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စ တ္မိုးအက ဉိုး
ဤစာတမ််းသည်

မ်းမ်း

မြစ် မနသည်။ စာမရ်းသူသည် ၀တထုတစ်ပဒ်က ဇာတ်လမ််း၊

(အင််းလ ာ်း)

၀တထုတ

ဇာတ်မဆာင်၊ ကာလ မဒသမနောက်ခ၊ မမပာစကာ်း၊ ရွေ့မထာင်၊

မ ာ်း(၁)မှ စစ်သာ်းမယာ်း၊ ဘ၀ အမမှာင်၊ အမ်ကလူကက်း၊

မရ်းဟန်ဟူမသာ

ဟူမသာ

မဆာက်ထာ်းသည်။

မည်သည်
ထရည်ရွယ်

၀တထု(၃)ပဒ်တွင်

မတွွေ့ရ

သည်ဘ၀အမတွ်း

ကဏ္ဍမ ာ်းမြင်ြွွေ့

စည််းတည်
စာမပတွင်မဆ

အမမင်နှင်ရသတက
ို့

မလလာ သ်းသပ်တင်မပထာ်းမသာ

ရည်ရွယ်ခ က်ပါ၏။

စာတမ််း

ရသစာမပ

အြွွေ့တစ်ခမြစ်မသာ

အဓကမဏ္ဍုင်ဟ ဆရမည်။ စာမရ်း သူသည် ရည်ရွယ်ခ က်က

အမမခတည် မရ်းြွွေ့ မသာ

အမကာင်အထည် မြာ်ရန် ဇာတ်လမ််း၊ ဇာတ်မဆာင် တို့က

မြစ်သည်။

၀တထုသည် ဒဌမလာက ကသာ

ခ က်သည်ပင်

အမမင်

မရွ်းခ ယ်ရသည်။ ဇာတ်လမ််း၊ ဇာတ်မဆာင်တို့ ညညွတ်စွာ

ဆင်မခင်တတရာ်း၊ မလာက နယာမ တရာ်း တက
ို့ လည််း

မပါင််းစပ်မစရန် ဆက်သွယ်မပ်းမသာအရာမှာ “မမပာစကာ်း”

မပ်းစွမ််း နင်ပါသည်။ ထမျှမက အသညဏ်ကလည််းပ၍

(တစ်ကယ်တည််းမမပာစကာ်း၊

ထွန််းမမပာင်မစ ပါသည်။ ဤစာတမ််း တွင် ၀တထုတ သမဘာ၊

မြစ်သည်။

ရသ စာမပ သမဘာ၊ မ်းမ်း(အင််းလ ာ်း)၏ ၀တထုတ မမပာစကာ်း

ဇာတ်မဆာင် စရက်က သမမင်မစရန်၊ ကာလမဒသ မနောက်ခ

မ ာ်းမှ

ကသမမင်မစရန် ပမြာ်သည်။ မမပာစကာ်းသည် စာမရ်းသူနှင်

မ ကာင်

နှစ်သက်မွေ့အာရကသာမက

ရရှခစာ်းရမသာ

ဘ၀အသ

ဘ၀အမတွ်းအမမင်နှင်

ရသဟူ၍

အခ အခ မမပာ

မမပာစကာ်းမြင်

ဇာတ်ကမရွွေ့လ ာ်းမစရန်၊

အပင််း(၃) ပင််း ခွကာ တင်မပထာ်း ပါသည်။

စာြတ်သူ

မသာခ က်မ ါဟာရမ ာ်း - စတ်ဓာတ်၊ ဘ၀ အမမှာင်၊ သစစာ၊

ကရယာလည််းမြစ်သည်။ဇတ်မဆာင်တို့၏မမပာစကာ်းမ ာ်းက

အသသတ၊ မလာက န််းက င်၊

၀တထု၏ရည်ရွယ်ခ က်က ပပ်းနင်ပ၊ ဘ၀အမတွ်းအမမင်၊ ရသ

နဒါနိုး

မပ်းစွမ််းနင်ပနှင်

မည်သည်စာမပတွင်မဆ စကာ်းမမပသည် အမရ်းပါမသာ
မနရာတွင်

ရပ်တည်မနသည်။

ယမနို့မခတ်

စာမပ

အမ ်းစာ်းမ ာ်းတွင် လူအမ ာ်း အနှစ်သက်ဆ်း၊ လူအမ ာ်းနှင်
ထမတွွေ့မွေ့အရှဆ်း၊

ဒဋ္ဌမလာကရှ

အမ ကာင််းတရာ်းမ ာ်းနှင်

၀တထုတွင်
စာမရ်းသူ၏

ဆက်သွယ်မပ်း

မသာ

မ်းမ်း(အင််းလ ာ်း)၏စာမပစွမ််းရည်က

သမမင်နင်မစရန်

ရည်ရွယ်၍

ဤစာတမ််းကမပုစရမခင််း

မြစ်သည်။

၁။၀တ္ထုတ္ ပဘ
၀တထုတသည်

တ်း င်ပ နှနင်မွေ့အရှဆ်း

စာမပအမ ု်းအစာ်းမှာ “၀တထု”ဟဆရမပမည်။

အ ကာ်း

စကာ်း)

ပစတစ်မ ု်း

အလွန်မရှ်းက မသာစာမပအြွွေ့

မြစ်သည်။

အမစာဆ်းမသာ

၀တထုတမှာ

ဘစ၃၀၀ခနို့် တွင် အဂ စ် မပည်က ပင် မှရမသာ စကက တစ်မ ု်း

စတ်ကူ်းမြင် ြန်တ်းထာ်းမသာ အနပညာမ ာ်းပါ င်သည်။ ဒဋ္ဌ

မပေါ်တွင်မရ်းထာ်းမသာ

မလာကက

မမန်မာပထမဆ်း ၀တထု တမှာ ၁၉၁၇ ခ မတ်လထတ် သူရယ

မမဘ၀နှင်

ကယ်စာ်းမပုမသာမ ကာင်
ပတ် န််းက င်က

စာြတ်သူ

သည်

မပန်လည်

သတမပု

ခစာ်းမမစသည်။ စတ်ကူ်းြန်တ်း မွေ့မ ာ်းလည််း

ပါ င်မသာ

မ ကာင်နှစ်သက်စွငင

မစသည်၊

စတ်လပ်ရှာ်း

မစသည်။

ထမ ကာင်လည််း တထုသည် လူအမ ာ်းနှင်အထမတွွေ့ဆ်း စာမပ

376

မဂဇင််းပါ

ဆရာကက်း

အဂ စ်စာမပ
မရွှေဥမဒါင််း၏

မြစ်

သည်။

“မမာင်သန််းတင်၊

မသန််းရှင်” ၀တထုမြစ် သည်။ ၀တ္ထုတ္က မနမ အဘဓ န
အက ဉိုးခ ု ၌

“ဇ တ္

အပ ခခံထ ိုး

၍

ပ

ငတ္စဦိုး

အ ြစအ က၊

( ို့)

အမ ိုးက

အ ခငိုးအရ ကစတ္
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ဝငစ ိုးြယ ြင
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ထ ိုးပ
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အပ က ငိုး အရ ” (၁၉၉၁-

ည။

ါပမ ကခ

“ခငနှငိုးယ၏ ပ ကိုးမံှုံ ံရ
“၀တ္ထုတ္တ္င

စ ြတ္

င” တ္င၀တ္ထုတ္၏

အ ြစအ က

စ ပရိုး ူ၏

ဦိုးမ ုိုးမငိုး

လခ က၊တ္င

ည

ပဘ က

အဓက

ခက ည

က

မဟတ္၊

အဓက ြစ ည။

ူ အ ရံ နို့ က ျဲ မှုံှု့မရှဘျဲ အခ ကတ္စခ က ပ ေါ် တ္င

စူိုးစကနင ပလ ကပအ င ဇ တ္အမ တ္ညထ ိုးရမည။
စ ြတ္

ူ ၏အ ရံက နကနျဲစ စျဲပ

နဒါနိုး) ” ဟပြ

ထ ိုး

ငနင ရမည။ (၁၉၆၀၊

ည။ ါပမ ကခ ဦိုးတ္ငပရွှေ ကလညိုး

၀တ္ထု ပဘ က “တ္ကက လ

ည

ပဒ

စ ပစ င၊တ္ျဲ-

၃၊ ငိုး-၆” တ္င “၀တ္ထုတ္

လခ ငပ

အ ြစအ က၊

ည

ကစစတ္စရ ၊ အကကပလိုး တ္စကကက ထင
ပအ င က စလ စ တ္တ္တ္စ
စ ပ

အြျဲှု့တ္စမ ုိုး

ြစ

ရ ပြ

ည။” ဟပြ

မင

အမ ကာင််းအရာ

ခစာ်းနင်ရန်

တစ်ရပ်က

ဇာတ်မဆာင်

ရ

ထ ိုး

ည။

အမ ာ်းသရှ
အနည််းဆ်း၊

မြစ်ရပ်အက ဉ််းဆ်းကက စ် လ စ်စွာ တင်မပရမသာ ြန်တ်းမွေ့
အတတ် ပညာတစ်ရပ်ဟ ဆရမပမည်။

၂။ရ စ ပ

ခံစ ိုးရပ

စက ိုးမှ ရရှ

ဘ၀အပတ္ိုး အ မင နှင ရ

ရသစာမပအြွွေ့မြစ်မသာ
မလာကအမူအရာ၊

တထု၊ ကဗ ာ၊ မပဇာတ်တို့တွင်

လူူ့အမူ

အရာ

တက
ို့ မတွွေ့နင်သည်။

ရသစာမပက ြန်တ်းရာတွင် စာမရ်းသူ၏ ရည်ရွယ်ခ က်
သည်

အမ ာ်းနှင်

မလာကမကာင််းက ု်း

ဆင်မသာ
ပါမသာ

ရည်ရွယ်ခ က်၊

ရည်ရွယ်ခ က်

မြစ်မှသာ

စာမကာင််းမပမွန်

မြစ်မည်ဟ

ဆ ကသည်။ရသစာမပကြန်တ်းသူတို့သည်

ဒဋ္ဌမလာကက

မှ်း၍ပမြာ် ြန်တ်း ကသည်။ ထို့မ ကာင်လည််း ရသစာမပက
အမ ာ်းက နှစ်သက် မန ကမခင််း မြစ်သည်။ သဘာ၀လွန်
ြန်တ်းမွေ့က

ရပ

မြာ်မပပါြွင်ဆခ က် တို့အရ ၀တထုတ၏သမဘာမှာ စာမရ်းသူ
တင်မပလမသာ

၃။ မိုးမိုး(အငိုးလ ိုး)၏ ၀တ္ထုတ္ပ

နှစ်သက်မခင််းသည်

နှစ်သက်မခင််းမ ု်း

မြစ်ငပ်း

ခဏမျှသာ ကာမသာ

အမ ကာင််း

မပ ာက်ကွယ်သွာ်းတတ်သည်။

တစ်ခခမ ကာင်

ဘ၀အမတွ်းအမမင်ဆသည်

မှာကာ်း စာမရ်းသူ၏ မစတနော လွေ့မဆာ်မွေ့ မှတစ်ဆင်
ရရှလာမသာ အက ု်းတရာ်း၊ ဆင်မခင်တတရာ်း၊ကယ်ခ င််းစာ
တရာ်းတက
ို့

မခေါ်ဆမခင််းမြစ်သည်ဟဆနင်သည်။

အမတွ်းအမမင်သည်

လူူ့သဘာ၀၊

မလာက

ဘ၀

သဘာ၀က

ဆင်မခင်မမစငပ်း အသ တစ်ခ ထင်က န် ရစ်မစပါသည်။

ပဘ

မ်းမ်း(အင််းလ ာ်း) ၏စစ်သာ်း မယာ်း၊ ဘ၀အမမှာင်၊ အမ်က

၀တထု၊ကဗ ာ၊မပဇာတ်

တက
ို့

ရသ

ဟ

လူကက်းဟူမသာ ၀တထု(၃)ပဒ်က ဤစာတမ််း ၏အမလလာခ

ပညာရှင်မ ာ်းကသတ်မှတ် က သည်။ ရသစာမပဟူ သည်

အမြစ်သတ်မှတ်ကာ ၀တထု၏ မမပာစကာ်းမှ သမှတ်ရမသာ

မရ်းြွွေ့သူ၏

အမတွ်းအမမင်၊ ရသ တက
ို့ မလလာ တင်မပပါမည်။

ခစာ်းမ၊စတ်ကူ်းဉာဏ်၊ြန်တ်းမ၊

စာမပ

ရသမမမာက်

မခင််းဟူမသာအခ က်တို့အမပေါ် ြန်တ်းထာ်းမသာ အနပညာ
မြစ်သည်။မလာက သဘာ၀ နှင်လူူ့စတ်က ြွွေ့နွွေ့ တင်မပမသာ
စာမပက

ရသ

စာမပသည်

စာမပ

သူတစ်ပါ်း

သူတစ်ပါ်း ၏ မနရာတွင်
တစ်နည််းဆရမသာ်
တရာ်းပင်

သတ်မှတ် ကသည်။

နှင်အတူ

ခစာ်းမပ်း

ရသ

နင်သည်။

င်မရာက် ခစာ်းမပ်း နင်သည်။

ရသစာမပဟူသည်

မြစ်သည်။ရသစာမပသည်

မမပမစသည်။
မမစသည်။

ဟ

မလာက န််းက င်က
ရသစာမပသည်

စတ်

ကယ်ခ င််း
ဘ၀

စာ

အမမာက

သတမပုဆင်မခင်
အာဟာရ

က

မြည်စွမ််းမပ်းနင်မသာ၊ ဆင်မခင် တတရာ်းက မပ်းစွမ််းနင်မသာ
စာမပလည််း မြစ် သည်။

၃၊၁ ။ စစ

ိုးမယ ိုး (၁၉၇၃)

စစ်သာ်းမယာ်း၀တထုတွင်

မမင်နှင်မခ ာ

သူငယ်ခ င််းနှစ်မယာက်၏

မတူည

အမမခအမနနှင်စတ်သဘာ၀တို့က
မည်သည်ကစစ၊

မည်သည်

ဟူမသာ
မသာဘ၀

ပမြာ်ထာ်း
အမမခအမန

သည်။
မဆပမသ

သတ်မှတ်မရနင် မသာမ ကာင် စတ်ဓာတ် ကကခင်မွေ့ရှရန်
လအပ်ပတက
ို့ သမစလမခင််းသည် ဤ၀တထု ၏ ရည်ရွယ်ခ က်
မြစ်သည်။မခ ာသည်

ခ စ်သူ

နှင်တမ
ူ ကွာ

မနခွင်ရသူမြစ်သည်။မခ ာမ်းြွာ်း ခ န်တွင်လည််း ခင်ပွန််းက
အန်းတွင်ရှကာ

ပပ်းမပ်းသူမြစ်သည်။

မမင်၏

ခင်ပွန််းမှာ

စစ်မွေ့ထမ််းတစ်ဦ်းမြစ်မသာမ ကာင် ကစစတင််းတွင် ခင်ပွန််းက
အမှမပု၍ မရနင်မပ။ မဂဂလာဧည်ခပွအတွက် မပင်ဆင်ခ န်တွင်
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သာမက

မ်းြွာ်းခ န်တွင်လည််း

လပ်မဆာင်ရမ ကာင််း “စစ

မမင်

တစ်ဦ်းတည််းသာ

ိုးမယ ိုး လ မယ ူ

ပတ္

ထပ်တူ

မညနင်

မသာမ ကာင်ကကုလာမသာ

ဘ၀မပ်း

အမမခအမန တက
ို့ မူတည်ကာမပုမူ မနထင် တတ်မစရန်

ဒီလ ျဲ ပခ ပရ၊

ူတ္ို့မှ က အခ န ည တ္ ဝန ထမိုးပ

င

လအပ်ပါ သည်ဟူမသာ အခ က် သည်ဤ၀တထုမှ ရမသာ

ပနရတ္

ဒီလကစစပတ္ အတ္က အခ န မပ ိုး

အမတွ်းအမမင်မြစ် သည်။ မမင်သည် မလာကဓက ခနင်ရည်

ပတ္

နငဘူိုးပလ

ကယက

ပ ီိုးစီိုးပအ င
(၁၉၉၆၊၃၁)”

ါရမီ ြညဘက ီ ီ

ကယဘ

ပ

ကစစအ ိုးလံိုး

ငရွကရတ္ ပ ါ။

ဟူမသာမမပာစကာ်းအရသရသည်။

သူမ ာ်းကသပ
ို့ င်

ခင်ပွန််းထမှ

မတာင်တပါမသာ်လည််း

ရှသည်။ ဘ၀တာ န်တက
ို့
တည်ငငမ်စွာ မဆာင်ရွက်နင်သူ
မြစ်သည်။

မမင်တွင်

မခင်

အမခာ်း

သတတ၊စစ်သာ်းမယာ်းတစ်မယာက်၏ခနင်ရည်ရှမွေ့၊ မန််းမသာ်း

ကင်နောယယမွေ့ကလလာ်း

တစ်မယာက်တွင် ရှသင်မသာ ဘ၀အာ်းမာန်တို့ မပည်စသူ

စစ်သာ်းမယာ်းပပ

ကကခင်မသာ

မြစ်သည်။ မမင်၏ စတ်ဓာတ် နှင် အမပု အမူတမ
ို့ ှ “ ရရသ”

စတ်ဓာတ်ရှသည်။ မမင်သည် သူတစ်ပါ်းက အမပစ်တင်စကာ်း

“သနတရသ” တက
ို့ ခစာ်းရမစ ပါသည်။

မဆ

၃၊၂ ။ ဘ၀အပမှ င(၁၉၇၃)

ငငုမငင်မွေ့မရှဘ

မတွွေ့ကကုလာသည်

တာ န်က

ထမ််းမဆာင်သူ မြစ်မ ကာင််းဤ မမပာစကာ်း အရသရသည်။
မ်းြွာ်း

ငပ်းခ န်တွင်လည််း

ခင်ပွန််း

မလာမရာက်နင်မသ်း

မ ကာင််းက
ရင ဘယပလ က ဝမိုး

ံကကုိုးရကပ ိုး ရမလ ိုး၊ မပကိုးက ြနိုး
“ ူ

ဘ၀အမမှာင်၀တထုတွင်

မပကိုးမှ မဟတ္ဘူိုး

အပ က ငိုး က ိုး

ကရမလ ိုး၊”

ပရှှု့တ္နိုးမှ ၊

ရငပတ္

တ္စ

လကမလျဲ၊

တ္ ရငိုး

င

လူစတ်

မရှမသာ

စ်းပွာ်းမရ်းသမာ်း၊ သစစာမရှမသာ အမ်မထာင်ရှ မယာက် ာ်း၊
အသအလမမာ

“ဗလစိုး မငကကီိုးမ ိုး

တစ်မယာက်၏

နည််းပါ်းမသာမန််းမပ ုမလ်း

မရ်းထာ်းသည်။

တအ
ို့ မ ကာင််း
မန််းကမလ်းမ ာ်း

အသလမမာမလျှင်၊အယလွယ်လျှင်၊
က

အပ က ငိုး

ပတ် န််းက င်က

မလလာမူူ့မရှလျှင်ဘ၀အဆ်းသတ် ရမသာ မ ကာင် အသ၊
သတရှရန်လအပ်မ ကာင််း

အသမပ်းလမခင််းသည်

က ိုးပ ိုးမှ ပ ါ”

စာမရ်းသူ၏ မစတနော မြစ်သည်။ ကက်းကက်းမမက မဘမငမုင်က

“ ူ ခငမရပ

မမွ်းစာ်းမည်ဟဆကာ

“မရပ

ိုးဘူိုးလ ိုး”

ိုးဘူိုးတ္ျဲကယ၊

တ္စလပလ က

မလပတ္ ဘူိုး၊

လ နငမယ ထငတ္

ဟူမသာမခ ာနှင်မမင်

တ၏
ို့

ပနောက

ျဲ။ (၁၉၉၆၊၃၄)”

သနပပင်သို့

မခေါ်လာသည်က

ငမုင်ကယသည်။ ရွာမှာကသို့ အလပ် ပင်ပင်ပန််းပန််း မလပ်ရ
သည်ကလည််းငမုင်ကမပ ာ်သည်။

အသပညာမရှ

မသာ

အမပန်အလှန်

မမပာ

ငမုင်သည်

စာမရ်းသူ

သည်

ဦ်းလှမမာင်နှင် အမ်မထာင်က ငပ်းကာမှ ဘ၀ ၏အမကာက်

မမင်၏ဘ၀အမမင်နှင် မမင်၏စတ်သမဘာက ဤမမပာစကာ်း

အမကွွေ့တက
ို့
ရပ်စာ်းမလာ သည်။ ဦ်းလှမမာင်သည် ပခူ်းနှင်

မြင် ပမြာ်ထာ်းသည်။ ယခလ အခ န်ခစာ်းရသမျှက ခင်ပွန််း

သနပပင် ကူ်းကာ သန််းကာ အလပ်ရပ်မနသည်။ တစ်ခါတစ်ရ

ကမမပာမပခ င်ရှာ မည်။ အာ်းမပ်းနှစ်သမ်ယယ မွေ့ကလည််း

ညမနဘက် ကမသာကမမ ာ မရာက်လာငပ်း မနက်မစာမစာ

မမျှာ်လင် မနရှာမည်။ သို့မသာ် စတ်ဓါတ်ခင်မာမသာမမင်တွင်

ကပ ာကယာ မပန်သွာ်းတတ်သည်။ ငမုင်ကပခူ်းတွင် အတူ

ကည်လင်လန််းဆန််းမသာ

မနရန် မတာင််းဆတင််း မငင််းပယ်ပက

စကာ်းမြင်မြာ်မပထာ်းသည်။

ထာ်းသည်။

အသွင်သာရှမ ကာင််း မြာ်မပ

လူူ့အြွွေ့အစည််းတွင်

မသာအမ ု်းသမ်းမ ာ်းစွာ
ပမြာ်ထာ်းသည်။
အာ်းက်းမနမခင််းထက်

မမင်

လအပ်သည်က
အရာရာတွင်
မမဘ၀

ကက်းကက်းမမ၏

ကသို့

“ကကကီိုး ကညရတ္

ဤသို့

ပနတ္တ္ ါတ္ယ။”

သူတစ်ပါ်းက
အာ်းက်းရာသည်

င နိုးပန

မ ကာင်

လ ျဲ၊ ပမုငက ြစ

လ

“ပမုငအတ္က ကကကီိုး အစီအစဉပတ္ လ ပန တ္ယ။”
“ကကကီိုးတ္စပယ ကတ္ညိုး

မမသာမြစ်သည် ဟူမသာ ဘ၀အသက မပ်းစွမ််း ပါသည်။ ဤ

လကကူမယပလ။”

မမပာစကာ်း တသ
ို့ ည် ရည်ရွယ်ခ က် က မပေါ်လွင်မအာင်

“ပမုငဒီမှ

မထာက်ပမပ်းနင်ပါသည်။ ဘ၀နှင်ဆနဒတို့သည် အငမတမစ

ကယပနော။ (၁၉၉၆၊ ၄၅)”
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ျဲပအိုးပ

ိုးပန ါဦိုး၊

င နိုးပနရင

ပနောကပတ္

ပမုင

လညိုး

ပခေါ် ါမယ
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ဟူမသာ

အခ အခ

မမပာစကာ်းအရ

ဦ်းလှမမာင်၏

စတ်ဓာတ်၊လပ်ရပ်တို့

သည်“ ဘစဆရသ”

လှည်မြာ်းမွေ့က ရပ်စာ်းမ မစသည်။ ကက်းကက်းမမ ကလည််း

ခစာ်းရမစပါသည်။

လက်မသွာ်း

၃၊၃ ။ အမကလူကကီိုး(၁၉၇၆)

မစခ င်သည်

အမ ကာင််း

အရင််းက

ငမုင်

မသခရမပ။ ငမုင် ကယ် န်ရှမှန််း သရခ န်တွင် ဦ်းလှမမာင်
အမ်မမပန်သည်မှာ
ငမုင်ဘ၀လည််း

မလ်းရက်ခနို့်

ရှမနမပသည်။

အမမှာင်က ခရမတာသည်။

ငမုင်နှင်

လှက င်တို့ မမပာမသာ စကာ်း
“ဦိုးလှပမ ငမှ ပလ
ပမုှု့ပ ေါ်မှ

လူတို့၏အမပုအမူ၊

တို့က

အမမပာအဆတသ
ို့ ည်

ထသူ၏

ပင်ကစတ်ရင််းနှင် ဆနို့်က င်ဘက် မြစ်တတ် သည်ကလည််း
သတမပုမမစရန်၊ သစစာ တရာ်းက မစာင်ထန််းမသာ လူမ
ပတ် န််းက င် တွင်သာ ငငမ််းမအ်းမူရှသည်က သမမင်ခစာ်း

မယ ိုးကကီိုးရှတ္ယတ္ျဲ၊

ျဲတ္ျဲ၊ ကပလိုးငါိုးပယ ကတ္ျဲ၊

ျဲခူိုး

မီိုး အကကီိုး

ံိုးက

တတ်မစရန်

ဟူမသာရည်ရွယ်ခ က်တို့မြင်

လူကက်း၀တထုက

ပမြာ်ထာ်းသည်။

အမ်က

ထ၀တထုတွင်

အရာရှ

မမပမုငပလ ကရှ”

ကမတာ်သက်သက်နှင်

“ဟင ဘ ပ

မသာအမ်မထာင်မရ်း အမမခအမနက နင််းယှဉ် မပထာ်းသည်။

တ္ယ လှက င၊ ကကကီိုးမှ မယ ိုးကကီိုး ရှတ္ယ

ဟတ္လ ိုး၊ ကကီိုးကကီိုးပမ ပ

ပတ္ မ

“အျဲ အျဲဒါပ

လ ကနျဲို့လ တ္ ၊ အျဲဒီအတ္က

တ္ ပ ါ၊

ဦိုးလှပမ ငက

က

ံ

ိုးြ

အမ ိုးကကီိုး

”

အမ်မြာ်

သက်သက်၏အမ ု်းသာ်း
ပ ိုးတ္ယတ္ျဲ။

(၁၉၉၆၊၄၇)”

ရမသမလ်းစာ်းမ

သည်

မြင်

တစ်ဘက်သာ်းက
သက်သက်

အမပေါ်တွင် လည််းဂရစက်မူူ့၊ ကင်နောယယမူူ့ တက
ို့
လွန်က
မဒေါ်ငမုင်

၏ခင်ပွန််း

သည်

က

စကာ်းမမပာ ဘဆတ်ဆတ်၊ ခပ်မပတ်မပတ် ဆက်ဆသကသို့

ပမြာ်ထာ်းသည်။ ထမမပာစကာ်းတို့သည် ဇာတ် မဆာင်စရက်က

မလာက တ်လည််း နည််းသူ မြစ်သည်။ မဒေါ်ငမုင်သည်ကာ်း

ထင်ရှာ်းစွာမပေါ်မစမသာ

သူူ့ခင်ပွန််းအမပေါ်

မမမဆွမ ု်းကပင်

စရက်ဆ်း

တ၏
ို့ ကွမပာ်း

ဆက်ဆတတ်သည်။

စွာမပ်းတတ်သူမြစ်သည်။

တမို့ ြင်ငမုင်၏အမဒေါ်နှင်ခင်ပွန််း၏

မဒေါ်ငမုင်

မမပာစကာ်းမြစ်သည်။

ကန်ပစစည််း

သြွယ်

သမဘာထာ်းကာ

“ကကရယ၊

ကန်သည်

ပခါငိုးထျဲကလျဲ

တစ်ပါ်းသူ၏

ဘ၀က

အမ်မထာင်မရ်းမြာက်မပန်ကာ
အမမှာင်

မသာဦ်းလှမမာင် ကသမ
ို့ သာသူမ ာ်း

တွင််းသို့

ပို့တတ်

ငမုင်၏ပတ် န််းက င်

ကပလ

ခတ္စပလ

တ္စခါတ္စခါ

“ ကက အ ိုးပ

ရှနင်ပါသည်။

အပမျဲတ္လှ လှ ပမ ပနတ္
မလျှင်

အယ

ပနတ္

မကကနျဲ

ရ ဝနပ ိုးတ္ျဲ ပ

“ က

ကက

ိုးပတ္လျဲ ပ

ကတ္

က ျဲကိုး”

ါ ျဲ၊ ရငထျဲက

ါ ျဲ”

နောိုးနောိုးပနပနမှ

မပနဘျဲကိုး၊

လွယတ
် တ်ပါသည်။ သူတစ်ပါ်းက အထင်ကက်း တတ်သည်။

အမအလ ပတ္လညိုးပတ္ ရံလ ပ ါကယ” (၁၉၉၆၊ ၁၃၆)

ထမှဘ၀အမမှာင် တွင််းသက
ို့ မရာက် ကာ ထအမမှာင်မှ မပန်

မဒေါ်ငမုင်နှင်သူူ့ခင်ပွန််းတို့မမပာစကာ်း

ထွက်မရနင်မသာမ ကာင် မန််းကမလ်းမ ာ်း အသသတရှရှ၊

“ဪ

သတတရှရှ၊ မ က်စြွင် နော်းစွင် မနထင်ရှင်သန် ကရန် အထူ်း

ဂရစကပြ မရ

လအပ်သည် ဟူမသာအခ က်သည် ဤ၀တထုက မပ်းမသာ

အ ကငနော တ္ရ ိုးမှ ရှပ

အမတွ်းအမမင်မြစ်သည်။ မဘမငမုင်၊ ရ်းအ မသာ ငမုင်၊

“ဒီမှ မငိုးပ

မမတတာငတ်မနမသာ ငမုင်သည် လမ်လည် လှည်မြာ်းမွေ့တို့က

“ဘယမှ လျဲ ပတ္ ပ

အစစ်အမှန်ဟ ထင်ခသည်။ အာ်းနည််းခ က်မ ာ်းနှင် ဘ၀

“ဘ ပ

ရှင်သန် ရမသာ ငမုင်၏ အမြစ်သနစ်သည် “ကရဏာရသ”
၊ကက်းကက်းမမနှင်

ဦ်းလှမမာင်

တ၏
ို့ လူမဆန်မသာ
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ျဲ၊

မကကနျဲ

ိုးပလိုး ဘ ပလိုးမှ မှနမှန မပ

“

ဆင်မခင်တတရာ်း

ပမ ပမ

ြစတ္ယကကရျဲှု့”

တွင်သာမက အမခာ်းမသာ လူမ ပတ် န််းက င် တွင်လည််း
အသပညာ၊

မြစ်သည်။

ဦ်းအန််းမမာင်နှင် သက်သက်တို့ အခ အခ မမပာစကာ်း

အမရာင််းအ ယ် မပုတတ် မသာ ကက်းကက်းမမ ကသို့မသာ
စ်းပွာ်းရှင်မ ာ်း၊

အလမက မနသူ

ပတ္ ကပတ္ က ု

ိုးပ

ိုးပ

ပနမပက ငိုး

တ္ ပလိုးမှ

ပတ္ မှ
ိုးရျဲှု့လ ိုးဟင”

ကြို့ ပရပနိုးတ္ညထ ိုး ါတ္ယဟ”

ကမလျဲ

ိုးဝယပ ိုးရမလ ိုး”

ိုးက”
၊

ရ ပမ င

ပ

ိုးနီမှုံနို့
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“အ

အခထ

က ျူ မပ
မ

ဝယပ ိုးရမလ ိုး

ခ င ါဘူိုး၊

တ္ျဲလူမ ုိုးနျဲို့

လ ပနပ

ိုးတ္ယ၊

ပတ္ လမယ ိုးမှနိုး

က ျူ

မပနခ ငပတ္ ဘူိုး၊

ိုးမှနိုး
ရျဲှု့လ ိုး၊

စတ္ကနတ္ယ”
“

အမ်မထာင်မရ်းဘ၀က
အာ်းက်းခ စ်ခင်မနမသာ
စတ်မမကာင််း

ခင်ပွန််းကသာ

သက်သက်အတွက်

မြစ်ရမသာမ ကာင်

မ ာ်းစွာ

“ကရဏရသ”

တက
ို့

ခစာ်းရမစသည်။

ိုးမှနိုးမယ ိုးမှနိုး မ

ပအ င ငါက ဘ လ

ပနလို့လျဲ

ခခံုငံ

မပမုငရ ”(၁၉၉၆၊ ၁၃၈)

ံိုး

တမို့ ြင် နင််းယှဉ်မပထာ်းသည်။ သက်သက်၏ အမ်မထာင်မရ်း

ခက
ဇာတ်လမ််းတစ်ခကတင်မပရာတွင် ဇာတ် မဆာင်

ကမကာင််းသည်ဟ ထင်နင် မသာ်လည််း ဦ်းအန််းမမာင်၏

သမ
ို့ ဟတ်

အမမပာနှင် အလပ် သည် ထပ်တူမညပက

စကာ်းမြင်တင်မပမခင််း

“ပဒေါ်ပမုငမ

မရရှာမသာ၊

ဘူိုးပနော၊မယ ိုးတ္စပယ ကကအျဲလရိုးရိုး

ိုး

ိုးပ ါငိုးတ္ျဲပယ က ိုးမ ုိုးမှ ပက ငိုးတ္ ” (၁၉၉၆၊ ၁၃၉)

တင်မပ

စာမရ်းသူ၏

မခင််းက

ရွေ့မထာင်မှအမမပာ

ထက်အခ အခ မမပာစကာ်း
ဇတ်လမ််း၊

တမို့ ြင်

ဇာတ်ကွက်က

သက် င်လပ်ရှာ်းမစပါသည်။

ပမ ၍

ဇတ်မဆာင်၏

ဟူမသာ သက်သက်၏ မမပာစကာ်းမြင် ဦ်းအန််းမမာင်၏

မလသမှတစ်ဆင်အမမင်အာရ၊

စရက်က

ထာ်းသည်။

ရမစသည်။ အ ကာ်းအာရကရမစ သည်။ စာမရ်းသူ တင်မပ

နှင်ြွငြု်းမွေ့က

လမသာ ရည်ရွယ်ခ က်၊မလာကအမမင် တက
ို့
သရှမစရန်

အရပ်အမမွတ်

ဤမမပာစကာ်းသည်
မြစ်မစ

ဇာတ်၏

သည်။

ကွလွတတ်ပက

မမပာမပ
မရွွေ့လ ာ်းမွေ့

ထင်မမင်ခ က်နှင်
လည််း

မင််းကမတာ်က

အမှန်တရာ်းတို့

အမမပာစကာ်း

သက်သက်က

ဤစာတမ််းပါ

ငသပါနှင် မမပာမသာစကာ်း
“မမက

ူ

ူ ူ ူ

လကပလ ပ ီိုးပခ ရတ္ယ

လို့

ဒီပနို့လျဲ

ပအ င

လ တ္

ါ ျဲ၊

ိုး

ူက

ထမရာက်စွာ

မမပာ

တို့က

ပပ်းမပ်းနင်ပါသည်။

စကာ်းတသ
ို့ ည်ဇာတ်ကွက်က

မရွှေွေ့လ ာ်းမစ ကာဇတ်မဆာင်စရက်ကလည််း ပမြာ်မပ်းနင်

ဒါမ ုိုးက

ူအ ငမ

တက
ို့

အ ကာ်းအာရ

က

မလ ရဘူိုး၊

ကလျဲပနတ္
ပနမပက ငိုးဘူိုး

ပရှှု့မှ တ္ငပတ္

ကင ကငနောနော ရှ

ိုး၊” (၁၉၉၆၊ ၁၄၀)

မြင်ခင်ပွန််း၏

သစစာမမွေ့က

ကင်နောယယမွေ့ကမပမသာ်လည််း

ါ ျဲ၊

သည်။မက ာ်မအာင်ဘာသာမပန်ဆမသာဂနတ င်တစ်ဆယ်တွင်
“၀တထုဆသည်မှာ

ပ ီိုး

ဂရတ္စက

မမပ်းနင်လျှင်

မက မက နပ်နပ်နှင်

ထ၀တထုသည်တန်ြ်း

ဆထာ်း

နှစ်သမ်မွေ့

မရှနင်မတာငပ”

သည်။ဤစာတမ််းပါ

ဟ

၀တထုတို့သည်

စာြတ်သူအာ်းမက နပ်နှစ်သမ်မွေ့က မပ်းနင် မသာ ရသစာမပ
မြာ်မပထာ်းသည်။

သ်းသပ်မပါသည်။

စာမရ်းသူ

တတ်

တသ
ို့ ည် သူတို့က င်လည်ရမသာပတ် န််းက င်မှ ရလာမသာ

မွေ့ကမမပမသာ်

ဘ၀ အမတွွေ့အ ကု ံစတ်ကူ်း စတ်သန််းတမ
ို့ ှ တစ်ဆင်

လည််းသစစာရှစွာမနထင်မသာ လင် မယာက် ာ်း - ထနှစ်ဦ်းတွင်

အမ ာ်းနှင်မတူမသာခစာ်းမွေ့မ ာ်းမြစ် မပေါ်လာတတ် သည်။

သစစာရှသူ သည်သာဘ၀ အမြာ်မွန် မကာင််း မြစ်သည် က

ထခစာ်းမွေ့မ ကာင်

ဤမမပာစကာ်းတို့မြင် အသ မပ်းထာ်း သည်။

န်း ကာ်းလာ မစသည်။ ဘ၀အသလည််း တ်းပွာ်း မစသည်။

မသာလင်မယာက် ာ်း၊

မြာက်မပန်

မကာင််းမ ာ်းမြစ်သည်ဟ

ကင်နောယယ

အမ်မထာင်တစ်ခတွင် ရပ်၀တထု ပစစည််း မပည်စရနှင်
သာယာခ မ််းမမမမွေ့က

မရရှည်မရနင်။

ကည်ရ နှင်အနှစ်ပမာဏက
လူတင််းလူတင််း

အမပေါ်ယအကာက

မှန််းဆရန်

ခက်ခပါသည်။

သစစာမစာင်သရန်လအပ်သည်

မ်းမ်း(အင််းလ ာ်း)
ခစာ်းမွေ့တက
ို့

စာမရ်းသူတ၏
ို့

သည်လည််း
၀တတ အမြစ်

အမရာက်ပို့

သူ၏

အမတွ်း

အမမင်

ဘ၀အမတွွေ့အကကု၊

ြန်တ်းကာစာြတ်သူထသို့

နင်သူတစ်ဦ်းမြစ်သည်ဟယူဆပါသည်။

ဘ၀ခရ်းတွင် အမမခ အမနမ ု်းစ ကကုရမည်မြစ် မသာမ ကာင်

ဟူမသာအခ က်တို့သည် ဤ၀တထု မှမပ်းမသာ အမတွ်းအမမင်

လူတင််း ဘ၀အာ်းမာန်ရှ

မြစ်သည်။ ဦ်းအန််းမမာင်၏ စတ်ဓာတ်၊လပ်ရပ်သည် စက်ဆပ်

အယလွယ်လျှင်ဘ၀

ရွရှာြွယ် မကာင််းမသာမ ကာင် “ ဘစဆရသ”၊ ခင်ပွန််းထမှ

မတွ်းမတာဆင်မခင်မူူ့ရှ ကရန်၊ သစစာတရာ်းမြင်မအ်းခ မ််းမသာ

စကာ်းခ ုခ ုကသာရမသာ်လည််း

ခ ငမန်မသာ
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ကရန်၊သူတစ်ပါ်းက အထင်ကက်း
အမမှာင်က နင်

မသာမ ကာင်
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ဘ၀ကတည်မဆာက် ကရန် ဟူမသာစာမရ်းသူ၏ဆနဒတက
ို့
ပမြာ်ရာတွင် မမပာစကာ်းြန်တ်းမွေ့အတတ်ပညာမြင် ပမြာ်
ထာ်း သည် ကမတွွေ့ရသည်။ ၀တထု၏ ရည်ရွယ်ခ က်သည်
လည််း အမ ာ်းနှင်ဆင် မသာရည်ရွယ်ခ က် မြစ် မသာမ ကာင်

(၅) မ်းမမမ၊ မ။ ၂၀၁၉။ ၀တ္ထုတ္ ပဘ တ္ရ ိုး ၀တ္ထုတ္

ြနတ္ီိုးမူူ့

အတ္တ္ ည ။

ကမကာ်

တ်ရည်စာမပ။
(၆)မ ု်းမင််း၊

ဦ်း။

စာတမ််းပ၀တထုတို့သည် စာမကာင််းမပမွန်မ ာ်း မြစ်သည်ဟ

ခငနှငိုးယ၏ပ ကိုးမံရ

သ်းသပ်တင်မပရပါသည်။

စစ်သည်မတာ်စာမပ။

(ပါမမာကခ)။

င။

၁၉၆၀။
ရန်ကန်၊

(၇) မနမ အဘဓ န။ ၁၉၉၉။ ရန်ကန်၊ မမန်မာစာ ဦ်းစ်းဌာန။

နဂံိုး
ဤစာတမ််းသည်

မ်းမ်း(အင််းလ ာ်း)

၏

၀တထုတ(၃)ပဒ်မှရရှမသာ ဘ၀အမတွ်း အမမင်နှင် ရသတို့က
မလလာတင်မပထာ်း မသာစာတမ််း မြစ်သည်။ ရသစာမပအြွွေ့
မြစ်မသာ

၀တထုသည်

နှစ်သက် ကည်နူ်းမခင််း၊

စာြတ်သူတို့အာ်း

စည််းစမ်ခစာ်းမခင််း

တမ
ို့ ှတစ်ဆင်

၀တထုအဆ်းတွင်ဘ၀ အသ အမမင်တစ်ခခ မပ်းနင်ရမည်ဟ
ဆ ကသည်။ ဤစာတမ််းပါ၀တထုတသ
ို့ ည်ကာ်း မှန်ကန်မသာ
ဘ၀အသကမပ်းစွမ််းနင်ပါသည်။

၀တထုတမ ာ်းကလည််း

မလာက န််းက င်ကသတမပုမမစရန်

နူ်းမဆာ်နင်

မသာမ ကာင် ြတ်ရွေ့မလလာမှတ်သာ်း ကရန် လအပ်သည်ဟ
ယူဆပါသည်။ ဤစာတမ််းသည် ၀တထုတ မလလာမွေ့နယ်ပယ်
အတွက်

တစ်စတ်တစ်မဒသအမထာက်အကူ

မပ်းနင်လမ်မည်ဟ ယ ကည် မမျှာ်လင်မပါသည်။

ပက ိုးဇူိုးတ္ငလ
ဤစာတမ််းကမပုစခွင်မပ်းပါမသာ

ပါမမာကခခ ုပ်

မဒါက်တာသင််းသုနင်၊ ကွန်ပ တာတကကသလ် (မတာင်ကက်း)၊
ပညာ အမမွမပ်းပါမသာ မဘနှစ်ပါ်း နှင် သင်ဆရာ၊ မမင်ဆရာ၊
ကာ်းဆရာမ ာ်းအာ်း လက်လစွာ မက ်းဇူ်းတင်ရှအပ်ပါသည်။

က မိုးကိုးစ ရငိုး
(၁)ခင်မင်၊မမာင်(ဓနမြ )။၂၀၁၁။ပရိုးဟန ည

နဒါနိုး။ ရန်ကန်၊ စတ်ကူ်းခ ခ စာမပ။
(၂) မဇာ်ဂ ။ ၂၀၁၄။ ရ

စ ပ အြငနှင နဒါနိုး။

ရန်ကန်၊ စတ်ကူ်းခ ုခ စာမပ။
(၃)

ရန်ကန်၊

တင်မရွှေ၊

ပဒ

ဦ်း။

(ပါမမာကခ)။

တ္ကက လ ည

စ ပစ င၊တ္ျဲ-၁၃၊အ ငိုး၆။

ရန်ကန်။

အထက်တန််းပညာဦ်းစ်းဌာန။
(၄) မိုးမိုး(အငိုးလ ိုး)။ ၀တ္တုတ္မ ိုး၁။ ၁၉၉၆။
ရန်ကန်၊ အင််းလ ာ်းစာမပ။
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