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နမ့်ပန်ယွန်းကား တသွင်သွင်
ညီည(ီ ဘာ်တင
ွ း် )
ကျာက်မဲ မို ့ အစိးရအထက်တန်း ကျာင်း အမှတ် ၁ ငွရတမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၈ ခ၊ မတ်လ၊ နှာ ၆၁-၆၂ ထိ။
နမ့်ပန်ယွန်းကား နမ္မတူ မို ့၏အ နာက်ဘက်ယွန်းယွန်း တာင်ထူထပ်ရာ တစ်ဆယ့် လးမိင်အကွာ လာက်မှ
အဖျားခလျက် အ ရှ ့ယွန်းယွန်းသိ ့ စီးဆင်းကာ နမ္မတူြမစ်အတွင်းသိ ့ စီးဝင် သာ ချာင်းငယ်တစ်ခ ြဖစ်၏။ ယင်းြမစ်ကိ
အနီးတွင်ရှိ သာ ပန်းယွန်း ခ သည့်ပ လာင်ရွာငယ်က လးကိ စွဲ၍ နမ့်ပန်ယွန်းဟ ခ ခဲ့ဟန် တူသည်။ ဘာ်တွင်း
သတ္တုတွင်းများကိ နိင်ငတကာ သတ္တုတွင်းများ၏ ရှ ့ ြပးအဆင့်သိ ့ ရာက် အာင် တိးြမင့်၍ ြမန်မာတိင်းရင်းသားတိ ့၏
အ မွအနှစ်ကိ အစွမ်းကန် ထတ်ယူသွားခဲ့ က သာ ဗိတိသ တိ ့က ဤ ချာင်းငယ်ကိ "စတန်း"ြမစ်ဟ ခ သည်။ ထိ ့ြပင်
တပါး၊ ထိ ဒသတဝိက်ရှိ တိင်းရင်းသားတိ ့ကလည်း "နမ့် ဟာင်မိ"ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ "နမ့် မာ်"ဟူ၍လည်း ကာင်း သူ ့
အစွဲနှင့်သူ ခ က သးသည်။ ြမာက်ဘက်တွင် နမ္မလာ၊ တာင်ဘက်တွင် နမ့်ခွန် ဟူသည့်အတန်ပိ ကီး သာ ြမစ် နာင်
တာ်များက နမ့်ပန်ယွန်းနှင့်ယှဉ်လျက် နမ္မတူြမစ်ထဲသိ ့ စီးဝင် ကသည်။
နမ့်ပန်ယွန်းသည် အြခားအြခား သာ ချာင်း ကီး ချာင်းငယ် အသွယ်သွယ်တိ ့ကဲ့သိ ့ ဤမဟာပထဝီ ြမ ကီး၏
သ ဘာ၊ သဘာဝ၏ခွန်အား၊ သဘာဝအတိင်း ရှိ သာ ပစ္စည်းတိ ့ြဖင့် တည် ဆာက်ြဖစ် ပ လာ သာ အသက်ဝိညာဉ်
ကင်းမဲ့သည့်သဘာဝသဏ္ဌာန်တစ်ခသာ ြဖစ်ပါသည်။
သိ ့တ စလည်း နမ့်ပန်ယွန်းသည် သက်ရှိသတ္တဝါက လးနှင့်တူသည်။ လပ်ရှားမသည် အသက်ဝင်မပင် မဟတ်
လာ။ စီးဆင်းမသည် အသက်ရှိြခင်းပင် မဟတ် လာ။ ြပာင်းလဲမသည် အသက်ဝင်လပ်ရှားမ ကာင်ပင် မဟတ် လာ။
ထိမ မကပါ။ နမ့်ပန်ယွန်းသည် ကနဦးသူမှစ၍ ယ န ့တိင် သူ ့ရင်ခွင်သိ ့ ရာက်လာ သာ လူမျိုး ပါင်းစ၊ အရာ
မက အ ထာင်မက အသိန်းမက သန်းချီ၍ များြပားသူတိ ့နှင့်အက မ်းဝင် ဆက်ဆခဲ့ရသည် မဟတ် လာ။
နမ့်ပန်ယွန်းမှာ အသက်ရှိသည်ဆိလ င် သက် တာ်မည်မ ရှိ ပီနည်း။ ဘူမိ ဗဒပညာရှင် တွက သူ ့အသက်ကိ နှစ်
ပါင်းသန်းနှင့်က ဋနှင့်ချီ၍ ြပာ ကလိမ့်မည်။
နမ့်ပန်ယွန်းက သူ ့အသက်ကိ မ ြပာ၊ လူ တွကသာ ြပာသည်။ သူ ့သ ဘာကိလည်း သူမ ြပာ၊ သူ ့ဘာသာဘာဝ
နှစ်ပရိ စ္ဆဒ ကာြမင့်စွာ လပ်ရှားစီးဆင်းရင်း တိက်စား ချဖျက်လျက် ချာင်းကမ်းပါးလ ို ြမာင် ချာက် ကားများတွင်
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိ လူ တွက စူးစမ်း၍ အဓိပ္ပါယ် ကာက် ကသည်။ ဖာ်ြပသည်။ သူတိ ့အဓိပ္ပါယ် ကာက်
၍ ဖာ်၍ရသည်လည်း ရှိ၏။ မ ဖာ်နိင် မ ြပာနိင်သည်တိ ့လည်း ဒနဲ ့ ဒး။
သိ ့ သာ် နမ့်ပန်ယွန်းက သိပါသည်။ သူ ့ ချာင်းရိးတ လ ာက် ငလျင် ကီး တွ အ ကီးအကျယ် ထပ်တလဲလဲ လပ်
ခဲ့ပ၊ ြမလာြမင့်တက်ပ၊ တွန် ့ ခါက်ပ၊ ြမလာ တွ ြပတ် တာက် ရ ့ လျာပ၊ မီး တာင်ကဲ့သိ ့ ြမ၏အတွင်းပိင်းမှ အပူ
ဓာတ်နှင့် ငွရည်တိ ့ ြမလာကိ ထိး ဖာက်လက်စား၍ မူလ ကျာက်သား တွကိ အသွင် ြပာင်း စကာ သတ္တု ကာ ကီး
တွ ြဖစ် ပ လာပ၊ နာက် လူရယ်လိ ့ သူ ့ထ ရာက်လာ ပီး သူတိ ့အကျိုးအတွက် သတ္တု ကျာက်ကိ တူး ဖာ်ယူ ကပ ဤ
သည် အ ကာင်းအရာတိ ့ကိ နမ့်ပန်ယွန်းက တခမ ကင်း အကန်သိ၏။
ဤမ သာမက ပွင့်တူရွက်တူပင် တွကိ ဘယ်သူ တွ ဘယ်အရပ်က ယူလာသည်ကိလည်း သူသိသည်။ သူ ့ရိးတ
လ ာက် ကွ ့ ကွ ့ဝန်းဝိက် မတ် စာက် သာ တာင်ခါးပန်းများကိ ထွင်း၍ ြဖတ်၍ မီးရထားလမ်း ဖာက်လပ်ခဲ့ ကသည့်
အလပ်သမား ကျာမွဲ ကီးများကိလည်း သိသည်။ သူ ့ရိးတ လ ာက် သွားလာကူးလူး နထိင် လပ်ကိင်စား သာက် က
သည့်အ ကမ်းခ ရစိမ်ခ သတ္တုတူးသမား လူမွဲ ကီးများကိလည်း သိသည်။ အဆီကိ စား၍ အသားကိသာ မိုတတ် သာ
ကိလိနီစနစ် လက် ဝခအရင်းရှင်နှင့်သူ ့ဘက် တာ်သား တွကိလည်း နမ့်ပန်ယွန်းက ကာင်း ကာင်းသိသည်။ ဖက်ဆစ်
ဂျပန်ကိပင် သိလိက် သးသည်။ ယ န ့ြမန်မာ့ဆိရှယ်လစ် ခတ် ြပာင်း တာ်လှန် ရးကာလ၌ တရားမ တ သာ လူ ့ ဘာင်
လာက တည် ဆာက် ရးအတွက် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုး ြပဿနာအ ထွ ထွ ကားမှ ကန်တိးထတ်ဘိ ့ တိင်းရင်းသားတိ ့
လပ်ရှားရန်းကန် န ကသည်ကိလည်း သူြမင်သည်။
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နမ့်ပန်ယွန်းက လူ ့သ ဘာ လူ ့မ နာကိလည်း နာ ကျ န ပီ။ သူသာ စာ ရးဆရာ ဆိပါက စာအပ် တွ တအပ်
ပီးတအပ် ထွက်လိက်မည့်ြဖစ်ြခင်း၊ သူ ့စာ တွကလည်း ရင့်ကျက်သိမ် မွ ့လိက်မည့်ြဖစ်ြခင်း၊ လူတစ်ဦးစီ၏အ ကာင်း၊
ခတ်အဆက်ဆက် သာင်း ြပာင်း ထွလာ အ ကာင်းနှင့်အဆိး၊ အကျိုးနှင့်အြပစ်၊ အချစ်နှင့်အမန်း၊ အြပုးနှင့်အငိ၊ ကန်
နိင်စရာ ရှိမည်မထင်။
မည်သိ ့ပင်ရှိ စ သူ ့ထ ရာက်လာသူများကိ သူက သူ ့ရင်ခွင်မှာ ထွးပိက် ပီး ြဖစ်သည်။ ကင်နာသနား ပီးြဖစ်
သည်။ စာနာ ထာက်ထား ပီး ြဖစ်သည်။ လူဆန်လှ သာ သူ ့ဘဝနှင့်လူဆန်လှ သာလူ ့ဘဝကိ သူက နားလည်သ ဘာ
ပါက် ပီး ြဖစ်သည်။
သူ ့ရင်ခွင်မှာ
လူ တွ ရပ်နားြခင်းမရှိ
ရာက်လာ ကသည်
အလပ်လပ် ကသည်
အချို ့ြပန် ကသည်
အချို ့သူ ့ရင်ခွင်မှာဘဲ အရိး ဆွးသည်
အသစ်-အသစ် သာ လူတိ ့ ရာက်လာ ကြပန်သည်
အလပ်လပ် ကသည်
လူ ့ဘဝ ြပည့်စ ရးအတွက် လပ်ရှား ကရသည်။
နမ့်ပန်ယွန်းကလည်း
မရပ်မနား
နမ္မတူြမစ် ရ ြပည့် စ ရး
ဒ ဝတီြမစ် ရ ြပည့် စ ရး
ဧရာဝတီြမစ် ရ ြပည့် စ ရး
ပင်လယ်သမဒ္ဒရာ ြပည့် စ ရးအတွက်
တသွင်သွင် စီးဆင်းလျက်ပါတကား။
ညီညီ( ဘာ်တွင်း)
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