
အားလပ္ရက္ -၄

ကၽြန္မ ပုဂံသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ေန႔မ်ားကုိ ေရးသားေနစဥ္ အဒဲိေ႐ွ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာလုံးဝမၾကားဘူးတဲ့

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဘြယ္ျဖစ္ရပ္ဆုိးတခုျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီးတ

ေယာက္ကုိ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တကၠစီေမာင္းသမားက သတ္ျဖတ္လုိက္ျခင္းဟာ တစိမ္းတရံစာမ်ား

အေပၚ ပ်ဴငွာစြာဆက္ဆံတယ္လုိ႔ နာမည္ႀကီးေနတဲ့အသုိင္း အဝုိင္း႐ိွ လူအမ်ားကုိ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား

ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ရာဇဝတ္မႈဟာ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈလိႈင္းကုိ႐ိုက္ခတ္လုိက္ပါတယ္။ “ ဒီလိုျဖစ္ရပ္

ဆုိးဟာ ဒီေနရာမွာ တခါမွ်မျဖစ္ခဲ့ဘူးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ နားကုိမလည္ႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ

ဒီလုိလူစားေတြ မဟုတ္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အလြန္ကုိ႐ွက္မိပါတယ္။”လုိ႔ အခင္းျဖစ္ပြါးရာ ေညာင္

ဦးေဒသခံ အမ်ဳိးသားတဦးက ကၽြန္မတုိ႔ကုိယ္စား ေျပာၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။

လူသတ္တရားခံကုိ ဖမ္းမိလုိက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔အညီေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမင့္

အမ်ဳိးသမီးငယ္ကေတာ့ ျပန္လည္အသက္႐ွင္လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သူမကုိသိခဲ့သူမ်ားနဲ႔ခ်စ္ခင္ခဲ့သူ

မ်ားကုိ ကၽြန္မတုိ႔က အထူးေၾကကြဲဝမ္းနည္းေၾကာင္းစကား ပါးရမွာပါ။

အရာရာဟာ ထာဝစဥ္မရပ္တည္ပါ။ ဘယ္အရာမွ မတည္ၿမပဲါ။ ဒါဟာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဗုဒၶက ဆုံးမေပး

တာ နဲ႔ ပုဂံကသင္ၾကားေပးမႈပါ။ ယေန႔တုိင္ မမွားပ ဲေသခ်ာေနတာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမွာကုိ

ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမွာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံရ႕ဲ မေဝးလွတဲ့အရပ္မွာ တႏိုင္ငံလုံးက ဝိဉာဥ္

မ်ားပူေဇာ္ရာဗဟုိဌာနျဖစ္တဲ့ မီးေတာင္ေဟာင္း ပုပၸါးေတာင္ကလပ္႐ိွပါတယ္။ ပုပၸါးရ႕ဲ ႏွစ္စဥ္ပြဲေတာ္

ဟာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ားကုိသာမက ဒီ႐ိုး႐ာဓေလ့ကုိ ေလ့လာဘုိ႔ စိတ္အား ထက္သန္သူ

ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ႐ိွတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကိုပါ ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။ ဒီ႐ိုး႐ာဓေလ့ဟာ ပုဂံ ဘုရင္မ်ား

သူတုိ႔အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအေပၚ ေသေရး႐ွင္ေရးရဲ႕ နတ္ဘုရားမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ပူေဇာ္ခံၾကတဲ့

အခ်ိန္ကတည္းက စတင္ခဲ့တာပါ။



ေ႐ွးဒ႑ာရီအရ ဘုရင္အေနာ္ရထာလက္ထက္က ေတာင္ေတာ္ပုပၸါးေပၚမွာ ပန္းစားဘီလူးမ တ

ေယာက္႐ိွခဲ့ပါသတဲ့။ ထူးျခားတဲ့တန္ခုိးမ်ား႐ိွတဲ့ ေတာ္ဝင္ငယ္ကၽြန္တေယာက္ဟာ လူစြမ္းေကာင္း

ရ႕ဲလ်င္ျမန္မႈနဲ ့ပုဂံကလာၿပီး ဘုရင္အေနာ္ရထာအတြက္ ပန္းမ်ားလာစုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေျမာ္လင့္

ထားသလုိပါပ။ဲ ဒီလူစြမ္းေကာင္းဟာ မိမိကုိယ္ကုိတန္ခုိးနဲ႔ လွပေအာင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ဘီလူးမကုိ

ေတြ႕ျမင္သြားကာ ရည္ငံမိၾကပါသတဲ့။ လူစြမ္းေကာင္းနဲ႔ဘီလူးမတုိ႔ရ႕ဲ ေပါင္းသင္းမႈရ႕ဲအသီးအပြင့္က

ေတာ့ ေနာင္မွာ ေတာင္ေတာ္ပုပၸါးကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကရမဲ့နတ္ဝိဉာဥ္မ်ားျဖစ္လာမဲ့ ေယာက္်ားအမႊာ

ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

မီးေတာင္ေဟာင္းရ႕ဲထိပ္အထိ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ေက်ာင္းကန္တန္ေဆာင္းမ်ား႐ွိေနတာေၾကာင့္

ပြဲေတာ္ခ်ိန္မဟုတ္ေပမဲ့လ ဲခရီးသြားေတြက ပုပၸါးကုိလာၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔လ ဲပုပၸါးဘက္ကုိသြား

ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေတာင္ေပၚေတာ့ မတက္ခဲ့ၾကပါ။ ေတာင္ေျခမွာ႐ိွတဲ့ အမ်ဳိးသားပန္းၿခံဥယ်ဉ္ကို

သြားလည္ခဲ့ပါတယ္။ အသင့္အတင့္ဘတ္ခ်က္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အသင့္အတင့္ဥယ်ဉ္ပန္းၿခံပါ။

ဒါေပမင့္ စိတ္အားထက္သန္ကာ တာဝန္ေက်ပြန္လွတဲ့ဝန္ထမ္းရ႕ဲစိတ္ဓါတ္ေတြကူးစက္မိတဲ့အလား

ကၽြန္မတုိ႔လ ဲစိတ္ဝင္းစားလ်က္ ပညာေတြရခဲ့ၾကပါတယ္။

အျမင့္ပုိင္းဟာ ရာသီဥတု အထူးသာယာေနပါတယ္။ မီးေတာင္ေျမဟာ ႐ွားပါးတဲ့သစ္ပင္မ်ားန႔ဲအပင္

ငယ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းစိုက္ပ်ဳိးဘုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသစ္ခြမ်ားနဲ႔ လိပ္ျပာမ်ားလ ဲေပါမ်ားလွပါ

တယ္။ ဒီပန္းဥယ်ဉ္မွာ ေဆးဘက္ဝင္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားနဲ႔ ဘယေဆးပင္မ်ားကုိ အထူးစိုက္ပ်ဳိး

ပါတယ္။ ဒီပန္းဥယ်ဉ္ဟာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းနဲ႔ သုေတသနျပဳဘုိ႔အတြက္ စံျပျဖစ္ပါတယ္။

ေလဟာေအးျမပါတယ္။ က်ယ္ဝန္းတဲ့သစ္သားကုန္းပတ္ေပၚကေန မီးေတာင္ရ႕ဲ အံ့မခန္း႐ႈခင္းကုိ

ကၽြန္မတုိ႔ခံစားရသလုိ စိမ္းလန္းတဲ့႐ႈခင္းကလ ဲ႐ုကၡေဗဒပညာ႐ွင္မ်ားကုိ ဘဝင္ခုိက္ပီတိျဖစ္ေစပါတယ္။

ပုဂံကို ဘယ္ႏွစ္ေခါက္ပလဲာလာ အသစ္အဆန္းေတြကုိေတြ႕ရမွာကိုေရာ၊ ေစတီပုထုိးမ်ားရ႕ဲၿမိဳ႕ေတာ္ရ႕ဲ



ဆြဲေဆာင္မႈကုိဖမ္းစားမဲ့ ေမွာ္ပဉၥလက္ကိုေတြ႕ရမွာကုိပါ ပုဂံမွာစတည္းခ်တဲ့ေလးရက္အခ်ိန္ဟာ သင့္

ကုိအမွတ္ရေစမွာပါ။ သူ႔ရ႕ဲ႐ိုးရာအႏုပညာမ်ားနဲ႔လက္မႈပညာမ်ား၊ ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အုိးထိန္းသည္လုပ္ငန္း၊

ယြန္းထည္လုပ္ငန္း ေတြဟာလ ဲဆြမဲက္စရာေကာင္းၿပီး အသုံးဝင္စရာမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ပုဂံဟာ

ျမန္မာ့ယြန္းပညာရ႕ဲ ေရခံေျမခံအရပ္ပါ။ နည္းပညာေဟာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ပါ။ ဒါေပမင့္

နည္းပညာသစ္မ်ားကို ဖန္တီးဘုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ကုိလ ဲသတိထားေ႐ွ႕႐ႈေနၾကပါတယ္။ တုိင္းတပါးက

နည္းပညာကို ဆည္းပူးလုိ စိတ္႐ိွေနၾကပါတယ္။ အႀကီးဆုံးယြန္းထည္လုပ္ငန္းဆုိင္ပုိင္႐ွင္ အမ်ဳိးသမီး

ဟာ ျမန္မာ့ယြန္းပညာအတြက္ တုိးတက္ေအာင္ႀကံေဆာင္ႏိုင္မဲ့နည္းလမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္မွာသြားေလ့လာ

ပါတယ္။

သမုိင္းပညာရပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပညာရပ္၊ အႏုပညာ နဲ႔ သဘာဝအလွအပမ်ားကို ပုဂံက မ်ားစြာေပး

လ်က္ပါ။ ဒါေပမင့္ အေရးႀကီးဆုံးက သူရ႕ဲဌာေနျပည္သူမ်ားပါ။ ဂုဏ္ယူရတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းရ႕ဲဌာေန

မ်ားရ႕ဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ ညင္သာသိမ္ေမြ႔မႈနဲ႔ ပ်ဴငွာေဖာ္ေ႐ြ မႈေတြ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းတာ

ေတြဟာ အံ့မခန္းစရာပါပ။ဲ

တေန႔ခင္းမွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ေန႔လည္စာအတြက္ “သာရဘ - ၃” စားေသာက္ဆုိင္ကုိသြားခဲ့ပါတယ္။

သစ္ပင္မ်ားအရိပ္ေအာက္မွာ ခင္းက်င္းထားတ့ဲ ႐ွည္လ်ားတဲ့ စားပြဲမ်ားနဲ႔ထုိင္ခုံ႐ွည္မ်ား႐ွိေပမင့္ ၿမိဳ႕ရ႕ဲ

အေကာင္းဆုံးစားေသာက္ဆုိင္မ်ားအနက္ တခုပင္ျဖစ္ပါတယ္။ “သာရဘ - ၁”ဟာလ ဲဒီအဆင္အျပင္

အတိုင္း႐ိွခဲ့ဘူးပါတယ္။ အခုေတာ့ မူလေနရာကေန ေ႐ြ႕သြားခဲ့ပါၿပီ။ သစၥာ႐ိွေဖာက္သည္မ်ားကေတာ့

အျခားသစ္ပင္မ်ားေအာက္မွာ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာတဲ့ “သာရဘ - ၂” ဆီ ဦးတည္သြားၾကပါတယ္။

“သာရဘ - ၂”လ ဲေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေဟာင္းမ်ားက “သာရဘ - ၃”ကိုပ ဲစြဲစြၿဲမၿဲမဲ

အေလးထားအားေပးလ်က္႐ိွေနပါတယ္။

သစ္ပင္မ်ားရ႕ဲအရိပ္ေအာက္ကစားပြဲခံုမ်ားေပၚက ထမင္းတနပ္ဟာ လူေတြဘာေၾကာင့္ ဒီဆုိင္ရ႕ဲအစား

အစာနဲ႔ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ ေဖာ္ေ႐ြမႈကုိ ႏွစ္သက္မက္ေမာေနရတယ္ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ေစပါ



တယ္။ ေငြက်ပ္ သုံးရာ(အေမရိကန္ ၅၀ ဆင့္ထက္နည္းတဲ့ေငြ)နဲ႔ ထမင္းေမာက္ေမာက္ တပန္းကန္၊

ခ်ဉ္ပတ္၊ ခရမ္းခ်ဉ္သီးအႏွစ္ေဖ်ာ္ရည္စပ္စပ္၊ ႏွမ္းေဖ်ာ္ရည္ျပစ္ျပစ္၊ ငခ်ဉ္၊ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အျဖဳန္း

စတဲ့ အရံဟင္းပြဲ ၅ ပြဲ ၆ ပြဲကုိအႀကိဳက္စားႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္စားသုံးသူတေယာက္အတြက္ လုံ

ေလာက္တဲ့ ထမင္းတနပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အသားနဲ႔ငါးဟင္းပန္းကန္မ်ားကို စားပြဲမ်ားေပၚမွာတင္ထား

ပါတယ္။ အသားတုံး၊ ငါးတုံးမ်ားကို ကုိယ္ယူသေလာက္႐ွင္းရပါတယ္။

ပုဂံမွာေနခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္မရ႕ဲရက္အနည္းငယ္ခရီးကုိ စာတအုပ္အျဖစ္ေရးႏုိင္ေပမင့္ ဒီအခ်ိန္မွာရပ္နား

လိုက္ပါ့မယ္။ အခ်က္အျပဳတ္ဆုိင္ရာထက္ ပုိေကာင္းတဲ့ဘယ္လုိမွတ္ခ်က္ေပးရမွာပါလ။ဲ

ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မ ႐ိုး႐ိုးေလးပေဲျပာပါ့မယ္ - “သာရဘ ၃”ရ႕ဲ ႐ိုးစင္းတဲ့ သာယာၾကည္ႏူးမႈကုိ သင္ လာ

ေရာက္ၿပီး အရသာခံၾကည့္ၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အားလပ္ရက္အျဖစ္ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ခံစား

ၾကည့္ပါ - လုိ႔။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

၂၀၁၁-၁၀-၂၃ (မိုင္အိနိခ်ိ၊ ဂ်ပန္)

( ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ မုိင္အိနိခ်ိေန႔စဉ္သတင္းစာပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ Holiday-4 ကုိ ျပန္ဆုိပါ

သည္)

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

၂၀၁၀-၁၀-၀၃


