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ရှမ်းအမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ်အ ကာင်း
တ စ့တ စာင်း

မဟာမန် ့(င်) မိနး် (င်)ဇယ့်

ပီမိင်တိင်းရှမ်းနှစ်သစ်ကူးစာအပ်၊ ၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ နှာ ၄၇-၅ဝ ထိ။
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ရှး ခတ် ပဗ္ဗကာရီအခါ၌ ရှမ်းလူမျိုးနွယအ
် ားလးသည် မိမိ၏နှစ်သစ်ကူးပွဲကိ နတ် တာ်လတွင် ကျင်းပ လ့ရှိ
ကာင်း သမိင်းမှတ်တမ်းအရ သိရှိရသည်။ သိ ့ သာ် ယ န ့ ရာစနှစ်များတွင် မာဝ်ရှမ်းနှင့်(ယခရှမ်းြပည်ရိှ) တိင်းလ ခ
ရှမ်း ကီးများကသာ နတ် တာ်လ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲဓ လ့ ထိန်းသိမ်းထားနိင် ပီး တြခားရှမ်းလူမျိုးနွယ်စတိ ့မှာကား ဘာ
သာ ရးနှစ်သစ်ကူးပွဲ ြဖစ်သည့်သ ကန်နှစ်သစ်ကူးပွဲကိသာ ြပုလပ်ကျင်းပ လ့ရှိ ကသည်။
မာဝ်ရှမ်းနှင့်ရှမ်း ကီးများက သ ကန်နှစ်သစ်ကူးပွဲနှင့်ခရစ္စမတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲကိ ဘာသာ ရးနှစ်သစ်ကူးပွဲဟမှတ်
ယူ ပီး တရတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲနှင့်ရှမ်းနှစသ
် စ်ကူးပွဲမျိုးကိသာ အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲအြဖစ် သတ်မှတ်
က လသည်။ ထိ ့ ကာင့် မာဝ်ရှမ်းနှင့်ရှမ်း ကီးတိ ့သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိင်း နတ် တာ်လဆန်း ၁ ရက် န ့တွင် ရှမ်းအမျိုး
သားနှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ်ကိ ကျင်းပ ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ရှမ်းအမျိုးသား၏ြပက္ခဒိန်သည် နက္ခတ္တမာသနည်းကိ အသးြပုထားသြဖင့် နှစ်အမည်ကိ ၁ဝ ခထား ပီး လ
အမည်ကိ ၁၂ ခထားကာ န ့ရက်အမည်ကိကား ၆ဝ ခအြဖစ် ထားရှိသည့်ဓ လ့ ရှိ လသည်။ ၁၂ လရာသီခွင်တွင် အဦး
ဆးလြဖစ်သည့်နတ် တာ်လကိ ရှမ်းအမျိုးသားတိ ့က လိန်စိန(် င်)ဟ ခ လသည်။ လိန်က-လြဖစ် ပီး စိန(် င်)က အစ၊ အ
ဦးဟအဓိပ္ပါယ်ရ လသည်။ ဗမာလူမျိုးတိ ့၏လကိ နင်းယှဉ် ပီး ရှမ်းလ ခ အ ဝ ကိ ဖ ြပရလ င် အာက်ပါအတိင်း ရရှိ
လသည်။
လအ ခ ရှမ်းအ ခ

(In English)

ဗမာအ ခ

လိန်စိန်(င်)

Loen Zeing

နတ် တာ်လ

လိန်ကမ်

Loen Gam

ြပာသိလ

လိန်ဆမ်

Loen Saam

တပိ ့တွလ
ဲ

လိန်ဆီ

Loen Si,

တ ပါင်းလ

လိန်ဟာ့

Loen Haa;

တန်ခူးလ

လိန်ဟတ်(က်)

Loen Hog:

ကဆန်လ

လိန်စိတ်(စ်)

Loen Zeid:

နယန်လ

လိန်ပက်(တ်)

Loen Baed,

ဝါဆိလ

လိန် ကာ့ဝ်

Loen Gao;

ဝါ ခါင်လ

လိန်ဆစ်(ပ်)

Loen Sib:

လိန်ဆစ်(ပ်)အိတ်

Loen Sib: Eid:

သီတင်းက တ်လ

လိန်ဆစ်(ပ်) ဆာင်

Loen Sib: Sawng

တန် ဆာင်မန်းလ

ရှမ်း

(English)

ဗမာ

ဝမ်းအားတစ်

Wan: Aa: Did.

တနဂ နွ န ့

ဝမ်းစန်

Wan: Zan

တနလာ န ့

တာ်သလင်းလ

န ့အ ခ -
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ဝမ်းအန်း(င်)ကန်း

Wan: Ang: Gaan:

အဂါ န ့

ဝမ်းပွတ်

Wan: Bud.

ဗဒ္ဓဟူး န ့

ဝမ်းဖတ်

Wan: Pad:

ကာသပ တး န ့

ဝမ်းဆွတ်(က်)

Wan: Sug:

ဝမ်း ဆာ်ဝ်

Wan: Sao

သာ ကာ န ့
စ န န့

ခတ်သစ်သမိင်းဆရာတိ ့၏ယူဆချက်အရ ခွန်ယီ့(Kun Yi;)အမည်ရှိ နာင်ဆယ်နိင်င(Nan Chao) က ရှမး်
မင်းသားတစ်ပါးသည် (Moeng: Maao:) ြပည် ထာင်(သိ ့မဟတ်) မိန်း မာဝ် ခ မာဝ်လ(Moeng: Mawk, Kaao
maao: Long) ကိ B.C. 94[Buddhist Era (B.E.)450] နှစ်၌ ရလီြမစ်ဝှမ်း(ထန် ့ မာဝ်လွင်ြပင်)တွင် စတင်တည်
ထာင်လာခဲ့သည်ဟဆိ၏။ ၄င်းမိန်း မာဝ်ြပည် ထာင်စ တည် ထာင်သည့်နှစ်ကိ အစြပု၍ လတ်က်နီ ့ပီမိန်း (Lag: Ni;
Bi Moeng) ခ ရှမ်းသက္က ရာဇ်ကိ စတင် ရတွက်လာခဲ့သည်ဟဆိ လသည်။ ထိနှစ်မှစ၍ ယခ(၂ဝ၁၂-၁၃)နှစ်အထိ ရှမ်း
သက္က ရာဇ်မှာ ၂၁ဝ၇ ခနှစ်သိ ့တိင်ခဲ့ ပီြဖစ်သည်။ ၄င်း ၂၁ဝ၇ ခနှစ်ကိ ရှမ်းရိးရာအ ခ က ပီကာဆိင့်(ပီငူး ခ မနှစ်)ဟ
ခ လသည်။
မှတ်ချက်။
။ရှမ်းသက္က ရာဇ်ထက် ဗဒ္ဓသက္က ရာဇ်က ၄၅ဝ နှစ်ပိ ကီးသည်။ ခရစ်သက္က ရာဇ်ထက် ရှမ်းသက္က ရာဇ်က
၉၄ နှစ်ပိ ကီးသည်။ ကာဇာသက္က ရာဇ်ထက် ရှမ်းသက္က ရာဇ် ၇၃၂ ပိ ကီးသည်။

ဖှန
ိ ်(င်) ကာ်ဝ
့ စ
် န
ိ ်(င်) - Fing; Gaw, Zeing
ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ်အစီအစဉ်ကိ ဖှိန်(င်) ကာ့်ဝ်စိန်(င်)ဟ ခ သည်။ ၄င်းဖှိန် ကာ့်ဝ်စိန်(င်)ကိ ၄ ပိင်းခွဲ၍ ကျင်းပရာ၁)ပိက်စန
ိ ်(င်) - By Zeing
ရာက်ရှလ
ိ ာမည့်နတ် တာ်လဆန်း ၁ ရက် နှစ်သစ်ကူးချိန်ခါသမယကိ ပျာ်ပွဲရင်ပွြဲ ဖင့် ကိုဆိြခင်းြဖစ်သည်။ ၄င်းအစီ
အစဉ်ကိ နှစ် ဟာင်း၏ နာက်ဆး န ့ြဖစ် သာ တန် ဆာင်မန်းလကွယ် န ့တွင် ြပုလပ် ကသည်။
၂)ပိင်စ
့ န
ိ ်(င်) - Baai; Zeing
နှစ်သစ်တွင် ကန် တာ့ဂါရဝ ြပုလပ်သည့်အစီအစဉ်ကိ ဆိလိ၏။ နတ် တာ်လဆန်း ၁ ရက် န ့တွင် လူ ကီးမိဘသက် ကီး
ရွယ်အိများကိ ကန် တာ့ က ပီး ချိုသာ၍ မဂလာရှိ သာစကားများြဖင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နတ်ဆက် ကြခင်း ြဖစ်သည်။
၃)ကင်(န်)စိန်(င်) - Gin Zeing
နှစ်သစ်အခါသမယ၌ ရှမ်းရိးရာအစားအစာများြဖင့် လူ ကီးမိဘနှင့်၄င်း ဆွမျိုး မိတ်သဟာများကိ ပင့်ဖိတ်၍ အလှူဒါန
ြပုြခင်း၊ ဧည့်ခ က း မွးြပုစြခင်း အစီအစဉ်များကိ ကင်(န်)စိန်(င်)ဟ ခ သည်။
၄)လင်(န်)စိန်(င်) - Lein; Zeing
ရှမ်းရိးရာယဉ် ကျးမ အဆိအကများြဖင့် ပျာ်ပွဲရင်ပွမ
ဲ ျား ကျင်းပ၍ နှစ်သစ်ကိ ကိုဆိ ပီး နှစ် ဟာင်းကိ နာက်ဆးနတ်
ဆက်ြခင်း အစီအစဉ်ကိ လင်(န်)စိန(် င်)ဟ ခ ဝ က လသည်။ ၄င်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ် အစီအစဉ် လးမျိုးကိ ြခု ပီး
ဖှိန်(င်) ကာ့်စိန်(င်) နှစ်သစ်ကူးပွဲဓ လ့ဟ ခ လသည်။
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