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မာန် အာင်က န်း စကားပများ
မာင် တာက် ြပာင်

စာ ပလပ်သားမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၁ ခနှစ်၊ မလ၊ အမှတ် ၁၊ နှာ ၁၄-၁၅ ထိ။
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မဃဝတီ
မိနး် မလှက န်း
မာန် အာင်က န်းဟူ၍ သးမည် ခ တွင် သာ က န်း။ သမိင်းအစဉ်အလာ ရှိ သာ ဤက န်းကား ပ ဒသရာဇ် ခတ် အ
ဆက်ဆက်တွင် မဃဝတီ အမည်ြဖင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။ မိန်းမ ချာ မိန်းမလှတိ ့ ဖွားသန် ့စင်ရာ ဘူမိနက်သန် ြဖစ် သာ
ကာင့် မိန်းမလှက န်းဟ ခ ကသည်။ ထာင်လားအပ် သာ မာန်မာနတရားတိ ့ကိ ဖယ်ခွာ ပီး သာ အဓိပ္ပါယ်ြဖင့် မာန်
အာင်က န်း တွင်သည်။ ဤသိ ့ သဲသာ သာင် ြမ ကမ်း ြခပတ်ဝန်း မာန် အာင်က န်းမှ အ ရှ ့ကိ မ ာ်လိက်လ င် ညို ့ညို ့
မင်းမင်း သွယ်ဆင်း န သာ ရိးမ တာင်တန်းကိလည်း ကာင်း၊ တာင်ဘက်တွင် အားမာန်ြပည့်ဝ သာ ရြပာဒီလင်းတိ ့
ြဖင့် လမ်းြခုထားသည့် ဘဂလားပင်လယ် အာ်၏ထူးြခား သာ သဘာဝကိလည်း ကာင်း၊ ရ မာဖွယ်ရာ ြမင် တွ ့နိင်
သည်။
မာန် အာင်က န်းသည် ဧရိယာစတရန်းမိင် ပါင်း ၂၄ဝ ကျာ် ကျယ်ဝန်းသည်။ ကျးရွာအပ်စ ပါင်း ၄ဝ ကျာ်ရှိ
သည်။ လူဦး ရ ြခာက် သာင်းခန် ့ နထိင်လျက် ရှိသည်။ ြမန်မာနိင်ငတွင် ဒတိယအ ကီးဆး သာ က န်းြဖစ်သည်။ စိမ်း
စိ သာ အန်းပင်ပျိုများနှင့်ြမကမ္ဗလာလမ်းြခုကာ လှပ သာ က န်းြဖစ်သည်။ ထိမ သာမက သး၊ ဂီတအနသခမပညာ၊
စာ ပယဉ် ကျးမတိ ့ဘက်တွင် အစဉ်အလာ ကီးမားသည်။ ဘက်စဖွ ့ဖိုးတိးတက် သာ က န်းြဖစ်သည်။
မာန် အာင်က န်းသူ က န်းသားတိ ့မှာ ဧည့်ဝတ် ကျပွန် ဖာ် ရွ ကသည်။ ယဉ် ကျး ကသည်။ မာန် အာင်စကား
ကိ လူတင်
ိ းနားလည်လယ
ွ သ
် ည်။ ဥပမာ၊ ဥပစာ၊ စကားပ၊ အလကာတိ ့ြဖင့် ဝ ဝဆာဆာ ြပာတတ် ကသည်။ ထူးြခား
ချက်တစ်ခမှာ "အလှပ" ဟူ သာ ဝါဟာရကိ လူတိင်း သးနန်း ြပာ ကားတတ် ကြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့်
အလှပစား၊ အလှပလပ်၊ အလှပ န စသည်ြဖင့် နရာတကာတွင် "အလှပ"ကိ သးသည်။ " ကာင်း ကာင်း"ဟူ သာ
စကားအစား "အလှပ"ကိ သး ကသည်မှာ တသွင်ဆန်း နသည်။
ဝတ်စားဆင်ယင် အလှြပင်မ ခတ်မီ ကသည်။ မို ့သူနှင့် တာသူ ခွဲမရ။ အလှကိယ်စီ၊ တမျိုးတဟန် လှ ကသည်
သာ ြဖစ်၏။ ရပ်လှသ လာက် နတ်ချိုသည်။ ထူးြခားသည်မှာ မာန် အာင်သူတိ ့ စကား ြပာရာတွင် "က န်မ"ဟူ သာနာမ်
စား နရာ၌ "မ"ကိ သး ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် "မရိ ့ မာန် အာင်ကိ အလည်လာခဲ့ပါ၊ မရိနှ့ င့်အတူ တာင်နီကိ
လား ကမယ်" စသည်ြဖင့် ြဖစ်သည်။ အ ြပာချိုသည့်မာန် အာင်သူတိ ့စကားက နားဝင်ပီယ။
အများအားြဖင့် မာန် အာင်က န်းသူက န်းသားတိ ့ စကား ြပာဆိပသည် စာသ ပသ ပါက်သည်။ အ ဖီးအြဖန်း
မပါ ။ တိကျသည်။ ြပတ်သားပွင့်လင်းသည်။ ရိးရိးသားသား စကားတန်ဆာ ဆင်တတ် ကသည်။ ဥပမာ၊ လကာ၊ စကား
ပတိ ့ကိ ဖာ ဖာသီသီ သး ကသည်။ စကားပဆိလ င် သူ ့ရွာသူ ့ဓ လ့အရ မာန် အာင်က န်းသားတိ ့၏နတ်ဖျားတွင် သီး န
တတ် ကသည်။ ဖာ်ြပအ့ သာ စကားပတိ ့သည် မာန် အာင်က န်းသူက န်းသားတိ ့၏ဓ လ့အစဉ်အလာ၊ လူ နမဘဝနှင့်
လာကအြမင်တိ ့ကိ ဖာ်ညန်းလိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည်။

ငါးစကားပများ
ရချိုငါးကိ စားယင်တက်တယ်၊ ထိတ်လန် ့ရင်ခန်စရာ စကား မဟတ်ပါ။ မာန် အာင်အသးအနန်းအရ ရချို
ငါးစားမိက ရီ ဝမူး နာက်ကာ အိပ်ချင်လာသည်ကိ ဆိလိြခင်း ြဖစ်သည်။ ရချိုငါး စားသးသည့်အ လ့အထ နည်းပါး က
သာ ကာင့်ပင် ြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် မာန် အာင်က န်းတွင် ြပာဆိသးစွဲ က သာ ငါးစကားပတိ ့မှာလည်း အများအား
ြဖင့် ပင်လယ်ငါးနှင့်သာ သက်ဆိင်သည်။ ငါးခူငါး ဟာက်စသည်တိ ့မှာလည်း ပင်လယ်ငါးများသာ ြဖစ် ကသည်။ အာက်
ပါငါးစကားပတိ ့ကိ တွ ့ရြခင်းြဖင့် မာန် အာင်က န်းသူက န်းသားတိ ့၏ဓ လ့ကိ တ စ့တ စာင်း အကဲခတ်မိ ကမည်သာ
ြဖစ်သည်။
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ငါးခူစူး သးများ အာ်
ဆာင်းခါငါးခူ ပူခါငါးဝက်
မစားလိငါးဝက် စားလိ ဒက်ကီ နာင်
ငါးခူနတ်ခမ်း ငတန်ဝမ်း
ငါးစလး နှလးနှင့်
ြမုးဝမှာ ငါး ကိုင်
ငါးယက်ကိ ြပာမှာချ
လိပ် ကျာက်မှာအဆီ၊ အသည်းမှာနီ
ငါးြဖစ်ဖိ ့မှန်းမသိ၊ ဖားြဖစ်ဖိ ့မှန်းမသိ
တာင်စဉ်သား ငါး ဟာက် ရာင်း
ဈီးရိပ် ကည့်လိ ့ ငါးဖဲ့ပါးပါးသင်
ငါး ကီးဝမ်းလည်းဝင်ဖူး၊ ငါးငယ်ဝမ်းလည်း ဝင်ဖူး။

အဓိပါ္ပ ယ်ရင
ှ း် လင်းချက်
ဒက်ကီ နာင်-ငါးဝက်(ရခိင်မူစလင်အ ခ အ ဝ )
ရခိင်မူစလင်တိ ့သည် "ဝက်"စာလး ပါသည့်အတွက် ငါးဝက်ကိ မစား၊ သိ ့ သာ် ငါးရှားပါး၍ မတတ်သာ သာအခါ၌ ငါး
ဝက်ကိ ဒက်ကီ နာင် ဆိကာ အမည် ြပာင်း၍ စား ကသည်။
မလိတမျိုး လိတမျိုး လပ်တတ် သာ အဓိပ္ပါယ်ြဖစ်သည်။
တာင်စဉ်သား ငါး ဟာက် ရာင်း-အ ကီးအငယ်မြခား တ စျးတည်း ရာင်းသည်ကိ ဆိလိသည်။
ဈီးရိပ် ကည့်လိ ့- စျးအတက်အကျ အရိပ်အကဲကိ သးသပ်၍
ငါးဖဲ့ပါးပါးသင်-ငါးကိ ပါးပါးလှီးသည်။
ြမုးဝမှာငါး ကိုင်-ြမုးဝတွင် ငါးများ စ ဝး နသည်။

ခွးစကားပများ
မာန် အာင် မို ့တွင် ပါဝင် သာ ရဲက န်း၌ ခွးမျိုး ကာင်းများ ထွက်သည်။ ကျာက် ခါင်းပန်း ခွးဟူ၍ လူသိ
များသည်။ သတ္တိရှိသည်။ သစ္စာရှိသည်။ "ရဲက န်းမှာ ခွီးကမားဆီး"ဟူ၍ ြပာစမှတ်ြပု ကသည်။ (ကမားဆီး-မာန် အာင်
က န်းရှိ ကမား ချာင်းတွင် စိက်ပျိုး သာ ဆးရွက် ကီးတမျိုး) အာက်ပါစကားပများသည် ခွးနှင့်ပတ်သက် သာ
စကားပများအနက် ထင်ရှား သာ စကားပများ ြဖစ်သည်။
ခွီး ဟာင်သမ ထ ကည့် မိးလင်း
ခွီး ခ ယင်း ဓားသွီးယင်း အချိန်ကန်
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ခွီးပါးစပ်က နတ်စကား မ ြပာ က့
ခွီးလက် မီး လာင်လိ
မွဲဖိ ့ခွီး ြပပတိး
ခွီးသတ်ချင် ခွီးရှင်မျက်နှာ ကည့်
ခွီးကိရန်မူ သတ် သာသူ သတ်သူလည်း ခွီး ခွီးလည်းခွီး
ခွီးလိမ္မာ အ မီးကပ်၊ ကာင်လိမ္မာ နာက်ဆတ်
ငါ့ချီးကိလည်း စား၊ ငါ့ကိလည်း ဟာင်၊ ငါ့ခွီး ကာင်၊
လူအ ခွီးကိက်
ဆတ်လှီးရာမှ ခွီး မ ာ်
ခွီးက လး နတ်ဆက်၊ ပါးယက်နားယတ်၊
လူက လးနတ်ဆက် ခါင်းတက် ြခတက်၊
ခွီးသီလိ ့ အရီမရ၊
က န်းလွတ်မှာ ခွးီ တင်၊

ကက်စကားပများ
မာန် အာင်က န်းတွင် တိက် ကက် ကာင်းများ လတ်သည်။ အိမ်တိင်းလိလိတွင် တနိင် ကက် မွးြမူ ရး ရှိ
သည်။ ကက် မွးြမူရာတွင် ကက်ြခြဖင့် သီးသန် ့မထားပဲ ဘးမဲ့လတ်ထား ကသည်။ အဘိးအိ အဘွားအိတိ ့ မလပ်မကိင်
နိင်ရှိသည့်အခါ "အိမ် စာင့် ကက်နှင"် ထားသည်ဟ သားသမီးတိ ့ ြပာ လ့ရှိ ကသည်။ ကက်စကားပများကိ ဖတ်ရြခင်း
ြဖင့် မာန် အာင်က န်းသူက န်းသားတိ ့၏ဓ လ့ကိ မှန်းဆနိင် ပမည်။
ကက်မပါး ဘဲက လး ဖာက်သလိ
ကက်ငတ် ဆန်ြပ
ကက်ချီးမှန် သးတန်သင့်
ကက်လိ မီ ကီးမှာ အစာမပါ
ကက် တာက်တင်
ိ း အစာမပါ
မစားရ ကက် အယက်သန်
မိးလင်းမှ ကက်တင် နီဝင်မှ စပါးလှမ်း
ကက်တည်ငါးမ ား၊ ကွန်ပစ်သား ယာက်ျား
လူပိ၊ ဟင်းခရိ။

4

ebook is created by www.ShanYoma.Org

အဓိပါ္ပ ယ်ရင
ှ း် လင်းချက်
ဘဲက လး ဖာက်သလိ-ဘဲက လးကိ သား ဖာက်သလိ
ဟင်းခရိ-ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ပါက် သာ ဟင်းရွက်တမျိုး
မာင် တာက် ြပာင်
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