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ဦ့ေႏြာကးတျငး ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵပါ 

                                  ေဖ်မငး ံ

 

 

 

စာမူချငးံ်ပဳအမြတး  

၅၃/၉၉(၁) 

မ္ကးႏြာဖဵု့ချငးံ်ပဳအမြတး  

၁၂၄/၉၉(၃) 
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အရငး့အႏြီ့ဟူသညး  ပိုငးဆိုငးမႈ်ဖစးသညး။  ႂကျယးဝမႈ်ဖစးသညး။  ဓန်ဖစးသညး။  

ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵ်ခငး့ဟူသညး အရငး့အႏြီ့ကို  တုိ့ပျာ့ေအာငး လုပးသညးံသေဘာ်ဖစးသညး။  

အက္ိဳ့အ်မတး ခဵစာ့ရေအာငး လုပး်ခငး့်ဖစးသညး။  

တုိငး့်ပညးတစး်ပညး၏  ဓနႏြငးံပတးသကး၍  ေ်ပာဆုိသညးံအခါ  ေ်မေပၐေ်မေအာကး  

သယဵဇာတမ္ာ့ဟူ၍  သုဵ့စျဲေလံရြိသညး။  သဘာဝအရငး့အ်မစးမ္ာ့(Natural Resources) 

ဟူ၍လညး့  သုဵ့တတးၾကသညး။  သုိ႓ေသား  သညးေန႓ေခတးတျငးေတာံ  လူအရငး့အ်မစးမ္ာ့  

(Human Resources)ဟူေသာ  စကာ့ကုိပါ တျငးတျငးက္ယးက္ယး  သုဵ့စျဲလာၾကသညး။  

အခ္ိဳ႔တိုငး့်ပညးမ္ာ့ဆုိလြ္ငး  သဘာဝ၏ မ္ကးႏြာသာေပ့်ခငး့  မခဵၾကရပါ။ 

တိုငး့်ပညးဧရိယာ မက္ယးဝနး့။ ေ်မေပၐေ်မေအာကးတျငး  အဖို့ထုိကးရတနာေတျလညး့  

မညးမညးရရ မရြိ။ သုိ႓ေသား တုိငး့သူ်ပညးသာ့  အမ္ာ့စုက အစျမး့အစရြိသညးံအခါ  

သယဵဇာတ  အရငး့အႏြီ့ေတျ၏  အေထာကးအပဵံ ကုိ မရေသားလညး့  တိုငး့်ပညးးႀကီ့ပျာ့ေအာငး  

ႀကဵေဆာငးႏိုငးၾကသညး။  မိမိတုိ႓လကးထကးတျငး  ခ္မး့သာေအာငး်မငးေနလြ္ငးလညး့  ယငး့ 

မြ္်ဖငး ံမတငး့တိမး၊ မေက္နပး။  အနာဂတးအတျကး  စိတးေအ့ရေအာငး  မိမိတုိ႓ သာ့ေ်မ့မ္ာ့ကုိ 

ဆကးလကးထူေထာငးသညး။  သူတုိ႓တစးေတျ  သူတစးပါ့ ႏိုငးငဵသာ့  ေတျထကး  

လူရညးလူေသျ့  ်ပညးဝံေအာငး ေငျအာ့လူအာ့သုဵ့ကာ  မ်ပတးပ္ိဳ့ေထာငး ်ပဳစုေပ့သညး။  

တုိငး့်ပညး၏ လူအရငး့အ်မစးမ္ာ့  ႂကျယးဝဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေအာငး ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵ်ခငး့၊ သို႓မဟုတး  

တိုငး့်ပညး၏ ဦ့ေႏြာကးတျငး  ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵ်ခငး့ပငးတညး့။ 

တိုငး့်ပညးတစး်ပညး ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တုိ့တကးေအာငး တိုငး့သူ်ပညးသာ့  လူႀကီ့လူငယးမ္ာ့၏  

ဦ့ေႏြာကးတျငး ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵရနးး လုိအပးသကဲ႓သုိ ႓၊ လူတစးဦ့ခ္ငး့တုိ႓အေနႏြငး႓လညး့  မိမိလကးရြိ 

အေ်ခအေနထကး ်မငးံတကးလုိလြ္ငး၊  သုိ႓မဟုတး  မိမိပတးဝနး့က္ငးရြ ိ လူမ္ာ့ထကး 

ေခါငး့တစးလုဵ့ သာလုိလြ္ငး  မိမိဦ့ေႏြာကးကုိ သူတစးပါ့ထကး ဖျဵ႓ထျာ့သနးမာေအာငး  အငးအာ့  

်ဖညးံတငး့်ခငး့ ပ္ိဳ့ေထာငးေလံက္ငးံ်ခငး့မ္ာ့  ်ပဳလုပးဖို႓ လုိေပသညး ။ 
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ဦ့ေႏြာကးဖျဵ႓ထျာ့ေအာငး  သုိ႓မဟုတး လူတစးဦ့ခ္ငး့တုိ႓၌ အစျမး့အစတကးလာေအာငး  

ေထာကးကူႏိုငးေသာ  အရာကာ့  `ပညာ´်ဖစးသညး။  

ပညာဟုဆုိလြ္ငး  လူမ္ာ့စုတုိ႓က  စာသငးေက္ာငး့ကုိ ေ်ပ့်မငးၾကသညး။  ပထမ 

အရျယးမြာ  ပညာဟူေသာ  စကာ့ကုိ သျာ့သတိရၾကသညး။  ပညာဟူသညး  ပထမအရျယး  

အတျငး့  စာသငးေက္ာငး့၌ ရြာရသညးံအရာဟူ၍  မြတးယူၾကသညး။  

မြနးသငးံသေလာကး  မြနးပါသညး။ သုိ႓ေသား  ပညာဟူသညး  စာသငးေက္ာငး့ႏြငး႓  

ပထမအရျယးတုိ႓၌သာ  ကနး႓သတးထာ့ရမညးံအရာ  မဟုတး။ 

 „လူတုိငး့အတျကး  ပညာေရ့ႏြစးခုရြိသညး။  တစးခုက အ်ခာ့သူမ္ာ့ထဵမြရေသာ  

ပညာေရ့်ဖစး၍၊ ပိုအေရ့ပါေသာ ေနာကးတစးခုက  မိမိကုိယးကုိ ေပ့့ေသာ ပညာေရ့  

်ဖစးသညး‟ ဟူေသာ စကာ့တစးခုရြိသညး။  ေက္ာငး့သငးပညာႏြငးံ  ကိုယးတိုငးရြာပညာ  (self 

education) ကုိ ချဲ် ခာ့ ေ်ပာဆုိေသာ  စကာ့ေပတညး့။  

လူတစးဦ့ႏြငးတံစးဦ့  မညးသူက လူစျမး့လူစပုိရြိသလဲ  ဟူေသာအခ္ကးသညး  

ႏုစဥးအခါ၌ ေက္ာငး့သငးပညာေပၐတျငး  မူတညးေသားလညး့  ႀကီ့ရငးံလာသညးႏြငးံအမြ္  

„ကုိယးတုိငးရြာပညာ ‟ က အဓိက က္လာၿမဲ် ဖစးသညး။  

ယခုစာအုပးတျငး  ကိုယးတုိငးရြာပညာတုိ႓်ဖငးံ  မိမိဦ့ေႏြာကး ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ႂကျယးဝေအာငး  

ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵၾကမညး ံ ပုဂၓိဳလးမ္ာ့အတျကး  လမး့ညႊနး်ပႏိုငးမညးံစာမ္ာ့ကုိ  စုစညး့ေပထာ့  

ပါသညး။ 

ဤစာမ္ာ့အနကး  အခ္ိဳ႔မြာ စာေရ့သူ၏ ်ပဳစုေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့  ်ဖစး၍  

အမ္ာ့စုတုိ႓မြာ ေမားတီမာ  ေဂ္ဒကးဒလာ၊  လီယုိ ဘပးစကာ ဂလီယာ၊  ေဂ္ေက ေလ႓ခ္းမနး့  

စသညးံ ႏိုငးငဵတကာတုိ႓၌  ထငးရြာ့ေသာ  ကိုယးတုိငးရြာပညာ  ပါရဂူတုိ႓၏ ေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ  

်မနးမာဘာသာ ်ပနးဆုိေပ့ထာ့်ခငး့  ်ဖစးပါသညး။ 
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ဤစာမ္ာ့ကုိ ဖတး႐ႈ်ခငး့အာ့်ဖငးံ စာဖတးသူတုိ႓၌  မိမိဘဝကုိ စာအုပးစာေပ်ဖငးံ 

်မႇငးံတငးလုိေသာ  ဆႏၵမ္ာ့  ထကးသနးႏို့ၾကာ့ၾကသကံဲ သုိ႓၊ ယငး့အတျကး  အေထာကးအကူ  

်ပဳမညး ံ နညး့လမး့ေကာငး့မ္ာ့လညး့  အမ္ာ့အ်ပာ့  ရရြိႏိုငးၾကလိမးမံညးဟု  ယုဵၾကညး 

မိပါသညး။ 

 

၂၊၁၂၊၁၉၉၆ 

ေဖ်မငး ံ
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„ဘာေတျ ဖတးေနလဲ ‟ 

စာဖတးသူခ္ငး့ေတျ႓လြ္ငး သညးလုိပေဲမ့ေလံရြိသညး။  

„ဘယးလုိ ဖတးသလဲ ‟ ဟူ၍ကာ့ ေမ့ခလဲြသညး။  

သုိ႓ေသား စာဖတးသူခ္ငး့အတူတူ  ဘယးသူက  ပို၍ စာအုပးစာေပ၏  

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ကုိ ခဵစာ့သျာ့ရသလဲ  ဟူေသာ အခ္ကးကာ့  ေမ့ခလဲြသညးံ ထုိဒုတိယ 

အေမ့ေပၐတျငး  မူတညးေနေပသညး။  

„စာကို ဘယးလုိဖတးသလဲ ‟ 

မြနးသညး။ 

စာအုပးတစးအုပးမြ  လူတစးေယာကး  ဘာရသလဲ  ဟူသညး ထိုစာအုပးကုိ  ၎လူ 

ဘယးလုိဖတးသလဲ  ဟူေသာ အခ္ကးေပၐတျငး  မူတညးသညး။  

 ်မနးမာစာေပထဲက  ေကာငး့ေပံ ညျနး႓ေပ ံ ဆုိတာမ္ိဳ့်ဖစးေစ၊  ကမာၻ႓စာေပ  

အဆီအႏြစး  ဆုိတာမ္ိဳ့ကုိပ ဲ ်ဖစးေစ ေကာကးလြနးၾကညးံလုိကးသညးံအခါ  ကိုယးတကယး  

စိတးမဝငးစာ့ ေသားလညး့  အ်ခာ့စာအုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ  ေတျ႓လြ္ငး အဲဒီစာအုပးႀကီ့  

မိမိဖတးၿပီ့ၿပ ီ ေ်ပာႏုိငးေအာငး  ဟူ၍ အေ်ခာကးတိုကး  အခ္ိနးကုနးခဵ ဖတး႐ႈသူမ္ာ့မြာ  

ထိုစာအုပးထဲမြ  ဘာအႏြစးသာရ  တစးခုမြ္ရလုိကးမညးမဟုတးေပ။  

သုိ႓ေသား လူအေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ  ထုိသုိ႓အခ္ိနးကုနးခဵရက္ိဳ့  မနပးေသာ သေဘာကုိ  

မသိ၊ မိမိတုိ႓အတျကး  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ မရြိသညးံအ်ဖစးကုိလညး့  မရိပးမိဘဲ စာဘယးႏြစးအုပး  

ဖတးၿပီ့ၿပီဟူ၍ ဝငးံႂကျာ့ဂုဏးယူႏိုငးရနးသာ  လုဵ့ပနး့ေနၾကေပသညး။  

ဒီအပတးထဲ ဖတးတာ ဘယးႏြစးအုပးရြိသျာ့ၿပီ။  
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ၿပီ့ခဲံတံဲ တစးလအတျငး့  ဘယးႏြစးအုပး။  

တစးႏြစးလုဵ့  အတျငး့မြာေတာ႓  ဘယးေလာကး။  

စသ်ဖငးံ ဖတးသညးံ အေရအတျကးကိုသာ  စာရငး့တငးႏုိငးရနး  ႀကိဳ့ပမး့ေနၾက 

သူမ္ာ့မြာ သူတုိ႓အေလ့ထာ့သညးံ  အေရအတျကးကိစၥဘကးတျငး  စဵခ္ိနးတငးခ္ငးတငး  

ေနႏိုငးၾကမညး ်ဖစးေသားလညး့  စာအုပးမြ ဘာအသိပညာ  ဗဟုသုတရသလဲ  စစးေၾကာ 

ၾကညးံလြ္ငးမူ ဘာမြ ေရေရရာရာ  မရြိလြသညးကုိ ေတျ႓ရမညး်ဖစးသညး။  

စာအုပးထဲမြာ  ပါလာသညးံ ဗဟုသုတ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ  သူတုိ႓ မသိရြိ၊  

မမြတးသာ့မိၾက။  စာအုပးက  တငး်ပသညးံ စဥး့စာ့ဆငး်ခငးစရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ  

သူတုိ႓မ်မငးၾက။  မစဥး့စာ့ မဆငး်ခငးမိၾက။  ထုိ႓ေၾကာငးံ စာအုပးက ေပ့သညးံ  သငးခနး့စာ၊ 

စာအုပးတျငး  ပါသညး ံ ေလာကအ်မငး  ဟူသညးတုိ႓ကုိလညး့  သူတုိ႓မရရြိၾက။  တစးနညး့  

ေ်ပာရလြ္ငး စာဖတး်ခငး့ေၾကာငးံ  သူတုိ႓ဘဝမြာ ဘာတစးခုမြ္  တို့မလာေပ။  

သာမနးအာ့်ဖငးံ  စဥး့စာ့လြ္ငး သညးလူေတျသညး  အက္ိဳ့မရြိေသာ  အလုပးတစးခု  

အတျကး  အခ္ိနးကုနးခဵေနၾကသညးဟု  ်မငးစရာအေၾကာငး့ရြိ၏။  စငးစစး ထုိ႓ထကး 

ဆုိ့ေပသညး။ သူတို႓သညး အက္ငးံဆုိ့တစးခုကုိ  ေမျ့ ်မဴေနၾက်ခငး့ ်ဖစး၏။ 

အလုပးတစးခုကုိ ေပါံေပါတံနးတနးလုပးတတးသညးံ  အက္ငးံ။  

စာဖတးသညးံ  အလုပးကုိ  ခပးေပါံေပါံ လုပးသူသညး  အ်ခာ့ကိစၥရပးမ္ာ့တျငးလညး့  

တို႓ကနနး့  ဆိတးကနနး့  စမး့ၾကညးံလိုကး  ခ္ထာ့လုိကး လုပးတတး၏ ။ လုပးဖူ့သညးဆုိ႐ဵု  

်မညး့စမး့ကာ တကယးစိတးအာ့လူအာ့  စိုကးထုတးရမညးံအခ္ိနး၌  အသာေရြာငးထျကးသျာ့  

တတးသညးံ ေပါတံနးေလ္ာ႓ရေဲသာ  စိတးဓာတးပုိငးရြငးမ္ိဳ့  ်ဖစးလာတတး၏။  

စာအုပးအငြာ့ဆုိငးသုိ႓  ေခါကးတုဵ႓ေခါကး်ပနး  သျာ့ေနၾကသူမ္ာ့ကုိ  စိစစးၾကညးံပါ။ 
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စာကို အေလ့အနကး တနးဖုိ့ထာ့  ဖတး႐ႈေနၾကသူေတျ၊  စာအုပးစာေပမြ  

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ခဵစာ့ရယူမညး ဟူေသာ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ  ႀကိဳ့စာ့ေနၾကသူေတျလညး့  

ရြိပါသညး။ 

သုိ႓ေသား ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကမူ  ဘာအလုပးမြ ေလ့ေလ့နကးနကး  တကးတကး  

ႂကျႂကျ လုပးမေနသူေတျ  အာ့အာ့ယာ့ယာ့  ေပါံေပါတံနးတနးသမာ့ေတျသာ  ်ဖစးေၾကာငး့  

ေတျ႓ရလိမး႓မညး။  

သူဖတးေသာ  စာအုပးကုိလညး့  အကဲခတးၾကညးံပါ။  

ခပးလျယးလျယး  ခပးေပါံေပါံ ဝတၳဳေတျကုိ အသညး့အသနး  အေရ့တႀကီ့  လုဖတး 

ေနသညး။ သုိ႓ေသား  သူမ္ာ့ထကးဦ့ေအာငး  မဖတးရမြာ စို့သ်ဖငးသံာ အသညး့အသနး  

်ဖစးေနရသညး။  စာအုပး လကးထဲေရာကးလာေတာံ  ေလ့ေလ့စာ့စာ့  ဖတးသလာ့  ၾကညးံပါ။ 

မဖတး။ ရြပးရြပး ရြပးရြပးႏြငး႓ သုဵ့နာရီမ်ပညးံမီ  စာမ္ကးႏြာ သုဵ့ရာေက္ားရြိသညးံ  စာတစးအုပး  

သူၿပီ့သျာ့လိမးံမညး။  

သူ ဘာလုပးေနသလဲ။  

သူ စာဖတးတာ  ဘာအဓိပၸာယးရြိသလဲ။  

စာေတျ သညးလုိဖတးေနသ်ဖငးံ  သူတစးေန႓ ဘာ်ဖစးလာမညး  ရညးမြနး့ထာ့သလဲ။  

မမြနး့ပါ။ 

သူ႓မြာ ဘာရညးရျယးခ္ကးမြ  မရြိသလုိ ဘာအလာ့အလာမြလညး့  မရြိပါ။ စာဖတးစ 

လူငယးေလ့ေတျသာ  မဟုတး၊ စာဖတးသကး ေလ့ငါ့ဆယးႏြစး  သုိ႓မဟုတး  သညးံထကးမက  

ရြိေနသူ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ပငး  သညးပဵုစဵအတိုငး့  ဖတးေနၾကသညး။  ဤသညးမြာ စာဖတး်ခငး့  

မဟုတး။ မူ့ယစးထုဵထိုငး့ေဆ့  တစးမ္ိဳ့ စျဲေနသညးံသေဘာ  ်ဖစးေနသညး။  
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တခ္ိဳ႔ပုဂၓိဳလးမ္ာ့က ေ်ပာၾကသညး။  စာဖတးစအရျယးမြာ  ဘာ်ဖစး်ဖစး ဖတးပါေစ။ 

မစို့ရိမးပါနဲ႓။ အခ္ိနးတနးလြ္ငး၊  စာဖတးသကး ရငးံလာလြ္ငး အဆငးံတကးလာလိမးံမယး။  

စာေကာငး့  ေပေကာငး့ကုိ ေရျ့ ဖတးတတးလာမယး။  အဆငးံရြိတံဲစာမ္ိဳ့မြ  ႀကိဳကးတတးလာ 

လိမးံမယးဟု  ဆုိၾကသညး။  

သညးေလာကး  မလျယးပါ။  စာအုပးစာေပကုိ  တနးဖို့ထာ့ေသာ  စိတး၊ စာအုပး 

စာေပေၾကာငးံ  မိမိဘဝ တို့တကးေစရမညးဟူေသာ  ရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ၊ စာေကာငး့  

ေပေကာငး့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးကာ  ေလ့ေလ့စာ့စာ့  ဖတး႐ႈမြတးသာ့မြသာ  တကယး အက္ိဳ့ရြိမညး 

ဟူေသာ အသိမ္ိဳ့ ေခါငး့ထဲတျငး ရြိမေနပါက စာဖတးသကး  မညးမြ္ၾကာ ေသားလညး့  

စာသမာ့ေကာငး့  ်ဖစးလာမညးမဟုတးပါ။  

တစးဖနး၊ စာဖတး်ခငး့ေၾကာငးံ မိမိဘဝအတျကး  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ တစးစဵုတစးရာ  

ရရြိလိမးံမညးဟု ေမြ္ားမြနး့ၾကသူမ္ာ့ထဲတျငးလညး့  ေရြ႔ပိုငး့က  ဆုိခဲသံလုိ  ႀကီ့က္ယးေသာ  

ဘယးစာအုပးႀကီ့ကုိ  ငါဖတးၿပီ့ၿပီ့ဟု ေ်ပာႏိုငးေရ့ဘကးသုိ ႓ လမး့လျဲကာ  စာပကာသနသမာ့  

်ဖစးသျာ့ၾကသူေတျ  အမ္ာ့ပငးရြိသညး။  

စာပကာသနသမာ့မ္ာ့မြာ  စာအုပးေကာငး့  စာအုပးသနး႓မ္ာ့ကိုကာ့  ေရျ့ ခ္ယးပါ၏။ 

သုိ႓ေသား အလ္ငးအ်မနး ၿပီ့ေအာငး ရြပးဖတး ေက္ားဖတးၾက၊  လငး့တမ္ိဳ မ္ိဳခ္ၾကသညး်ဖစးရာ  

အစာမေၾကေရာဂါ  စျဲကပးကာ ေနာငးတျငး  စာ်မငးလြ္ငး ေၾကာကးသလုိ  မနုး့သလုိ်ဖစးလာၿပီ့  

ဟနးေဆာငး  ပနးေဆာငးပငး မဖတးရ ဲ်ဖစးသျာ့တတးသညး။  

ထို႓ေၾကာငးံ စာဖတးသူ တစးေယာကးအေနႏြငးံ  စာအတျကး  မိမိအခ္ိနးကုနး လူပနး့ 

ခဵသေလာကး  စာမြ မိမိအတျကး  ထုိကးတနးေသာ  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ရရြိလုိသညးဆုိလြ္ငး၊  

စာဖတးရာ၌  ႐ို့သာ့မႈရြိရနး လုိသညး။  

စာကုိ ေလ့စာ့ယုဵၾကညးရနး  လုိသညး။ 
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စာထဲက ရတနာကုိ  အလျယးတကူ  လကး်ဖနး႓ခဵယူ၍  မရ၊ ကိုယးတိုငး  တူ့ဆျယူငငးမြ 

ရမညးဟူ၍လညး့  သေဘာေပါကးထာ့ရနး  လုိသညး။  

စာကုိ အေရအတျကး  အေ်မာကးအ်မာ့  ဖတး႐ႈေနစရာ မလုိ။ ဖတးသမြ္ စာ၏ 

အႏြစးသာရကုိ  မိမိဦ့ေႏြာကးထဲ  အေသျ့ အသာ့ထဲ  စိမးဝံငးေအာငး စုပးယူ သိမး့ဆညး့  

ႏုိငးရနးသာ လိုသညး။  

သညးံအတျကး  ဘယးသုိ႓လုပးမညးနညး့။  

„စာအုပးမ္ာ့ထဲမြ  အႏြစးသာရေတျ  စုပးယူရရြိလုိပါက  စာ၁၅မိနစးဖတးၿပီ့တိုငး့  

၄၅မိနစးစာမြ္ ်ပနးလြနးစဥး့စာ့သုဵ့သပးမႈ  ်ပဳပါ ‟ 

ဟူ၍ „ရစးခ္တးလဂယးလီယငး့ ‟ အမညးရြိ အဂၤလိပး  စာေပပညာရြငးႀကီ့တစးဦ့က  

အႀကဵ်ပဳခဲံသညး။  

စာကုိ ေစံစပး ေသခ္ာစျာ  ဖတးပါ။ စာေရ့သူ၏ အဓိက  ဆုိလုိရငး့  အခ္ကးမ္ာ့ကုိ  

ေဖားထုတးစိစစးပါ။  ထုိ႓ေနာကး ယငး့တုိ႓ကုိ အ်ပနး်ပနးအလြနးလြနး  သုဵ့သပး ဆငး်ခငးကာ  

မသငးံသညးတုိ႓ကုိ  ပယး၍ က္ိဳ့ေၾကာငး့ သငးံ်မတးသညး  မြနးကနးသညးဟု  ယူဆသညးံ  

အခ္ကးမ္ာ့ကုိ လကးခဵမြတးသာ့ပါဟူေသာ  သေဘာ်ဖစးသညး။  

„ဂၽျနးေလာ႓ခး ‟ အမညးရြိ ပညာရြိႀကီ့ကလညး့ ၊ 

„စာဖတး်ခငး့က ကၽျႏုးပးတုိ႓အာ့  အသိပညာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့  ခငး့က္ငး့ 

်ပသ႐ဵုသာ ်ပသသညး။  စဥး့စာ့ဆငး်ခငး်ခငး့ကသာ ယငး့အသိပညာ  အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ  

ကၽျႏးုပးတို႓၏  ကိုယးပိုငးပစၥညး့မ္ာ့  ်ဖစးလာေစသညး ‟  ဟု ဆုိခဲသံညး။  

ထို႓ေၾကာငးံ 

စာဖတးပါ။  စဥး့စာ့ဆငး်ခငးပါ။ ၿပီ့လြ္ငး မြတးသာ့သငး႓သညး ကုိ မြတးသာ့ပါ။ 
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သညးလို စာဖတးသူမ္ိဳ့သညး အသိပညာ ႂကျယးဝလာလိမးံမညး။  စာေၾကာငးံ  

သူ႓ဘဝ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တုိ့တကးလာလိမးံမညး။  သူစာဖတး်ခငး့သညး  သူ႓ဘဝကုိ ်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငးေန်ခငး့  

်ဖစးသညး။ မိမိဘာသာ  မိမိသငးရုိ့ညႊနး့တမး့မ္ာ့ ခ္ကာ ပညာဆညး့ပူ့ေလံလာေနသညးံ  

သေဘာမ္ိဳ့လညး့  ်ဖစးသညး။  

စာကုိ ႏြစးရြညးလမ္ာ့  စနစးတက္ ဖတး႐ႈလာသူသညး  တကၑသုိလး ေကာလိပးမြာ  

ကံဲသုိ႓ ဘျဲ႓လကးမြတး  တစးစဵုတစးရာ  မရရြိေသားလညး့  တကၑသုိလး ေကာလိပး  ဘျဲ႓ရ 

လာသူထကးမက  အသိဉာဏး အေ်မားအ်မငးႏြငးံ  ဗဟုသုတေတျ  ႂကျယးဝကာ လူ႓ေလာက  

ဘဝနယးပယးစဵု၌ ဦ့ေဆာငး လႈပးရြာ့ႏိုငးသူ တစးဦ့ ်ဖစးလာလိမးံမညး။  

„ေအဗရာဟမး  လငးကျနး့ ‟ ကုိ ၾကညးံပါ။ 

လူပ္ိဳေပါကး အရျယးတျငး  စာ စသငးခဲံရသညးံ  „လငးကျနး့ ‟ သညး စာတတးစကာလ  

စာကုိအငမး့မရ  ဖတးခ္ငးေသာကာလက  ေရျ့ ဖတးစရာ  စာအုပးမ္ာ့မ္ာ့  မရခဲံ၊ သူေနထိုငးရာ  

ေက့္လကး ေတာရျာတျငး  ေတျ႓ရြိရသမြ္ စာအုပးမ္ာ့ကုိသာ  ညကးညကးေၾကေအာငး  

ဝါ့စာ့ခဲံရသညး။ 

သုိ႓ေသား ကဵအာ့ေလ္ားစျာ  ထုိစဥးက ေက့္လကးေတာရျာမြာ  သူေတျ႓ခဲံရသညးံ  

စာအုပးမ္ာ့သညး  စာေကာငး့ေပေကာငး့မ္ာ့၊  ဂႏဝၴငးစာေပႀကီ့မ္ာ့  ်ဖစးခဲံသညး။  

အေရအတျကး  မမ္ာ့လြသညးံ  စာအုပးေကာငး့မ္ာ့ကုိ  ဝါ့မ္ိဳချငးံ မိမိအေသျ့ အသာ့ထဲတျငး  

မ်ပတးစီ့ဆငး့လညးပတးေနေအာငး  စုပးယူသိမး့ဆညး့ချငးံရခဲံသညးံ „လငးကျနး့ ‟ သညး 

သညးစာအုပးမ္ာ့က  ေပ့သညးံ အသိအ်မငးမ္ာ့၊  ထုိအသိအ်မငးမ္ာ့ကုိ  ေဖားက္ဴ့သညးံ  

ပီ်ပငးေ်ပာငးေ်မာကးေသာ  ေဝါဟာရ စကာ့လုဵ့မ္ာ့၊ ယငး့စကာ့  ယငး့အ်မငးမ္ာ့က 

တိုကးတျနး့လာသညးံ  လုပးရပးမ္ာ့အာ့်ဖငးံ သူ႓ဘဝ စတငးရာ ေက့္လကးေတာရျာႏြငးံ  

ေတာၿမိဳ႔ေတာနယးတစးချငးတျငး  ဦ့ေဆာငးႏိုငးသူ တစးဦ့်ဖစးလာခဲံသညး။  

ထုိ႓ေနာကး  ထုိအေ်ခခဵမြ  စတငးကာ သူ႓ႏုိငးငဵ၌သာမက  ကမာၻတစးလႊာ့တျငးပါ  

ထငးရြာ့သူ ေလ့စာ့ခဵရသူတစးဦ့်ဖစးေအာငး  ဆကးလကးတကးလြမး့ႏုိငးခဲံသညး။  
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„လငးကျနး့ ‟ သညး ကျယးလျယးခ္ိနးအထိ  စာကုိ ေလ့ေလ့စာ့စာ့  ဖတး႐ႈသူတစးဦ့  

်ဖစးခဲံသညး။ စာဖတးသညး။  သုဵ့သပးေဝဖနးသညး။ ေလံလာက္ကးမြတးသညး ။ အလ္ဥး့သငးံ 

သလုိ ကုိ့ကာ့သဵု့စျဲသညး။  စာက ေပ့ေသာ အသိအ်မငးကုိ  လကးေတျ႓ဘဝ ်ပႆနာမ္ာ့  

ေ်ဖရြငး့ရာ၌ အသုဵ့်ပဳသညး။ 

သူသညး တစးသကးလုဵ့  စုေပါငး့မြ ေက္ာငး့၁၂လမြ္ ေနခဲံရသူ်ဖစးေသားလညး့  

ဥပေဒပညာႏြငးံ အေထျေထျစာေပ  ဗဟုသုတဘကးတျငး  တကၑသုိလးမြ  ပါရဂ ူ ဘျဲ႓ရပုဂၓိဳလး 

မ္ာ့ကုိ ယြဥးၿပိဳငးႏိုငးသညးအထိ  မိမိကိုယးကုိ  ကိုယးတိုငးရြာပညာ်ဖငးံ  ်မႇငးံတငးခဲံသူ ်ဖစးသညး။  

„လငးကျနး့ ‟ ကာ့  စာဖတး်ခငး့၏  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ကုိ အ်ပညးံဝဆုဵ့ ခဵစာ့သျာ့ရသညးံ  

စဵနမူနာ်ပ စာဖတးသမာ့ေကာငး့  တစးေယာကး်ဖစးေပသညး။  

စာကုိ စိစစးေဝဖနးေသာစိတး်ဖငးံ  ဖတး႐ႈသငးံေၾကာငး့၊ စာဖတး႐ဵု်ဖငးံ မၿပီ့ 

ဖတးၿပီ့သညးံစာကုိ  စဥး့စာ့သုဵ့သပး စိစစးခဵယူတတးမြသာ  စာမြ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ခဵစာ့ရမညး 

်ဖစးေၾကာငး့  ဆုိခဲံသညး။  

ဤသညးမြာ ်ပႆနာတစးက႑  ်ဖစး၏။ 

ေနာကးထပး  စဥး့စာ့ရနး တစးခ္ကး က္နးေသ့သညး။  

မညးသညးံ စာအုပးကုိ  ဖတး႐ႈမညးနညး့  ဟူေသာ  အခ္ကး။ 

မိမိအာ့  အက္ိဳ့်ပဳမညးံ စာေကာငး့ေပေကာငး့ကုိ  ေရျ့ ခ္ယး ဖတး႐ႈလုိသူမ္ာ့  

အတျကး  အေထာကးအကူ်ပဳႏိုငးသညးံ  လမး့ညႊနးခ္ကးတခ္ိဳ႔ ရြိသညး။ 

တရာ့ေသ မြတးထာ့ရနးကာ့  မဟုတး။  စဥး့စာ့ ေဝဖနး၍ အသုဵ့်ပဳရနး ်ဖစးသညး။  

„အီမာဆငး‟ ဆုိေသာ  ပုဂၓိဳလးႀကီ့က စာဖတးသမာ့မ္ာ့  သတိ်ပဳရနး အခ္ကး 

သုဵ့ရပးကုိ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။  
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(၁)    သကးတမး့တစးႏြစး  မ်ပညးံေသ့သညးံ စာအုပးမ္ာ့ကုိ  မဖတးပါႏြငးံ။  

စာနယးဇငး့မ္ာ့ကုိ မဆုိလုိပါ။ ေပၐပငးစာအုပးမ္ိဳ့၊  ေရရြညးတညးတံဵရနး  မေသခ္ာ 

ေသာ စာအုပးမ္ိဳ့၊  (သုိ႓မဟုတး ) တကယးတနးဖို့ရြိမြာ  မေသခ္ာေသာ  စာအုပးမ္ိဳ့ကုိ 

မဖတးႏြငးံဟု ဆုိ်ခငး့ ်ဖစးသညး။ 

(၂)   မထငးရြာ့  မေက္ားၾကာ့ေသာ  စာအုပးမ္ာ့ကုိ  မဖတးပါႏြငးံ။ 

စာအုပးတစးအုပးသညး  တကယးေကာငး့႐ို့  တနးဖို့ရြိ႐ို့ မြနးလြ္ငး ထငးရြာ့ရမညး။  

ေက္ားၾကာ့ရမညး။  မထငးရြာ့ဘဲ ေကာငး့ေသာ  စာအုပးမ္ာ့  ရြိခ္ငး ရြိေနႏုိငးပါသညး။  သို႓ေသား 

မေသခ္ာ။  ထုိ႓ေၾကာငးံ ေကာငး့ေၾကာငး့  ေသခ္ာေသာ  စာအုပးမ္ာ့ကုိသာ  ဖတးၾက။ 

၎တုိ႓ခ္ညး့ ေရျ့ ဖတးလြ္ငးပငး တစးသကးလုဵ့  ဖတး၍ မကုနးႏိုငး ဟူေသာ သေဘာ်ဖငးံ  

ေ်ပာ်ခငး့ ်ဖစးသညး။  

(၃)   မႀကိဳကးေသာ  စာအုပးကုိ မဖတးပါႏြငးံ။ 

ကိုယးံအသိဉာဏးအဆငးံႏြငးံ  မမီေသ့၍်ဖစးေစ၊ ကိုယးကၽျမး့ဝငးရာ နယးပယးႏြငးံ  

ေဝ့လဵ၍်ဖစးေစ။ မိမ ိ ဖတးၾကညးံသညးံအခါ  စိတးမဝငးစာ့ႏုိငး၊ နာ့မလညးႏိုငး၊ အရသာ  

မေတျ႓ႏိုငး ်ဖစးေနသညးံ  စာအုပးမ္ိဳ့ကုိ နာမညးဘယးေလာကးႀကီ့သညးဆုိေစ။  ဘယး 

ဆရာႀကီ့ေတျ ဘယးေလာကးတနးဖို့ထာ့သညးဟု  ေ်ပာၾကသညး်ဖစးေစ  ဒုကၒခဵ၍ မဖတးႏြငးံ။  

စာမုနး့သျာ့လိမးံမညး။  စာေၾကာကးသျာ့လိမးံမညး။  

စာအုပးေကာငး့  မ္ာ့စျာထဲမြ လကးရြိ မိမ ိ အသိပညာ  အဆငးံအတနး့၊  လကးရြိ 

မိမိစိတးဝငးစာ့မႈနယးပယးတုိ႓ႏြငးံ  အဵဝငးချငးက္်ဖစးေသာ  စာအုပးမ္ိဳ့ကုိသာ  ဖတးပါဟု 

ဆုိလုိ်ခငး့ ်ဖစးသညး။  

ႏိႈငး့ႏိႈငး့ခ္ိနးခ္ိနး သုဵ့စျဲသူမ္ာ့အတျကး  တနးဖို့ရြိမညးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့  ်ဖစးပါသညး။  
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စာဖတး်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၍  အမ္ာ့ကုိ့ကာ့ေလံရြိသညးံ  „ဖရနးစစးေဘကျနး ‟ ၏ 

အဆုိအမိနး႓တစးခုကုိလညး့  တငး်ပလုိသညး။  

„ေဘကျနး ‟ က 

„အခ္ိဳ႔စာအုပးမ္ာ့သညး ်မညး့စမး့ရနး၊ အခ္ိဳ႔  မ္ိဳခ္ရနး၊ အခ္ိဳ႔ကာ့  ညကးညကးေၾက  

ေအာငး ဝါ့ကာ့ အစာေခ္ရနး်ဖစးသညး ‟ ဟု ဆုိခဲံသညး။  

အဓိပၸာယးကာ့  အခ္ိဳ႔စာအုပးမ္ာ့သညး  တစးစိတးတစးေဒသမြ္  ဖတး႐ႈၾကညးံရနး၊ 

အခ္ိဳ႔ကာ့  ဖတးေတာံဖတးမညး  သုိ႓ေသား သိပးအေသ့စိတး  အေလ့အနကး  မဟုတး၊  

သာမနးမြ္ ဖတးရနး၊ အခ္ိဳ႔စာအုပးမ္ာ့သာ  တကယးအ်ပညးံအ ဝ အေလ့အနကး  ဖတး႐ႈရနး 

ဟူ၍ ်ဖစးေၾကာငး့  ၎ကပငး ရြငး့လငး့ဖျငးံဆုိခဲံပါသညး။  

„ေဘကျနး‟ ဆုိခဲံသညးံ  စကာ့သညး စိတးဝငးစာ့စရာ ေကာငး့ပါ၏။ သုိ႓ေသား  

တကယးလကးေတျ႓  က္ငးံသုဵ့မညး ဆုိသညးံအခါ၌မူ  မ်ပညးံစဵုေသ့သလုိ ်ဖစးေနသညး။  

ဘယးစာအုပးကုိ  ်မညး့စမး့မညးလဲ။  

ဘယးစာအုပးကုိ  မ္ိဳခ္ကာ ဘယးစာအုပးကုိ  ညကးညကး  ဝါ့စာ့ရမညးလဲ။ 

်ပႆနာတစးပိုငး့တစးစ  က္နးေနေသ့သညး။  

သုိ႓ေသား စာသမာ့ႀကီ့မ္ာ့အေၾကာငး့  စဥး့စာ့ၾကညးံသညးံအခါ၌မူ  အေ်ဖကုိ 

ေတျ႓လာရသညး။  

ဥပမာ-„လငးကျနး့ ‟ 

ဥပမာ-„ဂႏၶီ ‟ 

ဥပမာ-„ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ‟ 
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စသညး ံေအာငး်မငးေက္ားၾကာ့ ခဲံေသာ  စာသမာ့ႀကီ့မ္ာ့။ 

သူတုိ႓သညး  စာထဲက  အသိပညာ  ဗဟုသုတကို  လကးေတျ႓ဘဝတျငး အထိ 

ေရာကးဆုဵ့  အသုဵ့ခ္ၾကသညးံ  အသုဵ့ခ္ စာသမာ့ႀကီ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး။  

သူတုိ႓သညး  စာကုိ အေပ္ားသေဘာဖတးသူမ္ာ့  မဟုတးၾက။  ငယးစဥးကာလ  

စာအုပးစာတမး့  မ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့ မေတျ႓ရဖူ့ေသ့စဥးအခါက နီ့စပးရာ ရာရာစာကို  ဖတးခဲံ 

ဖူ့ၾကမညး။ သုိ႓ေသား ေနာကးပိုငး့ကာလ  သူတုိ႓ဘဝတျငး ဦ့တညးခ္ကး ကုိယးစီ ရြိလာၿပီ၊  

သီ့သနး႓လုပးငနး့နယးပယး၊  သီ့သနး႓ဘဝလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့  ရြိလာၿပီ ဆုိသညးံအခါ၌မူ  

ထုိလုပးငနး့  နယးပယး ထုိဘဝလမး့ေၾကာငး့တုိ႓ႏြငးံ  သကးဆိုငးသညးံ  စာအုပးစာတမး့  

မ္ာ့ကုိသာ သဲသဲမမဲဲ ေၾကေၾကညကးညကး  ဖတး႐ႈၾကသညး။  

သူတုိ႓သညး  သူတုိ႓ ေရျ့ ခ္ယးခ္မြတးထာ့သညးံ  သူတုိ႓ဘဝမ္ာ့ အပီ်ပငး အေ်ပာငး 

ေ်မာကးဆုဵ့  တညးေဆာကးႏိုငးရနးအတျကး  စာအုပးစာေပကို  အသုဵ့်ပဳသျာ့  ခဲံၾကသူမ္ာ့  

်ဖစးသညး။ 

ထုိ႓ေၾကာငးံ၊  

စာဖတးသူ  မိတးေဆျ။ 

စာေပ်ဖငးံ သငးံဘဝ တုိ့တကးေအာငး်မငးမူ  ရလုိသညးဆုိလြ္ငး၊  

ေရြ့ဦ့စျာ သငးသညး ဤဘဝ၌ အဘယးသုိ႓ေသာ  နယးပယးတျငး  က္ငးလညး 

လႈပးရြာ့မညး၊ ေပါကးေ်မာကးေအာငး်မငးေအာငး  ႀကိဳ့ပမး့မညး ဟူ၍ ဦ့တညးရညးမြနး့ 

ထာ့ပါသလဲ။  

စဥး့စာ့ပါ။ 
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ၿပီ့လြ္ငး ဖတးစရာစာအုပး  ေရျ့ ခ္ယးသညးံအခါ၌  ယငး့ဦ့တညးရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ  

ဆကးစပးပတးသကးသေယာငးထငးရေသာ  စာအုပးမ္ာ့ကုိ  တကယးဆကးစပး  မဆကးစပး 

ေသခ္ာေအာငး ်မညး့စမး့ၾကညးံပါ။  

အတနးအသငးံမြ္  ပတးသကးသညးံ  စာအုပးမ္ိဳ့်ဖစးလြ္ငး ခပးသုတးသုတး  မ္ိဳခ္ေသာ 

နညး့မ္ိဳ့်ဖငး ံဖတး႐ႈပါ။ 

မိမိႏြငး ံ လုဵ့လုဵ့လ္ာ့လ္ာ့  ဆကးစပးပတးသကးသညးံ  စာအုပးမ္ိဳ့ကုိမူ ညကးညကး  

ေၾကေအာငး  ဝါ့၊ အစာေခ္၊  အေသျ့ အသာ့ထဲ  စုပးယူ ဟူေသာ နညး့မ္ိဳ့်ဖငး ံ ဖတး႐ႈပါဟု 

အႀကဵ်ပဳ တငး်ပလုိကးရပါသညး။  
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အီတလီ်ပညး ေ်မာကးပိုငး့က  ရျာေလ့တစးရျာမြာ  အေဖႀကီ့်ပငး့ခဲံစဥးက ပညာေရ့  

ဆုိသညးမြာ  လူခ္မး့သာေတျ၏  အရာသာ ်ဖစးသညး။  အေဖက ဆငး့ရသဲာ့  လယးသမာ့  

တစးေယာကး၏  သာ့။ သူငယးငယးတုနး့က  အလုပးမလုပးရတံဲ ေန႓ဟူ၍  တစးေန႓မြ္ 

မရြိေၾကာငး့  အေဖ မၾကာခဏ ေ်ပာေလံရြိသညး။  အာ့အာ့ယာ့ယာ့ဆုိတာ  သူ႓ဘဝႏြငး ံ

လုဵ့ဝမသကးဆုိငး။  စငးစစး အာ့တယးဆုိတာကုိပငး  သူနာ့မလညးႏိုငး။  လူဆုိတာ  

ဘာမြမလုပးဘဲ ေနလုိ႓ရသလာ့  သူ စဥး့စာ့မရ။ 

ပဥၥမတနး့မြာ အေဖေက္ာငး့ထျကးရသညး။  အေဖံကုိ ေက္ာငး့က ႏုတးေတာံ  

ဆရာႏြငးံ ရျာဘုနး့ေတားႀကီ့က  တာ့ၾကေသ့သညး။  သညးကေလ့  ေက္ာငး့ပညာဘကးမြာ  

ေပါကးေ်မာကးမညးံ  အလာ့အလာမ္ာ့စျာ  ရြိသညး ဟူ၍။ သို႓ေသား အေဖကေတာံ  

အလုပးချငးသုိ႓ပငး  ဝငးခဲံရပါသညး။  

သညးံေနာကးမြာေတာံ  ေလာကသညးပငး  အေဖံအတျကး  စာသငးေက္ာငး့  

်ဖစးခဲံသညး။ အေဖက  ဘာမဆုိ စိတးဝငးစာ့သညး။ စာအုပးမြနးလြ္ငး  ဖတးလိုကးသညး။  

ေတျ႓သမြ္ မဂၓဇငး့ သတငး့စာကုိ အလျတးမေပ့။  လူႀကီ့ေတျ စကာ့ဝုငိး့ ဖျဲ႓ေနၾကတာ  

ေတျ႓လြ္ငးလညး့  သူ ဝငးနာ့ေထာငးသညး။  သူ႓အရငး ဘို့စဥးေဘာငးဆကး ေနထိုငးခဲံသညးံ  

သညးပစၥႏ ၱရစးအရပး၏ ်ပငးပရြိ ကမာၻေလာကႀကီ့အေၾကာငး့  ၾကာ့နာ မြတးသာ့ရတာ  

သူသေဘာက္သညး။  

အေဖ၏  ပညာဗဟုသုတ  မကးေမာစိတး၊ ်ပငးပကမာၻကုိ  သိခ္ငး ်မငးခ္ငးစိတး  

ေတျသညး သူႏြငးံအတူ ပငးလယး သမုဒၵရာမ္ာ့ကုိ ်ဖတးသနး့ကာ  အေမရိကတိုကးသုိ႓  

ဆုိကးေရာကး  လာခဲံသညး။  သညးံေနာကးမြာေတာံ  သညးစိတးေတျသညး  သူ႓မိသာ့စု၊  

သူ႓သာ့သမီ့မ္ာ့  ထဵသုိ႓ပါ လကးဆငးံကမး့  ်ပနး႓ပျာ့သျာ့ခဲံသညး။  

အေဖံစိတးထဲမြာ  သူ႓သာ့သမီ့မြနးသမြ္  ပညာအ်ပညးံအဝ သငးယူချငးံ ရရမညးဟူ၍  

သႏၷိ႒ာနးခ္ထာ့သညး။  
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မညးသူမဆုိ ညအိပးရာဝငးခ္ိနး၌ မနကး အိပးရာထထကး  နညး့နညး့်ဖစးေစ 

အသိဉာဏးပညာ  ပုိရြိေနရမညး။ အကယး၍  ထုိသုိ႓ ရြိေအာငး မလုပးေဆာငးပါက  

လူတစးေယာကးအေနႏြငးံ  အႀကီ့မာ့ဆုဵ့်ပစးမႈကုိ က္ဴ့လျနးရာေရာကးသညးဟူ၍  အေဖ 

ခဵယူထာ့သညး။ „ေလာကႀကီ့မြာ  ေလံလာ  ဆညး့ပူ့စရာေတျ မကုနးႏိုငးေအာငး  ရြိေနတာကျ၊ 

လူဆုိတာ ေမျ့ တုနး့က  ဘာပညာဗဟုသုတမြ  ပါလာတာ မဟုတးေပမယးံ ေသတံဲအထိ  

နလပိနး့တုဵ့ဘဝနဲ႓ ေနသျာ့မယး  ဆုိရငးေတာံ အဲဒီလူဟာ  လုဵ့ဝအသုဵ့မက္တံဲ  

လူစာ့်ဖစးမြာပဲ‟ ဟု အေဖ အ်မေဲ်ပာေလံရြိသညး။  

သူ႓ကေလ့ေတျ  အသိပညာမရြာဘဲ  ေပါံေပါံဆဆ ေနၾကမြာကုိ အေဖ 

အလျနးစို့ရိမးသညး။  ထုိ႓ေၾကာငးံ ကၽျနးေတားတုိ႓အာ့  ေန႓စဥး  အနညး့ဆုဵ့  သုတအသစး  

တစးခုေတာံ  ရြာေဖျ မြတးသာ့်ဖစးေအာငး  အၿမဲ တိုကးတျနး့  ၾကပးမတးသညး။  တစးေန႓တာ  

အတျငး့  ဘယးသူ ဘာေတျ ေလံလာမိခဲံသလဲ  စစးေဆ့ေမ့်မနး့ရနးႏြငးံ ၎ထဵမြ က္နးလူမ္ာ့  

နာ့ေထာငး မြတးသာ့ၾကရနးအတျကး  အသငးံေတားဆုဵ့အခ္ိနး က ညစာ ထမငး့ဝိငုး့မြာ 

အာ့လုဵ့စုေဝ့မိၾကသညးံ  အခ္ိနး ်ဖစးေနသညး။  

သညးတုနး့ကမူ ကၽျနးေတားတုိ႓က  ကေလ့ပီပီ သညးကိစၥႀကီ့ကုိ  စိတးညစးၾကသညး။  

တ်ခာ့ကေလ့ေတျႏြငးံ  သူ႓မိဘအေၾကာငး့  ကုိယးံမိဘအေၾကာငး့  ႏိႈငး့ယြဥးၾက၊ ေဝဖနး 

သုဵ့သပး ၾကေတာံ ကၽျနးေတားတုိ႓အေဖက  တစးမ္ိဳ့ႀကီ့ပဲ ဆုိတာ ထငးရြာ့ေနသညး။  

သုိ႓ေသား အေဖံကုိ ကၽျနးေတားတုိ႓  ဘယးမြာ်ငငး့ဆနးႏုိငးပါမညးလဲ။  ဒါေၾကာငးံ 

ညစာစာ့ခါနီ့  ကိုယးလကး  သုတးသငးၾကသညးံအခ္ိနး  တစးေယာကးကုိ  တစးေယာက  

မငး့ဒီေန႓ ဘာမြတးထာ့ၿပီ့ၿပီလဲ  အလ္ငးစလုိ ေမ့်မနး့ၾက၍ ကိုယးက ေ်ပာစရာ  မညးမညးရရ 

မရြိေသ့ဘူ့ဆုိလြ္ငး ထမငး့စာ့ပျဲ ဝငးမထိုငးရေဲသ့ဘဲ အိမးမြာ မ်ပတးသုဵ့စျဲၾကသညးံ  

စျယးစဵုက္မး့ကုိ ေ်ပ့လြနးရသညး။  ေတျ႓သညးံ စာ တစးခု ကမနး့ကတနး့ ေကာကးမြတးရသညး။  

ဆုိပါေတာံ „နီေပါ်ပညး၏  လူဦ့ေရ‟၊ 
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ဟုတးၿပီ၊  တစးခုခုသိၿပီ ဆုိေတာံမြ  ထမငး့စာ့ပျဲ ဝငးထိုငးရသဲညး။  အဲသညးတုနး့က  

ညစာထမငး့ဝိငုး့ကုိ ကၽျနးေတား ်မငးေယာငးပါေသ့သညး။  စာ့ပျဲေပၐမြာ ေပစတာ (အီတာလ္ဵ  

မုနး႓ဖတး)ပနး့ကနး အ်ပညးံအေမာကးႀကီ့။  

မုနး႓ဖတးေတျ ကျယးေနသ်ဖငးံ  တစးခါတေလ  ကၽျနးေတားႏြငးံ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆုိငးမြာ  

ထိုငးေနသညးံ ကၽျနးေတားံႏြမမ္ကးႏြာကိုပငး  မ်မငးရ။ 

ထမငး့ဝိငုး့က ဇျနး့သဵ၊ပနး့ကနးသဵအ်ပငး အ်ပနးအလြနး စကာ့ေ်ပာသဵေတျႏြငးံပါ  

ဆုိေတာံ အၿမဲညဵေနတတးသညး။  အေမက အဂၤလိပးစကာ့  မေ်ပာတတးသ်ဖငးံ  

ထမငး့ဝိငုး့တျငး ကၽျနးေတားတုိ႓  ကိုယးံဇာတိ  ပိဒမျနး႓စကာ့ပဲ ေ်ပာၾကသညး။  အ်ပငးမြာ 

ကၽျနးေတားတုိ႓  ႀကဵဳခဲံၾကာ့ခဲံၾကသမြ္ သတငး့ေတျ ေဖာကးသညးခ္ၾကသညး။  အေဖနဲ႓ အေမက 

ကၽျနးေတားတုိ႓စကာ့ကုိ  အေသ့အဖျဲကိစၥ်ဖစးေစ  ခပးေပါံေပါ ံ သေဘာမထာ့ ။ ဂ႐ုတစိုကး 

နာ့ေထာငးသညး။  ၿပီ့လြ္ငးေတာံ မြတးခ္ကးတစးခုခု ခ္စၿမဲ် ဖစးသညး။ 

 „ဟုတးတယး၊  သာ့လုပးတာ သိပးမြနးတာေပါံ ‟ 

 „လူမိုကး၊  ဒါေလာကးေတာငး  ညဵံရသလာ့ ‟ 

„ေအ့ အဲဒါ ကိုယးံထုိကးနဲ႓  ကိုယးံကဵ ခဵရတာပဲ ‟ 

„ဒီလုိေပါကံျယး၊ ေလာကႀကီ့မြာ  ေ်ခာကး်ပစးကငး့  သဲလဲစငးဆုိတာ  ဘယးရြိႏိုငးပါံ 

မလဲ‟ 

„ၾကညးံစမး့၊ ငတုဵ့၊ အိမးက  ဒါေလာကးသငးေပ့ထာ့လ္ကးနဲ႓ ‟ စသညး်ဖငးံ မြတးခ္ကး 

ေတျက တိုတိုရြငး့ရြငး့  လုိရငး့သာ ်ဖစးသညး။  

ေ်ပာဆုိစာ့ေသာကး၍  ၿပီ့စီ့ၾကၿပီဆုိေတာံမြ  တကယးံပျဲႀကီ့  စသညး။ သညး 

အခ္ိနးက ကၽျနးေတားတုိ႓ အေၾကာကးဆုဵ့အခ္ိနး။  တစးေန႓တာအတျငး့  အသစးေလံလာ  

မြတးသာ့မိခဲံသမြ္ကုိ ေဝမြ္ရမညးံအခ္ိနး။ 
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အေဖက စာ့ပျဲထိပးမြာ။  သူက ကုလာ့ထိုငးကုိ  ေနာကးဘကးနညး့နညး့ဆုတးၿပီ့  

ထုိငးသညး။  

ဝုငိးန ီ တစးဖနးချကး ငြဲ႓သညး။  ၿပီ့လြ္ငး အနဵ႓်ပငး့်ပငး့ အီတလီ ေဆ့်ပငး့လိပးကုိ  

မီ့ညြိၿပီ့ ခပး်ပငး့်ပငး  ့ တစးခ္ကး႐ိႈကးသျငး့မညး။  ထုိ႓ေနာကး ေဆ့လိပးမီ့ခို့မ္ာ့ကုိ  

မႈတးထုတးရငး့  သူ႓ေမျ့ ထာ့ေသာ  သာ့သမီ့မ္ာ့ကုိ ေစံေစံစပးစပး လုိကးၾကညးံမညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓ကုိ  ၾကညးံေနသညးံ အေဖံမ္ကးႏြာကို  ်ပနးၾကညးံရငး့  အေဖ ဘာေတျ  

ေ်ပာလိမးံမလဲ ေစာငးံစာ့ေနရသညးံ  အခ္ိနးပိုငး့ကေလ့မြာ  ကၽျနးေတားတုိ႓အတျကး  အေတား  

အေနရ အထုိငးရ ခကးလြသညး။  အေဖကေတာံ  ကၽျနးေတားတုိ႓ကို  သညးလုိ တမငးတကာ  

အခ္ိနးယူၿပီ့  ၾကညးံထာ့မြဟု  ဆုိသညး။ ေတားၾကာ  ကၽျနးေတားတုိ႓အာ့လုဵ့  ႀကီ့်ပငး့ 

သျာ့ၾကလြ္ငး သူေသေသခ္ာခ္ာ  မၾကညးံလုိကးရဘဲ  ရြိလိမးံမညးဟူ၍  သူေ်ပာေလံ ရြိသညး။  

ေ်ပာသညးံအတိုငး့လညး့  သာ့သမီ့ေတျမ္ကးႏြာကုိ  တစးေယာကးခ္ငး့  ေစံငြေအာငး  

ၾကညးံတတးသညး။  

ေနာကးဆုဵ့က္ေတာံမြ ကၽျနးေတားတုိ႓အထဲမြ  တစးေယာကးႏြငးံ  ဦ့စျာပထမ 

ပျဲစတငးသညး။  အကယး၍  ကၽျနးေတားပဲ အလြညးံက္သညး  ဆုိပါစို႓။ 

„ဖိလစး‟ ကၽျနးေတားံနာမညးကုိ  အရငးေခၐလုိကးမညး။  „ကဲ ငါသံာ့ ဒီေန႓ ဘာေတျ  

သိလာသလဲ၊  

„ေ်ပာစမး့ပါဦ့ကျာ‟ 

 „ကၽျနးေတား ဒီေန႓ နီေပါ်ပညးရ႔ဲ လူဦ့ေရ‟ 

 ကၽျနးေတားေ်ပာတုနး့  အာ့လုဵ့  တိတးဆိတးၿငိမးသကး  ေနမညး။  

သညးအခါမ္ိဳ့မြာ ကၽျနးေတား  အၿမဲအံဵအာ့သငးံရတာ၊  တုိ႓အေဖႀကီ့ကေတာံ  

တစးမ္ိဳ့ႀကီ့ပ ဲဆုိတာ အမြနးပါပကဲျာဟု  ထပးေလာငး့အတညး်ပဳမိရတာ  တစးခု ရြိသညး။ ဒါက 
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အေဖသညး  ကၽျနးေတား ဘာေလ့ပ ဲ ေကာကး ေ်ပာ ေ်ပာ  အေသ့အမႊာ့  အလကာ့ဟု  

ဘယးေတာံမြ  ယူဆေလံမရြိသညးံအခ္ကး  ်ဖစးသညး။  

ပထမဆုဵ့  သူက ကၽျနးေတားေ်ပာလုိကးသညးံ  ကိစၥကုိ ကမာၻႏြငးံခ္ီ၍  အေရ့ႀကီ့ 

သညးံပမာ အေလ့အနကး  စဥး့စာ့ဟနး်ပဳမညး။ 

„နီေပါ်ပညးရ႔ဲ လူဦ့ေရ၊ အငး့ ဟုတးၿပီ ‟ 

သညးံေနာကး  သူက စာ့ပျဲ တစးဖကးစျနး့မြာ  ထိုငးေနသညးံ အေမံဆီသုိ႓  

လြမး့ၾကညးံကာ  „အေမႀကီ့ေရ၊ မငး့သိသလာ့ကျာ၊  နီေပါ်ပညးမြာ လူဦ့ေရ ဘယးေလာကး  

ရြိသလဲ‟ ဟု ေမ့လုိကးမညး။  

အေမံထဵမြ တုဵ႓်ပနးစကာ့မ္ာ့ကလညး့  သိပးေကာငး့သညး။  တညးၾကညး 

ေလ့နကးလျနး့ ေနေသာ  ကၽျနးေတားတုိ႓ ေဆျ့ ေႏျ့ ဝိငုး့ကုိ ေပါပံါ့သျကးလကးသျာ့ေအာငး  

အေမ လုပးေပ့စၿမ ဲ်ဖစးသညး။  

„နီေပါ်ပညးတံဲလာ့၊  ဟငးံအငး့။  လူဦ့ေရ သိဖို႓ ေဝ့လုိ႓ အဲဒီတိုငး့်ပညး 

ဘယးနာ့ရြိမြနး့ေတာငး  မသိဘူ့ ‟ 

ေဟာ အေမံအေ်ဖလညး့  ေနာကးဆုဵ့ေတာံ  အေဖံချငးထဲပဲ  ဝငးသျာ့သညး။  

 „ကဲ ဖိလစးေရ၊ မငး့တုိ႓အေမကုိ နီေပါ်ပညး ဘယးနာ့မြာ ရြိလဲ ်ပရေအာငး  

ကမာၻ႓ေ်မပဵုစာအုပးႀကီ့  သျာ့ယူစမး့ပါဦ့ကျာ ‟ 

အဲသညးေနာကး  မိသာ့တစးစုလုဵ့  ေ်မပဵုစာအုပးထဲမြာ  နီေပါ်ပညးကုိ လုိကးရြာ  

ၾကမညး။ 

သညးလိုပဲ တစးေယာကးၿပီ့တစးေယာကး  ကိုယး မြတးသာ့လာခဲံတာကုိ  အလြညးံက္  

ေ်ပာသျာ့ရသညး။  သညးအေပၐမြာ  ေဆျ့ ေႏျ့ ၾက မြတးသာ့ၾကရသညး။  အနညး့ဆုဵ့  
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ဗဟုသုတ အခ္ကးအလကးသစး  ေ်ခာကးခုေလာကး  မရဘဲႏြငးံေတာံ  ကၽျနးေတားတုိ႓  

ညစာထမငး့ဝိငုး့  သိမး့ေလံ မရြိ။ 

သညးေန႓စဥး ပညာဝိငုး့၏  အံဵဖျယးတနးဖို့ကို  ထုိစဥးက ကၽျနးေတားတုိ႓ မသိခဲံပါ။ 

ကေလ့မ္ာ့  သဘာဝ ကၽျနးေတားတုိ႓သညး  ဝိငုး့ကုိ စိတးမရြညးႏိုငးၾက။  ကၽျနးေတားတုိ႓ေလာကး  

ပညာရညးမဝသညးံ အိမးနီ့ခ္ငး့သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ႏြငး ံေဆာံကစာ့ခ္ငးလြၿပီ့်ဖစး၍  ဖငးတႂကျႂကျ။  

သညးကေန႓ ်ပနးေ်ပာငး့  စဥး့စာ့မိသညးံ အခ္ိနးက္မြ ကၽျနးေတားတုိ႓တစးေတျ  

အသိပညာ  ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေအာငး သငးၾကာ့ေပ့ခဲံသညးံ အေဖ၏  နညး့စနစး တနးဖို့ရြိလြပဵုကုိ  

ကၽျနးေတား ်မငးမိသညး။  အေဖံစနစးေၾကာငးံ  ကၽျနးေတားတုိ႓  ညီအစးကုိ ေမာငးႏြမေတျ  

အတူတကျ  ႀကီ့်ပငး့ရငးံက္ကးချငးံ ရခဲံၾကသညး။  တစးဦ့၏ ပညာေရ့တျငး တစးဦ့က 

ပဵံပို့ကူညီချငးံ အ်ပနးအလြနးခဵစာ့ချငးံမ္ာ့  ရခဲံၾကသညး။  

အေဖကာ့  ကၽျနးေတားတုိ႓  ဘဝတစးေလြ္ာကး  ၾသဇာသကးေရာကးမႈ  အႀကီ့မာ့ဆုဵ့  

ဆရာတစးေယာကး  ်ဖစးခဲံသညး။  ကၽျနးေတားတုိ႓  အမူအရာကုိ ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့၊ ကၽျနးေတားတုိ႓  

စကာ့ကုိ နာ့စျငးံ်ခငး့၊ ကၽျနးေတားတုိ႓ ေလံလာမြတးသာ့မႈမ္ာ့ကုိ  ဂ႐ုထာ့်ခငး့၊ 

ကၽျနးေတားတုိ႓၏  တနးဖို့ကုိ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့အာ့်ဖငးံ  ကၽျနးေတားတို႓ရငး၌  

မိမိကိုယးကုိမိမိ ေလ့စာ့ယုဵၾကညးစိတးမ္ာ့  ကိနး့ေအာငး့ေစခဲံသညး။  

ေကာလိပးတကးစ  ေစာေစာပိုငး့ကာလမြာပငး  ပညာေရ့ဘကးသုိ႓  လုိကးရနး 

ကၽျနးေတားဆုဵ့်ဖတးခဲံသညး။  ေနာကးပုိငး့တျငး  သငးၾကာ့မႈ အတတးပညာ၌  တိုငး့်ပညးတျငး 

အထူ့ခၽျနး အထငးရြာ့ဆုဵ့ဆုိေသာ  ပုဂၓိဳလးႀကီ့မ္ာ့ထဵ ကၽျနးေတား နညး့ခဵချငးံ ရခဲံသညး။ 

သငးၾကာ့ေရ့ဆုိငးရာ  အတတးပညာကုိ  သေဘာတရာ့ေရာ  လကးေတျ႓ ပါ ဆညး့ပူ့ 

တတးေ်မာကးခဲံၿပီ  ဆုိသညးံအခါတျငးမြ ေက္ာငး့က  ကၽျနးေတားံပါေမာကၒမ္ာ့သညး  

ကၽျနးေတားတုိ႓  ငယးစဥးကတညး့က  အေဖနာ့လညးသိရြိခံသဲညးံ  စဥးဆကးမ်ပတး ဆညး့ပူ့ 

ေလံက္ကးမႈ၏  တနးဖို့  ဟူသညးကုိ ကၽျနးေတားတုိ႓ ေခါငး့ထဲ ထညးံသျငး့ ေပ့ေန်ခငး့ပါတကာ့  

ဟူ၍ ကၽျနးေတား  သေဘာေပါကးကာ  မ္ာ့စျာ ႏြစးေထာငး့အာ့ရ ်ဖစးမိရပါသညး။  
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လူသာ့အတျကး  သငးယူႏိုငးမႈစျမး့ရညး  ႀကီ့မာ့လြပဵုကုိ အေဖ သေဘာေပါကး  

ခဲံသညး။ အသိပညာ  ဗဟုသုတ ဟူသညး အဘယးမြ္ ေသ့မႊာ့သညး်ဖစးေစ၊ လူသာ့အာ့  

နဂိုအေနထကးေတာံ  ပို၍တုိ့တကးေကာငး့မျနးေအာငး  ေဆာငးရျကး  ေပ့ႏိုငးစျမး့ရြိသညးသာ  

်ဖစးေၾကာငး့  သူနာ့လညးခဲံသညး။  

„လူမြာ သကးတမး့သာ  အကနး႓အသတး  ရြိတယး။  သငးယူႏိုငးမႈစျမး့ရညးကေတာံ  

အကနး႓အသတးမရြိဘူ့။  လူတစးေယာကး  ဘာေတျ ဘယးေလာကး  သငးယူ တတးေ်မာကးခဲံ  

သလဲ ဆုိတံဲ အခ္ကးေပၐ  မူတညးၿပီ့ သူဘယးသူဘယး ဝါ ဆုိတာ ်ဖစးလာရတာ ‟ ဟူ၍ 

အေဖေ်ပာခဲံသညး။  

အေဖ၏  ပညာရြာေဖျပဵု  နညး့စနစးက ကၽျနးေတားံထဵ၌ တစးသကးတာလုဵ့ပငး  

စျဲၿမခဲဲံသညး။  သညးကေန႓အထိ  ညဘကး အိပးရာထဲ လြေဲတာံမညး်ပဳတိုငး့  „ဖိလစး၊ ဒီေန႓ 

ဘာေတျ သိလာသလဲ ေ်ပာစမး့ပါဦ့ ‟ ဆုိေသာ အေဖံစကာ့သဵကုိ  ကၽျနးေတား  

်ပနးၾကာ့ေယာငးစၿမဲ ်ဖစးသညး။  

တစးခါတေလ  သညးေန႓ ဘာေလံလာမြတးသာ့မိခဲံသညး  ဟူ၍ ေ်ပာစရာတစးခုမြ္  

်ပနးစဥး့စာ့မရသညးံအခါမ္ိဳ့တျငး  ကၽျနးေတားမအိပးႏုိငး။  တစးေန႓လုဵ့  ဘယးေလာကး  

ပငးပနး့ခဲံသညး်ဖစးေစ အိပးရာထဲမြ  လူ့လဲထကာ  စာအုပးစငးဆီ ေ်ပ့သျာ့ၿပီ့ တစးခုခု 

ရြာဖတးသညး။  မသိေသ့တာ တစးခုခု ရြာေဖျေတျ႓ရြိ မြတးသာ့မိၿပီဆုိေတာံမြ  သညး 

တစးေန႓တာ  ကုနးဆုဵ့်ခငး့သညး အခ္ညး့ႏြီ့ အလဟႆ မဟုတးၿပီ ဟူေသာ  အသိ်ဖငးံ 

ကၽျနးေတားေရာ  ကၽျနးေတားံအသိစိတးအာ႐ဵုထဲက  အေဖပါ စိတးခ္လကးခ္  အိပးစကး 

အနာ့ယူႏိုငးၾကေတာံသညး။  

ဟုတးသညးေလ။  တစးေန႓ေသာအခါ  နီေပါ်ပညး၏ လူဦ့ေရအေၾကာငး့  

ေလံလာထာ့်ခငး့မ္ိဳ့မြ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ တစးစဵုတစးရာ  ရရြိမလာဟု မညးသူမြ္ မေ်ပာႏိုငးဘူ့  

မဟုတးလာ့။  

 



                                http://mmteashop.com                                                                                    

Typing - အုိလုိလုိ                                                                              27 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                http://mmteashop.com                                                                                    

Typing - အုိလုိလုိ                                                                              28 

 

ၿပီ့ခဲံသညး ံ ခရစၥမတး အာ့လပးရကးမြာ  ကၽျနးေတားံသာ့  ႏြစးေယာကးစလုဵ့  

မအာ့လပးၾက။  ၁၅ႏြစးအရျယး  သာ့အငယး ေဂ့္(Jay)က သူ႓ကိုယးပိုငးစုေဆာငး့ေငျႏြငးံ  

ရကးသတၱႏြစးပတး  စကီ့စီ့ ခရီ့ထျကးသညး။  သူ႓ထကး အသကးႏြစးႏြစးႀကီ့သညးံ  သာ့ႀကီ့ 

ေကာံဒး(Kord)က အာ့လပးရကးမြာ  ဝငးေငျရေအာငး  ကုနးတိုကးတစးခုတျငး  ေခတၱအလုပး  

ဝငးလုပးသညး။  ၿပီ့ ညေနေစာငး့တုိငး့လညး့ ရညး့စာ့ႏြငး ံေလြ္ာကးလညးသညး။  

သုိ႓ေသား သညးၾကာ့ထဲကပငး ေဂ့္က စကီ့စီ့သညး ံ စခနး့မြာ ေခတၱ  

အနာ့ယူသညးံ  အခ္ိနးပိုငး့မ္ာ့အတျငး့  ေတားစတျိဳငး့၏  စစးႏြငး ံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဝတၳဳႀကီ့ 

တစးအုပးလုဵ့  ၿပီ့ေအာငး ဖတးခဲံသညး။ ေကာံဒးကလညး့  အလုပးသျာ့  အလုပး်ပနး 

ရထာ့ေပၐမြာပငး  မီလတနး၏  နိဗၺာနးဘုဵေပ္ာကးဆုဵ့်ခငး့  ေမားကျနး့လကၤာႀကီ့ကုိ  ဖတးၿပီ့ခဲ ံ

သညး။ 

„ဒီအတုိငး့ဆုိေတာံ  ကၽျနးမတုိ႓ အစီအစဥး ေအာငး်မငးတယး  ဆုိရမြာေပါံ ‟  

အလုပးမအာ့လပးသညးံၾကာ့ကပငး  သာ့တုိ႓ စာဖတးမပ္ကးၾကေၾကာငး့  သိရသညးံအခါ  

ဇနီ့သညးက ဝမး့ေ်မာကးစျာ ဆုိသညး။ ကေလ့ေတျမြာ  စာဖတးဝါသနာ ပ္ိဳ့ေထာငး 

ေပ့ႏိုငးရနးအတျကး  လျနးခံေဲသာ  ဆယးႏြစးေလာကးက  စတငး၍  ကၽျနးေတားတုိ႓  

အေကာငးအထညး  ေဖားခဲံၾကသညးံ  အစီအစဥးကေလ့ကို  သူ ရညးညႊနး့ေ်ပာဆုိ်ခငး့  

်ဖစးသညး။ 

ကၽျနးေတားတုိ႓က  ေမျ့ ေသာ  ကေလ့မ္ာ့  ကၽျနးေတားတုိ႓နညး့တူ  စာအုပးစာေပကုိ  

အရသာခဵတတး၊  တနးဖို့ထာ့တတးၾကေစလုိေသာ  ေစတနာအရငး့ခဵ်ဖငးံ  သညးအစီအစဥးကုိ  

စတငးခဲံ်ခငး့ ်ဖစး၏။ ႐ုပးရြငးေတျ၊ ႐ုပး်မငးသဵၾကာ့  အစီအစဥးေတျ၊  အာ့ကစာ့ေတျ၊  

ေက္ာငး့စာေတျ  မညးမြ္ လႊမး့မို့ေနပါေစ။ ကၽျနးေတားတုိ႓  ကေလ့မ္ာ့မြာ စာေပခ္စးစိတး၊ 

စာအုပးစာေပ၌ ေမျ႓ေလ္ားသညးံစိတးမ္ာ့  ကိနး့ေအာငး့သျာ့ေစရမညး။  သူတုိ႓ဘဝ 
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တစးေလြ္ာကး  အဘယးမြ္ေလာကး  အလုပးမ္ာ့သညးံ  ကာလမ္ိဳ့  ႀကဵဳရသညး်ဖစးပါေစ၊ 

စာဖတးခ္ိနး မရ ဆုိတာမ္ိဳ့ မရြိေစရဟူ၍ ကၽျနးေတားတုိ႓ ပိုငး့်ဖတးထာ့ခဲံၾကသညး။          

မိဘအေတားမ္ာ့မ္ာ့ပငး  ကေလ့မ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့မေနမီ  အရျယး၌ ပဵု်ပငးတို 

ကေလ့မ္ာ့  ဖတး်ပဖူ့ခဲံၾကသညး။  သုိ႓ေသား ကေလ့ေတျ စာဖတးတတးၿပီ  ဆုိသညးံအခါ၌မူ  

သူတုိ႓ဘာသာ  ဖတးေပေစေတာံဟု  သေဘာထာ့လုိကးတတးၾကသညး။  ကၽျနးေတားတုိ႓  

ကေတာံ ကေလ့ေတျ အေတား စာတတးလာသညးအထိ  တခ္ိဳ႔စာအုပးမ္ာ့ကုိ ဖတးၿမဲ ဖတး်ပ 

ခဲံၾကသညး။  တစးခါတစးရဵလညး့  သူတုိ႓တစးေတျ  စာဖတးဘယးေလာကး  သျကးလာၿပီလဲ၊  

ဖတးသညးံစာကုိ  ဘယးေလာကး  နာ့လညးသေဘာေပါကးသလဲ  အကဲခတးႏိုငးရနး  

တမငးတကာ  သူတုိ႓ကုိ  ဖတး်ပခုိငး့တာမ္ိဳ့  လုပးတတးသညး။  သညးအခါမ္ိဳ့တျငး  သူတုိ႓ 

ကလညး့  စိတးပါလကးပါပငး။  

ဆုိပါေတာံ။  

ကၽျနးေတားံဇနီ့သညး ဘကးဇီက  „သာ့တုိ႓ေရ ေမေမ ေဒါကးတာ  ဒူ့လစးတဲလး ဝတၳဳ 

ဖတးလုိ႓ မၿပီ့ေသ့ဘူ့ကျာ၊ ဘယးလုိအဆုဵ့သတးသလဲ  သိခ္ငးေနတယး၊ ေမေမ ပနး့ကနး 

ေဆ့ေနတုနး့  သာ့တစးေယာကးက  ေနာကးဆုဵ့အခနး့ေလ့  ဖတး်ပေပ့ပါလာ့ကျာ ‟ ဟု 

ေ်ပာလြ္ငး ေကာာံဒးေရာ  ေဂ့္ပါ မဆုိငး့မတျ စာအုပးေ်ပ့ယူက  ဖတး်ပတတးသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓ကလညး့  စာဖတးသညးံအလုပးကုိ  ႏြစးသကးစရာ ေပ္ားေမျ႓စရာ  

်ဖစးေအာငး အၿမဲဲ ဂ႐ု်ပဳ စီစဥးေပ့ေလံ ရြိခဲံသညး။ 

တစးေန႓ သာ့ႀကီ့ေကာံဒးကုိ  စတငးကာ  သူ႓ဆႏၵအတိုငး့  အိပးရာခုတငးေဘ့မြာ  

စာ့ပျဲတစးလုဵ့  စာၾကညးံမီ့တစးလုဵ့ႏြငးံ  သူ႓အႀကိဳကးဆုဵ့  လကးေရျ့ စငး စာအုပးတစးတနး့  စီစဥး 

ေနရာခ္ထာ့  ေပ့သညး။ စာကုိ စာ့ပျဲမြာ ထိုငး၍ဖတး၊  အိပးရာထဲ  ဝငးၿပီ့လြ္ငးေတာံ 

ဆယးံငါ့မိနစးပဲ ဖတးချငးံရမညး၊ ၿပီ့လြ္ငး မီ့မြိတးရမညးဟူ၍  စညး့ကမး့သတးမြတးေပ့သညး။  
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ေနာကးတျငး ေဂ့္ကပါ ေတာငး့ဆုိသ်ဖငးံ  သူ႓အတျကးလညး့  အလာ့တူပငး  

အိပးရာေဘ့မြာ  စာအုပးစငး၊  စာအုပးစာ့ပျဲ ်ပငးဆငးေပ့ရသညး။  

ယခုဆုိလြ္ငး ညီအစးကုိ ႏြစးေယာကးစလုဵ့မြာ  ကုိယးပိုငးစာအုပးေတျ  အိပးခနး့နဵရဵ 

တစး်ခမး့စာေလာကးစီ  ရြိေနၾကၿပီ။ ၿပီ့ အိပးရာဝငးခ္ိနး စာဖတးသညးံအက္ငးံႏြငးံ  အခ္ိနးအာ့  

နညး့နညး့ရတိုငး့ စာအုပးေကာကးကုိငးတတးသညးံ  အေလံအထမ္ာ့လညး့  စျဲ် မေဲနခဲံၿပီ။ 

တခ္ိဳ႔ကေလ့ေတျက  စာအုပးမြနးသမြ္ကုိ  ေက္ာငး့စာအုပးႏြငးံ  အတူတူလုိ ်မငးကာ  

ေကာကးကိုငးရမြာ  ေၾကာကးေနတတးၾကသညး။  သညးကေလ့မ္ိဳ့ေတျမြာ စာဖတးဝါသနာ 

ရရြိလာရနး မလျယးကူေတာံ။  

ကၽျနးေတားတုိ႓ကမူ  သာ့တုိ႓အတျကး  စာအုပးႏြငးံ လကးေတျ႓ဘဝအၾကာ့  

စိတးဝငးစာ့ဖျယး စပးဟပးဆကးသျယးမႈေလ့မ္ာ့  လုပးေပ့ႏိုငးရနး အၿမဲဂ႐ုထာ့ခဲံၾကသညး။  

သူတုိ႓ စာဖတးတတးစ  ခပးေစာေစာ  ကာလကတညး့ကပငး  မီ့ရထာ့အေၾကာငး့  ဖတးၿပီ့လြ္ငး 

မီ့ရထာ့ဝငး့ထဲသျာ့ကာ  ရထာ့တုိ႓ လႈပးရြာ့သျာ့လာပဵု  သဘာဝကုိ လကးေတျ႓်ပသသညး။  

„ကေလ့မ္ာ့အတျကး ေရြ့ေဟာငး့သုေတသန ‟ ဆုိေသာ ဘာသာရပး  မိတးဆကး  

စာအုပးကေလ့မ္ာ့  ဖတးၿပီ့သညးံေနာကးတျငး  ေက္ာကးက္ငး့ေဟာငး့တစးခုထဲ  ဆငး့ကာ 

ေက္ာကးေခတးလူသာ့ေတျ  သုဵ့စျဲခဲံသညး ံ ေက္ာကးလကးနကးမ္ာ့လုိလုိ  ဘာလုိလုိ  

ေက္ာကးသာ့အပဲံအစမ္ာ့ကုိ  လုိကးလဵရြာေဖျၾကညးံ႐ႈၾက၊  ေဝဖနးသုဵ့သပးၾကသညး။  တစးဖနး 

ငြကးအေၾကာငး့  စာအုပးမ္ာ့  ဖတးၿပီ့လြ္ငး ကၽျနးေတားတို႓  သာ့အဖတစးေတျ  ငြကးတို႓၏  

သဘာဝကုိ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေသာ  အလုပး လုပးၾကညးံၾက်ပနးသညး။  သညးလုိပဲ 

စာအုပးေတျ  ဖတးကာ  ကေလ့မ္ာ့ကုိ ကၽျနးေတားတုိ႓ ေလဆိပး၊  တိရစၧာနး႐ဵု၊ ်ပတုိကး 

စသညးမ္ာ့သုိ႓ လုိကးလဵ ်ပသခဲံၾကသညး။  

စာဖတး်ခငး့သညး လကးေတျ႓ အသုဵ့ဝငးမႈအတျကးလညး့  ်ဖစးေစရမညး  ဟူေသာ  

အခ္ကး ထငးရြာ့ေအာငး ်ပသႏိုငးရနး ကၽျနးေတားတုိ႓  တတးႏိုငးသမြ္ ႀကိဳ့စာ့ခဲံၾက်ခငး့ 
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်ဖစးသညး။ သုိ႓ႏြငးံ အေတားငယးရျယးစဥးမြာပငး  စာအုပးကုိ  သူတုိ႓ထိထိေရာကးေရာကး  

အသုဵ့်ပဳတတးခဲံၾကသညး။  

ဥပမာ၊ အာ့ကစာ့ကိစၥတျငး  သူတုိ႓ကုိ ကၽျနးေတားကုိယးတိုငး  ဖေအႏြငးံ သာ့မ္ာ့  

အတူကစာ့ၿပီ့  လကးေတျ႓  သငးေပ့တာေတျ  ရြိသညး။ တစးဖကးကလညး့  ကစာ့နညး့  

စာအုပးေတျ  ရြာေဖျေပ့သညး။ သညးစာအုပးေတျ  ဖတးကာ  သူတုိ႓ႏြစးေယာကး  ကၽျနးေတား  

ကိုယးတုိငး သငးးတာထကး  ပို၍ တုိ့တကးမႈ ရခဲံၾကသညး။  

တစးႏြစးေႏျမြာ  ကၽျနးေတားတုိ႓ ေလြကေလ့တစးစငး့  ဝယးသညး။  ရျကးမပါ တကးႏြငးံ 

ေလြားရေသာ ေလြကေလ့  ်ဖစးသညး။  ထုိႏြစး ေဆာငး့တျငး့တစးေလြ္ာကးလုဵ့  ေကာံဒးက  

ရျကးေလြအေၾကာငး့၊  ရျကးတိုကး်ခငး့  အေၾကာငး့  စာအုပးစာတမး့ေတျ  ရြာေဖျဖတး႐ႈသညး။  

ထုိအခ္ိနးက  သူ႓အသကး  ဆယးႏြစးပဲ ရြိေသ့သညး။ ေနာကးႏြစးတျငး ေလြကေလ့ကုိ  

ေရခ္သညးံအခါ သူက ေလြမြာ  ရျကးတပးကာ  ကနးတျငး့ လူ့လာ ေခါကးတုဵ႓  ရျကးလႊငးံသညး။  

သညးံေနာကး  ရျကးလႊငးံ်ခငး့အတတး၊ ေရေၾကာငး့အတတးဆုိငးရာ  စာအုပးစာတမး့ေတျ  

ဆကးဖတးကာ ေနာကးတစးႏြစး ေႏျေရာကးေသာအခါ၌  သူက ကိုယးပုိငးေလြကုိ  

ရျကးလႊငးံ႐ဵုမက  အ်ခာ့အ်ခာ့ေသာ  လူႀကီ့မ္ာ့ကုိပါ ေလြေလြားရျကးတုိကးနညး့ပညာမ္ာ့  

သငးၾကာ့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ ဝငးေငျ ရြာႏိုငးခဲံသညး။  

စာအုပးမ္ာ့က  ရသညးံ ဗဟုသုတကုိ  လကးငငး့ လကးေတျ ႓ အသုဵ့ခ္ႏိုငး်ခငး့ထကး  

ပုိ၍ အေရ့ႀကီ့သညးံ စာအုပးေက့္ဇူ့တစးခုက လူ႓စိတးဓာတး  လူ႓စ႐ိုကး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ႏြငး ံ

လူ႓ဘဝ၏ သေဘာသဘာ ဝတုိ႓ကုိ သိ်မငးကာ အေကာငး့ႏြငးံအဆုိ့၊ ေဆာငးစရာႏြငးံ  

ေရြာငးစရာ ချဲ် ခာ့နာ့လညးတတး်ခငး့်ဖစးသညး။  သညးအသိအ်မငးေတျက  မတးတျိနး့တုိ႓၊ 

ေရြာငး အုိ ကာေဆ့တုိ႓လုိ  စာေရ့ဆရာႀကီ့မ္ာ့၏ ေလ့နကးေသာ  စာေပေတျ 

ဖတးလာသညးံအခါမြ ပို၍ ရလာႏိုငးသညး။  

လူငယးမ္ာ့  ႀကဵဳရတတးသညးံ  စာဖတး်ခငး့  ဆုိငးရာ အသျငး  ကူ့ေ်ပာငး့မႈ အဆငးံ။  
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အခ္ိဳ႔လူငယးမ္ာ့သညး  ကေလ့ဘဝက ဖတးခဲံသညးံ ပဵု်ပငးမ္ာ့၊ လျယးလျယးေပါံေပါံ  

ဝတၳဳမ္ာ့မြ တစးဆငးံ တကးကာ လူႀကီ့အဆငးံ ရငးံက္ကးေသာ  စာေပမ္ာ့  ဖတးရမညးံ 

အခ္ိနး၌ ်ပနးလနးသျာ့တတးၾကသညး။  စာရငးံမ္ာ့က သူတုိ႓အတျကး  ေလ့လျနး့  

ခကးလျနး့ေနၿပီ့  စာႏုမ္ာ့ကလညး့  ဖနးတစးရာေတကာ  ပ္ငး့ရိၿငီ့ေငျ႓စရာ ေကာငး့လာသညးံ  

အခါ ၎လူငယးမ္ာ့အဖို႓ ဖတးစရာ စာမရြ ိ်ဖစးလာတတးသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓  ကေလ့မ္ာ့ကုိ သညးအကူ့အေ်ပာငး့အဆငးံမြာ  ထပးေလာငး့  

အာ့်ဖညးံေပ့ႏိုငးရနးအတျကး  ကၽျနးေတားႏြငးံ  ဘကးဇီက ညစာစာ့အၿပီ့မြာ စာဖတး 

အစီအစဥးတစးခု  တစးဆကးတညး့  ်ပဳလုပးမညး်ဖစးေၾကာငး့  ေၾကညာသညး။  

အစပိုငး့တျငး သာ့ႏြစးေယာကး  သေဘာမတူခ္ငး။  သူတုိ႓မြာက  ညစာ 

စာ့ၿပီ့သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး တနး့ေ်ပ့ရမညး ံ အေရ့ကိစၥေတျ  အၿမဲ ရြိေနတတးသညး။  

လကးလျတး  မခဵခ္ငးသညးံ တီဗျီအစီအစဥး  တစးခုခုေသားလညး့ေကာငး့၊ အိမးစာ 

လုပးစရာေသား  လညး့ေကာငး့၊ ဒါမြမဟုတး သူငယးခ္ငး့ဆီ သျာ့ရနးေသားလညး့ေကာငး့  

သူတို႓ အေရ့ႀကီ့ေနတတးသညး။  

သူတုိ႓ ကနး႓ကျကးသညးံအခါ  ကၽျနးေတားတုိ႓ဘကးက  နညး့နညး့ေတာံ ေလြ္ာံရသညး။  

„စာဖတးအစီအစဥးက  ဆယးမိနစးထကး  မပိုေစရပါဘူ့ကျာ ‟  ကၽျနးေတားက  ညႇသိညး။  

သညးေလာကးဆုိေတာံ  သူတုိ႓လညး့  မ်ငငး့သာေတာံ။  

သုိ႓ေသား တကယးဖတးၾကသညးံအခါ၌  စာဖတးခ္ိနးက  မိနစးႏြစးဆယးထကး  

ဘယးေတာံမြ  မေလ္ာံ။  စတီဗငးဆငး၏  ရတနာကၽျနး့၊  ဒငးနီယယးဒီဖို့၏ ေရားဘငးဆငး  

က႐ူ့ဆုိ့တုိ႓လုိ ဆျဲေဆာငးအာ့ေကာငး့ေသာ  ဝတၳဳမ္ိဳ့ေတျ ဖတးၾကသညးံအခါမ္ိဳ့တျငးကာ့  

ႏြစးေယာကးသာ့  ေင့ေမာနာ့ေထာငးကာ  စာဖတးခ္ိနးက တစးနာရီ  တစးနာရီေက္ားမြ္ပငး  

ၾကာသျာ့တတးသညး။  

သူတုိ႓ စိတးဝငးစာ့ေနသညးံအခါ  ရြညးရြညးၾကာၾကာ  ဖတးေသားလညး့၊  

အေတားအတနး  ဖတးၾကညးံ၍  သူတုိ႓ စိတးဝငးစာ့ပဵ ုမေပၐသညးံ  စာအုပးမ္ိဳ့ကုိမူ  ခပး်မနး်မနးပငး 
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ရပးထာ့လုိကးတတးသညး။  „ဆယးမိနစး‟ ဟု အမညးေပ့ထာ့သညးံ  ထမငး့ဝိငုး့အၿပီ့ 

စာဖတးပျဲကေလ့ကုိ  စာဖတးေပ္ားေစမႈ  အဓိကဟု ကၽျနးေတားတုိ႓  သတးမြတးထာ့ခဲံသညး။  

သုိ႓ေသား ကၽျနးေတားတုိ႓  သညးဝုငိး့မြာ ဆျဲအာ့ေကာငး့သညးံ  ဝတၳဳေတျခ္ညး့  

ေရျ့ ဖတးခဲံၾက သညးေတာံ မဟုတး။ ခ္ာ့လးစးဒါဝငး၊ ဂၽျနးဘနးညနး၊ ရပးဖးေဝၐလဒို 

အီမာဆငးတုိ႓လုိ  ပုဂၓိဳလးႀကီ့မ္ာ့၏ ေလ့နကးရငးံက္ကးေသာ  စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ကုိပါ  

ဖတး႐ႈခဲံၾကသညး။  သုိ႓ေသား  က္မး့ရငး့ႀကီ့မ္ာ့ကုိ အစအဆုဵ့  ေကာကးဖတးေနၾကသညးေတာံ  

မဟုတး။ ဒါဝငးဆုိလြ္ငး ပထဝီေဒသႏ ၱရႏြငး ံ သဘာဝ ေလံလာေရ့ဆုိငးရာ  „ဘီဂလဲး 

သေဘၤာခရီ့စဥး ‟ မြ စိတးဝငးစာ့ဖျယး အခနး့မ္ာ့၊  ဘနးညနးဆုိလြ္ငး  Pilgram‟s Progress 

ခရစးယာနးဘာသာေရ့ ဝတၳဳထဲမြ အခ္ိဳ႔အစိတးအပိုငး့မ္ာ့၊  အီမာဆငးဆုိလြ္ငး  သူ၏ 

နာမညးေက္ားၾကာ့ၿပီ့  လူငယးမ္ာ့အတျကး  အေရ့ပါလြသညးံ „ကုိယးံအာ့ကုိယးကုိ့ ‟၊ 

„မိတၱဗလ‟ စသညးံ အကးေဆ့ေကာငး့မ္ာ့ကုိ ေရျ့ ႏုတးၿပီ့  ဖတး႐ႈၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး။  

တစးခါ၌ ဂ္ိဳ့ဇကးကျနး့ရကးဒး၏ Heart of Darkness ဝတၳဳကုိ ကၽျနးေတား  

ဖတး်ပသညး။  သုဵ့ေလ့မ္ကးႏြာ ဖတးၿပီ့သညးံေနာကး  ခဏရပးကာ  ဘယးလိုလဲ  

လုိကးႏိုငးရ႔ဲလာ့၊ ခဵစာ့လုိ႓ ရရ႔ဲလာ့ဟု ကၽျနးေတားေမ့ၾကညးံသညးံအခါ  ေကာံဒးက  

„သိပးေတာံ မရဘူ့၊ ဒါေပမဲ ံမရပးပါနဲ႓၊ ဆကးဖတးပါ ‟ ဟု ဆုိသညး။  

ကေလ့ေတျသညး  တခ္ိဳ႔ကိစၥမ္ာ့တျငး ကုိယးတိုငး လုဵ့ေစံပတးေစ ံ ်ပနးမရြငး့်ပတတး  

ေသားလညး့  ရတနးသေရျ႔ရေသာ  သေဘာ၊  နာ့လညးတနးသေရျ႔  နာ့လညးေသာ  

သေဘာကာ့  ရြိပါသညး။ ထုိ႓အ်ပငး စာအုပးသစးမ္ာ့  ရြာေဖျ ဖတး႐ႈ်ခငး့ ဆုိသညးကလညး့  

လူသစး မိတးေဆျသစးမ္ာ့  ေတျ႔ဆုဵဆကးဆဵရ်ခငး့ႏြငးံ  သေဘာခ္ငး့  ဆငးတူသညး။  

လူတစးေယာကးႏြငးံ  ပထမဆုဵ့ စေတျ႓ရခ္ိနးမြာ  သူ႓အေၾကာငး့  ဘယးေလာကးမြ  

မ္ာ့မ္ာ့စာ့သိလုိကးရမညး  မဟုတး။ သုိ႓ေသား သူ႓အေၾကာငး့  ေကာငး့ေကာငး့  

မသိရ႐ဵုႏြငးံကာ့  သူ႓အေပၐ စိတးဝငးစာ့မႈ ေလ္ာံပါ့မသျာ့၊  လြ္ိဳ႔ဝြကး နကးနဲ် ခငး့၊ 

ေနာကးကျယး၌  ပုနး့ခိုေနေသာ အ်ဖစးအပ္ကး အေၾကာငး့ခ္ငး့တမ္ာ့  ရြိလိမးံမညးဟု  
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မြနး့ဆႏိုငး်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံပငး မိမိေသေသခ္ာခ္ာမသိရေသ့ေသာ  ထိုသူသညး  ပို၍ 

စိတးဝငးစာ့စရာ ်ဖစးလာႏိုငးသညး။  စာအုပးမ္ာ့သညးလညး့  ထုိနညး့လညး့ေကာငး့ပငး။  

ထုိ႓်ပငး ေသေသခ္ာခ္ာ  ပတးပတးနပးနပး  မဖတးႏုိငးေသ့ေသားလညး့  စာအုပး 

တစးအုပးကို  အတနးအသငးံ  စိတးဝငးစာ့စျာ ေတျ႓သိထာ့လုိကး်ခငး့သညးပငး  အနညး့ႏြငးံ 

အမ္ာ့ေတာံ အက္ိဳ့ရြိတတးသညး။ ေနာငးတစးႀကိမး ေက္ာငး့မြာ  ဆရာက်ဖစးေစ၊  

တ်ခာ့စာဖတးသူ  မိတးေဆျ  တစးေယာကးေယာကးက  ်ဖစးေစ  သညးစာအုပးအမညး  သုိ႓မဟုတး  

စာေရ့သူအမညးကုိ ေဖားထုတးညႊနး့ဆုိလာသညးံ  အခါမ္ိဳ့တျငး တ်ခာ့သူေတျလညး့  

သညးစာအုပးကုိ  စိတးဝငးစာ့ၾက တနးဖို့ထာ့ၾကပါကလာ့ဟု  သတိ်ပဳမိကာ ေနာကးတစးႀကိမး  

စိတးဝငးစာ့မႈအသစးႏြငး ံ ်ပနးရြာဖတးၾကညးံမိၿပီ့  သညးအခ္ိနးက္မြ  စာအုပးက ေပ့သညးံ 

ရသႏြငးံ အေတျ့ အ်မငးမ္ာ့ကုိ ်ပညးံ်ပညးံ ဝဝ ခဵစာ့ရႏုိငးတာမ္ိဳ့လညး့  ႀကဵဳရတတးသညး။  

တစးခါတစးရဵ၌မူ „ဆယးမိနစး  စာဖတးပျဲ‟ အတျကး ေရျ့ ခ္ယးထာ့သညးံ  စာအုပးက  

ခပးလျယးလျယး  ခပးရြငး့ရြငး့ ်ဖစးေနတတးသညး။  သညးအခါမ္ိဳ့တျငး ကၽျနးေတားတုိ ႓ လူႀကီ့ေတျ 

မဖတးေတာံဘဲ  သာ့တုိ႓အထဲက  တစးေယာကးေယာကးကုိ  ဖတးၾကညးံခုိငး့တတးသညး။  

အခ္ိဳ႔စာမ္ာ့၊ အထူ့သ်ဖငးံ လကၤာသျာ့်ဖငးံ ေရ့ထာ့သညးံ စာမ္ာ့မြာ အသဵထျကး၍  ဖတးရနး 

အထူ့သငးံေလ္ားေသာ  စာမ္ာ့ ်ဖစးသညး။  သုိ႓ေသား ကေလ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ  

လကၤာဖတးရမြာကုိ  ပို၍ပငး ေၾကာကးတတးၾကသညး။  ကၽျနးေတားတုိ႓ကေတာံ  သာ့တုိ႓အာ့  

စတီဖငးဗငး့ဆငးံဘီေန့၏ John Brown‟s Body ကုိ ဖတးခိုငး့်ခငး့်ဖငးံ လကၤာကုိ  

ႏြစးသကးကၽျမး့ဝငးေစခဲံသညး။  John Brown‟s Body မြာ အေမရိကနး ်ပညးတျငး့စစး၏  

သ႐ုပးကုိ ေဖားက္ဴ့သညးံ  အထူ့လကးရာေ်မာကးေသာ  လကၤာသျာ့ဝတၳဳတစးပုဒး်ဖစးရာ  

သာ့တုိ႓ မ္ာ့စျာ ႏြစးသကးစျဲလမး့ခဲံၾကသညး။  

တစးႀကိမးတျငးမူ  ကၽျနးေတားက  ရြိတးစပီ့ယာ့၏  အေသာ်ပဇာတးမ္ာ့ (အဖဵု့ပါ့ 

ေစ့္ခ္ိဳေကားပ)ီ ေလ့အုပးတိတိ  ဝယးလာခဲံၿပီ့  စာဖတးပျဲတျငး  တစးေယာကးတစးအုပးစီ  

ကုိငးကာ A Midsummer Night‟s Dream  ်ပဇာတးကုိ ေရဒီယုိအသဵလႊငးံဇာတးလမး့မ္ာ့  

ဖတးသလုိ ဝိငုး့ဖျဲ႓၍ ဖတးၾကသညး။  ဘာ့နဒးေရြာ၏ Saint Joan  ်ပဇာတးကုိလညး့  
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အလာ့တူပငး  ဇာတးေဆာငးတစးေယာကးေနရာမြာ  ဖတးသူ တစးေယာကးစီ  တာဝနးယူ၍ 

ဖတးၾကသညး။  သညးဝုငိး့တျငးမူ အဓိက ဇာတးေဆာငး်ဖစးသူ  သူရေဲကာငး့  အမ္ိဳ့သမီ့ 

ဂ္ဵဳ့ေအာံဖးအာံခးအ်ဖစး  ဘကးဇီက ပီပီ်ပငး်ပငး အသဵသ႐ုပးေဆာငးသျာ့ခဲံသညး။  

တစးေန႓တျငး ကၽျနးေတားက စာၾကညးံတိုကးမြ  ကၽျနးေတားံအတျကး  ငြာ့ရမး့လာေသာ  

စာအုပးတစးထပးကုိ  ဧညးံခနး့စာ့ပျဲေပၐ တငးထာ့မိသညး။  စာအုပးအသစးေတျ  ်မငးလြ္ငး  

ေကာံဒးေရာ ေဂ့္ပါ မေနႏိုငး။ တစးအုပးခ္ငး့  ေကာကးကုိငးကာ  လြနးေလြာၾကညးံ႐ႈၾကသညး။  

သညးတျငး ကၽျနးေတား  စိတးကူ့တစးခု ရသျာ့သညး။  တစးပတးတစးခါ  စာၾကညးံတုိကးသျာ့ကာ  

စာအုပး တစးေပျ႓တစးပိုကးစီ  ငြာ့ယူလာၿပီ့  စာ့ပျဲေပၐမြာ ပဵုထာ့ေပ့သညး။ တခ္ိဳ႔စာအုပးေတျ  

သူတုိ႓ ကုိငး႐ဵု ကိုငးၾကညးံၿပီ့  ်ပနးခ္ထာ့ၾကသညး။  သုိ႓ေသား သူတုိ႓ အရမး့သေဘာ  

က္သျာ့သညးံ စာအုပးမ္ိဳ့လညး့ တစးအုပးစ ႏြစးအုပးစ ပါလာတတးသညး။  သူတုိ႓ 

ေသခ္ာေပါကး အႀကိဳကးေတျ႓ႏိုငးမညးံ စာအုပးမ္ိဳ့လညး့  တစးအုပးတေလေတာံ  ပါေအာငး 

ကၽျနးေတား တမငးတကာ ေရျ့ ထညးံလာတတးတာလညး့  ရြိပါသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓  စာဖတးပျဲ၏  အဓိက  ၿပိဳငးဘကး်ဖစးေသာ  ရုပး်မငးသဵၾကာ့စကး  

အနီ့မြာလညး့  မဂၓဇငး့မ္ာ့ႏြငး ံအ်ခာ့စာအုပးစာတမး့အခ္ိဳ႔  ကၽျနးေတား တမငးထာ့ေပ့သညး။  

တစးေန႓ ကၽျနးေတားံသာ့  ေဂ့္က ဖျငးံထာ့ေသာ တီဗျ ီနဵေဘ့မြာ ထိုငးကာ တီဗျီဖနးသာ့်ပငးမြ  

အလငး့ေရာငး်ဖငးံ  အေလ့စာ့  ဝတၳဳႀကီ့တစးပုဒးကုိ သဲသဲမမဲဲ ဖတးေနတာ ်မငးရသညးံအခါ  

ကၽျနးေတား အႀကီ့အက္ယး  ဝမး့ေ်မာကးသျာ့သညး။  တ်ခာ့အိမးမ္ာ့မြာ တီဗျီက စာအုပးစငးကုိ  

အႏုိငးယူေနေသားလညး့  ကၽျနးေတားတုိ႓  အိမးမြာေတာံ  စာအုပးက  အသာရေနဆဲဆုိတာ  

သညး်မငးကျငး့ႏြငးံပငး ထငးရြာ့ေနၿပီ မဟုတးလာ့။  

သူတုိ႓ ေက္ာငး့သျာ့တကးၾကသညးံအခါမြာလညး့  ေက္ာငး့မြာ  သူတုိ႓ ဖတး႐ႈသညးံ  

စာအုပးေတျကုိ  စာရငး့ ေရ့မြတးထာ့ရနး  ကၽျနးေတားတုိ႓  မြာၾကာ့လုိကးသညး။  သညးအေလံ  

အက္ငးံကုိ ေနာကးပိုငး့လညး့  သူတုိ႓ ဆကးလကး ေဆာငးရျကးဆဲ်ဖစးရာ  သူတုိ႓ စာရငး့မ္ာ့ကုိ 

သုဵ့သပးၾကညးံ႐ႈ်ခငး့်ဖငးံ သူတုိ႓၏ စိတးဝငးစာ့မႈေတျ ေ်ပာငး့လဲလာပဵု၊  ဘဝ၌ သူတုိ႓ အဓိက 
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စိတးအဝငးစာ့ဆုဵ့အရာကုိ ေတျ႓ရြိေရျ့ ခ္ယးမိသျာ့ၾကပဵု  အဆငးံဆငးံတုိ႓ကုိ  ရြငး့လငး့ 

ထငးရြာ့စျာပငး ကၽျနးေတားတုိ႓ ေတျ႓်မငးၾကရသညး။  

တစးႀကိမးတျငး ေကာံဒးက ေရငုပးသေဘၤာမ္ာ့၊  စစးသေဘၤာမ္ာ့၊  စစးေလယာဥးပ္ဵ  

မ္ာ့ အေၾကာငး့ေတျခ္ညး့  အခ္ိနး အေတားၾကာရြညးစျာ  သဲသဲမမဲဲ လုိကးဖတးေနခဲံရာ  

ကၽျနးေတားတုိ႓  ဇနီ့ေမာငးႏြဵမြာ „အငး့ သညးအတိုငး့သာဆုိရငး  တုိ႓သာ့  ဘယးေတာံမ္ာ့မြ  

စစးပျဲ် ပငးပ တ်ခာ့ကိစၥေတျဆီ ေ်ပာငး့ၿပီ့ စိတးဝငးစာ့လာပါ႓မလဲ‟ ဟူ၍သာ အခ္ငး့ခ္ငး့ 

သကး်ပငး့တခ္ခ္ ေ်ပာေနၾကရသညး။  

သညးေနာကးမြာေတာံ  သူက စာၾကညးံတိုကးမြ  ခ္ာခ္ီ၏ ဒုတိယကမာ ၻစစး၊ 

ဆစးဒနီေဖ့၏ ကမာၻစစး၏ မူလဘူတ  စသညး ံ စာအုပးမ္ာ့  ငြာ့ယူလာတာ ေတျ႓ရသညး။  

စစးလကးနကး  ပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ စစးပျဲမ္ာ့အေၾကာငး့  လုိကးဖတးရငး့က သမိုငး့ကုိ 

သူေတျ႓ရြိလာသညး။  သူ စိတးဝငးစာ့မႈက စစးေရ့  စစးရာမ္ာ့မြေန၍  သမုိငး့ဘကးသုိ႓  

ေ်ပာငး့ေရႊ႔လာသညး။  ယခုေတာံ  တကၑသုိလးမြာ  သူသမုိငး့ကုိ အဓိက်ပဳ ေလံလာလ္ကး  

ရြိေနၿပ။ီ 

ေဂ့္ကလညး့ အစပထမတျငး  စဵုေထာကးဝတၳဳေတျ အငမး့မရ ဖတးသညး။  

သိပၸဵပညာေက္ား  အတၳဳပၸတိၱေတျ  အထူ့စိတးဝငးစာ့သညး။ နကၒတၱေဗဒပညာ  စာအုပးမ္ာ့  

ရြာေဖျစျနး႓စာ့  သျာ့လာသူမ္ာ့၏  စျမး့ေဆာငးေအာငး်မငးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့  စာအုပးမ္ာ့ကုိ  

သဲသဲမမဲဲ ဖတး႐ႈသညး။ ေနာကးေတာံမြ  တ်ဖညး့်ဖညး့ သူ႓စိတးဝငးစာ့မႈမ္ာ့က သိပၸဵႏြငးံ 

သခၤ္ ာဘကးတျငး  စူ့စိုကးသျာ့သညး။ 

စာဖတးသညးံေနရာ၌  လူငယးေလ့မ္ာ့အေနႏြငးံ  လတးတေလာ  ႏြစးသကးရာ  

အစာကုိ  အငမး့မရ စာ့သညးံသေဘာမ္ိဳ့  ရြိတတးသညး။  သုိ႓ေသား အဖတးအနာ  

မ္ာ့လာလြ္ငးကာ့  မိမိအတျကး ေကာငး့ရာ  သငးံရာကုိ  သိတတး ေရျ့ ခ္ယးတတးလာေသာ  

သေဘာ ရြိပါသညး။ 
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„လူသညး မိမိႏြစးသကးရာ  စိတးဝငးစာ့စရာ စာမ္ိဳ့ကုိသာ ဖတး႐ႈသငးံသညး ‟ ဟူ၍ 

ဆငး်မဴရယးဂၽျနးဆငးကလညး့  ေ်ပာဖူ့သညး။  „ဒီစာအုပးက ဖတးသငးံတယး ‟၊ „ေဟာဒီဟာလဲ  

အက္ိဳ့်ပဳစာအုပး၊  မ်ဖစး်ဖစးေအာငး  ဖတး‟ စသညး်ဖငးံ အတငး့တိုကးတျနး့သညးံ  သေဘာမ္ိဳ့  

လုပးပါက ဖတးခိုငး့ေလ မဖတးခ္ငးေလ ဆုိတာမ္ိဳ့ ်ဖစးလာၿပီ့  ေနာငးတျငး  စာအုပးပငး  

မုနး့သျာ့ႏိုငးသညး။  

ေကာံဒးႏြငး ံ ေဂ့္တုိ႓ တစးေယာကးၿပီ့တစးေယာကး  ေရြ႔ဆငးံေနာကးဆငးံ  ဆုိသလုိ 

မႈခငး့ကိစၥ လိငးကိစၥ အသာ့ေပ့ စာအုပးမ္ိဳ့ေတျခ္ညး့ ေဇာကးခ္ဖတးေနၾကသညးံ  တစးခ္ိနးက 

ကၽျနးေတား အေတားေနမထိထုိငးမသာ  ်ဖစးခဲံရသညးကုိ  သတိရသညး။  ဘကးဇီကေတာံ  

ကၽျနးေတားံထကး  စိတးေအ့ေအ့  ထာ့ႏိုငးသညး။ „ေနာကးက္ေတာံလညး့  ကုိယးနဲ႓ 

တကယးဆုိငးတာကုိပဲ  ေရျ့ သျာ့ပါလိမးံမယး၊  မဆုိငးတာေတျကုိ  ေဘ့ဖယးထာ့ခဲံမြာပါ ‟ 

ဟုဆုိကာ  ကၽျနးေတား  အတငး့ဝငး၍ ပိတးပငးသညးံ  သေဘာမ္ိဳ့  မေ်ပာဆုိ်ဖစးေအာငး  

သူတာ့သညး။  

တကယးလညး့  ဟုတးသညး။  စာကုိ လျတးလျတးလပးလပး  က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓  

ဖတး႐ႈချငးံရေသာ  ကေလ့မ္ာ့သညး လူမႈဘဝ ်ပႆနာေပါငး့စဵုကုိ  ကုိယးေတျ႓ႀကဵဳစရာမလုိဘဲ  

စာမြတစးဆငးံ  သိ်မငးကာ သငးခနး့စာ ရရြိႏိုငးရာ ကိုယးတုိငးေတျ႓ဖူ့  မြာ့ဖူ့မြ 

ငါမြာ့ခဲံေပတာကုိ့ဟု  သငးခနး့စာ ယူႏိုငးသညးံ စာမဖတးသူ  ကေလ့မ္ာ့ထကး  မ္ာ့စျာ 

တစးပနး့သာေပသညး။  

စာဖတး်ခငး့ကာ့  ကေလ့မ္ာ့အာ့  လူ႓ေလာကတျငး  က္ငးလညးရမညးံ ကာလ 

တစးေလြ္ာကး ေကာငး့ေသာ  မြနးေသာ အက္ိဳ့ရြိေသာ အလုပးမ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယး  လုပးကုိငး 

်ဖစးေအာငး လမး့ဖျငးံေပ့သညးံ တကယးတနးဖို့ရြိေသာ  အက္ငးံေကာငး့  တစးခ ု ်ဖစးေပသညး။  

စာဖတးဝါသနာသညး  ကေလ့မ္ာ့အာ့  ကၽျနးေတားတုိ႓ ေပ့အပးႏိုငးသညးံ  အေကာငး့ဆုဵ့  

အေမျအႏြစး ်ဖစးသညးဟုလညး့  ဆုိခ္ငးသညး။ 

သို႓ေသား သတိ်ပဳစရာတစးခုေတာံ  ရြိသညး။ 
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ကေလ့မ္ာ့သညး ေနာငးတစးေန႓  မငး့တုိ႓ဘဝအတျကး အက္ိဳ့ရြိလိမးံမယးဆုိေသာ  

တုိကးတျနး့စကာ့သကးသကး်ဖငးံကာ့  စာဖတးလာၾကလိမးံမညးမဟုတး။  စာဖတး်ခငး့တျငး 

အရသာေတျ႓  ေပ္ားေမျ႓၍သာ  စာကုိ ဖတးၾကလိမးံမညး။  သူတုိ႓ ယငး့ကံဲသုိ႓ စာေပ၌ 

ေမျ႓ေလ္ားလာေအာငး  ေဆာငးရျကးေပ့ႏိုငးသညးံ  အေကာငး့ဆုဵ့နညး့ကာ့  လူႀကီ့မ္ာ့ 

ကုိယးတိုငး သူတုိ႓ႏြငးံအတူပါ ဝငးကာ စာဖတးဝိငုး့ဖျဲ႓ေသာနညး့သာ  ်ဖစးသညးဟူ၍။  

(မူရငး့။    ။ John Kord Lagemann ၏ We Made Books a Family Affair)  
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ကၽျနးေတားံသာ့ႀကီ့  ေကာံဒးက  စာအုပးမြနးသမြ္  သဲသဲမမဲဲ  ဖတးတတးသညးံ  စာဖတး 

ဝါသနာအုိ့တစးေယာကး  ်ဖစးသညး။  သုိ႓ေသား တစးညမြာေတာံ  စာတစးအုပးကုိ  သူ ဘယးလုိမြ  

ဖတးမရႏိုငး်ဖစးေနတာ ေတျ႓ရသညး။ ေရြ႔ဆုဵ့က စာသုဵ့ေလ့မ္ကးႏြာကုိ  သူ တုိ့၍မရ။ 

စာအုပးက  ကၽျနးေတား  အလျနးႏြစးသကးသညးံ  စာေရ့ဆရာႀကီ့  ဝလီ္ဵေဖာံကနာ့၏  

The Sound and the Fury  ်ဖစးေနသညး။  ကၽျနးေတား  ခ္ကးခ္ငး့  သိလုိကးသညး။  

ေရြ႔ဆုဵ့အခနး့မြာ ေဖာံကနာ့က  ေဂါကးသီ့႐ိုကးပျဲတစးခုအေၾကာငး့  ေဖား်ပထာ့သညး။  

သုိ႓ေသား ေဖား်ပပဵုက  ႐ို့႐ို့မဟုတး၊ ေဂါကးသီ့ကစာ့်ခငး့ကုိ ဘာမြ နာ့မလညးသညးံ  

ဥာဏးရညးခ္ိဳ႔တံဲေသာ  လူငယးေလ့တစးေယာကး၏  အ်မငး်ဖငး ံ ေရ့ဖျဲ႓ေဖား်ပထာ့်ခငး့  

်ဖစးသညး။ အဲသညးေတာံ  နာ့လညးႏိုငးရနး ခယဲဥး့သညး။  

လျနးခဲံေသာ  ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာက ကၽျနးေတားကိုယးတိုငး  ေဒါ႓စတုိ ယကးစကီ့၏  The 

Brothers Karamazov ကုိ စတငးဖတး႐ႈရသညးံအခါ  အဖျငးံစာမ္ကးႏြာမြာပငး  အေတားဒုကၒ  

ေရာကးခဲံဖူ့တာ ်ပနးသတိရၿပီ့  အဲဒီတုနး့က ကၽျနးေတားက္ငးံသုဵ့ခဲံသညးံ  နညး့လမး့တစးခုကုိ 

ေကာံဒးအာ့  ေ်ပာ်ပလုိကးရသညး။  

„ေရြ႔ဆုဵ့အခနး့ကုိ့ ေက္ားလိုကးကျာ၊  ဇာတးလမး့သိေအာငး  အေတားအတနး  

ဆကးဖတးလိုကး၊  ေနာကးေတာံမြ  ေရြ႔ဆုဵ့အခနး့  ်ပနးဖတး‟ 

ေဂါကးသီ့႐ိုကးခနး့ကုိ ေက္ားလုိကးၿပီ့  ဝတၳဳထဲ တကယးေရာကးသျာ့ၿပီဆုိေတာံ  သူ 

လကးက မခ္ႏိုငးေတာံ။  ထမငး့စာ့ဖို႓ပငး မနညး့ေခၐယူရသညး။  

ဝါရငးံစာဖတးသမာ့ေတျမြာ  သညးလိုနညး့ကေလ့ေတျ  ရြိသညး။ မ္ာ့ေသာ 

အာ့်ဖငးံေတာံ  စာဖတးပဵုနညး့လမး့ဟူ၍  သေဘာမထာ့  အမြတးမဲံ က္ငးံသုဵ့ေနမိသညးံ  

အေလံအထမ္ာ့  ်ဖစးသညး။  



                                http://mmteashop.com                                                                                    

Typing - အုိလုိလုိ                                                                              41 

တစးခါက ကုိလဵဘီယာတကၑသုိလး  စာနယးဇငး့ပညာေက္ာငး့မြ  မဟာဌာနမြဴ့ႀကီ့  

အကးဒဝပးဘာ့ရကး သူ႓ထဵသုိ႓ ေရာကးလာသညးံ  စာအုပးအသစးတစးပဵုကုိ  လြနးေလြာ  

ၾကညးံ႐ႈေနတာ  ကၽျနးေတား အကဲခတးၾကညးံဖူ့သညး။  

စာအုပးတစးအုပးကုိ  ေကာကးယူကာ  ေရြ႔က အမြာစာကုိ  တစးခ္ကးၾကညံးသညး။  

ထို႓ေနာကး  မာတိကာကုိ  ခပးသျကးသျကး  ဖတးလုိကးၿပီ့ ေနာကးဘကးပိုငး့ရြိ  အကၒရာစဥး  

အညႊနး့ကုိ ကို့ကာ့စာအုပးစာရငး့ကုိ  ေလြ္ာကးၾကညံးသညး။  ထို႓ေနာကး စာအုပးအတျငး့  

ပိုငး့ကုိ လြနးေလြာကာ  အဓိက က္ပဵုရသညးံ ကုိ့ကာ့စာပိုဒးအခ္ိဳ႔ကုိ  ဖတးသညး။ ထို႓ေနာကး 

စာေရ့သူအေၾကာငး့  အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပခ္ကးကုိ  ဖတးၾကညးံသညး။  

သညးလုိ်ဖငးံ ဆယးံေလ့ငါ့မိနစးခနး႓မြာပငး  စာအုပးဆယးအုပးေလာကးကုိ  

သူအကဲခတးၿပီ့ကာ ဆကးလကးဖတး႐ႈရနးအတျကး  စာအုပး သုဵ့အုပး ေရျ့ ခ္ယး်ဖစးလိုကးသညး။  

„စာအုပးတစးအုပးကုိ  လြ္ပးဖတးၾကညးံတာဟာ  ေရနဵသမာ့ေတျ ေရြ႔ေ်ပ့ေလံလာမႈ  

လုပးသလုိပကဲျ၊  သိသငးံ သိထိုကးတာေလ့ေတျ  ်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵုသိထာ့ၿပီ့ေတာံမြ  ေနရာေရျ့  

တူ့တံဲ အခါ ဗလာတျငး့ေတျ  သိပးမတူ့မိဘူ့ေပါ႓ကျာ ‟ ဟု သူက မြတးခ္ကးခ္သညး။  

လူအမ္ာ့တုိ႓ စိတးတျငး စာအုပးဆုိသညးမြာ  စာမ္ကးႏြာတစးမြ  စ၍ ေတာကးေလြ္ာကး  

ဖတး႐ႈသျာ့ရနး်ဖစးသညးဟု  မြတးယူတတးၾကသညး။  

သညးအယူအဆ လုဵ့ဝမြာ့သညးဟူ၍ေတာံ  မဆုိလုိပါ။  

ဟာ့ဗတးတကၑသုိလးမြ  စာေပေလံလာေရ့ဆုိငးရာဗ္ဴ႐ို  ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး 

ဝလီ္ဵပယးရီကလညး့  တကယးံဆရာႀကီ့မ္ာ့၏  အေရ့ႀကီ့ေသာ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ကုိမူ  

ယငး့သုိ႓ စာမ္ကးႏြာ (၁) မြ စတငးကာ  မေက္ားမလႊာ့  ဖတး႐ႈ်ခငး့်ဖငးံသာ ်ပညးံ်ပညးံ ဝဝ 

နာ့လညးသိရြိႏိုငးမညးဟု ဆိုေပသညး။  သုိ႓ေသား ဤနညး့မြာ အလျနးအခ္ိနးကုနး  

လူပနး့ခဵရေသာ နညး့်ဖစးရာ စာအုပးတိုငး့အတျကးကာ့  ၎အတိုငး့  က္ငးံသုဵ့ရနးမလုိဟု  

အႀကဵေပ့ပါသညး။  စာဖတးခ္ိနး ေဖာေဖာသီသီ  မရြိသညးံ စာသမာ့တစးေယာကးအေနႏြငးံ  
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စာအုပးတစးအုပး၌  စာေရ့သူ၏  အဓိက ဆုိလုိခ္ကးသညး  ဘာလဲ၊  သူဘယးအခ္ကးကုိ  

ဦ့တညးတငး်ပေန်ခငး့်ဖစးသလဲဆုိတာ  သေဘာေပါကးလြ္ငးပငး  လုဵေလာကးၿပီဟု  သူက 

ဆုိသညး။  

ကၽျနးေတားံအေနႏြငးံမူ  ဝတၳဳမဟုတးေသာ  စာအုပးမ္ာ့  ဖတးသညးံအခါ၌ မ္ာ့ေသာ 

အာ့်ဖငးံ နိဂဵု့မြ စတငး၍ ဖတး႐ႈၾကညးံေလံရြိသညး။  ဤသညးမြာ  သိပၸဵသမာ့မ္ာ့၏  

နညး့လညး့ ်ဖစးသညး။  သိပၸဵသမာ့တိုငး့လုိလုိပငး  သိပၸဵဆုိငးရာ စာအုပးမ္ာ့၊  သုေတသန  

စာတမး့မ္ာ့၊ သိပၸဵဆုိငးရာေဆာငး့ပါ့မ္ာ့  ဖတးၾကသညးံအခါ၌  နိဂဵု့ သုိ႓မဟုတး ေနာကးဆုဵ့  

ပိုငး့တျငး ပါသညးံ အက္ဥး့ခ္ဳပးကုိ အရငးဖတးစၿမဲ ်ဖစးသညး။  သူ ဘာဆုိလုိသလဲ၊  ဘာကုိ 

တငးေနသလဲ၊ အယူအဆ  အသစးကုိလာ့၊  ထူ့်ခာ့တံဲ ေတျ႓ရြိခ္ကးလာ့ဆုိသညးကုိ  

အကဲခတးၾကညးံၿပီ့  စိတးဝငးစာ့ေလာကးသညး  ထငးမြ ေရြ႔ပိုငး့သုိ႓ လြနးကာ အဆုိပါ 

နိဂဵု့ေကာကးခ္ကးသုိ႓  ေရာကးရြိေစသညးံ  သူ၏ ေတျ႓ရြိခ္ကး၊ ေလံလာမြတးသာ့ခ္ကး၊  

စုစညး့တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုိကးလဵဖတး႐ႈေလံရြိသညး။  

ဤသညးမြာ  တတးႏိုငးသမြ္  အခ္ိနးအနညး့ငယးအတျငး့  စာတစးခုမြ အႏြစးသာရကုိ  

အမ္ာ့ဆုဵ့  ရယူ်ခငး့ ်ဖစးသညး။ 

တစးခါတစးရဵ၌မူ စာတစးအုပးကုိ  အစမြ စဖတးသညး်ဖစးေစ၊  အဆုဵ့မြ စဖတးသညး  

်ဖစးေစ ဘယးလုိမြ  တို့မေပါကးႏိုငးဘဲ  ရြိတတးသညး။  သညးအေနအထာ့မ္ိဳ့ႏြငးံ  ပတးသကး၍  

ကၽျနးေတားတုိ႓  ဒႆနိကေဗဒ  ပါေမာကၒ ဂ္ိမး့စးပရကး ေ်ပာေလံရြိေသာ  စကာ့တစးချနး့  

ရြိသညး။ 

„စာအုပးတစးအုပးကုိ  အတငး့အဓမၼဖတးဖို႓ မႀကိဳ့စာ့ၾကနဲ႓ကျ၊  စာအုပးတစးအုပးကုိ  

ႀကိဳ့စာ့ဖတးၾကညးံၿပီ့  ဘာမြဖမး့လုိ႓ ဆုပးလုိ႓ မရ်ဖစးေနရငး ဆကးမဖတးဘဲ  အသာ  

သိမး့ထာ့လုိကး။  ေနာကး ေတားေတားၾကာေတာံမြ  တစးခါ်ပနးဖတးၾကညးံ။  မရေသ့ရငး 

သိမး့ထာ့လုိကး။  ၿပီ့ေတာံမြ တစးခါဖတး၊  တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႓ ပိုငးပိုငးႏုိငးႏိုငး ဖတးလုိ႓ 

ရလာလိမးံမယး ‟ ဟူ၍ သူအႀကဵေပ့တတးသညး။  
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ကုိလဵဘီယာ  တကၑသုိလး  အေထျေထျပညာေက္ာငး့မြ  စာဖတးမႈတုိ့တကးဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့  

ဘာသာရပး  တာဝနးခ ဵ ယူဂ္ငး့  အာလစးခ္းကမူ  ပညာရပးတစးခုကုိ ေလံလာသညံးအခါ၌  

တစးအုပးတညး့ကုိ  မူေသ စူ့စိုကးမဖတးဘဲ  သုဵ့ေလ့အုပး ထာ့ရြိကာ တစးအုပးၿပီ့  တစးအုပး 

လဲလြယး ကူ့ေ်ပာငး့ဖတး႐ႈၾကညးံရနး  အႀကဵေပ့သညး။  ထုိသုိ႓ဖတး်ခငး့်ဖငးံ တစးအုပးက  

တစးအုပးကုိ  အလငး့ေရာငးေပ့ကာ  စာအုပးအာ့လုဵ့  သုိ႓မဟုတး  ပညာရပးတစးခုလုဵ့ကုိ  

ႏြ႓ဵစပးနာ့လညးေစသညးဟု  ဆိုပါသညး။ 

တကယးတနးဖို့ရြိသညးံ  စာအုပးေကာငး့မ္ာ့သညး  ေလ့လဵခကးခသဲညး။  ၎တုိ႓ကုိ 

ေတား႐ဵုလူ  မဖတးႏိုငး ဟူ၍ လူအမ္ာ့  အထငးရြိတတးၾကသညး။  ဤသညးမြာ  လူအမ္ာ့၏  

စာဖတးႏိုငးမႈ စျမး့ရညးကို ေလြ္ာံတျကး်ခငး့  ်ဖစးသညး။  

ခပးတိမးတိမး ခပးေပါံေပါ ံစာအုပးေတျ  ခပးညဵံညဵံ စာေရ့ဆရာေတျရ႔ဲ  စာအုပးေတျသာ  

ဖတးရလျယးတယး၊  ဖတးေပ္ားတယးဟူ၍  ယူဆၾက်ခငး့မြာ  မြာ့ယျငး့ေၾကာငး့  အကးေဆ့  

ဆရာလညး့်ဖစး၊  ေဝဖနးေရ့သမာ့လညး့ ်ဖစးသူ ဝဒုးခရပးခ္းက ဆုိသညး။  

„အသုဵ့မက္တံဲ စာအုပးေတျထကး  ဖတးရခကးတာ  ဘယးရြိမလဲ။  ခပးညဵံညံဵစာအုပးမ္ိဳ့  

ဖတးရလုိ႓ေတာံ  ဘယးေတာံမြ မေပ္ားဘူ့။ အတိမးစာ့၊  အေပါ႓စာ့  စာအုပးေလာကး  

လကးထဲေလ့တာလဲ  မရြိဘူ့‟ ဟူ၍ သူက အ်ပတးေ်ပာခဲံသညး။  

မြနးသညး။ စာအုပးဖတးသညးံ  အေလံအထ  က္က္နန ရြိလာၿပီဆုိသညးံအခါ ၌ 

စာေလ့ေပေလ့  ဆုိသညးမြာ အံဵၾသစရာ ေကာငး့ေလာကးေအာငး  ဖတးရလျယးလာ  

ဖတးေပ္ားလာသညးကုိ  ေတျ႓ရေပမညး။  

ဝါရငး ံ စာဖတးသမာ့  တစးေယာကး၏  လကးထဲ၌  ခတဵဲတစးေခ္ာငး့သညး  

စာအုပးထဲက  အႏြစးသာရေတျကုိ  တူ့ဆျေဖားယူေပ့သညးံ  လကးနကး ကိရိယာတစးခု  

်ဖစးလာသညး။  
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နယူ့ေယာကးၿမိဳ႔ေတား  ေကာလိပးမြ  စာေပပါေမာကၒ  ေဒါကးတာ  ဂၽျနးသာလးေဝါလး 

က သူ႓စာဖတးပဵု စာဖတးနညး့ကုိ  ဤသုိ႓ ေ်ပာ်ပသညး။  

„ကၽျနးေတားစာဖတးတံဲနညး့က  စာအုပးထဲက  အဓိကက္တံဲ  စာပိုဒးေတျကုိ  

မ္ဥး့သာ့တယး။ အဲဒီစာပုိဒးေဘ့မြာ  နဵပါတးစဥး ထို့တယး။ ၿပီ့ေတာံ စာအုပးေနာကးဆုဵ့ပိုငး့က  

စာမ္ကးႏြာလျတးမြာ  နဵပါတးစဥးရယး၊ အဲဒီစာပိုဒးက ေ်ပာတံဲ အဓိက အေၾကာငး့  

အခ္ကးရယးကုိ  အညႊနး့  (index) ပဵုစဵမ္ိဳ့ ေရ့ထာ့လိုကးတယး။  ကို့ကာ့စရာကိစၥ  

ရြိလာတံဲအခါ  ဥပမာ အခ္စး၊ ေသ်ခငး့တရာ့၊ အချနးအတုပး  စသညး်ဖငးံ အေၾကာငး့ရပး 

တစးခုခုနဲ႓ ပတးသကးလို႓  ဘယးစာေရ့သူက  ဘယးလုိေ်ပာခဲံတယးဆုိတာမ္ိဳ့  ်ပနးညႊနး့စရာ 

ရြိလာတံဲအခါ  ကၽျနးေတား ေစာေစာက ေ်ပာခဲံသလုိ  စာအုပးဖတးရငး့  တစးခါတညး့  

ေရ့မြတးထာ့ခဲံတံဲ အညႊနး့ေတျထဲ လုိကးရြာရငး အလျယးတကူ ်ပနးရတယး။  စာအုပးတစးအုပး  

ဖတးထာ့ၿပီ့  ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ၾကာေပမယးံ  ကုိယးထုတးထာ့တံဲ  အညႊနး့ေတျ 

်ပနးၾကညးံလုိကးရငး  အခုပဲ ဖတးၿပီ့သေလာကးနီ့ပါ့  ်ပညးံ်ပညးံဝဝ ်ပနးရတယး။  သူမ္ာ့စာအုပး၊  

စာၾကညးံတုိကးက  ငြာ့ဖတးတံဲ စာအုပးေတျကုိလဲ  အညႊနး့ထုတးလုိကးတာပ။ဲ  ဒါေပမဲ ံ

စာအုပးေပၐမြာေတာံ  ေရ့လုိ႓ မ်ဖစးဘူ့ေပါ႓။ သီ့သနး႓ စာရျကးလျတးတစးခုမြာ  

အေၾကာငး့အရာနဲ႓  စာမ္ကးႏြာနဵပါတး၊  စာပိုဒးနဵပါတးေတျ  စနစးတက္ေရ့ၿပီ့  သိမး့ထာ့  

လုိကးတယး။ ေနာကးပုိငး့  ကိုယးလကးထဲမြာ  စာအုပး ရြမိေနေပမယးံ အဲဒီစာအုပးထဲမြာ  

ဘာေတျပါတယးဆုိတာ  အညႊနး့စာရျကးၾကညးံ႐ဵုနဲ႓  သိေနႏိုငးတယး။  တကယးလုိ႓  တိတိက္က္  

ကို့ကာ့ဖို႓ လုိတယးဆုိရငးေတာံ  စာအုပး်ပနးရြာေပါ႓ ‟ 

စာတစးအုပးကုိ  ဖတးကာ အခနး့လုိကး အက္ဥး့ခ္ဳပးမ္ာ့ ေရ့မြတးေသာ  နညး့ကာ့  

ထုိစာအုပးကုိ  ေကာငး့စျာ  နာ့လညးေစမႈ၊ စာအုပးပါ အႏြစးသာရမ္ာ့ကုိ  စျဲၿမစဲျာ 

မြတးသာ့မိေစမႈအတျကး  အလျနး ထိထိေရာကးေရာကး  အေထာကးအကူ်ပဳေသာ  

နညး့်ဖစးသညး။ 

နယူ့ေယာကးတိုငး့မးစး  သတငး့စာမြ  ဖနး့စဝပးေဖာငး့လးသညး  ဖတးသမြ္စာကုိ  

အက္ဥး့ခ္ဳပး ေရ့ေလံရြိသူ်ဖစးသညး။  သူက သညးအလုပးကုိ  မပ္ကးမကျကး  လုပး်ဖစးရနး 
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အတျကး  အက္ဥး့ခ္ဳပး ေရ့သညးံအခါတိုငး့ပငး သူ ယခ ု ေရ့သာ့ေနေသာ  စာမ္ာ့သညး 

သတငး့စာတုိကးမြ  စာတစးလုဵ့  တစးေဒၐလာႏႈနး့်ဖငးံ  ဝယးယူမညးံစာမ္ာ့  ်ဖစးသညးဟု  

ကိုယးံကုိကုိယး  လြညးံ်ဖာ့ခုိငး့ေစေလံရြိသညးဟု  ဆုိပါသညး။  

သုိ႓ေသား သညးလိုအက္ဳဥး့ခ္ဳပးေတျ  အညႊနး့ေတျ ထုတးႏုတးေရ့သာ့ေန်ခငး့သညး  

စာဖတးေသာ  အလုပးကို ေႏြ့ေကျ့  မသျာ့ေစႏိုငးဘူ့လာ့ဟု ေမ့စရာရြိသညး။  

စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ  ကၽျမး့က္ငးသူ ပညာရြငးႀကီ့  ေမားတီမာ  အကးဒလာကေတာံ  ယငး့သုိ႓ 

အရြိနးေႏြ့သျာ့ေအာငးပငး  တမငး လုပးရသညးဟု  ဆုိသညး။ သာမနးအာ့်ဖငးံမူ  

စာဖတး်မနး်ခငး့ကုိ ဥာဏးရႊငး်ခငး့၏ လကၒဏာတစးရပးအ်ဖစး  မြတးယူတတးၾကသညး။  

ဤသညးမြာ  လျဲမြာ့ေသာ အယူအဆ်ဖစးသညး။  တခ္ိဳ႔စာအုပးမ္ာ့မြာ ်မနး်မနးဖတးသငးံသညး  

မြနးေသားလညး့  တခ္ိဳ႔ကုိမ ူ ်ဖညး့်ဖညး့ပငး ဖတးရမညး ်ဖစးသညး။  တခ္ိဳ႔ဆိုလြ္ငးမူ 

အထူ့စိတးရြညးဇျဲရြိစျာ်ဖငးံ  အခ္ိနးယူကာ  ဖတး႐ႈမြ ရေပသညး။ 

စာအုပးအသီ့သီ့ကုိ  သူ၏  တနးဖို့ရြိသညးံအာ့ေလ္ားစျာ  ဖတးသငးံသညးံ  

ပဵုစဵအသီ့သီ့်ဖငးံ ဖတးတတးမြသာလြ္ငး  တကယးစာဖတးတတးသူ  ်ဖစးေပသညး။  

စာအုပးေကာငး့မ္ာ့ႏြငးံ  ပတးသကး၍  ဘယးေလာကးမ္ာ့မ္ာ့  ဖတးၿပီ့သလဲ ဆုိေသာ 

အခ္ကးထကး  ဘယးေလာကးမ္ာ့မ္ာ့  ေခါငး့ထဲ ဝငးသျာ့သလဲဟူသညးက  ပုိ၍ 

အေရ့ႀကီ့ေပသညး။  

အေ်ပာက္ယးလြသညးံ  စာအုပး သမုဒး်ပငးဝယး သတိမရြိ၊  ဦ့တညးခ္ကးမရြိေသာ  

စာဖတးသူတုိ႓  မ္ကးစိလညးလမး့ေပ္ာကးကာ  ဘယးခရီ့မြ မေရာကး  ဘယးေသာငးကမး့မြ  

မဆိုကးကပးႏိုငးဘဲ  တဝလဲညးလညး ်ဖစးေနႏိုငးေပသညး။  

စီ့ပျာ့ေရ့ပညာရြငး စတူ့ဝပးေခ္႔စးကေတာံ  သညး်ပႆနာမ္ိဳ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ႏိုငးရနး 

နညး့လမး့တစးခ ု ေပ့ထာ့သညး။  သူက သိသငးံသိထုိကးေသာ  အရာမ္ာ့ဟူေသာ  

ေခါငး့စဥး်ဖငး ံစာရငး့တစးခ ု ်ပဳစုသညး။ (ေနာငးတျငး  သညးေခါငး့စဥး်ဖငးံ သူ စာအုပးတစးအုပး  
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ေရ့သာ့ခဲံသညး။  စာအုပး သမုဒး်ပငးတျငး  က္ငးလညးခဲံသညးံ  သူ၏ ေလံလာေရ့  

ခရီ့စဥးမ္ာ့၏ ရလဒးမ္ာ့အေၾကာငး့  ေဖား်ပထာ့်ခငး့  ်ဖစးသညး။ ) 

သူ႓ စာဖတးခရီ့စဥးက ငါဘာေတျ  သိခ္ငးသလဲဟု  ကုိယးံကိုကုိယး ေမ့်မနး့်ခငး့်ဖငး ံ

စတငးသညး။  ထုိ႓ေနာကးတျငး  သိခ္ငးသညးံအရာကုိ  ရြာ၍  ဖတးသညး။ 

ေရြ့ဦ့စျာ စၾကဝဠာႀကီ့အေၾကာငး့  စူ့စမး့ရာမြ စတငးသညး။  ထုိ႓ေနာကး  

စၾကဝဠာအနႏထဲၲမြ ေနစၾကဝဠာအေၾကာငး့။  ထို႓ေနာကး ကမာၻသုိ႓ ဆငး့လာသညး။  

ကမာၻေပၐရြိ  သကးရြိတို႓၏  မူလအစ။  လူသာ့ ်ဖစးေပၐလာပဵု။  သညးံေနာကးတျငးေတာံ  

လူသာ့၏  လႈပးရြာ့မႈအေထျေထျကုိ စူ့စမး့ေလံလာရငး့ ေဘာဂေဗဒ၊  စိတးပညာ၊  

မႏုႆေဗဒႏြငးံ ဘာသာေရ့စာေပ  စသညးမ္ာ့ထဲ ေရာကးရြိသျာ့သညး။  နယးပယးက  

မေသ့ငယး။ အေရအတျကးကလညး့  မနညး့လြ၊  သုိ႓ေသား ထုိကးထိုကးတနးတနးပငး  

အက္ိဳ့ခဵစာ့ရသညး။  

သဵစဵုေတ့ဂီတဝုိငး့ေခါငး့ေဆာငး ဂုိငး့ဟယးရီဆငးကေတာံ  စာဖတးဒိုငးယာရီ  မြနးမြနး 

ေရ့လာခဲံသညးမြာ  ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ၾကာၿပီဟု ဆုိသညး။  

„ကၽျနးေတား ဖတးတံဲစာအုပးနဲ႓  စာေရ့သူရ႔ဲ နာမညးကုိ မြတးတမး့တငးတယး။  

ၿပီ့ေတာံ ဒီစာအုပးအေၾကာငး့ကုိ  စာတစးေၾကာငး့်ဖစး်ဖစး ေရ့တယး။  ၿပီ့ေတာံ 

ဒီစာအုပးအေပၐ  ကၽျနးေတားံအ်မငး၊  ဒီစာအုပးဖတးၿပီ့  ကၽျနးေတား ခဵစာ့ရတံဲ အခ္ကး၊  

်မငးလုိကးတံဲ အခ္ကး အဲဒါလဲ ေရ့ထာ့လုိကးတယး။  စာအုပးတစးအုပးကုိ  ဖတးေနရငး့မြာပဲ 

ဒီစာအုပးနဲ႓ ပတးသကးၿပီ့  ကၽျနးေတား  ဘယးလုိေ်ပာမလဲဆုိတာ  စဥး့စာ့သျာ့တယး။  

ဒီလုိစဥး့စာ့တံဲဲအခါ ဒီစာအုပးရ႔ဲ အဓိက ဆုိလုိခ္ကးဟာ  ဘာလဲဆုိတာ ေပၐလာတယး။  

ဖတးၿပီ့တံဲအခ္ိနးမြာ  စာဖတးမြတးတမး့  စာအုပးထဲ  အဲဒီအခ္ကးကုိ ေရ့ခ္လုိကးေတာံ  

ေခါငး့ထဲမြာ ပိုၿပီ့ တိတိက္က္ စျဲစျဲၿမၿဲမဲဲ ်ဖစးသျာ့တယး။  ေနာကးပိုငး့  အေတားႀကီ့  

ၾကာၿပီ့တံဲအခါမြာလဲ  ကၽျနးေတား  မြတးတမး့စာအုပး ေကာကးလြနးလုိကးရငး  စာတစးအုပးနဲ႓  

ပတးသကးလုိ႓  ဘယးေလာကးတုိတုိေလ့ပဲ  ေရ့ထာ့တာ ်ဖစးပါေစ အဲဒါေလ့နဲ႓တငးပဲ 
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စာအုပးရ႔ဲ  အေငျ႓အသကး၊  သူ႓ရ႔ဲ အႏြစးသာရ၊  သူ႓အထဲမြာ  ပါတံဲ အဓိအခ္ကးေတျ  

အာ့လုဵ့ဟာ ေခါငး့ထဲ ်ပနးေပၐလာတယး။  ဒီလုိသာ ေရ့မြတးထာ့တာ  မရြိဘူ့ဆုိရငး ဖတးၿပီ့ 

ဘာမြ က္နးမြာ မဟုတးဘူ့။  အာ့လုဵ့  အစေပ္ာကးသျာ့မယး ‟ ဟူ၍  သူက ေ်ပာ်ပခဲံသညး။  

စာဖတး်ခငး့သညး အ်ခာ့ေသာ  ဘဝအရသာမ္ာ့ကုိလညး့  ပို၍ ပီပီ်ပငး်ပငး 

ခဵစာ့ရေအာငး ်မႇငးံတငးေပ့တတးသညး။  မၾကာမီက ကၽျနးေတား ဘီ့ထုိဗငး၏ ဆုိနာတာ  

ေတ့သျာ့  ဓာတး်ပာ့တျဲတစးတျဲႏြငးံအတူ  ဘီ့ထုိဗငး၏ ေပ့စာမ္ာ့  စာအုပး တစးအုပးပါ 

ဝယးယူခဲံသညး။ ေပ့စာမ္ာ့ကုိ  ဖတးၿပီ့ သညးံေနာကးတျငး ေတ့ဂီတဆရာႀကီ့  ဘီ့ထုိဗငးႏြငးံ 

ပုိ၍ ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ဝငးသျာ့ကာ သူ႓ေတ့သဵမ္ာ့  နာ့ဆငးရသညးမြာ  ပို၍ ေလ့နကး ပို၍ အရသာ  

ရြိလာေပသညး။  

စာဖတး်ခငး့က လူတစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့  နီ့စပးေအာငးလညး့  ဆကးသျယးစညး့႐ဵု့  

ေပ့တတးသညး။  မိတးေဆျတစးေယာကးက  သူ မီ့ရထာ့ စာ့ေသာကးတျဲမြာ  ထိုငးကာ 

စီ့နငး့လုိကးပါရငး့ ဂ္ိမး့စးအဂၓီ့၏ A Death in the Family ဝတၳဳကုိ ဖတး႐ႈရာမြ ရရြခိဲံသညးံ 

အေတျ႔အႀကဵဳကေလ့တစးခုကုိ  ေ်ပာ်ပဖူ့သညး။  

“ကၽျနးေတားက ေတာကးေလြ္ာကး  ထိုငးဖတးလာတာဗ္၊  အစာ့အေသာကးလဲ  

တစးစကးကေလ့မြေတာငး  ်မညး့မၾကညးံမိဘူ့၊  ေဘ့ဘီလဲ လြညးံမၾကညးံမိဘူ့၊ 

စာအုပးအလယးပိုငး့ေလာကးေရာကးေတာံ  မ္ကးရညးေတျ  ပါ့ေပၐ စီ့က္လာတယး။  

အဲဒီေတာံမြ မ္ကးရညးေတျသုတး၊  ငါ မ္ကးရညးက္တာ  ဘယးသူမြ မ်မငးပါေစနဲ႓လုိ႓ 

ႀကိတးဆုေတာငး့ေနတုနး့  မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆုိငးမြာ ထိုငးေနတံဲ လူစိမး့တစးေယာကးက  

ကုိယးခ္ငး့စာတံဲ ေလသဵနဲ႓ ေ်ပာတယး၊  “ကၽျနးေတားလဲ  ဒီစာအုပးကုိ  ဖတးတုနး့က ်ဖစးတာပဗဲ္ ” 

တံဲ။ ကၽျနးေတားံစိတးထဲမြာ  ဒီလူ႓ကုိ တစးသကးလုဵ့  သိကၽျမး့လာခဲံတံဲ  လူတစးေယာကး လုိ 

ရငး့ႏြီ့သျာ့တယး၊ အဲဒီေန႓ ညေနပိုငး့  တစးေလြ္ာကးလုဵ့  တစးေယာကးနဲ႓  တစးေယာကး  

စကာ့ေ်ပာလုိ႓ သိပးေကာငး့သျာ့တယး၊  အဲဒီကတညး့က  အဲဒီလူနဲ႓ တကယးံ 

မိတးေဆျအရငး့အခ္ာ  ်ဖစးသျာ့တယး ” 
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အငး့၊ ဟုတးေတာံ  ဟုတးပါတယး၊  ဒါေပမဲ ံ ကၽျနးေတားက  စာဖတးခ္ိနးမရဘူ့ဗ္ာဟု  

သငးဆုိခ္ငး ဆုိပါမညး။  

စာဖတးခ္ိနးဆုိသညးက  ယူတတးလြ္ငး  ရစၿမဲ် ဖစးသညး။ 

ၿပီ့ခဲံသညး ံေဆာငး့ရာသီက  အသကး ဆယးံခုနစးႏြစးအရျယးရြိ  ကၽျနးေတားံသာ့  ေဂ့္  

စကီ့စီ့ရာမြ ်ပနးေရာကးသညးံအခါ  သူ႓ပစၥညး့ေတျ ကူညီ သိမး့ဆညး့ရငး့  ဘျတးဖိနပးမ္ာ့ထဲမြ  

စာရျကးေတျ  အထပးလုိကး  ေတျ႓ရသ်ဖငးံ ဆျဲထုတးၾကညးံမိသညး။  ဖိနပးတစးဖကးထဲမြာ  

ဗာဂ္ီ့လး၏ Aeneid ေမားကျနး့လကၤာႀကီ့၏  ေရြ႔ပိုငး့စာမ္ကးႏြာ  ၁ဝဝ ေတျ႓ရၿပီ့ ေနာကးဖိနပး  

တစးဖကးထဲမြာ ေပါလးဂေရ႔ဖး၏  Golden Treasury ကဗ္ာ ေပါငး့ခ္ဳပးစာအုပးမြ  စာမ္ကးႏြာ  

အေတားမ္ာ့မ္ာ့  ထျကးလာသညး။  

“စကီ့စီ့ဖို႓အတျကး ေတာငးထိပးကုိ  စကးႀကိဳ့ကုလာ့ထိုငးနဲ႓  တကးတံဲအခါ  

ကုလာ့ထိုငးစီ့ရငး့ စာဖတးခ္ိနး ရတယး။ တစးရကးမြာ ေ်ခာကးေခါကးဆုိေတာံ  စာဖတးခ္ိနး 

စုစုေပါငး့ သုဵ့နာရီေလာကး  ရြိတယး။  အက္ႌထဲ စာတစးအုပးလုဵ့  ထညးံယူဖို႓ မလျယးေတာံ  

စာမ္ကးႏြာ နညး့နညး့စ ီ်ဖဳတးၿပီ့ ထညးံသျာ့ရတယး ” ဟု ေဂ့္က ရြငး့်ပသညး။ 

စာအုပးမ္ာ့အေပၐ  အၾကငးနာကငး့ရာ ေရာကးတာေတာံ  အမြနးပငး။  သုိ႓ေသား  

အဖဵု့ပါ့ ေစ့္ခ္ိဳစာအုပးမ္ာ့ ်ဖစး၍  သညးလုိ သုဵ့မညးဆုိလြ္ငးလညး့  သုဵ့ႏိုငးပါသညး။  

အေရ့ႀကီ့သညးက စာဖတး်ဖစးဖို႓ မဟုတးလာ့။  သညးလုိ အေနအထာ့မ္ိဳ့မြာပငး  သူ စာကုိ 

ဖတး်ဖစးေအာငး  ဖတးေနတာ  သိရသညးံအတျကး  ကၽျနးေတား ဝမး့ေ်မာကးမိသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓အိမးမြာ  ဟိုေနရာလညး့  စာအုပး ၊ သညးေနရာလညး့  စာအုပး၊  

ေနရာတကာ  စာအုပးေတျခ္ညး့  ်ဖစးေနသ်ဖငးံ  ကၽျနးေတားံဇနီ့က  မၾကာခဏ  

ဆူပူတတးသညး။  တကယးေတာံ  သူ႓ကုိလညး့  အ်ပစးမဆုိသာ။  စာအုပးေတျက  ေကားဖီ  

စာ့ပျဲခဵု၊ အိပးရာေဘ့က  စာ့ပျဲခဵုေတျေပၐမြာသာမက  ်ပတငး့ေပါကး  ေဘာငးေပၐ  မြာေရာ၊  

ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲ မီ့ဖိုေခ္ာငးထဲပါမက္နး ေရာကးေနတတးသညး။  (မီ့ဖိုေခ္ာငး ေရာကးေနသညးံ  

စာအုပးမ္ာ့ကေတာံ  အိမးရြငးမႏြငးံပဲ  ဆုိငးပါလိမးံမညး။ ) ကၽျနးေတားံသာ့  ေဂ့္ 
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စာဖတးဝါသနာအုိ့်ဖစးလာတာ  အိမးမြာ သညးလုိ စာအုပးေတျ  အႏြဵ႓အ်ပာ့  ရြိေန်ခငး့၏ 

အက္ိဳ့ဆကးတစးခုပဟုဲ  ကၽျနးေတားေတာံ  ယူဆသညး။  

အိမး်ဖဴေတားသုိ႓  အလညးေရာကးခဲံသူတစးေ ယာကးက  သမၼတ ကေနဒီသညး 

ဧညးံသညးမ္ာ့  လကးခဵေတျ႓ဆုဵရနး သကးမြတးထာ့သညးံ  အခ္ိနးပိုငး့အတျငး့  သူ႓အခနး့မြ 

ဧညးံသညးတစးေယာကး  ထျကး၍ ေနာကးတစးေယာကး  ဝငးမလာမီစပးၾကာ့  ရသမြ္ 

အခ္ိနးကေလ့တျငး  မဂၓဇငး့ထဲမြ ဖတးလကးစ စာကုိ မရအရ ေကာကးဖတးေနတတးေၾကာငး့  

ေ်ပာ်ပဖူ့သညး။ 

“သမၼတႀကီ့  ရုဇဗဲံကေတာံ  စတိးကူ့အေတားမ္ာ့မ္ာ့ကုိ  လူေတျနဲ႓ စကာ့ေ်ပာရငး့  

ရေလံရြိတယး။  ကၽျနးေတားကေတာံ  စာထဲက  အမ္ာ့ဆုဵ့ ရတာပဲ” ဟူ၍  ကေနဒီက ဆုိသညး။ 

မြနးသညး။ အေကာငး့ဆုဵ့  စာဖတးသမာ့်ဖစးရနး  စာမြ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့အမ္ာ့ဆုဵ့  

ခဵစာ့ရရြိရနးအတျကး  အေရ့အႀကီ့ဆုဵ့  သတိ်ပဳရနးအခ္ကးကာ့  ရသမြ္အခ္ိနးမြာ  စာဖတးပါ 

ဟူ၍သာ။ 

[မူရငး့။    ။ J.K.Lagemann  ၏ Getting the Best Out of Books]  
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„ေကာလိပးေက္ာငး့  မတကးႏိုငးတံဲ  ကေလ့တစးေယာကးဟာ  သူမ္ာ့ထကး 

တစးပနး့႐ဵႈ့သျာ့ၿပီေပါံ။  ေကာလိပးကေပ့တံဲ  ပညာမ္ိဳ့ အ်ပငးမြာ  ဘယးရႏုိငးပါမံလဲ ‟ 

ဒါက သာ့သမီ့ပညာေရ့အတျကး  အခကးအခေဲတျ႓ေ နသညးံ မိဘအသုိငး့အဝုငိး့  

မ္ာ့အၾကာ့  ညညး့တျာ့ေ်ပာဆုိေလံ  ရြိၾကသညးံ စကာ့တစးချနး့ ်ဖစးသညး။  

ကၽျနးေတား လကးမခဵပါ။  တကၑသုိလး ေကာလိပးႀကီ့မ္ာ့သညး  တိုငး့်ပညး၏ 

ပညာမ႑ိဳငးမ္ာ့်ဖစးတာ  မြနးပါသညး။ သုိ႓ေသား သူတုိ႓ဆီမြာ  သငးၾကာ့ေပ့ေနသညးံ  

အခ္ိဳ႔ေသာ ပညာရပးေတျသညး  မိမိဘာသာ အုိ့အိမးမကျာ ေလံလာဆညး့ပူ့၍လညး့  

ရႏုိငးပါသညး။  

ဘာေၾကာငးံ  သညးလုိ ေ်ပာႏိုငးရသနညး့။  

ကၽျနးေတားကိုယးတိုငး  အိမးမြာ ေကာလိပးေက္ာငး့တစးေက္ာငး့  ေအာငး်မငးစျာ  

ဖျငးံလြစးထာ့ႏိုငးခဲံေသာေၾကာငးံ  ်ဖစးသညး။  

ေကာလိပးက  ကၽျနးေတားံသမီ့ႀကီ့  ဂ္ီ့နးအတျကး ဖျငးံလြစးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး။  ထိုစဥးက 

သမီ့အသကး  ဆယးံေ်ခာကးႏြစး။  

အဲသညးတုနး့က  ကၽျနးေတားတုိ႓  မိသာ့စု နယးမြာ ေနၾကသညး။  ကၽျနးေတားတုိ႓  

အိမးႏြငးံ အနီ့ဆုဵ့ အထကးတနး့ေက္ာငး့သညး  ဆယးမုိငးေက္ား  ေဝ့သညး။  သမီ့ခမ္ာ 

မနကးေ်ခာကးနာရီချဲ  အိပးရာမြ ထကာ ေက္ာငး့ကာ့မီေအာငး  ဒေရာေသာပါ့ ေ်ပ့ရသညး။  

ညေန သူ်ပနးေရာကးလာေတာံ  ေနဝငးဖ္ိဳ့ဖ္ ရြိေနၿပီ။ ေနဝငးေစာသညးံ ေဆာငး့တျငး့ဘကး  

ဆုိလြ္ငး မလျယး။ ညစာကုိ ်မနး်မနးစာ့ေသာကးၿပီ့ေနာကး  သနး့ေခါငးသနး့လျဲအထိ  

စာက္ကးရသညး။  ၿပီ့လြ္ငး အိပးခ္ငးငိုကးမ္ဥး့ေနေသာ  မ္ကးလုဵ့ကုိ အတငး့ၿဖကဲာ  နာရီႏိႈ့စကး 

ေပ့ၿပီ  ့ အိပးရာထဲ ေလ့ဖကးတျာ့  ဝငးရသညး။  မနကးတျငး ႏိႈ့စကးသဵ်ဖငးံ အထိတးတလနး႓  

ႏို့ကာ အိပးရာမြ ထၿပီ့ တစးေန႓တာ  ပညာေရ့ဘဝ စရ်ပနးသညး။ 
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က္နး့မာေရ့အတျကး  ကစာ့ခုနးစာ့  လုပးခ္ိနး မရ။ အိမးနီ့အိမးနာ့  သျာ့လာ 

လညးပတးခ္ိနး မရ၊ ၿခဝဵငး့ၿခဵ်ပငး ေ်ခဆနး႓လကးဆနး႓ပငး  ေလြ္ာကးခ္ိနးမရ။  

ၾကာေတာံ  မိခငးက စုိ့ရိမးလာသညး။  

 „သမီ့ေတာံ သညးအတိုငး့  ဆကးသျာ့ေနရငး  မၾကာခငး ေဆ့႐ဵုတငးရလိမးံမယး။  

သူ႓ကုိ ရြငး အိမးမြာ  စာသငးေပ့လုိ႓ မရႏိုငးဘူ့လာ့ ‟ 

 ်ဖစးႏုိငးသညးဟု  ကၽျနးေတား ယူဆသညး။  

သုိ႓ႏြငးံ တစးေန႓မြာ ဂ္ီ့နးအာ့ နဵနကး ကုိ့နာရီတိတိတျငး  ကၽျနးေတားံ  

စာၾကညးံခနး့ထဲဝငး ေန႓လယးတစးနာရီထုိ့မြ ်ပနးထျကးဟူေသာ  အစီအစဥး်ဖငးံ  ပညာေရ့  

စတငး်ဖစးသညး။  

ေက္ာငး့စဖျငးံသညးံ ေန႓မြာ  သူ႓စာ့ပျဲေပၐသုိ႓  ပထမဆုဵ့  စာအုပးသုဵ့အုပး  

တငးေပ့လိုကးသညး။  မေကာေလ့၏  အကးေဆ့မ္ာ့  (Macaulay's Essays)၊ တာတာရနးဒ  

တာရပးစကျနး (Tartarin de Tarascon) ႏြငး ံဟပးကယး  ဗယးရီဖငး့ (Huckleberry Finn)။ 

မေကာေလ့မြာ  အဂၤလိပးစာေရ့ဆရာႀကီ့  သမိုငး့က္မး့်ပဳ ပုဂၓိဳလးႀကီ့်ဖစး၍ သူ၏ 

အကးေဆ့မ္ာ့မြာ  အဂၤလိပးစကာ့ေ်ပ  အေရ့အသာ့အရာ၌လညး့ေကာငး့၊  မိမိ အယူအဆ  

စာဖတးသူထဵ  စီ့ဝငးေအာငး စီစဥးတငး်ပပဵု၌လညး့ေကာငး့  စဵနမူနာယူေလာကးေသာ  စာမ္ာ့  

်ဖစးသညး။ တာတာရနး   ဒတာရပးစကျနးမြာ ်ပငးသစး  စာေရ့ဆရာႀကီ့  အယးလဖျနး႓ေစ  

ေဒၐေဒ့ (Alphonse Daudet) ၏ အထငးရြာ့ဆုဵ့  ဝတၳဳတစးပုဒး်ဖစးသညး။ ေဒၐေဒ့၏  

စာမ္ာ့မြာ ေဒသဓေလံ  အေငျ႓အသကး၊  လူမႈေရ့ ေဝဖနးခ္ကးႏြငးံ သေရားခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ  

ဆျဲေဆာငးမႈ  ရြိလြသညး။  ဟပးကယး ဗယးရီဖငး့ကာ့  အေမရိကနး စာေရ့ဆရာႀကီ့  

မတးတျိနး့၏ ေက္ားၾကာ့လြေသာ  လူငယးဝတၳဳတစးပုဒး်ဖစး၍  အေမရိကနး  လူငယးတိုငး့  

အတျကး  မဖတးမ်ဖစး ဝတၳဳ၊ ႏုိငးငဵတကာ လူငယးမ္ာ့အတျကးလညး့  အထူ့ႏြစးသကးစရာ  

ဝတၳဳတစးပုဒး ်ဖစးသညး။  
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ေက္ာငး့ခ္ိနး ေလ့နာရီအတျငး့  စာ တကယးဖတးခ္ိနးကုိ  သုဵ့နာရီသာ သတးမြတး  

ေပ့ထာ့သညး။ သုဵ့နာရီကုိ နာရဝီကး ေ်ခာကးႀကိမးချဲၿပီ့  တစးႀကိမးႏြငးံ တစးႀကိမးအၾကာ့တျငး  

ဟုိေင့သညးေင့ ေင့ရနး ေရာကးတတးရာရာ  ေတျ့ ရနး အခ္ိနး ဆယးမိနစးစီ၊ အလယးပိုငး့  

တစးခ္ိနးတျငးမူ အေညာငး့အညာ  ဆနး႓ရနးအတျကး  ဆယးမိနစးပိုကာ  နာ့ခ္ိနး မိနစးႏြစးဆယး  

ဟူ၍ သတးမြတးေပ့ထာ့သညး။  

ေင့ခ္ိနး ေတျ့ ခ္ိနး ဆယးမိနစးဆုိသညးမြာ  ဂ္ီ့နးအာ့ မ္ကးစ ိ အေညာငး့ေ်ပေအာငး  

ဟူ၍ ေပ့ထာ့်ခငး့ ်ဖစးေသားလညး့  တကယးံရညးရျယးခ္ကးက  သညးံထကးပိုသညး။  

ဖတးၿပီ့သညးံစာကုိ ်ပနးလြနးစဥး့စာ့သုဵ့သပးမိေစရနး  ဟူေသာ ရညးရျယးခ္ကး ်ဖစးသညး။  

စာဖတးသူအာ့  အစအဆုဵ့  ဆျဲေခၐသျာ့ႏုိငး်ခငး့သညး  ဝတၳဳေကာငး့တစးပုဒး၏  

အရညးအခ္ငး့  တစးရပး ်ဖစးသညးမြနးသကံဲသုိ႓  ဖတးေနရငး့က ခဏခဏခ္ကာ စာအုပးက  

ေပ့ေသာ အေတျ့ လမး့စမ္ာ့အတုိငး့  လုိကးပါစဥး့စာ့မိရ်ခငး့သညးလညး့ စာအုပးေကာငး့  

တစးအုပး၏  လကၒဏာတစးရပး်ဖစးသညး  မဟုတးလာ့။  

ကၽျနးေတားကေတာံ  ဂ္ီ့နးအာ့ „သမီ့၊ သညးၾကာ့  ဆယးမိနစးေတျမြာ  သမီ့သေဘာ၊ 

ႏႈတးခမး့ဆုိ့ေဆ့ အေၾကာငး့်ဖစးေစ၊ ဇာခနး့ဆီ့အေၾကာငး့်ဖစး်ဖစး  ႀကိဳကးရာေတျ့ ၊  

လျတးလျတးလပးလပး  ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ေန ‟ ဟု ေ်ပာထာ့သညး။  သုိ႓ေသား ကၽျနးေတား  

သိသညး။  စာဖတးသူတစးေယာကးသညး  စာထဲက  အေတျ့ ၊  စာထဲက အေၾကာငး့အရာ၊  

ထူ့်ခာ့သညးံ စာအေရ့အသာ့တုိ႓ကုိ  မေတျ့ မိဘဲ မေနႏုိငး။  စာနာရီဝကး ဖတးၿပီ့လြ္ငး 

ဖတးၿပီ့သမြ္ အေၾကာငး့ကုိ  ဆယးမိနစး ်ပနးေတျ့ ဟုဆုိလြ္ငး  အလုပးသေဘာ  ဆနးသျာ့မညး။  

သညးအတိုငး့  လျတးလျတးလပးလပး  ေနခိုငး့လုိကးသညးံအခါ၌မူ  အလုပးဟု  သေဘာမထာ့ဘဲ  

စာဖတးစဥးက  စိတးဝငးစာ့ခဲံမႈ်ဖငးံပငး အရြိနးမပ္ကး ဆကးလကးစဥး့စာ့  ေတျ့ ေတာမိသညးံ  

အေလံအထ  ရလာေပသညး။  

စာေပေလံလာမႈႏြငးံ  ပတးသကး၍  သူ႓အာ့  ကၽျနးေတား ညႊနးၾကာ့ခ္ကးတစးခုေတာံ  

ေရ့ေပ့ခဲံတာ ရြိသညး။ 
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 „စာအုပး အသစးတစးအုပး  စဖတးခါနီ့တုိငး့မြာ စာေရ့သူအေၾကာငး့ကုိ  

စျယးစဵကု္မး့ထဲ လုိကးရြာၿပီ့  ဖတးပါ။ သူေမျ့ တံဲေန႓ ေသတံဲေန႓ဆုိတာေတျကုိ  အတိအက္  

မြတးသာ့စရာ  မလုိဘူ့။ ဒါေပမဲ ံ ဘယးေခတးေလာကးက  ေမျ့ တယး၊ ဥပမာ ်ပညးတျငး့စစး  

ကာလကလာ့၊  လျတးလပးေရ့  မတုိငးမီလာ့၊ လျတးလပးေရ့  ရၿပီ့စလာ့  စသ်ဖငးံ 

အဲသေလာကးေတာံ  မြတးသာ့ဖို႓ လုိတယး။ ၿပီ့ေတာံ စာအုပးမ္ာ့မ္ာ့  ဖတးမိလာၿပီဆုိတံဲအခါ  

အခု အသစးဖတးမယးံ  စာအုပးေရ့သူဟာ  အရငးဖတးၿပီ့တံဲ  ဘယးစာအုပးေရ့သူနဲ႓  

တစးေခတးတညး့  တစးၿပိဳငးတညး့ ်ဖစးတယး၊  ဒါေပမဲ ံ ဘယးသူကေတာံ  ဘယးတိုငး့်ပညးမြာ၊  

သူတုိ႓ တုိငး့်ပညးႏြစး်ပညးက အေ်ခအေန ဘယးလုိကျာ်ခာ့တယး  စသ်ဖငးံ ဆကးစပး 

မြတးသာ့တံဲ အေလံအက္ငးံေလ့  လုပးေပ့ရမယး။  သမိုငး့အခ္ကးအလကး ေတျနဲ႓  

ပတးသကးရငးလညး့  ထုိနညး့လညး့ေကာငး့ပ။ဲ  အ်ဖစးအပ္ကးတစးခုအေၾကာငး့  ဖတးရရငး 

အရငး ကိုယးမြတးသာ့ဖူ့တံဲ  အလာ့တူ်ဖစးရပးမ္ိဳ့  ဒါမြမဟုတး ဆနး႓က္ငးဘကး်ဖစးရပးမ္ိဳ့နဲ႓  

ႏိႈငး့ယြဥးဆကးစပးၾကညးံရငး  ပိုၿပီ့ မြတးသာ့မိတယး။  ပိုၿပီ့လဲ သေဘာေပါကးတယး။  အဲဒီခါ 

သငးခနး့စာရမယး၊ ဥာဏးအေ်မားအ်မငး  ပိုရြိလာမယး။  ဝတၳဳမဟုတးတံဲ  စာအုပးမ္ိဳ့ကုိလညး့  

ဝတၳဳဖတးသလုိပဲ  ေတာကးေလြ္ာကးသာ  ဖတးသျာ့ပါ။  ဒါေပမဲ ံ အဓိပၸာယးနာ့လညးသလုိလုိနဲ႓  

တကယးတိတိက္က္လညး့  နာ့မလညးလုိကးဘူ့ဆုိတံဲ  စာပိုဒးမ္ိဳ့ စာေၾကာငး့မ္ိဳ့  

ႀကဵဳလာရငးေတာံ  သညးအတိုငး့  ေက္ားမသျာ့နဲ႓၊  ေနာကးတစးေခါကး  ်ပနးဖတး။  စာေရ့သူ 

ဘာကုိဆုိလုိတယးဆုိတာ  သေဘာေပါကးပါေစ။  စာထဲမြာ  လူပုဂၓိဳလး အမညး၊ အေရ့အခငး့  

အ်ဖစးအပ္ကး  အမညးတစးခုခု ေတျ႓ရတယးဆုိပါစို႓။  အဲဒီ ပုဂၓိဳလးဟာ ဘယးသူဘယးဝါ အဲဒီ 

အ်ဖစးအပ္ကးဟာ  ဘယးလိုဘာညာ  ကိုယးမသိဘူ့  ဆုိပါစို႓။ ေလာေလာဆယး  နာမညးကုိပဲ  

မြတးထာ့ၿပီ့  ဆကးဖတးၾကညးံ။ စာအုပးထဲမြာ  အဲဒီလူ အဲဒီအ်ဖစးအပ္ကးအေၾကာငး့  ပိုၿပီ့ 

႐ုပးလုဵ့ေပၐေအာငး  ထငးထငးရြာ့ရြာ့  မ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့ ေရ့ထာ့တာမ္ိဳ့ ေတျ႓ခ္ငး ေတျ႓လာ 

ရလိမးံမယး။  တစးႀကိမးသာ ေတျ႓ခဲံၿပီ့  ေနာကးထပး  မေတျ႓ရေတာံဘူ့ဆုိရငးေတာံ  သညးလူ 

သညးအ်ဖစးအပ္ကးအေၾကာငး့ကုိ  တစးေန႓တာ စာဖတးခ္ိနးအဆုဵ့မြာ စျယးစဵုက္မး့တုိ႓ တ်ခာ့  

သကးဆုိငးရာ  ရညးညႊနး့စာအုပးတုိ႓ထဲမြာ  လိုကးရြာ  ဖတးၾကညးံပါ။  အဲဒါေတျဟာ  သိဖူ့ 

ၾကာ့ဖူ့သငးံတံဲဟာေတျ  ်ဖစးလိမးံမယး ‟ 
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ဤသညးကာ့  ကၽျနးေတားတုိ႓  သာ့အဖ၏  „ကာ့တစး(စး)ေကာလိပး ‟ မြာ တရာ့ဝငး 

စာႏြငးံေပႏြငးံ ထုတး်ပနးခဲံဖူ့သညးံ  တစးခုတညး့ေသာ  ညႊနးၾကာ့ခ္ကး ်ဖစးသညး။  

တစးေန႓ ေလ့နာရီ  အစီအစဥးကုိ  ဂ္ီ့နး မေက္မနပး မ်ဖစးပါ။ သညးအတျကး  

သူတစးခါမြ မညညး့ညဴခဲံပါ။ စာဖတးရ်ခငး့ကုိ  သူ တ်ဖညး့်ဖညး့ ပို၍ ႏြစးသကးလာခဲံသညး။  

ေနမေကာငး့သညးံ ေန႓မ္ာ့မြာပငး  အိပးရာထဲမြာ  သူ ဖတးသညး။  အလြ်ပငးဆုိငးမြာ  

ဆဵပငးေကာကးေနရငး့  ရြီလာ အတၳဳပၸတိၱလုိ  စာအုပးမ္ိဳ့ကုိ သူ ဖတးသညး။  

အိမးတျငး့ေကာလိပး  သကးတမး့တစးေလြ္ာကးလုဵ့မြာပငး  ကၽျနးေတား သူ႓အတျကး  

မူေသစာအုပးစာရငး့  ေရ့ဆျဲ်ခငး့ မရြိပါ။ ေယဘုယ္  သေဘာထာ့ေလ့  တစးခုေတာံ  

ကၽျနးေတား ခ္မြတးထာ့တာ  ရြိသညး။ ၎မြာ ဖတးရနး စာအုပးမ္ာ့ ေရျ့ သညးံအခါ၌  

အေၾကာငး့အရာထကး  စာေရ့သူအမညးကုိ  ဦ့စာ့ေပ့ ေရျ့ မညးဟူေသာ သေဘာထာ့  

်ဖစးသညး။ ကၽျနးေတား၏  ရညးရျယးခ္ကးမြာ  သမီ့အာ့ တကယး  ဦ့ေႏြာကးေကာငး့သူ၊  

စိတးစျမး့အာ့  ႀကီ့မာ့သူမ္ာ့ႏြငး ံ တစးေန႓လြ္ငး ေလ့နာရီမြ္ ဆကးဆဵေတျ႓သိေစလုိေသာ  

သေဘာ ်ဖစးသညး။  

သညးလူေတျႏြငးံ  အကၽျမး့ဝငးေစလုိသညး။  သူတုိ႓ စကာ့ေတျကုိ သေဘာေပါကး  

နာ့လညးကာ  သူတုိ႓ ပတးဝနး့က္ငးမြာ ႏြစးသကးေမျ႓ေလ္ားတတးသူ၊  သူတုိ႓ ဉာဏးရညး 

အဆငးံအတနး့မ္ိဳ့မြာ  က္ငးလညးလႈပးရြာ့ႏိုငးစျမး့ရြိသူတစးဦ့  ်ဖစးလာေစလုိသညး။  

သမီ့အတျကး  ကၽျနးေတား ေနာကးတစးသုတး  ေရျ့ ်ဖစးခဲံေသာ  စာအုပးမ္ာ့မြာ  

ဟတးဇလစး (William Hazlitt)၏ သိပၸဵနညး့က္ စဥး့စာ့ေတျ့ ေတာ်ခငး့ သုိ႓မဟုတး  

စဥး့စာ့်ခငး့ အတတးပညာ (Thinking As a Science)၊ အီမာဆငး(R.W.Emerson)၏ 

အကးေဆ့မ္ာ့(Essays)၊  ေသာ႐ို့(H.D.Thoreau)၏ ေဝၐလဒငး(Walden)၊ ဂ္ိမး့စး ရပးဆဲ 

လုိဝယး(James Russell Lowell)၏ သုဵ့သပးေဝဖနးစာမ္ာ့၊  ဝလီ္ဵ ဂ္ိမး့စး(William 

James)၏ ေဟာေ်ပာပို႓ခ္ခ္ကးအခ္ိဳ႔၊  ေသာမတးစး  ကာလုိငးလး (Thomas Carlyle)၏ ရြီလာ့  

အတၳဳပၸတိၱ(Life of Schiller)၊ ဟာ့ဗတး စပငးဆာ(Herbert Spencer)၏ ေဆာငး့ပါ့အခ္ိဳ႔၊  
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မကးေခ့လး(Mackail)၏ လကးတငးစာေပ  (Latin Literature)ႏြငး ံ အကးဒီဆငး(Joseph 

Addison)၏ အကးေဆ့မ္ာ့(Essays) ်ဖစးသညး။  

သမီ့ ေလံလာဖတး႐ႈ်ဖစးသမြ္  စာအုပးမ္ာ့ကုိမူ  မြတးတမး့တငး စာရငး့်ပဳစုခဲံ်ခငး့ 

မရြိပါ။ အေၾကာငး့က  စာဖတးရာတျငး  အေရအတျကးကုိ  ဦ့စာ့မေပ့မိေစလုိေသာေၾကာငးံ  

်ဖစးသညး။ စာဖတးသမာ့  တစးေယာကးသညး  ဘယးစာအုပးထဲက  ဘာရသညး၊  ဘယးသူ႓ 

အေတျ့ အေခၐ  အယူအဆမ္ာ့က  ဘယးလုိရြိသညး  ဟူေသာ အခ္ကးမ္ာ့တျငး အာ႐ဵုမဝငးဘဲ၊ 

ဘယးစာအုပး  ဖတးၿပီ့ၿပီ၊ ဘယးသူ႓စာအုပးေတျေတာံ  အာ့လဵု့်ပတးသျာ့ၿပီဟူ၍  စာအုပးစာရငး့  

ထဲမြာ နီ်ပာခတဵဲႏြငးံ ေရ့်ခစးမြတးတမး့တငးေသာ  အလုပးကုိ  ပုိ၍ ႏြစးသကးသျာ့လြ္ငး  လျဲေပၿပီ။ 

ဂ္ီ့နးအာ့ စာေမ့ပျဲစစးသလုိ  စစးေဆ့ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ိဳ့လညး့ ကၽျနးေတားတစးခါမြ္  

်ပဳလုပးေလံ မရြိပါ။ အလျနးဆုဵ့  သူ႓သေဘာ  သူ႓အယူအဆကုိ  တီ့ေခါကးၾကညးံတာေလာကးပဲ  

ရြိသညး။ ဥပမာ „ဂိုေထ (Goethe) ကုိ သမီ့ ဘယးလုိ်မငးသလဲ ‟ ဆုိတာမ္ိဳ့  တစးခါတေလ  

ကၽျနးေတား ေမ့တတးသညး။  သူကလညး့  သူ်မငးသညးံအတုိငး့  ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ လုိရငး့ကုိ 

ေ်ဖသညး။ „အလကာ့  လူႀကီ့ပါ ေဖေဖရာ‟ ဆုိတာမ္ိဳ့။ ဂ္ာမနး စာေပပါရမီရြငးႀကီ့  

ဂိုေထအာ့  ငယးရျယးစဥးက  အခ္စးေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ အေၾကာငး့်ပဳကာ  သူ မေက္နပးႏိုငး 

်ဖစးေနခဲံသညး။  

စာေပ ေလံလာဆညး့ပူ့ရာ၌  ကၽျနးေတားတုိ႓  ထာ့ရြိခဲံသညးံ သေဘာထာ့တစးခု  

ရြိေသ့သညး။ ၎မြာ စာဖတး်ခငး့သညး  ႏြစးသကး ေပ္ားေမျ႓စရာ အလုပးတစးခု ်ဖစးရမညး  

ဟူေသာ အခ္ကး ်ဖစးသညး။  

စာအုပးသညး  ဝနးထုပးဝနးပို့ ်ဖစးသျာ့မြာ၊  စာအုပးကုိ ေၾကာကးသျာ့  မုနး့သျာ့မြာ 

ကၽျနးေတား မလုိလာ့။ 

ကၽျနးေတာံးသမီ့  ဂ္ီ့နးသညး ေက္ာငး့တျငး ်ပငးသစးစာ  ႏြစးႏြစးသငးဖူ့သညးကုိ  

အေၾကာငး့်ပဳ၍  သူ႓အာ့  ်ပငးသစးဝတၳဳမူရငး့ ဖတးရနး ကၽျနးေတား ေပ့ခဲံသညး။  သုိ႓ေသား 

သုဵ့လေလာကး  စမး့ၾကညးံၿပီ့သညးံေနာကးတျငး  သူ မလုိကးႏိုငးမြနး့ ကၽျနးေတား သိသျာ့သညး။  
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ဆကးဖတးခိုငး့ေနလြ္ငး  သူ႓အာ့  ႏြိပးစကးရာ ေရာကးေတာံမညး။  ထုိ႓ေၾကာငးံ ်ပငးသစးစာ  

ဖတးရနး သတးမြတးထာ့သညးံ  အခ္ိနးတစးနာရီ၌ „ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတႏြငးံ လူမႈေရ့ရာ‟  

ဘာသာရပးကုိ  အစာ့ထို့ေပ့လိုကးသညး။  တစးေခတးတစးခါက  လူမ္ာ့ႏြငးံ ရပးေဝ့ေ်မ်ခာ့ 

ေဒသမ္ာ့ အေၾကာငး့ တုိ႓ကုိ ဖတး႐ႈကာ လူတုိ႓၏  မတူေသာ ဓေလံထုဵ့စဵႏြငးံ လူမႈဘဝ 

အေ်ခအေနမ္ာ့အေၾကာငး့  ဗဟုသုတ  ရရြိေစလုိေသာေၾကာငးံ  ်ဖစး၏။ သညးအတျကး  

ေရျ့ ခ္ယးေပ့ခဲံေသာ စာအုပးမ္ာ့ထဲတျငးမူ  စတီဗငးဆငး (R.L. Stevenson) ၏ ေဝလီမာ 

ေပ့စာမ္ာ့ (Wailima Letters)၊  ေလာံဒး ဖရကးဒရစး ဟငးမီလးတနး  (Lord Frederick 

Hamilton)  ၏ ေပ္ာကးကျယးေလသညးံ  ပကာသနမ္ာ့  (Vanished Pomps of 

Yesterday) ႏြငး ံအနးဒေရ ေမားရျာ့  (Andre Maurois) အကးဒျပးဘုရငးေခတး  (Edwardian 

Era) စသညးတုိ႓ ပါဝငးသညး။ 

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ  ကၽျနးေတား ေရျ့ ေပ့ေသာ စာအုပးမ္ာ့မြာ သကးတမး့ရငးံ 

စာအုပးေတျ ်ဖစးသညး။  ေခတးေပၐ  စာအုပးမ္ာ့မြာ  တစးေန႓မဟုတး  တစးေန႓ သမီ့ဘာသာ  

ဖတး႐ႈမိမညးသာ  ်ဖစးသညးဟူ၍  ယူဆကာ  ကၽျနးေတား ခ္နးလြပးထာ့ခဲံသညး။  ထို႓ေၾကာငးံ 

ခ္ဳပး၍ေ်ပာရလြ္ငး ကၽျနးေတားံေကာလိပးေက္ာငး့မြာ  ပညာသငးရ်ခငး့သညး ေရြ့ဆနးဆနး  

စာၾကညးံတိုကးတစးခုအတျငး့  ေရာကးရြိေန်ခငး့ႏြငးံ  ပမာတူသညးဟု  ေ်ပာလိုသညး။  

ဆီ့ႏြငး့ မုနးတိုငး့ က္၍ အ်ပငးေလာကထဲ  ထျကးမလညးႏိုငးသညးံ  ကာလမ္ိဳ့မြာ 

သညးလုိ စာၾကညးံတုိကးတစးခုထဲ  တဵခါ့ပိတးၿပီ့ ေနရသညးံအခါ  မညးမြ္ အရသာ  

ရြိပါသနညး့။ အပ္ငး့ေ်ပသညး။  ဗဟုသုတေတျ  တစးေန႓တ်ခာ့  တုိ့ပျာ့ေနသညး။  

ပကးလကးကုလာ့ထိုငးမြာ  ထိုငးရငး့ ကမာၻအႏြဵ႓ ေရာကးေနမညး။  တစးကမာၻလုဵ့က  လူေတျႏြငးံ 

ေတျ႓ေနဆုဵေန  စကာ့ေ်ပာေနရမညး။  

အဲသညး အေနအထာ့မ္ိဳ့ေလ့ကုိ  ကၽျနးေတား ႀကိတးၿပီ့ သေဘာက္ေနတာ  

ၾကာၿပီ။ စငးစစး ကၽျနးေတားသာမဟုတး  လူအေတားမ္ာ့မ္ာ့ပငး  ေတျ႓ဖူ့သတိ်ပဳဖူ့ၾကတာ  

တစးခု ရြိသညး။  ၁၈၆ဝ-၇ဝ ဝနး့က္ငးက လူလာ့ေ်မာကးခဲံရသညးံ  တခ္ိဳ႔ပုဂၓိဳလးမ္ာ့ႏြငးံ 

ပတးသကး၍ ်ဖစးသညး ။ 
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သညးပုဂၓိဳလးေတျထဲမြာ  အလျနးဉာဏးထကး်မကးသူ  ပညာဗဟုသုတ  ႀကီ့မာ့သူေတျ 

ကၽျနးေတားတုိ႓ ေတျ႓ရဖူ့သညး။  သူတုိ႓ကုိ ေမ့်မနး့ေလံလာၾကညးံသညးံအခါ  ေက္ာငး့ပညာ  

ေကာငး့ေကာငး့  မသငးဖူ့ၾက။ ငယးစဥးက ေပ္ားမႈပါ့မႈ်ဖငးံ အခ္ိနးကုနးႏိုငးသညးံ  

အေ်ခအေနမ္ိဳ့လညး့  မရြိၾကပဲ မိဘ သုိ႓မဟုတး  ဦ့ေလ့ ဘႀကီ့ စသူတုိ႓၏ ေနအိမး  

စာၾကညးံခနး့ထဲရြိ  စာအုပးေဟာငး့မ္ာ့ၾကာ့မြာ ေမျ႓ေလ္ားခဲံၾကသူေတျ  ်ဖစးေၾကာငး့  

မြတးသာ့ရေလံရြိသညး။  

တကယး စိစစးၾကညးံမညးဆုိလြ္ငး  ကမာၻတျငး ႀကီ့က္ယးထငးရြာ့သညးံ  ပုဂၓိဳလးႀကီ့  

အမ္ာ့အ်ပာ့ပငး စာအုပးပဵုမ္ာ့ၾကာ့မြာ  ပညာကုိ မိမိဘာသာ  တူ့ဆျရြာေဖျရငး့  ပညာဉာဏး 

ႀကီ့မာ့သူ ဦ့စီ့ေခါငး့ေဆာငးႏိုငးသူမ္ာ့ ်ဖစးလာခဲံၾကေၾကာငး့  ေတျ႓ရြိရမညး ်ဖစးသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓၏  တစးဦ့သငး ေကာလိပးေက္ာငး့သညး  ထုိပုဂၓိဳလးႀကီ့မ္ာ့ ်ဖတးသနး့  

ခဲံရသညးံ အေနအထာ့မ္ိဳ့ႏြငးံ ဆငးတူေအာငး  တမငး ဖနးတီ့တညးေဆာကး  ယူထာ့်ခငး့  

်ဖစးသညးဟု ဆုိခ္ငးသညး။  

ဇနီ့သညးကမူ သမီ့အတျကး တကယးတမး့  အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ  ရြိပါမံလာ့ဟု 

စို့ရိမးမကငး့ ်ဖစးေသ့သညး။  

„ေ်ခာကးလေလာကးနဲ႓ေတာံ  သိသာထငးရြာ့တံဲ  အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ  ေတျ႓ရမြာ  

မဟုတးဘူ့။  သညးံေနာကးပိုငး့မြာေတာံ  ်မငးလာရပါလိမံးမယး။  တကယးေရရြညး  ထုိကးထိုကး  

တနးတနး အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့က ေနာကး ဆယးံေလ့ငါ့ႏြစးမြာမြ  ထငးထငးရြာ့ရြာ့  ခဵစာ့လာရမြာ။  

အဲဒီအခ္ိနးက္ေတာံ  သမီ့ဟာ သူလုိငါလုိ ႀကီ့်ပငး့ခဲံသူေတျနဲ႓ သိသိသာသာ  ကျာ်ခာ့ေနတာ  

ေတျ႓ရလိမးံမယး။ ‟ 

အိမးတျငး့ပညာေရ့  စတငးသညးံ ရကးပိုငး့က ကၽျနးေတား  အဲသလုိ ေ်ပာခဲံသညး။  

ႀကီ့မာ့ေသာ အက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့ကုိ အခ္ိနးယူ ေစာငးံဆိုငး့ရမညး်ဖစးေသားလညး့  

အာနိသငး  အစအနေလ့မ္ာ့ေတာံ  မ္ာ့မၾကာမီမြာပငး ်မငးေတျ႓လာရသညး။  သမီ့၏ 
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စကာ့အေ်ပာအဆုိ  အသုဵ့အႏႈနး့မ္ာ့  တုိ့တကးလာသညး။  „အဲလုိေလ၊  သိတယး 

မဟုတးလာ့၊  သူ႓ဟာက  ဘာမြနး့လဲမသိဘူ့၊ မုိကးေတာံမိုကးတယး၊  ဒါေပမဲ ံ ဘာေခၐမလဲ ‟ 

စသညးံ အေ်ပာအဆုိမ္ိဳ့ေတျ  ေလ္ာံပါ့ကာ  သူ႓စိတးထဲ ရြိသညးံအရာကုိ  အတိက္ 

အမြနးကနးဆုဵ့  စကာ့လုဵ့မ္ာ့်ဖငးံ သုဵ့ႏႈနး့ေ်ပာဆုိရနး အာ့ထုတးစ ်ပဳလာသညးကို  

ေတျ႓ရသညး။  

သူ႓စဥး့စာ့ ေတျ့ ေတာပဵုမ္ာ့လညး့  ပုိ၍ ရငးံက္ကးလာသညး။  ယခငးကထကး  ပုိ၍ 

ေၾကာငး့က္ိဳ့ဆကးစပး စဥး့စာ့တတးလာသညး။  သညးကာလအတျငး့  သူ၏  လူမႈဆကးဆဵေရ့  

ဘဝမြာလညး့ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တုိ့တကးလ္ကး ရြိေနသညး။  သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ စကီ့စီ့ထျကးသညး။  

ဧညးံခဵပျဲေတျ သျာ့သညး။ ေက္ာငး့မြာ  ်ပဳလုပးသညးံ  ကပျဲမ္ာ့သုိ႓လညး့  မြနးမြနးေရာကးသညး။  

အိမးမြာလညး့  သူ႓သူငယးခ္ငး့  အေပါငး့အသငး့ေတျ  မ်ပတး ဝငးထျကးေနၾကသညး။  

ၿခဵဳေ်ပာရလြ္ငးေတာံ  အဘကးဘကးက  အဆငးေ်ပလ္ကး  ရြိသညးဟု ဆိုရမညး 

်ဖစးသညး။ 

မညးသုိ႓ပငး်ဖစးေစ ကၽျနးေတားတုိ႓အိမး  ပညာေရ့အစီအစဥးမြာ  အာ့နညး့ခ္ကး 

ကေလ့ေတျ၊ အကနး႓အသတးကေလ့ေတျ  ရြိေနတာေတာံ  အမြနးပ ဲ ်ဖစးသညး။  သိပၸဵ၊ သခၤ္ ာ 

စတံဲ ဘာသာရပးေတျ  ခငးဗ္ာ့ သငးေပ့ႏိုငးမလာ့ဟု ေမ့လြ္ငး မသငးၾကာ့ႏိုငးပါဟူ၍  

ကၽျနးေတား ေ်ဖရပါမညး။  

သုိ႓ေသား ကၽျနးေတားတုိ႓အတျကးက  သညးကိစၥသညး ်ပႆနာမ်ဖစးပါ။  သမီ့က 

သညးဘာသာရပးေတျကုိ  စိတးဝငးစာ့သညး မဟုတး။ သညးဟာေတျႏြငးံ  ပတးသကးလြ္ငး  

သူ႓အဖို႓ ေက္ာငး့မြာ  ယခငးသငးၾကာ့ခဲံသမြ္ႏြငးံ  လုဵေလာကးၿပီ  ်ဖစးသညး။  သုိ႓ေသား အကယး၍  

ကၽျနးေတာံးမြာ  သာ့တစးေယာကး  ရြိမညး။ သူကလညး့  သိပၸဵဘကး စကးမႈပညာဘကးမြာ  

စိတးဝငးစာ့သူ ်ဖစးေနမညးဆုိလြ္ငး မူ သူ႓ကုိ အိမးမြာခ္ညး့  ထာ့၍ မ်ဖစးေတာံ။ သူ႓အတျကး  

အသငးံေတားဆုဵ့ေနရာသညး  သိပၸ ဵ သုိ႓မဟုတး  စကးမႈအငးဂ္ငးနီယာ ေက္ာငး့ေကာငး့ေကာငး့  
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တစးခုသာ ်ဖစးသညး။  သူ႓ကုိ တကယး ်ပညးံ်ပညးံဝဝ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေစလုိလြ္ငး  

ထုိေက္ာငး့မ္ိဳ့သုိ႓ ပို႓ႏိုငးေအာငး  ကၽျနးေတား ႀကိဳ့စာ့ရေပမညး။ 

သုိ႓တိုငးေအာငး  ကၽျနးေတား  တစးခ ု ေ်ပာခ္ငးေသ့သညး။  သိပၸဵေက္ာငး့  

စကးမႈေက္ာငး့မ္ာ့တျငး  ရႏိုငးသညးံ တကယးလကးေတျ႓နညး့နာမ္ာ့  ကၽျနးေတား  သငးၾကာ့  

မေပ့ႏိုငးေသားလညး့ သူ႓ကုိ သိပၸဵအေတျ့ ၊  သိပၸဵစိတးဓာတးႏြငးံ  သိပၸဵသမာ့၏  စူ့စမး့ေလံလာမႈ 

အေလံအထမ္ာ့  ရသျာ့ေအာငးကာ့  ကၽျနးေတာံးစာၾကညးံခနး့ထဲက  စာအုပး  စာတမး့မ္ာ့  

ႏြငးံပငး ပ္ိဳ့ေထာငးေပ့လုိကးႏိုငးပါေသ့သညး  ဟူ၍။ 

ဤသညးမြာ  အတငး့ကပး၍ေ်ပာ်ခငး့  မဟုတး။ စာၾကညးံခနး့တစးခုအတျငး့  

တစးကုိယးတညး့  ရြာေသာ ပညာ သုိ႓မဟုတး  ပိုမိုတတးကၽျမး့သူတစးဦ့၏  အကူအညီ်ဖငးံ  

ရြာေသာ ပညာသညး တနးဖို့မနညး့ေၾကာငး့ သိေစခ္ငး၍ ေ်ပာဆုိ်ခငး့  ်ဖစးပါသညး။  

သမီ့ ဂ္ီ့နးအေနႏြငး ံ ေက္ာငး့မေနရသ်ဖငးံ ေက္ာငး့ေနဘကး  အေပါငး့အသငး့  

ဆုိတာမ္ိဳ့ (ေနာငး ႀကီ့်ပငး့လာသညးံအခါ၌လညး့ ) ေက္ာငး့မြာ ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ဝငးခဲံသညးံ 

ငယးသူငယးခ္ငး့ဆုိတာမ္ိဳ့  မရြိ်ဖစးလိမးံမညးဟူ၍လညး့ ေထာကး်ပစရာအေၾကာငး့  ရြိပါသညး။  

ေက္ာငး့သျာ့ေဖား  စာသငးေဖားဆုိတာမ္ိဳ့  သူ႓မြာ မရြိ်ဖစးသျာ့တာေတာံ  အမြနးပငး 

်ဖစးပါသညး။ သုိ႓ေသား  သူငယးခ္ငး့  အေပါငး့အသငး့ေတာံ  ခ္ိဳ႔တံဲမေနပါ။ ၿပီ့ 

လူမႈဆကးဆဵေရ့  ဆုိသညးမြာ  တစးဦ့ခ္ငး့၏ စ႐ိုကးသဘာဝႏြငးံ မိမိကိုယးကုိ  သတိ်ပဳ 

ပ္ိဳ့ေထာငးႏိုငးမႈ ေပၐတျငး  မူတညးပါသညး။  တခ္ိဳ႔ လူငယး လုဵမငယးမ္ာ့မြာ တကၑသုိလး  

ေကာလိပး၌ ဘျဲ႓ရသညးအထိသာ  ေနလာခဲံသညး။  သူငယးခ္ငး့  အေပါငး့အသငး့  ဟူ၍ 

မညးမညးရရမရြိခဲံ။  ရငး့ႏီြ့ေဖားေရျသူ ေပါငး့တတးသငး့  တတးသူမ္ာ့ကာ့  လူတစးေယာကးႏြငးံ  

ေလ့ႏြစးေနလာစရာမလုိ၊  ေလ့ရကး၊  ေလ့နာရီႏြငးံပငး  ငယးေပါငး့ ႀကီ့ေဖားပမာ 

ရငး့ႏြီ့သျာ့ႏိုငးသညး။ 

ထုိ႓်ပငးလညး့  တခ္ိဳ႔မိဘမ္ာ့  အေရ့တႀကီ့  တျကးခ္ကးတတးသညးံ  အရာတစးခု  

ရြိေသ့သညး။ ကိုယး ံ သာ့သမီ့ကုိ ေယ့လးတုိ႓၊  ဟာ့ဗတးတုိ႓လုိ  တကၑသုိလးႀကီ့မ္ိဳ့  
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ပို႓လုိကးလြ္ငး ဟိုမြာရြိသညးံ  ဘဏးသူေဌ့သာ့၊  သမၼတသာ့၊  ဝနးႀကီ့သာ့ေတျႏြငးံ 

ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ဝငးကာ ေနာငးတစးေန႓  အလုပးႀကီ့  အကုိငးႀကီ့  ရမညး။ ေက္ာငး့တုနး့က  

အဆကးအသျယးေကာငး့ေတျကုိ  အာ့ကုိ့်ပဳကာ ေအာငး်မငးႀကီ့ပျာ့သျာ့ႏိုငးသညးဟူေသာ  

ေမြ္ားလငးံခ္ကး ်ဖစးသညး။  

ကၽျနးေတား လကးမခဵပါ။ ေက္ာငး့ေနဘကး  သူငယးခ္ငး့၏  အေထာကးအပဵံကုိ  

ေမြ္ားကုိ့ေသာ စိတးဓာတးသညး  လူငယးတစးေယာကးအာ့  တုိ့တကးမႈမ်ဖစးေစဘဲ  အညျနး႓သာ  

က္ိဳ့သျာ့ေစႏိုငးသညးဟု  ကၽျနးေတား ်မငးပါသညး။  

ကၽျနးေတားံ တစးဦ့သငးေကာလိပး  အစီအစဥးႏြငးံပတးသကး၍  အမ္ာ့ဆုဵ့  

ကနး႓ကျကးႏိုငးသညးံ  အခ္ကးတစးခု ရြိပါေသ့သညး။  

„ခငးဗ္ာ့က ခငးဗ္ာ့သမီ့ကုိ ပညာဗဟုသုတ ်ပညးံဝတံဲ မိနး့မတစးေယာကး  

်ဖစးေအာငး သငးေပ့ႏိုငးတာေတာံ  ဟုတးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ ံ က္ဳပးတုိ႓မြာက  က္ဳပးတုိ႓သမီ့ကုိ 

ပညာတတးေအာငး  သငးၿပီ့ အိမးမြာ အလြၾကညးံ႐ဵုသကးသကး  ထာ့ႏိုငးတာ  မဟုတးဘူ့။  

သူ႓အတျကး  အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့ႏိုငးမယးံ အလုပးတစးခု  ရေအာငးလဲ  ရြာေပ့ရဦ့မြာ။ 

အဲဒီအတျကး  သငးံေတားတံဲ  သငးတနး့မ္ိဳ့ တကးရမြ ်ဖစးမြာ ‟ စသ်ဖငး ံေ်ပာႏိုငးပါသညး။  

သညးအတျကး  ကၽျနးေတားံဘကးကလညး့  ေ်ပာစရာ  ရြိပါသညး။  ဘယးသငးတနး့ဟာ  

သူ႓အတျကး  သငးံေတားတံဲသငးတနး့လုိ႓  ဆုိမလဲ။ ကၽျနးေတား ေမ့ခ္ငးပါသညး။  ကၽျနးေတားတုိ႓  

ဆီမြာ သငးတနး့ေတျက ေပါလြသညး။  လူေတျကလညး့  သငးတနး့တစးခု တကးလုိကးလြ္ငး  

အလုပးအကုိငးတစးခု  ေသခ္ာသျာ့မညးဟု  ထငးေနၾကသညး။  တကယးလကးေတျ႓ မြာ 

အဲသညးအတိုငး့  မ်ဖစးၾကတာကုိ  မသိက္ိဳ့ကၽျနး ်ပဳေနၾကသညး။  

ပတးဝနး့က္ငးမြာ လိုကးၾကညးံပါ။  အေကာငး့ဆုဵ့ ေကာလိပးေက္ာငး့၊  နာမညးႀကီ့  

သငးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့က  ဆငး့လာၿပီ့  သူ ယူခဲံေသာဘျဲ႓  သူ တကးခဲံေသာ  သငးတနး့ႏြငးံ 

ဘာမြမဆုိငးသညးံ  အလုပးမ္ိဳ့ေတျ  ဝငးလုပးေနၾကသညးံ  လူငယး လူရျယးေတျ  

ဘယးေလာကးမ္ာ့ပါသနညး့။  သညးေကာလိပးေတျ  သညးသငးတနး့ေတျ  မတကးဘဲလညး့  
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သူတုိ႓ သညးအလုပးေတျမြာ  ဝငးလုပး၍  ရႏိုငးၾကသညးပငး။  ၿပီ့ တခ္ိဳ႔လူမ္ာ့ဆုိလြ္ငး  ကိုယး 

သငးလာသညးံပညာႏြငးံ  မဆိုငးသညးံ  လုပးငနး့နယးပယးမြာ  ၎လုပးငနး့ႏြငးံ ဆိုငးသညးံ 

သငးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့က  ဆငး့လာခဲံသူမ္ာ့ကုိ ေက္ားလႊာ့ကာ  ဦ့ေဆာငးဦ့ရျကး 

်ပဳေနႏိုငးၾကတာလညး့  ေနရာအႏြဵ ႓ ်မငးေတျ႓ေနရသညး။  

သညးကိစၥသညး ေကာလိပးမ္ာ့  သငးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့၏  အ်ပစး မဟုတးသလုိ၊  

၎ေက္ာငး့မ္ာ့သုိ႓ တကးေရာကးခဲံသူမ္ာ့၏  အ်ပစးလညး့  မဟုတးပါ။ ်ပႆနာအရငး့ခဵကာ့  

ေက္ာငး့သငးပညာ၏  အစျမး့သတိၱကုိ  တကယး အရြိအမြနးထကး  ပိုတျကးမိတတးၾက်ခငး့ပငး  

်ဖစးသညး။ ေက္ာငး့သငးပညာသညး  သူ႓တနးဖို့ႏြငးံသူ  ရြိပါသညး။  သုိ႓ေသား  သူခ္ညး့ 

သကးသကး်ဖငးံကာ့  တဵခါ့မြနးသမြ္ ပျငးံသျာ့မညးေတာံ  မဟုတးပါ။ 

ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ ေ်ပာရလြ္ငး  ကၽျနးေတားံသမီ့ကုိ  ကုိယးတိုငး  ပညာသငးၾကာ့  

ေပ့စဥးက သမီ့ႀကီ့လာသညးံအခါ  မညးသညးံအလုပးကုိ  လုပးမညး။ အိမးမြာ သငးေပ့ေသာ 

ပညာသညး အလုပးအတျကး  မညးသုိ႓ အေထာကးအကူ  ်ပဳေစရမညး  ဟူ၍ တျကးခ္ကး 

ထာ့ခဲံ်ခငး့ မရြိပါ။ အသိပညာ  ဗဟုသုတဘကးတျငး  တတးႏိုငးသမြ္ က္ယးဝနး့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈ 

ရြိေအာငး ်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငးႏိုငးရနးသာ  ရညးရျယးခဲံသညး။  

အကယး၍  တစးေန႓ေသာအခါ  သမီ့်ဖစးသူက 'ေဖေဖ ဘာလုိ႓  သမီ့ကုိ 

ဆရာဝနး်ဖစးေအာငး  သငးမေပ့တာလဲ ' ဒါမြမဟုတး 'သိပၸဵပညာရြငး်ဖစးေအာငး  ဘာလုိ႓ 

သငးမေပ့ခဲံသလဲ ' ဆုိတာမ္ိဳ့  ေမ့လာမညးဆုိလြ္ငးေတာံ  ကၽျနးေတား  စိတးမေကာငး့  

်ဖစးရမညးမြာ အမြနးပငး။  သုိ႓ေသား အဲသညးအလုပးမ္ိဳ့ေတျကုိ  သူ ေရားရမး့တမး့တ မေနဘဲ၊ 

အက္ိဳ့သငးံ အေၾကာငး့သငးံ စဥး့စာ့တတးမႈ၊ ပါ့ရညးနပးရညး ရြိမႈ၊ အမ္ာ့၏ သေဘာကုိ  

သိနာ့လညးမႈ စသညးံ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့်ဖငးံပငး ေအာကးေ်ခမြ  ထိပးဆုဵ့အထိ  တကးလြမး့  

ႏိုငးသညးံ လုပးငနး့ဌာနမ္ာ့စျာတုိ႓ထဲမြ  တစးခုခုတျငး လုပးကုိငးရနးသာ  သမီ့ ေရျ့ ခ္ယးမညး 

ဆုိပါက အိမးေကာလိပးမြာ  ေလံလာဆညး့ပူ့ခဲံေသာ  ပညာသညး သမီ့အတျကး  အမ္ာ့ႀကီ့  

အေထာကးအကူ  ်ပဳသျာ့လိမးံမညးဟု  ကၽျနးေတား ယုဵၾကညးပါသညး။  
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စာၾကညးံတိုကးမ္ာ့  စာအုပးစငးမ္ာ့မြာ  ပညာကုိ ကိုယးတိုငး တူ့ဆျရြာေဖျခဲံေသာ  

သူသညး ဘျဲ႓လကးမြတး  တစးစဵုတစးရာ၏  က္ာ့ကနးေပ့မႈကုိ မခဵရေသားလညး့  လူရညးလူေသျ့  

အရာ၌  ဇျနး့ႏြငးံချဵ႓ေကၽျ့ ခဵခဲံရသူမ္ာ့ထကး  ညဵံလိမးံမညး  မဟုတးပါ။ 

လကးေတျ႔ေလာက၌  ေအာငး်မငးမႈ  ရ မရ ဆုိသညးမြာလညး့  ဘျဲ႓လကးမြတးထကး  

ပညာဉာဏး ဗဟုသုတႏြငးံ  လူရညးလူေသျ့ တုိ႓အေပၐတျငးသာ  ပို၍ မူတညးေနသညး  

မဟုတးပါလာ့။  

(မူရငး့။    ။ Philip Curtis ၏ A College for One) 
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ဦ့စျာပထမ ေ်ပာလုိသညးက  စာဖတးရ်ခငး့၏  အရသာ ်ဖစးသညး။  စာ၏ 

အရသာဟူသညးကုိ  လူတိုငး့  ခဵစာ့တတးသညး  မဟုတး။  စာအုပးေကာငး့တစးအုပး  

ဖတး႐ႈရစဥးအခါ  ရငးမြာ ်ဖစးေပၐလာေသာ  ႏြစးသကး်ခငး့ ပီတိဆုိသညးမ္ိဳ့ကုိ တစးခါမြ္ 

မခဵစာ့ဖူ့ရြာသညးံ အလျနးကဵဆုိ့ေသာ  ပုဂၓိဳလးေတျလညး့  ေလာကႀကီ့မြာ  ရြိပါသညး။ 

သူတုိ႓ခမ္ာေတျအေနႏြငးံ  ငယးစဥးအခါက  စာေၾကာကးေအာငး  ေ်ခာကးသညးံ  ဆရာ 

တစးေယာကးေယာကးႏြငးံ  ႀကဵဳခဲံရဖူ့တာ ်ဖစးခ္ငး ်ဖစးႏိုငးသညး။  ဒါမြမဟုတး သူတုိ႓ 

ကိုယးတိုငးက  မိမိတုိ႓၏ ဉာဏးရညး အစျမး့အစကုိ ေလြ္ာံတျကးကာ  စာအုပး စာတမး့ႀကီ့မ္ာ့  

ဆုိတာ ငါ႓ထကး အဆမတနး  အဆငးံအတနး့်မငးံေသာ  အရာေတျ  ဟူ၍ သေဘာထာ့  

ေရြာငးရြာ့မိခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံလညး့ ်ဖစးႏိုငးေပသညး။  

အကယး၍  သူတုိ႓အေနႏြငးံ  ဇျဲကေလ့  နညး့နညး့ တငး့မညး။ ေထာကးထာ့စာနာမႈ  

ရြိေသာ သူငယးခ္ငး့  တစးေယာကးေယာကး၊  စာၾကညးံတိုကးမြဴ့  တစးဦ့ဦ့ သုိ႓မဟုတး  

လူႀကီ့မိဘ စသညးတို႓၏  လမး့ညႊနးကူမမႈကုိ ရရြိမညးဆုိက  စာ၏ အရသာဆုိသညးကုိ  

ခဵစာ့တတးလာကာ  ေစာေစာစီ့စီ့  မခဵစာ့ခဲံရ်ခငး့အတျကးပငး  ႏြေ်မာတသမိၾကမညး  

်ဖစးသညး။ 

ပဵဝုတၳဳ နာ့ေထာငးရ်ခငး့ကုိ ကေလ့မ္ာ့ ႏြစးသကးစျဲလမး့ၾကတာ  အာ့လုဵ့  

အသိ်ဖစး၏  စာပဵုႏြိပးစကး မေပၐေသ့မီကာလ၊  စာအုပးဆုိတာေတျ  ရြာ့လညး့  ရြာ့ပါ့၊ 

ေစ့္လညး့ အလျနးႀကီ့လြသညးံအခါကမူ  လူႀကီ့မ္ာ့လညး့ ယေန႓ေခတး  ကေလ့မ္ာ့ကံဲသုိ႓  

ပဵု်ပငးဆရာ သုိ႓မဟုတး  စာေ်ပာဆရာအနီ့  ဝိငုး့ရဵကာ ဇာတးနိပတး ပဵု်ပငးမ္ာ့ နာ့ေထာငးေလံ  

ရြိခဲံၾကဖူ့၏။ 

ေရြ့ဂရိတုိ႓သညး လကၤာပဵု်ပငးဆရာတို႓၏  စာေ်ပာကျကးစိပးပျဲမ္ာ့တျငး  နာ့ဆငးကာ  

မိမိတုိ႓ ေဘ့ဘုိ့မ္ာ့  စျနး႓စာ့  တုိကးခုိကးခဲံၾကသညးံ  ထရိုဂ္နး စစးပျဲႀကီ့အေၾကာငး့  

အံဵၾသဝငးစာ့စျာ မြတးသာ့ၾကရ၏။ 
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အလယးေခတး  ဥေရာပတျငးလညး့  အရပးတကာလညး၍  လကၤာပဵု်ပငးမ္ာ့  ရျတးဆုိ 

ေ်ပာၾကာ့တတးသညးံ  စာေ်ပာဆရာမ္ာ့  ေခတးစာ့ခဲံ၏ ။ တစးရပးတစးေက့္သုိ႓  မသျာ့ႏိုငး၊ 

မလညးႏိုငး၊ ကိုယးတုိငး မေရာကးႏုိငးၾကသူမ္ာ့မြာ  ထိုေခတးက  အေရ့ပါလြသညးံ က႐ူ့ဆိတး 

စစးပျဲႀကီ့ႏြငးံ စစးခ္ီရာ စစးတုိကးရာ  နယးေ်မေဒသမ္ာ့ေၾကာငးံ  စာေ်ပာ ကျကးစိပးမ္ာ့  

အာ့်ဖငးံသာ  ၾကာ့နာၾကရေပသညး။ 

ယေန႓ေခတး လကၤာဆရာ  ပဵု်ပငးဆရာကာ့  သူ႓ဖနးတီ့ခ္ကးကုိ  ႏႈတး်ဖငးံ 

လကးဆငးံမကမး့ေတာံၿပီ။  သူ႓မြာ သိလုိသူ တစးဦ့ခ္ငး့ထဵ အသကးသာ  အဆငးေ်ပဆုဵ့  

နညး့်ဖငး ံပို႓ေဆာငးေပ့ႏိုငးမညးံ  ကိရိယာတစးခု  ရြိေနၿပီ။ 

ေသသပးစျာ  ခ္ဳပးလုပးထာ့သညးံ ပဵုႏြိပးစာအုပး။  

သုိ႓ေသား စာအုပး်ဖစးသျာ့သ်ဖငးံ  အေ်ပာႏြငးံ  မဆိုငးေတာံၿပီဟု  မယူဆပါႏြငးံ။ ကဗ္ာ 

လကၤာ်ဖစးေစ၊ ဝတၳဳ်ဖစးေစ၊  ဝတၳဳမဟုတးသညးံ  အ်ခာ့  စာအုပးစာတမး့မ္ာ့်ဖစးေစ  

စာေရ့သူက စာဖတးသူအာ့  စကာ့ေ်ပာေန်ခငး့သာ ်ဖစးသညး။  သငးံအတျကး  စိတးဝငးစာ့ 

စရာ တစးခုခ ုေ်ပာ်ပရနး  သူ ႀကိဳ့စာ့ေန်ခငး့သာ ်ဖစးမညး။  

သငး ဘာကုိ စိတးဝငးစာ့သလဲ၊ သငး စိတးဝငးစာ့တာေတျ အာ့လုဵ့ စာထဲမြာ  

ရြိေနသညး။  

ဥပမာ ဆုိပါစို႓။ ကၽျနးေတားက  လူေတျကုိ စိတးဝငးစာ့သညး။ လူေတျႏြငးံ ေတျ႓ခ္ငး 

ဆုဵခ္ငး စကာ့ေ်ပာခ္ငးသညး။  လူေတျ အေၾကာငး့  သိခ္ငးသညး။ 

စာအုပးမ္ာ့  ဖတးလုိကးသညးံအခါ  ကၽျနးေတားံ လုိအငးဆႏၵေတျ  အာ့လုဵ့  

်ပညးဝံရေလသညး။  

ကၽျနးေတား ေတျ႓ဖူ့သညးံ  အလျနး မြတးသာ့ေလာကးေသာ  ပုဂၓိဳလးအခ္ိဳ႔သညး  

စာအုပးမ္ာ့ထဲမြာသာ  ရြိၾကသူမ္ာ့ ်ဖစး၏။ သူတုိ႓သညး  စာေရ့သူတုိ႓၏  စိတးကူ့ေလာက  
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ထဲမြေန၍  စာမ္ကးႏြာမ္ာ့ေပၐသုိ႓  ကူ့ေ်ပာငး့လာၾက၏ ။ ထုိမြတစးဖနး  ကၽျနးေတား၏  

စိတးအာ႐ဵုကမာၻထဲ  ေရာကးရြိၾကေပသညး။  

စာအုပးမ္ာ့မြေန၍  မိတးေဆျသစးေတျ  ကၽျနးေတား  ရသညး။ အသုိငး့အဝိငုး့  

သစးေတျထဲမြာ  ကၽျနးေတား  က္ငးလညးရသညး။  စကာ့လုဵ့သစးေတျ  ကၽျနးေတား ၾကာ့ရသညး။  

တစးနညး့ေ်ပာရလြ္ငး  စာအုပးေတျသညး  ကၽျနးေတားံအတျကး  အေဖားသဟာ  အသစးေတျ  

ေပ့သညး။ သညးအေဖားေတျက  သူဘာေကာငး၊  ငါဘာေကာငး  ဆုိၿပီ့ လကးမ မေထာငး။  

မတူမတနးသလုိ  သေဘာမထာ့။  ၿပီ့ သူက တစးရပးမြာ ကိုယးက တစးရျာမြာ  ဟူ၍လညး့  

ေဝ့လဵကျဲကျာေနစရာအေၾကာငး့  မရြိသူေတျ ်ဖစးသညး။  

ကၽျနးေတားက  လူေတျအေပၐ  စိတးဝငးစာ့ေသားလညး့  အ်ခာ့လူမ္ာ့က္ေတာံ  

ကၽျနးေတားံေလာကး  စိတးဝငးစာ့ခ္ငးမြ ဝငးစာ့လိမးံမညး။  အခ္ိဳ႔က „ဘယးသူ ဘယးဝါ‟ ဆုိေသာ 

အေၾကာငး့ထကး  „ဘာေတျ ဘယးလုိ်ဖစးသလဲ ‟ ဆုိတာမ္ိဳ့ကုိ ပို၍ စိတးဝငးစာ့သညး။ 

 „ဘယးသူ ဘယးဝါ‟ ဆုိသညးက သမုိငး့ဦ့ေခတး လူသာ့မြသညး  သိပၸဵစျနး႓စာ့ခနး့ 

ဝတၳဳမ္ာ့ထဲမြာ ပါသညးံ စူပါမငး့မ္ာ့အထိ စာအုပးမ္ာ့ထဲက  လူသာ့အာ့လုဵ့ကုိ  ညႊနး့လုိ်ခငး့ 

်ဖစး၍၊ „ဘာေတျ  ဘယးလုိ ‟ ဆုိသညးကမူ  စဵုေထာကးေမာငးစဵရြာ့  ဝတၳဳမ္ာ့ထဲမြ စဵုေထာကးႀကီ့  

ဦ့စဵရြာ့၏ အမႈအခငး့အေၾကာငး့  ရြငး့်ပခ္ကးမ္ိဳ့မြသညး သိပၸဵဆုိငးရာ ေတျ႓ရြိခ္ကးမ္ာ့  

အေၾကာငး့၊  ကေလ့မ္ာ့ကုိ ်ပညးသူ႓နီတိဆုိငးရာ  သငးၾကာ့ေပ့မႈမ္ာ့အေၾကာငး့  

စသညးတုိ႓အထိ  အဖဵုဖဵုေသာ  အေၾကာငး့ကိစၥမ္ာ့  ပါဝငးႏုိငးေလသညး။  

စာဖတး်ခငး့ကာ့  စိတး၏ ကစာ့ရႊငး်မဴ့မႈတစးခု်ဖစး၍ သူ႓မြာ ကာယအာ့ ကစာ့  

အလုပးမ္ာ့ႏြငးံ ဆငးတူေသာ  အပိုငး့မ္ာ့  ရြိ၏။ အာ့ကစာ့ကိစၥမြာလိုပငး  စာဖတး်ခငး့၌လညး့  

စိတးအာ့ထကးသနးမႈ  အေတျ႓အႀကဵဳ ရြိမႈ ကၽျမး့က္ငးလိမၼာမႈတုိ႓က  မ္ာ့စျာ စကာ့ေ်ပာတတး၏။ 

စာဖတး်ခငး့အရသာဟူသညး  သူမ္ာ့ေ်ပာတာ  တစးခုခု ၾကာ့သိရ်ခငး့သကးသကးတျငး  

မူတညးသညး မဟုတး။ အာ့ကစာ့ကိစၥ၌  ကာယစျမး့အာ့စိုကးထုတးလႈပးရြာ့ရ်ခငး့သညးပငး  
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အရသာတစးခု ်ဖစးသကံဲသုိ႓  စာဖတး်ခငး့တျငးလညး့  ဦ့ေႏြာကးစျမး့အာ့  သုိ႓မဟုတး  

စိတးအငးအာ့  စိုကးထုတးလႈပးရြာ့ေနရ်ခငး့သညးပငး  အရသာ ်ဖစးေပသညး။  

စာဖတးေနစဥး၌  သငး၏  စိတးကူ့ဉာဏးသညး စာေရ့သူ၏  အေတျ့ အာ႐ဵုမ္ာ့ႏြငးံ  

အတူတျဲဖကး  ကျနး႓်မဴ့မညး။ တစးခါတစးရဵ၌ သူ႓ထကးပငး သငးံအေတျ့ မ္ာ့က  သာလျနး  

က္ယးဝနး့ သျာ့ႏိုငးေသ့သညး။  သငးံအေတျ ႓အႀကဵဳမ္ာ့ကုိလညး့  စာေရ့သူ၏ အေတျ႓အႀကဵဳ  

မ္ာ့ႏြငး ံႏိႈငး့ယြဥး သုဵ့သပးကာ သူႏြငးံ အလာ့တူ ေကာကးခ္ကးမ္ိဳ့၊  သုိ႓မဟုတး  ကျဲ်ပာ့ေသာ  

ေကာကးခ္ကးမ္ိဳ့  သငး ခ္မိႏိုငးသညး။  ထုိ႓်ပငး သူ႓စိတးကူ့  သူ႓အေတျ႓အႀကဵဳမ္ာ့ကုိ 

နာ့လညးသေဘာေပါကးလာသညးႏြငးံအမြ္  သငးံစိတးကူ့  သငးံအေတျ့ အႀကဵမ္ာ့ ပို၍ 

ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ရငးံသနးလာမညး ်ဖစးသညး။  

စာဖတး်ခငး့ဆိုသညးမြာ  ေ်မပေဲလြား  ဝါ့ရတာႏြငးံလညး့  သေဘာခ္ငး့  ဆငးတူသညး။  

ေ်မပတဲစးေစံ စဝါ့မိလြ္ငး ရပး၍ မရခ္ငး။ တစးေစံၿပီ့  တစးေစံ ဆကးဝါ့ခ္ငးေနတတးသညး။  

သာမနးအာ့်ဖငးံ  ၾကညးံလြ္ငးမူ စာအုပးဟူသညး  တစးအုပးခ္ငး့  သီ့်ခာ့စ ီ တညးေနသညးံ  

အရာမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး။  စာအုပးတိုငး့ပငး  သူ႓ကုိယးပိုငး အေၾကာငး့အရာႏြငးံ  သီ့သနး ႓ 

ရပးတညးေနၾကသညး။  မိသာ့စုတစးစုစီ ေနထုိငးၾကသညးံ  ကိုယးပုိငးလုဵ့ခ္ငး့  အိမးကေလ့မ္ာ့  

ပမာပငး။ 

သုိ႓ေသား ၿမိဳ႔တစးၿမိဳ႔တညး့ သုိ႓မဟုတး  လမး့ တစးလမး့တညး့မြာ  တညးရြိေနသညးံ  

အိမးကေလ့မ္ာ့ကုိ  သူ႓ဘာသာ  သီ့်ခာ့ေနသူမ္ာ့ဟု ဆုိ၍ရပါမညးေလာ။  သီ့်ခာ့ 

ေနသညးံအပိုငး့မြာ  ဆကးစပးပတးသကးေနတာေတျလညး့  ရြိေနေသ့သညး။ သူတုိ႓ထဲမြာ  

တူရာတူရာေတျ  ရြိေနသညး။  ၿပီ့ သူတုိ႓တစးေတျ  စုေပါငး့ၿပီ့ ရပးကျကး ်ဖစးေနသညး။  ၿမိဳ႔်ပ 

်ဖစးေနသညး။  

စာအုပးမ္ာ့ထဲမြာ  လိုကးၾကညးံလြ္ငးလညး့  သညးသေဘာ ေတျ႓ရလိမးံမညး။  စာကုိ 

တစးအုပးခ္ငး့  သီ့သနး႓ ဖတး၍ ရသညး။ သီ့်ခာ့  စဥး့စာ့၍လညး့ ရသညး။ သို႓ေသား 

ဟိုစာအုပး  သညးစာအုပးေတျ  အႏြ႓ဵဖတးလာရငး့  သညးစာအုပးထဲက  အေတျ့ တစးခု  
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ေနာကးတစးအုပးမြာ  တစးထပးတညး့  တူညီစျာ ေတျ႓လာရႏိုငးသညး။  သုိ႓မဟုတး  

သညးစာအုပးက  အေတျ့ ႏြငးံ ဟုိစာအုပးက  အေတျ့  အေတားနီ့စပးတာ  ဒါမြမဟုတး လုဵ့ဝ 

ဆနး႓က္ငးေနတာ  သျာ့ေတျ႓ႏုိငးသညး။  

သညးအခါ စာအုပးတစးအုပးႏြငးံ  တစးအုပး  ဆကးစပး ပတးသကးလာၿပီ။  

စာအုပးဆုိတာ  လူ႓်ပႆနာ လူ႓အေၾကာငး့ကိစၥေတျကုိသာ  အဓိက ေရ့ၾကတာ  

်ဖစးသညး။ လူ႓ကိစၥ၊  လူ႓်ပႆနာဆုိတာေတျ က ဆငးတူယုိ့မြာ့ေတျသာ  ထပးတလဲလဲ  

်ဖစးတတးၾကသညး ်ဖစးရာ  သညးအေၾကာငး့အရာေတျကုိ  စာေရ့သူအသီ့သီ့က  စာအုပး 

အသီ့သီ့  ထဲမြာ ေရ့ၾကသညးံအခါ  တူညီတာ  ထပးေနတာေတျ  ေတျ႓ရႏုိငးသလုိ၊  ကိစၥ 

တစးရပးတညး့ကုိပငး  မတူညီေသာ ေခတးကာလမ္ာ့အတျငး့  အ်မငးမတူေသာ  စာေရ့ 

သူမ္ာ့က ႐ႈေထာငးံအမ္ိဳ့မ္ိဳ့မြ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့စျာ သုဵ့သပးတငး်ပသျာ့ၾကတာေတျ  ကုိလညး့  

ႏိႈငး့ယြဥး ဖတး႐ႈရႏိုငးသညး။  

သညးအခါမ္ိဳ့တျငး သညးစာအုပးေၾကာငးံ  ဟိုစာအုပးကုိ  ေနာကးတစးႀကိမး  ်ပနးလညး  

လြနးေလြာမိရတာ၊  မဖတးရေသ့သညးံ  အ်ခာ့စာအုပး  တစးအုပးကုိလညး့  ေမ့်မနး့ ရြာေဖျ 

ဖတး႐ႈၾကညးံရတာေတျ  ရြိလာသညး။  

စာအုပးတစးအုပးအေပၐ  တစးအုပး ဆကးစပး လႊမး့မို့သျာ့သညးံ သေဘာ။  

စာအုပးေတျသညး  အတိတး ပစၥဳပၸနးႏြငး ံ အနာဂတးကုိ  ဆကးစပး ေပါငး့ကူ့  

ေပ့တတးသညး။  ၿပီ့ သူ႓မြာ မ္ိဳ့႐ို့စဥးဆကးသဖျယး တစးအုပးမြတစးအုပး  ဆငးံကဲေပါကးဖျာ့  

်ဖစးေပၐတတးေသာ  သေဘာလညး့  ရြိသညး။ ဘယးေခတး  ဘယးအေ်ခအေနမြာ  

ဘယးပုဂၓိဳလးႀကီ့  ေရ့သာ့သျာ့ခဲံသညးံ  ဘယးစာအုပးကုိ  အေ်ခ်ပဳကာ  သညးေခတးကာလ  

အလာ့တူ အေနအထာ့မြာ  သညးပုဂၓိဳလး၏  သညးစာအုပး  ထျကးေပၐလာရသညး  ဆုိတာမ္ိဳ့။ 

ဒါေၾကာငးံလညး့  ဘယးစာအုပး်ဖစးေစ၊  တစးအုပးအုပးေကာကးဖတးမိကာ  အဲသညး 

စာအုပးထဲက  အေတျ့ စတစးခုမြာ  သငးၿငိတျယးမိၿပီဆုိလြ္ငးပငး  သညးအေတျ့ စႏြငးံ  
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ႏြီ့ႏျယးဆကးစပးေသာ  အေတျ့ မိသာ့စုႀကီ့  တစးခုထဲသုိ႓  ဆငးံကဲ ဆငးံကဲေသာ  စာအုပး 

မ္ာ့်ဖငး ံ သငး ေရာကးရြိက္ငးလညးကာ  ထုိအေတျ့ ဆရာတုိ႓  ေဖား်ပသညးံ  ေလာက  

အေၾကာငး့၊  လူ႓အေၾကာငး့ေတျ  သိ႐ဵုမက ေနာကးဆုဵ့  သငးံကုိယးသငးပါ  သေဘာေပါကးမိ  

ရြာေဖျေတျ႓ရြိမိမညး ်ဖစးသညး။  

စာအုပးဆုိသညးက  စာဖတးသူထဵမြ  အာ့စိုကးထုတးမႈကုိ  ေတာငး့ဆုိတတးေသာ  

သေဘာလညး့  ရြိသညး။ သုိ႓ေသား  အခါခပးသိမး့ ေတာငး့ဆုိသညးေတာံ  မဟုတး။  ထုိ႓်ပငး သူ 

ေတာငး့ဆုိတိုငး့လညး့  သငး ခဵယူစရာ မလုိ။ သူ႓ေတာငး့ဆုိခ္ကးကုိ  သငး လုိကးေလ္ာမညး  

မလိုကးေလ္ာမညး၊  သုိ႓မဟုတး ဘယးအတုိငး့အတာထိပဲ  လုိကးေလ္ာမညးဟူသညးမြာ  

သငးံသေဘာအတိုငး့သာ  ်ဖစးမညး။ 

ေကာကးဖတးလုိကးသညးႏြငးံ  တစးၿပိဳငးနကး ႏြစးသကးမိရသညးံ  စာအုပးမ္ိဳ့၊ ပထမ 

စာမ္ကးႏြာမြာပငး  ရယးစရာ ေမာစရာေတျ  ပါေနသညးံ စာအုပးမ္ိဳ့ေတျကုိခ္ညး့  သငး 

ဖတးမညးဆုိလြ္ငးလညး့  ်ဖစး၏။ ဒါမြမဟုတး သူမ္ာ့တကာက  အလျနး ဖတးရခကးေသာ  

စာအုပး၊  အေတျ့ အေခၐ  အသစးအဆနး့ေတျခ္ညး့ပမဲို႓  သိပးနကးနရဲႈပးေထျ့ ေသာ  စာအုပးဟု  

လကးေရြာငးထာ့တာကုိမြ  သငး ေရျ့ ခ္ယးကာ  အေတျ့ ဝကၤပါထဲမြာ  ဦ့ေႏြာကးအာ့  

စုိကးထုတးရငး့  က္ငးလညးက္ကးစာ့ရသညးကုိ  ႏြစးသကးစျာ  အရသာခဵမညးဆုိလြ္ငးလညး့  

်ဖစးႏိုငး၏။ 

ေနာကးတစးခုက  စာဖတးသညးံကိစၥသညး  ဘာမြ ေဝယ္ာဝစၥ မမ္ာ့်ခငး့ ်ဖစး၏။ 

ခရီ့သျာ့တုနး့ ေဆာငးသျာ့လြ္ငးလညး့  ရသညး။ ရာသီဥတု  မေကာငး့၍  အ်ပငး 

မထျကးႏိုငးသညးံ  အခါ အိမးမြာ  သူ႓ကုိ အေဖား်ပဳေန၍လညး့  ရသညး။ ထုိ႓်ပငး စာဖတးရငး့က 

ရပးခ္ငးသညးံေနရာမြာ  ရပးကာ သငး ေတျ့ ခ္ငးသေလာကး ေတျ့ ေတာေနမညး  ဆုိလြ္ငးလညး့  

်ဖစး၏။ အေတျ့ ်ပတးမြ ်ပနးဖတး႐ဵုသာပငး။  ဒါမြမဟုတး သညးေနရာ သညးစာမ္ကးႏြာေတျကုိ  

သိပးစိတးမဝငးစာ့ေတာံလြ္ငးလညး့  ေရြ႔စာမ္ကးႏြာဆီ  ေက္ားလႊာ့  ဖတး႐ႈ၍  ရ၏။ 

႐ုပးပး်မငးသဵၾကာ့  ၾကညးံသညးံအခါမြာလုိ  ဇာတးကာ့ေကာငး့တုနး့  ေၾကား်ငာေတျ  ၾကာ့်ဖတး 

ဝငးလာသ်ဖငးံ  မေက္မနပး ်ဖစးရတာမ္ိဳ့လညး့  ႀကဵဳစရာ မရြိ။ ၿပီ့ စာအုပးဟူသညး  
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တစးေယာကးတညး့  ထိုငးဖတးေနလြ္ငးလညး့  ရသညး။ ေကာငး့ကျကး  ကေလ့မ္ာ့ ေတျ႓လြ္ငး 

အနီ့အနာ့မြာ ရြိသူေတျကုိ  အသဵထျကး  ဖတး်ပကာ ေဝမြ္၍လညး့ ရသညး။ ဒါမြမဟုတး 

နာ့ေထာငးရနး ဝါသနာပါသူမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႓ပါက စာအုပး အစအဆုဵ့ကုိပငး  အသဵေန 

အသဵထာ့ႏြငးံတကျ  အာ့ရပါ့ရ ဖတး်ပႏိုငးေပေသ့သညး။  

သုိ႓ေသား တစးခုေတာံ  သတိထာ့ရလိမးံမညး။  စာအုပးဆုိသညးက  သူ႓ကုိ 

တကယးအရသာခဵဖတးမြ  အရသာ ေတျ႓တတးေသာ  သေဘာ  ရြိသညး။ 

အခ္ိဳ႔လူမ္ာ့မြာ ပညာဗဟုသုတ  တုိ့ပျာ့ရနးအတျကး  တစးေန႓ စာဘယးႏြစးမ္ကးႏြာ  

အၿပီ့ ဖတးမညးဟု သႏိၷဌာနး ခ္မြတးကာ ေန႓စဥး လ္ာထာ့ခ္ကး ်ပညးံမီေအာငး  

အသညး့အသနး  ကမနး့ကတနး့  ဖတးၾက၏။ အခ္ိဳ႔မြာလညး့  လူႀကီ့တစးေယာကးေယာကးက  

ဖတးၾကညးံစမး့ပါ၊ သိပးေကာငး့တယး၊  သိပးဖတးသငးံတယးဟု  ညႊနး့ထာ့ေသာ စာအုပးမ္ိဳ့  

ဆုိလြ္ငး အတငး့အာ့ခၿဲပီ့  ဖတးတတးၾကရာ  စာ၏ အရသာကုိကာ့  မခဵစာ့ရဘဲ ရြိေန 

တတးၾကသညး။  

သုိ႓ေသား သညးကိစၥအတျကး  စာအုပးမြာ  အ်ပစးမရြိ။ အ်ပစးရြိသူကာ့  စာဖတးပဵု 

ဖတးနညး့ ေနရာမက္ေသာ ၎ လူမ္ာ့ကုိယးတုိငးသာ  ်ဖစး၏။ သူတုိ႓၏  အ်ဖစးမြာ 

ပငးလယးကမး့ေ်ခသုိ႓  အပနး့ေ်ဖခရီ့ ထျကးလာသညးဆုိၿပီ့  ပငးလယးလိႈငး့မ္ာ့ႏြငးံ  

ေငျေသာငးယဵ်ဖဴလျလျမြ  ခရုချဵကေလ့မ္ာ့ကုိ  အာ႐ဵုမ ဝငးစာ့ႏိုငးဘဲ၊ တနး့လနး့ထာ့ခဲံရသညးံ  

အလုပးကိစၥမ္ာ့  အတျကးသာ  တေၾကာငးံၾကၾက ်ဖစးေနသူမ္ိဳ့ႏြငးံ တူေန၏။ သညးလူမ္ိဳ့  

အေနႏြငး ံ ေပ္ားစရာမေကာငး့ေသာ  သူ၏  အပနး့ေ်ဖခရီ့အတျကး  ပငးလယးကမး့ေ်ခကုိ  

အ်ပစးတငးေနပါက  တရာ့မညး မဟုတးေပ။  

စာဖတးသူမ္ာ့အေနႏြငးံလညး့  အဆုိပါပုဂၓိဳလးမ္ိဳ့၏  အ်ဖစးကုိ သငးခနး့စာယူရနး  

လို၏။ 

စာအုပးတစးအုပးကုိ  ဖတးပါ။ သုိ႓ေသား  မႀကိဳကးလြ္ငး ဆကးမဖတးပါႏြငးံ။  ်ပနးသာ  

ခ္ထာ့လုိကးပါ။  ၿပီ့လြ္ငး ေနာကးတစးအုပး  စမး့ၾကညးံပါ။ သငးံအတျကး  အဓိပၸာယး  
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တစးစဵုတစးရာရြိေသာ  သုိ႓မဟုတး  စိတးဝငးစာ့စရာေကာငး့ေသာ  စာအုပးမ္ိဳ့ေတျ႓မြသာ  

ယငး့စာအုပးႏြငးံ  သကးေသာငးံသကးသာ  ေနလိုကးပါ။  ယငး့စာအုပးကုိ  ဖတး႐ႈေနရေသာ  

အခ္ိနးကာလသညး  သငးံအတျကး ေက္နပးႏြစးသကးဖျယး  အခ္ိနးကာလတစးခု  ်ဖစးေန 

ေပလိမးံမညး။  

ထို႓်ပငး ထိုသုိ႓ လကးထဲတျငး စာအုပးတစးအုပး  ကုိငးကာ  ႏြစးသကးဖျယး  

အခ္ိနးကာလေလ့မ္ာ့ကုိ  တစးခုၿပီ့တစးခု ်ဖတးသနး့ရငး့  သငးႏိႈကး အသိဥာဏးပညာ  

တုိ့ပျာ့လာမညး။  စိတးေကာငး့၊ ႏြလုဵ့ေကာငး့၊ အမူအက္ငးံေကာငး့ေတျ  တုိ့တကး 

ကိနး့ေအာငး့ကာ  ပို၍ ပို၍ ရငးံက္ကး်ပညးံဝလာမညးဆုိက  သငးသညး စာဖတး်ခငး့ေၾကာငးံ  

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ခဵစာ့ခဵရသူတစးဦ့ ်ဖစးေခ္ၿပီ။ 

(မူရငး့။       ။ Bennett Cerf ၏ It‟s Fun to Read)  
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စာဖတးဝါသနာ အေ်ခတညးစ လူငယးတစးဦ့၏  စာအုပးစငးငယးတစးခုကုိ  

မၾကာမီက ၾကညးံ႐ႈခဲံရ၏။ 

လူငယးမြာ  ၁၉၉၁ -  ၁၉၉၂ ပညာသငးႏြစးက  အေ်ခခဵပညာ  အထကးတနး့  

ေအာငးခဲံသူ ်ဖစး၍  အသကး  ၁၇ႏြစးအရျယး ရြိ၏။ 

ေက္ာငး့စာကုိ မြနးမြနးက္ကးမြတးသူတစးဦ့  ်ဖစးၿပီ့  အေ်ခခဵပညာ  အထကးတနး့တျငး  

အဂၤလိပးစာ  အပါအဝငး ဘာသာအခ္ိဳ႔၌  ဂုဏးထူ့ရခဲံ၏။ 

အထကးတနး့  ေက္ာငး့သာ့ဘဝ တစးေလြ္ာကး ေက္ာငး့စာမြအပ  ်ပငးပ 

စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ကုိ  ဖတး႐ႈေလံ  မရြိခဲံ။ မဂၓဇငး့မ္ာ့၊ ႐ုပး်ပစာအုပး စာေစာငးငယးမ္ာ့ကိုပငး  

သူမ္ာ့စျာ စိတးမဝငးစာ့ခဲံ။ သုိ႓ေသား  စာေမ့ပျဲအၿပီ့ ေက္ာငး့ပိတးရကးရြညးရေသာ  

ကာလတျငးမူ  အခ္ိနးကုိ တနးဖို့ရြိစျာ အသုဵ့ခ္လုိေသာစိတး်ဖငးံ  အဂၤလိပးစာႏြငးံ  အ်ခာ့  

ဗဟုသုတစာေပမ္ာ့ကုိ  ေလံလာဖတး႐ႈရနး  သူ ဆုဵ့်ဖတးခဲံသညး။  

ကဵအာ့ေလ္ားစျာ  သူ႓၌ စာဖတးဝါသနာပါေသာ  ဖခငး၊ စာအုပး အစုအေဆာငး့  

ေကာငး့ေသာ  ဦ့ေလ့တစးေယာကးႏြငးံ  သူ႓အာ့  အဂၤလိပးစာ သငးၾကာ့ေပ့ခဲံသညးံ  

စာေပသမာ့  ဆရာတစးေယာကးလညး့  ရြိေနသညး။ 

သုဵ့ဦ့စလုဵ့ပငး သူ႓အာ့  စာဖတးရနး မၾကာခဏ  တုိကးတျနး့ေလံရြိၾက၍  သူ 

စာအုပးကုိ  စိတးဝငးစာ့ေၾကာငး့ ်ပသလာသညးံအခါ  သူ႓အာ့  သူႏြငးံ သငးံေလ္ားမညးံ 

စာအုပးစာတမး့မ္ာ့  ရြာေဖျေပ့်ခငး့ လမး့ညႊနး်ခငး့ အႀကဵေပ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးၾကသညး။  

ဘယးစာအုပးကုိ  မ်ဖစး်ဖစးေအာငးဖတး  ဟူ၍ကာ့ အတငး့  တိုကးတျနး့်ခငး့  

မ်ပဳၾကဘဲ သူ စိတးဝငးစာ့ရာ သူ ဝါသနာပါရာ လမး့ေၾကာငး့အတုိငး့  သူ႓ဘာသာ  

ဖျဵ႓ၿဖိဳ့သျာ့ပါေစ ဟူ၍သာ  ၎တုိ႓ သေဘာထာ့ခဲံၾကသညးဟု  ဆုိသညး။  
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လူငယး၏  စာအုပးစငးကုိ  ကၽျနးေတား  ၾကညးံ႐ႈရသညးံအခ္ိနး၌  သူ၏ 

စာဖတးသကးတမး့မြာ  တစးႏြစးခနး႓ရြိၿပ ီ်ဖစးသညး။  

သုိ႓ေသား အစပိုငး့တျငး  ခပးက္ကဲ္ဲ် ဖစး၍ ေသေသခ္ာခ္ာ  ဖတးသညးက  

သုဵ့ေလ့လသာ ရြိေသ့သညးဟုလညး့  ဆိုသညး။  

သူ႓စာအုပးစငးကေလ့မြာ  ေသ့ေသ့ေလ့  ်ဖစးသညး။  စာအုပးမ္ာ့ကုိ  

သပးသပးရပးရပး  စီတငးထာ့သညး။  စာအုပးေတျက ေသ့ေသ့ပါ့ပါ့ေတျ မ္ာ့သညး။  အုပးေရ 

စုစုေပါငး့ တစးရာနီ့ပါ့ေလာကးပဲ  ရြိသညး။  

စာအုပးမ္ာ့ကုိ  အကဲခတးၾကညးံလုိကးသညးံ  အခါ၌မ ူ ထူ့်ခာ့ခ္ကးတစးခု 

သျာ့ေတျ႓ရသညး။  သူ႓စာအုပးစငးတျငး ်မနးမာဘာသာ  စာအုပးမ္ာ့  မေတျ႓ရေပ။  

 „်မနးမာစာ မဖတးဘူ့လာ့ ‟ ေမ့သညးံအခါ  

„ဖတးပါတယး၊  ဒါေပမဲ ံကုိယးပိုငးေတာံ  မရြိဘူ့၊ အေဖံစာအုပးစငးက  ယူၾကညးံတံဲအခါ  

ယူၾကညးံတယး၊  ဦ့ေလ့ဆီက ငြာ့ဖတးတာလဲ  ရြိတယး‟ 

„ဘာေတျ ဖတးလဲ‟ 

„သိပးေတာံ မ္ာ့မ္ာ့ မဖတးပါဘူ့၊ ဆရာႀကီ့  ေရႊဥေါငး့  တစးေယာကးေလာကးပဲ  

ေသေသခ္ာခ္ာ  ႀကိဳကးၿပီ့ ဖတးဖူ့တာ  ရြိတယး‟ 

„ဟုတးလာ့၊  ဘယးစာအုပးေတျပါ လိမးံ ‟ 

„တစးသကးတာမြတးတမး့နဲ႓  စဵုေထာကး ေမာငးစဵရြာ့ ဝတၳဳေတျ ဖတးပါတယး၊  

စဵုေထာကး ေမာငးစဵရြာ့ကေတာံ  သေဘာက္လုိ႓  မၾကာခဏ ထပးဖတး်ဖစးတယး ‟ 

„တစးသကးတာမြတးတမး့ေကာ  ႀကိဳကးရ႔ဲလာ့ ‟ 
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„ႀကိဳကးပါတယး၊  ဖတးရတာ အရသာရြိတယး၊  ဆရာႀကီ့က အေရ့အသာ့  

အရမး့ေကာငး့တာပ၊ဲ ေရ့လိုကးရငး  အပိုငးခ္ညး့ပ၊ဲ မမိိရရ အသာ့ပါပါ ေရ့တယး၊ 

ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ မြတးသာ့စရာေတျလဲ  အမ္ာ့ႀကီ့ ပါတယး။ ကၽျနးေတားံဦ့ေလ့ဆုိရငး  

ဒီစာအုပးႀကီ့ထဲက  တခ္ိဳ႔အပိုဒးေတျကုိ  အေၾကာငး့တိုကးဆုိငးတိုငး့  အလျတး ရျတးရျတး 

်ပတတးတယး ‟ 

ဆရာႀကီ့ ေရႊဥေဒါငး့မြာ သူ၏  ဦ့ေလ့၊ ဘႀကီ့မ္ာ့  အပါအဝငး သူတုိ႓မိသာ့စု  

အစဥးအဆကး  ႀကိဳကးႏြစးသကးခဲံေသာ  စာေရ့ဆရာႀကီ့်ဖစးရာ  လူႀကီ့မ္ာ့  ႀကိဳကးၾက 

ကုိ့ကာ့ၾကလျနး့သ်ဖငးံ  သူ ဖတး်ဖစးကာ သေဘာက္သျာ့်ခငး့  ်ဖစးသညး။  ယေန႓ေခတး 

ဆရာတုိ႓၏  စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံကာ့  သူ နီ့စပး်ခငး  ့မရြိခဲံ။ 

သူ႓စာအုပးမ္ာ့ကုိ  အေသ့စိတး  ၾကညးံးံ႐ႈမိသညးံအခါ၌မူ  ကၽျနးေတား  အေတားပငး  

စိတးဝငးစာ့သျာ့မိသညး။  

စာအုပးေတျကေတာံ  စာအုပးေကာငး့ေလ့ေတျ  ်ဖစးသညး။  သုတ ရသ မြ္မြ္တတ 

ရြိသညး။ 

အဓိက ကေတာံ  

Ladder Edition, Stories Retold, Shorter Classics, Special Student 

Edition. စသညး ံ စာစဥး အမညးမ္ာ့တပး၍  ထုတးေဝၾကသညးံ အဂၤလိပးစာ လျယးလျယး်ဖငးံ  

်ပနးေရ့ထာ့ေသာ ဂႏဝၳငး ဝတၳဳငယးမ္ာ့၊  သုတ က္မး့ငယးမ္ာ့ ်ဖစးသညး။  

Sir Walter Scott ၏ Ivanhoe; 

Charles Dickens ၏ David Copperfield; 

Alexander Dumas ၏ The Count of Monte Cristo;  

Jonathan Swift ၏ Gulliver's Travels;  
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H.G.Wells ၏ The War of the Worlds;  

Jack London ၏ The Sea-Wolf;  

Conrad Richter ၏ The Light in the Forest စသညးံ ဝတၳဳမ္ာ့။ 

M. Cousins ၏ Thomas Alva Edison;  

N.R. Campion ၏ Patrick Henry;  

Carl Sandburg ၏ Prarie Town Boy;  

E.F. Dodd ၏ Sir Ronald Ross;  

Sterfan Lorant ၏ The Life of Abraham Lincoln;  

L. Barnett ၏ The Universe and Dr.Einstein စသညး ံ ဂႏဝၴငး အတၳဳပၸတိၱ  

စာအုပးမ္ာ့။  

A. Mandelbaum ၏ Electricity: The Story of Power;  

M.J. Adler ႏြငးံ C.V. Doren တုိ႓၏ How to Read a Book;  

David Le Roi ၏ The Scottie Book of Inventions; 

W. Lotspeich ၏ Discoveries in Science: How They Are Made; 

John Scott ၏ Hunger: Man's Struggle to Feed Himself;  

Henry David Thoreau ၏ Walden;  

L. Fermi ၏ The Story of Atomic Energy;  
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V. & N. Kovalik တုိ႓၏ The Ocean World စသညးံ သိပၸဵႏြငးံ သုတ အေထျေထျ  

စာအုပးမ္ာ့။  

 „စာအုပးေတျ  အေတားစဵုတာပ၊ဲ  စာအုပးေကာငး့ေတျခ္ညး့ပ၊ဲ  ဘယးက ရြာၿပီ့ 

စုထာ့တာလဲ ‟ 

„အေဖံစာအုပးစငးထဲက  ေလြ္ာကးေမႊထာ့တာေတျ  ပါတယး၊ တခ္ိဳ႔လဲ 

ဆရာေပ့တာ  ကၽျနးေတားံ  ဦ့ေလ့ေပ့တာေတျ ရြိတယး၊ ကၽျနးေတားံဘာသာ  လမး့ေဘ့ 

စာအုပးတနး့  ေတျမြာ  လုိကးၾကညးံၿပီ့ ေရျ့ ဝယးထာ့တာေတျလဲ  ပါတယး၊  ကိုယး 

ဖတးႏုိငးေလာကးတံဲ  အဆငးံေတျေပါံ၊  တခ္ိဳ႔စာအုပးေတျက  မူရငး့ေတျဆုိေတာံ  ဖတးရတာ  

ခကးတယး၊  ကၽျနးေတား သိပးဖတးလုိ႓  မရဘူ့။ အေၾကာငး့အရာ  ႀကိဳကးလုိ႓ ဝယးထာ့တာ၊  

ေနာကး တ်ဖညး့်ဖညး့ အဂၤလိပးစာ ပိုဖတးႏုိငးတံဲအခါ ဖတးမလုိ႓ ‟ 

„ေကာငး့ပါတယးကျာ၊  ဒီလုိပဲ ႀကိဳ့စာ့ဖတးရငး့ တစးဆငးံၿပီ့ တစးဆငးံ 

တုိ့တကးလာမြာေပါံ။  ဒါနဲ႓ ဒီစာအုပးအပါ့ေတျ၊  အလျယးေရ့  စာအုပးေတျထဲက  ဘယးႏြစးအုပး  

ေလာကး ဖတးၿပီ့ၿပီလဲ‟ 

„တစးဝကးေက္ားေလာကးေတာံ  ဖတးၿပီ့ပါၿပီ၊ တခ္ိဳ႔လဲ တစးပိုငး့တစးစ ဖတးၾကညးံၿပီ့  

ဆကးမဖတး်ဖစးတာေတျလဲ  ရြိပါတယး။‟ 

„ဒါနဲ႓ ဝတၳဳေတျထဲမြာ  ဘယးဟာေတျ  အႀကိဳကးဆုဵ့လဲ ‟ 

„ကၽျနးေတားက  ပငးလယးထဲက  ဝတၳဳေတျ ပိုသေဘာက္တယး၊  ထရရဲြာ့  

အိုငးလငး့တုိ႓၊ ေကာရလဲး  အိုငးလငး့တုိ႓၊ ေရားဘငးဆနး  က႐ူ့ဆုိ့တုိ႓ ဖတးလုိ႓ 

သိပးေကာငး့တယး၊  ဆီ့ဝလုးဖးလဲ ႀကိဳကးပါတယး။  ဒါေပမဲ ံသူကေတာံ  တစးမ္ိဳ့ေပါံေလ‟ 

 „ဘယးလုိတစးမ္ိဳ့လဲ ‟ 
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 „သူက ဝတၳဳဇာတးလမး့ထကး  ဝလုးဖးလာဆငး  ဆုိတံဲ သေဘၤာကကးပတိနး  

အေၾကာငး့  သူ႓စိတးသေဘာထာ့ေတျ  သူ႓စကာ့ေတျကုိ  စိတးဝငးစာ့စရာေကာငး့ေအာငး  

ေရ့တယး‟ 

„ထရရဲြာ့  အိုငး့လငး့ထဲမြာလဲ စိတးဝငးစာ့စရာေကာငး့တဲံ  ဇာတးေကာငးေတျ  

ပါတာပဲ မဟုတးလာ့ ‟ 

„ဟုတးေတာံ  ဟုတးပါတယး၊  ဒါေပမဲ ံ သူတုိ႓က ဘယးလုိေ်ပာမလဲ၊  နညး့နညး့ 

ရြငး့တယး ေခၐမြာေပါံ၊  နာ့လညးလျယးတယး၊  လာဆငးကေတာံ  ပဵုစဵတစးမ္ိဳ့ပ၊ဲ ဒီလူက လူဆုိ့  

လူၾကမး့ႀကီ့။ ဒါေပမဲ ံဒါဝငးရ႔ဲ အီေဗားလူရြငး့  သီအုိရီလုိဟာမ္ိဳ့ေတျလဲ  သူ သိတယး‟ 

„မဆုိ့ပါဘူ့၊ မငး့ဝတၳဳေတျရ႔ဲ ကျဲ်ပာ့တံဲ သေဘာေလ့ေတျ  သတိ်ပဳမိသာ့ပ၊ဲ  

မ္ာ့မ္ာ့ ဖတးလာတံဲအခါ  ပိုသိလာလိမးံမယး။  ဝတၳဳေတျထဲမြာ  တခ္ိဳ႔က ဇာတးလမး့ကုိ  

အာ့်ပဳၿပီ့ ေရ့တယး၊ တခ္ိဳ႔က ဇာတးေကာငးကုိ  အာ့်ပဳၿပီ့ ေရ့တာ ရြိတယး၊  

ဇာတးလမး့အာ့်ပဳတံဲ ဝတၳဳေတျမြာ  ဇာတးေကာငးေတျက  မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ  မူေသစ႐ိုကးေတျ၊  

သိပး႐ုပးလုဵ့မႂကျဘူ့၊ တကယးံလူအစစးနဲ႓  သိပးမတူဘူ့။ ဇာတးေကာငးအာ့်ပဳတံဲ  

ဝတၳဳေတျက္ေတာံ  ဇာတးေကာငးေတျက  ပိုၿပီ့ လႈပးတယး၊  လူအစစးနဲ႓  ပိုတူတယး၊  ဥပမာ 

ေစာေစာက ေ်ပာတံဲ  ထရရဲြာ့  အိုငး့လငး့ ဆုိပါေတာံ၊  သူ႓အထဲမြာပါတံဲ  ခ္ိဳငး့ေထာကးနဲ႓ 

လူဆုိ့ႀကီ့ ေလာငး့  ဂၽျနး ဆစးလဗာ့ဆုိရငးလဲ  အေတားံကုိ ထူ့်ခာ့တံဲ ဇာတးေကာငးပ၊ဲ  

စာေရ့ဆရာက  သူ႓စိတးဓာတးစ႐ိုကးကုိလဲ  အေတားေလ့  ေဖား်ပတာပါပ။ဲ  ဒါေပမဲ ံ ဝတၳဳက 

သူ႓ခ္ညး့ အသာ့ေပ့ထာ့တာ  မဟုတးဘူ့။  ဝတၳဳထဲမြာ  သူ႓အ်ပငး တ်ခာ့အေရ့ပါတံဲ 

ဇာတးေကာငးေတျ  အေတားမ္ာ့မ္ာ့ ပါေသ့တယး။  ၿပီ့ေတာံ ဆစးလဗ္ာ့  အပါအဝငး 

ဒီဇာတးေကာငးေတျ  အာ့လုဵ့ဟာ စာေရ့ဆရာ ဆငးထာ့တံဲ ရတနာသုိကးဇာတးလမး့ထဲမြာ  

မငး့က လူေကာငး့ေနရာ ေန၊  မငး့က လူဆုိ့လုပး စသ်ဖငး ံ ေနရာခ္ေပ့တံဲအတိုငး့  

လႈပးရြာ့က်ပရတံဲ  သေဘာ ရြိတယး။ စာေရ့ဆရာ ေတားလျနး့လုိ႓သာ  ဒဝီတၳဳဖတးၿပီ့တံဲ 

အခါမြာ ဒီဇာတးေကာငးေတျကုိ  မေမံႏိုငး်ဖစးၾကရတာ။  
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„တကယးေတာံ  ထရရဲြာ့  အိုငး့လငး့က ဇာတးလမး့ကုိ  အာ့်ပဳတံဲ ဝတၳဳ၊ သူ႓အထဲက  

ဇာတးေကာငးေတျကလဲ  အဓိကအာ့်ဖငးံေတာံ  မူေသ ဇာတးေကာငးေတျ၊  ဥပမာ 

အာ့်ဖငးံေတာံ  မူေသဇာတးေကာငးေတျ၊  ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဆရာဝနးႀကီ့ လီဗီေဆ့ဆုိရငး  

စိတးေကာငး့  ရြိမယး၊  အေ်မားအ်မငး ရြိမယး၊  ကပၸတိနး စေမာလကးက  တညးၿငိမးမယး၊ သတိၱ 

ရြိမယး၊ ဟုတးတယး  မဟုတးလာ့၊  ဝတၳဳအစအဆုဵ့  ဒီတိုငး့ သျာ့မယး၊  မူေသ သေဘာေတျ၊  

ဒဝီတၳဳထဲမြာ အဓိက ဆျဲသျာ့တာ ဇာတးလမး့ပ၊ဲ ရငးတမမ ရငးတမမနဲ႓၊ အဓိက 

ဇာတးေကာငး်ဖစးတံဲ  လူငယးေလ့  ဂ္ငးမးကုိ လူဆုိ့ႀကီ့ေတျ ပငးလယးဓာ့်ပ 

လူၾကမး့ႀကီ့ေတျၾကာ့ထဲမြာ  လႈပးရြာ့ခိုငး့ထာ့တာဆုိေတာံ  တစးေလြ္ာကးလုဵ့  တထိတးထိတး  

်ဖစးစရာေတျခ္ညး့ပ။ဲ  အဲဒ ီတထိတးထိတးက  စာဖတးသူကုိ  ဆျဲေဆာငးသျာ့တာ။  

„ဆီ့ဝလုးဖးလုိ ဟာမ္ိဳ့က္ေတာံ  ဇာတးလမး့လဲ  ပါေတာံ ပါတာေပါ႓။ ဒါေပမဲ ံ

က္ကဲ္ေဲလ့ပဲ ပါတယး၊ သူက ဇာတးကျကး  အလြညးံအေ်ပာငး့ေတျနဲ႓  ဆျဲေဆာငးတာ  

မဟုတးဘူ့၊  ဇာတးေကာငးရ႔ဲ  ထူ့်ခာ့တံဲ စ႐ိုကးသဘာဝနဲ႓ ဆျဲေဆာငးတာ၊  ဇာတးလမး့က  

သူ႓စ႐ိုကးေတျ  ပီ်ပငးေအာငး ်ပညးံစဵုေအာငး  ေဖားႏိုငးဖို႓အတျကးသာ  အေထာကးအကူ  

်ပဳေပ့ရတာ၊ ဆီ့ဝလုးဖးထဲမြာ ေစာေစာက  မငး့ေ်ပာတံဲ လာဆငး၊  လာဆငးဟာ  

ဘယးလုိလူစာ့လဲ  ေ်ပာမယးဆုိရငး  ေစာေစာက  ဆရာဝနးႀကီ့တုိ႓၊ ကပၸတိနးတုိ႓လုိ တစးချနး့  

ႏြစးချနး့နဲ႓ အၿပီ့ မေ်ပာႏိုငးဘူ့၊ တစးအုပးလုဵ့  ဖတးရငး့နဲ႓မြ တ်ဖညး့်ဖညး့ သူ႓အေၾကာငး့ေတျ  

သူ႓ရ႔ဲ ထူ့်ခာ့တံဲ စိတးဓာတးေတျကုိ  သိလာရမြာ။  လာဆငးကုိ  ၾကညးံလိုကးရငး  

တကယးံလူထူ့လူဆနး့  နာ့လညးရခကးတံဲ  လူစာ့မ္ိဳ့လုိ႓ ထငးရမယး၊ ဒါေပမဲ ံ

အ်ပငးေလာကမြာ  အဲဒီလုိ နာ့လညးရခကးတံဲလူေတျ  ထူ့်ခာ့ဆနး့ၾကယးတံဲလူေတျ  

အမ္ာ့ႀကီ့ ရြိတယး။ တစးခါတစးရဵ ႐ို့စငး့တယး ထငးရတံဲလူက  ဆနး့ေနတတးတယး။  

ဇာတးေကာငးစ႐ိုကး  အာ့်ပဳတံဲ ဝတၳဳဆုိတာ အဲဒီလုိ နာ့လညးရခကးတံဲ  

လူထူ့်ခာ့ေတျအေၾကာငး့၊  ဒါမြမဟုတး သာမနးလုိ႓ ထငးရတံဲ လူေတျကုိယးတိုငး  

တကယးတမး့  က္ေတာံ နာ့လညးရခကးပဵု၊  ထူ့်ခာ့ဆနး့ၾကယးပဵုအေၾကာငး့ကုိ  ေဖား်ပတံဲ  

ဝတၳဳေတျ၊  ဇာတးလမး့ႀကိဳကးတံဲလူေတျကေတာံ  ဒီလုိဝတၳဳမ္ိဳ့ေတျကုိ သိပးအရသာ  

မေတျ႓တတးၾကဘူ့။  
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„ဒါေပမဲ ံ လူ႓စ႐ုိကးသဘာ ဝကုိ စိတးဝငးစာ့တတးၾကသူေတျအတျကးကေတာံ  

ဒဝီတၳဳမ္ိဳ့ ဖတးရတာလဲ  လြ္ိဳ႔ဝြကးသညး့ဖိုဝတၳဳမ္ာ့ ဖတးရသလုိ ရငးတမမနဲ႓ လကးက 

မခ္ႏိုငးဘူ့၊ စာဖတးသကးရငးံလာ  ဘဝအေတျ႓အႀကဵဳရြိလာ  လူေတျအေပၐ  စိတးဝငးစာ့မႈ 

ပိုမ္ာ့လာတံဲ အခါ ဒဝီတၳဳမ္ိဳ့ကုိ ပိုအရသာခဵမိလာမယး၊  ပိုလဲ တနးဖို့ထာ့မိလာမယး၊ ဒါေပမဲ ံ

ဇာတးေကာငးစ႐ုိကးေတျက  မူရငး့ဝတၳဳေတျမြာမြ  ပိုပီ်ပငးတယး။  အလျယး်ပနးေရ့တံဲ  

စာအုပးေတျက္ေတာံ  အေတားေလ့  ေလ္ာံသျာ့တယး ။ ဒါေပမဲ ံ ရသေလာကးေတာံ  

ရတာေပါ႓ေလ၊ ၿပီ့ မူရငး့ဝတၳဳေတျက  ဖတးရတာ ခကးဦ့မယး၊ သိပးခကးတာေတျ  ပငးပနး့ခဵၿပီ့ 

မဖတးနဲ႓၊ စာဖတးတယးဆုိတာ  ဦ့ေႏြာကးရငးံသနးေအာငး  ေလံက္ငးံခနး့လုပးတာ်ဖစးသလုိ  

စိတးၾကညးႏူ့မႈ စိတးေက္နပးမႈလဲ  ရြိေစရမယး။ သိပးခကးခဲ ပငးပနး့လျနး့ရငး 

စာေၾကာကးသျာ့ႏိုငးတယး ၊ ေဟာဒီမြာ  မငး့မြာလဲ ရြိတာပ၊ဲ  Pleasure and Purpose 

ဖတးၿပီ့ၿပီလာ့ ‟ 

„ဟုတးကံဲ၊  သုဵ့ေလ့ပုဒးေလာကးေတာံ  ဖတးၿပီ့ပါၿပီ၊ စူ့အကးတူ့ေ်မာငး့ ေဖာကးတံဲ  

ဖာဒီနနး ဒလကးဆကးအေၾကာငး့၊  မဒမးက္ဴရီ၊ အငးဒ႐ူ့ ကာနကးဂ္ီ၊  ေနာကးလဲ  တစးပုဒး 

ႏြစးပုဒးေလာကး  ဖတး်ဖစးတယး‟ 

„ဘယးလုိလဲ  ဖတးရတာ လျယးသလာ့၊  ခကးသလာ့ ‟ 

„Ladder ေတျေလာကးေတာံ  မလျယးဘူ့။  ဒါေပမဲ ံ သိပးအခကးႀကီ့ေတာံ  

မဟုတးပါဘူ့၊  ဖတးလုိ႓ရပါတယး ‟ 

„အဲဒါဆုိ က္နးတံဲအပုဒးေတျလဲ  ဖတးၾကညးံပါဦ့၊ သူ႓အထဲမြာ  ဝတၳဳတုိေလ့ေတျလဲ  

ပါတယး၊  သူက သုတ ရသ မြ္ေအာငး  စုထာ့တယး၊  စာအုပးနာမညးက  သူ႓စာအုပးရ႔ဲ  

ရညးရျယးခ္ကးကုိ ေဖား်ပထာ့တာ၊  Pleasure and Purpose တံဲ၊ စာဖတးတယးဆုိတာ  

စိတးၾကညးႏူ့မႈ စိတးေက္နပးမႈ (Pleasure) ်ဖစးေစရမယး၊  ကိုယးံအတျကး  အက္ိဳ့်ဖစးထျနး့ဖို႓ 

ဆုိတံဲ ရညးရျယးခ္ကး  (Purpose)လဲ ပါေစရမယးဆုိတံဲ  သေဘာ။  ဝတၳဳေတျ ဖတးတံဲအခါမြာ  

Pleasure ဘကးက ပိုမယး၊ ဒါေပမဲ ံ လူ႓ဘဝ လူ႓ေလာကအေၾကာငး့လဲ  သိချငးရံမယး၊  
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ဝတၳဳမဟုတးတံဲ  စာမ္ိဳ့ေတျက ဝတၳဳေတျေလာကး  ဖတးရတာ  အရသာရြိမြာ  မဟုတးဘူ့၊  

သုိ႓ေသား သူတုိ႓လဲပဲ  အေၾကာငး့အရာ  အခ္ကးအလကးရ႔ဲ  ဆျဲေဆာငးမႈနဲ႓  ဖတးေပ္ားႏိုငးတယး၊  

စိတးဝငးစာ့စရာ ်ဖစးႏိုငးတယး၊  သူ႓ဆီက အေၾကာငး့အရာ  အခ္ကးအလကး  ဗဟုသုတေတျ  

ရတံဲအတျကး  တနးဖို့ရြိတယး၊ မငး့က ဘယးဟာမ္ိဳ့ေတျ ပုိစိတးဝငးစာ့သလဲ‟ 

„ကၽျနးေတားက  ဝတၳဳေတျလဲ ႀကိဳကးေတာံ ႀကိဳကးပါတယး၊  ဒါေပမဲ ံ  သိပၸဵနဲ႓ 

အေထျေထျ  ဗဟုသုတ စာအုပးေတျ  ပိုစိတးဝငးစာ့တယးလုိ႓ ေ်ပာရမယး  ထငးတာပ၊ဲ  တခ္ိဳ႔ 

ကၽျနးေတားံသူငယးခ္ငး့ေတျက  စာအေရ့အသာ့လြတာေတျ  သေဘာက္တယး၊  အဲဒါမ္ိဳ့ 

ေတျ႓ရငး ကူ့ၿပီ့ က္ကးထာ့ၾကတယး၊  ကၽျနးေတားကေတာံ  အဲဒါမ္ိဳ့ ဝါသနာမပါဘူ့၊  

အ်ဖစးအပ္ကးေတျ  အခ္ကးအလကးေတျ  ပိုစိတးဝငးစာ့တယး၊  ၿပီ့ေတာံ လူေတျအေၾကာငး့လဲ  

ဖတးရတာ ေပ္ားတယး၊  အတၳဳပၸတိၱေတျေပါံ။  အကးဒီဆငးအတၳဳပၸတိၱဆုိရငး  တစးေန႓ကမြ 

ဝယးလာတာ၊  အဲဒီေန႓ပဲ ကၽျနးေတားၿပီ့ေအာငး  ဖတးပစးလုိကးတယး။  ကၽျနးေတားက  သူ႓ကုိ 

သိပၸဵတီထျငးမႈေတျနဲ႓ ပတးသကးၿပီ့ေတာံလဲ  စိတးဝငးစာ့တယး၊  ၿပီ့ေတာံ သူ႓ဘဝ 

အေတျ႓အႀကဵဳေ တျ သူ႓စိတးဓာတးနဲ႓  သူ႓လုပးပဵုကုိငးပဵု  ထူ့်ခာ့တာေလ့ေတျကုိကလဲ  

စိတးဝငးစာ့စရာ ေကာငး့တယး၊  ရယးရတာေလ့ေတျလဲ  ပါတယး၊ သူ႓နာမညး 

သူေမံေနတာလုိဟာမ္ိဳ့ ‟ 

„ေအ့၊ ေကာငး့ပါတယးကျာ၊  အတၳဳပၸတိၱေတျ  စိတးဝငးစာ့တာ ေကာငး့တယး၊  

အတၱဳပၸတိၱဖတးတယးဆုိတာ  ကမာၻမြာ  အထူ့်ခာ့ဆုဵ့ ပုဂၓိဳလးေတျနဲ႓ သိကၽျမး့ချငးံရတာနဲ႓  

တူတယး၊  နညး့နညး့ပါ့ပါ  ့ သိရတာ  မဟုတးဘူ့။ တရငး့တႏြီ့  သိရတာ၊  ဒီလူေတျ 

ဘာေၾကာငးံ  လူတကာထကး  ထူ့ခၽျနးထငးရြာ့လာရသလဲ၊  ထူ့ခၽျနးေအာငး ဘယးလုိ 

ႀကိဳ့စာ့ခဲံၾကသလဲ၊  ဘဝ အခကးအခေဲတျကုိ  ဘယးလုိ  ရငးဆိုငးခဲံၾကသလဲ၊  သူတုိ႓ 

နညး့လမး့ေတျ ကိုယး သိရမယး၊ သူတုိ႓ စိတးဓာတးေတျ  ကိုယး ေလ့စာ့မိရမယး၊ သူတုိ႓ကုိ 

အာ့က္အတုယူၿပီ့  ကိုယးတုိငးလဲ  ထူ့ခၽျနးတံဲလူတစးေယာကး  ်ဖစးလာေအာငး  ႀကိဳ့စာ့ခ္ငး 

စိတးေတျ ထကးသနးလာႏုိငးတယး။  တကယး ထကးသနးၿပီ့  ႀကိဳ့စာ့ရငး ကိုယးလဲ 

အတိုငး့အတာတစးခုအထိေတာံ  ်ဖစးလာႏိုငးတာပ။ဲ ‟ 
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„ၿပီ့ေတာံ အတၳဳပၸတိၱေတျ  ဖတးတံဲအခါ  အဲဒီအတၳဳပၸတိၱရြငးရ႔ဲ  အႀကီ့မာ့ဆုဵ့  

အရညးအခ္ငး့ဟာ  ဘာလဲ၊  သတိၱလာ့၊  ဇျဲလုဵ႓လလာ့၊  ဉာဏးအေ်မားအ်မငးလာ့၊  စိတးေကာငး့  

ႏြလုဵ့ေကာငး့  ရြိမႈလာ့၊  သူ႓ရ႔ဲ အာ့နညး့ခ္ကးကေကာ  ဘာလဲ၊  ေဒါသႀကီ့တာလာ့၊  

ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵေရ့ ညဵံဖ္ငး့တာလာ့ ၊ ဝရီိယနညး့တာလာ့၊ အဲဒီအာ့နညး့ခ္ကးေၾကာငးံ  

သူ႓ဘဝမြာ ဘယးလုိထိခိုကးခဲံရသလဲ၊  ဒါေလ့ေတျ စူ့စမး့ဆငး်ခငးတံဲ စိတးနဲ႓ဖတး၊ အဲဒီက 

ရတံဲ အသိတရာ့ကုိ  ကိုယးတုိငး လကးေတျ႓ဘဝမြာ အသုဵ့ခ္၊ အဲဒါဆုိရငး 

အတၳဳပၸတိၱဖတးတံဲအလုပးကေန  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ေကာငး့ေကာငး့  ခဵစာ့ရမယး။ ကဲ၊ ဒါနဲ႓ 

ဒါေလ့ေတျကေကာ  ဘယးလုိလဲ၊  အစဵုပါပလဲာ့၊  general knowledge  ေတျ၊  အမယး 

Rachel Carson ရ႔ဲ The Sea Around Us, ဒါက original ပ၊ဲ မငး့ဖတးလုိ႓ရရ႔ဲလာ့‟ 

„သိပးမရဘူ့၊ ကၽျနးေတားက  The Ocean World ဖတးၿပီ့ သေဘာက္လုိ႓  

ဒီစာအုပးလဲ အေၾကာငး့အရာခ္ငး့  ဆကးစပးတယးဆုိၿပီ့  အေဖံဆီက  ယူထာ့တာ ‟ 

„ဒ ီNuclear Weapons ေကာ  ဖတးၿပီ့ၿပီလာ့‟ 

„ဟုတးကံဲ၊  ကၽျနးေတားက  Physics လဲ ဝါသနာပါတာဆုိေတာံ  ဒီစာအုပးမ္ိဳ့  

ဖတးရတာ  လျယးတယး၊  စိတးလဲ ဝငးစာ့တယး၊  သိခ္ငးတာေတျလဲ  ပါတာကုိ့၊  

အဏု်မဴဗဵု့လုပးနညး့ေတျ၊ အဏု်မဴလကးနကးရ႔ဲ စျမး့အာ့ေတျ ပါတယး၊  ဒါနဲ႓ ဆကးစပးၿပီ့  

ကၽျနးေတားံဆီမြာ  The Story of Atomic Energy ရြိတယး၊ ေလားရာ  ဖာမ ီ ေရ့တာ၊  

အဏု်မဴသိပၸဵပညာရြငးႀကီ့  အငးနရီကုိဖာမီရ႔ဲ  ဇနီ့၊ သူက အဏု်မဴသိပၸဵ သမုိငး့ေၾကာငး့ကုိ 

ေရ့ထာ့တာ၊  အေတားေကာငး့တယး။  ေနာကးတစးအုပးက  The Nuclear Years၊ ေဟာဒီမြာ၊  

ဒါကေတာ ံအဏု်မဴလကးနကး  မ်ပနး႓ပျာ့ေရ့ ေဆျ့ ေႏျ့ ၾကတာ၊ စာခ္ဳပးစာတမး့  

ခ္ဳပးၾကတာေတျ  အေၾကာငး့ပါ၊  SALT တုိ႓ ဘာတုိ႓၊  ကၽျနးေတား  သေဘာေလာကးပဲ  

ဖတးၾကညးံပါတယး ‟ 

„ေအ့၊ ေကာငး့ပါတယးကျာ၊  မငး့ ဖတးတာေတျ  အေတား  က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓  

စဵုစဵုလငးလငး ရြိပါတယး၊ ဒါေပမဲ ံ တစးခုေတာံ အႀကဵေပ့ခ္ငးတယး၊ ်မနးမာစာအုပးလဲ  ဖတးဖို႓၊  
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အခုလုိပေဲပါ႓၊ ဝတၳဳေရာ ်မနးမာမႈ  ်မနးမာံသုတေတျ  ်မနးမာံ  အတၳဳပၸတိၱေတျပါ  မြ္မြ္တတ တျဲၿပီ့ 

ဖတး။ ဘယးစာအုပး ေကာငး့သလဲ၊  သငးံေတားသလဲ  ဆုိတာေတာံ  လူႀကီ့ေတျနဲ႓ အေသ့စိတး 

ေဆျ့ ေႏျ့ ေမ့်မနး့ၾကညးံေပါ႓။ အဲဒါဆုိ အမြ္တဆုဵ့  အာဟာရ  ရသျာ့မယး၊  စိတးကုိ 

က္နး့မာႀကံဵခိုငးေစတံဲ  အာဟာရ။  စာဖတးတယးဆုိတာက  ကိုယးံကုိကုိယး ်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငး 

တာပ၊ဲ ်ပဳစုတံဲေနရာမြာ  ဘကးစဵု မြ္မြ္တတ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေအာငး ်ပဳစုရတယး၊  အစဵုဖတးရမယး၊  

တခ္ိဳ႔က ဝတၳဳဖတးတာ  သိပးမႀကိဳကးဘူ့၊  သိပးအက္ိဳ့မရြိဘူ့  ထငးၾကတယး။  

ဘယးဟုတးမလဲ၊  ဝတၳဳဆုိတာ လူေတျအေၾကာငး့  ေရ့ထာ့တာ။  လူ႓ေလာကအေၾကာငး့၊  

လူေတျရ႔ဲ ဘဝ၊ လူေတျရ႔ဲ ကဵၾကမၼာ၊  လူေတျရ႔ဲ စိတးဓာတး၊  အဲဒါေတျ ေရ့ထာ့တာ။  

ဝတၳဳေကာငး့တစးပုဒး  ဖတးရငး အရသာခဵစာ့ရသလုိ  လူ႓သေဘာ  လူ႓သဘာဝေတျလဲ  ပိုၿပီ့ 

်မငးတတး သိတတးလာတယး။  

„လူဆုိတာ  လူ႓အေၾကာငး့  သိဖို႓လုိတယး၊  ပိုသိတံဲ လူဟာ ပညာရြိပ၊ဲ လူ႓သေဘာကုိ  

သိတံဲအခါ ကိုယးနဲ႓ ဆကးဆဵရသူေတျအေပၐ  ပိုၿပီ့ နာ့လညးႏုိငးတယး၊ ချငးံလႊတးႏိုငးတယး၊  

အေ်မားအ်မငးရြိရြိ  ဆကးဆဵႏိုငးတယး။  အဲဒီေတာံ ဝတၳဳဆုိတာလဲ  သူ႓တနးဖို့နဲ႓သူ ရြိပါတယး။  

သူ႓ကုိလဲ ဖတးပါ၊ ဒါေပမဲ ံ ေစာေစာက ေ်ပာသလုိ  ဝတၳဳမဟုတးတံဲ  တ်ခာ့စာေတျလဲ  

်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵု မြ္မြ္တတ ဖတးေပါ႓။ လူဆုိတာ  အလုဵ့စဵုေတာံလဲ  မသိႏိုငးဘူ့၊ ကမာၻေပၐမြာ  

ရြိသမြ္ စာအုပးေတျလဲ  မငး့ မဖတးႏုိငးဘူ့၊ ဒါေပမဲံ အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံေတာံ  ဘာမဆုိ 

နညး့နညး့စ ီ သိတယးဆုိတာမ္ိဳ့၊  အဲ ဘာမဆုိ နညး့နညး့စ ီ ဆုိတာလဲ  မ္ာ့ေသ့တယး၊  

အေတားမ္ာ့မ္ာ့  ကိစၥေတျမြာ နညး့နညး့စ ီ သိတယး၊  အၾကမး့ဖ္ငး့ idea ရြိတယး 

ဆုိတာမ္ိဳ့်ဖစးရငး ကိုယးံဘဝမြာ ႀကဵဳေတျ႓လာရတံဲ ်ပႆနာေတျ  ကိစၥဝစိၥေတျကုိ  

ႏိႈငး့ႏိႈငး့ခ္ိနးခ္ိနး အေ်မားအ်မငးရြိရြိနဲ႓  ရငးဆိုငးေ်ဖရြငး့သျာ့ႏိုငးလိမးံမယး၊  ပညာရြိတယးဆုိတာ  

အဲဒါပ။ဲ Knowledge ဆုိတံဲ သုတအသိ မ္ာ့လာတံဲအခါ Wisdom ဆုိတံဲ ပညာဉာဏး 

အေ်မားအ်မငး ်ဖစးလာတယး၊  စာသမာ့အတျကး  အဓိက  ဆုလာဘးဟာ  အဲဒီ Wisdom ပ‟ဲ 
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„ကၽျနးေတားလဲ  အဲဒီ ဆုလာဘးမ္ိဳ့  ရခ္ငးပါတယး။ ေလာေလာဆယး  ကၽျနးေတား  

ဖတးေနတာဟာ  အၾကမး့ဖ္ငး့အာ့်ဖငးံေတာံ  နညး့မြနးလမး့မြနးေပါံေနား၊  ်မနးမာစာအုပး  

စာတမး့ေတျပါ ထပး်ဖညးံဖတးသျာ့ပါံ မယး‟ 

„ေကာငး့တယး၊  အခုအတိုငး့ကပဲ  တ်ဖညး့်ဖညး့ ထပးဆငးံ ခ္႔ဲထျငးၿပီ့ ဖတးသျာ့၊  

အဂၤလိပးစာမြာ  မူရငး့စာအုပးေတျ  တ်ဖညး့်ဖညး့ တကးဖတးႏိုငးေအာငး  ႀကိဳ့စာ့၊ 

အလ္ငးေတာံ  မလုိနဲ႓။ ်မနးမာစာအုပးစာတမး့လဲ  လူႀကီ့ေတျ ေမ့်မနး့ၿပီ့ ဖတး၊  အဲသလုိ  

သျာ့ရမယး။  ဒါေပမဲ ံေရရြညးအတျကး ေ်ပာခ္ငးတာတစးခု  ရြိေသ့တယး။  အဂၤလိပးစာမြာ  Jack 

of all trades and master of none ဆုိတံဲ စကာ့တစးခု ရြိတယး၊  ဟုိစပးစပး သညးစပးစပး 

အစဵုသိသလုိ  တတးသလုိနဲ႓  တကယးတမး့က္ေတာံ  ဘယးဟာမြ  မကၽျမး့က္ငးဘူ့  

ဆုိတံဲစကာ့၊  စျယးစဵုဆုိတာ  မႀကိဳကးတံဲသေဘာနဲ႓ ေ်ပာတာ။  

 „မြနးတယး၊  စျယးစဵုပါရဂူဆုိတာ  မ်ဖစးႏိုငးဘူ့၊ ေလာကႀကီ့မြာ  လူဆုိတာ  ဟိုစပးစပး 

သညးစပးစပးနဲ႓ ရပးတညးလုိ႓လဲ  မရဘူ့။ တစးခုခုမြာ ပါရဂူေ်မာကးမြ လူရာဝငးမယး၊  

တနးဖို့ထာ့ခဵရမယး၊ ေအာငး်မငးမယး။  ဒါေပမဲ ံ တစးခုခုမြာ ပါရဂူေ်မာကးေနတယး၊  

က္နးတာေတျ  ဘာမြမသိဘူ့ဆုိရငးလဲ  ခပးေၾကာငးေၾကာငး  လူတစးေယာကး်ဖစးလာႏိုငးတယး၊  

ဒါေၾကာငးံ အေကာငး့ဆုဵ့က  လူဟာ အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံေတာံ  ကိစၥအေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ  

နညး့နညး့စ ီ သိထာ့  နာ့လညးထာ့သငးံတယး။  ဒီအေ်ခခဵအေပၐမြာမြ  ထပးဆငးံၿပီ့  

ဘယးကိစၥမြာေတာံ  တကယးကၽျမး့က္ငးသူ  ပါရဂူ်ဖစးတယး ဆုိတံဲအဆငးံထိ  ေရာကးေအာငး  

ႀကိဳ့စာ့သငးံတယးလုိ႓ ေ်ပာခ္ငးတယး ‟ 

„စာဖတးတံဲေနရာမြာလဲ  ဒီသေဘာမ္ိဳ့ ထာ့သငးံတယး၊  ဘဝတစးခုလုဵ့နဲ႓ 

ပတးသကးလုိ႓လဲ  ဒီသေဘာအတုိငး့  ရြိသငးံတယး၊  မငး့ဘဝမြာ ဘယးနယးပယး ဘယးကိစၥမြာ  

ထူ့ထူ့ခၽျနးခၽျနး ်ဖစးရမယးလုိ႓  ရညးမြနး့ထာ့သလဲ၊ အဲဒ ီ ရညးမြနး့ခ္ကးအတိုငး့  ်ဖစးေအာငး  

ႀကိဳ့စာ့၊ အငးဂ္ငးနီယာ ်ဖစးခ္ငးသလာ့၊  ဆရာဝနး ်ဖစးခ္ငးသလာ့၊  ေရြ႔ေန ်ဖစးခ္ငးသလာ့၊  

ထူ့ခၽျနးတံဲ အငးဂ္ငးနီယာ၊  ထူ့ခၽျနးတံဲ ဆရာဝနး၊ ထူ့ခၽျနးတံဲ ေရြ႔ေန်ဖစးခ္ငးရငး 

အငးဂ္ငးနီယာပညာ၊  ေဆ့ပညာ၊  ဥပေဒပညာေတျမြာ  တစးဖကးကမး့ခတးေအာငး  ႀကိဳ့စာ့ 
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ရမယး။ ဒါ အဓိက၊  ဒါေပမဲ ံ ဒါနဲ႓ၿပီ့သလာ့ဆုိတာံ  မၿပီ့ဘူ့၊ တဵတာ့ေဆာကးမယးံ  

အငးဂ္ငးနီယာဟာ  သဵအေၾကာငး့၊  သစးအေၾကာငး့၊  တဵတာ့နညး့ပညာအေၾကာငး့  သိ႐ဵုနဲ႓ 

မၿပီ့ဘူ့၊ အလုပးသမာ့အေၾကာငး့  သိရဦ့မယး၊ စီမဵအုပးခ္ဳပးတတးရဦ့မယး၊  အလုပးသမာ့  

ေတျရ႔ဲ စိတးဓာတးကုိ  သိၿပီ့ သူတုိ႓အသီ့သီ့ရ႔ဲ ရငးထဲမြာ ဒီတဵတာ့ႀကီ့ကုိ အေကာငး့ဆုဵ့  

်ဖစးေအာငး တညးေဆာကးမယးဆုိတံဲ  စိတးဓာတးမ္ိဳ့ေတျ ကိနး့ေအာငး့ လာေအာငး  

အာ့ေပ့တာ၊  စညး့႐ဵု့တာ၊ လဵႈ႔ေဆားတာ၊  သူတုိ႓ အခကးအခဲ  သူတုိ႓ ်ပႆနာေတျကုိလဲ  

နာ့လညး သိတတးစျာနဲ႓ ေ်ဖရြငး့ေပ့တာ၊  အဲဒီလုိ အရညးအခ္ငး့မ္ိဳ့ေတျပါ  ရြိမြ ခကးခတံဲဲ 

လုပးငနး့ႀကီ့တစးရပး ၿပီ့ေ်မာကးေအာငး ဦ့စီ့ေဆာငးရျကးႏိုငးတံဲ  ထူ့ခၽျနးေအာငး်မငးေသာ  

အငးဂ္ငးနီယာ်ဖစးမြာ။  ဆရာဝနးအလုပး၊ ေရြ႔ေနအလုပးလဲ  ဒီအတုိငး့ပ၊ဲ လူ႓အသိုငး့အဝုငိး့  

တစးခုလုဵ့နဲ႓ စပးလ္ဥး့တံဲ ဉာဏးအေ်မားအ်မငး  (Wisdom) ရြိရမယး၊ သကးဆိုငးရာ  

ဘာသာရပးမြာ Expert ်ဖစးရမယး၊  Jack of all trades and master of one ဒါမြမဟုတး 

တခ္ိဳ႔ပိုထူ့ခၽျနးတံဲ လူမ္ာ့က္ေတာံ master of some အဲသလုိ ်ဖစးရမယး။  ဒါဆုိရငး 

ေအာငး်မငးတံဲ  လူတစးေယာကး  ်ဖစးမယး၊ ေအာငး်မငးတံဲ  ဘဝတစးခ ုတညးေဆာကးႏိုငးမယး။  

„အဲဒီေတာံ စာဖတးတံဲေနရာမြာ  ကိုယးံဘဝ လမး့ေၾကာငး့နဲ႓ ဆကးစပးၿပီ့  ဖတး၊ 

အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံေတာံ  က္ယး်ပနး႓တံဲ  ဗဟုသုတ ဉာဏးအေ်မားအ်မငး  ရြိေအာငး ်ဖညးံဆညး့၊  

ၿပီ့ရငးေတာံ ကိုယးံဘဝနဲ႓ တိုကး႐ိုကးသကးဆိုငးတံဲအပုိငး့မြာ  တကယးကၽျမး့က္ငး  

တတးသိေအာငး  ဖတး၊ ေရြ႔ေနလုပးမယးံသူဆုိရငး  ဥပေဒေရ့ရာ၊ တရာ့စီရငးေရ့ဆုိငးရာ  

စာမ္ိဳ့ကုိ အဓိကထာ့ၿပီ့  ဖတး၊  ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ လုပးမယးံသူဆုိရငး  ႏိုငးငဵေရ့  သေဘာ 

တရာ့ေတျ ႏိုငးငဵသမုိငး့တုိ႓ ႏုိငးငဵေရ့ အတၳဳပၸတိၱတုိ႓  ႏိုငးငဵေရ့မိနး႓ချနး့တုိ႓လို ဟာမ္ိဳ့ေတျကုိ 

ေဇာကးခ္ၿပီ့  ဖတး။ အဲဒါ စာကုိ အက္ိဳ့အရြိဆုဵ့  ဖတးတံဲနညး့ပဲ‟ 

စာဖတးသညးံအလုပးကုိ  ထကးသနးတကးႂကျ စျာ ေဆာငးရျကးေနေသာ  စာအုပးစငးႏြငးံ  

လူငယးကုိ ်မငးရသညးမြာ  ၾကညးႏူ့စရာ အာ့ရစရာ ေကာငး့လြသညး။  

သူ႓မြာ အကနး႓အသတးမရြိေသာ  အနာဂတး  အလာ့အလာေတျ  ရြိေနသညး။  
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သူသညး လိမၼာယဥးေက့္သူ၊  စိတးေကာငး့  ႏြလုဵ့ေကာငး့ရြိသူတစးဦ့ ်ဖစးလာႏိုငး  

သကံဲသုိ႓ ပညာဉာဏး်ပညးံဝကာ ထူ့ခၽျနးထကး်မကးသူ  တစးဦ့လညး့ ်ဖစးလာႏိုငးသညး။  

ပညာဉာဏး အေ်မားအ်မငးဟူသညး  လူတစးေယာကး၏  ဘဝ၌ အဖို့တနးဆုဵ့  

အရငး့အႏြီ့ ်ဖစးသကံဲသုိ႓  ပညာဉာဏးရြိေသာ  ပုဂၓိဳလးမ္ာ့ဟူသညးလညး့  တုိငး့်ပညး 

တစး်ပညး၏  ဂုဏးသေရႏြငးံ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့စညးပငးမႈကုိ ေဆာငးသညးံ  တနးဖို့အရြိဆုဵ့  အရငး့အႏြီ့မ္ာ့  

်ဖစးသညး။ 

ပညာဉာဏးႀကီ့မ္ာ့ေသာ   ပုဂၓိဳလးေတျမ္ာ့ေလ  တိုငး့်ပညးတစး်ပညး  ထျနး့ကာ့  

စညးပငးေလပငး။  

ကၽျနးေတားံရငးထဲတျငးကာ့  စာအုပးစငးႏြငးံ  လူငယးေလ့ေတျ  ႏိုငးငဵတစးလႊာ့မြာ  

ေပၐေပါကးလာၾကပါေစ၊  သူတုိ႓တစးေတျ  လျတးလပးစျာ  ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ရြငးသနးချငးံရေအာငး  အာ့ေပ့  

ေထာကးကူမညးံ  ဦ့ေလ့ ဘႀကီ့မ္ာ့လညး့ တုိ့ပျာ့လာပါေစ။  သူတုိ႓အတျကး  စာအုပး 

စာတမး့ေကာငး့မ္ာ့လညး့  ေပါေပါမ္ာ့မ္ာ့  ေပၐထျကးလာပါေစ  ဟူ၍သာ လိႈကးလြစဲျာ  

ဆုေတာငး့ေနမိပါသညး။  
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“မႏြစးက ဒီေန႓မ္ိဳ့မြာ ဘာ်ဖစးသလဲ  သိလာ့” 

နဵနကးစာ စာ့ပျဲတျငး ခငးပျနး့သညးအာ့  ကၽျနးမ ေမ့မိသညး။  

 “ဟငးံအငး့၊ ဘာ်ဖစးတုဵ့ ” 

သူက ေကားဖီကုိ  ငဵု႓ေသာကးလုိကးၿပီ့  ေမ့သညး။  

ကၽျနးမက ေပါငးေပၐမြာ  တငးထာ့သညးံ  ငါ့ႏြစး ဒုိငးယာရီေလ့ကုိ  ဖျငးံကာ 

်ပနးေ်ဖသညး။ 

“မႏြစးက ဒီေန႓မ္ိဳ့မြာ ႏျာ့စာ့က္ကး ဝငး့တဵခါ့နာ့က ဆီ့ႏြငး့်ပငးအစပးမြာ 

အဝါေရာငး က႐ိုကပးစး  ပနး့ကေလ့ႏြစးပျငးံ ကၽျနးမတုိ႓ ေတျ႓ရတယးေလ” 

ခငးပျနး့သညး၏  မ္ကးႏြာ လငး့သျာ့သညး။  

“ဟာ ဟုတးသာ့ပ၊ဲ  ကိုယး ေမံေနတယး၊  ဘာေၾကာငးံ  အဲသေလာကး  အေစာႀကီ့  

ပျငးံသလဲမသိဘူ့ေနား၊  ကိုယးတုိ႓  စဥး့စာ့လုိ႓ မရၾကဘူ့” 

က႐ုိကပးစးေတျက  ဧၿပီလဆုိလြ္ငးေတာံ  ကၽျနးမတုိ႓ ၿခထဲဵမြာ ေဝေနေအာငး  

ပျငးံစၿမဲ် ဖစးသညး။  သူတုိ႓က ေႏျဦ့ရာသီ၏  အလြကုိ ေဖားက္ဴ့သညးံ  ပနး့ေတျ။ သုိ႓ေသား 

ဧၿပီေရာကးဖို႓ အမ္ာ့ႀကီ့ လုိေသ့သညးံအခ္ိနး  မေမြ္ားလငးံဘဲ  က႐ုိကပးစး ႏြစးပျငး ံေတျ႓ေ တာံ 

ေႏျဦ့ရာသီ၏  သတိၱကုိ ကၽျနးမတုိ႓ တကယးပဲ အံဵၾသခ္ီ့က္ဴ့မိခဲံရသညး။  

ခဏၾကာေတာံ  ကၽျနးမက ဆုိသညး။  

“ဒီေန႓ ဆီ့ႏြငး့ေတျ စၿပီ့ အရညးေပ္ားၿပ ီ ေမာငးရ႔ဲ၊ ၿခထဲဵ သျာ့ၾကညးံၾကရငး  

မေကာငး့ဘူ့လာ့၊ က႐ုိကပးစးေလ့ေတျ ေတျ႓လုိေတျ႓်ငာ့ေပါံ၊  လုိကးမလာ့ဟငး ” 
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သညးလုိ်ဖငးံ ကၽျနးမဒုိငးယာရီေလ့က  တစးခ္ိနးက ဝမး့ေ်မာကး ၾကညးႏူ့မိခဲံသညးံ 

အ်ဖစးအပ္ကးကေလ့တစးခုကုိ  ်ပနး၍  အစေဖားေပ့ခဲံ်ပနးသညး။  ဒိုငးယာရီေလ့သာ  

မရြိခဲံလြ္ငး ထုိေန႓က အ်ဖစးအပ္ကးကုိ  အမြတးရလိမးံမညး  မဟုတး။ 

 ကၽျနးမကုိ သညးဒုိငးယာရီစာအုပး  လကးေဆာငးေပ့သူက  ကၽျနးမေယာကးမ  

်ဖစးသညး။ တစးေန႓ သူ႓ေရြ႔မြာ  ကၽျနးမ ညညး့မိသညး။  

“ဦ့ေႏြာကးကလဲ  ဆနးခါေပါကး က္ေနတာပ၊ဲ  ဘာမြ အဖတးမတငးဘူ့၊ ေန႓တိုငး့  

ေန႓တုိငး့မြာ သူ႓ဟာနဲ႓သူ  အမြတးတရေလ့ေတျ  ရြိတာေပါ႓၊  အခုေတာံ ေခါငး့ထဲ  ဘာမြကုိ 

မက္နးဘူ့၊ ဒီကေန႓ ၾကာသပေတ့ေန႓ပဲ  ရြိေသ့တယး မဟုတးလာ့၊  ဒါေပမဲ ံ

အဂၤါေန႓အေၾကာငး့  ကၽျနးမ လာမေမ့နဲ႓ ဘာမြ မမြတးမိေတာံဘူ့ ” 

အဲသညးစကာ့  ေ်ပာၿပီ့သညးံေနာကးမြာ  သူ႓ဆီက ဒိုငးယာရီတစးအုပး  ရသညး။ 

ဒုိငးယာရီႏြငးံအတူ  စာကေလ့တစးေစာငးပါ  ပူ့တျဲပါလာသညး။  

“မငး့ေ်ပာတံဲ အမြတးတရေလ့ေတျကုိ  သိမး့ဆညး့ထာ့ေပ့မယးံ စာအုပး၊ ေန႓စဥး 

ေရ့ပါ၊ မငး့အတျကး  အေရ့ႀကီ့တာေတျပဲ  ေရ့ပါ၊ ေနာကးဆုဵ့စာေၾကာငး့ဟာ  

ခ္စးစရာအေကာငး့ဆုဵ့၊  အမြတးရစရာ  အေကာငး့ဆုဵ့  စာေၾကာငး့ ်ဖစးပါေစ ” ဟူ၍ သူ 

ေရ့လိုကးသညး။  

ကၽျနးမ စာအုပးကေလ့ကုိ  မယုဵမရစဲိတးႏြငးံ ၾကညးံေနမိသညး။  အေၾကာငး့ကလညး့  

ရြိသညး။ လူအေတားမ္ာ့မ္ာ့နညး့တူ  ကၽျနးမလညး့  ဒီႏြစးေတာံ ေန႓စဥးမြတးတမး့  

ေရ့်ဖစးေအာငး ေရ့မညးဟု အႀကီ့အက္ယး  ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ခ္ကာ သုဵ့ေလ့ရကး ေရ့ၿပီ့ 

သညးံေနာကး  ဆကးမေရ့်ဖစးေတာံဘဲ  သိမး့ဆညး့ထာ့လိုကးမိတာမ္ိဳ့ေတျ  ႀကဵဳခဲံဖူ့ၿပ ီ

်ဖစးေသာ ေၾကာငးံတညး့။  

သုိ႓ေသား ဒီတစးႀကိမးေတာံ ကၽျနးမ ႀကိဳ့စာ့ၾကညးံဦ့မညးဟု ဆုဵ့်ဖတးလုိကးမိသညး။  
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ဤသညးက လျနးခဲံေသာ ေလ့ႏြစးက ်ဖစးသညး။  သညးတစးခါေတာံ  ကၽျနးမ 

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ တကယးပငး အေကာငးအထညးေဖား်ဖစးခဲံသညး။  ေလ့ႏြစးအတျငး့  ကၽျနးမ 

တစးရကးမြ ဒုိငးယာရီ အေရ့မပ္ကးခဲံ။  

ေယာကးမ်ဖစးသူ၏  အႀကဵ်ပဳခ္ကးအ်ပငး  ကၽျနးမဘာသာ  ကၽျနးမခ္မြတးခဲံသညးံ  

ဒုိငးယာရီေရ့်ခငး့ဆိုငးရာ စညး့ကမး့ခ္ကးတစးခု ရြိေသ့သညး။  

ပထမအခ္ကး  က ထိနး့ထိနး့သိမး့သိမး့ သုိသုိသိပးသိပး  ေရ့သာ့ေရ့။ ဒုိငးယာရီကုိ 

အ်ခာ့လူ တစးစဵုတစးေယာကး  မေတားတဆ ေကာကးဖတးမိလြ္ငး  ကၽျနးမမ္ကးႏြာ  ပူမိရသညးံ 

အေရ့အသာ့မ္ိဳ့  ပါမသျာ့ေအာငး  ကၽျနးမ အၿမဲသတိ်ပဳသညး။ 

ဒုတိယအခ္ကး  က ကိုယးံလကးေရ့ကိုယး  ေကာငး့ေကာငး့  ဖတးႏုိငးေအာငး  

ရြငး့လငး့ပီသစျာ ေရ့သာ့ေရ့။  

တတိယအခ္ကး၊  ေနရာက္ဥး့က္ဥး့ထဲမြာ  တတးႏိုငးသမြ္  အခ္ကးအလကးမ္ာ့မ္ာ့  

ေရ့ႏိုငးေအာငး လုိရငး့တုိရြငး့ ေရ့သာ့ေရ့။  

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ေၾက့နနး့စာလုိ  တုိတုိ်ပတး်ပတးပဲ ေရ့သာ့သညး။  ဥပမာ 

က႐ိုကပးစးပနး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍  ေရ့မြတးထာ့ပဵုက  “အဝါေရာငး က႐ိုကပးစးႏြစးပျငးံ၊  

ဆီ့ႏြငး့၊ စာ့က္ကးဝငး့တဵခါ့”  ဟူ၍။ 

ဒါေလာကးဆုိလြ္ငး  လုဵေလာကးၿပီ။  သညးစကာ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငးံပငး  မြတးဉာဏးက  

်ပနးလညးႏို့ထကာ  ယမနးႏြစး မတးလ အဲသညးေန႓က  အေတျ႓အႀကဵဳႏြငးံ ခဵစာ့မႈေတျ အာ့လုဵ့  

်ပနးေပၐလာသညး။  

ယခုေတာံ  သညးဒုိငးယာရီေလ့က  ကၽျနးမအတျကး  အဖို့မ်ဖတးႏိုငးေသာ  

အေဖားေကာငး့  တစးေယာကး ်ဖစးေနၿပီ။  ဘဝကုိ ပို၍ ပို၍ ်ပညးဝံေအာငး  ဘကးေပါငး့စဵုမြ 

်ဖညးံဆညး့ေပ့ေနသညး။  



                                http://mmteashop.com                                                                                    

Typing - အုိလုိလုိ                                                                              92 

သူ႓အက္ိဳ့်ပဳခ္ကးမ္ာ့စျာထဲမြ  တခ္ိဳ႔ကုိ ေဖား်ပပါမညး။  စဥး့စာ့ဖတး႐ႈၾကညးံပါ။  

သငးလညး့  ဒိုငးယာရ ီ ေရ့ၾကညးံမညးဆုိက  အလာ့တူအက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့  ခဵစာ့ရမြာ မုခ္ဟု 

ဆိုခ္ငးပါသညး။  

ဒုိငးယာရီသညး  အလျယးတကူ  ရညးညႊနး့ကုိ့ကာ့ႏိုငးေသာ  စာအုပး ်ဖစးသညး  

ၿပီ့ခဲံသညး ံဘုရာ့သခငးံ ေက့္ဇူ့ေတားပျဲေန႓က  အိမးမြာ အတူတကျ  ညစာစာ့သုဵ့သူ 

ဆယးေယာကးရြိခဲံတာ၊  ဆယးံငါ့ေပါငး ၾကကးဆငးက  သိပးေသ့လျနး့ေနတာေတျကုိ  

ဒုငိးယာရီေလ့က ်ပနးၿပီ့ သတိေဖားေပ့သညး။  ကမာၻေ်ခကနး ႀကီ့က္ယးသညးံ 

ကိစၥေတျေတာံ  မဟုတး။  သုိ႓ေသား  ကၽျနးမအတျကးေတာံ  အမ္ာ့ႀကီ့  တနးဖို့ရြိသညး။  

သညးႏြစးအတျကး  ်ပငးဆငးသညးံအခါ  ခ္ိနးဆ၍ ရသညး။  

အလာ့တူပငး ေနာကးဆုဵ့  ေသျ့ ခ္ိနးတုနး့က  ကၽျနးမတုိ႓ ေသျ့ ေပါငးခ္ိနး  

ဘယးေလာကးစီ  ရြိၾကသညးဆုိတာ  ဒုိငးယာရီထဲမြာ  အလျယးတကူ  လြနးၾကညးံ၍ ရသညး။ 

စပါ့က္ီႀကီ့ ေခါငးမို့အသစးလဲတာ  ဘယးေန႓ကလဲ  သိခ္ငးလြ္ငးလညး့  ထုိနညး့တူပငး။  

ကၽျနးမဒုိငးယာရီက  ငါ့ႏြစးစာ တစးေပါငး့တညး့ဆုိေတာံ  သညးလုိ ေနာကးေၾကာငး့  

်ပနးၾကညးံရသညးံ အခါမ္ိဳ့မြာ ပို၍ အဆငးေ်ပသညး။  ဒုိငးယာရီေဟာငး့ေတျ  ်ပနးဆျဲထုတးၿပီ့  

လုိကးလြနးၾကညးံေနစရာ  မလုိေတာံ။  

ဒုိငးယာရီက မိမိကိုယးကုိ  ပို၍ သိနာ့လညးေစသညး ။ 

ကၽျနးမဒုိငးယာရီထဲမြာ  ေပ္ားစရာ  ရႊငးစရာ စိတးခ္မး့သာစရာ  အ်ဖစးအပ္ကးကေလ့  

မ္ာ့ကုိသာ အဓိကထာ့  မြတးသာ့ေလံ  ရြိခဲံသညး။  သုိ႓ေသား တစးခါတစးရဵမ ူ ေၾကာကးစိတး၊  

ေဒါသစိတး၊  မနာလုိစိတးတုိ႓လုိ  အပ္ကးစိတးမ္ာ့ကုိလညး့  မြတးတမး့တငးလုိကးမိတတးသညး။  

သညးဟာေတျ  ခ္ေရ့မိသ်ဖငး ံ ခဵစာ့ရသညးံ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့တစးခုကေတာံ  ရငးထဲ 

ေပါသံျာ့်ခငး့ပ ဲ ်ဖစးသညး။ ဒုိငးယာရီထဲ ေရ့ခ္လုိကးၿပီ့သညးံအခါ  အပ္ကးစိတး ခဵစာ့မႈေတျ 

ၿငိမးသကးေလ္ာံပါ့သျာ့ေလံရြိသညး။  ေနာကးပိုငး့  သညးဟာေတျ ်ပနးဖတးမိသညးံအခါ၌မူ  
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ဘာမဟုတးတံဲ  အေသ့အဖျဲကိစၥေလ့ေတျအတျကး  ငါ ဒီေလာကးထိ ခဵစာ့ခဲံ၊ စိတးလႈပးရြာ့  

မိခဲံပါ ကလာ့ဟု  သိ်မငးကာ  မိမိကိုယးကုိ အံဵအာ့သငးံမိရသညး။  သုိ႓ေသား ေနာငးတျငး  ငါ 

သညးေလာကး  အလျယးတကူ  စိတးမလႈပးရြာ့မိေအာငး  ထိနး့သိမး့မညးဟု ဆငး်ခငးႏိုငးချငးံ 

ရသ်ဖငးံလညး့  တစးဖကးတစးလမး့  အက္ိဳ့ရြိ်ပနးပါသညး။  

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံကာ့  ကၽျနးမတုိ႓သညး မိမိတုိ႓ကိုယးကုိ ်ပနးလြနးစစးေၾကာ်ခငး့  မရြိ၊ 

အမြတးမဲံပငး ေနမိတတးၾကသညး။  သုိ႓ေသား ရကးသတၱပတး  အေတားမ္ာ့မ္ာ့  ၾကာေအာငး  

ေန႓စဥး ဒိုငးယာရီေရ့လာၿပီ့၊ အခါအာ့ေလ္ားစျာ  ်ပနးလြနးဖတး႐ႈမိသညးံအခါ၌မူ  မိမ ိ

တစးစတစးစ သိ်မငးလာမညး ်ဖစးသညး ။ ဘယးလုိအေ်ခအေနမ္ိဳ့ေတျကုိ  ငါ ႏြစးသကးတယး၊  

ဘယးလုိအေ်ခအေနမ္ိဳ့ေတျမြာ  ငါ စိတးခ္မး့သာတယး ေပ္ားရႊငးတယး၊  ဘယးလုိ 

အေနအထာ့မ္ိဳ့ကေတာံ  ငါ႓အတျကး စိတးမခ္မး့ေ်မံစရာ ်ဖစးရတတးတယး  စသညး်ဖငးံ 

သတိ်ပဳမိလာေပမညး။  

 ဒိုငးယာရ ီ ေရ့သညးံ အေလံအက္ငးံ  မရြိမီတုနး့က ကၽျနးမ စိတးထိုငး့မိႈငး့်ခငး့၊ 

စိတးဓာတးက္်ခငး့မ္ာ့  ်ဖစးသညးံအခါတိုငး့  ကိုယးံကိုကိုယး  မေက္မနပး်ဖစးကာ ်ပနးတငး  

ၿငိဳ်ငငးေနမိတတးသညး။ ေနာကးပုိငး့ေတာံ  ဒုိငးယာရီကုိ ်ပနးလြနးဖတး႐ႈရငး့  စိတးဓာတးက္်ခငး့၊  

စိတးတကးႂကျ် ခငး့မ္ာ့သညး လူ၌ တစးလြညးံစီဆုိသလုိ  ်ဖစးေပၐေနတတးေသာ  အရာမ္ာ့ပါ 

တကာ့၊  အထူ့သ်ဖငးံ အုဵ႓ဆိုငး့ထိုငး့မႈိငး့ေသာ ရာသီမ္ာ့တျငး ကၽျနးမ စိတးဓာတး က္တတး၍  

ေန်ခညးေတာကးပေသာ  ေန႓မ္ာ့တျငး  တကးႂကျရႊငးလနး့  တတးပါကလာ့  ဆုိသညးမ္ာ့ကုိ  

ကၽျနးမ သေဘာေပါကးလာခဲံသညး။  စိတးဓာတးက္်ခငး့  အတျကး မိမိကိုယးကုိ  အ်ပစးမတငး  

ေတာံ။ စိတးဓာတးက္ေသာ  ကာလသညးလညး့  တစးႀကိမးမြာ  သုဵ့ရကး ထကးေတာံ  မပိုဆုိတာ  

သိကာ ကၽျနးမ စိတးသကးသာစျာ  ေနႏိုငးလာသညး။  

ဒုိငးယာရီက မိမိကိုယးကုိ  ယုဵၾကညးစိတးမ္ာ့  ေလ္ာံပါ့မသျာ့ေအာငး  ထိနး့သိမး့ 

ေပ့မညး။ 
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လျနးခဲံေသာ  ႏြစးႏြစးခနး႓က သငး ဘယးကိစၥအတျကး  အႀကီ့အက္ယး  စို့ရိမး 

ေၾကာငးံၾက ေနခဲံသလဲ  မြတးမိပါသလာ့။  ႏြစးႏြစး မမြတးမိလြ္ငး  တစးႏြစးတုနး့ကေကာ။  

သငးေမံသျာ့ၿပီ။  ဒုိငးယာရီကေတာံ  မေမံ။ ်ပနးဖတးၾကညးံလြ္ငး  အဲဒီတုနး့က သငးဘာေတျ  

ေတျ့ ၿပီ့ စိတးညစးခဲံသလဲဆုိတာေတျ  ်ပနးေတျ႓ရလိမးံမညး။  အဲဒါေတျသညး  တကယးတမး့  

်ပနးစဥး့စာ့ၾကညးံေတာံ  ပူပနးေလာကးစရာ  တစးခုမြ မဟုတးဆုိတာလညး့  သေဘာေပါကးကာ  

ငါ အေၾကာငး့မဲံ စိတးေသာက ေရာကးခဲံရတာပ၊ဲ  မခဵယူတတး စိတးမထာ့တတးလုိ႓  

စိတးခ္မး့သာမႈ နညး့ပါ့ခဲံရတာပဟုဲ  သတိ်ပဳ ဆငး်ခငးမိလာလိမးံမညး။  

ကၽျနးမတုိ႓ ပူပနးမိခဲံေသာ  အရာမ္ာ့စျာသညး  တကယးံလကးေတျ႓ ၌ ်ဖစးပ္ကးလာ်ခငး့  

မရြိခဲံ။ 

တစးခါတစးရဵ ကၽျနးမတုိ႓ဘဝ၌ ဝမး့နညး့စရာ ေၾကကျဲစရာမ္ာ့  ႀကဵဳရတတးသညး  

မြနးပါ၏။ သုိ႓ေသား ေၾကကျဲစရာ တစးခုအတျကး  ကၽျနးမတုိ႓ ထာဝရ ေၾကကျဲမေန။  ေပ္ားစရာ  

ရႊငးစရာ ၾကညးႏူ့စရာေလ့မ္ာ့သညးလညး့  သူ႓အလြညးံႏြငးံသူ  ေပၐလာစၿမဲ် ဖစးသညး။  

၁၂ႏြစးလုဵ့လုဵ့  ကၽျနးမေနာကးက  အရိပးပမာ လုိကးပါေနခဲံေသာ  သုိ့ေစာငးံေချ့ ေလ့ 

ကစး(ပ) ေသဆုဵ့သျာ့ေတာံ  ဒိုငးယာရီထဲမြာ  “ဒီေန႓ ကစး(ပ)ကုိ သၿဂိဳဟးသညး၊ ေတားၿပီ၊  

ေနာကးထပး ေချ့ မေမျ့ ေတာံ၊ သူတုိ႓ေသလြ္ငး  အသညး့ကျဲရသညး ” ဟူ၍ ေရ့သာ့ခဲံသညး။  

သညးေရ့သာ့ခ္ကးကုိ ်ပနးဖတးရသညးံအခါ  တကယးပငး ်ပနး၍  ေၾကကျဲရပါသညး။  သုိ႓ေသား 

သညးလုိေရ့ၿပီ့  တစးႏြစးခနး႓အၾကာမြာေတာံ  “ဒီေန႓ ကာ့လး(ကၽျနးမ ခငးပျနး့)က အိမးကုိ 

သုိ့ေစာငးံေချ့ ေပါကးေလ့တစးေကာငး  ယူလာခဲံသညး၊  ငါ ခ္စးလိုကးတာ၊  သူဘာေၾကာငးံ  

အစာ့်ပနးမ်ဖညးံဘဲ  ဒီေလာကးႀကီ့  ၾကာေအာငး ဆုိငး့ေနခဲံပါလိမးံ”  ဟူ၍ ေရ့ထုိ့ထာ့တာ 

ေတျ႓ရပါသညး။  

ဒုိငးယာရီက ေလာကဝနး့က္ငးကုိ ပို၍ ႏို့ၾကာ့သိ်မငးေစသညး။ 

ေလာကဝနး့က္ငးကုိ မသိက္ိဳ့ကၽျနး်ပဳကာ  အေနၾကာေသား  ကၽျနးမတုိ႓ စိတး 

အာ႐ဵုေတျ  ထုဵထိုငး့လာတတးသညး။  လူတိုငး့လုိပငး ေန႓စဥးဘဝ၌ ႀကဵဳေတျ႓ရႏိုငးသညးံ  
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တစးဒဂၤအလြေလ့မ္ာ့၊ သာယာၾကညးႏူ့ဖျယး  အခုိကးအတနး႓ကေလ့မ္ာ့ကုိ  ဖမး့ယူ၍ 

ခဵစာ့တတးဖို႓ လုိသညး။  ဒါေတျသညး စိတးပငးပနး့်ခငး့၊ ၿငီ့ေငျ႔ညစးညဴ့်ခငး့ဒဏးကုိ 

ေ်ဖေဖ္ာကး ေပ့မညးံ စိတးအပနး့ေ်ဖစရာ အုိေအစစးကေလ့မ္ာ့သဖျယး  ်ဖစးသညး။  

ဂ႐ုစိုကး ၾကညးံ႐ႈမြတးသာ့သညးံ  အေလံအထ  နညး့ပါ့လာသညးံအခါ  သညး 

ဟာေလ့ေတျကုိ  ကၽျနးမတုိ႓ သတိမမူမိေတာံ။  အေလ့ထာ့ရေကာငး့မြနး့  မသိေတာံ။  

ဒုိငးယာရီ မြနးမြနးေရ့ေနသညးံအခါ၌မူ  သညးတစးေန႓တာအတျကး  အမြတးတရ ်ဖစးစရာ  

ဘာေလ့ေတျ  ရြိသလဲဆုိသညးကုိ  စူ့စမး့ေဖားထုတးသညးံ  အေလံအထ  ႏို့ၾကာ့လ္ကး ရြိရာ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့အဖို႓တျငး  အမြတးမထငး  ရြိေနႏိုငးသညးံ ေနပူၿပီ့စ မုိ့ရျာခ္သ်ဖငးံ 

ေ်မနဵ႓သငး့ပ္ဵ႔်ခငး့၊ လမး့ေဘ့တစးေလြ္ာကးမြာ  အဝါေရာငး လိပး်ပာေလ့ေတျ  လူ့လာပ္ဵသနး့  

ေန်ခငး့၊ ငြကး်ပာေလ့တစးေကာငး  လျမး့ေတ့ဆုိေန်ခငး့ စသညးံ စိတးႏြလုဵ့ထဲတျငး  လိႈကးခနဲ 

ဖိုခန ဲခဵစာ့မိရမညးံ ဝနး့က္ငးသဘာဝ အလြကျကးကေလ့  မ္ာ့သညးလညး့  အမြတးထငးထငး  

်ဖစးလာကာ  တစးေန႓တာအတျကး  စိတးၾကညးႏူ့စရာေတျ ်ဖစးလာေပသညး။  

ဒုိငးယာရီက ႀကိဳတငး်မငးေယာငး ေမြ္ားမြနး့တတးသညးံ  စိတးမ္ာ့ ထကးသနး  

ႏုိ့ၾကာ့ေစသညး။ 

ေနာကး်ဖစးမညးံအရာမ္ာ့ကုိ  ႀကိဳတငး်မငးေယာငး  ေမြ္ားမြနး့ရ်ခငး့၏  အရသာကုိ  

ကၽျနးမ ယခငးက  မခဵစာ့ဖူ့ခဲံ။ ယခုေတာံ  မနကးေကားဖီေသာကးခ္ိနးေရာကးတိုငး့  

ကၽျနးမဒုိငးယာရီထဲ ေရ့မြတးခဲံတာေတျကုိ  ်ပနးလြနးၾကညးံကာ  သညးကေန႓ ဘာေတျ  

ေတျ႓ရမလဲ ်မငးေယာငးမြနး့ဆၿပီ့  စိတးၾကညးႏူ့တကးႂကျရသညးံ  အရသာကုိ  ကၽျနးမ 

ေန႓စဥးခဵစာ့ေနရၿပ ီ်ဖစးသညး။  ကၽျနးမ မြတးသာ့ထာ့ခဲံတာေလ့ေတျက  မႀကီ့က္ယး။ မႏြစးက 

ဒီေန႓မ္ိဳ့မြာ ေတျ႔ႀကဵဳခဲံရသညးံ  စိတးဝငးစာ့မိတာေလ့မ္ာ့။  ဥပမာ ဆီ့ႏြငး့ေပါကးေတျ 

တျဲရျဲခိုေနသညးံ  ပငးံကူအိမးငယး၊  ဒါမြမဟုတး ေဆာငး့ညဆညး့ဆာမြာ  ၾကာ့ရသညးံ 

ဇီ့ကျကးေအားသဵ၊  စသညး်ဖငးံ။ အေသ့အဖျဲဟု ထငးရေပမယးံ သညးဟာေလ့ေတျကုိ  

ဟိုစဥးတုနး့ကလုိ  ထပးေတျ႓ရေလမလာ့  ေမြ္ားလငးံမြနး့ဆရ်ခငး့က  အရသာ။  
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ဓာတးႀကိဳ့တနး့ေပၐက  ငြကးပုတီ့ေတျ စိမး့ညိဳ႔ေရာငးကေန ဘယးအခ္ိနးမြာ  

ေရႊဝါေရာငး ေ်ပာငး့သျာ့သလဲ။  ကျငး့်ပငးက္ယးထဲမြာ  တစးေဆာငး့တျငး့လုဵ့  တိတးဆိတး  

ေနခဲံရာက မတးလ ဘယးေန႓ညေနေစာငး့က  စၿပီ့ ငြကးေပါကးကေလ့ေတျရ႔ဲ  ေႏျဦ့အႀကိဳ  

ေတ့ဆုိသဵေတျနဲ႓  စို့စီညလဵာမလဲ။  ဒိုငးယာရီသာ ေရ့မထာ့မိခဲံလြ္ငး  သညးအရသာေတျကုိ  

ခဵစာ့ႏိုငးချငးံ ရြိလိမးံမညး မဟုတး။  

ညဘကး ေရာကးလာၿပီ  အလုပးတာဝနးေတျ ၿပီ့စီ့ၿပီဆုိလြ္ငး သညးတစးေန႓တာ  

အတျကး  အမြတးရစရာကေလ့ေတျ  စိတးပ္ကးစရာကေလ့ေတျ  စိတးမ္ကးစိထဲမြာ  တနး့စီ၍ 

ေပၐလာၾကသညး။  တစးေန႓တာမြတးတမး့ရ႔ဲ  ေနာကးဆုဵ့စာေ ၾကာငး့မြာ  ခ္စးစရာအေကာငး့ဆုဵ့  

အမြတးရစရာအ်ဖစး  ဘာကုိ ေရ့တုိ႓ မြတးတမး့တငးမညးလဲ၊ စဥး့စာ့ရၿပီ။ ၿခဵဝငး့ထဲက 

ကျနးကရိလမး့ကုိ  ထုိ့ချဲထျကးလာတံဲ  ပနး့ပျငးံလာ့၊ ကၽျနးမတုိ႓ ေၾကာငးအုိႀကီ့  

လေရာငးေအာကးမြာ  ပို့ဖလဵေတျ လုိကးဖမး့ေနပဵုလာ့၊ မို့ရိပးမို့ေရာငး မ်မငးရဘဲ 

ေကာငး့ကငးမြာ  သကးတဵႏြစးစငး့  ၿပိဳငးတူထျကးေနတာကုိလာ့။  စဥး့စာ့ရသညး ကပငး 

ေပ္ားစရာ။   

ယခုေတာံ  ကၽျနးမ အမြတးတရ  သိမး့ဆညး့ခ္ငးသညးံ အရာကေလ့ေတျသညး  

ကၽျနးမဆီက ကျယးေပ္ာကးမသျာ့ႏိုငးေတာံၿပီ။  ကၽျနးမ ဒုိငးယာရီေလ့က  ကၽျနးမ၏ 

ေန႓ရကးမ္ာ့ကုိ စုစညး့သိမး့ဆညး့ေပ့ထာ့ၿပီ့ သူသညးပငးလြ္ငး  ကၽျနးမ အသကးရြငး 

ေနထိုငး်ခငး့၏ သကးေသ  အေထာကးအထာ့တစးခုလညး့  ်ဖစးခဲံၿပီ။  သူ႓ရ႔ဲ စာမ္ကးႏြာတိုငး့  

သညးပငး ကၽျနးမအတျကး  ခ္စးစရာ ႏြစးသကးစရာ  အမြတးတရ  ပစၥညး့ေလ့ေတျ ်ဖစးေနၿပီ။  

ဘယးအခ္ိနးကာလ  ဘယးေနရာဌာနမြာ်ဖစးေစ  သညးအမြတးတရေလ့ေတျကုိ  ်ပနးလညး  

ခဵစာ့ခ္ငးသညး၊ သညးတစးဒဂၤေလ့ေတျမြာ  ်ပနးလညးေနၾကညးံ ခ္ငးသညးဆုိလြ္ငး  ခ္ကးခ္ငး့ပငး 

်ပနးလညးေနထိုငး  ခဵစာ့ႏိုငးချငးံ ကၽျနးမမြာ ရြိခဲံေခ္ၿပီ။ 

(မူရငး့။    ။ Aletha Jane Lindstrom ၏ A Diary for Living) 
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လူ႓ဘဝ၏ ေပ္ားရႊငးၾကညးႏူ့စရာမ္ာ့ထဲတျငး  ႏြစးသကးဖျယး  အေကာငး့ဆုဵ့တစးခုက   

စိတးဝငးစာ့စရာ ပုဂၓိဳလးမ္ာ့ႏြငး ံဆုဵေတျ႓ရ်ခငး့ ်ဖစးသညး။  

ဤကမာၻ၌ ေလ့စာ့မြတးသာ့ဖျယး  ပုဂၓိဳလးေတျ  မ္ာ့လြသညး။ 

သိပၸဵပညာေက္ားမ္ာ့၊  တီထျငးသူမ္ာ့၊  ပနး့ခ္ီပနး့ပ ု အႏုပညာရြငးမ္ာ့၊  

စစးသူရေဲကာငး့မ္ာ့၊ ႏိုငးငဵ်ပဳ သုခမိနးမ္ာ့၊ ေတျ့ ေခၐရြငး၊ စာေပပညာရြငးမ္ာ့  စသညး်ဖငးံ။  

အကယး၍  ကၽျနးေတားတုိ႓မြာ  အခ္ိနးအာ့လညး့  ရြိမညး၊ ကမာၻအႏြဵ႓ ေလြ္ာကးသျာ့  

ႏိုငးေအာငး ယာဥးရထာ့  စီစဥးႏိုငးမညး၊ စရိတးစကလညး့  ရြိမညး၊  သာ့ေရေသတၱာ  

ထဲမြာလညး့  မိတးဆကးစာေတျ  တစးထပးႀကီ့  ပါေနမညးဆုိလြ္ငးပငး  ကၽျနးေတားတုိ႓  

ေလ့စာ့ေသာ ပုဂၓိဳလး၊ ကၽျနးေတားတုိ႓ ေတျ႓ခ္ငးသိခ္ငးေနေသာ  ပုဂၓိဳလးေတျကုိ  စဵုေစံေအာငး  

လုိကးလဵ ေတျ႓ဆုဵရနး မ်ဖစးႏိုငး။ အနညး့အက္ဥး့မြ္ႏြငးံ ေတျ႓ဆုဵႏိုငးဖို႓ပငး  မနညး့ႀကီ့ 

ႀကိဳ့စာ့ရလိမးံမညး။ 

သုိ႓ေသား သညးလူေတျအာ့လုဵ့ႏြငးံ  ရငး့ႏြီ့သိကၽျမး့ႏိုငးမညးံ နညး့လမး့တစးခုေတာံ  

ရြိသညး။ ယငး့ကာ့  သူတုိ႓အေၾကာငး့  ေရ့သာ့ထာ့သညးံ  အတၳဳပၸတိၱစာအုပးမ္ာ့ကုိ  

ဖတး႐ႈ်ခငး့ေပတညး့။ 

အတၳဳပၸတိၱဟူသညး  တကယးရြိေသာ  လူပုဂၓိဳလးတစးဦ့၏  ဘဝဇာတးေၾကာငး့  

်ဖစးသညး။ အကယး၍  အတၳဳပၸတိၱေကာငး့သာ  မြနးပါက အဆုိပါပုဂၓိဳလးအာ့  အခနး့  

တစးခနး့တညး့အတျငး့  အတူေတျ႓ဆုဵေနရဘိသကံဲသုိ႓  ထငးထငးရြာ့ရြာ့  ပီပီ်ပငး်ပငး ်မငးရမညး 

်ဖစးသညး။ 

တစးဖနး အ်ပငး၌  လူခ္ငး့ တကယးဆုဵေတျ႓ရမညးဆိုလြ္ငးလညး့  အလျနးဆုဵ့  လကးဆျဲ  

ႏႈတးဆကးချငးံ  ရ႐ဵု၊ ေနေကာငး့ရ႔ဲလာ့  ဘာညာစသညး်ဖငးံ  ပဋိသႏၶာရစကာ့  ဆုိ႐ဵုမြ္သာ 

ရြိမညး၊ သညးံထကးပို၍ကာ့  ရငး့ႏြီ့ႏိုငးခဲံလိမးံမညး မဟုတး။ အတၳဳပၸတိၱကုိ  ဖတးရသညးံအခါ၌မူ  
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သူ ငယးငယးတုနး့က ဘယးလုိ၊  အလုပးချငးထဲေရာကးေတာံ  ဘယးပဵု၊  သူ႓မိတးေဆျ  

အေပါငး့အသငး့မ္ာ့က  ဘယးသူဘယး ဝါေတျဆုိတာအ်ပငး  သူႀကိဳကးသညးံ  အဝတးအထညး  

အေရာငးအေသျ့ ကအစ  သူႏြငးံ ပတးသကးတာမြနးသမြ္  အကုနးလုဵ့  သိကၽျမး့ချငးံရမညး 

်ဖစးသညး။ 

တစးနညး့ေ်ပာရလြ္ငး  အတၳဳပၸတိၱဟူသညး  လူတစးေယာကး၏ဘ ဝကုိ ေသခ္ာစျာ  

စူ့စိုကးၾကညးံ႐ႈချငးံရသညးံ ်ပတငး့ေပါကး တစးခု်ဖစးသညးဟု  ဆုိႏိုငး၏။ အေရ့အသာ့  

ေကာငး့ေသာ  အတၳဳပၸတိၱ  ဆရာတုိ႓၏  လကးရာမ္ာ့ကာ့  ပို၍ ႀကီ့မာ့က္ယးဝနး့ၿပီ့ 

်မငးကျငး့လညး့  ရြငး့လြေသာ ်ပတငး့တဵခါ့မ္ာ့  ်ဖစးေပသညး။  

ထုိ႓ေၾကာငးံလညး့  လူအမ္ာ့အ်ပာ့ပငး  အတၳဳပၸတိၱစာေပမ္ာ့ကုိ  ႏြစးသကးၾက်ခငး့  

်ဖစး၏။ 

အတၳဳပၸတိၱ ဖတးေသာသူသညး  ယေန႓သကးရြိထငးရြာ့ပုဂၓိဳလးမ္ာ့ကုိသာ  ေတျ႓ဆုဵချငးံ 

ရႏုိငးသညး မဟုတး။  ယခငးံ ယခငး ရာစုႏြစးမ္ာ့က သကးရြငးေနထုိငးခဲံသညးံ  ပုဂၓိဳလးမ္ာ့  

ႏြငးံလညး့  ရငး့ႏြီ့သိကၽျမး့ချငးံ ရႏိုငး၏။ သိသငးံ သိထိုကးေသာ  လူေယာကး္ာ့၊  လူမိနး့မတုိ႓၏  

ဘဝဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့ကာ့  ကမာၻ႓သမိုငး့တညး့ဟူေသာ  အခ္ိနးကာလ်ပငးႀကီ့  တစးေလြ္ာကး  

ဧရာမ လူပေဒသာ်ပပျဲႀကီ့တစးခု  စီတနး့လြညးံလညးလာသညးံပမာ  တစးေမြ္ား တစးေခၐ 

ပ္ဵ႔ႏြဵ႓်ဖနး႓က္ကးလ္ကး  ရိြ၏။ အတၳဳပၸတိၱမ္ာ့သာ  မဖတး႐ႈရပါက သညးပုဂၓိဳလးမ္ာ့ႏြငးံ  

သိကၽျမး့မိႏုိငးစရာအေၾကာငး့  မရြိေတာံေပ။  

အတၳဳပၸတိၱ်ပဳစုသူ  တစးေယာကးအေနႏြငးံ  သူ ေရ့သာ့မညးံ  အတၳဳပၸတၱိရြငးသညး  

သကးရြငးေနထိုငးဆဲ  ပုဂၓိဳလးတစးဦ့်ဖစးက  သူ႓အတျကး ေရ့သာ့်ပဳစုရပိုလျယးေသာ  သေဘာ 

ရြိ၏။ ဥပမာ ဂ္ိမး့စးေဘာံဇဝလဲး ဆုိပါစို႓။ (သူ၏ ဆငး်မဴရယး ဂၽျနးဆငး အတၳဳပၸတိၱစာအုပးသညး  

အတၳဳပၸတိၱစာေပသမုိငး့၌  အထငးရြာ့ဆုဵ့လကးရာမ္ာ့တျငး  တစးခုအပါအဝငး ်ဖစး၏။) 

ေဘာံဇဝဲလးသညး သူ ေရ့သာ့်ပဳစုမညးံ  အတၳဳပၸတိၱရြငး ေဒါကးတာဂၽျနးဆငးႏြငးံ တရငး့တႏြီ့  

ေနထိုငးချငးံ ရ၏။ ဂၽျနးဆငး၏  အ်ပဳအမူ၊  ဂၽျနးဆငး၏  အေ်ပာအဆုိမ္ာ့ကုိ  
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သတငး့ေထာကးေကာငး့  တစးေယာကးပမာ  မ္ကးစိဖျငးံ နာ့စျငးံကာ အာ့ပါ့တရ 

မြတးသာ့ႏိုငးခဲံ၏။ ထုိ႓ေၾကာငးံ အတၳဳပၸတိၱ်ပဳစုၿပီ ဆုိေသာအခါ၌  ဂၽျနးဆငး၏ ပုဂၓိဳလးရြိနးဝါ၊ 

အေပၐစီ့  ဆကးဆဵတတးသညးံ  ဂၽျနးဆငး၏  ဟနးပနးမူရာႏြငးံ  သူ႓စကာ့  သူ႓ေလသဵက အစ 

ပီ်ပငးထငးရြာ့စျာ အကၒရာ တငးႏိုငးခဲံ၏။ 

အကယး၍  အတၳဳပၸတိၱရြငးသညး  ေလာေလာဆယး  မရြိေတာံၿပီဆုိက  သူ႓ 

အေၾကာငး့ကုိ  ယခငးရြိႏြငးံၿပီ့သညးံ အေထာကးအထာ့  မြတးတမး့မြတးရာမ္ာ့မြ ေကာကးယူ  

ဆကးစပး၍သာ ်ပနးလညးပဵုေဖားရမညး်ဖစးရာ  အတၳဳပၸတိၱ်ပဳစုသူအတျကး  သကးရြိ ထငးရြာ့  

ပုဂၓိဳလးတစးဦ့အေၾကာငး့  ေရ့သာ့ရသညးထကး  ပို၍ ခကးခသဲျာ့ေပသညး။  သုိ႓ေသား 

မညးသညးံပုဂၓိဳလးမဆုိ  မိမိ၏ ရာဇဝငးကုိကာ့  သူက္ငးလညးရာ  ဝနး့က္ငးတုိ႓၌ အနညး့ႏြငးံ 

အမ္ာ့  ႁချငး့ခ္နးထာ့ခဲံၿမဲ်ဖစးရာ  အတၳဳပၸတိၱဆရာ၏  တာဝနးမြာ ထုိ်ပနး႓က္ကဲ္နးရစးသညးံ  

ရာဇဝငး အစအနမ္ာ့ကုိ  စုစညး့ကာ လူ႓ဘဝတစးခုအ်ဖစး ်ပနးလညးအသကး ဝငး 

လႈပးရြာ့လာႏိုငးေအာငး  ဖနးတီ့တညးေဆာကးရနးပငး  ်ဖစးသညး။  

ယငး့သုိ႓ အသကးဝငးေအာငး  ဖနးတီ့ႏိုငး်ခငး့  (ဝါ) ေရြ့က ရြိခဲံသညးံ ဧရာမ 

ပုဂၓိဳလးႀကီ့မ္ာ့အာ့  အရြ ိ ပကတိ လူသာ့မ္ာ့အ်ဖစးသုိ႓ ်ပနးလညး ေခၐယူ ေပ့ႏိုငး်ခငး့  

သညးလညး့  အတၳဳပၸတိၱေကာငး့တုိ႓၏  အရညးအခ္ငး့တစးရပး ်ဖစးသညး။  

ဥပမာ ေဂ္ာံဝါရြငးတနး ဆုိပါစို႓။ ေဒၐလာေငျစကၑဴကုိ  ်ဖနး႓ၾကညးံလြ္ငးလညး့  

သူ႓႐ုပးသျငးကုိေတာံ  ်မငးႏိုငး၏။ ေငျစကၑဴေပၐ၌  ဝါရြငးတနးသညး တငး့တငး့ေစံေသာ  ႏႈတးခမး့၊ 

တညးၿငိမးစူ့စုိကးေသာ  အၾကညးံတုိ႓်ဖငးံ  စိတးဓာတးႀကံဵခိုငးသူ  တစးဦ့အသျငး ်မငးေတျ႓ ရ၏။ 

သုိ႓ေသား သူ၏ ႐ုပးသျငးသညး  ပဵုမြနးသဘာဝထကး လျနးကဲစျာ ထညးဝါခနး႓ညာ့လျနး့ေနသညး။  

အ်ပငးမြာ တကယး သကးရြိထငးရြာ့  ေနထိုငးဖူ့သူတစးဦ့ႏြငးံ  မတူ၊  မလႈပးမယြကး  

႐ုပးပဵုတစးခုသကးသကးမြ္  ်ဖစးေနသညး။  

ဝါရြငးတနးအေၾကာငး့  ေရ့ထာ့သညးံ  အတၳဳပၸတိၱေကာငး့တစးအုပးကုိ  ဖတးလြ္ငးမူ 

သူ႓အာ့  ပီပီသသ လူႏြငးံတူစျာ  ်မငးလာရမညး  ်ဖစး၏။ တုိငး့်ပညးလျတးလပးေရ့အတျကး  
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သကးစျနး႓ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးခဲံသူအ်ဖစး  ်မငးရမညး။  မေအာငး်မငးလြ္ငး ပုနးကနးမႈ်ဖငးံ 

ႀကိဳ့ေပ့ခဵရမညး်ဖစးေၾကာငး့  သိရြိလ္ကး လုပးသငးံလုပးထိုကးသညးကုိ  လုပး်ဖစးေအာငး  

လုပးခဲံသူအ်ဖစးလညး့  သိချငးံရမညး။  ထုိ႓်ပငး သူသညး  လူသာမနးတုိ႓ထကး  အလုိအေလ္ာကး  

ႀကီ့က္ယး်မငးံမာ့ေနသူ  မဟုတး၊  သူ႓မြာလညး့  ခ္ိဳ႔ယျငး့အာ့နညး့ခ္ကးေတျ ရြိသညး၊ ေဝချဲမရ 

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး မခ္ႏုိငးတာမ္ိဳ့ ရြိသညး၊ စိတးဓာတးက္ဆငး့တာ၊  အေရ့နိမးံေလၿပီလာ့  

စို့ရိမးပူပနးတာေတျ  ရြိသညးဆုိသညးမ္ာ့လညး့  သိချငးံရလိမးံမညး။  တစးဖနး သူသညး ယငး့သုိ႓ 

နိမးံက္သျာ့ေသာ  စိတးေတျေအာကးမြာ  အညံဵခဵ ဒူ့ေထာကးမသျာ့ဘဲ  သညးစိတးေတျကုိ  

ဆနး႓က္ငး တျနး့လြနးႏုိငးခဲံ သ်ဖငးံသာ  အမ္ာ့ထကး  ႀကီ့က္ယး်မငးံမာ့လာခဲံရ်ခငး့  

်ဖစးေၾကာငး့လညး့  ကၽျနးေတားတုိ႓ ေတျ႓ရြိသိ်မငးချငးံရမညး ်ဖစးသညး။  

တစးခါတစးရဵ ဓာတးပဵု သုိ႓မဟုတး  ပဵုတူပနး့ခ္ီကာ့  တစးခ္ပးသညးလညး့  

လူတစးေယာကးအာ့  ်ပနးလညး  အသကးဝငးလာေစႏိုငးေလာကးေသာ  အစျမး့သတိၱ 

ရြိတတးပါသညး။  သုိ႓ေသား  ႐ုပးပဵုက ်ပနးေဖားေပ့ႏိုငးသညးံ  အသကးသညး  ထုိ႐ုပးပဵု 

႐ိုကးကူ့ေသာ  သုိ႓မဟုတး ထုိပနး့ခ္ီကာ့ ေရ့ဆျဲေသာ  သကးတမး့  အပုိငး့အ်ခာ  

့တစးခုအတျကးမြ္သာ  ်ဖစးသညး။  

ဥပမာ ကဗ္ာေက္ား ေလာငး့ဖဲ လုိ့၏ ႐ုပးပဵုမ္ာ့ကုိ ၾကညးံလြ္ငး မုတးဆိတး  

ဖာ့ဖာ့ႏြငးံသာ ေတျ႔ရၿမဲ် ဖစးရာ  သညးပဵုကုိ ၾကညးံ႐ဵု်ဖငးံ သူ၏ ကေလ့ဘဝကုိလညး့ေကာငး့၊ 

ကဗ္ာလကၤာ ေရ့ဖျဲ႓စ လူငယးဘဝကုိလညး့ေကာငး့၊ ်မငးေယာငးမိစရာ  အေၾကာငး့မရြိေခ္။  

ဆီစာ႐ို၏ ေက္ာကးသာ့႐ုပးတုကုိ  ၾကညးံလြ္ငးလညး့  ကိုယးေပၐရြိ ဝတး႐ဵုေၾကာငးံသာ  

ေရြ့ေရာမ ပုဂၓိဳလးေက္ားတစးဦ့်ဖစးေၾကာငး့  သိရြိရႏိုငးမညး။  သူ႓စိတး၊  သူ႓စ႐ုိကး၊ သူ႓ပညာ၊  

သူ႓အယူအဆမ္ာ့ကုိကာ့  ဘာတစးခုမြ္  သိချငးံရလိမးံမညး  မဟုတးေပ။  အတၳဳပၸတိၱကုိ  

ဖတးလုိကးေသာအခါ၌မူ  စာသငးခနး့ထဲ၊ ်ပခနး့ထဲက  ဆီစာ႐ို၏ ကိုယးတစးပုိငး့႐ုပးတုသညး  

အသကးဝငး ရြငးသနးလာကာ  သူ႓အာ့ ေရြ့ေခတးက  သူ႓မိတးေဆျ ေရာမပညာရြိမ္ာ့  

ေရာမႏိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့ သိခဲံၾကသလုိ တရငး့တႏြီ့ သိချငးံရလာေပမညး။  
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အတၳဳပၸတိၱေကာငး့တုိ႓သညး  စာဖတးသူအာ့  ေရြ့လူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍  “ဝတးစဵုက 

ခ္ညးေႏြာငးေပ့ထာ့ေသာ” အစျဲမ္ာ့ကုိလညး့  ရြငး့လငး့ဖယးရြာ့ေပ့တတးေလသညး။  

ဥပမာ နပိလီုယနးဆုိလြ္ငး ေဘာငး့ဘီက္ပးႏြငးံ၊  အနာ့လြနး  ဦ့ထုပးႏြငးံ။ 

ရစးခ္တးဘုရငးဆုိလြ္ငး  ခ္ပးဝတးတနးဆာႏြငးံ။  သညးလုိပ ဲ ေခါငး့ထဲမြာ စျဲေနမိတတးသညး။  

သူတုိ႓သညး ေရြ့ေခတးက  လူမ္ာ့၊ ကၽျနးေတားတုိ႓ေခတးႏြငးံ  မတူ၊  ကၽျနးေတားတုိ႓  

ပတးဝနး့က္ငးက လူမ္ာ့ႏြငး ံႏိႈငး့ယြဥး စဥး့စာ့၍ မရႏိုငးသညးံ  သီ့်ခာ့တစးဘာသာ  ပုဂၓိဳလးမ္ာ့  

အ်ဖစး ်မငးေနမိတတးသညး။  

ဒါက မြာ့သညး။ မတူညီေသာ  အဝတးအစာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ  သူတုိ႓ႏြငးံ 

ကၽျနးေတားတုိ႓အၾကာ့  တဵတုိငး့်ခာ့သလုိ ်ဖစးသျာ့သညး။  သူတုိ႓ကုိ  ကၽျနးေတားတုိ႓နညး့တူ  

ေသျ့ ႏြငးံသာ့ႏြငးံ လူမ္ာ့အ်ဖစးပငး  မ်မငးမိခ္ငးေတာံ။  

အဝတးအစာ့ကျာ်ခာ့မႈ၏  အာနိသငးက  ႀကီ့သညး။ လျနးခဲံသညးံ ႏြစးတစးရာ 

တစးေထာငးမြ  မဟုတး။  ဆယးေလ့ငါ့ႏြစးက ႐ိုကးထာ့သညးံ ကိုယးံမိတးေဆျ  သူငယးခ္ငး့မ္ာ့  

ဓာတးပဵုကုိ  ၾကညးံလြ္ငးပငး  ကိုယး ေမံေလ္ာံေနၿပီ ်ဖစးသညးံ ထိုႏြစးပုိငး့က အဝတးအစာ့  

ဖကးရြငးမ္ာ့ႏြငးံမို႓ စိမး့သလုိ ဆနး့သလုိ ရယးခ္ငးစရာလုိ ်ဖစးသျာ့တတးသညး  မဟုတးလာ့။  

အခ္ိနးကာလသညး  အဝတးအစာ့မ္ာ့ကုိ ေရြ့ဝတးစဵုအ်ဖစးသုိ႓ ေ်ပာငး့လဲ  

ပစးတတးသညး  မြနး၏။ သုိ႓ေသား  အတၳဳပၸတိၱေကာငး့မ္ာ့ကလညး့  အခ္ိနးကာလ၏  

စိမး့ကာ့ေစမႈကုိ ်ပနးလညး ေခ္ဖ္ကးႏိုငးစျမး့  ရြိေပသညး။  

အတၳဳပၸတိၱ ဖတးေနသူအတျကး  ေအဗရာဟမး  လငးကျနး့တုိ႓၊ ဂ္ဵဳ့ေအာံဖးအာံခးတုိ႓  

အေၾကာငး့ေတျသညး  ေရြ့က မဟုတး၊  ယခုလကးငငး့  မိမိမ္ကးစိေအာကးမြာ  ်ဖစးပ္ကးေန  

သလုိ ပီ်ပငးထငးရြာ့လာစၿမဲ  ်ဖစးသညး။  လီယုိနာဒို  ဒါဗငးခ္ ီအတၳဳပၸတိၱ  ဖတးသူအတျကးလညး့  

ရီေနဆျနး့ေခတး အီတလီသညး  ကို့႐ို့ကာ့ရာ့ ဝတးစဵုမ္ာ့ ဝတးထာ့သညးံ  သူစိမး့တစးရဵဆဵ  

တုိ႓၏ ေနရာမဟုတးေတာံ။  ကိုယးံပတးဝနး့က္ငး၊ ကိုယး ေန႓စဥး်မငးးေတျ႓ေနရသူ  တို႓၏ ေနရာ  

်ဖစးလာသညး။  
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အတၳဳပၸတိၱေကာငး့သညး  လူပုဂၓိဳလးမ္ာ့ကုိသာ  ်ပနး၍  အသကးသျငး့ေပ့သညး  

မဟုတး၊ ေခတးကာလမ္ာ့ကိုပါ  ရြငးသနးလႈပးရြာ့  လာေစႏိုငးစျမး့  ရြိသညး။  သူတုိ႓ေၾကာငးံပငး  

ကမာၻေလာကသညး  ပုိ၍ ႀကီ့မ္ာ့က္ယးေ်ပာလာရသညး။  စိတးဝငးစာ့ဖျယး သကးရြငး 

ေနထိုငးခ္ငးံစဖျယး ေနရာတစးခု ်ဖစးလာရသညး။  

အတၳဳပၸတိၱေတျ  ဖတး႐ႈ်ခငး့ေၾကာငးံ ရရြိလာႏိုငးသညးံ  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့တစးခုက 

ေလာကဝနး့က္ငးရြ ိ အ်ခငး့အရာ  အေၾကာငး့ကိစၥအမ္ာ့အ်ပာ့ပငး  မိမိအတျကး ပို၍ 

အဓိပၸာယး  က္ယးဝနး့လာ်ခငး့ ်ဖစးသညး။  လူစီပါစတာ အတၳဳပၸတိၱ ဖတးထာ့မိသညးံအခါ  

ႏျာ့ႏို႓ကုိ က္ိဳခ္ကး်ခငး့အေၾကာငး့သညးပငး  စိတးဝငးစာ့ဖျယး ်ဖစးလာသညး။  ခရစၥတုိဖာ 

ကိုလဵဘတးစးအေၾကာငး့  ဖတးဖူ့ေသာ  လူငယးမ္ာ့အတျကး  ပထဝဘီာသာ  ကမာၻလုဵ့ေၾကာငး့  

သငးခနး့စာသညး  ၿငီ့ေငျ႔ဖျယးရာ မဟုတးေတာံ။  ထို႓အတူ ေဆာံခရတိၱအေၾကာငး့  

ဖတးထာ့ဖူ့သူအတျကးလညး့  ဂရိ်ပညးသညး သျာ့ေရာကးလညးပတးခ္ငးစရာ ေနရာတစးခု  

်ဖစးလာသညး။  

အတၳဳပၸတိၱေတျက  အတုယူစရာ  စဵနမူနာမ္ာ့ ေပ့သလုိ ဘဝအခကးအခမဲ္ာ့ကုိ  

ရငးဆုိငးႏိုငးေစမညးံ  စိတးဓာတး်မႇငးံတငးမႈမ္ာ့လညး့  ်ပဳေပသညး။  

သညးကေန႓ ထိပးဆုဵ့မြာ ထာ့ေနသညးံအရာ  အေတားမ္ာ့မ္ာ့ပငး တစးခ္ိနးက 

အ်ငငး့ပယးခဵ အႏြိမးခဵခဲံရသညးဆုိတာမ္ိဳ့လညး့  အတၳဳပၸတိၱေတျေၾကာငးံ  သိချငးံရသညး။  

ဥပမာ ယေန႓ ကမာၻေက္ား ေဟာေ်ပာခ္ကးမ္ာ့  စာရငး့တျငး ထိပးတနး့က ပါဝငးေနသညးံ 

လငးကျနး့၏  ဂကးတီစဘတးမိနး႓ချနး့သညး  ထုိစဥးက လကးခုပးၾသဘာ  နညး့ပါ့ခဲံတာ၊ 

မေအာငး်မငးေသာ  မိနး႓ချနး့တစးခုအ်ဖစး အမ္ာ့်မငးခဲံၾကသညး  ဆုိတာမ္ိဳ့။  ယေန႓ထိ 

ကမာၻေက္ားၾကာ့ဆဲ  ်ဖစးသညးံ  ကဗ္ာဆရာ ဂၽျနးကိခမ္ာ ကျယးလျနးခ္ိနးအထိ  ေလ့စာ့  

သိမြတး်ခငး့  မခဵခဲံရရြာ ဆုိတာမ္ိဳ့။ (ဂၽျနးကိသညး  အသကး ၂၅ ႏြစးအရျယးမြာပငး  တီဘီ 

ေရာဂါ်ဖငးံ ကျယးလျနးသညး။  ကျယးလျနးခါနီ့ႏြစးတျငး  ထုတးေဝသညး ံ ကဗ္ာစာအုပးပါ  

တမး့ခ္ငး့ကဗ္ာမ္ာ့ေၾကာငးံ  ကျယးလျနးၿပီ့ေနာကး  အႀကီ့အက္ယး ေက္ားၾကာ့ခဲံသညး ။) 
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ၿပီ့ ဂီတဆရာႀကီ့  ဘီ့ထုိဗငး လုဵ့ဝနာ့မၾကာ့သညးံ အခ္ိနးတျငးမြ သူ၏ 

အေကာငး့ဆုဵ့  သဵစဥးေတ့သျာ့မ္ာ့  သီကုဵ့ႏိုငးခဲံတာ။  ကမာၻေက္ား  မီလတနး မ္ကးစိ 

ကျယးသျာ့  ခ္ိနးတျငးမြ သူ၏ အေ်ပာငးေ်မာကးဆုဵ့  လကၤာႀကီ့ကုိ ေရ့ဖျဲ႓ႏိုငးခဲံတာ။  

သညးလုိပငး အတၳဳပၸတိၱေကာငး့တုိငး့မြာ  အတၳဳပၸတိၱရြငးေတျ၏  သတိၱစျမး့အာ့  

ေတျကုိ ်မငးရစၿမဲ ်ဖစးသညး။  

မိမိထကးသနး  ယုဵၾကညးသညးံ အရာကုိ  ဇျဲနပႀဲကီ့စျာ ေဆာငးရျကးတတးသူမ္ာ့၊  

အေႏြာငးံအယြကး  အခကးအခမဲ္ာ့ေၾကာငးံ  ဒူ့ေထာကး ေနာကးဆုတးေလံ  မရြိသူမ္ာ့၊ 

ေလ့စာ့ မြတးသာ့ဖျယး  ပုဂၓိဳလးမ္ာ့။ 

အတၳဳပၸတိၱေရ့သာ့ခဵရသူ  ပုဂၓိဳလး အမ္ာ့အ်ပာ့ပငး  ၎တုိ႓ႏြငး ံ နီ့စပးသူ 

ရငး့ႏြီ့ခငးမငးသူမ္ာ့ အ်မငး၌  သူလုိ ငါလုိပါပဟုဲ ထငး်မငးမိတတးၾကသညး။  သူလုိ 

ကိုယးလုိ်ဖစးသညးံ  အပိုငး့ေတျမြာ သူလုိကိုယးလုိ ်ဖစးတာလညး့  အမြနးပဲ ်ဖစးသညး။  သုိ႓ေသား 

နီ့စပးသူေတျ သတိမမူမိၾကသညးံ  ထူ့်ခာ့ခ္ကးကေလ့ေတျေတာံ  သူတုိ႓မြာ ရြိစၿမ ဲ ်ဖစးသညး။  

ဒါေၾကာငးလံညး့  သူတုိ႓က  နီ့စပးသူ မိတးေဆျမ္ာ့ထကး  ထူ့်ခာ့ထငးရြာ့လာရ်ခငး့  ်ဖစးသညး။  

အတၳဳပၸတိၱေကာငး့ေတျက  ထုိထူ့်ခာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ  မီ့ေမာငး့ ထို့ေပ့တတးသညး။  

အတၳဳပၸတိၱကုိ  သိထာ့သညးံအခါ  လူတစးေယာကး၏  လုပးရပးမ္ာ့ကုိ ပို၍ 

ေၾကာငး့က္ိဳ့ဆကးစပး သုဵ့သပး႐ႈ်မငးလာႏိုငးေသာ  သေဘာတစးခုလညး့  ရြိေသ့၏။ 

ဥပမာ ရြိတးစပီ့ယာ့  ဆုိပါစို႓။ ရြိတးစပီ့ယာ့၏ ်ပဇာတးမ္ာ့ကုိ  ဖတး႐ႈသူ၊ 

သူ႓်ပဇာတးမ္ာ့  တငးဆကးက်ပသညးကုိ  ၾကညးံရသူတစးဦ့အေနႏြငးံ  ရြိတးစပီ့ယာ့ဆုိေသာ  

လူပုဂၓိဳလးအေၾကာငး့  တစးလုဵ့တစးပါဒမြ္ မသိလြ္ငးလညး့  ထုိ်ပဇာတးမ္ာ့အေပၐ  ႏြစးသကး 

ခဵစာ့ႏိုငးမႈ ေလ္ာံပါ့သျာ့လိမးံမညး  မဟုတး။ သုိ႓ေသား သူ႓်ပဇာတးမ္ာ့ကုိ စျဲစျဲၿမၿဲမဲ 

ေလံလာလုိကးစာ့သူ၊  စနစးတက္ သုဵ့သပးေဝဖနးမညးံသူမ္ာ့အတျကးမူ  ရြိတးစပီ့ယာ့  

ဆုိေသာ ပုဂိၓဳလးသညး ်ပဇာတးေရ့သူ  သကးသကး မဟုတး၊ ဇာတး႐ဵုအလုပးကုိ  တစးသကးလုဵ့  

လုပးလာသူ၊  ကိုယးတိုငးလညး့  ဇာတးထဲတျငး  ပါဝငး သ႐ုပးေဆာငးတတးသူ်ဖစးေၾကာငး့  
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သိရြိရပါက ေလံလာေသာအလုပး၊  ေဝဖနးသုဵ့သပးေသာ  အလုပးသညး  ပို၍ စိတးဝငးစာ့စရာ 

ေကာငး့လာေပသညး။  

ထုိေခတးက ်ပဇာတးေရ့သူတုိ႓မြာ  ဇာတးဆရာမ္ာ့၊  ဇာတးပျဲသျငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ  

ေဆျ့ ေႏျ့ ညႇိႏိႈငး့ရနး အတျကးေလာကးသာ  ဇာတး႐ဵုသုိ႓ ေရာကးတတးၾကေသားလညး့  

ရြိတးစပီ့ယာ့ကမူ ဇာတး႐ဵုအသစး  ေဆာကးလုပးသညးံေနရာမ္ိဳ့ ၌ပငး ပါဝငးခဲံ၏။ ထုိေခတးက  

လနးဒနးတျငး အေကာငး့ဆုဵ့ဟု ဆုိရသညးံ ဇာတး႐ဵုႀကီ့တစး႐ဵုကုိ  ကိုယးတိုငး ကမကထ်ပဳ 

တညးေဆာကးၿပီ့  တစးစိတးတစးပိုငး့လညး့  ပုိငးဆိုငးခဲံ၏။ သူသညး ပရိသတး၏  သေဘာ၊  

ဇာတးခဵု၏  သေဘာတုိ႓ကုိ  သိကာ ဇာတးခဵုကုိ ဇာတးကျကးႏြငးံ  လုိကးဖကးေအာငးလညး့  

်ပဳ်ပငးဖနးတီ့တတးသ်ဖငးံ သူ႓်ပဇာတးမ္ာ့  ပိုမိုေအာငး်မငးခဲံရ်ခငး့ ်ဖစး၏။ 

သူ႓ေခတးက  ဇာတးသဘငးေဝဖနးသူမ္ာ့မြာ ရြိတးစပီ့ယာ့ကုိ ်ပဇာတး  

ေရ့သမာ့ေကာငး့အ်ဖစး  မယူဆခဲံၾက။  အဓိက အေၾကာငး့က သူ႓အာ့  လူႀကိဳကး 

မ္ာ့လျနး့်ခငး့ေၾကာငး ံ ်ဖစး၏။ တကယးအဆငးံ်မငးံေသာ  ဇာတးမြနးလြ္ငး ပရိသတး 

နညး့ရမညး။ ပညာသညး  လူနညး့စုသာ ႀကိဳကးၾကမညးဟူေသာ  အယူအဆအရ  လူႀကိဳကး 

မ္ာ့ေသာ ရြိတးစပီ့ယာ့ ်ပဇာတးမ္ာ့မြာ  အေပါစာ့  လူၿပိနး့ႀကိဳကးမ္ာ့အ်ဖစး  သတးမြတး  

ခဵခဲံရသညး။  

သုိ႓ေသား လူႀကိဳကးမ္ာ့တိုငး့  အေပါစာ့မဟုတးေၾကာငး့  ကမာၻ႓ဂႏၲဝငးတျငး ယေန႓ထိ 

ထငးရြာ့တျငးက္နးေန်ခငး့်ဖငးံ  ရြိတးစပီ့ယာ့က သကးေသထူခဲံၿပီ ။ 

်ပဇာတးကုိသာ  လူႀကိဳကးမ္ာ့သညး  မဟုတး၊  ရြိတးစပီ့ယာ့  ကိုယးတိုငးအာ့လညး့  

ရငး့ႏြီ့ခငးမငးသူမ္ာ့လြသညး။ သူ႓မိတးေဆျ  ဇာတးသဘငး  သ႐ုပးေဆာငးႏြစးဦ့ဆုိလြ္ငး  သူ႓ကို 

ေလ့စာ့ ခ္စးခငးလျနး့သ်ဖငးံ သူေရ့သညးံ ဇာတးစာမြနးသမြ္ကုိ  တ႐ုိတေသ  

သိမး့ဆညး့ခဲံၾကရာ သူတုိ႓ေက့္ဇူ့ေၾကာငးံပငး ယခုအခါ ထငးရြာ့သညးံ ရြိတးစပီ့ယာ့၏  

ပထမဆုဵ့ ်ပဇာတးေပါငး့ခ္ဳပးစာအုပး  (First Folio Edition) ထျကးေပၐခဲံရ်ခငး့  ်ဖစးသညး။  
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အတၳဳပၸတိၱေကာငး့မ္ာ့သညး  ေဝ့လဵေသာ  အတိတးကုိ  အနီ့သုိ႓ ေခၐေဆာငးေပ့၏ ။ 

ပကတိ မ္ကးေမြာကးႏြငးံ  တူေစ၏။ ကၽျနးေတားတုိ႓ ေနထိုငးက္ကးစာ့ရာ  ကမာၻႀကီ့ကုိလညး့  

ကာလေရာ ေဒသပါ ဆျဲဆနး႓ကာ  ပို၍ ႀကီ့မာ့က္ယးဝနး့ေစ၏။ ထုိ႓်ပငး သာမနးအာ့်ဖငးံ  

အနီ့ကပး ပတးဝနး့က္ငးရြ ိ ေခတးၿပိဳငးလူမ္ာ့ႏြငးံသာ  သိကၽျမး့ႏိုငးစရာ ရြိသညးံ 

ကၽျနးေတားတုိ႓အာ့  သမိုငး့ေခတး အဆကးဆကးမြ  ေလ့စာ့မြတးသာ့ဖျယး  လူသာ့မ္ာ့ႏြငးံပါ 

ရငး့ႏြီ့ခငးမငးချငးံရေအာငး  စျမး့ေဆာငး ဖနးတီ့ေပ့ေပသညး။ 

(မူရငး့။   ။ Marchette Chute ၏ Biographies Bring New Companions)  
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ကၽျနးေတားတုိ႓ ေၾကား်ငာလုပးငနး့ဆုိသညးက  အႀကိတးအနယး  အၿပိဳငးအဆိုငး  

လုပးငနး့မ္ိဳ့ ်ဖစးသညး။ အပူတ်ပငး့ အသညး့အသနးဆုိသညးမြာ  ကၽျနးေတားတုိ႓အတျကး  

႐ို့ေနေသာကိစၥဟုပငး  ဆုိရလိမးံမညး။  သုိ႓ေသား တစးခါတစးရဵမူ  ခါတိုငး့ ႀကဵဳ႐ို့ႀကဵဳစဥးထကးပငး  

ပို၍ စိတးပငးပနး့စရာ ေန႓မ္ိဳ့ ႀကဵဳရတတးပါသညး။  

ဆုိပါစို႓။ တစးေန႓ကဆုိလြ္ငးလညး့  အလုပးတိုကးမြ  အိမးအ်ပနး  ကၽျနးေတားံ  

သာ့ေရအိတးထဲမြာ  ်ပႆနာေတျ  အ်ပညးံအသိပး  ပါလာခဲံသညး။  ရရနး ေသခ္ာထာ့ၿပီ့သာ့  

ကနးထ႐ိုကးအလုပးႀကီ့တစးခုက  ေနာကးဆုဵ့အဆငးံက္မြ  ပ္ကးေတာံမလုိ ်ဖစးေနသညး။  

ကုမၸဏီတစးခုမြ အႀကီ့အကဲႏြစးေယာကးကလညး့  တကယး  စာခ္ဳပးခ္ဳပးရမညးံ အခ္ိနးတျငး 

ေရြာငးေတာငးေတာငး  လုပးေနသညး။  သညးၾကာ့ထဲ အလုပးသမာ့သပိတးတစးခု  ေပၐေပါကး  

သ်ဖငးံ ကၽျနးေတား စီစဥးထာ့သညးံ လုပးငနး့တစးခု  မစတငးႏုိငး ်ဖစးေနရသညး။  

သညးလုပးငနး့ထဲမြာ  ကၽျနးေတား ေငျရငး့  အေတားမ္ာ့မ္ာ့  ထညးံထာ့ၿပီ့သာ့်ဖစး၍  

ကၽျနးေတားံအနာဂတးသညးပငး  အဲသညးလုပးငနး့အေပၐမြာ  မူတညးေနသလုိ ်ဖစးေနသညး။  

အေ်ဖရြာမရသညးံ  ်ပႆနာေပါငး့စဵုက  ကၽျနးေတာံးဦ့ေႏြာကးကုိ  ဝိငုး့အုဵတိုကးခုိကး  

ေနစဥးး သဘာဝ ပတးဝနး့က္ငး အေနအထာ့ကလညး့  လူကုိ သကးသာမႈ  မေပ့။ 

ကၽျနးေတားတုိ႓  ဆစးဒနီ (ၾသစေတ့လ္) ေႏျညခ္မး့က မေအ့ခ္မး့၊ ပူေလာငးအုိကးစပး၍  

ေနသညး။ 

ကၽျနးေတား စာအုပးတစးအုပး  ေကာကးယူကာ  သကးေတာငးံသကးသာရြိေသာ  

ကုလာ့ထိုငး တစးလုဵ့မြာ ဝငးထိုငးသညး။  ၿပီ့လြ္ငး သညးလုိ လူပငးပနး့ စိတးပငးပနး့  

်ဖစးခ္ိနးမ္ိဳ့မြာ ကၽျနးေတား  မြဝီေဲလံရြိသညးံ  အေကာငး့ဆုဵ့ေဆ့ဝါ့ကုိ ကၽျနးေတား  စာ့သုဵ့်ခငး့ 

်ပဳသညး။ ေဆ့က  စာကုိ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့  အေႏြ့ေကျ့ ဆုဵ့  ဖတး႐ႈ်ခငး့။ 

စာအုပးစငးမြာ  ကၽျနးေတားယူခဲံသညးက  ႏိုငးငဵတကာ သတငး့ေထာကး  

ဗငး့ဆငးံရြီ့အနး့ (Vincent Sheean) ၏ ကိုယးေတျ႓သမုိငး့ (Personal History) အမညးရြိ 
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စာအုပး။  သညးစာအုပးထဲက  အခနး့တုိႏြစးခနး့ကုိ  ကၽျနးေတား  သုဵ့နာရီတိတိ  အခ္ိနးယူ၍  

ဖတးလုိကးသညး။  စာတစးပုိဒးခ္ငး့ကုိ အရသာ ခဵသညး။ စာတစးေၾကာငး့ခ္ငး့၊ အေရ့အဖျဲ႓  

အသုဵ့အႏႈနး့  တစးခုခ္ငး့၊ စာတစးလုဵ့ခ္ငး့ကုိ စဥး့စာ့သညး။ ်မငးေယာငးသညး။  အဓိပၸာယး  

ဖျငးံသညး။ ရြီ့အနး့ ေရ့်ခယး်ပေသာ ်မငးကျငး့ေတျ တစးခုခ္ငး့သညး ကၽျနးေတားံ  

သိစိတးအာ႐ဵုထဲတျငး  ပီ်ပငးထငးရြာ့လာသညး။  ပူအုိကးလြေသာ  ဆစးဒနီညထဲမြာ  ကၽျနးေတား  

မရြိေတာံ။  စကာ့တစးလုဵ့ခ္ငး့ကုိ  အ်ပညးံအဝ ရသခဵစာ့  သုဵ့ေဆာငးရငး့  ကၽျနးေတားက  

သတငး့ေထာကး  ရြီ့အနး့ႏြငးံအတူ တ႐ုတး်ပညးသုိ႓ တစးေခါကး၊ ထို႓ေနာကး ႐ုရြာ့သုိ႓တစးႀကိမး 

လုိကးပါချငးံ ရခဲံသညး။ စာေရ့ဆရာ ရြီ့အနး့၏ ကမာၻထဲတျငး  ကၽျနးေတား  

နစးေမ္ာပါသျာ့ခဲံသညး။  တစးနညး့ေ်ပာရလြ္ငး  သူ႓စာအုပးထဲမြာ  ကၽျနးေတား  သုဵ့နာရီၾကာမြ္ 

သျာ့ေရာကးေနထုိငးခဲံ်ခငး့  ်ဖစးသညး။  

စာအုပးကုိ  ခ္ထာ့လုိကးသညးံအခ္ိနး၌  ကၽျနးေတားံေခါငး့က  လုဵ့ဝ လနး့ဆနး့ 

ၾကညးလငးေနခဲံၿပီ။ ေနာကးတစးေန႓နဵနကး၌  ကၽျနးေတားံေခါငး့ထဲတျငး  ရြီ့အနး့စာအုပးထဲက  

ေရရြညးကုိ ေတျ့ ပါ ဟူေသာ အယူအဆတစးရပး  ႏို့ၾကာ့လ္ကး ရြိေနခဲံသညး။  ဟုတးသညး။  

လတးတေလာကိစၥ၊  ယာယီကိစၥေတျကုိခ္ညး့  သိပးေတျ့ ေတာေန၊  ခဵစာ့ပူပနးေန၍ မ်ဖစး။ 

ကၽျနးေတား အလုပးစာ့ပျဲမြာ  ထုိငးကာ ကၽျနးေတားံ်ပႆနာေတျကုိ  ေရရြညးလုပးငနး့အ်မငးႏြငးံ  

စဥး့စာ့ ဆငး်ခငးသညး။  

သပိတးကိစၥသညး ေႏြ့တာႏြငးံ ်မနးတာပဲ  ရြိမညး။ တစးခ္ိနးမြာ ၿပီ့ရမညး ံ

ကိစၥ်ဖစးသညး။  အဲသညးေတာံ  ၿပီ့သျာ့သညးံအခါ ဘာလုပးမလဲ  ဆုိတာပဲ  စဥး့စာ့စရာ 

ရြိသညး။ ဒါကုိ စဥး့စာ့ၿပီ့ လုပးသငးံလုပးထိုကးသညးံ  အစီအစဥးမ္ာ့  ကၽျနးေတား  ႀကိဳတငး 

ခ္မြတးထာ့လုိကးသညး။  ဟိုကုမၸဏီမြ အႀကီ့အကဲႏြစးေယာကးသညးလညး့  ၾကာၾကာေတာံ  

ေရြာငးေနၾကလိမးံမညး  မထငး။  သတးမြတးသညးံအခ္ိနး  ေရာကးလြ္ငးေတာံ  ကၽျနးေတားႏြငးံ  

ေတျ႓ၾကဖို႓ပဲ မ္ာ့သညး။ အကယး၍  မေတျ႓ၾကဘူ့ဆုိလြ္ငးလညး့  ကၽျနးေတား ဘာတတးႏိုငး  

မညးလဲ။ တ်ခာ့ေဖာကးသညးမ္ာ့  လုိကးရြာ႐ဵုပေဲပါ႓။  အဲသညးေတာံ  အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့ 

အလုပးတစးခုတညး့မြာပဲ  ကၽျနးေတား အာ႐ဵုစိုကးဖို႓  ရြိေတာံသညး။  ကနးထ႐ိုကးအလုပး  
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လကးလျတးဆုဵ့႐ဵႈ့မသျာ့ေရ့။  သညးအတျကး  စဥး့စာ့၊ လုပးသငးံလုပးထိုကးတာေတျ  

်မနး်မနးဆုဵ့်ဖတး၊ ်မနး်မနးလုပး။  

ေအ့ေဆ့ေႏြ့ေကျ့  စာဖတး်ခငး့ေဆ့က  သညးတစးခါတျငးလညး့  ကၽျနးေတားံအာ့  

စတိးဖိစီ့မႈဒဏးမြ လျတးေ်မာကးသကးသာေစမႈ၊  ရသခဵစာ့ရမႈ၊ အသိအ်မငး က္ယးေစမႈတုိ႓  

အ်ပငး ေန႓စဥး ဘဝ်ပႆနာမ္ာ့  ေ်ဖရြငး့ရာ၌ပါ ကူညီမႈ ်ပဳခဲံ်ပနးပါၿပီ။  

တနးဖို့ရြိလြေသာ  သညးစာဖတးနညး့ကုိ  ကၽျနးေတား  စတငးေတျ႓ရြိခဲံသညးက  

စကၤာပူရြိ ခ္နးဂီ သုဵ႓ပနး့စခနး့မြာတုနး့က ်ဖစး၏။ 

၁၉၄၂ ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီလ ၁၅ ရကးမြာ စကၤာပူၿမိဳ႔ႀကီ့  ဂ္ပနးလကးေအာကး  

က္ေရာကးသျာ့ခဲံသညး။  အဲသညးတုနး့က  ကၽျနးေတားံအသကး  ၁၉ ႏြစး၊ ရာထူ့တာဝနးက 

ၾသစေၾတ့လီယနး အေ်မာကးတပးမြာ  တပးၾကပးႀကီ့။ သုဵ႓ပနး့စခနး့သုိ႓ တနး့စီမခ္ီတကးမီ 

ကၽျနးေတားတုိ႓  အထုပးအပို့်ပငးဆငးရနး  အခ္ိနးရသညး။  ကၽျနးေတားတုိ႓ကုိ  တစးေယာကးလြ္ငး  

ေက္ာပို့အိတး  တစးအိတးစာစီ  ကိုယးပုိငးပစၥညး့မ္ာ့  ယူေဆာငးချငး ံ ်ပဳထာ့သညး်ဖစးရာ  

သညးအိတးထဲမြာ  ဘာေတျ ထညးံယူသျာ့မလဲ  စဥး့စာ့ၾကရသညး။  ခ္နးဂီအေရာကး  

၁၇မိုငးတိတိ လမး့ေလြ္ာကးရမညးဆုိတာလညး့  ထညးံတျကးရသညး်ဖစးရာ  မရြိမ်ဖစးတာက  

လျဲလြ္ငး အ်ခာ့ ေလ့ေလ့လဵလဵေတျ  ထညးံေန၍ မ်ဖစး။ ကၽျနးေတားတုိ႓  အရာရြိကေတာံ  

စဥး့စဥး့စာ့စာ့ အႀကဵဉာဏးတစးခု ေပ့သညး။ “စာအုပးတစးေယာကး  တစးအုပးစီေတာံ  

ထညးံယူခဲံၾကကျာ ”  ဟူ၍။ 

သုိ႓ႏြငးံ ကၽျနးေတားလညး့  ေက္ာပို့အိတးထဲ  စာတစးအုပး  ထညးံယူ်ဖစးခဲံသညး။  

ကၽျနးေတားယူခဲံသညးံ  စာအုပးက လငးယုတနး  (Lin Yutang) ၏ ဘဝေနနညး့ အေရ့ႀကီ့ပဵု 

သုိ႓မဟုတး အသကးရြငးေနေရ့  အေလ့ထာ့အပးပဵု  (The Importance of Living) ဟူေသာ 

စာအုပး။  စာအုပးအမညးကေတာံ  ကၽျနးေတားတုိ႓  လကးငငး့ရငးဆုိငးေတျ႓ႀကဵဳ ရေတာံမညးံ  

စစးအက္ဥး့သာ့ဘဝႏြငး ံေၾကာကးစရာေကာငး့ေလာကးေအာငးပငး  တိုကးဆိုငးေနပါေခ္သညး။  

ထို႓်ပငး သညးစာအုပးသညးပငး  ကၽျနးေတားံအာ့  သုဵ့ႏြစးချဲမြ္ေသာ  အက္ဥး့သာ့  
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ဘဝတစးေလြ္ာကး စိတးမေဖာကးမ်ပနး  မြနးကနးစျာ ရပးတညးရြငးသနးႏိုငးေရ့အတျကး  

အေထာကးအကူေပ့မညးံ  စာအေႏြ့ဖတး်ခငး့  အေလံအထကုိ  အစ်ပဳေပ့ခဲံသညးံ 

စာအုပးလညး့  ်ဖစးေပသညး။  

ယခငးတုနး့ကမူ ကၽျနးေတား တကယးစိတး ဝငးစာ့သညးံ စာအုပးမ္ိဳ့ဆုိလြ္ငး  

ေရြ႔ဘာဆကးလာမလဲ  သိခ္ငးေဇာႏြငးံ  တစးမ္ကးႏြာၿပီ့  တစးမ္ကးႏြာ တရၾကမး့  

လြနးဖတးသျာ့မိစၿမဲ ်ဖစးသညး။  ယခုေတာံ  ကၽျနးေတား ကပးေစ့ႏြရဲေတာံမညး။  ေနာကးဆုဵ့  

ႂကျငး့က္နးသညးံ ဒဂၤါ့တစး်ပာ့ကုိ သုဵ့စျဲရေတာံမညးသူပမာ  စာတစးေၾကာငး့ခ္ငး့  

စာတစးလုဵ့ခ္ငး့ကုိ ေတား႐ဵုႏြငးံ  မကုနးေအာငး  ဆျဲဆနး႓ရေတာံမညး။  တစိမးံစမိးံ အရသာခဵ၊  

ညကးညကးေၾကေအာငး  ဝါ့၊ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ မ္ိဳခ္၊ တစးဖနး်ပနး၍ စာ့ၿမဵဳ႔်ပနးဟူေသာ 

နညး့မ္ိဳ့်ဖငး ံမြဝီစဲာ့သုဵ့ရေတာံမညး။  

ခ္နးဂ ီသုဵ႓ပနး့စခနး့သုိ႓ ေရာကးစ  ရကးမ္ာ့အတျငး့  ကၽျနးေတား လငးယုတနးစာအုပးကုိ  

ေက္ာပုိ့အိတးထဲမြ  သုဵ့ေလ့ႀကိမး ထုတး်ဖစးခဲံသညး။  စာအုပးအဖဵု့ကုိ  ၾကညးံသညး။  

အေႏြာငးံကုိ  ၾကညးံသညး။  ခ္ဳပးပဵုခ္ဳပးသာ့ကုိ ၾကညးံသညး။  အတျငး့ဖဵု့ သ႐ုပးေဖားပဵုကုိ  

ၾကညးံသညး။  ၿပီ့ ်ပနးထညးံထာ့လုိကးသညး။  တစးေန႓က္ေတာံမြ  ေနဝငးစ အခ္ိနးေလာကးမြာ  

ကၽျနးေတား အက္ဥး့စခနး့ ၿခဝဵငး့ထဲက ထငး့ပဵုတစးပဵုမြာ  ထိုငးကာ  မီ့ေရာငးထိနးထိနးေအာကး၌  

စာအုပးကုိ  စတငး လြနးေလြာမိသညး။  သုိ႓ေသား စာအုပးအမညးပါ  စာမ္ကးႏြာႏြငးံ သူ႓ေနာကး  

ကပးလ္ကးပါသညးံ  အဖျငးံစာမ္ကးႏြာထကး  မပို။ သညးံေနာကး၊  အမြာစာခ္ညး့  စာဖတးခ္ိနး 

သုဵ့ခ္ိနး။ ၿပီ့လြ္ငး မာတိကာက  ႏြစးညေန။  မာတိကာကလညး့  ရြညးေတာံ  အရြညးသာ့။  

စာသုဵ့မ္ကးႏြာချဲ  ရြိသညး။ အခနး့ေခါငး့စဥး တစးခုစီေအာကးမြာ စိတးဝငးစာ့ဖျယး 

ေခါငး့စဥးချဲအမညးမ္ာ့ပါ ေရ့ထုိ့ေပ့ထာ့သညး။  သညးဟာေတျ  ၿပီ့ေတာံမြသာ  

စာကုိယးထဲက  စာမ္ကးႏြာတစးသုိ႓  ေရာကးေလသညး။  

ညစဥးညတုိငး့  သညးရတနာ  စာအုပးကုိ ကိုငးကာ ကၽျနးေတား ထိုငး်ဖစးသညး။  

မိတးေဆျသူငယးခ္ငး့  အ်ခာ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကေတာံ  ်ငငး့ၾက ခဵုၾက၊ ဖကဲစာ့ၾက၊  

ကၽျနးေတားံအနီ့မြာပဲ  လူ့လာေခါကးတုဵ႓ ေလြ္ာကးသူေလြ္ာကးၾကႏြငးံ  ရြိေနသညး။  သုိ႓ေသား 
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ကၽျနးေတား သူတုိ႓ကုိ  ဂ႐ုမမူမိ။  တစးခါတေလ  စာအုပးကမာၻထဲ  လုဵ့လုဵ့လ္ာ့လ္ာ့  

နစး်မဳပးေပ္ာကးကျယးေနတတးသညးံ  ကၽျနးေတားံကုိ  ၾကညးံကာ ႐ူ့မ္ာ့ ႐ူ့သျာ့ေလၿပီလာ့ဟူ၍ 

နီ့စပးခငးမငးသူ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့  စို့ရိမးမကငး့ ်ဖစးမိတတးၾကသညး။  

အစကမူ သညးစာအုပး  ကုနးမသျာ့ေအာငး၊  ၾကာၾကာခဵေအာငး  ဟူေသာ  

ရညးရျယးခ္ကးသကးသကး်ဖငးံသာ  အခ္ိနးဆျဲ  ဖတးေနမိခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး။  သုိ႓ေသား  ႏြစးပတးမြ္ 

ၾကာသညးံအခ္ိနး၊  စာမ္ကးႏြာ တစးဆယးေလာကး  ေရာကးသညးံအခ္ိနး၌မူ  စာအေႏြ့ဖတး်ခငး့  

က ေပ့သညးံ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကုိ ကၽျနးေတား  စတငး၍  သိ်မငးခဵစာ့လာရသညး။  

တစးခါတစးရဵ ဝါက္တစးခုသညးေသားလညး့ေကာငး့၊  တစးခါတစးရဵ၌ စကာ့လုဵ့စု 

တစးခုသညးေသား  လညး့ေကာငး့၊ ကၽျနးေတားံအတျကး  အထူ့စိတးဝငးစာ့ဖျယး ်ဖစးသျာ့  

တတးသညး။  သညးအခါ ထိုဝါက္ သုိ႓မဟုတး စကာ့လုဵ့စုကုိ ်ဖညး့်ဖညး့ဖတး၊ ပုိငး့်ခာ့ 

စိစစးၾကညးံ၊  ၿပီ့လြ္ငး ်ပနးဖတး၊  အဲသလုိ  လုပးေနမိတတးသညး။  တစးခါတေလ  

အဲသေလာကးပဲ  မကေတာံဘဲ  စာဖတးတာကုိ  အရြိနးသတးထာ့လုိကးကာ  သညးစကာ့စု၊ 

သညးဝါက္တုိ႓ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးမ္ာ့ကုိ  မိနစးႏြစးဆယးေလာကးထိ  ၾကာေအာငးပငး  စဥး့စာ့ 

ေတျ့ ေတာ ေနမိတတးေသ့သညး။  သညးအခါမ္ိဳ့တျငး ကၽျနးေတားက  ဂီတပညာရြငးႀကီ့  

တစးဦ့့၏ ေတ့သျာ့တစးကျကးကုိ  အႀကိမးႀကိမး အထပးထပး  စမး့သပးခဵစာ့ကာ  

မူလဆရာႀကီ့၏  အာ႐ဵုထဲက  ဂီတသဵမ္ာ့အတိုငး့  ထပးတူထပးမြ္ ်ပနးလညး ေဖားထုတး  

တီ့ခတးေပ့ႏိုငးရနး အာ့ထုတးလ္ကး  ရြိသညးံ စႏၵရာ့ဆရာတစးဦ့ႏြငးံ  ပမာတူေနတတး၏ ။ 

လကးဖကးရညးပျဲ  တစးခုအတျကး  ်ပငးဆငးပဵုမ္ာ့အေၾကာငး့  လငးယုတနး  

ေရ့သာ့ပဵုကုိ ဖတး႐ႈရသညးံအခါ  ကၽျနးေတားံမ္ကးစိထဲတျငး  မီ့ေသျ့ မီ့ဖိုမြ မီ့ေရာငးညီ့ညီ့ကုိ 

်မငး၏။ လကးဖကးရညးချကးငယးမ္ာ့  တစးခုႏြငးံတစးခု ထိခတးမိကာ  တခၽျငးခၽျငး်မညးသဵကုိ  

ၾကာ့ရ၏။ လကးဖကးရညး၏  ခ္ိဳ်မေသာ အရသာႏြငးံ အနဵ႓အသကးကုိပါ  တကယး 

ေသာကးေနရသေလာကး  နီ့ပါ့ ခဵစာ့ရ၏။ ကၽျနးေတားံစာဖတးပဵုက ေသေသခ္ာခ္ာ  

်ပညးံ်ပညးဝံဝႀကီ့ ဆျဲကပးစုပးယူ ခဵစာ့်ခငး့မ္ိဳ့်ဖစးရာ စာအုပးတစးအုပးသညး  စကာ့လုဵ့  
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အစုအေဝ့ႀကီ့ တစးခုမြ္သာ မဟုတးေတာံဘဲ  တကယး  ကိုယးေတျ႓ ခဵစာ့ရသညးံ 

အေတျ႓အႀကဵဳတစးရပးသဖျယး  ်ဖစးလာေပသညး။  

လငးယုတနး၏  စာအုပးကုိ ကၽျနးေတား  ႏြစးလမြ္ ဖတးခဲံပါသညး။  သညးစာအုပး  

ဖတး႐ႈၿပီ့သညးံအခ္ိနး၌မူ  သူ၏ လကးဖကးရညး  ဒႆနသညး  ကၽျနးေတားံအတျကး  

စာဖတးဒႆန ်ဖစးလာခဲံပါသညး။  လကးဖကးရညးကုိ  အလ္ငးအ်မနး ေဖ္ားေသာကး၍လညး့  

ရသညး။ သုိ႓ေသား ေသေသခ္ာခ္ာ  ႏြပး၊ စိတးတုိငး့က္ ေဖ္ားစပးကာ  စနစးက္ေသာ  

အခငး့အက္ငး့  အ်ပငးအဆငးမ္ာ့်ဖငးံ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့  အရသာခ ဵ ေသာကးသုဵ့်ခငး့ က 

မ္ာ့စျာပို၍ တနးဖို့ရြိသညး ဟူေသာ ဒႆန။ 

ေနာကးပိုငး့၌ ဂ္ပနးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ စညး့႐ဵု့ႏိုငးသ်ဖငးံ  စကၤာပူရြိ နာမညးေက္ား  

ရကးဖလဲးစးစာၾကညးံတိုကးမြ  စာအုပးရာေပါငး့မ္ာ့စျာ  ကၽျနးေတားတုိ႓  ရရြိခဲံသညး။ သုိ႓ေသား 

ကၽျနးေတားကေတာံ  လငးယုတနး၏  လကးဖကးရညးေသာကးနညး့  လမး့ညႊနးအတိုငး့ပငး 

စာဖတးရာ၌  ဆကးလကးက္ငံးသုဵ့ေနခဲံသညး။  

သညး စာဖတးနညး့ေၾကာငးံ  ကၽျနးေတားသညး  ခႏၶာကိုယးကသာ  အခ္ဳပးအေႏြာငး  

ဘဝမြ မလျတးေသားလညး့  စိတးကမူ  ကမာၻအႏြဵ႓အ်ပာ့သုိ႓  လျတးလပးေပါပံါ့စျာ လြညးံလညး 

က္ကးစာ့ေနႏိုငးခဲံသညး။  

ဝလီ္ဵ အယးလဘတး  ေရားဘငးဆငး  (William Albert Robinson) ၏ 

ေရနကးပုိငး့ႏြငးံ စညး့ေသာငးတိမး( Deep Water and Shoal) စာအုပးႏြငးံအတူ  ကၽျနးေတား  

ခ္နးဂီမြ ရျကးလႊငးံခဲံသညး။  ညအခ္ိနး လူေတျ ႁပျတးသိပးေနသညးံ  ကၽျနးေတားတုိ႓  အက္ဥး့ခနး့  

သမဵတလငး့မြာ  လြေဲလ္ာငး့ရငး့  တ်ဖညး့်ဖညး့ ငိုကးမ္ဥး့လာကာ  လိႈငး့ပုတးသ်ဖငးံ 

ႂကျခ္ညးက္ခ္ညး ်ဖစးေနေသာ  ကၽျနးေတားံသေဘၤာရြိ  ေႏျ့ ေထျ့ ေသာ  ကယးဗငးခနး့ထဲမြာ  

တၿငိမးံၿငိမးံ အိပးေပ္ားသျာ့ရတတးသညး။  ေနာကးေန႓က္ေတာံ  မုနးတိုငး့တုိကးေနသညးံၾကာ့ထဲ  

ကၽျနးေတား ကုနး့ဘတးေပၐ  တကးလာမညး။  ပီပီ်ပငး်ပငး ေရ့ထာ့သညးံ  စာတစးပုိဒး ႏြစးပုိဒး 

ဖတးၿပီ့သညးံအခါ ကၽျနးေတားကိုယးတုိငး  ပိုငးပိုငးႏိုငးႏိုငး ပဲံကိုငးေတာံသညး။  နာ့မြာ 
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ေလတုိ့သဵေတျ  တဝြီ့ဝြီ့ တရႊီ့ရႊီ့ ်မညးဟညး့ေနမညး။ ေခါငး့က ဆဵပငးေတျက  

ပငးလယးဆာ့ငနးရညးႏြငးံ  မ်ပတး ထိေတျ႓ေနရသ်ဖငးံ ၾကမး့တမး့ထူပ္စးေနမညး။  

ေနာကးအခနး့သစး  စခ္ိနး ပို၍ ၿငိမးသကးေသာ  ပငးလယး်ပငးသုိ႓ ေရာကးလာခ္ိနးက္မြသာ  

တငး့တငး့ဆုပးထာ့ေသာ  ပဲံထိနး့ဘီ့ကုိ ကၽျနးေတားံလကးက  လႊတးေတာံမညး။  

ပငးလယးခရီ့စဥးက  ရကးသတၱပတး  ရြစးပတးနီ့ပါ့မြ္ ၾကာခဲံပါသညး။  ယခငးက 

စာဖတးသညးံ  နညး့မ္ိဳ့ႏြငးံဆုိက ဘယးေလာကးမြ္  ရလုိကးလိမးံမညး  မဟုတး။ ယခငးႏြငးံ 

ယခုက ဆစးဒနီဆိပးကမး့ကုိ  စပိဘုတးစီ့၍ ၾကညးံ်ခငး့ႏြငးံ ကိုယးပိုငး ရျကးသေဘၤာေပၐမြ  

တၿငိမးံၿငိမးံ ခဵစာ့ၾကညးံ႐ႈ်ခငး့မ္ာ့လုိပငး  သိသိသာသာ  ကျာ်ခာ့လြသညး။  အေႏြ့ဖတး်ခငး့  

ေၾကာငး ံ ေရားဘငးဆငး၏  အေတျ႓အႀကဵဳ က ကၽျနးေတားကိုယးတိုငး၏  အေတျ႓အႀကဵဳပမာ  

စူ့ရြပီ်ပငးလာရသညး။  

အက္ဥး့စခနး့ထဲက ထငး့ပဵုတစးခုခုမြာ ်ဖစးေစ၊  လူသူ ရြငး့သညးံ 

မညးသညးံအခနး့ေထာငးံ  တစးေနရာရာမြာ  ်ဖစးေစ၊  ကၽျနးေတား ၿငိမးသကးစျာ  ထိုငးကာ 

အတၳဳပၸတိၱမ္ာ့၊  ဒႆနက္မး့မ္ာ့၊ စျယးစဵုက္မး့မ္ာ့သာမကာ  ေအာကးစဖို႓ဒး  အဘိဓာနး  

အက္ဥး့စာအုပးကိုပငး  ကၽျနးေတား အေႏြ့ဖတးနညး့်ဖငးံ ဖတး်ဖစးခဲံသညး။  

ကၽျနးေတား ဖတးခဲံသညးမ္ာ့ထဲတျငး  အႏြစးသကးဆုဵ့တစးအုပးက  ဒဗလ္ဴဆမး့မာ့ 

ဆကးမျနး(W. Somerset Maugham) ၏ အႏြစးခ္ဳပး (The Summing Up ) ်ဖစးသညး။  

ကၽျနးေတားက  အက္ဥး့စခနး့ ထငး့ပဵုေပၐမြာ မဟုတးေတာံ။  အစာေရစာ  မဝသ်ဖငးံ 

ႏျမး့လ္ပိနးခ္ဵဳ့ေနသူ တစးေယာကး  မဟုတးေတာံ။  ်ပငးသစး ရီ့ဗီ့ယာ့ရာ့ရြ ိ အလျနး 

သာ့နာ့သညးံ ဧညးံခနး့ေဆာငးတစးခုထဲ  ေရာကးရြိသျာ့ၿပီ။  ႏြစးခ္ိဳ႔ဝုငိး အေကာငး့စာ့ကုိ  

အရသာခဵလ္ကး။  ဧရာမ စာေရ့ဆရာႀကီ့တစးေယာကးက  ကၽျနးေတား  တစးဦ့တညး့အတျကး  

သီ့သနး႓ေ်ပာၾကာ့သညးံ  သူ႓ဘဝအေတျ႓အႀကဵဳ မ္ာ့၊ သညး အေတျ႓အႀကဵဳ  မ္ာ့မြ သူ ရခဲံသညးံ 

ဘဝအသိမ္ာ့၊ ဉာဏးအ်မငးမ္ာ့အေၾကာငး့ကုိ  ၾကာ့နာလ္ကး။  
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ပဵုမြနး အ်မနးနႈနး့်ဖငး ံ စာဖတးသူတစးေယာကးသညး  “အႏြစးခ္ဳပး” ကုိ 

နာရီအနညး့ငယးမြ္ႏြငးံ  အၿပီ့ဖတးသျာ့ပါလိမးံမညး။  သုိ႓ေသား  သူသညး ထိုစာအုပးကုိ  

ေရ့သာ့သူႏြငးံ အတူတကျ ေနထိုငး်ဖတးသနး့ချငးံ  ရလိမးံမညး မဟုတး။  ထုိစာအုပးပါ  စာ ၃၇၉ 

မ္ကးႏြာကုိ ရကးသတၱပတး  ကုိ့ပတးၾကာေအာငး  ဖတးခဲံသညးံ ကၽျနးေတား၏  အေတျ႓အႀကဵဳႏြငးံ 

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ိဳ့ သူ ခဵစာ့ရလိမးံမညး မဟုတး။ စကၤာပူေန၏  အပူဒဏး၊ ကၽျနးေတား  

မ်ပတးကိုငးခဲံ လြနးေလြာခဲံသညးံ  ဒဏးတုိ႓ေၾကာငးံ “အႏြစးခ္ဳပး” က စာရျကးေတျ  ပဲံရျဲ႔က္သညး။  

ဖ႐ိုဖရ ဲ ်ပဳတးပ္ကးထျကးကုနးသညး။  ေနာကးပုိငး့  အေ်ခအေန အေတားဆုိ့လာသညးံအခါ  

ကၽျနးေတားက  ငြကးေပ္ာရျကးေ်ခာကးမ္ာ့၊  ရာဘာေစ့မ္ာ့  အသုဵ့်ပဳကာ  စာအုပးကုိ ်ပနး၍  

ခ္ဳပးသညး။ ယခတိုုငး ကၽျနးေတားံဆီမြာ  သညးစာအုပး  ရြိေနဆဲ ်ဖစးသညး။  ကၽျနးေတားံ  

စာအုပးစငးရြိ  ကၽျနးေတား တနးဖို့အထာ့ဆုဵ့  စာအုပး။  

ခ္နးဂီမြာ ေနရစဥးအတျငး့  ကၽျနးေတားက  စာအုပးမ္ာ့ထဲမြ  ကၽျနးေတား  

ႏြစးသကးမိသညးံ  စာပိုဒးမ္ာ့ကုိ ေရ့ကူ့မြတးသာ့သညးံ  အေလံအက္ငးံတစးခုလညး့  ရရြိခဲံ 

သညး။ 

ဥပမာ ေအားလဒပးစး ဟပးစေလ (Aldous Huxley) ၏ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငး ံ

ရလဒးမ္ာ့ (Ends and Means) ထဲတျငး ပါသညး ံ “မညးသညးံအရာကုိမဆုိ  ်ပညးံ်ပညးံ ဝဝ 

ခဵစာ့ႏိုငးရနးအတျကး ေလံက္ငံးသငးၾကာ့မႈ  လုိသညး”  ဆုိေသာ အယူအဆကုိ  တငး်ပသညးံ 

ေအာကးပါစာပိုဒးမ္ိဳ့။  

“ဝစီကီေသာကးစတျငး  ပ္ိဳ႔ခ္ငး အနးခ္ငးသညး။  အဘယးမြ္ က္နး့မာႀကံဵခုိငးေသာ  

ေကာငးေလ့  ်ဖစးပေစ၊ ေဆ့တဵေသာကးစတျငး  ဗိုကးထဲ ေအားဂလီဆနးလာစၿမဲ  ်ဖစးသညး။  

ရြိတးစပီ့ယာ့၏  ဆျနး့နကးမ္ာ့သညး  ဖတးစတျငး အဓိပၸာယး မရြိ။ ဘတး(ခ)၏ 

ေတ့သျာ့မ္ာ့သညးလညး့  ကနဦ့ နာ့ေထာငးသူအတျကး  ပ္ငး့စရာ။ ထုိ႓အတူ  

သခၤ္ ာညီမြ္်ခငး့မ္ာ့သညးလညး့  မေလံက္ကးဖူ့ေသ့သူအတျကး  ဧရာမ ေၾကာကးစရာ။  

သုိ႓ေသား အခ္ိနးတနးေသာအခါ၌မူ  လြ္ိဳ႔ဝြကးနကးနသဲေလာကး  လြပဆနး့ၾကယးေသာ  

ကဗ္ာတစးပုဒးကုိ  ဖတး႐ႈရ်ခငး့သညး  လညး့ေကာငး့၊  ေသခ္ာစျာ ေ်ပာကးမျမး့  
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်ခယးသထာ့သညးံ  ဂီတသဵစဥး သဵထပးတစးကျကးကုိ  နာ့ဆငးရ်ခငး့သညး လညး့ေကာငး့၊ 

ဂဏနး့သခၤ္ ာဆိုငးရာ  ပညာသာ့ပါေသာ  က္ိဳ့ေၾကာငး့ဆကးစပး  စဥး့စာ့ဆငး်ခငးပဵုတစးရပးကုိ  

ေတျ႓်မငးသိရြိရ်ခငး့သညး  လညး့ေကာငး့၊ ကၽျနးေတားတုိ႓အတျကး  အလြတရာ့မ္ာ့၊  

ေလာကအႏြစးသာရမ္ာ့ကုိ  ႐ုတးတရကး  ထို့ထျငး့သိ်မငးလုိကးရသညးံ  အေတျ႓အႀကဵဳထူ့မ္ာ့  

်ဖစးလာေပသညး ”  ဟူ၍ ဟပးစေလ ေရ့ခဲံသညး။  

စာကုိ တကးသုတး႐ိုကး  ဖတး႐ႈသူတစးေယာကးအေနႏြငးံ  သညးလုိ တနးဖို့ရြိသညးံ 

စာပုိဒးမ္ိဳ့ ေတျ႓်မငး မြတးသာ့မိလုိကးစရာ  အေၾကာငး့မရြိ။  

တစးႀကိမးမြာေတာံ  ကၽျနးေတား ေရ့ကူ့ထာ့ခဲံမိသညးံ စာပိုဒးတစးခုက  စခနး့မြာ 

လကးငငး့အသုဵ့ဝငးသျာ့ခဲံသညး။  

တစးေန႓ ကၽျနးေတားတုိ႓ တပးမြဴ့ကိုယးတိုငးက  အမိနး႓တစးခ ု ေပ့လာသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓၏  အထကးအရာရြိမ္ာ့  ဂ္ပနးတုိ႓ႏြငးံ ဆကးဆဵရသညးံအခါ  သပးသပးရပးရပး  

က္က္နန ရြိေစရနးအတျကး  ကၽျနးေတားတုိ႓မြာ  ရြိသညးံ ဝတးစဵုအပိုမြနးသမြ္ကုိ  ၎တုိ႓ထဵ 

ေပ့အပးရနးဟူ၍ ်ဖစးသညး။  အဓိပၸာယး  မရြိသညးံ သူ႓အမိနး႓ေၾကာငးံ  အာ့လုဵ့  

ေဒါသထျကးကုနးၾကသညး။  

သညးအခ္ိနး ကၽျနးေတားက  ကၽျနးေတားံအိပးစငးထကးမြာ  စာတစးရျကး ခ္ိတးဆျဲ 

ထာ့လုိကးသညး။  စာရျကးေပၐ၌မူ တီအီ့ ေလာရငးံစး (T.E. Lawrence) ေရ့သညးံ ဉာဏး 

အေ်မားအ်မငး၏  မ႑ိဳငးခုႏြစးရပး (Seven Pillars of Wisdom) စာအုပးထဲမြ ကၽျနးေတား  

ေကာကးႏုတးထာ့သညးံ  စာတစးပုိဒး။  

 ေလာရငံးစးက  

 “အာရပးေလာက၌  ယခငး စျမး့ေဆာငးေအာငး်မငးမႈမ္ာ့၏  အရြိနးအေစားေၾကာငးံ  

အလုိအေလ္ာကး  တနးခို့အာဏာ  စျဲကပးခဲံၿပီ့်ဖစးသညးံ အႀကီ့အကဲမ္ာ့က  လျဲလြ္ငး 

အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျငး့  မ္ိဳ့႐ို့စဥးလာ အရေသား လညး့ေကာငး့၊ ပငးကုိမူလ  သဘာဝမ္ာ့ 
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အရေသား  လညး့ေကာငး့  ဂုဏးအဆငးံအတနး့  ချဲ် ခာ့ထာ့်ခငး့ မရြိ။ သူတုိ႓ အလုိအရမူ  

ေခါငး့ေဆာငးဟူသညး  လကးေအာကးငယးသာ့ အမ္ာ့နညး့တူ  စာ့ေသာကးမညး၊  သူတုိ႓ 

နညး့တူ ဝတးကာ သူတုိ႓ႏြငးံ တနး့တူေနထိုငးလ္ကးႏြငးံပငး  ထူ့ကဲ သာလျနးေသာ  

အသျငးသဏၭာနး ေပၐလျငးေနမညး  ဆုိမြသာ တကယးံေခါငး့ေဆာငး  အစစး ်ဖစးေပသညး ”  

ဟူ၍ ေရ့သာ့ခဲံသညး။  

ညတျငး့ခ္ငး့ပငး ခ္နးဂီစခနး့တစးခုလုဵ့မြာ သညးစာရျကးကေလ့ေတျ  ပလူပ္ဵသျာ့  

ခဲံသညး။ သညးံေနာကးတျငးမူ  အႀကီ့အက္ယး  ပဋိပကၒေတျ ်ဖစးလာႏိုငးစရာရြိသညးံ  

်ပႆနာသညး  တစးဖကးမြ သေဘာေပါကးသျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ  အလျယးတကူ  ၿပီ့ၿငိမး့သျာ့ 

ခဲံသညး။ 

စာအေႏြ့ဖတး်ခငး့က  ကၽျနးေတားံအာ့  ခ္နးဂီစခနး့ဒဏးကုိ ႀကံဵႀကံဵခဵႏိုငးေစမညးံ  

စိတးဓာတးအငးအာ့မ္ာ့  ေပ့ခဲံသလုိ  ယေန႓တိုငးလညး့  ကၽျနးေတားံအတျကး  ကူညီေနဆဲ  

်ဖစးသညး။ 

စာအေႏြ့ဖတး်ခငး့နညး့သညး  လကးဆျဲသာ့ေရအိတးထဲမြာ  အ်ပညးံအသိပး  

ပါလာသညးံ ႐ဵု့က ်ပႆနာစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကုိ  ဖတး႐ႈေ်ဖရြငး့ရာ၌ အေထာကးအကူ  

မ်ပဳႏိုငးသညးေတာံ  အမြနးပငး ်ဖစးသညး။  ႏိုငးယာဂရာေရတဵချနးက  သျနး်ဖာက္သလုိ  

အလုပးစာ့ပျဲေပၐ  ဒလေဟာ ဆငး့လာသညးံ ႐ဵု့စာ ေ်မာကး်မာ့စျာကုိ  မညးသူမြ္ 

သညးနညး့ႏြငးံ ဖတး႐ႈမေနႏိုငးပါ။  ကၽျနးေတားကိုယးတိုငးသညးလညး့  သညးစာရျကးစာတမး့မ္ိဳ့  

ကုိေတာံ သူမ္ာ့ထကး မေႏြ့ေအာငး အလ္ငးအ်မနး  ရြပးဖတး ေက္ားဖတးတတးစၿမဲ  ်ဖစးသညး။  

သုိ႓ေသား တကယး ်ပႆနာႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့  ႀကဵဳရသညးံအခါမ္ိဳ့၌မူ ေခါငး့ထဲမြာ 

႐ႈပးပျေနသညး ံေန႓တစးဓူ ဝ ်ပႆနာအတုိအစမ္ာ့ကုိ  ရြငး့လငး့ ဖယးရြာ့ထာ့ႏိုငးရနးအလုိ႓ငြာ  

အိမးမြာ တိတးဆိတးၿငိမးသကးစျာ  ထိုငးကာ စာအေႏြ့ဖတး်ခငး့  ေဆ့ကုိ စာ့ၿပီ့ 

တ်ခာ့ကမာၻသုိ႓  တစးဒဂၤ ေရႊ႔ေ်ပာငး့နာ့ခိုၿမဲ ်ဖစးသညး။  

လငးယုတနးက  ဤသုိ႓ ေရ့ခဲံ၏။ 
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“စာဖတး်ခငး့ဟူသညး  ႏြစးမ္ိဳ့ ရြိ၏။ လုပးငနး့လုိအပးခ္ကးအရ  ဖတးရ်ခငး့ႏြငးံ 

ဇိမးခဵဖတး႐ႈ်ခငး့။ ဒုတိယ အမ္ိဳ့အစာ့ကာ့  ေဖ္ားေ်ဖမႈသေဘာ၊  ခ္မး့သာသုခ ခဵစာ့်ခငး့ 

သေဘာ သကးဝငး၏။ ေစ့္သုိ႓သျာ့်ခငး့ႏြငး ံ မတူ၊ ေတာထဲေတာငးထဲ  လညးပတး 

လမး့ေလြ္ာကးရ်ခငး့ႏြငးံ တူ၏။ အိမး်ပနးလာသညးံအခါ  စညးသျတးဘူ့မ္ာ့  ပါမလာ၊  

ေတာကးပရႊငးလနး့ေသာ  မ္ကးႏြာသာ  ပါလာ၏။ အဆုတးမ္ာ့ထဲတျငးလညး့  သနး႓ရြငး့  

လတးဆတးေသာ  ေလေတျ  အ်ပညးံပါလာ၏ ။” ဟူ၍။ 

ဤကာ့  စာကုိ အေႏြ့ဖတး်ခငး့၏ အႏြစးသာရ်ဖစးသညး။  စမး့သပးၾကညးံပါကုနး။  

ခဵစာ့ၾကညးံၾကပါကုနး။  

(မူရငး့။   ။ Sydney Piddington ၏ The Special Joys of Super-Slow 

Reading) 
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သညးကေန႓ လူေတျသညး စာကုိ အေလ့အနကး  ဖတး႐ႈေလံလာေနၾကေၾကာငး့  

တုိငး့်ပညးအႏြဵ႓အ်ပာ့  ခရီ့သျာ့ရငး့ ကၽျနးေတား ေတျ႓ရြိခဲံရသညး။  သိပၸဵ၊  ဒႆန၊ ဘာသာေရ့၊  

ေဘာဂေဗဒ၊ ႏိုငးငဵေရ့ သေဘာတရာ့  စသညး ံ ခကးခေဲသာ ဘာသာရပးမ္ာ့ကုိ  

ေလံလာဖတး႐ႈၾကသူေတျ  တစးေန႓တ်ခာ့  တုိ့ပျာ့လာေနသညး။  ယငး့ စာေလ့ေပေလ့ႀကီ့  

မ္ာ့ကုိ ေစ့္ႏႈနး့ခ္ဳိသာေသာ အဖဵု့ပါ့စာအုပးမ္ာ့အသျငး်ဖငးံ ေနရာအႏြဵ႓အ်ပာ့တျငး  

ေတျ႔်မငးေနရ်ခငး့ကပငး ယငး့တုိ႓ကုိ လူဖတးမ္ာ့လာေနေၾကာငး့  ထငးရြာ့ေသာ  သာဓက 

တစးခ ု်ဖစးသညး။  

လူမ္ာ့စုတုိ႓အေန်ဖငးံ  ကၽျမး့က္ငးသူ ပညာရြငးမ္ာ့ႏြငးံ  သကးဆိုငးရာ  ဘာသာရပး  

အသီ့သီ့ကုိ အထူ့်ပဳ လုိကးစာ့သူမ္ာ့အတျကးသာဟု  တစးခ္ိနးက မြတးယူခဲံၾကသညးံ  

စာအုပးစာတမး့မ္ာ့၊  ဘာသာရပးအေၾကာငး့မ္ာ့ကုိ  တကယး  ႏိႈကးႏိႈကးႏြႏဲြဲ  စူ့စမး့လုိစိတး 

ထကးသနးေနၾကေၾကာငး့  ထငးရြာ့ေနေပသညး။  

သို႓ေသား ထုိထကးသနးစိတးတုိ႓သညး  မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ  တာရြညးမခဵ၊  မၾကာမတငး  

မြာပငး ညႇိဳ့ေရားေ်ခာကးခနး့သျာ့စၿမဲ ်ဖစးေၾကာငး့လညး့  ေတျ႓ရြိရသညး။  အေၾကာငး့ကာ့  

မိမိ၏ ဉာဏးမ္ကးစိကုိ ဖျငးံေပ့လိမးံမညးဟု  ႀကီ့မာ့ေသာ ေမြ္ားလငးံခ္ကး်ဖငးံ  ဖျငးံဖတး 

လုိကးေသာ  စာအုပးသညး  တကယး လကးေတျ႓တျငး မိမိနာ့မလညးႏိုငးေသာ၊  မိမိႏြငးံ 

အလြမး့ေဝ့လြေသာ  စာအုပးတစးအုပး ်ဖစးေနသညးဟု  ေတျ႓ထိ ခဵစာ့ရေသာေၾကာငးံ  

်ဖစးသညး။ 

ဖတးၾကညးံမိသူ၏  စိတးတျငး သညးဘာသာရပးကာ့  အလျယးတကူ  နာ့လညး 

ႏိုငးမညးံ ဘာသာရပးမဟုတး။  သညးက္မး့ကုိ မဖတးမီ ယငး့ဘာသာရပးဆိုငးရာ  အေ်ခခဵ 

ဗဟုသုတ အေတားမ္ာ့မ္ာ့  ်ဖညးံဆညး့ထာ့ဖို႓  လုိအပးဦ့မညးဟူေသာ  အေတျ့ မ္ာ့  

ဝငးလာကာ  စာအုပးကုိ  ခ္ထာ့လုိကးမိတတးေပသညး။  

စငးစစး မညးသညးံဘာသာရပးႏြငးံ  ပတးသကး၍  ်ဖစးေစ၊  အမ္ာ့ဖတးရနး 

ရညးရျယးေရ့သာ့ခဲံသညးံ  စာအုပး စာတမး့မ္ာ့သညး  မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ  သာမနးဉာဏးရညး  
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ရြိသညးံ စာဖတးသူတစးေယာကး  ဖတး႐ႈ၍  နာ့လညးႏုိငးစၿမဲ ်ဖစး၏။ အေရ့ႀကီ့သညးမြာ  

ဖတး႐ႈပဵုနညး့စနစး မြနးကနးေရ့သာ ်ဖစးသညး။  ဘယးလုိ  ဖတး႐ႈနညး့မ္ိဳ့လဲ။ 

“စာအုပးတစး အုပးကုိ ေၾကညကးေအာငး  မဖတး႐ႈမ ီ ေရြ့ဦ့စျာ အေပၐယဵရြပး၍  

တစးေခါကးဖတးလုိကးပါ ” ဆုိေသာနညး့  ်ဖစးေပသညး။  ဤသညးမြာ စာဖတး်ခငး့ႏြငးံ 

ပတးသကး၍  တကယးအေရ့ႀကီ့သေလာကး  အ်ငငး့ပျာ့စရာလညး့်ဖစးေသာ  ဥပေဒသ 

တစးရပး ်ဖစးပါသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓  ငယးစဥးကာလ  မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ  သငးၾကာ့  သိမြတးခဲံသညးက  

စာအုပးတစးအုပး  ဖတး၍  အထဲမြာ  အဓိပၸာယး မသိေသာ  စကာ့တစးလုဵ့ပါလြ္ငး  

အဘိဓာနးလြနး၊  ဘာသာရပးဆိုငးရာႏြငးံ  ပတးသကး၍  သုိ႓မဟုတး အခ္ကးအလကးႏြငးံ  

ပတးသကး၍  မေသခ္ာလြ္ငး  စျယးစဵုက္မး့ကုိ ဖျငးံ၊ သေဘာမေပါကးသညးံ  စာပိုဒးမ္ာ့ ရြိလြ္ငး 

အဖျငးံက္မး့  အေ်ဖက္မး့မ္ာ့မြာ ရြာဖတး စသ်ဖငး ံ်ဖစး၏။ 

ထုိ႓ေၾကာငးံ ေက္ာငး့သာ့  မဟုတးေတာံသညးံအခ္ိနး  စာႀကီ့ေပႀကီ့မ္ာ့ကုိ 

ဗဟုသုတအလုိ႓ငြာ၊  လြနးေလြာ ဖတး႐ႈသညးံအခါ၌လညး့  ထုိအသိ ထုိအစျဲေလ့ေၾကာငးံ  

စာမ္ကးႏြာတစးမြ  စကာ က္ာ့ကုတးက္ာ့ခဲ  အေလ့အနကး  ဖတးမိတတးၾကသညး။  

လကးေတျ႓ သေဘာအရမူ  ထုိဖတးနညး့မြာ  လုဵ့ဝ မြာ့ေလသညး။ ခကးခေဲသာ  

စာအုပးတစးအုပးကုိ  ဖတး႐ႈ နာ့လညးႏိုငးရနးအတျကး  ယငး့ႏြငးံ လုဵ့ဝဆနး႓က္ငးေသာ  နညး့ကုိ 

သုဵ့ရ၏။ 

စာအုပးကုိ ေလြ္ာကးလြနးၿပီ့  သငး နာ့လညးႏိုငးပဵုေပၐသညးံ  အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကုိ  

အလ္ငးေရျ့ ဖတးပါ။  ခကးခေဲသာ စာပိုဒးမ္ာ့ကုိ ဒုကၒခဵ၍ ဖတးမေနပါႏြငးံ။  ရႊဵ႔ႏျဵမြာ နစးသညံး 

ကာ့လုိ ေရြ႔မတုိ့ႏုိငး ်ဖစးေနလိမးံမညး။  နာ့မလညးေသာ  စာေၾကာငး့မ္ာ့  ပို၍ခကးသညးံ 

က္မး့ႀကီ့က္မး့ခုိငးမ္ာ့မြ ေကာကးႏုတးကုိ့ကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ  ေက္ားလႊာ့  ထာ့ခဲံပါ။ 
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သငး နာ့လညးသေဘာေပါကးမိေသာ  ေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိသာ  ေရျ့ ၍ ေရျ့ ၍  

ဖတးသျာ့ရငး့  တ်ဖညး့်ဖညး့ စာအုပး၏  အာေဘားႏြငးံ  ပတးသကး၍  တစးစဵုတစးရာ  

ခုိငးခိုငးမာမာ  ဆုပးမိကိုငးမိ  ရြိလာပါမညး။  ထုိအခါ ေ်ခကုပးတစးခု  ရသလုိ ်ဖစးလာၿပီ့  ေရြ႔သုိ႓ 

ဆကးတကးရနး  လျယးကူလာမညး။  ေစာေစာပုိငး့က  နာ့မလညး၍  ေက္ားလႊာ့ခဲံရသညးံ  

စာပိုဒးအခ္ိဳ႔ႏြငးံ ပတးသကး၍လညး့  အလငး့ေရာငးကေလ့ေတျ  ေပၐလာကာ  နညး့နညး့ခ္ငး့ 

ရိပးစာ့မိလာႏိုငးသညး။  အကယး၍  တစးႀကိမး်ပနးလြနးဖတးၾကညးံမိပါက  သေဘာေပါကးခ္ငး  

ေပါကးသျာ့မညး ်ဖစးသညး။  

ရြိတးစပီ့ယာ့၏ ်ပဇာတးမ္ာ့ကုိ  နာ့လညးပါ့လညး ဖတး႐ႈရသညးံအခါ  အရသာ  

အလျနးထူ့လြေၾကာငး့  အမ္ာ့ သိၾကပါသညး။  သုိ႓ေသား ထုိသုိ႓ ရသေ်မာကးလြသညးံ  

ရြိတးစပီ့ယာ့၏  ဂ္ဴ့လိယကးဆီဇာ၊  ဟငး့မလကး၊ မကၑဘကး စသညး ံ်ပဇာတးမ္ာ့ကုိပငး  အစ 

အဆုဵ့  ဇာတးရညးလညးေအာငး  အၾကမး့ဖ္ငး့ တစးေခါကး  မဖတးရဘဲ အခနး့(၁)၊ ်ပကျကး (၁) 

မြ စတငးကာ  တစးခနး့ခ္ငး့၊ တစးကျကးခ္ငး့  သဒၵါ ဝါက္  ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့၊ 

ခကးဆစးအဓိပၸာယး  က္ကးမြတးစရာမ္ာ့အာ့်ဖငးံ  ပငးပနး့ႀကီ့စျာ သငးၾကာ့ရေသာအခါ  

ေက္ာငး့သာ့ကေလ့မ္ာ့မြာ  ရြိတးစပီ့ယာ့၏ ရသဆုိသညးကုိ ေ်ပာသဵသာ  ၾကာ့ရၿပီ့ 

တကယးတမး့ကာ့  ခဵစာ့ႏုိငး်ခငး့ မရြိေတာံေပ။  သူတုိ႓ခမ္ာ အခ္ိနးကုနးခဵ၍သာ  ဖတးေနရ 

ေသားလညး့  ရြိတးစပီ့ယာ့ ်ပဇာတးသညး  သူတုိ႓ ေခါငး့ထဲသုိ႓ မေရာကး။  တစးအုပးလုဵ့သာ  

ကုနးသျာ့သညး၊  ဇာတးတစးခုလုဵ့ကုိ  ၿခဵဳငဵု၍ မသိၾက။ အဆုဵ့သုိ႓ ေရာကးလြ္ငး  အစကုိ 

ေမံသျာ့ၾကေတာံသညး။  

စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ထိုသုိ႓ အေလ့အနကး  ႐ိုကးသငးခဲံၾက်ခငး့ေၾကာငးံ  

ေခတးအဆကးဆကး  စာသငးသာ့  အမ္ာ့အ်ပာ့တုိ႓မြာ  ရြိတးစပီ့ယာ့ႏြငး ံ ေတျ႓ခဲံၾကပါလ္ကး  

“်ပဇာတး” ကုိ မဖတးမိဘဲ  စာသကးသကးမြ္ကုိသာ  ဖတးခဲံၾကရေလသညး။  

၎တုိ႓အာ့  ဇာတးရညးလညးေအာငး  အလ္ငးဆုဵ့  တစးေခါကး ခပးသျကးသျကး  

ဖတးခုိငး့လုိကးၿပီ့ေနာကး ်ပဇာတးႏြငးံ  ပတးသကး၍  ေယဘုယ္  သေဘာေပါကးေအာငး  

ရြငး့လငး့ ေဆျ့ ေႏျ့ သငးံသညး။  အေ်ခခဵရြိသျာ့ၿပီဆုိလြ္ငး  သူတုိ႓အေနႏြငးံ  ်ပဇာတးကုိ  
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အေသ့စိတး ဆကးလကးေလံလာရငး့  ရြိတးစပီ့ယာ့၏  စာလကၤာရသကုိ  ခဵစာ့ႏိုငးၾကမညး 

်ဖစးသညး။ 

စာေလ့ေပေလ့ႀကီ့  တစးအုပးကုိ နာ့လညးခဵစာ့ႏိုငးရနးအတျကး  အလ္ငးဆုဵ့  

အေပၐယဵရြပး  တစးေခါကး ဖတးသငးံသညးဆုိေသာ  အခ္ကးကုိ  လကးမခဵႏုိငးေသ့ပါက  ၎ႏြငး ံ

ဆနး႓က္ငးဘကးနညး့ကုိ  ကိုယးတုိငး  စမး့ၾကညးံပါ။ 

အကယး၍  သငးသညး ေဘာဂေဗဒပညာရြငး  တစးေယာကးမဟုတးဘူ့  ဆုိပါစို႓။ 

ေဘာဂေဗဒဆုိငးရာ  က္မး့တစးအုပး်ဖစးသညးံ  အာဒမးစမစး (Adam Smith) ၏ “ႏိုငးငဵတို႓၏  

ဓန (Wealth of Nations) က္မး့” ကုိ ဖတးၾကညးံပါ။  စာမ္ကးႏြာ တစးက စ၍ တစးေၾကာငး့  

တစးပါဒ မက္နး နာ့လညးေအာငး  ဖတးပါ။ တစးမ္ကးႏြာလုဵ့  ကုနးစငးေအာငး  နာ့လညးမြ 

ေနာကးတစးမ္ကးႏြာ  ဆကးဖတးပါ။  စာမ္ကးႏြာအနညး့ငယးမြ္  ေရာကးေအာငးပငး  အေတားႀကီ့  

အခ္ိနးကုနး လူပနး့ခဵ၍ ဖတးရေၾကာငး့  ေတျ႓ရြိရပါလိမးံမညး။  ထုိသုိ႓ ဖတးသ်ဖငံး အေသ့စိတး 

ေရ့သာ့ခ္ကးအခ္ိဳ႔ကုိ သငး ေတျ႓ခ္ငး ေတျ႓လုိကးရပါမညး။  သုိ႓ေသား  အဓိက အခ္ကးႀကီ့  

မ္ာ့ကုိကာ့  သငး နာ့လညးသေဘာေပါကးလုိကးမညး  မဟုတးပါ။ 

ေယဘုယ္ ၿခဵဳငဵုမိေအာငး ခပးသျကးသျကး  တစးေခါကး ဖတးၾကညးံသူကာ့  

ဤက္မး့ႀကီ့တျငး အာဒမးစမစးသညး  ကုနးပစၥညး့တုိ႓၏ ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ကုိ ဆုဵ့်ဖတး်ပဌာနး့ရာ၌ 

ေစ့္ကျကး၏ အေရ့ပါပဵု၊ လကးဝါ့ႀကီ့အုပး ခ္ဳပးကိုငးေသာစနစး၏  ဆုိ့ရျာ့ပဵုမ္ာ့ႏြငးံ 

လျတးလပးေသာ  ကုနးသျယးမႈ ရြိရနး လုိအပးပဵု  စသညး ံ ေဘာဂေဗဒဆိုငးရာ  သူ႓အယူအဆ  

မ္ာ့ကုိ အခုိငးအမာ  တငး်ပထာ့ေၾကာငး့  မာတိကာ ေခါငး့စဥးမ္ာ့ အခ္ိဳ႔စာပိုဒးမ္ာ့ရြိ 

ရြငး့လငး့်ပတးသာ့ေသာ  အေရ့အသာ့မ္ာ့အာ့်ဖငးံပငး  ရိပးစာ့မိႏိုငးမညး ်ဖစးသညး။  

အကယး၍  ႏုိငးငဵေရ့ အေတျ့ အေခၐ  ဘာသာရပးထဲက၊  ဥပမာအာ့်ဖငးံ  

ဂၽျနးစတူ့ဝပးမီ့လး (John Stuart Mill) ၏ ်ပညးသူ႓ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖငးံ  ဖျဲ႓စညး့ထာ့ေသာ  

အစို့ရ (Representative Government) က္မး့ကုိ ဖတးမညးဆုိလြ္ငးလညး့  “ႏိုငးငဵတုိ႓၏  
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ဓန”  ကုိ ဖတးသကံဲသုိ႓  ခပးသျကးသျကး ေလြ္ာကးလြနးဖတးေသာနညး့်ဖငးံ  ပငး စာအုပးပါ 

ဆုိလိုခ္ကးမ္ာ့ကုိ  အၾကမး့ဖ္ငး့ သေဘာေပါကးႏိုငးမညးမြာ  အမြနးပငး ်ဖစးသညး။  

အခ္ိနးမကုနး လူ မပငးပနး့ဘဲ စာအုပးႏြငးံ  ပတးသကးသညးံ  ေယဘုယ္အ်မငး  

ရထာ့ၿပီဆုိလြ္ငး ၎စာအုပးကုိ ေၾကာကးစရာ၊  စိတးပ္ကးစရာ  မလုိေတာံ႐ဵုမက  မိမ ိ

အတနးအသငးံ  သေဘာေပါကးလိုကးမိ်ခငး့ေၾကာငးံပငး  ပို၍ စိတးဝငးတစာ့ ်ဖစးလာၿပီ့  

ႏိႈကးႏိႈကးႏြႏဲြဲ ေလံလာဖတး႐ႈသညးံ  အဆငးံသုိ႓ တုိ့်မႇငးံလာႏုိငးမညး ်ဖစးသညး။  

ထို႓ေၾကာငးံ မြနးကနးစျာ ခ္ဥး့ကပးႏုိငးပါက ၎စာအုပးမ္ာ့သညး  သာမနးစာဖတး  

ပရသိတး အလြမး့မီေသာ ေနရာမြာပငး  ရြိသညးဟု ဆုိႏိုငးေပသညး။  

ဝလီ္ဵဂ္ိမး့၊ ဇိဂမျနး႓ဖရျိဳကး၊ ဂၽျနးဂ္ဴဝ၊ီ ဘာထရနး  ရပးဆယးတုိ႓၏  စိတးပညာႏြငးံ  

ဒႆနက္မး့မ္ာ့၊ ဂယးလီလီယုိ၊  နယူတနး၊ ဒါဝငး၊ အိုငးစတိုငး့တုိ႓၏  သိပၸဵပညာ 

က္မး့မ္ာ့ကုိလညး့  အထကးေဖား်ပခဲံသညးံ  နညး့်ဖငးံပငး ဖတး႐ႈ၍  ရႏိုငး၏။ 

၎ပညာေက္ားတုိ႓၏  က္မး့မ္ာ့မြာ အေထျေထျ စာဖတးသမာ့မ္ာ့အဖို႓  

လုဵ့ေစံပတးေစံ နာ့လညးရနး မ်ဖစးႏိုငးပါ။ သုိ႓ေသား ထုိမြ္ေလာကးလညး့  နာ့လညးရနး 

မလုိအပးပါ။  အေသ့စိတးကိစၥမြာ  သကးဆိုငးရာ  နယးပယးကုိ ေဇာကးခ္  လုိကးစာ့ၾကသူတုိ႓၏  

အလုပး်ဖစးသညး။  အသိ အ်မငးႂကျယးဝေစရနးႏြငးံ အေတျ့ အေခၐ  ရငးသံနးေစရနးအတျကး  

စာဖတးၾကသညးံ  အေထျေထျ  စာသမာ့တုိ႓အေန်ဖငးံ  ယငး့ပုဂၓိဳလးႀကီ့မ္ာ့၏ အဓိက 

ဆုိလုိခ္ကးမ္ာ့၊  ၎တုိ႓၏ နိႆယမ္ာ့ႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေယဘုယ္နာ့လညး  

သေဘာေပါကးေအာငး  ဖတးႏိုငးရနး လုဵေလာကးေပၿပီ။  

စာအုပးသညး  မိတးေဆျေကာငး့  ်ဖစးသညးဟု  ဆုိေလံ ရြိၾကပါသညး။ သုိ႓ေသား  

စာအုပးတိုငး့ကုိ  အၿမေဲပါငး့ရသညးံ မိတးေဆျေကာငး့အ်ဖစးခ္ညး့သာ  သေဘာမထာ့ဘဲ  

အခ္ိဳ႔ကုိ တစးခါတစးရဵ လမး့ႀကဵဳရငး့ ႏႈတးဆကးသိကၽျမး့ရသူမ္ာ့  အ်ဖစးလညး့ ်မငးတတးရနး  

လုိ၏။ အခ္ိဳ႔ေသာ သူမ္ာ့ (စာအုပးမ္ာ့ ) မြာ လိမၼာစျာ ခ္ဥး့ကပးတတးမညးဆုိက  
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တစးႀကိမးတညး့  တစးထိုငးတညး့ႏြငးံပငး  သူေ်ပာခ္ငးသမြ္  အရာအာ့လုဵ့  သုိ႓မဟုတး  သူ႓ထဵမြ 

ကၽျႏးုပးတုိ႓ သိလုိသမြ္  အရာအာ့လုဵ့ကုိ  သိရႏိုငးေပသညး။  

ေလ့နကးခကးခေဲသာ  စာအုပးႀကီ့တစးအုပးကုိ  အေပၐယဵရြပး၍  ဖတး်ခငး့်ဖငးံ 

ေယဘုယ္အ်မငး  ရႏုိငးေၾကာငး့  ဆုိခဲံသညး။  သုိ႓ေသား  ယငး့နညး့ကာ့ စာအုပးတစးအုပး  

ဖတး႐ႈရာ၌ ပထမအဆငးံအေနႏြငးံ  လုပးေဆာငးရနး ညႊနး့်ခငး့သာ ်ဖစး၍ ယငး့နညး့ 

သကးသကး်ဖငးံကာ့  စာအုပး၏  ဆုိလုိရငး့  အခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေ်ခေ်ခ်မစး်မစး ခုိငးခိုငးမာမာ  

သိႏိုငးမညး မဟုတးေၾကာငး့  ေ်ပာလုိသညး။  

ဤေဆာငး့ပါ့၌ ဤစာဖတးနညး့ကုိ  ညႊနး့ေနရ်ခငး့မြာ သငး ထိေတျ႓ေနရမညးံ  

စာအုပးစာတမး့  က္မး့ႀကီ့ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ ကိုငးတျယးရနးအတျကး  အေကာငး့ဆုဵ့  (လကးေတျ႓  

အက္ဆုဵ့ ) နညး့်ဖစးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး။  

ေခတးအဆကးဆကး  ဆရာံဆရာတုိ႓ ေရ့ခဲံသညးံ  စာေပက္မး့ဂနးမ္ာ့အနကး  

နညး့နညး့ေလာကး်ဖစးေစ  ဖတးၾကညးံသငးံေသာ  စာအုပးတုိ႓မြာ  မ္ာ့လြသညး်ဖစးရာ  

စာအုပးပဵုႀကီ့ကုိ  ၾကညးံကာ ဖတးရနး အခ္ိနးမရ၊ တစးအုပးခ္ငး့ကုိပငး အေတား ခကးခကးခခဲဲ 

ဖတးရမညးဟု စိတးပ္ကးေနပါက ဘာစာအုပးမြ္  ဖတး်ဖစးမညး မဟုတးေပ။  

အထကးတျငး  ဆုိခဲံသညးံ ေလြ္ာကးလြနး  ရြပးဖတးနညး့်ဖငးံ ဖတးထာ့ေသာအခါ  

ဘယးက္မး့ထဲမြာ  ဘာပါသညး၊  ဘာအေၾကာငး့ေတျ  ေရ့ထာ့သညး  ဟူ၍ ေခါငး့ထဲတျငး  

မြတးသာ့မိေနကာ  တစးစဵုတစးရာ တိတိက္က္ ေ်ပာဆုိရနး  လုိအပးလာသညးံအခါ  

ဘယးစာအုပးႀကီ့ကုိ  ေ်ပ့လြနးၿပီ့  အေသ့စိတး  အေလ့အနကး  ဖတး႐ႈကုိ့ကာ့ရမညးကုိ  သငး 

သိေနမညး ်ဖစးသညး။  

ထုိ႓်ပငး စာအုပးတစးအုပးစီ၏  အသုဵ့ဝငးမႈ တနးဖို့သညး လူတစးဦ့ခ္ငး့၏ 

လတးတေလာ  အသုဵ့ခ္လုိမႈေပၐ၌  မူတညးသညး။  တစးစဵုတစးေယာကးအတျကး  

အလျနးအဖို့တနး  အသုဵ့ဝငးသညးံ စာအုပးသညး  သငးံအတျကး  ဘာမြ တနးဖို့မရြ ိ ်ဖစးေန 

ႏိုငးသညး။ တစးခါတစးရဵ စာအုပးႀကီ့  တစးအုပးလုဵ့မြ သငးံအတျကး  အသုဵ့ဝငးသညးံ 
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အရာအာ့လုဵ့ကုိ ေလြ္ာကးလြနး  ရြပးဖတးေသာ  နညး့်ဖငးံပငး သငး ေတျ႓ခ္ငး 

ေတျ႓လုိကးရႏိုငးသညး။  ထုိစာအုပးမ္ိဳ့ကုိ  အစအဆုဵ့  လုဵ့ေစ ံ ပတးေစံ ဖတး႐ႈေနပါက 

အခ္ိနးကုနးခဵ လူပငးပနး့ခဵရက္ိဳ့နပးမညး မဟုတးေပ။  

စာအုပးႀကီ့  တစးအုပးကုိ  ရြပးဖတး်ခငး့  သုိ႓မဟုတး က္ာ့ကုတးက္ာ့ခဲ  ဖတးရနး 

ဟနး်ပငး်ခငး့ မ်ပဳလုပးမီ ပဏာမ ေလံလာမႈကေလ့  တစးခု ်ပဳလုပးသငးံပါေသ့သညး။  

ယငး့သုိ႓ ေလံလာရာ၌  အခ္ိနးနညး့နညး့ႏြငးံ အက္ိဳ့မ္ာ့မ္ာ့ ရေစရနး ေသာံခ္ကးနညး့အခ္ိဳ႔  

ေပ့လုိပါသညး။ 

(၁) အဖျငးံ စာမ္ကးႏြာကုိ ေသေသခ္ာခ္ာ  ဖတးပါ။ စကာ့ခ္ီ့ႏြငးံ နိဒါနး့တုိ႓ကုိ 

ခပးသျကးသျကး  ဖတးၾကညးံပါ။  စာအုပးအမညးကုိ  အက္ယးဖျငးံဆုိသညးံ  အမညးချဲမ္ာ့ႏြငးံအခ္ီ့  

နိဒါနး့မ္ာ့အရ ဤစာအုပးသညး  ဘာကုိ အဓိက ေဇာငး့ေပ့ေရ့သာ့ထာ့ေသာ  

စာအုပး်ဖစးေၾကာငး့  ရိပးစာ့မိႏိုငး၏။ 

(၂) မာတိကာ ေခါငး့စဥးမ္ာ့ကုိ  ဖတး႐ႈၾကညးံပါ။ မာတိကာသညး  စာအုပး၏  

ဖျဲ႓စညး့ပဵုကုိ ်ပသသညးံ  အညႊနး့ေ်မပဵ ု ်ဖစးသညး။  ၎ကုိ ၾကညးံ်ခငး့်ဖငး ံ ဤစာအုပး၌  

ဘယးအပိုငး့ကုိ  ဘယးမြ္ အက္ယးဖျငးံသညး  စသညး်ဖငးံ သိႏိုငး၏။ 

(၃) စာအုပးေနာကးပုိငး့ရြိ  အကၒရာစဥး  အညႊနး့ကုိ ခပးသျကးသျကး  

ေလြ္ာကးၾကညးံလိုကးပါ။  စာအုပးတျငး  ပါဝငးသညးံ အေၾကာငး့အရာ  နယးပယးအက္ယး  

အဝနး့ကုိ လညး့ေကာငး့၊ မညးသညးံစာေရ့သူမ္ာ့  ပညာရြငးမ္ာ့ကုိ ကို့ကာ့ထာ့သညးကုိ  

လညး့ေကာငး့ ေတျ႓ရမညး်ဖစးၿပီ့  ယငး့အကၒရာစဥးအညႊနး့ထဲမြ  သငး အတနးအသငးံ  သိထာ့၊  

စိတးဝငးစာ့ထာ့သညးံ ေခါငး့စဥးတစးခုခုကုိ  ညႊနး့ထာ့သညးံ စာမ္ကးႏြာ၌  လြနးေလြာ  

ဖတးၾကညးံမိလြ္ငး  ယငး့က႑ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ စာေရ့သူ၏ ရပးတညးခ္ကးကုိ  သငး 

သိရမညး ်ဖစးသညး။  
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သညးေလာကး  ၾကညးံလုိကးလြ္ငး  ယငး့စာအုပးသညး  သငးံအတျကး  ႏိႈကးႏိႈကးႏြႏဲြဲ  

ဖတးသငးံေသာ  စာအုပးလာ့၊  ေလြ္ာကးလြနး  ရြပးဖတးလုပးသငးံေသာ  စာအုပးလာ့  ချဲ် ခာ့၍ 

ရေလာကးေပၿပီ။  

ရြပးဖတးၾကညးံရနး  ဆုဵ့်ဖတးသညး ဆုိက 

ေရြ့ဦ့စျာ အေရ့ႀကီ့ပဵုရသညးံ အခနး့မ္ာ့ကုိ လြနးပါ။ အခနး့တစးခု၏  အဓိက 

ဆုိလုိခ္ကးသညး  အဖျငးံ စာပိုဒး (မ္ာ့) ၌ ေသားလညး့ေကာငး့၊ နိဂဵု့ စာပုိဒး (မ္ာ့) ၌ 

ေသားလညး့ေကာငး့  ပါရြိတတးသညး။  ယငး့ေနရာမ္ာ့ကုိ  ဦ့စာ့ေပ့၍ ဖတးပါ။  

ထုိသုိ႓ဖတးရငး့  စိတးဝငးစာ့စရာ ၾကာ့စာမ္ကးႏြာအခ္ိဳ႔  ေတျ ႓လာရတတးသညး။  

တကယး စိတးဝငးစာ့သညးံေနရာ၌ ဝငးစာ့သေလာကး  ဆကးဖတးေနလုိကးမညး၊  တစးခါတစးရဵ 

လုိအပးသညးထငးလြ္ငး  အကၒရာစဥးအညႊနး့ကုိ  ၾကညးံကာ လုိကးရြာဖတး႐ႈ်ဖစးမညးဆုိလြ္ငး  

သငးႏြငးံ ထုိစာအုပးသညး  အေတားသဟဇာတ  ်ဖစးေနၿပီ။  စာအုပးမြ တစးစဵုတစးခု 

ဆုပးမိကိုငးမိၿပီ့  သညးစာအုပး  ဖတးမိသညးံအတျကး သငးံ၌ တစးစဵုတစးရာေသာ  

အတိုငး့အတာအထိ  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့်ဖစးၿပီဟု ဆုိရေတာံမညး။  

ထုိ႓်ပငး ပို၍ အေရ့ႀကီ့သညးက  သငးသညး  ထိုစာအုပးႀကီ့အတျကး  ပငးပနး့ဆငး့ရဲ 

မခဵလုိကးရဘဲ ေပါပံါ့လျယးကူစျာပငး  ဖတး်ဖစးခဲံသညးဆုိေသာအခ္ကး  ်ဖစးသညး။  စာအုပးႀကီ့  

တစးအုပးကုိ  သကးသကးသာသာ  ဖတး်ဖစးၿပီ့  နာ့လညး့လညး အရသာလညး့  ေတျ႓သညးံအခါ  

စာအုပးႀကီ့ေၾကာကးစိတး  ေလ္ာံပါ့သျာ့ၿပီ့  အ်ခာ့ေသာ  က္မး့ႀကီ့က္မး့ခုိငး ဆုိသညးမ္ာ့  

ကုိလညး့  ကိုငးရဖဲတးရဲ ်ဖစးလာေပေတာံမညး။  

(မူရငး့။   ။ Dr. Mortimer J. Adler ၏ Hard Reading Made Easy) 
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တိရစၧာနးမ္ာ့မြာ  သကးရြငးေနထိုငးမႈအတျကး  အထူ့တလညး  ေလံက္ငးံ  

သငးၾကာ့စရာ မလုိပါ။ 

အပ္ဵသငး်ခငး့၊  အစာရြာေဖျမႈအတျကး  နညး့ယူ မြတးသာ့ရ်ခငး့ စသညးမ္ာ့ကာ့  

ရြိပါ၏။ သုိ႓ေသား  အနာဂတးအတျကး  ေမြ္ားေတျ့ လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ိဳ့  မဟုတး။  ရညးရျယးခ္ကး  

ပါေသာ သငးၾကာ့မႈမ္ိဳ့ မဟုတး။  သဘာဝဗီဇသေဘာအရ  အလုိအေလ္ာကး  လုပးကိုငး 

မိၾက်ခငး့ မ္ိဳ့သာ ်ဖစး၏။ 

လူမြာကာ့  မိမိေရာကးရြိ ရပးတညးရာ  အရပးေဒသႏြငးံ ေခတးကာလတုိ႓၏  

ေတာငး့ဆုိခ္ကးႏြငးံ ေလ္ားညီစျာ  သငးၾကာ့မႈအလုပးကုိ  တမငးတကာ  စဥး့စာ့စီစဥး၍ 

လုပးရေပသညး။  တစးနညး့ေ်ပာလြ္ငး  သူ၏ သငးၾကာ့မႈမြာ ရညးရျယးခ္ကးပါေသာ  

သငးၾကာ့မႈမ္ိဳ့ ်ဖစးသညး။  

“လူမြနးလြ္ငး အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့  အတတးပညာေလ့  တစးခုေတာံ  

တတးထာ့မြ” 

“လယးယာကုိငး့ကၽျနး့လုပးသူ  ဆုိေပမယးံ ေသစာရြငးစာေလ့ေတာံ  တတးထာ့မြ” 

“ဘျဲ႔ကေလ့တစးခုေလာကးေတာံ  ရထာ့မြ လူရာဝငးမယး” 

“ကျနးပ္ဴတာ သငးမထာ့ရငး ေခတးေနာကးက္မယး ” 

စသညး ံ ေတျ့ ေတာမႈမ္ိဳ့၊  စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ိဳ့၊ အလုိဆႏၵမ္ိဳ့တုိ႓မြတစးဆငးံ  

ပညာသငးၾကာ့  လုိသညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့  ်ဖစးေပၐလာရသညး။  

ရညးရျယးခ္ကးသညး  မိမိကိုယးတိုငး၏  ဦ့ေခါငး့မြ ်ဖစးေပၐခ္ငး ်ဖစးေပၐမညး။  

သုိ႓တညး့မဟုတး  မိမိကုိ လႊမး့မို့ေသာ မိမိမြီခိုေနရေသာ  မိဘ၊  အုပးထိနး့သူ၊ 

ဆရာသမာ့တုိ႓၏  ဦ့ေခါငး့၌ ်ဖစးေပၐမညး။ မညးသူ႓ထဵမြ စသညး်ဖစးေစ လူဟူသညးကာ့  
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ေပၐဦ့စမြသညး ယေန႓ထိတိုငး  ရညးရျယးခ္ကး  ရြိစျာ ပညာသငးရေသာ  သတၱဝါတစးဦ့ 

်ဖစးခဲံေပသညး။  

ကနဦ့ေခတးက လူသာ့  သငးၾကာ့ရသညးံ  အတတးပညာသညး  ပမာဏအာ့်ဖငးံ 

ေသ့ငယးလြသညး။  ထို႓ေၾကာငးံလညး့  အသကး  ၁၆ ႏြစး်ပညးံလြ္ငး လူလာ့ေ်မာကးၿပီဟု  

ေရြ့က ဆုိၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး။  အမိအဘကုိ  အာ့ကုိ့  မြီခိုစရာ မလုိ။ မိမိဘာသာ  

ရပးတညးႏိုငးၿပီ။  မိမိကိုယးကုိ ကာကျယးႏိုငးၿပီ။  မိမိအမ္ိဳ့အႏျယးမ္ာ့  ဆကးလကး်ပနး႓ပျာ့  

ေအာငး ေဆာငးရျကးႏိုငးၿပီ။  မိမိမြ ေပါကးဖျာ့မညးံ  လူမမယးကေလ့မ္ာ့ကုိ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကး  

ႏုိငးၿပီ။ 

အသကး ၁၆ ႏြစး ်ပညးံေ်မာကးလြ္ငး  လူတစးေယာကး  တတးသငးံ  တတးအပးသညးံ  

အေ်ခခဵပညာမ္ာ့  အာ့လုဵ့ ်ပညးံစဵုၿပီ။  သညးအေ်ခခဵေပၐတျငး  ဘဝအေတျ႓အႀကဵဳ သာ 

ထပးဆငံး ်ဖညးံဆညး့ေတာံ။  

ယေန႓ေခတးတျငးကာ့  အလျနး႐ို့စငး့ေသာ ေရြ့လူေနမႈစနစးမ္ိဳ့ ရြိေသ့သညးံ 

အရပးေဒသ မ္ာ့က လျဲလြ္ငး မညးသညးံေနရာတျငးမြ  ၁၆ ႏြစးႏြငး ံ လူလာ့မေ်မာကး  

ႏိုငးၾကေတာံ။  ၿမိဳ႔်ပေနလူသာ့တစးေယာကးသညး  လူတနး့ေစံ ဘဝရပးတညးေရ့အတျကး  

လုိအပးသညးံ  ပညာအစုစုကုိ  အသကး  ၁၆ ႏြစးမြ္ႏြငးံ မရႏိုငးေတာံ။  

သတၱေဗဒအရ  လူလာ့ေ်မာကးသညး။  အသိပညာ  အတတးပညာအရ  

လူလာ့မေ်မာကး။  

လူ႓အသုိငး့အဝိငုး့၏ ဥပေဒစညး့ကမး့ ထုဵ့ဓေလံမ္ာ့ကလညး့  သူ႓ကုိ လူလာ့  

ေ်မာကးသူ အ်ဖစး လကးမခဵ။  မဆဲႏၵေပ့ချငးံ မ်ပဳ၊ ရာထူ့ဌာနႏရၲမ္ာ့တျငး ဝငးေရာကး 

အေရျ့ ခ္ယးခဵချငးံ မရြိ။ အိမးေထာငး်ပဳလြ္ငး  သာ့သမီ့ ေမျ့ ႏိုငးေသားလညး့  သူ႓အာ့  

အိမးေထာငး်ပဳေလာကးသူ  ဟူ၍ မယူဆ။  
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လူ႓ယဥးေက့္မႈစနစး  တုိ့တကးလာသညးႏြငးံအမြ္  လူသညး လူတနး့ေစံ 

ဘဝရပးတညးမႈ အတျကးပငး  ပညာကုိ တုိ့၍ တုိ့၍ သငးၾကာ့လာရသညး။  လူတနး့ေစံထကး  

ေခါငး့တစးလုဵ့သာလုိသူကာ့  ေခါငး့တစးလုဵ့စာ  ပို၍ ေလံလာဆညး့ပူ့ရသညး။  

ကဵၾကမၼာႏြငးံ  ပတးဝနး့က္ငး အေထာကးအပဵံခ္ငး့သာ  မကျာက ဘဝအနိမးံအ်မငးံက  

ပညာေပၐတျငး  လုဵ့ဝ မူတညးလာသညး။  

ထုိ႓ေၾကာငးံ မိမိဘဝကုိ မိမိတနးဖို့ထာ့သူ၊ အမ္ာ့ၾကာ့တျငး အေအာငး်မငး  

အ်မငးံမာ့ဆုဵ့ ်ဖစးလုိသူမ္ာ့သညး  ပညာကုိ သဲသဲမမဲဲ ဆညး့ပူ့ေလံက္ကးလာသညး။  

တစးနညး့ေ်ပာရေသား  ဦ့ေခါငး့ထဲတျငး ပဵုေအာ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵလာၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး။  

ပညာကုိ ေက္ာငး့မြာ  ရြာသညး။ ်ပငးပမြ ရႏိုငးသမြ္လညး့  ေလံလာသုိမြီ့သညး။  

တကၑသုိလးမြ  ဘျဲ႓ရ်ခငး့သညး ပညာသငးမႈ၏  နိဂဵု့ မဟုတးေတာံ။  ကိုယးတိုငး ဆကးလကး  

ဆညး့ပူ့ေလံလာရနး  အေ်ခခဵသာ ်ဖစးလာသညး။  

သမိုငး့ပညာရြငးႀကီ့  အကးဒျပးဂစးဘျနးက  “လူတိုငး့မြာ ပညာေရ့ႏြစးခု ရြိသညး။ 

တစးခုက အ်ခာ့သူမ္ာ့ထဵမြ ရေသာ  ပညာေရ့်ဖစး၍ ပိုအေရ့ပါေသာ ေနာကးတစးခုက  

ကိုယးံကိုကိုယး ေပ့ေသာ  ပညာေရ့ ်ဖစးသညး ” ဟု ဆုိခဲံသညး။  တစးနညး့ေ်ပာရလြ္ငး  

 ေက္ာငး့သငးပညာႏြငးံ  ကိုယးတိုငးရြာပညာ။  

အခ္ိဳ႔လူမ္ာ့မြာ အေၾကာငး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေၾကာငးံ ေက္ာငး့သငးပညာ  ခ္ိဳ႔တံဲခဲ ံ

ေသားလညး့  ကိုယးတုိငးရြာပညာ  အာ့ေကာငး့သ်ဖငးံ  တကၑသုိလး  ပညာတတးမ္ာ့ႏြငးံ  

ပခဵု့ခ္ငး့ ယြဥးႏုိငးၾကသညး။ ေအာငး်မငးသူမ္ာ့  ်ဖစးခဲံၾကသညး။  

ေအဗရာဟမး  လငးကျနး့သညး ေက္ာငး့မညးမညးရရ  မေနဖူ့ေသားလညး့ 

မိမိဘာသာ ေလံလာသငးၾကာ့ရငး့  ဥပေဒပညာရြငးတစးဦ့ ်ဖစးခဲံသညး။  သူ႓တိုငး့်ပညး၌ 

ထိပးဆုဵ့  အဆငးံ်ဖစးသညးံ  သမၼတရာထူ့ကုိ  သူ ရခဲံသညး။ 



                                http://mmteashop.com                                                                                    

Typing - အုိလုိလုိ                                                                              132 

ေက္ာငး့ပညာ သုဵ့လသာ သငးဖူ့ေသာ ေသာမတး (စ) အကးဒီဆငးသညး  

ပစၥညး့ကိရိယာ အမ္ိဳ့ေပါငး့ ၁ဝဝဝ ေက္ား တီထျငးႏုိငးသညးံ  သိပၸဵပညာရြငးႀကီ့  ်ဖစးခဲံသညး။  

လူသာ့ထုအေပၐ  သူ႓တီထျငးမႈမ္ာ့၏  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ႀကီ့မာ့လျနး့သ်ဖငးံ သူ 

အသကးရြငးေနထိုငးခဲံသညးံ  ေခတးကုိ  “အကးဒီဆငးေခတး ”  ဟူ၍  ဂုဏး်ပဳ ခ္ီ့က္ဴ့ 

ေ်ပာဆုိခဲံၾကသညး။  

မိမိဘာသာ  ပညာရြာရာဤ  ထူ့ခၽျနးလျနး့သညးံ ပညာရြငးႀကီ့  အကးဒီဆငးက  

သူ႓အရညးအခ္ငး့ကုိ  ဤသုိ႓ ႏြိမးံႏြိမးံခ္ခ္ ေ်ပာဆုိခဲံသညး။  

“ကၽျနးေတားက တီထျငးသူ  အစစးမဟုတးဘူ့ဗ္၊  လုဵ့လုဵ့လ္ာ့လ္ာ့  ကၽျနးေတားံ  

လကးရာ စစးစစးလုိ႓ ေ်ပာႏိုငးတာ  ဓာတးစက  (Phonograph) တစးခုပဲ ရြိတယး။  ကၽျနးေတားက  

ေရ်မႇဳပးဗ္၊ သိပးအာ့ေကာငး့တံဲ ေရ်မႇဳပး၊  ဘယးေနရာက  ထျကးလာတံဲ  စိတးကူ့်ဖစး်ဖစး 

ကၽျနးေတားံကုိယးထဲ  စုပးယူလိုကးတာပဲ ” 

အကးဒီဆငးကာ့  ပညာ၌ ဝငးစာ့လျနး့သညးံ ရာသကးပနး စာသငးသာ့ႀကီ့တစးဦ့  

်ဖစးေခ္သညး။ 

ဦ့ေႏြာကးတျငး ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵခဲံသ်ဖငးံ အက္ိဳ့အ်မတး  ႀကီ့မာ့စျာ ရရြိခဲံသူမ္ာ့  

အေၾကာငး့  သာဓကေဆာငးစရာ  မ္ာ့စျာ ရြိသညး။ သူတုိ႓ က္ငးံသုဵ့ခဲံၾကသညးံ  မိမိကိုယးကုိ  

်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငးပဵု နညး့လမး့မ္ာ့မြာလညး့  စိတးဝငးစာ့စရာ အလျနးေကာငး့  သေလာကး  

အတုယူနညး့မြီ့သူမ္ာ့အတျကး  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ႀကီ့မာ့မြာ ေသခ္ာသညး။  

နမူနာအ်ဖစး ပုဂၓိဳလးတစးဦ့အေၾကာငး့  ေ်ပာပါမညး။  

ပုဂၓိဳလးအမညးက  ဘငးဂ္မငး ဖရနးကလငး။  

ဘငးဂ္မငး ဖရနးကလငး (Benjamin Franklin) (၁၇ဝ၆ -  ၁၇၉ဝ) ကို 

စျယးစဵုပါရမီရြငး (multiple genius) ဟု ေခၐေလံရြိၾကသညး။  သညးလုိ ေခၐရ  

ေလာကးေအာငးလညး့  သူ ကၽျမး့က္ငးေသာ  ဘာသာရပးေတျက  မ္ာ့လြသညး။  
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ဘယးအေၾကာငး့ရပး  မဆုိ အနညး့အက္ဥး့စီေတာံ  သူ သိသညးဟု ဆုိႏိုငး 

ေလာကးေအာငးလညး့  ႏြဵ႓စပးသူ ်ဖစးသညး။  သူ စိတးဝငးစာ့ေသာ  အေၾကာငး့အရာေတျက  

အကနး႓အသတးမရြိဟုပငး  ဆိုႏိုငးသညး။  

သူသညး ဆပး်ပာခ္ကး်ခငး့၊  စာပဵုႏြိပး်ခငး့၊ ေဂၐဖီထုပးစိုကးပ္ိဳ့်ခငး့  စသညးတို႓တျငး  

စိတးဝငးစာ့သကံဲသုိ႓ ႏိုငးငဵေရ့ လူမႈေရ့ဘကးတျငးလညး့  ထကးသနးခဲံသညး။  အေမရိကနး  

်ပညးေထာငးစုႀကီ့ကုိ  စတငးတညးေဆာကးခဲံၾကသူမ္ာ့တျငး  သူ ေရြ႔တနး့က ပါဝငးသညး။ 

အေမရိကနး  လျတးလပးေရ့  ေၾကညာစာတမး့ႏြငးံ  အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု  ဖျဲ႔စညး့ 

အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒတုိ႓  အပါအဝငး သူ႓ႏိုငးငဵသမိုငး့၌ အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့ စာခ္ဳပးစာတမး့ႀကီ့  

ေလ့ခုတျငး သူ လကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံသညး။  

လြ္ပးစစးဓာတးမ္ာ့အေၾကာငး့  အေစာဆုဵ့  စူ့စမး့ေလံလာ ေဖားထုတးခဲံၾကသူမ္ာ့  

ထဲတျငး သူ ပါဝငးသညး။ မို့ႀကိဳ့လႊ၊ဲ ဖရနးကလငး  မီ့ဖိ၊ု အနီ့အေဝ့ၾကညးံ မ္ကးမြနး စသညးတုိ႓ 

အပါအဝငး ပစၥညး့ကိရိယာအမ္ာ့အ်ပာ့ကုိလညး့  တီထျငးခဲံရာ  အေမရိကနး်ပညး၌  

ေသာမတး (စ) အကးဒီဆငး  မတုိငးမ ီ ေခတးတစးေလြ္ာကးလုဵ့တျငး  ၿပိဳငးဘကးကငး့ေသာ  

တီထျငးသူ ပညာရြငးအ်ဖစး  သတးမြတး်ခငး့ခဵရသညး။  ဘကးစဵု ထူ့ခၽျနးလျနး့သူ်ဖစး၍  သူ႓အာ့  

သူ႓ေခတးကာလ  အေမရိကနး်ပညး၏  အႀကီ့က္ယးဆုဵ့  လူသာ့၊  ်ပညးံက္ကးသေရေဆာငး  

ပုဂၓိဳလး စသညး်ဖငးံလညး့  ခ္ီ့က္ဴ့ဂုဏး်ပ  ဳေ်ပာဆုိခဲံၾကသညး။  

အဲသညး ဖရနးကလငးကုိ  ၁၇ဝ၆ ခုႏြစးတျငး မကးဆာခ္ဴ့ဆကး်ပညးနယး  

ေဘားစတျနးၿမိဳ႔၌ ေမျ့ သညး။ ညီအစးကုိ ေမာငးႏြမ  ၁၇ ေယာကးထဲမြာ  သူက နဵပါတး ၁၅ 

်ဖစးသညး။ မိဘမ္ာ့က ႐ို့သာ့ႀကိဳ့စာ့ၾကသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ ဆပး်ပာခ္ကးသညး၊  

ဖေယာငး့တုိငး လုပးသညး၊  ၿပီ့ ကိုယးပိုငးဆိုငးမြာ  တငးေရာငး့သညး။  သုိ႓ေသား  သာ့သမီ့ေတျ 

မ္ာ့လျနး့ေတာံ အာ့လုဵ့ ်ပညးံ်ပညးံ ဝဝ ေကၽျ့ ေမျ့ သုတးသငး ပညာသငးရနး မတတးႏုိငး။  

ဘငးဂ္မငး ဖရနးကလငးကုိ ေက္ာငး့မြာ ႏြစးႏြစးပဲ ထာ့ႏိုငးသညး။ ေက္ာငး့တျငး 

ဖရနးကလငးက  စာအဖတးမြာ  အလျနးေတားသညး၊  အေရ့မြာ သငးံသညး။၊  အတျကးမြာေတာံ  
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ညဵံသညးဟု ဆုိသညး။  ၿခဵဳၾကညးံလြ္ငးေတာံ မဆုိ့။ ေက္ာငး့ဆကးထာ့ရနး  သငးံေသာ  

ကေလ့မ္ိဳ့။ သုိ႓ေသား စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေန  မေပ့သ်ဖငးံ ဖခငးက သူ႓အာ့  အသကး ၁ဝ 

ႏြစးသာ့မြာပငး ေက္ာငး့ထုတးလုိကးရသညး။  သညးအရျယးမြ စကာ အိမးမြာ ဖေယာငး့တုိငး 

အလုပး ဆပး်ပာခ္ကးသညးံအလုပးမ္ာ့  ဝငးကူရသညး။  

သုိ႓ေသား ဖရနးကလငး  စိတးအာ့မငယး။ ေက္ာငး့သာ  မတကးရေသားလညး့  

သူ႓ပညာေရ့က ဆုဵ့ခနး့မတိုငးခဲံ။ ေက္ာငး့တဵခါ့သာ  သူ႓အတျကး  မဖျငးံဟ်ခငး့ ်ဖစးသညး၊  

အသိပညာတဵခါ့ကေတာံ  ဘယးေတာံမြ  ပိတးမသျာ့ဟု  သူ စျဲၿမ ဲယုဵၾကညးခဲံသညး။  

အိမးအလုပးကုိ  ကူလုပးရငး့  ရသမြ္ စာကုိ သူ ဖတးသညး။ အေရ့အသာ့  

ေကာငး့ေစရနးအတျကး  သူ႓ေခတးက  ထငးရြာ့ေသာ  သတငး့စာတစးေစာငးကုိ  စဵထာ့ၿပီ့ 

အေရ့က္ငးံသညး။  အကၒရာ သခၤ္ ာ၊  ဂၾဲသေမႀတီ၊ ေရေၾကာငး့  အတတးပညာ၊  သဒၵါ၊ 

ယုတိၱေဗဒ၊ သဘာဝသိပၸဵ၊ ႐ုပးပိုငး့သိပၸဵ စသညးံ ပညာရပးမ္ာ့ကုိ မိမိဘာသာ ေလံလာသညး။  

်ပငးသစး၊ ဂ္ာမနး၊  အီတာလ္ဵ၊  စပိနးႏြငးံ လကးတငးဘာသာမ္ာ့ကုိလညး့  ကိုယးတုိငး  

ဆညး့ပူ့ေလံလာရငး့ ကၽျမး့က္ငးတတးေ်မာကးခဲံသညး။  ပညာရြာမြီ့သညးံအလုပး၊  လကးေတျ႔ 

စမး့သပးအသုဵ့ခ္သညးံ  အလုပးတုိ႓ကုိ  တစးသကးပတးလုဵ့  လုပးခဲံရာ ေနာငးတျငး  သူ႓တုိငး့်ပညး၌ 

ပညာဗဟုသုတ  အႀကီ့မာ့ဆုဵ့  ပုဂၓိဳလးတစးေယာကး  ်ဖစးလာခဲံသညး။  

သူသညး မိဘအလုပးကုိ  ကူလုပးေနရာမြ အသကး ၁၂ ႏြစးသာ့တျငး အစးကုိႀကီ့  

တစးဦ့်ဖစးသူ ဂ္ိမး့(စး)၏ စာပဵုႏြိပးစကး၌ အလုပးသငးအ်ဖစး  ဝငးေရာကးလုပးကိုငးသညး။  

ပဵုႏြိပးသမာ့လုပးရငး့ သတငး့စာမ္ာ့တျငး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့  ဝငးေရ့ရာ သူ႓စာမ္ာ့ကုိ 

လူႀကိဳကးမ္ာ့ခဲံသညး။  အသကး  ၂၄ ႏြစးတျငး ပငးဆီလးေဗ့နီ့ယာ့်ပညးနယး  ဖီလဒလဲးဖီ့ယာ့  

ၿမိဳ႔၌ ကိုယးပိုငးသတငး့စာ  ထုတးသညး။  Poor Richard‟s Almanac အမညး်ဖငးံ 

အလျနးထငးရြာ့ေသာ  ်ပကၒဒိနးနီတိစာအုပးမ္ာ့ကုိ  သူ႓အသကး  ၁၆ ႏြစးမြ ၅၂ ႏြစးအရျယးအထိ  

ႏြစးစဥး ထုတးေဝသညး။ 
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ဖရနးကလငးသညး  လူမႈေရ့  ႏိုငးငဵေရ့မ္ာ့တျငး လျနးစျာ စိတးဝငးစာ့ခဲံေသားလညး့  

ရာထူ့အာဏာ  ရရြိေအာငးကာ့  ႀကိဳ့စာ့ေလံ မရြိခဲံ။ သူ႓တုိငး့်ပညး အက္ိဳ့ရြိေရ့၊ သူ 

အေ်ခခ္ရာ ဖီလဒလဲးဖီ့ယာ့ၿမိဳ႔ႀကီ့ တုိ့တကးစညးပငးေရ့တုိ႓အတျကးသာ  မ်ပတးအာ့ထုတး  

သညး။ 

အသငး့ဝငးေၾက့ လစဥးေၾက့တုိ႓်ဖငးံ ရပးတညးသညးံ  ကမၻာံ ပထမဆုဵ့ေသာ  

စာၾကညးံတိုကးကုိ  ၁၇၃၁ ခုႏြစးတျငး ဖီလဒလဲးဖီ့ယာ့၌ သူ ထူေထာငးခဲံသညး။ ်ပညးနယး၏  

ပထမဆုဵ့ေသာ ်ပညးသူ႓ေဆ့႐ဵုႏြငးံ  ပထမဆုဵ့တကၑသုိလးတုိ႓ကုိလညး့  သူပငး ဦ့ေဆာငး 

အေကာငးအထညး  ေဖားခဲံသညး။  မီ့ေဘ့ႀကီ့ မၾကာခဏ  သငးံခဲံသညးံ ဖီလဒလဲးဖီ့ယာ့  

အတျကး  မီ့သတးတပးဖျဲ႓တစးခု ဖျဲ႓စညး့သညး။  ရာဇဝတးမႈမ္ာ့ ထိေရာကးစျာ  ႏြိမးနငး့ကာကျယး  

ႏိုငးရနး အတျကး  ရတဲပးဖျဲ႓ကုိ ်ပဳ်ပငးဖျဲ႓စညး့သညး။  ၿမိဳ႔ေတား စညးပငးေရ့လုပးငနး့ မ္ာ့စျာ 

ကုိလညး့  ႀကဵစညးႀကိဳ့ပမး့ ေဆာငးရျကးခဲံရာ  ဖီလဒလဲးဖီယာ့  သညး ထုိစဥးက ရြိသညးံ 

အေမရိကနး်ပညးနယး  ၁၃ ခ ုအတျငး့ ေခတးမီတုိ့တကးဆုဵ့ၿမိဳ႔  ်ဖစးခဲံသညး။  

မ္ာ့်ပာ့လြစျာေသာ  လုပးငနး့နယးပယးတုိ႓တျငး  သူ တီထျငးေဆာငးရျကးခဲံသညးံ  

လုပးငနး့ငယးေပါငး့ ေ်မာကး်မာ့စျာ  ရြိသညးံအနကး  ဦ့ေႏြာကး်ဖညးံတငး့ေရ့သမာ့တုိ႓အတျကး  

ပို၍ စိတးဝငးစာ့ဖျယး်ဖစးမညးံ အရာတစးခုကုိ  ေရျ့ ထုတး ေဖား်ပလိုသညး။  

၁၇၂၈ ခုႏြစး၊ သူ႓အသကး  ၂၂ ႏြစးတျငး ဖရနးကလငးသညး  သူ႓အသိ  

မတိးေဆျမ္ာ့ထဲမြ  ဉာဏးအထကး်မကးဆုဵ့  ပုဂၓိဳလးအခ္ိဳ႔ကုိ စု႐ဵု့ကာ ဂ္နးတုိ (Junto) 

အမညးရြိ အသငး့တစးခုကုိ ဖျဲ႓စညး့သညး။ ရညးရျယးခ္ကးမြာ  အသငး့သာ့အာ့လုဵ့  

ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈ အတျကး စုေပါငး့ေဆာငးရျကးၾကရနး်ဖစးၿပီ့  Junto ၏ အဓိပၸာယးမြာလညး့  

အက္ိဳ့တူလူစု ဟူ၍ပငး ်ဖစးသညး။ 

ဂ္နးတုိအသငး့သာ့မ္ာ့  တစးပတးတစးႀကိမး ေသာၾကာေန႓တိုငး့  ေတျ႓ဆုဵၾကကာ  

ကုိယးက္ငးံတရာ့၊  ႏိုငးငဵေရ့၊ သဘာဝသိပၸဵ၊  စသညး ံ ဘာသာရပးမ္ာ့ႏြငးံ  စပးလ္ဥး့သညးံ 

ႏြစးသကးရာ ေခါငး့စဥးတစးခုစီကုိ  အသငး့သာ့တစးဦ့ခ္ငး့က  အလြညးံက္  တငးကာ ၎ကုိ 
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ဝိငုး့ဝနး့ေဆျ့ ေႏျ့ ၾကသညး။ သုဵ့လတစးႀကိမး အသငး့သာ့တစးဦ့စီသညး မိမိႏြစးသကးရာ  

အေၾကာငး့ရပးတစးခုခုႏြငးံ  ပတးသကးသညးံ  စာတမး့ တစးေစာငးစီ ေရ့တငးရသညး။  

စညး့ေဝ့ပျဲမ္ာ့တျငး အသငး့သာ့မ္ာ့  အႀကိတးအနယး  ေဆျ့ ေႏျ့ ၾက ်ငငး့ခဵုေဝဖနးၾကသညး။  

သုိ႓ေသား ်ငငး့ခဵုမႈသညး  အႏုိငးရလုိမႈသကးသကး  သုိ႓မဟုတး ်ငငး့ရလြ္ငးၿပီ့ေရာ ဟူေသာ 

သေဘာသကးသကး်ဖငးံ  မဟုတးဘဲ၊  စူ့စမး့ရြာေဖျလုိေသာ  ဆႏၵ၊ အမြနးတရာ့ကုိ  

ေဖားထုတးသိ်မငး  လုိေသာ  ရညးရျယးခ္ကးတုိ႓်ဖငးံ ်ငငး့ခဵု်ခငး့မ္ိဳ့သာ ်ဖစးရမညးဟူ၍  စညး့ကမး့ 

သတးမြတးထာ့ကာ  ၎အတုိငး့ ်ဖစးေအာငးလညး့  ဝိငုး့ဝနး့ ထိနး့သိမး့ခဲံၾကသညး။  

ေဆျ့ ေႏျ့ ်ငငး့ခဵုၾကရာ၌ က္မး့ဂနး အေထာကးအထာ့မ္ာ့လညး့  အၿမဲ ကုိ့ကာ့  

တငး်ပရေလံရြိရာ ေနာကးတျငး  ယငး့ကိစၥ ပို၍ အဆငးေ်ပေစရနးအတျကး  ၎တုိ႓ အၿမဲ 

စညး့ေဝ့ရာအခနး့တျငး ၎တုိ႓တစးဦ့ခ္ငး့ပိုငး စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ကုိ  စုေဝ့ထာ့ရြိ်ခငး့်ဖငး ံ

စာၾကညးံတိုကးတစးခု  စတငးမိခဲံသညး။  ၎စာၾကညးံတိုကးသညး  ေနာငး်ဖစးလာမညးံ  

ဖီလဒလဲးဖီ့ယာ့  စာၾကညးံတိုကးႀကီ့၏  ေရြ႔ေ်ပ့ ်ဖစးခဲံသညး။  

ဂ္နးတုိအသငး့သာ့မ္ာ့  စုေပါငး့ေလံလာၾက၊ ညႇိႏိႈငး့ေဆျ့ ေႏျ့ ၾကသညးံ 

အေၾကာငး့အရာ  မ္ာ့ကာ့ အမ္ိဳ့ေပါငး့ စဵုခဲံသညး။ အသငး့သာ့မ္ာ့အတျကး  ဖရနးကလငး 

ေရ့သာ့်ဖနး႓ေဝခဲံေသာ ေမ့ချနး့ ၂၄ ခုပါ ေဆျ့ ေႏျ့ ရနး အေၾကာငး့အခ္ကး  လမး့ညႊနးစာကုိ  

ၾကညးံလြ္ငး သူတုိ႓ စိတးဝငးစာ့ခဲံသညးံ ဘာသာရပး  နယးပယးက္ယးဝနး့လြပဵုကုိ သိ်မငး 

ႏုိငးသညး။ 

ေမ့ချနး့နမူနာတခ္ိဳ႔ကုိ ေကာကးႏုတးေဖား်ပရလြ္ငး  

 သငးေနာကးဆုဵ့ဖတးခဲံသညးံ  စာအုပး (အထူ့သ်ဖငးံ သမုိငး့၊ က္ငးံဝတး၊ 

ကဗ္ာ၊ ေဆ့ဝါ့၊ ခရီ့သျာ့၊ စကးမႈႏြငးံ အ်ခာ့ဗဟုသုတဆိုငးရာ ) မ္ာ့ထဲမြ 

ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ မြတးသာ့  ေလာကးစရာ  သုိ႓မဟုတး  ဂ္နးတုိ အသငး့သာ့  

မ္ာ့ အတျကး  စိတးဝငးစာ့စရာ ဘာေတျ ရြိပါသနညး့။ 
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 သငး သိကၽျမး့သူမ္ာ့ထဲတျငး  မ္ာ့မၾကာမီက  စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ မေအာငး 

မ်မငး ်ဖစးသျာ့သူ တစးစဵုတစးေယာကး  ရြိပါသလာ့။ အဘယးအေၾကာငး့  

ေၾကာငးံ လုပးငနး့ပ္ကးရသညးဟု  သငး ၾကာ့သိပါ သနညး့။ 

 

 မညးသညးံပုဂၓိဳလး  တစးစဵတုစးေယာကး  လုပးငနး့ ေအာငး်မငးႀကီ့ပျာ့သညးံ  

အေၾကာငး့  သငး ၾကာ့သိပါသနညး့။ အဘယးေၾကာငးံ  ေအာငး်မငး  

သညးဟု သိရပါသနညး့။  

 

 ေလ့စာ့ခ္ီ့က္ဴ့ဖျယး၊ အတုယူဖျယး  လုပးရပးတစးခု မၾကာမီက  

ေဆာငးရျကးခဲံသညးံ  ပုဂၓိဳလးတစးဦ့တစးေယာကးအေၾကာငး့  သငး ၾကာ့သိ 

ထာ့ပါသလာ့။  သုိ႓မဟုတး ကၽျႏးုပးတုိ႓ သတိ်ပဳစရာ သငးခနး့စာ ယူစရာ 

အမြာ့တစးခုခု မၾကာမီက က္ဴ့လျနးခဲံသူ တစးဦ့ဦ့အေၾကာငး့  သငး 

ၾကာ့သိထာ့ပါသလာ့။  

 

 အေသာကးအစာ့  မဆငး်ခငး်ခငး့၊ အလုိဆႏၵကုိ  ထိနး့ခ္ဳပးမႈ မ်ပဳ်ခငး့၊ 

စသညးံ မေကာငး့ေသာ  အမူအက္ငးံမ္ာ့၊  အသိဉာဏးအဆငး်ခငး  နညး့မႈ 

မ္ာ့ေၾကာငး ံ ်ဖစးသညးံ  စိတးမခ္မး့ေ်မံဖျယး ်ဖစးရပးတစးစဵုတစးရာ  သငး 

ေတျ႓မိ ၾကာ့မိပါသလာ့။  

 

 သငးံအသိအကၽျမး့ထဲမြ  မၾကာမီက မက္နး့မာသူ ထိခိုကး ဒဏးရာရသူမ္ာ့  

ရြိပါသလာ့။ ရြိပါက မညးသုိ႓ကုသေၾကာငး့၊  မညးသညးံေဆ့ဝါ့မ္ာ့ 

သုဵ့စျဲေၾကာငး့ႏြငးံ ယငး့ေဆ့ဝါ့ကုသမႈတုိ႓၏ အက္ိဳ့အ်ပစးမ္ာ့အေၾကာငး့  

သငး ၾကာ့သိခဲံရပါသလာ့။  

 

 ဂ္နးတုိအေနႏြငးံ လူသာ့တစးရပးလုဵ့အတျကး  ်ဖစးေစ၊  တုိငး့်ပညးအတျကး  

်ဖစးေစ၊ မိတးေဆျမ္ာ့အတျကး  ်ဖစးေစ၊ မိမိတုိ႓ အသငး့သာ့မ္ာ့  
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ကိုယးတုိငး အတျကး ်ဖစးေစ၊  အက္ိဳ့်ပဳႏုိငးမညးံ မညးသညးံလုပးရပးတစးခု  

ေလာေလာဆယး  သငး စဥး့စာ့မိပါသလဲ။ 

 

 ၿပီ့ခဲံသညး ံ အစညး့အေဝ့ ေနာကးပိုငး့ရကးမ္ာ့အတျငး့  ၿမိဳ႔သုိ႓ 

အသစးေရာကးရြိလာသညးံ  ပုဂၓိဳလးမ္ာ့အနကး  အာ့ေပ့ကူညီထိုကးသူ  

တစးဦ့တစးေယာကး  သငး သိရြိထာ့ပါသလာ့။  သူ၏  စိတးဓာတးစ႐ိုကး၊  

သူ၏ ေကာငး့ကျကး  ဆို့ကျကးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍  သငး အကဲခတးမိ  

ၾကာ့သိမိသညးမ္ာ့  ရြိပါသလာ့။  ဂ္နးတုိအေနႏြငးံ  ထုိသူ႓အတျကး  

အက္ိဳ့ေဆာငးႏိုငး  အာ့ေပ့ႏုိငးသညးံ အေနအထာ့ရြိသညးဟု  သငး 

ထငး်မငးပါသလာ့။  

 

 သငးံတိုငး့်ပညး၏  ဥပေဒမ္ာ့ထဲတျငး ဥပေဒ်ပဳလႊတးေတားသုိ႓  ်ပနးလညး  

်ပငးဆငးရနး တငး်ပသငးံသညးံ ခ္ိဳ႔ယျငး့ခ္ကး တစးစဵုတစးရာ  သငး 

ေတျ႓ရြိထာ့ပါသလာ့။  ရြိသငး ံရြိထိုကးသညးံ  အ်ခာ့   မညးသညးံဥပေဒမ္ိဳ့  

လုိအပးေနသညးဟု  သငး ထငး်မငးပါသနညး့။  

 

 မၾကာမီ ကာလအတျငး့  တစးစဵုတစးေယာကးေသာ  သူက သငးံဂုဏးသိကၒာ  

ကုိ ထိပါ့်ခငး့မ္ိဳ့ ရြိခဲံပါသလာ့။  ဂ္နးတုိအေနႏြငးံ  မညးသုိ႓ ကာကျယး  

ေဆာငးရျကးေပ့ႏုိငးပါသနညး့။  

 

 တစးစဵုတစးေယာကးေသာသူႏြငးံ  ရငး့ႏြီ့သိကၽျမး့ချငး ံ ရရနးအတျကး  ဂ္နးတုိ 

အေနႏြငးံ်ဖစးေစ၊ အသငး့သာ့တစးဦ့ဦ့က ်ဖစးေစ ကူညီေဆာငးရျကး  

ေပ့မႈမ္ိဳ  ့သငး အလုိရြိပါသလာ့။  

 

 သငး ရငးဆိုငးေနရသညးံ အေရ့ကိစၥတစးခုခုအတျကး  ဂ္နးတုိ၏ 

အႀကဵဉာဏးကုိ  လုိလာ့ေနပါသလာ့။  
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လမး့ညႊနးေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ အကဲခတးၾကညးံလြ္ငး  ဂ္နးတုိသညး စာအုပးထဲက  အသိကုိ  

လကးေတျ႓ဘဝထဲ၌ အထိေရာကးဆုဵ့  အသုဵ့ခ္သူမ္ာ့၏  အသငး့အဖျဲ႓တစးခ ု ်ဖစးေၾကာငး့  

ေတျ႓ရြိရမညး ်ဖစး၏။ ဘငးဂ္မငး ဖရနးကလငးေရာ  သူ႓မိတးေဆျမ္ာ့ပါ  ဂ္နးတုိမြ အက္ိဳ့ 

ေက့္ဇူ့ႀကီ့စျာ ရရြိခဲံၾကသညး။  ဒႆန၊ က္ငးဝံတးေဗဒႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ဘာသာရပးတုိ႓ႏြငးံ  

ပတးသကးလြ္ငး  ဂ္နးတုိသညး  သူတုိ႓နယးပယးတစးချငး၌  အေကာငး့ဆုဵ့  ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့  

်ဖစးသညးဟု ဖရနးကလငးက  ဆုိခဲံသညး။  

 ဦ့ေႏြာကးတျငး  ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵရနး စိတးအာ့ထကးသနးသူ  ကနဦ့အဖျဲ႔ဝငး ၁၂ ဦ့ႏြငး ံ

စတငးခဲံသညးံ  ဂ္နးတုိသညး  အသငး့သာ့မ္ာ့ကိုယးတိုငး  နညး့တူ တစးစထကး တစးစ 

ႀကီ့ထျာ့တို့တကးခဲံရာ  စဖျဲ႔သညးမြ ႏြစးေပါငး့ ၄ဝ ေက္ားအၾကာ ၁၇၆၉ ခုႏြစး 

ေရာကးေသာအခါ၌  အေမရိကနး ေတျ့ ေခၐေ်မား်မငးေရ့  အသငး့ႀကီ့  (American 

Philosophical Society) ဟူ၍ ်ဖစးလာၿပီ့  ထုိအခ္ိနး၌  တိုငး့်ပညးတျငး အလျနးထငးရြာ့  

ေက္ားၾကာ့  ေနၿပီ်ဖစးေသာ  ဘငးဂ္မငး ဖရနးကလငးကိုယးတိုငးပငး  အသငး့ႀကီ့၏ ပထမဆုဵ့  

ဥကၑဌ အ်ဖစး ေဆာငးရျကးခဲံရေပသညး။  
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“ေကျ့ ်မစးေပၐက  တဵတာ့”  ႐ုပးရြငးကာ့ကုိ  တီဗျမီြ ်ပတာ  မၾကာမီက  

ၾကညးံလုိကးရ၏။ ဇာတးကာ့ထဲတျငး  စစးအက္ဥး့သာ့မ္ာ့ဆုိငးရာ  ဂ္ီနီဗာ သေဘာတူညီခ္ကး  

အေၾကာငး့၊  ယငး့သေဘာတူညီခ္ကးအရ  အ်ခာ့အဆငးံ  စစးသညးမ္ာ့ကုိ  အလုပးခိုငး့၍  

ရေသားလညး့  အရာရြိမ္ာ့ကုိမူ  ခုိငး့ချငး ံ မရြိေၾကာငး့  ၿဗိတိသြ္သုဵ႓ပနး့  စစးဗိုလးႀကီ့က 

ဂ္ပနးတပးမြဴ့ထဵ တငး်ပေတာငး့ဆုိေနသညးမ္ာ့ကုိ  နာ့ေထာငးရငး့  ကၽျနးေတားံထဵမြာ  

ေရာကးရြိေနသညးံ  စာအုပးကေလ့တစးအုပးကုိ  သျာ့သတိရသညး။  

စာအုပးက  ကၽျနးေတားံမိတးေဆျ  ကုိညျနး႓ေဝ (မို့) က ဖတးရနး ေပ့ထာ့်ခငး့  

်ဖစးသညး။ ကၽျနးေတားတုိ႓  အငး့စိနးမြာ  စာဖတးဝါသနာပါသေလာကး  စာအုပးအစုအေဆာငး့  

လညး့ ေကာငး့လြသညးံ  စာသမာ့ႏြစးေယာကး  ရြိသညး။ စာေရ့ဆရာ အယးဒီတာ  

ကုိညျနး႓ေဝမို့ႏြငး ံ ေရြ႔ေန ကိုခငးေမာငး်မငးံ။  သူတုိ႓စာအုပးစငးမ္ာ့မြာ  ကၽျနးေတား ေမႊေႏြာကး  

ေနက္ ရတနာသုိကးမ္ာ့  ်ဖစးသညး။  

တစးေန႓ေတာံ  ကိုညျနး႓ေဝက “ဆရာေဖ ဖတးၾကညးံပါ”  ဆုိၿပီ့ စာအုပးကေလ့  

တစးအုပး ေပ့သညး။ 

စာအုပးအမညးက  Reading for Profit အက္ိဳ့ရြိေအာငး  စာဖတးနညး့။  

စာေရ့သူအမညးက ေမာငးဂိုမာရီ  ဘယးလဂ္ီယျနး  (Montgomery Belgion)။ 

႐ုတးတရကးေတာံ  ေတျ႓ဖူ့ေနက္ “စာဖတးနညး့”  စာအုပးမ္ိဳ့ တစးအုပးပဟုဲ  

ေအာကးေမံလုိကးသညး။  သုိ႓ေသား title page (စာေရ့သူအမညး၊  စာအုပးအမညး၊  

ထုတးေဝေရ့တုိကး  စသညးမ္ာ့ကုိ အ်ပညးံအစဵ ု ေဖား်ပသညးံ  ပထမ စာမ္ကးႏြာကုိ ) 

လြနးၾကညးံမိသညးံ  အခါတျငးေတာံ  ကၽျနးေတား  တအံဵတၾသ်ဖစးသျာ့သညး။  

“အက္ိဳ့ရြိေအာငး  စာဖတးနညး့” ဟူေသာ စာအုပးအမညး  ေခါငး့စဥးႀကီ့ေအာကး၌  
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၁၉၄၁ -  ၁၉၄၂ ႏြငး ံ ၁၉၄၃ ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့  ဂ္ာမနီရြ ိ ၿဗိတိသြ္အရာရြိ  

စစးသုဵ႓ပနး့မ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးံ  အဂၤလိပးစာေပဆိုငးရာ  ပို႓ခ္ခ္ကးမ္ာ့၊  

ဟူ၍ ေရ့ထုိ့ထာ့ၿပီ့ စာေရ့သူ ေမာငးဂိုမာရီ  ဘယးလဂ္ီယျနး၏  အမညးေအာကး၌  

“ယခငး ၿဗိတိသြ္စစးအက္ဥး့သာ့  အမြတး  ၁၈၂”  ဟူ၍ ေဖား်ပထာ့တာ  သျာ့ေတျ႓ရသညး။  

႐ုတးတရကး  ကၽျနးေတား  နာ့မလညးႏိုငး။ ကၽျနးေတားံမ္ကးစိထဲတျငး  ဂ္ာမနး 

စစးအက္ဥး့စခနး့  ဆိုလိုကးသညးႏြငးံ ဂ္ဴ့ေတျကုိ သတးသညးံ ေအာကးဇ ဝစး၊ ဗ္ဴခငးဗာ့လး 

စသညးံ ငရခဲနး့ႀကီ့မ္ာ့ကုိ ေ်ပ့်မငး၏။ ယခ ုဘယးလုိ်ဖစးသညးလဲ။  

စာေရ့သူ ေမာငးဂိုမာရီ၏  အမြာကုိ  ကၽျနးေတား အေ်ပ့အလႊာ့  ဖတးၾကညးံသညး။  

အမြာစာမြာ  ပါရြိသညးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပး၍ ေဖား်ပရလြ္ငး၊  

ဤစာအုပး၌  ဂ္ာမနးအက္ဥး့စခနး့ႏြစးခုအတျငး့  စာေရ့သူ ေမာငးဂိုမာရီ ေဟာေ်ပာ  

ခဲံသညးံ စာေပေရ့ရာ ပို႓ခ္ခ္ကး ၉ ပုဒး ပါဝငးသညး။ ပထမစခနး့တျငး ၁၉၄၁ - ၁၉၄၂ 

အကူ့အေ်ပာငး့  ကာလအတျငး့  လညး့ေကာငး့၊ ဒုတိယစခနး့တျငး ၁၉၄၃ ေမ၊  ဇျနး၊ 

ဇူလိုငးလမ္ာ့အတျငး့  လညး့ေကာငး့  သူ ေဟာေ်ပာခဲံ်ခငး့  ်ဖစးသညး။  

ေမာငးဂိုမာရီ ေရာကးရြိသျာ့ခဲံသညးံ  ေနရာမ္ာ့မြာ  စစးသုဵ႓ပနး့ဆိုငးရာ  သေဘာ  

တူညီခ္ကး မ္ာ့ကုိ အေတား ေလ့စာ့လုိကးနာေသာ  ေနရာမ္ာ့  ်ဖစးဟနးတူ၏။ ႐ို့႐ို့ 

စစးသညးမ္ာ့အာ့  ဂ္ာမနးတုိ႓က  အလုပးစခနး့မ္ာ့တျငး ခုိငး့ေစေသားလညး့  အရာရြိမ္ာ့ကုိမူ  

လုဵ့ဝမခုိငး့ဘဲ ထာ့ရာ အခ္ိနး်ပညးံ အာ့ေနြၾက၏။ စာအုပးေတျလညး့  သူတုိ႓ထဵတျငး  

ေပါေပါမ္ာ့မ္ာ့ ရြိေနရာ အာ့အာ့ယာ့ယာ့ႏြငးံ  စာေတျ ဖိဖတးၾကသညး။  သညးအထဲတျငး  

ယခငးက စာဖတးခ္ငးလ္ကး  အခ္ိနးမရ၍ ေကာငး့ေကာငး့  မဖတးႏိုငးခဲံသူေတျ  ပါသလုိ 

စာဆုိတာကုိ (ေက္ာငး့စာက  လျဲ၍) မညးမညးရရ မဖတးခဲံဖူ့သူေတျလညး့  အမ္ာ့အ်ပာ့  

ပါဝငး၏။ 
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ကာလအတနးၾကာေအာငး  စာအုပးေတျကုိ  ႀကဵဳရာက္ပနး့ ေလြ္ာကးဖတးၾကၿပီ့သညးံ  

ေနာကးတျငး  စာအုပးေတျအေၾကာငး့  ေ်ပာၾကဆုိၾကရငး့  စာကုိ အခ္ိနးကုနး႐ဵု  အပ္ငး့ေ်ပ 

သကးသကး  မဟုတးဘဲ  ယခု ဖတး်ဖစးၾကသညးံလကးစႏြငးံ  ကိုယးံအတျကး  ေက့္ဇူ့  

တစးစဵုတစးရာ်ဖစးေအာငး  စနစးတက္ ဖတးၾကရငး မေကာငး့ဘူ့လာ့ဟူေသာ  အေတျ့ မ္ိဳ့ 

ဝငးလာၾကသညး။  

ဤတျငး မူလကတညး့က စာသမာ့တစးဦ့်ဖစးသူ  ဗိုလးႀကီ့ ေမာငးဂိုမာရီ  

ဘယးလဂ္ီယျနး၏  စာေပေရ့ရာ ေဟာေ်ပာခ္ကးမ္ာ့  ေပၐထျကးလာရ်ခငး့  ်ဖစးသညး။  

အက္ဥး့သာ့  စစးဗိုလးမ္ာ့ကုိ ေဟာေ်ပာ်ခငး့  ်ဖစးေသားလညး့  ေနာငးတစးေန႓  

စာအုပးအ်ဖစး  စုစညး့ရနးလညး့  ႀကိဳတငး ရညးမြနး့ခဲံသညး်ဖစးရာ  သူ၏ ပို႓ခ္ခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

အေထျေထျ  စာဖတးပရိသတးအတျကး  ဦ့တညး်ပဳစုခဲံသညး။  

ဤစာအုပး ်ဖစးေ်မာကးေရ့  အေထာကးအကူေပ့ခဲံသ်ဖငးံ  ေက့္ဇူ့တငးရြိရသူမ္ာ့  

စာရငး့တျငး ၿဗိတိသြ္ ၾကကးေ်ခနီတပးဖျဲ႓ စာအုပးဌာနချဲႏြငးံ  အဂၤလနးမြာ  စာအုပးစာတမး့  

လကးေဆာငး ေပ့ပို႓ၾကသညးံ  မိတးေဆျမ္ာ့ဟူ၍လညး့  ေတျ႓ရြိရရာ  အက္ဥး့သာ့  

တစးဦ့အေနႏြငးံ အေတား အဆငးေ်ပေပတာပဟုဲ  ေအာကးေမံရသညး။  

ဤပို႓ခ္ခ္ကး စာမူတစးစိတးတစးပိုငး့ကုိ  အက္ဥး့စခနး့မြာပငး  လကးႏြိပးစကး  

႐ိုကးချငးံရၿပီ့  စာမူတစးခုလုဵ့ကုိ အဂၤလနးသုိ႓ ေပ့ပို႓ချငးံ ရရြိခဲံ်ခငး့အတျကး  သကးဆိုငးရာ  

ဂ္ာမနးစစးအရာရြိမ္ာ့ကုိ  ေက့္ဇူ့တငးရြိေၾကာငး့လညး့  အမြာစာ၌  ေဖား်ပထာ့သညး ။ 

အမြာစာေအာကး၌  ေရ့ထုိ့ထာ့သညးံ  ေန႓စျဲမြာ  ၁၉၄၄ ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလ်ဖစးရာ 

စစးၿပီ့ရနး တစးႏြစးချဲမြ္ လုိေသ့သညးံအခ္ိနး  ်ဖစးသညး။  

စာအုပးကုိ  စစးၿပီ့စ ၁၉၄၅ ခုႏြစးမြာပငး ပငးဂျငး့ စာအုပးတိုကးက  ပဵုႏြိပးခဲံ၍ 

ကၽျနးေတား ဖတးရေသာ စာအုပးမြာ  ၎ပထမႏြိပး်ခငး့မူပငး ်ဖစးသညး။  
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စာေရ့သူ ေမာငးဂိုမာရီ၏  ပို႓ခ္ခ္ကးမ္ာ့အေၾကာငး့  အက္ဥး့မြ္သာ ကၽျနးေတား  

ေ်ပာပါမညး။ 

ပထမေ်ပာလုိသညးက  ကမာၻ႓ဂႏၴဝငး စာအုပးစာတမး့မ္ာ့အေၾကာငး့ကုိ  က္မး့ 

မေလ့ေစဘဲ ဆစးပိုငး့ေဝဖနး ေ်ပာဆုိႏိုငးပါေပသညးဟူေသာအခ္ကး  ်ဖစးသညး။  

စာမ္ကးႏြာ ၂၈၈ မ္ကးႏြာ ရြိေသာ ဤစာအုပးတျငး  အခနး့  ၉ ခနး့ (ပို႓ခ္ခ္ကး ၉ ခ)ု 

ပါသညး။ 

The Capital Investment (မတညးရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈ) ဟု အမညးေပ့ထာ့ေသာ  

ပထမအခနး့တျငး  စာကုိ အက္ိဳ့ရြိစျာ ဖတး႐ႈ်ခငး့ဆိုငးရာ စာေရ့သူ၏ အယူအဆကုိ  

အက္ယးတဝငး ံရြငး့လငး့ေဖား်ပထာ့ေၾကာငး့ ေတျ႓ရြိရသညး။  

Profit ဆုိေသာ  စာအုပးအမညးပါ  စကာ့၊ Capital Investment ဟူေသာ  

အခနး့ေခါငး့စဥး စကာ့တုိ႓မြာ တမငးတကာ ေဘာဂေဗဒ  ေဝါဟာရမ္ာ့  သုဵ့စျဲထာ့်ခငး့ 

်ဖစးေသားလညး့  သူေ်ပာခ္ငးသညးံ  စာမြ ရရြိမညး ံအက္ိဳ့အ်မတး  ဟူသညး ေငျေၾက့  မဟုတး။  

ဘဝအသိသာ ်ဖစးေၾကာငး့၊  အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ရြိေစေသာ  စာဟူသညး  ဘဝ၌ ဘာေတျ  

အေရ့ပါသညး ဘာေတျတနးဖို့ထာ့အပးသညးကုိ  ်ပေသာ  စာ၊ ဘဝ၏ ေလ့နကးမႈကုိ သိၿပီ့ 

ဘဝအေပၐ၌ ေလ့နကးမႈ  ရြိေစေသာ စာမ္ိဳ့ကုိ ဆုိလုိေၾကာငး့  သူ ဖျငးံဆုိသညး။  

စာမဖတးသူ၌  တစးကိုယးေရ  အေတျ႓အႀကဵဳသာ  ရြိသညး။ ထုိအေတျ႓အႀကဵဳ ကုိပငး 

ေကာငး့စျာ မဆငး်ခငး မခဵယူတတး။  စာဖတးသူ၌မူ ေခတးအဆကးဆကး  လူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တုိ႓၏ 

ဘဝအဖဵုဖဵ ု အေတျ႓အႀကဵဳစဵုကုိ ရႏိုငးသညး။  ဉာဏးအ်မငးမ္ိဳ့စဵု်ဖငးံ သုဵ့သပးဆငး်ခငးႏိုငးသညး။  

ယငး့ေၾကာငးံ သူ၏ စ႐ိုကးလကၒဏာႏြငးံ  အ်ပဳအမူ အက္ငးံအႀကဵတုိ႓ တုိ့တကး 

ေကာငး့မျနးႏုိငးသညး။  ဘဝ၌ သငးံေတားမြနးကနးစျာ  ေနထိုငးတတးမညး။  အနာဂတးကုိ  

ေ်မား်မငးတတး၍  မိမိဘဝ တုိ့တကး်မငးံမာ့ေအာငး  စျမး့ေဆာငးႏိုငးေစမညး  စသ်ဖငး ံ ေငျႏြငးံ 

တနးဖို့်ဖတးမရေသာ  စာ၏ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကုိ သူ ေဖား်ပသညး။  



                                http://mmteashop.com                                                                                    

Typing - အုိလုိလုိ                                                                              145 

သုိ႓ေသား စာကုိ အက္ိဳ့ရြိစျာ ဖတးရနးမြာ စာအုပးစာေပမ္ာ့အေၾကာငး့  ေကာငး့စျာ  

နာ့လညးမြ ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့  ေ်ပာဆုိ၍  ယငး့အတျကး  အဓိက လုိအပးခ္ကး ငါ့ရပးကုိ သူ 

ထုတးေဖားသညး။  

ပထမအခ္ကး 

စာအုပးစာေပအေၾကာငး့၊  ယငး့တုိ႓၏ အႏြစးသာရႏြငးံ  ယငး့တုိ႓က ေပ့သညးံ 

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့အေၾကာငး့  သိလုိလြ္ငး စာေပသမိုငး့က္မး့မ္ာ့၊ စာေပအညႊနး့စာအုပးမ္ာ့၊  

ေကာကးႏုတးခ္ကး  စာစုမ္ာ့သကးသကး  ဖတး႐ႈ႐ဵု်ဖငးံ မလုဵေလာကး။  စာေရ့သူတုိ႓၏  လကးရာ 

မူရငး့မ္ာ့ကုိ ကိုယးတိုငး  တိုကး႐ုိကးဖတးၾကညးံရငး့သာ  တကယးတမး့  သိလာႏိုငးမညး။ (စာ၏ 

တနးဖို့ကုိ သူတစးပါ့ေ်ပာ်ဖငးံ မသိႏိုငး၊ ကိုယးေတျ႓်ဖငးံသာ  ေရေရရာရာ  သိႏုိငးမညး။ ) 

ဒုတိယ 

ယငး့စာမ္ာ့ကုိ ဖတး႐ႈရာ၌  သိလုိၾကာ့လုိစိတး၊  ခဵယူလုိစိတး၊  သငးံတငးံ 

ေလ္ာကးပတးေသာ  ေလ့စာ့စိတးတုိ႓်ဖငးံ  ဖတးရနး လုိ၏။ (သုိ႓မြသာ  သူေပ့သမြ္ ်ပညးံ်ပညးံ ဝဝ 

ရရြိႏုိငးမညး။) 

တတိယ 

စာေကာငး့  ေပေကာငး့ဟု  မညးသူက ညႊနး့ေသားလညး့  မိမိဖတး႐ႈ၍  

ပ္ငး့ရိၿငီ့ေငျ႓ဖျယး ်ဖစးေနလြ္ငး မဖတးသငးံ။ (စာ ဟူသညး ႏြစးသကးေက္နပးမႈလညး့  

ေပ့ႏိုငးရမညး။) 

စတုတၳ 

စာကုိ ေရာကးတတးရာရာ  မဖတး၊ ဦ့တညးခ္ကး တစးစဵုတစးရာအာ့်ဖငးံ  စနစးတက္ 

စု႐ဵု့ဆကးစပး ဖတးရလိမံးမညး။  (ဥပမာ၊  ပထမအခ္ကးတျငး ဆုိခဲံသညးံအတိုငး့  ဂႏဝၳငးတျငး 

ထငးရြာ့သညးံ မူရငး့လကးရာ  တစးခုကုိ  ဖတးသညးံအခါ၊  ယငး့ကုိ ပိုမိုနာ့လညးသိရြိ  
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ခဵစာ့မိေစရနးအတျကး  ယငး့ႏြငး ံႏြီ့ႏျယးဆကးစပးသညးံ  အ်ခာ့  ဂႏဝၳငးေ်မာကး မူရငး့လကးရာ 

အခ္ိဳ႔ကုိလညး့ေကာငး့၊  ၎စာအုပးဆုိငးရာ ေခတးကာလ  ေနာကးခဵအေၾကာငး့  ေရ့သာ့  

ေဖား်ပသညးံ အ်ခာ့  စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့  ဖတး႐ႈမညး။) 

ဤသုိ႓ ဖတး႐ႈ်ခငး့်ဖငး ံ ပဥၥမအခ္ကးကုိ ေဆာငးရျကးႏိုငးေစမညးံ  အရညးအခ္ငး့မ္ာ့  

တုိ့တကး ်ဖစးေပၐလာမညး။  

ပဥၥမ 

တကယးတမး့  စာေပအရာဝငးေသာ စာအုပးႏြငးံ  သာမနး(သုိ႓မဟုတး) အနိမးံစာ့  

စာအုပးမ္ိဳ့ကုိ ချဲ် ခာ့တတးရမညး  ဟူ၍။ 
ယငး့အဂၤါငါ့ရပးသညး စာမြ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ခဵစာ့ရရြိႏိုငးေရ့အတျကး  လူတိုငး့  

ေပ့ရမညး ံအေ်ခခဵ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပၿပီ့  ယငး့တုိ႓ႏြငးံ ေလ္ားညီစျာ  စာကုိ 

ေရျ့ ခ္ယး ဖတး႐ႈတတးေအာငး  နညး့ေပ့လမး့ညႊနးမႈမ္ာ့ သူ ်ပဳလုပးသညး။ 

ေနာကးပုိငး့  အခနး့ ရြစးခနး့ကာ့ အေသ့စိတး လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးသညး။  

အခနး့ေခါငး့စဥးမ္ာ့မြာ (၂) ဝတၳဳရြညး (novels)၊ (၃) တီထျငးဖနးတီ့မႈစာ  (ဝါ) ဝတၳဳ 

(fiction) ႏြငး ံ အစစးအမြနး (truth)၊ (၄) စာေလ့ေပေလ့ႀကီ့မ္ာ့၊ (၅) ေကာငး့ေသာ  

သာ၍ေကာငး့ေသာ  အေရ့အသာ့မ္ာ့၊  (၆) ်ပဇာတး စာေပ၊  (၇) လကၤာ ်ပဇာတး၊  (၈) 

ကဗ္ာ၊  (၉) ကဗ္ာ “သစး”  ဟူ၍ ်ဖစးသညး။ 
ဝတၳဳရြညးအခနး့တျငး  စာဖတးသူအာ့  ဘဝႏြငး ံပတးသကး၍  စိတးလႈပးရြာ့ခဵစာ့မႈႏြငးံ  

ယြဥးသညးံ နကး႐ိႈငး့ေသာ အသိတရာ့မ္ာ့  ေပ့စျမး့ႏိုငးသညးံ  ဝတၳဳေကာငး့တုိ႓၏  သေဘာကုိ  

ဥပမာ သာဓကမ္ာ့ႏြငးံတကျ  ရြငး့်ပသညး။ နာမညးေက္ား လူႀကိဳကးမ္ာ့  ဝတၳဳႀကီ့ သုဵ့ပုဒး 

(James Hilton ၏ Random Harvest; E.M. Forster ၏ A Passage to India; ႏြငး ံ

Charles Dickens ၏ Bleak House) တုိ႓ကုိ အေသ့စိတး ႏိႈငး့ယြဥးသုဵ့သပးကာ  

ဘယးဝတၳဳက ဘာေၾကာငးံ သာမနးမြ္ ်ဖစးသျာ့ရၿပီ့၊ ဘယးဝတၳဳက လမး့ခုလတးမြ္်ဖစးကာ၊  
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မညးသညးံဝတၳဳက ဂႏဝၳငးေ်မာကးအဆငးံထိ  ေရာကးရေၾကာငး့  ထငးရြာ့ပီ်ပငးစျာ ဖျငးံဆုိ 

်ပသညး။ 
ထုိ႓ေနာကး  အခနး့နိဂဵု့တျငး ဖတးသငးံေသာ  ဝတၳဳအပုဒး ၉ဝ ႏြငး ံ ဝတၳဳ 

သေဘာတရာ့စာအုပး  ႏြစးအုပးကုိ  ညႊနး့ေပ့ထာ့သညး။ 
ေနာကးအခနး့မ္ာ့တျငးလညး့  အလာ့တူပငး။ 

အတၳဳပၸတိၱေကာငး့တုိ႓၏  သေဘာ။  (အေကာငး့အညဵံ  ချဲ် ခာ့တတးေအာငး။ ) 
အတၳဳပၸတိၱသေဘာ  သကးဝငးသညးံ ဝတၳဳ၊ ဝတၳဳဟနး အတၳဳပၸတိၱ၊  ဘဝမြတးတမး့  

(memoirs)၊ ေန႓စဥးမြတးတမး့  (diary)၊ ်ဖစးရပးမြတးတမး့  (journal)၊ လူပုဂၓိဳလးအေၾကာငး့  

ေခတးကာလအေၾကာငး့တုိ႓ပါ  ထငးဟပးသညးံ  စာေပအရာဝငး ေပ့စာမ္ာ့ (letters) 

စသညးတုိ႓၏  သေဘာ။ 
သမိုငး့က္မး့ေကာငး့တုိ႓၏  သေဘာ။ 
သိပၸဵ၊ ႏိုငးငဵေရ့၊ လူမႈေရ့၊ ဘာသာေရ့က္မး့တုိ႓၏  သေဘာ။ 

်ပဇာတးတုိ႓၏  သေဘာ။ 
ကဗ္ာလကၤာ  အေဟာငး့အသစးတုိ႓၏  သေဘာ။ စသ်ဖငး ံ ရြငး့လငး့ ဖျငးံဆုိကာ  

အခနး့အသီ့သီ့၏  နိဂဵု့၌ ဖတးသငးံဖတးထိုကးသညးံ  အဂၤလိပးဘာသာ  ကမာၻ႓စာေပမ္ာ့ကုိ  

ညႊနး့ေပ့ထာ့သညး။ 

သုဵ႓ပနး့စခနး့တျငး စာဖတးချငးံ  ရသူမ္ာ့မြာ ကဵထူ့လြပါသညး။  အထူ့သ်ဖငးံ 

စာအုပးစာေပ  ကိစၥတျငး ႏြဵ႓စပးကၽျမး့က္ငးသူတစးဦ့၏  အ်မငးက္ယးက္ယး  အယူအစျဲ  

နညး့ပါ့စျာ နညး့ေပ့လမး့ညႊနးမႈေအာကး၌  စာကုိ စနစးတက္ ဖတးချငးံရၾက်ခငး့ကာ့  

အထူ့သ်ဖငးံ ကဵထူ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး။ 
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သုိ႓ေသား ဤေဆာငး့ပါ့၌ ကၽျနးေတား  အဓိက ေ်ပာလုိသညးမြာ  ၎ပုဂၓိဳလးမ္ာ့၏ 

ကုသုိလးကဵအေၾကာငး့  မဟုတး။ 
ကမာၻ႓သမုိငး့တစးေလြ္ာကး  အႀကီ့က္ယး  အၾကမး့ၾကဳတးဆုဵ့  စစးႀကီ့အတျငး့  

သုဵ႓ပနး့ဘဝ က္ေရာကးေနခ္ိနး၊  ရနးသူေတျ  အေရ့နိမးံလာလြ္ငး  မိမိတုိ႓ကုိ အၿငိဳ့ႏြငး ံ

စီမဵႏိုငးသညးံ အႏၲရာယး၊  ရနးသူေတျ အႏိုငးရလြ္ငး  ကၽျနးဘဝေရာကးရမညးံ  ကဵၾကမၼာ  စသ်ဖငးံ 

အေကာငး့ဘကး ေမြ္ားလငးံစရာလမး့  မရြိသညးံ အခ္ိနးမ္ိဳ့တျငး ၎ပုဂၓိဳလးမ္ာ့ စာဖတးၾက်ခငး့  

အေၾကာငး့  ်ဖစးသညး။ 

စိတးေ်ပလကးေပ္ာကး  ဖတး်ခငး့မ္ိဳ့ မဟုတး။ ဘဝအတျကး ေရရြညးအသုဵ့ ဝငး 

အက္ိဳ့ရြိေအာငး  စနစးတက္ ဖတး႐ႈ်ခငး့။ 
၎တုိ႓၏ စိတးဓာတးကာ့  ခ္ီ့က္ဴ့စရာ စိတးဓာတးမ္ိဳ့ ်ဖစး၏။ လူအမ္ာ့ၾကာ့  

ႀကီ့ႀကီ့က္ယးက္ယး ေပါကးေ်မာကး  ေအာငး်မငးသျာ့ၾကသူတုိ႓ ၌ ရြိတတးသညးံ  ဘယးေသာ  

အခါမြ္ အေလြ္ာံမေပ့ေသာ  စိတးဓာတး၊  ဘဝတုိ့တကးမႈအတျကး  အစဥးမြနး့ေမြ္ား အာ့ထုတး  

ေနတတးသညးံ  စိတးဓာတးမိ္ဳ့  ်ဖစး၏။ 

ထုိအထဲတျငး  တစးခုပိုပါေသ့သညး။ 
ယငး့ကာ့  စာအုပးစာေပကုိ  ေလ့စာ့တနးဖို့ထာ့သညးံ  စိတး။ စာကုိ ခငးတျယးသညးံ  

စိတး။ တစးနညး့ဆုိေသား  စာခ္စးစိတး။ 

စာခ္စးသူအတျကး  စာအုပးသညး  အသကးရြငးစဥးကာလတစးေလြ္ာကး  အေထာကး  

အကူ်ပဳ႐ဵုမက  ဘဝနိဂဵု့ခ္ဳပးခ္ိနး၌ပငး အေဖားအ်ဖစး  လုိကးပါဦ့မညး်ဖစးသညး။ 
စာအုပးခ္စးသမာ့  တစးဦ့်ဖစးသူ ဟယးရဝီိကုးဒငးနာ  (Harry Elkins Widener) ကုိ 

ကၽျနးေတား ်မငးေယာငးမိသညး။  
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၁၉၁၂ ခုႏြစး တိုငးတနး့နစးသေဘၤာႀကီ့  ေရခေဲတာငးႏြငးံ  တိုကးမိ၍  နစး်မဳပးသညးံ 

အခါ အသကးကယးေလြ  လုဵေလာကးစျာ  မပါသ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငး ံ ကေလ့မ္ာ့ကုိ 

ဦ့စာ့ေပ့လိုကးရၿပီ့ အမ္ိဳ့သာ့ႀကီ့မ္ာ့မြာမူ ဂုဏးသိကၒာရြိစျာ  အသကးေသ  

ခဵသျာ့ခဲံၾကရသညး။ 
်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ နစး်မဳပးေနသညးံ သေဘၤာႀကီ့ႏြငးံအတူ  ေရေအာကးကမာၻသုိ႓  

မ်ပနးတမး့ လုိကးပါသျာ့ခဲံသူမ္ာ့ထဲတျငး  ရြာ့ပါ့စာအုပး စုေဆာငး့သူ ဟယးရဝီိကုးဒငးနာ  

လညး့ တစးေယာကးအပါအ ဝငး ်ဖစးခဲံသညး။  ဝိကုးဒငးနာသညး တမလျနးခရီ့  ထျကးချာ  

ခါနီ့တျငး သူ အႏြစးသကးဆုဵ့ပစၥညး့တစးခုကုိ  ကိုယးႏြငးံမကျာ ေဆာငးယူသျာ့ခဲံသညး။  

ဂႏဝၴငးမြာ ထငးရြာ့သညးံ  ဖရနးစစးေဘကျနး၏ အကးေဆ့  စာအုပးကေလ့။ 
ကၽျနးေတားတုိ႓မြာ  လုိအပးေနတံဲ စာအုပးတစးအုပး 

စာေပသမာ့  အမ္ာ့စုတုိ႓  နညး့တူပငး ကေလ့ဘဝက စ၍ ကၽျနးေတား  

စာဖတးဝါသနာပါခဲံပါ၏။ 
စာဖတး်ခငး့၌ အရသာေတျ႓ကာ  မိမိပတးဝနး့က္ငးတျငး ေတျ႓်မငးရသမြ္  စာအုပး 

စာတမး့မ္ာ့  ထဲမြ မိမိအသကးအရျယး  အသိဉာဏးႏြငးံ နီ့စပးအဵဝငးသညး ံစာအုပး မြနးသမြ္ကုိ 

ဖတး႐ႈရငး့  တ်ဖညး့်ဖညး့ စာေပေမျ႓ေလ္ားသူတစးေယာကး  ်ဖစးလာ၏။ ထို႓်ပငး စာေပသညး  

ဉာဏးအေ်မားအ်မငးကုိ  ေပ့သညးံအရာအ်ဖစးလညး့  တစးေန႓တ်ခာ့  ပို၍ ပုိ၍ တနးဖို့ထာ့မိ 

ေလ့စာ့လာခဲံမိပါ၏။ 

သညးကာလေလာကးမြာပငး  ဖရနးစစး ေဘကျနး၏  “အခ္ိဳ႔စာအုပးမ္ာ့သညး  

်မညး့စမး့ရနးအတျကး ်ဖစး၏။ အခ္ိဳ႔မြာ မ္ိဳခ္ရနးအတျကး်ဖစးၿပီ့  မမ္ာ့လြသညးံ အခ္ိဳ႔ေသာ 

စာအုပးတုိ႓ကာ့  ညကးညကးဝါ့ကာ့ အစာေခ္ရနးအတျကး  ်ဖစးေပသညး ” ဟူေသာ 

စကာ့မ္ိဳ့ကုိ စတငး ၾကာ့ဖူ့လာ၏။ 
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“ကမာၻေပၐမြာ  စာအုပးေကာငး့ေတျ  အေ်မာကးအ်မာ့ရြိသညး်ဖစးရာ  အေကာငး့ဆုဵ့  

ေတျခ္ညး့ ေရျ့ ဖတးလြ္ငးပငး  တစးသကးတာ  ဖတး၍  မကုနးႏိငုး။  ထို႓ေၾကာငးံ မိမိ၏ 

မမ္ာ့လြေသာ စာဖတးခ္ိနးမ္ာ့ကုိ  အေပါစာ့  အညဵံစာ့ေတျ ဖတး်ခငး့်ဖငး ံ ်ဖဳနး့တီ့ မပစးသငးံ”  

ဟူေသာ အယူအဆမ္ိဳ့လညး့  ေခါငး့ထဲ စတငးဝငးလာ၏။ 
စာအုပးကုိ ေရျ့ ခ္ယး၍ ဖတးရမညးဟု  သိလာသညးံအခါ  ဘယးလုိေရျ့ မလဲဟူေသာ  

်ပႆနာ ေပၐလာသညး။  

ဘယးစာအုပးေတျသညး  အေကာငး့ဆုဵ့စာအုပးေတျလဲ၊  ဘယးဟာေတျကုိ  ်မညး့ၿပီ့  

ဘယးဟာေတျကုိ  ဝါ့စာ့ရမညးလဲ။ 
သညးလုိ စဥး့စာ့သညးံအခါတျငးမြ  ပို၍ အေ်ခခဵက္လြသညးံ ်ပႆနာတစးရပးက  

ထပးဆငး ံေပၐလာ်ပနးသညး။  

ယငး့ကာ့  ကၽျနးေတားတုိ႓တျငး  ဘာစာအုပးေတျ  ရြိသလဲ ဆုိသညးံအခ္ကး။  
ကၽျနးေတားတုိ႓စာေပသညး  ဘယးေလာကး  က္ယးဝနး့်ပညးံစဵုသလဲ။ 
ကဗ္ာဖတးခ္ငးသူ  အတျကး ကၽျနးေတားတုိ႓မြာ  ဘာကဗ္ာေတျ  ရြိသလဲ၊  

ဝတၳဳဖတးခ္ငးသူ  အတျကးေကာ  ဘာဝတၳဳေတျ ရြိသလဲ၊  ဝတၳဳကဗ္ာ စသညးံ ရသစာေပ 

မဟုတးဘဲ စိတးပညာ၊  ဒႆန၊ သမုိငး့၊ အတၳဳပၸတိၱ  စသညးံ ဘာသာရပးေတျကုိ  

ေလံလာလိုကးစာ့လုိသူအတျကး  ကၽျနးေတားတုိ႓မြာ  ဘာစာအုပးစာတမး့ေတျ  ရြိသလဲ။ 
ကၽျနးေတားတို႓  မသိၾကပါ။ ေကာငး့တာေရျ့ ဖို႓ ေဝ့စျ၊  ဘာေတျရြိမြနး့ပငး  

ေသေသခ္ာခ္ာ  မသိၾကပါ။ 

စာေပ ဝါသနာပါစ ကၽျနးေတားတုိ႓လူငယးမ္ာ့  အခ္ငး့ခ္ငး့ ေဆျ့ ေႏျ့ ၾက၊ တိုငးပငးၾက၊  

ညႇိႏိႈငး့ၾက၊ ်ငငး့ခဵုၾကသညး။ နာ့စျနးနာ့ဖ္ာ့ ဗဟုသုတႏြငးံ  စူ့စမး့ေလံလာၾကသညး။  သုိ႓ေသား 
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ကၽျနးေတားတုိ႓  အာ့ကုိ့ေလာကးသညးံ  စာအုပးလမး့ညႊနးက္မး့  တစးေစာငးတစးဖျဲ႔  မရြိသ်ဖငးံ 

ခရီ့မတျငးခဲံ။ 

ဆရာေဇယ္ အစရြိေသာ  စာေရ့ဆရာႀကီ့မ္ာ့၏ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့တျငး အခ္ိဳ႔ေသာ 

စာအုပးအမညးမ္ာ့၊  စာအုပးအေၾကာငး့မ္ာ့ပါသညးံအခါ  ၎စာအုပးမ္ာ့ကုိ  ကၽျနးေတားတုိ႓ 

စိတးဝငးစာ့မိၾကသညး။  ၾကညးံခ္ငး ဖတးခ္ငးစိတး ်ဖစးၾကသညး။  ေငျတာရီမဂၓဇငး့တျငး  

်မနးမာစာေရ့ဆရာတုိ႓၏  အႀကိဳကးဆုဵ့  စာအုပးမ္ာ့စာရငး့ကုိ  လစဥးပဵုမြနး ေဖား်ပသညးံအခါ  

၎စာအုပးမ္ာ့ကုိ  လကးလြမး့မီသေလာကး  ရြာၾကေဖျၾက ဖတး႐ႈၾကညးံၾကသညး။  မိမိႏြငးံ 

သငးံေလ္ားသညးက  နညး့၍ အလြမး့မမီသညးတုိ႓သာ  မ္ာ့ခဲံသညး။ 

ကၽျနးေတားတုိ႓သညး  ေတာတစးခုထဲသုိ႓  ေ်မပဵုအညႊနး့မပါဘဲ သျာ့ၾကရသညးံပမာ  

စမး့တဝါ့ဝါ့။ အခ္ိနးကုနး လူပနး့သေလာကး  ခရီ့မတျငး အရာမေရာကး။  ကၽျနးေတားတို႓  

စာေပ၏ ေယဘုယ္႐ႈခငး့ကုိ  ရိပးစာ့မိဖို႓ (ဝါ) ်မနးမာစာေပ ေတာအုပး၏  ပဵုသဏၭာနးကုိ  

ၿခဵဳငဵုအကဲခတးမိဖို႓  ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာၾကာေအာငး  ေလံလာစူ့စမး့ခဲံရသညး။  
သညးလုိ ပငးပနး့ခဵရသညးမြာ  ကၽျနးေတားတုိ႓ခ္ညး့  မဟုတး။  ကၽျနးေတားတုိ႓အရငးက  

ရြိႏြငးံသညးံ ကၽျနးေတားတို႓၏  ဆရာမ္ာ့လညး့  ထုိနညး့လညး့ေကာငး့၊ ကၽျနးေတားတုိ႓ထကး  

ဆယးႏြစး အႏြစးႏြစးဆယး ေနာကးက္ၿပီ့မြ  စာ စဖတးၾကသူမ္ာ့လညး့  ထိုနညး့လညး့ေကာငး့၊ 

ရြိသမြ္ ေခ္ာငးႀကိဳေခ္ာငးၾကာ့ကုိ  စမး့တဝါ့ဝါ့သျာ့ၿပီ့မြ ်မနးမာစာေပ ေတာအုပးကုိ  

ပဵုဖမး့မိၾကသညး။  သညးေတာအုပးထဲတျငး  သစးေကာငး့ ဝါ့ေကာငး့ မညးမြ္ရြိသညး၊ 

သစးညဵံဝါ့ညဵံ မညးမြ္ ရြိသညး၊  ဘယးေနရာတျငး  ကၽျနး့ပငးေတျ အၿပိဳငး့အ႐ိုငး့၊ ဘယးအရပး  

မြာေတာံ ခ္ဵဳေစ့ပ္စးတုိ႓သာ ထူထပးလ္ကးဆုိသညးကုိ  သိၾကမညး။ 
ဆယးႏြစးၾကာမြ  ရမညးံအသိကုိ  တစးႏြစးႏြငးံ ရေအာငး  မလုပးႏုိငးဘူ့လာ့။  

စမး့တဝါ့ဝါ့ တစးႏြစးသျာ့ရမညးံ ခရီ့ကုိ တစးလႏြငး ံေရာကးေအာငး  မကူညီႏိုငးၾကဘူ့လာ့။ 
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စဥး့စာ့ၾကညးံပါ။ ခကးသညးံအလုပးေတာံ  မဟုတး။ ေတာကၽျမး့ၿပီ့  ပုဂၓိဳလး 

တစးေယာကး  သုိ႓မဟုတး ပုဂၓိဳလးမ္ာ့က သညးေတာအုပးအေၾကာငး့  ်ပညးံစဵုသညးံ  

အညႊနး့စာအုပးတစးအုပး  ်ပဳစုေပ့႐ဵပု ဲ်ဖစးသညး။  
သညးလုိ အညႊနး့စာအုပးေတျ  ဖတးချငးံရလာလြ္ငး  ကၽျနးေတားတုိ႓ ေနာကးကလာမညးံ  

လူေတျသညး  အခ္ိနးတုိအတျငး့မြာပငး  အရြိနးအဟုနးႏြငးံ  တကးလာႏုိငးၾကလိမးံမညး။  

်မနးမာစာေပ တုိ့တကးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ သူတုိ႓ အရငးလူမ္ာ့ထကး  ပို၍ ထိထိ 

ေရာကးေရာကး  လုပးေဆာငးႏိုငးချငးံ  ရလာၾကလိမးံမညး။ 

ကဵေကာငး့ေသာ  အ်ခာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့မြာ သညးလုိအချငးံအေရ့ေတျ  ခဵစာ့ေနရတာ  

ၾကာၿပီ်ဖစးသညး။  သာဓကအေန်ဖငးံ  ကၽျနးေတား လကးလြမး့တစးမီမြာ  ေတျ႓ရြိရသညးံ  

စာအုပးကေလ့  သုဵ့အုပးကုိ ်ပပါမညး။ 
 

 

 

ေရြ့ဦ့စျာ 

နယူ့ေယာကးၿမိဳ႔၊   ဝါရြငးတနး စကျဲယာ့  ပဵုႏြိပးတုိကးမြ  ထုတးေဝသညးံ Books For 

You အမညးရြိ စာအုပးငယးတစးအုပး။  

ဤစာအုပးမြာ  အထကးတနး့ေက္ာငး့သာ့  (ကုိ့တနး့မြ ဆယးံႏြစးတနး့) အဆငးံ 

လူငယးမ္ာ့အတျကး  စာေပ ေမျ႓ေလ္ားမႈႏြငးံ  စာေပမြ အသိဉာဏး အေ်မားအ်မငး  

ရရြိေစမႈအတျကး  အေထာကးအကူ်ပဳရနး  ရညးရျယးၿပီ့ ်ပဳစုထုတးေဝလုိကးေသာ  

စာအုပးတစးအုပး ်ဖစးသညး။  ၎စာအုပးကုိ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု  အဂၤလိပးစာ်ပ  

ဆရာမ္ာ့ ေကာငးစီမြ ေရျ့ ခ္ယးခနး႓အပးသညးံ  စာေပပညာရြငးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့၊  
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စာၾကညးံတိုကးမြဴ့မ္ာ့  ပါဝငးေသာ ကၽျမး့က္ငးသူအဖျဲ႓က ်ပဳစု၍ ဟာဝိငုးအီတကၑသုိလးမြ  

ရစးခ္တးအမး့က တညး့်ဖတး သုတးသငးေပ့ထာ့သညး။  

စာဖတးစ လူငယးမ္ာ့အာ့  အဂၤလိပးဘာသာ် ဖငးံ ဖတး႐ႈ၍ ရႏုိငးသညးံ ကမာၻ႓သုတ  

ရသစာေပမ္ာ့ကုိ  က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓  လမး့ညႊနးမိတးဆကးေပ့ထာ့သညးံ  ၎စာအုပး၌  

အသကးႏြစးဆယးေအာကး  လူငယးမ္ာ့  ဖတး႐ႈနာ့လညးႏိုငး၊ အရသာေတျ႓ႏိုငး၊  အသိပညာ  

ရေစႏုိငးမညးံ စာအုပးစာတမး့ေပါငး့  ၂ဝဝဝ ေက္ားကုိ က႑ေပါငး့ ၄၅ ခ ု ချဲလ္ကး 

တစးအုပးစီအတျကး  အညႊနး့မြတးခ္ကးတုိမ္ာ့ႏြငးံတကျ  ေဖား်ပထာ့သညး။  

စာအုပးမ္ာ့ကုိ  အမ္ိဳ့အစာ့  က႑မ္ာ့ ချဲ် ခာ့ရာ၌ သမာ့႐ို့က္နညး့အတိုငး့  

ဝတၳဳတုိ၊  ဝတၳဳရြညး၊ အတၳဳပၸတိၱ၊  သမိုငး့၊ ႏိုငးငဵေရ့ စသ်ဖငး ံ မချဲ် ခာ့ဘဲ စာဖတးစ 

လူငယးမ္ာ့ႏြငးံ ပို၍ ကိုကးညီေအာငး  အေၾကာငး့အရာအလိုကး  အထူ့်ပဳ စီစဥးထာ့သညးကုိ  

ေတျ႓ရသညး။  

ဥပမာ “စျနး႓စာ့ခနး့မ္ာ့”  ဟူ၍ ေခါငး့စဥးတပးထာ့သညးံ  က႑တစးတျငး  

ဂ္ဴ့လးစးဗနး့၏ ကမာၻပတးလညး  ရကးရြစးဆယး၊  ဒငးနီယယးဒီဖို့၏ ေရားဗငးဆငးက႐ူ့ဆုိ့၊  

အလကးဇႏၵာ့ဒူ့မာ့၏  သူရေဲကာငး့သုဵ့ေယာကး  စသညးံ စျနး႓စာ့ခနး့ဝတၳဳမ္ာ့အ်ပငး 

ဧဝရကးေတာငးတကးသူ၊  အာဖရိက ေတာနကးႀကီ့အတျငး့  စျနး႓စာ့ရြာေဖျသူ စသညးံ 

ပုဂၓိဳလးမ္ာ့၏ ကိုယးေတျ႓မြတးတမး့မ္ာ့ႏြငးံ  အခကးအခအဲမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကုိ ရငးဆိုငးေက္ားလႊာ့  

ခဲံၾကသညးံ လူစျမး့ေကာငး့တုိ႓၏  အတၳဳပၸတိၱမ္ာ့ကုိ  ညႊနး့ေပ့ထာ့သညး။ 

၎ေနာကး ဆကး၍လာသညးံ  ပငးလယး်ပငး၊ မို့ေကာငး့ကငး၊ စိတးဝငးစာ့ဖျယး 

ပုဂၓိဳလးမ္ာ့၊ အခ္စး၊  မိသာ့စုဘဝ၊ အသကးႏြစးဆယးေအာကး၊  အာ့ကစာ့၊  ဟာသ၊  ဘာေတျ  

အေရ့ႀကီ့သလဲ၊  လူႏြငးံ လူ႓အဖျဲ႔အစညး့၊  စစး၊ ဝတၳဳတုိ၊ အေမရိက၊  အာရြ စသညးံ 

က႑အသီ့သီ့တျငးလညး့  သကးဆိုငးရာအေၾကာငး့ရပးႏြငးံ  စပးလ္ဥး့သညးံ ဝတၳဳမ္ိဳ့စဵု၊ 

က္မး့မ္ိဳ့စဵုကုိ သုတ ရသ မြ္ေအာငး ထညးံသျငး့ေပ့ထာ့သညး။  
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စာအုပး်ပဳစုသူတို႓၏  ရညးရျယးခ္ကးမြာ  စာဖတးသူ  လူငယးတုိ႓အာ့  ်ပညးံစဵုမြ္တသညးံ  

စာေပအေ်ခခဵ  ရသျာ့ေစရနးအတျကး်ဖစးရာ  ထိုသုိ႓ ေခါငး့စဥးတစးခုေအာကးတျငး  ဝတၳဳေရာ 

က္မး့ပါ ေရာထညးံေပ့ထာ့သညးံအခါ  ဥပမာအာ့်ဖငးံ  ပငးလယး်ပငးအေၾကာငး့  

စိတးဝငးစာ့သူ လူငယးသညး ဂ္ကးလနးဒနး၏  The Sea-Wolf၊ ဂ္ိဳ့ဇကးကျနး့ရကး၏  

Typhoon၊  ဟာမငးမလဲဗီ့၏  Moby Dick စသညးံ ဝတၳဳႀကီ့မ္ာ့ ဖတးရာက  

ပငးလယး်ပငးအေပၐ  ပို၍ စိတးဝငးစာ့လာကာ  Thor Heyerdahl ၏ Kon-Tiki စူ့စမး့ 

ရြာေဖျေရ့  ခရီ့စဥးအေၾကာငး့ကုိလညး့ေကာငး့၊  Rachel Carson ၏ The Sea Around Us  

ေခၐ အဏၰဝါေဗဒ သုတက္မး့ကုိလညး့ေကာငး့  ဖတး႐ႈလုိစိတး  ထကးသနးလာၿပီ့  

စာအေပ္ားဖတးသူအဆငးံမြ  ေလံလာလုိကးစာ့သူအဆငးံသုိ႓  တကးလြမး့လာႏိုငးမညး  

်ဖစးသညး။ 

စာဖတးရနး စိတးဝငးစာ့စ အထကးတနး့ေက္ာငး့သာ့  ဘဝေလာကးတျငး  

ယငး့စာအုပးမ္ိဳ့၏  လမး့ညႊနးခ္ကး်ဖငးံ ဘာသာရပးမ္ိဳ့စဵုကုိ စူ့စမး့မိခဲံသညး ံ လူငယး 

တစးေယာကးသညး  တကၑသုိလးေကာလိပးမြ  ဘဲျ႓ရစ အသကးႏြစးဆယးေက္ား  ကာလ 

ေလာကးတျငးပငး  အေတား  ခုိငးမာေသာ  စာေပအေ်ခခဵ  ရရြိၿပီ့်ဖစးမြာ ေသခ္ာေပသညး။  

 

 

ေနာကးစာအုပး  ႏြစးအုပးမြာ Mentor Books စာစဥးအတျကး  The New American 

Library တုိကးမြ ထုတးေဝသညးံ Good Reading အမညးရြိ စာအုပးႏြငးံ  Penguin 

တုိကးထုတး  The Reader‟s Guide အမညးရြိ စာအုပးတုိ႓ ်ဖစးသညး။  

်ပဳစုထာ့ပဵုခ္ငး့ ခပးဆငးဆငး်ဖစးရာ  ယငး့တုိ႓အနကး  ကၽျနးေတားံစိတးတျငး  ပို၍ 

ကိုငးတျယးၾကညးံ႐ႈ  အဆငးေ်ပသညး  ထငးမိေသာ  Good Reading စာအုပးကုိသာ  အက္ယး 

ေ်ပာသျာ့ပါမညး။  
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Good Reading ကုိ အေမရိကနး်ပညး  တကၑသုိလး ေကာလိပးမ္ာ့မြ  

ပညာေရ့ဆိုငးရာ  ပုဂၓိဳလးမ္ာ့၊ စာၾကညးံတိုကးမြဴ့မ္ာ့ႏြငး ံ ်ပငးပကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့  ပါဝငးသညးံ 

The Committee on College Reading အဖျဲ႓က ်ပဳစုသညး။  ယငး့ေကားမတီကုိ  

အႀကဵ်ပဳရနးအတျကး  ်ပငးပပုဂၓိဳလးႀကီ့မ္ာ့  အဖျဲ႓တစးဖျဲ႓ရြိရာ  ယငး့အႀကဵ်ပဳအဖျဲ႓တျငး အယးလဒပး  

ဟပးစလီ၊ လငးယုတနး၊ ေသာမတးမနး့၊  ကာ့လး ဆငး့ဘတး စသညး ံ ပညာရြိ 

စာေရ့ဆရာႀကီ့မ္ာ့  ပါဝငးသညး။  

အႀကဵ်ပဳအဖျဲ႓ ဥကၑဌ ကာ့လးကာမာက  စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာ  ကိုယးေတျ႓ကေလ့  

မ္ာ့ႏြငး ံမိတးဆကးအမြာစကာ့  ေ်ပာၾကာ့ေပ့ထာ့သညး။  

စာအုပးကုိ  အပိုငး့သုဵ့ပိုငး့ချဲ၍ စီစဥးထာ့ရာ  ပထမပိုငး့  သုိ႓မဟုတး  အဖျငးံပိုငး့တျငး 

စာအုပး်ပဳစုေရ့ေကားမတီ  ဥကၑဌ်ဖစးသူ နယူ့ေယာကးတကၑသုိလးမြ  Atwood H. 

Townsend ၏ How to Use Good Reading အမညးရြိ အညႊနး့ေဆာငး့ပါ့၊ Norman 

Lewis ၏ Reading Better and Faster အမညးရြိ စာဖတးနညး့လမး့ညႊနး  

ေဆာငး့ပါ့တုိ႓အ်ပငး၊ ပမာဏ စာအုပးအညႊနး့အ်ဖစး  100 Significant Books  

ေခါငး့စဥးတပးလ္ကး စာအုပးအမညးစာရငး့တစးခုကုိ  ေဖား်ပထာ့သညး ။ ၎စာအုပး 

စာရငး့တျငး ေရြ့ဂရိေခတးမြသညး  ယေန႓ႏြစးဆယးရာစုႏြစးအထိ  ရြညးလ္ာ့ေသာ ကမာၻ႓စာေပ  

သမုိငး့ တစးေလြ္ာကး  အထငးရြာ့ဆုဵ့ႏြငးံ အေရ့ပါဆုဵ့  စာအုပး ၁ဝဝ ကုိ ေရျ့ ခ္ယး 

မြတးတမး့တငးထာ့ေပသညး။  

အပိုငး့ (၂) မြာ အဓိက စာအုပးအညႊနး့ပိုငး့  ်ဖစး၏။ 

အပုိငး့ (၂) ကို (က) သမုိငး့ေခတးမ္ာ့ ၊ (ခ) စာေပ ပဵုသဏၭာနးမ္ာ့၊ (ဂ) သိပၸဵႏြငးံ 

လူသာ့ဆိုငးရာ  ဘာသာရပးမ္ာ့  (Humanities) ဟူ၍ ထပးဆငးံ ချဲ် ခာ့ထာ့သညး။  

အပုိငး့ချဲ (က) တျငး ဂရိ၊ ေရာမ၊ အလယးေခတး၊  ရီေနဆျနး့ေခတး၊ က္ဴဒါေခတး 

အဂၤလနး၊  ၁၇ ရာစု၊ ၁၈ ရာစ ုစသ်ဖငးံ က႑ခုနစးခု ချဲထာ့သညး။  
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အပုိငး့ချဲ (ခ) တျငး ၁၉ ရာစု အေမရိကနးဝတၳဳ၊ ၁၉ ရာစု ၿဗိတိသြ္ဝတၳဳ၊ ၁၉ ရာစု 

ဥေရာပဝတၳဳ၊ ၂ဝ ရာစ ု အေမရိကနးဝတၳဳ၊ ၂ဝ ရာစုု ၿဗိတိသြ္ဝတၳဳ၊ ၂ဝ ရာစ ု ဥေရာပဝတၳဳ၊ 

အေရြ႔တုိငး့စာေပ၊ အေမရိကတုိကးလုဵ့ဆိုငးရာစာေပ၊  ဝတၳဳတုိ၊ ်ပဇာတး၊  ကဗ္ာ၊  အကးေဆ့  

ေပ့စာႏြငး ံ ေဝဖနးစာမ္ာ့၊ အတၳဳပၸတိၱ  စသညး ံ ေခါငး့စဥးမ္ာ့  တပးလ္ကး က႑ ၁၃ ခ ု

ပါဝငးၿပီ့။ 

အပုိငး့ချဲ (ဂ) တျငးမူ ဘာသာေရ့၊  ဒႆန၊ ဟာသႏြငးံ သေရားစာ၊  အႏုသုခုမ  

ပညာရပးမ္ာ့၊  လူမႈပထဝီဝငး၊ သမုိငး့၊ သိပၸဵဝတၳဳ၊ ႐ုပးပိုငး့သိပၸဵပညာရပးမ္ာ့  (Physical 

Sciences)၊ ဇဝီသိပၸဵပညာရပးမ္ာ့၊ စိတးပညာ၊  မႏုႆေဗဒႏြငးံ  လူမႈေရ့သိပၸဵ၊ ေဘာဂေဗဒ၊  

ႏုိငးငဵေရ့၊ ရညးညႊနး့စာအုပးမ္ာ့ႏြငးံ  မၾကာမီက ထျကးရြိသညးံ  စာအုပးမ္ာ့အမညးရြိ  က႑ ၁၅ 

ခ ုပါဝငးသညးကုိ ေတျ႓ရသညး။  

အပုိငး့ (၂) တစးခုလုဵ့  စီစဥးထာ့ပဵုမြာ သကးဆိုငးရာ  က႑အသီ့သီ့  (စုစုေပါငး့ ၃၅ 

ခ)ု တုိ႓ကို သကးဆိုငးရာ  ကၽျမး့က္ငးသူ အသီ့သီ့တုိ႓က  မိတးဆကးနိဒါနး့ငယးတစးပုဒးစီ  

ေရ့ကာ ယငး့ဘာသာရပး  နယးပယးအသီ့သီ့၏  အက္ယးအဝနး့၊ အေရ့ပါမႈ၊ 

ထူ့်ခာ့မႈမ္ာ့ႏြငး ံ ယငး့နယးပယးရြိ  စာအုပးစာတမး့မ္ာ့အေၾကာငး့ကုိ  ေယဘုယ္  

ညႊနး့်ပေပ့သညး။ 

ထုိ႓ေနာကးတျငး  ယငး့သကးဆိုငးရာ  ဘာသာရပး  နယးပယးရြိ ဖတးသငးံ 

ဖတးထိုကးေသာ  စာအုပးမ္ာ့ကုိ  စာေရ့သူအမညး အကၒရာစဥးလိုကး  တနး့စီလ္ကး 

(တစးခါတစးရဵ အခနး့ငယးမ္ာ့  ထပးချဲလ္ကး ) တစးအုပးခ္ငး့ႏြငးံဆိုငးေသာ  မြတးခ္ကးတုိ  

ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ အတူ ေဖား်ပေပ့ထာ့သညး။  

ဥပမာ ဒႆန (Philosophy) က႑ကို ၾကညးံလြ္ငး 

ေရြ့ဦ့စျာ ေဟာငး့ဝပးတကၑသုိလးမြ  Alain Locke က ဒႆနစာေပ၏  ေယဘုယ္  

သေဘာသဘာ ဝမ္ာ့ကုိ လညး့ေကာငး့၊ ဒႆနစာေပ ေလံလာသူမ္ာ့အေနႏြငးံ  မညးသညးံ 

စာအုပးမ္ိဳ့မ္ာ့မြ စတငးသငးံသညးံအေၾကာငး့  ထုိ႓ေနာကး ေလံလာမႈကုိ  မညးသုိ႓ တုိ့ခ္႔ဲ 
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သျာ့သငးံသညးံအေၾကာငး့တုိ႓ကုိလညး့ေကာငး့၊  ေဆာငး့ပါ့တုိကေလ့  ေရ့ကာ ေဆာငးရနး  

ေရြာငးရနးႏြငးံတကျ  ညႊနး်ပေပ့ထာ့ၿပီ့ ၎ေနာကးတျငး  စာအုပးမ္ာ့ကုိ  အခနး့ငယး ေလ့ခနး့  

ချဲကာ ေဖား်ပသညး။  

အခနး့ငယး (၁) စာစုမ္ာ့ႏြငးံ သမုိငး့မ္ာ့ (Anthologies and Histories) အခနး့၌၊ 

ဥပမာ Thomas Smith ၏ Philosophers Speak for Themselves အမညးရြိ 

လကးေရျ့ စငး ဒႆနစာစု။ Will Durant ၏ The Story Of Philosophy ႏြငးံ Bertrand 

Russell ၏ A History Of Western Philosophy စသညးံ ဒႆနက္မး့မ္ာ့အပါအဝငး 

ဒႆနစာေပ စတငးေလံလာသူတုိ႓  အေ်ခ်ပဳႏိုငးမညးံ က္မး့အခ္ိဳ႔ကုိ ထညးံသျငး့  

ညႊနး့ဆုိေပ့ထာ့သညး။  

အခနး့ငယး (၂) ကို ေရြ့ေခတးႏြငးံ အလယးေခတး  ဂႏဝၳငးေ်မာကး ဒႆနက္မး့မ္ာ့  

(Ancient and Medieval Classics) ဟု အမညးတပးလ္ကး  ပေလ့တို့၊ အရစၥတုိတယး၊  

စိနး႓ၾသဂတးစတငး့၊ ကျနး်ဖဴ့ရြပးစး အစရြိသညးံ  ပုဂၓိဳလးႀကီ့မ္ာ့ ေရ့သညးံ  မူရငး့က္မး့ႀကီ့ 

မ္ာ့ကုိ ညႊနး့ထာ့သညး။ 

ထုိနညး့တူ အခနး့ငယး (၃) ေခတးသစး ဒႆန ဂႏၳဝငး (Modern Classics) 

အခနး့၌ ေဟဂယးလး၊  ကနး႓၊ လုိကးဘနစး၊ ေဒ့ကတး၊  ေဟာံဗး၊  ေလာံခး၊  နစးေရြ့၊ ေသာ႐ို့၊  

ေဗားလတဲယာ့၊  ႐ိႈပငးေဟာဝါ့၊ စပငးႏိုဇာ စသညး ံ ေတျ့ ေခၐရြငးႀကီ့မ္ာ့၏  က္မး့မ္ာ့ကုိ 

လညး့ေကာငး့၊ 

အခနး့ (၄) မ္ကးေမြာကးေခတး  အေတျ့ အေခၐ  (Contemporary Thought) 

အခနး့တျငး ဖရျိဳကး၊ ဝလီ္ဵ ဂ္ိမး့စး၊ ဘာံဂးဆနး၊  ဂၽျနးဂ္ဴဝ၊ီ ဝိႈကးဟကး၊  ဘာထရနးရပးဆယး  

စသညးတုိ႓၏  က္မး့မ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့  ညႊနး့ေပ့ထာ့သညး။ 

အညႊနး့မြတးခ္ကး  ကေလ့မ္ာ့ကုိ စာတစးေၾကာငး့  ႏြစးေၾကာငး့ခနး႓်ဖငးံ ေရ့သာ့  

ေဖား်ပထာ့သညးကုိ ေတျ႓ရသညး။  
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ဥပမာ Will Durant ၏ The Story Of Philosophy စာအုပးႏြငးံ  ပတးသကး၍၊  

“အေနာကးတုိငး့  ေတျ့ ေခၐရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ၎တုိ႓၏  အေတျ့ အေခၐမ္ာ့အေၾကာငး့  မိတးဆကး  

လမး့ညႊနးေပ့ထာ့သညးံ စာအုပး။ ေက္ားၾကာ့သေလာကး  တကယးလညး့  

ထိုကးထိုကးတနးတနး  ေကာငး့မျနးလြသညး ” ဟူ၍ လညး့ေကာငး့၊ 

R. Mckeon တညး့်ဖတးသညးံ  The Basic Works of Aristotle စာအုပးႏြငးံ  

ပတးသကး၍၊  “ပဵုေသယုတိၱေဗဒပညာကုိ  တီထျငးသူ၊  ဒႆနပညာကုိ  ပထမဆုဵ့  စနစးတက္ 

ေလံလာ်ပဳစုသူ ေတျ့ ေခၐရြငးႀကီ့  အရစၥတိုတယး၏  လကးရာမ္ာ့၊  ဂရိအေတျ့ အေခၐကုိ  

အပီ်ပငး အက္ယး်ပနး႓ဆုဵ့  ေတျ႓်မငးရမညး ”  ဟူ၍လညး့ေကာငး့  အညႊနး့မြတးခ္ကးမ္ာ့  

ေပ့ထာ့သညး။ 

အပိုငး့ (၂) တစးခုလုဵ့တျငး ညႊနး့ေပ့ထာ့သညးံ စာအုပးအေရအတျကးမြာ  ၁၂ဝဝ 

မြ္သာ ်ဖစးပါသညး။  (Reader‟s Guide စာအုပးကမူ  စာအုပး  ၁၈ဝဝ မြ္ကုိ 

ညႊနး့ထာ့ပါသညး။ ) 

ညႊနး့ထာ့သညးံ စာအုပးအေရအတျကးမြာ  မမ္ာ့လြဟု ဆိုႏိုငးေသားလညး့  

ဘာသာရပးအသီ့သီ့အတျကး  အေ်ခ်ပဳေလံလာရနး  အသငးံေတားဆုဵ့  စာအုပးမ္ာ့ကုိ  

ေရျ့ ခ္ယးစီစဥး ေပ့ထာ့်ခငး့်ဖစးရာ  ၎အေ်ခခဵမ္ာ့  ရၿပီ့သညးံေနာကးတျငးကာ့  ေရြ႔ဆကး  

က္ကးစာ့  ရမညးံ နယးပယးကုိ သိတနးသေလာကး  သိရြိၿပီ့ ်ဖစးေပမညး။  

နိဂဵု့ပုိငး့်ဖစးသညး ံ အပုိငး့ (၃) ကို Some Personal Slants (သူတုိ႓အ်မငး  

သူတုိ႓အႀကိဳကး ) ဟု အမညးေပ့ထာ့ၿပီ့  ၎တျငး Irwin Edman ၏ (Unrequired 

Reading) (ဖတးရနး တာဝနးမရြိသညးံစာအုပးမ္ာ့ကုိ  ဖတး႐ႈ်ခငး့)၊ John Erskine ၏ The 

Good Reader; Dorothy Fisher ၏ To Keep Alive, One Must Read အမညးရြိ 

စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ ေဆာငး့ပါ့သုဵ့ပုဒးအ်ပငး  Basic Books အမညးရြိ က႑တစးရပး 

ပါရြိသညး။ 



                                http://mmteashop.com                                                                                    

Typing - အုိလုိလုိ                                                                              159 

ယငး့ Basic Books က႑တျငး Carl Sandburg, Thomas Mann, Aldous 

Huxley ႏြငး ံ Lin Yutang တုိ႓ အပါအဝငး စာေပပညာရြငးႀကီ့  ကို့ဦ့တုိ႓က အကယး၍  

မိမိတုိ႓၏ ကိုယးပုိငးစာၾကညးံတိုကးမ္ာ့  အေၾကာငး့ေၾကာငး့ေၾကာငးံ  ပ္ကးစီ့ဆုဵ့႐ဵႈ့သျာ့ခဲံလြ္ငး 

အ်မနးဆုဵ့ ်ပနးလညးဝယးယူ်ဖညးံတငး့မညးံ  (မိမိတုိ႓အတျကး  မရြိမ်ဖစး) စာအုပးအမညးစာရငး့  

တစးခုစ ီ်ပဳစုေပ့ထာ့သညးကို  စိတးဝငးစာ့ဖျယး ေတျ႓ရြိရသညး။  

ဤသုိ႓ သူတစးပါ့တုိ႓တျငး  စာေပေလံလာစ  လူမ္ာ့  လျယးကူေစရနးႏြငးံ  

အေတားႏြဵ႓စပးၿပီ့သူမ္ာ့  အတျကးလညး့  အခါအာ့ေလ္ားစျာ  သုဵ့သပးဆနး့စစးရနး 

အေထာကးအကူ်ပဳ  စာအုပးေကာငး့မ္ာ့  ရြိေနေၾကာငး့၊ ယငး့တုိ႓ေၾကာငးံ  စာေပ 

ေလံလာမႈတျငး  ကၽျနးေတားတုိ႓ထကး  မ္ာ့စျာ တစးပနး့သာၾကေၾကာငး့ကုိ  မသိေသ့သညးံ  

လူငယးမ္ာ့  သိရြိၾကရနးႏြငးံ သိထာ့ၾကသညးံ လူႀကီ့မ္ာ့အာ့လညး့  ယငး့ကိစၥကုိ 

အေလ့အနကး  စဥး့စာ့ကာ တတးႏိုငးပါက ်ပဳစုေပ့ၾကရနး တိုကးတျနး့လုိေသာ  ဆႏၵ်ဖငးံ 

ဤစာအုပးကေလ့မ္ာ့အေၾကာငး့  ကၽျနးေတား ေဖား်ပခဲံ်ခငး့  ်ဖစးပါသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႓တျငး  ဆရာ မလိခ၏ ်မနးမာဝတၳဳအညႊနး့၊ ်မနးမာစာေပ  

အဘိဓာနးစေသာ  စာအုပးအခ္ိဳ႔ရြိရာ  ၎စာအုပးမ္ာ့သညးလညး့  စာေပေလံလာေရ့တျငး  

အလျနး အေထာကးအကူ်ပဳသညးံ  အဖို့တနးစာအုပးမ္ာ့  ်ဖစးပါသညး။  သုိ႓ေသား ်မနးမာစာေပ  

တစးခုလုဵ့ကုိ ၿခဵဳငဵုလမး့ညႊနးမႈ်ပဳသညးံ  စာအုပးတစးအုပးကာ့  လုိအပးလ္ကး  ရြိေနပါေသ့သညး။ 

ကၽျနးေတားတုိ႓ ်မနးမာစာေပကုိ  ေခတးကာလအလုိကးလညး့ေကာငး့၊  စာေပ 

အမ္ိဳ့အစာ့  အလိုကးလညး့ေကာငး့  က႑မ္ာ့ ချဲ် ခာ့၍ ေယဘုယ္ အညႊနး့နိဒါနး့မ္ာ့၊ 

တစးအုပးခ္ငး့  အညႊနး့မ္ာ့်ဖငးံ ဖျငးံ်ပေပ့မညးဆုိလြ္ငး စာေပကုိ ်ပငး့်ပငး့်ပ်ပ ေလံလာ  

လိုကးစာ့  ေနၾကသညးံ  ယေန႓ လူငယးမ္ာ့ႏြငးံ အလြမး့မေဝ့သငးံဘဲ  ေဝ့ေနၾကသညးံ ်မနးမာ  

စာအုပးေကာငး့မ္ာ့  ်ပနး၍  ထငးရြာ့ေပၐလျငးလာၾကပါမညး။  လူငယးမ္ာ့အေနႏြငးံလညး့  

ပုိမိုက္ယး်ပန႓းနကး႐ိႈငး့ေသာ  စာေပအေ်ခခဵကုိ အခ္ိနးတုိအတျငး့  ရႏိုငးၾကလိမးံမညး  ဟူ၍ 

ေမြ္ားလငးံမိပါသညး။  
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ထုိ႓်ပငး ကၽျနးေတားတုိ႓ ်မနးမာဘာသာ်ပနး  ဆရာႀကီ့မ္ာ့သညး  ႏုိငးငဵတကာ  

စာေကာငး့ေပေကာငး့မ္ာ့စျာကုိ  ်မနးမာဘာသာ  ်ပနးဆုိခဲံၾကၿပီ့်ဖစးရာ  အညႊနး့စာအုပးထဲ၌  

်မနးမာဘာသာ်ဖငးံ  ဖတး႐ႈႏုိငးေသာ  ႐ုရြစာေပ၊ ်မနးမာဘာသာ်ဖ ငးံ ဖတး႐ႈႏိုငးေသာ  

အဂၤလိပးစာေပ  စသ်ဖငးံ က႑ငယးမ္ာ့  ချဲၿပီ့ ေဖား်ပေပ့မညးဆုိက ၎စာအုပးကေလ့သညး  

်မနးမာစာေပကုိသာမက  ႏိုငးငဵတကာစာေပမ္ာ့ကုိပါ  အေတား  က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓  

ညႊနး့ေပ့ႏုိငးသညးံ စာဖတးသူလမး့ညႊနး  စာအုပးတစးအုပးအ်ဖစး  အလျနးတနးဖို့ရြိလိမးံမညးဟု  

ေမြ္ားလငးံမိေပသညး။  

ေဖ်မငး ံ
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