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ေရဆငး့စိုကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသိုလးက သိုငး့ေ်ပာငး့်ပနးသငးတနး့ 

 

(ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသိုလး ႏြစး(၈၀)်ပညးံ 
ပတၱ်မာ့ရတုအထိမး့အမြတး ဒသမအႀကိမးေ်မာကး ႏြစးလညးမဂၢဇငး့ 

၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏြစးတျငး ဆရာႀကီ့ဦ့တငး်မငးံေရ့သာ့ခဲံေသာ 
သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးန ႔ဲ ပတးသကးတံဲ ေဆာငး့ပါ့ေလ့တစးပုဒး်ဖစးပါတယး။ 

ယခုေဆာငး့ပါ့ကုိ Thaing Byaung Byan FB Account မြ 
ကူ့ယူေဖား်ပတာ်ဖစးပါတယးခငးဗ္ာ။) 

 

ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးႀကီ့ဟာ ယခုဆိုလြ္ငး ႏြစးရြစးဆယး 
်ပညးံသုတိုိငးခဲံပါၿပီ။ က္ဴရြငးယူစရာမလုိတံဲ တကၠသုိလး၊ 
ဆရာဆရာမမ္ာ့န႔ဲ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့ရဲ႕ မိဘန႔ဲ သာ့သမီ့လို 
ေႏျ့ေထျ့စျာ ဆကးဆဵမႈ၊ ဆရာဆရာမမ္ာ့၊ အရာထမး့ အမႈထမး့ွနးထမး့ 
အေပါငး့တုဟိာလညး့ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ ေမျ့်မဴေရ့၊ အေရာငး့အွယး 
စတာေတျန႔ဲ အဂတိလိုကးစာ့မႈ ကငး့ရြငး့စျာ ေရာငးံရဲတငး့တိမးေနထုိငး 
ေပ္ားေမျ႕ႏုိငးၾကပုဵ၊ ပညာသငးၾကာ့မႈမြာလညး့ မဟာသိပၸဵဘျဲ႕၊ 
ပါရဂူဘျဲ႕ေတျအထိ သငးၾကာ့ေပ့ေနပဵု၊ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူ 
ေတျအတျကး ကာယဥာဏ ဘကးစုဵဖျၿဵဖိဳ့တုိ့တကးေစဖုိ႔ 
အာ့ကစာ့ၿပိဳငးပျေဲတျ၊ ယဥးေက့္မႈနဲ ႔ဆုိငးတံဲ နဵရဵကပးစာေစာငးနဲ႔ 
စာေပေဟာေ်ပာပျေဲတျ ပနး့ခ္ီသငးတနး့ေတျစတံဲ တကၠသုိလးႀကီ့ရ႕ဲ 
ဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈေတျဟာ ဂုဏးယူထိုကးစရာေတျပါပဲ။ ေက္ာငး့သာ့ 
ေက္ာငး့သူေတျ စာသငးခ္ိနးအပ ေက္ာငး့ဆငး့ခ္ိနးမြာ ကုိယးွါသနာပါရာ 
အာ့ကစာ့တစးခုခုကု ိ ေလံလာလုိကးစာ့ ေလံက္ငးံသငးယူလုပိါသလာ့။ 
အာ့လုဵ့ဟာ အဆငးသငးံပါပဲ။ အာ့ကစာ့ရဵုထဲမြာ အေလ့ေတျမ၊ 
ေခတးမီစကးေတျနဲ႔ ေလံက္ငးံေနသူေတျ၊ ၾကကးေတာငးရုိကး၊ 
စာ့ပျတဲငးတငး့နစး၊ ပငးေပါငးကစာ့သူေတျ၊ ပုိကးေက္ား်ခငး့၊ 
ေဘားလီေဘာကစာ့သူေတျ၊ ဘတးစကကးေဘာကစာ့ေနသူေတျ၊ 
ေဘာလဵု့ေလံက္ငးံေရ့ကျငး့မြာ ေဘာလဵု့ကစာ့ေနသူေတျ၊ 
အာ့ကစာ့ကျငး့ႀကီ့ရ႕ဲ ေ်ပ့လမး့ေပၚမြာ အေ်ပ့ေလံက္ငးံေနသူေတျ၊ 
အာ့ပါ့တရရြိလြပါတယး။ အဲ… ေဘာလဵု့ေလံက္ငးံေရ့ကျငး့ရဲ႕ 
အေရြ႕ဘကး၊ ်ပညးသူေဆ့ရုဵရဲ႕ ေတာငးဘကး စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးရဲ႕ 
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ဥယ္ာဥးထဲမြာေတာံ ွါသနာရြငးေက္ာငး့သာ့ေတျ ကၽျနးေတားံရဲ႕ 
သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးပညာကို ်မတး်မတးႏုိ့ႏုိ့န႔ဲ သငးၾကာ့ေလံက္ငးံေနတာကို 
ေတျ႕ႏုိငးပါတယး။ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးပညာကို ွါသနာႀကီ့ခဲံတဲံ 
ကၽျနးေတားဟာ ကၽျနးေတားလုိ ွါသနာတူရာ ေက္ာငး့သာ့ 
ေက္ာငး့သူေတျကုိ သငးၾကာ့်ပသေပ့ရေတာံ ပငးပနး့မႈေတျကုိ 
ေပ္ားရႊငးစျာန႔ဲ ေက္ား်ဖတးလာခဲံတာ (၂၁)ႏြစး ေက္ားလာခဲံပါၿပီ။ 
ဒီသကးတမး့အတျငး့မြာ အာ့ကစာ့ႏြငးံ ကာယပညာေကားမတီမြ 
ႀကီ့မြဴ့က္ငး့ပေပ့ခဲံတဲံ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနး စျမး့ရညး်ပပျ ဲ သုဵ့ႀကိမး 
်ပသခဲံဖူ့ပါတယး။ သငးတနး့သာ့ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိလညး့ သငးၾကာ့ 
ေလံက္ငးံေပ့ႏုိငးခဲံပါတယး။ ဆရာ်ဖစးအထိ သငးၾကာ့ေအာငး်မငးခဲံၾကတံဲ 
သုငိး့ေ်ပာငး့်ပနးသမာ့ ေလ့ေယာကးကေတာံ ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ 
တကၠသုိလး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးခဲံၾကတဲံ ကုိေက္ားေဆာငး့၊ ကုိေဌ့ရြိနး၊ 
ကုိစုိ့်မငးံန႔ဲ ကုိဟနးၿဖိဳ့ေအာငးတုိ်ဖစးပါတယး။ သူတုလိုိ အလာ့အလာ 
ေကာငး့တဲံ သငးတနး့သာ့ေတျလညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိပါတယး။ 
ဒီသငးတနး့မြာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလး၊ ေမျ့်မဴေရ့ဆုိငးရာ 
ေဆ့တကၠသုိလး၊ သစးေတာတကၠသုိလးအ်ပငး ဆရာဆရာမမ္ာ့ 
ွနးထမး့မိသာ့စုမ္ာ့ရဲ႕ သာ့သမီ့မ္ာ့၊ ေရဆငး့အေ်ခခဵအထကးတနး့ 
ေက္ာငး့မြ ေက္ာငး့သာ့ငယးမ္ာ့လညး့ ပါွငးပါတယး။ 

၁၉၈၃-ခုႏြစးကစၿပီ့ သငးတနး့ဖျငးံ်ဖစးခဲံတဲံအေၾကာငး့ကေတာံ ဒီလုိပါ။ 
၁၉၈၂-ခုႏြစး ႏြစးကုနးပုိငး့မြာ ကၽျနးေတာံးဇနီ့ ေဒၚေသာငး့ၾကညး၊ ကထိက၊ 
စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ရုကၡေဗဒဌာနရြိရာ ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ တကၠသုိလးသုိ႔ 
မႏၲေလ့ကေန အၿပီ့တုိငး ေ်ပာငး့ေရႊ႕လာခဲံပါတယး။ ကၽျနးေတားံကုိ 

သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးဆရာမြနး့သိတံဲ ပထမႏြစးေက္ာငး့သာ့ 
ေမာငးေက္ားေဆာငး့ကုိ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးပညာ စတငးသငးၾကာ့ 
ေပ့ပါတယး။ တစးဦ့တညး့ေသာ သငးတနး့သာ့ 
ေမာငးေက္ားေဆာငး့အာ့ သငးၾကာ့်ပသေလံက္ငးံေနပုဵေတျကုိ 
ကျယးလျနးသျာ့ရြာၿပီ့်ဖစးတဲံ ဆရာဦ့ဘျနးခ္ိနး့က လာေရာကးၾကညးံရြဳ 
ေလံလာပါတယး။ သူကုိယးတုိငးသငးၾကာ့လိုေပမယးံ က္နး့မာေရ့ 
အေ်ခအေနအရ သငးၾကာ့ချငးံ မရခဲံရြာပါဘူ့။ တေနမြာေတာံ 
အဲဒီအခ္ိနးက အာ့ကစာ့နဲ႔ ကာယပညာ ေကားမတီဥကၠဌ 
ပါေမာကၡဆရာႀကီ့ေဒါကးတာတုိ့လႈိငးကုိ ေခၚလာၿပီ့ ကၽျနးေတားန႔ဲ 
ေတျ႕ေပ့ပါတယး။ ဆရာႀကီ့က စိတးပါွငးစာ့တဲံေက္ာငး့သာ့ 
ေက္ာငး့သူေတျ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးပညာကုိ ေလံလာသငးယူဖုိ႔ 
စာသငးခ္ိနးအပ ေက္ာငး့အာ့ခ္ိနးမြာ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့ 
စိတးေလလျငးံမႈမရြိေအာငး အက္ငးံစာရိတၱပ္ကးစီ့ေစမညးံ အ်ပဳအမႈမ္ဳိ့ 
ေတျ မ်ပဳလုပးမိေစရနးအတျကး တစးဖကးတစးလမး့က တာ့ဆီ့ကာကျယး 
တဲံအေနန႔ဲ သုိငး့သငးတနး့ဖျငးံေပ့ပါလုိ႔ ေတာငး့ဆုိပါတယး။ 
ကၽျနးေတားလညး့ ေခတးပညာတတး သုိငး့သမာ့ေကာငး့ေတျ 
ေပၚထျနး့လာေစဖုိ႔ ေမြ္ားလငးံခ္ကးန ႔ဲ ဆရာႀကီ့ရ႕ဲေတာငး့ဆုိခ္ကးကုိ 
သေဘာတူလကးခဵလိုကးပါတယး။ ၁၉၈၃-ခုႏြစး ဇနးနွါရီလထဲမြာပဲ 
သငးတနး့စဖျငးံခဲံတာ ယေနအခ္ိနးထိပါပ။ဲ 

သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးမြာ လကးသုိငး့၊ တုတးသုိငး့၊ ဓာ့သုိငး့ 
သုဵ့ဘာသာရြိပါတယး။ သုဵ့ဘာသာစလုဵ့ကို သငးရုိ့ညျနး့တမး့အတုိငး့ 
သငးရုိ့သငးလကးန႔ဲ နညး့စနစးတက္ အေ်ခခဵကစၿပီ့ 
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သငးၾကာ့ေပ့ပါတယး။ အေ်ခခဵပုိငးႏိုငးၿပီ့ တုတး၊ ဓာ့ လကးနကးေတျကုိ 
ကၽျမး့ကၽျမး့က္ငးက္ငး ကုိငးတျယးအသုဵ့်ပဳလာႏုိငးၿပဆီုိမြ ပညာအဆငးံကုိ 
တ်ဖညး့်ဖညး့်မႇငးံေပ့တဲံနညး့နဲ႔ သငးၾကာ့ေပ့ပါတယး။ သငးတနး့ကုိ 
ကလပးပုဵစဵနဲ႔ အၿမဲတမး့ဖျငးံလြစးထာ့ေတာံ သငးတနး့အခ္ိနးအတျငး့မြာ 
သငးတနး့သာ့ အသစးအေဟာငး့မ္ာ့ မ်ပတးေလံက္ငးံေနၾကပါတယး။ 
ကလပးပုဵစဵ်ဖစးေပမယးံ လစဥးေၾက့တုိ႔ ွငးေၾက့တို႔ ဆုိတာေတျ မရြိပါဘူ့။ 
အဆငးံေၾက့ဆုိတာပဲရြိပါတယး။ အဆငးံတစးဆငးံကုိ ေငျက္ပးႏြစးေထာငးပဲ 
သတးမြတးထာ့ပါတယး။ မေပ့ႏုိငးလညး့ နာ့လညးၿပီ့ သငးေပ့တာပါပဲ။ 
ေငျေၾက့အရကေတာံ ရြငး့ပါတယး။ ပညာကုိ လုိခ္ငးစိတးရြိၿပီ့ 
ႀကိဳ့စာ့သူေတျဆိုရငး ကၽျနးေတားကုိက အခမဲံအလကာ့ သငးေပ့ခ္ငးေန 
တတးတာပါ။ အဆငးတံစးဆငးံကုိ ႏြစးနြစးသုဵ့ႏြစး ေလံက္ငးံၾကသူေတျ 
လညး့ ရြိပါတယး။ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးရဲ႕ နညး့စနစးေတျ မူေတျ၊ ဟနးေတျ၊ 
မာနးေတျကို ပုိၿပီ့ ေၾကညကးတတးကၽျမး့တာေပါံ။ 

ဒီကေနေခတးမြာ တုိငး့တပါ့က တုိကးခုိကးမႈ အတတးပညာေတျ 
ႀကီ့စုိ့ေနပါတယး။ ကၽျနးေတားတုိ႔ ်မနးမာလူငယးေတျ တုိငး့တပါ့ကလာတဲံ 
သုိငး့ပညာေတျကို မထိေတျ႕၊ မေလံလာ၊ မသငးၾကာ့သငးံဘူ့လုိ႔ 
ဆိုလိုတာ မဟုတးပါဘူ့။ ထိေတျ႕ေလံလာသငးယူချငးံရြိပါတယး။ 
သူအာ့နညး့ခ္ကး ကုိယးံအာ့နညး့ခ္ကး၊ သူအာ့သာခ္ကး၊ 
ကုိယးံအာ့သာခ္ကးေတျကုိ သိရတာေပါံ။ အ်မငးက္ယးက္ယးနဖဲျငးံၿပီ့ 
ေလံလာဖုေိကာငး့ပါတယး။ ဒါေပမယးံ အသိတစးခု သတိတစးခုေတာံရြိဖုိ႔ 
လုအိပးပါတယး။ အဲဒါက လျနးကစဲျာ အထငးမႀကီ့ဖုနိဲ႔ 
သတိရြိမြာကသူတိုႏုိငးငဵေတျမြာမြ ဒီအတတးပညာေတျ 

ရြိတာမဟုတးပါဘူ့။ ငါတုိႏုိငးငဵမြာလညး့ သုိငး့ဆိုတဲံ 
အတတးပညာရြိတယးဆုိတဲံ သတိပါပ။ဲ 

သုိငး့ပညာဆုိတာ ်မနးမာတစးမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ပုိငးဆုိငးတံဲ ်မနးမာံရုိ့ရာ 
ယဥးေက့္မႈ အေမျအႏြစး ်ဖစးပါတယး။ ဂုဏးသိကၡာနဲ႔ 
အစဥးအလာႀကီ့မာ့ပါတယး။ ်မနးမာံသမုိငး့မြာ လကးစျမး့၊ တုတးစျမး့၊ 
ဓာ့စျမး့၊ လြဵစျမး့ ်ပခဲံၾကတဲံ သူရဲေကာငး့ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိပါတယး။ 
ဒီကေနေခတးမြာလညး့ တကယးေလံက္ငးံရငး တကယးတတး 
တကယးစျမး့ပါတယး။ အဲ-ခုႏြစးရကး တစးွုိငး့သုိငး့သငးၿပီ့ ကုိယးံကုိယးကုိ 
သုိးငး့တတးၿပီလုိ႔ ထငးမြတးေနရငးေတာံ မုိကးမရဲာ က္မြာပါပဲ။ တကယး 
သုိးငး့တတးခ္ငးရငး ႏြစးနဲခ္ီၿပီ့ အခ္ိနးေပ့ေလံက္ငးံရမြာပါ။ 
မေတာကးတေခါကးသငး၊ မေတာကးတေခါကးက္ငးံရငးေတာံ 
မေတာကးတေခါကးသုိငး့သမာ့ပဲ ်ဖစးမြာပါ။ အဲဒီရလဒးက 
သုိငး့ပညာအေပၚ အထငးေသ့မႈ ်ဖစးလာမြာ မလျဲပါဘူ့။ ဒါေၾကာငးံ 
သငးတနး့သာ့ေတျကုိ မေတာကးတေခါကးသုိငး့သမာ့ မ်ဖစးေအာငး၊ 
စာရိတၱမခုိငးမာတဲံ လူရမး့ကာ့သုိငး့သမာ့ မ်ဖစးေအာငး 
အၿမဲသျနးသငးဆုဵ့မပါတယး။ အၿမဲတမး့ေလံက္ငးံေနႏုိငးေအာငးလညး့ 
ကလပးပုဵစဵနဲ႔ သငးတနး့ကို အၿမတဲမး့ဖျငးံလြစးထာ့ပါတယး။ ဒီနညး့ဟာ 
တုိ့တကးမႈ အရြိဆုဵ့ပါ။တကယးေတား တကယးတတးတဲံ 
သုိငး့သမာ့ေကာငး့ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ေမျ့ထုတးေပ့ႏုိငးပါတယး။ 
သုိငး့ဆရာ တစးေယာကးမြာ တာွနးေတျအမ္ာ့ႀကီ့ရြိပါတယး။ 
ငါဟာသိုငး့ဆရာဆိုၿပီ့ လႈပးရြာ့မႈမရြိဘ ဲ ထုိငးေနလုိ႔ မရပါဘူ့။ 
်မနးမာံရို့ရာ အေမျအနြစး်ဖစးတဲံ သုိငး့ပညာကုိ်ဖနး်ဖဴ့သငးၾကာ့ 
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ေနရပါမယး။ ရြိၿပီ့သာ့ ပညာေတျကို ေကာငး့သထကးေကာငး့ေအာငး 
ေလံက္ငးံပျာ့မ္ာ့ေနရမယး။ သိပၸဵနညး့က္ ခ္ဥး့ကပးေလံလာရမယး။ 
အရာရာကုိ ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာတတးရမယး။ ေငျေၾက့နဲပတးသကးတဲံ 
ေအာငး်မငးမႈကုိ ေရြာငးရမယး။ သိကၡာရြိရမယး။ လူမႈေရ့နပဲတးသကးတဲံ 
မာနးမာန ကငး့ရမယး။ ပညာကုိ ခုတုဵ့လုပးၿပီ့ ႏုိငးထကးစီ့နငး့ 
လုပးမႈမ္ဳိ့ကငး့ရမယး စတဲံတာွနးေတျ လုိကးနာစရာေတျ 
က္ငးံၾကဵေနထုိငးစရာေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိပါတယး။ ကၽျနးေတားတိုရ႕ဲ 
သုိငး့ပညာဟာ ဂုဏးသိကၡာရြစိျာ တုိ့တကး်ပနးပျာ့ေနေအာငး 
ႀကိဳ့စာ့ေနပါမြ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ တာွနးေက္ပျနးတဲံ သုိငး့ဆရာ 
တစးေယာကး်ဖစးမြာေပါံ။ 

်မနးမာံယဥးေက့္မႈ အေမျအႏြစး်ဖစးတံဲ သိုငး့ပညာဟာ ထိနး့သိမး့ 
ေလံလာလုိကးစာ့မယးံသူမရြိရငး တ်ဖညး့်ဖညး့ တိမး်မဳပးေပ္ာကးကျယး 
သျာ့မယးဆုိရငး ်မနးမာတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့အတျကး အလျနးႀကီ့မာ့တံဲ 
ဆုဵ့ရြဵဳ့မႈႀကီ့အ်ဖစး သတိ်ပဳသငးံပါတယး။ အဲဒီလုိ မ်ဖစးရေအာငး 
်မနးမာႏိုငးငဵသုိငး့အဖျခဲ္ဳပးႀကီ့နဲ႔ သုိငး့ဆရာတုိငး့မြာ တာွနးရြိပါတယး။ 
ကၽျနးေတားကေတာံ ကၽျနးေတားံသကးတမး့အတျငး့မြာ အရညးအခ္ငး့ရြိတဲံ 
သိုငး့သမာ့ေတျကို အဆကးမ်ပတး ေမျ့ ထုတးေပ့ရငး့ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ 
တာွနးကုိ ေက္ပျနးေအာငး ထမး့ေဆာငးသျာ့ဖုိ႔ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး 
ခ္ၿပီ့သာ့ပါ။ ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးမြာ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနး 
သငးတနး့ကုိ ဖျငးံလြစးသငးၾကာ့ေပ့ေနတာ အႏြစးႏြစးဆယးေက္ားပါၿပီ။ 
သငးတနး့သာ့အေဟာငး့ေတျကုိေတာံ မမြတးမိေတာံတာ မ္ာ့ပါတယး။ 
တခါတေလ ်ပနးလညးေတျ႕ရတတးပါတယး။ ႏြစးေတျၾကာေညာငး့ေတာံ 

သူတို႔ ရုပးရညးေတျဟာလညး့ ရငးံက္ကးတညးၿငိမးၿပီ့ ရာထူ့အဆငးံ 
အသီ့သီ့န႔ဲ တုိငး့်ပညးတာွနး ထမး့ေဆာငးေနၾကတာကုိ ဂုဏးယူစရာ 
ေတျ႕ရပါတယး။ သူတုိ႔ဟာ ေက္ာငး့သာ့လူငယးဘွက ကၽျနးေတားံ 
သငးတနး့မြာ တကးေရာကးသငးၾကာ့ ေလံက္ငးံခဲံၾကတံဲ သငးတနး့သာ့ 
ေတျဆုိၿပီ့ ၾကညးႏူ့ွမး့သာရပါတယး။ ဒီလုိပါပ ဲ သုိငး့ပညာကုိ 
စိတးွ ငးစာ့ၾကတယးဆုိရငး ကေလ့ငယးေလ့ေတျကအစ စိတးရြညးရြညးနဲ႔ 
သငးေပ့ပါတယး။ ကၽျနးေတာံးမြာ ထူ့ခၽျနးထကး်မကးတံဲ သုိးငး့သမာ့ 
ေကာငး့ေလ့ေတျ ေပၚထျနး့လာဖုိဆုိတံဲ ေမြ္ားလငးံခ္ကးတစးခုပဲ 
ရြိပါတယး။ 

သငးတနး့သာ့ႏြစးဆယးသုဵ့ဆယးကုိ အပငးပနး့ခဵသငးေပ့ရေပမယးံ 
အဒဲီထဲကတစးေယာကး သိုငး့ပညာကို စျဲစျၿဲမၿဲမနဲ႔ဲ ေလံလာလိုကးစာ့ 
လာၿပီဆုိရငး ကၽျနးေတာံးအတျကး အ်မတးပါ။ အပငး့ပနး့ခဵရက္ဳိ့ 
နပးတယးလုိ႔ တျကးထာ့ပါတယး။ ေရဆငး့စုိးကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးက 
ဘျဲ႕ရသျာ့ၿပီ့်ဖစးတဲံ ေမာငးဟနးၿဖိဳ့ေအာငးဟာ ကေလ့ဘွကတညး့က 
ကၽျနးေတားေလံက္ငးံ ပ္ဳိ့ေထာငးသငးၾကာ့ေပ့ခဲံတံဲ ထူ့ခၽျနးထကး်မကးတဲံ 
သုိငး့သမာ့တစးေယာကးပါပဲ။ အခုဘျဲ႕လညး့ ရသျာ့ပါၿပီ။ 
သိုးငး့ဆရာအ်ဖစးလညး့ ေအာငး်မငးသျာ့ပါၿပီ။ စာေပသငးၾကာ့ရတံဲ 
ေက္ာငး့ဆရာေတျမြာ ေစတနာ၊ ွါသနာ၊ အနစးနာအ်ပငး အသာ့ပါ 
အနာခဵရပါတယး။ ခ္ဳပးပုဵခ္ဳပးနညး့ ခ္ဳိ့ပုဵခ္ဳိ့နညး့ေတျကုိ သငးရတံဲအခါ 
ကၽျနးေတားကိုယးတိုငး အခ္ဳပးခဵအခ္ဳိ့ခဵၿပီ့ သငးေပ့ရပါတယး။ တခ္ဳိ႕ 
အတုိငး့အဆမသိလုပးလုိကးရငး ကၽျနးေတာံးမြာ တစးပတးေလာကးအထိ 
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နာတတးပါတယး။ တကယးနာလာမြ သူတိုခ္ဳိ့တဲံ ခ္ဳပးတဲံနညး့စနစး 
မြနးပါတယး။ မနာေသ့ရငး မမြနးေသ့ပါဘူ့။ 

အခါအချငးံသငးံလုိ႔ ရြငး့်ပရအဵု့မယး။ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးဆုိတံဲ 
အေခၚအေွၚနဲ႔ ပတးသကးလို႔ တခ္ဳိ႕က ဘယးလုိနာ့လညးရမြနး့မသိ 
်ဖစးေနပါတယး။ တကယးေတာံ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးဆုိတာ ရြမး့သုိငး့ပါ။ 
ရြမး့ဘာသာန ႔ဲ ခူ့ကာခ္နး ႔လုိ႔ ေခၚပါတယး။ ခူ့ကာ ဆုိတာ သုိငး့၊ 
ခ္နး ႔ဆုိတာ ေ်ပာငး့်ပနး၊ တုိကးရုိကးဘာသာ်ပနးလုိကးေတာံ 
သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးေပါံ။ ရြမး့်ပညးနယးမြာကုိ တတးတဲံသူ အလျနးရြာ့ပါတယး။ 
တခ္ိနးက ေစားဘျာ့ႀကီ့မ္ာ့ရဲ႕ သကးေတားေစာငးံေတျ လူယုဵေတားေတျမြ 
တတးၾကပါတယး။ အဂၤလိပးအစုိ့ရလကးထကးမြာ ေစားဘျာ့ႀကီ့တစးပါ့ရဲ႕ 
သကးေတားေစာငးံ ဆရာခ္ယးႀကီ့ဟာ လုပးငနး့ချငးမြာ မေပ္ားပုိကးေတာံ 
တာေၾကာငးံ သသူခငးမသိေအာငး တိတးတဆိတးထျကးချာလာခဲံၿပီ့ 
တျဵေတ့နယး ေတာႀကီ့တနး့မြာရြိတဲံ ေဇာတိကုနး့ရျာသာ့်ဖစးၾကတံဲ 
ဦ့ဘုိ့လုဵ၊ ဦ့ေသာမ၊ ဦ့ေမာငးေလ့တို႔ သုဵ့ဦ့သာ့ကုိ 
သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးပညာမ္ာ့ သငးၾကာ့ေပ့ခဲံပါတယး။  ဆရာႀကီ့ 
ဦ့ေမာငးေလ့ကမြတစးဆငးံ တ်ပညးလုဵ့ကုိ သုိးငး့ေ်ပာငး့်ပနးပညာမ္ာ့ 
်ဖနးေွသငးၾကာ့ေပ့မႈေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵမြာ သိုငး့ေ်ပာငး့်ပနးပညာဟာ 
ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ ထီ့ထီ့မာ့မာ့ ွွံဵထညးထညး ရပးတညးႏုိငးခဲံပါတယး။ 
ဒါဟာ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးရဲ႕အေၾကာငး့အၾကမး့ဖ္ငး့ ေ်ပာ်ပတာပါ။ 
ေနာကးေတာံမြ အေသ့စိတးေရ့ပါဦ့မယး။ 

ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးမြာ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးသငးတနး့ ဖျငးံလြစး 
သငးၾကာ့ေနေတာံ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးေက္ာငး့သာ့၊ ေမျ့်မဴေရ့ 
ဆုိငးရာေဆ့တကၠသိုလးေက္ာငး့သာ့၊ သစးေတာတကၠသုိလး 
ေက္ာငး့သာ့ေတျ လာေရာကးေလံလာသငးၾကာ့ၾကေတာံ ကၽျနးေတားံမြာ 
စိတးေအ့ခ္မး့သာန႔ဲ ပညာကုနး မခၽျငး့မခ္နး သငးၾကာ့်ပသေပ့လို႔ 
ရပါတယး။ အေၾကာငး့ကေတာံ သူတို႔ စာရိတၱပုိငး့ကို ကၽျနးေတား 
ယုဵၾကညးတယး။ တကၠသိုလးေက္ာငး့သာ့ ပညာတတးလူငယးေတျ်ဖစးတဲံ 
အတျကး အမြာ့အမြနးကုိ ေကာငး့ေကာငး့ချဲ် ခာ့ႏုိငးတဲံ 
ဥာဏးရညး်မငးံသူေတျ်ဖစးတယး။ ေနာငးအနာဂါတး ်မနးမာႏုိငးငဵရဲ႕ 
အငးအာ့သစးသာ့ေကာငး့ရတနာ ပညာတတးလူငယးေလ့ေတျကုိ 
ကၽျနးေတားတတးကၽျမး့တဲံ သုိငး့ပညာအေမျေပ့ရတဲံအတျကး အလျနးပဲ 
ၾကညးႏူ့ပီတိ်ဖစးရပါတယး။ သူတိုတစးေတျဟာ ေနာငးတခ္ိနးမြာ 
်မနးမာ်ပညးအႏြဵ႔ ၿမိဳ႕်ပေက့္လကးေတာရျာန႔ဲ ေတာႀကိဳအုဵၾကာ့မက္နး 
ႏုိငးငဵေတားက ေပ့အပးတဲံ တာွနးေတျကုိ ်ဖနးက္ကးသျာ့ေရာကး 
ထမး့ေဆာငးၾကရမြာပါ။ အဲဒီလုိ တာွနးထမး့ေဆာငးရတဲံအခါ 
လူဆို့သူခုိ့ မသမာသူေတျေႏြာငးံယြကးဖ္ကးဆီ့ အႏၲရာယး်ပဳတိုကးခုိကး 
လာခဲံရငး ရငးဆုိငးႏုိငးဖုိအတျကး သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးဆုိတံဲ အေဖၚေကာငး့ 
ဟာ သူတိုနအဲတူ ရြိေနပါၿပီ။ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးသငးတနး့ဟာ 
ႏုိငးငဵသာ့ေကာငး့ရတနာေတျ ဆုဵ့ရႈဵ့နစးနာမႈမရြိေအာငး 
တစးဖကးတစးလမး့က ကာကျယးေပ့ရာလညး့ ေရာကးပါတယး။ 
်မနးမာရို့ရာ ယဥးေက့္မႈ အေမျအႏြစးသိုငး့ပညာကုိ အေမျအ်ဖစး 
်ဖနးေွေပ့ရငး့ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာွနးန႔ဲ ႏုိငးငဵတာွနးကုိလညး့ 
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ထမး့ေဆာငးရာ ေရာကးပါတယး။ လူငယးေမာငးမယးမ္ာ့ရ႕ဲ ကာယဗလ၊ 
ဥာဏဗလ၊ စာရိတၱဗလ၊ မိတၱဗလအငးအာ့မ္ာ့ကုိ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရာ 
လညး့ ေရာကးပါတယး။ သုိးငး့ကစာ့်ခငး့်ဖငးံ ဇာတိေသျ့ ဇာတိမာနးနဲ႔ 
မ္ုဳိ့ခ္စးစိတးဓာတးရြငးသနးေစၿပီ့ ်မနးမာမႈကုိ ်မတးႏုိး့လာေစရနး 
ေလံက္ငးံပ္ဳိ့ေထာငးေပ့ရာလညး့ ေရာကးပါတယး။  

ဒီေနရာမြာ ကၽျနးေတာံးအေပၚ အ်မငးမၾကညးတာ တစးခုရြိႏုိငးပါတယး။ 
ကၽျနးေတားဟာ သငးတနး့ေၾက့နဲ႔ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးစာ့ေနတယးလုိ႔ 
ထငးႏိုငးပါတယး။ တကယးေတာံ ၁၉၈၃-ခုႏြစးက စဖျငးံခဲံတံဲ 
သုငိး့ေ်ပာငး့်ပနး သငးတနး့ဟာ ၁၉၉၃-ခုႏြစးအထိ သငးတနး့ေၾက့ လုဵ့ွ 
မေပ့ရပါဘူ့။ အခမဲံ သငးၾကာ့ေပ့တဲံအ်ပငး သငးတနး့သုဵ့ 
ကိရိယာေတျ်ဖစးတံဲ တုတးတို၊ ဓာ့တိုကို ကၽျနးေတားကပဲ 
စုိကးထုတးွ ယးယူေပ့ခဲံတာပါ။ ၁၉၉၃-ခုႏြစးေနာကးပုိငး့မြာ သငးတနး့သာ့ 
ေတျက သငးတနး့ေၾက့ ၁၅၀-က္ပး သတးမြတး အခ္ငး့ခ္ငး့ေကာကးခဵ 
စုေဆာငး့ၿပီ့ ကၽျနးေတားံကုိ လာေရာကး ကနးေတာံၾကပါတယး။ 
ကၽျနးေတားလညး့ ေခတးကာလ အေ်ခအေန စာ့ွတးေနေရ့အေ်ခအေန 
အရ လကးခဵလုိကးပါတယး။ အဲဒီလုိနဲ႔ တေရျ႕ေရျ႕ေ်ပာငး့လဲ 
သတးမြတးလာလိုကးၾကတာ ဒီကေန႔ သငးတနး့ေၾက့ဟာ ပထမအဆငးံ 
ႏြစးေထာငး၊ ဒုတိယအဆငးံ ႏြစးေထာငး၊ တတိယအဆငးံႏြစးေထာငး 
ဆုိတာလညး့ သငးတနး့သာ့ေတျက သတးမြတးေပ့ၾကတာပါ။ 
ကၽျနးေတားံဘကးကေတာံ သငးတနး့ေၾက့ေပ့သညး်ဖစးေစ မေပ့သညး 
်ဖစးေစ မချဲ် ခာ့ဘဲ သငး်ပေပ့ေနတာပါပဲ။ သငးတနး့ေၾက့ မေပ့ႏုိငး 
သူေတျလညး့ ရြိၾကတာပါပဲ။ ရြိလညး့ မၿငိဳ်ငငးတဲံအ်ပငး သူတို႔ကုိ 

အာ့မငယးေစဖိုေတာငး အာ့ေပ့ပါေသ့တယး။ တစးခု သတိရရမြာက 
်မနးမာႏိုငးငဵမြာ သုိငး့ပညာနဲ႔ စီ့ပျာ့ရြာလုိ႔ မရပါဘူ့။ စာ့ွတးေနေရ့န႔ဲ 
ဘွရပးတညးမႈကုိေတာငး အာမခဵခ္ကး မေပ့ႏိုငးပါဘူ့။ အလျနးအငးမတနး 
နညး့ပါ့တဲံ ေငျေၾက့တစးခ္ဳိ႕ကုိေတာံ ရႏုိငးပါတယး။ ကၽျနးေတားနဲ႔ 
အတူတူဆရာ်ဖစးရထာ့ၾကတဲံ သုိငး့ဆရာေတျ ဒီကေန႔ 
အဆငးံတစးဆငးံကို ေငျ ၅ွွွ နဲ႔ သငးေပ့ေနၾကေပမယးံ သူတို႔ 
စီ့ပျာ့ေရ့ဟာ တုိ့တကးမလာပါဘူ့။ အ်မငးရြငး့ေစခ္ငးတာက 
ကၽျနးေတားဟာ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးသငးတနး့နဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ 
လူမႈေရ့ေမြ္ားလငးံခ္ကး လုဵ့ွမထာ့ပါဘူ့။ စီ့ပျာ့ေရ့ ေမြ္ားလငးံခ္ကး 
လုဵ့ွမထာ့ပါဘူ့ဆိုတာပ။ဲ ဒါ ကၽျနးေတားံ သေဘာထာ့အမြနးကုိ 
အရုိ့သာ့ဆုဵ့ တငး်ပတာပါ။ သုိငး့သငးတနး့န႔ဲ ပတးသကးလုိ ႔ကေတာံ 
ကုိယးံတာွနး ကုိယးထမး့ေဆာငးေနတယးလုိပဲ ခဵယူထာ့ပါတယး။ 
ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးမြာ ကၽျနးေတားဖျငးံလြစးသငးၾကာ့ 
်ပသေပ့ေနတဲံ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနးသငးတနး့ရဲ႕ သကးတမး့ဟာ 
ႏြစးဆယးံႏြစးႏြစးထ ဲ ေရာကးေနပါၿပီ။ ဒီသကးတမး့အတျငး့မြာ 
ေငျေၾက့အရြဳပးအရြငး့၊ လူမႈေရ့ အရြဳပးအရြငး့ ဘာတစးခုမြ မရြိခဲံပါဘူ့။ 
သငးတနး့သာ့ေတျဟာလညး့ ေပ္ားရႊငးစျာနဲ႔ ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ 
ေနၾကတာပါပဲ။ ဒီအစဥးအလာေကာငး့ေတျကုိ ဆကးလကးထိနး့သိမး့ 
သျာ့ရမြာ အမြနးပါပဲ။ 

ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးႀကီ့ဟာ ႏြစး(၈ွ)်ပညးံ ပတၱ်မာ့ရတု 
သဘငးကုိ ဆငးႏႊခဲဲံပါၿပီ။ သကးတမး့ရငးံက္ကးလာတာနဲအမြ္ တညးၿငိမးတဲံ 
ဂုဏးသိကၡာန႔ဲ အၿမဲႏုပ္ဳိ လနး့ဆနး့တုိ့တကးေနမယးံ တကၠသုိလးႀကီ့ပါ။ 
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အေလံအက္ငးံေကာငး့ေတျ အစဥးအလာေကာငး့ေတျနဲ႔ ႏိုငးငဵေတား 
အတျကး ေခတးမီတုိ့တကးတဲံ အရညးအခ္ငး့်ပညးံ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ပညာရြငး 
ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ ေမျ့ထုတးေပ့ေနတဲံ တကၠသုိလးၾကီ့ပါ။ 
်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး မရြိမ်ဖစး အလျနးလုိအပးတံဲ အာ့ထာ့ဂုဏးယူစရာ 
်ဖစးတဲံ တကၠသုိလးႀကီ့ပါ။ ဒီလုိ ဂုဏးအဂၤါေတျနဲ႔ ်ပညးံစုဵထုဵမႊနး့ေနတံဲ 
ေရဆငး့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တကၠသုိလးမြာ ကၽျနးေတာံးအေန်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့ 
ေက္ာငး့သမူ္ာ့ရဲ႕ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ ပညာသငးၾကာ့ေရ့အတျကး 
တစးစိတးတစးပုိငး့က အေထာကးအကူ်ပဳႏုိငးမယးံ သုိငး့ေ်ပာငး့်ပနး 
သငးတနး့ဖျငးံလြစးချငးံရတဲံ အတျကးလညး့ မ္ာ့စျာ ဂုဏးယူွ မး့ေ်မာကး 
မိပါေၾကာငး့ ေရ့သာ့တငး်ပအပးပါတယး။ 

ဦ့တငး်မငးံ (သိုငး့ေ်ပာငး့်ပနး) 

  

ဆရာႀကီ့ဦ့တငး်မငးံန ႔ဲ ဆကးသျယးခ္ငးတယး ဆိုရငးေတာ ံလကးရြိမြာ 
ဆရာႀကီ့ဟာ ေန်ပညးေတား ဘူတာႀကီ့ေရြ႕နာ့မြာ ေနပါတယး။ 

ဦ့တငး်မငးံ + Dr. ေသာငး့ၾကညး (စုိကးပ္ဳိ့တကၠသုိလး) လို႔ 
ေမ့ရငးရပါတယး။ 

အာ့လဵု့ပ ဲရႊငးလနး့ခ္မး့ေ်မံၾကပါေစခငးဗ္ာ။ 

 

 

This book is for Educational or Non-Commercial use only.  

Commercial use of this book will be at your Own Risk. 

You can download more books about Martial Arts at 

http://thaingwizard.wordpress.com 

If you like this book please be fun of Thaing Wizard at 

www.facebook.com/ThaingWizard 

You can discuss about Martial Arts at 

www.facebook.com/groups/thaingwizard 

If you want to tell about something you can contact via 

thaingwizard@gmail.com 

http://thaingwizard.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ThaingWizard
http://www.facebook.com/groups/thaingwizard
mailto:thaingwizard@gmail.com

