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လ့လာစရာ

ဆလတိ ့အ ကာင်း တ စ့တ စာင်း
နယ်ြခား မာင်

စာ ပလပ်သားမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၃ ခ၊ ဩဂတ်လ၊ အမှတ် ၂၈၊ နှာ ၃၈-၄ဝ ထိ။
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ဆလတိ ့ နထိင်ရာ ဒသ
တနသာရီတိင်း မိတ် ကာ့ သာင် ပင်လယ်ကမ်းတ လ ာက်နှင့်ပင်လယ်ြပင်၌ ရှိ သာ က န်း ကီးက န်းငယ်
အသွယ်သွယ်တိ ့တွင် အိးအိမ် အတည်တကျ မတည် ထာင်ပဲ ဝါးနှင့် ကိမ်တိ ့ြဖင့် ြပုလပ်ထား သာ ကဗန်း ခ လှငယ်
တိ ့ြဖင့် လှည့်လည်သွားလာ နထိင်လျက် ရှိ သာ မွန်ကင်း ခ ဆလတိ ့သည် ယခအခါ မိသားစ ပါင်း ၇၆၉ ခန် ့သာ ရှိ
သည်။ ဆလ ဟူ သာ အ ခ မှာ ြမန်မာတိ ့က ခ သာ အ ခ အ ဝ ြဖစ် ပီး ၄င်းတိ ့ကမူ သူတိ ့ကိယ်သူတိ ့ မာ်ကင်းဟ
ခ ကသည်။ ယိးဒယားဘက်တွင် နထိင် က သာ ဆလတိ ့ကမူ ထင်မိန်း ဟ ခ သည်။ "မွန်ကင်း"မှာ ပင်လယ်တွင်
ပျာ်သည်ဟ အဓိပ္ပါယ်ရ ပီး "ထင်မိန်း"၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ယိးဒယားသစ်ဟ ခ သည်။ ယိးဒယားတွင် နထိင် က သာ
ဆလများကိ ယိးဒယားအစိးရက အခမဲ့ ပညာသင် ပးြခင်း၊ ဆးကသြခင်းတိ ့ ကာင့် ၄င်းတိ ့က ယိးဒယားရဲအြဖစ် ြပန်
လည်၍ တာဝန်ထမ်း ဆာင် ပး ကသည်။ ၄င်းဆလတိ ့သည် ဇာဒက် ကီး၊ ညာင်ဝိ၊ လမ်းပိက န်း၊ ဒန်းက န်းတိ ့တွင် န
ထိင် ကသည်။

ဆလတိ ့၏ဇာစ်ြမစ်
၁၆၇၅ ခနှစ်၊ ဗိတိသ လူမျိုး ဗာင်း ရး ဆိသူ စာ ရးဆရာ၏ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွင် ဆလတိ ့ကိ ဆီလီဘာဟ
ခ ကာင်း ဖာ်ြပ၍ ၁၈၉၁ ခနှစ်၊ သန်း ခါင်စာရင်း အစီရင်ခစာတွင် ဆလတိ ့ကိ ဆီလန်ဟ ဖာ်ြပထားပါသည်။ ယင်း
တိ ့၏မူလ နထိင်ရာ ဒသမှာ မ လးက န်းဆွယ် ြဖစ်ဟန်တူသည်။ မ လးက န်းဆွယ်တွင် နထိင်ခဲ့ရာ မ လးတိ ့ ဝင်
ရာက်လာရာမှ မူလဇာတိ ဒသကိ စွန် ့ပစ်၍ ပင်လယ်ြပင်ရှိ က န်းများတွင် လှည့်ပတ် နထိင် ကသည်ဟ ယူဆဖွယ် ရှိ
သည်။
ဆလတိ ့၏သမိင်း ကာင်းကိ လ့လာ သာ စကီနှင့်ဗလက်ဂဒင်ပညာရှင်နှစ်ဦးကမူ လွန် လ ပီး သာအခါက
အင်ဒိချိုင်းနား တာင်ပိင်း ဒသ၌ ဆလနှင့်မွန်ခမာတိ ့သည် လူမျိုးချင်း အဆက်အနွယ် ြဖစ်ခဲ့ဖူးလိမ့်မည်ဟ ထင်ြမင်ယူ
ဆ သာ သ ဘာရှိသည်။ ထိသိ ့ ထင်ြမင်ြခင်းမှာ ဆလတိ ့သည် မ လးက န်းဆွယ်ရှိ ဂျာကွန်လူမျိုးနှင့်ဆက်စပ် နသည်ဟူ
သာ အယူအဆ ကာင့် ြဖစ်သည်။
ဂျာကွန်တိ ့မှာ မ လးက န်းဆွယ်ရှိ ခတ်ဦး မ လးလူမျိုးများ ြဖစ်သည်။ ယင်းတိ ့သည် ဩရန်ဗူကစ် ခ တာင်
တန်းသားများနှင့်ဩရန် လာက် ခ ပင်လယ်သားများဟူ၍ ရှိ ကရာ ဩရန် လာက်လူမျိုးထဲတွင် ဆလတိ ့ အပါအဝင်
ြဖစ်သည်။ မ လးလူမျိုးတိ ့ ကိယ်တိင်က ဆလတိ ့ကိ ဩရန်ဗီဆင်ဟ ခ ကသည်။ ဩရန်ဗီဆင်ဟူ သာ ဝါဟာရမှာ ဆီ
လန်လာနှင့်မလက္က ာကမ်း ြခရှိ ဂျာကွန်လူမျိုး အပါအဝင် ဩရန်ဗီဆီလီ ခ ပင်လယ်သားတိ ့၏အမည်နှင့်အနည်းငယ်
ဆင်သည်ဟ ြမန်မာ့စွယ်စကျမ်းထဲတွင် ဖ ြပထားသည်။
အချို ့က လွန်ခဲ့ သာ ၁၆ ရာစနှစ်က က မ္ဘာဒီးယားနွယ်ဝင် ရှချင်းလူမျိုးထဲမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟဆိြပန်
သည်။ ဆလတိ ့ကမူ ၄င်းတိ ့က သူတိ ့သည် ပ တူဂီလူမျိုးထဲမျ ဆင်းသက်လာ ကသည်ဟလည်း ဆိသည်။ ပ တူဂီတိ ့
သည် မိမိ နရပ်သိ ့ မြပန်နိင် သာ တချို ့ကန်သည်များနှင့်အတူ ပင်လယ်တွငး် က န်း ကီးက န်းငယ်တိ ့၌ ခိ အာင်းကာ
ပင်လယ်ဒြမများအြဖစ်သိ ့ ရာက်ရှိလာခဲ့ရာမှ အ ကင်းအကျန်တချို ့၏ဆက်နွယ်မ ကာင့် ဆလများ ြဖစ် ပ လာခဲ့သည်
ဟလည်း အချို ့က ယူဆ ကြပန်သည်။ မည်သိ ့ပင် ဆိ စကာမူ ြမန်မာ့စွယ်စကျမ်း ကီးက ဆလလူများသည် မ လးရှားအ
နွယ်ဝင်များဟ ဖာ်ြပထားြခင်းမှာ မှန်ကန်သည်ဟ အများကပင် လက်ခ ကသည်။ ၄င်းတိ ့၏ ြပာဆိပတွင်လည်း မ လး
လူမျိုးများ၏စကားအသးအနန်းများလည်း ပါဝင် နသည်။ ၄င်းတိ ့မှာ စာ ပဟူ၍ လးဝမရှိပါ။

ဆလတိ ့ နထိင်ပ
ဆလတိ ့၏ လှကိ ၄င်းတိ ့ဘာသာစကားြဖင့် "ကဗန်း"ဟ ခ သည်။ ကဗန်းမှာ ကိမ်ြဖင့် ြပုလပ်ထား သာ လှ
ြဖစ်၍ သးနှစ်လ င် တစ် ကိမ် အသစ်လဲ ကသည်။ ပါင်းမိးမှာ ဓနိ သိ ့မဟတ် တဂျက်ရွက်ကိ စပ်၍ ရက်ထား သာ ပါင်း
မိးြဖစ်သည်။ သူတိ ့အဖိ ့ ထိ လှသည်ပင် အိမ်ြဖစ်၍ ရာသီဥတ သာယာ နသမ ကာလပတ်လး လှငယ်တွင် မိသားစအား
လး တင် ဆာင်၍ ပင်လယ်တွင်း လှည့်လည် နထိင် ကသည်။ မိးရာသီ ကျ ရာက်လာ သာအခါ၌မူ က န်း ကီးက န်းငယ်
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ပင်လယ်ကမ်း ြခတိ ့၌ သး လးလမ မိးခိ နထိင် ကသည်။ ထိအခါ ြခတရှည် သာ တဲအိမ်များကိ ကမ်းစပ်တွင် ဆာက်
လပ်၍ နထိင် က ပသည်။

အလပ်အကိင်
ဆလတိ ့သည် ရကူး ရငပ် ကျင်လည် ကသြဖင့် ငါးဖမ်းြခင်း၊ ခရင်းခွာြခင်း၊ ကျာက်ပန်း ကျာက်ခက် ကာက်
ြခင်း၊ ပင်လယ် မ ာ့ဖမ်းြခင်း၊ ဖျာရက်ြခင်း၊ ခရကမာငပ်ြခင်း စသည်တိ ့ြဖင့် အသက် မွးြမူ ကသည်။ ယခင်က ဆလတိ ့
သည် ငွ ကးများ မသးစွဲတတ်သြဖင့် ၄င်းတိ ့ ပင်လယ်ထဲမှ ရရှိ သာ ခရကမာ၊ ပင်လယ် မ ာ့တိ ့ြဖင့် ၄င်းတိ ့လိအပ် သာ
ပစ္စည်းများကိ လဲလှယ် ကသည်။
ပင်လယ် မ ာ့သည် ပင်လယ်ကမ်း ြခတ လ ာက် အလွန် ပါများ သာ ရသတ္တဝါမျိုး ြဖစ်သည်။ ယင်းကိ ဆလ
တိ ့က ဖမ်းဆီး ပီး တရတ်ကန်သည်သူ ဌးများထ ပစ္စည်းများနှင့်လဲလှယ်မ ကာင့် ယခအခါ ပင်လယ် မ ာ့သည် အဖိးတန်
စျး ကာင်း၍ အရသာအရှိဆး သာ အစားအစာတခ ြဖစ်လာသည်။
ကာ့ သာင်း မို ့နယ်ရှိ တရတ်လမ
ူ ျိုးများသည် ၄င်းတိ ့၏အဖိးတန် ထတ်ကန်များကိ မက် မာအလိရှိသြဖင့်
ဆလအမျိုးသမီးများကိပင် လက်ထပ်ယူ န ကသည်။ ဆလတိ ့၏အ ကာင်းဆး အ ကိုက်ဆး အစားအစာမှာ လိပ်သား
နှင့်ငှက် ပျာသီးများ ြဖစ် ကသည်။ ဆးလိပ် သာက်သးြခင်း မရှိပဲ ဆး ြခာက်ကိ ဝါး ကသည်။ ဆး ြခာက်ကိ မမှဝ
ီ ရ
ဲ
ပါ က ၄င်းတိ ့အလပ် မလပ်နိင် က ပ။ ယခင် လှာ်တက်ကိ အသးြပုတတ် သာ ၄င်းတိ ့သည် ယခအခါ လှတွင် စက်
တပ်၍ ပင်လယ်ထဲ၌ သွားလာကျက်စားလျက် ရှိ ကသည်။

ဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာ
ဆလလူမျိုးတိ ့သည် တစ်နှစ်လ င် တစ် ကိမ်သာလ င် ြပုလပ် လ့ရှိ သာ နတ်ပူ ဇာ်ပသြခင်း၊ သိ ့မဟတ် သချုင်း
ရှိခိးြခင်း၊ သိ ့မဟတ် နှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ်ကိ ဧ ပီလနှင့်ဆ သာ ြမန်မာလြပည့် န ့မှ အစြပု၍ သးရက်တင်
ိ တိင် ကျင်းပ က
သည်။ ၄င်းတိ ့သည် နတ်ကိ အ လးအနက် ယ ကည် ကသည်။ အထူး လးစား ကသည်။ ၄င်းတိ ့တွင် ကိယ်ပိင်စာ အသး
အနန်း မရှိ ကသြဖင့် ထိ န ့ ထိရက်ကိ ရာသီအလိက်ပွင့် သာ ပန်းကိ အမှတ်သညာြပု၍ ြပုလပ်ြခင်း ြဖစ်၏။ နွယ်နီပန်း၊
သိ ့မဟတ် အာက်အ ခ နတ်ပန်းသည် ဧ ပီလနှင့်ဆ သာ ြမန်မာလြပည့် န ့တွင် အဖူးအငများ ပွင့်အာလာ ပီး တခိင်လး
နီဝင်းလာသည်။ ထိအချိန်သည် ဆလတိ ့ နတ်ပူ ဇာ်ပသ သာအချိန် ြဖစ်သည်။ တြခားရက် န ့များတွင် ြပုလပ်ကျင်းပ
ြခင်း၊ နတ်ပူ ဇာ်ပသြခင်း မြပုလပ်နိင် ကာင်း အယူရှိခဲသ
့ ည်။ သချုင်းရှိခိးြခင်း၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲ ြပုလပ်ြခင်းသည် နတ် ပူ
ဇာ်ပသြခင်းနှင့်အတူတူပင် ြဖစ်သည်။
နတ်ပူ ဇာ်ပသြခင်းကိ မိဘ ဆွမျိုး တဦးဦးသည် မိမိတိ ့ နထိင်ရာ ရွာတွင် သဆးမည်ဆိပါက ၄င်း သဆး
ြမုပ်နှထားရာ သချုင်းသိ ့ တရွာလးသွား၍ ြပုလပ် လ့ရှိသည်။ နတ်ပူ ဇာ်ပသြခင်း မြပုလပ်မီ ၄င်းတိ ့သည် ပင်လယ် ရ
လိပ်ကိ မ တွ ့ တွ ့ အာင် ပထမဦးစွာ ရှာ ကသည်။ ပင်လယ် ရလိပ်၏ဦး ခါင်းကိ ြဖတ်ယူထားရသည်။ ပထမတွင် တိင်
လး ကီးကိ စိက်ထူ၍ နတ်ရပ်ကဲ့သိ ့ ြပုြပင် ပီး ဆးနီ ရာင်စကွက်များ သတ်ကာ တခွန်ကက္က ားများ စိက်၍ သချုင်းတွင်
တိင်လး ကီးကိ စိက်ထူ ကသည်။ တြခား ကက်ဘဲ သစ်သီးမျိုးစနှင့်အတူ ပင်လယ် ရလိပ်၏ဦး ခါင်းကိ ယူ၍ သချုင်း
ကန်းတွင် မီးထွန်းပူ ဇာ် ကသည်။
နတ်ကသူတိ ့သည် နတ်ဆရာအဘိး ကီး ရွတ်ဆိအ ပီး တ ယာက်လက်တ ယာက် ဆွဲချိတ်ကာ ပတ်လည်ဝိင်း၍
အာ်ဟစ်ြမူးထူး ကခန် ကသည်။ တချို ့က သစ်တး ကီးကိ အလယ်မှ ချည်ထား ပီး တဘက်တချက်ဆွဲကာ ပင်လယ်ထဲသိ ့
ချ၍ ငါးဖမ်းသကဲ့သိ ့ ြပုလပ် ကသည်။
ဆလတိ ့ ပူ ဇာ်ပသ သာ က န်း စာင့် သာနတ်နှင့်ပင်လယ် စာင့် သာနတ်များသာ ြဖစ် ကသည်။ ထိနတ်များ
ကိ မပူ ဇာ် မပသပါ က မ ကာင်းကျိုးကိ ပးနိင်သည်ဟ ယ ကည် ကသည်။ သိ ့ သာ် ၄င်းတိ ့တွင် နတ် ကာင်းများ
လည်း ရှိသည်။ ထိနတ်မှာ တူးဒါးဟ ခ သည်။ တူးဒါးဟူ သာ နတ်မှာ လာကကိ ဖန်ဆင်း ပး သာ နတ် ကာင်းနတ်
ြမတ်ဟယူဆ၍ ၄င်းနတ်ကိ မကိးကွယ် မပသလ င် အြပစ်မ ရာက်နိင်ဟ ယူဆ ကသြဖင့် ယခလိ ကီးကျယ်ခမ်းနား
လးစားစွာ မြပုလပ် ကပါ။
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ယခင်က ကာ့ သာင်း မို ့တွင်လည်း ဆလတိ ့ နတ်ပူ ဇာ်ပွဲကိ ြခာက် ကိမ်တိတိ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆလများ
သည် မိမိ နထိင်ရာ ရွာတွင် တဦးတ ယာက် သဆးပါက ထိရွာတွင် ြမုပ်နှ ပီး တရွာလး တြခား နရာသိ ့ ြပာင်း ရ ့
သွား ကသည်။ အဆိးမိစ္ဆာများ ဝင် ရာက်လာသည်ဟ ဆိ ကသည်။
ထိ ့ နာက် သူတိ ့ရွာထဲသိ ့ တြခားသူစိမ်းဧည့်သည်များ ရာက်ရှိလာပါကလည်း ရွာ စာင့်အြဖစ် အဘိးအိတဦး
အား ချန်ထားခဲ့ ပီး တြခားတ နရာသိ ့ ြပာင်း ရ က
့ ြပန်သည်။ ဆလတိ ့ သဆးပါက ယခင်က လင့်စင်ထိး ပီး စင် ပ
တွင် ထားခဲ့ရာမှ ယခအခါ သဲတွင် တူး၍ ြမုပ်နှ ကသည်။ သဆးသူတွင် လှကိ ထက်ြခမ်းခွဲ ပီး စက်များ၊ ရ ငွ၊ အဝတ်
များ၊ လှကိရိယာများကိပါ ၄င်းနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ ြမုပ်နှလိက်သည်။ ဆလတိ ့သည် နတ်ကိ အလွန်ယ ကည် ကသြဖင့် လူ
မမာများ ရှိပါက နတ်များကိ ပသ၍ ကသ ကသည်။

လက်ထပ်မဂလာ ဆာင်ြခင်း
ဆလတိ ့သည် အပျိုလူပျို နှစ်ဦးသ ဘာတူ သိ ့မဟတ် ယာက်ျားက ချစ် ကိုက်လ င် အာင်သွယ် တာ် ခ လူ
ကီးတစ်ဦးအား ထဘီသးထည်၊ သိ ့မဟတ် ရထည်ပစ္စည်းတခခကိ ယူ၍ အမျိုးသမီးမိဘအား ပးဆက် စရသည်။ မိဘ
ြဖစ်သူက သမီးအား ခ ယူ၍ မည်သူက လာ ရာက် ပးသွား ကာင်း ြပာလျက် အပ်လိက်ရသည်။ အမျိုးသမီးက
သ ဘာတူလ င် လက်ခရ ပီး သ ဘာမတူလ င် ြပန် ပးလိက်ရသည်။ ထိ ့ နာက် အမျိုးသမီးသည် ယာက်ျားလူပျို နာက်
သိ ့ လိက်သွားရ ပီး လှအသစ်တစီး ြပုလပ်ကာ အိးသစ်အိမ်သစ် ထူ ထာင် ကသည်။ တချို ့ကလည်း မိဘများ ရှ ့တွင်
လက်ထပ် က ပီး အရက်များြဖင့်ပင် က း မွးဧည့်ခ ကသည်။ မဂလာ ဆာင် ပီး၍ ယာက်ျားြဖစ်သူသည် အမျိုးသမီးမိဘ
ထတွင် သးနှစ်ခန် ့ အလပ်အ က း ြပုရသည်။ ထိအတွင်း ယာက်ျားသားတဦး ပါက်ဖွားလာပါက မိဘများနှင့်ခွဲသွား
ကရသည်။ အကယ်၍ ယာက်ျားသား လး မွးဖွားြခင်း မရှိပါက သးနှစ်လွန် ြမာက်မှ ခွဲထွက်ရသည်ဟ အယူရှိ လ
သည်။
ဆလတိ ့သည် ြမန်မာ့ပင်လယ်ကမ်း ြခအတွင်း ပင်လယ်လူမျိုးစအ နြဖင့် ယခအခါ တြဖည်းြဖည်း တိမ် ကာစ
ြပု န ပီ ြဖစ် သာ ကာင့် ၄င်းတိ ့ မတိမ် ကာ မ ပျာက်ပျက်မီ တိကျမှန်ကန် သာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ပ ထွက်လာ
နိင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် တင်ြပရှာ ဖွ ရးသားလိက်ရပါ ကာင်း။
နယ်ြခား မာင်
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