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မာတိကာ 
 
အမွာစကား 
၁။ တန္ဖုိးထားအပ္ေသာအရာမ်ား 

၂။ ေနတတ္တဲ့လူ 

၃။ တစ္ခါတစ္ရံ အရိွကုိအရိွအတိုင္း 

၄။ အဆုံးအျဖတ္ ေပးတတ္တဲ့သူ 

၅။ တံငါသည္ကုိ သတိရသည္ 

၆။ ဣေႁႏၵနဲ႔ မေနတတ္တဲ့လူ 

၇။ ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ စားပြဲခုံေအာက္ကိုဝင္ အဏုျမဴဗုံးေပါက္လွ်င္…….. 

၈။ အတုိင္းအတာ မသိတဲ့လူ 

၉။ ၂၁ ရာစုႏွစ္ႀကီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တည္ပါေစ 

၁၀။ သူတစ္ပါးကုိပဲ လက္ညႇိဳးထုိးခ်င္သူ 

၁၁။ ဘာကုိ ယုံၾကည္ၾကမည္လ ဲ

၁၂။ လူႀကီးနဲ႔လူငယ္ အေဟာင္းနဲ႔ အသစ္ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   mmcybermedia.com   

3 
 

အမွာစကား 
 

လူဆိုသည္က စဥ္းစားရေသာ သတၱဝါ ျဖစ္သည္။ အတိတ္- အနာဂတ္- ပစၥဳပၸန္ သုံးခုလုံး 

အတြက္ စဥ္းစားရသည္။ ကုိယ္တုိင္ အေၾကာင္း စဥ္းစားသည္။ အနီးဝန္းက်င္ အေၾကာင္း စဥ္းစား 

သည္။ တစ္ေလာကလုံး အေၾကာင္းလည္း စဥ္းစားသည္။ လူအတြက္ စဥ္းစားစရာ ျပႆနာေတြက 

မကုန္ႏိုင္ မခန္းႏုိင္။ သည္အထဲမွာ ေသးေသးမႊားမႊား ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္းေတြ ပါသည္။ အလွမ္းမမီႏိုင္ 

ေလာက္ေအာင္ ႀကီးက်ယ္တာေတြလည္း ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိမ်ားျပားႀကီးက်ယ္ေသာ ျပႆနာ 

အေထြေထြကို ကိုယ့္ ဦးေခါင္း ဆန္႔သေလာက္ စဥ္းစားၾကံဆရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားမ်ား 

အလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လူသည္ မမ်ားလွသည့္ မိမိအေတြ႔အၾကံဳေလးေပၚ မူတည္၍လည္း စဥ္းစားသည္။ အျခား 

တစ္ပါး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကုိယူကာ ထပ္မံပြားမ်ား စဥ္းစားတာ 

လည္း ရိွသည္။ သည္လို စဥ္းစားရာက အသိဉာဏ္အျမင္ ရလာသည္။ အဲသည္ ဉာဏ္အျမင္သည္ 

မွန္ကန္ သည္လည္း ရိွမည္။ တိမ္းေစာင္းသည္လည္း ရိွမည္။ ျပည့္စံု လုံေလာက္သည္လည္း ရိွ 

မည္။ မျပည့္မစံု မစုိ႔မပို႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ မည့္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အဲသည္ ဉာဏ္အျမင္ ျဖင့္ပင္ 

ဘဝကုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ သည္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ႐ွဳျမင္သည္၊ ေလာကကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္သည္။ 

ၿပီးလွ်င္ အဲသည္ဉာဏ္ အျမင္က ျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း ေလာကအလယ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ 

က်င္လည္သည္။ 

ယခု စာအုပ္တြင္ စုစည္းထားသည္တို႔မွာ ကုိယ့္ေတြ႔အသိ၊ တစ္ဆင့္ခံ အသိတို႔ျဖင့္ စဥ္းစား 

ဆင္ျခင္မိခဲ့သည့္ အရာ တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေရးသားတင္ျပထားျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤစာစုကို ဖတ္႐ွဳ၍ စာ 

ဖတ္သူ၌ ဆင့္ပြားခံစား ေတြးေတာစရာ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ရရိွႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ 

လင့္ ယုံၾကမိပါသည္။  

 

စာဖတ္သူအား ထာဝစဥ္ေလးစားလ်က္…… 

 

ေဖျမင့္ 
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~ တန္ဖုိးထားအပ္ေသာအရာမ်ား ~ 

 

ေအဒီ-၇၉ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီကၽြန္းဆြယ္ ေတာင္ပုိင္း ေနပဲလ္(စ) ပင္လယ္ေကြ႔အနီးရိွ ဗီဆူး 

ဗီးယပ္(စ) မီးေတာင္ႀကီး ေပါက္ကြဲသည္။ မီးေတာင္မွ ထြက္လာသည့္ ေခ်ာ္ရည္ေခ်ာ္ျမွဳပ္ တုိ႔ေၾကာင့္ အနီးရွိ 

ပြန္ပီၿမိဳ႕ႀကီး ပ်က္စီးခဲ့သည္။ မီးေတာင္ေပါက္၍ တစ္ၿမိဳ႕လုံးေဘးလြတ္ရာ ေျပးလႊားတိမ္းေရွာင္ၾကစဥ္ 

အေစာင့္စစ္သည္ တစ္ ဦးသည္ ဘယ္သုိ႔မွ မထြက္ခြာ ၊ မိမိတာဝန္ က်ရာ ေနရာမွာပင္ လုံျခံဳေရးတာဝန္ကုိ 

ဆက္၍ ထမ္းေဆာင္ ေန သည္။ တစ္ၿမိဳ႕လုံး ေခ်ာ္ရည္ေတြ ဖုံးသြားသည့္ အခါ၌ ၿမိဳ႕ေစာင့္ စစ္သားသည္ 

သူ႔ေနရာ၌ပင္ က်ဆုံး က်န္ရစ္ သည္။ 

စစ္သည္၏ ခႏၶာကုိယ္ အေသြးအသားတုိ႔မွာ သူ႔အား ဖုံးလႊမ္းခဲ့သည့္ ေခ်ာ္ရည္ေခ်ာ္ခဲမ်ား 

ျပာမႈန္ျပာစ မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိစဥ္ကာလ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၉၀၀ 

ေက်ာ္က သူ ဆင္ယင္ ခဲ့သည့္ သံခေမာက္၊ ခ်ပ္ဝတ္အက်ႌႏွင့္ သူစြဲကုိင္သည့္ လံွရွည္တုိ႔မွာ ေနပဲလ္(စ) 

ၿမိဳ႕ရိွ ျပတုိက္ တစ္ခုတြင္ ျပသထားဆဲ ျဖစ္ရာ သည္အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အတူ သူ၏ ဝိညာဥ္ 

သူ၏စိတ္ဓာတ္တုိ႔တုိ႔ ဆက္လက္ ရွင္သန္လ်က္ ရိွသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ပြန္ပီၿမိဳ႕ေစာင့္ စစ္သား၏ လုပ္ရပ္ 

ကုိ စူးစမ္းဆင္ျခင္သည့္အခါ သူ၌ အဓိက ခ်ီးက်ဴးရမည့္ အရာသည္ သူ၏ တာဝန္သိစိတ္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွရသည္။ 

ပြန္ပီစစ္သား၏ ရဲစြမ္းသတိၱကုိလည္း အမ်ားသိမွတ္ ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုကိစၥ၌ သတိၱ ရိွမရိွ 

ထက္ တာဝန္ သိမသိက ပုိ၍ ပဓာန က်ပါသည္။ အေၾကာင္းကား သူ႔ထက္ သတိၱရိွသူ၊ တုိက္ရဲခုိက္ရဲ ေသရဲ 

သတ္ရဲသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း တာဝန္သိစိတ္သာ မရိွက ထုိေနရာမွ အေဆာတလ်င္ ထြက္ခြာသြားမွာ ေသခ်ာ 

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ယခု စစ္သည္ကမူ တာဝန္သိစိတ္ စြဲၿမဲခုိင္မာသူ ျဖစ္သည္။သူသည္ သတိၱမည္မွ် ေကာင္းသည္ 

ဆုိေစ၊ လူသဘာဝ အေလ်ာက္ သူ၌ အသက္ေဘးအတြက္ ေတြးေၾကာက္သည့္ စိတ္လည္း ရိွရပါလိမ္႔မည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တာဝန္မေက်မွာ ေၾကာက္သည့္စိတ္က အသက္ေသမွာ ေၾကာက္သည့္ စိတ္ထက္ပုိခဲ့၊ လႊမ္းမုိးခဲ့ 

လိမ့္မည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။ 

ဂရိေတြးေခၚရွင္ႀကီး ေဆာ့ခေရတိၱ (Socrates ဘီစီ ၄၆၉-၃၉၉) အား သူေနထုိင္ရာ အက္သင္း 

ၿမိဳ႕ျပ ႏုိင္ငံ၏ နတ္ဘုရားမ်ားကုိ မၾကည္ညိဳ မကုိးကြယ္သူ၊ လူငယ္မ်ားအား လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ား 

႐ုိက္သြင္း ဖ်က္ဆီးသူ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးကာ အက္သင္းတရား႐ံုးက ေသဒဏ္ 

အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ အမိန္႔ခ်ၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း တစ္ခုေၾကာင့္ သူ႔အား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မစီရင္ႏုိင္ဘဲ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္ တစ္လခန္႔မွ် ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရသည္။  
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သည္အတြင္း သူ၏တပည့္ တပန္းမ်ား၊ သူ႔အား ေလးစားခင္မင္သည့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 

ႏီွးေႏွာခြင့္ ရသည္၊ သည္တြင္ “ခရီတုိ” အမည္ရိွ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္ မိတ္ေဆြတစ္စုက ေထာင္ အမႈ 

ထမ္းအား တံစုိး လက္ေဆာင္ အေျမာက္အျမား ေပးၿပီး သူ႔အား ခုိးထုတ္ယူရန္ ၾကံစည္ၾကသည္။ သည္ 

အၾကံကုိ ေဆာ့ခေရတိၱ အား တင္ျပသည့္အခါ သူလက္မခံ။ အေၾကာင္းကား တရား႐ံုး၏ စီရင္ခ်က္သည္ 

မွန္ကန္သည္ဟု သူမယူဆ။ သုိ႔ေသာ္ သူတပါးအမွားကုိ မိမိအမွားျဖင့္ ျပန္ေထတာမ်ိဳး သူမလုပ္ႏုိင္။ 

သူသည္ လူပရိသတ္ ႀကီးငယ္တုိ႔ အလည္၌ သူရသတိၱ အေၾကာင္း၊ လူ၏ ဂုဏ္သိကၡာ အေၾကာင္း၊ 

ႏုိင္ ငံသားေကာင္း တုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ တရားဥပေဒကုိ ေလးစား လုိက္နာအပ္သည့္ 

အေၾကာင္းမ်ား အစဥ္ ေဟာေျပာ ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ ယခု အသက္ေဘး ၾကံဳသည့္အခါမွ တံစုိးလက္ေဆာင္ ေပး၍ 

ထြက္ေျပးဖုိ႔မွာ သူ႔အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္။ 

သူ႔အား တရား႐ံုးတြင္ အမႈစစ္ေဆးစဥ္က စြဲခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံ နားေထာင္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္တုိင္လည္း 

ျပန္လည္ ေခ်ပ ေလွ်ာက္လဲခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က သူ႔ဘက္က အႏုိင္ ရေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အႏုိင္မရ 

သည့္တုိင္ ေသဒဏ္အစား သက္သာသည့္ ျပစ္ဒဏ္ရရိွရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူေလွ်ာက္လဲ ေတာင္းခံ 

ႏုိင္ေသာ အေနအထား ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ပါးလုိမႈအတြက္ သူေလးစား တန္ဖုိးထားသည့္ 

အရာမ်ားကုိ မစြန္႔ပယ္ခဲ့။ ေသဒဏ္ကုိ မေထမဲ့ျမင္ျပဳကာ သူ႔ယုံၾကည္ခ်က္ သူ႔အေတြးအျမင္မ်ားကုိ ပုိ၍ 

ခုိင္မာ ျပတ္သားစြာပင္ တင္ျပ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္မွ အက်ဥ္းေထာင္မွ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ဖုိ႔မွာ လုံးဝ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အရာသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေဆာ့ခေရတိၱသည္ ငုိေႂကြးသူ၊ 

ေတာင္းပန္သူ၊ ေဖ်ာင္းဖ်နားခ် သူမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျဖသိမ့္ကာ ထြက္ေျပးရန္ အၾကံအစဥ္ကုိ ျငင္းဆန္ ပယ္ 

ဖ်က္ခဲ့ၿပီး စီရင္သည့္ ေန႔၌ ေထာင္ အ မႈထမ္း ကမ္းသည့္ အဆိပ္ခြက္ကုိ တည္ၿငိမ္စြာ လက္ခံခဲ့သည္။ 

မိမိ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အေတြးအေခၚ စကား စသည့္ သူတန္ဖုိးထားေသာ အရာ 

မ်ား မသိမ္ဖ်င္း မပြန္းပဲ့ေစရန္ အလုိ႔ငွာ အသက္ကုိ သူေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ 

ပြန္ပီ ၿမိဳ႕ေစာင့္စစ္သားႏွင့္ ဂရိပညာရိွ ေဆာ့ခေရတိၱ။ 

အျခားအရာမ်ားမွာ တူစရာ သိပ္မရိွ ေသာ္လည္း မိမိတန္ဖုိးထားေသာ အရာအတြက္ အသက္ကို 

ေပးအပ္ ရာ၌ကား သူတုိ႔ႏွစ္ဦး တူညီၾကပါသည္။ 

စင္စစ္ သူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေလးစားေလာက္ေသာ အတုိင္းအတာထိ မေရာက္သည့္တုိင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အားလုံးမွာပင္ မိမိ တန္ဖုိးထားေသာအရာ မိမိ သစၥာေစာင့္သိ ရမည္ဟု ယုံမွတ္ထားသည့္ အရာ၊ မိမိ 

လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ တာဝန္ဟု မိမိဘာသာ ျပ႒ာန္းမိသည့္ အရာမ်ား ရိွပါသည္။ 

ဒါေတြကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္း႐ြက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ပြန္ေအာင္ 

ထမ္း႐ြက္ ႏုိင္ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဝမ္းသာပိတိ ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ပြန္ခဲ့ေသာ မိမိကုိယ္တုိင္ အတြက္လည္း 

ဂုဏ္ယူ မိၾကသည္။ တာဝန္ မေက်ပြန္ခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ သစၥာေဖ်ာက္ဖ်က္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အလုပ္ကုိ 
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လုပ္မိခဲ့လွ်င္ကား အႀကီးအက်ယ္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအတြင္းစိတ္၏ ကဲ့ရဲ႕ ႐ွဳတ္ခ် 

ျခင္းကုိလည္း မိမိဘာသာ အျပင္းအထန္ ခံရတတ္ပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ် စာေရးဆရာ ဆာေဝၚလတာစေကာ့( Sir Walter Scott 1771-1832)က သူသည္ 

သူ႔ေခတ္ အခါက စာအမ်ားဆုံး ေရးသူဟု ဆုိရေလာက္ေအာင္ အထိ အေျမာက္အျမား ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း၊ 

သည္စာမ်ား ထဲတြင္ ကုိယ္မေသမီ ကုိယ့္ဘာသာ ျပန္ဖ်က္ပစ္ခဲ့ခ်င္သည့္ စာမ်ိဳး မပါဝင္ခဲ့တာ ေတြးမိသျဖင့္ 

အလြန္ စိတ္ သက္သာရာ ရမိသည့္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အလားတူ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဝါ့ဒ္စဝပ္(သ) (William Wordsworth 1770-1850) ကလည္း 

ဘဝေႏွာင္းပုိင္း အခ်ိန္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည့္အခါ “အခုခ်ိန္မွာေတာ့ က်ဳပ္ကုိ လူေတြဘယ္လို 

သေဘာထားတယ္၊ က်ဳပ္ကဗ်ာေတြကုိ ဘယ္လုိသတ္မွတ္ၾကတယ္ ဆုိတာေတြက ဘာမွ အေရးမပါေတာ့ 

ပါဘူး။ ဒါေပမယ့့္ အခုလုိ အုိမင္း မစြမ္းအခ်ိန္ က်ဳပ္မွာ စိတ္သာရတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုေတာ့ ရိွတယ္။ က်ဳပ္ 

အသက္ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ကာလကတည္းက ေရးခဲ့တဲ့ စာေတြထဲမွာ မေတာ္မတည့္ စိတ္ခံစားမႈေတြ ေစပါးရာ 

လုိက္ၿပီး ေရးခဲ့မိလုိ႔ ကုိယ့္ ဘာသာ ျပန္ဖ်က္လုိက္ခ်င္မယ့္ စာမ်ိဳး တစ္ေၾကာင္းတေလမွ မပါတဲ့ ကိစၥပဲ။ 

က်ဳပ္ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္ခဲ့မယ့္ က်ဳပ္စာေတြေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္စရာ မရိွဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ 

အဲဒီအတြက္ သိပ္ကုိ ဝမ္းသာတယ္ဗ်ာ” ဟူ၍ ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ၾသတၱပစိတ္(ဝါ) မွန္မွာသိစိတ္ (Consience) ၏ ေခ်ာက္လန္႔မႈကုိ ခံရမွာ ေၾကာက္တတ္ၾကေသာ 

သေဘာ၊ လိပ္ျပာသန္႔စြာ အသက္ရွင္သန္ ရသည့္အခါမွ စိတ္ရႊင္လန္း ေပါ့ပါးႏုိင္ၾကသည့္ သေဘာကုိ 

စာဆုိႏွစ္ဦးတုိ႔ တညီတညြတ္တည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တန္ဖုိးထားရမည့္ အရာ၊ သစၥာေစာင့္သိရမည့္ အရာ၊ တာဝန္ယူရမည့္ 

အရာေတြက တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုဆုိလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ကုိယ့္သတိၱ ကုိယ့္စြမ္းအား အေလ်ာက္ 

လုပ္ၾက ကုိင္ၾက ႐ံုသာ ရိွပါသည္။ 

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ၌ တန္ဖုိးေတြ၊ သစၥာေတြ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက ေထြးေရာယွက္တင္ 

ရိွလာတတ္ ပါသည္။ ကုိယ္တန္ဖုိးထားေသာ ကုိယ့္တာဝန္ဟု ယူဆေသာ အရာ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ 

ၿငိစြန္း ေနတာမ်ိဳးလည္း ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ 

အဲသည္အခါမ်ိဳးမွာ ေ႐ြးခ်ယ္ရ၊ ဆုံးျဖတ္ရ အလြန္ခက္လွသည့္ အေနထားေတြ ေပၚလာပါသည္။ 

အမ်ား သိၾကသည့္ အေၾကာင္းကုိပင္ ဥပမာျပပါမည္။ 

ျမန္မာရာဇဝင္ထဲက သူရဲေကာင္း ငခင္ညိဳ။.......... 

ငယ္စဥ္က ျမန္မာ့သမုိင္း သင္ေသာအခါ ငါးစီးရွင္ ေက်ာ္စြာ၏ ကၽြန္ယုံေတာ္ ငခင္ညိဳ အေၾကာင္း 

ဖတ္ရသည္။ အဲသည္တုန္းက ေခါင္းထဲတြင္ မရွင္းခဲ့တာ အမွတ္ရသည္။ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္သည့္အခါ 
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ငခင္ညိဳရဲ႕ လုပ္ရပ္က ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အေတာ္ မ်က္စိ လည္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

သေဘာေပါက္သည္။ 

ငခင္ညိဳသည္ ဘယ္သုိ႔ေသာသူ ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား သင္ၾကားခဲ့သလဲ။ သမုိင္းစာအုပ္ထဲ 

(မွန္နန္းရာဇဝင္) ျပန္ၾကည့္သည့္အခါ ငခင္ညိဳကုိ “ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူရဲေကာင္း”ဟု ေခါင္းစဥ္ 

တပ္ၿပီး ေဖာ္ျပ ထားတာ ေတြ႔ရသည္။ ၄င္း ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ အနည္းငယ္ခ်ဳပ္၍ ေျပာရေသာ္..........၊ 

ပင္လယ္ၿမိဳ႕စား ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာက စစ္ကုိင္းမင္း အသင္ခယာေစာယြမ္းကုိ လုပ္ၾကံရန္ သူ႔လူ 

တစ္ဦး ျဖစ္သူ ငခင္ညိဳအား ေစလႊတ္သည္။ ငခင္ညိဳသည္ စစ္ကုိင္းတြင္ ပုန္းေအာင္း ေခ်ာင္းေျမာင္းရင္း 

သုံးရက္ ၾကာသည္။ သုံးရက္လုံး ထမင္းငတ္သည္။ အခြင့္သာ၍ နန္းတြင္းသုိ႔ ဝင္သည့္အခါ စစ္ကုိင္းမင္း 

နတ္တင္ထားေသာ ထမင္းပြဲကုိ အရင္ေတြ႔သည္။ ထမင္းကုိ ဝေအာင္စားၿပီးေနာက္ အိပ္ေဆာင္သုိ႔ ဝင္၍ 

ဘုရင့္အား ဓားႏွင့္ ခုတ္မည့္အခါ ခ်ီတုံခ်တုံ ျဖစ္သည္။ သူ႔ထမင္းကုိ ခုဘဲစားခဲ့သည္၊ ယခုသူ႔ကုိ သတ္မည္ 

ဆုိလွ်င္ ထမင္းရွင္ကုိ သတ္ သည့္ အမႈအတြက္ တမလြန္၌ အျပစ္ႀကီးစြာ ခံရေတာ့မည္ဟု ေတြးေတာ 

ထိတ္လန္႔သည္။ တစ္ဘက္တြင္ သူ႔ သခင္ ငါးစီးရွင္ ေက်ာ္စြာ ေပးအပ္လုိက္သည့္ တာဝန္ကလည္း ရိွေန 

သည္။ စစ္ကုိင္းမင္း ေခါင္းရင္းတြင္ ဓားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခၽြတ္လုိက္စြပ္လုိက္ လုပ္ေနမိၿပီးေနာက္ 

စစ္ကုိင္းမင္းကုိ သတ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားထိ ေရာက္ရိွေၾကာင္း အေထာက္အထားအျဖစ္ စစ္ကုိင္းမင္း၏ 

ပတၱျမားဓားကုိ ယူၿပီး ျပန္ခဲ့သည္။ 

ပင္လယ္သုိ႔ ေရာက္၍ သူ႔သခင္အား ျဖစ္ပ်က္ပုံ အလုံးစုံ တင္ေလွ်ာက္ၿပီး ပတၱျမားဓားကုိ ဆက္ 

သည့္အခါ ငါးစီးရွင္က ထမင္းတပြဲ စားရ႐ံုျဖင့္ ဤမွ်ေက်းဇူးသိက အစဥ္ေကၽြးေမြးေသာ ငါ၏ ေက်းဇူးကား 

ဆုိဖြယ္ ရိွ မည္ မဟုတ္ဟု ဝမ္းေျမာက္ခ်ီးက်ဴးကာ ငခင္ညိဳအား ဆုလာဘ္ခ်ီးျမွင့္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

အဲသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားမရခဲ့သည္က................................. 

ရွင္ဘုရင္ကေရာ သူခုိင္းလုိက္သည့္ အလုပ္ကုိ ေမ့သြားသည္လား။ လုပ္ႀကံရန္ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ 

စြာ မထမ္း႐ြက္၊ ဓားတစ္လက္သာ ခုိးၿပီး ျပန္လာသည့္ ငခင္ညိဳအား ဝတၱရား ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ မသုတ္သင္ 

မစီရင္ ဘူးလား။ က်န္သည့္ အမႈထမ္းေတြပါ သူ႔ပုံစံလုိက္ကာ ခုိင္းတာတျခား လုပ္တာတလြဲ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ 

ရွင္ဘုရင္ ဘယ္လုိ စခန္းသြားမည္လဲ၊ စသျဖင့္......... သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းက အထက္မွာ ဆုိခ့ဲ 

သည့္အတုိင္း ေအးေအးေဆးေဆး ကိစၥၿပီးသြားခဲ့သည္။ 

သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္သည့္ အခါမွာေတာ့........ 

ငခင္ညိဳမွာ တန္ဖုိးထားရမည့္ အရာႏွစ္ခု လာတုိက္ေနတာ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွစ္ခု အၿပိဳင္ျဖစ္ေနတာ 

သြားေတြ႔ရသည္။ “တာဝန္ႏွင့္ ေက်းဇူး” ။ 

ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ႏွင့္ သူ႔ေက်းဇူးကုိ သိျခင္း တည္းဟူေသာ 

အေျခခံ ကုိယ္က်င့္သီလကုိ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔။ ႏွစ္ခုလုံး လုပ္၍ မရ၊ တစ္ခုလုပ္လွ်င္ တစ္ခုပ်က္ရမည္။ 
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အဲသည္တြင္ ေက်း ဇူးရွင္ကုိ ျပစ္မွားရမွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔မိေသာ ငခင္ညိဳက ကုိယ္က်င့္သီလကို 

ေ႐ြးၿပီး တာဝန္ အပုိင္း ကုိ ေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ငခင္ညိဳႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွား အေနအထားမ်ိဳး ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ 

အေျမာက္ အမ်ား ရိွပါလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ေတြေကာ ဘာကုိဘယ္သုိ႔    ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾက ပါသလဲ။ စာဖတ္သူ 

အတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစား စရာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ထုတ္ျပပါမည္။ တစ္ဦးက ဂရိေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ 

ဆူး(စ) (Sous)။ 

ဆူး(စ)သည္ ေရွးဂရိေဒသ စပါတာျပည္မွ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ စပါတာ၏ 

အနီး ဝန္းက်င္ နယ္ေျမေဒသ အမ်ားအျပားကုိ သူဦးေဆာင္ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ တစ္ခါ၌ ဆူး(စ)၏ 

တပ္မသည္ စစ္ေျမ တစ္ေနရာ၌ ရန္သူက လုိက္တုိးရီးယန္းတုိ႔၏ ဝုိင္းဝန္းပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္း ခံရသည္။ 

ေရအုိင္ ေခ်ာင္းေျမာင္း လုံးဝမရိွသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ရာ မၾကာမီပင္ သူတုိ႔လူစု ေသာက္စရာ ေရတစ္ 

ေပါက္မွ် မရိွ ျဖစ္သြားၾကသည္။ သည္တြင္ ဆူး(စ)က တစ္ဘက္လူတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး အေပးအယူ ျပဳသည္။ 

မိမိႏွင့္တကြ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုလုံး ေလာေလာဆယ္ ရန္သူ႔လက္တြင္းရိွ စမ္းေခ်ာင္းမွေရကုိ တစ္ေယာက္မက်န္ 

ေသာက္သုံးရလွ်င္ မိမိတုိ႔ သိမ္းပုိက္ ထားၿပီးသည့္ နယ္ေျမအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ ဆုတ္ခြာ ေပးပါမည္ ဟူ၍။ 

ရန္သူတုိ႔ သေဘာတူသျဖင့္ ၄င္းအတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကတိသစၥာ ျပဳၿပီးသည့္အခါ 

ဆူး(စ)က သူ႔လူမ်ားကုိ ေခၚယူစုေဝးၿပီး ၄င္းတုိ႔အထဲတြင္ ယခုဆက္၍ ေရမေသာက္ဘဲ ေနႏုိင္ေသးသူ 

ရိွသေလာ၊ ရိွခဲ့လွ်င္ ထုိသူအား တုိင္းျပည္ကုိ အပ္ႏွင္းမည္ ဟူ၍ ေမးျမန္းသည္။ မည္သူမွ် မေနႏုိင္၊ အား 

လုံး ေရငတ္၍ ေသလုေမ်ာပါး ရိွေနၾကၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ ေရေသာက္ခ်င္ ေနတာကလြဲ၍ ဘာစိတ္ ဘာ 

ဆႏၵမွ် မရိွၾက။ 

သုိ႔ႏွင့္ သူ႔တပ္သားေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ရန္သူ႔ စမ္းေခ်ာင္းထဲက ေရကုိ ဆင္း၍ 

ေသာက္ေစသည္။ အားလုံး ေသာက္ၿပီးၾကၿပီ ဆုိေတာ့မွ သူကုိယ္တုိင္ စမ္းေခ်ာင္းထဲ ဆင္းသည္။ သူလည္း 

အမ်ားနည္းတူ အႀကီးအက်ယ္ ေရငတ္ေနသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စမ္းေခ်ာင္းထဲ ေရာက္ၿပီး 

သည့္တုိင္ ေရကုိ မေသာက္မိေအာင္ ေအာင့္အည္း သည္းခံသည္။ ရန္သူမ်ား ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာကုိ ေရတစ္ 

ေပါက္ ႏွစ္ေပါက္ ေတာက္႐ံုမွ် ေတာက္ခဲ့ၿပီး မိမိတပ္စခန္း ဘက္သုိ႔ ျပန္လွည့္ တက္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ကတိျပဳစဥ္က မိမိတုိ႔ဘက္မွ လူေတြအားလုံး ေရေသာက္ၿပီးလွ်င္ ဆုတ္ခြာေပးမည္ဟု 

ဆုိခဲ့သည္။ ယခု မိမိတစ္ေယာက္ ေရမေသာက္ဘဲ က်န္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သည္ေနရာမွ မခြာႏုိင္ဟု 

ဆုိကာ ေရေသာက္ရ၍ ခြန္အားျပည့္လာသည့္ သူ႔တပ္မျဖင့္ နယ္ေျမကုိ ဆက္လက္ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ 

အဲသည္လုိ ႐ြပ္႐ြပ္ ခၽြံခၽြံ စြမ္းေဆာင္ကာ ေအာင္ပြဲရယူ ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ ဆူး(စ)အား စပါတာတုိ႔ 

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တစ္ဘက္၌မူ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ျပဳၿပီးသည့္ ကတိစကားကုိ လြယ္လင့္တကူ 

ခ်ိဳးေဖာက္သူ၊ လက္တစ္လုံးျခား လွည့္ျဖားသူ၊ ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္ 
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သိကၡာ က်ဆင္း ခဲ့သည္။ စစ္ေရးစစ္ရာလုိ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမွာပင္ ကတိတစ္လုံးျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ 

လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ အဲသည္ ေခတ္ကာလ၌ ကတိသစၥာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၏ ႀကီးေလးမႈကုိ ဆူး(စ) မုခ် 

သိမည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကတိ မပ်က္ေရးႏွင့္ စစ္အႏုိင္ရေရး တည္းဟူေသာ ကိစၥႏွစ္ခု ယွဥ္ၿပိဳင္ 

လာသည့္ အခါ မိမိတုိ႔ စပါတာ ေတြ အႏုိင္ရေရး ဘက္ကုိ သူ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

သည္ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၏ ရလာဒ္အျဖစ္ ကတိဖ်က္သူ ဟူေသာ နာမည္တစ္လုံး၏ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကုိ မ်ိဳးရုိး 

စဥ္ဆက္ ခံၾကရသည္။ ေနာင္တြင္ သူမွ ေပါက္ဖြားသည့္ သူ႔သား သူ႔ေျမးမ်ားသည္ သူ၏ အမည္ကုိ မဆက္ 

ခံဘဲ မ်ိဳးရုိးအမည္ တစ္ခုလုံးပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဒုတိယ ပုဂၢိဳလ္က ေရာမေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ရက္ဂ်ဴးလပ္(စ) (Marcus Regulus ဘီစီ 

၃ရာစု)။ 

ေရာမႏွင့္ ကာေသ့ခ်္တုိ႔ၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ ပထမ ပ်ဴးနစ္ စစ္ပြဲအတြင္း ရက္ဂ်ဴးလပ္(စ)သည္ 

အာဖရိက စစ္ေျမ ၌ ရန္သူကာေသ့ခ်္တုိ႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည္။ 

ကာေသ့ခ်္တုိ႔က သူ႔အား စစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ စစ္သုံ႔ပန္း ဖလွယ္ေရး ကိစၥမ်ား သြားေရာက္ ေဆြးေႏြး 

မည့္ ကာေသ႔ခ်္ ကုိယ္စားလွယ္ဖြဲ႔ ႏွင့္အတူ ေရာမၿမိဳ႕သုိ႔ ေစလႊတ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ဆုိရာ၌ 

အဆင္ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ သူ႔အား ထည့္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မေအာင္ျမင္လွ်င္မူ 

ကာေသ့ခ်္ ကုိယ္စား လွယ္ မ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ လုိက္ပါကာ မူလအျပစ္ဒဏ္ ဆက္လက္ က်ခံပါမည္ဟု 

က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိ၍ ကတိ ျပဳခဲ့ရသည္။ 

ေရာမ ေရာက္သည့္အခါ ေရာမေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စစ္ရပ္စဲေရး စကား သူမေျပာ၊ ေလာ 

ေလာဆယ္ အေနအထားအရ စစ္ကုိဆက္တုိက္လွ်င္ မိမိတုိ႔ဘက္က  အႏုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္းသာ တုိက္တြန္း 

ေျပာဆုိသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္၊ သုံ႔ပန္းဖလွယ္ေရးလည္း ပ်က္သည့္အခါ  သူလည္း ကာေသ့ခ်္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ လုိက္ဖုိ႔ ျပင္ရသည္။ သည္အခါ ေရာမေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရး အႀကီး 

အကဲမ်ား အားလုံးက ဝုိင္း၍ တား ၾကသည္။ ျပန္မလုိက္ႏွင့္ လုိက္လွ်င္ သတ္လိမ္႔မည္။ သူတုိ႔ကုိ ေပးခ့ဲ 

ေသာ ကတိစကားသည္ အက်ဥ္းခံ ဘဝ တြင္ ေပးရေသာ ကတိသာျဖစ္သည္။ တည္စရာ မလုိဟူ၍ ဆုိၾက 

သည္။ ရက္ဂ်ဴးလပ္(စ) က လက္မခံ။ 

“ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကတိပ်က္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အရွက္ရေအာင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔၊ ဟုိေရာက္ရင္ ဒီလူေတြ 

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းဆဲမယ္၊ ေသဒဏ္စီရင္ၾကမယ္ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကတိ 

သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ အမႈအတြက္ တစ္သက္လုံး ကုိယ့္လိပ္ျပာကုိယ္ လန္႔ေနရမွာနဲ႔ စာရင္ ေသတာက 

ျမတ္ပါေသးတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကာေသ့ခ်္ ရဲ႕ ကၽြန္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေရာမသား စိတ္ 

ဓာတ္ အျပည့္အဝ ရိွေနဆဲပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာပါ့မယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ကတိေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပန္သြား 

ဖုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ တာဝန္ပဲ။ က်န္တဲ့အပုိင္းကေတာ့ နတ္ဘုရားေတြ အလုိအတုိင္း ရိွပါေစ။”ဟူ၍ ဆုိခဲ့သည္။ 
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စကားအတုိင္းပင္ ရက္ဂ်ဴးလပ္(စ)သည္ ကာေသ့ခ်္သုိ႔ ျပန္လည္ လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။ ကာေသ့ခ်္တုိ႔ လက္ 

တြင္ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းဆဲခံရၿပီး အသက္ဆုံး႐ွဳံးခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

ရက္ဂ်ဴးလပ္(စ)သည္ ေရာမအက်ိဳးအတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ကတိသစၥာလည္း မပ်က္ခဲ့။ သည္ 

ႏွစ္ရပ္လုံး ေက်ပြန္ဖုိ႔ အတြက္ သူ႔အသက္ကုိ ေပးခဲ့သည္။ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ပါေပ။ 

ရက္ဂ်ဴးလပ္(စ) လုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး အတြက္ ရည္ညြန္းခဲ့ရာ ေရာက္သည့္ ထင္ရွားေသာ စကားတစ္ခြန္း 

ရိွခဲ့သည္။ ေျပာသူက ေရာမေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သူ ဆာတုိးရီးယပ္(စ) (Sertorius  ဘီစီ ၁ရာစု) 

ျဖစ္သည္။ 

“ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ေအာင္ပြဲကုိလည္း သိကၡာရိွေသာ နည္းျဖင့္သာ ရယူရာ 

သည္။ သိမ္ဖ်င္းယုတ္ည့ံေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳး ကုိကား မိမိအသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ပင္ အသုံး မျပဳ 

သင့္” ဟူ၍။ 

 

 

(မေဟသီ ၂၀၀၃၊ ၾသဂုတ္) 
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ေနတတ္တဲ့လူ 
 

 

“အေရာဝင္လွ်င္ အရုိအေသတန္သည္။” 

“လူရင္းဆိုလွ်င္ အထင္မႀကီး။” 

“နီးလြန္းလွ်င္မျမင္” စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ သည္လုိ ဆုိစရာ အေၾကာင္းေတြ 

လည္း လူ႔ေလာကထဲမွာ မၾကာခဏ ၾကံဳၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သည္စကားေတြကုိ ေရွးကလည္း 

ေျပာ ယေန႔လည္း ဆက္ေျပာ ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာမက အျခားတစ္ပါးေသာ 

လူမ်ိဳးမ်ား မွာလည္း အလားတူ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္သည့္ စကားမ်ိဳးေတြ ရိွၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ သည္ 

စကားမ်ားကုိ ထင္ရွားေစသည့္ ဥပမာ သာဓကေတြ၊ သင္ခန္းစာ ပုံျပင္ေတြလည္း အမ်ားပင္ 

ရွိခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္မွာ Familiarity breeds contempt. ဟုဆိုသည္။ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က 

Familiarity  ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမွ contempt အားမနာမႈ အထင္ျမင္ေသးမႈ breeds ေပါက္ဖြားသည္ 

ဟူ၍ ထြက္သည္။ အေရာဝင္လွ်င္ အရိုအေသ တန္သည္ႏွင့္ သေဘာခ်င္း အတူတူပင္။ 

ယခုအခါ အဂၤလိပ္ စကားပုံ အျဖစ္ တြင္ေနေသာ္လည္း စင္စစ္ အဂၤလိပ္ေတြ စထြင္ေသာ 

စကား မဟုတ္။ ဂရိပံုျပင္ဆရာ အီစြပ္(Aesop ဘီစီ ၆ရာစု) လက္ထက္ကပင္ သုံးတာ ေတြ႔ခဲ့ 

ရသည္။ အီ စြပ္က ဂရိ ျဖစ္သျဖင့္ ဂရိဘာသာျဖင့္ ေျပာခဲ့လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔စကားကုိ အဂၤလိပ္ 

လုိ ျပန္ေျပာ သည့္အခါ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတုိင္း ျဖစ္လာသည္။ ေရာမစာဆုိ ဆီးရပ္(စ) 

(Publilius Syrus ဘီစီ ၁ရာစု) ၏ အေတြးစကား (Maxim) မ်ားထဲမွာလည္း အီစြပ္ႏွင့္ တစ္ထပ္ 

တည္း တူညီသည့္ စကား တစ္ခြန္းပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္လွ်င္ Familiarity breeds 

contempt. ပင္။ အဲသည္ ေနာက္တြင္ သူတုိ႔ႏွင့္ အသုံးအႏႈန္းခ်င္း တစ္ထပ္တည္း မတူေသာ္ 

လည္း သည္သေဘာ သည္ အ ဓိပၸါယ္ပါသည့္ စကားကုိပင္ စပိန္စာေရးဆရာႀကီး ဆာဗင္တီး(စ) 

(Cervantes ၁၅၄၇- ၁၆၁၆)က ဒြန္ကြစ္ဇုတ္ ဝတၳဳႀကီးထဲမွာ သုံးခဲ့သလုိ အဂၤလိပ္ ျပဇာတ္ေရး 

ဆရာႀကီး ရွိတ္စပီးယား (Shakespeare ၁၅၆၄-၁၆၁၆)ကလည္း The Merry Wives of 

Windsors ျပဇာတ္ထဲမွာ ထည့္သံုးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္လည္း……….. 

ပံုျပင္ဆရာ အီစြပ္က အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေရာဝင္လွ်င္ အရုိအေသ တန္သည္ 

(Familiarity breeds contempt.)ဟူေသာ မွတ္ခ်က္စကားကုိ ဆုိဖို႔အတြက္ ဥဒါဟ႐ုဏ္ ပံုျပင္ 

တစ္ပုဒ္ ေျပာသည္။ ေျမေခြးႏွင့္ ျခေသၤ့အေၾကာင္းပုံျပင္။ 
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ျခေသၤ့ဆုိတာကုိ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေသးသည့္ ေျမေခြးတစ္ေကာင္ အမွတ္မထင္ တစ္ေနရာ 

မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျခေသၤ့ႏွင့္ၾကံဳေတာ့ အေၾကာက္လြန္ၿပီး ေသမတတ္ ျဖစ္သြားသည္။ ဒုတိယ 

အႀကိမ္ ဆုံသည့္အခါလည္း သူေၾကာက္ေတာ့ ေၾကာက္ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူေၾကာက္ေနတာ 

လူမသိေအာင္ ဟန္မပ်က္ ေနႏိုင္ခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႔သည့္ အခါမွာေတာ့ သူက 

အေတာ္ပင္ အတင့္ရဲသြားၿပီ။ ျခေသၤ့နား ကပ္သြားကာ ေနေကာင္းလား ဘာညာႏွင့္ပင္ ႏႈတ္ဆက္ 

စကား ေျပာေနေခ် ေသးသည္၊ ဟူ၍။ 

ျပင္သစ္ ပံုျပင္ဆရာ လာဖြန္တိန္း(La Fontaine ၁၆၂၁- ၁၆၉၅) ကလည္း အလားတူ 

သင္ခန္းစာေပးေသာ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ကုလားအုတ္ႏွင့္ ထင္းစည္းပုံျပင္ (The 

Camel and the Faggot)။ သူ႔ပံုျပင္က ႏွစ္ပုိင္းျဖစ္၏။ ပထမအပုိင္းက ကုလားအုတ္။ 

ကုလားအုတ္ကုိ ပထမ စေတြ႔ေသာ လူတစ္ေယာက္က ဘာေကာင္ႀကီးမွန္း မသိဟူ၍ 

လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပး၏။ ဒုတိယ တစ္ေယာက္က်ေတာ့ နည္းနည္း အရဲကုိးကာ အနားသုိ႔ တုိးလာ 

သည္။ တတိယ တစ္ေယာက္ အလွည့္တြင္မူ လည္ပင္းကုိ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ၿပီး ဖမ္းဖို႔ပင္ ႀကိဳးစား 

လာေလသည္တဲ့။ အေတြ႔ အျမင္ မ်ားသည့္အခါ အေၾကာက္အ႐ြံ႕ ေလ်ာ့ပါးၿပီး အားမနာပါးမနာ 

ျဖစ္လာတတ္သလုိ တစ္ဖက္၌ မိ မိႏွင့္ မရင္းႏွီး မယဥ္ပါး နားစြန္နားဖ်ား စမ္းတဝါးဝါး သိရသည့္ 

သူမ်ားက်ေတာ့ အထင္ႀကီး တတ္ၾက သည့္ သေဘာကို လာဖြန္တိန္းက ပုံျပင္ ဒုတိယပိုင္းျဖင့္ 

ဆက္ေျပာသည္။ 

သည္အပိုင္းက ကမ္းေျခမွာ ကင္းေစာင့္တာဝန္ ယူၾကသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမွ ထြက္လာ 

သည့္ ပုံျပင္ျဖစ္သည္ ဆုိ၏။ ကမ္းေျခေမွ်ာ္စင္ မွေန၍ ပင္လယ္ထဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေနရေသာ သူ 

သည္ ဟုိအေဝး ေရျပင္ လိႈင္းဂယက္မ်ား ၾကားထဲမွ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕လာေနသည့္ ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္ 

အရာကုိ ျမင္လွ်င္႐ုတ္တရက္ “႐ြက္တိုင္၊ ႐ြက္တိုင္ ျမင္တယ္။ စစ္သေဘၤာႀကီး တစ္စင္း 

လာေနတယ္”ဟု ထ၍ ေအာ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ေစာင့္ၾကည့္၍ ငါးမိနစ္ခန္႔ ၾကာလွ်င္မူ စစ္ 

သေဘၤာႀကီးေတာ့ မဟုတ္၊၊ ကမ္း႐ုိး တန္းသြား သေဘၤာငယ္ ျဖစ္မည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ထက္ပို၍ 

နီးလာေသာအခါ တစ္တက္ေလွာ္ ေလွငယ္ဟု သူထင္လာသည္။ ေနာက္ေတာ့ ေလွမဟုတ္။ 

ေဘထုပ္ တစ္ထုပ္ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆျပန္သည္။ တကယ္ အနီးကပ္ ေရာက္လာသည့္ အခါ၌မူ 

ထင္းစည္း တစ္စည္း ေမ်ာလာတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေလ ေတာ့သည္၊ ဟူ၍။ 

နီးနီးစပ္စပ္လူ၊ ကုိယ္ႏွင့္ ရင္းႏီွးသိကၽြမ္းသူ ဆုိလွ်င္ အထင္မႀကီး။ ဟုိအေဝးကလူ လူတစိမ္း 

က်ေတာ့ ထင္းစည္းကုိ စစ္သေဘၤာ ထင္သလုိ မတန္မဆ ရမ္းသမ္း၍ အထင္ႀကီးတတ္ၾကေၾကာင္း 

လာဖြန္တိန္းက ဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးတ႐ုတ္တုိ႔မွာလည္း သည္သေဘာကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ႐ိုးရာပုံျပင္ 

တစ္ပုဒ္ရိွသည္။ ၾကက္ဖႏွင့္ ငန္းပုံျပင္။ 
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လူးနယ္မွ ၿမိဳ႕စားႀကီး အုိင္းထံတြင္ တိယင္ေဂ်ာင္းအမည္ရိွ အမႈထမ္းတစ္ေယာက္ရိွသည္။ တိယင္ 

ေဂ်ာင္းက မထင္မရွား ရာထူးကေလးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနရတာၾကာေတာ့ စိတ္ပ်က္ကာ သူ႔သခင္ 

ၿမိဳ႕စားႀကီးအား ေလွ်ာက္ထားသည္။ "ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေတာ့ ေတာငန္းျဖဴႀကီးေတြလုိ ဟုိအေဝးဆီ ပ်ံေျပး 

သြားေတာ့ မယ္ ခင္ဗ်" 

"ေဟ...... ဘာျဖစ္တာတုန္းကြ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆုိစမ္းပါဦး"  ၿမိဳ႕စားႀကီးက ေမးသည္။ 

"ၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး၊ ျခံထဲက ၾကက္ဖကုိ ျမင္တယ္မဟုတ္လား" တိယင္ေဂ်ာင္းက ဆုိသည္။ " သူ႔ေခါင္းမွာ 

ေဆာင္းထားတဲ့ အေမာက္ဟာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပတဲ့ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ သူ႔ေျခေထာက္က 

မာေၾကာတဲ့ ေျခသည္းနဲ႔ ခၽြန္ထက္တဲ့ အတက္ေတြဟာ သူရဲ႕ခြန္အားကုိ ျပသေနတယ္။ ဘယ္ရန္သူကုိမဆုိ 

ယွဥ္ခြပ္ဖုိ႔ ဝန္မေလးျခင္းက သူရဲ႕ ရဲ႕ဝ့ံမႈကုိ ေဖာ္ျပေနတယ္။ အစာရွာေတြ႔တဲ့ အခါတုိင္း အျခားတပါးၾကက္ 

ေတြကုိ တကြပ္ကြပ္နဲ႔ ေခၚေကၽြးတတ္ျခင္းဟာလည္း သူ႔ရဲ႕ ရက္ေရာသေဘာေကာင္းမႈကုိ ထင္ဟပ္ျပေန 

တယ္။ ညဥ့္ဦးယံကေန မုိး ေသာက္ယံအထိ အခ်ိန္မွန္မွန္ တြန္က်ဴးတတ္ျခင္းကေတာ့ အမွန္ကုိသာ ဆုိ 

တတ္တဲ့ သူ႔သေဘာကုိ ထင္ရွား ေအာင္ျပသလုိ ရိွေနတယ္။ အဲဒီ ဂုဏ္အရည္အေသြးေကာင္း ငါးရပ္နဲ႔ 

ျပည့္စုံပါလ်က္ ၾကက္ဖေတြဟာ အရွင္ၿမိဳ႕ စားမင္းႀကီး ပြဲေတာ္တည္ဖုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် သတ္ျဖတ္ 

ခံေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ တန္ဖုိးမထား အလြယ္တကူ သတ္စားေနရသလဲ။ အေၾကာင္းရင္းက 

လူနဲ႔လက္လွမ္းတမီမွာ ရိွေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ။ သူဟာ လူနဲ႔ နီးစပ္လြန္းေနတယ္။ သူ႔ကုိ အၿမဲျမင္ေန 

ေတြ႔ေနရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႐ုိးသြားတယ္။ သူ႔တန္ဖုိးေတြ ဘယ္လုိရိွတယ္ဆုိတာ မစဥ္းစားမိၾကေတာ့ဘူး။ 

ဟုိးမုိင္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီေဝးတဲ့အရပ္က တစ္ခါတေလမွ နယ္ေျပာင္းပယ္ေျပာင္း ေရာက္ရိွ လာတတ္တဲ့ 

ေတာငန္းျဖဴႀကီးေတြ က်ေတာ့ ၾကက္ဖရဲ႕ဂုဏ္အဂၤါနဲ႔ ျပည့္စုံၾကတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ရွားပါးတယ္၊ ေတြ႔ရ 

ခဲတယ္ဆိုတာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ၿမိဳ႕စားႀကီးက အင္မတန္ တန္ဖုိးထားတယ္။ ဥယ်ာဥ္ထဲ ေရကန္ထဲမွာ ငါးေတြ 

စား လိပ္ေတြစား၊ ေကာက္ပင္ေတြ ကုိက္ျဖတ္နဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖ်က္ဆီးေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိ လုံးဝ ပစ္ခတ္ သတ္ 

ျဖတ္ျခင္းမရိွ၊ ဒီအတုိင္း အလွၾကည့္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးလည္း ေတာ ငန္းျဖဴႀကီးမ်ားလို 

ေဝးရာဆီပဲ ပ်ံသန္းသြားေတာ့မယ္လုိ႔ ေျပာတာပါ"၊ ဟူ၍။ 

မွန္သည္။ နီးလြန္းသည့္အခါ မျမင္ျဖစ္တတ္သည္။ ေတြ႔ဖန္မ်ားေသာအခါ တန္ဖုိးမရိွ ျဖစ္တတ္ 

သည္။ အဲသည္သေဘာကုိ လူအမ်ား သိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သိသာသိသည္။ လက္ေတြ႔ မက်င့္ၾက။ အမႈမဲ့ 

အမွတ္မဲ့ ေနၿပီး တကယ္ခံရသည့္ အခါက်မွ တိယင္ေဂ်ာင္းလုိ ထေျပာၾကသည္။ အဲသည့္အခါ အက်ိဳးမရိွ၊ 

မထိေရာက္။ ရွားရွားပါးပါး တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ သေဘာတရားကုိလည္း သိသည္။ သတိဝိရိယထားကာ 

တကယ္ လက္ေတြ႔လည္း က်င့္ၾကံၾကသည္။ အဲသည္လုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ ထူးကဲႀကီးက်ယ္စြာ ေအာင္ျမင္မႈ 

ရခဲ့သူ တစ္ဦးက ဒီအုိဆီး(စ) (Deioces.)။ 

တစ္ရံေရာအခါက။ အာရွတုိက္ အေနာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြၾကာေအာင္ အဆီးရီးယန္း 

တုိ႔ လႊမ္းမုိး ႀကီးစုိးခဲ့ၾကသည္။ ဘီစီ (၈)ရာစုတြင္မွ လက္ေအာက္ခံ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မိဒိယေဒသ 

(ယခုေခတ္ အီရန္ျပည္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း) မွ ျပည္သူျပည္သား မီးဒီးမ်ားသည္ လက္နက္စြဲကုိင္ကာ 
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အဆီးရီးယန္းတုိ႔၏ ဓားမုိးအုပ္စုိးမႈ ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေတာ္လွန္ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ခါစ မီးဒီးတုိ႔မွာ ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ အာဏာျပင္းေသာ အဆီး 

ရီးယန္းမင္းမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ကာလရွည္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္ 

မီးဒီးတုိ႔သည္ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္ကုိ လုံးဝ မလုိလားႏုိင္ၾက။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း လက္ထဲ 

အာဏာစုံ အပ္ႏွင္းရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ မွန္သမွ် သူတုိ႔ လက္မခံႏုိင္၊ မစဥ္းစားႏုိင္ၾက။ 

သုိ႔ေသာ္ မည္သူ႔ကုိမွ် ျပတ္ျပတ္သားသား ေခါင္းေဆာင္အရာ မထားဘဲ ေနၾက၍ ကာလအတန္ 

ၾကာလွ်င္ပင္ တုိင္းျပည္၌ အထိန္းအကြပ္ မရိွသလုိ ျဖစ္လာသည္။ ဥပေဒမဲ့ စည္းကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာေတြ 

ျဖစ္လာသည္။ တုိင္းျပည္ဟူေသာ အေနအထား ကြယ္ေပ်ာက္ကာ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ျဖစ္လာသည္။ 

ၿမိဳ႕ခ်င္း ႐ြာခ်င္း စစ္ခင္းရမည့္ အေနအထားမ်ိဳးေတြပင္ မၾကာခဏ ၾကံဳလာရသည္။ အဆုိးဆုံးက ရပ္႐ြာ 

မ်ားမွာ တရားဥပေဒ စုိး မုိးမႈ မရိွျခင္းပင္။ တရားသူႀကီးေတြက လာဘ္စား၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္က ကစဥ့္ 

ကလ်ား ျဖစ္လာသည့္အခါ လူေတြ ႐ံုးျပင္ကနား အားမကုိးေတာ့ဘဲ ကုိယ့္အမႈအခင္း ကုိယ့္ဘာသာ 

ရွင္းမည္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္ လာသည္။ သည္အခါ ေအးခ်မ္းစြာေနလုိေသာ လူအမ်ားက တရား 

မွ်မွ်တတ တိတိက်က် အုပ္စုိးမည့္သူကုိ ေမွ်ာ္လာၾကသည္။ အဲသည္အခ်ိန္ ႐ြာတစ္႐ြာမွာ ဒီအုိဆီး(စ) 

အမည္ရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ေပၚလာသည္။ သည္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သည္။ သမာသမတ္ 

ရိွသည္။ ရပ္႐ြာရိွ အမႈအခင္းမ်ားကုိ တိက်မွန္ ကန္စြာ စီရင္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္လည္း 

ျပည့္စုံသည္ဟု သတင္းထြက္လာသည္။ နာမည္ သတင္း ေက်ာ္ၾကားလာသည့္အခါ ရပ္ေဝးရပ္နီး ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား 

မွပါ သူ႔ထံ အဆုံးအျဖတ္ခံရန္ ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ တျဖည္းျဖည္း သူ႔ၾသဇာရိွန္ဝါ ႀကီးမားလာၿပီး ေနာက္ 

ဆုံးေတာ့ မိဒိယ တစ္နယ္လုံးမွာ သူက ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ အခံရဆုံး  ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အရိွန္ 

အတက္ဆုံး အခ်ိန္၊ အခုိက္အတန္႔တစ္ခုမွာ ဒီအုိဆီး(စ) ႐ုတ္ တရက္ သေဘာထား ေျပာင္းသြားသည္။  

အရပ္တကာမွ လူအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္သည့္အမႈ၊ ႐ြာအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္သည့္အမႈ စသည့္ အမႈ အခင္း 

ေပါင္းစုံကုိ သူရွင္းေပးခဲ့ရတာ သိပ္မ်ားသြားၿပီ။ ေတာ္ေလာက္ၿပီ။ ကုိယ့္အလုပ္ကိစၥ မိသားစု အေရးကိစၥ 

ေတြကုိ သည့္ထက္ ဆက္ၿပီး ပစ္မထားႏုိင္ေတာ့။ သည့္ကေန႔မွ စၿပီး ဘယ္အမႈအခင္းမွ လက္မခံေတာ့ဟု 

ဆုိကာ တကယ္လည္း အမႈကိစၥေတြ လွည့္မၾကည့္ဘဲ လုံးဝ ေဘးဖယ္ ေနလုိက္သည္။ ဒီအုိဆီး(စ)လုိ 

အရိွန္အဝါ ႀကီးသည့္ ခုံသမာဓိ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည့္အခါ အမႈအခင္း 

ေတြ မိႈလုိေပါက္လာသည္။ ရာဇဝတ္မႈ ထူေျပာလာသည္။ ခုိးသားဓားျပေတြ ထႂကြလာသည္။ ရပ္႐ြာမွာ 

လူေကာင္း သူေကာင္းေတြ အားလုံး က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ရျပန္သည္။ သည္အခါ ၿမိဳ႕႐ြာစုံမွ ရပ္မိရပ္ဖေတြ 

စုေဝးကာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း ရွာၾကရသည္။ မင္းမဲ့တုိင္းျပည္ အေနႏွင့္ ဆက္ေန၍ မျဖစ္ေတာ့၊ 

တစ္စုံ တစ္ေယာက္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခုိင္းမွ ျဖစ္ ေတာ့မည္ဟု အားလုံးသေဘာေပါက္ကာ အႀကီးအကဲ တင္မည့္ 

သူကုိ စဥ္းစားၾကသည္။ သည္အခါ တရားမွ်တ ေသာ ခုံသမာဓိလူႀကီး ဒီအုိဆီး(စ)ကုိပင္ အမ်ား ျမင္လာ 

ၾကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာလုိ ျဖစ္ေနေသာ မိဒိယေဒသ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားကုိ စုစည္းၿပီး မင္းလုပ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ပါရန္ သူ႔အား ဝုိင္း၍ ေမတၱာရပ္ခံၾကသည္။ အစတြင္ ဒီအုိ ဆီး(စ)က လက္မခံ။ အရပ္ရပ္ျပႆနာ 

ေတြေျဖရွင္းရေသာ အလုပ္ကုိ သူစိတ္ကုန္သြားၿပီ၊ ၿငီးေငြ႔ၿပီဟုဆုိသည္။  



   mmcybermedia.com   

15 
 

ရပ္မိရပ္ဖတုိ႔က တုိင္းျပည္ရပ္႐ြာအုိးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြ ပ်က္စီးေတာ့မည့္ ေဘးႀကီးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ 

ေနရၿပီ။ သူမကယ္လွ်င္ မိဒိယျပည္ ပ်က္ေတာ့မည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္ေတာ့မွ ဒီအိုဆီး(စ)က 

မင္းအျဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ လက္ခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူက သူလုိခ်င္ေသာ အေနအထားေတြ အရင္ဆံုး 

ေတာင္းဆုိသည္။ သူ႔အတြက္ နန္းေတာ္ႀကီး တစ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္။ ကုိယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႔ 

တစ္ခု ထားရိွခြင့္ ျပဳရမည္။ ၿမိဳ႕ ႐ြာမ်ား အားလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဗဟုိဌာနအျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု တည္ 

ေဆာက္ ေပးရမည္၊ ဟူ၍။ 

အာလုံး သေဘာတူ ၾကသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အလယ္တြင္ 

တံတုိင္း အထပ္ထပ္ လုံျခံဳစြာ ကာရံလ်က္ နန္းေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီအုိဆီး(စ)က 

သူအလုပ္ လုပ္မည့္ ပုံစံကုိ ေၾကညာသည္။ နန္းေတာ္တြင္းသုိ႔ သာမန္အရပ္သူ အရပ္သားမ်ား ဝင္ထြက္ 

ခြင့္မျပဳ။ အျပင္လူမ်ား သူႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ေတြ႔ဆုံစရာ မလုိ။ ရွင္ဘုရင္အား ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားစရာရိွလွ်င္ 

ေစတမန္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားႏုိင္သည္။ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသား မႉးမတ္မ်ား 

သည္လည္း ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္း ခံၿပီးမွသာ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရႏုိင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သူမွ် 

တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထက္ ပုိ၍ ေတြ႔ခြင့္မရိွ။ 

အဲသည္ပုံစံျဖင့္ ဒီအုိဆီး(စ)သည္ မိဒိယျပည္ကုိ ၅၃ ႏွစ္မွ်ၾကာေအာင္ အုပ္စုိးသြားခဲ့သည္။ သူ႔လက္ 

ထက္တြင္ မိဒိယသည္ မူလကထက္ နယ္ေျမဧရိယာ မ်ားစြာ တုိးတက္က်ယ္ဝန္းကာ အင္ပုိင္ယာ ႏုိင္ငံ 

တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ေနာင္တစ္ေန႔ အေနာက္အာရွေဒသတြင္ အႀကီးအက်ယ္ တန္ခုိးႀကီးမားလာမည့္ ပါရွန္း 

အင္ပုိင္ယာႀကီးကုိ အေျခခ် ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ သူအုပ္စုိးစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးပင္ တုိင္းသူျပည္သား 

တုိ႔က ဒီအုိဆီး(စ)ကုိ ေလးစားၾကည္ညိဳၾကသည္။ ဖူးေျမာ္ခြင့္ ရခဲလွေသာ ရွင္ဘုရင္အေပၚ ထားရိွသည့္ 

သူ႔ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိးစားယုံ ၾကည္မႈမွာ တစ္ေန႔တျခား တုိးပြားခဲ့ရာ ေနာက္ပုိင္း၌ ကုိးကြယ္သည့္ အဆင့္ 

ေလာက္အထိ ေရာက္လာသည္။ ဒီအုိဆီး(စ) မင္းႀကီးသည္ သာမန္လူသားမဟုတ္၊ နတ္မ်ိဳးနတ္ႏြယ္မွ ဆင္း 

သက္သူ ျဖစ္သည္ဟူ၍ပင္ တုိင္းသူ ျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔ ယုံမွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ 

 

 

[မေဟသီ   ၂၀၀၁၊ ေမ ] 
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~~ တစ္ခါတစ္ရံ အရိွကုိ အရိွအတုိင္း ~~ 
 
  စပ်စ္ခုိင္ကုိ လွမ္းမမီသည့္ ေျမေခြးက စပ်စ္သီးခ်ည္သည္ဟု ေျပာသြားသည့္ အေၾကာင္း ပုံျပင္ကို 
အားလုံး ၾကားဖူး ၾကပါသည္။  အီစြပ္ေရးသည့္ ၄င္းပုံျပင္ကုိ ျပင္သစ္ လကၤာပုံျပင္ဆရာ လာဖြန္တိန္းက 
ျပန္ေရး ေသာအခါ၌မႈ သူကေျမေခြးကုိ ေမးမေငါ့။ စပ်စ္ခုိင္ႀကီးေတြ လွကလွနဲ႔ မစားရတာ နာသကြာဟု 
ညည္းညဴေနမည့္အစား အစိမ္းႀကီးေတြပါကြာ ခ်ည္ပါတယ္ဆုိၿပီး ေက်ာခုိင္းခဲ့သည့္ ေျမေခြး၏ တုန္႔ျပန္ပုံကုိ 
သူသေဘာက် ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 

ကုိယ္မရသည့္အရာကုိ မေကာင္းဟုေျပာသည့္ စိတ္ဓာတ္မွာ ေထာက္ခံစရာ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
မျဖစ္ႏုိင္တာကုိ စဲြလမ္းမေနဘဲ တစ္နည္းနည္း သံေယာဇဥ္ ျဖတ္တာ ေကာင္းသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိကား 
ေယဘုယ် လက္ခံရလိမ္႔မည္ ထင္သည္။ 

မွန္သည္။ မစားရသည့္ စပ်စ္သီးကုိ ခ်ည္သည္ဟု မေျပာပါႏွင့္။ သုိ႔ေသာ္ လူ႔ေလာကထဲမွာ လုိအပ္ 
တာထက္ ပုိၿပီး စိတ္ပင္ပန္း ဆင္းရဲမႈ မခံစားရေအာင္ ဆုိလွ်င္မူ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကိစၥကုိ မသိက်ိဳးကၽြန္ 
ျပဳတတ္ဖုိ႔ ကုိယ္မႏုိင္သည့္ ကိစၥကုိ သည္းညည္းခံတတ္ဖုိ႔၊ ျပႆနာ အေသးအမႊားကုိ အေလးထားမေနဖုိ႔၊ 
ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကုိ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္မေနဖုိ႔ စတာေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ 
သတိျပဳဆင္ျခင္ရန္ လုိလိမ့္မည္ ထင္သည္။ 

စင္စစ္ တစ္ကယ့္အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ခ်င့္တြက္မည္ဆုိလွ်င္ တခ်ိဳ႕ကိစၥသည္ သူ႔အတုိင္း လႊတ္ထား 
လုိက္တာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ား သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ၾကပါသည္။ သူ႔ဘာသာ အရွိန္ 
ေသသြားမည့္ ျပႆနာ အေသးအမႊားသည္ ကုိယ္က ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္ေသာအခါမွ ျပႆနာ အႀကီး 
အမား ျဖစ္လာတတ္ သည္။ မဆုိစေလာက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္သည္လည္း အတင္းျပင္သည့္ အခါတြင္မွ ျပင္ 
လြန္း၍ ဖင္ခၽြန္းတာမ်ိဳး ျဖစ္ သြားတတ္သည္။ 

တစ္ခါတုန္းက လူတစ္ေယာက္မွာ ပုလဲတစ္လုံးရသည္။ ပုလဲက အလုံးလည္း ႀကီးသည္။ လွလည္း 
အလြန္လွသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဆုိစေလာက္ အနာေလး တစ္ခု ပါေနသည္။ ပုလဲလုံးက သည္အတုိင္းလည္း 
အဖုိး တန္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ သည္လူက ေလာေလာဆယ္ တန္ဖုိးကုိ မစဥ္းစား။ အနာကုိပဲ စြဲေနသည္၊ 
သည္အနာ ေလးသာ မပါရင္ ကမာၻမွာ အလွဆုံးပုလဲ တန္ဖုိးအႀကီးမားဆုံး ပုလဲျဖစ္မွာ မုခ်ပဲဟူ၍ တအံု 
ေႏြးေႏြး ေတြးေန သည္။ 

ပုလဲလုံးကုိ စိတ္မခ်မ္းသာစြာႏွင့္ မၾကာခဏ ထုတ္၍ထုတ္၍ ၾကည့္ရင္း တစ္ေန႔၌ သည္ 
အနာေလးဟာ အေပၚယံေၾကာေလး ရိွမွာ။ နည္းနည္းေလး ခြာလုိက္ရင္ အနာစင္သြားႏုိင္တယ္ဟူ၍ ေတြး 
မိလာသည္။ သည္လုိႏွင့္ အေပၚဆုံးလႊာကုိ သူခြာျဖစ္သည္။ တစ္လႊာပါသြားေသာ္လည္း အနာက စင္ 
မသြား။ ခြာလက္စႏွင့္ ေနာက္ တစ္လႊာ ဆက္ခြာသည္။ အနာက က်န္ေနဆဲ၊ မထူးဘူးဆုိၿပီး တစ္လႊာၿပီး 
တစ္လႊာဆက္ခြာရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပုလဲတစ္လုံး လုံး ကုန္သည့္အခါတြင္မွ အနာေလး စင္ေလသည္။ 

 
                             +++++++....................++++++++++ 

 
 
 
ပုံျပင္ဟု  မထင္ပါႏွင့္။ 
ပုလဲလုံး သမားထက္ မုိက္မဲေသာ ဇြဲမ်ိဳးျဖင့္ အနာခြာေသာသူသည္ အမ်ားႀကီးရိွသည္။ ခႏၶာ 

ကုိယ္က တကယ့္အနာ။ လက္ညိဳးမွာ ဆူးစူးသည့္ ဒဏ္ရာေလး။ အထဲမွာ ဆူးက်န္ေနသလုိလုိ နာတာတာ 
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မ်က္တက္တက္။ သုိ႔ေသာ္ ဆူးလည္းမျမင္ရ။ သူ႔ဘာသာထားလွ်င္ ေကာင္းသြားမည့္ကိစၥ။ ဒါကုိ အသာ 
မထား။ အသားအနာခံ၍ အပ္ႏွင့္ ဆြသည္။ ဆူးရိွသလား၊ မရိွဘူးလား လုိက္ရွာသည္။ မေတြ႔ရ။ လက္ 
မွာသာ ေပါက္သြား ၿပဲသြား သည္။ ဒါကုိ ဟုိအ႐ြက္ သည္အ႐ြက္ေတြ မီးကင္ၿပီး ကပ္သည္။ ေကာင္းမလာ။ 
ဘယ္ေကာင္းမည္လဲ။ အနာမရိွ သည့္ ေနရာက အနာျဖစ္လာၿပီ။ လက္က တစစ္စစ္ကုိက္သည္။ 
နီရဲေယာင္ကုိင္းလာသည္။ မေနႏုိင္ မထုိင္ႏုိင္ ေအာင္ အခံရ ခက္လာသည္။ 

အနာက ျပည္မမွည့္ေသးဘူးကုိး၊ ျပည္မွည့္မွ ေပါက္ထြက္ၿပီး သက္သာသြားမည္တဲ့။ ဆရာေတြက 
ဆုိၾက ျပန္သည္။ ကဲ..ဟုိအ႐ြက္ ဒီအ႐ြက္ေတြ ေထာင္းၿပီးအုံ။ အဝတ္နဲ႔ စည္းထား ေႏွာင္ထား။ တစ္ရက္ 
ထက္တစ္ရက္ ပုိနာလာ၊ ပုိကုိက္လာ၊ လက္တစ္ေခ်ာင္းလုံး အထိမခံႏုိင္ျဖစ္လာ။ ကုိက္ခဲသည့္ဒဏ္ 
မခံႏုိင္ေတာ့၍ စည္းထား တာေတြ ျဖည္လုိက္ေတာ့ အနာက ေယာင္ကုိင္းၿပဲစိေန၊ ျပည္ေတြယုိ၊ အသား 
ေတြေဆြး၊ အေရျပားေတြ ပ်က္စီး၊ ျပည္စင္သြားေအာင္ သန္႔သြားေအာင္ဆုိၿပီး ပူသည့္ ျပင္းသည့္ ေဆးေတြ 
ထည့္။ အသားအေရေတြ ေလာင္ၿမိဴက္ ပဲ့႐ြဲ႕၊ အ႐ုိးပါေပၚလာ။ သည္လုိႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ၿပီး လက္တစ္ေခ်ာင္း 
ျဖတ္လုိက္ရသူ၊ အသက္တစ္ေခ်ာင္းလုံး ဘာမဟုတ္ ညာမဟုတ္ ဆုံးရႈံးရသူေတြ မ်ားလွေခ်သည္။ 

ဒါမ်ိဳးက က်န္းမာေရးဗဟုသုတ နည္းလုိ႔ျဖစ္တာ။ ဗဟုသုတ ရိွတဲ့လူ၊ က်န္းမာေရး အသိပညာ 
အသင့္အတင့္ ရိွတဲ့လူမ်ားမွာ သည္လုိမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးဟု ဆုိခ်င္ဆုိပါမည္။ မွန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်န္းမာေရး 
အသိ မရိွျခင္းသည္ အျပစ္တဝက္ျဖစ္သည္။ အနာေလးတစ္ခု ရလွ်င္ မေနႏုိင္ မထုိင္ႏုိင္ ဆိတ္ခ်င္ ဆြခ်င္ 
သည့္ စိတ္ကလည္း အျပစ္တစ္ဝက္ ပါသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အနာေသးေသးကုိ မႀကီးႀကီးေအာင္ ဆိတ္ခ်င္ 
ဆြခ်င္သည့္ စိတ္။ လူအမ်ားအျပားပင္ ခႏၶာကုိယ္မွာ အနာေလးတစ္ခုရလွ်င္ ဆိတ္ခ်င္ဆြခ်င္သည္။ 
ကုိယ္မွာသာလား၊ မဟုတ္ပါ၊ စိတ္မွာထိခုိက္ဒဏ္ရာေလး ရလွ်င္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း။ ဒဏ္ရာ 
ႀကီးသထက္ႀကီးေအာင္ ပြားမ်ားေမြးျမဴတတ္ေသာ သေဘာ ရိွသည္။ 

အသာထားရမည့္ ကိစၥကုိ တအံုေႏြးေႏြး ေတြးေနသည္။ ႀကီးထြားေအာင္ ပြားမ်ားေနသည္။ မေက် 
နပ္စရာေလး နည္းနည္းကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕ပြား ေတြးေတာရင္း ေဒါသမီး တဟုန္းဟုန္း ေတာက္သည္။ ကသိ 
ကေအာက္ ျဖစ္ရသည့္ ကိစၥေလးကုိ အဖန္တလဲလဲ ျမင္ေယာင္ေတြးေတာရင္း လူေရွ႕မထြက္ရဲေအာင္ 
အရွက္ႀကီးရွက္သည္။ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ကုိယ့္အရိပ္ႏွင့္ကုိယ္ ျပႆနာ တက္ေနသူႏွင့္ တူသည္။ 

တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္ စိတ္ရူးေပါက္ကာ လူအလစ္မွာ ကုိယ့္အရိပ္ကုိယ္ လုိက္ဖမ္းၾကည့္သည္။ 
အရိပ္က ကုိယ့္အနားေလး ကပ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရွ႕သုိ႔လွမ္း၍ ဖမ္းၾကည့္လုိက္လွ်င္ သူက ကုိယ့္ေရွ႕ 
ဘက္ ပုိထြက္သြားသည္။ ဖမ္းမရ၊ ဖမ္းေလမရေလ၊ ဖမ္းေလထြက္ေလ၊ အတင္းလုိက္ဖမ္း အရိပ္က အတင္း 
ထြက္ေျပး။ ရပ္ေနလွ်င္ အရိပ္က ကုိယ့္ေရွ႕နားေလးမွာ ရပ္ေန။ ၾကာေတာ့ ဒါႀကီးကုိ ေၾကာက္သလုိ ျဖစ္ 
လာသည္။ ဆက္မ ဖမ္းရဲေတာ့။ မေနႏုိင္၍ မသိမသာ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ကုိယ့္အနားေလး သူက ကပ္ 
ေနသည္။ ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလး ခြာထြက္သည္။ မရ၊ ေရွ႕တုိးေနာက္ဆုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္လုပ္သည္။ အရိပ္ 
က ကြာမက်၊ ဖ်ပ္ခနဲ တစ္ဖက္ လွည့္ၿပီး အသာလစ္ထြက္သည္။ မရ၊ ကပ္ပါလာသည္။ ခပ္သြက္သြက္ 
ေလွ်ာက္သည္။ မသိမသာ ေျပးသည္။ သည့္ေနာက္ တအားေျပးသည္။ မရ။ အရိပ္က သူ႔ေနာက္မွ ေတာက္ 
ေလွ်ာက္ လုိက္ပါေနေလသည္။ 

အေရးမဟုတ္သည့္ အရာကုိ ပြားမ်ားကပ္ၿငိေနမိလွ်င္ အဲသည္အတုိင္းပင္ ကုိယ္ရွာေသာ ဒုကၡထဲ 
ကုိယ္ နစ္သြားတတ္သည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ပညာရိွတုိ႔က “အေသးအမႊား ေစာ္ကားမႈေလးကုိ 
သည္းခံလုိက္ပါ။ ႀကီးႀကီးမားမား ေစာ္ကားခံရျခင္းမွ လြတ္ကင္းမည္။ အေသးအမႊား ဆုံးရႈံးမႈကုိ လက္ခံ 
လုိက္ပါ။ ႀကီးႀကီးမားမား ဆုံးရႈံးရျခင္းမွ လြတ္ကင္းလိမ့္မည္” ဟူ၍ ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေတာ္စတြိဳင္း၏ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္မွာ သည္လုိဆုိသည္။ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ပဲေစ့ေတြ လက္ႏွစ္ဆုပ္ 
အျပည့္ ယူလာသည္။ ပဲေစ့ေလးတစ္ေစ့ လက္ၾကားထဲက ထြက္က်တာကုိ သူလုိက္ေကာက္ေတာ့ အေစ့ 
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ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ထပ္၍ က်သည္။ လုိက္ေကာက္ ထြက္က်၊ လုိက္ေကာက္ ထြက္က်ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး၌ 
ေမ်ာက္စိတ္တုိ ကာ ပဲေစ့ေတြအားလုံး လႊင့္ပစ္ၿပီး ထြက္ေျပးေလေတာ့သည္။ 

အေသးအဖြဲကုိ လုိက္ရွင္းရင္း မႏုိင္မနင္းျဖစ္ကာ အလုပ္တစ္ခုလုံး ပ်က္သြားရသူေတြ အမ်ားႀကီးရိွ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နားလည္သူေတြကေတာ့ ပဲေစ့တစ္ေစ့ႏွင့္ ၿပီးမည့္ကိစၥမွာ ေနာက္ထပ္အနာမခံ။ အဲသည္ 
တစ္ေစ့ကုိပဲ ခ်န္ခဲ့ေလ့ ရိွၾကသည္။ 

ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာႀကီး ဂ်ီေကခ်က္စတာတန္၏ စီးပြားေရး အျမင္မ်ားကုိ သူႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ 
ထင္ရွားသူ စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ့ခ်္ဘားနဒ္ေရွာက အႀကီးအက်ယ္ စုတ္ျပတ္ေအာင္ ပုတ္ခတ္ေဝဖန္သည့္ 
စာတစ္ပုဒ္ စာနယ္ဇင္းမ်ားထဲတြင္ ေရးထည့္လုိက္သည့္ အခါ ခ်က္စတာတန္၏ မိတ္ေဆြမ်ား အႀကီး 
အက်ယ္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ သူတုိ႔လူလည္း ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ျပန္တြယ္လိမ့္မည္ဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကသည္။ 

အခ်ိန္အတန္ၾကာသည့္တုိင္ ခ်က္စတာတန္က တစ္ပုဒ္မွ်ျပန္မေရးဘဲ ၿငိမ္ခံေနသည့္အခါ သူ၏ အ 
ေပါင္း အသင္း အရင္းအခ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ သမုိင္းပညာရွင္ ဘဲေလာ့က သည္ေလာက္ေတာင္ ေသြးေၾကာင္ရ 
ေကာင္းလားဟု က႐ုဏာေဒါေသာႏွင့္ ေမာင္းမဲေျပာဆုိသည္။ ခ်ာစတာတန္က စိတ္မဆုိး။ “ဘဲေလာ့ရာ 
ကုိယ္ လက္တုံ႔ ျပန္ၿပီးပါၿပီကြ။ ဘားနဒ္ေရွာလုိ စကားတတ္တဲ့လူမ်ိဳးကုိ တစ္ခြန္းမွ ျပန္မေျပာတဲ့နည္းနဲ႔ 
တုံ႔ျပန္တာ သူ႔အတြက္ အထိနာဆုံးဘဲကြ” ဟူ၍သာ သူက ႏွစ္သိမ္႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ခ်ာစတာတန္သည္ ကဗ်ာဆရာျဖစ္သည္။ သတင္းစာဆရာလည္း ျဖစ္သည္။ ဝတၳဳေရးသမား 
အျဖစ္လည္း ထင္ရွားေအာင္ျမင္သည္။ ေရဒီယုိ အသံလႊင့္သမား လုပ္သည့္အခါ၌လည္း အထူး လူႀကိဳက္ 
မ်ားသူ ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဲသည္အရည္အခ်င္းေတြ ၊ အဲသည္ရာဇဝင္ေတြ အားကုိးျဖင့္ သူမတုံ႔ျပန္။ 
ဘားနဒ္ေရွာလုိ စကားလံုး ေျပာင္သူ၊ သေရာ္စာ ေဝန္ဖန္စာမ်ား ေရးရာ၌ အလြန္ေလ့က်က္ ကၽြမ္းက်င္သူကုိ 
ထုိလူ၏ နယ္ပယ္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ မုိက္မဲေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု သူသေဘာေပါက္သည္။ 
ခ်က္စတာတန္သည္ ပဲေစ့တစ္ ေစ့သာ အဆုံးရႈံးခံခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ လူတုိင္း အဲသည္လုိ တစ္ေစ့ႏွင့္ ပုိင္းတတ္သည္မဟုတ္။ လက္ႏွစ္ဖက္လုံးက ပဲေစ့ေတြ 
ထြက္ က်ေတာ့မွ သြားလုပ္မိတာ မွားမွန္းသိၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးရိွသည္။ အဓိက က အခ်င့္အတြက္ 
လြဲျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်င့္အတြက္ မွန္ကန္ရန္အတြက္ ေခါင္းေအးဖုိ႔လုိသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကုိယ္ 
မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ိဳ းၾကံဳလာလွ်င္ ေခါင္းေအးေအးထား မစဥ္းစားႏုိင္ပါ။ ေဒါသျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္ 
မိတတ္ၾကသည္။ ေဒါသထြက္ ေလ လြဲေလ။ 

ေရွးေခတ္ ဂ်ပန္ျပည္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ရိွသည္။ သူက အလြန္စိတ္တုိသည္၊ ဘာေလး 
တစ္ခုမွ် သည္းညည္းမခံႏုိင္။ သူ႔ေက်ာင္းအနီးမွာ ဖက္ယားပင္ႀကီး တစ္ပင္ရိွရာ အဲဒါကုိ အစြဲျပဳၿပီး အနီး 
ပါးနားက လူေတြ က သူ႔အား ဖက္ယားပင္ ဆရာေတာ္ဟု ေခၚေဝၚေနၾကသည္။ သည္လုိေခၚသံ မၾကာခဏ 
ၾကားရေတာ့ သူေဒါသ ထြက္ကာ တစ္ေန႔မွာ ဖက္ယားပင္ႀကီးကုိ ခုတ္ပစ္သည္။ သစ္ပင္ႀကီးခုတ္၍ ငုတ္ 
ခ်ည္းက်န္သည့္အခါ လူေတြက သစ္ငုတ္တုိ ဆရာေတာ္ဟု ေျပာင္းေခၚၾကသည္။ ဒါကုိၾကားေတာ့လည္း 
မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ျပန္ကာ ဒါေလာက္ေတာင္ ရိွတာကြာဟူ၍ သစ္ငုတ္ကုိပါ တူးထုတ္ပစ္လုိက္သည္။ ငုတ္ 
မရိွသည့္ အခါ လူေတြက တစ္မ်ိဳးေျပာင္း ေခၚသည္။ “ ငုတ္တူးဆရာေတာ္ ” ဟူ၍။ 

သည္လုိအေနအထားမ်ိဳးမွာ ဆက္လုပ္ေလ ကုိ႐ွဳံးေလပင္။ စင္စစ္ ျပႆနာဆုိသည္က ကုိယ္က 
ျပႆနာဟု ခံယူမွ ျပႆနာျဖစ္သည္။ စိတ္ေအးေအး ထားမည္ဆုိလွ်င္ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေသး 
အမႊားသာ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ကပုံႀကီးခ်ဲ႕ ခံစားသည့္အခါ၌မူ အေသးအမႊားက အဆမတန္ႀကီးထြားကာ ကုိယ့္ 
ကုိပင္ ပုိ၍ဒုကၡေပးေတာ့သည္။ 

ေနရာတကာ အေလွ်ာ့ေပး သည္းခံကာ သူမ်ားသေဘာအတုိင္းခ်ည္း လုိက္နာဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ေလာက၌ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္ အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားအား 
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းသည္ မွန္သည္၊ သင့္ေတာ္သည္၊ မိမိအတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ ဟူေသာ 
အေနအထား မ်ားအတုိင္း ျဖစ္လာ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ စီမံဖန္တီးတတ္ဖုိ႔လုိပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္၌ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အတူတြဲလ်က္ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈ ရရိွရန္အတြက္မူ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဤသည္တုိ႔ကား မိမိျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ပုံစံအတုိင္း ျဖစ္လာ ေျပာင္းလဲ 
လာေအာင္ စီမံ ဖန္တီးရန္ မစြမ္းသာသည့္အရာမ်ား၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အတင္းအားထုတ္မည္ဆုိက 
အက်ိဳးထက္ အျပစ္မ်ားမည့္ အရာမ်ားဟူ၍ သိမွတ္ကာ သူ႔အရိွအတုိင္း လက္ခံတတ္ဖုိ႔ လုိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
 

(မေဟသီ ၁၉၉၉၊ ႏိုဝင္ဘာ) 
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~ အဆုံးအျဖတ္ ေပးတတ္တဲ့လူ ~ 
 
 
  သူ႔အသံ လူေတြမႀကိဳက္သျဖင့္ သည္႐ြာက ေျပာင္းမည္ဟု ထြက္လာေသာဇီးကြက္အား ငံုး 
ငွက္က အၾကံေပးသည္။ “ေနဦးေလဗ်ာ စဥ္းစားစမ္းပါဦး၊ ဒီအသံ လူမႀကိဳက္ဘူးဆုိလို႔ ေျပာင္းၿပီတဲ့၊ 
ေနာက္တစ္႐ြာ ေရာက္ေတာ့ေကာ လူေတြကႀကိဳက္ၾကမွာလား၊ သူ႔တုိ႔ မႀကိဳက္ဘူးဆိုတုိင္း ေျပာင္း 
ေနရင္ ခင္ဗ်ားေျပာင္းလုိ႔ ဆုံးမွာလား။ အဲဒီေတာ့ ႐ြာေျပာင္းမယ့္အစား ခင္ဗ်ားအသံကုိ လူအမ်ား 
နားခံ သာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ရင္ ပုိမေကာင္းဘူးလား” ဟူ၍။ 

တ႐ုတ္ပံုျပင္ဆရာ လူရွန္ (Liu Hsiang ) ၏ ဇီးကြက္ႏွင့္ ငံုးငွက္ပံုျပင္တုိကေလးကုိ ဖတ္ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာက် ၾကသည္။ မွန္သည္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း 
တစ္ မ်ိဳးထက္မက ရွိသည္ပဲ။ အဲသည္ နည္းလမ္းေတြထဲက အေကာင္းဆုံး အဆင္ေျပဆုံး နည္း 
လမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ လုိက္႐ံုပဲေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲသလုိ သေဘာေပါက္လုိက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေလာကမွာ ၾကံဳရသည့္ ကိစၥေတြက အဲသည္ပံုျပင္ထဲကေလာက္ မလြယ္ကူ။ မရိုးစင္း။ ဥ 
ပမာ အီစြပ္ပံုျပင္ထဲက ျမည္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ သားအဖႏွစ္ေယာက္ ကိစၥဆိုလွ်င္ အေတာ္ခြက်လာ 
ၿပီ။ အမ်ား သိၿပီးသား ပံုျပင္ကို နည္းနည္းျပန္ေႏြးရေသာ္ တစ္ခါတုန္းက သားအဖႏွစ္ေယာက္ 
ျမည္းတစ္ေကာင္ ေရာင္းရန္ ေစ်းပြဲသုိ႔ ေမာင္းသြားၾကသည္။ ႏွစ္ဦးလုံး ျမည္းႏွင့္အတူတကြ လမ္း 
ေလွ်ာက္လ်က္။ လမ္း မွာ မိန္းကေလးတစ္သုိက္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ စကားေတြေျပာၿပီး လာၾကရာ 
က ျမည္းႏွင့္ သားအဖကုိ ေတြ႔သည့္အခါ “ဟယ္၊ အရူးေတြေတာ့္။ ျမည္းႀကီး တစ္ေကာင္လံုး ပါလာ 
တာကုိ မစီးဘူး။ ေျခေညာင္း ခံၿပီး လမ္းေလွ်ာက္လာၾကတယ္” ဟုမၾကားတၾကား အားမနာပါးမနာ 
ေျပာၾကသည္။ ဒါႏွင့္ ဖေအလုပ္ သူက သားေလးကုိ ျမည္းေပၚတက္ခိုင္ၿပီး သူကနံေဘးမွပင္ 
ေလွ်ာက္လိုက္သည္။ တစ္ေနရာတြင္ လူႀကီးတစ္သုိက္ႏွင့္ ေတြ႔သည္။ သည္တြင္ အေတာ္လူတြင္ 
က်ယ္ လုပ္တတ္သူ တစ္ေယာက္က အေျခာက္တုိက္ ဝင္ေျပာသည္။ “ ၾကည့္စမ္း၊ ကာလသား 
သမီးမ်ား လူႀကီးမိဘကုိ အရုိေသ ေပးရေကာင္း မွန္းမသိဘူး၊ ကုိယ္က လူငယ္ပဲ၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး 
ေလွ်ာက္သြားပါလား။ ဆင္းေပးလုိက္။ အေဖႀကီး ေညာင္းလွေရာ့မယ္” ဟူ၍။ သုိ႔ႏွင့္ အေဖလုပ္သူ 
က သားကုိဆင္းခိုင္းၿပီး သူတစ္လွည့္ စီးျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မ်ားမ်ား မသြားရ။ မိန္းမေလးငါး 
ေယာက္ ကေလးတစ္စုႏွင့္အတူ လာေနတာ ဆုံရျပန္သည္။ အဲသည္မွာ မိန္းမေတြက “ၾကည့္စမ္း၊ 
တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္လုိက္တဲ့ လူႀကီး၊ ကုိယ္ကေတာ့ ျမည္း ေပၚမွာ အခန္႔သားထုိင္လို႔၊ ကေလး 
ခမ်ာ ေနာက္က အေမာတေကာ လုိက္ေနရရွာတယ္” ဆုိၾကျပန္ေတာ့ သူတုိ႔ေက်နပ္ေအာင္ ျမည္း 
ေပၚမွာ ဖေအက ေရွးနည္းနည္း တုိးေပးၿပီး သားေလးကုိ ေနာက္နားက ကပ္ထိုင္ခုိင္းသည္။ သား 
အဖႏွစ္ေယာက္လံုး ျမည္းေက်ာကုန္းေပၚ တက္စီးလာၾက၍ ေစ်းႏွင့္ သိပ္မေဝးသည့္ တစ္ေနရာ 
ေရာက္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔သည္။ “ဒါ ခင္ဗ်ား ျမည္းလားဗ်” တဲ့။ အဲသည္လူက ေမး 
သည္။ “ဟုတ္ပါတယ္” ဆုိေတာ့ ၊ စီးလာပံု ၾကည့္ရတာ ကုိယ့္ျမည္း မဟုတ္သလုိ ဘဲဗ်ာ” တဲ့။ 
သည္လူက ဆုိသည္။ ဒါႏွင့္တင္ မေနေသး၊ သူက“ ျမည္းကေလးခမ်ာ သနားစရာဗ်ာ။ တကယ္ဆို 
ခင္ဗ်ားတုိ႔ သားအဖက သန္သန္မာမာႀကီးပဲ၊ သူ႔ကိုေတာင္ တစ္လွည့္တစ္ျပန္ ထမ္းပုိးသြားဖုိ႔ 
ေကာင္းတယ္” တဲ့။ အတည္ေပါက္ အၾကံေပးသည္။ ဒါႏွင့္ လူတကာ့စကား နားေထာင္ၿပီး အူခ်ာ 
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ခ်ာ ျဖစ္လာသည့္ အေဖလုပ္သူက “ဟုတ္ပါၿပီဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား သေဘာအတုိင္း ျဖစ္ရပါေစ့မယ္” ဆုိၿပီး 
သားအဖႏွစ္ေယာက္ ျမည္းေျခေထာက္ေတြစုၿပီး ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္၊ တုတ္ႀကီးႀကီး တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လွ်ိဳၿပီး 
ျမည္းကို ထမ္းၾကသည္။ ေစ်းအဝင္နားက ေခ်ာင္းကူးတံတားေလး ေရာက္ေတာ့ သားအဖ ႏွစ္ 
ေယာက္ ကိုးရိုး ကားယား မႏိုင္မနင္း ျဖတ္လာသည့္ အခ်ိန္ ေဘးကျမင္ရသူေတြ လက္ညွိဳးထုိးၿပီး 
ေလွာင္ၾက ေျပာင္ၾက၊ တဟားဟား ရယ္ေမာၾကေတာ့ ေစာေစာကတည္းက အေနရအထုိင္ရ ခက္ 
ေနေသာ ျမည္းက အလန္႔တၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္လုပ္ရာ ႀကိဳးေတြေျပၿပီး ေအာက္ဘက္ေရထ ဲ
ဝုန္းခန ဲထုိးက်သြားေလ သတည္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ဇီးကြက္အတြက္ ငံုးငွက္၏ အၾကံေပးခ်က္သည္ တန္ဖိုးရွိ၏။ ျမည္းသားအဖ အတြက္မူ 
လမ္းၾကံဳ လူတုိ႔၏ အၾကံေပးခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္၊ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခ်က္ေတြသည္ သူတို႔အား ဝုိင္း 
၍ ေခ်ာက္ တြန္းၾကသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ေဘးပရိတ္သတ္၏ ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာသံ၊ ေဝဖန္သံ၊ 
ျပစ္တင္သံ၊ ဟစ္ေအာ္သံမ်ားၾကားတြင္ ထုိသားအဖသည္ ေဇာေခၽြးျပန္မည္။ မ်က္ႏွာမထားတတ္ 
ျဖစ္မည္။ ေဘးဘီ မၾကည့္ရဲ ျဖစ္မည္။ ေျခမကုိင္မိ၊ လက္မကုိင္မိ၊ ေယာင္တိေယာင္နျဖစ္ကာ ဆင္း 
လုိက္ တက္လုိက္ ဆြဲလုိက္ တြန္းလုိက္ေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနမိႏိုင္သည္။ 
“ေဟ့ ကုိယ့္စိတ္က သင့္ေတာ္တယ္ထင္တာ ကုိယ္လုပ္ကြာ။ လူတကာ ေျပာစကားေတြ ဂ႐ုစိုက္ 
မေနနဲ႔” ဟူ၍ တခ်ိဳ႕က ဆုိႏိုင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သည္သားအဖကိစၥမွာ ဘယ္ 
ဟာသည္ သင့္ေတာ္သည္ဟု သင္ဆုိပါမည္နည္း။ ေဘးလူတို႔၏ ေျပာစကားကုိေရာ အခါခပ္သိမ္း 
သင္ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ ေနႏုိင္ပါမည္လား။ သည္သားအဖအတြက္ ခရီးလမ္းတြင္ အဆင္ေျပေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ နည္း လမ္းတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးပါဟု ဆုိလွ်င္ အေတာ္ စဥ္းစားရ ခက္လိမ့္မည္ ထင္ 
သည္။ 

မခက္ဘူးဗ်ာ။ အသင့္အတင့္ ၾကည့္လုပ္ေပါ့။ တရားေသ မထားနဲ႔၊ သူမ်ားေျပာတုိင္း ခ်ည္း 
လည္း လုိက္မလုပ္နဲ႔။ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးလည္း မထားနဲ႔၊ တစ္ခါတေလ သူ 
တုိ႔သေဘာနဲ႔လုပ္၊ တစ္ခါတေလ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ ကုိယ္လုပ္။ ေႁမြမေသတုတ္မက်ိဳး မယုတ္မလြန္ 
ေပါ့ဗ်ာဟု ဆုိတဲ့ သူက ဆုိပါမည္။ 

ဒါလည္း ဟုတ္သေလာက္ ဟုတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မယုတ္မလြန္ဆုိသည္မွာ အေတာ္ မ 
တိက် ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေျပာသူအတြက္ လြယ္သေလာက္ တကယ္လုပ္ရမည့္ သူအတြက္ 
ခက္သည္။ လက္ေတြ႔၌ လူေတြသည္ ငါဘာလုပ္ရမလဲ တိတိက်က် သိခ်င္တတ္ေသာ သေဘာ 
ရွိသည္။ ဒီလုိ လား၊ ဟုိလိုလား၊ ႏွစ္ခုမွာ တစ္ခုပဲေျပာပါ၊ ဆုိေသာသူေတြ မ်ားသည္။ တစ္နည္း 
နည္း ျပတ္ခ်င္ၾကသည္။ “ေႁမြမေသတုတ္မက်ိဳး” ဆုိသည္မွာ အေတာ္ပညာသားပါေသာ အလုပ္ 
ျဖစ္သည္။ ျပႆနာကုိ တန္းလန္းထားေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ တကယ္ “ကၽြမ္း” ေသာသူ၊ အ 
ဆင့္ျမင့္ေသာ သူေတြသာ ဒါမ်ိဳးကို လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ လုပ္တတ္ေသာ အေလ့အထလည္း ရိွၾက 
သည္။ 

သုိ႔ေသာ္...............သိပ္အဆင့္ျမင့္ပါသည္ဆိုေသာ သူမ်ားပင္ မတင္မက် မျပတ္မသား 
အေန အထားမ်ိဳးမွာ ၾကာရွည္ေနရလွ်င္ ဦးေႏွာက္က မခံႏုိင္ ျဖစ္လာ တတ္သည္။ 

ဥပမာ- ရွင္ဘုရင္၊ သမၼတ စသည့္ အႀကီးအခ်ဳပ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆုိပါေတာ့။ သူတို႔မွာ အႀကီး 
ေလးဆုံး တာဝန္က “ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရျခင္းျဖစ္သည္”။  မိမိသည္ တုိင္းျပည္၏ အာဏာပုိင္။ 
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ကိစၥအမ်ား အျပားသည္ မိမိသေဘာအတုိင္း ျဖစ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ကိစၥ၌ မိမိသေဘာ 
သည္ မည္သုိ႔ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပရန္ကား သူ၌ တာဝန္ရွိသည္။ 

ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လြယ္ကူပါသည္။ ကုိယ့္သေဘာကုိ အလြယ္တကူ ေျပာခ်လုိက္ 
ရံုသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံမူ မေျပာဘဲပင္ ေအာက္လူတို႔က မိမိသေဘာကုိသိကာ ၄င္းအတုိင္း 
လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားလည္း ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။ 
ကုိယ္မ ကၽြမ္းက်င္ေသာကိစၥ၊ နားလည္ရခက္ေေသာကိစၥ၊ ေသာင္မတင္ ေရမက် ကိစၥ၊ မေထြး 
ႏိုင္မမ်ိဳႏိုင္ ကိစၥ၊ ေရွ႔တုိး ထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းတုတ္ကိစၥ၊ အဆီတဝင္းဝင္း သဲတရွပ္ရွပ္ 
ကိစၥ၊ အပ္နဲ႔ထြင္မလား ပုဆိန္နဲ႔ေပါက္ရမလား မကြဲျပားသည့္ကိစၥ............... 

ဒါေပသည့္ ဘာပူစရာလုိသလဲ၊ သည္ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ဘယ္ကိစၥအတြက္မဆုိ တိုင္ပင္စရာ 
အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရိွတာပဲဥစၥာ။ ၾကံကိုအရင္းက စ စားမလား၊ အဖ်ားက စ စားမလား မပုိင္းျခား 
တတ္လွ်င္ ၾကံပါရဂူကုိေမး။ ၾကက္ဥကုိ အႀကီးဖက္က ေဖာက္ေသာက္ရမလား၊ အေသးဖက္က 
ေဖာက္တာ ပိုအဆင္ေျပမလား စဥ္းစားမရလွ်င္ ၾကက္ဥပါရဂူႏွင့္ ေဆြးေႏြး။ အလြယ္ေလးပဲဟု 
ေတြးစရာရိွသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဒါက ပါရဂူေတြ အေၾကာင္း မသိ၍ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားမွာ ပါရဂူေတြ ဘယ္ေလာက္ဘယ္ေ႐ြ႕ ရွိမွန္းမသိ၍ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္တို႔ ထုံးစံက 
ပါရဂူ(ဝါ) မင္းတုိင္ပင္အမတ္ ပညာရိွကုိ တစ္ေယာက္တည္းမထား၊ ႏွစ္ေယာက္ထားသည္။ သုံး 
ေလးငါးေယာက္၊ သုံးေလးငါးဆယ္ ထားသည္။ တစ္ေယာက္တည္းဆုိလွ်င္ အစစအရာရာ သူ႔ 
ခ်ည္းေမးကာ သူေျပာတုိင္းခ်ည္း လုိက္လုပ္ေနရသည့္ သူ႔တပည့္ ျဖစ္သြားမည္ေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ အ 
နည္းဆံုး ႏွစ္ေယာက္ထားျပန္ သည့္အခါ ႏွစ္ေယာက္က ႏွစ္မ်ိဳးေျပာသည္။ တစ္မ်ိဳးတည္းခ်ည္း 
ေျပာေနလွ်င္လည္း တစ္ေယာက္သည္ က်န္တစ္ေယာက္၏ ေနာက္လုိက္ ျဖစ္သြားမည္ေပါ့။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ သူလည္းပညာရိွ၊ ကုိယ္လည္း ပညာရိွဟူ၍ ျဖစ္ေအာင္တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာရသည္။ 
အဲသည္အခါ ရွင္ဘုရင္မွာ ျပႆနာ တက္ေတာ့သည္။ 

ကုိယ္မဆုံးျဖတ္ႏိုင္၍ သူတုိ႔ကို ေမးသည္။ အခုေတာ့ သူတို႔လုပ္ပံုက ခင္ဗ်ားဘာသာ ခင္ 
ဗ်ား ဆံုးျဖတ္ဟု ျပန္ေျပာတာႏွင့္ တူေနသည္။ ႏွစ္ေယာက္မဲခ်င္း ညီေနသျဖင့္ တဖက္ဖက္က ျပတ္ 
ျပတ္သားသား အားမ်ားသြားေအာင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ေမးျပန္လွ်င္လည္း အဲသည္လူက 
ပထမႏွစ္ေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေထာက္ခံလွ်င္ အေကာင္းသား၊ သူက သူ႔သေဘာ 
ႏွင့္သူ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာလာလွ်င္ သုံးေယာက္သုံးမ်ိဳး ပုိဆိုးသြားႏုိင္သည္။ ဆုိပါေတာ့၊ ၾကံကုိအ 
ရင္းကလည္း မစားနဲ႔၊ အဖ်ားကလည္း မစားနဲ႔၊ အလယ္ပိုင္းက စၿပီးစားဟု အၾကံေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ိဳး။ ခက္သည္က ပါရဂူေတြကုိခ်ည္း အျပစ္တင္၍လည္းမျဖစ္။ ကိစၥေတြ ျပႆနာေတြဆုိတာက 
သည္ဘက္က ဟုိဘက္က၊ ေအာက္နားက၊ အထက္နားက၊ အလယ္အလတ္က၊ စသျဖင့္ ႐ွဳ 
ေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက ၾကည့္လုိ႔ရသည္။ ၾကည့္သည္႐ွဳေထာင့္ကုိ လုိက္ကာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျမင္ရသည္။ 
တစ္ခါ၊ သည္ဟာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ႀကီးေနၿပီး ဟုိဟာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေတာ့ ေသးသြားသည္။ ျမင္ခါ 
စမွာ ျဖဴသလုိလို ေတာ္ ၾကာေတာ့ မည္းသြားသလုိလို။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိစၥတုိင္းမွာ အနည္းဆုံး----- 
အထက္ကၾကည့္သူ၊ ေအာက္ကၾကည့္သူ 
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အႀကီးဘက္က၊ အေသးဘက္က 
အရင္းပိုင္း ပါရဂူ၊ အဖ်ားပုိင္း ပါရဂူ 
အျဖဴဘက္ကရပ္သူ၊ အမည္းဘက္ကရပ္သူ 
သစ္ေတာတစ္ေတာလုံးကုိ ၾကည့္သူ၊ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းကုိ ျမင္သူ။ 
အစဥ္အလာကုိ ထိန္းသိမ္းသူ၊ အသစ္တီထြင္မႈကို စိတ္ဝင္စားသူ 
စာအုပ္ႀကီးသမား၊ လက္ေတြ႕သမား 
ကြန္ဆာေဗးတစ္၊ လစ္ဘရယ္ 
အမာလုိင္း၊ အေပ်ာ့လုိင္း 
အျပဳတ္တိုက္မည့္သူ၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမည့္သူ 
ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူ 
စသျဖင့္ အနည္းဆံုးႏွစ္မ်ိဳးေတာ့ရိွေနၿပီး ရွင္ဘုရင္ကလည္း အဲသည္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးဘက္က ပါရဂူေတြ 
ငွားထားၿပီးသား ျဖစ္ေနသည္။ 

ၿပီး ပါရဂူအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း မိမိကုိ တစ္ယူသန္သမား၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းသမားဟု 
အထင္ ေရာက္မွာ အလြန္ေၾကာက္သည္။ နက္နက္႐ွဳိင္း႐ွဳိင္း ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္သမား၊ အေကာင္းႏွင့္ 
အဆုိး၊ အ က်ိဳးႏွင့္ အျပစ္၊ pros and cons ကုိ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားခ်ိန္ဆ ျပတတ္သူဟုသာ ျမင္ေစ 
ခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိလားေထာက္ခံသူ pro သမားကလည္း ျပတ္ 
ျပတ္သားသား pro ဟုမဆုိ၊ pros ေရာ cons ေရာ အရင္ေျပာမည္။ ၿပီးေတာ့မွ Pro ဘက္ကို သာ 
သာထုိးထုိး။ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္လိုသည့္ con သမားကလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း။ 

သည္လိုတင္ျပရာမွာ သူတုိ႔အဓိက သုံးေလ့ရိွသည္က တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္... ေနာက္တစ္ 
ဖက္က ၾကည့္ျပန္ရင္ ဟူေသာစကား။ ဒါကုိ အဂၤလိပ္လိုေျပာေတာ့ on the one hand ႏွင့္ on the 
other hand........ 

ဘာဆုံးျဖတ္ရမွန္း မသိ၍ အၾကံေတာင္းရာတြင္ အၾကံေပးသူက တစ္ခုတည္း တိတိက်က် 
မေျပာ။ ႏွစ္ခုရွိတယ္၊ တစ္ခုကဒီလို၊ တစ္ခုကဟုိလုိဟူ၍ လုပ္ေနသည့္ အခါ ဆုံးျဖတ္ရမည့္ သူက 
စိတ္မရွည္ခ်င္။ ေဒါသႀကီးသည့္ တခ်ိဳ႕ရွင္ဘုရင္ဆုိလွ်င္ ဘယ္လုိအမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ပစ္မည္ 
မသိ။ အေမရိကန္ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟယ္ရီထ႐ူးမင္း ကေတာ့ “on the one hand ေတြ  on 
the other hand ေတြ ငါမၾကားခ်င္ေတာ့ဘူးေဟ့။ ငါ့ကုိ လက္တစ္ဖက္တည္းရိွတဲ့ ပါရဂူသာ ရွာ 
ေပးၾကေတာ့” ဟူ၍ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေျပာဖူးသည္။ 

ထ႐ူးမင္းက ဒဏ္မခံႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မွာ အဲသလုိ ေျပာလုိက္တာျဖစ္သည္။ စင္စစ္ သူတို႔ 
ေနရာ မ်ိဳးက ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ အဓိက လုိအပ္သည္က အဲသည္ဒဏ္ ခံႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္သည္။ ကိစၥတစ္ 
ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ႐ွဳျမင္သုံးသပ္ခ်က္ေတြ သေဘာထား အျမင္ေတြ သိရၾကားရ 
ၿပီးသည့္ေနာက္မွာ ကုိယ္က တစ္ခုခုကုိေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ကုိယ့္သေဘာထား အျမင္အျဖစ္ ဆုံး 
ျဖတ္ ေၾကညာႏုိင္ဖို႔ လုိသည္ေပါ့။ 

အဲသည္တာဝန္ကုိ ပီပီသသ ရာဇဣေႁႏၵ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီဆုိလွ်င္ တုိင္းေရး 
ျပည္ရာ အျဖာျဖာကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ေသာ ပညာရိွမင္းအျဖစ္ ေလး 
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စား ယံုၾကည္ျခင္း ေၾကာက္႐ြ႕ံခန္႔ညားျခင္း ခံရေပမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ မင္းဧကရာဇ္မ်ားကေတာ့ အဲသည့္ 
ဘက္တြင္ ထူးခၽြန္သည္။ နမူနာ တစ္ေယာက္ျပရလွ်င္ ျပင္သစ္ ဘုရင္ လူဝီ ၁၄။ 

လူ၀ီ ၁၄ က လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္။ သုိသိပ္သည္။ စကားမ်ားမ်ားမေျပာ၊ သူ႔အသြင္အျပင္ကလည္း အကဲ 
ခတ္ရ ခက္သည္။ ၿပီးတုိင္းျပည္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ဝန္ႀကီး မႉးႀကီးမ်ားႏွင့္ တိတ္တိတ္က်ိတ္ တုိင္ပင္ေလ့မရိွ။ 
တုိင္းျပည္အတြက္ အေလးအနက္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ နန္းေတာ္ရိွ ဝန္ 
ႀကီး၊ မႉးႀကီး၊ ၿမိဳ႕စား ႐ြာစားႀကီးေတြ ေန႔ေရာညပါ တုိင္ပင္ၾက ေဆြးေႏြးၾက ျငင္းခုံၾကသည္။ သည္လူ႔ အယူ 
အဆ၊ ဟုိလူ႔ အယူအဆ၊ သည္လူစု၏ သေဘာထား၊ ဟုိလူစု၏ သေဘာထား စသည္ျဖင့္ အစုစု အဖြဲ႔ဖြဲ႔၏ 
အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ေပါင္းစပ္ၾက၊ ေခ်ဖ်က္ၾက၊ ညွိယူၾကၿပီးေသာ္ ေနာက္ဆုံး၌ မတူ 
ေသာ အယူအဆ ကုိယ္စီႏွင့္ အုပ္စုႏွစ္စုသာ က်န္ရစ္ေလ့ရိွသည္။ 

အဲသည္အခါ အုပ္စုတစ္စုစီက မိမိတုိ႔အစု၏ အျမင္ကုိ ရွင္ဘုရင္ထံ တင္ျပမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ 
ဦး (ဝါ) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီ ေ႐ြးၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔အျမင္ကုိ ရွင္ဘုရင္ သေဘာေပါက္ လက္ခံလာ 
ေအာင္ မည့္သည့္အခ်ိန္ မည့္သည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ မည့္သုိ႔ေသာ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ိဳး၊ မည္သုိ႔ေသာ ေလ 
သံဟန္ပန္မ်ိဳး ျဖင့္ ေျပာဆုိတင္ျပမည္ စသည္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္ၾက အတည္ျပဳၾကသည္။ 

သူတုိ႔ဘာသာ မည္မွ်ၾကံစည္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ စကားေျပာမည့္ေနရာကုိ ေ႐ြးခ်ယ္သူမွာ 
ရွင္ဘုရင္သာျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္က အစုႏွစ္စုမွ ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္ကုိ တၿပိဳင္တည္းေတြ႔ဆုံသည္။ 
တစ္ဦးစီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္လုိမွ မွန္းဆ၍ မရႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာေပးျဖင့္ နားေထာင္သည္။ ႏွစ္ဖက္ 
တင္ျပၿပီးသည့္ေနာက္ အရွင္မင္းျမတ္၏ သေဘာထားအျမင္ကုိ သိလုိပါသည္ဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ 
က “ငါ ၾကည့္ဦးမယ္” (ငါစဥ္းစားဦးမယ္) ဟူ၍ တစ္ခြန္းတည္း ေျပာေလ့ရိွသည္။ 

အဲသည္ေနာက္တြင္ သည္လူေတြကုိ ထပ္၍လည္း မတုိင္ပင္။ ငါဘယ္လုိ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ထား 
တယ္ဟူ၍ ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္း တီးေခါက္ေဆြးေႏြးျခင္လည္း မျပဳေတာ့။ သူလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္လုံး 
ကုိ အစည္းေဝးတြင္ ေၾကညာကာ တာဝန္ခြဲေဝ ခုိင္းေစျခင္း ျပဳခ်င္ျပဳမည္။ သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ အျပည့္အစုံ 
ကုိ မိမိေခါင္းထဲ သိမ္းဆည္းထားကာ ဆုိင္ရာလူ အသီးသီးအား တစ္စိတ္ခ်င္း တစ္ပုိင္းခ်င္းစီသာ ခြဲေဝ အ 
သိေပး ေစခုိင္းမည္ျဖစ္သည္။ 

အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားမွာ ေနာက္ပုိင္းဆက္လုပ္ၾကရမည့္ အရာမ်ား၊ ရွင္ဘုရင့္ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ကာသာ သည္ကိစၥမွာ ရွင္ဘုရင့္သေဘာထားက ဘယ္လုိရိွတာပဲ၊ ဘာကုိအေလးေပးၿပီး 
ဘယ္လုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပဲ စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္သုံသပ္ၾက ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆၾကရေပသည္။ 

လူဝီ ၁၄ (၁၆၃၈- ၁၇၁၅) သည္ ျပင္သစ္ထီးနန္းကုိ အသက္ ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးဘဝမွသည္ 
ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ၇၂ ႏွစ္တုိင္တုိင္ စုိးစံသြားခဲ့သည္။ အစပထမတြင္ ရင္ခြင္ပုိက္ မင္းသား၊ ထုိ႔ေနာက္ အာ 
ဏာကုိ မိမိလက္ဝယ္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္းစုစည္းကာ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စစ္စစ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။  
      လူဝီ ၁၄ ေျပာခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာ စကားႏွစ္ခြန္း က်န္ရစ္သည္။ တစ္ခုက “ ငါသည္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ျဖစ္သည္” ( I am the state. ) ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ခုက မင္းတုိင္ပင္အမတ္ပညာရိွမ်ား အလြန္ စိတ္ညစ္ ၾက 
သည့္ “ ငါၾကည့္ဦးမယ္ ” ( I shall see ) ဟူေသာ စကားျဖစ္ေခ်သည္။ 
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“ တံငါသည္ကုိ သတိရသည္ ” 
 

တစ္ေန႔ ၿမိဳ႕လယ္႐ုံးႀကီး တစ္႐ုံးမွာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာၿပီး ျပန္ဆင္း 
အလာ ေအာက္ထပ္႐ုံး အဝင္ဝမွာ ထုိင္ေနသူ တစ္ေယာက္က အနီးသုိ႔ ခ်ည္းကပ္လာၿပီး ေျပာ 
သည္။ “အကုိေရ ကၽြန္ေတာ္ လက္ဖက္ရည္ မေသာက္ရေသးဘူးဗ်တဲ့”။ 

ဟာ ကၽြန္ေတာ္အံ့အားသင့္ သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လက္ဖက္ရည ္ယဥ္ေက်းမႈက 
အေတာ့္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္သန္တုိးတက္ေနပါကလား။ 

တေလာကလည္း........................ ထားပါေတာ့ေလ ..... ဒါေတြအေသးစိတ္ ေျပာမေန 
ခ်င္ပါ။ 

ယခုကၽြန္ေတာ္ေျပာလုိသည္က လက္ဖက္ရည္ဖိုး ေတာင္းတတ္ေသာ တံခါးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ 
ရတုိင္း တံငါသည္ကို ကၽြန္ေတာ္သတိရသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တံငါသည္ 
ႏွင့္ နန္းေတာ္ေစာင့္ တံခါးမွဴးအေၾကာင္း ပုံျပင္ရိွသည္ မဟုတ္လား။ 

အမ်ားသိၿပီးသား ပံုျပင္ကုိ ျပန္ေျပာရတာ အားနာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ဝိုးတုိးဝါးတား ျဖစ္ေနသူ 
မ်ား ျပန္ၿပီး သတိရေအာင္  ခပ္သုတ္သုတ္ေလး ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျပာပါရေစ။ 

တစ္ခါတုန္းက ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးမွာ ပထမဆုံး ရင္ေသြးရတနာ ေမြးဖြားလာေတာ့ ဝမ္း 
ေျမာက္ဂုဏ္ယူသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ အနီးဝန္းက်င္ တိုင္းျပည္မ်ားမွ ရွင္ဘုရင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕စား ႐ြာ 
စားႏွင့္ အျခားဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားကာ ဧည့္ခံပြဲႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္သည္။ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား အလွ်ံပယ္ တည္ခင္းေကၽြးေမြးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္တိုင္ 
အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ကာ ေစာေစာစီးစီး ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ ခ်က္ျပဳတ္ေစသည္။ ငါးဟင္းလ်ာ တခုကို 
သာ လတ္ဆတ္ခ်ိဳၿမိန္မႈ ရိွေစရန္အတြက္ ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္ရက္ မတုိင္မီေန႔တြင္ ဖမ္း၍ရသည့္ ငါး 
ကုိမွ ခ်က္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ အဲသည္ေန႔တြင္ ေလႀကီးမိုးႀကီး က်ကာ ပင္လယ္သုိ႔ မည္သူမွ် 
ငါးဖမ္းမထြက္ႏိုင္ဘ ဲရိွေလသည္။ နန္းေတာ္က တည္ခင္းသည့္ ဧည့္ခံပြဲမဟာမွာ ငါး ဟင္းလ်ာေလး 
တစ္ပြဲပင္ မပါဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ သိကၡာက်ေတာ့မည္ဟု ရွင္ဘုရင္ စိတ္ဓာတ္က် 
ကာ မိႈင္ေတြ၍ ေနသည့္အခုိက္ တံခါးမွဴးက ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ ေရာက္လာေၾကာင္း လာ 
ေရာက္ အေၾကာင္းၾကားသည္။ 

ဧည့္သည္က တံငါသည္။ ပိုက္ကြန္ကုိ ထမ္းလ်က္။ ပိုက္ကြန္ထဲမွာ ဧရာမငါးႀကီး တစ္ 
ေကာင္။ ရွင္ဘုရင္ပြဲေတာ္ အတြက္ ငါးအေရးတႀကီး လုိေနသည္ ၾကားသျဖင့္ သူမ်ားမထြက္ရဲသည့္ 
ပင္လယ္ထ ဲစြန္႔စြန္႔စားစား ထြက္ကာ ငါးသြားရွာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရွင္ဘုရင္ ဝမ္းသာအ့ံၾသကာ စားဖုိမွဴးအား ငါးဟင္းလ်ာ ခ်က္ခ်င္း ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေစဟု 
အမိန္႔ေပးၿပီးေနာက္ သည္ေလာက္ေတာ္သည့္ တံငါသည္ကို ဆုေတာ္လာတ္ေတာ္ ခ်ီးျမွင့္ဦးမွဟု 
ဆုိကာ ႏွစ္သက္ရာဆုကုိ ေတာင္းေစသည္။ တံငါသည္က သူ႔အားႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္တစ္ရာ ခ်ီးျမွင့္ 
ေတာ္မူပါဟု ဆုိသည့္အခါ ဘုရင္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္သြားသည္။ ေနာက္ေတာ့မွ အင္း...... ခမ်ာ ေခါင္း 
သိပ္မေကာင္းရွာဘူးထင္တယ္။ ၿပီးမွ ၾကည့္စီစဥ္တာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သူေတာင္းတာ 
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ေပးရမွာပဲဟု ေတြးကာ လက္မ႐ြံ႕ ႀကိမ္ဆရာအား နာေအာင္မရိုက္နဲ႔ကြဟု ညႊန္ၾကားၿပီး ႀကိမ္ဒဏ္ 
ဆုကို ခ်ီးျမွင့္၏။ 

ႀကိမ္ဆရာက ႀကိမ္ဒဏ္တစ္ရာဆုကုိ ခပ္သာသာ ခ်ီးျမွင့္၍ အခ်က္ငါးဆယ္ အေရာက္တြင္ 
တံငါသည္က ခဏရပ္ပါဦး ဆိုသျဖင့္ ရပ္ေပးရသည္။ တံငါသည္က “ကၽြန္ေတာ္က ငါးဆယ္ဆုိ 
ေတာ္ပါၿပီ။ က်န္တဲ့ငါးဆယ္ကို ကၽြန္ေတာ္နန္းေတာ္ေစာင့္ တံခါမႈးကုိ ေပးပါ့မယ္လို႔ ကတိေပးထား 
တာရိွလုိ႔ သူ႔ကုိပဲဆက္ရိုက္ပါ” ဟု ဆုိသည့္အခါ ႀကိမ္ဆရာ နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ကာ ရွင့္ဘုရင့္ထံ 
ေျပး၍ တင္ျပသည္။ ရွင္ဘုရင္ လုိက္လာၿပီး တံငါသည္အား ေမးေတာ့ သူပင္လယ္ထဲ ထြက္ဖမ္းၿပီး 
ငါးရ၍ နန္းေတာ္သို႔ ပုိ႔ရန္အလာ နန္းေတာ္မွာ ငါးအသည္းအသန္ လုိေနတာသိေသာ တံခါးမွဴးက 
ဂိတ္ဝမွဆီး၍  တားထားေၾကာင္း ရွင့္ဘုရင့္ထံမွ ရမည့္ဆုလာတ္ကို သူ႔အား တစ္ဝက္ခြဲေပးမွ နန္း 
ေတာ္ေပၚ တက္ခြင့္ျပဳမည္ ဆုိသျဖင့္ ေပးပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ထုိကတိအတုိင္း 
ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ ငါးဆယ္ကို တံခါးမွဴးအား ခ်ီးျမွင့္ေပးပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္း 
ေလွ်ာက္ထားသည္။ 
        ရွင္ဘုရင္ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္သြားကာ တံခါးမွဴးအား ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ ငါးဆယ္ 
ကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝႀကီး ခ်ီးျမွင့္ရန္ ႀကိမ္ဆရာကုိ ညႊန္ၾကားၿပီး ၊ႀကိမ္ဒဏ္ခံယူ အၿပီးတြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ 
ရွားလုိက္သည္။ တံငါသည္ကုိမူ ဆုေတာ္ေငြ ထုိက္တန္စြာခ်ီးျမွင့္ၿပီး ပြဲေတာ္ႀကီး တြင္လည္း အထူး 
ဧည့္သည္ေတာ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆင္ႏႊဲသုံးေဆာင္ေစေလသည္ ဟူသတတ္။ 

ငယ္ငယ္တုန္းက ဖတ္ဖူးၿပီး ေခါင္းထဲစြဲေနေသာ အဲသည္ပံုျပင္ကုိ ႏုိင္ငံရပ္ျခားက ထုတ္ေဝ 
သည့္ ပုံျပင္စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရေတာ့ တုိ႔တံငါသည္ အေတာ္ခရီးေပါက္ 
ေန ပါကလားဟု ဝမ္းသာသြာမိသည္။ စာအုပ္က Joanna Cole ၏ Best- Loved Folktales of 
the World။ 

ႏိုင္ငံတကာမွ အထင္ရွားဆုံး ရိုးရာပုံျပင္ေပါင္း ၂၀၀ တိတိကို ေ႐ြးခ်ယ္စုစည္းထားသည့္ 
အဲသည္ စာအုပ္ထဲတြင္ ျမန္မာ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ ပါဝင္ရာ ၄င္းမွာ တံငါသည္ႏွင့္ တံခါးမွဴး ( The 
Fisherman and the Gatekeeper) ပံုျပင္ ျဖစ္ေနသည္။ 

သည္ပံုျပင္ေလးကုိ ဖတ္ကာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စဥ္းစားသူက ဘယ္လို ေကာက္ခ်မ်ိဳးေတြ ခ် 
မည္လဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိသည္။ သည္ပုံျပင္မွာ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ပါသည္။ တံငါ 
သည္ႏွင့္ တံခါးမွဴး။ တံငါသည္က ဇာတ္လိုက္ ၊ တံခါးမွဴးက ဗီလိန္။ 

တံခါးမွဴး၏ လကၡဏာက ရွင္းရွင္းေလး၊ လာသမွ်လူဆီက ဂိတ္ေၾကးေတာင္းမည္။ မရလွ်င္ 
ဝင္ခြင့္မေပး၊ သူ႔အားလခ ရိကၡာ ေပးထားသည့္ ရွင္ဘုရင္၏ အေရးကိစၥကုိလည္း သူမေထာက္ 
ထား။ ေလာဘႀကီးေသာ အမႈထမ္းဆုိးတုိ႔၏ ေယဘုယ်စရုိက္လကၡဏာ။ 

တံငါသည္ကေတာ့ ေယဘုယ်မဟုတ္။ ထူးျခားသည္။ တံခါးမွဴးေတြ ေနရာတကာမွာ ေတြ႔ရ 
ႏိုင္ေသာ္လည္း သည္တံငါသည္မ်ိဳးကေတာ့ ခဏခဏ ေတြ႔ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ စင္စစ္ သူ၏ ထူး 
ျခားေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ သည္ပံုျပင္က စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္လာရသည္။ မဟုတ္ေသး၊ သူ႔ 
ေၾကာင့္ပင္ သည္ပံုျပင္ ျဖစ္ေပၚရသည္ဟု ဆုိရလိမ့္မည္။ 

တုိတိုေလး ေရးထားသည့္ အထဲမွာပင္ သူ႔အရည္အေသြးႏွင့္ သူ၏ ထူးျခားေသာ  စရိုက္ 
လကၡဏာေတြကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ဘာေတြလဲ.. 
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ဦးစြာပထမ သည္လူသည္ တံငါသည္မ်ားထဲမွ မေခေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 
သူသည္ငါးဖမ္း ကၽြမ္းက်င္သည္။ အလုပ္၌ လာတ္ျမင္တတ္သူ ျဖစ္၍ လုိအပ္လွ်င္ စြန္႔စားေဆာင္ 
႐ြက္ရန္လည္း ဝန္မေလးသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နန္းေတာ္မွာ ငါးအေရးတႀကီး လိုေနေၾကာင္း သူ 
သိရသည့္ အခါ မုန္တိုင္းက်ေနေသာ ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ထြက္၍ ငါးရေအာင္သူရွာသည္။ 

ေစ်းေကာင္းေကာင္းရမည့္ ငါးကုိ နန္းေတာ္ထ ဲ သြားေရာင္းသည့္ အခါ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ သူ႔ 
အၾကားမွာ လာတ္စားတတ္သည့္ တံခါးမွဴးက အတားအဆီး တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚလာသည္။ ေတာ္႐ုံ 
လူဆိုလွ်င္ေတာ့ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနန္း ၊ သည္လူ႔ကုိပဲ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး ေပါင္းကာ တတ္ 
ႏိုင္သမွ် အသက္သာဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေစ်းညိွႏိွဳင္းၿပီး သူ႔စားပြဲကုိ ျဖတ္သန္းမည္ေပါ့။ သည္ေနရာမွာ 
တံငါသည္၏ စိတ္ဓာတ္တစ္ခု ေပၚလာသည္။ 

ေစ်းေကာင္းရမည့္ အခ်ိန္ စြန္႔စားၿပီး ငါးရွာခဲ့တာမွန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုယ့္ပစၥည္းကုိ တန္ 
ရာတန္ဖိုး ရဖို႔အတြက္ သူ႔တစ္ပါးအား ေအာက္က်ိဳ႕ ရတာမ်ိဳး သူဝါသနာမပါ။ မဟုတ္မတရား လုပ္ 
တာမ်ိဳးကုိလည္း သူ နည္းနည္းမွ် သည္းမခံႏိုင္။ ဒါမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ တျပားမွ မရရင္ ေနပေစကြာဟု သူ 
သေဘာထားသည္။ 

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သည္လူ႔စိတ္ဓာတ္ကို အစြန္းေရာက္သည္ဟု ဆုိခ်င္ဆုိမည္။ ကုိယ့္ကိစၥ 
ၿပီးေအာင္ အေတာ္အတန္ ေလွ်ာ့တန္တာ ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ဟု ေျပာခ်င္ေျပာမည္။ ကၽြန္ေတာ္ 
ကေတာ့ သည္လူ႔စိတ္ဓာတ္ကို သေဘာက်သည္။ 

သူကညစ္ေသာ တံခါးမွဴးကုိ ေကာင္းၿပီ။ သေဘာတူသည္၊ တစ္ဝက္ ရေစရမည္ဟု ကတိ 
ေပးၿပီး နန္းေတာ္ထဲ ဝင္ခဲ့သည္။ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေတြ႔ၿပီး ဆုလာတ္သပၸကာ ကိစၥၾကားရသည့္ အခါ 
မွာလည္း သူစိတ္ေျပာင္းမသြား။ ေငြကုိ သူမလုိခ်င္၊ ဟုိလူ႔ကိုသာ ပညာေပးခ်င္ေနသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ ဆုေငြအျဖစ္ ႀကိမ္ဒဏ္တစ္ရာ သူေတာင္းသည္။ 

အာဃာတႀကီးတဲ့လူပဲဟု မွတ္ခ်က္ခ်သူက ခ်ပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႔ကုိ လြန္က ဲ
သည္ မထင္။ သည္ေလာက္ေတာ့ ရိွခ်င္ရွိမွာေပါ့ဟု ဆုိခ်င္သည္။ ၿပီး သူ႔ အာဃာတႏွင့္ သူ႔လက္ 
စားေခ်လုိစိတ္မွာ ဟာသဓာတ္ခံေလး ပါေနတာ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူ႔ 
လုပ္ရပ္သည္ လက္စားေခ်ေသာ သေဘာထက္ ပညာေပးေသာ သေဘာ ပို၍ သက္ေရာက္ သြား 
သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ 

ေခြးမသား၊ သိေရာ့ေပါ့ကြာဟု စိတ္ထဲက ႀကိမ္းကာ က်ိတ္၍ျပံဳးေနမည့္ တံငါသည္၏ 
မ်က္ႏွာကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေယာင္သည္။ သည္လူက ဟာသရိွသည္။ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္လည္း 
ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ အတည္ေပါက္ ေနာက္တတ္သည့္ အေလ့အထ ရိွသူမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကုိယ့္အသား အနာခံကာ ႀကိမ္ဒဏ္ တစ္ဝက္ခြဲေပးမည့္ ဉာဏ္မ်ိဳး သူ႔ 
ေခါင္းထဲက လွ်ပတ္စ္ျပက္ ထြက္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဉာဏ္က နည္းနည္းေနာေနာ ဉာဏ္မဟုတ္။ 
ငါ့ျမင္းစီးတဲ့အေကာင္ သိေရာေပါ့ကြာ၊ သူ႔ေလွငါဖိေလွာ္မယ္ဆိုေသာ တျခားပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ 

ထဲက ပုဂၢိဳလ္၏ တုံးလြန္းသျဖင့္ ရယ္ရေသာ ကလဲ့စားဉာဏ္မ်ိဳးႏွင့္ေတာ့ ကြာခ်င္တိုင္း ကြာသည္။ 
ရွင္ဘုရင္သာ ေအးေအးေဆးေဆး စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ သည္လူက ျဖတ္ထိုးဉာဏ္အရာမွာ 
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ငါ့နန္းေတာ္က မႉးမတ္ပညာရိွေတြထက္ သာမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ပဲဟု ေတြးမိကာ ရာထူးရာခံပင္ ခ်ီးျမွင့္ 
ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ဉာဏ္ေၾကာင့္ ႏွစ္သက္စရာ ဟာသေၾကာင့္ သေဘာက်စရာ။ 

ၿပီးေတာ့သည္လူသည္ မတရားလုပ္သူကုိ လက္တုန္႔ျပန္တာ မွန္ေသာ္လည္း ကုိယ့္ 
အကြက္ ဝင္သည့္အခ်ိန္ တစ္ဖက္လူအား အေသေဆာ္မည္ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးမရိွ။  
       သူႏွင့္ အလားတူဉာဏ္မ်ိဳးသုံးကာ တစ္ဖက္သားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္သြားေသာ 
အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက သူ႔စိတ္ထား အမ်ားႀကီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေၾကာင္း သိ 
ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တုိတုိပဲ ေျပာပါမည္။ 

တစ္ခါတုန္းက ရွင္ဘုရင္တစ္ပါး ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ လူႏွစ္ေယာက္ ေရာက္ၾကသည္။ ရွင္ဘုရင္ 
က “ေမာင္မင္းတုိ႔ အထဲက ႀကိဳက္တဲ့တစ္ေယာက္က က်ဳပ္ဆီမွာ လုိရာဆုတစ္ခု ေတာင္းပါ။ အဲဒီ 
လူကို သူေတာင္းတဲ့အတုိင္း ေပးမယ္။ က်န္တဲ့လူကိုေတာ့ ပထမလူထက္ ႏွစ္ဆေပးမယ္။” ဟု ဆုိ 
လုိက္သည္။ 

ပညာရိွ ႏိွပ္စက္နည္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္လုိက္ျခင္းေပတည္း။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္ေလာက္အထိ ႏိွပ္ 
စက္ခံသြားရသနည္း ဟူသည္က အဲသည္လူႏွစ္ေယာက္၏ စိတ္ဓာတ္ေပၚ၌ မူတည္ခဲ့သည္။ 

သည္ပံုျပင္ထဲမွ လူႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္သည္ ေလာဘႀကီးသူျဖစ္၍ က်န္တစ္ 
ေယာက္က မနာလုိစိတ္ ႀကီးမားသူျဖစ္သည္ဟု ပံုျပင္ဆရာက ႀကိဳေျပာထားပါသည္။ 

ဘုရင္က က.ဲ...ဘယ္သူေတာင္းမလဲဟု ေမးသည့္အခါ သူတို႔ ႐ုတ္တရက္ မေျဖႏုိင္။ ေလာ 
ဘသမားက သူႏွစ္ဆရခ်င္သည္။ မနာလုိသူကလည္း တစ္ဖက္လူပိုရသြားမွာ နည္းနည္းေလးမွ် 
မလုိလား။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္ေရွ႕မွာ အၾကာႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ လႊဲေန၍ မရေတာ့ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ မနာလုိသူက မလႊဲမေရွာင္သာ ေတာင္းရေတာ့သည္။ 
“ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရဲ့ မ်က္လုံးတစ္ဖက္ကုိ ေဖာက္ထုတ္ေပးေတာ္မူပါ ဘုရား” ဟူ၍။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ တံငါသည္ သည္ အဲသည္လို မရက္စက္ပါ။ သူ႔ႏွလံုးသားက ဟုိလူ႔လို 
မမည္းေမွာင္ မညစ္ေထးပါ။ သူသည္ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိသူ၊ ဉာဏ္ထက္ျမက္သူ ၊ဟာသဓာတ္ခံ 
ရွိသူျဖစ္သည္။ 

သူ႔အျပဳအမူသည္ ခ်ီးမႊမ္းဖြယ္ျဖစ္သည္။ သူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အဲသည္အခ်ိန္က လက္ဖက္ 
ရည္ဖိုးေတာင္းေသာ စားပြဲအေတာ္မ်ားမ်ား သန္႔ရွင္းသြားခဲ့စရာ အေၾကာင္းရိွသည္။ 

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ တံခါးမႉးမ်ားကုိ ျမင္တုိင္း တံငါသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ သတိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ဣေႁႏၵနဲ႔ မေနတတ္တ့ဲလူ 
 

လူအမ်ားၾကားမွာ ေလးစားခံရသူတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔တြင္ ဣေႁႏၵသိကၡာရွိမႈသည္လည္း အေရးႀကီး 

ေသာ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တည္ၾကည္သူ၊ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလံုး အမူအရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ 

သူ။ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းဆိုသည္က ေတာ္ရံုတန္ရံု အရည္အခ်င္းမ်ိဳးမဟုတ္။ 

"သူတစ္ပါးကုိ ေအာင္ႏိုင္သူသည္ သန္မာသူျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္ကို စုိးမိုးႏိုင္သူကား အလြန္ ခြန္အား 

ႀကီးမားသူေပတည္း" ဟူ၍ တ႐ုတ္ပညာရိွ ေလာင္ဇူးက ေျပာဖူးသည္။ စင္စစ္ ေအာင္ျမင္သူမွန္ 

လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိေတာ့ စိုးမုိးႏိုင္စၿမဲျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ စိုးမိုးႏုိင္မႈ အ 

တုိင္းအတာေပၚတြင္ မူတည္၍ သူတစ္ပါး၏ အထင္ႀကီးအားက်မႈ၊ ကုိးစားယုံၾကည္မႈမ်ား ခံယူရစၿမ ဲ

ျဖစ္၏။ မိမိကုိယ္ကုိ မထိန္းသိမ္း ႏုိင္လွ်င္မူ ............။ အာႏိုးပါမာ ဆိုသည္မွာ ကမာၻ့ေဂါက္သီး 

ေလာက၏ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ပါမာသည္ အစပုိင္း 

တြင္ သူမ်ားေနာက္ ေရာက္ေနရာမွ တျဖည္းျဖည္း အားလုံးကို ေက်ာ္တက္ အႏုိင္ယူ သြားတတ္သူ 

အျဖစ္ ေျပာစမွတ္ျပဳ ခံရေလ့ရွိ၏။ ဤသည္မွာ သူ၏တည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္ထားေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ လူ 

ေတြတစ္ျပံဳႀကီး ကိုယ္ေရွ႕ေရာက္ေနၿပီဟုဆိုကာ ပ်ာယာခတ္ၿပီး ရုိက္မည္ဆုိက ရိုက္ခ်က္ေတြ လြ ဲ

ေခ်ာ္ကာ ပုိ၍ပို၍ပင္ ေနာက္ေရာက္သြားဦးမည္ ျဖစ္၏။ အ႐ွဳံးပိုင္းမွာရွိေနစဥ္ စိတ္တည္တည္ ၿငိမ္ 

ၿငိမ္ထားၿပီး ကစားတတ္ျခင္းသည္ အာႏုိးပါမာ၏ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္း တစ္ခုကား မဟုတ္ပါ။ 

ငယ္စဥ္တုန္းကဆုိလွ်င္ သူက ကေလးသူငယ္ အမ်ားျပားနည္းတူ မိမိ႐ွံဳးလွ်င္ ေဒါသထြက္တတ္သူ 

တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့၏။ 

ပါမာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားဘဝ၌ရိွစဥ္ သက္ငယ္တန္း ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြ ဲေနာက္ 

ဆုံးေန႔ ပြဲစဥ္တြင္ သူကစားသည္ကုိ မိဘမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ွဳအားေပးၾက၏။ တြင္းတစ္တြင္း၌ 

အနီးကပ္ တြင္းစိမ္းစဥ္ ေဂါက္သီးေဘာလုံး ေဘးေခ်ာ္သြားရာ ပါမာ စိတ္မထိန္းႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ေဂါက္ 

ရိုက္တုတ္ကို အနီးရိွပရိသတ္ေရာ ေနာက္ဘက္ရွိ သစ္ပင္ငယ္မ်ားပါ ေက်ာ္ေအာင္ တအားလႊဲ၍ 

လႊင့္ပစ္မိသည္။ အဲသည္ေန႔ကပြဲတြင္ ေနာက္ဆုံး၌ သူပင္ အႏုိင္ရခဲ့ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကြင္းထဲမွ ထြက္ 

လာေသာ သူ႔အား မိသားစုက ဟက္ဟက္ပက္ပက္ မႀကိဳဆုိေပ။ "မင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဂါက္ရိုက္ 

တံ လႊင့္ပစ္မယ္ဆိုရင္ ၿပိဳင္ပြဲေတြထ ဲဘယ္ေတာ့မွ ဝင္မရုိက္နဲ႔ေတာ့" ဟူ၍သာ သူ႔ဖခင္က အျပတ္ 

ႀကိမ္းေလသည္။ ေဂါင္းကြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ဘဝၿပိဳင္ပြဲမွာျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္သည့္အခါ ေအာင္ျမင္မႈကုိ 

ဂုဏ္က်က္သေရရိွစြာ ရယူခံစားသကဲ့သို႔ ႐ံွဳးနိမ့္သည့္အခါလည္း ဣေႁႏၵမပ်က္ အ႐ံႈးကုိ ခံယူတတ္ 

ဖို႔သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သူ႔ဖခင္က အၿမဲဆုံးမေလ့ရွိခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ဆံုးမသည့္ၾကားက 

ရိုက္ခ်က္တစ္ခ်က္ လြဲရုုံျဖင့္ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ ပါမာ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္သည့္ အခါ ဖခင္ ေဒါသ 
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ျဖစ္သည္။ သည္အျဖစ္အပ်က္ကုိ အားႏုိးပါမာက သူ၏ အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ 

ျပခဲ့သည္။ အဲသည္အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ပိုင္း၌ ပါမာသည္ ေဂါက္ရိုက္တံ လႊင့္ပစ္သည့္ အက်င့္ကုိ 

ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အ႐ံွဳးဣေႁႏၵရွိစြာ ခံယူသည့္အခါ ေဘးလူအျမင္၌ တင့္တယ္႐ံုမက တည္ 

ၿငိမ္ေသာ ထုိစိတ္ဓာတ္က အ႐ံွဳးကေလးမွ အ႐ံွဳးႀကီးမျဖစ္ေအာင္လည္းေကာင္း၊ အ႐ံွဳးမွ အႏုိင္သို႔ 

ကူးေျပာင္းႏုိင္ေအာင္ လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္စြမ္းေဆာင္ သြားေပသည္။ 

႐ွံဳးလာလွ်င္ ဣေႁႏၵပ်က္တတ္သူေတြ အားကစားေလာကမွာ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႔ရတတ္၏။ 

တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ ဂၽြန္မက္အင္႐ိုးဆုိလွ်င္ တင္းနစ္အားကစားမွာ ထူးခၽြန္သေလာက္ မိမိ နည္းနည္း 

႐ွံဳးလာလွ်င္ အႀကီး အက်ယ္ ႐ုပ္ပ်က္တတ္သူအျဖစ္ ထင္ရွား၏။ ကမၻာ့ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ေၾကးစား 

လက္ေဝွ႔ ပြဲတစ္ပြဲတြင္ နာမည္ႀကီးလက္ေဝွ႔သမား မုိက္တိုင္ဆန္သည္ မိမိ႐ံႈးေတာ့မည္ ထင္ရသည့္ 

အခ်ိန္ တစ္ဖက္လူ ဟုိလီဖီး၏ နား႐ြက္ကို ကုိက္သျဖင့္ ပြဲပ်က္သြားခဲ့ၿပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း အႀကီး 

အက်ယ္သိကၡာက်ခဲ့ရသည္။ အားကစားသမားမ်ားမွာ လူေရွ႕သူေရွ႕တြင္ လႈပ္ရွားၾကရသျဖင့္ သူ 

တုိ႔ ဣေႁႏၵပ်က္ေသာအခါ လူအမ်ားျမင္ေတြ႔ ရျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ မိမိအေျခအေနမေကာင္းလွ်င္ 

ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္တတ္ျခင္းမွာ လူအမ်ားမွာပင္ရိွသည့္ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ မိမိကုိယ္ကုိ ေလးစားသူမွန္လွ်င္မူ အဲသည္ အားနည္းခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖို႔ သတိျပဳ 

အားထုတ္ရေပမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က ၾကည့္ဖူးသည့္ အဂၤလိပ္သမုိငး္ေနာက္ခံ ေအာ္ 

လစ္ဗာ ခ႐ြမ္းဝဲလ္ ႐ုပ္ရွင္ကားမွ ထူးျခားေသာ ဇာတ္ဝင္ခန္းတစ္ခုကုိ ေခါင္းထဲမွာ မွတ္မိေနသည္။ 

အဂၤလန္တြင္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ပါလီမန္အၾကား အာဏာခြဲေဝမႈ ျပႆနာ စတင္လာသည့္ ျပည္တြင္း 

စစ္ပြဲတြင္ ရွင္ဘုရင္ပထမေျမာက္ ခ်ားလ္(စ)အေရးနိမ့္ကာ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခံရသည္။ 

ခ်ားလ္(စ)ဘုရင္အား လူထုပရိသတ္ေရွ႕တြင္ ေခါင္းျဖတ္စီရင္မည့္အခ်ိန္ ဘုရင္က ဧရာမ 

ပုဆိန္ႀကီးကုိ ထမ္းထားေသာ ပါးကြက္အာဏာသားအား "ကုိယ့္ဘုရင္ကုိ စီရင္ရမွာမို႔လုိ႔ဆိုၿပီး စိတ္ 

လႈပ္ရွားမေနနဲ႔။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္သာလုပ္"ဟု စာနာေသာ ေလသံျဖင့္မွာၾကားၿပီး "ငါဘယ္လုိ ေန 

ေပးရမလဲ" ေမးကာ ေခါင္းကုိ တုံးေပၚတြင္တင္ေပးသည္။ သူ႔ကုိၾကည့္ရသည္မွာ ေသဒဏ္ အေပးခံ 

ရျခင္း အတြက္ လုံးဝ မတုန္လႈပ္။ ပါးကြက္သား စိတ္လႈပ္ရွားကာ လက္အမွန္းအဆ မမွန္သျဖင့္ 

တစ္ခ်က္ခုတ္ရမည့္ ေနရာ၌ ႏွစ္ခ်က္သုံးခ်က္ ခုတ္ေနရမွာကုိသာ စုိးရိမ္သည့္ပုံမ်ိဳး။ ရာဇဝင္ထဲတြင္ 

အတိအက် မည့္သို႔ရွိမည္ မသိေသာ္လည္း ယင္း ႐ုပ္ရွင္ျပကြက္တြင္ ခ်ားလ္(စ)အျဖစ္ သ႐ုပ္ 

ေဆာင္သူ၏ အမူအရာကမူ ရာဇ ဣေႁႏၵဆုိတာ ဒါပဲဟု ေဖာ္ျပေနသလုိ ရိွခဲ့သည္။ မေအာင္ျမင္လွ်င္ 

ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္တတ္သလုိ ေအာင္ပြဲရသည့္အခါမွာ  ဣေႁႏၵမရ၊ သူတစ္ပါး မ်က္စိ 

ေနာက္ေလာက္ေအာင္ မ႑ပ္တိုင္ တက္ျပတတ္သူေတြ အမ်ားပင္ရွိသည္။ ႐ံႈးနိမ့္ခ်ိန္မွာ စိတ္ 

မထိန္းႏိုင္လွ်င္ ပုိ၍ ႐ံႈးတတ္သကဲ့သို႔ ေအာင္ပြဲခံခ်ိန္ ဣေႁႏၵမရလွ်င္လည္း အ႐ံွဳးကို ဖိတ္ေခၚ သလို 

ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ေတာ္စတိြဳင္း၏ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္မွာ ဤသုိ႔ဆုိသည္။ 
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ၿမီးေကာင္ေပါက္အ႐ြယ္ ၾကက္ဖႏွစ္ေကာင္ ႏြားေခ်း ေျမၾသဇာပံု တစ္ပုံေပၚမွာ တစ္ေကာင္ 

ႏွင့္ တစ္ေကာင္ အႀကိတ္အနယ္ ခြပ္ၾကသည္။ တစ္ေကာင္က ခြန္အားနည္းနည္း ပိုႀကီးသည္။ သူ 

က အထိနာေအာင္ ခြပ္ႏိုင္သျဖင့္ မ်ားမၾကာမီ တစ္ဘက္ေကာင္ ထြက္ေျပးသည္။ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးသည့္ 

အခါ တစ္ေကာင္တည္း ဗိုလ္စြဲက်န္ရစ္သည့္ ၾကက္ဖအနီးသုိ႔ ျခံထဲက ၾကက္မေတြ ဝုိင္းရံလာကာ 

ခ်ီးမြမ္းစကား ဆုိၾကသည္။ သည္အခါ ၾကက္ဖ ေသြးနားထင္ေရာက္သြားၿပီး အနီးအနား ျခံမ်ားကပါ 

လွမ္းျမင္ႏိုင္သည့္ စပါးက်ီေခါင္မုိးေပၚတက္၍ ေတာင္ပံတဖ်ပ္ဖ်ပ္ခတ္ကာ ဟစ္ေႂကြး တြန္က်ဴး 

သည္။ 

'ေဟာဒီမွာ ၾကည့္ၾကေဟ့။ ဒီျခံမွာ ဗုိလ္ကြ။ တျခားေကာ ဘယ္ျခံက ဘယ္ေကာင္ လာယွဥ္ခ်င္သ 

လဲ။ အတက္ခၽြန္တယ္ ထင္တဲ့အေကာင္ထြက္ခဲ့။ ငါ့အေၾကာင္း သိ......." ၾကက္ဖခမ်ာ ဆုံးေအာင္ 

မတြန္လုိက္ရ။ သားေကာင္ရွာေနသည့္ သိမ္းငွက္တစ္ေကာင္က သန္မာလွေသာ လက္သည္းႀကီး 

မ်ားႏွင့္ ထုိးသုတ္ကုတ္ဆြဲကာ အသုိက္သုိ႔ ခ်ီသြားၿပီး သတ္ျဖတ္စားေသာက္တာ ခံလုိက္ရေလ 

သည္။ ႂကြားခ်င္လွသျဖင့္ အသက္႐ွံဳးရေသာ ၾကက္ဖလို အျဖစ္မ်ိဳးသည္ အသိဉာဏ္နည္းသည့္ 

တိရစာၦန္မ်ား ေလာက၌သာ ရိွသည္မဟုတ္။ ငါႏိုင္တယ္၊ ငါေအာင္ျမင္တယ္၊ ငါထိပ္ေရာက္ေန 

တယ္ ဆိုေသာ ဘဝင္ျမင့္စိတ္ အဆိပ္တက္ၿပီး အေတြးအေခၚေတြ ကေမာက္ကမျဖစ္သျဖင့္ ေျပာ 

မွားဆုိမွား လုပ္မွားကုိင္မွားေတြျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံး၌ ဒုကၡေရာက္ရသူေတြ လူ႔ေလာကနယ္ပယ္စံု 

၌ပင္ ရိွသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးအရာ၌ အလြန္လည္ပတ္ကၽြမ္းက်င္ သျဖင့္ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲထိ 

ျဖစ္လာေသာ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္ဆင္ပင္ တစ္ခါက အလြန္ေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္းေသာ စကား 

တစ္ခြန္းကို လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ ေျပာမိခဲ့သည္။ သူ႔အား အမႈထမ္းငယ္တစ္ဦးက သူစီးရမည့္ ရဟတ္ 

ယာဥ္ကုိ ညႊန္ျပ၍ 'ဒါ သမၼတႀကီး ဟယ္လီေကာ္ပတာပါ ခင္ဗ်ာ'ဟု ေျပာလုိက္သည့္အခ်ိန္ ဂၽြန္ဆင္ 

ႏႈတ္မွ ႐ုတ္တရက္ ထြက္လာသည့္စကားက 'ေဟ့၊ အားလုံး ငါ့ ဟယ္လီေကာ့ပတာခ်ည္းေပါ့ကြ 

ခ်ာတိတ္ရ' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

ဦးေႏွာက္ထ ဲ ေအာင္ျမင္မႈပိုးဝင္ကာ မဖြယ္မရာေတြ ေျပာမိဆုိမိ ျပဳမူမိတတ္ ၾကသူမ်ား 

ထဲတြင္ စာေပသမားမ်ား၊ ပညာရိွဟု အထင္ခံရသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ကမၻာ့စာေပ 

နယ္မွာ ထင္ရွားသည့္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး ေအာ္စကာဝိုင္းလ္(ဒ) အေမရိကသုိ႔ေရာက္၍ 

သေဘၤာဆိပ္တြင္ အေကာက္ခြန္အရာရိွမ်ားက ထုံးစံအတုိင္း 'ခင္ဗ်ားမွာ အေကာက္ခြန္ေဆာင္စရာ 

ဘာပစၥည္းေတြ ပါသလဲ' ဟု declare လုပ္ခိုင္း(ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခိုင္း၊ ေၾကညာခုိင္း) သည့္အခါ 

ဝိုင္းလ္(ဒ)က 'က်ဳပ္မွာေၾကညာစရာဆုိလို႔ က်ဳပ္ရဲ႕ genius ပဲပါတယ္' ဟူ၍ ေျဖခဲ့ဖူးသည္။ 

 [genius ဂ်ီးနိယပ္(စ) =ထူးကဲေသာဉာဏ္၊ ပါရမီရွင္၊ ဉာဏ္ႀကီးရွင္၊ အႏုပညာ အတတ္ပညာ 

ပါရမီ] 
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ဝိုင္းလ္(ဒ)၏ ဦးေခါင္းထဲတြင္ အေမရိကသုိ႔ လာခဲ့ေသာ ငါသည္ သာမန္လူမဟုတ္။ ပါရမီရွင္၊ 

ဉာဏ္ႀကီးရွင္၊ ဂ်ီးနိယပ္(စ)၊ ဂ်ီးနိယပ္(စ) ဟူေသာ စိတ္က ႀကီးစိုးေနေသာ သေဘာပင္။ ပညာ 

မာနသမားတုိ႔ သတိျပဳဆင္ျခင္စရာ သင္ခန္းစာေပးသြားသည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက အလက္ 

ဇႏၵား-သ-ဂရိတ္၏ အတုိင္ပင္ခံပညာရိွ ကယ္လစ္(စ)သီးနိစ္ ျဖစ္၏။ 

ကမၻာ့သမုိင္းတြင္ အႀကီးအက်ယ္ဆုံး စစ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သူ အလက္ဇႏၵား-သ-ဂရိတ္သည္ 

ဂရိေတြးေခၚရွင္ႀကီး အရစၥတုိတယ္ထံတြင္(၇)ႏွစ္ၾကာမွ် ပညာဆည္းပူးခဲ့သူျဖစ္ရာ အေတြးအေခၚ ပညာ 

ရပ္မ်ားကို တစ္သက္ပတ္လုံး စိတ္ဝင္စားသြားခဲ့သည္။ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္တြင္ ထီးနန္းကုိ ရၿပီးေနာက္ 

နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားခ်ည္း အေတာမသတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ အလက္ဇႏၵားသည္ တစ္ခါ၌ ဆရာႀကီး 

အရစၥတုိတယ္အား မိမိမွာ စစ္ပြဲခရီးရွည္ ႀကီးမ်ား ထြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အားလပ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 

အယူအဆေရးရာမ်ား ေဝဖန္ ေဆြးေႏြးဖက္ မရိွသည့္အတြက္ ခက္လွေၾကာင္းေျပာဆုိရာ ဆရာႀကီးက 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္ခ်ီထြက္သည့္အခါ မိမိတပည့္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ကယ္လစ္(စ)သီးနိစ္အား ေခၚသြား 

ရန္ အၾကံေပးသည္။ 

ကယ္လစ္(စ)သီးနိစ္မွာ အေတြးအေခၚဘက္တြင္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ နာမည္ရ၏။ 

အရစၥတုိတယ္သည္ သူ႔အား မင္းမႈထမ္းတုိ႔ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကုိလည္း ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေအာင္ သင္ၾကား 

ေပးခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ကယ္လစ္(စ)သီးနိစ္သည္ မင္းခစားအလုပ္ကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ခဲ့ေပ။ မိမိသည္ ေတြးေခၚရွင္ 

ပညာရိွျဖစ္သည္။ တျခားေသာ မင္းေျမွာင္ကပ္ပါးမ်ားလုိ မင္းလုိလုိက္ မင္းႀကိဳက္ေဆာင္ေနစရာ မလို။ 

ရွင္ဘုရင္သည္ အသိပညာကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးသူမွန္က အမွန္တရားအား အခ်ိဳသကာမဖုံးဘဲ ေျပာဆုိသည့္ 

မိမိ၏ စကားမ်ားကုိ နားေထာင္ႏုိင္စြမ္း ရိွရမည္ဟူ၍ သူသေဘာထားခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ သေဘာထားသည့္ အ 

တုိင္းလည္း မိမိအျမင္၊ မိမိအယူအဆဟူသည္မ်ားကုိ အားမနာပါးမနာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ည္းတင္ျပရာ 

ရွင္ဘုရင္ သည္းမခံသည့္ တစ္ႀကိမ္၌ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရေလသည္။ 

ကယ္လစ္(စ)သီးနိစ္ကား မိမိမွာ ရိွသည့္ ပညာသည္သာ ေလာက၌ အထြတ္အထိပ္ဟု ေခါင္းထဲ 

စြဲေနကာ မိမိစကားေျပာေနသည့္ အလက္ဇႏၵား-သ-ဂရိတ္ဟူသည္ မိမိထက္ မာန္မာန အဆမတန္ႀကီးမား 

ႏုိင္သည့္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္တစ္ပါးဆုိတာ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေခ်သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ ထိပ္ဆုံးေရာက္ ေန 

ၿပီဟု မိမိဘာသာသတ္မွတ္ကာ ထိပ္ဆုံးသမား၏ အမူအရာမ်ိဳးျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ 

ပ်က္စီး ဆုံး႐ံႈးရသူေတြရိွသလုိ၊ ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာ ရိွေနျခင္းမွ်ကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟု မွတ္ယူကာ 

ပန္းမဝင္မီ တက္ေထာင္ေသာ ေလွသမားမ်ားလုိ ေအာင္ပြဲခံေစာသျဖင့္ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆုိင္သြားၾက ရသူေတြ 

လည္း ရိွၾကသည္။ တစ္ရံေရာအခါ ဂရိျပည္ ဆီရီွယြန္ၿမိဳ႕ကုိ အစုိးရေသာ ကလုိက္(စ)သီးနိစ္မင္းတြင္ သမီး 

ေတာ္တစ္ပါးရိွသည္။ သည္သမီးအား ဂရိေဒသတြင္ အေတာ္ဆုံးဆုိေသာ လူငယ္ႏွင့္ သူ ထိမ္းျမားေပးလုိ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂရိလူေတာ္မ်ားစုေဝးရာ အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာသည္။ 

သမီးေတာ္ အာဂါရစၥတာႏွင့္ လက္ဆက္ခြင့္ရလုိေသာ ဂရိေယာက်္ားေကာင္း မွန္က မိမိအိမ္ေတာ္သုိ႔ ရက္ 

ေပါင္း (၆၀)အအတြင္း လာေရာက္ သတင္းပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စားရင္းပိတ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၄င္းပုဂၢိဳလ္ 

မ်ားထဲမွ တစ္ဦးကုိေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး သမီးေတာ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စသျဖင့္။ 
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ဂရိကြၽန္းဆြယ္အႏံွ႔အျပားရိွ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္အေျမာက္အျမား အေ႐ြးခ်ယ္ခံရန္ ေရာက္ရိွလာ 

ၾကသည္။ သည္လူငယ္ေတြ အားလုံးကုိ ကလုိက္(စ)သီးနိစ္က မိမိအိမ္ေတာ္တြင္ တစ္ႏွစ္လုံးထားၿပီး သူတုိ႔ 

၏ ကာယဉာဏစြမ္းရည္မ်ားကုိ အကဲခတ္သည္။ သူတုိ႔အတြက္ ေျပးခုန္ပစ္ကြင္း၊ နပန္းသတ္ကြင္း စသည္ 

မ်ား လုပ္ေပးထားၿပီး ေလ့က်င့္ၿပိဳင္ဆုိင္ေစသည္။ သူတုိ႔ကုိ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္လည္းေကာင္း၊ အစုအေဝး 

အလုိက္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံစကားေျပာကာ သူတုိ႔၏ပညာ၊ စိတ္ဓာတ္၊ ကုိယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ 

စသည္တုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈ မွတ္သားသည္။ အထူးသျဖင့္ ထမင္းဝုိင္းမ်ားမွာ ေတြ႔ရသည့္ လူငယ္အသီးသီး၏ 

အျပဳအမူမ်ားကုိ သူဂ႐ုစုိက္ ၾကည့္႐ႈသည္။ သမက္ေလာင္းမ်ားကုိ ေနအိမ္မွာ ေကာင္းေကာင္းျပဳစုထားကာ 

တစ္ဦးစီအား ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ အမွတ္ေပးၾကည့္ရာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္၌ ကလုိက္(စ)သီးနိစ္ သေဘာ 

အေတြ႔ဆုံး လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ ခြၽန္ထြက္လာသည္။ ယင္းအနက္ နံပါတ္(၁)ေနရာ၌ ရိွေနသူက တစ္ဆန္ဒါ 

ဆုိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏သား ဟစ္ပုိကလုိက္ဒီးစ္ ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆုံး၌ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ၏ အမည္ကုိ ေၾကညာရမည့္ ေန႔ရက္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာ၏။ အဲသည္ 

ေန႔တြင္ ကြၽဲႇ၊ ႏြား အေကာင္ ၁၀၀ သတ္ကာ ဧရာမညစာစားပြဲႀကီး တည္ခင္းၿပီး ဆီရိွယြန္ရိွ ဂုဏ္သေရရိွ 

ပုဂၢိဳလ္ အားလုံးကုိ ဖိတ္ၾကားဧည့္ခံသည္။ အဲသည္ေနာက္တြင္ လူငယ္ေတြစုေဝးကာ စကားေျပာစြမ္းရည္ 

ႏွင့္ ဂီတစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ၾကသည္။ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ဟစ္ပုိကလုိက္ဒီးစ္က အားလုံးထက္ သာလ်က္ရိွ 

သည္။ သူပဲ ဗုိလ္စြဲမွာ ေသခ်ာေနသည့္ သေဘာ။ သုိ႔ေသာ္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ေသာက္ၾကသည့္ဝုိင္ေတြက 

တျဖည္းျဖည္း အစြမ္းျပလာသည္။ ဝုိင္မူးယစ္ျခင္းႏွင့္၊ မင္းပရိသတ္မ်ားေရွ႕မွာ မိမိသာ အစြမ္းျပႏုိင္ဆုံးသူ 

ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ေအာင္ျမင္စိတ္ျဖင့္ ယစ္မူးျခင္းတုိ႔ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ ဟစ္ပုိကလုိက္ဒီးစ္ ေခ်ာက္ 

က်ဖုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ သူက ေႁပြဆရာအား မိမိအတြက္ ေတးသြားတစ္ပုဒ္ တီးမႈတ္ေပးရန္ ေျပာၿပီး သူတစ္ဦး 

တည္း ထကသည္။ သူကတာျမင္လွ်င္ ေယာကၡမေလာင္း နည္းနည္းမ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္။ သည္ေကာင္ 

ဘာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တည္း ခြၽန္ၿပီး ကရသလဲ။ 

သုိ႔ေသာ္နည္းနည္းပါးပါး ကတာေလာက္ႏွင့္လည္း သည္ကိစၥမွာ ျပႆနာမရိွေသး။ ခက္သည္က 

တစ္ေက်ာ့ေလာက္ က႐ုံႏွင့္ ဟစ္ပုိကလုိက္ဒီးစ္ ရပ္မသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူကေျမႀကီးေပၚမွာ ကရတာ 

မေက်နပ္။ သူ႔အကစြမ္းရည္ကုိ ပရိသတ္ေတြ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မျမင္ရဟု သူယူဆသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စားပြဲ 

တစ္လုံး ယူခုိင္းၿပီး စားပြဲေပၚ တက္ကသည္။ ပထမ ေလကြန္နီးယား အကတခ်ိဳ႕ ကသည္။ အဲသည္ေနာက္ 

အက္တီကာ အကမ်ား ကျပန္သည္။ ကလုိက္(စ)သီးနိစ္ ၾကည့္ေနေသးသည္။ စိတ္ကေတာ့ ပ်က္ေနၿပီ။ 

သည္လုိ အေကာင္မ်ိဳးကုိ သမက္ေတာ္ရန္မသင့္ဟု ေတြးမိေနၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ဘာမွေတာ့မေျပာ။ တားဆီးျခင္း 

လည္း မျပဳ။ 

ဟစ္ပုိကလုိက္ဒီးစ္က အေျခအေနကုိ မရိပ္မိ။ ပုိ၍ထူးျခားသည့္ ကကြက္ဆန္းတစ္ခုျဖင့္ ဆက္၍ 

အစြမ္းျပျပန္သည္။ စားပြဲေပၚတြင္ ဦးေခါင္းစုိက္ကာ ေလထဲ ေျခႏွင့္ ကန္၍ကန္၍ စည္းခ်က္လုိက္ေသာ 

အက။ သည္ဟာျမင္သည့္အခါ၌ ကလုိက္(စ)သီးနိစ္ လုံးဝသည္းမခံႏုိင္ေတာ့။ “တစ္ဆန္ဒါရဲ႕သား သြားၿပီ 

ေဟ့။ မင္းလက္ထပ္ပြဲလည္း မင္းကတဲ့အထဲ ေမ်ာသြားၿပီ” ဟူ၍ ေအာ္ပစ္လုိက္သည္။ 
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ဟစ္ပုိကလုိက္ဒီးစ္ကား ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဝုိင္အရက္တုိ႔ ေရာေပါင္းမူးယစ္ကာ သမက္ေလာင္း 

ေ႐ြးပြဲကုိ မိမိအတြက္ လူပ်ိဳည ေပ်ာ္ပြဲလုိ မွတ္ထင္မိခဲ့သျဖင့္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ႏွင့္ လြဲခဲ့ရေပသည္။ 

 

 

[မေဟသီ  ၂၀၀၀၊ ေမ] 
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ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ စားပြဲခုံေအာက္ကုိ၀င္ အဏုျမဴဗုံးေပါက္လွ်င္ 
ေျမာင္းထဲဆင္း ၀မ္းလ်ားေမွာက္ 

   
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က ၿမိဳ႕မွာ ဟုိလူတစ္စုႏွင့္ သည္လူတစ္စု ခဏခဏ ရန္ျဖစ္ၾကေတာ့ 

လူႀကီးတစ္ေယာက္က ေျပာသည္။ “ရႈပ္တယ္ကြာ၊ အဏုျမဳဗံုး စမ္းတဲ့ေကာင္ေတြဆီက တစ္လံုး 
ေလာက္ ေတာင္းၿပီး ႀကဲပစ္လုိက္၊ အဲဒါမွေအးသြားမယ္” တဲ့။ ေနာက္လူႀကီး တစ္ေယာက္က “အ 
ဏုျမဴဗုံး ႀကဲခ်ရင္ ခင္ဗ်ားပါ ေသသြားမွာေပါ့” ဆုိေတာ့ ပထမလူႀကီးက ျပန္ေျဖသည္။ “ငါေခ်ာင္း 
ဖ်ား တက္ေနမယ္”တဲ့။ 

သူ႔စကား ၾကားေတာ့ အားလုံးဝုိင္းရယ္ၾကသည္။ အဏုျမဴဗုံး ႀကဲခ်တဲ့ေနာက္ ေခ်ာင္းဖ်ား 
တက္ေနေရာ လြတ္မလားေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က အိမ္ကို အေဖ့မိတ္ေဆြ လူႀကီးတစ္ေယာက္  
အလည္ေရာက္လာတာ မွတ္မိသည္။ သည္လူႀကီးဝင္လာေတာ့ သူ႔အရင္ အိမ္ေပၚေရာက္ၿပီး အ 
ေဖႏွင့္ စကားေျပာေနသည့္ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္က ေနာက္ေနာက္ေျပာင္ေျပာင္ လွမ္းႏႈတ္ 
ဆက္သည္။ “ဟာ ဦးဘဦးႀကီး၊ ၾကည့္စမ္း အခုထိ မာမာခ်ာခ်ာႀကီး ရိွေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က 
ေသၿပီထင္ေနတာ” ဆုိေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ခံပုဂၢိဳလ္ႀကီးက မဆုိင္းမတြပင္ ခြန္းတုံ႔ျပန္သည္။ 

“ဟ မင္းအသုဘ လိုက္ပို႔ဖို႔ ဝတၱရား ရွိေသးတယ္ ေလကြာ။ ခုေနမိုးနဲ႔ ေျမႀကီး ညွပ္သတ္ 
ေတာင္ ငါမေသေသးဘူး၊ ကၽြဲေျခရာခြက္ထဲ ဝင္ပုန္းက်န္ခဲ့မယ္၊ စိတ္ခ်” တဲ့။ သူ႔စကားၾကားေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ အားလုံး ဝိုင္းရယ္ၾကသည္။ မုိးနဲ႔ေျမႀကီး ညွပ္သတ္တဲ့ေနာက္ ကၽြဲေျခရာခြက္ထဲ ဝင္ 
ေနလုိ႔ေရာ လြတ္မလားေပါ့။ 

ၾကည့္စမ္း ....။ လြတ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ေျပာသူက ေျပာတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မခံ 
ယူႏိုင္။ လြတ္မယ္လုိ႔ ေျပာတာသည္ပင္ ရယ္ခ်င္စရာ၊ မလြတ္တမ္း ေသမည္ဟူ၍ပဲ ေသခ်ာေန 
သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ...။ ေသရမွာ ေၾကာက္သျဖင့္ မုခ်ေသမည္ ဆိုတာကုိပဲ အေသအေၾက 
ယုံႀကည္ခဲ့မိေလသလား။ သုိ႔မဟုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္တုန္းက ေသမွာကုိ အေတာ္ ေၾကာက္ခဲ့ 
ေလသလား။ 

အခု မေၾကာက္ဘူးဟု မဆုိလို။ ငယ္ငယ္တုန္းက ပုိေၾကာက္ခဲ့သလား စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ဟတ္ုခ်င္လည္းဟုတ္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က အဏုျမဴလက္နက္ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ 
ေရး အေၾကာင္း စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ကာ ကမၻာမွာေတာ့ အဏုျမဴစစ္ႀကီး မုခ်ျဖစ္ေတာ့မည္။ အ 
ေႏွးႏွင့္ အျမန္ပဲ။ ျဖစ္လွ်င္ အားလုံးေသမည္။ ငါလည္း ေသမည္ဟူ၍ ေသခ်ာေပါက္ေတြးမိကာ 
ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း မတက္၊ ေက်ာင္းစာေတြ မက်က္ဘဲ ေနခဲ့ဖူးသည္။ ေသခါနီးက်မွ စာ 
ေမးပြဲ ေျဖေနေတာ့ေရာ ဘာအေၾကာင္းထူးမည္လဲေပါ့။ 

သုိ႔ေသာ္ စစ္က ယေန႔ထိျဖစ္မလာ။ အဏုျမဴဗုံးေတြက မေပါက္ကြဲေသး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း 
မေသေသး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေၾကာက္ခဲ့ရတာ ႏွေျမာစရာ။ 

သည္ၾကားထဲ ေတြးေၾကာက္ခဲ့ဖူးသည့္ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြလည္း နည္းသည္ေတာ့မဟုတ္။ 

ကုိယ္ သိဖူးၾကားဖူးသည့္ ေသႏုိင္ေသာ ေရာဂါမွန္သမွ် စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။ ၿမိဳ႕စြန္ေတာစပ္နား 
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သြားစဥ္ ျခင္တစ္ေကာင္ ကုိက္သြားသည္။ ငွက္ဖ်ားပုိး ဦးေႏွာက္ထဲဝင္ၿပီး ေသေလမလား။ ဆူးကုိင္းကို 

လက္ႏွင့္သြားဖယ္ရာ လက္ညိဳးကုိ ဆူးထုိးမိသြားသည္။ ေမးခုိင္ပုိးဝင္ၿပီး ေသေလမလား။ 

ေၾကာက္စိတ္႐ုိး႐ုိးလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဆုိးျမင္စိတ္၊ နည္းနည္းေလးမွ အတိမ္းေစာင္းအပြန္းပဲ့ 

မခံႏုိင္သည့္ စိတ္ေတြ ေရာယွက္ေနသည့္ သေဘာလား။ အင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္က 

ေလာကႀကီးကုိ အျဖဴအမည္း ႏွစ္ေရာင္တည္းႏွင့္ပဲ အဓိကျမင္ေလ့ရိွသည္။ 

ျဖဴသလား၊ မည္းသလား။ 

ေကာင္းသလား၊ ဆုိးသလား။ 

မွန္သလား၊ မွားသလာ။  

သုညလား၊ တစ္ရာလား။ 

ၾကားမရိွ။ 

ျဖဴျဖဴသန္႔သန္႔ေလးဟု သေဘာက်ေနရာကေန တစ္ေနရာမွာ ညိဳတုိတုိ မည္းတည္းေလး ျဖစ္သြားသည္။ 

ဟာ မည္းသြားၿပီကြ၊ ပစ္လုိက္ေတာ့။ 

ရာႏႈန္းျပည့္ေကာင္းမည္လုိ႔ ေသခ်ာထားတာမွာ မေကာင္းတာေလး ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါလာသည္။ ဟာ 

သြားၿပီ။ မေကာင္းေတာ့ဘူးကြ။ ပ်က္ၿပီ။ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာင္းတာကုိ ထည့္မတြက္ေတာ့။ အဲသည္ စဥ္းစား 

နည္းမ်ိဳးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နည္းနည္းေလး တိမ္းေစာင္းခၽြတ္ေခ်ာ္လွ်င္ပင္ အဆုံးစြန္ထိယူကာ 

သြားၿပီဟု ေတြးသည္။ ပ်က္မလုိ အရိပ္အေယာင္ျပ႐ုံျဖင့္ သြားၿပီ ပ်က္ၿပီကြ၊ မရေတာ့ဘူးဟု လက္ေလွ်ာ့ 

လုိက္တတ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ပင္ အဏုျမဴဗုံးသံ ၾကား႐ုံႏွင့္ ေသဖုိ႔ အသင့္ျပင္လုိက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မုိး 

ၿပိဳမည္ ဆုိလွ်င္ကား လြတ္လမ္း လုံးဝ မျမင္ေတာ့။ 

အသက္ႀကီးလာသည့္အခါ အေတြ႔အၾကံဳက သင္ျပသျဖင့္ လက္ေတြ႔က်က် ေတြးတတ္လာ သည္ 

လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ငယ္စဥ္ကထက္ ေခါင္းမာကာ အလြယ္တကူ ေနာက္မဆုတ္တတ္ ျဖစ္လာသည္လား၊ 

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေၾကာက္ရဖန္မ်ား၍ ထုံလာထူလာေလသည္လား မေျပာတတ္။ ေတာ္႐ုံဒဏ္ေလာက္ကို 

ေပခံလာသည္။ ေခ်ာက္တာလွန္႔တာေတြ အလြယ္တကူ မေၾကာက္ေတာ့။ ျဖဴတာ မည္းတာ ႏွစ္ခုတည္း 

မွတ္မထားေတာ့။ အေကာင္းနဲ႔အဆုိး ႏွစ္မ်ိဳးတည္း ခြဲမထားေတာ့။ မည္းသြားညစ္သြားၿပီဆုိသည့္ အဝတ္။ 

ထားပါဦးကြာ၊ လက္ခုေလးဘာေလး လုပ္သုံးလုိ႔ ရပါေသးတယ္။ အာလူး ထိပ္နား နည္းနည္းနာေနတာ 

လီွးပစ္လုိက္၊ က်န္တာအေကာင္းႀကီး၊ ခ်က္စားလုိ႔ရပါေသးတယ္။ မေကာင္းတာကုိ မေတြး။ ေကာင္းတာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေ႐ြးေတြးလာသည္။ အဲသည္လုိ မေတြးလုိ႔လည္း မျဖစ္ေတာ့။ ထိပ္နားနည္းနည္း မေကာင္း 

လွ်င္ တစ္လုံးလုံး လႊင့္ပစ္မည္ဆုိေသာ အေတြးအေခၚမ်ိဳးႏွင့္ဆုိလွ်င္ လူ႔ျပည္မွ ကုိယ့္အသိစိတ္ႏွင့္ကုိယ္ 

ထြက္ခြာသြားဖုိ႔ပဲ ရိွေတာ့သည္။ ခႏၶာကုိယ္မွာ အလုံးစုံေကာင္းသည့္ေနရာမွ မည္မည္ရရ မရိွေတာ့တာ။ 
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ျမင္သာထင္သာသည့္ အေပၚယံ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိပဲ အရင္ၾကည့္စမ္းပါ။ သူတုိ႔လုပ္ငန္း 

ယႏၲရားေတြ မည္မွ် က်ဆင္းသြားခဲ့ၾကၿပီလဲ။ မ်က္စိ။ အနီးေရာ အေဝးပါ မ်က္မွန္အားကုိးေနရသည္။ နား။ 

အၾကားအာ႐ုံ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မရတာ ကုိယ့္ဘာသာသိသည္။ အရင္တုန္းက ေတြ႔မေရွာင္ ႀကိတ္ခြဲ 

ခဲ့သည့္သြား။ အခုေတာ့ အုိနာလာၿပီ။ အစားထုိးမည့္ အရာကုိ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၿပီ။ 

မာလွပါသည္ဆုိေသာ အ႐ုိးေတြ မၾကာခဏ ကုိက္ခဲနာက်င္သည္။ ေတာ္ၾကာ အဆစ္ႀကီး ထေရာင္ 

ကာ မလႈပ္ႏုိင္ မရွားႏုိင္။ အ႐ုိးအဆစ္တင္လား၊ အေရျပားေတြပင္ ယခင္ကလုိ ႐ုန္းကန္ဆြဲဆန္႔အား မ 

ေကာင္းေတာ့။ မသပ္ရပ္ မစုိျပည္ေတာ့။ ႂကြက္သားမ်ားကလည္း အမည္သာ ႂကြက္သား၊ အားကမရိွခ်င္။ 

အတြင္းပုိင္းက ပုိဆုိးၿပီ။ ႏွလုံးကမေကာင္း။ အလကားေနရင္း လိႈက္ခနဲတုန္ခနဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ဟုိေနရာ 

က ေအာင့္သလုိလုိ၊ သည္ေနရာက နာသလုိလုိ။ အဆုတ္က အားနည္းသည္။ အလုိလုိေနရင္းက အသက္႐ႈ 

မဝခ်င္သလုိလုိ။ ဆီးနဲ႔ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္း ....။ ေလွ်ာက္ေျပာရလွ်င္ ဆုံးမည္မဟုတ္။ အရင္တုန္းက အ 

ေျခာက္တုိက္ ေတြးေၾကာက္ဖူးသည့္ ေရာဂါအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ယခု ကုိယ့္ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ သူ႔ ဒီဂရီ အတုိင္း 

အတာႏွင့္ သူ တကယ္ေရာက္ရိွလုိ႔ေနၿပီ။ 

နည္းနည္းပုပ္႐ုံႏွင့္ လႊင့္ပစ္မည္ဆုိက သုသာန္သုိ႔ အေခါက္ေပါင္း နည္းေရာ့မည္မဟုတ္။ ႀကီးလာ 

သည့္အခါ အကပ္အသပ္ကေလးကုိ တန္ဖုိးထားတတ္လာသည္။ ဘာကုိမွ် အလြယ္တကူ မပစ္။ သူမ်ား 

ပ်က္ၿပီ ေျပာတုိင္းလည္း သေဘာမတူ။ အလြယ္တကူ အဆုံးမထား။ ေရာဂါမ်ိဳ းေပါင္းစုံေနသည့္ မိတ္ေဆြ 

တစ္ေယာက္ကုိ ရင္းႏီွးသူတစ္ဦးက အားမနာပါးမနာ ေမးသည္။ 

"ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားတစ္ကုိယ္လုံး ေကာင္းတာဘာရိွေသးလဲ" တဲ့။ မိတ္ေဆြကေျဖသည္။ "ေခါင္းေကာင္းတယ္" 

ဟူ၍။ 

မွန္သည္။ ေခါင္းေကာင္းတယ္ဆုိတာ နည္းသည့္တန္ဖုိးလား။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕မွာ 

တစ္ကုိယ္လုံးနီးပါးေသ၍ အိပ္ရာထဲ ပက္လက္ေနရသူ တစ္ဦးရိွသည္။ ေျခေတြလက္ေတြ မလႈပ္ႏုိင္။ သို႔ 

ေသာ္ မ်က္စိျမင္သည္။ နားၾကားသည္။ ဦးေႏွာက္ေကာင္းေသးသည္။ အဲသည္ေကာင္းတာေလးေတြကို ထိ 

ေရာက္စြာ အသုံးခ်ရင္း ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ အဲသည္ၿမိဳ႕ကေလးရိွ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားစြာ၏ အတုိင္ပင္ခံ ကၽြမ္း 

က်င္သူ ပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ သူတုိ႔ျပႆနာေတြ အေျဖရွာေပးသည္။ သူတုိ႔ဘဝအတြက္ လမ္းညႊန္ 

ေပးသည္။ အားငယ္သူကုိ အားေပးသည္။ စိတ္ဓာတ္ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ထုိေၾကာင့္ အေရးၾကံဳလာလွ်င္ 

သူ႔ဆီေျပးလာၾကသည္။ သူက လူငယ္ထု၏အားကုိးရာ။ 

ၾကည့္စမ္း ေခါင္းေကာင္းတာေလးက ဘယ္ေလာက္တန္ဖုိးရိွလုိက္သလဲ။ တစ္ကုိယ္လုံး မလႈပ္ႏုိင္ 

ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး လႊင့္ပစ္လုိက္လွ်င္ ႏွေျမာစရာ။ 

 

                                            *         *           *             * 
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တကယ္ေတာ့ ကုိယ္မပစ္ခ်င္လည္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ သူမ်ားလြင့္ပစ္မည့္ကိစၥပဲ။ ဘာအရင္လုိေန 

စရာ ရိွသလဲ။ Asiaweek မဂၢဇင္းမွာ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကုိ ၆၀ လုိ႔ ေပးထားတာ ဖတ္ရသည္။ 

ကုိယ္ႏွင့္က ဘယ္ေလာက္မ်ား ေဝးေတာ့လုိ႔လဲ။ ႐ြယ္တူတန္းတူထဲက လုိက္ပုိ႔ရတာေတြ အရင္ကထက္ 

စိပ္လာၿပီ။ ကုိယ့္ထက္ ကံဆုိးသူေတြ။ တည္ရိွေနဆဲ လူမ်ားထဲမွာေရာ တကယ္တမ္း ဘယ္ေလာက္ ရွင္ 

သန္ၾကေတာ့လုိ႔လဲ။ ေမးၾကည့္လုိက္လွ်င္ လူတုိင္းေရာဂါ တစ္မ်ိဳးမဟုတ္ တစ္မ်ိဳး ခြဲတမ္းကုိယ္စီ ရထား 

ၾကၿပီ။ တခ်ိဳ႕က သူမ်ားထက္ပုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြဲတမ္းရသျဖင့္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ စိတ္ဓာတ္က်သြားၾက 

သလဲ။ အင္း ရိွေတာ့ရိွပါသည္။ အစပုိင္းခဏမွာ နည္းနည္းငုိင္သြားသည္။ မ်က္ႏွာပ်က္သည္။ ၿငိမ္သြား 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ သိပ္မၾကာ၊ ျပန္ေထာင္လာသည္။ တစ္ကုိယ္လုံး မေကာင္းေပမယ့္ ေခါင္းေကာင္းေသး 

တယ္။ ဒါပဲေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ သတိေတာ့ ထားၾကသည္။ 

အဲ နည္းနည္း လက္ေပါက္ကတ္တာေလးေတာ့ ရိွသေပါ့။ ေသြးတုိးေရာဂါရိွသူက "ကၽြန္ေတာ့္ခြက္ 

ထဲ ဆုိဒါမထည့္နဲ႔ဗ်၊ ေရနဲ႔ပဲေသာက္မယ္" တဲ့ ဆုိဒါကုိ ဂ႐ုတစုိက္ေရွာင္သည္၊ အရက္ေတာ့ မေလွ်ာ့ႏုိင္။ 

ဆီးခ်ိဳသမားက "ကၽြန္ေတာ္ရမ္ေသာက္လုိ႔ မျဖစ္ဘူးဗ်၊ ဝီစကီပဲ ေသာက္မယ္"တဲ့။ အရက္ခ်င္း အတူတူမွာ 

ကပ္ခြဲေနသည္။ ၾသ ရမ္က သၾကားကခ်က္လုိ႔တဲ့။ အရင္းအျမစ္ကုိ ေရွာင္သည့္သေဘာျဖစ္သည္။ အဲသ 

လုိေတြ။ 

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တကယ္ရဲရဲဝ့ံဝ့ံပင္ ကုိယ့္ မူလခံစားခြင့္ေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အ 

ခ်ိဳမစား၊ အငံမစား၊ အဆီအစိမ့္မစား၊ တက္စာခ်က္စာ မစား၊ အခ်ိဳမႈန္႔မသုံး၊ ဆားမသုံး၊ ငံျပာရည္မသုံး၊ 

င႐ုတ္သီးမႈန္႔မသုံး၊ ကြမ္းမစား၊ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ အရက္မေသာက္၊ လက္ဖက္ရည္မေသာက္၊ ေကာ္ဖီမ 

ေသာက္ ....။ ကုိယ့္ဘက္က တာဝန္ရိွတာအားလုံး လုပ္ေပးမည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတာ့ မေျမွာက္ႏုိင္ ဆုိ 

သည့္သေဘာ။ သြားေတာ့လုိ႔ တစ္ခြန္း ႏွစ္ခြန္း ေျပာ႐ုံႏွင့္ေတာ့ ထြက္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဟူေသာ 

သေဘာ။ 

ကၽြဲေျခရာခြက္ထဲ ဝင္ပုန္းမည့္သူေတြ မနည္းႀကီးရိွတာ ႀကီးလာေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္ တျဖည္းျဖည္း 

သိလာရသည္။ တေလာက ေတာင္အေမရိက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ငလ်င္လႈပ္တာ ဖတ္ရေတာ့ မုိးႏွင့္ေျမႀကီး 

ညွပ္သတ္သည့္အေၾကာင္း သတိရသည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း ခန္းမႀကီး ၿပိဳက်ရာမွာ ကေလး 

ေတြထက္ လူႀကီးေတြ ပုိေသၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေခါင္းမုိးက ၿပိဳက်ေတာ့ ကေလးေတြအေပၚ က်မွာ 

စုိးသျဖင့္ မိဘမ်ား ကုိယ္ႏွင့္မုိး၍ ကာကြယ္ေပးၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၾကည့္စမ္း။ ထိလြယ္ရွလြယ္ 

သည့္ ခႏၶာကုိယ္ပင္ တျခားအသက္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ဆရာႀကီး 

ေရႊဥေဒါင္း၏ တစ္သက္တာမွတ္တမ္းတြင္ ပဲခူးငလ်င္ႀကီးလႈပ္စဥ္က သူအားငယ္ပုံအေၾကာင္း ေရးထားတာ 

ဖတ္ၿပီး ကုိယ္ပါေရာေယာင္ အားငယ္သြားဖူးသည္။ သည္ေလာက္ အခိုင္အမာ ကုိးစားယုံၾကည္ လာခဲ့သည့္ 

မဟာပထဝီ ေျမႀကီးကုိယ္တုိင္ သြက္သြက္ခါေနမွေတာ့ ဘယ္သူ႔သြား အားကုိးမည္လဲေပါ့။ မွန္သည္။ ငလ်င္ 

ဆုိတာ ေၾကာက္စရာ။ အဲသလုိ။ 
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ယခုေတာ့ သင္ခန္းစာတစ္ခု ရသည္။ ေျမႀကီး အားကုိး မရေသာ္လည္း တျခား အားကုိးႏုိင္တာ 

ရိွေသးသည္။ ဘာတဲ့လဲ။ ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ နီးရာစားပြဲေအာက္ကုိဝင္။ အေပၚက ဆယ္ထပ္ ဆယ့္ငါးထပ္လုံး 

ၿပိဳပိလာလွ်င္ေတာ့ ေသခ်င္ေသမည္ေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ မ်က္ႏွာက်က္ ၿပိဳက်႐ုံ၊ ထုပ္တန္းျပဳတ္က်႐ုံ ေလာက္ႏွင့္ 

ေတာ့ ဒုကၡမေရာက္ႏုိင္။ စားပြဲခုံေအာက္က လူတစ္ထုိင္စာ ေနရာသည္ အေဖ့မိတ္ေဆြႀကီး ေျပာဖူးသည့္ ကၽြဲ 

ေျခရာခြက္ပဲဟု ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္လုိက္သည္။ ငလ်င္ေလာက္ကုိ အသာထား။ တစ္ေလာက အဏု 

ျမဴ လက္နက္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသည့္စာအုပ္တစ္အုပ္ ဖတ္ၾကည့္ျဖစ္သည္။ အဲသည္စာအုပ္မွာ အဏုျမဴဗုံး 

အမ်ိဳးမ်ိဳး တည္ေဆာက္ထားပုံအေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ေပါက္ကြဲသည့္အခါ အႏၲရာယ္ သက္ေရာက္ပုံ အေၾကာင္း 

မ်ားအျပင္ အဏုျမဴဗုံးဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားပါ ေဖာ္ျပထားသည္။  

ဗုံးခုိက်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။ 

အႀကီးစား၊ အေသးစား၊ အေကာင္းစား၊ သာမန္.....။ 

ဗုံးခုိက်င္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးသားမရိွလွ်င္ ဘယ္လုိ။ 

အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ဘယ္သုိ႔။ 

ဘာက်င္းမွမရိွလွ်င္လည္း စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ 

သူ႔သေဘာတရားက၊ ဗုံး၏ ေပါက္ကြဲ တုန္ခါမႈအား၊ ပူျပင္းေလာင္ၿမိဳက္မႈအား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ 

ျဖာထြက္မႈအားတုိ႔သည္ ေပါက္ကြဲသည့္ေနရာႏွင့္ ေဝးလာသည္ႏွင့္ ေဝးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလ်ာ့ပါးသည္ 

ထက္ ေလ်ာ့ပါးသြားသည္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ အေျခတည္ထားသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထမအခ်က္။ ဗုံးတည့္တည့္က် မည့္ေနရာမ်ိဳးမွာ မေနႏွင့္။ ဗုံးႀကဲမည့္သူက သူ႔ဗုံးကုိ 

တြက္ေခ်ကုိက္ေအာင္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ လူထူထပ္သည့္ ေနရာမ်ိဳးမွာ ခ်လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဏုျမဴဗုံး 

ေၾကာက္လွ်င္ အစကတည္းက ဆင္ေျခဖုံးမွာေန။ ဟုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးေျပာသလုိ ေခ်ာင္းဖ်ားတက္ေနသည့္ 

သေဘာ။ ဗုံးဘယ္ေလာက္ ႀကီးသလဲ၊ ေခ်ာင္းဘယ္ေလာက္ ရွည္သလဲ ဆုိတာေတြလည္း ရိွဦးမည္ေပါ့။ 

ဗုံးက်သည့္ေနရာႏွင့္ ခပ္နီးနီးဆုိလွ်င္ အခုိင္အမာလုပ္ထားသည့္ သံကူကြန္ကရစ္ ဗုံးခုိက်င္းမ်ိဳးသာ 

အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္သည္။ ဗုံးေပါက္ရာႏွင့္ ခပ္ေဝးေဝးဆုိလွ်င္ ေျမသားဖုံး သာမန္က်င္းငယ္မ်ားျဖင့္ပင္ 

လုံေလာက္သည္။ သည့္ထက္ေဝးသည့္ ေနရာမွာဆုိလွ်င္၊ ႐ုတ္တရက္ မ်က္စိက်ိန္းေလာက္ေအာင္ ဝင္းခနဲ 

လက္သြား၍ အဏုျမဴဗုံးေပါက္ၿပီဟု သိလုိက္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အိမ္ထဲရိွေနသူဆုိလွ်င္ နီးရာနံရံနား 

ဝင္ကြယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ နီးရာစားပြဲေအာက္ဝင္။ အဲဒါဆုိလွ်င္ လြင့္စင္လာေသာ အစအနေတြ ထိမွန္ခံရမည့္ 

အႏၲရာယ္၊ ေပါက္ကြဲစ အခ်ိန္ပုိင္း ထြက္ေပၚသည့္ ဂါမာေရာင္ျခည္အႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာမည္။ 

အဲဒီအခ်ိန္ လမ္းေပၚေရာက္ေနသူဆုိလွ်င္ နီးရာအုတ္ခုံေနာက္မွာ ကြယ္၍ေန။ ေျမာင္းရိွလွ်င္ 

ေျမာင္းထဲခုန္ဆင္း ဝမ္းလ်ားေမွာက္။ ေခါင္းႏွင့္လည္ပင္း ဟင္းလင္းျဖစ္မေနေအာင္ ေကာ္လာေထာင္၊ 

ေခါင္းကုိပုထား၊ ေအာက္ဘက္ငုံ႔ၿပီး ကြယ္ထား။ အဲသည္လိုေတြ။ 
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သူ႔စာအုပ္မွာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြ မ်ားစြာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း ဗုံးကုိ 

မေၾကာက္။ သည္လူ႔ ကို ေၾကာက္လာသည္။ ေတြးရဲလုိက္တဲ့လူ။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ထင္ရသည့္ ကိစၥမွာ ကတ္ 

ကတ္ သတ္သတ္ေတြ ဖဲ့႐ြဲ႕ေတြးေနသူပါကလား။ သုိ႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သူ႔ဟာက စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္၊ 

လက္ေတြ႔က်လြန္းေသာ အေတြးေတြျဖစ္သည္ဆုိတာ ျမင္လာသည္။ အင္း လက္ေတြ႔က  မက်ဘဲ ေနႏုိင္ 

မည္လား။ သူ႔တုိ႔ဆီမွာ အဏုျမဴစစ္ပြဲႀကီး တကယ္ျဖစ္ခဲ့သည္ရိွေသာ္ ဘယ္သုိ႔ေဆာင္႐ြက္မည္ဆုိၿပီး စဥ္း 

စားထားတဲ့ ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ေတြပဲ။ အစတုန္းက အဏုျမဴစစ္ႀကီးျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ဖက္လုံး ဆုံး႐ံႈး 

မည္။ ကမၻာႀကီးပ်က္မည္။ တတိယကမာၻစစ္ျဖစ္ဖုိ႔ မစဥ္းစားႏွင့္ဟု ဆုိၾကသည္။ အဲသည္အတုိင္း တကယ္ 

လည္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ 

ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ကတ္ကတ္သတ္သတ္ ေတြးသူေတြက ေဟ့ အဏုျမဴစစ္လည္း တုိက္တတ္ 

ရင္ ႏုိင္ႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔အားလုံးေသၿပီး တုိ႔အထဲက မင္းရယ္ ငါရယ္ ေခ်ာင္းဖ်ားတက္ပုန္းၿပီး က်န္ႏုိင္တယ္ 

ဆုိတာမ်ိဳးေတြ ေတြးလာသည္။ ဆရာႀကီး အုိင္စတုိင္း ကုိယ္တုိင္လည္း အဲသည္သေဘာမ်ိဳး ေတြးမိဖူး 

သလား မသိ။ 

သူေျပာေသာ စကားတစ္ခြန္းရိွသည္။ 

တတိယကမာၻစစ္ျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိေတြ တုိက္ၾကမည္လဲ ေမးျမန္းသူအား အုိင္စတုိင္းက “တတိယ 

ကမာၻစစ္ေတာ့ မသိဘူး။ စတုတၳ ကမာၻစစ္က်ရင္ေတာ့ ေက်ာက္ခဲေတြနဲ႔ တုိက္ခိုက္ၾကလိမ့္မယ္” ဟူ၍ ေျဖ 

ဖူးသည္။ အဏုျမဴစစ္ေၾကာင့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ စနစ္ႀကီး ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမာၻမွာ စစ္ 

တုိက္မည့္ လူေတာ့ အနည္းႏွင့္အမ်ား က်န္ရစ္ဦးလိမ့္မည္ဟု သူယူဆခဲ့ပုံပင္။ 

ကုိင္း မိတ္ေဆြ။ လုိရင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါမည္။ ေလာေလာဆယ္ သင့္မွာ ေရာဂါဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး 

ရိွသနည္း။ အဲသည္အထဲမွာ ဘယ္ေရာဂါက ဘယ္ေလာက္ဆုိးေနသနည္း။ ရင္းႏီွးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား 

ဆုိလွ်င္ေတာ့၊ ဟာ ဒါေလာက္မ်ားဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခင္ဗ်ားထက္ဆုိးေသးတယ္ဗ်။ ဘယ္လုိက ဘယ္လို 

ဆုိတာမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္ေျပာေလ့ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခုေတာ့ထားပါေတာ့။ ေရာဂါဆုိတာ ၿပိဳင္စရာမွ မဟုတ္ 

တာ။ ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္က ေရာဂါဘယကိစၥ သတ္သတ္မဟုတ္ပါ။ စာဖတ္သူမွာ ဘာေတြအ 

တြက္ စိတ္ညစ္ေနသလဲ။ ဆိုပါေတာ့၊ လုပ္ငန္းအတြက္လား။ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ 

လား။ ဘာအတြက္ပဲျဖစ္ေစ ရာခုိင္ႏႈန္း နည္းနည္းပါးပါး ပ်က္စီးသြား႐ုံႏွင့္ ငါ့ဟာေတြအားလုံးသြားၿပီ၊ ကုန္ၿပီ၊ 

ၿပီးၿပီလုိ႔ မေတြးဖုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ဆုိပါေတာ့ လူမႈေရးကိစၥ။ 

လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္အဆင္မေျပ႐ုံႏွင့္ တစ္သက္အဆက္ျပတ္ၿပီေျပာလို႔ ဘယ္ျဖစ္မည္လဲ။ 

ေတာ္႐ုံလူေတြ မၾကည့္ႏွင့္။ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြၾကည့္။ မေန႔က စစ္တုိက္ၾက၊ အေသသတ္ 

ၾက၊ ပါးေတြ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္႐ုိက္ၾက။ ဒီကေန႔ ေလဆိပ္မွာ ဆီးႀကိဳၾက၊ ေပြ႔ဖက္ၾက၊ ပါးေတြ ဘယ္ျပန္ညာ 

ျပန္နမ္းၾက။ ျဖစ္ပါသည္။  အဲဒါလည္း ယဥ္ေက်းမႈပဲ။ လူမႈေရးျပႆနာအတြက္ စိတ္မညစ္ပါႏွင့္။ 
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လုပ္ငန္းကိစၥမွာေရာ၊ စီးပြားအႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ခ်မ္းသာသူေတြ အေျမာက္အျမား 

ရိွသည္။ လတ္တေလာ မေျပလည္သည့္ အေနအထားအတြက္ ေသာကမပြားႏွင့္။ ထုိ႔နည္းတူ က်န္းမာေရး 

ကိစၥ၊ ေရာဂါဘယကိစၥ။ 

ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္႐ုံႏွင့္ မေသပါ။ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေတြႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူ 

ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္သြားၾကသူေတြ အေျမာက္အျမားရိွသည္။ အိပ္(ခ်)အုိင္ဗြီပုိး ေပၚဦးစကတည္းက ရထားၿပီး 

သည္ကေန႔အထိ ဘာမွမျဖစ္ေသးသည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ကမၻာမွာရိွသည္။ က်န္းမာေရး 

ဆုိတာ ဂ႐ုစုိက္စရာသာ ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္စရာမဟုတ္။ ေရာဂါတစ္အုိးျဖင့္လည္း အသက္ ၈၀၊ ၉၀ သင္ 

ေနရႏုိင္သည္။ 

ဒါေလာက္တင္လား။ 

အသက္ ၉၀ ႀကီးေတာင္ ေက်ာ္သြားၿပီဆုိ၍လည္း သည္ေလာက္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ငါသက္တမ္း ကုန္ 

သင့္ေလာက္ၿပီ၊ သားေတြသမီးေတြ မ်က္စိမိွတ္မသြားခင္ ငါေသလုိက္တာ ေကာင္းမည္ဆုိတာမ်ိဳး မေတြး 

ႏွင့္ဦး၊ ဇာတာထဲပါသလုိ အသက္ ၁၂၀ ေက်ာ္ရွည္မည္ဆုိက ေလာကႀကီး၏ ဇာတ္လမ္းစုံေတြကုိ ေနာက္ 

ထပ္ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္စာမွ် ႐ႈစားခြင့္ရလိမ့္ဦးမည္။ သည္ၾကားထဲ အဏုျမဴစစ္ႀကီး ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ေရာ။ 

ေျမာင္းထဲဆင္းပုန္းရင္း သင္လြတ္ခ်င္ လြတ္က်န္ေနႏုိင္သည္။ ကံေကာင္းလွ်င္ စတုတၳ ကမာၻစစ္ 

ျဖစ္သည့္အခါ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရေနႏုိင္သည္။ ေက်ာက္ခဲမ်ားမ်ားစုထား။ ပုိေကာင္းသည္က ခုကတည္းက 

ေလးခြတစ္လက္ေဆာင္ထား။ လက္ေျဖာင့္ေအာင္ အပစ္က်င့္ထား။ 

 

 

 

 

[မေဟသီ ၁၉၉၉၊ ဒီဇင္ဘာ] 
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အတုိင္းအတာမသိတ့ဲလူ 
 

“အရိပ္သုံးပါး နားမလည္ ေခ်သငယ္ က်ားစာျဖစ္” ဟူေသာ စကားရိွသည္။ ေခ်ငယ္မွန္ 

လွ်င္ က်ား၏အရိပ္အေယာင္၊ အသံဗလံ၊ အနံ႔အသက္ကို သိတတ္ဖို႔လုိသည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ 

အခ်ိန္မေ႐ြး က်ားစာျဖစ္သြား ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သည္စကားက ေခ်အတြက္ေျပာတာမဟုတ္။ 

လူအတြက္ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လူမွာလည္း အရိပ္သုံးပါး သိဖို႔ လုိသည္။ အခါကာလကုိ 

သိရမည္။ ဝန္းက်င္အေျခအေနကုိ သတိထားရမည္။ မိမိအတုိင္းအဆ၊ မိမိအလုပ္၏ သက္ေရာက္ 

မႈကုိ ခ်င့္တြက္တတ္ရမည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အဲသည္အရိပ္သုံးပါးအနက္ ကာလႏွင့္ ေဒသဆုိသည့္ ပထမအခ်က္ကုိ လူတို႔ သတိထား 

တတ္ၾကသည္။ နီးနီး စပ္စပ္လည္း အကဲျဖတ္တတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မသိသည္က မိမိအတုိင္း 

အဆ၊ မိမိပမာဏ၊ မိမိ အဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ ဒါကုိသိဖို႔ခက္သည္။ Know theyself. 

(ကုိယ့္ကုိကိုယ္သိပါ၊)တဲ့။ ေရွးဂရိေတြလက္ထက္ ကတည္းက ေျပာခဲ့ေသာစကားရိွသည္။ ကုိယ့္ 

ကုိကိုယ္ သိျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း 

အစဥ္အဆက္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ကုိယ့္ကိုကုိယ္သိဖို႔က အေရးႀကီးတာမွန္သလုိ သိရန္ခက္ခဲတာလည္း အမွန္ပဲ 

ျဖစ္သည္။ “လူအတြက္ ဘယ္ဟာသည္ အခက္ဆုံးလဲ” ေမးေသာသူအား “ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သိဖို႔ 

သည္ အခက္ဆံုး” ဟု ဂရိ ေတြးေခၚရွင္ ေသးလိ(စ) (Thales ဘီစီ ၆၄၀ခန္႔- ၅၄၆ခန္႔) က ေျဖ 

ၾကားခဲ့သည္။ ေရွးဂရိေတြအတြက္ ခက္သလုိ ယေန႔အထိလည္း ခက္ခဲတုန္း။ သုိ႔ေသာ္ ခက္ခဲသည္ 

ဆုိေသာ မိမိကုိယ္တုိင္၏ အေၾကာင္းကုိ ဦးေႏွာက္ေရာ ႏွလုံးသားပါ အတန္အသင့္ တည္ၿငိမ္သည့္ 

အခုိက္အတန္႔မ်ိဳးတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တတ္ေသာ သူတို႔ျမင္ႏိုင္တတ္ၾကပါသည္။ ငါ့အဆင့္က 

ဘာပဲ၊ ဘယ္ဟာေတြ ငါလုပ္လို႔ ရႏုိင္သည္၊ ဘယ္ဟာေတြဆုိလွ်င္ေတာ့ ငါ့အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္ 

သြားေတာ့မည္၊ ငါရပ္မွေတာ္မည္၊ စသျဖင့္။ 

သုိ႔ေသာ္ စိတ္ႏွလံုးတည္ၿငိမ္ေသာ ကာလမ်ိဳးက တုိေတာင္းလွပါသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ 

ေမာဟ၊ မာန တစ္ခုခုေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ “ငါဘာ” ဟူသည္ကို ေမ့ 

ေလ်ာ့ကာ သတိ လက္လြတ္ေတြျပဳမႈ မိတတ္ၾက ပါသည္။ ကိုယ့္အတိုင္းအတာ အဆင့္အတန္းကုိ 

ေမ့ေလ်ာ့သူအတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခု ငယ္စဥ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွတ္သားဖူးၾကသည္။ 

မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္ ကကဏၬကပဥႇာခဏ္းလာ ပုတ္သင္အေၾကာင္း သင္ခန္းစာ။ ပဲဝက္ 
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အသျပာ လည္မွာဆြဲရသျဖင့္ ဥစၥာမာနတက္သြားေသာ ပုတ္သင္အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းကုိ အ 

က်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေျပာရလွ်င္။ 

တစ္ခါ၌ ဝိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီးသည္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ထြက္စဥ္ ဥယ်ာဥ္တံခါး႐ြက္ထိပ္မွ 

ပုတ္သင္တစ္ေကာင္သည္ ေျမသုိ႔ ဆင္း၍ မင္းႀကီးအား အ႐ုိအေသျပဳ၏။ ထုိအခါ မင္းႀကီးက 

ပုတ္သင္အား ဆုလာဘ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ ပုတ္သင္စာ အမဲသား ငါး ေလးေ႐ြး(ပဲဝက္) 

ဖိုးမွ် ဝယ္၍ေကၽြးေစဟု အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္၏။ ပုတ္သင္စာေကၽြးရန္ တာဝန္က်ေသာ မင္းမႈ 

ထမ္းသည္ ေန႔စဥ္ ေလးေ႐ြးဖုိး မွန္မွန္ဝယ္ေကၽြး ေနရာမွ ဥပုသ္ေန႔တြင္မႈ ေစ်း၌ သားငါးဝယ္မရ 

သျဖင့္ ပုတ္သင္ရထိုက္သည့္ ပုိက္ဆံေလးေ႐ြးကုိ အေပါက္ေဖာက္ကာ ႀကိဳးႏွင့္သီၿပီး ပုတ္သင္၏ 

လည္ပင္းမွာ ဆြဲေပးထား၏။ 

ပုတ္သင္သည္ ပုိက္ဆံကုိ လည္ပင္းမွာဆြဲရလွ်င္ပင္ သူ႔ကုိယ္သူ ဥစၥာရွင္ဟု ဘဝင္ျမင့္ သြား 

ေတာ့သည္။ အဲသည္ ေန႔မွာပင္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔ ဝိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီး ေရာက္လာသည့္အခါ ပထမ 

အႀကိမ္က ကဲ့သို႔ ေအာက္သို႔ဆင္းၿပီး အ႐ုိအေသမေပး၊ သူလည္း သူေဌး၊ ငါလည္း သူေဌးဟူေသာ 

သေဘာျဖင့္ စည္းစိမ္ျခင္းၿပိဳင္ကာ တံခါး႐ြက္ထိပ္မွာပင္ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ႏွင့္ ေနေတာ့သည္။ 

မင္းႀကီးလည္း အက်ိဳးအေၾကာင္းေမး၍ ပုတ္သင္ဘဝင္ျမင့္ကာ မိမိကုိ ပမာမခန္႔ ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

သိလွ်င္ သည္တိရစာၦန္မိုက္အား အစာမေပးႏွင့္ဟု ခ်က္ခ်င္းအမိန္႔ခ်မွတ္၏။ သုိ႔ေသာ္ မေဟာ္သဓာ 

သုခမိန္က မင္းႀကီးအား ဥစၥာစည္းစိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ တိရစာၦန္ကိုထား၍ ပညာရိွေသာ လူ 

မ်ားပင္ မာနတက္တတ္ပါေသးသည္ဟု ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိၿပီး ယခင္က ခစားဖူးသည့္ အတြက္ ခ်ီး 

ျမႇင့္ခဲ့သည့္ ဆုလဘ္ေတာ္ကုိ မျဖတ္ေတာက္ရန္ ေလွ်ာက္တင္ေတာ့မွ မင္းႀကီးစိတ္ေျပကာ ပုတ္ 

သင္အား အစာေပးၿမဲေပးေစသည္ ဟူ၍ ဇာတ္ေတာ္၌ ဆုိပါသည္။ 

သည္ေနရာ၌ ပုတ္သင္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ သတၱဝါငယ္မွ်သာျဖစ္ရာ သူ မာနတက္ 

ျခင္းအတြက္ ဝိေဒဟရာဇ္မင္း အဖုိ႔ ေဒါသမထြက္စေလာက္ကဲ့သုိ႔ ငါ့ကုိမ်ား အႏၲရာယ္ ျပဳလာေလ 

မည္လားဟုလည္း မစုိးရိမ္ မေၾကာင့္ၾက ေလာက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေဟာ္သဓာသုခမိန္က တင္ 

ေလွ်ာက္သည့္အခါ ပုတ္သင္အား သည္းခံခြင့္လႊတ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တန္ရာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုတ္ 

သင္က ပုတ္သင္မို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရသြားခဲ့ေသာ္လည္း သူႏငွ့္အလားတူ ျပဳမိသည့္ လူ 

သတၱဝါမ်ားအဖုိ႔မွာမႈ သူ႔ေလာက္ကံေကာင္းေလ့ မရွိခဲ့ေပ။ သည္တြင္ နမူနာတစ္ခုက ေရွးေခတ္ 

ဂ်ပန္ျပည္မွ ဆင္ႏိုရိက်ဴး( Sen no Rikyu) အမည္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္။ 

ဆင္ႏိုရိက်ဴးက ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ဟိေဒေယာရိွဧကရာဇ္ (၁၅၃၆- ၁၅၉၈) စုိးစံစဥ္ကာလက  

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ထင္ရွားသည့္ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ပြဲ ပညာရိွတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ပြဲ(tea 

ceremony) ဟူသည္ကား ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတုိ႔ အႏုပညာရသ ခံစားတတ္လွပံု အေၾကာင္း ျပသသည့္ 
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႐ိုးရာဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ပြဲအတြက္ သီးသန္႔ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အ 

ေဆာင္ငယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနအိမ္ရွိ အထူးခန္းတစ္ခုတြင္ ေနရာထုိင္ခင္း ျပင္ဆင္ကာ ဧည့္သည္ 

မ်ားဖိတ္ၾကားၿပီး အျခားသင့္တင့္ေသာ စားဖြယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ အထူးစီမံထားသည့္ လက္ဖက္ 

ရည္ကို  တခမ္းတနား တ႐ုိတေသ စီစဥ္တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္မ်ားသည္ လက္ဖက္ 

ရည္ကို စနစ္တက် အရသာခံ ေသာက္သံုးၾကရင္း ပန္းခ်ီပန္းပု အႏုပညာမ်ားအေၾကာင္း၊ အိမ္ရွင္ 

ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ပန္းအိုး၊ ပန္းျခင္းတို႔၏ အလွႏွင့္ ပန္းအလွ ျပင္ဆင္မႈ အတတ္ပညာ အ 

ေၾကာင္း၊ လက္ဖက္ရည္၏ အရသာႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ ျပင္ဆင္ပံု အေၾကာင္း၊ ေႂကြအိုးေႂကြခြက္ 

စသည့္ လက္ဖက္ရည္ပြ ဲ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကို ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိ 

ေလ့ရွိသည္။ 

စင္စစ္လက္ဖက္ရည္ဓေလ့သည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းကမွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ျပည္ 

သုိ႔ေရာက္ရွိကာ ဂ်ပန္ သူေကာင္းမ်ိဳးတုိ႔အၾကား အထူးေရပန္းစားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ 

ဧကရာဇ္ ဟိေဒေယာရိွႏွင့္ သူ၏ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ ပညာရွင္ ဆင္ႏိုရိက်ဴးတုိ႔ လက္ထက္တြင္မႈ 

လက္ဖက္ရည္ေတာ္ပြဲသည္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ နန္းတြင္းပြဲေတာ္ အခမ္းအနားမ်ား 

ႀကီးမႉးျပဳလုပ္ေပးရသည့္ အရိွန္အဝါကုိ ယူကာ ဆင္ႏုိရိက်ဴးသည္ လက္ဖက္ရည္ ေတာ္ပြဲတုိ႔၏ 

အခင္းအက်င္း၊ အဆင္အျပင္၊ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သာမက လက္ဖက္ရည္ပြ ဲယဥ္ 

ေက်းမႈ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကုိပါ စိတ္တိုင္းက်ပုံစံ ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ မင္းစုိးရာဇာ 

အသုိငး္အဝုိင္း၌ လက္ဖက္ရည္ ေတာ္ပြဲ၏ အခန္းက႑ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ပြဲေတာ္ 

ပညာရွင္ ဆရာႀကီး ဆင္ႏိုရိက်ဴး၏ တန္ခိုးၾသဇာလည္း ႀကီးမားလာခဲ့သည္။ 

ဆင္ႏိုရိက်ဴးသည္ ဘုရင္ဟိေဒေယာရိွ၏ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ ပညာရွင္မွ်သာမက ဘုရင္ 

အားထားရသည့္ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္လာသည္။ သူ႔အားဘုရင္က နန္းေတာ္ဝင္းအတြင္း 

သီးသန္႔အေဆာင္အခန္း ေပး၍ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားသည္။ နန္းေတာ္အဝန္းအဝုိင္းေရာ တိုင္းျပည္ 

အႏံွ႔အျပားတြင္ပါ သူ႔အား လူအမ်ား ေလးစား႐ုိက်ိဳး လာရသည္။ သုိ႔ေသာ္ေအဒီ ၁၅၉၁ ခုႏွစ္တြင္မူ 

ဘုရင့္အမိန္႔ျဖင့္ ဆင္ႏိုရိက်ဴး ဖမ္းဆီးခံရကာ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရသည္။ ဘာေၾကာင့္ သူ၏ ကံ 

ၾကမၼာ ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ က်ဆင္းသြားခဲ့ရသနည္း။ အေၾကာင္းက ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတုိင္း 

အတာ ကိစၥပဲျဖစ္သည္။ 

ပုတ္သင္ဘဝင္ျမင့္ျခင္းကို ဥေပကၡာျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိမ်က္ႏွာသာေပးသျဖင့္ အေရးပါ 

လာသူ တစ္ေယာက္ ေသြးနားထင္ေရာက္သည္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ွဳမေနႏုိင္။ မိမိအတြက္ အႏၲရာယ္ 

ျဖစ္လာႏုိင္ သည္ဟု မယူဆသည့္တုိင္ ေျခရာတုိင္းေသာ အျပဳအမူ၊ ပခံုးခ်င္းယွဥ္သည့္ အျပဳအမူ 
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ဟု ျမင္လွ်င္ပင္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္။ ယခု ဆင္ႏိုရိက်ဴးက အဲသည္ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေသာ 

အမႈတစ္ခု က်ဴးလြန္မိျခင္းျဖစ္သည္။ 

နဂိုမူလ ေတာင္သူလယ္သမား ဘဝမွလာေသာ ဆင္ႏိုရိက်ဴးသည္ သူ႔ပံုတူ သစ္သား႐ုပ္တု 

တစ္ခု ထုလုပ္သည္။ ႐ုပ္တု၌ ထိုစဥ္က မင္းညီမင္းသားမႉးမတ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ လႊာ 

ဖိနပ္ကို စီးေပးထားသည္။ သည္႐ုပ္တုကို နန္းေတာ္ ဝင္းတံခါးဝရိွ အဓိကရ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း 

တစ္ခုတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေနရာခ်ထားရာ ရွင္ဘုရင္၊ မိဖုရားႏွင့္ မင္းညီ မင္းသားမ်ား ဝင္တိုင္း 

ထြက္တုိင္း ျမင္ေနရသည္။ အတိုင္းအတာက အေတာ္ပင္ ေက်ာ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ဆင္ႏိုရိက်ဴး 

က ငါကိုယ္တုိင္ပါ သူ႔ကုိ အ႐ုိအေသေပးေစခ်င္သြားၿပီလား’ ဟု ရွင္ဘုရင္ ေတြးမိသြားသည့္ ေန႔ 

သည္ ရိက်ဳး၏ဘဝနိဂံုးကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးလုိက္ေသာ ေန႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ကုိယ့္အတိုင္းအတာ ကုိယ္မသိ၍ ဒုကၡလွလွႀကီး ေရာက္ခဲ့ရသူ ေနာက္တစ္ဦးက ျပင္သစ္ 

ရာဇဝင္ထဲမွ ထင္ရွားေသာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ နီကိုလတ္ဖူေကး(Nicolas Fouquet ၁၆၁၅ 

-  ၈၀) ျဖစ္သည္။ နီကုိလတ္ဖူေကးသည္ ျပင္သစ္ဘုရင္လူဝီ- ၁၄ (Louis XIV ၁၆၃၈- ၁၇၁၅) 

စိုးစံသည့္ ေစာေစာပုိင္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

ဖူေကးက အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားမက္သည္။ ဧည့္ခံပြဲႀကီးေတြ က်င္းပဖို႔ ဝါသနာပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ေခ်ာေခ်ာေတြႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေနခ်င္သည္။ အႏုပညာ ကဗ်ာလကၤာမ်ားလည္း 

ခံုမင္သည္။ အသုံးအျဖဳန္းႀကီးသူ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေငြရေအာင္လည္း အနည္းနည္းအဖုံဖံု ရွာ 

တတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္တစ္ဘက္တြင္လည္း သူက အလြန္လည္ပတ္ႏွံ႔စပ္သူ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူ၊ 

ရွင္ဘုရင္က အစစအရာရာ အားကုိးျပဳေနရသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၆၆၁ ခုႏွစ္တြင္ နန္းရင္းဝန္ 

မာဇရင္ ကြယ္လြန္သည့္အခါ ၎ရာထူးေနရာ၌ မိမိအား ခန္႔ထားလိမ့္မည္ဟု ဖူးေကး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ 

သည္။ သို႔ေသာ္ရွင္ဘုရင္က သူ႔အစီအစဥ္ႏွင့္သူ ျဖစ္သည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် တုိးျမႇင့္ခန္႔ထား မေန 

ေတာ့ဘ ဲနန္းရင္းဝန္ရာထူးကုိပါ ပယ္ဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။ 

ဖူးေကးက ရွင္ဘုရင္သူ႔အား တစ္ခုခုမ်က္သျဖင့္ သည္ရာထူးကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ဟု 

ယူဆၿပီး ရွင္ဘုရင္ အမ်က္ေျပ ေက်နပ္ကာ သူ႔အစြမ္းအစမ်ားကုိလည္း ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက် 

ရေလေအာင္ ျပသမည္ဟု ရည္႐ြယ္လ်က္ ဧည့္ခံပြဲႀကီး တစ္ခု က်င္းပရန္ စီစဥ္သည္။ ဧည့္ခံပြဲသို႔ 

လူအမ်ားကုိ ဖိတ္သည့္အခါ သူ႔စံအိမ္ရဲတုိက္သစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ပြဲဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

တကယ္ရည္႐ြယ္သည္က အထူး ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္မည့္ ဘုရင္မင္းျမတ္အား 

ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္သည့္ပြဲ။ 

သည္ပြဲသုိ႔ ဥေရာပတစ္ခြင္မွ ထိပ္သီးၿမိဳ႕စား႐ြာစား ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္မ်ားအျပင္၊ ျပင္သစ္ 

စာေပနယ္မွ အေက်ာ္ အေမာ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ပံုျပင္ဆရာ လာဖြန္တိန္း၊ စာေရးဆရာႀကီး လာ႐ုိ႕ရွ္ 
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ဖူကုိး၊ စာေပပညာရွင္ မဒမ္ဒီဆယ္ဗင္ညီ စသူ တုိ႔လည္း တက္ေရာက္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မဟာဆန္ 

ခ်င္သူ၊ ဆရာဝန္ပါပ ဲ စသည့္ျပဇာတ္မ်ား ေရးသားသူ ျပင္သစ္ ျပဇာတ္ေရးဆရာႀကီး မိုးလ် ဲယခု 

ပြဲအတြက္ အထူးတလည္ေရးသား ထားသည့္ ျပဇာတ္သစ္ တစ္ပုဒ္ တင္ဆက္ကျပရန္ ႏွင့္ မိုးလ် ဲ

ကုိယ္တုိင္လည္း ဇာတ္တြင္ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ညစာတည္ခင္းသည့္ အခါ 

ဟင္းပြဲေတြ အလီလီအလာလာခ်သည္။ ဟင္းလ်ာမ်ားက ျပင္သစ္ေတြ မစားဖူးေသးသည့္ အေရွ႕ 

တုိင္း ဟင္းလ်ာ အသစ္ အဆန္းေတြ၊ သည္ပြဲအတြက္ စားဖုိမႉးေတြ အထူးတလည္ တီထြင္ ခ်က္ 

ျပဳတ္သည့္ ဟင္းလ်ာ အေကာင္းအညြန္႔ေတြခ်ည္း ျဖစ္သည္။ 

စားေသာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံဝင္း၏ အလွအပကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။ 

ဖူးေကး၏ျခံမွ ျမက္ခင္း၊ သစ္ပင္၊ ေရပန္းအိုင္မ်ား၊ လမ္းေကေလးမ်ားႏွင့္ ပန္းအလွမ်ားသည္ 

ေနာက္တစ္ေန႔ လူဝီ- ၁၄ ဗာဆုိင္းနန္းေတာ္ႀကီး တခမ္းတနား တည္ေဆာက္သည့္အခါ နမူနာ 

ယူစရာ၊ သူ႔ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္တုပစရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ျခံဝင္းထဲလွည့္လည္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ မီး႐ႉးမီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္သည္ကုိ ၾကည့္႐ႈၾက 

သည္။ ၿပီးလွ်င္ မုိးလ်ဲ၏ ျပဇာတ္။ ဧည့္ခံပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ၾကသူ အားလုံးကပင္ သည္ပြဲကေတာ့ 

သူတို႔ၾကံဳေတြ႔ဖူးခဲ့သမွ်ထဲတြင္ အျပည့္စုံဆံုး အေကာင္းဆုံးပြဲဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ဖူးေကး၏ 

စိတ္ထဲတြင္လည္း ရွင္ဘုရင္ကေတာ့ ငါလုပ္ထားတာေတြ အရမ္း သေဘာက်ေနၿပီ၊ ငါ့ကုိရာထူး 

တုိးေပးဖုိ႔ မုခ်ုျပန္စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု တစ္ေယာက္တည္း ႀကိတ္ၿပီး ေသခ်ာေနသည္။ 

တကယ္လည္းရွင္ဘုရင္က ဖူးေကး၏လက္ရာေတြကုိ သေဘာက်တာအမွန္ပင္။ ေနာက္ 

တစ္ေန႔ ဗာဆုိင္းနန္းေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္သည့္အခါ ဖူးေကးေစခုိင္းခဲ့သည့္ ဗိသုကာေတြ၊ မြမ္းမံ 

ျခယ္သသူေတြ၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ဒီဇိုင္းသမားေတြကုိပင္ ေခၚယူအသုံးျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တဖက္တြင္၊ 

ဖူးေကး၏ အစြမ္းအစျပမႈေတြသည္ သူႏွင့္ အဆင့္ခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းရိွသူ တစ္ပါးသူတို႔အတြက္ 

မနာလုိခ်င္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သကူ ဘာေၾကာင့္ သည္ေလာက္လုပ္ေနရတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ေကာ 

လုပ္ႏိုင္ေနတာလ ဲ စသျဖင့္ လက္ၫိႈးထုိးစရာ၊ ေမးေငါ့စရာ၊ အျပစ္ရွာစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပုိ၍ ဆိုး 

သည္က သူေတာ္တာ တတ္တာ၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရွိတာေတြ အလြန္အကၽြံထုတ္ျပလုိက္သည့္အခါ 

ရွင္ဘုရင္ပါ ပခံုးခ်င္းယွဥ္သလုိ၊ ထိပါး ေစာ္ကားသလုိ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖူးေကးအစြမ္းျပတာ လြန္သြားၿပီ။ 

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဖူးေကးအား ဘုရင့္ေသနတ္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မႉး ဒါးတညံ (အလက္ဇႏၵား 

ဒူးမား၏ သူရဲေကာင္း သုံးေယာက္ဝတၳဳတြင္ပါဝင္သူ)က လာေရာက္ဖမ္းဆီးသည္။ ေနာက္သုံးလ 

အၾကာတြင္ သူ႔အား တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြမ်ား အလြဲသုံးစားလုပ္မႈျဖင့္ ႐ံုးတင္သည္။ သုံးႏွစ္ၾကာ 

ေအာင္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခငး္ ခံရသည္။ ျပင္သစ္ျပည္ 
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ေတာင္ဘက္ဖ်ား ပိုင္ရီးနီး ေတာင္တန္း မ်ားေပၚရွိ လူသူအကင္းေဝးဆုံး အက်ဥ္းေထာင္သို႔ 

သူ႔အားပို႔ထားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းစံဘဝတြင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွ်ၾကာၿပီးေနာက္ နီကိုလတ္ဖူးေကး 

ကြယ္လြန္သည္။ 

လူဝီ- ၁၄ ေခတ္ ျပင္သစ္ျပည္သမိုင္းကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ေလ့လာျပဳစုခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ 

စာေရးဆရာႀကီး ေဗာ္လတဲယားက ဖူးေကးက်င္းပခဲ့သည့္ ဧည့္ခံပြဲႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊  ‘ညခ်မ္း 

အစက ဖူးေကးသည္ ကမာၻမွာ ထိပ္ျဖစ္သည္။ ပြဲသိမ္းခ်ိန္၌မူ ေအာက္ဆုံးသို႔ သူေရာက္ရွိသြား 

ေလသည္’ ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ် ေရးသားခဲ့ေပသည္။ 

 

 

[Beauty ၂၀၀၃၊ ေမ] 
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၂၁ ရာစုႏွစ္ႀကီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တည္ပါေစ 
    

 

ဘာလုိလုိႏွင့္ ၂၁ရာစုထဲ တကယ္ေရာက္ေတာ့မည္။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ကမာၻႀကီး သည္ 

ေလာက္ၾကာၾကာ ခံလိမ့္မည္ဟု လုံးဝမထင္ခဲ့။ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ႀကီးျဖစ္ကာ ကမာၻႀကီး မၾကာမီ 

ပ်က္စီးမည္ ဟူ၍ပဲ ေခါင္းထဲစြဲေနခဲ့သည္။ ကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္မည္။ ႏ်ဴးကလီးယားဗုံးေတြ ႀကဲခ် 

ၾကမည္။ တစ္ကမာၻလုံး ေသမည္။ ငါလည္း ဘယ္လြတ္ပါ့မလဲ။ ကံဆိုးေလစြ။ လူသားမ်ိဳး ျပဳတ္ခါနီး 

အခ်ိန္က်မွ ကပ္ၿပီး လူလာျဖစ္ရတဲ့ငါ။ အဲသည္အေတြးက ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ႀကီးစုိးခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမွန္းသိစ အ႐ြယ္မွာ လူႀကီးေတြ မၾကာခဏ ေျပာတတ္သည့္ ကုိယ္ေတြ႔ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားက၊ စစ္ႀကီးတုန္းက အေၾကာင္း။ ကမာၻတစ္လႊားက လူေတြသည္ ဘာအတြက္မွန္း မသိ 

တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားပမ္းစား သတ္ခဲ့ၾကသည္တဲ့။ အဂၤလိပ္ ဆုိ 

တာ၊ ဂ်ပန္ဆုိတာေတြ တုိ႔ဆီေရာက္လာၿပီး သတ္ၾက ေသၾက။ တုိ႔ေတြလည္း ၾကားက ေသေၾက 

ပ်က္စီးၾက။ 

သတင္းစာေလး ဘာေလး ဖတ္တတ္လာေတာ့ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၾကားသိရသည္က 

အဏုျမဴဗုံးအေၾကာင္း၊ ဟီ႐ိုရွီးမားအေၾကာင္း။ ဗံုးႀကီးတစ္လုံးတည္းနဲ႔ ေသလုိက္ၾကတဲ့လူေတြ။ 

သည့္ေနာက္မွာေတာ့ အဏုျမဴဗုံး အႀကီးစား ႀကီးေတြ၊ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗံုး အႀကီးစားႀကီးေတြ ေျမ 

ေအာက္မွာ၊ ေရေအာက္မွာ၊ ေလထဲမွာ ေဖာက္ခြဲစမ္းသပ္ ေနၾကပုံ အေၾကာင္း။ အဲသည္ေနာက္ 

တုိက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးပ်ံႀကီးေတြ၊ ဧရာမ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ႀကီးေတြ၊ သမုဒၵရာ ေရေအာက္မွာ တိတ္တ 

ဆိတ္ ေ႐ြ႕လ်ားေနသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဒံုးယာဥ္တင္ ေရငုပ္သေဘၤာႀကီးေတြအေၾကာင္း။ 

လူေတြကဒါႀကီးေတြႏွင့္ ဘာလုပ္ၾကဥးီမည္လဲ။ 

ဒါေတြႏွင့္ လုပ္မည့္အရာ တစ္ခုတည္းပဲ ရိွပါသည္။ 

ေသၾကသတ္ၾကမည္ေပါ့။ 

အစဥ္အဆက္ လူေတြလုပ္ခဲ့ၾကတာေတြပဲၾကည့္။ 

ပံုျပင္ေတြထဲမွာ ခုနစ္ျပည္ေထာင္မင္းေတြ စစ္ခင္းသည့္အေၾကာင္း ဖတ္ဖူးၾကမည္။ 

အေၾကာင္းရင္းက မ်ားေသာ  အားျဖင့္ မင္းသမီးအခုိးခံရသည့္ကိစၥျဖစ္တတ္သည္။ ဒါေလာက္ 

ကေလးနဲ႔ေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ဗ်ာဟု ကၽြန္ေတာ္ မေတာင္းပန္ရဲပါ။ မင္းသမီးတစ္ေယာက္လံုး အခုိး 
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ခံရတာ စစ္မတုိက္ဘဲ ဒီအတုိင္း လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနရမလားကြဟု အဲသည္ေခတ္က ပုဂၢိဳလ္ေတြ 

ကၽြန္ေတာ့ကုိ ဖိေဟာက္ပါလိမ့္မည္။ ဒီေခတ္ဆိုရင္ေကာ။ အတူတူပဲေနမည္ ထင္ပါသည္။ 

ထားပါေတာ့ အေၾကာင္းရင္းက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ လူေတြသည္ တစ္ေၾကာင္းမဟုတ္ 

တစ္ေၾကာင္းရွာကာ စစ္တုိက္လာၾကသည္ပဲ။ ေက်ာက္ေခတ္တုန္းက ေက်ာက္တုံး ေက်ာက္ခဲႏွင့္။ 

ဘယ္ေလာက္မွ ဉာဏ္မရွိေသးသည့္ ေက်ာက္ေခတ္လူသားပင္ သတ္ဖုိ႔ျဖတ္ဖို႔ အတြက္က်ေတာ့ 

သူ လုပ္တတ္သည္။ အသားေကာင္းေပ့ ဆိုတဲ့ ေက်ာက္တံုးကုိ ထုေထာင္း ဖဲ့႐ြဲ႕။ ခၽြန္ခၽြန္ ျမျမ 

ေက်ာက္သား အကြဲအစရလွ်င္ မာမာေက်ာေက်ာ သစ္ကုိင္းက်ိဳးမွာ ႏြယ္ႀကိဳးႏွင့္ နာနာခ်ည္။ 

အဲဒါဆုိ ေတြ႔တဲ့အေကာင္ အေသထုိးဖို႔ လက္နက္ေကာင္း တစ္ခုရၿပီ။ ေက်ာက္တုံး၊ ေက်က္လံွ၊ 

ေက်ာက္ပုဆိန္ေတြႏွင့္ ထုေထာင္းခုတ္ထစ္ရာက ေနာက္ေတာ့ ဓားလံွ၊ ေလးျမား။ 

အဲသည္ေနာက္ ေသနတ္၊ စက္ေသနတ္၊ အေျမာက္၊ စက္အေျမာက္။ တုိးတက္လာလုိက္ 

ၾကတာေတြ။ တခ်ိဳ႕က စစ္ေၾကာင့္ တုိးတက္သည္ဟုပင္ ဆုိၾကေသးသည္။ အဲသည္ တုိးတက္ 

လာတာေတြႏွင့္ တုိက္ၾက၊ ခိုက္ၾက၊ သတ္ၾက။ လူေပၚဦးစကတည္းက သည္ကေန႔အထိ။ ေရွးပေဝ 

သဏီ ကာလေတြ အသာထား၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ရာ ကာလ၊ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ထဲကုိပဲ ျပန္စာရင္း 

ခ်ၾကည့္လွ်င္။ ေသးေသးမႊားမႊားေတြ ဖယ္ထား၊ ႀကီးႀကီးမားမားေတြပ ဲေ႐ြးၿပီးေျပာလွ်င္၊ 

-   ၁၉ ရာစုအကုန္ ၂၀ ရာစုအစ အာဖရိကမွာ ဘုိးဝါးစစ္ပြဲ (၁၈၉၉-၁၉၀၂) (ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ေတာင္ 

အာဖရိက ဒတ္ခ်္မ်ား) အဲသည္ေနာက္၊ 

-   ႐ုရွား- ဂ်ပန္စစ္ပြဲ (၁၉၀၄- ၅) 

-   ေဘာ္လကန္စစ္ပြဲမ်ား ( ၁၉၁၂- ၁၃) ဥေရာပအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဘာလကန္ကၽြန္းဆြယ္ ေဒသ 

ႏိုင္ငံမ်ား) 

-   ပထမကမာၻစစ္ (၁၉၁၄- ၁၈) (ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ) 

-   တ႐ုတ္- ဂ်ပန္စစ္ပြ ဲ(၁၉၃၁- ၄၅) 

-   ဒုတိယကမာၻစစ္ (၁၉၃၉- ၄၅) (ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ) 

-   ကိုးရီးယားစစ္ပြဲ (၁၉၅၀- ၅၃) ေျမာက္ကုိးရီးယား + တ႐ုတ္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား + 

အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢတပ္) 

-   အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားစစ္ပြ ဲ(၁၉၄၆- ၅၄) (ျပင္သစ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္) 

-   ဗီယက္နမ္စစ္ပြ ဲ (၁၉၅၇- ၇၅ ) (အေမရိကန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္) 
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-   အေရွ႕အလယ္ပိုင္း စစ္ပြဲမ်ား (၁၉၄၈- ၄၉) (၁၉၅၆) (၁၉၆၇) (၁၉၇၃) (၁၉၈၂) (အာရပ္ႏွင့္ 

အစၥေရး) 

-   အီရန္ - အီရတ္စစ္ပြဲ (၁၉၈၀- ၉၀) 

-   ေဖာ့ကလန္စစ္ပြ ဲ(၁၉၈၂) (ၿဗိတိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား) 

-   ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲ (၁၉၉၁)  ( အီရတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢ 

ႏိုင္ငံစံုတပ္) 

-   ယူဂုိဆလားဗီးယာႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲရာမွ ျဖစ္ေပၚသည့္ စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ (၁၉၉၀ ခုနစ္မ်ား) 

ဒါက စစ္ပြဲႀကီးႀကီးမားမားေတြခ်ည္း ေ႐ြးခ်ယ္ထားျဖင္းျဖစ္သည္။ ဒါေတြအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 

တစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ ေရတုိေရရွည္ နယ္စပ္စစ္ပြဲေတြ၊ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွာ ႏွစ္တို 

ႏွစ္ရွည္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ အႀကီးအေသးေတြ အားလုံးသာ ထည့္ေပါင္းရလွ်င္ စာရင္းက 

ဆုံးမည္မထင္။ 

*1999 ဒီဇင္ဘာလက ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အဲသည္လုိ စစ္ေတြ တရစပ္တုိက္ေနတတ္ေသာ လူသားလက္ထဲမွာ ကမာၻကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ဖ်က္ပစ္လုိက္ ႏုိင္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ေတြ ေရာက္ေနၿပီ။ သည္လူေတြ ဒီလက္နက္ႀကီးေတြ 

မသုံးဘဲ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ေနႏုိင္ၾကမည္လဲ။ ကုိယ့္မွာ တကယ္တမ္း ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္လာသည့္ 

အခါမ်ိဳးမွာ သူေသကုိယ္ေသဆုိၿပီး ထခ်ကာ တစ္ကမာၻလုံးကုိ ဆြဲေခၚသြားႏုိင္သည္။ ၿပီး တစ္ေယာက္ကုိ 

တစ္ေယာက္ ဒုံးပ်ံမ်ားစြာႏွင့္ ခ်ိန္႐ြယ္ကာ အျမန္ဆုံး ခလုတ္ႏိွပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အသင့္ျပင္ထားတာ၊ သူက လုပ္လာ 

လွ်င္ စကၠန္႔မဆုိင္း လက္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေလယာဥ္ပ်ံေတြေပၚမွာ ႏ်ဴကလီးယား ဗုံးႀကီးေတြတင္ကာ 

ေလထဲ အလွည့္က် ပ်ံဝဲခုိင္းထားတာ၊ စသည့္ စသည့္ အစီအစဥ္ေတြမွာ အတိမ္းအေစာင္း တစ္စုံတစ္ရာ 

ျဖစ္ကာ မေတာ္တဆ ဆုိသလုိလည္း စစ္ပြဲႀကီး ထျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အဲသည္ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ 

သည္ကမာၻႀကီးသည္ သိပ္ၾကာၾကာ ခံလိမ့္မည္မဟုတ္။ အခ်ိန္မေ႐ြး ငါတုိ႔ပါေရာၿပီး ကိစၥေခ်ာမွာဟု ကၽြန္ 

ေတာ္ ေသခ်ာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေတာ့။ 

ကၽြန္ေတာ္ပင္ အသက္ေတာ္ေတာ္ ရေခ်ၿပီ။ ကမာၻက မပ်က္ေသး။ ႏွစ္ေပါင္း ကုေဋကုဋာ ေနလာ 

ခဲ့သည့္ ကမာၻႀကီး ကုိယ့္သက္တမ္း တုိတုိကေလး အတြင္းမွာမွ ပ်က္မည္ထင္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဘဝင္ 

ျမင့္၍လား။ အဏုျမဴဗုံးက ဟီ႐ုိးရီွးမားႏွင့္ နာဂါစကီမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္က ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ထပ္ ဘယ္ 

ၿမိဳ႕ ဘယ္႐ြာမွာမွ မေပါက္ကြဲေသး။ အမယ္၊ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အရင္တုန္းက လူေတြ ေၾကာင့္ၾက 

ၾကႏွင့္ မၾကာခဏေျပာဆုိခဲ့ရသည့္ တတိယ ကမာၻစစ္ ဆုိတာႀကီးကလည္း ဘယ္ဆီေပ်ာက္သြားမွန္း မသိ။ 

သည့္ကေန႔အထိ ေပၚမလာ။ ပထမကမာၻစစ္ ၁၉၁၈ မွာၿပီး၍ ၂၁ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၃၉ မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ ျဖစ္ 

သည္။ အဲသည္ႏႈန္းႏွင့္တြက္လွ်င္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၁၉၄၅ မွာၿပီး၍ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္အၾကာ ၁၉၆၅- ၆၆ 
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ေလာက္မွာ တတိယကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ တကယ္လည္း ဒုတိယကမာၻစစ္ အၿပီးမွာပဲ တတ္ႏုိင္သည့္ 

ႏုိင္ငံ မွန္သမွ် အဏုျမဴလက္နက္ေတြ အလုအယက္ ႀကိဳးစားထုတ္လုပ္ ကုိင္ေဆာင္ကာ တတိယ ကမာၻစစ္ 

ႀကီး တုိက္ဖုိ႔ အသင့္ျပင္ဆင္ခဲၾ့ကသည္ မဟုတ္လား။ သုိ႔ေသာ္ ၅၄ ႏွစ္ၾကာသည့္တုိင္ ကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္မ 

လာ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

သည္ေခတ္က်မွ လူေတြ႐ုတ္တရက္ သေဘာေကာင္းသြားၾကသည္လား။ လူေတြမွာ အရင္တုန္း 

ကထက္ ေမတၱာတရားေတြ ပုိၿပီးေပါမ်ား ႂကြယ္ဝလာၾကလုိ႔လား။ မျဖစ္ႏုိင္တာ။ လူ႔သဘာဝဆုိတာ သည္ 

ေလာက္ အေျပာင္းအလဲျမန္သည့္ အရာမ်ိဳ းမဟုတ္။ ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကုိယ့္လက္နက္ ကုိယ္ျပန္ 

ေၾကာက္လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လား။ အဲဒါလည္း အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ေတာ့ ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။ ၿပီး 

လူေတြမွာ ေရွးကထက္ ေမတၱာတရားေတြ ပုိမ်ားမလာေသာ္လည္း စဥ္းစားဉာဏ္၊ ေဝဖန္ဉာဏ္၊ တြက္တတ္ 

ခ်က္တတ္တဲ့ ဉာဏ္ေတြကေတာ့ တစ္ေန႔တျခား တုိးတက္လာေနသည္ဟု ထင္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ 

ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း လူေတြ စစ္မတုိက္သည္မွ မဟုတ္ဘဲ။ အေမရိကန္ေတြေရာ 

႐ုရွားေတြပါ စစ္ပြဲအေသးေလးေတြ၊ အလတ္စားေတြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္စစ္ကုိ အကန္႔အသတ္ 

ႏွင့္ (Limited war) တုိက္ၾကသည္။ အလုံးစုံသြန္ေမွာက္ၿပီး (total war) မတုိက္။ အေမရိကန္ေတြ ဗီယက္ 

နမ္မွ အ႐ံႈးႏွင့္ပုိင္းၿပီး ျပန္လာသည္။ အဏုျမဴဗုံးသုံးၿပီး မတုိက္။ 

ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးစနစ္ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ႐ံႈးသျဖင့္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ အၿပိဳကြဲခံခဲ့သည္။ ႐ုရွားေတြ 

အဏုျမဴ လက္နက္သုံးၿပီး အင္ပါယာကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ မႀကိဳးစားခဲ့။ ကုိယ္႐ံႈးသည့္ကိစၥ ေဒါသမထြက္ဘဲ ေန 

ၾကပ့ါမလား။ သည္လူေတြ အဲသည္ေလာက္ေတာ့ သေဘာမေကာင္းႏုိင္။ သုိ႔ေသာ္ သေဘာမေကာင္း 

ေသာ္လည္း သေဘာထားေတာ့ မေသးၾကသည့္သေဘာ။ ဆင္ျခင္တုံတရား မကင္းလြတ္သည့္သေဘာ။ 

ဘာေၾကာင့္လဲ။ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႀကီးေတြ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေနသည့္ ၾကားကပဲ သည္ဟာေတြကုိ ထိန္း 

ခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ဖုိ႔ပါ မျပတ္ၾကံစည္ႀကိဳးစားသည့္ အေလ့အက်င့္ ရိွခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အဏုျမဴဗုံး၊ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ဗုံးေတြ လုပ္ၾကသည္။ ေဟ့၊ ဒါေပမဲ့ ႏ်ဴထ႐ြန္ဗုံးေတာ့ မလုပ္ၾကနဲ႔ကြာ၊ တဲ့။ 

အဲသည္ေကာင္က လူေတြေသသည္။ အေဆာက္အအုံေတြမပ်က္။ တင့္ကားထဲက စစ္သားေသမည္။ တင့္ 

ကား မပ်က္။ သည္ဗုံးက ပုိၿပီး လူမဆန္ေသာ သေဘာရိွသည္။ ၿပီး သည္ဗုံးရိွလွ်င္ သုံးမိစရာ အေၾကာင္းမ်ား 

သည္။ ရန္သူ႔နယ္ေျမမွာ သည္ဗုံးႀကဲၿပီး ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္၍ ရႏုိင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားလည္း မလုပ္နဲ႔၊ 

က်ဳပ္လည္းမလုပ္နဲ႔။ 

တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံႀကီးေတြ လုပ္ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုံးခြင္းဒုံးေကာင္းေကာင္းေတြ လုပ္ျဖစ္လွ်င္ 

ရန္သူ႔ထုိးႏွက္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ထင္လာမည္။ သူေသၿပီး ကုိယ္က်န္ခဲ့မည္ ထင္လာႏုိင္သည္။ အဲဒါဆုိ 

တစ္ဘက္လူႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ခ်လုိက္ခ်င္သလုိ ဘာလုိလုိေတြ ျဖစ္လာမည္။ စစ္ပြဲေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲ 

လိမ့္က်ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးမား လာမည္။ သည္ကေန႔အထိ စစ္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္က၊ စစ္ 

ျဖစ္လွ်င္ သူေရာကုိယ္ပါ ေသမွာေသခ်ာသည္ (Mutual Assured Destruction) (MAD) ဆုိတာကုိ ယုံ 

ၾကည္ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္။ အဲသည္လုိပဲ။ 
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ယမ္းဘီလူးက်ည္ဆန္ေတြ ဗုံးေတြသုံးၾက။ ဓာတုလက္နက္ ပုိးမႊားလက္နက္ေတြ မသုံးၾကနဲ႔။ ႏ်ဴက 

လီးယားလက္နက္ ခင္ဗ်ားမွာရိွတာ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာရိွတာ ရိွပါေစ၊ သည္ထက္မတုိးခ်ဲ႕နဲ႔။ ၿပီးေတာ့ မရိွေသး 

တဲ့သူေတြ ကုိ လုံးဝမေပးန႔ဲ၊ မျပန္႔ပြားေစနဲ႔။ သည္လုိပဲ။ လူေတြထိန္းေတာ့ ထိန္းသားပဲ။ တကယ္ေတာ့ လ ူ

ေတြမွာ `စစ္’ ပြဲသာရိွသည္မဟုတ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိတာလည္း ရိွပါသည္။ စစ္ပြဲႀကီးေတြတုိက္ၿပီး ခဏတစ္ 

ျဖဳတ္ အေမာေျဖေနသည့္ အခ်ိန္လား။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ကုိ တကယ္ေၾကာက္သြားသည့္ အခ်ိန္လား။ အဲသည္ 

အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးဆုိတာေတြလည္း လူေတြ တကယ္ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္တတ္ 

ၾကပါသည္။ 

ေရွးဂရိၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံေခတ္ကတည္းက ကုလသမဂၢဆန္ဆန္ ႏုိင္ငံစုံအဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး ထူေထာင္ခဲ့ဖူး 

သည္။ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ မလုိအပ္ဘဲ စစ္မတုိက္ၾကနဲ႔။ ေတာ္႐ုံကိစၥညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းၾက။ ၿပီး၊ ေလးႏွစ္ 

တစ္ခါ တျခား ကိစၥေတြ ပဋိပကၡေတြ အသာထားၿပီး အုိလံပစ္ပြဲမွာ လာယွဥ္ၿပိဳင္ၾက။ ခင္ဗ်ားလံွႀကီးနဲ႔ ဟုိလူ႔ 

သည္လူ႔မထုိးနဲ႔။ ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး ေရာက္ေအာင္ ပစ္ႏုိင္မလဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲထဲဝင္ၿပီး ပစ္ၾကည့္။ ထုိးခ်င္ႀကိတ္ 

ခ်င္ စိတ္ေတြ ႀကီးမားေနသလား။ လာ၊ ေဟာသည္ႀကိဳးဝုိင္းထဲဝင္။ ခင္ဗ်ားလုိပဲ ထုိးခ်င္ေနတဲ့ ဟုိလူနဲ႔ ေရ 

ကုန္ေရခမ္း ထုိးစမ္းဗ်ာ။ သည္လုိနည္းေတြန႔ဲ စစ္စိတ္စစ္ေသြးေတြကုိ လမ္းလႊဲေပးခဲ့ၾကသည္။ 

ၿပီး ေရာမေခတ္၊ အလယ္ေခတ္ႏွင့္ သည္ဘက္ရာစုႏွစ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဥေရာပမွာ၊ ကမာၻမွာ၊ 

စစ္မျဖစ္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးေတြးေခၚရွင္မ်ားက စာအုပ္စာတမ္း၊ က်မ္းေတြ 

ေရးကာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ေတြ တင္ျပၾကသည္။ ရွင္ဘုရင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြ႔ဲအစည္းေတြ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ကာ 

ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ ခဏခံတာရိွသည္။ ခပ္ၾကာၾကာခံတာရိွသည္။ ၂၀ ရာစုထဲမွာေတာ့ ပထမကမာၻစစ္အၿပီးမွာ 

ႏုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္း၊ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးမွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ။ 

ႏုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးကေတာ့ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ၾကာရွည္ထိန္းမထားႏုိင္ခဲ့။ ၁၉၃၀ 

ေက်ာ္ေလာက္မွာပင္ နာဇီဂ်ာမနီက အနီးအနားႏုိင္ငံငယ္တခ်ိဳ႕ကုိ စစ္ပြဲႀကီးမဆင္ႏြဲဘဲ အင္အားသုံးၿပီး သိမ္း 

ပုိက္သည့္ စစ္ေအး (Cold War) ဆုိတာေတြေပၚလာသည္။ အဲသည္ေနာက္မွာေတာ့ ကမၻာ့သမုိင္းမွာ အ 

ႀကီးမားဆုံး စစ္ပူႀကီး ဒုတိယကမၻာစစ္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေခတ္မွာလည္း အရင္းရွင္အေမရိကန္အုပ္စုႏွင့္ 

ကြန္ျမဴနစ္ ႐ုရွားအုပ္စုအၾကား စစ္ေအး (Cold War) ဆုိတာႀကီး ၾကာရွည္ၾကာေမ်ာ ျဖစ္ေသးသည္။ သို႔ 

ေသာ္ စစ္ပူအဆင့္အထိ ေရာက္မလာ။ ႐ုရွားအုပ္စုဘက္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲသြား 

သျဖင့္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားသည္။ ကုလသမဂၢပ်က္မသြား။ 

ယခုေတာ့ ၂၀ ရာစုကုန္ဆုံးေတာ့မည္။ 

၂၁ ရာစုမွာ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ႀကီးမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိဆက္လက္ တားဆီးၾကမည္လဲ။ ၂၁ ရာစု 

အဝင္မွာ တန္ခုိးရွင္ တစ္ဦးဦးက ကမၻာ့လူသားအားလုံးကုိ ေမတၱာစိတ္ေတြ ျဖန္႔ေဝေပးမည္လား။ ၂၁ ရာစု 

ကမာၻသည္ ေမတၱာလႊမ္းျခံဳေသာ ကမာၻႀကီး ျဖစ္လာမည္လား။ ေမတၱာတရားေတြျဖင့္ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေအာင္ ထိန္းႏုိင္ၾကမည္လား။ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါ။ ရာစုႏွစ္ကူးေျပာင္း႐ုံျဖင့္ လူေတြ၏ စ႐ုိက္သဘာဝေတြ 
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ေျပာင္းလဲ သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လူ႔သမုိင္း ရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လူေတြမွာ သင္ခန္းစာေတြ 

ပုိမ်ားျပားလာသည္၊ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတေတြ ႂကြယ္ဝလာသည္၊ ျပႆနာအေျဖရွာသည့္ နည္းစနစ္ေတြ 

လည္း ပုိမုိတုိးတက္လာသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္သည္။ 

အဲသည္ တုိးတက္လာသည့္ အထဲမွာ၊  ကမၻာမွာ သူေရာကုိယ္ပါ ေသမည့္စစ္ပြဲႀကီးမ်ိဳး မတုိက္ 

ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းမည့္ နည္းစနစ္ေတြ၊ အစီအမံေတြလည္း ပါလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 

အဲသည္နည္း စနစ္ေတြ၊ အစီအမံေတြ၊ တုိးတက္လာေသာ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ေတြေၾကာင့္ ကမာၻသားေတြသည္ 

၂၁ ရာစုအတြင္း အၿငိမ္းခ်မ္းႀကီးမဟုတ္လွ်င္ပင္ စစ္ပူႀကီးေတြ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ထိန္းႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု 

ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါသည္။ 

အဲဒါဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြလည္း ကုိယ့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးအေၾကာင္း 

ေၾကာင့္ အေျခာက္တုိက္ ေသရသည့္ေဘးမွ ကင္းေဝးႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

[မေဟသီ ၂၀၀၀၊ ဇန္နဝါရီ] 
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သူတစ္ပါးကုိပဲ လက္ညႇိဳးထုိးခ်င္သူ 
 

ေအာင္ျမင္ျခင္း ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းတုိ႔သည္ ကၽြႏုပ္တုိ႔ကိုယ္၌သာ တည္၏။ 

(ေလာင္းဖဲလုိး) 

 

တခ်ိဳ႕လူက ပ်င္းသည္။ တခ်ိဳ႕လူက ဝီရိယေကာင္းသည္။ ဝီရိယရိွ မရွိမွာ ပင္ကုိသေဘာ 

ပါသလုိ မုဆုိးနားနီးမုဆုိး၊ တံငါနားနီး တံငါသေဘာလည္း လႊမ္းမိုးသည္။ တခ်ိဳ႕ဝန္းက်င္၌ ေပါ့ေပါ့ 

ေန ေပါ့ေပါ့စား သမားမ်ားသည္။ တခ်ိဳ႕ဝန္းက်င္က ဝီရိယေကာင္းသူတို႔ စုေဝးရာ ျဖစ္သည္။ အ 

လုပ္ကို တန္ဖိုးထားေသာ၊ အလုပ္လုပ္မွ အက်ိဳးခံစားရမည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ၊ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၌ 

ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပုိက္ေသာ သူတို႔ေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ပင္ကုိပ်င္းရိသူတုိ႔ပင္ တျဖည္းျဖည္း လုံ႔ 

လ ထုတ္ေသာအက်င့္ ရလာတတ္သည္။ အလုပ္ကုိ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးဟု သေဘာထားသူ၊ ဘာမွ မ 

လုပ္ဘဲ ရသည့္အရာမွ တကယ္`တန္’သည္ဟု မွတ္ယူသူတို႔ ဝန္းက်င္၌ ထႂကြလုံ႔လသမားသည္ 

ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာစရာ၊ ေလာဘႀကီးသူဟူ၍ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်စရာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သည္ 

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးမွာ အေနၾကာေသာ္ ပင္ကုိဝီရိယသမားသည္ တစ္စတစ္စ လုံ႔လေလ်ာ့သြား တတ္ 

သည္။ 

'အလုပ္' သုိ႔မဟုတ္ လုံ႔လဝီရိယအေပၚ ထားရိွသည့္ သေဘာထားခ်င္း မတူေသာ ပတ္ဝန္း 

က်င္ ႏွစ္ခု အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆုံစည္းမိသည့္အခါ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ နားမ 

လည္ ႏုိင္စရာအေၾကာင္းမ်ိဳး ၾကံဳရတတ္သည္။ Who prosper? စာအုပ္ေရးသားသူ Lawrence 

E.Harrison ကတစ္ခါတုန္းက ေကာ္စတာရီကာႏုိင္ငံမွ အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခုကို ျပန္၍ 

ေဖာက္သည္ခ်သည္။ ေကာ္စတာရီကာ(Costa Rica)ဆုိသည္မွာ ေတာင္-ေျမာက္ အေမရိက 

ႏွစ္တုိက္ၾကား အလယ္ပိုင္း အေမရိကဟု ေခၚေသာ ေနရာမွာ ရွိသည့္ မခ်မ္းသာေသာ တုိင္းျပည္ 

ကေလး တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဲသည္ ေကာ္စတာရီကာသုိ႔ ထုိင္ဝမ္မွ တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးပါရဂူ အဖြ႔ဲ 

တစ္ဖြဲ႔ ေရာက္ရွိကာ အထူးအထြက္တုိး စပါးစုိက္ခင္းတစ္ခင္း သ႐ုပ္ျပစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စုိက္ခင္း 

အလုပ္မ်ား ျပည့္စံုပီျပင္ၿပီ ဆိုသည့္အခါ ေကာ္စတာရီကာ လယ္သမားမ်ားအား လာေရာက္ ေလ့ 

လာရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ သည္လူေတြက စုိက္ခင္းကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး သေဘာက်ၾကသည္။ 

စပါးေတြက ေအာင္ျမင္လွသည္။ သူတို႔ဆီက ပံုမွန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အဆမတန္ အထြက္ 

ေကာင္းလွသည္။ အားက်စရာ။ 
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သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာသူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရး သမားအား ေမးသည္။ 

ခင္ဗ်ားတုိ႔ တစ္ရက္မွာ ဘယ္ႏွနာရီ အလုပ္လုပ္ရသလဲဟူ၍။ တ႐ုတ္လယ္သမားက သူတုိ႔တစ္ေန႔ 

မွာ ၁၂ နာရီအလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေျဖသည့္အခါ ေကာ္စတာရီကာ လယ္သမားက ေလွာင္သလို 

ျပံဳးကာ၊ 'ဟား၊ အဲဒီေလာက္ လုပ္မွေတာ့ အဲဒီေလာက္ ထြက္ေတာ့မွာေပါ့ဗ်' ဟုဆိုသည္ တဲ့။ မွန္ 

သည္။ သူတို႔ဆီက သည္လုိမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ထြက္လာတာ ဘာမွ်အံ့ၾသစရာမရွိ။ သူက တ႐ုတ္ေတြမွာ 

ဘယ္လုိ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ နည္းလမ္းေတြ ရိွသလ ဲ သိခ်င္၍ လာၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္ 

ေလာက္ လုပ္ၿပီးမွရတာကေတာ့ ဘာလုပ္ရမွာလဲဟု သူ သေဘာထားသည္။ သူကအလုပ္မ်ားမ်ား 

လုပ္ခ်င္သူမဟုတ္။ ခပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ ေအာင္ျမင္မည့္ နည္းလမ္းရွိသလား။ 

အဲဒါဆုိလွ်င္ သူစိတ္ဝင္စားမည္။ သုိ႔ေသာ္ေလာကႀကီးမွာ အေခ်ာင္ရေသာအရာ ရွားပါးလွ 

သည္။ ထူးျခားထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းေတြ၊ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာေတြ ဆုိတာက 

လည္း တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ေတြမဟုတ္။ လုိတရဆုေတြမဟုတ္။ အေထာက္အကူျပဳေသာအရာ၊ နဂို 

ထက္ပို၍ တစ္ပန္းသာေစေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ကိုသုံးၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ေတာ့ လို 

ေသးသည္။ 

ေလာက၌ တုိးတက္ႀကီးပြား ေနသူေတြသည္ နည္းနာလည္းသိ၊ ဝီရိယလည္း ရိွသူေတြ 

ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕က နည္းလမ္းလည္း မရွာ၊ ႀကိဳးလည္း မႀကိဳးစား၊ သူတစ္ပါး ႀကီးပြားသည့္အခါ 

အမနာပ ေျပာၾကသည္။ ကုိယ္မႀကီးပြားသည့္ကိစၥအတြက္ ကံကိုယုိးမယ္ဖြဲ႔ၾကသည္။ တခိ်ဳ႕က် 

ေတာ့လည္း ကိစၥတစ္ခု မျဖစ္ေျမာက္လွ်င္ အဲဒါဘာေၾကာင့္လ ဲ မစဥ္းစား၊ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ မႀကိဳးစား၊ နီးရာလူကုိ လက္ညိႇဳးထုိးကာ အျပစ္ပံုခ်တတ္သည္။ သည္လုိလႊဲခ်ေသာ 

နည္းျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ မသြားႏုိင္။ မေအာင္ျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ရွာမေတြ႔ႏုိင္။ 

မကုစား၊ မေျဖရွင္းႏိုင္။ အဲသည္ကိစၥမွ ဘာသင္ခန္းစာမွ် မရလုိက္သည့္အခါ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အ 

လားတူ ကိစၥမ်ိဳး ၾကံဳလာလွ်င္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္။ ႀကီးပြား 

တုိးတက္ရန္ ေရခံေျမခံေကာင္း ရွိပါလ်က္ ကုိယ္လြတ္႐ုန္းတတ္ေသာ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားသည္လည္း 

အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ 

Michael Fairbanks က Changing the Mind of Nation အမည္ရွိ စာတမ္းတြင္ ကုိလံဘီယာ 

ျပည္မွ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ရပ္ကို နမူနာအျဖစ္ ျပသည္။ 

ေတာင္အေမရိကတုိက္ ေျမာက္ဖ်ားရိွ ကုိလံဘီယာျပည္တြင္ ႏုိင္င့ံနယ္ေျမ၏ သုံးပံုတစ္ပံု 

နီးပါးခန္႔သည္ သဘာဝစားက်က္ ျမက္ခင္းႀကီးမ်ား သဖြယ္ျဖစ္ရာ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သုိး၊ ဆိတ္မ်ား အလြယ္ 

တကူ ျဖစ္ထြန္းသည္။ တိရစာၦန္ေတြေပါလွ်င္ တိရစာၦန္သားေရမ်ားလည္း ေပါမ်ားသည္ျဖစ္ရာ ပုိက္ 

ဆံအိတ္၊ လက္ကိုင္အိတ္ စသည့္ သားေရထည္ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပုိ႔ 
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ႏိုင္က အႀကီးအက်ယ္ အက်ိဳးအျမတ္ရစရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကုိလံဘီယာ၏ သားေရ 

ထည္လုပ္ငန္းသည္ အေျခအေနမေကာင္း၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ တိုးမေပါက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ သူတုိ႔ 

တုိင္းျပည္၏ အထက္ဘက္ သိပ္မေဝးေသာေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ သားေရထည္ ေစ်းကြက္ 

ႀကီး တစ္ခု ရွိေနသည္။ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္။ သည္ေစ်းကြက္ကို ထုိးေဖာက္ႏိုင္လွ်င္ ကမာၻအႏွံ႔ 

ျဖန္႔က်က္ဖုိ႔ ဘာမွမခဲယဥ္းေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ သည္ေစ်းကြက္မွာ သူတို႔သားေရထည္ေတြ နာမည္မရ။ 

လူသံုး အလြန္နည္းေနသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ကုိလံဘီယာ သားေရပစၥည္းေတြ ေစ်းကြက္မွာ ဘာေၾကာင့္ မ 

ေအာင္ျမင္ရသလ ဲစူးစမ္းေလ့လာ အေျဖရွာကာ ျပဳျပင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား အၾကံျပဳတင္ျပရန္အတြက္ 

သည္လိုကိစၥမ်ိဳးဘက္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ငွားရမ္းအပ္ႏွံသည္။ 

ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ျပည္အႏွံ႔ရွိ သားေရပစၥည္း လက္လီဆုိင္ ၂၀၀၀ ခန္႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔လာေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သားေရပစၥည္း အဝယ္ 

ေတာ္မ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည္။ ထုိေနာက္ၾကားသိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ထုတ္ၾကည့္သည့္အခါ အဓိကအခ်က္ ႏွစခ္်က္ ထြက္လာသည္။ တစ္၊ ကုိလံဘီယာ 

သားေရ ပစၥည္းမ်ား ေစ်းအလြန္ႀကီးသည္။ ႏွစ္၊ ကုိလံဘီယာ သားေရပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး 

အလြန္ည့ံသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ လူမ်ားသည္ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ သားေရ 

ထည္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား သူတို႔ပစၥည္းေတြ ဘာေၾကာင့္ အရည္အေသြးညံ့ရသလဲ၊ ဘာ 

ေၾကာင့္ စံခ်ိန္မမီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းအလြန္အကၽြံ တင္ထားရသလဲ ေမးျမန္းသည္။ အေျဖက 

ခ်က္ခ်င္းထြက္သည္။ 'ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျပစ္မဟုတ္ဘူးဗ်' တဲ့။ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။ 

သည္ကိစၥသည္ သားေရစက္႐ံု သမားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း သူတုိ႔က ေထာက္ျပၾက 

သည္။ သူတုိ႔ေတာင္အေမရိက ထဲတြင္ သားေရကုန္ၾကမ္း မ်ားမ်ားထြက္သည့္ အာဂ်င္တီးနား ရိွ 

သည္။ ပစၥည္းအရည္အေသြးလည္း ျမင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဂ်င္တီးနား သားေရေၾကာင့္ သူတို႔ 

ကုိလံဘီယာ သားေရသမားမ်ား မထိခိုက္ရေအာင္ အစုိးရက သားေရသြင္းကုန္ကို အခြန္အတုတ္ 

တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံေသာနည္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ အဲဒါေၾကာင့္သူတုိ႔မွာ သားေရည့ံညံ့ကုိ 

ေစ်းႀကီးေပးၿပီး သုံးစြဲေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ႏွင့္သားေရစက္႐ံုသမားမ်ားထံ ဆက္လိုက္ၾက 

သည္။ 

သားေရေတြ ညံ့ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးသည့္အခါ စက္႐ံုသမားေတြက ေအးေအး 

ေဆးေဆး ပဲေျဖသည္။ ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျပစ္ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ သားသတ္႐ုံကလူေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ၊ 

သူတို႔ ေပးတဲ့သားေရေတြကုိက အရည္အေသြး ညံ့တယ္ေလဗ်ာ၊ အသားက ေစ်းေကာင္းရတယ္ 

မဟုတ္လား၊ အဲဒီေတာ့ သားေရခြာတဲ့ကိစၥမွာ သိပ္အပင္ပန္းခံ မေနၾကဘူး၊ ပ်က္စီးတာဘာညာ 

သိပ္ဂ႐ုမစုိက္ၾကဘူး’ သုိ႔ႏွင့္ သားသတ္႐ံုေတြဆီ ဆက္သြား ၾကျပန္သည္။ 
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ေစာေစာက ေမးခြန္းေမးေတာ့ ေစာေစာကလူမ်ားလုိပဲ ေျဖသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ 

မဟုတ္ဘူး၊ ႏြားျခံပိုင္ရွင္ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာတဲ့။ 

ႏြားျခံသမားတုိ႔ ထံုးစံက ႏြားေတြမွာ အသားတံဆိပ္ ႏွိပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ပိုင္ရွင္အမည္ 

အတိုေကာက္၊ ျခံအမည္ အတုိေကာက္ သုိ႔မဟုတ္ ျခံ၏အမွတ္သေကၤတကုိ သံတံဆိပ္တုံးလုပ္ၿပီး 

ရဲေနေအာင္မီးဖုတ္ကာ ႏြားအေရျပားမွာ ႏွိပ္သည့္အခါ အေရျပား၌ထင္ရွားေသာ မီးေလာင္ရာ အ 

မွတ္တံဆိပ္ ထင္သြားသည္။ သူ႔ႏြား ကုိယ့္ႏြားကုိ သည္အမွတ္ တံဆိပ္ျဖင့္ ခြဲျခားရသည္။ ကိုလံ 

ဘီယာတြင္ ႏြားခုိးဂုိဏ္းေတြ ေသာင္းက်န္းေနၿပီး ႏြားသူခိုးေတြက အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ဖ်က္ၾက၊ 

ျပင္ၾက၊ တံဆိပ္ေဟာင္းကုိ ဖံုးသြားေအာင္ တံဆိပ္သစ္ႀကီးေတြ ႐ိုက္ၾကႏွင့္ လုပ္လာသည့္ အခါ 

ပိုင္ရွင္ေတြက တံဆိပ္ကုိ တစ္ေနရာတည္းမ႐ုိက္၊ ႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာ ႐ိုက္ၾကသည္။ တံဆိပ္မ်ား 

သည့္အခါ အေရျပားပ်က္ဆီးေလသည္။ 

ကုိင္း၊ ဒါျဖင့္ ႏြားျခံေတြဆီ သြားရေအာင္။ သူတို႔ကေနာက္ဆုံးကြင္းဆက္ သုိ႔မဟုတ္ ပထမ 

ဆုံး ကြင္းဆက္ပဲ။ အဲသည္မွာ အေျဖေပၚမည္။ ႏြားျခံေတြဆီ ေရာက္ေတာ့၊ ဟာ သည္မွာလည္း 

ကိစၥ မျပတ္ေသး။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျပစ္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ပဲ ဆုိျပန္သည္။ ဒါျဖင့္ဘယ္သူ႔ အျပစ္ 

တုန္း၊ အျပစ္တင္စရာ ဘယ္သူက်န္ေသးလုိ႔တုန္း။ က်န္ေသးသည္တဲ့။ တရားခံစစ္စစ္က သူတုိ႔ 

ေနာက္မွာ ရွိေသးသည္။ ‘ႏြားေတြဗ်ာ၊ ႏြားေတြကုိက အသုံးမက်တာ’ တဲ့။ ဟာ၊ ႏြားေတြက ဘယ္ 

လုိ အသုံးမက်ျဖစ္ရတာတုန္း။ 

သူတို႔က ရွင္းျပပါသည္။ ကြင္းျပင္ထဲက ႏြားေတြကုိ မွက္ကုိက္သည္။ ႏြားပ ဲမွက္ကိုက္တာ၊ 

ျဖဳတ္ကိုက္တာ ရွိမည္ေပါ့။ သဘာဝပဲ။ သုိ႔ေသာ္ သည္ႏြားေတြဆုိးပုံက မွက္ကိုက္လို႔ယားလွ်င္ ႏြား 

ျခံ နယ္နိမိတ္ သံဆူးႀကိဳးမွာ တိုးတုိက္ၿပီး အယား ေဖ်ာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္တဲ့။ သံဆူးႀကိဳးကို တိုး 

ေတာ့ အေရျပားမွာ ျခစ္ရာေတြ ေပၚသည္ေပါ့။ သည္အေကာင္ေတြ သည္အက်င့္ မေဖ်ာက္ သေ႐ြ႕ 

ေတာ့ ႏြားသားေရေတြ အနာအဆာ ကင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္တဲ့။ လမ္းကဆုံးသြားၿပီ။ ကုိလံဘီယာက 

သားေရအိတ္ေတြ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မွာ မဝင္ဆ့ံရျခင္းသည္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္မွမဟုတ္၊ ကိုလံဘီယာ ႏြားေတြကုိယ္တိုင္က တံုးလြန္းေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ 

ေနသည္။ သည္ႏြားေတြ စဥ္းစားဉာဏ္ရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမည္လဲ။ သည္ကိစၥ ဘယ္သူမွ် 

ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ကုိယ့္ကုိကိုယ္ မကယ္ဆယ္ေသာသူအား မည္သူမွ် ကယ္ဆယ္(ကူညီ)ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ 

ဟူေသာ စကားရိွသည္။ ျပႆနာကုိ ေရွာင္တိမ္းေနျခင္းသည္ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ မကယ္ဆယ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကုိ မိမိမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိေကာင္းက်ိဳး 

ကုိ အေလးထားသူမွန္က ကိုယ္ၾကံဳရသည့္ ျပႆနာကုိ ရဲရ ဲ ၾကည့္ကာ အေျဖရွာဖုိ႔ လုိေပမည္။ အ 
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ေၾကာင္းရင္းမွန္က ဘာလဲ၊ ငါဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမည္လ ဲစဥ္းစားရွာေဖြကာ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သမွ် 

ကုိ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

[Beauty ၂၀၀၃၊ ဧၿပီ] 
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ဘာကုိယံုၾကည္ၾကမည္လဲ 
 

တေလာက တုိင္း(မ)(Time) မဂၢဇင္း အသစ္တစ္အုပ္ ထြက္လာေတာ့ အဖုံးက အရင္ 

ျမင္ဖူးၿပီးသား အဖုံးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ဆင္တည္းျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရသည္။ နံနက္စာ ျပင္ထားသည့္ 

ပန္းကန္ျပား တစ္ခ်ပ္၏ ပံု။ ပန္းကန္ျပားထဲမွာ ၾကက္ဥ ဟတ္ဖ႐ိုင္း ႏွစ္လုံးႏွင့္ သစ္သီးစိတ္ တစ္ 

စိတ္ကို ထည့္ထားသည့္ပံုက ျပံဳးေနေသာ ကာတြန္း႐ုပ္ မ်က္ႏွာႏွင့္တူသည္။ ဟတ္ဖ႐ိုင္းႏွစ္ခုက 

မ်က္လံုး၊ သစ္သီးစိတ္က အားရပါးရျပံဳးေနသည္ ႏႈတ္ခမ္း။ ပုံေအာက္မွာ ေရးထားသည့္စာလုံးႀကီး 

က Cholesterol တဲ့။ သူ႔ေအာက္တြင္ စားလုံးေသးႏွင့္ The Good News ဟု ေရးထားသည္။ 

‘ကိုလက္စထေရာ အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း’ ဆုိပါစို႔။ 

၁၉၉၉ ခု၊ စက္တင္ဘာ ၆ရက္ထုတ္ တုိင္း(မ)မဂၢဇင္းက ကုိလက္စထေရာ အေၾကာင္းကုိ 

မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဟုတ္သည္။ အရင္ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ဖူးသည့္ 

ဆင္တူအဖုံးကလည္း ကုိလက္စထေရာကုိ မ်က္ႏွာဖံုးတင္ထားသည့္ တုိင္း(မ)မဂၢဇင္းပဲ။ ေလးငါး 

ႏွစ္လား၊ အလြန္ဆုံး ဆယ္ႏွစ္လား။ သိပ္အၾကာႀကီးထဲက မဟုတ္ဟု ေအာက္ေမ့သည္။ မေနႏုိင္ 

သျဖင့္ စာအုပ္ပံုေတြ ၾကားထဲလုိက္ရွာေတာ့၊ ေတြ႔ပါၿပီ။ ကုိလက္စထေရာ မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါးပါပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္ထင္တာထက္ေတာ့ ၾကာသြားၿပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၁၉၈၄ ခု၊ မတ္လ 

၂၆ ရက္က။ 

သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုက မတူဘဲေနေလမည္လား။ သည္ပန္းကန္ျပား၊ သည္ဟတ္ဖ႐ိုင္းႏွစ္လုံးပဲ။ 

သ႐ုပ္ေဖာ္ ဓာတ္ပံုဆရာကလည္း သည္ပုဂၢိဳလ္ပဲ။ ေအာက္ဘက္ရွိ သစသီ္းစိတ္ေနရာမွာသာ အ 

သားကင္ တစ္ေျမႇာင္းက မဲ့ေနသည့္ ပါးစပ္ပံု ခုံးေကြးေကြးေလး။ ၿပီး Cholesterol ဆုိသည့္ စာလုံး 

ႀကီးေအာက္မွာ စာလုံးေသးေသးႏွင့္ ေရးထားသည္က And Now the Bad News တဲ့။ ‘ကိုလက္ 

စထေရာအေၾကာင္း မေကာင္းသတင္းမ်ား’ ေပါ့။ တုိင္း(မ)မဂၢဇင္းထဲမွာပဲ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု 

တည္းကုိ မေန႔ကတစ္မ်ိဳး သည္ကေန႔တစ္မ်ိဳး ေရးေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ သည္ 

လုိျဖစ္ရသလဲ။ 

သုေတသနသမားတုိ႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက ေျပာင္းလာသျဖင့္ စာနယ္ဇင္းသမားကလည္း 

အဲသည္အတုိင္း လုိက္ေျပာင္းၿပီး တင္ျပေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဆုိရေသာ္ ‘ေျပာင္းသြား ျပန္ 

ၿပီဗ်’ ဟု တိုင္း(မ)မဂၢဇင္းက မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္သုေတသနေတြက ေပါ့တိေပါ့ 

ဆ သုေတသနေတြေတာ့ လုံးဝမဟုတ္။ 
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အရင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္က တုိင္း(မ)မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးသည္ ေဆးပညာသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ 

ေငြကုန္ေၾကးက်အမ်ားဆုံး (ေဒၚလာသန္း ၁၅၀) ႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး သုေတသနျပဳခ်က္မွ ထြက္ 

ေပၚ လာသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေရးထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး၊ ယင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ 

မ်ားစြာတြင္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလာသည့္ ၁၉၉၉ စက္တင္ဘာ ေဆာင္းပါးသည္လည္း လက္ရွိ အ 

ေနာက္ကမၻာ ေဆးပညာေလာကမွာ အမ်ားေလးစားသိမွတ္ခံရသည့္ သုေတသီ မ်ားစြာတုိ႔၏ ႏွစ္ 

ရွည္လမ်ား ေလ့လာစူးစမ္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခထားတာ ျဖစ္ေနသည္။ 

ႏွစ္ပုဒ္လံုး မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါးႀကီးေတြျဖစ္ရာ ျပည့္စုံေအာင္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပေနလွ်င္ ရွည္လ်ား 

လိမ့္မည္။ ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အထင္ရွားဆုံး အခ်က္တစ္ခုကုိပ ဲ

ထုတ္ျပေတာ့မည္။ ၾကက္ဥကိစၥ။ ၾကက္ဥေတြမွာ ကုိလက္စထေရာေတြ အမ်ားႀကီးပါေနတယ္။ အ ဲ

ဒါေတြေၾကာင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္မယ္။ အသက္ ေသႏုိင္တယ္။ ၾကက္ဥကုိ သတိထား။ တတ္ႏိုင္ 

သမွ်မစားနဲ႔တဲ့။ ပထမေဆာင္းပါးက ဆုိသည္။ ဒုတိယ ေဆာင္းပါး က်ေတာ့၊ ၾကက္ဥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

ခင္ဗ်ားတုိ႔ အရင္က မွတ္သားထားတာေတြ အားလုံး ေမ့ပစ္လုိက္ၾကေတာ့တဲ့။ သူ႔မွာ ကုိလက္စထ 

ေရာေတြပါတာ မွန္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကုိလက္စထေရာ စားတုိင္းလည္း အႏၲရာယ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။ အ 

ရင္ကမစားနဲ႔၊ အခုစား။ 

၁၅ ႏွစ္လံုးလုံး ၾကက္ဥႀကိဳက္ပါလ်က္ ေၾကာက္လုိ႔ေရွာင္ခဲ့တဲ့ သူေတြမွာ နစ္နာလုိက္တာ။ 

အခုက်မွ ကမန္းကတန္းနဲ႔ အတုိးခ်ၿပီး ျပန္စားမယ္ဆုိရင္လည္း၊ အင္း ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါ 

ေစာေစာကဟာေတြ မွားသြားျပန္ၿပီ။ ၾကက္ဥမစားတာ မွန္တယ္၊ စားတာ အႏၲရာယ္လို႔ အသစ္ 

တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိ လာခဲ့သည္ရိွေသာ္ ျပႆနာ။ သမုိင္းေၾကာင္း ၾကည့္ေတာ့လည္း သိပၸံ 

ပညာ အစရိွသည့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈစနစ္ႀကီး တိုးတက္လာသည္မွာ အထင္အရွား။ သို႔ေသာ္ ေတာက္ 

ေလွ်ာက္ အေျဖာင့္အတုိင္း တက္သြားတာ မဟုတ္ဘဲ တခ်ိဳ႕လူမ်ားေျပာသလုိ ေၾကာင္လိမ္ ေလွ 

ကား သဖြယ္ တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ တက္သည္လား။ ေၾကာင္လိမ္ေလွကားကလည္း တစ္ခါတစ္ေလ 

အေပၚမတက္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း ပတ္ခ်ာလည္လုိက္၊ နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္သည္လား။  

ထားပါေတာ့၊ ကုိယ္ အလွမ္းမမီတာေတြ။ 

သုေတသနသမားေတြကုိ ကပ်က္ကေခ်ာ္ ေျပာသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 

သူတို႔ကလည္း ေန႔တစ္မ်ိဳး ညတစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရိွေနၾကသည္။ တေလာကၾကည့္ပါလား။ 

သတင္းစာမွာ သုေတသန သတင္းတစ္ပုဒ္ပါလာသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးအရ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ အ 

ရက္ေသာက္ၾကသူမ်ားတြင္ အရက္ေၾကာင့္ အသည္းကုိ မထိခိုက္႐ံုမက အသည္း က်န္းမာေရး 

အတြက္ပင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ လိမ့္ဦးမည္တဲ့။ အရက္ ေသာက္သံုးသူမ်ားအတြက္ ဧရာမ ဝမ္း 

ေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္ဆုိတာ မွန္သည္ေပါ့။ သုေတသီက 
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အေျခာက္တုိက္ ေျပာျခင္း မဟုတ္။ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ႂကြက္မ်ားအား အရက္မွန္မွန္ တုိက္ေပး 

ၾကည့္ရာ မူလက ပ်က္စီးေနေသာ ၎တုိ႔၏အသည္းမ်ား ျပန္ေကာင္းလာတာ ေတြ႔ရွိရသည္တဲ့။ 

သူက အေထာက္အထားျဖင့္ ဆုိသည္။ အရက္ေၾကာင့္ အသည္းထိခိုက္သည္ဟု အရင္က ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ အခုေတာ့ အရက္ေၾကာင့္ေတာင္ ပုိေကာင္းေသးတဲ့။ ဘယ္လို အ 

ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းသည္လဲ။ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္သမားက အရက္ကုိ နည္းနည္းစီ နည္းနည္းစီ 

ေသာက္ေတာ့ အသည္းကုိ နည္းနည္းစီ နည္းနည္းစီ ရန္စသလုိျဖစ္။ အသည္းက ဒါကို ခဏခဏ 

ခုခံရင္း ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္ယူသည့္သူမ်ားလုိ အားေကာင္းလားသည္လား။ အင္း ျဖစ္ခ်င္လည္း 

ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ။ သုိ႔ေသာ္ေဆးလိပ္က်ေတာ့ ဘယ္လုိလဲ။ ေတာ္ပါေတာ့။ ေတာက္တီးေတာက္တဲ့ေတြ 

မေျပာတာ ေကာင္းမည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ခက္သည္က စာကုိလည္း မဖတ္ဘဲမေနႏုိင္။ ဖတ္လုိက္ျပန္ေတာ့ … တေလာက 

စိုက္ပ်ိဳးေရးသမား သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေရာက္လာကာ သူ႔ျခံလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေျပာရင္း သူ 

မိတၱဴ ကူးလာခဲ့သည့္ မွတ္စုစာ႐ြက္ တခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ျပသည္။ အေၾကာင္းအရာက င႐ုတ္ေကာင္း။ 

င႐ုတ္ေကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ပါ။ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔ ပါေသာ ဟင္းခ်ိဳေသာက္မိတုိင္း ကၽြန္ 

ေတာ္ ႀကိဳ႕ထုိးတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိထားၿပီး ေရွာင္ေလ့ရွိသည္။ င႐ုတ္ေကာင္း စာတမ္း 

ကုိေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက ဖတ္ခိုင္းသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စုိက္ပ်ိဳးပုံ နည္းလမ္းမ်ား 

အေၾကာင္း၊ အထြက္ႏႈန္းအေၾကာင္း စသည္မ်ားမေရာက္မီ နိဒါန္းသေဘာေရးထားသည့္ င႐ုတ္ 

ေကာင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ စာမ်က္ႏွာတစ္ဝက္ခန္႔ ဖတ္မိလွ်င္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ လန္႔လာသည္။ 

လက္စသတ္ေတာ့ င႐ုတ္ေကာင္းသည္ ဧရာမပုဂၢိဳလ္ေပတကား။ ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ေသာ 

င႐ုတ္ေကာင္းကုိ ေရွးပေဝသဏီကပင္ လူေတြ အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားကာ စားသုံးခဲ့ၾကသည္တဲ့။ 

င႐ုတ္ေကာင္းသည္ အေရွ႕အေနာက္ ကုန္သြယ္မႈ အစျပဳေစခဲ့သည့္ အဖိုးတန္ကုန္ပစၥည္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည္တဲ့။ သူ႔ကိုေငြးေၾကးပမာ တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကသျဖင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာ ဆက္သရာမ်ား၊ 

အခြန္အခ ေပးေဆာင္ရာမ်ားမွာပင္ င႐ုတ္ေကာင္းအခ်ိန္အတြယ္ ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ် ဆုိတာမ်ိဳး 

သတ္မွတ္သံုးစြဲခ့ဲၾကသည္တဲ့။ ၁၄၉၂ ခုႏွစ္မွာ ခရစၥတုိဖာကုိလံဘတ္(စ) ႐ြက္သေဘၤာသုံးစင္းႏွင့္ 

ခရီးထြက္ျခင္းတြင္ အဓိကအေၾကာင္းသည္ င႐ုတ္ေကာင္းရွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္တဲ့။ ဟာ၊ အလားတူ 

၁၄၉၇ ခုႏွစ္က ဗာစကုိဒဂါးမား အာဖရိကကုိပတ္ခဲ့သည့္ ခရီးသည္လည္း င႐ုတ္ေကာင္းအေရးႏွင့္ 

မကင္းဘူးတဲ့။ 

ဘီစီ ၃-၄ ရာစုေခတ္ ဂရိပညာရိွ သီယိုဖေရးစတပ္(စ) (အရစၥတုိတယ္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ 

သူ၏ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ဆက္ခံသူ) ၏ င႐ုတ္ေကာင္းမွတ္တမ္းမွသည္ လြန္ခဲ့ 

ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္က လန္ဒန္မွာ ရွိခဲ့သည့္ င႐ုတ္ေကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္း၊ 
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ေပၚတူဂီေတြ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခဲ့သည့္ ၁၅- ၁၆ ရာစုေခတ္ မလကၠာႏွင့္ ဂိုအာမွ င႐ုတ္ေကာင္း 

ပြဲ႐ုံႀကီးမ်ား၊ စသျဖင့္။ ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ေသာ င႐ုတ္ေကာင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းသည္ သူ႔လူေတြ 

လက္ထဲတြင္ ေရာမအင္ပါယာသမုိင္းပမာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္၍ ေနသည္။ အင္း ခုထက္ထိ စာဝါး 

မဝေသးဘူးလားဟုပ ဲကိုယ့္ကိုကုိယ္ အျပစ္တင္ရေလမည္လား။ 

သုေတသီဆိုတာေတြကေတာ့ သူတင္ျပခ်င္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥကို ဆင္ေျခဆင္လက္ 

ေတြျဖင့္ ခိုင္လုံေအာင္ ႀကိဳးစားတင္ျပမည္ေပါ့။ အေထာက္အထား သာဓကေတြ အမ်ားဆုံးသုံးကာ 

စာဖတ္သူကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ သူႀကိဳးစားမည္ေပါ့။ င႐ုတ္ေကာင္းသမားက င႐ုတ္ေကာင္း အေရးပါ 

သည့္အေၾကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴသမားက ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဇာတိပၸိဳလ္သမားကလည္း ဇာတိပၸိဳလ္၊ သူ႔ 

ဟာႏွင့္သူ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ အေရးႀကီးတာက ကုိယ္က သတိထားဖုိ႔။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အ 

က်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ဆုိၿပီး ယုတၱိယုတၱာႏွင့္တကြ တင္ျပၾကရင္းကပင္ ကိုယ္လိုခ်င္ရာ ဆြဲဆြ ဲ

သြားတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မလြယ္သည္က အနာဂတ္ကို ေဟာကိန္း 

ထုတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ။ 

စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ လူမႈေရးသိပၸံနယ္ပယ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နယ္ 

ပယ္၊ အာကာသေဗဒနယ္ပယ္ စသည့္စသည့္ အထူးျပဳနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာ 

ရွင္ဆုိေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက သူတုိ႔ထင္ေၾကးေတြ၊ သန္ရာသန္ရာ စြဲလမ္းၾကတာေတြက မုခ်မေသြ 

ျဖစ္ရမည့္ အရာေတြအျဖစ္ အခိုင္အမာ ေျပာၾကသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မကၽြမ္းက်င္သူေတြက 

ေယာင္တိေယာင္ေတာင္ နားေထာင္ကာ အားလုံး အမွန္ေတြခ်ည္းဟု ထင္မွတ္သြားတတ္သည္။ 

တစ္ခါတုန္းက သိပၸံစာေရးဆရာႀကီး အာသာစီကလပ္က ေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာေရးသည္။ 

သူေရးတာကုိ ခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္၊ တစ္ခါတစ္ေလ ရည္မွန္းခ်က္(ဝါ) အလိုဆႏၵက နည္းပညာရဲ႕ ေရွ႕ 

က ေျပးသြားတတ္သည္တဲ့။ သည္အဆုိေလးႏွင့္ သူက အစခ်ီသည္။ ၿပီး အဲသည္အဆုိကို ေထာက္ 

ခံဖို႔ ဥပမာအျဖစ္ ၁၉၁၁-၁၂ ကအႏၲာတိကေဒသသုိ႔ သက္စြန္႔ႀကိဳးပန္း သြားေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား အ 

ေၾကာင္း သူတင္ျပသည္။ အဲသည္တုန္းက ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းသုိ႔ လူဆယ္ေယာက္ ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ 

ငါးေယာက္သာလွ်င္ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ အေၾကာင္း၊ စြပ္ဖားလွည္းႏွင့္ ႏွင္းစီး 

ဖိနပ္မွအစ အားကုိျပဳစရာ မရိွပဲ၊ တစ္နည္းေျပာလွ်င္ နည္းပညာ မျပည့္စံုေသးပ ဲကာယစြမ္းအား 

သက္သက္ စိတ္ ထက္သန္မႈ သက္သက္ျဖင့္ ေနာ္ေဝးမွ အမန္ဆင္တုိ႔၊ ၿဗိတိန္မွ စေကာ့တို႔ လူစု 

ေတြ သြားခဲ့ၾကၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းကုိ လ်စ္လ်ဴရူထား ခဲ့ၾက 

ၿပီး ၁၉၅၇-၅၈ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘူမိ႐ူပႏွစ္က်ေတာ့မွ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ ဆီးႏွင္းျပင္သြား ယာဥ္ 

ေတြ စသည့္ ေခတ္မီနည္းနာ၊ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား သံုးကာ လူေတြတစ္ေခါက္ ထပ္သြားခဲ့ 

ၾကသည္။ သည္တစ္ႀကိမ္ အဲသည္မွာ က်န္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ စေကာ့တုိ႔လို အသက္စြန္႔ခဲ့ ရသူ 
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ေတြမဟုတ္ ဝင္႐ုိးစြန္းမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လုပ္ရန္ တာဝန္အရ ေနခဲ့ၾကသူေတြ 

သာျဖစ္သည္။ သည္ေနာက္တြင္ ေတာင္ဝင္႐ုိးစြန္း၌ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ သုေတသီ ပညာရွင္ေတြ 

ဥတုသံုးလီ ေနလာလုိက္ၾကသည္မွာ ယေန႔ထိ ျဖစ္သည္တဲ့။ 

သည္လိုေျပာၿပီးသည့္ေနာက္ သူက လအေၾကာင္းဆက္ေျပာသည္။ လသုိ႔ အဆင္ေျပ ေခ်ာ 

ေမာစြာ သြားႏုိင္မည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ တကယ္က ၂၁ ရာစုထဲမွာမွ ျဖစ္လာဖုိ႔ ရွိသည္တဲ့။ သို႔ 

ေသာ္ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿပိဳင္ဆုိင္ရာမွ လကုိအရင္ေရာက္ဖို႔သည္ ေတာင္ဝင္႐ိုး 

စြန္းသို႔ ပထမဆုံး ေရာက္ခ်င္ၾကသူမ်ားမွာလုိ နည္းပညာထက္ ေရွ႕ကေျပးေနသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 

တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ သည္ဟာကုိ မရရေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရင္း တကယ္ မျပည္႔စုံ 

ေသးေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၌ စြန္႔စြန္႔စားစား လူသားတုိ႔ လေပၚေရာက္သြားခဲ့ ၾက 

သည္။ လေပၚ လူတစ္ဒါဇင္ေလာက္ ေရာက္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ လကိစၥကုိ လူေတြ ေမ့ထားခဲ့ၾက 

သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ၾကာမွ ဝင္႐ိုးစြန္းတုန္းကလုိ ေနာက္တစ္ေခါက္ သြားၾက လိမ့္မည္။ 

သည္တစ္ခါ သြားလွ်င္ေတာ့ နည္းပညာ ျပည့္ျပည့္စုံစံု သံုး၍ သြားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၿပီးေတာ့ လေပၚ 

မွာ လူေတြ အၿပီးေနျဖစ္ ၾကလိမ့္မည္တဲ့။ ဟာ၊ အံ့ၾသစရာ၊ သုိ႔ေသာ္ ဟုတ္ေလာက္သည္။ 

ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းကိစၥကို နမူနာယူထားကာ လကိစၥကုိ သူဆြဲယူသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ 

ေသာ္ ယံုေလာက္သည္။ အာသာစီကလပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်သြားသည္။ သူေျပာတာ 

ဟုတ္သည္။ ဒါလက္ခံရမွာပဲ။ သုိ႔ေသာ္ သူက သည္ေလာက္ႏွင့္ မရပ္ပါ။ တစ္ေန႔ေသာအခါ လူ 

သားေတြသည္ အာကာသကုိ ဥဒဟုိ သြားၾကလိမ့္မည္တဲ့။ သူကဆက္ေျပာသည္ လေပၚသြားမည့္ 

သူသည္ ယခုေခတ္ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္မ်ားလုိ လက္မွတ္ဝယ္ၿပီး တက္လုိက္သြားၾကလိမ့္မည္။ 

ေနာင္ဆိုလွ်င္ ေလယာဥ္ထက္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ လေပၚသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ အ ဲ

ဒါက ဓာတ္ေလွကားတဲ့။ အာကသ ဓာတ္ေလွကား။ ကမၻာႏွင့္ လအၾကား ဓာတ္ေလွကား အရွည္ 

ႀကီး အျမင့္ႀကီးတစ္ခု တပ္ဆင္မည္။ လေပၚသြားခ်င္လွ်င္ မီးတဟုန္းဟုန္းႏွင့္ ဒံုးပ်ံႀကီး စီးစရာမလုိ။ 

ဓာတ္ေလွကားေပၚတက္၊ ရပ္သည့္အခါဆင္း၊ လေပၚေရာက္ၿပီ။ 

ဟာ ဟုတ္ရဲ႕လားဗ်ာ။ 

ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းနည္းနည္း မူးသြားသည္။ သူကေတာ့ ဒါ ရယ္စရာေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ 

ေနာင္တစ္ေန႔ တကယ္ျဖစ္မွာ တဲ့။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ႐ုရွားအင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ စတင္ေဖာ္ျပ 

သည့္ စိတ္ကူး၊ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ အေမရိကန္ပညာရွင္ တစ္စုကလည္း အတည္ 

ျပဳၾကသည္ တဲ့။ သူက သက္ေသေတြေခၚေသးသည္။ ၿပီးေနာက္၊ ဟိုတုန္းကေတာ့ ေဗဒင္ဆရာ 

ေတြက ၾကယ္လနကၡတာရာေတြဟာ လူေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ 
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ခဲ့ၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ၾကယ္တာရာေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကုိ လူေတြဖန္တီးတဲ့ေခတ္က ေနာင္တစ္ေန႔ 

တကယ္ ေရာက္လာမွာတဲ့၊ ေျပာေသးသည္။ 

အင္း၊ ဒါသည္ပင္ အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လကၡ 

ဏာတစ္ရပ္ပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးလုိက္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဟုတ္ေလာက္တာ ယံုေလာက္ 

တာႏွင့္ စကားပလႅင္ခံမည္။ ၿပီးမွ အေထာက္ အထား မခုိင္လုံေသးေသာ္လည္း ဒီအတုိင္းျဖစ္ရမွာ 

မုခ်ဟု သူယုံၾကည္ထားတာေတြ ႐ိုက္ထည့္ေပးမည္။ အာသာစီကလပ္က သိပၸံပညာရွင္ မဟုတ္၊ 

သိပၸံစာေရးဆရာသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔တြင္သိပၸံသမား၏ ‘လက္ေတြ႔’ ႏွင့္ စာေရးဆရာ၏ 

‘စိတ္ကူးယဥ္မႈ’ ေတြ ေရာစြက္ေနသည္ဟု ျမင္စရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သိပၸံသမား စစ္စစ္ မ်ားေရာ 

ဘယ္လုိရွိၾကသနည္း။ ဒဗလ်ဴပီထေရာင္းဝါး အမည္ရွိ ႐ူပေဗဒပညာရွင္တစ္ေယာက္က ေရးသည္။ 

သိပၸံသည္ အမွန္တရား(Truth)ကုိ ရွာေဖြသည္မဟုတ္။ အမွန္တရားကုိရွာျခင္းမွာ ေတြး 

ေခၚရွင္တို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္တုိ႔ကား ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈ (Predictability) ကုိသာ 

ရွာေဖြျခင္း ျဖစ္သည္တဲ့။ ေလာကႀကီး၏ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာကာ သည္ဟာေတြသည္ 

အဘယ္သုိ႔ျဖစ္ေပၚၾကသည္၊ သည္ဟာေတြျဖစ္ခဲ့ပံု အေၾကာင္းကိုေထာက္ကာ ဘယ္ေသာအခါ 

ဘယ္အရာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္၊ ဥပမာ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္တြင္ ၾကယ္တံခြန္ေပၚမည္၊ ေနၾကတ္မည္၊ 

ေျမငလ်င္ျပင္းစြာလႈပ္မည္၊ စသျဖင့္။ 

သည္လို ခန္႔မွန္းႏုိင္ဖို႔ အတြက္ အေျခခံသည္ စူးစမ္း ေလ့လာရာမွ ရသည့္ ႐ႈျမင္ခ်က္ 

(observation) ျဖစ္သည္။ သိပၸံသမားမည္သည္ စူးစမ္းေလ့လာအား ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ စူး 

စမ္းရင္း ေတြ႔ျမင္ကာ အျဖစ္အပ်က္ အခ်က္အလက္မွန္ (Fact) ေတြ သူတုိ႔ သိလာရသည္။ အ ဲ

သည္ အခ်က္အလက္ေတြ အေပၚမူတည္ကာ ေကာက္ခ်က္၊ ခန္႔မွန္းခ်က္ (Prediction)မ်ား ခ် 

ရသည္။ အခ်က္အလက္ ခိုင္လံုလွ်င္ ယင္းမွ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေကာက္ခ်က္ တိက် မွန္ 

ကန္မည္။ သုိ႔ေသာ္ လူေတြမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ အခ်က္အ 

လက္ေတြ အျပည့္အစံု မျမင္မသိဘဲလ်က္၊ ကြက္လပ္က်န္သည့္ ေနရာမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ မွန္းဆ 

ခ်က္ေတြ အမွတ္မထင္ ျဖည့္စြက္ကာ ကုိယ္သန္ရာ ကုိယ္စြဲလန္းရာဘက္သို႔ ေကာက္ခ်က္ေတြ ဆြဲ 

မိတတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲသည္အခါ မွားၿပီ။ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘ ဲ စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံ ျဖစ္သြား 

မည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သိပၸံသမားမွာ ဒိ႒ဓမၼ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ျမင္ေယာင္မွန္းဆခ်က္တို႔ မေရာေထြး 

ဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ သည္အတြက္ သိပၸံသမားတုိ႔မွာ ကုိယ္ခံအားတစ္ခု(ဝါ) အ 

ရည္အေသြး တစ္ခုေတာ့ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကား အရာရာကုိ သံသယျဖင့္ စစ္ေၾကာေဝဖန္ တတ္ 

သည့္ အေလ့အထျဖစ္ေၾကာင္း ထေရာင္းဝါးကဆုိပါသည္။ ဟုတ္ၿပီ။ အဲသည္အရည္အေသြးကို 
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အားကုိးႏုိင္မည္။ သို႔ေသာ္ သိပၸံသုေတသီတိုင္း အဲသည္အရည္အေသြး ျပည့္ဝၾကသလား။ အခ်က္ 

အလက္ေပၚတြင္ လုံးလံုးလ်ားလ်ား မူတည္၍ပ ဲအၿမဲေကာက္ခ်ဆြဲေလ့ ရွိၾကသလား။ စိတ္ဝင္စား 

ဖြယ္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ အခ်က္အလက္တြင္ အထင္အေတြးေတြ ျဖည့္စြက္တာမ်ိဳး လုပ္ 

ေလ့ မရိွၾကဘူးလား။ အေထာက္အထား မစုိ႔မပို႔ေလးတြင္ အေျခခံကာ အလန္႔တၾကား ေကာက္ 

ခ်က္ေတြ ခ်လုိက္တာမ်ိဳး မရိွဘူးလား။ အမ်ားႀကီး ရွိသည္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ပ ဲသိပၸံသမား အခ်င္း 

ခ်င္းပင္ ေဝဖန္ရ၊ ျငင္းခံုရ၊ ေလွာင္ေျပာင္ရတာေတြ ရွိေနသည္။ 

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိ(စ)တိုင္း(မ) သတင္းစာမွာ ဘယ္ရီဆီးဂ ဲ ဆုိေသာပုဂၢိဳလ္က သတင္း 

ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးသည္။ အဲသည္အထဲတြင္ အခ်ိဳ႕သုေတသီေတြ၏ တရားလြန္ ေကာက္ခ်က္ 

ေတြကုိ ေဖာ္ထုတေ္လွာင္ေျပာင္သည့္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ Journal of 

Irreproducible Results ဟူ၍ အမည္ေပးထားေသာ ၎ဂ်ာနယ္၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္သည္ မ 

ဆုိစေလာက္ အခ်က္အလက္ ေသးေသးေလးကုိ ေဝးေဝးလံလံထိ ဆြဲယူခ်ိတ္ဆက္ကာ ဧရာမ 

ေကာက္ခ်က္ႀကီးေတြ ခ်ျပတတ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသနသမားမ်ားအား ေဝဖန္ထုိးႏွက္ရန္ 

ျဖစ္၏။ သည္ဂ်ာနယ္တြင္ သိပၸံသုေတသီတုိ႔၏ အေရးအသား အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ ပံုစံမ်ား၊ ဇယား 

မ်ား၊ သေကၤတမ်ား၊ ေဖာ္ျမဴလာမ်ား၊ ညီမွ်ျခင္းမ်ားကုိ အတည္ေပါက္သုံးစြဲကာ မဟုတ္တ႐ုတ္ ရ 

လဒ္ေတြ ထုတ္ျပသည့္ သုေတသနစာတမ္းေတြကုိ အဓိက စုစည္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဥပမာ စိန္႔လူဝီၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံႀကီးတစ္႐ံုမွ ဓာတ္ခြဲခန္းသည္ တစ္ေန႔တစ္ေန႔လွ်င္ (Slide) မွန္ 

ျပားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ လက္ခံၾကည့္႐ႈေနရရာ ယခုႏႈန္းအတုိင္းဆိုလွ်င္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ 

ေလာက္ေရာက္ပါက တစ္ၿမိဳ႕လုံးပင္ သုံးေပ အျမင့္ရွိသည့္ မွန္ျပားထုေအာက္ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ 

သည္၊ ဆိုတာမ်ိဳး။ ပင္လယ္ကမ္းေျခသုိ႔ အပန္းေျဖသြားၾကသူမ်ား အိမ္ျပန္သည့္အခါ သူတုိ႔ႏွင့္ 

အတူ ကုိယ္ေပၚမွာ ကားေပၚမွာ ကပ္ပါသြားသည့္ သဲပမာဏသည္ ပ်မ္းမွ်တစ္ဦးလွ်င္ မည္ေ႐ြ႕ 

မည္မွ်ရွိေနရာ သည္ႏႈန္းအတုိင္းသာ ပါသြားေနပါက ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ 

သဲေသာင္ျပင္မ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အထိ လုံးဝေပ်ာက္ဆုံးသြားႏုိင္သည္၊ ဆုိတာမ်ိဳး ေဆာင္းပါး 

မ်ား ျဖစ္သည္။ 

အဲသည္အထဲတြင္ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးတစ္ခုက ေနရွင္နယ္ဂ်ီအိုဂရပ္ဖစ္မဂၢဇင္းေၾကာင့္ 

ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပုံ အေၾကာင္းေဂ်ာ့ခ်္အိပ္(ခ်)ေကာ့ဘ္အမည္ရွိ စာေျပာင္သုေတသီ၏ 

တင္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေကာ့ဘ္က တစ္အုပ္တစ္အုပ္လွ်င္ အစိတ္သားေလာက္စီ အေလးခ်ိန္ စီး 

ေနသည့္ ေနရွင္နယ္ဂ်ီအုိဂရပ္ဖစ္ မဂၢဇင္းမ်ားကုိ တစ္လလွ်င္ ေစာင္ေရ ၆.၈ သန္းစီ ထုတ္ေဝကာ 

တုိင္းျပည္အႏွံ႔ရွိ လေပးယူသူေတြဆီ ျဖန္႔ခ်ိေပးေနေၾကာင္း၊ သည္လူေတြက မဂၢဇင္းေတြကုိ ဖတ္ၿပီး 

လႊင့္မပစ္ဘ ဲစာၾကည့္ခန္းမွာ၊ အထပ္ခိုးမွာ၊ ကားဂုိေဒါင္မွာ စသျဖင့္ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ တ႐ုိတ 
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ေသ သိမ္းဆည္းလာၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 

ယင္းစာအုပ္မ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကုိ ေအာက္ေျခဘူမိ အေဆာက္အအံုက ဆက္လက္ ေထာက္ထား 

ႏိုင္စြမ္း မရိွေတာ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္လႊာမ်ား အလြန္အကၽြံဖိသိပ္ခံရသျဖင့္ အေနအထားပ်က္ျခင္း 

ေ႐ြ႕လ်ားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုအခါ ျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ၿပီး ေနရာအႏံွ႔အ 

ျပား နိမ့္က်ကၽြဝံင္မႈမ်ားျဖစ္ကာ အေမရိကတုိက္ တစ္တိုက္လံုးပင္ သမုဒၵရာ ေရေအာက္ ေရာက္ရိွ 

သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ကယ္လီဖိုးနီးယားေဒသ စန္အန္ဒရိယ ျပတ္ေ႐ြ႕တစ္ေလွ်ာက္ 

ေျမငလ်င္လႈပ္မႈမ်ား တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း သည္ပင္လွ်င္ လူဦးေရ တုိးပြားျခင္း၊ ၎တုိးပြား 

လာသူမ်ားက ေနရွင္နယ္ဂ်ီအိုဂရပ္ဖစ္ မဂၢဇင္းမ်ား တုိးတက္ မွာယူဖတ္႐ႈ လာၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 

ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎မဂၢဇင္းကုိ လႊတ္ေတာ္မွျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ 

ျဖစ္ေစ ထုတ္ေဝခြင့္ အျမန္ရပ္စဲသင့္ေၾကာင္း ေကာ့ဘ္က အႀကိတ္အနယ္ တင္ျပထားသည္။ 

အဲသည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမည္လဲ။ သုေတသီဆိုတာေတြလည္း သူထင္ရာ 

သူစြတ္ေျပာတဲ့ လူေတြပါ ကြာဟု ပယ္ထားလုိက္ရမည္လား။ တုိင္း(မ)မဂၢဇင္းမွ ကိုလက္စထေရာ 

အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေဆာင္းပါးေရးသူ မိုက္ကယ္လယ္မိုနစ္ကေတာ့ သိပၸံဆုိတာလည္း 

အျခားအျခားေသာ တုိးတက္မႈမ်ားနည္းတူ အၿမ ဲတစ္ေျဖာင့္တည္း မသြား၊ ႐ုတ္တရက္ တက္သြား 

လုိက္၊ ရပ္ခ်င္ရပ္ေနလုိက္၊ တစ္ခါတေလ ေရွ႕မွာ လမ္းပိတ္ေနတာ မသိဘဲ စြတ္ဝင္ခ်င္ ဝင္သြားမိ 

လုိက္ ျဖစ္တတ္သည္ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ အဲသည္ေတာ့ မွားတဲ့အခါလည္း မွားမည္ဆုိသည့္ သ 

ေဘာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မေနႏုိင္သူ၊ သိခ်င္သူမ်ားမုိ႔ သူတုိ႔ေနာက္က လိုက္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ 

သူတို႔နည္းတူ…..။ ဟုတ္ၿပီ။ သိခ်င္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာဖတ္ၾကသည္။ စာထဲမွာ တစ္ခါတေလ လိမ္ 

တာ ညာတာေတြ ေတြ႔မည္။ တမင္တကာလိမ္တာ မဟုတ္ေတာင္ သူကုိယ္တုိင္ကမသိ၍၊ အမွား 

ကုိ အမွန္ထင္၍ အခုိင္အမာ တင္ျပေျပာဆုိေနတာေတြရိွမည္။ အစြန္းေရာက္ၿပီး စြတ္ေျပာကာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အတင္းဆြဲေခၚေနတာေတြ ရွိမည္။ 

သုိ႔ေသာ္၊ သိပ္မွန္တာေတြလည္းရွိမည္ေပါ့။ သိပ္တန္ဖိုးရိွတာေတြလည္း ပါမည္ေပါ့။ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ကို အသိပညာ အဆင့္ ပုိျမင့္မားေအာင္ ဆြဲတင္ေပးသြားႏုိင္တာေတြလည္း ေတြ႔ရမည္ေပါ့။ 

အေရးႀကီးတာက အေကာင္းနဲ႔အဆုိး ဘယ္လုိေ႐ြးမည္လဲ။ အမွားနဲ႔အမွန္ ဘယ္လုိခြဲျခားမည္လဲ။ 

ေရွးက ပညာရွိေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ သြန္သင္ခဲ့တာ ရွိသည္။ သူမ်ားေျပာတုိင္း မယုံနဲ႔၊ ကုိယ့္ဉာဏ္ 

နဲ႔ကိုယ္ စဥ္းစားတဲ့။ ဘယ္ အခ်က္အလက္ကုိမွ မစစ္ေဆးဘ ဲ လက္မခံနဲ႔၊ စိစစ္ေဝဖန္ၿပီး မွန္ 

ေလာက္တယ္ထင္မွ လက္ခံတဲ့။ အဖိုးတန္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပင္။ သုိ႔ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ 

စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ လမ္းညႊန္ခ်က္က ေကာင္းသည္။ လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံဖို႔က်ေတာ့ ခက္ေနျပန္ 

သည္။ တာဝန္က ကုိယ့္ဆီပဲ ျပန္က်လာသည္ မဟုတ္လား။ ကုိယ့္ဉာဏ္နဲ႔ကုိယ္တဲ့။ 
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ပညာရွင္ဆုိေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေျပာေသာစကား၊ သုေတသီဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်သည့္ 

ေကာက္ခ်က္မ်ားကုိ မွားသလား၊ မွန္သလား ခြဲျခားမည့္ဉာဏ္၊ အေကာင္းအဆုိး စိစစ္ေဝဖန္မည့္ 

ဉာဏ္။ ကုိယ့္မွာအဲသည္ဉာဏ္ ဘယ္ေလာက္ရွိသနည္း။ အခုရွိသမွ် ဉာဏ္သည္ ဘယ္ကလာ သ 

နည္း။ ေလာေလာဆယ္ ဉာဏ္မမီေသးသည့္ အရာေတြအတြက္ မီတန္သေလာက္မီလာေအာင္ 

ဆုိလွ်င္ေရာ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ စာအုပ္ပံုၾကားထဲပဲ ျပန္ေရာက္လာသည္။ 

စာအုပ္ပံုၾကားမွာ မ်က္စိလည္ရင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသိဉာဏ္ေတြ ေၾကာင္လိမ္ေလွကား စစ္စစ္ 

မ်ားလုိ တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ ျမင့္တက္သြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

 

 

 

[ မေဟသီမဂၢဇင္း ၂၀၀၀၊ ဇူလိုင္] 
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လူႀကီးနဲ႔လူငယ္ အေဟာင္းနဲ႔အသစ္ 
 

အာကာသယာဥ္ေတြ ေခတ္စားသည့္ ၁၉၆၀- ၇၀ ကာလ ေဆာင္းတစ္ညကျဖစ္သည္။ 

သစ္႐ြက္ေျခာက္၊ သစ္ကုိင္းေျခာက္ေတြ စုပံုမီး႐ွိဳ႕ထားေသာ မီးဖုိနံေဘးမွာထုိင္ရင္း ထိန္ထိန္သာ 

ေနသည့္ လမင္းကုိ လက္ညႇိဳးထုိးျပကာ ‘အဘြားေရ၊ ေနာက္ဆုိရင္ လူေတြ လေပၚအထိ တက္ေန 

ၾကေတာ့မယ္ခင္ဗ်’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ေျပာလုိက္သည္။ အဘြား သိေစခ်င္သည့္ ေစတနာ၊ အ့ံၾသဖြယ္ 

ရာတစ္ခု ၾကားရေစခ်င္သည့္ ဆႏၵျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာမိျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဘြားက ကၽြန္ 

ေတာ့္ကုိ မ်က္ေစာင္းတစ္ခ်က္ ခဲၾကည့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မီးပံုထဲ သစ္ကိုင္းေျခာက္တစ္ခု ထုိးထည့္ 

ရင္း တုိတိုျပတ္ျပတ္ ျပန္ေျပာသည္။ ‘မင္းတုိ႔မလ ဲလူေျပာတိုင္း ယံုတတ္သကြဲ႔’ တဲ့။ 

ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ ဆက္မေျပာႏုိင္ေတာ့။ အသာၿငိမ္၍ပ ဲေနလုိက္ရသည္။ လေပၚလူေရာက္ 

ႏိုင္သည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ တစ္ရွည္တစ္လ်ား ေလွ်ာက္ေျပာေနမွာကုိ မၾကားလုိသျဖင့္ သူ 

ျပတ္ျပတ္ ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေန 

ၾကသည့္ ဒုံးပ်ံမ်ား၊ ၿဂိဳဟ္တုမ်ား၊ အာကာသခရီးဆုိသည္မ်ားကုိ အဘြား မည္မွ် နားၾကားျပင္း ကတ္ 

ေနခဲ့ၿပီး မသိ။ အဘြားကေတာ့ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ အယူအဆမ်ား၊ ေရွး႐ုိးစဥ္လာ အစြဲအ 

လမ္းမ်ားႏွင့္ အယူသီးမႈမ်ားကုိ သူ ေသသည္အထိ ယူေဆာင္သြားေတာ့မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြး 

ကာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဘာတတ္ႏုိင္မည္လဲ။ အဘြားေျပာင္းလဲလာေအာင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္မ်ိဳး ရွိ 

လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ဖို႔ လြယ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္သည္။ သူ႔အယူအဆႏွင့္သူ 

ရွိပါေစေတာ့။ အဘြားတုိ႔ေခတ္ အယူအဆ မ်ားသည္ အဘြားတုိ႔ႏွင့္အတူ ေျမႀကီးေအာက္ ေရာက္ 

ရွိသြားလိမ့္မည္ ဟူ၍ပဲ ကၽြန္ေတာ္ေတြးလုိက္မိသည္။ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းႏွင့္ပင္ ၿပီးျပတ္ခဲ့ၾက 

သည့္ မီးဖုိနံေဘးမွ အဘြားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စကားဝုိင္းေလးအေၾကာင္း အစခ်ီကာ ေရွး႐ုိးအယူ 

အစြဲမ်ားအေၾကာင္း၊ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ လြဲမွားေသာ ယုံၾကည္မႈ ဆုိသည္မ်ား အေၾကာင္း သူငယ္ 

ခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားစပ္မိသည္။ 

သူငယ္ခ်င္းက ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အေတြးအျမင္ အယူအဆခ်င္း အေတာ္ပင္တုိက္ဆုိင္သည့္ 

ေဆြးေႏြးေဖာ္၊ ေဆြးေႏြးဖက္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားကုိ ခုံမင္ႏွစ္သက္ 

သည့္ ‘တိုးတက္သည္’ ဆုိေသာ လူငယ္ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခုပဲေျပာစရာရိွသည္။ 

သူက ကၽြန္ေတာ့္ထက္ျပင္းထန္သည္။ သူ႔စကားေတြက တစ္ခါတစ္ရံ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္။ 

‘ေလးဆယ္ေက်ာ္ေတြ ရွင္းပစ္လိုက္ရင္ ဒီအယူအဆေဟာင္းေတြ အားလုံး ျပတ္သြားမွာပဲ’ တဲ့။ အဲဒီ 
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တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္အသက္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္ဖို႔ပင္ အေတာ္လုိေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေတာ့ 

ပူစရာမလုိ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့အေဖ၊ အေမရိွသည္။ ဦးႀကီး၊ ဘႀကီးရွိသည္။ အဘုိး၊ အဘြား ရိွ 

သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္း ျဖံဳသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္တုိင္းျပည္လုံးက ေလးဆယ္ေက်ာ္ေတြ 

သူသတ္ႏိုင္မွာမွ မဟုတ္ဘဲဟု ေတြးကာ ျပန္စိတ္ေအးသြားမိသည္။ ၿပီး သူ႔မွာေရာ အေဖ အေမ မရိွ 

ဘူးလားတဲ့။ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေတြ ရွင္းပစ္ခ်င္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းသည္ ယေန႔ ေလးဆယ္ 

ကုိ အေတာ္ေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီ။ ဟုိတုန္းက သူေျပာခဲ့သည့္စကား ယေန႔ သူ႔ကုိ ျပန္ေျပာျပလွ်င္ ရွက္ 

ကုိးရွက္ကန္းႏွင့္ ျပံဳးခ်င္ျပံဳးေနမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဟုိတုန္းကေတာ့ ငယ္ေသးတာကုိးကြာဟု ဆိုခ်င္ဆို 

မည္။ တကယ္ေတာ့ သည္ကေန႔သူသည္ ဟိုတုန္းက သူႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ အရွင္းခံရမည့္ ေလးဆယ္ 

ေက်ာ္မ်ားထဲမွ ပထမဆုံးအသုတ္မွာ ပါမည့္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဟုိတုန္းက အေဟာင္းဆို 

လွ်င္ မၾကားခ်င္၊ အသစ္ အသစ္ကုိမွ ေတြ႔ခ်င္ျမင္ခ်င္သည္ဆုိေသာ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းသည္ 

ယခုအခါ၌ အစဥ္အလာတုိ႔၊ ထုံးစံတို႔၊ အၿမဲမွန္ေနတဲ ့ သေဘာတုိ႔၊ မေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့တရားတုိ႔ စ 

သည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ ပါးစပ္ကမခ်သည့္၊ သိပ္မႀကီးေသးဘဲ ရင့္လြန္းေနသည့္ ေရွးလူႀကီး တစ္ 

ေယာက္ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ ဟုိတုန္းက ေျပာေလ့ေျပာထရိွသည့္ စကားႏွင့္ဆိုရေသာ္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ 

ဆြဲသူႀကီး၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္ႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနခဲ့ေလၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ ထုိသို႔ျဖစ္ရသနည္း။ 

ႏုပ်ိဳရာမွ အိုမင္းရေသာသေဘာ၊ သစ္ရာမွ ေဟာင္းရေသာသေဘာ၊ ပ်ိဳ႐ြယ္စဥ္တြင္ ညြတ္ 

ေပ်ာင္းလြယ္သေလာက္ ရင့္ေညာင္းသည့္အခါ ေတာင့္တင္းသြားတတ္ေသာ သေဘာတုိ႔ေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အဘြား၊ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းအပါအဝင္ လူမွန္သမွ် အို 

မင္းရင့္ေညာင္းၾကရမွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္လည္း 

ထုိအယူအဆ စြဲကုိင္သည့္ လူမ်ားနည္းတူ အုိမင္းရင့္ေညာင္းတတ္ၾကသည္ပ ဲ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ 

ေတာ္ေတြးမိပါသည္။ ေရွးဦးစြာ လူ႔သဘာဝဟူသည္ကုိ အရင္စူးစမ္းၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ လူသည္ ငယ္ 

႐ြယ္စဥ္အခါ၌ အလြန္သိခ်င္ ၾကားခ်င္ ေလ့လာမွတ္သားခ်င္တတ္ေၾကာင္း အမ်ားသိၾကပါသည္။ 

အေတြ႔အၾကံဳႏုနယ္ေသး၊ ေခါင္းထဲမွာ ဘာမွမယ္မယ္ရရ မရွိေသးသည့္ လူငယ္ဘဝ၌ သိခ်င္ 

ၾကားခ်င္စိတ္၊ အသစ္အဆန္းမ်ားကုိ လက္ခံလြယ္ ယုံၾကည္လြယ္ေသာစိတ္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္ 

မဆန္း။ ထို သိလာ ျမင္လာေသာ အယူအဆမ်ားကုိ ထက္သန္ တက္ႂကြစြာ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြး 

လုိစိတ္၊ လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံသံုးစြဲလုိစိတ္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္လည္း မူမွန္သဘာဝျဖစ္သည္။ တစ္ 

နည္းေျပာရလွ်င္ သူ႔အတြက္လုိအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ လူလားေျမာက္စအ႐ြယ္(ဝါ) လူႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ ကမာၻထဲသုိ႔ တုိးဝင္စ 

ျပဳသည့္အ႐ြယ္၌ ေတြ႔သမွ်ကုိ စူးစမ္း၊ ၾကားသမွ်ကုိ မွတ္သား၊ ေရာက္သည့္ေနရာ၌ လႈပ္ရွားႏုိင္ 
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မွသာ လူရာဝင္သူ၊ အမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္လား။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သည္အ႐ြယ္ လူငယ္သည္ နားလည္နားေထာင္သည္။ ေျပာလည္းေျပာသည္။ လုပ္ 

လည္း လုပ္သည္။ သူ႔၌ လူႀကီးမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေျပာဆုိလုိစိတ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ‘အစဥ္အလာ’ 

ဟု လူႀကီးမ်ားက သတ္မွတ္လက္ခံထားသည္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လုိစိတ္သည္ သဘာဝတစ္ရပ္ 

အျဖစ္ အထူးတလည္ပါရိွေနသည္ မဟုတ္ေပ။ 

သူ၏ ခံယူလြယ္ေသာ ဦးေႏွာက္သည္အယူအဆ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိ အလ်င္အျမန္ 

လက္ခံရယူခဲ့ရာ၊ ယင္းတို႔ အထဲတြင္ အစဥ္အလာမ်ား အေဟာင္းမ်ားပါသကဲ့သို႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ 

အယူအဆသစ္ အခ်က္အလက္သစ္ မ်ားလည္း ပါလာ၏။ ယင္းအသစ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ 

သူ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူႀကီးမ်ား လက္မခံႏိုင္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေနေလရာ ယင္းတို႔ကုိ အေၾကာင္း 

ျပဳ၍ လူႀကီးႏွင့္လူငယ္အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအခါ လူငယ္မ်ားက လူႀကီးမ်ား 

သည္ အသစ္ကုိပိတ္ပင္တားဆီးသူမ်ား၊ ေရွး႐ိုးအယူအဆေဟာင္းမ်ားတြင္သာ ကုတ္တြယ္ ထား 

သူမ်ား၊ ငါစြဲႀကီးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိၾကသကဲ့သို႔၊ လူႀကီးမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ားသည္ အ 

ေတြ႔အၾကံဳမရွိ၊ ဗဟုသုတမရိွ၊ အသစ္ဆုိလွ်င္အထင္ႀကီးသည္၊ လူႀကီးမ်ားကုိ အာခံျခင္းျဖင့္ သူတို႔ 

ကုိယ္တိုင္ ႀကီးက်ယ္လာႏုိင္သည္ဟု ထင္ေနၾက သည္ စသျဖင့္ ေဝဖန္လာၾကျပန္ေလသည္။ 

ထုိသို႔ အျပန္အလွန္ ေဝဖန္ေနၾကသည့္ အေဟာင္းသမားႏွင့္ အသစ္သမား၊ လူႀကီးႏွင့္ 

လူငယ္ ႏွစ္ေယာက္လံုး၌ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရိွေနၾကသည္။ လူငယ္ဘက္က ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွာ အ 

လ်င္အျမန္ အမီွလိုက္ခ်င္ေနေသာ ဆႏၵ၊ အသိပညာ ျဖည့္ဆည္းေရးဘက္တြင္ အလ်င္လုိေနေသာ 

သဘာဝတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ လူႀကီး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေရာ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသနည္း။ ဘာ 

မဆုိ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ အက်င့္ပါ အ႐ုိးစြဲတတ္သည့္ သေဘာ၊ ၾကားဖန္မ်ားသည့္အရာကုိ နားစြဲသ 

ထက္ စြဲသြားတတ္သည့္သေဘာ၊ အယူအဆသစ္ လုပ္ငန္းသစ္ ပံုစံသစ္တုိ႔က ေတာင္းဆုိသည့္ 

ထက္သန္မႈမ်ိဳး နည္းပါးသြားသျဖင့္ ၎တုိ႔ေနာက္ ထ မလုိက္ႏိုင္သည့္သေဘာ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

လူသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အလုပ္တစ္ခုကုိသာ စြဲၿမဲစြာလုပ္ကုိင္ရင္း ၎အလုပ္၌ ကၽြမ္းက်င္ 

လိမၼာလာသေလာက္ အျခားအလုပ္မ်ားႏွင့္ ေဝးလံသြားေလ့ရွိသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ကၽြမ္း 

က်င္မႈ နယ္ပယ္တစ္ခု၌ ပါရဂူေျမာက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် အျခား နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လူအ တစ္ 

ေယာက္ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားအျပားပင္ မိမိေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာနယ္တြင္ ပါရဂူ 

ေျမာက္မႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အနည္းႏွင့္အမ်ား စိတ္ေနျမင့္တတ္ၾကရာ အျခား နယ္ပယ္မ်ား၌ မိမိ 

‘အ’ ေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ လူၿပိန္းျဖစ္ေနသည္ကို လက္မခံခ်င္ဘ ဲနယ္ပယ္ေက်ာ္ကာ ဆရာစားခ်င္၊ 
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ျငင္းခုန္ခ်င္တတ္ၾကသည္။ အျခားနယ္ပယ္၌ အျခားပုဂၢိဳလ္၏ ပါရဂူေျမာက္မႈကို အသိအမွတ္ မျပဳ 

ႏိုင္ လက္မခံႏိုင္ေသာ သေဘာ ျဖစ္သည္။ 

အေတြးအေခၚ အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ အေတြး 

အေခၚအယူအဆ တစ္ရပ္ကုိ စြဲၿမဲလက္ခံကာ ယင္းအယူအဆ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း က်င့္သံုးလာ 

ခဲ့သည့္ လူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ မိမိလမ္းေၾကာင္း၌ က်င့္သားရလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္း 

အျခားေသာအယူအဆမ်ားကုိ မ်က္ျခည္ျပတ္ကာ ေဘာင္က်ဥ္းသထက္ က်ဥ္းလာသည္။ သူသည္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မျမင္မသိ၊ မိမိအယူအဆကုိသာသိကာ တစ္ယူသန္ တရားေသသမား ျဖစ္လာ 

သည္။ ထုိသေဘာေၾကာင့္ပင္ ငယ္စဥ္ဘဝ၌ အယူအဆသစ္တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရွိကာ ေကာက္ယူ သံုးစြ ဲ

မိခဲ့ေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္သမားတစ္ေယာက္၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိ 

ကိုယ္ပိုင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တုိးတက္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ရာမွ တျဖည္းျဖည္း သူ၏ အသက္ 

အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္အုိမင္းျခင္းႏွင့္ အတူ သူ၏ အယူအဆသည္လည္း ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ကာ အ 

ေဟာင္းသမားတစ္ေယာက္၊ တုိးတက္ေသာ အယူအဆသစ္တုိ႔ကို ဆန္႔က်င္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ 

သြားတတ္ေပသည္။ 

လူတို႔ အိုမင္းရင့္ေညာင္းရသလုိ လူတို႔ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖင့္ ရွင္သန္ 

ရေသာ ‘အေတြးအေခၚအယူအဆ’ မ်ားသည္လည္း အိုမင္းရင့္ေညာင္းတတ္ေၾကာင္း ဆုိခဲ့ပါသည္။ 

အခ်ိန္အခါႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အယူအဆ၊ တိုးတက္မႈဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေစေသာ အယူအဆ၊ 

တည္ဆဲမွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္႐ႈတ္ခ်ကာ အမွန္တရားကုိ မီးေမာင္းထုိးတင္ျပသည့္ အယူ 

အဆတုိ႔သည္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ၊ အလြန္သစ္လြင္ ေတာက္ပစြာျဖင့္ ေပၚထြက္လာတတ္ ၾကပါ 

သည္။ အယူအဆသစ္ မီး႐ွဴးတုိင္မွ အားတက္သေရာ ကူးယူထြန္းညႇိျခင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ခ်ီ 

ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အယူအဆသစ္ အလင္းေရာင္မ်ား ထိန္ညီးေတာင္ေျပာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ထုိသို႔ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္လာေသာ အယူအဆသစ္တစ္ရပ္ကို ပိတ္ပင္တားဆီး၍ ရ 

ေလ့မရွိပါ။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ တကယ္ကုိက္ညီေသာ အယူအဆသစ္ျဖစ္က ရွိသမွ် အတားအဆီးကို 

တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ ထြက္ေပၚလာမည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနႏွင့္ အံမဝင္ 

ခြင္မက်ေတာ့ေသာ အခါ၌ကား ယင္းအယူအဆကုိ စြဲမက္ခဲ့ၾကသူတုိ႔ မည္မွ်ပင္ ကုတ္တြယ္ထား၊ 

က်ားကန္ထားၾကေစကာမႈ အရွိန္အဟုန္ေလ်ာ့ပါးကာ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမိွန္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရ 

မည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သမုိင္းကုိၾကည့္ပါ။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ကာလ ဥေရာပတုိက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မတရား၊ မမွ် 

တေသာ အေနအထားမ်ား ၾကားမွ ခရစ္ယာန္ဝါဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့၏။ ထုိခရစ္ယာန္ဝါဒ မီးေတာက္ 

ကုိ အရိွန္မႀကီးမီ ၿငိမ္းသတ္ပစ္ႏိုင္ရန္ ရက္ရက္စက္စက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 
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ခရစ္ယာန္သစ္မ်ားစြာတုိ႔ ကားစင္တင္၍ အသတ္ခံၾကရသည္။ ျခေသၤ့စာေကၽြး၍ အသတ္ 

ခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ဝါဒ မီး႐ႉးတိုင္သည္ ၿငိမ္းမသြားခဲ့။ ဥေရာပတစ္တိုက္လုံးသို႔ အ 

ဟုန္ျပင္းစြာ ျပန္႔ပြားသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရာစုႏွစ္အတန္ငယ္ၾကာသည့္ကာလ ဥေရာပ၌ ခရစ္ 

ယာန္ဝါဒ အေျခက်ၿပီး လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ခရစ္ယာန္ 

ဘာသာေရး အာဏာပုိင္တုိ႔ တန္ခိုးရိွန္ဝါ ႀကီးမားလာသည့္အခါ၌ကား အစဥ္အလာ ခရစ္ယာန္ဝါဒ 

ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူတို႔သည္ (စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေနသူ အယူသီး အစြဲႀကီး သ 

မားမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္) ကနဦး ခရစ္ယာန္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ရက္ရက္စက္စက္ မီး႐ံႈ႕သတ္ျခင္း ခံၾကရ 

ျပန္သည္။ 

ဤသည္မွာ အယူအဆသစ္မွ အယအူဆေဟာင္းသုိ႔ ေျပာင္းသြားပုံသေဘာ၊ အယူအဆ 

သစ္ႏွင့္ အယူအဆေဟာင္းတို႔ အစဥ္အဆက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကပုံသေဘာကုိ ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အ 

ေဟာင္း ဘက္က မည္မွ်ပိတ္ဆို႔ ႏိွပ္ကြက္သည္ ဆုိေစ၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈကား မလြဲမ 

ေသြ ျဖစ္ရေပသည္။ ဘာသာကုိးကြယ္မႈအဆင့္ထိ ေရာက္ရွိသြားေသာ အယူအဆတစ္ရပ္သည္ 

လုံးဝ ေပ်ာက္ပ်က္သြားရန္ အလြန္ခဲယဥ္းရာ ခရစ္ယာန္ အယူအဆသည္လည္း ယေန႔ ကမာၻ၌ 

အရိွန္အဟုန္ ေလ်ာ့ပါးျခင္းမရိွဘဲ၊ လူဦးေရမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ အမွ် ဘာသာဝင္ဦးေရ တုိးပြား 

လ်က္ပင္ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ က်မ္းဂန္လာ အဆိုအမိန္႔မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုမ်ား၊ လက္ 

ေတြ႔က်င့္ၾကံပံု နည္းလမ္းမ်ားတြင္ကား အစဥ္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း ခရစ္ယာန္ဝါဒသမုိင္း တစ္ 

ေလွ်ာက္ ဂိုဏ္းဂဏသစ္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပံုကို ေထာက္႐ႈ၍ သိႏိုင္သည္။ 

ယေန႔ကာလ၌ပင္လွ်င္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း၊ ပဋိသေႏၶတားဆီးျခင္း၊ 

ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ ဖန္ႁပြန္၌ သေႏၶသား ဖန္တီးယူျခင္း၊ ကုိမာေခၚ မေသမရွင္ဘဝတြင္ ၾကာရွည္ 

ခံေနရသူအား ဇိဝိန္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အစဥ္အလာ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ အယူအ 

ဆသစ္ခရစ္ယာန္မ်ား တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာကုိ ဆုပ္ကိုင္သည့္ အေဟာင္း 

သမားႏွင့္ အစဥ္အလာကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္သည့္ အသစ္သမား။ 

စိတ္ပညာနယ္တြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ အယူအဆသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္ ရွိသည္။ ၎ကား ၾသစႀတီးယားျပည္ဖြား စိတ္စိစစ္မႈပညာ ဖခင္ႀကီး 

ဇိဂမြန္ဖ႐ိြက္ ျဖစ္သည္။ ဖ႐ိြက္သည္ သူ႔မတိုင္မီက ရိွခဲ့သည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ မ်ားစြာတို႔ 

ကုိ အေဟာင္းအျမင္းပံုထဲသုိ႔ ပစ္ထည့္ခဲ့ၿပီး လူ႔သဘာဝႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႐ႈျမင္ပံု စနစ္သစ္ တစ္ရပ္ 

လုံးကို တီထြင္တင္ျပခဲ့သည္။ သူ႔အယူအဆမ်ားသည္ စိတ္ပညာနယ္၌သာမက ေဆးပညာ၊ ဒႆ 

န၊ စာေပႏွင့္ အျခား အႏုပညာမ်ား၌ပါ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္။ အ 

ေဟာင္းကုိ ေခ်ဖ်က္ကာ အသစ္ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ စံနမူနာျပရသည့္ ဆရာႀကီးဖ႐ြိက္ေရးသားခဲ့ေသာ 
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စာတစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ၎စာေၾကာင္းမွာ ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ခါနီး ႏွစ္ပိုင္းတြင္ 

ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာတစ္အုပ္(An Outline of Psychoanalysis) ၏ နိဒါန္းတြင္ပါရိွ၏။ 

ယင္းနိဒါန္း၌ ဖ႐ိြက္က….. 

‘စိတ္စိစစ္မႈပညာ၏ အဆုိမိန္႔မ်ားသည္ မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ စူးစမ္း 

ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းတုိ႔ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ 

၌ လည္းေကာင္း အျခားသူမ်ား၌ လည္းေကာင္း ထပ္မံစူးစမ္းေလ့လာၿပီးသူမ်ိဳးသာလွ်င္ ယင္းအဆုိ 

အမိန္႔မ်ား (စိတ္စိစစ္မႈပညာက လက္ခံထားသည့္ အယူအဆမ်ား) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုိယ္ပုိင္ မွတ္ 

ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ အေနအထားရိွေပမည္’  ဟူ၍ ေရးသားထားခဲ့ရာ ယင္းစကားမွာ 

မူသေဘာအရ မွန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မိမိအယူအဆကုိ လတ္တေလာ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ 

ေနသူမ်ား၊ ေနာင္ဆန္းစစ္လာမည့္ လူသစ္မ်ားအား အေတြ႔အၾကံဳ အရွိန္အဝါျဖင့္ ဟန္႔တားခ့ဲေသာ 

သေဘာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖ႐ြိက္အား သေဘာထားေသးသူ တစ္ေယာက္ဟု ဆုိေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

ဖ႐ြိက္သည္ ပညာဉာဏ္ ႀကီးမားသေလာက္ သေဘာထားႀကီးမား ရင့္က်က္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ ္

ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ ရင့္က်က္ျပည့္ဝသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားပင္ မိမိအယူအဆကုိ ေဝဖန္ 

တုိက္ခိုက္လာသည့္အခါ၌ ျငင္းဆန္ေခ်ပ႐ုံမက ေဝဖန္မႈကိုပါ ပိတ္ပင္တားဆီးလိုေသာ သေဘာရိွ 

တတ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဖ႐ိြက္ကို အႀကီးအက်ယ္ ယံုၾကည္ကိုး 

ကြယ္သူတို႔ ရွိခဲ့ၾကသလုိ၊ ဖ႐ြိက္၏ အယူအဆမ်ားကုိ ေဝဖန္ျခင္း ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔လည္း ေျမာက္ 

ျမားစြာပင္ ရိွခဲ့ပါသည္။ 

စိတ္ပညာပေဂးႀကီး ဖ႐ြိက္သာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ခံရသည္မဟုတ္ သတၱေဗဒပညာရွင္ႀကီး 

ခ်ားလ္(စ)ဒါဝင္လည္း  အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ထိုးႏွက္ျခင္းခံရ၏။ ႐ူပေဗဒပါရဂူႀကီး အိုင္းစတိုင္း 

လည္း ေႏွာင္းေခတ္သုိ႔ တြန္းပို႔ျခင္းခံရ၏။ ေႏွာင္းလူတို႔သည္ ဖ႐ြိကကုိ္ အမွားရွာ၍ ဒါဝင္ကုိ အ 

ျပစ္ဖုိ႔၏။ အုိင္းစတုိင္းကုိလည္း ေဝဖန္ခဲ့ ေဝဖန္ဆဲျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝ 

ဖန္သျဖင့္ ဖ႐ြိက္၊ ဒါဝင္၊ အိုင္းစတိုင္းတုိ႔ မွားယြင္းသြားၾကၿပီလား။ ၎တုိ႔ ေျပာခဲ့သမွ်သည္ အမွား 

ခ်ည္းလား။ သိပၸံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အသစ္ေပၚတုိင္း အေဟာင္းမွားရမည္ဆုိလွ်င္ ယေန႔ အသစ္ 

အမွန္သည္ လည္း ေနာင္ အေဟာင္းအမွား ျဖစ္ရဦးမည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ် မမွန္ၾကေတာ့ၿပီးလား။ 

မဟုတ္ပါ။ 

ဖ႐ြိက္၊ ဒါဝင္၊ အိုင္းစတုိင္းတုိ႔သည္ သူ႔ေခတ္ကာလ အသိပညာ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္အရ အ 

ခ်ိဳ႕ေသာအမွားမ်ားကုိ အမွန္ထင္ကာ ေျပာမိဆိုမိခဲ့ႏိုင္၏။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ အခ်ိန္ကာလ တိုက္ 

စားေသာ္လည္း ပ်က္စီးဆုံးပါးျခင္း မရွိသည့္ အေရးပါေသာ အမွန္တရားမ်ားကုိလည္း ရွာေဖြေတြ႔ရိွ 
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ခဲ့ၾကသည္။ ေႏွာင္းလူတို႔သည္ ၎တုိ႔၏ အမွားမ်ားကုိ ပယ္၍ အမွန္မ်ားကုိယူကာ ၎တုိ႔ထက္ 

ျမင့္တက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ယေန႔ေခတ္ သိပၸံပညာရွင္တုိ႔သည္ အတိတ္ကာလ 

သိပၸံပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ပခံုးေပၚတက္ရပ္ကာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေခတ္ေဟာင္း သိပၸံပညာ ရွင္ေပါင္း 

ေျမာက္ျမားစြာတုိ႔ ခင္းခဲ့သည့္ ေလွကားထစ္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းကုိ နင္းတက္ကာ ယေန႔အဆင့္ 

အထိ ျမင့္ျမင့္မားမား ေရာက္ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။ 

သိပၸံနည္းတူ အေတြးအေခၚ အသိပညာနယ္ပယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာနယ္ပယ္ တို႔တြင္ 

လည္း အေဟာင္းထဲက အေကာင္းကုိယူကာ အသစ္ႏွင့္မြမ္းမံျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ တိုး 

တက္ ေျပာင္းလဲရသည္သာ ျဖစ္၏။ အစဥ္အလာႏွင့္ အသစ္တီထြင္မႈသေဘာ။ ယေန႔ အသစ္သည္ 

မနက္ျဖန္တြင္ အစဥ္အလာျဖစ္ကာ အနာဂတ္အသစ္အတြက္ ေလွကားထစ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သို႔မွ 

သာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ ရွိေပမည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေရရွည္စည္ပင္ ရွင္သန္ေနရန္ အတြက္ ယင္းအဖြဲ႔အ 

စည္းအတြင္း အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား အစဥ္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနရန္ လုိအပ္သည္။ အယူ 

အဆမ်ား ပုံမွန္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနရန္ အတြက္ အေဟာင္းသမားႏွင့္ အသစ္သမားအၾကား ပဋိ 

ပကၡေတြ ျပင္းထန္မေနဖုိ႔လုိသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ယင္းႏွစ္ခုအၾကား ပဋိပကၡသည္ ပုံမွန္ ပဋိ 

ပကၡ ျဖစ္ေနဖို႔ လုိသည္။ မတုိးတက္၊ မေျပာင္းလဲဘ ဲၾကာရွည္ေနၿပီးမွ (ဝါ) အသစ္တုိ႔ကို အေဟာင္း 

မ်ားက ၾကာရွည္ႏွိပ္ကြပ္ ဟန္႔တားထားၿပီးမွ ေျပာင္းလဲရေသာအခါ ပဋိပကၡျပင္းထန္သည္။ ထုိအခါ 

အသစ္တုိ႔ အင္အားျပဳန္းတီးရသကဲ့သုိ႔ အေဟာင္းထဲက အေကာင္းေတြလည္း အဖတ္မတင္ ျဖစ္ရ 

တတ္သည္။ အေဟာင္းနဲ႔အသစ္ၾကား ပဋိပကၡနည္းပါးဖုိ႔မွာ အေဟာင္းသမားဘက္က သေဘာ 

ထားႀကီးရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ အသစ္သမား ဘက္ကလည္း အေျမာ္အျမင္ရွိရန္ လုိေပသည္။ 

တဖန္ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရန္အတြက္ ယင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေတြးအေခၚ အယူအဆတို႔ 

လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ အယူအဆမ်ားကုိ သည္းခံႏိုင္ၾကသည့္ 

အေလ့အထႏွင့္၊ အမွန္တရားကုိ လိုလားသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ထြန္းကားရွင္သန္ေနဖုိ႔ လုိေပသည္။ 

ယင္းအေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္သူ(ဝါ) တာဝန္ရွိသူတို႔ကား အဆုိပါ လူ႔အ 

ဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ တစ္ဦးခ်င္းေသာ လူသားမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း လူတုိင္း၊ အထူးသ 

ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ လူအမ်ားတုိ႔အေပၚ ျခံဳငံု လႊမ္း 

မိုးသည့္ က႑နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားၾကသူတုိင္း မိမိကုိယ္ကုိ အေဟာင္း 

ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ က်မသြားေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္ၾကသည္။ 
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အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္အိုမင္းလာေသာ္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆ အိုေဟာင္း 

မသြားဘ ဲ အၿမဲသစ္လြင္ လန္းဆန္းေနရန္အတြက္ သတိျပဳေဆာင္႐ြက္သင့္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ 

ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ၊ 

(က) အရာအားလုံးပင္ အစဥ္ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွသည္ ဟူေသာ သေဘာကုိ သိမွတ္လက္ခံျခင္း။ 

ေျပာင္းလဲျခင္းကုိလက္ခံလွ်င္ အသစ္ကုိလည္း လက္ခံႏိုင္မည္။ အေျပာင္းအလဲၾကားမွာ အသစ္ကုိ 

ရွာေဖြေတြ႔ရွိမည္။ 

(ခ) အျခားသူမ်ား၌လည္း အယူအဆေကာင္း၊ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား ရိွႏုိင္သည္ဟု လက္ခံျခင္း။ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ လူတုိ႔သည္ ၾကံရာမရျဖစ္ေနစဥ္ အခါမ်ိဳး၌ သူတစ္ပါးထံမွ အၾကံဉာဏ္ကုိ 

ေတာင္းခံေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိေခါင္းထဲတြင္ အယူအဆ တစ္စုံတစ္ရာရိွေနလွ်င္ကား အျခားသူတို႔၏ 

အယူအဆဟူသည္ကုိ နည္းနည္းပါးပါးပင္ နားေထာင္ရန္ ခဲယဥ္းတတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိ 

ထက္ ငယ္႐ြယ္သူ၊ အဆင့္နိမ့္သူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မ်က္စိမွိတ္ နားပိတ္ေနေလ့ ရွိၾကသည္။ သူ 

တစ္ပါး၌လည္း စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ သတိေလးရိွသည့္ အခါ ဦးေႏွာက္တံခါးကုိ 

ဖြင့္ထားျဖစ္ကာ အသစ္အသစ္တုိ႔ကို ျမင္ႏိုင္ၾကားႏုိင္စြမ္း ရွိလာၾကသည္။ 

(ဂ) အဆုိအမိန္႔မ်ား၊ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ အစဥ္အဆက္ မွတ္သားခ့ဲေသာ စကားမ်ားထက္ မိမိ၏ 

ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကုိ အားကုိးျပဳျခင္း။ 

အမွန္ကိုျမင္တတ္ေရးတြင္ အစြဲအကင္းဖုိ႔သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အမ်ားေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ဦးေႏွာက္တံခါး ဖြင့္ထားသျဖင့္ ဝင္လာသည့္ အသစ္မ်ားကုိ ေပတံေဟာင္း၊ အဆုိအမိန္႔ 

ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ခ်ည္း တိုင္းတာပယ္ခ်မေနပါႏွင့္။ တံခါးပိတ္ထားတာႏွင့္ မျခား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ 

မိမိေပတံႏွင့္ မကုိက္ညီတာေတြ မ်ားလာလွ်င္ ေပတံကို ျပန္လည္ စိစစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။ ေပတံ 

ေဟာင္းကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ် မပစ္ႏိုင္ဟုဆိုလွ်င္ကား သင္သည္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ 

လုိက္ပါႏုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ့။ အယူအဆ တစ္ရပ္ဟူသည္ ေဘးက ၾကည့္႐ုံမွ်ျဖင့္ ဘာမွ်မသိ။ 

အထဲဝင္ၾကည့္မွ သူ႔အႏွစ္သာရကုိ သိရ၏။ 

အသစ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ေပးလုိက္ပါ။ ပြင့္လင္းေသာ စိတ္ႏွလုံးျဖင့္ ခံစားနား 

ေထာင္ၾကည့္ပါ။ သူ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ပံုနည္းအတုိင္း လုိက္၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္လုိက္ပါ။ သူ႔ 

အရင္းခံ သေဘာ၊ သူ႔ဘက္က တကယ္ယံုၾကည္ ရပ္တည္မႈ သေဘာကို ရွင္းရွင္းျမင္ရလိမ့္မည္။ 

ထုိအခါတြင္မွ ေဝဖန္ပါ၊ စိစစ္ပါ။ မိမိလက္ခခံဲ့ၿပီးသည့္ အယူအဆမ်ား၊ ေပတံမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး ညႇိႏိႈင္း 

ၾကည့္ပါ။ အေဟာင္းထက္ ပိုေကာင္းေနလွ်င္ ယူလုိက္ပါ။ ဟိုဟာက ငါ့အယူအဆ၊ သည္ဟာက သူ႔ 
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အယူအဆဟု သေဘာမထားပါႏွင့္။ သင့္မွာ ေမြးဖြားစဥ္က ဘာအယူအဆပါလာသနည္း။ ယေန႔ 

လက္ခံလုိက္ေသာ အယူအဆသည္လည္း သင့္အယူအဆပ ဲ ျဖစ္သြားမည္မဟုတ္လား။ အေရး 

ႀကီးသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ အယူအဆကုိ လက္ခံကုိင္စြဲမိဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ 

(ဃ) ေလ့လာဆည္းပူးတတ္သည့္စိတ္ကုိ အစဥ္ထိန္းသိမ္း ေမြးျမဴျခင္း။ 

ကေလးဘဝ၌ အရာရာကုိ သိလုိစိတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း၏။ စူးစမ္းေလ့လာ၏။ မွတ္သားနာယူ၏။ 

မိမိဘာသာ သိလိုစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာဆည္းပူးသကဲ့သို႔ စာသင္ေက်ာင္းက ႐ိုက္သြင္းသမွ်ကိုလည္း 

ေလ့က်က္မွတ္သားရ၏။ လူကေလးႏွင့္ တိရစာၦန္ကေလး ေမြးစဥ္က အတူတူပင္ အသိဉာဏ္ ခ်ိဳ႕ 

တဲ့စြာေမြးဖြားလာလ်က္ လူက ႀကီးျပင္းလာသည့္အခါ အသိဉာဏ္ရွိေသာ လူသား ျဖစ္လာရ ျခင္း 

မွာ သူ၌ သင္ယူႏိုင္အားေကာင္းေသာ ဦးေႏွာက္ပါလာျခင္းႏွင့္ ၎စြမ္းအားကုိ အသုံးျပဳကာ သင္ 

ယူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ 

သုိ႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္ေကာင္း႐ုံ သက္သက္ျဖင့္ကား ဘာမွ်မတတ္။ သင္၍သာ တတ္ျခင္းျဖစ္ 

၏။ နည္းနည္းသင္လွ်င္ နည္းနည္းတတ္၍ မ်ားမ်ားသင္လွ်င္ မ်ားမ်ားတတ္၏။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား 

မွာ ကေလးဘဝက သင္ယူမႈ အေလ့အက်င့္ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းထြက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

သင္ယူျခင္းရပ္ေလသည္။ ဤသည္မွာ မိမိ၏ အသိဉာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ မိမိဘာသာ ရပ္ပစ္လုိက္ျခင္းပင္ 

ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမွ ဘြဲ႔ေပးလုိက္ျခင္းသည္ပင္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မိမိဘာသာ ေလ့လာဆည္းပူးတတ္ၿပီဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ မိမိ 

ဘာသာ ေလ့လာမႈကား ေသသည့္အခါမွသာ ၿပီးဆုံးရေပမည္။ 

ပညာမ်က္စိဟု ဆိုသည္မဟုတ္လား။ ေလ့လာမွ ပညာရိွမည္။ ပညာရိွမွ အျမင္က်ယ္မည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျမင္က်ယ္သူ၊ သေဘာထားျပည့္ဝသူ၊ ေလ့လာဆည္းပူးစိတ္ ရွိသူမ်ား အျဖစ္ 

ႏွင့္သာ မိမိကုိယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ မိမိက်င္လည္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ လည္း 

ေကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

[စာေပဂ်ာနယ္  ၁၉၉၂၊ ေအာက္တုိဘာ] 

 

 

 


