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ျမန္မာျပည္မွေပးစာ -  

ကဗ်ာအကဗ်ာအကဗ်ာအကဗ်ာအခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕    

 

 

 

 

 
ေျမ၊ ေရ၊ မီး၊ ေလ။ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ေျဗာင္းဆန္သြားေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီး 
ေစခ့ဲပါတယ္။ 
ကုန္းေျမျပင္တခုလုံး တဝုန္းဝုန္း တကၽြိကၽြိ ျမည္သံေတြလႊမ္းေနခ့ဲပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ 
ရာ ႀကီးမားတ့ဲ ‘ဟိုခုဆိုင္’လႈိင္းႀကီး ပင္လယ္မွတက္လာခ့ဲကာ ပ်က္စီးေနၿပီးျဖစ္တ့ဲ ကမ္း႐ိုးတန္းကုိ 
အၾကင္နာမ့ဲစြာ ေခ်မႈန္းသြားခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ ျပင္းျပတ့ဲမီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
ေသေစႏုိင္တ့ဲဓါတ္ႀကီးေလးပါးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးျဖစ္တ့ဲေလဟာ လူသတ္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္တ့ဲ အႏုျမဴဓါတ္ 
ေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ 
မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ပ်က္စီးေစခ့ဲတ့ဲ ငလ်င္-ဆူနာမီ အေၾကာင္း ေျမာက္ျမားစြာေရးခ့ဲ 
ၾကပါတယ္။ အားလံုးဟာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာနဲ႔ ပ်က္စီးမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စကားပရိ 
ယာယ္ သံတူေၾကာင္းကြဲမ်ားနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေရးခ့ဲၾကတာခ်ည္းပါ။ ဒါေပမင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လွပါ 
တယ္။  
သက္ေသသာဓကမ်ားစြာျဖစ္ခ့ဲတဲ့ ေနာက္ထပ္ အေကာင္းဆံုးမ်ားအေၾကာင္းအရာ  တစံု႐ိွေနပါ 
တယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားဟာ ကပ္ေဘးကိုရင္ဆိုင္ရမဲ့ပံုစံအေလ့အက်င့္ ႐ိွေနပံုထင္ေစႏုိင္တဲ့ အရည္ 
အခ်င္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ပါ။ စည္းကမ္း႐ိွမႈ၊ တာဝန္သိမႈ၊ အလိုက္သင့္ တြန္းလွန္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း 
႐ိွမႈ၊ ေလာကဓံကို ႀက့ံႀက့ံခံႏုိင္မႈ၊ စြဲစြၿဲမဲၿမဲအားထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားတ့ဲႏုိင္ငံရဲ႕ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္သြားတ့ဲအုိးအိမ္မ်ားနဲ႔ၿမိဳ႕မ်ား 
အတြက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္တ့ဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာက အၾကင္နာမ်ား အ့ံၾသမႈမ်ားနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနလ်က္ပါ။ အ႐ိွအတုိင္းက်စ္လစ္စြာဆိုရလွ်င္ ဒါဟာ ဂ်ပန္႔နည္းဂ်ပန္႔ဟန္ပါ။ 
ေနာက္ဆံုးမေတာ့ လူ႔စိတ္ဓါတ္ရဲ႕မူလတန္ခိုးအႀကီးဆံုးအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပါ။ 
ေသးငယ္တ့ဲေျခအစံုေပၚမွာ ယုိင္နဲ႔စြာ ေခါင္းမာမာျဖင့္ မတ္မတ္ရပ္ေနတဲ့လူကုိ လႊင့္ပစ္မဲ့ ဓါတ္ႀကီး 
ေလးပါးမွတခု သို႔မဟုတ္ အားလုံးးရဲ႕အဖ်က္အဆီးေတြကို ဒီတန္ခုိးက ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ေစပါ 
တယ္။  
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ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းဟာ အခက္အခဲဒုကၡရဲ႕ အသံုးခံပါ။ အ႐ုပ္ဆိုးၿပီး အဆိပ္ျပင္းတ့ဲဖားျပဳတ္လိုပါ။ ဒါေပမင့္ 
ေခါင္းမွာ အဘိုးတန္ရတနာကိုေဆာင္းလ်က္ပါ။ 
ေသခ်ာပါတယ္၊ ဖါးျပဳတ္ေခါင္းေပၚက ရတနာဟာ လူသားစိတ္ဓါတ္ပါ။ ရတနာရဲ႕ ေျမာက္ျမားလွတ့ဲ 
မ်က္ႏွာကြက္မ်ားမွာ ျပတ္သားထက္ျမက္မႈမ်ား႐ိွကာ ေလာကဓံကိုႀက့ံႀက့ံခံရင္ဆိုင္လိုစိတ္မ်ားျဖင့္ 
အေရာင္ထြက္လ်က္ပါ။ 
ေျမန႔ဲပင္လယ္ရဲ႕ေဒါသမာန္ ပ့ဲတင္သံက ဂ်ပန္ကို အမႈိက္လဲွ႐ွင္းလင္းလိုက္ၿပီး ေနာက္တပတ္အၾကာ 
မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆူနာမီရဲ႕ ေၾကကြဲဘြယ္ေန႔ အသံထြက္ေပၚလာခ့ဲပါတယ္။  
႐ွမ္းကုန္ျပင္ျမင့္ရဲ႕ အေ႐ွ႕ဘက္မွာ ငလ်င္တခုလႈပ္ခ့ဲလို႔ လူရာခ်ီေသဆံုးခ့ဲပါတယ္။ အေဆာက္အဦးမ်ား 
ၿပိဳက်ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးဟာ အလယ္ေခါင္မွာ ခရင္းခြပံုအက္ေႀကာင္းႀကီးနဲ႔ 
နက္႐ိႈင္းစြာကြဲသြားခ့ဲပါတယ္။ 
ဒီအခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေတာင္ဘက္ပင္လယ္ေတြမွာ ေလျပင္းမ်ားက် 
လာခ့ဲပါတယ္။ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာခ်ထားတ့ဲ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူမ်ားကုိ 
တင္ေဆာင္ထားတ့ဲ ထိခုိက္လြယ္ဝါးေဖာင္မ်ားကို တိုက္စားသယ္ေဆာင္သြားခ့ဲပါတယ္။ လူအမ်ားဟာ 
ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ကမ္းေျခကိုျပန္လည္ေရာက္လာႏုိင္စြမ္း႐ိွခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ယခုစာေရး 
ေနခ်ိန္အထိေတာ့ တေထာင္ေလာက္က ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲလို႔ဆိုပါတယ္။ 
၂၀၀၈ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးအေတြ႕အႀကံဳရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာ ကမၻာ့ေနရာအားလံုးမွာ 
အႀကိမ္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနပံုရတ့ဲ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားကုိ အလြန္တုန္႔ျပန္ႏုိင္မ့ဲ အသိမ်ားတိုးတက္ေန 
ၾကပါၿပီ။  
ၾကင္နာေထာက္ထားတဲ့ေစ့ေဆာ္မႈဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳအရေပါက္ဖြားလာတ့ဲ စာနာမွ်ေဝခံစား 
ျခင္းအျဖစ္ ရင့္က်က္လာပါတယ္။ 
ဂ်ပန္လူမ်ဳိးေတြ ဆူနာမီျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သူတို႔ဘဝမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဘို႔ႀကိဳးပမ္းေနတာကုိ 
ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ႐ိွတ့ဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အေ႐ွ႕ဘက္ 
ေတာင္တန္းမ်ားနဲ႔ ေတာင္ဘက္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားမွာ ေသးငယ္ေပမင့္ ဘဝေျပာင္းေစေအာင္ 
က်ေရာက္လာတ့ဲသဘာဝေဘးဆိုးမ်ားေနာက္ပိုင္း ပံုမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားကို 
ကူညီဘို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရဲ႕ ပံုႀကီးခ ဲ်႕ျမင္ကြင္းအျဖစ္ျမင္ေယာင္မိပါတယ္။  
ဒါဟာ လူသားစိတ္ဓါတ္က စိတ္မ်ားနဲ႔ ႏွလံုးသားမ်ားကို ပထဝီအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ ေပါင္းကူး 
တံတားထုိးေပးလိုက္တာပါ။ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ကပ္ေဘးဆုိးႀကီး ထုိးႏွက္ေနတာကုိၾကားၾကားျခင္း သူတို႔ရဲ႕ခံစားမႈနဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္ခံစား 
ေနရတာ၊ ဒီလိုဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ အကူအညီအခ်ဳိ႕ေပးလိုတ့ဲဆႏၵ႐ိွေနတာ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြသိေအာင္ 
ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏုိင္မလဲလုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အ့ံၾသခ့ဲရပါတယ္။ 
ဝမ္းနည္းစြာပဲ ဘယ္လိုပစၥည္းအကူအညီမ်ဳိးကိုမွ် ေပးႏုိင္တ့ဲအေနအထားမွာကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ိွမေနပါ။ 
ေနာက္ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွတ္ရလိုက္ပါတယ္။  
မခိ်မဆ့ံခံစားရဆံုး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ဘို႔ရာ ခြန္အားျဖစ္ေစမ့ဲ ႀက့ံႀက့ံခိုင္မာေက်ာတ့ဲ အရည္အ 
ခ်င္းမ်ား ထပ္ေလာင္းေပးဘို႔ပါ။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးဟာ အလွနဲ႔ကဗ်ာကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးပါတယ္။ ဒါဟာ 
သူတို႔ခြန္အားရဲ႕ သိမ္ေမြ႕ႏုၫံ့တ့ဲအပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကဗ်ာမ်ားကို ေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ငယ္ကေလးမွာ စုေပါင္းထည့္ဘုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။  
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ကံၾကမၼာ အေမွာင္ခ်ိန္တြင္းေရာက္ေနတ့ဲ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထား႐ိွတ့ဲခံစားခ်က္မ်ား တနည္းနည္း 
နဲ႔ ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ 
ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ငယ္ရဲ႕ ကၽြႏု္ပ္တို႔စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ပါဝင္ေရးသားသူမ်ားအနက္ လူသားစိတ္ 
ဓါတ္ရဲ႕ အေျခခံတရားကို ေပၚလြင္ရန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကတ့ဲ စာေရးဆရာမ်ားနဲ႔ ကဗ်ာဆရာမ်ား 
ပါဝင္ပါတယ္။ 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီဝင္ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္လဲ ပါဝင္ပါ 
တယ္။ သူဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အက်ဥ္းခ်ခံခ့ဲရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားတဦးျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ အသက္ 
၇၉ ခုႏွစ္ေမြးေန႔ခ်ိန္နီးမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကလြတ္လာခ့ဲပါတယ္။ 
ေထာင္တြင္း႐ိွစဥ္ သူ႔ကိုပိတ္ပင္ထားသူမ်ားနဲ႔ သူလုိပဲလြတ္လပ္ျခင္းကိုလိုလားသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚ 
မႈေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေရးစပ္ခ့ဲပါတယ္။ 
 “လူကပဲ ေခ်မလား၊ ေထာင္ကပဲေခ်မလား” 
ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သူ႔ကဗ်ာဟာ တူညီတ့ဲအားမာန္ျဖစ္ေစမွာလို႔ ေဟာကိန္းထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ 
 “ဆူနာမီနဂါး၊ ဟီ႐ုိ႐ီွမဗံုးဝင္စားျခင္း”ကဗ်ာမ်ားကိုေရးပါတယ္။ “အာဏာငရဲ”နဲ႔ “လိႈင္းမ်ားရဲ႕ငရဲ”ကိုလဲ 
ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားပါတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ကဗ်ာဆရာ ၃ ေယာက္ကလဲ သူတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္မႈနဲ႔လႈပ္႐ွားမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ 
ဒဏ္မ်ားက်ခံခဲ့ရပါတယ္။ 
ဆူနာမီရဲ႕စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သဘာဝသုိ႔မဟုတ္လူသတၱဝါရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈနဲ႔ ေစတနာသဒၶါ 
တရားတို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲ၊  ဒူကၡေဝဒနာနဲ႔ လူသားစိတ္ဓါတ္တို႔ ၿပိဳင္ပြဲအသြင္ အားလံုးက ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ထား 
ပါတယ္။  
သူတို႔ႀကံဳလာခ့ဲရတ့ဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အားလံုးဟာ စိတ္ဓါတ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈဘက္မွာ ခုိင္မာစြာ 
ရပ္တည္လာခ့ဲၾကပါတယ္။ 
 “အ႐ုဏ္က်င္းဖို႔ ပိုေမွာင္လာတ့ဲ အေမွာင္မ်ဳိးေပါ့ ….. အမွန္တရားဟာ အဲဒီအေမွာင္ကိုဆြဲတက္လာ 
တယ္….. ကမၻာႀကီးေရ…..သင္လဲ အဲဒီအေမွာင္ကို ရဲရဲသာ ဆြဲတက္ခ့ဲေတာ့ …..။” လို႔ ဆရာၿငိမ္းသစ္ 
က ေရးထားပါတယ္။ 
ဆရာ မံု႐ြာေအာင္႐ွင္က ဆူနာမီရဲ႕ေသာၾကာေန႔ “အမည္းႀကီး”ကို ကမၻာ့အၾကင္နာ “အျဖဴ”နဲ႔ႏိႈင္းျပ 
ထားၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ သိမ္ေမြ႕တဲ့စိတ္ဓါတ္ကို ခ်ီးက်ဴးထားပါတယ္။ 
 “အၾကင္နာကင္းတ့ဲလႈိင္းကသယ္ေဆာင္လာတ့ဲဆုိးက်ဳိးဟာ လူ႔စြမ္းအားကို မေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါဘူး”လို႔  
႐ုိး႐ုိးေလးပဲ ဆူနာမီအတြက္ သူ႔ကဗ်ာကို ဆရာဖ်ာပံု နီလုံးဦးက အဆုံးသတ္ထားပါတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ကဗ်ာဆရာမ်ားအေပၚ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားက ႐ွင္း႐ွင္းေလး႐ႈျမင္လိမ့္မယ္လို႔ ု ယံုၾကည္ပါ 
တယ္။ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္    
မွတ္ခ်က္ - ဒီစာဟာ တိရစၦာန္အေၾကာင္းစကားလက္ဆံု(၂)ျဖစ္ရမွာျဖစ္ေပမင့္ ဆူနာမီဂယက္အခ်ိန္မွာ 
တိရစၦာန္မ်ားအေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာဘို႔မသင့္ေသးဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ 
(မုိင္အိနိခ်ိသတင္းစာ ဂ်ပန္၊ ဧၿပီ ၂၃) 
( ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ မိုင္အိနိခ်ိသတင္းစာပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ A FEW POEMS ကုိ ျပန္ဆိုပါတယ္။) 
ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္    ၂၀၁၁-ဧၿပီ ၂၅  


