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ဘးမဲ့လတ်ပွဲ နှင့် စတိတ်ရး
အာင်သင်း
စာ မာ်ကွန်းမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၅ ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ နှာ ၈၇-၉၂ ထိ။

1

ebook is created by www.ShanYoma.Org

လာ ဟ့ - လာ ဟ့
ဘရားကန်းက တအန်းအန်းနဲ ့ ၊ တရးရးလာ က
ဘယ့်နှာပါလိမ့်
ထိန် ့လိက်တဲ့ အိးစည် ၊ ပီကလဲ ပီသနဲ ့
သီသူက သီ က ၊ ကသူက က လာ
နွား ကီးလဲ ပါသ ဟ့
ကျာ ပ မှာ ကာ် ဇာ ၊ အ မး ရာသနပ်ခါး
ချိုဖျားမှာ ပိ တာက်ပန်း တွက
တလ မ်းလ မ်း ရအဆင်
နွားစိတ်ထဲ အမဲသားဝင်လိက်ရ
ရှင်လိက်မည့်ြဖစ်ြခင်း။
ဆရာ ဇာ်ဂျီ၏"တခ သာ သ ကန်ခါ" ကဗျာထဲက စာပိဒ်က လးတခ ြဖစ် ကာင်း စာဖတ်သူ သိပါသည်။ လူ
ငယ်ပိင်းကဆိလ င် ကိးတန်း၊ ဆယ်တန်းတွင် ြပ ာန်းထားခဲ့သည်မှာ ကာ ပီြဖစ် သာ ကာင့် နတ်လွတ်ပင် ရ န ကပါ
လိမ့်မည်။
က န် တာ်ကိယ်တိင်ကလည်း ကျာင်းဆရာတ ယာက် ြဖစ် န သာ ကာင့် ဤကဗျာ လးကိ သင် ပးရပါ
သည်။ ရွတ် နရပါသည်။ ရွတ်လိက်တိင်း ဖတ်လိက်တိင်း က န် တာ်တိ ့ငယ်စဉ်က ဘးမဲ့လတ်ပွဲ လပ်ခဲ့ ကပကိ ြပန် ပီး
ြမင် ယာင် သတိရမိပါသည်။ အသက်က ခပ်ငယ်ငယ် အလွန် ပျာ်ခဲ့ သာ အရွယ်ြဖစ်၍ ဘယ် တာ့မှ မ့နိင် တာ့မည်
မထင်ပါ။
" ဘးမဲ့လတ်ပွဲ" လပ် ပီဆိလ င် က န် တာ်တိ ့မှာ အနည်းဆး ၂ ကိမ် လာက် တာ့ တီး က၊ မတ် က၊ ပျာ် ကရပါ
သည်။ ပထမ ဘးမဲ့လတ်ဖိ ့ နွား ကီးကိ ဝယ်ရန် အလှူ ငွ ကာက်ခ ကရပါသည်။ အိးစည်သ တထထနှင့်က န် တာ်တိ ့
ပျာ် ကရပါသည်။ ဘာကသိလ် တွ ညာကသိလ် တွ သတိမရပါ။ ကာင်းမကသိလ် လပ် နရပ ကာဟလည်း အာက်
မ့ခဲ့သည်မထင်ပါ။ ပျာ်တာသက်သက်ပဲ ြဖစ်ပါသည်။
က န် တာ်တိ ့ ခါင်း ဆာင်လူ ကီးများ (လူ ကီးများဆိ သာ်လည်း အသက် ၃ဝ-၃၅ ခန် ့ စည်းရးလပ်ရှားတတ်
သာလူလတ်လူရွယ်များ ြဖစ်ပါသည်။ က န် တာ်တိ ့ ခပ်ငယ်ငယ်ဆိ တာ့ လူ ကီး တွဟ သတ်မှတ် ကသည့်လူ ကီးများ)
က ဖလား ကီးတလးနှင့်အ က တွ တခ င်ခ င် ခါက် ပီး အိမ် ပါက် စ့ အလှူခ ကပါသည်။ က န် တာ်တိ ့က တာ့ ကိယ့်
အိးစည်ဝိင်းနှင့်ကိယ် ဘာကိမ ဂရမစိက်နိင် ကပါ။
ထိ နာက် ငွ ကး ဘယ် လာက်ရသည်၊ သားသတ်ရက နွား ကီးကိ သွားဝယ်ရာတွင် ငွ ဘယ် လာက်လိ န
သး၍ ဘယ်သူ တွက ဘယ် လာက် ထပ်ထည့် ပးသည် စသည်တိ ့ကိလည်း ဘာမ စိတ်မဝင်စားပါ။ ဘးမဲ့လတ်ပွဲ န ့
ကျလ င် အိးစည်ပဲ တီးမလား ဒိးပတ်ပဲ တီးမလား၊ ဘယ်သူ ့ကိ အကခိင်းမလဲ ဆိတာ လာက်ကိသာ စိတ်ဝင်စား ကပါ
သည်။
သ ကန်အတက် န ့ည နပိင်း သိ ့မဟတ် နှစ်ဆန်း ၁ ရက် န ့တွင် တာ့ က န် တာ်တိ ့တ တွ နွား ကီးကိ ဘးမဲ့
လတ် ပီး ဘန်း ကီး ကျာင်းသိ ့ ပိ ့ ကပါ ပီ။ ဆရာ ဇာ်ဂျီ၏ကဗျာထဲတွင် ပါသလိ နွား ကီး၏ ကျာ ပ တွင် ကာ် ဇာ ကီး
တခခင်း၊ ချိုဖျားတွင် ပိ တာက်ပန်း၊ သ ြပပန်း တွချည်၊ သနပ်ခါးရည်န ့သာရည် တွ ဖျန်းလိက်ပက်လိက်ပါ သးသည်။
နွား ကီး၏န ဘးတွင် " ဘးမဲ့"ဟူ သာ စာလးထွားထွား ကီးကိ ကတ္တရာ စးနှင့် ရးရန် မ မ့ပါ။ နွားက အနက် ရာင်
ြဖစ် နလ င် တာ့ ဆးြဖူနှင့် ရးသည် ပါ့။
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ထိ နာက် တ ယာက်က နွား ကီးကိ ရှ ့ကဆွဲ၊ နာက်က ဒိးပတ်ဝိင်းက တြဗုန်းြဗုန်းတီး၊ က လး တွက တာ့
ဒိးပတ်ဝိင်းကိ ကည့်လိက်၊ နွား ကီးကိ ြပး ကည့်လိက်၊ က န် တာ်တိ ့ကလည်း တီးလိ ့ မတ်လိ ့ ပျာ်လိ ့မဆး၊ တရပ်လးရှိ
ကာင်းမရှင်များ အန မာဒနာ ြပုနိင် အာင် နွား ကီးကိ လှည့်ြပ ကသည်။ တခါတရ တီးရမတ်ရသည်ကိ အားရတင်း
တိမ်ြခင်း မရှိ သာ ကာင့် ကိယ့်ရပ်ကွက်သာမက ရပ် ကျာ်ရွာ ကျာ် သူများအရပ် တွထိ အာင် လှည့်လိက်တတ် ကပါ
သးသည်။
လူ ကီး တွက တာ့ နွား ကီးကိ ကည့် ပီး သာဓ ခ ကပါသည်။ တချို ့မိန်းမ ကီး တွကလည်း "နွား ကီး ရ နင့်
အသက် တခါလတ် တိ ့အသက် ဆယ်ခါလတ်ဟ့ဲ"စသည်ြဖင့် ဝမ်း ြမာက်ဝမ်းသာ ရရွတ်တတ် ကပါသည်။ က န် တာ်တိ ့
က တာ့ ပျာ်တာသက်သက်ပါပဲ။
သိ ့ သာ် ဤသိ ့ ပျာ် နယင်းကပင် အသတ်ခရအ့ဆဲဆဲမှ လွတ်လာရ သာ နွား ကီး၏က ကမ္မာ ြပာင်းလဲမကိ
မအ့ဩပဲ မ နနိင်ပါ။ သူ ့အတွက် ဝမ်းမ ြမာက်ပဲ မ နနိင်ပါ။ "ဒီနွား ကီး သိပ်က ကာင်းတာပဲ နာ်-က ကာင်းတာမှ နှစ်
ဆင့် ကာင်းတာ။ အသတ်လဲ မခရဘူး၊ ရှ ့ လ ာက် အခိင်းလဲ မခရ တာ့ဘူး"ဟ ြပာ က ပီး နွား ကီးကိ ခါင်းပွတ်
ကျာသပ် တယတယလပ်မိ ကပါသည်။ မဒိတာစိတ် သူ တာ် ကာင်းစိတ်က လး ဝင်မိ အာင် ဝင်လာတတ်ပါ သး
သည်။
က န် တာ်တိ ့ ြမန်မာလူမျိုးများမှာ အလွန် ပျာ်တတ် ရင်တတ် ရယ်တတ် မာတတ် ကာင်း ကမ္ဘာ ကျာ်ပါ
သည်။ လူမျိုးြခားများ ရး သာ မှတ်ချက်တွင် ြမန်မာလူမျိုးတိ ့ ရာင့်ရဲ ပျာ်ရင်တတ် ကပကိ တခမ်းတနား ရးတတ် က
ပါသည်။ မ ကာ သးမီက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် လမ်းညန်"ြမန်မာ့အတွင်းသရပ်"ဟူ သာ ဓာတ်ပစာအပ် ကီးတခကိ လှန်
လှာ ပီး ကည့်လိက်မိပါသည်။ ဓာတ်ပတခကိ ယခတိင် ြမင် ယာင် နပါသည်။ အသက် ၄ဝ ခန် ့ရှိ အမျိုးသမီး ကီးတဦး
က ၂ ဗိ ့လ်ဘက်ထရီအးိ ကီး ရွက်ထားပ ြဖစ်ပါသည်။ မိန်းမ ကီးက ရပ်ခပ်ဆိးဆိးပါ။ သိ ့ သာ် အားရပါးရ ရယ် မာ နပ
မှာ ကည့်ရသူပင် ပျာ်လာ လာက်ပါသည်။ အာက်ဘက်တွင် ပစာ ရးထားသည်က "ဤမ လးလ သာ ဝန်ထပ်နှင့်ပင်
ဤသိ ့ ရယ် မာ ကလျက်"ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။
ထိမ မက အတီးအမတ် အကအခန်ကိလည်း နှစ်သက် ကပါသည်။ ရှးယခင်ကဆိလ င် အသဘ၌ပင်လ င် ရပ်
သးထည့်၊ ပွဲထည့်လပ်တတ် က သာလူမျိုး ြဖစ်သည်။
ဤမ ပျာ်တတ် ပါးတတ် သာ လူမျိုးနှင့်ဗဒ္ဓဘာသာလာ ပီး ကုမှ ကုတတ်ပ လဟ အာက် မ့မိ တာ့သည်။
ဗဒ္ဓဘာသာကလည်း အတီးအမတ် အကအခန်ကိ အားမ ပးသည်သာမက အြပစ်ဟပင် သတ်မှတ်ပါသည်။ အကသိလ်
ြဖစ် ကာင်းဟ ဆိထားပါသည်။ က န် တာ်တိ ့ြမန်မာလူမျိုးများမှာ ဘရားကိ ရိ သ ကည်ညိုသည်ကတဘက်၊ သွးထဲ
သားထဲက ပျာ်ရင်ြမူးထူးချင်သည်ကတဘက်မိ ့ အခက် တွ က
့ လ ပီဟထင် လာက်ပါသည်။ မခက်ပါ။ ဘာသာ ရးပွဲ
တာ်များလပ် ပီး ပျာ်လိက် ကပါ တာ့သည်။
ဘာသာ ရးကိ တာ့ မပစ်ပယ်ပါ။ ဘာသာ ရးပွဲ တာ် မဟတ်သည့်သ ကန်ပွဲ၌ပင်လ င် ဘးမဲ့လတ်ပွဲလိ
ကသိလ် ကာင်းမြပုလပ် ပီး ပျာ် ကသည်။ ညာင် ရသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိပန်းခူးပွဲ၊ ဝါဆိပန်းကပ်ပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ သဲပ စတီပွဲ
စသည်ြဖင့် ပွဲလမ်း တွ လပ် ပီး ပျာ် ပျာ်ပါးပါး တီးမတ်ကခန် ကသည်။
သီတင်းက တ် တန် ဆာင်မန်း ရာက်လ င် မီးပပျလတ်သည်ကိပင် နတ်ြပည်ရှိ စူဠာမဏိ စတီကိ မီးပူ ဇာ်
သည်ဟ အမည်တပ် ပီး ပျာ် ကသည်။ ထိသိ ့ သာ် ပွဲမျိုး တွနှင့်အားမရ သး သာ ကာင့် မို ့နယ် ရပ်ကွက် ကျးရွာ
ဘရားပွဲ တွ၊ ဆွမ်း တာ် ကီးတင်ပွဲ၊ ဆွမ်း ကီး လာင်းပွဲ တွ လပ် ပီး ပျာ်လိက်ပါးလိက် က သးသည်။
ဘန်း ကီးပျ တာ်မူလ င်လည်း ဘန်း ကီးပျပွဲ ြပုလပ်၍ ပွဲလမ်းသဘင် ကျင်းပ သးသည်။ ဘန်း တာ် ကီး၏
ဖခင် မိခင် ကွယ်လွန်လ င်လည်း စ ပါင်း ပီး ဘ တာ်ပျ၊ မယ် တာ်ပျ ြပုလပ် ကသည်။
ဘန်း တာ် ကီးများ ကိယ်တိင်လည်း ြမန်မာလူမျိုးများ ြဖစ် ကသည့်ြပင် ြမန်မာလူမျိုးတိ ့၏ဓ လ့စရိက်ကိ သိ
တာ်မူ န ကသည့်အ လျာက် ပစ်ပစ်ခါခါ ပိတ်ပင်ြခင်း မြပု ကပါ။ မန်လည်ဆရာ တာ်ဘရား ကီး၏မဂလာရတ
ပါင်းချုပ်ဆိလ င် ရှင် လာင်းလှည့်ရာတွင် ကာလသားများ သီဆိ သာဟာသရသ ြမာက်လှသည့်သ ိုးလိက်ရတများ
ြဖစ်ပါသည်။
ဘန်း ကီးပျ လာင်တိက်တလားကိ ဒးြဖင့် ပစ်၍ မီးရ ့ပူ ဇာ် ကသည်။ ထိဒးကိ ပွဲသဘင်သိ ့ သယ် ဆာင်ရာတွင်
ဒးစီးရပ်များ ြပုလပ် ပီး ပျာ် ပျာ်ပါးပါး ကခန်သယ် ဆာင် လ့ရှိ ကသည်။ ထိဒးစီးရပ်အလိက် တာင်သူ ကီးဒးချင်း၊
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ဘိးသူ တာ်ဒးချင်း စသည်ြဖင့် ရးဖွဲ ့ကသည်။ ထိဒးချင်းအချို ့ကိ ရဟန်း တာ်များကပင် ရးစပ် ပးတတ် ကပါသည်။
ဤမ အထိ ပျာ်တတ်ပါးတတ် ကပါသည်။
"ဘာသာ ရးကိ ခတးလပ် ပီး ြမန်မာ တွ ပျာ်ပါးကခန် ကသည်"ဟ စွပ်စွဲမည်ဆိလ င် က န် တာ် သ ဘာမတူ
နိင်ပါ။ ရင့်သီးခ တ် ချာ် သာ စွပ်စွဲချက်ဟက န် တာ်ဆိပါမည်။ ပျာ်တတ်ပါးတတ် သာ ြမန်မာလူမျိုးတိ ့၏ပွဲလမ်းသ
ဘင်များကိ ဘာသာ ရးလပ်ရှားမဘက်သိ ့ ဦးတည် ပးလိက်သည်၊ ဘာသာ ရးထိန်းကွပ်မ တပ်ဆင် ပးလိက်သည်ဟဆိ
ချင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ဆရာ ဇာ်ဂျီကဘယ် ြပဟာ စတီ ပါမယ်လဲ
ဘယ် ြမဟာ အ ပျာ် ကျာမယ်လဲ
စိတ် ဇာ ြမန်ဗမာြဖင့်
သသရာ ဂရထားသူမိ ့
ပါးလိက် က ပျာ် ပျာ်သာ
အခါ က နှစ်ဆန်း
ဟူ၍ ရးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ က န် တာ်တိ ့ ပျာ်ပါသည်။ တီးမတ်ကခန် ကပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း သသရာကိလည်း
ဂရထား ကပါသည်။ ကာင်းမအသွင်ကိ ဆာင် အာင် ကိုးစား ကသည်။ အများသတ္တဝါတိ ့အတွက်၊ လူ ့ လာကအတွက်
ချမ်း ြမ့မရှိ အာင် ကိုးစားယင်း ပျာ်ပါးမရှိ အာင် ကိုးစား ကသည်။ က န် တာ်တိ ့၏ ပျာ်ပါးတီးမတ် သီဆိမ နာက်
တွင် စတနာ ကာင်းတခပါ န အာင် ကိုးစား ကသည်။ ပျာ်မပါးမ နာက်တွင် ပါ သာ ထိစိတထ
် ိ စတနာမှာ တကယ်
ချစ်စရာ ကာင်း သာအလှ ြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့်လည်း ဆရာ ဇာ်ဂျီကတိ ့စရိက် တိ ့ဘာသာ
နှစ်ဆန်းခါ ပိ တာက် ကားချိန်မိ ့
ကစားကာ ရ ကည် ကည်နဲ ့
ပီ ပသည် ြမန်မာမျိုးကိလ
တိးဆင့်၍ ချစ်ခဲ့တာ
ဟ ရးဖွဲ ့ြခင်း ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ဆရာ ဇာ်ဂျီလည်း ြမန်မာတ ယာက် ပပဲ။ ြမန်မာလူမျိုးကိ ချစ် ပလိမ့်မည်၊ ကိယ့်အမျိုး
မိ ့ ကိယ်ချစ်သည်မှာ မဆန်းပါ။ သိ ့ သာ် ဆရာ ဇာ်ဂျီက ပျာ်တတ်ပါးတတ် သာ ြမန်မာလူမျိုးတိ ့၏ ပျာ်ပါးမ နာက်
ကွယ်က မတ္တာတရားအလှ၊ စတနာအလှကိ ြမင်သည်။ ထိ ့ ကာင့် ရှးက ချစ်ြခင်းထက် ပိ၍ချစ်လာမိသည်။ ြမန်မာ့
ယဉ် ကျးမကိပါ တစိမ်စ
့ ိမ့်ချစ်လာသည်။ အိးစည်သ၏ နာက်က အမ ဝသကိ ကားမိသည်။ ဒိးပတ်သ၏ နာက်က
ြဗာသကိ ကားမိသည်။ က န် တာ် ဤသိ ့ ခစားမိပါသည်။
စစ် ကီးလည်း ြဖစ်ခဲ့ ပီ။ ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း လူတိ ့၏စရိက်လည်း ြပာင်းခဲ့ ပီ။ ပျာ်ပါးမ ပွဲလမ်းသဘင် တွက
လည်း ြပာင်းခဲ့ ပီ။ တူရိယာပစ္စည်း တွကလည်း အမျိုးမျိုး တိးတက် ြပာင်းလဲလာခဲ့ ပီ။ ယ န ့ဆိလ င် "စတိတရ
် း"ဆိ
သည်မှာ အလွန် ခတ်စား သာ ပျာ်ပါး ဖျာ် ြဖမတခ ြဖစ် နပါ လ ပီ။ စတိတ်ရးဆိသည်မှာ နီးစပ်ရာကိသာ ြပာလိက်
ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အြခား သာ ပျာ်ပါး ဖျာ် ြဖမပွဲလမ်းသဘင် တွလည်း ရှိပါလိမ့်မည်။ ဘာသာ ရး အထိန်းအကွပ် မရှိ
တာ့ပါ။ ပျာ်ဖိ ့သက်သက်သာလ င် ြဖစ်ပါသည်။ သီချင်းဆိသူ တခါတရ ကသူတိ ့ကလည်း ပျာ်ဖိ ့သာလ င် ရည်စူးသည်။
ပရိသတ်ကလည်း ပျာ်ဖိ ့သက်သက် လာ ကြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ ပျာ်ရလ င် ပီးပါ ပီ။ အ ပျာ်သည်သာ ပန်းတိင်။
က န် တာ့်ကိ ခတ် နာက်ြပန် ဆွဲသူ၊ အိးစည်ကိ လွမ်း နသူ၊ ဒိးပတ်ကိ ပိက် ထွးယယ နချင်သူဟ မစွပ်စွဲ စ
လိပါ။ က န် တာ်က တူရိယာဂီတအနပညာကိ ြပာ နြခင်း မဟတ်ပါ။ ပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပမပသဏ္ဌာန် ကွာြခားလာ
ြခင်းကိသာ တင်ြပလိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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က န် တာ်တိ ့ဗဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရ ကာင်းမကိ အမ ဝ က မဲ ြဖစ်ပါသည်။ အမ ဝလ င်လည်း ကားသိသူ
က သာဓ ခ မဲ ြဖစ်ပါသည်။ မ ကာင်းမကိ အမ မ ဝစ ကာင်းပါ။ အကသိလ် ဝစကိ ဘယ်သူကမ လည်း ကာင်း လစွ
ဟ သာဓအန မာဒနာ ြပု ပီး လက်ခယူလိ ကမည် မဟတ်ပါ။
က န် တာ် ငယ်စဉ်က ပျာ်ခဲ့ပါးခဲ့ပါသည်။ တီးမတ်ကခန်ခဲ့ပါသည်။ နွား ကီး
မဟတ်၊ အ ပျာ်သာလမ်း နခဲ့ ကာင်းကိလည်း ဝန်ခခဲ့ပါသည်။

ဘးမဲ့လတ်စဉ်က ဘာရယ်

သိ ့ပါလျက်နှင့် ယင်းနွား ကီးကိ ခါင်းပွတ် ကျာသပ် လပ် ပီး "က ကာင်းလိက်တဲ့နွား ကီးရယ်၊ နင့်အတွက်
ဝမ်းသာလိက်ပါဘိ"ဟူ သာ မဒိတာသူ တာ် ကာင်းစိတ်က လး တာ့ ဝင်ခဲ့ပါ သးသည်။ က န် တာ် တီးမတ်ကခန် ပျာ်
ပါး နခဲ့သည်ကိ အပထား၊ ထိကသိလ်စိတ်က လး တာ့ အမှန်ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် အမ ဝစရာ၊ အလှ စတနာ
တာ့ ရှိပါ သးသည်။ ထိကသိလ်အဖိ ့ကိ အမ ဝလိက်ပါသည်။ အမ -အမ -အမ ယူ တာ်မူပါ…စာဖတ်သူ မိတ် ဆွခင်
ဗျား။
အာင်သင်း
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