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ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏က လးကဗျာ
မာင်ခွန်နွယ်(အင်း လး)

ရမဝရပ်စမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၆ ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အတွဲ-၂၉၊ အမှတ်-၃၄၅၊ နှာ-၈၉-၉၁ အထိ
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ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ရှမ်းတိင်းရင်းသားမှလွဲလ င် ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ဒတိယအများဆး န
ထိင်သူများ ြဖစ် က၏။ ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် အာက်ြမန်မာြပည်တွင်လည်း ပျ ့နှ ့ နထိင်လျက် ရှိ၏။
ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့တွင် ကိယ်ပိင်စာ ပ၊ ယဉ် ကျးမ၊ ဓ လ့ထးစများ ရှိ ကသည်။ သိ ့ သာ် ပအိဝ်းတိင်း
ရင်းသားတိ ့၏ယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစကိ ဖာ်ထတ် လ့လာတင်ြပသူ နည်း၍ ြပည် ထာင်စဖွားတိင်းရင်းသား
လူမျိုးတမျိုးပင်ြဖစ် သာ်လည်း လူသိနည်း န ကသည်။
ကျ နာ်သည် ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏ဓ လ့ထးစများကိ လ့လာရင်း ပအိဝ်းက လးကဗျာများနှင့်
ရင်းနှီးလာပါသည်။ ဤတွင် ကျ နာ်လက်လှမ်းမီသမ ပအိဝ်းက လးကဗျာအချို ့ကိ တင်ြပလိပါသည်။
ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ြခလပ်ငန်းကိ ခင်တွယ် က၏။ ြမတ်နိး က၏။ လူ ကီးများ လပ်ငန်းခွင်
ဝင် သာအခါ အိမ်တွင် ကျန်ရစ် န က သာက လးများသည် မိမိတိ ့အ ပါင်းအသင်းများနှင့်ရွာထဲတွင် ြမူး
တူး ပျာ်ပါး ဆာ့ကစား ကသည်။ ဤသိ ့ ကစားရာမှ န၍ ပအိဝ်းရင် သွးငယ်များသည် ကဗျာများကိ ရွတ်
ဆိ ကသည်။ ကဗျာကိ သ ပိုင်ရွတ်ဆိ၍လည်း ကစား ကသည်။ ထိ ့ ကာင့် ပအိဝ်းက လးကဗျာများသည်
၄င်းတိ ့ ကစားခန်စားရာမှ သ န္ဓတည် ပီး ၄င်းတိ ့နတ်ဖျားက မွးဖွား ပးလိက်သည်ဟဆိနိင်ပါသည်။
ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားက လးသူငယ်တိ ့ ရွတ်ဆိ က သာ က လးကဗျာအချို ့ကိ

လ့လာ ကည့် ကပါ

အ့။
ပအိဝ်း။ ။"ပအိဝ်းပိခိ၊ အာင်ဝိန်ကိ၊ မာတွမ်ခဖာနွပ်၊ ကဆိင်ကွတ်၊ ဒျတွမ်ကမ်၊ အသမ်းယ၊ တင်းလိတ်မမဉ်
ထိကွန်ကိင်၊ တလွတကိင်မာ တာင်းတာ၊ အမိးအွန်ခွမ်ယန်းနမ်၊ ပိယန်းဟန်-ပတ်-ပတ်"
ြမန်မာ။ ။ပအိဝ်းက လးတ ယာက်ဟာ မို ့ ပ မှာ နပါတယ်။ သူဟာ ကတ်အကျကိ ဝတ်ထား ပီး ဘွတ်ဖိနပ်
ကိလဲ စီးထားတယ်။ ကတ်အကျမှာ ခဲတထည့်ထားလိက် သး တာ့ တာ် တာ်ခ့ပါတယ်။ ဒါ ပမယ့် သူဟာ
စာ ရးတဲ့အခါ သတ်ပမမှန်ရမက၊ စာ ကာင်း ြဖာင့် အာင်လဲ မ ရးတတ်ဘူး၊ ဘာမှမလပ်ပဲ ပျင်းလဲပျင်း၊
ဆိးလဲဆိးတယ်။ ဒါ ကာင့်မိ ့ သူ ့အ မက ရွာကိ ြပန် ခ ပီး ပါက်ြပားြပန်ကိင် စတယ်။ ြမကိ ြပန် ပါက် စ
တယ်။ သူ ြမ ပါက်တဲ့အသက ပတ်-ပတ် ြမည်သတဲ့။
ပအိဝ်းက လးတိ ့သည် မို ့ ပ တွင် စာသွားသင် ပီး စာမ ကိုးစားပဲ ပ တ န သာ သူတ ယာက်၏
အ ကာင်းကိ လူ ကီးမိဘများက ြပာြပ၍ နား ထာင်ဘူး ကသည်။ လူ ကီးမိဘများက စာမတတ်၍ ဆိး တ
ပ န သာသူသည် တ န ့တွင် ရွာသိ ့ြပန်၍

ြမဘဲ ြပန် ပါက်ရသည်ဟဆးမတတ် ကပါသည်။ စာမတတ်၍

ပ တ န သာသူ၏အ ကာင်းကိ သူတိ ့ လး တွ ကားဘူးရာမှ န၍ ဤကဗျာကိ ရွတ်ဆိခဲ့ ကဟန်တူပါ
သည်။
ပအိဝ်း။ ။"လာမိင်းမိင်း၊ တိင်း ဖဖွူ၊ ဖဖွူ ထမား၊ ရူးဖာဖရား၊ ဖာဖရားဖင်လမ်ထာ-ပ-ပ"။
ြမန်မာ။ ။လသာတဲ့ညမှာ တလင်းနယ် ကတယ်။

ကာက်ရိး တွ

အဖိးက "ပ-ပ"လိ ့ လလည်တယ်။
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ပအိဝ်းက လးများသည်လည်း လမင်းကိ ချစ် က၏။ လသာ သာညတွင် သူတိ ့လည်း ကစား က
သည်။ လသာ သာညများတွင် တလင်းနယ် ကသည်ကိ တွ ဘူ
့ းမည်။ ကုဘူးမည်။ ဤအ တွ အ
့ ကုမှ န၍
ဤကဗျာ လးသည် သူတိ ့နတ်ဖျားမှ မွးဖွားသန် ့စင်လိက်ြခင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။
ပအိဝ်း။ ။"လာမား လာ ဗွ၊ လိဖရားဗိန် ကျာင်၊ လွ လာင်စာတီ၊ လွအမ်ထထီ"။
ြမန်မာ။ ။လြပည့် လကွယ် န ့ တွမှာ သက် ကီးရွယ်အိ တွ ဘန်း ကီး ကျာင်းမှာ ဥပသ် စာင့် ကတယ်။ စတီ
မှာလဲ ဆွမ်း လာင်း ကတယ်။ ငှက် ပျာသီး တွ သွားစားရ အာင်။
ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ဗဒ္ဓဘာသာကိ အလွန်အမင်း သက်ဝင်ယ ကည် က၏။ ဥပသ် န ့တွင်
အလပ်ခွင်က အနားယူ ကသည်။ ဥပသ် န ့တွင် အလပ်လပ်ပါက မ ကီးပွားဟယူဆ က၏။ လြပည့် လကွယ်
န ့တွင် သက် ကီးရွယ်အိများ ဥပသ် စာင့် က၏။ က လးများမှာ ငယ်ရွယ်သူတိ ့ သဘာဝပီပီ ပျာ်ဖိ ့ ရင်ဖိ ့သာ
စဉ်းစား ကသည်။ စိတ်ကူး ကသည်။ ငှက် ပျာသီးများ စား လ့ရှိသည့်ဥပသ် န ့များကိသာ

မ ာ် နရှာ က

သည်။ က လးဘဝပင် မဟတ်ပါ လာ။
ပအိဝ်း။ ။"ဗိင်တူတနျာနျာ၊ ခရှာမည်၊ ခရှာတစင် ဒွို ရာ်ခင်၊ စူ လာင်ပနင်ခရဲ ့အီအိ၊ နီမိးစီးပိခိကွီ အစစဉ်"။
ြမန်မာ။ ။ခရမ်းချဉ်သီး မှည့် လး တွဟာ ပါးအိ ့နီနီ လး တွနဲ ့။ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်းကိ ငရတ်သီးနဲ ့ ရာချက် ပီး
လက် မာင်းနွဲ ့နွဲ ့ လးနဲ ့ ဟင်းကိ မးမယ်။ အ မရဲ ့သား စားချင်တယ်။
ပအိဝ်းက လးတိ ့သည် ခရမ်းချဉ်သီးမှည့်ကိ ပါးအိ ့နီ လးနှင့်ခိင်းနင်းသည်။ ငရတ်သီးချက်သည်
ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏ထမင်းအ မိန်ဆးဟင်းလျာတမျိုးပင် ြဖစ်၏။ ငရတ်သီးချက်ကိ မန်ညင်းြပုတ်နှင့်
တွဲဖက်စား ကသည်။ ငရတ်သီးမပါလ င် ထမင်းမ မိန် က ချ။ အလပ်ခွင်က

မာ မာပန်းပန်းနှင့်ြပန်လာ ပီး

ငရတ်သီးချက်နှင့် လွးရလ င် စာရသူတိ ့ စဉ်းစား ကည့်ပါ။ အဘယ် ထမင်းမ မိန်ဘဲ ရှိအ့နည်း။ ပအိဝ်းက လး
တိ ့ ရွတ်ဆိ က သာ ဤကဗျာတွင် ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ငရတ်သီးကိ ခမင်နှစ်သက်စွာ စားသး က
ကာင်း သိရပါသည်။
ပအိဝ်း။ ။ဝါးပင်ပျပျ၊ နာပျ လွမိင်၊ ပျ နာင်၊ ဝါးပင်ပျ၊ နာပျ လွမိင်၊ ပျတွို ့ဝမ်စမ်းရိ၊ ့ ဝါးပင်ပျနာပျ လွမိင်၊ ပျ
တန်ဝမ်းစမ်းစမ်ဝါးပင်ပျနာပျ လွမိင်၊ ပျကွန်ဝမ်စမ်းဆွမ်၊ ဝါးပင်ပျနာပျ လွမိင်ပျကီ၊ ဝမ်စမ်းရွီ၊ ဝါးပင်ပျနာ
ပျ လွမိင် ပျလဝမ်င"။
ြမန်မာ။ ။ပျလား လးရယ်၊ မင်းဘယ်ပျမလဲ။ တာင်ကိ ပျမယ်။ ပျလား လးရယ် ဘယ်ပျမလဲ။ အ နာက်ကိ
ပျမယ်။ အ နာက်ကိ ပျရင် သူများ ပစ်မှာ ပါ့။ ပျလား လးရယ် ဘယ်ပျမလဲ။ ြမာက်ကိ ပျမယ်။ ြမာက်ကိ
ပျ တာ့ သူများ ဖမ်းမှာ ပါ့။ ပျလား လးရယ် ဘယ်ပျမလဲ။ အ ရှ ကိ
့ ပျမယ်။ အ ရှ ကိ
့ ပျ တာ့ သူများဖမ်းမှာ
ပါ့။ ပျလား လးရယ် ဘယ်ပျမလဲ။ အ ပ ကိ ပျမယ်။ အ ပ ပျ တာ့ သူများ ဖမ်းမှာ ပါ့။ ပျလား လးရယ်
ဘယ်ပျမလဲ။ အာက်ကိ ပျမယ်။ အာက်ကိ ပျ တာ့ သူများ ရယ်မှာ ပါ့။
ပျလားငှက် လးများမှာလည်း ပအိဝ်းက လးများနှင့်ရင်းနှီး ကသည်။

ဝဟင်တွင် ဟိဟိဒီဒီ ပျနိင်

လွန်း သာ ပျလားငှက် လးကိ ကည့် ပီး သူတိ ့ကိယ်တိင် မးကာ သူတိ ့ကိယ်တိင် ြပန် ြဖထား သာ ကဗျာ
ပင် ြဖစ်၏။
ပအိဝ်း။ ။"အတိးတကွန်းပိ ဆာ့တဲ့၊

အမ်အာထာဗဲ့ပိဆိ လ၊

အမ်အာတ စပိ စာင်း ြမာင်း၊

ထာင်း ပိပ လာင်လွန်၊ အွန်ကွန်အကွန် အ အ စာ့မဉ် ဒါ့ထာဟား"။
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အမ်အာစဉ်
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ြမန်မာ။ ။ဖင်ထိင်ခနဲ ့ထိင်ရင် က လး တာင့်တတ်တယ်။ အဆီများများ စားရင် က လးကိယ်ခန္ဓာ ဆီရဲတတ်
တယ်။ ငရတ်သီး ထာင်း စားရင် က လးဝတတ်တယ်။

ဘာင်းဘီ ဝတ်ခိင်း တာ့

နာက် ဖးသွားတယ်။

စကား ြပာချင် ပီဟား။
ဤကဗျာမှာ အကိ အစ်မြဖစ်သူက မိမိတိ ့၏ညီငယ် ညီမငယ်တိ ့ကိ ချာ့သိပ်ရင်း ရွတ်ဆိ သာကဗျာ
ပင်ြဖစ်၏။ ြခလပ်ငန်းသိ ့ အိမ်တွင်ရှိသမ လူ ကီးအကန် သွား ကသည်။ က လးများမှာ အိမ်တွင် ကျန်ရစ်၏။
အ ကီးြဖစ်သူက ညီငယ် ညီမငယ် ငိလာလ င် ချာ့သိပ်ရသည်။ ထိသိ ့ ချာ့သိပ်ရင်း ဤကဗျာကိ ရွတ်ဆိတတ်
ကသည်။
ဤမ လာက်ဆိရင် ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားက လးသူငယ်တိ ့ ရွတ်ဆိ က သာ က လးကဗျာအနှစ်သာ
ရကိ ရိပ်မိသိရှိအကဲခတ်နိင် လာက် ပီ ထင်ပါသည်။ တင်ြပခဲ့ သာ ပအိဝ်းက လးကဗျာများသည် ကဗျာစပ်
နည်းနိသျည်းတိ ့ကိ လိက်နာကာ စပ်ဆိခဲ့သည်မဟတ်ပဲ၊ ပအိဝ်းက လးတိ ့ နတ်ဖျားမှ အလိလိထွက်လာြခင်း
ြဖစ်သည်။ ကဗျာကိ သီကးသူမှာ သူတိ ့ပင် ြဖစ် ပီး ရွတ်ဆိသူများမှာလည်း သူတိ ့ပင်။
ပအိဝ်းက လးကဗျာများသည် ပျာ်ရင်ဘွယ်ရာ ကာင်း၏။ ရွတ်ဆိရာ၌ အသသာ၏။ ပအိဝ်းစကား
တတ်လ င်မူ ပိ၍ခစားနိင် ပသည်။ နတ်ဖျားတွင်လည်း စွဲ န ပလိမ့်မည်။ ထိ ့ြပင် ပအိဝ်းက လးကဗျာသည်
ပအိဝ်းသရပ်ကိ ဆာင်၏။ ပအိဝ်းပတ်ဝန်းကျင်ကိ လှစ်ြပ န၏။
ပအိဝ်းက လးတိ ့သည် သူတိ ့အချင်းချင်း ကစားခန်စားရာမှ ကဗျာများကိ ရွတ်ဆိ ကသည်။ ရွတ်ဆိ
ရာတွင်လည်း စ ပါင်း ပီး ညီညီညာညာနှင့်သ ပိုင်နှင့် ဤကဗျာများကိ မည်သူမ မသင် ပးရဘဲ သူတိ ့ရင်ထဲ
တွင် သ န္ဓတည် ပီး သူတိ ့နတ်ဖျားက မွးဖွား ပးလိက်ြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ကာလ ကာလ င် ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏က လးကဗျာများ တိမ် ကာသွားမည်ကိ စိးရိမ်မိသည်။
ပအိဝ်းက လး ကဗျာပန်းပွင့် လးများသည် ပအိဝ်း ကျးရွာ ဥယျာဉ်ထဲတွင် လန်းဆန်းရှင်သန် ဖူးပွင့်ဆဲြဖစ်
၏။ သိ ့ သာ် အချို ့ ကျးရွာဥယျာဉ်သာထဲတွင် ညိုးကန် ပီ။ အချို ့ ကကန် ပီ။ ပအိဝ်းက လးကဗျာပန်းပွင့်
များ မညိုးမနွမ်း အာင် ထာဝရလန်းဆန်း ရှင်သန်နိင် အာင် ြမ တာင် ြမာက် ပးရန် လိပါသည်။ ဤတာ
ဝန်ကိ ပညာတတ်ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားလူငယ်များက ထမ်း ဆာင် ကရ ပလိမ့်မည်။
မာင်ခွန်နွယ်(အင်း လး)
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