
၁ 

 

မြန်ြာကဗျာအချိုက့ပေးပော ရေခံစားြှုနှင့် အေိအမြင်ြျား 

ပေါ်ေန်းေန်းဝင်း
၁ 

စာတြ်းအကျဉ်း
 

ဤစာတြ်းတွင် မြန်ြာကဗျာအချို က့ပေးပော ရေခံစားြှုနှင့် အေိအမြင်ြျားကုိ ပေ့ောတင်မေထားေါေည်။ 

ကဗျာြျားြှတစ်ဆင့် ဘဝေတ်ဝန်းကျင်ကုိ မြင်ပတွနုိ့င်ေည်။ အမေန်က့ျယ်ပော ပောကအပကကာင်းကိုေည်း ေိရိှနိုင်ေည်။ 

နှစ်ေက်မခင်းရေကိုေည်း ခံစားရေည်။ ဘဝအေိအမြင် အာနိေင်ကိုေည်း ပေးစွြ်း နိုင်ေည်။ ကဗျာ၏ 

ေွှြ်းြိုးြှုအာနိေင်ြှာ အစွြ်းထက်ေှ၍ ကဗျာကပေးေည့် ခံစားြှုနှင့် အေိအမြင်ကို တင်မေေုိေါေည်။ ဤေို ့

ပေ့ောတင်မေရာ၌ ေုဂံပခတစ်ာဆုိ အနန္တေူရိယအြတ၏် “ေူတည်းတစ် ပယာက်” ချီ ြျက်ပမြေေကကာ၊ 

ပညာင်ရြ်းပခတစ်ာဆုိ ပတာင်တွင်းရှင်ငငိြ်းြယ်၏ “ငါ့ကုိကွယ် အြယ်ကကီး နဲဘ့ကကီးြေျက်ေုိ”့ချီ အုိင်ချင်း၊ ပခတ်စြ်းစာဆုိ 

ြင်းေုဝဏ်၏ “ြေိုးပြာင်ောငေီ”၊ ဆရာပော်ဂျီ၏ “ေှိုင်းကပေးေင်”၊ ဆရာြ ပငွတာရ၏ီ 

“ေူရဲပကာင်းေုံးပယာက်နှင့် ခရီးေည်” ကဗျာ(၅)ေုေ်၏ ရေခံစားြှုနှင့် ကဗျာကပေးပော အေိအမြင်ြျားကုိ 

ပေ့ောတင်မေထားေါေည်။ ဤေုိ ့တင်မေရာတွင် ကဗျာြဲွေေံု့နည်းစနစ်ြျားကုိ ပေ့ောတင်မေြည်ြဟုတဘ်ဲ ကဗျာြျားကို 

ြေတရ်ှုမခင်းမြေင့် မြေစ်ပေါ်ောေည့် နှစ်ေက်မခင်းရေခံစားြှုနှင့် ကဗျာကပေးပော အေိအမြင်အေိုင်းကို အဓိကထား၍ 

ပေ့ောတင်မေထား ေါေည်။ 

ပော့ချက် - ကဗျာ့ပဝါဟာရနှင့်ေပဘာေဘာဝ၊ ရေစာပေ၊ ရေခံစားြှုနှင့် အေိအမြင် 

နိေါန်း 

မြန်ြာစာပေေြိုင်းတွင် မြန်ြာကဗျာေည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍြှ ေါဝင်ခဲ့ငေီး စာပေေြုိင်းကို 

ြှတ်တြ်းတင်ေည့် ေုဂံပခတ်ြှေည်  ေင်းယပခတ်၊ အင်းဝပခတ်၊ ပတာင်ငူပခတ်၊ ပညာင်ရြ်းပခတ်၊ 

ကန်ုးပဘာင်ပခတ်၊ ကိုေိုနီပခတ်၊ ေွတ်ေေပ်ရးပခတ်နှင့် ယပနြ့ျကပ်ြှာက်ပခတ်တိုင် ပခတ် အဆကဆ်က် 

ကဗျာြျားကို ြဲွေ န့ည်းြျိုးစုံနှင့်ပရးြွေဲ ၍့ နှစ်ေကစ်ွာခံစား ေက်ခံေျကရ်ှိပကကာင်းေိနုိင် ေည်။ 

ပရှးနှစ်ပေါင်းြျားစွာကေင် တည်ရှိခ့ဲပော မြန်ြာကဗျာြျားေည် အနာဂတ်ကာေြျားတွင် ေည်း 

ဆကေ်က်တည်ရှိပနြည်ောမြေစ်ေည်။ရေပမြာက် အြေွဲအ့နွဲ ြ့ျားနှင့်အတူ ပောကအမြင်၊ ဘဝအမြင်၊ 

ဓြ္မအမြင်၊ စာပေအနုေညာအမြင် စေည့်ေူေားတုိအ့တွက် အေိအမြင်ြျား ပေးစွြ်းနုိင်  

  

 
၁
တွဲြေက်ေါပြာက္ခ၊ ေြဝါယြတက္က ေိုေ် (ေန်ေျင်)  



ေည့် အဆင့်အတန်းမြင့်ြားပော ကဗျာပကာင်းြျားစွာ မြန်ြာစာပေတွင်ရှိပနပကကာင်း ပေ့ောပတွ  ့

ရှိနိုင်ေါေည်။ 

 ဤစာတြ်းတွင် ပခတ်အေီးေီးပေါ်ထွန်းခ့ဲပော မြန်ြာကဗျာြျားစွာအနက်ြှ ေုဂံပခတ် 

စာဆိုအနန္တေူရယိအြတ်ကကးီ၏ “ေတူည်းတစ်ပယာက်” အစချီ ြျက်ပမြေေကကာ၊ ပညာင်ရြ်းပခတ် 

စာဆိုပတာင်တွင်းရှင်ငငိြ်းြယ်၏“ငါ့ကုိကွယ်အြယ်ကကီးနဲဘ့ကကီးြေျက်ေုိ”့ချီ အုိင်ချင်း၊  ပခတ်စြ်း စာဆုိ 

ြင်းေုဝဏ်၏ “ြုိေးပြာင်ောငေီ”၊ ပခတ်စြ်းစာဆို ဆရာပော်ဂျီ၏ “ေှိုင်းကပေးေင်”၊ 

ပငွတာရီ၏“ေူရပဲကာင်းေုံးပယာကန်ှင့်ခရီးေည်” ကဗျာြျားြှပေးပော ရေခံစားြှုနှင့် အေိ အမြင်ြျားကို 

ပေ့ောတင်မေထားေါေည်။  

ရည်ရွယ်ချက် 

မြန်ြာစာပေရိှ ကဗျာပကာင်းြျားေည် စာြေတ်ေူြျားအတွက် ရေနှစ်ေက်ခံစားြှုနှင့်အတူ ေူပ့ောကကုိ 

ကကည့်တတ်၊ မြင်တတ်၊ စာနာတတ်၊ ဆင်မခင်တတ်ေည့် အေိအမြင်ြျား ပေးစွြ်းနုိင် ပကကာင်း ပြော်မေေိုပော 

ရည်ရွယ်ချကမ်ြေင့် ဤစာတြ်းကို ပရးေားထားမခင်းမြေစ်ေါေည်။ ဤစာတြ်းေါ ကဗျာြျားေည် 

ကဗျာနှစ်ေကမ်ြတ်နုိးေူြျားအတွက် ရေနှစ်ေက် ခံစားြှုနှင့်အတူ ပောကအမြင်၊ ဘဝအေိအမြင် 

ခွန်အားြျားကို ပေးစွြ်းနုိင်ေိြ့်ြည်ဟု ပြျှော်ြှန်းေါေည်။ 

  



၁။ ကဗျာပဝါဟာရနှင့်ေပဘာေဘာဝ 

ကဗျာဆရာြျားေည် ေိဋ္ဌဓြ္မပောကတွင် ကျင်ေည်ေှုေရ်ှားရင်း ြိြိတိုပ့တွ ့ကကုံခံစားရေည့် အပတွအ့ကကုံနှင့် 

ခံစားြှုအပေါ် အပမခတည်ကာ ကဗျာြေန်တီးြှု အတတ်ေညာြျားမြေင့် ကဗျာြျားကို ပရးြဲွေ ြ့ေန်တီးကကေည်။ 

ကဗျာ၏ အဓိေ္ပာယ်ကို မြန်ြာအဘိဓာန်ကျြ်းတွင်- 

“ကဗျာ/ဂဗျာ/န - စည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ စာေံုး၊ စာေုိေ်အပရအတွက် ကာရန် 

အချိတ်အဆက်၊ အေံအပနအထားစေည် မြေင့် စီကံုးထားပော 

အြဲွေအ့နဲွ ”့
၁
 

ဟု အဓိေ္ပာယ်ြွေင့်ဆိုေည်။ 

အဂကေိေ်စာပေေညာရငှ် ဝီေံဟက်ေေေ်ကြူ- 

“ကဗျာဆုိေည်ြှာ အပတွး၏ ဘာောစကား၊ အာရံုတုိ၏့ ဘာောစကား မြေစ်ေည်။ ကဗျာေည် 

ေူစိ့တ်ကုိ အေျင်အမြန်ပေျာ်ရွှင်ြှု၊ ေုိြ့ဟုတ် နာကျင်ြှုပေးေြျှေတုိနှ့င့် ေက်ဆုိင်ေည်။ 

ကဗျာေည် ေူ၏ ရင်ကုိေည်း ထိခုိက်ပစေည်။ ေူ၏ အေိစိတ် ကုိေည်း ထိခုိက်ပစေည်”
၂
 

ဟူ၍ ြွေင့်ဆိုထားေည်။ ထိုမ့ေင် ကဗျာ၏ေပဘာကို- 

“ကဝိနံ ဣေံကဗျံ ကဗျာေည် ေညာရိှတုိ၏့ အရာမြေစ်ပကကာင်းဆုိေည်။ ြည်ေည့် ေူြျိုး၏ 

စာပေတွင်ြဆုိ ကဗျာေည် အဆင့်မြင့်ပော စာပေပရးေားြှုဟု စံမေုကက ေါေည်”
၃
 

ဟူ၍ ပြော်မေထားေည်။ ထိုအဓိေ္ပာယ်ြွေင့်ဆိုချက်ြျားအရ ကဗျာ၏ ေပဘာေဘာဝကို အနှစ်ချုေ် ြွေင့်ဆိုရေျှေင် 

ကဗျာဟူေည် စည်းကြ်း၊ စနစ်ြျား၊ ကာရန်အချိတ်အဆကြ်ျားနှင့် ေီကုံးြဲွေ နွ့ဲ ပ့ော စာြေတ်ေူ၏စိတ်ကို 

နှစ်ေကပ်ကျနေ်ြှုဟူေည့် ရေခံစားြှုြျား ပေးစွြ်းနုိင်ေည့်အမေင် အေိအမြင် ြျားပေးစွြ်းနုိင်ပော 

အြေွဲတ့စ်ြျိုးဟု ြွေင့်ဆိုရြည်မြေစ်ေါေည်။ 

 ၁ 
မြန်ြာစာအဘိဓာန်၊ ၁၉၉၁၊ ၄။ 

 ၂ 
စာပေဂျာနယ်၊ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၉၅၊ ၁၄၄။ 

 ၃
 ချိုချိုတင့် (ေါပြာက္ခ-၊ ပေါက်တာ-)၊ ၂၀၁၁၊ ၁၇၇။ 

၂။ ရေခံစားြှုနှင့် အေိအမြင် 

စာပေြျားတွင် ေူအ့ပကကာင်း၊ ပောကအပကကာင်း၊ ေူအ့မြင်၊ ပောကအမြင်ြျားကို ပရးြဲွေ ပ့ေ့ရိှရာ 

ဆရာပြာင်ဆုရှင်က- 

“ေူေ့ြုိင်းတွင် စာပေအပရးအေား ပေါ်ပေါက်ချိန်ြှစ၍ ေူပ့ောကကုိ ပေ့ော မခင်း၊ 

ေူေ့တ်ဝန်းကျင်ကုိပေ့ောမခင်း၊ ေဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ကုိ ပေ့ောမခင်း၊ ေူစိ့တ်ေူြ့ပနာကုိ 



ပေ့ောမခင်းတုိ ့ မေုေုေ်ခ့ဲပောြှတ်တြ်းြျားေည် စာပေမြေစ် ေည်။  ေူဉ့ာဏ်ပစစား 

ကွန်မ့ြူးချက်ြျားေည်း မြေစ်ေည်။ ထုိစာပေတုိကုိ့ ရေ အေွင်၊ ေုတအေွင် ပတွနုိ့င်ေည်”
၁
 

ဟုပြော်မေေည်။ ထိုမ့ေင် စာပေတွင် ေတုစာပေနှင့် ရေစာပေဟူ၍ နှစ်ြျိုးရှိပကကာင်း ပြော်မေထားရာ ဤတွင် 

ရေစာပေအပကကာင်းကုိ အဓိကပြော်မေေုိေါေည်။ ရေစာပေ၏ အဓိေ္ပာယ်ကုိ မြန်ြာ အဘိဓာန်တွင်- 

“ရေစာပေ/ ရာ့ော့စာပေ/ န- ရေပေါ်ပအာင် ြဲွေ နဲွ့ ပ့ရးေားထားပော ေကကာ၊ စကားပမေ 

စေည်”
၂
 

ဟု ြွေင့်ဆိုထားေည်။ တစ်ြေန် ဆရာပော်ဂျီက ရေစာပေနှင့်စေ်ေျဉ်း၍- 

“ကဗျာပကာင်း၊ ဝတ္ထ ုပကာင်း၊ မေောတ်ပကာင်း စေည်တုိေ့ည် (ဝါ ) ရေစာပေ 

ပကာင်းဟူေည် ေက်ရိှေက်ြ့ဲ ေတ်ဝန်းကျင်ဘဝ၌ မြင်ပနကကရပော၊ ကကားပနကက ရပော၊ 

ကကုံပနကကရပော အာရံုတုိအ့ပေါ်၌ စာပရးဆရာ၏ ပစတနာေက်ပရာက်၍ ေူအ့မြင်၊ 

ေူအ့ကကား၊ ေူအ့ပတွအ့ကကုံတုိကုိ့ ေူပ့စတနာအေုိက် ေရုေ်ပြော်ြဲွေ ဆုိ့ ထားပော 

စာြျိုးမြေစ်ေည်ဟု ယူဆေါေည်။ တစ်နည်းဆုိရပော် ရေစာပေပကာင်း ဟူေည် 

စာပရးဆရာ၏ စိတ်ပစတနာကုိ ပရးထားပောစာြျိုးမြေစ်ေည်ဟု ဆုိေုိေါေည်”
၃
 

၁
 ဂန္ထဝင်စာပေစာတြ်းြျား (ေထြတွဲ)၊ ၁၉၉၁၊ ၁၇၆။ 

 ၂
 မြန်ြာအဘိဓာန်၊ ၉၁၊ ၃၀၃။ 

၃
 ပော်ဂျီ၊ ၂၀၀၄၊ ၂၅၃။ 

ဟု ပြော်မေထားရာ ရေစာပေတွင် ကဗျာ၊ ဝတ္ထ ု၊ မေောတ်တို ့ အကျုံးဝင်ငေီး ရေစာပေတွင် စာပရးေူ တုိ၏့ 

ပစတနာခံစားချက်၊ စိတ်ကူးအပတွအ့ကကုံ၊ အကကားအမြင်တုိကုိ့ အပမခတည်၍  ပရးြဲွေထ့ား ပကကာင်းေိနုိင်ေည်။ 

စာပရးေူတုိ၏့ ခံစားချက်၊ စိတ်ကူးအပတွအ့ကကုံ၊ အကကားအမြင်တုိကုိ့ အပမခ 

တည်ပရးြဲွေထ့ားမခင်းမြေစ်ေည်ဟဆုိုပော်ေည်း အပေျာ်ြေတ်စာပေေက်ေက် ြဟုတ်ပကကာင်းကို 

ဆရာပော်ဂျီက- 

“ရေစာပေေည် ပောကေဘာဝအချက်အေက် (Fact) ပြော်မေြှုကုိ အဓိက ထားပော 

စာြျိုးြဟုတ်ေါ။ ပောကေဘာဝအချက်ြျားကုိရှာ၍ရရိှငေီးေည့် ထုိအချက်အေက်ြျားကုိ 

အပမခမေု၍ ဘဝအပကာင်းအဆုိး အကျိုးအမေစ် အေိ တင်မေြှုကုိ (ဝါ ) ေူပ့ောက 

အယုတ်အမြတ်တရား (human values) တင်မေြှုကုိ အဓိကထားပော စာြျိုးမြေစ်ေည်”
၁ 

ဟု ရေစာပေ၏ေပဘာကို ပြော်မေထားေည်။ 

 ထိုပ့ကကာင့် ရေစာပေတွင် အကျုံးဝင်ေည့် ဝတ္ထ ု၊ ကဗျာ၊ မေောတ်ြျားေည် စာြေတ်ေအူား 

ပြေျာ်ပမြေြှုပေးစွြ်းနုိင်မခင်း၊ နှစ်ေကြ်ှုပေးစွြ်းနုိင်မခင်း၊ နှစ်ေက်ြှုကို အပကကာင်းမေု၍ အေိအမြင် 



အပတွးအပခါ်ြျားကို ပေးစွြ်းနုိင်ေည့်စာြျိုးမြေစ်ေည်ျဟု ဆိုနုိင်ေါေည်။ ရေစာပေ ြေန်တီးပော 

စာပေေညာရှင်ြျားေည် ြိြိတိုပ့ရးေားပော ကဗျာ၊ ဝတ္ထ ု၊ မေောတ် စေည့် ရေစာပေြျားတွင် 

နှစ်ေကြ်ေွယ်ရေ (၉)ေါးအရောကို ထည့်ေွင်းကာ ြေန်တီးပရးြဲွေ က့ကေည်။ 

ဤတွင် ရေ(၉)နှင့်စေ်ေျဉ်းငေီး ဆရာကကီးပြာင်ခင်ြင် (ဓနုမြေူ)က ေုပဗာဓာေကကာကျြ်းကို 

ကိုးကား၍-  

“(၁) ြိန်းြနှင့်ပယာက်ျားတုိ ့ ချစ်ကကိုက်မခင်း ေိဂကါရရေ (၂) မေုံးရယ်မခင်းဟူပော ဟဿရေ 

(၃) စုိးရိြ်ပကကာင့်ကက ေနားမခင်းဟူပော ကရုဏာရေ (၄) ကကြ်းကကုတ် မခင်းေပဘာရိှပော 

ရုေ္ဓရေ (၅) ေံုေ့ဝီရိယဟူပော ရဲရင့်မခင်းေပဘာရိှပော 

 

၁
 ပော်ဂျီ၊ ၁၉၉၄၊ ၈၃။ 

ဝီရရေ (၆) ပကကာက်မခင်းဟူပော ဘယာနကရေ (၇) စက်ဆုေ်ရံွရှာမခင်းဟူပော ဝိဘစ္ဆရေ 

(၈) အ့ံကေမခင်းဟူပော အဗ္ဘုတရေ (၉) ငငိြ်ေက်တည်ကကည်မခင်း ဟူပော ေန္တရေ”
၁
 

ဟု ရေ (၉)ေါး၏ အဓိေ္ပာယ်ကုိ ရငှ်းေင်းပြော်မေထားေည်။ ပြော်မေေါ ရေခံစားြှုြျားကို ထည့်ေွင်း ၍ 

ြေန်တီးထားပော ရေစာပေြျားေည် ရေစာပေေက်ေကမ်ြေစ်ရုံနှင့် ြငေီးပေး။ အဆင့်အတန်း ရှိ၍ 

အစြွ်းအာနိေင်ရှိပောပော ရေစာပေပကာင်းမြေစ်ရန် ေိုအေ်ပကကာင်းကို- 

“အဆင့်အတန်းရိှပော ကဗျာအေါအဝင် ရေစာပေေည် ေရေိတ်၌ ရေဟူပော 

နှစ်ေက်မခင်းကုိ မြေစ်ပစေျက် ရေနှင့်အတူ ေတ်ဝန်းကျင်ကုိ ေတိမေုြိပစမခင်းမြေင့် 

ကုိယ့်အတွက်ော စဉ်းစားချင်ပော ငါစဲွပေျာ့ေါးပစငေီး ဘဝအပြာပမေပစ နုိင်ေည်”
၂
 

ဟု  အဆင့်အတန်းရှိပော ရေစာပေြျား၏ အစြ်ွးအာနိေင်ကို ပြော်မေထားေည်။ 

ေုထုေဉ်ေူေားတိုအ့ပနနှင့် ေုထုေဉ်ေဘာဝ ေှုေရ်ှားေွားောေုေ်ကိုင်ရင်း ပနစ့ဉ်နှင့်အြျှေ ပေါေ၊ 

ပြာဟ၊ ပောဘ၊ ြာန်၊ ြာန ပထာင်ေွှားပြာကြ်ာြှုြျား မြေစ်တတ်ေေို ပကကာင့်ကကစိတ်၊ ပတာင့်တစိတ်၊ 

အားငယ်စိတ်၊ အထီးကျန်စိတ်စပော ေြ်ိငယ်အားငယ်ြှုြျားေည်း ခံစားရ တတ ်ေည်။ ထိုပောဘ၊ ပေါေ၊ 

ပြာဟ၊ ပကကာင့်ကက၊ ပတာင့်တစတိ်ြျားကိုေင် ဘဝအပြာဟုဆိုချင် ပကကာင်း ဆရာပောဂ်ျီက- 

“ဘဝအပြာဆုိေည်ြှာ ပောဘ၊ ပေါေ၊ ပြာဟစိတ်တုိပ့ကကာင့် ပြာဟုိက်မခင်းကုိ ဆုိေုိေည်”
၃
 

ဟု ေူေားတိုခံ့စားရေည့် ဘဝအပြာြျားကိုြွေင့်ဆိုမေေည်။ ရေစာပေေည် ေူေားတိုခံ့စားရပော 

ဘဝအပြာတိုအ့တွက် ငငိြ်းချြ်းြှုပေးရာ၊ နှစ်ေြိ့်ြှုပေးရာ၊ ပမြေဆည်ြှုပေးရာ၊ ဆင်မခင်နိုင်ြှုပေးရာ 

 

 ၁
 ခင်ြင်၊ ပြာင်၊ (ဓနုမြေူ)၊ ၂၀၁၀၊ ၁၃၈။ 



 ၂
 -ယင်း-၊ ၁၃၉။ 

၃
 ပော်ဂျီ၊၂၀၀၄၊ ၂၇၆။ 

ပဆးစွြ်းတစ်ေက်နှင့်တူပကကာင်းကို-  

“ရေစာပေေည် ဘဝအပြာေြားြျားကုိ ထုိဘဝအပြာြှ ေွတ်ပမြာက်ပစပရး အတွက် 

တက်ကကမခင်း၊ ရဲရင့်မခင်းတုိ ့မြေစ်ောပအာင်ကား မေုပေးနုိင်ေည်”
၁
 

ဟု ရေစာပေ၏အစွြ်းကုိ ပြော်မေထားေည်။ ရေစာပေပကာင်းကုိြေတ်ရှုမခင်းမြေင့် ပောကေတ်ဝန်း ကျင်ကိုေည်း 

ေတိမေုြိနုိင်ေည်။ ြိြိ၏ ပောဘ၊ ပေါေ၊ ပြာဟ၊ ြာန ပထာင်ေွှားြှုြျားကို ေည်း ကိုယ်တိုင်ေတိမေု 

ဆင်မခင်တတ်ောေည်။ ဤေုိ ့ ဆင်မခင်ေုံးေေ်နုိင်ေည့်အတွက် ြိြိ အကျိုး၊ ေတူစ်ေါးအကျိုးကို ြျှေတစာွ 

ေယ်ေိုးေိုစိတ် မြေစ်ပေါ်ပစေည်။ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှေုံး ေုံးေါး ကို ဆင်မခင်နုိင်၍ ေတ္တ ဝါြျားအပေါ် 

ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ ပြတ္တ ာတရား၊ ကရုဏာတရားမြေင့် ကကည့်မြင်နုိင်ပော အေိအမြင်၊ အေိတရားြျား 

ရရိှပစေည်။  

 ဤစာတြ်းတွင် တင်မေထားပော ကဗျာငါးေုေ်ြှာ ေနားမခင်း၊ ပကျနေ်နှစ်ေကမ်ခင်း၊ ရွှင်မြူးမခင်း၊ 

တက်ကကမခင်းဟူပော ရေခံစားြှုြျားကို မြေစ်ပေါ်ပစေျက် တရားအေ၊ိ ဘဝအေ၊ိ ပောကအေိအမြင်ြျားကုိ 

ပေးနုိင်ပော ကဗျာြျားမြေစ်ပကကာင်း ပေ့ောတင်မေေွားြည်မြေစ်ေါေည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ၁
 ပော်ဂျီ၊၂၀၀၄၊၂၇၆။ 

၃။ ကဗျာကပေးပော ရေခံစားြှုနှင့် အေိအမြင်ြျား 

၃၊၁။ ေူတည်းတစ်ပယာက်ချီြျက်ပမြေေကကာ 



ဦးစွာ ေုဂံပခတ်စာဆို အနန္တေူရယိအြတ်၏ ေတူည်းတစ်ပယာက် အစချီြျက်ပမြေေကကာြှပေး ပော 

ရေခံစားြှုနှင့် အေိအမြင်ကို တင်မေေိုေါေည်။ မြန်ြာစာပေပောကတွင် ဤကဗျာနှင့် ေတ်ေက၍် 

ေုဂံပခတ်ကဗျာဟုတ်ြဟုတ် အမငင်းေွားစရာအချကြ်ျားကို စာပေေုပတေီြျားက ပထာကမ်ေခဲ့ကကေည်။  

 ဤစာတြ်းတွင် ေူတည်းတစ်ပယာက် အစချီ ြျက်ပမြေေကကာြှာ ေုဂံပခတ်ကဗျာ ဟုတ်ြဟုတ် 

ေညာရှင်ြျား အမငင်းေွားကကေည့်အချကထ်က် ဤကဗျာကပေးပော ရေခံစားြှုနှင့် အေိအမြင် ကိုော 

အဓိက ပြော်မေေိုေါေည်။ ကဗျာြှာ- 

                                         ေူတည်းတစ်ပယာက် ချီ ြျက်ပမြေေကကာ 

 (၁) “ေတူည်းတစ်ပယာက၊် ပကာင်းြုိေပ့ရာက်ြူ၊ ေတူစ်ပယာက်ြှာ၊ ေျက်ေင့် ကာော၊ 

ဓြ္မတာတည်း။ 

 (၂) ပရွှအိြ်နန်းနှင့် ကကငှာန်းေည်းခံ၊ ြတ်ပေါင်းရေံျက၊် ပေျာ်စံရိေ်ငငိြ်၊ စည်းစိြ် ြကွာ၊ 

ြင်းချြ်းောကား၊ ေြုေ္ဒရာ၊ ပရြျကန်ှာထက၊် ခဏတက်ေည့်၊ ပရေွက် ေြာ၊ 

တစ်ေက်ေျာတည်း။ 

 (၃) ကကင်နာေနား၊ ငါအားြေတ်၊ ယခုေွတ်ေည်း၊ ြေွတ်ကကြ္မာ၊ ေူတကာတို၊့ 

ခန္ဓာခိုင်ကျဉ်၊ အတည်ြငြဲ၊ ပြောက်ေွဲတတ်ေည်၊ ြချွတ်စရာ၊ ေတ္တ ဝါတည်း။ 

 (၄) ရှိခိုးပကာ်ပရာ်၊ ေူပော်အကျွန်၊ ေန်ခ့ဲတုံ၏၊ ခုိက်ကကုံဝိဘတ်၊ ေေံာစက်၌၊ 

ကကို က်ေတ်တွန်ြှု၊ တုံြ့ယူေို၊ ကကည်ညိုစိတ်ေန်၊ ေခင်ြွန်ကို၊ ချန်ဘိစင်စစ်၊ 

အမြစ်ြ့ဲပရး၊ ခွင့်ေျင်ပေး၏၊ ပေးွေည်နိစ္စာ၊ ငါ့ခန္ဓာတည်း”
၁
 

ဤကဗျာေည် မြန်ြာေူြျိုး၊ ကဗျာဝါေနာေါေ၊ူ ကဗျာချစ်မြတ်နိုးေြူျား၏စိတ်ကို ေွှြး်ြုိးနိုင် 

စွြ်းရှိပော ကဗျာမြေစ်ေည်။ 

 ၁
 ဂန္တဝင်စာပေစာတြ်းြျား (ေ)တွဲ၊ ၁၉၉၁၊ ၁၀၇။ 

ဤကဗျာနှင့်စေ်ေျဉ်း၍ ဆရာဦးပြေပြာင်တင်က- 

“နရေတိစည်ေူြင်းကကီးေက်ထက် ေက္က ရာေ် ၅၃၆ ခုနှစ်တွင် ြင်းယဉ် နရေိခက၏ 

အထိန်းပတာ် အနန္တေူရိယအြတ်ေည် ြင်းမေစ်ေဏ်ရာေေံပကကာင့် ပေရြည့်ဆဲဆဲ တွင် 

ပရးေားခ့ဲပော ကဗျာမြေစ်ေည်ဟု အြျားယံုကကည်ကက၏။ ြှတ်ေားစံတင် ပောက်ပော 

တရားေပဘာြျား ေါရိှ၏။ ကုိယ်ခန္ဓာစည်းစိြ်ဥစ္စာတုိ၏့ ြငြဲတတ် ပော အနိစ္စ 

ေပဘာတရားေည် ြှန်ပေစွတကားဟု ပရးေားေည့်အခါ ထင်မြင် ပအာက်ပြ့ဟန် 



ေက္ခဏာရိှေည်။ ပေရြည့်ဆဲဆဲတွင် ကုိယ်တုိင်ေိဋိ္ဌ ပတွ ့ကကုံရ ေည့် အပကကာင်းကုိ 

စေ်ဆုိခ့ဲမခင်းပကကာင့် စိတ်ဓာတ်ကုိ ထိခုိက်ပအာင် တုိတုိနှင့် ေင်ပကာင်းေှ၏”
၁
 

ဟု ေုံးေေ်ပြော်မေခဲ့ေည်။ ဤကဗျာြေတ်ငေီးချိန်တွင် ဦးစွာခံစားရေည်ြှာ စိတ်ထိခိုက် ပကကကွဲမခင်း၊ 

ကေ်ွြျက်ခံရြည့်စာဆိုအပေါ် ေနားမခင်းဟူေည့် ကရုဏာရေခံစားြှုေင် မြေစ်ေည်။ ပေအ့ံဆဲဆဲ တွင် 

ပရးခ့ဲပောကဗျာဟု ြထင်ရပအာင် တည်ငငိြ်ေည့် စိတ်ထား၊ ခွင့်ေွှတ်ေည်းခံနုိင်ပော စိတ်ထား၊ ပေါေကုိ 

ထိနး်ေိြ်းနုိင်ေည့် စွြ်းအားြျားကို ပေးစားြွေယ်ပတွရ့ှိရေည်။  

 ေူတကာတို ့ ပရှာင်ေွှဲြရေည့် ပေမခင်းတရား၊ ထိုပေမခင်းတရားေည်ေင် မြေစ်ရိုးမြေစ်စဉ် 

ပရာဂါဘယခံစား၍ ရင်ဆုိင်ရြည့် ပေမခင်းတရားြဟုတ်ဘဲ ရက်စက်စွာကွေ်ြျက်မခင်းခံရြည့် 

ပေမခင်းတရားမြေစ်ေည်။ ဤအမြေစ်ဆိုးကို ရဝံဲ့စွာ ရင်ဆိုင်ေွားေည့် ခုိင်ကျဉ်ပောစိတ်ထားကို ပတွရ့ှိရေမြေင့် 

အံ့ဩပေးစားြွေယ် အဗ္ဘုတရေကိုမြေစ်ပေါ်ပစေည်။ ေေံရာတွင် အတုံအ့ေှည့်ရှိ ပကကာင်း 

ေတိပေးေွားေည်ြှာေည်း ပကကာက်ရံွေံ့ပဝဂယူြွေယ် ဘယာနကရေကုိ ခံစားြိပစေည်။ 

ဤေံေရာပကကးကုိေင်တုံြ့ယူေိုပကကာင်း၊ ခွင့်ေွှတ်ပကကာင်း ြိြိအေက်ကိုေတ်ရန် ပစညွှန်းခဲ့ေကုိူ 

ရန်ေူဟုြြှတ်၊ ြိြိအရှင်အမြေစ်ောစဲွြှတ်၍ ရုိပေစွာေင် ဂါရဝမေုခ့ဲပကကာင်း တည်ငငိြ်စွာပေျှောက်တင် ချက်ြျားက 

အ့ံြွေယ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်ြှုကုိ ေှစ်ဟမေနုိင်ေမြေင့် အ့ံဩပေးစားြှု အဗ္ဘုတရေနှင့်အတူ 

  

 ၁
 ပြေပြာင်တင်၊ဦး၊ ၂၀၁၃၊ ၂၇။ 

စိတ်ထားမြတ်ပော ပယာက်ျားပကာင်းတစ်ဦး၏ ေုေရ်ေ်၊ ဆုံးမြေတ်ချက၊် ခံယူချက်ြျားကို နှစ်ေက် 

ပေးစားြှုဟူေည့် ေန်းတုိင်ရေမြေစ်ပော ေန္တရေေုိ ့ဆဲွပခါ်ေွားနုိင်ပေေည်။ ထုိမ့ေင် ေူေားတုိေ့ည်  

“ောဘ- ောဘ်ရမခင်း၊ အောဘ- ောဘ်ြရမခင်း၊ ယေ- အပခခအရံရိှမခင်း၊ အယေ- 

အပခခအရံြရိှမခင်း၊ နိန္ဒာ- က့ဲရဲ ခံ့ရမခင်း၊ ေေံော- ချီးြွြ်းခံရမခင်း၊ ေုခ- ချြ်းောမခင်း၊ ေုက္ခ- 

ဆင်းရဲမခင်း”
၁
 

ဟူပော ပောကဓံတရား (၈)ေါးနှင့် ြေွဲြပေွ ရင်ဆိုင်ကကရပေြည်။ ဤပောကဓံ(၈)ေါးအနက် 

ချြ်းောမခင်း၊ ပခခရံပေါမခင်း၊ ောဘ်ရမခင်း၊ ချီးြွြ်းခံရမခင်းဟူပော အပကာင်းပောကဓံြျားနှင့် ကကုံရေျှေင် 

ပောကဓံဟု ြြှတ်ယူဘဲ ပြာ်ကကား၊ ပေျာ်ေါးကာ တရားပြ့တတ်ကကေည်။ ထိုအပကာင်း 

ပောကဓံတရားြျားကို ခံစားရေျှေင်ေည်း တရားအေ၊ိ ေတိရိှရန်ေိုပကကာင်း ထိုစည်းစိြ်ချြ်းော ြျားြှာ 

ေြုေ္ဒရာထကေ်ို ့ ခဏတက်ောေည့် ပရေွကေ်ြာ တစ်ေဂကအချိန်ောမြေစ်ပကကာင်း၊ ဆင်းရဲ ေဏ်ောြက 

ချြ်းောမခင်းေဏ်ကိုေည်း ခံစားနုိင်ေည့် ေတိတရားရှိရန်ေိုပကကာင်း ြီးပြာင်းထိုး မေနုိင်ေည်။ 



 “ေစ်ငုတ်မြင့်တုံ၊ မြကမ်ြင့်တုံ” ဟူေည့် စကားေံုအတိုင်း ေေံရာတွင် အတုံအ့ေှည်ရ့ှိငြဲ မြေစ်ပကကာင်း 

ေတိတရားရပစေည်။ အနိငု်ရတိုင်း ပြာ်ကကားပြာကြ်ာေူြမြေစ်ေင့်ပကကာင်း၊ ခန္ဓာရှိ ေည့် ေတ္တ ဝါတိုင်း 

ြတည်ငြဲ ပြောကမ်ေန်ေျကစ်ီးရြည်ြှာ ဓြ္မတာမြေစ်ပကကာင်း၊ ခန္ဓာအေါအဝင် စည်းစိြ်ဥစ္စာြှန်ေြျှေ ြတည်ငြဲေည့် 

အနိစ္စေပဘာပဆာင်ပကကာင်း ညွှန်မေကာ တရားအေိအမြင် ပောကအေအိမြင် ပေးစွြ်းနုိင်ေည်။ 

စိတ်ထားတတ်ရန် ညွှန်မေနုိင်ေည့် ကဗျာပကာင်းမြေစ်ေည်။ 

 ေူဘ့ဝ၏ ပောကဓံေပဘာ၊ တရားေပဘာတိုက့ို စိတ်ထိခုိက်ေှုေ်ရှားြွေယ် ရေခံစားြှုြျား နှင့်အတူ 

ေိမြင်ဆင်မခင်နုိင်ရန် ေှစ်ဟြွေင့်ဆုိနုိင်ေည့် ကဗျာပကာင်းမြေစ်ေါေည်။  

 

 

 

 ၁
 ထွန်းမြင့်၊ ဦး၊ ေဂုန်။ ၁၉၉၇၊ ၁၇၂။ 

၃၊၂။ ငါ့ကုိကွယ်၊ အြယ်ကကီးနဲ ့ဘကကီးြေျက်ေုိ ့ချီအုိင်ချင်း 

ဆကေ်က်၍ ပညာင်ရြ်းပခတ်စာဆို ပတာင်တွင်းရှင်ငငိြ်းြယ်၏ “ငါ့ကိုကွယ်အြယ်ကကီးနဲ ့ ဘကကးီြေျကေ်ို”့ 

အစချီ အိုင်ချင်းြှရရိှပော ရေနှင့် အေိအမြင်ကုိ ပြော်မေေိုေါေည်။ ကဗျာတွင်- 

ငါ့ကုိကွယ်၊ အြယ်ကကီးနဲ ့ဘကကီးြေျက်ေုိ ့ချီအုိင်ချင်း 

 “ချစ်တဲ့ေငူယ်ပေ၊ ေငူယ်ချင်းပကာင်း၊ ပယာင်းြတိုပ့ေ၊ 

 ငါ့ကိုကွယ်၊ အြယ်ကကီးနဲ ့ဘကကးီြေျကေ်ို၊့ 

 အိြပ်ထာင့်ပေးြှာ၊ ဆူးပတွချေျက်၊  

 ြေျကနဲ်ငယ်ြှ ပစ့စံု၊ ပေှကားခံုြှာ၊ 

 ဂဠုန်ပြာင့်ပကကာင့်၊ ပစာင့်ပတာ့တယ်။ 

 ပေှကားဦးြှာ၊ ဘီေူးပြာင့်ပကကာင့် ထိုင်ပတာ့တယ်။ 

 ပေှကားပမခြှာ၊ ဆူးပေပြာင့်ပကကာင့် ကကပဲတာ့တယ်။ 

 အိြတ်ိုင်တိုင်းြှာ၊ နွားရိုင်းပြာင့်ပကကာင့် ချည်ပတာ့တယ်။ 

 ထရံကကားြှာ၊ ဓားေွားပြာင့်ပကကာင့် ထားပတာ့တယ်။ 

 အိြက်ကြ်းကကားြှာ၊ အေ်ေွားပြာင့်ပကကာင့် စီပတာ့တယ်။ 

 အိြပ်ခါင်ြိုးြှာ၊ ေှံပထာင်ပြာင့်ပကကာင့် စုိကပ်တာ့တယ်။ 

 ပြာင်ေည်းဘယ်က တက်ေါြယ်၊ ြယ်ေည်းဘယ်က ဆင်းရြယ်။ 



 ကကက်ကဲ့အပယာင်၊ ပကကာင်ရဲ အ့ေား၊ 

 ထုေန်ှင့်ပေျှောကက်ို၊ ထိုးပြောက်ောွးက၊ 

 ထုေ်ေားငယ်ြှြခုိင်၊ ထုေ်တိုင်ငယ်ြှေုိးထိုး၊ 

 အေယ်ပကာင် ပြောင်ပြောင်ကျိုးက၊ ေခုိူးဆိုညွှန်း၊ 

 ြီးေင်းထွန်း၍၊ ဝန်းကကပောခါ၊ 

 ဆင်းချခုန်၊ ေြ်းဆုံပရာက်ေါေိြ့်ြေားရင်ှ။ 

 ညီြအပထွး၊ ပရွှတပေးကို၊ 

 ပမေး၍ကကည့်ပချ၊ ပစပေပောအခါ၊ 

 အြယ်ြြ၊ ကျွန်ြခဲအို၊ 

 မြင်ခဲ့ငါတို၊့ ရာွေယ်ပကာင် ခုတင်ကကီးြှာ ပစာင်းတီးေိုပ့ေး။”
၁
 

 ဤကဗျာေည် ပရှးကမြန်ြာေုံြေျို၊ ေုေင်ေျိုတို၏့ အချစ်ပရးကို ဟာေပနှာ၍ ြဲွေဆ့ို ထားပော 

ကဗျာမြေစ်ေည်။ ပရှးက မြန်ြာေုံြေျို၊ ေုေင်ေျိုတိုေ့ည်  တစ်ဦးေပဘာကို တစဦ်း အချိန်ယူ၍ ပေ့ောငေီးြှ 

အိြရ်ာတည်ပထာင်ကကေည်။ ပေ့ောဆဲကာေတွင် ြိန်းကပေးြျားက ြိဘပြာင်ြွေား 

အုေထ်ိန်းြှုပအာကတ်ွင် စည်းကြ်းပေဝေ်စွာ ပနထိုင်ကကရေည်။ ဤကဗျာေါ ေုေင် ေျိုကို ြိန်းကပေး၏ 

ြိဘပြာင်ြွေားြျားက ေပဘာပတွဟ့န်ြရှိပေ။ ထိုပ့ကကာင့် ဘီေူး၊ ေဘကေ်ို ပကကာက်ြက်ြွေယ်ပကာင်းပော 

အရိှန်အဝါရိှပော အကုိပြာင်ြွေား၊ ဘကကီး၊ ဦးပေးတုိ၏့ ပစာင့်ပရှာက် ြှု၊ စည်းစနစ်ေကိ္ခာကကီးပော ပေွးကကီး၊ 

ပေွးပေးတုိ၏့ အုေ်ထိန်းြှုပကကာင့် ြိန်းကပေးခြျာ ချစ်ေူနှင့် ပတွခွ့င့်ရဟန်ြတူပေ။ 

ဤပနရာတွင် ဘီေူး၊ ေဘက၊် ဂဠုန်ဟူေည် မြန်ြာ့ရိုးရာအရ စီရင်ထားပော အင်းအိုင် 

ေက်ြွေဲအ့ပဆာင်ြျား ြဟုတ်နိုင်၊ ဘီေူး၊ ေဘက၊် ဂဠုန်တြျှေ ပကကာကြ်က်ြွေယ် ခကထ်န်ပော 

အားပကာင်းကကံ့ခုိင်ေည့် အကိုပြာင်ြေွားြျားကို ဆိုေိုဟန်ရှိေါေည်။ ချစ်ေူကို ပတွခ့ွင့်ြရရာှေည့် 

ြိဘကိုြေွနဆ်န်နုိင်ေည့် ြိန်းကပေးအပနနှင့် ြိြိထံ ချစ်ေကူ ခုိးပကကာင်ခုိးဝှက် ောပရာက် ပတွဆ့ုံရန် 

ကကို းစားေျှေင် ေုက္ခပရာက်ြည်ကို စုိးရိြ်မေန်ေည်။ ဤေုိ ့ ချစ်ေုက္ခပောကခံစားပနရပော ြိန်းကပေးက 

ချစ်ေူေည်း ြိြိကဲ့ေို ့ ခံစားပနရြည်ဟူပော အပတွးအထင်မြေင့် ညီြငယ်ကို ောွးပရာကက်ကည့်ခိုင်းရာ 

ချစ်ေူေုေင်ေျိုြှာ ရာွေယ်ပကာင်တွင် ကာေေားတစ်ေုိက်နှင့် ပစာင်းတီးပေျာ်ေါးပနပကကာင်းကို 

ပတွေ့ိုက်ရေည်ဟူ၍ ကဗျာကို အဆုံးေတ်ပရးြဲွေေ့ည်။ 

ဤကဗျာေည် မြန်ြာ့ပကျးေကေ်ူငယ်ေဘာဝ ချစ်မခင်းအပကကာင်းကို ြဲွေ ဆ့ိုထားပော 

ေဂိကါရရေပမြာက်ကဗျာပေးမြေစ်ေည်။ ေိဂကါရရေအမေင် ချစ်ေုက္ခနှင့် ပောကအေူကို ြျိုေိေ်ခံစား  



 

 ၁
 ပော်ဂျီ၊ဆရာ၊ ၂၀၀၄၊ ၄၀။ 

ပနရပော ေုံြေျို၏အမြေစ်ကို စာနာေနားြွေယ် ပတွရ့ှိရေမြေင့် ကရုဏာရေကို ခံစားရပစေည်။ 

ကဗျာအဆံုးတွင်ြူ အေွြ်းထက် မေုံးချင်ြွေယ်မြေစ်ရေ်ပေးကုိ ပြော်မေကာ ရွှင်မြူးြွေယ်ဟဿရေပနှာ၍ 

အဆံုးေတ်ထားေံုြှာ နှစ်ေက်ြွေယ်မြေစ်ေည်။ 

 အိုင်ချင်းစာဆိုပေးေိုေည့် ရည်ရွယ်ချက်ြှာ ချစ်ြှုပရးရာ အိြရ်ာတည်ပထာင်ရန်အတွက် 

အိြပ်ထာင်ြေကပ်ရွးရာတွင် ေူကကးီြိဘတိုခ့ျြှတ်ထားေည့် စည်းြျဉ်းကိုေိုက်နာ၍ ေူရိုးေူပကာင်း ကုိ 

ပရွးချယ်ပတွဆံု့နုိင်ရန်၊ ြိြိကုိ တကယ်ချစ်ေူ ြချစ်ေူ ခဲွမခားနားေည်ပစရန် မြေစ်ေည်။ “အိြ် ပထာင်ြှု၊ 

ဘုရားတည်၊ ပဆးြင်ရည်စုတ်ထိုး၊ ဤေံုးြျိုး၊ ချက်ြေုိင်ေျှေင် ပနာင်မေင်ရန်ခကေ်ည့် အြျိုး” ဟူေည့် 

ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ေူကကးီြိဘတို ့ ဆုံးြစကားကို ေိုကန်ာေင့်ပကကာင်း၊ ြိန်းကပေးနှင့် 

ပယာက်ျားပေးတို၏့ ဘဝရေ်တည်ြှုတွင် “အချစ်”နှင့်ေတ်ေက်၍ အပရးေါေံု ခံစားေံု အပနအထားမခင်း 

ြတူပကကာင်း၊ အထင်နှင့်ဆံုးမြေတ်ချက်ြှာ တစခ်ါတစရ်ံ ြှားယွင်းတတ် ပကကာင်း၊ စိတ်ကးူအထင်ထက် 

ေိဋ္ဌဓြ္မေက်ပတွက့ျကျ ဆံုးမြေတ်ရန်ေုိပကကာင်း အေိအမြင်ကုိ နှစ်ေက်ရွှင်မြူးြွေယ် ရေခံစားြှုပရာစွက်၍ 

ပြော်မေေွားေည်။ 

၃၊၃။ ြုိေးပြာင်ောငေီ 

ဆကေ်က်၍ ဆရာြင်းေဝုဏ်၏ “ြုိေးပြာင်ောငေီ” ကဗျာြှပေးပော ရေခံစားြှုနှင့် အေိ အမြင်ကုိ 

ပေ့ောတင်မေေိုေါေည်။ ဆရာြင်းေုဝဏ်ေည် ကပေးကဗျာြျား၊ ေဘာဝပောက ရှုခင်းြျားအပကကာင်း 

ြဲွေ နွ့ဲ ရ့ာတွင် အေွန်ထင်ရှားပော ကဗျာစာဆိုမြေစ်ေည်။ တိုင်းမေည်အပရးကိစ္စ ြျားကုိေည်း 

ပကကးပကကာ်ြဲွေနဲွ့တ့တ်ေည်။ ယခု “ြုိေးပြာင်ောငေီ”ကဗျာတွင် အချစ်ကိစ္စြေါ ၊ 

ပတာပတာင်ေဘာဝရှုခင်းအြဲွေြ့ျားြေါ၊ တံငါေည် ြုိေးပြာင်အပကကာင်းကုိ ရုိးရှင်းစွာ ြဲွေ နဲွ့ထ့ား 

ပော်ေည်းစဲွြကရ်င်နင့်ြွေယ်ကဗျာပေးတစ်ေုေ်အမြေစ် ခံစားြိေါေည်။ ကဗျာတွင်- 

 ြုိေးပြာင်ောငေီ 

ြှိုင်းညိုညဉ့်ရိေ်၊ ေူပမခတိတ်၌ 

ပရဆိေ်အနား၊ ရွာတံခါးြှ 

ဂုတ်ကျားကျယ်ပောင်၊ ဆီးကကို ပဟာင်ပော် 

“ြုိေးပြာင်ောငေီ” ဆိုကကေည်၊ 

ပဟာင်ေရံေ်၍၊ ထေ်ကကေ်ပေါ်ော 



အေံြှာကား၊ ညခါငါးပထာင် 

ပြာင်ြုိေးပြာင်ေည်၊ ရာွပတာင်ပချာင်းက မေန်ခ့ဲငေီ 

ြုိေးပြာင်ေံကကား၊ ကင်းေြားက 

တံခါးကကီးပအာက၊် ြေွယ်ပေါကက်ို 

တစပ်ယာက်ဝင်ော၊ ြွေင့်ေိုကေ်ါပော် 

ယာတွငအ်ုေ်ပဆာင်း၊ ဝဲေက်ပချာင်းနှင့် 

ခါးပစာင်းကိုယ်ကိုင်း၊ ငါးေေိုင်းကို 

ေွယ်ေုိင်းငေီးေျှေင်၊ ရာွကိုဝင်ေည် 

ေူေင်ပေေား၊ တပစ္ဆေား။ 

တပစ္ဆြပကကာက၊် ပခြြပကကာက်ဘဲ 

တစပ်ယာက်တည်းေင်၊ ညဉ့်ပြှာင်တွင်၌ 

ေေူျှေင်ငါးရှာ၊ ြပကျွးေါက 

ထိုရာွေူေား ေူအြျားတို ့

ငါးစုိငါးစိြ်းငတ်ပေေိြ့် 

ပဆာင်းတစ်ည၌ 

ချြ်းပမြ့စိြ့်ပအး၊ ေမခြ်းပကးွ၍ 

ရာွပဘးကျီေျက၊် ပြှာင်နက်နက်ြှ 

ေီးကွကက်ပအာ်၊ ပတာက်တဲ့ပကကာ်စဉ် 

ရာွပေါ်ေွှြ်းပအာင်၊ဂုတ်ကျားပဟာင်ေည် 

ြုိေးပြာင်ောချိန်ေါတကား 

ေိုမ့ြေစ်ပော်မငား၊ ခါတစ်ေါးေို ့

တံခါးဝင်ေို ေြူဆိုဘဲ 

‘ပြာင်းကိုထုေါ၊ ေူစုေါပဟ့ 

ရာွကိုပဘးြှ၊ ကာကယွ်ကကပော့ 

ဓားမေငါ့အား၊ ြေြ်း၍ထား’ဟု 

စကားြဆုံး၊ ဟစ်ပအာ်တုန်းတွင် 

ေုိင်းေုန်းေိန်းေ၊ံ ရာွေုံးညံေည် 



ပချာင်းယံ ေ့ဲတင်ထေ်ေတည်း။ 

ြုိေးပြာင်နိဂံုး၊ ဤတွင်ဆုံးေည်း 

ရာွေုံးစိတ်တွင်၊ ြုိေးပြာင်ဝင်၍ 

ေ့ဲတင်ထေ်ကာ၊ ဟီးေျက်ေါတည့် 

ဘယ်ခါြဆို၊ ဆီးေင်က့ကိုေို ့

ြှိုင်းညိုည့ဉ့်ရိေ်၊ ေူပမခတိတ်၌ 

ပရဆိေ်အနား၊ ရွာတံခါးြှ 

ဂုတ်ကျားကျယ်ပောင်၊ ရြ်းပရာ်ပဟာင်ပော် 

ြုိေးပြာင်ောငေီဆိုငြဲေင်။”
၁
 

ြုိေးပြာင်ကဗျာတွင် ဆရာက ပတာအပေ့အထကို ပေါ်ေွင်ပအာင်မေေည်။ ြုိေးပြာင်မေန်ောချိန်တိုင်း 

ပခွးပဟာင်ေံု၊ ကင်းေြားက တံခါးြေွယ်ပေါက်ကုိြွေင့်ပေးေံု၊ ေက်တစ်ြေက်တွင် ြီးအုေ်ပဆာင်း၊ တစ်ြေက်တွင် 

ပေှာ်တက်ကိုင်ကာ ငါးေေိုင်းေွယ်၍ ကိုယ်ကိုငံုက့ိုင်းရင်း တံခါးပေါက်ြှ ငံုေ့ျှေိုး ဝင်ောေံုကို စာြေတ်ေ၏ူ 

ြျကစ်ိထဲတွင် ထင်ရှားပေါ်ေွငပ်အာင် ပြော်မေထားေည်။ ေူပမခတိတ်၍ ြဲပြှာင်ပနချိန်၊ ပြှာင်ထဲြည်းထဲြှ 

ေီးကွကပ်အာ်ေ၊ံ ပတာက်တဲ့ပအာ်ေ၊ံ ဂုတ်ကျားပဟာင်ေံြျား ပရာပနှာ၍ ပကျးပတာရွာ၏ ေြုိက်ညမြင်ကွင်းကုိ 

မြင်ပယာင်ကကားပယာင်ောေပယာင် ထင်ရေည်။ 

 

 ၁
 ြင်းေုဝဏ်၊ြင်းယုပဝ။ ၁၉၆၇၊၂၉၃။ 

 ဤေုိ ့ ြဲပြှာင်ပနပော ပဆာင်းညတစ်ညတွင် ြုိေးပြာင်ပနာက်ြှ ဓားမေေါောေည်။ ြုိေးပြာင် ေည် 

ဓားမေေါောြှန်း အန္တရာယ်ပေးြည်ြှန်းေိပော်ေည်း ကိုယ်ေွတ်ြရုန်း၊ ရေ်ရာွချစ်စိတ်၊ ေင်ကိုယ်အေိစိတ်မြေင့် 

ရာွတွင်းေို ့ ဓားမေအဝင်ြခံဘဲ ရာွကိုအေိပေးနှိုးပဆာ်ရင်း အပေခံခ့ဲေည်။ ဆင်းရပဲောြုိေးပြာင်၊ 

ရိုးေားပောြေိုးပြာင်၊ တံငါေည်ြုိေးပြာင်၊ ရာွကိုကယ်ဆယ်ခ့ဲေည့် ြုိေးပြာင် ၏မြေစ်ရေ်ကုိ  “ြုိေးပြာင်နိဂံုး၊ 

ဤတွင်ဆံုးေည်”ဟု ကဗျာဆရာကပြော်မေေည်။ ေုိပ့ော် ရွာေူ၊ ရွာေားြျားအတွက် ပကျးေူးရှင်ြုိေးပြာင်၏ 

အရိေ်အပယာင်တုိ ့ ပေျာက်ကွယ်ြောွးေေို စာြေတ်ေူ ြျား၏ ရင်ထဲေို ့ ြုိေးပြာင်က 

စူးနစ်စွာဝင်ပရာက်ေွားေည်။ ကဗျာ၏ နိဂံုးတွင်- 

“ပရဆိေ်အနား၊ ရာွတံခါးြှ၊ 

ဂုတ်ကျားကျယ်ပောင်၊ ရြ်းပရာ်ပဟာင်ပော်၊ 

ြုိေးပြာင်ောငေီဆိုငြဲေင်” 



ဟူပောအြဲွေက့ အြျားအကျိုးအတွက် အေက်စပတးကာ ပေးဆေ်ခ့ဲပော ြုိေးပြာင်၊ ေူပေပော် ေည်း 

နာြည်ြပေပော ြုိေးပြာင်၏ ဂုဏ်မေေ်ကို ပေါ်ေွင်ပစေည်။ ထိုမ့ေင် ြုိေးပြာင်ကို ေတိရ ပနဆဲ၊ ေူပ့ကျးေူးကုိ 

ေတိရတြ်းတဆဲမြေစ်ပော ရာွေူရာွေားြျား၏ ပကျးေူးေိစိတ်ကို နှစ်ေက် ပကျနေ်ြှုမြေစ်ပေါ်ပစေည်။  

အညတရမြေစ်ပော်ေည်း ေရူဲပကာင်းစိတ်ဓာတ်ရှိေည့် ြုိေးပြာင်ကို ေနားစိတ်နှင့် ြုိေးပြာင်၏ 

ေုေရ်ေ်ဂုဏ်မေေ်အတွက် ပကျနေ်နှစ်ေက်ဂုဏ်ယူစိတ် ကရုဏာရေနှင့် ေန္တရေတို ့ တစင်ေိုင်နက် 

ခံစားရရိှပစေည်။ 

 ဆင်းရဲပော်ေည်း ရိုးပမြောင့်ေတ္တ ိရှိပော၊ ေုေ်ေင့်ေုေထ်ိုက်ပော အေုေ်ကို ရဲဝ့ံြှန်ကန်စွာ 

ဆုံးမြေတ်ပဆာင်ရွကခဲ့်ပော ြုိေးပြာင်၏ စိတ်ဓာတ်နှင့်ေုေ်ရေ်ကို နှစ်ေက်စိတ်နှင့်အတူ ြုိေးပြာင်ေို အတ္တ -

ကိုယ်ကျိုးထက် ေရ-အြျားအကျိုးကို ဦးစားပေးခ့ဲေည့် စိတ်ပကာင်းစိတ်မြတ်ကို ပေးစား စိတ် 

မြေစ်ပေါ်ပစေည်။ ပောကတွင် ေူပေပော်ေည်း နာြည်ြပေပော ေူပကာင်း၊ ေူပတာ၊် 

ေူေီေေူတစ်ဦးအမြေစ် ရေ်တည်ေိုေည့်ဆန္ဒနှင့်အေိတရားတိုက့ို ရင်ထဲေို ့ ေြိ်ပြွစွ့ာ ပရာကရ်ှိ ောွးပအာင် 

နှိုးပဆာ်ပေးနိုင်ပော ကဗျာပကာင်းတစ်ေုေ်မြေစ်ေါေည်။   

  



၃၊၄။ ေှိုင်းကပေးေင် 

ဆကေ်က်၍ ဆရာပော်ဂျီ၏ “ေှိုင်းကပေးေင်” ကဗျာြှပေးပော ရေနှင့် အေိအမြင်ကုိ 

ပေ့ောတင်မေေိုေါေည်။ ဆရာပော်ဂျီေည် မြန်ြာစာပေေြုိင်းတွင် ပခတ်စြ်းစာပေကို ဦးပဆာင်ခ့ဲ 

ေူတစ်ဦးမြေစ်ေေုိ “ပဗေါေြ်း”ကဗျာစု၊ “ငါ့ညီပမောင်ဝင်း ပြာင်ေစ်ဆင်း” ကဗျာစု၊ “ပရှးပခတ် 

ေုဂံမေည်”ကဗျာြျားပကကာင့် ပကျာ်ကကားပော စာဆိုတစ်ဦးမြေစ်ေည်။ ကဗျာကဝိ၊ စာပေကဝိ ဆရာ ပောဂ်ျီေည် 

အြျိုးေားပရးေက္ခဏာအမြင်၊ ပောကအမြင်ြျားမြေင့် ေူပ့ဘာင်အကျိုးမေု ကဗျာ၊ ဝတ္ထ ု၊ ပဆာင်းေါး၊ 

မေောတ်စာပေြျိုးစုံ ပရးေားခ့ဲေမူြေစ်ေည်။ ဤ “ေှိုင်းကပေးေင်”ကဗျာတွင် စာဆိုပစတနာကုိ 

ပေ့ောပတွရ့ှိနုိင်ေည်။ “ေှိုငး်ကပေးေင်”ကဗျာတွင်- 

 ေှိုင်းကပေးေင် 

မေင်ကျယ်ကျယ် ေင်ေယ်စခန်းဆီက 

ေည်ကြ်းယံ ပစတီဦးဆီေို ့

ြူေးပြျှော်ရန် ပရာကေ်ာရင်းပေပော့ 

ပဘာ… အို အချင်း ေှိုငး်ကပေးေင်။ 

ကြ်းပရာကမ်ေန်ပတာ့ 

တစပ်ြေျာက်မြည်ေံကျူ၍ 

နကိုယ်ြူ စွန်က့ာေစ်ေါေို ့

ြူေစ်တဆင်မခယ်၍ 

မေင်ကျယ်ကျယ် ေင်ေယ်စခန်းဆီေို ့

မြန်းကကြည့်ေွင် 

ဘယ်ပေေဆီက 

ေင်ကကကာ ေည်ကိုော၍ 

ဘယ်ပနရာ ဘယ်ပေေဆီေို ့

မြန်းြယ်ေို ့ေင်ဟန်မေင် 

ကကခံျင်ဘု ေည်အပရး။ 

ေိုက့တဲ 

စိတ်ထဲငါဆင်မခင်ခ့ဲ 

ေင်ောစဉ် ေင်ေယ်ေြ်းြှာမြေင့် 



ြုန်တိုင်းပေ ေှိုငး်ပရကကြ်းပော်ပကကာင့် 

ေန်းခဲ့ေူ ေင်ပယာ်ငှက်ကိုေ 

ပကျာထကဝ်ယ် ပဆာင်ယူေယ်၍ 

ပြောင်ေြေွယ် ေင်ကြူတယ်ေို ့

ပတွးဆကာ ေည်အေွြ်းရယ်နဲ ့

ဝြ်းပမြာကတ်ယ်ပေး။”
၁
 

 ဤကဗျာကုိ ောြန်ြေတ်ကကည့်ေါက ေင်ေယ်မေင်ေဘာဝေှိုင်းကပေးအပကကာင်း၊ ေင်ပယာ်ငှက် 

ကပေးအပကကာင်းကိုော ြွေဲ ဆ့ိုထားေည်ဟု ထင်မြင်ြွေယ်ရှိေည်။ ေိုပ့ော် ဤကဗျာကို ပေချာစွာ 

ြေတ်ရှုပတွးပတာြိေါက ကဗျာဆရာ၏ တင်စားြှု ေပကကတနိြိတ်ေံုြျားကို ခံစားနားေည်ေိမြင် နုိင်ေည်။ 

အပမောကျယ်ပော ေင်ေယ်မေင်ေည် ေူပ့ောကမေင်ကျယ်ကိုတင်စားငေီး ေှိုင်းကပေး ေည် ေူ၊ ငါ ၊ 

ေင်စပောေူေားြျား၊ ြုန်တုိင်းြိ၍ အပတာင်ပညာင်းေူ ေင်ပယာ်ငှက်ငယ်ြှာ ဆင်းရေဲုက္ခပရာက်ေ၊ူ ဘဝတွင် 

အားနည်းနံုချာေူ၊ ကြံပကာင်း အပကကာင်းြေှေြူျားကို တင်စား ြဲွေဆ့ိုပကကာင်း နားေည်ောရေည်။ 

 ေ၊ူ ငါ  စပော ေူေားြျားအပနမြေင့် ြည်ေည့်ဘဝက ောေည်၊ ြည်ေည့်ဘဝကိုပရာက် ြည်၊ 

ြည်ေည့်အေိုင်းအဝိုင်း ြည်ေည့် အဆင့်အတန်းေို ့ ပရာက်ြည် စေည်မြေင့် ဘုရားြှတစ်ေါး ြေိနုိင်ပော 

ဘဝေံေရာကုိ အချိန်ကုန်ခံ၍ ပတွးပတာ ကကဆံပနေည်ထကဘ်ဝတွင် အစုန်အဆန် ကျင်ေည်ေှုေ်ရာှးရင်း 

ဘဝတစ်ပကွတ့ွင် အြှတ်ြထင်မြေစ်ပစ၊ ြေွှဲြပရှာင်ောမြေစ်ပစ ကကုံပတွရ့ ေည့် ဆင်းရဲေုက္ခပရာက်ေူ၊ 

အားနည်းနံုချာေူ၊ ကူညီပြေးြရြည့်ေူြျား၏ အကျို းနှင့် ေုိအေ်ချက်ြျား 

 ၁
 ပော်ဂျီ၊ ဆရာ၊ ၁၉၉၃၊ ၄၃။  

ကုိ တတ်နုိင်ေြျှေ ေက်ပတွကူ့ညီပဆာင်ရွက်ပေးမခင်းေည်ော အပကာင်းဆုံးမြေစ်ပကကာင်း ပြော်မေ ေည်။ 

 “ကကးီေူကို ရိုပေ၊ ရွယ်တူကိုပေးစား၊ ငယ်ေကူိုေနား” ဆိုေကဲ့ေို ့ ြိြိထက် အစစ 

အရာရာနိြ့်ေါးေူ၊ ေုိအေ်ေူြျားကုိ ပြောင်ေြွေယ် ကူညီေ့ံေုိးပေးနုိင်ေည့် စိတ်ပကာင်းပစတနာပကာင်း ကုိ 

ပြွးမြူတတ်ပစရန် ညွှန်မေနုိင်ေည့် နှစ်ေက်ြွေယ် ေန္တရေပေးစွြ်းနုိင်ပော ကဗျာပကာင်း အမြေစ် 

ခံစားြိေါေည်။ 

 ြိြိထက်နိြ့်ေါးချိုတ့ဲ့ေူ ြမေည့်စံု၍ေိုအေ်ပနေူြျားကို ြိြိတတ်နိုင်ေပောက် နှုတ်၏ 

ပဆာင်ြကညူီမခင်း၊ ေက်၏ပဆာင်ြကညူီမခင်းမြေင့် ေူဘ့ဝကို တန်ြုိေးရှိစွာ ပနထိုင်မခင်းေည် 

အမြတ်ဆုံးေုေ်ရေ်မြေစ်ေည်။ ဘဝေံေရာတွင် ကျင်ေည်ပနေည့် ေူေားတစ်ဦးအပနနှင့် ေူဘ့ဝ ပရာကစ်ဉ် 



တစခ်ဏတွင် ကညူီရိုင်းေင်းတတ်ပော ပေးစားြွေယ်စိတ်ထားနှင့် ပောကအေှဆင်ေူ မြေစ်ရန်၊ 

ပောကအကျိုး၊ ေူေားအကျိုးပဆာင်ရွကနိ်ုင်ရန် အေိတရားကို ေှုေ်နှိုးမေေိုက်ေက့ဲေို ့ရှိေါေည်။ 

၃၊၅။ ေူရဲပကာင်းေံုးပယာက်နှင့် ခရီးေည် 

ပနာက်ဆုံးအပနနှင့် ပငွတာရ၏ီ “ေရူဲပကာင်းေုံးပယာက်နှင့် ခရီးေည်” ကဗျာြှရရိှပော ရေခံစားြှုနှင့် 

ဘဝအေအိမြင်ကို တင်မေောွးြည်မြေစ်ေါေည်။ ပငွတာရီ (ပခါ်) ဆရာြပေါ်ခင်ရီ၏ 

“ေရူဲပကာင်းေုံးပယာကနှ်င့် ခရီးေည်” ကဗျာြှာ ေကကာကဗျာတုိပေးတစ်ေုေ်ေင်မြေစ်ပော်ေည်း 

အနက်အဓိေ္ပာယ်ြှာ ပေးနက်ကျယ်ဝန်းေှေည်။ ေူဘ့ုံပောကေို ့ ပရာကရ်ှိောကကေည့် ေူေား တိုင်း 

ပောကဓံတရား အခက်အခဲြျားနှင့် ြေွဲြပေွ ရင်ဆိုင်ကကရြည်မြေစ်ေည်။ ဤေုိ ့ ရင်ဆိုင်ရ ေျှေင် 

ေူေားတိုင်းထားရှိရြည့် စိတ်ထားခံယူချကက်ို ေတိမေုနုိင်ပအာင် ပြော်ညွှန်းပေးေည့် ကဗျာမြေစ်ေည်။ 

ကဗျာြှာ- 

 ေူရဲပကာင်းေံုးပယာက်နှင့် ခရီးေည် 

စံုရိေ်ငြိုင်ဆွယ်၊ ကန္တာေယ် 

အို… ဘယ် ပယာကျ်ား ခရီးေွား။ 

ပြော်ေည်းြဆွယ်၊ တစ်ကိုယ်ငယ် 

အိုဘယ်ေူေား ပကကာက်ဘူးေား။ 

ဤေုိပ့ြးပော် 

ရွှင်ပအးကကည်ော၊ မေုံးြျက်နှာနှင့် 

အို… ဘာကိုပထာက်၊ ပကကာက်ရြေဲ 

ေဟဲပြော်ညှိ၊ ေတ္တ ိရိှငေီ 

ချစ်ေည့်ေဟာ၊ ေွဲေည်းေါ၍ 

ြကွာထေ်ပောင်း၊ ငယ်ကပေါင်းေည့် 

ပဆွပကာင်းေုံေ့၊ တူတကွတည့် 

ပဘးကတူယှဉ်၊ ေါခဲ့ေျှေင်ပော် 

ငါ့တွင်ပေချာ ပအာင်ြုိေရ့ာတည့်။ 

ပယာက်ျားငါ့ကိုယ်၊ ခြက်ဟဆို 

ပြော်ြေိုဘဲ တစ်ကိုယ်တဲ(တည်း) 

ပတာ်ပေ့ေူပြာ် ေဲွတိုင်းပကျာ် 



ေုံးပြော်ပဆွေဲ(ေည်း)။ 

တူယှဉ်တွဲေည် 

ပအာင်ငြဲြုချ ပအာင်ြည်ေ။”
၁
 

ဟူ၍ ကဗျာတွင် ကန္တာရခရီး၌ အပြော်ြေါဘဲ တစ်ကိုယ်တည်းခရီးေွားပနေည့် ခရီးေွား ပယာက်ျားကုိ  

ြေန်တီးပြော်မေေည်။ ထိုခရးီောွးကို စာဆိုက  ယခုက့ဲေုိ ့ တစ်ကုိယ်တည်း ခရီးေွား ပနေည်ကုိ 

ြပကကာက်ဘူးေားဟု ပြးမြန်းေံု၊ ဤတွင် ခရီးေည်က ြိြိတွင် ြိတ်ပဆွပကာင်းေုံးဦး နှင့်တူေည့် 

‘အေုေ်တစ်ခုကို အားြပေျှော့ဘဲ စဲွစွဲငြဲငြေဲုေ်နုိင်ပော ေွဲဟေူည့် စွြ်းရည်၊ ရရဲင့်မခင်း ဟူေည့် ေတ္တ ိ၊ 

ကကို းစားအားထုတ်မခင်းဟူေည့် ေုံေ့’ဟူပော ဂုဏ်ရည်ေံုးရေ် ယှဉ်တဲွေါောေည့်  

၁
 ပငွတာရီ၊ ၁၉၁၅၊ ၅၀။ 

အတွက် ြည်ေည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးကုိြျှေ ြြှုေံု၊ အခက်အခဲြှန်ေြျှေ ေဲွ၊ ေတ္တ ိ၊ ေံုေ့ဟူေည့် 

ဂုဏ်ရည်ေံုးရေ်ကုိ ေက်ကုိင်မေုကာ ရင်ဆုိင်ေွားေျှေင် ပအာင်မြင်ြှုြျားကို ဧကန်ြုချရနုိင်ြည် မြေစ်ပကကာင်း 

ပမောကကားေံု၊  ခရီးေည်၏ အပမြေစကားကို ပြးမြန်းေူစာဆိုက ြှန်ကန်ပကကာင်း ပထာကခံ်ေည့်အမေင် 

ေွဲ၊ေတ္တ ိ၊ေုံေ့ရှိေတူိုင်းအတွက် ပအာင်မြင်ြှုေန်းတိုင်ေို ့ ြုချေှြ်းနုိင်ြည် မြေစ်ပကကာင်း ြှတ်ချက်ချေံုမြေင့် 

အဆုံးေတ်ထားေါေည်။ 

 ကဗျာေါ အပကကာင်းအရာြှာ ဤြျှေောမြေစ်ပော်ေည်း အနကအ်ဓိေ္ပာယ်ြှာ ကျယ်ဝန်းေှ ေည်။ 

ကဗျာေါ ခရီးေွားေည် ေေံရာခရီးေည်ေူေားအားေုံးကို ကိုယ်စားမေုနုိင်ေည်။ ခကခဲ် ကကြ်းတြ်းပော 

ကန္တာရခရီးြှာ ေူေားတို ့ ြေွဲြပေွ မြေတ်ေန်းရြည့် ေူဘ့ဝခရီးရညှ်တစ် ပေျှောကေ်ုံးကုိ 

ဆိုေိုေည်။ြိတ်ပဆွေုံးဦးြှာ ေွဲ၊ ေတ္တ ိ၊ ေုံေ့ဟူေည ဂုဏ်ရည်ေုံးရေ်ကို ဆိုေို ေည်။ 

 ေူေားအားေုံးေည် ေူဘ့ဝခရီးရညှ်ကကီးကို မြေတ်ေန်းကကရာတွင် ဘဝကို ရှုံးတစ်ခါ နုိင်တစေ်ှည့် 

မြေတ်ေန်းကကရပေြည်။ ပေျာ်ရွှင်စရာအမြေစ်ြျားနှင့်ေည်း ပတွနိ့ုင်ေည်။ ဝြ်းနည်း ပကကကွဲြေွယ်ရာ 

ပနရ့က်ြျားနှင့်ေည်း ကကုံနုိင်ေည်။ ပြာ်ကကားရေည့်အခါြျားေည်း ရှိနုိင်ေေို 

ပခါင်းငံုငုိ့ပကကးရေည့် ဝြ်းနည်းြေွယ်အမြေစ်ြျားကိုေည်း ရင်ဆိုင်ကကရပေြည်။ ေိုပ့ော် ြည်ေည့် 

အခက်အခဲြျိုးကို ကကုံပတွေ့ါပစ  ေူးြပထာကေ်က်ြပမြာှကဘ်ဲ ရင်ဆိုင်နိုင်ေည့် ခွန်အားြျားကုိ 

ပြွးမြူထားရှိရပေြည်။ ထိုခွန်အားြျားြှာ ေွဲ၊ ေတ္တ ိ၊ ေုံေ့တိုေ့င် မြေစ်ေည်။ 

 ပောကေူေားတုိင်း ေဲွ၊ ေတ္တ ိ၊ ေံုေ့တုိနှ့င့် မေည့်စံုပနြည်ဆုိေါက “ပတာင်ကကီးေည်း 

ြေဝါးပအာက်ပရာက်ပအာင် တက်နုိင်ေည်။ ေှိုငး်ကကးီေည်း ပေှပအာက်ပရာက်ပအာင် ပေှာ်နုိင် ြည်” 

မြေစ်ေည်။ ေူေားတိုင်း ေွဲ၊ ေတ္တ ိ၊ ေုံေ့တိုက့ို ေက်ကုိင်ထားကကို းစားေါက “ငုေ်ြိေဲတိုင်၊ 



တက်နိုင်ြေျားပရာက်” ဆိုေည့် စကားေံုအတိုင်း အထွတ်အထိေ်၊ အပခါင်အြေျားအထိပရာက်ပအာင် 

ပအာင်မြင်နုိင်ကကပေြည်။ ရည်ရွယ်ချက်ပကာင်းြွန်ပော ဤကဗျာကုိ ြေတ်ြိတုိင်း ဘဝတွင် တက်ကက စွာ 

ကကို းစားေိုစိတ် ဝီရရေ ခံစားရကာ နှစ်ေက်ပကျနေ်ြှု ေန္တရေြျား မြေစ်ပေါ်ပစေည်။ 

 စာဆိုပငွတာရေီည် ငယ်စဉ်က ကျန်းြာပရးချိုတ့ဲ့ြှုပကကာင့် ေညာကို ဆုံးခန်းတိုင်ပအာင် 

ြေင်ကကားနုိင်ခဲ့ပေ။ ေိုပ့ော် စာဆိုပငွတာရီေည် ဘဝကိုအရှုံးြပေး၊ အားြငယ်ဘဲ ေ၏ူ ကဗျာေါ 

စာေားအတိုင်း ေွဲ၊ ေတ္တ ိ၊ ေုံေ့တိုက့ို ေက်ကိုင်မေုကကိုးစားခ့ဲေမြေင့် စာပေဗိြာန်ဆုေုိင်ရှင်အမြေစ် 

ရေ်တည်နိုင်ခ့ဲမခင်းမြေစ်ေည်။ စာဆိုေည် ြိြိခံစားြှုနှင့် ယှဉ်၍ရခ့ဲေည့် ဘဝအေကိို ဤကဗျာတွင် 

ပြော်မေထားေည်။ 

 ေူေားတိုင်း ေိုတရမေည့်စံုေည်ဟူ၍ ြရှိပေ။ ြမေည့်စံုေည့် ေူေားတိုအ့ပနနှင့် ြိြိတုိ၏့ 

အားနည်းချက်၊ ချို ယွ့င်းချက်၊ ေုိအေ်ချက်ြျားကုိ ပတွးပတာဝြ်းနည်းပနြည့်အစား ေဲွ၊ ေတ္တ ိ၊ ေုံေ့ ထားငေီး 

ကကို းစားေါက ြိြိရည်ြှန်းချက်ေန်းတိုင်ေို ့ အပနှးနှင့်အမြန် အပရာကေ်ှြ်းနုိင်ြည်၊ ပအာင်မြင်ြှုြျား 

ရရိှနုိင်ြည်ဟူပော အေိအမြင်ကို ညွှန်မေြွေဲဆ့ိုထားေည်။ ဘဝတွင် ရှုံးနိြ့်ချိန်၊ အဆင်ြပမေချိန်၊ 

ဝြ်းနည်းအားငယ်ချိန်တွင် မေန်ေည်ကကိုးစား၊ နုိးကကားပစေည့် စိတ်အားတကက်က ြှု ဝီရရေနှင့်ယှဉ်၍ 

ပကျနေ်နှစ်ေကြ်ှုေန္တရေကိုမြေစ်ပေါ်ပစကာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား အေိတရား ြျား ပေးစွြ်းနုိင်ပော 

ကဗျာပကာင်းတစ်ေုေ်ဟု ဆိုချင်ေါေည်။ 

  



မခုံငံုေံုးေေ်ချက်  

ဤစာတြ်းတွင် အနန္တေူရိယအြတ်၏ “ေူတည်းတစ်ပယာက်”အစချီ ြျက်ပမြေေကကာ၊ ရှင်ငငိြ်းြယ် ၏ 

“ငါ့ကိုကယွ်အြယ်ကကီးနဲဘ့ကကးီြေျက်ေို”့ ချီအိုင်ချင်း၊ ဆရာြင်းေုဝဏ်၏ “ြုိေးပြာင်ောငေီ”၊ ဆရာပော်ဂျီ၏ 

“ေှိုငး်ကပေးေင်”၊ ပငွတာရီ၏ “ေရူပဲကာင်းေုံးပယာက်နှင့် ခရးီေည်” ကဗျာ ြျားြှပေးပော ရေနှင့် 

အေိအမြင်ကို ပေ့ောတင်မေငေီးမြေစ်ေါေည်။ 

 အနန္တေူရယိအြတ်၏ “ေတူည်းတစ်ပယာက်” အစချီ ြျကပ်မြေေကကာြှ စာဆိုကို ေနားမခင်း 

ကရုဏာရေ၊ အံ့ကေပေးစားမခင်း အဗ္ဘုတရေ၊ ပကကာကေ်န်ေ့ပံဝဂရမခင်း ဘယာနက ရေ၊ 

နှစ်ေကပ်ေးစားမခင်းဟူပော ေန္တရေခံစားြှုနှင့် တရားအေိ၊ ပောကအေအိမြင်ကို ရရိှ ပစေည်။  

 “ငါ့ကိုကယွ် အြယ်ကကီးနဲ ့ ဘကကးီြေျကေ်ို”့ ချီအိုင်ချင်းြှ ပြာင်ြယ်ချစ်မခင်း ေိဂကါရရေ၊ 

ေနားကကင်နာမခင်း ကရုဏာရေနှင့်အတူ ရွှင်မြူးြေွယ် ဟာေရေြျားကိုေါ ခံစားပစေည့်အမေင် ေက်ပတွနှ့င့် 

စိတ်ကးူကွာမခားတတ်ေည့် ပောကေဘာဝနှင့် ေူစ့ိတ်ြပနာကို ေိရှိပစေည်။  

 “ြုိေးပြာင်ောငေီ”ကဗျာြှ ေနားမခင်း ကရုဏာရေနှင့် နှစ်ေကပ်ေးစားမခင်း ေန္တရေ ခံစားြှုကို 

မြေစ်ပေါ်ပစကာ ေူေားတစ်ဦး၏ တာဝန်ေိစိတ်ကို ပတွ ့မြင်ရေည်။  

 ပောဂ်ျီ၏ “ေှိုင်းကပေးေင်”ကဗျာတွင် ပကျနေ်နှစ်ေကမ်ခင်း ေန္တရေခံစားြှုနှင့်အတူ 

ေူေားေီေပောစိတ်ဓာတ် ေူတ့န်ြုိေးကို မြင့်ြားပစေည့် ဂုဏ်ေုေ်ြျားကို ေမိြင်နိုင်ရန် နှိုးပဆာ်ပေး နုိင်ေည်။  

 ပငွတာရီ၏ “ေရူပဲကာင်းေုံးပယာကန်ှင့်ခရီးေည်”ကဗျာြှ တက်ကကြှုဝီရေ၊ နှစ်ေက်ြှု ေန္တရေ 

ခံစားချက်ြျားနှင့်အတူ ဘဝခရးီကို မြေတ်ေန်းရာတွင် ေက်ကိုင်ထားရှိရြည့် အားြာန်ကို နှိုးထပစေည်။ 

  



နိဂံုး 

ကဗျာစာဆိုြျားေည် ပောကေဘာဝအမြေစ်အေျက်ြျားကို ကိုယ်တိုင်ခံစား၊ ပေ့ောငေီး စာကဗျာ ြျားကို 

ြဲွေ ဆ့ိုေည်။ ထိုပ့ကကာင့် ကဗျာြျားြှ ပောကေဘာဝအေှအေ၊ ေူေားတို၏့ အားြာန်၊ ေူေားတို၏့ 

စွြ်းရည်တိုက့ို ပတွရ့ှိခံစားနုိင်ေည်။ ရေစာပေေည် ေွန်စွာတန်ြုိေးအာနိေင်ရှိေည်။ ရေစာပေတွင် 

အကျုံးဝင်ေည့်မြန်ြာကဗျာပကာင်းြျားကို ြေတ်ရှုခံစား၍ စာြေတ်ေ၏ူ အေိအမြင်၊ အားြာန်၊ 

စွြ်းရည်ြျားကို နှိုးထေကဝ်င်ပစေည်။ ဤစာတြ်းေါ ကဗျာြျားြှ ပေးစွြ်းေည့် ရေ ြျားကို 

နှစ်ေကခံ်စားြှုနှင့်အတူ စာပေချစ်စိတ်၊ ပေေချစ်စိတ်၊ ပောကအမြင်၊ ဘဝအမြင်ြျား 

ရင်ှေန်နှိုးထနိုင်ေိြ့်ြည်ဟု ထင်မြင်ယူဆြိေါေည်။ 



ကျြ်းကုိးစာရင်း 

ချို ချို တင့်၊ ပေါက်တာ၊ ေါပြာက္ခ- (မြန်ြာစာ)။ (၂၀၁၁)။ မြန်ြာစာေုပတေနစာတြ်းြျား။ ရန်ကုန်၊ 

 Wisdom House စာပေ။ 

ခင်ြင်၊ ပြာင်၊ (ဓနုမြေူ)။ (၂၀၁၀)။ ချစ်ေြူျားကို အဆုံးစီရင်မခင်း (စာပေေုပတေန၊ စာပေေပဘာ  

 တရားနည်းနာ၊ စာပေပရးရာ)။ ရန်ကုန်၊ ကံ့ပကာ်ဝတ်ရည်စာပေ။ 

ဂန္တဝင်စာပေစာတြ်းြျား (ေထြတွဲ)။ (၁၉၉၁)။ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိြာန်ေံုနိှေ်တိုက။် 

ဂန္တဝင်စာပေစာတြ်းြျား (ေုတိယတွဲ)။ (၁၉၉၂)။ ရန်ကန်ု၊ စာပေဗိြာန်ေံုနိှေ်တိုက။် 

စာပေဂျာနယ်။ ၁၉၉၅၊ စက်တင်ဘာေ။ ရန်ကုန်၊ အားြာန်ေစ်စာပေ။ 

ပောဂ်ျီ၊ ဆရာ။ (၁၉၉၃)။ ဆရာပော်ဂျီစာပေါင်းချုေ် (ေထြတွဲ)။ ရန်ကုန်၊ မြန်ြာနုိင်ငံစာပေနှင့် 

 စာနယ်ေင်းအြေွဲ ။့ 

ပောဂ်ျီ၊ ဆရာ။ (၁၉၉၄)။ ဆရာပော်ဂျီစာပေါင်းချုေ် (တတိယတွဲ)။ ရန်ကုန်၊ မြန်ြာနုိင်ငံစာပေနှင့် 

 စာနယ်ေင်းအြေွဲ ။့ 

ပောဂ်ျီ။ (၂၀၀၄)။ ရေစာပေအြေွင့်နှင့်နိေါန်း။ ရန်ကနု်၊ နှင်းဦးေွင်စာပေ။ 

ထွနး်မြင့်၊ဦး၊ ေဂုန်။ (၁၉၉၇)။ေခုြှတ်စု၊ဆဋ္ဌြအကကိြ်၊ ရန်ကနု်ေါရြီစာပေ။ 

ပြေပြာင်တင်၊ ဦး၊ ေါပြာက္ခ။ (၂၀၁၃)။ မြန်ြာစာပေေြုိင်း၊ ဧကေေြအကကိြ်၊ ရန်ကနု်၊ 

 ရာမေည့်စာပေ။ 

ြင်းေုပဝနှင့် ြင်းယုပဝ။ (၁၉၆၇)။ ကဗျာ့ေရယိာယ်။ ရန်ကနု်၊ နှေုံးေှစာပေတိုက။် 

မြန်ြာကဗျာစာတြ်းြျား။ (၁၉၈၄)။ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိြာန်ေုံနိှေ်တိုက်။ 

မြန်ြာကဗျာေကပ်ရးွစင်၊ ေေြတန်း။ (၂၀၁၅)။ ေညာပရးဝန်ကကီးဌာန။ ရန်ကုန်၊ ပရွှမြန်ြာ 

 ေံုနှိေ်တိုက်။ 

မြန်ြာစာေုံးပေါင်းေတ်ေုံကျြ်းနှင့်ခွဲထား။ (၂၀၁၁)။ ပနမေည်ပတာ်၊ မြန်ြာစာအြဲွေဦ့းစီးဌာန။ 

မြန်ြာအဘိဓာန်။ (၁၉၉၁)။ ရန်ကုန်၊ မြန်ြာစာအြဲွေဦ့းစီးဌာန။ 

  



ပကျးေူးတင်ေွှာ 

ဤစာတြ်းကို ပရးေားမေုစုနိုင်ေည်အထိ ေညာအပြွပေးခဲ့ပော ေက်ဦးဆရာ ြိဘနှစ်ေါး၊ 

မြန်ြာစာပေတန်ြုိေးကို ေမိြင်၍ စာပေချစ်စိတ်ကို အမြစ်တွယ်ပအာင် ေျိုးပထာင်မေုစုပေးခ့ဲပော ဆရာကကးီ 

ပေါကတ်ာခင်ပအး (အငငိြ်းစား ေါပြာက္ခ၊ ဌာနြှူး၊ မြန်ြာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္က ေိုေ်)၊ 

ပေါကတ်ာပအာင်မြင့်ဦး (ေါပြာက္ခ၊ ဌာနြှူး၊ မြန်ြာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္က ေိုေ်)နှင့် ပကျးေူးရှင် 

ေင်ဆရာြျားအားေံုး၊ အမေည်မေည်ဆုိင်ရာ ေြဝါယြပနအ့ထိြ်းအြှတ် စာတြ်းြေတ်ေဲွတွင် 

စာတြ်းပရးေားြေတ်ကကားခွင့်မေုခ့ဲပော ပေါက်တာရီရီဝင်း (ေါပြာက္ခချု ေ်၊ ေြဝါယြတက္က ေုိေ်၊ ေန်ေျင်)၊ 

ပေါ်မြင့်မြင့်စိန် (ေုတိယေါပြာက္ခချုေ်၊ ေင်ကကား၊ ေြဝါယြတက္က ေိုေ်၊ ေန်ေျင်)၊ ပေါကတ်ာပအးပအးပြာ် 

(ေါပြာက္ခ၊ ဌာနြှူး၊ မြန်ြာစာဌာန၊ ေြဝါယြတက္က ေိုေ်၊ ေန်ေျင်)နှင့် မြန်ြာစာဌာနြှ ေုေပ်ြော်ကိုင်ြေက် 

ဆရာ၊ ဆရာြြျားအားေုံးကို ပကျးေူးအထူးတင်ရှိပကကာင်း ြှတ်တြ်းတင်အေ်ေါေည်။ 

  



စာတြ်းရှင်၏ ကုိယ်ပရးအကျဉ်း 

 အြေ ဦးပကျာ်ေန်း (ကထိက၊ အငငိြ်းစား၊ ေြဝါယြပကာေိေ်၊ ပြောင်ကကီး)နှင့် အြ ိ ပေါ်ေန်းပအး 

တိုြှ့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ပြေပြော်ဝါရီေ (၈)ရက်ပနတ့ွင် ပြွးြွေားငေီး ရန်ကုန်ောတိမြေစ်ေည်။ ၁၉၈၅-၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် 

တက္က ေိုေ်ဝင်တန်းပအာင်မြင်ခ့ဲငေီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္က ေိုေ်ြှ ဝိေ္ဇာ (ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ ၊့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် 

ရန်ကနု်တက္က ေိုေ်ြှ ြဟာဝေ္ဇာဘွဲ  ့ ရရိှခ့ဲေည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ြှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ေြဝါယြပကာေိေ် 

(ပြောင်ကကးီ)တွင် နည်းမေ၊ အကကးီတန်းနည်းမေ၊ ေက်ပထာက် ကထိက၊ ကထိကရာထူးနှင့် 

တာဝန်အဆင့်ဆင့်ကို ထြ်းပဆာင်ခဲ့ေည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ြှ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧငေီေထိ ေြဝါယြတက္က ေိုေ် 

(စစ်ကုိင်း)တွင် တွဲြေကေ်ါပြာက္ခအမြေစ်ေည်းပကာင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧငေီေြှ ယပနထ့ိ ေြဝါယြတက္က ေိုေ် 

(ေန်ေျင်) မြန်ြာစာဌာနတွင် တွဲြေကေ်ါပြာက္ခအမြေစ် ေည်းပကာင်း တာဝန်ထြ်းပဆာင်ေျက်ရှိေါေည်။  


