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ABSTRACT: This research concerned with the 

preparation, characterizations and the thickness effect of 

cellulose acetate-kaolinite clay- chitosan membranes.  

The membranes were prepared by using cellulose 

acetate-kaolinite clay- chitosan and glutaraldehyde as a 

cross-linker by casting and autoclaving method. The 

membranes (I, II, III, IV, V) with different amounts of 

(1.0 g, 1.5 g, 2.0 g, 2.5 g, 3.0 g) cellulose acetate were 

prepared by solvent evaporating method at the same 

condition. According to the mechanical properties, it was 

found that the membrane III has highest tensile strength 

and tear strength than other membranes. From the 

resulting data, it was found that the swelling degree of 

membrane III was greater than the other membranes in 

water and different concentrations of sodium chloride 

solutions. The membrane III was the most suitable to be 

used for salt rejection. The degree of swelling for 

membrane III has 69.6 % in water, (62.0%) in 1% w/v 

NaCl solution, (57.8%) in 2% w/v NaCl solution and 

(52.2%) in 3% w/v NaCl solution. Membrane III was 

performed by varying thickness for salt rejection 

experiments. From the resulting data, it was found that 

salt rejection obtained was 62.2 % with 0.4 mm thickness 

of membrane III. 

KEYWORDS: cellulose acetate,kaolinite clay, 

chitosan,  glutaraldehyde, physicomechanical   properties  

1. INTRODUCTION 
A membrane is a thin film of porous material that 

allows water molecules to pass through it, but 

simultaneously prevents the passage of larger and 

undesirable molecules such as viruses, bacteria, metals, 

and salts [1]. A wide variety of materials such as 

polymeric materials that include cellulose acetate, and 

nylon, and non-polymeric materials such as ceramics, 

metals and composites make membranes. Synthetic 

membranes are the most widely used membranes in the 

desalination process and their use is growing at a rate of 

5-10% annually [2]. 

Salt rejection refers to the effectiveness of a 

membrane to remove salts from a solution. Salt rejection 

is a measure of how well a membrane element rejects the 

passage of dissolved ions. The total salt rejection is 

determined by dividing the difference in feed and 

product water salt concentrations by the feedwater 

concentration. As the optimal condition of the membrane 

performance is generally expressed by the magnitude of 

membrane permeability and selectivity of a particular 

chemical compound [3]. 

Cellulose acetate is one of the most important esters 

of cellulose. It can be used for great varies of applications 

for films, membranes or fibers [4]. Chitosan is a very 

versatile membrane material due to its biocompatibility, 

biodegradability, availability and low cost [5].   

The main aim of this research is the preparation, 

characterization and the effect of thickness on cellulose 

acetate-kaolinite clay-chitosan membranes. 

2. EXPERIMENT 

2.1 Experiment Apparatus 

All chemicals used in this work were obtained  from 

British Drug House Chemical Ltd., Poole, England and 

from the Kanto Co. Ltd., Japan. Some of the instruments 

used in the experiment are Auto clave (0.3 MPa, SP 510, 

Lecicester Le 67, Laquip, England, Supplied by 

Labquip), Casting mold (Malamine plate), Cutter 

(Wallace), Tensile Tester (Tensile Testing Machine, 

Hournsfied 5000E, England), FT IR spectrophotometer 

(Shimadzu Perkin Elmer Spectrum GX,Japan), Scanning 

Electron Microscope (No. JSM- 5610, JEOL: Ltd., 

Japan) and Energy Dispersive X-Ray Fluorescence 

(EDXRF) (Rigaku,D-Max-2200, Japan). 

2.2 Collection of Samples 

Chitosan sample was collected from Shwe Poe Co. 

Ltd, Hlaing Tharyar Township, Yangon Region and 

kaolinite clay from Minbu Township, Magway Region 

and also cellulose acetate from chemical shop.  

2.3 Determination of Physicochemical Properties of 

Samples 

The physicochemical properties (pH, moisture 

content, ash content and bulk density) of cellulose 

acetate, chitosan, kaolinite clay and chitosan were 

determined by conventional method.  

2.4 Characterization of Samples 

The elements present in kaolinite clay was 

characterized by EDXRF technique.  FT IR analysis was 

performed to characterize the functional group of 

cellulose acetate, kaolinite clay and chitosan. Scanning 

electron microscopy (SEM) was used to observe the 

surface physical morphology of the samples. 

2.5 Preparation of Membrane 

In this research, all of the membranes were prepared 

by blending, casting and by solvent evaporating 

technique under autoclaving conditions of 121°C and 

0.1MPa in a time frame of 20 min. Firstly,   2 g of 

chitosan and 1 % acetic acid were mixed by magnetic 

stirrer for 3 hrs to chitosan solution. Each membrane 2 % 

(w/v) of chitosan solution, 0.3 g of kaolinite clay and 2 g 

of cellulose acetate were mixed by magnetic stirrer for 

30 min. Then, 0.1 % glutaraldehyde was added as 
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crosslinker, put into the     0.1 MPa autoclave for 20 min 

at 121°C and poured onto melamine tray. The 

membranes were kept and dried at room temperature for 

15 days and then, they were skimmed off. The remaining 

membranes were prepared as the above procedure. 

2.6 Characterization of Membrane 

The prepared cellulose acetate-kaolinite clay-

chitosan membranes were characterized by 

physicomechanical properties such as thickness, tensile 

strength, elongation at break, tear strength and degree of 

swelling in water and NaCl solutions. 

2.7 Determination of Membrane Thickness Effect on 

Salt Rejection 

 The salt rejection of selected membrane samples 

which containing different thickness were determined by 

Fick’s Law Diffusion method. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Determination of Physicochemical Properties of 

Samples 

The results of the physicochemical properties of 

chitosan, kaolinite clay and cellulose acetate are 

presented in Table 1. 

Table 1. Physicochemical Properties of Cellulose 

Acetate, Kaolinite Clay and Chitosan  

Sample pH 

Moisture 

content 

(%) 

Ash  

content 

(%) 

Bulk 

density 

(g cm-3) 

Cellulose 

acetate 
6.20 15.24 10.17 5.25 

Kaolinite 

clay 
7.17 11.54 13.52 2.72 

Chitosan 6.70 20.76 2.14 - 

3.2 Characterization of Samples by EDXRF Analysis 

EDXRF spectrum of kaolinite clay is shown in   Fig. 

1 and the relative abundance of elements is presented in 

Table 2. From this table, the major elements present in 

kaolinite clay were found to be 36.79 % Si, 27.31 % K, 

and 23.09 % Al. 

 

Fig. 1. EDXRF Spectrum of Kaolinite Clay 

 

Table 2. Relative Abundance of Elements Present in 

Kaolinite Clay by EDXRF Spectrometry 

Element 

Relative Abundance (%) 

Kaolinite clay 

Si 

K 

Al 

Rb 

Y 

Mn 

36.279 

27.308 

23.090 

5.472 

3.523 

1.897 

Ti 

Pb 

Ga 

Zn 

Zr 

As 

0.818 

0.532 

0.402 

0341 

0.170 

0.168 

3.3 Characterization of Samples by FT IR Analysis 

The FT IR spectra of cellulose acetate, kaolinite clay 

and chitosan are shown in Fig. 2 (a), 2(b) and 2 (c). The 

presence of various functional groups as indicated from 

the absorption peaks value presented in Table 3(a), 3(b) 

and 3(c). The bands at 3369 cm-1, 3693 cm-1, 3365 cm-1 

may be due to O-H stretching. The bands at 1728 cm-1 

may be due to C=O stretching. The bands at 1644 cm-1 

may be due to N-H stretching. 

 

Fig.  2.(a)  FT IR Spectra of Cellulose Acetate 

 

 

 
 

Fig. 2(b).  FT IR Spectra of Kaolinite Clay 

 

Cellulose acetate_011

Name

KTTH

Description

4000 7003500 3000 2500 2000 1500 1000

100

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

cm-1

%
T

1033.01cm-1

1219.15cm-1

1736.70cm-1

1367.69cm-1
901.72cm-1

1160.42cm-1



Technological University Lashio Journal of Research & Innovation Vol. 1, Issue: 3 

TULSOJRI September, 2020 134 

 

 
Fig.  2.(c)    FT IR Spectra of Chitosan 

 

Table 3(a).  FT IR Band Assignment of Cellulose 

Acetate    

Observed 

wavenumber 

(cm-1) 

Literature 

range 

(cm-1)* 

Band assignment 

Cellulose Acetate 

3369 3701-3200 O-H (stretching) 

2919,2818 2850-2990 C-H (stretching) 

1728 1695-1735 
C=O (stretching of 

acetate) 

1437 1400-1480 
CH3 (asymmetric 

in plane bending) 

1371 1320-1380 
CH3 (symmetric in 

plane bending) 

1157 1080-1239 
C-O (stretching of 

CH-O-CH ether) 

1019 1000-1140 
C-O (stretching of 

CH-OH) 

*[6] 

 

Table 3 (b).  FT IR Band Assignment of Kaolinite Clay  

Observed 

wavenumber 

(cm-1) 

Literature 

range 

(cm-1)* 

Band 

assignment 

Kaolinite Clay 

3699,3622 3701-3200 O-H (stretching) 

3456 3300-3500 N-H (stretching) 

1639 1630-1650 N-H (stretching) 

1107 1080-1239 O-H (stretching) 

1033 1000-1120 Si-O (stretching) 

692 600-700 Si-O-Si 

(stretching) 

*[6] 

 

Table 3(c). FT IR Band Assignment of Chitosan  

Observed 

wavenumber 

(cm-1) 

Literature 

range 

(cm-1)* 

Band 

assignment 

Chitosan 

3365 3701-3200 O-H (stretching) 

2922,2872 2850-2990 

CH3 

(asymmetric in 

plane bending) 

1644 1630-1650 N-H (stretching) 

1418 1400-1480 C-H bending 

1071 1000-1140 O-H (stretching) 

882 
800-892 

C-H out of plane 

bending 

*[6] 

3.4 Characterization of Samples by SEM Analysis 

The SEM micrographs of cellulose acetate, kaolinite 

clay and chitosan were shown in Fig. 3(a), 3(b) and 3(c). 

The surface morphology of cellulose acetate and 

chitosan were found to be fibric like nature and that of 

kaolinite clay was found to be spherical shape like nature 

distributed. 

  

Fig. 3 (a). SEM Micrograph of Cellulose Acetate 

    

Fig. 3 (b). SEM Micrograph of Kaolinite Clay 

    

Fig. 3 (c). SEM Micrograph of Chitosan 

3.5 Measurement of Physicomechanical Properties of 
Prepared Membranes 

The results of the physicomechanical properties of 

prepared membranes are presented in Table 4 and   Figs. 

4(a), 4(b) and 4(c). From the resulting data, it was found 

that membrane III has the highest tensile strength among 

them. The mechanical properties of membranes depend 

upon the amount of cellulose acetate. Tensile strength is 

more specific than others to determine membrane 

quality. 

Table 4. Mechanical Properties of Prepared Membranes 

at Various Amount of Cellulose Acetate 

Properties 
Cellulose Acetate-Kaolinite Clay-

Chitosan Membranes 
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I II III IV V 

Thickness 

(mm) 
0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 

Tensile 

strength 

(MPa) 
10.8 11.4 12.6 11.1 10.5 

Elongation 

at break 

(%) 
8.2 6.4 7.3 5.9 3.5 

Tear 

strength 

(kN/m) 
17.0 18.6 21.3 12.5 10.8 

I=  Cellulose acetate  (1.0 g ) + Kaolinite (0.3 g) + 

Chitosan (2 g)  

II= Cellulose acetate  (1.5g )   + Kaolinite (0.3 g) + 

Chitosan (2 g)  

III= Cellulose acetate  (2.0 g)  + Kaolinite (0.3 g) + 

Chitosan (2 g)  

IV= Cellulose acetate  (2.5 g)   + Kaolinite (0.3 g) + 

Chitosan (2 g)  

V= Cellulose acetate  (3.0 g)   + Kaolinite (0.3 g) + 

Chitosan (2 g)  

 

 

Fig. 4(a).   Tensile Strength of Prepared Membranes  

 

Fig. 4(b).   Elongation at Break of Prepared Membranes 

 

Fig. 4(c). Tear Strength of Prepared Membranes 

3.6 Measurement of Swelling Degree of Membranes 

The swelling properties of prepared membranes in 

water and different concentrations of NaCl solutions 

were presented in Tables 5, 6 and Fig. 5. From the 

resulting data, membrane III possesses the highest 

degree of swelling in water and 1 % w/v, 2 % w/v and  3 

% w/v NaCl solutions. 

Table 5.    Swelling Percent of Prepared Membranes  

Memb

-ranes 

CA 

(g) 

KC 

(g) 

CS 

(g) 

Swelling 

(%) 
Remark 

I 1.0 0.3 2.0 60.4 Water 

deformed 

membrane 

II 1.5 0.3 2.0 65.4 Even 

membrane 

formed 

III 2.0 0.3 2.0 69.6 Durable 

membrane 

formed 

IV 2.5 0.3 2.0 62.8 Thick 

membrane 

formed 

(brittle) 

V 3.0 0.3 2.0 60.3 Thick 

membrane 

formed 

(brittle) 

Immersion time = 90 min 

CA= cellulose acetate 

KC=Kaolinite clay 

CS=Chitosan  

 

 

 

Fig.  5.  Photographs of Cellulose Acetate-Kaolinite 

Clay-Chitosan Membranes  

Table 6.     Swelling Degree of Prepared Membranes  

Membrane  

Swelling (%) 

H2O 
NaCl  

(1% w/v) 

NaCl  

(2% 

w/v) 

NaCl  

(3% 

w/v) 

I 65.4 59.8 52.3 48.3 

II 66.8 61.4 56.7 50.4 
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III 69.6 62.0 57.8 52.2 

IV 62.4 57.3 52.4 46.0 

V 60.7 57.3 49.8 40.4 

Immersion time  = 90 min 

 

 
Fig. 6. Swelling Degree of Membranes in Water and 

NaCl Solutions 

3.7 Determination of Membrane Thickness Effect on 

Salt Rejection 

Based on mechanical properties, membrane III is 

suitable to be applied on salt rejection. The thickness of 

membrane III (0.3 mm, 0.4 mm and 0.5 mm) were 

obtained the salt rejection of 60.5 %, 62.2 % and      61.4 

% respectively. From the resulting data, 0.4 mm 

thickness of membrane III is the higher the salt rejection 

than others. The salt rejection of different thickness of 

membrane III were shown in Tables 7, 8 and Figs. 7(a), 

7(b), 7(c) and 7(d). 

Table 7. Effect of Membrane Thickness 

Thickness 

(mm) 

Collected 

permeate 

volume 

(mL) 

NaCl 

concentration 

of permeate 

(mg L-1) 

Different 

NaCl 

concentration 

of permeate 

(mg L-1) 

Mass of 

salt in 

the 

permeate 

(mg) 

0.1 978 485 515 0.474 

0.2 940 440 560 0.413 

0.3 886 395 605 0.344 

0.4 850 378 622 0.321 

0.5 534 356 644 0.190 

0.6 375 315 685 0.118 

Collected permeate time  = 15 min 

Initial concentration = 1000 mgL-1 

Table 8. Effect of Membrane Thickness on Permeability, 

Diffusion Coefficient and Soft Rejection 

Thickness 

(mm) 

Permeate 

flux x 107  

(mgm-1day-1) 

Permeability 

x 104  

(L m-2day-1) 

Diffusion 

coefficient  

(L m-1 day-1) 

Salt 

rejection 

(%) 

0.1 1.661 1.93 1.93 51.5 

0.2 1.461 1.64 3.28 56.0 

0.3 1.235 1.35 4.08 60.5 

0.4 1.314 1.24 4.96 62.2 

0.5 0.672 0.81 4.05 61.4 

0.6 0.418 0.63 3.78 60.2 

Collected permeate time  = 15 min 

Initial concentration = 1000 mgL-1 

 

 
Fig. 7(a) Effect of Membrane Thickness on Permeate 

Flux of Composite 

 

Fig.7(b).Effect of Membrane Thickness on Permeability 

 
 

Fig. 7(c). Effect of Membrane on Diffusion Coefficient 

 

 
Fig.7(d).  Effect of Membrane Thickness on Salt 

Rejection 
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4. CONCLUSION 

In this study, polymer blended membranes 

consisting of cellulose acetate, kaolinite clay and 

chitosan were prepared. The cellulose acetate-kaolinite 

clay-chitosan blended membrane was prepared by 

blending, casting and solvent evaporating technique 

under autoclaving conditions of 121°C and 0.1MPa in a 

time frame of 20 min. 

From the resulting data, it was found that membrane 

III was tensile strength 12.6MPa, elongation at break 

7.3% and tear strength 21.3 kNm-1. The degree of 

swelling for membrane III has 69.6 % in water, 62.0% 

in 1% w/v NaCl solution, 57.8% in 2% w/v NaCl 

solution and 52.2% in 3% w/v NaCl solution. Based on 

the physicomechanical properties, membrane III 

containing 2 g (w/v) cellulose acetate, kaolinite clay 0.3 

g (w/v) and chitosan 2 g (w/v) possesses the highest 

tensile strength, tear strength and degree of swelling in 

the all membrane. Therefore, membrane III is selected to 

be applied for salt rejection. Salt rejection experiments 

for membrane III were performed by varying thickness 

membranes in salt solution           1000 mgL-1. From the 

experiment data, 0.4 mm thickness of membrane III is 

higher the salt rejection than the other thickness 

membranes. It was found that the salt rejection of 

membrane III (0.4 mm thickness) was to be 62.2 %. 
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ABSTRACT: The present research deals with the 

investigation of some biological properties of Terminalia 

catappa L. (Banda) bark. T. catappa bark was collected 

from Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region. The 

total phenolic and total flavonoid contents of extracts 

sample were determined by using Folin-Ciocalteu and 

Aluminum Chloride reagents. The total phenolic and 

total flavonoid contents of ethanol and water extracts of 

the sample were 161.18 ± 0.26 μg GAE/mg and          

59.24 ± 0.29 and 21.74 ± 0.40 and 12.26 ± 0.42 μg 

QE/mg of dry extract respectively. Moreover antioxidant 

activity of ethanol and water extracts of the sample was 

evaluated by DPPH radical scavenging assay using UV 

spectrophotometer. The IC50 values of standard ascorbic 

acid, ethanol and water extracts were observed as 12.40, 

17.30  and 18.63  μg/mL respectively. Therefore, ethanol 

extract of T. catappa bark shows greater antioxidant 

activity than water extract (except standard ascorbic 

acid). The antimicrobial activity of sample was screened 

on six microorganisms by agar well diffusion method. 

All the crude extracts of the sample exhibited 

antimicrobial activity against the organisms tested. Since 

the T. catappa bark possesses total phenolic, total 

flavonoid, antioxidant and antimicrobial activity, it may 

be used for medicinal formulation for human health. 

KEYWORDS: antimicrobial activity, antioxidant 

activity, DPPH radical scavenging,  Terminalia 

catappa L. 

1. INTRODUCTION  
India almond and tropical almond. It has a vast 

natural distribution in near-coastal areas of the Indian 

Ocean, through tropical Asia, and into the Pacific Ocean. 

Tropical almond is a tall deciduous and erect tree 

reaching 25-40 m, truck 1-1.5 m in diameter. Leaves are 

single, alternate obovate with short petioles, spirally 

clustered at the branch tips, 15-36 cm long, 8-24 cm 

wide, dark green above, pale beneath, leathery and 

glossy. The flowers are small, white or cream-colored, 

five-lobed, arranged on long 8-25 cm auxiliary spikes, 

with a mildly unpleasant smell. Typically, one to five 

fruits develop on the basal part of the flower spike. The 

fruit is a sessile, laterally compressed, and ovoid to ovate, 

smooth-skinned drupe. During maturation, it changes 

color from green through yellow to bright red                      

or dark purplish-red at full maturity. Each fruit            

contains a cream colored seed, which encloses                  

the nut - Venkatalakshmi, et al. (2016). T. catappa have 

pharmacological activities like anticancer, anti-HIV 

reverse transcriptase, hepato-protive, anti-inflammatory, 

antidiabetic and aphrodisiac - Neelavathi, et al. (2012). 

1.1 Botanical aspects of Terminalia catappa  

Family                           : Combretaceae 

Genus              : Terminalia 

Species              : T. catappa 

Botanical name                : Terminalia catappa L. 

Myanmar name             : Banda                                                                  

Part used             : Barks 

 

                               
Fig 1 T. catappa trees and barks 

2. METERIALS AND METHODS 

2.1 Collection and Identification of Plant Sample 

T. catappa barks was collected from Hlaing Thar 

Yar Township, Yangon Region, Myanmar.  The plants 

was identified and authenticated at the Department of 

Botany, Yangon University. After collection, the barks 

was cleaned thoroughly with distilled water to remove 

any type of contamination. The washed bark was air 

dried in shade for about two weeks and ground into the 

coarse powder with the help of a mechanical grinder. The 

powder of the sample was separately stored in air tight 

bottles and kept in a cool, dark and dry place until 

analyses was commenced. 

2.1 Determination of Total Phenolic Contents  

 The total phenol content (TPC) in water and ethanol 

extracts of sample was estimated by the Folin-Ciocalteu 

method according to the procedure described by                   

- Saxena, et al. (2013). The standard gallic acid was used 

to make the calibration curve. 0.01 g of standard gallic 

acid was dissolved in distilled water and then diluted 

serially to (6.25, 2.5, 25, 50 and 100 μg/mL). A 

calibration curve of standard gallic acid was made by 

measuring the absorbance of concentrations at 765nm 

(λmax of quercetin) with a Shimadzu UV-1800 

spectrophotometer shown in Table 1 and Figure 2. The 

sample solution (50 ppm) was prepared by dissolving 

0.005 g of extract in methanol making up to 100 mL 

solution.  First, 0.5 mL of the prepared sample was mixed 

with 0.5 mL methanol. Then, 0.5 mL of Folin-Ciocalteu 
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reagent (FCR: H2O, 1: 10) was added to the mixture and 

incubated for 5 min.  4 mL of 1 M sodium carbonate was 

added to each tube and the tubes were kept at room 

temperature for 2 hours and the UV absorbance of 

concentrations was read at λmax 765 nm.  The blank 

solution was prepared as the above procedure by using 

distilled water instead of sample solution. Total phenolic 

content was estimated as μg GAE per g of water and 

ethanol extracts (Table 2).  

2.2 Determination of Total Flavonoid Contents  

 The total phenol content (TFC) in water and ethanol 

extracts of sample was determined by the aluminium 

chloride colorimetric assay method according to the 

procedure described by - Kalita, et al. (2011). Formation 

of acid stable complexes with the C-4 keto group and 

either the C-3 or C-5 hydroxyl group of flavones and 

flavonols in addition with aluminium chloride. For 

building the calibration curve, quercetin is used as 

construction standard materials. Various concentrations 

of standard solutions were used to make a standard 

calibration curve.  

 In this method, the standard quercetin was used to 

make the calibration curve. 0.01 g of standard quercetin 

was dissolved in methanol and then diluted to                       

(6.25, 2.5, 25, 50 and 100 μg/mL) shown in Table 3 and 

Figure 4. A calibration curve of standard quercetin was 

made by measuring the absorbance of concentrations at 

415 nm (λmax of quercetin) with a Shimadzu UV-1800 

spectrophotometer. 

 Each ethanol extract solution in 50 ppm was 

prepared by dissolving 0.005 g of extract in 100 mL 

MeOH solution. 0.5 mL of each extract stock solution, 

1.5 mL methanol, 0.1 mL of aluminium chloride, 0.1 mL 

of potassium acetate solution and 2.8 mL of distilled 

water were added and mixed well.  Sample blank was 

prepared in similar way by replacing aluminium chloride 

with distilled water.  The absorbance of concentrations 

was measured at 415 nm. Total flavonoid content was 

expressed as μg QE per g of water and ethanol extracts 

shown in Table 4. 

2.3 Screening of Antioxidant Activity by DPPH 

Radical Scavenging Assay 

The crude extracts of sample were prepared by 

extracting the sample with different solvents like ethanol 

and water by cold percolation method.  All of these 

extracts were kept for the determination of antioxidant 

activity. The antioxidant activity of 95 % EtOH and H2O 

extracts were studied by DPPH Assay Method. DPPH 

radical scavenging activity was determined by 

spectrophotometric method. The control solution was 

prepared by mixing 1.5 mL of 60 µM DPPH solution and 

1.5 mL of 95 % ethanol with vortex mixer. The sample 

solution was also prepared by mixing thoroughly 1.5 mL 

of 60 µM DPPH solutions and 1.5 mL of test sample 

solution. The solutions were allowed to stand at room 

temperature for 30 min. After 30 min, measurement of 

absorbance at 517 nm was made by using 

spectrophotometer UV1800, Shimadzu.  Absorbance 

measurements were done in triplicate for each solution 

and the mean value was obtained, and then used to 

calculate % inhibition of oxidation shown in Table 5 and 

Figure 6. Then IC50 (50 % inhibitory concentration) 

values were also calculated by linear regressive excel 

program - Brand-Williams, et al. (1995). 

2.4 Deterrmination of Antimicrobial Activity by 

Agar Well Diffusion Method  

Antimicrobial activities of different crude extracts 

of T. catappa bark were screened in vitro by agar well 

diffusion method on nutrient agar medium - Perez, et al. 

(1990). In the present study, petroleum ether, ethyl 

acetate, ethanol and water extracts were used to study 

the antimicrobial property of plant sample. Bacterial 

cultures used in the research fi three strain of gram 

positive (Bacillus subtilis, Staphyloccous aureusand 

Bacillus pumilus), two strains of gram negative 

(Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli) and 

one strain of fungi (Candida albicans). This experiments 

were carried out at Pharmaceutical Research 

Department, Insein, Yangon, Myanmar. About 0.1 mL 

of crude extracts of petroleum ether, ethyl acetate, 

ethanol and water were added to agar wells. The plates 

were allowed to stand for 1 h for prediffusion of the 

extracts to occur. Then, the bacterial (Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruiginosa, 

Bacillus pumalis and Escherichia coli) and fungal 

(Candida albicans) mediums were incubated at 37 ºC for 

24 h. The diameters of inhibition zones including 10 mm 

were measured.  In the study, the respective pure organic 

solvents (petroleum ether, ethyl acetate, ethanol and 

water) were used as negative control to determine 

possible inhibitory activity of the solvent. Antimicrobial 

activity was defined as the diameter (mm) of the clear 

inhibitory zone formed around the well shown in Table 

6 and Figure 8.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Total phenolic contents of water and ethanol 

crude extracts of the bark of T. catappa 

In this study, the total phenolic contents of the 

watery and ethanol extracts of the sample was 

determined by Folin-Ciocalteu method. According to the 

results shown in Table 2 and Figure 3, the total phenolic 

content (TPC) (µg GAE/mg ± SD) of water and EtOH 

extracts of the bark of T. catappa were 59.24 ± 0.29 and 

161.18 ± 0.26 µg GAE/mg, respectively.  From these 

results, it was found that ethanol extract showed higher 

total phenolic content (TPC) than water extract in              

the T. catappa bark sample. The greater the total 

phenolic contents will higher antioxidant activity.  

Table 1. Absorbance of Different Concentrations of 

Gallic Acid Standard Solution at λmax 765 nm 

Concentration 

(μg/mL) 

Absorbance 

(λmax 765 nm) 

6.25 0.017 

12.5 0.232 

25 0.341 

50 0.549 

100 0.958 
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Fig 2 Calibration curve of absorbance Vs 

concentrations for standard gallic acid at 765 nm 

 

Table 2 Total Phenolic Contents (TPC) of Water and 

Ethanol Crude Extracts of the bark of T. catappa 

NO. Extracts 
TPC                      

(µg GAE/mg ± SD) 

1. 
T. catappa bark 

(Water) 
59.24 ± 0.29 

2. 
T. catappa bark 

(EtOH) 
161.18 ± 0.26 

 

 

Fig 3 A bar graph of total phenolic contents of waterand 

ethanol crude extracts of the bark of T. catappa 

3.2 Total flavonoid contents of water and ethanol 

crude extracts of the bark of T. catappa 

In this study, the total flavonoid contents of watery 

and EtOH extract of the sample was estimated by 

aluminium chloride colormetic method. According to the 

results as described in Table 4 and Figure 5, the total 

flavonoid contents (TFC) (µg QE/mg ± SD) of water and 

EtOH extracts of the bark of T. catappa were 12.26 ± 

0.42 and 21.74 ± 0.40, µg QE/mg, respectively.  From 

these results, it was found that EtOH extracts showed 

significantly higher total flavonoid contents (TFC) than 

water extracts in the T. catappa bark sample.  The greater 

the total flavonoid contents, the higher the antioxidant 

activity might occur. 

           

Table 3 Absorbance of Different Concentrations of 

Quercetin Standard Solution at λmax 415 nm 

Concentration 

(μg/mL) 

Absorbance 

(λmax 415 nm) 

6.25 0.025 

12.5 0.046 

25 0.106 

50 0.199 

100 0.383 

 

 

Fig 4 Calibration curve of absorbance Vs concentraions 

for standard quercetin at 415 nm 

 

Table 4 Total Flavonoid Contents (TFC) of Water and 

Ethanol Crude Extracts of the Bark of T. catappa 

NO. Extracts 
TFC                   

(µg QE/mg ± SD) 

1. 
T. catappa bark          

( Water) 
12.26 ± 0.42 

2. 
T. catappa bark  

(EtOH) 
21.74 ± 0.40 

 

 

Fig 5 A bar graph of total flavonoid contents of ethanol 

crude extracts of the bark of T. catapp 

3.3 Antioxidant activity of the bark of T. catappa 

(DPPH free radical scavenging assay) 

The oxidant activity was screened on the water and 

ethanol extracts from the bark of T. catappa by DPPH 

free radical scavenging assay method. In the screening, 

the ascorbic acid was used as the standard. According to 

the results as described in Table 5, the IC50 values of 

standard ascorbic acid, ethanol and water extracts were 

12.4, 17.3 and 18.63 μg/mL respectively. Therefore, 

y = 0.0083x + 0.1301
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0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100 120

A
b

s
o

rb
a
n

c
e

Concentration of Gallic acid (μg mL-…

Standard Curve of Gallic Acid

0

50

100

150

200

 water extract  ethanol
extract

59.24

161.18

To
ta

l P
h

en
o

lic
 c

o
n

te
n

t 
(μ

g
 G

A
E

/m
g
 o

f 
ex

tr
ac

t)

y = 0.0038x + 0.0037
R² = 0.9987

0

0.2

0.4

0.6

0 20 40 60 80 100 120

A
b
s
o
rb

a
n
c
e

Concentration Of Quercetin (μg mL-1)

Sta nda rd  Curv e  o f  Querce t in

0

5

10

15

20

25

 Water extract Ethanol extract

12.26

21.74

To
ta

l F
la

vo
n

o
id

 C
o

n
te

n
ts

 
(μ

g
 Q

E
/m

g
 o

f 
ex

tr
ac

t)



Technological University Lashio Journal of Research & Innovation  Vol. 1, Issue: 3 

TULSOJRI September, 2020 141 
  

ethanol extract of T. catappa bark shows greater activity 

than water extract (except standard ascorbic acid). The 

lower the IC50 value will higher the antioxidant activity. 

 

Table 5 % IC50 Values of Crude Extracts of the Bark of 

T. catappa Compared with Standard Ascorbic Acid by 

DPPH Free Radical Scavenging Assay 

% RSA ± SD 

at different 

concentration  

T.catappa 

water 

extract 

(μg/mL) 

T.catappa 

ethanol 

extract 

(μg/mL) 

Ascorbic 

acid           

(μg/mL) 

50 88.14 ± 

0.150 

81.86 ± 

0.135 

80.71 ± 

0.070 

25 59.01 ± 

0.195 

65.47 ± 

0.199 

66.61 ± 

0.122 

12.5 48.04 ± 

0.210 

49.10 ± 

0.211 

59.12 ± 

0.150 

6.25 32.90 ± 

0.211 

35.73 ± 

0.223 

40.35 ± 

0.218 

3.125 28.41 ± 

0.086 

29.21 ± 

0.119 

35.26 ± 

0.127 

IC50 18.63 17.30 12.40 

*IC50 values were determined by liner 

regressive excel programme 

 
 

Fig 6 A plot of % DPPH free radical scavenging 

activity Vs different concentrations of crude extracts of 

the bark of T. catappa 

 
 

Fig 7 A bar graph of IC50 values of crude extracts the 

bark of T. catappa 

3.4 Antimicrobial activity of crude extracts from the 

bark of T. catappa 

 The antimicrobial activity was assessed by agar well 

diffusion method which is equally suited to the screening 

of antibiotics or the products of plant evaluation and is 

highly effective for rapidly growing microorganisms and 

the activities of the test extracts are expressed by 

measuring the zones (mm) of inhibition.  Generally the 

more susceptible the organism, the bigger is the zone of 

inhibition. Petroleum ether, ethyl acetate, ethanol, and 

water extracts of T. catappa bark was used to determine 

the antimicrobial activity against five bacterial strains 

such as Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus pumilus and 

Escherichia coli, and one fungal strain: Candida 

albicans. The observed antimicrobial activity of sample 

was expressed as the zone diameters of inhibition shown 

in Table 6 and Figure 8. Among the extracts, EtOH 

extracts of T. catapa bark were observed to possess 

higher antimicrobial activity than other extracts. 

 

  

 

 

                 B. subtilis                         S. aureus 

 

      

  

                                                                                                                                             

            P. aeruginosa              B. pumilus      

 

     

  

 

                   C. albicans                  E. coli 

Fig 8 Screening of antimicrobial activities of the bark of 

T. catappa                                                              1 = 

Pet-ether extract, 2 = EtOAc extract,                         3 = 

EtOH extract, 4 = Water extract 

Table 6 Inhibition Zone Diameters of the Bark of           

T. catappa against Six Microorganisms 

Organisms 

Inhibition Zone Diameter of 

Extracts (mm) 

PE EtOAc EtOH H2O 
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B. subtilis 
13 

(+) 

18 

(++) 

17 

(++) 

11 

(+) 

S.  aureus 
12 

(+) 

   13        

   (+)        

15 

(++) 

  15 

(++) 

P.  aeruginosa 
12 

(+) 

23 

(+++) 

25 

(+++) 

  17 

(++) 

B. pumilus 
13 

(+) 

19 

(++) 

16 

(++) 

14 

(+) 

C. albicans 
13 

(+) 

16 

(++) 

17 

(++) 

11 

(+) 

E. coli 
14 

(+) 

18 

(++) 

16 

(++) 

12 

(+) 

 Diameter of agar well    = 10 mm 

10 mm ~ 14 mm  = (+) (Low) 

15 mm ~ 19 mm  = (++) (Medium) 

20 mm above   = (+++) (High) 

No activity  = (–) 

4. CONCLUSIONS 

From the overall assessments of the present work 

concerning with the investigation of some bioactivities 

in T. catappa bark, the following inferences can be 

deduced. The total phenolic contents and total flavonoid 

contents of its EtOH extracts (161.18 ± 0.26 µg GAE/mg 

and 21.74 ± 0.40 µg QE/mg) were higher than its water 

extract (59.24 ± 0.29µg GAE/mg and 12.26 ± 0.42 µg 

QE/mg), respectively.  The greater the total phenolic 

contents and total flavonoid contents will higher the 

antioxidant activity. The antioxidant activities of T. 

catappa bark was determined by DPPH method. The 

ascorbic acid was used as the standard. From the 

screening of antioxidant activity, ethanol extract of T. 

catappa bark shows greater activity than water extract  

(except standard ascorbic acid). The lower the IC50 value 

will higher the antioxidant activity. The antimicrobial 

activity of some crude extracts such as pet-ether, ethyl 

acetate, ethanol and water were tested on six 

microorganisms by agar well diffusion method. In this 

results, all of the crude extracts ethanol exhibited 

antimicrobial activity with inhibition zone diameters 

ranged between 16 mm ~ 25 mm in the T. catappa bark. 

From the result, T. catppa bark may be used for the 

formulation of antimicrobial drugs. According to the 

experimental data, ethanol extracts of the T. catappa bark 

possesses rich total phenolic contents, total flavonoid 

contents, antioxidant activity and antimicrobial activity. 

Therefore, it may be used in the medicinal formulation 

for human health. 
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ABSTRACT:  In this study, Leaves of Euphorbia 

geniculate Orteg. (Sae-pa-le), which is known as 

traditional medicinal plant in Myanmar, contain 

alkaloids, α-amino acids, carbohydrates, flavonoids, 

glycosides, phenolic compounds, reducing sugars, 

saponins, tannins and terpenoids from the results of 

phytochemical tests. Compound I (0.03%, 

taraxasterol acetate, triterpenoids), and Compound 

II (0.025%, 4-methyl resorcinol, simple phenolic 

compound) have been isolated from ethyl acetate 

extract of leaves of the plant. The isolated compounds 

were determined by TLC, (with various solvent 

systems and spray reagents) ultra-violet and infrared 

spectroscopic methods. 

KEYWORDS: phytochemical, TLC, ultra-violet 

 and spectroscopic methods   

1. INTRODUCTION  

The plant kingdom constitutes an invaluable source 

of new chemical products which may be important due 

to their biological properties and in particular because of 

their potential use in medicine. The growing interest in 

natural products from plants in relation to the search for 

new active principles (pharmacologically active 

substances insecticides etc) and precursors in 

biosynthesis has promoted considerable work in the 

chemical screening of plants in the last decade. (Marini-

Bettolo. et al. 1981) 

The study of traditional medicinal plants and their 

therapeutics play a very 

important role in health care system of Myanmar 

because 70% of its population is in the rural area and 

have been using traditional medicine for centuries. 

Myanmar traditional practitioner use a variety of 

medicine mostly containing potent medicinal plants 

available in Myanmar, to care various diseases 

depending on their own nature and localities. These 

medicines may consists of a single potent plants in 

different ratios by weight or by volume. Therefore, safe, 

scientific and systematic development of effective and 

systematic development of effective drugs is mandatory 

to ensure the well being of Myanmar people. 

The diverse medicinal plants are used in many 

countries for the treatment of different illness conditions, 

discomforts ailments and infectious diseases. The 

different properties attributed to the plants are 

antihypertensive, antipyretic, tonic, antidiabetic, 

anticancer, diuretic, astringent, wound, 

antiinflammatory, healing, antimicrobial, antifertility 

and antiseptic. 

During the past decade, traditional systems of 

medicine have become a topic of global interest. In 

Myanmar, most of the people depend on traditional 

medicinal plants and herbal medicines for the treatment 

of various diseases. E. geniculata (sae-pa-le) is known as 

Myanmar medicinal plant, which is used for the 

treatment of relieve children cough, hiccough and for 

digestion. From the chemistry point of view, it was 

known that the plant consists of a variety of organic 

compounds. (Mya San Nwe, 2004). 

1.1 Botanical Description and Occurrence 

Botanical name - Euphorbia geniculate Orteg. 

Myanmar name   - Sae-pa-le, Palung the 

Family         - Euphorbiaceae 

English name      - Nil 

Parts used - Leaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 The Plant of E. geniculata. 

1.2 Medicinal Uses  

The leaves of sae-pa-le is good for bad bile and best 

for increase, digests strength, about bitter medicine. Beat 

sae-pa-le root, boil this with salt-water and if drink with 

boiled water about two tea-spoons regularly, come down 

residual and putrid menses and will become good flesh 

colour. Mix Sae-pa-le root with liquorice and salt, make 

powder, squash that with ripe tamarind and if lick often 

that, relieve children cough. Mix that root-powder with 

honey and if lick often that, relieve hiccough. (Mya San 

Nwe, 2004). 

2. EXPERIMENTAL SECTION 

This section deals with the experimental procedures 

involved in the present work. The chemicals used in the 

present work were procured from the suppliers; "British 

Drug House Chemical Ltd. pool, England", "Kanto 

Chemical Co-Inc, Japan", and "Hopkin and Willams 

mailto:mahtayyee55@gmail.com
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Co.Ltd, England " which are abbreviated as BDH, Kanto, 

Hopkin and Williams, respectively. (For UV lamp, FT-

IR spectrophotometer and column chromatography, 

silica gel (70-230 mesh) and for thin layer 

chromatography, procoated plate silica gel GF 254 

(Merck) were used.  

2.1 Sampling of leaves of E. geniculata Orteg. 

Leaves of Euphorbia geniculata Orteg: used in this 

experimental section were collected from Sint Gaing 

Township, Mandalay Division, Myanmar. The leaves 

were air dried and made to powdered. The dry powdered 

sample were stored in air-tight glass bottles to prevent 

moisture changes and contamination. 

2.2 Phytochemical Examination of Leaves of                E. 

geniculata Orteg. by Test Tube Method 

Phytochemical examination of plants is one of the 

important experiments because of the classification of 

group of chemical substances present in it. Preliminary 

phytochemical examination by test tube method 

indicates the presence of chemical constituents of the 

leaves of Euphorbia geniculata Orteg. 

2.3   Extraction of Leaves of E. geniculata Orteg. 

with Ethyl acetate 

Air dired powdered sample (100g) of leaves of E. 

geniculata Orteg. were used. These sample were 

extracted with ethyl acetate (600ml) at room temperature 

for 12 days by using conical flask and then filtered. The 

filtrate was evaporated to dryness.  

Ethyl acetate extract add n-hexane (200ml) with 

stirring to remove fats and waxes. The n-hexane solution 

was decanted and then the residues were evaporated the 

dryness to give ethyl acetate extract (3.01g, 3.01%). This 

was tested by TLC and then separated by column 

chromatography. 

2.4 Isolation of Chemical Constituents from Ethyl 

Acetate Extract of Leaves of E. geniculate Orteg. 

The silica gel column was packed by the wet method 

using the solvent n-hexane. A chromatographic column 

(column size 1.5x 40 cm) was clamped so that it was 

perfectly vertical. The column was filled with the solvent 

and the lower outlet plugged by pushing a small piece of 

cotton wool with a glass rod. Care was taken so that no 

air bubble were trapped in the cotton wool. The latter was 

packed in the lower outlet above the tap. 

Some sand was put into the column to form a 

uniform layer at the bottom of the column. Silica gel (70-

230 mesh) (30g, 60cm )was measured in a measuring 

cylinder, placed in a beaker and made into a thin slurry 

by adding the solvent (n-hexane) and the suspension was 

thoroughly stirred. A portion of the slurry was opened so 

that the solvent flowed at a slow but constant rate. As the 

column materials slowly settled to the bottom, the 

column was lightly tapped with rubber tubing around the 

outside wall so as to achieve an air bubble free, uniform 

packing. 

Column materials sticking to the upper walls of the 

column were washed down with the solvent. When the 

level of the solvent had fallen to reach, a few millimeters 

above the top of silica gel column, the tap was closed. 

The solution of the ethyl acetate - extract (1.85) was 

carefully placed uniformly on the top of the silica gel by 

means of a pasteur pipette. The solvent was allowed flow 

out until it just entered the silica gel. The column was 

them filled with solvent, a thin layer of sand was placed 

on top, the tap was opened and fractions were collected 

at the rate of one dropper second. A small and dried 

bottle was placed under the tap of the column to collect 

the eluent about (2ml ) of each fractions. All these 

fractions were checked by TLC and totally 100 fractions 

were collected. It was found that bottle No.4 showed a 

single on evaporation of this fraction give compound I 

(0.03g, 0.03%). Fraction   (85-87) as showed the same 

single spot on TLC. On evaporation of this fraction (85-

87) to give compound II (0.025g, 0.025%) as yellow 

solid. 

2.5 Identification of Isolated Compounds 

Two compounds were isolated from ethyl acetate 

extract of leaves of E.geniculata. These two compounds 

were identified by TLC using various solvent system and 

spray reagent. From the thin layer chromatogram Rf 

values were also measured and observed coloured spot 

were also noted. By UV visible spectrophotometer UV 

spectra were recorded and wavelengths of maximum 

absorption were recorded. The functional groups present 

in the isolated compounds were determined by FTIR 

spectrophotometer. 

2.5.1 Compound I 

The isolated compound I was identified by TLC 

using silica gel plate GF254 and n-hexane-ethyl acetate 

(9:1) as solvent system. Visualization of compound was 

done by Liebermann-Burchard reagent after heating 

110°C for  5 mins. Rf value of isolated compound I was 

measured. 

UV spectrum of isolated compound I in methanol 

was taken by UV-visible spectrophotometer and λmax 

value was recorded. 

FTIR spectrum of isolated compound I was taken by 

spectrophotometer and the absorption bands were 

measured by wave number in cm-1
. From this IR 

spectrum the presence of functional groups was assigned. 

2.5.2 Compound II 

The isolated compound II was identified by TLC 

using silica gel plate GF254 and n-hexane-ethyl acetate 

(2:1) as solvent system. Visualization of compound was 

done by Vanillin-H2SO4 reagents after heating 110°C for 

5 minutes. Rf value of isolated compound II was 

measured. 

UV spectrum of isolated compound II in methanol 

was taken by UV-visible spectrometer and λmax value 

was recorded. 

FTIR spectrum of isolated compound II was taken 

by spectrophotometer and the absorption bands were 

measured by wave number in cm-1. From this IR 

spectrum the presence of functional groups was assigned. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
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Table 1. Results of phytochemical extraction of 

leaves of E.geniculata Orteg. by test tube method. 
No Test Extract Test Reagent Observation Result 

1. Alkaloids 1% HCl 1.Mayer's White ppt + 

2. α-amino 
acids 

Distilled 
water 

Ninhydrin Pink spot + 

3. Carbohydra

tes 

Distilled 

water 

α-napthol + 

H2SO4 (conc:) 

Red ring + 

4. Flavonoids MeOH Conc: HCl + Mg Pink colour + 

5. Glycosides MeOH 10% Pb(AcO)2 White ppt + 

6. Phenolic 

compounds 

Distilled 

water 

1% FeCl3 

solution 

Dark green 

colour 

+ 

7. Reducing 
sugars 

Distilled 
water 

Benedict’s 
solution 

Brick red  ppt + 

8. Saponins Distilled 

water 

Vigorously 

shaken 

Formation of 

frothing 

+ 

9. Tannins Distilled 
water 

Gelatin White ppt + 

10. Terpenoids n-hexane aceticanhydride, 

H2SO4 (conc:) 

green colour + 

(+) = presence, (-) = absence 

3.1 Identification of Isolated Compounds from Ethyl 

Acetate Extract 

Identification of isolated compounds was done by 

TLC with appropriate solvent systems and spray reagent 

and spectroscopic methods. The Rf value is defined as 

the distance travelled by the compound (from the origin) 

divided by the distance travelled by the solvent front 

(from the origin) Rf values are always less than 1.0. 

Ultra-violet spectrum of organic compounds indicate 

the presence or absence of conjugation and extent of 

conjugation by λmax, wavelength of maximum absorption 

in nm. 

The functional groups involved in the organic 

compounds are observed by infrared spectrum which is 

represents wave number, ῡ, in cm-1. 

3.2 Compound I 

Compound I show pink color with liebermann-

Burchard reagent after heating on TLC plate. In addition 

the Rf value of compound I was found to be (0.61) by 

TLC chromatogram. TLC chromatogram of compound I 

was described in figure 2. 

UV spectrum of compound I was shown in figure 3. 

From this spectrum wavelength of maximum absorption, 

λmax, was 210nm, indicating that compound I contain 

isolated ethylenic double bond. This absorption band is 

probably due to π→π* electronic transition. 

Infrared spectrum of compound I was shown in figure 

4, from which the following functional groups could be 

assigned. Absorption band at 3080 cm-1 indicate = CH2 

stretching vibration. Aliphatic C-H stretching vibration 

were found at 2970 cm-1 and 2850 cm-1 which are due to 

antisymmetric and symmetric of CH3 and CH2 groups. 

C=O stretching vibration of acetate groups was found at 

1715 cm-1. In addition, deformation of CH3 and CH2 

group were found at 1430 cm-1 and 1370 cm-1, 

respectively. C-O-C stretching of ester group was found 

at 1150cm-1, 910cm-1 absorption peak was due to CH2 

out of plane deformation of vinylic moiety. 

The results obtained from TLC, UV spectra data, and 

IR spectra data indicate that the structure of compound I 

was possibly assigned as taraxasterol acetate. 

The results of TLC, UV spectra data and IR spectra 

data of compound I were summarized in Table 2. 

 
Fig 2. Thin layer chromatogram of compound I. 

 
Fig 3. UV spectrum of compound I. 

 
Fig 4. IR spectrum of compound I. 

Table 2. Nature of TLC behavior and spectra data of 

Compound I 

TLC Silica gel GF254 P.E-AcOEt (9:1); Rf 

0.61 Liebermann-Burchard reagent; 

Pink colour 

UVdata 

λmax (in MeOH) 

210 nm 

IR data 

ῡ (KBr disk) 

Wave 

number 

(cm-1) 

Possible Assignment of 

functional group 

3080 

 

2970 

2850 

1715 

 

1430 

1370 

1150 

 

910 

=CH2 stretching of alkene 

group 

C-H stretching of CH3 

and CH2 groups 

C=O stretching of acetate 

group 

C-H deformation of CH3 

and CH2 groups 

C-O-C stretching of ester 

group 

=CH2 deformation of 

vinylic group 

Rf 0.61, n-hexane-ethyl acetate (9:1) 

Pink colour, Liebermann-Burchard reagent 

λmax(nm) 210 

ῡ(cm-1)3080,2970,2850,1715,1430,1370,1150 and 910. 

Therefore compound I can be possible assigned as  
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Fig 5. Taraxasterol acetate (Compound I) 

3.3 Compound II 

The Rf value of compound II was found to be (0.22) 

with n-hexane: ethyl acetate (2:1) as solvent system. This 

compound show blue color with vanillin-H2SO4, reagent 

after heating on TLC plate. TLC chromatogram of 

compound II was described in figure 6. 

UV spectrum of compound II was shown in figure 7. 

Three absorption bands namely at 210nm, 235nm and 

280nm respectively were observed from ultraviolet 

spectrum of compound II. 

Infrared spectrum of compound II was shown in 

figure 8. From which the following functional groups 

could be assigned. Absorption band at 3350cm-1 was due 

to OH stretching vibration of phenol. Absorption band 

3020cm-1 indicate =CH of aromatic moiety and -CH 

stretching of vibration of CH3 group was found at 

2935cm-1. C=C stretching vibration of aromatic system, 

were found at 1610cm-1 and 1500cm-1 respectively. 

Absorption band at 1420cm-1 and 1360cm-1 indicated 

C-H deformation of CH3 group. C-OH streching of 

phenol was found at 1210cm-1, due to C-O stretching 

vibration. =CH out of plane deformation of aromatic 

system was found at 825cm-1. 

The results obtained from TLC, UV data and IR data 

indicated that the structure of compound II was possibly 

assigned as 4-methyl resorcinol. 

The TLC behavior, UV data and IR data of compound 

II were summarized in Table 3. 

 
Fig 6. Thin layer chromatogram of compound II. 

 
Fig 7. UV spectrum of compound II. 

 
Fig 8. IR spectrum of compound II. 

 

Table 3. Nature of TLC behavior and spectra data of 

Compound II 

TLC Silica gel GF254 P.E-AcOEt (2:1); 

Rf 0.22 Vanillin-H2SO4 reagent; 

Blue colour 

UVdata 

λmax (in MeOH) 

210 nm, 235 nm and 280 nm 

IR data 

ῡ (KBr disk) 

Wave 

number 

(cm-1) 

Possible Assignment 

of functional group 

3350 

 

3020 

 

2935 

 

1610 

1500 

1715 

 

1420 

1360 

1210 

 

825 

OH stretching of 

Phenol group 

=CH stretching of 

aromatic groups 

CH stretching of CH3  

group 

C=C stretching of 

aromatic groups 

C-O-C stretching of 

ester group 

=CH deformation of 

CH3 group 

C-OH stretching of 

CH3 group 

=CH deformation of 

aromatic group 

Rf 0.22, n-hexane-ethyl acetate (2:1) 

Blue colour, Vanillin-H2SO4 reagent 

λmax(nm) 210,235,280 

ῡ(cm-1)3350,3020,2935,1610,1500,1420,1360,1210 and 

825. Therefore compound II can be possible assigned as  

 

Fig 9. 4-methyl resorcinol (Compound II) 
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4. CONCLUSIONS 

From the results obtained the following conclusion 

be drawn. Phytochemical investigation of leaves of 

Euphorbia geniculata Orteg indicate that alkaloid, α-

amino acids, carbohydrates, flavonoids, glycosides, 

phenolic compounds, reducing sugars, saponins, tannins 

and terpenoids were present in it. Successive extraction 

with n-hexane and then acetate give ethyl acetate extract 

(1.85g, 1.85%) 

From ethyl acetate extract two compounds, 

compound I (0.03g, 0.03%), and compound II (0.025g, 

0.025%) could be isolated. Identity of compound I was 

done by TLC (Rf 0.61, P.E- EtOAc (9:1) pink colour, 

Liebermann-Burchard reagent, ultraviolet  λmax 210nm, 

and infrared spectroscopic method (3080, 2970, 2850, 

1715, 1430, 1370, 1150 and 910cm-1). Therefore 

compound I can be possibly assigned as taraxasterol 

acetate. 

Identity of compound II was done by TLC (Rf 0.22, 

n-hexane-Ethyl acetate (2:1) 

Blue colour, Vanillin-H2SO4 reagent, λmax (nm) 210, 

235, 280 and infrared spectroscopic method (3350, 3020, 

2935, 1610, 1500, 1420, 1360,1210 and 825cm-1). 

Therefore compound II can be possibly assigned as       4-

methyl resorcinol.  
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ဇ  ော် ဂ ျီ၏ ၀ တ္ထုတ္ ိုမ  ျားမ ှ   တ္ော်လ မော်ျား အဆ ိုျားသ တ္ော်ဖန ော်တ္ျီျားမှု 

ဝ ငော်ျားမ ငော်ျားလ တ္ော် * 

Email: winminlatt2009@gmail.com

စ  တ္မော်ျားအက  ဉ ော်ျား 

ဤစာတမ််းသည် ဝတထုတ ိုအဖွ ွဲ့တွင် ပါဝင် 

သသာ ဇာတ်လမ််း အဆ ို်းသတ် ဖန်တ ်းမှု 

က ိုသလေ့လာတင်ပပထာ်း သသာ စာတမ််း 

ပဖစ်ပါသည်။ ထ ိုသ ိုို့ သလလာရာတွင် 

ဝတထုတ ို အဆ ို်းသတ် အပ ိုင််းသည် စာ 

ဖတ်သူ တ ိုို့အာ်း အသတွ်းအပမင် ခ စာ်းမှု 

တစ်ခိုခို သပ်းသလေ့ရှ ပ ိုနှင်ေ့  သပ်းလ ိုသသာ 

အသတွ်း အပမငက် ိုလည််း အခ  န်တ ို 

အတွင််း ပညာသာ်းပါပါ သပ်းန ိုင်ပ ိုတ ိုို့က ို 

သ ို်းသပ်တင်ပပ ထာ်းပါသည်။ သဇာ်ဂ   

၏၀တထုတ ို အဆ ို်းသတ် သရ်းသာ်း ပ ိုမ ာ်း 

သည် အသ ကာင််းအရာနှင်ေ့ လ ိုက်ဖက်မှု 

ရှ သည်သာမကသဖာ် ပပလ ိုသသာ အာ 

သ ာ်က ိုပါ ထ မ သပေါ်လွင်မှု ရှ သစသ ကာင််း 

ဝတထုတ ိုသသ ာတရာ်း အတတ်ပညာ 

တ ိုို့က ို အသပခခ ကာ သလေ့လာထာ်းသည်။ 

ဤစာတမ််းသည် ဝတထုတ ို သလေ့လာသူ 

တ ိုို့အတွက် ဇာတ်လမ််း အဆ ို်းသတ် ဖန် 

တ ်းမှု အသ ကာင််းနှင်ေ့ ပတ်သက်၍ 

အသထာက်အကူ ပပုန ိုင်မည် ပဖစ်သည်။ 

ဇသ ော့ခ က ော်ဇဝ ေါ ဟ ရမ   ျား- ဝတထုတ ို၊ အာသ ာ်၊ 

ဇာတ်လမ််း၊ 

ဇာတ်သဆာင်၊ 

သနောက်ခ ဝန််းက င်၊ 

လူူ့သ ာ၀အဖွ ွဲ့။ 

န  ဒေါန ော်ျား 

ဤစာတမ််းတွင် သဇာ်ဂ  သရ်းသာ်းခ ေ့သသာ ဝတထုတ ိုမ ာ်းမှ ဖ ို်း 
မာဒင်၊ ပိုဂ သ ်း၊ သူူ့မယာ်း စသည်ေ့ ၀တထုတ ိုမ ာ်းက ို အသလေ့ 

လာခ အပဖစ် သရ ်းခ ယ်ထာ်းပါသည်။ ၀တထုတ ိုတစ်ပိုဒ်က ို သလေ့ 

လာရာ၌ ဇာတ်ပ  ု ်း၊ ဇာတ်တက်၊ ဇာတ်ထွတ်၊ ဇာတ်ဆင််း၊ 

ဇာတ်သ မ််းဟူသသာ ၀တထုတ ို၏ အဂဂါရပ်မ ာ်း ရှ ရာတွင် ဇာတ် 

သ မ််းပ ိုင််းသည် အသရ်းပါသသာ အခန််းကဏ္ဍတစ်ခိုပဖစ်သည်။ 

                                                           
* Associate Professor, Dr, Department of Myanmar, Lashio 

University 

သဇာ်ဂ  သည် ၀တထုတ ိုမ ာ်းက ို သရ်းသာ်းရာတွင် စာဖတ်သူ 

မ ာ်းအတကွ် အသတွ်းအပမင် တစ်ခိုခိုက ို က န်ရှ သစသအာင် 

သရ်းသာ်းသလေ့ရှ ရာ ထ ို၀တထုတ ိုမ ာ်းလာ အဆ ို်းသတ်ပ ိုင််းမ ာ်း 

သည်  ၀အသ ၊ သလာကအပမင် တစ်ခိုခိုက ို သဖာပ်ပသန 

သ ကာင််းက ို  သလေ့လာတင်ပပသွာ်းမည် ပဖစ်ပါသည်။  

၀ တ္ထုတ္ ို ဟူသည ော် 

ပမန်မာအ  ဓာန်တွင် ၀တထုဟူသသာ သဝါဟာရက ို  

“ပေါဠ  -၀ တ္ထု၊ 

လူူ့သ ဘ ၀ အဖဖစ ော် အပ က ော်တ္ ိုို့ က  ို 

စ  တ္ော်၀ငော်စ  ျားဖ ွယော် ဇရ ျားသ ျားထ  ျား 
ဇသ စ  ။”  1 

ဟူ၍ ဖွင်ေ့ဆ ိုထာ်းသည်။ ၀တထုတ ို၊ ၀တထုရှည်တ ိုို့၏ သသ ာမှာ 

လူူ့သ ာ၀အပဖစ်အပ က်မ ာ်းက ို သရ်းသာ်းထာ်းသည်ေ့ သ 

သ ာက ို အဓ ပပာယ်ဖွင်ေ့ထာ်းပခင််း ပဖစ်ပါသည်။  

 ၀တထုတ ို၏ သသ ာအဓ ပပာယ်နှင်ေ့ ပတ်သက်၍ ၀တထု 
တ ိုစာတမ််းတွင်   

“၀ တ္ထုတ္ ို ဟူ သည ော်မှ   အ  ရ ိုက  က ော်စ  ျားမ ှု 

တ္စ ော်ခိုတ္ည ော်ျားသ  ရှ ရ မည ော်။ 

တ္စ ော်ထ ိုငော်တ္ညော်ျား ဖတ္ော်န  ိုငော်  ဇလ  က ော် ဇအ ငော် 

တ္ ိုရမည ော်။ ၀ တ္ထု တ္ ိုတွ္ ငော် 
အဖဖစ ော်အပ က ော်မ  ျားသညော် အဓ  က မဟိုတ္ော်။ 

စ  ဇရ ျားဆရ  ၏ ဆ ိုလ ိုခ  က ော်၊ 

တ္ငော်ဖပ လ ိုခ က ော်သ  လျှ ငော် အဓ  က 

ဖဖစ ော်သည ော်။ စ  ဇရ ျားဆရ  သည ော် စ  ဖတ္ော်သူ 

အ ရ ိုက  က ော်စ  ျား ဇစ လ ိုဇသ  
သဇဘ  တ္စ ော်ရပ ော်၊ အခ  က ော် တ္စ ော်ခ က ော်၊ 

သ ိုျားသပော်ခ  က ော်တ္စ ော်ခိုက  ို မူတ္ည ော်ပပျီျား လျှငော် 

ယငော်ျားလ ိုရ  အခ  က ော်သ ိုို့ ဇရ  က ော်ဇ အ ငော်၊ 

သဇဘ  ဇပ ေါ်လွငော်ဇ အ  ငော် 

အဖဖစ ော်အပ က ော်မ  ျားက  ို ဖန ော်တ္ျီျားရမ ည ော်။”    2 

ဟူ၍ ဖွင်ေ့ဆ ိုထာ်းသည်။ ဝတထုတ ို အယူအဆနှင်ေ့ ပတ်သက်၍ 

စာသပပညာရှင်မ ာ်းက  

“၀ တ္ထုတ္ ို သည ော် ပ ိုသဏ္ဌ  န ော်အ  ျားဖဖ ငော်ော့ 

အတ္ ို ငော်ျားအ ထွ  တ္ ိုရမည ော်။ စ  လ ိုျား 

၃ ၀ ၀ ၀ န ှငော်ော့ ၄ ၀ ၀ ၀ ကက  ျားရ ှ ရမည ော်။ 

၁  ပမန်မာအ  ဓာန်၊ ၂၀၀၈၊ ၃၆၂ 

၁   ၀တထုတ ိုစာတမ််း၊ ၁၉၇၉၊ ၇၀ 
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အက  ယော်ခ   ျဲ့ဖခ ငော်ျား မဖပုဘ  ရိုပော်ပ  ိုတ္ စ ော်ခိုက  ို 

ဖ တ္ော်ခန   ဖမငော်ဇအ  ငော် ဖပရ မည ော်။ တ္စ  မော်ော့စ  မော်ော့ 

ကက ည ော်ော့မှ ဖမငော်ရ ဇသ   ရိုပော်ပ  ိုမ  ု ျားက  ို မဖပဘ  
တ္စ ော်ခ က ော်လှမော်ျားကက ည ော်ော့လ ိုက ော်ရ ိုန ှငော်ော့ 

ဖမငော်န  ိုငော်ဇ သ  ရိုပော်ပ  ိုမ  ု ျားက  ို ဖပရ မည ော်”   3 

ဟူ၍ မှတ်ခ က်ခ  ကပါသည်။ ထ ိုို့သ ကာင်ေ့ ၀တထုတ ိုဟူသည် 

ရည်ရ ယ်ခ က်တစ်ခိုအသပေါ် အသပခခ ကာ အသတွ်းအပမင်၊ 

အသတွွဲ့အကက ု တစ်ရပ်ရပ်က ို စာဖတ်သူတ ိုို့ အခ  န်တ ိုအတွင််း 
လ င်လ င်ပမန်ပမန် သ ရှ သအာင် က စ်က စ်လ စ်လ စ ် ထ ထ မ မ  

သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသသာ ရသစကာ်းသပပ အဖွ ွဲ့တစ်ခိုဟို ဆ ိုန ိုင် 

ပါသည်။ 

  တ္ော်လမော်ျား အဆ ိုျားသ တ္ော် ဟူသည ော် 

၀တထုတ ိုတစ်ပိုဒ်တွင် စာသရ်းသူသည် မ မ သပပာလ ိုသသာ ရည် 
ရ ယ်ခ က်က ို ဇာတ်သ မ််းပ ိုင််း၏ အဆ ို်းသတ်တွင် ထည်ေ့သွင််း 

သရ်းဖွ ွဲ့သလေ့ ရှ  ကပါသည်။ ဇာတ်လမ််း အဆ ို်းသတ် ဟူသည်မှာ 

သပပာလ ိုသည်ေ့ ရည်ရ ယ်ခ က် သ ိုို့မဟိုတ်  ၀အသ အပမင် 

တစ်ခိုခိုတ ိုို့က ို သဖာပ်ပသရ်းဖွ ွဲ့သသာ အပ ိုင််းက ို သခေါ်ပခင််း ပဖစ် 

သည်။ သသာ်တာသဆွက “ကျွန်သတာ်ဝတထုတ ိုသမာ်း” ဟူ 
သသာ စာတမ််းတွင်  

“ဝ တ္ထုတ္ ို ၏ အဆ ိုျား သတ္ော် အပ ို ဒော် သ ိုို့မ ဟို တ္ော် 

အဆ ိုျား သတ္ော် စ  ဇကက  ငော်ျားသညော် 

အဇရ ျားကက ျီျားပ ေါသည ော်။ အခ ေါခ ေါ 

စ ဉော်ျား စ  ျားခ  ငော်ော့ခ  န ော်ပပျီျား မှ ဇရ ျားရ ပေါသညော်။”   4 

ဟိုဆ ိုထာ်းပါသည်။ ထင်လင််းက အဆ ို်းသတ်အပ ိုင််းနှင်ေ့ ပတ် 

သက်၍- 

“၀ တ္ထုတ္ ို အဆ ိုျား သတ္ော်ဝေါက  တ္ွငော် 

စ က  ျားလ ိုျား ဇရ  ျားခ  ယော်ရသညော် မှ  

တ္စ ော်ခေါတ္စ ော်ရ  က ဗ  စ ပော်ရ သက  ော့ သ ိုို့ပ ငော် 
က  ရန ော်မတ္ည ော်ော့န  ိုငော်၊ အသ မည ျီန  ို ငော် ဖဖစ ော်ပပျီျား 

ခ က ော်ခ ကက န ော်ို့ကက  လ က ော် အထပော် ထ ပော် 

အခ ေါခ ေါ ဖပန ော်၍ဖပန ော်၍ လိုပော် ဇန ရ 

တ္တ္ော်ပေါ သည ော်။”  5 

ဟိုဆ ိုထာ်းပါသည်။ အဆ ို်းသတ်ပ ိုင််းသည် သာမန်အာ်းပဖင်ေ့ 
မခက်ခ ဟို ဆ ိုန ိုင်သသာ်လည််း စာတစ်ပိုဒ် အသကာင််း 

အဆ ို်းက ို သဝဖန်ပ ိုင််းပခာ်းရသည်ေ့သနရာတစ်ခိုလည််း ပဖစ်သ 

ပဖင်ေ့ စာသရ်းသူ အမ ာ်းစိုက ဂရိုတစ ိုက်ပဖင်ေ့ သရ်းသလေ့ရှ တတ်ပပ ်း 

စာဖတ်သူ၏ စ တ်နှလ ို်းက ို ဆွ သဆာင် စည််းရ ို်းမှုတစ်ခို 

ဟိုလည််း ဆ ိုန ိုင်ပါသည်။  စာဖတ်သူတ ိုို့က ို အသတွ်းအပမင် 
တစ်ရပ် သပ်းန ိုင်သက ေ့သ ိုို့ ရသလည််း သပ်းစွမ််းကာ 

မှတ်မှတ်သာ်းသာ်း ထင်က န်သစပခင််းသည် ဇာတလ်မ််း 

                                                           
3  ၀တထုတ ိုစာတမ််း၊ ၁၉၇၉၊ ၇၀ 
၃  ၀တထုတ ိုစာတမ််း၊ ၁၉၇၉၊ ၇၂ 

အဆ ို်းသတ် ဖန်တ ်းမှု အတတ်ပညာသ ကာင်ေ့ဟို ဆ ိုရမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ 

၁။ “ဖ ိုျားမ  ဒ ငော်”၀ တ္ထုတ္ ို 

“ဖ ို်းမာဒင်”၀တထုတ ို(ဂနထသလာက၊ ၁၉၃၃)သည်  ခ ိုက ို်း ရာမ ေ့ 

အနိုပညာသည် ၀နှင်ေ့ အနိုပညာသည် စ တ်ထာ်း က ို 

သဖာပ်ပထာ်းသသာ ၀တထုတ ိုပဖစ်သည်။  ၀တထုတွင် ဖ ို်းမာဒင် 

ဟူသသာ ရိုပ်သသ်းဆရာကက ်း တစ်သယာက်သည် တစ်ရ ာ၊ 

တစ်သနရာ၌ အတည်တက  မသန   သလှငယ်တစ်စင််းပဖင်ေ့ 
ပမစ်၀ကျွန််းသပေါ် သဒသရှ  ရ ာမ ာ်း သ ိုို့ သွာ်းလာလှည်ေ့လည်ရင််း 

အသက်သမွ်း၀မ််းသက ာင််း သနရပ ိုက ို သဖာပ်ပသရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ 

စာသရ်းသူသည် ဖ ို်းမာဒင်အသ ကာင််းက ို သရ်းဖွ ွဲ့ရာ၌ သူ၏ 

မင််းသမ ်း ရိုပ်ကသလ်းနှင်ေ့ ကက ု်းဆွ ကပပသ ဆ ိုရင််း အသက်သမွ်း 

၀မ််းသက ာင််းကာ သရာက်သလရာရာ အရပ်တ ိုင််း၌ လူခ စ် 
လူခငသ်ပါမ ာ်းပပ ်း စာ်းသရ်း၀တ်သရ်း မပူပင်ရသ ူ တစ်ဦ်းအပဖစ် 

ဖန်တ ်း ထာ်းသည်။ 

 “ဖ ို်းမာဒင်”ဝတထုတ ို အဆ ို်းသတ်က ို- 

“ဤတ္ သည ော် ဖ ိုျားမ  ဒ ငော် အဇန ှှော ငော်  

အခ  ုပော်ခ  ဇသ   ဗ  ဓ  မငော်ျား၏ သ ဇ လှ ငော်  
အ မော်ဇပ တ္က  ျား။ က ျွ န ို်ော်် ော်ပ၏ ဇရ ှျဲ့၌ 

ဖ ိုျားမ  ဒ ငော်၊ ဖ ိုျားမ  ဒငော် ၏ န  ဇဘျား ၌ 

ထန ော်ျား ဇခ ေါက ော်ဖ ၊ ထန ော်ျား ဇခ ေါက ော်ဖ  အ ထက ော်  

တ္ န  ရ ၌ မငော်ျားသမျီျားရ ိုပော်  က ဇလျား သ ည ော် 

ပပ ုျားလ က ော်ရှ ဇလသညော်။ ဖ ိုျားမ  ဒ ငော်မှ  က  ျား 
ခ   ု ပပ ုျား ဇသ   မငော်ျားသမျီျား  ရိုပော်က ဇလ ျားန ှငော်ော့ 

ဇန ရဇ သ ဘ၀က  ို 

အဆ ိုျား သတ္ော်လ ိုက ော် ဇ လပပျီ။ အ ို…အသ ငော် 

ဖ ိုျားမ  ဒ ငော်၊ အသ ငော်သည ော် 

သူခပ ော်သ မော်ျား တ္ ိုို့အ  ျား အ သငော်၏ အ သ ဖဖ ငော်ော့ 
ဇမ ွျဲ့ဇလ  ော်ဇစ ခ  ော့ပပျီ။ အ သငော် 

ဇက  ငော်ျားရ  သို ဂတ္ သ ိုို့ လ ျားပ ေါဇစ ။ 

က ျွ န ို်ော်် ော်ပသညော် ဤသ ိုို့လျှ ငော် 

ဆိုဇတ္ ငော်ျားဇ ပျား လ ိုက ော် ပေါသညော်။ 

က ျွ န ော်ိုပော်သည ော် ဖ ိုျားမ  ဒငော် ၏ 
အဇလ  ငော်ျားဇ ရှျဲ့ တ္ွငော် တ္စ ော်ဇယ က ော် တ္ည ော်ျား 

တ္ိုန ော်လှုပော်လ သဖဖ ငော်ော့ ဘိုန ော်ျား ဇတ္ ော်က က ျီျားအ ျား 

ပငော်ော့ဇခ ေါ်ရ န ော် တ္ မှအထွက ော် တ္ွငော် 

ဘိုန ော်ျား ဇတ္ ော်ကက ျီျားန ှ ငော်ော့ ရငော်ဆ ို ငော်ဇတ္ွျဲ့ သဖဖ ငော်ော့ 

အဇကက  ငော်ျားက  ို ဇလျှ ကော်ထ ျားဇ လ သည ော်။ 
ဘိုန ော်ျား ဇတ္ ော်ကက ျီျား သည ော် တ္ တ္ငွော်ျား သ ိုို့၀ ငော်၍ 

အဇလ  ငော်ျားက  ို စ မော်ျား သပော်ရ ငော်ျား “ည က ပငော် 

ဆ ိုျားဟန ော်တ္ူ တ္ယော်၊ က  က   ရ  သူက က ျီျားက  ို 

မငော်ျားသွ  ျားပပျီျား အဇကက  ငော်ျားကက  ျား ဦျား”ဟို 

၄  ထင်လင််း၊ ၁၉၇၉၊ ၂၇၈ 
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ဇစ လ ိုက ော်သဖဖငော်ော့ က ျွ န ော်ိုပော်သည ော် တ္ မှ 

ခ ွ ခ  ော့ ဇလသညော်။ 

 ဇန ှောက ော်သ ိုို့ တ္စ ော်ခ က ော်ဖပန ော်၍ 
လှည ော်ော့ကက ည ော်ော့လ ိုက ော်ရ  

ဘိုန ော်ျား ဇတ္ ော်ကက ျီျား သည ော် မ နော်က  ို ဇလျှ ော့ခ  ဇ န 

သည ော်ော့ပမ  င ိုို့ အပော် ဇ သ ဦျားဖပည ော်ျားဖဖ ငော်ော့ 

တ္ ဇရ ှျဲ့၌ ရ ပ ော်ဇန သည ော်က  ို 

ဖမငော်ရ ဇလ သည ော်။ တ္ ဇခ ေါငော်မှ 
အဇငျွဲ့က ဇ လျား မ  ျားလည ော်ျား တ္လူ လူ 

ထွက ော်၍ ဇန ကက ဇလသညော်။”   6 

ဟူ၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ အနိုပညာရှင်တစ်ဦ်းပဖစ်သည်ေ့ ဖ ို်း 

မာဒင်သည် အသက်ရှင်သန်သနစဉ်တွင် အနိုပညာနှင်ေ့ သပ ာ် 

သမွွဲ့သနသသာသ ကာင်ေ့ စ တ်တက်ကကွပခင််း နှင်ေ့အတူ န ို်းန ို်း 
 ကာ်း ကာ်း ပဖစ်သနမည် ပဖစ်သည်။ ထ ိုို့အတူ ကွယလ်ွန် 

ခ  န်တွင်လည််း သူဖန်တ ်းခ ေ့သသာ အနိုပညာမ ာ်းမှာ ရှင်သန် 

သနမည်ပဖစ်သ ကာင််း စာဖတ်ရှုသူတ ိုို့က ို သ ရှ ခ စာ်းန ိုင်သအာင် 

သရ်းသာ်းထာ်းသည်။ ထ ိုို့ပပင် ဖ ို်းမာဒင်က ို သနော်း ကရိုဏာ 

သက်သစသည်ေ့ သသ ာက ို “အ ို…အသင် ဖ ို်းမာဒင်၊ အသင် 
သည် သူခပ်သ မ််းတ ိုို့အာ်း အသင်၏ အသ ပဖင်ေ့ သမွွဲ့သလ ာ်သစ 

ခ ေ့ပပ ။ အသင် သကာင််းရာသိုဂတ သ ိုို့ လာ်းပါသစ။ 

ကျွနို််််ပသည် ဤသ ိုို့လျှင် ဆိုသတာင််းသပ်းလ ိုက်ပါသည်” 

ဟူ၍ ဖန်တ ်းသရ်းဖွ ွဲ့ ထာ်းသပဖင်ေ့လည််း ရသသပမာက်အဖွ ွဲ့ 

တစ်ခိုအပဖစ် ပ ိုသပေါ်လာ ပါသည်။  

ဇာတ်လမ််းအဆ ို်းသတ်ပ ိုင််းတွင် ဖ ို်းမာဒင်၏ မင််းသ 

မ ်းရိုပ်ကသလ်းမှာ အစဉ်ပပ ု်းရွှင်သနပ ိုက ို “ကျွနို််််ပ၏ သရှွဲ့၌ 

ဖ ို်းမာဒင်၊ ဖ ို်းမာဒင်၏ န သ ်း၌ ထန််းသခါက်ဖာ၊ ထန််းသခါက် 

ဖာအထက် တ န ရ ၌ မင််းသမ ်းရိုပ်ကသလ်းသည် ပပ ု်းလ က်ရှ  

သလသည်” သဖာပ်ပထာ်းသည်။ စာသရ်းသူသည် ဖ ို်းမာဒင်၏ 
အနိုပညာက ို ခ  ်းက  ်းဂိုဏ်ပပု ထာ်းပခင််းပဖစ်သည်။ ၀တထုတ ို၏ 

အဆ ို်းသတ်ဖန်တ ်းရာတွင် “တ သခါင်မှ အသငွွဲ့ကသလ်းမ ာ်း 

လည််း တလူလူ ထွက်၍ သန ကသလသည်” ဟို သဖာ်ပပထာ်း 

ပ ိုမှာလည််း အနိုပညာရှင် တစ်ဦ်း၏  ၀က ို ပမင်သယာင်လာ 

သစသည်မက  ရသသပမာက်သသာ ဖန်တ ်းမှုတစ်ခိုအပဖစ် သပေါ် 
လွင်သစပါသည်။ 

၂။ “ပိုဂ ဇစ  ျား” ၀ တ္ထုတ္ ို 

“ပိုဂ သစ ်း”၀တထုတ ို(ဂနထသလာက၊ ၁၉၃၃)သည် ပိုဂ ပပည်သခတ် 

သကာင််းစဉ်က ပိုဂ သစ ်းက ို သနောက်ခ ထာ်းကာ ဇာတ်လမ််းဆင် 

ထာ်းသသာ ၀တထုတ ိုတစ်ပိုဒ် ပဖစ်သည်။ တရိုတ်ပပည်မှ တရိုတ် 
သ အမတ်တ ိုို့က ပိုဂ ပပည်သ ိုို့ လာသရာက်၍ ပညာစမ််းလ ိုသသာ 

သသ ာနှင်ေ့ ခက်ခ နက်န သသာ သမ်းခွန််းသမ်းပမန််းပ ိုက ို ဇာတ် 

လမ််းဆင်ကာ သရ်းသာ်းထာ်းသည်။ က မ််းတတ်သပတတ် ပ 

ညာရှ မ ာ်း ပဖစ် ကသသာ မှ ်းမတ်ပညာရှ တ ိုို့ မည်သ ိုို့မျှ သပဖဆ ို 

န ိုင်ပခင််းမရှ သသာ သမ်းခွန််းပိုစဆာက ို ပိုဂ သစ ်းအန ်း လှည််းတစ်စ ်း 

                                                           
6  သဇာ်ဂ  ၊ ၁၉၉၉၊ ၂၁ 

သပေါ်တွင် သပရ က်စိုတ်တစ်ခိုက ို အပ င််းသပပဖတ်သနသသာ လို 

လင်တစ်ဦ်းက အသပဖရှာခွင်ေ့သတာင််းခ ေ့သည်။ ပိုဂ ပပည်ေ့ရှင် 

သည် လိုလင်အာ်း အက ခတ်၍ တရိုတ်သ အမတ်တ ိုို့ သမ်းပမန််း 
သသာ ပပဿနောက ို အသပဖရှာရန် အခွင်ေ့သပ်းသည်။ ထ ိုအခါ 

လိုလင်သည် ပန််းခ  သက ာ်၊ ပန််းပိုသက ာ်၊ လက်သမာ်းသက ာ် 

တ ိုို့က ို သတာင််း၍ အသမ်းပပဿနောတ ိုို့က ို သပဖရှင််းပပပ ိုပဖင်ေ့ 

စ တ်၀င်စာ်းဖွယ် သရ်းဖွ ွဲ့ပပထာ်းသည်။ 

 “ပိုဂ သစ ်း”၀တထုတ ို၏ အဆ ို်းသတ်က ို- 

“ပိုဂ ဇစ  ျား သည ော် ခ ေါတ္ ိုငော်ျားက  ော့သ ိုို့ပ ငော် 

စ ည ော်က  ျားလှ၏ ။ လူအမ  ု ျားမ  ု ျား၊ 

လူအစ  ျား စ  ျား က  က ော်စ  ျားလ က ော် ရှ ၏ ။ 

ရယော်သ ၊ င ိုသ ၊ ရန ော်ဖဖစ ော်သ ၊ 

ည ည ော်ျားည ူသ တ္ ိုို့ ဖဖ ငော်ော့ 
အိုတ္ော် အိုတ္ော်က က ော်က  က ော် ဇအ  ော်ဖမ ည ော်လ က ော် 

ရှ ၏ ။ အ သွ ျား အလ   အဇဖပျား အ လ  ျား 

တ္ ိုို့ဖဖငော်ော့လည ော်ျား လှုပော်ရ ှ ျားလ က ော် 

ဇန ဇလသညော်။ 

ဇစ  ျား သ ိုို့ ဇရ  က ော်သဖဖ ငော်ော့ 
ပိုဂ ဇစ  ျား လိုလငော် သည ော် မ မ  ၏ 

လှည ော်ျားရ ှ ရ ဘက ော် သ ိုို့ ဇမ ျှ ော်ကက ည ော်ော့ လ ိုက ော်၏။ 

လှည ော်ျား ဇပ ေါ်တ္ွငော် တ္စ ော်ဇယ က ော် တ္ ည ော်ျား 

တ္ တ္ော်ဆ တ္ော်စ ွ  င ိုယ ိုလ က ော် ဇန ဇသ   

မ မ  ၏ နျီျား သည ော်က  ို ဖမငော်ဇလရ   
စ  ိုျားရ မ ော်ကက ျီျားစ ွ ဖဖငော်ော့  န ျီျားသညော်ထ သ ိုို့ 

ဇဖပျား ၀ ငော်ဇလ သတ္ည ော်ျား။” 7  

ဟူ၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ သဇာ်ဂ  သည် “ပိုဂ သစ ်း”၀တထုတ ို၏ အ 

ဆ ို်းသတ်က ို ဖန်တ ်းသရ်းဖွ ွဲ့ရာတွင် ပိုဂ သစ ်းလိုလင်၏ တ ိုင််း 

တစ်ပါ်းသာ်းတ ိုို့ သလ်းစာ်းမှုခ ရပ ိုက ို သာမက ဇာတ ရပ်သပမ 
ပဖစ်သသာ ပိုဂ ပပည်က ို ပမတ်န ို်း တွယ်တာပ ိုက ိုပါ နှစ်သက်ဖွယ် 

ပဖစ်သအာင် သရ်းဖွ ွဲ့တင်ပပထာ်းသည်။ ထ ိုို့ပပင် ခင်ပွန််းပဖစ်သူ 

မင််းပပစ်မင််းဒဏ်သင်ေ့သတာေ့မည် ထင်သပဖင်ေ့ စ ို်းရ မ်ပူပန်သန 

သသာ ဇန ်းသည်၏ အမူအရာက ိုပါ သပေါ်လွင်သအာင် သဖာ် 

ပပအဆ ို်းသတ်ထာ်းသည်။ စာဖတ်သူ၏စ တ်တွင်  အာ်းရ 
တက်ကကွပခင််း ပဖစ်သစသည် သာမက တ ိုင််းပပည်ခ စ်စ တ်၊ 

တ ိုင််းပပည်နှင်ေ့ လူမ  ု ်းက ို တန်ဖ ို်းထာ်းလ ိုစ တ်မ ာ်း ပဖစ်သပေါ် 

သစသသာ ၀တထုတ ိုသကာင််းတစ်ပိုဒ်အပဖစ် သတွွဲ့ပမင်ရပါသည်။ 

၃ ။ “သူူ့မယ  ျား”၀ တ္ထုတ္ ို 

“သူူ့မယာ်း”၀တထုတ ို(ဂနထသလာက၊ ၁၉၃၃)သည် အ မ်သထာင် 
သရ်းဆ ိုင်ရာ ပဖစ်ရပ်တစ်ခိုက ို သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသသာ ၀တထုတ ို 

တစ်ပိုဒ် ပဖစ်သည်။ ဤ၀တထုတ ိုတွင် အဓ ကဇာတ်သဆာင် 

ပဖစ်သည်ေ့ က ိုဆင်နှင်ေ့ မသဖာေ့တ ိုို့၏ လူူ့သ ာ၀က ို အသပခခ ပပ ်း 

၎င််းတ ိုို့၏ က ိုယ်နှုတ်နှလ ို်း အမူအရာတ ိုို့က ို သပေါ်လွင်သအာင် 

၁  သဇာ်ဂ  ၊ ၁၉၉၉၊ ၄၂ 
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ဖွ ွဲ့ပပ၍ စာဖတ်သူက ို စ တ်၀င်စာ်းဖွယ် တင်ပပထာ်းသည်။ 

ဇာတ်လမ််း၏အစတွင် အသပပာသာရှ ပပ ်း လက်သတွွဲ့မ သာ်းစို 

 ၀က ို ဦ်းသဆာင်တာ၀န် မယူသည်ေ့အတွက် မသဖာေ့က 
သစ ်းသတာင််းရ က်ကာ ခင်ပွန််းနှင်ေ့ သာ်းသမ ်းမ ာ်းအာ်း သကျွ်း 

သမွ်းပပုစိုပ ို၊ သာ်းတစ်သယာက် ရပပ ်းသသာ်လည််း မညည််းည ပ ို၊ 

သနောက်ထပ် ကသလ်းနှစ်သယာက်ထပ်၍ ရပပန်သသာ်လည််း 

ညည််းည ပခင််း မရှ    ဦ်းသဆာင်ရှာသဖွ သကျွ်းသမွ်းပ ိုတ ိုို့ပဖင်ေ့ 

မသဖာေ့စရ ိုက်က ို သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။  

က ိုဆင်၏စရ ိုက်မ ာ်းက ို ဖန်တ ်းရာတွင် အ မ်သထာင် 

ဦ်းစ ်းတာ၀န်က ို မယူန ိုင်ပ ို၊  အရှက်သ ကာက်ရှ ပ ို၊ သပ ာေ့ည ေ့ပ ို၊ 

က ိုယ်ေ့အတွက်သာ က ိုယ် ကည်ေ့ပ ို၊ ပတ်၀န််းက င်၏ သမ်းသငါ ေ့ 

ပခင််း ခ ရပ ိုတ ိုို့ပဖင်ေ့ သရ်းဖွ ွဲ့ပပသည်။ အလိုပ်က ို ပဖစ်ပဖစ် 

သပမာက်သပမာက် မလိုပ်   မ န််းမလိုပ်စာက ိုသာ ထ ိုင်စာ်း 
သနသသာ က ိုဆင်သည် သကဂန််း၀တ်ပခင််းပဖင်ေ့  ထွက်သပါက် 

ရှာခ ေ့သည်။ တစ်လသာ ရဟန််း၀တ်မည်ဟို သပပာထာ်းသသာ 

က ိုဆင်သည် ၃လ ကာသည်အထ  မထွက်သသာအခါ မသဖာေ့ 

သည် အ မ်သထာင်ထ န််းသ မ််းမှု မန ိုင်မနင််း ပဖစ်လာခ ေ့သည်။ 

ဇာတ်သ မ််းပ ိုင််းတွင် ခင်ပွန််းသည် ရဟန််းအပဖစ်မှ လူထွက် 
သအာင် ပရ ယာယ်ပဖင်ေ့ သဆာင်ရ က်ပ ိုက ို ဇာတ်လမ််းဆင် 

သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။  

“သူူ့မယာ်း”၀တထုတ ို၏ အဆ ို်းသတ်က ို- 

“ဦျားပ ဉ္ စငော်ျားကက ျီျား လည ော်ျား တ္စ ော်သက ော် လ ိုျားပ  

ရဟန ော်ျားဘ၀ န ှငော်ော့ ဇန ပေါ။ 
တ္ပည ော်ော့ဇတ္ ော်မ တ္ ိုို့လည ော်ျား သငော်ော့ သ လ ို 

ကက ည ော်ော့ဇန ပေါ ော့မယော် ။ ဦျားပ ဉ္ စငော်ျားကက ျီျားရ  ျဲ့ ဘ၀န  ို့ 

တ္ပည ော်ော့ဇတ္ ော်မ တ္ ိုို့ရ ျဲ့ ဘ၀ ဟ  

က ွ ဖခ  ျား ဇန ပေါ ပပျီ ။ ဆရ န ို့ တ္က  မ 

အဖဖစ ော်သ   ဆက ော်ဆ န  ိုငော်ပေါ ဇတ္  ော့မ ယော်။ 
တ္ပည ော်ော့ဇတ္ ော်မ မှ လည ော်ျား 

သ ျား သမျီျား န ှစ ော် ဇယ က ော် ရှ ဇန ဇသျားဇတ္ ော့ 

တ္စ ော်ရ  တ္စ ော် ဇက  ျား မှ  

အ ျားက  ိုျား အ ျားထ  ျား ဇတ္ွျဲ့ရ ငော် 

လက ော်ခ လ ိုပေါတ္ယော်။ ဟ ော့…ဖ ိုျားန ျီ  
ဟ ိုအ ထိုပော် ဇတ္ွက  ို 

လှည ော်ျား ဇပ ေါ်ယူတ္ ငော်လ ိုကော်။ ဒေါ ော့ဇကက  ငော်ော့မ ိုို့ 

အခ ိုက စ ပပျီျား ရှငော်ျား ဇအ  ငော် က  စ စက  ို 

စ ျီမ ဇပ ျားဇ စ ခ  ငော်ပေါ တ္ယော်။ ဇန ှောငော် အ ခ ေါ 

စ က  ျားအရှုပော် အဇထွျား ဖဖစ ော်ပပျီျား ရ ိုျားက  ို 
မ ဇရ  က ော်ပေါဇ စ န  ို့ဘိုရ ျား” ဟို မ ဇဖ  ော့က 

ဇလျှ ကော်ဇ လ၏ ။ 

“ဟ ငော်”ဟို  ဦျားပ ဉ္ စငော်ျားသညော် 

အ ဇ လျားဇ လျားန ှငော်ော့ ဖမည ော်လ ိုကော်၏ ။ 

မ ဇဖ  ော့သည ော် ဇခ ေါငော်ျားက  ို မ ဇမ  ော့တ္ဇ မ ော့၊ 
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မ က ော်န ှှောက  ို မ ဇဖ  ော့တ္ဇဖ  ော် 

ထ ျား ဇလ သည ော်။ ဦျားပ ဉ္ စငော်ျား သည ော် 

သက ကန ော်ျားက  ို ဟ ိုဖပ ငော်သည ော် ဖပငော် 
ဖပငော် သလ ိုဖပု ၍ မ ဇဖ  ော့က  ို တ္စ ော်ခ က ော် 

ကက ည ော်ော့ဖပန ော်သည ော်။ 

မ ဇဖ  ော့သည ော် အ ျား တ္က ော်လ ၍ 

“ဦျားပ ဉ္ စငော်ျားကက ျီျား ဘိုရ ျား… ယခိုလ ို 

ဇလျှ ကော်ထ  ျား ရတ္ ဟ   
န ှစ ော်ဖက ော်အက   ု ျားက  ို ကက ည ော်ော့ပပျီျား 

ဇလျှ ကော်ထ  ျားရ ဖခ ငော်ျား သ   ဖဖစ ော်ပေါ တ္ယော်။ 

ဦျားပ ဉ္ စငော်ျားကက ျီျားလည ော်ျား တ္ရ ျား ဇတ္  ော် က  ို 

ဇဖဖ ငော်ော့ဇ ဖဖ ငော်ော့ အ ျားထို တ္ော်န  ိုငော်ပေါလ မော်ော့မယော်။ 

တ္ပည ော်ော့ဇတ္ ော်မမ ှ  လည ော်ျား အဖခ  ျား 
အ ျားက  ိုျား အ ျားထ  ျားက  ို ဇတ္ွျဲ့ပေါက… 

“ဟ  ၊ န ငော်တ္ ိုို့ ဇဒွျားဇ လျားရ   မှ  

ထန ော်ျားရ ည ော်သမ ျား ဇတ္ွ 

အလွန ော်ဇပ ေါတ္ ယော် ဟ၊ 

ငေါလူထွက ော်ပေါ ဇ တ္ ော့မ ယော်” 

မဇ ဖ ော့ က  ိုဆငော်၏မ ယ ျား 

ဖဖစ ော်ရဖပန ော် ဇလသတ္ညော်ျား ။” 8 

ဟူ၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ မသဖာေ့၏ သခါင််းက ိုင ိုို့၍ မ က်ရည်စ 

သ မ််းကာ သလျှာက်ထာ်းပ ို၊ ခင်ပွန််းသည်၏ ဆနဒက ို လ ိုက် 

လ ိုက်သလ ာသလ ာ ပပုဟန်သလျှာက်ထာ်းပ ို၊  ၀ကွာပခာ်း 
သပဖင်ေ့  ထပ်မ ၍ အာ်းက ို်းအာ်းထာ်း ရှာလ ိုသ ကာင််း မဝ ေ့မရ ပဖင်ေ့ 

သလျှာက်ထာ်းပ ို၊ ထ ိုအခါ ဦ်းပဥ္ဇင််းပဖစ်သူ က ိုဆင်၏ စ တ်ခ  

စာ်းမှုအ ေ့ သဟန်ပဖင်ေ့ အာသမဋ တ်စကာ်း “ဟင်”ဟို ထွက်လာ 

ပ ို၊ မသဖာေ့၏ သလျှာက်ထာ်းဟန် အမူအရာက ို သကဂန််းပပင် 

သည်ေ့ဟန်ပဖင်ေ့ တစ်ခ က်အက ခတ်ပ ို၊ ဤတွင် မသဖာေ့က ဦ်း 
ပဥ္ဇင််းကက ်း သပဖာင်ေ့သပဖာင်ေ့ တရာ်းအာ်းထိုတ်န ိုင်ရန် မ မ အတွက် 

အာ်းက ို်းအာ်းထာ်း သတွွဲ့လ ိုသ ကာင််း တစ်ဖန်ပပန်၍ သလျှာက် 

ထာ်းသသာ် “ဟာ၊ နင်တ ိုို့ သဒွ်းသလ်းရ ာမ ာ ထန််းရည်သမာ်းသတွ 

အလွန်သပါတယ်ဟ၊ ငါလူထွက်ပါသတာေ့မယ်”ဟို ဆ ိုပ ို၊ အဆ ို်း 

သတ်တွင် “မသဖာေ့ က ိုဆင်၏မယာ်း ပဖစ်ရပပန်သလသတည််း” 
ဟို သရ်းသာ်းထာ်းသည်။ ထ ိုသ ိုို့ အ မ်သထာင်မှု မ သာ်းစို ဝ၏ 

အသပခအသနတစ်ခိုက ို အထင်အရှာ်း သပေါ်လွင်မှု၊ သလာကတွင် 

ပဖစ်ပ က်တတသ်ည်ေ့ သသ ာ၊ လူူ့သသ ာ လူူ့သ ာ၀တ ိုို့၏ 

က သ ို်းပါ်းအမူအရာ၊ စ တ်ခ စာ်းမှု ရိုပ်ခ စာ်းမှုတ ိုို့က ို အခ  န်တ ို 

အတွင််းတွင် ကွက်ကွက်ကွင််းကွင််း သဖာပ်ပထာ်းသပဖင်ေ့ 
“သူူ့မယာ်း”၀တထုတ ိုမှ သဇာ်ဂ  ၏ ဇာတ်လမ််းအဆ ို်းသတ်မှုက ို 

ရသသပမာက် ၀တထုတ ိုတစ်ပိုဒ်အပဖစ် သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ စာ 

ဆ ို၏ ဇာတ်သ မ််းပ ိုင််း အဆ ို်းသတ်ဖန်တ ်းမှု ပ ပပင်သည်ေ့ အ 

တွက် ဒ ဋ္ဌသလာကရှ  လူူ့သသ ာ လူူ့အမူအရာတ ိုို့မှာ စာဖတ် 
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ပရ သတ်အတွက်  ၀အသ အပမင်နှငေ့် ခ စာ်းမှုရသက ို ရရှ သစ 

ပါသည်။ 

 သဇာ်ဂ  သည် “သူူ့မယာ်း”၀တထုတ ိုက ို အဆ ို်းသတ်သရ်းသာ်း 
ရာတွင် ဇန ်းပဖစ်သူ မသဖာေ့က သူငယ်ခ င််းပဖစ်သူတစ်ဦ်းနှင်ေ့ 

တ ိုင်ပင်ကာ လှလှပပ ၀တ်စာ်းပပငဆ်င်၍ တစ်ရ ာတစ်သက ်း 

သ ိုို့ သပပာင််းသရွှွဲ့သနထ ိုင်မည်ေ့ပ ို၊ အ မ်သထာင်သစ်ထူမည်ေ့ပ ို၊ မာ 

ယာဆင်၍ သပပာဆ ိုဟန်ပဖင်ေ့ အဆ ို်းသတ် ဖန်တ ်းထာ်းသည်။ 

ခင်ပွန််းပဖစ်သူ က ိုဆင် ရဟန််း၀တ်မှ ထွက်သစရန် ပရ ယာယ် 
ဆင်ပ ိုက ို သလာကသ ာ၀၊ လူူ့သ ာ၀တ ိုို့ ထင်ဟပ်သစလ က် 

သရ်းသာ်းထာ်းသည်။ အဆ ို်းသတ်ဖန်တ ်းမှု သကာင််းမွန်မှု 

သ ကာင်ေ့  “သူူ့မယာ်း” ၀တထုတ ိုသည် စ တ်၀င်စာ်းဖွယ် သကာင််း 

သသာ ရသသပမာက် ၀တထုတ ို တစ်ပိုဒ်အပဖစ် သတွွဲ့ပမင်လာ 

ရပါသည်။ 

ပခ  ုင ို သ ိုျားသပော် ခ  က ော် 

၀တထုတ ိုဟူသည် တစ်ထ ိုင်တည််းနှင်ေ့ ဖတ်ရှုရသည်ေ့ စာသပမ  ု ်း 

ပဖစ်သည်ေ့အတ ိုင််း စာဖတ်သူ၏ စ တ်၀င်စာ်းမှုသည် ၀တထုတ ို 

အစမှသည်ေ့ အဆ ို်းတ ိုင် ဟန်ခ က်ည ည  သကာင််းမွန်သနသစရန် 

လ ိုအပ်သပသည်။ သဇာ်ဂ  ၏ ၀တထုတ ိုမ ာ်းသည် စာဖတ် 
ပရ သတ် စွ လမ််းနှစ်ပခ ုက်သသာ ၀တထုတ ိုမ ာ်း ပဖစ်သည်။ ထ ိုသ ိုို့ 

နှစ်ပခ ုက်ရသည်ေ့ အသ ကာင််းရပ်တစ်ခိုမှာ ဆရာသဇာ်ဂ  ၏ 

၀တထုတ ိုမ ာ်း၏ လူူ့သ ာဝအဖွ ွဲ့နှင်ေ့ အသရ်းအသာ်း အဖွ ွဲ့အနွ ွဲ့ 

သကာင််းမွန်မှုတ ိုို့သ ကာင်ေ့ ပဖစ်သည်။ ထ ိုို့ပပင် ဇာတ်လမ််း အဆ ို်း 

သတ်အပ ိုင််း သကာင််းမွန်မှု သ ကာင်ေ့လည််း စာဖတ်သူတ ိုို့အဖ ိုို့ 
အသတွ်းအပမင် ခ စာ်းမှုတစ်ခိုခို သပ်းစွမ််းန ိုင်သ ကာင််း သတွွဲ့ရှ  

ရပါသည်။ 

 ဇာတ်လမ််း ဖန်တ ်းမှုရှုသထာင်ေ့မှ သလေ့လာလျှင် ဇာတ်သ မ််း 

ပ ိုင််းသည် စာဖတ်သူ၏ သ  လ ိုသဇာအရှ န်က ို အာ်းသပ ာေ့သအာင် 

သဆာင်ရ က်ရသည်ေ့ အပ ိုင််း ပဖစ်ပပ ်း ၀တထုသည် သူူ့အလ ိုလ ို 
ပပ ်းသွာ်းသည်ဟို မှတ်ယူ  ကပါသည်။ သ ိုို့သသာ် ၀တထုတ ိုတွင် 

လူူ့သ ာ၀ အဖွ ွဲ့၊  ၀ ပပဿနော အဖွ ွဲ့တ ိုို့သည် ဇာတ်လမ််း 

ထက် ပ ို၍ ပဓာနက  ပါသည်။ သဇာ်ဂ  ၏ ၀တထုတ ို 

မ ာ်းသည်လည််း ဇာတ်လမ််းထက် လူူ့သ ာ၀ အဖွ ွဲ့က ို ပ ို၍  

အသလ်းထာ်းသည် သာမက အဆ ို်း သတ် ဖန်တ ်းမှု 
အပ ိုင််းသည် သပပာင်သပမာက်သသာ လူူ့သ ာ၀ အဖွ ွဲ့၊ 

 ၀အပမင်ပဖင်ေ့ အဆ ို်းသတ် သရ်းသာ်းထာ်းရာ ရသ 

သပမာက်မှုက ို သထာက်ပ ေ့သပ်းသ ကာင််း သတွွဲ့ရပါသည်။ 

န  ဂ ိုျား 

သဇာ်ဂ  ၏ ၀တထုတ ိုမ ာ်းသည် အစ၊ အလယ်၊ အဆ ို်း စ တ်၀င် 

စာ်း ဖွယသ်ကာင််းသသာ ၀တထုတ ိုမ ာ်း ပဖစ်သ ကာင််း သလေ့လာ 

သတွွဲ့ရှ ရသည်။ အဆ ို်းသတ်ဖန်တ ်းမှုပ ိုင််း သကာင််းမွန်မှု 

သ ကာင်ေ့လည််း စာဖတ်သူတ ိုို့အတွက် သတွ်းသတာဖွယ်ရာ တစ် 

ခိုခိုက ိုလည််းသကာင််း၊ အသ အပမင် ခ စာ်းမှု တစ်ခိုခိုက ိုလည််း 
သကာင််း သပ်းစွမ််းန ိုင်သသာ ၀တထုတ ိုမ ာ်းပဖစ်သ ကာင််းနှင်ေ့ အ 

ပခာ်းသသာ ရှုသထာင်ေ့မ ာ်းမှလည််း သိုသတသနပပုန ိုင်သသာ 

ဝတထုတ ိုမ ာ်းပဖစ်သ ကာင််း သလေ့လာလ ိုသူတ ိုို့အတွက် အ 

သထာက် အကူ ပပုလ မ်ေ့မည်ဟို ယ ို ကည်ပါသည်။ 

က  မ ော်ျားက  ိုျားစ  ရငော်ျား 

သဇာ်ဂ  ။ (၁၉၉၉)။ ဝ တ္ထု တ္ ိုဇပေါငော်ျားခ  ုပော်။ ရန်ကိုန်။ 

သင််းလ ေ့ဝင််းပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ထင်လင််း။ (၁၉၇၉)။ “ ာသာပပန်၀တထုတ ို”၊ 

၀ တ္ထုတ္ ိုစ တ္မော်ျား။ ရန်ကိုန်၊ စာသပဗ မာန်။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ (၂၀၀၈)။ ဖ မန ော်မ အဘ ဓ  န ော်။ ရန်ကိုန်၊ 
သနလင််းပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

၀ တ္ထုတ္ ိုစ တ္မော်ျား။ (၁၉၇၉)။ ရန်ကိုန်၊ စာသပဗ မာန်။ 

ဖတ္ော်ရှုဇ လော့လ  ဇသ  စ  အိုပော်စ  ရ ငော်ျား 

ခ  ုခ  ုတင်ေ့၊ သဒါက်တာ၊ ပါသမာကခ(ပမန်မာစာ)။ (၂၀၁၁)။ 

ဖမန ော်မ စ  သိုဇတ္ သန စ  တ္မော်ျားမ   ျား။ ရန်ကိုန်၊ 
ကာလာဇိုန်ပ ိုနှ ပ်တ ို 
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မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၏ ဇ က ျားလ ကော်ကဗ  မ  ျားမှ အ သ ၊ က ရနော်ဇ လော့လ ခ ကော် 
ရျီရျီကကငော် 

ပမနမ်ာစာဌာန 

နည််းပညာတကကသ ိုလ်(ပခိုကက ) 

Shweyimay.2066@gmail.com 

စ  တ္မော်ျားအက  ဉ ော်ျား 
ဤစာတမ််းသည် ပမန်မာစာသပနယ်ပယက်ဗ ာကဏ္ဍလာ 

''မင််းသိုဝဏ်" ၏ သက ်းလက်ကဗ ာမ ာ်းမှ အသ ကာရန် 

က ိုသလေ့လာတင်ပပထာ်း သသာစာတမ််းပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မာစာ 
သပလာ သခတ်ကဗ ာဆ ိုင်ရာ သသ ာတရာ်းနည််းနော မ ာ်းက ို 

အသပခခ ပပ ်း မင််းသိုဝဏ်၏ ကဗ ာသပါင််းခ ုပ် (၁၉၂၇ ခိုနှစ်မှ 

၁၉၉၄ ခိုနှစ်အတွင််း)မ ှ ပမန်မာေ့ သက ်းလက်ကဗ ာမ ာ်းက ို 

အသလေ့လာခ အပဖစ် သတ်မှတ်သလေ့လာပါသည်။ အသ စ ်းဆင််း 

မှုက ို ကာရန်စနစ်ပဖငေ့် ထ န််းည  သပ်းသသာသ ကာငေ့် အသ ခ  ုသာ 
ပပ ်း အဓ ပပာယ်သလ်းနက်မှုက ိုပဖစ်သစပါသည်။ ပမန်မာကဗ ာ 

သင် ကာ်းမှုအတွက် အသထာက်အကူပဖစ်န ိုင်ရန် ရည်ရ ယ် 

ပါသည်။ 

သသာေ့ခ က်စကာ်းလ ို်းမ ာ်း- အသ ၊ ကာရန်၊ တက်သ ၊ သက်သ ၊ 

န မေ့်သ ၊ တ ိုင်သ  
န  ဒေါန ော်ျား 

 သလေ့လာတင်ပပရာ၌ "မင််းသိုဝဏ်ကဗ ာ သပါင််းခ ုပ်" 

(၁၉၂၇ ခိုနှစ်မ ှ၁၉၉၄ ခိုနှစ်)အတွင််းမှ သက ်းလက်ကဗ ာမ ာ်း 

က ိုသာ သရ ်းခ ယ်သလေ့လာပါသည်။ အသ ၊ ကာရန်မ ာ်းက ို 

သ က် သဆ်း၊ ဝကဂပါ၊ ပန််းသည်၊ ဖ ို်းသမာင်လာပပ  ၊ ရ က် ကမ််း 
သရက  ု  ငသမာင်ည ု၊ သရွှပမခွစာ၊ သူူ့ဝါဒ၊ စ ပပရ ာ ကဗ ာမ ာ်းမှ 

အသ ၊ ကာရန် မ ာ်းက ို သကာက်နိုတ်တင်ပပ ထာ်းပါသည်။ 

 

မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၏ ဇက  ျား လက ော်က ဗ  မ  ျားမ ှ အသ ၊က  ရန ော် 

ဇလော့လ ခ  က ော် 
သက ်းလက်ကဗ ာမ ာ်းက ို သလေ့လာတင်ပပရာတွင် အသ ကာင််း 

အရာပ ိုင််းထက် အသရ်းအဖွ ွဲ့က ို သလေ့လာတင်ပပထာ်းပါသည်။ 

ကဗ ာသရ်းဖွ ွဲ့ နည််းမ ာ်း ပဖစ်သသာ အသ ၊ ကာရန်၊ နရ ၊ ဂိုဏ်၊ 

အလကဂာ၊ ရသ ဟူ၍ရှ ရာ အသ နှငေ့်ကာရန်က ို သလေ့လာထာ်း 

ပခင််းပဖစ်သည်။  
၁။ အသ ၊ က  ရန ော် 

 ကဗ ာဖွ ွဲ့ဆ ိုရာတွင် အသ ၊ ကာရန်က ို စနစ်တက အ သ ို်းပပု 

၍ ဖွ ွဲ့ဆ ိုသလေ့ရှ သည်။ ပမန်မာကဗ ာဖွ ွဲ့နည််း က မ််းမ ာ်းတွင် 

ပမန်မာစကာ်း၌ အသ သလ်းမ  ု ်းရှ သ ကာင််း သဖာပ်ပထာ်းပါသည်။ 

ထ ိုအသ သလ်းမ  ု ်းမှာ- 
၁။ တ္က ော်သ  (၁၈)ပေါျား ၊ ၂။ သက ော် သ (၁၈)ပေါျား ၊ ၃ ။ န  မော့ော်သ  (၁၈)ပေါျား ၊ 

၄ ။ တ္ ိုငော် သ (၁၀)ပေါျား ၁ တ ိုို့ပဖစ်ပါသည်။ 

တက်သ သည် သအာက်ပမစ်နှငေ့် ဝ သဇဇန မပါ သသာအ 

သ  ပဖစ်ပါသည်။ 

 သက်သ သည် သအာက်ပမစ်နှငေ့် သအာက်ပမစ် ပါသက ေ့သ ိုို့ 

ရ တ်ဆ ိုရသသာအသ ပဖစ်ပါသည်။ 

 န မေ့်သ သည် (ဝ သဇဇန )ဝစစသပါက်ပါသသာ အသ ပဖစ်ပါ 

သည်။ 
 တ ိုင်သ သည် က်၊ စ်၊ တ်၊ ပ ် စသညေ့် အသတ်တ ိုို့က ို 

သအာက်ပမစ်သ က ေ့သ ိုို့ အသ ို်းပပုန ိုင်သသာ အသ ပဖစ်ပါသည်။ 

 အထက်ပါ ပမန်မာစကာ်း၏ ပကတ သ သလ်းမ  ု ်းအနက် 

တက်သ သည် ကဗ ာလကဂာ၏ခ  သ ၌ပါဝင်လ က်ရှ ပါသည်။ 

ခ  သ  ဆ ိုသည်မှာ ပမ ငေ့်တင်ထာ်း သသာအသ မ  ု ်းပဖစ်ပါသည်။ 
သက်သ ၊ န မေ့်သ ၊ တ ိုင်သ တ ိုို့သည်ကဗ ာလကဂာ၏ ခ သ ၌ 

ပါဝင်လ က်ရှ  ပါသည်။ ခ သ ဆ ိုသည်မှာ က ဆင််းသွာ်းသသာ 

အသ မ  ု ်း၊ရပ်၍ ရသသာ အသ မ  ု ်းပဖစ်ပါသည်။ 

 အသ စ ်းဆင််းမှု သာယာသပပပပစ်ရန် ကာရန်၏ အသပခခ  

အဂဂါရပ်မ ာ်းပဖစ်သသာ ဗ ည််းသ ၊ သရသ တ ိုို့က ပ ေ့ပ ို်းသည်။ ကာ 
ရန် ဆ ိုသည်မှာ ကာရနတဟူသသာ ပါဠ စကာ်းမှ ဆင််းသက်လာ 

သညေ့် အကခရာ၏ အဆ ို်းသ ပဖစ်ပါသည်။ 

 မင််းသိုဝဏ်က "ကဗ ာသရ်းခ င်စာစပ်သင်" စာအိုပ် တွင် 

ကာရန်၏ သသ ာက ို- 

 က  ရန ော်ဆ ိုသည ော်မှ   အထူျား အဆန ော် ျားမ ဟိုတ္ော်ပေါ။ အက ခရ  ၏ 
အသ မျှ သ  ဖဖစ ော်ပေါသညော်။ ဥပမ   က-အက ခ ရ ၏အ သ သည ော် 

(အ)ဖဖစ ော်ပေါသညော်။ က  -အ က ခရ ၏ အ သ သည ော် 

(အ  )ဖဖစ ော်ပေါသညော်။ က  ျား-အက ခရ ၏ အသ သည ော် 

(အ  ျား)ဖဖစ ော်ပေါသညော်။ ၂ဟိုဖွငေ့်ဆ ိုထာ်းပါသည်။ 

 ပမန်မာကဗ ာသရ်းဖွ ွဲ့ရာတွင် ကာရန်ကက ်း(၁၆)ပါ်း၊ ကာရန် 
ငယ်(၆၄)ပါ်းရှ ပါသည်။  

 ဆရာမင််းသိုဝဏ်သည် ကာရန်စည််းကမ််းကက ်းသသာ စာ 

ဆ ိုပဖစ်သ ကာင််းက ို ပမဇင်၏ ကဗ ာေ့နရ  နှငေ့်န မ တ်ပ ိုတွင်- 

 မငော်ျားသိုဝဏ္ော် သည ော် က  ရန ော်စ ည ော်ျားက မော်ျား ကက ျီျားဇ သ  က ဗ   

ဆရ ဖဖစ ော် သည ော်။ က  ရန ော်အ သ ိုျားဖပု ရ ၌ အစ ဉော်အလ  က  ို မပ  က ော် 
ဖပ ျားဇစ လ ို၊ အစ ဉော်အလ  က သတ္ော်မှ တ္ော်ဇသ   စ ည ော်ျားက မော်ျား 

ဇဘ ငော် အ တ္ွငော်ျား၌ က  ရန ော်စ ပော်ဟပော်လ ိုသည ော်။ ဆရ သည ော် ပည   

ရည ော်၊ က ဗ  ရည ော် ရှ ဇသ ဇကက  ငော့ော် က  ရန ော်က  ို ထ ဇရ  က ော်စ ွ  

အသ ိုျားခ  ၍ အရည ော်အဇ သွျားက  ို ဖမြှငော့ော်တ္ ငော်န  ိုငော်ခ ော့ သည ော်။ ၃ ဟိုသဖာ်ပပ 

ထာ်းပါသည်။ 
၁၊ ၁။ ဖ ိုျားဇ မ ငော်လ  ပပျီက ဗ  မှ အသ ၊ က  ရန ော် 

 ဆရာမင််းသိုဝဏ်သည် သက ်းလက်ပပည်သူ တ ိုို့၏ ဝ 

အသပခနှငေ့် ဓသလေ့အမူအရာတ ိုို့က ို ကဗ ာမ ာ်းပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့ 

ပါသည်။ "ဖ ို်းသမာင်လာပပ " ကဗ ာ၏အသ ကာင််း အရာ မှာ 
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တ ငါလိုပ်ငန််းပဖငေ့် အသက်သမွ်း ဝမ််းသ ကာင််းပပုရသညေ့် သက ်း 

သတာသာ်းတ ငါသည် တစ်ဦ်း၏ ရပ်ရ ာအတွက် အသက် 

စွနိ်ု့ဝ ေ့သ ကာင််း သဖာပ်ပထာ်း သသာ ကဗ ာပဖစ်ပါသည်။ တ ငါ 
သည် သမာင်ဖ ို်းသမာင် လိုပ်ငန််းသ မ််း၍ ရ ာသ ိုို့ပပန်လာ 

ပ ိုပမင်ကွင််းက ို- 

ယ တ္ွငော် အိုပော်ဇဆ  ငော်ျား၊ 

ဝ  တ္က ော်ဇခ   ငော်ျားန ှငော့ော် ၊ 

ခ ေါျားဇ စ  ငော်ျားက  ိုယော်က  ို ငော်ျား၊ 
ငေါျားပ လ ိုငော်ျားက  ို၊ 

လွယော်သ ို ငော်ျားပပျီျားလ ျှငော်၊ 

ရ  က  ိုဝငော် သည ော်၊ 

လူပငော်ဇလ လ ျား၊ တ္ဇစ ေလ ျား။ ၁ 

 ဟို(၄၊ ၃၊ ၂)ကာရန်စနစ်က ို အသ ို်းပပု၍ ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်း ပါသည်။ 
 သမာင်ဖ ို်းသမာင်သည် လက်ယာ က်တွင် ငါ်းအိုပ် သဆာင််း 

၊ ဝ  က်တွင် သလှတက်က ိုက ိုင်၍ ခါ်းသစာင််းက ိုင််း က ိုင််းပဖငေ့် 

ငါ်းပလ ိုင််း က ိုလွယ်သ ိုင််းပပ ်း ရ ာတွင််းသ ိုို့ဝင်လာ သည်။ 

တ ငါသည်ပဖစ်၍ သရဒဏ်၊ သလဒဏ်၊ ရာသ ဥ္တိုဒဏ် တ ိုို့က ို 

ပငပ်န််းကက ်းစွာခ စာ်းရသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် လူသပခတ တ် ခ  န်တွင် 
ရ ာသတာင်သခ ာင််းမှ ပပန်လာပ ိုသည် သမှာင်နှငေ့်မည််း မည််း၌ 

လူလာ်းတသစဆလာ်းဟိုပင် ခွ ပခာ်း၍မရန ိုင်သအာင် ရှ သနပါသည် 

။ ထ ိုအသ ကာင််းက ို စာဆ ိုက (၄၊ ၃၊ ၂)ကာရန် ယူ၍ ဖွ ွဲ့ဆ ို 

ထာ်းပါသည်။ ဖွ ွဲ့ဆ ိုရာတွင် "သဆာင််း၊ သခ ာင််း၊ သစာင််း"ဟူ 

သသာ ခ သ  "က ိုင််း၊ လ ိုင််း၊ သ ိုင််း" ဟူသသာ ခ သ ၊ "လျှင်၊ ဝင်၊ 
ပင်"ဟူသသာ ခ  သ  တ ိုို့ပဖငေ့် ကာရန်ယ၍ူ သရိုပ်သဖာ်ဖွ ွဲ့ဆ ို 

ထာ်းပါသည်။ အသ စ ်းဆင််းမှုအသနပဖငေ့် ခ သ ၊ ခ  သ တ ိုို့က ို 

တစ်လှညေ့်စ  ကာရန်ယ ူဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသသာသ ကာငေ့် သိုတ သာယာ 

မှုပဖစ်သစပါသည်။ ဖတ်ရှုရာတွင်လည််း စကာ်းမသထာငေ့်   

သပပပပစ်သခ ာသမွွဲ့သစပါသည်။ (၄၊ ၃၊ ၂)ကာရန်ပဖငေ့်ဖွ ွဲ့ဆ ို 
ထာ်းသသာသ ကာငေ့် ခါ်းက ိုင််းက ိုင််းပဖငေ့် ရ ာ ထ သ ိုို့ တစ်လှမ််း 

ခ င််းဝင်လာသသာ ဖ ို်းသမာင်၏ အသွင်နှငေ့် လှုပ် ရှာ်းမှု က ို 

တသရ်းသရ်းပမင်သယာင်လာသစပါသည်။ 

 လူသပခတ တ်ခ  န်တွင်ပပန်လာသသာ တ ငသည် သမာင်ဖ ို်း 

သမာင်က ို အခွငေ့်သကာင််းယူ၍ ဓာ်းပပတ ိုို့သည် ရ ာက ိုဝင်သရာက် 
စ ်းနင််းရန် ကက စည် ကသည်။ သ ိုို့သသာ် သမာင်ဖ ို်းသမာင်သည် 

ရပ်ရ ာက ိုခ စ်စ တ်ပဖငေ့် ရ ာတွင််းသ ိုို့ ဓာ်းပပအဝင်မခ    ရ ာက ိုန ှု်း 

သဆာ်ရင််း ဓာ်းပပရန်မှ ကာကွယ်ကာ အသသခ ခ ေ့သည်။ ထ ိုအ 

သ ကာင််းက ို စာဆ ိုက- 

ဇမ  ငော်ျားက  ိုထိုပေါ ၊ လူစ ိုပေါဇ ဟော့။ 
ရ  က  ိုဇဘျားမ ှ၊ က  က ွယော်ကက ဇလ  ော့ 

ဓ  ျားဖပငေါ ော့အ  ျား၊ ဖမ ော်ျား၍ထ ျား ဟို၊ 

စ က  ျားမ ဆ ိုျား ၊ ဟစ ော်ဇ အ ော် တ္ိုန ော်ျားတ္ွငော်၊ 

ဒ ိုငော်ျား ဒိုန ော်ျားဒ န ော်ျားသ ၊ ရ  လ ိုျားည  သည ော်၊ 

ဇခ   ငော်ျားယ ပ ော့ တ္ငော် ထပော်သ တ္ည ော်ျား။ ၂ 
 
၁  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၆၃ ၊ ၁ ၆ ၈ 
၂  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၆၈၊ ၁၃ ။ 
၃  ဖမ ငော်၊ ၁၉ ၉၈၊ ၁၀ ၅။ 

ဟို(၄၊ ၃၊ ၂)ကာရန်စနစ်က ို အသ ို်းပပု၍ ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။ 

ကဗ ာတွင် "ထို၊ စို၊ မှ၊  က၊ ပပ၊ အာ်း၊ ထာ်း၊ ကာ်း၊ ဆ ို်း၊ တိုန််း၊ 

ဒိုန််း"ဟူသသာ ခ သ တ ိုို့ပဖငေ့် ကာရန် ယူ၍ ဖ ို်းသမာင်၏  ဝ 
န ဂ ို်းက ို "သ ၊ ည ၊ ယ "ဟူသသာ ခ  သ  ပဖငေ့် အဆ ို်းသတ် 

တင်ပပထာ်းပါသည်။ ခ သ မ ာ်း ပဖငေ့် အထပ်ထပ်အခါခါ ဖွ ွဲ့ဆ ို 

ထာ်းသသာ်လည််း ကဗ ာ စာပ ိုဒ်၏အဆ ို်းတွင် ခ  သ ပဖငေ့်ဆ ို်း 

ထာ်းပခင််း၊ (၄၊ ၃၊ ၂) ကာရန် စနစ်ပဖငေ့် အသရ်းကက ်းသနခ  န ်

ကာရန်က လ  ထို၊ စို၊ မှ၊  က ဟိုဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပခင််းသ ကာငေ့် အသ  
စ ်းဆင််း မှုသပပပပစ်သခ ာသမွွဲ့သည်။ စာဖတ်သူ၏စ တ်တွင် ဖ ို်း 

သမာင်၏ အပဖစ်အပ က်က ို ပမငသ်ယာင်လာသစပါသည်။ စာဆ ို 

တင်ပပလ ိုသသာ အနက်အဓ ပပာယ်က ို ထ ိုကာရန်စနစ်နှငေ့် အသ  

တ ိုို့က အာ်းပဖညေ့်သပ်းန ိုင် သ ကာင််း သတွွဲ့ရှ ရ ပါသည်။ ဖ ို်းသမာင် 

၏ ရ ာခ စ်စ တ်နှငေ့်ဆ သလ ာ်သသာ တရစပ်န ှု်းသဆာ်သ ၊ သဆာ် 
ဩသ က ို  ကာ်းသယာင်သညေ့်အပပင် အသ အဆက်မပပတ် မရပ ်

နော်းမှု ကာရ  ခ  န်ဆက်မှုက ိုပါ သတွွဲ့ရသည်။ 

၁၊ ၂။ ရ က ော်ကက မော်ျား ဇရ က   ု  ငဇမ  ငော် ည  ုက ဗ  မှ အ သ ၊ က  ရန ော် 

 ဆရာမင််းသိုဝဏ်သည် သက ်းလက်မှာသမွ်း၍ သက ်းလက် 

က ိုခ စ်သသာ စာဆ ိုပဖစ်သည်။ သက ်းလက် သတာရ ာတ ိုို့တွင် 
တ ငါလိုပ်ငန််း ပဖငေ့် အသက်သမွ်းသူပင် ရပ်ရ ာက ိုခ စ်သသာစ တ် 

ပဖငေ့် ကာကွယ်တတ်သ ကာင််း လူငယ်တ ိုို့က ို အသ သပ်းထာ်း 

သည်။ ထ ိုို့အတူ ရပ်ရ ာမှ အထင်ကက ်း သလ်းစာ်းပခင််းမခ ရသသာ 

လူငယ် တစ်သယာက်သည် က ၊ ဉာဏ၊် ဝ ရ ယသ ကာငေ့် တ ို်းပွာ်း 

န ိုင် သ ကာင််းက ိုလည််း "ရ က် ကမ််းသရက  ု  ငသမာင်ည ု" ကဗ ာ 
ပဖငေ့် တင်ပပထာ်းပါသည်။ သက ်းသတာ သာ်းသမာင်ည ုသည် 

မည်သူ တစ်ဦ်းတစ်သယာက်၏ သနရာသပ်းဆက်ဆ ပခင််းက ို 

မခ ခ ေ့ရ ူ်းသပ။ သ ိုို့သသာ် သမာင်ည ုသည် ရပ်ရ ာသာယာသရ်းမှ 

အစ က စစတ ိုင််း တွင် ပါဝင်သဆာင်ရ က်ခ ေ့သည်။ အသရ်း 

က စစရှ ပါက ဖ ာခင််းပခင််း၊ သရခပ်ပခင််း၊ ဧညေ့်သည်မ ာ်း၏ 
ထ ်းနှငေ့်ဖ နပ် မ ာ်းထ န််းသ မ််းသပ်းပခင််းတ ိုို့ က ို 

သဆာင်ရ က်တတ်သည်။ မ က်နှောကက ်းငယ်မသရ ်း ကူည သဆာင် 

ရ က်သပ်းတတ်သူ ပဖစ်သည်။ ထ ိုအသ ကာင််းက ို ကဗ ာတွင်- 

ရပ ော်မှုရ  တ္  ၊ 

ရှ ဇသ ခ ေါ၌ ၊ 
ဖ  ခ ငော်ျားဇ ရခ ပော်၊ 

ဖ န ပော်က  ိုသ မော်ျား၊ 

ထျီျားက  ိုထ နော်ျား န ှငော့ော်၊ 

သူစ  မော်ျားသူက က ော်၊ 

သူန ှုတ္ော်ဆကော် သည ော်၊ 
မ က ော်န ှှောကက ျီျားငယော် သူမဇ ရ ျား ။ ၁ ဟိုဖွ ွဲ့ ဆ ိုထာ်းသည်။ 

သမာင်ည ု၏ပရဟ တစ တ်နှငေ့် 

ဆက်ဆ သရ်းသပပပပစ်သကာင််းမွန်သသာ အသ ကာင််း က ို ကဗ ာ 

လာကာရန်နှငေ့် အသ ယပူ ိုတွင် "တာ၊ ခါ၊ဖ ာ" ဟူ သသာ 

ခ  သ (၄၊ ၃၊ ၁ ကာရန်)၊ "ခပ်၊ နပ်"ဟူသသာ (၄၊ ၂)ကာရန်၊ 
"သ မ််း၊ ထ န််း၊ စ မ််း"ဟူသသာ ခ သ (၄၊ ၃၊ ၂)ကာရန်၊ "က က်၊ 

ဆက်၊ မ က်"ဟူသသာခ သ  (၄၊ ၃၊ ၁)ကာရန်တ ိုို့ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ို 
  ၁ မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၉၇။  ၂  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၉၇။ 
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ထာ်းပါသည်။ ခ သ က ို ထပ်ခါ 

ထပ်ခါသ ို်းထာ်းသသာ်လည််း (၄၊ ၃၊ ၁)၊ (၄၊ ၃၊ ၂) 

ကာရန်စနစ်သ ို်းထာ်းပခင််းသ ကာငေ့် အသ ခ  ု  သာ သပပပပစ်မှု 
ရှ သ ကာင််း သတွွဲ့ရသည်။ (၄၊ ၂)ရ ထာ်းသပပ်း ကာရန် 

စနစ်သ ို်းထာ်းပခင််းသ ကာငေ့်လူမှုသရ်း စ တ်ဓာတ်အပပညေ့် ပဖငေ့် 

မနော်းတမ််းပပုမှုသဆာင်ရ က်သနသညေ့် သမာင်ည ု၏ အပပု 

အမူက ို သပေါ်လွင်သစပါသည်။ 

 သက ်းလက်သတာရ ာတ ိုို့တွင် သက ်းလက်လူငယ်မ ာ်း သည် 
ဗ ပ်သစာင််းတ ်း ကသည်။  ကက်ပွ သလာင််း ကသည်။ ကက်ဆွ  

 ကသည်။ ဇာတ်ပွ  ကညေ့် ကသည်။ ထ ိုအသပ ာ်အပါ်းတ ိုို့က ို 

သမာင်ည ုသရှာင်  ကဉ်ခ ေ့သ ကာင််းက ို- 

 မတ္ျီျားဗ  ပ ော်ဇစ  ငော်ျား၊  

မဇ လ ငော်ျား ကက က ော်ပွ ၊  
မဆွ က က ော်ခ ပော်၊  

ပွ   တ္ော်ဇရ ှ ငော်ကက ဉော်၊  

သူ၏ဉ  ဏ္ော်မှ ၊  

လူစ ဉော်မ ျီဖ ိုို့ တ္စ ော်ခိုတ္ည ော်ျား။ ၂ ဟို ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။ 

ကာရန်ယရူာတွင် "သစာင််း၊ သလာင််း၊ ပွ ၊ ဆွ ၊ ခ ပ်၊ ဇာတ်"ဟူ 
သသာ (၄၊ ၂)ကာရန်ပဖငေ့် သွက်သွက်လက်လက်တင် ပပထာ်းပါ 

သည်။ (၄၊ ၂)ရထာ်းသပပ်းသ လွင်ကာရန်က ို ဆက်တ ိုက် 

အသ ို်းပပု ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသသာသ ကာငေ့် ဗ ပ်သစာင််းတ ်းပခင််း၊  ကက် 

ပွ သလာင််း ပခင််း၊ ကက်ဆွ ပခင််း၊ ဇာတ်ပွ  ကညေ့်ပခင််းစသညေ့် 

အသပ ာ်အပါ်း ဟူသမျှ စ တ်မဝင်စာ်းသသာ သမာင်ည ု၏ စ တ် 
ဓာတ် နှငေ့် စရ ိုက်က ို သပေါ်လွင်သစသည်။ အသ စ ်းဆင််းမှု 

အသနပဖငေ့် "သစာင််း၊ သလာင််း၊ ပွ ၊ ဆွ ၊ ခ ပ်၊ ဇာတ်"ဟူသသာ 

ခ သ တ ိုို့ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။ ခ သ  မ ာ်းထပ်ခါထပ်ခါ အသ ို်း 

ပပုဖွ ွဲ့ဆ ို ထာ်းသသာ်လည််း " ကဉ်၊ ဉာဏ၊် စဉ်"ဟူသသာ (၄၊ ၃၊ 

၂)ကာရန်ပဖငေ့် ကဗ ာစာပ ိုဒ်က ို အဆ ို်းသတ်ဖွ ွဲ့ ဆ ိုထာ်းသသာ  
သ ကာငေ့် အသ က ို ကာရန်စနစ်ပဖငေ့် ထ န််းည  ထာ်းရာ စာဆ ို 

၏ကာရန်န ိုင်နင််းမှုနှငေ့် ရ တ်ဆ ိုရ အသ သာမှုက ို  သတွွဲ့ရသည်။ 

၁၊ ၃ ။ ဇရ ွှေဖမဇ ခ ွစ   က ဗ  မှ အ သ ၊ က  ရန ော် 

 သက ်းလက်သူ၊ သက ်းလက်သာ်းတ ိုို့သည် အသနရ ို်း သက ေ့ 

သ ိုို့ အသပပာအဆ ို၊ အပပုအမူမှာလည််း ရ ို်းသာ်း ကသည်။ 
ပရ ယာယ်မရှ ၊ မာယာမပါ   တိုတ်ထ ို်းအ ို်းသပါက်သပပာဆ ိုပပုမူ 

တတ် ကသည်။ ထ ိုအသ ကာင််းက ို စာဆ ိုက "သရွှပမသခွစာ" 

ကဗ ာ ပဖငေ့် တင်ပပထာ်းသည်။ ဤကဗ ာတွင် အရှ က ိုအရှ  

အတ ိုင််း တ ို်းတ ို်းတ တ ၊ ခွက က သပပာတတ်သသာ သမာင်သရွှပမ 

က ို ရပ်ရ ာက လူူ့ခွစာဟို သခေါ် ကသည်။ ထ ိုအသ ကာင််းက ို- 
စ  ိုက ော်လ ိုကော်မ တ္ော်တ္တ္ော်၊ 

သူဇဖပ  တ္တ္ော် ၍၊  

အရပ ော်ထ က ၊  

ဇမ  ငော်ဇရ ွှေဖမက  ို၊  

လူူ့ခ ွစ  ဟို ဆ ိုကက သည ော်။ ၃ ဟို (၄၊ ၃၊ ၂)ကာရန်စ 
နစ်ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသည်။ "တတ်၊ တတ်၊ ရပ်၊ က၊ ပမ၊ 

ခ"ွဟူသသာ ခ သ တ ိုို့ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသည်မှာ စ ိုက်လ ိုက် 

မတ်တတ် သပပာဆ ို တတ်သသာသသ ာက ို သပေါ်လွင်သစသည်။ 

ဆ ိုလ ိုခ င်သညေ့် အနက်အဓ ပပာယ်က ို အသ စ ်းဆင််းမှုက ပ ေ့ပ ို်း 

သပ်းန ိုင်သည်။ အသ  က ို (၄၊ ၃၊ ၂)ကာရန်စနစ်ပဖငေ့် ထ န််းည   

ထာ်းသ ကာင််း သတွွဲ့ရှ ရ ပါသည်။ 
သက ်းလက်ပပည်သူတ ိုို့၏ ရ ို်းသာ်းပပ ်း စ တ်ထ ရှ သညေ့် 

အတ ိုင််း ပပုမူဆက်ဆ တတ် ကပ ိုက ို သပေါ်လွင်သစသညေ့် အသ  

ကာရန် ပ ေ့ပ ို်းမှုပဖစ် သ ကာင််းသတွွဲ့ရသည်။  

၁၊ ၄ ။ ဝ က ကပေါက ဗ  မှ အသ ၊ က  ရန ော် 

 ကသလ်းကဗ ာမ ာ်းတွင် ဆရာမင််းသိုဝဏ်၏ ထူ်းပခာ်း 
ဆန််းသစ်သသာ ကာရန်ယပူ ိုက ို သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ ဝကဂပါ 

ကဗ ာ သည် ကသလ်းငယ်မ ာ်း၏ စ တ်နှလ ို်းက ို ခ စ်စဖွယ်ဟန် 

အမူအရာ သပေါ်သအာင်ရည်ရ ယ်၍ ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသသာကဗ ာ 

ပဖစ်သည်။ ရည်ရ ယ်ခ က်သကာင််း သက ေ့သ ိုို့ ကသလ်းငယ်မ ာ်း 

ရ တ်ဆ ိုရာတွင် သပပပပစ်မှုရှ  သစရန်အတွက် ခ  ုသာသသာအသ ၊ 
လွယက်ူသသာစကာ်းလ ို်း၊ သပပပပစ်သသာကာရန်ယပူ ို တ ိုို့ပဖငေ့် 

ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသသာကဗ ာပဖစ်ပါ သည်။ 

 ဝကဂပါကဗ ာတွင် သလ်းခ  ု ်းငယ်စပ်နည််းက ို အသ ို်းပပု ကာ- 

 ဇအျားရ ပ ော်သ  တ္ ော့ ဖပည ော်ဇည  ငော်ည  ု၊  

ဥဩ တ္ွန ော်သ ခ  ု ။  
ဒ ိုျားယ ိုစ ျီျားတ္ ော့ န ဒျီတ္ွငော်ျား၊ 

ဖမက ော်ခငော်ျားလ ော့လ ော့ ဇဖမည ျီည ျီ၊  

က  ော့ဇက  ော်ဝတ္ော်မ ှုန ော်စ ျီ။  

  လျီဇပ   ော်တ္ ော့ ဇက   ငော်ျား သခ ကမော်ျား၊  

လူဇလျား သွ  ျားခ  ငော်စ မော်ျား ။ ၁ ဟို ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။ 
ပ ိုဒ်ဆ ို်းကာရန် မ ာ်းပဖစ်သသာ "ည ု၊ ခ  ု"ဟူသညေ့် ခ  သ ပဖငေ့် 

ကာရန်ယထူာ်း ပါသည်။ တတ ယအသ ကာင််းတွင် "ယ ို"ဟူ 

သညေ့် ခ  သ ပဖငေ့်ပင် ကာရန်ခ  တ်လျှက် ပ ိုဒ်ဆ ို်းတွင် "တွင််း" 

ဟူသသာ ခ သ ပဖငေ့် ကာရန် ယူထာ်းသည်။ စတိုတထအသ ကာင််း 

တွင် "ဆင််း"ဟူသညေ့် ခ သ ပဖငေ့် ပပန်၍အိုပ်ထာ်းသည်။ ထ ိုို့အ 
တ ူ "ည ၊ စ "ဟူ၍ ခ  သ ပဖငေ့် ပ ိုဒ်ဆ ို်း ကာရန်ယထူာ်းသည်။ 

"လ "က ို ကာရန်ခ  တ်လျှက် ပ ိုဒ်ဆ ို်း၍ "ခမ််း" ဟို ခ သ ပဖငေ့် 

ကာရန်ယသူည်။ သနောက်တစ်သ ကာင််းတွင် ပ ိုဒ်ဆ ို်း "စမ််း"ဟူ 

သသာ ခ သ ပဖငေ့် ပပန်၍အိုပ်ထာ်းသည်။ အသ စ ်း ဆင််းမှုအသန 

ပဖငေ့် ခ  သ တစ်လှညေ့်၊ ခ သ တစ်လှညေ့်ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းရာ အသ န မေ့် 
ပမငေ့် ည ညာသည်။ ရ တ်ဆ ိုရာတွင် သပပပပစ်မှုရှ ၍ သိုတ  

သာယာမှုပဖစ်သစသည်။ အနက်အဓ ပပာယ် ရှင််းလင််းလွယ်ကူ 

သပပပပစ်သသာ စကာ်းလ ို်းတ ိုို့ပဖငေ့် ခ  တ်ဆက်၍ ကာရန်ယထူာ်း 

န ိုင်သည်က ို သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

 ဝကဂပါကဗ ာနှငေ့်ပတ်သက်၍ ပမန်မာကသလ်း ကဗ ာမ ာ်း 
စာတမ််းတွင် ဆရာမကက ်းစ စ ဝင််းက- 

 "ဝ က ကပေါ" က ဗ  သည ော် ဆရ ဇရျား ဖွ ျဲ့ခ  ော့သမျှ က ဇလျား 

က ဗ  ျားမ   ျားတ္ွ ငော် အသ ည က ော်ဇ ည  ဖခ ငော်ျား၊ စ က  ျားလ ိုျားဇ ဖပဖပစ ော် 

ဇခ    ဇမ  ဖခ ငော်ျား၊ အဓ  ပပ ယော်ဖပည ော့ော် ဝ ဖခ ငော်ျားစ ဇသ   ဂိုဏ္ော်မ  ျားဖဖ ငော့ော် 

ည ျီည ွတ္ော် ဇသ  ထ ပော်တ္န ော်ျားစ  ရ ငော်ျားဝ ငော်က ဗ  ဖဖစ ော်ပေါ သည ော်။ သ စ ဉော် 
န  မော့ော်ဖမငော့ော် ည ျီည  လှပေါ သည ော်။ ၂ ဟိုသ ို်းသပ်ထာ်းပါသည်။ ကသလ်း 

ကဗ ာပဖစ်၍ ကသလ်းတ ိုို့နှုတ်၌စွ သအာင် အသ တန်ဆာ၊ ကာ  
၂ မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၂၉၇။ ၂  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၂၉၇။ 
၃  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၂၉၉။ 
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ရန်တန်ဆာ ဆင်ထာ်းသည်မှာ သဒဒါလကဂာရ၊ အတထာလကဂာ 

ရသပမာက်ပပ ်း အနက်အဓ ပပာယ်ထ မ သ ကာင််း သတွွဲ့ရသည်။ 

၁၊ ၅ ။ သဘက ော်ဇဆျား က ဗ  မှ အ သ ၊ က  ရန ော် 
 ဆရာမင််းသိုဝဏ်၏ သ က်သဆ်းကဗ ာသည်ကသလ်း 

ငယ်တ ိုို့၏သ ကာက်စ တ်က ို ဖယ်ရှာ်း၍ ရတနော(၃)ပါ်းသည် 

သာ က ို်းကွယရ်ာအစစ်အ မှန်ပဖစ်သ ကာင််း အသ သပ်းဖွ ွဲ့ 

ဆ ိုထာ်းသသာကဗ ာပဖစ် ပါသည်။ ဤကဗ ာတွင် 

 န ွှောျားရ  ိုငော်ျားသွ ငော်ျားခ   န ော် ဖပငော်မထွက ော်(န  ို့)၊  
ဖိုတ္ော်သဘက ော်ဇ တ္ွ လ ိုက ော်တ္တ္ော်တ္ ယော်။  

ဖိုတ္ော်သဘက ော်ဇ တ္ွ ဇကက  က ော်တ္ ော့ ဇ ဆျားက  ို၊  

ဘိုန ော်ျားကက ျီျားဇ ပျား လ ိုို့ရ ှ ပေါတ္ယော်။  

သူင ယော်ခ ငော်ျားရ ယော် သဘက ော်ဇ ဆျားက  ို၊  

က ျွ  ရိုပော်ဇ လျားန  ို့ လ ပေါက ွယော်။  
ဗိုဒဓ  ဓ မမ  သ ဃ ရ တ္ော်က ွ ျဲ့၊  

သရ လ တ္ော် လ ိုို့ဇ ဖပျား လ မော့ော်မယော်။ ၂ ဟိုဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။  

"ထွက်၊  က်"၊ "သဆ်း၊ သပ်း"၊ "သဆ်း၊ သလ်း"၊ "ရ တ်၊ 

လွှတ်"ဟူသသာ တစ်သ ကာင််းခ  တ်ကာရန်ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါ 

သည်။ ကသလ်း ငယ်မ ာ်းအတွက် ရည်ရ ယ်ဖွ ွဲ့ဆ ိုသသာ 
ကဗ ာပဖစ်၍ ကာရန်အခ  တ်အဆက်၊ အသ သနအသ ထာ်းတ ိုို့ 

သည် သိုတ သာယာနောသပ ာ် ဖွယ်သကာင််း သည်။ ရ ို်းသာ်း 

ပဖ စင်သသာ ကသလ်းငယ် တ ိုို့၏သ ာဝက ိုသဖာ်သဆာင်ထာ်း 

န ိုင်သည်။ နှစ်သ ကာင််းဆ ို်းတ ိုင််း "တယ၊် ကွယ၊် မယ်"ဟူသသာ 

ခ  သ  (သ သပါ ေ့ကာရန်)ယူထာ်း ပ ိုမှာလည််း အသ ခ  ုသာမှုက ို 
ပဖစ်သစပါသည်။ 

 ဆရာမင််းသိုဝဏ်သည် ကဗ ာဖွ ွဲ့ဆ ိုရာတွင် ရ တ်ဆ ိုရာ၌ 

သခ ာသမာ၍ မှတ်သာ်းရာ၌ လွယ်ကူသစရန် ခိုနှစ်လ ို်း ွ ွဲ့ ကဗ ာ 

မ ာ်းက ို ပ ိုဒ်ဆ ို်းကာရန် ထာ်းပပ ်း ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသည်က ိုလည််း 

သတွွဲ့ရပါသည်။ ထ ိုအသ ကာင််းက ို ဆရာဦ်းဟိုန်ဝမ်က "မင််းသို 
ဝဏ်နှငေ့် ကဗ ာ"စာအိုပ်တွင် 

 ရ တ္ော်ရဆ ိုရလ ွယော် ၍ ဖ တ္ော်ဖ တ္ော် လတ္ော်လ တ္ော် ဖမူျားကက ွဖခ ငော်ျား 

ဖဖစ ော်ဇအ ငော် စ က  ျားခ ိုန စ ော်လ ိုျားတ္စ ော်ပေါဒ၊ အဆ ိုျားက  ရန ော်ခ  တ္ော် ၍ 

ဇရ ျားလ သည ော်။ ဟိုသဖာပ်ပထာ်းပါသည်။ ကာရန်လည််းပါ၊ 

အသ လည််းသာ ၍ အနက်လည််းရှ  သ ကာင််းသတွွဲ့ရသည်။ 
သက ်းလက်သမာင်မယ်တ ိုို့၏ ရ ို်းရှင််းသသာ 

စ တ်ထာ်းနှငေ့် သက ်းလက်ဓသလေ့စရ ိုက်က ိုပါ သပေါ်လွင်သစ 

သ ကာင််းသတွွဲ့ရသည်။ 

၁၊ ၆ ။ သူူ့ဝ ေါဒ က ဗ  မှ အ သ ၊ က  ရန ော် 

 "သူူ့ဝါဒ"ကဗ ာတွင် သက ်းလက်သဒသမှ ပမန်မာသဆ်း ဆ 
ရာတ ိုို့၏  ကည်ည ုအာ်းထာ်းစရာ အမူအရာက ို ပမန်မာသဆ်း 

ဆရာကက ်း ဦ်းဖ ို်းထွာ်း၏အသ ကာင််းပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။ 

ပမ ုွဲ့နှငေ့်အလှမ််းကွာသဝ်းသသာ ပမန်မာေ့သက ်းလက်သဒသတွင် 

တ ိုင််းရင််းသဆ်းဆရာကက ်းမ ာ်း က ိုသာ အာ်းက ို်း ကရသည်။ 

ပမန်မာသဆ်းဆရာကက ်းတ ိုို့သည် သဆ်းပင်မ  ု ်းစ ိုက ို မ မ တ ိုို့၏ 
အ မ်ပခ ဝင််း၌ က ိုယ်တ ိုင်စ ိုက်ပ  ု ်းသည်။ သဆ်းမ  ု ်းစ ိုက ို လည််း 

က ိုယ်တ ိုင်ထို သထာင််းသဖာ်စပ်ကာ စနစ်တက  ထာ်းရှ  က 

သည်။ သဆ်းကိုသရာတွင် ဆင််းရ ခ မ််းသာ မခွ ပခာ်းသပ။ မ မ  

ထ အာ်းက ို်းစွာ သရာက်လာသသာ သူနောတ ိုို့က ို ပပုစို၍ သဆ်းသပ်း 

သည်။ အသဝ်းမှပငေ့်သခေါ်ရာသ ိုို့လည််း ညဉေ့်နက်သန််းသခါင် 

မသရှာင် သပခကကွခမယူ   လ ိုက်လ ကိုသသပ်းသည်။ သဆ်းဆရာ 
ကက ်း ဦ်းဖ ို်းထွာ်း၏ ခ ယခူ က်နှငေ့် သစတနောစ တ် ထာ်း က ို- 

 ထမငော်ျားစ  ျားဖ  ိုို့သမူ လိုပော်၊  

အလိုပော်လိုပော်ဖ  ိုို့ ထမငော်ျားစ  ျား။  

သူဇဟ  ဇန က  သညော် တ္ရ ျား၊  

ဇဟ တ္ ိုငော်ျားက  ငော့ော် သည ော့ော် ဦျားဖ  ိုျားထွ ျား။  
သ န ှောျားလည ော် ကက လူအမ  ျား၊  

သ ဓ ိုဇခ ေါ် ၍ တ္န ော်ဖ ိုျားထ ျား။  

သက ော်ဇတ္  ော်ရ ဇက   ော်ရှည ော်ဇစ သ ျား ၊  

တ္ ိုို့ဆရ ကက ျီျား ဦျားဖ  ိုျားထွ ျား။ ၁  

ဟိုဖွ ွဲ့ ဆ ိုထာ်းပါသည်။  
ကာရန်ယပူ ိုမှာ ခိုနစ်လ ို်းတစ်ပါဒ အဆ ို်းသတ် ကာ 

ရန် ပဖစ်ပါသည်။ "စာ်း၊ ရာ်း၊ ထွာ်း၊ မ ာ်း၊ ထာ်း၊ သာ်း၊ 

ထွာ်း"ဟူသသာ ခ သ တ ိုို့ပဖငေ့်သာ ကာရန်ယ၍ူ ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်း 

ပါသည်။ ဦ်းဖ ို်းထွာ်း၏  ကည်ည ုအာ်းထာ်းစရာ အပပုအမူ၊ 

စ တ်ထာ်းတ ိုို့က ို ဖွ ွဲ့ဆ ိုရာ၌ ရ ို်းရှင််းသသာစ ကာ်းသ ို်းပဖငေ့် 
နှစ်သက်ဖွယ်ပဖစ်သအာင်ဖွ ွဲ့ ဆ ိုထာ်းသည်။ အသ လည််းသာ၊ 

အနက်လည််းရှ ၊ ကာရန်အခ  တ် အဆက်မ မ ပဖငေ့် သွက်လက် 

စွာ ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသည်က ို သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။  အသပပာနှငေ့်အလိုပ် 

က ိုက်ည ပပ ်း သဆ်းဆရာနှငေ့် ရ ာသူရ ာသာ်းတ ိုို့ အပပန်အလှန် 

ပဏာရပပ ်း သမတတာထာ်း ရှ မှုက ို သပေါ်လွင်သစသ ကာင််း သတွွဲ့ရ 
သည်။  

၁၊ ၇။ စ  ဖပရ    က ဗ  မှ အသ ၊ က  ရန ော် 

 "စ ပပရ ာ"ကဗ ာသည်လည််း 

ခိုနစ်လ ို်း ွ ွဲ့ကာရန်ယထူာ်းသသာ ကဗ ာပဖစ်ပါသည်။ စ ပပရ ာ 

သူ၊ ရ ာသာ်းတ ိုို့၏ ပရဟ တစ တ်က ို ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်း သသာကဗ ာ 
ပဖစ်သည်။ ကဗ ာတွင်- 

ရပ ော်မှုရ  မှုအမ  ျားက  ို  

သူတ္ ိုို့ ဝ  ိုငော်ျားဝ န ော်ျားလိုပော်မ ည ော်ဆ ို။  

ဆ ိုသည ော့ော် အတ္ ို ငော်ျား ဝ  ိုငော်ျားလိုပော်ကက ၊  

ရှငော်ဖပုဆွမော်ျားဇ က ျွ ျား ရ  စ  ခ  ။  
အသို ဘလည ော်ျား သူတ္ ိုို့ ပငော်၊  

ဇခ ေါငော်ျားဇ သ တ္တ လိုပော် အလှ ဆငော်၊  

တ္စ ဖပငော်မှ   သူ တ္ ိုို့ဖမုပော်၊  

တ္ရ ျားပ ွ န ှငော့ော် န  ဂ ိုျားခ  ုပော်။ ၂ 

ဟို ခိုနစ်လ ို်းတစ်ပါဒ ပ ိုဒ်ဆ ို်းကာရန်ယကူာ ဖွ ွဲ့ဆ ို 
ထာ်းပါသည်။ ထ ိုကာရန်ယပူ ိုစနစ်သ ကာငေ့်ဟို ခိုနစ်လ ို်းတစ် 

ပါဒ ဝ ိုင််းဝန််းကူည  လိုပ်က ိုင်သန ကသသာ ရ ာသူရ ာသာ်းတ ိုို့၏ 

လှုပ်ရှာ်းမှု၊ ရပ်ဓသလေ့၊ ရ ာဓသလေ့တ ိုို့က ို ပမင်သယာင်လာသစ 

ပါသည်။ အသ စ ်းဆင််းမှုအသနပဖငေ့် "က ို၊ ဆ ို"ဟူသသာ ခ  သ ၊ 

" က၊ ခ "ဟူသသာ ခ သ ၊ "ပင၊် ဆင်"ဟူသသာ ခ  သ ၊ "ပမုပ်၊ 
ခ ုပ်"ဟူသသာ ခ သ တ ိုို့ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။ ခ သ ၊ ခ  သ တ ိုို့ 
၁  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၆ ၅ ။ 
၂  စျီစ ျီဝငော်ျား၊ ဇ ဒေါ်နငှော့ော်အမ  ျား၊ ၁၉ ၈၄ ၊ ၁၉ ၄ ။ 
၁ မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၁၅။ 
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က ို တစ်လှညေ့်စ  ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်း သပဖငေ့် 

အသ သာယာသက ေ့သ ိုို့ အနက်အဓ ပပာယ်လည််း သပေါ်လွင်၍ 

ရ တ်ဆ ိုရာတွင် လွယက်ူ သ ကာင််း သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 
ကဗ ာအမ ာ်းစိုသည် သလ်းလ ို်းတစ် ပါဒဖွ ွဲ့သည်ကမ ာ်းပပ ်း 

ရ တ်ဖတ်ရအသ သာသည်။ ဤကဗ ာ သည် ခိုနစ်လ ို်းတစ်ပါဒ 

သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းပပ ်း အခ  အခ  ည သသာ သ ကာငေ့် သလ်းလ ို်းတစ်ပါဒ 

ရ တ်ရသက ေ့သ ိုို့ အသ သပပပပစ်မှု ရှ သ ကာင််းသတွွဲ့ရသည်။ 

၁၊ ၈ ။ ပန ော်ျားသညော် က ဗ  မှ အသ ၊ က  ရ န ော် 
 "ပန််းသည်"ကဗ ာသည် ည အစ်မနှစ်သယာက်ခသရပန််း 

သကာက်သွာ်းရန်ပပင်ဆင်သနပ ို အမူအရာက ို ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပခင််း 

ပဖစ်သည်။ အစ်မပဖစ်သူက ခသရပန််းသကာက်သွာ်း ကရန် 

သမာင်သလ်းအာ်းန ှု်းသဆာ်သနပ ိုက ို ကဗ ာတွင်- 

 တ္စ ော်ဇက   ော့န ှစ ော်ဇက   ော့ဇတ္ျား က  ိုသျီ  
ငှက ော်က   ျားန ှုတ္ော်ပလျီ။  

ဇတ္ ငော်ဆျီန ှောျားက ခ ဇရ ပန ော်ျား၊  

ပငော်ဇအ  က ော်ကက  ု ငော်လ ိုို့လန ော်ျား။  

ဗန ော်ျားဇ လျားယူခ ော့ ဇမ  ငော်ဇ လျားရ ယော်၊  

သွ ျားဇ က  က ော်ဇခ  စ  ိုို့က ွယော်။  
ပန ော်ျားသညော်လိုပော်စ  ိုို့ တ္ပပ ုျားပပ ုျား  

ပန ော်ျားဇ တ္ွတ္က ိုျားက  ိုျား။ ၁  

ဟို ခိုနစ်လ ို်းတစ်ပါဒ၊ ငါ်းလ ို်းတစ်ပါဒ တစ်လှညေ့်စ ဖွ ွဲ့ 

ဆ ိုထာ်းသည်။ ကာရန်ယရူာတွင် တစ်ပါဒစ ၏ ကွပ်သ မ််းခ က် 

ကာရန်ပဖစ် သသာ "သ ၊ လ ၊ ပန််း၊ လန််း၊ ရယ်၊ ကွယ၊် ပပ ု်း၊ က ို်း" 
ဟူ၍ အဆ ို်းခ  ကာရန်ယထူာ်းပါသည်။ အသ စ ်းဆင််းမှု အသန 

ပဖငေ့် "သ ၊ လ "ဟူသသာ ခ  သ ၊ "ပန််း၊ လန််း"ဟူသသာ ခ သ ၊ 

"ရယ်၊ ကွယ"်ဟူသသာ ခ  သ ၊ "ပပ ု်း၊ က ို်း"ဟူသသာ ကာရန် 

က ိုသပဖသလ ာေ့ နည််းတ ိုို့ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်း၍ သိုတ သာယာမှုက ို 

ပဖစ်သပေါ်သစပါသည်။ ကဗ ာအသ ကာင််းအရာနှငေ့် ကာရန်အသ  
ယူပ ို လ ိုက်ဖက်မှုရှ သ ကာင််း သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ န နက ်သစာသစာ 

သက ်းငကှ်သလ်းမ ာ်း န ှု်းထသအာ်ပမည်ပ ိုက ပန််းသကာက်သူ 

သမာင်နှမက ို စ တ်သပ ာ်ရွှင်မှုသပ်းပပ ်း သမာင်နှမနှစ်သယာက်၏ 

အပပန်အလှန် ခ စ်ပမတ်န ို်းမှု သရိုပ်က ို သပေါ်လွင်သစသ ကာင််း 

သတွွဲ့ရသည်။  
ပခ  ုင ို သ ိုျားသပော်ခ  က ော် 

စာဆ ိုမင််းသိုဝဏ်၏ ကဗ ာ်းမ ာ်းတွင် (၄၊ ၃၊ 

၂)ကာရန် စနစ်က ို အသ ို်းမ ာ်းသ ကာင််းသတွွဲ့ရပါသည်။ ကဗ ာ 

ဖွ ွဲ့ဆ ိုရာတွင် အစဉ်အလာ သတ်မှတ်သသာ စည််းကမ််းသ ာင် 

အတွင််း၌ ဖွ ွဲ့ဆ ိုသလေ့ ရှ သည်။ ရ ို်းရှင််းသသာ စကာ်းလ ို်းမ ာ်းပဖငေ့် 
အလွန်နှစ်သက် ဖွယ်ပဖစ်သအာင် ဖွ ွဲ့ဆ ိုသလေ့ ရှ သည်က ို သတွွဲ့ရှ  

ရပါသည်။ စာဆ ိုမင််းသိုဝဏ်၏ကဗ ာမ ာ်းသည် သအ်းပမခ  ု  

လွင်၍ အသ သာသည်။ ကဗ ာပါအသ ကာင််းအရာနှငေ့် လ ိုက် 

ဖက် သသာ အသ နှငေ့်ကာရန် ယူပ ိုက ို သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

စ ပပရ ာကဗ ာနှငေ့် သူူ့ဝါဒကဗ ာတ ိုို့သည် ခိုနစ်လ ို်းဖွ ွဲ့ 
ကဗ ာမ ာ်းပဖစ်ပပ ်း၊ ပန််းသည်ကဗ ာသည် ခိုနစ်လ ို်းတစ်ပါဒ၊  

 
၁  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၃ ၀၉။ ၂  မငော်ျားသိုဝဏ္ော် ၊ ၁၉ ၉၇၊ ၁၄၃ ။ 

ငါ်းလ ို်းတစ်ပါဒ တစ်လှညေ့်စ  ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသ ကာင််း 

သတွွဲ့ရသည်။ ထ ိုသ ိုို့သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသသာ်လည််း ခ  သ ခ သ ၊ တ ိုင်သ  

မ ာ်းက ို ကာရန်ယထူာ်းသသာသ ကာငေ့် အသ စ ်းဆင််းမှုသကာင််း 
ပပ ်း ရ တ်ဖတ်ရသည်မှာ သိုတ သာယာရှ သစပါသည်။ ထ ို 

သ ကာငေ့်လည််း ဆရာကက ်းဦ်းပမငေ့် ကည်(စာသပဗ မာန်)၏ ပမန် 

မာ ကဗ ာဖွ ွဲ့နည််းစာအိုပ်တွင် 'ကဗ ာ၏အသက်သည် ကာရန် 

ပဖစ်၏'ဟိုလည််းသကာင််း၊ 'ကာရန်ရှာသဖွသသာအခါ အဓ ပပာယ် 

နှငေ့်ဆ သလ ာ်သသာ စကာ်းလ ို်းက ို သရ ်းခ ယ်ရသည်။ ကာရန်ရှ  
တ ိုင််း ရှာသဖွစပ်ဟပ်လျှပ် မ မ သရ်းဖွ ွဲ့လ ိုသသာ အသ ကာင််းအရာ 

သ ိုို့ ကဗ ာသည်ဦ်းတည်သွာ်းမည် မဟိုတ်သတာေ့သခ ' ဟိုလည််း 

သကာင််း ဆ ိုထာ်းပါသည်။  ထ ိုို့သ ကာငေ့် ဆရာကက ်းမင််းသိုဝဏ် 

၏ကဗ ာမ ာ်းသည် အဓ ပပာယ်နှငေ့်ဆ သလ ာ်သသာ ကာရန်က ို 

အသ ို်းပပုထာ်းသ ကာင််း သလေ့လာသတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 
 အသ ၊ ကာရန်န ိုင်နင််းမှုရှ သ ကာင််းသတွွဲ့ရသည်။ သက ်း 

လက်၌ က ိုယ်တ ိုင်သတွွဲ့ကက ုခ စာ်း သ ပမငခ် ေ့သည်ေ့ အသ ကာင််း 

အရာမ ာ်းက ို ခ စ်ခငပ်မတ်န ို်းသသာစ တ်သစတနောတ ိုို့ပဖငေ့် သက ်း 

လက်ကဗ ာမ ာ်းအပဖစ် ဖန်တ ်းခ ေ့သည်။ အသ ကာင််းအရာနှငေ့် 

သရ်းဖွ ွဲ့ပ ိုလ ိုက်ဖက်မှုရှ ပပ ်း ရ ို်းရှင််း သသာ အသ ခ  ုသာသသာ 
အဖွ ွဲ့တ ိုို့က ကဗ ာဖတ်သူ၏စ တ်နှလ ို်းက ို စွ ပင နှစ်သက်မှု ပဖစ် 

သပေါ်လာသစပါသည်။ ငယ်စဉ်ကရ တ်ခ ေ့ရသသာ အိုန််းလက် နွော်း 

သလ်းကဗ ာ၊ ဆွမ််းအိုပ်န န ကဗ ာတ ိုို့သည် ယသနို့တ ိုင် လူတ ိုင််း 

နှုတ်ဖ ာ်း၌ စွ က န်ရစ်ခ ေ့ပခင််းမှာ ဆရာကက ်း၏ အသ ၊ ကာရန် 

ကျွမ််းက င်မှု သ ကာငေ့် ပဖစ်သည်ဟို သ ို်းသပ် ရပါသည်။ 
န  ဂ ိုျား 

 ဆရာကက ်းမင််းသိုဝဏ်၏ သက ်းလက်ကဗ ာ မ ာ်းသည် 

သက ်းလက်သနပပည်သူတ ိုို့၏ ရ ို်းရှင််းသသာ ဝက ို ဂိုဏ်တင် 

ခ  ်းမွမ််း သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသသာ ကဗ ာမ ာ်းပဖစ် ကသည်။ ထ ိုဂိုဏ် 

က ိုသပေါ်လွင်လာသအာင် ဆရာကက ်း၏ အသ ၊ ကာရန် သရ်းဖွ ွဲ့ 
ပ ိုမ ာ်းက သထာက်ပ ေ့ သပ်းသနသ ကာင််း သလေ့လာသတွွဲ့ရှ ရ 

ပါသည်။ 

က  မ ော်ျားက  ိုျားစ  ရငော်ျား 

စ စ ဝင််း၊ သဒေါ်နှငေ့်အမ ာ်း။ (၁၉၄၈)။ ပမန်မာကဗ ာစာ တမ််းမ ာ်း၊ 

ဒို-ကက မ်။ ရန်ကိုန်၊စာသပဗ မာန်ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 
မင််းသိုဝဏ်၊ မင််းယိုသဝ။ (၁၉၆၃)။ ကဗ ာေ့ပရ ယာယ်။ ရန်ကိုန်၊ 

န သာပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

မင််းသိုဝဏ်။ (၁၉၆၈)။ ကဗ ာသရ်းခ င်စာစပ်သင်၊ ဒို-ကက မ်။ 

ရန်ကိုန်၊ ဗိုဒဓသာသနောအဖွ ွဲ့ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

မင််းသိုဝဏ်။(၁၉၉၇)။ မင််းသိုဝဏ်ကဗ ာသပါင််းခ ုပ်။ ရန်ကိုန်၊ 
စာသပသလာကပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပမဇင်။ (၁၉၉၈)။ ကဗ ာေ့နရ နှငေ့်န မ တ်ပ ို။ ရန်ကိုန်၊ မ ိုသရ ်းစာအိုပ် 

တ ိုက်။ 

 
၁  မငော်ျားသိုဝဏ္ော်၊ ၁၉ ၉၇၊ ၁၅၇။ 
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မ ကော်ဇ မှ ကော်ဇ ခတ္ော်အဇ ဖပ စက ျားမ  ျားတ္ွငော် ဇ နရ ယူလ ကော်ရှ ဇသ  စ ဇ ပသ ိုျားစက ျားမ  ျားက ို ဇ ဝဖနော်ဆ နော်ျားစစော်ဖခငော်ျား 
ကကညော်ကကညော်ခ ိုငော် 

စာတမ််းအက ဉ််း 

မ က်သမှာက်သခတ်တွင် အသ ို်းတွင်က ယ်သန 

သသာစကာ်းသ ို်းမ ာ်းသည် အင််းဝသခတ်တွင် 

ထင်ရှာ်းသသာ ဆရာ သတာ်ကက ်းမ ာ်း၏ မှတ် 
သာ်းနောယူဖွယ်သကာင််းသသာပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းရှ  

စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းပဖစ်သ ကာင််းက ို သလေ့ 

လာထာ်းသသာစာတမ််းပဖစ်ပါသည်။ စာသပ 

သ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် ပမန်မာ ာသာဖွ ွဲ့ပဖ ု်း 

တ ို်းတက်လာပခင််း၏ အသပခခ အသ ကာင််း 
ရင််းမ ာ်းပဖစ်သ ကာင််းက ို သ သစလ ိုသသာရည် 

ရ ယ်ခ က်ပဖငေ့် သရ်းသာ်းပပုစိုထာ်းပခင််းပဖစ် 

သည်။ စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းက ို အသပပာစ 

ကာ်းမ ာ်းအပဖစ်သာမက စကာ်းပ ိုမ ာ်း၊ ဆ ို 

ရ ို်းစကာ်းမ ာ်းအပဖစ်ပါ သပပာဆ ိုသ ို်းနှုန််းခ ေ့ 
သ ကာင််းက ို  ာသာစကာ်းအပမင်ပဖငေ့် ထိုတ ်

နှုတ်တင်ပပထာ်းပါသည်။ ဤစာတမ််းသည် 

ပမန်မာစာသပက ိုသလေ့လာလ ိုက်စာ်းသူမ ာ်း 

သာမက  ာသာစကာ်းက ိုစ တ်ဝငစ်ာ်းသူ 

တ ိုို့အတွက်ပါ တစ်ဖက် တစ်လမ််းမှ အ 
သထာက်အကူပဖစ်သစရန်ရည်သပမ ာ်၍ 

သရ်းသာပပုစိုခ ေ့ပခင််းပဖစ်ပါသည်။  

ဇသ ော့ခ က ော်ဇဝ ေါ ဟ ရ - 
အသ ိုျား တ္ွငော်က  ယော်ဇ သ  စ က  ျားမ   ျား ၊ 

အဇဖပ  စ က  ျားစ ို၊ စ က  ျားပ  ိုမ  ျား၊ 
ဆ ိုရ ိုျားစ က  ျားမ   ျား 

န  ဒေါန ော်ျား 
ဂနထဝငစ်ာသပမ ာ်းသည် သခတ်ကာလမည်မျှပင်သပပာင််းလ သစ 

ကာမူ ပမန်မာစာသပတွင်အထင်အရှာ်းသတွွဲ့ပမင် န ိုင်ပါသည်။ 
စာသပအဖွ ွဲ့ပ ိုသဏဌာန်မ ာ်းသပပာင််းလ လာသသာ်လည််း စာဆ ို 

တ ိုို့တင်ပပလ ိုသသာရည်ရ ယ်ခ က် မှာအတူတပူင်ပဖစ်သည်။ 

ဤစာတမ််းသည် ဂနထဝငစ်ာသပမ ာ်းပဖစ်သသာပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းမှ 

စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်း က ို ာသာစကာ်းအပမင်ပဖငေ့် သလေ့လာ 

ထာ်းသသာစာတမ််းပဖစ်ပါသည်။ ဗိုဒဓဝင်ဇာတ်သတာ်ကက ်းမ ာ်း၊ 
ဇာတက မ ာ်းက ိုအသပခခ ၍သပေါ်သပါက်လာသသာ ဇာတ်ဝတထု 

မ ာ်းက ို နှစ်သက်ဖွယ်သကာင််းသသာ ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းအပဖစ် ဖွ ွဲ့ 

ဆ ိုခ ေ့ ကသက ေ့သ ိုို့ ဆ ို်းမစာပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းက ိုလည််း ဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့ က 

သည်။ ထ ိုပ  ု ွဲ့ကဗ ာတ ိုို့က ို မှတ်သာ်းဖွယ၊် လ ိုက်နောဖွယ် 

သဆာင်ရန်သရှာင်ရန်မ ာ်းပဖငေ့် သိုတ၊ရသသပမာက်သအာင် ဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့ 
 ကပါသည်။ အတထာလကဂာရ၊ သဒဒါလကဂာရတ ိုို့နှငေ့် ပပညေ့်စ ို 

သသာပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းသည် ပမန်မာေ့လူမှုနယ်ပယ်တွင် ယသနို့ 

                                                           
   ပါသမာကခ၊ပမန်မာစာဌာန၊လာ်းရ ှု်းတကကသ ိုလ်။ 

တ ိုင်ဩဇာသက် သရာက်လ က်ရှ သည်က ို သတွွဲ့ရပါသည်။ 

ထ ိုို့သ ကာငေ့် အင််းဝသခတ်ကအသပခတည်ခ ေ့သသာ ပ  ု ွဲ့ကဗ ာတ ိုို့ရှ  

စာသပသ ို်းစကာ်းစိုမ ာ်းသည် ပမန်မာေ့လူမှုဝန််းက င်တွင် အ 

သပပာသ ို်းစကာ်းမ ာ်း၊ စကာ်းပ ိုမ ာ်း၊ ဆ ိုရ ို်းစကာ်း မ ာ်းအပဖစ် 
အသ ို်းတွင်က န်လ က်ရှ သ ကာင််းက ို သဖာ်ထိုတ်သသာအာ်းပဖငေ့် 

ဤစာတမ််းက ို သရ်းသာ်းပပုစိုပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 

 

၁။ မ က ော်ဇမ ှ က ော်ဇခ တ္ော်အဇဖပ  စ က  ျားမ   ျားတ္ွ ငော် ဇန ရ ယူ 

လ က ော်ရှ ဇသ  စ  ဇပ သ ိုျားစ က  ျားမ   ျား  က  ိုဇဝ ဖန ော်ဆန ော်ျားစ စ ော်ဖခ ငော်ျား 

လူမှုဝန််းက င်တွင် စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်း အသ ို်းတွင်က ယ် 

လ က်ရှ သည်။ စာသပသ ို်းစကာ်းဟူသည် ဇရ ှျားစ   ဇပ က  မ ော်ျား 

ဂန ော်မ  ျား၊ က ဗ  အလက က  မ  ျား တ္ွ ငော် သ ိုျားန ှုန ော်ျားခ  ော့ဇသ စ က  ျားလ ိုျား 

မ  ျားက  ို ဇန ှှောငော်ျားဇ ခ တ္ော်မ  ျားတ္ွ ငော် ဆက ော်လက ော်သ ိုျား န ှုန ော်ျားဇ လော့ရှ  

ကက သည ော်။ ဗိုဒဓစ  ဇပ မှ ပေါဠ  သ က ကတ္ ဇမ ွျားစ  ျားစ က  ျားလ ိုျားမ   ျား၊ 

ဇပ ေါရ ဏ္ဇခ ေါ် ဇရ ှျားစ က  ျားလ ိုျားမ   ျား၊ က ဗ   အလက က မ  ျားတ္ွ ငော် 

တ္ွ စပ ော်ဖန ော်တ္ျီျားထ ျားဇ သ စ က  ျားလ ို ျားမ   ျားက  ို စ  ဇပ သ ိုျားစ က  ျား9 

ဟိုသခေါ်ဆ ိုသ ကာင််း သမာင်ခငမ်င် (ဓနိုပဖ )က ဖွငေ့်ဆ ိုထာ်းပါ 

သည်။ ပ  ု ွဲ့စာဆ ိုတ ိုို့သည် အသရ်း ာသာစကာ်းက ိုအသ ို်းပပု၍ 

မ မ တ ိုို့သဖာ်ပပ လ ိုသသာဆ ိုလ ိုရင််းမ ာ်းသပေါ်လွင်သအာင် ပ  ု ွဲ့က 

ဗ ာက ိုဖွ ွဲ့နွ ွဲ့ခ ေ့ ကသည်။ စာဖတ်သူတ ိုို့သည် ထ ိုပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်း 

က ို ဖတ်ရှုမှတ်သာ်းခ ေ့ ကရာမှ နှစ်သက်ပမတ်န ို်းကာ အာဂ ို 

သဆာင်ခ ေ့ ကသည်။ နှစ်သက်ပမတ်န ို်းပခင််းနှငေ့်အတူ လူတ ိုို့၏ 

ပါ်းစပ်ဖ ာ်း၌တွင်က န်ခ ေ့ ကသသာ စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် 

အသပပာစကာ်းစိုမ ာ်းအပဖစ်သာမက စကာ်းပ ိုမ ာ်း၊ ဆ ိုရ ို်းစ 

ကာ်းမ ာ်းအပဖစ်ပါ အသ ို်းတွင်က ယ်လာသည် က ိုသတွွဲ့ရပါ 

သည်။  

၁၊၁။ အဇဖပ  စ က  ျားစ ိုမ  ျား 

လူတ ိုို့သည် တစ်ဦ်းနှငေ့်တစ်ဦ်းဆက်သွယရ်ာ၌ စကာ်းသ က ို 

အသ ို်းပပု ကသည်။ ဇဖပ မှုန ှငော့ော် ကက  ျားမ ှုသည ော် စ က  ျား သ အဇပ ေါ်၌ 

အဇဖခတ္ည ော် သည ော်။ စ က  ျားသ အဖ ပငော် အ သ ိုျားဖပုဇ သ လူတ္ ိုို့ ၏ 

ဆက ော်သွယော်မှု ကက  ျားခ  အမ  ု ျားမ  ု ျားရှ သည ော့ော်အန က ော် အဇရ ျားအ သ  ျား 

စ န စ ော်သည ော် အထက ော်ဖမက ော်ဆ ိုျားဖဖ စ ော်သည ော်။10သ ိုို့သသာ် သနို့စဉ် 

သပပာဆ ို ကရာတွင် အသပပာ ာသာ စကာ်းသည် အသရ်း ာ 

သာစကာ်းထက် ပ ို၍အသ ို်းဝင်ပပ ်းထ သရာက်မှုရှ သည်။ အ 

သပပာစကာ်းမ ာ်းသည် သပပာသူနောသူတ ိုို့၏ခ စာ်းခ က်တ ိုို့က ိုပါ 

 
၁ ခင်မင၊်သမာင(်ဓနိုပဖ )၊၂၀၁၄၊၇၆။ ၂ ထွန််းပမငေ့်၊ဦ်း၊၂၀၀၄၊၁၀။ 
၃ အိုန််းည ု ၊ရငှ်၊၁၉၆၅၊၃။ 

၂ ထွန််းပမငေ့်၊ဦ်း၊၂၀၀၄၊၁၀။ 

* 
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သ ပမင်န ိုင်သည်။ မ မ သပပာလ ိုသသာအသ ကာင််းအရာတ ိုို့က ို တ ို 

တ ို က ဉ််းက ဉ််းနှငေ့်လ ိုရင််းက ိုသရာက်သအာင်သပပာလ ိုသသာအခါ 

သာမန်သပပာရ ို်းသပပာစဉ်စကာ်းမ ာ်းပဖငေ့်သာမက စာသပသ ို်းစ 

ကာ်းစိုမ ာ်းက ိုယူ၍ သပပာဆ ိုလာ ကသည်က ိုသတွွဲ့ရပါသည်။ 

 ၁ဂါထာသပခာက်ဆယ်ပ  ု ွဲ့တွင် 

ခမည််းသတာ်သိုသဒဓါဒနမင််းကက ်းသည် သာ်းသတာ်သတာထွက် 

သတာ်မူ သည်မှ ခိုနစ်နှစ်ပတ်လ ို်းမဖူ်း၊မသတွွဲ့ရ၊ သတင််းစကာ်း 

မ ကာ်းရသသာသ ကာငေ့် ပူသဆ်ွးသသာကသရာက်သနရ သည်က ို 

အသ ကာင််းပပု၍ စ က  ျားတ္ ငော်ျားသ ၊ တ္ ိုို့ထ သွ တ္ော်လှညော်၊ တ္ ိုို့ပယော် 

ဇကက  ငော်ျားစ ၊ မသ ရ 11 ဟိုသရ်းဖွ ွဲ့စပ်ဆ ိုခ ေ့ပါ သည်။ ထ ိုစာသပသ ို်း 

စကာ်းမ ာ်းတွင် “စ က  ျားတ္ငော်ျားသ ” ဟူသည် “သတ္ငော်ျားစ က  ျား” 

ဟို ဆ ိုပခင််းပဖစ်သည်။ သ ိုို့သသာ် ယသနို့သခတ်တွင် အပခာ်းသူ 

တစ်ဦ်း၏အာ်းနည််းခ က်မ ာ်းနှငေ့် မလ ိုမိုန််းတ ်း သသာစကာ်း 

မ ာ်းက ို သပပာဆ ိုတတ် ကသပသည်။ ယင််းက ို “စ က  ျားတ္ငော်ျား 

ဆ ိုသည ော်” ဟိုသပပာဆ ိုရာမှ ကာလ ကာပမငေ့်လာသသာ အခါ 

အတ္ ငော်ျားဇ ဖပ သည ော်12 ဟိုအသွင်သပပာင််းသပပာဆ ိုလာ ကပခင််း 

ပဖစ်သည်။ ထ ိုပပင် မ မ တ ိုို့၏ရင်သသွ်းရတနော မ ာ်းက ို ခ စ်၍ 

မဝ၊ ကညေ့်၍မဝပဖစ်ရသည်က ို က ို်းခန််းပ  ု ွဲ့တွင် ရငော်ဇသွျားဟူက ၊ 

ခ  စ ော်မဝ 13 ဟူသသာ စာသပသ ို်း စကာ်းမ ာ်းက ို တ ိုက်ရ ိုက် 

ယူငင်သ ို်းနှုန််းလာ ကသည်။ ထ ိုစာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းက ို ယူ 

ငင်သ ို်းစွ ပခင််းသ ကာငေ့် သာ်းသမ ်းတ ိုို့အသပေါ်ထာ်းရှ သသာ မ   

တ ိုို့၏ခ စ်သမတတာတ ိုို့သည် သပေါ်လွင်ထင်ရှာ်းလာသစပါသည်။  

 သနမ   ိုခန််းပ  ု ွဲ့၌ ဇဗဗ ဒ ပါလက်ယာသတာင်ကျွန််းတွင် 

သနမ မင််းကက ်း၏ဩဇာအာဏာကက ်းမာ်းသည် က ို  ဗဗူဇဖမ 

ထက ော်၊အ  ဏ္  စ က ော်လည ော်ျား၊ဝ က ော်ဝက ော်က ွ ပပ ု 14 ဟိုဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းရာ 

ယသနို့သခတ်တွင်လည််း “ဧညော့ော်ပရ  သတ္ော် မ  ျား အလွန ော်မ  ျားဖပ  ျား 

သည ော်” ဟိုသပပာရ ို်းသပပာစဉ်စကာ်းမ ာ်းက ိုမသ ို်း   ပ ို၍သလ်း 

နက်ပပ ်းထင်ရှာ်းသပေါ်လွင် သစခ င်သသာအခါ စာသပသ ို်းစကာ်း 

မ ာ်းပဖစ်သသာ “ဝ က ော်ဝက ော်က ွ  စည်ကာ်းသည်”ဟူသသာ စကာ်းစို 

က ို သ ို်းစွ  လာ ကသည်။ ထ ိုပပင် အ မ်ကျွန်မသလ်း ဝတွင် 

ဝါတွင််းကာလသာမက ဝါပကာလမ ာ်းတွင်လည််း သ လ 

သဆာက်တည်ခ ေ့သသာသ ကာငေ့် နတ်ပပည်ဗ မာန်တွင် ဗ ရဏ  

နတ်သမ ်းအပဖစ် စ စာ်းသနရသည်က ို ဝ ေါတ္ွငော်ျားဝ ေါပ၊ ဇစ  ငော့ော်သျီ 

လ15 ဟူသသာအသ ို်းအနှုန််းပဖငေ့်ဖွ ွဲ့သ ခ ေ့သည်။ ထ ို “ဝ ေါတ္ွငော်ျားဝ ေါပ” 

ဟူသသာ စာသပသ ို်းစကာ်းက ိုပင် အသပပာသ ို်းစကာ်းမ ာ်းတွင် 

သပပာဆ ိုသ ို်းစွ လ က်ရှ သည်။ လူတ ိုို့သည် မ မ တ ိုို့၏စ တ်နှလ ို်း 

ဝယ ် သက နပ ် နှစ်သက်သညေ့်သသ ာက ို ထင်ရှာ်းသပေါ်လွင် 

သစခ င်သညေ့်အခါ သာမန်သပပာရ ို်းသပပာစဉ်စကာ်းက ို မသပပာ   

                                                           
၃ အိုန််းည ု ၊ရငှ၊်၁၉၆၅၊၃။ 
၁ ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့၊၂၀၀၈၊၉၁။ 
၂ ရဋ္ဌသာရ၊ ရငှ်မဟာ၊၁၉၇၀၊၄၂။ 
၃ အဂဂသမာဓ ၊ရငှ်၊၁၉၇၁၊၁၁၄။ 

ဥ္ပမာအခ ိုင််းအန ှုင််းမ ာ်းနှငေ့် တင်စာ်းဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသသာ ဝ ေါဂွမော်ျား 

ဆျီထ ၊ ရွှေမ ော်ျားပ ျီတ္  16 ဟူသသာ စာသပသ ို်းစကာ်းပဖငေ့် သ ို်းနှုန််း 

သပပာဆ ို ကသည်က ို  ကာ်းသ န ိုင်ပါသည်။ 

 ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းသည် သခတ်အကက ုက်သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသသာ စာ 

သပမ ာ်းပဖစ်သည်။ အင််းဝသခတ်စာဖတ် ပရ သတ်သည် ပ  ု ွဲ့ 

ကဗ ာမ ာ်းက ိုနှစ်သက်ရာမှ နှုတ်တ ိုက်အာဂ ို သဆာင်ခ ေ့ က 

သည်။ ထ ိုသ ိုို့ အာဂ ိုသဆာင်ခ ေ့ သသာစာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် 

သနှောင််းသခတ်လူတ ိုို့၏အသပပာစကာ်းမ ာ်းတွင်သာမက အသရ်း 

အသာ်းစနစ် တွင်လည််း အသ ို်းတွင်က ယ်လ က်ရှ သည်က ို 

သတွွဲ့ရပါသည်။ 

၁၊၂။ စ က  ျားပ  ိုမ  ျား 

 ာသာစကာ်းတ ိုင််းတွင် မ မ တ ိုို့လူမ  ု ်းအလ ိုက် ယ ို ကည်က ို်း 

ကွယမ်ှု၊ အသတွွဲ့အကက ု၊ ခ စာ်းခ က်မ ာ်းအသပေါ် အသပခခ ၍ 

စကာ်းပ ိုမ ာ်း၊ ဆ ိုရ ို်းမ ာ်းရှ  ကပါသည်။ မ မ တ ိုို့သပပာလ ိုသသာ 

အသ ကာင််းအရာက ို တ ိုတ ိုနှငေ့်လ ိုရင််း သရာက်သအာင်သပပာလ ို 

သသာအခါ စကာ်းပ ိုမ ာ်း၊ ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းပဖငေ့် သပပာဆ ိုဆက် 

သွယပ်ခင််းသည် အထ  သရာက်ဆ ို်းပဖစ်သည်။ ထ ိုစကာ်းပ ိုမ ာ်း၊ 

ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် ပမန်မာမှုနယ်ပယတ်ွင် သဆာင်ရန်၊ 

သရှာင်ရန် မ ာ်းအပဖစ် ဝင်သရာက်သနရာယူလ က်ရှ သည်။ ပမန် 

မာအ  ဓာန်တွင် လူအမ  ျားဆ ငော်ဖ ခ ငော်မှတ္ော် သ ျားဖ ွ ယော်ဖဖစ ော် ဇအ ငော်  

စ  ဖပုပ ိုခ  ိုငော်ဇဖပ  ဆ ိုဇလော့ရှ ဇ သ  ထ မ က  စ ော်လ စ ော်ဇဖပဖပစ ော် သည ော့ော် 

စ က  ျား17ဟိုလည််းသကာင််း၊ ပမန်မာတ ိုင််းရင််းသာ်း စကာ်းပ ို 

တွင် စ က  ျားပ  ို၌က  ရန ော်၊စ ည ော်ျားဝ ေါျားပ ေါတ္တ္ော်ပပျီျား အန ှစ ော်သ ရစ ို 

စ ည ော်ျားဇ န ဇပ သည ော်။ မှတ္ော်သ ျားစ ရ  ၊ သတ္ ဖပုစ ရ  ၊ ဆငော်ဖခ ငော်စ 

ရ ၊သ ငော်ခန ော်ျားစ  ယူစရ   အမ  ျား အဖပ  ျားက  ိုလညော်ျား ရရ ှ န  ိုငော်ဇပ 

သည ော်18ဟိုလည််းသကာင််းပညာရှင်မ ာ်းကဖွငေ့်ဆ ို ထာ်းပါသည်။ 

ထ ိုဖွငေ့်ဆ ိုခ က်မ ာ်းက ို ကညေ့်ပခင််းအာ်းပဖငေ့် စကာ်းပ ိုမ ာ်းသည် 

သပပာသူနှငေ့်နောသူတ ိုို့၏ အ ကာ်း တွင် တ ိုတ ိုရှင််းရှင််းနှငေ့် 

အဓ ပပာယ်က ိုအလွယတ်ကူသ ရှ န ိုင်သစရန် မှတ်သာ်းဖွယ၊် သ 

တ ပပုဆင်ပခင်ဖွယ်ရာ တ ိုို့က ို ကာရန်နသ မ ာ်းပဖငေ့်ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်း 

သညေ့် စကာ်းစိုမ ာ်းပဖစ်သည် ဟိုဆ ိုရသပမည်။ 

 ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ က ို်းခန််းပ  ု ွဲ့တွင် မယ်သတာ်ပိုသဏဏ်းမ 

ကက ်းသည် သာ်းသတာ်သလ်းပါ်းနှငေ့်ခင်ပွန််း လင်တ ိုို့ အစဉ်အ 

တ ိုင််းသတာထွက်သွာ်းသသာအခါ မ မ လည််းသတာထွက်၍ တ 

ရာ်း ာဝနောပွာ်းမ ာ်းမည်ပဖစ် သ ကာင််း အသ ခွအရ မ ာ်းနှငေ့် 

စည််းသဝ်းတ ိုင်ပင် သဟာသပပာခ ေ့သည်။ ၎င််းက ို သူသတာ်အ 

ခ င််းခ င််း အသပါင််း အသင််းပပု ကသက ေ့သ ိုို့ စ တ်တူစရ ိုက်တူသူ 

အခ င််းခ င််း အသပါင််းအသင််းပပုတတ် ကသညေ့်သသ ာက ို  

၄ -ယင််း-၊၁၄။  
၅ -ယင််း-၊၁၁၆။  
၁ ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့၊ ၂၀၀၈၊၉၁။  
၂ လှပမတ်နှငေ့်အမ ာ်း၊၁၉၈၁၊၁။ 
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သူဇတ္  ော်ခ ငော်ျားခ  ငော်ျား၊ 

သတ္ ငော်ျားဇ ဖမော့ဇ ဖမော့၊ 

ဇပ ေါငော်ျားဖ က ော်ဇတ္ွျဲ့က ၊ 

ဇလော့ဇ လော့က  က ော်က  က ော်၊ 

က ျွ မော်ျား ဘက ော်ပျီပျီ၊ 

န ှလ ိုျားည ျီမျှ၊ 

ဇသွျားသျီဝေါ ဒ၊ 

ဇဟ ဇ ဖပ ကက ၏ 19 

ဟို နှစ်သက်ဖွယ်သကာင််းသအာင်ဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့သည်။ ထ ိုစာသပသ ို်း 

စကာ်းမ ာ်းက ို သခတ်အဆက်ဆက်သ ို်းနှုန််း က ရာတွင် 

သူသတာ်သကာင််းအခ င််းခ င််း (သ ိုို့မဟိုတ်) စ တ်တကူ ိုယ်တူ 

သူအခ င််းခ င််း သပါင််းဖက်မ  ကလျှင် သူဇတ္ ော်ခ ငော်ျားခ  ငော်ျား၊ 

သတ္ ငော်ျားဇ ဖမော့ဇ ဖမော့၊ ဇပ ေါငော်ျားဖ က ော်ဇတ္ွျဲ့ က 20 ဟူသသာ သာယာနော 

သပ ာ်ဖွယ်သကာင််းသသာ စာသပသ ို်း စကာ်းပဖငေ့်သ ို်းစွ သပပာဆ ို က 

ရာမှ စကာ်းပ ိုမ ာ်းအပဖစ်တွင်က န်သနခ ေ့ပခင််းပဖစ်သည်။  ူရ  

ဒတ်လကဂာကက ်းတွင်  ူရ ဒတ်နဂါ်းမင််းသည် မ မ ဥ္ပိုသ်သ  

တင််းသဆာက်တည်သသာသနရာက ို အပခာ်းသူတ ိုို့ အာ်းလမ််း 

မညွန်သစခ င်သသာသ ကာငေ့် မိုဆ ို်းပိုဏဏာ်းအာ်းမင််း စည််းစ မ်ခ  

စာ်းသစခ ေ့သည်။ ထ ိုသ ိုို့ နဂါ်းမင််း၏ဂိုဏ်အရှ န်အဝါပဖငေ့် မင််း 

စည််းစ မ်က ိုခ စာ်းသနသသာပိုဏဏာ်းက ို စ န်နော်းကပ်အသရာင် 

နှငေ့်ပါ်းသပပာင််း သနသည်နှငေ့်ခ ိုင််းန ှုင််း၍ န ှောျားဇ   ငော်ျား ဇရ ွှေဇရ  ငော်၊ 

ပေါျား လျှငော်ဇဖပ  ငော် ၊ လူူ့ဇဘ  ငော်ခ ျီခ  ၊ ပမ  က  သ ိုို့ 21ဟူ၍ ဥ္ပမာသပ်း 

ဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့သည်။ ထ ိုစာသပသ ို်းစကာ်းက ိုအသ ကာင််းပပု၍ စ န်နော်း 

ကပ်အသရာင်ဟပ်မှုသ ကာငေ့် ပါ်းသပပာင်သနပခင််း ပဖစ်သက ေ့သ ိုို့ 

သူတစ်ပါ်း၏ဂိုဏ်အရှ န်အဝါသ ကာငေ့် လူလူသူသူပဖစ်သနသသာ 

သူတ ိုို့က ို စ  န ော်န ှောျားက ပော်ဇ ရ ငော် ဇကက  ငော့ော် ပေါျား ဇဖပ ငော် 
22ဟူသသာစကာ်းသ ို်းက ိုယူ၍သ ို်းစွ  ကရာမှ စကာ်းပ ိုမ ာ်းအပဖစ် 

ယသနို့တ ိုင်တွင်က န်သန သည်က ို မှတ်သာ်းဖွယ်သတွွဲ့ပမင် 

 ကာ်းသ န ိုင်ပါသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် အင််းဝသခတ်သပေါ်ပ  ု ွဲ့လကဂာ 

အဖွ ွဲ့အနွ ွဲ့သကာင််းမ ာ်းပဖစ်သသာ စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် 

သနှောင််းလူတ ိုို့၏အသပပာစကာ်းမ ာ်းတွင်သာမက အသရ်းအ 

သာ်းတ ိုို့တွင်လည််း စကာ်းပ ိုမ ာ်းအပဖစ်သပပာင််းလ  အသ ို်းပပုခ ေ့ 

 ကသည်က ို မှတ်သာ်းဖွယ်သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

၁၊၃။ ဆ ိုရ ိုျားစ က  ျားမ   ျား 

စကာ်းပ ိုမ ာ်းနည််းတူ 

ပမန်မာမှုနယ်ပယ၌်သနရာယူလ က်ရှ သသာ စကာ်းစိုမ ာ်းတွင် 

                                                           
၃ ရဋ္ဌသာရ၊ရငှ်မဟာ၊၁၉၇၀၊၁၂၇။  
၄ ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့၊ ၁၉၉၀၊၂၄၇။ 
၅ အဂဂသမာဓ ၊ရငှ၊်၁၉၇၁၊၁၉၃။ 
၁ ပညာသက ာ၊်၂၀၀၉၊၁၂၉။ 
၂ ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့၊၂၀၀၈၊၁၂၁။ 
၃  -ယင််း-၊၁၉၉၆၊၁၇၇။ 

ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းလည််း ပါဝင်သည်။ ဆ ိုရ ို်းစကာ်းဟူသည် 

အစ ဉော်အလ  ဇဖပ  ဆ ိုခ ော့ ကက ဇသ   မှတ္ော်သ ျားဖ ွ ယော်ရ စ က  ျား 23 

ဟိုလည််းသကာင််း၊ ပ ိုခ  ိုငော်ျားမ ှုမပ ေါလျှငော်ဇ သ ော် လည ော်ျားဇ က  ငော်ျား၊ 

ပ ိုခ  ိုငော်ျားမ ှုသက ော် သက ော်သ  မက ဆ ိုလ ိုရငော်ျားပ ေါဇဖ  ော် ဖပလ ို လျှငော်ဇ သ  ော် 

လည ော်ျားဇ က  ငော်ျား ထ ိုစ က  ျားရ ပော်မ   ျားက  ို ဆ ိုရ ိုျားစ က  ျားဟူ ၍ ဇခ ေါ် 

ဆ ိုကက သည ော်။ 24ဟိုဖွငေ့်ဆ ိုခ ေ့ ကပါသည်။ ဤဖွငေ့်ဆ ိုခ က်အရ 

ပ ိုခ ိုင််းမှု သာမကထ ို်းတမ််းစဉ်လာအရရည်ညွှန််းသပပာဆ ိုပါက 

ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းပဖစ်သည်ဟို ဆ ိုန ိုင်ပါသည်။ 

 စတိုဓမမသာရပ  ု ွဲ့တွင် ငယ်စဉ်ကပင် အတတ်ပညာက ို 
သင် ကာ်းသလေ့က က်၍ ကျွမ််းက င်ပ ိုင်န ိုင်စွာ တတ်သပမာက် 

လျှင် ပရ သတ်အလယ်တွင် ရ ရငေ့်ဝငေ့်ကကွာ်းစွာသပပာဆ ိုန ိုင်ပပ ်း 

တငေ့်တယ်စွာသနထ ိုင်န ိုင်သူပဖစ် သ ကာင််းက ို ပည  ရ ရ ငော့ော်၊ 

ပွ လယော်တ္ ငော့ော်လ မော့ော် 25ဟိုဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းရာ ထ ိုစာသပသ ို်းစကာ်းက ိုပင် 

တ ိုက်ရ ိုက်ယူ၍ ပည  ရ ရ ငော့ော် ပွ လယော်တ္ ငော့ော် 26 ဟူသသာ 
ဆ ိုရ ို်းစကာ်းအပဖစ် ယသနို့တ ိုင်သ ို်းနှုန််းလ က်ရှ သည်က ို သတွွဲ့ရ 

ပါသည်။ ထ ိုပပင် ဖခင်ပိုဏဏာ်းကက ်းက သာ်းသတာ်တ ိုို့ 

အသပေါ်ထာ်းရှ သသာသမတတာတရာ်းက ို စာဆ ိုက သ ျား၏ ရိုပော် 

ရည ော်၊ သျီတ္  မည ော် သ ျား၊ ဇရ ကက ည ော်ခ မော်ျား ဖမ၊ တ္စ ော်ဇပ ေါက ော်က  က ၊ 

မ ဘတ္ ိုို့ဝ မော်ျား ၊ ပင မော်ျားစ တ္မော်ျား27ဟိုသဖာ်က  ်းဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့သည်။ မ   
တ ိုင််းသည် မ မ သာ်းသမ ်းတ ိုို့၏မ က်နှောက ိုပမငသ်တွွဲ့ရသည်နှငေ့် 

ရငတ်ွင််းရှ သသာကမ ာ်း ကင််းစင်သအ်းပင မ််း သွာ်းတတ်သပ 

သည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် သာ်းသမ ်းတ ိုို့အသပေါ်ထာ်းရှ သသာ မ   

သမတတာတ ိုို့က ိုသဖာ်ပပလ ိုသသာအခါ နှစ်သက်ဖွယ်သကာင််းသသာ 

ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းမှစာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းက ိုသ ို်းနှုန််းခ ေ့ ကရာမှ ဆ ို 
ရ ို်းမ ာ်းအပဖစ် အသ ို်းတွင်က ယ်လာပခင််းပဖစ်သည်။ ထ ိုသနောက် 

လူတ ိုို့သည်က စ မ သညေ့်အတ ိုင််း သနထ ိုင် ကရသည်က ို စာဆ ို 

က သဇဗ ဗသတ္တ  ၊ သတ္တဝေါ ဟို၊န ှော န ှောဇလ က၊ အန န တက  ို၊ က မမ 

သက  ၊မှ တ္ော်ထ ိုက ော်စ ွ သည ော် 28 ဟိုပါဠ သ ို်းစကာ်းမ ာ်း ပဖငေ့ ်

သလ်းနက်ခနိ်ု့ညာ်းသအာင်ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသည်။ ၎င််းက ို သဇဗ ဗ 
သတ္တ  ၊ က မမသက  29 ဟို တ ိုတ ိုနှငေ့်ထ ထ မ မ  ပဖစ်သစသသာ 

စာသပသ ို်းစကာ်းပဖငေ့်သပပာဆ ိုသ ို်းစွ လာ ကသည်။ ထ ိုသ ိုို့ တ ိုတ ို 

က ဉ််းက ဉ််းနှငေ့်သပေါ်လွင်သစသသာ အသ ို်းမ ာ်းသည် ဆ ိုရ ို်းစကာ်း 

မ ာ်းအပဖစ်တွင်က န်လ က်ရှ သ ကာင််း သတွွဲ့ရပါသည်။ 

 ထ ိုပပင် လူတ ိုို့သည်ဆင််းရ ဒိုကခတ ိုို့ ကက ုသတွွဲ့ရဖန်မ ာ်းလာ 
သညေ့်အခါ သရှ်း ဝကကိုသ ိုလ်သကာင််းမှု တ ိုို့နှငေ့်သဝ်းခ ေ့ရ 

သည်က ို သနောင်တရတတ်သပသည်။ ၎င််းက ို သနမ   ိုခန််း 

ပ  ု ွဲ့တွင် ဆငော်ျားရ  ဇလဇ လ၊ သ ဇ ဝ ရရ 30 ဟူသသာအသ ို်းက ို 

တ ိုက်ရ ိုက်ယူငင်သ ို်းစွ ရာမှ ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းအပဖစ် အသ ို်းတွင် 

လာပခင််းပဖစ်သည်။ သနမ မင််းကက ်းသည် နတ်ပပည်ဗ မာန်တ ိုို့၌ 
ခ စာ်းစ စာ်းသန ကသသာ နတ်သာ်း၊ နတ်သမ ်းတ ိုို့၏ ကိုသ ိုလ်က  

၄  ရဋ္ဌသာရ၊ရငှမ်ဟာ၊၁၉၇၀၊၁၂၇။   
၅  ပညာသက ာ်၊၂၀၀၉၊၁၇၇။ 
၆  ရဋ္ဌသာရ၊ရငှ်မဟာ၊၁၉၇၀၊၆၉။ 
၇ -ယင််း-၊၄၀။ 
၈ ပညာသက ာ၊်၂၀၀၉၊၂၉၂။ 
၁  အဂဂသမာဓ ၊ရငှ၊်၁၉၇၁၊၈၈။ 
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အသ ကာင််းတရာ်းတ ိုို့က ို သ ရှ ရန်သမ်းပမန််းစ ိုစမ််းခ ေ့သည်။ ထ ို 

အခါ နတ်ပပည်ဗ မာန်မ ာ်းသ ိုို့ပ ိုို့သဆာင်သပ်းသသာ မာတလ နတ် 

သာ်းက ညစ်သပသနလျှင်သနိ်ု့ရှင််းစင် ကယ်သအာင် သဆ်းသ ကာ 
သနိ်ု့စင်ရသက ေ့သ ိုို့ သ လ ိုသသာ အရာက ိုလည််း သ ရှ သအာင် 

သမ်းပမန််းစ ိုစမ််းသငေ့်သညေ့်သသ ာက ိုစာဆ ိုက မသ လျှငော်ဇမ ျား၊ 

ဇဆျား က  ျားအစ ငော် 31 ဟူ၍ဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့သည်။ ထ ိုစာသပသ ို်းက ိုပင် 

မသ လျှ ငော်ဇမ ျား၊ မစ ငော်လျှငော်ဇဆျား32 ဟူသသာအသ ို်းပဖင်ေ့ အသ သာ 

သအာင် သပပာင််းလ သ ို်းစွ ရာမှ ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းအပဖစ် တွင်က န် 
သနခ ေ့ပခင််းပဖစ်သည်။ 

 ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏သ ဝရပ  ု ွဲ့တွင် အငယ်ဆ ို်းသာ်းသတာ် 

သ ဝရမင််းသာ်းသည် ထ ်းနန််းစည််းစ မ် ရရှ ရန် ဆရာအမတ် 
ကက ်းနှငေ့်တ ိုင်ပင်ခ ေ့သည်။ ဆရာအမတ်ကက ်းက မှ ်းမတ်မ ာ်းနှငေ့် 

ပပည်သူပပည်သာ်းတ ိုို့အာ်း မ မ အလ ိုသ ိုို့ပါလာသစရန် ထ ိုထ ိုသူ 

တ ိုို့အလ ိုရှ ရာက ို သပ်းကမ််းစွနိ်ု့ကက သငေ့်သ ကာင််း လမ််းညွှန်ခ ေ့ 

သည်။ ယင််းက ို စာဆ ိုက လူ မ  ျားဖ ွယော်ရ ၊ ဥစ စ လက ော် ဆန ို့ ော်၊ 

ဇပ ျားက မော်ျား ဖဖန ို့ ော်မှ၊ အဇဖ  ော်ရ၏ 33ဟူ၍ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းပါသည်။ ထ ို 
အဖွ ွဲ့အနွ ွဲ့နှငေ့်နှ ်းနွယဆ်က်စပ်၍ ဇပ ျားက မော်ျား ဖခ ငော်ျားသညော် ဇအ  ငော် 

ဖမငော်ရ ၏ 34ဟူသသာ ဆ ိုရ ို်းစကာ်းအပဖစ် သပပာဆ ို သ ို်းနှုန််း 

ခ ေ့ ကသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းရှ စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်း 

သည် ပမန်မာမှုနယ်ပယ်တွင် အသပပာ စကာ်းမ ာ်း၊ စကာ်း 

ပ ိုမ ာ်း၊ ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းအပဖစ် အသ ို်းတွင်လ က်ရှ သည်သတွွဲ့ 
ရပါသည်။ 

ပခ  ုင ို သ ိုျားသပော်ခ  က ော် 

မ က်သမှာက်သခတ်အသပပာစကာ်းမ ာ်းတွင် သနရာယူလ က်ရှ  

သသာ စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် အင််းဝသခတ်  ပ  ု ွဲ့လကဂာ 

တ ိုို့၌ သတွွဲ့ရပါသည်။ အင််းဝသခတ်စာဖတ်ပရ သတ်သည် 

နှစ်သက်ဖွယ်သကာင််းသသာ ကာရန် နသ တ ိုို့ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့စပ်သ က ို်း 

ထာ်းသသာ ပ  ု ွဲ့ကဗ ာတ ိုို့က ိုနှစ်သက်သသ ာက ရာမှ နှုတ် 
တ ိုက်အာဂ ိုသဆာင်ခ ေ့ ကသည်။ ထ ိုမှ သနောက်သနှောင််းလူတ ိုို့ 

သည်လည််း နှစ်သက်ပခင််းနှငေ့်အတူ ထ ိုစာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်း 

က ို အသပပာစကာ်းမ ာ်းတွင်သာမက အသရ်း ာသာစကာ်း 

တွင်ပါ သ ို်းနှုန််းလာ ကသည်။  

 သနှောင််းလူတ ိုို့သည် သခတ်ကာလသပပာင််းလ လာသည် နှငေ့် 

အမျှ သပပာလ ိုသည်တ ိုို့က ို တ ိုတ ိုနှငေ့်လ ိုရင််း သရာက်သစသသာ 

စကာ်းသ ို်းမ ာ်းပဖငေ့် သ ို်းနှုန််းခ ေ့ ကသည်။ ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းမှ 

စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် မှတ်သာ်း ရာ၌လွယ်ကူပပ ်း သပပာသူ 
နှငေ့်နောသူတ ိုို့ ကာ်း နော်းဝင်ပ ယ လည််းပဖစ်သစသည်။ ကာရန် 

သသ ာပါပခင််းက စကာ်းသပပရ ို်းရ ို်းထက် ပ ို၍မှတ်မ လွယ်  

သစသည်။ မ မ တ ိုို့သပပာလ ိုသည်တ ိုို့က ို တ ိုတ ိုနှငေ့်ထ ထ မ မ  

ပဖစ်သစရန် ပ ိုခ ိုင််း၍လည််းသပပာဆ ိုခ ေ့ ကသည်။ ပ ိုခ ိုင််းသပပာ 

ဆ ိုရာ၌လည််း အမ ာ်းသ လွယ်သသာဥ္ပမာမ ာ်းပဖငေ့် ခ ိုင််းန ှုင််း 
ဖွ ွဲ့ဆ ိုထာ်းသသာပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းမှ စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းက ို အ 

                                                           
၂  -ယင််း-၊၈၄။ 
၃  ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့၊၁၉၉၆၊၁၂၀။ 

သ ို်းပပု သပပာဆ ိုသရ်းသာ်းခ ေ့ ကသည်။ ထ ိုနည််းတူ  ဆ ိုလ ိုရင််း 

အဓ ပပာယ်က ို ထင်ရှာ်းသပေါ်လွင်သစခ င်သသာအခါ တ ိုက်ရ ိုက် 

ယူငင်သ ို်းစွ ၍သသာ်လည််းသကာင််း၊ ဆ ိုလ ိုသညေ့် အသ ကာင််း 
အရာနှငေ့် နှ ်းနွယဆ်က်စပ်၍သသာ်လည််းသကာင််း အသပပာစ 

ကာ်းမ ာ်း၊ စကာ်းပ ိုမ ာ်း၊ ဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းအပဖစ် သ ို်းစွ လာ 

 ကသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် မ က်သမှာက်သခတ်တွင် သ ို်းနှုန်သန က 

သသာ အသပပာ စကာ်းစိုမ ာ်း၊ စကာ်းပ ိုဆ ိုရ ို်းမ ာ်းသည် ဂနထဝင် 

ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းမှစာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းက ို ယူငင်သ ို်းစွ ထာ်းသသာ 
စကာ်းအသ ို်းအနှုန််းမ ာ်းပဖစ်သ ကာင််း သ ရှ န ိုင်ပါသည်။ 

န  ဂ ိုျား 

ဤစာတမ််းသည် အင််းဝသခတ်တွင်ထင်ရှာ်းခ ေ့သသာ ပ  ု ွဲ့ကဗ ာ 
မ ာ်းရှ စာသပသ ို်းစကာ်းမ ာ်းက ို မ က်သမှာက် သခတ်တင်ွ သ ို်း 

နှုန််းသပပာဆ ိုခ ေ့ ကသည်က ို သလေ့လာထာ်းသသာ စာတမ််းပဖစ် 

သည်။ ဗိုဒဓဝငဇ်ာတကမ ာ်းက ို အသပခခ ၍ဖွ ွဲ့ဆ ိုခ ေ့ ကသသာ 

ပ  ု ွဲ့ကဗ ာတ ိုို့သည် ယသနို့တ ိုင်နှစ်သက် ကသသာ ဂနထဝငစ်ာသပ 

မ ာ်းပဖစ်သည်။    မ က်သမှာက်သခတ်တင်ွ သပပာဆ ိုသန ကသသာ 
အသပပာစကာ်းစိုမ ာ်း၊ ပ ိုခ ိုင််းမှုပါသသာစကာ်းစိုမ ာ်းသည် ထ ိုပ  ု ွဲ့ 

ကဗ ာတ ိုို့က ိုအသပခခ လ က် တွင်က န်သနပါသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် 

မှတ်သာ်းလ ိုက်နောဖွယ် သဆာင်ရန်သရှာင်ရန် မ ာ်းက ို သပပာဆ ို 

သ ို်းနှုန််း ကသသာ စကာ်းစိုမ ာ်း၊ စကာ်းပ ိုဆ ိုရ ို်းစကာ်းမ ာ်းသည် 

ဂနထဝငစ်ာသပပဖစ်သသာ ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းမှထိုတန်ှုတ်၍ အသ ို်းပပု 
ထာ်းသသာစကာ်းစိုမ ာ်းပဖစ်သ ကာင််းသ ရှ သစရန် စ စစ်သဖာ် 

ထိုတ်ခ ေ့ပါသည်။ ပ  ု ွဲ့ကဗ ာမ ာ်းသည် ပမန်မာ ာသာစကာ်း 

ဖွ ပဖ ု်းတ ို်းတက်လာသစရန် အသထာက်အပ ေ့သပ်းသသာ စာသပ 

မ ာ်းပဖစ်သ ကာင််းက ိုသလေ့လာပခင််းပဖငေ့် ပမန်မာ ာသာစကာ်း 

က ိုသလေ့လာလ ိုသူတ ိုို့အတွက် အက  ု ်းပပု လ မေ့်မည်ဟို ယ ို ကည် 
မ ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သိုသတသနပပု ကရန်လည််း ဆနဒပပု 

ပါသည်။ 

က မ််းက ို်းစာရင််း 

ခင်မင်၊သမာင်(ဓနိုပဖ ) ။ ဇရ ျားဟန ော်ပည  န  ဒေါန ော်ျား ။ 

ရန်ကိုန်၊စ တ်ကူ်းခ  ုခ  ုစာအိုပ်တ ိုက်။ 

ထွန််းပမငေ့်၊ဦ်း။ (၂၀၀၄) ။ ဘ သ ဇဗ ဒ (ဒိုတ္ ယ အကက  မော်) ။ 

ရန်ကိုန်၊ စာသပသလာကစာအိုပ်တ ိုက်။ 

ပညာသက ာ်။ (၂၀၀၉) ။ ဖမန ော်မ စ က  ျားပ  ိုန ှငော့ော်ဆ ိုရ ိုျားစ က  ျား ။ 

ရန်ကိုန်၊ ပ ိုရ ပ်ရှင်ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့ ။ (၁၉၉၀) ။ ဖမန ော်မ စ က  ျားပ  ို ။ ရန်ကိုန်၊ 

တကကသ ိုလ်မ ာ်းပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ (၁၉၉၆) ။ ဖမန ော်မ ဆ ိုရ ိုျားစ က  ျား ။ ရန်ကိုန်၊ 

တကကသ ိုလ်မ ာ်းပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ (၂၀၀၈) ။ ဖမန ော်မ အဘ ဓ  န ော်(ဒိုတ္ ယ အကက  မော်) ။ 

ရနကိုန်၊ သနလင််းပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ ရဋ္ဌသာရ၊အရှင်။ (၁၉၆၅)။ 

ဘူရ ဒတ္ော် လက က ကက ျီျား ။ ရန်ကိုန်၊ ဟ သာဝတ ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

၄  ရဋ္ဌသာရ၊ရငှမ်ဟာ၊၁၉၆၇၊၂၀။ 
၅  ပညာသက ာ်၊၂၀၀၉၊၁၈၁။ 
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ရဋ္ဌသာရ၊အရှင်။ (၁၉၆၅)။ သ ဝရ ပ  ု ျဲ့ ။ ရန်ကိုန်၊ 

ဟ သာဝတ ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ရဋ္ဌသာရ၊အရှင်။ (၁၉၇၀)။ စ တ္ိုဓမ မသ ရက  ိုျားခ န ော်ျားပ   ု ျဲ့ ။ ရန်ကိုန်၊ 

ပမန်မာန ိုင်င ဗိုဒဓသာသနောပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

လှပမတ်နှငေ့်အမ ာ်း။ (၁၉၈၁) ။ ဖမန ော်မ တ္ ိုငော်ျားရ ငော်ျားသ  ျားစ က  ျားပ  ို ။ 

ရန်ကိုန်၊ တကကသ ိုလ်မ ာ်းပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

အဂဂသမာဓ ၊ရှင်။ (၁၉၇၁) ။ ဇန မ ဘ ိုခန ော်ျားပ   ု ျဲ့ ။ ရန်ကိုန်၊ 

ပမန်မာန ိုင်င ဗိုဒဓသာသနောပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

အိုန််းည ု၊ရှင်။ (၁၉၆၅) ။ ဂေါ ထ  ဇဖခ ကော်ဆ ယော်ပ  ု ျဲ့ ။ ရန်ကိုန်၊ 

ဟ သာဝတ ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 
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ဉပကနှငော့ော်ဆ ဝေါဇဟ စ မှဦျားပိုည၏သဇ ရ ော်ဉ ဏ္ော် 

ဇဝဇဝတ္ငော် 
စာတမ််းအက ဉ််း 

ဤစာတမ််း၏ သလေ့လာမှုနယ်ပယ်သည် ပမန်မာ 
ကဗ ာနယ်ပယရ်ှ  သ ခ င််းသသ ာနွယသ်ညေ့် သဟာ 
စာနယ်ပယပ်င်ပဖစ်သည်။ အသလေ့လာခ မှာ ဦ်းပိုည 
၏ ဉပကနှငေ့်ဆာဝါသဟာစာပဖစ်သည်။   ရည်ရ ယ ်
ခ က်မှာ ယသနို့သပ ာက်ကွယလ်ိုန ်းပါ်းပဖစ်သနသသာ 
သဟာစာက ို တန်ဖ ို်းထာ်းထ န််းသ မ််းသစလ ိုပခင််း၊ 
ဦ်းပိုည၏ထ မ သသာ သသရာဉ်ာဏ်က ို သဖာ်ထိုတ် 
တင်ပပ လ ိုပခင််းတ ိုို့ ပဖစ်ပါသည်။ သလေ့လာတင်ပပ 
ရာတွင် သသရာစ်ာတ ိုို့၏ သသ ာသ ာဝက ို 
စ မှ ်းနည််းယူ၍ တင်ပပထာ်းသည်။ တင်ပပရာတွင် 
အပ ိုင််း (၂) ပ ိုင််းခွ ကာ တင်ပပထာ်းပါသည်။ 
ဤစာတမ််းသည် ပမန်မာစာသပဖွ ွဲ့ပဖ ု်းတ ို်းတက် 
သရ်းက ို အသထာက်အကူ ပဖစ်သစသညေ့်အပပင် 
သဟာစာသလေ့လာ လ ိုသူမ ာ်းအတွက်လည််း အ 
က  ု ်းသက ်းဇ်ူးမ ာ်း ရရှ န ိုင်ပါသည်။ 
သသာေ့ခ က်သဝါဟာရ -  သဟာစာ၊ တရာ်းသဟာစာ၊ 

သသရာ်ဉာဏ်၊ 
လူူ့သလာကသ ာ
ဝ၊ ဉပကနှငေ့်ဆာဝါ 

 
န ဒါန််း 
သဟာစာဆ ိုသည်မှာ တရာ်းသဟာရန်ရည်ရ ယ်၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်း 

သညေ့် စာအမ  ု ်းအစာ်းပဖစ်ပါသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် အသ ကာင််းအ 

ရာပ ိုင််းသည် အမ ာ်းအာ်းပဖငေ့် ဗိုဒဓဝငက် ို အသပခခ သသာ  ိုရာ်း 

သဟာ တရာ်းဓမမမ ာ်းပဖစ်သည်။ အသရ်းအဖွ ွဲ့ပ ိုင််းတွင် သဟာ 

 ကာ်းရန်ရည်ရ ယ်သညေ့်အတွက် တရာ်းနော ပရ သတ်မ ာ်းက ို 
စ တ်ဝင်စာ်းသအာင် စာဆ ိုကအာဝဇဇန််းရွှင်ရွှင်ပဖငေ့် စာဟန် 

သွက်သွက် လက်လက် သရ်းဖွ ွဲ့သလေ့ရှ ပါသည်။ 

 ဉပကနှငေ့်ဆာဝါသဟာစာသည်  ိုရာ်းရှင်လက်ထက်က 

အပဖစ်မှန်တစ်ခိုပဖစ်ပပ ်း မှတ်သာ်းဖွယသ်ကာင််းသသာ ဇာတ် 

သ ကာင််းတစ်ခိုပဖစ်ပါသည်။ ၎င််းက ို ဦ်းပိုညက အသ ကာင််း 
ပပု၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ ရဟန််းသတာ်မ ာ်း လူူ့သ ာင်သ ိုို့လှမ််း 

ရန် စ တ်ကူ်းသန ကသည်မ ာ်းက ို သတွွဲ့ပမင်ရ၍ ဉပကနှငေ့် 

ဆာဝါသဟာစာပဖငေ့် သ ရှ သစရန် ရည်ရ ယ်သရ်းဖွ ွဲ့ခ ေ့ပခင််း ပဖစ် 

ပါသည်။ 

 စသလဦ်းပိုညသည် သဟာစာသရ်းဖွ ွဲ့ရာတွင် စာဆ ိုပဖတ် 
သန််း ပမင်သတွွဲ့ရသညေ့် သခတ်ကာလ၏ အပမ ်းအသမာက် 

မတညေ့်မှုမ ာ်း၊ လူသာ်းတ ိုို့၏သရှွဲ့သနောက် မည ညွတ်သညေ့် စ တ် 

သနသသ ာထာ်းမ ာ်း ပပုမူသဆာင်ရ က်လိုပ်က ိုင် သနသည် 

မ ာ်းက ို ခပ်ရ  ွဲ့ရ  ွဲ့၊ ခပ်သထေ့သထေ့ ထညေ့်သွင််းသရ်းဖွ ွဲ့ သသရာ် 

သလေ့ရှ ပါသည်။ စာဆ ို၏သသရာ်ဉာဏ် စူ်းရှထက်ပမက် ပ ပပင် 

                                                           
 သဒါက်တာ၊ တွ ဖက်ပါသမာကခ၊ နည််းပညာတကကသ ိုလ်၊ သတာင်င ူ
35 ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့၊ ၁၉၉၁၊ ၃၆၇။ 
36 ထင်၊ ဇ မ င ော်၊ ၂၀၀၈၊ ၇၁၃။ 

သလသလ စာဆ ို၏စာမှာ အသက်ဝင်သလသလပဖစ်သည်။ ထ ိုသ 

သ ာက ို ဦ်းပိုည၏ ဉပကနှငေ့်ဆာဝါ သဟာစာတွင် သတွွဲ့ပမင် 

ရသည်။ 

1။ သဇရ  ော်စ  သဇ ဘ သဘ  ဝ 

ပမန်မာစာသပတွင် သသရာ်စာသည် အသရ်းပါသသာ အခန််း 

ကဏ္ဍတစ်ခိုအပဖစ်ပါဝင်သနပါသည်။ သသရာ်ဟူသသာ အဓ  

ပပာယ်က ို ပမန်မာအ  ဓာန်တွင် - 

''အဖဖစ ော် အပ က ော် 

အဖပု အမူ တ္စ ော်ခိုခ ိုက  ို 
သဇရ  ော်ဇ လှ ငော်ဇဖပ  ငော်

သည ော့ော် သဇ ဘ ဖဖ ငော့ော် 

ဇရ ျားသ ျားဇ သ  

စ  ဇပ တ္စ ော်မ  ု ျား''35 

ဟိုလည််းသကာင််း၊  
"သဇရ  ော်စ  ဟူ သည ော် 

ဇယဘိုယ အ  ျားဖဖငော့ော် 

ဇလ ကကက ျီျား 

အပမျီျား အဇမ  က ော် 

မတ္ည ော့ော်သည ော့ော် သဘ  ၀ ၊ 
ကက ျီျားန  ိုငော်င ယော်ညြှငော်ျားဆ 

ဇသ  သဘ  ဝ ၊ 

ဖ န ှ ပော်ခ ုပော်ခ ယော်စ ိုျားမ  ိုျား 

ဇသ သဘ  ဝ ၊ 

ဟန ော်ဇဆ  ငော်ပလ  ျား 
ဇသ  သဘ  ဝ 

စ သည ော်တ္ ိုို့ က  ို 

ဇဝ ဖန ော်ရှုတ္ော်ခ ဇသ အ

ဖွ ျဲ့"36 

ဟိုလည််းသကာင််း ရှင််းပပထာ်းပါသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် သသရာ်စာ 
ဟူသည်မှာ သလာကကက ်း၏ အပမ ်းအသမာက်မတညေ့် ပဖစ်တတ် 

 ကသညေ့် သ ာဝ၊ ဟန်သဆာင်ပလွှာ်းတတ်သညေ့် သ ာဝ 

တ ိုို့က ို ဆင်ပခင်ပပုပပင်န ိုင်ရန် ဇဝနဉာဏပ်ဖငေ့် ဟာသသနှောကာ 

သထာက်ပပ၊ အသ သပ်း၊ သဝဖန်ထာ်းသသာစာဟို ဆ ိုရပါမည်။ 

ထ ိုို့ပပင် သသရာ်စာသရ်းသူသည် ဟာသဉာဏ်ရှ သူလည််း ပဖစ်ရ 
မည်ေ့အသ ကာင််းက ို - 

"ပိုထို ဉော် တ္ ိုို့၏ 

မလ မ မ ဇ သ အမူအရ   

တ္ ိုို့က  ိုဖမငော်ရပ ေါလ က ော် 

ဇဒေါမန ဿ မဖဖစ ော်လ ို၊ 
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ပိုထို ဉော်တ္ ိုို့ သဘ  ဝ 

ဖဖစ ော်တ္တ္ော်ဇပ ၏တ္က  ျား

ဟို လက ော်ခ ၍ 
ဖပုတ္တ္ော် ဖခ ငော်ျားလည ော်ျားရ ှ ကက

သည ော်။ င ိုအ  ျားထက ော် 

ရယော်အ  ျား သန ော်က   

က ရိုဏ္ ဖဖစ ော်လ ိုကော်ကက သ

ည ော်ဟို ထငော်သည ော်။ 
ဟ သဉ  ဏ္ော် ရ ှ သူ၏ 

ဘဝအ သ ဆ ို သည ော်မှ  

ထ ိုလက ခဏ္ တ္ ိုို့ 

ဆ ိုလ ိုသည ော်။ 

ထ ိုလက ခဏ္  တ္ ိုို့က  ို 
ဟ သဉ  ဏ္ော်ရှ သူက 

ဖွ ျဲ့ဖပလ ိုက ော်ဇသ  အခ ေါ 

ထ ိုအဖွ ျဲ့၏ အစ ွမော်ျားဇ ကက  ငော့ော် 

ပရ  သတ္ော်လညော်ျား 

လွယော်လ ငော့ော်တ္ကူ 
အသ အဖမ ငော်ရရ န ော် 

အသ ငော့ော် အတ္ ငော့ော်န ှလ ိုျားသွ ငော်ျား

လ တ္ တ္ော်၍ င ို အ ျားထက ော် 

ရယော်အ  ျားသန ော်က   

က ရိုဏ္ စ  တ္ော်ဖဖစ ော်န  ိုငော် သ
ည ော်ဟို ယူဆန ိုငော်သည ော်။"37 

ဟို ရှင််းပပထာ်းပါသည်။ 

 ထ ိုို့သ ကာငေ့် ဟာသဉာဏ်ရှ သညေ့် သသရာ်စာသရ်းသူတ ိုို့သည် 

သလာကကက ်းအပမ ်း အသမာက်မတညေ့်မှု၊ သဖာက်ပပန်မှာ်း 

ယွင််းမှု၊ ဟန်သဆာင်ပလွှာ်းမှု တ ိုို့က ို ပမင်တတ် ကာ်းတတ် 
 ကသည်။ ထ ိုပမငသ်မျှ ကာ်းသမျှတ ိုို့က ို သဒါသစ တ် ခ ပပင််းစ တ် 

ပဖငေ့် မသ ို်းသပ်   သလာက သ ာဝ၊ လူူ့သ ာဝ ပဖစ်တတ် 

ပ က်တတပ်ခင််းဟို နှလ ို်းသွင််းကာ လက်ခ ၍ ပပ ု်းတတ် က 

သည်။ သနော်းကရိုဏာသက်တတ် ကသည်။ ထ ိုသ ိုို့ပပ ု်းရင််း 

ကရိုဏာသက်ရင််းမှ ရယ်ရွှင်ဖွယ် လည််းပဖစ်သအာင် ဆင်ပခ 
င်စရာလည််း ကရိုဏာသက်မ လာသအာင် ဟာသသနှော၍ သရ်း 

ဖွ ွဲ့သသရာ် လ ိုက် ကသည်။ ထ ိုသ ိုို့ သရ်းဖွ ွဲ့ပခင််းပဖငေ့် သသရာ်ခ ရ 

သူတွင်လည််း သဒါမနဿမပဖစ်၊ မိုန််းတ ်းစ တ် လည််းမသပေါ်   

လွယလ်ငေ့်တကူ  ဝအသ အပမငရ်လာကာ နှစ်သက်ဖွယ် 

သသရာ်စာပဖစ် လာန ိုင်ပါသည်။ 
သသရာ်စာသရ်းသူ၌  အသ ကာင််းအက  ု ်း၊ အဆ ို်း အ 

သကာင််းက ို သ သသာပညာရှ ရန် လ ိုအပ်သ ကာင််း၊ မှန်ကန ်

သသာသစတနော၊ က ယ်ပပနိ်ု့သသာ ဗဟိုသိုတနှငေ့် စ ိုလင်သသာ 

အသတွွဲ့အကက ုလည််း ရှ ရသ ကာင််းက ို - 

"သဇရ  ော်စ  ဟ  
ဇစ တ္န ှောလည ော်ျားမ ှန ော်မှ၊ 

                                                           
37  သဇာ်ဂ  ၊ ၂၀၀၄၊ ၂၉၃။ 

ပေါရ မျီလည ော်ျားရ ှ မှ၊ 

အကက  ျား 

အဖမ ငော်ဗဟို သိုတ္က
လည ော်ျား 

အလွန ော်စ  ိုလငော်မှ ၊ 

လူူ့ဘဝက  ို ဇခ  ျား ခ ေါျား 

အူမသ မှ 

ဇက  ငော်ျားပ ေါတ္ ယော်။"38 
ဟို လူထိုသဒေါ်အမာက အကက သပ်းထာ်းပါသည်။ 

 ထ ိုို့သ ကာငေ့် သသရာ်စာအဖွ ွဲ့မ ာ်းသည် ဟာသအသသာမ ာ်း 

ပါဝင်သနသသာသလာက၏ အဆင်တန်ဆာသာပဖစ်ပါသည်။ 

သလာကက ို စ ိုပပည်သအာင်၊ သပ ာ်ရွှင်သအာင်ဖန်တ ်းန ိုင်စွမ််း 

လည််း ရှ လာပါသည်။ သသရာ်စာသရ်းသူ၏ သဝဖန်လ ိုစ တ်၊ 
အက  ု ်းလ ိုလာ်းစ တ်တ ိုို့က ို အသပခခ  ထာ်းသသာ ဟာသဉာဏ် 

ပဖငေ့် သရ်းရသညေ့် စာသပတစ်မ  ု ်းပဖစ်သ ကာင််းလည််း ထင်ရှာ်း 

သည်။ ထ ိုို့ပပင် လူတ ိုို့၏သဖာက်ပပန်ပ က်စ ်းမှု၊ ကသမာက်ကမ 

ပဖစ်မှု၊ ဟန်သဆာင်မှုတ ိုို့က ို သဒါသနှငေ့် အပပစ်သပပာကာ 

သလှာင်သပပာင်က ေ့ရ ွဲ့ပခင််းမ  ု ်း မဟိုတ်   လူူ့အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၊ လူူ့ 
အဖွ ွဲ့အစည််း တစ်ခိုလ ို်းက ို သကာင််းသစလ ိုသသာသစတနောနှငေ့် 

က  စယ်သညေ့်သသ ာ၊ သထေ့သငါ ေ့သလှာင်သပပာင် သညေ့်သသ ာ၊ 

ကလ သညေ့်သသ ာတ ိုို့နှငေ့် သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသညေ့် စာသပမ  ု ်းလည််း 

ပဖစ်သည်။ ထ ိုသ ိုို့ ဆင်ပခင်ဖွယ်၊ ပပုပပငဖ်ွယ်၊ သတ ပပုဖွယ်တ ိုို့ 

က ို သကာင််းသစလ ိုသသာ သစတနောပဖငေ့် သရ်းဖွ ွဲ့လျှင် သသရာ်စာ 
အသရ်းအဖွ ွဲ့သကာင််းပဖစ်န ိုင်ပါသည်။ 

 

3။ ဉပကနှငေ့်ဆာဝါသဟာစာမှ ဦ်းပိုည၏ သသရာဉ်ာဏ် 

ကိုန််းသ ာင်သခတ်စာဆ ိုစသလဦ်းပိုည၏စာတ ိုို့မှာ နိုသညေ့် 

သနရာတွင်လည််း သူမတူသက ေ့သ ိုို့  ကမ််းရမညေ့်သနရာတွင် 
လည််း မာန်ပါလှသည်။ အရွှမ််းသဖာက်၍ သရ်းရာတွင်လည််း 

ဖတ်သူနောသူတ ိုို့မှာ  ကည်နူ်းရွှင်ပ ခ ေ့ရသည်။ သထေ့သညေ့် သ 

သရာ်သညေ့်သနရာတွင်လည််း ရယ်ရ မလ ို၊ င ိုရမလ ို၊ ခ ပပင််းရမလ ို 

ခ စာ်းခ က်က ိုသပ်းစွမ််းန ိုင်ပါသည်။ ဦ်းပိုညသည် သူသတွွဲ့ကက ုခ ေ့ 

သသာ ပတ်ဝန််းက င် အပဖစ်အပ က်အသပခအသနမ ာ်းက ို သူသရ်း 
ဖွ ွဲ့ခ ေ့သသာစာသပတ ိုို့တွင် ထင်ဟပ် သအာင် ကသလာင်စွမ််း ပပ 

န ိုင်ခ ေ့သူပဖစ်ပါသည်။ ကိုန််းသ ာင်သခတ် မင််းတိုန််းမင််း 

လက်ထက်တွင်  ာသာသရ်းက ို အထူ်းအသလ်းသပ်းသသာ 

သခတ်ကာလပဖစ်သည်။ သ ဃာသတာ်မ ာ်းအာ်း  ွ ွဲ့တ ဆ ပ် 

ဆက်ကပ်လှ ဒါန််းပခင််း၊ ပဉ္စမသဂဂါယနောတင်ပခင််း၊  ိုရာ်း 
တည်ပခင််း၊ သက ာင််း သဆာက်ပခင််း စသည်ပဖငေ့် သာသနော 

တ ို်းတက်သအာင် ကက ု်းပမ််းသသာကာလပဖစ်သည်။  ိုရင် 

က ိုယ်တ ိုင် သာသနောက ို အလွန်သဒဓါ ကည်ည ုကာ တည်တ ေ့ 

ခ ိုင်ပမ သစလ ိုသည်။ သနိ်ု့ရှင််း စင် ကယ်သစလ ိုသည်။ ပဋ ပတတ ၊ 

38  အမာ၊ ဇ ဒေါ် (လူထို)၊ ၁၉၇၆၊ ၃၄၃။ 
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ပဋ ယတတ စာသပတ ိုို့ က ိုလည််းစွ ပမ သအာင် သင်ယူကက ု်းပမ််းကာ 

သ လသမာဓ နှငေ့်ပပညေ့်စ ိုစွာ သနထ ိုင်က ငေ့်ကက သစ လ ိုသည်။ 

 ထ ိုက ေ့သ ိုို့ လူတ ိုို့အဦ်းအဖ ာ်းထာ်း၍ လှ ဒါန််းပူသဇာ် 
က ို်းကွယပ်ခင််းခ ရသသာ ရဟန််း သ ာင်တွင် သပ ာ်ပ ိုက်မှုမရှ    
ဒိုကခမ ာ်းသပမာင်လှသသာ လူူ့သလာကသ ိုို့ဝင်လ ိုသညေ့် ရဟန််း 
မ ာ်း၊  ာသာသရ်းက ိုလက်နက်သကာင််းသဖွယ် အကာအ 
ကွယယ်ူ၍ သနောက်ပ ိုင််းတွင် က ိုယ်က  ု ်းရှာ သူမ ာ်း စသညေ့် 
ရဟန််းမ ာ်းက ိုလည််း ပမငသ်တွွဲ့ခ ေ့သပလ မေ့်မည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် 
စာဆ ိုက ဉပက ဆာဝါသဟာစာတွင် ရဟန််းလူထွက် ဉပက၏ 
လူူ့သလာကတွင် ကသမာက်ကမပဖစ်ကာ သနောင်တ 
ကက ်းစွာရတတ်ပ ို၊ လူအမ ာ်း၏က ေ့ရ ွဲ့ဖွယ်၊ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ပဖစ် 
လာပ ိုတ ိုို့က ို သဖာ်ပပကာ လူတ ိုင််းအတိုယူန ိုင်သအာင် သရ်းဖွ ွဲ့ 
ထာ်းပခင််းပဖစ်သည်။ 
 ဉပကနှငေ့်ဆာဝါသဟာစာတွင် မိုဆ ို်းကက ်းက ရဟနတော အ 
မှတ်ပဖငေ့် က ို်းကွယက်ာက ိုယ်တ ိုင် သဆာက်လိုပ်လှ ဒါန််းသသာ 
သက ာင််းတွင်သ တင််းသ ို်းသစသည်။ မိုဆ ို်းကက ်းလင်မယာ်းမှာ 
သနို့စဉ် ဆွမ််းခ  ွယ်တ ိုို့က ို ဝတ်မပပတ်ကပ်လှ  ကသည်။  
တစ်သနို့တွင် မိုဆ ို်းကက ်းလင်မယာ်းအမ လ ိုက် သွာ်းမည်ပဖစ်၍ 
သမ ်းပဖစ်သူဆာဝါက ို မ မ တ ိုို့က ေ့သ ိုို့ ဆွမ််းကပ်လှ ပါရန် မှာ 
 ကာ်းခ ေ့သည်။ ဉပက လည််း ဆွမ််းစာ်းရန်အ မ်သ ိုို့ကကွသွာ်းရာ 
အ မ်သစာငေ့်အပဖစ်ဆာဝါတစ်ဉ ်းတည််း က န်ရှ သနသည်က ို သ  
ကာ ရငတ်ထ တ်ထ တ်ခိုန်လာသည်။ ဆာဝါ၏အလှက ို အန ်း 
ကပ်ပမင်လ ိုက်ရသသာအခါ ရဟန််းသ ကခာပိုဒ်က ို မသစာငေ့် 
ထ န််းသတာေ့   မဖ ို်းန ိုင်မဖ န ိုင် ပဖစ်ရပ ိုက ို - 

"ထ ပော်ဇမ  က ော်န ှ ငော့ော်ရဟန ော်ျား၊ တ္က က ွ န ော်ျားမ ှ ၊ 
က မမဌ န ော်ျားအ  ျားလ ိုျား၊ ဘရ ိုျားဘရငော်ျား၊ 
ဇရ ှ ငော်က ွ ငော်ျားဇ ဝ ျားဇ ဝ ျား၊ 
ဘယော်မ  ျားက  ိုဇဖပျားဇ လမသ ၊ 
ဇ  ဇခ ျွ ျားကက ျီျားထွက ော်၊ ကက  ုက ော်ဇသျွား 
ကက ျီျားပ ွတ္ော်၍၊ စ  တ္ော်ဝ တ္က ော်က  မ၊ 
တ္အ ိုျား အ ိုျားကက ွလ က ော်၊ ဝ တ္ော်ဇန က  သက ကန ော်ျား၊ 
လ မော်ျားဇ န က   အဝ တ္ော်လ  ၊ 
ယ ျားက  ော့ သ ိုို့လ သည ော်။"39 

ဟူ၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ မာတိုကာမနှငေ့်သတွွဲ့သသာအခါ ပဖစ် 

ပ က်သွာ်းသသာ ဉပက၏ရယ်ရွှင် ဖွယ်ရာ အပပုအမူက ို 

ပမငသ်ယာင်လာသအာင် ပ ိုင်ပ ိုင်န ိုင်န ိုင် သသရာထာ်းသည်မှာ 

ထ မ လှသည်။ 
 ဆာဝါက ိုစွ လန််းစ တ်ပဖငေ့် အ ပ်ယာထ လှ သနသသာ ဉပက 

က ို မိုဆ ို်းကက ်းက သလနော သလာ်း၊ သပခနောသလာ်း စသည်ပဖငေ့် 

သမ်းပမန််းခ ေ့သည်။ ထ ိုသ ိုို့ သနော်းစ တ်ပဖငေ့်သမ်းသလ ဉပကကက ်း မှာ 

မ မ ပဖစ်အင်က ိုသပပာရန်အခက်သတွွဲ့သလ၊ အရှက်ရသလပဖစ် 

သနသည်။ ရဟန််းတစ်ပါ်းအသန နှငေ့် သပပာရန်မှာ မသငေ့်သတာ် 
သပ။ မိုဆ ို်းကက ်းက အတင််းသမ်းသလျှာက်မှသာ - 
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"ဆွမော်ျားစ  ျားခ   န ော်တ္ွ ငော်၊ အ မော်သ ိုို့ဇ ရ က ော်ခေါ၊ 

ငေါဆရ  မူ၊ ဟ ိုမှ မယွ ငော်ျား၊ ဟ ိုသ ငော်ျား က  ိုပ၊ 

ဟ ိုအ မော်ဝ ဝ ယော်၊ ဟ ိုလှလစှ က  ျား၊ 
ဟ ိုအန ှောျားတ္ွ ငော်၊ ဘွ ျားက န  ပငော်၊ ဟ ို ဟ က  ို 

ဖမငော်ဇသ  ဇကက  ငော့ော် ၊ ငေါလျှ ငော် ယခို၊ 

ဟ ို ဟ ဖပုခ  ငော်လ ိုို့၊ ဟ ို သူူ့ဇကက  ငော့ော် ၊ 

ဟ ိုအန ှောျားက ပော် ဇရ  က ော်ရပ ေါ သည ော်။"40 

ဟူ၍ သပပာဆ ိုပါသည်။ သပပာခ င်သသာ်လည််း သပပာမထွက်၊ 
မသထွ်းန ိုင်၊ မအန်န ိုင် ပဖစ်သနသသာ ဉပက၏ပဖစ်အင်က ို သထေ့ 

လ ို်း သငါ ေ့လ ို်းမ ာ်းပဖငေ့် သသရာ်ထာ်းသည်မှာ သပေါ်လွင်လှပါ 

သည်။  

 မိုဆ ို်းကက ်းအသ ကာင််းစ ိုသ သသာအခါ မပဖစ်န ိုင်သ ကာင််း၊ 

ရခ လှသသာရဟန််း ဝက ို မစွနိ်ု့လွှတသ်စလ ိုသ ကာင််း၊ အ မ် 
သထာင်ပပုရာတွင် အတတ်ပညာတစ်ခိုခိုတတ်သပမာက်မှသာ 

သလာကအလယ်တွင် ရပ်တည်န ိုင်သ ကာင််း၊ စ တ်ကူ်းပဖငေ့် 

မှန််းဆ၍ သာယာ ကည်နူ်းမှုမရှာ သစခ င်သ ကာင််းသပပာပ ိုက ို - 

"ဇယ  ငော် တ္ ဇယ  ငော် ယမော်ျား၊ စ မော်ျား တ္ဝေါျား ဝ ေါျား၊ 

ဇတ္ ော်ရ ိုမ  ျားန ှ ငော့ော်၊ လူသ ျား တ္ ိုို့ဘ ိုခွငော်၊ 
ဇယ ငော်လ ိုို့မ  ျား ဝ ငော်ခ ော့လျှငော်၊ မ ရ ှငော် ဆ ဝ ေါ၊ 

ဆ လွန ော်ျားလ ိုို့မ ှ လ တ္တ ၊ ဆ ဝ ေါက လ ည ော်ျား 

န ှုတ္ော်ဇက  ငော်ျားဇ က  ငော်ျား၊  

က  ိုယော်ဇတ္ ော်က လည ော်ျား  

က ိုပော်ဇခ   ငော်ျားဇ ခ   ငော်ျားန ှငော့ော် ဇခ ေါငော်ျားမ ူျား၍ 
ဇဝ စ ရ ၊ အတ္ တ္ော်မှ "41 

ဟူ၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းပါသည်။ ရဟန််း ဝမှလူထွက်ပါက သလာ 

က လူူ့သ ာင်တွင် မဖွယမ်ရာပဖစ် သနမညေ့်အသရ်းက ို ဦ်းပိုည 

ကသတွ်းသတာသပမာ်ပမငမ် သပလ မေ့်မည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် သာသနောေ့ 

သ ာင် တွင်သာ သအ်းခ မ််းသာယာမှုရှ သ ကာင််း၊ မ ာ်းသပမာင် 
လှသသာ အမှုက စစတ ိုို့ပဖငေ့် ရိုန််းကန်သန ရသညေ့် လူူ့သလာကက ို 

စ တ်ကူ်းယဉ်ကာ လှမ််းလာရန်ကက ရ ယ်သနသညေ့် ရဟန််းမ ာ်း 

အာ်း  စာဆ ိုကသတ သပ်းသနသညေ့်အလာ်းရှ ပါသည်။ 

 ထ ိုို့ပပင် ရဟန််းကက ်းတကကဒွန််းမှာ ဆာဝါက ိုသာရပါက 

ငရ ပင်က ပါသစသတာေ့၊ အက ျီ အဝတ်သတာင််းလျှင်လည််း 
သက ာင််းတွင််းရှ သသာ ထမင််းသပခာက်၊ သကဂန််း စသည်တ ိုို့က ို 

သရာင််း၍ ဝယ်သပ်းမညေ့်အသ ကာင််း၊ မ မ စ တ်ကူ်းမ ာ်းက ို 

သပပာ၍သနရသည်မှာ ရှက်စရာပင် ပဖစ်သနသတာေ့သည်။ ထ ိုမျှ 

မက လူတ ိုို့အထွတ်အပမတ်ထာ်း၍ က ို်းကွယလ်ှ ဒါန််းခ  

ရသသာရဟန််း တ ိုို့မှာ ရာဂရမမက်စ တ်မ ာ်းသ ကာငေ့် သက ာင််း 
တွင််းရှ သသာ သ ဃ ကပစစည််းက ိုပင် က ိုယ်က  ု ်း အတွက် 

သ ို်းရန် စ တ်ကူ်းသနသည်။ ထ ိုက ေ့သ ိုို့သသ ာရှ သနပါက 

သလာကအလယ်က ေ့ရ ွဲ့ဖွယ်၊ ရှက်စဖွယ်ပဖစ်သနမညေ့်အသရ်းက ို - 

"ဇက   ငော်ျား တ္ွငော် ထမငော်ျားဇဖခ  က ော်၊ 

တ္စ ော်တ္ငော်ျားဇ လ  က ော်က  ို၊ ဇ ျားဇ ပေါက ော်ရှ ရ ၊ 

41  ပိုည၊ ဦျား၊ 1959၊ 19။ 
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ဇရ  ငော်ျားပပျီျားက  လျှ ငော်၊ ဆ ဝ ေါက  ိုလှ လှ၊ 

ပခ  ုရ ိုဇန က  ၊ သက ကန ော်ျား စ န ှငော့ော်၊ ဖ ငော်စ က ဇလျား ၊ 

ရှ ပေါဇ သျားဇ က  ၊ ဇ ျားတ္ွငော်ျားခ  သွ ငော်ျား၊ 
ဇရ  ငော်ျားဖ န ော်ဆ ငော်ျားရ လျှငော် ၊ မမ ငော်ျားဆ  ဝ ေါ၊ 

ဆငော်စ ရ တ္ ိုို့ ရပ ေါလ မော့ော်မည ော်။"42 

ဟူ၍ သသရာ်ခ က်ပ ိုင်ပ ိုင်သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ 

 ဆာဝါမှာ သမတတာသက်ဝင်ပခင််း  ကည်ပဖ ပခင််းမရှ သညေ့် 

အပပင် မ မ ပါက က်သသရ ည  ု်းနွမ််းရမညေ့်အပဖစ်နှငေ့် ကက ုရမည် 
ပဖစ်သသာ်လည််း မ ခင်ဖခင်တ ိုို့၏ဆနဒက ိုလ ိုက်သလ ာခ ေ့သည်။ 

ရဟန််းသ ာင်က ိုစွနိ်ု့၍ လူဝတ်လ ကာ အက ျီပိုဆ ို်း ဝတ်ဆင် 

ရာတွင်လည််း အပမ ်းအသမာက် မတ ေ့၊ ပ ိုစ မက ပဖစ်သနပ ိုက ို - 

"အို သျှစ ော်သျီျားက  ို၊ က ရ တ္ော်ကက ျီျားစ ွပော်သည ော့ော်န ှယော်၊ 

ဝ တ္ော်လ ိုက ော်သည ော့ော်ပို ဆ ိုျားမှ ၊ 
ဇဒေါငော့ော် သ ိုျားကက ျီျားပ ငော်"43  

ဟို သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ ရိုပ်ကလကခဏာက စ တ်ပ က်စရာ 

သကာင််းလှသည်မဟိုတ်၊ အဝတ်အစာ်း ဝတ်ပ ိုကလည််း ရယ် 

ရွှင်ဖွယ်ပဖစ်သနသညေ့် ဉပက၏သရိုပ်သဏဌာန်က ိုပမင်သယာင် 

လာသအာင် သသရာ်ထာ်းသည်။ 
 ထ ိုို့ပပငပ်မငေ့်ပမတ်သသာရဟန််းသ ာင်က ို စွနိ်ု့ခွာ၍ဆာဝါက ို 

တပ်မက်မ သညေ့်အတွက် အမ လ ိုက်အသာ်းသရာင််းသညေ့် မို 

ဆ ို်းအလိုပ်မ ာ်းက ို ပငပ်န််းကက ်းစွာ ရိုန််းကန်လှုပ်ရှာ်းသနပ ိုက ို 

သတွွဲ့ပမင်ရသည်။ ရပ်ထ ရ ာထ တွင်သရာင််းရန် သတတ ပင်မရှ ၊ 

ရ ာပပင်သ ိုို့ သရခပ်ထင််းသခွလာသူ မ ာ်းက ိုသာဆ ်း၍ သရာင််းခ ရ 
သညေ့်ပဖစ်အင်က ို သတွွဲ့ပမငန် ိုင်သည်။ မ မ အသက်သမွ်းဝမ််း 

သက ာင််း အတွက် လူအမ ာ်းနှငေ့်ဆက်ဆ သပပာဆ ိုရာတွင် 

လည််း ရှက်ရ  ွဲ့သ ကာက်ရ  ွဲ့စ တ်တ ိုို့သာ လွှမ််းမ ို်း သနရရှာသည်။ 

ထ ိုမဝ ေ့မရ စ တ်မ ာ်းသ ကာငေ့် အသပပာအဆ ိုသည်လည််း အ ဝင် 

ခွင်မက ပဖစ်တတပ် ို က ိုလည််း - 
"ဉပ က လူထွက ော်၊ 

ဆ ိုလ ိုက ော်မမွတ္ော် လ ိုက ော်လျှငော်ပ ငော်၊ 

အိုန ော်ျားကက ွက ော်ဇသ  ဇသ  ၊ ပ  ု ျားဖဖူလွ ငော် တ္ ိုို့က ၊ 

ရယော်ရွှေငော်ဇမ  လ က ော်၊ 

ဇခ   လသှည ော့ော် ဆ ဝ ေါ ော့လငော်၊ အမ ဇ ရ  ငော်ျား 
ယဉော်ဇပ င ော့"44 

ဟူ၍ သသရာ်ထာ်းသည်မှာ သရိုပ်သပေါ်လွင်လှသည်။ 

 တဖန် သလာကအလယ်တွင်  ာမျှမလိုပ်တတ်မက ိုင် 

တတ်၊ မသပပာတတ်မဆ ိုတတ်၊ လူရာမဝင် ကသမာက်ကမ 

ပဖစ်၊ မ က်နှောငယ်ရသည်သာမက ဇန ်းမယာ်းကပင် မသလ်း 
မစာ်း သစာင််းသပမာင််းပင စူ က  နဆ် ပခင််းခ ရပ ိုက ို - 

"မငော့ော်ဇဖ အ ိုဇမ ငော်လူထွကော် လ ိုဘ ၊ 

အ ျား တ္က ော်သလ  ျား၊ သ ျားဇ မ  ငော်ဇ ရွှေသယွော်၊ 

မငော်ျား အက  ငော့ော် ဆ ိုျားလှတ္ ယော်၊ မက  ယော်ပေါန ှငော့ော်၊ 

                                                           
42  -ယင််း-။ 
43  -ယင််း- ၂၈။ 

သည ော်ျားခ   ဇရွှေ အ ိုျား၊ မငော့ော်ဖဇ အ 

ရဟန ော်ျားက   ု ျား"45 

ဟို သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ ဆာဝါက ကသလ်းသခ ာေ့သ ပ်ရာ တွင် 
ဉပက၏အပမ ်းအသမာက်မတညေ့်ပ ိုက ို သသရာ် စရာအပဖစ် 

စာဖတ်သူနောသူတ ိုို့က ို သတွွဲ့ပမင်သ ရှ သစ ပါသည်။ 

ပခ ုင ိုသ ို်းသပ်ခ က် 

ဉပကဆာဝါသဟာစာသည် သဟာစာတစ်သစာင်ပ သစွာ အာ 
ဝဇဇန််းရွှင်ရွှင်ပဖငေ့် သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းပါ သည်။  ိုရာ်းသဟာဇာတ်ဝတထု 
ပဖစ်၍ အသ ကာင််းအရာခ ိုင်မာပပ ်းသာ်းပဖစ်သည်။ ထ ိုအသပခခ  
သကာင််းက ိုသပခကိုပ်ယူကာ စာဆ ို၏ သရ်းဖွ ွဲ့တင်ပပမှုအတတ် 
ပညာနှငေ့် သပါင််းစပ်ပခယ်လှယ် ရာတွင် စာဆ ိုသည် မ မ ၏ 
စရ ိုက်သ ာဝနှငေ့်အည  သသာေ့သသာေ့သထေ့သထေ့ ပမ ်းပမ ်းရွှင်ရွှင် 
သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ စကာ်းတတ်၊ တရာ်းတတ်သူပ ပ  တရာ်း 
သသ ာလည််းမလွတ်ရ သအာင် စာနောသူတ ိုို့လည််း စ တ်ဝင် 
စာ်းသအာင် စကာ်းပဖငေ့်လည််းသကာင််း၊ တရာ်းပဖငေ့် လည််း 
သကာင််း အမ  ု ်းမ  ု ်းအလှယ်လှယ် ပရ ယာယ်ကကွယ်ကကွယပ်ဖငေ့် 
သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းပါသည်။ 
 ဦ်းပိုညသည် မ မ က ိုယ်တ ိုင် ဗန််းသမာ်သက ာင််းတ ိုက်တွင် 
ရဟန််းဝတ်ခ ေ့ဖူ်း၍ ရဟန််းသတာ်တ ိုို့၏ စရ ိုက်သ ာဝက ို အန ်း 
ကပ်သ ပမငခ် ေ့ဟန်တူသည်။ စာဆ ိုသည် ရဟန််း သလာကတွင် 
တရာ်းဓမမက ိုအာ်းထိုတ်၍ ရဟန််းသ ကခာနှငေ့်အည  ပပုမူသန 
ထ ိုင်သူမ ာ်း သတွွဲ့ရ သက ေ့သ ိုို့ ရဟန််းသ ကခာနှငေ့်မသလ ာ်ည    
စ တ်လှုပ်ရှာ်းကစာ်းကာ သာသနောသတာ်တွင် အက  ု ်းမ ေ့ အ 
ခ ဉ််းနှ ်းပဖစ်သနသူမ ာ်းက ိုလည််း သတွွဲ့ခ ေ့ပါသည်။ ထ ိုအခါ စာဆ ို 
သည် ထ ိုသ ိုို့သသာ ရဟန််းမ  ု ်းက ို စ တ်သနောက်က ိုယ်ပါ လူထွက် 
၍ အ မ်သထာင်ပပုမ ပါက သလာကက ငေ့်ဝတ်နှငေ့် အ ဝင် ခွင်မ 
က    အရှက်ရတတ်ပ ိုမ ာ်းက ို သတ သပ်းလ ိုပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 
 ထ ိုို့သ ကာငေ့် ဦ်းပိုညသည် မ မ က င်လည်ဖူ်းသညေ့် ရဟန််း 
သလာကဝန််းက င်က ို သ ို်းသပ် ဆင်ပခင်မှုနှငေ့် ရဟန််းသတာ်မ ာ်း 
အသပေါ်ထာ်းရှ သသာ သစတနောက ိုသပါင််းစပ်လ ှုွဲ့သဆာ်မှုသ ကာငေ့် 
ဉပကဆာဝါသဟာစာ ပဖစ်ထွန််းသပေါ်သပါက်လာရသည်ဟို ဆ ို 
ခ င်ပါသည်။ တစ်နည််းဆ ိုရသသာ် စာဆ ိုတ ိုို့၏သလာကအပမင် 
စူ်းရှမှုနှငေ့် သစတနောတ ိုို့သည် စာသကာင််းသပသကာင််း ပဖစ်ထွန််း 
လာ ရပခင််း၏ အဓ ကအသ ကာင််းရင််းပဖစ်သည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် 
စာဆ ိုဦ်းပိုည၏ ဉပကနှငေ့်ဆာဝါ သဟာစာသည် ယသနို့တ ိုင် 
စာသကာင််းသပမွန်တစ်ရပ်အပဖစ် တည်ရှ သနပါသတာေ့သည်။ 
 
န ဂ ို်း 
မူရင််း ိုရာ်းသဟာဇာတ်သတာ်က ို သက်ဝငလ်ှုပ်ရှာ်း လာ 
သအာင် သရ်းဖွ ွဲ့န ိုင်သည်မှာ စာဆ ို၏ ဟာသဉာဏ်၊ ဇဝနဉာဏ်၊ 
တခဂနိုပပတတ ဉာဏ် ထက်သန်မှုသ ကာငေ့်ပဖစ်သည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် 
ဉပက ဆာဝါသဟာစာသည် ကိုန််းသ ာင်သခတ်မှ ယသနို့ 
သခတ်တ ိုင် သ မှတ်နောယူဆင်ပခင်ဖွယ်ရာမ ာ်း သပ်းစွမ််းန ိုင် 
သသာသဟာစာ တစ်သစာင်ပဖစ်သည်ဟို 

44  ပိုည၊ ဦျား၊ 1959၊  33။ 
45  -ယင််း-၊ 35။ 
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ဆ ိုခ င်ပါသတာေ့သည်။တ မ်ပမုပ်သပ ာက်ကွယသ်နသသာ 
သဟာစာက ိုပ ိုမ ိုသ ရှ သစ သအာင် ဆက်လက်သိုသတသန 
ပပု ကပါရန် တ ိုက်တွန််းအပ် ပါသည်။ 

က မ််းက ို်းစာရင််း 

သဇာ်ဂ  ။ (၂၀၀၄)။ ရသစ  ဇပ အဖွငော့ော်န ှ ငော့ော်န  ဒေါန ော်ျား။ ရန်ကိုန်၊ 
စ တ်ကူ်းခ  ုခ  ုပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ထင်၊ ဇမ  ငော်။ (၂၀၀၈)။ က မ္ ော့စ  ဇပ အည  န ော်ျား။ ရန်ကိုန်၊ 
စ တ်ကူ်းခ  ုခ  ုပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပိုည၊ ဦျား။ (1959)။ ဉပ က န ှငော့ော်ဆ  ဝ ေါဇဟ  စ  ။ ရန်ကိုန်၊ 
ဟ သာဝတ ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ (၁၉၉၁)။ ဖမ န ော်မ အဘ ဓ  န ော်။ ရန်ကိုန်။ 
ဖ ိုသ ိုလစ်သ ိုပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

အမာ၊ ဇဒေါ် (လူထို)။ (၂၀၁၂)။ 
ဆရာကက ်းသခင်က ိုယ်သတာ်မ ှုင််း။ 
မနတသလ်း၊ ကက ်းပွာ်းသရ်း ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 
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ဖမနော်မ ဖပ  တ္ော်တွ္ငော်ဇ တ္ွျဲ့ရဇ သ  ဇ လဇ ဖပအဇ ကက ငော်ျား ဇလော့လ ခ ကော် 

ခငော်ပပ ုျား (၁)၊ ဖဖူဖဖူခ ိုငော် (၂) 

(၁) ဖမငော်ျားပခ ဒျီဂရျီဇက လ ပော်၊ ဖမနော်မ စ ဌ န 
(၂) ဖမငော်ျားပခ ဒျီဂရျီဇက လ ပော်၊ ဖမနော်မ စ ဌ န 

Pyonemar15@gmail.com 

စ  တ္မော်ျားအက  ဉ ော်ျား 

 ဤစာတမ််းသည် 

ပမန်မာစာသပနယ်ပယရ်ှ  စကာ်းသပပ 

လကဂာ ကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သသာ 

သလသပပသသ ာ သ ာ၀မ ာ်းက ို 

သလေ့လာတင်ပပထာ်းသသာ 

စာတမ််းပဖစ်ပါသည်။ 

ရည်ရ ယ်ခ က်မှာ ပပဇာတ်စာသပတွင် 

ပါဝင်သသာ သလသပပအဖွ ွဲ့တ ိုို့၏ 

သသ ာသ ာဝက ို သ ရှ သစလ ိုပခင််း 

ပဖစ်ပါသည်။ သလသပပ၏ သသ ာ 

သ ာဝက ို သလေ့လာရာတွင် 

ကဗ ာလကဂာ က မ််းမ ာ်းနှငေ့် 

ပမန်မာစာသပသမ ိုင််းတ ိုို့က ို 

အသလေ့လာခ အပဖစ် သတ်မှတ်ပပ ်း 

သလသပပသမ ိုင််းသ ကာင််းပ ိုစ ပဖငေ့် 

ခ ဉ််းကပ်သလေ့လာထာ်းပါသည်။ 

သလေ့လာရာတွင် သလသပပ အဓ ပပာယ် 

ဖွငေ့်ဆ ိုခ က်၊ သလသပပသသ ာသ ာဝ၊ 

သလသပပစတင်သပေါ်သပါက်ခ ေ့သသာသခ

တ်၊ သရ်းဖွ ွဲ့ပ ိုစနစ်နှငေ့် ပ ိုစ ၊ 

သရ်းဖွ ွဲ့သလေ့ရှ သညေ့် 

အသ ကာင််းအရာမ ာ်းနှငေ့် 

သရ်းဖွ ွဲ့သူမ ာ်းဟူ၍ အပ ိုင််းခွ  

သလေ့လာထာ်းပါသည်။ 

ပပဇာတ်စာသပအဖွ ွဲ့မ ာ်းတွင် 

အဓ ကက သသာ 

အခန််းကဏ္ဍပဖစ်သညေ့် 

သလသပပအဖွ ွဲ့တ ိုို့၏ သသ ာသ ာဝ 

အဖွ ွဲ့ မ ာ်းက ို သ ရှ ရပပ ်း 

ပပဇာတ်စာသပသလေ့လာလ ိုသူမ ာ်းအ

တွက် မ ာ်းစွာအက  ု ်း သက ်းဇ်ူး 

ပပုပါသည်။ 

                                                           
၁ ပမန်မာအ  ဓာန၊် ၁၉၉၁ ၊ ၃၂၉။ 

ဇသ ော့ခ က ော်ဇဝ ေါ ဟ ရ- 

ဇလဇ ဖပအဓ ပ ပ  ယော်၊ 

သဇဘ  သ ဘ ဝ ၊ 

ဇရ ျားဖ ွ ျဲ့ပ ိုစ န စ ော်န ှငော့ော် ဇရ ျားဖ ွ ျဲ့သူမ  ျား 

န  ဒေါန ော်ျား 

ပမန်မာစာသပသမ ိုင််းတွင် ပိုဂ သခတ်မှစ၍ ဖူ်းပွငေ့်လာသသာ စာ 

သပအဖွ ွဲ့မ ာ်းသည် ကိုန််းသ ာင်သခတ်တွင်ပ ိုမ ို၍ ဖူ်းပွငေ့်သဝ 

ဆာခ ေ့ပါသည်။ ထ ိုဖူ်းပွငေ့်ခ ေ့သသာ စာသပအဖွ ွဲ့မ ာ်းတွင် ပပဇာတ် 

စာသပမ ာ်း၌သတွွဲ့ရသသာ သလသပပ အဖွ ွဲ့မ ာ်းလည််း ပါဝင်ပါ 

သည်။ သလသပပဟိုသခေါ်ဆ ိုသသာ သဝါဟာရသည် ဇာတ်သ င် 

ယဉ်သက ်းမှုရပ်ဝန််းတွင် သနရာယူခ ေ့ပါသည်။ သလသပပသသ ာ 

သည် ဇာတဝ်င်ခန််းမ ာ်းတွင် အခန််းအခ  တ်အဆက် အကူ်း 

အသပပာင််းမ ာ်း၌ တ ်းခတ်မှုနှငေ့်အတူ ပ ေ့ပ ို်းသပ်းရသသာ အ 

သ ကာင််း  အရာနှငေ့် လ ိုက်ဖက်စွာ သလသပပသ ို်းပပ ်း သ ဆ ို၊ သခေါ် 

ဆ ိုရသသာ အနိုပညာတစ်ရပ် ပဖစ်ပါသည်။ သလသပပအဖွ ွဲ့ 

မ ာ်းသည် ပပဇာတ်စာသပအဖွ ွဲ့မ ာ်း၏ သယ ိုယ လကခဏာ 

တစ်ရပ်ဟို ဆ ိုန ိုင်ပါသည်။ ပပဇာတစ်ာသပအဖွ ွဲ့ မ ာ်းတွင်သတွွဲ့ 

ရသသာ သလသပပအဖွ ွဲ့မ ာ်းအသ ကာင််းသလေ့လာရာတွင် သလ 

သပပအဓ ပပာယ်ဖွငေ့်ဆ ိုခ က်၊ သလသပပ၏ သသ ာသ ာဝ၊ 

သလသပပသရ်းဖွ ွဲ့ပ ိုစနစ်နှငေ့်ပ ိုစ  ဟူ၍ အပ ိုင််း (၃) ပ ိုင််းခွ ပပ ်း 

သလေ့လာထာ်းပါသည်။ 

၁။ ဇလဇ ဖပ၏ အဓ  ပပ  ယော်ဖွ ငော့ော်ဆ ိုခ  က ော်          

ပမန်မာအ  ဓာန်တွင် သလသပပက ို ''ဇာတ်ကွက်အကူ်း အ 

သပပာင််း တွင် ဆ သလ ာ်ရာတ ်းလ ို်းက ို ဆ ိုင််းကတ ်းသပ်း သည်။" 
၁ဟို ဖွငေ့်ဆ ိုထာ်းပါသည်။ 

 သလသပပထ ို်းသည်ဆ ိုသည်မှာ''ဇာတ်သ င် စသည်တ ိုို့ 

တွင်  အခန််းတစ်ခန််းပပ ်းဆ ို်းသညေ့်အခါ လ ိုအပ်သသာ အတ ်း 

ကွက် တစ်စ ိုတစ်ရာတ ်းရန် ဇာတ်သဆာင်တစ်ဦ်းဦ်းက ဆ ိုင််း 

ဆရာအာ်း နသ ထပ်ပါသသာ စကာ်းမ  ု ်း ရ တ်ဆ ို၍ ပန် ကာ်း 

သည်။ နှစ်ဦ်းနှစ် က် ကာ်း တင််းမာမှုပဖစ်သပေါ်ပပ ်း သနောက် 

တစ်ဦ်းဦ်းက တစ်ဖက်သာ်း သက လည်သအာင် စကာ်းသပပ 

လည််း သစေ့စပ်စွာ သပပာဆ ိုသည်။ အတူတူလိုပ်၊ အတူတစူာ်း 
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သနဖ ိုို့သခေါ်ထာ်းတာပ ဟို မဟန်သမက သလသပပ ထ ို်းသလ၏။"၁ 

ဟို ပမန်မာအ  ဓာန်အက ဉ််းခ ုပ်တွင် သဖာပ်ပထာ်းပါသည်။ 

 ထ ိုို့သ ကာငေ့် သလသပပဆ ိုသည်မှာ ပပင််းထန်မာသက ာစွာ၊ 

ခက်ထန်တင််းမာစွာ သပပာဆ ိုပခင််းမ  ု ်းမဟိုတ်သပ။ သလသပပ 

ကသလ်းသသွ်း၍ သ မ်သမွွဲ့နူ်းည ေ့စွာ၊ သပပပပစ်လ ိုက်ဖက်စွာ သပပာ 

ဆ ိုပခင််းမ  ု ်းက ို သလသပပဟို သခေါ်ဆ ိုန ိုင်ပါ သည်။ 

 တစ်နည််းအာ်းပဖငေ့် ဇာတ်သ င်မ ာ်းတွင် ညင်ညင် သာ 

သာသွာ်းသညေ့် အသ ကာင််းအရာနှငေ့်လ ိုက်ဖက် သစရန် သာယာ 

ပင မေ့်သညာင််းသညေ့် တ ်းလ ို်းကသလ်းမ ာ်းက ို တ ်းသစပခင််း၊ ဇာတ် 

သဆာင်တ ိုို့က ဆ ိုင််းဆရာအာ်း ဆ သလ ာ်ရာ တ ်းကွက်က 

သလ်းမ ာ်း တ ်းသပ်းရန် ဆငေ့်ဆ ိုပခင််းမ  ု ်းက ိုလည််း သလသပပဟို 

သခေါ်ဆ ိုပါသည်။ 

၂။ ဖပ  တ္ော်စ  ဇပ တ္ွ ငော်ဇတ္ွ ျဲ့ရ ဇသ  ဇလဇ ဖပ အဇကက  ငော်ျား 

ဇလော့လ ခ  က ော် 

ပပဇာတ်စာသပအဖွ ွဲ့မ ာ်းတွင် သတွွဲ့ရသသာ သလသပပအသ ကာင််း 

သလေ့လာရာတွင် သလသပပ၏သသ ာသ ာဝ၊ သလသပပစတင် 

သပေါ်သပါက်ခ ေ့သသာသခတ်၊ သလသပပသရ်းဖွ ွဲ့နည််းစနစ်နှငေ့်ပ ိုစ ဟူ၍ 

အပ ိုင််း (၃) ပ ိုင််းခွ ပပ ်း သလေ့လာ ထာ်းပါသည်။ 

၂၊ ၁။ ဇလဇ ဖပ၏ သဇ ဘ သဘ  ဝ 

သလသပပ၏သသ ာသ ာဝက ို သလေ့လာ ကညေ့်သသာအခါ ပပ 

ဇာတ်မ ာ်းတွင် ပွ မကမ အခ  န်တွင် လင််းကွင််း အလယ်က ို 

ခပ်ရ ရ ဆွ၍ တ ်းခတ်သ သပေါ်ထွက်လာပပ ်း သမာင််းလတ်တ ်းသ  

လ ိုက်ပါလာသည်။ လင််းကွင််းနှငေ့် သမာင််းတ ိုို့ အပပန်အလှန် 

သခေါ်ထူ်းသ မ ာ်း တ ်းခတ် ကသည်။ ထ ိုသ ိုို့တ ်းခတ်ရာတွင် 

သပဖညင််းစွာ တ ်းခတ်လ ိုက် ပ ိုက ို ''သလ" တ ်းဟို သခေါ်ဆ ို 

သပသည်။ ပွ မထွက်မ  သလသပပတ ်းကသလ်းစပပ ်း ပတ် ကမ််း 

တ ိုက်ပပ ်းခါမ ှ ဆ ိုင်ရာဆ ိုင်ရာ အစ အစဉ်မ ာ်းသပေါ်လာခ ေ့သည်။ 

ဇာတ်ပွ မ ာ်းတွင် မ ာ်းသသာအာ်းပဖငေ့် ဆ ိုင်ရာဇာတ်လမ််း 

မက င််းပမ  ည လာခ နှငေ့်ဝန်ထွက်သညေ့် အခန််းမ ာ်းတွင် သလ 

သပပသသွ်းပပ ်း သပပာဆ ို ကသည်။ ဇာတ်လမ််းက ို စတင်ပနနက် 

ရ ိုက်ပခင််းပဖစ်သည်။ ဝန်မ ာ်းသပပာဆ ိုသသာအခန််းသည် ပပ 

ဇာတ်၏အသရ်းကက ်းသသာ ဇာတ်ရိုပ်ပဖစ်သည်။ န ိုင်င  တစ်န ိုင် 

င အတွက် အသရ်းသသာအသ ကာင််းအရာမ ာ်း (အိုပ်ခ ုပ်သရ်း၊ 

တရာ်းစ ရင်သရ်း၊ တ ိုင််းပပည်အသရ်းက စစမ ာ်း) က ို ပဏာမပ  ု ်း ပပ ်း 

သဖာပ်ပသွာ်း တတ်သည်။ ဝန်မင််းမ ာ်း အပပန်အလှန် 

သပပာဆ ိုရာတွင် သပ ာေ့သပ ာင််းညင်သာစွာ သလသပပကသလ်း 

သသွ်းပပ ်း သပပာဆ ို ကသည်။ ဤသည်မှာလည််း သလသပပ၏ 

သသ ာသ ာဝ ပငပ်ဖစ်သည်။ 

 ထ ိုို့ပပင် ဇာတ်ဝငခ်န််းမ ာ်း ကပပက င််းပသသာအခါတွင် 

လည််း ဇာတ်ဝငခ်န််းတစ်ခန််း ပပ ်းဆ ို်းသညေ့်အခါတ ိုင််း (တစ် 

နည််းအာ်းပဖငေ့်) ဇာတ်လမ််းပဖငေ့် အခ  တ်အဆက်မ သအာင် 

                                                           
၁ ပမန်မာအ  ဓာနအ်က ဉ််းခ ုပ်၊ ၁၉၈၀၊ ၈၁။ 

ဇာတ်သဆာင်မ ာ်းသည် ဇာတ်ဝင်ခန််းတစ်ခန််းသ ိုို့ ကူ်းဆက် 

သအာင်တစ်က ိုယ်တည််းပဖစ်သစ၊ အသဖာ်နှငေ့်ပဖစ်သစ ဇာတ်လမ််း 

က ို ပ ေ့ပ ို်းသသာအသနပဖငေ့် လည််းသကာင််း၊ ဇာတ်လမ််းက ို 

အခ  တ်အဆက်မ သစရန်အတွက်လည််းသကာင််း သလသပပထ ို်း 

ပပ ်းသပပာဆ ိုတတ်သသာ သသ ာ သ ာဝမ ာ်းက ို သတွွဲ့ရသည်။ 

 ပပဇာတ်မ ာ်းတွင် အခန််းသပပာင််း၊ အခန််းဆက်၊ အကူ်း 

ဆက်တ ိုို့တွင် ပရ သတ်မ ာ်း အာရ ိုမပပတ်သစရန် အခန််းသပပာင််း 

တ ်းလ ို်းနှငေ့်  ကာ်းခ တ ်းလ ို်းမ ာ်းက ို ဆ ိုင််းတူရ ယာအဖွ ွဲ့အစည််း၊ 

သရှွဲ့ဆက်မညေ့်အခန််းနှငေ့်ဆ ိုင်သသာ သလသပပအတ ိုို့တ ်း၍ အခန််း 

သပပာင််းတတ်သသာ သ ာဝမ ာ်းက ိုလည််း သတွွဲ့ရသည်။ 

 သလသပပ၏သသ ာသ ာဝက ို ကညေ့်လျှင် ဇာတ်ဝငခ်န််း 

မ ာ်းတွင် လ ိုအပ်သသာအခန််းမ ာ်းအလ ိုက် ဆ ိုဆ ို်းမ လ ိုသသာ 

အခ က်မ ာ်း၊ ဂိုဏ်ရည်ပပလ ိုသသာအခ က်မ ာ်း၊ အသ သပ်းသဖာ် 

ပပလ ိုသသာအခ က်မ ာ်း၊ အပမ ်းအသမာက် မတညေ့်သသာ သလာ 

ကကက ်းက ို သထာက်ပပလ ိုသသာအခ က်မ ာ်း၊ ထ ်းနန််းဆ ိုင်ရာ 

အသ ကာင််းအခ က်မ ာ်း၊ သတာသတာင်ရာသ သ ာဝဆ ိုင်ရာ 

အသ ကာင််းအခ က်မ ာ်း၊ အလှ ဒါနဆ ိုင်ရာ အသ ကာင််းအခ က် 

မ ာ်း၊ ပွ သတာ် ဆ ိုင်ရာအသ ကာင််းအခ က်မ ာ်း၊ တန်ခ ို်းရှင်မ ာ်း 

နှငေ့်ဆ ိုင်သသာ အသ ကာင််းအခ က်မ ာ်း စသည်ပဖငေ့် ဇာတ်လမ််း 

နှငေ့်ဆ ိုင်သသာအသ ကာင််းအခ က်မ ာ်းက ို နသ ကာရန်ထပ် 

ပပ ်းသလသပပတွင်သ ဆ ို ကသည်က ို သတွွဲ့ရှ န ိုင်ပါသည်။ 

 အပင မေ့်သ င်မ ာ်းတွင် မင််းသမ ်းက ိုသခေါ်ဆ ိုရာတွင် (သတာ်၊ 

သကာင််း၊ လှသ ကာင််းဆ ိုသသာ) သကာင််းသသာ အသ ကာင််း 

အရာမ ာ်းက ို သဖာ်ထိုတ်ပပ ်း၊ မင််းသမ ်းက ို သခေါ်ထိုတ်ရာတွင် 

လည််း ကာရန်နသ လ ိုက်ဖက်စွာ သလသပပသ ို်းပပ ်း သခေါ်ဆ ို 

တတ် ကသည်။ လူရွှင်သတာ်မ ာ်းက မင််းသမ ်းက ို သခေါ်ရာတွင်- 

အသ  ျားက ဉ္ စန ၊ ခ ေါျားရ ငော်က လှ တ္ ော့ဖပငော်၊ 

ငေါျားပ ဉ္ စဇက  ငော်ျား ဖခ ငော်ျား၊ ကက ည ော်ရွှေငော် ခ   ု ခ  ု ၊ 

ဘရဏ္ျီခ ငော် လ ို၊ ဆ ိုဇလ က ော် ပေါတ္ ော့ 

သ ိုျားဇရ  ျဲ့ခငော် ၁ 

ဟို သလသပပထ ို်း သခေါ်ထာ်းသည်။ 

 ထ ိုို့သ ကာငေ့် သလသပပ၏သသ ာသ ာဝက ို ပခ ု ကညေ့်ပါက 

ဇာတ်ဝင်တစ်ခန််းပပ ်းဆ ို်းသသာအခါတွင် ဇာတ်လမ််းနှငေ့် လ ိုက် 

ဖက်သသာ အသ ကာင််းပခင််းရာမ ာ်းက ို ပရ သတ်အာ်းသပပာပပ 

လ ိုသသာအခါတွင် နူ်းည ေ့သ မ်သမွွဲ့ သသာဟန်ပဖငေ့်၊ ပဖည််းပဖည််း 

ညင််းညင််း သပပာဆ ိုထာ်းသည်။ တင်ပပလ ိုသသာအသ ကာင််း 

အရာက ို နှစ်သက် လာသအာင်၊ လက်ခ ခ င်လာသအာင် သအ်း 

သဆ်းသပ ာေ့သပ ာင််းစွာ သပပာပပသနဟန်မ  ု ်းသတွွဲ့န ိုင်သည်။ ဇာတ် 

ဝင်ခန််း တစ်ခန််းမ ှ တစ်ခန််းသ ိုို့ ကူ်းသပပာင််း ရာတွင်လည််း 

ဇာတ်လမ််းအခ  တ်အဆက်ပဖစ်သအာင် စကာ်းနှငေ့်ပဖစ်သစ၊ 

၁ ပမတ်လှသ ာ ်(မဟာပ နန )၊ (တည််းပဖတ)်၊ ၁၉၉၉၊ ၂၁၄။ 
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ဆ ိုင််းနှငေ့်ပဖစ်သစ သလသပပာသပပာ၊ သလသပပ တ ်းလ ိုက်ပခင််းသည် 

သလသပပ၏သသ ာသ ာဝမ ာ်း ပဖစ်ပါသည်။ 

၂၊ ၂။ ဇလဇ ဖပစ တ္ငော်ဇပ ေါ်ဇ ပေါက ော်ခ ော့ ဇသ ဇခ တ္ော် 

သလသပပက ိုစပ်ဆ ိုရာတွင် နသ ရှစ်ပါ်းနှငေ့် သငေ့်သလ ို စပ်ဆ ို 

 ကသပသည်။ ကဗ ာဖွ ွဲ့နည််းန သ ည််းတွင် နသ ထပ် စပ်နည််း 

ရှစ်ပါ်းက ို ''အမရပူရပမ ုွဲ့  ကက ်းသတာ်မင််း တာ်းကက ်း သရွှလက် 

ထက်သတာ်သ ိုို့ သရာက်လာခါမှ သပေါ်သပါက် လာခ ေ့သည်ဟို 

ဆရာတ ိုို့ဆ ိုကိုန်၏"၂ ဟို အဆ ိုအမ နိ်ု့က ိုသထာက်၍ သသာ် 

လည််းသကာင််း၊ ပမန်မာေ့သ င်သလာက တွင် ''စဉေ့်ကူ်းမင််း၊ 

  ို်းသတာ် ိုရာ်းနှငေ့်  ကက ်းသတာ်မင််းတရာ်း လက်ထက်တ ိုို့ 

တွင်"၃ ပမဝတ မင််းကက ်းဦ်းစ၊ ပပင်စည်ပမ ုွဲ့စာ်း မင််းသာ်းတ ိုို့သည် 

သ ခ င််းတ ်းမှုတ်ပခင််းဆ ိုင်ရာမ ာ်းက ို တ ထွင်ခ ေ့ ကသည်က ို 

သထာက်၍       လည််းသကာင််း၊ ထ ိုို့ပပင် ''ပမဝတ မင််းကက ်းဦ်းစနှငေ့် 

ပပငစ်ည်မင််းသာ်းကက ်းတ ိုို့၏ လ ိုို့လဝါယမသ ကာငေ့် ပမန်မာေ့ဂ တ 

သည် ကိုန််းသ ာင်သခတ်တွင်  ကက ်းသတာ် ိုရာ်း လက်ထက် 

သလာက်မှစ၍ ကာရန် နသ လကဂာမ ာ်းထပ်၍ သရ်းသသာ 

သလသပပသပပာ၊ သလသပပတ ်းမ ာ်း ပ ို၍ထင်ရှာ်းလာခ ေ့သည်ဟို 

ဆ ိုန ိုင်ပါသည်။ 

 သ ိုို့သသာ်လည််း သညာင်ရမ််းသခတ်တင်ွ ထင်ရှာ်းသက ာ် 

 ကာ်းခ ေ့သသာ ဝန်ကက ်းပသဒသရာဇာ သရ်းသာ်းခ ေ့သသာ ''မဏ  

ကတ်ပပဇာတ်သည် ပပဇာတ်မ ာ်းတွင် အသကာင််းဆ ို်း"၁ ပပ 

ဇာတ်ပဖစ်သ ကာင််း ပမန်မာစာသပသမ ိုင််းတွင် သဖာပ်ပထာ်း 

သည်။ 

 မဏ ကတ်ပပဇာတ်တွင် တ ်းဝ ိုင််းနှငေ့်ဆ ိုင်ရာပဖစ်သသာ 

''ယ ို်းဒယာ်းတ ်း"၊ ''သာကွင််းတ ်း"၊ ''အယ ိုင်တ ်း"၊ 

''ဇာတ်သွာ်းတ ်း"၊ ''အ ပ်ခ င််းတ ်း"၊ ''င ိုခ င််းတ ်း"၊ 

''ကိုလာ်းတ ်း"၂ စသည်ပဖငေ့် ဇာတ်ကွက်အလ ိုက်တ ်းရန် ညွှန ်

 ကာ်းထာ်းသသာ ဆ ိုင််းဆငေ့်စကာ်းမ ာ်းက ိုလည််း သတွွဲ့ရှ ရ 

သည်။ မဏ ကတ်ပပဇာတ်တွင် ဇာတ်အ မ်ဖွ ွဲ့ပ ို၊ ဇာတ်ကွက် 

ဆင်ပ ို၊ ဇာတ်သ မ််းပ ို အပပညေ့်အစ ိုပါရသည်။ အာလိုပ်၊ ဆ ိုင််း 

ဆငေ့်စကာ်းမ ာ်းပဖငေ့်လည််း သဝသဝ ဆာဆာ သရ်းသာ်းထာ်း 

သည်က ို သတွွဲ့ရသည်။ 

 ထ ိုို့သ ကာငေ့် အထက်ပါအခ က်မ ာ်းက ို သထာက်ခ ငေ့် ကညေ့် 

ပခင််းအာ်းပဖငေ့် ဇာတ်သ င်မ ာ်းတွင် အခန််း တစ်ခန််း ပပ ်းဆ ို်း 

သသာအခါ ဆ ိုင််းဆငေ့်စကာ်းမ ာ်းက ို သလသပပဟို သခေါ်ဆ ို 

သ ကာင််း ကဗ ာစွယစ် ိုက မ််းကက ်းတွင် သဖာပ်ပထာ်းသည်။ 

ထ ိုို့သ ကာငေ့် သလသပပ၏သသ ာသ ာဝမ ာ်းသည် သညာင်ရမ််း 

                                                           
၂ တငေ့်သဆွ၊ ဦျား၊ ၁၉၇၀၊ ၅၁။ 
၃ နန််းညွနို့သ်ဆွ၊ ၂၀၁၈၊ ၁။ 
၁ သဖသမာင်တင်၊ ဦျား၊ ၁၉၈၇၊ ၂၀၇။ 
၂ ခင်မင်၊ ဇ မ င ော် (ဓနိုပဖ )၊ ၂၀၁၄၊ ၁၅၇။  

သခတ်ကတည််းကပင် စတင်၍ အသပခပပုလာပပ ဟိုလည််း ဆ ို 

န ိုင်ပါသည်။ 

၃ ။ ဇလဇ ဖပဇ ရျား ဖွ ျဲ့ပ ိုစ န စ ော် (ဖွ ျဲ့န ည ော်ျား)န ှငော့ော် ပ ိုစ   

သလသပပသရ်းဖွ ွဲ့ပ ိုနှငေ့်ပတ်သက်၍ကဗ ာစွယစ် ိုက မ််းကက ်းတွင် 

''ဇာတ်သ င်မ ာ်းတွင် အခန််းတစ်ခန််းပပ ်းဆ ို်းတ ိုင််း စခန််း 

သ မ််း နရ ခ (သခေါ်) ဆ ိုင််းဆငေ့်စကာ်းမ ာ်းက ို ဆ ို ကသလသည်။ 

၎င််းတ ိုို့က ို သလသပပဟို သခေါ်ရ၏။ အထက် သ ညင််းနည််းတူ 

နသ ရှစ်ပါ်းနှငေ့် ထ ိုက်သငေ့်သလ ို သရ်းသာ်းရသလ သည်။"၃ 

ဟူ၍ သဖာပ်ပထာ်းပါသည်။ သလသပပသ သည် အသ ကာရန် ၆၄ 

ပါ်းတွင် မပပင််းသသာအသ မ ာ်းပဖစ်သညေ့် သက်သ ၊ သ ညင််း 

သ က ေ့သ ိုို့သသာ အသ က ို အမ ာ်းဆ ို်းအသ ို်းပပုထာ်းသည်။ 

 နသ စပ်နည််းသည် ''ကာရန်မ ာ်းက ို အခ င််းခ င််း 

ထပ်သအာင် စပ်ဆ ိုရပပန်သသာ နည််းပဖစ်၍ နသ ထပ် စပ် 

နည််း" ဟို သခေါ်ဆ ို ကသည်။ နသ ထပ်စပ်နည််း (၈) မ  ု ်းရှ  

သည်။ ''န ဇဘထပ ော်စ ပော်န ည ော်ျား၊ ဖ ပန ော်က ဟပော်စ ပော်န ည ော်ျား၊ က တ္တ 

ရ စပ ော်န ည ော်ျား၊ ရ က ော်ခ ပော်စ ပော်န ည ော်ျား၊ ခ   န ော်ခွငော်ည ြှပော် စ ပော်န ည ော်ျား၊ ဖခ ဇသကော့ 

လည ော်ဖပန ော်စ ပော်န ည ော်ျား၊ ဇတ္ော့ဆက ော်စ ပော်န ည ော်ျား၊ န ဇဘဖပန ော်စ ပော်န ည ော်ျား"၄ 

တ ိုို့ပဖစ် ကသည်။ ဦ်းပိုညသရ်းဖွ ွဲ့သသာသကာသလပပဇာတ်တွင်-  

''ဣ န ဒန ျီည  ု၊ ဖမဇ ရစ  ို၊ ပငော်က  ိုယော်ရို က ခ၊ 

ဗ မ  န ော်ဖပဌ  န ော်ျား၊ သ  ယ  ဆန ော်ျားတ္ ော့၊ 

အခ ွငော့ော် လည ော်ျားတ္န ော်ဇခ  ပပျီ၊ 

န န ဒမူလ ှုငော်ဦျားဝ ယော်၊ ခ  ိုငော်မဉ္ ဇူ 

မ လ  ဖူျား က  ို၊ ဇလဖဖူျားက   

တ္ဖ တ္ော်ဖ တ္ော်၊ ဝ  ယ လှ ို့ဇ ခ ေါက ော်ဖပန ော် လ ိုို့၊ 

ည ြှ တ္ က  ိုခတ္ော်ဇ သ ခ ေါ၊ဖမပ န ော်ျားခ  ပ ော်ဇကက ွ

သ က  ို၊ န ှောခ  ၍ ဖမန ော်ျားရ ဦျားဇ တ္  ော့မယော်"၁  

ဟူ၍ သကာသလမင််းကက ်း ရိုကခစ ို်းနတ်အပဖစ်ထွက်ခန််းမှ နတ် 

ဆ ိုသလသပပပဖစ်သည်။ ဦ်း ကင်ဥ္၏ မသဟာ်ပပဇာတ် တွင် 

သစာင််းဆရာတ ိုို့ မ ထ လာပပည်သ ိုို့သွာ်းရန် သပပာဆ ိုပ ိုက ို- 

န ရ ျားဇကက  ော့စ  န ော်ရစ ော်တ္ က ၊ 

ပတ္ော်လက ော်သ  ယဉော်ဇအ  ငော် ထ ိုျားလ ိုို့၊ 

န တ္ော်ဇစ  ငော်ျားကက  ုျားည ြှ ဆရ ၂ 

ဟို အသ ကာင််းအရာနှငေ့်လ ိုက်ဖက်စွာ ဆ ိုင််းဆငေ့်ထာ်းသည်။ 

၃ ၊ ၁။ ဇရ ျားဖ ွ ျဲ့ဇလော့ရှ ဇသ အဇက က  ငော်ျား အရ မ  ျားန ှငော့ော် ဇရ ျားဖ ွ ျဲ့ 

သူမ  ျား 

ပပဇာတ်စာသပအဖွ ွဲ့မ ာ်းတွင် သရ်းဖွ ွဲ့သလေ့ရှ သသာ အသ ကာင််း 

အရာမ ာ်းမှာ- 

၃ ထွန််းသရွှ၊ ဦျား (ဓမမစရ ယ)၊ ၁၉၆၇၊ ၃၈၃။ 
၄ တငေ့်သဆွ၊ ဦျား၊၁၉၇၀၊ ၄၃။ 
၁ တင်သထွ်း၊ ဦျား (တည််းပဖတ်)၊ ၁၉၉၁၊ ၃၇။ 
၂  ကင်ဥ္၊ ဦျား၊ ၁၉၆၅၊ ၇။ 
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''သတာသက ာင််းသလသပပ၊ နန််းသလသပပ၊ သတာသတာင်သလသပပ၊ 

သူသဌ်းအ ပ်သလသပပ၊ သူသဌ်းသလသပပ၊ ဆယေ့န်ှစ်ရာသ ဖွ ွဲ့ သလ 

သပပ၊ ဝန်သလသပပ၊ ကထ န်သလသပပ၊ ဝန်သူခ ို်းတမ််းသလသပပ၊ 

သူခ ို်းသလသပပ၊  ိုရာ်းပွ သတာ် သလသပပ၊ ဆွမ််းသလာင််းသလသပပ၊ 

ရှင်ပပုမဂဂလာသလသပပ၊ လက်ထပ်မဂဂလာသလသပပ၊ နတ်သလ 

သပပ၊ သ  ကာ်း သလသပပ၊ ရသသေ့သလသပပ၊ ရဟနတောသလသပပ၊ 

ဒါနသ လအလှ သတာ်အက  ု ်းသပ်းသလသပပ၊ ထ ်းနန််းနှငေ့်ဆ ိုင်ရာ 

ရှင် ိုရင်သလသပပ၊ ရှင် ိုရင်၊ မ ဖိုရာ်း၊ သာ်းသတာ် သမ ်း 

သတာ်မ ာ်းသလသပပ၊ သာ်းသ ပ်သလသပပ၊ သိုဿာန်သလသပပ၊ 

အသလာင််းပပင်ရန်သလသပပ၊ သနောက်ပ ို်းသလသပပ၊ နတ်လမ််း 

ညွှန်သလသပပ၊ သူသဌ်းကက ်းသမ ်းသစာငေ့်ရန်သလသပပ၊ လူပပက် 

သလသပပ၊ ပါသတာ်မူသလသပပ၊ အ မ်န မေ့်သပ်းသလသပပ၊ ဆ ိုင််းဆရာ 

က ိုယ်ရည်သသွ်းသလသပပ"၃ စသည်ပဖငေ့် သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ကဗ ာေ့ ဏ်တ ိုက်စာအိုပ်တွင် သတွွဲ့ရသသာ သလသပပမှာ- 

ဇရ ွှေန န ော်ျားဇ တ္ ော်ဖပ သ  ဒော် ကက ျီျား၊ 

ထျီျားကက  ခ  ပ ော် ပဇ ဒေါငော်ျားလ ယော်က၊ 

ဇစ  ငော်ျားသဖွ ယော်ညည ော်ျားတ္ ော့ အ သ  န ှောျား ခ  ၍ 

ဆ ိုငော်ျားပ ရဇ စ အ ိုျား ၄ 

ဟူ၍ ခ စ်သူမ န််းကသလ်း သပပာဆ ိုသသာအသ က ို နော်းဆငလ် ို၍ 

သစာငေ့်ဆ ိုင််းသစဟန်က ို သလသပပသ ို်း၍ သဖာပ်ပထာ်းသည်။ 

 ထ ိုို့ပပင် ပပဇာတ်စာသပက ို သရ်းဖွ ွဲ့သူမ ာ်းမှာ- 

''ဦ်း ကင်ဥ္၊ စသလဦ်းပိုည၊ ဆတ ိုင်မွတ်ဦ်းကူ်း၊ သမာလ်ပမ ုင် 

ဆရာသယာ၊ မန်လည်ဆရာသတာ်၊ သရှွဲ့သနဦ်းပိုတ်န ၊ ပ ခူ်း 

ဦ်းဆိုသာ၊ က ိုဖူ်းည ု၊ လူပပက်ပူကယ်၊ ဦ်းကက ု်း (မင််းသာ်းကက ်း)၊ 

ဦ်းစ ခ ို (စာသရ်းဆရာကက ်း)၊ ဦ်းခ စ်ဖွယ်၊ ပဏ္ဍ တဆရာရ ို၊ 

အမယ်ကက ်းအ ို သအာင်စ န်၊ သအ်းဝမ််း ဆရာည ာ၊ က ိုသလ်းခနိ်ု့၊ 

သညာင်တိုန််း ဦ်းသက ာ်ရ၊ ဓာ်းပ န်ယ မ််း ဆရာဦ်းသမာင်ကက ်း၊ 

သရွှသတာင်ဆရာလွမ််း၊ သတာင်လ ို်းပပန် ဆရာပမ၊ စက်တန််း 

ဦ်း သမာင်၊ ဆရာ သသာင် ၊ ဦ်းခ မ််းပမ" စသည်ပဖငေ့် သတွွဲ့ရှ  

ရပါသည်။ 

ပခ  ုင ို သ ိုျားသပော်ခ  က ော် 

သလသပပအသ ကာင််းသလေ့လာရသသာသ ကာငေ့် သလသပပနှငေ့် ဆက် 

နွယသ်နသသာ ပပဇာတ်၏ ပပဇာတ်ပပကွက်မ ာ်း၊ တ ်းကွက် 

တ ်းဟန်မ ာ်း၊ သပပာဆ ို ကဟန်မ ာ်းက ို သ ရှ လာရပါသည်။ 

 ပပဇာတ်ကရာတွင် ဆ ိုင််းသည်အဓ ကက သလ ို ကပပ 

အသ ို်းသတာ်ခ သန ကသသာ အနိုပညာရှင်မ ာ်းကလည််း အဓ က 

က သပသည်။ တစ်ဦ်းနှငေ့်တစ်ဦ်း အပပန်အလှန် နှ ်းနွယ် 

ဆက်စပ်သန ကပါသည်။ ဆ ိုင််း၏ တ ်းခ က် တ ်းလက်မ ာ်း 

သ ကာငေ့် အသပပာအဆ ိုကဟန်တ ိုို့သည် သပေါ်လွင်လာသည်။ 

ဒူ်းသမာင််း၊ ဗ န််းသမာင််း၊ သလသပပထ ို်း၊ သလခင်. . . 

စသည်တ ိုို့သည် ဆ ိုင််း၏ တ ်းခ က်တ ်းလက်မ ာ်းပဖစ်သည်။ 

                                                           
၃ ပမတ်လှသ ာ ်(မဟာပ နန )၊ (တည််းပဖတ)်၊ ၁၉၉၀၊ ၁၅။ 

ယင််းမှ သလသပပဆ ိုင််း၏ တ ်းခ က် တ ်းလက်က ို သလေ့လာ 

သ ရှ ခွငေ့်ရခ ေ့ပါသည်။ ပွ မထွက်မ  လင််းကွင််းနှငေ့် သမာင််းတ ိုို့၏ 

အပပန်အလှန်သခေါ်ထူ်းရာတွင် ညင်သာသပ ာေ့သပ ာင််းစွာ တ ်း 

ခတ်ပခင််းက ို ''သလ" တ ်းဟို သတ်မှတ် ကသည်က ို သ ရှ  

ရပါသည်။ 

 ဇာတ်လမ််းစတင်ရာတွင် ဝန်မင််းမ ာ်းသလသပပသသွ်းပပ ်း 

တ ိုင််းသရ်းပပည်ရာက စစမ ာ်း သပပာဆ ို ကပ်ခင််းသည် ကနဦ်း 

ဇာတ်လမ််း၏သ ကာရ ို်းက ို သဖာ်ထိုတ်ပပသွာ်းသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် 

ဝန်ဇာတ်ရိုပ်မ ာ်းသည် ပပဇာတ်၏ အသရ်းကက ်းသသာ ဇာတ်ရိုပ် 

ပဖစ်သည်။ ပမန်မာတ ိုို့သည်သရှ်းကပင် က ိုယေ့်ထ ်းက ိုယေ့်နန််းနှငေ့် 

သနခ ေ့ ကသူမ ာ်း ပဖစ်သည်။ ဝနမ်င််းမ ာ်း သပပာဆ ိုသနပ ိုသည် 

သရှ်းမင််းတ ိုို့၏ အိုပ်ခ ုပ်မှုအတတ်ပညာနှငေ့် ယဉ်သက ်းမှု 

အရှ န်အဝါက ို သဖာထ်ိုတ်ပပသသနပ ိုသည် ပမန်မာလူမ  ု ်းမ ာ်း 

အတွက် ဂိုဏ်ယူဝငေ့်ထည်စရာ ပဖစ်သပသည်။ 

 ဇာတ်လမ််းတွင်ပပသနသသာ ဇာတ်ဝငခ်န််းတစ်ခန််းက ို 

သ မ််းသညေ့်အခါတွင် သလသပပသွာ်း တ ်းကွက်ကသလ်း မ ာ်း 

တ ်း၍ ပပ ်းပပတ်သစသည်က ို သလသပပသ မ််းဟို သခေါ်ဆ ိုပ ိုက ို 

လည််း သ ရှ ရပါသည်။ 

 ပပဇာတ်ပပရာတွင် ပပဇာတ်မပပမ  သလသပပထ ို်းပပ ်းမှ ပပခန််း 

စထွက်၍ ကတတ် ကသည်။ တစ်ခါတစ်ရ တွင် လည််း 

ပပခန််းတစ်ခန််းမှ သနောက်တစ်ခန််းသ ိုို့ အကူ်းစပ် ကာ်းတွင် 

လည််း ဇာတ်လမ််းအခ  တ်အဆက်မ သစရန် သပါင််းကူ်းစကာ်း၊ 

သလသပပစကာ်း၊ သလသပပတ ်းကသလ်းမ ာ်း ပဖငေ့် ဇာတ်လမ််းက ို 

ခ  တ်ဆက်သပ်းတတ်သည်။ 

 နသ ထပ်ကာရန်ပဖငေ့် ဖွ ွဲ့စပ်ရသသာ သလသပပကဗ ာ 

လကဂာသည် စခန််းသ မ််းနရ ခ သခေါ် ဆ ိုင််းဆငေ့်စကာ်းမ ာ်း ပဖစ် 

သည်။ ဇာတ်လမ််းဇာတ်ကွက်မ ာ်း ပပသရာတွင် သလသပပသခေါ် 

ဆ ိုင််းဆငေ့်တ ်းတ ိုို့သည် ဇာတ်လမ််းက ိုမ ာ်းစွာ အသထာက်အကူ 

ပပုသသာ အခ က်ပဖစ်သည်။ ဇာတ်လမ််းက ိုအသက်သွင််းသပ်း 

သသာ အပ ိုင််းပဖစ်သည်။  ာပဖစ် လာမှာလ ဟို ပရ သတ်၏ 

သ လ ိုသသာစ တ်က ို န ှု်းသစသသာအပ ိုင််းပဖစ်သည်။ 

 သလသပပသခေါ် ဆ ိုင််းဆငေ့်စကာ်းမ ာ်းသည် ပပဇာတ်စာဆ ို၏ 

လက်စွမ််းပပအခ က်မ ာ်း ပဖစ်ပါသည်။ ထ ိုလက်စွမ််းပပ အခ က် 

မ ာ်း ပ ပပင်လာမှုသ ကာငေ့် ဇာတ်သဆာင်တ ိုို့၏ စရ ိုက်အမူအရာ 

မ ာ်း၊ လှုပ်ရှာ်းပပသဟန်မ ာ်း ပ ိုမ ိုသပေါ်လွင်လာသည်။ ဆက် 

လက်ပဖစ်သပေါ်လာမညေ့် ဇာတ်လမ််းအသပခအသနက ိုလည််း မ ်း 

သမာင််းထ ို်းပပထာ်း သသာသ ကာငေ့် ပရ သတ်အာ်း ပ ိုမ ိုစ တ် 

ဝင်စာ်းလာသစသည်။ ဇာတ်လမ််းက ို သပါင််းကူ်းတ တာ်းသဖွယ် 

အခ  တ် အဆက်မ သစသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် ပပဇာတ်မ ာ်းတွင် 

သလသပပ၏သသ ာသ ာဝမ ာ်းသည် မပါလျှင်မပဖစ်သသာ 

၄ -ယင််း-၊ 
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အသရ်းပါသသာ အခန််းကဏ္ဍတစ်ခိုအသနပဖငေ့် တည်ရှ သနပ ိုက ို 

သလေ့လာသ ရှ ခွငေ့်ရခ ေ့ပါသည်။ 

န  ဂ ိုျား 

ဤစာတမ််းသည် ပပဇာတ်စာသပအဖွ ွဲ့မ ာ်းတွင်သတွွဲ့ရသသာ 

အနိုပညာတစ်ရပ်ပဖစ်သညေ့် သလသပပအသ ကာင််းက ို သလေ့လာ 

ထာ်းပါသည်။ သလသပပ၏ သသ ာသ ာဝက ို သဖာထ်ိုတ် 

တင်ပပထာ်းပါသည်။ ဇာတ်ကွက်ဇာတ်လမ််း မ ာ်းတွင် တစ် 

ခန််းမှတစ်ခန််းသ ိုို့ ကူ်းသပပာင််းခ  န်တွင်  အသ ကာင််းအခ က် အ 

လ ိုက် ဆ ိုင်ရာဇာတ်ကွက်နှငေ့် ဆ သလ ာ်စွာ ဆငေ့်ဆ ို၊ သပပာဆ ို၊ 

သ ဆ ိုသပ်းရသသာ အဖွ ွဲ့မ  ု ်းပဖစ်ပါသည်။ ပပဇာတ်စာသပ၏အ 

သ ကာင််း သလေ့လာလ ို သူမ ာ်းအတွက် မ ာ်းစွာအက  ု ်းပပု 

လ မေ့်မည်ဟို ယ ို ကည်မ ပါသည်။ ဆက်လက် သိုသတသနပပု 

သလေ့လာသွာ်း က ရန်လည််း ဆနဒပပုအပ်ပါသည်။ 

က  မ ော်ျားက  ိုျားစ  ရငော်ျား 

ခင်မင်၊ ဇမ  ငော် (ဓနိုပဖ )။ ၂၀၁၄။ ဖ မ န ော်မ စ  ဇပ ခ ရျီျား။ ရန်ကိုန်၊ 

ရာပပညေ့်စာအိုပ်တ ိုက်။ 

တင်သထွ်း၊ ဦျား (တည််းပဖတ်)။ ၁၉၉၁။ ဦျားပ ိုည ၏စ  ပန ော်ျားက  ိုျား မ  ျား 

(ပထမတွ )။ ရန်ကိုန်၊ သ က်းမ ိုသတင််းစာတ ိုက်။ 

တငေ့်သဆွ၊ ဦျား။ ၁၉၇၀။ က ဗ  ဖွ ျဲ့န ည ော်ျားန  သ ည ော်ျား 

 (ပဥ္စမအကက မ်)။ ရန်ကိုန်၊ စာသပသလာကပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ထွန််းသရွှ၊ ဦျား။ ၁၉၆၇။ က ဗ  ော့စ ွယော်စ  ို က  မ ော်ျား (စ-ကက မ်)။ 

 ရန်ကိုန်၊ ပညာအလင််းပပစာအိုပ်တ ိုက်။ 

နန််းညွနိ်ု့သဆွ။ ၂၀၁၈။ ဖမန ော်မ ော့ဂျီတ္ပည  ရှ ငော်မ  ျား။ ရန်ကိုန်၊ 

 စ တ်ကူ်းခ  ုခ  ုပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

နို၊ ဦျား (သ င်ဝန်)။ ၁၉၆၇။ ဖမန ော်မ ော့သဘ ငော်ဇလ  က။ 

 ရန်ကိုန်၊ ဗိုဒဓသာသနောအဖွ ွဲ့ ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

သဖသမာင်တင်၊ ဦျား။ ၁၉၈၇။ ဖမန ော်မ စ  ဇပ သမ ို ငော်ျား (စ-ကက မ်)၊ 

 ရန်ကိုန်၊ သခတတရာပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

သမာင်သမာင်တင်၊ ဦျား (တည််းပဖတ်)။ ၁၉၆၅။  ဦျားကက ငော်ဥ၏ 

မဇ ဟ ော် ဖပ  တ္ော်။ ရန်ကိုန်၊ စာသပဗ မာန်ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပမတ်လှသ ာ် (မဟာပ နန ) (တည််းပဖတ်)။ ၁၉၉၉။ 

 က ဗ  ော့ဘဏ္ော် တ္ ိုကော် ပ ၊ ဒို၊ တ္ ဇပ ေါငော်ျားခ  ုပော်။ မနတသလ်း၊ 

 ယိုဝသရာင်စ ိုပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ ၁၉၈၀။ ဖမန ော်မ အဘ ဓ  န ော်အက  ဉ ော်ျားခ  ုပော်  (တ္ ွ-

၄)။ ရန်ကိုန်၊ ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့ဦ်းစ ်းဌာန။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ ၁၉၉၁။ ဖမန ော်မ အဘ ဓ  န ော်။ ရန်ကိုန်၊ 

 ဖ ိုတ ိုလစ်တ ိုပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 
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ဇ ရွှေဥဇ ဒေါငော်ျား၏ ရနော်ကကျီျားဇ အ  ငော်ဝတ္ထု ရှညော်မှ ပ ိုပနော်ျားသွငော်ဖပငော်အဖွ ျဲ့နှင ော့ော်   တ္ ော်လမော်ျားဆကော်စပော်ပ ို 

 
လ ော့ဝငော်ျားကကညော်*

စ  တ္မော်ျားအက  ဉ ော်ျား 

ဤစ  တ္မော်ျား သည ော် 

ဖမန ော်မ စ  ဇပ န ယော်ပ ယော်လ   
စ က  ျားဇ ဖပက ဏ္ဍရ ှ  ဝ တ္ထုရှည ော်ပ ိုငော်ျား က  ို 

တ္ငော်ဖပ ထ ျား ဖခ ငော်ျား ဖဖစ ော်ပေါသညော်။ 

  တ္ော်ဇဆ  ငော်၏ပ  ိုပန ော်ျားသွ ငော်ဖပ ငော်န ှငော့ော် 

  တ္ော်လမော်ျားခ   တ္ော်ဆက ော် ဖန ော်တ္ျီျားပ ိုက  ို 

ဇဖ  ော်ထိုတ္ော် တ္ငော် ဖပလ ိုဖခ ငော်ျား ဖဖစ ော်ပေါ သည ော်။ 
ဇရ ွှေဥဇဒေါ ငော်ျား၏ 

ရန ော်ကက ျီျားဇ အ ငော်ဝတ္ထုက  ို အဇလော့လ  ခ   

အဖဖ စ ော်သ တ္ော်မှတ္ော်ပေါ သည ော်။ 

  တ္ော်ဇဆ  ငော်စ ရ ိုက ော်ဖန ော်တ္ျီျားမှု 

န ည ော်ျားန ှောမ  ျားအတ္ ို ငော်ျား ခ  ဉ ော်ျားက ပော် 
တ္ငော်ဖပ ထ ျားပ ေါ သည ော်။ ပ ိုပန ော်ျားသငွော်ဖပ ငော် 

အဖွ ျဲ့မ  ျား သည ော်   တ္ော် လမော်ျား အ တ္ွ က ော် 

အဇရ ျားပ ေါမှုရ ှ ဇကက ငော်ျား ဇတ္ွျဲ့ရှ ရ ပေါသညော်။ 

ဝ တ္ထုရှည ော်ဇလော့လ  လ ို သူမ  ျား အတ္ွ က ော် 

အက   ု ျားဖပုလ မော့ော်မည ော် ဟို ယ ိုကက ည ော်ပ ေါ သည ော်။  
ဇသ ော့ခ က ော်ဇဝ ေါ ဟ ရမ   ျား - ဝတထုရှည်၊ 

ဇာတ်သဆာင်၊ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်၊ ဇာတ်လမ််း၊ 

ဖန်တ ်းမှု။ 

 

၁. န  ဒေါန ော်ျား 
စာသရ်းသူတ ိုို့သည် ဝတထုစာသပပဖငေ့် မ မ ၏သစတနော 

ရည်ရ ယ်ခ က်က ို သဖာ်သဆာင် ရာတွင် ဇာတ်သဆာင် 

စရ ိုက်မ ာ်းက ို စ တ်ဝင်စာ်းဖွယ်ပဖစ်သအာင် ဖန်တ ်းသလေ့ 

ရှ  ကပါသည်။ သရွှဥ္သဒါင််းသည် ရန်ကက ်းသအာင်ဝတထုက ို 

ဖန်တ ်းရာတွင် ဇာတ်လမ််းပါဇာတ်သဆာင်တ ိုို့၏ ပ ိုပန််းသင်ွ 

ပပငက် ို အနိုစ တ်သရိုပ်သဖာ်၍ ဇာတ်လမ််းက ိုသက်ဝင်လှုပ်ရှာ်း 
သစခ ေ့ပါသည်။ စာသရ်းသူ၏ ဇာတ်သဆာင်စရ ိုက် ဖန်တ ်းမှုက ို 

နှစ်သက်သသာသ ကာငေ့် ဤစာတမ််းက ိုပပုစိုရ ပခင််းပဖစ်ပါသည်။ 

ဤစာတမ််းက ို သလေ့လာတင်ပပရာတွင် စာသရ်းသူ၏ 

အတထုပပတတ အက ဉ််း၊ ရန်ကက ်း သအာင်ဝတထုရှည်၏ဦ်းတည်ခ က် 

နှငေ့် ဇာတ်လမ််းအက ဉ််း၊ သရွှဥ္သဒါင််း၏ ရန်ကက ်းသအာင်ဝတထု 
ရှည်မှ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့နှငေ့် ဇာတ်လမ််းဆက်စပ်ပ ိုဟူ၍ 

အပ ိုင််းမ ာ်းခွ ကာ သလေ့လာတင်ပပ ထာ်းပါသည်။ 

 

                                                           
* သဒါကတ်ာ၊ ကထ က၊ ပမန်မာစာဌာန၊ လာ်းရ ှု်းတကကသ ိုလ်။ 
46  သသာင််း၊ ဗ ိုလ်မှ ်း၊ ၂၀၀၂၊ ၃၆၂-၃၆၃။ 

၂. ဇရ ွှေဥဇဒေါငော်ျား၏ အတ္ထ ုပပတ္တ အက  ဉော်ျား 

သရွှဥ္သဒါင််းက ို သကကရာဇ် (၁၈၈၉) ခိုနှစ်၊ 

သအာက်တ ို ာလ(၂၄)ရက်သနို့တွင် အဖ ဦ်းဧရာနှငေ့် အမ  
သဒေါ်သရွှတ ိုို့မှ မနတသလ်းပမ ုွဲ့၌ ဖွာ်းပမငခ် ေ့ပါသည်။ အမည်ရင််းမှာ 

ဦ်းသဖသ န််း ပဖစ်ပါသည်။ မနတသလ်းပမ ုွဲ့ ဗိုဒဓ ာသာသ လရှင် 

သက ာင််းတွင် စတင် ပညာသင် ကာ်းခ ေ့သည်။ (၁၉၈၀)ခိုနှစ ်

တွင် ကာလကတတာ်းတကကသ ိုလ် အသ အမှတ်ပပု အင််းထရငေ့် 

စာသမ်းပွ က ို သအာင်ပမင်သည်။ 
(၁၉၁၅) ခိုနှစ်၊ န ိုဝင် ာလ (၈)ရက ် သနို့တွင် 

‘ရန်ကက ်းသအာင်’ ဝတထုက ို စတင်သရ်း သာ်းခ ေ့သည်။ က ိုယ်ပ ိုင် 

ဉာဏပ်ဖငေ့် သရ်းသသာ ဝတထုပဖစ်သသာ်လည််း ဇာတ်သဆာင် 

မနှင််းပမ ုင်က ို ကာလသာ်း (၄)ဦ်းက အသလာင််းအစာ်းပပု၍ 

လူပ  ုလညှေ့်သညေ့် အခန််းက ိုမူ သရ်းန ို်း (Raynolds) ၏ 
‘လန်ဒန်ပမ ုွဲ့အရှုပ်သတာ်ပ ို’ ဝတထုမှ ယူထာ်းပခင််း ပဖစ်သည်။ 

သူရ ယ ဦ်း သ ၏ တ ိုက်တွန််းခ က်အရ (Mrs. Henry 

Wood)၏ (East Lynne) ဝတထုက ို မှ ပငမ််းပပုကာ ‘ရတနောပ ို’ 

ဝတထုက ို သရ်းသာ်းခ ေ့သည်။ ‘သူရ ယ’ (သန) ၏အထ မ််း 

အမှတ်ပဖစ်သသာ ‘သဒါင််း’က ို အစွ ပပု၍ ‘သရွှဥ္သဒါင််း’ ဟူသသာ 
ကသလာင်အမည်က ို ခ ယခူ ေ့သည်။ ရှာ်းသလာေ့ဟိုမ််း’ က ို 

မှ ပငမ််းသသာ ‘စ ိုသထာက် သမာင်စ ရှာ်း’ ဝတထုသည် အထူ်းထင် 

ရှာ်းခ ေ့သည်။ ဝတထုရှည်သပါင််း (၅၀)သက ာ်၊ ဝတထုတ ို သပါင််း 

(၃၀၀)သက ာ် သရ်းသာ်းခ ေ့ပါသည်။ 

‘သမျှာ်တလငေ့်လငေ့်’ဝတထုပဖငေ့်(၁၉၅၂)ခိုနှစ်တွင် စာသပ 
ဗ မာန်  ာသာပပန်ဆိုက ိုလည််း သကာင််း၊ ‘သသွ်းစိုပ်သပမ’ 

ဝတထုပဖငေ့် (၁၉၅၅) ခိုနှစ်တွင် စာသပဗ မာန် ာသာပပန်ဆိုက ို 

လည််းသကာင််း၊ ‘တစ်သက်တာမှတ်တမ််းနှငေ့် အသတွ်းအသခေါ် 

မ ာ်း’ စာအိုပ်ပဖငေ့် (၁၉၆၁)ခိုနှစ် စာသပဗ မာန်သိုတပသဒသာ 

ဆိုက ိုလည််းသကာင််း ရရှ ခ ေ့ပါသည်။ 

(၁၉၇၃) ခိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ (၁၀)ရက် သသာ ကာသနို့ 
တွင် ကွယလ်ွန်ခ ေ့ပါသည်။ 46 

 

၃. ရန ော်ကက ျီျားဇ အ  ငော်ဝတ္ထ ု ရှည ော်၏ဦျား တ္ည ော်ခ က ော်န ှငော့ော်  

  တ္ော်လမော်ျား အက  ဉ ော်ျား 

ဇာတ်လမ််း၏ဦ်းတည်ခ က်မှာ စ တ်ထာ်းပမငေ့်ပမတ် 
သကာင််းမွန်ပခင််း၏ အက  ု ်းနှငေ့်  လူူ့သ ာဝမ ာ်းက ို သဖာ်ထိုတ် 

တင်ပပလ ိုပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 
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 ကက ်းသတာ် ိုရာ်းလက်ထက် သရွှ  ိုပမ ုွဲ့က ို သနောက် 

ခ ထာ်း၍ ဇာတ်လမ််းတည် သဆာက်ထာ်းပခင််းပဖစ်ပါသည်။ 

သရွှ  ိုပမ ုွဲ့ဝန် ဦ်းသက ာ်ဒင်၏ သမွ်းစာ်းသာ်း ခင်သမာင်ညွနိ်ု့၊ 
သာ်းရင််း ခင်သမာင်ကွနိ်ု့၊  ိုရာ်းဒကာ ဦ်း ကာညွနိ်ု့၏သာ်း 

သမာင်တ ိုင််းသက ာ်၊ စစ်က ကက ်း ဦ်းသက ာ်ဟ ို်း၏သာ်း သမာင်တင် 

သမာင်တ ိုို့က တစ်ပမ ုွဲ့တည််းသန အသခ ာအလှ မနှင််းပမ ုင်က ို 

ပ ို်းပန််း ကပ ိုပဖငေ့် ဇာတ်လမ််းက ို ခင််းက င််းထာ်းပါသည်။ 

ခင်သမာင်ညွနိ်ု့နှငေ့် မနှင််းပမ ုင်သည် ဥ္ယ ာဉ်တွင် 
အမှတ်မထင် သတွွဲ့ဆ ိုခ ေ့ရာမှ တစ်ဦ်းနှငေ့်တစ်ဦ်း သမတတာ 

သက်ဝင ်ကသည်။  ည ပဖစ်သူကပါ မနှင််းပမ ုင်အသပေါ် နှစ်သက် 

သန သ ကာင််းသ လျှင် အသလ ာေ့သပ်းလ ိုသပဖငေ့် မ ခင်ရင််းက ို 

ရှာသဖွရန်အသ ကာင််းပပကာ သရွှ  ိုပမ ုွဲ့မှ ထွက်သပ်းခ ေ့သည်။ 

လမ််းခိုလတ်တွင် ဓာ်းပပဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်းနှငေ့်သတွွဲ့ကာ ဓာ်းခ င််း 
ယှဉ်ခ ေ့ပ ို၊ ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်းက အတူလက်တွ ရန် သခေါ်ပ ို၊ 

ခင်သမာင်ညွနိ်ု့က ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်း၏ အသ ကာင််းစ ိုက ို သ လ ို 

သသာသ ကာငေ့် လက်ခ ခ ေ့ပ ို၊ ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်းနှငေ့် ဆက်စပ်၍ 

မ ခင်ရင််းပဖစ်သူ မသူဇာနှငေ့် သတွွဲ့ဆ ိုခ ေ့ရပ ို၊ မသူဇာမှာ 

သရွှ  ိုပမ ုွဲ့ဝန် ဦ်းသက ာင်ဒင်၏ ငယ်ခ စ်ဦ်း ပဖစ်ခ ေ့ပ ို၊ 
ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်းက အဓမမသ မ််းပ ိုက်ရာ မ ှ ဓာ်းပပကသတာ်ပဖစ်ခ ေ့ပ ို၊ 

ခင်သမာင်ညွနိ်ု့မှာ ပမ ုွဲ့ဝန်မင််း၏ သာ်းအရင််းပဖစ်သနပ ို စသညေ့် 

ဇာတ် လမ််းဇာတ်ကွက်မ ာ်းက ို ဆွ သဆာင်မှုအာ်းသကာင််း 

သကာင််းပဖငေ့် ဇာတ်လမ််းဆင် သရ်းသာ်းထာ်း ပါသည်။ 

သနောက်ဆ ို်းတွင် အခက်အခ ဒိုကခမ  ု ်းစ ိုက ို ရငဆ် ိုင် 
သက ာ်လွှာ်းခ ေ့ရသသာ၊ စ တ်ထာ်း သကာင််းသသာ၊ မ  သက ်း 

ဇူ်းသ တတ်သသာ ခင်သမာင်ညွနိ်ု့သည် သမာင်တင်သမာင်၏ 

ဇန ်းမယာ်း ပဖစ်ခါန ်းသနသသာ ခ စ်သူ မနှင််းပမ ုင်က ို အခ  န်မ  

ကယ်တင်န ိုင်ခ ေ့ပ ိုပဖငေ့် ဇာတ်လမ််းက ို အဆ ို်းသတ်ထာ်းပါသည်။ 

စ တ်ထာ်းသကာင််းပခင််း၏ အက  ု ်းနှငေ့်လူူ့သ ာဝမ ာ်းက ို သပေါ် 
လွင် လာသအာင် ဖန်တ ်းမှုအတတ်ပညာမ ာ်းပဖငေ့် နှစ်သက် 

ဖွယ ် ဖန်တ ်းထာ်းန ိုင်သညေ့် ဝတထုရှည် သကာင််း တစ်ပိုဒ် 

ပဖစ်ပါသည်။ 

 

၄.ဇရ ွှေဥဇဒေါငော်ျား၏ ရန ော်ကက ျီျားဇ အ ငော်ဝ တ္ထုရှည ော်မှ 
ပ ိုပန ော်ျားသငွော်ဖပ ငော်အဖွ ျဲ့န ှငော့ော်   တ္ော် လမော် ျား ဆက ော်စ ပော်ပ  ို 

ဝတထုသရ်းသူတ ိုို့သည် ဝတထုတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှာ်းရ 

သသာ ဇာတ်သဆာင်မ ာ်း၏စရ ိုက်က ို သပေါ်လွင်ထင်ရှာ်းမှု 

ရှ သစရန် ဖန်တ ်းရာ၌ ဇာတ်သဆာင်၏ပ ိုပန််းသွင်ပပင်က ို သဖာ် 

ပပသလေ့ ရှ  ကပါသည်။ လူတစ်သယာက်၏ ပ ိုပန််းသင်ွပပငက် ို 
 ကညေ့်ပခင််းအာ်းပဖငေ့် ထ ိုလူ၏  ဝ အသပခအသန၊ စ တ်သန 

စ တ်ထာ်း၊ စရ ိုက်လကခဏာတ ိုို့က ို တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််း ခနိ်ု့မှန််း 

 ကညေ့် န ိုင်ပါသည်။ သမာင်ခင်မင်(ဓနိုပဖ )က ပ ိုပန််း သွင် 

ပပင်အဖွ ွဲ့နှငေ့်ပတ်သက်၍ 

ဝ တ္ထု  တ္ော်ဇ ဆ ငော်တ္စ ော်ဦျား၊ 
အတ္ထုပပ တ္တ အဖွ ျဲ့ခ  တ္စ ော်ဦျား၏ 

                                                           
47 ခင်မင်၊ သမာင(်ဓနိုပဖ )၊ ၂၀၀၉၊ ၁၉၇။ 

ပ ိုပန ော်ျားသငွော်ဖပ ငော်အဖွ ျဲ့က  ို ဇလော့လ က က ည ော့ော် 

ဖခ ငော်ျားအ  ျားဖဖ ငော့ော် ထ ို  တ္ော်ဇ ဆ ငော် ပိုဂ္ ုလော်၏ 

စ ရ ိုက ော်လက ခဏ္ က  ိုသ န  ို ငော်ပေါ သည ော်။ 
ထ ိုသူ၏ရ ိုပော်ဆ ငော်ျား သဏ္ဌ န ော်၊ 

ဝ တ္ော်စ  ျားဆငော် ယ ငော်ပ ို၊ ဟန ော်ပန ော် အမူ အရ  

အဖပု အမူ အဇဖပ အဆ ို တ္ ိုို့မှ သူူ့စ ရ ိုက ော် 

လက ခဏ္ က  ို ဇက  က ော်ခ က ော်ခ  

ကက ည ော့ော်န  ိုငော်ပေါသညော်။ 47 
ဟူ၍ တင်ပပထာ်းပါသည်။ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့သည် ဇာတ် 

သဆာင်၏ ဥ္ပဓ ရိုပ်က ို သဖာပ်ပန ိုင်သက ေ့သ ိုို့ စ တ်သသ ာထာ်း 

စရ ိုက်လကခဏာမ ာ်းက ိုပါ သဖာ်ပပန ိုင်စွမ််းရှ သ ကာင််း သ မှတ် 

ရပါသည်။ မမ ို်းသပမက ဇာတ်သဆာင်၏ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်သည် 

ယင််းဇာတ်သဆာင်၏ စရ ိုက်က ို သဖာပ်ပန ိုင်ရ ိုသာမက ဇာတ် 
လမ််း သသ ာက ိုပါ မှန််းဆန ိုင်ပါသ ကာင််းက ို 

သွငော် ဖပငော်ပ ိုပန ော်ျားန ှငော့ော် အမူအရ  တ္ ိုို့ သည ော် 

  တ္ော်ဇဆ  ငော်၏ စ  တ္ော်ဇန သဇဘ  ထ ျား 

စ ရ ိုက ော်သဘ ဝ န ှငော့ော် 

ဆက ော်စ ပော်ဇ န တ္တ္ော်သည ော်။   တ္ော်ဇ ဆ ငော်၏ 
သွငော် ဖပငော်ပ ိုပန ော်ျားသညော်   တ္ော်ဇဆ  ငော် ၏ 

စ  တ္ော်က ို ထငော် ဟပော် ဇဖ  ော်ဖပန  ို ငော်သည ော် ။ 

ထ ိုန ည ော်ျားဖဖငော့ော်   တ္ော်ဇ ဆ ငော်၏ 

သွငော် ဖပငော်ပ ိုပန ော်ျားက  ို ထငော် ဖမငော်ခ  စ  ျားရ ငော်ျား 

  တ္ော်လမော်ျား အရ   တ္ော်ဇဆ  ငော် 
ပေါဝ ငော်လှုပော်ရှ ျားမ ည ော့ော် စ ရ ိုက ော်က  ို 

မှန ော်ျားဆန  ိုငော်သလ ို လ ို ရှ လ ဇစ သ ည ော်။ 

တ္စ ော်ခ  န ော်တ္ညော်ျား မှ ပငော်   တ္ော်လမော်ျား 

အသွ  ျား အလ က  ို လည ော်ျား 

မှန ော်ျားဆန  ိုငော်ပေါသညော်။ 48 
ဟူ၍ သဖာ်ပပထာ်းရာ ပ ိုပန််းသွင်ပပငအ်ဖွ ွဲ့သည် ဇာတ်လမ််းနှငေ့် 

ဆက်စပ်သနသသာသ ကာငေ့် အသရ်းပါသညေ့် အခန််းကဏ္ဍတွင် 

ရှ သနသ ကာင််း သ ပမငရ်ပါသည်။ 

အဓ ကဇာတ်သဆာင် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့သည် သရွှ  ိုပမ ုွဲ့ 

ဝန်ဦ်းသက ာ်ဒင်၏ သမွ်းစာ်း သာ်းပဖစ်သည်။ ခင်သမာင်ကွနိ်ု့က ို 
ည အရင််းက ေ့သ ိုို့ ခ စ်ပမတ်န ို်းသူပဖစ်သည်။ အရ ယ်သရာက် သသာ် 

မနှင််းပမ ုင်က ို ခ စ်ခငန်ှစ်သက်မ သည်။ မ မ ည ငယ်ကပါ မ 

နှင််းပမ ုင်က ို နှစ်သက်သန သ ကာင််းသ လျှင် မနှင််းပမ ုင်က ို ပ ိုင် 

ဆ ိုင်ခွငေ့်ရရန် လက်သလ ာေ့ခ ေ့သူပဖစ်သည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် မနှင််း 

ပမ ုင်နှငေ့်လည််း သဝ်းကွာသစရန် မ မ ၏ သမွ်းမ ခင်အရင််းက ို 
လည််း ရှာသဖွ၍ သက ်းဇ်ူး ဆပ်ရန် သရွှ  ိုပမ ုွဲ့မှထွက်ခွာခ ေ့သည်။ 

စာသရ်းသူသည် အဓ ကဇာတ်သဆာင် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့၏ ပ ိုပန််း 

သွင်ပပငက် ို 

န ဖူျား ဇရ ဒူျားဇ ရမ ှစ ၍ ဆငော်ျားရ  သ ျားန ှ ငော့ော် မတ္ူ 

မငော်ျားမ   ု ျားမငော်ျားန ွယော် တ္မျှ န ူျားည  ော့ 
သ မော်ဇမ ွျဲ့လ က ော် စ  တ္ော်သဇဘ မှ  လည ော်ျား 

48 မ ို်းသပမ၊ မ (၂၀၀၉)၊ ၁၇၂-၁၇၃။ 
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ပမ ုျဲ့ဝန ော်မငော်ျား၏ သ ျား ဟူ၍ 

ဇထ ငော် လ  ျားဝ ငော့ော်ဝေါဖခ ငော်ျား မရ ှ ဘ  

လူအမ  ျားန ှ ငော့ော် သငော့ော်တ္ ငော့ော်ရ  
သူင ယော်ခ ငော်ျားမ   ျား က လည ော်ျား ၎ ငော်ျားအ  ျား 

ခ  စ ော်ခငော်ဖမတ္ော်န  ိုျားဖခ ငော်ျား ရှ ကကဇ လသ ည ော်။ 

အသက ော်(၂၀) ခ န ို့ ော်မျှသ  ရှ ဖင  ျားဇ သ ော် လည ော်ျား 

စ က  ျားအရ ၌ လ မမ ဇခ  င လှ၍ 

အစ စ အရ ရ  တ္ွ ငော် မွန ော် ရည ော်ဇဖပဖ ပစ ော်ဖခ ငော်ျား 
ရှ ဇလ သည ော်။ 49 

ဟူ၍ သဖာပ်ပထာ်းပါသည်။ ခင်သမာင်ညွနိ်ု့သည် ပမ ုွဲ့ဝန်မင််း၏ 

သမွ်းစာ်းသာ်းပဖစ်သသာ်လည််း မင််းစ ို်းရာဇာသသွ်းပါ သူပဖစ် 

သ ကာင််း၊ ဟန်ပန်အမူအရာနှငေ့်အသပပာအဆ ို ယဉ်သက ်းသ မ် 

သမွွဲ့သူ ပဖစ်သ ကာင််း၊ မာန်မာနကင််း၍ အမ ာ်း၏ ခ စ ်
ခင်သလ်းစာ်းပခင််းက ို ခ ရသပူဖစ်သ ကာင််းသတွွဲ့ပမင် ရပါသည်။ 

ဤတွင် စာသရ်းသူသည် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့က ို သမွ်းစာ်းသာ်းအပဖစ် 

ဖန်တ ်း၍ လည််းသကာင််း၊ မ  မ  ု ်းရ ို်းဇာတ အမှန်က ို ပမ ုပ် 

ကွက်အပဖစ် ဖန်တ ်း၍လည််းသကာင််း ဇာတ်လမ််းက ို စတင် 

န ှု်းဆွထာ်းပါသည်။ စာဖတ်သူ၏စ တ်၌ ဇာတ်သဆာင် 
၏ ဝအမှန်က ို သ လ ိုသသာစ တ် ပပင််းပပလာပါသည်။ 

ထ ိုို့သ ကာငေ့် စာသရ်းသူတင်ပပ ထာ်းသသာအဓ က ဇာတ် 

သဆာင်ခင်သမာင်ညွနိ်ု့၏ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့သည် စာဖတ် 

သူ၏ သ လ ိုစ တ်နှငေ့်အတူ ဇာတ်လမ််းက ို န ှု်းဆွန ိုင် သည်အထ  

အသထာက်အကူ ပဖစ်သစခ ေ့သည်ဟို ဆ ိုန ိုင်ပါသည်။ 
ရန်ကက ်းသအာင်ဝတထုရှည်တွင် သရွှ  ိုပမ ုွဲ့ရှ  သငွသ က်း 

ခ မ််းသာသသာ လိုလင်ပ  ုမ ာ်းက ပ ိုင်ဆ ိုင်ရန် အပပ ုင်ပ ို်းပန််း 

လ က်ရှ သသာ ဇာတ်သဆာင် မနှင််းပမ ုင်၏ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်က ို 

ဆ ပငော်မူက  ျား ဇက သ သ ိုျားဇထ  ငော် 

ပ တ္ ိုျားဇ ရ ငော် ဆ ိုဇသ   စ  ဆ ိုန ှငော့ော် 
က  ိုက ော်ည ျီမတ္တ္ော် ရှ ဇန ဇပ ဇတ္ ော့ ၏။ 

န ှှောတ္ က ဇလျား က လည ော်ျား ခ ပော်ဇ ပေါ် ဇပ ေါ်၊ 

ပေါျား စ ပော်က ဇလျား မှ  မဆ ိုဇလ  က ော် က ဇလျား မျှ 

က  ဉ ော်ျားဇ သ ော်လည ော်ျား န ျီဖမန ော်ျားဇ သ  

န ှုတ္ော်ခမ ော်ျားတ္ ိုို့က  ို 
ခ  ျီျားမ ွမော်ျားဇ န ရသညော့ော်အတ္ွက ော်၎ငော်ျား ခ ျွ တ္ော်ယွငော်ျား 

ခ  က ော်က  ို 

သတ္ မရ န  ိုငော်ဇ အ  ငော်ရှ ဇလဇ တ္ ော့ ၏။ 

သွ ျား တ္ ိုို့မှ  လည ော်ျားည ျီည  လှ ၍ 

က န ိုက မ က ော့သ ိုို့ အဇရ  ငော်ရှ ၏။ 50 
ဟို လည််းသကာင််း၊ 

အလွန ော်ကက ည ော်လ ငော်ဇ သ  

အသ  ျား အဇရ ရှ သည ော်ဖဖစ ော် ၍ 

အဇကက  က ဇ လျားမ   ျား သည ော် ပေါျား ဖပ ငော် 

                                                           
49 သရွှဥ္သဒါင််း၊ ၂၀၁၀၊ ၃။ 
50 - ယင််း -၊ ၈။ 
51 - ယင််း -။ 

တ္စ ော်ဖက ော်တ္စ ော် ခ  က ော်၌ စ  မော်ျားလ ော့လ ော့ 

ဖမငော်ရမ တ္ တ္ော် မှတ္ော်ထ ငော်ရဇ ပ၏ ။ 51 

ဟို လည််းသကာင််း၊ 
ခ ေါျားဇ သျား၍ ရငော်ခ  ျီ ပဒိုမမ န ျီဆ ိုဇ သ   

စ  ဆ ိုမှ မန ှ ငော်ျားပမ ု ငော်အဖ ိုို့ ၌ အလျှငော် ျားပ ငော် 

ပ ိုမ ိုကကွ ျားဝ ေါသည ော် ဟို မဆ ိုန  ိုငော်ဇခ  ။ 

သွ ျား ဟန ော် လ ဟန ော်န ှငော့ော် က  ိုယော်ဟန ော် 

အမူအရ  တ္ ိုို့မှ  လည ော်ျား အလွန ော်တ္ ရ  
ည က ော်ဇည  သ မော်ဇမ ွျဲ့ သည ော်။ 52 

ဟို လည််းသကာင််း သရိုပ်သဖာ် တင်ပပထာ်းပါသည်။ အရ ို်း၊ 

အသရ၊ အဆင််း၊ အရ ယ်၊ ဆ ပင် စသညေ့် သကာင််းပခင််းငါ်းပဖာနှငေ့် 

ပပညေ့်စ ို သူသလ်းအပဖစ် ရိုပ်လ ို်းကကွလာပါသည်။ လိုလင်ပ  ုတ ိုင််း 

လ ိုခ င်မက်သမာရသသာ မနှင််းပမ ုင်၏ ပ ိုပန််းသင်ွပပငက် ို 
စ တ်မ က်စ ထ ၌ ပမငသ်ယာင်လာ သစပါသည်။ ထ ိုက ေ့သ ိုို့ 

သရွှရိုပ်ကသလ်းမျှ သခ ာသမာလှပသသာ မနှင််းပမ ုင်က ို သရွှ  ို 

ပမ ုွဲ့ရှ  သငွသ က်းကကွယဝ်သသာသူသဌ်းသာ်း (၄)ဦ်းကအပပ ုင် 

စ ိုမက်ရာမှ ဇာတ်သဆာင်ခ င််း အာ်းပပ ုင်မှု ပဖစ်သပေါ်လာပပ ်း 

ဇာတ်လမ််းမှာ သက်ဝင်လှုပ်ရှာ်းလာပါသည်။ 
အဓ ကဇာတ်သဆာင် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့၏ သူငယ်ခ င််း 

ပဖစ်သူ သမာင်တင်သမာင်သည် သရွှ  ိုပမ ုွဲ့ စစ်က ကက ်း ဦ်း 

သက ာ်ဟ ို်း၏သာ်း ပဖစ်သည်။ ခင်သမာင်ညွနိ်ု့နှငေ့်အပပ ုင် 

မနှင််းပမ ုင်၏ အခ စ်က ို ရယူရန် ကက ု်းစာ်းသူပဖစ်သည်။ 

သမာင်တင်သမာင်၏ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်က ို 
ထ ိုလူမှ  အရိုပော်အရည ော် လည ော်ျား 

ဆ ိုဖွယော်ရ မရှ ။ 

အရ ယော်မှ  (၂၃)န ှစ ော်ခန ို့ ော်မျှသ  

ရှ ဇသ ော် လည ော်ျား လူမှုဇရ ျားရ  ၌ လွန ော်စ ွ  

လ မမ လှ သဖဖ ငော့ော် လူတ္စ ော်ဖက ော်သ ျား က  ို 
ဇရ  ငော်ျားစ  ျားန  ို ငော်ဇအ  ငော် ပေါျား န ပော်သူ 

တ္စ ော်ဇယ က ော် ဖဖစ ော်ဇလသညော်။ 

အဇဖပ  ဇက  ငော်ျားသညော့ော် အဇလ  က ော် 

ခ   ု သ ဇ သ   အမူ အရ နှ ငော့ော် 

န ှောျားဝ ငော်ဇစ ဇလ ကော်ဇ အ  ငော် လှည ော့ော်ပတ္ော် 
ဇဖပ ဆ ိုန  ို ငော်ဇပ ၏။ ဇမ  ငော် တ္ငော်ဇမ  ငော်မှ   

န ှုတ္ော်ပငော်ခ  ု  ဇသ ော်လည ော်ျား ဝ မော်ျား တ္ွငော်ျား ၌ က  ျား 

အဇက  က ော်ကက  တ္တ္ော်ဖခ ငော်ျား 

ဂိုဏ္ော်ပပ ု ငော်တ္ တ္ော်ဖခ ငော်ျားရ ှ ဇလသည ော်။ 53 

ဟို သဖာပ်ပထာ်းပါသည်။ ရိုပ်ရည်သခ ာသမာ၍ အရ ယ် 
သကာင််းသူ ပဖစ်သ ကာင််း၊ လူငယ်၊ လူကက ်း၊ အမ  ု ်းသာ်း၊ 

အမ  ု ်းသမ ်းတ ိုို့၏အရ ယ် အဆငေ့်အတန််းအလ ိုက် အကက ုက် 

သဆာင်၍ က ိုယေ့် က်ပါသအာင် စည််းရ ို်းသပပာဆ ိုတတ် 

သူပဖစ်သ ကာင််း၊ အသပပာခ  ု သသာ်လည််း အတွင််း စ တ ်

52 - ယင််း -။ 
53 သရွှဥ္သဒါင််း၊ ၂၀၁၀၊ ၄။ 
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သကာက်က စ်သူပဖစ်သ ကာင််း သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ မနှင််းပမ ုင်က ို 

ရယူရန် ကက ု်းပမ််းရာတွင် သူငယ်ခ င််းပဖစ်သူ ခင်သမာင်ညွနိ်ု့က ို 

သတ်ရန် ကက စည်ခ ေ့သူ ပဖစ်သည်။ စာသရ်းသူသည် 
အရ ဇာတ်သဆာင် သမာင်တင်သမာင်နှငေ့် အဓ ကဇာတ်သဆာင် 

ခင်သမာင်ညွနိ်ု့တ ိုို့က ို စရ ိုက် ကွ ဇာတ်သဆာင်အပဖစ် ဖန်တ ်း၍ 

အာ်းပပ ုင်မှုပဖစ်သစကာ ဇာတ်လမ််းက ို ဇာတ်ရှ န်တက်သစခ ေ့ 

ပါသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့မ ာ်းသည် ဇာတ် 

ရှ န်တက်သစရန်အာ်းပဖညေ့် ကူည သပ်း န ိုင်မှုရှ သ ကာင််း သလေ့ 
လာသတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ဇာတ်လမ််းတွင် အဓ ကဇာတ်သဆာင်နည််းတူ အ 

သရ်းပါသညေ့် ဇာတ်သဆာင်တစ်ဦ်းမှာ ဓာ်းပပဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်း ပဖစ် 

ပါသည်။ ခ ို်းဆ ို်းလိုယက်ဖ က်ဆ ်းသညေ့်သနရာတွင် နောမည် 

ကက ်းလှသသာ ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်း၏ ပ ိုပန််းသင်ွပပငက် ို 
ဇမ  ငော်မ ိုျားလ ိုျားမ ှ   အသက ော် 

(၃ ၀)ဇက   ော်ခ န ို့ ော်ရှ ၍ ရိုပော်အဆငော်ျားမ ှ   

ဇသ န ိုတ္ထ ုရော်မိုဆ ိုျား၏ အဇကက  ငော်ျား က  ို 

ကက  ျားဖ ူျားသူ တ္ ိုို့သည ော် ဇမ  ငော်မ ိုျားလ ိုျား က  ို 

ဖမငော်က “ထ ိုသူ သည ော် ဇသ န ိုတ္ထ ု ရော် မိုဆ ိုျားန ှငော့ော် 
အမ  ု ျားအန ွ ယော်မ  ျား ဖဖစ ော်ဇလတ္က  ျား”ဟို 

ဇအ က ော်ဇမ ော့ဖွ ယော်ရှ ဇပ၏ ။ 

က  ိုယော်လ ိုျားက  ိုယော်ဇပ ေါက ော်မှ စ ၍ 

ဇဖခလက ော်အ ဂကေါတ္ ိုို့ သည ော် 

ကက ျီျားမ  ျားလှပပျီျားလျှ ငော် ကက မော်ျား ကက ုတ္ော် ဇသ  
မ က ော်န ှှောထ ျားရ ှ ၏။ မည ော်ျားန က ော် ဇသ  

အဇမ ွျားတ္ ိုို့သညော် တ္စ ော်က  ိုယော်လ ိုျား 

ဖပည ော့ော်ဖ ိုျားလ က ော် ရှ က ိုန ော်၏။ 54 

ဟို သဖာပ်ပထာ်းပါသည်။ လူလတ်ပ ိုင််းအရ ယ်ပဖစ်၍ က ိုယ် 

ခနဓောထွာ်းကက ုင််းသူ၊ ခက်ထန် ကမ််း တမ််းသသာ ရိုပ်လကခ 
ဏာပ ိုင်ဆ ိုင်ထာ်းသူပဖစ်သ ကာင််း သ ပမငရ်ပါသည်။ ဇာတ် 

သဆာင်၏ အသက်သမွ်းမှုအလိုပ်နှငေ့် ရိုပ်လကခဏာက ို လ ိုက် 

ဖက်မှုရှ သအာင် ဖန်တ ်းထာ်းန ိုင်သညေ့် ပ ိုပန််း သွင်ပပင်အဖွ ွဲ့ 

ပဖစ်ပါသည်။ စာသရ်းသူသည် ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်းနှငေ့် အဓ က 

ဇာတ်သဆာင် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့ က ို သတာလမ််းခရ ်းတွင် ဓာ်း 
သရ်းယှဉ်ပပ ုင်သစပ ိုပဖငေ့် သတွွဲ့ဆ ိုသစခ ေ့သည်။ ထ ိုို့သနောက် 

ခင်သမာင်ညွနိ်ု့က ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်း၏ ဓာ်းပပအဖွ ွဲ့နှငေ့်လက်တွ ရန် 

လက်ခ လ ိုက်ပ ိုက ို သဖာ်ပပ၍ သရှွဲ့ ဆက်မညေ့် ဇာတ်လမ််းအသပေါ် 

သ လ ိုစ တ်ပပင််းပပလာသစခ ေ့ပါသည်။ 

ဓာ်းပပဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်း၏ ဇန ်းမယာ်းပဖစ် သူ မသူဇာ၏ 
ပ ိုပန််းသင်ွပပင်က ို 

မသူ  မှ  အ သက ော် (၄ ၀)ခ န ို့ ော်ရှ ၍ 

လူဆ ိုျားလူမ ိုက ော် တ္စ ော်ဇယ က ော်၏ မယ ျားပ ငော် 

ဖဖစ ော်ဖင ျား ဇသ ော် လည ော်ျား အ သ ျား အဇ ရ 

ဖပည ော့ော်တ္ငော်ျားန ိုပ  ု လှ သဖဖ ငော့ော် 
(၃ ၀)ခ န ို့ ော်ဇလ က ော်မျှသ   ခ န ို့ ော်မှန ော်ျား 

                                                           
54 - ယင််း -၊ ၁၈။ 

ဇလ ကော်ဇ ပ၏ ။ ၎ ငော်ျား၏ ရိုပော်ရ ည ော်မှ  

လူဆ ိုျား၏ မယ  ျားန ှငော့ော် အလျှငော်ျား မလ ို က ော် 

န ူျားည  ော့သ မော်ဇမ ွျဲ့ဇသ   အမူ အရ နှ ငော့ော် 
လူတ္စ ော်ဖက ော်သ  ျားက  ို သန ှောျား တ္တ္ော် ဇသ  

စ  တ္ော်လညော်ျားရ ှ ၏။ မသူ  က  ို ဖမငော် ရသူ 

အဇပ ေါငော်ျား တ္ ိုို့က 

ငမ ိုျားလ ိုျားလ  ိုလူစ  ျားန ှငော့ော်မတ္န ော် မငော်ျားက ဇတ္ ော်၊ 

စ  ိုျားက ဇတ္ ော်၊ အရ ရှ က ဇတ္  ော် 
ဖဖစ ော်ထ ိုကော်သညော့ော် ရိုပော်လက ခဏ္ ရှ သည ော်ဟို 

ဇတ္ က ော်ဇခ ေါက ော်က   

ဇဖပ ဆ ို တ္တ္ော်ကက ဇ လသည ော်။ 55 

ဟို သဖာပ်ပထာ်းရာ အရ ယ်တင်နိုပ  ု သသာ၊ ရိုပ်ရည်သခ ာသမာ 

သသာ မသူဇာ၏ ပ ိုပန််းသင်ွ ပပငမ်ှာ သပေါ်လွင်မှုရှ ပါသည်။ 
ဓာ်းပပဗ ိုလ်၏ ဇန ်းမယာ်းပဖစ်သသာ်လည််း ဥ္ပဓ ရိုပ်လကခဏာ 

အဆငေ့်အတန််းမှာ မန မေ့်က သ ကာင််း၊ နူ်းည ေ့သ မ်သမွွဲ့သသာ 

အမူအရာနှငေ့် စ တ ် သသ ာထာ်းက ို ပ ိုင်ဆ ိုင်သူပဖစ်သ ကာင််း 

သတွွဲ့ပမင်ရပါသည်။ ထ ိုစ တ်ထာ်းသ ကာငေ့်ပင် ခင်ပွန််းပဖစ် 

သူအသပေါ် သစစာမပ က်   ဇန ်းမယာ်းဝတတရာ်း သက ပွန်စွာ 
ပပုစိုသစာငေ့်သရှာက်ခ ေ့ပါသည်။ ထ ိုက ေ့သ ိုို့ စ တ်နှလ ို်းလှ၍ 

သမတတာတရာ်းကက ်းမာ်းသသာ မသူဇာသည် ဗ ိုလ်မ ို်းလ ို်း ဖမ််း 

ဆ ်းလာသသာ ခင်သမာင်ညွနိ်ု့က ိုပမငလ်ျှင် ခ စ်ခငသ်နော်းမ  

သည်။ ခင်သမာင်ညွနိ်ု့၏ အက ျီအ တ်အတွင််းမှ သဒါင််း ယက် 

က ိုပမငလ်ျှင် မ မ ၏သာ်းအရင််းပဖစ်သ ကာင််း သ ခ ေ့ရသလသည်။ 
ဤသ ိုို့ပဖငေ့် ဇာတ်လမ််းအစတွင် ပမ ုပ်ကွက်အပဖစ် ဖန်တ ်း 

ခ ေ့သသာ အဓ ကဇာတ်သဆာင် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့၏ သမွ်းမ ခင်က ို 

ရှာသဖွသတွွဲ့ရှ ခ ေ့ပ ိုပဖငေ့် စာဖတ်သူ၏သ လ ိုစ တ်က ို သပဖသလ ာေ့ကာ 

ဇာတ်လမ််းက ို ဇာတ်ဆင််း ပ ိုင််းသ ိုို့ သရာက်ရှ သစခ ေ့ပါသည်။ 

သမာင်တင်သမာင်သည် မနှင််းပမ ုင်၏အခ စ်က ို ပ ိုင် 
ဆ ိုင်ရန်အတွက် သူငယ်ခ င််းပဖစ်သူ ခင်သမာင်ညွနိ်ု့က ို သတ် 

ရန်ကက စည်အာ်းထိုတ်သည်။ ထ ိုို့သနောက် တစ်သကာင်ကကွက် 

သမာ်း ဆ ို်းသပက ို သငွသ က်းသပ်းကာ ခ ိုင််းသစခ ေ့သည်။ ဆ ို်းသပ၏ 

ပ ိုပန််းသင်ွပပင်က ို 

ထ ိုသူ၏ ရိုပော်လက ခဏ္ မှ   
အရပ ော်ဖပတ္ော် ဖပတ္ော်၊ မ က ော်ခ ိုျားတ္ိုတ္ော်တ္ို တ္ော်၊ 

မ က ော်လ ိုျားဇသျားဇသျား၊ သွ ျားဇ ခ ေါဇခ ေါ၊ 

ဇအ က ော်န ှုတ္ော်ခမ ော်ျား တ္ွ လ က ော် န ဖူျား ဇရက  ို 

အစ ဉော်မ ဖပတ္ော် တ္ွန ို့ ော်က   စ ဉော်ျား စ  ျားစ  တ္ော်ကူျား ဇန 

ဘ သက  ော့ သ ိုို့ ရှ ဇလ ၏။ ထ ိုလူမှ  
သ ျားမ ယ ျားန ှငော့ော် ည ျီသ  ျားအစ ော်က  ိုလ ည ော်ျား မရ ှ ။ 

ဇဆွျား မ  ု ျားဉ တ္  လည ော်ျား 

အလျှ ငော်ျားက ငော်ျား သည ော့ော်အဖပ ငော် 

ခ  ိုျားဝ ှက ော်လိုယက ော်တ္တ္ော် သည ော် ဟို 

အထ ငော်ရှ ကက ဇသ  ဇကက  ငော့ော် 

55 သရွှဥ္သဒါင််း၊ ၂၀၁၀၊ ၁၀၈။ 
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တ္စ ော်ဇက  ငော် ကက ွက ော် 'ငဆ ိုျားဇပ'ဟို 

အမည ော်တ္ွ ငော်ဇလ၏ ။ 56 

ဟို သရိုပ်သဖာ်ပပထာ်းရာ ရိုပ်ဆ ို်းအက ည််းတန်သသာ၊ သပ ာ်ရွှင် 
စရာကင််းမ ေ့သသာ၊ အထ ်းက န်သန ရသသာသူအပဖစ် သပေါ်လွင် 

လာပါသည်။ သသမထူ်း သနမထူ်းသညေ့် ဝတွင် လူသတ်ရန် 

ဝန်မသလ်းသသာသ ကာငေ့် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့က ို သတ်ရန်သသ ာ 

တူခ ေ့သည်။ ထ ိုအခါ စာဖတ်သူ၏ စ တ်တွင် အဓ က 

ဇာတ်သဆာင် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့ သသမညေ့်အသရ်း ရှင်မညေ့် 
အသရ်းနှငေ့် ပတ်သက်၍ မခ ငေ့်မရ စ တ်မ ာ်း ပဖစ်သပေါ်လာပပ ်း 

ဇာတ်လမ််းက ို ပ ိုမ ို၍ စ တ်ဝင်စာ်းသစခ ေ့ပါသည်။ သနောက်ဆ ို်း 

တွင် ခင်သမာင်ညွနိ်ု့သည် ဆ ို်းသပ၏ရန်မှ လွတ်သပမာက်ကာ 

သရွှ  ိုပမ ုွဲ့သ ိုို့ ပပန်လည်သရာက်ရှ ပပ ်း ခ စ်သူ မနှင််းပမ ုင်နှငေ့် 

သပ ာ်ရွှင်စွာ သပါင််းဖက်ခွငေ့် ရရှ ခ ေ့ပါသည်။ 
ပခ ုင ိုသ ို်းသပ်ခ က် 

ရန်ကက ်းသအာင်ဝတထုသည် ၂၀ ရာစို အသစာပ ိုင််း 

ကာလတွင် ထွက်သပေါ်လာသသာ ဝတထုရှည် ပဖစ်ပါသည်။ 

ကိုန််းသ ာင်သခတ်၊  ကက ်းသတာ် ိုရာ်းလက်ထက် သရွှ  ို 

ပမ ုွဲ့က ို သနောက်ခ ထာ်း၍ ဇာတ်အ မ်တည်ကာ သရ်းသာ်း 
ထာ်းပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ အခန််းသပါင််း (၄၂) ခန််း ပါဝင်ပါသည်။ 

စ တ်ထာ်းသကာင််းလျှင် က သကာင််းမည်ပဖစ်သ ကာင််းနှငေ့် လူူ့သ 

သ ာ လူူ့သ ာဝ မ ာ်းက ို တင်ပပလ ိုသသာ ရည်ရ ယ်ခ က်ပဖငေ့် 

ဖန်တ ်းသရ်းသာ်းထာ်းသသာ ဝတထုရှည်တစ်ပိုဒ် ပဖစ်ပါ သည်။ 

ဇာတ်လမ််းတွင် ပါဝင်မညေ့်ဇာတ်သဆာင်တ ိုို့၏ ပ ိုပန််း 
သွင်ပပင် အဖွ ွဲ့မ ာ်းက ို ထညေ့်သွင််း သဖာပ်ပ၍ ဇာတ်သဆာင်နှငေ့် 

စာဖတ်ပရ သတ်တ ိုို့က ို မ တ်ဆက်သပ်းထာ်းပါသည်။ စာသရ်းသူ 

ဖန်တ ်းထာ်းသသာ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့မ ာ်းသည် ဇာတ်သဆာင် 

တ ိုို့၏ စ တ်သသ ာထာ်း၊ စရ ိုက်တ ိုို့က ို သ သစန ိုင်သညေ့်အပပင် 

ဇာတ်လမ််းအဂဂါရပ်ပဖစ်သသာ ဇာတ်န ှု်း၊ ဇာတ်တက်၊ ဇာတ် 
ဆင််းပ ိုင််းတ ိုို့က ို ပဖစ်သပေါ်သစသ ကာင််း သတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့မ ာ်းက ို စ တ်ဝင်စာ်းလာရာမှ ဇာတ်လမ််း 

အသပေါ် သ လ ိုစ တ် ပဖစ်သပေါ်သစသသာ ဖန်တ ်းမှုပဖစ်ပါသည်။ 

ထ ိုို့သ ကာငေ့် ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့မ ာ်းသည် ဇာတ်လမ််းနှငေ့်ဆက် 

စပ်မှုရှ သည်ဟို ဆ ိုန ိုင်ပါသည်။ 
 

န  ဂ ိုျား 

ဤစာတမ််းသည် သရွှဥ္သဒါင််း၏ ရန်ကက ်းသအာင် 

ဝတထုရှည်မှ ပ ိုပန််းသင်ွပပင်အဖွ ွဲ့နှငေ့် ဇာတ်လမ််းဆက်စပ် 

မှုရှ သနပ ိုက ို တင်ပပထာ်းပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ ဝတထုရှည်သလေ့လာ 
လ ိုသူမ ာ်း အတွက် အသထာက်အကူပပုလ မေ့်မည်ဟို ယ ို ကည် 

လ က် ဤသိုသတသနစာတမ််းက ို တင်သွင််း ပါသည်။ 

 

က  မ ော်ျားက  ိုျားစ  ရငော်ျား 

ခင်မင်၊ သမာင်။ (ဓနိုပဖ )။ (၂၀၀၉)။ စ က  ျားဇ ဖပသဇဘ  တ္ရ  ျား 
စ က  ျားဇ ဖပအတ္ တ္ော်ပည  ။ (ပဉ္ စမအကက  မော်) ။ ရန်ကိုန ်၊ 

ပန််းသရွှ ပပည်စာအိုပ်တ ိုက်။ 

 သသာင််း၊ ဗ ိုလ်မှ ်း ။ (၂၀၀၂)။ စ  ဆ ိုဇတ္  ော် မ  ျားအတ္ထ ုပပတ္တ ။ 
(ပဉ္ စမအကက  မော်) ။ ရန်ကိုန်၊ ရာပပညေ့်စာအိုပ်တ ိုက်။ 

မ ို်းသပမ၊ မ။ (၂၀၀၉)။ ဝ တ္ထုရှည ော်သဇ ဘ တ္ရ ျား၊ 
ဝ တ္ထုရှည ော်အ တ္တ္ော်ပည  ။ ရန်ကိုန်၊ 

သရွှက ေ့သကာ်စာသပတ ိုက်။ 

သရွှဥ္သဒါင််း။ (၂၀၁၀)။ ရန ော်က က ျီျားဇ အ ငော်။ (ပဉ္ စမအကက  မော်)။ 
ရန်ကိုန်၊ စ တ်ကူ်း ခ  ုခ  ုပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 - ယင််း -၊ ၁၂၀။ 



Technological University lashio Journal of Research & Innovation Vol. 1, Issue: 3 

TULSOJRI September, 2020 178 
 

 

 

ဇ ဆ  ကော်လိုပော်ဇ ရျားလ ိုပော်ငနော်ျားဇဝေါဟ ရနှငော်ော့ဘ သ စက ျား 
သနော်ျားသနော်ျားဇအျား၁57   ခ ိုငော်  ဝငော်ျား၂58

 
စာတမ််းအက ဉ််း 

ဤစာတမ််းသည် ပမန်မာစာ၊ ပမန်မာ 

စကာ်းရှ  သဆာက်လိုပ်သရ်း လိုပ်ငန််း 
သဝါဟာရ အသ ို်းက ို သလေ့လာ သည်ေ့ 

စာတမ််းပဖစ်သည်။ ပမန်မာ န ိုင်င ရှ  

ပမန်မာစာသပနှင်ေ့  ာသာ စကာ်းသည် 

 ာသာရပ်တ ိုင််းတွင် မ ခင် ာသာ 

စကာ်းအပဖစ် ရှ သန ပါသည်။ သဆာက် 
လိုပ်သရ်း ပညာရပ်သည် ယခိုသခတ် 

တွင် တွင် က ယ်ခ ေ့သည်ေ့ ပညာရပ် 

မဟိုတ် သပ။ ပိုဂ သခတ်မှ စတင်၍ 

 ိုရာ်း တည်၊သက ာင််းသဆာက်စသည်ေ့ 

လှ ဒါန််းပခင််းမှ သဆာက်လိုပ်သရ်း သဝါ 
ဟာရအသ ို်းမ ာ်း သတွွဲ့ရှ လာ ရပါ 

သည်။  ာသာသဗဒပညာရပ် တွင် 

 ာသာစကာ်း၏ အသပခခ ပ ိုစ  သာမ 

က အနက် အဓ ပပာယ်သည် လည််း 

အသရ်းကက ်းပါသည်။ သ ိုို့ပဖစ် ၍ ပမန်မာ 
စာ၊ ပမန်မာစကာ်းရှ  သဆာက်လိုပ်သရ်း 

သဝါဟာရအသ ို်းမ ာ်းက ို သလေ့လာပခင််း 

သည် မ ခင်  ာသာစကာ်းပဖစ်သည်ေ့ 

ပမန်မာ စာသပနှင်ေ့ ပမန်မာ ာသာ 

စကာ်း တ ိုို့၏ သသ ာသ ာဝ၊ 
အနက်အ ဓ ပပာယ်တ ိုို့ က ယ်ပပန်ို့ပ ို၊ 

အသ ို်းပပု ပ ိုက ို သယ ိုယ အပဖစ် 

သ ို်းသပ် တင်ပပပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 

သသာေ့ခ က်သဝါဟာရ -   ာသာသဗဒ၊ အနက်အဓ ပပာယ်၊ 

စကာ်းလ ို်း၊ သဝါဟာရ၊ စာသပ၊    ာသာစကာ်း၊သဆာက် 
လိုပ်သရ်းသဝါဟာရ။ 

န  ဒေါန ော်ျား 

 ာသာစကာ်းသည် လူတ ိုို့၏ဆက်သွယ် သရ်း ကာ်းခ  ပဖစ် 

သည်။ “စကာ်းသည်သရှွဲ့၊ စာသည် သနောက်” ဆ ိုသည်ေ့အတ ိုင််း 

                                                           
၁57သဒါက်တာ၊ တွ ဖက်ပါသမာကခ၊ ပမန်မာစာ၊ TULashio။ 
၂58 သဒေါ်၊ လက်သထာကက်ထ က၊ ပမန်မာစာ၊ TULashio။ 
၃ Lexical 
၁ ပမန်မာအ  ဓာန၊် ၂၀၀၈၊ ၃၆၀။ 
၂ Lexicogrammar 
၃ means 
၄ WALES, 2001, 233. 
၅ referential meaning 
၆ ထွန််းပမင်ေ့၊ ၂၀၀၇၊ ၁၄၀။ 

သခတ်အဆက်ဆက် လူတ ိုို့သပပာဆ ို သ ို်းစွ လာသည်ေ့ သဝါ 

ဟာရမ ာ်းက ို စာသပပဖင်ေ့ ပ ိုသဖာ်မှု ပပုလာ ကသည်။ ထ ိုသ ိုို့ 

သပပာဆ ိုသ ို်းစွ မှုတွင် သဆာက် လိုပ်သရ်းလိုပ်ငန််း သဝါဟာရ 
အသ ို်းမ ာ်းလည််း ပါဝင် သည်။ လူတ ိုို့၏ ဝသနထ ိုင်မှု 

ပမ င်ေ့တင်လာသည်နှင်ေ့အမျှ သဆာက်လိုပ်သရ်းဆ ိုင်ရာ လိုပ်ငန််း 

သဝါဟာရ အသ ို်းမ ာ်း လည််း သပပာင််းလ လာပါသည်။ 

လူူ့သလာကတွင်  “စာ်း၊ ဝတ်၊ သနသရ်း”ဟူသည်ေ့ အသရ်း သ ို်းပါ်း 

ရှ ပါသည်။ “နည််းပညာဟူသည်ေ့ အင်ဂ င်န ယာပညာ”သည် 
လူူ့  ဝရှ သနထ ိုင်မှုစနစ်က ို ဖန်တ ်းသပ်းပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 

ပမန်မာစာ၊ ပမန်မာစကာ်းတွင်လည််း နည််းပညာနှင်ေ့ 

ပတ်သက်သည်ေ့သဝါဟာရအသ ို်းမ ာ်းက ို သတွွဲ့ရှ န ိုင်ပါ သည်။ 

 

၁။ ဇဝ ေါဟ ရ ၃ 
ပမန်မာ ာသာစကာ်းတွင်   ာသာစကာ်းပ ိုစ နှင်ေ့ အနက် 

အဓ ပပာယ် ဟူ၍ ရှ သည်။ စကာ်းလ ို်း သည် ပ ိုစ ပဖစ်၍ 

သဝါဟာရသည်အနက်အဓ ပပာယ်ပဖစ်သည်။ စကာ်းလ ို်း နှင်ေ့ 

သဝါဟာရက ို တွ သ ို်း သပပာဆ ိုသန ကသည်။  ာသာစ 

ကာ်းအဆင်ေ့တွင် စကာ်းလ ို်းနှင်ေ့သဝါဟာရသည် အ ဆင်ေ့ပခင််း 
တူသသာ်လည််း အသ ို်းပပုပ ိုပခင််းမတူသပ။ စကာ်းလ ို်းတွင် 

အနက်အဓ ပပာယ်တွ စပ်မှ သဝါဟာရဟူ၍ ပဖစ်သပေါ်လာသည်။ 

“သဝါဟာရ/ သဝါဟာရာေ့/ န- အသခေါ်အသဝေါ် ။ စကာ်းလ ို်း။ 

[ပါ/သဝါဟာရ]”၁  ဟူ၍ ပဖစ်သည်။ “သဝါဟာရနှင်ေ့ ပတ်သက် 

၍သလ်းမ  ု ်းခွ ပခာ်း သတ်မှတ်သပ်းပါသည်။ သဝါဟာရသဒဒါ၂ နှင်ေ့ 
အနက် အဓ ပပာယ်၃ နှစ်ခိုလ ို်းအလွန်အသရ်းကက ်းသည်”၄ ဟိုသဖာ် 

ပပထာ်းသည်။ ထ ိုို့ပပင် “သဝါဟာရဆ ိုရာ၌ ရည်ညွှန််း အနက်၅ 

(ဝါ) အ  ဓာန်အနက်ရှ သသာစကာ်းလ ို်းမ  ု ်းက ို ညွှန််းဆ ိုပါ 

သည်။”၆ 

                သ ိုို့ပဖစ်၍ သဝါဟာရတ ိုို့၏ အဓ ပပာယ်က ို သဖာ် 
ထိုတ်ရာ၌ စကာ်းလ ို်းတ ိုို့၏ ပဖစ်ရာသနရာနှင်ေ့ အသပခ 

အသနအရပ်ရပ်က ို စူ်းစမ််း၍ သဖာထ်ိုတ် ကသည်။ 

သဆာက်လိုပ်သရ်းလိုပ်ငန််းနှင်ေ့  ာသာ စကာ်းဆ ိုသည် 

မှာလည််း နည််းပညာပဖင်ေ့သဆာက်လိုပ်သရ်းတွင် အသ ို်း 
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ပပုသနသည်ေ့ပစစည််း တ ိုို့၏ အသခေါ်အသဝေါ်ပ ိုသဏ္ဍာန် နှင်ေ့ 

အနက်အဓ ပပာယ်အသ ို်းပပုပ ိုမ ာ်းက ို တင်ပပပခင််းပဖစ် သည်။  

 
၂။ ဇဆ ကော်လိုပ ော်ဇရ ျားလိုပ ော်ငန ော်ျားဇ ဝ ေါ ဟ ရန ှ ငော်ော့       ဘ သ  စ က  ျား 

လူမ  ု ်းတ ိုင််းတွင်  ာသာစကာ်းရှ သည်။  ာသာစကာ်း 

ရှ လျှင် သဒဒါနှင်ေ့အနက်လည််းရှ န ိုင်ပါ သည်။ သဒဒါသည် 

 ာသာစကာ်း၏ပ ိုသဏ္ဍာန်သာပဖစ်ပပ ်း အနက်သည် 

သဒဒါစကာ်းလ ို်းနှင်ေ့အတူ အဓ ပပာယ်က ို သဖာပ်ပပခင််းပဖစ် သည်။ 
ထ ိုို့အတွက်  ာသာစကာ်းနှင်ေ့ သက်ဆ ိုင်သသာ သဝါဟာရ 

အ  ဓာန်မ ာ်းက ို ပပုစိုလာ ကပါသည်။ ပမန်မာ ာသာ 

စကာ်းတွင် ယခိုသခတ်မှာသာမက သရှ်း သခတ်ထ က 

အသဆာက်အဦ်းသဆာက်လိုပ်ပခင််းနှင်ေ့ ပတ်သက်သည်ေ့ သဝါ 

ဟာရအသ ို်းမ ာ်း ရှ ခ ေ့ပါသည်။ လူသနမှုပမင်ေ့ မာ်းလာသလ 
 ာသာစကာ်းအသ ို်းမ ာ်း သပပာင််းလ ဖန် တ ်းအသ ို်းပပုသလ 

ပဖစ်သည်။ ထ ိုို့ပပင်  ာသာစကာ်း ၏သသ ာသ ာဝအတ ိုင််း 

လူတ ိုို့အသ ို်းပပုသည်ေ့ပစစည််း သဝါဟာရမ ာ်းအသပခခ ပပ ်း စကာ်း 

က ို တင်စာ်းသပပာဆ ို သန ကပါသည်။ 

  ထ ိုို့သ ကာင်ေ့သဆာက်လိုပ်သရ်းလိုပ်ငန််းတွင် အသ ို်းပပုသန 
သည်ေ့ ပမန်မာသဝါဟာရ အသ ို်းအခ  ု ွဲ့က ို ယခိုသခတ် 

သာမကသရှ်းသခတ်က မည်သ ိုို့မည်ပ ိုဖန်တ ်းပပုလိုပ် က ပ ိုနှင်ေ့ 

တင်စာ်းအသ ို်းပပုသပပာဆ ို  ကပ ိုမ ာ်းက ို သလေ့လာ တင်ပပ 

ပါမည်။    ထ ိုသလေ့လာမှုတွင်   သဆာက်လိုပ်သရ်း လိုပ်ငန််းသဝါ 

ဟာရမ ာ်းထ မှ ကလသာအ ို်း၊  ပငမ််း၊ စူ်းနှင်ေ့ သဆာက်၊  
ပန််းရန်စသည်ေ့  သဝါဟာရမ ာ်းနှင်ေ့ပတ်သက် သည်ေ့  ာသာ 

စကာ်းတင်စာ်းအသ ို်းပပုသပပာဆ ိုပခင််း မျှက ိုသာ သလေ့လာသဖာ် 

ထိုတ်ပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 

 

၂၊၁။ က လသ  အ ိုျား  

 
“ကလသာအ ို်း”အမည်က ို ပိုဂ သခတ်သက ာက်စာမ ာ်း တွင် 

သတွွဲ့န ိုင်ပါသည်။ ယခိုသခတ်တင်ွ ဟ နဒ  ိုရာ်းရှ ခ ို်း 

သက ာင််းတ ိုို့၏ မိုခ်ဝထ ပ်၌ပဖစ်သစ၊ သခါင်တန််းသပေါ် ၌ပဖစ်သစ 

သညာင်သရအ ို်းက ေ့သ ိုို့ “အ ို်း” ပ ိုသဏ္ဍာန် ပဖစ်သည်။  

                                                           
၁ သရွှက ိုင််းသာ်း၊  ၂၀၁၇ ၊ ၃၆။ 
၂                  ။            ၊ ၃၇။ 
 
၃ သန််းသဆွ၊ သဒေါ်၊၁၉၈၀၊ ၃၀၃။ 
၄ ပမန်မာအ  ဓာန်၊ ၂၀၀၈၊ ၈၈။ 

“ကလသာအ ို်း-န ၊(ဂ သက ာက်) အသဆာက် အအ ိုတ ိုို့၏ 

အထွတ်အထ ပ်တွင် ပပုလိုပ်အပ်သသာ အ ို်းပ ိုသဏ္ဍာန် 

အသဆာက်အဦ်းတစ်မ  ု ်း။[ပါ၊ကလသ]”၁ 
ဟူ၍သဖာ်ပပထာ်းသည်။ ပိုဂ သခတ် သကကရာဇ် ၅၈၅ခိုနှစ ်

သရ်းထ ို်းသသာ သလ်းသထာင်ေ့ကန်အရပ် သလ်းမ က်နှော 

 ိုရာ်းသက ာက်စာ၌ “တ တ ိုင််းတွင်၌ကာ်း ကလသာအ ို်း 

အသယာင်နှင်ေ့ တူသသာ စကကြံထက် ကူလည််းတည်၏”၂ 

ဟိုလည််းသတွွဲ့ရှ ပါသည်။ “ပမန်မာပပည်တွင် ကလသာ 
အ ို်းပ ိုနှင်ေ့ တူသသာ သစတ ၊ ဂူတ ိုို့၏ သအာက်သပခခ  

 ိုရာ်းရင်ပပင်သတာ်စကကြံ၏သစာက်န ရ  ပတ်လည််းက ို လည််း 

ကလသာအ ို်းပ ိုသဏ္ဍာန်သဖာ်သည်။” ၃ 

            ဤသ ိုို့ပဖင်ေ့ ပမန်မာတ ိုို့အသလ်းထာ်းသည်ေ့ ဂူ ို ရာ်း၊ 

သစတ မ ာ်းတွင် ကလသာအ ို်း ပ ိုသဏ္ဍာန်က ို 
ထည်ေ့၍တည်သဆာက်ပခင််းမှာ မ မ ပပုခ ေ့သသာသကာင််းမှု 

အသဆာက်အဦ်းက ို တည်ပမ သစလ ို၍လည််းသကာင််း၊ 

မသသပပည်န ဗဗာန်သ ိုို့ ပ ိုို့သဆာင်န ိုင်သည်ေ့သသ ာက ို ရည် 

ရ ယ်၍ လည််းသကာင််း သဆာက်လိုပ်ပခင််းပဖစ်သည်။ 

 
၂၊၂။ ဖငမော်ျား 

“ပငမ််း”သဝါဟာရသည် 

သဆာက်အအ ိုမ ာ်းသဆ်းသိုတ်ရာ၌လည််းသကာင််း၊ 

 ိုရာ်းသစတ မ ာ်း ပပုပပင ် မွမ််းမ ပခင််းစသည်ေ့လိုပ်ငန််းမ ာ်း 

တွင်အသ ို်းပပုပခင််းပဖစ်သည်။ “ပငမ််း-န ၁၊ ပမင်ေ့မာ်းသသာ 
အသဆာက် အအ ိုမ ာ်းက ိုတည်သဆာက်ရာတွင် လူတက် 

န ိုင်ရန် ယာယ လိုပ်ထာ်းသသာစင်။ ၂၊ လင်ေ့စင်” ၄ 

ဟူ၍ပဖစ်သည်။ 

               “ပငမ််း”ဟူသည်ေ့သဝါဟာရက ို  ာသာစကာ်း တွင် 

“ကလ မ်သစေ့ ပငမ််းဆင်” ၅ ၊ “ ိုရာ်းပပ ်း ပငမ််းဖ က်” ၆ ဟို 

တင်စာ်းသ ို်းနှုန််း ကသည်။ သစတ ပိုထ ို်း၊ အသဆာက် အအ ို 

မ ာ်းတွင်သာ “ပငမ််း”ဆင် ရပမ ပဖစ်သည်။ ကလ မ် သစေ့သည် 

“ပငမ််း”ဆင်ရသသာအရာမဟိုတ်သပ။ ကလ မ် သစေ့က ိုပငမ််းဆင် 

သည် ဟိုဆ ိုသက ေ့သ ိုို့ ယိုတတ မတန်သသာ စကာ်းက ို 

လှည်ေ့ပတ်သပပာဆ ိုပခင််းပဖစ်သည်။ “ ိုရာ်းပပ ်း ပငမ််းဖ က်” 

ဆ ိုသည်မှာ သစတ  ပိုထ ို်း တည်ရာ၌ပဖစ်သစ၊ ပပုပပင်ရာ၌ပဖစ်သစ 

“ပငမ််း”ဆင်၍ လိုပ်က ိုင်ရသသာ်လည််း လိုပ်ငန််းက စစပပ ်း 

သပမာက်သည်ေ့အခါ “ပငမ််း”က ို ဖ က်သက ေ့ သ ိုို့ က စစတစ်ခို 

သအာင်ပမင်သအာင် သဆာင် ကဉ််းသပ်းခ ေ့ သူအာ်း ပစ်ပယ် 

သည်ဟို တင်စာ်းသပပာဆ ို ကသည်။ 

၂၊၃။ စ ူျားန ှငော်ော့ ဇဆ ကော် 

၅ ပမန်မာစကာ်းပ ို၊ ၂၀၁၆၊   ၂။ 
၆                ။            ၊ ၁၅၀။ 
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“စူ်း”နှင်ေ့ “သဆာက်”သည် သဆာက်လိုပ်သရ်းလိုပ် ငန််းတွင် 

လက်သမာ်းသ ို်းပစစည််းကရ ယာမ ာ်း ပဖစ်ပါ သည်။ “စူ်း”က ို 

သစ်သာ်း၊ ပ ဉ်ခ ပ်၊ အိုတ်စသည်တ ိုို့က ို ထ ို်းသဖာက်ရာတွင် 

အသ ို်းပပုသည်ေ့ ပစစည််း ပဖစ်သည်။ “သဆာက်”သည် 

သစ်သာ်းမ ာ်း ပ ိုသဖာရ်ာတွင် အသ ို်းပပု ပခင််း ပဖစ်သည်။  
              “စူ်းသကာက်/ စူ်းသဂါက်/ န- ဖ ၍လှည်ေ့ 

သဖာက်ရသသာ လွန်ပူ။” ၁ ပဖစ်သည်။ ထ ိုို့သ ကာင်ေ့ “စူ်း”က ို 

‘လွန်ပူ’ဟိုလည််းသခေါ်သည်။ “လွန် -န၊ သစ်သာ်း၊ 

ပ ဉ်ခ ပ်စသည်ေ့က ိုသဖာက်သည်ေ့ကရ ယာ။ လွန်ပူ။”၂ ဟို 

သဖာပ်ပထာ်းသည်။ "သဆာက်၊ န- သစ်သာ်းစသည်တ ိုို့က ို 
ထွင််းထိုရာတွင် အသ ို်းပပုသညေ့် အရ ို်းတပ်သ အသွာ်း။ 

(သဆာက်သကာက်၊ သဆာက်ခ ို်း၊ သဆာက်ပပာ်း၊ သဆာက်လ ို 

စသည်ပဖငေ့် အမ  ု ်းမ  ု ်းရှ သည်။)”၃ဟူ၍ ပဖစ်သည်။  

               ထ ို"စူ်း"နှငေ့်"သဆာက်"သဝါဟာရက ို  ာသာ 

စကာ်းတွင် "စူ်းသနရာစူ်း သဆာက်သနရာ သဆာက်"၄၊ 
"လာလာခ င််း သဆာက်နှငေ့်ထွင််း"၅ ၊ "ဝင်ဝငခ် င််း 

သဆာက်နှငေ့်ထွင််း"၆ ဟူ၍ တင်စာ်းသပပာဆ ိုသ ို်းနှုန််း  ကသည်။ 

မည်သညေ့်ပစစည််း၊မည်သညေ့်ပိုဂဂ ုလ်မဆ ို သန ရာဌာနအလ ိုက် 

စွမ််းအာ်းအလ ိုက်သ ို်းရသ ကာင််းက ို "စူ်း သနရာစူ်း 

သဆာက်သနရာသဆာက်"စကာ်းပ ိုပဖငေ့် ခ ိုင််းန ှုင််း သပပာသည်။ 
န ဒါန််းပင်မပ  ု ်းသတာေ့   က ိုယ်လ ိုရာက ိုသာ မသထာက် 

မထာ်းပပုမူသပပာဆ ိုပခင််းက ို "လာလာခ င််း သဆာက်နှငေ့် 

                                                           
 

၁ ပမန်မာအ  ဓာန၊် ၂၀၀၈၊ ၁၀၁။ 
၂                    ။             ၊ ၃၄၈။ 
 
၃                    ။            ၊၁၂၂။          
၄ ပမန်မာစကာ်းပ ို  ၊၂၀၁၆ ၊ ၆၀။ 
၃                    ။            ၊၁၂၂။          
၅                  ။              ၊၂၁၂။ 

ထွင််း"စသညေ့်ပဖငေ့် ခ ိုင််းန ှုင််း ကပါသည်။ ထ ိုို့ ပပင် 'သူူ့လင်ပူက ို 

ငါလွန်ပူန ို့သပဖ'ဟူ၍လည််း တင်စာ်း သပပာဆ ို ကသည်။ 

 
၂၊၄။ ပန ော်ျားရ န ော် 

အသဆာက်အဦ်းတစ်ခိုတည်သဆာက်ရာတွင် ပန််းရန် 

အတတ်ပညာသည် အလွန်အသရ်းကက ်း ပါသည်။ ပန််းရန် သည် 

" ိုရာ်းမတင် နတ်မဝင် လူတွင်ဆယ်ပွငေ့်ပန််း" ၁ 

ဆ ိုသညေ့်အတ ိုင််း ပမန်မာေ့လက်မှုပညာပန််းဆယ်မ  ု ်းတွင် 
ပါဝင်သည်။ "ပန််းရန/်ပယန်/န- အိုတ်၊ အဂဂသတတ ိုို့ပဖငေ့် 

အသဆာက်အအ ိုလိုပ်သညေ့်အတတ်ပညာ။ ၂၊ ယင််းအ 

တတ်ပညာပဖငေ့်အသက်သမွ်းသူ"၂ ဟို အဓ ပပာယ်ရသည်။ 

ပန််းရန်အတတ်ပညာသည် ယခိုသခတ်တွင် သပေါ်ထွန််း 

ခ ေ့ပခင််းမဟိုတ်သပ။ ပိုဂ သခတ်ထ ကပင် ရှ ခ ေ့ပါသည်။ 
          ပိုဂ သခတ်တွင် ပန််းရန်အတတ်ပညာပဖငေ့်အသက် 

သမွ်းသူက ို "ပ သည်"ဟို သခေါ်သ ကာင််း သတွွဲ့ရသည်။ 

သကကရာဇ်၅၉၈ခိုနှစ် အမတ်အသဝတ်ဓမမာ၏ဇန ်းက 

အသဝတ်ဓမမာသခ ခုင််းဂူ  ိုရာ်းတည်ရာတွင် အဖ ို်းအခ 

သပ်းသည်နှငေ့်ပတ်သက်၍ "အဂဂသတသထာင််းခ ပ သည် 
သပ်းသသာ စပါ်း၁၂၀"၃ ဟိုသရ်းထ ို်းခ ေ့၍ "ပ သည်"သည် 

ငါ်းပ သည်မဟိုတ်။ "အဂဂသတသထာင််းသူ"ဟူ၍ သ ရှ န ိုင် 

ပါသည်။" ထ ိုို့ပပင် "ပန််းရန်ပ   သ က်းသကာင််း"၄ ဆ ိုရ ို်း 

စကာ်းသည် ကျွမ််းက င်သသာ ပန််းရန်ဆရာသည် အခ 

သ က်းသငွမ ာ်းစွာရသည်က ို ဆ ိုလ ိုပခင််းပဖစ်သည်။  
           ထ ိုို့သ ကာငေ့် "အဂဂသတပဖငေ့်"  ိုရာ်းတည်၊ သက ာင််း 

သဆာက်၊ အသဆာက်အဦ်းပပုလိုပ်သူက ို ပိုဂ  သခတ်တွင် 

"ပ သည်"ဟိုသခေါ်ပပ ်း ယခိုသခတ်တွင် "ပန််း ရန်ပဖငေ့် အသက် 

သမွ်းသူ"ဟိုသခေါ်သ ကာင််း သ ရှ န ိုင်ပါ သည်။ 

 
ပခ  ုင ို သ ိုျားသပော်ခ  က ော် 

 ာသာစကာ်းတွင် စကာ်းပဖစ်သပေါ်လာသစမညေ့်ပဖစ်စဉ်နှငေ့် 

အသ ကာင််းရင််းခ မ ာ်းရှ သည်။ လူတ ိုို့သနို့စဉ်သ ို်းစွ သနသညေ့် 

ပစစည််းကရ ယာမ ာ်းသပေါ်တွင် အသပခခ ၍  ာသာစကာ်းက ို 

တင်စာ်း သပပာဆ ိုလာ ကသည်။  ာသာစကာ်းသည် 
နှုတ်ပဖငေ့်သပပာသသာပဖစ်စဉ်မ ာ်းနှငေ့် ပတ်ဝန််းက င်မ ာ်း အ ကာ်း 

စကာ်းခွန််းမ ာ်း၏သဒဒါနှငေ့်ဆ ိုင်သသာပ ိုစ ထ တွင် ထပ်မ ပပန် 

လည်၍ တင်ပပခ ေ့ပခင််း ပဖစ်သည်။ ဤသ ိုို့ပဖငေ့် အ   

ဓာန်မ ာ်းပပုစိုလာ ကပါသည်။ သဆာက်လိုပ်သရ်းလိုပ် ငန််းသဝါ 

ဟာရနှငေ့်  ာသာစကာ်းသည် သဆာက်လိုပ်သရ်း 

 
 
  
၁ ပမန်မာဆ ိုရ ို်းစကာ်း၊ ၂၀၁၁၊ ၁၄၂။ 
၂  ပမန်မာအ  ဓာန၊် ၂၀၀၈၊ ၂၂၆။ 
၃ သန််းသဆွ၊ သဒေါ်၊ ၁၉၈၀   ၊ ၃၁၅။ 
၄ ပမန်မာဆ ိုရ ို်းစကာ်း၊ ၂၀၁၁၊ ၁၂၈ ။ 
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ပစစည််းကရ ယာမ ာ်းက ို ပမန်မာ ာသာစကာ်းတွင် မည်သ ိုို့ 

အသ ို်းပပုသပပာဆ ိုသန ကပခင််းက ို သလေ့လာတင်ပပပခင််းပဖစ် 

သည်။ ပိုဂ သခတ်တွင်မဟိုတ် ယခိုသခတ်တွင်  တွင်က ယ် 
သနသညေ့် ပညာရပ်သဝါဟာရမ ာ်း၏ အနက်အဓ ပပာယ် 

အသ ို်းအနှုန််းက ို  သလေ့လာပခင််းလည််းပဖစ်သည်။ ပိုဂ သခတ် 

 ိုရာ်း၊ သစတ ၊ သက ာင််းမ ာ်း၏ သဆာက်လိုပ်သရ်း လိုပ်ငန််း 

နှငေ့်ဗ သိုကာအတတ်ပညာသည် အ ေ့မခန််းဖွယပ်င်ပဖစ်သည်။ 

ထ ိုသ ိုို့ ပပည်သူူ့အက  ု ်းပပု လိုပ်ငန််းမ ာ်း၏ ာသာစကာ်း 
ဆ ိုင်ရာ သသ ာသ ာဝအနည််းငယ်က ို  သဖာထ်ိုတ်တင်ပပ 

ပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 

 

န  ဂ ိုျား 

 ာသာစကာ်းသည် သပပာသူ၊ နောသူ၊ ဆက်သွယ် 
သရ်းလမ််းသ ကာင််းနှငေ့် အနက်အဓ ပပာယ်သပေါ်တွင် ရှ သည်။ 

အနက်အဓ ပပာယ်သည် သခတ်ကာလသပေါ်မူတည်၍ သပပာင််းလ  

န ိုင်သည်။ သ ိုို့ပဖစ်၍ ပိုဂ သခတ်မှ ယသနို့သခတ်ထ  သဆာက် 

လိုပ်သရ်းလိုပ်ငန််းသဝါဟာရမ ာ်းသည်  ာသာစကာ်း၏ အ 

နက်အသ ို်းတွင်က ယ်မှုက ို ဆန််းစစ်တင်ပပပခင််းပဖငေ့် ပမန်မာ 
လူမ  ု ်းတ ိုို့၏  ာသာစကာ်းနှငေ့်အတူ တ ထွင်ကက ဆဖန်တ ်း 

န ိုင်မှုမ ာ်း၊ သဝါဟာရအသ ို်း ပပုမှုမ ာ်း၊  ာသာစကာ်း 

သဝါဟာရဖွ ွဲ့ပဖ ု်းမှုက ို သ ရှ သစန ိုင်မညေ့် စာတမ််းတစ်သစာင် 

ပဖစ်ပါသည်။ 

 
က  မ ော်ျားက  ိုျားစ  ရငော်ျား 

ထွန််းပမငေ့်၊ဦ်း။ (၂၀၀၇)။ ဘ သ  ဇ ဗဒ(ဒို-ကက  မော်) ။ ရန်ကိုန်။ 

ရာပပညေ့်စာအိုပ်တ ိုက်။ 

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ (၂၀၁၆)။ ဖမန ော်မ စ က  ျားပ  ို(အဋ္ဌ မ-ကက  မော်) ။ 
ရန်ကိုန်။ ပမန်မာစာနှငေ့် ာသာစကာ်းပညာသရ်း။ 
ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ (၂၀၁၁)။ဖမန ော်မ ဆ ိုရ ိုျားစ က  ျား(တ္-ကက  မော်) ။ 
ရန်ကိုန်။ ပမန်မာစာနှငေ့် ာသာစကာ်းပညာသရ်း။   

ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့။ (၂၀၀၈)။ ဖမန ော်မ အဘ ဓ  န ော်(ဒို-ကက  မော်) ။ 
ရန်ကိုန်။ ပမန်မာစာအဖွ ွဲ့ဦ်းစ ်းဌာန။ 

သရွှက ိုင််းသာ်း။ (၂၀၁၇)။ 
ဇရ ှျားဇ ခ တ္ော်ပိုဂ ဖပည ော်န ှငော့ော် သမ ိုငော်ျားစ  ဇ ပ၊ယဉော်ဇ က  ျား မှုအဇထွဇ ထွ ။ 
ရန်ကိုန်။ ရာပပညေ့်။ 

သန််းသဆွ၊သဒေါ်။ (၁၉၈၀)။ 

ဖမန ော်မ ဘ  သ  စ က  ျားဖမန ော်မ  ဇက   ကော်စ  စ  တ္မော်ျားဇ ဆ ငော်ျားပ ေါျား ။ 
ရန်ကိုန်။   
         ပညာသရ်းပညာဝန်ကက ်းဌာန။ 

အဂကလ ပော် ဘ သ   

Wales, Katie. (2001) . A Dictionary Of Stylistics . 

Halow : Pearson Education Limite. 
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စ ပယော်ဖဖူနို၏ ဇ ဖမ ကော်ဖ  ျားကအလ ွမော်ျားရ သျီ ဝတ္ထု ရှညော် မ ှက ကကမမ န ှငော့ော်အ ျားပပ ု ငော်မှုဖ နော်တ္ျီျားပ ို 
 

တ္  ိုျားတ္  ိုျားဝငော်ျား*

စ  တ္မော်ျားအက  ဉ ော်ျား 

ဤစာတမ််းတွင် စ ပယ်ပဖ နို၏ သပမာက် 

ဖ ာ်းက အလွမ််းရာသ  ဝတထုရှည် ဇာတ် 

လမ််းက ို အသထာက်အပ ေ့ သပ်းထာ်း သသာ 

အာ်းပပ ုင်မှုအဖွ ွဲ့မ ာ်းအနက် က  ကမမာနှငေ့် 

အာ်းပပ ုင်မှု ဖန်တ ်းပ ိုက ို သလေ့လာတင် 
ပပထာ်းပါသည်။ ဤသ ိုို့တင်ပပရာတွင် အာ်း 

ပပ ုင်မှုနှငေ့်ပတ်သက်၍ ပညာရှင်တ ိုို့၏ 

ဝတထုစာသပသသ ာတရာ်း နည််းနော အ 

တ ိုင််း တင်ပပထာ်းပါသည်။ စွနိ်ု့လွှတ် 

စွနိ်ု့စာ်းတတ်သသာ သလာကဓ က ို ကက ေ့ကက ေ့ခ  
ရငဆ် ိုင်န ိုင်သသာလူငယ်တ ိုို့၏ စွမ််းရည်က ို 

အာ်းရ တက်ကကွဖွယ်၊ စစ်သ ်းသရှာင်တ ိုင််း 

ရင််းသာ်းတ ိုို့၏ ကက ုသတွွဲ့သနရသသာ အခက် 

အခ မ ာ်းက ို ကရိုဏာသက်ဖွယ် ခ စာ်းတင် 

ပပထာ်းသည်က ို သ ပမငလ်ာသစပါသည်။ 
ဝတထုရှည်ဇာတ်လမ််း ဖန်တ ်းမှုအတတ် 

ပညာက ို သလေ့လာလ ိုသူအတွက် အ 

သထာက် အကူရရှ သစမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

ဇသ ော့ခ က ော်ဇဝ ေါ ဟ ရမ   ျား ။    ။   တ္ော်လမော်ျား၊ 

  တ္ော်ဇဆ  ငော်၊ အ ျား ပပ ုငော်မှု၊ က  ကက မမ ၊ 
ဖန ော်တ္ျီျားပ ို၊ ရသ။ 

 

၁. န  ဒေါန ော်ျား 

ပမန်မာစာသပတွင် စကာ်းသပပကဏ္ဍတစ်ခိုပဖစ်သညေ့် ဝတထု 

စာသပသည် ဒ ဋ္ဌဓမမလူူ့သ ာဝ အပဖစ်အပ က် မ ာ်းက ို 
သရ်းသာ်းပပ ်း စာဖတ်ပရ သတ်နှငေ့် န ်းစပ်ခွငေ့် အမ ာ်းဆ ို်း 

ရသသာစာသပပဖစ်သည်။ အထူ်းသပဖငေ့် သလာကသသ ာ 

လူူ့သသ ာက ို အနိုပညာ ပဖငေ့်ဖန်တ ်း၍သရ်းသာ်းသသာ ရသ 

စာသပ ပ ိုသဏဌာန်တစ်ခို ပဖစ်သညေ့်အတွက် သလာကလူ 

သာ်းတ ိုို့အဖ ိုို့သတ ပပုဖွယ်၊ ဆင်ပခင်ဖွယ် စ တ်လှုပ်ရှာ်းမှု၊ 
ခ စာ်းန ိုင်မှုတ ိုို့က ို ဆွ သဆာင် အဖမ််းစာ်းန ိုင်ဆ ို်းပဖစ်ခ ေ့ပါသည်။ 

ထ ိုအနက် စ ပယ်ပဖ နို၏ သပမာက်ဖ ာ်းကအလွမ််းရာသ  

ဝတထုရှည်သည်လည််း ပါဝင်ပါသည်။ လူသာ်းတ ိုင််း သနို့စဉ် 

ကက ုသတွွဲ့သနရသမျှတွင် စ န်သခေါ်မှု အမ  ု ်းမ  ု ်းနှငေ့် ကက ုသတွွဲ့ 

ခ စာ်းခ ေ့ရပပ ်း ဝ၏ သအာင်ပမင်မှု၊ ရ ှု်းန မေ့်မှုတ ိုို့က ို ရငဆ် ိုင် 
ပခင််းပဖငေ့် မ မ တ ိုို့၏ က  ကမမာက ို ဖန်တ ်းခွငေ့်ရရှ  ကရသည်။ 

                                                           
ပါသမာကခ၊ ဌာနမှ ်း၊ ပမန်မာစာဌာန၊ လာ်းရ ှု်းတကကသ ိုလ် 

ဝတထုတွင် ပါဝင်သသာ ဇာတ်သဆာင်တ ိုို့က ို ဝတထုဖန် 
တ ်းရှငတ် ိုို့က  ဝ၏စ န်သခေါ်မှုက ို ရငဆ် ိုင် သပ်းပခင််းပဖငေ့် 

မ မ က  ကမမာက ို မ မ ဖန်တ ်း ခ ေ့ပ ိုမ ာ်းက ို ထင်ဟပ်တင်ပပ 

ထာ်းပါသည်။ ဤသသ ာ တရာ်းတ ိုို့က ို သ ရှ နော်းလည် 

ဆင်ပခင် သတွ်းသခေါ်န ိုင်မှုတ ိုို့ သပေါ်လွင်သစရန် ဤစာတမ််းတွင် 

ဝတထုပါ ဇာတ်သဆာင် မ ာ်း၏ က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင် 
သနရသသာ ဖန်တ ်းမှုအဖွ ွဲ့မ ာ်းက ိုပညာရှင် အသ သ ်းတ ိုို့၏ 

အယူအဆ နည််းနောမ ာ်းအတ ိုင််း အသပခခ ၍ သလေ့လာတင်ပပ 

သွာ်းပါမည်။ 

၂. စ  ပယော်ဖဖူန ို၏ အတ္ထုပပ တ္တ အက  ဉ ော်ျား 

(၁၉၈၀)ပပညေ့်နှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ(၁၅) ရက်သနို့တွင် 
ကခ င်ပပည်နယ်၊ ဗန််းသမာ်ခရ ိုင်၊ မ ို်းသမာက်ပမ ုွဲ့နယ်၊ 

မန််းသနောင်သက ်း ရ ာသန အ  ဦ်းသက ာ်လှ၊ အမ  သဒေါ်အိုန််းစ န် 

တ ိုို့ကဖွာ်းပမင်သည်။ အမည်ရင််းမှာ မပဖ နို ပဖစ်သည်။ 

မူလတန််းမှ တကကသ ိုလ်ဝင် တန််းအထ  အ.ထ.က(၄) 

ဗန််းသမာ်တွင် ပညာသင် ကာ်းခ ေ့ပပ ်း (၁၉၉၇) ခိုနှစ်တွင် 
တကကသ ိုလ်ဝင်တန််း သအာင်ပမင်ခ ေ့သည်။ (၂၀၀၀)ပပညေ့်နှစ်မှ 

(၂၀၀၃)ခိုနှစ်အထ  မနတသလ်း န ိုင်င ပခာ်း ာသာ တကကသ ိုလ် 

တွင် ပညာသင်ယခူ ေ့ပပ ်း အဂဂလ ပ် ာသာစကာ်း အဓ ကပဖငေ့် 

ဝ ဇဇာ ွ ွဲ့ရရှ ခ ေ့သည်။ 

တကကသ ိုလ်သက ာင််းသူ  ဝတွင် အမည်အရင််းအပါ 
အဝင် ကသလာင်အမည် အမ  ု ်းမ  ု ်းပဖငေ့် ဝါသနောရှင် ကဏ္ဍ 

မ ာ်းအတကွ် ကဗ ာမ ာ်း၊ ဝတထုမ ာ်း စတင်သရ်းသာ်းခ ေ့သည်။ 

(၂၀၀၆)ခိုနှစ်တွင် စ ပယ်ပဖ နို  ကသလာင်အမည်ပဖငေ့် စာ 

သပသလာကသ ိုို့ စတင်ဝငသ်ရာက်ခ ေ့သည်။ ဝတထုတ ို အမ ာ်းစိုက ို 

ဖူ်းင ိုဆယ်သက ာ်သက် မဂဂဇင််းတွင် သရ်းသာ်းခ ေ့ပပ ်း သရွှအပမု 
သတ၊ ခ ယ်ရ ၊ ကလ ာ၊ ရန ို့သစ်၊ သခတ်ရန ို့၊ Treasure  

Land,Faces, Idea ဟူသသာ မဂဂဇင််းမ ာ်းတွင်လည််း မဂဂဇင််း၊ 

ဝတထုတ ို၊ ဝတထုရှည်မ ာ်းသဖာ်ပပပခင််းခ ခ ေ့ရသည်။ 

(၂၀၁၄)ခိုနှစ်တွင် ပထမဆ ို်း ဝတထုရှည်ပဖစ်သသာ 

သပမာက်ဖ ာ်းကအလွမ််းရာသ ဝတထုရှည်က ို ထိုတ်သဝခ ေ့သည်။ 
လက်ရှ အခ  န်ထ  ဝတထုရှည် (၄)အိုပ်၊ ဝတထုတ ို သပါင််းခ ုပ် 

(၁)အိုပ်၊ ကသလ်းဝတထုတ ိုစို စာအိုပ်(၂)အိုပ်က ိုလည််း သရ်းသာ်း 

ထိုတ်သဝခ ေ့သည်။ ဖူ်းင ိုဆယ်သက ာ်သက်မဂဂဇင််းက ို သဖာပ်ပ 

ခ ေ့သသာ “အပပန်လမ််း ယ်မှာ၊ လမ််း ယမ်ှာ” ဝတထုတ ိုပဖငေ့် 

(၂၀၁၂)ခိုနှစ် သရွှ အပမုသတစာသပဆို(ဝတထုတ ိုဆို)၊ သပမာက် 
ဖ ာ်းကအလွမ််းရာသ ဝတထုရှည်ပဖငေ့် (၂၀၁၄)ခိုနှစ်အတွက် 
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အမ  ု ်းသာ်းစာသပဆို(ဝတထုရှည်ဆို)၊ သဟာရစာသပဆို တ ိုို့က ို 

ရရှ  ခ ေ့သည်။ 

ခင်ပွန််းသည် ဦ်းဥ္ဂဂါနှငေ့်အတူ ရန်ကိုန်ပမ ုွဲ့တွင် 
သနထ ိုင်လ က် မဂဂဇင််း၊ ဝတထုနှငေ့်ဝတထုရှည်မ ာ်း ဆက်လက်သရ်း 

သာ်းလ က်ရှ ပါသည်။ 

၃. အ  ျားပပ ု ငော်မှုဟူ သည ော် 

ဇာတ်လမ််းသကာင််း တစ်ပိုဒ်ပဖစ်ရန် အာ်းပပ ုင်မှု 

သည် အဓ ကအခန််းကဏ္ဍတစ်ရပ်အပဖစ် ပါဝင်သလေ့ရှ  ပါ 
သည်။ စ ပယ်ပဖ နို၏ သပမာက်ဖ ာ်းကအလွမ််းရာသ ဝတထု 

ရှည်တွင် ဇာတ်လမ််းဖန်တ ်းမှု အတတ်ပညာမ ာ်း အနက် 

အာ်းပပ ုင်မှုပဖငေ့်ဖန်တ ်းမှုသည်  တစ်ခိုပါဝင်ပါသည်။ အာ်းပပ ုင် 

မှုနှငေ့် ပတ်သက်၍  

“လူအခ  ငော်ျားခ  ငော်ျား အ ျားပပ ုငော်မှု၊ 
လူန ှငော့ော်ဇခ တ္ော်စ န စ ော်အ  ျားပပ ု ငော်မှု၊ မ မ  က  ိုယော် 

မ မ  အ ျားပပ ုငော်မှု၊ အဇတ္ွျား 

အဇခ ေါ်အ ယူအ ဆန ှငော့ော် အ ျားပပ ုငော် မ ှု”1 

ဟူ၍ လည််းသကာင််း၊ 

 “လူူ့ဘဝ သည ော် ငယော်စဉ ော်မှစ ၍ 
ဇသဆ ိုျားခ ေါန ျီျား အခ   န ော်အ ထ  အ  ျား ပပ ုငော်မှုန ှငော့ော်  

စ ဉော်ဆက ော်မဖပတ္ော် ယှဉော်တ္ွ ဇန ရပ ေါသည ော်။ 

မ သ ျား စ ိုဇမ  ငော်န ှမ အခ  ငော်ျားခ  ငော်ျား တ္ွငော်လည ော်ျား 

မ ဘ၏ ခ  စ ော်ဖခ ငော်ျားဇ မတ္တ   မ က ော်န ှှောသ  

ဇပ ျားမ ှုတ္ ိုို့ က  ို ရရ ှ ဇစ ရန ော် သူူ့ထက ော် င ေါ 
အ ျားပပ ုငော် ကက ရသညော်။’’ 2 

ဟူ၍လည််းသကာင််း ဖွငေ့်ဆ ိုထာ်းပါသည်။ ဤဖွငေ့်ဆ ိုခ က် 

မ ာ်းက ို အသပခခ ၍ အာ်းပပ ုင်မှုဆ ိုသည်မှာ ဆနိ်ု့က င်  က် 

နှစ်ခိုအာ်း ပပ ုင်ရိုန််းကန်မှု၊ ယှဉ်ပပ ုင်မှုမ ာ်း ရှ တတ်ပပ ်း 

ထ ိုအာ်းပပ ုင်မှု ယှဉ်ပပ ုင်မှုတ ိုို့တွင် လူအခ င််းခ င််း အာ်းပပ ုင်မှု၊ 
လူနှငေ့်သခတ်စနစ်အာ်းပပ ုင်မှု၊ အသတွ်းအသခေါ် အယူအဆနှငေ့် 

အာ်းပပ ုင်မှုတ ိုို့ရှ သ ကာင််း သလေ့လာ သတွွဲ့ရှ ရ ပါသည်။  

အာ်းပပ ုင်မှုတွင် ဇာတ်သဆာင်အခ င််းခ င််း အာ်းပပ ုင် 

မှု၊ ဇာတ်သဆာင်နှငေ့် အဇစျတတအာ်းပပ ုင်မှု၊ ဇာတ်သဆာင်နှငေ့် 

ပတ်ဝန််းက င်အာ်းပပ ုင်မှုတ ိုို့အပပင် “သ ာဝတရာ်းနှငေ့် အာ်း 
ပပ ုင်မှု၊ က  ကမမာနှငေ့်အာ်း ပပ ုင်မှု”ဟူ၍ အာ်းပပ ုင်မှု (၅)မ  ု ်း"3 ရှ  

သ ကာင််း  သလေ့လာသတွွဲ့ရှ ရပါသည်။  

ဤဝတထုတွင် ပါဝင်သသာအာ်းပပ ုင်မှု အဖွ ွဲ့မ ာ်း 

အနက် အဓ က ဇာတ်သဆာင် သမသ နွယ် (နွယ်)နှငေ့် 

အရ ဇာတ်သဆာင်ပဖစ်သညေ့် မရန်ဆ ိုင််းမ ိုင််း(အဆ ိုင််း)တ ိုို့အာ်း 

                                                           
1 ပမငေ့် ကည၊် ဦ်း၊ ၁၉၉၈၊ ၆၉။ 
2 မ ို်းသပမ၊မ၊ ၂၀၁၅၊ ၆၈။ 

 

က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင်သစသသာဖန်တ ်းပ ို အဖွ ွဲ့မ ာ်း က ိုသလေ့ 

လာတင်ပပပါမည်။ 

၄. စ  ပယော်ဖဖူန ို၏ဇ ဖမ ကော်ဖ   ျားက အလွမော်ျားရ  သျီ ဝ တ္ထုရှည ော်မှ က   
ကက မမ န ှငော့ော် အ ျားပပ ု ငော်မှုဖန ော်တ္ျီျားပ ို 

သလာကရှ  လူသာ်းတ ိုို့သည် က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင် 

လွန်ဆွ ၍  ဝသအာင် ပမင်သရ်းဆ သ ိုို့ သွာ်းရသက ေ့သ ိုို့ 

ဝတထုဇာတ် လမ််းဖန်တ ်းသူတ ိုို့က ဝတထုဇာတ်သဆာင်မ ာ်းက ို 

က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင်သစကာ ရည်ရ ယ်ခ က်က ို သဖာ်သဆာင် 
ပါသည်။ အာ်းပပ ုင်မှုနှငေ့် ပတ်သက်၍ မမ ို်းသပမက  

“က  ကက မမ န ှ ငော့ော် အ  ျားပပ ု ငော်မှုမ  ျားဖဖ ငော့ော် 

  တ္ော်လမော်ျားဆ ငော်ထ  ျားဇ သ   ဝ တ္ထုမ  ျားသညော် 

က  ကက မမ ၏ လှည ော့ော်စ  ျားမ ှူအတ္ ို ငော်ျား ဖဖစ ော်ရ၊ 

ပ က ော်ရရ ှ ဇသ   လူူ့ဘဝ အမ  ု ျားမ  ူ ျား က  ို 
ဝ မော်ျား န ည ော်ျားဖ ွယော်၊ ဇပ   ော်ရွှေငော်ဖွယော် ၊ အ ော့ ဩဖွယော် 

ခ  စ  ျားမ ှုမ  ျား ဖဖစ ော်ဇပ ေါ်လ ဇ အ ငော် 

  တ္ော်က ွက ော် ဆငော်ဇရ ျားဖ ွ ျဲ့ဇလော့ရှ သ ည ော်။ 

အမ  ျား အ ျားဖဖ ငော့ော်က  ကက မမ  န ှငော့ော် 

အ ျားပပ ုငော်ဇ သ  ဝ တ္ထုမ  ျား သည ော် ဇကက က ွ  
ဝ မော်ျား န ည ော်ျားဖ ွယော်ဖဖစ ော်ရပ ော် မ  ျားပ ေါဝ ငော် 

ဇလော့ရ ှ ပေါသည ော်”4 

ဟိုသဖာ်ပပထာ်းပါသည်။ ထ ိုဖွငေ့်ဆ ိုခ က်အရ ဒ ဋ္ဌဓမမ လူသာ်း 

တ ိုို့က ို က  ကမမာနှငေ့်အာ်းပပ ုင် သစပခင််းပဖငေ့် သလာကဓ ၏ 

 ကမ််းတမ််းခက်ထန်မှုက ို ခ န ိုင်သက ေ့သ ိုို့ ဝတထုပါ ဇာတ်သဆာင် 
မ ာ်းက ိုလည််း က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင်သစပခင််းမှာ ဇာတ်သဆာင် 

မ ာ်းကက ုသတွွဲ့ရသသာ အပဖစ်အပ က် အခက်အခ မ ာ်းက ို 

သက ာ်လွှာ်းသစန ိုင်ပခင််း၊ စ တ်ခွန်အာ်း သပ်းသစန ိုင်ပခင််းတ ိုို့ 

သ ကာငေ့် က  ကမမာနှငေ့်အာ်းပပ ုင်သစသသာဝတထုသည် နှစ်သက်မှု 

ရသက ို သပ်းသစပခင််းပဖငေ့် စာဖတ်ပရ သတ်က ို ဆွ သဆာင်ထာ်း 
ပါသည်။ 

 ဝတထုတွင် နွယင်ယ်စဉ်က မ ခင်သသ ဆ ို်းသွာ်းသည်။ 

ဖခင်က ကခ င်တ ိုင််းရင််းသူ နှငေ့်အ မ်သထာင်သစ် ထူသထာင် 

လ ိုက်သပဖငေ့် ဖခင်၏ သမတတာက ို ခွ ယူခ လ ိုက်ရသညေ့် နွယ၏် 

ခ စာ်းခ က်က ို- 

“မဖမငော်ရဇ သ  ဆူျားသညော်(၁၉၉ ၀) ဖပည ော့ော်န ှစ ော် 

ဇမ လမှစ ၍ က ျွ န ော်မ စ  တ္ော်က ိုစ ူျားရ ှဇစ သည ော်။ 

ထ ိုလ၌ လူသ  ျားတ္စ ော်ဇယ  က ော် 

လူူ့ဇလ  က ထ  ဇရ  က ော် လ ခ  ော့ သ ည ော်။ 

အဇဖ န ှငော့ော်ဇ ဒေါ်န ူျားတ္ ိုို့၏ ရငော်ဇ သွျား က ျွ န ော်မ၏ 
ဖဇ အတ္ူ အဇမ က ွ ညျီမ သည ော် က  န ော်ျားမ   

ခ  စ ော်စ ဖွယော်ဇက  ငော်ျားဇ သ   

3 မ ို်းသပမ၊မ၊ ၂၀၁၅၊ ၇၀။ 
4 မ ို်းသပမ၊မ၊ ၂၀၁၅၊ ၈၁။ 
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က ဇလျား တ္စ ော်ဇယ က ော် 

အဖဖစ ော်ဇမ ွျားဖ ွ ျားလ  ခ  ော့ပေါ သည ော်။” 1 

ဟူ၍လည််းသကာင််း 

“သည ော် တ္စ ော်ကက  မော်က ဇတ္ ော့ ပမ ုျဲ့ သ ိုို့ 

သွ ျားဇ န သည ော်ဆ ို သည ော်မှ  

ဂိုဏ္ော်င ယော်လပှေါ တ္က  ျား၊ ရ  မှ လ ည ော်ျား 

ဘယော်လ ိုမ  ျား ဇဖပ ဆ ို 

က  န ော်ရစ ော်ခ ော့မှ ပေါလ မ ော့ော်၊ ရှက ော်စ  တ္ော်က 
တ္လ မော့ော်လ မော့ော် တ္က ော်လ ရ သည ော်။ 

က ျွ န ော်မဘ သ  ပပျီျား ဖပတ္ော်ရ မည ော့ော်   တ္ော် 

လမော်ျား က သည ော်လ ို အဆ ိုျားသ တ္ော်ရ သည ော်မှ  

ဘယော်ဇလ  က ော် 

ရှက ော်စ ရ ဇက  ငော်ျားပ ေါ သန ည ော်ျား။ 
ရ ယော်တ္မူ  ျား ကက  ျားမ ှ လည ော်ျား 

ဇခ ေါငော်ျားဇ ဖ ော်ဝ  ော့မည ော် မဟိုတ္ော်။” 2 

ဟူ၍လည််းသကာင််း 

“က ျွ န ော်မ န ှုတ္ော်ခမ ော်ျားတ္ငော်ျားတ္ငော်ျားဇ စ ော့မ သည ော်။ 

တ္စ ော်ဇက  ငော် ကက ွက ော်ဆ ိုဇသ   
စ က  ျားလ ိုျား သည ော် က ျွ န ော်မအနျီျား တ္ွငော် 

ဇရ  ငော်စ  ိုဝတ္ော်စ  ိုမ  ျားန ှ ငော့ော် လှည ော့ော်ပတ္ော် 

က ခ ိုန ော်ဇန သည ော်သ ိုို့ပ ငော်၊ လက ော်သျီျား က  ို 

က  စ ော်က  စ ော် ဆိုပော်မ  ပပျီ။ အသ လည ော်ျား 

တ္ိုန ော်ယငော် လ က ော်၊ အခ ေါမ  ျားစ ွ  က ထက ော် 
က  ယော်က  ယော်ဇလ ငော်ဇလ  ငော်” 3 

ဟူ၍လည််းသကာင််း က  ကမမာနှငေ့် နွယအ်ာ်း အာ်းပပ ုင်သစပခင််း 

ပဖငေ့် ဖန်တ ်းထာ်းပါသည်။  

ဤအာ်းပပ ုင်မှုအဖွ ွဲ့တ ိုို့တွင် အသဖတူ အသမကွ  

ည မအဆ ိုင််းသမွ်းဖွာ်းလာပခင််းတ ိုို့အသပေါ် ပတ်ဝန််းက င်နှငေ့် ရင် 
ဆ ိုင်န ိုင်စွမ််းမရှ သပဖငေ့် ပမ ုွဲ့သ ိုို့ သွာ်းသနရသညေ့်အပဖစ်၊ 

အရ ်းသလ်း၏ သသွ်းထ ို်းစကာ်းတ ိုို့က ို သနို့စဉ်သနို့စဉ်  ကာ်းသ  

သနရသညေ့်အပပင် ခ စ်သူရည််းစာ်းထာ်းမ သပဖငေ့် ဖခင်ပဖစ်သူက 

ဆူပူအပပစ်တင်သသာ စကာ်းမ ာ်းထ မှ တစ်သကာင်ကကွက် 

ဟူသသာ စကာ်းမ ာ်းသည် မ မ အသပေါ် ဖခင်၏ သမတတာ 
သလ ာေ့သွာ်းသည်ဟို အပမငလ်ွ သနကာ နောက င်ခ စာ်းသနမ ပပ ်း 

မ သာ်းစိုနှငေ့် သဝ်းရာသ ိုို့ ထွက်ခွါသွာ်းရသညေ့်အသ ကာင််းမ ာ်း 

သမျှာ်လငေ့်မထာ်းသသာ အပဖစ်မ ာ်း တစ်ဆငေ့်တစ်ဆငေ့် တ ို်းပွါ်း 

ပဖစ်လာပ ိုတ ိုို့နှငေ့် ဖန်တ ်းထာ်းသညေ့်အတွက် ဇာတ်သဆာင်နွယ် 

၏  ဝအဆစ် အခ  ု ်းအလှညေ့်အသပပာင််းမ ာ်းက ို က  ကမမာနှငေ့် 
အာ်းပပ ုင်သစမှုပဖငေ့် ဖန်တ ်းထာ်းသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် ဤအာ်း 

ပပ ုင်မှုသည် နွယ၏် ငယ်ရ ယ်နိုနယ်စဉ် ဝန်တ ိုစ တ်၊ မခ ခ င် 

စ တ်၊ အာ်းသလ ာေ့စ တ်မ ာ်းက ို ခွန်အာ်း အပဖစ်သပပာင််းလ  

                                                           
1 စ ပယ်ပဖ နို၊ ၂၀၁၄၊ ၂၉။ 
2 - ယင််း -၊ ၅၇။ 

သစကာ န ိုင်င ပခာ်း ာသာတကကသ ိုလ်၌ ဆရာမအလိုပ် 

လိုပ်ပခင််းပဖငေ့်  ဝက ို တစ်သယာက် တည််း ပဖတ်သန််း 

သစလ ိုပခင််းပဖငေ့် ဖန်တ ်းထာ်းသညေ့်အတွက် ဦ်းတည်ခ က်က ို 
ထင်ဟပ်သစသညေ့် အာ်းပပ ုင်မှု ပဖစ်ပါသည်။ 

 အသဖတူ အသမကွ  ည မပဖစ်သူ မရန်ဆ ိုင််းမ ိုင် 

(အဆ ိုင််း)သည် စစ်သ ်းဒိုကခ နှငေ့်ကက ုသတွွဲ့ရသသာအခါ 

ဖခင်က နွယအ်ာ်း အကူအည သတာင််းခ ေ့သညေ့်အတွက် ဖခင်၏ 

သတာင််းဆ ိုမှုက ို လက်ခ ရန ်သငေ့်မသငေ့် ဒွ ဟစ တ် ပဖစ်ခ ေ့သည်။ 
သ ိုို့သသာ် ည မက ို ရှာသဖွရန် ဆ ို်းပဖတ်ခ က်ခ ခ ေ့သည်။ 

ထ ိုဆ ို်းပဖတ်ခ က်နှငေ့်အတူ ကခ င်သဒသမှ မ ိုင်ဂ ာယန်သ ိုို့ 

ထွက်လာစဉ် ကခ င်သဒသ၏ လမ််းခရ ်း ကမ််းတမ််းမှု၊ သရာက် 

ရန်ခက်ခ မှု  အသပခအသနတ ိုို့နှငေ့် ကက ုသတွွဲ့ရသည်။ ထ ိုို့ပပင် 

လူမ  ု ်း ာသာမတူ သဒသကွ တွင် သနရသသာသ ကာငေ့် အသန 
အထ ိုင် ဆင််းရ ရပ ိုက ို- 

 “ဇက  ော်ဖျီတ္စ ော်ခွက ော်က  ို အဓ  ပပေါ ယော်မ ော့ 

င ိုကက ည ော့ော်ရငော်ျား ဇရ ှျားက ရငော်ျားန ှျီျားသ က ျွ မော်ျား ဖခ ငော်ျား 

မရ ှ ဇသ  သူစ  မော်ျားတ္စ ော်ဇယ  က ော်၏ 

အ မော်ဆျီဇရ  က ော်ဇန ပေါလ ျားဆ ိုဇ သ   
အဇတ္ွျားက  ခ ိုမှပငော် 

ရိုတ္ော်ခ ည ော်ျားဝ ငော်လ  သည ော်။ အဒွ န ှငော့ော် 

ဇတ္ွျဲ့ရသညော်မ ှ  ပငော် တ္စ ော် ပတ္ော် 

မဖပည ော့ော်ဇသျားပ ေါ။ တ္က ယော်ဇ တ္ ော့ 

အဒွ အတ္ွက ော် လည ော်ျား က ျွ န ော်မက ဧ ည ော့ော်သည ော်၊ 
မဇ န ို့ ည က မ ှဇတ္ွျဲ့လ ိုက ော်ရဇ သ   

မလိုန န ော်ျားအတ္ွက ော်က ဇတ္  ော့ ထ ိုထက ော်ပ ို၍ 

စ  မော်ျားစ ဖွယော်၊ စ  မော်ျားသက ော်သူက  ို 

စ  မော်ျားဟန ော်ဖပတ္   ရ ိုျားသ  ျားမ ှုပ  မဟို တ္ော်လ ျား၊ 

စ ဇတ္ွျဲ့သည ော်န ှငော့ော် က  လရှည ော်ကက   
လည ော်ပငော်ျားဖ က ော် ဇပ ေါငော်ျားလ  ကက သ လ ို 

ဟန ော်ဇဆ  ငော် ပပ ုျားရ ယော်ဖပရ ဖခ ငော်ျားသ ည ော် 

စ ငော်စ စ ော်ဇတ္ ော့ အပ ိုအလိုပော်မ   ျားဟို သ  

ဖဖစ ော်ဇပ သည ော်။” 4 

ဟိုသရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသည်။ ထ ိုသ ိုို့သသာ အခက်အခ မ ာ်းက ို ဆနိ်ု့ 
က င်ပပ ်း သလ ာေ့က သနသသာ စ တ်က ို မာန်တင််းထာ်း သညေ့် 

နွယ၏် စ တ်ခ စာ်းမှုအသပခအသနက ို- 

“အ ို အ ျား ငယော် လ ိုို့ဘယော် ဖဖစ ော်မလ ၊ 

အဆ ို ငော်ျားက  ို မဇ တ္ွျဲ့မခ  ငော်ျား 

တ္ငော်ျားထ  ျားသညော့ော်စ  တ္ော်က  ို 
န ည ော်ျားန ည ော်ျားဇ သ ော်မျှ မဇ လ  ော့ရ၊ 

3 စ ပယ်ပဖ နို၊ ၂၀၁၄၊ ၇၈။ 
4 - ယင််း -၊ ၁၂၀။ 
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ပ ိုလ ခ  ငော်ဆ ိုလျှ ငော်ပ ငော် အဇဖ ော့မ က ော်န ှ ှောက  ို 

ဇဖပျား ဖမငော်ရမ ည ော်။” 1 

ဟူ၍ သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်းသညေ့်အတွက် ကခ င်သဒသ၏ လမ််းခရ ်း 
အသပခအသန၊ လူမ  ု ်းသရ်း ခွ ပခာ်းဆက်ဆ ခ ရသညေ့် အသပခအသန 

တ ိုို့နှငေ့် ရငဆ် ိုင်သတွွဲ့ကက ုသစပခင််းပဖငေ့် ဇာတ်သဆာင် နွယက် ို 

အာ်းပပ ုင်သစပါသည်။ သမတတာ တရာ်းက ိုသာ အရင််းခ ပပ ်း 

ကခ င်သဒသသ ိုို့ ထွက်လာခ ေ့ရသညေ့် နွယအ်တွက် တ ိုင််းရင််း 

သာ်းမ ာ်း ကာ်း၌ ဗမာလူမ  ု ်းဟူ၍ မ မ တစ်သယာက်တည််းသာ 
ရှ သနပခင််းသည် အာ်းငယ်စ တ်ပဖစ်ခ ေ့ရသည်။ သ ိုို့သသာ် ဖခင် 

အတွက် ရငဆ် ိုင်ရမည်ဟူသသာ သ စ တ်နှငေ့် မာန်တင််းကာ 

ရငဆ် ိုင်ရပ ိုက ို ဖန်တ ်းထာ်းမှုသည် ဇာတ်သဆာင်နွယ်အာ်း 

က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင်သစသညေ့် ဖန်တ ်းမှုပဖစ်သညေ့်အတွက် 

ဦ်းတည်ခ က်က ို သထာက်ပ ေ့သပ်းသနပါသည်။ 

အထူ်းသပဖငေ့် အဆ ိုင််းက ို က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင် 

မှုအဖွ ွဲ့တ ိုို့တွင် တကကသ ိုလ်တင်တန််း မသအာင်သညေ့် ပပင် 

အ မ်သထာင်က သစပခင််း၊ စစ်သ ်းဒိုကခသည် ဝတွင် ခင်ပွန််း 

သည်၏ အသလာင််းက ို ပမင်ခွငေ့်မရ   ခင်ပွန််းသည်နှငေ့် 

သသကွ ကွ ရသညေ့် စူ်းစူ်းနစ်နစ ် ခ စာ်းသစပခင််း၊ ထ ိုခ စာ်းမှုနှငေ့် 
 ကာရှည်မထာ်း  ၊ သယာက်မ၊ သယာက်ခမတ ိုို့၏  ဝသရှွဲ့ 

သရ်းအတွက် တာဝန်ယစူ တ်ထာ်းသပ်းရပခင််းဟူသသာ အပူ 

အပငမ်ရှ သသာ အဆ ိုင််း ဝမှ ခက်ခ  ကမ််းတမ််းသသာ  ဝ 

အခ  ု ်းအသကွွဲ့တ ိုို့ပဖငေ့် ဖန်တ ်းထာ်းမှုသည် က တရာ်း၏ လှညေ့် 

ကွက် အဖ ိုဖ ိုနှငေ့် အဆ ိုင််းက ို အာ်းပပ ုင်ဖွ ွဲ့ထာ်းပါသည်။ ဤတွင် 

“စ စ ော်က  ို ဂ  ျားဂ  ျား 

ဒျီဇလ  က ော်ပ  

သ ပေါဇ စ ဇတ္ ော့ မ မ ဇ ရ ၊ 

စ စ ော်ဇကက  ငော့ော် 

ဇဖပျား လ ိုက ော်လ  ျား လ ိုက ော်၊ 
လူဇတ္ွ ဇသလ ိုက ော်၊ 

ဒိုက ခဇရ  က ော်လ ိုကော် ဆ ို

တ္ ော့ဒဏ္ော်ဇ တ္ွက  ို သူ 

မဆက ော်ဆ  

ခ  ငော်ဇတ္ ော့ ဘူျား၊ သူ 
ကက ျီျားဖပငော်ျားလ  တ္ ော့ အထ  

လူမ  ု ျားတ္စ ော်မ  ု ျားန ှငော့ော် 

တ္စ ော်မ  ု ျား 

အမိုန ော်ျားဇ တ္ွလညော်ျား 

စ  တ္ော်ထ မှ  
မထ ျားခ  ငော်ဇ တ္ ော့ ဘူျား၊ 

အဇဖ ော့က  ိုလညော်ျား 

ဇသခ  ဇဖပ  ဖပပ ေါ။ 

အဆ ို ငော်ျားမ ှ  အဆ ိုငော်ျား 

ပစ ော်ထ ျားလ ိုို့ မရ တ္ ော့ 

                                                           
1 - ယင််း -၊ ၁၂၈။ 

ဇန ှောက ော်မ သ  ျားစ ို 

တ္စ ော်စ ိုရှ ဇန တ္ယော်လ ိုို့၊ 

စ စ ော်ပပျီျား ရငော် ပင မော်ျားခ  မ ော်ျားရ ငော် 
အ မော်ဇတ္ွဘ  ဇတ္ွ 

ဖပန ော်ဇန ရဇ တ္ ငော် ၊ 

လယော်ယ  ဇတ္ွ 

ဖပန ော်စ  ိုက ော်ရရ ငော် 

အခ   န ော်ခဏ္ ဇလ ကော် 
သူတ္ ိုို့ က  ို 

အဇဖခက  ဇ အ  ငော် 

လိုပော်ဇပ ျားပပျီျားအဆ ို ငော်ျား 

ဖပန ော်  လ မယော်လ ိုို့”2 

ဟူ၍ အဆ ိုင််းက နွယအ်ာ်း သပပာပပဟန်ပဖငေ့် ဖန်တ ်းသရ်းဖွ ွဲ့ 
ထာ်းသည်။ ဤအဖွ ွဲ့အရ စစသ် ်းသရှာင် မ သာ်းစိုမ ာ်း၏ 

သနရပ်စွနိ်ု့ခွါရပ ို၊ မ သာ်းစိုအခ င််းခ င််း သသကွ  သ ိုို့မဟိုတ် ရှင်ကွ  

တစ်ခိုခိုတ ိုို့ပဖငေ့် ခွ ခွါ ကရပ ို၊ စစ်၏ ဂယက်သ ကာငေ့် 

က ိုယ်စ တ်နှစ်ပဖာ နောက င်စွာခ စာ်း ကရပ ို အဖ ိုဖ ိုက ို  အဆ ိုင််း၏ 

အသတွွဲ့အကက ုပဖငေ့်လည််းသကာင််း ဖန်တ ်းထာ်းပပ ်း 
ဇာတ်သဆာင် အဆ ိုင််းက ို ခင်ပွန််းသည် သသဆ ို်းပခင််း 

အစ်မပဖစ်သူ လာသရာက်သခေါ်သည်က ိုပင် ခ က်ခ င််း မလ ိုက် 

န ိုင်၊ သမ ်းက ိုသာ ထညေ့်လ ိုက်ပပ ်း ခင်ပွန််း၏အသမနှငေ့် ည မတ ိုို့ 

အတွက် တာဝန်ယရူပ ိုတ ိုို့နှငေ့် က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင်ထာ်းပါ 

သည်။ ဤအာ်းပပ ုင်မှုအဖွ ွဲ့သည် စစ်သ ်းသရှာင် လူငယ်တ ိုို့၏ 
 ဝအာ်းမာန်နှငေ့် သနော်းကရိုဏာ သက်သစသညေ့် ခ စာ်းမှု 

တ ိုို့က ိုရရှ သစသညေ့် ဇာတ် လမ််းက ို အာ်းသကာင််းသစသညေ့် 

ဖန်တ ်းမှု ပဖစ်ပါသည်။ 

ပခ  ုင ို သ ိုျားသပော်ခ  က ော် 

စ ပယ်ပဖ နို၏ သပမာက်ဖ ာ်းကအလွမ််းရာသ  ဝတထု 
ရှည်သည် စစ်သ ်းသရှာင်တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့ ခ စာ်းကက ုသတွွဲ့သန 

ရသညေ့် အပဖစ်အပ က်က ို ဇာတ်လမ််း သက ာရ ို်းအပဖစ် 

ယူထာ်းပပ ်း ဇာတ်လမ််းပဖစ်ထွန််း တ ို်းတက်မှုအတွက် ဖန်တ ်း 

ထာ်းမှုမ ာ်းအနက် ဝတထုဇာတ်လမ််းပါ ဇာတ်သဆာင်တ ိုို့၏ 

က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင်သစ သညေ့် ဖန်တ ်းထာ်းမှုွဲ့က ို သလေ့လာ 
တင်ပပထာ်းပါသည်။ ဇာတ်လမ််းတွင် အဓ က ဇာတ်သဆာင် 

နွယက် ို အသဖတူည အစ်မ သပေါ်သပါက်လာပ ို၊ ဖခင်၏သမတတာ 

ခွ သဝ အယူခ လ ိုက်ရသညေ့် ငယ်ရ ယ်စဉ် နွယ၏် ခ စာ်းရပ ို၊ 

ဖခင်၏ည မ အရ ်းသလ်း၏ သသွ်းထ ို်း စကာ်းသနို့စဉ် သနို့စဉ် 

 ကာ်းသ ရဖန်မ ာ်းသသာအခါ ငယ်ရ ယ်သူတ ိုို့၏ ဝန်တ ို စ တ် 
မ ာ်း တ ို်းပွါ်းလာပ ို၊ ခ စ်သူရည််းစာ်းထာ်းမ ၍ ဖခင်အပမင်တွင် 

ကက ်းသလ်းသသာ ပပစ်တစ်ခိုအပဖစ် အမှတ်ခ ရပ ို၊ ဖခင်ဆူပူ 

အပပစ်စကာ်းတ ိုို့အနက် တစ်သကာင်ကကွက်ဟူသသာ စကာ်း 

အတွက် နောက င်ရပ ို ဤသ ိုို့သသာ ခ စာ်းမှုအသပခခ အငိုပ်ရှ ပ ိုပဖငေ့် 

2 စ ပယ်ပဖ နို၊ ၂၀၁၄၊ ၃၉၁။ 
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အဓ ကဇာတ်သဆာင် နွယ၏်အပဖစ်နှငေ့် စတင်ဖန်တ ်းပပ ်း 

အ မ်တွင်သနရသသာ နွယအ်တွက် အဆင်မသပပသပဖငေ့် ပမ ုွဲ့သပေါ် 

သ ိုို့တက်သွာ်းရပ ို၊ ပမ ုွဲ့တွင် တစ်ဦ်းတည််း  ဝတ ို်းတက်မှု 
အဆငေ့်ဆငေ့် က ို ပဖတ်သန််းသစပပ ်း ထ ိုအသဖတူအသမကွ  

ည အစ်မ စစ်သ ်းဒိုကခသည်  ဝသရာက်သွာ်းသညေ့်အခါ 

ဖခင်၏ မ က်နှောက ို  ကညေ့်ကာရှာသဖွခ ေ့ရာတွင် ကက ုသတွွဲ့ခ စာ်း 

ရပ ိုဟူ၍ အဓ ကဇာတ်သဆာင်နွယက် ို က  ကမမာနှငေ့် ဖန်တ ်းပ ို 

နှစ်ပ ိုင််းခွ  ဖန်တ ်းထာ်းပါသည်။  

စစ်သ ်းဒိုကခသည်  ဝသရာက်သနသညေ့် ည မက ိုရှာ 

သဖွစဉ် ကက ုသတွွဲ့ ရသသာနွယ်၏ အခက်အခ ၊ ထ ိုအခက် 

အခ မ ာ်းမှ လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းက ို ရိုန််းကန်ရှင်သန်ခ ေ့ရပ ိုမ ာ်းက ို 

ဇာတ်သဆာင်နွယ၏်  ဝအဆစ် အခ  ု ်းအသကွွဲ့မ ာ်းမှ ရရှ  

လာသသာခ စာ်းမှု အန မေ့်အပမငေ့်တ ိုို့နှငေ့်လည််းသကာင််း၊ နွယ၏် 
သူငယ်ခ င််း နူ်းမ ိုင်၏  ဝအခက်အခ တ ိုို့က ို ပဖညေ့်စွက် 

ဖန်တ ်းမှုမ ာ်းပဖငေ့် လည််းသကာင််း၊ စစ်၏ ဂယက်သ ကာငေ့် 

ည မပဖစ်သူ အဆ ိုင််း၏ သနောက်ဆက်တွ  ကက ုသတွွဲ့သနရသညေ့် 

 ဝအခက်အခ မ ာ်းက ို ရငဆ် ိုင်သပဖရှင််းပ ို မ ာ်းပဖငေ့်လည််း 

သကာင််း ဖန်တ ်း သရ်းဖွ ွဲ့ထာ်း သညေ့်အတွက် ဇာတ်သဆာင်တ ိုို့၏ 
စ တ်ဓာတ်ခွန်အာ်းက ို ပမ ငေ့်တင် သပ်းသညေ့်အပပင် သခတ်ကာ 

လ၏ ရ ိုက်ခတ်မှုဒဏ်က ို ခ သနရသညေ့် ကခ င်သဒသ၏ 

စစ်သ ်းသရှာင် တ ိုင််းရင််းသာ်း တ ိုို့၏  ဝက ို ကရိုဏာ 

သက်ဖွယ် တင်ပပထာ်းသည်။ ထ ိုို့ပပင် ည မပဖစ်သူ အဆ ိုင််း 

နွယန်ှငေ့် တစ်ပါတည််း မလ ိုက်န ိုင်   မပင မ််းခ မ််းသည်ေ့အရပ် 
သဒသတွင် သနခ ေ့ရပခင််းသည် သ ကကွ  ဖွယ် ခ စာ်းမှုက ို 

ရရှ သစသညေ့် ဖန်တ ်းမှုမ ာ်းပဖစ်ပါသည်။ ဝတထု ပါ ဇာတ် 

သဆာင်မ ာ်းက ို က  ကမမာနှငေ့် အာ်းပပ ုင်ဖန်တ ်းမှုသည် ဝတထု၏ 

ဦ်းတည်ခ က်က ို ပ ေ့ပ ို်းသပ်းသနသညေ့် ဇာတ်လမ််း ပဖစ်သပေါ် 

တ ို်းတက်မှုက ို အာ်းသကာင််းသစသသာ အဖွ ွဲ့မ ာ်းပဖစ် ပါသည်။ 

န  ဂ ိုျား 

စ ပယ်ပဖ နို၏ သပမာက်ပ ိုင််းက အလွမ််းရာသ  

ဝတထုရှည်မှ က  ကမမာပဖငေ့် အာ်းပပ ုင်မှုဖန်တ ်းပ ို သိုသတသန 

စာတမ််းက ို သလေ့လာတင်ပပရာတွင် ဇာတ်လမ််းအာ်း သကာင််း 

မှုမ ာ်းအနက်မှ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းက ိုသာ သလေ့လာတင်ပပထာ်း 
ပခင််းပဖစ်ပါသည်။ ဒ ဋ္ဌဓမမလူသလာကက ို ထင်ဟပ်သရ်းဖွ ွဲ့သသာ 

ဝတတုက ို ဖတ်ရှုသလေ့လာ သူတ ိုို့၏ စ တ်နှလ ို်းက ို ဆွ သဆာင် 

ရသည်မှာ လယွ်ကူမှုမရှ ပါ။ ဖတ်ရှုသူတ ိုို့ လက်ခ လာန ိုင် 

သအာင် အသငေ့်ယိုတတ ရှ သအာင် ကက ု်းပမ််းရသည်မှာ ဖန်တ ်းသူ 

တ ိုို့၏ တာဝန်သည် ကက ်းမာ်းလှပါသည်။ မည်သ ိုို့ပင်ပဖစ်သစ 
ဖတ်ရှုသူတ ိုို့နှငေ့် အန ်းစပ်ဆ ို်း သရာက်ရှ လွယ်သညေ့် ဝတထုစာသပ 

၏ တန်ခ ို်းကာ်း အထူ်းအာ်းသကာင််းလှပါသည်။ ဝတထုထ ကလူ 

လူထ ကဝတထုစာသပသည် အစဉ်ရှငသ်န်သနမည်ပဖစ်သညေ့် 

အတွက်  ဤဝတထုနှငေ့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်သလေ့လာ 

လ ိုသူတ ိုို့အတွက် တစ်သထာငေ့်တစ်သနရာမှ အသထာက်အကူ 

ပပုလ မေ့်မည်ဟို ယ ို ကည်လ က် ဤစာတမ််းက ို တင်သွင််း 

ပါသည်။ 

က  မ ော်ျားက  ိုျားစ  ရငော်ျား 

စ ပယ်ပဖ နို။ ၂၀၁၄။ ဇဖမ က ော်ဖ  ျား က အလွမော်ျားရ  သျီ။ ရန်ကိုန်။ 

က ေ့သကာ် ဝတ်ရည်စာသပ။ 

မ ို်းသပမ မ။ ၂၀၁၅။ ဝ တ္ထုရှည ော် သဇဘ တ္ရ ျား 
န ှငော့ော်ဝတ္ထုရှည ော် အတ္တ္ော်ပည  ။ ဒိုတ ယအကက မ်။ 
ရန်ကိုန်။ က ေ့သကာ် ဝတ်ရည်စာသပ။ 

ပမငေ့် ကည်၊ ဦ်း၊ စာတမ််းရှင်အမ ာ်း။ ၁၉၉၈။ 

ပမန်မာစာသိုသတသနဂ ာနယ်။ ရန်ကိုန်။ 

ပမပမဝင််းပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

ဖတ္ော်ရှုဇ လ ော့ဇ သ  စ  အိုပော်စ  ရငော်ျား 

သဇာ်ဂ  ။၂၀၁၄။ ရသစ  ဇပ အဖွငော့ော် န ှငော့ော်န  ဒေါန ော်ျား။ ဒိုတ ယအကက မ်။ 

ရန်ကိုန်။ စ တ်ကူ်း ခ  ုခ  ုစာသပ။ 

 ိုန််းန ိုင်၊ တကကသ ိုလ်၊ နှငေ့်အမ ာ်း။ ၁၉၈၁။ 

ဝ တ္ထုရှည ော်စ  တ္မော်ျားမ   ျား။ ပထမတွ ။ ရန်ကိုန်။ 

စာသပဗ မာန်ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 

မ ို်းသပမ၊ မ။ ၂၀၀၉။ ဝ တ္ထုရှည ော်ဖန ော်တ္ျီျားသူန ှငော့ော် ဝ တ္ထုရှည ော်ခ စ  ျားသူ။ 
ရန်ကိုန်။ သရွှက ေ့ သကာ်စာသပ။ 

သအာင်သင််း။ ၂၀၁၇။ ဝ တ္ထုဇရ ျားရ  ဇဆ  ငော်ျား ပေါျား မ  ျား။ 
ဒိုတ ယအကက မ်။ ရန်ကိုန်။ စ တ်ကူ်းခ  ုခ  ု  ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ 
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‘ဝ’တ္ ိုငော်ျားရငော်ျားသ ျားလ ူမ  ု ျားတ္ ိုို့ ၏ အ မညော်မညှော့ော်ဇ ခေါ်ပ ိုအ ဇ ကက ငော်ျားဇ လော့လ ခ ကော် 
 

စ ပယ ော်ဖဖူထွနော်ျား1 
စ  တ္မော်ျားအက  ဉ ော်ျား 

ဤစာတမ််းသည် ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်း လ ူ

မ  ု ်းတ ိုို့၏ အမည်မှညေ့်သခေါ်ပ ိုအသ ကာင််းက ို 
သလေ့လာ တင်ပပထာ်းသသာ စာတမ််းပဖစ် 

ပါသည်။ ထ ိုသ ိုို့တင်ပပရာတွင် အသလေ့လာ 

ခ စာအိုပ်မ ာ်း အပဖစ် ‘ဝ’လူမ  ု ျားသမ ိုငော်ျား 

စ  အိုပော်၊ ‘ဝ’ တ္ ိုငော်ျားရ ငော်ျား သ  ျားတ္ ိုို့ ၏ စ  ဇပ 

န ှငော့ော် ဘ သ  စ က  ျား မ  ျားစ  အိုပော်၊ ရှမ ော်ျားဖပည ော် 
န ယော် (ဇဖမ က ော်ပ ို ငော်ျား)ရှ  ရှမ ော်ျား၊ တ္အ  ငော်ျား 

(ပဇ လ ငော်)၊ဝ၊ဇ ဖမ ငော် ျီျား (ဇခ ေါ်)မှုန ို့ ော်၊ လ ျား 

ဟူ တ္ ိုငော်ျား ရ ငော်ျားသ  ျားတ္ ိုို့၏ ရ ိုျားရ  ဓ ဇလော့မ   ျား 

စ  အိုပော် စသည်တ ိုို့က ို ဖတ်ရှု က ို်းကာ်းကာ 

သိုသတသနပပုထာ်းပါသည်။ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််း 
သာ်းတ ိုို့၏ ယဉ်သက ်းမှုဆ ိုင်ရာ ရ ို်းရာဓ 

သလေ့မ ာ်းက ို သ ရှ ရသည်ေ့အပပင် တ ိုင််းရင််း 

သာ်းလူမ  ု ်းအခ င််းခ င််း ရင််းနှ ်းမှု ပ ိုမ ိုရရှ  

လာ သစရန် ရည်ရ ယ်ခ က်ပဖငေ့် သလေ့လာ 

သိုသတသန ပပုထာ်းပခင််း ပဖစ်ပါသည်။  
ဇသ ော့ခ က ော်ဇဝ ေါ ဟ ရမ   ျား - လူမ  ု ျား၊ သမ ိုငော်ျား၊ စ  ဇပ ၊ 

ဘ သ ၊ ယဉော်ဇက  ျား မှု၊ ဓ ဇလော့  

န  ဒေါန ော်ျား 

ပပည်သထာင်စိုသမမတပမန်မာန ိုင်င သတာ်သည် တ ိုင််းရင််းသာ်း 

လူမ  ု ်းစိုမ ာ်းစွာ သပါင််းစပ်ဖွ ွဲ့စည််း ထာ်းသသာ န ိုင်င တစ်န ိုင်င  
ပဖစ်ပါသည်။ ထ ိုတ ိုင််းရင််းသာ်း လူမ  ု ်းအသ ်းသ ်းတ ိုို့သည် 

မ  ု ်းနွယစ်ို တစ်စိုတည််းမှ ဆင််းသက်သပါက်ဖွာ်းလာခ ေ့ ကပပ ်း 

သသွ်းရင််းသာ်းရင််း ည အစ်က ိုသမာင်နှမမ ာ်း ပမာ သနထ ိုင် 

ခ ေ့ ကသည်။ ထ ိုတ ိုင််းရင််းသာ်းလူမ  ု ်းစိုတ ိုို့တွင် သ မ်သမွွဲ့နက်န  

လှသသာရ ို်းရာဓသလေ့ ထ ို်းစ မ ာ်းရှ  ကသည်။ ထ ိုတ ိုင််းရင််းသာ်း 

မ ာ်းထ မှ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းလူမ  ု ်းစိုမ ာ်း၏ ရ ို်းရာဓသလေ့ 

မ ာ်းမှာလည််း နက်န သ မ်သမွွဲ့လှသပသည်။ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်း 
တ ိုို့၏ ရ ို်းရာဓသလေ့မ ာ်းထ မှ အမည် မှညေ့်သခေါ်ပ ိုမ ာ်းမှာ 

စ တ်ဝင်စာ်းဖွယ်သကာင််းလှပါသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့် ရှမ််းပပည် 

နယ(်သပမာက်ပ ိုင််း) အတွင််းသနထ ိုင်သသာ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်း 

တ ိုို့၏အမည်မှညေ့်သခေါ်ပ ိုအသ ကာင််းက ို သလေ့လာသိုသတသန 

ပပုထာ်းပါသည်။ ထ ိုသ ိုသလေ့လာရာတွင် ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်း 
လူမ  ု ်းမ ာ်း ဆင််းသက်လာပ ိုသမ ိုင််း အက ဉ််း ၊ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််း 

သာ်းတ ိုို့၏ စာသပနှင်ေ့ ာသာစကာ်း၊ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်း 

လူမ  ု ်းတ ိုို့၏ အမည် မှည်ေ့သခေါ်ပ ိုအသ ကာင််းဟူ၍ အခန််းမ ာ်း 

ခွ ကာ လက်လှမ််းမ သမျှ သလေ့လာတင်ပပထာ်းပါသည်။  

 
၁။ ‘ဝ’တ္ ိုငော်ျားရ ငော်ျား သ  ျားလူမ   ု ျားမ  ျား ဆငော်ျားသကော်လ  ပ ို သမ ိုငော်ျား  

အက  ဉ ော်ျား 

ပမန်မာန ိုင်င တွင် တ ိုင််းရင််းသာ်းသပါင််းစ ိုသပပာဆ ို ကသသာ  ာ 

သာစကာ်းအိုပ်စိုအလ ိုက် အစိုကက ်း (၂)စို ရှ သည်က ို သတွွဲ့ရ 

သည်။ သတာင်ပ ိုင််းအစိုကက ်းပဖစ်သညေ့် ဩစ တစ်အစိုကက ်း 
(Austric)နှငေ့် သပမာက်ပ ိုင််း အစိုကက ်းပဖစ်သညေ့် တ  က်တရိုတ် 

အစိုကက ်း(Tibeto Chinese)တ ိုို့ပဖစ် ကသည်။ သတာင်ပ ိုင််း 

ဩစ တစ်တွင် အစို(၂)စိုကွ သနပပ ်း ဩစကတ ုသအရှအစိုခွ တွင် 

မွန်၊ ပသလာင်၊ ယင််းနက် (ရ ယန်)၊ ဒသနော နှငေ့်(ဝ)တ ိုင််းရင််း 

သာ်းမ ာ်း ပါဝင် ကသည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့်‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့ 
သည် မွန်ခမာ-ဗမာ စကာ်းသပပာဆ ိုသညေ့် ဩစကတ ုသအရှ 

အနွယဝ်င်မ ာ်း ပဖစ် ကသည်။ ဦ်းသဖသမာင်တင် ၏ ဘ သ  

ဇလ ကက  မ ော်ျားတွင် 'ဝ'တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့ ဆင််းသက်လာပ ိုက ို- 
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ဟူ၍သဖာ်ပပထာ်းသည်။ 

ဩစတရစ်မ  ု ်းရ ို်း 

ဩစတရ ိုန ဆ ယန် (မသလ်း-ပ ိုလ န ဆ ယန်)

  

ဩစတရ ိုအာရှ 

 

မွန်-ခမာ 
ခမာဗနှောရ်၊စတ ယင်နှငေ့် ပသလာင်၊ရ အန်-လ၀ 
အာနောမ်ပပည်၏အပခာ်းလူမ  ု ်းတ ိုို့၏ ာသာမ ာ်း 

မိုဏ္ဍ(က ိုလ-်ဝါ-ခ ဝါရ ယန်)1 
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‘ဝ’လူမ  ု ်းတ ိုို့သည် အသရှွဲ့အာရှ အလယ်ပ ိုင််း မွန်ဂ ို 

ကိုန််းပမငေ့်တင်ွ စတင်သနထ ိုင်ခ ေ့ ကသည်။ ထ ိုမှတရိုတ်န ိုင်င  

သတာင်ပ ိုင််း ယန်စ ပမစ်ဝှမ််းသ ိုို့ သပပာင််းသရ ွဲ့သနထ ိုင်ခ ေ့ ကသည်။ 
ကာလ ကာလာ သသာအခါ တရိုတ်လူမ  ု ်းမ ာ်း ဝင်သရာက် 

လာသသာသ ကာငေ့် ပမန်မာ၊ သလာ၊ ထ ိုင််း၊ ကသမဘာဒ ်းယာ်း နှငေ့် 

အ န ် ဒယန ိုင်င မ ာ်းသ ိုို့ ပ  ွဲ့နှ ို့သရာက်ရှ လာခ ေ့သည်။ အသရှွဲ့ 

သတာင် အာရှတွင် ပမန်မာန ိုင်င အတွင််း သ ိုို့ သရှ်းအက ဆ ို်း 

ဝင်သရာက် လာ ကသသာ မွန်ခမာအစိုကက ်းတွင် ‘ဝ’ မ  ု ်းနွယတ် ိုို့ 
ပါဝင် သည်။ 

 ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းအခ  ု ွဲ့သည် မွန်၊ ပသလာင် တ ိုင််းရင််း 

သာ်းမ ာ်းနှငေ့်အတူ တ  က် ကိုန််း ပပငပ်မငေ့်မှ ပမန်မာန ိုင် 

င သတာင်ပ ိုင််းသ ိုို့ ဆင််းလာပပ ်း ဧရာဝတ ပမစ်ဝ၊ စစ်သတာင််း 

ပမစ်ဝ၊ သ လွင် ပမစ်ဝတ ိုို့တွင် ပမ ုွဲ့ရ ာမ ာ်းတည်သထာင်၍ 
သနထ ိုင် ကသည်။ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့က ို သရှ်းက ‘လ’ဟို 

သခေါ် ကသည်။ ယခိုအခါ ‘ဝ’လူမ  ု ်းတ ိုို့သည်  ရှမ််းပပည်နယ် 

အသရှွဲ့သပမာက်ပ ိုင််းသဒသပဖစ်သသာ ဟ ိုပန်၊ မ ိုင််းသမာ၊ ပန်ဝ ိုင်၊ 

ပန်ဆန််း၊ လာ်းရ ှု်း၊ တနိ်ု့ယန််း၊ က  ု င််းတ ို၊ မ ိုင််းယွန််း၊ 

မ ိုင််းလာ်းစသသာ နယ်တဝ ိုက်တွင် ပ  ွဲ့နှ ို့သနထ ိုင် ကသည်။  
ထ ိုို့ပပင် တရိုတ်ပပည်နှငေ့် ထ ိုင််းန ိုင်င တ ိုို့တွင်လည််း သနထ ိုင် 

 ကသည်။ 1 

 

၂။ ‘ဝ’ တ္ ိုငော်ျားရ ငော်ျား သ ျား တ္ ိုို့၏ စ  ဇပ န ှငော့ော်ဘ သ  စ က  ျား 

‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့တွင် က ိုယ်ပ ိုင်စာသပရှ သည်။ ဂ ိုရှမ််း၊ 
ယွန််းလူမ  ု ်းတ ိုို့နှငေ့် စစ်ပဖစ်ရာ စစ်ရ ှု်းပပ ်း စာ်းနပ်ရ ကခာပပတ် 

သသာသ ကာငေ့် စာသပအသရ်းအသာ်း မှတ်တမ််းတင်ထာ်းသသာ 

ကျွ သာ်းသရမ ာ်း၊ သခါပိုတ်မ ာ်းက ို စာ်းသ ို်းရသညေ့်အသပခအသန 

သ ိုို့ သရာက်ခ ေ့ရသည်။ ထ ိုမှ ‘ဝ’ စာသပ ကွယသ်ပ ာက် ခ ေ့ရသည်။ 

၁၉၃၀ ခိုနှစ်တွင် ဆရာကက ်း ဗငစ်င်ရန််း၊ ဝတ ိုင််းရင််းသာ်းဆရာ 
ကက ်း ဦ်းသယာရှုခ င််းနှငေ့် အပခာ်း‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းဆရာ 

မ ာ်းစိုသပါင််း၍ လက်တင်အကခရာမှ ‘ဝ’အကခရာက ိုပပုစိုခ ေ့ က 

သည်။ ‘ဝ’စကာ်းက ို လက်တင်အကခရာနှငေ့် စာလ ို်းသပါင််း 

သည်။ ထ ိုအခ  န်မှစ၍ ‘ဝ’စာသပသည် ပပန်လည် သပေါ် 

သပါက်လာသည်။ ‘ဝ’စာသပတွင် ဗ ည််း(၂၈)လ ို်း နှငေ့် သရ(၁၃) 
လ ို်းရှ သည်။ 

‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့သည် သနထ ိုင်ရာပမ ုွဲ့ရ ာအလ ိုက် 

စကာ်းအသပပာအဆ ို၊သလယူသလသ မ််း အနည််းငယ် ကွာပခာ်းမှု 

ရှ သည်။ အခ င််းခ င််းနော်းလည်ရန် မလွယ်ကူ ကသပ။ သယာင် 

ဆွ ၊ သယာင်  သရွဲ့၊ သယာင်သရာက်၊ တွယ်သလာင်၊ 
သဂါန်သလာင် စသည်ပဖငေ့် စကာ်းအမ  ု ်းမ  ု ်းရှ  သည်။ လူတ ိုင််း 

နော်းလည်န ိုင်သညေ့် သယာင်ဆွ စကာ်းက ို စာစကာ်းအပဖစ် 

သတ်မှတ်အသ ို်းပပု ကသည်။ ခရစ်ယာန် က မ််းစာမ ာ်းက ို 

သယာင်ဆွ စကာ်းပဖငေ့် ပပုစိုသရ်းသာ်း  ကသည်။ 2 

                                                           
1 သရ်ှးသဟာင််းသိုသတသနနငှေ့ ်အမ  ု ်းသာ်းပပတ ိုက ်ဦ်းစ ်းဌာန၊၂၀၁၅၊၁၁။ 
2 သရ်ှးသဟာင််းသိုသတသနနငှေ့ ်အမ  ု ်းသာ်းပပတ ိုက ်ဦ်းစ ်းဌာန၊၂၀၁၄၊ ၁၆၁။ 

၃ ။  ‘ဝ’  တ္ ိုငော်ျားရ ငော်ျား သ ျား လူ မ  ု ျားတ္ ိုို့၏ အမည ော်မှည ော့ော်ဇခ ေါ်ပ  ို 

အဇကက  ငော်ျား ဇလော့လ ခ  က ော် 

မ  တ ိုို့သည် သာ်းသမ ်းတ ိုို့၏ ရိုပ်သွင်က ိုပမင်လ ိုက်ရလျှင် 
အသမာသပပသည်။ အာ်းသစ်တ ို်းသည်။ မခ မ််းသပမေ့သသာစ တ်က ို 

သပဖသဖ ာက်န ိုင်သည်။ ထ ိုို့သ ကာငေ့်သာ်းသမ ်းမ ာ်း၏ အမည် 

မ ာ်းက ိုဇမ  ငော်ခ စ ော် မခ ငော် ဟူသညေ့် သမတတာအမည်မ  ု ်း၊ ဇမ  ငော် လှ၊ 

မ ဇ ခ   ဟူသညေ့် ရိုပ်သွင်အမည်မ  ု ်း၊ ဇမ  ငော်ခ မော်ျား သ  ၊ မသက ော် 

ရှည ော်ဟူသညေ့် န မ တ်အမည်မ  ု ်းတ ိုို့ပဖငေ့် မှညေ့်သခေါ် ကသည်က ို 
သတွွဲ့ရသည်။3 

 ‘ဝ’ တ ိုင််းရင််းသာ်းလူမ  ု ်းတ ိုို့၏ အမည်မှညေ့်သခေါ်ပ ိုမှာ 

လည််း စ တ်ဝင်စာ်းဖွယ် သကာင််းလှ ပါသည်။ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််း 

သာ်းတ ိုို့သည် သာ်းသမ ်းတ ိုို့က ို အမည်သပ်းရာတွင် ရ ို်းရာအစဉ် 

အလာအရ  စကာ်းလ ို်း(၃)လ ို်းသပ်းကာ မှညေ့်သခေါ်တတ် က 
သည်။ နောမည်၏သရှွဲ့ဆ ို်းစကာ်းလ ို်းမှာ သမွ်းဖွာ်းသညေ့် အစဉ်၊ 

ဒိုတ ယက ို သနို့အမည်မ ာ်း၊ တတ ယက ို ဖခင်၏ သနောက်ဆ ို်း 

အမည်က ိုယူ၍ သပ်း ကသည်ေ့ ဓသလေ့ရှ သည်က ို သတွွဲ့ရသည်။ 

ထ ိုို့ပပင် သမမာက မ််းစာတွင်ပါဝင်သသာ လူပိုဂဂ ုလ်တ ိုို့၏ အမည် 

မ ာ်းက ိုအစွ ပပု၍ မှညေ့်သခေါ်သသာအမည်မ ာ်း၊ စ တ်ကူ်းဆန််း 
သစ်စွာ မှညေ့်သခေါ်သသာအမည်မ ာ်း၊ ပမန်မာအမည်မ ာ်းနှငေ့် 

ယှဉ်တွ မှညေ့်သခေါ်သသာအမည်မ ာ်းနှငေ့် အပခာ်းထူ်းပခာ်းသသာ 

အမည်သပ်းပ ိုမ ာ်း လည််း ရှ သ ကာင််း သလေ့လာသတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

  

၃ ၊၁။ အမည ော်စ ဉော်၊ဇန ို့ အမည ော်၊ဖခ ငော် အမ ည ော်တ္ ိုို့ ဖဖငော့ော် မှည ော့ော်ဇခ ေါ် 
ဇသ  အမည ော်မ  ျား 

‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့သည် အမည်သပ်းရာတွင် နောမည်၏ 

သရှွဲ့ဆ ို်းအမည်က ို သတ်မှတ်ထာ်းသသာ နောမည်စဉ်အတ ိုင််း 

သပ်း ကရသည်။  

ပထမသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို  အ ိုငော်ျား(  Ai )၊ 
ဒိုတ ယသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို    ည ျီျား( Nyi ) 

တတ ယ သာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို    ဆမော်ျား( Sam )၊ 

စတိုတထသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို    ဆ ိုငော်ျား( Sai )၊ 

ပဉ္စမသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို     င ိုို့(Ngox)၊ 

ဆဌမသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို     လိုတ္ော်(Lok)၊ 
သတတမသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို   က  က ော်(Ciet)၊  

အဋ္ဌမသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းက ို    ဂ စ ော်(Cip) 

ဟူ၍လည််းသကာင််း  

ပထမမ န််းကသလ်းက ို      ဇယော့(Yex)၊   

ဒိုတ ယမ န််းကသလ်းက ို       အျီ(I)၊ 
တတ ယမ န််းကသလ်းက ို      အမော်ျား (Am)၊  

စတိုတထမ န််းကသလ်းက ို       အိုပော်(Ok)၊ 

ပဉ္စမမ န််းကသလ်းက ို       အက ော်(Iet)၊ 

ဆဋ္ဌမမ န််းကသလ်းက ို       အစ ော်ပော်(Ip)၊   

သတတမမ န််းကသလ်းက ို      အူျား(U)    အဋ္ဌမ 

3 သန််းသဆွ၊သဒေါ်၊ ၁၉၈၀၊၁၄၄။ 
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မ န််းကသလ်းက ို        အွ (Uik) 

ဟူ၍လည််းသကာင််း 

ကက ်းစဉ်ငယ်လ ိုက် အမည်သပ်း ကသည်။ နောမည်စဉ်ကိုန်သွာ်း 
ပါက  အစမှပပန်စကာ အမည်သပ်း  ကသည်။ ဤက ေ့သ ိုို့ အမည် 

စဉ်အလ ိုက် မှညေ့်သခေါ်ပခင််းပဖငေ့် မည်သူသည် အကက ်းပဖစ်သည်၊ 

မည်သူ သည် အငယ်ပဖစ်သည်က ို အလွယ်တကူ သ န ိုင် 

သပသည်။ ထ ိုသ ိုို့ မှညေ့်သခေါ်သသာ်လည််း မ မ တ ိုို့၏ 

ကသလ်းအကက ်းသသဆ ို်းသွာ်းပါက သနောက်ထပ်သမွ်းလာမညေ့် 
ကသလ်း၏အမည်က ိုတစ်သယာက်ပခာ်း ၍ သပ်း ကသည်။ 

ဥ္ပမာ ပထမသာ်းသယာက ်ာ်းသလ်း(အ ိုငော်ျား) သသဆ ို်းသွာ်းပါက 

ဒိုတ ယသာ်းက ို (ည ျီျား)ဟိုမမှညေ့်   တစ်သယာက်သက ာ်ကာ 

(ဆမော်ျား)ဟို မှညေ့်သခေါ် ကသည်။ သမ ်းမ န််းကသလ်းမ ာ်း က ိုလည််း 

ထ ိုနည််းအတ ိုင််းပင် မှညေ့်သခေါ် ကသည်။ 
 နောမည်၏ ဒိုတ ယစကာ်းလ ို်းက ို ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့၏ 

ရ ို်းရာပပကခဒ န်တွင်ပါရှ သသာ သနို့ (၁၀)သနို့ အမည်မ ာ်းပဖငေ့် 

မှညေ့်သခေါ် ကသည်။ ‘ဝ’ရ ို်းရာပပကခဒ န်သည် ပမန်မာပပကခဒ န်နှငေ့် 

မတူသပ။ ဆယ်ရက် တစ်ပတ်၊ သ ို်းပတ် တစ်လ၊ ဆယ်ေ့နှစ်လ 

တစ်နှစ်ပဖစ်သည်။ တစ်နှစ်လျှင် ရက်သပါင််း (၃၆၀)သာရှ  
သည်။ သရှ်းက အသ ို်းပပုခ ေ့သသာ သနို့(၁၀)သနို့နှငေ့် လွန်ခ ေ့သသာ 

နှစ်သပါင််း (၁၀၀)သက ာ် က အသ ို်းပပုခ ေ့သသာ သနို့(၇)သနို့ ဟူ၍ 

နှစ်မ  ု ်းရှ သည်။ ထ ိုသနို့နှစ်မ  ု ်းက ို ပပကခဒ န်တွင် တစ်ပပ ုင်နက် 

တည််းသဖာ်ပပ၍ သနို့အလ ိုက်အသ ို်းပပုသည်။  

သရှ်းက အသ ို်းပပုခ ေ့သသာ သနို့(၁၀)သနို့မှာ ဇတ္ ငော်ျား 
(Tao)၊က  ျား (Ka )၊ က ပော်(Kap )၊ န ပော် (Nap) ရ ိုငော်ျား (Rai )၊ မ န ော်ျား 

(Meung)၊ ပလ ပ ော်(Pleek ) ၊က တ္ော်(Kat)၊ ခ ွက ော် (Khwat )၊ ရိုန ော်ျား  

(Rong ) ဟူ၍ ပဖစ်သည်။ လွန်ခ ေ့သသာ နှစ်သပါင််း (၁၀၀) 

သက ာ်က စတင်အသ ို်းပပုခ ေ့သသာ သနို့(၇)ရက်မှာ ဂ  ော့ (Jah) 

(တ္န လက  )၊ ဇက  (Kaw)(အဂကေါ)၊ ပန ော်ျား(Pang)(ဗိုဒဓ ဟူျား)၊ 
ရမ ော်ျား(Rieang)(ကက  သပဇ တ္ျား)၊ လငွော်မော်ျား(Luan)(ဇသ  ကက  )၊ 

ဒူမော်ျား(Dum)(စ ဇန)၊ လ ိုက ော်(Laux)(တ္န ဂကဇန ွ) ဟူ၍ပဖစ်သည်။ 

ထ ိုသနို့အမည်မ ာ်းက ို နောမည်၏ ဒိုတ ယစကာ်းလ ို်းအပဖစ် 

မှညေ့်သခေါ် ကသည်။  

နောမည်၏ တတ ယစကာ်းလ ို်းက ို ဖခင်၏ သနောက် 
ဆ ို်းအမည်က ို ထညေ့်သွင််းမှညေ့်သခေါ် က သည်က ို သတွွဲ့ရပါ 

သည်။  ဉပမာ-သာ်းသယာက ာ််းသလ်းမ ာ်းက ို 

 အ ိုငော်က  ျားန ပော် =  အ ိုငော်            +  က  ျား   +

 န ပော် 

   (ပထမ သ  ျားဇ ယ  က  ော် ျားဇ လျား)  +   (ဇန ို့ အမည ော်)
 +(ဖခ ငော်ဇန ှောက ော်အမည ော်) 

ည ျီန ပော်မ  န ော်ျား = ည ျီ             + န ပော်   + မ န ော်ျား 

 (ဒိုတ္ ယ သ ျားဇ ယ က  ော်  ျားဇ လျား)+(ဇန ို့ အမည ော်)+(ဖခ ငော်ဇန ှော

က ော်အမည ော်) 

 ဆမော်မ  န ော်ျားရ ိုငော်ျား = ဆမော်             + မ န ော်ျား   +
 ရ ိုငော်ျား 

   (တ္တ္ သ  ျားဇ ယ က  ော်  ျားဇ လျား) +  (ဇန ို့ အမည ော်)  

+(ဖခ ငော်ဇန ှောက ော်အမည ော်) 

စသည်ပဖငေ့်လည််းသကာင််း၊ မ န််းကသလ်းမ ာ်းက ို အမည်သပ်းရာ 
တွင် 

 ဇယော့က ပော်ဇ တ္ ငော်ျား = ဇယော့   + က ပော်   + ဇတ္ ငော်ျား 

      (ပထမ မ န ော်ျားက ဇလျား) +  (ဇန ို့ အမည ော်)  

+(ဖခ ငော်ဇန ှောက ော်အမည ော်) 

 အျီခွက ော်န ပော် = အျီ            + ခ ွက ော်   + န ပော် 
     (ဒိုတ္ ယမ န ော်ျားက ဇလျား) +  (ဇန ို့ အမည ော်)   +

 (ဖခ ငော်ဇန ှောက ော် အမည ော်) 

 အိုပော်ခ ွက ော်ဟန ော် = အိုပော်   + ခ ွက ော်   + ဟန ော် 

     (စ တ္ိုတ္ထမ န ော်ျားက ဇလျား)  +    

(ဇန ို့ အမည ော်)+(ဖခ ငော်ဇန ှောက ော်အမ ည ော်) 
ဟူ၍လည််းသကာင််း အမည်မ ာ်းမှညေ့်သခေါ် ကသည်။ ဤက ေ့သ ိုို့ 

အမည်မ ာ်းမှညေ့်သခေါ် ကရာတွင် မ  ု ်းရ ို်းအဆငေ့်အတန််း၊ 

ဂိုဏ်အရည်အခ င််း ခွ ပခာ်းပခင််းမရှ    မှည်ေ့သခေါ် ကသည်။ 

‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်း လူမ  ု ်းတ ိုို့၏ ယဉ်သက ်းမှုဓသလေ့ထ ို်းစ ၊ မ  ု ်းရ ို်း 

တ ိုို့က ို သလ်းစာ်းတန်ဖ ို်းထာ်းသညေ့် သသ ာက ို သတွွဲ့န ိုင် 
ပါသည်။  

 

၃ ၊၂။ သမမ က  မ ော်ျားစ  တ္ွ ငော်ပေါဇ သ လူပိုဂ္ ုလော် အမည ော်မ  ျားက  ို အစ ွ 

ဖပု၍ မှည ော့ော်ဇခ ေါ်ဇ သ  အမည ော်မ  ျား 

ခရစ်ယာန် ာသာက ို်းကွယသ်သာ ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းအခ  ု ွဲ့ 
သည် ခရစ်ယာန်သမမာက မ််းစာ၌ ပါရှ  သသာ ပမငေ့်ပမတ်သသာ၊ 

ထက်ပမက်သသာ၊ က ိုယ်က ငေ့်တရာ်းသကာင််းမွန်သသာ၊ စွမ််း 

သဆာင်ရည် ရှ သသာ၊ သလ်းစာ်းဖွယ်သကာင််းသသာ က ိုယ်ရည် 

က ိုယ်သသွ်းရှ သူတ ိုို့၏ အမည်မ ာ်းက ို မှညေ့်သခေါ် တတ် ကသည်။ 

ဥ္ပမာ-သာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းမ ာ်းက ို ဇယ ဟန ော်၊ ရှဇ မွလ၊ 
ဒေါဝ  ဒော် ၊ ဇယ ရှု၊ ရှန ော်ဆ ို၊ ယ က ိုပော်၊ ဣ  က ော်၊ ဇပ တ္ရို 

ဟူ၍လည််းသကာင််း၊ မ န််းကသလ်းမ ာ်းက ို မ ရ ၊ မ သ၊ အက ော် 

စ တ္ ၊ ရ ဇခ လ၊ ဇရ ဗက က  စသည်ပဖငေ့်လည််းသကာင််း 

မှညေ့်သခေါ် ကသည်။ ထ ိုသ ိုို့ မှညေ့်သခေါ်ပခင််းပဖငေ့် 'ဝ' တ ိုင််းရင််းသာ်း 

တ ိုို့သည်  ာသာတရာ်းအသပေါ် ယ ို ကည်သလ်းစာ်းသသာ 
လူမ  ု ်းမ ာ်းပဖစ်သည်က ို သတွွဲ့န ိုင်သပသည်။  

 

၃ ၊၃။ စ  တ္ော်က ူျားဆန ော်ျားသစော်စ ွ  မှည ော့ော်ဇခ ေါ်ဇသ အမည ော်မ  ျား 

‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့သည် မ မ တ ိုို့၏သာ်းသမ ်းအမည်မ ာ်းက ို 

မှညေ့်သခေါ် ကရာ၌သခတ်သရစ ်းသ ကာင််းနှငေ့်အည  ဆန််းသစ် 
သသာအမည်မ ာ်းက ိုမှညေ့်သခေါ် ကသည်က ိုသတွွဲ့ရသည်။အထူ်း

သပဖငေ့်မ န််းကသလ်း မ ာ်း၏အမည်မ ာ်းက ို ထူ်းပခာ်းဆန််းသစ် 

စွာ မှညေ့်သခေါ်တတ် ကသည်က ို သတွွဲ့ရသည်။ လှပဇ သ   

ပန ော်ျားက ဇလျား ဟူဇသ  အဓ  ပပ  ယော် ဖဖ ငော့ော် န န ော်ျားသ ိုငော်ဇမ  မော် ဟိုလည ော်ျား 

ဇက  ငော်ျား၊ဧ ပပျီလတ္ွ ငော်ဇမ ွျားဖ ွ ျားဇ သ   ဇကက  ငော့ော် ဇယော့ဧပရယော်စ  မော်ျား၊ 
ဇယော့ဧပရယော်မွန ော်ျား ဟူ၍လည််းသကာင််းမှညေ့်သခေါ်တတ် ကသည်။
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ကသလ်းသမွ်းဖွာ်းစဉ်တွင် ထူ်းပခာ်းသသာပဖစ်စဉ်မ ာ်းရှ ပါက ထ ို 

ကသလ်း၏ အမည်သနောက်တွင် ထူ်းပခာ်းခ က်က ိုထညေ့်၍ မှညေ့် 

တတ် ကသည်။ သာ်းသယာက ်ာ်းသလ်းအကက ်း အ ိုင််း(Ai)သည် 
မ ိုင််းရ ှ်း ရတနောသပမတွင်သမွ်းဖွာ်းပါက ရတနောက ိုအသ ကာင််း 

ပပု၍ အ ိုငော်ျားရ ှန ော်ျား(Ai Shiang) ဟို မှညေ့်သခေါ် တတ် ကသည်။ 

သမ ်းမ န််းကသလ်းပဖစ်ပါက ဇယော့ရှန ော်ျား(Yex Shian)ဟူ၍ 

အမည်သပ်းတတ် ကသည်။   ို်း ွာ်းတ ိုို့၏အသမွက ို ဆက်ခ  

မညေ့်သူ ဟူသသာ အဓ ပပာယ်ပဖငေ့် ည ျီဇလွျားဆငော်ျား (Nyi Lwe Sim)  

ဆမော်ဇ လွျားဆငော်ျား ( Sam Lwe Sim)  စသည်ပဖငေ့် သပ်း ကသည် 
က ိုလည််း သတွွဲ့ရသည်။ ထ ိုို့ပပင် ပမန်မာအမည်မ ာ်းနှငေ့်တွ ၍ 

လည််း မှညေ့်သခေါ်လာ ကသည်က ို သတွွဲ့ရသည်။ ဥ္ပမာ- 

ဇယော့ဥမမ  ဇန ဝ ငော်ျား 

အက ော်စ တ္ ဇ သ  ငော်ျား 

အျီျားခ ွ ည  ုဇန ဝ ငော်ျား

စသည်ပဖငေ့် လှပဆန််းသစ်သသာ ပမန်မာအမည်မ ာ်းပဖငေ့် 

မှညေ့်သခေါ်လာသည်က ို သတွွဲ့ရသည်။  

 'ဝ'တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့သည် အမည်မ ာ်းမှညေ့်သခေါ် ကရာတွင် 

ရ ို်းရာအမည်မ ာ်း သပ်းသည် ပဖစ်သစ၊ သမမာက မ််းစာအမည်မ ာ်း 

သပ်းသည်ပဖစ်သစ၊ သခတ်မ ဆန််းသစ်သသာအမည်မ ာ်းသပ်း 
သည် ပဖစ်သစ နောမည်၏ သရှွဲ့ဆ ို်းအမည်စဉ်နှငေ့် သနောက်ဆ ို်း 

ဖခင်၏အမည်တ ိုို့က ိုမူ နောမည်တ ိုင််းတွင် ထညေ့်သွင််း မှညေ့်သခေါ် 

 ကသည်။ ထ ိုအခ က်မှာ 'ဝ'တ ိုင််းရင််းသာ်းလူမ  ု ်းတ ိုို့၏ 

ရ ို်းရာဓသလေ့၊ ရ ို်းရာ အစဉ်အလာက ို ပမတ်န ို်းတန်ဖ ို်းထာ်းသညေ့် 

သသ ာပင် ပဖစ်သပသည်။  
 

ပခ  ုင ို သ ိုျားသပော်ခ  က ော် 

‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့၏ အမည်မှညေ့်သခေါ်ပ ိုက ို သလေ့လာရာတွင် 

‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့သည် မ မ တ ိုို့၏ သာ်းသမ ်းမ ာ်းက ို အမည် 

သပ်းရာတွင် သမွ်းဖွာ်းသညေ့် အစဉ်၊ သနို့အမည်၊ ဖခင်၏ 
သနောက်ဆ ို်းအမည် စသည်ပဖငေ့် စကာ်းလ ို်း ၃လ ို်းပဖငေ့် မှညေ့်သခေါ် 

သလေ့ရှ  ကသည်။ ထ ိုို့ပပင် ပမန်မာပပကခဒ န်တွင် တစ်ပတ် (၇) 

ရက်ရှ သသာ်လည််း ‘ဝ’ရ ို်းရာပပကခဒ န်အရ တစ်ပတ်တွင် (၁၀) 

ရက်ရှ သည်ဟို သတ်မှတ်သည်။ ထ ိုသနို့ (၁၀)သနို့က ိုလည််း 

အမည်မ ာ်းသပ်းထာ်းသည်။ ‘ဝ’ တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့သည် အမည် 
မှညေ့ ် ရာတွင် ထ ိုသနို့အမည်မ ာ်းက ိုယူကာ မှညေ့်သခေါ် ကသည် 

က ိုသတွွဲ့ရသည်။ အမည်၏ သနောက်ဆ ို်း စကာ်းလ ို်းတွင် ဖခင်၏ 

အမည် သနောက်ဆ ို်းစကာ်းလ ို်းက ို ထညေ့်သွင််းမှညေ့်သခေါ် 

သလေ့ရှ သည်။ ထ ိုသ ိုို့ ထညေ့်သွင််းမှညေ့်သခေါ်ပခင််းပဖငေ့် မည်သူ၏ 

သာ်းသမ ်းပဖစ်သည်က ို အလွယ်တကူသ ရှ န ိုင်သည်။ထ ိုို့ပပင် 
မည်သညေ့်မ သာ်းစို၏ သာ်းသမ ်းပဖစ်သ ကာင််းက ို တန်ဖ ို်းထာ်း 

သညေ့် ဓသလေ့တစ်ခိုပဖစ်သ ကာင််း ဂိုဏ်ယူဖွယ်သတွွဲ့ရှ ရသပ 

သည်။  

 ထ ိုို့ပပင် ခရစ်ယာန် ာသာ က ို်းကွယ ်ကသသာ ‘ဝ’တ ိုင််း 

ရင််းသာ်းလူမ  ု ်းစို အခ  ု ွဲ့တ ိုို့သည် သမမာက မ််းစာအိုပ်ပါ ၎င််းတ ိုို့ 
သလ်းစာ်းပမတ်န ို်းအပ်သသာလူပိုဂဂ ုလ် (အမ  ု ်းသာ်း၊ အမ  ု ်းသမ ်း) 

တ ိုို့၏ အမည်တ ိုို့က ိုယူ၍ အမည်သပ်း က သည်က ိုလည််း 

သလေ့လာသတွွဲ့ရှ ရပါသည်။ ‘ဝ’ တ ိုင််းရင််းသာ်း တ ိုို့သည် 

သခတ်သရစ ်းသ ကာင််း သပပာင််းလ လာ သည်နှငေ့်အမျှ 

အမည်သပ်းပ ိုမ ာ်းလည််း ဆန််းသစ် လာသည်က ို သတွွဲ့ရသည်။ 
ပမန်မာအမည်မ ာ်းနှငေ့် တွ ဖက်၍လည််းသကာင််း၊ သရွှသငွရတနော 

တ ိုို့က ို အစွ ပပု၍လည််းသကာင််း၊ ခ စ်ခငမ်ှုက ိုအစွ  ပပု၍လည််း 

သကာင််း၊ ပန််းအမည်တ ိုို့က ို အစွ ပပု၍ လည််း သကာင််း 

အမည်မ ာ်း မှညေ့်သခေါ်လာ ကသည်က ိုလည််း သတွွဲ့ရှ ရပါ သည်။  

ထူ်းပခာ်းခ က်မှာ 'ဝ'တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့သည် မည်သ ိုို့ 

ပင် ဆန််းသစ်လှပသညေ့်အမည်မ ာ်းက ို မှညေ့်သခေါ်သည်ပဖစ်သစ 

အမည်၏သရှွဲ့ဆ ို်းတွင် သမွ်းဖွာ်းသညေ့်အမည်စဉ်နှငေ့် သနောက်ဆ ို်း 
တွင် ဖခင်၏ အမည်တ ိုို့က ို ထညေ့်သလေ့ရှ သည်မှာ ရ ို်းရာဓသလေ့ 

တစ်ခိုပင်ပဖစ်သည်။ 'ဝ'တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့၏ ရ ို်းရာ ဓသလေ့ 

အစဉ်အလာက ို တန်ဖ ို်းထာ်းပမတ်န ို်းသညေ့်အသလေ့က ို သလ်းစာ်း 

ဖွယ ် သတွွဲ့ပမင်န ိုင်သပသည်။  ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းလူမ  ု ်းစိုတ ိုို့ 

အမည်မှညေ့်သခေါ်မှုတ ိုို့က ိုသလေ့လာပခင််းပဖငေ့်‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းတ ိုို့
၏ ဝ၊ စ တ်သနသသ ာထာ်း၊ ာသာသရ်း၊ လူမှုသရ်းနှငေ့်ယဉ် 

သက ်းမှုဆ ိုင်ရာတ ိုို့က ို သလေ့လာမှတ်သာ်းန ိုင် ပါသည်။   

 

န  ဂ ိုျား 

ဤစာတမ််းသည် ‘ဝ’တ ိုင််းရင််းသာ်းလူမ  ု ်းတ ိုို့၏ အမည်မှညေ့် 
သခေါ်ပ ိုနှငေ့် ပတ်သက်၍ အက ဉ််းမျှ သလေ့လာ တင်ပပထာ်းသသာ 

စာတမ််းပဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ််းမှ ‘ဝ’ တ ိုင််းရင််းသာ်း 

လူမ  ု ်းတ ိုို့၏ အသ ကာင််းက ို ကဏ္ဍတစ်ရပ်အသနပဖငေ့် သလေ့လာ 

မှတ်သာ်းခွငေ့် ရရှ န ိုင်မည်ပဖစ်သပသည်။ ‘ဝ’ တ ိုင််းရင််းသာ်း 

လူမ  ု ်းတ ိုို့၏ အမည်သပ်းပ ိုအသ ကာင််းမ ာ်းက ို ဆက်လက် 
သိုသတသနပပုလ ိုသူမ ာ်း အတွက် အသထာက်အကူပပုန ိုင်မည်ေ့ 

စာတမ််းတစ်သစာင်ပဖစ်သည်ဟို ထင်ပမင်ယူဆမ ပါသည်။ 

 

က မော်ျားက ိုျားစ ရငော်ျား 
သဖသမာင်တင်၊ ဦ်း ။(၁၉၅၈)။ ဘ သ ဇ လ က က  မ ော်ျား။ 

စာသပဗ မာန်ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်၊ ရန်ကိုန်။  

သရှ်းသဟာင််းသိုသတသနနှင်ေ့အမ  ု ်းသာ်းပပတ ိုက်ဦ်းစ ်းဌာန။(၂၀၁

၄)။ ရှမ ော်ျားဖပည ော်န ယော်(ဇဖမ က ော်ပ ို ငော်ျား)ရှ   

ရှမ ော်ျား၊တ္အ  ငော်ျား(ပဇ လ ငော်)၊ဝ၊ ဇဖမ ငော် ျီျား(ခ)မှုန ော်ို့၊ လ ျား ဟူ 

တ္ ိုငော်ျားရ ငော်ျား သ  ျားတ္ ိုို့၏ ရ ိုျားရ  ဓ ဇလော့မ   ျား။   

ဖူဂ  ယာမ ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ရန်ကိုန်။ 

သရှ်းသဟာင််းသိုသတသနနှင်ေ့အမ  ု ်းသာ်းပပတ ိုက်ဦ်းစ ်းဌာန။(၂၀၁

၅)။ဝ တ္ ိုငော်ျားရ ငော်ျား သ ျား တ္ ိုို့၏ စ  ဇပ န ှ ငော်ော့  
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 ဘ သ စ က  ျားမ   ျား။  ဖူဂ  ယာမ ပ ိုနှ ပ်တ ိုက်။ရန်ကိုန်။ 

သန််းသဆွ၊သဒေါ်။(၁၉၈၀)။ဖမန ော်မ ဘ သ စ က  ျား၊ဖမန ော်မ ဇက   

က ော်စ  စ  တ္မော်ျားမ   ျားဇ ဆ ငော်ျားပ ေါျား။  

     ပညာသရ်းဝန်ကက ်းဌာန။ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


