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ရခိင် တးနှင့် တာင်ရိးကဗျာ
ဦး မာင် မာင် အး(စစ် တွ)

ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈ဝ ခနှစ်၊ ဇွန၊် အမှတ် ၂၄ဝ၊ နှာ ၄၁-၄၃ ထိ။
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ယခ ဆာင်းပါးရှင်သည် မ ကာမီက မဟာရန်ကန်အတွင်းရှိ ကျာင်းတ ကျာင်း၌ ြပည် ထာင်စ န ့အ ကိုအြဖစ်
ရခိင်၊ ထားဝယ်၊ တာင်ရိး တးကဗျာများ အ ကာင်းကိ ဟာ ြပာခဲ့ရ လသည်။ အ ြခအ နအရ ထိတိင်းရင်းသား
တးကဗျာများ အ ကာင်းကိ ရလည်စွာ သးသပ်တင်ြပနိင်ြခင်း မရှိခဲ့ ချ။ ထိ ့ ကာင့် ယခြဖည့်စွက် တင်ြပပါရ စ။
ကဗျာစာ ပနယ်တခွင်တွင် ရှး ခတ်ကဝိစာဆိတိ ့ ရးစပ် သာ လကာများ၊ ဒသဌာနအ လျာက် မှတ်တမ်း
ဝင်ပဂ္ဂိုလ်များ သီကး သာ ကဗျာများ၊ ကဝိစာဆိများ ရးစပ်သည်လည်း မဟတ်၊ မှတ်တမ်းဝင်ပဂ္ဂိုလ်များ သီကးသည်
လည်း မဟတ်ရှာ သာ ြပည်သူလူထအ ကားက အလိအ လျာက် ရင်ဖွင့် ပါက်ဖွားလာ သာ သဘာဝကဗျာများဟ ကဗျာ
သးမျိုးသးစား ရှိ၏။ ဤသည်တိ ့အနက် ကဗျာဟူသည် ကဝိဥစ္စာယူဆကာ ဂန္ထဝင်ကဗျာများကိသာ တချိန်က အာရစူး
စိက်ခဲ့ က သာ်လည်း ယ န ့ ခတ် ကဗျာစာ ပဝါသနာရှင် အလာအသီးသီးထ၌မူ ဖာ်ြပပါကဗျာစာ ပသးမျိုးလးကိ
လ့လာသးသပ် န က ပ တာ့သည်။
ထိ ့ ကာင့် ယ န ့ကာလတွင် ကဗျာစာ ပ လ့လာမ၌ တိးတက်ကျယ်ြပန် ့လာသည်ဟဆိရ ပမည်။ ထိ ့ ကာင့်
လည်း တက္က သိလ်၊ ကာလိပ်၊ ကျာင်းအသီးသီး၏ြပ ာန်းစာအပ်များ၌ ဤသိ ့ သာ ကဗျာသးမျိုးလး ပါဝင် နရြခင်း
ပင် ြဖစ် ပသည်။
ဤသည်တိ ့အနက် ယခ ဆာင်းပါးရှင်သည် ၁၉၇၉-၈ဝ ြပည့် စာသင်နှစ်အတွက် ြပ ာန်းထား သာ အထက်
တန်းကဗျာလက် ရွးစင်ထဲက မာင် တာ်တမ်း အလွမ်း ြပ ဟူ သာ ရခိင် တးနှင့်အလယ်တန်း ြမန်မာကဗျာလက် ရွး
စင်ထဲက မာင်မလပ်န ဟူ သာ တာင်ရိးတိင်းရင်းသား ကဗျာတပဒ်ကိ ထတ်နတ်တင်ြပလိပါ၏။
အပွင့် ယြဖူြပာ၊ အညာ ယ ကာင်းြခင်း
ယာ တာင်ထက်မှာ၊ ဝါဂွမ်းခင်း လး
ဝါဂွမ်းပင်င၊ ဖူးဖွင့်စ
ဆွတ်တ မရိ၊့ ဗိင်းငင်ဖိ ့
ဗိင်းဝင့်ဝါချည်၊ လက်ရက်ထည်
မ့ မာင်ရိမှ့ ာ၊ ဝတ်ရ မ လး။
ဝါချည်ဒူးယား၊ အသားညက်
အကွက်မဆန်း၊ မာင် တာ်တမ်း
အလွမ်း လး ြပ၊ ခ ကက် တ
ရက် တ မ ပျာ၊ လက်စ ချာ
နှမလက်ရာ၊ မာင်ဝတ်လာ
အဘာ ကီးသား၊ လှ ရကား
က ရပ ရ၊ သာထွန်း ဝ
အ မရိမှ့ ာ မျက်ငါးသွယ် လ…မျက်ငါးသွယ်။
ထိရခိင်သဘာဝ တးကဗျာက လးကား ရခိင်သက
ူ လးတိ ့၏လပ်အားတန်ဘိးကိ ဖာ်ကျူးထား ပ၏။ တး
ကဗျာပါ စကားလး ဝါဟာရတိ ့သည် ရခိင်သကာရန်အဖွဲ ့ြဖင့် လကာအသွင် ပါက်ဖွား ပ ပါက်လာရြခင်း ြဖစ် ပ၏။
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ဤ တး၌ "ဒူးယား"ဟူသည်မှာ လချည်၊ " မာင် တာ်တမ်း"ဟူသည်မှာ မာင် တာ်ကိ တမ်းတြခင်း၊ "ရက် တ
မ ပျာ"ဟူသည်မှာ " မက ပျာ့ ပျာင်း အာင်" ရက်လပ်သည်။ "အဘာ ကီးသား"ဟူသည်မှာ ဘ ကီး၏သား၊ "လှ တ
ကား"ဟူသည်မှာ "လှ ပ၏တကား"၊ " က ရ ပ ရ"ဟူသည်မှာ " က ကရွရွ၊ ကာ့ ကာ့ မာ့ မာ့ လှပသည်" "ငါးမျက်
သွယ်"ဟူသည်မှာ " ကျာက်မျက်ရတနာငါးမျိုး"ဟ အသီးသီး အဓိပ္ပါယ်ရ လသည်။ အသကွဲြမန်မာစကား ဝါဟာရတိ ့
ြဖင့် ကဗျာအသွင် ပ ထင် နြခင်းပင်တည်း။
ရခိင် တး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ရခိင်သူက လးတိ ့သည် အပွင့် ကာင်း၊ အညာခိင်၊ ဝါဂွမ်းမျိုး ကာင်း ြဖစ်ထွန်း အာင်
တာင်ယာမှာ အားသွန်စိက်ပျိုးရပါ ကာင်း၊ စိက်ခင်းထွက် ဝါဂွမ်းဖူးင၊ အစစကိ ဆွတ်ခူး ပီး ချည်ထည်ြဖစ်ရန် ဗိင်းငင်ရ
ပါ ကာင်း၊ ဝါစိက်၊ ဂွမ်းခူး၊ ဗိင်းငင်၍ ချည်ထည်ြဖစ်ရန် ရက်လပ်ရသည်တိ ့မှာကား ရခိင်မယ်တိ ့၏ဓ လ့အရ " မာင်"
များဝတ်ဖိ ့ပင် ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ရခိင်မယ်က လးသည် အဆင်အားြဖင့် အဆန်းအြပား မရက်လပ်ပါ သာ်လည်း မာင်
တာ်ကိ အလွမ်း ြပ စတနာ စာ၍ ဝတ်ဆင်လိသည့်သ ဘာြဖင့် ကိုးစားရက်လပ်ရကား " မာင်ကိ တမ်းတ၍ ရက်
လပ်ရ သာ ချည်ထည်မွန်"ဟ ခ လာက် အာင် လက်ရာ ကာင်းလှ ပ တာ့ ကာင်း၊ နှမက လး ရက်လပ် ပီး သာ ထိ
လချည်ကိ ဘ ကီး၏သား "သာထွန်း ဝ"ဝတ်ဆင်ထားရာ အထူးလှပ ကာ့ မာ့လွန်း၍ နှမလက်ရာကိ ဝတ်ဆင်ထားသူ
မာင်သည် ကျာက်မျက်ရတနာ ငါးမျိုးပမာ တင့်တယ်လှ ပ တာ့ ကာင်း ြဖစ် လ၏။
ထိ တးက လး၏အနက်ကိ လူမ ရးသရပ်သ ဘာအရ စာ ကာ သာ်ကား "သာထွန်း ဝ"သည် ြပည် ထာင်
စသားအများကိ ကိယ်စားြပု၍ နသည်ဟ သးသပ်မိ၏။ "သာထွန်း ဝ"နှင့်တကွ ြပည် ထာင်စသား အများြပည်သူ ဝတ်
ဆင်နိင်ရန်အတွက် လချည်ထည်ြဖစ် ြမာက်ရန် လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိ လပ် ဆာင်ရ ကာင်း။ ယင်းသိ ့ သာ လပ်အား
ကာင့် ထွက် ပ လာ သာ လချည်တည်းဟူ သာ အကျိုးစီးပွားကိ "သာထွန်း ဝ"တည်းဟူ သာ ြပည် ထာင်စသား
အများဝတ်ဆင် ကသည်ကိ ရခိင်သူ အလပ်သမများက ကည်နူးမရှိ က လသည်။ သူတိ ့၏လပ်အားကိလည်း ဂဏ်ယူ က
ပသည်။ ထိ ့ ကာင့် ထိဒူးယား၊ (ဝါ )လချည်ကိ ဝတ်ဆင်ထားသူ " မာင်"ကိ " ကျာက်မျက်ရတနာငါးသွယ်"ဟပင် "ရူ
ပက"အလကာြပုကာ ခိင်းနင်းမိ က ပ တာ့သည်။ ဤသိ ့ ကဗျာအနှစ်သ ဘာ စာ ကာရ ပ တာ့မည်။
စင်စစ်ကား ရခိင်တိ ့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် လပ်သားနှင့်လပ်အား ကာင့် ထွက် ပ လာ သာ အကျိုးစီးပွားကိ
အများြပည်သူတိ ့ စားသး ကသည်ကိ ဂဏ်ယူနှစ်သိမ့်တတ် ကာင်း ဤသိ ့ သာ သဘာဝ တးများကပင် ဖွင့်လှစ်ြပသ န
ပ၏တကား။
ဤ တးက လးသည် ကဝိတိ ့၏ဂန္ထဝင်ကဗျာ မဟတ်ဘဲ လပ်သားြပည်သူတိ ့ထမှ ရင်ပွင့် ပါက်ဖွားလာ သာ
သဘာဝ တးက လးပင် ြဖစ်လင့်ကစား ကဝိတိ ့၏ဂန္ထဝင် ြမာက် ကဗျာ့ရသသးသပ်နည်းြဖင့် ကဝိတိ ့၏ဂန္ထဝင် ြမာက်
ကဗျာ့ရသသးသပ်နည်းြဖင့် သးသပ်ြပန် သာ် အလပ်ကိ ဂဏ်ယူ စတတ်မကိ လ ့ ဆာ် စသည့်အတွက် "ဝိရရသ" ြမာက်
ပ၏။ လပ်အားကိ ချစ်ြမတ်နိးစွာ ဂဏ်ယူနှစ်သိမ့် စမ ကာင့် "သန္တရသ"လည်း ြမာက် သး၏။ လပ်အားတန်ဖိး ချစ်
ြမတ်နိးတတ်မ ကာင့် "သိဂါရရသ"လည်း ြမာက်ြပန်၏။
စာ ပ တးကဗျာ အြဖာြဖာ သာ လူထဆက်သွယ် ရးက တိ ့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ရာင်ြပန်ဟပ်၍ ပ
ထွက်လာရိးရှိ ပ၏။ ထိ ့ ကာင့်လည်း အလပ်သမား လယ်သမားများ ြဖစ် ပ သာ လူမ ရးဘဝအ ြခခပတ်ဝန်းကျင်မှ
ထွက် ပ လာ သာ အနှစ်သ ဘာများကိ ဤ တးသတိ ့တွင် စာ ကာနိင်ရြခင်းသာတည်း။
ဤနည်းနှင်နှင်ပင် လပ်အားတန်ဖိးကိ ထွန်းြပ န သာ တိင်းရင်းသား သဘာဝ တးတပဒ်ကိလည်း လ့လာ
စာ ကာ ကပါဘိဟ အဘိယာစက ြပုလိပါ သး၏။ ယင်းကား "အလယ်တန်း ြမန်မာကဗျာလက် ရွးစင်"တွင် ပါ သာ
" မာင်မလပ်န"ဟူ သာ တာင်ရိးတိ ့၏သဘာဝကဗျာက လးပင် ြဖစ်၏။
မာင်မလပ်န
စပါး ထာင်းကူ၊ လူလိဝူ ဝါ
မာင်မ ထာင်းန၊ ခါး ညာင်းတတ်လယ်
မယ် ထာင်းမယ်။
စပါးပလာလဲ၊ မာင်မပလာန
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ခါးနာတတ်တယ်၊ မယ်ပလာမယ်။
လက်ဝါးန၊ သွးဥတတ်လယ်။
ထမင်းစားလဲ၊ မာင်မစားန
အယားတတ်လယ်၊ မယ်စားမယ်။
ဤ တာင်ရိးသဘာဝကဗျာ လး၌ "လူလိဝူ ဝါ"မှာ "လူမလိဘူးလား"ဟလည်း ကာင်း၊ " မာင်မ ထာင်းန"မှာ
" မာင်မ ထာင်းနှင့်"ဟလည်း ကာင်း၊ "တတ်လယ်"မှာ "တတ်တယ်"ဟလည်း ကာင်း၊ "စပါးပလာ"မှာ "စပါးြပာ
သည်"ဟလည်း ကာင်း၊ "ထမန်း"မှာ "ထမင်း"ဟလည်း ကာင်း၊ "အ"မှာ "ပါးစပ်(ဝါ )ပါး စာင်"ဟလည်း ကာင်း၊
အသီးသီး အဓိပ္ပါယ်ြဖစ် ပ၏။ ရခိင်စကားသ ဝါဟာရတိ ့ကဲ့သိ ့ပင် အသကွဲ အသဲဝဲ ြမန်မာစကားများပင် ြဖစ် ပ၏။
"သက်နှင့်ရခိင်၊ နင်း ပိုင် တာင်သူ၊ ပျူကမ်းယမ်- ယာ၊ ထားဝယ်၊ နှာက မျိုးသတ္တ"ဟူ သာ ရှးဆိရိးစကားနှင့်အညီ
ြမန်မာခနစ်မျိုးတွင် ပါဝင် သာ အသကွဲ ြမန်မာစကား ဝါဟာရများပင် ြဖစ် တာ့သည်။
ထိ တး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ စပါး ထာင်းရာ၌ လပ်အားလိ န သာအခါ ခါး ညာင်းပင်ပန်းမှာ စိးပါက မကူပဲ
မ ထာင်းပဲ နနိင် ကာင်း၊ စပါးြပာ သာအခါတွင်လည်း ခါးနာမှာ စိးရိမ်လ င် မလပ်ပဲ နနိင်ပါ ကာင်း၊ ဤသိ ့ နထိင်
လိလ င် ထမင်းစား သာအခါတွင်လည်း ပါးစပ်(ဝါ )အ ပင်ပန်းမှာ စိးရ သာ ကာင့် မစားပဲ နသင့်ပါ ကာင်းပင် ြဖစ်
ပ၏။
ထိကဗျာ၏ သွး ကာအနက်သ ဘာကိ စာ ကာ သာ်ကား ပျင်း၍ ညာင်း၍ မာ၍ အလပ် မလပ်လိပါလ င်
(ဝါ )အပျင်း ြခာက်ပါး တခခရှိလ င် (တနည်းအားြဖင့်) အလပ် မလပ်လိလ င် အကျိုးစီးပွားကျ တာ့လည်း မခစားပဲ န
ပ တာ့"ဟူ သာ သ ဘာပင်တည်း။
စင်စစ် တာင်ရိးတိင်းရင်းလယ်ယာ လပ်သားတိ ့သည် အလပ်တန်ဖိးကိ ြပက်ြပက်ထင်ထင် "ဟဿရသ"
ြမာက်သည့်အသွင်ြဖင့် တင်ြပထားြခင်း ြဖစ်၏။ စင်စစ် အလပ်မလပ်ပဲ အကျိုးခစား နသူ တွကိ လှာင် ြပာင်ရတ်ချ
လိက်ြခင်းပင်။
ဖာ်ြပပါ ရခိင် တးနှင့် တာင်ရိးကဗျာက လးနှစ်ပဒ်သည် လးနက် သာ လူမ ရးသ ဘာကိ ဖာ် ဆာင် န
ချ တာ့၏။ လပ်သားသ ပီသ၏။ ထိ ့ ကာင့် ထိသိ ့ သာ ြပည် ထာင်စတိင်းရင်းသားအသီးသီး၏သဘာဝ တးသများ
ကိ လက်လှမ်းမီသ လာက် ဆက်လက်စ ဆာင်း ဖာ်ထတ် လ့လာ ကြခင်းအားြဖင့် ြပည် ထာင်စတိင်းရင်းသား လူမ
ရး ဘဝသရပ်ကိ အဟတ်တကယ် နှီး နှာဖလှယ်ရာ ရာက် ပ တာ့မည်တည်း။
ဦး မာင် မာင် အး(စစ် တွ)
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