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တာင်ရိးဓနတိ ့ရဲ ့သစ္စာထားကဗျာများ
ဝင်း အာင်( အာင်ပန်း)

ရမဝရပ်စမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၅ ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အတွဲ-၂၉၊ အမှတ်-၃၃၇၊ နှာ-၁၃၉-၁၄၂ အထိ
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မိးမှာ သဲသဲမဲမဲ ရွာ နသည်။ ဒလပွင့်များ

ြမ ပ တွင်

ဖွး ဖွးလပ်လျက်၊ ဆန် လှာ်ငှက်မှာ ကူး

ကာ်ကူး ကာ်ဟူ သာအသြဖင့် သဲ့သဲည
့ င်းညင်းမ ြမည် နသည်။ တကိယ်လး မိး ရစွတ်စိထား၍ ချမ်းရှာ န
မည်။ သဲသမ
ဲ ဲမဲရွာ လ့ရှိ သာ

တာင်တန်း ဒသမိးကိ

တာင်ရိးဓနတိင်းရင်းသားအများစတိ ့ မီးဖိ ဘးတွင်

မီးလရင်း၊ ဂနီအိတ်အ ဟာင်းများကိ ြခုရင်း၊ မိးအ အးဒဏ်ကိ ကာကွယ် န ကသည်။ ဆင်းရဲ၍လည်း နွး
ထွး သာ အဝတ်အစားများကိ မဝတ်နိင်။ မဝယ်နိင်။ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာြဖင့် တဝမ်းတခါး လှပရန် အာလူး၊
ကက်သွန်၊ ပဲပပ်တိ ့ကိ မိးထဲ လထဲတွင် စိက်ပျိုး ကရသည်။
မည်သိ ့ပင် ပင်ပန်းဆင်းရဲ စကာမူ

တးဆိမပျက်၊

တးသီမပျက်၊ ဆန်းသစ် သာရိးရာအနပညာ

ရတနာများကိ ဖန်တီးလျက် ထိရိးရာအနပညာရတနာများထဲမှ လူငယ်တိ ့ဘာဝ အချစ်စစ် အချစ် ဟာင်းကိ
လည်း ကာင်း၊ မန်းသစ်မန်းဟန်ကိလည်း ကာင်း၊ ချစ်ပင်ချစ်စကိလည်း ကာင်း၊ လွမ်းပင်လွမ်း ညာက်ကိ
လည်း ကာင်း၊ ဖွဲ ့နွဲ ့သီဆိ က လသည်။ ထိအချစ် တွ ၊့ အချစ် မ့၊ အချစ် မာ၊ အချစ်ရှာများထဲမှ သစ္စာထား
ကဗျာများမှာ တမူဆန်းသစ် လှပ မး ကိုင်လျက်ရှိ န ပသည်။
မယ့်ဖိ ့ထမ်းထား
ဆစ်ဆားဖလူနဆစ်ဖလူဆား
မယ့်ဖိ ့လက်ကိင်
ဆစ်ဆားဖလူနဆစ်ဖလူတိင်
လမ်းမဆာဘူး
ကတိးမ ့နှာမ ့ဖလူး
နပူမစိး
ထီးစက္က ူနထီးဖလူမိး
အရိးဒိ ့ မာင်ကိင်ပါ့မယ်
အပွင့်မယ့်ကိစ စမယ်…။
…စသည့်ကဗျာြဖင့် မိမိြမတ်နိးလှ သာ မိမိချစ်သူအား ပန်းခင်း သာလမ်းသိ ့ လ ာက်သွား စလိပ၊
အ မးန ့သာထ ပမ်း သာ မတ္တ ာလမ်းသိ ့ လ ာက်သွား စလိပကိ…
ြမတ်နိးယယလွန်းလိ ့
နှမငယ် ြဖတ် လ ာက်သွားဖိ ့
လက်ကိင်နဲ ့ တတားတခကိ
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ဒီခရီး ဒီလမ်း
မ ြဖာင့်ြဖူး သးရင်
အ မးန ့သာ တွ ဆမ်း ပးပါ့မယ်
နပူတာ တွလဲ
ကာက်စရာမလိ
ထီးြဖူရိပ်မှာ နားခိလှဲ ့ကွယ်။

။

၄င်းကဗျာတွင် ထမ်းထားမှာ တတား၊ ဆစ်ဆားဖလူမှာ သစ်သားြဖူ၊ လမ်းမဆာမှာ မ ြဖာင့်ြဖူး
မသာယာ သာလမ်းကိ ဆိလိ လသည်။ ယာက်ျားပျိုက မိန်းမပျိုအား အလိလိက် အ ကိုက် ဆာင်ထားပမှာ
သ ဘာ တွ စရာပင်
့
။
မယ်နှင့် မာင်မှာ တဦးကိ တဦး အသက် ပးချစ်မဝ ရမဝ သာ်လည်း၊ ကွဲကွာ န သာကာလတွင်
မယ့်အလွမ်းမှာ နက်ရင်း ကီးမားလာပ၊ ရင်နင့် အာင် ခစားရပ၊ အတူတကွ ရှိစဉ်က တွတ်ထိးစကားဆိခဲ့ပ၊
ပျာ်ရင်ြမူးတူး ကည်နူးခဲ့ပများကိ အာက် မ့တသလျက် ရင်မှတိတ်တဆိတ် ကဗျာပန်းပွင့်များ၊ ဖူးသစ်လာ
လသည်။
ကနိန်ယင်းြပား
နွားမစား
ယင်းြပားအလိြခု န ပီ
ဒိ ့မယ်စကား
မာင်မ ကား
စကားအလိ ပ န ပီ။

။

၄င်းကဗျာ၏ြမန်မာြပန်မှာ…
တာထဲ တာင်ထဲ ဂနိင်ထဲမှာ
ယင်းြပားပင် တွ စားသူမဲ့လိ ့
ချုတမ ပါက် နပါ ပီ
နှမငယ် ြပာချင်တာ တွလဲ
နားစိက်မယ့်သူ မရှိလိ ့
ရင်မှာ ြပည့်သိပ် န ပီကွယ်။

။

၄င်းကဗျာတွင် ယင်းြပားပင်မှာ ယင်းြပားရွက်ကိ ဆိလိပါသည်။ တာင်ရိးဓနတိင်းရင်းသားတိ ့ နှစ်
သက် သာ အတိ ့အြမုပ် အရွက်ြဖစ်သည်။ ပဲပပ်ချက်၊ ြမပဲအစ်( ြမပဲချက်)တိ ့နှင့် အထူးလိက်ဖက်လှသည်။
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ရင်မှာ ြပာစရာစကားများ အြပည့်ြဖစ် န ပီဆိသည်ကိ "စကားအလိပ န ပီ"ဟူ၍ သးနန်းထား လသည်။
မာင့်ကိ လွမ်းရ သာအလွမ်းမှာ လွမ်းတာရှည်ပ၊ နှလးသည်းပွတ် ဆွတ်ဆွတ်ကျဉ်မ ခစားခဲ့ရပကိ

ြပာြပ

ထားသည့်အြပင် ချစ်သူနှစ်ဦးမှာ တြပည်တရွာစီ ကွဲကွာလျက်ရှိသည်။ ထိ ့ ကာင့် ချစ်စွာ သာ မာင့်အတွက်
ရတက်မ အး ြဖစ် နပကိ…
ငှက် ပျာပင်ရင်း
ပန်းကးကင်း
ြခရင်းမရပ် စနဲ ့ နာ
ဒိ ့ မာင်သတင်း
မိးလိဝါလိ ့ ဖျာလိခင်း
သတင်းမပပ် စန နာ။

။

…ဟူ သာ ကဗျာ၏ြမန်မာြပန်မှာ…
ငှက် ပျာပင်ရဲ ့ ြခရင်းမှာ
ကးကင်းပန်း တွ
လင်လင်ပွင့် နပါ ပီ
ဒီပန်း တွ လင်လင်ပွင့်ဖိ ့
ပါင်းြမက် တွ မရပ်ပါ စနဲ ့
မာင့်သတင်းမှာလဲ
မိးလိဖျာလိ
အြပန် ့ကျယ်စွာ ထင်ရှား ကျာ် စာလိ ့
တြခားမိန်းက လးတ ယာက်နဲ ့
မ ကျာ် စာ စပါနဲ ့။

။

…စသြဖင့် ချစ်သူအ ပ ထားရှိ သာ

မတ္တ ာတရားကိ စိးရိမ်စိတ်၊ အားငယ်စိတ်ြဖင့် တိင်းတာြပထား လ

သည်။ အြခားကဗျာတပဒ်တွင်လည်း မိမိအား

ရှာင်ခွာမသွားရန် မပစ်ပယ်သွားရန် ယခကဲ့သိ ့ တာင်းပန်

တိးလ ိုးထား လသည်။
ပဆိးကွက် သး
မိး ရတင်လိ ့ နှင်းရည် ြမး
လးတယ်ဆိလိ ့ မညစ်နဲ ့
မာင်လဲတ ကျး
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မယ်တ ကျး
ဝးတယ်ဆိလိ ့ မပစ်နဲ ့။ ။
၄င်းကဗျာ၏ြမန်မာြပန်မှာ…
အကွက်စိပ်စိပ် အဆင်ရှိတဲ့ စာင်ကိ
မိးစက်နဲ ့နှင်းရည် တင်ချင်လဲတင်ပါ စ
လးတယ်ဆိလိ ့ မညစ်လိက်ပါနဲ ့
မာင်ကတရွာ မယ်ကတ မို ့
ဝးကွာ နလိ ့လဲ
မယ့်ကိ ပစ်ခွာမသွားပါနဲ ့အချစ်ရယ်။

။

၄င်းကဗျာတွင် ပဆိးမှာ စာင်ကိ ဆိလိ လသည်။ မိန်းမပျိုမှာ သူ ့ချစ်သူအား ငယ်က က မ်းသည့်ချစ်
က မ်း ဆွြဖစ်၍လည်း မခွဲရက် မခွာနိင် အလွမ်းမ ြပပကိ တတမ်းသသ ြပာြပထား လသည်။
ကနိန်ဖက်ဝန်း
ဖက်လှက န်း
ဖက်ဝန်းငယ်ခါ ကဘူးပ
ကီးကမက န်း(က မ်း)
ငယ်က န်း(က မ်း)
အလွန်း ြပဘူးပ။

။

…၄င်းကဗျာ၌ ကနိန်မှာ ဂနိင်၊ ဖက်ဝန်းမှာ ဝိင်းဝန်း သာ သစ်ရွက်ကိ ဆိလိ လသည်။ မတ္တ ာစစ်
မတ္တ ာမှန်ြဖင့် သူ ့ချစ်သူအား ချစ်ြမတ်နိး၍ အဆူဆူ သာ စတီပထိးထသိ ့ ပန်သစ္စာြပုထားပမှာ…
ရချမ်းရွာ ြမာက်နား
ဘရားတဲ့သးဆယ့်ငါးဆူ
အလယ်ဆူ ရဂူနဲ ့ထား
မယ်နဲ ့ မာင် သစ္စာထား
မဲနိင်ပါ့မလား။ ။
…ဟူ သာ သသယစိတ်ြဖင့် သစ္စာြပုထားသည်။ ရချမ်းရွာမှာ ရွာင မို ့နယ်မှရွာ ြဖစ်သည်။ မိမိ ဒသရှိ စတီ
ပထိးအား တိင်တည်သစ္စာြပုထားသြဖင့် ကဗျာရည် ကဗျာ သွးမှာ တက် က န ပသည်။ မယ်နှင့် မာင် ဆ
စည်းရန်အတွက် ဆ ဟာင်းပစ်ပယ်၍ ဆသစ် တာင်းထား သာ အြခားကဗျာတပဒ်မှာ…
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လမအိမ်နား
ပန်းညိုပင်ကိ
ရှင်မဲ့အ ကာင်း
ရ ဟာင်းပက်လိ ့ ရသစ် လာင်း
မယ်န မာင်လဲ
ဆမဲ့အ ကာင်း
ဆ ဟာင်းပစ်လိ ့ ဆသစ် တာင်း။ ။
…၄င်းကဗျာတွင် လမမှာ၊ နှမငယ်၊ နမှာ နှင့်တိ ့ြဖစ်သည်။ အြခားကဗျာမှာလည်း မိန်းမပျိုမှာ သူ ့ချစ်သူအား
အြခားမိန်းမပျိုတိ ့နှင့်မက မ်းဝင် စလိပ မရင်းနှီး စလိပကိ…
ထလပွင့်ြဖူ
ပွင့်လားလူ
မိးြဖူထမ်း မိးခါးမမိ စနဲ ့ နာ
မိးခါးမိရင် ယာ်တတ်တယ်
လမခရိက်ဆူ
ရွာလးလယ်နရွာလယ်ထားမှာ
ကျာ်တတ်တယ်။

။

၄င်းကဗျာ၏ြမန်မာြပန်မှာ…
ြဖူ ဖွးတဲ့ဒလပွင့် တွ
ပွင့် နပါ ပီ
အချိန်မဲ့ ရွာတဲ့မိး ကာင့်
နွမ်းယိမ ယာ် သွား စလိပါ
ဒါ

ကာင့် မာင့်ကိ

တြခားမိန်းက လး တွနဲ ့
မ ကျာ် ဇာ စလိပါ။

။

အထက်ပါကဗျာတွင် မိးြဖူနှင့်မိးခါးမှာ

နွဦး ပါက်တွင် တခါတရ ရွာ လ့ရှိ သာ အချိန်မဲ့မိးြဖစ်

သည်။ ထိအချိန်မဲ့မိး ကာင့် ဒလပွင့်များအား နွမ်းယိသွား စသည်။ မိးထိ၍ နွမ်းယိသွား သာ ဒလပွင့်အား
သပ်စားရာတွင် ထူးြခား သာအရသာကိ မြဖစ် တာ့ ချ။
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မိးရိပ်ပင် တက်ခဲ့ လ ပီ။ သိ ့ သာ် မိးမှာ မပီဝိးဝါး၊ မိးရိပ်နှင့်အတူ မာင့်ကိ ကိုသည်။ ဟာ မာင့်
ကိ

တွ ရပါ
့ ပီ။ ဝမ်းသာဝမ်းနည်းမများ မိန်းမပျို၏မျက်နှာတွင် ယှက်သန်းလျက်

နသည်။ လွမ်းရ သာ

ကာင့် ဝမ်းနည်းမ၊ အားငယ်မက အတန်ငယ်ပိ နသည်။
အင်းတိမ် ခါင်း လာင်း
အသ ကာင်း
ခါင်း လာင်းအညာ
ဇာြဖစ်လိ ့ကား
အလိလိပိးစားရာ
နှမမျက်နှာ
ရွာသစ် ကီးလိ ့
ရွာ ကီးလယ်မှာ
အလိလိနဲ ့များ ညိုး လရာ။

။

၄င်းကဗျာ၏ြမန်မာြပန်မှာ…
အင်းတိမ်ရွာက ခါင်း လာင်းသဟာ
သာယာလှပါလား
ဘာ ကာင့်များ
ခါင်း လာင်းကိ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့
သစ်သားတန်း ပိးစားသွားပါလိမ့်
ချစ်စရာ ကာင်းတဲ့
နှမငယ်ရဲ ့မျက်နှာလဲ
ဘာ ကာင့်များ ညိုး ယာ် နပါလိမ့်။
…၄င်းကဗျာတွင် အင်းတိမ်မှာ အင်း လးကန်ထဲက ရွာတရွာ ြဖစ်သည်။ တာင်ရိးရွာနှင့်ဆက် န သာရွာြဖစ်
သည်။ ယာက်ျားပျိုမှာ ချစ်သူ၏အားငယ်နွမ်းယိ နပနှင့် သာက ပွ နပကိ နားလည်လာ သာအခါတွင် ချစ်
သူရင်ြပုးလာရန် ဤသိ ့ သစ္စာစကားဆိ လသည်။
ဟင်းအိးပက်စက်
ငွ ရာင်ထွန်းလိ ့
အာင်ပန်း စျးမှာ
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ဝယ်လိ ့ချက်
တွက်တွက်တွက်တွက်၊ ဆူ စ ရာ့
မယ့်ကိထား တြခားရှိရင်
ဒိ ့ မာင်ပါးကက် သမင်ယက်
စကွက်စကွက် နူ စ ရာ့။ ။
…စသြဖင့် ကျိန်ြပု၍ သစ္စာဆိသည်။ ပက်စက်မှာ ခပ်ပက်ပက်ြဖစ် န သာ အိးကိ ဆိလိ လသည်။ ပါးကက်
မှာ ပါးကွက်ြဖစ်သည်။ "တွက်တွက်တွက်တွက် ဆူ စ ရာ့"နှင့်"စကွက်စကွက် နူ စ ရာ့"ဟူ သာ အဖွဲ ့မှာ
မျက်စိပသာဒတွင် ြမင် ယာင်လာ အာင် ဖွဲ ့ဆိထား လသည်။ အဆင့်ြမင့်စာ ပလက္ခဏာကိ

ဖာ် ဆာင် န

ပသည်။
ဤသိ ့ြဖင့် ချစ်သူနှစ်ဦးမှာ တဦးအ ပ တဦး သသယစိတ်များ ကင်းရှင်းသွား သာအခါတွင် ြပုး
ပျာ်မများ၊ ကည်နူးမများြဖင့် သစ္စာ တးကိ သ ပိုင်ဟစ် ကးလိက် လသည်။ သူတိ ့၏သစ္စာ တးသကား
တာအနှ ့ တာင်အနှ ့ ြပန် ့လျက်။
မာင်လဲအပျို၊ မယ်အပျို
မယ်လဲအပျို၊ မာင်အပျို
တ ပါင်းကျူး၊ တခူးကန်
ကဆန် ကရင်၊ သစ္စာဆိလိ ့
အိ ကမယ် ဟ့ အိ ကမယ်။

။

ဝင်း အာင်( အာင်ပန်း)
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