏

ကာကွေယ်တဲ့

ဥြေ ေ တွေ

သတ်မှတ်ထားတဲ့

ကိယ
ု ်ြေိုင်လွေတ်လြေ်ခွေင့်ကို
ြေေ်လည်

ြေဌာေ်းရတယ်။

ဘာင်တစ်ခုရှိမယ်။

အဲ့ေီ ဘာင်ကို

ကျာ်ရင် အမှားလုြေ်မိတဲ့ သ ဘာ သက် ရာက်မယ်။ ဥြေမာ
အသ ရဖျက်မှု

ြေုေ်မမျုးက
ိ

နိုင်ငံတိုင်းမှာ

ရှိြေါတယ်။

ြောခွေင့်ဆိုပြေီး သွေားြေုြေ် လလွေင့်

ြောရင် တာ့

အကာအကွေယ် ြေးနိုင်ြေါလိမ့်မယ်။

အခုဆိုရင်

လွေတ်လြေ်စွော
ေီြေုေ်မ

မေ်မာနိုင်ငံမှာလည်း
လွေတ်လြေ်ခွေင့်ကုိ

နိုင်ငံသားများ၏

ြေုဂ္ဂလိက

အကာအကွေယ် ြေးသည့်

ဥြေ ေဆိုတာ

ရှိ ေြေါပြေီ။ လ့လာထားကက စချင်ြေါတယ်။
ဘယ် ေရာ၊

ဘယ် ဘာင်ကုိ

ြောတာ မဟုတ် တာ့ဘူးလဲ။ အ ဖရခက်တဲ့
ေါ တွေကုိ

ဘာ ကကာင့်

ြောရသလဲဆိုရင်

ြောဆိုခွေင့်ရဲ့ သိမ် မွေ့တဲ့ သ ဘာကို
ပြေီးရင်

လူသားချင်း

သက် ရာက်ြေုံကို
■

လွေတ်လြေ်စွော
မးခွေေ်းြေါြေဲ။
လွေတ်လြေ်စွော

ြေါ်လွေင် စချင်လို့ြေါ်။

စာော ထာက်ထားမှု

ေယ်ြေယ်မှာ

ြောြေါမယ်။

အ ငင်းြေွေားကကလို့ြေဲ

ထုတ် ဖာ် ြောဆိုခွေင့်ေဲ့
လူသား တွေရဲ့

ဘိုင်အမ်ဖရာ

နှစ်သိေ်း

အထိ

ခုနှစ်မှာ
ြေည်ေယ်

နှစ်နှစ် ကျာ်

အငတ် ဘး ကကာင့်

လူ ြေါင်း

သဆုံးခဲ့ကကတယ်လို့

ဆိုြေါတယ်။ နိုင်ဂျးရီ
ီ းယားတြေ် တွေဟာ ဘိုင်အမ်ဖရာ ေသကို
အပြေီးအ ြေတ်လည်း

မသိမ်းြေိုကန
် ိုင်ဘဲ

ဝိုင်းရံြေိတ်ဆို့ထား

ြေါတယ်။ ြေင်ြေ အကူအညီ မှေ်သမျှ ဖတ် တာက်ထားြေါ
တယ်။ ေါ ကကာင့်ြေဲ အငတ် ဘးဆိုက်ရတာြေါ။ အထူးသ ဖင့်
ဘိုင်အမ်ဖရာ ေသဟာ

အဓိက

အသားဓါတ်အ ဖစ်

ော် ဝက ေ ငါး ခာက်ကို တင်သွေင်း ေရတာကို ြေိတ်ြေင်
လိုက်တဲ့အခါ

အသားဓါတ်ချု့တဲ
ိ ့

ရာဂါက

အဆိုးဆုံး

ဖစ် ြေါ်လာြေါ တာ့တယ်။
နိုင်ငံတကာက

အကူအညီ

ြေိတ်ဆို့ထားတာ တွေကုိ
ြေစ္စည်း တွေ

ြေးသူ တွေကလည်း

ကျာ်လွှားပြေီး

ြေးြေို့ကကြေါတယ်။

နိုင်ငံ လြေိုင်ေက်ကို ချုးိ ဖာက်ပြေီး
ချ ြေးတာလည်း

ြေါြေါတယ်။

ထာက်ြေံ့ ရး

ေီထဲက

တစ်ခုက

လယာဉ်ေဲ့ ြေစ္စည်း တွေ

ေီအထဲမှာ

ကယ်ဆယ် ရး

ြေစ္စည်း တွေေဲ့ အတူ လက်ေက် တွေြေါ ြေို့ ဆာင်တယ်လို့လည်း
ြောကကြေါတယ်။
မ ြေင်မှာ

နိုင်ငံတကာ

ဆးရုံ တွေ၊ အာဟာရ

ကကက် ခေီအဖွေဲ့က တာ့
ထာက်ြေံ့ ရးစင်တာ တွေ

ဖွေင့်ပြေီး ကူညီ ြေးြေါတယ်။ ေီလို ကူညီရာမှာ ဝေ်ထမ်း တွေကို
လက်မှတ်

ထိေ်းသိမ်းနိုင် စဖို့

ထိုးခိုင်းြေါတယ်။

ခံဝေ်ချက်

ဘက်မလိုက်ဟု

ရြေ်တည် ြေ

နိုင်မှသာ ေုက္ခ ရာက် ေသူ တွေကုိ ကူညီနိုင်ခွေင့် နိုင်ဂျရီီ းယား
အစိုးရဆီက ရနိုင်မှာ ဖစ်လို့ြေါ။
ြေစ်သစ်ဆရာဝေ်တစ် ယာက် ဖစ်တဲ့ ဘားေေ်ကုခ
ိ ျ်ောလည်း
ခံဝေ်ချက်ကုိ လက်မှတ်ထိုးပြေီး အလုြေ်လုြေ်တဲ့ ဝေ်ထမ်းထဲက
တစ် ယာက်ြေါ။ လက် တွေ့

မ ြေင်မှာ တာ့ ကယ်ဆယ် ရး

လုြေ်သား တွေဟာ နိုင်ဂျရီီ းယား အစိုးရတြေ်ရဲ့ ြေစ်မှတ်ထား

ICRC - MSF အကွအ
ဲ ပပဲ

လွေတ်လြေ်စွော

ောက်ဆက်တွေဲ

ငါး သာင်းက ေ

၁၉၆၇

စစ် ဖစ်ကကြေါတယ်။

ဘက်မလိုက် ရးမူကုိ

ကျာ်ရင်

စာော ထာက်ထားတဲ့

တိုက်ခိုက် ခင်းကိုလည်း
ြေတ်သတ်ပြေီး
အတိေုက္ခ တွေကုိ

ခံရြေါတယ်။

နိုင်ဂျရီီ းယား

အစိုးရတြေ်ရဲ့

အရြေ်သား တွေ ြေါ်မှာ

ကျူးလွေေ်တဲ့

လူသတ်မှု တွေ

အငတ် ဘး

သင့် စမှု တွေကုလ
ိ ည်း

ကူညီကယ်ဆယ် ြေးတဲ့ လူသားချင်း စာော ထာက်ထားတဲ့

မျက်ဝါးထင်ထင်

လုြေ်ငေ်းကကီးမှာ နှစ် ခမ်းကွေဲ သွေားခဲ့ရြေါတယ်။ ဟင်ေရီေူးေေ့်

နိုင်ဂျးရီ
ီ းယားအစိုးရ မျက်မာေ်ရှမှာ စိုးရိမ်တာ ကကာင့် ဘာမှ

တွေ့ မင်ရြေါတယ်။

ေါ တွေကုလ
ိ ည်း
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ထုတ် ြောခွေင့်

မရခဲ့ြေါဘူး။

ြေေ် ရာက်တဲ့အခါ

ကိခ
ု ျ်ောဟာ

ကကက် ခေီအဖွေဲ့ရဲ့

ြေင်သစ်ကုိ

ြေတ်ချာလည် သြေွေတ်အူ ဖစ် ေကကသည် ဆိုတာမျုးြေါ။
ိ
ေီလို

လုြေ်ရြေ် တွေကုိ

ြေဿော အရှုြေ်ထုြေ်ထဲမှာ မျက်နှာစာ တစ်ခုကုိ ကကည့်ကာ

ဝဖေ်ြေါတယ်။ မီေီယာကတဆင့် လူအများ အာရုံစိုက် အာင်
လုြေ်ကာ

ဖစ်ြေျက် ေတာ တွေကုိ

နိုင်ဂျရီီ းယား

အစိုးရရဲ့

မသိချင် ယာင်

ဖာ်ထုတ်ြေါတယ်။

လုြေ်ရြေ် တွေကုိ

ဆာင်ကာ

မျက် စ့မှိတ်

အကူအညီ ြေးတာ

တစ်ခုထဲကုသ
ိ ာ ရသ လာက် လုြေ်တာဟာ ေုက္ခသည် တွေရဲ့
ေစ်ောမှုကို

အမှေ်တကယ်

ကူညီရာ

မ ရာက်ဘူးလို့

ြေစ်တင်ြေါတယ်။ တကယ်လို့ လိုအြေ်လာရင် ေုက္ခသည် တွေရဲ့
အကျုးကိ
ိ ု

ရှ့ရှုပြေီး ထုတ် ဖာ်

ဝဖေ်တာ တွေ လုြေ်ရြေါမယ်။

ေီလို လုြေ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ အဖွေဲ့အစည်းတစ်ရြေ် လိုတယ်လို့
သုံးသြေ်ကကကာ

ယ ေ့

ကမ္ဘာ ကျာ်

ေယ်စည်းမထား

ဆရာဝေ်များအဖွေဲ့ (Médecins Sans Frontières – MSF) ရဲ့
ရှ့ ြေးကို

ဖွေဲ့စည်းခဲ့ကကြေါတယ်။

MSF

ရဲ့

အဓိက

အစိတ်အြေိုင်းတစ်ရြေ်က ထုတ် ဖာ် ြောသင့်တဲ့ အမှေ်တရား
(motivated truth) ကို ထုတ် ဖာ် ြောဆိုရမယ့် (speak
out) တာဝေ် ဆိုတာ ြေါဝင်ြေါတယ်။

ြေဿောက

အဲ့မှာ

မှားနိုင် ချ

စတင်ြေါတယ်။

ကာင်းြေင်

ကာင်း ငား

ေီအတွေက်

ောက်ဆက်တွေဲ အ ငင်းြေွေားမှု တွေ

ကို တာ့ ထြေ်ဆင့်ထြေ်ဆင့် ဖစ် စနိုင်ြေါတယ်။ ထိုအတွေက်
ြောတိုင်းလည်း

မ ကာင်းဆိုတဲ့ဘက်က

အား ကာင်း

လာ ြေေ်ြေါတယ်။
လက်တတွ့ဘဝ

■
လက်ရှိ

လူသားချင်း

အကူအညီ ြေး ရး

စာော ထာက်ထားတဲ့

အဖွေဲ့အစည်း တွေမှာ

လုြေ် ေတဲ့

ဝေ်ထမ်း တွေ အ ေေဲ့လည်း ကိယ
ု ့်ဘာသာ
ေီအ ခအ ေ

တစ်ခုမှာ

ခွေဲ ခားနိုင်ရဲ့လား။
ေသခံ

အမှားအမှေ်

ခွေဲ ခားဖို့

မးရြေါမယ်။ ငါ
(အမှေ်တကယ်)

လွေယ်ြေါ့မလား။

ဝေ်ထမ်းလည်း

ဖစ်မယ်

လက်ခံရာ

အလွေယ်တကူြေဲ
မရည်ရွယ်ဘဲ

ခံရမယ်ဆိုရင်
ဘက်တစ်ဘက်ကို

လိုက်မိတတ်ြေါတယ်။
ကိယ
ု ် ြောလိုက်တဲ့

အထူးသ ဖင့်

စိတ်လှုြေ်ရှားစရာ

လွှမ်းမိုး ခင်းကိုလည်း

ကိယ
ု ်ယုံကကည်ရာ
ဘယ်ဟာက

များြေါတယ်။

အမှေ်အမှား တွေကုိ ထုတ် ဖာ် ြော ခင်းဟာ ရည်ရွယ်ချက်

သတင်း တွေရဲ့

ထုတ်တဖာ် တခပာဆိုခခင်းခပဿနာ

■

ဆုံး ဖတ် ခင်းဟာ

မထင်မှတ်ဘဲ

စကားဟာ

လူမျုးိ ရး

အမှေ်တရားလဲ။ ဘယ်မူ တွေေဲ့ မှေ်တယ်လို့

ြောတာလဲ။

မုေ်းတီးမှု တွေ ကို အား ကာင်း စတဲ့ အမုေ်းစကား ဖစ်သွေား

အမှေ်တရားက

ရှိသလား။

တတ်ြေါတယ်။ ေီအခါ ကာင်းကျုးိ ဖစ်မ ဖစ် မ သချာ ြေမယ့်

မျက်နှာစာ

တစ်ခုတည်း

ကိယ
ု ်မှေ် ကကာင်း ဘယ်လို သက် သ ြေမလဲ။ တကယ်လို့

ဆိုးကျုးက
ိ

ကိယ
ု ်မှေ် ေရင် တာင် ဘယ်လို မှေ်မှေ်ကေ်ကေ်

ဆိုရင် တာ့

နိုင်မလဲ။ စတဲ့
မးခွေေ်း တွေကုိ

မးခွေေ်း တွေ အများကကီး
အထက်က

လွေတ်လြေ်စွော

ြောဆို

ြေါ်လာြေါတယ်။
ြောဆိုခွေင့်ေဲ့

ဆက်စြေ် စဉ်းစားနိုင်ြေါမယ်။
လက်ရှိ

ြေဿော

တာ် တာ်များများဟာ A ေဲ့ B ေဲ့

ြေဿော ဖစ်၊ A က B

တွေကုိ ညှင်းြေေ်း နှိြေ်စက် ေသည်

အလွေယ်တကူ
မ ြောတာ

ဖစ် စနိုင် လာက်တယ်

ြေိုမ ကာင်းဘူးလား။

ေါ ကကာင့်

လွေတ်လြေ်စွော မ ြောခင် ကိယ
ု ် ရာက် ေတဲ့ အ ခအ ေေဲ့
ေရာကို သ သချာချာ ေားလည် ေဖို့ တာ့ လိုြေါမယ်။
လွေတ်လြေ်စွော

ြောရင် ြေဿော တွေ ဖစ်မှာ ကကာင့် လုံးဝ

မ ြောသင့်လို့ မဆိုလိုြေါ။

အ ကကာက်လွေေ်ဖို့ မဟုတ်ြေါ။

တကယ်လို့ ကိယ
ု ်မှေ်တယ်လို့

ဆိုတာမျုးလိ
ိ ု မရိုးစင်း တာ့ဘာ။ A, B, C ေဲ့ D တို့ ြေဿော

အလက်ေဲ့

တက် ေကကသည်။ E ေဲ့ F ဘတီး ြေး ေသည်။ အချင်းချင်း

ခိုင်လုံ အာင်

ြောတတ် အာင်
စဉ်းစားြေါ။

ယုံကကည်ရင်လဲ အချက်
လုြေ်ြေါ။

ပြေီးရင်

အကျုးအ
ိ
ကကာင်း

အ ခားသူ တွေမှာလည်း

မတူညီတဲ့ အ မင် တွေရှိတယ်ဆိုတာကို မ မ့ဘဲ ကိယ
ု ် ြောပြေီး
ရင် မတူတဲ့အ မင် တွေကုိ ေား ထာင်ရဲဖို့ လိုြေါမယ်။
တချု့ရု
ိ ံး တွေက တာ့
ကိယ
ု ့်ဝေ်ထမ်း တွေကုိ
ရှိြေါတယ်။

ဘာမှ

ေါဆိုရင်

မ ကကာက်ြေါေဲ့။

မတူတဲ့

ဘယ် လာက်အထိ
ရုံးတစ်ရုံးရဲ့

အ ကကာက်လွေေ် ရာဂါ

ရကာ

ြောခွေင့်

မ ြေးတာလည်း

ကိယ
ု ့်ရုံးထဲမှာ

မးခွေေ်းထုတ်ဖို့

အ မင် တွေကုိ
ြောခွေင့် ြေးထားလဲ

လုြေ်ငေ်းခွေင်အ ြေါ်မှာ

ကိယ
ု ့်ရုံးထဲမှာ
ဆိုတာက
အများကကီး

……………………………………………………………………………………….. Social Garden

သက် ရာက်ြေါတယ်။

မတူတာ တွေက တာ့

ရှိ ေြေါမှာြေဲ။

ရုံးအ ြေင်မှာလည်း ဘယ်လို စေစ်တကျ

ြောဆိုသင့်တယ်

ကမ္ဘာ့ဘိုး အ အဖွေဲ့ကကီး တွေ တာင် ေီကိစ္စေဲ့ ြေတ်သတ်လာရင်

ြေုမူသင့်တယ်ဆိုတာကို အ လးထား

ကွေပဲ ြေဲကကြေါတယ်။

ငါ့ကုိ ထိရင် လုံးဝ ခါင်းငုံ့မခံဘူးဆိုတဲ့ လလုံးထွေားတတ်တဲ့

ရုံးတစ်ရုံးအတွေင်းမှာ

ကွေပဲ ြေဲတာ

ဘာမှ

မထူးဆေ်းြေါဘူး။ အဓိကက ကိယ
ု ့်ရုံးရဲ့ စည်းကမ်းကို သိဖို့ေဲ့

ကိက
ု မ
ို မ တွေလည်း

လွေတ် အာင် ရှာင်တတ်ဖို့ြေါြေဲ။

အတင်းတုတ်မဟဲ့” ဆိုတဲ့ စိတ်ထား လး တွေအစား “ငါ့ရဲ့

တကယ်လို့

ကိုယ့်ဝေ်ထမ်း တွေကုိ

ြောဆိုခွေင့်မ ြေးရင်
လူ့သဘာဝ

ဘာ ဖစ်လာမလဲ။

အရ လူ ရှ့မှာ

ြောကကမှာြေါြေဲ။
လူအများယုံကကည် စတဲ့
ရုံးတွေင်းမှာ

ရှင်းရှင်း လးြေါ။
ကာလာဟလ တွေ

အ ကကာင်းရင်း

ခိုင်မာ

တင် ြေ

ြောခွေင့်မရရင် ကွေယ်ရာမှာ

ေါဟာ

ကိယ
ု ့်အဖွေဲ့အစည်းကို

လွေတ်လြေ်စွော

တစ်ခုြေါြေဲ။

အား ကာင်း စချင်ရင် တာ့

ဝေ်ထမ်း တွေကုိ

လွေတ်လြေ်စွော

“လူကကီး ရှ့

လ့ကျင့် ြေးကကဖို့ြေါြေဲ။
ဟုတ်က့ဲ

ြောဆိုြေိုင်ခွေင့်ကို ငါ့ဘာသာ စည်းကမ်းတကျေဲ့

ကျင့်သုံး ေတာ

ဖစ်တဲ့အတွေက်

ဘယ်သူမှ

ကကာက်စရာမလိုသလို မ လးမစား လုြေ်စရာမလိုဘူး” လို့
ြောင်းလဲ

တွေး တာ

နိုင်ကကြေါ စဟု

တိုက်တွေေ်းရင်း

ေိဂုံးချုြေ်လိုက်ရြေါတယ်။
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ြောခွေင့် ြေးသလို

“တမတ္တာထားနိုင်သူသာ ခဖစ်ပါရတစ” - အကိတိရ
္တ တသ့ (ခုဒ္ဒကနိကာယ်၊ အကိတ္တိဇာတ်)

Photo: Maung Maung Oo

ကွေယ်ရာမှာ
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တစ်နိုင်ပရဟိတ
■ အဂ္ဂလူ

တစ်နုင
ိ ်ပရဟိတ
"ြေရဟိတ"ဟူ သာစကားသည်

ယ ေ့ကမ္ဘာတစ်ဝေ်းလုံး

တွေင်ကျယ်စွော သုံး ေ သာ စကား ဖစ်ြေါသည်။ "ြေရဟိတ"ဟု

“ပရဟိတဟူသော စကားကို

ဆိုလိုက်သည်နှင့် သူတြေါးအကျုးဟု
ိ
အကကမ်းဖျင်းအား ဖင့်

အကကီးကကီးမသတေးပဲ ရိုးရှင်းစော သတေးကကည့်ပါက

သ ဘာ ြေါက်မိကကမည်ြေင် ဖစ်သည်။ မှေ်ြေါသည်။ ြေရဟိတ

တစ်သောက်သောက်ကို တခုခု ကူညီ

ဟူ သာ

ြေါဠိ ဝါဟာရသည်

"သူတစ်ြေါးအကျုး"
ိ

ဟုြေင်

လိုက်ခခင်းပင် ခြစ်ပါေည်။”

တိုက်ရိုက် အဓိြေ္ပါယ်ရြေါသည်။ ြေရဟိတစိတ်ထား၊ ြေရဟိတ
စိတ်ဓာတ် စသည် ဖင့် သုံး ေကကြေါသည်။ ြေရဟိတစိတ်၏
အ ခခံ တရားကိယ
ု ်မှာ ကရုဏာ ဖစ်ြေါသည်။ ကမ္ဘာလုံး
ဆိုင်ရာ ြေရဟိတ အဖွေဲ့အစည်း များမှသည် တစ်ကုယ
ိ ် တာ်
သမား ြေရဟိတအထိ ြေရဟိတ မျုးစု
ိ ံ ရှိ ေကကြေါသည်။
“ြေရဟိတ လးလုြေ်ချင်တာ အချေ်ိ ကမရ၊ အချေ်ိ ရ ြေေ် တာ့
စားဝတ် ေ ရးက

အဆင်မ ြေ”

စသည် ဖင့်

ြော လ့

ရှိကက သာ သူများအတွေက် “တစ်နိုင်ြေရဟိတ” အ ကကာင်း
ြောချင်ြေါသည်။

မစ္ဆရိယတို့သည် အေည်းအများ ဆိုသလို ရှိတေ်သ လာက်
ရှိ ေတတ်ကကသည်ဟု ထင်ြေါသည်။ ြေုထုဇဉ်တို့၏ သဘာဝ
ြေင်။

ထိုသို့

မိမိကိုယ်ကုသ
ိ ာ
စိတ်ဝင်စား

ရှိတတ်ကက ခင်းသည်

အဘယ့် ကကာင့်ေည်း။

မိမိနှစ်သက်၍

မိမိကိုယ်ကုသ
ိ ာမိမိ

ေတတ် ခင်း ကကာင့် ဖစ်သည်ဟု ထင်ြေါသည်။

ြေရဟိတဟူ သာ စကားကို အကကီးကကီးမ တွေးြေဲ ရိုးရှင်းစွော

မိမိကိုယ်ကုသ
ိ ာ

တွေးကကည့်ြေါက

စိတ်ဝင်စား ခင်း ရှိ ေလျှင်၊ မိမိကိုယ်ကုသ
ိ ာ မိမိ မင် ေ၍၊ မိမိ

တစ် ယာက် ယာက်ကုိ

တခုခု

ကူညီ

ကိယ
ု ်ကုသ
ိ ာမိမိ

လိုက် ခင်းြေင် ဖစ်ြေါသည်။
“လူကကီးလူငယ်မ ရွး

လူတိုင်းလိုလို၌ြေင်

ေ့စဉ်နှင့်အမျှ

မ တာ် လာဘ၊ မ တာ် ေါသ၊ မ တာ်မာေ၊ မ တာ်ဣဿာ

မိမိနှစ်သက်၍၊

မိမိကိုယ်၌သာ

ကကား ေရာသည်။

မိမိ

မိမိကိုယ်ကုသ
ိ ာ

မိမိ မင် ေ၍၊ မိမိကိုယ်ကုသ
ိ ာ မိမိကကား ေလျှင် ြေတ်ဝေ်းကျင်
ကို အဘယ်မှာ မင်နိုင် တာ့အံ့ေည်း၊ ကကားနိုင် တာ့အံ့ေည်း။

……………………………………………………………………………………….. Social Garden

ထိုသို့ ဖစ်လျှင် စာ ရးစရာသည် အဘယ်မှာ ရှိ တာ့အံ့ေည်း။

ကိယ
ု ်တိုင် တစ်ဦးတစ် ယာက်ထဲက တတ်နိုင်သမျှ သူတြေါး

"ထစာ ရးဆရာသည် ြေတ်ဝေ်းကျင်ကုိ မင်နိုင်၊ ကကားနိုင်ဖို့

အတွေက် ကူညီ ခင်းြေင် ဖစ်ြေါသည်။ အချေ်ိ ၊

လိုအြေ် ကကာင်း

အရာများ မြေါ သးဘဲ ဆိုခဲ့ြေါ အရာများကြေင်

ဆရာ ဇာ်ဂျ၏
ီ

စာ ရးစရာ"

"စာ ရးဆရာနှင့်

ဆာင်းြေါးတွေင်

ရးထားြေါသည်။

အထက်ြေါအတိုင်း

စာ ရးဆရာအတွေက်

သာမဟုတ်ဘဲ

ြေရဟိတသမား အတွေကလ
် ည်း ထိုအချက်မှာ လိုအြေ် သာ
အချက်ြေင် ဖစ်ြေါသည်။

မှေ်ြေါသည်။

ကိယ
ု ့်ဘဝ

ကိယ
ု ့်အ ကကာင်းသာ စဉ်းစား ေ သာသူသည် ြေတ်ဝေ်းကျင်
ဘာ ဖစ် ေသည်ကုိ

စိတ်ဝင်စားမည်

အိမ်ေီးေားချင်း
ဘယ် ေရာ

မဟုတ် ြေ။

ဆးရုံတက် ေ သာသတင်းမှ အစ ြေု၍
ရကကီး၊ ဘယ် ေရာ မီး လာင်၊ ဘယ်သူ တွေ

ေုက္ခ ရာက် ေကကသည်
သိ သာ်လည်း

ဟူ သာ

စိတ်မဝင်စား။

သတင်းများကိမ
ု သိ။
စိတ်ဝင်စား သာ်လည်း

ကူညီ ြေးလို သာစိတ် မရှိြေါက ြေရဟိတလုြေ်ဖို့ ခက်ြေါသည်။
ထို့ ကကာင့်ြေင်

ြေရဟိတ၏

အရိုးရှင်းဆုံးအဓိြေ္ပါယ်မှာ

သူတြေါးကို ကူညီ ခင်းြေင်ဟု ဆိုခဲ့ ခင်း ဖစ်ြေါသည်။
ကျွေ် တာ်တို့၏
ကျွေ် တာ်တို့

ြေရဟိတကို

စတင်ကျင့်သုံးနိုင် ကကာင်း

ဖတ်သေ်းမှု လးများတွေင်

တတ်နိုင် သာ

တစ်နိုင်ြေရဟိတ လးများ

တစ်နိုင်

ကျွေ် တာ်တို့

မ မ့သင့်ြေါ ြေ။
မိမိတစ်ဦးတည်း
လုြေ်လို သာ်

ြေရဟိတထက်

ဝါသောတူ

တစ်ဆင့်တက်၍

သူငယ်ချင်းမိတ် ဆွေများ

စု၍

လူအများ အတွေက် တစ်ခုခု လုြေ် ြေးကက ခင်းသည် တစ်နိုင်
ြေရဟိတြေင်

ဖစ်ြေါသည်။

ကျာင်းသားများ

တက္ကသိုလ်တွေင်

ြေိုကဆ
် ံစု၊

ဝါသောတူ

စာအုြေ်များဝယ်ပြေီး

တ ခား

ကျာင်းသားများ စာဖတ်နိုင် အာင် စာအုြေ်များ ငှား ြေး ခင်း
သည်
မိဘမဲ့

တစ်နိုင်ြေရဟိတ ဖစ်ြေါသည်။
ဂဟာရှိ

သူငယ်ချင်းများစု၍

က လးများအား

မုေ့်သွေား ကျွး ခင်း၊

ြေုံ ြေင်သွေားဖတ် ြေ ခင်းသည် တစ်နိုင်ြေရဟိတြေင် ဖစ်ြေါသည်။
ဆက်၍

စဉ်းစားြေါက

လုြေ်နိုင် သာ

ေ့စဉ်ဘဝ

ငွေ ကကး စ သာ

ကျွေ် တာ်တို့

ြေရဟိတများ

များစွောြေင်ရှိြေါသည်။

လုြေ်လိုရာ၊ ဝါသောြေါရာ ေယ်ြေယ်ကုိ
လုြေ်နိုင်ြေါသည်။

တစ်ချု့က
ိ

တစ်နိုင်တစ်ြေိုင်
မိမိ

ရွးချယ်၍ ြေရဟိတ

အော ရာဂါ

ခံစား ေရသူ

စဉ်းစားကကည့်ြေါစို့။ ဘတ်စ်ကားစီးဖို့ မှတ်တိုင် စာင့် ေရင်း

များအား ြေုစုကသ
ု
ြေးရာ၌ ြေရဟိတလုြေ်သည်။ တစ်ချု့က
ိ

ကား ရာက်လာရာ

ော ရးများကို

တက်ခွေင့်

အသက်ကကီး သာ

ြေးလိုက် ခင်းသည်

ဘတ်စကား ြေါ်တွေင်
ကိယ
ု ်ဝေ်သည်

ြေး ခင်းသည်

မိမိထိုင်ခုံေား

အမျုးသမီ
ိ
းအား

မာင်းလာ သာသူသည်

အရာဟု မ ရွးဘဲ အခါအခွေင့်သင့်သလို ကူညီ ဖးမကကသည်။

ကားအရှိေ် လျှာ့
ယုတ်စွေအဆုံး
ေ ခင်း၊

စိတ်မညစ်ညူး စသည့်အတွေက်

ခါ်နိုင်ြေါသည်။

သူတစ်ြေါးအကျုးိ

ဆိုသည့်

အတိုင်း ကိယ
ု ့် ကကာင့် တြေါးသူ အဆင် ြေသွေား အာင် တခုခု
လုြေ် ြေးလိုက် ခင်းသည် ြေရဟိတြေင် ဖစ်ြေါသည်။ ထိုကသ
ဲ့ ို့
သာ

အ သးအဖွေဲ လးများသည်

အရင်းမူလြေင်

ဖစ် ကကာင်း

ကျွေ် တာ်တို့သည်
"ငါက

ြေရဟိတ

စိတ်ထား၏

ကျွေ် တာ်တို့

မ မ့သင့်ြေါ။

ေ့စဉ်ဘဝ

အ ရးကကီးတယ်"

ဖတ်သေ်း ေကကရာတွေင်

"ငါ့ကစ
ိ ္စက

ြေိုအ ရးကကီးတယ်"

"ငါရမှ ဖစ်မယ်" စသည် ဖင့် မိမိကိုယ်ကုသ
ိ ာ ဗဟို ြေု စဉ်းစား
တွေး ခါ်ကကရင်း သူတြေါးအတွေက် စဉ်းစား ခင်း မ ြေုမိကကဘဲ
ရှိတတ်ကကြေါသည်။

ေုက္ခသည်များအား ကူညီသည်။ တစ်ချု့က
ိ
ဆင်းရဲ ခါင်းြေါး
ရြေ်ကွေက်ထဲမှာ အမှိုကလ
် ှည်းသည်။ တစ်ချု့က
ိ
မည်သည့်

မိမိအညစ်အ ကကး သေ့်ရှင်း အာင် ဆး ကကာခဲ့ ခင်းသည်ြေင်
ြေရဟိတဟု

စစ် ဘး ရှာင်

ထိုင်ခုံ ြေးလိုက် ခင်းသည်

ဆးလိြေ်မ သာက်ဘဲ

ောက် ရာက်လာသူအား

တစ်ချု့က
ိ

သာ အရြေ်များသို့သွေား၍ ဖွေံ့ပဖိုး အာင်လုြေ်သည်။ တစ်ချု့က
ိ

ဖစ်ြေါသည်။

အများသုံး အိမ်သာထဲတွေင်

ကူညီသည်။

လာရြေ် ေ သာ

လမ်း ဖတ်ကးူ ေသ ဖင့်
ြေရဟိတြေင်

အရင်

ြေရဟိတြေင် ဖစ်ြေါသည်။

ြေရဟိတြေင် ဖစ်ြေါသည်။ တက္ကစီ
က လး လး

အဖွေားကို

တစ်နိုင်ြေရဟိတ

ဆိုသည်မှာ

မိမိ

ရွး ခင်း

မ ရွး ခင်းမှာ

ကျွေ် တာ်တို့၏

ငွေအား

လူအားများနှင့် စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းြေင် ဖစ်ြေါသည်။ ြေရဟိတ၏

တစ်နင
ို ်ြေရဟိတ
ဆိုသည်မှာ မိမိ ကိုယ်တိုင်
တစ်ဦးတစ် ယာက်ထက
ဲ
တတ်နုိင်သမျှ သူတြေါး
အတွေက် ကူညီ ခင်းြေင်
ဖစ်ြေါသည်။
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ေယ်ြေယ်မှာ

တစ်ကမ္ဘာလုံး

အကကုံးဝင် အာင်

ကျယ်ဝေ်း

ြေါသည်။
တစ်နိုင်ြေရဟိတ လုြေ်ရာတွေင် ကျွေ် တာ်တို့ တတ်နိုင် သာ
အရာများ၏ အခေ်းကဏ္ဍလည်းြေါဝင်ြေါသည်။
လူအားလား၊
စားစရာ

အကကံဉာဏ်အားလား

မရှိသူအား

စသည် ဖင့်။

အစာအာဟာရ

ြေရဟိတ ဖစ်ပြေီး ယင်းသိ့လ
ု ုြေ်လိုြေါက
မသင်နိုင်သူအား

ငွေအားလား၊

ကျွး မွေး ခင်းသည်
ငွေလိုြေါသည်။ ြေညာ

ြေညာသင် ြေး ခင်းသည်

ြေရဟိတ ဖစ်ပြေီး

ယင်းသိ့လ
ု ုြေ်လိုြေါက မိမိကိုယ်တိုင် သင် ြေးနိုင်က
သင် ြေးနိုင်သူအား

ငွေ ြေးခိုင်းလျှင်လည်း

ကျွေ် တာ်တို့သည် ြေရဟိတလုြေ်ရာတွေင်
ကာယအား၊

ဉာဏအားစသည်အား ဖင့်

အခေ်းကဏ္ဍမှ ေ၍
မ ြေးနိုင်ြေါက

လုြေ်နိုင်ြေါသည်။

အချေ်ိ ြေး၍

အစာ

ငွေမလို။

ငွေလိုြေါသည်။
ငွေအား၊ လူအား၊

မိမိတတ်နိုင်သည့်
ကိယ
ု ်တိုင်

လုြေ်နိုင်သူအား

အချေ်ိ
ငွေ ကကး

စသည် ဖင့် ကူညီ ခင်းသည် လည်း ြေရဟိတြေင် ဖစ်ြေါသည်။
စကား ြော ကာင်းသူက စကား ြော၍ စည်းရုံးပြေီး အကူ
အညီ

တစ်စုံတစ်ရာ

လုြေ် ခင်းသည်

ရ အာင်
ြေရဟိတြေင်

ဖစ်ြေါသည်။ စာ ရး
စာ ရး၍

ကာင်သူက

အများသိ အာင်

လုြေ် ခင်းသည်လည်း
ြေင် ဖစ်ြေါသည်။

ြေရဟိတ

ဂီတ၊

ရုြေ်ရှင်စသည် ဖင့်

မိမိတို့၏

အတတ်ြေညာ၊
ရေ်ြေုံ ငွေ

ြေေ်းချ၊ ီ

အနုြေညာ ဖင့်

ရှာ ခင်းများသည်လည်း

ြေရဟိတြေင် ဖစ်ြေါသည်။
ြေရဟိတတွေင်

ဤတွေင်

အကကုံး

ဝင် သာ

အရာများ

အ ကကာင်း

ြောလို

သည်ထက်

လူ့အဖွေဲ့

အစည်းတွေင်

ေယ်ြေယ် အသီးသီး ရှိ လူအားလုံး
ြေင်

တစ်နိုင်

ြေရဟိတ

လုြေ်၍ရနိုင် ကကာင်း

များ

ြောလို ခင်း

ြေင် ဖစ်ြေါ သည်။
တစ်နိုင်ပရဟိတ

လုပ်ရန်အတွက်

လိုအပ်သောအချက်မှာ
ောလျှင်

တစ်ချက်

ရှိပါေည်။

ယင်းမှာ

ပရဟိတစိတ်

ရှိဖို့ပင်ဖဖစ်ပါေည်။

ပရဟိတစိတ်

ရှိဖို့အတွက်

ဆရာသော်ဂျ ီ

သဖပာေကဲ့ေို့

ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ

ဖမင်တတ်

ကကားတတ်ဖို့

ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ

ဖမင်တတ်၊

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

လူ့အဖွဲ့အစည်း၏

လိုအပ်ချက်များ၊

ကကားတတ်သောအခါ
အဆင်မသဖပမှုများ၊

ဆင်းရဲဒုက္ခများကို

စာနာ၊

နားလည်၊ ခံစားမိဖို့လိုပါေည်။ ထိုေို့
နားလည်၊

ခံစားမိ

တစ်နိုင်လုပ်စရာ

လာသောအခါ
ပရဟိတများ

လိုပါေည်။

ေနား၊

စာနာ၊ ေနား၊

ကျွန်သတာ်တို့အတွက်
အများအဖပားရှိေည်ကုိ

သတွ့လာပါလိမ့်မည်။ ထို့ေို့ တစ်နိုင်ပရဟိတများ လုပ်နိုင်လာ
သောအခါ ထို ပရဟိတေမားကို လူ့သလာက၏ တသနရာရာ
ေည်

အစဉ်

ေတိရပပီး

ဖဖစ်ပါေည်။


အဂ္ဂလူ

ထာဝရ

လိုအပ်သနလိမ့်မည်ပင်

……………………………………………………………………………………….. Social Garden

ကျွန်ေတာ်နှင့် စာဖတ်ဝါသနာ
ပငိမ်း(ပဲခးူ )

■

ြေး

ငှားြေါသည်။

ေုတိယတစ်ခုမှာ

တစ်ြေတ်ထက်ြေိုပြေီး

ငှားလို့မရြေါ။
ကျွန်တတာ်နင
ှ ့် စာဖတ်ဝါသနာ

ကျာင်းစာကကည့်တိုက် လးတွေင်

ကျွေ် တာ်သည် စာအုြေ်တစ်အုြေ်ကုိ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှု့

ကျာင်းသား၊

ေြေါသည်။ ကျွေ် တာ် ဖတ်ရှု့ ေသည့် စာအုြေ်မှာ ဘာသာ
ြေေ်စာအုြေ်တစ်အုြေ်ြေဲ

ဖစ်ြေါသည်။

ကျွေ် တာ်သည်

စာမျက်နှာ အ တာ်အတေ် ဖတ်ရှုပြေီး ောက် မျက်စိ ညာင်း
လာသ ဖင့်

စာအုြေ်ကုိ

ဘးေားချထား

လိုက်ြေါသည်။

ကျာင်းသူများ

မှတ်ရြေါသည်။

ထို့အ ြေင် ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူများကို မိမိတို့တွေင်ရှိ သာ
စသည့် တာဝေ်တို့ြေဲ ဖစ်ြေါသည်။

ြေါသည်။

ေီလိုေဲ့

မှတ်မိသ လာက်
ကျွေ် တာ်

အတိတ်ကုိ

စာဖတ်ဝါသော

ြေေ်စဉ်းစားလိုက်လျှင်

ြေါခဲသ
့ ည့်အချေ်ိ မှာ

ရှစ်တေ်း

ကျာင်း သားဘဝတွေင် ဖစ်ြေါသည်။ ရှစ်တေ်း ကျာင်းသား
ဘဝတွေင် ကျွေ် တာ်သည် ြေဲခူးပမို့ရှိ အ.လ.က (၄)
(သို့မဟုတ်)

ရြေ်ကက
ွေ ်အ ခါ်

ကျာင်းတက်စဉ်တုေ်းက

(၁၄)
ဖစ်ြေါသည်။

ကျာင်း

လမ်း ကျာင်းတွေင်
ထိုအချေ်ိ တွေင်

ကျွေ် တာ်သည် ကံအား လျာ်စွော ဖင့် ကျာင်းစာကကည့်တိုက်
တာဝေ်ယူရပြေီး စာ ြေအမျုးအစား
ိ
မျုးစု
ိ ံြေါဝင်သည့် စာအုြေ်
များနှင့် စတင်ထိ တွေ့ခွေင့် ရခဲ့ြေါသည်။
ကျွေ် တာ် တာဝေ်ယူစဉ်ကာလတွေင် စာကကည့်တိုက်ဖွေင့်ချေ်ိ မှာ
ေ့လည်ခင်း ထမင်းစားချေ်ိ
ခါင်း လာင်းထိုးသည်နှင့်
ကျာင်းသား၊

ဖစ်ြေါသည်။ ထမင်းစားချေ်ိ
ကျာင်းစာကကည့်တိုက် လးမှာ

ကျာင်းသူများ ဖင့် စည်းကားလျက်ရှိြေါသည်။

ကျာင်းစာကကည့်တိုက် လးမှာ စည်းကမ်းနှစ်ခု ရှိြေါသည်။
ြေထမတစ်ခုမှာ

ကျာင်းသားတစ်ဦးလျှင် စာအုြေ်နှစ်အုြေ်သာ

စာအုြေ်များကို

ြေျာက်ဆုံး ခင်း၊ ြေျက်စီး ခင်း မရှိ အာင် ထိေ်းသိမ်းရြေါသည်။

မည်သည့်အချေ်ိ တွေင်

စဉ်းစား ေမိ

စာအုြေ်လာငှားလျှင် ဖစ် စ၊

စာကကည့်တိုက် လးရှိ

စာအုြေ်များကို

ြေါခဲ့သည်ကုိ

တာဝေ်မှာ

စာအုြေ် ြေေ်လာ အြေ်လျှင် ဖစ် စ စာအုြေ်အဝင်၊ အထွေကစ
် ာရင်း

တစ်ဆက်ထဲ ဆိုသလို ကျွေ် တာ်သည် စာဖတ်ဝါသောကို
စတင်

ကျွေ် တာ့ရ
် ဲ့

လှူေါေ်းကကရေ်လည်း

ကျွေ် တာ်သည်

တစ်နှစ်ြေတ်လုံး

နှိုး ဆာ်ရြေါသည်။

ရှစ်တေ်း ကျာင်းသားဘဝ

စာကကည့်တိုက် လးထဲရှိ

စာအုြေ်များကို

ဖတ်ရှုခွေင့် ရခဲ့ြေါသည်။ စာဖတ် ခင်းရဲ့ အရသာကို ခံစားခွေင့်
ရခဲ့ြေါသည်။ စာအုြေ်များနှင့်

ေထိုင်ရသည်ကုိ

ြေျာ် မွေ့တတ်

လာခဲြေ
့ ါသည်။ ထို့အတူ စာဖတ်ဝါသောလည်း စွေဲကြေ်လာခဲ့
ြေါသည်။
အချေ်ိ တို့သည်

ြောင်းလဲလို့

ေြေါသည်။

ြောင်းလဲ ေတဲ့

အချေ်ိ ထဲတွေင် နှင်းစက်က လးများ တင် ေခဲ့ဖူးသည့် သစ်
ရွက် လးများသည်

မ ြေါ်သို့ ကကကျကုေ်ြေါသည်။ အရင်က

စိမ်းစိုလေ်းဆေ်းခဲ့ဖူးသည့်

သစ်ြေင် လးများသည်

သွေ့ကုေ်ြေါသည်။

မသားလမ်း လး

လးများသည်

ဖုေ်မှုေ့် လးများ ဖင့်

ေြေါသည်။
ရာက် တာ့မည်။
တစ်တေ်းတက်ဖို့
သည်။

နွေရာသီ ရာက်ပြေီ။
ထို့ ကကာင့်
အတွေက်

ြေါ်တွေင်

ခာက်

လ ြေညင်း
ဆာ့ကစားလို့

နွေ ကျာင်းြေိတ်ရက်

ကျွေ် တာ်သည်

ောက်

အတေ်းတင်စာ မးြေွေဲ

ဖရြေါ
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ကျွေ် တာ်သည်

အတေ်းတင်

စာ မးြေွေဲ ဖပြေီး ောက်

ကျွေ် တာ့မ
် ှာ အခက် တွေ့ ေြေါ ပြေီ။ ရက် ြေါင် ကကး ြေးရေ်

ကျာင်းစာကကည့်တိုက် လးရှိ စာအုြေ်များနှင့် ဝးခဲ့ရြေါသည်။

ြေိုကဆ
် ံမရှိြေါ။ ထို့ ကကာင့် ကျွေ် တာ်သည် စာအုြေ်အငှားဆိုင်

ြေုံနှိြေ်ထားသည့်

အက္ခရာစာလုံးများနှင့်

နှစ်သက်ဖွေယ်ရာ

ကာင်းသည့် စက္ကူရေံ့ လးများနှင့်

ရြေါသည်။ ကျွေ် တာ်သည်

ဝးခဲ့ရြေါသည်။
ဝးခဲ့

ဝးကွော ခင်းကို ရင်မှာြေိက
ု ်ပြေီး

ကျာင်းစာကကည့်တိုက် လးကို ကျာခိုင်းခဲ့ရြေါသည်။

ကျွေ် တာ်တို့အိမ်တွေင်

ကျွေ် တာ့ရ
် ဲ့ ကျာင်း

သင်ခေ်းစာ စာအုြေ်များမှလွေဲပြေီး ဖတ်စရာစာအုြေ်များလည်း
မယ်မယ်ရရ

မရှိြေါ။

ကျွေ် တာ်တို့

အိမ်သည်

ကကီးကကီးကျယ်ကျယ် ြောရလျှင်
“စာအုြေ်မရှိသည့်

ြေတင်း ြေါက်မရှိသည့်အိမ်”

ဆိုသည့်

အိမ်သည်

အဆိုအမိေ့် လးလို

ဖစ် ေြေါသည်။

ကလည်း

ကူညီြေါသည်။

စွေဲကြေ် ေ သာ

စာဖတ်ဝါသောကို

ကုစားရေ်အတွေက် ကျွေ် တာ်တို့ လမ်းထိြေ်ရှိ မေ်မာ့အလင်း
သတင်းစာေဲ့

ကကမုံသတင်းစာ

လးဆီသို့

ေ့စဉ်ယူသည့် ကုေ်စုံဆိုင်

ေ့တိုင်းလိုလိုသွေားရြေါသည်။

ကုေ်စုံဆိုင်

ရာက်လျှင် ကျွေ် တာ် သည် သတင်းစာဖတ်ဖို့ အတွေက်
ဝိုင်း ရာင်း ြေး

ကျွေ် တာ်သည်

ရြေါသည်။

ထို့ ောက်

ေးဝိုင်း ရာင်း ြေးပြေီးသည်

သည့်

စာအုြေ်များမှာ

နှင့်

ကျွေ် တာ်သည်
လာက်

စာအုြေ်အငှားဆိုင် လးများတွေင်

အ ကကာင်းဖေ်လာြေါသည်။
ကျွေ် တာ်ေဲ့

တစ်ဖက်တွေင်လည်း
ဆရာကကီးများရဲ့

ြေင်ကုယ
ိ ် ရး

ေ့စွေဲအတိအကျ

အခေ်း လးရဲ့

ဆိုရမလိုြေင် ဖစ်ြေါသည်။ ကျွေ် တာ်သည် သတင်းစာများကို
အငမ်းမရဖတ် ေရင်း ဖင့်

အားမရသလို

ဖစ်လာြေါသည်။

ရှိသည့်

ဝတ္ထုများနှင့်

မမှတ်မိ တာ့သည့်

ဆရာ့

ဘာသာ ြေေ်

ေ့တစ် ေ့တွေင်

သူငယ်ချင်းဖိုး သာ်သည်
စင်များ ြေါ်တွေင်

စာအုြေ်များကို

အစီအရီ

တင်ထား သာ

တစ်ခေ်းသိ့ု ကျွေ် တာ့က
် ို
အ ြေါက်ဝတွေင်

ရးထားသည့်

တာ်ြေါ သးသည်ဟု

စာကကည့်တိုက်မှာ

ဝတ္ထုများကို ငှားဖတ် ေပြေီြေဲ ဖစ်ြေါသည်။

အ ကကာင်းအရာများမှာ

စာအုြေ်များ မရှိတာထက် စာရင် တာ့

စာအုြေ်အငှား

ဆိုင် လးများတွေင် စာအုြေ်များကို ငှားဖတ် ေသလို အ ခား

အခေ်း လး

ဖတ်စရာဝတ္ထု

ယင်းမှာလည်း

အတူတူ

မေ်မာ့အလင်း သတင်းစာတွေင် ကျွေ် တာ်အဓိက ဖတ်သည့်

ဖတ်ရှု ေရြေါသည်။

ဂန္တဝင်စာ ြေများကို

ဖိုး သာ်သည်

သူ့ ေရာေဲ့သူ

ကျွေ် တာ်သည် စာဖတ်ဝါသောကို အာသာ ဖရေ်အတွေက်

တစ်နှစ်

ဖစ်ြေါသည်။ သူငယ်ချင်း

မွှြေါသည်။

ဖစ်ြေါသည်။

ဆရာ

သူငယ်ချင်း ဖိုး သာ် ကကာင့်ြေင်

ထိုင်ပြေီး သတင်းစာြေုံအား

သတင်းများြေင်

ဆရာကကီးမင်းသိခေနှင့်

ကျင်လည် ဖတ်သေ်းရင်း

ဖစ်ြေါသည်။

ကကမုံသတင်းစာနှင့်

ြေးရေ်မလိုဘဲ စာအုြေ်များကို

မင်း မတ်သူရတို့ ရးထား သာ စာအုြေ်များြေင် ဖစ်ြေါသည်။

ေရာဆီသို့ သွေားကာ ငုတ်တုတ်

သတင်းစာများကိုသာ

ဖိုး သာ်ကို

ဆက်တိုက်ဆိုသလို ငှားဖတ် ဖစ်ြေါသည်။ ကျွေ် တာ် ငှားဖတ်

သတင်းစာများ ြေုံထားရာ

နိုင်ငံတကာ

တာင်းရြေါသည်။ ဖိုး သာ်

ကျွေ် တာ်သည်

ရင်းနှီးကာ ရက် ြေါင် ကကး

ဖတ်ရှုရေ်

ကျွေ် တာ်သည်

ေးအရင်

ဖစ်သူ ဖိုး သာ်ကုိ အကူအညီ

အ ကကာင်း ြေုပြေီး စာအုြေ်အငှား ဆိုင် လးများနှင့် ခင်မင်

ကျွေ် တာ်တို့ မိသားစုသည် စာဖတ်ဝါသောြေါသည့် မိသားစု
မဟုတ်ြေါ။

လးများတွေင် အပမဲလိုလို ငှား ေကျ ဖစ်သည့် သူငယ်ချင်း

ခါ်သွေားြေါသည်။

“Cosmopolitan”

ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု

လို့

ချတ်
ိ ထားြေါသည်။

ကျွေ် တာ်သည် ထိုအခေ်း လးကို မက္ကတစ် လမ်းမ ြေါ်တွေင်
စက်ဘီးစီးပြေီး

ဖတ်သွေားတိုင်း

ဘာအခေ်းမှေ်း တာ့

သတိထားကကည့်မိြေါသည်။

မသိြေါ။

သ ဘာ ြေါက်

ယခုမှြေဲ

တာ့သည်။

ကျွေ် တာ်

ထိုအခေ်း လးသည်

စာကကည့်တိုက်ြေင် ဖစ်ြေါသည်။

ထို့ ကကာင့် ကျွေ် တာ်သည် ကျွေ် တာ်ရသည့် မဆိုစ လာက်

ကျွေ် တာ်

မုေ့်ဖိုး

ြေထမဦးစွော တွေ့ရ သာ စာ ရးဆရာအမည်မှာ ရွှဥ ေါင်းြေင်

လးများကို

မုေ့်ဝယ်မစားရက်ဘဲသိမ်းထားကာ

စာအုြေ်ငှားဖတ်ရေ်အတွေက် စာအုြေ်အငှားဆိုင် လးများဆီသို့

ဖစ်ြေါသည်။

သွေားရြေါသည်။

အတွေက် တာ့

ကျွေ် တာ်တို့
များသည်

ရြေ်ကွေက် လးရှိ

စာအုြေ်အငှားဆိုင် လး

ြေုံမှေ်ငှား ေကျမရှိသည့်

စာအုြေ်လာ
ရက် ြေါင် ကကး

ငှားလျှင်
အ ဖစ်

မိမိငှားလိုတဲ့

Customer

များ

စာအုြေ်တေ်ဖိုးကို

အရင် ြေးရြေါသည်။

ထိုအခါ

စာကကည့်တိုက်ထဲသို့

ရွှဥ ေါင်းဟူ သာ အမည်သည် ကျွေ် တာ့်
အထူးအဆေ်းလို

ဘာ ကကာင့်လဲဆို တာ့
စာစဖတ်တဲ့အချေ်ိ
ကျွေ် တာ်သည်

ဝင် ရာက်ချေ်ိ တွေင်

ကျွေ် တာ်သည်

ဖစ် ေြေါသည်။
ထိုအချေ်ိ တုေ်းက

ဖစ် ေ သာ ကကာင့်လည်း
တွေ ဝ ခင်းမရှိဘဲ

ဖစ်ြေါသည်။

ရွှဥ ေါင်း ရးထား သာ

စာအုြေ်တစ်အုြေ်ကုိ အိမ်သို့ငှားလာခဲြေ
့ ါသည်။
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အိမ် ရာက်သည့်အခါ ကျွေ် တာ်သည် စာအုြေ်တွေင်ြေါ သာ
စာ ရးသူရဲ့ ကိယ
ု ် ရးအကျဉ်း၊ အမှာစာနှင့်

ရးထား

အ ကကာင်းအရာများကို ဖတ်ရှုပြေီး ောက်တွေင်

သာ

ရွှဥ ေါင်းဟု

စာအုြေ်များကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုရ ြေအုံးမည်။
■

ပငိမ်း(ပဲခူး)

အမည်တွေင် သာ ြေုဂ္ဂိုလ်သည် နိုင်ငံ ကျာ်စာ ရး ဆရာကကီး
တစ်ဦး ဖစ်မှေ်း သိလာခဲရ
့ ြေါသည်။ ထို့ ောက် ကျွေ် တာ်သည်
ဆရာကကီး ရွှဥ ေါင်းရဲ့စာအုြေ်များကို

တစ်အုြေ်ပြေီးတစ်အုြေ်

ဖတ်ရှုပြေီး ောက် သာ်တာ ဆွေ၊ ဂျာေယ် ကျာ်မမ လး၊ မိုးမိုး
(အင်းလျား)၊ မသေ်းတင့်၊ တက္ကသိုလ်ဘုေ်းနိုင်၊ ေဂုေ်တာရာ
စသည့် စာ ရးဆရာကကီး ဆရာမကကီးများ၏ စာအုြေ်များကို
ဖတ်ရှုရင်း စာအုြေ်သမုေ္ဒရာထဲတွေင်

မျာြေါသွေားြေါသည်။ ထိုမှ

တဆင့် စာအုြေ်များကို တေ်ဖိုးထားတတ်လာြေါသည်။
ောက်ြေိုင်းတွေင်

ကျွေ် တာ်သည်

စာအုြေ်များကို

ငှားမဖတ် တာ့ဘဲ ကိယ
ု ်ြေိုင်ဝယ်ဖတ်ြေါသည်။ တစ်လတစ်ခါ
ဆိုသလို

ြေုံမှေ်ဝယ်ဖတ်ြေါသည်။

ထိုသို့

ဝယ်ဖတ်ရင်း

ဝယ်ဖတ်ရင်းနှင့် ကျွေ် တာ့်တွေင် စာအုြေ်များကို တစ်အုြေ်ေဲ့
တစ်အုြေ် ထြေ်ထား သာ အ မင့်သုံး ြေ ကျာ်
စာအုြေ်ြေုံ လးတစ်ြေုံ

ရှိလာြေါသည်။

ကျွေ် တာ်စာဖတ်သည့်
စာအုြေ်ြေုံ လးရဲ့
စာအုြေ်များကို

စာအုြေ်ြေုံ လးကို

ေရာအေီးတွေင်

အ ြေါ်ဆုံးတွေင်
တင်ထားြေါသည်။

လာက်ရှိသည့်
ထားြေါသည်။

မဖတ်ရ သးသည့်
ကျွေ် တာ်သည်

ထို

Photo: Nyein Chan Thant Sin

အက်ဆေး

ဝတ္ထု

Photo: Nyein Chan Thant Sin
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ဝါရုံပင်ကေလး ငယ်ငယ်
ရှင်သန်ကြပါစေ

■ ခိုင်စစ်သွီး

ဝါရုံပင်ကလေးငယ်ငယ် ရှင်သန်ကကပါလေ
“မိန်းမဆိုတာ

အမမက

အိမ်မှာအလှမမွေးထားတဲ့

ထုတ်မဖြာဖိက
ု့ ျမတာ့

ငှကမ
် ဟုတ်တာမတာ့ မေချာတယ်….”
ဟုတ်တယ်။ မိန်းမဆိုတာ မလှာင့်ချုင့
ိ ်ထဲက
မဟုတ်ဘူး။

ေူတို့မှာ

မမျှောလ
် င့်ချက်မတွေနဲ့။

တယ်ဆိုတာ

ထက်

ကျမနာ်တို့

ငယ်ငယ်တုန်းကဆို

မေချာတာကမတာ့

ကျမနာ်တို့ဟာ

ေူတို့ကို

ြံ့ြိုးကူညီ

မဝယျာဝိစ္စ အားလုံးကို
တစ်မယာက်

တခါတမလ မဖကကီး တစ်မယာက်
ခန့်မှန်းမိတယ်။

ဘယ်လိုရည်မှန်းချက် မတွေ ရှိေလဲဆိုတာကိုလဲ
ေိကကတယ်။

မဖကကီး

ကိယ
ု ်တိုင်လဲ

တစ်ခါတစ်မလ ဖွေင့်မဖြာဖဖစ် တယ်။ ငါဘာဖဖစ်ချင်ခဲ့တယ်
ဆိုတာမျုးမြါ့
ိ
။ ဒါမြမယ့် ဖြဿနာက အမမ။

အမမ့ကို

အမမလို့ြဲ

လိုက်မြးမနတဲ့

ဒီမလာက် ြါြဲ။

မမတွေးဖဖစ်ခဲ့ြါဘူး။

မြးကကဖို့ြဲ။

ကျမနာ်တို့မတွေ

မမဖြာတာြါ။

အမျုးေမီ
ိ
းတစ်မယာက်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျမနာ်တို့ လိုအြ်ေမျှေ

ဘဝနဲ့။

ကျမနာ်တို့

ဘယ်မတာ့မှကို

ခက်ခဲ

ေူတို့မှာ

ေူတို့မှာ

ဘာဖဖစ်ချင်ေလဲဆိုတာကို

ခက်ခဲတယ်။

ဖမင်တယ်။ ကျမနာ်တို့ကို ထမင်းမတွေ ချက်ဖြုတ် မကျွေးမနတဲ့

ပြီးမတာ့

ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်

အရမ်းကို

ေူ့ဆန္ဒမတွေ

ငှကမ
် တာ့

ရည်မှန်းချက်မတွေနဲ့။

မဖကကီးမှာ

စကားမဖြာေမလာက်၊

ဒီထက်လည်း ြိုပြီး

အမမ ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက

ရည်မှန်းချက်မတွေ ရှိခဲ့မလမလဲ၊ ေူဘာမတွေ
မလဲ ဆိုတာမျုးိ

အမျုးေမီ
ိ
း

မတွေးမိဖို့ဆိုရင်

ဘယ်လို

ဖဖစ်ချင်ခဲ့မလ

မဝလာမဝးမြါ့။ အမမ

ကိယ
ု ်တိုင်လဲ ကျမနာ်တို့ကုိ ထမင်းချက်မြး မနရ တာကိုက
ေူ့ဘဝလို့ ေတ်မှတ်ထား ြုံမြါက်တယ်။
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အမဖော

မရှိရင်မတာ့

ေူတစ်မယာက်တည်း

မရှင်ေန်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ေမဘာ။ တကယ်တမ်းလည်း ဒါဟာ
ဟုတ်တယ်။

မိေားစုအတွေက် ဝင်မငွေရှာတာ၊

မိေားစုကုိ

ဦးမဆာင်တာ၊ ဆုံးဖဖတ်ချက်ချတာကအစ အမဖ တစ်မယာက်
တည်းကြဲ

လုြ်တယ်။

အမမ့မှာ

လုြ်နိုင်တာ

ဆိုလို့

ဒီမန့ဘယ်ဟင်းကို ဝယ်ချက်မလဲ ဆိုတာတစ်ခုြဲ။
ဒီအမဖခအမနမှာ

ဝါးရုံြင်ော

တစ်ခုခုဖဖစ်ေွေားရင်။

ဒါမှမဟုတ် အမဖော တစ်ခုခု ဖဖစ်ေွေားရင်။
ေူ့ဘဝကို

မှီခိုပြီး

မနကကရတဲ့

မမာင်နှမမတွေ ေွေားပြီးမြါ့။
ဘာြဲဖဖစ်ဖဖစ်၊

အမမနဲ့

ဒါမြမယ့်

ဝါးြင်မတွေကမတာ့

အမနအထားြါြဲ။

ကျမနာ်တို့

ကျမနာ်တို့
ဝါးတုတ်မတွေ

ောောယာယာ
လူ့အဖွေဲ့အစည်းရဲ့

ဖြဿနာကလဲ ဒါြါြဲ။
ကျမနာ်တို့ဟာ မိန်းမမတွေကုိ ဝါးတုတ်အဖဖစ်နဲ့ မီးဖိုမချာင်ထိုး
ဒါမြမယ့်

စာမတွေဖတ်ဖဖစ်လာမတာ့

အမမ့အမကကာင်း ကို

တခါတမလမတွေးဖဖစ် လာတယ်။ အထူးေဖဖင့် အမမလဲလူြဲ။
ေူ့မှာ ဖဖစ်ချင်ခဲ့တာမတွေ ရှိမှာမြါ့။
ေူဘယ်လို ဖဖစ်ရမယ်ဆိုတဲ့
ရှိခဲ့မှာမြါ့။

အခုမမတွေး

ကမတာ့ ကျမနာ်တို့မတွေကုိ
ဖြုမနရတဲ့

ဘဝမတွေကုိ

မီးဖိုမချာင်

ထဲမှာြဲ

ကုန်ဆုံးမစမတာ့တယ်။

ဒီလိုနဲ့ြဲ မိန်းမမတွေ ဟာ တဖဖည်းဖဖည်းနဲ့ အိမ်ရဲ့အမစခံမတွေ
ဖဖစ်လာ ကကတယ်။ နည်းနည်း ြညာတတ်တဲ့ မိန်းမမတွေကုိ

စိတ်ကးူ စိတ်ေန်းမတွေလဲ

မတာ့ ဝင်မငွေနည်းနည်းြါးြါး ရှာဖိ့ေ
ု ုံးတယ်။ ဒီမလာက်ြါြဲ။

ေူငယ်ငယ်

တချု့လူ
ိ မတွေကမတာ့ မိန်းမမတွေကုိ ကမလးမမွေးစက် အဖဖစ်

မတွေးဖဖစ်ခဲ့မှာမြါ့။ မေချာတာ

အေုံးဖြုတယ်။ မိန်းမမတွေ ကိယ
ု ်တိုင်ကလဲ ြါရမီဖဖည့်ဖက်

ဖဖစ်ရင်မတာင်၊

တုန်းကမတာ့ မတွေးဖဖစ်ရင်

ထားလိုက်တယ်။ ပြီးမတာ့ ေူတို့ရဲ့ စွေမ်းရည်မတွေ၊ အချန်ိ မတွေ၊

မန့စဉ် မကျွေးမမွေး ေုတ်ေင်

မိန်းမတစ်မယာက်

ဖဖစ်လာဖို့

မဟုတ်ဘူး

ဆိုတဲ့

ဘွေဲ့ထူးတစ်ခု တည်းနဲ့

မနကကတယ်။

တကယ်မတာ့

ေူတို့ကိုေူတို့
ဒါဟာ

ဂုဏ်ယူ

ဂျင်းထည့်ဖခင်း

ဆိုတာြဲ။ ဒါဆို ဘာမကကာင့်လဲ။ စဉ်းစားကကည့်မိတယ်။
တကယ်မတာ့ အမမဆိုတာ “မှီခိ”ု ဆိုတဲ့ နာမ်စားမအာက်မှာ
ေူ့ဘဝမြျာက်ဆုံးခဲ့တာ လွေန်ခဲ့တဲ့ နှစ်မြါင်းများစွော ကတည်း
က

ထင်တယ်။

စကားလုံး

ကို

အလှဆင်

မဖြာရမယ်

ဆိုရင်မတာ့ ြါရီမီဖဖည့်ဖက် ဘဝနဲ့မြါ့။

ကိယ
ု ့်ကိုမီးဖိတ
ု ချာင်းထိုးဖို့ စကားတြောလာရင်၊

အမမနဲ့ အမဖ့ကို ဝါးရုံြင်မလးမတွေနဲ့ ယှဉ်ကကည့်မိ တယ်။
အမဖက ဝါရုံြင်ကကီးဆိုရင် အမမဟာ အမဖ့ ဝါးရုံြင်မြါ်မှာ
တွေယ်ကြ်ပြီး
ရခိုင်လိုဆိုရင်

ရှိမနတဲ့

အတုတ်ကမလး

ဝါးတုတ်၊

တစ်ခုြဲမြါ့။

ဖမန်မာလိုဆိုရင်

မျှေစ်မြါ့။

အမဖ့ဘဝကို အမှီေဟဲဖြုပြီး ရှင်ေန်မနရ တဲ့

အရာမလး

တစ်ခုမလ။ ဝါးြင်နဲ့ ဝါးတုတ်လိုြဲ ဝါးြင်ဘဝမှာ ဝါးတုတ်
မရှိလို့ မဖဖစ်မြမယ့်၊

ဝါးတုတ် ဘဝ ကမတာ့ ဝါးြင်ရဲ့

ရှင်ေန်မနမှု အမြါ်မှာြဲ မှီခိုမနရတယ်။ အဲဒီလိုြဲ အမဖ့
ဘဝမှာ

အမမမရှိလို့

ဘာမှမဖဖစ်မြမယ့်၊

အမျိုးသမီးတွေ အတေေဲ့လဲ ကိယ
ု ့်ချစ်သဟ
ူ ာ

အမမ့ဘဝမှာ

သူ့ကို အိမ်တဖာ်ေဲ ငှားတေးလိုက်ေါ။
သူွို့လိုွာ ခင်ဗျားမဟုွ်ဘူး။
အိမ်တဖာ်ွစ်တယာက်သာ ြဖစ်ွယ်။
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တစ်မျုးြါြဲ
ိ
။

မိန်းမဆိုတာ

မီးဖိုမချာင်က

စက်ရုြ်မတွေ

မဟုတ်ဘူး။ ဆိုခဲ့ေလို ေူတို့မှာ ကိယ
ု ်ြိုင်ဆိုတဲ့

အရာမတွေ

အများကကီးရှိတယ်။

ေူ့ကဘ
ို ယ်မလာက်ထိ

ချစ်လဲဆိုတာကို

ဘယ်လိုတိုင်းတာရင်

ေိချင်လို့၊

ရနိုင်မလဲတဲ့။

အဲဒါ

ကျမနာ်လဲ

မဖဖလိုက်ြါတယ်။ ညဘက် ဖုန်းမဖြာရင် မမးကကည့်လိုက်။
ငါ့အနာဂတ်နဲ့

မမျှောလ
် င့်ထားလဲ။

ြတ်ေတ်လို့
ပြီးမတာ့

ဘယ်မလာက်ထိ

အဲဒီအတွေက်

နင့်မှာ

ဘယ်လိုအစီအစဉ်မတွေ ရှိလဲလို့။
ကျမနာ်တို့ဟာ

ချစ်တယ်ဆိုရင်

ဒါကိုမတာ့ြထမဆုံး

ခဏတဖဖုတ်တွေဲရင်

မိန်းမတစ်မယာက်ကုိ
စဉ်းစားရ လိမ့်မယ်။

ဘာမှမဖဖစ်မြမယ့်၊

လက်တွေဲ

ေွေားမယ်ဆိုရင်မတာ့

ထည့်ေွေင်း

စဉ်းစားကကရလိမ့်မယ်။

လက်ထြ်မတာ့မယ်

တစ်လက်လုံး

ဒီဟာကို

မဖဖစ်မမန

မိန်းမ တစ်မယာက်ကုိ
မနာင်

နှစ်မြါင်း

ဘယ်မလာက်မှာ ေူဟာ ဘာဖဖစ် မနရမယ်။

အဲဒီအတွေက်

ဆိုရင်

ငါဘာမတွေ လုြ်မြးဖို့ လိုအြ် တယ်
ကကိုးမတွေးထားဖို့ လိုအြ် တယ်။
ကိင
ု ်းကျွေန်းမှီ ဆိုတဲ့

ဆိုတာကိုမတာ့
ဒါဟာ ကျွေန်းကိုင်းမှီ၊

ေမဘာြါ။ မယာကကျား အများစုက

ေူတို့

အမျုးေမီ
ိ
းမတွေ

မနာက်ြိုင်းမှာ

ေူ့ဘဝကိေ
ု ူ

ခုနှစ်ကျေွေားပြီးတဲ့
Mandela

ဝါးြင်ဖဖစ်ချင်ကကမြမယ့်

၊

ေူ့တို့ရဲ့

ဝါးြင်ဖဖစ်လာဖို့ ကျမတာ့ ေိြ်မလိုလား

ဝါးြင်ြဲ။

မလုြ်နိုင်ခဲ့တာမတွေကုမ
ိ တာင်

တစ်မယာက် အမှီေဟဲဖြုပြီး

ထိုင်ပြီး ငိုမနမလဲမတာ့ မမဖြာတတ်ဘူး။ ဆိုမတာ့ ရှင်းရှင်း

ကျမနာ်တို့ မိန်းမမတွေကုိ လက်ထြ်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့
ဘဝမှာ ေူတို့ကို မှီခိုခိုင်းဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ေူ့တို့
အမကာင်းဆုံး

အခက်အခဲ မတွေအားလုံးကို

ဘဝမှာ

ေူတစ်မယာက်

ကူညီတည်မဆာက်

ေူတို့ဘဝကို အမကာင်းဆုံး
ဒါဟာ

အမျုးေမီ
ိ
းမတွေ အမနနဲ့လဲ
မီးဖိုမချာင်းထိုးဖို့

ဝါးြင်မတာ့

တစ်မယာက်ော

အထီးတည်း

ရြ်တည်မနရတဲ့

ဝါးြင်။

ကူမဖာ်မလာင် ဖက်မရှိတဲ့ ဝါးြင်မြါ့။
Nelson Mandela ကို ကျမနာ် ေမဘာကျတယ်။ ဒါမြမယ့်
ေူ့ရဲ့

အမျုးေမီ
ိ
း

ြိုေမဘာကျတယ်။

Winnie

Mandela

တကယ်မတာ့

ေူဟာ

ကိမ
ု တာ့
Nelson

Mandela ဆိုတဲ့ ဝါးြင်မှာ တွေယ်ကြ်မနတဲ့ Winnie Mandela
မတာ့

မဟုတ်ဘူး။ ေူဟာ Winnie Mandela ဆိုတဲ့

ကိယ
ု ့်ချစ်ေူဟာ

ဖဖစ်တယ်။

ေူ့ကို

ဝါးြင်မလး

မကာင်းကင်

ဖမင့်ဖမင့်စွေင့်စွေင့် ထွေကလ
် ာတဲ့



ပြီးမတာ့

ကိယ
ု ့်ကို
အိမ်မဖာ်ြဲ

ခင်းဗျားြိုင်တဲ့

အမကာင်းဆုံး တည်မဆာက် မြါ့။

မလာကဓံကုိ

ဝါးြင်။ ဒါမြမယ့်

တစ်မယာက်ရဲ့တာဝန်ြဲ။

ငှားမြးလိုက်ြါ။ ေူတို့လိုတာ ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူး။ အိမ်မဖာ်

တစ်မယာက်ကုိ

ကကံ့ကကံ့ခံလို့ရတယ်။ ဘယ်မလာက်ထိ ေန်မာ လိုက်မလမလဲ။

ဖဖစ်တယ်။

စကားမဖြာလာရင်၊

ရှင်ေန်ကကြါမစဗျာ။

တစ်မယာက် အမှီေဟဲဖြုပြီး၊ ကကုံလာေမျှေ

ရှင်ေန်မစဖို့ြဲ

ကိယ
ု ်ြိုင်ဘဝမတွေ ရှိေင့်တယ်။

ရှာတယ်။

မကာင်းလိုက်မလဲ။

ဖဖစ်တယ်။

ဘာလို့လဲဆိုမတာ့ ေူတို့ဟာ လူမတွေဖဖစ်တယ်။ ေူတို့မှာလဲ

ရှင်ေန်လိုက်မြါ့။

တကယ်လို့ ဒီမနရာမှာ အမမလဲ ဝါးြင်ဆိုရင်၊

ဘဝကို

မြးဖို့

မယာက်ျားမကာင်း

တည်း မဖဖရှင်းရတယ်။ ေူတစ် မယာက်တည်း ခါးစည်းခံရ

မလာကမှာ

ရှင်ေန်

အဲဒီအမျုးေမီ
ိ
းော ဝါးတုတ်ဆိုရင်မတာ့ ဘယ် မချာင်မှာ

ခင်ဗျားရဲ့

အမဖဟာ

အခက်အခဲမတွေကုိ

ခဲ့ကကတဲ့ အမကာင်းဆုံး ဝါးြင် ဥြမာမတွေြဲ။ တကယ်လို့ော

ကိယ
ု ်တူးနည်းတမျုးြါ။
ိ
ဥြမာ ကျမနာ့အ
် မဖ။

အခုမတာ့

နှစ်မြါင်းများစွော

ေူတို့ နှစ်မယာက်ဟာ

တစ်မယာက်နဲ့

ဘဝကို

ဘယ်မလာက်ထိ

အဲဒီအဖြင် Nelson

လုြ်မြးနိုင်ခဲ့တယ်။ တကယ့် မလာကဓံကို ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့

ကကဘူးနဲ့ တူတယ်။ တကယ်မတာ့ ဒါဟာ ကိယ
ု ့်မေတွေင်းကို
ကကုံလာေမျှေ

မထာင် ၂၇

မလးြဲ။

ဟုတ်တယ်။

ေူတို့ကိုယ်

ဒါမကကာင့်လဲ ေူ့အမျုးေား
ိ

အမကာင်းဆုံး ရြ်တည်နိုင်ခဲ့ တာမြါ့။

တစ်ခါက ညီမမလးတစ်မယာက် မမးဖူးတယ်။ ေူ့ရည်းစား

နင့်မှာ

ေီးေန့်ဝါးြင်ြဲ။

ခိုင်ေေ်သွီး

တိုင်မအာင်

ဝါးရုံြင်

တစ်မန့မှာ

ဖြာဖြာမအာက်မှာ
လွေတ်လြ်စွော
မလးငယ်မတွေ
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လက်များ
■

မကျာ်မကျာ် (ဖမရည်စမ်း)

လက်များ

မကျာင်းေား

(၁)
ပမို့မလးနားမှာ

အလျား

ေူတို့

လာကကတယ်။ အင်းကကီးရဲ့ ြတ်ဝန်းကျင်က ရွာမတွေဆိုမတာ့

တစ်ဆယ့်နှစ်မိုင်၊ အနံမဖခာက်မိုင် မလာက်ရှိတဲ့ အင်းကကီး

အင်းမရဖြင်

တစ်ခုရှိြါတယ်။

လာကကတယ်။

ကမ္ဘာမြါ်မှာ

တတိယ

အဲဒီအင်းကကီးထဲမှာ

အကကီးဆုံးလို့

ဘုရားတစ်ဆူရှိတယ်။

ဘုရားြွေဲကို တမြါင်းလမှာ ဖြုလုြ်ကကတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က
ဘုရားြွေဲမှာမတာ့

မလးမတွေရယ်

မကျာင်းဆရာမ မလးရယ်ဟာ ညမနခင်းကကီးမှာ ဘုရားဖူးဖို့

ကျွေန်မတာ်အခုမနတဲ့

မဖြာကကတယ်။

မကျာင်းေူ

စိတ်မမကာင်းစရာ

အဖဖစ်အြျက်

တစ်ခုနဲ့လည်း ကကုံခဲ့ကကရမေးတယ်။ ကျွေန်မတာ်မရာက်ေွေား
ချန်ိ မှာ နယ်ခံမတွေဟာ အဲဒီအမကကာင်းကိုြဲ မဖြာဆိုမနကက
တယ်။
စိတ်မမကာင်း ဖဖစ်စရာမတွေမရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာမတွေ မရာမြါ့။
အဲဒီနှစ်က ြွေဲမတာ် နည်းနည်းမစာတယ်။ အရင် နှစ်မတွေ
ဆိုရင် အလယ်တန်းမကျာင်းေားမတွေ စာမမးြွေဲ ပြီးကကပြီ။
ဘုရားြွေဲစပြီး တစ်ရက်၊နှစ်ရက် မနမတာ့ အနီးအနားရွာက

တမဖွေးမဖွေးကို

စက်မလှကမလး
မစာင်းလုပြီ။

အင်းထဲ

ြဲ့မထာင်စက်မလှနဲ့ဖဖတ်ပြီး

မမာင်းမနချန်ိ မှာ

မလကမလးကလည်း

မော့လာတယ်။

ညမနက

တစ်ချက်တစ်ချက်

အဲဒီစက်မလှမလးကို

ကမ်းစြ်က

မရလုြ်ေား ေားအဖနှစ်မယာက်က ဖမင်မိ လိုက်ကကတယ်။
ေားအဖ

နှစ်မယာက်စလုံးဟာ

ဒီအင်း၊

ဒီမရ၊

ဒီလို

မလမျုးမတွေ
ိ
ထဲမှာ ဒီလို မလှကမလး မတွေနဲ့ အမတွေ့အကကုံ
များခဲ့ကကမတာ့ မရဖြင်ကျယ်ကကီးကို စိတ်ြူြူနဲ့ မငးမနမိကက
တယ်။ ေူတို့အမတွေ့အကကုံအရ ဒီလိုအချန်ိ မျုးမှ
ိ ာ ဘုရားဖူး
ခရီးေည်မတွေ

ေွေားလာတတ်ကကမှန်း

တိုက်လာတဲ့မလက

ေိထားကကေလို

ြဲ့မထာင်မလှမလးမတွေကုိ

ဒုက္ခ

မြးတတ်မကကာင်းကိုလည်း ေိကကြါတယ်။ အမဖ ဖဖစ်ေူက
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မလတိုက်နှုန်း

နဲနဲဖမင့်လာချန်ိ မှာြဲ

ေားဖဖစ်ေူကုိ

ေူတို့

မလုြ်ေင့်ဘူး”

မဖြာကကတယ်။

တံငါြဲ့မထာင်မလးကို ကမ်းက တွေန်းချမစပြီး ဦးလှည့်လို့

“ေူများမတွေကကားရင်

စက်နိုးခိုင်းလိုက်တယ်။

လည်း

ခရီးေည်တင်
စက်ကုန်
ေူတို့

ပြီးမတာ့

အမဝးမှာ

ြဲ့မထာင်မလးဆီ

နှင်မစတယ်။

ေတိကကီးကကီးထားပြီး

ေူတို့ေားအဖ

မရာက်ကာနီးမလးမှာ

ဖမင်မနရတဲ့

မတွေးဆမိေလိုြဲ

မလဖြင်းဖြင်း

တစ်ချက်

တစ်ချု့ိ

ေိကာ္ခ ကျ

မမရးေင့်ဘူး။

တမလကမတာ့

ြါတယ်ကာွေ ။

ဆိုတဲ့ေူလည်း

မရးတဲ့ေူ

မဆိုေင့်ဘူး”

မဖြာကကတယ်။ မကာင်းတယ်။ ဆိုးတယ်။ ဘာတစ်ခွေန်းမှ
မဟြဲ

ပငိမ်ကြ
ု ်မနကကေူမတွေလည်း

အဲဒီေီချင်း

ထွေကခ
် ဲ့တာ

ရှိခဲ့ကကြါတယ်။

ကကာပြီမြါ့။

ကကာရင်ကကာမယ်

နှစ်ကာလနဲ့

ထြ်မဝ့မတာ့ ခရီးေည်တင် ြဲ့မထာင်မလး မမှာက်ေွေားပြီ။

တိုင်းတာလျှေင်ော

ရင်ထဲမှာ

လှိုင်းနဲ့မလနဲ့ကကားမှာ မရထဲ မရာက်မနကကတဲ့ ေူမတွေကုိ

မနေူမတွေ အတွေကက
် မတာ့ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုခုနဲ့ကကုံတိုင်း

တတ်နိုင်ေမျှေ မလှမြါ် ဆွေဲတင်ကကြါတယ်။ တချု့ကိ
ိ ုမတာ့

“မကော်...ဟိုေီချင်းထဲက လိုြါ လား” လို့ မတွေးမိကကပြီး

မကယ်တင် လိုက်နိုင်ကကဘူးမြါ့။

မဝဒနာအေစ်က

ေီချင်းကိုလည်း

ထင်ြါရဲ့မလ။

အနာရှိ

ဖြန်ေစ်မစမယ်

အနိုင်ကျင့်ေူနဲ့

အနိုင်ကျင့်ခံရေူ

ဘက်နှစ်ဘက်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ ရေူမတွေဟာ လွေယ်လွေယ်နဲ့
အဲဒီ အမကကာင်းမလးကို ဘုရားရင်ဖြင်မတာ်မြါ် ကျွေန်မတာ်
ထိုင်မနတဲ့

အချန်ိ မလးမှာြဲ

အမမအို

တစ်မယာက်က

မဖြာဖြမနြါတယ်။ ေူ့စကားမတွေ ကကားမှာြဲ ြူြူမနွေးမနွေး
ရှိမေးကာစ

အင်းမရဖြင်ဆီ

ကျွေန်မတာ်ကကည့်မငးမိတယ်။

မရဖြင်မြါ်မှာ စင်မရာ် မလးမတွေ ဝဲမနကကတယ်။ ဘုရားဖူး
တစ်ချု့က
ိ
အစာမလးမတွေ ြစ်မကျွေးမနကကတယ်။ စင်မရာ်စာ
မရာင်းတဲ့

မနရာကို

ဖျတ်ခနဲဆို

ကကည့်လိုက်မိတယ်။

မမမ့တတ်

မကကာင်းကိုလည်း

ကျွေန်မတာ်တို့

မမွေးဖွေားကကီးဖြင်းရာ

ေမိုင်းစာမျက်နှာမတွေ
ေမိုင်းမတွေ

ကျွေန်မတာ်ေိခဲ့ရ

နိုင်ငံမတာ်ရဲ့

မြါ်မှာဆိုရင်လည်း

ထုနဲ့မဒးဆိုမတာ့

ြါတယ်။
ထြ်တူကျ

မဝဒနာအေစ်မတွေဟာ

ေမိုင်းကို ဖြန်ဖြန်ေစ်မစမယ် ထင်ြါတယ်။
(၃)

မရာင်းေူနဲ့ ဝယ်ေူ လက်နှစ်စုံဟာ အေိတစ်ခုကမန အမတွေး

အခုမနတဲ့ပမို့မလးက တစ်ဖက်နိုင်ငံ နယ်စြ်နဲ့ ေိြ်မမဝး

အများကကီးဆီကုိ မခါ်မဆာင်ေွေားခဲ့ြါတယ်။

လှဘူး။

ကားနဲ့ေွေားရင်

ပမို့မလးက

(၂)

ခဏမလးနဲ့

လူမတွေအဖို့မတာ့

မရာက်နိုင်တယ်။

နယ်စြ်ကုိ

ဖဖတ်ပြီး

ဟိုဖက်နိုင်ငံထဲ ဝင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာ ထမင်းစားမရမောက်ေလို

ေီချင်းမလးကမတာ့
မမှာက်မတာ့

ကကာခဲ့ြါပြီ။

လူမတွေဟာ

အဲဒီအချန်ိ မှာ

ေမဘကာတစ်စီး

ကူေူကယ်ေူ

မလှမတွေနဲ့လူမတွေ

မဲ့မနကကချန်ိ ။

မရာက်လာကကတယ်။

မကာက်ရိုးမလး တစ်မျှေင်ကုိ ဖမ်းဆွေဲမိဖို့ မမျှောလ
် င့် ကကိုးစား
မနကကတဲ့ မရထဲမိုးထဲက ဒုက္ခေည်မတွေဟာ ဝမ်းောကကရပြီ။
ဝမ်းောမှုဟာ

ဘယ်မလာက်မှ

မကကာလိုက်ဘူး။

လွေယ်ကကူ ကတယ်။

တရားဝင်

အမနနဲ့

စာရွကစ
် ာတမ်း

လုြ်ပြီးလည်း ဝင်ကကတယ်။ မလွေယ်မြါက်ဆိုတဲ့ လွေယ်လွေယ်
ကူကူ

ဝင်ထွေကန
် ိုင်ဖို့

မဖာက်ထားတဲ့

အမြါက်မတွေ

ကမနလည်း ဝင်ထွေကက် ကတယ်။ ေစ်၊မကျာက်စိမ်း၊ မီးမေွေး၊
ကျွေဲနွေားလိုမျုးိ

ဖမင်နိုင်တဲ့အရာမတွေ

ထွေကေ
် ွေား

ကကတာ

ဖမင်မနရေလို မဖမင်နိုင်တဲ့ အရာမတွေလည်း ဝင်ထွေကမ
် နကက

မရာက်လာေူမတွေဟာ မရနစ်မနေူ မတွေကုိ ြထမမတာ့
မလှမြါ်ဆွေဲတင် လိုက်တယ်။ ပြီးမတာ့ ဝတ်ဆင်ထားေမျှေ
အဖိုးတန်ြစ္စည်းမှန်ေမျှေ လုယက်ပြီး ရက်စက်လိုက်ကကတယ်။
မ မြူရာ ကင်းမမှာင့် လို့ြဲဆိုဆို၊ နူရာဝဲစွေဲ လဲရာ ေူခိုးမထာင်း

အနိုင်ကျင့်သူနဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရသူ ဘက်နှစ်ဘက်မှာ

လို့ြဲ

အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ ရသူတွေဟာ လေယ်လေယ်နဲ့

မဖြာမဖြာ

မနရေူမတွေဟာ

တစ်ြူမြါ်နှစ်ြူဆင့်ပြီး
ထြ်ပြီးမတာ့

ဒုကမ
္ခ ရာက်

ဒုကြ
္ခ င်လယ်မဝကကတဲ့

အဖဖစ်ေနစ်မြါ့။

ပါွယ်။ ကျွန်တွာ်ွို့ တမေးဖေားကကီးပပင်းရာ

အဲဒီအဖဖစ်ေနစ်မတွေကုိ အဆိုမတာ် လွေမ်းမိုးက ေီဆိုမတာ့
တစ်ချု့က
ိ

“ဟုတ်တာြဲ။

မတမ့ွွ် တြကာင်းကိုလည်း ကျွန်တွာ်သိခဲ့ရ

မှန်တာြဲ။

ဒါမျုးိ

မတာ့ဖဖင့်

နိုင်ငံတွာ်ရဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေ
တပါ်မှာဆိုရင်လည်း
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မှာြဲလို့ မတွေးမိတယ်။
“ကိယ
ု ့်နိုင်ငံက

အေတ်ခံမနကကရတာ
ေယံဇာတမတွေကုိ

ေူများနိုင်ငံက

အခွေန်မမဆာင်ြဲ မေွေးမအးမအးနဲ့ ေိမ်းြိုကယ
် ူငင် မနတဲ့
ကိစ္စဟာ

ခံဖြင်းစရာ

မကာင်းလှတယ်။

ခွေင့်လည်း

မလွေတ်ေင့်တဲ့ ကိစ္စဖဖစ်တယ်” ဆိုပြီးမတာ့ တစ်ချု့ဝတ္ထ
ိ
ုမတွေ၊
မဆာင်းြါးမတွေမှာ မရးထားတာကို ဖတ်ဖူးခဲ့တာကကာြါပြီ။
ဒါမြမယ့်

အဲဒီကိစ္စမတွေ

အတွေက်

ကျွေန်မတာ့်ရင်ထဲမှာ

ထူးပြီးမခံစားရြါဘူး။
တိတိကျကျ

မခွေးမလးမတွေ

ဆိုမတာ့

အမတာ်များများ

မခံစားရမတာ့ြါဘူး”မြါ့။

“ေိြ်လည်းထူးပြီး

မီးမေွေးမေးတက်ေွေားတာ၊

အေားမေးမတွေ ကကီးလာတာက ကျွေန်မတာ့် မီးဖိုမချာင်မလး
အတွေက် ထိခိုက်မြမယ့် မကျာက်စိမ်း အြါအဝင် တစ်ဖခား
ေယံဇာတမတွေ အတွေကမ
် တာ့ ဘယ်လိုြုံနဲ့ ထွေကမ
် နမန၊
ဝင်မနမန မထူးကို မထူးတာြါ။ အလှမ်းမဝးလွေန်းတဲ့ကိစ္စကုိ
မခါင်းြူခံပြီး

ကျွေန်မတာ်မစဉ်းစားေလို၊

ခံစားမမန

ချင်မတာ့ြါဘူး။

ရင်ထဲကလည်း

ဥြက္ခာဖြုထားလို့ရတဲ့

ကကားရြါမလမရာ။

အဲဒီလူစုလက်ထဲ

အဲဒီလူမတွေက

ကယ်ချင်မယာင်

မဆာင်ပြီး မခွေးမလးမတွေကုိ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ ေွေားမရာင်းစား
ကကတာတဲ့။ လူအမျုးမျ
ိ ုးိ စိတ် အမထွေမထွေ ရှိကကမလမတာ့
ောမန်လူမတွေက မခွေးမလးမတွေအတွေက် မခံစားကကရမြမယ့်
မခွေးချစ်ေူ မတွေကမတာ့ ငိုကကတယ်။ မဒါေထွေကက် ကတယ်။
မခွေးမလးမတွေကုိ

ချစ်တတ်မတာ့

ေတင်းကကားရပြီး စိတ်မချမ်းောြါဘူး။ အဲဒီမနာက် မတာ့
မခွေးမလးမတွေကုိ

ေတ်မယ့်ဖဖတ်မယ့်

ဆီကုိ

ြို့မဆာင်

မရာင်းစားတဲ့ လူတစ်စုကမန အမတွေး ဆက်ေွေားလိုက်တာ
အများကကီး။
(၄)
၂၀၀၀ခုနှစ်မကျာ်တဲ့

ကာလမတွေမှာ

စစ်ကုင
ိ ်းတိုင်း

ထဲက

မကာလင်း၊ဝန်းေိ၊ု ဗန်းမမာက်၊နမ်းခမ်းနဲ့ ြင်လည်ဘူးနယ်
တစ်ဝိုကမ
် ှာ

အသားည ိုည ို၊ ပိန်လှီလှီ လယ်သမား

ဒါနဲ့ြဲ

ြါေွေားတယ်။ မနာက်နှစ်ရက်၊ ေုံးရက်မနမတာ့ ေတင်းဆိုး

ကျွေန်မတာ်လည်း

မဖြာရရင်မတာ့

ြူြင်ကကတယ်။

ကျွေန်မတာ်

မနထိုင်ခဲ့

ဖူးတယ်။

အဲဒီမဒေ

တစ်ဝိုကမ
် ှာ မရွှေရှာတဲ့ လုြ်ငန်းကို မဒေခံ တစ်နိုင်တစ်ြိုင်

တစ်ယယာက်ရဲ့ ပါးပပင်ယပါ်

ေမားမလးမတွေ

ဂျပန်ပါးရိုက်နည်းနဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကကီး

ေူ့အစုမလး မတွေနဲ့မြါ့။ အဲဒီလိုလုြ်ငန်း လုြ်ကုင
ိ ်မနကကတဲ့

ရိုက်ချလိုက်တဲ့ နဝရတ် ကိုးပါး

မတာထဲ

လက်စွပ်ဝတ်ထားတဲ့ လက်တစ်ဖက် ကို သူတို့
ပန်းချီယရးခွင့် မရခဲ့ကကပါဘူး။

လုြ်ကက

မတာင်ထဲကုိ

ကိင
ု ်ကကတယ်။
ရန်ကန
ု ်က

ကိယ
ု ့်အစု၊

ရုြ်ရှင်မင်းေား

တစ်မယာက်လည်း မရာက်လာတတ်တယ်။ ေူ့မှာ ြါလာတဲ့
အမှတ်တရ လက်မဆာင်မလးမတွေကုိ မြးမတာ့ မဒေခံမတွေ
မြျာ်ရွှေင်ကကတယ်။ မဒေခံမတွေက

ရုြ်ရှင်မင်းေားဆိုမတာ့

ချစ်ကကခင်ကက ြါတယ်။ မင်းေားမြးတဲ့ ြို့စကဒ်မလးမတွေ
ကိစ္စမျုးမြါ့
ိ
။

ဒါမြမယ့်လည်း

ကျွေန်မတာ်ချစ်တဲ့အရာမတွေ

ကိလ
ု ည်း

အဖိုးမတန်

အတွေက် ကျဖြန်မတာ့ မလးမလးနက်နက် မတွေးမိဖြန်ြါတယ်။

တုန့်ဖြန်တဲ့အမနနဲ့

မကကာခင်ရက်မလးမှာ

လိုလားတဲ့

မခွေးမလးမတွေနဲ့

ရြ်ကက
ွေ ်မလးထဲက

ပမို့မမေးကကီးထဲက

ကယ်တင်မစာင့်မရှာက်ချင်လို့ြါ

လမ်းမဘး

မခွေးမလးမတွေကုိ

ဆိုပြီး

လူတစ်စု

မြမယ့်

တန်ဖိုးထားကကြါတယ်။

မင်းေားမမးတဲ့

မရွှေလုြ်ငန်း

အမကကာင်းလည်း ေိေမလာက် မဖြာဖြကကတယ်။ ဗဟုေုတ
ဘယ်မနရာက

မင်းေားကို
မဖမကဖဖင့်

ဘယ်ေူဘယ်ဝါရဲ့

မစတနာ

ထားကကြါတယ်။

အလားအလာ

မကာင်းတယ်။

လုြ်ကက
ွေ ်မလးကမတာ့

မရွှေမကကာ

လာမခါ်ငင်ကကတယ်။ ေူတို့ကို မကျွေးထားေူမတွေ ကလည်း

ဖမ်းမိမနပြီ စေဖဖင့် မြါ့။ မနာက်မတာ့ မင်းေားလည်း

မြိုင်ဝက်မမွေးဆိုေလို

မအာက်ဖြည်

ဖဖစ်မနကကတာမလ။

အိမ်လည်းမခါ်ထားလို့မရမတာ့

ဖြန်ေွေား

ြါတယ်။

မဒေခံမတွေကမတာ့

လမ်းကကုံမှာြဲ

မရွှေဆက် တူးကကတာမြါ့။ ေိြ်မကကာလိုက်ြါဘူး။ ကုမ္ပဏီ

မနွေရာေီ

လုြ်ကက
ွေ ်ဆိုပြီးမတာ့ အလားအလာမကာင်းတဲ့ မဖမမတွေကုိ

ဝင်လာပြီဆိုမတာ့ ဘယ်အချန်ိ မှာများ စည်ြင် ောယာက

ေိမ်းခံလိုက်ရ ြါမတာ့တယ်။ မနာက်ြိုင်း မတွေ မှာလည်း

အဖြတ်ရှင်းလိုက်မလဲ

စိုးရိမ်တာကလည်း

မရွှေမအာင်ပြီဆိုတဲ့ မဖမမှန် ေမျှေဟာ အေိမ်းခံကကရမတာ့မယ်။

ပမို့ကကီးဖြကကီးမှာမတာင်

မဒေခံမတွေဟာ မင်းေား ကို မူလနာမည် မမခါ်ကကမတာ့ြဲ

အဆင်မဖြေလို

တစ်မကကာင်းမြါ့။
မခွေးမလးမတွေက

မကျွေးမနကကရတာြါ။
ဆိုပြီးမတာ့
ရန်ကန
ု ်လို့
ရက်ရက်

စက်စက်

အဆိြ်မကျွေးပြီး

“မအာင်ေိမ်း” လို့ မဖြာင်းမခါ်ကကမတာ့တယ်။ ညတိုင်ကျရင်

……………………………………………………………………………………….. Social Garden

နယ်ပမို့ မလးက ဗီဒီယိုမေးတန်းမလးမှာ မကကာ်ဖငာ ထားတာ
ဖတ်မိပြီး

ကျွေန်မတာ်ပြုံးခဲ့ဖူးတယ်။

ဇာတ်ကားနာမည်

မအာက်မှာ “မအာင်ေိမ်းနဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး” တဲ့။
(၅)
စိုက်ြျုးမရးကိ
ိ
ု

အမဖခခံမော...

မတာင်ေူဦးကကီးများ

...

တို့၊

တို့၊

မကျးဇူးရှင်

ဆိုတဲ့စကားမတွေကုိ

ငယ်ငယ်တုန်းထဲက နားနဲ့မဆန့်မအာင် ကကားခဲ့ ရတယ်။
အဲဒီစကားမတွေဟာ မတွေးကကည့်မတာ့လည်း ဟုတ်မနတာြါြဲ။
ဟုတ်မနတာက ဖြည်ေူမတွေ အတွေက် မဟုတ်ြဲ အာဏာရှင်နဲ့
အမြါင်းအြါ

တစ်စုအတွေက်

မအာ့နှလုံးနာစရာ

ဟုတ်မနဖြန်မတာ့

ဖဖစ်ရြါတယ်။

ကျွေန်မတာ်မနခဲ့ဖူးတဲ့

အထက်မကျာင်း မလးက ြန်းချခန်
ီ းထဲမှာ “ဆီကုမ
ိ ရချုး၊ိ
မဆးရိုးမီးလှုံ၊

စြါးမတာင်လိုြုံ”

ြန်းချကား၊
ီ

ြန်းချကား၊
ီ

“မတာင်ေူဦးကကီးမတွေကုိ

အရြ်ဖမင့်ဖမင့်

လူကကီးြါတဲ့

(နာမည်မမှတ်မိမတာ့)

မတွေ

တယ်။

“မရွှေဝါမဖမ”
ြန်းချကား”
ီ

ချတ်
ိ ဆွေဲထားတာ

အဲဒီြန်းချကားမတွေ
ီ
ကုိ

ြန်းချဆရာမတွေ
ီ

ဘယ်လိုမနမလဲရယ်လို့

မတွေးမိခဲ့ဖူးတယ်။

မေွေင်းနိုင်လို့

တာဝန်မကျစြါး

မဘာလုံးကွေင်းထဲ

လယ်ေမားမတွေကုိ

မတွေ့ဖူးခဲ့

မရးဆွေဲခဲ့ကကတုန်းက

စိတ်ထဲ

တစ်ခါတစ်ခါ

ဂုဏ်ဖြုမနတဲ့

မနြူလှန်းခံခဲ့ကကရတဲ့

ေူတို့မဖမင်ဖူးခဲ့ကကလို့

ြန်းချကား
ီ

တစ်ချြ် ဖဖစ်မလာတာလို့ြဲ ဖွေဖွေမလး ဆက်မတွေးမိ ြါတယ်။
အေားညိုညို၊
ြါးဖြင်မြါ်

ြိန်လှီလှီ

လယ်ေမား

ဂျြန်ြါးရိုက်နည်းနဲ့

ရိုက်ချလိုက်တဲ့

နဝရတ်

တစ်မယာက်ရဲ့

ကျွေမ်းကျွေမ်းကျင်ကျင်ကကီး

ကိးု ြါး

လက်စွေြ်ဝတ်ထားတဲ့

လက်ထဲ

ထည့်မြးလိုက်

ကကည့်မနရတာ

မေးတယ်။

ကကည်နူးစရာြါ။

လက်နှစ်ဖက်ကို
ရင်ဖြင်မတာ်မြါ်မှာ

မနြူမနမြမယ့် ရင်ထဲမှာ မအးဖမေွေားခဲ့ ရြါတယ်။
(၈)
ခရမ်းလွေန်မရာင်ဖခည်
ကမ္ဘာအရြ်ရြ်မှာ

အညွှန်းကိန်း

ဖမင့်တက်လွေန်းလို့

တစ်မန့တဖခား

ြိုြူလာတယ်လို့

ြညာရှင်မတွေက မဖြာဆိုမနကကြါပြီ။
အိုဇုန်းလွှာအမြါက်ကကီးကို မဖာမထး နိုင်ကကမေး ခင်မှာ
ကျွေန်မတာ့လ
် က်မတွေကုိ ြက်လက်ကကီးမထားဘဲ မကကာခဏ

လက်တစ်ဖက် ကို ေူတို့ ြန်းချမရးခွေ
ီ
င့် မရခဲ့ကကြါဘူး။

ဆိုေလို မမှာက်ခုံမလးများ ထားလိုက်ရရင် နည်းနည်းမတာ့

(၇)

ုုလာမယ်

ကျွေန်မတာ့အ
် မတွေးမတွေ

အမဝးကကီး

မဖြးေွေားရာကမန

ထူးဆန်းတဲ့ ဖမင်ကင
ွေ ်းတစ်ခုမကကာင့် စင်မရာ်စာ မရာင်းတဲ့
ဆိုင်မလးဆီ ဖြန်မရာက်ခဲ့ရ ဖြန်ြါတယ်။ ဘုရားဖူးအဘွေားအို
တစ်မယာက်ဟာ

စင်မရာ်စာ

မရာင်းတဲ့

အမျုးေမီ
ိ
းကို

မငွေတစ်ချု့မြးပြီ
ိ
း

စင်မရာ်စာ

ဝယ်ြါတယ်။

အဘွေားအို

မြးတဲ့မငွေက မမလာက်ငှဘူး ထင်ြါရဲ့။ မေးေည်အမျုးေမီ
ိ
း
က ပြုံးပြီးမေးနှုန်း မဖြာဖြမနတယ်။ ကျွေန်မတာ်ထေွေားပြီး
ဝယ်မြးမလို့
စင်မရာ်

စဉ်းစားမနတုန်းမှာ
စာမတွေ

တစ်မထာင်တန်

အများကကီး

မလးငါးရွက်

မေးေည်အမျုးေမီ
ိ
းက
မြးလိုက်တဲ့အဖြင်

မလာက်လည်း

အဘွေားအို

အြူပငိမ်းမစမယ် ထင်ြါရဲ့။ ကိယ
ု ့်ကိုယ်ကယ
ို ်လည်း ကကည်ညိ
ထင်ြါရဲ့။

မကကည်ညိုဘဲ

ေူများ

လူဆိုတာ
ကကည်ညိုတာ

စမကာင်းြါဘူးမလ။


မကျာ်မကျာ်(ဖမရည်စမ်း)

ကိယ
ု ့်ကိုယ်ကယ
ို ်
ခံချင်လို့

မရတန်
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ငှက်ကေလးသို့
■ နိမရာဆာန်

ငှကက
် လေးသို့

တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ေူကမလး နာမည်က ချုမာ
ိ
တဲ…
့ ။
ချုမာ
ိ ရယ်တဲ့မလ..။
ညိုစိမ့်မော

ထိုလက်

ဖမိုးထက်တွေင်

ဖြတ်ရှရာ

အမာရွတ်တစ်ခု

အထင်အရှားရှိမလ၏။

အေားအရည်၊

နက်မမှာင်မော

ဆံြင်၊

အားမမလျှော့တမ်း ပြုံးလိုက်မော နှုတ်ခမ်းစွေန်း တစ်ဖက်၊
ထိုဝဲဘက်မှာ

များေည် ေူ့လက်ဖမိုး အထက်မှာ တင်ကျန်ရစ် ေည်။

ချုင့
ိ ်ေည်ဆိုရုံမှ

ရှိမော

ြါးချုင့
ိ ်ကမလးက

ချုမာ
ိ တဲ.့ ။

ကျမ

အမှတ်ေညာထဲရှိ

လွေန်ခဲ့မော

၅

နှစ်ခန့်က

မိန်းကမလးတစ်မယာက်နှင့် မတွေ့ဆုံခဲ့ရေည့် ခံစားချက်မျုး၊ိ
အလားတူ ခံစားချက်မျုးကိ
ိ ု ကျမ လက်ရှိကကုံမနရေည်။
ထိုမိန်းကမလးေည် မဟာ့ေည်က ကျမမရှ့မှာ ရြ်မနေည့်

မလြူတစ်ချက်

အမဝ့မှာ

ချုမာ့
ိ

နားေယ်မနာက်

မိန်းကမလးကဲ့ေို့ြင် ဖဖစ်ေည်။ ညိုေည်။ စိမ့်ေည်။ ဆံေား

ညှြ်ထားမော

ဆံစများ

အမရှ့ဘက်လွေင့်လာေည်။

နက်မမှာင်ေည်။ ြါးချုင့
ိ ်ကမလးရှိေည်။ အို…. ချုမာမှ
ိ
ချုမာ
ိ

ညာလက်နှင့် ဆံစတို့ကို ေြ်ရင်း ချုမာ
ိ
အပြုံးဆင့်ေည်။

ြါြဲမလ…။ ေို့မော် နာမည်ချင်းတစ်ထြ်တည်း ကျြါမော၊

ချုမာ
ိ ပြုံးမတာ့ ြါးချုင့
ိ ်တစ်ဖက် လှစ်ခနဲ မြါ်လာဖြန်ေည်။

အရွယ်ချင်း မတိမ်းလှြါမော၊ ကိယ
ု ်ဟန်အဆင်း ဆင်လှြါ

မနာက်ထြ်

မလတစ်ချက်အြင့်တွေင်

ချုမာ့
ိ ဆံြင်တို့

လွေင့်လာဖြန်ေည်။ ညာလက်ကမလးက ထြ်မံ လှုြ်ရှားေွေား
ေည်။ ေည်တစ်ခါမတာ့ ချုမာ
ိ မပြုံးြါ။ ေူ၏ မျက်လုံး

မော ထိုမိန်းကမလး နှစ်မယာက်ကုိ ထိမတွေ့ဆက်ဆံြါမော
လူမှုဝန်းကျင်ေည်ကား အဖခားကကီး ဖခားမနမလေည်။

……………………………………………………………………………………….. Social Garden

တမာြင်မအာက်မှာ

ရြ်မနကကေည်မို့

“အတိတ်ကို ဘယ်ယတာ့မှ ယမ့ပစ်ဖို့

အဝါမရာင်ကမ
ဲ ော

တမာရွကမ
် ျားေည် အကိင
ု ်းအခက်များထံ ရှိေမျှေခွေန်အား နှင့်
ကုတ်တွေယ်ဖို့

ကကိုးစားရင်းက

ကက ိုးစားလို့ မရနိုင်ဘူး မမ။

မလြူမတွေတိုက်တိုင်း

မာယလးရဲ့ အတိတ်ဟာ

တိုက်တိုင်း တဖဖုတ်ဖဖုတ် မ ကကျမနေည်ကုိ ဖမင်မတွေ့ကက
ရေည်။

လှချင်မှလှမယ်။ ချိုချင်မှ ချိုမယ်။
ဒါယပမယ့် မာယလး

“အတိတ်ကုိ ဘယ်မတာ့မှ မမ့ြစ်ဖို့ ကကိုးစားလို့ မရနိုင်ဘူး
မမ။

မာမလးရဲ့

အတိတ်ဟာ

လှချင်မှလှမယ်။

ချုချင်
ိ မှ

ခွန်အားရှိသယလာက် မာယလး

ချုမယ်
ိ
။ ဒါမြမယ့် မာမလး ခွေန်အားရှိေမလာက် မာမလး
ရုန်းထွေကမ
် ယ်။

အတိတ်ထဲကုိ

ရုန်းထွက်မယ်။ အတိတ်ထဲကို

မာမလးမနာက်တစ်ကကိမ်

ဖြန်မခုန်ချချင်ဘူး။”

မာယလးယနာက်တစ်ကကိမ်
ပပန်မခုန်ချချင်ဘူး။”

မှန်ေည်။ အတိတ်မှာ ကကုံခဲ့ေည်အတိုင်း မနာက်တစ်ကကိမ်
ဖြန်မကကုံဖို့

ကကိုးစားကကေည်

ချည်းော။

တတ်နိုင်ေမျှေ

ဟုတ်တယ် ၁ဝ နှစ်မတာင်ရှိေွေားပြီ။ မာမလး အခု အေက်

ရုန်းထွေကက် ကေည်ချည်းော။

၂၃ မလ…။"
“မာမလး

အခုထိမှတ်မိမနတယ်။

မာမလးလက်ကို

ဓါးနဲ့မွှန်းခဲ့တာမတွေ၊ မာမလးမလိုချင်တဲ့ ကာမရယူမှုမတွေ…။

ချုမာရယ်
ိ
။

အဲ့ဒီတုန်းက အေက် (၁၃) နှစ်ြဲ ရှိမေးတယ်။”

ညည်းမိြါေည်။

ေူ့စိတ်ထဲက ြွေင့်အံကျလာတဲ့ စကားလုံးမတွေကုိ နားမထာင်

“ချု ိ အဆင်မမဖြဘူး မမ….။ ချု့ကိ
ိ ု ကကည့်တဲ့အကကည့်မတွေကုိ

မြးရုံမှတြါး အဖခားမော နှစ်ေိမ့်မှုမျုးကိ
ိ ု ကျမ မစွေမ်းနိုင်ြါ။

ချုမခံ
ိ စားနိုင်တဲ့ မန့မတွေ၊ ညမတွေ တစ်ြုံကကီး..။ ချုဘာလု
ိ
ြ်

စွေမ်းနိုင်ေည်ထား လိုအြ်ေည်ထက်ြမ
ို ော နှစ်ေိမ့်ဖခင်းမျုးိ

ရမလဲမေိဘူး…။

မဖဖစ်မစလိုြါ။

မမးကကတယ်။ ချုမဖဖလိ
ိ
ုက်တိုင်း ချု့ရင်
ိ ကုိ ဓါးနဲ့မွှန်းေလိုြဲ...။

ဖဖစ်လည်း

မဖဖစ်ရြါ။

ေစ်ရွကမ
် ျား

တွေန်းတိုက်ေံနှင့် အတူ ြင့်ေက်ရှိုက်ေံကုမ
ိ တာ့ ရံဖန်ရံခါ
ကကားမိြါေည်။ ကကားလိုက်ရြါေည်။

ချု ိ

ချုမာမလးရယ်
ိ

ချု့အမကကာင်
ိ
းမတွေကုိ

မမဖဖချင်ဘူး။

အတိတ်ထဲက

ခုံတန်းမှာ ထိုင်ဖို့ ကျမ မတိုက်တွေန်းြါ။ အမေးအမွှားက အစ

ကျမစိတ်ထဲ

ထြ်ခါတလဲလဲ
ရုန်းထွေကခ
် ျင်လို့၊

အဲ့ဒီအဖဖစ်ထဲက မကျာ်လွှားချင်လို့ ချုထွေ
ိ ကမ
် ဖြးလာတာ…။
ချုမမှ
ိ ား ဘူးမလ။ ချုမှ
ိ

"ချုမာ။
ိ
ညီမမလး ခုံတန်းမှာ ခဏမလာက်ထိုင်ချင်လား။"

ဟုော

ကကဉ်ထားကကတာလဲ။

အမှားမလုြ်တာ။ ဘာလို့ချု့ကိ
ိ ု

ချုလည်
ိ
း

လူြါ။

ဒဏ်ရာရမနတဲ့၊

ခွေန်အားမဲ့မနတဲ့ ေူြါ…။”

ေူကုယ
ိ ်တိုင်၏ ဆုံးဖဖတ်ဖခင်းကိုော လိုလားြါေည်။ ဒါစား၊

ထိုစဉ်က ချု့ကိ
ိ ု ကျမဖမင်မယာင်မိေည်။ ရြ်ကွေက်ရုံးမဘးမှာ

ဒါလုြ်၊ ဒီမှာထိုင်ဆိုေည့် အမနှာင်ထဲက ရုန်းထွေကလ
် ာေည့်

အဖီမလးချပြီး ချု့ကိ
ိ ု မနရာမြးထားေည်။ မန့ခင်းဘက်

ငှကက
် မလးကို ေူရည်ေန်ော ြျေန်
ံ းမစဖို့ ေူ့ကယ
ို ်ြိုင်

ရြ်ကွေက်အစည်းအမဝးမတွေမှာ မတာက်တိုမယ်ရ ကူညီရင်း

ဆုံးဖဖတ်လက်ခံမှုော…။

မြျာ်မနမော်လည်း ညဘက် တစ်မယာက်တည်း မနရေည့်

ခုံတန်းမှာ ထိုင်ကကရင်းက ကျမ၏ လက်ကုိ ချုမာ
ိ
ခြ်ဖွေဖွေ
ဆုြ်ကုင
ိ ်ထားေည်။ မနာက်…စကားဆက်ေည်။

လမြါင်းများစွော တင်းခံေည်။ ြတ်ဝန်းကျင်ကုိ လစ်လျူရှုဖို့

"မာမလး မမမ့ဘူးမမ။ စစ်ကုင
ိ ်းက ရွာမလးကို မာမလး
မမမ့ဘူး။ တစ်မန့ဖြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရွာနာမည်ကို
အလွေတ်ကျက်ထားခဲ့တာ

၁ဝ

နှစ်လုံးလုံး

အချန်ိ မျုးတွေ
ိ င် ချုမာ
ိ အားငယ်ေည်။

ဆိုြါမတာ့။

ကကိုးစားေည်။
ဆိုေည့်

ချု့မဆွေ
ိ
မျုးမတွေ
ိ
ကုိ

မနာက်ကယ
ွေ ်တွေင်

ချု ိ

ဆက်ေွေယ်မနေည်
မမျှောလ
် င့်ချက်

ယဲ့ယဲ့

လင်းလာခဲေ
့ ည်။ ချုမဆွေ
ိ
မျုးမတွေ
ိ
ကကားမှာ ချုဖြန်
ိ မနရင် ချု့ကိ
ိ ု
ခွေဲဖခား မည့်ေူ ရှိမတာ့မှာ မဟုတ်။
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ေို့မော်

ချု့အထင်
ိ
ေည်

အလွေဲကကီးလွေဲေည်။

ချု့အေိ
ိ
ုင်း

အရီးတို့ကို ဧည့်ခံရင်းက ချက်ချင်းမဖြန်ကကမေးဘဲ ညမန ၃

အဝိုင်းက ချု့ကိ
ိ ု လက်မခံြါ။ ရှကစ
် ရာ မကာင်းေည်ဟု

နာရီခန့်မှ

ဆိုေည်။ ချု့မကကာင့
ိ
် ေူတို့ရှက်ကကေည်တဲ့။

အငှားကားမှာ

နားထဲတွေင် ကားေံကကားေည်မို့ နှစ်မယာက်ေား ပခံစည်းရိုး
အဖြင်ဘက် ထွေကလ
် ိုက်ကကေည်။ လမ်းထိြ်က မမာင်းဝင်
လာမော အငှားကားေည် ဖုန်မှုန့်မတွေကကား နီးေထက်နီး

မအးမဆးမဆးမဆး

ဖြန်ရန်မဖြာမတာ့

စစ်ကုင
ိ ်းေိ့ေ
ု ွေားေည့်

ကားဂိတ်အထိော

ငှားထားေည်မို့ စစ်ကုင
ိ ်းကားအမီ ကားဂိတ်ဆင်းရမည်ဟု
ဆိုြါေည်။

ဟုတ်ြါေည်။

စစ်ကုင
ိ ်းမရာက်လျှေင်

ရွာေို့

မှတ်မိတယ်မနာ်။

အမာ

ခရီးဆက်ရဦးမည်ကုးိ ..။

လာေည်။ ထို့မနာက် ကျမတို့မူလက စကားရြ်မဖြာခဲေ
့ ည့်

"အမာကမလ…

တမာြင်မအာက်တွေင်ြင် ရြ်ေည်။

ေိြ်လှလာတယ်ေိလား။ အမမလး . . မဝးခဲ့ကကရတာ။ အမာ

အေားညိုညို၊

အေက်

အမျုးေမီ
ိ
းတစ်ဦးက
ကားမနာက်ခန်းက

၄ဝ

မကျာ်

ရှိဟန်တူေည့်

ကျမတို့ရြ်မနေည့်

…….။…….။……။"
စကားမတွေတဖွေဖွေ

အပြုံးမလးဖဖင့်ော

တုံ့ဖြန်လျက်ရှိမော

ရင်ဖုံးအကကျကို ဝတ်ဆင်ထားေည်။ လျှေုဆံ
ိ ထုံး နှင့်ဖဖစ်ေည်။

မငးကကည့်မိြါေည်။

ချုမာ့
ိ

တဖန် ဟိုဘက်အဖခမ်းမှ အေက် ၃ဝ ခန့် အမျုးေမီ
ိ
း

ေီလျက်ရှိေည်။

တစ်ဦးဆင်းလာေည်။

ြစ္စုြ္ပာန်ကို ရင်ဆိုင်ပြီးလျှေင် မမျှောလ
် င့်မော အနာဂတ်ကုိ ေူမ

နှင့်

ရှည်မော

ြန်းမရာင်ခြ်စွေန်းစွေန်း

ြျက်ကွေယ်စ

ဆံြင်တို့ကို

ခရမ်းမရာင်

တစ်ြတ်နွေမ်းြါတိတ်

ေိြ်ကမ
ံ ကာင်းတယ်။ မမာင်မလးလည်း မမျှောမ
် နတာမတာ့။

အမဝမ်းကွေဲဖဖစ်ေူက

နီညိုဆင်

ဆင်းလာေည်။

အဖခမ်းဘက်

ရွာကို

အြွေင့်များြါမော

ေနြ်ခါးြါးကွေက်၊

ဆံပမီးတစ်မချာင်းကျစ်လျက်

အြွေင့်စိတ်များြါမော

ဝမ်းဆက်ကုိ

ဝတ်ဆင်ထားေည်။
ချုမာ့
ိ မျက်နှာမလး

မဖြာမနေည်ကုိ
ချုမာ့
ိ ကို

ကျမ

မျက်ဝန်းတွေင်

ကကည်နူးရိြ်တို့

နာကျင်စရာအတိတ်နှင့်

ကကည်နူးစရာ

ရှာမဖွေမတာ့မည်။ ြျေန်
ံ းမတာ့မည်။
ချုကမရာ…။
ိ

ချု၏
ိ

ြစ္စုြ္ပာန်ကမရာ..

ချု၏
ိ

အနာဂတ်ကမရာ…။
ပြုံးမနေည်ကုိ

လှည့်မကကည့်ြါဘဲနှင့်

ကျမ ေိနှင့်မနြါေည်။

တစ်မန့ ချု့ကိ
ိ ု အမျုးေားတစ်
ိ
ဦးနှင့် တွေဲ၍ မတွေ့ခဲ့ေည်။
မနာက် ၃ လခန့်မှာမတာ့ ကျမထံ ချုမရာက်
ိ
လာေည်။

"အမာ"

ချုရင်
ိ ဖွေင့်ချန်ိ တိုင်း

အမာ…အမာ…အမာ….။ ချုမာ့
ိ ကို အမာ ဟု မခါ်ေည်မှာ
ချုမာ
ိ
မဖြာမဖြာမနကက ငယ်ငယ်က ကစားမဖာ် ဝမ်းကွေဲအမ
ဖဖစ်မည်။ ဒီဘက်ကတစ်မယာက်က ချုမာ့
ိ အရီးမလးဖဖစ်မည်။

ကျမဆီ

ေူ့အေိုင်းအဝိုင်းက

လုံးဝလက်မခံမကကာင်း။

မဟုတ်ခဲ့မကကာင်း။ ဖဖစ်ချင်ရာဖဖစ် ဟိုဘက်ကို ဖြန်မတာ့မည်

အငယ်မကာင်က

အို….ချုမာရယ်
ိ
မလ..။

မမျှောမ
် နမရာ့လား ဆရာမမလးရယ်…ဟု ကျမကိုမဖြာဖြေံ

လက်ရှိ

အိမ်မထာင်ဖြုဖို့ စဉ်းစားမော်လည်း အမလးထား လက်ခံေူ
ဖဖစ်မကကာင်း။

ဖြန်မရာက်မတာ့မယ်မဖြာလို့

ေူ့ကို

မနထိုင်မော ြတ်ဝန်းကျင်ကလည်း နှာမခါင်းရှုံ့ကကမကကာင်း။

ေူကမလး အိမ်ဖြန်ရမတာ့မည်ြဲ…။
ေူ့အမ

မရာက်လာစပမဲြင်။

ခက်ခဲခဲ့ေည်။

မိမိ

ချုမာ့
ိ အဖို့

မရွးချယ်စရာေည်

စိတ်ဝင်စားေည့်

အရာကို

ရှာမဖွေ

ကကားမတာ့ ချုမာ့
ိ ြါးချုင့
ိ ်မလး မြါ်လာေည်။

တတ်စွေမ်းဖခင်း မရှိနိုင်မအာင် ေူမ စိတ်ဒဏ်ရာက ကကီးမား

ကျမကို ပငိမ်း လို့ ရင်းရင်းနှီးနှီးမခါ်နိုင်ြါတယ် မဒါ်မဒါ်။

ေူလိုအြ်ေည်။

မနွေးမထွေးမော

အေိုက်အဝန်းတစ်ခု

ေူလိုအြ်ခဲ့ေည်။

ယုံကကည်အားကိုး

ရမည့်ေူ၊

မွေန်းတည့်ပြီးပြီချန်ိ

အဖြင်ဘက်

လှမော်လည်း

မကျာင်းဝင်းထဲမှာ

တမာရိြ်ရှိေည်မို့

မနောေလိုရှိေည်။

မနခဲ့ြါေည်။ နားလည်လက်ခံနိုင်မည့် ြတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု

အကျမနက

ြူဖြင်း

မန်ကျည်းရိြ်၊
အမနာက်ဘက်

အမဆာင်မတွေကလည်း အင်ဖက်အမိုး၊ ထန်းလက်အကာများ
ဖဖစ်ေဖဖင့် မန့ခင်းဆို ကမလးမတွေ အမနမအးကကေည်။

မဆွေးမနွေးရမည့်

ေူကုိ

အမှန်တကယ်

ငတ်မွေတ်မနခဲ့ေည်။ ဆာမလာင်မနခဲ့ေည်။
"မမ"

တိုင်ြင်

လိုအြ်ခဲ့ေည်။
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ကားမြါ်တက်ခါနီးမှာ ချုမာ
ိ
ကျမကို မြွေ့ဖက်လာေည်။

အတိတ်ဆီ တဖန်ဖြန်မမရာက်လိုမော်လည်း ေိေိရက်နှင့်

ချုမာ့
ိ
ဆံစမှာ တင်မနေည့် တမာရွကမ
် လးကို ဖယ်ရှား

အတတ်ဆီ ဦးလှည့်ခဲ့ကကရ ေူများရှိေည်။ ရင်နှင့်ရင်းကက

ရင်းက..

ေူများ၊ ခန္ဓာနှင့် ရင်းကကေူများ၊ အေက်နှင့်ရင်းကကေူများ။

နှုတ်ဆက်စကားဆိုမိေည်။

ေူကမလးနဲ့

အတူရှိခဲ့တာ ၃ လရှိပြီြဲ.။
"ငှကက
် မလး

များစွော

လွေတ်လြ်စွော

ြျေန်
ံ းမနာ်။

ဖုန်းဖဖစ်ဖဖစ်

ဆက်ြါကွေယ်။"
ဖုန်မှုန့်တို့ေည်

..

များစွော။

ကားမနာက်ဆီေု့ိ

လိုက်နိုင်ေမျှေလိုက်ေည်။

ကြ်ပငိနိုင်ေမျှေ

တမာရွကမ
် ျားေည်လည်း

မ ကလိုမ က၊

ကြ်ပငိေည်။
လွေင့်လိုလွေင့်နှင့်

များစွောမော

ေူတို့၏

မမျှောလ
် င့်ချက်နှင့် အနာဂတ်များအတွေက် ကျမ ဘာလုြ်နိုင်
မည်နည်း။ မ ကကာကျမော တမာရွကမ
် ျားနှင့်အတူ မမးခွေန်း
မြါင်းများစွောေည်လည်း

ထွေကခ
် ွောေွေားမော

ထို

ကျမထံတွေင်

ကျန်ရစ်ခဲ့ေည်။

ကျန်ရစ်ခဲ့ရေည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့ြါမတာ့ေည်။
နိမရာဆာန်

ကျန်ရစ်ခဲ့ကကေည်။
နားထဲတွေင်မတာ့ စကားတစ်ခွေန်းက ြဲ့တင်ထြ်ကျန်ရစ်ေည်။
'တရုတ်ဖြည်မှာ

ေားေမီး

နှစ်မယာက်

ကျန်ခဲ့တယ်။

ေားေမီး နှစ်မယာက်။ နှစ်မယာက်။'

မာမလး

ဟု

နာမ်စားေုံးတတ်

မော ချုမာေည်
ိ
လည်း ဒဏ်ရာများနှင့်ဖဖစ်ေည်။ ေူတို့တွေင်
မမျှောလ
် င့်ချက်နှင့် အနာဂတ်များ ရှိကကေည်။ ခါးေီးေည့်

Photo: Nyein Chan Thant Sin

အလကကာင်းအမျုးမျ
ိ ုးလကကာင့
ိ
်

အခခားနိုင်ငံများသို့

တရုတ်နုင
ိ ်ငံ

ေူကန
ု ်ကးူ ခံရလသာ

နှင့်
ခမန်မာ

အမျုးသမီ
ိ
းများေွာရှိပပီး ခပန်ေည် ေွတ်လခမာက်ော သူများ၏
ေိတ်ဒဏ်ရာကို

မကော်…။ ချု ိ ဟု နာမ်စားေုံးတတ်မော ချုမာေည်
ိ
လည်း
ဒဏ်ရာများနှင့်ဖဖစ်ေည်။

(နှေ်ေဉ်

ကုေားလပးခခင်းသည်

အမှန်တကယ်

ေိုအပ်လနလသာ အရာခြေ်ပါသည်။ ေူကန
ု ်ကးူ ခံရခခင်းသည်
ရှက်ေရာမဟုတ်ပါ။

ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏

တုံ့ခပန်မှုသည်

၎င်းတို့၏ လမျှော်ေင့်ချက်အတွက် အလောက်အပံ့ခြေ်လေရန်
ရည်ရွယ်ပါသည်။)
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ကပ်ထားမိေသာ
တံဆိပ်များ
တိမ်ညိုမေွေး
ကပ်ေားမိလသာ တံဆိပ်များ

တိုင်းရင်းေား နှစ်မျုးကိ
ိ ု ကိယ
ု ်စားဖြုမော ဖမန်မာနိုင်ငံေား
တစ်မယာက် ဖဖစ်လာေည်။
မှတ်ြုံတင်လုြ်ချန်ိ တိုင်းရင်းေား လူမျုးအမည်
ိ
ကုိ ထည့်ရန်

(၁)

လိုအြ်ေည့်အခါ ေူ အမဖ့ကို လှမ်းကကည့်မိေည်။ အမဖက

တိုင်းရင်းေား ဝတ်စုံအကကျကို ကိင
ု ်ရင်း ေူမတွေမဝမနမိေည်။
ဝတ်လိုက်ေင့်ေလား၊
လုြ်ငန်းမှ

မဝတ်ေင့်ဘူးလား

ကျင်းြေည့်

တိုင်းရင်းေား

စားြွေဲကလည်း စဖို့ အချန်ိ ကနီးပြီ၊

ေူမဝခွေဲမရ၊
စုံညီ

မိတ်ဆုံ

ေူ့အမဖ ဘက်က

အမဒါ်က စိတ်မရှည်ဟန်နှင့် ကကည့်ရင်းမဖြာေည်။
“ဟဲ့မကာင်မလး

ြွေဲကဖဖင့်

စမတာ့မယ်၊

အမရာင်မေွေးစုံလှတဲ့

“မအ

+

ဘီ”

လို့ထည့်ဖို့

ရုံးစာမရးကို

လှမ်းမှာေည်။ မှတ်ြုံတင်ရုံးက စာမရးက အံကေဟန်ဖဖင့်
အမဖက “မအ”တိုင်းရင်းေား ဆိုမတာ့ အမဖ့လူမျုးကိ
ိ ုဘဲ
ထည့်လိုက်ရမလားလို့

မဖြာေည်ကို

အမဖက

လက်မခံ၊

အမမရဲ့ လူမျုးကိ
ိ ုြါ ထည့်မှ ြိုဖြည့်စုံမည်ဟု ရှင်းဖြေည်။
ထိုအချန်ိ တုန်းက အမဖ့စကားကို ေူနားမလည်။ ေို့မော်

နင်အခုထိ

မနာက်ြိုင်း ေူငယ်ချင်းမတွေက အမဖ့လူမျုးိ ဖဖစ်တည်မှုဖဖင့်
စမနာက်မှုမတွေမကကာင့် မှတ်ြုံတင်မှာ အမမ့ တိုင်းရင်းေား

အကကျဝတ်လို့ မပြီးမေးဘူးလား”
မျက်လုံးအစုံက

မဆိုင်းမတွေ

အကကျ

မြါ်မှာ၊

အမဒါ်ဝယ် လာမြးမော အေစ်စက်စက် အကကျကမတာ့
ငါ့ကုိ ဝတ်လိုက်စမ်းြါလို့ မဖြာမနမလားမတာ့ မေိ။ ေူ
ေက်ဖြင်းတိုးတိုး ချမိ၏။

တစ်မျုးကိ
ိ ေ
ု ာ ထည့်ခဲ့ရင် အမကာင်းေားဟု ေူ မဒါေဖဖင့်
မတွေးမိ၏။
“ဟဲ့မရာင် -- “မအ” တိုင်းရင်းေား”
ေူငယ်ချင်းမတွေ ေည်လို တိုင်းရင်းေား လူမျုးအမည်
ိ
ကုိ

(၂)

ေမုတ်ပြီး မခါ်တိုင်း ေူဖြန် တုန့်ဖြန်မလ့ရှိေည်။

အမှန်မတာ့ ေူ လူမှန်းေိတတ်စ ကတည်းက ဒီအဝန်း

“မဟုတ်ဘူး၊ ငါက မင်းတို့နဲ့ တူတူဘဲ၊ “ဘီ” တိုင်းရင်းေား

အဝိုင်းမှာ

ကွေ”

ကကီးဖြင်းခဲ့ဖခင်း

ဇာတိမဖမမှာ
လူမျုးမတူ
ိ
မော

ေူ့ကို

မဟုတ်၊

မမွေးမတာ့

ဖမန်မာနိုင်ငံေား၊

ေူ့အမမရဲ့

မမွေးရြ်

ေူ့အမဖနှင့်အမမက
ေူကေည်လိုနှင့်
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“ဟားဟား…မင်းအမဖက

“မအ”

တိုင်းရင်းေားမလ၊

အဲမတာ့ မင်းလည်း “မအ”တိင
ု ်းရင်းေားမြါ့၊ မင်းက ငါတို့
“ဘီ” တိုင်းရင်းေား အစစ်မှ မဟုတ်တာ၊ မင်းက မျုးမစစ်
ိ
ဟား ဟား ဟား ….”
ေည်လို

အမခါ်ခံရတိုင်း

ေူေည်

စကား

ခွေဲဖခားခံရေူ

တစ်မယာက်က့ေ
ဲ ို့

ေူငယ်ချင်းများနှင့်

တူမော်လည်း

ေီးဖခားဖဖစ်မနေူ၊

ခံစားမိေည်။

ေူမဒါေ

ဖဖစ်မိ၏။ တစ်ပြိုင်တည်း အမဖနှင့် အမမ လူမျုးိ မတူဖခင်းက
ဝမ်းနည်းမစမိေည်။

ချန်ိ မျုးမှ
ိ ာ

ေူ

ယခုလို

လူမျုးတစ်
ိ
မျုးတည်
ိ
း

အစမနာက်ခံမနရ
ကိေ
ု ာ

ကိယ
ု ်စား

ဖြုချင်ခဲ့တာမတာ့ အမှန်။ ေူငယ်ချင်းမတွေ အဖမင်မှာ ေူက
မဒါင်းမယာင်မဆာင်မော ကျးတစ်
ီ
မကာင်လို ဖဖစ်မနေည်၊
မဒါင်းအစစ် မဟုတ်၊ ေူငယ်ချင်းမတွေ စမနာက်ေလို ေူက
မျုးမစစ်
ိ
တစ်မယာက်။

“မအ”တိင
ု ်းရင်းေား အကကျမလးကို ကကည့်မိေည်။ ေူ့မဲ့ပြုံး
မဖဖစ်ချင်၊ အခုချန်ိ မည်ေည် တံဆိြ်ကုမ
ိ ှ တြ်ဆင်လိုစိတ်
မရှိမတာ့။
ကိယ
ု ်အမြါ်ြိုင်းမှာ

အမဖ့ဘက်က

“မအ”တိုင်းရင်းေား

အကျၤ၊ီ မအာက်ြိုင်းတွေင် အမမ့ဘက်က “ဘီ”တိုင်းရင်းေား
လုံဖခည်ဖဖင့် မှန်ထဲမှ ေူ့ြုံစံကုိ ကကည့်ကာ ေူမဲ့ပြုံး ပြုံးမိ၏။
ေူ့မဘးက အမဒါ်က ေူ့အဖြင်အဆင်ကုိ နားမလည်နိုင်မော
မျက်လုံး၊ အံကေမော အကကည့်များဖဖင့် ကကည့်ကာမနေည်။
(၅)
ြွေဲမတာ်က စမနမချပြီ၊ မခါင်းကို မမာ့လျှေက် တစ်လှမ်းဖခင်း

(၃)

လှမ်းေွေားမော ေူ့မဖခလှမ်းများတွေင် ယုံကကည်မှု အဖြည့် . .။

ေူအရွယ်မရာက်မတာ့

အမဖဘက်က

လူမျုးမတွေ
ိ

ရှိရာ

မဒေမှာ အလုြ်တာဝန်ကျေည်။ မဆွေမျုးများအိ
ိ
မ်မှာ မနရင်း
အမဖတို့ “မအ” တိုင်းရင်းေား စကားကို တတ်မဖမာက်ရန်
ေင်ယူမိေည်။ “မအ” တိုင်းရင်းေား စကားကို ေူမဖြာမော
အခါတိုင်း ရြ်ကက
ွေ ်ထဲက တဖခားမော “မအ” တိုင်းရင်းေား
တစ်ချု့ိ နှင့် လုြ်ငန်းထဲမှ “မအ”တိုင်းရင်းေားများက ေူ့ကို
လူထူးဆန်း

ေူေက်ဖြင်းရှည် တစ်ခု ချမိရင်း အမဒါ်ဝယ်လာမြးေည့်
ပြုံးမိ၏။ ေူမဒါင်းအစစ်လည်း မဖဖစ်ချင်၊ ကျးအစစ်
ီ
လည်း

ဘာောတူ၊

ေူ့ကို

(၄)

တစ်မယာက်လို

ဖမင်ကကေည်။

ေည်အဝန်း

အဝိုင်းတွေင်လည်း ေူေည် ကျးတစ်
ီ
မကာင်လို ဖဖစ်မနခဲ့ဖြန်
၏။ မဒါင်းမဖဖစ်ခဲ့။

ေူလူတစ်မယာက်လိုော အဆက်ဆံခံလိုေည်။ ကုန်ြစ္စည်း
တစ်ခုလို ခွေဲဖခားတံဆိြ်တြ် ခံချင်လိုစိတ်မရှိ…။ တံဆိြ်ကြ်
လိုမော

တစ်ချု့မော
ိ

သူေူတေ်လယာက်ေိုသာ
အဆက်ဆခ
ံ ံေိုသည်။
ကုန်ပေ္စည်း တေ်ခုေို
ခွဲခခားတံဆိပ်တပ်
ခံချင်ေိုေိတမ
် ရှိ…။

ေူ့ကို

ကကည့်ကာ ပြုံးစိစိနှင့်၊ တစ်ချု့က
ိ အံကေဖခင်းများစွောဖဖင့်…။
ေူေမဘာကျရင်း
တံဆိြ်ကြ်၍

ပြုံးမိ၏။
ခွေဲဖခားတတ်ေူ၊

ေူ့

ေားစဉ်မဖမးဆက်ကုိ
တံဆိြ်များမအာက်တွေင်

အဖမင်ကျဉ်းစွောဖဖင့် အေက်ရှင်လိုေူ မဖဖစ်မအာင် ေွေန်ေင်ရ
မည်။ ထိုမျှေမက လူမတွေကုိ တံဆိြ်ကြ် ခွေဲဖခား ဆက်ဆံ
တတ်မော ဒီလူ့အေိုက်အဝန်းတွေင် မနတတ်ဖို့ ကိလ
ု ည်း
အားမြးရဦးမည်…..။

“

ဧည့်ြရိတ်ေတ်များက

န ွေဉီးတိုင်ပြီနော
အမည်မဲ့ နတာင်စဉ်တန်းမှာ
ြါးလျမမူေ ော။

ဗသျှုးရဲ
ိ ့ ဟိုက္ကု
မောင်သာနိုး
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စိတ်စအ
ွဲ မြင်လြ
ွှ ််းသ


ော

လင််းငယ်

လာနို ်သညဲ့်အေက်
အထက်ေေ်ြီးတအာ ်တေကို

စိတ်စွဲအမြင်လြ
ွှ ်း် သ ော

၁)

ရေ်ကေ
ို ် ာ

လိုြ်တေသည်ြ ်
သူလိုြ်သညဲ့်

၅

တေပြစ်ဘ

ေယ်အလိုြတ
် ေကို

နစ်ေ ်ြီးေ ်ြီး

လိုြ် ေ်ြီးသတဘာ

ပြညဲ့်တောဲ့ ည်။

သဘာဝအရ

ေယ် ာ

တေသညဲ့်ေို ် ြမို ြြီး တဝြီးသညဲ့် တောေယ်ဘက်ကို

ကကာခဏ

ခရြီးထက်ရသည်။ မြြီးတောဲ့ လူ ှုတရြီး ဆေ်သညဲ့် လိုြ် ေ်ြီးလည်ြီး
သူူ့အေက်

တစေော

သေ်သေ်ပြ ဲ့်

လိုြ်ြိုို့

ေေ်ြီးအာြီးတြြီးသည်။ ခရြီးသာြီးရော ကက က်သညဲ့် သူူ့အေက်
အဆ ်တပြသည်။

ထအ
ို ေက်

ထိုက်သ ဲ့်သညဲ့်

ခံစာြီးခ ဲ့်ရရသညဲ့်အေက် သူဒဘဝ ာ တြ ာ်တေ သည်။
တေဇာေိုို့

အြြို့က

ရသညဲ့်

ြဋြကခတကကာ ဲ့်

ကတလြီး ယ် ာြီးအေက်

ြညာသ ်ကကာြီးခ ဲ့်
ြညာသ ်ကကာြီးခ ဲ့်

ရတအာ ် ကူညတဆာ ရ
် ွကတ
် ြြီးသညဲ့် လိုြ် ေ်ြီးကို လိုြ်တေ
သည်။

ဆခေူ့်

သတဘာ ြီးအပြစ်

တက ာ ်ြီးကလည်ြီး

ကတလြီးတေအေက်

အဆ ် တပြတောဲ့ သညဲ့်အေက် ယာယတက ာ ်ြီးပြ ဲ့် အစာြီး

မ ြို့ပြ ဘဝကို တေဇာ မ ြီးတ ြို့တေခဲ့သည် ာ ကကာမြ။ အခိုဆိုရ ်

ပြစ်ရာ

ဆယ်ေေ်ြီးတအာ ်၊

တစေောဲ့ဝေ်ထ ်ြီး အ ည်ေြ်ကာ တက ာ ်ြီးဆရာ၊ ဆရာ
လိုြ်ခို ်ြီးရသည်။

ဇာေ

ရွာက

ထိုအြြို့ ာ

တေဇာေိုို့လို

အ ယ်ေေ်ြီး

လူတေအေက်ကတောဲ့

ဝေ်ထ ြီး် ပြစ်သညဲ့်
ရွာက

လူတေေူ့

အမ လိုလို ထတေြို့ ဆက်ဆံကာ အလိုြ်လိုြ်ရသည်။ တေဇာ
ောဝေ်ယူရသညဲ့်

ေယ် ာက

ေည်တဆာက်တြြီးကာ

ယာယစာသ ်တက ာ ်ြီး ာြီး

လ
ူ ေေ်ြီးကတလြီး ာြီးကို ြညာတရြီး

တထာက်ြံဲ့သညဲ့် အလိုြလ
် ိုြ်သည်။ မ ြို့က တက ာ ြီး် ဆရာ တေ

ထိုြီးကာ အစစ အရာရာ ြံဲ့ြိုြီးတြြီးသည်။

တေဇာေိုို့လို

အ ယ်ေေ်ြီး ဝေ်ြီးထ ်ြီးတေရြို့ ောဝေ်က ထို ယာယတက ာ ်ြီး
ကတလြီးတေ

အဆ ်တပြတပြ

လည်ြေ်တေတစရေ်

ကူည

ြံဲ့ြိုြီးတြြီးရသည်။ တပြာရရ ် ကယ
ို ေ
် ို ် စာ သ ်ရောက လလိုို့
အာြီးလိုံြီးလိုလိုကို

တက ာ ်ြီးအိုြ်ေစ်တယာက်လို

ကကြီးကကြ်တြြီးရသည်။
ကတလြီး ာြီးအေက်
တကာ ်ြီးသည်။

တက ာ ်ြီးဆရာ

လိုြ်ြြီးူ သညဲ့်ေို ်

အလိုြလ
် ိုြရ
် သည်က

တေဇာတရြီးခ ်သညဲ့်

နစ်သက်စရာ

စာတရြီးပခ ်ြီးကိုလည်ြီး

ဝါသောအရ လိုြန
် ို ်တသြီးသည်။
ထိုလိုြ် ေ်ြီးထေ ်
ရြ်ရွာလူထို

တက ာ ြီး် တကာ် ေေစ်ရြ်

ြညာတရြီးကို

စေ်ဝ ်ေစာြီး

ြြို့စည်ြီးမြြီး
ရလာတအာ ်

တဆာ ်ရွကရ
် ပခ ်ြီးလည်ြီး ေစ်ခိုြါဝ ်သည်။ ထိုအြို ်ြီးသည်
တေဇာအေက်
ရွာကလူတေက

စေ်အညစ်ရဆိုံြီး

အလိုြ်ပြစ်သည်။

ြညာေေ်လည်ြီးေည်ြီး၊

လူ ှုြဋြကခ

ပြဿောတေတကကာ ဲ့် စိုြီးရ ်တကကာ ်ဲ့ကကတေရမြြီး အရာရာကို
အဆိုြီးပ

်စေ်က

တေတသာအခါ

တပြာဆိုစည်ြီးရိုံြီးရသည်က

လယ်ကူလတြ။ လူ ှု ြဋြကခ ာြီး
န ်ြီးြါြီးကာ

ြညာတရြီး

ပြစ်ခ ်ကြ ် ဆ ြီး် ရ

အာြီးေည်ြီးခဲ့တသာ

တဒသပြစ်တသာ

တကကာ ဲ့် ြို၍ လိုြ်ရခက်ခသည်။ ြံြို့မြ ြီးတရြီး လိုြ်သာြီးလိုို့
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ေေ်သတလာက် ေ်သတလာက် နှုေ်ဆက်သည်။ တေဇာလို
ရေ်ကေ
ို ်က လာေဲ့သူတေအေက် ဒတဒသက ဘာသာစကာြီး

ဒီမှာက ဆငော််းတုတတှာော်တစော်ခုလညော််း တတှာငော်ကုနော်တလ်းတ ေါ်မှာ
ရှိတနတယော်။ ဒါက ခငော်ဗ ှာ်းတှိုို့နို့ သှိ ော်မဆှိုငော်ဘ်းတလ။

က

မှိမှိအဖြစော်ကှို ဖ နော်သတှိရပ ီ်း တမ်းမှိတှာ မှာ်းပ ီလှာ်း
တတ်းမှိသညော်။ သှိုို့တသှာော် ါ်းစ ော်က ရ ော်မရ။

ေူော

ေူသညဲ့်

ေစ်ခိုတော ် ဟိုေ်။ ဘာသာစကာြီး

လူ ြီးနစ်ခိုကကာြီး ာ

လိုြ်ရပခ ်ြီး

ပြစ်သည်။

လယ်တောဲ့ လယ်တြ။

ဒါတ မယော် ဒီအတဆှာကော်အဦက တတှာ ခငော်ဗ ှာ်းတှိုို့ ရှာက
ှိုငော်တှာမှိုို့လှာ်း” ကှိုခငော်တမှာငော်တုို့ှိ နို့ ဘှာသှာမတသညော်

ေူ။

၂)
ေစ်ရက်တောဲ့ တက ာ ်ြီးဆရာေစ်တယာက် တေ တကာ ်ြီးလိုို့
တက ာ ်ြီးကို လာနို ်ဟို ဆိုသည်။
သူေိုို့အေက်

ောဝေ်အရ ဒရက်က

တထာက်ြံဲ့တကကြီး

ပြစ်တေသည်။

တြြီးရ ညဲ့်

ရက်လည်ြီး

တထာက်ြံဲ့တကကြီးတြြီးြိုို့အေက်

သူူ့ရြို့

လက် ေ်လိုကသည်။ မြြီးတောဲ့ ကယ
ို ဲ့်ေူ့ လိုြ်တြာ်ကို ်ြက်
ကယ
ို ဲ့်သာသာ

လက် တထာ သ
် ညဲ့်

ြံြို့မြ ြီးတရြီးဆေ
ို ာ

ဒတဒသက

တလာက်တောဲ့ဟိုြ ်

တေဇာအေက်

လူတေအေက်

ထ ်လာ သည်။

သိုို့တသာ်

ောြီး လည်တသြီးဘ အပြစ်က ်ြီးစ သ
် ညဲ့် လူ
ယ် တက ာ ်ြီးသာြီး ာြီးကို ပ

ပြစ်နို ်
ဘာ ျှ

ယ် ကတလြီး

်ရပြေ်တောဲ့ အာြီးေ ်ြီးရသည်။

ါေိုို့ လူူ့အြြို့အစည်ြီးအေက်၊ ဒတဒသက လူတေအေက်
ေေ်အာြီးသ ျှ

အခ ဲ့်ရခိုက်တောဲ့

ကက ြီးစာြီးတြြီးရ ည်ဟို

ကယ
ို ဲ့်ဘာသာ အာြီးတြြီးရသည်။ တေဇာေူ့ ရာထူြီးအေူေူ
လိုြ်တြာ်ကို ်ြက်

တသာ်ောဆလ
ို ျှ ်

ပြေ်လာေေ်သည်။

ကကာခဏ

ယ
ို ိုမြြီး

သူောဝေ်ယူရသညဲ့်

ရွာကို

ဆ ်ြီးကကညဲ့်မြြီးလိုို့ ရိုြီးံ ကို တရာက်လာမြဆိုောေူ့ ေစ်တထာ ဲ့်
ေစ်ည ြိုံပြ ်တေကို အခက်အခတေကို သေ်ခ ေေ်သည်။
ထိုအခါ

တေဇာက

သူူ့ရွာကို

လိုက်ကကညဲ့်ကာ

အေူေူ

ဘယ်လိုလိုြက် က လ ေို ်ြ ်အကကံတြြီးေေ်သည်။

ေစ်တယာက်အေက်

သေ ်ြီးသာြီးတ ြီးခ ်သည်။

တက ာ ်ြီးဆရာေစ်တယာက်

ပြစ်ေဲ့

အပခာြီး

ကခ
ို တ
် ာ ်ကို

အတြာ်ပြ လ က် လိုက်ြိုို့ခို ြီး် ရသည်။ ိုြီးေ ်ြီးပြစ်တသာတကကာ ဲ့်
ရွာထက လ ်ြီးတေကလည်ြီး ရွြို့ံ အလ ်ြီးလ ်ြီးေူ့ ပြစ်သည်။
ြိုဆိုြီးကို ခြ်ေိုေိုဝေ်၊ ရွာထြ်က အပ ေ်ဝယ်လိုက်ရသညဲ့်
ိုေူ့်တပခာက်ထိုြ်ကတလြီးကို
ဆ ်ြီးရသည်။

ေစ်ခို

တက ာ ်ြီးဆရာ
ပြစ်သည်။

ဆကာ

စေ်ြူရသည်က

တဆြီးသာြီးကိုရေ်

ြဋြကခတေတကကာ ဲ့်

သာလာခ ်ဲ့ ရ။

ရွာထ

တေ တကာ ်ြီးသည်ဲ့

တဆြီးတကာ ြီး် ဝါြီးတကာ ်ြီး

ဒရွာက

ကကာခဏ

လက်က

ရြါဲ့ လာြီး
ေပခာြီးတေရာသိုို့

တဆြီးကိုခ ်လျှ ်

လာတလဲ့ရသညဲ့်

ရွာကို

က ေ်ြီး ာတရြီး ှုြီးအသ ်ြီးက

ြ ဲ့်သညဲ့် တဆြီးခေ်ြီးကတလြီးသာ ရသည်။ ထိုတဆြီးခေ်ြီးတလြီး
ကလည်ြီး အခ ေ်ြို ်ြီးသာ ြ ဲ့်နို ်သည်။ က ေ်အခ ေ် ာြီးဆိုလျှ ်
ရွာသာြီး ာြီးသည်

ေေ်သ ျှ

ရ ်ြီးကို ာြီးေူ့သာ
သူသသ ျှေူ့

ေ်သ ျှ

အဆ တ
် ပြသလို

ကူည

တဆြီးမ ြီးေို ာြီး၊
ကိုသကကရသည်။

အကကံတြြီးခ ်သည်။

ဒါတကကာ ဲ့်

တေ တကာ ်ြီးသညဲ့် တက ာ ်ြီးဆရာအ ်ကို အတရာက်သာြီးပခ ်ြီး
တေဇာ

အခိုထ

ောြီးလည်လာသတလာက်

ဆိုရ ်

ရွာကို

ပြစ်သည်။ ေကယ်ေ ်ြီး ဟိုတရာက်တောဲ့ ထ ်သတလာက်
ဆိုြီး။

ထေ်ြီးနို ်မြြီး ကယ
ို ်တပြာေဲ့အေို ်ြီး အဆ ်တပြြိုို့ဆိုရ ် သူေိုို့ေူ့

လေ်ခဲ့ေဲ့

ေစ်ရက်ကြ

တဆြီးခေ်ြီးလာြ ်ဲ့ရက်ေူ့

ရ ်ြီးရ ်ြီးနြီးနြီး တေြလ
ိုို့ ိုသည်။ ရွာက အတပခအတေကို ောြီးလည်ြိုို့

ကက ံတောဲ့ တဆြီးတောဲ့ တသာက်စရာ ရသည်။ အလာြ သလာြ

လိုသည်။

စကာြီးတပြာမြြီး ပြေ် ည် စေ်ကြီးူ သည်။

အထူြီးသပြ ်ဲ့

တက ာ ြီး် တကာ် ေက

ကို ်ရည် ရြိုို့ လိုသည်။ ေစ်ရွာလိုံြီးေူ့
တက ာ ်ြီးတကာ် ေ ာ

လိုြရ
် ည်

ေညဲ့်သညဲ့်သူကို ာြီး

ထညဲ့်ထာြီး လိုို့ကတောဲ့

ဘယ်လို

ရွာကို ကို ်လိုို့ ရ။ ဒတောဲ့ တေဇာလိုြ်တလဲ့ရသည်က ရွာထကို
အလည်သာြီးကကညဲ့်ပခ ်ြီး ပြစ်သည်။ စာသ ်တက ာ ်ြီး တေက
ရွာထြ် ာ

ရေေ်တသာတကကာ ဲ့်

ရွာထကို

ေကူြီးေက

သာြီး သာလျှ ် တရာက်သည်။ ေခါေစ်တလ အတကကာ ်ြီးရာ
ကာ တက ာ ်ြီးတကာ် ေ ေစ်တယာက်အ ်ကို လိုက်လည်ရ
သည်။

ရွာထက

လူတေကို

လူခ ်ြီး သတော ်

တက ာ ်ြီးဆရာေိုို့

တေသည်ဲ့

ေသာသာ

အ ်ကတလြီးက

ရွာအပြ ်ဘက်ပခ ်ြီး ာ ရသည်။ တက ာ ်ြီးဆရာေိုို့ အ ်ကတေ
လ ်ြီးကကညဲ့်လိုက်လျှ ်

ပ

်ခ ်ြီးပြ ်

တော်တော် က ယ်က ယ်ပြေ်ူ့ပြေ်ူ့ ပ
လေ်တသာအခါ
မ

အတဆာက်အဦတလြီး

စာက က်တပ

ာြီးကို

်ရသည်။ ပ က်က ်ြီးကို
ေစ်ခိုေူ့

သစ်ြ ်

်တသာ တေရာတလြီး ေစ်ခိုကို တေြို့ရသည်။ ခ က်ခ ်ြီးြ ်

သတဘာက သာြီးကာ

သာြီးကကညဲ့်လိုို့ရလာြီး

တ ြီးတောဲ့
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လိုက်ြိုို့သည်ဲ့ တက ာ ်ြီးဆရာ ကခ
ို တ
် ာ ်က အတသအခ ာြ ်

ပ

်ရသည်။ တစေေည်ထာြီးပခ ်ြီး

လိုက်ြိုို့ရာသည်။

ခြ်ကကြီးကကြီးေည်ထာြီးမြြီး
ပြ လိုြထ
် ာြီးပခ ြီး်

၃)

ဟိုေ်ဘ ဆ ်ြီးေိုကိုသာ

အတြေါ်က

ပြစ်သည်။

အ ိုြီးကတလြီး

ဒါလည်ြီး

ဒတဒသက

ဓတလဲ့ေစ်ခိုပြစ်သည်။

ခခံဝ ်ြီးထကို ဝ လ
် ိုက်သည်န ဲ့် တအြီးစ ဲ့်စ ဲ့် ဓါေ်ကို ရသည်။
သြီးပခာြီး

ထ ်ရာြီးသညဲ့်

ခခံစည်ြီးရိုြီး

ခေ် ထာြီးတသာ်ပ ာြီး

သူူ့ခခံသူူ့ဝေ်ြီးတလြီးန ဲ့် သြီးသေူ့်တလြီးလို ပြစ်တေသည်။ ရွံြို့ပြ ဲ့်

ထိုပ

ေည်တဆာက်ထာြီးသညဲ့် ေစ်ထြ်သာ ရသညဲ့် အတဆာက်

ထ ်ဟြ်လာပြေ်သည်။

အဦတလြီးသည် ခခံဝေ်ြီးအလယ်ေ ် အထြီးေည်ြီး ရသည်။

သူူ့အေက်

အတဆာက်အဦတရြို့ တပ ကက်လြ်တြေါ်ေ ် ဝါြီးပြ ဲ့် ကြ်ညြ်

လိုြ်ထာြီးသညဲ့် တေရာတလြီးေ ် သူူ့စာအိုြ်တေက တဒသထက်

တသာ

ြစစည်ြီး ာြီးေူ့ ြေ်ေြီးထာြီးသညဲ့် စာအိုြ်စ ်တလြီး ာ ရတေ ည်။

ထို ်ခိုံအတဟာ ်ြီးကတလြီးသည်

ရြါြီးတေသည်။

ိုြီးဒဏ်တကကာ ဲ့်

ိုြီးထိုြီးတေသညဲ့် သစ်ြ ်ကကြီး ာြီးတအာက်ေ ်

တေတရာ ်သည် ခြ်ြါြီးြါြီးသာ က နို ်ရာသည်။ သစ်ြ ် ာြီး

်ရသညဲ့် ပ

်က ြီး် ဝယ် သူူ့စေ်ပ
ထို

်က ြီး် က ြိုရ
ံ ြ် ာြီးက

အတဆာက်အဦတလြီးထေ ်

အြ်ခေ်ြီးတလြီးေစ်ခေ်ြီး

ရ ည်။

ဧညဲ့်ခေ်ြီးထ

အတဆာက်အဦ အပြ ်ဘက် တပ ကက်လြ်ေ ်
ြီးရရတလြီးတောက်တေ ည်။

ြီးြိုတြေါ်က

တကာ်ြအိုြီးက

ကလည်ြီး စိုံသည်။ သရက်ြ ် ာြီး ြါသလို၊ ကိုက္ ာြီးလည်ြီး

ြက်ြက်ဆူကာ

ြါသည်။

ဝါြီးေူ့လိုြ်ထာြီးသညဲ့်

ထို ်ခိုံတြေါ်ေ ်

စာအိုြ်ေစ်အိုြ် ဒါ

ဟိုေ် အပခာြီး အနဒယလူ ည်ြီးကျွေ်တေ

ိုြီး ာြီးသညဲ့် ဒတဒသ ဓတလဲ့အရ သစ်ြ ် ာြီးသည်

တရည ာြီး၊ တရတ ာ်ြ ် ာြီး ေရရပြ ဲ့်

ေ်ြီး

ယ်ေစ်တယာက်

အေံူ့တေ

ြီးြိုေစ်ခိုက

သ ်ြီးြ ြို့ံ တေ ည်။
ထို ်ကာ

နို ်တြါရြို့

အဝေ်အစာြီး ြရိုြရ ြိုံစံ ြက်ရ က
် က ဝေ်စာြီးထာြီးသလို

အတကကာ ်ြီး

ရတေေေ်သည်။ ေခ ြို့ သစ်ြ ် ာြီးရြို့ ြ ်စည်တြေါ် ာတောဲ့

ညတေခ ်ြီးဘက်တေ ဆ ်ြီးေိုတော်တလြီးရသညဲ့် တော ်ကိုေ်ြီး

သစ်ခြ ် ာြီးသည်

တလြီးတြေါ် ာ ထို ရ
် ်ြီး တေဝ ်ခ ေ်တေကို တအြီးတအြီးတဆြီးတဆြီး

အထူြီးေလည်

ပြ စိုစရာ လိုဘ

ရ ်သေ်ကကြီးထာြီး တေပြေ်တသြီးသည်။

က်ကတလြီးတေကလည်ြီး သူေိုို့ကို ရသည်ြ ် ထ ်ဘ သူေိုို့
တေစဉ်ဘဝကို ြိုံ ေ် ပြေ်သေ်ြီးတေသည်။ အသံဗလံပြ သည်။
ာြီးတကကာ ဲ့်

်က ြီး် သည်

က်ကတလြီး ာြီးရြို့ အသံစူြီးစူြီး

ခ က်ပခ ်ြီးလက်

ြေ်တေလ ဲ့် ည်။

ထို ်ကကညဲ့် ည်။ သူူ့စေ်ကြီးူ တလြီးထေ ် လိုြ်တြာ်ကို ်ြက်

တေဇာလို မ ြို့သာြီးေစ်တယာက် ော ည် ေေ်ေေ်သညဲ့်

စ ်ြီးည ြို့ည ြို့ ပ

စာအိုြ်ေစ်အိုြ်အိုြက
် ို

သူက

်ြီး

အသက်ဝ လ
် ာသလို

ခံစာြီး သည်။

သူ ယ်ခ ်ြီး

တသာ်ောကို

ထညဲ့်ကကညဲ့်လိုက်သည်။

စာြေ်ခ ေ်တေ ာ တသာ်ောက သူအေက် ခ ည်လိုံြီးတလြီး
ကို ်မြြီး စယ်ောစတလြီး ထိုြီးတေ လာြီး။ ဒလို တေြီး တောဲ့
သူူ့ရ ်တေ

တနြီးသာြီးရသည်။

လိုံ လ

တဘြီးဘကို

ကကည်လ
ဲ့ ိုက် တသြီးသည်။
၄)
“ဆရာ ဘာတေ ခြ ံြီးတေောလ။ ဘာတေ ာြီး တေြို့လလ
ိုို့ ”

ထိုစ ်ြီးအိုအ
ံို့ ိုံို့ ခခံဝ ်ြီးကတလြီးသည် ရွာေူ့ ခြ်လ ်ြီးလ ်ြီးတလြီး ာ
ပြစ်သညဲ့်အေက်

ဆူညံသံက ်ြီးကာ

တေသည်။ တဘြီးောြီး
စြီးဆ ြီး် တေတသြီးသည်။

ြကေ ေေ်ဆေ်

တခ ာ ်ြီး ယ်တလြီး ေစ်ခိုက ပြေ်သေ်ြီး
ေ်ြီးကကြ်သညဲ့်

မ ြို့ပြဘဝက

လာသူ ာြီးအေက် ေကယဲ့်ကို အကက က်တေြို့စရာ ပြစ်သည်။
စေ်ကြီးူ ယဉ် ဘဝထက အိုတအစစ်ကတလြီး ေစ်ခို ပြစ်သည်။
တဘြီးြေ်ဝေ်ြီးက ်ကို တဝဲ့ကကညဲ့်လက
ို ်ပြေ်တောဲ့ ခခံဝေ်ြီးတလြီး၏
အတောက်ဘက်ေ ် တော ်ကိုေ်ြီးတလြီး ေစ်ခို ရတေသည်။
တေတရာ ်တအာက်ေ ်

မြ ြီးပြပြ

ပြစ်တေသညဲ့်

တရရတရာ ်

ြ ယ်လိုလို ထို ်တော် ဆ
ှု
်ြီးေို ေစ်ဆူကလ
ို ည်ြီး အထြီးေည်ြီး

သူ
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စာတရြီးခ ်သညဲ့် အခံစေ်၊ စေ်ကူြီးယဉ်ေေ်သညဲ့် ဗဇက
နိုြီးကကလာဟေ်ရသည်။
ကခ
ို ်တ ာ ်က

တဘြီးောြီးရ

တက ာ ်ြီးဆရာတလြီး

စိုြီးရ ်သညဲ့်ဟေ်ပြ ဲ့်

တ ြီး

ြကေ

“ ဋှိ ကခတတ ဖြစော်ပ ီ်းတတှာ က တနှာော်တှိုို့ ဒီမှာ

အတပခအတေကို ပြေ်တရာက်လာသည်။

ဝတော်မဖ ြု ကကတတှာဘ်း။ မလှိုလှာ်းအ ော်တ

“ဪ ဘာရယ် ဟိုေ်ြါဘူြီး။ ဒတေရာတလြီးက သတဘာက ြို့ို
တကာ ်ြီးလိုို့ြါ။
ဒါတြ ယဲ့်

ေကယဲ့်ကို

ဖ ဿနှာတတ ဖြစော်လှာမှာ စှို်းလှိုို့ ါဆရှာ။

တအြီးခ ်ြီးေေ်ဆေ်တေောြ။

ဒအတဆာက်အဦကတောဲ့

ဒီတတှာငော်ကုနော််းတလ်းရဲ့ ဟှိုဘကော်မှာ ရှာတစော်ရှာ

လူတေြိုံ ရဘူြီးတော်။

က ော်လ ကော် ဆရှာ။ ဒီဆငော််းတုက

မြြီးတောဲ့ ခ ်ဗ ာြီးေိုို့ ရွာ ာ ဒလို တေရာ ြီးတလြီး ရ ယ်လိုို့
ေခါ

တေြီးြူြီးဘူြီး။

ညစ်ြေ်တေောြ။

ရွာထကကညဲ့်လိုက်ရ ်

ဒ ာက တောဲ့

အမ

သတှိုို့တညော်ထှာ်းတှာတ ါ။ ဟှို်းအရငော်ကတတှာ

တအြီးခ ်ြီးလိုက်ောဗ ာ

တအ်းတဆ်း ါ ။ ဟှိုဘကော်သညော်ဘကော် ဒီလုှိ

မြြီးတောဲ့ . . . ”
တပြာခါေြီး

က်းတနကကတှာ ။ က တနှာော်တှိုို့ သငယော်ခ ငော််းတတ

သူူ့အသစေ်က သေတြြီး၍ ရြ်လိုက် သည်။

ရှိတယော်။”

တပြာလိုက်ရ ် အဆ ်တပြြါဲ့ လာြီး စြီးို ထ ဲ့် သည်။
“မြြီးတောဲ့ ဘာပြစ်သလဆရာ။ တပြာြါ။ အာြီး ောြါေူ့”
ကခ
ို ်တ ာ ်ကတောဲ့ ကယ
ို ဲ့်အတကကာ ်ြီး သမြြီးသာြီး ိုို့ တ ြီးသည်။

ဒါတကကာ ဲ့် ခိုေက အတဆာက်အဦတလြီးထ ကကညဲ့် ေိုေ်ြီးက

ကယ
ို ်ကလည်ြီး စေ်ထ ာ ရတေသညဲ့် စကာြီးကို

ရ ်ြီးလ ်ြီးတေောကိုြီးဟို

တပြာဘ

သြ်ထာြီးေေ်သူ ဟိုေ်ပြေ်။

သတဘာတြါက်သာြီးတောဲ့သည်။

ရိုေ်ေရက် သူလညဲ့်ပြေ်ထက်လိုက် သည်။

“ဟိုတလ သခ ်လိုို့ြါ။ ဒ ာက ဆ ်ြီးေိုတော်ေစ်ခိုလည်ြီး

“ကဗ ာ ကခ
ို ်တ ာ ်တရ ပြေ်ကကရတအာ ်။ လိုက်ပြတြြီးော

တော ်ကိုေ်တလြီးတြေါ် ာ

တက ြီးဇူြီးြ။ ခ ်ဗ ာြီးလည်ြီး တေတကာ ြီး် တအာ ် ဂရိုစိုက်ဦြီး”

သြ် ဆို ်ဘူြီးတလ။
ခ ်ဗ ာြီးေိုို့

ရတေေယ်။

ဒါတြ ယဲ့်

ရွာက

ဒါက

ဒအတဆာက်အဦက တောဲ့

ြို ်ော လ
ိုို့ ာြီး”

ဘာသာ ေူသညဲ့်

ခ ်ဗ ာြီးေိုို့ေူ့

ကခ
ို ်တ ာ ်ေိုို့ေူ့

အပြစ်ကို ပြေ်သေရမြြီး တ ြီး ော

ာြီးမြလာြီး တေြီး သည်။ သိုို့တသာ် ြါြီးစြ်က ရြ် ရ။

ဆက်တ ြီး လိုက်သည်။
ဒါကတလ

အ ် ဟိုေဘ
် ူြီးဆရာ။

ကျွေ်တော်ေိုို့

သူူ့ဆက

ကကတောဲ့ဘူြီး။

ရ တ
် ေက

ေလြ်လြ်ေူ့

သည်။ တပခြ ာြီးလက်ြ ာြီးတေက ရိုေ်ေရက် တအြီးစက်လာမြြီး
ပြေ်လာသည်။

ဟေ် ြ က်တအာ ်

သေထာြီး

တလာကဝေ်
တပြာရ ်ြီး

စကာြီးကို
ခခံဝ ်ြီးတလြီးေူ့

တဝြီးရာကို အပ ေ်ြ ် လ ်ြီးထက်လာခဲ့သည်။
အာတ ဋေ်သံ

ေခို

အ ေ် ဲ့

ထက်သာြီးသည်။ ကခ
ို ်တ ာ ်က ဆက်တပြာသည်။
“ြဋြကခတေ

သဘ

ေိုေ်တေသလို ပြစ်လာသည်။ ရ ်ခိုေသ
် ံတေကလည်ြီး ပ ေ်လာ
တဇာတချွြီးတေ

ဝေ်ပြ တက ာ ြီး် တလ”
“တကသာ”

သူူ့ရ ်တေထ ာ လှိုကလ
် ာမြြီး ခ ညဲ့်ေူ့ေူ့လို ပြစ်လာသည်။
ဘာတကကာ ဲ့် ေ်ြီး

“မြြီးတောဲ့ ဒအ ် ာက ဘယ်သူတေောလဗ ” ဟို တ ြီးခေ်ြီးကို

“ဆရာ

၅)

ပြစ်မြြီးတောဲ့

က တော်ေိုို့

ဒ ာ

တကာ ်ြီး ှု

အကကြီးကကြီး

ေစ်ခိုကို

တလြီးလံသာြီးသည်။ တဘြီးဘကို
ဝေ် ပြ

လလ
ို ာြီးအြ်ေဲ့ ပြဿောတေ ပြစ်လာ ာ

စိုြီးလိုို့ြါဆရာ။ ဒတော ်ကေ
ို ်ြီးတလြီးရြို့ ဟိုဘက် ာ ရွာေစ်ရွာ
ကြ်လ က်ြ ဆရာ။ ဒဆ ်ြီးေိုက သူေိုို့ေည်ထာြီးောတြါဲ့။
ဟိုြီးအရ ်ကတောဲ့ တအြီးတဆြီးြါြ။ ဟိုဘက်သည်ဘက် ဒလိုြ
ကူြီးတေကကောြ။ က တော်ေိုို့ သူ ယ်ခ ်ြီးတေ ရေယ်။”

ဆို ်ေ၊ဲ့

သူူ့စေ်က

လိုံ လ ကကညဲ့် သည်။

ါေူ့

သာြီးသ ်ဲ့ေဲ့ တေရာ ေစ်ခိုကို တရာက်တေော

ဘယ်သူ ာြီး

သသာြီး ာြါလ ်ဲ့။

ကတလြီး ယ်ဘဝ ာ

အတြဲ့အြ်ယာတအာက်က က ြ်ေေ်တလြီးတေကို ြထ ဆိုံြီး
ခိုြီးြူြီးေိုေြီး် လို ြီး လိုလ
ံ
ှုကို ခံစာြီးရသည်။ တေဇာကိုယ်ေို ်
ဘာသာေစ်ခိုကို

ယိုံကကည်သက်ဝ ်သူပြစ်သည်။

ြဋြကခတေကကာြီး ာ

လိုြ်တေသညဲ့်

သိုို့တသာ်
သူေလ
ိုို့ ို

လူ ူတရြီးလိုြ်သာြီးတေ အတေေူ့ ဒါတေကို ဦြီးစာြီးတြြီးလိုို့ ရ။
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သိုို့တသာ် သူလည်ြီး လူသာြီးေစ်တယာက်သာ ပြစ်သည်တကာ။
ေြါြီးသူေိုို့၏ ဘာသာတရြီး ြရဝိုဏထ
် အထ ကက ေ ်သခဲ့ရ ်
သူဝ ်ရလ ဲ့် ည်ဟို ထ ်။

ဒတလာက်လ

အရ ကြီးို

ည်

ဟိုေ်။ အခိုက ဘာတေရာ ာ သဘ ဝ ်လိုက် ပခ ်ြီး၊ ေခါ
လိုြ်ြူြီးတသာ

အလိုြ်ကို

ြထ ဆိုံြီး

လိုြြ
် ူြီးပခ ်ြီးလည်ြီး

ပြစ်တေပြေ်သည်။

ဘက်

ဘာဘာဝ ်အစို ာ

ပြစ်သည်။

ဒတောဲ့

ဘာသာတရြီး

အတဆာက်အဉသည်

ရ ည်ဟို
ထာြီးဘ

ရွာကတလြီးက

ဆေ်ူ့က ဘ
် က်

တေဇာကို

ည်သူက

လိုကေ
် ာရ ည်ဟို

ြါတေသူ

ဘာသာေစ်ခို၏

ပြစ် တေ

တရာ ်ရာြီး

ေေက က

တပြာပြ

ေ်ယူထာြီးခဲ့သည်။

အခို

ပြေ်အထက်

ကာြီးတြေါ် ာ

တအြီးတအြီးလူလူ

ထို ် ခ ေ် ာတောဲ့ သူတော ်ေရတေပြေ်သည်။
လိုြ် သည်ဲ့

လူေစ်တယာက်လို

ပြစ်နို ်သည်။
ပ

တပြာရရ ် သူသည်ြ ်လျှ ် ဒရွာကလူတေေူ့ လေ်ေတလာ
တပြလည်တသာ

၆)

ဆို ်ရာကို

တော ေ
် ရပခ ်ြီး ြီးလည်ြီး

သိုို့ ဟိုေ်

ကံတကာ ်ြီးတထာက် စာ

်တေြို့ခ ဲ့်ရသညဲ့် အလေစ်ခိုကို သူူ့ဘာသာ ပြေ်ြ က်စြီး
ပခ ်ြီးတကကာ ဲ့်လည်ြီး

ပြစ်နို ်သည်။

အေည်ြီး ယ်ကြ ်

လေ်ခဲ့တသာ

တအြီးခ ်ြီးေည်မ

သူူ့စေ်သည် လှို ်ြီးဂယက်ေိုို့ပြ ဲ့်
တဟာ အခို ေည်မ

်တသာ

ောရ

နစ်လိုြယ်

ေ
ို ်ြီးေို ြီး် ထေ်ခဲ့ပြေ်သည်။

်သာြီးပြေ်တောဲ့ တအြီးခ ြီး် ေေ်ဆေ်

သညဲ့် တေရာတလြီးကို ပြေ်ေ ြီး် ေ ပြေ်သည်။ လူေို ်ြီးသည်
တအြီးခ ်ြီးသညဲ့် ရြ်ခ တ
ံ လြီးေူ့ ထိုကေ
် ေ်ောြါြ။ ဒါဆို

ါက

ထိုသံ ဏ စည်ြီးက ်ြီးကို ကယ
ို ်ဲ့ဘာသာ ခ ြီးတြာက် သလို

ဘာတကကာ ဲ့် စေ်ကတယာက်အယက် ပြစ်ောလ။ တေဇာ၏

ပြစ်သာြီးမြ။ မြြီးတောဲ့ စေ်ထ ာလ တဝခ ရ ှုတြါ ြီး် စိုံ။

ရ ်ထက

ဘာပြစ်လိုို့

သူေိုို့

သာယာတေရောလ။
တော ်ကိုေ်ြီးတလြီးေူ့

ဝေ်ပြ တက ာ ်ြီးတလြီးက
မြြီးတောဲ့
ဘာလိုို့

ဒတလာက်

ဆ ြီး် ေိုတော်

ဒတလာက်

ရေဲ့

ေြီးတေရောလ။

ဆ ်ြီးေိုတော်က အရ လ
် ာြီး၊ ဝေ်တက ာ ်ြီးက အရ ်လာြီး။
ဆ ဆို ်

တ ြီးခေ်ြီးတေ

သူူ့စေ်ထ

ဒတလာက် သာယာေဲ့ တေရာကို
တက ေြ်

ပြစ်တေောလ။

သာြီး ြါလ ဲ့်။ သူူ့ဘာသာြ ်

တရာက်လာသည်။

ါဘာလိုို့ ခ က်ခ ်ြီးကကြီး
ါကတရာ

ဘာလိုို့ ာြီး

ေည်မ

ရ ်ထက

် ှုသည် အေေ်အသ ဲ့် ေည်မ

ေည်မ

သာြီးသည်လာြီးတောဲ့
ခ ာခ ာလည်
ထြ်ခါထြ်ခါ

် ှုသည်

ဦြီးတနာက်သိုို့

သတြ။

လည်ြေ်လ က်

သူ

တရွြို့လ ာြီး

ဦြီးတခါ ်ြီး ာြီးသည်

ရသည်။

တ ြီးတေ သည်။

်သာြီးမြ။

တ ြီးခေ်ြီးတေကို

သူ တပြေေ်သညဲ့်

သူူ့အတကကာ ်ြီး တ ြီးခေ်ြီး ာြီးတြ။ သူူ့နှုေ်ကလည်ြီး

ါပြစ်လိုို့

ဒလို

တရရွေ်

ပြစ်သာြီးခဲ့ော

ြါလ ဲ့်ဟို

တေ သည်။

သ။ သူ ေိုေ်လှုြ် တေသည်

ကသ
ို ာ သတောဲ့သည်။

လတှိုငော််းသညော် တအ်းခ မော််းသညော် ရှိ ော်ပမြုြုံတလ်းနို့ ထှိုကော်တနော်တှာ ါ ။

ထြ်ေလလ
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အခေ်ြီး (၂)
စ်

်းပုပ်တစ်လု်း၏ ရောဇဝင်

ကျွေ်တော်ေိုို့တက ာ ်ြီး၏

အလိုြသ
်
်ခရြီးစဉ်ကို

ကျွေတ
် ော်

လိုက်ြါခ ဲ့် ရခဲ့ပခ ်ြီးသည် လယ်လယ်ကက
ူ ူတောဲ့
အခေ်ြီး (၁)

နစ်ေို ြီး် ထက်တလဲ့ ရတသာ ထိုခရြီးစဉ်ကို အမ လိုက်ခ ်ခဲ့

ြ ်လာပြာပခ ်ြီးသည် တကာ ်ြီးက ်ပြာပခ ်ြီးန ဲ့် ေစ် ြီးေစ်ြိုံ
ဆက်စြ်၍

ဟိုေ်ခဲ့။

ရတေြါက

လူေစ်တယာက်၏

ရ ်ခိုေ်သံေစ်ခိုသည်လည်ြီး

ေစ်စိုံေစ်ခို

အပြာတရာ ်
(သ)ိုို့

ေစ်စိုံ

ေစ်တယာက်၏ အပြာတရာ ် ရ ်ခေ
ို ်သံေစ်ခိုန ဲ့် ဆက်စြ်၍
ရတကာ ်ြီး ရတေြါလ ဲ့် ည်။
သူ ယ်ခ ်ြီးေစ်ခ ြို့က

တသာ်လည်ြီး

အလိုြ်ေစ်ဘက်န ဲ့်

တသာတကကာ ဲ့် ေစ်လောခေူ့် ကကာပ
ည်သညဲ့်

အလိုြ်ရ ်က

ထိုို့တကကာ ဲ့်
အခ ေ် ာြီးေ ်

တက ာ ်ြီးေက်တေရ
ဲ့်သညဲ့် ထိုခရြီးစဉ် ြီးကို

ကကည်ပြြူစာ

ခရြီးစဉ်အေက်
ကျွေ်တောဲ့် ာ

ခ ဲ့် ပြ လကို က။

တလျှာက်လာေ ်ရ ညဲ့်
အမ လိုလို

ဒဟပြစ်ရစမ ။

ဒနစ်တောဲ့ တောက်ဆိုံြီးနစ် တက ာ ြီး် သာြီးြ ် ပြစ်တေတခ မြ ိုို့

သူေိုို့ရြို့

အပြာတရာ ်

ရ ်ခိုေ်သံ

အလိုြ်ေ ် ထက်စာေ ်ကာ တက ာ ်ြီးသာြီးဘဝ၏တောက်ဆိုံြီး

ေစ်ခိုကို လက်ဘက်ရည်ဆို ်၏ တထာ ဲ့်က က စာြီးြေစ်ခ၌
ို

အလိုြ်သ ်ခရြီးစဉ်ကို

ကကာြီးခဲ့ကကသည်။ ေစ်ခ ြို့က တောဲ့ ြေ်ြီးခခံေစ်ခို၌၊ ေစ်ခ ြို့

ေ ်ပြစ်သည်။

က တောဲ့ အတဝြီးတပြြီးကာြီးတြေါ်၌ စသည်ပြ ဲ့် ကကံကကံြေ်ြေ်

ြေ်မြပြစ်လိုို့ ကျွေ်တောဲ့်အေက် ေယ်က ဘအ ်ကို ပြေ်၍

ေြူြီးတေြို့ ဒူြီးတေြို့ ကက ံခဲ့၊ကကာြီးခဲ့ ရသည်။ ကျွေ်တော်လည်ြီး

အ ်စြီးြာြီးတရြီးကို ကူလိုြ်ရိုံသာ။

ဘာ ေ်ြီး သတသာ အပြာတရာ ် ရ ခ
် ိုေ်သံေစ်ခိုကို ထ ် ေ်
ထာြီးဘ

ကျွေ်တော်ေိုို့တက ာ ်ြီး၏

ကကာြီးခဲ့ရ၏။
ေစ်တယာက်န ဲ့်

အလိုြ်သ ်

ဤထက်ြဆ
ို ိုရလ ်
ဆက်စြ်၍

ပြစ်သည်။

ခရြီးစဉ်

တကာ ် တလြီး
ထထ
ို က်ြို

ေေက က ဆရ
ို လျှ ် “ြတယာ ်ြီး” ဆိုတသာ တကာ ် တလြီး
ေစ်တယာက်န ဲ့် ြေ်သက်၍ ပြစ်သည်။

ခရြီးစဉ်မြြီးသည်န ဲ့်

တလျှာက်လာေ ်မြြီး
တက ာ ်ြီးေ ်

လိုက်ြါခ ဲ့်ရရေ်

တောက်ေစ်ြေ်

လူတေြို့စစ်တဆြီး ည်

တလျှာက်လာ
တက ာ ်ြီးလည်ြီး

ေေလာာၤတေူ့၊
ပြစ်တသာတကကာ ဲ့်

တက ာ ်ြီးသို့ို

အတ ာေတကာ

တရာက်လာ တသာ်လည်ြီး

အလိုြ်ခ ေ်မြြီး

တက ာ ်ြီးသို့ို လူတေြို့စစ်ရေ်လာရတသာတကကာ ဲ့်

ကံ တကာ ်ြီးစာပြ ဲ့် ကျွေ်တော် ေစ်ောရခေူ့် တောက်က မြြီး
တက ာ ်ြီးဝ ်ြီးထသိုို့ တရာက်လာခသ
ဲ့ ည်။
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တက ာ ်ြီးဆ ်ဝ ်တအာက် အတရာက်ေ ် ကျွေ်တောဲ့်ော ည်
တခေါ်သံကို ကကာြီးလိုက် ၏။

ကျွေ်တောဲ့်အတ ြီးတကကာ ဲ့် သူ ေစ်ခ က်ခြ ံြီးပြေ်သည်။
“ အ ်ြီးဟိုေေ
် ယ်၊ ည က အကက
ို့ို ို အာစရယ ြူတဇာ်ြ ာ

“ကသ
ို ျှ ်ြီးခေူ့်”

တေြို့ြူြီးော၊

တခေါ်သံကကာြီးသည်န ဲ့် ကျွေ်တောဲ့်သူ ယ်ခ ်ြီးတေ
ကျွေ်တော်ခေူ့် ေ်ြီး သည်။

သူ ယ်ခ ်ြီးတေက

ဟိုေ် ေ်ြီး
ဒလို ြီး

တောက်ဆိုံြီးနစ်

တက ာ ်ြီးသာြီးတေ

ဦြီးတဆာ ်

ေိုေ်ြီးကတလ၊ အဒါတကကာ ဲ့် ိုို့ အကို့ေ
ို ာ ည်ကို သတေော”
တပြာဆိုရ ြီး်

လညဲ့်ထက်သာြီးတသာ

သူ ကို

ကကညဲ့်ရ ်ြီး

တခေါ်ေေ်ကကသည် ဟိုေ်၊ ဒတကာ ်တေက “ခေူ့်ကကြီး” လိုို့

ကျွေ်တော် ခေတ ျှ ဆံအတေ သည်။ သူ ရြို့ အခြ ံြီး ာြီးသည်

တခေါ်တေကက။

ကျွေ်တောဲ့်အေက်

တခေါ်သံတကကာ ဲ့် ကျွေ်တော်လညဲ့်ကကညဲ့် သည်။ တကာ ် တလြီး
ေစ်တယာက်၊ တသခ ာသည်က ကျွေ်တော်လိုံြီး၀
ကျွေ်တော်န ဲ့်

ေစ်ခါ

ေစ်တယာက်

ပြစ်သည်။

ခခ ထာြီးတသာ

ဆိုြ
ံ ူြီးတသာ

ဤတကာ ် တလြီးသည်

သတဘာက တသာ

ဆံြ ်ကို
ကျွေ်တော်

်ြီးသ ြီး “ဆယ်လောဂိုြီး က်စ်” ထက်ြ ်

ခ စ်စရာ တကာ ်ြီးတေပြေ်သည်။

ကကာ

န ်ြီးဆြူြီး

နှုေ်ခ ်ြီးေတထြီးတထြီးတလြီး

သြယ်ပြစ်တေတသာ

သည်လည်ြီးတကာ ်ြီး၊

ြ ဲ့်တောဲ့ ညဲ့်ဟေ်

ည်ြီးေက်တေတသာ

က်ခိုံြီး၊

ဝ ်ြီးလက်တသာ

အသာြီးအတရ၊

သယ်လ တသာ

ကယ
ို ်ဟေ်

အတေထာြီးန ဲ့်

ကကည်လ ်တောက်ြတေတသာ

က်ဝေ်ြီး

ေက်ေက် ေစ်စေ
ိုံ ိုို့ပြ ဲ့် လခ ်ေို ်ြီးလတေတသာ သူ သည်
တ ြီးကကြီးကကြီး

တြြီးဝယ်ရတသာ

အရိုြ်ဆို ထ
်

ဘို

“တဟဲ့လူကကြီး… လူကို ဘာလိုို့ အတလာက်တော ် စိုက်ကကညဲ့်
တေောလ၊ ေကထ သူ ာြီးကို ဟေ်ြီး…”
က်တစာ ်ြီးထိုြီး၍

အခေ်ြီး (၃)
ဘာဘပြစ်ပြစ် သူ ရြို့ ကူညတြြီး ေ
ှု ူ့ အလိုြ်သ ်ခရြီးစဉ်၏
အ ်ောဗ ြူြီးကို ကျွေ်တော်အခ ေ်
လိုက်ြါခ ဲ့်

ရခဲ့သည်။

တပြနို ်ခမဲ့ ြြီး ခရြီးစဉ်ကို

ကျွေ်တောဲ့်အေက်တောဲ့

သူ န ဲ့်

ေစ်ြေ် ပြေ်ဆိုံရေ် အတကကာ ်ြီးြေ်လာခပဲ့ ခ ်ြီးလည်ြီး ပြစ်၏။
သူ လည်ြီး ခရြီးစဉ်ကို လိုက်ြါခ ဲ့်ရခဲ့တသာတကကာ ဲ့် ကျွေ်တောဲ့်
အေက်တောဲ့

သူ န ဲ့်အေူ

ခရြီးစဉ်ကို

လိုက်ြါခ ဲ့်

ရပခ ်ြီးသည် ထတြါက်မြြီးတောက် ကာြီးအြိုဆို ရခဲ့သလိုြါတြ။
ခရြီးစဉ်အေ ်ြီး

တက ြီးရွာ ာြီးေ ်

တြ ာ်တပြရေ်အေက်

ခရြီး ထက်ခ ် တေူ့ေို ြီး် လိုလို တလဲ့က ဲ့်လျှက်ရရာ သူ န ဲ့်
ကျွေ်တောဲ့်၏

ဆက်ဆံတရြီးသည်လည်ြီး

ေစ်ပြည်ြီးပြည်ြီး

တနြီးတထြီးလာခသ
ဲ့ ည်။
တပြာသံတကကာ ဲ့်

ကျွေ်တော် ရက်အ ြီး် အ ်ြီးပြစ် သည်။
“ဪ …ဘာ

ပြစ်တေခဲ့၏။

ပြဇာေ် ာြီးေိုက်ပခ ြီး် ၊ အက ာြီးတလဲ့က ဲ့်ပခ ်ြီး စသည်ေိုို့ကို

ရိုြ်ကတလြီးထက်ြ ် ခ စ်စရာတကာ ြီး် တေြါတသြီး၏။

တကာ ် တလြီးထံ

ြိုစဆာေစ်ြိုဒ်လို

သတသာ၊

တကာ ် တလြီး

က စ်ဆံမ ြီးက စ်၍

အတပြရာရခက်တသာ

စကာြီးကို ြ ြ
ဲ့် ဲ့်လ ်ြီးလ ်ြီး တပြာဆိုေေ်မြြီး ဗိုကဆ
် ာြါက
ဟေ် တဆာ ်ေေ်တသာ၊ စကာြီးတပြာြါက ေစ်ဘက်သာြီးကို

ဟိုေ်ြါဘူြီး၊ ဒါေူ့ ကျွေ်တောဲ့်ကို ဘာလိုို့

တခေါ်ောလ”

လက်ပြ ဲ့်ြေ
ို ်မြြီး တပြာေေ်တသာ သူ ၏ ဟေ်ြေ်ေစ်ခ ြို့ကို
ကျွေ်တော် ထူြီးပခာြီးစာ စေ်ဝ စ
် ာြီး သည်။ ေစ်ခါေစ်ခါ သူ
စကာြီးတပြာရ ြီး် ကျွေ်တော်လက်တ ာ ်ြီးကို ြိုေ်လိုက်သညဲ့်

ကျွေ်တော်၏ ရက်ကြီးို ရက်ကေ်ြီးပြစ်သာြီးတသာ ြိုံစံကို ကကည်ဲ့်၍

အခါေို ်ြီး ကျွေ်တောဲ့်ရ ထ
် ကို လှို ြီး် လိုံြီးေစ်လိုံြီးက ဝ ်တရာက်

သူ လြစာ ေစ်ခ က်ခြ ံြီးသည်။

ေိုက်ခေ်သာြီးမ ၊ ေစ်ခါေစ်ရံ ရစရာ တကာ ြီး် တသာ သူ ၏

“ဒလိုြါ... ဒတေူ့က အလိုြ်သ ်ခရြီးစဉ် လူတေြို့ အစအစဉ်
ရေယ်တလ၊ အဒ ာ ဆရာ က ကသ
ို ျှ ်ြီးခေူ့်ကို

တရာက်

လာတသြီးဘူြီး တပြာလိုို့ြါ၊ ခေဘတစာ ဲ့်တောဲ့ ယ်ေ၊ဲ့ ပ ေ်ပ ေ်
သာြီးလိုို့ ရတအာ ် တပြာ လ”ိုို့
“တအာ် တက ြီးဇူြီးြါ၊ ဒါေူ့ ကျွေ်တော်ေိုို့ ေစ်ခါ

ဟာသ ာြီးအတြေါ်ေ ်လည်ြီး ကျွေ်တော် ဘာတကကာ ဲ့် ြေတေ
တဝတေခဲ့လည်ြီး သ။
“သလာြီး … ကခ
ို ေူ့်”
ဘာ

ဆိုံြူြီးဘူြီးတော်”

သူ ၏

တပြာရတသြီးခ ် “သလာြီး” ဆိုမြြီး တပြာေေ်တသာ
စကာြီးလိုံြီး ာြီးသည်

ကျွေ်တောဲ့်အေက်တောဲ့
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က ဘာတြေါ်ေ ် ောြီးလည်ရအလယ်ကူဆိုံြီး၊ အရိုြီးရ ်ြီးဆိုံြီး
ပြစ်လိုတေ၏။

အလိုလတ
ို ေရ ်ြီး

ောြီးလည်ခ ်တေောလာြီးတောဲ့ သ။

လက်ေူ့ြိုေ်လိုက်တသာတကကာ ဲ့်

ကျွေ်တော်ဆေ်ခေ ပြစ်သာြီး သည်။

သတဘာက ေ်ြီး သ၊

သူ

ခစ်ခေ

ည်။ လူတင
ိို ််းက

ောင်ဦ်း က် လိုပ်

က် တတ်သက

ည်ကိို

ည်ြဟိုတ်လော်း၊

ဒါသပြယံ့် ဖသယောင််းကသတောံ့ ဤ

ိိုှေ့ြဟိုတ်။

အော်းလို်းဝိိုင်း် ပပ်း ထြင််းစော်းသကသတောံ့လည််း
ဖသယောင််းက တမခော်း

“တကသာ် ကကာြီးြါေယ်ဟ…”
ဘာကို

ြိ

အသ ှေ့ထက် ဦ်းသ
ကကိြိုက်နစ်

“ကခ
ို ေူ့်… တပြာတေော ကကာြီးရြို့လာြီး”
တပြာရ ်ြီး

ကျွန်သတော် အံ့သ

သ
ူ တကိခ
ို ျည််း ဟင််းသတ

ထညံ့်သပ်း သနတော မြင်သတောံ့ ကျွန်သတော်

ေစ်ခ က်ရယ်သည်။
“ေစ်ခါေိုေြီး် က

ရွာေစ်ရွာ ာ

ကဘ
ို ဆိုေဲ့

သူေစ်တယာက် ရေယ်ေ၊ဲ့ သူူ့ ာ သာြီးတလြီးေစ်တယာက်ေူ့
ေ်ြီး ရေယ်ေ၊ဲ့

ေစ်ရက် ာ

ရက်ရည်ခရြီးေစ်ခိုထက်မြြီး
ေ်ြီး ကလ
ို ည်ြီး

သူက

အ ်ကို

လ ်ြီးတေော

အလိုြ်ကစစေူ့
ပြေ်လာေယ်ေဲ့၊

ဆိုတောဲ့

အ ်ကို

အပ ေ်ပြေ်လာခေ
ဲ့ ာတြါဲ့၊ အ ်လည်ြီး တရာက်တရာ
သာြီးတလြီးကို တေြို့ေယ်၊

လူေစ်တယာက်အတကကာ ်ြီးကို
သာြီးကကညဲ့်

ြေ်သက်တသာ ေစ်ခ ြို့စေ်ဝ ်စာြီးစရာ အတကကာ ်ြီး ာြီးကို

ိုေူ့်ဝယ်စာြီးခို ြီး် လိုက်ေယ်ေဲ့။ အဒါေူ့

ခရြီးစဉ်အေ ်ြီး ကျွေ်တော် ေပြည်ြီးပြည်ြီး ြိုသလာခရ
ဲ့ သည်။

ေ်ြီး ကို ဇေ်ေဝါရလ ကေည်ြီးကတေ အကက
ို

ခရြီးစဉ်အေ ်ြီး ပြဇာေ် ာြီး၊ အက ာြီးပြ ဲ့် တြ ာ်တပြပခ ်ြီး
ေိုို့ကို

ကကာေယ်တြါဲ့တော်၊

အမ ေ ်ြီးလိုလို

အဒါတကကာ ဲ့်

ဇေ်ေဝါရအေက်

အေ ်ြီးဆမို ြြီး ေစ်ခ က်ေ ်ြီးလိုက်ေယ်ေဲ့၊ အလို ေစ်လမြြီး
ေစ်လတပြာရ ်ြီး

ေ ်ြီးတေော

သေထာြီး တောဲ့

သူူ့သာြီးက

သူူ့သာြီးကို

အပြ ်က
ပြေ်တရာက်

တဒေါ်ေူ့တ ာေူ့

သူူ့သာြီးက တပြာေယ်ေ။ဲ့

တေေယ်ေဲ့။

တ ြီးတောဲ့

ောတြါဲ့။

သာြီးက

တြတြာ်ဝါရ

ကေည်ြီးကတေ တရာက်တေောဆိုမြြီးတလ”

ခ စ်စရာ

ရယ်တ ာတေတသာ
တကာ ်ြီးတေသည်။

ခြ်ချွေ်ချွေ်ပြစ်တေတသာ

ဆတြြီးတလဲ့ရသည်။

သိုံြီးတလြီးကက ် ကတောဲ့ ကျွေ်တော် တေနို ်ဘ တ ြီး ၏။
“ြတယာ ်ြီး…ေ ်

အကတေ

ပြဇာေ်တေ ာ

ြါခ လ
် ိုို့

ကာြီးလာကာ ဆတြြီးတေော ဟိုေလ
် ာြီး..”
ြတယာ ်ြီးက လျှာတလြီးထိုေ်ရ ်ြီး ေစ်ခ က်ရယ်သည်။

ဘိုရာြီးသခ ်၊

ြတယာ ်ြီးသည်

သူ ရယ်လိုက်ေို ်ြီး

သာြီးေက်တလြီးနစ်ခိုကို

ကျွေ်တော်ခိုြီးကကညဲ့်တေေေ်ခဲ့မြြီး

တေြို့တေြို့

သာြီးေက်တလြီးနစ်တခ ာ ်ြီးက

ထိုအခ ေ် ြီးေ ်

ကျွေ်တော်

အံဲ့ကသ သည်။

လူေို ်ြီးက

အတရြို့ထက် ဦြီးတဆာ ်ဦြီးရွက် လိုြရ
် သည်ကို ကက က်နစ်သက်

တေရသည်။ သူ ၏ ြ ဲ့်ြ ဲ့်လ ြီး် လ ်ြီး ရယ်တ ာေေ်ြိုံကို

တလာ ်တေသလလ
ို ို..။

ကာြီးလာကာသာ

ြတယာ ်ြီးသည်

ကတေ ြံဲ့ြိုြီးတေောရကို ြိုသတဘာက ော၊ ြိုတက ေြ်တေော..”

ကျွေ်တော်ေိုို့ နစ်တယာက်စလိုံြီး မြ ေ
် ူ ရယ် ကက၏။

ေစ် ြီး

ပြ လိုြ်ရာေ ်

“ ဟိုေ်ဘူြီး ကခ
ို ေူ့်၊ ြတယာ ်ြီးကတလ အလို ြီး တောက်ကယ်

“ဟာဟာြီးဟာြီး ခစ်..ခစ်”

ဟက်ဟက်ြက်ြက်

ရွာ ာြီးေ ်

အသံကို

်ြီးဘယ်ေိုေ်ြီးကတေ ဒကို တရာက်တေောလ ဆိုမြြီးတောဲ့၊
အဒ ာ

အေူေူ

ြိုသနို ်ေယ်လိုို့ ဆေ
ို ဲ့အေို ်ြီး ြတယာ ်ြီးန ဲ့်

ခရြီးသာြီး တေရောဆိုတောဲ့ ခိုအခ ေ်ထ စိုစိုတြါ ်ြီးတလြီးလ

အဒါေူ့

ခရြီးေစ်ခို

ေ်ြီး ေူ့ အကကည်ဆိုက်ခ ်ောေူ့

သာြီးကို အပြ ် ာ
သူက စမြြီး

ေ်ြီး ေူ့

အခေ်ြီး (၄)

သူ ၏

ကျွေ်တော်ခိုြီးကကညဲ့်တေပခ ်ြီးကို

ေေ်ကကသည် ဟိုေ်လာြီး၊
ဤသိုို့ ဟိုေ်။

ဒါတြ ယဲ့်

အာြီးလိုံြီးဝို ်ြီးမြြီး

ထ

ြတယာ ်ြီးကတောဲ့
်ြီးစာြီးကကတောဲ့လည်ြီး

ြတယာ ်ြီးက ေပခာြီးသူတေကိုခ ည်ြီး ဟ ်ြီးတေ ထညဲ့်တြြီး
တေော ပ

်တောဲ့ ကျွေ်တော် အာြီးောတသာတကကာ ဲ့် ဆို သည်။

“ြတယာ ်ြီး…

ေ ဘ
် ာ လည်ြီး

ထညဲ့်စာြီးော

သူ ာြီးတေကိုခ ည်ြီး ဟ ်ြီးထညဲ့်တြြီးတေေယ်”

တေြို့ဘူြီး၊
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ဇေ်တလြီးြိုံရ ်ြီး တပြြိုံတကကာ ဲ့် ကျွေ်တောဲ့် ောြီး လည်သလို

“ကခ
ို ေူ့် …

ပြစ်ရသည်။

ခစ်”

“ြတယာ ်ြီးက
သူ ာြီးတေ

ဟ ်ြီးထညဲ့်တြြီးတေရောကို
စာြီးတေောကို

တေြို့ရတောဲ့

သရ ်တောဲ့ သာြီးအြတေ လိုြတော် ခစ်.. ခစ်..

ကက က်ော၊

ြတယာ ်ြီးထိုသိုို့

တပြာလိုက်ေို ြီး်

ကျွေ်တောဲ့်ရ ထ
် သိုို့

သတဘာက

တဝဒောေစ် ြီးက

တရာက်လာသည်။

ြတယာ ်ြီးအတေပြ ဲ့်

ေယ်တလ”

စတောက်တေပခ ်ြီးကို ကျွေ်တော်သတသာ်လည်ြီး ကျွေ်တောဲ့်၏

ေကယ်လည်ြီး

သူ လိုြ်ခ ်ောကို

ညည်ြီး ပ ြူ

ခြ ံြီးခြ ံြီးတလြီးေူ့

လိုြ်တေောကို

လိုြ်တေော

ပ

်ရတောဲ့

ကျွေ်တော်ေပြည်ြီးပြည်ြီး ောြီးလည်လာ ၏။
ြတယာ ်ြီးထညဲ့်တြြီးသ ျှ
အကိုေ်စာြီးနို ်သူပြစ်ရာ

ကျွေ်တော်သည်
ဟ ်ြီးထညဲ့်တြြီးလိုက်

ကျွေ်တော်က စာြီးလိုက်န ဲ့်၊ သူ ယ်ခ ်ြီး ာြီးကြ ် စတောက်
ရသည်အထ

ပြစ်သည်။

ည်သိုို့ အြ်စြ် ှု ရဟို ဝ ်ြီးေည်ြီးစာ ခံစာြီး သည်။
“ကခ
ို ေူ့်…

ဟ ်ြီး ာြီးကို
ြတယာ ်ြီးက

ြိုံစံန ဲ့် ြတယာ ြီး် ၏ ခ စ်စရာတကာ ်ြီးလေ်ြီးတသာ ဟေ်ြေ်ေိုို့ ာ

ထက
ို သ
ဲ့ ိုို့

သူ ယ်ခ ်ြီး ာြီး

စေ် ဆိုြီးေူ့တော်..

ခ လ
် ိုို့စောြါ၊

တရာဲ့

ကခ
ို ေူ့်အေက် အ ေ်ေရလက်တဆာ ် ြေ်ြီးသြီး၊ ဒြေ်ြီးသြီးက
ရိုြီးရိုြီးြေ်ြီးသြီး

ဟိုေ်ဘြီးူ တော်၊

ကခ
ို ေူ့်ေစ်တယာက်ကိုဘ

တြြီးော”
ြတယာ ်ြီးက

တခါ ်ြီးတလြီး ရ
ိုံို့ ်ြီးဆိုတောဲ့

စတောက်သညဲ့် အခါေို ြီး် ြတယာ ်ြီး က်နာတြေါ် ပြေ်တပြြီး

ပြေ်အာြီးော သည်။

သာြီးတသာ

ပ ေ်နိုြီးစာ ကကညဲ့် သည်။ ြတယာ ်ြီး က်နာက ေစ်ခိုခိုကို

အတရာ ်ေစ် ြီးသည်

ကျွေ်တော်ဲ့အေက်

က ဘာတြေါ်ေ ် ဘာသာပြေ်ရ အခက်ဆိုံြီး ပြစ်လိုို့တေသည်။
က်လိုံြီးပခ ြီး်

ဆိုံ ေို ်ြီး

ြတယာ ်ြီး က်နာသည်

က်လာကို

ခ ခ သာြီးတသာ

ကျွေ်တော်အေက်

ေက်ခ က်ရ

ခက်တသာ ြိုစဆာေစ်ြိုဒြ
် ါတြ..။

ြေ်ြီးသြီးကို

ယူရ ြီး်

သူေစ်ြေ်
ြတယာ ်ြီးကို

စိုြီးရ ်တေသလို ြီး…။
ြတယာ ်ြီးန ဲ့်

တောက်ေစ်ကက ်ပြေ်ဆိုံရေ်

ခက်ခ ည်

သူ ယ်ခ ်ြီးေစ်ခ ြို့က

ကျွေ်တော်

ပြစ်သညဲ့်အေက်

အရက်အတကကာက်ကကြီး ေ်ြီး

သတသာ်လည်ြီး

ကျွေ်တော်

ြတယာ ်ြီးကို ခ စ်တေ ေ်ြီး ရြ် ၍ အခိုခရြီးစဉ်ေ ် ြ ဲ့်တပြာရေ်
ေိုက်ေေ်ြီးကက၏။ သိုို့တသာ်လည်ြီး ြတယာ ်ြီးန ဲ့် ကျွေ်တောဲ့်၏

အခေ်ြီး (၅)

လိုက်ြက်သညဲ့်

ခရြီးစဉ်ေစ်တလျှာက်လိုံြီး ကျွေ်တောဲ့်အေက် ရ ်အခိုေ်ရဆိုြီးံ
အခ ေ်သည် ြတယာ ်ြီးန ဲ့် ဓါေ်ြေ
ိုံ ရိုက်သညဲ့် အခ ေ် ာြီးြ ်
ပြစ်သည်။ ခ စ်စရာတကာ ်ြီးတသာ ဟေ်ြေ် ာြီးပြ ဲ့် ဓါေ်ြိုံ
ရိုက်ေေ်တသာ

ြတယာ ြီး် န ဲ့်

ြိုံစံ၊

ောြီး လည်နို ်သညဲ့်
သာြီးသညဲ့်

ေစ်ခါ

ေစ်ခါ

ကျွေ်တော်

ြတယာ ်ြီး၏

က်နာတြေါ် ပြေ်ပြေ်

အတရာ ် ာြီးတကကာ ဲ့်

ကျွေ်တောဲ့်ရ ်ခိုေ်သံကို

ခက်ခစာ ြိုံြီးြထာြီးရသည်။ ကျွေ်တော် ြ ဲ့် တပြာပြစ်တောဲ့။

ရိုြ်ေည်ေည်ပြ ဲ့်သာ

တေေေ်တသာ ကျွေတ
် ော်၊ ဓါေ်ြေ
ိုံ ရိုက်ေို ်ြီး ြတယာ ်ြီးက..
“ကခ
ို ေူ့်ကလည်ြီး အဘိုြီးကကြီး က တေောဘ ေည်ြီးေည်ြီးြါြီးြါြီး
ခြ ံြီးတလ…”
ဟို

ခရြီးစဉ်၏

အမ လလ
ို ို

တပြာေေ်သည်။

ကျွေ်တော်သည်

ြတယာ ်ြီးထက် အသက်တလြီးနစ်ခေူ့က် ကြီးမြြီး ေည်ေည်ေံဲ့ေံဲ့
တေရသည်ကို နစ်သက်ကာ အေည်ြီး ယ် ရက်တကကာက်ေေ်သူ
လည်ြီး ပြစ်သည်။ ဓါေ်ြရ
ိုံ ိုက်မြြီးေို ်ြီးလည်ြီး ြတယာ ်ြီးက
က ် ရာထ

အခေ်ြီး (၆)

ြိုံ ာြီးကို ကကညဲ့်ကာ လျှာကတလြီးထိုေရ
် ်ြီး

စတောက်သလို ဆေ
ို ေ်သည်။

တောက်ဆြီးိုံ အပြစ်

ကျွေ်တော်ေိုို့ေစ်ြြို့လိုံြီး

တခ ာ ်ြီးသာ က ်ြီးတပခကို အလည်အြေ်တရာက်ခဲ့ကကသည်။
အာြီးလိုံြီးလိုလို

တောက်တေူ့ဆိုြါက

ခရြီးစဉ်မြြီးဆိုြီးံ မြပြစ်ရာ

စေ် တကာ ်ြီး

ပြစ်တေကကသည်။ ေစ်လလိုံြီးလိုြီးံ

အေူေူ

ရခဲ့ကကတသာ်လည်ြီး ခခာရတောဲ့ ည် ဆိုသညဲ့် အသတကကာ ဲ့်
အာြီးလိုံြီးေေ်ဆေ်တေကက၏။ အခိုလို ေေ်ဆေ်တေ ှုသည်
အာြီးလိုံြီးကို ဝ ်ြီးေည်ြီးတစြါသည်။
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ြ ်လယ်ပြာပြာ၊ တရလှို ်ြီးတြြီးတြြီး၊ သပြြူပြြူ၊ တလတအြီးတအြီး၊

ပြစ်သည်။

တကာ ်ြီးက ်ပြာပြာေိုို့ပြ ဲ့် သာယာလတသာ က ်ြီးတပခသည်

ခ စ်ပခ ်ြီးေရာြီးကို ခံစာြီး တသာ်လည်ြီး တအာ ဲ့်ထာြီးခရ
ဲ့ တသာ

ကျွေ်တောဲ့်အေက် ကဗ ာေစ်ြိုဒလ
် ို ခံစာြီး သည်။ သိုို့တသာ်

ခ စ်ပခ ်ြီး ာြီးသည်

ကာရေ်တောဲ့ ည…။

က လိုို့တေ၏။

ြတယာ ်ြီးန ဲ့်

ခရတောဲ့ ည်ဆိုသည်

အသက ကျွေ်တော်ရ ေ
် စ်ခလ
ို ိုံြီးကို ြူတလာ ်တစသည်။
“ကခ
ို ေူ့်…၊

ေက်ပြေ်

ေစ်ခါေည်ြီး

ကျွေ်တောဲ့်ရ ်

အစိုံ

ြူတလာ လ
် ေ်ြီးလြါ၏။

က်ရည် ာြီးအပြစ်သာ ယခိုအခ ေ်ေ ်
ြ လ
် ယ်ကို

ကကညဲ့်ရ ်ြီး

အာြီးရြါြီးရ

တအာ် ို သည်။ ြ ်လယ်ကကြီးကတောဲ့ ကျွေ်တောဲ့်ခံစာြီးခ က်ကို
ေယ်ကို

ောြီးလည်ဟေ် ေူ၊ လှို ်ြီးြိုေ်လိုို့တကာ ်ြီးဆ…။

ပြေ်တောဲ့ ာလာြီး…”
တောက်ဘက်ဆ ြတယာ ်ြီး၏အသံကို ကကာြီးရသည်။

အခေ်ြီး (၇)

ကျွေ်တော်သက်ပြ ်ြီး ေိုြီးေိုြီးခ ၏။

ရေ်ကေ
ို ်ပြေ် ညဲ့် ြတယာ ြီး် ေိုို့ကာြီးသည်

“ဟိုေ်ေယ် ြတယာ ်ြီး…၊

ါရေ်ကေ
ို ်ကို ပြေ် လိုက်တောဲ့ဘူြီး၊

ဒကတေ ေေ်ြီးပြေ်ြိုို့ ကာြီးလက် ေ် ဝယ်မြြီးသာြီးမြ”

တခ ာ ်ြီးသာ
ေယ်ကို

ပြေ် ညဲ့်ကျွေ်တောဲ့်၊

ြတယာ ်ြီးတြြီးခဲ့သညဲ့်

“အဒါဆို ရေ်ကေ
ို ်ကို ဘယ်တောဲ့ ပြေ်လာ ာလဟ ်…”

စာအေ်ထ

ကျွေ်တောဲ့်လညဲ့်ကကညဲ့် သည်။

ေစ်ခို။

အာြီးလိုံြီးန ဲ့်

ြတယာ ်ြီး က်နာ တကာ ြီး် ၊

ခရတောဲ့ ည်ဆိုသညဲ့်အသက

သူ ကလ
ို ည်ြီး

ထက်သာြီးမြပြစ်သည်။

ေက်ကေည်ြီးက
တေူ့လည်ကာြီးပြ ဲ့်

ကာြီးတြေါ်တရာက်တောဲ့

စာအေ်ကို

ထက်က လာကာြီး

တြာက်ကကည်ဲ့ ၏။
စာရွက်အြို ်ြီးစတလြီး

ေစ်ခိုသာ၊ တသခ ာ ကကညဲ့် တောဲ့ ပြကခဒေ် အြို ်ြီးအစတလြီး

ောက ်တစလ ဲ့် ည်။

“ဒဇ ်ဘာ ၂၈ ရက်”

“ ါက ေယ်တရာက်ရ ် အလိုြ်လြ
ို ်ရတောဲ့ ာ၊ တော်တော်

ပြကခဒေ် အြို ်ြီးစကို ကကညဲ့်ရ ်ြီး ကျွေ်တောဲ့် အတေြီး ာြီးက

ေူ့တောဲ့ ပြေ်လာပြစ်ြိုို့ လယ်တောဲ့ဘူြီး…”
ကျွေ်တောဲ့်စကာြီးတကကာ ဲ့်
ရစ်ဝတေသည်

ပ

ကျွေ်တော်ေိုို့

နစ်တယာက်လိုံြီး ေေ်ဆေ်တေ သည်။ ေေ်ဆေ်တေပခ ြီး်
ခဏကကာတောဲ့

ြတယာ ်ြီးက

ြို ို

ဝ ်ြီးေည်ြီးတစ၏။

သူ ၏

အကက ထ ာ

ြစစည်ြီးေစ်ခိုကို ထိုေယ
် ူကာ ကျွေ်တောဲ့်အာြီးတြြီး၏။
“ကခ
ို ေူ့်

ေက်ပြေ် ကာြီးတြေါ်တရာက်

ကျွေ်တောဲ့်

ကျွေ်တောဲ့်ကို ြေ်ြီးသြီးေစ်လိုံြီးကို တြြီးခဲ့တသာ တေူ့ပြစ်၏။

က်ရည်စ ာြီး

ကျွေ်တော်ေိုို့နစ်တယာက်ကို

ေ် တေတသာ

ထိုတေူ့ကို

ြတယာ ်ြီး က်ဝေ်ြီးထေ ်
ေဒဂဂ

ြေ်သက်မြြီး

ကျွေ်တောဲ့်ကို

တ ာဲ့ကကညဲ့်၏။

သည်

ြတယာ ်ြီးန ဲ့်

အတသြီးအ ာြီးတလြီး ာြီးကြ
ို ်

ြတယာ ်ြီး

်တေရသည်။

တပဗာ ်ြီးဆေ်တေသည်။

ြ ကဲ့် ကညဲ့်ြါတော်…၊

သလိုက်ြါမြ။

ြတယာ ်ြီးခဲ့တသာ
“ကခ
ို ေူ့်…

ထတ
ို ေူ့သည်

စကာြီး ာြီးကို

စေ် ဆိုြီးေူ့တော်..

ြတယာ ်ြီးက

ပြေ်ကကာြီးတယာ ် သည်။
ခ လ
် ိုို့စောြါ၊

တရာဲ့

ကခ
ို ေူ့်အေက် အ ေ်ေရလက်တဆာ ် ြေ်ြီးသြီး၊ ဒြေ်ြီးသြီးက
ရိုြီးရိုြီးြေ်ြီးသြီး

ဟိုေ်ဘြီးူ တော်၊

ကခ
ို ေူ့်ေစ်တယာက်ကိုဘ

တြြီးော”။

ကခ
ို ေူ့်ကို ြတယာ ်ြီး အမ အ ေ်ရတေ ာြါ…”

ကျွေ်တောဲ့်ကို

ြတယာ ်ြီး၏ အသံ ေိုြီးမြြီး ေိုေ်ရတေသည်ကို သေထာြီး ၏။

ပြကခဒေ် အြို ်ြီးအစတလြီးက ကျွေ်တောဲ့်ကို တလာ ်တပြာ ်တေ

တပြာရ ်ြီး လညဲ့်ထက်သာြီးတသာအခါ ြတယာ ြီး် ၏ ြါြီးပြ ်

သည်။

တြေါ်သိုို့

ြတယာ ်ြီးတရ

သည်။

စာအေ် ယ်ေစ်အေ်၊

ြစစည်ြီးကို

ကကညဲ့်လိုက်တောဲ့

ေစ်တရွြို့တရွြို့ထက်ခာသာြီးတသာ

ြတယာ ်ြီးကို ကကညဲ့်ရ ြီး် ကျွေ်တောဲ့်ရ ်ထ ဆိုေစ်လာ ၏။
ြတယာ ်ြီးန ဲ့် တဝြီးရမြပြစ်သည်။ အေူရခဲ့တသာ အခ ေ်တေ
ေစ်ကယ်ကို

မြြီးဆိုံြီးခဲ့မြပြစ်သည်။

ြတယာ ်ြီးအသံတလြီးန ဲ့်

ြတယာ ်ြီးကို

တောက်ေစ်ကက ်
ပ

ြေ်ြီးသြီးသည်

အဓြပါယ် အ ာြီးကကြီး ရတေ ေ်ြီး ကျွေ်တော် သခဲ့၊ ယခိုတောဲ့

က်ရည်စ ာြီး လ ဲ့်က သာြီးသည်ကို တေြို့လိုက်ရ
ြတယာ ်ြီးတြြီးသညဲ့်

တခ ာဲ့သလိုလိုန ဲ့်တြြီးခဲ့တသာ

်ြခ
ိုို့ က်သာြီးမြ

စြီးက လာတသာ
ါေ ဲ့်ကို

တရရွေ်တေ တောဲ့သည်…။

က်ရည်စ ာြီးကို
အရ ြီး် ခ စ်ြါေယ်ဟာ

သိုေ်ရ ်ြီး
ဟိုသာ
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အယ်ဒီတ္ာသတ္က ထံို်းစံအတ္ြိင
ို ််း တ္စ်သယာက်တ္စ်သြါက် (အသလ တ္စ်သယာက်ကြိို အကကြိုက်တ္မျြို်း) စာအိုြ် သံို်းအိုြ်
သရွ်းချယ်သြ်းထာ်း ကြါတ္ယ်။ မရင််းစာသရ်းဆရာသတ္ဟာ ပမန်မာ စာသြသလာကရွဲ့ သက်ရြိ အထင်ကရသတ္ြါ။ အထ်းတ္လည်
ညွှန််းစရာ လြိိုမယ်မထင်။ ကျသန တ္
် က
ြိိုို့ သတ္ာ ကြိယ
ို ်ဖတ္်ငြီ်း ကကြိုက်လြိိုကမ
် ြိတ္ာသလ်းသတ္ ဆြိိုတ္ ရှုွဲ့သထာင်ကသန ပြန်လည်
သဝမျှလြိိုက်ပခင််းရယ် မျှသာြါ။ (အယ်ဒီတ္ာမျာ်း)
ယဉ်သကျ်းမှုနင်

နြိိုငင
် ံသရ်း

နယ်ြါယ်

မျာ်းစာအာ်း

သလလာနြိိုင်ခြါ၏... ။

မယ်ဗမာ ဘာသာပြန် - ဝင််းငငြိမ််း
ဆရာ ဝင််းငငြိမ််း ဘာသာပြန်ထာ်းသသာ အသမရြိကန် စာသရ်း
ဆရာမ Charmaine Craig သရ်းသာ်းသည် Miss Burma
ဝတ္တုကြိို ဖတ္်လြိိုက်ရတ္ အခါမာ... လူ့ဘဝ၏ အတ္က်အကျ
အနြိမ်အပမင်မျာ်း...
မျာ်း...

သလာကဓံတ္ရာ်း (၈) ြါ်း၏ ရြိိုက်ခတ္်မှု

ကြိဘ
ို န
ြိို ီသခတ္်...

ဂျန်ြန်သခတ္်

မသည်

ပမန်မာ

ဆြိိုရယ်လစ် လမ််းစဉ်ြါတ္ီ သခတ္်အထြိြါ... ခံစာ်းမြိန်း် သမာရင််း
ပမန်မာနြိင
ို ်ငံ၏စီ်းြာ်းသရ်း... ယဉ်သကျ်းမှုနင် စစ်အတ္င််း ကာလ
အခက်အခ မျာ်းအာ်း... သလလာသံို်းသြ်နြိိုင်ခြါ၏... ။
ထြိအ
ိုို့ ပြင် ဗမာတ္ြ်မသတ္ာ်နင် သတ္ာတ္င််း လက်နက်ကိုင
ြိ ်
တ္ြ်ဖွဲ့ဝင်မျာ်း၏ ဗျျူဟာနင် အကျင်စရြိိုက်မျာ်း.... လသာ်း
တ္ြိ၏
ိုို့ အကျင်စရြိိုက်မျာ်း... အယဝါဒ မတ္သပဖင် အချင််းချင််း
သသဘာထာ်းကမှုမျာ်း... အပခာ်း နြိင
ို င
် ံကကီ်းမျာ်းမ လက်သြ်သမ်း
ထာ်းသသာ CIA အစရြိသည် အဖွဲ့မျာ်း၏ ကညီသထာက်ြပခင်
ံ ်း
ရည်ရွယ်ချက်မျာ်း... အမန်တ္ရာ်းနင် လတ္်လြ်မှု မျာ်းအာ်း
အာဏာပဖင် နစ်သြါင််းမျာ်းစာ ချုြ်ကင
ြိို ်ခမှုမျာ်း... ထြိိုအသပခ

ရယ်မမာခြင််း လက်ကျန် ရ ေးသူ - မငေးလူ
သည်တ္စ်သခါက်မာ ညွှန််းသြ်းချင်တ္စာအိုြ်က စာဖတ္်သက်
အနည််းငယ်သလာက်
ကာ်းဖ်းသနတ္

ရြိရင်ကိုြိ

သြိနြိိုင်တ္

မသြိရင်သတ္ာင်

ဆရာတ္စ်သယာက်ပဖစ်တ္

ဆရာမင််းလရွဲ့

စာအိုြ်သတ္ထက တ္စ်အိုြ်ြါြ။
သည်စာအိုြ်မာ

ဝတ္ထုက

၄

ြိုဒ်သာ

ြါဝင်ြါတ္ယ်။

သည်ဝတ္ထုသတ္ဟာ ရယ်စရာ သမာစရာ (၁၉၈၇၊ ၁၉၉၅) ၊
ငြိိုအာ်းနင် ရယ်အာ်း (၁၉၉၆) ၊ ရင်သမာပခင််းနင် ရယ်သမာပခင််း
(၁၉၉၇)

၊

တ္ြိထ
ိုို့ မ

ပြန်လည်သရွ်းထိုတ္်ငြီ်း

ထိုတ္်သဝတ္

ရယ်သမာပခင််း လက်သရွ်းစင်ထမာ မြါဝင်ခတ္ ဝတ္ထုသတ္ြါြ။
ဘာသ ကာင်

ကျန်ခရတ္ာလဆြိသ
ို တ္ာ

ရယ်သမာပခင််း

လက်သရွ်းစင်က ဇတ္်သဆာင်သတ္ တ္တ္ာ၊ ဇာတ္်လမ််းသတ္
တ္သနတ္ာသတ္ကြိို စိုစည််းငြီ်း ထိုတ္်သဝခတ္ာမြိြ
ိုို့ ါြ။

အသနမျာ်း အတ္င််းမ အပြစ်မ ပြည်သမျာ်းနင် လမျြို်းစိုငယ်မျာ်း

စာအိုြ်အမည်ကသတ္ာ ရယ်သမာပခင််းလက်ကျန် ြါြ။ ဝတ္ထု ၄

(အထ်းသပဖင် ကရင်လမျြို်းစို မျာ်း) အသ ကာင််းကြိို ြြိတ္်ကာ်း

ြိုဒ်ြ ြါတ္ယ်ဆြိိုလြိိုို့ စာအိုြ်က ြါ်းြါ်းသလ်း မဟိုတ္်ြါဘ်း။

သြေါ်တ္င်

ကည်သနရသကသြိိုို့

ခံစာ်းခရငြီ်း

စီ်းြာ်းသရ်း
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ြထမဆံို်း အြိုဒ်က သနြမြိ်းို ရွာ တ္။ သခြိို်းသတ္အသ ကာင််း
သရ်းထာ်းတ္ာြါ။ ဒါသြမယ် ဆရာရွဲ့ လက်ရာဆြိိုသတ္ာ ထံ်းို စံ
အတ္ြိိုင််း လူ့သဘာဝကြိို ြြိိုင်နင
ြိို ်တ္ာကသတ္ာ သပြာစရာ လြိမ
ို ယ်
မထင်ဘ်း။ သန က်တ္စ်ြဒ
ို ်ကသတ္ာ လသတ္ကြိို ကညီတ္တ္်တ္
သမ်းရာြါဗီဇနို့ လငယ်သလ်း အသ ကာင််းသြါဗျာ၊ သည်သလာက်
သပြာရင် ဆရာမင််းလ ြရြိတ္်သတ္်သတ္ဆြိို သြိသလာက်ြါငြီ။
ဆရာရွဲ့ သအာင်ဘာသလဆြိိုတ္ လံ်းို ချင််းထက သကာင်သလ်း
သြါဗျာ။

ဘယ်လြိိုသတ္ကညီငြီ်း

ဘယ်လြိိုသတ္

ပဖစ်သလ

ဆြိိုတ္ာသတ္ာ ဖတ္် ကည်ဗျြိုွဲ့။
တ္တ္ြိယ

တ္စ်ြဒ
ို ်ကသတ္ာ

ဘယ်လြိိုလသတ္ာ
သြသတ္ာ။

ဘိုန််းကကီ်းြါ်းစြ်တ္ဗျ။

မသပြာသတ္ာဘ်းဗျာ။

ဖတ္်သာ ကည် က

သန က်ဆံို်းတ္စ်ြိုဒ်ကသတ္ာ

အရင်တ္ိုန်း် က

အရြိိုင်း် ၊

ကင််းသကာင်၊

ဒံိုရင််းဒံိုရင််းြါ။
ငက်သပြာသ ကာ်တ္ြိိုို့

ရြိိုက်ထာ်းတ္ ဗီဒီယြိို ဇာတ္်လမ််းသလ်းကြိို ပြန်ငြီ်း ဝတ္ထုလြိို
သရ်းထာ်းတ္ာြါ။
ကျွန်သတ္ာ်တ္ရ
ြိိုို့ ဘဝမာ ရိုန််းကန်ရ ကကြို်းစာ်းရ ငြြိုင်ဆြိိုင် ကနို့
ကျသန ်တ္ြိိုို့ ရယ်ဖြိိုို့ ပြံု်းဖြိိုို့ သမသနတ္တ္် ကြါတ္ယ်။ သည်
စာအိုြ်ဟာ ဝါ်းလံို်းက ရယ်ရတ္ာမျြို်းသတ္ာ မဟိုတ္်သြမယ်
ဖတ္်ငြီ်းချြိန်မာ တ္စ်ခိုခိုရမာြါ။ အနည််းဆံို်း ပြံု်းပဖစ်ရင်သတ္ာင်
တ္န်ြါတ္ယ်။

စြိတ္်အခံသြေါ်မာ မတ္ည်ငြီ်း အပမင်သတ္ ကပြာ်းသနမာြါြ။
ဒါဟာ ြဋြိြကခတ္င
ြိို ််းမာ ကကံုရတ္ ပြဿန ြါြ။ ဒီအတ္က်
ပြဿန တ္စ်ခိုခိုကိုြိ

န ်းလည်ချင်ရင်

ဆင််း ကည်ဖြိိုို့

နက်နက်နန

လြိတ္
ို တ္်ြါတ္ယ်။

ဘာသာပြန်သ

ဆရာမကသတ္ာ ဒီလြိိုဆြိိုြါတ္ယ်။

ငါတ္ြိစ
ိုို့ ာသြကသန တ္တ္ြိယအကကြိမ် ထိုတ္်သဝထာ်းြါတ္ယ်။

“တကယရတ ော့ အစ္စရ ေးနဲ့
ကမ္ ော့
ခော့ရပမော့

အသက်ကလပွဲ ်း ဆ်းရ်းစရာမရှိ

သတငေးမီဒီယ ရတွေ

အရ က ငေးကို

ကရနတဆငော့

က ေးဖူေးမမငဖူေး

သ စ္ ရပထမှ မှ လူရတွေ ဲ့ ဘဝ အမမငရတွေ၊

ခံစ္ ေးချကရတွေကို

ပိုမမင တ မိုဲ့

အချကအလကရတွေနဲ့

ဘာသာပြန် - မသီတ္ာ (စမ််းသချာင််း)

ပါလကစ္တိုငေး

သတငေးက

မတူကမပ
ွေ ေးတော့

ရပေးတော့

အရတွေေးအမမငကို

မဖစ္ရစ္တ မိုဲ့ ဒီစ္ အိုပ ဖတပပီေး အရတွေေးရတွေ အမျ ေးကကီေး

ြါလက်စတ္ြိိုင်း် စာသရ်းဆရာမ ဆဒ်အမ်ရီ (Suad Amiry) ရွဲ့

မဖစ္ ပါတယ။

Nothing to Lose But your Life ကြိို ဆရာမ မသီတ္ာ

ပံိုရဖ တငဆကရပေးတော့ သတငေးရတွေရလ ကနဲ့ မတငေးတမဘ

(စမ််းသချာင််း) က ဘာသာပြန်ထာ်းတ္ာြါ။

လူူ့အဖွေဲ့အစ္ညေး

အစစသရ်းနို့ ြါလက်စတ္ြိင
ို ််း ြဋြိြကခဟာ လတ္ြိိုင််းသြိငြီ်းသာ်း

စ္ ဖတသူရတွေကလ
ို ညေး
တစ္ခို ဲ့

သသဘာမတ္စရာ

ကတ္ ဇာတ္် ကမ််းကကီ်းလြိိုြါြ။ တ္ချြိုွဲ့ကသတ္ာ အစစသတ္ရွဲ့

ဆြိိုတ္ာသတ္ာ

သအာင်ပမင်ခတ္

အသရ်းအသာ်းသတ္ကြိို

ဇာတ္်လမ််းကကီ်းကြိို

တ္စြိတ္တ္
် ြြိိုင််းကြိို

အဒီအချြိန်မာ

လြိိုက်ြါရသစ။

ဆံို်းရံ်းှု နစ်န မှုသတ္အတ္က်

ပဖစ်သနတ္

ြါလက်စတ္ြိိုင်း် သတ္ရွဲ့

မသကျမနြ်

ပဖစ် ကြါတ္ယ်။

ြသြိြ
ိုို့ င် ဆြိသ
ို စ ဒီဇာတ္်လမ််းဟာ လ ကမ််းနို့ လသကာင််း၊
အပဖျူနို့

အမ

ဘက်နစ်ဘက်ထ

ရြိသနတ္ာ

သတ္ာလည််း

ဟိုတ္်ချင်မ ဟိုတ္်မာြါ။ ကည်တ္သ သံို်းသြ်တ္ လသတ္ရွဲ့

မရြိြါ။

ဒီစာအိုြ်က

မရင််းဆရာမ

အာ်းကျ ကြါတ္ယ်။ သလ်းစာ်း ကြါတ္ယ်။ တ္ချြိုွဲ့သတ္ကသတ္ာ
သဒသခံ

သစ္ ရပက

တဆငော့ တူေးဆွေလှနရလှ ဝင ကညော့ရစ္ချငမပါတယ။” တ္

ဇာတ္်လမ််းြါ။ အငမလြိိုလြိို တ္ဖက်နို့ တ္ဖက် သတ္်ပဖတ္်သန
နြိင
ို ်ငံထသထာင်သရ်း

အတွေငေးသ ေးကို

မီဒီယ က

ဆဒ်ရွဲ့

ဘာအသ ကာင််းလ
သပြာင်သပမာက်တ္

ပမည်စမ််း ကည်ရင််း
အလည်သာ်း ကည်ြါလြိိုို့

ကမဘာကကီ်းရွဲ့
တ္ြိိုက်တ္န််း
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သေခြင်းတ်းတဲ့ ဖလံပ်း
■

ပိုးဖလံလလိုး အတွက် သူ့ဘဝတတ ကလလိုးမှာ လပ ှာ်ရွှင်မှု

သေခြင်းတ်းတဲ့ ဖလံပ်း

လနို့ဘက်မှာ

လတွဲ့ရတ

ပိုးဖလံလတွက

ပိုးဖလံအစစ်လို့

လခေါ်နင်မယ်မဟတ်။ လမှာင်မက်တ လဆှာင်ိုးညလတွမှာ ခန်ိုးဆိုး
အရပ်လအှာက်
ဝေါကကနို့်ကကနို့်

တတ်တတ်မ

မလှုပ်ဘ

ဖလံလကှာင်လတွက

လနွိုးလထွိုးလသှာ

ခံစှာိုးခ က်ကလည်ိုး

ငငမ်လနတတ်တ

ပမင်ရသအဖို့

ရရတ

လနို့ဖလံလကှာင်လတွက

မလပိုးစွမိုး် နင်။ လနို့ဖလံလကှာင်လတွက ကပပှာိုးမ ိုးစတ် ပဖစ်တ
အတွက် လပ်ပပှာလတွလ လတှာက်လတှာက်ပပ၊ ရွှင်ရွှင်ပ ပ
မဟတ်သလ ညဖလံလကှာင်လတွလလည်ိုး အလရှာင်မင
ှု ်ိုးမင
ှု ်ိုး၊
သန်သန်မှုန်မှုန်မဟတ်။ ဒေါလပမယ် ခလတွဲ့ရတ ပိုးဖလံလကှာင်
ကလတှာ

ပမက်လပခှာက်လရှာင်

အလတှာင်ပံနို့

သူ့ဘဝက

သလက နပ်လနသလယှာင် ထင်ရတယ်။
စက်တင်ဘှာလလယ်ရဲ့
ရှာသဥတက

ဝင်းေည

သှာယှာတ

မပလွန်ိုး၊

မနက်ခင်ိုးအခ န်မှာ

မလအိုးလွန်ိုး။

တက်ခတ်လနတ

ဆတှာလကှာ ရရဲ့လှာိုး။ ရသလလှာက် အခွင်အလရိုးလလိုးက
အပပည်အဝယဖို့ ရန်ိုးကန်ရင်ိုး ထွက်လပေါက်ရှာလနတှာက
ကကည်ရတှာ သန ိုးစရှာ။
လငိုးလငိုးကကည်မလို့ ဖတ်လက်စ စှာအပ်က အှာရံစက်ရတှာ
သပ်မလွယ်။

က ိုးအလတွက

ဒနစ်မှာလည်ိုး

သတရ
ို့ ဲ့

အစဉ်အလှာက

ထန်ိုးသမ်ိုးလနကကတှာ

ပမင်ရတယ်။

အံလက်က င်ိုးလက် သစ်ပင်ထပ်ဖ ှာိုးလတွ အနိုးမှာ ဝပ လ
ံ န
လက်ကကတှာ

အနက်လရှာင်ကက ိုးထံိုးလတွနို့ ရက်လပ်ထှာိုးတ

ဧရှာမပက်ကွန်ကကိုးက လလထမှာ ပဖနို့်ကကထှာိုးတ အတင်ိုးပ။
က ိုးအလတွ

သစ်ပင်အကင်ိုးလတွလပေါ်က

ဆင်ိုးန ိုးတ

အခ န်မှာလတှာ

တပဖည်ိုးပဖည်ိုး

သစ်ကင်ိုးသစ်ခက်တင်ိုးမှာ

ကက ိုးထိုးံ နက် ကလလိုးလတွ လပေါ်လှာတယ်။ ဒလ ပက်ကန
ွ
နက်ကကိုးဟှာ

ရတ်ခ ည်ိုး

ကျွက်ကျွက်ညံငပိုး

လလကလည်ိုး လနွလလတွလ သပ်မပလတှာ။ တခ က်တခ က်

ပ ံတက်သွှာိုးလက်

ဘယ်ကမန်ိုးမသ မှုတထ
် တ်လက်တ လလက လက လအိုးစမ်

ပဖစ်လနတယ်။ ဒေါဟှာ က ိုးအလတွ အတွကလ
် တှာ လပ ှာ်စရှာ

လစတယ်။

လကှာင်ိုးတ စလပေါငိုး် လှုပ်ရှာိုးမှုတစ်ခ ပဖစ်ပံပေါပ။

ပပတင်ိုးလပေါက်နို့

မ က်န ခ င်ိုးဆင်ဖက်က

လယ်ကင
ွ ်ိုး

က ိုးအလတွ၊

သစ်ကင်ိုးလတွလပေါ်က

လလထက

ထယ်ထိုးသလတွ၊

လမှာင်ိုးနင်လနတ

လတွမှာ လပမကကိုးက ပပှာိုးခ ပ်လနငပိုး လနလရှာင်လကကှာင် စစွတ်တ

ပပတင်ိုးမန်ကက
ွ ်ရဲ့

လပမကွက်လတွက အလရှာင်တလက်လက် လတှာက်လနတယ်။

အှာိုးပဖည် လပိုးထှာိုးပံရတယ်။ ကကည်ရသက ပိုးဖလံက သန ိုး

လယ်ကင
ွ ်ိုးလတွဆက

ကရဏှာသက်မသလ

ထွန်ယက်လနတှာက

တစ်မ ိုးကပ

အှာိုးလံိုးက

ထမှာလတှာ ထယ်ထိုးတှာ စလနငပ။ ထွန်ယက်ငပိုးသှာိုး လနရှာ

အှာိုးနမ
ို့ ှာန်နို့

စွမ်ိုးအှာိုး

ပမင်ိုးလတွ

ပပန်က လက်

ဟဖက်ဒဖက်

ပိုးဖလံလလိုးက

တဖ ပ်ဖ ပ်ပ ံနင်လအှာင်

မကကည်ဘလည်ိုး

မလနနင်လအှာင်
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ထိုးထိုးဆန်ိုးဆန်ိုး

ည ဲ့အှာိုးတစ်ခကလည်ိုး

ရလနတယ်။

ပိုးဖလံလလိုး အတွက် သူ့ဘဝတတ ကလလိုးမှာ

လပ ှာ်ရင
ွှ ်မှု

ဆတှာလကှာ ရရဲ့လှာိုး။ ရသလလှာက် အခွင်အလရိုးလလိုးက
အပပည်အဝယဖို့

ရန်ိုးကန်ရင်ိုး

ထွက်လပေါက်ရှာလနတှာက

ကကည်ရတှာ သန ိုးစရှာ။ လလတွရဲ့ဘဝမှာ ပိုးဖလံလ ဘဝမ ိုး
(အထိုးသပဖင် လနို့ဖလံလကှာင် လမ ိုး) တစတ်တလဒသ ကကံ ရ
ရင်လတှာင်

မလတွိုးရစရှာပ။

တစ်ကက
ွ ်ထမှာ
သွှာိုးလက်၊

ပပတင်ိုးမန်ကက
ွ ်လလိုး

လထှာငစ
် ွန်ိုးတစ်ခဆက

တစ်လအှာငလ
် လှာက်လနရင်

အှာိုးကန်ပ ံ

လန က်လထှာင်စွနိုး်

တစ်ခဆက လပပှာင်ိုးသွှာိုးလက်န၊ို့ လထှာင်စန
ွ ်ိုးလလိုးခက လွလို့
သမှာ

လရိုးခ ယ်စရှာမရ။

ကကိုးကကိုး၊

လကှာင်ိုးကင်ကကိုး

သူ့လလှာကနို့
တလလ

လယ်ကွင်ိုးလတွ

ဘှာမမဆင်။

ထွကလ
် နတ

ဘယ်လလှာက်

ဘယ်လလှာက်က ယ်က ယ်
အပပင်ဘက်

မိုးခိုးလတွ၊

အမ်လတွဆက

အလဝိုးက

မိုးသလဘဘှာ

ဘယ်သူမှ ထညဲ့်မတွကတ
် ဲ့ သူရဲ့အညတရ

တစ်စိုးရဲ့ န ိုးလထှာင်လကှာင်ိုးတ ဥကသဆွသံလတွက သဂရစက်
ဟန်မတ။

ပိုးဖလံလလိုးက

တတ်နင်သလလှာက်လတှာ

ဘဝလ

အှာိုးကန်သံိုးကှာ

ရန်ိုးလနတယ်။

ေး ဆက်

က်ရင
ှ ်သန် နင
ို ်ဖိုို့

ကက ေးစာေးတာ မခ ေးက ေးဘ မလနနိုင်ဘေးူ ။

သရဲ့ပစလကွိုး

သူအသက်ကို သူဘယ်လ

ခနဓ ထမှာလည်ိုး သတတလလှာက ကကိုးက စွမ်ိုးအင်တခ ဲ့က

မမတ်နေးို

ဆံသလလှာက် ထည်သွင်ိုးထှာိုးတှာ ပေါလှာိုးလို့ ပပတင်ိုးမန်န ိုး
ပဖတ်လလ ှာက်တင်ိုး
ခ နလ
ို့ နတ

မတ်ခ က်ပပ မ

တယ်။

သတတဝေါလလိုးတစ်လကှာင်သှာ

လသိုးလကွိုး၊
ပဖစ်လပမယ်

ပိုးဖလံမှာလည်ိုး အသက်ဇဝနပ
ို့ လလ။

ပိုးဖလံလလိုးရဲ့

ရိုးရင်ိုးတဘဝ၊

သူ့က

ရင်သန်နင်လအှာင်

လထှာက်ပထှာိုး
ံ
တ ဇဝစွမ်ိုးအင်အလကကှာင်ိုးက လလ ှာက်လတွိုးမ
တယ်။

သန ိုးစရှာလရှာ

ပဖစ်တည်မှုက
ပင်ကယ်

အံကသစရှာပေါလကှာင်ိုးတ

စတ်ဝင်စှာိုးမတယ်။

သဘှာဝက

ပပခ င်လို့

သရဲ့

အသက်ရင်သန်ပခင်ိုးရဲ့
တစ်စတစ်
ံ
လယှာက်က

အသက်ဇဝ အလံိုးလလိုးတစ်ခက အလမွိုးအလတှာင်လတွတပ်ငပိုး
သက်ဝင်လှုပ်ရှာိုးခင်ိုးထှာိုး လလသလှာိုး။
တပခှာိုး

ပံသဏ္ဍှာန်တစ်ခနို့

ဒပိုးဖလံလလိုးသှာ

လမွိုးဖွှာိုးလှာခမယ်

ဆရင်

ဇဝစွမ်ိုးအင်က သူ့ဘဝက ဘယ်လမ ှာိုး ပံလဖှာ်လပိုးမလဆတှာ
လတွိုးရင်ိုး

သူ့ရဲ့

ရိုးစင်ိုးလန
ွ ်ိုးတ

အပပင်ဖက်ပမင်ကင
ွ ်ိုးက

လှုပ်ရှာိုးဟန်လတွက

သန ိုးစရှာအပဖစ် ပမင်လယှာင်လှာပပန်တယ်။

စတ်ဝင်စှာိုးလနတနို့

ိုက်

။

ဖလံလကှာင်က

ခဏလမသွှာိုးတယ်။ ပပန်လမှာကကညလ
် က် တအခေါ သပပန်ငပိုး
ခန်လက်၊

ဖွင်ထှာိုးတပပတင်ိုးမန်ကက
ွ ်မှာ တလမ်လမ်နို့ လှုပ်ရှာိုးလနတ

ာက်မ ာေး

ပ ံလက်လပ်လနတှာ

တဖက်ကလန

ပမင်ရတယ်။

အပခှာိုးတစ်ဖက်က

ပပတင်ိုးမန်

ပ ံဖကို့ က ိုးစှာိုးတှာ

မလအှာင်ပမင်ဘိုး။ ကျွန်မက အပခှာိုးအမ်မှု အလပ်လတွလပ်ရင်ိုး
ပ က်သွှာိုးတ

စက်ပစစည်ိုးတစ်ခက၊

ဘှာလကကှာင်ပ က်တယ်

မဆင်ပခင်ဘ

ပပန်လကှာင်ိုးလှာဖို့

လမ ှာ်လင်မသလမ ိုး

ပိုးဖလံလလိုး ရပ်သွှာိုးတင်ိုး ထပ်ပ ံဖက
ို့
လစှာငဆ
် င်ိုး

လနမတယ်။

လန က်မှာ

ပပတင်ိုးလပေါက်ခံကလန

ပက်လက်ကကိုး

မသစတ်ထကလန

ခနစ်ကကမ်လလှာက်
လခ ှာ်ငပိုး

ပပ တ်က သွှာိုးတယ်။

ကရှာမ

ကက ိုးစှာိုးငပိုး
လအှာက်က
ပဖစ်လနတ

ဖလံလကှာင်က ကျွန်မ ပငပိုး အှာရံစက်ကကည်မတယ်။ သဒကခ
လရှာက်လနငပ၊ ကယ်ကယ်လတှာင် မထနင်ပဖစ်လနငပလို့ ကျွန်မ
သလဘှာလပေါက်လက်တယ်။ သူ့လပခလထှာက်လလိုးလတွကလတှာ
အခ ည်ိုးနိုး

ရန်ိုးလနလသိုးတယ်။

ကျွန်မက

ခတံကင်ငပိုး

ကကံမလသိုးတယ်။

ဒေါလပမယ်

ဖလံလကှာင်

ကယ်မပေါ

ပဖစ်လနတှာဟှာ

ပပန်ထလပိုးဖို့

တဖ ပ်ဖ ပ် ဟလထှာင်ဒလထှာင် ပ သ
ံ န်ိုးငပိုးလတှာ လမှာလထ
ို့ င်

စတ်သွှာိုးတင်ိုး

တယ်၊ ပပတင်ိုးလပေါက်ခံလပေါ်မှာ လှာန ိုးလနတယ်။ ကျွန်မက

အလပခအလနက အခ က်ပပတှာပဖစ်မယ်လို့ လတွိုးမငပိုး ခတံက

လသခေါနိုး
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ပပန်ခ ထှာိုးလက်မတယ်။

ပိုးဖလံလလိုးဟှာ ကညကယ်ဆယ်မယ်သ မရပေါဘ ဘယ်သမ

လပခလထှာက်ကလလိုးလတွလန က်တစ်ကကမ်ထပ်ငပိုး အသှာိုးကန်

ထည်မတွကတ
် သရဲ့အညတရ ဘဝလလိုး ဆက်လက်ရင်သန်

ရန်ိုးတယ်။

ကျွန်မလတွဲ့လ

နင်ဖို့ ကက ိုးစှာိုးတှာ မခ ိုးက ိုးဘ မလနနင်ဘိုး။ သအသက်က

လတွဲ့ပငှာိုး ရှာကကည်မတယ်။ ဒအခ န် အမ်အပပင်ဖက်မှာလရှာ

သဘယ်လလှာက်မ ှာိုး ပမတ်နိုးလက်လ။ ဘှာမမလပ်နင်လပိုး

ဘှာလတွပဖစ်လနငပလ။ လနို့လည်စှာ စှာိုးခ န် လရှာက်ငပပဖစ်တ

နင်လပမယ်

အတွက် လယ်ကင
ွ ိုး် ထမှာ အလပ်န ိုးလက်ကကငပ။ တတ်ဆတ်

လပ်လက်တယ်။

ငငမ်သက်မှုက

အမတ်အသှာိုးလတွ ထင်ထင်ရှာိုးရှာိုးလပေါ်လှာတယ်။ ပိုးဖလံရဲ့

သရင်ဆင်လနရတ

ရန်သက

အလစှာပင်ိုးတန်ိုးက

လှုပ်ရှာိုးတက်ကကွမှုက

ကျွန်မခတံက အမတ်တမ
ခတံက

အစှာိုးထိုးထှာိုးတယ်။ ငက်ကလလိုးလတွကလည်ိုး စမ်ိုးလခ ှာင်ိုး

ကယ်လံိုးလလိုး

န ိုးမှာ အစှာရှာထွကလ
် နကကငပ။ ပမင်ိုးလတွလည်ိုး ငငမ်လနတယ်။

မှာလတှာင်သွှာိုးတယ်။

သက်ရအှာိုးလံိုး

ငငမ်သက်လနလပမယ်

ဘှာကမ

ဂရမစက်

ဟန်နို့ ဝန်ိုးက င်တခွင် မင်ိုးမလနတ အလကှာင်အထည်မရ၊
အမ ိုးအမည်မသတ
အဒစွမ်ိုးအှာိုးရဲ့

စွမ်ိုးအှာိုးတစ်မ ိုးကလတှာ
မပမင်ရတ

ပမက်လပခှာက်လရှာင်
သူ့လပခလထှာက်

ရလနတန်ိုး။

လက်ဝေါိုးကကိုးလအှာက်မှာ

ပိုးဖလံလလိုး

ပပှာိုးပပှာိုးဝပ်လနငပ။

ပစလကွိုးလလိုးလတွကလတှာ

သက်ရ၊သက်မ

ဘယ်အရှာမဆ တွန်ိုးလန်ဖို့ မစွမိုး် နင်တ ကကမမှာဆိုးကကိုးက
ကကတ်မတ်ငပိုး

အံတလနလလရဲ့။

ကျွန်မတစ်သက်မှာ

လသမင်ိုးက စစ်ခင်ိုးနင်တသ ကလတှာ ခထမကကှာိုးဖိုး၊ မပမင်ဖိုး၊
မကကံ ဖိုးလသိုး။

လပခကန်လက်ပန်ိုး

လန က်ဆိုးံ အကကမ်
မယံကကည်နင်လအှာင်ပ
သူ့ကယ်သ

အှာိုးကန်စက်

က လနတကကှာိုးက
ထတ်လက်ပံရတယ်။

ပက်လက်

ပဖစ်လနရှာကလန

ပပန်ထနင်လက်တယ်။

သအသက်ဆက်

ရင်နင်ပေါလစလို့ ကျွန်မဆလတှာင်ိုးမတယ်။

လကှာက်ကင်မလို့

ယလနတန်ိုးမှာပ

လပပလလ ှာသွှာိုးတယ်။

လသပခင်ိုးရဲ့

ငပိုးရင်

ခ က်ခ င်ိုး

ရန်ိုးရကန်ရတဇှာတ် တစ်ခန်ိုးရပ်ငပ။ ဘှာမအရှာမလရှာက်တ
သတတဝေါလလိုး

တစ်လကှာင်လတှာ

လသမင်ိုးက

လန က်ဆိုးံ

လမှာ်ဖိုးလက်ရငပ။ ဇဝန်ကင်ိုးမလနတ ပိုးဖလံက ကကည်ရင်ိုး
လသပခင်ိုးတရှာိုးရဲ့
လွန်ခတ

ရက်စက်ပံက အံကသတန်

မနစ်အနည်ိုးငယ်က

လှုပ်မတယ်။

ရင်သန်လနခတဘဝက

ထိုးဆန်ိုးသလ အခ ဘဝနဂံိုး လသဆံိုးပခင်ိုး ကလည်ိုး တကယ်
ဆန်ိုးကကယ်ပေါလှာိုး။
နင်လတှာ။

မလသခင်

တည်တည်ငငမ်ငငမ်နပ
ို့
စကှာိုးလပပှာတတ်ရင်

ပိုးဖလံလလိုးကလတှာ
ကယ်ကမထထှာိုးတ

မညည်ိုးတွှာိုး
ပံစံအတင်ိုးပ

ပပှာိုးပပှာိုးဝပ်လနတယ်။
“ကျွနလ
် တှာ်

သသှာ

အှာိုးမတန်လသ
ို့ ှာ

မှာန်လလ ှာ လက်ရတှာ” လို့ လပပှာလလမလှာိုးမသ။

။

(Virginia Woolf ၏ The Death of the Moth က
ဆလလ ှာ်လအှာင် ပပန်ဆထှာိုးသည်။)
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အာရကန်နီးဒ ီးစ် - ရခင
ို ပ် ြည်မှ ဒနေ့ရက်မ ာီး
•

ပထမဆု်းအပုင််းတွင် လ ျောလအာ်ဝ၏ ဇာတ်လကာင် ဖေုရ ေ့

သာ တ
ို ်

လေသာလသာ

အ ြော်း

လ ရ
ေ့ က်တစ်ရက်တင
ွ ်

လမာင်သာဒုတ်တစ်လ

ာက်

စစ်လတွကမ််းလ ြေတွင်

ဖက်လြေျေသုပ်ကု

အ မည််း

ေုပ်ေျေက် တ်းဘုေ့ ေ့ မ ်းစုေ့ ဟစ်လ လေသည်။ လေသာသေု
လ သာလသာ

ထုလ တ
ေ့ ွင်

မဖတ်တာ ကာလသာ
ဖစ်ောသည်။
ထာ်းလသာ
လ ျောလအာ်ဝ

ရလသာလ ကာင်

စာဖတ်ြေျေင်စတ်သည်

တက်ဘေက်
စာအုပ်ပုထ
လရ်းလသာ

လ ေ့ရက်မျော်းဆလ
ု သာ
ထုစာအုပ်ကု

စတ်ေေ
ု က်ရ
အ ပာ်းထမ

ပင််း ပ ပ
လဒေါင်း် ေုတ်ြေျေ

ဝင်လရာက်လမွှေလ ှောက်လသာအြေေါ
ဘာ်းမ်းလဒ်းစ်

စာအုပ်ကု

မ ်မာ ပည်မ

လတွွေ့ကာ

ဖတ်ပပ်းသည်လ ှောက်

ဖတ်သည်။

လ ျောလအာ်ဝထက်

မညသည် သာဒုတ် ဖစ်သည်အတွက် အာရက ် ်းလဒ်းဟ၍
လရ်းရ ်သင်သည်ဟု

လတွ်းမသည်။

ထုအလတွ်းမျော်းကု

စဉ််းစာ်း ကည်ရင််း ပု ကမ််း ြေစ်ေုကမ
် သည်။ ဤသပ
ုေ့ င် တမုေ့

မျေက် ှော ဖ မျော်း

အလ ကာင််း ေ့

ရြေုင် ပည်လရာက် အတ်စပတ်

အသွငတ
် သည်

( ပည်ပမ

လ ၍ လရလမျော

ကမ််းတင် အေုပေ
် ာေုပလ
် သာ သမျော်း) င် ပည်တွင်း် လပေါက်
ေလပေါင််းစုတက
ုေ့ ု

ြေျေ

်မှု ််းမည်။

ဖေု

ေ့

တကွ

ဇာတ်လကာင်မျော်းသည် ပ တသျှ လ မဝင် အင်ပေါ
လြေွ်းသွာ်းစတ်ကလေ်းမျော်း

ာကက်း၏

ဖစ် ကသည်။

၎င််းတသ
ုေ့ ည်

အရင်သြေင်မကက်း

အေဇဘက်ဘုရင်မကု

သစစာြေေျေက်

အင်ပေါ

ေည်ပတ်လစရ ်

ာကက်း

လမာင်သာဒုတ်၏
လတ်းရ်း

ေုပ်လဆာင်ရ၏။

ဇာတ်လကာင်မျော်းကလတာ

ဟမ ် -

မ််းဟု လြေေါ်လသာ ေသာ်းြေျေင််းစာ ှော လထာက်ထာ်းမှု

အကအညလပ်းလရ်း

အင်ပေါ

ာကက်း၏

ဖစ် က၏၊ ေလထာက်က အင်ပေါ

ဝက်အကလေ်းမျော်း

ာဟု ဆုမည်။ သလ
ုေ့ သာ်

၎င််းတသ
ုေ့ ည် မည်သူ့ကု သစစာြေ ကမ ််း ရင််းရင််းေင််းေင််း
မရေဘ

ေက်မကက်းဟုသာ

ဒု ှောမျော်းဟု အေွ

အမျော်းက

လတွ်းထင် က၏။

လ
် ြေေါ် ကသည်။ ဒု ှောသည်

ဖ သလော

မသလော လမာင်သာဒုတတ
် ေ
ုေ့ ု အစွ ်အဖျော်း ဝ ်ထမ််းမျော်း
အတွက် သရ ်မေု။
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ကင
ု ်တ ွ

်ပေါ ၃) မျေက် ှော ဖ

အြေျေင််းြေျေင််း ရုင်း် ပင််းပေါ ၄)

သတက
ုေ့ ု မျေက် ှောသာလပ်းေျှင် က ််းတက်ောေမ်မည် ၅)
ကု

ဂ
မ ကော်န

ဂ
ျော့
ဝ
ော် က
ဲ ဂ ရဲဲ့။
ြူဂ ဟ
ွေ
သူ ို့ို နင
ို င
ော် မ
ံ
လို မ
ော် ရ ကင
ို မ
ော် ရ၊
သိုုံးံ စ ုံးမရလို့ို ဂ ေါဂ ငော်ဂက ငော်ုံး
လို ရ
ော် ို့ို
က
ွေ ော် ဂရို့ င
ို ုံးော် ကို
လ ကက ။ ဒီဂရ ကော်ဂ ျော့ မသ
ုံးလုံးိုံ က ဆရ ကကီုံးဂ ွေ
လို ဂ
ော် ေကက၊ ဂ ကော်စ ို့ို ဒော်
ဂက ငော်ုံးထက
ွေ ဂ
ော်
လ
ွေ ို
ဟေော်ဂရုံး ကက ။

်အမျေို်းကု

ည််း ည််းလတာ

ဟ၏။

လမာင်သာဒုတ်က

လြေတ် ည
ေ့ သွာ်းလအာင်

ပို ပင်ြေျေင်သည်။

အတ်စပတ်မျော်း၏ ငေါ်းပေါ်းသေဟု ဆြေ
ု ျေင်က ဆုပေါလေ။
၁)

ုဏ်သကခာရလ ကာင််း

ထင်ရာ်းလစရ ်

ေအြေွင်အလရ်း ကမဝေါစာမျော်း မ ကာြေဏရွတ်၍
ေက်ြေျောလပ်းပေါ။
၂)

ပေါ်းရည် ပ်ရည် ဖင်

ကု

်စုက်ကကိုက်

လရ်းထာ်းသည် စည််းကမ််းမျော်း ဖင် ကင
ု ်တွ

်ပေါ။

၃) အြေျေင််းြေျေင်း် ဝင
ု ််းဖွွေ့ပေါ။ေလရွေ့သလရွေ့ မလဝဖ ်ပေါ ။ေ့

ဖေုရတုေ့ လြေတ်က မ ်မာ ပည်ကု ေက် က် ေ့ သမ််းပုက်
ဝင်လရာက်ော က ြေင််း ဖစ်သည်။

လစာင်လရာက်ပေါ

ြေုလြေတ် အတ်စပတ်မျော်း

၄)

လ ရာလပ်းြေျေင်လ

ာင်လဆာင်၍

ြေုင်း် စာ်းပေါ။

ကလတာ ေမှု ပဋပကခ အလ ြေအလ အတွက် အလရ်းလပေါ်

အလရ်းကက်း ဆု်း ဖတ်ြေျေက်မျော်းကလ
ု တာ ကု

အကအည၊ ေသာ်းြေျေင်း် စာ ှောလထာက်ထာ်းမှု အကအညမျော်း

ြေျေမတ်ပေါ။

လပ်းရ ်

ဖစ်သည်။ တသည်ကလတာ ေလတွ အြေျေင််းြေျေင်း်

ရ ် ဖစ် ကသည်အြေေါ ဘ
လရာက်ောတတ် ြေင််းလပ။
သာ်းမျော်းကု
အင်ပေါ

စ်တစ် အင်ပေါ

စစ်တပ်တင
ွ ်

ာတွင်ေည််း

အဖ ၊

သု်းြေသည်။
အဝေါ၊

အ ၊

လေ်းစာ်း

သတုေ့

ကေပ်ကု

အညို၊

အသာ်းမလတွ ဝင်မောလအာင် တာ်းဆ်းထာ်း ကတ

အမ

မျေက် ှော ဖ တသုက်ကလတာ

ေ ဖ မျော်းအတွက်

သ်းသ ေ့်ဆ ်လသာ (ထပ်တ ်း် ) အစည််းအလဝ်းမျော်းအလ ကာင််း
ဖွင်ြေျေမည်။ ဖွင်ြေျေမည်ဆု၍ မေ လ
ေ့် ေ င။် လမာင်သာဒုတ်
ဆလ
ု တာ

ဒု ှောကု

ဖေုရတုေ့

အလ ကာင််းကု အလရာင်စလ
ု သာ အတ်စပတ်မျော်း ေ့ ၎င််းတ၏
ုေ့

ခြေလစာင်သာသာ

်အဖွွေ့အစည််း င်

ေလထာက်က

အပင
ု ််းတွင်လတာ ဖေုရ ေ့ ကေပ်က မျေက် ှော ဖ မျော်း

အေုပ်က

ကု

လစာငလ
် ရာက်ပေါ။

ာသည် အ ဒ

အလရာင်စုကု သု်းလေသည်။
ဒုတ

၅)

်ကမ ််း မသလသာ အ ပင်ေမျော်း

ဖွင် ပစရာေည််း

်တင
ု ်

အထ်းအြေွင်အလရ်း

သတ။ ေလထာက်က အင်ပေါ
အစည််းအလဝ်းေု
ဖစ်လ ကာင််း

အ ဖစ်

်။ ဒေါဟာ
မတ်

က

ာမာေည််း တြေျေိုွေ့ အလရ်းကက်း

ဟာမျေို်းလတွမာ

အတ်စပတ်

သ်းသ ေ့်

ှော်းစွ ် ှော်းဖျော်း ကာ်းမသာ်း။ ဘာလတွလ ပာေည််း

လမာင်သာဒုတ် ဘ

်သမေလေလ ှော။

လ ျောလအာ်ဝက လ ပာရွေ့။ မျေက် ှော ဖ လတွဟာ သတုေ့ ုငင
် မာ

မျော်းမျော်းစာ်းစာ်း မသ။ သလ
ုေ့ သာ် မျေို်းြေျေစ်စတ် အ ပည်ရလသာ

အေုပ်မရ

ပည်တွင််းလပေါက်

အေုပ်ရဖအ
ုေ့ တွက် အလရွေ့တုင်း် ကု ော ကတာ။ ဒလရာက်

ဝ ်ထမ််းမျော်း၏

လေေ်းု ထွာ်း

စကာ်းမျော်းကသ
ု ာ တဆင် ကာ်း ဖင် ြေျေ
အတွက်
ှုင််း

မျေက် ှော ဖ တ၏
ုေ့

အတင််း

်မှု ််းရမည်။ ထုအြေ ်း်

သေငေါ်းပေါ်း

အလ ကာင််း င်

ဉ်လရ်းသာ်းမည်။

ုဏ်သကခာကု

လစာင်ထ ်း် ရသည်

လအာက်ပေါအတုင်း် ဆုသည်။
ထ ််းသမ််းပေါ

လအာက်စဖဒ
ုေ့ ်
ဖေုရဆုရင်

လ ျောလအာ်ဝက မျေက် ှော ဖ တုေ့ မ ဖစ်မလ
ငေါ်းပေါ်းသေကု

လတာမသာ

၂)

၁)

ကျေိုပ်တုေ့

ပတ် ပတ်သာ်းသာ်း

အကင
ု မ
် ရ၊
အာ်းေ်းု က

သု်းစာ်းမရေုေ့

အေဇဘက်ဆုရင်ေည််း
သတက
ုေ့

် လ

လပေါလြေျောင်လကာင််း

ဆရာကက်းလတွ

လကျောင််းထွကလ
် တွေု

အလရွေ့တုင််းကေ
ု ွှေတ်
ေုပ်လက ်းမ

သု်းစာ်းမရေုေ့

ေုပ်လ က၊

ဟ လ
် ရ်း ပ ကတာ။

သူ့အလမက

လငွရေွ

်သည်

အမှုထမ််းြေင
ု ််းတာ။

သကကိုက်တ

ြေျေ ်းတ ပာ်းမ

မရလတာေုေ့

ာက်ျော်း အရာထွကေ
် ာတာ။ ဒေါလတာင်
အလရွေ့တုင်း် သာ်းဆုေျှင်၊

အသာ်းမမျော်း၊
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အသာ်းညိုမျော်းဆေ
ု ျှင် မတမတ ် ရွစရာ၊ အဖတ်မေုပ်စရာ၊

လမာင်သာဒုတ်က မေုပ်ဖ်းလတာ လရ်းရမာလတာ ြေပ်ေ ေ
ေ့်
ေ့်။

ဘာမ ှော်းမေည်သည် အရုင််းအစုင်း် မျော်းအ ဖစ် မင် ကလသ်း

သတသမျော်းရရင် လမာင်သာဒုတ်ကု ေက်တုေ့ေုက် ကပေါဦ်းေ။ုေ့

သတ။

လမာင်သာဒုတ်တုေ့

ေလထာက်က

အင်ပေါ

ာကက်း

မာလရာ ဒေါမျေို်းလတွ ရော်း။ မရပေါ။ တစ်လ

ာက်မကု အသေု

မရပေါ။

လစတ ှောစစ်စစ် ေ့

အာ်းေု်းကတက

ေသာ်းလတွကုြေျေစ်ေုေ့

်ကု

ောေုပ် ကတာလေ။

ဟုတတ
်

်

မော်း။

ေလထာက်က အင်ပေါ

ပုသာတ ေလတွရသည်။ လြေေါင်း် တစ်ေု်းပလ
ု တာ ကွက်လကျော်
လတွ

စဉ််းစာ်းတတ် ကသည်။

အတ်စပက်လတွ ေ့

ပုင်၏။

အင််း ေစ်ကု ငရုတ်သ်းလထာင််းစာ်းထာ်းတ အသ ေ့ လ ပာ၏။
အတ်စပတ်မျော်း ြေုင်း် သမျှ ေုပ်၏။ ကျေ ်သည် သမျော်းကလ
ု တာ

တတ

အပင
ု ််းတွင်လတာ

ည််း ည််း

လေျောလရ်းမည်။

ဖုတ်လေသ ငပ ရမ ််းလတာင်မထင်။ ဒေုေလတွကုလတာ

လေျောမလရ်းေျှင်ေည််း လမာင်သာဒုတ်၏ အသက်ဓေါတ်သည်

လမာင်သာဒုတ်

ဆက်ရ ် မရ။ ဤအြေ ်း် တွင် မ ်မာ ုငင
် ၏ ပည်

ဆုသည်

တုင််း

ာမာေည််း သမျော်းထက် လြေေါင်း် တေ်းု

၁၄

ြေု၊

အထ်းအုပ်ြေျေိုပ်ြေင
ွ ်ရ

အုပ်ြေျေိုပ်ြေျေင်သေု
စသည် ဖင်

လဒသ

အုပ်ြေျေိုပ်လ ကသည်
လ ရာအသ်းသ်းမ

၆

် င်
ြေု င်

လ ရာလဒသအြေျေိုွေ့
ောလရာက် ကလသာ

အင်ပေါ

လေ်းစာ်းသည်။

ရွာမာ

လစတ ှောဝ ်ထမ််း

လ ာ်ေ တ
်

အ ဖစ်

ာ

ေလထာက်က

ာက အဖွွေ့တစ်ဖွေ့ွ ဆမာ ဝင်ေုပ်ြေွင် ရသည်။ လ ေ့ြေျေင််း

ညြေျေင််းပင် ရ်းု ြေ ််းထက ကွ ် ပ တာကက်း လရွေ့တွင် အြေ ေ့်သာ်း
ထုင်ကာ အေုပေ
် ုပ် င
ု ်လသာ

ျောကက်းအဆင် ဖစ်သွာ်းလတာ

ပည်တွင််းလပေါက်မျော်း အလ ကာင််းကု လရ်းမည်။ ထအ
ု ြေ ််းတွင်

သည်။ တြေျေိုွေ့ေလတွကလတာ မလ က
ေ့ ရု်းမာ ေုခြေိုလရ်းဝ ်ထမ််း

မ ်မာ ပည်လပေါက်

အလစာင် ဖစ်သည်။ လဟာ ဒလ ေ့ညလတာ ြေျေက်ြေျေက်ေက်ငင််း

်ပုငဝ
် ်လထာက်

ဦ်းဖု်း ကင်အလ ကာင််း င် ှုင်း်

တရာ်းသကက်း

ဉ်လရ်းမည်ဟု စတ်က်းမသည်။

ဦ်းဖု်း ကင်ဟာ ငဖု်း ကင်ဆတ
ု
ဖင်တု်းေ်းု အသာ်းမမ အညာ
သာ်းလေ်းကလ
ရည်ရွ

သူ့လြေတ်မာ ထပ်ဆု်းပုင်း် ထ လရာက်လအာင်

်ြေျေက် ကက်းမာ်းြေတသ တစ်လ

ာက်။ သူ့တု်းတက်

လော် ျေစ်စတစ်

(လထာက်ပေ့ု)

ျောကက်း

ဖစ်လ ပပ။

အရင်လမွ်းလတာ

လ ေ့ြေျေင််းကက်း ကသည်ကု်း။

ထုသမျော်း

အလ ကာင််းကေ
ု ည််း လ ှောက်ပင
ု ်း် စ်းရ်းအ ဖစ် စာတစ်အုပ်
သက်သက် လရ်းသင်သည်။

ည််းက ရင််းသည်။ ောဘ်ထု်းသည်၊ သေည််း ောဘ်

အဆု်းသတ်ကုလတာ မည်သုေ့ အဆု်းသတ်ရမည် မသလသ်း။

သည်။ အြေျေင််းြေျေင််း လ ြောက်ြေျေဖုေ့ ဝ မ
် လေ်း။ မျေက် ှော ဖ လတွကု

လ ျောလအာ်ဝ၏ ဇာတ်လကာင် ဖေရ
ု ကလတာ သတ်လသသွာ်း

ဖာ်း

သည်။

ဘ

ာ်းပပ်း

ဝင်ဆ ေ့်ဖုေ့

ကကို်းစာ်းသည်။

သူ့ဘာသာ

်လောက် ေုပ် ပ ပ သူ့ကု အသာ်းမအ ဖစ်ပ မျေက် ှော ဖ

လတွက မင်တ

်ဆတ
ု ာကလ
ု တာ သပ်မသရာ။ ဦ်းဖု်း ကင်ရွေ့

ောဘ်စာ်း ည််းကု စတ်ဝင်စာ်းစရာလကာင််းတ

်

စ်ဖက်ေ်းု

ုေ်တပ်ပျေက်မျော်းက ဆက်ေက် မင််းမှုေျေက်ရသည်။

ေလထာက်က အင်ပေါ
လထာက်ထာ်းမှု

အင်ပေါ

ဆက်ေက်ထုတလ
် ဆ

တရာ်းြေကက
ု ျေ တတ် ုင်သလောက် လေျောလအာင် ေုပ်လပ်း

ဒုကခသည်မျော်းေည််း

မ

အမ် ပ ်ေမ််း

ေုပ်လပ်းမ

်

လ ပာသည်။

စည််းကမ််းအတင
ု ််း

မျေက် ှော ဖ လတွ

ေုပ်တတ်တ

ဒုကခသည်စြေ ််းမ

ထမင််း ပ်မ ်

လ လသ်းလသာ် ငာ်း

ေလထာက်က

ဝ ်ထမ််းလကာင််းကက်း

အရ ်အဟု ် ဖင်

ဆက်ေက်

်လတာ်လတွကု

တာပ။ အေုပ်ြေ တ
ေ့် အြေေါ ပစစည််းဝ

ဖစ်သည်။

လဝ်းလ ဆ ဖစ်သည်။

လမာင်သာဒုတ်ကလတာ

အဝ

လ က ငာြေျေက်မျော်း

ရလ လသ်းသ ဖင်

ဦ်းဖု်း ကင်အလ ကာင််း ဖတ်ရလတာ ေလထာက်က အင်ပေါ
အေုပ်လြေေါ်စာလတွ ေ့

ာကက်းက

မင်တာက

ဦ်းဖု်း ကင်။
ာ

လ ပ်း မင်မလတာ

်တအြေေါ . . . အင််း

်မျော်းကေည််း

အြေျေင််းြေျေင််း ငင််းြေေ
ု ျေက် ရ ကလသ်းသည်။ ေသာ်းြေျေင််း စာ ှော

က စာ်းသည်။ ပပ်းလတာ စည််းကမ််းအတုင််း ေုပေ
် ုက်သည်။
်လ ပာ၊ တရာ်းေုကျေ အ ပစ်ရလ ကာင််း ထင်ရာ်းလအာင်

ာထက ကလ
ု ေကျေ

အလကာင််းဆု်း
ဟလသာ

ပ ်လေပပတည််း။

အင်ပေါ

ာကက်းေည််း

ေည်ပတ်ဆ ဖစ်သည်။

ဘတ်ဆော်း

စာအုပ်တစ်အုပ်ကု

အပ်မက်ကု

ဒုကခသည်မျော်း

လရာင််းအာ်း

လရ်းသာ်း ုငလ
် တာမည်

ပုကေ
် ျေက်

အထုပ် ပင်ကာ

စစ်ပွဲတ

ွကို ကျုပ်

အဆုံးသ
အိပ်ဂျဝဲီ လ်

ို့ အဆုံးမသ

်တပးလိက
ု ်မှာပဲ။

်နိုင်ရင် ကျုပ်

တ
ို့

ွကို စစ်ပွဲတ

ွက

