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ရရစရန်၊ ဉာဏ္်စမ််း ကရန်၊ အပ င််းရမပရစရန်၊ လူငယ်

စောတမ့််းအက ဉ့််း

ရမာင်မယ်အြ င််းြ င််း ြ စ်မြင််း ရမတတာကို လျှ ွဲ့ဝက်
ဤစာတမ််းသည် မမန်မာကဗ ာမ ာ်းရရ်းဖွွဲ့ရာတွင် အလ ဉ််းသင်

ရသာနည််းမဖင် မပသနင
ို ်ရန် အစရရသာ အြ က်မ ာ်းတွင်

သလိုပန််းကရလ်းမ ာ်းအရ ကာင််း ထည်သွင််းဖွွဲ့ဆိုရလရရသာ

ပရေဠကို အသံို်းမပ ၍ ရမပာဆိုြ ကသည်။

စာဆိုတ၏
ိုို့

ကဗ ာပရယာယ်

ကို

တင်မပလိုမြင််း

ထိုသရ
ိုို့ မပာဆိုရာမ ကဗ ာအတွင််း ပရေဠအဖွွဲ့

မဖစ်ပါသည်။ ကဗ ာပရယာယ်တွင် ပရေဠမဖင် ဖွွဲ့ဆိုမြင််းမ ်း
လည််းရ

ရ ကာင််း

သရရစလိုပါသည်။

မ ာ်း၊ ပရေဠသရဘာရဆာင်ရသာ အဖွွဲ့မ ာ်း ထည်သင
ွ ််း

အင််းဝရြတ်နင်

ဖွွဲ့ဆြ
ို ကသည်။ နူ်းညံသမ်ရမွွဲ့ရသာ ပန််းကရလ်းမ ာ်း

ရတာင်သူရြတ် စာဆိုတ၏
ိုို့ ကဗ ာမ ာ်းကို အရလလာြံအမဖစ်
သတ်မတ်ပါ

သည်။

ပရေဠ

ပန််းကရလ်းမ ာ်းကို
ဝက်ဖွွဲ့ဆို

ရလလာတင်မပထာ်းပါသည်။

မည်သိုို့

အရ ကာင််းပရေဠဝက်ကာ ဖွွဲ့ဆို ကသည်။ ပန််းကရလ်း

မည်ပံို

၏ အရရာင်အဆင််း၊ ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်၊ ပွင်လန််းရသာ

ထာ်းရ ကာင််းကို

ရာသနင် စာဆိုရည်ညန
ွှ ််းလိုရသာ အမြာ်းအြ က်တက
ိုို့ ို

စာဆိုတိုို့၏

ဖန်တ်းမှုအတတ်ပညာတစ်ရပ်မဖစ်ရသာ ကဗ ာပရယာယ်မဖင်

မပဆိုပပ်း ပန််းကရလ်း၏ အမည်ကို ဝက်ကာဖွွဲ့ဆိုမြင််း

ြ န်ထို်းရလလာတင်မပမည် မဖစ်ပါသည်။

လည််းရသည်။ မမန်မာသဒ္ဒါအသံို်းအနှုန််း၊ စာလံ်းို ရပါင််း

ရသာြ က်ရဝါောရ ။

။ ပရေဠ၊ ပရယာယ်၊ပန််းဘွွဲ့၊

သတ်ပံိုတမိုို့ ဖင် ပန််းကရလ်း၏ အမည်ကိုဝက်ကာ မပဆို

အရရာင်အဆင််း၊ ပံိုသဏ္ဌာန်

မြင််းမ ်းလည််းရသည်။
ထိုမပင်က မ််းဂန်လာအြ က်အလက်မ ာ်းကို ပရေဠ

၁။ နိဒါန့််း

ဝက်၍

ပန််းကရလ်း၏အမည်ကို

မ ်းလည််းရ

သည်။

ရဖာ်မပရမြင််း

အနိုပညာဖန်တ်းမှုမဖစ်ရသာ

ကဗ ာမ ာ်းသည် ရသြံစာ်းမှုကို ရပ်းစွမ််းနင
ို ်ပါ

ကဗ ာပရယာယ် တွင် ပရေဠမဖင် ထည်သွင််း ဖွွဲ့ဆမို ြင််း

သည်။ကဗ ာစာဆတ
ို သ
ိုို့ ည် မမရပ်းလိုရသာသရဘာမ ာ်း၊

ရ ကာင်စာဆို ဆိုလို ရသာ အြ က်ကို သရဘာ ရပါက်

ြံစာ်းမှုမ ာ်းကို

ထိုသ

ကာ ဗေိုသတ
ို ရရရစ သည်မ ာ်းလည််း ရပါ သည်။

ရဘာတရာ်းမ ာ်း၊ ြံစာ်းမှုမ ာ်းမတစ်ဆင် နစ်သက်မြင််း၊

ကည်နူ်း နစ်သက်မှုရသကို ရရြံစာ်းရသည် မ ာ်း လည််း

ကည်နူ်းမြင််းရသ ကိုလည််း ြံစာ်းရရရစလိုသည်။ ထိုသိုို့

ရပါသည်။

ြံစာ်းသရရစလရ
ို သာရ ကာင် ကဗ ာဖန်တ်းမှု အတတ်

တစ်ရပ်မဖစ်ရသာ

ပညာတစ်မ ်းမဖစ်ရသာ ကဗ ာပရယာယ်မဖင် ဖန်တ်းရရ်း

ပရယာယ်ကို ဤစာတမ််းတွင် ရလလာတင်မပ ထာ်း

ဖွွဲ့ရလရ ကပါသည်။

ပါသည်။

စာဖတ်သူထရ
ံ ပ်းပလ
ိုို့ ို ကသည်။

ထရ
ိုို့ ကာင်
ပရေဠမဖင်

ကဗ ာ

ပရယာယ်

ဖွွဲ့ဆရ
ို သာ

ကဗ ာ

စာဆိုတအ
ိုို့ သံို်းမပ ရသာ ကဗ ာပရယာယ်မ ာ်းကို
ရလလာလျှင် “ ပရေဠ ’’ မဖင်ရရ်းဖွွဲ့ထာ်းရသာ ကဗ ာ

၁၊ ၂ ။ ပဟေဠိဖြင့်ြွဲ့ဟ

ော ကဗ ောပရိယောယ့်

ပရယာယ် တစ်ြက
ို ို ရတွွဲ့ရရပါသည်။ မမန်မာလူမ ်း တိုို့
သည် ပရေဠဝက်မြင််း၊ စကာ်းထာ်းဝက်မြင််းတက
ိုို့ ို စတ်

မမန်မာကဗ ာမ ာ်းသည်

ဝင်စာ်း ကသည်။ ကရလ်းသူငယ်မ ာ်း ပညာ ဗေိုသတ
ို

စကာ်းရမပထက်ပို၍

ရသသရဘာကို ရပ်းစွမ််းနိုင်ပါသည်။ စာဆိုတိုို့ကလည််း
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ရသသရဘာရပေါ်လွင်ရန် နည််းအမ ်းမ ်းမဖင် ပရယာယ်

ရရ်းဖွွဲ့ ကရာ၌ အကခရာ ရရ်းထံို်းကိုမပ၍ ရရ်းဖွွဲ့သည်မ ာ်း

ဆင်ရရ်းဖွွဲ့ရလရပါသည်။ ထိုပရယာယ်မ ာ်းတွင် စာဖတ်

ရသကသိုို့

သူကို စတ်ဝင်စာ်း လာရစရန်၊ နစ်သက် ကည်နူ်းမှုမ ာ်း

သဏ္ဌာန်၊ ပွင်လန််းရာ ရာသလ တက
ိုို့ ို ရဖာ်မပ၍လည််း

မဖစ်ရပေါ်လာရစရန်“ ပရေဠ ’’ မဖင် ရရ်းဖွွဲ့မြင််း မ ာ်း

ပရေဠသဖွယ် ရရ်းဖွွဲ့ြ ကပါသည်။

လည််း ပါဝင်ပါသည်။
’’

-

၁၊ အဓိပောပ ယ့်ဝှက့်ထော်းဟ ောစော၊ စကော်း။

-

၂၊ စကော်းထော

ည့်။ စိတ့်ရှုပ့်ဟထ်းဟစ

စကာ်းထာ်းဝက်မြင််း၊

စကာ်းလမ်မဖငရ
် မပာဆမို ြင််းကို

စတ်ဝင်စာ်း ကသည်။

လည််းမဖစ်၍အသဉာဏ္်

ပွင်လန််းရသာ

ပန််းကရလ်း၏

အြ န်၊

ပန််းကရလ်း၏

ပန််း၏

အမည်

နာမကို

ရဖာ်ထတ
ို ်ရရ်းဖွွဲ့မြင််းမမပ ြရပ။ ပန််းရလ်း၏ အရရာင်

ည့်။

မမန်မာလူမ ်းတိုို့သည်

မမရမပာလိုရသာ

ရရ်းဖွွဲ့ြသည်။

အဆင််း၊ ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်၊ ပွငလ
် န််း ရသာအြ န်အြါတက
ိုို့ ို

ေိုဆိုထာ်းပါသည်။

ဖြြူထော်းဝတ့်ဆြံ၊ ြူ်းေြံနီလော၊
ထတ့်ထတ့်ဖပော

ော်း၊ ဖမညောနယ့်ပန့််း၊

ပင့်ထူ်းဆန့််း ည့်၊

ဗေိုသိုတ

ဖပည့်ဝန့််းဖပော

ိလလယ့်ဟ ော

ေူ၍ ဖွွဲ့ဆြ
ို ပါသည်။

တို်းပွာ်းရန်ရမပာဆို ကမြင််းမဖစ်သည်။ထိုသရ
ိုို့ မပာဆိုရာမ

မမဆိုလိုရသာ ပန််းကရလ်း၏အမည်ကို မရဖာ်မပ

တစ်ဆငက
် ဗ ာမ ာ်းထတွင်လည််း စကာ်းထာ်း ဝက်မြင််း
အဖွွဲ့မ ာ်း

ဘပရေဠမဖင်ပရယာယ်ဆင်ရရ်းဖွွဲ့ြရလသည်။စာဆို၏

ထရ
ိုို့ ကာင်“ ပရေဠ ’’ ေူသည် စတ်ဝင်စာ်း

သည် မည်သည်ပန််းမဖစ်မည်နည််းေူ၍ စာဖတ်သူစတ်၌

သရဘာမ ်းမဖစ်ရသာ

ပရေဠမဖင်ဖွဲ့ွ ရသာ

ကဗ ာပရယာယ် ရ ကာင်စာဆိုဖွွဲ့ထာ်းရသာပန််းကရလ်း

ပါဝင် လာရစမြင််းမဖစ်မည်ေဆ
ို ိုနိုင်ပါသည်။
ဖွယ်

ပံိုပန််း

အရရာင်အဆင််း၊ ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်တက
ိုို့ ိုမပ၍ ပရေဠမဖင်

ရြတ်သစ် အဂဂလပ်မမန်မာအဘဓာန်တင
ွ ်
puzzle, v-t အကကြံရကကပ့်ဟစ

ြ ရတိုတွင်

တည်ရနရာ၊

( ပါ ၊ ပဟေလိ )

ေူ၍ ဖွင်ဆိုထာ်းပါသည်။

ရပ ာ်ရင
ွှ ်ဖွယ်ရာ

အရရာင်အဆင််း၊

အင််းဝရြတ်စာဆိုရင်အိုန််းည ၏ “ ရတနာပူရ

ပရေဠကို မမန်မာအဘဓာန်တွင်
ပဟေဠိ၊ န

ပန််းကရလ်း၏

ရကာင််းရစရသာ

စကာ်းမဖစ်ရာ

ပို၍

ကဗ ာတွင်

စတ်ဝင်စာ်း

ပန််းကရလ်း၏

ပရယာယ် သရဘာ မဖင် ထည်သွင််းရရ်းဖွွဲ့ရသာအြါ ပို၍

လာရစပါသည်။

အမ ်းအမည်ကို

ထရ
ိုို့ ကာင်

ရဖာ်ထတ
ို ်

စာဆိုကလည််း

မမဆိုလို

လိုစတ်

နစ်သက်ဖွယ်၊ စတ်ဝင်စာ်းဖွယ်မဖစ်လာရပါသည်။

မဖစ်ရပေါ်လာသည်။

ရသာ

၂၊၁။

ထရ
ိုို့ ကာင် ကဗ ာတွင် ပန််းကရလ်း ပွင်လန််းြ န်ကို “

ပန််းကရလ်း အမည်ကို စာဖတ်သူအာ်း သရစလိုသည်။

အင့််းဝဟေတ့်ပန့််းဘွဲ့ကဗ ောမ ော်း

ဖပညဝ
့် န့််း ဖပော
အင််းဝရြတ်တွင် စာဆတ
ို သ
ိုို့ ည် ကဗ ာမ ာ်း၌

ိ လလယ့် ဟ ော ’’ေို တစ်စတ်တစ်ပိုင််း

ရဖာ်မပရပ်းထာ်းသည်။

ပရေဠမဖင်ရရ်းဖွွဲ့မြင််းမ ာ်း မပ လိုပ်ြ ကသည်။ အင််းဝ၌

မမန်မာစာရပ၌ “ ရော

ီမ ိ၊ ပန့််းနှင့်ညိ ’’ ေူ

ရေန််းရတာ်မ ာ်းအသံို်းမပ ရသာသပတ်ကို ပရေဠမဖင်ဖွဲ့ွ

ရသာ အဆို ရပါသည်။ ထိုမတစ်ဆင် လရာသနင်ပန််းကို

ထာ်းရသာ ရလ်းဆစ်ကရ
ို တွွဲ့ရသည်။ ပိုဂံဝန်ရထာက်

ယဉ်တွ၍ မတ်သာ်းလာြ ကပါသည်။ စာဆိုမပထာ်းရသာ

မင််း ဦ်းတင်၏ ကဗ ာဗနဓသာရက မ််းတွင်

မပာသိုလ၌ ပွင်လန််းရသာပန််းကို ကညလ
် ျှင် ြွာည ပန််း
ေိုသလာရစပါသည်။“

ဟရွှေဝကပါ၊ ပန့််းမောလော
အညောမရှိ၊ တြံ်းတိတိ

ေိုဆိုထာ်း

ရသာ ရ ကာင် ြွာည ပန််းသည် အစမ််းရရာင် အညာ

လြံမလှဖြြူ၊ နန့််းေန့်ယူ

ရရသာ နွယ်ပင်၊ နွယ်ပန််းတစ်မ ်း မဖစ်ရ ကာင််း ထင်ရာ်း

အမူဓဟလ၊ ဆန့််းဟပွဲ့ဟပွဲ့

ေူ၍ ရတွွဲ့ရရပါသည်။
ကဗ ာအတွင််းပန််းမ ာ်းအရ ကာင််းကို

ဖမညောနယ့်ပန့််း’’

လာရစ ပါသည်။ထမိုို့ ပင် ဝတ်ဆံမာ မဖြူဝင််းပပ်းထွာ်းထွာ်း
ပရေဠ

မွတ်မွတ် ရမြင််း၊ ပွင်ဖတ်မာ နလာရရာင်၊ ည မပာမပာ

သရဘာမဖင် ပရယာယ်ဆင်ရရ်းဖွွဲ့ြ ကသည်။ ပရေဠ

အရရာင်ရမြင််း
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ြွာည ပန််းမဖစ်သည်ေို
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စာဖတ်သက
ူ ို

တထစ်ြ

ယံို ကည်လာရစပါသည်။

ဟဝအစ၊ ရနှင့်ဝကိ ၊ ေလည့််းရှဉ့်လ က့်၊ စထက့်
ဟ ်းတင့်၊ ကတင့် အော်းေ ၊ပန့််း ိင်္ဂက၊ိ လက့်လှကိင့်လှမ့််း၊

ြွာည ပန််းမဖစ်ရ ကာင််း ပို၍ ထင်ရာ်းသသာရစရန် ကဗ ာ

ပူဟ ော့်မမ့််း ည့်

တတယပဒ္
ို ်၌
အရိ်း နတာ၊ နှစစ
့် ြံမမော

ေူ၍ ဖွွဲ့ဆြ
ို သည်။

ော်း

ဝန်ရတာင်လယ်ဆရာရတာ်ကမူ စာလံ်းို ရပါင််း

နီလောေ ပ့်ရြံ၊ ဝတ့်ဆြံပလ
ဖမဟပါက့်ကက ိို့၊ ရေထူ်းဆန့််း

သတ်ပံိုနည််းမဖင်

ဟဆောင့််းတင့််းပန့််း

ရဆာင်၍ ရရ်းဖွွဲ့ြ သည်။ စာဆို၏ ပရေဠ စကာ်းလံို်း

ေူ၍ ဖွွဲ့ဆြ
ို ပါသည်။

အသံို်းအနှုန််းကို

ရရ်းစာဆတ
ို သ
ိုို့ ည်ပင် ကဗ ာဖွွဲ့ဆိုရာ၌ မမဆိုလို

ရပ်းလိုသည်။

မဖင်ပရယာယ်မပ ကာ ရရ်းဖွွဲ့ြပါသည်။ထိုို့ ရ ကာင် ကဗ ာ

ထည်

မာပ၍
ို နစ်သက်ဖွယ၊် စတ်ဝင်စာ်းဖွယ်မဖစ်လာရပါသည်။

စတ်ဝင်

အရမဖညလိုမြင််း၊

အရမဖရရရသာ

ကည်နူ်းမြင််းစရသာ
လာရစပါသည်။

စာ်းမြင််း၊

ဤသည်မာ

အဖွွဲ့အမပင် မမန်မာသတ်ပံိုနည််း၊ စကာ်းလံို်း အသံို်းအနှုန််း

မဖစ်ရပေါ်

တက
ိုို့ ို မပဆိုလ က် ရရ်းဖွွဲ့ရသာ ပရေဠအဖွွဲ့ မ ာ်းကို

အရမပာ

လည််း ရတွွဲ့ရရပါသည်။
အင််းဝရြတ်တွင် ရတွွဲ့ရြရသည် ပန််းဘွွဲ့ကဗ ာ

သည်။ ထမိုို့ ပင်မမရမပာလိုရသာ အရ ကာင််းအရာကို ရပေါ်

မ ်းသည် ပန််းအရ ကာင််းကို ဦ်းတည်ဖွွဲ့ထာ်းရသာ ကဗ ာ

လွင်ထင်ရာ်းရစရသာ အရရ်းအဖွွဲ့တတ်မြင််း ေူရသာ

မ ်းမေိုက် ကရပ။ စာဆိုက မမစတ်ကူ်းြံစာ်းြ က်မဖင်

ပရယာယ်ရ ကာင်ေိုလည််း ဆိုနိုင်ပါသည်။

အမြာ်းအရ ကာင််းအရာကို ဦ်းတည်ဖွွဲ့ရင််းပန််းအရ ကာင််း

ဝန်ရတာင်လယ်

ကိုထည်သွင််းဖွွဲ့ဆထ
ို ာ်းသည် ကဗ ာမ ်းမ ာ်းပင် မဖစ် က

ဆရာရတာ် ၏ “ ရွှေမ့််းဘိ ည့်လည့််း ရွှေမ့််းဘိ ည့် ’’
ြ ရတိုတွင်

မပည်

ဆံရတာ်ရင်ဘရ
ို ာ်း

ပါသည်။ ထိုကဗ ာမ ာ်းထတွင် ထည်သွင််းဖွွဲ့ဆို ထာ်း

ကတ
ို ိုငတ
် ည်

ရသာ ပရေဠမ ာ်းသည် ရှုပရ
် ထွ်း၍ အသရ ြက်ရသာ

ရလျှာက် ထာ်းေန် ရရ်းဖွွဲ့ ြသည်။ ရမာငအ
် ရပေါ်တွင်

ပရေဠ မ ်းမေိုက် ကရပ။ ထိုရြတ် ကဗ ာ ဖတ်ရှု ြံစာ်း

ြ စ်သူမန််းကရလ်းက မြ စ် ရလဘ ြ စ်ေန်ရဆာင်၍

သူမ ာ်း အတွက် စတ်ဝင်စာ်းမှု၊ ဉာဏ္်ရွှင် လန််းမှုကို

ြ စ်သူရမာင်မာ ရသာကဗ ာ ပါဒ္မ ာ်း ပွာ်းြရပါသည်။
ရမာင်၏

ပူပင်ရသာကမ ာ်းကို

ရမတတာရရ

မဖင်

ရပ်းစွမ််းနိုင် သည် ကဗ ာ ပရယာယ် မ ်းသာမဖစ်ရ ကာင််း

မမတ်စာွ ဘိုရာ်းက

ပငမ််းသတ်ရပ်းပါရန်

စာဆိုတ၏
ိုို့

အြ န်ရာသတက
ိုို့ ို နမတ်မပဆလ
ို က်ဖွွဲ့ရသာ ပန််းပရေဠ

တတ်မြင််း ေူရသာ ကဗ ာပရယာယ်ရ ကာင်ေို ဆိုနင
ို ်ပါ

အင််းဝရြတ်စာဆို

ဤသည်ပင်

ရလ်း မ ာ်းပွင်ဖူ်းပံို၊ အဆင််းသဏ္ဌာန်၊ ပွင်ဖူ်းရသာကာလ

အြါနစ်သက်

စာဆို၏

ပရေဠသရဘာ

ပရယာယ်မဖငရ
် ရ်းဖွွဲ့ြ ကပါသည်။ကဗ ာအတွင််း၌ပန််းက

ပရေဠကို

ြံစာ်းမှုမ ာ်းကို

သွင််းရရ်းဖွွဲ့သည်။

ကဗ ာ၌

ပရေဠသရဘာမဖင်နည််းအမ ်းမ ်းသံို်းကာကဗ ာကို

လည််းရပေါ်လွင်လာရစသည်။

စာဖတ်သူ၌လည််း

ထရ
ိုို့ ကာင်

ပရယာယ်၊ ကဗ ာပရယာယ် ေို ဆိုနိုင်ပါသည်။

တင်မပရရ်းဖွွဲ့နိုငရ
် သာ

တတ်မြင််းရ ကာင်စာဆိုဆိုလိုြ င်ရသာ

အရ ကာင််းအရာ

“ဟရွှေစက
ြံ ော်း’’

ကို တိုကရ
် ိုကရ
် မပာဆရ
ို မြင််းထက်စာဖတ်သူကို အရတွ်း

ပါသည်။ ရရ်းဖွွဲ့ရာတွင်လည််း ပန််းကရလ်းကို ပရေဠ

အရမပာ

အဓပပာယ်ရဖာ်လျှင်

သရဘာ

စာဆိုတိုို့သည် မမရမပာလိုရသာ အရ ကာင််းအရာ

ြံစာ်းနိုင်ရန် ပရယာယ်မဖင် ရရ်းဖွွဲ့ြ ကသည်ေို ဆိုနင
ို ်

သမ်ရမွွဲ့စွာ

ပရေဠ

ေိုရပေါ်လွင်လာပါသည်။

ရသာအရ ကာင််းအရာကို စာဖတ်သူရတွ်းရတာ၍ ရသ

စာဆို၏

ပန််းကရလ်းကို

ရလလာ ရတွွဲ့ရရ ပါသည်။

စံကာ်းပန််းကို

ကပ်လြူ ပူရ ာ်၍ ရလျှာက်ထာ်းမြင််း မဖစ်ပါ သည်။

၂၊၂ ။

ဟတောင့်ငဟ
ူ ေတ့်ပန့််းဘွဲ့ကဗ ောမ ော်း

စာဆိုက မမကပ်လြူရသာပန််းကို စာဖတ်သူ
မ ာ်း စတ်ဝင်စာ်းရစလိုရသာရ ကာင် ပရယာယ်ဆင်ရရ်း

ရတာင်ငရ
ူ ြတ်၌ ရတိုကဗ ာ အမ ာ်းဆံို်း ရရ်းဖွွဲ့

ဖွွဲ့ြ သည်။ ပန််း၏ စကာ်းလံို်းအသံို်းကို ပရေဠဝက်ကာ

သူအမဖစ် နဝရဒ္်းကက်းကို သတ်မတ်ြ ကသည်။ စာဆို
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နတ်ရင်ရနာင် မာမူ စကာ်းလံို်းအသံို်းအနှုန််း နိုနယ်ဆန််း

သင််းပ ံွဲ့ကက င်လှုင်

ကယ်၍ ရတိုဘိုရင်၊ ရတိုတြ
ံ ွနစ
် ိုကသ
် ူေို ပညာရင်တိုို့

ရို်းတံတရ
ိုို့ ပပ်း ပိုလသဖွယ် မဖြူ ဆွတ်ရသာ ပွင်ဖတ်တိုို့

သတ်မတ်ြ ကသည်။ ရတိုစာဆို (၂)ဦ်းလံို်း မမတိုို့ ရတို

ပါရ

မ ာ်း၌

ပရယာယ်ဆင်ရရ်းဖွွဲ့ြ က

သသာလာရစပါသည်။ စံပယ်ပန််း ကရလ်းမဖစ်ရ ကာင််း

သည်။ စာဆိုနဝရဒ္်းကက်း၏ ရတိုမ ာ်း တွင် ပရေဠမဖင်

ရပေါ်လွငရ
် စရန် စာလံ်းို ရပါင််းသတ်ပံို ပရေဠမဖင်လည််း

ပန််းကရလ်းမ ာ်းကို

ပရယာယ်သရဘာရရ်းဖွွဲ့သည်။

ဖွွဲ့မပထာ်းပါသည်။

ပရေဠမဖင်ရရ်းဖွွဲ့ရာ၌

စကာ်းလံို်းသတ်ပံို၊

ပန််းကရလ်းမ ာ်းကို

ရသာရ ကာင်

ရသာ၊
စံပယ်ပန််း

စမ််းမမရသာအညာ
ကရလ်းမဖစ်ရ ကာင််း

စကာ်းလံို်း

စာဆိုနဝရဒ္်းကက်းသည် ရတိုပဒ္
ို ်ရရရပါင််းမ ာ်းစွာ

အသံို်းအနှုန််းတန
ိုို့ င် ရရ်းဖွွဲ့သည်မ ာ်းရသကသိုို့ ပန််းက

ရရ်းဖွွဲ့ြသညအ
် ာ်းရလ ာ်စာွ ကဗ ာတွင််း၌ ပန််းမ ်းစံိုကို

ရလ်း၏ ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်၊ အရရာင်အဆင််းတက
ိုို့ ိုမပကာ

လည််း ထည်သွင််းရရ်းဖွွဲ့ြသည်။ ပန််းမ ာ်းကို လပစွာ

ရရ်းဖွွဲ့သည်လည််း ရပါသည်။

ပွင်ဖူ်းရနပံို၊

ရာသသဘာဝအရပွင်လန််းပံို၊

အရရာင်

စာဆိုနဝရဒ္်းကက်း၏ “ ရနွဦ်းကသည် ’’ ြ ပိုသမ် -

အဆင််း၊ ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်တက
ိုို့ ို အဖွွဲ့အမ ်းမ ်းမဖင် ရဖာ်မပ

ငါ်းမ က်နာ ဘိုရာ်းတိုင်ရတို၌ တိုငတ
် ည်ရလျှာက်ထာ်း

ထာ်းသည်။ စကာ်းလံို်းအသံို်းအနှုန််း၊ စာလံ်းို ရပါင််းသတ်ပံို

ရသာ ငါ်းမ က်နာဘိုရာ်း၏ဘိုန််းရတာ်ကို စကာ်းလံို်းသတ်

တမိုို့ ဖင် ရရ်းဖွွဲ့ သကသိုို့ ပန််းကရလ်း၏ အရရာင်အဆင််း၊

ပံို၊ စကာ်းလံို်း အသံို်းအနှုန််းမ ာ်းမဖင် ရရ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်။

ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်ကို ပရေဠဆင်ရရ်းဖွွဲ့သည်။

ထမိုို့ ပင် ြ စ်သူ မန််းကရလ်းကို မရတွွဲ့ရသည်မာ ကာမမင်

“မမစ်ရတိုလျှင် ’’ြ စစ်ရတို၏တတယပဒ္
ို ်တင
ွ ်

လပပမဖစ်၍ လွမ််းဆွတ်တမ််းတရ ကာင််း၊ မမနစ်သက်ရာ

တပတ
ိုို့ ွ၊ တရပါင််း ရာသသဘာဝအလမ ာ်းကို ဖွွဲ့မပြ

ပန််းကရလ်းမ ာ်းကို ရရ်း ၍ ြ စ်သူမန််းကရလ်း ဦ်းထပ်၌

သည်။ ထိုရာသ၌ ပွင်လန််းရသာပန််းသည်

ဆင်မမန််းရပ်းလရ
ို ကာင််း ရရ်းဖွွဲ့ရာ ဒ္ိုတယပိုဒ္်၌ ပန််းက

ဟရွှေ ော်းနီဖမန့််း၊ ရေန့််းနှငဆ
့် င့်၊ မောတင့်ဟပါက့်ကကီ်း၊
တည့်တစီ်းနှင့်၊တ

ရလ်းကို ပရေဠမဖင်
မလျှင့်အစ၊ ရလည့််းဟေရစ့်၊ အ
တမ့််းေန့်ထူ၍၊ အတူမဟက၊

ဟက ်း ူဝနှင့်၊ ဟ ော့်တငြံြူ်း၊ ဟလှော့်ကော်းဦ်း ိို့၊

စ့်တေါ၊ တမှောတမူ၊

ဟဝဟ ်းဟ

တထူ်းဟထလော၊ ပန့််းတကောတင့်၊ နိှုင်း့် ရောမတူ၊ ေိင့်မဉ္ဇြူကိ

်း၊ လဟရ်းပီမှု၊

ေူ၍ ဖွွဲ့ဆထ
ို ာ်းပါသည်။

ဗိနဒုနှစဖ့် ြော၊ မကောအတူ၊ပကူ ယ့်ညတ့်၊ နလျှင့် တ့်၍၊

စာဆိုက

တလတ့်ဗန
ိ ဒု၊ နှစ့်ဖြောဖပုလ က့်၊ ဆတ့်နလလ၊
ပန့််းဟ ောတကိ

ီ်းဦ်းထပ့်၊ တရပ့်ဖမင့််းက၊

ေူ၍ ရတွွဲ့ရပါသည်။

မမဆိုလိုရသာ

ပန််းကရလ်း၏

အရရာင် အဆင််းကို ရေန််းတ၏
ိုို့
သကဂန််းနမမန််းရသာ

စာဆိုဖွွဲ့လရ
ို သာ ပန််းကရလ်း၏ ပရေဠကို

အရရာင် နင်

လည််းရကာင််း၊ ဝတ်ဆံမာ အစွယ်

အဓပပာယ်ရဖာ်လျှင် “မမတ်ရလ်းပန််း ’’မဖစ်ရ ကာင််း

တစ်ရြ ာင််း တည််းရ ရသာ တည်ဆင်နင်လည််းရကာင််း၊

ရတွွဲ့ရရပါသည်။ ထမိုို့ ပင် “ပတ်စက်ဝန််းလည် ’’ြ မို်း

ပွင်ြ ပ်ပွင်လွှာ တမ
ိုို့ ာ ရမ််းကက်း ရဆာင််းရသာ ဦ်းထိုပ်နင်

ရတာရတို တွင်လည််း မို်းရာသတွင် ပွင်လန််းရသာ ပန််း

လည််းရကာင််း၊ တရိုတ် မမင််းကနင်လည််းရကာင််း တူ

ကရလ်းကို

သည် ေူ၍ဆိုထာ်းသည်။ အဖူ်းနရကာက်ရကာက်မာ
ကက်တူရရ်းနှုတ်သ်း၊ ရလာ် ကာ်းဦ်းပိုင််းတန
ိုို့ င် တူပပ်း

ဝတ့်ရည့်မန့််းကကည့်၊ ညောဖမရည့်နှင၊့် ရိ်းရှည့်ဖမတြံ၊
ေ ပ့်ရြံပလ်း၊ ရ်းရ်းလှပ့်လှပ့်၊

ပ့် ပ့်ပ ြံွဲ့ရောှ ်း၊

ဟရ်းဖငော်းရလျှင့်၊ စလည့််းဆင့်မှ၊ ပတင့် ယ

အရရာင်အရသွ်းမာ မဏ္ရ ာတ ပတတမမာ်း ကသပ
ိုို့ င်

တ့်၊

မဖစ်ရ ကာင််းမပဆိုထာ်းသည်။ စာဆိုသ ရရစ လိုရသာ

ဖြြူဆတ့်ဆတ့်ကိ

ပန််းကရလ်း၏

ေိုရရ်းဖွွဲ့ထာ်းပါသည်။ ပန််းကရလ်း၏ ပရေဠအသံို်းကို

ပညာရင်တိုို့ ရဖာ်ထတ
ို ်ြ ကသည်။

ဤပန််းဘွွဲ့၌ ပန််းကရလ်း၏ ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်နင်
ရရ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်။

သတ်ပံိုနစ်ြိုရရာ၍
ပန််းကရလ်းသည်

ပံိုပန််း

သဏ္ဌာန်တက
ိုို့ ို ကညလ
် ျှင် “ ဟပါက့်ပန့််း ’’ မဖစ်သည်ေို

အဓပပာယ်ရဖာ်လျှင် “စံပယ် ’’ေူ၍ မဖစ်ပါသည်။
စာလံ်းို ရပါင််း

အရရာင်အရသွ်း၊

စာဆိုကိုယ်တင
ို ် “ရဆာင််းရက်လစံို ’’ြ စူဠာမိုန

ပရေဠဆင်

ဘိုရာ်းတင
ို ်ရတိုတင
ွ ် ရပါက်ပန််းကို

ဝတ်ရည်ရနံို့
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လည််းပါဝင်သည်။

ရှမ့််းမင့််းအပ့်ထပ့်၊ ဟက ်းနှုတ့်နိှုင့််းတူ၊ ဦရရူတိ၊
ဖြြူလည့််းဖြြူန၊ စလည့််း စတြံ၊ ငြံလည့််းငြံရင့်၊
ပင့်လည့််းပင့်လ က့်၊ ေါ

ငရ
့် ော

ရတွွဲ့ရ ရသည်။ စာဆို၏ ဗေိုသိုတ မတစ်ဆင် စာဖတ်
သူ၌လည််း

လည် သွာ်းလာရနရရသာရ ကာင် သဘာဝအလတရာ်း

မြင််းရသမ ာ်းကိုလည််း
ဤသည်မာ

မ ာ်းကို ကဗ ာအတွင််းထညသ
် ွင််းဖွွဲ့ဆို ြ ကမြင််း မဖစ်ရပ

ထင်

မ ာ်းကို အမြာ်းန်းစပ်ရာ အရရာင်အရသွ်း၊ ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်

သည်။

ရတွွဲ့ရရသည်။

စာရပ

အမ ်းအစာ်း

အထူ်းသမဖင်

ရတာင်ငရ
ူ ြတ်ရတိုမ ာ်းတွင်

စာရပမ ာ်းထက်

မ ာ်းမ ာ်းစာ်းစာ်း

ရတွွဲ့နိုင်ပါသည်။ အရည် အရသွ်းအာ်းမဖင်မူ ပရေဠ

အရာ ကို တိုကရ
် ိုကမ
် သရဘ စာဖတ်သူ၏ ဉာဏ္်ကို

အဖွွဲ့တင
ို ််းသည် သက်ဆင
ို ်ရာ အရ ကာင််းအရာ၊ ကဗ ာ

ကွန်မို့ မြူ်း ရစသည်။ ပရေဠကို အရမဖညရရသာအြါ

အမ ်းအစာ်း အလိုက် ဆိုလိုြ က် ကို ထမရပေါ်လွင်မရ
ှု ၍

ကည်န်းူ

စတ်ဝင်စာ်းမှုအာ်းရကာင််းလာရစ

နိုင်စွမ််းရရ ကာင််း

ရတွွဲ့ရပါသည်။

ကဗ ာပရယာယ်

က မ့််းကိ်းစောရင့််း

တစ်ရပ်ေိုလည််း ဆိုနိုင်ပါသည်။
ခေြံုငြံ

ရာ်းရာ်း

အမြာ်းရြတ်

ဆင်ရရ်းဖွွဲ့မြင််းသည် စာဆို ဆိုလိုရသာ အရ ကာင််း

ေူရသာ

ကဗ ာပရယာယ်တစ်မ ်းကို

ဉာဏ္် ကွန်မို့ မြူ်းကာ ဖန်တ်းဖွွဲ့ဆရ
ို လရရ ကာင််း ရတွွဲ့ရ

အသံို်းအနှုန််းမဖင်

လည််း ပရေဠ သရဘာရရ်းဖွွဲ့ြ ကသည်။ ထိုသိုို့ ပရေဠ

အမပင်အဆင်တတ်မြင််း

ပရယာယ်

အာ်းမဖင်မူ ပ ွဲ့နငရ
် တို ကဗ ာအဖွွဲ့အနွွဲ့မ ာ်းတွင် စတ်ကူ်း

ဆင်တူမှုမ ာ်းမဖင်လည််း ပရေဠသရဘာရဆာင် ရရ်းဖွွဲ့ြ

အရမပာတတ်မြင််း၊

ကဗ ာ

စာရပမ ာ်းတွင်သာ အတတ်ပညာတစ်မ ်းအမဖစ် ထင်

ရရသာပန််းကရလ်း၏အရရာင်အရသွ်း၊ပံိုပန််းသဏ္ဌာန်

စာဆတ
ို ၏
ိုို့

လာရစပါသည်။

စာရပ ရြတ်အာ်းမဖင် အင််းဝရြတ်နင် ရတာင်ငရ
ူ ြတ်

အရတွ်းရပ်းလရ
ို သာ သရဘာရရသာရ ကာင် မမ မမင်ြ

ဤသည်ပင်

စာဆပ
ိုို့ ရယာယ်၊

ပရေဠမဖင်ဖွဲ့ွ ရသာ

သည် ရို်းရင််းသည်ေို ယူဆြေန်ရသည်။ စာဖတ်သူကို

ြံစာ်းရရရစပါသည်။

ြံစာ်းရရ

အစွမ််းရ ကာငေ
် ို ဆိုနိုင်ပါသည်။

လမ်မည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည််း ပန််းကို တက
ို ်ရိုက် ဖွွဲ့ဆမ
ို ှုမ ာ်း

လည််း

အမြာ်း

ည၍ ရရလာရသာ ကည်န်းူ ရပ ာ်ရွှင်မြင််း၊ နစ်သက်

လည််း သရြံစာ်းရစလိုသည်။ ထရ
ိုို့ ကာင် ပန််းကရလ်း

နစ်သက်မြင််းတက
ိုို့ ို

အရမဖညရရသာအြါ

မ ာ်းတို်းပွာ်းလာရစပါသည်။ ထမိုို့ ပင် “ပရေဠ’’ကို အရမဖ

လမ်မည်။ မမအာရံိုရရာ ပန််းကရလ်းမ ာ်းကို စာဖတ်သူ၌

ရက နပ်မြင််း၊

“ပရေဠ’’ကို

စာရပဆင
ို ်ရာမ ာ်းကို ရလ လာဖတ်ရှုွဲ့ရ၍ အသပညာ

မ ာ်း၏ နူ်းညံသမ်ရမွွဲ့ လပမှုမ ာ်းကို အာရံိုစ်းူ စိုကမ
် ရပ

စတ်ဝယ်

ဗေိုသိုတမ ာ်းရရပါသည်။

ရပေါ်လွငရ
် အာင်

သဘာဝအလတရာ်း၌

ပန််းကရလ်းမ ာ်းလည််း ပါဝင်သည်မဖစ်ရာ ပန််းကရလ်း

စာဖတ်သူ၏

ဖတ်ရှု

ရလလာ ရရသာအြါ စာဆ၏
ို ဗေိုသိုတ မ ာ်းမပာ်းမှုကို

စာဆိုတိုို့သည် ရတာရတာင်ရရရမမတစ်ြင
ွ ် လည်

ထမိုို့ ပင်စကာ်းလံို်း

အြ က်ကို

တင်မပြပါသည်။ ပန််းပရေဠအဖွွဲ့မ ာ်းကို

ေူ၍ရဖာ်မပဖွွဲ့ဆိုထာ်းပါသည်။

မြင််းမဖစ်ပါသည်။

ဆိုလိုရသာ

ပန််းကရလ်းမဖင် ပရေဠမပ ရရ်းဖွွဲ့ြ ကသည်ကို ရလလာ

ီ၊ လိက့်ကကညီ၍၊

ရြီပိဟတောက့်၊ ဟပါက့်လည့်အပပီ၊ ဟတ်းဟတ်းနီမျှ

မ ာ်းကိုသတမပ မလာ ကသည်။

စာဆို

စို်းရသွ်း၊ဦ်း။ (၁၉၉၈)။ ရြတ်သစ်အဂဂလပ်-မမန်မာအဘဓာန်။
ရန်ကိုန်၊ ရရွှကံရကာ်ပံိုနပ်တက
ို ်။

ြံ်း ပ့်ေ က့်

တင်၊ ဦ်း။ (၁၉၆၉)။ ကဗ ာဗနဓသာရက မ််း။ ရန်ကိုန်၊
လယ်တမဏ္ င်ပံိုနပ်တိုက်။

ကဗ ာပရယာယ်မဖင် ကဗ ာကို ဖန်တ်းရရ်းဖွွဲ့ရသာ

နဝရဒ္်း။ (၁၉၆၆)။ နဝရဒ္်းရတိုရပါင််းြ ပ်(စ-ကကမ်)။ ရန်ကိုန်၊

အြါသဘာဝအလတရာ်းမ ာ်းကိုလည််းထည်သွင််းရရ်းဖွွဲ့

ေံသာဝတပံိုနပ်တိုက်။

ကသည်။သဘာဝအလတရာ်းထ၌ပါဝင်ရသာ “ ပန််းက

မမန်မာစာအဖွွဲ့ ။ (၁၉၉၁)။ မမန်မာအဘဓာန်။ ရန်ကိုန်၊

ရလ်း’’မ ာ်းမဖင်လည််း ရရ်းဖွွဲ့ ကသည်။ ထိုသိုို့ ပန််းမ ာ်းမဖင်

ဖိုတိုလစ်သိုပံိုနပ်စက်။

ပရယာယ်ဆင်ရရ်းဖွွဲ့ရာ၌ “ပရေဠ’’ မဖင် ရရ်းဖွွဲ့မြင််း
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