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ြမာက်ပိင်းက လာ် ဝ များ
ဗန်း မာ် ကျာ်ဝင်း
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လာ် ဝ လူမျိုးသည်ကား ကချင် ြခာက်မျိုးအနက် တစ်မျိုးအပါအဝင်ြဖစ်၏။ လာ်- ြမာက်ဘက်၊
ဝ -လူဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ ထိ ့ ကာင့် လာ် ဝ ဟူသည် " ြမာက်ဘက်မှလာ သာ လူမျိုး"ဟဆိ ပသည်။
ြမန်မာတိ ့နှင့် သွးသား တာ်စပ်သူများြဖစ် က ပီး ကိယ်ပိင်ယဉ် ကျးမ၊ ကိယ်ပိင်ဓ လ့ထးတမ်းများြဖင့်

န

ထိင် က သာ ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းသားများ ြဖစ် ကသည်။
လာ် ဝ တိ ့တွင် ကိယ်ပိင်စာ ပဟူ၍ကား မရှိ။ သိ ့ သာ် ဓ လ့ထးတမ်းများသည်ကား အဆင့်အ
တန်းြမင့်မားသည်။ ချစ်စဖွယ်၊ ြမတ်နိးစဖွယ်၊ နှစ်သက်စဖွယ် ယဉ် ကျးမက လးများ ြဖစ် ကသည်။ ယဉ်
ကျးမသ ဘာကိ အချုပ်ထတ် ဖာ်ြပရလ င် "ပွဲ ကီး လးပွဲ"ကိပင် ြပရမည်ြဖစ်၏။ ပွဲ ကီး လးပွဲကား...
(၁)နာမည်မှည့်ပွဲ
(၂)အရွယ် ရာက်လ င် ကီးပွားချမ်းသာမတွက် နတ်တိင်တည်ပွဲ
(၃)မဂလာ ဆာင်ပွဲ
(၄)အသဘပွဲ
ဟူ၍ြဖစ် ကသည်။ ထိပွဲ ကီး လးပွဲပင်လ င်

လာ် ဝ တိ ့၏ဘဝမှတ် ကျာက်များ ြဖစ် ကကန်၏။

မွးဖွား

လ င် နာမည်မှည့်ပွဲအြဖစ် ပွဲ ကီးကျင်းပသည်။ အချို ့က မ နာပွဲြပုလပ်သည်။ အရွယ် ရာက်လ င် စီးပွား ရး
အတွက်

ြမာ်မှန်း ပီး နတ်တိင်တည်ပွဲြပုလပ်သည်။ ထိ ့ နာက် လက်ထပ်သည့်ပွြဲ ဖစ်သည်။

နာက်ဆးကား

အသဘပွဲ ြဖစ် ပီး ခမ်းနားစွာ ြပုလပ် သာ ဓ လ့ရှိ က၏။ ထိ ့ ကာင့် အသဘအခမ်းအနားတိ ့နှင့်များစွာဆင်
န ကသည်ကိ တွ ရ့ ပသည်။ ထိ ့ ကာင့် ယင်းတိ ့၏ယဉ် ကျးမအဆင့်အတန်းကိ ခန် ့မှန်းတွက်ဆ ကည်န
့ ိင်
ပသည်။
လာ် ဝ တိ ့သည် စည်းကမ်းရှိ ကသည်။ စည်းကမ်းရှိမကိ များစွာ အ လးထား ကသည်။ ဥပမာအား
ြဖင့် သူတိ ့၏ထမင်းစားပွဲက လးကိ ထတ်ြပရမည်ြဖစ်၏။
ထမင်းစား က မဲြဖစ်သည်။ ထမင်းပွဲတွင်
က။ ပန်းကန်အြဖစ်

လာ် ဝ အိမ် ထာင်စတိ ့တွင် မိသားစစလင်မှ

ရှး ရှးကတည်းမှစ၍ ဇွန်း၊ ပန်းကန်စသည်တိ ့ သး လ့သးထမရှိ

တာင်စင်ဖက်၊ ဝါးကျည် တာက်များ ြဖစ် ပီး ဇွန်းများအြဖစ် ဝါးလက်က လးများပင်

ြဖစ် လသည်။ အိမ် ထာင်စ လူစလ င် လက် ရတြပင်စီးစား က၏။ ထမင်းစား ကလ င် အထူးဂရစိက်ရ သာ
စည်းကမ်းချက်များ ရှိ ကသည်။ ထမင်းထပ်ကိ စားသးသူ၏လက်ဝဲဘက်တွင် အ မဲထားသည်။ ထားရာတွင်
လည်း ဖက်၏အညာကိ စားသူ၏ကိယ်ခန္ဓာဘက်သိ ့ တည့်တည့်မတ်မတ်ထား၏။ လက်ဝဲဘက်တွင် မထား
လ င်လည်း ကာင်း၊ ဖက်အညာသည် ကိယ်ဘက်တည့်မတ်စွာ မထားခဲ့လ င်လည်း ကာင်း၊

နရာယွင်းပျက်

နသည့်အတွက် စန်းပင်ြဖစ်သည်ဟဝိင်းပယ်မြပု ကသည်။ ဤကား သူတိ ့၏စည်းကမ်းချက်ပင် ြဖစ် လ
သည်။ ဤတွင်မ မက သး။ ဆီြပားမပါ သာဟင်းတစ်ထပ်ကိ ကိယ်ခန္ဓာရင်ဘတ်၏တည့်တည့်တွင် ထား ပီး
ငရတ်သီး ထာင်းကိ လက်ျာတည့်တည့်တွင် ထား ပီး စားသး ကသည်။ ဤသိ ့ နရာအထားအသိ စည်းကမ်း
ကျနမရှိမှ ထမင်းဝိင်းတွင် လက်ခသည်။ စည်းကမ်းပျက်သူကား ဝိင်းပယ်ခ ကရသည်။ ထိ ့ထက် ချစ်စရာ
ကာင်း သာဓ လ့တစ်ခသည်ကား အြခားမဟတ်၊ မည်သူမ ထမင်းထပ် ပိ၍မစား ကရ ချ။ အားလးတစ်
ထပ်စီဆိလ င် တစ်ထပ်စီသာ စား ကရသည်။ အြခားတစ် ယာက်က နှစ်ထပ်စားလိလ င် အားလးက နှစ်ထပ်
စား ကရ၏။ ယင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကား

လာ် ဝ တိ ့သည် "တစ် သွး တစ်သား စိတ်တစ်ခတည်း ညီညတ် က

သည်"ဟူ သာအဓိပ္ပါယ်ကိ ဆာင်သတည်း။
လာ် ဝ ယာက်ျား၊ မိန်းမတိင်းသည် ဧည့်ဝတ် ကျပွန်တတ် သာဓ လ့ကိ အ လးထား ကြပန်
သည်။ ယဉ် ကျး ကသည်။ စတနာထက်သန် ကသည်။ ယာက်ျား၊ မိန်းမတိင်းသည် လွယ်အိတ်တစ်လးစီ
အ မဲလွယ် ကသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး

တွ ဆ
့ ကလ င် မိမိတိ ့၏လွယ်အိတ်တွင်းမှ ပါလာ က
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သာ ကွမ်း- ဆးစသည်တိ ့ကိ တည်ခင်း ပီး ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆ ကရန် ြဖစ် လသည်။ မှန်၏။ သူတိ ့
လွယ်အိတ်ထဲတွင် ကွမ်း၊ ဆးတိ ့သည် အြပတ်ရှိ ကကန်၏။ လွယ် ကကန်၏။ ယဉ် ကျးစွာ ဆက်ဆ ကကန်
၏။
စည်းကမ်းရှိသည်၊ ယဉ် ကျးမ ြမင့်သည်ထက် ရဲရင့်မကိလည်း အသား ပး ဂဏ်ယူတတ် သာလူမျိုး
လည်း ြဖစ် ပ သး၏။ ယာက်ျားတိင်းသည် အရွယ် ရာက်လ င် ဓားရှည်ကိ လွယ် ကသည်။ ဓားလွယ်ဆင်
ကရာတွင် အဆင့်တန်းလိက်၍ ခွဲြခားထား ပသည်။ ထိအဆင့်ကား ကျားစွယ်ပါ သာဓားရိးနှင့်ကျားစွယ်
မပါ သာဓားရိးများပင် ြဖစ်၏။ ကျားစွယ်တပ်ဆင်ထား သာ ဓားရိးနှင့်ဓားရှည်ကိ ကိင် ဆာင်သူမှာ သူရ
သတ္တ န
ိ ှင့်ြပည့်စသူ

ယာက်ျား ကာင်းဟူ၍ သတ်မှတ် ကသည်။ မှန်သည်။ ထိကျားစွယ်ကား နှယ်နှယ်ရရ

မဟတ်။ ဝယ်ြခမ်းထားသည် မဟတ်။ တာထဲသိ ့ ကိယ်တိင်သွား ပီး ကီးမား သာ ကျားကိ ရှာရသည်။ တွ ့
လ င် ကျားနှင့်ရင်ဆိင် သတ်ပတ်ရသည်။ အနိင်ရလ င် ထိကျားစွယ်ကိ ခ တ်ယူ၍ ဓားရိးတွင် တပ်သည်။ ထိ
အချိန်မှစ၍ ထိကျားစွယ်ပိင်ရှင်(ဝါ )ဓားရိးတွင် ကျားစွယ်ပါ သာဓားလွယ်ပိင်ရှင်သည်

ယာက်ျား ကာင်း

သတ္တ ခ
ိ ဲပင် ြဖစ် တာ့၏။ ထိ ့ ကာင့် လာ် ဝ တိ ့၏သူရသတ္တ ိအဆင်ခ
့ ွဲြခားထားပကိ ကည့် ပီး သူတိ ့၏ရဲရင့်မ
ကိ အကဲခတ်နိင် ပ တာ့သည်။ ထိရဲရင့်မအတွက် ဂဏ်ယူတတ် က သာလူမျိုးပင် ြဖစ် တာ့သည်။
အထက် ဖာ်ြပပါတိ ့သည်

လာ် ဝ လူမျိုးတိ ့၏စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဓ လ့ထးတမ်းယဉ် ကျးမက လး

များ၏တစိတ်တ ဒသ ြဖစ် လသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်ခ ကျန်ရှိ သး၏။ ယင်းကား စကားပများပင်ြဖစ်
ကသည်။ ထိစကားပများသည် နတ်အားြဖင့်သာ တည်ရှိ န က သာ စကားပများြဖစ် ပီး သူတိ ့၏ဘိးဘွား
လက်ထက် နှစ်များစွာမှရှိခဲ့ က သာ စကားပများြဖစ်၏။ ြမန်မာ့အ တွးအ ခ စကားပများနှင့်ဆင် က ပီး
ယင်းတိ ့သည် လာ် ဝ တိ ့၏ဓ လ့၊ ယဉ် ကျးမ၊ အားမာန်တိ ့ကိ ြပ န က လသည်။ ဥပမာ...
"လူ ကာင်းဆီမှာ လူများသည်၊ သစ်ပင် ကာင်း သာ် ငှက်များ၏"ဟူ သာ စကားပကိ ြမင်နိင်သည်။
လာ် ဝ တိ ့သည် စိတ်ထား ြဖာင့်စင်း ကသည်။ ရိးသည်။ စိတ် ကာင်းရှိသူကိ လက်ခယ ကည် ကသည်။ ထိ ့
ကာင့် သူတိ ့စကားပကလည်း သူတိ ့၏ယဉ် ကျးမကိ အ ြခခ၍ ကိယ်စားြပုထတ် ဖာ်ြပလိက် ပသည်။
"သစ်တစ်ပင် ကာင်း ငှက်တစ် သာင်းမှီခိ"ဟူ သာြမန်မာစကားပနှင့်ဆင်ဆင်တူသည်ကိ အကဲခတ်နိင်၏။
လူ ကာင်းတစ်ဦးကိသာ မှီခိဆည်းကပ်တတ် က သာသူတိ ့၏ဓ လ့ကိ ပွင့်လင်းစွာ ထတ် ဖာ်ထားြခင်းြဖစ်
၏။ ဤတွင်မ မက သး…
"ဒူးဝါးသည် စိတ် ကာင်းစွာနှင့်အပ်ချုပ် သာ် စိက်ပင် ကာင်း၏"ဟူ၍ ရှိြပန် သးသည်။ ြမန်မာ
ဘရင်များ မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါးနှင့်ြပည့်စမှ မိး လမှန်ကန် ပီး တိင်းြပည်စည်ပင်ဝ ြပာသည်ဟအယူရှိသ
ကဲ့သိ ့တည်း။ အမှန်အားြဖင့် ဒူးဝါးများသည်

စာ်ဘွားများြဖစ် ကသည်။

ရှးအခါက ဒူးဝါးများသည် နယ်

ပယ်အလိက် အပ်ချုပ် ကရသည်။ ထိ ့ ကာင့် နယ်ပယ်အလိက် အပ်ချုပ်သူဒူးဝါးများ စိတ်ထား ကာင်းမွန်မှ
နယ်ပယ်သာယာသည်၊

တာင်ယာစိက်ပျိုးပင်များ ကယ်ဝသည်ဟဆိလိရင်းြဖစ်၏။ ဤစကားပနှင့်လည်း

သူတိ ့၏စိတ်သ ဘာ ြဖာင့်စင်းမကိ အထွတ်ထိပ်ထား က ကာင်း ဖာ်ြပလိက်ြပန်သည်။
ြမန်မာတိ ့သည် "သစ်ငတ်ြမင့်တ ြမက်ြမင့်တ"ဟူ သာစကားပအရ သူတစ်ပါးကိ မ ကာင်းြပုလ င်
ကိယ့်အလှည့်လည်း တစ် န က
့ ုရမည်ြဖစ်၏။ အတ ့အလှည့်သ ဘာကိ စွဲ မဲယ ကည် ကသည်။ လာ် ဝ များ
သည် ဤအတ ့အလှည့်သ ဘာကိ လက်ခ ကသည်။ ထိ ့ ကာင်…
့
"သူများကိ

ြပာင် သာ်၊ ကိယ့်ကိလည်း သူများ

ြပာင်သည်"ဟဆိ၏။ ြမန်မာ့ယ ကည်မ၊ ြမန်မာ့

စကားပနှင့်လည်း များစွာတိက်ဆိင်လှသည်။ ကိက်ညီလှသည်။ သူတစ်ပါးအား
လပ်ကိ မန်းတီး ကာင်း ဖာ်ြပလိက်ြပန်သည်။
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"ကိယ့်က လး သူများပစ္စည်း ခိး သာ်၊ ငါ့က လး မခိးဘူးဟမ ြပာနှင့်"
"မိးတွင်းခါ ြမ ကီးမ ပို အာင် ထား သာ်လည်း မရသကဲ့တည်း"
ဟူ၍လည်း မှန်ကန်မကိ နှစ်သက်သြဖင့် ဖာ်ြပလိက်ြပန်၏။ သဘာဝလည်း ကျသည်။ တာင် ပ
ဒသသည် မိးတွင်းအခါ ြမ ကီးကမ်းပါးများ ပိုကျသည်။ ထိအခါ သစ်၊ ဝါးများြဖင့် မ ပို အာင် ကတတ်
များလပ်၍ ထားသည်။ မရ ပို က၏။ ထိ ့အတူ ကိယ့်က လး ပစ္စည်းခိးသည်မှန် သာ်လည်း ြငင်း၍လိမ် ြပာ
လ င်မရဟဆိလိြခင်း ြဖစ်သည်။

တာင် ပ ဒသတွင် ြဖစ် မဲြဖစ်စဉ် သဘာဝဓ လ့များနှင့်နင်း၍ ြပထား

သည်မှာ ချစ်စရာပင် ြဖစ် တာ့၏။ သူတိ ့လူမျိုးတွင် ဒစရိက်အြပုအမူများကိ မန်းတီး ကာင်း

ဖာ်ြပလိက်

ြခင်း ြဖစ် လသည်။
လာ် ဝ တိ ့သည် အလပ်အကိင်ကိ ြမတ်နိး ကသည်။ မိမိလပ် သာ အလပ်အတွက် ဂဏ်ယူတတ် က
သာ လူမျိုးြဖစ်သည်။ "အလပ်ဟူသမ ဂဏ်ရှိစွ"ဟူ သာ ဆာင်ပဒ်ကိ အ ရး ပး က သာလူမျိုးြဖစ် ကသည်
လူတိင်း အလပ်လပ်သည်။ တာတွင် ယာခတ်မှစ၍ ဝက်စာရိတ်သည်ထိ ယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ လူငယ်များပါ
မကျန် ြပုလပ် ကသည်။ အလပ်ကိ တန်ဖိးထား ကသည်။ ကိယ့်ကိယ်ကိ အားကိး သာ စိတ်ဓာတ်ရှိ ကသည်။
ကိယ်လပ်မှ ကိယ်စားရသည်ဆိ သာစိတ်ဓာတ် အြပည့်အဝရှိသူများ ြဖစ် ကသည်။ ထိ ့ ကာင့်

အာက်ပါ

စကားပက ရသာခိချင်စိတ်ရှိသူကိ ထိမိစွာ ဆးမလိက် လ တာ့၏။
"ထမင်းကိ မစားချင်ဘူးဆိ သာ် သူများတွက်ရ၏။ အလပ်ကိ မလပ်ချင်ဘူးြငင်း သာ် သူများလပ်
မ ပး"
မှန်၏။ ထမင်းကား စားမည့်သူ မရှားပါ ချ။ ကိယ့်အလပ်ကိ ြငင်းလ င် မည်သူမ လပ်မည်မဟတ်၊
မိမိဝန်ကိ မိမိထမ်းရမည်ြဖစ် ကာင်း ဆးမလိက်သည်။ ကိယ်ပိင်ဇွဲ၊ သတ္တ ၊ိ အား၊ မာန်တိ ့ကိ မွးရန်လမ်းညန်
လိက်သည်။ ကိယ့်ဝန်ကိယ်ထမ်း၍ ကိယ့်လမ်းကိယ်သွားြခင်းဟူ သာ သတ္တ စ
ိ ွမ်းအားရှိ သာလူမျိုးများပင်
တည်း။ ဤကား သူတိ ့၏စိတ်ဝင်စားစဖွယ် စကားပအချို ့ပင် ြဖစ် ကသည်။
လာ် ဝ ကိ တစ်နည်းအားြဖင့် "မရူ"ဟူ၍လည်း ခ ပး သး၏။ သိ ့ သာ် "မရူ"လူမျိုးဟ ခ လ င်
မနှစ်သက် ကပါ။ လာ် ဝ ဟ ခ စချင် ကသည်။ မှန်လည်းမှန်၏။ ြမာက်ဘက်ပိင်းမှ လာသူများြဖစ် က၍
" လာ် ဝ "ဟူ သာ အသးအနန်းက ပိ၍ လျာ်ကန်သည်။ ဤ လာ် ဝ များသည်ကား ြမန်မာ့ သွးရင်းညီအစ်
ကိများြဖစ် ကသည်။ ယဉ် ကျး ကသည်။ စည်းကမ်းရှိ ကသည်။ ရဲရင့် ကသည်။ ရိးသား ြဖာင့်မတ် ကသည်။
သူတိ ့၏ဓ လ့၊ သူတိ ့၏စကားပများကပင်လ င် ယဉ် ကျးမအသီးသီးကိ ဖာ်ြပ န ပီြဖစ်၏။ အချုပ်ဆိရ သာ်
ြမန်မာတိ ့၏ သွးရင်းသားရင်း တစ်အူတဆင်း ညီအစ်ကိများြဖစ် ကသလိ ဇွ၊ဲ မာန်၊ သတ္တ န
ိ ှင့်ြပည့်စ ပီး ြမန်မာ့
စိတ်ဝမ်းနှင့်ညီညတ်စွာ လက်တွဲချီတက် န သာြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းမှ ြမန်မာ့သား ကာင်း၊ သမီး ကာင်း
ရတနာများပင် ြဖစ် ကသည်။ ယခအခါ လာ် ဝ တိ ့ အများဆး နထိင်ရာ ဒသသည် ြမစ် ကီးနားပတ်ဝန်း
ကျင်နှင့် ြမာက်ဘက် တာင်တန်း ဒသ ကချင်ြပည်နယ်တစ်ဝှမ်းကွက် ကား နထိင် ကပါသည်။

မှတ်ချက်။

။၁၉၆၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အမှတ်(၁ဝ၄)ထတ် ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၁၇၅-၇၈)၌

လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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