ebook is created by www.ShanYoma.Org

နမ့်စန်ချင်း
ပျဉ်းမနားအန်း မာင်

ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၉ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ၊ အတွဲ ၂၇၊ အမှတ် ၆ ၊ နှာ ၁၂ဝ-၁၂၆ ထိ။
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ြမန်မာ ဝါဟာရြဖင့် ချင်း၊ ချင်းတက်နှင့်ချင်းစိမ်းဟ ခ က သာ "ဟင်းခတ်အ မးအ ကိုင်"စာရင်းဝင် အပင်
တမျိုးမှာ ရက္ခ ဗဒအမည်အားြဖင့် "ဇင်ဂျီဘာ အာ်ဖီစ နလီ"ဟ ခ ပါသည်။ ၄င်းသည် "ဇင်ဂျီဘာ ရးစီး"မျိုးစဉ်တင
ွ ်
ပါဝင် ပီး နနွင်း၊ ဂမင်း၊ ဖာလာ၊ မိဿလင်၊ ပဒဲ ကာ၊ ပဒတ်စာ၊ ဝါဆိပန်း၊ ကွမ်းစားဂမန်း၊ ဧည့်လာဂမန်း၊ အာဒလွတ်ဥ၊
မင်းတရာ့တပါးစ သာ အပင်မျိုးတိ ့နှင့်မျိုးစဉ်တူလျက် အမျိုး တာ်၏။ ချင်းပင်သည် အပင်ငယ်မျိုးြဖစ် ပီး နှစ်စဉ် နွရာ
သီမှစ၍ အ ပ ပိင်းအပင်ညိုးကာ တ နွလး ြမ အာင်း နလျက် မိးဦးရာသီ ရာက်ချိန်၌ ြမ အာင်း န သာ ြမ
အာက်ပင်စည်အတက်များက အပင်သစ်များ ပါက်လာ သာ နှစ်ရှည်ခပင်မျိုး ြဖစ် လသည်။
ချင်းပင်ကိ ၄င်း၏ ြမ အာက်ပင်စည်အတက်များအတွက် စိက်ပျိုး ကြခင်း ြဖစ်၏။ မျိုး စ့ြဖစ်ထွန်း အာင်ြမင်
သာအပင်မျိုး မဟတ်မူ၍ ထိ ြမ အာက်ပင်စည် အတက် ကီးများကိပင် သင့် လျာ်ရာ အပိင်းက လးများ ြဖတ်၍
အဆစ်နှင့်ပင်ဖူးပါ သာ အတက်ပိင်းက လးများကိ စိက်ပျိုးယူရ လသည်။ နွရာသီတွင် ြမသစ် ြမရိင်းများ ရှာ ဖွ၍
စက်ထယ်ြဖင့် ြမကိ ထယ်ထိး ပီး ၁၆-သွားစက်ထွန်ြဖင့် တစပ်မှနှစ်စပ်ထိ ထွန် မရပါသည်။ ြမ အာက်၌ ဥဥ သာ ြမ
အာက်ပင်စည်မျိုးမှန်သ ရွ ့ ြပာဓာတ်သည် အဓိကလိအပ် ပရာ ရနိင်သမ ြပာများချ ပးရန် အထူးလိအပ်ပါသည်။ ြမန်
မာြပည်၌ အများဆးရနိင် သာ ြပာမှာ စပါးခွြပာ(ဖွဲြပာ)ြဖစ် ပရာ စပါးခွြပာကိ ချနိင်သမ ချ ပးရန် လိအပ်ပါသည်။
စပါးခွြပာသည် ကျစ် န သာ ြမကိလည်း ပွ စသည့်ြပင် ချင်းတက်မာ ကျာရန်၊ သန်မာရန်၊ ကီးထွားရန်လည်း လိအပ်
ပါသည်။ ယူရးီ ယား ခ ပလဲ ြမဩဇာထက် ကာင်းစွာ ဆွး ြမ့ ပီး သာ နွား ချး ြမဩဇာကိ များများထည့်ရန် လိပါ
သည်။ နွား ချးသည် ကာင်းစွာ ပပ်သိး ဆွး ြမ့ ပီးြဖစ်ရန် အထူးဂရစိက်ရပါသည်။ ပပ်သိး မွး ြမ့မ မ ပီး ြမာက် သး
သာ နွား ချးတစီးတ လပါလ င်ပင် ချင်းတခင်းလး အတက်ပပ် ရာဂါြဖင့် လးဝြပုတ်ြပုတ်ြပုန်းသွားနိင်ပါသည်။ ယင်း
မှာ "ဖိက် တာ့သ်သိရာ" မစွဲ သာ ရာဂါြဖစ်၍ အပင်များ ဝါလာ ပီး ယင်းသိ ့ အပင်အရွက်ဝါလာ သာ အပင်၏အရင်း
တွင် အရည်စွတ်စွတ်နှင့် ပျာ့အိလာသည်။ နတ် ကည့်လိက်ပါက ပင်တသည် ြမ အာက်အတက်မှ က တ်ပါလာသည်။
ြမ အာက်ချင်းတက်သည်လည်း ပျာ့ရိ နပါသည်။ ရက် ကာသည်နှင့်အမ ဥ ပီး ချင်းတက်များသည် ပျာ့ရိ ပီး အရည်
များထွက်ကာ ဘာမ မရှိ တာ့ အာင် ပိန် ြခာက်သွားသည်။
၁၉၇၈ ခနှစ် စိက်ရာသီ၌ တာင်ပိင်းရှမ်းြပည် နမ့်စန် မို ့နယ်၌ အချို ့ချင်းတက်များသည် ဤ ရာဂါ ကာင့် ၄ဝ
မှ ၅ဝ ရာခိင်နန်းအထိ ပျက်စီး က လသည်။ နွား ချးမသန် ့ြခင်း၊ ြမမသန် ့ြခင်းနှင့်မပွားရန် မိးဆက်လွန်းြခင်း ကာင့်
ရာဂါပွားရြခင်းြဖစ်ရာ ချင်းတက်များ ြဖတ်၍ စိက်ချိန်က ကြဖတ်များ မစိက်မီ ဆးရည်စိမ် လ့ရှိ သာစနစ်ကိ ကျင့်သး
သင့်ပါ၏။ ချင်းတက်ငယ်များကိ ဂန်နီအိတ်ြဖင့်ြဖစ် စ ြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ ထည့်၍ "အာရီတန်" ဆးရည်တွင် စိမ်နှစ် ပီးမှ ြပု
ြပင်ထား သာချင်း ဘာင်များ၌ စိက်သင့် ပသည်။ ချင်းစိက်ရန် ြမကိ အထက်ပါအတိင်း ထယ်ထိး၊ ထွန် မ၊ နွား ချးချ
ပီးပါက အကျယ် ၄ ပ၊ အရှည် လိသ လာက် ရှိ သာ တာင်ဆပ်ခန် ့ ြမင့်သည့် ဘာင် ကီးများ ဖာ် ပီး ဘာင် ပ တွင်
အတက်က လးများကိ ြမြမုပ်စိက်ရ၏။ ြခ ပါ သာ ြမသစ်များ၌ ထယ်ထွန် မစဉ်က " အာ်လ်ဒရင့်"ပိးသတ် ဆးမန် ့
ကိ ြပ ာန်းထား သာနန်းအတိင်း ထည့် မသင့်၏။ ချင်းတက်များစိက်ချိန်မာှ ဧ ပီလဒတိယအပတ်မှ မလကန်အထိ ြဖစ်
သည်။ ရှမ်းြပည် ြမများမှာ ပါင်းပင် ကီးထွားမ လွန်စွာ ြမန် ပရာ ြမြပုြပင်စဉ်က ြမက် ြခာက်များ ကာက်ပစ်ြခင်းကိ
နိင်နင်းစွာ လပ်ရန် လိသည်။ ချင်းပင်များ ပါက်လာ ပီးချိန်မှ ဥ ဖာ်ချိန်ထိ သး ကိမ်မ လက် ပါင်းလိက် ပးရန် လိ ပ
သည်။
ြမန်မာြပည်ထွက် အဆင့်အတန်း အ ကာင်းဆး ချင်းတက်ကိ ထာက်ြပပါဟဆိပါက ရှမ်းြပည် တာင်ပိင်း နမ့်
စန် မို ့နယ်ထွက် ချင်းကိ လက်ညိုးထိးြပရ ပမည်။ နမ့်စန်ချင်းသည် ြမနီသက်သက်ချင်းြဖစ်၍ ချင်း၏အ ရာင်အ သွး
မှာ ဝါဝင်း ပီး အတွင်းသား ြဖူဝင်း နသည်။ ချင်းတက် ကျစ်မာသည်။ တာင်ပိင်းရှမ်းြပည်မှ ချင်းထွက် သာ က လာ၊
အာင်ပန်း၊ တာင် ကီး၊ ဆင် တာင်၊ ပင်းဒယ၊ မည်သည့် ဒသမှ နမ့်စန် မို ့နယ်ထွက် ချင်းကိ မမီ ချ။
နမ့်စန် မို ့နယ်မှ တနှစ်လ င် ချင်းပိဿာနှစ်သိန်းခန် ့ ထတ်လပ် က၏။ ထွက်နိင်အား၊ စိက်နိင်အားမှာမူ အကန် ့
အသတ် မရှိ ချ။ ချင်းတက်ကဲ့သိ ့ သာ သီးနှမှာ "ဟင်းခတ်အ မးအ ကိုင်"မ သာ ြဖစ်ရာ ထတ်လပ်နိင်သ လာက်သာ
စိက် ကလ င်လည်း တပိဿာ ၅ ြပား၊ ၁ဝ ြပား ြဖစ်သွားမည်ြဖစ်၍ ကန် ့သတ်စိက် ကရြခင်း ြဖစ်၏။ ချင်းတပိဿာလ င်
စိက်ခင်း၌ ဝယ် စျး ၁ ကျပ်ထက် ကျဆင်းသွားပါက လက်ရှိအ ြခအ နအရ ချင်း တာင်သူများ တွက်သားမကိက်နိင်
တာ့ ချ။ ချင်းမျိုးတက်ကိ တပိဿာ ၁ ကျပ်နှင့်ဝယ်ယူ ပီး စိက်ပျိုးကာ ဥ ဖာ်ချိန်၌ တပိဿာ ၁ ကျပ် စျးနှင့်ပင် ရာင်း
2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ရ စဦး။ အကျိုးအြမတ် အသင့်အတင့် ရပါသည်။ အ ကာင်းမှာ ချင်းတပိဿာစိက်ပါက အနည်းဆးပျမ်းမ ၇ ပိဿာ
ထွက်ရှိ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ချင်းတဧကအတွက် ပိဿာ ၇ဝဝ ခန် ့စိက်ပျိုးရန် လိအပ်ပါသည်။
အထက်တွင် ဆိခဲ့သည့်အတိင်း ချင်းတက်၏အဓိကအသးမှာ "မီးဖိ ချာင်ဟင်းခတ်အ မးအ ကိုင်" ြဖစ်၏။ သိ ့
ရာတွင် ြမန်မာတိင်းရင်းသားတိ ့၏ဒတိယအဓိကအသးမှာ သွားရည်စာတမျိုးဟ ဆိနိင် သာ ချင်းသပ်ပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်
မာ့ရိးရာဘယ ဆးအြဖစ်လည်း တိင်းရင်း ဆးများ၌ အနည်းအကျဉ်း သး သး၏။ ချင်းနှင့်ထန်းလျက် သးခွက်တခွက်
ကျို သာက်ရ သာ "ချင်းထန်းလျက်ရည်"မှာ ြမန်မာအဖျားကျဓာတ် ဆး ကမ်းတလက်ြဖစ်၏။ ဟင်းခတ်အ မးအ ကိုင်
အြဖစ် ချင်းကိ အဓိက မရှိမြဖစ်ထား၍ သး သာ လူမျိုးမှာ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန် ြဖစ်၏။ ထိ ့ြပင် ချင်းတက်အ ြခာက်ကိ
ဘီပီအိင်မှလည်း အ တာ်အသင့် ဝယ်ယူ၏။
၁၉၇၈ ခနှစ်ဦးပိင်းကစ၍ ြမန်မာချင်းတက်ကိ ဂျပန်နှင့်မ လးရှားတိင်းြပည်တိ ့က ဝယ်ယူလိ၍ လာ ရာက် လ့
လာသွားခဲ့ က လသည်။ ဂျပန်ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့တဖွဲ ့သည် တာင် ကီး မို ့သိ ့ ရာက်လာကာ ၄င်းတိ ့လိချင် သာ ချင်း
ဆားစိမ်ကိ မည်သိ ့လပ်ကိင် ပးရမည်ကိ ြပုလပ်ြပသသွားခဲ့၏။ ဂျပန်များ လိချင် သာချင်းမှာ ဆားစိမ်ြဖစ်ရာ ချင်းတက်
များကိ နတ်နတ်စင်း၍ စဉ့်အိး၊ အင်တ ကီးများထဲ၌ အဲဆီတစ်အက်ဆစ်ြဖင့် စိမ် ပးရ ပမည်။ ထိ ့ နာက် ၄င်းတိ ့ကိ အ
ရည်စစ်၍ ပလပ်စတစ်အိတ် ကီးများ၌ ထည့်ကာ ထင်းရှူး သတ္တာများြဖင့် ရိက်ပိ ့ရန် ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ လပ်ငန်းစဉ်
အ ကမ်းြဖစ်၍ လိအပ် သာ "အဲဆီတစ်အက်ဆစ်"ကိ ဂျပန်က ရာင်းချ ပးမည် ြဖစ်သည်။
တဖန် ရန်ကန် မို ့ဗဟိသမဝါယမအသင်း အမ ဆာင်များ တာင် ကီး မို ့သိ ့ လိက်လာကာ ရှမ်းြပည်ထွက်ချင်း
များကိ မ လးရှားြပည်က ဝယ်ယူလိ ကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် ရှမ်းြပည် တာင်ပိင်း ချင်းထွက် မို ့နယ် သမဝါ ယမ
အသင်းဥက္က များနှင့်ညိနင်း ဆွး နွးသွားခဲ့ြပန်၏။ ြမန်မာ့ချင်းသည် အထက်ပါအချက်များကိ ထာက်ရ၍ နိင်ငြခားပိ ့
ကန်အြဖစ် များစွာ အလားအလာ ကာင်းလာနိင် ကာင်း ချင်းစိက် တာင်သူများအား တပ်လှန် ့လိက်ရ ပသတည်း။
ပျဉ်းမနား-အန်း မာင်
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