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မာတိကာ
ေက်ာင္းမသြားနဲ႔ ၃

ဘဝေနနည္း ၇

ဟင္းေပါင္းအုိးၾကီး ၁၁

သာသနာ့အသက္ ၁၅

ငါ ၂၁

ဗမာ့စရုိက္ ၂၅

ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒီ တစ္ဦး၏ ဒႆနမ်ား ၃၂

စိန္႔တုိင္းက တိန္႔ ၃၆

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမား ဦးလွ ၄၂

လူရာဝင္ဖုိ႔ လူေတာ္တုိးဖုိ႔ ၾကဳိးစားခ့ဲသူ ၄၈
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ေက်ာင္းမသြားနဲ႔

မူရင္း - If you want to be rich & happy, don’t go to school

ေရးသူ - Robert T. Kiyosaki

ဘာသာျပန္သူ - ညီညီႏုိင္

ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ၊ စာေမးပြဲကုိ မေၾကာက္ေအာင္လုပ္ေပးသည့္

စာအုပ္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္၏ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္မႈ

ေၾကာင့္ပင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၌ မက်ခဲ့ဖူးေသာ စာေမးပြဲကို က်ခ့ဲဖူး

ခဲ့ျပီးျပီ။ စာေမးပြဲက်ျခင္းအေပၚမွာ လည္း မ်ားစြာ ရုိက္ခတ္မႈ

မရိွဘဲ၊ ေအးေအးသက္သာ ေနႏုိင္သည့္ အက်င့္ကို ရခဲ့သည္။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ထူးဆန္းလုိက္တာ။ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းစာကုိ

စိတ္ပ်က္ေနတာ ၾကာလွျပီ။ ႏုတ္တုိက္အာဂံု ရြတ္ဆုိမႈ၊ စာအုပ္

ထမွဲ စာမ်ားကုိ သူ႕အတုိင္း ျပန္ခ်ေရးမႈကို ကၽြန္ေတာ္ မုန္းလွျပီ။

ေဘာဂဓန ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ ၾကီးမားေသာရည္မွန္းခ်က္ မရိွေပမယ့္၊ တစ္စံုတစ္ရာအသိဥာဏ္အဆင့္

အတန္းကုိ ကူးခတ္ခ်င္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ထားထားသည္။ ျမန္မာ့ျပည္ပညာေရးစနစ္ကို ေထာင္

လုိက္၊ အလ်ားလုိက္ျဖတ္ကူးျပီးသကာလ၊ ပညာေရး၏ မူလတန္ဖိုးႏွင့္ အရွိိတရားမ်ားကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္

လာခ့ဲသည္။ တဖက္ကလည္း၊ ပညာသင္ၾကားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ျပန္ေမးေနမိသည္။

ဘာ့ေၾကာင့္ ပညာသင္ရတာလ။ဲ

တကၠသိုလ္ပညာဟာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အားကုိးလုိရသလား။

အားကုိးႏုိင္ပါတယ္လုိ႔လည္း တကၠသီလာ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးက မေတာင္းတဲ့ကတိေတြေပးေနသလား။

ဆရာ/မ ေတြက၊ သူတုိ႔ ေျပာတာေတြ နားေထာင္ေအာင္၊ ဂ်င္း ထည့္ေနသလား။

ဘြဲ႕ရတာနဲ႔ ပညာတတ္တာ တူသလား။

ဘြဲ႕ရတုိင္း ပညာတတ္သလား။ ပညာတတ္တုိင္း ဘြဲ႕ရသလား။

ဘြဲ႕ရပညာမတတ္ေတြ ရိွသလား။

အဲ့ဒ့ီ ပညာဆုိတာကေရာ ဘာလဲ။



မင္းေသ့

4

ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ အေတြးေတြ တစ္သီၾကီးေရာက္လာသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားကုိ၊ ရွင္းထုတ္ႏိုင္ရန္ ေလာကၾကီး

ထံမွ ကာလအေတာ္ၾကာ ဆည္းပူးယူလုိက္ရသည္။ ေပးဆပ္လုိက္ရေသာ၊ အရင္းအႏီွးမ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ္

အေတာ္အတန္စုမိလိုက္သည္။ တကယ္ေတာ့ ကီေရာဆာကီးက၊ ေက်ာင္းပညာကုိ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လုိက္

သည္သာ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း၊ ေက်ာင္းစာကုိ ျငီးေငြ႕၊ ျငီးေငြ႕ေတာ့ စာမက်က္ခ်င္၊ စာမက်က္ခ်င္ေတာ့

အေၾကာင္းရွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဘက္တူသူရျပီဆိုျပီး ကီေရာဆာကီးစာအုပ္ကုိ ရင္မွာပိုက္လ်က္၊ ေက်ာင္းစာကုိ

ေတာ္လွန္ဖို႔ မိုက္ရူးရသဲတိၱမ်ား ရလာကုန္၏။

ကၽြန္ေတာ့္ရင္တြင္း၌၊ ေက်ာင္းပညာကုိ ပစ္ပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ရႈတ္ခ်လုိက္၏။ တဖန္ ဆက္စပ္အသုိက္အဝန္းမ်ားကုိပါ၊

အပုပ္ခ်လုိက္၏။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ အတန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းေတြအၾကားမွာ၊ ေက်ာင္းပညာမုန္းတီးေရးတရား

မ်ားကုိ ရရဲဝဲံ့ဝံ့ ေဟာၾကားလာခ့ဲသည္အထိ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ မည္

သည့္သူငယ္ခ်င္းမွ်၊ ေရတိမ္မနစ္သြားရွာ။ နစ္သြားသူက ကၽြန္ေတာ္သာ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတြင္၊ ႏွစ္က်ဟူ

ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး ဘြဲ႕ရေသာအခါ၊ ကၽြန္ေတာ့္ေအာက္၌ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏

အမည္သာရွိေတာ့သည္။ အဲ့ဒီေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ၾကီးအၾကား၌ ကီေရာဆာကီးက ေထာင့္ၾကီးၾကီး

တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

“ဘဝမွာ၊ ေစာေစာစီးစီး အနည္းငယ္ ဆုံးရံႈးမႈက အၾကီးက်ယ္ဆုံး အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရေစပါတယ္။”

(စာ - ၁၂၇)

ေက်ာင္းပညာ၌ အမွန္တကယ္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈကုိ ကၽြန္ေတာ္ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ခံယူလုိက္သည္က၊

တကယ့္ပညာအတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံျခင္းတစ္ခုဟု မွတ္ယူလုိက္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ၊ ကၽြန္ေတာ္ရသည့္ ဒီဂရီ

မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍၊ စိတ္သန္႔သည္။ တန္ဖိုးလည္း ထားသည္။ မရရွိခဲ့ေသာ ဒီဂရီမ်ားအတြက္လည္း၊ လြမ္းေဆြး

တသမႈ ပါးလ်လွ၏။ ေက်ာင္းပညာႏွင့္ ဘဝေက်ာင္းက ပညာကုိ ပုိင္းပိုင္းျခားျခား သိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေပး

သည့္ စာေရးဆရာမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္လွ၏။ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားေနာက္ကြယ္က၊ ဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ ပညာ၏ အသုံးဝင္မႈ

တန္ဖိုးကုိ အသုိင္းအဝုိင္းက စည္းေႏွာင္ထားေသာ၊ ဂုဏ္သေရရွိမႈဆုိသည့္ စက္ဝန္းမွ လြတ္လပ္စြာ ကၽြန္ေတာ္

ရွာက်န္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ကီေရာဆာကီးမွာ တျခားသူမဟုတ္။ ယခု အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာသူ ထရမ့္ ႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းတည္းသားပင္

ျဖစ္သည္။ ထရမ့္၏ အရင္းႏွီးဆုံး ပါတနာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ကီေရာဆာကီးထံမွ၊ အမွားေတြကုိ မေၾကာက္

တတ္ဖို႔ သင္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဖာက္ထြက္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ေဖာက္ထြက္ေတြးေခၚမႈ၊ သမာရိုးက် ပံုေသနည္းမ်ားက

ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လုံ႔လထုတ္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ၾကဳိးစားမႈတြင္ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္

စဥ္းစား၍ လုပ္ေဆာင္မွ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရခ့ဲသည္။ အားလုံးကုိ သုညက စျပီး၊

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ခြန္အားသတိၱရလာသည္။ သုညကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္းသည္ပင္၊ တကယ့္ကုသုိလ္ကံလို႔ မွတ္ယူ

တတ္ေအာင္၊ အေကာင္းျမင္စိတ္ကုိ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။
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အမွားေတြထကဲေန သင္ခန္းစာယူဖို႔၊ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ျဖည့္စြမ္းရမည့္ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္

စြမ္းရည္မ်ားက ဒီလို ဆိုတာမ်ဳိး ျပခဲ့သည္။ ဘဝရွင္သန္ေရးနည္းလမ္းေတြ၊ ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စကို တည္ေဆာက္

ယူပံုေတြက အဖုိးတန္လွ၏။ ေက်ာင္းျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားသာမက၊ ဘဝစာမ်က္ႏွာႏွင့္ လူ႕ျပဌာန္းခ်က္ သင္ရုိးမ်ား

ကေန သင္ယူတတ္ဖို႔ သတိေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ေက်ာင္းပညာေရးက၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ခဲ့တာ။ ေၾကာက္စိတ္ကုိ

ပါးသထက္ပါးေအာင္ကူညီေပးျပီး၊ ေလာကၾကီးကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ထက္၊ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ ဘဝတုိက္ပြဲကို ဝင္

ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးေနတာ။ ဘြဲ႕မရရင္ လူရာမဝင္သူလို႔ ထင္ေအာင္ လုပ္သည္။ ဒီဂရီၾကီးၾကီး၊ ရာထူးရာခံၾကီး

ၾကီးရမွ လူေတြက မင္းကုိ ဦးညႊတ္ခစားမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သက္ဝင္ေအာင္ လုပ္သည္။ ငါတုိ႔ စကားကုိ

နားေထာင္ ငါတုိ႔ ေျပာတာ လုိက္နာ၊ မဟုတ္ရင္ မင္းဘဝ ပ်က္စီးလိမ့္မယ္လို႔ သြတ္သြင္းသည္။ ေက်ာင္းေတာ္

ၾကီးကုိ ေပ်ာ္စရာ ေလ့က်င့္ကြင္းၾကီး မျဖစ္ေစဘဲ၊ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္းက လူၾကီးေတြက လုပ္

သည္။

စာၾကည့္တုိက္က စာအုပ္ေတြက မင္းကုိ စာေမးပြဲ ေအာင္ေစမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေက်ာင္းစာအုပ္ေတြက မင္းဘဝကုိ

ျမင့္မားလာေစမွာလို႔ဆုိသည့္ အယူအဆေတြ ထုိးထည့္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းပညာေရးဆုိတာ၊

ေလာကၾကီး၏ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိ မူရင္းတန္ဖိုးအတုိင္း တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္၊ တန္ဖိုးကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္

တတ္ဖို႔ သင္ၾကားေပးရမွာ မဟုတ္လား။ ေလာကၾကီးနဲ႔ လူသားအားလုံးဟာ မိတ္ဖက္ေတြလုိ႔ ရႈျမင္တတ္

ေအာင္ လမ္းညႊန္ျပသရမွာ မဟုတ္လား။ အခုေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္။ အဆင့္ေတြ သတ္မွတ္ျပီး တစ္ေယာက္ကို

တစ္ေယာက္ ရန္သူေတြလုိ႔ ထင္ေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္သည္။ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပူးေပါင္းရိုင္းပင္းတတ္ေအာင္

ေလ့က်င့္ေပးရမည့္အစား၊ သူက မင္းကုိ ေက်ာ္တတ္ေတာ့မွာ သူ႕ကုိ ပစားမေပးနဲ႔ဆုိတဲ့ စိတ္ညံ့ေတြကို ေမြးျမဴ

တတ္လာေအာင္ တီထြင္ထားလုိက္ၾကသည္။

ေမးခြန္းေတြ ဆုိတာ အေျဖေတြထက္ ပုိအေရးၾကီးတယ္ ဆုိတာ ေက်ာင္းဆရာေတြ မသိၾကဘူးလား။

အေျဖမွန္ဖုိ႔ ထက္ မွန္ကန္တ့ဲေမးခြန္းေတြ ေမးတတ္ဖုိ႔က ပုိအေရးမၾကီးဘူးလား။

ေက်ာင္းသားေတြကုိ သူ႕ေမးခြန္းသူ ထုတ္တတ္ဖုိ႔၊

သူ႕ေမးခြန္းကုိ သူ ရုိးရုိးသားသားေျဖတတ္ဖုိ႔၊ သူ႕ဘာသာ အမွတ္ေပးတတ္ဖုိ႔၊ သူ႕ဘာသာ အဆင့္သတ္မွတ္ေပး

တတ္ေအာင္ လုပ္မေပးၾကတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တစ္သက္လုံး၊ သူမ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ အျမဲရွင္သန္ေနၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ပညာတတ္ဖို႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကုိ သူမ်ားေတြက ဆြဲသည္။ သူမ်ားေတြက သင္သည္။ သူမ်ားေတြက

ေမးခြန္းထုတ္သည္။ သူမ်ားေတြက စစ္ေဆးသည္။ သူမ်ားေတြက အမွား အမွန္သတ္မွတ္သည္။ သူမ်ားေတြက၊
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အမွတ္ေပးသည္။ သူမ်ားေတြက အဆင့္သတ္မွတ္သည္။ သူမ်ားေတြက ေအာင္ျမင္မႈ က်ရံႈးမႈကို သတ္မွတ္

သည္။

ဘယ္မွာလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိတာ ဘယ္မွာလ။ဲ ကၽြန္ေတာ့္ပညာေရးအတြက္၊ ကၽြန္ေတာ္ ပါဝင္ရတ့ဲ

ေနရာက ဘယ္မွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အားထုတ္မႈက ဘယ္မွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အစြမ္းအစကုိ ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ရ

မွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္က လူေတြ အသိအမွတ္ျပဳခံရေအာင္ပ၊ဲ လုပ္ေနရမွာလား။ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈေနာက္ကြယ္

မွာ အသုံးဝင္မႈ တန္ဖိုးေတြ ပါမလာရင္၊ ကၽြန္ေတာ္က ဘဝမွာ ဘယ္လို ကူးခတ္ရွင္သန္ရမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္

ဆုိတာ ဘယ္မွာလ။ဲ

ပညာေရးဆုိတာ၊ မလိုအပ္ေသာ အကာမ်ားကုိ ဖဲ့ထုတ္ပစ္ရံုသာ တာဝန္ရိွတယ္။ မရွိတာကုိ ရိွေအာင္လုပ္ျခင္း

ထက္ ရိွေနေသာအရာမ်ားကုိ ၾကြရြလာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ သင့္တယ္။ ကုိယ္တြင္းအရွိတရားမွာ ကိန္းဝပ္ေနတ့ဲ

ဗီဇစြမ္းရည္ေတြကို ပြတ္သတ္ေခ်ာေမြ႕လာေအာင္ လုပ္ျပီး၊ တန္ဖိုးျမင့္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ပ။ဲ ဗီဇစြမ္းရည္ေတြကုိ

ေရေႏြးပူေလာင္း၊ အညႊန္႔ခ်ဳိးျပီး ကိုယ္လုိခ်င္တ့ဲ (တနည္း) အသုိင္းအဝုိင္းက ေတာင္းဆုိေနတ့ဲ အရာေတြကို

ေကာ္ကပ္တပ္ဆင္ေပးဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြကလည္း၊ ဘယ္ေလာက္အထိ တည္ျမမဲွာလဲ။

ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္ ေမးလုိက္ခ်င္ေသးသည္။

ပညာေရးဆုိတာ၊ ေတာ္သူထူးခၽြန္သူေတြအတြက္ ေရြးျပီး သင္ၾကားေပးတာလား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မေတာ္ဘူးလုိ႔

ယူဆတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပစ္ပယ္ျပီး ေတာ္သူေတြကုိ ဖိျပီး ပံ့ပိုးတာ တကယ့္ပညာေရးလား။ အလားအရာရွိ

သူေတြကုိ ပိုျပီး လူလားေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔လား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုိခ်င္တာကုိ ရမွ လူလားေျမာက္ေစမွာ

လား။

မေတာ္သူေတြ၊ မစြမ္းသူေတြ၊ ညံ့သူေတြအတြက္ ပညာေရးဟာ ရိွေနသလား။

ေက်ာင္းကုိ ကစားကြင္းၾကီးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလား။ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံဟာ ပညာရပ္ မဟုတ္ဘူး

လား။ ေနာက္ဆုံးကုန္ကုန္ေျပာလုိက္ခ်င္သည္။

အခ်စ္ကုိေတာင္ တကၠသုိလ္မွာ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔သင္ၾကားလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။

ခင္ဗ်ားစဥ္းစားၾကည့္။

ေန႔လည္ ၃း ၀၂

၆ / ၄ / ၂၀၁၇

(ေက်ာင္းပညာေရးကုိ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ထားသည့္ စာအုပ္ကုိ ေတာ္လွန္ေရးဒႆနမ်ားျဖင့္ ဖြင့္လုိက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္မို႔၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္နားလည္ၾကပါကုန္။ မ်က္လံုးၾကီး

ၾကီးျဖင့္ ၾကည့္၍ နားက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ နားေထာင္ႏုိင္ၾကေစ၊ ေခါင္းၾကီးၾကီး၊ ႏွလုံးသားျပည့္ျပည့္ျဖင့္ ရႈႏိုင္ၾကေစ)
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ဘဝေနနည္း

စာအုပ္အမည္ - ေန႔တုိင္းေပ်ာ္ပါတယ္

ေရးသူ - ထက္ထက္ထြန္း (Waterfall)

ကၽြန္ေတာ့္စာဖတ္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္နဲ႔ အျမဲလုိလို ေျပာဖူးတဲ့ စကားရွိသည္။ “ဦးေဇာတိက အေတြးအေခၚ

ေတြက၊ တခ်ိန္က်ရင္ အုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မယ္” ဟူ၍။ ဗုဒၶထံမွ ေရေသာက္ျမစ္အျဖစ္ ဆင္းသက္

ျပီး၊ ေလာကဓမၼႏွင့္ အပ္စပ္ေသာ ဘဝေနနည္း ထိုင္နည္း၊ ေတြးနည္း ေခၚနည္း၊ ေျပာဆုိ ေနထုိင္နည္းကုိ

အေကာင္းဆုံး လမ္းညႊန္ျပသသည့္ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ၁၀ ႏွစ္နီးပါး တစုိက္မတ္မတ္ ေလ့လာ

လုိက္စားခဲ့ေသာ ဘဝအဘိဓမၼာမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚထက္ထက္ထြန္းကုိ၊ ဆရာေတာ္၏ တမန္ေတာ္ဟု ကၽြန္ေတာ္

ဝိျဂဳိလ္ျပဳထားသည္။

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကစာအုပ္ကုိ စတင္ထိေတြ႕ျဖစ္သည္က၊

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အစပုိင္းကျဖစ္သည္။ ပထမဆုံး

စာအုပ္မွာ၊ ေတြးမိတုိင္းေပ်ာ္တယ္ စာအုပ္။ မွတ္မွတ္ရရ ထုိ

အခ်ိန္သည္ ကၽြန္ေတာ္ဘဝမွတ္တမ္း၌ ပရိေဝဒမီးတစ္ခ်ဳိ႕

ေလာင္ျမဳိက္ခံေနရခ်ိန္။ စာအုပ္က၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေရကန္ထဲ

ပစ္ခ်လုိက္သလုိ။ စာအုပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕လုိက္ခ်ိန္က၊ နည္းနည္း

ေတာ့ ရိွန္းတိမ္းဖိန္းတိမ္းျဖစ္သြားေသးသည္။ ထုိစာအုပ္က၊

ဆရာေတာ္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္မ်ားမွ တူရာအစုမ်ား

ကုိ ေခါင္းစဥ္အလုိက္၊ စုစည္းထားေသာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိေကာက္ခ်က္မ်ားကား၊ ေဒၚထက္ထက္ထြန္း လက္ရာ

တည္း။ ထိုစာအုပ္ေၾကာင့္ပင္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘဝကုိ ထူထူ

ေထာင္ေထာင္ျဖစ္ေအာင္၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေက်းဇူးၾကီးေပစြ။

တုိက္တိုုက္ဆုိင္ဆုိင္၊ ယခုလည္း ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ငုပ္လွ်ဳိးေနတာၾကာျပီျဖစ္ေသာ ေသာကမီးတစ္ခ်ဳိ႕က

အေၾကာင္းအက်ဳိးညီစြာ၊ အက်ဳိးေပးေနခ်ိန္ႏွင့္ “ေန႔တုိင္းေပ်ာ္ပါတယ္” စာအုပ္ထြက္လာခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေန

သည္။ ဟိုးယခင္က၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပက္ရယ္ျပဳဖူးသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းထက္၊ ေက်နပ္ျခင္းကုိ ပိုမုိ



မင္းေသ့

8

လုိလားခ့ဲသည္။ ေပ်ာ္ျခင္းကုိ ၊ ေက်နပ္ျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားျပီး ျမင္ခဲ့ဖူးသည္။ ေပ်ာ္တယ္ဆုိတာ လြယ္ပါတယ္ဟူ၍

ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေတြးမိခဲ့ဖူးသည္။

ေသာက၊ ေဒါသ၊ နိဝရဏ ႏွင့္ မာန၊ အတၱတုိ႔၏ တျပဳိင္နက္တည္း ထုိးစစ္ဆင္မႈကုိ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ေတြ႕ရေတာ့

မွ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရကုိ ကၽြန္ေတာ္ အာသာငမ္းငမ္းေတာင့္တမိ၏။ စာေတြ ဘယ္ေလာက္ပင္ဖတ္ဖတ္၊

ဘဝ ဒႆနကုိ ဆုပ္ကုိင္မိျခင္းႏွင့္၊ ျငိမ္းေအးစြာ ေနထုိင္က်င့္ၾကံတတ္ျခင္းသည္ တျခားစီဆိုတာ သိလုိက္ရ

သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ညံ့ေပစြ။ ကၽြန္ေတာ္က ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ပစ္ပယ္ဖူးသည္။ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕ႏႊ႕ဲသူမ်ားကုိ

ျပက္ရယ္ျပဳ၊ ရႈတ္ခ်ဖူးသည္။ ေနာက္ဆံုး ခံစားခ်က္မ်ားကုိ မွ်ေျခမညွိႏိုင္ေသာ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္၊ ၎တုိ႔၏

ထုိးႏွက္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။

စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုးေအာက္နားမွာ၊ 101 ways to a better you ဆုိတာေလးပါသည္။ ေဩာ္… ဟုတ္သားပ။ဲ

ပိုေကာင္းတ့ဲသူျဖစ္ဖုိ႔ နည္းလမ္း ၁၀၁ ဆုိပါလား။ တစ္ေထာင့္တစ္ည ပံုျပင္မ်ားလုိ ေန႔စဥ္ စားသုံးသင့္သည့္

လမ္းျပေျမပုံကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆုပ္ကုိင္မိလုိက္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆုိတာ၊ ခပ္ေဝးေဝးမွာ ရွိသည္မဟုတ္။ ငါ့နေဘး

နားမွာ ရိွတာပါ့လား။ သဘာဝတရားၾကီးထမွဲာရိွတာပါလားဆုိတာ ခံစားလုိက္ရသည္။ သူက၊ ကိုယ့္နေဘးမွာ

ထင္ထင္ေပၚေပၚ မဟုတ္ဘ၊ဲ ေက်ာက္စရစ္ခေဲလးအသြင္ ေျမၾကီးေပၚမွာ ပ်ံ႕က်ေဲနပါ့လား။ ကုိယ္က ေကာက္ယူ

ပြတ္သတ္ျပီး အေသအခ်ာၾကည့္၊ ေဩာ္… ဒါဟာ ျငိမ္းေအးျခင္း၊ ေအးၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ျခင္း အလွ

တရားပါ့လားဆုိတာ သတိထားမိလုိက္သည္။

တကယ္ေတာ့ ေပ်ာ္တယ္ဆုိတာ လြယ္တ့ဲအလုပ္မဟုတ္ဘူး။ သိပ္ခက္သည္။ လူေတြက၊ စိတ္ေပ်ာ္ရာလုိ႔ ထင္

သည့္အရာမ်ားကုိ ေကာင္းရာႏိုးႏုိး မွန္းစမ္းျပီး လုပ္ေနၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တကယ္ေပ်ာ္

တဲ့သူမ်ား မဟုတ္ၾက။ ေခတ္က ပိုၾကမ္းလာသည္။ အျပဳိင္အဆုိင္၊ အထုိးအႏွက္မ်ားအၾကားမွာ ရွင္သန္ေနရ

သည္။ အမီွးက်က္ အမီွးစား၊ ေခါင္းက်က္ေခါင္းစားမ်ား အၾကားမွာ ေနထုိင္ေနရသည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတ

မာျပီးေရာ လူမ်ားႏွင့္က်ဥ္လည္ေနၾကရသည္။ လူေလာကၾကီးက၊ ပို၍ ေခတ္မီလာသည္ဟုသာ ေျပာေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ပုိ၍ အရုိင္းဆန္ေသာ ေတာနက္ၾကီးျဖစ္သထက္ျဖစ္လာသည္။ အဆုိပါ ေတာနက္ၾကီး၌၊ ႏိုင္ရာ

စား၊ အားၾကီးသူ ႏိုင္စတမ္း ဆုိေသာ ေတာတြင္းဥပေဒက အစဥ္အျမဲ အသက္ဝင္လ်က္။

ေန႔စဥ္ ရုန္းကန္၊ လွဳပ္ရွား၊ ရွင္သန္ေအာင္ ရပ္တည္ေနရတာ သိပ္မလြယ္ကူ။ အပူမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ႏွစ္ပါးသြားေန

ၾကရသည္။ ကုိယ့္ကုိ ဘယ္အခ်ိန္စားမလဆုိဲသည့္ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်ားေခ်ာင္းေခ်ာင္းေနသည့္ ငနဲသားမ်ား

အၾကား သတိရိွရိွရပ္ေနမွ တန္ကာၾကသည္။ ျမဳိ႕ၾကီးျပၾကီးတြင္လည္း ျမိဳ႕ၾကီးအေလွ်ာက္၊ ေက်းလက္ေတာရြာ

တြင္လည္း ေက်းလက္အေလ်ာက္၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔ အင္မတန္ခက္သည့္ ဘဝမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာက္

လွမ္းေနၾကရသည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားကား၊ ေပါလွ၏။ မိတ္ေဆြမ်ားကား၊ ရွားလွ၏။ ရည္းစားမ်ားကား၊

ေပါလွ၏။ ခ်စ္သူ လက္တြဲေဖာ္ကား ရွားလွ၏။ ဆရာလုပ္ခ်င္သူကားမ်ားလွ၏။ ဆရာအရည္အခ်င္းရွိသူကား
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နည္းလွ၏။ အက်ဳိးလုိ၍ ေညာင္ေရေလာင္းသူမ်ား ေပါမ်ားလွ၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ကူညီျခင္းကား၊ ဘယ္ဆီ

ဘယ္ဝယ္… သုိ႔ ႏွင္ၾကသနည္း။

ဤသုိ႔ေသာ ေလာကဝန္းက်င္၌ ရပ္တည္ေနရေသာ လူသားမ်ားအဖုိ႔၊ ပရိေဝဒမီးမ်ားက တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု

ၾကံဳေနၾကသည္သာ။ ဆင္လည္း ဆင့္အထြာ၊ ဆိတ္လည္း ဆိတ္အထြာအေလ်ာက္ ကုိယ္စီ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေန

ၾကရသည္သာ။ အခုဆုိလွ်င္ ပို၍ေတာင္ ဆုိးလာေသးသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆုိတာ ဘယ္မွာလဲ။ တကယ့္ကိုယ္

တြင္းမွာ လွဳိက္လွဳိက္လဲွလွဲ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆုိတာ ဘယ္မွာလဲ။

အလိုေလာဘရမၼက္မ်ား၏ ေမာင္းႏွင္ျခင္းကုိ ခံရသည့္ လူသားမ်ားကား၊ ကရုဏာသက္စရာ။ အလုိဆႏၵမ်ား၏

တံပိုးတင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းကုိ ခံရသည့္ လူသားမ်ားကား၊ ကရုဏာသက္စရာ။ ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္

ကရုဏာသက္စရာ စာရင္းဝင္ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ

တရားက ဘယ္မွာလဲ။ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခေဲတြက ရွိေနမွာပ။ဲ ဒီျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြကုိ ေက်ာ္

လႊားဖို႔ လက္နက္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ျဖည့္တင္းထားဖုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ မဟုတ္လား။

ကုိရလဲြင္ ေရးသားထားေသာ၊ နဒီမဂၤလာ သီခ်င္းကုိ ခင္ေမာင္တုိးက သီဆုိထားသည္။ ထုိသီခ်င္းထဲကုိ အမွတ္

ရမိသည္။ “ပူေလာင္ကၽြမ္းတ့ဲ ႏွလုံးသား ကုိယ့္အသည္းကုိ ဟန္ေဆာင္ႏွစ္သိမ့္ထားမယ္ေလ” ဆုိသည့္စာသား

က နားထဲ တုိးဝင္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ ရွင္သန္ေနထုိင္မႈျဖစ္စဥ္ၾကီးမွာ၊ တကယ့္အေပ်ာ္ေတြလုိ႔

ထင္ေအာင္ ဟန္ေဆာင္ ႏွစ္သိမ့္လိမ္ညာထားသည့္အရာမ်ားက ေျမာက္မ်ားစြာ။

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ညစ္ညဴးျခင္းက ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလုိပဲ ဆုိတာ ခံစားလုိက္ရသည္။ စိတ္ကေလးကုိ ေခါင္းနဲ႔ ပန္း

လွည့္လုိက္သလုိ ထားတတ္ပါက၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဟာ လြယ္ကူပါ့လားဆုိတာ ခံစားလုိက္မိသည္။ ခက္ခသဲည္ဟု

ထင္ေနသေရြ႕ ခက္ခေဲနမည္ျဖစ္ျပီး၊ မခက္ဘူးဟု ထင္ေနသေရြ႕ ခက္ခမဲည္ မဟုတ္ေပ။

- တခ်ဳိ႕အရာေတြက ပုိေကာင္းဖုိ႔ ျဖစ္လာတာပါ။

- ရယ္တယ္ဆုိတာ သတၱဝါေတြ အားလုံးထဲမွာ လူျဖစ္မွပဲ လုပ္ႏုိင္တာ။

- သူမ်ား အသနားခံရတယ္ဆုိတာ လူ႕ေအာက္သူ႕ေအာက္က်မႈရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာပဲ။

စာအုပ္ထဲမွာ၊

အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးျမဴနည္းကုိ ေတြ႕လုိက္သည္။

သဘာဝထမွဲာ ေနထုိင္နည္းကုိ ေတြ႕လုိက္သည္။

သတိျဖင့္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္မႈကုိ ေတြ႕လုိက္သည္။

လူေတြအေပၚ စိတ္ထားနည္းကုိေတြ႕လုိက္သည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး နည္းနာသစ္ကို ေတြ႕လုိက္သည္။

စိတ္၏ ျငိမ္းေအးစြာ နားခုိရာ ဓမၼကိုေတြ႕လုိက္သည္။
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ခ်စ္တတ္တ့ဲစိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေမြးျမဴတတ္ဖို႔ ခံစားမိလိုက္သည္။

ပိုေကာင္းတ့ဲအေတြး၊ ပုိသိမ္ေမြ႕တ့ဲ အေျပာ၊ ပိုထိေရာက္တဲ့ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ျဖစ္ဖို႔ နည္းနာေတြ

ရွာေဖြေတြ႕ရွိလိုက္မိသည္။

ဘဝေနနည္း၊ စိတ္ထားနည္း၊ ေျပာနည္းဆုိနည္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံနည္းမ်ားကုိ စုစုစည္းစည္း ေတြ႕

လုိက္ရသည္။

ေနာက္ဆုံး၊ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး၊ ကုိယ့္ကိုယ္တြင္းက စြမ္းရည္ေတြကုိ ကိုယ္တုိင္ ႏွဳိက္ထုတ္ယူငင္တတ္

ဖို႔ပါ ေတြးမိသည္အထိ။ လြတ္လပ္စြာ၊ အမီွခိုကင္းစြာ စိတ္၏ ျငိမ္းေအးရာကုိ တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္

ထက္ျမက္တဲ့ ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြ စုေဆာင္းထားသည့္ Tools box သဖြယ္။

ဖိနပ္ႏွင့္ ေရဘူး မပါ၊ ေနပူမွသိ။ ဒါနႏွင့္ သီလ မပါ၊ ေသခါမွ သိ။

ဘဝပင္လယ္ သည္ လွဳိင္းလည္းထန္သည္။ မုန္တုိင္းလည္း တုိက္သည္။ ဝလဲည္း ထူ၏။ ငါးလိပ္ ငါးမန္းမ်ားက

လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္အတိ မ်ားျပားလွ၏။ ဘဝမွာ နားခိုရာကၽြန္းတစ္ခုဆီသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးခတ္ဖုိ႔၊ လက္

တြဲေဖာ္ရျပီဟု ဝမ္းသာမိသည္။ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားကား၊ မေဖာက္မျပန္ အစဥ္အျမဲ ေဖးမကူညီေပးႏုိင္သည့္

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ား ပမာတည္း။

ညေန ၄ း ၁၃

၇ / ၆ / ၂၀၁၇
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ဟင္းေပါင္းအိုးၾကီး

သူတုိ႔ အေတြးအေခၚမွတ္စုမ်ား (ေပါင္းခ်ဳပ္ - ၄ အုပ္တြဲ)

တက္တုိး

နန္းရင္းဝန္ ဒစၥရစ္လီ ေျပာဖူးတာရွိသည္။

“စကားလုံးေတြက၊ လူကို အုပ္ခ်ဳပ္တာ” ဟူ၍။

ကၽြန္ေတာ္ ေတြးၾကည့္ သည္။ စကားလုံးတုိင္းကေတာ့၊ လူကို

မလႊမ္းမုိးႏိုင္ရာ။ လူကုိ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ ေဝါဟာရစကားလုံး

မ်ားက မည္သုိ႔ မည္ပံုနည္း။ အဘိဓာတ္ေတြ၊ ေဝါဟာရအဖြင့္

က်မ္းေတြကုိ ရတတ္သမွ် ကၽြန္ေတာ္ စုေဆာင္းေလ့ရိွခဲ့သည္။

စကားလုံးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္က၊ ပါဝါကုိ သိခ်င္၊ ျမင္ခ်င္

ထိေတြ႕ခ်င္စိတ္ ျပင္းျပခ့ဲသည္။ ခြန္အားရွိေသာ စကားလုံး

မ်ားက အဘယ္သုိ႔နည္း။ လူေတြကို ေျပာင္းလသဲြားေစခ့ဲေသာ

မိန္႔ခြန္းမ်ားက ဘယ္သုိ႔ ဘယ္ပံုနည္း။ သမုိင္းတြင္၊ မိန္႔ခြန္းေတြ၊ အဆုိေတြ၊ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ၊ မွတ္ခ်က္

စကားေတြကုိ ထြက္တဲ့ ႏုတ္ပိုင္ရွင္ေတြဆီက စကားလုံးေတြက ဘယ္ေရေသာက္ျမစ္က ဆင္းသက္လာ

သနည္း။

၂၇ ရက္၊ ေမလ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က၊ “အေတြးအေခၚမွတ္စုမ်ား” စာအုပ္ကုိ ရာျပည့္စာအုပ္ဆုိင္မွ ကၽြန္ေတာ္ဝယ္ျဖစ္

ခဲ့သည္။ စာအုပ္ေတြအၾကား၊ တစ္အုပ္တည္း တစ္ထီးတည္း ေခ်ာင္ကပ္ေနသည့္ စာအုပ္ခပ္ထူထူမို႔ လက္က

အလုိလုိ ဆြဲထုတ္မိလ်က္သားျဖစ္ေနသည္။ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ ေခတ္ကာလမ်ားစြာက၊ ပုဂၢဳိလ္အသီးသီး၏

အဆုိအမိန္႔မ်ား စုစည္းမႈျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္စာဖတ္စရိုက္က၊ တုိစိတုိႏွံ႔စာေတြ ေကာက္ခ်က္ေတြကုိ ႏွစ္ႏွစ္

ျခဳိက္ျခဳိက္စားသုံးေလ့ရိွသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ စာရွည္ၾကီးမ်ားကုိ ဖတ္ဖို႔ စိတ္မရွည္ေသာေၾကာင့္

လည္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ေနာက္… စာအုပ္မွ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေလာဘေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္စာဖတ္အေလ့က၊ စာေတြ အမ်ားၾကီးဖတ္ျပီး၊ သေဘာတရား၊ အျမင္တစ္ခုကုိ ရတာထက္၊ စာတုိ

တစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ပုဒ္ေလာက္ဖတ္ျပီး ေလာကအျမင္တစ္ခု၊ ရႈေထာင့္သေဘာထားတစ္ခုရခ်င္သည့္ဆႏၵရိွ

သည္။ တျခားသူမ်ားကေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ အက်င့္ကုိ ျဖတ္လမ္းနည္းလုိက္သည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္သည္။

ထားေတာ့၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္အတုိင္း အသုံးျပဳၾကပါစုိ႔။
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အဆုိအမိန္႔ေပါင္းခ်ဳပ္က၊ ကၽြန္ေတာ့္ အခ်ိန္ေတြကုိ အလဟႆ မျဖစ္ေစခဲ့။ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ

မဆုိ၊ စာအုပ္၏ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာကုိ ေကာက္ဖတ္လုိက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ စဥ္းစားစရာ တစ္ခုခု အျမဲရေသာ

ေၾကာင့္ အဆုိအမိန္႔စုစည္းစာအုပ္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ စြဲစြဲျမျဲမဲ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။ စာဖတ္မႈအတြက္ ၾကီးစြာ

ေသာအားထုတ္မႈ လုပ္ရန္ မလုိအပ္။ ရသမွ် အခ်ိန္မွာ၊ စူးစိုက္ႏိုင္သေလာက္ အက်ဳိးအျမတ္ရေသာ စာအုပ္ပင္

တည္း။ ေပးလုိက္ရတာႏွင့္ တူတူတန္တန္ ျပန္ရသည့္ စာဖတ္နည္းပင္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သတိထားရန္ တစ္ခ်က္မွာ၊ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ ဖတ္ရင္းႏွင့္ စကားလုံးပိသည့္ဒဏ္ကုိ ခံရႏိုင္သည္။

သတိထားၾကပါကုန္။ လူေပါင္းစုံ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု၊ ျဖတ္သန္းမႈေပါင္းစုံ၊ အျမင္ အယူအဆေပါင္းစုံကို စုေပါင္း

ထားသည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္၊ ရြာဘုန္းေက်ာင္း၌ စားရေသာ ဟင္းေပါင္းသဖြယ္။ ျမိန္ရွက္ေပစြ။

ဟင္းေပါင္းဆုိသည္ကား၊ အရသာေပါင္းစံုကုိ ခံစားရသည္။ ႏူးညံ့မႈအားလုံးကုိ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည္။ မတူေသာ

ဆြမ္းေလာင္းအိမ္အသီးသီးက၊ အခ်က္အျပဳတ္ လက္ရာမ်ားကုိ ေရာျပြတ္းထားသည့္ အရသာတည္း။ ျမန္မာတုိ႔

ဟင္းေပါင္းကုိ မစားဖူးသူမရိွ။ သူ႕တစ္မယ္တည္းႏွင့္ အေတာ္တာသြားေသာ ဆရာေတာ့္ ဟင္းေပါင္းအုိးၾကီးကုိ

ကၽြန္ေတာ္ အငမ္းမရ မနက္တုိင္း စားခဲ့သည္။

သမုိင္းဝင္ ဒႆနရွင္ၾကီးမ်ား ရိွသည္။ အေနာက္တုိင္း၊ အေရွ႕တုိင္း အေတြးအေခၚ အေက်ာ္အေမာ္မ်ားကုိ အား

လုံး သိၾကမည္ထင္သည္။ သူတုိ႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကား၊ ဒႆန၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ား ပမာ။ ယခု တက္တုိး

စာအုပ္၏ အေတြးအေခၚ ေပါင္းခ်ဳပ္ ဒႆနမ်ားမွာ၊ အခက္အလက္၊ သစ္ရြက္၊ အပြင့္အခ်ပ္၊ အဖူးအညႊန္႔မ်ား

သဖြယ္။ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ လွပေနေသာ ပေဒသာစုံမႈတည္း။

အေရာင္ေပါင္းစုံကို ဟာမုိနီက်က် ၾကည့္ေနရသည့္ သစ္ရြက္မ်ား သဖြယ္။

အဖူးအပြင့္ေပါင္းစံုက ဂႏၶာရံုေပါင္းစံုကုိ တျပဳိက္နက္ တည္း နမ္းရႈိက္လုိက္ရသည့္ သဖြယ္။

အရသာေပါင္းစုံေရာျပြတ္းေနေသာ သစ္သီးမ်ားကုိ ကုိက္ဝါးလုိက္ရသည့္ သဖြယ္။

အခက္အလက္၊ အကုိင္းလက္တံမ်ားကား၊ ညီေပစြ။ သီေပစြ။

ဒႆနမ်ားကုိ စာဖတ္အေလ့စြဲျမစဲဥ္အခ်ိန္ကတည္းက၊ ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္ စားသုံးတတ္သည့္ အက်င့္က၊ ယခု

ထက္ထိ စြဲေနသည္။ ေနာက္လည္း အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ငမ္းငမ္းတက္ရွာေဖြေနအုံးမည္ျဖစ္သည္။ အေတြး

သည္ လူ႕၏ အသက္။ အေတြးေတြကုိ ျဖစ္ေစတာက အာရံုမ်ားမွ တဆင့္လာသည္။ အာရုံမ်ားအေလ်ာက္၊ ျမင္

စိတ္၊ ၾကားစိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေတြးေတာစိတ္ ေပၚလာသည္။

လူေတြ အေတြးမ်ားအတုိင္း၊ ျပဳမူသည္။ ေျပာဆုိသည္။ အေတြးမ်ားက လူ႕ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ

ျပဌာန္းသည္။ လူက သူေတြးတ့ဲအတုိင္းသာ ေျပာသည္။ သူေတြးတ့ဲ အတုိင္းသာ လုပ္သည္။ သူ႕ အေျပာ၊ သူ႕

အလုပ္မ်ားသည္ သူ႕ဘဝကုိ ျပဌာန္းသည္။
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အေတြးမ်ားသည္ အေလ့အက်င့္အျဖစ္မွသည္ အေလ့အထ သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားကုန္၏။ အေလ့အထမ်ားရွည္

ၾကာလွ်င္ကား၊ အက်င့္စရုိက္ ျဖစ္သြားသည္။ လူ႕စရုိက္က၊ လူ႕အဆင့္အတန္းကုိ ျပဌာန္းသတ္မွတ္သည္။ လူ႕

အဆင့္အတန္းမွာ ဘဝအဆင့္အတန္းကုိ ညႊန္ျပသည္။ ဘဝတန္ဖိုးမတူညီမႈမ်ားသည္ အေတြးအေခၚ၊ ရႈေထာင့္

အျမင္၊ မတူညီမႈမ်ားက ဆင္းသက္သည္။

သုေတသီ ဘုန္းျမင့္ေသြးက ေရးဖူးသည္။ စာေကာင္းေရးခ်င္လွ်င္၊ စိတ္ေကာင္းေမြး…ဟူ၍။ ခြန္အားပါေသာ၊

ၾကံ႕ခိုင္ေသာ၊ အဓိပၸာယ္ရိွေသာ အေျပာအဆုိ၊ အလုပ္အကုိင္မ်ားသည္၊ ဒႆနေကာင္းမ်ားမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္

လာသည္။

အေတြးအေခၚမ်ားကုိ စားသုံးရာတြင္၊ ေန႔စဥ္ အစာအာဟာရကုိ

မွီဝသဲည့္ပမာ၊ က်င့္ၾကံအပ္သည္။ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေသာ ခႏၶာျဖစ္

ရန္ အစာအာဟာရႏွင့္ အေနအထုိင္ အက်င့္အၾကံေပၚမ်ားစြာ

မူတည္သည္။ အစာအာဟာရစားလွ်င္၊ အရသာေပါင္းစံု ပါသင့္

သည္။ ခ်ဳိ၊ ခ်ဥ္၊ ငံ့၊ စပ္၊ ဖန္၊ ခါး အရသာေျခာက္ပါး စံုလင္သလုိ

ပင္။ ထုိ႔ေနာက္ စားသည့္ အစာသည္ သန္႔ရွင္းရမည္။ လတ္

ဆတ္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ေကာင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ ဆင္ရမည္။

ထုိ႔ေနာက္… သင့္တင့္မွ်တစြာ စားသုံးရမည္။ ဩဇာဓာတ္

ျပည့္ဝေစရန္လည္း၊ ပူပူေႏြးေႏြး စားသုံး သင့္သည္။ အေျခခံ

အစားအစာ၊ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ အစာ၊ ေရာဂါကာကြယ္ေစ

ေသာ အစာဟူ၍ အမ်ဳိးအစား ခြဲထားသည္ မဟုတ္လား။

အေတြးအေခၚမ်ားစားသုံးရာ၌လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။

အေျခခံ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ စားသုံးရသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊

ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ ဒႆနမ်ားကုိ ညက္ညက္ဝါးရမည္။

ထုိ႔ေနာက္… ေရာဂါဆုိးမ်ားကုိ ကာကြယ္ ႏုိင္စြမ္းျမင့္သည့္

ဒႆနမ်ားကုိ စားသုံးရမည္။ ဤကား၊ အေျခခံ ဒႆန ေလ့လာေရး နည္းစဥ္တည္း။

အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ဗဟုသေဘာေဆာင္၏။ ပေဒသာလည္း စုံ၏။ စိတ္လုိလက္ရ၊ ကိုယ္ၾကဳိက္ေသာအစာ

မ်ားကုိ ခ်ည္း၊ မတန္တဆ စားသုံးေခ်က၊ ေရာဂါဘယ ဝင္လြယ္၏။ အင့ံကုိ ၾကဳိက္လို႔ မ်ားမ်ားစား လွ်င္

ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်ဳိ၊ အအီ အစိမ့္ကုိ အတုိင္းအထက္အလြန္ မီွဝေဲခ်က၊ ၾကာလွ်င္၊ ေသြးခ်ဳိ ဆီးခ်ဳိ

ေဝဒနာ က်ေရာက္မည္။ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ မိမိဟာဒယ၊ အတၱ ႏွင့္ လြန္ကဲစြာ စားသုံးေသာ သူမ်ား ေဝဒနာ

ေရာဂါဘယ အျပည့္ႏွင့္ လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ က်ဥ္လည္ေနသည္ကုိ သတိခ်ပ္၍ ၾကည့္ၾကပါကုန္။
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ဖက္ဆစ္ဝါဒကား၊ အမ်ဳိးသားေရးဒႆနကုိ အလြန္အကၽြံစားသုံးမႈ၏ ရလဒ္တည္း။

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကား၊ ဘုံဒႆနကုိ အလြန္အကၽြံစားသုံးမႈ၏ ရလဒ္တည္း။

ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကား၊ သမဝါယမဒႆနကုိ အလြန္အကၽြံစားသုံးမႈ၏ ရလဒ္တည္း။

အရင္းရွင္ဝါဒကား၊ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ဒႆနကုိ အလြန္အကၽြံစားသုံးမႈ၏ ရလဒ္တည္း။

ကုန္သည္ဝါဒကား၊ ဓနဥစၥာ ပိုင္ဆုိင္မႈ အလုိေလာဘ၏ တြန္းအားတစ္ရပ္တည္း။

ထုိ႔အရာမ်ားႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူစြာ -

ကၠတၳိယဝါဒီ

မဟာပုရိသဝါဒီ မ်ားကား၊ တစ္ဖက္ေစာင္းႏွင္း အတၱဗဟုိျပဳစားသုံးမႈမ်ား၏ ရလဒ္တည္း။

မိမိ၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုံးသား၏ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရိွေသာ ကိုယ္ပိုင္ဒႆနမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ကား၊

ကုိယ္စားသုံးေသာ ဒႆနမ်ား၏ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္မႈကုိ အေလးထားရန္ လုိအပ္သည္။ အရသာေပါင္းစံုကို

မိမိခႏၶာအတြက္ အာဟာရသပၸါယမွ်ေအာင္ မွီဝပဲါ။ ဩဇာဓာတ္ အျပည့္ဝဆံုး အခ်ိန္မွာ စားသုံးပါ။ မွ်မွ်တတ စား

သုံးပါ။ အစုံစားပါ။ နည္းနည္းခ်င္းစီကုိ မ်ားမ်ားစားပါ။ ဒႆနမီွဝနဲည္းကုိ ရရိွျပီး သကာလ၊ ကိုယ္ႏွင့္ကိုက္ညီ

သည့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ စားသုံးၾကကုန္အံ့။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကား၊ အေတြးအေခၚ ေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရတုိင္း ….

ဘၾကီး ဘုန္းၾကီး၏ ဟင္းေပါင္းအုိးၾကီးကုိ ႏွဳိက္ျမည္းေနရသဖြယ္…

ဝိကာလေဘာဇၨနာသိကၡာပုဒ္ကုိ ညတာရွည္စြာျဖတ္သန္းျပီးသကာလ၊ မနက္ေစာေစာဆြမ္းစားတံုးေမာင္းေခါက္

သံကုိ ေမွ်ာ္ေနရသည့္ အာရုံဆြမ္းသဖြယ္ ဟင္းေပါင္းခ်က္ႏွင့္ ကုန္း၍ ေလြးခဲ့ဖူးသည္တည္း….။

နံနက္ ၁း ၂၂

၉ / ၄ / ၂၀၁၇
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သာသနာ့ အသက္

ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီး

အရွင္ဇနကာဘိဝံသ (မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီး)

“ ဝိနေယာ နမ သာသနႆ အာယု ”

ဝိနည္းတရားေတာ္သည္ သာသနာေတာ္၏ အသက္ ဟု ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ဖူးသည္။

စည္းမရွိေသာရြာ၊ အကြပ္ မရိွေသာၾကမ္း ဗရမ္းဗတာ… ဆုိသည့္ စကားပုံရွိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း

တည္ရိွေနေသာ ဧကစာရီက်င့္ သူေတာ္ေကာင္းအဖုိ႔ စည္းကမ္းတုိ႔ မလုိအပ္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသူေတာ္ေတာင္မွ၊ မိမိ

ကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ကုိ အစဥ္ထိန္းသိမ္းေသာ အပၸမာဒ တရားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေစာင့္စည္းေနရသည္သာ။

ဓမၼစက္ၾကီးကုိ အစဥ္လည္ပတ္ေစရန္ သာသနာေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ေဂါတမဗုဒၶ

အေနျဖင့္၊ လုိအပ္ေသာ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကုိ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီညႊတ္ခ်ိန္တြင္ ပညတ္ ျပဌာန္းခဲ့ရသည္

သာ။

အနာဂတ္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ သာသနာ အဓြန္႔

ရွည္တည္ျမေဲရး အပါအဝင္ အျခားေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား

ကုိ ေထာက္ရႈျခင္းအလုိ႕ငွာ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ ဥပေဒမ်ား ေပၚ

ေပါက္လာခ့ဲရသည္။ ပဥၥဝိဂီ ငါးဦးျဖင့္ တရားဦး ဓမၼစက္ကို

စတင္၍ လွည့္ေတာ္မူျပီးကာလမွ စ၍ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ဝိနည္း

ဥပေဒတုိ႔ မေပၚခ့ဲေသးေခ်။ မလုိအပ္၍ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း

မွာ၊ သာသနာေတာ္၌ တရားေပါက္ျပီးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ တရားက်င့္

လုိ၍ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားတုိ႔ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား၌ အေၾကာင္း

အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သာသနာထဲကုိ ေျခဆန္႔ဝင္ေရာက္လာေသာ

သံဃာအေရအတြက္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထုိသံဃာမ်ားထဲ

တြင္ ဆဗၺဂၢီရဟန္း အုပ္စု သည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္သည္။

ထုိသံဃာအစုေၾကာင့္ပင္၊ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္မမ်ား အမ်ားအျပား ျပဌာန္းခဲ့ရသည္။ ေခတ္စကားျဖင့္ေျပာလွ်င္၊

ဆဗၺဂၢီသံဃာ မ်ားသည္ ဘုဂန္႔လန္႔၊ ဂြစာ သံဃာအုပ္ စုဟုပင္ ဆုိႏိုင္ေခ်ေသးသည္။ ဟုိလုိမလုပ္ရဆုိလွ်င္၊

ဒီလုိလုပ္သည္။ ဒီလုိ မလုပ္ရဆုိလွ်င္ ဟုိလုိ႔ ဟုိလုိ လုပ္သည္။ ဂဏန္းလုိ သံဃာအုပ္စု ပင္တည္း။
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ရွင္ဇနကာဘိဝံသသည္၊ သာမေဏဆုိင္ရာ၊ ရဟန္းဆုိင္ရာ၊ လူပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ၊ သာသနာေတာ္အေရးႏွင့္ဆုိင္ရာ

ရိွသင့္ရိွထုိက္ေသာ က်မ္းစာမ်ားကုိ မခၽြင္းမခ်န္ ျပဳစုထားခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ ထုိက်မ္းစာေျမာက္ျမားစြာအနက္၊

ရဟန္းသံဃာ၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး၊ အလြယ္ကူဆုံး က်မ္းစာအုပ္မွာ -

ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီး က်မ္းစာအုပ္ပင္ျဖစ္သည္။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက၊ သုတၱန္ ဇာတ္နိပါတ္ေတြမွာပဲ လမ္းဆုံးၾကတာ မ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္၊ မိရိုး…

ဖလာ…ဘာသာဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဤသုိ႔ ဤပံုျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕က ဘာသာေရးေလး အနည္းအက်ဥ္း

လုိက္စားရာကေန၊ နည္းနည္း အထုံမ်ားလာေသာအခါ၊ အာနာပါန ႏွင့္ ဝိပႆနာ ဘက္ ကူးလူးၾကသည္။ ဤ

ေနရာတြင္လည္း၊ အခ်ဳိ႕က ျပဳတ္က်က်န္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕က တရြတ္တုိက္လုိက္ပါလ်က္။ ေျခလွမ္းညီညီ လုိက္

ႏိုင္ေသာ ဘာသာဝင္ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိသည္။ ဝိပႆနာ၊ အာနာပါန ႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ အဘိဓမၼာကုိ

လုိက္စားသူလည္း နည္းပါးလွသည္။ အခ်ဳိ႕ အဘိဓမၼာ ေလ့လာသူမ်ားပင္ ဝိပႆနာကုိ မကူးႏိုင္ဘ၊ဲ အဘိဓမၼာ

ကုိ ခံုမင္ တြဲကပ္ေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕ရိွေနေသးသည္။

ထုိအထဲတြင္၊ ဝိနည္းကုိ မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ၊ ယုံၾကည္ေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ၊

သာဝက မွာ အင္မတန္နည္းေသာ အတုိင္းအတာမွ်သာရွိပါလိမ့္မည္။ ဝိနည္း၊ ဝိနယ ဆုိလွ်င္ ဘုန္းၾကီးရဟန္း

သံဃာအတြက္သာဟု ေပယ်လကန္ ျပဳထားေသာ ဘာသာဝင္အမည္ခံသူမ်ား ျမန္မာျပည္၌ အေျမာက္အမ်ား

ရိွသည္။ ယခုလည္း ရိွသည္။ ယခင္ကလည္း ရိွသည္။ ေနာက္လည္း ပုိ၍ပင္ ရိွလာလိမ့္အုံးမည္ ျဖစ္သည္။

သာသနာေတာ္ ယုိယြင္းလာရျခင္း အေၾကာင္းတရား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္သည္။ ထုိေျမာက္မ်ားစြာေသာ

အေၾကာင္းတရားမ်ားမွ၊ ဝိနယ (စည္းမ်ဥ္း/ ဥပေဒ) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အပုိင္းမ်ားကုိ ပုိင္းျခားေဖာ္ထုတ္ရေသာ္။

သကၤန္းစည္းျခင္းသည္ လြယ္ကူျခင္းရျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေခတ္ကာလ လူဦးေရ၊ လူေပါင္း

ေျမာက္မ်ားစြာ သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာမႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ဥပေဒမ်ားကို

စည္းၾကပ္ရန္ အလြန္ခက္ခသဲြားရသည္။ ဥပေဒမ်ားကား အသက္ဝင္မႈ ကင္းပလ်က္ က်မ္းစာအုပ္၌ တစ္ေရးႏုိး

ပုဒ္မ မ်ားသာ တခါတရံ ႏိုးထလာရေသာ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ေနသည္။

ေဂါတမဗုဒၶက၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ပါးခ်င္းအေနျဖင့္ သတိတရားလက္ကိုင္ထားရုံျဖင့္၊ ဝိနည္းေပါင္းမ်ားစြာ၏

အက်ဥ္းအက်ပ္မွ လြန္ေျမာက္ႏိုင္သည္ကုိ ေဟာေသာ္မူေသာ္ျငားလည္း၊ အစည္းအရံုး အသုိက္အဝန္း၊ လူမႈ

အလႊာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ရိွလာေသာ သာသနာေရးယႏၱရားၾကီးတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္မူ၊ ဝိနည္းဥပေဒတုိ႔၏

အေရးပါမႈသည္ အထြတ္အထိပ္၌ ရိွေနလ်က္ပင္။

ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမ တို႔အေနျဖင့္၊ မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ၊

စည္းကမ္းမ်ားကုိ စိတ္ဝင္တစားေလ့လာစူးစမ္းမႈ အားနည္းရျခင္းသည္လည္း၊ ဝိနည္းတုိ႔ အသက္မဝင္ရျခင္း၏

အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ဟန္ တူသည္။ ျမန္မာတုိ႔အေနျဖင့္၊ သဒၶါတရားကုိ အၾကီးအမွဴးျပဳ၍ ဘာသာေရး
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ကုိးကြယ္မႈ မ်ားျပားျခင္းသည္ ေရရွည္၌ မေကာင္း။ သဒၶါ ႏွင့္ ပညာကုိ မွ်ေျခ ညိွႏိုင္မွ် အနာဂတ္ သာသနာေရး

၌ ကုိးကြယ္သူေရာ၊ အကုိးကြယ္ခံသူပါ ပိုမို သန္႔စင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္သည္။

သဒၶါ လြန္ကဲ ပညာနည္း၊ အလြဲ ၾကည္ညိဳ၏။

ပညာမ်ားျပား သဒၶါ ရွား၊ အမွားျဖစ္တတ္၏။

လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္၊ မ်က္ကန္း ယုံၾကည္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘ၊ဲ သမာရုိးက် ဘာသာေရးေလ့လာမႈမွ ေဖာက္ထြက္

၍ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ေစက၊ ဗုဒၶ ေဟာၾကားခ့ဲေသာ ဝိဘဇၨဝါဒီ အျဖစ္ ေရာက္ေစအ့ံ။ ပညာ ႏွင့္ သဒၶါ ကုိ မွ်ေျခ

ညိွ ႏုိင္ေသာ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဝိနယတုိ႔ကုိ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္၊ အနာဂတ္ သာသနာေတာ္ကုိ ျပဳျခင္း အေၾကာင္းကုိ ဖန္တီးျခင္းလည္း မည္

၏။ ထုိ႔အျပင္၊ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ ေနထုိင္က်င့္ၾကံရေသာ အေနအထုိင္၊ အေျပာအဆုိ၊ အသြားအလာ၊ စားတာ

ေသာက္တာ၊ ၾကံစည္အားထုတ္မႈမ်ားသည္ လြယ္ကူေသာအက်င့္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္လာႏုိင္သည္။

ထိုသိနားလည္မႈေၾကာင့္၊ သာသနာ့ဝန္ေဆာင္၊ သာသနာ့ဝန္ထမ္း သံဃာမ်ားကုိ ပိုမို သဒၶါတရားၾကီးမားလာႏုိင္

သည္။ သဒၶါတရားၾကီးမားရုံမက၊ က်ယ္ျပန္႔လာမည္။ သဒၶါတရားသည္ ခုိင္မာလာမည္။ မည္သည့္ အတြန္း

အထုိး၊ အတုိက္အခုိက္ကုိ မဆုိ ထုသားေပသားက်စြာ အစမ္းသပ္ခံႏုိင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာေကဒါမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္

သည္။

ဓမၼဂုဏ္ေတာ္၌ “ဧဟိ ပႆိေကာ” ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ဘာသာဝင္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ သက္ေသထူႏိုင္လိမ့္မည္။ ဧဟိ

ပႆိေကာ ဟူသည္ လာပါ၊ ၾကည့္ပါ၊ ရႈလွည့္ပါ၊ သံုးၾကည့္၊ က်င့္ၾကည့္ ဆိုျပီ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

တဖက္အနက္၌လည္း၊ စိန္ေခၚထားျခင္း သေဘာျဖစ္သည္။ လာခ့ဲလုိက္… လုပ္ၾကည့္လုိက္…. သုံးၾကည့္

လုိက္... ဆိုျပီး အစမ္းသပ္ခံႏိုင္မႈျဖင့္ အေျချပဳ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဓမၼတုိ႔သည္ အစမ္းသပ္ခံႏိုင္ရံုျဖင့္၊ စိန္ေခၚႏုိင္ရုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေသး။ ဓမၼကုိ က်င့္သုံးသူမ်ားကုိယ္တုိင္ ၾကံ႕ခိုင္

မာေက်ာေသာ ကုိယ္ခံစြမ္းအား ရိွထားရမည္။ ဘုန္းၾကီး၊ ရဟန္း၊ သာမေဏ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမ၊ ဘာသာဝင္

အားလုံး၌ ကုိယ္ခံစြမ္းအား၊ ကုိယ္လံုပညာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္က်င့္အပ္မွ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ျဖစ္ရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ကတည္း

က ၾကိဳးစားေနသည္မွာ ယခုခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ ဗုဒၶေဒႆနာမ်ားကုိ ပညာရပ္တစ္ခုသဖြယ္ ေလ့လာျပီးမွ၊ ဗုဒၶဘာ

သာကုိ ပိုမိုၾကည္ညိဳလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတၱေနာမတိအရ၊ သဒၶါတရားသက္သက္ျဖင့္ မည္ကာမတၱ

ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္မျဖစ္လုိ။ ရတတ္သမွ်၊ ေလ့လာစူးစမ္းရင္းျဖင့္သာ၊ ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ရည္ႏွင့္ ဓမၼအႏွစ္သာရ

မ်ားကုိ ထိေတြ႕ခံစားမိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက၊ ၎အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ အစဥ္အဆက္ သယ္ပုိးဆင့္ကမ္း

လာေသာ သံဃာအသုိက္အဝန္း၏ ဂုဏ္ႏွင့္ သက္စြန္႔ၾကဳိးပမ္းမႈမ်ားကုိ သိနားလည္လာရသည္။
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ဓမၼေဒႆနာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္၊ က်င့္သံုးေရးတာဝန္၊ ျမင့္တင္ေရးတာဝန္၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထိုးေဖာက္

ပ်ံ႕ပြားေစေရးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရသည္မွာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္၊ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္

ေခ်။ ထုိတာဝန္မ်ားကုိ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးက ပီ ေလးလုံး ( 4 P ) ျဖင့္ ေဟာထားသည္။

Preservation (ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး)

Pratices (လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေရး)

Promotion (ျမွင့္တင္ေရး)

Propagation (ထုိးေဖာက္ ပ်ံ႕ပြားေစေရး)

စသည့္ တာဝန္မ်ားကုိ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ထမ္းေဆာင္လာခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။

ထုိအေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုၾကည္ညဳိမႈ ထက္သန္ေစခဲ့သည္။ ထုိဝန္တာ

မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ရဟန္းပညာရွိလည္းျဖစ္ပါမွ၊ စင္ၾကယ္ေသာ သူေတာ္စဥ္လည္း ျဖစ္ပါမွ သာသနာ

ေရးဝန္မ်ားကုိ မ်ားမ်ား ထမ္းႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း သတိရမိသည္။

ေဩာ္…. သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားဆုိတာ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားပါ့လားဆုိတာ သတိထားမိလုိက္သည္။

ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မွာ၊ သာသနာကုိ ထိန္းေသာ တရားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိတရားကား၊ ဝိနယ

ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီးကုိ ေလ့လာရင္း၊

- ေထာင့္ေစ့ေသာ အျခင္းအရာ

- ျပည့္စုံေသာ အျခင္းအရာ

- မွ်တေသာ အျခင္းအရာ

- ညီညႊတ္ေသာ အျခင္းအရာ

- အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီေသာ၊ ယုတိၱက်ေသာ၊ ယထာဘူတက်ေသာ အျခင္းအရာ

- ေခတ္မီေသာ အျခင္းအရာ

- အရွည္ေျမာ္ျမင္ေသာ အျခင္းအရာ

- လက္ေတြ႕က်ေသာ အျခင္းအရာ

- စိတ္၊ ေစတၱသိက္၊ ရုပ္ တုိ႔ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ရာ တရားမ်ားကုိ ခံစားမိလုိက္သည္။

ဗုဒၶသည္ ဝိနည္း သိကၡာပုဒ္မ်ား ပညတ္ရာ၌၊ အေၾကာင္း ဝတၳဳ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ မေပၚခင္ ၾကိဳတင္၍ ပညတ္

ေတာ္ မမူ၊ အေၾကာင္းကိစၥေပၚမွ ပညတ္သည္။ ပညတ္လွ်င္လည္း ငါ တေကာ မေကာ။ သံဃာ့ အစည္းအေဝး

ေခၚသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေၾကာင္းက်ဳိးညီစြာ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည္။ အျပစ္တင္သင့္လွ်င္၊ အျပစ္တင္ေဝဖန္၍ ဆုံးမ
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စကားဆုိသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္ခန္းစာယူ၍ ဥပေဒအျဖစ္ လိုက္နာရန္ ျပဌာန္းသည္။ ထိုျပဌာန္းမႈ၌ ဗုဒၶသေဘာ

ထားခ်ည္းသာ၊ ငါ့စကား ႏြားရ ေျပာေဟာသည္ မဟုတ္။ သံဃာထုက ပညတ္ထားထုိက္သည္၊ ျပဌာန္းထား

သင့္သည္ဟု အယူရိွမွသာ၊ သံဃာ့သေဘာႏွင့္အညီ ျပဌာန္းသည္။

ဤအခ်က္သည္၊ ယေန႔ေခတ္္ ကမာၻလုံးခ်ီ ေခတ္စားေနေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားမ်ားကုိ

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ဗုဒၶက လက္ေတြ႕က်င့္သုံးခဲ့သည္ကုိ ေထာက္ရႈႏိုင္သည္။

ဒီမုိကေရစီ စံႏွဳန္းမ်ားသည္ ဗုဒၶသံဃာ့အစည္းအရုံး၌ ဓေလ့အျဖစ္ စြဲျမေဲနျပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ဝိနည္း ဥပေဒမ်ားဟူ၍ အားလုံးကုိ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အရာမ်ားခ်ည္းဟု မမွတ္ယူရာ။ အခ်ဳိ႕

ေသာ ပုဒ္မမ်ားသည္၊ သံဃာ့အခြင့္အေရးအတြက္ ပညတ္ျပဌာန္းထားေသာ သေဘာကုိ ေတြ႕ရေသးသည္။

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံၾကီးသား စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္သူ႕နိတိ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ ျပဆုိရာ၌ အခြင့္အေရးႏွင့္

တာဝန္ ဟူေသာ ထုံးနည္းကုိ ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီး၌ အက်ယ္အလည္ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ အင္မတန္ ေခတ္မီ

သကုိးဟု ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္၌ ၾကည္ညိဳမိျပန္သည္။ စည္းကမ္းလုိက္နာရန္ တာဝန္မ်ား ျပဌာန္းထားသည္သာမက၊

ရသင့္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား မဆုံးရံႈးေစရန္ ျပဌာန္းထားေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားလည္း မွ်တညီညႊတ္စြာ

ပါဝင္လ်က္။

ဗုဒၶသည္ ဝိနည္း ဝိနယကုိ မူအျဖစ္ ထားခ့ဲျပီးျပီ။ မူမ်ားကုိ အသက္ဝင္ေအာင္ ၾကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

ေဝါဟာရအေနျဖင့္ဆုိရမူ၊ Law Enforcement ႏွင့္ institutionalization လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စနစ္တက် လုပ္ခဲ့

ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီးသည္

- လူကုိ ခင္၍ မူကုိ ျပင္ေသာ စနစ္ ကုိ မေတြ႕ရ။

- လူကုိ ခ်စ္၍ မူကုိ ပစ္ေသာ စနစ္ ကုိ မေတြ႕ရ။

- လူကုိ မုန္း၍ မူကုိ သုံးေသာ စနစ္ ကုိ မေတြ႕ရ။

အားလုံးကုိ တညီတညႊတ္တည္း၊ တျပဳိက္နက္တည္း သက္ဝင္၊ အက်ဳိးခံစားရေစ၏။

ဥပေဒ၏ အက်ဳိးသည္၊

ေကာင္းသူကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ခ်မ္းသာေစျခင္း အက်ဳိးလည္းရွိ၏။ ဆုိးသူ/ ယုတ္သူကုိ ႏိွမ္ႏိုင္ျခင္း အက်ဳိး

လည္း ရိွ၏။ ပစၥဳပၸန္၌ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း အက်ဳိးလည္းျဖစ္၏။ အနာဂတ္၌ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း အက်ဳိးလည္း

ျဖစ္၏။ မၾကည္ညိဳသူကုိ ၾကည္ညဳိလာေစ၏။ ၾကည္ညိဳျပီးသားသူကို သဒၶါတရာ ပုိမိုခိုင္မာလာေစ၏။ သူေတာ္

ေကာင္းတုိ႔ အစဥ္တည္တံ့ရန္ ေမြးျမဴျခင္းလည္း မည္၏။ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ သိဒိၶတင္ျခင္းလည္း မည္၏။
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ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီးကုိ ေလ့လာ၍

- မည္ကာမတၱ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေစ။

- မိရိုး..ဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေစ။

- ပညာ ႏွင့္ သဒၶါကုိ မွ်ေျခ ညိွႏိုင္ၾကေစ။

- အနာဂတ္သာသနာ့ဝန္ကုိ ထမ္းႏိုင္ရန္ ကုိယ္ခံစြမ္းအား ျမွင့္တင္ႏုိင္ၾကေစ။

- သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရး အသိမ်ား ရၾကေစ။

- ကိေလသာ အာသေဝါကုိ ကင္းခ်ဳပ္ရာကုိ အဝိဇၨာတရားကုိ ျဖဳိခြင္း၍ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေစ။

လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္သာ ညႊန္း၍ ရီဗ်ဴးေရးပါ၏။ (စာေရးသူ)

ေန႔လည္ ၁၁ း ၅၀

၁၉ / ၄ / ၂၀၁၇
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ငါ

မူရင္း - Making Yourself by Orison Swett Marden

ငါ့ဘဝ ငါသာသခင္ ငါသာဘုရင္

ေမာင္ေပၚထြန္း

စာအုပ္က ခပ္ပါးပါး။ အေပၚယံၾကည့္လိုက္လွ်င္ အထင္ၾကီးစရာ မရိွ။ ေတာ္ျပီး၊ သိျပီး၊ တတ္ျပီး၊ ေပါက္ေျမာက္

ျပီးသူအတြက္ ဂရုစုိက္ျပီး ၾကည့္စရာမလုိ။ ဤသို႔ေသာသူ အတြက္ မထူးျခားေစကာမူ၊ တစုံတခုကုိ ျပင္းျပင္းျပျပ

ရွာေဖြခ်င္စိတ္ ထက္သန္ေနသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ခ်ာတိတ္တစ္ေယာက္အဖို႔၊ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္း

လေဲပးခ့ဲေသာ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာအုပ္ထမဲွ၊ မဟာက်င့္စဥ္တရားမ်ားဟုပင္ မွတ္ယူလုိက္မိသည္။

တေရြ႕ေရြ႕ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ နာရီလက္တံ တစ္ခ်က္ခ်က္

ျမည္သံသည္ သူ႕စိတ္ကုိ အျမဲႏိုးဆြေပးခဲ့သည္။ စာၾကည့္စားပြဲ

ေပၚမွ၊ စားပြဲတင္နာရီထံမွ တစ္ေခ်ာက္ေခ်ာက္ ျမည္သံက၊

သန္းေခါင္ယံညေတြအထိ သူ႕ကုိ မအိပ္ေအာင္ လွဳပ္ႏိုးေနသည္။

အခ်ိန္ေတြ၊ ကုန္မွာ စုိးေၾကာက္စိတ္နဲ႔ ပူစပ္ေလာင္စပ္ညေတြမွာ

စာအုပ္ေတြကုိ ဟုိလွန္ ဒီလွန္လုပ္ျပီး ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။

စာအုပ္ပါးလ်လ်က၊ ခ်ာတိတ္ကုိ အမိန္႔ေပးသည္။ “အခ်ိန္ကုိ

အက်ဳိးရိွရိွ အသုံးခ်ခ်င္ရင္၊ အလုပ္ကို စီမံကိန္းခ်။ လက္ထမဲွာ

မွတ္စုစာအုပ္ တစ္အုပ္ထား” ဟူ၍။ ဟုတ္ကဲ့… ဟုတ္ကဲ့….

မွတ္စုစာအုပ္ တစ္အုပ္မကေတာင္ ထားတတ္ခဲ့ျပီးျပီ။ ဥာဥ့္နက္

သန္းေခါင္တုိင္အထိ စကားလုံးတေစၦမ်ားျဖင့္၊ နပန္းလုံးခဲ့တာ

နာရီေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ။ စာအုပ္က အဲ့ေလာက္ စြမ္းသလား။

စြမ္းသလား မစြမ္းသလားေတာ့ မသိ။ စာအုပ္က ျပဌာန္းခ်က္

ေတြ အတုိင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ အုတ္စီခဲ့သည္။ သရုိးကုိင္ခဲ့သည္။ ထြင္းထုခဲ့သည္။ မလုိသည့္

အကာသားမ်ားကုိ ဖဲ့ထုတ္ခဲ့သည္။ ရုပ္လုံးၾကြမႈက တစ္လႏွင့္ မသိသာ။ ႏွစ္လ… မရဘူး။

“ဘာမွ မလုပ္ရင္၊ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး… တစ္ခုခု လုပ္ေနရင္ေတာ့၊ တစ္ခုခုျဖစ္လာမွပဲ…. ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းက

တစ္က႑၊ ဘာမွမျဖစ္တာထက္စာရင္၊ တစ္ခုခုျဖစ္လာတာ ပိုေကာင္းတာေပါ့…”
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တစ္စံုတစ္ခုကုိ ျပင္းျပင္းျပျပ ထက္ထက္သန္သန္၊ တစုိက္မတ္မတ္၊ စြဲစြဲျမျဲမဲ လုပ္လုိ႔၊ ကာလအတုိင္းအတာတစ္

ခုေရာက္လာလွ်င္၊ သိသိသာသာ အက်ဳိးျပလာတာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္သည္။ ဟိုေယာင္ေယာင္၊

ဒီေယာင္ေယာင္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနမယ့္အစား တစ္ခုခုမွာ က်ားကုတ္က်ားခဲ လံု႔လထုတ္ေနတာ ေကာင္းသည္။

- ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ၾကည့္တတ္ဖို႔၊

- ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ တည္ေဆာက္ဖို႔၊

- ထုိက္တန္တ့ဲ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွိဖို႔၊

- အခ်ိန္ကုိ တစ္စကၠန္႔မွာေတာင္ အလြတ္မေပးဖုိ႔၊

- စာအုပ္စာေပကေန မိမိအသိပညာကုိ ျဖည့္စြမ္းတတ္ဖိို႔၊

- တည္ၾကည္တဲ့စိတ္စြမ္းအားကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊

- ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးဖို႔၊ ကုိယ့္ေျခေထာက္အေပၚ ကုိယ္ရပ္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ကုိယ့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ကုိယ္ စဥ္းစားတတ္ဖို႔၊

- သိမ္ေမြ႕ေသာ ကိုယ္ႏုတ္အမူအရာရွိဖို႔၊

- စကားအေျပာအဆုိမွာ၊ လိမၼာပါးနပ္ဖို႔၊

- အလုပ္ကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္း မလုပ္ဖို႔၊

- ကုိယ္ပိုင္စာၾကည့္တုိက္ထားဖို႔၊

- ေလ့လာစူးစမ္းမႈလုပ္ႏိုင္မည့္ နိႆယ မ်ားကုိ လက္တုိ႔ လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။

“အလကားလုိခ်င္တ့ဲသူက၊ အလကားလူပဲ…” တဲ့။ ဤစကားပုံက၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မျပတ္ သတိေပးေနခ့ဲေသာ

စကားပုံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ မိဘထံမွပင္ ကၽြန္ေတာ္ အလကား မလိုခ်င္ေသာ စိတ္မ်ဳိးအထိ ျဖစ္ခဲ့ဖူး

သည္။ အကူအညီေတာင္းျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ငံ့လင့္ေနျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ေဝးေဝးက ေနႏုိင္သမွ် ေနႏုိင္ဖို႔ ေလ့က်င့္

ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ၊ ကုိယ္မရပ္ႏုိင္လွ်င္ “ငါ” ဆုိတာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သတိရိွေနခ့ဲမိ

သည္။

အရာရာကုိ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မေနဘဲ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူေတြကုိ သတိထားေလ့လာျပီး၊ ေလာကပညာေတြ

သင္ယူတတ္ဖို႔ စာအုပ္က ေျပာျပေပးခ့ဲသည္။ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္၊ သတိထား နားေထာင္၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္နဲ႔

အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လာခ့ဲရ

သည္။

- အေပၚယံ မျဖစ္ဖုိ႔၊

- ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္သမား မျဖစ္ဖို႔၊

- ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ ဘဝက လြတ္ေျမာက္ဖို႔၊

- ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား လူသား မျဖစ္ဖုိ႔၊

- ေကာက္ရိုးမီး မျဖစ္ဖို႔၊
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- ႏွမ္းျဖဴးသည့္ အက်င့္ မစြဲျမေဲစဖို႔၊

ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ သတိေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ေတာ္ေသးသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာပင္၊ ဤသုိ႔ေသာ ေပတံတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ျမျဲမဲ ဆုပ္ကိုင္မိျခင္းေၾကာင့္၊

သူငယ္နာမစင္သည့္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခက္အခဲေတြ၊ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးေတြဟာ

ငါ့ရ႕ဲေလ့က်င့္ကြင္းပါလား…. ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္လာသည္။

ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခေဲတြ၊ အတား အဆီးေတြဆုိတာကုိ ရင္ဆုိင္တတ္ဖုိ႕ ခြန္အားတခ်ဳိ႕ရခဲ့သည္။

“ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခေဲတြဆုိတာ အျမဲရိွေနမွာပါ။ ဒါဟာ ေၾကာက္စရာ မဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာေတြကုိ ဘယ္

လုိေျဖရွင္းရမလဲ ဆုိတာ ျပင္ဆင္၊ ေလ့က်င့္မထားမွသာ၊ တကယ့္ေၾကာက္စရာပါ” ဟု ကၽြန္ေတာ္ စြဲျမခဲဲ့သည္။

တခါတရံ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေၾကာက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ

ၾကံဳတုိင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ အျမလုဲပ္ေလ့ရိွသည့္ ထုံးနည္းတစ္ခုရိွသည္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္၊ အင္မတန္

ျမင့္မားေသာ ေရတံခြန္၏ ထိပ္မွ ေအာက္သုိ႔ လူခ်ည္းသက္သက္ ခုန္ခ်ဖို႔ မဝ့ံမရျဲဖစ္လိမ့္မည္။ အင္မတန္

ေၾကာက္ရြံ႕ပါလိမ့္မည္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိး၌ ကၽြန္ေတာ့္ နေဘးႏွင့္ အေနာက္တြင္ ကုိယ့္ဘာသာတံတိုင္းမ်ား တည္

ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရွ႕ကုိသာ ေနာက္မဆုတ္တမ္း ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အႏၱရာယ္၊ စိုးရိမ္မႈ၊

ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အလုပ္တြင္သည္။

ဘဝမွာ၊ ရတတ္သမွ် လက္နက္ေတြကို စုေဆာင္းတတ္ဖို႔ လုိသည္။ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ဌာနခ်ဳပ္၏ ကမၼဌာနာ

စရိယ ဦးအိႏၵက က မိန္႔ဖူးသည္။ ဘဝမွာ၊ ရမ္ဘုိလို က်င့္ရမယ္…တ့ဲ။ ရမ္ဘုိဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က

ၾကည့္ခဲ့ေသာ ဇာတ္လမ္းထမဲွ၊ ဟီးရိုး။ ရမ္ဘုိက လက္နက္ေပါင္းစံု သံုးတတ္သည္။ ဓားတုိ၊ ဓားရွည္၊ ေသနတ္

ေပါင္းစံု၊ ေလာင္ခ်ာေပါင္းစံု၊ လံွ ဒူးေလး၊ အကုန္ရသည္။ ရံဖန္ရံခါ အုံးသီးကေန ဗံုးျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားသည္။

ရတတ္သမွ် ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္နက္အသြင္ အသုံးခ်တတ္သည္။ ရိွသမွ် လက္နက္မ်ားကုိလည္း ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္

အသုံးခ်တတ္သည္။ ဘဝတုိက္ပြဲ ဝင္ရာမွာ၊ ရမ္ဘုိလို စြမ္းရည္မ်ဳိးတည္ေဆာက္သင့္သည္လုိ႔ မိန္႔သည္။

“ျမဳိ႕ျပလုိ႔ ေျပာလည္းဘဲ… အမွန္တကယ္တမ္းေတာ့… ေတာနက္ၾကီး တစ္ခုလုိပါပဲ” ကုိေလးျဖဴၾကီးက ဤသုိ႔

ဆုိသည္။ ေတာတြင္းဥပေဒအျမဲအသက္ဝင္ေနသည့္ ေတာနက္ထတဲြင္၊ သမင္လား၊ က်ားလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

တေတြက ဘာေတြလဲ။

ဆရာေတာ္က ထပ္၍ ေဟာေသးသည္။ လက္ေဝွ႕ထဲမွာ၊ ဗမာလက္ေဝွ႕က နည္းနာက သိပ္ေကာင္းတယ္….

ဗမာလက္ေဝွ႕က လက္၊ ေျခေထာက္၊ တံေတာင္၊ ေခါင္း၊ ဒူး ရတတ္သမွ် ခႏၶာကုိယ္မွာ ရွိသည့္ အရာအားလုံး

ျဖင့္တုိက္ခိုက္သည္။ ဘာကုိမွ ခၽြင္းခ်န္မထား။

စာအုပ္တစ္၌ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ဖူးတာရွိသည္။
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“ဘဝဆုိတာ… ဂီယာ ဆယ္ခ်က္ပါတ့ဲ စက္ဘီးတစ္စီးနဲ႔ တူတယ္။ အျခားဂီယာေတြကို မေျပာင္းဘဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

စီးေနမိတတ္ၾကတယ္…” ဟူ၍။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ၊ ရိွသည့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ အကုန္အစင္ အသုံးခ်မိၾကရဲ႕လား။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝမွာ၊ ျဖည့္လုိ႔ရတဲ့ စြမ္းရည္ေတြကုိ မျဖည့္မိဘဲ၊ ဒီအတုိင္း မရႏိုင္ဘူးဆုိျပီး သာသာယာယာ

သက္သက္သာသာ ေနမိေနၾကလား…. ဆိုတာကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ျပန္ေမးဖုိ႔ လုိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။

ငါ ဆုိတာကုိ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ငါ ဆုိတာ ဘာလဲ ဆိုတာကုိ ရွာေဖြ တတ္ဖို႔၊ ေမာင္ေပၚထြန္း၏ စာအုပ္က

ကၽြန္ေတာ့္ ခ်ာတိတ္ဘဝ၌ မ်ားစြာ အေထာက္အပ့ံေကာင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

ည ၈ း ၅၅

၂၁ / ၄ / ၂၀၁၇
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ဗမာ့စရိုက္

မူရင္း - Burmese Political Valuse by Dr. Maung Maung Gyi

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ

ေဒါက္တာေအာင္ခင္

ဦးေနဝင္းမွာ လူေတာ္ေၾကာက္ေရာဂါ ရိွတယ္… လို႔ ကၽြန္ေတာ္ စာသင္သည့္အခါ၊ အျမဲလိုလုိေျပာတတ္သည္။

မူရင္းစာအုပ္ေရးသူ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးသည္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမုိင္းပါေမာကၡျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ။ ဦးေနဝင္း

တက္လာျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ၊ ၎၏ လူေတာ္ေၾကာက္ေရာဂါေၾကာင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက ျပည္ပေရာက္

သြားသည္။ မဆလေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးသာမက၊ နဝတ၊

နအဖ တို႔ ေက်းဇူးျပဳမႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက၊ လူေတာ္

အေျမာက္အျမား ျပည္ပ ေရာက္ကုန္ၾကသည္။

မူရင္းစာအုပ္ကုိ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝသည္။ ျမန္မာ့

ပေဒသရာဇ္ သမုိင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ ကုိလုိနီ ေခတ္၊

လြတ္လပ္ေရးၾကဳိးပမ္းမႈကာလ၊ ပါလီမန္ေခတ္ ႏွင့္ မဆလ

ေခတ္တုိင္ေအာင္ ဗမာ့စရုိက္ကုိ ထိမိေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ား

ျဖင့္၊ ေရးသားခ့ဲေသာ သမုိင္းက်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီး၏ က်မ္းကုိ ျမန္မာ့ေရးရာေလ့လာ

သုံးသပ္သူ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက၊

ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ကုိးကားသည္ကုိ ေတြ႕ဖူးသည္။

ဗမာတုိ႔၏ အမူအက်င့္၊ အေလ့အထ၊ အေတြးအေခၚ၊ ဓေလ့စရိုက္ ႏွင့္ မူလဓာတ္ခံတုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္း

ႏွဳိက္ထုတ္ျပႏိုင္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ဗမာ့အတြင္းသေဘာကုိ အကာလွပ္ျပသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

ဗမာ့သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး၊ ဗမာတုိ႔ ျပဳမူခဲ့သည့္၊ စြဲကုိင္ခဲ့သည့္ အက်င့္စရိုက္မ်ားကုိ ဗူးေပၚသလုိ ေဖာ္ျပ

ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက၊ ခ်စ္လုိ႔ေဖာ့ျပီး မေရးဘူး။ မုန္းလုိ႔လည္း ဖိမေရးဘူး။

အရွိကုိ အရွိအတုိင္း သက္ေသ၊ သာဓကျဖင့္ ယထာဘူတက်စြာ တင္ျပသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။

ပညာရပ္ဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ သာမန္လူထုအေနျဖင့္၊ ေဒါက္တာေအာင္ခင္၏

အသံလႊင့္ခ်က္စာအုပ္က၊ ေလ့လာရတာ မ်ားစြာ ထိေရာက္သည္။ ေလလွဳိင္းထဲက စာအုပ္စဥ္ က႑မွ စာအုပ္

အျဖစ္ ေရာက္လာျခင္းကလည္း၊ ျမန္မာ့စာေပနယ္၌ ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္
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ျခင္းသည္၊ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ကို ႏိုင္ငံေရးအသိအကြာအဟ က်ဥ္းေစေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ျခင္း

ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဝမ္းသာရသည္။ ေက်းဇူးၾကီးေပစြ။

လူမႈဓေလ့၊ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျဖစ္တည္လာေသာ ဗမာ့စရိုက္သည္၊ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွ

သည္။ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္း၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကို မွန္ေရွ႕ေရာက္ေရာက္သြားသည္ဟုပင္ ထင္ရသည္။ စိတ္ထမဲွာ၊

ငါ့ေျပာေနတာပါ့လား… ငါ့ေျပာေနတာပါ့လား…. လုိ႔ ထင္ရေလာက္ေအာင္ပင္၊ ဗမာ့၏ အဇၥ်တ သ႑ာန္ကုိ ခ်ယ္

မွဳန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ စာအုပ္။

ဗမာ

စာအုပ္ကုိဖတ္ရင္း၊

အရွင္ႏွစ္ပါးပါေတာ္မူသည္ကုိ လြမ္းေနသည့္ ဗမာမ်ား

စာဖတ္ဝါသနာပါသူတုိင္း အလုိလုိ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္သြားရိုးထုံးစံ ရိွခဲ့သည့္ ဗမာမ်ား

သခင္မ်ဳိးေဟ့ ဒုိ႔ဗမာ အစြဲၾကီးသူ ဝံသာႏုဗမာၾကီးမ်ား

အဘိဓမၼာ ခံတြင္းလုိက္သည့္ ဗမာၾကီးမ်ား

ႏွစ္ေယာက္ရိွလွ်င္ သုံးဖြဲ႕ကြဲသည့္ ဗမာမ်ား

ကုိယ့္ဒူးကုိေတာင္ မယံုၾကည္သည့္ ဗမာမ်ား

စစ္ဓေလ့ကဲသည့္ ဗမာမ်ား

ဗုဒၶဘုရားကုိေတာင္ ငါတုိ႔ဘုရားကြ… ဟု ဆိုျပီး ဘုရားစြဲ (ဖရစြဲ) သည့္ ဗမာမ်ား ကုိ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထဲ

အကြင္းလုိက္ အကြင္းလုိက္ ေပၚလာသည္။

ေရာင္စုံ သူပုန္ လား၊ ဗဟုဝါဒ လား

ကြန္ျမဴနစ္မွာေတာင္၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္) ကြဲခဲ့ေသာ ဗမာ။ အလံနီ ႏွင့္

အလံျဖဴ လုိ႔ လူသိမ်ားသည့္ သခင္စိုးၾကီးႏွင္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ ဂိုဏ္းမ်ား။ ရေဲဘာ္ျဖဴ တုိ႔၊ ရေဲဘာ္ဝါ တို႔ အစရိွ

သျဖင့္။ ျဖဴ၊ နီ၊ ျပာ၊ ဝါ ေရာင္စံုျဖာ အခင္းအက်င္းသည္ ဗဟုဝါဒအတြက္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စစ္အတြက္

လား။ အုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ အက်ဥ္းက်ျခင္းက မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးျခင္းက၊ ေကာင္းသလား။ အက်ဥ္းက်တာ

ဂုဏ္ရိွသလား။ ဗမာေတြက၊ အျဖဴ အမည္း၊ အေကာင္း အဆုိး၊ အမွား အမွန္သာ ရိွသည္လုိ႔ စြဲမွတ္ေနေရာ့

သလား။

ႏိုင္ငံေရး၌သာမက၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ရာတြင္လည္း ကြဲမႈ ျပမဲႈ သတိၱက အက်ဳိးေပးေလသည္လား မေျပာတတ္။

မင္းတုန္းမင္းေခတ္ကတည္းက၊ ေရႊက်င္၊ သုဓမၼာ၊ ဒြါယဆုိျပီး ကြဲလာၾကသည့္ သံဃာ့ဂိုဏ္းမ်ား။ ထုိ႔ေနာက္

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အကာအကြယ္ျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရးတရားဝင္မႈကို လုပ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္

မ်ားရွိလာသည့္ေခတ္တုိင္၊ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂဏ ကြဲမႈက ယခုအခ်ိန္အထိ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသး။
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ဆရာ တကာ ဆက္ဆံေရးက၊ ဘာသာေရးနယ္၌ပင္ ေက်ာက္ခ်မေန။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ျဗဴရုိကေရစီ

ယႏၱရားအတြင္း၌ပင္ အျမစ္စြဲလ်က္ ရွိေနသည္။ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္၊ အစြဲတရားမ်ားေၾကာင့္၊ ပညာအခံ

အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ထိုင္ခံုလုတုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊလဲ်က္။ ယုတ္စြအဆုံး သာမႈနာမႈ

အသင္းမ်ားႏွင့္၊ ေဂါပက အဖြဲ႕မ်ား၌ပင္၊ ထုိင္ခံုလု တုိက္ပြဲငယ္မ်ား ေတြ႕ေနရသည္။

စစ္ဓေလ့ကဲေလေရာ့သလား

ေတာ္လွန္ေရးထဲက တဝလဲည္လည္ ဗမာမ်ား။ တည္ေဆာက္ေရးထက္ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာအားသန္ေနေရာ့သလား။

စစ္ဓေလ့ကဲသည့္ ဗမာ။ တိုက္ရ ခုိက္ရသည္ကုိ ေတြးေခၚရသည္၊ ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းရသည္ထက္ ပိုျပီး ႏွစ္ျခဳိက္ေန

ေရာ့သလား။ ရုတ္ရုတ္ ရုတ္ရုတ္ ျဖစ္လွ်င္ ဝိုင္း၍ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းသည့္ အက်င့္က စြဲျမေဲနေရာ့သလား။ ေသြး

ဆူလြယ္၊ ၾကြလြယ္ျပီး ထစ္ခနရဲိွ တုတ္ဆြဲ၊ ဓားဆြဲသည့္ အက်င့္က တုိ႕ဗမာေတြ အတြက္ က်ိန္စာေလလား။

စားပြဲဝိုင္းႏိုင္ငံေရးထက္၊ လမ္းေပၚႏုိင္ငံေရးကုိ ပိုႏွစ္သက္ေလေရာ့

သလား။ အုပ္စုစြဲစိတ္အားၾကီးျခင္းက မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္လား….

ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ အစီအရီ ေရာက္လာ

သည္။ ဒီလုိႏွင့္ ဗမာကုိ စာအုပ္မ်ားကေနတစ္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္

ေနာက္ျပန္ၾကည့္ခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၊ ဗမာမ်ားကုိ ၾကဳိးဝုိင္းေပၚမွာထက္ စားပြဲဝုိင္းေပၚ

မွာ အႏုိင္ရေစလုိသည့္ ဆႏၵ ျဖစ္မိသည္။

စကားလုံး တေစ ၦေျခာက္မႈ

ဗမာမ်ားသည္၊ စကားလုံးမ်ားကုိ မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ေခ်ာက္လန္႔ခံရမႈမ်ား

အေတာ္ၾကံဳခဲ့ရဟန္ရိွသည္။ အိုင္္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ မ်ား၊ အဘိဓမၼာမ်ား

ေက်ာ္ၾကည့္၍ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈကုိ အေတာ္ႏွင့္ မေရာက္။

ဘာသာေရးကုိးကြယ္မႈမွာေတာင္၊ ဘုရားကုိ ဆင္းတုကြယ္သည့္ အျဖစ္မ်ဳိး မ်ားစြာေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အတူ

တရားကုိ က်မ္းစာကြယ္ေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကလည္း ထုႏွင့္ေဒး။ သံဃာကုိ ဘုန္းၾကီးကြယ္ေနသည့္ ျဖစ္

ရပ္မ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ။

ျဒပ္ထုမ်ား၊ ပံုစံ၊ ပုံသ႑ာန္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ထုိေျမာက္မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားကုိ တုိင္းတာရာတြင္

လည္း ေပတံအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ ေပတံျဖင့္ တုိင္းလုိ႔ရသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ ေပၾကိဳးႏွင့္မွ ရလိမ့္မည္။

အာကာသထဲမွ ျဂဳိလ္မ်ား၊ ၾကယ္မ်ားအၾကား အကြာအေဝးကုိ တုိင္းတာရာတြင္၊ မည္သည့္ အတုိင္းအတာႏွင့္မွ

မရေတာ့။ ေနာက္ဆုံး အလင္းႏွစ္အျဖစ္ တုိင္းတာမွ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ သေဘာကုိ ခ်င့္တြက္ရာ၏။
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ရူပေဗဒႏွင့္ သခ်ာၤ၌ အတုိင္းအတာ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးသည္။ အရွည္ကုိ တုိင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ ဧရိယာကုိ တုိင္းလွ်င္

တစ္မ်ဳိး။ အရည္ ႏွင့္ အေငြ႕မ်ားကုိ တုိင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ ထုထည္မ်ားကုိ တိုင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ အခ်ိန္၊ သိပ္သည္း

ဆ၊ စီးဆင္းႏွဳန္း၊ စြမ္းအင္၊ ဖိအား၊ အလ်င္၊ အပူ စသည္ျဖင့္ အရာမ်ားစြာအတြက္ အတုိင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ

သည္။ ရုပ္ဓာတ္နယ္ပယ္ေတာင္မွ၊ တုိင္းတာစရာ ေပတံမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရိွသည္ ဆိုလွ်င္၊ လူမႈသိပၸံနယ္၌

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေပတံမ်ား ရိွမည္ဟု ဗမာမ်ား ယူဆပါ၏ေလာ။ ဗမာမ်ားကုိ ေပတံတစ္ေခ်ာင္းသာ

အေသကုိင္ျပီး တုိင္းတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား မျဖစ္ေစလုိ။

အေျခခံရင္းျမစ္ ႏွစ္ပါး

ဗုဒၶဘာသာကုိ ကိုးကြယ္သည့္ ဗမာမ်ားအေနျဖင့္၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ဝိဘဇၨဝါဒ ေရွးရႈေစလုိသည္။ ဝိဘဇၨဝါဒ

ဆုိသည္မွာ ဧကဝါဒ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ဧကဝါဒ ဆုိသည္မွာ တရားေသဝါဒျဖစ္သည္။ ဝိဘဇၨဝါဒသည္

တရားေသဝါဒ မဟုတ္။ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သုံးသပ္ျပီး ေဝဖန္ပိုင္းျခား စိစစ္ျခင္းကုိ အေျချပဳ

သည့္ဝါဒျဖစ္သည္။ ဗမာမ်ားက ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္ျပီး၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ႏွင့္ လားလားဆန္႔က်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္း

၌ ေလွ်ာက္ေနသေယာင္ ထင္ရသည္။

ခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္၊ ဗမာ့စရိုက္၌ အေျခခံ အခ်က္ ( ၂ )

ခ်က္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။

- ပုဂၢဳိလ္ေရး ကုိးကြယ္မႈ အားၾကီးျခင္း

- စံကဲဓေလ့ ႏွင့္ စစ္ဓေလ့ အားၾကီးျခင္း

ပုဂၢဳိလ္ေရးကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္၊ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲသည္။

ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူ-မိတ္ေဆြ အျမင္ျဖင့္

ၾကည့္ သည္။ အျဖဴ- အမည္း အျမင္ျဖင့္ၾကည့္သည္။

either…or ေလာဂ်စ္ျဖင့္ၾကည့္သည္။ အစဥ္အလာ၊ သမာရုိးက်မႈကုိ တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ ပညာအျမင္

အားနည္းေသာအခါ၊ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမ်ားအၾကား၌ နယ္ပယ္

အသီးသီး၌ စစ္ဘုရင္ဝါဒီမ်ား မ်ားျပားသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ နယ္ပယ္

မ်ား၌ စစ္ဘုရင္ဝါဒီမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရသည္။

စစ္ဘုရင္တုိ႔၏ သေဘာသည္၊ ကိုယ့္ထီးကုိယ္နန္းကုိယ့္ၾကငွန္း စုိးစံၾကသူမ်ား။ မည္သူႏွင့္မွ် မေပါင္း။ ကုိယ့္နယ္

ထလဲည္း အဝင္မခံ။ ဝင္လွ်င္၊ ရန္သူထင္ျပီး ေတာ္လွန္ တြန္းထုတ္လုိက္သည္။ ဆုိလုိရင္းသေဘာမွာ၊ မိမိတုိ႔မွာ

အစြမ္းကုိယ္စီ ရွိၾကပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ စြမ္းေသာသူမ်ား မေပါင္းစည္းႏုိင္။ စြမ္းသူမ်ား မေပါင္းစည္းႏုိင္ေသာအခါ

ဗမာတုိ႔အေနျဖင့္၊ စုေပါင္းစြမ္းအားသည္ ျဖစ္မလာ။ ကုိယ့္နယ္ပယ္မွာ၊ ဘယ္သူႏွင္မွ် မေပါင္းဘဲ မင္းမူေနသည့္
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ရူပေဗဒႏွင့္ သခ်ာၤ၌ အတုိင္းအတာ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးသည္။ အရွည္ကုိ တုိင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ ဧရိယာကုိ တုိင္းလွ်င္

တစ္မ်ဳိး။ အရည္ ႏွင့္ အေငြ႕မ်ားကုိ တုိင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ ထုထည္မ်ားကုိ တိုင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ အခ်ိန္၊ သိပ္သည္း

ဆ၊ စီးဆင္းႏွဳန္း၊ စြမ္းအင္၊ ဖိအား၊ အလ်င္၊ အပူ စသည္ျဖင့္ အရာမ်ားစြာအတြက္ အတုိင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ

သည္။ ရုပ္ဓာတ္နယ္ပယ္ေတာင္မွ၊ တုိင္းတာစရာ ေပတံမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရိွသည္ ဆိုလွ်င္၊ လူမႈသိပၸံနယ္၌

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေပတံမ်ား ရိွမည္ဟု ဗမာမ်ား ယူဆပါ၏ေလာ။ ဗမာမ်ားကုိ ေပတံတစ္ေခ်ာင္းသာ

အေသကုိင္ျပီး တုိင္းတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား မျဖစ္ေစလုိ။

အေျခခံရင္းျမစ္ ႏွစ္ပါး

ဗုဒၶဘာသာကုိ ကိုးကြယ္သည့္ ဗမာမ်ားအေနျဖင့္၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ဝိဘဇၨဝါဒ ေရွးရႈေစလုိသည္။ ဝိဘဇၨဝါဒ

ဆုိသည္မွာ ဧကဝါဒ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ဧကဝါဒ ဆုိသည္မွာ တရားေသဝါဒျဖစ္သည္။ ဝိဘဇၨဝါဒသည္

တရားေသဝါဒ မဟုတ္။ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သုံးသပ္ျပီး ေဝဖန္ပိုင္းျခား စိစစ္ျခင္းကုိ အေျချပဳ

သည့္ဝါဒျဖစ္သည္။ ဗမာမ်ားက ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္ျပီး၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ႏွင့္ လားလားဆန္႔က်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္း

၌ ေလွ်ာက္ေနသေယာင္ ထင္ရသည္။

ခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္၊ ဗမာ့စရိုက္၌ အေျခခံ အခ်က္ ( ၂ )

ခ်က္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။

- ပုဂၢဳိလ္ေရး ကုိးကြယ္မႈ အားၾကီးျခင္း

- စံကဲဓေလ့ ႏွင့္ စစ္ဓေလ့ အားၾကီးျခင္း

ပုဂၢဳိလ္ေရးကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္၊ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲသည္။

ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူ-မိတ္ေဆြ အျမင္ျဖင့္

ၾကည့္ သည္။ အျဖဴ- အမည္း အျမင္ျဖင့္ၾကည့္သည္။

either…or ေလာဂ်စ္ျဖင့္ၾကည့္သည္။ အစဥ္အလာ၊ သမာရုိးက်မႈကုိ တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ ပညာအျမင္

အားနည္းေသာအခါ၊ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမ်ားအၾကား၌ နယ္ပယ္

အသီးသီး၌ စစ္ဘုရင္ဝါဒီမ်ား မ်ားျပားသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ နယ္ပယ္

မ်ား၌ စစ္ဘုရင္ဝါဒီမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရသည္။

စစ္ဘုရင္တုိ႔၏ သေဘာသည္၊ ကိုယ့္ထီးကုိယ္နန္းကုိယ့္ၾကငွန္း စုိးစံၾကသူမ်ား။ မည္သူႏွင့္မွ် မေပါင္း။ ကုိယ့္နယ္

ထလဲည္း အဝင္မခံ။ ဝင္လွ်င္၊ ရန္သူထင္ျပီး ေတာ္လွန္ တြန္းထုတ္လုိက္သည္။ ဆုိလုိရင္းသေဘာမွာ၊ မိမိတုိ႔မွာ

အစြမ္းကုိယ္စီ ရွိၾကပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ စြမ္းေသာသူမ်ား မေပါင္းစည္းႏုိင္။ စြမ္းသူမ်ား မေပါင္းစည္းႏုိင္ေသာအခါ

ဗမာတုိ႔အေနျဖင့္၊ စုေပါင္းစြမ္းအားသည္ ျဖစ္မလာ။ ကုိယ့္နယ္ပယ္မွာ၊ ဘယ္သူႏွင္မွ် မေပါင္းဘဲ မင္းမူေနသည့္
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ရူပေဗဒႏွင့္ သခ်ာၤ၌ အတုိင္းအတာ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးသည္။ အရွည္ကုိ တုိင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ ဧရိယာကုိ တုိင္းလွ်င္

တစ္မ်ဳိး။ အရည္ ႏွင့္ အေငြ႕မ်ားကုိ တုိင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ ထုထည္မ်ားကုိ တိုင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိး။ အခ်ိန္၊ သိပ္သည္း

ဆ၊ စီးဆင္းႏွဳန္း၊ စြမ္းအင္၊ ဖိအား၊ အလ်င္၊ အပူ စသည္ျဖင့္ အရာမ်ားစြာအတြက္ အတုိင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ

သည္။ ရုပ္ဓာတ္နယ္ပယ္ေတာင္မွ၊ တုိင္းတာစရာ ေပတံမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရိွသည္ ဆိုလွ်င္၊ လူမႈသိပၸံနယ္၌

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေပတံမ်ား ရိွမည္ဟု ဗမာမ်ား ယူဆပါ၏ေလာ။ ဗမာမ်ားကုိ ေပတံတစ္ေခ်ာင္းသာ

အေသကုိင္ျပီး တုိင္းတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား မျဖစ္ေစလုိ။

အေျခခံရင္းျမစ္ ႏွစ္ပါး

ဗုဒၶဘာသာကုိ ကိုးကြယ္သည့္ ဗမာမ်ားအေနျဖင့္၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ဝိဘဇၨဝါဒ ေရွးရႈေစလုိသည္။ ဝိဘဇၨဝါဒ

ဆုိသည္မွာ ဧကဝါဒ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ဧကဝါဒ ဆုိသည္မွာ တရားေသဝါဒျဖစ္သည္။ ဝိဘဇၨဝါဒသည္

တရားေသဝါဒ မဟုတ္။ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သုံးသပ္ျပီး ေဝဖန္ပိုင္းျခား စိစစ္ျခင္းကုိ အေျချပဳ

သည့္ဝါဒျဖစ္သည္။ ဗမာမ်ားက ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္ျပီး၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ႏွင့္ လားလားဆန္႔က်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္း

၌ ေလွ်ာက္ေနသေယာင္ ထင္ရသည္။

ခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္၊ ဗမာ့စရိုက္၌ အေျခခံ အခ်က္ ( ၂ )

ခ်က္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။

- ပုဂၢဳိလ္ေရး ကုိးကြယ္မႈ အားၾကီးျခင္း

- စံကဲဓေလ့ ႏွင့္ စစ္ဓေလ့ အားၾကီးျခင္း

ပုဂၢဳိလ္ေရးကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္၊ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲသည္။

ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူ-မိတ္ေဆြ အျမင္ျဖင့္

ၾကည့္ သည္။ အျဖဴ- အမည္း အျမင္ျဖင့္ၾကည့္သည္။

either…or ေလာဂ်စ္ျဖင့္ၾကည့္သည္။ အစဥ္အလာ၊ သမာရုိးက်မႈကုိ တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ ပညာအျမင္

အားနည္းေသာအခါ၊ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမ်ားအၾကား၌ နယ္ပယ္

အသီးသီး၌ စစ္ဘုရင္ဝါဒီမ်ား မ်ားျပားသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ နယ္ပယ္

မ်ား၌ စစ္ဘုရင္ဝါဒီမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရသည္။

စစ္ဘုရင္တုိ႔၏ သေဘာသည္၊ ကိုယ့္ထီးကုိယ္နန္းကုိယ့္ၾကငွန္း စုိးစံၾကသူမ်ား။ မည္သူႏွင့္မွ် မေပါင္း။ ကုိယ့္နယ္

ထလဲည္း အဝင္မခံ။ ဝင္လွ်င္၊ ရန္သူထင္ျပီး ေတာ္လွန္ တြန္းထုတ္လုိက္သည္။ ဆုိလုိရင္းသေဘာမွာ၊ မိမိတုိ႔မွာ

အစြမ္းကုိယ္စီ ရွိၾကပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ စြမ္းေသာသူမ်ား မေပါင္းစည္းႏုိင္။ စြမ္းသူမ်ား မေပါင္းစည္းႏုိင္ေသာအခါ

ဗမာတုိ႔အေနျဖင့္၊ စုေပါင္းစြမ္းအားသည္ ျဖစ္မလာ။ ကုိယ့္နယ္ပယ္မွာ၊ ဘယ္သူႏွင္မွ် မေပါင္းဘဲ မင္းမူေနသည့္
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ဗမာမ်ားကား မ်ားျပားလွ၏။ ဗမာျပည္၌ စြမ္းသူမ်ား ရွိတန္သေလာက္ ရွိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အင္အား

မျဖစ္ျခင္းမွာ၊ စြမ္းသူမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။

ထုိသုိ႔ အားနည္းျခင္းမွာ၊ ယုံၾကည္မႈ အခ်င္းဝက္တုိျခင္းေၾကာင့္ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက သုံးသပ္သည္။

ဤအခ်က္သည္လည္း ဗမာ့စရိုက္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဗမာ့စရုိက္၌ ယံုၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အုုပ္စုစြဲစိတ္၊

အသုိင္းအဝုိင္းစြဲစိတ္ (တနည္း) အစြန္းေရာက္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တုိ႔ကို မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ကုိင္ထားသည့္

သဖြယ္ ေတြ႕ေနရသည္။

စံကဲဓေလ့ေၾကာင့္၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကင္းကြာခ်က္မ်ား ျဖစ္ရသည္။ စကားလုံးတေစၦေျခာက္မႈ၊ အိုင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ

အက်ဥ္းက်မႈမွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ အစြဲတရားတုိ႔၌ ဒိ႒ိစြဲအားၾကီးမႈသည္ အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။ မည္သူမွ်

ခၽြတ္၍ မကၽြတ္ေသာ အစြဲျဖစ္သည္။ ပံုေသနည္းအစြဲ၊ စာစြဲ၊ ဆရာစြဲ၊ ငါစြဲ ၾကီးမႈက တရားေသဝါဒကုိ ေမြးထုတ္

လုိက္သည္။ တရားေသစြဲမႈျဖင့္ ေျပာဆုိ၊ ျပဳမႈ၊ ေတြးေခၚမႈ အားလုံးသည္ အစြန္းေရာက္မႈ၏ ေမြးသမိခင္ျဖစ္ေပ

ေတာ့သည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက၊ ဗမာတုိ႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းေနပုံ၊ ရာဇေရးသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပံု၊

ႏိုင္ငံေရး၊ မင္းေရး၊ ရာဇေရး တုိ႔ကုိ အညီအေဟာက္ဟု ယူဆ ျခင္းေၾကာင့္၊ ဖာသိဖာသာေနရင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ေဝး သထက္ေဝးလာပုံတုိ႔ကုိ သမိုင္းသာဓကမ်ားျဖင့္ တင္ျပသည္။ စကားပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ညႊန္းသည္။

ဗမာတုိ႔သည္ ကုိယ့္ဥခြံထတဲြင္ ကုိယ္ေက်ာက္

ခ်ေနရင္း၊ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာပုံကုိ

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ တင္ျပသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားက

လည္း၊ မူရင္းက်မ္း၏ အႏွစ္သာရကုိ ထိႏိုင္

မိႏိုင္စြမ္း ျမင့္လွသည္။ ဗမာတုိ႔၏ တလြဲမာန

မ်ားေၾကာင့္၊ ဗမာတုိ႔ ကုိယ္တိုင္ ပံုစံ

အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ယြင္းလာပုံ ကုိ

အပုိဆာဒါးမပါ ရရဲဝဲံ့ဝ့ံ မကြယ္မဝွက္တမ္း ေရးသားခ်က္မ်ားကား၊ ထိမိလြန္းလွ၏။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီး၏ က်မ္းကုိ ကိုးကား၍ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

စာအုပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ အခန္းကုိ ေရးသားခ့ဲသည္။ ထုိအခန္း၌ ဤသုိ႔ေရးသည္။

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္တည္စြဲခိုင္လာခ့ဲေသာ ခါးသီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ပင္၊ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ

ေရးဓေလ့” ကုိပံုသြင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ ဤသေဘာကုိ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾက

ေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာစကားပုံမ်ားတြင္၊ ဆဝါးႏုိင္စရာရွိပါသည္။ အဆုိပါ ရိုးရာစကားပုံမ်ားတြင္ ငုပ္ဝင္ေနေသာ
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ဗမာမ်ားကား မ်ားျပားလွ၏။ ဗမာျပည္၌ စြမ္းသူမ်ား ရွိတန္သေလာက္ ရွိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အင္အား

မျဖစ္ျခင္းမွာ၊ စြမ္းသူမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။

ထုိသုိ႔ အားနည္းျခင္းမွာ၊ ယုံၾကည္မႈ အခ်င္းဝက္တုိျခင္းေၾကာင့္ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက သုံးသပ္သည္။

ဤအခ်က္သည္လည္း ဗမာ့စရိုက္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဗမာ့စရုိက္၌ ယံုၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အုုပ္စုစြဲစိတ္၊

အသုိင္းအဝုိင္းစြဲစိတ္ (တနည္း) အစြန္းေရာက္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တုိ႔ကို မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ကုိင္ထားသည့္

သဖြယ္ ေတြ႕ေနရသည္။

စံကဲဓေလ့ေၾကာင့္၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကင္းကြာခ်က္မ်ား ျဖစ္ရသည္။ စကားလုံးတေစၦေျခာက္မႈ၊ အိုင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ

အက်ဥ္းက်မႈမွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ အစြဲတရားတုိ႔၌ ဒိ႒ိစြဲအားၾကီးမႈသည္ အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။ မည္သူမွ်

ခၽြတ္၍ မကၽြတ္ေသာ အစြဲျဖစ္သည္။ ပံုေသနည္းအစြဲ၊ စာစြဲ၊ ဆရာစြဲ၊ ငါစြဲ ၾကီးမႈက တရားေသဝါဒကုိ ေမြးထုတ္

လုိက္သည္။ တရားေသစြဲမႈျဖင့္ ေျပာဆုိ၊ ျပဳမႈ၊ ေတြးေခၚမႈ အားလုံးသည္ အစြန္းေရာက္မႈ၏ ေမြးသမိခင္ျဖစ္ေပ

ေတာ့သည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက၊ ဗမာတုိ႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းေနပုံ၊ ရာဇေရးသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပံု၊

ႏိုင္ငံေရး၊ မင္းေရး၊ ရာဇေရး တုိ႔ကုိ အညီအေဟာက္ဟု ယူဆ ျခင္းေၾကာင့္၊ ဖာသိဖာသာေနရင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ေဝး သထက္ေဝးလာပုံတုိ႔ကုိ သမိုင္းသာဓကမ်ားျဖင့္ တင္ျပသည္။ စကားပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ညႊန္းသည္။

ဗမာတုိ႔သည္ ကုိယ့္ဥခြံထတဲြင္ ကုိယ္ေက်ာက္

ခ်ေနရင္း၊ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာပုံကုိ

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ တင္ျပသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားက

လည္း၊ မူရင္းက်မ္း၏ အႏွစ္သာရကုိ ထိႏိုင္

မိႏိုင္စြမ္း ျမင့္လွသည္။ ဗမာတုိ႔၏ တလြဲမာန

မ်ားေၾကာင့္၊ ဗမာတုိ႔ ကုိယ္တိုင္ ပံုစံ

အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ယြင္းလာပုံ ကုိ

အပုိဆာဒါးမပါ ရရဲဝဲံ့ဝ့ံ မကြယ္မဝွက္တမ္း ေရးသားခ်က္မ်ားကား၊ ထိမိလြန္းလွ၏။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီး၏ က်မ္းကုိ ကိုးကား၍ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

စာအုပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ အခန္းကုိ ေရးသားခ့ဲသည္။ ထုိအခန္း၌ ဤသုိ႔ေရးသည္။

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္တည္စြဲခိုင္လာခ့ဲေသာ ခါးသီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ပင္၊ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ

ေရးဓေလ့” ကုိပံုသြင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ ဤသေဘာကုိ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾက

ေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာစကားပုံမ်ားတြင္၊ ဆဝါးႏုိင္စရာရွိပါသည္။ အဆုိပါ ရိုးရာစကားပုံမ်ားတြင္ ငုပ္ဝင္ေနေသာ
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ဗမာမ်ားကား မ်ားျပားလွ၏။ ဗမာျပည္၌ စြမ္းသူမ်ား ရွိတန္သေလာက္ ရွိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အင္အား

မျဖစ္ျခင္းမွာ၊ စြမ္းသူမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။

ထုိသုိ႔ အားနည္းျခင္းမွာ၊ ယုံၾကည္မႈ အခ်င္းဝက္တုိျခင္းေၾကာင့္ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက သုံးသပ္သည္။

ဤအခ်က္သည္လည္း ဗမာ့စရိုက္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဗမာ့စရုိက္၌ ယံုၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အုုပ္စုစြဲစိတ္၊

အသုိင္းအဝုိင္းစြဲစိတ္ (တနည္း) အစြန္းေရာက္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တုိ႔ကို မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ကုိင္ထားသည့္

သဖြယ္ ေတြ႕ေနရသည္။

စံကဲဓေလ့ေၾကာင့္၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကင္းကြာခ်က္မ်ား ျဖစ္ရသည္။ စကားလုံးတေစၦေျခာက္မႈ၊ အိုင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ

အက်ဥ္းက်မႈမွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ အစြဲတရားတုိ႔၌ ဒိ႒ိစြဲအားၾကီးမႈသည္ အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။ မည္သူမွ်

ခၽြတ္၍ မကၽြတ္ေသာ အစြဲျဖစ္သည္။ ပံုေသနည္းအစြဲ၊ စာစြဲ၊ ဆရာစြဲ၊ ငါစြဲ ၾကီးမႈက တရားေသဝါဒကုိ ေမြးထုတ္

လုိက္သည္။ တရားေသစြဲမႈျဖင့္ ေျပာဆုိ၊ ျပဳမႈ၊ ေတြးေခၚမႈ အားလုံးသည္ အစြန္းေရာက္မႈ၏ ေမြးသမိခင္ျဖစ္ေပ

ေတာ့သည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးက၊ ဗမာတုိ႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းေနပုံ၊ ရာဇေရးသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပံု၊

ႏိုင္ငံေရး၊ မင္းေရး၊ ရာဇေရး တုိ႔ကုိ အညီအေဟာက္ဟု ယူဆ ျခင္းေၾကာင့္၊ ဖာသိဖာသာေနရင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ေဝး သထက္ေဝးလာပုံတုိ႔ကုိ သမိုင္းသာဓကမ်ားျဖင့္ တင္ျပသည္။ စကားပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ညႊန္းသည္။

ဗမာတုိ႔သည္ ကုိယ့္ဥခြံထတဲြင္ ကုိယ္ေက်ာက္

ခ်ေနရင္း၊ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာပုံကုိ

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ တင္ျပသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားက

လည္း၊ မူရင္းက်မ္း၏ အႏွစ္သာရကုိ ထိႏိုင္

မိႏိုင္စြမ္း ျမင့္လွသည္။ ဗမာတုိ႔၏ တလြဲမာန

မ်ားေၾကာင့္၊ ဗမာတုိ႔ ကုိယ္တိုင္ ပံုစံ

အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ယြင္းလာပုံ ကုိ

အပုိဆာဒါးမပါ ရရဲဝဲံ့ဝ့ံ မကြယ္မဝွက္တမ္း ေရးသားခ်က္မ်ားကား၊ ထိမိလြန္းလွ၏။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီး၏ က်မ္းကုိ ကိုးကား၍ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

စာအုပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ အခန္းကုိ ေရးသားခ့ဲသည္။ ထုိအခန္း၌ ဤသုိ႔ေရးသည္။

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္တည္စြဲခိုင္လာခ့ဲေသာ ခါးသီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ပင္၊ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ

ေရးဓေလ့” ကုိပံုသြင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ ဤသေဘာကုိ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾက

ေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာစကားပုံမ်ားတြင္၊ ဆဝါးႏုိင္စရာရွိပါသည္။ အဆုိပါ ရိုးရာစကားပုံမ်ားတြင္ ငုပ္ဝင္ေနေသာ
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“အေတြးပံုစံ” (though pattern) မ်ားသည္ပင္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟုဆုိႏိုင္ေကာင္း ပါ

သည္။

မူရင္းက်မ္းမွ ရတတ္သမွ် ဗမာ့စရုိက္ကုိ ေဖာ္ညႊန္းႏုိင္သည့္ စကားပုံမ်ားကုိ ေကာက္ရာ၊

“ႏိုင္ငံအေရး၊ ေပါက္ႏွင့္ေက်းကား၊ ငွက္ခါးအေရာင္၊ တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊ မင္းေရးက်ယ္၏။”

“ဘုရင္တုိ႔ဘုန္း၊မုိးသုိ႔ခ်ဳန္း၊ လူပုန္းေတာမွာ၊ မေနသာ”

“ေၾကြးတင္ ရွင္ဘုရင္ဆပ္လိမ့္မယ္”

…

“မင္းနားတစ္ေထာင္၊ မင္းေျမာင္တစ္သိန္း”

“မင္းတုိ႔မ်က္ေစာင္း၊ အေၾကာင္းမေရြး”

“အရွင္ေမြး၊ ေန႔ခ်င္းၾကီး”

“မင္းသံုးေတာ့၊ ဓာမတုံးေတာင္ထက္”

“မင္းခေယာက္်ား၊ ကမ္းနားသစ္ပင္”

….

“ဇက္ေကာင္းလုိ႔၊ ဓားေတာင္း”

“မင္းေလွေမ်ာလည္းမဆယ္ႏွင့္၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလည္းမကယ္ႏွင့္”

“မင္းဆုိသမွ် ကြင္းေရွာင္မယ္၊ ထမင္းေတာင္ စားခ်င္ဘူးေလး”

….

“ပ်ံေလတ့ဲငွက္ခါး၊ နားခါမွသိမယ္”

“ေနေသးသပ၊ ခ်ဳံထကဲ၊ ခ်ဳိ(ဂ်ဳိ)ေသြးသပ၊ တျမျမ”

“ေသလွ်င္ေျမၾကီး၊ ရွင္လွ်င္ေရႊထီး”

“ေပျဖစ္ခံ၊ တူျဖစ္ႏွံ”

“မစားရအရွင္း၊ စားရဆီထမင္း”

ဟူ၍ ေတြ႕ရသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္၊ ဗမာ့စရိုက္ကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ လက္ညွဳိးညႊန္ေပးသည့္ ေကာက္ခ်က္

မ်ားျဖစ္သည္။

ဓေလ့ဟူသည္ကား

(၁) ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ဆိုသည္မွာ ေနခ်င္းညခ်င္းေပၚထြက္လာေသာ စိတ္သဘာဝသက္သက္မွ် မဟုတ္။

(၂) ရွည္ၾကာေသာသမုိင္းကုိ ျဖတ္သန္းရင္း၊ လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ စူးစူးနစ္နစ္ ေနရာယူထားေသာ၊

ခါးသီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၏ ထင္ဟပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
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(၃) သို႔တေစ၊ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ကုိတရားဝင္ေဖာ္ျပခြင့္ရေသာ ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ၊ ပံုႏွိပ္စာ မ်ားတြင္

ေတြ႕ႏိုင္မည္ကားမဟုတ္။ ရိုးရာပုံျပင္မ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား၊ စကားပုံမ်ားထတဲြင္ ငုပ္ဝင္ေနေသာ

“အေတြးပံုစံ” (though pattern) မ်ားတြင္သာေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

(၄) ႏိုင္ငံေရးဓေလ့မွာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ “အမွတ္အသားသရုပ္” (identity) တြင္ အတြင္းအက်ဆုံး

အပုိင္းထိစူးဝင္ေနသည္ျဖစ္၍၊ အမ်ားထင္သည္ထက္ ပို၍ စြဲခိုင္တတ္သည္။

(၅) ႏိုင္ငံေရးဓေလ့မွာ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ႏိုင္သလုိ၊ အဟန္႔

အတားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ကုိပံုသြင္းေပးလုိက္သည့္ ေရခံ၊ ေျမခံမွာဘာျဖစ္မည္နည္း။ ျမန္မာေတြ ျဖတ္သန္းခ့ဲရာ
ျမန္မာ့သမုိင္းပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္/ စာ(၇) - ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ ေက်ာ္ဝင္း)

ေန႔လည္ ၂း ၀၇

၂၅ / ၄ / ၂၀၁၇
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ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒီ တစ္ဦး၏ ဒႆနမ်ား

လီကြမ္ယူး၏ အေတြးအေခၚ

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)

လီကြမ္ယု ေခါင္းေဆာင္မႈ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ သူ႕ကုိယ္

တြင္း အဇၥ်တမွ ေဖာက္ထြက္လာေသာ၊ ေဝါဟာရ စုစည္းခ်က္

အျဖစ္ ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္အ

လုုိက္၊ သူ႕ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ မိန္႔ခြန္း

မ်ား… စေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေနရာဌာနအသီးသီးမွ

မွတ္တမ္းျပဳစုစည္းထားသည္။ တူရာအစုအလုိက္၊ တူရာ အ

ေၾကာင္းအရာ အလုိက္၊ ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ ေျပာေဟာမႈ

မ်ားျဖစ္သည္။

လီကြမ္ယု၏ စကားမ်ားထမဲွ၊ လီကြမ္ယု ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ

ႏိုင္ငံေရး ခရီးၾကမ္း၊ လီကြမ္ယု ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာ၊ အခက္အခမဲ်ား၊ သူ႕၏ ေျဖရွင္းပံု နည္းနာ ႏွင့္

လီကြမ္ယု အေတြးအေခၚတုိ႔ စီးဆင္းရာ ေရခံေျမခံကို ပါ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ အခ်ိန္ကာလေတြ တေရြ႕ေရြ႕

ေရြ႕လ်ားသြားခ့ဲသည္။ လီကြမ္ယုကား၊ တစ္စံုတစ္ခုတြင္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ၾကဳိးစားအားထုတ္ေနဆဲ။ သူ႕၏

စကားမ်ားသည္ ခြန္အားပါေနဆဲ။ သူ႕၏ တရားမ်ားသည္၊ အသုံးဝင္ေနဆဲ။ စကၤာပူရိွ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္

လူငယ္မ်ားအတြက္ ကထာဝတၳဳသဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေနေတာ့ သည္။

လီကြမ္ယုက ႏိုင္ငံေရးအရ အျမမဲွန္ကန္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနသူ မဟုတ္ဟု သူ႕ကုိယ္သူ မွတ္ယူထားဟန္ရွိသည္။

သူ႕၏ ဒႆနမ်ားသည္ ထိမိလွသည္။ လက္ေတြ႕က်ဥ္လည္ေနက်က္စားေနရေသာ ေခါင္းေဆာင္အဖုိ႔ စိတ္ကူး

ယဥ္ ဆန္ေသာ အျမင္မ်ားကုိ သူ ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ လီကြမ္ယုမွာ အိပ္မက္မ်ားစြာ ရိွခဲ့သည္။

စကၤာပူအတြက္၊ အနာဂတ္ စကၤာပူအတြက္ လီကြမ္ယုက အိပ္မက္မ်ား အခါခါ မက္ခဲ့သည္။ သူ႕အသက္အရြယ္

အုိမင္းသည့္တုိင္ေအာင္၊ အိပ္မက္ကုိ တစ္စိုက္မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စိုင္းျပင္းေနသည့္

သတၱမေဇာအားၾကီးသည့္ ေခါင္းေဆာင္အဖုိးၾကီးအျဖစ္ ရိွေနခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ လီကြမ္ယုက၊ စကၤာပူ၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးလည္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္၊ စကၤာပူ

၏ အမွတ္အသား သရုပ္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္ယုသည္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အၾကီးအမွဴးလည္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္

သည္၊ စကၤာပူ၏ ဂႏၱဝင္မဟာဦးေႏွာက္၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ လီကြမ္ယုသည္ ပီေအပီ ပါတီ၏ ပါတီေခါင္း
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ေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤကား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ျပန္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လီကြမ္ယုတြင္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား ထပ္ရိွေသးသည္။ လီကြမ္ယုသည္ စကၤာပူ၏ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ျဖစ္သည္။

လီကြမ္ယုက ေတာ္လွန္ေရးကုိလည္း လုပ္ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိလည္း လုပ္ခဲ့ရသည္။ ပါတီ

ဖြံ႕ျဖဳိးေရးကုိလည္း ဦးေဆာင္ခဲ့ရသည္။ သူ႕ႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေတြ အလုံးအရင္းဝင္ႏုိင္ဖို႔ ကမာၻအႏံွ႔ ပြဲစား

တစ္ေယာက္လုိလည္း ကျပခဲ့ရသည္။ သူ႕ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္၊ တပ္မေတာ္ကုိ ေမြးဖြားေပးခ့ဲသူလည္း

ျဖစ္ခဲ့သည္။ မေလး၊ တရုတ္ တုိ႔အၾကား လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည့္ ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းေရး

မွဴးလည္း လုပ္ခဲ့ရသည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အမည္ခံျပီး၊ စကၤာပူ၏ ျမဳိ႕ေတာ္ဝန္ အလုပ္မ်ားအတြက္ပါ စဥ္းစားခဲ့ရသူ

ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ခံုတြင္လည္း၊ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကုိ သုံးသပ္မွတ္ခ်က္ေပးဖုိ႔ အျမဲ

ေတာင္းဆုိျခင္းခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

စကၤာပူသည္ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ၾကီးတုိ႔၏ ျမဳိ႕တစ္ျမဳိ႕စာခန္႔သာရွိသည္ဟု ဆုိခ်င္က ဆုိႏိုင္သည္။ သုိ႔

ေသာ္ စစ္တုရင္ဇယားကြက္ေပၚမွာ၊ နယ္ရုပ္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ဥပမာျပဳႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္၊ သင္ဟာ ဘုရင္လား၊

ဘုရင္မလား၊ ျမင္းလား၊ ဗစ္ေရွ႕လား၊ ပြန္းလား ဆိုသည္မွာ အေရးမၾကီး။ တကယ္အေရးၾကီးသည္မွာ၊

သင္နင္းထားသည့္ အကြက္က ဘာလဲ ဆုိတာ အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံ နင္းထားေသာ အကြက္ကုိ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ မ်ားမ်ား စားစား မရ။ လီကြမ္ယုက၊ သူနင္းထားသည့္

အကြက္ကုိ ေျခကုတ္ယူျပီး၊ စကၤာပူကို စစ္တုရင္ကစားပြဲက ဘုရင္မပါဝါမ်ဳိးရေအာင္ တည္ေဆာက္ယူႏုိင္ခဲ့

သည္။ ထုိတည္ေဆာက္မႈသည္ တစ္ရက္၊ တစ္မနက္တည္း မဟုတ္။ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ မဟုတ္။ ေရရွည္

မာရသြန္ခရီးရွည္ၾကီးျဖစ္သည္။ ခရီးသည္ ရွည္ရံုမက ၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီးလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ

အတုိက္အခုိက္၊ အခုအခံမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ခရီးျဖစ္သည္။ လီကြမ္ယုအေနျဖင့္၊ မာရသြန္ခရီးရွည္မွာ

သက္လံုေကာင္းဖို႔လည္း ၾကိဳးစားခ့ဲရသည္။ သူမ်ားတကာထက္ ျမန္ျမန္ေရာက္ဖို႔လည္း စပိတင္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေနခဲ့

ရသည္။ လီ ဟူေသာ အဖုိးၾကီးက သူ႕ပုခံုးကုိ အေရထူေအာင္ လုပ္ျပီး ထမ္းႏိုင္သမွ် ထမ္းပိုးမ်ားကုိ ဝန္ၾကီးၾကီး

တင္၍ ရုန္းခ့ဲျပီးျပီ။ သူရုန္းခဲ့သေလာက္လည္း၊ စကၤာပူက အေရြ႕တစ္ခုမကကုိ ေရာက္ခဲ့ျပီးျပီ။

လီကေျပာသည္။

“လူတစ္ေယာက္ ေလးစားမႈ ရတာဟာ ေပ်ာ့ညံ့မႈကေန ရလာတာ မဟုတ္ဘူး”

“ကၽြန္ေတာ္က မွန္ေအာင္ အျမဲၾကိဳးစားတယ္။ မွန္ေအာင္ဆုိတာ ႏိုင္ငံေရးအရ မွန္ေအာင္လုိ႔ ေျပာတာ

မဟုတ္ဘူး။”

“အတုိက္အခံပါတီ မေဲတြ ရသြားေအာင္ ဆုိျပီး ဘယ္အဆုိးရကမွေတာ့့ အဆင့္တူ ျပဳိင္ခြင့္မေပးပါဘူး။”

“ဘယ္ေလာက္ပဲ သူရသတိၱေတြရိွရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိယ္တုိင္က ညံ့ေနျပီ ဆုိရင္ ဘယ္စစ္တတ္မ်ဳိးမွ

ေအာင္ပြဲ မရႏုိင္ပါဘူး။”
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ခရီးၾကမ္းအတြက္၊ စြမ္းရည္ျမွင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုိအပ္တယ္လုိ႔ တစ္စာစာေအာ္ေနသည့္ လီကြမ္ယုကို

ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေယာင္ၾကည့္မိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ မွန္ကန္ဖို႔ထက္ တုိင္းသူျပည္သားအတြက္ မွန္ကန္မႈကုိ ပိုျပီး

အေလးထား စဥ္းစားခဲ့သည့္ လီကြမ္ယု၏ ေဖာက္ထြက္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ကမာၻအႏံွ႔

ျဖန္႔က်က္ထားသည့္ အဖုိးအုိတစ္ေယာက္၏ စူးရွရွ ေဆးခါးၾကီးကုိ တုိ႔ထိမိလုိက္သည္။ အေရွ႕ေဒသ၏ ေတာ္

ေတာ္မ်ားမ်ား လူမႈပဋိပကၡမ်ားကုိ ေပ်ာ့တိေပ်ာ့ဖတ္ ကိုင္လုိ႔မရ။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကုိင္ပစ္လုိက္မွ ေျပလည္ရာ၊ ေျပ

လည္ေၾကာင္းေတြ ျဖစ္သြားသည့္ သေဘာကုိ မွန္းဆမိလုိက္သည္။

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကုိင္လုိက္ေတာ့ လူအမ်ား သိပ္မၾကဳိက္။ အတုိက္အခံမ်ား၊ မလုိတမာရိွသူမ်ား၏ ထုိးႏွက္ျခင္းကုိ

ခံရသည္။

ဘာပဲေျပာေျပာ လီကြမ္ယုက အဆျဲပီးေဆး ေဆာင္ထားႏုိင္သူ။

ႏိုင္ငံေရးေလာကဓံကုိ ထုသားေပ သားက်က် ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔ အေရထူေအာင္ ေလ့က်င့္ထားျပီးသူ။

ခရီးၾကမ္းက ရလာသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ အသားမာတတ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ထားႏိုင္သူ။

လီကြမ္ယုသည္ ေဖာက္ထြက္ရမွာ ဝန္မေလးသူ။

လူမုန္းခံရတာကုိလည္း မေၾကာက္သူ။

ကတိေတြကုိ အလြယ္တကူ မေပးဖုိ႔ ၾကဳိးစားသူ။

ေပးျပီးေသာ ကတိမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ ရလဒ္ျဖင့္ မဆဲြယ္ခဲ့သူ။

“ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စြပ္စြဲခဲ့တာေတြက အမ်ားၾကီးပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အမုန္းဆုံး ရန္သူ

ကေတာင္မွ၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကုိယ့္စိတ္ထဲရိွရင္ ရိွတ့ဲအတုိင္း ဖြင့္ေျပာဖုိ႔ ေၾကာက္တတ္တဲ့သူလုိ႔ စြပ္စြဲတာ တစ္ခါ

မွ မခံခဲ့ရဘူးပါဘူး။” (၁၉၅၅)

“ကၽြန္ေတာ္ရ႕ဲ လူမမာခုတင္ေပၚကေတာင္မွ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သခ် ၤဳ ိင္းအုတ္ဂူထဲ ခ်ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့

အခ်ိန္မွာေတာင္မွ တစ္ခုခုမွားေနျပီလုိ႔ စိတ္ထထဲင္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေသရာကေတာင္ ျပန္ထမွာ။” (၁၉၈၈)

ခံယူခ်က္၊ အထုိင္ယူဆခ်က္ေတြမွာ စကၤာပူအေပၚမွာထားသည့္ လီကြမ္ယု ေစတနာက အထင္းသားေပၚေန

သည္။ လီက သူ႕ကသာ ေစတနာအမွန္ျဖစ္ဖို႔ ၾကဳိးစားထားျပီးရင္၊ ဘာကုိမဆုိ တြန္းတုိက္မယ့္လူစားမ်ဳိးဟု

ကၽြန္ေတာ္ ထင္မွတ္လုိက္သည္။

လီကြမ္ယုက၊ အစိုးရ အလုပ္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး လက္ေတြ႕လူထု၏ ဘဝကုိ ဤသုိ႔ ပဲ့တင္ထပ္လုိက္သည္။

အစုိးရဆုိတာ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိ ဘယ္ပံုအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသလ၊ဲ

ကၽြန္ေတာ့္မွာ အလုပ္အကုိင္ရိွရ႕ဲလား၊

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေနစရာအိမ္ရိွရဲ႕လား၊

လုိအပ္တဲ့အခါ ေဆးဝါးရွိရ႕ဲလား၊
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ကၽြန္ေတာ့္မွာ အပန္းေျဖ နားေနစရာ အေဆာက္အအုံ ေနရာဌာနေတြ အလုံအေလာက္ရိွရ႕ဲလား၊

ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြအတြက္ အနာဂတ္ ရိွရ႕ဲလား၊

ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြ ပညာတတ္ျဖစ္လာမွလား၊

ခင္ဗ်ားကုိယ္ ခင္ဗ်ား တိုးတက္ေစႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းရိွရ႕ဲလား…။ (၂၀၀၆)

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့၊ လီကြမ္ယုကုိ ပမာယူ၍ အေတြးတစ္ခုရလုိက္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္လွ်င္၊ အစုိးရျဖစ္ေအာင္လုပ္။

အစုိးရလုပ္လွ်င္၊ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ေအာင္ ၾကဳိးစား။

အစုိးရျဖစ္ျပီး၊ မအုပ္ခ်ဳပ္တတ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ်င္စိတ္ကုိ သင္းသတ္ထား။

မဟုတ္ရင္ ျပည္သူ႕အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမျဖစ္ႏိုင္…. ဟူ၍။

ေန႔လည္ ၁၁း ၄၃

၂၆ / ၄ / ၂၀၁၇
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စိန္႔တိုင္းက တိန္႔

တရုတ္ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္

ဟိန္းလတ္

ေလးမ်ဳိးေခတ္မီေရးကုိ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ စသည့္အခ်ိန္မွာ

တိန္႔အသက္က (၇၀) ေက်ာ္ျပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရသည့္

အခ်ိန္မွာလည္း “စု” အသက္က (၇၀) ေက်ာ္။

တိန္႔ႏွင့္ပက္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ေျပာစရာမ်ားမ်ားရွိသည္။

တိန္႔သည္ ေျပာစမွတ္တြင္ေအာင္ သမုိင္းကုိ ေျပာင္းျပန္လန္ႏိုင္

ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တိန္႔ေၾကာင့္၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသား

တုိ႕ ဓနဥစၥာအတိျပီးေသာ၊ ေလာကနိဗၺာန္အိပ္မက္ကုိ မက္ခြင့္ရ

ခဲ့သည္။ ဟုတ္ရ႕ဲလား… ေမာင္ကာဠဳ ရ႕ဲ… အမေလး…

ဒီ့ထက္ေတာင္ ပိုေသး… လုိ႔ပင္ ေျပာ၍ ရသည္ အထိ။

အေမရိကန္က လင္ကြန္းက၊ အရပ္ အင္မတန္ရွည္သည္။ ျပင္သစ္က နပိုလီယံ ႏွင့္ တရုတ္က တိန္႔ေရွာင္ဖိန္

တုိ႔က အရပ္ အင္မတန္ ပုသည္။ ဤအထဲမွ၊ စိန္႔တုိင္းက တိန္႔ကုိ ေရြးျပီး ဋီကာဖြဲ႕ဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ့္အတၱက

လွဳံ႕ေဆာ္သည္။ တိန္႔သည္ ပုသေလာက္ ေတာ္သည္။ ေတာ္သေလာက္ ပုသည္။

တိန္႔အေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိပံုႏွိပ္ျပီးျဖစ္သည္။ ထိုအထမွဲ၊ ဆရာ

ဟိန္းလတ္ စာအုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေရြးလုိက္ရျခင္း အေၾကာင္းရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး အတၳဳပၸတိၱမ်ားကုိ

ေလ့လာရာတြင္၊ အတၳဳပၸတိၱရွင္၏ အဇၥ်တကုိ အနီးစပ္ဆံုးအေျခအေနအထိ ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ သည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ

ပိုႏွစ္သက္ေလ့ရိွသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ မူရင္းအရွိတရားကုိ၊ ထိုလူဒုကၡသုကၡတြင္းထဲ ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားေနရ

သည့္ ကာလမ်ား၌ အသိသာဆုံးျဖစ္သည္။ ဆရာ ဟိန္းလတ္က၊ တိန္႔၏ ႏုိင္ငံေရးခရီးၾကမ္းကာလတစ္ခု

ျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္းက တိန္႔၏ ရုပ္ပံုလႊာကုိ ဦးစားေပးျပီး ဖြဲ႕သည္။ ဤအခ်က္က

ပင္၊ တိန္႔၏ အဇၥ်တကုိ သကာမအုပ္ပဲ ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ့စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက၊ တိန္႔အေၾကာင္းကုိ အေတာ္သိထားၾကသည္။ တရုတ္ျပည္ၾကီး

ကုိ ခ်မ္းသာေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ တင္ေပးခဲ့သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္ဆုိတာ

လည္း၊ ျမန္မာအတြက္ အနီးကပ္ဆုံး ရန္သူျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသလုိ၊ အနီးကပ္ဆုံး မိတ္ေဆြလည္း ျဖစ္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။
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အိမ္နီးခ်င္း ကမာၻ႕မဟာႏုိင္ငံၾကီးျဖစ္၍ ေဆြမ်ဳိးေတာ္သလုိအေနအထားပင္။ မေခၚခ်င္လုိ႔ရသည္ မေတာ္ခ်င္လုိ႔

မရ။ တရုတ္ကုိ မၾကိဳက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမပုံကုိ တရုတ္နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေဝးရာသုိ႔ ေျပာင္း၍ မျဖစ္ႏိုင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သမုိင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာ၊ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းတုိ႔ ထုလုိက္ထည္လုိက္ သက္တမ္း

ရွည္ၾကာျပီး တရုတ္ျပည္ၾကီးက၊ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေလ့လာစရာ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားလြန္းလွ၏။

ထုိအထဲမွ၊ တိန္႔အေၾကာင္းကုိ ေရးရသည္မွာ၊ ေတာအုပ္ၾကီးထဲက သစ္ရြက္ေလးတစ္ရြက္ကို ဆြဲထုတ္ျပသည္

ႏွင့္ပင္ တူေပလိမ့္မည္။ သည္းခံၾကပါကုန္။ သုိ႔ေသာ္ တိန္႔ကုိယ္တိုင္က၊ သစ္ရြက္ေလး တစ္ရြက္ မဟုတ္ပါ။ တိန္႔

သည္ ထူထေဲသာ သစ္ေတာအတြင္းက၊ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ တစ္ခုပမာပင္။

တိန္႔က ေတာ္လွန္ေရးသမားလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲဝင္သူရေဲကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေကဒါတစ္ဦး

လည္းျဖစ္သည္။ အိုင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ အက်ဥ္းအက်ပ္က၊ ရုန္းထခ့ဲသူလည္းျဖစ္သည္။ အပုပ္ခ်ေဝဖန္ခံရသည့္

အၾကားမွ၊ ႏွစ္ခါျပန္ ေခါင္းေထာင္ထလာသည့္၊ အေရထူ ပစ္တိုင္းေထာင္လည္းျဖစ္သည္။ တိန္႔၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား

ကား၊ မ်ားလွ၏။ မ်ားစြာလည္း က်န္ေသးသည္။

တိန္႔၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားသည္၊ သူ႕လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပညတ္ခံရျခင္း

ပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးမုိးသက္မုန္တုိင္းမ်ား အၾကား၊ တိန္႔သည္

ပညတ္လြဲမွား အတပ္ခံရျခင္းကလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ။ ေနာက္

ဆုံး၊ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚက ဆင္းသြားရသည္ အထိ။ တိန္႔က

လည္း ႏုိင္ငံေရးသမား ပီပီ အေရထူလွသည္။ အမာလုိင္း၊

အေပ်ာ့လုိင္း ေပါင္း စံုကုိ တိန္႔ ႏံွ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ က်ဥ္လည္ခဲ့သည္။

တိန္႔ဘဝကကား၊ ထူးဆန္းေပစြ။

တိန္႔၏ ႏိုင္ငံေရးနည္းနာမ်ားထတဲြင္၊ ေက်ာင္ေဆာင္ ေက်ာက္

သားလုိ ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ မားမားမတ္မတ္ရပ္သည့္ နည္းနာမ်ားကို

ေတြ႕ရသည္။ ပျဲပားပင္လုိ ယိမ္းႏႊ႕ဲသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

ကုိလည္း ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ဆန္းၾကယ္ေပစြ။ “ၾကက္ဥႏွစ္

ေရာင္၊ တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊ မင္းေရးက်ယ္၏။”

မင္းေရးက်ယ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကလည္း အဆန္းမဟုတ္။ မင္းတုိ႔၊ ရာဇ အဓိပတိ တုိ႔ကုိယ္တိုင္က ဆန္းၾကယ္

ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရာဇေရးက ဆန္းၾကယ္သည္။ ရႈပ္ေထြးသည္။ မ်ားျပားသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည္။ နက္နဲ

လြန္းသည္။ ရာဇတုိ႔အေရးကလည္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နသဲည္။ ခန္႔မွန္းရခက္သည္။ အျဖဴ၊ အမည္းေလာဂ်စ္ျဖင့္

တရားေသ ခ်ည္းကပ္၍ မရႏုိင္။ တတ္ႏိုင္သမွ် ေခါင္းကုိ အရွင္ထားႏုိင္မွ တန္ကာက်မည္။
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သမုိင္းထဲက၊ ရာဇလကၡဏာ ပညတ္မ်ားကုိ အသာထား။ တိန္႔တစ္ေယာက္ကိုပင္ ကၽြန္ေတာ္ သရုပ္ေဖာ္ၾကည့္

လုိက္သည္။

ေၾကာင္ျဖဴ၊ ေၾကာင္မည္း အဘိဓမၼာတရား ေဟာသူ

ပစ္တုိင္းေထာင္ ႏိုင္ငံေရးသမား

ကြန္ျမဴနစ္ကမာၻက ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္

သရဖူမေဆာင္းေသာ မင္းဧကရာဇ္

ကြန္ျမဴနစ္

အမာခံ ေကဒါ

ေတာ္လွန္ေရးသမား

ႏိုင္ငံေရးသမား

ပါတီေခါင္းေဆာင္

စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာရွင္

လက္ယာေသြဖီေရးသမားအျဖစ္ အပုပ္ခ်ေဝဖန္ခံရသူ

အလုပ္စခန္းမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဦးေႏွာက္ေဆးခံရသူ

ပန္းေပါင္းတစ္ရာထမွဲ၊ အဆိပ္ပန္းအျဖစ္ ပညတ္ခံရသူ

ဥခြံထဲက ေဖာက္ထြက္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္

လက္ေတြ႕ဝါဒီ

ပိတ္ေလွာင္မြန္းၾကပ္ေနေသာ အခန္းကုိ တံခါးဖြင့္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သူ

ဦးထုပ္နီေဆာင္းေသာ အရင္းရွင္လမ္းေၾကာင္းေဖာက္သူ

စီးပြားေရး ပညာရွင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူ

ဒႆနပညာရွင္

ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္

ကမာၻၾကီးသုံးခု သီအိုရီကုိ ပို႔ခ်သူ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား

ႏိုင္ငံေရးသံတမန္

ေရရွည္စမ္းသပ္ခံခဲ့ရသည့္ ကြန္ျမဴနစ္

တိန္႔၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားက၊ မနည္းမေနာ။ တိန္႔ႏွင့္ပက္သက္ျပီး၊ ကစ္ဆင္းဂ်ား၏ မွတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ အမွတ္ရေန

ေသးသည္။ “မႈန္မႈိင္းေသာ မ်က္ဝန္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္သူ၊ လူဗလန္ေလး“ ဟူ၍။ ထုိ႔ေနာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳ
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ခဲ့ျပန္ေသးသည္။နာၾကည္းခ်က္ျဖင့္ လက္တံု႔မျပန္။ တရုတ္ျပည္ၾကီးကုိ ေခတ္မီေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ တြန္းတင္
ရင္း၊ သမုိင္း၏ ဆုိးေမြမ်ားကုိ ပုဒ္မခ်ေပးသူ.. ဟူ၍။

“ခ်မ္းသာတာ ေကာင္းတယ္…”

“ခ်မ္းသာတာ မဂၤလာ…” လုိ႔ ေျပာခ့ဲသူ…

“ေၾကာင္ ျဖဴတာ၊ မည္းတာထက္ ၾကြက္ခုတ္ႏိုင္ဖို႔က အဓိက…” ဆုိသည့္ ေၾကာင္ျဖဴ၊ ေၾကာင္မည္း

အဘိဓမၼာကုိ ေဟာၾကားခဲ့သူ…..

ဇာတ္ခုံေပၚက တစ္ခု က်ဖူးျပီးရင္ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္တက္လာရုိး ထုံးစံ မရိွတ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ေလာကမွာ ႏွစ္ခါ၊

သုံးခါ ျပန္တက္လာႏုိင္တ့ဲ ပစ္တုိင္းေထာင္ ႏိုင္ငံေရးသမား

“ေမာ္” က တရုတ္ျပည္ကုိ ျပန္လည္ စုစည္းေပးသူ… “
တိန္႔” က တရုတ္ျပည္ကို ခ်မ္းသာေစခဲ့သူ….

“ေတာ္သေလာက္ ပုတယ္။ ပုသေလာက္ ေတာ္တ့ဲ လုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးခံရတဲ့…” ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမား …

ဟြကုိဖုန္း၏ “မွန္သမွ် ႏွစ္ခု” ကုိ တုိက္ထုတ္ရန္… “လက္ေတြ႕သည္ အမွန္တရားကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆး ျခင္း၏

တစ္ခုတည္းေသာ စံ ျဖစ္သည္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သူ….

တိန္႔စကားမ်ားက၊ တိန္႔သေဘာထားမ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ေသာ သေကၤတမ်ားျဖစ္သည္။ တိန္႔က ေဝဖန္ခံရ၍ စုိးရိမ္

ေၾကာင့္ၾကေနေသာ “ဝူဟန္” ကုိ ဤသုိ႔ေျပာဖူးသည္။

“ပါေမာကၡၾကီးရယ္… မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ဘာကုိ ေၾကာက္ေနတာလဲ၊ ေကာင္းကင္ၾကီး ျပဳိမွာစိုးလုိ႔လား၊ က်ဳပ္ ဒီႏွစ္ ၆၁

ႏွစ္ ျပည့္ျပီ၊ ေတာ္လွန္ေရးကုိ စဝင္စကေန ခုထိ က်ဳပ္ မုန္တိုင္းမ်ဳိးစုံၾကားက ရွင္သန္ခဲ့ရတယ္၊ က်ဳပ္သိတာ

ႏွစ္ခု ရိွတယ္၊ ပထမ တစ္ခုက ဘာကုိမွ မေၾကာက္နဲ႔၊ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ အရာရာကုိ အေကာင္းျမင္တတ္ဖုိ႔

ပ၊ဲ ေရရွည္ၾကည့္တတ္ပါေစ၊ ဒီလိုလုပ္တတ္ရင္ ခင္ဗ်ား ဘာကုိမဆုိ ရင္ဆုိင္သြားႏိုင္မယ္၊ ခင္ဗ်ားကုိ က်ဳပ္

ေထာက္ခံတယ္၊ စိတ္ေအးေအးသာထား…” (စာ / ၃၅)

ေမာ္က တိန္႔ကုိ အားကုိးသည္။ တိန္႔၏ အရည္အခ်င္းကုိ ယံုၾကည္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမာ္က တိန္႔အေပၚ လြဲမွား

စြာ ယူဆခ့ဲသည့္အခ်က္မ်ား ရိွသည္။ တိန္႔ကုိ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚက ဆင္းေအာင္ ေမာ့္ဩဇာထူေထာင္ေရးဝါဒီ

မ်ားက ႏုိင္ငံေရးထုိးဇာတ္ခင္းၾကဖူးသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ တိန္႔က စိတ္ရွည္သည္။ ဇြဲေကာင္းသည္။ အေပ

အေတခံသည္။ ေမာ္စီတုန္းက ခရူးရွက္ဗ္ ႏွင့္ စကားေျပာရင္း တိန္႔အေပၚမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးသည္။

“ဒီပုဂၢဳိလ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထား ၾကံ႕ခိုင္တယ္။ အေတြးအေခၚ ျပည့္ဝျပီး နည္းပရိယာယ္ ၾကြယ္တယ္။
မူဝါဒသေဘာေဆာင္တယ္။ ေနာက္ျပီး အဆင့္ျမင့္တဲ့ ေပ်ာ့ေျပာင္းသြက္လက္မႈ ရိွတယ္။ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈထဲမွာ
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ၾကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းမႈ ပါရွိတယ္။ ဟန္အမူအရာ သိမ္ေမြ႕သေလာက္ သေဘာက ခက္ထန္တယ္။
ေရွးအလားအလာ သိပ္ ေကာင္းတယ္။”

စာ - ၁၁၅ / က်ဳိးအန္းလုိင္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စာအုပ္မွ ေမာင္ေမာင္လွဳိင္ (အပ္စိုက္ကု)

တရုတ္ျပည္၌ ေတာ္လွန္ေရးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဆင္ႏႊခဲဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွသည္၊ ပါတီတြင္း

ေတာ္လွန္ေရး အထိ အားလုံးက ဇာတ္စုံခင္းခဲ့ၾကသည္။ ေလာကဇာတ္ခံု၌ ဇာတ္ညႊန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကျပခဲ့ၾကရ

သည္။ ေမာ္က တရုတ္ျပည္ၾကီးကရန္၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးသူလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမာ့္ဇာတ္ညႊန္းထဲက၊ လူဗလန္ေလး

အျဖစ္လည္း တိန္႔က ကျပဖူးသည္။ တိန္႔ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္၊ ေတာ္လွန္ေရးဝဲဩဃ၌သာ ရိွခဲ့

သည္ မဟုတ္။ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးစက္ဝန္း၌ ဂ်င္ဂ်င္လည္ေအာင္ ရွင္သန္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

တိန္႔ဘဝ၌ ဘာကုိမွ လြယ္လြယ္ႏွင့္မရခဲ့။ ေမာ္ေခတ္အလြန္၌၊ တိန္႔သည္ ေလးဦးဂိုဏ္း၏ အႏၱရာယ္ကို ေကာင္း

စြာ ကုိင္တြယ္ရန္ သတိထားၾကိဳးစားခဲ့ရသည္။ တိန္႔သည္ ပါတီတြင္း ျပဳျပင္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ လုပ္ခဲ့သည္။

တရုတ္ တစ္ျပည္လုံးကုိ အုိင္ဒီေယာ္လိုဂ်ီေခ်ာက္ကမ္းပါးမွ ဆြဲထုတ္ဖို႔ အျပင္းအထန္ ၾကိဳးစားခဲ့သူလည္းျဖစ္

သည္။ ႏိုင္ငံတကာကုိ ေျခဆန္႔၊ အရွည္၊ အတုိၾကည့္ျပီး ငတ္ျပတ္ေနသည့္ တရုတ္ေတြကုိ ဗိုက္ဝေအာင္ေကၽြးဖုိ႔

လုံ႔လထုတ္ခဲ့ေသာ တရုတ္အဘုိးအုိၾကီးလည္းျဖစ္သည္။

အစ္ကုိတစ္ေယာက္လို ယုံၾကည္ခဲ့သည့္ ခ်ဳိအင္လုိင္း၏ ခ်င့္ခ်ိန္ေသာ၊ ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ၊ ကမာၻ

အႏံွ႔ လမ္းထြင္ေဖာက္ႏိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ တိန္႔ဆုိသည့္အဘုိးအုိၾကီးက၊ စကၤာပူလုိ ခ်ာတိတ္ေလးထံမွပင္၊

ပညာယူဖို႔ မတံု႔ဆုိင္းခဲ့။ တိန္႔မွာ “တုိ႔ေဒသက ညီငယ္ေတြကုိ အတုယူရမယ္” ဟူေသာ ဖြင့္ေသာစိတ္ရိွခဲ့၍သာ၊

တရုတ္ျပည္ၾကီးသည္ ယခုလုိ အဆင့္ကို ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္ပင္။

တိန္႔က၊ ႏိုင္ငံေရးျဖဳိခြင္းမႈ တစ္ခုကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဤကား၊ တီယံမင္အေရးအခင္းျဖစ္

သည္။ အနာဂတ္ကုိ ၾကည့္ျပီး၊ ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခ့ဲရဟန္တူသည္။ တိန္႔အေနျဖင့္၊ သန္းေပါင္းမ်ား

စြာေသာ ျပည္သူတို႔၏ တည္ျငိိမ္မႈႏွင့္ အနာဂတ္အေပၚ အေျချပဳ၍ စဥ္းစားခ့ဲသည္။

၁၉၁၁ ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက၊ တိန္႔တစ္ေယာက္ အသက္ (၇) ႏွစ္သားပင္ ရိွေသးသည္။ ခရီးရွည္တုိက္ပြဲက

၁၉၃၄ မွာ စသည္။ အ့ဲအခ်ိန္မွာ တိန္႔ အသက္က (၃၀)။ ပန္းေပါင္းတရာ ကမ္ပိန္းစေတာ့၊ တိန္႔အသက္ (၅၂)

ႏွစ္။ မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေရးစီမံကိန္းအျပီးမွာ၊ တိန္႔အသက္က (၆၀) နီးပါးရွိျပီ။ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး

အျပင္းအထန္က်င္းပပြဲအတြင္းမွာ၊ အသက္ (၆၀) ေက်ာ္ (၇၀) အတြင္း ဆယ္ႏွစ္တာ ျဖတ္သန္းလုိက္ရျပန္

သည္။ တိန္႔မွာ တတိယ အရြယ္ေရာက္သည့္တုိင္၊ ႏိုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းမွာ မိုးသက္မုန္တုိင္းမ်ားကုိ ခါးစည္းခံေနရ

ဆ။ဲ ကရုဏာသက္ဖြယ္ ေတာ္လွန္ေရးအဘုိးအုိ ပါတကား။

လက္တို႔မသန္ေတာ့မွ၊ တည္ေဆာက္ေရး သံလ်က္က သူ႕လက္ထေဲရာက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဘုိးအိုမွာ၊

တုန္တုန္ယင္ယင္ မဟုတ္။ သူ႕စိတ္မ်ား၊ သူ႕ေဇာမ်ားက ထက္သန္ေနတုန္း။ ေလးမ်ဳိးေခတ္မီေရးကုိ ေၾကညာျပီး
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စီးပြားေရးစၾကာကုိ စလွည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ တိန္႔အသက္က၊ ၇၄ ႏွစ္ပင္ ရွိေနျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံက အသက္

(၇၀) ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သတိရမိေသးသည္။ တကယ္ေတာ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း တိန္႔ၾကံဳခဲ့ရသလုိပင္ ၾကံဳေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တရုတ္က

အဘုိးအုိတစ္ဦး သူ႕ႏိုင္ငံအတြက္၊ ကမာၻအႏံွ႔ ေျခဆန္႔ ခရီးႏွင္ေနခဲ့သည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံအတြက္

ျမန္မာအဘြားအုိ တစ္ေယာက္ ကမာၻအႏံွ႔ေျခဆန္႔ ခရီးႏွင္ေနရသည္။ ထားေတာ့။

တိန္႔အေၾကာင္းကုိ၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးဝါဒီမ်ားက ေလ့လာခ့ဲရသည္။ သမုိင္းကုိ အခ်ိန္က ဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရး

သမားကေတာ့၊ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိုပဲ ၾကည့္လိမ့္မည္။ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္ကေတာ့၊ ႏိုင္င့ံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ /

၁၀၀ ေလာက္ကို ၾကိဳၾကည့္ေပလိမ့္မည္။

ေခါင္းေဆာင္၏အျမင္ကပဲ သမုိင္းကုိ ျပဌာန္းသြားလိမ့္မည္။

မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆုံးၾကည့္သူမ်ား ပါးလ်ေစ။ မ်က္စိတစ္ဆုံးၾကည့္သူမ်ား ေပါမ်ားေစ။

မွတ္ခ်က္ - တိန္႔အေၾကာင္းေတြးရင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခ်စ္ေသာ အဘြားအုိကုိ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္မိပါ၏။

(ကၽြန္ေတာ့္အရြယ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဘြားအရြယ္ျဖစ္၍ ဤသုိ႔သုံးႏွဳန္းသည္ကုိ နားလည္

သေဘာထားၾကီးၾကပါကုန္၊ အျခားေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္မရိွ။)

နံနက္ ၁၀း ၁၂

ေမေဒး (၁ / ၅ / ၂၀၁၇)
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ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမားဦးလွ

လူထုဦးလွ (၁၉၁၀ - ၂၀၁၀) ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္စာတမ္းမ်ား

ကေလာင္စုံ

စာၾကည့္တုိက္မွဴးဘဝက၊ ဦးလွ ဆုိခဲ့ဖူးေသာစကားကုိအျမျဲမင္ႏုိင္ေတြ႕ႏုိင္မည့္ ေနရာမွာ၊ က်က်နနစာစီ၍ကပ္

ထားလုိက္သည္။ စာၾကည့္တုိက္မွဴးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ “လူမိတ္ေဆြစာအုပ္” စာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

ျဖစ္သည္။

“စာၾကည့္တိုက္တုိင္းမွာ၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴးဟာအၾကံဥာဏ္ေပးပဲ၊
ကူညီသူပဲ၊ စာၾကည့္တိုက္မွဴးဆုိတ့ဲ အလုပ္မ်ဳိးကုိေရြးခ်ယ္
အလုပ္လုပ္သူာအလုပ္တစ္ခုခုရဖုိ႔ ဆုိတ့ဲ သေဘာေလာက္နဲ႔
မျဖစ္ဘူး။ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ေပးျပီးစူးစူးစုိက္စုိက္ လုပ္သူမွ ျဖစ္မယ္။
ဘယ္စာမ်ဳိးေတြ ဘယ္စာအုပ္ထဲမွာရွိတယ္။ လုိတ့ဲ စာအုပ္
ကုိလည္း ဘယ္လုိရွာရမယ္။ စာၾကည့္တုိက္က စုေဆာင္ထားတာ
ေတြကုိဘယ္လုိအသုံးခ်ရင္၊ အက်ဳိးရွိမယ္။ အၾကံေပးႏုိင္၊
ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ စာၾကည့္တုိက္မွဴးဟာ ျပည္သူလူထုထဲ
မွာအင္မတန္ အေရးၾကီးအရာေရာက္သူပဲ။ သူဟာနာမည္ၾကီး
ခ်င္မွ ၾကီးမယ္။ သူ႕အလုပ္ အေရးၾကီးပုံကုိအမ်ားကသိေကာင္းမွ
သိမယ္။ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္မွ ျပဳၾကမယ္။ တကယ္ေတာ့
သူ႕အလုပ္၊ သူ႕အကူအညီ၊ သူ႕ေစတနာ၊ သူ႕လုပ္အားကုိ
တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုုိင္ဘူး” ဟူ၍။

ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝစာသမားျဖစ္လာေတာ့၊

ဘြဲ႕ရျပီးရင္ အင္ဂ်င္နီယာမလုပ္ဖူးကြာလုိ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား

ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သည့္ေနာက္ပိုင္း၊ ငါ ဘယ္နယ္မွာေျခဆန္႔လုိ႔ ရႏိုင္သလဲဆုိတာကုိ စဥ္းစား ေလ့လာၾကည့္

ေတာ့၊ စာနယ္ဇင္းနယ္ကိုေတြ႕မိသည္။ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးလုပ္ႏိုင္မည့္ေနရာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ

ဒီစာနယ္ဇင္းနယ္ တစ္ခုပရဲိွသည္ကုိး။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ စာနယ္ဇင္းပညာႏွင့္ ပက္သက္ျပီး၊ ရတတ္ ရာရာေလ့လာ

ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေလ့လာရင္း၊ စာနယ္ဇင္းနယ္က ကၽြန္ေတာ့္ ဟီးရိုး ၂ ပါးကုိရွာေတြ႕လုိက္သည္။ ဦးလွ ႏွင့္

ဦးခ်စ္ေမာင္။
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စာနယ္ဇင္းနယ္ထဲ မဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အရံႈးမရွိ။ ကၽြန္ေတာ္က ပတၱျမားတစ္လံုးကုိ

ေကာက္ရခဲ့မိသည္ေလ။ သူကား၊ ဦးလွ။ လူထု ဦးလွ။

လူထုဦးလွ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္တုိ႔ကုိ ေႏွာင္းေခတ္ စာနယ္ဇင္းနယ္က ကၽြန္ေတာ့္ ဟီးရုိးမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္ထားသည္။ ဒီဘက္ေခတ္ စာနယ္ဇင္းနယ္က ကၽြန္ေတာ့္ ဟီးရုိး ၂ ေယာက္ကေတာ့ လူထုစိန္ဝင္း ႏွင့္

ေမာင္ဝံသတုိ႔ျဖစ္သည္။ စာနယ္ဇင္း ႏွင့္ ေခတ္လူငယ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီးလူထုစိန္ဝင္း၏ စာအုပ္

မ်ားကုိအဖတ္မ်ားသည္။ ႏိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိစာနယ္ဇင္းနယ္ကရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္

မူေမာင္ဝံသစာမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ပုိ၍ အဖတ္မ်ားသည္။ လူထုစိန္ဝင္းက၊ စိတ္အစာႏွင့္ အေတြးအျမင္ဘက္ကုိ

ပိုယိမ္း၍ ေမာင္ဝံသက အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ရႈေထာင့္ဘက္ ပိုကဲသည္။ ထားေတာ့။

ေႏွာင္းေခတ္ စာနယ္ဇင္းဟီးရိုး ၂ ေယာက္အေၾကာင္းဆက္ေရးခ်င္ေသးသည္။ ဦးခ်စ္ေမာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

သိၾကသည္မွာ၊ သူ႕စာမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္။ သူ႕အေၾကာင္းသူ႕အမ်ဳိးသမီးတင္ေလး (ေခၚ) မတင္လွဳိင္ ေရးေသာ

“သူလုိလူ” စာအုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “သူလုိလူ” ႏွင့္ ဦးဝင္းတင္ ဘာသာျပန္ထားေသာ “ကြိ” ဝတၳဳ သည္ တြဲ၍

ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးလွ မွာကား၊ နာမည္ လွသေဘာက္ လူလည္းလွေသာ ပုဂၢဳိလ္

တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးလွ၏ အသြင္အျပင္မွာ၊ ဓာတ္ပံုမ်ားအရအင္မတန္ ဂ်လ္ဲတမင္းဆန္ေသာဟန္ပန္ ျဖစ္သည္။

ေဒါင္ေကာင္းေကာင္းအရပ္၊ တည္ၾကည္ေသာဥပဓိ၊ ရႊင္ျပေသာမ်က္ႏွာထား၊ စမတ္က်ေသာဝတ္ပံုစားပုံ စသည္

တုိ႔ကုိ အကဲခတ္မိသည္။ ဦးလွသည္ စာေပအျပင္၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခႏၶာကုိယ္လည္းေတာင့္ ေတာင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္

လူလုံးလွလွ အမ်ဳိးသမီးတုိင္းေၾကြဆင္းသြားမည့္ ဥပဓိကပုိင္ဆုိင္ထားသူဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိပါသည္။

စာအုပ္ထဲကအဇၥ်တ

ဦးလွ စာမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ အေၾကအလည္ မဖတ္ျဖစ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဦးလွအေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီးရတတ္

သမွ် ေလ့လာၾကည့္မိသည္။ ဦးလွ၏ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ သူ႕ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိသိရ၍ အားက်အတု

ယူမိသည္ အထိျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးလွ၏ စိတ္သေဘာထားမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္ေသာပုရိသေယာက္်ားတစ္ဦး

၏ အဆင့္အတန္းမ်ဳိးကုိေတြ႕ရသည္။

“စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ စာေရးတယ္ဆုိတာအသစ္တစ္ခုကုိေမြးဖြားေပးတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အရင္ကရွိျပီးသား၊

ေနာက္လူေတြ မသိလုိက္၊ မမီလုိက္လုိ႔၊ ေမ့သြားၾကလုိ႔ ျပန္ေဖာ္ထုတ္ေပးတာမ်ဳိးပါ။ ခံစားမႈ အသစ္၊

အေတြးအျမင္အသစ္ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ အေၾကာင္းကိစၥအသစ္ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုိင္ရာမထေရးလုိ႔ ရ

မယ္ မထင္ဘူး။ လူထရဲင္လည္းတုိး၊ စာအုပ္ပံုရင္လည္း ဆြ။ လူထုဦးလွကဒီအလုပ္ႏွစ္ခုကုိဘယ္ဘက္ကမွ

အားမနည္းေအာင္ ေနႏုိင္သူပါပ။ဲ” (စာ - ၁၂၉)

စာနယ္ဇင္းဘက္မွာ၊ ဦးလွ၏ စိတ္အခံကခ်ီးက်ဴးစရာ။ ဦးလွကုိယ္တိုင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဘက္ယိမ္းခ့ဲေသာ္လည္း၊

ဦးလွသည္ ကြန္ျမဴနစ္ မဟုတ္။ လူထုေကာင္းက်ဳိးအေပၚ အေျခခံေသာကြန္ျမဴနစ္ အႏွစ္သာရကုိ ႏွစ္ျခဳိက္ျမတ္
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ႏိုးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ လူထုေကာင္းက်ဳိးကုိေရွးရႈ၍ လူထုအေပၚ အေျချပဳေသာ

စာေပအက်ဳိး၊ ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးစည္ပင္ေရးအက်ဳိးမ်ားကုိတတ္အားသေရြ႕ ထမ္းရြက္ခဲ့ေသာ မႏၱေလး၏ ရပ္မိရပ္ဖ

စစ္စစ္ ၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။

ဦးလွ၏ စာေတြက၊ လူထုကုိအေျချပဳသည္။ ကြန္ျမဴနစ္လည္းလူထုအေပၚ အေျချပဳသည္။ ယခုေခတ္

လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီလည္းလူထုအေပၚ အေျချပဳတာပမဲဟုတ္လား။ ၾကည့္လိုက္။ ဒီမိုကေရစီဘက္သားမ်ား

က ျပည္သူလူထုဆုိေသာစကားလုံးကုိပါးစပ္ဖ်ားကမခ်။ စာအုပ္ေတြထေဲရာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြထေဲရာ၊ လႊတ္ေတာ္

ထေဲရာ၊ အားလုံးေနရာမလပ္ေစရေအာင္ ျပည္သူလူထု၊ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ တစ္တြင္တြင္ ေအာ္ေန ၾကသည္

ပျဲဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးလွကုိကြန္ျမဴနစ္ တံဆိပ္ ကၽြန္ေတာ္ မခတ္။ လူထုကုိသာေရွးရႈေသာ၊ လူထုကိုသာ

ဗဟုိျပဳေသာ၊ လူထုကိုသာအေျချပဳေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိသာ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္မိသည္။

ဦးလွသည္ သတင္းစာဆရာသက္သက္ မဟုတ္။ စာေရးဆရာလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးလွသည္ စာေရးဆရာသက္သက္ မဟုတ္။ သုေတသီတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးလွသည္ စာသမားသက္သက္ မဟုတ္။ ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးေရးအက်ဳိးေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။

ပံုႏွိပ္သူ၊ ထုတ္ေဝေရးသမား၊ စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးအလုပ္မ်ားကုိထထဲဲဝင္ဝင္လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဦးလွသည္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ႏိုင္ငံ့ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဦးလွသည္ စာစုသမားအေနျဖင့္၊ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္အတြင္း၊ စကၠဴရွားပါးခ်ိန္

မွာေတာင္၊ လူထုအက်ဳိးအတြက္ ရတတ္သမွ် အရာမ်ားႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးကုိမျဖစ္မေနလုပ္ခဲ့သူျဖစ္

သည္။ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ဖူးသည့္ အထဲတြင္၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း၏ အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္အဖံုးကုိ ဂုံနီအိတ္ကုိ

အဖုံးလုပ္ျပီး၊ ထုတ္ေဝသည္ကတကယ့္ အမွတ္တရ။

ဦးလွ ေရးသည့္ ဝတၳဳေတြကစိတ္ကူးယဥ္ ဝတၳဳမ်ားမဟုတ္။ လက္ေတြ႕လူမႈဘဝအေပၚ သုေတသနျပဳျပီး၊

လူထုႏွင့္ အပ္စပ္ေအာင္ ေရးထားေသာလူမႈဘဝသရုပ္ေဖာ္ ဝတၳဳမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ စီးရီးမ်ားသည္၊

ျမန္မာ့စာေပအတြက္၊ ယခုထက္ထိအခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးဝင္ေနဆ။ဲ အတုယူေနရဆဲ။

ယခုထက္ထိ ျမန္မာစာေပမွာ၊ ဘယ္စာေရးဆရာမွ တစ္စုိက္မတ္မတ္ မလုပ္ခဲ့သည့္ အရာကုိဦးလွ လုပ္ခဲ့သည္။

သူ႕အရင္ကလည္းဘယ္သူမွ မရွိေသးဟုထင္ပါသည္။ ယခုထက္ထိလည္းထပ္မံေဖာ္ထုတ္ ေရးသားျပဳစုသူ

မေတြ႕ရ။ ဤအခ်က္မွာ၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပုံျပင္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဦးလွသည္

ဗမာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ သူ႕၏ စာေပမ်ားသည္ ျဖန္႔က်က္ထားသည္။ ဖြင့္ထားသည္။ တစ္ႏုိင္ငံ

လုံးသေဘာေဆာင္သည္။ ထုိ႔မွ်မက ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အျခားစာေပကိစၥမ်ားတြင္ပါ ေက်ာက္ခ်မေန။ ျပည္ေထာင္စု

တစ္ဝွမ္းလုံးက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း စာေပ

ဘက္ကေန ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အက်ဳိးျပဳခ့ဲေပသည္။
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ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့၏သရုပ္သည္၊ ရုိးရာပံုျပင္ စကားပံု၊ ဒ႑ာရီမ်ားထဲ ႏွစ္ျမဳပ္ေနသည္။ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း

တစ္ဦးကုိတစ္ဦး နားလည္ျပီးစည္းလုံးညီညႊတ္စြာ၊ အတူေပါင္းစည္းေနထုိင္ႏိုင္ဖို႔အထိ ရည္မွန္းေမွ်ာ္လင့္ျပီး

ျပဳစုေရးသားခဲ့ဟန္တူသည္။ မ်က္စိတစ္ဆုံးၾကည့္ေသာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမားပါ့လားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မွတ္

ခ်က္ျပဳမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကထင္မိလိမ့္မည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းဆုိျပီး

ပံုျပင္ေတြ ခ်ည္းသာရွိမည္ ထင္လိမ့္မည္။ တကယ္ဖတ္ဖူး၊ ေလ့လာဖူးသူမ်ားပုိသိလိမ့္မည္။ အျခားလူမ်ဳိးစု

ငယ္မ်ား၏ ပုံျပင္မ်ားကုိသာေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လီဆူး၊ ေတာင္ရိုး၊ နာဂ၊ ပေလာင္၊ အင္းေလး၊ ေယာနယ္…. စသည့္ လူမ်ဳိးစုငယ္ ပံုျပင္မ်ားသာမက၊ အထင္ကရ

ထင္ရွား ေဒသမ်ားအေပၚ အေျချပဳျပီးထြက္ေပၚလာေသာဓေလ့ပံုျပင္မ်ားကုိပါ ျပဳစုေရးသားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

အ့ံဩဖြယ္ေကာင္းေပစြ။ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏိုင္ငံျခားပုံျပင္မ်ားပါ ပါဝင္ေသးသည္။ ေခါမ၊ ဟိႏၵဴ၊ အီတလီ ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာမွ ပံုျပင္မ်ားဟူ၍။

ဤအခ်င္းအရာသည္ ျမန္မာ့ဓေလ့ကုိေအာက္သက္ေက်ေအာင္ သိနားလည္ေစလုိေသာ သူ႕၏ ေစတနာကုိ

ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻ႕ဓေလ့ကုိ အစဥ္အလာေတြထဲက ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး၊ ကမာၻသူကမာၻသားမ်ား၏ လားရာ

ဓာတ္ခံကုိနားလည္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာကုိ ေျခဆန္႔ေစလုိသည့္ သူ႕ေစတနာကုိခံစားရသည္။

ဦးလွ၏ ရုပ္ပုံလႊာ

ဦးလွသည္ စာေပ ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းနယ္တြင္ အတြင္းအျပင္မွ် ၾကည့္ေသာသူျဖစ္သည္။

အတြင္းစြဲျဖင့္ ေက်ာက္မခ်။

က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမဟုတ္။

အစြန္းေရာက္ ဘာသာမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အေျချပဳသမားမဟုတ္။

ဘာသာတရားအင္မတန္ကုိင္းရႈိင္းယုံၾကည္ေသာ၊ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ သမာသမတ္ကုိ မ႑ဳိင္ျပဳေသာ

လူၾကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ဦးလွအေနျဖင့္၊ စကားေျပာမူ ျဖင့္ စာေရးနည္းကုိလည္းအားေပးလမ္းထြင္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ မႏၱေလးစာေရးမူ

သည္၊ စကားေျပာျဖစ္သည္။ ဦးလွ၏ လက္မွာ၊ ႏုိင္ငံေရးကေလာင္၊ သုေတသီကေလာင္၊ စာေရးဆရာ

ကေလာင္၊ သတင္းသမားကေလာင္၊ သမုိင္းသမားကေလာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေရာၾကိဳထားသူျဖစ္သည္။ လူထုဦးလွ

က စာေပျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအလုပ္ကုိလုပ္ခဲ့သည္။

“လူထုဦးလွကုိ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာလုိ႔ အမ်ားကသတ္မွတ္ၾကေပမယ့္ သူဟာသုေတသန

အထုံဗီဇပါသူလည္းျဖစ္တယ္။ လူငယ္မ်ား ၾကီးပြားေရးအသင္းတုိက္မွာ၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴး တာဝန္ယူျပီး

ေက်းလက္မွာ စာၾကည့္တုိက္ေတြ တုိးပြားလာေအာင္ အားထုတ္လာခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ စာၾကည့္တုိက္မွဴး

ေကာင္းတစ္ေယာက္ရ႕ဲ အျမင္လည္းရွိတယ္။ ျပီးေတာ့ လက္ေတြ႕လည္းတကယ္လုပ္ႏိုင္သူ။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ
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လူထုဦးလွရ႕ဲလက္က ထြက္လာတ့ဲစာေတြဟာ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ျမင္တတ္တ့ဲ လာဘ္နဲ႔

စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ရ႕ဲ စိတ္ကူးကုိေပါင္းျပီးစာၾကည့္တုိက္မွဴးေကာင္းတစ္ေယာက္ရ႕ဲ အခ်က္အလက္ရွာ

နည္းမ်ားနဲ႔ ေရးခ့ဲ တာေတြကမ်ားပါတယ္။ ဒီလိုစာေရးဆရာတစ္ေယာက္ရ႕ဲလက္ကလႊတ္လုိက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ

ကုိ သုေတသနသမားေတြကလည္းအနားမွာအျမဲထားေနရတယ္။ သူ႕အေျပာ၊ သူ႕အေရးကုိလည္းစိတ္ခ်က္

လက္ခ် ယုံရတဲယ္။ ရသစာေပသမားေတြကလည္း၊ တသသစြဲေနၾကရတယ္။” (စာ - ၁၂၈)

ဦးလွသည္ စာနယ္ဇင္းနယ္ပယ္တြင္သာ၊ သူ႕ကေလာင္ကုိေက်ာက္ခ်မထား။ ဝါသနာအဆင့္ စာစုသူသက္သက္

လည္းမဟုတ္။ သုေတသနအသြင္ျဖင့္ လူထုမျငီးေငြ႕ေအာင္ စာေပအတတ္ျဖင့္ စြန္႕ဦးတီထြင္ခဲ့ သူလည္းျဖစ္

သည္။ စာေရးသူသက္သက္လည္းမဟုတ္၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ပံုႏွိပ္သူအျဖစ္ လူထုအက်ဳိးျပဳစာသမားမ်ား

ထံကစာေပမ်ားကုိ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ၾကဳိးစားခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

ကုိပါ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမားတစ္ေယာက္လုိ ၾကဳိးပမ္းခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္

ဦးလွ အတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ေၾကာင္း စာဖတ္သူတုိ႔ သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ေခတ္

အဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ၾကံဳဆုံျပီးစနစ္၏ အခုအခံမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားျပီး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲ

ရျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရအဆက္ဆက္၏ စရုိက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိဦးလွ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ လုိလွ်င္ တစ္မ်ဳိး၊ မလုိလွ်င္ တစ္မ်ဳိးဆက္ဆံခံခဲ့

ရသည္။ ဦးလွသည္ ေလာကဓံ (၈) ပါးကုိအၾကံဳအစုံဆုံခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ၊ ရုိက္ခတ္မႈ

မ်ားကဦးလွဘဝကုိပါ ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ခဲ့သည္အထိ ၾကံဳခ့ဲရသည္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေျပာင္းေျပာင္း၊ အစုိးရအဆက္ဆက္ ဘယ္လိုပင္ ျပဳမူ ျပဳမူ၊

ဦးလွမွာတစ္သတ္မတ္တည္း၊ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေရးသားဆ၊ဲ ျပဳမူဆ၊ဲ လုပ္ကုိင္ဆဲ….

ေက်ာက္သားထဲမွာေက်ာက္တုိင္စိုက္သလုိ၊ ခိုင္ခုိင္က်ည္က်ည္ တည့္မတ္သူျဖစ္သည္။

ဦးလွမွာ ကၽြန္ေတာ့္၏ ဟီးရုိး ျဖစ္ျမဲ ျဖစ္ဆဲ။

အမာသည္ ဦးလွကုိဘယ္ေလာက္အထိခ်စ္သလဲဆုိလွ်င္၊ ဦးလွကစာအိတ္မ်ားကုိတံေတြးဆြတ္၍ ေကာ္ကပ္

လွ်င္ပင္၊ စာရြက္ကဦးလွကုိရွမွာစိုးထိတ္ေလာက္ေအာင္ အမာကသဲသဲလွဳပ္ခ်စ္တတ္ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့သည္။

အမာခ်စ္ တာလည္းမလြန္။

အမာခ်စ္ေလာက္ေအာင္ပင္ ဦးလွကခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းေနသူၾကီး ျဖစ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕လုိက္ရပါ

သည္။

အမာမလြန္ပါ။ အေမမာမလြန္ပါ။ ဦးလွကခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။

ညေန ၄ း ၄၅ ( ၁၃ / ေမ / ၂၀၁၇ )
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လူရာဝင္ဖို႔ လူေတာတိုးဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့သူ

ေဒးလ္ကာနက္ဂ်ီ (လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သူ)

ေဖျမင့္

ေဒးလ္ကာနက္ဂ်ီကုိ လူတုိင္း သိၾကမည္ ထင္သည္။ သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္နည္း က်မ္းသည္

ျမန္မာ့စာေပတြင္ အထင္ကရအျဖစ္ ရိွေနခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာျပီးလွ်င္ ေစာင္ေရ အမ်ားဆုံး ရိုက္ႏွိပ္

ျဖန္႔ခ်ိျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ စာအုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးႏုက မိတၱဗလကဋီကာ အျဖစ္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး မရခင္

ကာလကတည္းက၊ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဦးႏု၏ ဘာသာျပန္စာအုပ္ပင္လွ်င္၊ ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းအရ

အုပ္ေရ ၂ သိန္း နီးပါး ျမန္မာျပည္၌ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ တကယ္ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္မွာ ထိုအေရအတြက္ထက္ပင္

ပိုမ်ားျပားႏုိင္ေသးသည္။

မိတၱဗလဋီကာေၾကာင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလဲ

သြားခ့ဲေသာသူ အေျမာက္အမ်ားရွိလိမ့္မည္။ ထိုအထဲတြင္ ကၽြန္

ေတာ္ကုိယ္တိုင္ပင္ ပါေသးသည္။ ကမာၻတြင္လည္း ထုိနည္းလည္း

ေကာင္းပင္။ လူေပါင္းသန္း ႏွင့္ခ်ီးေသာ လူသားဘဝမ်ားကုိ “ေဒး”

က ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့့၊ ဤျဖစ္စဥ္သည္

သာမန္ ေညာင္ည ျဖစ္စဥ္မဟုတ္။ လူသားဘဝမ်ားကုိ ယခုထက္

တုိင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွေနျခင္းသည္ အလကားပဲတင္း မဟုတ္။

ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းတရားမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ျပန္ၾကည့္ၾကအုံးစို႔။

ယခုထိ မေသေသးသူ

“ေဒး” ေၾကာင့္ပင္၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သင္တန္းေက်ာင္း

ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့ရသည္။ ယခု ထက္တိုင္

ပံုသ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္၊ ရွင္သန္ၾကီးထြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စီးပြား

ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား ကမာၻအႏွံ႔ ျဖန္႔ခ်ိ မလုပ္ကုိင္ခင္

ကတည္းက၊ ကာနက္ဂ်ီသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ကမာၻအႏံွ႔ရြက္လႊင့္ၾကီးစိုးေနျပီးျဖစ္ သည္။ ယခုလည္း

စြမ္းရည္ျမွင့္၊ ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စ ျမွင့္တင္ေရး နည္းနာမ်ားကုိ ပို႔ခ်ေနသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ

သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသင္တန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ သင္တန္းဆရာမ်ား၊ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်သူ မ်ားသည္ “ေဒး”၏
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နည္းနာမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနဆျဲဖစ္သည္။ “ေဒး”မွာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ျပီးျပီ။ သုိ႔ေသာ္၊

“ေဒး”ကား၊ မေသ။ ကာနက္ဂ်ီကား၊ မေသ။ “ေဒး”မွာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ တည္း။

“ေဒး”ကုိ ၁၈၈၈ ခုႏွစ္မွာ ေမြးသည္။ “ေဒး”ကြယ္လြန္သည့္ အခ်ိန္အတြင္း၊ “ေဒး”မွာ ကမာၻစစ္ၾကီး (၂) ခုႏွင့္

ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေခတ္ပ်က္ကုိ အၾကီးအက်ယ္ၾကံဳခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ကမာၻ႕စီးပြားပ်က္ကပ္ၾကီးကုိ

လည္း “ေဒး”ကိုယ္တုိင္ ၾကံဳခဲ့ရေသးသည္။ “ေဒး” မွာ၊ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္ေသာ

ေရခံေျမခံပင္ မရခဲ့။ “ေဒး”မွာ၊ အားလုံးကုိ ဗလာနတိၳက စခဲ့ရသည္။

“ေဒး”ေရးခ့ဲေသာ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွသည္။ ထုိအထဲမွ၊ အေက်ာ္ၾကားဆုံးႏွင့္ လူသိအမ်ားဆုံး

စာအုပ္ (၂) အုပ္မွာ၊ မိတၱဗလဋီကာ ႏွင့္ ေသာကကင္းေဝးေနႏုိင္ေရး စာအုပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္

ႏွစ္အုပ္စလုံးကုိပင္ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္၊ ဘာသာျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ေသာကကင္းေဝးေနႏုိင္ေရးစာအုပ္ကုိ

ဆရာၾကီး တက္တုိးက ဘာသာျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ “ေဒး”ေရးခ့ဲေသာ၊ စာအုပ္မ်ားမွာ သူ႕အဓိပၸာယ္ႏွင့္သူျဖစ္

သည္။ ေသာကကင္းေဝးေနႏိုင္ေရး စာအုပ္မွာလည္း၊ “ေဒး” ကုိယ္တုိင္ ပရိေဝဒေသာကမီးမ်ားကုိ ကုိယ္ေတြ႕

ၾကံဳေတြ႕ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ၊ “ေဒး” ကိုယ္တုိင္ႏွဳိက္ထုတ္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒး၏ ငယ္ဘဝ

“ေဒး”မွာ၊ တကယ့္လူ႕ဖလံေလးျဖစ္သည္။ ဗလမရွိ။ ဇ မရိွေသာ

ခ်ာတိတ္ကေလး။ “ေဒး”က ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာ

သည္။ ေက်ာင္းကုိ သြားရင္ ေဘာင္းဘီ ဖင္ေပါက္နဲ႔ သြားရသည္။

“ေဒး”က ေက်ာင္းမွာလည္း စာေတာ္သည့္ စာရင္းမဝင္။ အား

ကစားမွာလည္း မထူးခၽြန္။ ေတာင့္တင္းသန္မာျပီး ၾကည့္ ေကာင္း

ေသာ ခႏၶာကုိယ္လည္းမရိွ။ ရုပ္ေရကလည္း ေပေရနေရ။ အိမ္မွာ၊

အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရသည္။ ေက်ာင္းမသြားခင္၊ ေက်ာင္းက ျပန္အျပီး

ညအထိ၊ အိမ္အလုပ္ေတြ နင္းကန္လုပ္ေနရေသာ ခ်ာတိတ္။

အေပါင္းအသင္းလည္း မဆန္႔။ စကားေျပာလည္း မေကာင္း။

ေနာက္ျပီး၊ ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္တတ္ေသးသည္။ အျမဲ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းခ့ဲ

ရေသာ “ေဒး”၏ ငယ္ဘဝ။

ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊ “ေဒး” မွာ လူရာမဝင္ခဲ့။ လူေတာမတုိးခဲ့။ ေနာက္ဆုံး စာသင္ခန္းထကဲ

အတန္းေဖာ္ေကာင္မေလးမ်ားကပင္၊ “ေဒး”လုိ ခ်ာတိတ္ကုိ “စာမလိတ္”။ “ေဒး”ဘဝကား၊ နာက်ဥ္းစရာအတိ။

တကယ္ေတာ့ “ေဒး” အေၾကာင္းကုိ စိတ္ဝင္စားခ့ဲတာ၊ ဦးႏု၏ မိတၱဗလ စာအုပ္ကို အဆုံးထိမဖတ္မိခင္ကတည္း

ကျဖစ္သည္။ မိတၱဗလစာအုပ္ နိဒါန္းစာဖတ္ျပီးသည့္ အခ်ိန္မွာပင္၊ “ေဒး” ကုိ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ထပ္တူျမင္လုိက္မိ
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သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ငယ္ဘဝကလည္း၊ “ေဒး” က့ဲသုိ႔ပင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ အတူတကာ့အတူဆုံးမွာ၊ “ေဒး” က့ဲ

သုိ႔ပင္၊ လူရာမဝင္ျခင္း၊ လူေတာမတုိးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကုိ

“ေဒး”ထံ၌ အပ္ႏွံလိုက္မိသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ “ေဒး” ကုိ လုိက္ရွာသည္။ “ေဒး” ေရးတတ္ခဲ့သမွ်ကုိ၊ ျမန္မာ

ဘာသာျဖင့္ ျပန္ျပီးသည့္ စာအုပ္အားလုံးကုိ ဝယ္စုသည္။ သဲၾကီးမဲၾကီး ဖတ္သည္။ မွတ္စုထုတ္သည္။ “ေဒး” ၏

အဇၥ်တ ႏွင့္ သူ႕ဘဝကုိ ရွာေဖြသည္။ “ေဒး”၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးကုိ၊ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္မိသည္

အထိ “ေဒး” ကို အလြတ္မေပးခဲ့။ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပုံစံမ်ားတြင္ “ေဒး”၏ တန္ဖိုးမ်ား ႏွစ္ျမဳပ္ေန

သည္။ “ေဒး”မွာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ေဒး” မိသားစုက၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကုိ အဓိကထားလုပ္သည္။ ကံဆုိးမႈမ်ားက အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကံဳရ

သည္။ ျမစ္ေရလႊမ္းလုိ႔ သီးႏံွမ်ား ပ်က္ျပီး စီးပြားက်သည္။ အိမ္မွာေမြးသည့္ ႏြားေတြ၊ ဝက္ေတြက ေစ်းေကာင္း

မရ။ မနက္ေစာေစာ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးမွာ၊ နာရီ ႏွဳိးစက္ေပးျပီး အိပ္ခ်င္မူးတူးႏွင့္ထ။ ဝက္ေပါက္ကေလးေတြကုိ

ႏို႔တုိက္။ ေတာင္းထဲ ျပန္ထည့္။ မီးဖုိနေဘးမွာ၊ ျပန္ခ်ထား။ အိပ္ေရးမဝသည့္ မ်က္လုံးမ်ားကုိ ျပဴးျပဲ၍ ေက်ာင္းစာ

အုပ္ကုိ ၾကည့္ျပီး စာက်က္။ ထင္းခြဲ၊ ေရခပ္၊ ႏြားေခ်းၾကံဳး အလုပ္ေတြ လုပ္ရ။ ႏြားစာစင္း၊ ႏြားေက်ာင္း၊ ဝက္စာ

ေကၽြး အလုပ္ေတြလည္း လုပ္ရ။ မုိးရာသီဆုိ ရႊံ႕ေတြ ဗြက္ေတြထဲ

မွာ ႏြားေတြနဲ႔ အတူ ရုန္း။ “ေဒး” ငယ္ဘဝမွာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္

ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအဝုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳခံရတယ္ ဆုိတာ မရွိခဲ့။

“ေဒး” ကုိယ္တုိင္က၊ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေက်ာင္းမွာ လူေၾကာက္

ကေလး တစ္ေယာက္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာ။ သူ႕ဆယ္ေက်ာ္

သက္ဘဝေတြမွာ၊ သူ႕ ကုိယ္သူ သတ္ေသဖုိ႔ စိတ္ကူးမိခဲ့သည္

အထိ။ “ ေဒး” က၊ ေက်ာင္းမွာ ဆရာ/ဆရာမ ေတြ အေရးေပး၊

ပစားေပး ခံခဲ့ရသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့။

သူငယ္ခ်င္း၊ အတန္းေဖာ္မ်ားထ၌ဲလည္း အရာမဝင္။ သူငယ္ခ်င္း

ပင္ မ်ားမ်ားစားစား ရိွခဲ့ဟန္ မတူ။

သုိ႔ေသာ္ “ေဒး”၏ စိတ္သ႑ာန္၌ လူရာဝင္ခ်င္စိတ္၊ လူေတာ တုိးခ်င္စိတ္၊ လူအမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္စိတ္

က ကိန္းသထက္ ကိန္းလာသည္။ ေအာင္းသထက္ ေအာင္းလာ သည္။ ေအာင္းမႈ၊ ကိန္းမႈ ၾကာရွည္လာေသာ

အခါ ဖိသိပ္အားျပင္းေသာ ယမ္းသဖြယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ ေပါက္ကြဲအား ျပင္းထန္လာသည္ကုိ ေတြ႕ခ့ဲရသည္။

“ေဒး” မွာ၊ သူ႕ကုိယ္သူ သ,ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ မီးဒဏ္နာနာခံျပီး ျပင္းထန္ေသာ တူထုခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခံခဲ့

ရျပီးမွ၊ “ေဒး” ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစကုိ အစဆြဲမိသည္။ “ေဒး” ၏ ေအာက္သက္ေက်မႈက၊ သူ႕ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိန္

ကာလကုိ ယခုထက္ထိ ဆြဲဆန္႔ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။
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သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ငယ္ဘဝကလည္း၊ “ေဒး” က့ဲသုိ႔ပင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ အတူတကာ့အတူဆုံးမွာ၊ “ေဒး” က့ဲ

သုိ႔ပင္၊ လူရာမဝင္ျခင္း၊ လူေတာမတုိးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကုိ

“ေဒး”ထံ၌ အပ္ႏွံလိုက္မိသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ “ေဒး” ကုိ လုိက္ရွာသည္။ “ေဒး” ေရးတတ္ခဲ့သမွ်ကုိ၊ ျမန္မာ

ဘာသာျဖင့္ ျပန္ျပီးသည့္ စာအုပ္အားလုံးကုိ ဝယ္စုသည္။ သဲၾကီးမဲၾကီး ဖတ္သည္။ မွတ္စုထုတ္သည္။ “ေဒး” ၏

အဇၥ်တ ႏွင့္ သူ႕ဘဝကုိ ရွာေဖြသည္။ “ေဒး”၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးကုိ၊ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္မိသည္

အထိ “ေဒး” ကို အလြတ္မေပးခဲ့။ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပုံစံမ်ားတြင္ “ေဒး”၏ တန္ဖိုးမ်ား ႏွစ္ျမဳပ္ေန

သည္။ “ေဒး”မွာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ေဒး” မိသားစုက၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကုိ အဓိကထားလုပ္သည္။ ကံဆုိးမႈမ်ားက အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကံဳရ

သည္။ ျမစ္ေရလႊမ္းလုိ႔ သီးႏံွမ်ား ပ်က္ျပီး စီးပြားက်သည္။ အိမ္မွာေမြးသည့္ ႏြားေတြ၊ ဝက္ေတြက ေစ်းေကာင္း

မရ။ မနက္ေစာေစာ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးမွာ၊ နာရီ ႏွဳိးစက္ေပးျပီး အိပ္ခ်င္မူးတူးႏွင့္ထ။ ဝက္ေပါက္ကေလးေတြကုိ

ႏို႔တုိက္။ ေတာင္းထဲ ျပန္ထည့္။ မီးဖုိနေဘးမွာ၊ ျပန္ခ်ထား။ အိပ္ေရးမဝသည့္ မ်က္လုံးမ်ားကုိ ျပဴးျပဲ၍ ေက်ာင္းစာ

အုပ္ကုိ ၾကည့္ျပီး စာက်က္။ ထင္းခြဲ၊ ေရခပ္၊ ႏြားေခ်းၾကံဳး အလုပ္ေတြ လုပ္ရ။ ႏြားစာစင္း၊ ႏြားေက်ာင္း၊ ဝက္စာ

ေကၽြး အလုပ္ေတြလည္း လုပ္ရ။ မုိးရာသီဆုိ ရႊံ႕ေတြ ဗြက္ေတြထဲ

မွာ ႏြားေတြနဲ႔ အတူ ရုန္း။ “ေဒး” ငယ္ဘဝမွာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္

ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအဝုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳခံရတယ္ ဆုိတာ မရွိခဲ့။

“ေဒး” ကုိယ္တုိင္က၊ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေက်ာင္းမွာ လူေၾကာက္

ကေလး တစ္ေယာက္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာ။ သူ႕ဆယ္ေက်ာ္

သက္ဘဝေတြမွာ၊ သူ႕ ကုိယ္သူ သတ္ေသဖုိ႔ စိတ္ကူးမိခဲ့သည္

အထိ။ “ ေဒး” က၊ ေက်ာင္းမွာ ဆရာ/ဆရာမ ေတြ အေရးေပး၊

ပစားေပး ခံခဲ့ရသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့။

သူငယ္ခ်င္း၊ အတန္းေဖာ္မ်ားထ၌ဲလည္း အရာမဝင္။ သူငယ္ခ်င္း

ပင္ မ်ားမ်ားစားစား ရိွခဲ့ဟန္ မတူ။

သုိ႔ေသာ္ “ေဒး”၏ စိတ္သ႑ာန္၌ လူရာဝင္ခ်င္စိတ္၊ လူေတာ တုိးခ်င္စိတ္၊ လူအမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္စိတ္

က ကိန္းသထက္ ကိန္းလာသည္။ ေအာင္းသထက္ ေအာင္းလာ သည္။ ေအာင္းမႈ၊ ကိန္းမႈ ၾကာရွည္လာေသာ

အခါ ဖိသိပ္အားျပင္းေသာ ယမ္းသဖြယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ ေပါက္ကြဲအား ျပင္းထန္လာသည္ကုိ ေတြ႕ခ့ဲရသည္။

“ေဒး” မွာ၊ သူ႕ကုိယ္သူ သ,ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ မီးဒဏ္နာနာခံျပီး ျပင္းထန္ေသာ တူထုခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခံခဲ့

ရျပီးမွ၊ “ေဒး” ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစကုိ အစဆြဲမိသည္။ “ေဒး” ၏ ေအာက္သက္ေက်မႈက၊ သူ႕ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိန္

ကာလကုိ ယခုထက္ထိ ဆြဲဆန္႔ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။
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သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ငယ္ဘဝကလည္း၊ “ေဒး” က့ဲသုိ႔ပင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ အတူတကာ့အတူဆုံးမွာ၊ “ေဒး” က့ဲ

သုိ႔ပင္၊ လူရာမဝင္ျခင္း၊ လူေတာမတုိးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကုိ

“ေဒး”ထံ၌ အပ္ႏွံလိုက္မိသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ “ေဒး” ကုိ လုိက္ရွာသည္။ “ေဒး” ေရးတတ္ခဲ့သမွ်ကုိ၊ ျမန္မာ

ဘာသာျဖင့္ ျပန္ျပီးသည့္ စာအုပ္အားလုံးကုိ ဝယ္စုသည္။ သဲၾကီးမဲၾကီး ဖတ္သည္။ မွတ္စုထုတ္သည္။ “ေဒး” ၏

အဇၥ်တ ႏွင့္ သူ႕ဘဝကုိ ရွာေဖြသည္။ “ေဒး”၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးကုိ၊ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္မိသည္

အထိ “ေဒး” ကို အလြတ္မေပးခဲ့။ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပုံစံမ်ားတြင္ “ေဒး”၏ တန္ဖိုးမ်ား ႏွစ္ျမဳပ္ေန

သည္။ “ေဒး”မွာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ေဒး” မိသားစုက၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကုိ အဓိကထားလုပ္သည္။ ကံဆုိးမႈမ်ားက အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကံဳရ

သည္။ ျမစ္ေရလႊမ္းလုိ႔ သီးႏံွမ်ား ပ်က္ျပီး စီးပြားက်သည္။ အိမ္မွာေမြးသည့္ ႏြားေတြ၊ ဝက္ေတြက ေစ်းေကာင္း

မရ။ မနက္ေစာေစာ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးမွာ၊ နာရီ ႏွဳိးစက္ေပးျပီး အိပ္ခ်င္မူးတူးႏွင့္ထ။ ဝက္ေပါက္ကေလးေတြကုိ

ႏို႔တုိက္။ ေတာင္းထဲ ျပန္ထည့္။ မီးဖုိနေဘးမွာ၊ ျပန္ခ်ထား။ အိပ္ေရးမဝသည့္ မ်က္လုံးမ်ားကုိ ျပဴးျပဲ၍ ေက်ာင္းစာ

အုပ္ကုိ ၾကည့္ျပီး စာက်က္။ ထင္းခြဲ၊ ေရခပ္၊ ႏြားေခ်းၾကံဳး အလုပ္ေတြ လုပ္ရ။ ႏြားစာစင္း၊ ႏြားေက်ာင္း၊ ဝက္စာ

ေကၽြး အလုပ္ေတြလည္း လုပ္ရ။ မုိးရာသီဆုိ ရႊံ႕ေတြ ဗြက္ေတြထဲ

မွာ ႏြားေတြနဲ႔ အတူ ရုန္း။ “ေဒး” ငယ္ဘဝမွာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္

ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအဝုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳခံရတယ္ ဆုိတာ မရွိခဲ့။

“ေဒး” ကုိယ္တုိင္က၊ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေက်ာင္းမွာ လူေၾကာက္

ကေလး တစ္ေယာက္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာ။ သူ႕ဆယ္ေက်ာ္

သက္ဘဝေတြမွာ၊ သူ႕ ကုိယ္သူ သတ္ေသဖုိ႔ စိတ္ကူးမိခဲ့သည္

အထိ။ “ ေဒး” က၊ ေက်ာင္းမွာ ဆရာ/ဆရာမ ေတြ အေရးေပး၊

ပစားေပး ခံခဲ့ရသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့။

သူငယ္ခ်င္း၊ အတန္းေဖာ္မ်ားထ၌ဲလည္း အရာမဝင္။ သူငယ္ခ်င္း

ပင္ မ်ားမ်ားစားစား ရိွခဲ့ဟန္ မတူ။

သုိ႔ေသာ္ “ေဒး”၏ စိတ္သ႑ာန္၌ လူရာဝင္ခ်င္စိတ္၊ လူေတာ တုိးခ်င္စိတ္၊ လူအမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္စိတ္

က ကိန္းသထက္ ကိန္းလာသည္။ ေအာင္းသထက္ ေအာင္းလာ သည္။ ေအာင္းမႈ၊ ကိန္းမႈ ၾကာရွည္လာေသာ

အခါ ဖိသိပ္အားျပင္းေသာ ယမ္းသဖြယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ ေပါက္ကြဲအား ျပင္းထန္လာသည္ကုိ ေတြ႕ခ့ဲရသည္။

“ေဒး” မွာ၊ သူ႕ကုိယ္သူ သ,ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ မီးဒဏ္နာနာခံျပီး ျပင္းထန္ေသာ တူထုခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခံခဲ့

ရျပီးမွ၊ “ေဒး” ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစကုိ အစဆြဲမိသည္။ “ေဒး” ၏ ေအာက္သက္ေက်မႈက၊ သူ႕ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိန္

ကာလကုိ ယခုထက္ထိ ဆြဲဆန္႔ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။
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ဘဝဇာတ္ခုံ အဖုံဖုံ

ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈတုိ႔သည္ တစ္ရက္ တစ္မနက္တည္းႏွင့္ မရ။ ေအာက္သက္

မေက်ေသာ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္မႈမ်ားမွာ၊ အခ်ိန္သိပ္မၾကာ။ “ေဒး” က်ဥ္လည္ခဲ့ေသာ ဘဝမ်ားက အစံုစုံ။

“ေဒး”မွာ ဘဝဇာတ္ခံု အဖုံဖံုကုိ ကျပ အသုံးေတာ္ခံခဲ့သည္။ သူ႕က်ဥ္လည္ခဲ့ရာ ဘဝဇာတ္ရုပ္မ်ားကပင္၊ သူ႕၏

လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနည္းနာေကာင္းမ်ား၏ အပ့ံအပုိးျဖစ္ေနခဲ့တာ “ေဒး” ကိုယ္တုိင္ အစက မသိခဲ့။ မည္

သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမူ၊ “ေဒး” က အလုပ္တုိင္း အလုပ္တုိင္းမွာ၊ သူ႕ကုိယ္သူ မျပတ္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ အဆင္ေျပေန

၍ မွိန္းျပီး မေန။ အဆင္မေျပရင္လည္း၊ တစ္ခုခုကုိ လႊမဲခ်။ အျပစ္မတင္။ ဘာ့ေၾကာင့္… ဘယ္လုိ ဆုိတာကုိ

အျမဲသံုးသပ္ျပီး၊ သူ႕ကုိယ္သူ ပုိေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ ရွာေဖြေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

“ေဒး”က၊ စာတုိက္ကေန တစ္ဆင့္ စာေပးစာယူနဲ႔ စကားေျပာသင္တန္းလုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ မေအာင္ျမင္။

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းလုပ္သည္။ သူ စိတ္မပါ။

ျပဇာတ္အဖြဲ႕မွာလည္း၊ ဇာတ္လိုက္ လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ သူ႕ကုိယ္သူ ျပန္သုံးသပ္ျပီး၊ စိတ္ပ်က္ကာ ေစ်းျပန္ေရာင္း

သည္။ စက္ပစၥည္းအေၾကာင္းနားမလည္ဘဲ၊ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီက၊ ကုန္ကားမ်ားကုိ ေရာင္းေပးခ့ဲသည္။

မကၠင္းနစ္အေၾကာင္းနားမလည္၊ စက္အေၾကာင္းမသိဘဲ ေရာင္းထြက္ေအာင္ ေျပာဆုိေနရသည့္ အလုပ္ကို

“ေဒး” မုန္းလာသည္။ ေနာက္ အလုပ္တစ္ခု ထပ္ေျပာင္းသည္။ စိတ္ညစ္ညစ္ႏွင့္ ဝတၳဳထုိင္ေရးဖုိ႔ေတာင္ ၾကဳိးစား

ခဲ့ေသးသည္။ “ေဒး” ဘဝကုိ ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္၊ ဇာတ္ရုပ္စံုစုံ ေတြ႕ရသည္။

- အတန္းေဖာ္ေကာင္မေလးေတြ “စာမလိတ္” သည့္ ခ်ာတိတ္

- လူဖလံကေလး

- လူေၾကာက္သူ၊ လူေတာမတုိးသူ၊ လူရာမဝင္သူ

- ဆင္းရသဲား မိသားစုမွာ ေမြးဖြားလာသူ

- ႏြားေက်ာင္းသား၊ ဝက္ေခ်းၾကံဳး၊ ႏြားေခ်းၾကံဳး၊ ထင္းခြဲ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ေပေရနေရ ေကာင္ေလး

- ေစ်းသည္

- ကုမၸဏီဝန္ထမ္း

- အေရာင္းသမား

- ဇာတ္သမား

- သာမန္ေညာင္ည သင္တန္းဆရာ

- ဝတၳဳေရးျပီး ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ၾကိဳးစားဖုိ႔ ၾကံခဲ့ဖူးသူ

“ေဒး” က၊ သူ႕ကုိသူ အျမဲရွာေနသည္။ သင္တန္းဆရာ စ,လုပ္ေတာ့၊ သူ႕သင္တန္းကုိ ေကာင္းသထက္ ေကာင္း

ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဆုိဲတာ အျမဲ ေလ့လာေနသည္။ သုံးသပ္ေနသည္။ စဥ္းစားေနသည္။ အျမဲရွာေဖြေန
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သည္။ ရတတ္သမွ်၊ စာအုပ္မ်ားမွ မွတ္စုမ်ား ထုတ္သည္။ ေနာက္ဆံုး မိတၱဗလဋီကာ က်မ္းကုိ ျပဳစုဖို႔အတြက္

ပင္ စာၾကည့္တုိက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာမွ၊ လူ႕အတၳဳပၸတၱိေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ

စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရွာေဖြ ေမႊေႏွာက္ၾကည့္ခဲ့သည္။ “ငါးမိနစ္ အတၳဳပၸတိၱ” ႏွင့္ “ေက်ာ္ၾကားသူတုိ႔၏ လူမသိ

သူမသိ ျဖစ္ရပ္မ်ား” စာအုပ္မ်ားသည္၊ အဆုိပါ စာၾကည့္တုိက္ေျမာက္မ်ားစြာမွ ေလ့လာထုတ္ႏုတ္ခဲ့ေသာ မွတ္စု

မ်ားကုိ ျပန္လည္ ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

ကာနက္ဂ်ီ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ၊ တစ္ေက်ာင္းထဲ မဟုတ္။ အေမရိကန္ နယ္ တစ္ခြင္ ျပျဲပစဲင္ေအာင္

အႏံွ႔ျပန္႔က်ဲခဲ့ေသာ အေျခအေနအထိရိွခဲ့သည္။ သက္ၾကီးပညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဟုပင္ဆုိႏိုင္သည္။ လူ

တစ္ေယာက္ ငုပ္လွ်ဳိးေနေသာ ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စမ်ားကုိ အေရာင္တင္သည္။ ေသြးသည္။ သ,သည္။ ဆြဲထုတ္

သည္။ တံုးေနေသာ လူ႕အစြမ္းအစမ်ားကုိ ခၽြန္ထြက္လာေအာင္၊ ေပၚေပါထင္ထင္ျဖစ္လာေအာင္ “ေဒး”က အျမဲ

နည္းနာ သစ္ေတြ ရွာေဖြခဲ့သည္။ သူကုိယ္တုိင္ က်င့္သုံးၾကည့္သည္။ သင္တန္းမ်ားမွ၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ေဝဖန္

ခ်က္မ်ားကုိ အျမဲနားေထာင္သည္။ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္သလ၊ဲ အေရးပါသလဲ ဆုိတာကုိ “ေဒး” က

အျမဲ နားစြင့္ေနသည္။

လူေတြ၏ ႏွလုံးသည္းပြတ္ကုိ ထိေအာင္ စြဲယူႏိုင္ေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္အမူအရာ ဟန္ပန္မ်ားကုိ

နယ္ခ်႕ဲျပီးေလ့လာသည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ အဇၥ်တမ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ဆြဲထုတ္

သည္။ သူတို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသလဲ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ရွာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မဟာ

ဂႏၱဝင္ မိန္႔ခြန္းၾကီးမ်ား၊ ေဟာေျပာခ်က္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ရသလဆုိဲသည့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ေထာင့္

ေစ့ေအာင္ ရွာသည္။ လူအမ်ား၏ စိတ္ ႏွင့္ အေတြးအေခၚတုိ႔ က်ဥ္လည္ က်က္စားရာ သဘာဝမ်ားကုိ ရႈၾကည့္

သည္။ လူမႈေဗဒ ႏွင့္ လူစိတ္သဘာဝ၊ လူ႕သမုိင္းမ်ားကုိ အႏဲွ႔ ေျခဆန္႔ၾကည့္သည္။ ဒီလုိႏွင့္ သူ႕သင္တန္းကုိ လူ

ေတြအတြက္ ပိုေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ ၾကဳိးစားခ့ဲသည္။

“ေဒး” မွာ၊ သူ႕အေၾကာင္းကုိ သူ ဂဃနဏ သိေအာင္ လုပ္သူျဖစ္သည္။

လူအမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ သိဖို႔ ၾကိဳးစားသူျဖစ္သည္။

လူ႕သဘာဝ၊ လူ႕စရိုက္၊ လူ႕သေဘာကုိ အျမဲ အကခဲတ္ေန၍ လူ႕အစြမ္းအစမ်ားေပၚထြက္လာဖုိ႔

မလုိေသာ အကာမ်ားကုိ ဖဲ့ထုတ္ဖို႔ ၾကဳိးစားခဲ့ေသာ မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လုိ,လုိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ

တုိ႔၏ ေက်ာက္ဆစ္ သမား။

အားလုံး သတိထားဖုိ႔လုိသည္မွာ၊

“ေဒး”အေနျဖင့္၊ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲ မပစ္ခင္ ဘယ္အရာကုိ အရင္လုပ္ခဲ့

သနည္း ဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ “ေဒး”သည္၊ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေျပာင္းလဲ မပစ္ခင္၊

သူ႕ဘဝကုိ အရင္ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ခဲ့သူတည္း။
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ကားလ္မတ္ခ္က ေျပာဖူးသည္။

ကမာၻၾကီးကုိ ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္၊ မင္းကုိယ္မင္း အရင္ေျပာင္းလဲ ပစ္လုိက္ပါ … ဟူ၍။

ည ၇ း ၁၃ ( ၁၅ / ေမ / ၂၀၁၇ )
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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 လူ႕အရင္းအျမစ္အရာရွိ

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။


