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ရိးရာ တးသီချင်းက ြပာ သာ

လိင်မီးတိ ့၏ခွန်က ဲပွဲသမိင်းအစ
ဆလိင်း သာင်းဆိင်လ န်း

ဂီတပ ဒသာမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၃-ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အတွဲ-၂၊ အမှတ်-၄၂၊ နှာ-၃၁-၃၄ အထိ။

1

ebook is created by www.ShanYoma.Org

"ခွန်က ဲအဲကျူအဲ၊ လသင်အဲပီး၊ ဘွဲ ့နူးအဲ ဟာင်၊ မန် ဆွးအဲ စ၊ အယးအဲ၊ ယာသာ အ"
ဤ တးသီချင်းသည် ချင်းြပည်နယ်အလယ်ပိင်းတွင်

နထိင် က သာ လိင်မီး(Laimi)တိ ့၏ရိးရာပွဲ

လမ်းသဘင်များအနက် ခွန်က ဲပွဲသမိင်းအစကိ ြပာြပ သာ တးသီချင်းြဖစ်သည်။
ယင်း တးသီချင်း၏အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ" ပျာ်စရာရင်စရာ၊ ခွန်က ဲပွဲဟာ၊ ဘွဲ ့နူးြမစ်ဝှမ်းမှ၊ ဦးမန်း ဆွက၊ စတင်ခဲ့တာ"
လိင်မီးတိ ့၏ရိးရာပွဲလမ်းသဘင်များအနက် ထင်ရှား သာ ပွဲလမ်းသဘင်များမှာ(၁) လာင်သခ်ပွဲ
(၂)ခွန်က ဲပွဲ
(၃)သီးနှ အာင်ပွဲ
(၄)ရန်သူ အာင်ပွဲ
(၅)တိရ စ္ဆာန် အာင်ပွဲ
(၆) ဘွ သ ဘွပွဲ
(၇)ဝါးညပ်ကပွဲ
(၈)ငါးဖမ်းပွဲတိ ့ ြဖစ်သည်။
လာင်သခ်ပွဲသည် ရိးရာပွဲလမ်းသဘင်များအနက် အဆင့်အြမင့်ဆးြဖစ်သည်။ ခွန်က ဲပွဲ နှစ် ကိမ်ြပု
လပ် ပီးမှ လာင်သခ်ပွဲ ြပုလပ်ခွင့်ရှိသည်။ စာ ရးသူ ငယ်စဉ်က ခွန်က ဲပွဲ ြပုလပ်သည်ကိ ြမင်ဖူး သာ်လည်း
လာင်သခ်ပွဲြပုလပ်သည်ကိ မြမင်ဖူး ပ။ ယခင်က ပွဲြပုလပ် ပီး သာ လာင်ဟ ခ သည်ပ
့ ျဉ်ြပား ကီးများကိ
တာ့ ြမင်ဖူးပါသည်။
သီးနှ အာင်ပွဲသည်

သီးနှအမျိုးမျိုးကိ

တင်းတရာထွက် အာင်

စိက်ပျိုးထတ်လပ်နိင်သူများက

အာင်ပွဲကျင်းပနိင်သည်။ ဥပမာ - စပါး၊ လူး၊ ဆပ်၊ ြပာင်းစသည့်သီးနှများ တမျိုးမျိုးကိ တင်းတရာထွက်
အာင် ထတ်လပ်နိင်သူသည် သီးနှ အာင်ပွဲ ြပုလပ်ခွင့်ရှိသည်။
ရန်သူ အာင်ပွဲမှာ ယခင်က တနယ်နှင့်တနယ် တိက်ခိက် ကရာတွင် အနိင်ရသူတိ ့က ြပုလပ်ခွင့်ရှိ
သည်။ တိက်ပွဲတွင် ရရှိ သာ ရန်သူ ့ ခါင်း၊ သိ ့မဟတ် ပစ္စည်း၊ လက်နက်များကိ ယူ ဆာင်လာ ပီး အာင်ပွဲြပု
လပ် ကသည်။
တိရ စ္ဆာန် အာင်ပွဲသည် လူကိ ရန်မူ သာတိရ စ္ဆာန်များအား ပစ်ခတ်ရရှိ သာအခါ အာင်ပွဲခ လ့ရှိ
ကသည်။ တချို ့ ကျးရွာများတွင် ယ န ့တိင် ြပုလပ် လ့ရှိပါသည်။ လူကိ ရန်မမူတတ် သာ ချ၊ ဆတ်၊ သမင်
ဒရယ်များ ပစ်ခတ်ရရှိ သာအခါ

အာင်ပွဲခခွင့်မရှိ ပ။ ကျား၊ ဝက်ဝ၊
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တိရ စ္ဆာန်များ ပစ်ခတ်ရရှိ သာအခါ

အာင်ပွဲခ လ့ရှိပါသည်။ မိမိကိယ်တိင် မပစ်ခတ်နိင်သည့်တိင်

ဆွမျိုး

သားချင်းများ ပစ်ခတ်ရရှိ သာတိရ စ္ဆာန်၏ ခါင်းကိ ယူ ပီး အာင်ပွဲခခွင့်ရှိသည်။
လာင်သခ်ပွဲ၊ ခွန်က ဲပွဲ၊ ဘွ သ ဘွပွဲ၊ ရန်သူ အာင်ပွဲ၊ တိရ စ္ဆာန် အာင်ပွဲ ြပုလပ်ဖူး သာသူများကိ
ယာက်ျားပီသသည်ဟသတ်မှတ် ကသည်။ ထိ ့ ကာင့် အထက်ပါ ပွဲတခခြပုလပ် သာအခါ ယင်းပွဲမျိုးတခခ
ကိ ြပုလပ်ဖူးသူများသာ စားရသည့်အစားအစာများကိ သီးြခားြပုလပ် ပီး စား သာက် ကသည်။ ခါင်ရည်နင
ှ ့်
အရက်များလည်း သီးြခားြပုလပ် ပး ကရသည်။ ထိပွဲမျိုး တခါမ မြပုလပ်ဖူး သာသူ( ယာက်ျား)များသည်
အမျိုးသမီးများ က လးများနှင့်အတူ စား သာက် ကရသည်။
ဝါးညပ်ကပွဲနှင့်ငါးဖမ်းပွဲသည် ကွယ်လွန်သူများအတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစများ ြပုလပ် ပးြခင်းြဖစ်
ပါသည်။ ငါးဖမ်းပွဲသည် ယခအခါ အပျိုလူပျိုများ ပျာ်ပွဲရင်ပွဲအြဖစ်လည်း ြပုလပ် ကပါသည်။ ဝါးညပ်ကပွဲ
နှင့်ခွန်က ဲပွဲများ၏ နာက်ဆး န ့များတွင်လည်း ငါးဖမ်းပွဲ ြပုလပ် ကပါသည်။ ခွန်က ဲပွဲကိ ခနစ်ရက်တိတိ
ကျင်းပရာ ထိခနစ်ရက်အတွင်း ရွာထဲရှိ ရွာသားက လး လူ ကီးအားလး ခွန်က ဲပွဲြပုလပ် သာအိမ်တွင် တ
ပျာ်တပါး စား သာက် က ပီး နာက်ဆး န ့တွင် မိမိတိ ့ကိယ်ကိ သန် ့ရှင်း စရန်နှင့်ပွဲ ပီးဆး ကာင်း အထိမ်း
အမှတ်အြဖစ် နီးရာြမစ် ချာင်း၊ အင်းအိင်များသိ ့ သွား ရာက် ပီး ငါးဖမ်းြခင်း ရမိးချိုးြခင်း ြပုလပ် က လ
သည်။
ဘွ သ ဘွပွဲသည် ခွန်က ဲပွဲ၏အ ကိုပွဲြဖစ်သည်။ ဆိလိသည်မှာ ခွန်က ဲပွဲြပုလပ်မည့်သူသည်

ဘွ

သ ဘွပွဲကိ ဦးစွာ ြပုလပ်ရသည်။ ဘွ သ ဘွပွဲနှင်ခ
့ ွန်က ဲပွဲကိ တဆက်တည်း ြပုလပ်ခွင့်လည်းရှသ
ိ ည်။ တ
ချို ့မှာ ဘွ သ ဘွပွဲြပုလပ် ပီး တနှစ် ကာမှ ခွန်က ဲပွဲ ြပုလပ်သည်လည်း ရှိသည်။ တချို ့ ဘွ သ ဘွပွဲြပုလပ်
ပီး ခွန်က ဲပွဲ ဆက်လက်မြပုလပ်နိင်သူများလည်း ရှသ
ိ ည်။
လိင်မီးတိ ့၏ရိးရာဓ လ့ ထးစ၌ " ဘွ သ ဘွပွဲ"သည် လွန်စွာအ ရးပါအရာ ရာက် လသည်။ အ
ကာင်းမှာ တ ယာက်နှင့်တ ယာက် စကားနိင်လ ကရာ၌ " ဘွ သ တာင် မ ဘွတဲ့ ကာင်"( ဘွ သ ဘွပွဲ
တာင် မလပ်တဲ့လ)ူ ဟူ၍ ြပာဆိ က သာ ကာင့် ြဖစ်သည်။
အလားတူ ခွန်က ဲပွဲသည်လည်း အ ရး ကီး သာပွဲြဖစ်သည်။ အ ကာင်းမှာ လိင်မီးအမျိုးသားတ
ယာက်သည် မယားသး လး ယာက် ရှိလ င် ခွန်က ဲပွဲြပုလပ် သာအခါ ခွန်ဟ ခ သာပ ဒသာစင် ပ တွင်
တင် ပီး အများက စ ပါင်းမချီကာ ကရ သာသူသည် မယား ကီးဟအသိအမှတ်ြပု က လသည်။ သိ ့ သာ် ခွန်
က ဲပွဲသည် အကန်အကျများ သာ ကာင့် လိင်မီးအမျိုးသားတိင်း မြပုလပ်နိင် က ချ။
ခွန်က ဲပွဲကိ ခနစ်ရက်တိင်တိင် ြပုလပ်ရသည်။ တရွာလးကိ န ့တိင်း နနက်စာ၊ ညစာ တည်ခင်း က း
မွးရသည်။ ထိပွဲြပုလပ်စဉ်တွင် မည်သူမ

တာင်ယာသိ ့မသွား က ချ။ ရွာနီးချုပ်စပ်မှလည်း ဧည့်သည်များ

ကိ ဖိတ် ခ ရသည်။ ပွဲတွင် ကမည့်သူများကိ တြခားရွာမှ သီးြခားဖိတ် ကားရသည်။ ခွန်က ဲပွဲတွင် နွား နာက်
နည်းဆးငါး ကာင်မှ အကန် ့အသတ်မရှိ သတ်ရသည်။ ဝက်နှင့် ကက်များလည်း သတ်ရသည်။ ခါင်ရည်နှင့်
အရက်ြဖင့် လာသမ ဧည်သ
့ ည်ကိ ဧည့်ခ က း မွးရသည်။
ခွန်က ဲပွဲတွင် ရိးရာအားကစား ပိုင်ပွဲတခြဖစ်သည့်နပန်းပွဲလည်း ြပုလပ်ရသည်။ လူငယ်များမှအစ
လူ ကီးအထိ

ယာက်ျားမှန်သမ ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တခါတရ တရွာနှင့်တရွာ ယှဉ် ပိုင် ကရသည်။

ယင်းနပန်းပွဲတွင် နာက်ဆးအနိင်ရသူသည် ထိပွဲ၌ ကျာ် ကားသူြဖစ် တာ့သည်။
ခွန်က ဲပွဲကိ ယခင် လသင်ရွာဟ ခ သာ ယခဖိင် ယာင်ရွာမှစတင်ခဲ့သည်။ ဖိင် ယာင်ရွာသည် ဟား
ခါး မို ့နယ် ဘွဲ ့နူးြမစ်ဝှမ်းနယ် ြမတွင် ရှးအကျဆး ကျးရွာြဖစ်သည်။ ထိရွာမှစ ပီး ဟားခါး မို ့နယ်တွင် န
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ထိင် က သာ ဆင်ထန်းမျိုးနွယ်စများ တိးပွားလာ ပီး ရွာများလည်း တြဖည်းြဖည်း တိးပွားလာသည်ဟဆိ
သည်။
ဖိင် ယာင်ရွာကိ ဦးစွန်သခနှင့်ဦးဗန်ဇန်တိ ့က စတင်တည် ထာင်ခဲ့သည်ဟဆိသည်။ ထိဖိင် ယာင်ရွာ
သိ ့ ဦးမန် ဆွးသည် က လး မို ့ဘက်မှ ြပာင်း ရ ့ ရာက်ရှိသည်ဆိ၏။ ဦးမန် ဆွးသည် ပထမတွင် ဖလမ်း မို ့
နယ်၊ မန်ခိင်အရပ်တွင် နထိင်ခဲ့ ပီး ထိရွာတွင် မ ပျာ်ပိက်သြဖင့် ဆက်လက် ြပာင်း ရ လာသည်
့
ဆိ၏။ ထိသိ ့
ြပာင်း ရ လာရာ၌
့
ယခခ န်ကျုရွာထိပ် ဇိန်မ တာင်အ ရာက်တွင် ဦးမန် ဆွးသည် ကျည် ပွ နှ့ င့် ကက်ြခင်းကိ
ကိုးြဖင့် ပူးချည်ထား ပီး "ငါအ ြခစိက် နထိင်ရမည့်အရပ်တွင် တင်ပါ စ"ဟအဓိ ာန်ြပုကာ တိမစ် ချာင်းထဲ
မ ာချလိက်သည်ဆိ၏။
ဦမန် ဆွးသည် ကျည် ပွ နှ့ င့် ကက်ြခင်း

မျာပါသွားသည်တ
့ ိမစ် ချာင်းအတိင်း လိက်သွားရာ ယခ

ဖိင် ယာင်ရွာ တာင်ဘက် ဘွဲ ့နူးြမစ် ကျာက် ဆာင်တ နရာတွင် တင်သည်ဆိ၏။ ထိ နရာကိ ယခင်က န
ထိင်ခဲ့သည့်မန်ခိင်အမည်ကိ အစွဲြပု ပီး မန်ခိင်ဟမှည့် ခ ရာ ယခတိင် မန်ခိင်ဟတွင် လသည်။
ဦးမန် ဆွးသည် မန်ခိင်အရပ်မ ရာက်မီ ယခဖိင်ဖာ(က)ရွာ တာင်ဘက် ကီယာ ဘာ်မ်အရပ်တွင် န
ထိင် လ၏။
သိ ့ သာ် ထိ နရာသည် ရန်သူများ မ ကာခဏ လာ ရာက်တတ်သြဖင့် ဦးမန် ဆွးသည် ကျည် ပွ နှ့ င့်
ကက်ြခင်းတင် သာ မန်ခိင်အရပ်၏အထက်လွင်ြပင်သိ ့ ြပာင်း ရ ့ နထိင်သည်ဆိ၏။ ထိ နရာကိ ယခတိင်
မန် ဆွးအိမ် ြမကွက်ဟတွင် လ၏။ ယင်းမန် ဆွးအိမ် ြမကွက်လွင်ြပင်ကိ ယခအခါ ဖိင် ယာင်ရွာသားတိ ့
က လယ်လပ် ပီး စပါးစိက်ပျိုးရာ အထူးြဖစ်ထွန်း အာင်ြမင် လ၏။
ဦးမန် ဆွးသည် နွား နာက်အများအြပား မွးြမူ ပီး ပစ္စည်းဥစ္စာလည်း အလွန်ချမ်းသာ ကယ်ဝသည်
ဆိ၏။ သူ ့နွား နာက်များ မည်မ များြပားသနည်းဟူမူ နွား နာက်များစွာ သာ ကျင်ငယ်သည် ချာင်းငယ်တ
ခကဲ့သိ ့ စီးဆင်းသြဖင့် ယခတိင် မန်ခိင်အရပ်တွင် မန် ဆွးနွား နာက်ကျင်ငယ် ချာင်းဟတွင် လ၏။
ဦးမန် ဆွး၏နွား နာက်ကိ ဦးထန်ကျင်းက ထိန်း ကျာင်း ပးသည်ဆိ၏။ ဦးထန်ကျင်းသည် နွား
နာက်များကိ ထိန်း ကျာင်းယင်း ယခဆူးရ်ခွာနယ်သိ ့ ရာက် သာအခါ စမ်း ရတခ တွ သြဖင်
့
့ နွား နာက်
များ သာက်ရန်ဟရည်ရွယ်ကာ ရတွင်းတူးသြဖင့် ယခတိင် ထန်ကျင်း ရတွင်းဟတွင် လ၏။
တ န ့သ၌ ဦးထန်ကျင်းသည် ကွန်ပစ်ရန် ဘွဲ ့နူးြမစ်သိ ့သွားရာ ကျည် ပွ နှ့ င့် ကက်ြခင်းတင် သာ န
ရာတွင် သစ်လးတခသည် ဝဲ ကာင့် အထက်ကိ ဆန်လိက်၊ အာက်ကိ စန်လိက်၊ ဘးကိ ရာက်သွားလိက်
ြဖင့် စန်ချီ၊ ဆန်ချီ၊ ကွ ချီ
့ ၊ ဝိက်ချီ ြဖစ် နသည်ကိ တွ ရှ့ ိရာ သူ ့စိတ်ထဲတွင် အာက်ပါ တးသီချင်း ပ လာ
သည်ဆိ၏။
"ဟန်စခအဲအွမ်အဲ၊ ဟဲန်စာအိအဲအွမ်၊ ခွန် ပ လိင်အဲ၊ သီ ဒါင်း ဆာန ဟာ်အဲ"။
အဓိပ္ပါယ်မှာ-အထက်နှင့် အာက် စန်ကာဆန်ကာ၊ ဘးဗယ်ညာဝဲယာ၊ ယိမ်းနွဲ ့တာ၊ ပျာ်ရင်စရာ၊ ခွန် ပ မှာ၊
ဟူ၍ြဖစ်သည်။
ဦးထန်ကျင်းသည် ဝဲထဲတွင် သစ်လးပတ်ပတ်ချာချာလည် နသည်ကိ ကည့်ယင်း အထက်ပါသီချင်း
ကိ သ နသထားြဖင့် လိက်ဆိရာ သူ ့စိတ်ထဲတွင် မ ကုစဖူး

ပျာ်ရင်သွားသည်ဆိ၏။ သိ ့ြဖင့် ချက်ချင်းအိမ်

ြပန် ပီး ဦးမန် ဆွးအား အကျိုးအ ကာင်း ြပာြပရာ ဦးမန် ဆွးက ရိးရာပွဲတခ ြပုလပ် ပီး စ ပါင်းကလ င်
ကာင်းမည်ဟအ က ပ လာရာမှ ခွန်က ဲပွဲကိ စတင်ြပုလပ် ကာင်း သိရှိရပါသည်။
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ဦးမန် ဆွး ခွန်က ဲပွဲ စတင်ြပုလပ်ချိန်တွင် ဖိင် ယာင်ရာွ (ယခင် လသင်ရွာ)တရွာလး တအိမ် နွား
နာက်တ ကာင်နန်းသတ် ပီး ဝငှ ကာင်း သိရှိရ လသည်။
ခွန်က ဲပွဲသည် စာ ရးသူြမင်ဖူး သာ ရိးရာပွဲလမ်းသဘင်များအနက် အကန်အကျ အများဆး ပျာ်စ
ရာအ ကာင်းဆးပွဲ ြဖစ်ပါသည်။
ယခအခါ ခွန်က ဲပွဲကိ တဦးတ ယာက်ချင်း အ နြဖင့် မြပုလပ် က တာ့ ချ။ အ ကာင်းမှာ ခွန်က ဲပွဲ
တခါြပုလပ် ပီး ရှိသမ ငွ ကး အလဟဿကန်ကျမည့်အစား သားသမီးများကိ ပညာသင် ကား စြခင်းြဖင့်
ပိ၍ အကျိုးရှိ ကာင်း နားလည်သ ဘာ ပါက်လာ ပီြဖစ် သာ ကာင့်ပင်။ သိ ့ သာ် တဦးတ ယာက်ချင်းအ
နြဖင့် မြပုလပ် က သာ်လည်း ရိးရာပွဲလမ်းသဘင် မတိမ် ကာ မပ ပျာက် စရန် ထိန်းသိမ်းသည့်အ နြဖင့်
ြပည် ထာင်စပွဲ၊ လွတ်လပ် ရး အာင်ပွဲ အခမ်းအနားများတွင် စ ပါင်း ပီး
ကာင်း တင်ြပလိက်ရပါသည်။
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