ြမန်မာြပန်သူ၏ အမှာ
(၁)
ကန်ေတာ်ှင့် တက်စ်တို ဆုံမိခဲ့ကသည် မှာ လွန်ခဲ့ေသာ အှစ်ေလး
ဆယ်ခန်က ြဖစ်၏။ သိုေသာ်လည်း ထိုစဉ်က ကန်ေတာ် သူကို တက်စ်မှ
န်း မသိခဲ့ပါ။ မသိခဲ့ြခင်းမှာ လည်း အေကာင်းရှိပါသည် ။ ကန်ေတာ် သူ
ကို ေတွခဲ့စဉ်က အဂလိပ် ေတာသူမေလး တက်စ် အြဖစ်ြဖင့် ေတွခဲ့ရြခ
င်း မဟုတ်။ အလွန်သနားစရာေကာင်းသည့် ြမန်မာေတာသူမေလး ပန်း
သာမစာဥ အသွင်ြဖင့် ေတွခဲ့ရြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါ၏။
တကယ်ေတာ့ ပန်းသာမစာဥသည် ဆရာကီး သခင်ဘေသာင်းက
အဂလိပ်ေတာသူမေလး တက်စ်ကို ကည့်၍ ဖန်တီးထားခဲ့သည့် ြမန်မာ
ေတာသူမေလး ြဖစ်သည် ။ ဤေတာသူမေလးေကာင့် ဆရာကီး သခင်
ဘေသာင်း၏ ပန်းသာမစာဥ ဝတကီးသည် ြမန်မာ့စာေပေလာကတွင်
သမိုင်းမှတ်တိုင် တစ်တိုင်ထူိုင်ခဲ့၏။ ယေနထက်တိုင်လည်း စာဖတ်သူ
များ မေမ့ိုင်ေလာက်ေအာင် စွဲလမ်းေနကရသည့် ဝတကီးအြဖစ် ထင်
ရှားေနဆဲြဖစ်သည် ။
ပန်းသာမစာဥကို ဒုတိယကမာစစ်ကီးမြဖစ်မီ ၁၉၃၆ ခုှစ်က နဂါး
နီ စာအုပ်တိုက်မှ ပထမဆုံးအကိမ် ထုတ်ေဝခဲ့သည် ။ ထိုစဉ်ကတည်း
က ပန်းသာမစာဥသည် စာဖတ်သူများ ၏ ှတ်ဖျားတွင် ေရပန်းစားကာ
တသသ ြဖစ်ခဲ့ကရ၏။ ထိုေနာက် ၁၉၅၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် ြပည်သူအ

လင်းစာေပတိုက်မှ ဒုတိယအကိမ် ြပန်လည်ထုတ်ေဝခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်
တွင် ပန်းသာမစာဥကို ပညာေရးဌာနမှ အထက်တန်း ေကျာင်းသုံးစာအု
ပ်အြဖစ် ြပဌာန်းခဲ့ေလပီ။ ဤသိုြဖင့် ၁၉၅၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် တတိ
ယအကိမ် ိုက်ှိပ်ခဲ့ရြပန်သည် ။ ထိုေနာက် ၁၉၆၇ ခုှစ်တွင် ပုဂံစာအု
ပ်တိုက်မှ စတုတအကိမ် ထုတ်ေဝခဲ့ပီး ၁၉၇၇ ခုှစ်တွင် ဖိုးရာဇာစာေပ
တိုက်မှ ပမအကိမ် ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝခဲ့ြပန်၏။ သိုြဖင့်ရာ ြမန်မာစာေပ
ေလကတွင် ပန်းသာမစာဥ၏ အရှိန်အဝါ မည်မအထိ ကီးမားခဲ့သည်
ကို ခန်မှန်းိုင်ေလာက်ပါသည် ။
အမှန်ေတာ့ ပန်းသာမစာဥသည် Tess of the D,Urbervilles အမည်
ရှိ အဂလိပ်ဝတကီးကို ဆရာကီးသခင်ဘေသာင်းက ြမန်မမြပခဲ့ြခင်းြဖ
စ်သည် ။ ဤဝတအမည်ကို ဒူးဘားဗီးလီးအွယ်ဝင် မိစားမင်းသမီး
ေလးတက်စ် ဟု ဆိုလင် ရမည်ထင်ပါသည် ။ မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ဤဝ
တကီးသည်

အလွန်ချစ်စရာ၊

သနားစရာေကာင်းေသာ၊

အလွန်

ိုးသားြဖစင်ပီး အြပစ်ကင်းစင်ေသာ၊ ေလာကကီးအေကာင်းကို ဘာမှ
မသိနားမလည်ရှာေသးေသာ တက်စ် အမည်ရှိ အပျိစင် ေတာသူမေလး
တစ်ဦး၏ ကံမေကာင်း အေကာင်းမလှသည့် အြဖစ်ှင့် ေလာကဓံလိင်း
ေလကားတွင် ဒုကသုကမျိးစုံှင့် ကံေတွခဲ့ရပုံများကို ရင်နင့်စဖွယ်ြဖစ်
ေအာင် ဖွဲဆိုထားေသာ ဝတကီးတစ်ပုဒ် ြဖစ်သည် ။ စတင်ထုတ်ေဝသ
ည့် ၁၈၉၁ ခုှစ်မှ စ၍ ယေနအချိန်အထိ ကမာ့စာေပေလာကတွင် ရသ
အေြမာက်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ထားေသာ ဂဝင်ဝတရှည်ကီးတစ်ပုဒ် ြဖစ်
ေလသည် ။

(၂)
တက်စ်ကို

ေမွးဖွားခဲ့သူမှာ ကမာေကျာ် အဂလိပ်စာေရးဆရာကီး

ေသာမတ်စ်ဟာဒီ ြဖစ်သည် ။ ေသာမတ်စ်ဟာဒီကို ၁၈၄၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ
၂ ရက်ေနတွင် အဂလန်ိုင်ငံ၏ အေနာက်ပိုင်းေဒသရှိ ေဒဆက်ိင်း
ယားနယ်ေြမအတွင်းမှ ေဒချက်စတာမိအနီးတွင် ေမွးဖွားခဲ့သည် ။ အ
သက် ဆယ့်ေြခာက်ှစ် အရွယ်တွင် ေဒချက်စတာမိေပရှိ ဗိသုကာဆ
ရာတစ်ဦးထံ၌ လက်ေထာက်ဗိသုကာ တစ်ဦးအြဖစ် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်
ခဲ့သည် ။ လက်ေထာက် ဗိသုကာတစ်ဦးဘဝြဖင့် ရခဲ့သည့် အေတွအကံ
များကို သူအေစာပိုင်းကာလများ အတွင်းက ေရးခဲ့သည့် ဝတများ ထဲတွ
င် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေဖာ်ြပခဲ့သည် ။ အထူးသြဖင့် A Pair of Blue Eye
s အမည်ရှိ ဝတထဲမှ ဇာတ်ေကာင် စတီဖင်စမစ်သ်သည် သူှင့် အလွန်
တူသည် ဟု ဆိုကေလသည် ။
ဗိသုကာပညာြဖင့် ှစ်ေပါင်းများ စွာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ြပခဲ့ရ
ေသာ ေသာမတ်စ်ဟာဒီသည် သူဝါသနာပါသည့် စာေပအလုပ်ကို လုံးဝ
ပစ်ပယ်ြခင်း မြပိုင်ခဲ့ေပ။ အထူးသြဖင့် ကဗျာေရးစပ်ြခင်းအလုပ်ကို
အားလပ်ချိန်ရတိုင်းြပလုပ်ခဲ့သည် ။ ၁၈၆၇ ခုှစ်တွင် သူ၏ ပထမဆုံးဝ
တြဖစ်ေသာ The Poor Man and the Kady ကို ေရးသားပီးစီးခဲ့၏။ သို
ေသာ်လည်း ထိုဝတကို သူမထုတ်ြဖစ်ခဲ့ေချ။ စာမူဘဝှင့် ပင် ဖျက်ဆီးပ
စ်ခဲ့ေလသည် ။ ၁၈၇၁ ခုှစ်တွင် မူ သူ၏ ဒုတိယအကိမ် ကိးပမ်းမြဖစ်
ေသာ Desperate Remedies အမည်ရှိ ဝတကို ထုတ်ေဝြဖစ်ခဲ့၏။ ဤတ
စ်ကိမ်တွင် လည်း သူသည် အံးှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရြပန်၏။ သိုေသာ်လည်း
စာေရးဆရာအလုပ်ြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပရလင် ေအာင်ြမင်မ
ရလိမ့်မည်

ဟူေသာ

ယုံကည်မကား

သူေခါင်းထဲတွင်

ဝင်ေရာက်

စွဲမဲသွားခဲ့သည် ။ ဤသိုြဖင့် ေသာမတ်စ်ဟာဒီသည် ၁၈၇၄ ခုှစ်တွင် ဗိ
သုကာအလုပ်ကို

စွန်လတ်ပီး

စာေရးြခင်းအလုပ်အေပတွင်

သူဘဝကိုြမပ်ှံခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်မှ စ၍ သူ မကွယ်လွန်မီ အချိန်အထိ

ဝတေပါင်း ဆယ့်ေလးပုဒ်မ ေရးသားခဲ့သည် ။ သူ၏ ဝတရှည်ကီး ဆ
ယ့်ေလးပုဒ်တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေြခာက်အုပ်သည် အေကာင်းဆုံး ဝ
တကီးများ ြဖစ်သည် ဟု ကမာ့စာေပေလာကမှ ပညာရှင်များက သတ်
မှတ်ထားခဲ့ကေလသည် ။
1။ Far from the Madding Crowd 1874
2။ The Return of the Native* (ဆရာဗမိုးက အိမ်အြပန် ဟူေသာ
အမည်ြဖင့် ြမန်မာြပန်ပီး)1878
3။ The Mayor of Casterbridge** (ဆရာကီး ဒဂုန်ေရမားက မိဝန်
မင်း၏ ဘဝခရီး ဟူေသာ အမည်ြဖင့် ြမန်မာြပန်ပီး) 1886
4။ The Woodlanders1887
5။ Tess of the D'Urbervilles 1891
6။ Jude the Obscure 1895
ယင်းဝတကီး ေြခာက်ပုဒ်အနက် တက်စ် ဝတကို ေသာမတ်စ်ဟာဒီ
၏ အေကာင်းဆုံးလက်ရာ ဟု သတ်မှတ်မထားေသာ်လည်း လူသိအများ
ဆုံးေသာ ဝတကီးတစ်ပုဒ် ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ လူကိက်အများ ဆုံးှ
င့် ရသအေြမာက်ဆုံးေသာ ဝတကီးတစ်ပုဒ်ဟူ၍ လည်းေကာင်း စာေပ
ပညာရှင်များက အသိအမှတ်ြပထားကသည် ။ ယင်းကဲ့သို အသိအမှတ်
ြပထားြခင်းမှာ မိမိတွင် အြပစ်ကင်းစင်ပါလျက်ှင့် ကံကမာှင့် ပတ်ဝ
န်းကျင်၏ ဖိစီးှိပ်စက်မဒဏ်များကို ခံရသြဖင့် ဒုကမျိးစုံှင့် ကံေတွ
ကာ အြဖစ်ဆိုးှင့် ရင်ဆိုင်သွားရရှာေသာ မိန်းမပျိကေလးတစ်ဦး၏
ေကကွဲဖွယ်ရာဘဝကို စာဖတ်သူများ စိတ်ှလုံး ထိခိုက်ေအာင်၊ ရင်နင့်
ကာ

တသသြဖစ်ေနေအာင်

ေရးြခယ်ိုင်ေသာ

စာေရးသူ၏

အစွမ်းထက်ြမက်မေကာင့် ြဖစ်သည် ဟု ေဝဖန်သူများက ဆိုကေလသ
ည် ။

(၃)
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ေသာမတ်စ်ဟာဒီသည် အလွန်စာေရးိုင်ေသာ စာ
ေရးဆရာတစ်ဦး ြဖစ်၏။ ှစ်စဉ် သိုမဟုတ် ှစ်ှစ်အတွင်း တစ်ကိမ် ဝ
တရှည်ကီးတစ်ပုဒ် ထွက်ေလ့ရှိသည် ။ စာေပပညာရှင်အများက သူ
အား ကမာ့စာေပေလာကတွင် အလွန်ထူးြခား၍ ထင်ရှားေသာ စာေရး
ဆရာတစ်ဦးအြဖစ် သာမက ဆယ့်ကိုးရာစုှင့် ှစ်ဆယ်ရာစုေခတ် ှစ်
ေခတ်၏ အြမင်ှစ်ရပ်ကို ဆက်သွယ် ေပါင်းစပ်ေပးခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ
ကီးတစ်ဦး အြဖစ်ပါ အသိအမှတ်ြပထားကသည် ။ ဟာဒီသည် အေရး
အသားတွင် ဝိတိုရိယဘုရင်မေခတ်က ဟန်ှင့် ေရှးဆန်သလိုြဖစ်ေန
ေသာ်လည်း အေတွးအေခှင့် အယူအဆဘက်တွင် ှစ်ဆယ်ရာစုေခတ်
၏ အြမင်အေတွးှင့် အယူအဆများကို လက်ခံထားေသာ လူတစ်ေယာ
က်ြဖစ်ေနသည် ဟု ဆိုကသည် ။
စာေပပညာရှင်အများက

ဟာဒီကို

အလွမ်းစာေရးဆရာကီးဟု

ေခကသည် ။ ဝတများ သည် အများအားြဖင့် သဘာဝကျေသာ စိတ်ထိ
ခိုက်စရာ၊ ေကကွဲစရာများ ြဖင့် ြပည့်လမ်းေနတတ်သည် ။ သူဝတများ
တွင် ပါဝင်ေနသည့် ဇာတ်ေကာင်များ သည် ကံကမာ၏ ြပြပင်ေစစားမ
ကို မလွန်ဆန်ိုင်သည့် သေဘာများ ှင့် ြဖစ်ရပ်များ ပါတတ်သည် က
များ ၏။ ထိုေကာင့် လည်း ေဝဖန်သူများက သူအား ကံကမာကို အဓိက
ထားသည့်

ကံဝါဒီသမားတစ်ဦးဟု

သမုတ်ကသည်

။

သူဇာတ်ေကာင်များ သည် ကံတရား၏ ြပြပင်မတစ်ခုတည်းကိုသာ မလွ
န်ဆန်ိုင်သည် မဟုတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဖိစီးြပြပင်မဒဏ်များကိုလည်း

ကံ့ကံ့မခံိုင်သည့် သေဘာများ ရှိတတ်သည် ။ သူသည် သူဝတများ တွ
င် ဇာတ်ေကာင်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အညမညြဖစ်မှင့် မြဖစ်မများကို
အမဲတေစ ဆက်စပ်၍ ေဖာ်ြပေလ့ရှိ၏။ ေနာက်တစ်ချက်မှာ ဟာဒီ၏
ဇာတ်ေကာင်များ လပ်ရှားသွားလာေနရသည့် ကမာေလာကတွင် သုခ
ဟူ၍ မရှိ။ အမဲတမ်းဆိုသလို ဒုကများ ြဖင့်သာ ြပည့်ေနသည် ။ ဒုကဆ
င်းရဲသည် သူဇာတ်ေကာင်များအား အမဲတေစ ေစာင့်ကိေနသည့် ှယ်
ရှိသည် ။ ဤအချက်မှာ လည်း ဟာဒီ့ဝတကီးများ ၏ ထူးြခားမတစ်ရပ်
ြဖစ်သည် ဟု ေဝဖန်သူများက ဆိုကေလသည် ။
သိုေသာ်လည်း ေသာမတ်စ်ဟာဒီသည် သူဝတများ တွင် သူ ေနထိုင်
ရာ ေဒသအတွင်းရှိ သူ ေကာင်းစွာသိေသာ လူများ ၏ အေကာင်းကိုသာ
ေရးေလ့ရှိသည် ။ သူေကာင်းစွာသိေသာ ေနရာဌာနများ အေကာင်းကို
သာလင် ေရးေလ့ရှိသည် ။ ဥပမာအားြဖင့် တက်စ်ဝတတွင် တက်စ်၏
ေမွးရပ်ဇာတိ

မားေလာ့ရှိသည်

ဟာဒီေနထိုင်ရာ

အက်ဂ်ဒွန်းဟိသ်နယ်ေြမအတွင်းမှ မန်ဟူးလ်အမည်ရှိ ရွာတစ်ရွာ ြဖစ်သ
ည် ။ တက်စ် လပ်ရှားသွားလာ ေနထိုင်ခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှ ေန
ရာဟူသမမှာ လည်း အက်ဂ်ဒွန်းဟိသ် နယ်ေြမအတွင်းမှ ေနရာများ ချ
ည်းြဖစ်သည် ။ ဤတစ်ချက်မှာ လည်း ေသာမတ်စ်ဟာဒီ၏ ထူးြခားမတ
စ်ရပ်ပင် ြဖစ်သည် ဟု ဆိုကသည် ။ ဤထူးြခားချက်ေကာင့် ပင် ဟာဒီ
၏ ဇာတ်ေကာင်များ ှင့် အရပ်ေဒသများ သည် အလွန်ပီြပင်ပီး အသက်
ဝင်ြခင်းြဖစ်သည် ဟု ေြပာစမှတ်ြပကြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။
ေသာမတ်စ်ဟာဒီ ေနာက်ဆုံးေရးခဲ့ေသာ ဝတကီးှစ်ပုဒ်မှာ Tess of
the D’Urbervilles (1891) ှင့် Jude the Obscure (1895) ြဖစ်သည် ။ ထို
ဝတကီးှစ်ပုဒ်သည် ြပင်းထန်ေသာ ေဝဖန်မများ ှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ၏။
ေဝဖန်ခဲ့ကြခင်းမှာ လည်း သူ၏ ကံကမာဝါဒေကာင့် မဟုတ်။ ထိုေခတ်

က တည်ရှိေနေသာ လူမေရးှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အေတွးအေခ အ
ယူအဆများကို သေရာ်တ်ချြခင်းေကာင့် လည်း မဟုတ်။ အချစ်ေရးရာ
ကိစများ တွင် ရဲရင့်ပွင့်လင်းေသာ တင်ြပမများေကာင့် ြဖစ်သည် ဟု
ဆိုကသည်

။

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ

ထိုေဝဖန်ြပစ်တင်မများကို

စိတ်ပျက်သွားေသာ ေသာမတ်စ်ဟာဒီသည် ဝတေရးသည့် အလုပ်ကို
လုံးဝ စွန်လတ်လိုက်သည် ။ သူ ယခင်က ေရးထားခဲ့ေသာ ကဗျာများကို
ြပန်လည်တည်းြဖတ်သုတ်သင်ြခင်း၊ အသစ်ထပ်မံ ေရးသားြခင်း၊ ထုတ်
ေဝြခင်း၊ ရံဖန်ရံခါတွင် ဝတတိုများ ေရးသားြခင်း စသည့် အလုပ်များ ြဖ
င့် အချိန်ကုန်ခဲ့သည် ။ ထိုေနာက် အသက် ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ှစ်အရွယ် ၁၉၂၈
ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်ေနတွင် သူကိုေမွးဖွားခဲ့ရာ ေဒချက်စတာမိ
အနီးရှိ မက်ဂိတ်အရပ်၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ခဲ့ေလသည် ။

(၄)
ယခုဆိုလင် စာေရးဆရာကီး ေသာမတ်စ်ဟာဒီ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်
မှာ ှစ်ေပါင်း ငါးဆယ့်ေြခာက်ှစ်နီးပါး ရှိခဲ့ပီြဖစ်သည် ။ သူ၏ တက်စ်
ကို စတင်ထုတ်ေဝခဲ့သည့် ၁၈၉၁ ခုှစ်မှ စ၍ ေရတွက်ပါမူ ှစ်ေပါင်း
ကိုးဆယ့်သုံးှစ်နီးပါးမ ကာခဲ့ပီြဖစ်ပါ၏။ ဆရာကီး သခင်ဘေသာင်း
၏ ပန်းသာမစာဥ ထွက်ခဲ့သည် မှာ ပင်လင် ှစ်ေပါင်းေလးဆယ့်ရှစ်ှစ်
နီးပါးမ ရှိခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည် ။ အခုမှ ပင် ကမာ့ဂဝင်စာေပ စာရင်းတွင်
ထိပ်တန်းေနရာ၌

ရပ်တည်ေနဆဲြဖစ်ေသာ

တက်စ်ဝတကီးကို

ြမန်မာြပန်ြဖစ်ခဲ့ကပါသည် ။
ကန်ေတာ် တက်စ်ကို ြမန်မာြပန်ရာ၌ မူရင်းရသကို ပျက်မသွား
ေအာင် တတ်စွမ်းသေရွ ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ပါသည် ။ အထူးသြဖင့် ယ
ေနေခတ်စာဖတ် ပရိသတ်ှင့် အဆင်ေြပေအာင် ကိးစားထားပါသည် ။

အကယ်၍ များ မူရင်းရသအတိုင်း မခံစားရပါမူ ြမန်မာြပန်သူ ကန်
ေတာ်၏ အားနည်းချက်ေကာင့် ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ဤစာအုပ်ကို ြမန်မာြပ
န်မှင့် ပတ်သက်၍ ေြပာစရာတစ်ခု ရှိေနပါေသးသည် ။ တြခားေတာ့မ
ဟုတ်ပါ။ လူအမည်များ ှင့် ေနရာအမည်များ ြဖစ်ပါသည် ။ ကန်ေတာ့်
အေနြဖင့် အမည်များကို ြမန်မာစာဖတ်ပရိသတ်ဖတ်၍ ေခ၍ လွယ်ကူ
ေစရန် ြပန်ဆိုပါသည် ။ ဥပမာ D’Urbervilles ဟူေသာ စကားလုံး၏ အ
သံထ ွက ်မ ှာ ဒါဘားဗီးလ်စ် ြဖစ်ပါသည် ။ ဤအတွက်လည်း ကန်ေတာ့်
အား ခွင့်လတ်ကလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ပါသည် ။

(၅)
တက်စ်ကို ဖတ်ခဲ့ကရေသာ ကမာအရပ်ရပ်မှ စာဖတ်ပရိသတ်များ
သည် တက်စ်ကို သနားခဲ့ကသည် ။ ချစ်ခဲ့ကသည် ။ ြမတ်ိုးခဲ့ကသည်
။ ေမ့၍ မရိုင်ေလာက်ေအာင်ပင် တသသ ြဖစ်ခဲ့ကရသည် ဟု ဆိုပါသ
ည် ။ ယခု တက်စ်ြမန်မာြပန်ကို ဖတ်ကရေသာ ြမန်မာ စာဖတ်ပရိသတ်
ကလည်း တက်စ်ကို သနားကမည်၊ ချစ်ကမည်၊ ြမတ်ိုးကမည်၊ မေမ့ို
င် ေလာက်ေအာင် တသသ ြဖစ်ကမည်ဆိုပါမူ.........။
မ ငထန သ
၁၉၈၄ ခ၊ အ ကတဘ လ ၃ ရက

*

‘တက်စ်’အတွက်
တတိယအကိမ် ထုတ်ေဝြခင်း အမှာ စာ
(၁)
ကန်ေတာ် ‘တက်စ်’ကို ပထမအကိမ် ထုတ်ေဝခဲ့သည် မှာ ၁၉၈၄ ခု
ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ြဖစ်သည် ။ ဘဝတကသိုလ်စာေပမှ ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်း ြဖ
စ်၏။ ထိုစဉ်က ကွန်ပျတာ ေခတ်မစားေသး၊ ိုးိုး စာစီသမားများက
လက်ှင့် စီရေသာ ေခတ်ကာလြဖစ်သည် ။ ထုတ်ေနကျ ၁၆ ချိး ိုးိုးပုံ
စံမျိးြဖစ်၍ ပန်းချီမှာ ဆရာစံတိုး (ဦးစံတိုး) ြဖစ်သည် ။
ထိုစဉ်က ဆရာစံတိုးသည် အနက်ေရာင်ကို ေနာက်ခံအြပည့်ထားပီး
ေရှမှ တက်စ်၏ ပုံကို အသားေပး၍ ေဖာ်ြပထားသည် ။ အနက်ေရာင်ကို
ေနာက်ခံအြပည့်ေပးထားြခင်းမှာ တက်စ်၏ ဘဝကို ပုံရိပ်ထင်ဟပ်ြခင်း
ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ်လည်း ထိုပုံမှာ သုံးခွင့်မရခဲ့သြဖင့် တစ်မျိးတစ်ဘာ
သာ ြဖစ်သွားခဲ့သည် ။ အစိမ်းေရာင် ေနာက်ခံအြပည့်ေပတွင် တက်စ်၏
ပုံရိပ်ကို ေဖာ်ြပထားသည့် ပုံ ြဖစ်သွားခဲ့ရေလသည် ။
ထိုစဉ်က ကန်ေတာ့် အမှာ စာတွင် ‘ဤဝတသည် အလွန်ချစ်စရာ
သနားစရာေကာင်းေသာ၊ အလွန်ိုးသားြဖစင်ပီး အြပစ်ကင်းစင်ေသာ၊
ေလာကကီးအေကာင်းကို ဘာမှ မသိနားမလည် ရှာေသးေသာ တက်စ်
အမည်ရှိ အပျိစင် ေတာသူမေလးတစ်ဦး၏ ကံမေကာင်း၊ အေကာင်းမ
လှသည့် အြဖစ်ှင့် ေလာကဓံလိင်းေလကားတွင် ဒုကသုကမျိးစုံှင့်

ကံေတွခဲ့ရပုံများကို ရင်နင့်စဖွယ်ြဖစ်ေအာင် ဖွဲဆိုထားေသာ ဝတကီး
တစ်ပုဒ်ြဖစ်သည် ’ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည် ။
ထိုြပင်လည်း ‘တက်စ်ကို ဖတ်ကရေသာ ကမာအရပ်ရပ်မှ စာဖတ်ပ
ရိသတ်များ သည် တက်စ်ကို သနားခဲ့ကသည် ၊ ချစ်ခဲ့ကသည် ။ ြမတ်ိုး
ခဲ့ကသည် ၊ ေမ့၍ မရိုင်ေလာက်ေအာင်ပင် တသသြဖစ်ခဲ့ကရသည် ဟု
ဆိုပါသည် ။ ယခုတက်စ် ြမန်မာြပန်ကို ဖတ်ကရေသာ ြမန်မာ စာဖတ်ပ
ရိသတ်ကလည်း တက်စ်ကို သနားကမည်၊ ချစ်ကမည်၊ ြမတ်ိုးကမည်၊
မေမ့ိုင်ေလာက်ေအာင်

တသသြဖစ်ကမည်

ဆိုပါမူ....’

ဟူေသာ

စကားြဖင့် အမှာ စာကို နိဂုံးချပ်ထားခဲ့ပါသည် ။

(၂)
တက်စ် ြမန်မာြပန်အား ဖတ်ခဲ့ကရသည့် ြမန်မာစာဖတ်ပရိသတ်
သည် ကမာ့စာဖတ်ပရိသတ်များကဲ့သိုပင် တက်စ်အား ဖတ်ပီးသည့် အ
ခါ သနားကဟန်ရှိ၏။ ချစ်ကဟန်ရှိ၏။ ြမတ်ိုးကဟန်ရှိ၏။ မေမ့ိုင်
ေလာက်ေအာင် တသသြဖစ်ကဟန်လည်း ရှိ၏။
တက်စ်အား ပထမအကိမ် ထုတ်ေဝခဲ့ပီးေနာက် ဆယ့်ရှစ်ှစ်မက
ေသာအခါ တက်စ် ဒုတိယအကိမ်သည် ထွက်လာခဲ့သည် ။ ထွက်လာသ
ည့် အချိန်မှာ ၂၀၀၂ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလြဖစ်၍ ထုတ်ေဝသည့် စာအုပ်တိုက်
မှာ ‘တေကာင်းစာအုပ်တိုက’် ြဖစ်၏။ မျက်ှာဖုံးပန်းချီမှာ ‘ကိုကိုိုင’် ၏
တစ်မူထူးြခားေသာ လက်ရာြဖစ်သည် ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ ဆယ်
ချိးြဖစ်၍ အြပင်အဆင် အမွမ်းအမံေကာင်းသြဖင့် လှပတင့်တယ်ေသာ
စာအုပ်တစ်အုပ်အြဖစ် ထင်ရှားခဲ့ပါသည် ။
ထိုမေလာက်ေသာ အချိန်ကာလအတွင်း တက်စ် ဒုတိယအကိမ် ထွ
က်လာခဲ့ြခင်းသည် စာဖတ်ပရိသတ်က ကန်ေတာ့်တက်စ်အား သနား၍ ၊

ချစ်၍ ၊ ြမတ်ိုး၍ ၊ မေမ့ိုင်ေလာက်ေအာင် တသသ ြဖစ်၍ သာလင် ြဖ
စ်လိမ့်မည်ဟု ခံယူကာ စာဖတ်ပရိသတ်အား များ စွာ ေကျးဇူးတင်ခဲ့ရပါ
သည် ။

(၃)
ကန်ေတာ့် တက်စ် ဒုတိယအကိမ် ထွက်လာခဲ့သည် မှာ မကာေသး
ပါ။ ၂၀၀၂ ခုှစ်အတွင်းက ထွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်၍ အချိန်ကာလအားြဖင့်
ေလးှစ်နီးပါးမသာ ရှိပါေသးသည် ။ အလွန်အလွန် တိုေတာင်းသည့်
ကာလအတွင်း တက်စ် တတိယအကိမ် ထွက်လာြခင်းသည် ကန်ေတာ့်
အတွက် အလွန်အလွန် ဝမ်းသာ ဖွယ်ရာတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ရပါသည် ။
တက်စ် တတိယအကိမ်ကို ထုတ်ေဝသူမှာ ကိုြမတ်ဟိန်း ‘သူရိယစာ
ေပတိုက’် ြဖစ်၍ မျက်ှာဖုံးပန်းချီမှာ ယခုအချိန်တွင် ေရပန်းစားကာ နာ
မည်ကီးေနေသာ

ကိုေဇာ်ေမာင်၏

လက်ရာြဖစ်သည်

။

တက်စ်

ပထမအကိမ်ှင့် ဒုတိယအကိမ် ထုတ်ေဝစဉ်က ပန်းချီလက်ရာများကဲ့
သိုပင် တစ်မျိးတစ်ဘာသာ ထူးြခားေသာ လက်ရာြဖစ်ပါသည် ။

(၄)
အမှန်ေတာ့ တက်စ်အား ေမွးဖွားေပးခဲ့သူမှာ ကမာေကျာ် အဂလိပ်
စာေရးဆရာကီး ေသာမတ်စ်ဟာဒီ ြဖစ်သည် ။ ေသာမတ်စ်ဟာဒီကို ၁၈
၄၀ ြပည့်ှစ်တွင် ေမွးဖွားခဲ့၍ ၁၉၂၈ ခုှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည် ြဖစ်ရာ
လူေလာကအတွင်းမှ သူ အပီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည် မှာ ှစ်ေပါင်း
ခုနစ်ဆယ့်ရှစ်ှစ်မ ရှိခဲ့ပီ ြဖစ်၏။
ေသာမတ်စ်ဟာဒီ၏ တက်စ်ဝတ ထွက်ခဲ့သည် မှာ ၁၈၉၁ ခုှစ်ြဖစ်
ရာ ထိုှစ်မှ စ၍ ေရတွက်ပါက တက်စ် ထွက်ခဲ့သည် မှာ ှစ်ေပါင်း တစ်

ရာ့တစ်ဆယ့်ငါးှစ်နီးပါးမ ရှိခဲ့ေလပီ။ ထိုမေလာက်ေသာ ကာလအတွ
င်း တက်စ်သည် ထိပ်တန်း ဂဝင်ဝတကီးတစ်ပုဒ်အြဖစ် ကမာ့စာဖတ်
ပရိသတ်၏ ှစ်သက်စွဲလမ်းမကို ခံယူေနရဆဲြဖစ်သည် ။ ယေနအချိန်ထိ
အကိမ်ကိမ်အထပ်ထပ် ိုက်ှိပ် ထုတ်ေဝေနရေသာ စာအုပ်အြဖစ် အခို
င်အမာ ရပ်တည်ေနဆဲပင် ြဖစ်ေလသည် ။
ကန်ေတာ့်

‘ြမန်မာြပန်

တက်စ်’

ထွက်ခဲ့သည်

မှာ ၁၉၈၄

ခုှစ်အတွင်းကြဖစ်ရာ ယေန ၂၀၀၆ ခုှစ်မှ တွက်ေသာ် ှစ်ေပါင်း ၂၂ ှ
စ်မ ရှိခဲ့ေလပီ။ တကယ်ေတာ့ ှစ် ှစ်ဆယ်ဆိုသည် မှာ ဘာမှ ကာ
ေသးသည် မဟုတ်ပါ၊ သိုေသာ်လည်း တက်စ်သည် ဒုတိယအကိမ်သာမ
က တတိယအကိမ် ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခဲ့ရသည့် အဆင့်သိုပင် ေရာက်ရှိခဲ့ပီး
ြဖစ်ပါသည် ။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ကန်ေတာ့် ‘ြမန်မာြပန်တက်စ’် သည် ကန်ေတာ်
လူေလာကမှ အပီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားပီးသည့် ေနာက်တွင် လည်း ‘စ
တုတအကိမ်၊ ပမအကိမ’် စသည် .....စသည် ြဖင့် ဆက်လက်၍ ပုံှိပ်
ထုတ်ေဝေနရလိမ့်ဦးမည်ဟု ကန်ေတာ် ယုံကည်ေနမိပါသည် ။ ထိုအခါ
တွင် လည်း မျိးဆက်သစ်စာဖတ်ပရိသတ်သည် ကန်ေတာ့် ‘ြမန်မာြပန်
တက်စ်’ အေပ ှစ်သက်လက်ခံက လိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည် ။ ထိုမသာ
မက ကန်ေတာ့် ‘ြမန်မာြပန် တက်စ’် အား သနားြခင်း၊ ချစ်ခင်ြခင်း၊ ြမ
တ်ိုးြခင်း စသည့် ေစတနာ ေမတာများ ြဖင့် ယုယပိုက်ေထွးြခင်း ြပက
လိမ့်မည်ဟု ပင် ေမာ်လင့်မိပါသည် ။
မ ငထန သ
၂၀၀၆ ခ၊ ဇနနဝ ရ ၉

*

