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နာဂတိ ့၏ကိင်ဘီးပွဲ တာ်
ကိရဲ(စိက်ပျိုး ရး)
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ပတ်ဝန်းကျင်တခလး ြမူ တွ ဆိင်း နပါသည်။ ကည့် လရာတွင် မင်းတိက် န၏။ ကည် ကည်လင်
လင် မြမင်ရ။ အနီး ရာက်မှ တ ယာက်နှင့်တ ယာက် လှမ်းြမင် န ကရသည်။ ြမင့်မားလှသည့် တာင်တန်း
ကီးများကလည်း

ဆာ် လာ် နာက်အင်းရွာက လးကိ ဝိင်းရထားသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်

ပ ၃၇ဝဝ

ကျာ်ြမင့် သာ ထိန်ညို တာင် ကီးကိ လးဝမြမင်ရ တာ့။ ဤ တာင်ကိ

ကျာ်ြဖတ်၍ နာဂအမျိုးသားတိ ့၏

ဆာ် လာ် နာက်အင်းရွာက လးကိ ည နပိင်းတွင်

ရာက်လာခဲ့ က၏။ စာ ရးသူတိ ့

ြခလျင်ခရီးြဖင့်

ရာက်ရှိချိန်တွင် နာဂတရွာလး လပ်ရှား န ကသည်။ အလပ်များ န ကသည်။ ဆူည န ကသည်။ ထူးြခားလှ
ပါသည်ဟ အာက် မ့၏။ က န် တာ်တိ ့အတွက် အခွင့် ကာင်းတခ ကုရသည်။ ဒီရွာမှာ ဒီ န ့သည် တနှစ်မှ
တခါသာ ပွဲ တာ်ကျင်းပသည့်နာဂအမျိုးသားတိ ့၏ တာင်ယာပွဲ၊ နာဂအ ခ ြဖင့် "ကိင်ဘီး"ပွဲ န ့ြဖင့် ဆ ကု
ခွင့်ရခဲ့ ကသည်။
နာဂတိင်းရင်းသားတိ ့သည် အထက်ချင်းတွင်း ခန္တီး ဒသ ချင်းတွင်းြမစ်အ နာက်ဘက်ကမ်းနှင့်အိန္ဒိ
ယနယ်စပ် ကားတွင် နထိင် က သာ တိင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ ြဖစ်ပါသည်။ သူတိ ့၏ နရာ ဒသ ခင်တွယ်
ရာ တာင်တန်းများသည် ြမင့်မားလှသည်။ သွားလာရခက်ခဲသည်။ ြပည်မနှင့်အဆက်အသွယ်ြပတ်သည်။ ထိ ့
ကာင့် က န် တာ်တိ ့နှင့်အထိအ တွ နည်
့ းလှသည့်တိင်းရင်းသားများြဖစ် က၏။ ပ ပါင်း ၁၂ဝဝဝ ကျာ်ြမင့်
သည်စ
့ ာရာ မရိ တာင်ကိ ဗဟိြပု၍ တာင်ပိင်းတွင် လာရှီး မို ့နယ်၊ ြမာက်ပိင်းတွင် လဟယ် မို ့နယ်၊ နမ့်
ယွန်း မို ့နယ်တိ ့တွင် အများစ နထိင် ကပါသည်။

လာရှီး မို ့နယ်နှင့်နမ့်ယွန်း မို ့နယ်တိ ့တွင်

နထိင် က သာ

နာဂအများစသည် ဝတ်စားဆင်ယင်မ၊ အ လ့အထနှင့်စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မတိ ့တွင် များစွာတိး
တက်လျက် ရှိ န က၏။ လဟယ် မို ့နယ်တွင် တိးတက်မ နှး ကွး န ပီး ရိးရာနတ်ကိးကွယ်မများြပားလှ၏။
ဝတ်စားဆင်ယင်မမှာလည်း အများစမှာ

ရှးရိးနာဂတိ ့ကဲ့သိ ့ အရှက်လရ ဖးဝတ်ထား က၏။ စိက်ပျိုးမမှာ

လည်း တာင်ယာစနစ်ကိသာ ကျင့်သးလပ်ကိင် န က၏။
လဟယ် မို ့နယ်တွင် လိင်း တာင်နာဂ၊ ကား ရာ်နာဂ၊ ကျမ်းနာဂ၊ ဆာ် လာ်နာဂ၊ ရဗန်နာဂ၊ မာန
နာဂ၊ ပညိုနာဂ၊

နာက် အာ်နာဂ၊ မကျန်နာဂ စသည်ြဖင့် နာဂအမျိုးကွဲများ စ ပါင်း နထိင် က၏။ လိင်း

တာင်နာဂတိ ့၏ ြပာဆိစကား၊ ဆင်ယင်မနှင့်ကား ရာ်နာဂတိ ့၏ ြပာဆိစကား ဆင်ယင်မ မတူ က။ မကျန်
နာဂတွင်လည်း သီးသန် ့မကျန်စကား ရှိ နြပန်၏။ ထိ ့ ကာင့် ြပာဆိဆက်ဆရာတွင် များစွာ ခက်ခဲ၏။ သိ ့
သာ် နာဂအမျိုးသားတိ ့တွင် တူညီ သာအ လ့တခ ရှိပါသည်။ ၄င်းမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့်ရိးရာပွဲ တာ်တခ
ြဖစ် သာ "ကိင်ဘီး"ပွဲ တာ်ြပုလပ်ြခင်း ြဖစ်၏။
"ကိင်ဘီး"ဟ နာဂအ ခ ြဖင့်

ခ သာ ပွဲ တာ်မှာ " တာင်ယာသိမ်းနတ်တင်ပွ"ဲ ဟြမန်မာလိအဓိ

ပ္ပါယ်ရနိင်ပါသည်။ လိင်း တာင်နာဂတိ ့က "ကိင်ဘီး"ဟ ခ က၏။ မကျန်နာဂတိ ့က သူတိ ့၏စကားြဖင့် "ပ
ရွန်"ဟ ခ က၏။ ြပုလပ်ပမှာ အတူတူြဖစ်ပါသည်။ ယခက န် တာ်တိ ့
" ဆာ် လာ်"လူမျိုးစ ကီးရွာမှ ခွဲထွက်လာ သာရွာသစ်

ရာက်ရှိညအိပ် ကမည့်ရွာသည်

ဆာ် လာ် နာက်အင်းရွာက လးြဖစ်၏။

နာက်

အင်းဆိသည်မှာ ရွာသစ်ကိ နာဂအ ခ ြဖင့် ခ ြခင်းြဖစ်၏။ ဆာ် လာ်တိ ့၏အ ခ ြဖင့် ဤပွဲ တာ်ကိ "ကိင်
ဘီး"ဟပင် ခ က၏။
ပွဲ တာ်ြပုလပ်ချိန်မှာ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ မိမိတိ ့ ကျးရွာအလိက် သင့် တာ် သာရက်ကိ ရွး
၍ ြပုလပ် က၏။ အချို ့ ကျးရွာတွင် ၁ ရက်သာြပုလပ် က၏။ အချို ့ရွာတွင် ၂ ရက်ခန် ့ြပုလပ် က၏။ ပွဲ တာ်
လပ်မည့်ရက်ကိ "ရက်ကန်း"အြဖစ် သတ်မှတ် က၏။ ရက်ကန်းဆိသည်မှာ နာဂအမျိုးသားတိ ့၏အားလပ်
ရက်ြဖစ်၏။ ထိရက်တွင် ဘာအလပ်မ မလပ် က။ တာင်ယာ မသွား က။ ထင်းမခတ် က။ ရွာသားအားလး
ရွာမှာသာရှိ န က၏။
ကိင်ဘီးပွဲ တာ် ြပုလပ်မည့်ရက်မတိင်မီ တရက်တွင်

တာထဲတွင် လတ်ထားသည့်က ဲနွားများကိ

ဖမ်း က၏။ နာဂတိ ့၏အ လ့မှာ မိမိပိင် က ဲနွား၊ နွား နာက်များကိ သဘာဝအတိင်း တာထဲလတ်ထား က၏
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တဦးနှင့်တဦး မမှား က။ ရိင်းသွားြခင်းမရှိ က။ ပွဲ တာ်တွင် ချမ်းသာသူများက က ဲနွား။ အလယ်အလတ်ရှိသူ
များက ဝက် ကက်စသည်တိ ့ သတ် က၏။ က ဲများကိ ဝါးလးကိ ထ ချထားရာမှ ရ သာဝါးနှီးြဖင့် တပ်ချည်၍
ရွာသိ ့ဆွဲယူလာ က၏။ ရွာထဲ အိမ် ရှ များရှ
့
ိ နတ်တိင်၊ သစ်သားြပားများတွင် ချည်ထား က၏။ သတ်မည့် န ့
တွင် တူမီး သနတ်များ ဖာက် က၏။ က ဲနွားသတ်မည့်ပိင်ရှင်သည် ရိးရာအဝတ်အစား ဝတ်စအြပည့်ဝတ်၏
မသတ်နိင်သူများမှာ ဝတ်စြပည့် ဝတ်ဆင်ြခင်းမြပု က ပ။ နာဂတိ ့၏ရိးရာဝတ်စြပည်ဆိသည်မှာ ဦး ခါင်း
တွင် အာက်ချင်းငှက် တာင်၊ ဝက်စွယ်တပ်ထားသည့်နာဂဦးထပ် စွပ်ရ၏။ ဤဦးထပ်တလး၏တန်ဖိးသည်
ဝက်စွယ်အရွယ်ကိ လိက်၍ သးရာ ကျာ်မှ ငါးရာ ကျာ်အထိ တန်ဖိးရှိပါသည်။ လူတိင်း မဆင်နိင် ကပါ။ အ
ပ ပိင်းအဝတ်အစားဗလာ။ လက် မာင်းရင်းတွင် ဆင်စွယ်လက် ကာက် ကီးနှစ်ဘက် စွပ်၏။ ဤလက်
ကာက်၏တန်ဖိးကလည်း မ သးပါ။ အိန္ဒိယြပည်ဘက်မှ ဝယ်ယူထား ကရ၏။ ခါးလယ်တွင် တထွာခန် ့ရှည်
သည်အ
့ ဝတ်လန်ကွက်တီဖးထား၏။ အ ပ မှ
ဓားစွပ်ထား သာ သစ်သားြပားဖးထား၏။

ကး မာင်းအဝိင်း လးကိ ထပ်ဖးထားြပန်၏။ နာက်ပိင်းကိ
အာက်မှ

ခါင်း လာင်းငယ် လး ဆွဲချိတ်ထား၏။

ြခမျက်စိ

အထက်တွင် လ ာ်များ ြခကျင်းသဖွယ် စည်းပတ်ထား၏။ ဖိနပ်စီး သာအ လ့ နာဂများတွင် မရှိ ကပါ။ ၄င်း
မှာ နာဂအမျိုးသားတိ ့၏ ပွဲ တာ် န ့ ဝတ်စြပည့် ြဖစ်ပါသည်။
ဤဝတ်စြပည့်ကိ ဝတ် ပီး သတ်မည့်သူသည် ဓားကိ ကိင် ြမာက်၍ နတ်တိင် ရှ မှ့ ာ နာဂစကားြဖင့်
ရွတ်ဖတ်ရ၏။ အဓိပ္ပါယ်ြပန်လိက်လ င် "လာမည့်နှစ်

တာင်ယာတွင် ယခ ပီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိ များများသီးနှ

ထွက်ပါ စ၊ ငါ့အိမ်သား တွနဲ ့တရွာလး ကျန်းမာ ကပါ စ၊ မျာက်၊ ချ၊ ဆတ်၊ တာဝက် တွ တာင်ယာ မ
ဖျက် ကပါ စနဲ ့၊ လာဖျက်ရင် သပါ စ၊ ဟိဘက်ရွာ တွမှာ ြဖစ် နတဲ့ ရာဂါ တွ ဒီဘက်ရွာ မကူးပါ စနဲ ့" စ
သာမိမိြဖစ်လိရာများကိ အ ကာ ကီး ရွတ်ဖတ်ဆ တာင်း၏။ ပီးမှ က ဲကိ သတ် တာ့သည်။
ကသ
ဲ တ်ရာမှာလည်း နာဂတိ ့သည် တချက်တည်းနှင့်အ သမသတ် က။ ဦးစွာ ရှ ့ ြခနှစ် ချာင်း၏ဒူး
ဆစ်ကိ တဘက်စီ ဓားြဖင့် ခတ်ြဖတ်၏။ က ဲသည် ရှ သိ
့ ့ ထာက်ရက်ကျသွား၏။ ပီးမှ နာက် ြခနှစ် ချာင်း
၏ဒူးဆစ်ကိ တဘက်စီ ခတ်ြဖတ်ြပန်သည်။ က ဲသည် ပရက်လဲကျသွား တာ့၏။ ထိအခါမှ လည်ပင်း လ ာ်
ကွင်းကိ ဆွဲလိက်ရာ လ ာထွက်လာ၏။ ထွက်လာ သာလ ာကိ တတ်ခ န်ြဖင့် ကလန် ့ထိး၏။ ပီးမှ ဝမ်းဗိက်
ရှ ပိ့ င်းကိ လှခ န်ြဖင့် ထိးဆွသတ်ပါသည်။ က ဲ သမှ ပက်လက်လှန်၍ ရှ ပိ့ င်းကိဖွင့်၊ သွးများ ခပ်ယူ က၏။
က ဲ၏ဦး ခါင်းကိ ြဖတ်ယူ၏။ ၄င်းဦး ခါင်းြပတ်ကိ အိမ်မှာ အ မဲတမ်းချိတ်ဆွဲသိမ်းထား လ၏။ ထိ ့ နာက်
အသားများကိ အ ရခွမခွာပဲ ခတ်ထစ်ြဖတ်၏။ ရွာထဲရှိ ရွာသူရွာသားများကိ အိမ်တိင်း စ့ အသားများ၊ သွး
များကိ အခမဲ့ ဝငှပါသည်။ တရွာလး ထိ န ့တွင် တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် အသားယူ ကြခင်း၊ ခါင်ရည်လည်
သာက် ကြခင်းြဖင့် တနှစ်လး၏ တာင်ယာလပ်ကိင်မ ပင်ပန်းြခင်းကိ ပျာ်ရင်စွာ အနားယူစခန်းသိမ်း က၏
ထိ န ့တွင် ရွာသိ ့ အြခားရွာမှအလည်လာသည့်ဧည့်သည်များကိ လိ လ သးမရှိ ဧည့်ခြပုစထား ကသည်။
နတ်တင်ရာတွင် အသားစိမ်းများြဖင့် အစိမ်းနတ်ကိ ယခနှစ်ြပုလပ်မည့် တာင်ယာသိ ့ သွား ရာက်၍
တင် ြမာက် က၏။ နာဂတိ ့၏ တာင်ယာတွင် ဝါးစင်က လးများနှင့်ြပုလပ်ထား သာ နတ်ပူ ဇာ်ရာစင်က
လးများကိ တခါတရ

တွ ြမင်
့ ကရ၏။ ြပုတ် သာအသားများကိ အကျက်နတ်တင်ြခင်းအြဖစ် မိမိတိ ့အိမ်

များတွင် နတ်ဆရာ ခ ၍ ြပုလပ် က၏။ ညဘက်တွင် ကျးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် ရွာထဲ၌ မီးပဖိ ပီး မီးပ
ကိ ဝိင်းပတ်လှည့်လည်ကာ မည်သည့်တူရိယာအတီးအမတ်မှ မပါရှိဘဲ သီချင်းဆိ၍ မိးအလင်း က က၏။
ပျာ် က၏။ အမျိုးသားများက ခါင်ရည် သာက် က၏။ ပွဲ ကည့်သူ ကည့် က၏။ က လးငယ်များလည်း ပွဲ
တာ်တွင် ပျာ်ရင် န ကသည်။ နာဂအဘိးအိ အဘွားအိများလည်း ပျာ်ရင် န ကသည်။ ၄င်းတိ ့အတွက် တ
နှစ်လးတွင် ပင်ပန်းသမ အနားယူရသည်။ အ ပျာ်ရင်ဆး ြပုလပ်သည့်တခတည်း သာပွဲ တာ်ြဖစ် လသည်။
စာ ရးသူမှာ ထိ န ့က ည နပိင်း ပွဲ တာ်ကိ ပါဝင်ဆင်နဲ ပီး ခရီးပန်း၍ စာ စာအိပ်ရာဝင်ခဲ့၏။ နနက် ၂ နာရီ
ခန် ့တွင် စာ ရးသူအား နာဂအမျိုးသားအ ကီးအကဲ( လာင်မီးပရဟ ခ သည်)တဦးက သူတိ ့၏ပွဲ တာ်ကပွဲ
ကိ ကည့် စချင်၍ လာနးပါသည်။ စာ ရးသူလည်း သူ ခ ြပရာ မီးပပွဲြမင်ကွင်းကိ လိက် ကည့်မှသူတိ ့၏ ပျာ်
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ရင်မသည် က န် တာ့်ထသိ ့ပင် ကူးစက်လာမိပါသည်။ အလွန်ြမင့် သာ ဆာ် လာ် နာက်အင်းရွာရှိရာ တာင်
ထိပ်ရွာလယ် ြမကွက်လပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်

လ ရာင်နှင့်ြမူ ဖွး ဖွး၊

နီဝါ ရာင်မီး တာက်နှင့်အ ပ ပိင်း

ဗလာခါးစည်းအနက် ပတီး ရာင်စဆင်ြမန်းထား သာ နာဂအပျိုအချို ့၊ အ ပ ပိင်းအကျအနက်၊ ခါးစည်းအ
နက်၊ ပတီး ရာင်စဆင်ြမန်းထားသည့်နာဂပျိုအချို ့တိ ့၏ဒူးက လးညတ်၊ ခါးက လးညတ်၍ ဝိင်းဖွဲ ့က န
သာြမင်ကွင်းမှာ မ မ့နိင်စရာ ြဖစ် န၏။ ဒီလိနှင့်မိးလင်းခါနီး

ရာင်ြခည်သန်းလချိန်တွင် ကပွဲမှြပန်ခဲ့၏။

သူတိ ့ကား မ ပီး က သး။ ကခန် ပျာ် ကဆဲ။ သီဆိသများ ကား နဆဲြဖစ်၏။
နာဂအမျိုးသားတိ ့သည် ၄င်းတိ ့ယဇ်ပူ ဇာ် ပီး သာ က ဲနွား၊ မျာက်၊ ချ၊ တိရ စ္ဆာန်မျိုးစ၏ဦး ခါင်း
ခွများကိ မိမိတိ ့အိမ် ရှ ့ နရတွင် ချိတ်ဆွဲထား က၏။ အြမတ်တနိးထား က၏။ နာဂအိမ်တအိမ်၏စီးပွား ရး
အ ြခအ နကိ သိလိလ င် ထိအိမ်တွင် ချိတ်ဆွဲထား သာတိရ စ္ဆာန်ဦး ခါင်းအ ရအတွက် အနည်းအများကိ
ကည့်ရနှင့်သိနိင်ပါသည်။ စာ ရးသူ ရာက်ရှိခဲ့သည်အ
့ ိန္ဒိယ၊ ြမန်မာနယ်စပ်၊ ကျာက်တိင်ရှိရာ လဝသိခ ကျး
ရွာတွင် စာ်ဘွား၏အိမ်၌ ချိတ်ဆွဲထား သာ နွား၊ က ဲ၊ နွား နာက်ဦး ခါင်းအ ရအတွက်မှာ ၄ဝ ကျာ်ရှိ၏။
အလွန်လှ၍ ရှားပါး သာ ကီးမားသည့်နွား နာက်ဦးချို ကီးများ ြဖစ်၏။ နွား နာက်သည် အသားစားသက်
သက်ြဖစ်၏။ အသားမှာ အလွန်နူးည့၏။ အဖိးတန်လှသည်။ နွား နာက်တ ကာင် ၅ဝဝဝိ အထက်မှာရှိ၏။
က န် တာ်တိ ့သည် နာက်တ န ့တွင် ဆာ် လာ် နာက်အင်း ကျးရွာကိ ကျာ်ြဖတ်၍ ဂဟန်းစြပရွာ
သိ ့ ခရီးဆက်ရဦးမည်။ ြခလျင် ၁၂ မိင်ခန် ့သွားရမည်။ ကိင်ဘီးပွဲ တာ်နှင့်ဆရ၍ ပွဲ တာ်ကိ ပါဝင်ဆင်နဲ လ့
လာခဲ့ရ၏။ လမ်းခရီးစားရန် အသားစိ အသား ြခာက်များလည်း ရ၍ ရိက္ခာဖူလသွား၏။
နာဂအမျိုးသားတိ ့၏ကိင်ဘီးပွဲ တာ်မှာ ၄င်းတိ ့အတွက်

တာင်ယာတခ ပီးြခင်းနှင့် နာက်နှစ် တာင်

ယာသစ်တခ စ တာ့မည်။ "တိ ့တရွာလး စားနပ်ရိက္ခာအတွက် လပ်ရှားအလပ်လပ် ကအးစိ ့၊ လာ နှာင့်ယှက်
မယ့် တာ ကာင် တွကိ နှိမ်နင်း ကအးစိ ့၊ တိ ့ရွာသား တွ စ ပါင်းလပ်ရှား ညီညတ် ကအးစိ ့၊ တနှစ်မှတခါ
ပျာ်ရသည့်ပွဲမှာ ပျာ်လည်း ပျာ် က၊ အလပ်လည်း လပ် က"ဟအဓိပ္ပါယ်ရ သာ တနှစ်မှာတခါ ကျင်းပသည့်
နာဂရိးရာလပ်ငန်းခွင်ဝင် တပ်လှန် ့ပွဲက လးတခ ြဖစ်ပါသည်။

ကိရဲ(စိက်ပျိုး ရး)

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၉ ခနှစ်၊

ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အတွဲ(၂၇)၊ အမှတ်(၄)ထတ် ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၉၂-

၉၄)ထိ၌ လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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