ေပ္ားရႊငးဆငးႏျဲ ငါ့ဖမး့ပဲျ
-- ကိုေရႊငါ့ (ဓနု်ဖဴ) -ေဒသအလိုကး ငါ့ဖမး့နညး့အမိ္ဳ့မိ္ဳ့ရိြသညးံအနကး တနး့ပိုကး်ဖငးံ အ်ပိဳငးအဆိုငး ငါ့ဖမး့်ခငး့သညး
ေရလုပးသာ့ အမ္ာ့စုေပါငး့်ပီ့ ေပ္ားရႊငးစျာငါ့ဖမး့နညး့တစးခု ်ဖစးပါသညး။ ဧရာွတီတိုငး့ေဒသၾကီ့တျငး
ထဵု့ခိ္နး့ပဲျ၊ မေကျ့တိုငး့ေဒသၾကီ့ တျငး ေထာငးံခ္ပဲျ၊ ေဒသအလိုကး အေခၚအေွၚ ကဲျ်ပာ့ၾကေသားလညး့
ေလြတစးစီ့၊ တနး့ပိုကးတစးစဵု်ဖငးံ စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ ်ခငး့ပငး ်ဖစးပါသညး။ ေရလုပးသာ့အမ္ာ့ စုေပါငး့
ေဆာငးရျကး်ခငး့၊ အ်ပိဳငးအဆိုငး ငါ့ဖမး့်ခငး့၊ ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး ငါ့ဖမး့ ်ခငး့သညး ေရလုပးသာ့ငယးတ၏
ို႔
စညး့လဵု့ညီညျတး်ခငး့၊ ေပါငး့စညး့်ခငး့ကို ်ပသေသာ ငါ့ဖမး့ပဲျ ်ဖစးပါသညး။

်မစးမ္ာ့၊ ေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ရိြ ဂရနးအငး့နြငးံ တငးဒါငါ့ဖမး့ကျကးမ္ာ့တျငး ်မစးေရ၊ ေခ္ာငး့ေရ က္ခိ္နး
အငး့လဵု့ေပၚ ေပါကးသညးံေနရာ ်မစးကို့္အငး့၊ ်မစးေထာငးံ၊ ေရသာကျကးမ္ာ့ကို ယငး့လိပး၊ ယငး့တာ့ပိုကးမ္ာ့်ဖငးံ
ကာရဵ်ပီ့ ငါ့မ္ာ့ကို အစာေကျ့္်ပဳစုထာ့ကာ အနယးနယးအရပးရပးမြ ေရလုပးသာ့မ္ာ့ကို ဖိတးၾကာ့်ပီ့
ေရလုပးသာ့အမ္ာ့စုေပါငး့်ပီ့ ငါ့ဖမး့ ၾကပါသညး။
ဧရာွတီတိုငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ မအူပငး်မိဳန
႔ ယး၊ ေရနဵေခ္ာငး့ရျာ၊ ခေနာငးတိုရျာ၊ ေညာငးတုနး့်မိဳ႕နယး၊
စေကၠာံ ေက့္ရျာ၊ ေရႊဒဂၤါ့ကျ္နး့ရျာ၊ ပနး့တေနား်မိဳ႕နယး၊ ကဇျနး့ေတာရျာ၊ ဓနု်ဖဴ်မိဳ႕နယး၊ ကျ္နး့ကေလ့ရျာ၊
ဇလျနး်မိဳ႕နယး၊ ေခ္ာငး့ၾကီ့ရျာ၊ ေဒါငးံၾကီ့ရျာ၊ သဖနး့ကုနး့ရျာ၊ ကဵ္ဳရြလကးပဵဇငးရျာ၊ သကၠယးကျ္နး့ရျာ တိုံတျငး
စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ပဲျမ္ာ့ က္ငး့ပေလံရိြၾက်ပီ့ ဧရာွတီတိုငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ပဲျသညး အငး့မ္ာ့မြ

ငါ့ထုတးလုပးမႈ တို့တကး်မငးံမာ့ေစေရ့ Culture Based Capture Fisheries စနစးတက္ ငါ့ေမျ့်မဴဖမး့ဆီ့သညးံ
စနစးေကာငး့တစးခုလညး့ ်ဖစးပါသညး။
ေလလဵဆွ
ဲျ ယးရရိြေသာ အငး့သာ့ၾကီ့သညး ်မစးေရ၊ ေခ္ာငး့ေရ တကးခိ္နးမြစတငး်ပီ့
အငး့လဵု့ေပၚေပါကးမညးံ ေနရာ၊ ေရသာကျကးေပၚေပါကးမညးံေနရာမ္ာ့ကို ခနးံမြနး့်ပီ့ ပဲဖတး၊ နြမး့ဖတးမ္ာ့၊
မီ့ဖုတး်ပီ့ အေချလိုကး အငး့လဵု့ၾကမး့်ပငး တျငး ေနရာအနဵခ
ြ႔ ္ထာ့ေလံရိြၾကသညး။ နီ့စပးရာ ငါ့လုပးငနး့
သာ့ေဖာကးစခနး့မ္ာ့မြ ငါ့်မစးခ္ငး့၊ ငါ့ၾကငး့ ငါ့မို့္မ္ာ့ ွယးယူ မိ္ဳ့စိုကးထညးံက္်ပီ့ ဧရာွတီ်မစးအတျငး့ရိြ
သဘာွငါ့မိ္ဳ့မ္ာ့်ဖစးေသာ ငါ့ၾကငး့ဟငး့ခဵ၊ ငါ့်မငး့၊ ငါ့တနး၊ ငါ့ေဂ္ာငး့ ငါ့ငယးမ္ာ့ကို အစာေကျ့္်ပဳစု
ထာ့ၾကသညး။ အငး့သာ့ၾကီ့မ္ာ့သညး ်မစးေရက္ခိ္နးတျငး ်မစးေထာငးမ
ံ ္ာ့ကို အထကးေအာကး
ယငး့တာ့ပိုကး်ဖငးံ ကာရဵ်ပီ့ ငါ့မ္ာ့ၾကီ့ထျာ့လာေစရနး အစာ်ခငး့၊ အစာတိုငးမ္ာ့်ဖငးံ ဖဲျနု၊ ပဲဖတး၊ နြမး့ဖတးမ္ာ့ကို
နဵနကးတစးၾကိမး၊ ညေနတစးၾကိမး အစာေကျ့္်ပဳစုေစာငးံေရြာကးေလံရိြၾကသညး။ စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ပဲျ မက္ငး့ပမီြ ှ၂
ရကးခနး႔ ၾကိဳတငး၍ အနယးနယးအရပးရပးသိုံ ေရလုပးသာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထဵ မိမိအငး့အတျငး့
ငါ့ၾကီ့ငါ့ေကာငး့မ္ာ့ ေပါမ္ာ့ေၾကာငး့ ဖိတးစာ်ဖငးံ ဖိတးၾကာ့်ခငး့၊ အသဵခဲ္႕စကး်ဖငးံ ေၾကား်ငာ်ခငး့
်ပဳလုပးေလံရိြသညး။
စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ပဲျက္ငး့ပမညးံေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး ေရလုပးသာ့အမ္ာ့စု ေရာကးရိြလာၾက၍ အငး့အတျငး့
ငါ့ေပါမ္ာ့ မႈကို ေလံလာ်ပီ့ အငး့သာ့ၾကီ့နြငးံ ေတျဆ
႔ ဵုကာ ငါ့ဖမး့ရမညးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့၊ ငါ့ဖမး့ရမညးံ
အကျာအေွ့ (မဲတိုငး အကျာအေွ့)၊ ငါ့ဖမး့ချငးံရမညးံရကး၊ ငါ့ဖမး့ချငးံေဈ့နႈနး့မ္ာ့ကို မဲရဵု (ေရလုပးသာ့တိ၏
ု႔
အေခၚအေွၚ)တျငး ညိြနိႈငး့ ေဆာငးရျကးေဆျ့ေႏျ့်ပီ့ သေဘာတူညီပါက ငါ့ဖမး့မညးံ ေရလုပးသာ့၊ ေလြစာရငး့ကို
ေပ့သျငး့ရသညး။ ညေန (၁)နာရီ တျငး စာရငး့ပိတး်ပီ့ မိမိငါ့ဖမး့ရမညးံ မဲတိုငးေနရာကို မဲနိႈကး၍
မိမမ
ိ ဲတိုငးနဵပါတးရိြရာေဒသသို႔ အသာအယာ ေလြေလြားခတး်ပီ့ စညး့ကမး့ရိြစျာ သျာ့လာရသညး။
မဲတိုငးအကျာအေွ့ကို အေတာငး(ဿွ) (သိ)ု႔ အေတာငး (ဿ၂)ေတာငး သတးမြတး ၾကသညး။
ေရနကးအို့ေကာငး့်ပီ့ ်မစးေထာငးံက္ယးပါက တစးေန႔လြ္ငး ေလြအစီ့ (ှ၂ွ) မြ (ဿွွ)အထိ ချငးံ်ပဳေလံရိြ သညး။
မဲတိုငးမ္ာ့သိ႔ ု ေရလုပးသာ့မ္ာ့ေရာကးရိြပါက ညေန (၂)နာရီခနးံတျငး အသဵခဲ္ံစကးမြ ''အို့စညးသီခ္ငး့'' စတငး
ဖျငးံလြ္ငးဖျငးံ်ခငး့ မိမိမတ
ဲ ိုငးမြ ငါ့ဖမး့ေလြမ္ာ့ စတငးထျကးချာကာ တနး့ပိုကးမ္ာ့ကို အ်ခာ့တစးဖကးကမး့သို႔
သူထ
႔ ကးငါ အ်ပိုငးအဆိုငး ေရထဲသို႔ ငါ့ဖမး့ပိုကးခ္်ပီ့ ငါ့ဖမး့ၾကသညး။ (ယခငးက ေသနတး(၀)ခ္ကး ေဖာကး်ခငး့၊
မဂၤလာေမာငး့တီ့ ်ခငး့၊ ကဲျ္ခိ္ဳမ္ာ့မႈတး်ခငး့၊ ခရာမႈတး်ခငး့၊ အမြတးအသာ့်ပအလဵမ္ာ့ ေွြ႔ယမး့်ခငး့
်ပဳလုပးေလံရိြသညး။)
စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ပဲျတျငး ငါ့ၾကငး့ဟငး့ခဵ၊ ငါ့ဘတး၊ ငါ့ေဂ္ာငး့၊ ငါ့်မစးခ္ငး့၊ ငါ့်မငး့၊ ပုစျနးထုတး၊ ငါ့ဖယး
အစရိြေသာ နိုငးငဵ်ခာ့ေဈ့ကျကွ
း ငး ငါ့ၾကီ့ငါ့ေကာငး့မ္ာ့ ရရိြၾကသညး။ ငါ့ဖမး့ရရိြေသာ ငါ့ၾကီ့ငါ့ေကာငး့မ္ာ့ကို
စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ပဲျ တျငး လာေရာကးွယးယူေသာ ငါ့ဒိုငးမ္ာ့သိုံ ခ္ကး်ခငး့ ေရာငး့ခ္်ပီ့ ွငးေငျေကာငး့ေသာေၾကာငးံ

ေရလုပးသာ့မိသာ့စု မ္ာ့ ေပ္ားရႊငးၾကညးနူ့မႈကို ခဵစာ့ရသညးကို ်မငးေတျရ
႔ ပါသညး။ စုေပါငး့ငါ့ဖမး့ခိ္နးသညး
''ေနွငးဆညး့ဆာအလြ'' နြငးံ အတူ ငါ့ဒိုငးမ္ာ့၊ ငါ့လာေရာကးွယးသူမ္ာ့၊ လာေရာကးၾကညးံရႈသူ်ပညးသူမ္ာ့၊
ေရလုပးသာ့ႀကီ့မ္ာ့သညး ငါ့ၾကီ့ငါ့ေကာငး့မ္ာ့ ငါ့ဖမး့ပိုကးတျငး ခုနးပဵ္ေက္ားလႊာ့ကာ ငါ့ဖမး့ပိုကးတျငး
တျယး်ငိေနသညးကို ်မငးေတျ႔ေနရသ်ဖငးံ ေပ္ားရႊငးၾကညးနူ့မႈ၊ စိတွ
း ငးစာ့ဖျယးေကာငး့်ခငး့ကို ဗဟုသုတရရိြဖျယး
ေရ့သာ့တငး်ပလိုကးရပါသညး။

