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ချင်းလူမျိုးနှင့်က န် တာ်
ရန် အာင်

သွး သာက်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အမှတ်-၅ဝ၆၊ နှာ-၂၁-၂၆ အထိ။
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က န် တာ့်အဘိး ချင်းလူမျိုး
က န် တာ့်အ မ၏ဖခင် တိက်သူ ကီးဦးရိးမှာ ချင်းလူမျိုး ြဖစ်သြဖင့် က န် တာ်သည်လည်း ချင်း သွး
ပါသူြဖစ်ရာ ချင်းလူမျိုးများကိ ခင်မင်မ၊ လးစားမ၊ စိတ်ဝင်စားမ ထက်သန်ခဲ့ပါသည်။
ြမထဲ မို ့၊ ဆင် ပါင်ဝဲ မို ့တိ ့၏အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချင်းလူမျိုးများ

နထိင် ကသည့်ရွာများရှိရာ

ထိချင်းရွာများကိ စ ပါင်း၍ " ခ သမီတိက်နယ်"ဟ ခ ၏။ ထိ ခ သမီတိက်နယ်ကိ အပ်ချုပ်ရသူမှာ က န်
တာ့်အဘိး တိက်သူ ကီးဦးရိးြဖစ်လျက် ြမန်မာကဗျာ၊ လကာ၊ အဲ၊ အန်၊ တးထပ်၊ ဒွးချိုး၊ လးချိုးစသည်
များကိ ရးစပ်ခဲ့သူ ြဖစ်ပါသည်။

ချင်းလူမျိုး အ ရးပိင်
က န် တာ် ၅ နှစ်သားအရွယ်တွင် မင်းဘူး မို ့အနီး စက် တာ်ရာဘရားသိ ့ မိဘများနှင့်အတူ သွား
့
ရာက်ဖူး ြမာ်ရာ ဘရားဖူးလာ က သာချင်းလူမျိုးများကိ သူတိ ့၏အမျိုးသားဝတ်စများြဖင့် တွ ရ၏။
မင်းဘူး မို ့အနီးတွင် မန်းြမစ်၊ မူးြမစ်ဟူ၍ ြမစ်ငယ်နှစ်ခ ရှိ လရာ ထိြမစ်တိ ့၏န ဘး ဝဲယာတွင် ချင်း
အမျိုးသားအ ြမာက်အြမားတိ ့ နထိင် ကသြဖင့် စက် တာ်ရာဘရားကိ ဖူး ြမာ်ရန် လာ ကြခင်းြဖစ်သည်။
မင်းဘူး မို ့နယ်တွင်သာ ချင်းလူမျိုးများ

နထိင် ကသည်မဟတ်၊

ြမထဲ၊ ဆင် ပါင်ဝဲ၊

အာင်လ၊

တာင်တွင်း ကီး၊ သရက်၊ ြပည်စ သာ မို ့နယ်များတွင်လည်း ချင်းလူမျိုးများ နထိင် ကရာ သရက် မို ့တွင်
သာသနာြပုဆရာတိ ့တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်သည့်ချင်း ကျာင်း ခ အဂလိပ်ြမန်မာနှစ်ဘာသာသင်

ကျာင်းရှိသ

ြဖင့် ချင်းလူမျိုးများ ခတ်ပညာသင် ကား ကရ လသည်။
ထိချင်း ကျာင်းမှ ပညာသင် ကားတ် ြမာက်သည်ခ
့ ျင်းလူမျိုးပဂ္ဂိုလ်တဦးမှာ အဂလိပ်လက်ထက်တွင်
အ ရးပိင်ရာထူးအထိ ရရှိ ဆာင်ရက
ွ ်ရ လသည်။

ချင်းက လး ဖ ဝး
ဲ ျားကိ
က န် တာ် ငယ်စဉ်က ရပ် သးပွဲ၊ ဇာတ်ပွဲများ ကည့်ရရာ ချင်းလူမျိုးအ ကာင်း ကြပသည့်ပွမ
အထူးစိတ်ဝင်စားလျက် ထပ်ကာထပ်ကာ ကည့်သည်။
မှတ်မိပါ သးသည်။ "ချင်းက လး ဖ ဝးဇာတ်"
ဘရင်သ
့ မီး တာ် မ ကးမသည် ခရီးသွားရင်း မျက်စိလည်လမ်းမှားသွားရာ

တာထဲတွင် ချင်းက

လးဖ ဝးနှင့် တွ ပီ
့ း ချစ် ကိုက်စမက် က၏။
ဖ ဝးနှင့်မင်းသမီးတိ ့ နြပည် တာ်သိ ့ ြပန် ရာက် က သာအခါ မင်းသမီး၏ခမည်း တာ်ရှင်ဘရင်က
ဖ ဝးကိ နှင်ထတ်သြဖင့် ဖ ဝး ငိ သာအခါ က န် တာ်ပါ မျက်ရည်ကျမိသည်။
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ဖ ဝး၏ငိချင်းမှ တပိင်းတစကိပင် က န် တာ် ယ န ့တိင် မှတ်မိ နပါ သးသည်။
"ဖ ဝး တာင်ယာအလယ်တန်းက တာ့ လှာင်ကာတကတ် ြပာ"ဟူ၍ လည်း ကာင်း၊
"ယာ တာအလယ်မှာ၊ ငါ ြပာမယ် ရဘရင်ရဲ ့၊ နင် ဆင်ြခင်အး…"ဟူ၍လည်း ကာင်း၊
"မိးစဲရာတွင်၊ ရိးထဲအသာဝင်၍၊ တစ်ပါးခင် စားချင်တယ်ဆိလိ ့ ကာက်ခဲ့ရ၊ ဖားကင် ြခာက် တွနဲ ့
ြမာက်ဥ တွ အပင်း…"ဟူ၍လည်း ကာင်း တပိင်းတစ မှတ်မိပါ သး၏။

ချင်းဒါယကာ ဒါယိကာမ
က န် တာ် ၁ဝ နှစ်သားအရွယ်တွင် ရှင်ြပု ပီး ကိရင်ဝတ်လျက် ၅ နှစ် ကာသည့်တိင် အာင် ကိရင်ဘဝ
ြဖင့် နခဲ့ရာ ထိအချိန်တွင် ကိချစ်စနှင့်မချာ တာဟူ သာ ချင်းဇနီး မာင်နှတိ ့သည် က န် တာ်၏ဆွမ်းဒါယ
ကာ ဒါယိကာမများ ြဖစ် က ပသည်။
သူတိ ့သည် ဆင် ပါင်ဝဲ မို ့အနီး ချင်းရွာတရွာမှြဖစ်၍ မချာ တာ၏ဖခင် ကီးမှာ ထန်းတက်၊ ပတက်
သည်အ
့ လပ်ကိ က မ်းကျင် လရာ က န် တာ်တိ ့ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းတွင်

ပပင် ကီးက အဖူးထွက်လျက်

ပရည်ရ အာင် လပ်ရန် မချာ တာတိ ့သားအဖ ဘန်း ကီး ကျာင်းသိ ့ လာ ရာက် နထိင် က၏။ ချင်းလူမျိုး
ကိချစ်စသည်လည်း ဘန်း ကီး ကျာင်းတွင် တည်းခိ နထိင်ရင်း ချင်းအမျိုးသမီးမချာ တာနှင့်အ ကာင်းပါ
ကကာ က န် တာ်၏ဆွမ်းဒါယကာ ဒါယိကာမများ ြဖစ် န ကြခင်း ြဖစ် ပသည်။

မိင် အးသန်း
၁၉၆၄-ခနှစ်က ြဖစ်၏။ ြပည် မို ့ ကိး သာင်းရပ်တွင် န သာ ချင်းမက လး မိင် အးသန်းထမှ က န်
တာ့်ထသိ ့ စာတ စာင် ရာက်လာ၏။
ဆရာ ကီးရှင့်က န်မသည် ချင်းအမျိုးသမီးြဖစ်ပါသည်။ က န်မ၏ဖခင်မှာ လက်သမားလပ်ရလျက် မိခင်မှာ ဟင်း
သီးဟင်းရွက်က လးများ ရာင်းစားရသူ ဆင်းရဲသားများြဖစ် ကပါသည်။
က န်မ ၁ဝတန်း အာင် သာအခါ မိဘများက ရှိသည့်ယာက လးများ ရာင်းချ ပီး ရန်ကန်တက္က သိလ်
တွင် ထားခဲ့သည်မှာ တတိယနှစ် အာင်သည်အထိ ြဖစ်ပါသည်။
ယခ နာက်ဆးနှစ်ြဖစ် သာ စတတ္ထ နှစ်တွင် မိဘများမှာ ရာင်းချစရာ ပစ္စည်းများလည်း မရှိ တာ့သ
ြဖင့် က န်မကိ ကျာင်းဆက်မထားနိင် တာ့ပါ။
က န်မမှာ တာဝင်ကာနီးမှ အခက် ကု နရပါသည်။ ဆရာ ကီးကိ က န်မ အကူအညီ တာင်းလိသည်
မှာ က န်မ ကိုးစား ပီး ဝတ္ထ ုက လးများ
များတွင် ပါ အာင် ဆရာ ကီးက

ရးကာ ဆရာ ကီးထပိ ့ချင်ပါသည်။ က န်မ၏ဝတ္ထ ုများကိ မဂ္ဂဇင်း

ကျးဇူးြပု၍

ဆာင်ရွက် ပးပါ။ ဝတ္ထ ု ရးခရ သာ ငွနှင့်က န်မ ကျာင်း

ဆက် နရန် ြဖစ်ပါသည်။
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တက္က သိလ် ကျာင်း စာ ပ ဟာ ြပာပွဲများတွင် ဆရာ ကီးကိ တွ ြမင်
့ ဖူးပါသည်။ ဆရာ ကီးသည် သူ
တပါးအား အကူအညီ ပးတတ်သည်ဟ ကားဖူးပါသြဖင့် ယခကဲ့သိ ့ အကူအညီ တာင်းရြခင်း ြဖစ်ပါသည်ရှင့်။
ဆရာ ကီး ကိယ်စိတ်နှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာပါ စ။
မိင် အးသန်း
ကိး သာင်းရပ်
ြပည် မို ့။
မိင် အးသန်း၏စာထဲတွင်ပါသည့်အတိင်း က န် တာ်သည် သူတပါးအား ကူညီလိ သာဆန္ဒြပင်းြပသူ
ြဖစ်သည့်အြပင် က န် တာ်ကိယ်တိင် ချင်း သွးပါသြဖင့် ချင်းမက လးကိ ပိမိကူညီလိသည့်ဆန္ဒ ြပင်းထန်လှ
ပါသည်။
ထိ ့ ကာင့် မိင် အးသန်း နသည်ြ့ ပည် မို ့သိ ့ စရိတ်ကန် လူပန်းခကာ မီးရထားြဖင့် လိက်ပါသွားပါ
သည်။ ြပည် မို ့ မီးရထားဘူတာမှ ဆိက်ကားစီးကာ ကိး သာင်းရပ်သိ ့ လာခဲ့လျက် မိင်း အးသန်းတိ ့အိမ်သိ ့
မးစမ်းသွားရာ မိင် အးသန်းတိ ့သားအမိ သားအဖသး ယာက်က ဝမ်းသာလက်လှဲစွာ ကိုဆိ ကပါသည်။
က န် တာ်က အကျိုးအ ကာင်း ြပာြပ၏။
"မ အးသန်း စာရလိ ့ အကျိုးအ ကာင်း သိရပါတယ်၊

ကျာင်းစရိတ် ရ အာင် မ အးသန်းက စာ

ရးမယ်။ ဝတ္ထ ု ရးမယ်။ နာက် ပီး တာ့ မဂ္ဂဇင်း တွထဲ ထည့် ပီး စာမူခရတဲ့ ငွနဲ ့ ကျာင်း နမယ်ဆိတာ ရည်
ရွယ်ချက် အင်မတန် ကာင်းပါတယ်"
"သိ ့ သာ် တကယ့်လက် တွ အ
့ ကာင်အထည်

ပ ဖိ ့က တာ့ မလွယ်ဘူး။ ဘာြဖစ်လိ ့လဲဆိ တာ့

မ အးသန်းက ဝတ္ထ ု ရး ပီး မဂ္ဂဇင်းတိက် တွကိ ပိ ့ပါ ပီတဲ့။ မ အးသန်းဝတ္ထ ုကိ အယ်ဒီတာ တွက ကိုက်ချင်
မှ ကိုက်မှာ ပါ့။ တကယ်လိ ့ ကိုက်ပါ ပီ။

ရွးပါ ပီထားဦး တာ့ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဘယ် တာ့မှပါမယ်ဆိတာ

မ ြပာနိင်ဘူး။ ပါြပန် တာ့လဲ စာမူခကိ သူတိ ့ ပးချင်တဲ့အချိန်မှာ ပးချင်သ လာက် ပးတာကိပဲရမယ်။ ပ
သမဟတ်ဘူး"
"မ အးသန်း ကျာင်း နစရိတ်က တလ နှစ်ရာကန်တယ်ပဲ ထားပါ တာ့။ မ အးသန်း စာ ရးတဲ့အ
တွက် တလနှစ်ရာ မှန်မှန်ရချင်မှရမှာ။ မရဖိ ့က များပါတယ်။ နာမည်ရှိ ပီးစာ ရးဆရာ တွ တာင် စာ ရးခ
အ မဲပ သရ နတာ မဟတ်ဘူး။ စာ ရးခနဲ ့ပဲ ကျာင်း နနိင်တယ်ထားဦး တာ့။ ကျာင်း နစဉ်မှာ စာ ရးရ
တာက တဘက်၊

ကျာင်းစာကျက်ရ ဖတ်ရတာက တဘက်နဲ ့မနိင်မနင်းြဖစ် ပီး စာ မးပွဲ မ အာင်ပဲ နမှာ

တာင် စိးရတယ်"
"ဒီ တာ့ အစိးရထက ပညာသင် ထာက်ပ့ ကး (စတိင်ပင်)ရ အာင် ကိုးစားဖိ ့သင့်တယ်"
"က န်မ ကိုးစားပါတယ်။ ရဖိ ့မလွယ်ဘူးလိ ့ သက်ဆိင်ရာအရာရှိက ြပာပါတယ်"ဟမိင် အးသန်းက
ြပာ၏။
"အဲဒီသက်ဆိင်ရာအရာရှိထကိ မင်းနဲ ့ငါ သွား ပီး အကျိုးအ ကာင်း

ြပာြပ တာင်းပန်ရ အာင်"ဟ

က န် တာ်က ြပာကာ ထိအရာရှိထသိ ့ က န် တာ်နှင့်မိင် အးသန်းတိ ့ သွား ကကာ အကျိုးအ ကာင်း ြပာြပ
တာင်းပန်သည်။
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အရာရှိက

ြပာ၏"ရဖိ ့မလွယ်ပါဘူး။ ပညာထူးခ န်ြခင်း၊

စားပါတယ်၊ မိင် အးသန်းက

အာင် တာ့

အာင်မှတ်များြခင်းကိလည်း ထည့် ပီစဉ်း

အာင်ပါတယ်၊ သိ ့ ပမယ့်

အာင်ရပဲ ရှိတယ်၊ ထူးထူးခ န်ခ န်

အာင်တာ မဟတ်လိ ့ ပညာသင် ထာက်ပ့ ကးရဖိ ့ မလွယ်တာပါ"ဟ ရှင်းြပသည်။
က န် တာ် ြပည် မို ့က ြပန်ခဲ့ ပီး နာက် "ချင်းမက လး၏ပညာ ရး"ဟူ သာ အမည်ြဖင့် မိင် အး
သန်း၏အ ြခအ နအြဖစ်အပျက် စလင်စွာ ကရဏာရသ ပ အာင် ရးသာ ပီး ငွတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် အြမန်
ဆးထည်သ
့ ွင်းရာ ရန်ကန် မို ့၊

ရတိဂဘရားလမ်း၊ စိန် ့ မရီဒိင်အိစီဇင် မိန်းက လး ကျာင်းဆရာမ ကီး ဒ

ခင်ခင် ခ စာ ရးဆရာမ ကီးမယ်ခ ကွးက မိင် အးသန်း၏ပညာ ရးအတွက် ငွ-၃ဝဝိ ထည့်ဝင်လှူဒါန်း၏
ထိ ့အတူပင် အြခား သာ စတနာရှင်အသီးသီးတိ ့ကလည်း လှူဒါန်း ကရာ စစ ပါင်း ငွ-၃ဝဝဝိ(သး ထာင်)
ကျာ်ရ လသည်။
မိင် အးသန်းအတွက် ပညာသင်စရိတ် လ လာက် ပီြဖစ်သြဖင့် တက္က သိလ် နာက်ဆးနှစ်တွင် ပညာ
ဆက်လက်သင် ကားနိင် ပ ပီ။ မိင် အးသန်း ပိ၍ က ကာင်းသည်မှာ အစိးရကလည်း ပညာသင်စရိတ်
ထာက်ပ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
ဤစာကိ ရးသည့် ၁၉၈၇ ခနှစ်အတွင်းမှာပင် မိင် အးသန်း ရန်ကန်သိ ့ ရာက်လာ ပီး က န် တာ့်ထ
ဝင် ရာက်ကာ ယခအခါ ဝက်ထီးကန်တွင်

ကျာင်းအပ်ဆရာမ ကီးြဖစ် န ပီြဖစ် ကာင်း

ြပာြပသြဖင့် ဝမ်း

သာရ ပသည်။

မိုင်တန်း မှာင် ဝ
၁၉၅၈ ခနှစ်၊ လွန်ခဲ့ သာနှစ် ပါင်း ၂၉ နှစ်က ြဖစ်၏။ နာဂနယ်တွင် လ့လာ၍ စာ ပများ ရးသား
ရန်အတွက် လယာဉ်ြဖင့် က န် တာ် ခရီးထွက်ခဲ့စဉ်က က လး မို ့သိ ့လည်း ရာက်ခဲ့၏။
က လး မို ့မှ လှမ်း မ ာ် ကည့်လ င် မင်းမန်ြပာ ဝ၊ တိမ် ြခထိမ ၊ ြမင့်မားလှသည့်ချင်း တာင်တန်း
ကီးကိ ြမင်ရ သာအခါ ရှးသီချင်းတပဒ်ကိ သတိရလျက် သီဆိမိပါသည်။
" မိုင်တန်း မှာင် ဝ… တာင် သလာ ကာ…လွမ်းဖွယ် ပါ…သခွား တာ…တိ ့ တာင်ယာ တာမှာ
လ…လွမ်းဖွယ် တွ ပါလှပါဘိသ လး…"

ချင်းနှင့်ြမန်မာ ညီ နာင်သာ
ချင်းလူမျိုးများသည်လည်း ြမန်မာလူမျိုးများကဲ့သိ ့ပင် တိဘက်-ြမန်မာအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာ ကသူ
များ ြဖစ်သြဖင့် တမျိုးတည်း၊ တနွယ်တည်း၊ တ သွးတည်း၊ တသားတည်း၊ ညီ နာင်ရင်းချာများပင် ြဖစ်
သည်။
ချင်းနှင့်ြမန်မာမှာ သွးတူသားတူများြဖစ် ကသြဖင့် ရပ်ဆင်းသဏ္ဌ ာန်ချင်းလည်း တူ၏။
တမျိုးတည်း သာ ဝတ်စကိ ဝတ်ဆင်ထားလျက် မည်သူက ချင်း၊ မည်သူက ြမန်မာဟခွဲြခား၍ မရ
တာ့ ချ။
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ယင်းသိ ့ သွးတူ မွးတူြဖစ်သည်အ
့ တိင်း "အ ရး ကီးလ င် သွးနီးမှ"ဟူ သာစကားနှင့်အညီ အမျိုး
သား ရးကိစ္စ၊ နိင်င ရးကိစ္စများ ကုလ င် ဥမကွဲ သိက်မကွာ ဆိသလိ ညီညီညတ်ညတ် ဒိးတူ ပါင်းဖက်
ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကသည်။
၁၈၈၅-ခနှစ်တွင် သီ ပါမင်း ပါ တာ်မူ ပီး နာက် တနိင်ငလး သူတပါးက န်ြဖစ်ရ တာ့မည့်ကိစ္စတွင်
ချင်းလူမျိုးတိ ့သည် နယ်ချဲ ့အဂလိပ်ကိ သက်စွန် ့ဆဖျား တာ်လှန်ပန်ကန်ခဲ့ ကသည်။
ထိ ့အတူပင်

ဖက်ဆစ် တာ်လှန် ရးကာလနှင့်ြမန်မာ့လွတ်လပ် ရးအတွက်

နာက်ဆးတိက်ပွဲများ

တွင် ချင်းနှင့်ြမန်မာ လက်တွဲ၍ တိက်ခိက်ခဲ့ ကသည်။
ချင်းလည်းြမန်မာ၊ ြမန်မာလည်း ချင်း၊ သွးသားချင်း ညီ နာင်ရင်းတိ ့သာတည်း။

နယ်ချဲ ့ပ ယာဂ
တိင်းတပါးသား အရင်းရှင်နယ်ချဲ ့သမားတိ ့၏ပ ယာဂ ကာင့် ြမန်မာနိင်င တာ်သည် လူမျိုးကွဲတိ ့
အပ်စိးမကိ နှစ-် ၁ဝဝ ခန် ့ခခဲ့ရ၏။
ယင်းသိ ့ နှစ် ၁ဝဝ ခန် ့ က န်တွင်းနစ်ခဲ့ရသည့်အခိက်အတန် ့တွင် တိင်းြခားသားတိ ့က တိင်းြခားအယူ
ဝါဒဘာသာကိ ြမန်မာတိင်းရင်းသားတိ ့အား

ဟာ ကားသိမ်းသွင်းခဲ့ ကသြဖင့် အချို ့ သာချင်းအမျိုးသားတိ ့

နှင့်ဗဒ္ဓဘာသာဝင်ြမန်မာတိ ့မှာ "ဘရားသွားအတူ

ကျာင်းတက်အတူ"မြဖစ်ရသည့်အတွက် က န် တာ့်အ န

ြဖင့် စိတ်မ ကာင်းြဖစ်မိပါသည်။
"တိ ့ညီ နာင်ချင်း၊ လည်ပင်းဖက်ကာ၊ ကျာင်း တာ် ဝိဟာရသိ ့ အတူသွား၊ ဘရား တွအတူဖူး၊ ဗဒ္ဓ
၏တရားထူးတရားြမတ် တွကိ အတူနာ ကားကျင့် ကချင်ပါဘိ တာ့သည်"ဟက န် တာ် တာင့်တဆ တာင်း
မိပါသည်။
သိ ့ သာ် ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ချင်းလူမျိုး ြမာက်ြမားစွာလည်း ရှိ ကသြဖင့် ဝမ်း ြမာက်ရပါ၏။
တာင်တန်းသာသနာြပုဆရာ တာ်အရှင်ဥတ္တ မသာရ

အစရှိ သာ

သာသနာြပုဆရာ တာ်များ၏

ကိုးပမ်းမ ကာင့် ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ချင်းလူမျိုးများမှာ များသည်ထက် များလာသြဖင့် ဝမ်းသာရင်ပျ သာဓ ခ
ရပါသည်။

စာ ပ
ချင်းစာ ပမှာ အဂလိပ်အက္ခရာြဖင့် ရးသားထားရာ ြမန်မာအက္ခရာြဖင့် ရးသားနိင် အာင် တီထွင်
သင့်သည်ဟထင်ပါသည်။
သိ ့မှသာ ငါတိ ့ချင်းနှင့်ြမန်မာဟာ
လူမျိုးချင်းတူ၊
သွးသားချင်းတူ၊
အယူဘာသာချင်းတူညီ ပီး
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စာ ပချင်းလည်း တူတယ်ဟဝမ်း ြမာက်ဖွယ်စကား၊

သွးစည်းညီညတ် သာစကား မက် ကားနှစ်

သိမ့် ကရမည်ြဖစ်ပါသတည်း။
ရန် အာင်

7

