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ကိးကွယ်မဆိင်ရာ ရခိင် တးကဗျာများ
ကျာ် ဇာ(ရန်ကန်တက္က သိလ်)

ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၆ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၊ အတွဲ ၂၅၊ အမှတ် ၁၊ နှာ-၁၃၇-၁၃၉ ထိ။
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" ရှးထးကိလည်း မပယ်နှင့်၊ စျးသးကိလည်း မလွယ်လင့်" ဟူဘသ
ိ ကဲ့သိ ့ ရှးက ပညာရှက
ိ ဝိအ ကျာ်အ မာ်
တိ ့သည် နာင်လာ နာင်သားတိ ့၏အလိ ့ငှာ ထားခဲ့ သာ မိမိတိ ့၏ဓ လ့ထးစ ရိးရာယဉ် ကျးမ၊ စာ ပ၊ အနပညာအြဖာ
ြဖာတိ ့ကိ ပစ်ပယ်မထားဘဲ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ် ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် ကရမည့်တာဝန်မှာ ြပည် ထာင်စတိင်းရင်းသားလူ
မျိုးအားလး၏တာဝန်တစ်ရပ်ပင် ြဖစ် လသည်။
အ နာက်ရိးမ တာင်တန်း ကီး၏သည်မှာဘက်ကမ်းရှိ ရခိင်ြပည်နယ်သည် ရှး ခတ်၊ ရှးအခါကာလ၊ ရမ္မာ
ဝတီ ခတ်၊ ဒွာရာဝတီ ခတ်၊ ဓညဝတီ ခတ်၊ ဝသာလီ ခတ် စသည်ြဖင့် ခတ်အဆက်ဆက် ကျာ်လားလာခဲ့ရာတွင် စန္ဒ
သူရိယမင်း၏ဓညဝတီ ခတ်ကပင် ကဗျာစပ်ဆိနည်းများကိ တီထွင်လာခဲ့ ကသည်ဟသိရသည်။ ၄င်းြပင် ဝသာလီ ခတ်
စန္ဒရားမင်းများလက်ထက်၌ စာြပည့်ညို(သဝ
ဒဝီ)၏"သိန်ကန်မိန်တွင်"ချီရွန်းလိက်ရတ၊ အမတ် ကီးဓမ္မ ဇယျ၏
"ဗျည်းသးဆယ့်သးလး လှ တာ်သ"၊ "စန္ဒရားဘွဲ ့"စ သာ အထက်တန်းကျသည့်ဂီတနယ်သည့်ရခိင်ကဗျာစာ ပအဖူးအ
င ြမာက်ြမားစွာ ပွင့်လန်းလာခဲ့သည်ကိ တွ ့ရှိရပါသည်။
ထိ နာက် ရခိင့်ယဉ် ကျးမ အထွန်းကားဆး အကျယ်ြပန် ့ဆးြဖစ် သာ ြမာက်ဦး ခတ်၌ "ရခိင့်သဘာဝ တး
ကဗျာသီချင်း"များ ထွန်းသစ်တိးတက်ဆး ြဖစ်ခဲ့ ပသည်။ ရှးစန္ဒသူရိယမင်း၏ဓညဝတီ ခတ်၊ စန္ဒရားမင်းများ၏ ဝ
သာလီ ခတ်တိ ့မှ အစြပု၍ အြမစ်နယ်လာခဲ့ သာ တးကဗျာတိ ့ကိ အဆင့်ဆင့်လက်ခကာ ြမာက်ဦး ခတ်တွင် ထူးြခား
ဆန်းြပားလာ အာင် တိးတက်တီထွင်ြခင်း ြဖစ် ပသည်။ ဤကား ရခိင့်သဘာဝ တးကဗျာများ ရခိင့်စာ ပသမိင်း၌
ဆက်လက်ဆင်းသက်လာခဲ့ြခင်း အကျဉ်းမ ြဖစ် ပသည်။
ယခ ဖာ်ြပလတ္တ့ သာ ကိးကွယ်မဆိင်ရာ ရခိင်သဘာဝ တးကဗျာ အချို ့သည် ရခိင့်ကဗျာစာ ပအတိးတက်ဆး
ခတ်များမှစ၍ ခတ်အဆက်ဆက်တိ ့ကိ ကျာ်လားကာ ယ န ့တိင် ရခိင်ြပည်သူတိ ့၏နတ်ဖျားဝယ် မ ပျာက်မပျက် ထင်
ရှားလျက် ရှိ န ပသည်။ ဤသဘာဝ တးကဗျာများကိ အဆိသက်သက် မဟတ်ဘဲ တူရိယာသ နှာကာ သစတပ် ပး
လ င် ပိ၍သာယာ ငိမ့် ညာင်း စ ပသည်။
(ဘရားတင်ရန်အတွက် ဆီမီး၊ ကက္က ား၊ ထီး၊ တခွန် အစရှိ သာ ဘရားလက် ဆာင် ြမား ြမာင်စွာြဖင့် ြမတ်စွာ
ဘရား ရပ်ပွား တာ်သိ ့ သွား ရာက်၍ ဆ တာင်းဆယူ ြပု ကပါသည်။ ြမတ်စွာဘရား၏ကိယ်စား ရပ်ပွား တာ်ကိ မာင်
တိ ့မယ်တိ ့ ညီညီညာညာ ဖူး ြမာ်ကန် တာ့ ကပါသည်။ ဦး ခါင်းထိပ်မှာ ပန်းကိ တင်၍ လက်ဆယ်ြဖာြဖင့် ရှိခိး ကပါသည်၊
ဝတ်ြပု ကပါသည်။)ဟူ သာ အဓိပ္ပါယ်ကိ ဖာ်ြပထားသည့်သဘာဝ တးကဗျာကား…
"ဘရားလက် ဆာင်၊ များ ြမာင်ဆမီး
မ လးဖွား က၊ ကက္က ားထီးနန် ့
ကက်ချာဒက်စွန်၊ တခွန်လိပ်လက်
ြပာသာဒ်ြပင်ဗျာ၊ စွန်းတင် ကက်လိ ့
သကျမဉ္ဇူ၊ ဆထူးယူ မ
ကာင်းမတိ ့ မ၊ ဆင်းဗ ဒ္ဓကိ
အညီ မရိ၊့ ဖူးကတ် တ လး
ပန်းခယူငင်၊ ခါင်းထက်တင်
ဇီးသ င်ခိး က၊ ဝတ်ြပု ရ လး
ဝတ်ြပု ရ…။
ဟူ၍ ြဖစ် ပသည်။ ယင်း နာက်တစ်ဖန် (ညီမတိ ့၊ အမတိ ့ ပန်းခူးရန် သွား ကပါစိ ့၊ ယခလိ သီတင်းဝါလက တ်ခဲ့ ပီဆိမှြဖင့်
ရခိင်အ ခ လပ်စရီပန်းနှင့်တကွ တြခား သာ ဘရားပန်းများတိ ့သည် ပွင့်လန်းခဲ့ က ပ ပီ။ ဤအချိန်အခါသည် ညီမတိ ့၊
အမတိ ့ ဖာ်တသင်း ပန်း ပါင်းစကိ တူတူညီညီ ပျာ် ပျာ်ပါးပါး ပန်းခူးချိန် မဟတ် လာ။ ညီမတိ ့ အမတိ ့ ပန်းခူး ပီးက
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ဘာလပ် ကမည်နည်းဆိလ င် ဆရာ တာ်အရှင် ထရ်ြမတ် ကျာင်းသိ ့ သွား ရာက် ပီး ကန် တာ့ ကပါသည်။ ဇတဝန်
ကျာင်း တာ်ြမတ်မှာ ပန်းခူးယူခဲ့ သာ ပန်းမျိုးစတိ ့ကိ ဘရားတင် ကမည်။ ဆီမီးတိင်တစ် ယာက်တစ်တိင်စီ ပိုင်တူ
ထွန်းညိယူ က ပီးလ င် ရှိခိးပူ ဇာ် ကမည် ညီမတိ ့၊ အမတိ ့)ဟူ သာ အဓိပ္ပါယ်ကိ ဖာ်ညန်းသည့်သဘာဝ တးကဗျာမူကားအ မျ လ၊ ရာက်မ လ။
ပန်းခူးဖိ ့၊ လားကတ် မ။
ဝါက တ်လတ်ပျာ၊ ပန်းပွင့်ပျာ။
လပ်စရီပန်း၊ ဘရားပန်း။
အနွယ်ခက်ြဖာ၊ ပွင့်တရာ။
ရိးတကချီ၊ ပွင့်ဝတီ။
ငတတမျိုး၊ ပွင့်တချို ့။
ဘရားပန်းယင်၊ ပွင့်လတ်ယင့်။
အက န်ရိမှ့ ာ၊ ဆွတ်ကတ်ယင့်။
ဆွတ်လိ ့ရ က၊ ဇာြပင် မ။
ဆရာသ င် ထရ် ကျာ် ကျာင်း၊ လားကတ် မ၊
ကျာင်း ကီးအသ င်၊ ကန် တာ့ယင့်။
ဇတဝန်၊ ြမတ်မွန် ကျာင်း
ပန်းတင်ယင့်။
တ ယာက်တတိင်၊ ဆမီးတိင် လ
ပိုင်ဗျာထွန်း က၊ ရှိခိး မ လ…
ရှိခိး မ…
ဟူ၍ ြဖစ် ပသည်။ ရခိင်ြပည်နယ် ပ ားက န်း မို ့အနီး၌ ရှိ သာ ဦးရစ် တာ် စတီသည် ဘရားတည်ကတည်းကပင်လ င်
ကာင်းြမတ် သသပ်စွာ ပွတ်တိက်ြပုလပ်ထား၍ လးပတ်ညီညာ ပီး စတီ တာ်ထပ
ိ ်ဖျားတွင်လည်း ရနှင့် ငွနှင့် ရာ
ပမ်း ပီး ြပုလပ်ထားပါသည်။ ဤ စတီ တာ်ကိ ဘယ် န ့ ဘယ်ရက်မှာ ဖူး ြမာ်ရန် သွား ကရသနည်းဆိ သာ် သခွား၊ ဖရ၊
ပွင့်သစ်သည့်ဆီးနှင်းစိစ ြပာသိလတွင် ဖူးြမင်ရန် သွား ကရပါမည်။ သိ ့ သာ်လည်း နှမ လးမှာ ြမာက်သား တာ်မလိက်
လ င် ဖူး ြမာ်ရန် မသွားပါ။ ( ြမာက်သား တာ်ဆိသည်မှာ အ မ၏ မာင်သား၊ သိ ့မဟတ် အ ဖ၏ညီမ၊ အမသားကိ
ရခိင်လိ တာ်စပ် ခ ဆိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။) အဘယ် ကာင့်မူ ဘချစ်ရီဘရားသိ ့ ဖူး ြမာ်ရန် သွား ကခဲ့သည့်အခါက နှမ
လး၏နားတွင် ပန်ဆင်ထား သာ ြမ လးချိန်စိန်နား ဋာင်းသည် ဘရားရင်ြပင်တွင် ကျ၍ ကွဲခဲ့ဘူးပါသည်။ အ မကိ
ြပန်ဆက်ဘိ ့ ပးသည့်အခါတွင် အ မကိယ်တိင် ထွးစမ္ပါယ်၏စိန်နား ဋာင်းကိ မဆက် ပးနိင်ခဲ့ပါ။ အ ဖ့ကိ ြပန် ပး
သာ်လည်း အ ဖကိယ်တိင် မဆက် ပးနိင်ခဲ့ပါ။ မာင် တာ်ကိ ပးြပန် သာ်လည်း မာင် တာ်ကိယ်တိင် ထွးစမ္ပါယ်၏
စိန်နား ဋာင်းကိ ဆက်မ ပးနိင်ခဲ့ပါဟူ သာ အဓိပ္ပါယ်ကိ ဖာ်ြပသည့်သဘာဝ တးကဗျာတစ်ပဒ်ကား…
ဝရစ် တာင်စာတီ၊ လးပတ်ညီ
လးညီပွတ်တိက်၊ အဖျားစွန်းမှာ
ရီနန် ့ငွီနန် ့၊ ရာပျာပွတ် တ
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ဇာနိဇာရက်၊ ဖူးရပါ မ
သခွား ချပွင့်မ၊ ဖရ ချပွင့်သစ်
နှင်းစစိ က၊ ြပာသိလမှာ
ဖူးရ မ လ။
ြမာက်သားမပါ၊ မဖူးပါ
ဘချစ်ရီဘရား၊ ဖူး ဇာင်လားခါ
နှမမှာလည်း၊ နားမှာနား ဋာင်း
ကျြပာကွဲ ရ။
မိကိယ်ကိ၊ မိကိပီးလည်း
မိလည်းကိယ်တိင်၊ ထွီးစမ္ပါယ်
စိန်နား ဋာင်းကိ၊ မဆက်နိင်
ဖကိယ်ကိ၊ ဖကိပီးလည်း
ဖလည်းကိယ်တိင်၊ ထွီးစမ္ပါယ်
စိန်နား ဋာင်းကိ၊ မဆက်နိင်
မာင်ကိယ်ကိ၊ မာင်ကိပီးလည်း
မာင်လည်းကိယ်တိင်၊ ထွီးစမ္ပါယ်
စိန်နား ဋာင်းကိ မဆက်နိင်… လ
မဆက်နိင်…ဟူ၍ ြဖစ် ပသည်။
ယခကဲ့သိ ့ ရခိင်စာ ပတိးတက်ထွန်းကား သာ ခတ်မှ စာဆိ တာ်များသည် ရိးရာယ ကည်ကိးကွယ်မဆိင်ရာ
နှင့်တကွ ဓ လ့ထးစ တထွာအစဉ်အလာ စရိက်သဘာဝအ လျာက် ယဉ် ကျးမများကိ ရတ၊ ရကန်၊ ဧအိင်သာချင်း တး
ကဗျာများြဖင့် သရပ် ဖာ်လျက် စာ ပတန်ဆာဆင်၍ ယဉ် ကျးမမှတ်တမ်း တင်ထားခဲ့ ကပါသည်။ သိ ့ပါ သာ်လည်း
ခတ်အဆက်ဆက်၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် ကာင့် တချို ့ သာအရာတိ ့မှာ တိမ်ြမုပ် ပျာက်ကွယ်ခဲ့ လ ပီ။
ြပည် ထာင်စဖွား တိင်းရင်းသား စာ ပသ တသီများအ နြဖင့် တိင်းရင်းသား ရးရာများကိ လက်တွဲ ဖာ်ထတ်
ြခင်းြဖင့် ရိးရာယဉ် ကျးမ၊ အ တွးအ ခ နှင့်စာ ပပညာရပ်တိ ့ကိ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လက်ဆင့်ကမ်း ပးရာသိ ့ ရာက်
လိမ့်မည်ဟ ယ ကည်ရင်း နိဂးချုပ်လိက်ရ ပသည်။
ကျာ် ဇာ(ရန်ကန်တက္က သိလ်)
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