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"လူမျိုးတိင်း၊ လူမျိုးတိင်းတွင် ဘာသာအယူဝါဒယဉ် ကျးမ၊ စာ ပယဉ် ကျးမ၊ အ ြပာအဆိအသး
အနန်းယဉ် ကျးမ၊ အဝတ်အစားယဉ် ကျးမ၊ အဆင်အြပင်အထးအဖွဲ ့ယဉ် ကျးမ၊ ဟန်အမူအရာယဉ် ကျးမ၊
အတီးအမတ်ယဉ် ကျးမ၊ အဆိ-အက-အခယဉ် ကျးမ၊ အစားအ သာက်အ နအထိင် ယဉ် ကျးမအစရှိသ
ြဖင့် ရိးရာယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစများ ရှိ ကပါသည်။
"လူတမျိုး၏ရိးရာယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစများကိ လူတမျိုးက သိရှိနားလည်ထား ကပါလ င် ကျူး
ကျာ်မှားယွင်းမများ မြဖစ်နိင်ဘဲ ကူးလူးဆက်ဆဝင်ထွက်သွားလာမ လွယ်ကူ ပီး ခင်မင်ရင်းနှီး သွးစည်းညီ
ညတ်မ ရရှိနိင်မည်ြဖစ်ပါ၍ ြပည် ထာင်စတိင်းရင်းသား ြမန်မာ့ ဆွမျိုးများြဖစ် သာ အထက်ရှမ်း ကီးများ ရိး
ရာယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစများကိ စာ ရးသူ သ တသနြပုမိသမ ြပည် ထာင်စသိ ့ ချစ် ကည် ရးက

မှ တင်

ြပလိပါသည်။
"ရှမ်းြမန်မာသမိင်းဝင် ရာဇဝင် အစဉ်အဆက် ြမန်မာဘရင်များလက်ထက် တာ်က သား ပးသမီးယူ
ချစ် ကည်ြဖူစွာ သွးဆက်ခဲ့ က သာ ရှမ်းအမျိုးသားြမန်မာ့ ဆွမျိုးများအား တာင်ဘက် နသူကိ "တိင်းတ
စမ်း" တာင်ပိင်း၊ ရှမ်း ြမာက်ဘက် နသူကိ "တိင်း(ပ်) ဟာင်" ြမာက်ပိင်းရှမ်းဟ ခ ကသည်။
ထိ တာင်ပိင်းရှမ်းနှင့် ြမာက်ပိင်းရှမ်းကိ " အာက်ရှမ်း"ဟ ခ က ပီး တရပ်ြမန်မာနယ်စပ် သိန္နီနယ်
"နမ့် မာ" ခ

ရလီြမစ်ဝှမ်း ဒသတ လ ာက်တွင်

နထိင် က သာ ြမန်မာ့ သွးသား ရှမ်းအမျိုးသားများကိ

"တိင်းလ"ရှမ်း ကီး သိ ့မဟတ် "အထက်ရှမ်း ကီး"ဟ ခ ကသည်။
"တရတ်ြပည်နှင့်နယ်ချင်း ဆက်စပ် နသည့်တရပ်ယဉ် ကျးမအချို ့ ကူးစက် န သာ ကာင့် အထက်
ရှမ်း ကီးကိ "တိင်း န"ရှမ်းတရပ်ဟလည်း

ခ ကသည်။ ရှမ်းဘာသာ"မိင်းဆာ"၊ ြမန်မာလိ "မိင်းသာ"ဟ

လည်း ခ က သးသည်။ "မိင်းဆာ"သိ ့မဟတ် "မိင်းသာ"အဓိပ္ပါယ်မှာ မာသူ၊ မာသား သိ ့မဟတ် မာြပည်
သူ၊ မာြပည်သား ြဖစ်သည်။
၄င်းမိင်းသာ ခ

ရှမ်းတရပ်အထက်ရှမ်း ကီးများသည် သိန္နီနယ်

ရလီြမစ်ဝှမ်းတ လ ာက်နှင့်ရှမ်း

ြပည်နယ်အနှ ့အြပားများတွင်သာမက ဗန်း မာ်ခရိင်နှင့်မိးကတ်နယ်များတွင် နထိင်လျက် ရှသ
ိ ည်။
ယဉ် ကျးမဘာသာအယူဝါဒမှာ ဗဒ္ဓဘာသာနှင့်ရိးရာနတ်များ ကိးကွယ် ကသည်။ ရှမ်းစကား ြပာ၍
သီးြခားစာ ပမရှိ။ ရှမ်းစာ ပအတိင်းပင် ြဖစ်သည်။ ရှမ်းစာ ပကိ ပဂ ခတ်က "မိင်းတိန"် မို ့ န အထက်ရှမ်း
ကီးဓမ္မဒိန္နမ ထရ် ပဂ ခတ် ကျာက်စာကိ မူတည်၍ ရှမ်းစာကိ တီထွင်ခဲ့ သာ ကာင့် ရှမ်းစာအစ ဓမ္မဒန
ိ ္န
မ ထရ်ကဟ သမိင်းဝင်စကား ရှမ်းအမျိုးသားများ ြပာ ကားလျက်ရှိပါသည်။
ဓမ္မဒိန္နမ ထရ် တီထွင်ခဲ့ သာ ရှမ်းဗျည်းအက္ခရာ(၁၈)လး ရှိသည်။ ၄င်း(၁၈)လးမှာ ြမန်မာဗျည်းအက္ခ
ရာ(၁ဝ)လး၊ ရှမ်းအက္ခရာ(၈)လး ရှသ
ိ ည်။ ရှမ်းအက္ခရာ(၈)လးမှာလည်း ြမန်မာဗျည်းအက္ခရာနှင့်ဆင်တူရိး
မှား ြပုလပ်ထား သာ အက္ခရာများသာ ြဖစ်၍ ရှမ်းနှင့်ြမန်မာသည် အတိတ်အခါကပင် စိတ်ဝမ်းမကွဲြပားဘဲ
ချစ် ကည်ရင်းနှီးစွာ လက်တွဲ၍ အာင်ပွဲခခဲ့သည်မှာ စာ ပအက္ခရာကပင် အထင်အရှား သာဓကြပ၍ထား လ
သည်။
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ပါဠိမှာလည်း ြမန်မာပါဠိ၊ ဂဏန်းမှာလည်း ြမန်မာဂဏန်းအတိင်းြဖစ် ပီး ရှမ်းစကားအချို ့မှာလည်း
နှာသဝဲရမှတပါး ြမန်မာစကားအတိင်း ြပာ၍ အများအားြဖင့် ရှမ်းစကားခွန်းတိင်းတွင် ြမန်မာစကားလွတ်
ကင်းသည်မရှိ သာ ကာင့် ရာဇဝင်အစဉ်အဆက် ရှမ်းြမန်မာ သွးဆက်လာခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားလှသည်။
ထိ ့ ကာင့် ရှင် ကီး၊ ရဟန်း ကီး၊ ရှမ်း ကီး၊ ြမန်မာ ကီးတိ ့က ရှမ်းစစ်လ င် ြမန်မာ၊ ြမန်မာစစ်လ င် ရှမ်း
ဟ ဥဒါန်းကျူးခဲ့ ကသည်။
အထက်ရှမ်း ကီးတိ ့ရာသီပွဲ တာ်မှာ ြမန်မာများရာသီပွဲ တာ်အတိင်း ြဖစ် ပီး တရပ်နှစ်သက်ကူးပွဲကိ
လည်း ြပုလပ် ကသည်။ နက္ခတ် ဗဒင် ယာယီယ တာ ြပဿဒါး ရက်ရာဇာများကိလည်း ယ ကည် ကသည်။
နှစ် ဟာင်း ကူး၍ နှစ်သစ်ကူး သာ တာကူးလ အတာသဘင်ပွဲတွင် မို ့ကီး-အရပ် ကီးများ၌ ကျယ်
ြပန် ့၍ ညီညာ သာ ြမမျက်နှာြပင်တွင် အတာသဘင်ပွဲကျင်းပရန် ပွဲခင်းလပ်ထား ပီး ရွာအလိက်-ရပ်ကွက်အ
လိက် လှပ သာ ပန်းပ ဒသာပင် ကီးများ သိ ့မဟတ် ပန်း စတီ ကီးများ အ ပိုင်အဆိင် ြပုလပ်ထား က ပီး
သ ကန်ကျချိန် ရပ်ရွာအ ကီးအကဲများက သနတ်ပစ် ဖာက်ြခင်း၊ ဗျာက်အိးများ ပစ် ဖာက်ြခင်း လပ် သာ
အခါ ပန်း စတီ-ပန်းပ ဒသာပင် ကီးများကိ ပွဲခင်းသိ ့ ထမ်းပိးယူ ဆာင်လာကာ အိးစည်ဗ မာင်းများ ဆူည
အာင် တီး၍ ပျာ်ရင်စွာ ကခန် ကပါသည်။
"သက် ကီးဝါ ကီးများက သ ကန်အ ကို န ့က နှစ်ဆန်းတရက် န ့အထိ၊ ရွာဦးဆရာဘန်း တာ် ကီး
ကျာင်းတွင် သီလခယူ တရားဘာဝနာ ပွားများအားထတ် န ကပါသည်။
လူငယ် လူရွယ် ကာလသား-ကာလသမီးများက ရပ်ကွက်အလိက် သိ ့မဟတ် ရွာအလိက် ကာလသား
ခါင်း၊ ကာလသမီး ခါင်းများက ကည့် ကပ် ခါင်း ဆာင်ကာ စတီရပ်ပွားဆင်းတများအား ရသပ္ပါယ်ြခင်း၊
ဆရာဘန်း တာ် ကီးများနှင့်သက် ကီးဝါ ကီးများကိ ရကန် တာ့ြခင်းများကိ ြပုလပ် ကသည်။
ကာလသား-ကာလသမီးများ

ရပက်ကစားရာမှာလည်း ယဉ် ကျးစွာ

ြပာဆိ ရ လာင်ကစား က

သည်။ နှစ်ဆန်းတရက် န ့ နနက် တတ်နိင်သမ လှူဘွယ်ဝတ္ထ ုများနှင့်ဆရာဘန်း ကီး ကျာင်းသိ ့ သွား ရာက်
ကကာ နှစ်ဦးမဂလာအလှူအြဖစ် ဆရာဘန်း ကီးကိ ကန် တာ့ က ပီး ရပ်ရွာတွင်းရှိ သက် ကီးဝါ ကီးများကိ
ကန် တာ့ ကသည်။
ရှင်ြပုအလှူမဂလာပွဲ ြပုလပ် သာအခါ ြမန်မာများနည်းတူ ရှင် လာင်းများကိ (မ)အ ရအတွက် ြပု
လပ် ကသည်။ တခါတရ စ ပါင်းြပုလပ် သာအခါ ရှင် လာင်း(၅ဝ) ကျာ် တရာနီးပါးခန် ့ ြပုလပ် ကသည်။
"ပိး-ဖဲ-ကတ္တ ပ
ီ ါ၊

ရချည်ထိး၊

ငွချည်ထိးအဝတ်တန်းဆာအမျိုးမျိုးတိ ့ြဖင့် ရှင် လာင်းများကိ ြပင်

ဆင်ဝတ်စား၍ အ ဆာင်အ ယာင်များနှင့်ထား ပီး အ ချာအလှ၊ အပျိုစစ်စစ်လမငယ်များကိ လှပစွာ ဝတ်
စားဆင်ြပင်ဖီးလိမ်း၍ "ြမယ့် ဆာင်" ခ ရှင် လာင်းမယ် တာ်အြဖစ် ရှင် လာင်းတပါးအနား တ ယာက်စီ
ထိင်ခိင်းထားသည်။
ပျာ်တတ် ပါးတတ်သူ၊ သိ ့မဟတ် ပိးချင်-ပန်းချင်သူလူပျိုကာလသားများက အနားကိ သွား ပီး ရှင်
လာင်းကိ

ြပာသလိလိနှင့် ရှင် လာင်းမယ် တာ်ကိ ရိပ်စား ပီး "သားသား လးက တယ်လှ နာ-ချစ်ဘိ ့

ကာင်း နာ-" အချို ့ရှင် လာင်းမယ် တာ်က ဘာမှြပန်မ ြပာဘဲ ြပုးစိစိနှင့် န က သာ်လည်း စကားတတ်စကား ကယ် ရှင် လာင်းမယ် တာ်များက…။
"မ

ပ်ထဲက မာန်နတ်မယားပါသားဘိန်းစား ရာက် နတယ်၊ သားသား သတိထား နာ သားသား

ပစ္စည်း တွ လသွားလိမ့်မယ် နာ"အ ြခအတင် အြပန်အလှန်

ြပာဆိ န ကသည်ကိ

ကား သာ်လည်း စိတ်မဆိး ကဘဲ တဝါးဝါးနှင့်ရယ် မာ နတတ် ကသည်။
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ရှင် လာင်းလှည့် သာအခါ ရှင် လာင်းများက ြမင်းစီး ပီး ြပည်မ ကီးနည်းတူ အ ဆာင်အ ယာင်
အသိင်းအဝိင်း အတီးအမတ် အကအခန်များနှင့်လှည့် ကသည်။
အချို ့ ဒသက ရှင် လာင်းလှည့်ရာတွင် ရဖန်ရခါ ြမင်းများကိ ခတ္တ ရပ် စ ပီး ရှင် လာင်းများက ညာ
ဘက်လက်က လက်ကိင်ပဝါက လးကိ ကိင်၍ ြမင်း ပ က ထကာ မတ်ရပ် န ပီး လက်ကိ ချကာ ြမာက်ကာ
ဘယ်ယိမ်းညာနွဲ ့နှင့်က ကသည်။
အချို ့ ဒသက ရှင် လာင်းလှည့် ပီးအြပန် မ

ပ်ထဲ ရာက်မှ ရှင် လာင်းများ ကရန် အဆင်သင့်လပ်

ထား သာ စင်ြမင့် ပ သိ ့ ရှင် လာင်းများ တက် ရာက် ပီး အတီးမျိုးစနှင့် ပျာ်ရင်စွာ က က ခန် ကသည်။
ရှင် လာင်းများ က ကသည်မှာ သာသနာ့အ မွခ အ ြခခြဖစ် သာ ရှင်သာမ ဏအြဖစ်သိ ့ ရာက်ရှိရ
တာ့မည်ကိ ဝမ်းသာ၍ က က ခန် က ပျာ်ရင် ကသည်ဟဆိသည်။
တူရိယာများမှာ " ကာင်ကွန် ရာင်း" ခ ရှမ်းအိးစည်ဝိင်း၊ "ကွန် မာင်းဆိင်း" ခ ရှမ်း မာင်းဆိင်း
သိ ့မဟတ် ဗ ကီးဝိင်းနှင့်အကျရှည်တရပ် ဟတ် ကူ ခ တရပ်တီးဝိင်းများနှင့်သပတ္တ ရား…သိ ့မဟတ်

ကး

ပတ္တ ရား တ ယာ ဂီတာ ခတ်ဆန်းတူရိယာဝိင်းများ ြဖစ် ကသည်။
"သီလ ပး-သီလယူ ပရိတ်ရွတ၊် တရား ဟာ တရားနာ

ရစက်ချ အမ ဝ၊ ဆချ သကန်း တာင်း

သကန်းရ သာမ ဏဘွဲ ့နာမည် တာ် ပးတိ ့မှာ ြပည်မ ကီးအတိင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။
အထက်ရှမ်း ကီး ခ ရှမ်းတရပ်များ ြပာဆိသးနန်း သာ ဝါဟာရစကားလးများသည် ြမန်မာစကား
နှင့် ရာယှက်သးနန်း

ြပာထးြပု က သာ

အာက်ရှမ်းအမျိုးသားစကားအတိင်း

ြပာ က သာ်လည်း တရပ်

ြပည်နှင့်နီးစပ် သာ ကာင့် တရပ်အသအနည်းငယ်ပါ၍ နသည်။
အစားအစာ စား သာက်ရာမှာလည်း တရပ်ဟန်ပါ ပီး တရပ်ဆန်ဆန် တူနှင့်စား သာက် ကသည်။
သက် ကီးဝါ ကီးများကိ ဂါရဝြပုရာတွင် တရပ်ဟန် တရပ်ဆန်ဆန် ဂါဝရြပု ကသည်။ နာမည်များမှာ အများ
အားြဖင့် တရပ်မဆန်ဘဲ ြမန်မာဟန်နှင့် ရာယှက်မှည့်ထား က သာ

အာက်ရှမ်းအမျိုးသားနာမည်များက

များသည်။
အမျိုးသားများ

အာက်ရှမ်းများကဲ့သိ ့

ခါင်း ပါင်း က သာ်လည်း

ခါင်း ပါင်းစ မဟတ် ကပါ။

လက်ရှည်ကိယ်ထည်ပွ ခါးရှည် ကယ်သီးတပ် တရပ်ရင်စီးအကျပမျိုးနှင့် ဗာင်းဘီဝတ် က ပီး တချို ့ခါးပတ်
အစိမ်းပတ်၍ တချို ့အဝတ်စကိ အာက်ရှမ်းများကဲ့သိ ့ အစနှစ်စချ၍ စည်း ပီး ဓားများကိ လွယ် ကသည်။
အမျိုးသမီးများ အပျို အိမ် ထာင်သည်ဟ အဝတ်အစား ခွဲြခား၍ ဝတ် ကသည်။ အပျိုများက ဖျဉ်အ
နက်စကိ ဘီးဆပတ်ကဲ့သိ ့ ခါင်း ပါင်းအနိမ့် ပါင်း၍ လက်ျာဖက်နားအနီး အ နာက်ဖက်

အာက်ကလက်

လးသစ်ခန် ့ အစထတ်ထားသည်။
အကျအြဖူကိ အပျိုများက ဝတ်ရိးထးစမရှိဘဲ အ သွးအ ရာင် အဆင်အမျိုးမျိုးကိ လက်ရှည်ခါး
ရှည်ကိ ကိယ်ထည်မကျဉ်းမကျယ် လက်တလးခွဲခန် ့ လည်ပင်းကွပ်၊ ကာ်လာအနက်ကွပ် ကယ်သီးတပ်ရင်စိ
အကျဝတ်၍ ဖျဉ်နက်ထဘီဝတ် ပီး ထမီ ပ က အလျားသး တာင် အနတ တာင်ခန် ့ရှိ ဖျဉ်နက်စကိ ခါးမှဒူး
ဆစ်အထိ ပတ်ထား ကသည်။
အိမ် ထာင်သည်များက ဖျဉ်နက်စကိ ဆထး ကီးကဲ့သိ ့ ခပ်ြမင့်ြမင့် ပါင်းထား ပီး ဖျဉ်ြဖူစကိ လက်
ရှည်ခါးရှည် ကိယ်ထည်မကျဉ်းမကျယ် လက်တလးခွဲခန် ့ လည်ပင်းကွပ်၊ ကာ်လာအနက်ကွပ်၊ ရင်စိ ကယ်သီး
တပ်အကျနှင့်ထမီကိ အထက်နည်းအတိင်း ဖျဉ်နက်ထမီဝတ် ကသည်။
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ပစ္စည်းဥစ္စာ ကယ်ဝလ င် ကယ်ဝသလိ ရထည် ငွထည် လက်ဝတ်ရတနာများကိ ြပုလပ်ဆင်ြမန်း
ကသည်။ ရထည် ငွထည်ကိ ပိ၍ နှစ်သက် ကသည်။
အိမ် ထာင် ရးမှာ လူငယ်ဘာဝ လူပျိုလှည့်ြခင်း၊ သမီးရည်းစားထားြခင်း မရှိ ကပါ။ လူ ကီးမိဘများ
က စ့စပ် ကာင်းလမ်း တာင်းရမ်းလက်ထပ် ပး ကသည်။ မိဘများ သ ဘာတူ စ့စပ် ကာင်းလမ်းလက်
ထပ် ပးသူသည် အကယ်၍ သတိ ့သားမှာ အ ကည့်တန် အရပ်ဆိး ကီးြဖစ် န စကာမူ လှပ ချာ မာ သာ
သတိ ့သမီးက ြငင်းပယ်ရိးထးစမရှိ၊ ထိ ့အတူ အ ကည့်တန် အရိးဆိးသတိ ့သမီးြဖစ် န စကာမူ လူ ချာလူလှ
သတိ ့သားက ြငင်းပယ်ရိးထးစမရှိ၊ ကည်ြဖူစွာ လက်ထပ် က လသည်။
လက်ထပ်မဂလာပွဲကိ တရပ်ဆန်ဆန် တရပ်ဟန်နှင့်ြပုလပ် ကသည်။ ြပည် ထာင်စတိင်းရင်းသား
ြမန်မာ့ ဆွမျိုးများြဖစ် သာ အထက်ရှမ်း ကီးများသည် တရပ်ယဉ် ကျးမအချို ့ ရာယှက် နသည်မှာ အတိတ်
ခတ်က ြပည်မ ကီးနှင့်လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်ကလည်း

တာအထပ်ထပ်

တာင်အထပ်ထပ် ကာဆီး၍

ခရီးကလည်း အလွန် ဝးကွာ သာ ကာင့် ြမန်မာအမျိုးသားများနှင့်ဆက်ဆရန် အခွင့်အ ရး မရ ကဘဲ တရပ်
များနှင့်နယ်ချင်းနီးစပ်၍ တရပ်များနှင့်သာ ရာ ပမ်းဆက်ဆ နထိင်ရ သာ ကာင့် အချို ့ယဉ် ကျးမထးတမ်း
စဉ်လာနှင့်ဆင်ယင်ထးဖွဲ ့မများမှာ တရပ်ဟန်ပါ၍ နသည်။
အထက်ရှမ်းတိ ့သည် အာက်ရှမ်းများကဲ့သိ ့ပင် လူ ကီးမိဘ ဆရာသမားကိ ရိ သကိင်းရင်း၍ ဆိဆး
မသည်ကိ ကျိုးနွစွာ လိက်နာ ကသည်။ ပွင့်လင်းရိးသားစွာ ြပာဆိတတ်ြခင်း၊ ဖာ် ရွြခင်း၊ ဧည့်ဝတ် က ပန်
ြခင်း၊ ခင်မင်တတ်ြခင်း၊

ကျးဇူးသိတတ်ြခင်း၊ ဂဏ်အဂါများနှင့်ြပည့်စယဉ် ကျး သာ အမျိုးသားများြဖစ်ပါ

ကာင်း။
ဒါရိက်တာဆရာြမင့်

မှတ်ချက်။

။၁၉၆၉-ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၊ အမှတ်(၂၈၆)ထတ် သွး သာက်မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၁-၄၄)ထိ

၌လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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