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“နင္မသိဘူး လြမ္းလြန္းလို႔ေသႏိုင္တယ္”ဆိုတဲ့ ေတးသီခ်င္းစာသားေလးကေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊
ဖုန္း Ringtone ေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ရၿပီး လူငယ္ေတြရဲ႕ပါးစပ္ဖ်ားမွာၾကားေနရတဲ့
ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းရဲ႕ နာမည္ကေတာ့ “လြမ္းလြန္းလို႔” ျဖစ္ၿပီး လူငယ္ အဆိုေတာ္
ရဲရင့္ေအာင္ကိုယ္တိုင္ေရး ကိုယ္တိုင္သီဆိုထားတာပါ။ ဒီသီခ်င္းမတိုင္ခင္ကေတာ့ “ငါ့ေနရာကို
နင္ခဏေလာက္၀င္ၾကည့္ေပးပါ ငါ့ေနရာမွာဆို ဘာလုပ္မွာလဲေျပာ” ဆိုတဲ့
ေတးသီ ခ်င္းနဲ႔ ရဲရင့္ေအာင္ကို ပရိသတ္ကစသိခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ရဲရင့္ေအာင္ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းမ်ားက တစ္ပုဒ္ဆို
တစ္ပုဒ္ ပရိသတ္အားေပးမႈရရွိတာက သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ေျပာရမလားပဲ။ သိပ္မၾကာခင္ ကထြက္ရွိထားတဲ့
BoBo Entertainment တစ္ႏွစ္ျပည့္အေခြထဲမွာ “လြမ္းလြန္းလို႔” ေတးသီခ်င္း MTV မွာ လူရႊင္ေတာ္က်င္၀ွက္ကို
အဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ထည့္႐ိုက္ထားတာကလည္း ထူး ျခားမႈတစ္ခုပါ။ အဲဒီ MTV ကို ႐ုိက္ကူးခဲ့မႈ၊
အႏုပညာခံစားမႈေတြ အေၾကာင္း စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ရဲရင့္ေအာင္ကို
မဇၩိမကေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
“လြမ္းလြန္းလို႔” MTV ကို ဘယ္လိုစဥ္းစားၿပီး ႐ိုက္ျဖစ္ခဲ့လဲ။
“လြမ္းလြန္းလို႔” သီခ်င္း Audio ထြက္ၿပီး MTV ႐ိုက္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ ျပင္ဆင္ၾကတဲ့အခါ သီခ်င္းကလည္း
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပံုစံအသစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ MTV ကို လြမ္းတယ္၊ ေဆြးတယ္ အဲဒီလိုမ်ဳိးႀကီး ကၽြန္ေတာ္
ခ်မျပခ်င္ဘူး။ အစအဆံုးကို စဥ္းစားလိုက္တယ္။ဇာတ္လမ္းပံုစံမ်ဳိးေရးျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
ဇာတ္လမ္းေလးေပါ့။ အဲဒါကို ဒါ႐ိုက္တာကိုထူးပိုင္ေဇာ္ဦးကို ျပလိုက္တယ္။ သူက
အဆင္ေျပေအာင္႐ိုက္ေပးတယ္။
MTV မွာ ထူးထူးျခားျခား လူရႊင္ေတာ္ဦးက်င္၀ွက္ကို အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ႐ိုက္ကူးျဖစ္ပံုလဲ ေျပာျပ ပါဦး။
ပရိသတ္ကို အျမင္ဆန္းေအာင္ဟာသအျမင္ေလးနဲ႔ ႐ိုက္ခ်င္တယ္။ အဲဒီလြမ္းရမယ့္ ဇာတ္ေကာင္ေနရာမွာ
ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထည့္ၾကည့္တယ္။ ဦးက်င္၀ွက္နဲ႔ အရမ္းဆင္ေျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔
ပရိသတ္ျဖစ္ေတာ့ သူ႔အုိက္တင္ေတြကိုအလြတ္ရေနတယ္။ သူဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္
ႀကိဳျမင္လို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ လံုး၀လိုက္မယ့္သီခ်င္းနဲ႔ သူ႔ကို ေရြးျဖစ္ခဲ့တာပါ။
“လြမ္းလြန္းလို႔” သီခ်င္းေရးတုန္းက ဘယ္လိုခံစားခ်က္နဲ႔ ေရးသားခဲ့လဲ။
ပံုမွန္လြမ္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေလးကို ေတြးတယ္။ လြမ္းရင္ဘယ္လိုလြမ္းမွာလဲေပါ့။
ေကာင္မေလးအနားမွာမရွိတဲ့ အတြက္ အဲဒီလိုမ်ဳိးေလးကို ခံစားၿပီးေရးတယ္။ လြမ္းတယ္ဆိုေပမယ့္
အရမ္းႀကီးေၾကကြဲေနတာ မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ ခံစားခ်က္ကို ေပါ့ပါးသြားေအာင္ ေျပာတဲ့ပံုစံမ်ဳိးေရးထားတာပါ။
ရဲရင့္ေအာင္ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေခြမွာပါ၀င္တာထက္ အင္တာနက္မွာ ပိုၿပီး လူသိမ်ား တာ
ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
အဲဒါက်ေတာ့ “လြမ္းလြန္းလို” ဆိုလည္း BoBo Entertainment တစ္ႏွစ္ျပည့္အေခြ ထဲမွာပါတာ။ ဒါေပမဲ့
ပရိသတ္က မသိဘူး။ အေခြထဲမွာ ပါတယ္ဆိုတာထက္ အြန္လိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တင္လိုက္တယ္ပဲ ထင္ တာ။
အေခြထဲမွာပါတာကို သိတဲ့သူက နည္းတယ္။
“လြမ္းလြန္းလ႔ို” သီခ်င္းၿပီးရင္ 'No more cry' သီခ်င္းကိုလည္း ပရိသတ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာ ေတြ႕ရတယ္။
ပရိသတ္က အဲဒီသီခ်င္းကိုဘာေၾကာင့္ႀကိဳက္တယ္လို႔ ထင္မိလဲ။
'No more cry' က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္aတြအမ်ားႀကီးယူၿပီး အမ်ားႀကီးရင္းၿပီး လုပ္ထားရတဲ့သီခ်င္းပါ။
အဲဒီသီခ်င္း အတြက္လည္း အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းကို ပရိသတ္လက္ခံၿပီးအားေပးတဲ့အတြက္
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ကၽြန္ေတာ္လည္း အရမ္း၀မ္းသာမိပါတယ္။
ရဲရင့္ေအာင္ အႏုပညာေလာကထဲ စေရာက္ခ်ိန္မွာ ပရိသတ္ကဘယ္သီခ်င္းနဲ႔ သိသြားခဲ့တာလဲ။
စစခ်င္းေတာ့ “ငါ့ေနရာ” သီခ်င္းနဲ႔ပဲ ပရိသတ္သတိထားမိသြားတာပါ။ အဲဒီသီခ်င္း ဖန္တီးတုန္းကဆို
အခုထက္ကေလး ပိုဆန္တယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္ခါစလုပ္ထားတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။
အႏုပညာအလုပ္ကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ကစၿပီး ၀ါသနာပါခဲ့တာလဲ။
ပံုမွန္သီခ်င္းေလးေတြ ေရးတာေလာက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရွစ္တန္းေလာက္ကတည္းက သီခ်င္းေလးေတြ
အၾကမ္းေရး
ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေဇာက္ခ်ၿပီး စတူဒီယိုမွာ အသံသြင္းတာေရာ၊ ဒီေလာကထဲကို ၀င္ေတာ့မယ္လို႔
လုပ္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ၁၀ တန္းေအာင္ခါစ ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀ ေလာက္ပါ။
ဒီၾကားထဲမွာ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ျဖစ္တဲ့ ေတးသီခ်င္းအေခြေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေျပာျပပါဦး။
အေခြေတြကေတာ့ “ခ်စ္တယ္၊ မုန္းတယ္” အေခြထြက္တယ္။ သႀကၤန္အေခြေတြလည္း ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ BoBo
Entertainment တစ္ႏွစ္ျပည့္အေခြ၊ Cheer ၊ “ခ်စ္ခြင့္ေပးပါ” တို႔မွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ၾကားအေခြေတြမွာ သီခ်င္း
အေဟာင္း ပဲ ထည့္ျဖစ္ေတာ့ ပရိသတ္အားေပးမႈက ပံုမွန္ပဲ။ BoBo Entertainment တစ္ႏွစ္ ျပည့္အေခြမွာ
“လြမ္းလြန္းလို႔” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းအသစ္ထည့္ျဖစ္ေတာ့ ပရိသတ္ကကၽြန္ေတာ့္ကို ပိုၿပီးလက္ခံ သြားတယ္လို႔
ထင္တယ္။
တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြ ထြက္ဖို႔ေရာ ျပင္ဆင္ေနတာမ်ဳိးရွိလား။
တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေနပါၿပီ။ သီခ်င္းေတြေရးတဲ့အပိုင္းမွာလည္း တစ္၀က္ၿပီး
သြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သားသားရဲ႕ “အမုန္းဒိုင္ယာရီ”ဆိုတဲ့ အေခြကို VCD မၿပီးေသးတဲ့အတြက္
တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြက ထုတ္လို႔မရေသးလို႔ပါ။
“အမုန္းဒိုင္ယာရီ”ကို ပရိသတ္သိရွိမႈနည္းတာ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္လဲ။
ဟုတ္တယ္၊ “အမုန္းဒိုင္ယာရီ” အေခြဆိုၿပီး သိတာရွားတယ္။ အဲဒီအေခြထဲက သီခ်င္းေတြကိုလည္း အလို လိုပဲ
အေခြ ထြက္သြားေပမယ့္လည္း အြန္လိုင္းေပၚမွာပ်ံ႕သြားၿပီးေတာ့ “အခ်စ္အိပ္မက္တို႔ ရပါတယ္”
“ထြက္သြားပါ”တို႔ အဲဒီလိုမ်ဳိး သီခ်င္းႀကီးပဲ သက္သက္သိတယ္။ ဘယ္အေခြထဲမွာပါတယ္ဆိုတာ မသိတဲ့
သူမ်ားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေခြထုတ္ တုန္းကလည္း ေၾကာ္ျငာအားနည္းခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါ တယ္။
တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြမွာေရာ သီခ်င္းေတြကဘယ္လိုအမ်ဳိးအစားေတြ ပါ၀င္မွာလဲ။
ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ေနာက္ဆံုးေရြးလိုက္တဲ့လိုင္းက Pop ဆိုတဲ့လိုင္းကိုပါပဲ။ R&B လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္
ကၽြန္ေတာ္ မခံယူခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ Pop ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က Rapper အရမ္းျဖစ္ခ်င္ တယ္။
HipHop အရမ္းႀကိဳက္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေခြဆိုေပမယ့္လည္း HipHop ေတြလည္းပါမယ္။
အဓိက,ကေတာ့ Pop ပါ။ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့သီခ်င္းပဲဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့
ကၽြန္ေတာ့္တစ္ကိုယ္ေတာ္ အေခြထဲ မွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေအာင္ တျခားေတးေရးေတြေရးတဲ့
သီခ်င္းေတြလည္း ဆိုဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ဖို႔ရွိလဲ။
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အဆုိေတာ္ရဲရင့္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ပန္းျမတ္ေဇာ္
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၄၉ မိနစ္

အဓိက,ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေခြကို အားထားၿပီးလုပ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြမွာ
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပံုစံသစ္ေတြကို ပရိသတ္ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ အဲဒါကို ပရိသတ္ကိုအျမန္ဆံုးခ်ျပခ်င္တယ္။ အဲဒီ
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ melody ပိုင္းေရာ၊ Rap ပိုင္းေရာဆိုသြားမွာပါ။
ရဲရင့္ေအာင္ရဲ႕ အခုလက္ရွိအခ်စ္ေရးကို သိခ်င္ေနတဲ့ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေျပာေပးပါဦး။
အခ်စ္ေရးကေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးတဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလံုးသိၾကမွာပါ။ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။
ရဲရင့္ေအာင္ရဲ႕ သီခ်င္းေတြကိုအားေပးတဲ့ ပရိသတ္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္ေျပာပါဦး။
အားေပးတဲ့ပရိသတ္အားလံုးကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အႏုပညာသစ္ေတြ
ပရိသတ္လက္ထဲကို အျမန္ဆံုးထည့္ေပးမွာပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ (function(d, s, id) { var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id
= id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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