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လြတ္လပ္ျခင္းမွသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီသုိ႔ ၃

ရင့္က်က္ခ်င္တယ္ ၈

ဦးေႏွာက္တြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွပါ ၁၂

ေယာနသံ ၁၆

ရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၁၉

သန္းထြန္း (သုိ႔) ပညာ သေကၤတ (သုိ႔) မ,အ ေစခ်င္သူ ၂၄

စကားလုံးမ်ား၏ စြမ္းအား ၂၈

လူ႕သမုိင္း ၃၂

ေၾကာင့္ရြံ႕ျခင္း မနက္ျဖန္မ်ား ၃၅

ရီေနးဆန္႔ ၄၁
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လြတ္လပ္ျခင္း မွသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဆီသို႔

ဦးေဇာတိက (မဟာျမဳိင္ေတာရ)

လြတ္လပ္ေသာ စိတ္

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက၏ စာကုိ ဒုတိယႏွစ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ဘဝက စျပီး ထိေတြ႕မိသည္။ ပထမဆုံး

ဖတ္လုိက္ရတ့ဲ စာအုပ္က “ေတြးမိတုိင္း ေပ်ာ္တယ္”။ ဆရာေတာ္ ေရးသားထားသမွ် စာ အုပ္ေပါင္းစံုဆီက

စာမ်ားကုိ တူရာအစုအလုိက္ ျပန္လည္ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ထုိမွ တစ္စ တစ္စ ဆရာေတာ္၏

စာအုပ္မ်ားကုိ အေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာအုပ္တုိင္းကုိ ၾကိဳက္သည္။ ဆရာေတာ္ ေရးသားထားေသာ

စာအုပ္မ်ားအနက္၊ အၾကိဳက္ဆုံး စာအုပ္မ်ား ရိွသည္။

- လြတ္လပ္ေသာ စိတ္

- ေတြးမိတုိင္း ေပ်ာ္တယ္

- ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္

(သတိျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း)
- ဘဝ ဆုိတ့ဲ ေက်ာင္း

- သိစရာ၊ ေတြးစရာ

- တစိမ့္စိမ့္ေတြးမယ္

ကၽြန္ေတာ္က၊ ဘာသာေရး စာေပ ေပါင္းစံု ဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဆရာေတာ္ေတြ ေရးတ့ဲ စာအုပ္ေတြ အျပင္ လူပုဂၢဳိလ္ေတြ

ေရးတ့ဲ ဘာသာေရး စာေပေတြလည္းဖတ္ျဖစ္သည္။ အရွင္

ဇနကာဘိဝံသ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက စာအုပ္ေတြကုိ

စြဲစြဲျမျဲမဲ ဖတ္ျဖစ္သည္။ လယ္တီက်မ္းေတြ၊ ဒီပနီေတြ ဖတ္ၾကည့္ သည္။ ကုိယ္ သိပ္နားမလည္။ လိုက္မမီွေသး။

ဥာဏ္နည္းေသးသည္။ ရွင္ဆႏၵာဓိက စာအုပ္ေတြကုိ ေက်ာင္းသား ဘဝက ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခုေတာ့

မဖတ္ျဖစ္ေတာ့။ ဆန္းလြင္ႏွင့္ ဦးေရႊေအာင္ရ႕ဲ စာ အုပ္ေတြလည္း ဖတ္ျဖစ္သည္။ အရွင္အာဒစၥရံသီ (ေခၚ)

ဆန္းလြင္ ေရးသားေသာ စာမ်ားသည္ ဗုဒၶ ဘာသာကုိ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ေဝဖန္ ေထာက္ရႈျပီးၾကည့္သည္။

ဦးေရႊေအာင္က ဗုဒၶဘာသာရ႕ဲ အႏွစ္အသားကုိ ခ်႕ဲျပီး ၾကည့္သည္။ ဆရာေတာ္ ရွင္ဇနကာဘိဝံသ က

ဗုဒၶေဒသနာေတြကုိ လူေတြ၊ ဘုန္းၾကီးေတြ အလြယ္တကူ ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ေအာင္၊ သိနားလည္ႏိုင္ေအာင္

လုပ္ေပးသည္။



မင္းေသ့

4

ဦးေဇာတိက ေရးေသာ စာမ်ားက ဘဝေနနည္း၊ ထုိင္နည္း၊ စိတ္ထားတတ္နည္းကုိ ျပသည္။ ကၽြန္ေတာ္

စာအုပ္ေပါင္း ေထာင္ ဂဏန္းေလာက္ ဖတ္ဖူးသည္။ ဦးေဇာတိက ေရးသားေသာ စာမ်ား ေလာက္ ဘဝေနနည္း

နဲ႔ စိတ္ထားနည္းကုိ ေကာင္းေကာင္း ျပေသာ စာအုပ္မ်ား မေတြ႕ဖူးေခ်။

ျမန္မာျပည္၏ ကြန္ျဖဴးရွပ္

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကကုိ ကၽြန္ေတာ့္ ဘာသာ နာမည္ တစ္ခုေပးထားသည္။ အ့ဲဒါက “ျမန္မာျပည္၏

ကြန္ျဖဴးရွပ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ေတြးေခၚရွင္မ်ားထဲတြင္၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ ဆြန္ဇူးတုိ႔၏ ဒႆနမ်ား

ကၽြန္ေတာ့္ ကုိယ္ထဲ စိမ့္ဝင္ေနခ့ဲသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ဒႆနမ်ားက ဘဝႏွင့္ပက္သက္၍ ပညာေရးႏွင့္

ပက္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ လိုခ်င္သေလာက္ အတံုးလုိက္ အတစ္လိုက္ မေပးႏုိင္ေခ်။ ဘာသာစကား အခံေၾကာင့္

ျဖစ္မည္ ထင္သည္။ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ စာ မ်ားမ်ား ရိွမေနေသး

တာလည္း ပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္က ကြန္ျဖဴးရွပ္

က်မ္းစာေတြကုိ မူရင္း တရုတ္လုိ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ တရုတ္လုိ

လည္း မတတ္တာ ပါမည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက၏

အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ ဗုဒၶကုိ ေရာက်ဳိထား

သလုိေတာင္ ထင္ရသည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ဆရာေတာ္၏ ရႈေထာင့္မ်ားတြင္ အေနာက္တုိင္း

ပညာရပ္မ်ား ခ်ည္းကပ္ေလ့လာေသာ လစ္ဘရယ္ အယူအဆ

မ်ားလည္း မ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ စာစုံ ဖတ္ေသာ သူတစ္

ေယာက္၊ စာေရးေသာ အခါ ဒႆနာေပါင္းစံုတုိ႔ကုိ အခ်ဳိးညီညီ

ေရာက်ဳိထားသည့္ သေဘာကုိ ေတြ႕ရသည္။

လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ က်င့္သုံးရန္ မခက္ခေဲသာ၊ နားလည္လြယ္

ေသာ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ဆရာေတာ္က စာေရးေလ့ရိွသည္။ မေသခ်ာ မေရရာေသာ ေလာကၾကီးႏွင့္

ဖိစီးမႈမ်ားေသာ လူ႕ပတ္ ဝန္းက်င္ေတြ ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ဆရာေတာ့္

စာေပမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေလ့က်င့္ေပး သည္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္က်တုိင္း ဆရာေတာ့္ စာအုပ္မ်ားကုိ

ဖတ္ျဖစ္ သည္။ စိတ္ဆင္းရေဲနရင္ ဆရာေတာ့္ စာအုပ္ထဲက စာေၾကာင္းေတြကို သူ႕အတုိင္း ကုိယ့္မွတ္စုစာအုပ္

ထေဲတြ ကူးေရးေနမိသည္။ တစ္မ်က္ႏွာ၊ ႏွစ္မ်က္ႏွာ မွသည္ ေလး / ငါး / ေျခာက္ မ်က္ႏွာထိေအာင္ စာမ်က္ႏွာ

အျပည့္ ေရးသားေလ့ရွိသည္။ ခုထက္ထိ ဒီအက်င့္သည္ စြဲျမေဲနသည္။ အသက္ၾကီးထိ လုပ္ေနအုံးမည္

ထင္သည္။
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ငါ ဆုိတာကုိ သိေအာင္ လုပ္ေပးတ့ဲ စာအုပ္

လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္း အမီွအခုိကင္းကင္း ေနတတ္ေအာင္၊ အမီွအခုိကင္းကင္း သြားလာ၊

လုပ္ကုိင္တတ္ေအာင္၊ အမွီအခုိကင္းကင္း ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္လာသည္။ ကုိယ့္ အားကုိယ္ကိုးခ်င္

သည့္ စိတ္က ခိုင္မာသထက္ ခုိင္မာလာသည္။ စားေရး၊ ေသာက္ေရး၊ ေနေရး၊ ထိုင္ ေရးတြင္သာမက၊

ကုိယ့္ပညာကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြတတ္သည့္ စိတ္ကုိ ေမြးဖြားလာေစသည္။ လြတ္လပ္ျခင္းဟာ

တျခားသူမ်ားထံမွ သာမက ကိုယ့္အတၱကေန ကုိယ္ လြတ္ေျမာက္တဲ့ လူသား အျဖစ္ တည္ေဆာက္တယ္

ဆုိတာကုိ နားလည္လာသည္။ ကိုယ့္အေတြးေတြ၊ ကုိယ့္အယူအဆေတြက ေန ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ လြတ္ေျမာက္

ေအာင္ ေနထုိင္က်င့္ၾကံတတ္မႈကုိပါ သင္ေပးသည္။ ကုိယ့္ လြတ္ လပ္မႈက အေရးၾကီးသလုိ၊ တပါးသူေတြ

လြတ္လပ္ေအာင္ အက်ဳိးေဆာင္ျခင္းကလည္း အေရးၾကီး တယ္ဆုိတာ နားလည္လာသည္။

ဆရာေတာ္ ေရးေသာ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ စာအုပ္ႏွင့္အျမဲ လိုလုိ တြဲဖတ္ျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ (၂) အုပ္ရိွ သည္။

ဘသန္း (ဓမိၼက) ဘာသာျပန္ေသာ “ေယာနသံစင္ေရာ္” ႏွင့္ ေမာင္သာမည ေရးေသာ “ရွင္သန္ေနေသာဘဝ”

စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လြတ္လပ္တဲ့သူ ျဖစ္ခ်င္လာေအာင္ အျမဲ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနဖုိ႔

ဒီစာအုပ္ေတြက လုပ္ေပးသည္။ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ စာအုပ္ကုိ စြဲစြဲျမျဲမဲ ဖတ္သည့္ ကာလက မနည္းေတာ့။

ဒီစာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္း သတိၱေတြ ရလာတယ္။ ေတာ္လွန္ခ်င္တဲ့ စိတ္ ေတြလည္းျဖစ္မိတယ္။ အၾကီးမားဆုံး

ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ မိမိကုိယ္ကို ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ သည္။

ဂုိးဒင္း ထြဳ ိင္အန္ကယ္

လြတ္လပ္မႈ၊ ပညာ ႏွင့္ ျငိမ္းေအးမႈ စတ့ဲ အခ်က္ (၃) ခ်က္ရ႕ဲ အျပန္အလွန္ ျဖစ္တည္မႈကို ပီပီျပင္ျပင္

နားလည္ေအာင္ လုပ္ေပးခ့ဲေသာ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘဝရ႕ဲေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ ေလွ်ာက္ဖို႔ ခြန္ အားေတြ

ရလာတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္စာမ်က္ႏွာက ဘယ္စာပုိဒ္ကုိ ေကာက္ဖတ္ သည္ျဖစ္ေစ၊

ကုိယ့္ဘဝနဲ႔ ကိုယ့္အသိဥာဏ္ တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ ျမင့္လာဖုိ႔ အျမဲလုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းရိွသည္။ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ ကုိယ္

အက်ဥ္းက်ေနတ့ဲ အခ်ိန္ေတြေရာက္လာတုိင္း၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖုိ႔ “လြတ္လပ္ေသာ စိတ္” ကုိ

ဖတ္မိသည္။ ဖတ္ျဖစ္သည္။

ျငိမ္းေအးမႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈကုိ မေပးႏုိင္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ခါးခါးသီးသီး ၾကိဳးစားေနတ့ဲ လူတစ္ ေယာက္ကို

လက္တို႔ သတိေပးလုိက္သလုိ ခံစားရသည္။ မွန္ထကဲ လူတစ္ေယာက္ဟာ ငါ ပါလားဆုိ တာကုိ ျမင္ေအာင္

ၾကည့္တတ္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္။

ေဩာ္…. လူဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္ကို သိေအာင္ တစ္သက္လုံး ၾကိဳးစားေနရတ့ဲ သတၱဝါ တစ္ေကာင္ပါ့ လားလုိ႔

ျမင္မိသည္။ လြတ္လပ္ျခင္းက ပညာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ျငိမ္းေအးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ လူ႕ေလာကၾကီး

တုိးတက္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆုိတာ စိတ္ထမွဲာ စြဲစြဲျမျဲမဲ ယံုၾကည္မိသည္။ ဆရာေတာ့္ စာအုပ္ေတြ ဖတ္တုိင္း
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ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ စိန္ေခၚတတ္လာသည္။ ငါဟာ ငါ့ အဇၥ်တၱထကဲ ငါ ကုိ သိေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ေမြးဖြားလာတာ

ပါ့လားလုိ႔ သိလာသည္။

ငါ ဆရာ၊ ငါ တပည့္ ၊ ငါ့ ေမးခြန္း ငါ ထုတ္၊ ငါ့ အေျဖ ငါ စစ္

ကုိယ့္ အသိဥာဏ္ကုိ ကိုယ္ မျပဌာန္းႏိုင္ေသးရင္ လြတ္လပ္တဲ့ သူလုိ႔ မေျပာႏုိင္ေသးဘူးတ့ဲ။ ပညာေရး ဝါဒီ

တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ့္ ပညာေရးကုိ ကုိယ္ ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ သည္။

ကုိယ့္သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ကုိယ္ဆြဲႏိုင္ဖုိ႔၊ ကုိယ့္ေမးခြန္း ကုိယ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ကုိယ့္အေျဖ ကုိယ္အမွတ္ေပးဖုိ႔၊

ကုိယ့္သင္ခန္းစာေတြ ကုိယ္သင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။

ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ေျပာခ့ဲဖူးတာ အမွတ္ရမိသည္။ “ပညာဆုိတာ အေမြေပးလုိ႔ မရဘူး ကြ၊

ပညာတတ္ခ်င္ရင္ ကုိယ့္ဘာသာ လုပ္ယူရတယ္” တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘဝဆုိတဲ့ ေက်ာင္းမွာ ကုိယ့္ပညာကုိ

ကုိယ္သင္ဖုိ႔ အျမဲတမ္း ေက်ာင္းသားၾကီး တစ္ေယာက္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းလုိက္မိျပီ။

ဆရာေတာ္ရ႕ဲ စာအုပ္ေတြထကဲ စာေတြကို မွတ္စုထဲ အျပည့္ ေရးကူးေနရင္း၊ ဒီဒႆနာေတြ ကုိယ့္

အေသြးအသားထဲ စိမ့္ဝင္ေနသလုိ ခံစားရသည္။

ကုိယ့္စြမ္းရည္ေတြ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေနတ့ဲ အက်င့္ဟာ စြဲေနျပီ။ ေန႔စဥ္

ကုိယ့္လုပ္ရပ္၊ ကုိယ့္အျပဳအမူ၊ ကုိယ့္ အေျပာအဆုိနဲ႔ ကုိယ့္ အေတြးေတြကုိ ကုိယ္သံုးသပ္တတ္ေအာင္

ကူညီေပးသည္။ လူငယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ဘဝမွာတင္ အက်ဳိးျပဳေနပါ့လားလို႔ ေတြးေတြးျပီး ပီတိျဖစ္ မိသည္။

လြတ္လပ္မႈ သေဘာတရားကုိ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုကုိ အျမင္ေပါင္းစုံနဲ႔ တင္ျပသည္။ အေၾကာင္းအရာေတြ က

ကြဲျပားေသာ္လည္း အားလုံးရ႕ဲ ဗဟုိ ဆုံခ်က္က လြတ္လပ္မႈဆုိတ့ဲေနရာမွာ လာဆုံသည္။ လြတ္ လပ္မႈ ဟူသည္

ဗဟုိေထာက္ၾကီး သဖြယ္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း သဘာဝထဲတြင္ လြတ္လပ္မႈက

အစစ္အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ပင္ ဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ၊ လြတ္လပ္ေၾကာင္း

မဟုတ္လား။ အားလုံးေသာ ေနေရာင္ျခည္ေတြကို မွန္ဘီလူးတစ္ခုနဲ႔ စုေပးလုိက္တဲ့ အခါ မီးေတာက္ တစ္စ

ျဖစ္လာသလုိ၊ “လြတ္လပ္ေသာ စိတ္” ကုိ ဖတ္ရင္း ဘဝရဲ႕ အားမာန္ေတြ၊ နည္းနာေတြ၊ ခံယူ ခ်က္၊

ယုံၾကည္ခ်က္ေတြက တစ္ေနရာတည္းမွာ စုလာေစသည္။ စြမ္းအားေတြဟာ ကုိယ္မွာ ျပန္႔က်ဲ မေနဘဲ၊

ဘဝတုိက္ပြဲ အတြက္၊ တုိက္ခိုက္ဖို႔ လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ မိန္႔သလုိ ဆုိရင္၊ ဘဝဆုိတာ ပင္လယ္နဲ႔ တူသည္။ လွဳိင္းလည္း ထန္သည္။

ဝေဲတြလည္း ရွိသည္။ မုန္တိုင္းနဲ႔လည္း ၾကံဳရႏုိင္သည္။ ဒီလုိမ်ဳိး ဘဝပင္လယ္မ်ဳိး၌ မွီခိုစရာ ကၽြန္းကေလး တစ္ခု

ရိွမထားလွ်င္၊ ဘဝ၌ ေဆာက္တည္ရာ မရႏိုင္။ ဗ်ာမ်ားေနမည္။ လွဳပ္ရမ္းေနမည္။ ဘဝသည္ တည္ျငိမ္မည္

မဟုတ္။ ေအးခ်မ္းမည္ မဟုတ္။
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လြတ္လပ္ေသာ စိတ္သည္ ငါ့ ဘဝ ၏ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ စိတ္သည္ ငါ့ ပညာေရး၏ နည္းနာ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ စိတ္သည္ ငါ့ စိတ္၏ ျငိမ္းေအးရာ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ စိတ္သည္ ငါ့ အခက္အခဲေတြအတြက္ လက္နက္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ စိတ္သည္ ငါ့ အားမာန္ေတြ အတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည္။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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ရင့္က်က္ခ်င္တယ္၊ ရင့္က်က္ခ်င္တယ္

ရင့္က်က္မႈအတြက္ ကြင္းဆက္မ်ား

ေမာင္သာမည

ရင့္က်က္တယ္ ဆုိတာ ဘာလဲ

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝအစမွာ၊ စာေတြ အငမ္းမရ

ဖတ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ့ ေခါင္းထဲ သို႔ အဆက္

မျပတ္ ႏိုးဆြေနသည့္ စကားလုံး တစ္လုံး ရိွခဲ့သည္။ ဖတ္သည့္

စာအုပ္တုိင္းတြင္ ထုိစကားလုံးရ႕ဲ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ အငမ္းမရ

ရွာၾကည့္ဖူးသည္။ ဘယ္စာအုပ္မွ ေကာင္းေကာင္း ေဖာ္ျပထား

တာ မေတြ႕။ အဲ့ဒ့ီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့ စာဖတ္သက္တမ္း

တစ္ဆက္တစ္ဆက္တည္းရိွတာ ၂ ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရိွတာ

ေၾကာင့္မုိ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဒီလုိႏွင့္ တကၠသုိလ္

ေက်ာင္းတက္တာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ၃ ႏွစ္ထဲ ေရာက္တ့ဲ အခါမွ ကၽြန္ေတာ္ရွာေနေသာ စကားလုံး၏ အႏွစ္သာရကုိ

ေက်ေက်နပ္နပ္ သိလုိက္ရ သည္။ ထုိစကားလုံးကား ရင့္က်က္ျခင္း။ ရင့္က်က္တယ္ ဆုိတာ ဘာလဲ ???

ရင့္က်က္တယ္ဆိုတာ အသက္နံပါတ္နဲ႔ မဆုိင္ဘူး… တဲ့။ အသိဥာဏ္နဲ႔ ဆုိတာ… တ့ဲ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရင့္က်က္သလဲ…တဲ့.။ သတိရွိတဲ့ အခ်ိန္မွ ရင့္က်က္တယ္… တ့ဲ။

သတိမရွိရင္ မရင့္က်က္ဘူး။

ရင့္က်က္တယ္ ဆုိတာ လူၾကီးဆန္ျခင္း…တ့ဲ။ ကေလးဆန္တာ မရင့္က်က္တာ…တ့ဲ။

အထက္ပါ စကားလုံးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ထဲတြင္ အခုထက္ထိ စြဲျမေဲနေသာ ေဝါဟာရစကားစု

မ်ားျဖစ္သည္။ ရွာေတြ႕သည့္ စာအုပ္မွာ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက (မဟာျမိဳင္ေတာရ) ေရးသည့္

ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္ (သတိျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း) စာအုပ္မွ ျဖစ္သည္။

ဖတ္မိသည့္ အခ်ိန္က B.Tech (1st Year) Mid-term စာေမးပြဲ မေျဖမီ private study တစ္ပတ္ေပး ထားသည့္

ကာလ။ အဆုိပါ စာေမးပြဲ တစ္တြင္းလုံး၊ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းစာကုိ ဖိဖိစီးစီး မလုပ္ဘ၊ဲ ဆရာေတာ့္စာအုပ္ထကဲ

စကားလုံးေတြကုိ မွတ္စုထဲ ကူးခ်ေရးေနမိသည္။ စကားလုံး တေစၦေျခာက္ ျခင္းလား…။ သုိ႔တည္းမဟုတ္…
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စကားလုံးမ်ား၏ ညိွ႕ငင္ဖမ္းစားျခင္းေၾကာင့္လား… မသိ။ စာေမးပြဲ က်မွာ မေၾကာက္ဘ၊ဲ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးကုိ

ႏွဳိးဆြသည့္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ဖက္လဲွတကင္း ျမဴးတူးေနမိ ေတာ့သည္။ စာေမးပြဲ တြင္းကာလက ႏွစ္ပတ္ တိတိ။

ရင့္က်က္တယ္ ဆိုတ့ဲ စကားလုံး၏ ညိွ႕အားက ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ တစ္စတစ္စ ျပင္းထန္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္း၊

ျမန္မာစာေပထဲတြင္ ရင့္က်က္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ထပ္ျပီး ရိွႏုိင္အံုးမလားဆုိျပီး သတိထား ရွာၾကည့္မိ ေသး

သည္။ ရန္ကုန္ မႏၱေလး စာအုပ္ဆုိင္တုိင္း လုိလုိ၊ ကၽြန္ေတာ္ သြားဖူး ေရာက္ဖူး သည့္ စာၾကည့္တုိက္တုိင္းလုိလုိ၊

ရွာၾကည့္သည္။ မေတြ႕။ မေတြ႕ေရးခ် မေတြ႕။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တည္ေထာင္ထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္တြင္လည္း

ေရာက္လာေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ဂရုထား၍ ရွာၾကည့္မိသည္။ မေတြ႕ျပန္။ ထားေတာ့။ ဒီလုိႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေလာက္

ၾကာသြားသည္။ ရင့္က်က္ျခင္း ဆုိ သည့္ စကားလုံးကုိ ဆရာေတာ့္ စာအုပ္ သာ ဖတ္ျပီး အာသာေျဖေနရသည္။

အမွတ္မထင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ၊ စာေပ့မိတ္ေဆြၾကီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ မႏၱေလးက ဥတၱရလြင္ျပင္စာအုပ္ ဆုိင္ကုိ

ေရာက္ျပန္ေရာက္ျဖစ္သည္။ မေရာက္တာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုဆုိင္က ကၽြန္ေတာ္ ၾကည္ညိဳသည့္

မႏၱေလးက စာေရးဆရာ သင့္ေနာ္၏ ဆုိင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား ဘဝက စြယ္စံုက်မ္းမ်ားကုိ ဆရာ့ထံမွ

ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ ဝယ္ခဲ့ရဖူးသည္။ ပိုက္ဆံ ျခစ္ျခစ္ကုပ္ကုပ္သာရွိသည့္ အေျခအေနတုန္းက၊ ေစ်းေပါေပါႏွင့္

ေရာင္းေပးသည့္ ဆရာသင့္ေနာ္ကုိ အေတာ္အမွတ္ရေနေသး သည္။ သည္လိုႏွင့္ ဟုိစာအုပ္ရွာ၊ ဒီစာအုပ္ရွာ။

ဟုိေမး ဒီေမးႏွင့္ လုိခ်င္သည့္ စာအုပ္ေတြ ဆြဲထုတ္ သည္။ ဆရာက ကၽြန္ေတာ္ ေမးသည့္ စာအုပ္မ်ား၏

သေဘာကုိ ျခံဳငုံျမင္မိ၍လား မသိ။ ဒါဖတ္ၾကည့္ ပါ့လားဆုိျပီး ခပ္ပါးပါး စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ထုတ္ျပသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္လုိက္သည္။ ဟုိလွန္ဒီလွန္ လုပ္လုိက္သည္။ မာတိကာကုိထပ္ၾကည့္သည္။ အတြင္းစာပုိဒ္

တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ဖတ္ၾကည့္သည္။

ဟုတ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အက်ဳိးမယုတ္ႏိုင္သည့္ စာအုပ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္ တန္းသိလိုက္သည္။

စာသမားခ်င္း ဓာတ္ကူး တံု႔ျပန္ျခင္းဟု မွတ္ယူမိသည္။ အိမ္ေရာက္သည့္ အခါ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ သည္။

လား… လား… ကၽြန္ေတာ္ အငမ္းမရရွာေဖြဖူးသည့္ စကားလုံး၏ အႏွစ္သာရ၊ ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ သေဘာအေန

အထားမ်ားကုိ တစ္ျပံဳတစ္ေခါင္းၾကီး စုျပံဳေရးသားထားေသာ စာအုပ္ပါ့လား။

ရင့္က်က္မႈ၊ ရင့္က်က္မႈ၊ ရင့္က်က္မႈ

မူရင္း စာေရးဆရာ ဟယ္ရီ ေအ အုိဗာစထရိ ေရးေသာ ရင့္က်က္မႈ ကြင္းဆက္မ်ား စာအုပ္ျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္သူက ေမာင္သာမည ။

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက စာအုပ္ျပီးလွ်င္ ရင့္က်က္မႈ ဟူေသာ စကားလုံး၏ အႏွစ္သာရကုိ နက္နက္နနဲဲ

နားလည္ သေဘာေပါက္သြားေစသည့္ ဒုတိယေျမာက္ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
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စာအုပ္ အစမွာ အုိဗာစထရိရ႕ဲ ေကာက္ခ်က္ တစ္ခုႏွစ္ စလိုက္သည္။ အဆုိပါ ေကာက္ခ်က္က ရင္ထဲ ကုိ

ေဆာင့္ဝင္သြားသလုိ…။

“လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာ အႏၱရာယ္အရွိဆုံး သူေတြကေတာ့ သူငယ္နာမစင္တ့ဲ လူၾကီးေတြပဲ ျဖစ္တယ္” တ့ဲ…။

ေသေရာ…။ စကားလုံးက ဒဲ့ဒိုးၾကီး။ ထိၾကတ့ဲသူေတြလည္း ထိၾကျပီေပါ့။

ထုိ႔ေနာက္ ကြင္းဆက္ တစ္ခုခ်င္းဆီကို ရွင္းထုတ္သည္။

 အသိဥာဏ္ကြင္းဆက္

 တာဝန္ကြင္းဆက္

 အေျပာအဆိ ႏွဳတ္မႈကြင္းဆက္

 လိင္မႈ ကြင္းဆက္

 ကုိယ္ခ်င္းစာမႈ ကြင္းဆက္

 ဒႆနာအျမင္ ကြင္းဆက္

ေနာက္ဆုံး အျခားေသာ ႏုိင္ငံျခား စာေရးဆရာမ်ား ေရးေသာ ရင့္က်က္မႈႏွင့္ပက္သက္သည့္ ဖြင့္ဆုိ ခ်က္

အနက္သေဘာမ်ားကုိ ဘာသာျပန္သူက က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ဖြင့္၍ နိဂံုးသတ္လုိက္သည္။ စာအုပ္ ရ႕ဲ

စုစုေပါင္းစာမ်က္ႏွာက ၁၂၀ ေက်ာ္ မွ်သာ။ သုိ႔ေသာ္ စနစ္က်သည္။ ခိုင္မာသည္။ က်စ္လစ္သည္။

အစပ္အဆက္ရိွသည္။ တိက်သည္။ နက္နသဲည္။

ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။

အဆုိပါ မူရင္းစာအုပ္ေရးသူေရာ၊ ဘာသာျပန္သူေရာ၊ ထုတ္ေဝသူေရာ…. အားလုံးသည္ အခ်ဥ္ မဟုတ္။

ထုိ႔ေနာက္ပိုင္း ဆရာ ေမာင္သာမည၏ စာအုပ္မ်ားကုိ Special Collection အေနျဖင့္ စုေဆာင္းျဖစ္ သည္။

ခရစ္ရွတီးနားမူရတီရ႕ဲ ရွင္သန္ေနေသာဘဝ၊ ရင့္က်က္မႈအတြက္ ကြင္းဆက္မ်ား၊ တကယ့္ ပညာရွင္ စသည့္

စာအုပ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ အၾကိဳက္ဆုံး စာအုပ္မ်ားျဖစ္လာသည္။

ရင့္က်က္ျခင္း ဟူသည္…

ရင့္က်က္သူ ဟူသည္….

ရင့္က်က္ေသာ အေတြးအၾကံမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား…. အစရွိသည္တို႔

ကၽြန္ေတာ္ရွာေဖြေနေသာ ဝါက်စုမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ခ်င္ျခင္းတက္ေနေသာ စကားလုံးမ်ား ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထတဲြင္ ပ်ံ႕က်ဲေနေသာ စကားလုံးမ်ား၏ အစုအပုံျဖစ္သည္။
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ဆယ္ေက်ာ္သက္ ဘဝ လြန္မွ ဤစာအုပ္ကို ရွာေတြ႕မိေလျခင္း ဆုိျပီး ယူက်ံဳးမရျဖစ္မိသည္။

ယခု တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝ၌ ပင္ ဤစာအုပ္ (၂) အုပ္ျဖင့္ ထိေတြ႕

စားသုံးမိလွ်င္ကား…

အနာဂတ္တြင္ သူငယ္နာမစင္သည့္ လူၾကီး မ်ဳိးစိတ္မ်ား ပါးလ် ပ်က္သုဥ္းသြားေပအ့ံ… ဟူ၍….။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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ဦးေႏွာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ

ဦးေႏွာက္တြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွပါ

ေဖျမင့္

ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေျပာဖူးသည္။ ျမဳပ္ႏွံျခင္း မရိွတ့ဲသူက အက်ဳိး

အျမတ္ကို မခံစားႏုိင္ဘူး…. တဲ့။

ဘယ္မွာ ျမဳပ္ႏွံရမွာလ။ဲ ဘယ္မွာ ျမဳပ္ႏွံရမွာလဲ။ ျမဳပ္ႏံွတယ္

ဆုိတာ ဘာလ။ဲ

ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က ၾကားဖူးခ့ဲသည္မွာ ေရႊအုိးကုိ ေျမၾကီး

ထမွဲာ သိမ္းဆည္းျမဳပ္ႏွံသည္ကုိပင္ နားလည္ခဲ့သည္။ ျမဳပ္ႏွံ

ျခင္းျဖင့္ ဘာရႏုိင္္မွာလဲ။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝက ပညာေရးအေပၚ ခါးသီးသည့္

အဆုိးျမင္စိတ္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အေတာ္ လႊမ္းမိုး ခဲ့သည္။

မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကုိက္သည့္ အျဖစ္ကုိ ၾကံဳရသည့္

အတြက္ စိတ္အပ်က္ၾကီး ပ်က္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုကုိ

ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္ ေတြ႕ရိွဖုိ႔ အတြက္ကား လမ္းစ ရထားလ်က္ရိွသည္။ ဘယ္ေရာက္မွန္းမသိ။ ယုံၾကည္ခ်က္

တစ္ခုသာ ရိွသည္။ ငါ ေျခေျချမစ္ျမစ္ လုပ္ျပီး တစ္စိုက္မတ္မတ္ရိွရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ လမ္းေၾကာင္းကုိ

ျမင္ရလိမ့္မယ္ဆိုတ့ဲ စိတ္တစ္ခုသာရွိသည္။ အရာအားလုံး က ဗလာနတိၳ။ ယုံၾကည္မႈကသာ အခရာျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ယုံၾကည္မႈကား စာအုပ္စာေပအေပၚ ႏွဳိက္ႏွဳိက္ ခၽြတ္ခၽြတ္၊ စြဲစြဲျမျဲမဲ ေလ့လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စာအုပ္ေတြ တစ္စတစ္စ ဖတ္ပါမ်ားလာသည္။ ေကာင္းႏိုးရာရာေတြကုိ လက္လွမ္းမွီသမွ် ဖတ္သည္။ စာအုပ္

လည္း သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မဝယ္ႏိုင္။ မိဘ အသုိက္အဝုိင္း ႏွစ္ဖက္ စလုံးတြင္ စာေပ အသုိက္အဝန္းမရွိ။ စာေပ

ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးေနသူပင္ မရိွ။ ေဘးအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း။ ကၽြန္ေတာ္

တကၠသိုလ္ေရာက္စတြင္ အိမ္၌ စာအုပ္ ၂ အုပ္သာ မယ္မယ္ရရရိွသည္။ ဂါထာမႏၱာန္ေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ ႏွင့္

ဓမၼပေဒသာ စာအုပ္။ စုစုေပါင္း ၂ အုပ္သာ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ကၽြန္ေတာ္ စာသမား

တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝတြင္ စာသမားအျဖစ္သာ အစပ်ဳိးမႈ မရခ့ဲလွ်င္ ယခု ကၽြန္ေတာ္သည္ ေပါ့ေပါ့ေန

ေပါ့ေပါ့စား လူငယ္ တစ္ေယာက္ထက္ ပိုမည္ မဟုတ္။ ယခုလည္း ဘာေကာင္မွ မျဖစ္ေသးပါ။
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ေက်ာင္းပညာကုိ စြန္႔ပစ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ စဥ္းစားခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ မစြန္႔ပစ္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာ

အရင္းအႏီွးမွ မရွိ။ အျခား အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း မရိွ။ ေက်ာင္းထြက္ျပီး ငါ ဘာလုပ္မွာလဲ။ စီးပြားေရး လုပ္

တတ္လား။ မလုပ္တတ္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းရွိသလား။ နတိၳ။ အျခားအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ကုိယ့္ဘာသာ

ဆန္းစစ္ၾကည့္သည္။ ရုပ္ေခ်ာသလား။ no..။ အားကစားတစ္ခုခုမွာ ထူးခၽြန္သလားဆုိေတာ့ အားကစားဆုိတာ

အားမွ ကစားရတာလုိ႔ သိရံုအျပင္ ပိုမရိွ။ ေက်ာင္းစာ ေတာ္သလား။ ဟဟဲဲ…။ ေက်ာင္းစာေတာ္လွ်င္လည္း အခု

လုိစာေတြ ကၽြန္ေတာ္ ေရးေနမွာ မဟုတ္။ အသုိင္းအဝုိင္းၾကီးၾကီး ရိွသလား။ ဟင့္အင္း။ မိဘက အရင္းအႏီွး

ထုတ္ေပးႏိုင္သလား။ ေက်ာင္း ကင္(မ္)တင္း က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဘာမွမဆုိင္။ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးမွ ၂ ေခါက္

ျပည့္ေအာင္ မထုိင္ဖူးသည့္ အေျခအေန။ ကၽြန္ေတာ္တြင္ အားလုံးက ဗလာနတိၳ။

အားလုံးကုိ အားရေက်နပ္ဖြယ္ ကၽြန္ေတာ္ သုံးသပ္ျပီးေနာက္၊ စိတ္ဓာတ္အေတာ္ က်ခဲ့သည္။ ငါ ဟာ လူရာဝင္ဖို႔

လူေတာတုိးဖို႔ ငါ ဘာလုပ္ရမလဲ ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ေမးသည္။ ေနာက္

ဆုံး ကၽြန္ေတာ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်လုိက္သည္။ စာအုပ္။ စာအုပ္။ စာအုပ္ ၌ ကၽြန္ေတာ့္

ဘဝကုိ ျမဳပ္ႏံွပစ္မည္။ တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ဘာမွ မလုပ္လွ်င္ ဘာမွ မျဖစ္။ တစ္ခုခု လုပ္

လွ်င္ေတာ့ တစ္ခုခု ျဖစ္မည္။ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာ အပထား။ အေဟာသိကံေတာ့ မျဖစ္တန္ရာဟု မွတ္ယူ

ျပီး စာေပဘက္ ကၽြန္ေတာ္ ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ အခ်ိန္၊ ကၽြန္ေတာ့္ မုန္႔ဖိုး၊ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ စြမ္းအား၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝ

ကုိ စာအုပ္ေတြအေပၚ ပစ္တင္ျပစ္လိုက္သည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ဘဝက စာအုပ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္၏

ဒုတိယ ဘုရားျဖစ္ခဲ့သည္။

စာအုပ္ တစ္အုပ္က ေန ႏွစ္အုပ္၊ ႏွစ္အုပ္ကေန ေလး ငါး ဆယ္ အုပ္ စသည္ျဖင့္ ဖတ္လာခ်ိန္။ စာအုပ္

ရာဂဏန္းနီးပါး ဖတ္အျပီးတြင္၊ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထတဲြင္ အေတြးတစ္ခု ဝင္လာသည္။

စာဆုိတာ ဖတ္ျပီးသြားဖုိ႔ လား။ ဖတ္ေနဖုိ႔လား။

ဒီကေန အေတြးစမ်ား ပြားမ်ားလာသည္။

စာဆုိတာ ဖတ္ျပီးသြားဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဖတ္ေနဖုိ႔။

ဘယ္ႏွအုပ္ဖတ္ျပီးသြားတယ္ ဆုိတာ အေရးမၾကီးဘူး။ ဘယ္လုိဖတ္တယ္ဆုိတာ အေရးအၾကီးဆုံး။

ဘာေတြဖတ္သလဲ ဆုိတာ အေရးမၾကီးဘူး။ ဘာစိတ္နဲ႔ ဖတ္သလဲ ဆုိတာ အေရးအၾကီးဆုံး။

စသည့္ ကုိယ္ပိုင္ စာဖတ္ဒႆနမ်ားကုိ ရလာသည္။

ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ၊ အဆုိပါ အေတြးမ်ား၏ ေရခံေျမခံကုိ သြားေတြ႕သည္။
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စာေတြဖတ္ရင္း ေတြ႕ရိွလာသည့္ ေဖျမင့္ ၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ စာအုပ္၏ ေရေသာက္ျမစ္မွ ရလာ

သည့္ အေတြးအသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ဟုတ္သည္။ ေဖျမင့္ စာအုပ္က ကၽြန္ေတာ့္စာသမားဘဝ စာဖတ္နည္း

ကုိ ျပခဲ့သည္။ စာဖတ္နည္း ေပါင္းစံုကုိ စာအုပ္မွာ ေရးထားသည္။ စာအေပၚ ယုံၾကည္ကုိးစား ျမဳပ္ႏံွသည့္ စိတ္

ကုိ ေဖျမင့္ စာအုပ္က ေမြးျမဴေပးသည္။

စာအုပ္အေပၚ အလုံးစံု ကုိးကြယ္လုိက္တဲ့ စိတ္က မွားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟုိမေရာက္ ဒီမေရာက္နဲ႔ ဟုိစပ္စပ္

ဒီစပ္စပ္လုပ္ျခင္းက၊ ေယာင္ဝါးဘဝျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလုိက္မွာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ စာၾကည့္တုိက္မွဴးဘဝ

ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည္။ စာေပါင္းစုံ ဖတ္သူမ်ားကုိ ေတြ႕ဖူးသည္။ ေကာင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ စာအုပ္

ေပါင္းမ်ားစြာ ဖတ္ဖူးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဖူးသည္။ မနာလုိစရာပင္ ေကာင္းလွသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔လို မဖတ္ႏိုင္။

သူတုိ႔လို မွတ္သားခံစားတတ္မႈ စြမ္းရည္လည္း နိမ့္လွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္သည့္ စာအပုဒ္တုိင္းကုိ

ေၾကေအာင္ ဖတ္ေလ့ရိွသည္။ မၾကိဳက္သည့္ စာကုိ မဖတ္။ ၾကိဳက္သည့္ စာကုိေတာ့ အရည္အဖတ္ပါမက်န္

ေအာင္ ၾကိတ္ေခ်ဝါးျမဳိတတ္သည့္ အက်င့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရိွသည္။

စာဖတ္နည္းတုိင္းသည္ ေကာင္းသည္။ ေကာင္းႏုိးရာရာ၊ စာဖတ္နည္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ က်င့္သုံးၾကည့္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကမာၻတြင္ စာသမားတုိင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး စာဖတ္နည္းမရိွ။ ကုိယ္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ စာဖတ္

နည္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ စာဖတ္နည္းအေထြေထြကုိ ေလ့လာခြင့္ရဖို႔ ဆရာေဖျမင့္စာအုပ္က

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မ,စ သည္။ အနာဂတ္ အသီးအပြင့္အတြက္၊ ဦးေႏွာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ လမ္းျပသည္။ ဆရာ

ေဖျမင့္လမ္းျပခ်က္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ခဲ့သည္။

လူမွာ သက္တမ္းသာ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္။ သင္ယူႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကေတာ့ အကန္႔အသတ္မရွိဘူး… တဲ့။

ေနာက္…။ လူတစ္ေယာက္ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သလဲဆုိတဲ့ အခ်က္အေပၚမူတည္ျပီး

သူဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ဆိုတာျဖစ္လာရတာ… တဲ့။

ကုိယ္ဖတ္တ့ဲ စာအုပ္ေတြက ကုိယ့္ဘဝ နယ္ပယ္နဲ႔ ကိုယ့္ဘဝ အဆင့္အတန္းကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ကိုယ့္ဖတ္တ့ဲ

စာေတြက ကုိယ့္ဘဝကုိျပဌာန္းသည္။ စာေတြကုိ ဘယ္လုိဖတ္သလဲ ဆိုတာ အေပၚမွာ မူတည္ျပီး၊ ကုိယ့္အသိ

ဥာဏ္ျဖစ္လာတာ။

စာကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖတ္တတ္ဖို႔၊ စာဖတ္ေနရင္း ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေစဖုိ႔ ေဖျမင့္ စာအုပ္က လမ္းျပသည္။

စာအုပ္ေတြသာ တစ္အုပ္ျပီး တစ္အုပ္ ကုန္သြားသည္ စာအုပ္ေတြက မိမိဘဝကုိ ဘာမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုး

တက္မႈ မျဖစ္ေစသည့္ စာဖတ္သမားမ်ား ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဖူးသည္။ စာေတြ ဖတ္ပါမ်ားလာလုိ႔ ယခင္ ၅ ႏွစ္တုန္း

ကလည္း ဒီအတုိင္း၊ မႏွစ္ကလည္း ဒီအတုိင္း၊ ယခုလည္း ဒီအတုိင္း၊ ေနာက္ ၃၊ ၄၊ ၅ ႏွစ္လာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ

မထူးမျခားနား မေျပာင္းလဲဘူးဆုိရင္ ကိုယ့္စာဖတ္နည္းကုိ ကုိယ္ျပန္ျပီး ေတာ္လွန္သင့္ျပီ။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိမွ ေတာ္လွန္ေရး မလုပ္ရဲသူကုိ ေလာကၾကီးက သူ႕ဦးေခါင္းေပၚတြင္ မတင္။
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ကၽြန္ေတာ္ ဆရာေဖျမင့္ စာအုပ္ဖတ္ျပီး၊ ဦးေႏွာက္တြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံခဲ့တာ ၁၀ ႏွစ္ထကုိဲ ေရာက္လာျပီ။ ဆရာ့

စာအုပ္က ဦးေႏွာက္ထံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာတြင္ ဗရမ္းဗတာ မျဖစ္ဖို႔၊ စနစ္တက် ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔၊ ေနရာဌာန အေျခ

အေနအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျပီး ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွတ့ဲ အခါမွ အက်ဳိးအျမတ္ ေျမာက္မ်ားစြာရဖုိ႔ ျပသ

ေပးခ့ဲသည္။

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွတ့ဲ ေနရာမွ တစ္စုိက္မတ္မတ္ရွိရမယ္။ အဆက္မျပတ္ ျမဳပ္ႏံွေနရမယ္။

ေကာက္ရိုးမီး အဆင့္နဲ႔ ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး။ ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္နဲ႔ ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး။ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္က

ေန ေက်ာ္လြန္ဖို႔ လိုတယ္။ ဝါသနာ အဆင့္ကေန ေက်ာ္လြန္ဖို႔ လိုတယ္။ လူအထင္ၾကီးခံရဖို႔ စာအုပ္ေတြကုိ

စုေဆာင္းတတ္တ့ဲ အက်င့္ကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔ လိုတယ္။ စာအုပ္ထူၾကီးေတြ ကိုင္ျပႏိုင္တာ လူအထင္ၾကီးခံရဖုိ႔

သက္သက္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိရမယ္။ စာကုိ တကယ္ဖတ္သလား၊ အေပၚယံလား ဆုိတာကုိ ဘယ္သူကမွ

မသိေပမယ့္၊ စာတကယ္ဖတ္တဲ့သူက စကားလုံး တစ္လုံးႏွစ္လုံးပစ္လုိက္တာနဲ႔ တန္းသိတယ္။ ထုတ္ေတာ့ေျပာ

မွာ မဟုတ္ဘူး။ မသိတဲ့ေကာင္ကုိေတာ့ ခင္ဗ်ား ဆက္ျပီး လွိမ့္ေနလုိ႔ ရမယ္။

မရႊီးနဲ႔။ မျဖီးနဲ႔။ ေယာင္ဝါးမလုပ္နဲ႔။ အာမရုိက္နဲ႔။

ခင္ဗ်ား ဦးေႏွာက္မွာ တကယ္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံထားတာ ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ဦးေႏွာက္ခ်င္း

စီးခ်င္းထုိးတ့ဲ စားပြဲၾကိဳးဝုိင္းထမွဲာ မကြယ္မဝွက္တမ္း သိလာရမွာပ။ဲ အဲ့ဒ့ီမွ ရွက္မေနနဲ႔။

ဘယ္သူက က်ား ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ တစ္ေကာင္ခ်င္းထိပ္တုိက္ ေတြ႕ရင္ သိလာရမွာပဲ…. ဟူ၍။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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ေယာနသံ

မူရင္းစာေရးသူ - Richard Bach

မူရင္း စာအုပ္အမည္ - Jonathan Livingston Seagull

ဘာသာျပန္သူ - ဘသန္း (ဓမၼိက)

“ ဒီစာအုပ္ ေကာင္းတယ္။ ဒီစာအုပ္ ေကာင္းတယ္။”

စာဖတ္သူအခ်င္းခ်င္းေတြ႕ရင္ လူတုိင္းလုိလုိ ေျပာဖူး

ၾကသည့္ စကား တစ္ခု။ ကၽြန္ေတာ့္ စာဖတ္မိတ္ေဆြ

ေတြဆီ မွ ဒီစကားကုိ မ်ားစြာ ၾကားဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္

ဘယ္လိုေကာင္းတာလဲ ၊ ဘာေကာင္းတာလဲ ဆုိတာ

ေတာ့ သူတုိ႔ မေျပာၾက။ ေကာင္းတယ္… ဖတ္ၾကည့္…

ဖတ္ဖူးလား…. ဒါပဲ ေျပာတတ္ၾကသည္။

အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စာဖတ္သမားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဒီလို

စကားခ်ညး္သာ ၾကားရဖန္မ်ားလာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တိုင္ ဒီလုိ စကားမ်ဳိး မထြက္ျဖစ္ဖို႔ သတိထားလာ

သည္။ စာၾကည့္တုိက္မွဴး အျဖစ္ အလုပ္လုပ္စဥ္ကသာမက၊ ယခုအခ်ိန္အထိ စာအုပ္ေကာင္းကုိ ညႊန္းခ်င္လွ်င္

ဘယ္လိုေကာင္းတာ၊ ဘယ္အတြက္ ေကာင္းတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္ေကာင္းတယ္၊ ဘာကုိ လုိခ်င္ရင္ ဘယ္လုိ ဖတ္

ပါ စသည္ျဖင့္ ေျပာတတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားသည္။

ေယာနသံစင္ေရာ္ ကုိ ေတြ႕ဖူး ျမင္ဖူးေနတာ ၾကာလွျပီ။ အေသအခ်ာ စူးစူးနစ္နစ္ မဖတ္မိေသး။ ကၽြန္ေတာ့္

စာဖတ္အက်င့္က သူမ်ား ေကာင္းတယ္ ညႊန္းတုိင္း မဖတ္တတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အတၱစြဲ၊ ငါစြဲ ၾကီးလြန္းသည္။

ဒိ႒ိစြဲ၊ ဥပါဒါန္ အစြဲ အားၾကီးသည္။ ကုိယ့္ဘာသာ ထိေတြ႕ ၾကံဳဆုံမွ ဆင္ျခင္ လက္ခံေလ့ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္

အေတြ႕အၾကံဳ ပဓာနဝါဒီ တစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္။ ထုိစရိုက္ကုိ ရိပ္စားမိသည့္ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ တစ္

ေယာက္ဆုိလွ်င္ ခင္ဗ်ားဟာ ပါရဂူဘာသာျပန္သည့္ သိဒၶတၳ ဝတၳဳကို ညႊန္းသည္။ ဖတ္ၾကည့္။ ခင္ဗ်ားက သိဒၶတၳ

စရိုက္နဲ႔ တစ္ပုံစံတည္းတဲ့။ သိဒၶတၳ ဆုိသည္မွာ ေဂါတမဗုဒၶေခတ္က ျဗာဟၼဏ လူငယ္တစ္ဦး၏ ဇာတ္ေၾကာင္း

ျဖစ္သည္။

ဒီလုိႏွင့္ ေယာနသံစင္ေရာ္ႏွင့္ ေတြ႕ပါလ်က္ ေဝးေနခ့ဲတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ကမွ

ေယာနသံကုိ ဖတ္မိသည္။ ဝွါး…. ငါ အသိေနာက္က်ပါ့လား…. ေယာနသံ၏ က်င့္စဥ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ အျပဳ

အမူမ်ားကုိ အမည္ ပညတ္ေပးခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
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ေယာနသံကုိ မဖတ္မိခင္က ကၽြန္ေတာ္ေတြးသည့္၊ ကၽြန္ေတာ္ ျပဳမူသည့္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာဆုိသည့္ အရာမ်ား

သည္ ဘာကုိ ဦးတည္ေနသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ တိတိက်က် မသိ။ ေယာနသံက ကၽြန္ေတာ့္ အယူ

အဆမ်ားႏွင့္ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ခိုင္မာျပတ္သားေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္သည္။

ပ်ံသန္းမႈဆုိတာ ေနရာတစ္ခုက တျခား တစ္ေနရာကုိေရာက္ေအာင္ အေတာင္မ်ားကုိ တဖတ္ဖတ္ ရိုက္လွဳပ္ေန

ျခင္းသာ မဟုတ္ဘဲ ဒါ့ထက္ အဓိပၸာယ္ရိွရမယ္…. တဲ့။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာအျမင္တစ္ရပ္ကုိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ဘဝက၊ ေနဇင္လတ္၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ဖတ္ရင္း

အေတြးေပါက္ခဲ့ဖူးေသးသည္။ စားဖို႔ အသက္ရွင္တာလား…၊ အသက္ရွင္ဖို႔ စားတာလား… တဲ့။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္လုပ္သည္။ စာဖတ္သည္။ စာသင္သည္။ စာေရးသည္။ လူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည္။

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ လူအသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈေၾကာင့္ လွဳပ္ရွားရုန္းကန္သည္။ လူရာဝင္ေအာင္၊ လူေတာတုိး

ေအာင္ ၾကိဳးစားသည္။ လူေတြ ကုိယ့္ကုိ ေတာ္တယ္၊ ထူးခၽြန္တယ္၊ ေျပာတာ ခံခ်င္သည္။ ငါဟာ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔

သူၾကီးဟု သူမ်ားေတြ အသိအမွတ္ျပဳခံရေအာင္ လုပ္သည္။

ဒါေတြဟာ ဘာအတြက္လုပ္ေနတာလဲ။ ဘာအတြက္လဲ။ ကုိယ့္လုပ္ရပ္မ်ား၏ အနက္သေဘာကုိ သိေအာင္

ေယာနသံက လုပ္ေပးသည္။

ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာ ဘာလ။ဲ အဆုံးအစြန္ဆုံး ေပါက္ေျမာက္မႈ ဆုိတာ ဘာကုိေျပာတာလဲ။ ေတာင္ပံေတြ

တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ေနတာ ဘာအတြက္လဲ။ ေယာနသံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ရပ္ေတြကုိ ခဏရပ္ျပီး ခတၱတန္႔

သြားသည္။ အေရွ႕ကုိ ခ်ည္း သၾဲကီးမဲၾကီး ေလာၾကီးေနသည့္ လူတစ္ေယာက္ကို တံု႔ခနဲ႔ ရပ္ေအာင္ ေယာနသံက

လုပ္လုိက္သည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ လွဳပ္ရွားရုန္းကန္ေနျခင္း၊ ကမ္းကုန္ေအာင္ ျပည့္စံုျခင္း ၊ အျပီးဆုံးတုိင္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

သေဘာကုိ ဆည္းပူးရန္၊ ေလ့က်င့္ရန္၊ မျပတ္အားထုတ္ရန္ ေယာနသံက တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္

စိတ္ကုိ ကုိင္လွဳပ္ႏိုးလုိက္သလုိ ကၽြန္ေတာ္ ခဏတာ ဂေယာင္ေျခာက္ခ်ားျဖစ္သြားသည္။

သဘာဝတရားႏွင့္ ဝန္းက်င္အၾကား၊ မိမိႏွင့္ အသုိက္အဝိုင္းအၾကား အဆက္အစပ္ ကုိ ေယာနသံက ပံုေဖာ္ျပ

သည္။ အစြမ္းကုန္ တတ္ကၽြမ္းျခင္း ဆုိတာ ဘာလဲ။ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈ ၊ အသုိင္းအဝုိင္းအျပင္ဘက္မွာ ႏွင္ထုတ္ခံရ

မႈမ်ားသည္ ေတာ္လွန္လုိစိတ္ရိွသူတို႔ ခံစားဖူးစျမ။ဲ ေတြ႕ၾကံဳရစျမ။ဲ

လူ႕ဂြစာ၊ ေတာ္လွန္သူ အျဖစ္ ပညတ္ခံရေသာ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေယာနသံကုိ အခုမွ ရွာေတြ႕မိသည္။

ေယာနသံေရာ…. ဒီလို ၾကံဳဆုံမႈကုိ ဘယ္လို တုံ႔ျပန္ပါသနည္း။
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လြတ္လပ္မႈ၊ ဘဝအဓိပၸာယ္၊ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ အႏွစ္အသားကုိ ေယာနသံက အစ ဆြဲထုတ္ေပးလုိက္

သည္။ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊ ဆည္းပူးသုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း၏ သေဘာတရားမ်ားကုိ ေလထဲတြင္ ပ်ံ႕သန္း

ရင္း၊ ေယာနသံက သင္ျပသြားသည္။

သာမန္ျဖစ္မႈႏွင့္ အဆုံးစြန္ ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈ အၾကားက ပါးလႊာသည့္ စည္းကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။

ေယာနသံကား ဘဝရွင္သန္မႈ၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေဖြရွာမႈ၊ သံသရာတြင္ က်ဥ္လည္ေန က်က္စားေနရမႈတို႔

အထဲက လြတ္ေျမာက္မႈတရားကုိ လက္ေတြ႕ ျပသေပးခ့ဲသည္။ ျဖစ္တည္မႈ၊ ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဇၥ်တၱတြင္း အေျခ

အေနမ်ား၏ ရုန္းကန္မႈမ်ားကုိ ကျပသြားသည္။ နိစၥဓူဝ ရုန္းကန္မႈေတြထကဲေန ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ သတိ

ေပးလုိက္သည္။

လူဆုိတာ ဘာလဲ။

ေလာကၾကီးဆုိတာ ဘာလဲ။

ဘာ့ေၾကာင့္ ရုန္းကန္ လွဳပ္ရွားေနရတာလဲ။

ဘာအတြက္ ျပဳမႈ၊ ေျပာဆုိ၊ ေတြးၾကံ ေနရတာလဲ။

ေနာက္ဆုံး ငါ ကုိယ္တုိင္ အခုလုိ စာေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ေရးေနရတာလဲ။

ဖတ္ရင္း ဆင္ျခင္ဖုိ႔က၊ အခု ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီစာကုိ ဖတ္ေနရသလဲ ဆုိတာကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္ဖုိ႔။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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ရွင္ဇနကာဘိဝံသ

ေထရုပၸတိၱက်မ္းျပဳ - ဦးေဃာသိတ

ေထရုပၸတိၱအမည္ - အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၏ တစ္ဘဝသာသနာ

ကၽြန္ေတာ္ စာကုိ ရူးရူးသြပ္သြပ္ ဖတ္ခဲ့စဥ္ အခါတုန္းကာလတုန္းက၊ အတၳဳပၸတိၱ စာအုပ္ေတြကုိ စာေပနယ္တစ္ခု

အေနနဲ႔ တစ္စိုက္မတ္မတ္ဖတ္ျဖစ္သည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ထိေတြ႕ရ

တာ နည္းတဲ့ ကုသုိလ္မဟုတ္ဘူး လုိ႔လည္း ယုံၾကည္ထားသည္။ ကမာၻ၊ ျမန္မာ စသည့္ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ေတြ

အေၾကာင္းေရးထားသည့္ စာအုပ္တုိင္း လိုလုိကုိ အပုိင္ ဝယ္စုျပီး ဖတ္သည္။ ထိုပုဂၢဳိလ္မ်ားက နယ္ပယ္အစံုက

ျဖစ္သည္။ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သိပၸံနယ္ပယ္၊

ပညာရွင္၊ စစ္ဗိုလ္ၾကီး၊ သမၼတမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊

ဘာသာေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္ အစုံမွ

ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား အေၾကာင္းစံု ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္ ဖတ္ သည္။

လူေတြအေၾကာင္းကုိ အတၳဳပၸတိၱ စာေပေတြဖတ္ရင္း အနည္း

အက်ဥ္း သိလာသည္။

အတၳဳပၸတိၱေတြထဲက၊ စိတ္ပညာကုိ ေတြ႕လာသည္။ သမိုင္းကုိ

ေတြ႕လာသည္။ လူမႈေဗဒကုိ ေတြ႕လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကုိ

ေတြ႕လာသည္။ ဒႆနိကေဗဒကုိ ေတြ႕လာသည္။ ကမာၻၾကီး

အေၾကာင္းကုိ သိလာသည္။ ေလာက၏ ျဖစ္တည္ပ်က္မႈ

သေဘာကုိ သိလာသည္။

အတၳဳပၸတိၱစာေပဆုိလွ်င္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္း

စုေရးထားသည့္ စာအုပ္မ်ားမွ စဖတ္မိသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးခ်င္းအေၾကာင္း ေရးထားသည့္ လုံးခ်င္း

အတၳဳပၸတိၱမ်ားကုိ ဖတ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အက်င့္ က လူအမ်ားအေၾကာင္း စုေရးထားတာကုိ ပိုၾကိဳက္သည္။

ညီညီႏိုင္ ဘာသာျပန္ထားေသာ ေဒးကာနက္ဂ်ီျပဳစု ထားသည့္ အတၳဳပၸတိၱစုစည္းမ်ားကုိ ဖတ္ရင္း အတၳဳပၸတိၱ

စာေပအေပၚ စြဲစြဲလမ္းလမ္းျဖစ္သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထြန္းသစ္ ေရးသည့္ အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္မ်ား။ ထုိ႔ေနာက္

ဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းေရးေသာ ေက်ာ္စြာ ၁၀၀ စသည့္ စသည့္ စာအုပ္္မ်ားကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အျမင္တစ္ခုရိွသည္။ အတၳဳပၸတိၱေတြ ဖတ္ရင္း၊ ကမာၻေက်ာ္ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဖက္လွတဲကင္း

သိကၽြမ္းရင္းႏီွးခြင့္ရသည္ဟု မွတ္ယူထားသည့္ အက်င့္။ သူတုိ႔နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြလုိ ေပါင္းသင္းခြင့္ရသည္

ဟု ျမင္သည္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူတို႔အေတြ႕အၾကံဳေတြ အျမင္ေတြကုိ ေန႔စဥ္ နေဘးမွာ ထိုင္ျပီး ပို႔ခ်
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သင္ျပေနသလုိ ထင္ေနသည္။ ထိုအျမင္ေၾကာင့္လားမသိ။ ကၽြန္ေတာ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ဘဝတြင္

သူငယ္ခ်င္းမ်ားမ်ားစားစား မရိွ။

ထူးဆန္းတာက၊ ကၽြန္ေတာ္ စံျပပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ စံုစီနဖာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာင္းသား ဘဝ စာတုိ

ေပစ ေရးက်င့္ရလာေတာ့၊ စာေရးဆရာ ဟူသမွ်ကုိ ေလးစားအားက်သည္။ ေက်ာင္းသားဘဝက ေလာကၾကီးနဲ႔

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆန္႔က်င္ ဂြတုိက္ခ်င္သည့္ စိတ္က ကေဲနေတာ့၊ သမုိင္းထဲက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက

ကၽြန္ေတာ့ ဟီးရိုးေတြျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႕သမုိင္းေတြ ေလ့လာရင္း၊ ကမာၻစစ္အေၾကာင္းကုိ ဖတ္မိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကမာၻစစ္အတြင္းက ဟီးရိုးဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ ကုိ အားက်ျပန္လာသည္။ အစံု အစံု အစံု။

ထူးဆန္းတာက၊ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၁၆ / ၁၇ ႏွစ္တြင္မွာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္အသားကုိ ရွာေဖြခ်င္စိတ္ျပင္းျပ

ထက္သန္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာမွ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ ဘဝသုိ႔ အျပင္းအထန္ ကူးေျပာင္း

ခ်င္စိတ္ျဖစ္မိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ ပညာရပ္တစ္ခုသဖြယ္

ေလ့လာခ့ဲမိသည္။ ဘုရားကုိ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားလြန္းလုိ႔ ထုိသုိ႔ လုပ္သည္ မဟုတ္။ ဒီအထမွဲာ ဘာေတြရွိသလဲ

ဆုိတာ သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ျဖစ္သည္။ တရားေတြ

နားေထာင္ျဖစ္သည္။

ထုိမွ တစ္ဆင့္၊ အရွင္ဇနကကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လယ္တီ၊ မိုးကုတ္၊ ဂႏၶာရံု တုိ႔၏ အႏွစ္အသားက

ဘာလ။ဲ ဘာသေဘာလဲ။ တကယ္ေတာ့ စပ္စုၾကည့္ရင္း ထထဲဲဝင္ဝင္ ေလ့လာမိတာ ျဖစ္သြားသည္။

အခုေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္ နယ္ဘက္ေတြေရာ၊ ျမဳိ႕ေပၚမွာေရာ စာသင္သြားသည့္ အခါ လူငယ္ေတြေမးတ့ဲ

ကၽြန္ေတာ့္စံျပပုဂၢဳိလ္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲလုိ႔ အေမးခံရတုိင္း ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္

ထုတ္ရြတ္ေလ့ရိွတာကုိ သတိထားမိသည္။ အထူးသျဖင့္ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ဆရာ

ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သာသနာေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကုိ မဆုတ္မနစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ

ကၽြန္ေတာ္ အင္မတန္ ေလးစားၾကည္ညိဳမိသည္။

အရွင္ဇနက က ဒီထဲမွာ ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္သည္။ အရွင္ဇနက ကို ေလးစားရသည့္ အေၾကာင္းရိွသည္။

အလကားပတဲင္း သူမ်ား ေလးစားၾကည္ညိဳ၍ ေလးစားၾကည္ညိဳသည္ မဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ့္ လုပ္ရပ္ အျပဳအမူ

တုိင္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ရိွသည္။ အလကား အုတ္ေရာေရာ၊ ေက်ာက္ေရာေရာ ဘဝ

တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိ အဆုံးသတ္ မခံႏိုင္။

နံပါတ္ (၁) - က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ဆုိ၍ သာမန္ က်မ္းေလး တစ္က်မ္းေလာက္ ေရးျပီး က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္နာမည္တပ္သူမဟုတ္။ က်မ္း

စာအုပ္အတြဲၾကီး ၇၄ တြဲကို ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အတြဲမ်ားတြင္ ပ၊ ဒု၊ တ၊ စတု

စသည့္ အတြဲမ်ား ေပါင္းလွ်င္ ၇၄ တြဲ မကေတာ့။ ျပဳစုခဲ့ေသာ က်မ္းမ်ားကုိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္လည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္
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ဆုိင္ရာ၊ ရဟန္းသံဃာ စာသင္သားဆုိင္ရာ၊ ဝိနည္းဆုိင္ရာ၊ အဘိဓမၼာဆုိင္ရာ၊ သာသာနာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ဆုိင္ရာ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ အစုံ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေထာင့္စံု၊ ဘက္စုံ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ တစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။

နံပါတ္ (၂) - ပညာရွင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ဆရာေတာ္က ဗုဒၶဘာသာတကၠသိုလ္တစ္ခုကုိ အစျပဳခဲ့ေသာသူျဖစ္သည္။ မဟာဂႏၶာရုံေက်ာင္းတုိက္တြင္၊

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိ ကုိယ့္ဘာသာျပဌာန္းသည္။ စာသင္နည္းစနစ္ကုိ သမာရုိးက်လမ္းကေန ေဖာက္ထြက္ျပီး

စီရင္သည္။ ေခတ္ဆန္ဆန္ စကားႏွင့္ဆိုလွ်င္ curriculum, syllabus ႏွင့္ teaching methodology ကုိ အစဥ္

အလာမွ ေဖာက္ထြက္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္တိုင္လည္း စာသင္၊ စာခ် သည္။ တနည္းအား

ျဖင့္ ပေရာ္ဖက္ဆာ၊ လက္ခ်ာရာ တစ္ဦးျဖစ္ျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္၊

ေက်ာင္းတုိက္ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲသူလည္း

ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး တစ္ဦးလည္းျဖစ္ျပန္သည္။ ပညာရွင္

အျဖစ္သာမက၊ စီမံခန္႔ခြဲ တတ္သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ႏိုင္နင္း

သူလည္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက၊ လက္ေတြ႕

လုပ္လွ်င္ မေအာင္ျမင္တတ္သည္က မ်ားသည္။ ဆရာေတာ္က

ထုိသုိ႔ မဟုတ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္သည့္

စြမ္းရည္လည္း ျပည့္ဝသူျဖစ္သည္။ ေဩာ္… ျပည့္စံုေပစြ။

နံပါတ္ (၃) - ေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ရွင္ဇနကသည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး လြဲမွားေနေသာ၊ ဘုန္းၾကီးေလာက၊ လူပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ကုိးကြယ္ေရး အလြဲ

အမွားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေတာ္လွန္လုိသူျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကိစၥမ်ားကုိ ျမင္ရၾကားရတုိင္း စိတ္ထဲတြင္ မခ်ိတင္ကဲျဖစ္

မိသူျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီးတစ္ခုလုံး၏ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ လမ္းေၾကာင္းအမွားကုိ လမ္းမွန္ေပၚ

သုိ႔ ဆြဲတင္လုိစိတ္ ထက္သန္ျပင္းျပသူျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ စိတ္ေစတနာ ထက္သန္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ဘက္

တြင္ မည္သူမွ မရွိ။ မည္သူမွ မရပ္တည္။ တခ်ဳိ႕လည္း ဆရာေတာ့္ အျမင္အယူအဆမ်ားကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္း

တင္း မဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း ယုန္ကေလ ႏွာေစးေနသေယာင္ ျပဳလ်က္ ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စြပ္စြဲျပစ္တင္ ၊

ရႈတ္ခ် ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ဆန္႔က်င္သူေတြသာ။ ေဩာ္… သူတုိ႔ေတြလည္း သူ႕တုိ႔ ဥာဏ္အတုိအရွည္အရသာ

ျမင္ႏုိင္ၾကသည္ မဟုတ္လား။

နံပါတ္ (၄) - ဘုန္းၾကီးပညာေရးစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ့ဲသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္က်မွသာ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ မူရင္းပါဠိေတြကုိ တက္လွမ္းႏိုင္သည့္ ဘုန္းၾကီးပညာေရးစနစ္ကုိ

ေတာ္လွန္ျဖဳိဖ်က္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာ၏ ပရိပတိၱ၊ အဘိဓမၼာ၊ ဝိနည္းက်မ္းဂန္ မ်ား

ကုိ ဆုပ္ကုိင္တတ္သိေအာင္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ခ်ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ ပုတ္ခတ္၊ က့ဲရ႕ဲစြပ္စြဲ ရႈတ္ခ်မႈမ်ား
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ကုိ ဥေပကၡာတရားပြား၍ ယုံၾကည္ခ်က္ သန္သန္ျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ျပခဲ့သူျဖစ္သည္။ သံဃာထု ႏွင့္

အစုိးရ၏ အကူအညီ အကယ္အမကုိ မငံ့လင့္ပဲ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရဲသည္။ ယခုေခတ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသည့္ တရားေဟာ ဆရာေတာ္ အားလုံးသည္

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ ဇနကာဘိဝံသ၏ ေက်းဇူးႏွင့္ ကင္းသူ မရိွ။

ဆရာေတာ့္ ေက်ာင္းထြက္ မဟုတ္ခဲ့ေတာင္၊ ဆရာေတာ္ က်မ္းစာေတြကုိ အားကုိးေလ့လာခ့ဲသူခ်ည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာလူထုသည္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ ေက်းဇူးမ်ားကုိ ခံစားေနၾကရျပီ။

ျမန္မာႏုိင္ငံဗုဒၶသာသာနာ ေတာ္လွန္ေရးအစ သူရေဲကာင္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ နံပါတ္စဥ္ခ်ၾကည့္

လွ်င္ -

(က) ျပည္ပ သာသနာျပဳ ခရီး အစက လယ္တီ။

(ခ) ပရိယတိၱဘက္တြင္ ဂႏၶာရုံ၊ ပဋိပတိၱႏွင့္ ဝိပႆနာတြင္ မုိးကုတ္။

(ဂ) ပါဠိတကၠသုိလ္၊ သာသနာ့တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ သံဃာ့ေဆးရုံ မ်ားအစက မင္းကြန္း။

(ဃ) ထုိ႔ေနာက္၊ အဘိဓမၼာ၊ ဝိပႆနာ၊ ကမာၻအႏံွ႔ ေျခဆန္႔သည့္ ဗုဒၶသာသနာျပဳ ခရီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔
လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆးရုံမ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္ေနသည္က သီတဂူ။

ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိွသည့္ သံဃာမ်ဳိးဆက္မ်ား တာဝန္ေက်သည္။ ျမန္မာ ဒါယကာ၊

ဒါယကာမမ်ားအေပၚ တာဝန္ေက်သည္။ သူ႕ဝန္ကို သူတုိ႔ ႏုိင္ေအာင္ ထမ္းႏိုင္ၾကသည္။ ဝမ္းသာအားရစရာ

ေကာင္းလွသည္။ ျမန္မာတုိ႔ ေန႔စဥ္ ထမင္းအုိးထဲမွ ထမင္းေပါင္းသားေလးကုိ မနက္ေစာေစာ ခူးခပ္လွဴရက်ဳိးနပ္

သည္။

အရွင္ေဃာသိတ ေရးသည့္ တစ္ဘဝ သာသနာ (ရွင္ဇနကာဘိဝံသအေၾကာင္း) စာအုပ္ေလာက္ သဒၶါပြား

ၾကည္ညိဳရတာ မရိွ။ မူရင္း ရွင္ဇနကကုိယ္တုိင္ကလည္း သာမန္ေညာင္ည မဟုတ္။ ေရးသားျပဳစုပူေဇာ္သူ

ဦးေဃာသိတကလည္း သာမန္ ရဟန္း မဟုတ္။ ေရႊေပၚ ျမဆင့္ စိန္ျဖင့္ စီေသာ ေထရုပၸတိၱ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္

သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ဆရာေတာ့္ ေထရုပၸတိၱကုိ ဖတ္ရင္း၊ ဆရာေတာ့္ကုိ ၾကည္ညိဳသထက္ ၾကည္ညိဳလာ

သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာေရးျဖစ္စဥ္ေတြကုိ နားလည္လာသည္။ မဟာဂႏၶာရံုကုိ ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာ

သည္။ ရဟန္းတုိ႔၏ ဂုဏ္ရည္ကုိ ပိုနားလည္လာသည္။ သံဃာ့မ်ဳိးဆက္ အဆက္ဆက္၏ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခ့ဲ

မႈမ်ားကုိ ခံစားမိလာရသည္။

ဆရာေတာ္က ေတာင္းပန္လြန္းမက ေတာင္းပန္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႕၏ ေထရုပၸတိၱစာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိ ေရးသားသြား

ခဲ့သည္။ အမည္က တစ္ဘဝ သံသရာ ျဖစ္သည္။ conversation style ႏွင့္ ေရးသားခ့ဲေသာ အတၳဳပၸတိၱ စာအုပ္
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တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ ဆရာေတာ္က သူ႕ဂုဏ္ကုိ သူမေဖာ္။ သူ႕စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တစ္လုံး

တစ္ပါဒမွ် ၾကြားဝါမထား။ ကုိယ္ရည္မေသြးဘဲ သူ႕သေဘာထား ရႈျမင္ခ်က္ေတြကုိသာ ေရးသားသြားခ့ဲသည္။

ပညာရွိတို႔၏ နိမ့္ခ်သည့္ စိတ္ထားကုိ တစ္ျပံဳတစ္ေခါင္းၾကီးေတြ႕ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ခံတြင္းသိပ္

မလုိက္။ ဦးေဃာသိတ ေရးသားေသာ တစ္ဘဝသာသနာ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ေတာ့မွ လုိခ်င္သည့္ ဆရာေတာ့္ ဂုဏ္

ျဒပ္မ်ားကုိ တစ္ျပံဳတစ္မၾကီးၾကည္ညိဳရသည္။ ထုိစာအုပ္ဖတ္ရင္းျဖင့္ စိတ္အားတက္ၾကြလာသည္။ သာသနာ့

အာဇာနည္ဆုိတာ ဒါမ်ဳိးပကဲိုး ဆုိျပီး စိတ္ထကဲ အလုိလုိသိသြားသည္။

ျခေသၤ့လုိ အားၾကီး၊ မာန္ၾကီး အဟုန္ၾကီးျပီး စြမ္းရည္ျပည့္သည့္ သာသနာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ ပုဂၢဳိလ္ပါတကား။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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သန္းထြန္း (သို႔) ပညာ သေကၤတ (သို႔) မ, အ ေစခ်င္သူ

စာအုပ္ အမည္ - ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့ အေၾကာင္း

ေရးသူ - ေဒါက္တာ သန္းထြန္း

 ကၽြန္ေတာ္ အတုိအထြာ မေရးဘူး… တဲ့။

 အေထာက္အထားမရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္ စာမေရးဘူး။

 အသိသစ္၊ အေတြးသစ္၊ အယူအဆသစ္ မပါရင္

စာအုပ္သစ္ မေရးနဲ႔။

 အလိမၼာ စာမွာ ရိွတယ္လုိ႔ ေျပာေလ့ ေျပာထရွိတယ္။

မယုံပါနဲ႔။ အခုအခါ မေကာင္းတ့ဲစာအုပ္ေတြက

အထြက္ႏွဳန္းသာေနတယ္။ စာအုပ္ေတြ႕တုိင္း မဖတ္

ပါနဲ႔။

 အျဖစ္အပ်က္ေတြကို စဥ္ေပးထားရုံနဲ႔ သမုိင္းမဟုတ္

ဘူး။ သမုိင္းအျဖစ္နဲ႔ သုံးလုိ႔ရမယ့္ အေထာက္အထား

လုိ႔ပဲ ဆုိႏိုင္တယ္။

 ဘယ္သမိုင္းက ဘယ္အာဃာတနဲ႔ေရးတယ္။ ဘယ္သမုိင္းကေတာ့ ဘယ္လုိ ဆုိတာေတြကုိ ေျပာတာ

က ပညာရပ္တစ္ခုပ။ဲ

အထက္ပါ စာေၾကာင္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္စုထတဲြင္ ေရးထားသည္။ ၾကိဳက္တာေတြကုိ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

ေရးသည့္ အက်င့္ စြဲျမလဲာတာ ၁၀ ႏွစ္ထဲ ေရာက္လာျပီ။ ေခါင္းစဥ္ကုိ သန္းထြန္း မွတ္စုမ်ား ဟု

တပ္လုိက္သည္။

သမုိင္းကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ သင္ရမွာလဲ။

မ,အ ေအာင္လုိ႔

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း အေၾကာင္းကုိ အျပည့္အစံု မသိပါ။ သူ႕စာမ်ား ဖတ္ရသေလာက္သာ သိပါသည္။ သူ႕စာ

မ်ားကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ အကုန္ မဖတ္ဖူးပါ။ ဆယ္ပံု႔ တစ္ပံု ေလာက္သာ ေကာင္းေကာင္း ထိေတြ႕ဖူးသည္သာ။

အင္မတန္ အထိအေတြ႕နည္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာ့ ေခတ္ေဟာင္း သမုိင္းမ်ားကုိ စိတ္မဝင္စားတာလည္း

ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ထိစပ္သည္ဟု ထင္သည့္ အပုိင္းမ်ားကုိကား မလြတ္တမ္း ဖတ္ေလ့ရိွသည္။
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သုေတသနထုံး၊ ေက်ာ္စြာ ၁၀၀၊ ဂ်ပန္မႈထပ္တရာ၊ ျဗိတိသွ်ရာဇဝင္အက်ဥ္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ တရုတ္-ဂ်ပန္

ရာဇဝင္၊ ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္း စသည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ ၾကိဳက္သည္။ အျခား သမုိင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာ

အုပ္မ်ားကုိကား ကၽြန္ေတာ္ လုိက္၍ မမွီ။ နားလည္ႏိုင္စြမ္းပင္ မရိွ။

ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္း နည္းတူ၊ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း အေၾကာင္းကုိ ဆရာၾကီး၏

တပည့္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဝင္းေမာင္ (သမုိင္း) က ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္သမွ် ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း

အေၾကာင္း ဆုိသည့္ စာအုပ္အမည္ျဖင့္ တစ္အုပ္ေရးထားသည္။ ဆရာဝင္းေမာင္ ေရးေသာ စာအုပ္ႏွင့္ ယခု ငါ

ေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္း စာအုပ္ကုိ တြဲဖက္ ဖတ္မိသည္။

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း၏ ျပတ္သားမႈ၊ လူ႕ဂြစာက်မႈ၊ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္ရိွမႈ၊ ေလာကြပ္မဲ့မႈ၊ ရရဲင့္မႈ၊

ပညာရွင္ပီသမႈ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ လုိက္နာမႈ၊ ကုိယ့္

ကုိယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ခိုင္မာမႈ၊ ေထာင့္ေစ့၍ ေစ့စပ္ ေသခ်ာမႈ၊

တိက်ေသသပ္မႈ၊ စသည့္ အရည္အခ်င္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကုိ

မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရသည္။

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း သူ႕အေၾကာင္း၊ ေရးထားေသာ သူ႕စာအုပ္

ကုိ ဖတ္ေနရင္းပင္၊ လူ႕ဂြစာ၊ လူ႕ဘုဂလန္႔ၾကီး ကုိ စိတ္အတြင္း

က ဖိုးဝရုပ္ၾကီးလုိ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေနသည္ဟု ျမင္ေနသည္။

ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက မေဝ့ဘူး။ မဝွဳိက္ဘူး။ ဒဲ့ဒိုးေျပာသည္။

ဒဲ့ဒိုး ေရးသည္။ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္ေနသည့္ လူေတြႏွင့္

ထိေတြ႕ေနရတာမ်ားလာေသာ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ ဆရာၾကီး၏

စရိုက္ကုိ ပုိမို သေဘာက်ေနသည္လား မေျပာ တတ္။ ဆရာၾကီး

က သမုိင္း သုေတသနေတြ လုပ္တ့ဲ ေနရာမွာ၊ ဇြဲနပဲ ျပင္းထန္

သည္။ အေပၚယံ မလုပ္တတ္ျခင္း သည္ပင္ ဆရာၾကီးအေပၚ

အႏွစ္ျခဳိက္ဆုံး အခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။

စိတ္ကူးမ်ားရင္ သမုိင္း မဟုတ္၊ သမုိင္းဟုတ္ရင္ စိတ္ကူး မပါ… တ့ဲ။ ၾကည့္စမ္း။ တိက်လုိက္တာ။ ျပတ္သား
လုိက္တာ။ ထပ္ျပီး ေျပာေသးသည္။ မွန္နန္းထဲမွာပဲ ရုပ္ရွင္ရုိက္ဖုိ႔ ဇာတ္ညႊန္းက ေရးျပီးသား ပါေနတယ္။ ဒါမ်ဳိး
ငါတုိ႔ မသုံး…. တ့ဲ။ (စာ - ၂၉)

သမုိင္းလိမ္၊ သမုိင္းတု၊ ႏိုင္သူေတြသာ သမုိင္းေရးတဲ့ ေခတ္မွာ ဆရာၾကီးက ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ခဲ့သူ။
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ငါေရးတာ မဖတ္ရင္၊ ငါ့မွာ မဆုံးရံႈးဘူး၊ နင္တုိ႔မွာ ဆုံးရံႈးတာ… လုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးက အေကာင္းဆုံး

အစြမ္းကုန္ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ျပီးသည့္ အရာေတြကုိ အျမဲ ျဖန္႔ခ်ိဖုိ႔ ၾကိဳးစားသည္။ ဆရာၾကီး၏

သုေတသနႏွင့္ပက္သက္ေသာ အညႊန္းစာမ်ား၌လည္း contribution လုပ္ဖို႔ ေျပာဖူးသည္။

ဆရာၾကီး၏ စာေရးသားျဖန္႔ခ်ိျခင္းအေပၚ ထားသည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၾကိဳက္သည္။

 ငါ စာေရးတာ လက္သြက္ပါတယ္၊ ျမသန္းတင့္ကုိေတာ့ မမီဘူး။ အ့ဲဒါ ဟုတ္ပါတယ္။ ျမသန္းတင့္ေရးတ့ဲ

စာမ်ဳိး ငါ မေရးပါ။ ေရးျပီးတ့ဲ စာ အေရအတြက္ေပၚမွာ ဂုဏ္မယူပါ။ ကုိယ္အထူးျပဳေလ့လာတ့ဲ

ဘာသာရပ္မွာ တစ္ကမာၻလံုးက အရင္ဘယ္သူမွ မေျပာေသးတာ မသိေသးတာကုိ ရွာျပဖုိ႔၊ ၾကိဳးစားပါ

တယ္။ ရွာရတ့ဲ အခါ က်န္ရစ္ေအာင္ စာနဲ႔ ေရးခ့ဲပါတယ္။ “ငါ စာေရးဆရာ မဟုတ္”

ဆရာၾကီး၏ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ မွတ္စုစာအုပ္ထေဲတြ ေရးမွတ္ေသာ မွတ္စုမ်ား ရိွသည္။

 အဂၤလိပ္စာ တတ္ခ်င္ရင္ အဂၤလိပ္စာ မ်ားမ်ားဖတ္ပါ။

 သီလဆုိတာ ေစာင့္ထိန္းရတာ၊ ေပးစရာ ယူစရာ မဟုတ္ပါ။

 သုေတသနစလုပ္ျပီ ဆုိကတည္းက ဘယ္သူမွ မသိေသးတာကုိ သိေအာင္ရွာရေတာ့တာပဲ။

 အသစ္အဆန္းတစ္ခု သိျပီဆုိတဲ့အခါမွာ၊ တစ္ေယာက္တည္း သိလုိ႔ ဘာမွ အရာ မေရာက္ဘူး။

ဘယ္ေတာ့မွ အရာေရာက္သလဆုိဲေတာ့ သူမ်ား လက္ထေဲရာက္သြားမွ အရာေရာက္တယ္။

 သမုိင္းကုိ ေရးတ့ဲအခါ ပထမ အေထာက္အထား ရွာရမယ္။ အေထာက္အထားမရွိဘနဲဲ႔ သမုိင္း

မျဖစ္ပါဘူး။ အေထာက္အထား မရိွဘဲနဲ႔ေရးတာေတြကုိ သမုိင္းစစ္စစ္လုိ႔ မေခၚႏုိင္ဘူး။

 အလုပ္ကေတာ့ ပထမ မွတ္တမ္းကုိ စစ္ေဆး၊ အဒဲါျပီးရင္ မွတ္စုထုတ္၊ ထုတ္ျပီး မွတ္စုကုိ စာတမ္းျဖစ္

ေအာင္ ေရး။

 သမုိင္းဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ ေမးရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လြယ္လြယ္ပဲ ေျဖပါတယ္။ အေၾကာင္းရယ္၊

အျဖစ္အပ်က္ ရယ္၊ အက်ဳိးရယ္ ဒီသုံးခုဆက္မွ သမုိင္း ျဖစ္တယ္။

 သမုိင္းဆုိတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႕ဘဝမွာ ရိွတဲ့လူသားေတြရ႕ဲ ခရီးလမ္းေၾကာင္းရ႕ဲ မွတ္တမ္း။

 သမုိင္းဆုိတာကေတာ့ ျပီးျပီးသား ကိစၥပ။ဲ

 လူဆုိတာ အရာအားလုံးမွာ မထူးခၽြန္ႏုိင္တာေၾကာင့္၊ မိမိေရြးခ်ယ္ရာ ပညာရပ္ကုိ တစုိက္မတ္မတ္

လုပ္ဖို႔၊ တစ္ေျဖာင့္တည္းေသာ စိတ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။

 ပညာရွင္ဆုိသည္မွာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ အႏုပညာရွင္။ ပညာရွင္မပါလွ်င္ ေတာင့္တင္း

ခိုင္မာေသာ ေလးစားခ်စ္ခင္ျခင္းခံရေသာ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚ မလာႏုိင္။

 တုိ႔အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြဟာ အထုအေထ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္

တည္း လူတစ္စုတည္း ေလ့လာလုိ႔ မကုန္ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္မွာ ရိွတာကုိ အမ်ားျပည္သူကုိ မျခြင္းမခ်န္

တင္ျပရမယ္။ ေလ့လာခ်င္လုိ႔ လာတ့ဲသူကုိလည္း ေလ့လာခြင့္ေပးရမယ္။ ဝွက္မထားရဘူး။ ကိုယ္က
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ဝွက္ထားရင္ သူမ်ား ကလည္း ကုိယ့္ကို ဝွက္ထားမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္ဆီမွာ ရိွတာကုိ ကိုယ္မသုံးခင္၊

သူမ်ားက ယူသုံးသြားမွာပဲ လုိ႔ မတြန္႔တိုရဘူး။ ဘယ္သူက သုံးသုံး ျပည္သူေတြမွာ အက်ဳိးရိွတယ္ဆုိရင္

ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ရမယ္။ ဒါေတြ ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း သုံးလုိ႔လည္း ကုန္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒီေတာ့ကုိယ့္မွာ ဘာေတြရိွတယ္ဆို တာ သူမ်ားကုိ ေျပာ၊ သူမ်ားကုိ ေလ့လာခြင့္ေပး၊ ဒီအခါ

သူမ်ားကလည္း သူတုိ႔မွာ ရိွတာေတြကုိ ေျပာလာ လိမ့္မယ္။ ေလ့လာခြင့္ေပးလာလိမ့္မယ္။

ဒီလုိအေပးအယူေတြရွိလာရင္၊ တိမ္ျမဳပ္ေနတ့ဲ ေရွးေဟာင္း အမ်ဳိး သားအေမြအႏွစ္ေတြဟာ

အခ်ိန္ျမန္ျမန္နဲ႔ ျပည္သူေတြလက္ထဲ ျပန္ျပီး ေရာက္လာလိမ့္မယ္။

စကား၊ စကား ေျပာပါမ်ား၊ စကားထဲက ဇာတိျပ…တ့ဲ။ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း၏ စကားမ်ားက သန္းထြန္းဆုိ

သည့္ လူတစ္ေယာက္၏ ဇာတိရုပ္ကုိ အေကာင္းဆုံး ျပဆုိေသာ သက္ေသျပခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ားအဖို႔၊ ပညာ့သေဘာကုိ ႏွဳိက္ႏွဳိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေလ့လာထား

ရမည္။ ပညာဆုိတာ ဘာလ။ဲ ပညာရွင္ဆုိတာ ဘာလ။ဲ ေလ့လာမႈဆုိတာ ဘာလဲ။ သုေတသနဆုိတာ ဘာလဲ။

ပို႔ခ်မႈ သင္ၾကားျပသမႈ ဆိုတာ ဘာလဲ။ အသစ္ အသစ္ ဆုိတာ ဘာလဲ။ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မထိေတြ႕ဘဲ ပညာရွင္

မျဖစ္။ ပညာရွင္အေၾကာင္း မေလ့လာဘဲ၊ ပညာရွင္ မျဖစ္။ ပညာနယ္ပယ္တြင္ ေနထုိင္သူအဖုိ႔ သန္းထြန္းႏွင့္

မထိေတြ႕ဖူးလွ်င္၊ ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိ အဆင့္ႏွင့္ ဇာတ္သိမ္းသြားရလိမ့္မည္။

ရွာလုိက္၊ ပညာဆုိတာ ဘာလ။ဲ

ပညာရွင္ဆုိတာ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးကုိ ေခၚတာလဲ ဆုိတာကုိ ရွာလုိက္။

ပညာရွင္ဆုိတ့ဲ ဇာတိရုပ္ကုိ ရွာလုိက္။

ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိအဆင့္နဲ႔ မေက်နပ္နဲ႔။

သူမ်ား ပါးစပ္ဖ်ား လမ္းဆုံးမေနနဲ႔။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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စကားလံုးမ်ား၏ စြမ္းအား

မူရင္းစာအုပ္အမည္ - The instant Millionaire

မူရင္းစာေရးဆရာ - Mark Fisher

ဘာသာျပန္သူ - ေဖျမင့္

နန္းရင္းဝန္ ဒစ္ရစၥလီ က ေျပာဖူးသည္။

စကားလုံးမ်ားက လူကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တာ…

စာဖတ္သမားတုိင္း တက္က်မ္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြား

ကဖူးၾကမည္ထင္သည္။ နည္းနည္း ကဖူးသူႏွင့္ မ်ားမ်ား

ကဖူးသူသာ ကြာလိမ့္မည္။ စာဖတ္သမားမွန္လွ်င္ တက္က်မ္း

ေတြႏွင့္ ထိေတြ႕မိၾကစျမဲ။ သုိ႔ေသာ္ စာဖတ္သမားေတြက

စာဖတ္သက္ကေလး ဝါရင့္လာလွ်င္၊ မာန ေထာင္လႊားခ်င္

လာၾကရုိး ထုံးစံရိွသည္။ အခ်ဳိ႕ က စာေပကုိပင္ ကာျပန္ခ်င္လာၾကသည္။ ကိစၥမရိွပါ။ စာေပကုိ ဖတ္ရႈလွ်င္

လြတ္လပ္တာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ျခင္းသည္ ေစာ္ကားရန္ မဟုတ္။

ထားေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ စာအုပ္ရီဗ်ဴးမ်ားေရးျခင္းသည္ လူတတ္၊ လူၾကီးမ်ားအတြက္ မဟုတ္။ လူတတ္ လူငယ္

မ်ားအတြက္လည္း မဟုတ္။ ဖြင့္ထားေသာ စိတ္ရိွသည့္ မည္သူ႕အတြက္မဆုိ ေစတနာျဖင့္ ရည္ညႊန္းသည္။

မိတ္ေဆြလည္း တက္က်မ္းဖတ္သူမ်ားကုိ အထင္ေသးသည့္ စိတ္ရိွလွ်င္ ဖတ္လက္စ ယခု စာကုိ ဤေနရာတြင္

ရပ္ပါ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ဘဝကေန ေက်ာ္လြန္သည့္ တုိင္ေအာင္၊ တက္က်မ္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မကင္းလြတ္ေသး။

မၾကာမၾကာ ထိေတြ႕ျဖစ္ေနေသးသည္။ စာဖတ္သမားဘဝအစမွာ၊ တက္က်မ္းမ်ားက တက္ၾကြစိတ္ႏွင့္

ၾကြတက္သည့္ စိတ္ကို ပူးတြဲေပးခ့ဲသည္ပင္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္ ႏွစ္သက္သည့္အခ်ိန္က

စ၍ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ အတြက္ သီးသန္႔ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိ အားမထုတ္ဖို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား

ဆုံးျဖတ္ထားခ့ဲသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဘဝကပင္ ဘဝရပ္တည္မႈ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ဖို႔ ရည္သန္ထားသည္။

မူရင္း စာေရးဆရာ မာ့ခ္ဖစ္ရွာ က ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားေအာင္ အားထုတ္ရာတြင္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္

သေဘာတရား တစ္ခ်ဳိ႕ေပးခဲ့သည္။ စာအုပ္က ဝတၳဳဆန္ဆန္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္က ဝတၳဳမ်ားကုိ မၾကိဳက္တတ္။ ဟုိးယခင္က အထင္ပင္ ေသးခ့ဲဖူးေသးသည္။ ရသသမားမ်ားကုိ
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လည္း ရႈတ္ခ်ဖူးခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ တက္က်မ္းမ်ားကုိ လုံးလုံးေထြးေထြး ဖတ္ရႈရင္း၊ ေဖျမင့္၏ ဘာ့ေၾကာင့္

ခုထိ မခ်မ္းသာေသးတာလဲ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ျဖစ္သည္။ (စကားခ်ပ္ - ယခု ဤသုိ႔ သေဘာထား လုံးဝ
မရိွေတာ့ပါ)

ေဖျမင့္ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ဖူးသည္။ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးဘဝ

တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ စိတ္၏ သတိၱစြမ္းအားမ်ား၊

ရပ္ဆဲကြန္းဝ၏ဲ စိန္ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာ၊ reader digest ထဲမွ ဘာသာျပန္ထားေသာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာ

ေသခ်ာျပီလား၊ ဦးေႏွာက္တြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ၊ ႏွလုံးသား အာဟာရ (၁)၊ (၂)၊ (၃) အစရိွသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္

ဘဝတြင္ ေဖျမင့္ စာအုပ္မ်ားက အေတာ္ လႊမ္းမုိးခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ စာဖတ္အက်င့္ တစ္ခုရိွသည္။ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ကုိ ၾကိဳက္မိျပီဆုိလွ်င္ အဆုိပါ စာေရးဆရာ

ေရးသည့္ စာအုပ္မွန္သမွ်ကုိ အကုန္နီးပါး ဖတ္ရႈတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဖျမင့္ ေရးသားထားေသာ

စာအုပ္ေပါင္း အုပ္ေရ ၄၀ ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ ၃၅ အုပ္ေက်ာ္ေလာက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းဖတ္ခဲ့

သည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ ေၾကေၾကညက္ညက္ ဝါးစားျပီး ဖတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စာအုပ္ေတြထဲမွ မာ့ခ္ဖစ္ရွာ စာအုပ္

ဘာသာျပန္စာအုပ္သည္ ေၾကညက္ခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ားထမွဲ တစ္အုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

စာအုပ္တြင္ အႏွစ္အသားပုိင္း (၂) ပိုင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆုပ္ကုိင္လုိက္မိသည္။

နံပါတ္ (၁) က စကားလုံးေတြ၏ စြမ္းအင္ကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေစသည့္ အပုိင္း။

နံပါတ္ (၂) က စာအုပ္မ်ားအေပၚ လူေတြ သေဘာထားသည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္မွ ကင္းလြတ္ေစေရး အပုိင္း။

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္မိမိခ်င္း၊ ခဏ ခဏ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမိသည့္ သေဘာတရား (၂) ခုပင္ျဖစ္သည္။

နံပါတ္ (၁) သေဘာတရား၌ တိက်ေသာ စကားလုံးမ်ားတြင္ စြမ္းအင္ရိွေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ထားတ့ဲ ေနရာမွာ ငါ တစ္ေန႔ သူေဌးၾကီးျဖစ္ရမယ္ကြ… ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ငါ အသက္ (၃၀) မွာ

ေငြ သိန္း ေပါင္း (၂၀၀၀) ခ်မ္းသာရမယ္ဆုိတ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခု အၾကားက ကြာျခားခ်က္ကုိ ထုတ္ျပသည္။ ဒီ

အခ်က္ကေန ရည္မွန္းခ်က္ ထားသည့္ ေနရာတြင္ ေယာင္ဝါး၊ မည္ကာမတၱထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္

တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ အခ်ိန္အတိအက်ျဖင့္ ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးက

အရည္အေသြး ပိုျမင့္ေၾကာင္း သိလုိက္ရသည္။ ငါ တစ္ေန႔ ပညာတတ္ၾကီး ျဖစ္ရမယ္ကြ ဆိုတ့ဲ သူက ေယာင္ဝါး

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။ ငါ အသက္ ဘယ္ေလာက္မွာ၊ ဘယ္ပညာရပ္ နယ္ပယ္မွာ ဘယ္အဆင့္မွာ ေရာက္ေနရ

မယ္ ဆုိတ့ဲ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ တိတိက်က် ရိွထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကသာ

ေအာင္ျမင္မႈကုိ ထုိးတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ စြဲစြဲ ျမျဲမဲ ယုံၾကည္မိသည္။
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ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားတြင္လည္း၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍

ဤသေဘာဆန္ဆန္ ရႈျမင္ထားသည္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးသည္။

ဆရာေတာ္က ဘယ္လုိေရးသလဲ ဆိုေတာ့… ျပတ္သားတ့ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္တာနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြ
အလုိလုိရလာတယ္… တိက်တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်လုိက္တာနဲ႔ ခြန္အားေတြ အလုိလုိရလာတယ္… တ့ဲေနာ္

ေနာက္ျပီး၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို စိတ္ထမွဲာပဲ ဒီအတုိင္း ခ်မွတ္လုိက္သူထက္၊ စာရြက္ထဲတြင္ တိတိက်က် ေရးသား

ေရးရဲတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ သာလြန္သလဲဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ေရေရလည္လည္ သိလုိက္ရသည္။ အဲ့ဒီကအစ၊

ကၽြန္ေတာ့္ ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေယာင္ဝါး၊ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ မျဖစ္ဖို႔ သတိထားရေတာ့သည္။

ဤကား ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ပံုႏွင့္ ပက္သက္၍ စကားလုံးမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ စြမ္းအားကုိ နက္နက္နနဲဲ

သိလုိက္ရေသာ အခ်က္တစ္ခုတည္း။

နံပါတ္ (၂) သေဘာတရားက၊ စာအုပ္ေတြႏွင့္ပက္သက္ျပီး လူေတြ ထားတ့ဲ သေဘာထား (၂) ရပ္ကေန

ကင္းလြတ္ေအာင္ သတိထားတတ္ဖို႔ သတိေပးလုိက္သည့္ ဝတၳဳ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ပါေမာကၡၾကီး၏

ေနာက္ဆုံး အမွာစကားျဖစ္သည္။

( စာအုပ္နဲ႔ပက္သက္ျပီး လူေတြထားတတ္တ့ဲ သေဘာထားအမွား ႏွစ္မ်ဳိးလုံးနဲ႔ ကင္းေဝးေအာင္ သတိထားပါ။
တခ်ဳိ႕လူေတြက စာအုပ္ထပဲါတာေတြကုိ အလကား စာေတြ႕ေတြပါကြာလုိ႔ သေဘာထားတတ္ၾကတယ္။
ေဘးဘုိးစဥ္ဆက္ရ႕ဲ ကုိယ္ေတြ႕ေတြ၊ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါးရ႕ဲ ဘဝေတြ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေပါင္းစံုက ပုဂၢဳိလ္ေတြ
ရ႕ဲ အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္ ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိဘူး၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြက
သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ရင္ ကုိယ့္ဘဝမွာ အမွားအယြင္း ဘယ္ေလာက္ ကင္းစင္မယ္၊ ကိစၥမ်ားစြာမွာ လူတကာထက္
တစ္ပန္းသာမယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိၾကဘူး။ )

(ေနာက္လူတစ္မ်ဳိးက်ေတာ့ စာထဲပါတာ မွန္သမွ် လုံးဝဥႆုံ ယုံၾကည္တတ္ၾကတယ္။ အဒီဲအတုိင္း တစ္ေသြ
မတိမ္း လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကတယ္။ စာအုပ္စာတမ္းျပဳစုတ့ဲ လူေတြဆိုတာ ဥာဏ္ပညာရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ
ပါ။ သူတို႔ အေတြ႕အၾကံဳ အသိပညာေတြကုိ ျဖန္႔ခ်ိၾကတာပါ။ တစ္နည္းေျပာရင္ေတာ့ သူတုိ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ ခရီး
လမ္းအေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသူေတြေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔ ေလွ်ာက္ရမယ့္ ခရီးလမ္းက သူတုိ႔
ခရီးလမ္းေတြနဲ႔ ထပ္တူက်ခ်င္မွ က်မယ္၊ တူတဲ့ ေနရာတူျပီး ကြဲလြဲတဲ့ေနရာမွာ ကြဲလြဲမယ္၊ အဲဒါကုိ သတိထားျပီး
တူညီတာ တုိက္ဆုိင္တာ ကုိယ့္အတြက္ အက်ဳိးျပဳမွာကုိ ေရြးထုတ္အသုံးျပဳတတ္ဖို႔ လိုတယ္၊ ဘာနဲ႔ ေရြးမလဲ
ဆုိေတာ့ မင္းရ႕ဲ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ေပါ့၊ ဦးေႏွာက္ေပါ့။)

(ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြဟာ မစဥ္းစားၾကဘူး၊ စဥ္းစားရမွာကို ေၾကာက္ၾကတယ္။ ေရသာခုိျပီး
သူမ်ားကုိ စဥ္းစားခုိင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒါဟာ သူမ်ားဦးေႏွာက္ဆီမွာ ေက်းကၽြန္ခံတ့ဲ
သေဘာပဲ၊ မင္းဦးေႏွာက္ဟာ စဥ္းစားတ့ဲ ဦးေႏွာက္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီမွ ေက်းကၽြန္မခံ
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ဘဲ ပညာရွိမ်ားစြာရ႕ဲ ဦးေႏွာက္က ထြက္တ့ဲ အသိဥာဏ္ကုိ မိမိဘဝနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ စုစည္း ဆင္ျခင္
သုံးစြဲတတ္တ့ဲ လြတ္လပ္တ့ဲ ဦးေႏွာက္မ်ဳိးျဖစ္ပါေစ) စာ / ၂၀၄ - ၂၀၅

အထက္ပါ စာပိုဒ္ (၃) ပုိဒ္က မူရင္းအတုိင္း ျဖစ္သည္။

စာသမားျဖစ္သူ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပဋိပဒါနည္းက် စာဖတ္နည္းကုိ ေတြ႕ရိွသြားသည္။ အစြန္းေရာက္ေသာ

စာဖတ္နည္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ပါးသြားခ့ဲသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ ၾကာေညာင္းလွျပီ။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ့္ေခါင္းနဲ႔ကုိယ္

စဥ္းစားတတ္ဖို႔ အျမဲ သတိရိွေစခဲ့သည္။ စာသည္ အေတြးေဘာင္ကုိ က်ယ္ေစရန္ အတြက္၊ အေတြးကုိ

ခ်႕ဲေစရန္ အတြက္ ေကာင္းေကာင္း အသုံးျပဳတတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး ေကာက္ခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

စာပါ အခ်က္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈက ကင္းႏုိင္သမွ် ကင္းေအာင္ အားထုတ္တတ္လာသည္။ သတိရိွလာမိသည္။

အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မွာ ကုိယ့္အားကုိယ္ကိုးတတ္ဖို႔ သတိထားတတ္ေအာင္ လုပ္ေပးခ့ဲသည္။

ေနာက္ဆုံး ဗုဒၶ အေဟာျဖင့္ တိရ၊ ညွိရေသာ္….

ဓမၼသည္ နိဗၺာန္ကမ္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ရန္ ေဖာင္သာ ျဖစ္သည္။ ကမ္းသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္ျပီးေသာ္ ေဖာင္ကုိ

ထားပစ္ခဲ့ရန္သာ၊ ေဖာင္ကို သယ္ေဆာင္သြားရန္ မဟုတ္။ ဓမၼသည္ အႏ ၱိမပန္းတုိင္ မဟုတ္။ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

သည္သာ ခရီးပန္းတုိင္ျဖစ္သည္။

စာအုပ္မ်ားသည္လည္း ထုိနည္း လည္းေကာင္းပင္။ မွန္ကန္ေသာ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ ထိေရာက္၊ အသုံးက်

ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေဖာင္သာျဖစ္သည္။ စာအုပ္သည္ ကိရိယာ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ စာအုပ္သည္

အႏိၱမပန္းတုိင္ မဟုတ္။ အသိဥာဏ္ ျမင့္မားတုိးတက္ေစျခင္းအတြက္ ကိရိယာသာျဖစ္သည္။

“ အတၱဟိ အတၱာေနာ နာေထာ ”

ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး၊ ကုိယ့္ဥာဏ္နဲ႔ ကုိယ္စဥ္းစား၊ ကုိယ့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ ကုိယ္စဥ္းစား။ သူမ်ားႏွာေခါင္းေပါက္ႏွင့္
အသက္မရႈနဲ႔။ သူမ်ားဦးေႏွာက္ဆီမွာ ကၽြန္မခံနဲ႔။

စကားလုံးေတြနဲ႔ မသိစိတ္ကုိ လွည့္စား အႏုိင္ယူလုိက္။

မသိစိတ္ကုိ စကားလုံးေတြနဲ႔ ခုိင္းေစလုိက္၊ လႊမ္းမုိးလုိက္၊ ခ်ဳပ္ကုိင္လုိက္။

မသိစိတ္ကေန မထင္မွတ္တ့ဲ စြမ္းရည္ေတြ ရလာလိမ့္မယ္။ ထင္မထားတ့ဲ စြမ္းအားေတြ ထြက္လာလိမ့္မယ္။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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လူ႕သမိုင္း

မူရင္း စာအုပ္ အမည္ - The 100 ; A Ranking of the Most Influential Persons in History

မူရင္း စာေရးသူ - MICHAEL H. HART

ဘာသာျပန္သူ - ေဒါက္တာ သန္းထြန္း

အတၳဳပၸတိၱ စာေပေတြ ဖတ္ပါမ်ားလာေတာ့၊ လူ႕သမုိင္းႏွင့္ပက္သက္ျပီး သိလာရသည့္ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္

ရိွလာသည္။ ကမာၻၾကီးကုိ အဓိက ေျပာင္းလသူဲေတြက ဘယ္သူေတြလဲ… ကမာၻၾကီးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္

ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္သူေတြက ဘယ္နယ္ပယ္က လူေတြက

အမ်ားစုလဲ… ဆိုတ့ဲ ေမးခြန္း၏ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။

စာဖတ္ စ, က တက္က်မ္းဆန္ဆန္ အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္ေတြႏွင့္

သာ အထိအေတြ႕မ်ားခ့ဲသည္။ လူသားစြမ္းေဆာင္ မႈေတြကုိ

ခ်က္က် လက္ေတြ႕က်က်ေရးသားထားေသာ အတၳဳပၸတိၱမ်ဳိး

ျဖင့္ သိပ္မထိေတြ႕ဖူးေသး။ အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ ေတြ ဖတ္ပါ

မ်ားျပီး စာဖတ္သက္ ရင့္က်က္လာမွ အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ေတြကုိ

အမ်ဳိးအစားခြဲတတ္လာခ့ဲသည္။ နယ္ပယ္ခြဲတတ္လာခဲ့သည္။

အသြင္သ႑ာန္ခြဲတတ္လာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၉ ႏွစ္ေက်ာ္ ေလာက္က၊ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္

ဦးေကာသလႅ ေဟာၾကားသည့္ တရားတစ္ပုဒ္ကို အခုအခ်ိန္

အထိ စြဲစြဲျမျဲမဲ မွတ္မိေနေသးသည္။ တရားေတာ္ အမည္က

“ေထရဝါဒႏွင့္ သရဏံဂုဏ္” ။ ဆရာ ေတာ္က တရားထတဲြင္

ကမာၻ႕လူထုက အဆင့္သတ္မွတ္ျပီး ေပးထားသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ထည့္ ေဟာသည္။ ေကာင္းတာ

မေကာင္းတာ အပထား။ လူၾကိဳက္မ်ားသည္ အတုိင္းအတာအလုိက္၊ အဆင့္မ်ားကုိ အနိမ့္အျမင့္

ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္အေၾကာင္း ထည့္ေဟာသည္။ ဗုဒၶက အဆင့္ (၄) တြင္ရိွေၾကာင္း တရား ထဲ

ထည့္ေဟာသြားသည္။ အဆုိပါ တရားကုိ နာျပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား၌ ဆရာေတာ္ ဘယ္အကုိးအကားကုိ

ျပဳျပီး ေဟာၾကားသလဲ ဆိုတာကုိ သိခ်င္မိသည္။ တရားထဲမွာေတာ့ အကုိးအကားကုိ အတိအက် ထည့္ေဟာ

မသြား။ သို႔ေသာ္ မွတ္ဥာဏ္ထတဲြင္ ဆရာေတာ္ ေဟာသည့္ တရားကုိ စြဲျမေဲနသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္ေလာက္က ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ေက်ာ္စြာ ၁၀၀ ကုိ ဖတ္မိေတာ့မွ၊ ျပီးခ့ဲတဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္

က မျပည့္စံုသည့္ အသိတစ္ခုကုိ ဒက္ခနဲ သိလိုက္မိသည္။ ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္က ေဒါက္တာသန္းထြန္း စာ
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အုပ္ ဖတ္ျပီး ေဟာတာကုိး။ ေဟာစဥ္တရားကုိ မွတ္မိေနေသးသည္။ မိုဟာမက္က နံပါတ္ (၁)၊ နယူတန္က

နံပါတ္ (၂)၊ ေယရႈက နံပါတ္ (၃)၊ ဗုဒၶက နံပါတ္(၄) စသည္ျဖင့္ ဗုဒၶက ဘာ့ေၾကာင့္ နံပါတ္ (၄) ေနရာမွာ ရွိရ

သလဲ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေဟာတာ အမွတ္ရေနမိေသးသည္။

တကယ္ ဖတ္မိတဲ့အခါ၊ လူၾကိဳက္မ်ားျခင္းနဲ႔ တုိင္းတာျခင္း မဟုတ္တာကုိ သိလုိက္ရသည္။ မူရင္းစာေရးသူက

အတၳဳပၸတိၱေရးသားခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ေပတံ (၃) ေခါင္းျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊

တတိယ ဆိုျပီး စဥ္သည္။

(၁) ဘယ္အေျခခံနဲ႔ ဒီပုဂၢဳိလ္က ၾကီးျမင့္လာရပါသလဲ၊
(၂) ဒီလူရဲ႕ အစြမ္းနဲ႔ လူေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား အက်ဳိးခံစားရသလဲ၊
(၃) ဒီလူ႕ေက်းဇူးကုိ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ခံစားရပါသလဲ၊

စသည့္ ေပတံ (၃) ေခ်ာင္းျဖင့္ အကဲျဖတ္ နံပါတ္စဥ္ ခ်သည္။

ေက်ာ္စြာ ၁၀၀ တြင္ ကမာၻၾကီးကုိ ကုိင္လွဳပ္ေျပာင္းလပဲစ္ႏိုင္သည့္ လူသားအာဇာနည္မ်ားအေၾကာင္းကုိ

ေဖာ္ျပထားသည္။ သူတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေရေရလည္လည္ ေရးသားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မူရင္းစာ

ေရးသူ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ သိပ္ေက်နပ္ဟန္မတူ။ သုိ႔ေပမယ့္ မည္ကမတၱ အတၳဳပၸတိၱက်မ္းတစ္ေစာင္ေတာ့

မဟုတ္။

အတၳဳပၸတိၱထကဲ လူပုဂၢဳိလ္ေတြ အေၾကာင္း မဖတ္ေသးခင္၊ ပထမဆုံးဖတ္သင့္သည့္ အရာကေတာ့ ဘာသာျပန္

သူ၏ အမွာစာႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ မူရင္းစာေရးသူ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ျပီး ေရးသားခ့ဲသည့္

အမွာစာပင္ ျဖစ္သည္။ မူရင္းစာေရးသူက နံပါတ္စဥ္မ်ားကုိ အေရွ႕အေနာက္ စဥ္သည့္ အေနရာ၌ ႏိုင္ငံေရး

နယ္ပယ္က ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စဥ္သည့္ အခါ ခက္ခေဲၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ စာအုပ္ေရးစဥ္ကာလက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့

သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးမူေသထားျပီး သုံးသပ္ခဲ့မႈသည္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ဝန္ခံတင္ျပ

ထားသည္။ ဤတင္ျပခ်က္ အမွာစာကုိ တင္ၾကိဳဖတ္မထားမိပါက၊ အတၳဳပၸတၱိ တစ္ခုလုံး၏ အခ်က္အလက္၊

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသာ ရမည္။ ျခံဳငုံသံုးသပ္ ဆက္စပ္ ေဝဖန္တတ္သည့္ အျမင္ ေလ်ာ့ရႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။

ဟုိးယခင္က အမွာစာမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္ဖတ္ေလ့ရိွသည္။ အမွာစာမ်ားကုိ သိပ္အေလးမမႈတတ္။ အမွာ

စာမ်ား၏ ထိေရာက္ အေရးပါပုံကိုလည္း နားမလည္။ စာသမားသက္တမ္းရင့္လာသည့္ အခါမွသာ စာအုပ္တစ္

ခုလုံးကုိ အကျဲဖတ္ သုံးသပ္ရာတြင္လည္း အမွာစာ၏ အေရးပါမႈသည္ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါလား ဆုိ

တာကုိ နားလည္လာရသည္။ မူရင္းစာေရးသူ မိုက္ကယ္ အိပ္ခ်္ဟတ္ ၏ အမွာစာကား၊ ေက်ာ္စြာ ၁၀၀ စာအုပ္၌

အေရးပါသည့္ အခန္းက႑က ပါဝင္လ်က္ရိွသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ရွိေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အတၳဳပၸတိၱစာေပေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဖတ္ခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊

ဘာသာေရး၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ စာေပ နယ္ပယ္မွ လူမ်ားအေၾကာင္းသာ အဖတ္မ်ားခဲ့သည္။ ကမာၻၾကီးတြင္
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ထုိသုိ႔ေသာ လူအမ်ားစုကသာ ကမာၻၾကီးကုိ ပိုမိုလႊမ္းမိုး ျပဳျပင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း မသိစိတ္ထမဲွာ စြဲျမေဲန

သည္။ တကယ္ ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါမွ ကမာၻၾကီးကုိ တကယ္ေျပာင္းလဲေစသူမ်ား၏ ထိပ္ဆံုးစာရင္းတြင္

ဘာသာေရးျပီးလွ်င္ အျခား စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အေတြးအေခၚ စသည့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားထက္ လူအမ်ား၏ ဘဝႏွင့္

ကမာၻၾကီးကုိ ေရရွည္၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေျပာင္းလႏဲိုင္သူမ်ားမွာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရ

ေတာ့သည္။ ဝိဇၨာဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကုိ ခုန္မင္စြာ လုိက္စားတတ္သည့္ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ သိပၸံသမားမ်ားကုိ

မသိစိတ္အတြင္းမွာ ခပ္ႏွိမ္ႏွိမ္ထားခ်င္သည့္ စိတ္က ႏူးညံ့စြာ ကိန္းဝပ္ေနသည္။ ေလာက္ေလာက္လားလား

ေလ့လာသည့္ အခါ၌ သိပၸံသမားမ်ားသည္ ကမာၻၾကီးအေပၚ ထင္သာျမင္သာမဟုတ္ဘဲ လႊမ္းမိုးေနသည့္

အခ်က္မ်ားကုိ မ်ားစြာ ေတြ႕လာရသည္။

သိပ္မၾကာခင္က၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ဆရာဦးေရႊေက်ာ္က အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္တစ္အုပ္ လက္

ေဆာင္ေပးသည္။ စာေရးသူ အမည္က ဇာနည္။ စာအုပ္ အမည္က ကမာၻကုိ ဖန္တီးသူမ်ား။ ၎စာအုပ္ အမွာ

စာပါ အခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္လက္ခံမိသည္။

အမွာစာ၏ ပထမ စာပုိဒ္၊ ဒုတိယ ဝါက်၌

(ေရာဂါဘယမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးကုိ တီထြင္ေသာ ေဆးပညာရွင္သည္ ပိရမစ္ေဆာက္ေသာ ဘုရင္မ်ား၊
တံတုိင္းေဆာက္ေသာ ဧကရာဇ္မ်ားထက္ ကမာၻသားတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳသည္ဟု ျမင္ပါသည္၊ လွ်ပ္စစ္ကို
တီထြင္ေသာ သိပၸံပညာရွင္သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၊ ဧကရာဇ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ကမာၻၾကီး
ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္ဟု ယူဆပါသည္)

စသည္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္။

ဤအယူအဆကုိ လက္ခံသည္။ ေက်ာ္စြာ ၁၀၀ ကုိလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း ယူဆ၊ မွတ္ယူ၍ ျပန္ဖတ္မိ

သည္။ သိပၸံသမားမ်ားႏွင့္ အာဏာသမားမ်ား ကုိ ယွဥ္တြဲ၍ အတၳဳပၸတိၱ စာေပမ်ားကုိ ဖတ္မိလွ်င္ျဖင့္၊

ပညာအတြက္ အျမင္ ရႈေထာင့္သစ္တစ္ရပ္ ရရိွႏိုင္ပါေၾကာင္း….

ကမာၻၾကီးကုိ ေျပာင္းလဲေစသူမ်ားကား မည္သူနည္း။

ကမာၻၾကီးကုိ ဖန္တီးသူမ်ားကား မည္သူနည္း။

လက္ခုပ္သံမ်ား တေျဖာင္းေျဖာင္းရေနသူမ်ားလား။ တီဗီြဖန္သားျပင္ေပၚမွ လူသားမ်ားလား။

သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ေဖ့ဘုတ္ စခရင္မ်ားေပၚက လူသားမ်ားလား။

သုိ႔တည္း မဟုတ္…. ပူစပ္ေလာင္စပ္ အခန္းက်ဥ္းကေလးထဲက၊ ကမာၻၾကီးကုိ ေျပာင္းလပဲစ္ဖို႔ ၾကိဳးကုပ္

အားထုတ္ေနသည့္ လူတစ္ေယာက္လား။

ခင္ဗ်ား စဥ္းစား…. ။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မနက္ျဖန္မ်ား

(စာအုပ္ကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ခ်႕ဲကားေတြးမိေသာ အတၱေနာမတိမ်ား - မင္းေသ့)

စာအုပ္အမည္ - ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ ကေလးတုိ႔မနက္ျဖန္
(သင့္ဘဝမ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးမ်ား)

စာေရးသူ - ေမာင္သစ္ဆင္း

“ အယူသီးမႈဆုိတာ

ေခတ္ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္

အသိဥာဏ္နည္းပါးျခင္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားလာသည္။ ”

ေက်ာင္းဆရာ မျဖစ္ခ်င္သည့္ ကၽြန္ေတာ္က ဘယ္သို႔ ဘယ္ပံု

စာသင္၊ စာခ် (ဘုန္းၾကီးစကားျဖင့္) အလုပ္ကို လုပ္ျဖစ္ေနမွန္း

ကၽြန္ေတာ္ မသိ။ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းႏွင့္ လူငယ္စြမ္းရည္

ျမွင့္သင္တန္းမ်ားကုိ မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ အျခား နယ္ျမဳိ႕မ်ားတြင္

စာသင္ေပးေနသည္မွာ၊ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ၄ ႏွစ္ထပဲင္ ေရာက္ေနျပီ။

လူငယ္သင္တန္းေတြမွာ အျမဲ ေျပာျဖစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း

အရာတစ္ခုကား၊ ေၾကာက္စိတ္။ လူငယ္တုိင္းလုိလုိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈစက္ဝုိင္း ထမွဲာ က်ဥ္လည္ဖူးၾကသည္

မဟုတ္လား။ လူငယ္မွ မဟုတ္ လူၾကီးမ်ားသည္လည္း ေၾကာက္တတ္သည္။ လူၾကီးျဖစ္လာေလေလ

ပိုေၾကာက္တတ္လာေလေလ ဟုပင္ ဆိုရမလား မသိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္စိတ္ ဟူသည္ လူၾကီး၊ လူငယ္ မဟူ

လူတုိင္းႏွင့္ အျမရဲင္ဆိုင္ေနရေသာ အရာျဖစ္သည္။

ေလာကမွာ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံးစိတ္က၊ ေၾကာက္တတ္တ့ဲ စိတ္ပဲ။

လူငယ္ေတြကုိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈစက္ဝိုင္းက ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ အျမဲ တြန္းအားေပးသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈကေန ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနဆျဲဖစ္သည္။ လူေတြ ဘာ့

ေၾကာင့္ ေၾကာက္တာလဲ။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ စက္ဝုိင္းကုိ ဝိုက္ဘုတ္ေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ဆြဲလုိက္သည္။

ေၾကာက္စိတ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေၾကာက္သလဲ။ ေၾကာက္ေတာ့၊ မလုပ္၊ မလုပ္ေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳမရိွ၊ မလုပ္ဖူးဘူး။

မလုပ္ဖူးေတာ့၊ အေတြ႕အၾကံဳမရိွေတာ့၊ မလုပ္တတ္ဘူး။ မလုပ္တတ္ေတာ့ ေၾကာက္တယ္။ ေၾကာက္ေတာ့

မလုပ္ဘူး။ မလုပ္ေတာ့ မလုပ္ဖူးဘူး။ မလုပ္ဖူးေတာ့ မလုပ္တတ္ဘူး။ မလုပ္တတ္ေတာ့ ေၾကာက္တယ္။
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စသည္ျဖင့္ သံသရာလည္ေနသည္။ “ ဤသံသရာစက္ဝန္းကုိ ဘယ္က ေဖာက္ထြက္ရမလဲ။ သူတုိ႔ ေမးတဲ့ အခါ

ကၽြန္ေတာ္ ေျဖလုိက္သည္။ လုပ္ပစ္လုိက္။ ေၾကာက္သလား။ ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္သာ လုပ္ပစ္လုိက္။ မင္း

မေၾကာက္တတ္ဘဲ ျဖစ္လာမယ္။” ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ေျပာသည္။ “သတိၱရိွသူ ဆုိတာ ဘယ္သူလဲ”

“သတိၱရိွသူဆိုတာ သူမ်ားထက္ ငါး မိနစ္ ေနာက္က်ျပီးမွ ေၾကာက္တဲ့သူကုိ ေခၚတာ” စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္

ေျပာသည္။ “သတိၱဆုိတာ မိုက္ရူးရတဲာ မဟုတ္ဘူး။ မိုက္ရူးရတဲာနဲ႔ သတိၱက မတူဘူး၊ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္တဲ့ ရရဲင့္မႈ

ကသာ သတိၱျဖစ္တယ္၊ ဥာဏ္မပါတ့ဲ ရဝဲံ့မႈက မိုက္ရူးရတဲာပဲ…”

ဤအယူအဆ၊ အျမင္ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ဘယ္ကေန ဘယ္လုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆင့္ပြားရရိွပါလိမ့္။ နဖူးေပၚလက္တင္

ျပီး စဥ္းစားသည့္ အခ်ိန္ေတြက အၾကိမ္ၾကိမ္။ မသိစိတ္ထမွဲာ စာေပါင္းစံုဖတ္ရင္း အသိေမာ္လီက်ဴးမ်ား အခ်င္း

ခ်င္း ဓာတ္ျပဳရာမွ ျဒပ္စင္အသစ္မ်ား ေပါက္ဖြားလာသည္။ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဓာတ္ျပဳ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား အလုိ

အေလွ်ာက္ ျပဳၾကရင္း၊ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္၊ အုိင္ဒီယာသစ္၊ ရႈေထာင့္အသစ္မ်ား ေရာက္လာတတ္သည္

မဟုတ္ပါလား။ ေရခံ ေျမခံကား ဘယ္ကလာသနည္း။ ကၽြန္ေတာ့္၌ အဆုိပါ အယူအဆမ်ား၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာရွိ

လိမ့္မည္။ ဘယ္ကလဲ၊ ဘယ္ကလ။ဲ

ေက်ာ္ဝင္း၊ တင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘဝ)၊ ကိုတာ ႏွင့္ ေမာင္သစ္ဆင္း တုိ႔ အုပ္စုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္

ေထာင့္ေျပာင္းေတြး တတ္သည့္ သီအုိရီ အေတာ္မ်ားမ်ားရခ့ဲသည္။ ယခုလည္း ဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ

ေတြ႕ဆုံ၊ စကားေျပာ ေဆြးေႏြးရင္း၊ ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ရေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ပီတိျဖစ္ရသည္။

အေတြးေဘာင္ထကဲေန ေက်ာက္ခ် မထားဘဲ၊ ကုိယ့္ၾကက္ဥခြံထဲကေန ေဖာက္ထြက္ဖို႔ ဆရာၾကီးမ်ား၏

စာမ်ားက ေျပာင္းလေဲပးခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုံး ကုိယ့္ အသိကုိ ကုိယ္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္တတ္သည့္ အက်င့္ပါ

ကၽြန္ေတာ္ ရလာသည္။

ေမာင္သစ္ဆင္းက၊ ေၾကာက္စိတ္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စစ္အစုိးရေခတ္ စာေပကင္ေပတုိင္မ်ားကုိ လြတ္ေအာင္

ေရွာင္ရင္း တိမ္းရင္း ေရးခ့ဲသည့္ စာမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရဖိႏွိပ္မႈ ဩဇာကေန ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေအာင္၊

သင့္ဘဝ၊ စံပယ္ျဖဴ၊ မိုး၊ အေတြးအျမင္၊ The wave စသည့္ စာေစာင္ မဂၢဇင္းမ်ားက တစုိက္မတ္မတ္ ၾကိဳးစားခ့ဲ

သည္။ ယခု အေတာ္မ်ားမ်ားပင္ နားသြားျပီ။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္။

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပက္သက္ျပီး၊ စကားတစ္ခုရွိသည္။ garbage in, garbage out တ့ဲ။ အမွဳိက္ထည့္ရင္ အမွဳိက္ပဲ

ထြက္တယ္ ဆိုသည့္ စကားျဖစ္သည္။ လူၾကီးေတြ ကုိယ္တုိင္က အမွဳိက္မ်ားျဖစ္ေသာအခါ၊ သူတုိ႔ ေမြးဖြားေပး

သည့္ ကေလးေတြကုိလည္း အမွဳိက္ဘဲ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ လူၾကီးမ်ား ကုိယ္တုိင္က သူတုိ႔ ကုိယ္သူ၊ သူတို႔

အမွဳိက္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကုိ သူတုိ႔ မသိ။

ကေလးေတြကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေၾကာက္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကသလဲ ဆုိေတာ့ လူၾကီးေတြ ကုိယ္ႏွဳိက္က ေၾကာက္
ေအာင္ အလုပ္ခံခ့ဲၾကရလုိ႔ပါ။ သူတုိ႔ ကိုယ္ႏွဳိက္က ေၾကာက္စိတ္ေတြ ရွိေနလုိ႔ပါ။ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - စာ/၄၅)
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အမွဳိက္မ်ဳိးဆက္ကေန အမွဳိက္မ်ားကုိ ေမြးဖြား။ ေၾကာက္တတ္သူမ်ားက ေၾကာက္တတ္ေအာင္ ေမြးဖြား။

သူ႔မ်ဳိးဆက္၊ သူ႕ဝန္းက်င္၊ သူ႕အဖြဲ႕၊ သူ႕အလုပ္၊ သူ႕တပည့္၊ သူ႕… သူ႕… သူ႕….။ ေနာက္ဆုံး သူကုိယ္တိုင္

ေၾကာက္ေနသည္။ “ဘာကုိေၾကာက္မွန္းမသိဘူး… ေၾကာက္ေတာ့ ေၾကာက္ေနတယ္… ဘာကုိ ေၾကာက္မွန္း

လည္း မသိဘူး…” အေၾကာက္ဆုိတာ လူငယ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ မဟုတ္။ လူၾကီးမ်ားႏွင့္လည္း သက္

ဆုိင္သည္။ ပို၍ ပင္သက္ဆုိင္ေနသည္။ လူမ်ား အသက္ၾကီးလွ်င္ ပိုေၾကာက္တတ္လာသည္။ လူမ်ား ရာထူးၾကီး

လွ်င္ ပိုေၾကာက္တတ္လာသည္။ လူမ်ား… ေအာင္ျမင္လာလွ်င္ ပိုေၾကာက္တတ္လာသည္။ လူမ်ား ပိုက္ဆံ ပိုရွိ

လာလွ်င္ ပုိေၾကာက္တတ္လာသည္။

ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပုိပက္သက္ေလေလ၊ ပုိေၾကာက္တတ္ေလေလ၊ ပုိစုိးရိမ္တတ္ေလေလ။

ကုိမင္းဇင္က၊ ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရအျပီး ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ေရးသည္။ ေခါင္းစဥ္က လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဥပေဒစုိးမိုးမႈ

ႏွင့္ ဆရာဦးကုိနီ ျပသခဲ့တ့ဲ တရား။ ထုိေဆာင္းပါး၌ Freedom from Fear ႏွင့္ Fear of Freedom ဆုိတာကုိ

ယွဥ္ျပသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈက လြတ္ကင္းျခင္းေလာ… လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေၾကာက္ ေနျခင္းေလာ….။ ေခတ္က

ဘယ္ကို သြားေနသလဲ။ စနစ္က ဘယ္ကုိ ဦးတည္ေနသလ။ဲ ဒါက ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ဆက္စပ္

ေတြးေနမိသည့္ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးမ်ားျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုမွာ ေၾကာက္တ့ဲ စိတ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းၾကရင္ျဖင့္။

အမ်ားက မိုးခါးေရေသာက္၍ ကိုယ္ပါ လုိက္ေသာက္လုိက္ရသည့္အျဖစ္၊ ကုိယ့္ဘာသာ ျပန္ၾကည့္။ ငါ ျဖစ္ဖူး

လား။ သမာရုိးက်၊ အစဥ္အလာ၊ အုပ္စုစြဲ စသည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ သင္ နက္နက္နနဲဲ ဆင္ျခင္ဖူးပါသလား။

ဝါးလုံးေခါင္းထမဲွာ ေနရတာ လုံျခံဳတယ္၊ ကုိယ့္ဥခြံေလးထမွဲာ ေနရတာ လံုျခံဳတယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ အျပဳိင္အဆုိင္

မ်ားသည့္၊ စြန္႔စားမႈမ်ားသည့္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည့္၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည့္၊ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားျဖင့္

ရႈပ္ေထြးေပြလီေနသည့္ ၂၁ ရာစုကုိ ျဖတ္သန္းၾကရင္ျဖင့္…..

Comfort Zone ထဲမွာ၊ အေနၾကာၾကာေနၾကရင္ျဖင့္ ဝါးလုံးေခါင္းထကဲ လသည္ အျမဲသာေနေပလိမ့္မည္။

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ကေျပာဖူးသည္။ မစြန္႔စားတ့ဲသူက မတုိးတက္ဘူး… တ့ဲ။

ေမာင္သစ္ဆင္းက၊ ကုိယ့္ထိုင္ခံုကုိ ကုိယ္လွဳပ္ၾကည့္ရန္ လက္တို႔လုိက္သည္။ လူဆုိသည့္ သဘာဝက၊ သက္

ေသာင့္သက္သာေနရတာကုိ ၾကိဳက္သည္။ အားမထုတ္ရတာကုိ ၾကိဳက္သည္။ မရုန္းကန္ရတာကုိ ၾကိဳက္သည္။

ကုိယ့္ရိွတာေလးႏွင့္ မိွန္းေနရတာကုိ ၾကိဳက္သည္။ ၾကိဳက္မွာေပါ့။ အားထုတ္ရတာ ပင္ပန္းသည္။ ရုန္းကန္ရတာ

ပင္ပန္းသည္။ မိွန္းေနရတာက သက္သာသည္။

“ ထုိင္ေနရင္ အေကာင္းသား၊ ထသြားမွ အက်ဳိးမွန္း သိ ” အျဖစ္မခံႏုိင္။ ကုိယ့္ခုံက က်ဳိးေနတာကုိ ေဖာ့ေတြးျပီး၊

ခပ္တည္တည္ေနသည္။ ဖံုးကြယ္ထားသည္။ လူ႕ဗီဇကုိယ္တုိင္က ကိုယ့္ဆုိရင္ ေဖာ့ေတြး၊ သူ႕ဆုိရင္ ဖိေတြး
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တတ္ သည့္ အမ်ဳိး မဟုတ္လား။ ေနာက္…. လူဆုိတာက၊ ကိုယ္မသိတာကုိ လူသိမွာေၾကာက္သည္။ ကုိယ္

မတတ္တာကုိ လူသိမွာေၾကာက္သည္။ လူပဲ အရာရာမွာ ဘယ္လိုလုပ္ အကုန္တတ္သိႏိုင္မွာလဲ။ သိသေလာက္

လည္း သိမွာေပါ့…. သိႏုိင္သေလာက္ သိေအာင္ေတာ့ အျမဲ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနရမွာေပါ့… ဆုိတ့ဲ ဖြင့္ထား

သည့္ စိတ္အခံကလည္း ပါးလ်တတ္သည္။

“ရွက္တတ္ပါ။ လူဆုိတာ ရွက္တတ္မွ ေအာင္ျမင္တယ္၊ တုိးတက္တယ္ေလ… လူေတြ မတိုးတက္တာ၊ ရွက္ရ
မယ့္ေနရာ လြဲေနလုိ႔ပါ…. မရွက္သင့္တာကုိ ရွက္ျပီး ရွက္သင့္တာလုိ႕ မရွက္လုိ႔ လူေတြ နိမ့္က်ရတာ….”

အေျပာင္းအလဲ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေဆာင္းပါးဖတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲေရာက္လာသည့္ အေတြးစမ်ား

ျဖစ္သည္။ ေဩာ္…. ငါေရာ… ဘာကုိရွက္တတ္ေနပါလိမ့္… ဟူ၍ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မိသည္။

ျမန္မာေတြက၊ ပ်င္းတာႏွင့္ ေရာင့္ရတဲာကုိ ခြဲျခားျပီး မျမင္။ ေရာၾကိတ္လြန္းသည္။ ျမန္မာေတြ မတုိးတက္ရျခင္း

ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ ဝင္လာသည့္ ေကာက္ခ်က္ တစ္ခုရွိသည္။

“ငတ္ဖူးရမယ္…. ျမန္မာေတြက မငတ္ဖူးဘူး… မငတ္ဖူးေတာ့ မတုိးတက္ဘူး…”

ငတ္ဖူးတ့ဲ တုိင္းျပည္ေတြ တုိးတက္သည္။ သာဓက အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အားလုံးေတာ့ ေယဘုယ် မမွန္။

ကၽြန္ေတာ့္ အတၱေနာမတိျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္သည့္ ေကာက္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာဖူးသည္။ “ Forward Looking… Backward Looking မဟုတ္ဘူး… တဲ့။

ေရွ႕ကုိ ၾကည့္။ ကားေမာင္းရင္ ေရွ႕မွန္ကုိ ၾကည့္ျပီးပဲ ေမာင္းရတာ၊ ေနာက္ၾကည့္မွန္ကုိ ၾကည့္ျပီး ေမာင္းရင္ ေရွ႕

မေရာက္ဖူး… တဲ့။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ၾကည့္မွန္လည္း ပါဖို႔လုိတယ္… ေရွ႕ကုိ ေမာင္းဖုိ႔ အတြက္ ေနာက္ၾကည့္မွန္

ပဲ ၾကည့္ေနရင္ အလုပ္မျဖစ္ဖူး…တဲ့ ေရွ႕ကုိၾကည့္…”

အတိတ္၏ အက်ဥ္းသား အျဖစ္မခံဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ အျမဲ သတိေပးေနရသည္။ အတိတ္၏ အက်ဥ္း

သားဘဝမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးသည္။ ေမာင္သစ္ဆင္းက အေျပာင္းအလဲအတြက္ အတိတ္ကုိ အဆက္

ျဖတ္ဖို႔ ေျပာသည္။ ပကတိ အရွိကုိျမင္ေအာင္ၾကည့္။ အျမင္သစ္၊ သေဘာထားသစ္၊ ေပၚလစီအသစ္နဲ႔ က်စ္လစ္

ေအာင္ လုပ္။ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလုိက္၊ ေထာင့္ေျပာင္းျပီး စဥ္းစားလုိက္။ ေထာင့္ေျပာင္းျပီး ၾကည့္

လုိက္။ ရႈေထာင့္ေျပာင္းရင္ အျမင္ ေျပာင္းမယ္။ အျမင္ေျပာင္းရင္ အေတြးေျပာင္းမွာပဲ…. စသည္ျဖင့္။

ျမန္မာလူမ်ဳိး၏ ဓေလ့စရုိက္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကုိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ျဖဴ / မည္း ႏုိင္ငံေရး လမ္း

ေၾကာင္းက မထြက္ေသး။ အျဖဴ မဟုတ္လွ်င္ အမည္း ဆုိသည့္ either or ေလာဂ်စ္ေဘာင္က မထြက္ေသး။

ဒိုင္ယာလစ္တစ္မွသည္ တြဳ ိင္ယာလစ္တစ္သုိ႔ မကူးေျပာင္းတတ္ေသး။
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လူတြင္ အေရာင္ကုိျမင္တ့ဲသည့္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ရိွသည္။

(၁) အျဖဴ / အမည္း အဆင့္

(၂) ဝါ / စိမ္း / နီ / ျပာ အဆင့္ (ေရာင္စံု အဆင့္)

(၃) လိေမၼာ္ / အစိမ္း ပုပ္ / ၾကက္ေသြး-ပန္းေရာင္ / မိုးျပာ-နက္ျပာ- ခရမ္း (ေရာင္ကြဲ အဆင့္)

(၄) အလင္း / အေမွာင္ အဆင့္ (ေပါက္ေျမာက္ေသာ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားသည္ အေရာင္မ်ားဟု

မျမင္ေတာ့ အလင္း အေမွာင္မ်ားဟုသာ ျမင္ေတာ့သည္၊ အလင္း လွဳိင္းမ်ား ေျပာင္းလျဲခင္းမွသည္

အေရာင္မ်ား ကြဲျပားျဖစ္တည္လာသည္ဟု ျမင္သည့္ အဆင့္ တနည္း အေရာင္နတိၳဝါဒီ အဆင့္/

အဆင့္အျမင့္ဆံုး အျမင္)

ျမန္မာတုိ႔ အဖို႔ အျဖဴ / အမည္း အဆင့္ကပင္ မတတ္ေသး။ ဘက္စံု မျမင္။ ေထာင့္ေျပာင္းမျမင္။ ေက်ာ္လႊား

မျမင္။ ေနရာေရႊ႕မၾကည့္။ ကန္႔သတ္အျမင္မ်ားျဖင့္ တိမ္သလာ ဖံုးေနသည္ခ်ည္း။ အခ်ဳိ႕က ကာလာဗလုိင္း၊

အခ်ဳိ႕က ပုံသ႑ာန္ ဗလုိင္း။ အခ်ဳိ႕က အေဝးမွဳန္၊ အနီး မျမင္။ အခ်ဳိ႕ အေဝးမွဳန္ အနီးျမင္။ အခ်ဳိ႕က အေဝးျမင္၊

အနီးမွဳန္။ အနည္းစုကသာ အေဝးျမင္၊ အနီးျမင္။ ေနာက္ဆုံး မ်ဳိးစိတ္ကား ရွားပါး မ်ဳိးစိတ္တည္း။

ျမန္မာ့ သင္ၾကားေရးစနစ္က ( . ) Full Stop ခ်တတ္ေအာင္ သင္သည္။ ဖူးစေတာ့ (Full stop) ဆုိသည့္

အနက္ကား ျပည့္ျပည့္ဝဝၾကီး အဆုံးသတ္လုိက္သည့္ သေဘာပင္။ ျမန္မာလုိဆုိရင္ ဝါက်တစ္ေၾကာင္း ျပီးတုိင္း

ပုဒ္မ ခ်သည္ ႏွင့္ တူသည္။ အေတြးမ်ားကုိ ပုဒ္မ ခ်တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေနသေရြ႕ ျမန္မာသည္ မတုိးတက္။

ပုဒ္မ ခ်ေအာင္ ေျဖသည့္ အေျဖေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေမးခြန္းလႊာေတြ ထုတ္ေနသေရြ႕ ျမန္မာသည္ မတုိးတက္။

၂၁ ရာစုသည္ မေသခ်ာ၊ မေရရာ၊ ရႈပ္ေထြးလွ၏။ စိန္ေခၚမႈ၊ စြန္႔စားမႈ၊ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ နင္းၾကမ္းျပည့္ေန၏။

၂၁ ရာစု ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းသင္ ပညာေရးက

ေၾကာက္တတ္ေအာင္၊ မလြတ္လပ္ေအာင္၊ အေျဖ တစ္ခုတည္းသာ ရိွသည္ဟု ေျဖတတ္ေအာင္၊ အျဖဴ ႏွင့္

အမည္းသာ ေရြးခ်ယ္ရာဟု ျမင္ေအာင္၊ အမွားႏွင့္ အမွန္သာ စဥ္းစားစရာဟု ပို႔ခ်ေနသေရြ႕ ျမန္မာသည္….

ျမန္မာသည္….. ကၽြန္ေတာ္ မေျပာလုိေတာ့။

ဆုိရွယ္လစ္ လူေဘာင္မွာ ၾကီးပ်င္းလာသည့္ လူၾကီးမ်ားအဖုိ႔၊ “အ” သုံးလုံး ဆိုသည္မွာ “အေရး၊ အဖတ္၊

အတြက္” ဟုသာ ထင္ေန၊ ျမင္ေနသေရြ႕ စတုတၳမ်ဳိးဆက္အဖုိ႔….

ဂလုိဘယ္ “အ” သုံးလုံး ေက်မွ ၂၁ ရာစုမွာ လူရာဝင္မည္။ လူေတာတုိးမည္။ လူဝင္ဆန္႔မည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည္။ ေခတ္သစ္ “အ” သုံးလုံးမွာ…. အုိင္ဒီယာ၊ အင္တာနက္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ တုိ႔ျဖစ္သည္။

အုိင္ဒီယာ ကြန္႔ျမဴး ဆန္းသစ္မႈအေပၚ အေျခမျပဳသည့္ ပညာေရးမျဖစ္သေရြ႕

အင္တာနက္ သတင္းနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အပ္စပ္ က်ည္လည္မႈကုိ ဟန္႔တားေနသေရြ႕
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အဂၤလိပ္စာ ကုိ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ မပ်ဳိးေထာင္ေပးသေရြ႕

ျမန္မာသည္ ေတာ္ဖလာ ေဟာသည့္ ပထမလွဳိင္းထဲမွာပင္ တဝဲလည္လည္ သံသရာ ရွည္ေနရအုံးမည္။

က်ဥ္လည္ ေနရအုံးမည္။ ေတာ္ဖလာက စီးပြားေရး ထုတ္လုပ္ပံုအေျပာင္းအလဲကို ၾကည့္ျပီး လွဳိင္း (၃) လွဳိင္းျဖင့္

ပံုေဖာ္သည္။

ေတာ္ဖလာအလုိအရ

ပထမလွဳိင္း - လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈ (၈၀၀၀ ဘီစီ မွ ေအဒီ ၁၆၅၀ - ၁၇၅၀ အထိ)

ဒုတိယလွဳိင္း - စက္မႈ ယဥ္ေက်းမႈ (၁၆၈၀ မွ ၁၉၈၀ အထိ)

တတိယလွဳိင္း - အာကာကေခတ္၊ သတင္းေခတ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ေခတ္၊ စက္မႈေခတ္လြန္ (ယခု)

စသည္ျဖင့္ ပံုစံ ထုတ္ျပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖို႔…. (?????)

တုိးတက္ေရးႏွင့္ ေခတ္မီေရးသည္ တာတုိ မဟုတ္။ တာေဝးျဖစ္သည္။ တာတုိေျပးပြဲ၌ စပိ (speed) သည္

အခရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တာေဝး မာရသြန္၌ သက္လုံက အခရာက်သည္။ ေခတ္ဝန္ကုိ ထမ္းမည့္ လူငယ္

မ်ားအဖုိ႔ သက္လံု၊ ဇြဲ၊ က်ားကုတ္က်ားခဲ၊ တစုိက္မတ္မတ္၊ စနစ္တက်…. စသည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ ေက်ာ၌

သယ္ပိုးလ်က္ ျဖတ္သန္းၾကလွ်င္ျဖင့္….

ဖေအထက္ ေတာ္ေသာ သား၊ မေအထက္ ေတာ္ေသာ သမီး၊ ဆရာ့ထက္ ေတာ္ေသာ တပည့္၊ ေခါင္းေဆာင္
ထက္ ေတာ္ေသာ ေနာက္လုိက္၊ လူၾကီးထက္ ေတာ္ေသာ လူငယ္၊

ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ပုိေကာင္းေသာ၊ ပုိတုိးတက္ေသာ၊ ပုိေခတ္မီေသာ၊ ပုိဩဇာတိကၠမၾကီးေသာ၊ ပုိဖြံ႕ျဖိဳးေသာ၊
ပုိျငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ပုိတည္ျငိမ္ေသာ၊ ပုိသာယာေအးခ်မ္းေသာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္ေတာ့အ့ံ…..

မတ္လ / ၂၀၁၇
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ရီေနးဆန္႔

ပညာအလင္းမိတ္ဆက္ (မုံေရြး မိတ္ဆက္ စာစဥ္)

Introduction the Enlightenment

ပညာကုိ ငမ္းငမ္းတက္ လိုခ်င္ေနတ့ဲ ငါ့အဖုိ႔ ၊
ပညာရ႕ဲသေဘာ၊ ပညာရဲ႕သဘာဝနဲ႔ ပညာ့ရ႕ဲသမုိင္းစဥ္ကုိ ေလ့လာတုိင္း
ဘယ္ေသာအခါမွ ညီးေငြ႕သြားသည္ ဟူ၍ မရွိခဲ့ေခ်….

မံုေရြး အုပ္စုကို စာဖတ္နာသူတုိင္း အေတာ္သတိထားမိမည္

ထင္သည္။ ကုိတာ၊ ဘိုးလွဳိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း၊ တင္ေမာင္သန္း

(သင့္ဘဝ)၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း စသည့္

ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ားကုိ မံုေရြးအုပ္စု စာရင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္ထည့္

သြင္းထားမိသည္။

လစ္ဘရယ္ အုိင္ဒီယာေရစီေၾကာင္းကုိ မံုေရြးႏွင့္အတူ

ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ပါဖူးသည္။ ယခုလည္း လုိက္ပါေနဆဲ ျဖစ္

သည္။ ဒီဘိုးႏုိး၊ ကိုေဗး ႏွင့္ ပီတာဒရပ္ကာကုိ မံုေရြး

ဂိုဏ္းသားမ်ားထံမွ ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

(စကားခ်ပ္ - ဂိုဏ္းသားဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္းကုိ သေဘာရုိး
ျဖင့္သာ သုံးႏွဳန္းပါသည္) မံုေရြးက ထုတ္ေသာ သိပၸံစာစဥ္

မ်ားကုိ ဒႆနစာစဥ္မ်ားေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ မႏွစ္ျခဳိက္။

ကၽြန္ေတာ္ က်ဥ္လည္ႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္ျခင္း

ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေတြး၊ ပညာႏွင့္ အိုင္ဒီယာေရစီး၌တြင္မူ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ၾကီး

စီးေမ်ာေလ့ရိွသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္က ကုိယ့္ကုိယ္ကို ပညာသမားအျဖစ္ ခံယူသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

ပညာႏွင့္ ပက္သက္၍ ပညာ့သေဘာ၊ ပညာ့သဘာဝ၊ ပညာ့သမုိင္းစဥ္၊ ပညာ့ျဖစ္တည္မႈ၊ ပညာ့ပံုသ႑ာန္ကုိ

ႏွစ္ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ ရွာေဖြခဲ့ဖူးသည္။

ပညာ ဆုိတာ ဘာလဲ၊ ပညာ ဆုိတာ ဘာလ။ဲ ဥာဏ္ဆုိတာ ဘာလဲ၊ အသိဆုိတာ ဘာလဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲက ေမးခြန္းမ်ားကုိ စီတန္းခ်ေရးမိသည္။ ဒယ္အုိးဆရာေတာ္ က ေဟာသည္။ ပညာႏွင့္

ဥာဏ္၏ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေဟာသည္။
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အေကာင္း အဆုိး၊ အေၾကာင္း အက်ဳိး၊ အမွား အမွန္ကုိ ေဝဖန္ ပုိင္းျခား ႏုိင္တာ ပညာ… တ့ဲ။

အေကာင္း အဆုိး၊ အေၾကာင္း အက်ဳိး၊ အမွား အမွန္ကုိ ေဝဖန္ ပုိင္းျခား သိတာ ဥာဏ္….တ့ဲ။

ေဩာ္… ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ပါတကား။ ဗုဒၶအရင္းအျမစ္မွ လာသည္ အသီးအပြင့္ဆိုေတာ့

တယ္လည္း ခ်ိဳေပသကုိး…။ သိသာ သိျပီး မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ပညာမျဖစ္။ ဥာဏ္အသိအဆင့္၌သာ ရပ္ေနသည့္

သေဘာကုိ သတိခ်ပ္ၾကည့္ပါ။

ဦးေအာင္သင္းက သိဃၤသူ႔သမီး ေက်ာက္စာမွ ေကာက္ႏုတ္၍ ပညာဆုိတာကုိ အနက္ဖြင့္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ပညာ

ဆုိတာ ဘာလဲ… ပညာဆုိတာ အေၾကာင္းကုိ သိျခင္း…တ့ဲ။ ျပီးသြားျပီ။ “အေၾကာင္းကုိ သိေအာင္ လုပ္ရင္

ပညာျဖစ္တယ္…” ေခါင္းထတဲြင္ ရွင္းသြားသည္။ ပညာ၊ ပညာ၊ ပညာ၊ “ပညာရွိခ်င္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ…

အေၾကာင္းကုိ သိေအာင္ လုပ္ရမယ္…” ေဩာ္… ျမန္မာေတြ မညံ့ခဲ့ၾကပါ့လား။ အခုေရာ…??

“ျပႆနာ၏ အေၾကာင္း၊ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ ယိမ္းယုိင္ခ်က္၊

ရပ္တည္ခ်က္ စတာေတြက… ဘယ္အေၾကာင္းတရားက လာတာလဲ…”

ဆင္ျခင္ျခင္းကုိ လူေတြ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းက၊ စျပီး ေျခေျချမစ္ျမစ္ လုပ္ခဲ့ၾကသလ။ဲ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း

သမုိင္းအစက ဘယ္မွာလဲ။ ဆင္ျခင္ျခင္း၏ သမုိင္းအစက ဘာလဲ။

ဗုဒၶက သူကုိယ္တုိင္ ပညာအလင္းေပါက္ေျမာက္ရာကစျပီး၊ တရားဦး ဓမၼစက္ကို စျပီး လွည့္သည့္ အခ်ိန္က

စသည္။ ကာလာမသုတ္က၊ အထင္အရွား သာဓကျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား စိစဥ္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ျခင္းကုိ

အေျချပဳထားသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕တုိင္းမွာ ဗုဒၶႏွင့္သာဓကတင္အျပီး အေနာက္ဘက္ လွည့္ၾကည့္ၾက

အုံးစို႔။

ရီေနးဆန္႔…။ ခင္ဗ်ား ၾကားဖူးသလုိလုိရိွေသာ စကားလုံးျဖစ္လိမ့္မည္။ ေျဖၾကည့္ပါ။ ရီေနးဆန္႔ ေခတ္ ဆုိတာ

ဘာလ။ဲ ဦးေအာင္သင္းက သူ႕ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထပ္ေဟာသြားေသးသည္။ [ If you don’t ask me, I known:

If you ask me, I don’t know.] တ့ဲ…။ မေမးရင္ သိတယ္၊ ေမးရင္ မသိဘူး…။ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ၾကံဳသည့္ ျပႆနာ။ ကုိယ့္အသိကိုကုိ ျပန္ဆန္းစစ္တတ္ဖို႔အတြက္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ကုိယ္ ေမးခြန္းေတြ

မညွာမတာ ေမးတတ္ဖို႔ လုိလိမ့္မည္။ ထားေတာ့…။ ရီေနးဆန္႔ကုိ အက်ဥ္းမွ်ပဲ ဖြင့္ၾကစုိ႔။ က်န္တာ ကိုယ့္ဘာသာ

ဆက္ေလ့လာ။

ရီေနးဆန္႔ ေခတ္ကို ဥာဏ္အလင္းေခတ္ (တနည္း) ပညာအလင္းေခတ္ ဟူ၍ ဖြင့္သည္။ ေရွး၌ ရိွခဲ့ျပီးေသာ

အစဥ္အလာ၊ ဓေလ့၊ ေဘာင္၊ စည္း၊ အယူအဆ၊ အျမင္၊ အစြဲမ်ားကုိ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား စိစစ္

စဥ္းစား သုံးသပ္ ဆင္ျခင္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား အေျမာက္အျမား ထြက္ေပၚလာသည့္ ေခတ္။ သမုိင္းစဥ္ ဇယား

အရဆုိလွ်င္ ၁၈ ရာစု။ ပါရီျမဳိ႕ကုိ ဗဟုိျပဳျပီး၊ ဥေရာပတစ္ခြင္… ထုိ႔ေနာက္ အေမရိကန္ ကုိလုိနီနယ္မ်ားအထိပါ
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ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ၾကီး။ ၁၈ ရာစု ပညာအလင္းေခတ္ကုိ ရီေနးဆန္႔ေခတ္ (တနည္း) Age of Enlightnment

လုိ႔ ဝိျဂိဳလ္ျပဳၾကသည္။

အစက ဤသုိ႔ စသည္။ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖင့္ မူလအရွိတရားမ်ား၏ အထုိင္

ကုိ လွဳပ္ေအာင္ လွဳပ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွဲ႔ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တြန္းထုိးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လဲွသည္။ ထုိ႔ေနာက္

ျဖဳိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသစ္တဖန္ ရွာေဖြသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒါက္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးစားသည္။ ထုိ႔

ေနာက္ အယူအဆသစ္ကုိ တင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစမ္းသပ္ ခံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အတည္ျပဳသည္။ ထုိ႔ေနာက္

ဆုပ္ကုိင္မိျပီး အရာကုိ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ထုေခ်ပစ္လုိက္သည္။ ပညာေရးသည္ မိမိကုိယ္ကို မိမိ ေတာ္လွန္ေရး

လုပ္ျခင္း၌ အဆုံးတရားကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွလိမ့္မည္။ ဤျဖစ္စဥ္၌ မခိုင္ေသာ အရာမ်ား က်ဆုံးမည္။

ဖံုးထားေသာအရာမ်ား၊ ေပၚမည္။ ကြယ္ထားေသာ အရာမ်ား ျမင္လာမည္။ သိမႈအုပ္စုႏွင့္ မသိမႈ အုပ္စုအၾကား

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္မည္။ က်ရံႈးမည့္သူရိွမည္။ ေအာင္ပြဲခံမည့္သူရိွမည္။ ေအာင္ပြဲခံသူတုိင္းကား သိမႈအုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္

မဟုတ္ႏိုင္။ ဤကား… ပညာျဖစ္စဥ္ဇယားၾကီးကုိ မိမိအတၱေနာမတိျဖင့္ ျမင္မိေသာ အစဥ္တရားပင္တည္း။

ဗုဒၶက ဓမၼစက္ကုိ ပဥၥဝိဂီ (၅) ဦးျဖင့္ စ၍ လွည့္သည္။ ရီေနးဆန္႔ေခတ္ကို ေဘကြန္၊ နယူတန္ႏွင့္ ဂၽြန္ေလာ့ တုိ႔

(၃) ဦးက စျပီး တြန္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေသာမတ္(စ)ေဟာ့၊ ဂ်က္ဖာဆင္၊ မြန္တက္(စ)ကယူ၊ ေဗၚ(လ)တယဲား

ရူးဆုိး ႏွင့္ စီစာရို တို႔က အားျဖည့္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အေနာက္ ကမာၻ၌ ပညာစက္ၾကီး စ၍ လည္ခဲ့သည္။

၁၈ ရာစု၊ ကမာၻ႕အေနာက္ျခမ္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈၾကီး (၃) ရပ္ေပၚခ့ဲသည္။

(၁) အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလမဲႈ

(၂) ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလမဲႈ

(၃) စက္မႈလက္မႈ ေျပာင္းလဲမႈ

အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲမႈတြင္၊ အေပၚ၌ အုပ္စီးထားေသာ အစဥ္အလာ၊ သမာရိုးက်၊ အယူသီးမႈမ်ားကုိ

ေတာ္လွန္အုံၾကြသည့္ ျဖစ္ရပ္ကုိ ညႊန္းသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး မွိဳင္းႏွင့္ ၾကပ္ခိုးမ်ားကုိ ခြာခ်သည္။

တနည္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ကုိ စိန္ေခၚသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈတြင္၊ “ဖေအေသ သား မင္း

ျဖစ္သည့္ဓေလ့” ကုိ ႏွဲ႔ သည္။ ဘုရားသခင္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ တနည္း

နန္းေတာ္ကို စိန္ေခၚသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ လူမႈေတာ္လွန္ေရးကုိ စႏိုင္ခဲ့သည္။

လစ္ဘရယ္ပညာရပ္တုိ႔၏ အခ်ဳပ္သည္ ေရေသာက္ျမစ္ (၃) သြယ္ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊

ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ဒႆနေဗဒ တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မက္(ခ္)ႏွင့္ အဒမ္စမစ္တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂဗဒ

အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားအျဖစ္၊ သူတုိ႔၏ သီအုိရီမ်ား ယခုထက္ထိ အသုံးဝင္ေနဆျဲဖစ္သည္။ ၁၈ ရာစုသည္

ပညာေျပာင္းလဲေရးက စတင္လုိက္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး (၃) ရပ္ကုိ ေအာင္ျမင္ေစခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ေတာ္

လွန္ေရး၊ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး မ်ားပင္….



မင္းေသ့

44

ပညာက အေတြးအေခၚကုိ စ၍ ေတာ္လွန္သည္။ အေတြးအေခၚက ႏုိင္ငံေရးေတာ္လွန္မႈကုိ စသည္။ ႏိုင္ငံေရး

ေတာ္လွန္မႈေနာက္တြင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး လိုက္လာသည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ

ကုိ ေမာင္းႏွင္ျပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကပင္ လူမႈအေျပာင္းအလဲကုိ ဦးတည္ေစခ့ဲသည္။ လူမႈအေျပာင္းအလဲကပင္

ပညာ ေတာ္လွန္ေရးကုိ စဥ္ဆက္ မျပတ္ၾကီးထြားေစခဲ့သည္ပင္။

အေျပာင္းအလဲကုိ ဘယ္က စ… ပညာက… စ

ပညာက စ, မေျပာင္းရင္၊ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ဘယ္အရာမွ မျဖစ္။

တုိစိတုိနန္႔ ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ သမုိင္းကုိ မခ်ီမႏိုင္။

အီေဗာ္လူးရွင္း (Evolution) … လား။

ရီေဗာ္လူးရွင္း (Revolution)… လား။

ရီေဖာင္း (Reform) … လား။

ရီအင္ဂ်င္းနီးယားရင္း (Re-engineering)… လား။

“ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ”

ဘာလဲ အေျပာင္းအလဲ (CHANGE) ဆုိတာ… *** ဂဃနဏ သိေအာင္ လုပ္။

ဂဃနဏ သိတာ ပညာ။ ဖြင့္ထားတ့ဲ စိတ္ဟာ ပညာ။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ သိတာ ပညာ။ ျဖစ္တန္စြမ္းကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္

တာ ပညာ။ အတုိင္းအဆ နဲ႔ အတုိင္းအထြာ ကို သိတာ ပညာ။ အေၾကာင္းကုိ သိတာ ပညာ။ ေဝဖန္တာ ပညာ။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတာ ပညာ။ ဆန္းစစ္တာ ပညာ။ ဆင္ျခင္တာ ပညာ။ ဆက္စပ္တာ ပညာ။ လုပ္ႏိုင္တာ၊ က်င့္ႏိုင္

တာ ပညာ။

မွတ္ထားတာ ပညာမဟုတ္။ သညာဟာ ပညာ မဟုတ္။

ပညာျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းကား၊ သု စိ ပု ဘာ ဝိ လိ သိ ဓာ သီကံုး ပန္းသြင္ ေန႔တုိင္း စဥ္ရန္ပင္။

ၾကား၊ ၾကံ၊ ေမး၊ ေျပာ၊ စူး၊ ေရး၊ ေလ့၊ ႏုတ္ အခ်က္ (၈) ခ်က္ျဖင့္ ခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။ သတိခ်ပ္ရန္ အခ်က္ကား
ျမန္မာ၌ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိႏွင့္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ ရွာေဖြ သုံးစဲြတတ္ရင္ပင္ျဖစ္သည္။

မတ္လ / ၂၀၁၇

Book Review Album Number One (စာအုပ္ရီဗ်ဴး နံပါတ္ - ၁) ဤတြင္ ျပီး၏။ မင္းေသ့
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အမည္ရင္းမွာ ေအာင္ကုိကုိတုိး ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတုိင္း၊

ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၌ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔

(အမ်ဳိးသားေန႔) တြင္ေမြးဖြားသည္။ အဘ ဦးဝမ္းေမာင္၊ အမိ

ေဒၚက်င္သန္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားျပီး ေမြးခ်င္း ၇ ေယာက္ အနက္

အငယ္ဆံုးသား ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၊ အထက္တန္းေက်ာင္း

မွ ဓာတုေဗဒဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္

ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇/၈ ခုႏွစ္တြင္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)

၌ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္၊ တကၠသုိလ္အတြင္း စာေပ-ယဥ္ေက်းမႈ-

အႏုပညာအသင္းကုိ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ Chief Editor တာဝန္ယူခ့ဲ

သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္၊ မႏၱေလးတကၠသုိလ္၌ ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးဘြဲ႕လြန္ ဒီပလုိမာ (အပတ္စဥ္-၁) ကုိ တက္ေရာက္

ရင္း၊ ျမမႏၱလာ ဟုိတယ္ စာၾကည့္တုိက္တြင္၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴး

အလုပ္ကိုလုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယုံၾကည္ရာ

အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႏွင့္ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ တည္

ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မွ၂၀၁၆ အထိ

Step to Civilization Co, Ltd တြင္ လူ႕အရင္းအျမစ္အရာရိွ

တာဝန္ျဖင့္၊ လုပ္ကိုင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏုိင္ငံေရး

ပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း

သားလူငယ္အမ်ားအျပားကုိ အသိပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးသင္တန္း

မ်ား၌ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ မႏၱေလးကုိ

အေျချပဳ၍ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စာေပေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ကုိ လူငယ္မ်ား၊ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွဳပ္ရွား

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၌ သင္တန္း ေပးျခင္း၊ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္

သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ စာတမ္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားေရး

သားျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။


