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ကချင် ြမ ြမာက်ဖျားပိင်းစွနး် မှ ရဝမ် သွးချင်းများ
M.မျိုး နာင်
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငတွင် တိင်းရင်းသားလူမျိုးများသည်

သွးချင်းရင်းနှီး၍ ချစ် ကည်ရိင်းပင်း

စွာ နထိင်လျက်ရှိ ကပါသည်။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးများ နထိင်ရာ ဒသကိ အစွဲြပု၍ တိင်းနှင့်ြပည်နယ် ၁၄
ခ ခွဲ ဝထားရာ ကချင်ြပည်နယ်သည် ြပည် ထာင်စ ကီး၏ ြမာက်ပိင်းစွန်း၌ တည်ရှိ လသည်။ ကချင်ဆိသည်
မှာ ဂျိန်း ဖာ့၊ လီဆူ၊ ရဝမ်၊ အဇီ၊ လရှီ၊ လချိတ်၊ မရူစသည့်တိင်းရင်းသားတိ ့ ပါင်းစည်းထားသည့်အစပင်ြဖစ်
သည်။ သူတိ ့အထဲမှ ရဝမ်တိင်းရင်းသားတိ ့သည် ကချင်ြပည်နယ်၏ ြမာက်ပိင်းစွန်း ဒသြဖစ် သာ ပူတာအိ၊
မချမ်း ဘာ၊ နာင်မွန်၊ ခ ဘူဒဲစသည့် မို ့နယ်များတွင် နထိင် ကပါသည်။
ဤ ြမာက်ပိင်းစွန်း ဒသသည်

ြမန်မာနိင်ငြဖစ်

ရခဲ တာင်တန်း ကီးများနှင့်ခါကာဘိရာဇီ တာင်

ထွတ်၊ အြဖူ ရာင် ငွနှင်းပွင့်များ၊ တာရိပ် တာင်ရိပ်နှင့် ကျာက် ဆာင် ကျာက်တန်းတိ ့ကိ နာက်ခြပုထား
သာ မခနှင့်မလိခစသည့်အလှတိ ့ ကာင့် နိင်ငြခားမှနှင်း မို ့ တာ်များသဖွယ် ြဖစ် န တာ့၏။ သိ ့ သာ် ထိ
အလှတိ ့ထက် ပိ၍လှပ သာ အလှတစ်ခရှိပါ သးသည်။ အြခား တာ့ မဟတ်ပါ။ ဒသ န ရဝမ်တိင်းရင်းသား
တိ ့၏အလှပင် ြဖစ်ပါသည်။
ဖာ် ရွ သာ ရဝမ်၊ ရဝမ်တိ ့ဌာနီသိ ့ တစ်ခါတစ် ခါက် အလည် ရာက်လာ ကမည့်ဧည့်သည် တာ်များ
ကိ "ဖမ်မရာ"ြပု၍ ကိုဆိပါလိမ့်မည်။ ဖမ်မရာ(Pamara)ဆိသည်မှာ ရဝမ်စကားြဖစ် ပီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
တွ ဆသည်
့
့အခါတွင် လက်ဆွဲနတ်ဆက်ရင်းြဖင့်

ြပာ လ့ရှိ သာနတ်ခွန်းဆက်စကား ြဖစ်သည်။ သူ၏အ

ဓိပ္ပါယ်မှာ " တွ ရတာ
့
ဝမ်းသာပါတယ်၊ န ကာင်းရဲ ့ နာ်၊ လမ်းခရီးမှာ အဆင် ြပရဲ ့လား"စသည်ြဖင့်ကျယ်
ြပန် ့လှပါသည်။ ဖမ်မရာြဖင့် ကိုဆိြခင်းသည် ရဝမ်တိ ့၏ယဉ် ကျးမတစ်ခသဖွယ် ြဖစ် နပါသည်။
မည်သည့်ဧည့်သည်ပင်ြဖစ် စ ရဝမ်အိမ်သိ ့ ရာက် ပီဆိပါက ဖမ်မရာြပု ပီးသည်နှင့် "န ရာင် အး"
(Naronge)ဆိသည့်စကားကိ ဆက်၍ ကားရ ပမည်။ "လာပါ၊ ထိင်ပါ"ဟခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ် ခ လိက်
ြခင်း ြဖစ်သည်။
ရဝမ်အိမ်များနှင့်မိတ်ဆက် ပးရ သာ် အိမ်တိင်းအိမ်တိင်းတွင် ဧည်ခ
့ န်းမီးဖိဟူ၍ ရှိပါသည်။ ထိမီးဖိ
သည် ဧည့်သည်ခန်း၏အလယ်ဗဟိ လာက်တွင် ရှိ ပီး ကမ်းခင်းကိ တစ်ဆင့်နှိမ့်၍ ြမြဖည့်ထား သာ လး ပ
ပတ်လည်ခန် ့ရှိသည့် လး ထာင့်ကွက်လပ်ပင် ြဖစ်သည်။
ရဝမ်တိ ့၏ဧည့်ခန်းမီးဖိသည် အလွန်အသးတည့်လှ ပီး ၁၂ ရာသီပတ်လး မီးြပတ်သည်ဟူ၍ မရှိရ ချ။
ထိမီးဖိကိ ဝိင်းဖွဲ ့၍ ဧည့်သည်များအား ဧည့်ခရသည်။ ထိအခါ လ ပ်စစ်မီးပွင့် ြဖစ်လာသည်။ အပူ ပးကိရိယာ
ြဖစ်လာသည်။ ထိ ့ြပင် လက်ဖက်ရည် ကမ်းတိက်ရန်အတွက်

ရ နွးအိးလည်း တည်ရသည်။ ရဝမ်တိ ့သည်

လက်ဖက်ရည် ကမ်းကိ ခခမင်မင် သာက် လ့ရှိသည်။ လက်ဖက်ပင်ကိ ပူတာအိ မို ့နယ်၊ ဆာရ်ခွမ်ဒမ်း ကျး
ရွာအပ်စတွင် အ တာ်အသင့်စိက်ပျိုး ပီး ကျန် ဒသများတွင် အိမ် ထာင်စအလိက် အနည်းအကျဉ်းစိက်ပျိုး က
သည်။ ရှမ်းြပည်နယ်နှင့်တရတ်ြပည်ဘက်မှလည်း ရရှိသည်။ တရတ်လက်ဖက် ြခာက်သည် အလျား ၆ လက်
မ၊ အန ၄ လက်မ၊ အထူ ၁ လက်မခန် ့ရှိ သာ ထာင့်မှန်စတဂပ ချပ်ြပားက လးြဖစ်သည်။ လက်ဖက်ရွက်
များကိ တစ်မျိုးမျိုး စီမဖိသိပ်၍ အ ြခာက်ခထားြခင်း ြဖစ်ဟန်တူသည်။
လက်ဖက်ရည် ကမ်းကိ သူ ့ချည်းသက်သက်အြပင် ဆား၊ သစ်ဆီ၊

ထာပတ်စသည့်တစ်မျိုးမျိုးကိ

ထည့်၍လည်း သာက် ကသည်။ ြမန်မာဆားနှင့်တရတ်ဆားဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ြမန်မာဆားမှာ အညာ၊ အ
ကအရပ်များ၌ သးစွဲ န သာ ဆားအမန် ့မဟတ်ဘဲ တာင် ပ ဒသသး ဆား ကမ်းအခဲက လးများ ြဖစ်၏
တရတ်ဆားမှာ အြဖူမန် ့မန် ့က လးြဖစ် ပီး အငန် လျာ့ လသည်။ တရတ်ြပည်ဘက်မှလာ သာ သစ်ပင်တစ်
1

ebook is created by www.ShanYoma.Org

မျိုးမှရရှိသည့်အဆီအခဲကိ ပါးပါးလှီး၍ လက်ဖက်ရည် ကမ်းနှင့် ဖျာ်၍လည်း သာက် က၏။ အညိုအ ဖျာ့နှင့်
အရင့်ဟူ၍ အ ရာင်နှစ်မျိုးရှိ ပီး သွး ဆး၊ အား ဆးသဖွယ် သာက်သး ကြခင်း ြဖစ်သည်။
ထာက်ပတ်ကိမူ ခါကာဘိရာဇီ တာင် ြခရင်းရွာက လးများ၌

နထိင် က သာ တိဘက်လူမျိုးများ

ထမှ ရရှသ
ိ ည်။ သူတိ ့သည် ြမန်မာနိင်ငအတွင်း၌ နထိင် က ပီး နွားနိ ့နှင့် ထာပတ်အတွက် နိ ့စားနွားများကိ
မွးြမူထား က၏။

ဆာင်းအခါတွင်

နာင်မွန် မို ့(ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်း အစွန်ဆး မို ့)သိ ့ အလည် ရာက်

လာ လ့ရှိ ပီး ထာပတ်များကိလည်း လက် ဆာင်အြဖစ် ယူလာ က၏။ ပူပူ နွး နွး ထာပတ်လက်ဖက်ရည်
ကမ်းသည် ချိုချိုအီအီအရသာကိ ပး လသည်။
လက်ဖက်ရည် ကမ်းကိ "လာချား"(သိ ့) "ဖခါး"ဟူ၍

ခ ဆိ ကသည်။ ဖခါးတည်ခင်းြခင်းသည်

လည်း ရဝမ်တိ ့၏ယဉ် ကျးမတစ်ခဟဆိရ ပမည်။
ဖခါးနှင့်လိက်ဖက်စွာ ယှဉ်တွဲတည်ခင်းမည့်ရဝမ်အစားအစာများမှာ အမျိုးမျိုးြဖစ်သည်။ မိး နှာင်း
ပိင်း

ြပာင်းဖူး ပ ချိန်တွင်

ထာင်း၊

ြပာင်းဖူးြပုတ်၊

ြပာင်းဖူးဖတ်၊

ြပာင်းဖူး ပါက် ပါက်နှင့် ြပာင်းဖူး လှာ်

ဆာင်းဦးစ စပါး ကာက်ညင်း ပ ချိန်တွင် မန် ့ဆန်းနှင့် ခါပတ် စသည်တိ ့ြဖင့် တည်ခင်း ပလိမ့်

မည်။ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်အ ကာတွင် မာသွား သာအခါ ကပ်ရွလာ ပီး အတွင်းသား ပျာ့ ပျာ့က လးြဖင့် တစ်မျိုး
စား၍ ကာင်းလှ၏။
ဆာင်းရာသီ

တာင်ယာမှရရှိ သာ ပီ လာပီနဥ၊ ကန်စွန်းဥ၊

မျာက်ဥ၊ ပိန်းဥ၊ ပန်းဥ၊ အာလူး စ

သည့်ဥအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ မီးြပင်းြပင်း ြပာပူပူထဲတွင် ဖတ်လိက် သာအခါ အ ပ ယခွမှာ ကပ် ကပ်က လးြဖစ်
လာ ပီး အတွင်းသားမှာ အိလာပါသည်။ နာမည် ကျာ်သည့်ရဝမ်မန် ့များြဖစ် က၏။ ချမ်း အး သာအချိန်တွင်
ဖခါးပူပူကိ မတ်၍ သာက်ရြခင်း၊ ရဝမ်မန် ့ပူပူကိ ြပာခါ၍ စားရြခင်းသည် ဖာ်မြပနိင် သာ ကာင်းြခင်းပင်
ြဖစ်၏။
ရိးသား သာရဝမ်၊ ရဝမ်တိင်းရင်းသားတိ ့သည် ြပည် ထာင်စ ကီး၏ ကျးဇူးသစ္စာကိ စာင့်သိရိ သ
လျက် အးချမ်းရိးသားစွာ နထိင် လသည်။ လယ်လပ်ြခင်း၊ တာင်ယာခတ်ြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်း၊ ငါးဖမ်း
ြခင်း၊ ပျားဖွပ်ြခင်း၊ ရကျင်ြခင်းစသည့်အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းမများကိ ြပု ကသည်။ သိ ့ြဖစ်၍ အပူအပင်မရှိ
ပဲ လာဘ၊ ဒါသ၊ မာဟတိ ့လည်း ကင်းစင် လ တာ့၏။
ထိ ့ ကာင့်ပင် ရဝမ်တိ ့၏ဘဝသည် အးချမ်းလှ၏။ ရဝမ်တိ ့၏ဘဝသည် ရိးသားလှ၏ဟူ၍ဆိနိင်ပါ
သည်။ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးသည် အဓိကလပ်ငန်းြဖစ် ပီး မတ်၊ ဧ ပီမှစတင်၍ နိဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာ(ခရစ်စမတ်)
မတိင်မီ ပီးဆး လသည်။ ထူးြခားသည်မှာ တလင်း၌ စပါးနယ်ြခင်းကိ မြပုဘဲ

ကာက်လင်းစည်းများကိ

တတ်ြဖင့် ရိက်၍ စပါး ခ က၏။ ပီးလ င် မိသားစတစ်စလး စပါးပ ကီးကိ ဝိင်း၍ ဝါးဖတ်ယပ် တာင် ကီး
များြဖင့် ယပ်ခတ် ကသည်။ ကာက်ရိးအထးက လးတစ်ခကိ စပါးပ၏တစ်ဖက် အာက် ြခတွင် ထည့်၍ အ
ြခားတစ်ဖက်မှ စပါးပကိ ြခြဖင့် ခတ်၍ခတ်၍ လှန် ပးသည်။ ြခြဖင့် ခတ်၍ စပါး စ့များ ဖွာကျလာချိန်တွင်
ဝိင်း၍ ယပ်ခတ် ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤနည်းြဖင့် ကာက်ရိးထးက လး ြပန်လည်၍ ပ လာချိန်တွင် အမက်
သရိက်များ ကင်းစင်၍ ယပ်ခတ်ြခင်းလည်း ပီး တာ့၏။
ရရှိလာသည့်စပါးများကိ လး ထာင့်သပးြဖင့် ရတွက် ကသည်။ ၂ ပးလ င် ၁ တင်း ြဖစ်သည်။ ထိ ့
နာက် ပလိင်းများြဖင့် စပါးကျီသိ ့ သယ် ကသည်။ ပစ္စည်းထည့်ရန်၊ သယ်ရန်အတွက် ပလိင်းများကိ အသးြပု
ရာတွင် ပလိင်းကိ

ကျာဘက်တွင် ထား၍ ပလိင်း ကိုးကိ

တွက်လည်း အဆင် ြပ သာ ထမ်းပိးနည်းတစ်ခ ြဖစ်သည်။
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စပါးကျီထဲမှ စပါးများကိ အလိရှိချိန်တွင် လက် ထာင်းဆြဖင့်လည်း ကာင်း၊

ြခနင်း မာင်းြဖင့်

လည်း ကာင်း ဆန်ဖွပ် ကသည်။ ြမန်မာ့ ကျးလက် ဒသများကဲ့သိ ့ပင် ညဦးယ၏ မာင်း ထာင်းသတိ ့ကိ နှစ်
ခိုက်စွာ နားဆင်ရမည်ြဖစ်သည်။
ြမြပန် ့နည်းပါးသြဖင့် တာင်ယာစိက်ပျိုး ရးကိပါ ပူးတွဲလပ်ကိင်ရသည်။

တာင်ယာတွင် စပါးကိ

စူးထိး၍ စိက် ကသည်။ တာင်ယာစပါးမှည့်ချိန်တွင် အလွန် ကည့်၍လှသည်။ အစိမ်း ရာင် တာင် စာင်း ပ
မှ

ရရည်စက်သည် လိမ့်ဆင်း တာ့မည့်အသွင် ြဖစ် နသည်။

တာင်ယာစပါးအြပင် ဆီထွက်မန်ညင်း၊

ြပာင်းဖူး၊ မျာက်ဥ၊ ပိန်းဥ၊ ဖရသီး၊ ပဲသီးစသည့် တာင်ယာသီးနှများကိလည်း စိက်ပျိုး ကသည်။ ရရှိသည့်
သီးနှများြဖင့် ရာင့်ရဲတင်းတိမ်စွာ စား သာက် နထိင် ကသည်။
ဤ ဒသသည် တာနက် တာင်ြမင့်ြမင့်တိ ့ လမ်းမိးရာြဖစ်၍ တာ ကာင်၊ သား ကာင်တိ ့လည်း ပါ
များလှ၏။ ြမ ခွး၊ တာ ကက်၊ တာဝက်၊ မျာက်၊ ချ၊ ဆတ်၊ ဝက်ဝ၊ ကတိး၊ တာကင်(သားမင်း)စသည်
တိ ့ကိ ဒူး လး၊ တူမီး သနတ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး ကသည်။ ဒူး လးတွင် အဆိပ်ြမားကိလည်း ကာင်း၊
တူမီးတွင် ခဲသီးကျည်ဆန်ကိလည်း ကာင်း အသးြပု က၏။ အဆိပ်ရှိ သာဝါးခ န်တစ်မျိုးြဖင့်လည်း

ထာင်

ချာက်ဆင်၍ ဖမ်းဆီး ကသည်။
မခနှင့်မလိခတိ ့၏အစဦးလက်တက်က လးများသည်

ရခဲ တာင်တန်းများမှ ြမစ်ဖျားခလာသည်

ြဖစ်၍ ဆီးနှင်း ရပမာ အးစိမ့်လှသည်။ ထိ ရ အး အးတွင် တွ ရ့ သာ ငါး ကီးများမှာ ငါးခိ၊ ငါးချန်း၊ ငါး
ဖင်၊ ငါးလိင်၊ ငါးတီး၊ ငါးခလပ်၊ ငါးမစ်၊ ငါးဟင်တိ ့ြဖစ် ကသည်။ ၄င်းတိ ့အထဲမှ ငါးခလပ်သည် လူတစ်ရပ်
ကျာ်အရွယ်အထိ ရှိ လသည်။ ထိငါးများကိ ငါးမ ားြခင်း၊ ကွန်ပစ်ြခင်း၊ ပိက်တန်းြခင်း၊ ပိက် မ ာြခင်း၊ ရ
ငပ်၍ မှိန်းြဖင့်ပစ်ြခင်း၊ မိင်းခွဲြခင်း၊ အဆိပ်ခတ်၍ဖမ်းြခင်း၊ ချာင်း ရလဲ၍ဖမ်းြခင်းစသည့်နည်းမျိုးစြဖင့် ဖမ်း
ဆီး က၏။ အ အးပိင်း ဒသငါးမျိုးြဖစ် ပီး ဒိက် စာ် ညီ စာ် လးဝမနဘဲ စား၍ ကာင်းလှပါသည်။
သိ ့ သာ် ရဝမ်တိ ့၏အဓိကဟင်းချက်စရာမှာ မိးကာလတွင် မ စ်ချဉ်ြဖစ်သည်။

ဆာင်းနှင့် နွတွင်

ပိန်းဥနှင့်မန်ညင်းြဖစ်သည်။ မန်ညင်းကိ အမျိုးမျိုးစီမ၍ စားသး ကသည်။ မန်ညင်းချဉ်၊ မန်ညင်းစိမ်းသပ်၊
မန်ညင်းစိမ်းနှင့်ငရတ်သီး ထာင်း၊ ဟင်းချို၊ အ ကာ်စသည်ြဖင့် ြဖစ်သည်။ ဆာင်းဦးစအချိန်တွင် မန်ညင်း
ြခများကိ စတင်လပ်ကိင် က ပီးြဖစ်သည်။ ရဝမ်အိမ်ဝင်းနှင့်မန်ညင်းခင်းသည်လည်း ယှဉ်တွဲမအလှတစ်ခြဖစ်
သည်။ ထိမန်ညင်းြခအတွက် ရ လာင်းရန်မလိဘဲ ညအချိန် နှင်းကျသည်နှင့်လ လာက် တာ့၏။ နှင်းရည်
သာက်သည့်မန်ညင်းြခဟဖွဲ ့ဆိရ ပမည်။
ရဝမ်ထမင်းဝိင်းတွင် အ မဲတမ်းပါရှိသည်မှာ ဟင်းချိုနှင့်ငရတ်သီး ထာင်းြဖစ်၏။ ရဝမ်တိ ့၏ဟင်းချို
ချက်ရာ၌လည်း က မ်းကျင် က၏။ ငရတ်သီး ထာင်းရာ၌လည်း က မ်းကျင် က၏။ ငရတ်သီး ထာင်းနှင့်င
ရတ်သီး ထာင်းကိ ဝါးခွက်၊ ဝါးဇွန်းြဖင့် တည်ခင်း သာအခါ ကချင်ြပည်နယ် ြမာက်ပိင်းစွန်းမှ မိန်စရာဟင်း
နှစ်မျိုး ြဖစ်လာသည်။
ဝါးသည် ရဝမ်တိ ့အတွက် အလွန်အသးဝင်လှသည်။ ဝါးမှမ စ် မ စ်ချဉ်တိ ့ကိရသည်။ ဝါးတိင်ထူ၊ ဝါး
ကမ်းခင်း ဝါးထရကာ၍ ဝါးရွက်မိး သာ ဝါးအိမ်ကိလည်း ရသည်။ ရထည့်ရန်၊ ရခပ်ရန်အတွက် ဝါးကျည်
တာက်ကိလည်း ကာင်း၊ ပစ္စည်းထည့်ရန်အတွက် ဝါးဘူးကိလည်း ကာင်း စသည်ြဖင့် အမျိုးမျိုးြပုလပ် က
သည်။ ြမန်မာ့ ကျးလက်အလှတွင် ည နဆည်းဆာအချိန်၌ လမငယ်တိ ့ ရအိးကိယ်စီြဖင့်
တွင် ရဝမ်မိန်းမပျိုတိ ့သည်လည်း ဝါးကျည် တာက်ကိယ်စီြဖင့်

ရခပ်ဆင်းချိန်

တာင်ကျ ချာင်းများသိ ့ ရခပ်ဆင်း က လ

၏။
ဤ ြမ၊ ဤ ရ၊ ဤ တာ၊ ဤ တာင်တိ ့မှ စားဖွယ်ဟင်းလျာစကိ ရ၏။ နအိမ်အ ဆာက်အအ၊ အ
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သးအ ဆာင်ပစ္စည်းအစကိ ရ၏။ သိ ့ြဖစ်၍

အးချမ်းသာယာ သာ၊ ရိးသား သာ ချစ်စဖွယ်လူ ့အဖွဲ ့အစည်း

က လးတစ်ခကိလည်း ရ တာ့၏။
ချစ်စဖွယ် ရဝမ်၊ အးချမ်း သာ ဒသြဖစ်၍ မီးဖိများသည် အလွန်အ ရးပါလှ ကာင်း ဖာ်ြပခဲ့သည်။
ထိမီးဖိများနှင့်အတူ တွ ရသည်
့
မှာ သဖိခ နာက်အဝိင်း ကီးများ ြဖစ်သည်။ စက်ဝိင်းပသ ခွကိ သ ြခသး
ချာင်းတပ်ဆင်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ တစ်ခကိ ကျပ်သး လးရာခန် ့ ပးရ လသည်။ ရဝမ်လူ ့အဖွဲ ့အစည်းတွင်
ထိဖိခ နာက်များသည် မရှိမြဖစ် အ ရးပါသည်ပ
့ စ္စည်းတစ်မျိုးလည်း ြဖစ်သည်။ ရဝမ်ရိးရာမဂလာ ဆာင်ပွဲ
များတွင် ဖိခ နာက်များကိ လက်ဖွဲ ့ပစ္စည်း၊ လက် ဆာင်ပစ္စည်းအြဖစ် အြမတ်တနိး သးစွဲ ကြခင်း ကာင့်ြဖစ်
သည်။
ရဝမ်တိ ့တွင် အိမ် ထာင်စအလိက် အမျိုးနာမည်များ ရှိ ကသည်။ မန်ဂျာတန်၊ မယစ်၊ ယငိင်၊ ဇီနန်း၊
မဘန်ကန်၊ ခင်ဆိင်ဆန်၊ ဒဂျင်နမ်စသည်ြဖင့် ြဖစ်သည်။ ထိအမျိုးကိလိက်၍ သမီး ပးရ သာအမျိုး( ယာက္ခ
မမျိုး)၊ သမီးယူရ သာအမျိုး(သားမက်မျိုး)ဟူ၍ သတ်မှတ်ထား ကသည်။ ထိသတ်မှတ်ချက်အတိင်း လိက်နာ
၍ အိမ် ထာင်ြပု ကသည်။ မိန်းမ တာင်း ပးရန်အတွက် သင်း ထာက်လူ ကီးများက မိန်းက လးရှင်များထ
သိ ့ ဦးစွာသွား၍ စကားကမ်းလှမ်းရသည်။ ( ယာက်ျား လးဘက်မှ လူ ကီးများ လိက်ပါမသွားရ ချ)။ လူ ကီး
စလင်ြဖင့်

တာင်းရမ်းရန်အတွက် သင့် တာ် သာရက်တစ်ခကိ သတ်မှတ် က၏။ အကယ်၍ မိန်းက လး

ဘက်မှ သ ဘာမကျပါက ထိရက်မတိင်မီ သင်း ထာက်လူ ကီးများထ အ ကာင်းြပန်ရသည်။ အ ကာင်းမ
ြပန်လ င် သ ဘာညီသည်ြဖစ်၍

ယာက်ျား လးဘက်မှ လူ ကီးအစအလင်ြဖင့် လာ ရာက် တာင်းရမ်း က

တာ့၏။ ထိ န ့တွင် ယာက်ျား လးဘက်မှ လက် ဆာင်ပစ္စည်းများ ပးရ ပီး ဧည့်ခ က း မွးြခင်းလည်း ြပု
ရသည်။
မဂလာ ဆာင်ပွဲတွင် ရဝမ်ရိးရာဝမ်စများကိ ဝတ်ဆင် ကသည်။ အမျိုးသားဝတ်စမှာ တိက်ပအကျြဖူ
အြဖူခတွင် အနက်ကွက်ပါ သာ လချည်တိ ့ြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးဝတ်စမှာ ပတီးဆွဲ ကိုးများ၊

ငွလက်

ကာက်များ၊ ပန်းထိးထား သာ အကျြဖူနှင့်အြဖူတစ်ရစ်၊ အနက်တစ်ရစ်(သိ ့)အနီတစ်ရစ်ပါ သာ လချည်
တိ ့ြဖစ်သည်။ ခါးတွင် အနက် ရာင် ကိမ်ကွင်းက လးများကိ ဆင်ယင် ကသည်။
ပွဲအတွက် သတိ ့သားဘက်မှ အကန်အကျခ၍ က ဲ၊ နွား၊ ဝက်တိ ့ကိ သတ်ရသည်။ ဧည့်ခရသည်။ ဆွ
မျိုးများက ပစ္စည်း၊ ဆန်စသည်ြဖင့် ကူညီ ကသည်။ မဂလာ ဆာင်ပွဲ ပီးလ င် သတိ ့သမီးကိ သတိ ့သားအိမ်သိ ့
လက် ဆာင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ လိက်၍ပိ ့ကသည်။ လက် ဆာင်ပစ္စည်းများအြဖစ် သဖိခ နာက်အဝိင်း ကီး
များနှင့်သဒယ်အိး ကီးများကိ အဓိကထား၍ ပး ကသည်။ ယာက္ခမမျိုးဘက်မှ ပးသည်ထက် ပိ၍များ သာ
ပစ္စည်းများကိ သားမက်မျိုးဘက်မှ ြပန်လည်၍ ပးရသည်။ ထိပစ္စည်းများမှာ နှစ်ဘက် ဆွမျိုးမိဘများသည်
ရိးရာယဉ် ကျးမအရ အြပန်အလှန် ပး က သာ လက် ဆာင်ပစ္စည်းများသာ ြဖစ် ကသည်။ သတိ ့သား၊ သတိ ့
သမီးအတွက် လက်ဖွဲ ့ပစ္စည်းများ မဟတ် က ချ။ လက်ဖွဲ ့ပစ္စည်း ပးလိလ င် သီးသန် ့ ပး က လ့ရှိသည်။
ဤသိ ့ြဖင့် ရဝမ်အိမ် ထာင်သစ်တစ်ခ တိးလာ တာ့သည်။
သားသမီးများသည် ဖခင်၏အမျိုးနာမည်ကိသာ ဆက်ခရသည်။ ဥပမာအားြဖင့် မဘန်ကန်အမျိုး
သားနှင့်မယစ်အမျိုးသမီးတိ ့မှ ရရှိလာ သာသားသမီးများသည် မဘန်ကန်များ ြဖစ်လာ ကသည်။ သားသမီး
များကိ နာမည် ပးပမှာလည်း တစ်မျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကာင်းသည်။ သားဦးကိ "ဖန်"၊

နာက်ထပ်ရရှိလာ

သာသားများအတွက် ဒီး(ထင်)၊ ခင်၊ ဆင်၊ မင်(ဇိန)် ၊ ဖီ၊ ယ၊ ထရွန်၊ ဖဇိန်ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ သမီးများအ
တွက် နန်၊ နင်၊ ချန်၊ ရင်(နွန)် ၊ ဇင်၊ ထန်၊ ထမ်း၊ နိင်း၊ အီခ၊ မထိဟူ၍လည်း ကာင်း ကီးစဉ်ငယ်လိက် အစီအ
စဉ်အတိင်း မှည့် ခ သွား ကသည်။ ထိနာမည်များ နာက်မှ ရာမ်၊ ဆားရ်၊ တန်၊ ဆိန်းစသည်တိ ့ကိလည်း ထပ်
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၍ ထည့် က၏။ သိ ့ြဖစ်၍ မဘန်ကန်အိမ် ထာင်စ၏သားဦးသည်

မာင်မဘန်ကန်ဖန်ဆားရ်၊ သမီးဦးသည်

မမဘန်ကန်နန်ဆားရ်ဟူ၍ ြဖစ်လာသည်။
အချို ့မှာ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ နာမည်များကိလည်း မှည့် လ့ရှိသည်။ ထိအခါ မန်ဂျာတန် ပါ
လ၊ ယငိင် ယာဟန်၊ ဒဂျင်နန်ဂျိုးဆက်စသည်တိ ့ ြဖစ်လာ က၏။ နာမည်မှည့် ခ ပမှာ ရပ် ထွးသည်ဟထင်ရ
သာ်လည်း အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်းလှပါသည်။ အမျိုးတူ အိမ် ထာင်စများ အများအြပားပင် ရှရ
ိ ာ ထိအိမ်
ထာင်စမှသားဦး ယာက်ျားက လးတိင်းသည် ဖန်များြဖစ်လာ ကသည်။ ထိ ့ ကာင့်ပင် နာမည်တူသူများ အ
လွန် ပါများလာ တာ့၏။
ရဝမ်တိင်းရင်းသားတိ ့၏ချစ်စဖွယ်အြပုအမူတစ်ခမှာ ဆ တာင်းြခင်းြဖစ်သည်။ ဆ တာင်းြခင်းအ
မျိုးမျိုးရှိရာ နနက်စာ၊ ည နစာ မစားသးမီ ဆ တာင်းြခင်း၊ ခရီးသွားရာတွင် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန်
အတွက် ဆ တာင်းြခင်း၊ စာ မးပွဲ အာင်ြမင် ရးအတွက် ဆ တာင်းြခင်း၊ စပါးအထူးအထွက်တိး ရးအတွက်
ဆ တာင်းြခင်း၊ အိမ် ထာင်စအတွင်း ဆ တာင်းြခင်း၊ မွး န ့ဆ တာင်းြခင်း၊ မဂလာ ဆာင်ဆ တာင်းြခင်း
နှင့်နှစ်သစ်ကူးဆ တာင်းြခင်းတိ ့ ြဖစ် က၏။
ရဝမ်တိ ့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကိ ကိးကွယ်သည်ြဖစ်၍ ထိသိ ့ သာဆ တာင်းပွဲများတွင် ဓမ္မဆရာ
တစ်ဦးဦး(သိ ့)သင်း ထာက်လူ ကီးတစ်ဦးဦးက ဦး ဆာင်၍ ဆ တာင်း ပးရသည်။ ဆ တာင်းပွဲလာသူများ
သည် ခရစ်ယာန်ဓမ္မသီချင်းစာအပ်ကိယ်စီနှင့် ြဖစ်သည်။ ညအချိန် ဖ ယာင်းတိင်က လးများနှင့်ဓမ္မသီချင်း
သီဆိ နသည်မှာ အးချမ်း ကည်နူးဖွယ် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းစွန်းမှ ပျ ့လွင့်လာ သာဓမ္မ တး
သများ ြဖစ် တာ့သည်။
ဆ တာင်းြခင်း၊ ဓမ္မသီချင်း သီဆိြခင်း စသည်တိ ့ ြပုလပ် ပီးလ င် "စပ" ခ

ရဝမ်ဒ ပါက်ကိ

ကျာက်စိမ်းပန်းကန်နှင့် က း လသည်။ အသား၊ ငါး တစ်မျိုးမျိုးနှင့်ထမင်းကိ တစ်ခါတည်း

ရာ၍ချက်

ထား သာ ရဝမ်ဒ ပါက်ကိ ဖက်ရွက်များြဖင့် ထပ်ထားသည်။ ထိဖက်ရွက်များသည် ကျာက်စိမ်းပန်းကန်များ
ြဖစ်သည်။ အချို ့ဆ တာင်းပွဲများတွင် ထမင်းထပ်နှင့်ဟင်းထပ်ကိ သတ်သတ်စီ လပ် က လ့ရှိ၏။ ဟင်းချိုမရှိ
ပါ က ဖခါးကိ တည်ခင်း လသည်။ မိမိအတွက် ချ ပးထား သာ အထပ်များ စား၍ မကန်နိင်ပါက ကျန်သည်
ကိ ယူသွားရ လသည်။
ရဝမ်တိ ့အတွက် အ ရး ကီး သာ ပွဲနှစ်ခရှိပါ သးသည်။

ကာက်သစ်စားပွဲနှင့်ရဝမ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတိ ့

ြဖစ်သည်။
ကာက်သစ်စားပွဲကိ တာင်ယာစပါး ပ စအချိန်မှစ၍ သင့် တာ်သည့်ရက်တစ်ခတွင် ြပုလပ်၏။ ဦး
စွာ ဘရားရှခ
ိ ိး ကျာင်းများတွင် ဝတ်ြပုြခင်း၊ ဆ တာင်းြခင်းအမတိ ့ကိ ြပု က၏။ ဓမ္မဆရာများကလည်း
သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ြခင်း၊ တရား ဟာြခင်းတိ ့ကိ ြပု၏။ ထိ ့ နာက် လှူဒါန်းထား သာ စပါး၊ ကက်၊ ပိန်းဥ၊
ဖရသီး၊

ရှာက်ပန်းသီး၊ ဂရိတ်ဖရစသည်တိ ့ကိ

ရာင်းချ၍ ရရှိ သာ

ငွကိ ဘာသာ ရးရန်ပ ငွအြဖစ် စ

ဆာင်းထား လသည်။
ဤကိစ္စ ပီးစီး၍ ည န စာင်းအချိန်တွင် ကွင်းြပင်ကျယ်တစ်ခတွင် စ ဝး၍ ကာက်သစ်စား ကသည်
ထမင်းထပ်များကိ ကိယ့်အစီအစဉ်ြဖင့်ကိယ် ပလိင်းများြဖင့် ယူ ဆာင်လာ ပီး တစ် နရာတွင် စပထား က
သည်။ ဟင်းမှာ က ဲသား၊ အမဲသားတစ်မျိုးမျိုးကိ တာချဉ် ပါင်ရွက်( တာထဲတွင် အ လ့ကျ ပါက်သည့်ချဉ်
သာအရသာရှိသည့်အပင်တစ်မျိုး)နှင့်ချက် လ့ရှိသည်။ လူစလ င် ထမင်း ဝသည်။ တစ်ဦးလ င် ထမင်းနှစ်
ထပ်၊ ဟင်းနှစ်ထပ်ရသည်။

ကာက်သစ်မစားမီ ဓမ္မဆရာတစ်ဦးက ဆ တာင်း ပးရသည်။ ဆ တာင်း ပီး

နာက် တ ပျာ်တပါး စားသး က လသည်။
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ရဝမ်နှစ်သစ်ကူး န ့သည် ြပာသိလဆန်း ၁ ရက် န ့ြဖစ်သည်။ နှစ်သစ်ကူးချိန်ကိ ညကတည်းကပင်
ကို န ကသည်။ သန်း ခါင် ကျာ်၍ နှစ်သစ်သိ ့ ရာက်ချိန်တွင် မာင်းတီး၍ နတ်ခွန်း ခ က လသည်။ ဝါး
လး မာ်တာလည်း ထ က လသည်။ တစ်လခန် ့ရှိ သာ တစ်ဖက်ပိတ် ဝါးပိးဝါး၏အရင်းပိင်းတစ် နရာတွင်
အ ပါက်ငယ်တစ်ခကိ ဖာက်ထားသည်။ ထိအ ပါက်သည် ပိတ် န သာဘက်နှင့်နီး သာ နရာတွင် ရှသ
ိ ည်။
ဝါးလးထဲသိ ့ ပွင့် န သာဘက်မှ ဓာတ်ဆီထည့်လိက် ပီး နာက် အ ပါက်ငယ်၏အဝတွင် မီးြခစ်လိက်သည်။
ချက်ချင်းပင် ထိအ ပါက်ငယ်ကိ အဝတ်ြဖင့် ြပန်၍ ပိတ်ရသည်။ တစ် ပိုင်နက်ပင် အန်းခနဲ အသြမည်လာ
သည်။ ဤနည်းြဖင့် မီးြခစ်လိက်၊ မာ်တာထလိက်ြဖင့် နှစ်သစ်ကိ ကို လ့ရှိ က၏။
နှစ်သစ်ကူးပွဲကိ ရဝမ်တိ ့သည် ရိးရာဝတ်စနှင့်အ ဆာင်အ ယာင်အားလးကိ ဝတ်ဆင် ကသည်။ အ
မျိုးသားများသည် ဝက်စွယ် ၄ စ တပ်ဆင်ထား သာ ကိမ်ဦးထပ်၊ အ မွးအကျ၊ အနီ မိတ်ပါ သာလချည်ြဖူ၊
ဆးနီဆိးထား သာ ဓားအိမ်နှင့် ငွရိးတပ်ဓား(ဓားအိမ်လွယ် ကိုးတွင်း ကျားစွယ်ကိ တပ်ဆင်ထား လ့ရှိ
သည်။)စသည်တိ ့ကိ ဆင်ယင် ကသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အ မိတ်၊ ပန်းပွားများပါရှိသည့် ခါင်း ပါင်းနှင့်
ပလိင်းငယ်များကိ ဆင်ယင် ကသည်။
ထိ န ့တွင် လူထစည်း ဝးပွဲများကျင်းပြခင်း၊ ဆ တာင်းြခင်းများ ြပုလပ် ကသည်။

ပျာ်ပွဲရင်ပွမ
ဲ ျား

လည်း ပါဝင် လသည်။ နာက်ဆးတွင် ြမက်ခင်းြပင်တွင် စ ဝး၍ သီဆိကခန်ရင်းြဖင့် တ ပျာ်တပါး ထမင်း
လက်ဆစား က လသည်။ ထိြမက်ခင်းြပင်အလယ်ဗဟိ လာက်တွင် ဝါးြခမ်း သး သးြဖင့် ဝင်းခတ်ထား
သာ မ နာတိင်များ ရှသ
ိ ည်။ ပွဲအတွက် သတ်ထား သာက ဲချိုများကိလည်း အလှတန်ဆာအြဖစ် ချိတ်ဆွဲ
ထားသည်။ ကသည့်အခါတွင် တီးရန် မာင်း ကီးငယ်အစလည်း ရှိသည်။
ရဝမ်ရိးရာအကမှာ ဖမာလမ်း အမျိုးသမီးအက၊ အဇီလမ် အာင်ပွဲအကတိ ့ြဖစ်သည်။ ကချင် ထာင်
ကာအက၊ လီဆူတာ ဂ အကတိ ့ကိလည်း က လ့ရှိသည်။
ြမက်ခင်းြပင်နှစ်သစ်ကူးပွဲ၌ အများဆးကသည်မှာ အဇီးလမ်အက ြဖစ်၏။ ထိအကမှာ ဦးစွာ လူအ
ချို ့က မ နာဝင်းထဲမှ န၍ မာင်းများကိ တီး ပး ကသည်။ ရဝမ်ရိးရာဝတ်စများ ဝတ်ဆင်၍ အမျိုးသားတစ်
တန်း၊ အမျိုးသမီး တစ်တန်း ထွက်လာရသည်။ အမျိုးသားများမှာ ညာလက်တွင် ဓားလွတ်ကိ ကိင်ထား က
သည်။ အမျိုးသမီးများမှာ လက်ဆန် ့တန်းလပ်ခတ်၍ ငှက်က လးများ ပျလာသည့်ပမာ ြခလှမ်းစိပ်စိပ်သွက်
သွက်ြဖင့် ရွ လျားရသည်
့
။ စည်းသ၊ ဝါးသြဖစ် သာ မာင်းသကိ ကည့်၍ ဓားလပ်ြခင်း၊ လက်လပ်ြခင်း၊ ြခ
လှမ်းြခင်းတိ ့ကိ ြပုရသည်။
မ နာဝင်းကိ တန်းစီ၍ ဝိင်းပတ် ကသည်။ ပီး နာက် "ရဝမ်နှစ်သစ်ကူး"ဆိသည့်စာလးကိ ကရင်း
ြဖင့် ပ ဖာ် ကသည်။ စာလးတစ်လး ပ ဖာ် ပီး နာက် လက်များကိ
ဟစ် ပီး

ြမာက်၍ "လားလာ့လာ့ လး"ဟ အာ်

နရာြပန်ယူ ကသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အက ခါင်း ဆာင်များ နာက်သိ ့ ကျန်လူများက

လိက်ပါ၍ ကြပရသည်။ ရပွဲလာဧည့်သည် တာ်များလည်း ဝင် ရာက်၍ ကရသည်။ စည်းလးညီညတ်မ၊ ချစ်
ကည်ရင်းနှီးမ၊ ပျာ်ရင်မ အမှတ်လက္ခဏာများရှိ သာ နှစ်သစ်ကူးပွဲ ြဖစ်သည်။
ြမန်မာနိင်င

ြမာက်ပိင်းစွန်း၌ တည်ရှိ သာ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ် ြမာက်ပိင်းစွန်း၌

န

ထိင် သာ ရဝမ် သွးချင်းတိ ့သည် ကျးဇူးတရားကိလည်း အထူးသိရှိသူများ ြဖစ် ကပါသည်။ ကျးဇူးတရား
ကိ စိတ်ြဖင့်လည်း သိသည်။ နတ်ြဖင့်လည်း သိသည်။ ကျးဇူးတင်သည်ဆိလ င် " အာ့အာ အး"ဟူ၍ ြပာ
ဆိ ကသည်။
ချစ်စဖွယ် ကာင်း သာ ရဝမ်တိ ့ဌာနီကိ ဤ နရာမှာပင် "ဖမ်မရာ"ြပု၍ နတ်ဆက်ပါ တာ့မည်။ ဖမ်မ
ရာသည် ခွဲခွာခါနီးတွင်လည်း ြပာနိင် သာ နတ်ဆက်စကား ြဖစ်သည်။
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သိ ့ သာ် ရဝမ် သွးချင်းတိ ့၏ ဖာ် ရွမ၊ ရိးသားမ၊ ယဉ် ကျးမစသည့် ချစ်စဖွယ်အြပုအမူက လးများ
ကိ ထိ ဒသ၌ပင် ချန်မထားလိပါ။ ထိ ့ ကာင့်ပင် ချစ်စဖွယ် ရဝမ်တိ ့၏အလှကိ ရဝမ်တိ ့ဌာနီ၌သာမက ြမန်
မာြပည်တစ်နတစ်လျားသိ ့လည်း အလှဆင်ခွင့် ြပလိက်ရပါ တာ့သည်။

M. မျိုး နာင်

မှတ်ချက်။

။၁၉၈၈-ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အတွဲ(၃၆)၊ အမှတ်(၄)ထတ် ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၃၁ မှ

၅ဝ)ထိ၌ လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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