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ရှမ်းရိးရာစကားပများ
စိန်ထွန်း(ပခက္က ူ)
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ရှမ်းြပည်နယ်သည် စိန်ပန်း၊ ချယ်ရီပန်း၊

ရတခွန်စိမ့်စမ်းများနှင့်ထင်းရှူးတန်းများ ရှိ သာ ကာင့်

စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကာင်းသကဲ့သိ ့ ရှမ်းြပည်နယ်သည် ရှမ်းရိးရာစကားပများ အ ြမာက်အြမား ရှိ သာ ကာင့်
လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကာင်းလှ ပသည်။
အထူးသြဖင့် ရှမ်းရိးရာစကားပများကိ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်များနှင့်အတူ

လ့လာရသည်မှာ ပိမိ၍

စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကာင်းလှ ပသည်။
ရှမ်းြပည်နယ် တခွင်တြပင်၌ မနဿ ဗဒဆိင်ရာ ကွင်းဆင်းသ တသနလပ်ငန်းများ ြပုလပ်ခဲ့ရာတွင်
ရှမ်းရိးရာစကားပများကိ အ တာ်အတန် စလင် အာင်
ရာနှင့်သူ၊ သူ ့က

လ့လာမိခဲ့ ပသည်။ ယင်းစကားပများသည် သူ ့ န

သူ ့အပိင်းနှင့်သူ အသးဝင်၍ အဘိးအနဂ္ဃထိက် ကာင်း တွ ရှ့ ိရ၏။

စ ဆာင်း လ့လာခဲ့ရသမ သာ ရှမ်းရိးရာစကားပများအနက်မှ သင့် လျာ်သည်ကိ

ရွး၍ အဓိပ္ပါယ်

ဖွင့်ဆိချက်များနှင့်အတူ ဖာ်ထတ်တင်ြပလိက်ရ ပသည်။
ရှမ်းြပည်နယ်၌ ရှမ်းတိင်းရင်းသားများသည်
နမ့်စန်စ သာ မို ့ကီးြပ ကီးများ၌

ပျာ် ပျာ်ရင်ရင်

တာင် ကီး၊ ပင်းတယ၊

ပွးလှ၊ လွယ်လင်၊ ပင်လနှင့်

နထိင် ကသကဲ့သိ ့ ယင်း မို ့ကီးြပ ကီးများအနီးရှိ

ကျး

လက် တာရွာများ၌လည်း ရှမ်းအမျိုးသားများသည် ရင်ရင်လန်းလန်း နထိင်လျက်ရှိ၏။
ရှမ်းတိင်းရင်းသားများသည် တဦးချင်း လိမ္မာ ရးြခားရှိ စရန်အတွက်လည်း အထူးဂရဓမ္မြပု က ပ
သည်။ ထိ ့ ကာင့်လည်း လူတိင်းလူတိင်း လိမ္မာ ရးြခား ရှိ က စရန် ရှမ်းတိင်းရင်းသားများသည် "လိမ္မာချင်
လ င် စျးဝယ်ပါ"ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ "စိတ် ကမ်းလိလ င် အရက် သာက်ပါ"ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ " ခွးြဖစ်လိ
လ င် တွ မ့ ရှာင် ကျင် ကီးစွန် ့ပါ"ဟူ၍လည်း ကာင်း စကားပများြဖင့် အစဉ်အလာအရ ဆးမ ကြခင်းြဖစ်၏။
အမှန်စင်စစ် စျးဝယ်တတ်လ င် လိမ္မာ ရးြခား ရှိနိင်သည်။ စျးဝယ်တတ်လ င် စျး ရာင်းသူနှင့်အ
ဆင် ြပ အာင် ဖာ် ဖာ် ရွ ရွ ရင်ရင်ပျပျ ြပာဆိတတ်လ င် စျးသက်သာရာရ၍ စကားပရိယာယ် ကယ်နိင်
သည်။ လူမဆက်ဆ ရး တိးတက်နိင်သည်။ လူ ့အ ကာင်း သူ ့အ ကာင်းကိ
ကာင်း ကီး သိနိင်သည်။ ထိ ့ ကာင့် "လိမ္မာချင်လ င်

စျးဝယ်ြခင်းြဖင့်

ကာင်း

စျးဝယ်ပါ"ဟ ရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် မျိုးရိးစဉ်

လာအရ ဆိဆးမခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပသည်။
အရက် သစာ သာက်စားပါက လူတိ ့သည် စိတ် ကမ်းလာ၍ နတ် ကမ်း လ ာ ကမ်း ြဖစ်တတ်သည်။
စည်းကမ်းမရှိ ြဖစ်တတ်သည်။ မလပ်ထိက် မလပ်သင့်သည်ကိ ကျူးကျူးလွန်လွန် ြပုလပ်လာတတ်သည်။
ဤသိ ့ မြဖစ် စဘဲ အသိအလိမ္မာ တိးတက်လာ စရန် "စိတ် ကမ်းလိလ င် အရက် သာက်ပါ"ဟူ သာစကားပ
ထားရှိ ပီး ရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် နာင်လာ နာက်သားများကိ ဆိဆးမခဲ့ြခင်း ြဖစ် လသည်။
လူ ့ ရှ မ့ ရှာင် သူ ့ ရှ မ့ ရှာင်

ပါက်လတ်ပဲစား ြပာဆိလ င်၊ ရိင်းရိင်းပျပျဆက်ဆလ င်၊ မဖွယ်မရာ

အဆီအ င မတည့် ဝတ်စားဆင်ယင်လ င် စာရိတ္တအားြဖင့် နိမ့်ကျရာ

ရာက် လသည်။ ဤသိ ့ မြဖစ် စဘဲ

လိမ္မာ ရးြခားရှိ စရန် ရှမ်းတိင်းရင်းသားများသည် " ခွးြဖစ်ချင်လ င်

တွ မ့ ရှာင် ကျင် ကီးစွန် ့ပါ"ဟူ သာ

စကားပြဖင့် ထိထိမိမိ ဆိဆးမထားြခင်းြဖစ်သည်။ အသိအလိမ္မာတိး စရန် " ခွးြဖစ်ချင်လ င်

တွ မ့ ရှာင်

ကျင် ကီးစွန် ့ပါ "ဟူ သာစကားပြဖင့် အသိအလိမ္မာ လမ်းဖွင့် ပးထားြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ဖာ်ြပပါ ထိ ရာက်လှ သာ စကားပများြဖင့် လူ ကီးသူမများက ဆးမပဲ့ြပင် ပး သာ ကာင့် ရှမ်း
တိင်းရင်းသူတိင်းရင်းသားများသည် လိမ္မာ ရးြခား ရှိလှ ပသည်။ လူမဆက်ဆ ရး၌လည်း ပျူပျူငှာငှာ ရှိလှ
ပသည်။ ချိုချိုသာသာ ရှိလှ ပသည်။
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စီးပွားဥစ္စာ ရှာ ဖွရာ၌လည်း ထူးထူးကဲကဲ

အာင်ြမင်မရရှိ စရန် ရှမ်းတိင်းရင်းသားများသည် စီး

ပွား ရးဆိင်ရာ စကားပများကိလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပင် အသးြပုလျက်ရှိ ပသည်။
"သည်းခနိင်လ င် ရခဲြဖစ်သည်။ သည်းမခနိင် သစ်တးြဖစ်သည်"ဟူ သာ စကားပ၊ "ချစ်ခင် ကလ င်
အလကား ပးပါ၊

ရာင်းဝယ် ကလ င် သူတပါးလိ လပ်ပါ"ဟူ သာစကားပနှင့် "နည်းနည်းစားလိလ င် များ

များခူး၊ များများ စားလိလ င် နည်းနည်းခူး"ဟူ သာစကားပများမှာ စီးပွား ရးနှင့်ဆိင် သာ ရှမ်းရိးရာစကား
ပများ ြဖစ် လသည်။
သည်းခ ပီး ဆက်ဆတတ်လ င် အခက်အခဲများကိ သည်းခ ပီး ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားတတ်လ င် အ
ြမတ်အစွန်းရ၍ ရတး ရခဲများ တိးပွားနိင်သည်။ သည်းခ၍ မဆက်ဆတတ်ပါက အခက်အခဲများကိ သည်း
ခ၍ မ ကျာ်လားပါက စီးပွား ရး လာက၌ အရးရှိ၍ ရတးအစား သစ်တးသာလ င် အဖတ်တင်ကျန်ရစ်နိင်
ပသည်။
ရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ဤသိ ့ မြဖစ် စရန် "သည်းခနိင်လ င်

ရခဲြဖစ်သည်။ သည်းမခနိင်လ င်

သစ်တးြဖစ်သည်"စကားပြဖင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ အသိအြမင် ပးထားြခင်း ြဖစ်သည်။
စျး ရာင်း စျးဝယ် ြပုလပ်ရာ၌လည်း ချစ်ခင်သူ၊ မိတ် ဆွြဖစ်သူဟ

စျးနန်း လ ာ့မ ပးရာ ပ။

စျးနန်း လ ာ့လ င် စျးနန်းပျက်၍ ရာင်း ရးဝယ်တာ၌ အရးထွက်တတ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် ရာင်း ရးဝယ်
တာများ၌ အြမတ်အစွန်းရ စရန် ချစ်ခင်သူမိတ် ဆွဟ

စျးနန်း လ ာ့ ပါ့မ ပးမိ စရန်

ရာင်းဝယ် ရးကိစ္စ

များ၌ စျးသည်စိတ်သာထားရှိ စရန် "ချစ်ခင် ကလ င် အလကား ပးပါ၊ ရာင်းဝယ် ကလ င် သူတပါးလိလပ်
ပါ "ဟရိးရာစကားပအရ စီးပွား ရးအြမင်ြဖင့် ရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့အား ရှမ်းလူ ကီးသူမတိ ့က ဆးမခဲ့ က
ြခင်းြဖစ်၏။
ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားမ၌လည်း အြမတ်အစွန်းရလိမ တခတည်းကိသာ မရည်မှန်းရန်၊ အလိ ကီး၍
အရနည်းမ မြဖစ် စရန် "နည်းနည်းစားလိလ င် များများခူး၊ များများစားလိလ င် နည်းနည်းခူး"ဟူ သာ
စကားပြဖင့် ရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့က စီးပွား ရးဆိင်ရာသ ဘာြဖင့် နာင်လာ နာက်သားတိ ့အား ဆးမထား
၏။
သစ်ပင်တပင်မှ သစ်ရွက်များကိ အများအြပားခူးပါက သစ်ပင် သမည်ြဖစ်သကဲ့သိ ့ စီးပွားရှာရာ၌
လည်း အလိ လာဘ ကီးလွန်း၍ အြမတ်အစွန်းချည်းကိသာ များများရ အာင် ကိုးပမ်းအားထတ်လ င်စီးပွား
ရးပျက်စီးတတ် ပသည်။ သစ်ပင်တပင်မှ အရွက်များကိ အနည်းငယ်စီခူးသွားပါက သစ်ပင်ငယ်သည်
အသက်မ သဘဲ အရှည်အ ကာအသးခသကဲ့သိ ့ စီးပွား ရး၌လည်း အြမတ်အစွန်းချည်းသာ ရရန်မရွယ်ဘဲ အ
ြမတ်အစွန်း အနည်းငယ်စီကိသာ ရရှိ အာင် ကိုးပမ်းလ င် အရှည်သြဖင့် အကျိုးရှိနိင် ကာင်း

ဖာ်ြပထား

ြခင်းြဖစ်၏။
ရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် အ ကားမဖက်ရန်၊ အ ကားဖက်ပါက ပျက်စီးတတ် ကာင်းကိ စကားပ
ြဖင့်ပင် ဆးမထား ပသည်။ ယင်းစကားပမှာ "မပွဘူး သာသား ရ ပွလာပါက

ကးအိးဖင်ကွဲသည်"ဟူ၍ြဖစ်

လသည်။ ရစိမ်ထား သာ သား ရသည် မပွစဖူး ပွလာပါက မိမိကိ ခယူထား သာ

ကးအိးကိပင် ပျက်စီး

စတတ်သကဲ့သိ ့ လူ ့ လာက၌လည်း အ ကားဖက်လာလ င် မိမိကိယ်ကိပင် ပျက်စီး စတတ်သည်ဟစကားပ
ြဖင့် သတိ ပးဆးမထားြခင်း ြဖစ် ပသည်။
သား ရးသမီး ရးနှင့်အိမ် ထာင် ရး

အဆင် ြပ စရန်အတွက်လည်း

လူမ ရးဆိင်ရာစကားပများကိလည်း အစဉ်အလာအရ အသးြပုခဲ့ ပသည်။
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ရှမ်းတိင်းရင်းသားများ အသးြပုခဲ့ သာ လူမ ရးဆိင်ရာစကားပများမှာ "သမီးကိချစ်လ င် အစမြပ
နှင့်၊ မယားကိ ချစ်လ င် အကန်မြပနှင့်"ဟူ၍ြဖစ် လသည်။
သမီးအား ပစ္စည်းအစအလင်ြပခဲ့လ င် သမီးြဖစ်သူသည် ပစ္စည်းဂဏ်ရှိန်တက်၍ အများနှင့်ဆက်ဆရာ
တွင် အဆင်မ ြပ ြဖစ်တတ်သည်၊ ဖခင်ြဖစ်သူနှင့်လည်း ပစ္စည်း ရးရာနှင့်ပတ်သက်၍ စကားစြမည် ြပာရ ပီး
ဖခင်နှင့်သမီး ဆက်ဆ ရးမှာ အဆင်မ ြပြဖစ်တတ် ပသည်။ အလားတူစွာပင် မယားြဖစ်သူအား ပစ္စည်းအ
ကန်ြပခဲ့လ င် သူ ့ဘက်ကိယ့်ဘက် သူ ့ ဆွမျိုး ကိယ့် ဆွမျိုး ပစ္စည်း ထာက်ပ့ ပးကမ်းရာတွင် အ ဝမတည့်
ြဖစ် ပီး အချင်းများရတတ် ပသည်။
ဤသိ ့မြဖစ်ရန် ဖခင်နှင့်သမီး၊ လင်နှင့်မယား လူမဆက်ဆ ရးအရ အဆင် ြပရန် "သမီးချစ်လ င်
အစမြပနှင့်၊ မယားချစ်လ င် အကန်မြပနှင့်"ဟ ရှမ်းတိင်းရင်းသားများသည် အ ြမာ်အြမင် ကီးစွာြဖင့် လူမ
ရးအရ စကားပများထားရှိ၍ အစဉ်အလာ ဆိဆးမခဲ့ ကြခင်းြဖစ်၏။
ရှမ်းရိးရာစကားပများသည် အသးဝင်အဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ အဘိးအနဂ္ဃထိက်တန်လှသည်။ ထိ ့ ကာင်ပ
့ င်
ယင်းစကားပမျိုးများ ြပည့်ြပည့်စစ ရှိ စရန် ကိုးစားသင့်သည်ဟဆိချင် ပသည်။
ရှမ်းရိးရာစကားပများ အြပည့်အစရရှိလာပါကလည်း ယဉ် ကျးမမနဿ ဗဒအြမင်နှင့်လူမ ရးမန
ဿ ဗဒအြမင်များြဖင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိသင့်သည်ဟူ၍လည်း ဆိချင် ပသည်။
ရှမ်းရိးရာစကားပများကိ ြပည့်ြပည့်စစ စ ဆာင်း၍ ခိင်ခိင်လလအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပီးပါကလည်း တိင်း
ရင်းသားအချင်းချင်း တဦး၏ယဉ် ကျးမကိ တဦးက အြပန်အလှန်သိရှိနားလည်၍ လိက်နာကျင့်သး က စ
ရန် ရှမ်းရိးရာစကားပများကိ တိင်းြပည်နှင့်အဝှန်း ြဖန် ့ချိ ပးသင့်သည်ဟူ၍လည်း စတနာ ရှ ထား၍
့
အက
ပးတိက်တွန်း ဆာ်ဩရ ပသည်။
စိန်ထွန်း(ပခက္က ူ)

မှတ်ချက်။
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