
မန ိုင်တာတတွေ လွှ တ်ချခ ဲ့ 
 

သ ိုက်စ ိုိုးထွန်ိုး(နတ်ရ ွာ) 

 

ခရ ိုးတစ်ခိုသွွာိုးတ ိုင်ိုးသွွာိုးတ ိုင်ိုး အထိုပ်အပ ိုိုးတတွ ပပင်ရဆငရ်တယ်။ လ ိုအပ်တ ဲ့ပစစည်ိုးတတွထည်ဲ့ရ 

တယ်။ လမ်ိုးမ ွာဘွာတတွလ ိုမလ ၊ တ ိုလ မ ိုလ  ပစညိ်ုးပစစယတလိုးတတွကအစ မကျန်ရတလတအွာင် စဉ်ိုးစွာိုး 

တယ်။ စဉ်ိုးစွာိုးရင်ိုး စဉ်ိုးစွာိုးရင်ိုး ထည်ဲ့ရင်ိုးထည်ဲ့ရင်ိုးန ဲ့ ပစစည်ိုးတတွက မျွာိုးမျွာိုးလွာတယ်။ ခရ ိုးတဆွာင်အ တ် 

က မဆ ဲ့တတွာဲ့ဘ ိုး။ မဆ ဲ့တတွာဲ့လည်ိုး ပပန်တလျှွာဲ့ရပပန်ပပ ။ တတန် ိုင်သမျှ ၀နတ်ပ ဲ့တ ဲ့ဟွာ ၀န်ကျ  ျုံ့တ ဲ့ဟွာ၊ 

လမ်ိုးမ ွာမပ မပြစ် ယ သွွာိုးရမယ်ဲ့ဟွာတတွ က ိုပ  တရ ိုးပပ ိုးယ ရတတွာဲ့တယ်။ ဒ မ သွာ တပ ဲ့တပ ဲ့ပ ိုးပ ိုးန ဲ့ ခရ ိုးဆက် 

န ိုင်မ ွာက ိုိုး။ 

 

ဒ လ ိုပ ။ ဒ လ ိုပ ပ ။ ဘ၀ဆ ိုတွာလည်ိုး ခရ ိုးတစ်ခိုပ ပ ။ တစ်ဦိုးချင်ိုးတစ်တယွာက်ချင်ိုး၊ မ သွာိုးစိုလ ိုက်၊ 

အသင်ိုးအြွ ျုံ့လ ိုက်၊ ပ ိုသဏ္ဌွာန်အမျ   ိုးမျ   ိုးန ဲ့ဘ၀ခရ ိုးက ို အသ ိုးသ ိုးတလျှွာက်လ မိ်ုးတနကကရတွာမ ိုဲ့ တကယ်တတွာဲ့ 

ဘ၀ဆ ိုတွာ ခရ ိုးရ ညက်က ိုးတစ်ခိုပ ပ ။ 

 

နည််းန ိုင်သမ ျှနည််းတ ာင် 
 

က ိုယစ် က ိုယစ်  ဘ၀ခရ ိုးက ိုတလျှွာက်လ မိ်ုးတနကကရတ ဲ့အချ  န်မ ွာ သယ်တဆွာင်လွာရတ ဲ့ ၀နစ်ည် 

စလယ်တတွက အမျွာိုးကက ိုး။ အ ဲ့ဒ အမျွာိုးကက ိုးထ မ ွာ က ိုယန် င်ဲ့တ ိုက်ရ ိုက်သက်ဆ ိုင်တ ဲ့ ၀နစ်ည်စလယ်တတွ၊ 

၀နထ်ိုပ်၀န်ပ ိုိုးတတွပ သလ ို၊ က ိုယန် င်ဲ့မဆ ိုင်တွာတတွလညိ်ုး ပ တကွာင်ိုးပ တနန ိုင်တယ်။ ပ မပ  ပပန်စစ်ကကည်ဲ့ြ ိုဲ့ 

သင်ဲ့ပ တယ်။ ပ တနခ ဲ့ရင် မဆ ိုင်တွာတတွက ို နည်ိုးန ိုင်သမျှနည်ိုးသွွာိုးတအွာင် တလျှွာဲ့ချလ ိုက်ြ ိုဲ့တကွာင်ိုးတယ်။ 

“သွွာိုးရမည်ဲ့ခရ ိုးကွာိုး တ ိုးတသိုး၏၊ တပခသွာလျှင် ယွာဉ်ရ  ကိုန်၏” ဆ ိုတ ဲ့စကွာိုးလည်ိုးရ  တယ်မဟိုတလ်ွာိုး။ 

တလျှွာက်ရမယ်ဲ့လမ်ိုးက အရ ညက်က ိုးကျန်တသိုးတယ်တလ။ 

 

ရ ညလ်ျွာိုးလ တ ဲ့ဘ၀ခရ ိုးမ ွာ က ိုယလ် ိုရွာခရ ိုးက ို တတ်န ိုင်သမျှ ပမန်ပမန်တလျှွာက်လ မိ်ုးန ိုင်ြ ိုဲ့က 

သယ်တဆွာင်ရတ ဲ့ ၀နထ်ိုပ်၀န်ပ ိုိုးတတွက ို တတန် ိုင်သမျှ တလျှွာဲ့ချမ ပြစ်မယ်တလ။ ဒ မ သွာ တပ ဲ့ပ ိုးသွက်လက် 

စွွာ န ဲ့ ဘ၀ခရ ိုးက ို ပြတ်သန်ိုးန ိုင်ကကမယမ်ဟိုတ်လွာိုး။ 

ဘယ်တလွာက်အထ တပ ဲ့ပ ိုးြ ိုဲ့လ ိုမလ ဆ ိုတတွာဲ့ အတတွာင်သွာလျှင်တဆွာင်အပ်တသွာ၀နရ်  သည်ဲ့ 

င က်က ဲ့သ ိုဲ့တ ဲ့။ အ ဲ့သတလွာက်က ို တပ ဲ့ပ ိုးတနသင်ဲ့သတ ဲ့။ အ ဲ့သတလွာက်တပ ဲ့ပ ိုးတနမ က ို ခရ ိုးကတွင်ပ သတ ဲ့။ 
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ဒ တနရွာမ ွာ ၀နဆ် ိုတွာဘွာလ ၊ ၀နတ်ဆွာင်တယဆ် ိုတွာဘယ်လ ိုဟွာလ ဆ ိုတွာတတွန င်ဲ့ ပတ်သက်ပပ ိုး 

တတွာဲ့လည်ိုး စဉ်ိုးစွာိုးစရွာရ  လွာတယ်။ တလိုးတလိုးပင်ပင်န ဲ့ သယ်ရပ ိုိုးရတ ဲ့ ၀နစ်ည်စလယ်တတွ၊ က ိုယခ်နဓာန ဲ့ 

သယ်ရပ ိုိုးရတ ဲ့ဟွာတတွကတတွာဲ့ သ သွာပမင်သွာတယ်။ ဒ ဲ့အပပင် မသ သွာမပမင်သွာတ ဲ့ ၀နစ်ည်စလယ် 

၀နထ်ိုပ်၀န်ပ ိုိုးတတွလည်ိုး ရ  တနပပန်တယ်။ က ိုယ၊် နှုတ်၊ န လ ိုိုး သ ိုိုးပ ိုးလ ိုိုးန ဲ့ပြစ်တစ၊ တစ်မျ   ိုးမျ   ိုးန ဲ့ပြစ်တစ 

တဆွာင်ရ က်တနရတွာတတွမ န်သမျှက ို ၀န်တတွလ ိုဲ့ တပပွာလ ိုဲ့ရလ မ်ဲ့မယထ်င်တယ။်  

 

ခရ ိုးတစ်ခိုသွွာိုးတ ဲ့အခ  အဓ ကလ ိုအပ်တ ဲ့ပစစည်ိုးပစစယကလွ လ ိုဲ့ ကျန်တ ဲ့၀န်ထိုပ်၀န်ပ ိုိုးတတွက ို 

ချန်ထွာိုးခ ဲ့သလ ို ဘ၀ခရ ိုးမ ွာလညိ်ုး က ိုယ်ဲ့ရည်မ နိ်ုးချက်ပန်ိုးတ ိုင်အတွက်ပြစ်တစ၊ က ိုယ်ဲ့မ သွာိုးစို၊ 

က ိုယ်ဲ့အသ ိုင်ိုးအ  ိုင်ိုး၊ က ိုယ်ဲ့ရပ ်က ိုယ်ဲ့ရ ွာ၊ က ိုယ်ဲ့တဒသ၊ က ိုယ်ဲ့ဌွာန၊ က ိုယ်ဲ့လိုပင်န်ိုးရ ျုံ့ ရညမ် န်ိုးချက်ပန်ိုးတ ိုင် 

အတွက်ပြစ်တစ ချ  တက်တလျှွာက်လ မိ်ုးကကတ ဲ့တနရွာမ ွာ က ိုယ်ဲ့ရ ျုံ့ပင်မရညရ် ယ်ချက်၊ ပင်မလိုပ်ငန်ိုးတွာ၀နန် င်ဲ့ 

သက်ဆ ိုင်တ ဲ့အတရိုးအရွာက စစရပတ်တွက ိုသွာ အဓ ကထွာိုးတဆွာင်ရ က်ရင်ိုးန ဲ့ တလျှွာက်လ မိ်ုးရတွာက ပ ိုပပ ိုး 

တတွာဲ့ ခရ ိုးတွင်လ မ်ဲ့မယထ်င်တယ။် ပန်ိုးတ ိုင်က ိုတရွာက်ြ ိုဲ့ ပ ိုပပ ိုးလွယ်က လျှင်ပမန်လ မ်ဲ့မယထ်င်တယ။် 

 

တစ်ခ တိုန်ိုးက လ န စ်တယွာက်ခရ ိုးအတ သွွာိုးကကတယ်။ တစ်တနရွာမ ွာရ ွာပျက်ကိုန်ိုးကက ိုးက ို တတွျုံ့ကက 

တယ်။ ပထမဆ ိုိုးတတွျုံ့တွာက မစင်တပခွာက်တတွ။ အ ဲ့ဒ မစင်တပခွာက်တတွတတွျုံ့တတွာဲ့ အ မမ် ွာတမွိုးထွာိုးတ ဲ့ 

၀က်ကတလိုးတတွတက ိုးန ိုင်တွာပ ဆ ိုပပ ိုးတတွာဲ့ ကျ  ိုးပပ ိုးအထိုပ်န ဲ့ထိုပ်သယ်လွာကကသတ ဲ့။ အ ဲ့ဒ ကတန 

ဆက်တလျှွာက်လွာတတွာဲ့   ဂွမ်ိုးတတွ တတွျုံ့ပပန်တယ်။   ဂွမ်ိုးတတွတတွျုံ့ရတတွာဲ့ တစ်တယွာက်က သယ်လွာတ ဲ့ 

မစင်တပခွာက်တတွက ိုစွန်ဲ့ပစ်ခ ဲ့ပပ ိုး   ဂွမ်ိုးတတွက ိုပ  သယ်ခ ဲ့တယ်။ ဟ ိုတစ်တယွာက်ကတတွာဲ့ င ပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုး 

သယ်တဆွာင်ခ ဲ့ရတ ဲ့ဟွာတတွက ို မစင်ပ ပြစ်ပြစ်၊ ဘွာပ ပြစ်ပြစ် စွန်ဲ့ပစ်မထွာိုးခ ဲ့န ိုင်ဘ ိုးဆ ိုပပ ိုးတတွာဲ့ မ လအထိုပ် 

ကက ိုးက ိုပ  ဆက်ပပ ိုးထမ်ိုးလွာခ ဲ့တယ်။ ဂွမ်ိုးတတွက ိုမယ ဘ ိုးတ ဲ့။  

 

တနာက်ထပ်ခရ ိုးဆက်ပပန်တတွာဲ့ ဗ ိုင်ိုးတတွာင်ဲ့တတွတတွျုံ့တယ်။ တစွာတစွာက ဂွမ်ိုးသယ်လွာတ ဲ့သ က 

ဂွမ်ိုးတတွက ို စွန်ဲ့ပစ်ပပ ိုးတတွာဲ့ ဗ ိုင်ိုးတတွာင်ဲ့တတွက ိုပ သယ်တယ။် ဟ ိုတစ်တယွာက်ကတတွာဲ့ မတပပွာင်ိုးလ  

သွွာိုးဘ ိုး။ သ ူ့ပိုခ ိုိုးတပေါ်က အထိုပ်ကက ိုးက ို မချန ိုင်မပစ်န ိုင်ဘ ိုးလ ိုဲ့ပ  တင်ိုးခ တနတယ်။ 

 

ဆက်သွွာိုးပပန်တတွာဲ့ ချည်ခင်တတွက ိုတတွျုံ့တယ်။ ဗ ိုင်ိုးတတွာင်ဲ့စွန်ဲ့ပပ ိုးချည်ခင်တတွက ို ထမ်ိုးလွာခ ဲ့ 

ပပန်တယ်။ တနာက်တစ်ခ ကျတတွာဲ့ အထည်အလ ပ်တတွတတွျုံ့တယ်။ အထည်တတွပ ယ ခ ဲ့တယ်။ တနာက်ဆ ိုိုး 

ကျတတွာဲ့ တရွှေတငွရတနာတတွက ိုတတွျုံ့သွွာိုးတယ်။ ဒ တတွာဲ့ အ၀တ်အထည်တတွက ိုထွာိုးခ ဲ့ပပ ိုး တရွှေတငွရတနာ 

တတွက ိုပ  ယ ခ ဲ့တယ်။ ဟ ိုတစ်တယွာက်ကတတွာဲ့ ကနဦိုးကတတွျုံ့ခ ဲ့တ ဲ့ဟွာတတွက ိုပ  ထမ်ိုးလွာခ ဲ့တယ်။ 

မ လသယ်တဆွာင်ခ ဲ့တ ဲ့ဟွာတတွက ို ဘယ်လ ိုမ  စွန်ဲ့မထွာိုးခ ဲ့န ိုင်ပ ဘ ိုးတ ဲ့။  
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အပပန်လမ်ိုးခရ ိုးမ ွာ မတမျှွာ်လင်ဲ့ပ  မ ိုိုးတတွကလည်ိုး သညိ်ုးသည်ိုးမ မ  ရ ွာချလ ိုက်တယ်။ တစ်တယွာက် 

ကတတွာဲ့ မ ိုိုးထ တရထ မ ွာ ရတနာထိုပ်ကက ိုးပ ိုက်လ ိုဲ့ အ မ်အပပန်မျက်န ာပန်ိုးလ သွွာိုးတယ်။ တစ်တယွာက်က 

တတွာဲ့ သ ရ ျုံ့ဟ ိုဟွာအတပခွာက်တတွက တရတတွန ိုးပပ ိုးတတွာဲ့ တစ်က ိုယလ် ိုိုးရွှေ ရွှေ စ ိုပပ ိုး န န တစွာ်တစွာ်န ဲ့ အ မပ်ပန် 

ရရ ွာတယ်။ အတကကွာင်ိုးစ ိုြွင်ဲ့တပပွာလ ိုက်လ ိုဲ့ မယွာိုးပြစ်သ ရ ျုံ့ တဒ သတစ်ကက ိုးရန်တတွျုံ့မှုက ိုတတွာင် ခ လ ိုက် 

ရသတ ဲ့။ 

 

ဒ အပြစ်အပျက်ကတလိုးမ ွာ မ လတတွျုံ့တ ဲ့ဟွာကက ိုးက ိုပ မစွန်ဲ့န ိုင်ဘ ပြစ်တနသ ဟွာ တနာက်ထပ်တတွျုံ့ 

တွာတတွပ  တပ င်ိုးပပ ိုးတတွာဲ့လည်ိုး မသယ်တဆွာင်န ိုင်ဘ ိုး။ သ မန ိုင်ဘ ိုး။ မ လယ ပပ ိုးသွာိုးဟွာတတွက ိုလည်ိုး 

မစွန်ဲ့န ိုင်ဘ ိုးပြစ်သွွာိုးခ ဲ့တ ဲ့ အတွက်သွာ အခိုလ ိုပြစ်ခ ဲ့ရတွာပ ။ 

 

မန ိုင်ဝနထ်မ််း 
 

ဒ အပြစ်တလိုးက ို သင်ခန်ိုးစွာယ ပပ ိုးတတွာဲ့ က ိုယတ်လျှွာက်လ မိ်ုးရမယ်ဲ့ဘ၀ခရ ိုးမ ွာ က ိုယ်ဲ့အတွက်၊ 

က ိုယ်ဲ့ပတ်၀န်ိုးကျင်အတွက်၊ က ိုယ်ဲ့တလွာကအတွက် အကျ   ိုးရ  ရွာရ  တကကွာင်ိုး တကွာင်ိုးပမတ်တ ဲ့လိုပင်န်ိုး 

တဆွာင်တွာတတွက ိုပ  သယ်ပ ိုိုးရ က်တဆွာင်ကကြ ိုဲ့ကက  ိုးပမ်ိုးသင်ဲ့တယ်၊ စွန်ဲ့ပယသ်င်ဲ့တ ဲ့၀န်ထိုပ်၀နပ် ိုိုးတတွက ို 

စွန်ဲ့ပယထ်ွာိုးခ ဲ့သင်ဲ့တယ်လ ိုဲ့ ဆ ိုချင်ပ တယ်။ က ိုယန် ဲ့မဆ ိုင်တွာတတွ၊ က ိုယ်ဲ့အတွက် အကျ   ိုးမရ  တွာတတွ 

အတွက် မန ိုင်၀နက်က ိုးတတွထမ်ိုးရင်ိုးန ဲ့ က ိုယ်ဲ့ခရ ိုးက ို ကကွာသထက်ကကွာတအွာင်လိုပ်မတနကကတစသင်ဲ့ဘ ိုးလ ိုဲ့ 

ဆ ိုချင်ပ တယ်။ 

 

က န်တတွာ်တ ိုဲ့တစ်တတွတနဲ့စဉ်န င်ဲ့အမျှ ရိုန်ိုးကန်လှုပ်ရ ွာိုးတနကကတ ဲ့အခ မ ွာ တစ်တနဲ့တစ်တနဲ့ 

က ိုယ်လိုပ်က ိုင် တဆွာင်ရ က်သမျှ အရွာအွာိုးလ ိုိုးက ို ပပန်လ န်သ ိုိုးသပ်ကကည်ဲ့လ ိုက်ရင် က ိုယ်ဲ့အတွက်၊ 

ဒ မ မဟိုတ် သ တစ်ပ ိုးအတွက် အကျ   ိုးရ  ရွာရ  တကကွာင်ိုးပြစ်တ ဲ့အရွာတတွက ိုပ  လိုပ်က ိုင်တဆွာင်ရ က် 

ပြစ်တနသလွာိုး၊ ဒ မ မဟိုတ် ဘယ်သ ူ့အတွက်မ  အကျ   ိုးမရ  တ ဲ့ဟွာတတွက ိုမျွာိုး လိုပ်ပြစ်တနသလွာိုးဆ ိုတွာ 

တတွက ို တသတသချွာချွာ စ စစ်သင်ဲ့ပ တယ်။ စ စစ်ပပ ိုးလ ိုဲ့ အကျ   ိုးမရ  တွာတတွက ို လိုပ်တဆွာင်ပြစ်တနတွာက ို 

တတွျုံ့ရရင်၊ အကျ   ိုးမ ဲ့တ ဲ့၀နထ်ိုပ်၀န်ပ ိုိုးတတွက ို သယတ်ဆွာင်လွာမ ပ လွာိုးရယ်လ ိုဲ့ တတွျုံ့ရရင်တတွာဲ့ 

အ ဲ့ဒ ၀န်ပ ိုတတွက ိုထမိ်ုးလွာတယ်လ ိုဲ့ တပပွာရမ ွာပ ။ အ ဲ့ဒ တတွက ို ပမန်န ိုင်သမျှပမန်ပမန် ပစ်ချထွာိုးခ ဲ့သင်ဲ့ပ  

တယ်။ ဒ မ လည်ိုး က ိုယလ် ိုရွာပန်ိုးတ ိုင်က ို အပမန်တရွာက်န ိုင်မ ွာပ ။ 
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တတန် ိုငတ် ဲ့ဝန်ထ မ််း 
 

က ိုယစ် က ိုယစ် ကတတွာဲ့ က ိုယ်ဲ့အတွက်ပ ပြစ်ပြစ်၊ က ိုယ်ဲ့မ သွာိုးစိုအသ ိုင်ိုးအ  ိုင်ိုးအတွက်ပ ပြစ်ပြစ် 

က ိုယ ် တတန် ိုင်တ ဲ့၀နတ်တွက ို က ိုယစ် ထမ်ိုးပပ ိုးတတွာဲ့ ဘ၀ခရ ိုးက ိုတလျှွာက်လ မိ်ုးတနကကတွာပ ပ ။ ဒ တပမယ်ဲ့ 

တရ ျုံ့က ို တပြွာင်ဲ့တပြွာင်ဲ့ပြ ိုးပြ ိုးတလျှွာက်ြ ိုဲ့ထက် က ိုယန် င်ဲ့သ ပမ်ဆ ိုင်တွာတတွ၊ ဒ မ မဟိုတ ် က ိုယန် င်ဲ့ဆ ိုင်တန 

တပမယ်ဲ့ အ ဲ့ဒ အတွက် ပ ိုမ ိုတ ိုိုးတက်တကွာင်ိုးမွနလ်ွာြ ိုဲ့ က ိုယဘ်ွာမ လိုပ်မတပိုးန ိုင်တွာတတွအတွက်န ဲ့ပ  

စ တ်တသွာကတတွ၊ တဒ သတတွပြစ်ပပ ိုး ခရ ိုးလမ်ိုးမ ွာ တထင်ဲ့ထင်ဲ့န ဲ့ပြစ်တနကကတယ်။ တရ ျုံ့တ ရ က ို 

တည်ဲ့တည်ဲ့ကကည်ဲ့ပပ ိုး တပြွာင်ဲ့တပြွာင်ဲ့တလျှွာက်တနရမယ်ဲ့အစွာိုး၊ သွက်သွက်လ မ်ိုးရမယ်ဲ့အစွာိုး လမ်ိုးက 

မတကွာင်ိုးဘ ိုးတ ိုဲ့၊ တချွာက်တတွကျင်ိုးတတွ၊ ဆ ိုးတပငွာင်ဲ့ခလိုတတ်တွမျွာိုးတနတယ်တ ိုဲ့၊ ကတတရွာတလိုးခင်ိုးသင်ဲ့ 

တယ်တ ိုဲ့၊ တကယ်ဆ ိုဒ လမ်ိုးကဒ ဲ့ထက်ပ ိုတကွာင်ိုးတနသင်ဲ့တယ်တ ိုဲ့ စတ ဲ့အတတွိုးတတွ၊ အတပပွာတတွန ဲ့ တတွိုးတန 

တပပွာတနရင်ိုးန ဲ့ပ  ရင်တတွတမွာတနကကတယ်။ စ တ်တတွတလိုးတနကကတယ်။ တရ ျုံ့က ိုလ မ်ိုးြ ိုဲ့ကျတတွာဲ့ တမဲ့တမဲ့တန 

ကကပပန်တယ်။ လ မ်ိုးပြစ်တယ်ဆ ိုဦိုးတတွာဲ့ တိုန်ဲ့ဆ ိုင်ိုးတိုန်ဲ့ဆ ိုင်ိုးန ဲ့မ ိုဲ့ တရ ျုံ့က ိုသ ပ်မတရွာက်ဘ ိုး။ 

 

တကယ်ဆ ို က ိုယတ်လျှွာက်တ ဲ့လမ်ိုးတကွာင်ိုးသွွာိုးြ ိုဲ့ က ိုယ်ကခင်ိုးန ိုင်တ ဲ့အစွမိ်ုးရ  ရင် ခင်ိုးလ ိုက်ရ ိုတပ ဲ့။ 

ည ဲ့တနတွာတတွက ို တကွာင်ိုးသွွာိုးတအွာင်လိုပန် ိုင်ရင် လိုပ်တပိုးလ ိုက်ယ ိုတပ ဲ့။ ဒ တပမယ်ဲ့ လိုပ်လညိ်ုး မလိုပ်န ိုင်၊ 

မတပပွာဘ လည်ိုးမတနန ိုင်၊ စ တ်မပ ဘ လည်ိုးမတနန ိုင်ပြစ်တနပပန်တယ်။ လက်ရ  တတွျုံ့တနတ ဲ့ လမ်ိုးတပေါ်မ ွာ 

အတကွာင်ိုးဆ ိုိုးပြစ်တအွာင် ဘယ်လ ိုတလျှွာက်လ မိ်ုးန ိုင်မလ ဆ ိုတွာက ိုတတွာဲ့ တတွိုးြ ိုဲ့တမဲ့တနတတက်ကပပန် 

တယ်။ 

 

ပညွာတရိုးအတွက် ကက  ိုးစွာိုးရမယ်ဲ့အချ  န်မ ွာ ပညွာတရိုးစနစ်အတကကွာင်ိုးတ ြန်ရင်ိုးန ဲ့ အချ  န်ကိုန်သွွာိုး 

တယ်။ လ ကက ိုးမ ဘတတွက တကွာင်ိုးတကွာင်ိုးမတထွာက်ပ ဲ့တပိုးန ိုင်လ ိုဲ့ဆ ိုတွာက ိုတတွိုးရင်ိုးန ဲ့ စ တ်ဓွာတ်ကျရင်ိုး 

အချ  န်ကိုန်သွွာိုးတယ်။ က ိုယ်က ိုယတ် ိုင်ကက  ိုးစွာိုးအွာိုးထိုတ်ရမယ်ဲ့အပ ိုင်ိုးက ိုတတွာဲ့ တမဲ့တမဲ့သွွာိုးတတ်တယ်။ 

လက်ရ  အတပခအတနမ ွာ အတကွာင်ိုးဆ ိုိုးပြစ်တအွာင် က ိုယဘ်ွာတတွလိုပန် ိုင်သလ ဆ ိုတွာက ိုရ ွာတတွိုးပပ ိုး 

အ ဲ့ဒ အတ ိုင်ိုးလိုပ်ြ ိုဲ့ကျတတွာဲ့ တမဲ့တနတတ်ပပန်တယ်။ က ိုယလ်ိုပ်ရမယ်ဲ့ဟွာက ိုမတတွိုးဘ န ဲ့ သ မျွာိုးလိုပ်ရမယ်ဲ့ 

ဟွာတတွက ို ချည်ိုးတတွိုးပပ ိုးတတွာဲ့ က ိုယ်ဲ့အတွက် ခရ ိုးြင်ဲ့တနကကပပန်တယ်။ 

 

တစ်ပခွာိုးက စစတတွလညိ်ုး အလွာိုးတ ပ ပ ။ လမ်ိုးခင်ိုးတ ဲ့သ က တဆိုးကိုတ ဲ့သ အတွက်တတွိုးရင်ိုးန ဲ့ 

တမွာတနတယ်။ တဆိုးကိုတ ဲ့သ ကလည်ိုး တစျိုးတရွာင်ိုးတ ဲ့သ အတွက် တမွာတနတယ်။ တစျိုးတရွာင်ိုးတ ဲ့သ ကလည်ိုး 

ကွာိုးတမွာင်ိုးတ ဲ့သ အတွက် တမွာတနတယ်။ က ိုယ်လိုပ်ရမယ်ဲ့အလိုပအ်တက်ွ တမွာတနရတွာထက် 

က ိုယမ်လိုပ်ရတွာတတွအတွက် တတွိုးပ ရတွာတတွက ပ ိုပ ိုမျွာိုးလွာသလွာိုးလ ိုဲ့တတွာင်ထင်ရတယ်။ 
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တကယ်တတွာဲ့ ဒ လ ိုတမွာမတနသင်ဲ့ပ ဘ ိုး။ က ိုယ်ဲ့လမ်ိုးကဘွာလ ။ က ိုယတ်လျှွာက်ရမယ်ဲ့ဟွာက 

ဘယ်အပ ိုင်ိုးလ ။ က ိုယ်ဲ့တွာ၀နက်ဘယ်လ ။ က ိုယ်ဲ့ခရ ိုးက ို ဘယ်လ ိုန င်ရင် ပန်ိုးတ ိုင်က ိုအပမန်တရွာက်န ိုင်မလ ။ 

ဒ တတွက ို ပ ိုပ ိုပပ ိုး စဉ်ိုးစွာိုးသ ိုိုးသပသ်င်ဲ့ပ တယ်။ က ိုယ်ဲ့၀န်က ိုထမိ်ုးရတွာန ဲ့တင်မျွာိုးတနပ ပပ ။ သ မျွာိုး၀န် 

အတွက် စဉ်ိုးစွာိုးတွာက က ိုယ်ဲ့အတွက်အကျ   ိုးမရ  န ိုင်သလ ို သ ူ့အတွက်လည်ိုး အကျ   ိုးမရ  န ိုင်ပ ဘ ိုး။ 

 

ဒ လ ိုတပပွာတတွာဲ့ ပရဟ တက ိုအွာိုးမတပိုးဘ  အတတဟ တက ိုမျွာိုး အွာိုးတပိုးတနသလွာိုးလ ိုဲ့ ထင်စရွာရ   

လွာပ တယ်။ 

 

မဟိုတပ် ဘ ိုး။ ဒ လ ိုဆ ိုလ ိုရင်ိုးမဟိုတပ် ဘ ိုး။ သ သ က ိုယက် ိုယ် တစ်တယွာက်စ တစ်တယွာက်စ မ ွာ 

က ိုယသ်ယတ်ဆွာင်န ိုင်တ ဲ့၀န်ဆ ိုတွာရ  ပ တယ်။ က ိုယရ် ျုံ့စွမ်ိုးအင်တတွက အကန်ဲ့အသတ်ရ  ပ တယ်။ က ိုယ် 

သယ်တဆွာင်န ိုင်သမျှ အတ ိုင်ိုးအတွာအတွင်ိုးကသွာ သယ်တဆွာင်န ိုင်မ ွာပ ။ ဒ အကန်ဲ့အသတ်က ိုတကျွာ်ပပ ိုး 

တဆွာင်ရ က်န ိုင်ြ ိုဲ့ဆ ိုတွာ အလွန်ခကပ် လ မ်ဲ့မယ။် ဒ ဲ့တကကွာင်ဲ့ က ိုယ်ဲ့က စစက ိုသွာ ပ ိုင်ပ ိုင်န ိုင်န ိုင်ပြစ်တအွာင် 

အွာရ ိုစ ိုက်သင်ဲ့တယ်၊ တစ်ပခွာိုးသ တတွ တဆွာင်ရ က်ရမယ်ဲ့က စစတတွအတွက် အမျွာိုးကက ိုးတတွိုးပ ရင်ိုးန ဲ့ 

အချ  န်တတွမကိုန်သင်ဲ့ဘ ိုးလ ိုဲ့ ဆ ိုလ ိုရင်ိုးပြစ်ပ တယ်။ 

 

တစ်ခ တိုန်ိုးက အနယ်နယ်အရပရ်ပက် ို က မ်ိုးဘွာပညွာတတွလ ည်ဲ့လည်ပပသတနတ ဲ့ ဆရွာတပည်ဲ့ 

န စ်တယွာက် ရ  သတ ဲ့။ တစ်တနဲ့တတွာဲ့ သ တ ိုဲ့က အလွန်အ ဲ့ကသထ န်လန်ဲ့ြွယတ်ကွာင်ိုးတ ဲ့ ပပကွက်တစ်ခိုက ို 

တင်ဆကပ်ပသြ ိုဲ့ အကက  ရတယ်။ အတတွာင်တပခွာက်ဆယ်ပမင်ဲ့တ ဲ့  ိုးက ို ဆရွာက တအွာက်ကထ န်ိုးထွာိုးပပ ိုး 

တပည်ဲ့က   ိုးတ ိုင်ထ ပက် ိုတက်ပပ ိုး ဓွာိုးလ  သ လျက်တတွန ဲ့ ကစွာိုးပပရမယ်ဲ့ပပကွက်တ ဲ့။ တလဲ့ကျင်ဲ့မှုတတွလည်ိုး 

အကက မက်က မလ်ိုပ်ခ ဲ့ကကတယ်။ 

 

တကယ်ဲ့တကယ် ပပမယ်ဲ့တနဲ့တရွာက်တတွာဲ့ တပည်ဲ့ပြစ်သ က စ တ်တတွလှုပ်ရ ွာိုးတနတယ်။ ရင်တတွ 

ထ တ်တနတယ်။ ပြစ်မ ပြစ်ပ ဲ့မလွာိုးတပ ဲ့။ တ ိုင်ထ ပမ် ွာသ တက်ကစွာိုးတနတိုန်ိုး ဆရွာပြစ်သ ဘက်ကမျွာိုး 

ခ တ်တချွာ်တ မ်ိုးပ ိုးသွွာိုးခ ဲ့ရင်ဆ ိုတ ဲ့အတတွိုးက သ က ိုစ ိုိုးရ မ်စ တ၀်င်သွွာိုးတစတယ်။ သ အတပေါ်က ကစွာိုးတန 

ချ  န်မ ွာ ဓွာိုးတတွလ  တတွ မတတွာ်တဆလွတက်ျသွွာိုးခ ဲ့ရင် သ ူ့ဆရွာလည်ိုး အသက်အနတရွာယ်ရ  န ိုင်တယ် 

ဆ ိုတွာက ိုတတွာဲ့ မတတွိုးမ ဘ ိုးတ ဲ့။ 

 

သ က သ ူ့ဆရွာက ိုတပပွာတယ်။ “ဆရွာ၊ အတကွာင်ိုးဆ ိုိုးထ န်ိုးမတ်တပိုးတစလ ိုပ တယ်”လ ိုဲ့။ ဒ တတွာဲ့ 

ဆရွာပြစ်သ က တည်ပင မတ်အိုးတဆိုးတ ဲ့တလသ န ဲ့ “တပည်ဲ့၊ သင်ဲ့က ိုယ်သင်သွာတစွာင်ဲ့တရ ွာက်ပ ။ သင်လိုပ်ရ 

မယ်ဲ့ အလိုပ်က ို သင်ဂရိုစ ိုက်ပပ ိုး အတကွာင်ိုးဆ ိုိုးလိုပပ် ။ င လညိ်ုးင ဲ့က ိုယ်င  တစွာင်ဲ့တရ ွာက်မယ။် 

မ မ က ိုယက် ိုယမ် မ  ဂရိုစ ိုက်ပခင်ိုးဟွာ မ မ တရွာ သ တစ်ပ ိုးပ  အကျ   ိုးမျွာိုးတစန ိုင်ပ တယ်”လ ိုဲ့တပပွာလ ိုက်သတ ဲ့။ 
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ဒ တတွာဲ့တပည်ဲ့ပြစ်သ ကလညိ်ုး ဆရွာဲ့စကွာိုးက ိုနာိုးတထွာင်ပပ ိုး ရ ရ   ဲ့  ဲ့တဆွာင်ရ က်လ ိုက်တွာ သ တ ိုဲ့ရ ျုံ့ 

ပပကွက်က ို တအွာင်တအွာင်ပမင်ပမင် တင်ဆကန် ိုင်ခ ဲ့သတ ဲ့။  

 

ဒ လ ိုပ ပ ။ ဘ၀ခရ ိုးမ ွာ က ိုယ်ထမ်ိုးရမယ်ဲ့အထိုပ်အတွက်သွာ အွာရ ိုစ ိုက်ထမ်ိုးရင်ိုးန ဲ့ တလျှွာက်လ မိ်ုး 

သင်ဲ့ပ တယ်။ က ိုယန် ဲ့မဆ ိုင်တ ဲ့အထိုပ်တတွ၊ က ိုယ်မန ိုင်တ ဲ့၀န်ထိုပ်၀န်ပ ိုိုးတတွက ို သယ်တဆွာင်ပပ ိုး 

တလျှွာက်လ မိ်ုးကကရင်တတွာဲ့ က ိုယ်ဲ့အတွက်လည်ိုး ခရ ိုးြင်ဲ့သလ ို က ိုယ်ဲ့ခရ ိုးတြွာ်တတွကလည်ိုး က ိုယမ်န ိုင် 

မနင်ိုး ပြစ်တနတွာက ိုကကည်ဲ့ပပ ိုး န လ ိုိုးမသွာမယွာပြစ်သွွာိုးန ိုင်ပ တယ်။  

 

မန ိုင်တ ဲ့ ပ ိုင််းက ို လွှတ်ချ 
 

ဒ တတွာဲ့ မန ိုင်၀နက်က ိုးထမ်ိုးတနရတယ်လ ိုဲ့ထင်ရင် မန ိုင်တ ဲ့အပ ိုင်ိုးက ို လွှတ်ချလ ိုက်ပ ။ ဒ လ ိုလွှတ်ချခ ဲ့ 

တွာဟွာ သ မင်ယ်စရွာ ရ က်ရ  ျုံ့စရွာလည်ိုးမဟိုတပ် ဘ ိုး။ မန ိုင်၀နက် ို မန ိုင်၀န်မ နိ်ုးသ ရင်ရပ ပပ ။ မန ိုင်မ န်ိုး 

မသ ဘ န ဲ့ ဆင်တခ င်ိုး ဟ   ချ  သလ ိုဒရ တဒ်ရ တ်ပြစ်တနရင် ခရ ိုးကသ ပတ်ွင်မ ွာမဟိုတပ် ဘ ိုး။ အ ဲ့ဒ မန ိုင်၀န် 

ဆ ိုတွာကလည်ိုး က ိုယက် မ်ိုးကျင်တ ဲ့ နယ်ပယ်မဟိုတ်လ ိုဲ့သွာ မန ိုင်၀န်ပြစ်တနတွာပြစ်ပပ ိုးတတွာဲ့ သက်ဆ ိုင်ရွာ 

နယ်ပယ်မ ွာတနတ ဲ့သ အတွက်ကတတွာဲ့ သ ူ့ဟွာန ဲ့သ  အဆင်တပပတအွာင် တဆွာင်ရ က်သွွာိုးန ိုင်လ မ်ဲ့မယ် 

ဆ ိုတွာက ို သတ ပပ ြ ိုဲ့လ ိုပ လ မ်ဲ့မယ။် 

 

တကယ်စဉ်ိုးစွာိုးကကည်ဲ့ရင် လ တစ်တယွာကစ် ရ ျုံ့ စွမိ်ုးတဆွာင်န ိုင်မှုဆ ိုတွာတတွက သ ပတ်တွာဲ့ 

မတသိုးလ ပ ဘ ိုး။ သက်ဆ ိုင်ရွာနယ်ပယ်အလ ိုက် က မ်ိုးကျင်ရွာလ မမွာန ိုင်ကကပ တယ်။ အ ဲ့ကသတလွာက်တအွာင် 

စွမိ်ုးတဆွာင်ပပန ိုင်သ တတွလညိ်ုး အမျွာိုးကက ိုးရ  ပ တယ်။ က ိုယ်ဲ့နယ်ပယ်န ဲ့က ိုယသ်ွာ တနထ ိုင်လိုပက် ိုင်ကကြ ိုဲ့ 

အတရိုးကက ိုးတွာပ ။ က ိုယ်ဲ့နယ်ပယ်တလိုးက ို တကွာင်ိုးသထက်တကွာင်ိုးတအွာင်၊ တ ိုိုးတက်သထက်တ ိုိုးတက် 

တအွာင် အွာရ ိုစ ိုက်ကကြ ိုဲ့သွာ အတရိုးကက ိုးတွာပ ။  

 

လ တ ိုင်ိုးဘက်စ ိုတတွာ်ကကတွာတတွာဲ့မဟိုတဘ် ိုးတပ ဲ့။ ဒ တပမယ်ဲ့ တစ်ခိုတကွာင်ိုးတတွာဲ့ တကွာင်ိုးန ိုင်၊ 

တတွာ်န ိုင် ကကတွာမျွာိုးပ တယ်။ ဒ ဆ ိုရင် အ ဲ့ဒ တစ်ခိုတကွာင်ိုးက ိုပ  တကွာင်ိုးသထက်တကွာင်ိုးတအွာင်၊ 

တတွာ်သထက်တတွာ်တအွာင် အွာရ ိုစ ိုက်သင်ဲ့ပ တယ်။ က ိုယက် တဆိုးပညွာရ င်လွာိုး။ ဒ ဆ ိုရင် တဆိုးတလွာက 

တ ိုိုးတက်သထက် တ ိုိုးတက်တအွာင် ကက  ိုးစွာိုးပ ။ အင်ဂျင်န ယွာတလွာကအတွက် ဦိုးလ ည်ဲ့မတနပ န ဲ့။ က ိုယ်က 

စ ိုးပွွာိုးတရိုးပညွာရ င်လွာိုး။ ဒ ဆ ို စ ိုးပွွာိုးတရိုးန ဲ့ အမျွာိုးအကျ   ိုးက ိုတဆွာင်ရ က်န ိုင်တအွာင်ကက  ိုးစွာိုးပ ။ ခခွင်ိုးချက် 

အွာိုးပြင်ဲ့ ဘက်စ ိုတတွာ်န ိုင်ကကတ ဲ့သ တတွတတွာဲ့ ရ  ပ တယ်။ ဒ ကတတွာဲ့ သပ်သပ်ပ ။ 

 



7 
 

တကယ်လ ိုဲ့ က ိုယတ်ဆွာင်ရ က်တနရတ ဲ့အပ ိုင်ိုးမ ွာ မန ိုင်၀န်ပြစ်တနပပ လ ိုဲ့ခ စွာိုးတနရပပ ဆ ိုရင် အ ဲ့ဒ  

က ိုယ်ဲ့ရ ျုံ့ က ိုယပ် ိုင်နယ်ပယ်ကတန တစ်ပခွာိုးဘက်က ို ထွက်တနခ ဲ့မ သလွာိုးဆ ိုတွာ ပပန်သ ိုိုးသပ်ကကည်ဲ့ပ ။ 

နယ်က  သွွာိုးရင် က ိုယ်ဲ့နယ်ထ က ိုယပ်ပန်၀င်လ ိုက်ပ ။ ဒ ဆ ိုရင် မန ိုင်၀နမ်ပြစ်တတွာဲ့ဘ  က ိုယ်ဲ့အလိုပ်က ိုက ိုယ် 

အတကွာင်ိုးဆ ိုိုး၊ အထ ိုးခ န်ဆ ိုိုးပြစ်တအွာင် စွမိ်ုးတဆွာင်ပပန ိုင်သွွာိုးပ လ မ်ဲ့မယ။်  

 

ဒ ဲ့တကကွာင်ဲ့ တလျှွာက်ရဦိုးမယ်ဲ့က ိုယ်ဲ့လမ်ိုးခရ ိုး တွင်သထက်တင်ွန ိုင်ြ ိုဲ့အတွက် မန ိုင်တွာတတွက ို 

လွှတ်ချလ ိုက်ပ ၊ န ိုင်တွာတတွက ိုပ  ဂရိုတစ ိုက်သယ်တဆွာင်သွွာိုးပပ ိုးတတွာဲ့ က ိုယ်ဲ့ခရ ိုးက ို တပြွာင်ဲ့တပြွာင်ဲ့ 

တန်ိုးတန်ိုးတလျှွာက်လ မိ်ုးရင်ိုးန ဲ့ က ိုယ်ဲ့ရ ျုံ့အကျ   ိုး၊ က ိုယ်ဲ့ခရ ိုးတြွာ်တတွရ ျုံ့အကျ   ိုးက ို သယ်ပ ိုိုးကကပ လ ိုဲ့ 

တ ိုက်တနွ်ိုးလ ိုက်ပ ရတစခင်ဗျွာ။ 

                                                                                                                              
သ ိုက်စ ိုိုးထွန်ိုး(နတ်ရ ွာ) 

၂၀၁၈ ခိုန စ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်တနဲ့ထိုတ် 

တကကိုးမ ိုသတင်ိုးစွာ 
 


