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ရခိင် တာင်သူလယ်သမားတိ ့၏သား ချာ့ တး
မင်းြပားမင်းသိနး် ဇ

ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈ဝ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ၊ အတွဲ ၂၈၊ အမှတ် ၁ဝ၊ နှာ ၃၆-၃၈ ထိ။

1

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ရှးနှစ် ပါင်းများစွာကပင် ရခိင်တိ ့သည် မိမိ၏သားငယ်၊ သမီးငယ်၊ မာင်ငယ်၊ နှမငယ်များကိ မိမိ၏ရင်ခွင်ထဲ၌ သာ်
လည်း ကာင်း၊ ပခက်လဲ၍ သာ်လည်း ကာင်း သား ချာ့ တးများကိ အသ န အသထားြဖင့် ရင့်ရင့်ရူရူသီဆိ၍ ချာ့ြမူခဲ့
ကပါသည်။ ယခလည်း ထိသား ချာ့ တးများကိ ရခိင် ဒသရှိ မို က
့ ီးြပ ကီးများတွင် မ တွ ့နိင် သာ်လည်း ကျးလက်
ဒသများတွင် ယ န ့ထိတိင် တွ ့ရှိနိင်ပါ သးသည်။
ဤသား ချာ့ တးများမှာ မည်သည့် ခတ်၊ မည်သည့်အချိန်ကာလကစတင်၍ ပ ပါက်လာရြခင်းကိ တပ်အပ်
သချာ မ ြပာနိင် သာ်လည်း ရခိင်တိ ့၌ စာ ပ၊ ယဉ် ကျးမများ တိးတက်ထွန်းကားခဲ့ သာ ြမာက်ဦး ခတ်မှစ၍ ပ
ပါက်ခဲ့ ကာင်းကိ မှန်းဆ၍ ရနိင်စရာရှိသည်။
တဖန် ရခိင်သား ချာ့ တးများသည် နန်းဟန်မပါ၊ ပ ဒသရာဇ်မဆန်ပဲ လူမ ရး၊ တာ နသဘာဝ၊ ယဉ် ကျးမ
ဓ လ့ထးစတိ ့ကိ အ ြခခ ပီး စပ်ဆိထား က သာ သား ချာ့ တးများ ြဖစ် ကသည့်အ လျာက် ၄င်းသား ချာ့ တးများ
သည်ပင်လ င် ြပည်သူတိ ့၏ဘဝနှင့်ရန်းကန်လပ်ရှားမ အ ြခအ နများကိ ဖာ်ြပ န လသည်။
အထူးသြဖင့် ၄င်းသား ချာ့ တးများအနက် ရခိင်တိင်းရင်းသား
ထား၍ စပ်ဆိခဲ့ က သာ သား ချာ့ တး အချို ့ကိ ဖာ်ြပပါမည်။

တာင်သူလယ်သမားတိ ့၏ဘဝကိ အဓိက

ကက်ဖားတွန် မိး သာက်ထ
စပါးလှန်း၊ ဇကန်းဖိ ့
ဝက်သားသင်၊ လယ်ထွန်ဖိ ့
ကက်ဖားတွန်၊ အိမ် ဒါက်က
စပါးလှန်း က၊ အိမ် ဒါက်က
ကက်ဖားတွန်၊ တန်းထက်က
ဝက်သားသင် က၊ တန်းဗျက်က
တန်းဗျက်လက်တန်၊ ကက်ဖားတွန် က
မိး သာက်ထ လ၊ မိး သာက်…ထ…။
ဇကန်း=ကျီးကန်း
ကက်ဖား= ကက်ဖ
အိမ် ဒါက်က=အိမ် နာက် ဖးဆးက
တန်းဗျက်=ခြပင်း
ဤသား ချာ့ တးသည် တာ န တာင်သူလယ်သမားတိ ့၏လယ်ထွန်ဆင်းချိန်ကိ ဖာ်ြပထား ပသည်။ ထိ
တာင်သူလယ်သမားတိ ့၏လယ်ထွန်ဆင်းချိန်မှာ မိး သာက်နနက် ကက်တွန် သာအချိန်ပင် ြဖစ် ပသည်။ တာ န
သဘာဝအတိင်း တာင်သူလယ်သမားတိ ့မှာ အချိန်ကိ နာရီြဖင့် အသးမြပု ကပဲ ကက်တွန်သကိသာ သတ်မှတ်ထား
ကာင်း တွ ့ရသည်။

2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

မဟင်းခူး
အ မ လ၊ ရာက်မ လ
မဟင်းခူး စာင်၊ လားကတ် မ
မဟင်းလည်းခူး၊ စူးလည်းစူး
အစူးလည်းထွင်၊ နီလည်းဝင်
အိမ်ကိလည်း ရာက်၊ မိးလည်း သာက်
ကာက်ရီ ကာက်…။
မဟင်း=-ငှက် ကီး တာင်ဟင်း
မဟင်းခူး စာင်=ငှက် ကီး တာင်ဟင်းခူးဖိ ့
လားကတ် မ=သွား ကမယ်
စူးလည်းစူး=ဆူးလည်းစူး
နီလည်းဝင်= နလည်းဝင်
ကာက်ကရီ ကာက်= ကက်ဦးတွန် လ ပီ။ ကက်တွန်သ ကားရသည်။
ဤသား ချာ့ တးမှာ တာ နသဘာဝအတိင်း တာင်သူလယ်သမားတိ ့မှာ ငါးရှာ၊ ဟင်းခူး၊ ထင်းခတ် စသည့်
အလပ်များကိ လပ်ကိင် ကရသည့်အ လျာက် ယင်းအနက် ဟင်းခူး သာအလပ်ကိ စပ်ဆိထားသည့်သား ချာ့ တးတပဒ်
ပင် ြဖစ် ပသည်။
ဟင်းခူးရာ၌ ငှက် ကီး တာင်ဟင်းခူးြခင်းကိ ဖွဲ ့ဆိထား ပသည်။ ငှက် ကီး တာင်ဟင်းခူးယင်း ဆူးစူးမိ၍ ဆူး
ကိ ထွင် နရသြဖင့် အိမ်သိ ့ မြပန်နိင်ပဲ နဝင်မိးချုပ်သွား ပီး မနက်မိးလင်း သာအခါမှ အိမ်သိ ့ ရာက်ရှိသွားပကိ ဖွဲ ့ထား
ြခင်းပင် ြဖစ် ပသည်။
လယ်သူ ကီးသမီး ပခက်လဲ
ဖခင်ရင်းသွီး
အမမွီး က၊ သမီးလှ ယ။
ပခွက် သ မှာ၊ အိပ်ပါလင့်… လ။
သမီး…သမီး၊ ချစ်သမီး
သမီးဖခင်၊ ကိင်းလယ်ြပင်မှာ
လင့်စင်ကိစီး၊ စပါးတီးလိ ့
သမီးရတနာ၊ လှဖိ ့ရာကိ
ဝယ်ဗျာပီး ရ၊ သမီးလှ ယ
ဇူး ဝ… ဝ…၊ ဇူး…ဇူး…
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ဖခင်ရင်သွီး=ဖခင်ရင် သွး
အမိမွီး=အ မ မွးလ င်
ပခွက် သ =ပခက်က လး
အိပ်ပါလင့် လ=အိပ်ပါကွယ်
လင့်စင်ကိစီး=စပါးလင့် သာစင်ကိ စီး၍
ဝယ်ဗျာပီး ရ=ဝယ်၍ ပးသည်။
ဇူး ဝ… ဝ…=အဖျားခတ်ကာရန်
ဤသား ချာ့ တးမှာ ဖခင်ြဖစ်သူ လယ်သူ ကီးက သမီးြဖစ်သူအား ချာ့ြမူ နြခင်း ြဖစ်သည်။
ဖခင်လယ်သူ ကီးသည် မိမိ၏သမီးြဖစ်သူ အလှဆင်နိင်ရန်အတွက် ထဘီ၊ အကျ၊ သနပ်ခါး စသည်တိ ့ကိ ဝယ်
ရန် ဖခင်သည် လယ် တာတခွင်၌ မ မာနိင် မပန်းနိင်ပဲ အလပ် လပ် နရြခင်းကိ ဖာ်ြပထား ပသည်။

သမီးလင်ရာွ လိက်လားဗျာ
ကန် ပါင်ထက်မှာ…
အန်းပင်တပင်၊ ပိန်းပင်တပင်
အန်းပင်ထက်မှာ၊ စာသိက်တင်
စာ ချမ ပါက်၊ ခိုး ချ ပါက်
စာ ချြမည် က၊ ခက်ဖျား က
တာင်ရင်းဘန်း ကီး၊ အစာပီး
သမီးလင်ရွာ၊ လိက်လားဗျာ
တာင်ကိတက်၊ ဝက်ရပါစီ
ချာင်းကိဆင်း၊ ငါးရပါစီ
အိမ်လးဆားြပင်၊ အာင် မဆထး… ကင်း- ကင်း
ဆထးထးလိက်၊ ပန်းပန်လိက်
တြပာြပာ၊ လင်းြပာစိး က
ကာရိးတဘက်… လ…။
ပိန်း=ပိန်း
ခိုး=ချိုးငှက်
ခက်ဖျား=အကိင်းအဖျား
တာင်ရင်းဘန်း ကီး= တာင်ရင်းဘန်း ကီးနာမည်
အစာပီး=အစာ ပး
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စီ= စ
အာင် မ=မိန်းမနာမည်
ကင်း ကင်း= ကင်း ကင်းဟူ၍ ြမည် သာအသ
လင်းြပာ=ချိုးလင်းြပာ ချိုးတမျိုး၏အမည်
ဤသား ချာ့ တးမှာလည်း တာင်သူဦး ကီးတိ ့၏သမီး လင်၏ရွာသိ ့ လိက်ြခင်းကိ ဖွဲ ့နွဲ ့ထား ပသည်။ အထူး
သြဖင့် ဤဖွဲ ့နွဲ ့မများမှာ တာ နသဘာဝအတိင်း ချိုးငှက်များ ြမည်သ၊ စာငှက်များ အာ်ြမည်သတိ ့ြဖင့် တာ တာင်တိ ့၌
ဝက်ဖမ်းြခင်း၊ ြမစ်၊ ချာင်းတိ ့၌ ငါးရှာြခင်းနှင့် ရာ ထွး ပီး ဖွဲ ့နွဲ ့ထား သာ တာ နသဘာဝ သား ချာ့ တးတပဒ်ပင် ြဖစ်
ပသည်။

ငါးယိး စာင် လားကတ် မ
အ မျ-အ မျ၊ ရွာတရွာမှာ
ငါးယိး စာင်လည်း၊ လားကတ်ပါ မ
ငါးယိး စာင်လည်း၊ လားကတ်ပါ မ
ထွငါးကိလည်း၊ ကင်-ကင်
ဒငါးကိလည်း၊ ချက်-ချက်
ငါးခူဒိင်မှာ၊ ဆားြမြမနန် ့
တခွက်ပီးလိ ့လည်း၊ မသက်သာ
နှစ်ခွက်ပီးလိ ့လည်း၊ မသက်သာ
ဇရ ကီးနန် ့၊ ဘန်း ကီးတရားနာ နာ
ဘန်း ကီးတရားနာ…နာ
သ ကန်ခါ၊ ရီကိ လာင်း ရ…
လာင်း… လာင်းလိက်ဘိ… လ…။
အ မျ-အ မျ=(အ ြမ-အ ြမ)(အ မ-အ မ)
ထွ=ထိ
လားကတ် မ=သွား ကမယ်
ဒ=ဒီ၊ ဤ
ဇရ=ဇလ
ရီကိ လာင်း ရ= ရ လာင်းသည်
ပီး= ပး
ဆားြမြမနန် ့=ဆားများများနှင့်၊ ဆားြပက်သည်၊ ဆားလွန်ကဲသည်။
ငါးယိး စာင်=ငါးရှာဖိ ့
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ဤသား ချာ့ တးမှာလည်း တာ နသဘာဝအတိင်း ငါးရှာြခင်းကိ ဖွဲ ့နွဲ ့ထား ပီး ရရှိခဲ့ သာငါးကိ ဆား ပါက်
ပါက်နှင့်ချက်ကာ အလွန် ့အလွန်စား၍ မိန် ကာင်းကိ ဖာ်ြပထား ပသည်။
မင်းြပားမင်းသိန်းဇ
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