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ချစ်တဲ့သူပျို ့ မာင် ထွး
ဒါရိက်တာြမင့် မာင်

ဂီတပ ဒသာမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၃-ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အတွဲ-၂၊ အမှတ်-၄၂၊ နှာ-၂၇-၃ဝ အထိ။
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(၁)
ဂီတဟူသည် အိသူကိ ပျို စသည်၊ ပျိုသူကိ န စသည်၊ နသူကိ လှ စသည်ဟဆိစကားတခ ငယ်စဉ်
က ကားခဲ့ဖူးသည်။
ထိ ့အတူ ဂီတအနပညာဟူသည် ဘာသာရပ်ြခား လူတမျိုးနှင့်တြခားလူတမျိုး၊ တိင်းရင်းသား သွး
ချင်းလူမျိုးတမျိုးနှင့်အြခားတိင်းရင်းသား လူမျိုးတိ ့ ပိမိသိက မ်းခင်မင် ရး၊ ချစ် ကည်ရင်းနှီး ရးနှင့် ငိမ်းချမ်း
စွာ အတူတကွ လက်တွဲ နထိင် ရးအတွက် ထိ ရာက်ထက်ြမက် သာ လက်နက်တခ ြဖစ် ကာင်း ပညာရှိတ
ဦး၏အဆိအမိန် ့တခကိလည်း မှတ်သားခဲ့ဖူးပါသည်။
က န် တာ်ကိယ်တိင်ကား ဂီတအနပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ နှ ့စပ်က မ်းကျင်တတ် ြမာက်ခဲ့သူ တ
ယာက်မဟတ်၊

ထိဂီတ၏အနအလှကိ

ချစ်ခင်ရမှန်းသိသူတဦးသာလ င် ြဖစ်၍

ယင်းစကားရပ်များ၏

အဓိပ္ပါယ်အ လးအနက်ကိ အမှတ်တမဲ့ ြဖစ် နခဲ့မိ လသည်။
လွန်ခဲ့သည့်တန်ခူးနှင့်ကဆန်လ နအလွန်ပူြပင်းသည့် နွရာသီကာလအတွင်းက ြဖစ်ပါသည်။
က န် တာ်သည် တာရိပ် တာင်ရိပ်များြဖင့် အ မဲစိမ်းစိ အးြမလျက်ရှိ သာ တာင်ပိင်းရှမ်းြပည် ြမ
လတ်ပိင်း ဒသ က လာ မို ့နယ်အတွင်းက က လာ

အာင်ပန်းနှင့်ပင်းတယ မို ့နယ်အတွင်းက ပင်းတယ၊

ပွးလှ မို ့များဆီသိ ့ အလည်တ ခါက် ရာက်သွားခဲ့သည်။ ြမလတ်ပိင်း အ နာက်ဘက် ဒသက ရွာင မို ့နယ်
အတွင်းသိ ့လည်း ြခဆန် ့ခဲ့ပါသည်။
ြမြပန် ့အညာ ဒသ စစ်ကိင်းတိင်း

ရဘိ မို ့နယ်အတွင်း၌ ယခတိင် ထင်ရှားရှိ ပီး ဆိတီးလျက်ရှိ

သာ မ ခါက် ြဗာ စစ်ကိင်းမိဇာ ြဗာအဖွဲ ့တိ ့ကဲ့သိ ့ တာင် ပ ဒသ ြမလတ်ပိင်း အ နာက်ဘက်တ ကာက
ဤရွာင မို ့နယ်အတွင်း ရှိ က သာ ဓနတိင်းရင်းသားလူမျိုး(အချို ့)ရပ်ရွာများတွင် ဓန ြဗာအဖွဲ ့ဝိင်းများ ရှိ န
ကသည်ဆိ သာ ထူးထူးဆန်းဆန်း သတင်းစကားတခ ကားရ သာ ကာင့် က န် တာ်၏ ြခဦးများ "ရှည်"
ဆန် ့ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။
ြဗာရှိသည်ဆိ သာ နရာကား ရချမ်းတပ်ကန်း ခ သည့်ဓန ကျးရွာများဟ ြပာ က လသည်။ ရွာ
င မို ့နယ် အ ရှ ့ တာင် ယွန်းယွန်း မိုင်ဆိ သာရွာ ကီးအနီးက ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရှိ န ကသည့်ဓနရွာနှစ်ရွာြဖစ်
ဟန် တူပါသည်။
သိ ့ရာတွင် ခရီးလမ်းက က န် တာ် ပထမသွားလိသည့်ထိရွာနှစ်ရွာသိ ့ အစီအစဉ်အတိင်း မြဖစ်၊ မ
ရာက်ခဲ့ ပ။
အာင်ပန်း မို ့က ည န ၄ နာရီ ကျာ် လာက်မှ ထွက်ခဲ့ သာ ရွာင၊ ရဦးသွား စျးပတ်ကား ကုသည်
အာင်ပန်းမှ မိင် သးဆယ် လာက်သာ ဝးသည့်ရွာင မို ့နယ်အတွင်းက လမ်းခွတ်လတ် မိုင်ဆိ သာရွာ ကီးသိ ့
ညဉ့်ဦးကိးနာရီ ကျာ် ကျာ် လာက်မှ ဆိက် ရာက်သြဖင့် က န် တာ် ထိရွာ ကီးသိ ့ မဆင်း တာ့ဘဲ ရွာင မို ့အ
ရာက် တာက် လ ာက် ဆက်သွားရန် ရတ်တရက်ခရီးစဉ် ြပာင်းလိက်ရ လသည်။
ရွာင မို ့ ရာက်မှ ယခ က န် တာ်ြဖတ် ကျာ်လာခဲ့ သာ

မိုင်ရွာ ကီးနှင့်ဓန ြဗာအဖွဲ ့များရှသ
ိ ည်ဆိ

သာ မိုင်အနီးက ရချမ်းနှင့်တပ်ကန်းဓနရွာများဆီသိ ့သီးသန် ့ လ့လာခရီးသွားမည်ဟစိတ်ကူးလိက်ရသည်။
ရွာင မို ့ ရာက်လ င်

နာက်တ န ့ နနက် ၈ နာရီခန် ့ လာက်အချိန်မှစ၍ က န် တာ်နှင့်ဓနလူငယ်အ

မျိုးသားကိထွန်းသန်း(လမ်းစဉ်လူငယ်၊ အတွင်း ရးမှူး)တိ ့သည် မို ့လယ်လမ်းဆ၌ရှိ သာ လက်ဖက်ရည်
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ဆိင်ထိင်၍ မိုင်၊
ြဖင့်

ရချမ်း၊ တပ်ကန်းဘက်သွားမည့်ကား ကု စာင့် ကသည်။ ဤနယ်ဘက်တွင် ကားရှားသ

န ့စဉ် ၁၁ နာရီထိးကာနီးအထိ ကား ကုမ တွ ကသြဖင်
့
့ တည်းခိအိမ်ြပန်ကာ ထမင်းစား ကမည်ဟထ

လိက် ကစဉ် မ မ ာ်လင့် သာခရီးစဉ် အ ြပာင်းအလဲတခ ထပ် ကုရြပန်သည်။
ရွာင မို ့ဘက် ၆ မိင်ခန် ့ ဝး သာ ရဦးမှ သူငယ်ချင်းတဦးြဖစ်သူ ဆရာြမသွင် ကား ကုတစီးြဖင့်လိက်
လာ ပီး က န် တာ်အား လာ ခ သာ ကာင့် ရဦးဘက်သိ ့ ခရီးဆက်ြဖစ်သွား လသည်။
ကား ကုမှာ ရဦး ကျးရွာြပည်သူ ့ ကာင်စီဥက္က ဦးတင်ြမပိင် ကန်တင်ကား ကီးြဖစ်သည်။ လမ်းခရီး
ကား ပ တွင် ဆရာြမသွင်က "ခင်ဗျား ရွာင ရာက် န ကာင်း

အာင်ပန်း

စျးပတ်ြပန်ကားက

ြပာ၍သိ

သည်။ အယင်တ ခါက် ခင်ဗျားလာတန်းက တွ မသွ
့ ားရတဲ့ဓန ြဗာအဖွဲ ့ ရှိတဲ့ရွာ တွ ရချမ်းြပင်ဘက်မှာ ရှိ
သည်။ တာင် တာ့တက်ရလိမ့်မည်"ဟ ြပာသွားသည်။ ကား ပ တွင် ရန်ကန်တက္က သိလ်ဘူမိ ဗဒဌာနမှ ဤ
ြမတ ကာ ကွင်းဆင်း လ့လာရန် လိက်ပါလာ က သာ

မာင် ကည်စိး( ညာင် လးပင်)နှင့် မာင်ချမ်း အး

(ဟားခါး-ချင်း တာင်) ကျာင်းသားနှစ် ယာက်နှင့်ဆမိ ကသည်။

ရချမ်းြပင်၊

ကျာက်ပိစပ်ဘက်သိ ့ ဤည

နပင် ြခလျင်ခရီးဆက် ကရန် က န် တာ်တိ ့ စကားစပ်မိသွား ကသည်။
(၂)
ဓန ြဗာရှိသည်ဆိ သာ

ရချမ်းြပင်နှင့် ကျာက်ပိစပ်ရွာတိ ့ကား

ရဦးအ နာက် ြမာက်ယွန်းယွန်း

တွင် ရှိ က သာ တာင် ပ ရွာများ ြဖစ် ကသည်။ ရဦးနှင့်ခန် ့မှန်း ၅ မိင်ခန် ့ ဝးမည်။ ပ ၅ဝဝ ကျာ်အြမင့်ရှိ
သာ

တာင်သး လးလး လာက်

မာင်းရ သာ

ကျာ်ရသည်။ လမ်းတ လ ာက် ဂျစ်ကားနှင့်ကန်တင်ကား ကီးများသာ

တာင် ကားလမ်းရှိသည်။

ယင်းလမ်းမှာ

တာင် ကို တာင် ကားအတွင်း

ဖာက်ထား၍

တာင်ဆင်း တာင်တက်များများ မရှိ သာ်လည်း က န် တာ်တိ ့ ြခလျင် လ ာက်ခဲ့ က သာလမ်းမှာ ကျဉ်း
ြမာင်း သာ လူသွားလမ်း၊ ြဖတ်လမ်း တာင်ကမ်းပါးယလမ်းြဖစ်၍ အ ကွ အ
့ ကာက်အဆစ်အချိုး ပါသည်။
အဆင်းအတက် အနိမ့်အြမင့် တာ် တာ်များများ တွ သွားရ လသည်။
ြခလျင် က န် တာ်တိ ့အဖွဲ ့တွင် က န် တာ် အသက်အ ကီးဆးြဖစ်၍ မ ကာခဏ နာက်ကျန် နရစ်ခဲ့
တတ်သည်။ သိ ့ သာ် ြဖည်းြဖည်းချင်းတက်၊ ြဖည်းြဖည်းချင်းဆင်း၊ ြဖည်းြဖည်းချင်း လ ာက်လာခဲ့၍လားမသိ
တလမ်းလး အ မာ ကီး မာသည်ဟူ၍ မြဖစ်ခဲ့ပါ ပ။
က န် တာ်တိ ့ လ ာက်လာခဲ့ က သာခရီးတဝက်ခန် ့ ရဦးမှနှစ်မိင် ကျာ် ကျာ်လှမ်း သာ တာင် ပ
ကျာက်ပိစပ်ရွာသိ ့ ရာက် သာအခါ ဆရာြမသွင်၏တပည့် အသိမိတ် ဆွအိမ်တအိမ်သိ ့ ဝင်နား ကယင်း ထိ
ရွာက ဓန ြဗာဆရာ ကီးတဦးြဖစ်သူ မင်း ရ အးအ ကာင်း မး ကည့် ကသည်။
ဆရာ ကီးကား ရှိ၏။ သိ ့ သာ် ဆရာ ကီး န သာအိမ်က အနည်းငယ်လှမ်း ပီး နာက်ြပန်လှည့်သွား
ရမည်ြဖစ် န သာ ကာင့် ရှ ခရီ
့ းကလည်း ဆက်ရန် ကျန် သး သာ ကာင့် ရချမ်းရွာမှအြပန် ဝင် တွ က
့
ရန် ဆးြဖတ်ကာ ထိအိမ်မှည န ၆ နာရီထိးလနီး မ မှာင်ခင် က န် တာ်တိ ့အားလး

ရှ ခရီ
့ းဆက်ခဲ့ က လ

သည်။
ရချမ်းြပင်ရွာဦး က န် တာ်တိ ့ ရာက်ရှိသွားချိန်ကား ညဉ့်ဦး ၇ နာရီခွဲ န ပီ။ ပထမ ထိရွာက ကျး
ရွာ ကာင်စီဥက္က အိမ်သိ ့သွား၍ နတ်ဆက် ကသည်။ ထိ နာက် က န် တာ်နှင့်ဆရာြမသွင်က ဥက္က အိမ်နှင့်
တဖာလ ကျာ် ကျာ် ဝး သာ တာင်ခါးပန်း ပ က ဦးထွန်း(ယခကွယ်လွန်) ဒ ရင၊ မသန်းြမ၊ မသန်းသန်း
နွဲ ့တိ ့အိမ်ဘက်ဆီသိ ့ ဆက်သွား ကသည်။ ဘူမိ ဗဒ ကျာင်းသားနှစ် ယာက်တိ ့က
ဥက္က အိမ်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ ကသည်။
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ထိည တည်းခိအိမ်မှ

က း သာညစာထမင်းကိ က န် တာ်တိ ့အိမ်သားများနှင့်အတူ လက် ရတြပင်

စီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ဝိင်း၍ စား သာက် ကသည်နှင့်ထိအိမ်မှ လူရွယ်တဦး အ ဖာ်အြဖစ် ခ ၍ ထွက်ခဲ့ ကသည်။
လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတလက်နှင့် တာင်ကမ်းပါးယစွန်းတ လ ာက် ကတ်သီးကတ်သတ် သွားရ သာလမ်းကျဉ်း
လးအတိင်း ြဗာနှဲဆရာ ကီးတဦးအိမ်သိ ့ က န် တာ်တိ ့ လ ာက်သွား ကြခင်း ြဖစ်သည်။
လက ထိန်ထိန်သာ န၍ တာင် ကားလမ်းကျဉ်း လးကိ အထင်းသား ြမင် နရသည်။

၃
၂ ဖာလခန် ့ သွားမိ ပီဆိလ င် တာင် စာင်းကွက်လပ် ြမ ပ တွင် ဆာက်လပ်ထား သာ အိမ်တအိမ်
ကိ လ ရာင်ြဖင့် အ ဝးမှလှမ်းြမင် နရသည်။ ဝါး ကမ်းခင်းတထပ်အိမ် ြဖစ်သည်။ အိမ်၏အလယ်ဗဟိ နရာ
မီးလင်းဖိ ကီး ပ တွင် အိမ်သားများနှင့်အတူ ဆွတ်ခူးထား က သာလက်ဖက်ပင်များမှ လက်ဖက်ရွက်အနအ
ညွန် ့က လးများကိ ရ နွးအိး ကီးတလးနှင့် ပါင်းခြပုတ် န သာ အသက် ၇ဝ ခန် ့ရှိ မင်း ပ မိုင်ဆိသူ ဓန
အမျိုးသား ြဗာဆရာ ကီးတဦးကိ က န် တာ်တိ ့ တွ ကရ
့
လသည်။
ဤအရပ် ဒသ န လူများ၏အလပ်အကိင်တခြဖစ် သာ တန်ခူးလ ြခထွက်လက်ဖက်ပင်များမှဆွတ်
ခူးရရှိသည့်လက်ဖက်ရွက်နများကိ လက်ဖက် ြခာက်အြဖစ်

ြပာင်းလဲလပ်ရန် ဤသိ ့ ကိယ့်ြခကိယ့်ဝင်းအိမ်

များ ပ တွင် ယခကဲ့သိ ့ လက်ဖက်ရွက်များကိ ကိယ်တိင်ြပုတ် န ကြခင်းြဖစ်သည်။
က န် တာ်တိ ့ ဤရွာလာ ရာက်ရြခင်းအ ကာင်းရင်း ြဗာအ ကာင်းစကား ဦးတည်မိ က သာအခါ
မင်း ပ မိုင်သည် သူ၏လပ်ကိင်လက်စ လက်ဖက်ြပုတ်အလပ်ကိ အိမ်သားများသိ ့ လဲ ပီး မီးဖိအနီး အိပ်ရာ
ဘးရှိ က န်း သတ္တ ာ ဟာင်းတလးထဲမှ တရိတ သ သိမ်းဆည်းထားဟန်တူ သာ အိတ် ဆာင်မှတ်စစာအပ်
လးတအပ်ကိ မှိတ်တတ်မှိတ်တတ် အလင်း ရာင်ရှိသည်ဆိရမ လင်း သာ

ရနဆီခွက်ငယ်တခ လက်တ

ဘက်က ကိင် ြမာက်ယင်း လှမ်းယူလိက်သည်ကိ တွ လိ
့ က် ကရသည်။
့ ပီး လက်ထဲ
ပီးသည်နှင့် က န်း သတ္တ ာြပန်ပိတ်၍ က န် တာ်တိ ့ထိင် နရာ မီးလင်းဖိအနီးသိ ့ ရ လာ
မှ မှတ်စစာအပ် လးကိ က န် တာ်တိ ့အား လှမ်း ပးပါသည်။ စာအပ်က လးအတွင်း၌ကား က န် တာ်ကိယ်
တိင် လ့လာသိချင်၍ ဤမ ဝးလ သာ တာင် ပ ဒသအထိ ခရီးအဆင့်ဆင့် ြပာင်း၍ ရှာပ တာ်ထွက်ခဲ့ရ
သာ ဓန ြဗာသီချင်းအချို ့ တွ လိ
့ က်ရ လသည်။ က န် တာ် ဝမ်းသာသွားသည်။
မင်း ပ မိုင်က ရနဆီမီးခွက် မှိတ်တတ်မှိတ်တတ် အလင်း ရာင်းကိ အားြပုဖတ် ကည့် န က သာ
က န် တာ်တိ ့နှစ်ဦးအနီးသိ ့ ဖ ယာင်းတိင်အတိတတိင် မီးညိထွန်း ပးယင်း ထင်းမီးဖိမှ မီးအလင်း ရာင် အ
ရှိန်ြမင့် တာက်လာ အာင် မတ်ယင်း ရ နွး ကမ်း(အခါး ရ)ခွက်များထဲသိ ့ လက်ဖက် ြခာက်အသစ်များြဖင့်
မီးသင်း လှာ်ခပ်ထား သာ လက်ဖက် ရ ကမ်းများ ငဲ့ထည့် ပးယင်း…
-အ မီးရဲ ့ ချ(ရှည်)၊ တာမှာ နတဲ့ မျာက် ကီးသမဒ္ဒရာ ဝင်လာမှာ၊ မယ်သီတာကိရ အာင် ခိးမယ်၊ ခင်သီတာ
ကိ ရ အာင်ခိးမယ်၊ မင်းရာမ မျာက်သိး…။
-အိး ဝ ကိုး ခွ၊ လဲ လ လ လဲ ကျာ် မျာက် တွ၊ မိုင် ြခမှာ ပျာ်ရှာ ကတယ်(၂)။ အလိဗျာ လဲ လ လ…
လဲ ကျာ် မျာက် တွ…။
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ဓနတိင်းရင်းသားအချို ့ ဆိတီး က သာဓန ြဗာ ၁၂ ခန်းထဲမှ

မျာက်ထွက်သီချင်းတပဒ် က န် တာ်

တိ ့အား ဆိြပလိက်သည်။ က န် တာ် သူ ့မူရင်းအသတွင်း စာသားအတိင်း

ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မင်း ပ

မိုင်ကပင်…။
"ကျုပ်တိ ့ ဓန ြဗာမှာ တီးကွက်သီချင်း ၁၂ ခန်းရှိတယ်။ စာအပ်ထဲမှာ
ဟာ ကျုပ်ငယ်တန်းက ကိယ်တိင်တီးမတ်ခဲ့တဲ့ပတ်ပျိုးနတ်ပင့်၊ နတ်ပိ ့၊

ရးမှတ်ထားတဲ့သီချင်း တွ

မျာက်ထွက်၊ ဘီလူးထွက်စတဲ့ တး

ချင်း တွပဲ၊ မှတ်မိသ လာက် ရးထားတာပဲ။ စစလင်လင် မဟတ် တာ့ဘူး။ ခ တာ့ အသက်က ကီး ကျန်းမာ
ရးကလဲ မ ကာင်းနဲ ့၊ မတီးမမတ်တာလဲ ကာလိ ့ အချို ့ မ့ကျန်ရစ်ခဲ့တာ တွ ရှိပါလိမ့်မယ်။
မင်း ပ မိုင်က အခါး ရ တခွက် မာ့ သာက်လိက် ပီး"ဒီစာအပ်ထဲက ဆရာတိ ့လိချင်တာ ကူးယူသွားနိင်ပါတယ်။ မရှင်းတာလဲ

မးရပါတယ်။ ဒါထက်

ဆရာတိ ့တကူးတက ရာက်လာ ကတန်း နား ထာင်ချင်မယ်ဆိရင် ဘီလူးထွက်သီချင်းတပဒ် ကျုပ်ဆိြပလိက်
ချင် သးတယ်၊ ဒီလိဆိြပလိက်ရယင် ကျုပ်အသက် ြပန်ြပန်ငယ်သွားတယ်လိ ့ထင်တယ်"ဟ တးဂီတအန
ပညာသည်ဘဝ သူတွယ်တာခဲ့သည့်ြဖစ် ကာင်း ြပာယင်း အာက်ပါ တးချင်းတပဒ် သ နသထားြဖင့် ဆိြပ
လိက်ပါသည်။
- ဝဇယန္တာရယ် လး၊ နင်နန်းပ(ဘ)၊ ြမပန်း လး၊ ြမမန်းသီရဂဏ်၊ ယမန်နာရယ် လး။ သ ဝက န်း ြမာင်ဖီ
လာ သီတာ ဝန်းရ ခွ၊ ရန်းရန်း ဝ…။
- တာင်က န်း၊ ြမာက်က န်း၊ ြပာမွန်း လ၊ ြပာမွန်းမဂလာ သီတာရယ် လ၊ ဩဘာ ခ။ ပဉ္စင်းထမှာ သသာ
ကျူးရင့် အး…ရန်းရန်း ဝ…ရန်းရန်း ဝ…
ဤသီချင်းမှာ

ြဗာ ၁၂ ခန်းတွင် အမှတ်(၆)အစီအစဉ်အရ ဆိ တီး ရ သာ သီချင်းပိဒ်ြဖစ် ကာင်း

မင်း ပ မိုင်က ရှင်းလင်း ြပာြပပါ သးသည်။
ထိညက ညဉ့်ဦးယအချိန် ၁၁ နာရီ ကျာ်သည်အထိ
ပ မိုင်ထမှ

ဆွး နွး မးြမန်းခဲ့ သာ

ြဗာနှဲဆရာ ကီးမင်း

ြမလတ်ပိင်း ရွာင မို ့နယ်အရပ် ဒသအချို ့၌ ဓနတိင်းရင်းသားလူမျိုးအချို ့ ဆိတီး န ကသည်

ဆိ သာ ဓန ြဗာ ၁၂ ခန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တးချင်းအစ က န် တာ် မရခဲ့ ပ။ ြဗာအခန်း(၇)ခန်းမှ မင်း ပ
မိုင်မှ ထိမိ သာသီချင်းစာသား လာက်သာ ရရှိခဲ့ ကပါသည်။
(၄)
နာက်တ န ့နနက် ၉ နာရီ လာက်တွင် က န် တာ်နှင့်ဆရာြမသွင်တိ ့သည် ရဦးမှ ရချမ်းြပင်၊ ဤရွာ
သိ ့ လာတန်းက မ န ့ညက

ရချမ်းြပင်ရွာ

ကျးရွာြပည်သူ ့ ကာင်စီဥက္က အိမ်၌ အိပ် က သာ ဘူမိ ဗဒ လ့

လာ ရး ကျာင်းသားနှစ် ယာက်နှင့်က န် တာ်တိ ့အြပန် ခရီးမဆမိ က တာ့ ပ။
၁ဝ နာရီခွဲ လာက်တွင် ကျာက်ပိစပ်ရွာသိ ့ က န် တာ်တိ ့ ြပန် ရာက် ကသည်။ ရွာအနီးက တာင်ကျ
စမ်းတခ၌ နားနား န န ရချိုး ရစိမ် က ပီး ထိရွာရှိ ြဗာဆရာ ကီးမင်း ရ အးအိမ်သိ ့ ဆက်လက်သွား က
သည်။ သိ ့ သာ် ဆရာ ကီးမင်း ရ အးကိ အိမ်မှာမ တွ က၍
့
ဆရာ ကီးရှိ နသည်ဆိ သာ တာင် ကားထဲက
ယာတဲတခသိ ့ ထိရွာမှာ ဆရာြမသွင်၏တပည့်တဦးအား အ ဖာ် ခ လမ်းြပ စ ပီး အပိ ့ခိင်းရ လသည်။
လ ို ြမာင် တာင် ကားအတွင်း တမိင်နီးပါးခန် ့ ကမ်းပါးယ အထပ်ထပ်

ချာင်းအသွယ်သွယ် ြဖတ်

ကျာ်ရှာ ဖွ က တာ့မှ က ဲသး ကာင်နှင့်မင်း ရ အးကိ ယာတဲအနီးတွင် တွ ကရ
့
လသည်။
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အသက် ၇၅ နှစ်ခန် ့ အရပ်ပပ၊ လူပပန်း သးသွယ်သွယ်၊ နတ်ခမ်း မး ဖွး ဖွး ထာင် ထာင်နှင့် ခါင်း
၌ တဘက် ပါင်း၍ ကိယ် ပ က စွပ်ကျယ်အကျ ဘာင်းဘီနက်ပွပွ ကီး ဝတ်လျက်၊ ဓားမတိတ ချာင်း ကွမ်း
အစ်ငယ်တလးနှင့်ြပုးြပုးရယ်ရယ် စကား ြပာ လ့ရှိ သာမင်း ရ အးက က န် တာ်တိ ့ ရချမ်းြပင်ရွာ မင်း
ပ မိုင်ထမှ ြပည့်ြပည့်စစမရခဲ့ သာ ဓန ြဗာ ၁၂ ခန်းမှ လိအပ် န သာ အခန်း(၅)ခန်းကိ မဆိင်းမတွ
အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက် ပးလိက်ပါသည်။
ယင်း ချာခန်းကား (၁)ပတ်ပျိုး၊ (၂)စား တာ်တိက်၊ (၃)အ ငိမ့်ခ၊ (၄)နတ်ပင့်၊ (၅)နတ်ပိ ့၊ (၆)ဘီလူး၊
(၇) မျာက်ထွက်၊ (၈) ဇာ်ဂျီ၊ (၉)နဂါးထွက်၊ (၁ဝ)ြမင်းထွက်၊ (၁၁)ဝန်ထွက်၊ (၁၂)မင်း ကီးထွက် ဟူ၍ြဖစ်
သည်။
ယင်း ြဗာ ၁၂ ခန်းထဲမှ နာက်ဆးခန်းြဖစ်သည့်မင်း ကီးထွက် ပီးလ င် နှစ်ပါးသွားက၍ လိရာဇာတ်
ကိ ခင်းကျင်းကြပနိင် ကာင်း ရှင်းြပလိက်ပါသည်။ မင်း ရ အးကပင် သူ၏ကွမ်းအစ်ထဲမှ ကွမ်းနှင့်ထးများ
ထတ်လာ ပီးတြမု ့ြမု ့ဝါးယင်း ရှးကတည်းက ကျုပ်တိ ့ တိင်းရင်းသား တွ တီးခဲ့ က သာ ဓန ြဗာသီချင်းစာ
ပိဒ်အချို ့တွင် အဂလိပ်အပ်ချုပ် ရးကိ မလိလား ကသည့်ကျုပ်တိ ့လူမျိုး တွ၏အတွင်းစိတ် နသ ဘာထားကိ
ဖာ်ြပ သာ စာပိဒ်အချို ့ပါ ကာင်း၊ ဖွင့်မ ြပာလ င် အဓိပ္ပါယ်မသိနိင် ကာင်း ဆက်လက် ြပာ လသည်။
ထိအခါ က န် တာ်က ဆရာ ကီး ြပာ သာအမျိုးသား ရးသီချင်း ကားချင်ပါ ကာင်း

မတ္တ ာရပ်

လိက်သည်။ စိတ်ဝင်တစားြဖင့် သီချင်းအဓိပ္ပါယ် မးမိသည်။ ဤ တာ့မှ ဆရာ ကီးမင်း ရ အးက…
တလိမ်နှစ်လိမ် လိမ်လိ ့ရပ်၊ တာပလတ်ကယ်တဲ့မယ့်ချည်ခင်၊ သည်ချည်ခင် ဘယ်သူရှင်းပ၊ ချစ်တ့ဲ
သူရှင်းပ၊ ချစ်တဲ့သူ ပျို ့ မာင် ထွး…ရှင်းပါ့မယ် လး…
ဟသ နသထားြဖင့် ဆိြပလိက် လသည်။ သီချင်းစာကိယ်ထဲမှ

တာပလတ်ကယ်တဲ့စာပိဒ်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ြပ

သည်။ တာ-ဆိသည်မှာ ရပ်သည်မဟတ်လား၊ တချိန်က ကျုပ်တိ ့ ြမ(ြပည်)၊ ကျုပ်တိ ့ ြမ ပ လာရပ် န သာ
အဂလိပ်ဝိတိရိယဘရင်မ ကီးကိ " တာပလတ်" ခ ဆိ ကာင်း၊ ချစ်တဲ့သူ ပျို ့ မာင် ထွး ရှင်းပါ့မယ် လး-ဆိ
တာက ြမန်မာမင်းတပါးပါးကိ ဆိလိ ကာင်း ရှင်းြပလိက် ပသည်။
က န် တာ်တိ ့ ငယ်စဉ်က ဤတလိမ်နှစ်လိမ် ပွလိမ်ရပ် အမယ်ဘတ်ကယ့် သူ ့ချည်ခင် သီချင်း နား
ယဉ်ပါးခဲ့ဖူးသည်။ ယခဓနတိင်းရင်းသားတိ ့ တာပလတ်ကယ်တဲ့ဆိ သာ မှာစကားနှင့်အဓိပ္ပါယ် အတူတူပင်
ြဖစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ြမြပန် ့စကားအဓိပ္ပါယ်နှင့် တာင် ပ စကား အဓိပ္ပါယ်ကွဲြပားြခင်းြဖစ်ဟန် တူသည်။
သချာစွာ

လ့လာ ကည့်လ င် ဤသီချင်းစာသား၏ဆိလိရင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်ကား

တာင် ပ ြမ

ြပန် ့ ဥမကွဲသိက်မပျက် အတူတကွ နထိင်ခဲ့ က သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုးတိ ့၏နယ်ချဲ ့ဆန် ့ကျင် ရး၊ အမျိုး
သား ရးစိတ်ဓာတ်တိ ့ကိ သိမ် မွ စွ့ ာ ထင်ဟပ် ဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်၍ က န် တာ်တိ ့ ကိုဆိလက်ခ ကရမည်ြဖစ်
သည်။ ဤ တးချင်းအဓိပ္ပါယ်မျိုး အ တာ်များများ တိင်းရင်းသားလူမျိုးများထဲမှ မ ကာခဏ ဆိ ကပါ စဟ
ဆ တာင်းမိသည်။
ဆရာ ကီးမင်း ရ အးသည် က န် တာ်တိ ့နှင့် တွ ကသည်
့
့အခိက်အတန် ့ အချိန်အတွင်းမှာပင်…
ရဘန်း တာ် တီးပါလိ ့ ငွမိးတဲ့ရွာ၊ နိင်င တာ် ြပည်အ ရးရယ် သာလှတယ် လး…ြပည် ရဘိ မို ့
တာ် ြမာက်ရယ်က၊

ချာင်း ပါက်ပါလိ ့ မကူးနိင်၊ ပ လွတိ

လးတိ ့နှင်းဆီခိင် ပျို ့ပခးကိ မာင်ကိင်ရယင် ကူးနိင်ရဲ ့ လး…။
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ြဗာ ၁၂ ခန်းထဲမှ မင်း ကီးထွက်သီချင်းတပိဒ် သ နသထားနှင့်စိတ်ပါလက်ပါ ငယ်မူြပန်ဟန်မျိုးြဖင့်
ဆိြပလိက်ပါ သးသည်။ ဤသိ ့ ဆိြပစဉ် ဆရာ ကီး၏ဟန်ပန်အမူအရာများနှင့်ဆိဟန်မှာ အသက် ၄ဝ လာက်
ြပန်ငယ်သွားသည်ဟထင်ရ လာက် အာင် နပျိုသွားသည်ဟက န် တာ် သတိြပုမိခဲ့သည်။
ဂီတအနပညာဟူသည် အိသူတိ ့ ပျို စသည်။ ပျိုသူတိ ့ န စသည်။ နသူတိ ့ လှ စသည်ဟဆိရိးစကား
တခငယ်စဉ်က ကားဖူးခဲ့သည်။
ယခတ ကိမ် ြမလတ်ပိင်း တာင် ပ တ ကာ နထိင်သည့်သက်ရွယ်ရင့် ရာ် န ပီြဖစ် သာ ဇရာအိ
ဓနအမျိုးသား ြဗာဆရာ ကီးမင်း ရ အးက သူတိ ့အမျိုးသား တးသီချင်းများကိ ြပန်လည်ဆိြပလိက်သည်အ
့
ခါကျမှ ဂီတစွမ်းအား ထိစကား၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိ က န် တာ် ကာင်းစွာ သ ဘာ ပါက်မိပါ လသည်။
ဒါရိက်တာြမင့် မာင်

7

