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တိင်းရင်းသား ဓနအမျိုးသား
ြမလတ်တင် အာင်

ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇ဝ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ် ၁၂၃၊ နှာ ၆၆-၆၉ ထိ။
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ြပည် ထာင်စဘွား သွးချင်းသားချင်း တိင်းရင်းသားများ ြဖစ် က သာ ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ရှမ်းကန်းြပင်
ြမင့် ကီး၏အ နာက်ဖက်ပိင်းနှင့်အ နာက် တာင်ဘက်ပိင်း ဒသတိ ့တွင် နထိင် က ပသည်။ အထူးသြဖင့် က လာ၊ ပင်း
တယ၊ ပင် လာင်း၊ ဟဲဟးိ စ သာ မို ့များပတ်ဝန်းကျင်တွင် အများဆး နထိင် က လသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် မည်သည့်အချိန်က ဤ နရာသိ ့ ရာက်ရှိလာ ကသည်။ မည်သည့် ဒသမှ ြပာင်း ရ ့လာ
ကသည်၊ မည်သည့်အမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက် ပါက်ဖွားလာ ကသည် စသည်တိ ့ကိ သချာစွာ မသိရ သး ချ။ အချို ့ သာ
သူတိ ့က ြမန်မာဘရင်များလက်ထက်တွင် အမထမ်း က သာ လးသည် တာ်များ၏အဆက်အနွယ်များ ြဖစ် ကသည်ဟ
ဆိ ကသည်။ သိ ့ သာ် ထိကဲ့သိ ့ ြပာဆိချက်များမှာ တဆင့်စကား တဆင့် ကားြဖင့် ြပာဆိချက်များသာ ြဖစ်၍ စာ ပ
မှတ်တမ်းြဖင့် အ သအချာ ရးသားထားချက်များ မဟတ် ချ။ မည်သိ ့ပင်ြဖစ် စကာမူ ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ရခိင်၊
ထားဝယ်၊ အင်းသား၊ တာင်ရိးအမျိုးသားတိ ့ကဲ့သိ ့ပင် ဒသန္တရြမန်မာစကားကိ ြပာဆိ ကသူများ ြဖစ် က သာ ကာင့်
ြမန်မာအမျိုးသားတိ ့နှင်တ
့ မျိုးတနွယ်ထဲမှ ဆင်းသက်လာသည်မှာ ထင်ရှား လသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ပင်နီတိက်ပအကျနှင့်ပင်နီ ဘာင်းဘီတိ ့ကိ ဝတ်ဆင် ကသည်။ ပဝါ သိ ့မဟတ် တဘက်ကိ
ခါင်း ပါင်း ကသည်။ ဓနအမျိုးသမီးတိ ့သည် ြမန်မာအမျိုးသမီးတိ ့ကဲ့သိ ့ပင် အကျနှင့်လချည်ကိ ဝတ်ဆင် ကသည်။
တသီးတြခား သတ်မှတ်ထား သာ ဓနအမျိုးသားဝတ်စ မရှိ ပ။
အထက်တွင် ရးခဲ့သည့်အတိင်း ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ဒသန္တရြမန်မာစကားကိ ြပာဆိ က ပသည်။ ဓနတိ ့
ြပာဆိ က သာ ဒသန္တရြမန်မာစကား ြပာဟန်ဆိဟန်သည် ရခိင်၊ ထားဝယ် စ သာ တိင်းရင်းသားတိ ့ ြပာဆိ က သာ
ဒသန္တရြမန်မာစကား ြပာဟန်ဆိဟန်ထက် ြမန်မာတိ ့ ြပာ သာ ြမန်မာစကား ြပာဟန်ဆိဟန်နှင့်များစွာ နီးစပ် ပ
သည်။ အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် ဓနအမျိုးသားတိ ့၏ ဒသန္တရြမန်မာစကားသည် ြမန်မာတိ ့၏ြမန်မာစကားနှင့်ကွဲြပားြခား
နား သာ စကားလးများ အလွန်များြပားြခင်း မရှိဘဲ ြပာဆိ သာ အသအ နအထား ကွဲြပားြခင်းသာ ပိမိ သာ ကာင့်
ြဖစ် ပသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် အိမ်၊ အိင်၊ အိန် ဟ ြပာ ကလ င် အိမ်ဟူ၍သာ တသတည်း ထွက်သည်။ ရှစ်ဆယ်ဟဆိ
လ င် ဆစ်ဆယ်ဟ အသထွက်သည်။ ဝိင်းတယ်ဟ ဆိ ကလ င် ဝိန်းတယ်ဟ အသထွက်သည်။ လှသည်ဟဆိလ င် လသည်
ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ ရိက်ပါဟဆိလ င် ရိတ်ပါဟူ၍လည်း ကာင်း အသထွက် ကသည်။ အထက်ပါ စကားလးများကဲ့သိ ့ပင်
ြမန်မာတိ ့ ြပာဆိ သာ အသထွက်နှင့်မတူ သာ စကားလးများ ကာင့် ဒသန္တရြမန်မာစကား ြဖစ်လာရ ပသည်။ ထိ ့အ
ြပင် ြမန်မာတိ ့သးစွဲပနှင့်မတူ သာ စကားလးများ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ တသီးတြခား အဓိပ္ပါယ်ရှိ သာ စကားလးများ
ကာင့်လည်း ကာင်း ဒသန္တရြမန်မာစကား ြဖစ်လာရ ပသည်။
တသီးတြခား ြမန်မာအဓိပ္ပါယ်ရှိသည့်အချို ့ဓနစကားလးများမှာြမန်မာ

ဓန

ရိက်

ဖိင်

ပစ်

လာ

စွန် ့

လွန် ့

လိမ်ညာ

ဝါ

စသည်တိ ့ ြဖစ် ပသည်။ အချို ့ သာ ဓနစကားလးများသည် ြမန်မာစကားလးများမှ ြပာင်းလဲလာသည်ဟ ယူဆရ ပ
သည်။ ဥပမာ - ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် အလကားဘဲ၊ သးမရဘူးဟဆိသည်ကိ အချဲချဲဘဲ သးမရဘူးဟ ြပာဆိ ကသည်။
ြမန်မာစကားတွင် အလကားဘဲဟူသည်ကိ အချည်းနှီးဘဲဟူ၍ သး ကသည်။ ထိအချည်းနှးီ ဟူ သာ စကားလးမှ ဓနတိ ့
ြပာဆိ သာ အချဲချဲဟူ သာ စကားလးသိ ့ ြပာင်းလဲလာသည်ဟ ယူဆရသည်။ ထိကဲ့သိ ့ပင် သူတိ ့ချည်းဘဲဟဆိလ င် ဓန
တိ ့က သူတိ ့ချဲချဲဘဲဟ ြပာ ကသည်။
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အချို ့ သာ ြမန်မာစကားလးတွဲများတွင် ြမန်မာတိ ့က
စကားလးကိ အသးများသည်။ ဥပမာ ြပရလ င်ြမန်မာ

ဓန

စာင့်

င့

ရပ်

ရှ ့စကားလးကိ အသးများသည်။ ဓနတိ ့က

နာက်

တန် ့

စသည်တိ ့ ြဖစ်သည်။ ထိ ့ြပင် ရှးက ြမန်မာများ ြပာဆိ က သာ စကားလးအချို ့ကိ ဓနတိ ့သည် ယခထိ ြပာဆိ န က
သည်။ ဥပမာ - ရှးက ြမန်မာတိ ့သည် ဘယ်အရာ၊ ဘာလဲ စသည်တိ ့ကိ ဘဇာဟူ၍ ြပာဆိ ကသည်။ ဓနအမျိုးသားတိ ့
သည် ဘယ်အရာ၊ ဘာလဲ ဟူ၍ မ ြပာ ကဘဲ ဘဇာဟူ၍သာ ယ န ့ထက်တိင် ြပာဆိ ကသည်။ ထိ ့ြပင် ဘယ်မှာ၊ ဘယ် န
ရာ၊ ဘယ်သိ ့ စသည့် စကားလးတိ ့တွင် ဘကိ စြဖင့် အသ ြပာင်းကာ ြပာဆိ ကသည်။
ြမန်မာ

ဓန

ဘာပါလဲ

ဘဇာပါလဲ

ဘယ်မှာလဲ

စယ်ဆီမှာလဲ

ဘာမှန်းမသိဘူး

ဘဇာ ကာင်းဘဲ

ဘယ်လိအရာမျိုးလဲ

ဘဇာမျိုးပါ လာ

ဘယ်လိြဖစ်သွားသလဲ

စလိြဖစ်သွားသလဲ

စသြဖင့် ြပာဆိ က ပသည်။ အချို ့ သာ ဓနစကားလးများသည် ြမန်မာစကားလးအတိင်းပင် ြဖစ် သာ်လည်း စကား
လးသးစွဲပ မတူ သာ ကာင့် တမျိုးတဘာသာကဲ့သိ ့ ြဖစ် န ပသည်။
ြမန်မာ

ဓန

ဆီ စျး ကီးတယ်

ဆီ စျးရမ်းဆများတယ်

တကယ်လား

အဟတ်တတ်လား

မှန်မှမှန်ရဲ ့လား

ဟတ်မှဟတ် ကာင်းဘဲ

မသွား တာ့ဘူးလား

သွားအင်ဘူး

ဤသည်တိ ့ကား ဓနအမျိုးသားတိ ့ ြပာဆိ က သာ ဒသန္တရြမန်မာစကားအချို ့ပင် ြဖစ် လသည်။ ဓနအမျိုး
သားတိ ့သည် စကား ြပာဆိရာတွင်သာ ြမန်မာအမျိုးသားတိ ့နှင့်မတူ သာ်လည်း စာ ပတွင်ကား အတူတူပင် ြဖစ် တာ့
သည်။ ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ြမန်မာစာ ပကိ လ့လာသင် ကား ကသည်။ စကား ြပာ သာအခါ ဒသန္တရြမန်မာစကား
ကိ ြပာဆိ က သာ်လည်း စာ ရး သာအခါ ြမန်မာစာ ြမန်မာသဒ္ဒါြဖင့်သာ ရး ကသည်။ ကဗျာ၊ လကာ စသည်တိ ့ စပ်ဆိ
သီကးရာတွင်လည်း ြမန်မာလိပင် စပ်ဆိသီကး ကသည်။ ထိ ့ ကာင့်လည်း ဓနနှင့်ြမန်မာတိ ့သည် စကားတွင် ခွဲြခားနိင်
သာ်လည်း စာတွင်မူကား ခွဲြခားရန် မလွယ်ကူ ပ။
ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းကိ အများဆး လပ်ကိင် ကသည်။ အြခား သာ လပ်ငန်းတိ ့တွင်
လပ်ကိင် ကသူ နည်းပါးသည်။ ထိ ့ ကာင့်ပင် လပ်ငန်းဟူ သာ စကားလးကိ ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် စိက်ပျိုးလပ်ကိင်
ြခင်းဟူ သာ အဓိပ္ပါယ်ြဖင့် ြပာဆိ ကသည်။ အြခားအလပ်အကိင်များတွင် လပ်ငန်းဟမ ြပာဆိ က ပ။ စိက်ပျိုးလပ်ကိင်
ရာတွင် တာင်ယာစိက်ပျိုးြခင်း၊ လယ်ယာစိက်ပျိုးြခင်း၊ ြခစိက်ပျိုးြခင်း ဟူ၍ သးမျိုး ရှိ ပသည်။ အများဆး စိက်ပျိုး
လပ်ကိင် ကသည်မှာ ြခစိက်ပျိုးြခင်း ြဖစ်သည်။ ြခစိက်ပျိုးရာတွင် လဖက်၊ လိ မ္မာ်၊ နာနတ်၊ မန်လာထပ်( ဂ ဖီထပ်)၊ အာ
လူး၊ ြမပဲ တိ ့ကိ အများဆး စိက်ပျိုး ကသည်။

3

ebook is created by www.ShanYoma.Org

လယ်ယာစိက်ပျိုး သာအခါ နွားကိ အသးြပု ကသည်။ သိ ့ သာ် တာင်ယာြခစိက်ပျိုး သာအခါတွင်မူ နွား
အစား က ဲကိ အသးြပု ကသည်။ က ဲကိ အသးြပု ကရာတွင်လည်း က ဲတရှဉ်း မသးဘဲ က ဲတ ကာင်တည်းသာ သး က
သည်။ က ဲတ ကာင်တည်းြဖင့် ထယ်ထိး ကသည်။
တာင်ယာြခစိက်ပျိုးရာတွင် က ဲြဖင့် ထယ်ထိး ပီး သာ ြမများကိ ပရစ်ဖတ် ကသည်။ ပရစ်ဖတ်သည်ဆိသည်
မှာ ြမကိ အပက လးများ ြပုလပ် ပီး ယင်း ြမပက လးများတွင် ပါင်းြမက် စသည်တိ ့ ကင်းရှင်းသွား စရန် ြမပ
က လးများကိ မီးြဖင့် ဖတ်ထားြခင်း ြဖစ် လသည်။ ပရစ်ဖတ် ပီး သာအခါ ြမပက လးများကိ ြပန်လည် ြပန် ့ကဲ စ ပီး
မှ စိက်ပျိုး ကသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့၏အိမ် ထာင်စအ ကီးအကဲမှာ ဖခင်ပင် ြဖစ် လသည်။ ဖခင် မရှိလ င် သားအ ကီးဆးသည်
အိမ် ထာင်စအ ကီးအကဲ ြဖစ် လသည်။ ဖခင်သည် မိမိ၏သားသမီးများကိ အ မွခွဲြခမ်းမ ပး က ချ။ ထိ ့ ကာင့် အစ်ကိ
အ ကီးဆးသည်လည်း ဖခင်၏ပစ္စည်းများကိ တဦးတည်း မပိင်နိင် ပ။ ဖခင်ပစ္စည်းအားလးကိ သားသမီးအားလး အတူ
တူပိင်ဆိင် ကသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ဖခင်ကိ အဘ၊ မိခင်ကိ အ မဟ ခ ကသည်။ မိမိတိ ့ထက် အသက် ကီး သာ သူတိ ့ကိ
ဦးမင်းဟ ခ ကသည်။ အမျိုးသမီး ကီးြဖစ်လ င် အ ကီးဟ ခ ကသည်။ အသက်အရွယ် မကွာလှ သာလူငယ်တိ ့ကိ
ကိရင်ဟ ခ ကသည်။ ဥပမာ ဦး လးဘဆိလ င် ဦးမင်းဘ၊ အ ဒ ဘွားတင်ဆိလ င် အ ကီးဘွားတင်၊ ကိချစ်စိန်ဆိလ င်
ကိရင်ချစ်စိန် ဟူ၍ ြဖစ် ကသည်။ သက် ကီးရွယ်အိများက ငယ်ရွယ်သူများကိ မာင်ရင် ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ အာင်နီဇ
ဟူ၍လည်း ကာင်း ခ ကသည်။ မွးစက လးများကိမူ အာင်ငဲဟ ခ ကသည်။ ခင်မင်ရင်းနှီးသူများသည် တ ယာက်
ကိတ ယာက် နာမည် ခ သာအခါ နာမည်အြပည့်အစ မ ခ ဘဲ နာမည်အဆးကိသာ ခ လ့ရှိ ကသည်။ ဥပမာ-ဘယ်
သွားမှာလဲ ကိတင်ဝင်းဟဆိလ င် စယ်ဆီသွားမှာလဲဝင်းဟူ၍ ြဖစ် လသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ရပ်ရွာကိ အပ်ချုပ်ရာတွင် ခါင်း ဆာင်တဦး သတ်မှတ်ထား ကသည်။ ယင်း ခါင်း
ဆာင် နရာကိ အများက ရွး ကာက်၍ ရသည် မဟတ် ချ။ မိမိ၏အကျင့်စာရိတ္တနှင့်အသက်အရွယ် အ တွ ့အ ကု ပ
မူတည်၍ ရပ်ရွာက ကည်ညို လးစားြခင်းြဖင့် ခါင်း ဆာင်ြဖစ်လာရ ပသည်။ ယင်း ခါင်း ဆာင်နှင့်အြခားရပ်ရွာလူ
ကီးများသည် ရပ်ရွာတွင် တရားမ တမရှိ ရး၊ လူမ ရးအစရှိသည်တိ ့ကိ စီမကွပ်ကဲရသည်။ ရပ်ရွာတွင် မခင်းများ ပ
ပါက်လာလ င်လည်း ယင်းလူ ကီးများကပင် ြပလည် အာင် ြဖရှင်း ကသည်။ ရးတင် တရားစွဲဆိြခင်းစ သာအမအ
ခင်းတိ ့ကိ မလဲမ ရှာင်သာ သာအခါတွင်သာ ြပုလပ် က ပသည်။ ထိ ့အြပင် လူငယ်များကိ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရန်
ကာလသား ခါင်းတဦးလည်း ကာင်း၊ မိန်းမငယ်များကိ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရန် အမျိုးသမီး ခါင်းတဦးလည်း
ကာင်း သတ်မှတ်ထား ကသည်။ လူငယ်လူရွယ် မိန်းမငယ်တိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာကိစ္စများတွင် ထိကာလသား ခါင်း၊
အမျိုးသမီး ခါင်းတိ ့နှင့်တိင်ပင် ဆာင်ရွက်ရသည်။ လူငယ်လူရွယ်၊ မိန်းမငယ်တိ ့ မသင့် တာ် သာ အြပုအမူများ ြပုလပ်
မိလ င် ထိကာလသား ခါင်း၊ အမျိုးသမီး ခါင်းတိ ့က ဆးမနိင်ခွင့်ရှိသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့သည် ဗဒ္ဓဘာသာဝင်များ ြဖစ် က လသည်။ အြခားဘာသာဝင်များ မရှိသ လာက် ြဖစ် လ
သည်။ ဓနအမျိုးသားတိ ့ ဒသတွင် အ ကီးကျယ်ဆး ဘရား ကီးမှာ ပင်းတယ မို ့အ နာက်ဘက်ရှိ ရဥမင်ဘရား ကီးပင်
ြဖစ် လသည်။ ပင်းတယ မို ့အ နာက်ဘက်ရှိ တာင်တန်း ကီး ပ တွင် တည်ထားြခင်း ြဖစ် လသည်။ တာင်တန်း ကီး
ပ တွင် တာင်ခလပ်တွင် သဘာဝအ လျာက် ြဖစ် ပ န သာ လိဏ်ဥမင်ရှည် ကီးထဲတွင် ြဖစ် လသည်။ ထိ ့ ကာင့်
လည်း ရဥမင်ဘရားဟ ခ ဆိြခင်း ြဖစ် လသည်။ ရဥမင်ဘရားသည် ဘရားရပ်ပွား တာ်တခတည်း မဟတ် ချ။
ဥမင်အရှည်ရှိသ လာက် ထာင် သာင်းမက သာ ဘရားရပ်ပွား တာ်များကိ တည်ထားြခင်း ြဖစ် လသည်။ ဥမင် ကီး
တခလးမှာ ရ ရာင်တဝင်းဝင်း ရှိ တာ့သည်။ ထိ ့ြပင် ဥမင်အလယ် လာက်တွင် အမိးမှတွဲလဲကျ န သာ ကျာက်စွန်း
များမှ ရများ ကျဆင်း နသည်။ ထိ ကျာက်စွန်းများကိ ဝါလးြဖင့် တီးခတ် ကည့်လ င် ကးစည်သများကိ ကားရ လ
သည်။ ကးသတ္တုပါ သာ ကျာက်စွန်းများ ြဖစ် ပမည်။ ဘရားရပ်ပွား တာ်များနှင့် ကးစည်သတိ ့မှာ အလွန်တရာမျ
ပနတင့်လှ ပသည်။
ဤ ရဥမင်ဘရားပွဲ တာ် ကီးကိ နှစ်စဉ်နှစ်တိင်း တ ပါင်းလြပည့် န ့တွင် ကျင်းပ လသည်။ တနယ်လးမှ လာ
ရာက် ကသြဖင့် ဓနတိ ့ ဒသတွင် အစည်ကားဆး ပွဲ တာ်ပင် ြဖစ် လသည်။ ယင်းလြပည့် န ့ညတွင် တနယ်လးမှ ဓန
အမျိုးသားတိ ့သည် ဘရားမီးပူ ဇာ်ပွဲ ကီး ြပုလပ် ကသည်။ ထိသိ ့ မီးပူ ဇာ်သည်ကိ မီးဝင်သည်ဟ ခ ကသည်။ အမျိုး
သားများသည် အိးစည်ဗ မာင်းတီးကာ ပျာ် ပျာ်ပါးပါး သီဆိကခန် က လသည်။
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ဓနအမျိုးသားတိ ့၏ရိးရာအတီးအမတ်တိ ့မှာ အိးစည်၊ လင်းကွင်း၊ မာင်းနှင့် ပတိ ့ြဖစ် က လသည်။ ဓနအိး
စည်ဝိင်းသည် ဓနအမျိုးသားတိ ့သိင်းကရန် တီထွင်ထားြခင်း ြဖစ် ပသည်။ ထိ ့ ကာင့် ဓနအိးစည် တီး သာအခါ တီး
ကွက်တီးဟန်သည် မူ သမဟတ် ချ။ သိင်းက နသူ၏ကကွက် ကဟန်ကိ လိက်၍ တီးရ လသည်။ ပကိကား ဓနရိးရာ
တးကဗျာများ သီဆိ သာအခါ မတ် က လသည်။ အတီးအမတ် မပါ သာ မှာ် အးချင်း စသည့် သီဆိမများလည်း ရှိ
သးသည်။
ဓနအမျိုးသားတိ ့တွင် တးကဗျာများ၊ မှာ် အးချင်းများ စ သာ အနပညာများ အများအြပားရှိ သာ်လည်း
လ့လာလိက်စားသူ နည်းပါးြခင်း ကာင့် မထင်ရှားဘဲ ြဖစ် နရ ပသည်။ ထိ ့ ကာင့် ရှိ ပီးသား ဓနအမျိုးသား အနပညာ
များကိ မ ပျာက်ကွယ်သွား စရန် လ့လာထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ပျာက်ကွယ် န သာ အနပညာများကိ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊
ရှိသင့်ရှထ
ိ ိက် သာ အနပညာများကိ ကဆတီထွင်ြခင်းြဖင့် တိးတက် ရးကိ ကိုးစားအားထတ် ကသင့် ပသည်။
တင် အာင်( ြမလတ်)
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