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အိုေ်ခ ေ်ပသာ စနစ်တမ ်း’’၁ ဟို ြွငာ့်ဆထ
ို ာ်းသည်၊၊ Oxford

စာတမ်းအကျဉ်း
ဤစာတမ််းသည် မမန်မာာ့ဂန္ထဝင် စာပေ အခ ျို့မှ ဒီမိုကပေစီ
သပ

ာသက်ဝင်သညာ့်

ပလာ့လာ

of government by the whole people of a country,

လွတ်လေ်စွာ

esp through representa-tives whom the elect:”၂

စာပေအခ ျို့ကို

တင်မေထာ်းေါသည်။

ယင််းစာပေမ ာ်းမှ

Adavanced Learners's Dictionaryတွင်လည််း “system

ာထာ်း မှတ်ခ က်

ဟိုပြာ်မေထာ်းသည်။ဆော

ပမာင်ထင်ကလည််း

ိုေင် မင််းမမတ်က အပလ်းထာ်း

ဟာနယတော်းကိုတို်းတက်

ပေ်းတော်းဟို

ပဆာင်ေွက်ပေ်းမခင််းကို ပလာ့လာလို ပသာ ေည်ေွယ်ခ က်မြငာ့်

မြစ်သည်။

သန္နေါတ

တင်မေမခင််း မြစ်သည်။ အပလာ့လာခံ နယ်ေယ်မှာ ဂန္ထဝင်

စည််းပဝ်းမခင််း၊

စာပေအခ ျို့မှ

မေဇာတ်၊

ပဆာင်ေွက်မခင််း၊ ေညတတတည််းဟူပသာ ဥ္ေပဒ ေညတ်

တန္ဒ ကေ ျို့န္ှငာ့် ေဥ္စေါေီေကန် တမိုို့ ြစ်သည်။ ပလာ့လာော တွင်

၍အိုေ်ခ ေ်မခင််း တိုို့သည် ယခိုပခတ်၌ ဒီမိုကပေစီဟိုပခေါ်”၃

ထိုစာပေမ ာ်းမှ ဒီမိုကပေစီသပ

ပ ကာင််း ြွငာ့်ဆေ
ို ှင််းမေထာ်းသည်။ Oscar Wilde ကလည််း

ပမောပေ်းဆိုခွငာ့်မ ာ်း၊ မေည်သူတို့ို၏ သပ
မ ာ်းအာ်း အိုေ်ခ ေ်သူ

ောဇဓမမသဂဂဟက မ််း၊

ဝဇယ

ာ သက်ဝင်သညာ့် အခ က်

မ ာ်းကို

ပြာ်မေမခင််း၊

အခ ျို့ကို

တင်မေ

ထာ်းသည်။

ေပဒသောဇ်ပခတ်

အိုေ်ခ ေ်နည််းမ ာ်း၊
မေည်သူန္ှငာ့်

ပဝြန်သံို်းသေ်မခင််းတန္
ိုို့ ှငာ့်
န္ိုင်ငံအိုေ်ခ ေ်ေံို

“ဒီမိုကပေစီဆိုသည်

ဟူပသာ

တည််းဟူပသာ
အညီ

လူထိုကလူထိုကို

အညွတ်

လူထိုအတွက်

အလိုေ် လိုေ်ခိုင််းမခင််း မြစ်သည်”၄ဟိုြွငာ့်ဆိုထာ်းပေီ်း James

ဆန္ဒကို

ခံယက
ူ ာ

Madison ကလည််း “စစ်မှန်ပသာ ဒီမိုကပေစီ ဆိုသည်မှာ

မေည်သူူ့အစို်းေ

အမြစ်

ေေ်တည်

အစို်းေအာ်း စည််းရံို်းအိုေ်ခ ေ်သညာ့် န္ိုင်ငံသာ်းမ ာ်းေါဝင်ပသာ

ခာ့ပ ကာင််းမ ာ်းကို ပလာ့လာ ပတွျို့ေှလာ ေေါသည်။ ဂန္ထဝင်
ကိုသေှန္ိုင်မခင််း၊

သမဂဂတည််း

ဆိုေမည်

မေည်သူလူထို၏

အတူ

စာပေအခ ျို့မှ

ထိုတော်းတတ
ိုို့ ွင်

ေပဒသောဇ်ပခတ်
ဒီမိုကပေစီသပ

ာ

လူူ့အြွျို့ အစည််း မြစ်သည်”၅ဟို ပြာ်မေ ြွငာ့်ဆထ
ို ာ်းသည်။
ထပ
ိုို့ ကာငာ့်ဒီမိုကပေစီဟူသည်မှာတစ်ပသွ်း

အိုေ်ခ ေ်နည််း
သက်ဝင်သညာ့်စနစ်

တစ်မနို့်

အာဏာမ ်း

ပက ်းဇူ်းမ ာ်း ေေှ ပစေါသည်။

ပဆာင်ေွက်ကာ စီမံအိုေ်ခ ေ် မခင််းကို ပခေါ်သည်။

၁။နိဒါန်း

၃။ မမနမာာ့ဂန္ထ၀ငစကာ်းရမြေအချိ ျို့မှ ဒီမက
ိို ရေစီ
မြန်ြာာ့

ဂနထ၀င်

စာဒပအခ ျို့ ြှ

သရ

စာတြ်ွေး

မဖစ်သည်။

ြက
ို ဒရစ

နှငဂ
်ာ့ နထဝင် စာဒပတက
ို ာ့ ို အဓပပာယ် ဖငဆ
်ာ့ ိုကာ စကာ်းပမေန္ှငာ့်
ကဗ ာဟူ၍ (၂)ပင
ို ွေး် ခွဲကာ တင်မပ

ာွေး ေါသည်။

သက်၀င်

သညာ့်

အစကေင်
အခ က်မ ာ်း

တော်းစီေင်

ပေ်းမညာ့်သူ

မေည်သူအပေါင််း

ဆန္ဒ

အေ

မေည်သူူ့

ဓာန်တွင် “မေည်သူတို့ို၏

ကိုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းမြငာ့်

န္ိုင်ငံ

စတ်တိုင််းက

ဒီမိုကပေစီသပ

ပတွျို့ေသည်။

ာ

ပခတ်ဦ်း

ကာလတွင် လူသာ်း အခ င််းခ င််း ခိုက်ေန်မြစ်ေွာ်းသညာ့် အခါ

၁

မမန်မာစာအြွျို့၊၂၀၀၈၊၁၇၇။

၂

A S Hornby, 1991,319.

၃

ထင်၊ပမာင်၊၂၀၀၂၊၁၂၁။

၄

ပနမခည်ပဇယ ၊၂၀၁၃၊၁၀။

၅
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မေှမြစ်ခာ့သည်။

တိုင်ေင်ကာ

၂။ဒီမိိုကရေစီဟူသည
ြက
ို ဒရစကို မမန်မာ အ

မေည်သူူ့

ာသက၀ငသညာ့ အရေ်းအသာ်းမျာ်း
မမန်မာာ့သမိုင််း

ြက
ို ဒရစ သဒဘာ သက်၀င်သညာ့် အဖွဲျို့ြ ာွေးကို ဒလာ့လာ
ာွေးဒသာ

အတိုင််း

မေည်သူလူထို၏

သပ

ဤစာတမ််းသည်

ာဆန္ဒ

မဟိုတ်

တစ်သံ

ပေှ်းရှု ထာ်းသည်ကို ပတွျို့မမင်န္ိုင်မခင််း ဟူပသာ အက ်း

တင်မပ

“အေေ

သမာ

ထပ
ိုို့ ကာငာ့်

သမတ်က သူကို

ပခါင််းပဆာင်အမြစ်
ထိုသူကိုလည််း

တင်ပမမာက်ေန် ပေွ်းခ ယ် ကသည်။

လယ်ယာလိုေ်ကိုင်

စာ်းပသာက်မခင််း၊

ကိုန်ကူ်းသန််း ပောင််း၀ယ်မခင််းတိုို့ မမေ ေါန္ှငာ့်။ “ငါတိုို့အြိုို့
၁

ေင်မခင််း၊ အညီအညွတ် ပဆာင်ေွက်မခင််း၊ ဥ္ေပဒအတိုင််း
က ငာ့်မခင််း၊

လူကကီ်းသူမ

တိုို့၏

အဆံို်းအမ၌တည်မခင််း၊

အမ ်းသမီ်းမ ာ်းအာ်း မန္ှေ်စက်မခင််း၊ နတ်တအ
ိုို့ ာ်း ေူပဇာ်မခင််း၊

မြစ်ပသာ သပလ်းစေါ်းကို ဆယ်ြိုို့တစ်ြိုို့ ပေ်းကိုန်အံာ့” ဟူ၍

ေဟန္တှော

အမ ာ်းတိုင်ေင်ညန္ှုင််းကာ

ထိုတော်းသည်ေင် ဒီမိုကပေစီ သပ

ဉာဏ်အပမမာ်အမမင်န္ှငာ့်

တအ
ိုို့ ာ်း

ပစာငာ့်ပေှာက်

မေညာ့်စံိုသူကို မင််းအမြစ် တင်ပမမာက် ခာ့ ကသည်။ ထိုမင််းကို

တော်း မ ာ်းမြစ်သည်။

မဟာသမမတမင််းဟို ပခေါ် သည်။ ဤသည်ကေင် မေည်သူကို

ပယာမင််းကကီ်း၏

ဗဟိုမေ ပသာ၊
ဒီမိုကပေစီ

မေည်သူူ့ဆန္ဒကို

မ က်ကွယ်

အသွင်ပဆာင်ပသာ

အိုေ်ခ ေ်

မမေ ပသာ၊
ပေ်း

စနစ်

၏ခေီ်းအစေင်မြစ်သည်။
ဂန္ထဝင် ဟူပသာ ပဝါဟာေကို မမန်မာအ

ဓာန်တွင်

ပြာ်မေော၌

မခင််းတိုို့

မြစ်သည်။

ာ သက်ဝင်ပန သညာ့်

န္ိုင်ငံအိုေ်ခ ေ်ပေ်း

“န္ိုင်ငံကိုစည်ေင်

အမမင်ကို

တို်းေွာ်းပစလိုလျှင်

တစ်ပယာက် န္ှစ်ပယာက် သာ မအိုေ်မစို်း၊ မင််းမှ ်းမတ်
အမ ာ်းအမော်း

ပေါင််းစို

ဟိုေွငာ့်လင််းစွာ

ပမော ကာ်းထာ်းသည်။

အိုေ်စို်းေမည်”၄

ရံို်းစည််း၍

ထိုမျှသာ

မက

“ပခတ်အဆက်ဆက် မှတ်တမ််း တင်ခံေပသာစာပေ”၂ဟို

“အစို်းေဂိုဏ်န္ှငာ့်

ြွငာ့်ဆို

လှန်မေန် လမာ့်မည်၊ မလှန်န္ိုင်လျှင် ထွက်ပမေ်း တမ််းပေှာင်

ထာ်းသည်။

ထပ
ိုို့ ကာငာ့်

ဂန္ထဝင်စာပေသည်

န္ှေ်စက်၍

ခိုင််းလျှင်လှန်

မေန်န္ိုင်လျှင်

ပခတ်အဆက်ဆက် မေ မူမြစ်ေ က်ခာ့ပသာ အပ ကာင််းအော၊

လမာ့်မည်”၅ဟို

အမြစ်အေ က်၊

က ငာ့်သံို်းေမညာ့် ဒီမိုကပေစီ န္ိုင်ငံပေ်း တော်းကို သံို်းသေ်

အမ ်းမ ်း

အြံိုြံိုကို

မှတ်တမ််း

ပေ်းသာ်းထာ်းသည်မှာလည််း

တင်ထာ်းပသာ ခိုင်မာသညာ့် စာပေ အပထာက်အထာ်းမ ာ်း

န္ိုင်ပအာင်

ခ မေထာ်းမခင််း

မြစ်သည်။

န္ိုင်ငံပေ်း

အမမင်သည်

ထိုစာပေ

ဆံို်းမော့မေင်ပသာ

အခ ျို့သည်

စာမ ာ်းမြစ်သည်။

အမ ်းပလ်းေါ်းကို

မြစ်သည်။

ပယာမင််းကကီ်း၏

တော်းနည််း

လမ််းက သည်။

မင််း၊

ေပဒသောဇ် ပခတ်မြစ်ပသာ်လည််း အပနှောက် န္ိုင်ငံမ ာ်းသိုို့

မှ ်းမတ်၊ မင််းခစာ်းန္ှငာ့် တိုင််းသူမေည်သာ်းတက
ိုို့ ို ဆံို်းမပသာ

သွာ်းပောက် ပလာ့လာခွငာ့် ေေှခာ့သမြငာ့် န္ိုင်ငံပေ်း အမမင်

စာမ ာ်းေင်

မမန်မာာ့

က ယ်သည်။ ဤက မ််းကို ပေ်းသာ်းောတွင် အပနှောက်န္ိုင်ငံ

ာသက်ဝင်သညာ့်

တ၏
ိုို့
န္ိုင်ငံပေ်းန္ှငာ့် အိုေ်ခ ေ်ပေ်း အပတွ်းအပခေါ် တက
ိုို့ ို

တည််း။ထို

အထူ်းသမြငာ့်

လက်ပတွျို့

စာပေမ ာ်းအနက်

စကာ်းပမေက မ််း အခ ျို့မှ ဒီမိုကပေစီ သပ
အခ က်မ ာ်းကို ဦ်းစွာပလာ့လာ တင်မေေါမည်။

န္ှလံို်းေိုက်၍ ပေ်းသည်။ ကမဘာ ကညာ့် ကညာ့်မမင်ကာ သံို်းသေ်
ပေ်းသာ်းထာ်း

၃၊၁။ောဇဓမမသဂဂဟကျမ်းမှဒီမိိုကရေစီသရ

ာသကဝငသ

သမြငာ့်

ယခို

မ က်ပမှာက်ပခတ်

န္ှငာ့်

လိုက်ပလ ာ ညီပထွသညာ့် က မ််းမြစ်သည်။

ညာ့အရေ်းအသာ်းမျာ်း
ပယာမင််းကကီ်းဦ်းြို်းလှုင်သည် “ောဇဓမမသဂဂဟ” က မ််း
ကိုကိုန််းပ

ာင်ပခတ်

ပန္ှှောင််းေိုင််းတွင်

၃၊၂။ဝိဇယမြေဇာတမှဒီမိိုကရေစီသရ

ပေ်းသာ်းခာ့သည်။

အရေ်းအသာ်း

မန္တပလ်း ေတနှောေံို နန််းပတာ်အတွင််း မေ မေင် ပမောင််းလမှု
မေ လိုေ်လိုပသာ

ေည်ေွယ်ခ က်မြငာ့်

ပေ်းသာ်းခာ့မခင််း

မြစ်သည်။ အိုေ်ခ ေ်ပေ်း ဆိုင်ော က ငာ့်ထ်းံို က ငာ့်နည််းမ ာ်း၊
ိုေင်မင််းမမတ်

လိုက်နှောအေ်ပသာ

တော်းမ ာ်းကို

မင််းအာ်းအသ ပေ်းဆံို်းမလမို ခင််းမြစ်သည်။
တော်း-၇ေါ်းန္ှငာ့်

အစမေ ထာ်းသည်။

အေေဟာ

ဦ်းေိုည ပေ်းသာ်းခာ့သညာ့် ဝဇယ မေဇာတ်တွင်လည််း
ဒီမိုကပေစီ

သပ

ာ

နယ

ဆို်းသွမ််းလွန််းသညာ့်

မင််းသာ်းကို

မေည်မှ

“တေံတဆစ်

န္ှင်

ကသည်။

အပေ်းအသာ်းကို

သာ်းပတာ်

ထိုတ်ေန်
ဤသည်ကို

ယ်ခါပခတ်မှ မမြစ်

ဝဇယ

မေည်သူမ ာ်း
စာဆိုက

ူ်းမငာ်း ော့တင်ရိုက်ပဆာ်

ပသာင််းပသာင််းပ ကာ်မျှ ဟစ်ပအာ်သံ မ ာ်းလှပ ကာင််း လ ာ်း

ဟူသည်မှာ “စည််းစမ် ခ မ််းသာ မဆိုတ်ယိုတ် တို်းတက်ေွာ်း
၃

သက်ဝင်သညာ့်

ပတွျို့ေသည်။
စိုရံို်းပတာင််းဆို

ပယာမင််းကကီ်းက က မ််းဦ်းနဒါန််းတွင် အေေဟာ နယ

ာသက၀ငသညာ့

ယ်သေ
ိုို့ ှသလ

ဝနို့်ေှင်ပတာ်တိုို့”၆

ဟိုပမ်းမမန််းပ ကာင််း

မ ာ်းပ ကာင််း” မြစ်သည်။ တစ်နည််းအာ်းမြငာ့် တို်းတက်ပေ်း

ပေ်းသာ်း ထာ်းသည်။ ထိုအခါ ဝန်မင််းတက
ိုို့
“သာ်းပတာ်

တော်းမ ာ်းေင်မြစသည်။ထိုတော်း-၇ေါ်းတမ
ိုို့ ှာ စည််းပဝ်းတိုင်

ဩေသ ဝဇယ ဓာ်းမေအတူ အဓမမ မူပသာပ ကာငာ့် မေည်သူ

၁

ေညာေှင်မ ာ်း၊၁၉၉၃၊ေ-တွ၊၁၅။

၄

၂

မမန်မာစာအြွျို့၊၂၀၀၈၊၇၈။

၅

၃

၆

ဩ

ာသာ

ဝံသမပထေ်မမတ်၊အေှင်၊၂၀၀၉၊၃၅။

င်၊ဒြာင်၊၂၀၀၂၊၁၅၁။
င်၊ဒြာင်၊၂၀၀၂၊၁၁၈။

ဘရင်၊ ဦွေး၊ ဟသာဝတ၊ ၁၃၁၂၊ ခန်ွေး-က၊၂၇။
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ဗ ာလှုင်မခံန္ိုင်

သံပေ င်
သာ်းပတာ်ကို

မေည်သူမ ာ်း၏ သပ
သညာ့်အတွက်

သံပတာ်ဦ်း

ိုော်း”၇ ဟို ပြာ်မေထာ်းသည်။ ထိုအခါ

တင် ကေါသည်
မင််းသည်

ဟစ်ပအာ်၍
ခ စ်ခင်

ေါပသာ်လည််း

ာထာ်း မှတ်ခ က်ကို အပလ်းထာ်း

သာ်းပတာ်ဝဇယအာ်း

ပလ ာာ့ စတ် မပေ ာာ့တညာ့် ကိုယ်ပတာာ့်အပေ်း ေှပခ ပသ်းဟို
ေေ်ပဝ်းပမမတာထွက်ခာ့ခွာ”၄

ဟိုလည််းပကာင််းြွျို့ဆိုထာ်း

သည်။ တည်ေင်ပစာငာ့်နတ်သာ်း၏ လမ််းမှန်ပောက်ပအာင်
ပနောပမခာက်ေါ်းမှ

မင််းအာ်း

ဤ သည်ကို စာဆိုက “ပနှောက်ောဇဝင် သာ်းပတာ်ကို

မန္ှစ်သက်မှုအသံပမခာက်ေါ်းကိုကိုယ်ပတာ်တိုင်

ကာ်းနှော

စံိုမက်မေည်ကို

ေမခင််းပ ကာငာ့်အဓမမမင််းအမြစ်မှဓမမမင််း

ြ က်တယ်လိုို့

မေည်မှန္ှင်ခာ့ေသည်။

မဝှန်မဝါသွင်မေင်လ ာမြငာ့်”၃ဟိုလည််းပကာင််း၊“အာ်းပတာ်မ

အကခောတင်ပောာ့မည်

တိုင််းခွင်ကေယ်သင််းေါ ကျွန်ေါ ပြာင်ကကီ်းစွာန္ှငာ့် လွတ်ော
နယ်ေင်လယ်သိုို့
မေည်သူူ့

အလိုက

ညွှန် ကာ်းမေသပေ်းမခင််း၊

အိုေ်ခ ေ်န္ိုင်ခာ့မခင််းမြစ်သည်။

မှ ်းမတ်မ ာ်း”၁ဟူ၍

ပမျှာလိုက်ေမည်
မေတ်သာ်းစွာ

စီေင်ပဆာင်

ေွက်

ပေ်းခာ့သည်။

မေည်သူူ့အသံကိုအပလ်းအမမတ်ထာ်းကာဂရိုတ
စိုက်န္ှငာ့်မေ မေင်ပမောင််းလခာ့မှုပ ကာငာ့်ဒီမိုကပေစီ စည််းဝိုင််းသိုို့
ဝင်ပောက်လာမခင််းမြစ်သည်။ေပဒသောဇ်

မေည်သူ၏ပတာင််းဆိုမှုကိုလိုက်ပလ ာမခင််းသည်မေည်သူူ့
ဆန္ဒကိုအပလ်းထာ်းခာ့သညာ့်

ဒီမိုကပေစီသပ

ာသက်

အမြစ်ပမောင််းလ

ပခတ်မြစ်ပသာ်

လည််း မေည်သူူ့ဆန္ဒကို ေစ်ေယ် မထာ်းပသာသပ

ာကို

ပတွျို့ေသည်။

ဝင်သညာ့်အိုေ်ခ ေ်ပေ်းတော်းေင်မြစ်သည်။ေပဒသောဇ်ပခတ်
မြစ်ပသာ်လည််းမေည်သူူ့သပ

ာထာ်းကို လ စ်လျှ ရှုမခင််းမမေ

ခာ့ပေ။လွတ်လေ်စွာပမောဆိုခွင၊ာ့် ပတာင််းဆိုခွင်ာ့
မှာ ဒီမိုကပေစီ သပ

၄၊၂။ြေဉ္စြေါြေီေကနမှဒီမိိုကရေစီသရ

ပေ်းထာ်းမခင်

မျာ်း

ာတော်း၏ ပေှျို့ပမေ်းမြစ်သည်။

ေဉ္စေါေီေကန်ကိုနှော်းခံပတာ်ကကီ်းဦ်းပေွှေနီပေ်းြွျို့ခာ့သည်။မမ
တ်စွာ

ပဟာ ကာ်းပတာ်မူပသာ

ေဉ္စေါေီသည်အတတ်

သညာ့ အရေ်းအဖျို့မျာ်း
ဧခ င််းအစေှသည်တမိုို့ ြစ်သည်။

ိုော်း

ေကန်၊

အသီတနေါတ်မှ

“မဟာသကိုဏာလဇာတ်”၅ မြစ်သည်။

၄။မမနမာာ့ဂန္ထ၀ငကဗျာအချိ ျို့မှဒီမိိုကရေစီသရ ာသက၀င
မမန်မာာ့ဂန္ထဝင်ကဗ ာမ ာ်းသည်ေ ျို့၊

ာသက၀ငသညာ့အဖျို့

ပမာ်ကွန််း၊

ယင််းတိုို့အနက်မှေ ျို့ကဗ ာ

ဝက ပမမစိုင်လှ ပသာ အက ်း

ပ ကာငာ့်ကိုယ်အပတွျို့သည်နတ်ကာ့သထ
ိုို့ ူ်းမခာ်းသည်။

ဗာ

ောဏသီမင််းသည်မင််းက ငာ့်တော်းန္ှငာ့်မေညာ့်စံိုပသာတော်းမင််း

န္ှငာ့် ေကန် ကဗ ာတိုို့ မဒီမိုကပေစီသပသာ သက်ဝင်သညာ့်

မမတ်

မြစ်သည်။

တိုင််းမေည်အပေ်းကို

ဥ္ပေကခာမမေ

အြွျို့မ ာ်းကို ပလာ့လာတင်မေေါမည်။

အပမမမေတ်ပေှ်းရှုပလာ့လာပနသူမြစ်သည်။မေည်သူ ကာ်းသိုို့
သွာ်းလာကာအပမမမေတ်သတင််းနှောပလာ့ေှသည်။

၄၊၁။တိန္ဒ ကြေျိ ျို့မှဒီမိိုကရေစီသရ

အသံကိုနှောခံလိုပသာပ ကာငာ့်တစ်ဦ်းတည််းရိုေ်ြ က်ကာစန

ာသက၀ငသညာ့

ည််းနှောထွက်လာေံိုကို“မဟီေတမေည်ကကီ်း

အဖျို့မျာ်း
တန္ဒ ကေ ျို့ကို မင််းလှသခဂသူ

ွျို့ခံ ကင််းဝန် မင််းကကီ်း

ပေ်းြွျို့သည်။ယင််းဇာတ်သည်မမတ်စွာ

ိုော်းပဟာ

တိံသန

မညီညွတပ
် သာမင််းကိုတည်ေင်ပစာငာ့်

ဟိုြွျို့ထာ်းသည်။

သာ်းကမင််းက ငာ့်တော်းန္ှငာ့်အညီအိုေ်ခ ေ်ေန် ဆံို်းမထာ်းပသာ

ထိုသိုို့

အိုေ်ခ ေ်ပေ်းတွင်
သတ သံပဝဂ

သွာ်း၍သံပသနှော

မေည်သူူ့အသံ

စနည််းနှောေင််း

မှာ်းယွင််းမှုေှေါက

မေည်သူူ့အသံ

ကိုနှောခံမခင််းမြငာ့်အမှန်တညာ့်မတ်န္ိုင်မည်မြစ်သည်။ ေပဒသ
ောဇ်ပခတ်၏ဒီမိုကပေစီသပ

ာသက်ဝင်သညာ့်

တော်းေကာမေည်သူတအ
ိုို့ သံနှော်းပထာင်ေန်ရိုေ်ြ က်၍စနည််း
နှော ထွက် ခာ့သည်။ ယင််းကို “ငါသည်ရိုေ်ဟန် လူသာမန်သိုို့

၃

ကင်ွေးဝန်ြင်ွေးကကွေး၊ ခိုနစ်ြပေါ၊ ပ-၃၀၊ ၂၃၊

၄
၇
၁
၂

-ယင်ွေး-၊ ၂၈။
ေင်၊ ဦ်း၊ ဟံသာဝတီ၊ ၁၃၁၂၊ ၃၆။

ဒညာင်ကန်ဆရာဒတာ်ဘရ
ို ာွေးကကွေး၊ ၂၀၀၅၊ စ-တွဲ၊ ၇၆၄။

ပမပေ”၆

ေဉ္စေါေီန္ှငာ့် ပတွျို့ဆေ
ံို ံိုကို ြွျို့ဆိုထာ်း မခင််းမြစ်သည်။

ဇာတ်မြစ် သည်။
ိုော်းပလာင််းတည်ေင်ပစာငာ့်နတ်သာ်း၏ ဆံို်းမလမ််း

အပ ကာင််း

မခင််းော ကာ်းခ င်စွာမူ ညဉာ့်ခါလတ်ပသာ် မင််းမမတ်ပက ာ်တိုို့
ကိုယ်ပတာ်ဝတ်စာ်းမထင်ေှာ်း

ိုော်းပလာင််းနတ်

မှန်ကူကကံသည်

မူကာ်းမေည်သူကိုပေှာင််းပကာင််းမပကာင််းကို

ေါတ်လာ“ဂန္ဓတန္ဒ က”၂ဇာတ်မြစ်သည်။ မင််းက ငာ့်တော်းန္ှငာ့်

ညွှန်မှုပ ကာငာ့်ေဥ္စလောဇ်မင််းကကီ်းသည်

မေည်သူူ့

-ယင်ွေး-၊ ပ-၃၃၊ ၂၆။

၅

ဒညာင်ကန်ဆရာဒတာ်ဘရ
ို ာွေးကကွေး၊ ၂၀၀၆၊ ပဥ္စ-တွဲ၊ ၆၇၀။

၆

ဒရွှေန၊ ဦွေး၊ နာွေးခဒတာ်ကကွေး၊၁၂၂၅၊ ၂၆။

260 of 267

အိုေ်ခ ေ်

ပေ်းခံယခ
ူ က်ကိုေဉ္စေါေီေကန်တွင် အထင်အေှာ်း မမင်ပတွျို့

မမန်မာာ့ဂန္ထဝင်စာပေမ ာ်းက သက်ပသ ညွှန််းပန ေါပတာာ့

ေသည်။

သည်။

၅။ ခခ ငိုသို်းသြေချက

ကျမ်းကိို်းစာေင်း

။

မမန်မာာ့ဂန္ထဝင် စာပေမ ာ်းသည် ေပဒသောဇ် ပခတ်ရှု
ပထာငာ့်အပထွပထွကို

ရှုမမင်သံို်းသေ်န္ိုင်သညာ့်ပခတ်ပ က်းမံို

မမနမာ

ာသာ

စာမ ာ်း မြစ်သည်။မဟာသမမတ မင််းပေွ်းခ ယ်တင်ပမမာက်

(၁)ကင််းဝန်မင််းကကီ်း။(ခိုန္ှစ်မေါ)။တန္ဒ ကေ ျို့။မန္တပလ်း၊မမ

ခာ့မခင််းကေင်မေည်သူပေွ်းခ ယ်ခာ့သညာ့်

ပဇာ် ေံိုန္ှေ်တက
ို ်။

မေည်သူူ့သမမတမြစ်

သည်။ သက်ဦ်းဆံေိုင် ေပဒသောဇ်ပခတ် မြစ်ပသာ်လည််း

(၂)ပညာင်ကန်ဆောပတာ်

မေည်သူူ့ဆန္ဒ

ငါ်းောာ့ငါ်းဆယ်ဝတထ ၊စ-တွ၊ ေန်ကိုန်၊ သန််းထွန််းပအာာ့ြ်ဆက်။

အဓမမမင််း

ကိုအပလ်းထာ်းသည်။

ိုေင်မင််းမမတ်သည်

မြစ်ပနခာ့ပသာ်မှ ်းမတ်မ ာ်းက

လမ််းမှန်ပောက်

ပအာင်တညာ့မ
် တ်ပေ်းတတ် ကသည်။ဤသည်ကိုလည််း

ိုော်းကကီ်း။ (၂၀၀၅)။ ေံိုပတာ်စံို

(၃)ပညာင်ကန်ဆောပတာ်
ို

ိုော်းကကီ်း။ (၂၀၀၆)။ ေံိုပတာ်စံို

ငါ်းောာ့ငါ်းဆယ် ဝတထ ၊ေဥ္စ-တွ ၊ေန်ကိုန်၊ သန််းထွန််းပအာာ့ြ်

ေင်မင််းမမတ်ကအပလ်းထာ်းကာလိုက်နှောပဆာင်ေွက် သည်၊

ဆက်။

က ငာ့်ကကံအာ်း

(၄)ထင်၊ပမာင်။(၂၀၀၂)။ပယာမင််းကကီ်းဦ်း

ထိုတ်သည်ကိုပလ်းစာ်းြွယပ
် တွျို့မမင်ေသည်။

်းို လှုင်အတထ ေပတတ

မေည်သူေှောသိုို့သွာ်းပောက်ကာစနည််းနှောတတ်မခင််း အပလာ့

န္ှငာ့်ောဇဓမမသဂဂဟက မ််း၊စ-

သည် သတင််းအ ခ က်အလက်န္ှငာ့် ပထာက်လှမ််းမခင််း၏

ကကမ်။ေန်ကိုန်၊ောမေညာ့်ပအာာ့ြ်ဆက်။

အစအဦ်းမြစ်မည်။ကိုန််းပ

(၅)ပနမခည်ပဇယ ။(၂၀၁၃)။ဒီမိုကပေစီကိုြွငာ့်ဆို ကသည်

ာင်ပခတ်ပန္ှှောင််းေိုင််းတွင်မမန်မာ

တသ
ိုို့ ည်အပနှောက်န္ိုင်ငံမ ာ်းန္ှငာ့်ကူ်းသန််းဆက်ဆံမှုမ ာ်းသည်။

မ ာ်း။ ေန်ကိုန်၊စာပေပလာကေံိုန္ှေ်တိုက်။

ပယာမင််းကကီ်းဦ်းြို်းလှုင်သည်အပနှောက်န္ိုင်ငံမ ာ်း၏အိုေ်ခ ေ်

(၆)ေညာေှင်မ ာ်း။ (၁၉၉၃)။ မှန်နန််းောဇဝင်ပတာ်ကကီ်း၊ေ-

ပေ်းစနစ်ကိုတပစာ့တပစာင််းပလာ့လာခွငာ့်ေခာ့သည်။ထို့ိုပ ကာငာ့်

တွ။

လည််းအပနှောက်

ေန်ကိုန်၊မမန်မာာ့အလင််းသတင််းစာတိုက်န္ှငာ့်ဂါဒီယန်သတင််း

န္ိုင်ငံအိုေ်ခ ေ်ပေ်း

တော်းပတာ်မ ာ်းန္ှငာ့်

စနစ်ကို

ိုော်းပဟာ

တိုက်ဆိုင်ညန္ှုင််းကာောဇဓမမသဂဂဟ

စာ တိုက်။

က မ််းကိုပေ်းသာ်းခာ့သည်။ဤသည်ကေင်မမန်မာာ့အိုေ်ခ ေ်ပေ်း

(၇)

ကို ကမဘာ ကညာ့် ကညာ့်မမင်န္ိုင်ပအာင်ကမဘာာ့အိုေ်ခ ေ်ပေ်းန္ှငာ့်

ခက်ဆစ် အပမြစံို။ ေန်ကိုန်၊စ ကာဝဠာစာေံိုန္ှေ်တိုက်။

ယှဉ်မေထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ဤသည်မှာမမန်မာာ့ဂန္ထဝင်စာ ပေ

(၈)မမန်မာစာအြွျို့။ (၂၀၀၈)။ မမန်မာအ

မ ာ်းမှပတွျို့မမင်ေပသာ

ေန်ကိုန်၊ပနလင််းေံိုန္ှေ်တက
ို ်။

ဒီမိုကပေသပ

ာ

သက်ဝင်သညာ့်

အိုေ်ခ ေ် ပေ်းအစဉ် အလာမ ာ်းေင် မြစ်ေါပတာာ့ သည်။

ေင်၊ဦ်း၊ဟံသာဝတီ။

(၁၃၁၂)။

(၉)ပေွှေနီ၊ဦ်း၊နှော်းခံပတာ်ကကီ်း။

ဝဇယမေဇာတ်န္ှငာ့်
ဓာန်၊ (ဒို-ကကမ်)။

(၁၂၂၅)။

ေဥ္စေါေီေကန်

။ေန်ကိုန်၊ န္ွယန
် ီေံိုန္ှေ်တက
ို ်။
၆။နိဂို်း

(၁၀)ဩ

မမန်မာာ့ဂန္ထဝင်စာပေအပထွပထွသည် အြို်းအနဂဃ ထိုက်
တန်လှသညာ့်ေတနှောသိုက်မြစ်သည်။ထိုစာ ပေမ ာ်းမှပန္ှှောင််း
ပခတ်

လူတို့မ
ို သမမီလိုက်ပသာအပ ကာင််း

ာသာ

ဝံသ၊အေှင်၊မပထေ်မမတ်။(၂၀၀၉)။

ပတသနသရိုေ်မေအ

ဓာန်။

ေန်ကိုန်၊ကမဘာပအ်း

သို
စာေံို

န္ှေ်တက
ို ်။

အောမ ာ်း၊

အမြစ်အေ က်မ ာ်းကို ပလာ့လာ သေှခွင်ေ
ာ့ သည်။ သက်ဦ်း

အဂဂလိြေ

ဆံေိုင် ေပဒသောဇ် ပခတ် မေည်သူမေည်သာ်း တိုို့သည်

(၁၁)

လွတ်လေ်စွာ

LEARNER’S DICTIONARY,London, Oxford University.

ပမောပေ်းဆိုခွငာ့်

ေသူမ ာ်း

မြစ်သည်။

လူူ့အခွငာ့်အပေ်းကို အမေညာ့်အဝ ခံစာ်းေသူမ ာ်းမြစ်ပ ကာင််း
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စျာတမ််းအက ဉ််း
ဤစာတမ််းတွင် ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာခ ်းဖွွဲ့သူတ၏
ို့
စကာ်းလ်း

က ယ်ဝန််းစွေျာလွှမ််းခေြုံ၏။မက ဉ််းခပမျာင််းခြ။”၂

တီထွင်ဆန််းသစ်မှုနှင် အခတွ်းစတ်ကူ်းဆန််းသစ်မှုတို့က ခလ

ဆ ါသည်။

လာတင်ပ ထာ်း ါသည်။

ကဗ ာဆ ာသည်

ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာတွင်

စကာ်းလ်း

သမင််းခေတ်က

ဟ

ပဖတ်သန််းခနသူပဖစ်

တီထွင်ဆန််းသစ်မှုအမ ်းမ ်းနှင် စတ်ကူ်းဆန််းသစ်မှုတို့သည်

သည်။ ထသို့ ပဖတ်သန််းခနခသာ သမင််းခေတ်၏ ထင်ဟ ်

ကဗ ာအာနသင်ကစူ်း ှထက်ပမက်ခစခ ကာင််းခလလာတင်ပ

ေ က်မ ာ်းက ကဗ ာဆ ာက ကဗ ာပဖင်ဖွွဲ့နွွဲ့ ခဖာ်ပ ခလသည်။

ထာ်း ါသည်။ ဤစာတမ််း ါ အေ က်အလက်မ ာ်းသည် ခေတ်

ထခ
ို့ ကာင် ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာမ ာ်းတွင်ကဗ ာဆ ာမ ာ်း၏ခေတ်

ခ ေါ်ကဗ ာက ခလလာ ာ၌ အခထာက်အကူပ နင်မည်ပဖစ်

ပ င်ေစာ်းမှုမ ာ်းကခတွွဲ့ ှနင်သည်။ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာဆ ာမ ာ်း

သည်။

၏

ခသာေ က်စကာ်းလ်းမ ာ်း။ကဗ ာဘာသာစကာ်း၊ခေတ်ခ ေါ်က

အဇဈတတ င််းတွင်လည််း အနက်ရှုင််းဆ်းထ ခ ါက်ခ ာက်ခန

ဗ ာ၊စကာ်းလ်းတီထွင်ဆန််းသစ်မှု၊ခနို့စဉ်သ်းခ ါဟာ ပ ပေင််း၊

သည်ကခတွွဲ့

ကဗ ာအခတွ်း။

သ်းသ ် လ င်ယင််းစာခ အန ညာ၏ သခဘာသဘာ၀က

၁။ နိဒါန််း

အခ ကျာင််းအရျာြိုံင််း၊ ြုံသဏ္ဌျာန်ြိုံင််းဟူ၍ ေွပော်းခလလာ

ပမန်မာကဗ ာသည် ဂခေတ်မှစတင်၍မ က်ခမှာက်ခေတ်တင်
ခအာင်စာခ သမင််းစဉ်တစ်ခလ ာက်အဆက်မပ တ်ခ ေါ်ထွန််း
ေ ါသည်။မ က်ခမှာက်ခေတ်တွင်ခေတ်စမ််းကဗ ာ၊စာခ သစ်
ကဗ ာ၊မ်းခ ကဗ ာ၊ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာဟူ၍အဆင်ဆင်ပဖစ်ထွန််း
လာေ ါသည်။၁၉၇၀ေနို့်မှစတင်၍ပဖစ်တည်လာေခသာခေတ်
ခ ေါ်ကဗ ာသည်ယေင်ပဖစ်တည်ခနေခသာအစဉ်အလာကဗ ာ
မ ာ်းနှင်အခ ကာင််းအ ာခ ာ သဏ္ဌာန် ါကွပ ာ်းလ က် ှခန
ါသည်။ဤစာတမ််းတွင်ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာအေ ွဲ့ကအခလလာ

ခေတ်ပ င်ေစာ်းမှုမ ာ်းသည်

ဗဟဒ္ဓ င််းက ယ်ပ နို့်သလ

ါသည်။ စာခ အန ညာတစ်

်က ခလလာ

ခ မည်။ အခ ကာင််းအ ာ င််းတွင် ကဗ ျာဆရျာ၏ေစျာ်းမှု၊
အခတွေ်းစိတ်က်းတို့

ါ င်သကသို့

သဏ္ဌာန် င််းတွင်ကဗ ျာ

ဆရျာ၏ခရ်းဟန်၊ စကျာ်းလုံ်းသုံ်းစွေျဲမှု၊ အသစ်းဆင််းမှုစသည်
အတတ် ညာတို့ ါ င် ါသည်။ ဤစာတမ််းတွင် ခေတ်ခ ေါ်
ကဗ ာတွင်

ါ င်ခသာစကာ်းလ်း

တီထွင်ဆန််းသစ်မှုနှင်

ကဗ ာအခတွ်းစတ်ကူ်းဆန််းသစ်မှုတက
ို့ ခလလာတင်ပ မည်
ပဖစ် ါသည်။

၃။ခေတ်ခြေါ်ကဗ ျာနှင်တင်ပြြုံ

ေပ ၍ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာခ ်းဖွွဲ့သူတ၏
ို့ စကာ်းလ်းသစ်တီထွင်

၃၊၁။စကျာ်းလုံ်းတ

နှင်စတ်ကူ်းဆန််းသစ် ကခလလာတင်ပ မည်ပဖစ် ါသည်။

စာခ ဟူသည်

၂။ ခေတ်ခြေါ်ကဗ ျာ၏သခဘျာသဘျာ၀

ပေင််းပဖစ်သည်။စကာ်းခပ ပဖစ်ခစ၊ကဗ ာပဖစ်ခစဘာသာစကာ်း

ခေတ်ခြေါ်ကဗ ျာ၁ ဟူသည်

ကအသ်းပ ၍ ဖွွဲ့စည််း တည်ခဆာက် သည်။ ဘာသာစကာ်း

သဏ္ဌာန်အ

ါ

အခ ကာင််းအ ာအ ခ ာ

ယေင်ပဖစ်တည်ခနေခသာ

အစဉ်အလာ

င
ွေ ်ဆန််းသစ်မှု

ဘာသာစကာ်းကခကာင််းစွာအသ်းပ ထာ်း

တွငဘ
် ာသာစကာ်းစ

သတ်မှတ်ေ က်မ ာ်း ှ ါသည်။ ကဗ ာ

ကဗ ာမ ာ်းနှင် ကွပ ာ်းပော်းန ်းခသာ ကဗ ာမ ာ်းက ဆလ ါ

ဘာသာစကာ်းတွင်

သည်။

အ ာ မစူ်း ှထက်ပမက်ခစ န် ဘာသာစကာ်းစမ ာ်းက ခသွ

တစ်နည််းအာ်းပဖင် ၁၉၇၀ေနှစ်ေနို့်မှ စတင်ပဖစ်ထွန််း

လာခသာကဗ ာမ ာ်းက ဆလ ါသည်။ ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာ၏
လကဏ္ာမ ာ်းက
ခ

ဖည်၍ စကျာ်းလုံ်းအသစ်တ

သိြ်သည််း၏။ က ျဲတျဲတျဲမဟုံတ်ခြ။ ခေတ်ခြေါ်ကဗ ျာသည်

ကဗ ာ ါအခ ကာင််း

ွေင်သုံ်းစွေျဲပေင််း၃ မ ာ်းက ခတွွဲ့ ှ

ါသည်။အထူ်းသပဖင်လူမှုခ ်းနှင်ယဉ်ခက ်းမှုနယ် ယ်မ ာ်းမှ

ဆ ာပမဇင်က-“ခေတ်ခြေါ်ကဗ ျာသည်

ွေပြျာ်း၏။ ရိုံ်းရိုံ်းစင််းစင််းမဟုံတ်ခြ။ ခေတ်ခြေါ်ကဗ ျာသည်

ကဗ ာခ ်းသူက

တီထွင်ဖန်တီ်းယူခသာစကာ်းလ်းမ ာ်းပဖစ်သည်။

သစ်မ ာ်းဖန်တီ်း ာ၌ မှန်အတွအစ ်ပ ခသာခ ါဟာ
မ ာ်းမှခသွေဖည်ခရ်းဖွေျဲွဲ့ပေင််း၄ ကခတွွဲ့ သည်။

၁

modern poetry

၂

ပမဇင်၊ ၁၉၈၈၊ ၉။

စကာ်းလ်း

၃

neologism

၄

deviation
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ခသ်းခလ်းသုံ်းခကျာင်”ဟူခသာကဗ ာတွင်ပမန်မာ၊အနဒယနယ်

ခ ာက်သွာ်းသည်ဟဆထာ်း ါသည်။သ်းရ်းသ်းစဉ်မဟတ်ဘ

စ ်လီဒ္လမ််းမတစ် က်ပမင်ကွင််းမ ာ်းကခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ာကေ င်

ကဗ ာခ ်းသူ၏ ခ ါဟာ တီထွင်မှုက ခတွွဲ့

ခဒ္သ၏ ာသီသဘာ၀အခပေအခနက

ခမာင်ေင်မင်(ဓနပဖြူ)က

ါသည်။

“နှင််းမ်းထက

“လိခမ္ျာ်ခရျာင်တနင်္ဂခနွေဟခသျာ

ခနအပဖြူခရျာင်

ကိုံခတွေွဲ့ရခသျာအေါတွေင်လည််း တနင်္ဂခနွေကိုံ အခရျာင်ပေယ်၍

ခေါင််းမခထာင်နင်

မရမှန််းသိြါလ က်

ခတာင်ည ခစာင််းထ ်မှာမ က်နှ ငယ်။

အပဖစ်ကျွန်ခတျာ်တို့ိုံ နှစ်သက်လက်ေေျဲ ကြါသည်။”၃ ဟူ၍

နှင််းစက်ခ ါက်က

ဆထာ်း ါသည်။

အခမာင််းလှေျွန် မာ

မထွန််းလင််းနင် နှင်
ခနခ ာင်က"

“ကဗ ာတမ
ို့ ည်သည်

ပ င််း ှတ။”

ခေါင််းစဉ်ကခလ်း

နှင််းမ်းမ ာ်းက ခန၍
ပမြူနှင််းမ ာ်း ကာ်းမှ

ခနအပဖြူခ ာင်”ဟူ၍

အသစ်အသစ်

ဖန်တီ်းတီထွင်

သည်။ စကာ်းလ်းမ ာ်းက စ ်၍ပ န်လည်လန််းဆတ် လာ

၁

ဟူ၍ခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါသည်။

လှြဆန််းသစ်ခသျာ

ဒ္ဂန်တာ ာကလည််း

မ က်နှ တစ်ပ င်လ်းစက်ေ
တမ််းခ ှာင်မ

သေ င််းခေါင််းစဉ်ကခလ်း

ခနခ ာင်

ခအာင်လ ်၍ သည်။ လူတ၏
ို့ အာရေစာ်းမှု ကလည််း ကဗ ာ

ပမင်ခန သည်

ပဖင် ပ န်လည်လန််းဆတ်ခစသည်။ သို့အာ်းပဖင် လူတို့၏

သ်းနှုန််းခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါ

အာ်းမာန်က

လှုွဲ့ခဆာ်နင်ခ သည်။”၄

ဟဆထာ်း ါသည်။

သည်။ ခနသည် အလင််းဓာတ် ခ ်းသည်သခဘာ၊ ထွန််းလင််း

တွရ်းတွစဉ်မဟတ်ဘစကာ်းလ်းမ ာ်းခ ါင််းစ ်ပေင််းပဖင်စကာ်း

ခတာက် သည် သခဘာ ှသပဖင် “ခနလ်းနီ”ဟူ၍ အနီခ ာင်

လ်းအနက်အဓ ပါယ်ေ င််းဆက်စ ်သာွ ်းကာဆက်စ ်မှုအနက်

သခဘာပဖင်သာ တွစ ်သ်းနှုန််းခလ ှ ါသည်။ ဤကဗ ာ တွင်

ထွက်လာသည်။ထအနက်သည်စာဖတ်သူ၏အာရေစာ်းမှုက

"ခနအပဖြူခ ာင်”ဟူ၍သ်းနှုန််းခ ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်။အခ ကာင််းအ

စူ်း ှထက်ပမက်ခစကာနှစ်သက်မှုကပဖစ်ခစ ါသည်။

ာအပဖစ်အ က်တစ်ေအတွက် တီထွင်သ်းစွခသာ စကာ်းလ်း
သစ် ဟဆ ခ မည်။

ခမာင်ခေ ာနွယ်၏

ျာ်း”ကဗ ာတွင်

မနတခလ်းမှခန၍

ကေ င်ပ ည်နယ်အထက် င််းသို့ ဆန်တက်ထွက်ေွာလာခသာ

ခမာင်ခအာင် ွင်၏“ေ စ်တနန်
ျဲ ်းခရ”ကဗ ာတွင်ကဗ ာဆ ာ
ကမမေ စ်သူအာ်းခလာကတွင်မည်သည်အ ာမ မတည်ပမတ
တ် ကခသာသခဘာကခပ ာပ

“ရ

ထာ်းတစ်စင််း၏ ေ ီ်းစဉ်တစ်ခလ ာက်ပမင်ကွင််းမ ာ်း၊ ေစာ်းမှု
မ ာ်းကကဗ ာဆ ာကခပ ာပ ခန ပဖင်

နှင်ခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါသည်။

“အပမတမ််းခန က်က သူ န

“ဘယ်ခတာမှအခပေေ

ခန က်က ခနသူ န

မခန ကတမ်းတမ်ခတွခတာင်

ီအကကီ်းလ အပမတမ််း

ီအကကီ်းက တင်ခဆာင်ကာ

ထာ်း ထွက်ေပ ီ။

ငို့ ကည်မ က်ခမှာင် က တ်သွာ်း ကတယ်။

ကုံန််းခဘျာင်ခေတ်ဘတျာကထာ်းေ..

မ်း ာသီခ လွှမ််းခတာ

အ

ထဘီတအ မ ွဲ့

ေ ည်မ င်နို့ က်ထာ်းတအမ

ခပေသလ်းသာ်းအစဟာ

ခလခတွနအ
ို့ မ်ခထာင် က်သာ်းက သူ

ဒ္ူ်းဆစ်ခအာက်န ်းကခန

ခတာင်သမန်အင််းကထာ်းေ..

ခရဓျာ်းနပို့ ဖတ်ခတာက်

သာ်း က်က သူသခပ တန််းကထာ်းေ..

(တကတ) ခ ာက်သွာ်း ါခလခ ာ။”၂

စစ် င်ကကီ်းကင််းပ ီ်းတတာ်းပဖစ်ခနတာကထာ်းေ..

ဟူ၍ခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါသည်။

်းက န်ရျဲတိုံက်ကထာ်းေ..
ူ ပမ ွဲ့ကထာ်းေ ..

ထာ်းလာေပ ီ။......။”၅

“ဓာ်း”သည်ေတ်ထစ် န်အတွက် သနှင်ပ လ ်ထာ်း

ဟူ၍ခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါသည်။

ခသာအသ်းအခဆာင်က ယာတစ်မ ်းပဖစ် ါသည်။ကဗ ာတွင်

“ကန််းခဘာင်ခေတ်ဘူတာ”၊

“ခ ဓာ်း”ဟူ၍တွရ်းတွစဉ်မဟတ်ဘ တွစ ်ခ ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်။

“အထီ်းက န် တက်”ဟူ၍တွရ်းတွစဉ်မဟတ်ခသာစကျာ်းလုံ်း

မန််းမ ခလ်း၏ခပေသလ်းသာ်းမ ာ်း ခ ခအာက်၌ ခ ာက် ှ

မ ျာ်းခြါင််းစြ်ပေင််းပဖင်စကာ်းလ်းသစ်တီထွင်ခ ်းဖွွဲ့ထာ်းမှုက

ခ ာက်ကွယခ
် န က “ခ ဓာ်း”နှင် ပဖတ်ခတာက်လက်၍

ခတွွဲ့ ှ

၁

၃

ေင်မင်၊ ခမာင်(ဓနပဖြူ)၊ ၁၉၉၇၊ ၇၄။

၄

တာ ာ(ဒ္ဂန်-)၊ ၁၉၆၇၊ ၅၅၇။

၅

ခေ ာနွယ်၊ ခမာင်၊ ၁၉၉၄၊ ၃၀။

ခသွ်းသစ်၊ ခမာင်၊ ၁၉၈၉၊ ၅၈။

၂

ခအာင် ွင၊် ခမာင်၊ ၁၉၉၄၊ ၄၀။
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.

ခဒ္ါက်တာခအာင်ပမင်ဦ်းက

“လူမှုဘာသာခဗဒ္”တွင်

ဟခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ာခစာင််းနှင်တွဖက်၍ “ခ ွှေပ ည်ခတာ်သည် ...

“အခတွေ်းအခေေါ်သစ်၊လမှုကိစစသစ်တို့ိုံအတွေက်လိုံအြ်ခသျာစ

“အစေ သ
ီ ည် သီေ င််းကကီ်း က သီဆက ြူ်း င် ၍သာသာစွာ

ကျာ်းလုံ်းအသစ်ဖန်တ်းရျာတွေင်လွေယ်ကခသျာနည််းမှျာစကျာ်း

တီ်းေတ်ခနခသာ်လည််းဆင််း သာ်းတခ
ို့ နထင် ာအ

်တွင်မူ

တီ်းေတ်ခနခသာ်လည််းဆင််း သာ်းတခ
ို့ နထင် ာအ

်တွင်မူ

၁

လုံ်းမ ျာ်းခြါင််းစြ်ပေင််းနည််းြင်ပဖစ်ြါသည်။” ဟ

ဆထာ်း ါ

သည်။

င် န််းစွာရန််းကန် ှာခဖွစာ်းခသာက်ခန သပဖင်ခစာင််းသ၏

ဤကဗ ာတွင် ကဗ ာဆ ာက မနတခလ်း ဘူတာက

သာယာခသာအသကန ်းခသာတမဆင်နင် ကခေ ။

“ကန််းခဘာင်ခေတ်ဘူတာ” ဟူ၍လည််းခကာင််း၊ မနတခလ်း

ထအခ ကာင််းက“... ခစာင််းခတာ်အသ

နန််းခတာ်ကကီ်းက “အထီ်းက န် တက်”ဟူ၍ လည််းခကာင််း

မန ေနင်၊ဆူညကကွက်စီ

စကာ်းလ်းအသစ်ဖန်တီ်းကာ

ခတ်းမ ီသ၊မ ကည်ပမခေ

စာဖတ်သူ၏ေစာ်းမှုအာရက

စူ်း ှထက်ပမက်ခစ န်ခ ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်ကခတွွဲ့ ှ
ကဗ ာခ ်းဖွွဲ့သူတသ
ို့ ည်

စကာ်းလ်းတစ်လ်း၊

အတွင််း၌ အတည်အေခပ ာခန ာမှ အ

ါသည်။

ဒ္ကခခတွနှင် ...

်သ်းစကာ်း ခပ ာင််း

လ သ်းစွပေင််း (တစ်နည််းအာ်းပဖင်) ခနို့စဉ်သုံ်း ခဝါဟျာရပြြုံ
၂

ပေင််း ပဖင်စကာ်းလ်းသစ်ဖန်တီ်းမှုကလည််း ခတွွဲ့ ှ
ခမာင်စန် င််း

( တီ်းကန််း)၏

ခ ွှေပ ည်မခတာ်နင်တကာ်း…”၃

ဒ္်စ တစ်စ

ါသည်။

“မပမည်ခသျာခစျာင််း”

ဟခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါသည်။“ခ ွှေပ ည်မခတာ်နင်တကာ်း”ဟူခသာ ါ
က သည်အပငင််းပ

စစည််း

“မ” ါသပဖင်

သတ်မှတ်၍ ခသာ်လည််း

အပငင််း ါက ဟ

၎င််း ါက တွင်ကကယာဟူ၍သတ်

သတ်မှတ်မှတ်မ ါခေ ။ “ခ ွှေပ ည်ခတာ်”ဟူခသာ “န မ်”ကအ

ကဗ ာတွင် မှန်စီခ ွှေေ ထာ်းခသာ ခစာင််းတစ်လက်၏ ေညာ်း

ပငင််းပ

လှ

ခအာင်ပ ထာ်းပေင််းပဖစ်သည်။“ခ ွှေပ ည်ခတာ်သည်”အစေ ခ
ီ သာ

နှင်အသသာယာ က
“မှန်စီခ ွှေေ ၊ခစာင််းခတာ်လှသည်
်းစ န််းဖွာ်း၊ပမတ်သွယ်လ ာ်းနှင်

စစည််း“မ”ထည်၍

“ကကယာ”

သခဘာသက်ခ ာက်

ခစာင််းနှင်တဖက်
ွ
သီဆ ခသာသီေ င််းက

န ်းမခထာင်နင် က

ခ ကာင််းက ခဖာ်ပ လသပဖင် “ခ ွှေပ ည်မခတာ်နင်”ဟ ခ ်းဖွွဲ့

ေညာ်းလှ ခန ါသည်။

ထာ်း ာ ြုံစက အသုံ်းမဟတ်ဘ အလွေတ်သုံ်းသခဘာ မ ်းသက်

နနခ ာင််းခ ာင််း၊သွယ်လက်ခေ ာင််းနှင်

ခ ာက်ခသာခ ်းဖွွဲ့မှုကခတွွဲ့

ခစာင််းကက ်းကထ၊တီ်းေတ်ညခသာ်

မှ အ

မ်းထလွင် ၊ခစာင််းညင််းသသည်

ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာတွင် ဗန််းစကျာ်း၄မ ာ်းကထည်သွင််း ခ ်းဖွွဲ့

န ေနှစ်လစ ာ င်။”

ထာ်းမှုကလည််း

ဟူ၍ခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါသည်။ ထခ
ို့ န က်

ါသည်။ အတည်အေခပ ာခန ာ

်သ်းစကာ်း ခပ ာင််းလသ်းစွလက်ပေင််းပဖစ်သည်။
ခတွွဲ့ သည်။

စကာ်းလ်းသစ်ဖန်တီ်းပေင််း

ဗန််းစကာ်းသည်လည််း

ပဖစ်သည်။

ဦ်းထွန််းပမင်က-

“ခ ွှေပ ည်ခတာ်သည် ......

“ဘျာသျာ စကျာ်းတွေင် ဖန်တ်းမှုကိုံပြြုံ၍တိုံ်းြွေျာ်းခအျာင်အက ြုံိ ်း

အစေ ၍
ီ ၊ဂီတ သ

ခဆျာင်သတိုံို့မှျာမ ျာ်းခသျာအျာ်းပဖင် ကဗ ျာဆရျာ ၊စျာခရ်းဆရျာ

ခစာင််းခတာ်လှမှ၊ ွ ွ ွဲ့လွင်

၊နိုံင်ငခရ်းသမျာ်းမ ျာ်းနှင် ခေတ်လငယ်လရွယ်မ ျာ်း ပဖစ် ကြါ

သီက ြူ်း ငလ
် ည််း၊ခစာင််းနှင််းမတန်

သည်။”၅

ဘက်မ သည်၊ခအာက်ေနင််းပ ာ်း

“လက်ဖက်ရည်ငှက်မ ျာ်းရျဲွဲ့ညခန”ကဗ ာတွင်

ဆင််း သာ်းတို့၊တန််းလ ာ်းတစတ်

“လက်ဖက် ည်ဆင်ဘာသာစကာ်းဆတာ

ဟဆထာ်း ါသည်။

အမ်က ်က ် ယ်၊မ်းေ ်ခန င်

(မသ င်ခတာ ...)

အသက်ငင်လ က်၊ င် န််းနွမ််းလ

အျာြလျာတ ာ်းခ ါ ှင်မ ယ်

ရန််းကန်ထ င််း၊သာ်းကနပို့ တ်

ကာ်းေ င် င်ေ ဉ််းက ်

မ််းပ ာ်းေ ်နှင်၊ ါ်းစ ်ပ ခအာ်

နြ်ေ င် င်ခလလာ

တခ ကာ်ခ ကာ်မ၊ို့ ခစာင််းခတာ်အသ

ှာေ င် င်အနီ်းခလ်း

မန ေနင်။”

ှင်မ ... ဘာကခ ွ်းမလ။”၆
၃

စန် င််း၊ ခမာင်( တီ်းကန််း)၊ ၁၉၈၈၊ ၁၈၂။

၁

ခအာင်ပမင်ဉီ်း၊ ခဒ္ါက်တာ၊ ၂၀၁၀၊ ၁၄၅။

၄

၂

colloquialism

၅

ထွန််းပမင်၊ ဉီ်း၊ ေနှစ်မ ါ၊ ၂၉။

၆

ေင်မာ၊ ခမာင်၊ ၁၉၉၇၊ ၁၁။

slang
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ဟခ ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်။ “အာ လာ၊န ်” ဟူခသာ ဗန််းစကာ်း

လမ က်နှ အရ်းနင်ခန

အသ်းမ ာ်းကခတွွဲ့ သည်။“အာ လာ”ဟူသည်“အလကာ်း ၊

ပမင်ရနှင်ခမာ

အ

ခတာ ပ န်ေ င် ါခတာတယ်။”၂ဟူ၍

”ဟူသည်သခဘာကယူကာ ဗန််းစကာ်းအပဖစ် တီထွင်

ခ ်းဖွွဲ့ထာ်း

သ်းစွထာ်းပေင််းပဖစ်သည်။“န ်”ဟူသည်လည် တ်နစ
ှို့ ်သည်

သည်။ပမ ွဲ့ကကီ်းပ ကကီ်းတစ်ေ၏ပမ ွဲ့လယ်ခေါင်တွင်ဆာခလာင်မှု

သခဘာပဖင်ဗန််းစကာ်းတီထွင်သ်းစွထာ်းပေင််းပဖစ်သည်။

ေစာ်း င််းလခ ာင်မ
လမင််းက

၃၊၂။

ဂနထ င်ဟန်

ကဗ ာအမ ာ်းစသည်

ကဗ ာ၏ အခ ်း ါအ ာခ ာက်မှုက ကဗ ာ၏နဂ်း င််းတွင်
အမ ာ်းအာ်းပဖင်
သည်။

ဂရပ ထာ်းတတ်သည်သခဘာက

နဂ်းခကာက်ေ က်ဆွခကာင််းလ င်

စကာ်းလ်းခတာက်ခပ ာင်
ကဗ ာ၏အာနသင်၊

ခတွွဲ့

ခကာင််းသလ၊

မှာငါ်းရ်းနင်ခနသကသပို့ ဖစ်ခ ကာင််းခဖာ်ပ ထာ်းသည်။
ပမ ွဲ့ပ ၏လူခနမှုအခပေအခနနှင်ဘ၀အခမာမ ာ်းကသစ်လွင်သ
ည်အခတွ်းပဖင်ခ ေါ်လွင်စွာခ ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်ကခတွွဲ့ သည်။
ခမာင်သန််းခဇာ်၏ “ြန််းတိုံင်”ကဗ ာတွင်
“မခ ာက်ခသ်း င်

ထက်ပမက်လ င် ထက်ပမက်သလ

ကဗ ာစွမ််းအာ်း

ခ ာက်ခအာင်သွာ်း

မထက်ပမက်အာ်း

ခ ာက် င်တစ်ခထာက်န ်း

ခကာင််းလာတတ်သည်။ ယခနို့ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာမ ာ်း၌ ကဗ ာ
၏အစတ်အ င််းတင််း၊

ခန ာတင််း

ါ

သည်။ ကဗ ာအခတွ်းနှင် တ်သက်၍ပမဇင်က“ကဗ ျာအခတွေ်းဟုံခေေါ်ဆိုံနိုံင်ခသျာစိတ်ပဖစ်စဉ်သည်
ဒိဋ္ဌခလျာက၊ စိတ်ခလျာကကိုံ စဉ််းစျာ်းဉျာဏ္်ပဖင် သျာမကဘျဲ
စိတ်က်းဉျာဏ္်ပဖင် သုံ်းသြ်ပေင််းမှ ခြေါ်ခြါက်သည်။ စိတ်က်း
အသုံ်းပြြုံ

ျာ်းခသျာခ ကျာင်လည််း

အခတွေ်းသည်

အခ ကျာင််းရြ်၊အမှုကိစစသက်သက်သျာမဟုံတ်ဘျဲ အျာရုံေစျာ်း
မှုနှင်ြါယှဉ်တျဲခ
ွေ ြါင််းစြ်

ျာ်းခသျာ စိတ်အစအစဉ်ပဖစ်သည်။

ိုံို့ခ ကျာင် အျာရုံေစျာ်းမှုနှင်ြါြါဝင်ခအျာင် စိတ်က်းဉျာဏ္်ကိုံ
အသုံ်းပြြုံ

ျာ်းခသျာ

စိတ်ပဖစ်စဉ်ခဖျာ်က ြူ်းေ က်ကိုံ

ကဗ ျာ

အခတွေ်းဟုံခေေါ်နိုံင်သည်။” ၁ဟဆထာ်း ါသည်။
ကက ခနက အ ာတစ်ေကအမ ာ်းပမင်သလမပမင်မခတွ်းဘအ
မ ာ်းမခတွ်းခသ်းခသာရှုခထာင်မှပမင် ခတွ်း

င်ပဖစ်သည်။

ခမာင်ခအာင် ွင်၏“ငါ်းရိုံ်းနင်တခငွေ
ျဲ လမင််း”ကဗ ာတွင်
ပမ ွဲ့လယ်ခေါင်ကကီ်း
လခ ာင်ခတာင်မ ှ။
ခကာင််းကင်ခမာ် ကည်မှ
ခဟာဟတ
ို့ က်အမ်းခ ေါ်မှာ
ထ်းထ်းခထာင်အပ င်အဆင်

အဒ္ီမှာဘာမှမ ှဘူ်း။”၃
ဟခ ်းဖွွဲ့ထာ်း ါသည်။
ကဗ ာခ ်းသူက“ န််းတင်”သခ
ို့ ာက်ခအာင် သွာ်းေင််းသည်။
“ န််းတင်”သည်ခမ ာ်လင်ေ က်၊ ည်မှန််းေ က်တစ်ေေကဆလ
ါသည်။ န််းတင်သခ
ို့ ာက်လ င်လည််းထခန ာတွင်ဘာမှမ ှ
ဟဆ ါသည်။ထအဆသည် ကဗ ာဖတ်သူဘက်မှ ေယူေ က်
နှင်သက်ဆင် ါလမ်မည်။မှာ်းသည်ဟဆနင်သူမ ာ်း ှသလမှန်
သည်ဟဆမည်သူမ ာ်းလည််း ှ ါလမ်မည်။သို့ခသာ်ကဗ ာခ ်း
သူ၏အခတွ်းဆန််းသစ်ခသာကဗ ာဟဆ ခ မည်။ကဗ ာတွင်
မည်သည်ခန ာကသွာ်းေင််းခနသည်ဟမခပ ာဘ“အဒ္ီမှာဘာ
မှမ ှဘူ်း”ဟူ၍သာအဆ်းသတ်ထာ်းသည်။ကဗ ာခေါင််းစဉ်က“
န််းတင်”

ကဗ ာအခတွ်းဆန််းသစ်မှုဆ ာ၌ပမင်ခနက ၊ခတွွဲ့ခနက ၊

“ဆာကလည််းဆာခလာင်

ပ ီ်း င်ခ ှွဲ့ဆက်သွာ်း

အခ ်း ါအ ာခ ာက်

သကသို့ ကဗ ာအခတွ်းသစ်လွင်လာမှုကလည််း ခတွွဲ့ ှ

ဉျာဏ္်ကိုံ

ဟခ ်းထာ်းသပဖင်ကဗ ာခ ်းသူသွာ်းခစေ င်ခသာခန ာသည်
ခမ ာ်လင်ေ က်၊ ည်မှန််းေ က်တို့၏အဆ်း န််းတင်ဟ

ပမဇင်၊ ၁၉၉၈၊ ၂၂။

၂

ခအာင် ွင၊် ခမာင်၊ ၁၉၈၆၊ ၆။

ယူဆ

ခ မည်။တစ်သ်းြုံင်္ဂလမဆန်ဘအမ ျာ်းနှင်ဆိုံင်ခသျာ သခဘာ
ပဖစ်ခအာင်နီတဆန်ဆန်ခ ်းဖွွဲ့ထာ်းခသာကဗ ာအခတွ်းက
ခတွွဲ့ သည်။
ကဗ ာတစ် ဒ္်လ်း၏ရည်ညွှန််းအနက်၄ကခေါင််းစဉ်
တွင်ခဖာ်ပ ခနသည်ကဗ ာတစ် ဒ္်ကသာဓကပ လ ါသည်။
ကဗ ာတစ် ဒ္်လ်း၏ဆလ င််းသည်ခေါင််းစဉ်ကပ န်၍ဆက်
ခ ာက်ခစသည်။လူပငမ််းေင်၏ “ေ ည်တင
ိုံ ်”ကဗ ာတွင်“ေ စ်လို့

တီဗီတင်ခတွရှု ်ယှက်ေတ်
၁

ပမ ွဲ့ပ အခဆာင်အခယာင်သခကေတမ ာ်းပဖစ်သည်

ထ်းထ်းခထာင်ခထာင်တီဗီတင်မ ာ်း ကာ်းတွင်ပမင်ခတွွဲ့ သည်

အခတွေ်းစိတ်က်းဆန််းသစ်မှု

ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာမတင်မီ

ှသပဖင် ခကာင််းကင်က ခမာ ကည် ာ

ငါကယ်ငါလက်ခဆာင်အပဖစ်နို့
၃

သန််းခဇာ်၊ ခမာင်၊ ၁၉၉၉၊ ၁၆၀။

၄

referential meaning
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ဒ္ီပမ ွဲ့ကပ န်ေတယ်။

ေ န်ခလပ ည််ထ”ဟခ ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်။

တမ်ရင််းသွင််းေ န်ခလပ ည်ထ

ဟသာခပ ာရ်း ှသည်။ကဗ ာခ ်းသူကသူ၏ပမ ွဲ့သပို့ န်ေ န်က“

ငါငယ်မည်န မကတ်းဖွဖွခေေါ်သ ကာ်းေ

တမ်ရင််းသွင််းေ န်”ဟတင်စာ်းထာ်းသည်။

အလွမ််းနဆ
ို့ င်ဆပေင််းေေ

ငယ်န မည်ကသခနခသာပမ ွဲ့သည် ကဗ ာခ ်းသူ၏ ဇာတပမ ွဲ့

ဘယ်သူလ

ကဗ ာခ ်းသူ၏

င်ပဖစ်ခ လမ်မည်။မှုင််းပ ာခနခသာခတာင်တန််းကကီ်းမ ာ်းက

ဘယ်သူ ါလေင်ဗ ာ။

“မီ်းေ်းခ ာင်ကတ်အက ျီနှင်ခတာင်တန််းကကီ်းခတွ”ဟ ဆထာ်း

မီ်းေ်းခ ာင်ကတ်အက ျီနခ
ို့ တာင်တန််းကကီ်းခတွ ယ်

သည်။

အခမအမ်ကခ ဒ္ီယကခလ်း ယ်

“သာ်းခမွ်းပ ီ်းစကွင််းပ င် ါ” ဟူ၍လည််းခကာင််း၊

သာ်းခမွ်းပ ီ်းစကွင််းပ င် ါ ါ

တ်သမ််းပ ီ်းစ

လယ်ကွင််းပ င်ရ်းပ တ်ခတာမ ာ်းက
ထာ်းလမ််း

င် မ ှခသာပမ ွဲ့ကခလ်းအပဖစ်

လှုင််းသ၊ စဉ််း င်ကွသ၊ခပေသွာ်းလမ််း

“ခလာ်ကယ် ထာ်း မစီ်းဖူ်းတ ပမ ွဲ့ကခလ်း” ဟလည််းခကာင််း

ရ်းပ တ်နခ
ို့ ပမသင််းနို့

သ်းနှုန််းခ ်းဖွွဲ့ထာ်းသည်။တစ်ဖန်“ခက ်းလက်ခတ်း ကက က်တ

ကက္ တန််း ...

အသာ်းည ည နပို့ မ ွဲ့ကခလ်း”ဟဆထာ်းသပဖင်ပမ ွဲ့ကကီ်းပ ကကီ်း

... ... ...

မပဖစ်နင်ခ ။ ခပမလတ် င််း (သို့မဟတ်) အထက်အညာမှ

ဘယ်ဘက် င်အခ ေါ်ကခဆ်းမင်ခ ကာင်မ ာ်း

ပမ ွဲ့ခလ်းတစ်ပမ ွဲ့သာပဖစ်ခ လမ်မည်။ကဗ ာခ ်းသူနှင်ခ ်းကွာ

ငါအာ်းလွမ််းဖလ
ို့ က်တို့ခေေါ်။

ခနေခသာပမ ွဲ့ခလ်းသက
ို့ ဗ ာခ ်းသူပ န်လာေ က

ခလာ်ကယ် ထာ်းမစီ်းဖူ်းတပမ ွဲ့ကခလ်းမှာ

“ယစမ််း ါ

အလမပ ည်မှုခတွ ဆ်းလပမတခကာင်တစ်ခကာင်

“ေ စ်လို့”

ှေတယ်။

ငါကယ်ငါလက်ခဆာင်အပဖစ်နို့

အပမစမ််းညခတွ ွဲ့အသ ှေတယ်။

ဒ္ီပမ ွဲ့ကပ န်ေတယ်။

။”

ခ ကာင်ခ ေ ်းတကစနည််းနည််း ှေတယ်။

ဟအဆ်းသတ်ထာ်းသည်။ထအေါကဗ ာဖတ်သူကကဗ ာ၏

... ှေတယ်။

ခေါင််းစဉ်ဆီပ န်ခ ာက်သွာ်းခစပ ီ်းအခတွ်း ွာ်းခစ ါသည်။အ

ခက ်းလက်ခတ်းကက က်တအသာ်းည ည နို့

ခ ကာင််းအ ာနှင်ကဗ ာခေါင််းစဉ်ကသမ်ခမွွဲ့စွာဆက်နွယ်

ပမ ွဲ့ကခလ်းမ်းတမ်ခသတစ်ေင််းဆက်က ်ဖို့

ခ ်းလက်ခသာကဗ ာအခတွ်းမှာ

ပဖစ်လာေ

“ေ ည်တင်”ဟူသည်အသာ်းည ည နှင်ပမ ွဲ့ကခလ်းခသာ်လည််း

ေ စ်တယ်။

ခကာင််း၊ထပမ ွဲ့တွင်ခနထင်သူတစ်ဦ်းဦ်းခသာ်လည််းခကာင််း၊

ယစမ််း ါ။

ထပမ ွဲ့နှင် တ်သက်ခသာ

“ေ စ်လို့”

ခကာင််း ေ ည်တင်မ ာ်းပဖစ်ခနမလာ်းဟူခသာ အခတွ်း င်ပဖစ်

ငါကယ်ငါလက်ခဆာင်အပဖစ်နို့
ဒ္ီပမ ွဲ့ကပ န်ေတယ်။

။”

ဟဆ ခ မည်။
်က င််း”စသည်ခ ါ

ဟာ မ ာ်း၏အနက် င််းသည်လူတန
ို့ ှင်မသက်ဆင် ါ။သခ
ို့ သာ်
ကဗ ာခ ်းသူက

လူူ့အခ ကာင််း

ဖွွဲ့ဆထာ်းသည်ကဗ ာက

“ေ ည်တင်”ဟခေါင််းစဉ်တ ်ထာ်းသည်က
ကဗ ာတစ် ဒ္်က

န ်းလည်ေစာ်းနင် န်

ခတွွဲ့ ှ

ါသည်။

ကဗ ာခေါင််းစဉ်

ခ ွ်းေ ယ် ကလည််း အခ ်း ါသည်ကဏ္ဍတစ်ေ ပဖစ် ါသည်။
ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာတွင် ခေါင််းစဉ်ခ ွ်းေ ယ် ကအစ ဆန််းသစ်
သည်သခဘာကခတွွဲ့ ှ
လူပငမ််းေင်၊ ၁၉၉၉၊ ၁၅။

လွမ််းခမာဖွယ်အ ာမ ာ်းကလည််း

သည်။ ကဗ ာအခတွ်းစတ်ကူ်းဆန််းသစ်ခသာ ကဗ ာတစ် ဒ္်
၁

“ေ ည်တင်၊အ ်တန််း၊အသက်၊

၁

“နွ ်းရင််းသွင််းေ န်”

ါသည်။ကဗ ာတွင် “တမ်ရင််းသွင််း

၄။ ခေြုံငုံသုံ်းသြ်ေ က်
ဤစာတမ််းတွင်ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာနှင် တ်သက်၍
တီထွင်ဆန််းသစ်မှုနှင်

အခတွ်းစတ်ကူ်း

စကာ်းလ်း

ဆန််းသစ်မှုတို့က

တင်ပ ေ ါသည်။ ကဗ ာခ ်းသူတသ
ို့ ည် စကာ်းလ်းဆန််းသစ်
မှုတွင်

ခ ါ ာဏ္စကာ်း၊

ဂနထ င်စကာ်းတထ
ို့ က်ခနို့စဉ်သ်း

စကာ်းက င်အခပေေ၍ တီထွင်ထာ်းခသာ ခ ါဟာ တို့ပဖင်
ခ ်းဖွွဲ့တင်ပ ထာ်းသည်ကခတွွဲ့ ှ

ါသည်။ ထပို့ င်မမ ခဖာ်ပ

လခသာ အခ ကာင််းအ ာတစ်ေေက အမ ာ်းပမင်သလ မပမင်
မခတွ်းဘ၊

ဆန််းသစ်ခသာအခတွ်း၊

ဆန််းသစ်ခသာအခ ်း

တပို့ ဖင် ခ ်းဖွွဲ့တင်ပ ခလ ှသည်ကလည််း ခလလာခတွွဲ့ ှ
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ါသည်။ ထသို့ခ ်းဖွွဲ့တင်ပ ပေင််းပဖင် ကဗ ာခ ်းသူ ဆလ
ေ င်ခသာ
သည်ထက်

အခ ကာင််းအ ာတစ်ေသည်

တက်ရက်ခဖာ်ပ

မထခ ာက်ပ ီ်း ကဗ ာအာနသင်

ခအာင်ခထာက် ခ ်းနင်ခ ကာင််းခတွွဲ့ ှ

မထက်ပမက်

ါသည်။

ခပမျာက်ဝျဲယျာ။ န်ကန်၊အာ်းမာန်သစ်စာခ ။
(၁၃)ခအာင် ွင်၊ခမာင်။(၁၉၉၄)။ခကျာင််းကင်ခတျာ်တမ််း

ေ င််း။ န်ကန်၊ခအာင်စည်စာခ ။
(၁၄)ခအာင်ပမင်ဦ်း၊ခဒ္ါက်တာ။(၂၀၁၀)။ဘျာသျာစကျာ်း

သုံခတသန။ န်ကန်၊ဓူ စာအ တ
် က်။

၅။နိင်္ုံ်း
ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာမ ာ်းသည် မဂဂဇင််းစာမ က်နှ မ ာ်းတွင် တွင်
တွင်က ယ်က ယ် ခန ာယူလ က် ှခန ါသည်။ ဤ စာတမ််း

အင်္ဂလိြ်ဘျာသျာ
[15] Leech,G.N.(1969). A Linguistics Guide to English Poetry.
London: Longman Group Ltd.

သည်ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာအာ်းလ်းက လွှမ််းခေ မသည်ဟ မဆလ
ါ။

သခ
ို့ သာ်ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာမ ာ်း၏

သခဘာသဘာ၀က

အတန်အသင်ခဖာ်ပ နင်ခသာစာတမ််းတစ်ခစာင်ပဖစ်လမ်မည်
ဟ

ယ ကည် ါသည်။

ခေတ်ခ ေါ်ကဗ ာမ ာ်း၏

သခဘာ

သဘာ၀က ဆက်လက်ခလလာသင်ခ ကာင််း တင်ပ အ ် ါ
သည်။

က မ််းကိုံ်းစျာရင််း
ပမန်မျာဘျာသျာ
(၁) ေင်မင်၊ခမာင်(ဓနပဖြူ)။(၁၉၉၇)။စျာခြသမုံဒရျာ
၌လက်ြစ်က်းပေင််း။ န်ကန်၊အာ်းမာန်သစ်စာခ ။
(၂) ေင်မာ၊ခမာင်။(၁၉၉၇)။ရှင်မခရ။ န်ကန်၊တက်လမ််း
စာခ ။
(၃) ခေ ာနွယ်၊ခမာင်။(၁၉၉၄)။ရ

ျာ်း။ န်ကန်၊ယွန််းခ ွှေအမ်

စာခ ။
(၄) စန် င််း၊ခမာင် ( တီ်းကန််း)။ (၁၉၈၈)။

ခသျာကခပေရျာရတနာကဗ ျာမ ျာ်း။ န်ကန်၊လှုင်စာခ ။
(၅) တာ ာ (ဒ္ဂန်-)။ (၁၉၆၇)။စျာခြသခဘျာတရျာ်း၊

စျာခြခဝဖန်ခရ်း၊စျာခြလှုြ်ရှျာ်းမှု။ န်ကန်၊နသ
ို့ ာ နှ ်လ င
် န််း။
(၆) တာ ာ (ဒ္ဂန်-)။ (၁၉၉၁)။မျာယျာ။ န်ကန်၊အာ်းမာန်သစ်
စာခ ။
(၇) ထွန််းပမင်၊ဦ်း။ (ေနှစ်မ ါ)။ဘျာသျာခဗဒ။ န်ကန်၊
န်ကန်တက္သလ်ဂ အ
ီ ီ်းစီ( ညာခ ်း)သမ ါယမလီမတက်။
(၈)မ ်းသနို့်။(၂၀၀၅)။ခေတ်ခြေါ်ပမန်မျာကဗ ျာခဆျာင််းြါ်းမ ျာ်း။
န်ကန်၊ တန ခကာင််းကင်စာအ တ
် က်။
(၉) ပမဇင်။(၁၉၉၈)။ကဗ ျာနရနှင်နိမတ
ိ ်ြုံ။ န်ကန်၊မခ ွ်း
စာအ တ
် က်။
(၁၀) လူပငမ််းေင်။(၁၉၉၉၊ဒ္ီဇင်ဘာ)။ေ ည်တိုံင်၊ပမာ်းနတ်ခမာင်
မဂဂဇင််း၊အမှတ်၉၁။
(၁၁) သန််းခဇာ်၊ခမာင်။ (၁၉၉၉၊စက်တင်ဘာ)။ြန််းတိုံင်၊
နသ
ို့ စ်မဂဂဇင််း၊အမှတ်၇၀။
(၁၂)ခသွ်းသစ်၊ခမာင်။(၁၉၈၉)။အခရှွဲ့အခနာက်ခတျာင်
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