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ဒိ ့ သွးသား

ကဒူးများနှင့် ြပာစည်အက
မာင်ဉာဏ်ဝန်

ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၁ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ် ၁၃၅၊ နှာ ၃၇ မှ ၄၁ ထိ။
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ြမန်မာ့အသ" ကျးလက် တးသ" အခန်းတွင် ရဘိခရိင် မ ခါက် ကျးရွာမှ " ဗျာ"သကိ လွမ်းဆွတ် ကည်နူး
ဘွယ်ရာ ကားနာရတတ်၏။ ဗဒ္ဓဝင် တာထွက်ခန်း ဗျာချင်းြဖစ်၍ ဘာသာ ရးအရသာမက ရိးရာယဉ် ကျးမ ရးရာ
အရပါ အနှစ်သာရနှင့်စွယ်စြပည့်ဝြခင်း ရှသ
ိ ည်။ ကားနာရသူတိ ့အဖိ ့ ကည်သဒ္ဓါ ရင်လန်း စနိင် သာ ဂီတစွမ်းအား ရှိ
၏။
ဗျာတီးဝိင်းများသည် ြမန်မာလူမျိုးတိ ့အဖိ ့ အလှူ တာ်မဂလာပွဲများတွင် ထည့်သွင်း အသးြပု က လ့ရှိ၏။
ရှး ခတ် ဟာင်းကလည်း နန်းသးအရပ်သးအြဖစ် ဂဏ်သ ရတင့်ခဲ့၏။
ဗျာဟူ သာ ဝါဟာရသည် "စည် ဗျာ"ဟူ သာ စကားလးကိ အတိချုး ခ ဝ သးစွဲရာမှ ြဖစ် ပ လာသည့်
ဝါဟာရြဖစ် ကာင်း ပညာရှင်တိ ့က ြပဆိ၏။
ြမန်မာရာဇဝင်များအဆိအမိန် ့အရ ဗျာတီးနည်း တီးချက်သည် အ လာင်းစည်သူမင်း ကီး ပဂြပည်မှ ဖာင်
စ ကာြဖင့် ဇမ္ဗူဒီပါကိ လှည့်လည်ခရီးထွက်ရာတွင် က န်းဦးသ ြပပင်ကိ ရာက်ခဲ့သည်ဟ ဆိ၏။ ထိအခါ က န်းဦးသ ြပ
ပင်ကိ လခတ်သည့်ကာလ တူရိယာငါးပါးအသကဲ့သိ ့ ရှိသည်ကိ အ ကာင်းြပု၍ ဗျာတီးနည်း တီးချက်များ စတင်တီ
ထွင်၊ တီးမတ် စသည်ဟအဆိရှခ
ိ ြ့ဲ ခင်း တွ ့သိမှတ်သားရ၏။ ( ရဘနိဒါန်း၌ အကျယ်ြပ၏။)
ရှး ဟာင်းစာများတွင် ဤသည်နှင့်ပတ်သက်၍ "က န်းဦးသ ြပ၊ ညာမှ ကသား၊ ကျ ပတလှာ၊ ရမျက်နှာ
ထက်၊ သဝါကျူးလွန်၊ နစ် လဟန်တူ၊ ြပုတ်ြပုတ် ဟူ၍၊ ပ မူထူးလည်း၊ ြပုန်းြပုန်းမည်ရှင့်"ဟူ၍ စပ်ဆိြခင်းများ ရှိ၏။
ကွယ်လွန် လသူ ရွာစား ကီး စိန် ဗဒါသည် ဗျာတီးမတ်ရာတွင် အ ကာင်းအရာအားြဖင့် သက်ဆိင်ဆီ လျာ်
နသည့် ရှး ရးသာမန်သီချင်းတပဒ်ကိ ရွးချယ် ကာက်နတ်၍ "မဂလာ ဗျာညွန် ့"ဟူ သာ အမည်ြဖင့် တီထွင် တီးမတ်
ခဲ့ြခင်းကိ တွ ့ရသည်။
ပဂ ခတ်မှစ၍ ရှးြမန်မာဘရင်မင်းတိ ့သည် ဗျာတီးမတ်ြခင်းအ လ့အထကိ ဥကင် တာ်ဖွင့် မဂလာနှင့်ထွက်
တာ်မူသည့်မဂလာအခမ်းအနားများ၌သာမက ဘရားပထိးများတွင် အလှူပွဲကျင်းပ ကရာ၌ တီးမတ် စြခင်းြပု ကာင်း
နှင့်တီးမတ်သူ ပညာသည်များနှင့်တကွ တီးမတ်ရန် တူရယ
ိ ာများကိပါ ဘရား၌ လှူဒါန်းသည့်အ လ့အထများ ရှိခဲ၏
့ ။
ယင်းကိ ပဂ ခတ်ထိး ကျာက်စာများ၌၄င်း၊ စစ်ကိင်း မို ့ ကာင်းမ တာ် ခ ရာဇမဏိစူဠာ စတီ တာ်ရှိ သာလွန်မင်း
တား ရးထိးခဲ့သည့် ကျာက်စာ၌၄င်း အ ထာက်အထား ထင်ရှားစွာ တွ ့ရ၏။
ြမန်မာနိင်ငတွင် ထီးကျိုးစည် ပါက် က န်သ ဘာက်ဘဝသိ ့ ကျ ရာက်သက်ဆင်းခဲ့ရသည့် ခတ်အခါ၌ကား
ဗျာတီးမတ်ြခင်းအ လ့အထကိ အယူဝါဒ ရးနှင့်သက်ဆိင်ရာအလှူပွဲများနှင့်ရှင်ြပု၊ ပဉ္စင်းခပွဲများတွင်သာ တွ ့ရ တာ့
၏။ ဤသည်မ အားြဖင့် ြမန်မာရိးရာ အစဉ်အလာနှင့်ြမန်မာရိးရာ ဂီတစစ်စစ်ြဖစ် သာ ဗျာတီးဝိင်းနှင့်ပတ်သက်ရာ အ
ကမ်းဖျင်း လ့လာမသ ဘာမ တင်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ဗျာက ဗျာတီးဝိင်းသည် ြမန်မာနိင်ငတွင် ပဂြပည် အ လာင်းစည်သူမင်း ခတ်က စတင် ပ ပါက်လာဟန်
ကိ အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့ ပီးြဖစ်၏။ သိ ့ သာ် အထက်ြမန်မာနိင်င ကသာခရိင်တွင်းရှိ ဧရာဝတီြမစ် အ နာက်ဘက်ကမ်း
ဒသတိ ့တွင် မှီတင်း နထိင်လျက် ရှိ က သာ ကဒူးလူမျိုးများ(ကတူးဟလည်း ခ ဝ သးနန်း ရးသား က၏) စဉ်လာ
မှတ်သား ြပာဆိချက်အရမူ " ဗျာ"တီးဝိင်း ပ လာပမှာ တမူကွဲြပား သာ ပြပင်ဒ ာရီတရပ်ရှိြခင်း တွ ့ရ၏။
ဤ နရာ၌ ကဒူး(ဝါ )ကတူးအမျိုးသားတိင်းရင်းဘွား ညီအကိလူမျိုးစနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အနည်းငယ် မိတ်ဆက်
ဖာ်ြပလိ၏။
ြမန်မာ့စွယ်စကျမ်း အမှတ်(၁)တွင် ကဒူးလူမျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပရာတွင် "ကဒူးလူမျိုးများမှာ ရှးကျလှ သာ
သက်-လူမျိုးစတွင် ပါဝင်၍ ထိလူမျိုးစဝင် လူမျိုးငယ် ၅ မျိုးအနက်၊ လူဦး ရအများဆး ြဖစ်သည်။ ၁၉၃၁ ခနှစ်၊(အဂလိပ်
လက် အာက်ခဘဝ စစ် ကို ခတ်)သန်း ခါင်စာရင်းအရ လူမျိုးအားြဖင့် ဦး ရ ၃၆ဝဝဝ ခန် ့ရှိ၍ ကဒူးဘာသာစကားကိ
ြပာဆိသူဦး ရမှာ ၂ဝဝဝဝ မ ရှိသည်။
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"ကဒူးတိ ့သည် မိမိတိ ့ကိယ်ကိ အ-သက်၊ သက် ဟူ၍ သညာတပ် ခ ကသည်။ ပဂ ခတ် ကျာက်စာတိ ့တွင် ထိ
သူတိ ့ကိ (ကန္တူ)ဟ ရးသား ဖာ်ြပ၍ တရပ်မှတ်တမ်းတိ ့တွင်ကား (ချိုင်တ)ဟ ရးသားသည်။ ပဂ ခတ် ကျာက်စာများ
အရ ထိ ခတ်က ကဒူးတိ ့သည် တ ကာင်း မို ့ ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ် သာ သင်းတွဲြပည်နှင့်မူးြမစ်ဝှမ်းအထက်ပိင်း ဒီပဲရင်း ဒ
သတိ ့၌ နခဲ့ က ကာင်း သိရသည်။
"၁၃ ရာစနှစ်အဦးပိင်း ပဂ ခတ်အတွင်းက ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိင်းတွင် မို ့ြပြပည်ရွာ တည် ထာင်ခဲ့ ပီး သာ
ြမန်မာတိ ့သည် ြမာက်ဖက်သိ ့ ြပန် ့နှ ့ ရ ့ ြပာင်း နထိင် ကရာ၌ ကဒူးတိ ့၏ ဒသကိပါ သိမ်းသွင်းခဲ့ က၏။ ထိအချိန်မှစ၍
ကဒူးတိ ့နှင့်ဆက်သွယ်မ ပိမိများြပားလာခဲ့သည်။
"ြမန်မာနိင်ငအထက်ပိင်းကိ ဗိတိသ တိ ့ တိက်ခိက်သိမ်းယူ ပီးသည့် နာက် ကဒူးတိ ့သည် ဝန်းသိ ဒသ(ကသာ
ခရိင်)ဆီမှ ြမာက်ဖက်သိ ့ တြဖည်းြဖည်း ရ ့ ြပာင်း နထိင်လာခဲ့ ကသည်။ ယခအခါတွင် သူတိ ့ကိ ကသာခရိင်အတွင်းရှိ
ဧရာဝတီြမစ်အ နာက်ဖက်ကမ်း ဒသ၌ အများဆး တွ ့ရသည်။ (စကားချပ်-ကဒူးလူမျိုးတိ ့အား အ နာက်ဖက်သား-ဟူ
၍ အထက်ပိင်းတွင် ခ ဝ သးခဲ့ြခင်း ရှ၏
ိ ။) ြမာက်ဖက်ဗန်း မာ်ခရိင်၊ ြမစ် ကီးနားခရိင်(ယခ ကချင်ြပည်နယ်)နှင့်အ
နာက် ြမာက်ဖက် အထက်ချင်းတွင်းခရိင်(ချင်းဝိ သသတိင်း)တိ ့၌လည်း ြပန် ့နှ ့ နထိင်လျက်ရှိသည်"ဟ ဖာ်ညန်းထား
၏။
ရာဇဝင်ပါ မာက္ခ ဒါက်တာသန်းထွန်းက ၄င်း၏ြမန်မာရာဇဝင်စာတမ်း အမှတ် ၁ တွင် ကတူး(ဝါ )ကဒူးလူမျိုး
များအ ကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဤသိ ့ ဖာ်ြပထား၏။
"ချင်းတွင်းအရပ်၌ ချင်းတိ ့ရှိ၍ ဧရာဝတီအညာ ဒသ၌ "ကန်တူ"တိ ့ရှိသည်။ ကန်တူကိ အသက်၊ သိ ့မဟတ်
သက် ဟူ၍လည်း ခ ၏။ သိ ့ သာ် ကန်တူတိ ့၏ တာင်ဖက်အကျဆး အစကိသာ ြမန်မာတိ ့က "သက်"ဟ ခ ပါသည်။
ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိင်းတွင် သက်တိ ့ြဖန် ့လျက် န ပီးြဖစ်၏။ ယင်းတိ ့သည် ြမန်မာနိင်ငတွင်းသိ ့ အ စာဆး ရာက်ရှိလာ
သာ တိဗက်ြမန်မာအနွယ်များ အပါအဝင် ြဖစ်၍ ဗဒ္ဓဘာသာဝင်များလည်း ြဖစ်၏။ ချင်း တာင်ကိ ကျာ်၍ မဏိပူရတိင်
အာင် ပါက် ရာက်သူများလည်း ြဖစ်သည်။ ယခတိင် ရခိင်ဖက်၌ ရှိ က သးသည်။ ရဘိတပယင်းနှင့်မူးအညာဖက်
တွင် န သာ ကန်တူအစကိ (သစ်)ဟ ခ ၏"ဟ ရးသားထား ပသည်။
ပါ မာက္ခ ဒါက်တာလစ်၏အယူအဆတွင်မူ "တရတ်တိ ့က တိက်ကန်(တ ကာင်း)သည် ကတူး( ရှးြမန်မာစာ
ကန်တူ(ကန္တူ)။ တရပ်၌ ကျိယန်တူ(ချိုင်တ)တိ ့၏ဗဟိဌာန ြဖစ်သည်ဟဆိသည်။ ကတူး(ကဒူး)တိ ့သည် ြမန်မာတိ ့ ြမန်မာ
နိင်ငအလယ်ပိင်းသိ ့ ဝင် ရာက်မလာ ကမီကပင် ထိ နရာ(တ ကာင်း)သိ ့ ရာက်ရှိ နနှင့်သည့်တိဘက်တိဘာမင်(တိဗက်
ြမန်မာ)မူရင်းအမျိုးစ အဝင်အပါ လူမျိုးစတစ ြဖစ်သည်ဟ ယူဆ ကာင်း" ဖာ်ြပခဲ့သည်။
ကဒူးရာဇဝင်အတ္ထုပ္ပတ္တိဟူ၍ကား ၁၃၂၃ ခ၊ ြပာသိလဆန်း ၁၅ ရက် န ့ မန္တ လး မို ့ ၈၂ လမ်း ရသာတန်း"ဇင်
ယာ်"ပနှိပ်စက်တွင် ရိက်နှိပ်ခဲ့သည့်ကသာခရိင် ပင်လယ်ဘူး မို ့နယ် ဘာ်တာ ကျာင်းဆရာ တာ်ဦးသီရိ ရးသား တာ်
မူ သာ " မာ်ဆယ်ရွာ စတီ တာ်သမိင်းနှင့်ကဒူးရာဇဝင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ"ဟူ သာ စာအပ်တအပ် တွ ့ရှိရဘူး၏။
ယင်းစာအပ်တွင် ပဂြပည် အ နာ်ရထာမင်း ကီးလက်ထက် တာ်တွင် သလ္လာဝတီြမစ်(ချင်းတွင်းြမစ်)၏အ ရှ ့
ဘက် မဟာ မိုင် တာ ကီးတွင် သဝရရာဇာ မည် သာ ကဒူးမင်း မင်းြပု ကာင်း(စာမျက်နှာ ၅) ဖာ်ြပပါရှိ၏။ ထိ ့ ကာင့်
အ နာ်ရထာနှင့် ခတ် ပိုင်အပ်စိး သာ မင်းရှိ ပီကိ ထာက် သာ် ကဒူးလူမျိုးတိ ့၏ယဉ် ကျးမအဆင့်အတန်းသည် ပဂ
ြပည်သူြပည်သားတိ ့နှင့် များစွာြခားနားြခင်း ရှမ
ိ ည်မဟတ်ဟယူဆနိင် ကာင်းသည်။
ထိ ့ြပင် ထိရာဇဝင်စာအပ်၌ပင် ကဒူးလူမျိုးအစသည် "ြမန်မာအစ တ ကာင်းက"ဟ ဆိရိးစကား ရှိခဲ့သလိ ကဒူး
လူမျိုးများကလည်း တ ကာင်းကပင် စခဲ့သည်ဟ ယူမှတ် ကာင်း တွ ့ရသည်။
က ဲ ကာ မို ့သမိင်းကိ ဖာ်ြပ သာအခန်း (စာမျက်နှာ ၇၈)တွင် အထက် ဖာ်ြပပါ တ ကာင်းအနွယ်အစကိ အ
ထာက်အထားအြဖစ် တဖန် ဤသိ ့ ဖာ်ြပချက် တွ ့ရြပန်သည်။
"ကဒူးလူမျိုးများမှာ ြမန်မာအစ တ ကာင်းက အဘိရာဇာမင်း ကီး၏နှမ တာ်-လင် ယာက်ျားကား စစ်သူ ကီး
အရာ န၍ သားငယ်ကရာဇာမင်း ကီးနှင့်ပင် အမထမ်း အရာထမ်းများ ြဖစ် က၍ ၄င်းစစ်သူ ကီးမိဘရားမှာ သား ယာ
က်ျား ၉ ယာက် မွး၏။ ၄င်းသား ယာက်ျား ၉ ယာက် အာက် အငယ်ဆး အဆင်းငါးြဖာနှင့်ြပည့်စ သာ သမီး တာ်
တ ယာက်ကိ မွးသည်။ "ပဉ္စာလ"ဟ သမီး တာ်၏အမည်ကိ ခ ဝ ခဲ့ က၏။
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" နာင်အရပ် ရာက် သာ် အမျိုးချင်းပင် ဆာင်နှင်း၍ ကရာဇာမင်းြပု သာအခါ ပဉ္စာလ-ဟူ သာ နှမ တာ်မှ
မွးသည့်သားကား ယာက်ျားချည်းပင် "ဆယ် ယာက်" မွး၏။ ဤသိ ့ သား ယာက်ျားချည်း ဆယ် ယာက် မွးသည်ကိ
ကထူးသည်ဟ အတ်အတ်ကျက်ကျက်ြဖစ်ကာ ထိအချိန်မှစ၍ "ကထူး"လူမျိုးဟ ခ ဝ ကသည်တွင် ( နာင် သာ်) "က
ဒူးလူမျိုး"ဟ ြဖစ်လာခဲ့ လသည်။
"ကရာဇာငယ်မင်း ကီးသည် ၄င်းကထူးလူမျိုးတိ ့အရန် ြဖစ် စြခင်းငှာ မို ့ရွာတည်၍ လွတ်လပ်စွာ နထိင် က
ရန် ြပာ ကား သာအခါ (ကထူးလူမျိုးတိ ့သည်) ဧရာဝတီြမစ်အ နာက်ဖက် သလ္လာဝတီြမစ်အ ရှ ့အရပ် ြဖစ် သာ နရာ
တိ ့၌ အနှ ့အြပား နထိင် က လသည်"ဟ ယင်းရာဇဝင်တွင် ဆက်လက် ဖာ်ြပထား၏။ ၄င်း ရ ့ ြပာင်း နထိင် ကသူတိ ့က
မို ့ရွာငါးဌာန တည် ကရာ "ပဉ္စာလငါး မို ့"ဟ ခ တွင်ခဲ့၏။
ပဉ္စာလငါး မို ့တိ ့ကား (ယ- ပျာ- ညာင်-ပင်း-နဂါးဆင်း)ဟ တွင် လသည်။ ယ-ယသာ မို ့(ယခ ရဘိခရိင် ဇီး
ကန်း မို ့အ ရှ ့ဘက်ရှိ ထန်းတပင် မို ့)၊ ပျာ-ငှက် ပျာတိင်ရွာ ရ ကက် ကျာ် စတီ တာ် ရှိသည်။ ညာင်- ညာင်ပင်သာ
ရွာမ။ ရဘိခရိင် ထန်းကန်းဘူတာအ ရှ ့ခရီး ၁ဝ မိင်ကွာ၌ ရှိသည်။ ပင်း-ပင်းသာ မို ့ ဟာင်း။ (ယခ တယ်ပင်ဘူတာြဖစ်
၏။) နဂါးဆင်း- ကာလင်း ကျာက်ြပင်သာ ဖလဲ ဝသဲကန်းတိ ့ အသီးသီးြဖစ် က၏ဟ ဆိသည်။
ဤပဉ္စာလငါး မို ့ကိ တည် ကအ ပီးတွင် ယခအ ခ ကာဘိး မို ့(ကာဘိးဆည် ကီးတည်ရာ)ကိလည်း ကဒူးလူမျိုး
များက ြမဖိ ့၍ တည်ခဲ့သြဖင့် "ကာဖိ ့"ဟ တွင်ရာမှ နာင်တွင် ကာဘိး ဟ ြပာင်းလဲ ခ တွင်သည်ဟ၄င်း၊ အဆိပါ ကာ
ဘိး မို ့အ နာက်ဘက်အရပ်၌လည်း ကထူးမ-မင်းသမီးကိယ်တိင် တည်ခဲ့ သာ မို ့ရှိရာ ယင်းကိ "ကဒူးမ-ရွာ"ဟ ခ ဝ
ခဲ့ ပသည်။
ဤသည် ရွ ့ကား ကဒူးရာဇဝင်အတ္ထုပ္ပတ္တိက သိမှတ်ဘွယ်ရာ အ ကာင်းြခင်းရာ ကာက်နတ်ချက်အချို ့ြဖစ်၏။
ကဒူး (သိ ့မဟတ်) ကတူးလူမျိုးများက ဗျာစည်အကကိ ရိးရာယဉ် ကျးမအကတခအ နြဖင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်။
ဗျာ-ဟူ သာ အသးအနန်းအစား ရှးမူမပျက် " ြပာ"ဟသာ သးစွဲ ကသည်။
ကဒူးလူမျိုးတိ ့တွင် "တူရိယာဂီတ"ြဖစ် ပ မနှင့်ပတ်သက်၍ ရှးအစဉ်အလာ ြပာ ကားခဲ့ သာ ဒ
တခရှ၏
ိ ။ ယင်းကား အာက်ပါအတိင်းဟူလိ။

ာရီပြပင်

" ရှးလူ ကီးသူမတိ ့သည် ညဉ့်ဦးယအချိန်၌ မိမိတိ ့သားငယ် ြမးငယ်တိ ့အား အိပ်တတ် က စရန် ဥဒါန်းစကား
ြဖင့် ြပာ ကား၍ သိပ်တတ် ကသည်မှာ "ကိးတန် ပါက်ဝ" နအဲခန်း- ခ လင်တဦးသည် တာင်ယာခတ်၍ ထားရာ
မျာက်ြဖူ ကီးတ ကာင်သည် ဗ တာင်ဗစည်တီးလျက် ခတ်(လှဲ)ထား သာ သစ်ပင်တိ ့ ြပန် ထာင်ကာ ပကတိအတိင်း
ြဖစ် န စြပန်သည်ဆိ၏။
"အဲခန်းသည် ခတ် မဲအတိင်း ြပန်ခတ်၍ တ စာင်းက စဉ်းစား၍ ချာင်း ချာင်း ကည့် နစဉ် မျာက်ြဖူ ကီး
လည်း ြပန်လာ၍ ရှးနည်းအတိင်း ဗ တာင်ကိ တီးခတ်၍ ခတ်လှဲထား သာ သစ်ပင်တိ ့ကိ မူလအတိင်း ြပန်ြဖစ် စ
ကာင်း တွ ့ရ၏။
"ထိအခါ အဲခန်းသည် စးလှစွာ သာ ကာ်ကိ စား ကာင်း အာင် ကျိုချက်၍ သူ ့ တာင်ယာအလယ်တွင် ထား
ထား ပီး အြခားစား ကာင်း သာ သစ်သီးတိ ့ကိလည်း ကာ်အိးအနား၌ စပထားခဲ့ ပီး ကွယ်ကာ တ စာင်းက ချာင်း
ကည့် န၏။
" မျာက်ြဖူ ကီးလည်း လာလတ်ြပန်၍ စားစရာ သစ်သီးတိ ့ကိ ြမင်လ င် ရှးဦးစား ပီးမှ ကာ်အိးကိလည်း နက်
၍စား လ၏။ ကာ် စးလူး၍ ကိယ်၌သတ် မျက်နှာ၌ သတ် လပ်၍ ကိယ်မှာကပ်၊ မျက်နှာမှာ ကပ် လက်မှာကပ်နှင့် ကာ်
အိးကိ နက်ြပန်စားြပန် ြပုလပ်၍ ကပ်ဖန်များသြဖင့် ကာ် ကာင့် မျက်စိ မြမင်တတ်ဘဲ ြဖစ် နစဉ် အဲခန်းသည် အမှတ်တ
မဲ့ မျာက်ြဖူ ကီး၏ဗစည်ကိ အတင်းလယူ၍ ရ လ၏။ ထိစည်မှာ "နတ်စ ကာစည်"ြဖစ်သည်ဆိ၏။ "ယခ ငါခတ်မည်ြပု
သာ တာင်ယာအတွင်းရှိ သစ်ပင်တိ ့သည် လဲ-လဲ"ဟဆိကာ တီးလ င် အားလးလဲကျကန်၏။
"အဲခန်းသည် တဆင့်တက်၍ ထိနတ်စည်ကိ တီးခတ် ပီး ြမင်းြဖူ ကီးနှင့်မင်းဝတ်တန်ဆာများ မိမိထ ရာက် စ
သည်"ဟူလိ။
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ကဒူး ြပာစည်အကြဖင့် ကျာ် ကားခဲ့သူတဦးမှာ ကသာခရိင် ဗန်း မာက် မို ့နယ်မှ ကဒူးအမျိုးသား ကီး"ဦး
ကျး"ဆိသူ ြဖစ်၏။ လွန်ခဲ့ သာ နှစ် ပါင်း ၅ဝ ကျာ်က ၄င်းသည် ကသာ မို ့ ပ သိ ့ ြပာင်း ရ ့ နထိင်သွားခဲ့၏။ အလှူ
အတန်းရှိ၍ လှည့်လည်ရာတိ ့တွင် ြပာတီးဝိင်းနှင့်ကခန်ကူညီ လ့ရှိ၏။
ရှးအခါက ကဒူး ြပာစည်တီးဝိင်းသမားတိ ့သည် ြပာကိ ရိးရိးမလွယ်သိင်းဘဲ နာက်ြပန်ပိး၍ အချက်ကျကျ
ကျင်လည်စွာ တီးခတ် ကခန်နိင်စွမ်းရှိ ကပကိ အ ကာင်းြပု၍ "စီက တာင် ပါသက်ရိး ြပာ ကီး နာက်ြပန်ပိး"ဟူ သာ
ဆိရိးစကားပင် ရှိခဲ့၏။ ထိစီက တာင်နှင်ပ
့ ါသက်ရိးမှာ ဗန်း မာက် မို ့နယ်ရှိ ကျးရွာအမည်များ ြဖစ် က ပသည်။
ကဒူး ြပာစည်တီးဝိင်း၌ ကခန်သူ ြပာမင်းသားသည် ဇာတ်မင်းသားများကဲ့သိ ့ ဝတ်စားဆင်ယင် ပီးလ င် ပဆိး
ရှည်ကိ အာက်ပိင်းကျိုက်၍ ပဆိး မိတ်စကိ ငှက် တာ် မီးသဏ္ဌာန်တ တာင်သာသာ ချထား၏။
လက်နှစ်ဖက်တွင် ဝါးလက်ခတ်ငယ်တခစီ ကိင်ထားကာ လက် ၃ ချာင်းြဖင့် တ ဖျာက် ဖျာက် ြမည် အာင်
တီးရင်း စည်းချက်ဝါးချက်ညီ "ကကွက"် ဖာ်၍ ကြပ၏။
ြပာတီးသူတိ ့က ပထမ ြဖည်းညင်းစွာ အ နှးတီးရာမှ အယိင်တီးကွက် ခပ်သွက်သွက် တီးသည့်အခါမျိုး၌ ြပာ
၏နတ်ခမ်းပန်းကးကိ တီးခတ်သြဖင့် ဝါးချက်အြဖစ် တီးလိက် ြပာကိ ခါက်လိက်လပ် ပး၏။
သွက်လက်လပ်ရှားလာ သာ တီးကွက်ကိ လိက်၍ ြပာမင်းသားကလည်း လိက် လျာညီ ထွ သွက်လက်စွာ
ကခန်လာရသည်။ မိမိလက်ထဲမှာ ဝါးလက်ခတ်က လးများကိ တ ဖျာက် ဖျာက် ဝါးသ ပးရင်း ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ ့ကာ
ပဆိး နာက် မီးစကိ စည်းချက်နှင့်အညီ မရင်းကရင်း ြမူးရင်တက် ကစွာ လပ်ရှားကခန် က လသည်။
ဤ နရာ၌ အလျဉ်းသင့်၍ " ဗျာမင်းသား"ဟူ၍ ပ ပါက်လာခဲ့ြခင်းနှင့်ပတ်သက် ပီး "သဘင်ဝန်"အမည်ခ
ဆရာ ကီးဦးန၏(ြမန်မာသဘင် လာက)စာအပ်တွင် တွ ့ရချက်ကိ အနည်းငယ် ဖာ်ြပလိ ပသည်။
ြမန်မာဇာတ်သဘင် လာက၏စတတ္ထ ခတ်ဟ ပိင်းြခားြပ သာ ပဂမင်းလက်ထက် ခတ်အခါက ဗ- မာင်ကျန်
ပ ဆိသူမှာ အရပ်အလှူအတန်းပွဲများတွင် ဇာတ် ယာင် ယာင် ြမဝိင်းပွဲက လးများ၌ နာမည်ရသူတဦး ြဖစ်၏။
ထိ ခတ်က အလှူအတန်းတိ ့မှာ " ဗျာသွင်း" က၏။ ထိအခါ ဗ- မာင်ကျန် ပ ကိ မခချင် သာ အသွက်လ ာ
သွက် ဗျာသမား မာင်လန်းဆိသူက "မင့်လူ လာက် တာ့ ဒိ ့လည်း စွမ်း ဆာင်နိင်ပါသည်"ဟ ဗျာတီးရာမှထ၍ ြပာ
လ့ဆိ လ့ က လ့ရှိရာက တစတစ နာမည်ထွက်လာ ပီးလ င် " ဗျာ မာင်လန်း"ဟူ၍ နာမည်ရ " ဗျာမင်းသား"ြဖစ်လာ
လသည်ဟသိမှတ်ရ ပသည်။
ဗျာတီးဝိင်းတွင် တီးမတ်သည့်သီချင်းမှာ ယိးဒယား၊ ပတ်ပျိုး စသည်တိ ့မှ ထိက်သင့်ဆီ လျာ်ရာကိ ရွးနတ်၍
တီးမတ် က လ့ရှိ ပီး နှး နှးနှင့်ြမန်ြမန် တီးမတ်ြခင်းသာ ြဖစ်၏။ ဗျာသီချင်းဟူ၍ သီးသန် ့ မ တွ ့ရဘူး ပ။
ရှးအခါက ဘရင်နှင့်သက်ဆိင်ရာ စည် ဗျာအဖွဲ ့များ၌ တီးမတ် လ့ရှိ သာ တးသွားသီချင်းမှာ "သးဖန်ချီ-သး
ဖန်ချ" ခ
တးသွားနှင့်ရတများ သီဆိတီးမတ် လ့ရှိ ကာင်း နားခ တာ် မို ့စား ကီးဦး ရြခည်၏အဘိရကပျို ့အပိဒ်
၁၆၃ အရ၄င်း၊ စည် တာ်ခလကာ၌၄င်း၊ စပ်ဆိ ဖာ်ြပြခင်းများ တွ ့သိရသည်။
အဆိပါ သးဖန်ချီ-သးဖန်ချ တးသွားမှာ ယခ ခတ် ဇာတ်ပွဲများတွင် နတ်က တာ်ကြပရာ၌ တီးမတ် လ့ရှိ က
သာ " လးက န်းစ ကာ"အစချီသးဖန်ချီ-သးဖန်ချ တးသွားကဲ့သိ ့ပင် တီးမတ် ကလိမ့်မည်ဟ ပညာရှင်တိ ့က ယူဆ က
ပ ကာင်း။
(ဤ ဆာင်းပါး ြဖစ် ြမာက် ရးအတွက် ပ ကမ်းနှင့်တကွ အ ထာက်အထား အချက်အလက် ရှာ ဖွကူညီခွင့် ြပု
ဖာ်ရ သာ ဆရာဦးဗ သာ်(စစ်ကိင်း ရွာသစ် ကီးတိင်းရင်းသားဖွ ့ဖိုးမသိပ္ပ ကျာင်း)နှင့်စာ ရးဆရာ ကသာလှဝင်းနွယ်၊
ကသာသင်း မးတိ ့အား ကျးဇူးတင်ပါ၏။)
မာင်ဉာဏ်ဝန်
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