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က လာင်အမည်မှတ်တမ်း
ြမဝတီ
ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၅၅ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ နှာ ၈၁-၈၂ ထိ။
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နိင်ငြခားစာ ရးဆရာအသီးသီးတိ ့တွင် က လာင်နာမည် ယူ၍ ရးသား ကသူ အလွန်ရှား၍ မိမိနာမည်ရင်းြဖင့် ထင် ပ
ကျာ် ကားသူများသာ ပါများ ကာင်း တွ ့ရှိရ ပ၏။ က လာင်မည်ယူသူ အချို ့မှာလည်း မိမိတိ ့ကိယ်မိမိ လ ိုဝှက်လိ
က၍၄င်း၊ နာမည်ရင်းအြပင် အြခားက လာင်အမည်တခြဖင့် သီးြခားစာ ပများ ရးသားလိ၍၄င်းသာ ြဖစ် က၏။ သိ ့ရာ
တွင် က န်ပ်တိ ့ြမန်မာစာ ရးဆရာများမှာမူ အများလိလိပင် က လာင်အမည်ယူ က ကာင်း တွ ့ရှိရ ပ၏။ ဤသိ ့
က လာင်အမည်ယူ၍ ရးတတ် ကသည့်ြမန်မာစာ ရးဆရာများ၏အစဉ်အလာသည် ဘယ်ကဲ့သိ ့ စတင် ပ ပါက်လာ
သာအ ကာင်းကိစ္စသည်ပင်လ င် သ တသီများအဖိ ့ စိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာ သ တသနလပ်ငန်း ကီးတရပ် ြဖစ်နိင် လာက်
ပသည်။ က န်ပ်တိ ့ ြမဝတီကမူ ထိစာ ရးဆရာများ၏က လာင်အမည်များ ဘယ်သိ ့ဘယ်ပ ြဖစ် ပ လာသည်ကိသာ ဤ
"က လာင်အမည်မှတ်တမ်း" က မှ န၍ လစဉ် ဖာ်ြပသွားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဤက ြဖစ် ြမာက် ရးအတွက်
အကူအညီ ပးသူ တက္က သိလ်ထင် ကီးအား ကျးဇူးတင်ရှိပါ ကာင်း။
။
ြမဝတီ
ဇယျ။ ။ဆရာ ဇယျသည် ြမန်မာအ ဆွတိက်ဒဂန်မဂ္ဂဇင်း၌ သာမန်စာ ပ မွ ့သူတဦးအြဖစ် ရာက်ရှိ နခိက် တ န ့တွင်
ဒဂန်မဂ္ဂဇင်းပါ ဝတ္ထုများကိ ဖတ်ရင်း "ငါလဲ ဝတ္ထု ရးနိင်မှာဘဲ"ဟ စဉ်းစားမိ၍ ဝတ္ထုတပဒ် ရး ပီး နာက် အမှတ်တမဲ့
အလပ်စားပွဲ အထဲ၌ ထားခဲ့ရာ ြမန်မာအ ဆွပိင်ရှင်နှင့်သားသမီးများ တွ ့ရှိ ဖတ်ရသ ဘာကျသွား သာ ကာင့် ဒဂန်မဂ္ဂ
ဇင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန် တိက်တွန်း က လ၏။ မဂ္ဂဇင်းထဲ၌ ထည့်ရန် သချာ သာအခါ က လာင်နာမည်ပါရန် လိ
အပ်သြဖင့် က လာင်နာမည် ရှာ ဖွရာ အ ကရ ကပ် နဆဲ စိတ်ကူးရ သာ ကာင့် အဂလိပ်ြမန်မာအဘိဓာန်တအပ်ကိ ရတ်
ချည်းလှန်ကာ ခဲတြဖင့် ထာက်လိက်ရာ (Victory) ဇယျစာလးကိ ထာက်မိသြဖင့် ထိစကားလးကိ အစွဲြပု၍ ဇယျ
အမည်တွင် ခဲ့ရြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ဇဝန။ ။ ဗဒင်ကိန်းခန်း-စန်း ဂိုဟ်နက္ခတ် စသည်တိ ့ြဖင့် တွက်ချက်၍ ြမားသဏ္ဌာန်ရြခင်း၊ ပါဠိဘာသာစကားအရ
လျင်ြမန်ြခင်း၊ ဂဏန်း ဗဒအားြဖင့် ၁-နပါတ်ချည့်ရြခင်းတိ ့ကိ စွဲ၍ မှည့် ခ ခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပသည်။
သခ။ ။"အစက တာ့ ရသိန်းတန် ဘာညာနဲ ့ ထင်ရာ က လာင်နာမည် တွနဲ ့ ရးခဲ့တာ ပါ့။ ရင် ပျာ် ပျာ်ဝတ္ထုတိက်
ကိ ဝတ္ထု ရး ပး တာ့မှ ရင် ပျာ် ပျာ်ြဖစ်ဖိ ့ သခရှိရမယ်၊ သခရှိမှ ရင် ပျာ် ပျာ် ြဖစ်နိင်မယ်ဆိတဲအ
့ တိတ်ကိ ကာက် ပီး
အခထိ စွဲစွဲ မဲ မဲ "သခ"နာမည်နဲ ့ ရးခဲ့တာပါဘဲ"ဟ ြပာြပ ပသည်။
ညိုြမ။ ။က လာင်နာမည် ရပမှာ ရယ်ဘွယ်လည်း ကာင်း၊ ထူးလည်း ထူးဆန်း သး၏။ ညိုြမသည် မိမိရပ်ရွာ အညာ
ဒသသိ ့ ရန်ကန်တက္က သိလ်မှ ြပန်လည် ရာက်ရှိစဉ် ဆာင်းပါးတ စာင် ရးရန် ဆန္ဒြပင်းြပသြဖင့် ထိ ဆာင်းပါးကိ ရး
ပီး နာက် က လာင်နာမည် ရွးရန် အမျိုးမျိုး စိတက
် ူးထတ်၏။ သိ ့ သာ် ကရာမရ ြဖစ် နရာမှ ရအိမ်သိ ့ တက်၍ စိတ်
ကူးထတ်ရာတွင် ရအိမ်တခါး၌ "ညိုြမ"ဟ ရးထားသည်ကိ တွ ့ရှိကာ သ ဘာကျသွားမိ သာ ကာင့် ထိသိ ့က လာင်
နာမည် ယူြခင်းြဖစ်သည်ဟ ကားသိရ ပသည်။
မဟာ ဆွ။
။မဟာ ဆွနာမည် ခယူပမှာ သူ ရး သာ ဝတ္ထုများ၌ မာင်ဘ ဆွဆိသူက ြပန် ြပာင်း ြပာသည့်အ န
ြဖင့် ရး လ့ ရးထရှိ ပီး ထိဝတ္ထုများကိ ရးသူသည် အကယ်ပင် မာ်ဘ ဆွ နာမည်ရှသ
ိ ူ တဦးြဖစ် ကာင်း စာဖတ်သူတိ ့
ပိမိထင်ြမင်လာ စရန် " ဆွ"ဆိသည့်နာမည်ကိ အဖျားဆွတ်ထည့်ကာ "မဟာ ဆွ"ဟ က လာင်နာမည်ယူ ကာင်း ြပာ
ြပခဲ့ဘူး၏။
ဒဂန်နတ်ရင
ှ ။်
။ဆရာဒဂန်နတ်ရှင်သည် ဝတ္ထုများ မ ရးမီကပင် ကဗျာများကိ လက်လက်လှဲလှဲ ဝါသနာပါရှိ ရးသား
ရင်း ြမန်မာအ ဆွ ဒဂန်မဂ္ဂဇင်းမှ အယ်ဒီတာ မာင်တတ် ကီးက ကဗျာ့ဝိဓူတဦးြဖစ် သာ နတ်သ င် နာင်ကိ အစွဲြပုအတ
ယူ ပီး ဤက လာင်အမည်ကိ မှည့် ခ ရွးချယ် ပးလိက် ကာင်း ကားသိရ ပသည်။
မင်းသဝဏ်။
။ဒဂန်မဂ္ဂဇင်း ပ စ ခတ်ဦး၌ မဃဝန် အမည်ြဖင့် ရးသားခဲ့ရာ တချိန်၌ မန္တ လးသိ ့ ဘရားဖူးသွား
ရာက်လည်ပတ်စဉ် မန္တ လးရှိ ရဟန်း တာ်များက "ဟ-ဒိ ့က မဃဝန်၊ မဃဝန် ဆိ တာ့ ဘန်း ကီးထဲက အာက် မ့
လိ ့"ဟ ဝိင်းဝန်းမိန် ့ဟ ကသြဖင့် ရဟန်းသဃာများအား ရိ သ လးစားရင်း ရှိသည်နှင့်အညီ အြခားလူမည်က လာင် နာ
မည်များကိ ရွးချယ်စဉ်းစားရာ ထိ ခတ် ထိအခါက ခတ်စား ကျာ် ကားခဲ့ သာ က လာင်နာမည်များ ြဖစ် ကသည့်
"မစ္စတာပီအင်မ် က၊ သစ်ကဗျာစီစဉ် န" "ပျဉ်းမနားက နင်းြပား" "ဝဂပါ တာင် စာင်းက မဂလာ အာင် မာင်း"စသူ
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များနည်းတူ ဆရာမင်းသဝဏ်သည်လည်း မိမိ နရပ်ြဖစ် သာ ကွမ်းြခကန်း တာင်ပိင်းကိ အစွဲြပု၍ "ကွမ်းြခကန်း
တာင်စအစွန်က မာင်သဝ "ဟ မှည့် ခ သးစွဲခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပသည်။ သိ ့ သာ် လူငယ်အရွယ်နန-နယ်နယ် စိတ်ကူးယဉ်
ခိက်မိ ့ စိတ် ကိုက်မြဖစ် သးရကား အြခားသည့်ထက် လှပ သာ စကားလးများကိ ရှာ ဖွခိက် စန ့သာ မိုင် ရှာပ တာ်ထဲမှ
" လာင်းြမတ်ကယ် စမွန်၊ ရလိဝင်းတဲ့ မင်းသဝဏ်ကိ" စ သာစာပိဒ်ကိ တွ ့ရှိသြဖင့် "မင်းသဝဏ်"ဟူ သာ က လာင်
အမည်ကိ စတင်သးစွဲ မှည့် ခ ခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ရဥ ဒါင်း။
။ဆရာ ကီးသည် သူ အယ်ဒီတာစာ ရးဆရာအြဖစ် ထမ်းရွက်ခဲ့ သာ သူရိယမဂ္ဂဇင်းကိ အစွဲြပု၍
သူရိယ နမင်း၏အထိမ်းအမှတ်ြဖစ် သာ ရအဆင်းရှိသည့်ဥ ဒါင်းငှက် အဓိပ္ပါယ်ကိ ကာက်ယူမှည့် ခ သးစွဲသည်ဟ
သိရှိရ၏။
ဒဂန် ရမ ား။
။ြပည် မို ့မှ ထတ် ဝ သာ " ကည် တာ်မူ" ခ (ဒဂန်မဂ္ဂဇင်းမ ပ မီ ၂-နှစ်ခန် ့အချိန်က) တပတ် တ
ကိမ်ထတ် တမတ်တန် ဝတ္ထုစာ စာင်တွင် အ ပျာ်ထမ်းစာ ရးသားလျက်ရှိ သာ အသိမိတ် ဆွ အဂလိပ်စာတတ်စာ ပ
ဝါသနာအိးတ ယာက်က ၄င်း၏စာမူတွင် ရမ ား ရးသည်ဟ ကမ္ပည်းထိးထား၏။ ယင်းနာမည်ကိ နှစ်သက်လှသြဖင့်
၄င်းဝါသနာအိးထမှ တာင်းယူ ပီး ရမ ား အမည်ြဖင့် ရးခဲ့ရာ ဒဂန်မဂ္ဂဇင်း ထွက်လာ သာအခါ ဒဂန်က ထပ်မကင်ပွန်း
တပ်လိက်ြခင်းြဖင့် ဒဂန် ရမ ား ဟူ၍ ခ တွင်လာြခင်း ြဖစ်၏။
သိနး် ဖြမင့်။
။ဂန္ထ လာကစာ ပ ခတ်များတွင် "ဝ နင ဖ"၊ "သိန်း နနွယ်" စသည်ြဖင့် ရးသားခဲ့ရာ တက်ဘန်း
ကီးဝတ္ထုကိလည်း သိန်း နနွယ်ြဖင့်ပင် ရးသားခဲ့၏။ သိ ့ရာတွင် ထတ် ဝသူ သခင်နက နာမည်ရင်း သိန်း ဖအမည်နှင့်
ထတ် ဝလိက်သြဖင့် တက်ဘန်း ကီး သိန်း ဖ ဟ ကျာ် ကားကာ ၁၉၄၈-၄၉ ခနှစ်တွင် "လမ်းစ ပ ပီ"ဝတ္ထုကိ ရး သာ
အခါ၌ကား ကွယ်လွန်သူ မိခင် ဒ ြမင့်အား အမှတ်တရ အ လးြပု သာအားြဖင့် ၄င်းမျိုးရိးစဉ်ဆက်တခ တည်တ့အမှတ်
ရစိမ့် သာငှာ မူလသိန်း ဖဟူ သာ အမည်ရင်းတွင် မိခင်၏အမည် "ြမင်"့ တလးတိးြခင်းြဖင့် "သိန်း ဖြမင့်"ဟ ခ တွင်
စခဲ့ ပသည်။
ဦးညာဏ။
။ဆရာ၏ဘဝတွင် ကး ငွဥစ္စာ ရတနာတိ ့ထက် ဉာဏ်ပညာရတနာကိသာ ြမတ်နိးတွယ်တာလှသ
ြဖင့် ဉာဏ်ပညာကိ အစွဲြပုကာ ညာဏ ဟမှည့် ခ ခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။ သိ ့ရာတွင် ဉ က လး ရးချ ဉာဏမှာ အက္ခရာပစအား
ြဖင့် အား ပျာ့နည်းပါးသည်ဟ အထင်ရှိ၍ ည ကီး ရးချ ညာဏ ြဖင့် သးစွဲ ခ တွင် စခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ြမဝတီ
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