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ဂခိရိးရာ နာမည် ပးဓ လ့
စိန်ထွန်း(ပခက္က ူ)
" ဂခိ"ဟူ သာစကားအ ခ ကိ ကဖူးသူနည်းမည်ထင်၏။ အမှန်စင်စစ် " ဂခိ"တိ ့သည် ကယား
တိင်းရင်းသားများကဲ့သိ ့ပင် ကယားြပည်နယ်တွင် မှီတင်း နထိင် သာ ြပည် ထာင်စဖွားတိင်းရင်းသားလူမျိုး
များ ြဖစ်သည်။
ကယားြပည်နယ်တွင် ဂခိတိင်းရင်းသား ၃ဝဝ နည်းပါးမ
တိ ့၏က လးအမည် ပးပွဲသည်

နထိင်လျက်ရှိသည်။ ဂခိတိင်းရင်းသား

သားဖွားဓ လ့၊ ချက် ကိုးြဖတ်ဓ လ့နှင့်ချက် ကိုးစွန် ့ဓ လ့စသည်တိ ့နှင့်ပါ

ဆက်သွယ် န ပသည်။
သားဖွားဓ လ့
ဂခိ ကျးရွာများတွင်

ဂခိကိယ်ဝန်ရှိအမျိုးသမီးတိ ့သည်

န ့ စ့လ စ့နှင့် မွးဖွားချိန်

ရာက်ပါက

ကျးရွာတွင်းရှိ က မ်းကျင် သာ လက်သည်များနှင့်နီးစပ်ရာရာ ဆွမျိုးသားချင်းအမျိုးသမီးတိ ့၏အကူအညီ
ကိ ရယူ၍ သ န္ဓသားကိ

မွးဖွား လ့ရှိသည်။

မွးဖွားသန် ့စင် ပီး နာက် ချက် ကိုးနှင့်အချင်းြဖတ်ရာတွင်

သန် ့စင် သာ ဓားပြပုလပ်ထား သာ ဝါးအ ကာဓားကိ အသးြပု၍ ြဖတ် တာက် လ့ရှိသည်။ သဓား၊ သတ္တ ု
ဓားြဖင့် ချက် ကိုးနှင့်အချင်းြဖတ်ပါက သဆိပ် သတ္တ ုဆိပ်တက် ပီး က လး ရာဂါြဖစ်မည်စိး သာ ကာင့် ဝါး
ကာဓားကိ အသးြပုြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ချက် ကိုးစွန် ့ဓ လ့
က လး၏ချက် ကိုးသည် ၇-ရက်ခန် ့အ ကာတွင်

ကကျ လ့ရှိသည်။ ယင်းသိ ့ သာအခါတွင် က

လးချက် ကိုးကိ ဝါးဗူးငယ်တွင် ထည့်သွင်း၍ ြမ၌တွင်းတူးြမုပ်နှြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ချက် ကိုးကိ ဝါး
ဗူးငယ်တွင် ထည့်သွင်း၍ သစ်ပင်အြမင့်တွင် ချိတ်ဆွဲထားြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း က လး၏ချက် ကိုးကိ သ
ချာစွာ စွန် ့ပစ် လ့ရှိသည်။
က လး၏ချက် ကိုးကိ ြမတွင် ြမုပ် သာ် က လးသည် ြမ ကီးကဲ့သိ ့ အခက်အခဲဟူသမ ကိ က့ က့
ခနိင်ရည် ရှိရမည်။ သည်းခနိင်စွမ်း ရှမ
ိ ည်။

ြမ ကီးသည် ရတနာများ စ ဝးရာြဖစ်သကဲ့သိ ့ က လးသည်

လည်း ကီးြပင်းလာ သာအခါ၌ စီးပွားရတနာများ စ ဝးပိင်ဆိင်ရာြဖစ်မည်ဟ

ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့ ယ

ကည်လျက်ရှိ၏။
သစ်ပင်အြမင့်တွင် က လးငယ်၏ချက် ကိုးကိ ချိတ်ဆွဲစွန် ့ပစ်ပါက သစ်ပင်သည် အကိင်းအခက်၊ အ
ရွက်အလက်၊ အဖူးအပွင့်များ စည်ပင် ဝဆာ နသကဲ့သိ ့ပင် က လးငယ်သည်လည်း ကီးြပင်းအရွယ် ရာက်
လာ သာအခါ၌ စီးပွားဥစ္စာ

ခရသင်းပင်းများ စည်ပင် ပါများမည်။ သစ်ပင်ြမင့်တက်သကဲ့သိ ့ က လးငယ်

သည် တန်ခိးဩဇာဘွဲ ့ထူးဂဏ်သိန် ြမင့်တက်လိမ့်မည်ဟ ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့ ယူဆယ ကည်လျက်ရှိသည်။
ယင်းသ ဘာ ကာင့်

ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့သည် က လးငယ်၏ချက် ကိုးကိ ဝါးဗူးငယ်တွင်

သ

ချာစွာ ထည့်သွင်း၍ ြမ ကီးတွင် တွင်းတူးြမုပ်နှြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ သစ်ပင်အြမင့်တွင် ချိတ်ဆွဲထားြခင်း
ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ က လးငယ်၏ချက် ကိုးကိ စွန် ့ပစ်ြခင်း ြဖစ်သည်။ က လးငယ်ချက် ကိုးကိ

သချာစွာ

မစွန် ့ပစ်ပဲ ပိး လာက်ကိက်စားဖျက်ဆီးပါက က လးငယ်တွင် ရာဂါဘယ ထူ ြပာလိမ့်မည်ဟ ဂခိတိင်းရင်း
သားတိ ့ ယ ကည်လျက်ရှိ လသည်။
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က လးငယ် အမည် ပးပွဲ
က လးငယ်သည် လသားအရွယ် ချက် က ပီး သာအခါတွင် အမည် ပးပွဲ ကျင်းပ လ့ရှိသည်။
တာင် ပ ကယားတိင်းရင်းသားများကမူ

က လးအမည် ပးပွဲကျင်းပချိန်၌

ယင်းအ က းအ မွးပွဲသိ ့ ပထမဦးဆး လာ ရာက်သူ၏အမည်ကိ

အ က းအ မွးြဖင့်

ဧည့်ခ၍

ယာက်ျားအမည်၊ မိန်းမအမည်၊ ကယား

တိင်းရင်းသားအမည်၊ ြမန်မာအမည်၊ တိင်းတစ်ပါးသားအမည် မ ရွး ယူ၍ က လးငယ်အား အမည် ပး လ့
ရှိ ပသည်။ က လးအမည် ပးပွဲသိ ့ ပထမဦးဆး လာ ရာက်သူသည် ဦးဦးဖျားဖျား ြဖစ်၍ မဂလာရှိသူြဖစ်ရ
မည်ဟယူဆ ပီး ယင်းအမည်ကိပင် ယူ၍ က လးငယ်အား အမည် ပးြခင်း ြဖစ်၏။

ဂခိတိင်းရင်းသားများကမူ ဤသိ ့မဟတ်ပဲ က လးမှာ

ယာက်ျား လးြဖစ်လ င် က လးငယ်၏အ

ဘိးများထဲမှ အ ကာင်းဆးအမည် ရွး၍ ယင်းအမည်ကိပင် ြပန်လည်၍ မှည့် ခ ပး လ့ရှိ ပသည်။ က လး
ငယ်သည် မိန်းက လးြဖစ်ပါမူ က လးငယ်၏အမိအဖ နှစ်ဖက်စလးမှအဘွားတိ ့၏အမည်များမှ စိတ် ကိုက်
အမည်တစ်ခခ ရွး၍ အမည် ပး လ့ရှိ၏။ ယင်းသိ ့ြပုလပ်မှသာလ င် ကျက်သ ရမဂလာရှိ ပီး အဘိးအဘွား
များကိ ဂဏ်ြပုရာ ရာက်သည်ဟ ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့ ရိးရာဓ လ့ထးစအရ ယ ကည် လ့ရှိသည်။
က း မွးဧည့်ခြခင်း
မျက်နှာြမင် သာ မိခင်သည် မီးမထွက်မီ၌ လက်သည်နှင့်နီးစပ် သာ ဆွမျိုးသားချင်းအမျိုးသမီးများ
မှအပ အြခားဧည့်သည်များကိ က လးမျက်နှာြမင် သာအခန်းတွင်းသိ ့ မလာရန် တားြမစ်ထားသည်။ သိ ့
သာ်ြငားလည်း က လးမိခင် မီးထွက်၍ က လးအမည် ပးပွဲ ကျင်းပ သာအခါ၌မူ လူမျိုးမ ရွး၊ ဘာသာမ
ရွး၊ လူ ကီးလူငယ် ယာက်ျားမိန်းမမ ရွး၊ က လးသူငယ်ဟူ၍မ ရွး ဧည့်ခပွဲသိ ့ လာ ရာက်စား သာက်အား
ပး ကရန် ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့ အလိရှိ ကသည်။ က လးအမည် ပးပွဲသိ ့ ဧည့်ပရိသတ်များ ပျာ် ပျာ်ပါးပါး
လာ ရာက်စား သာက်သး ဆာင်ပါမှ က လးသည် ကီးြပင်းလာ သာအခါ၌ စီးပွားလာဘ်လာဘရင်မည်ဟ
ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့ ယ ကည်လျက်ရှိသည်။ ယင်း ကာင့် က လးငယ်အမည် ပးပွဲ၌ ဧည့်ပရိသတ်အများ
လာ ရာက် စသည်။ ဧည်ပ
့ ရိသတ်အများ လာ ရာက်ပါက လလ လာက် လာက် ပျာ် ပျာ်ရင်ရင်စား သာက်
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သး ဆာင်နိင်ရန် ခါင်ရည်အိးအများအြပား တည်ခင်းလျက် ကက်၊ ဝက်၊ အမဲသား၊ ငါး ဟင်းလျာများ အ
ြပည်အစချက်ြပုတ် က း မွးြခင်းြဖင့် ကိုဆိဧည့်ခ လ့ရိှသည်။
ရွာသူရွာသားအချင်းချင်း စည်းရး ရးစိတ်ဓာတ်ရှိ၏။ ထိ ့ ကာင့်လည်း က လးအမည် ပးပွဲကျင်းပ
ပါ က ဖိတ် ကားထား သာ ဧည့်သည်များသည် မပျက်မကွက် ပျာ်ရင် ကည်နူးရင်းနှီးစွာြဖင့် လာ ရာက်အား
ပးသး ဆာင် စား သာက် လ့ရှိသည်။
ခမဲ ပးြခင်း
ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့သည် က လးအမည် ပးပွဲကျင်းပ သာ်
လးငယ်၏အဘိးအဘွားများက ခမဲပစ္စည်းအြဖစ်

ငွဒဂါး၊

ငွမတ် စ့စသည်တိ ့ကိ က

ပးအပ် လ့ရှိသည်။ အဘိးအဘွားတိ ့ ပးအပ် သာခမဲ

ပစ္စည်းကိ ၄-၅-၆ နှစ် ရာက်သည်အထိ အ ဆာင်ပစ္စည်းများအြဖစ် က လးငယ်အား ဝတ်ဆင် ပး လ့ရှိ၏။
အဘိးအဘွားတိ ့ ပးအပ် သာ ခမဲပစ္စည်းကိ က လးငယ်များအား ဝတ်ဆင် ပးပါက က လးငယ်သည် ကျန်း
မာမည်။ အ မှာင့်ပ ယာဂကင်းမည်ဟယူဆ ကသည်။
ချမ်းသာ သာ ဂခိမိသားစများအတွင်း၌မူ က လးငယ်အမည် ပးပွဲ ကျင်းပ သာအခါ၌ အဘိးအ
ဘွားများနှင့်သားချင်း ဆွမျိုးများက က လးငယ်အတွက် အဖိးတန်ပစ္စည်းများြဖင့် ခမဲ ပး လ့ရှိသည်။ က
လးငယ်သည်
ခမဲပစ္စည်းအြဖစ်

ယာက်ျား လးြဖစ်ပါက

တာင်ယာလယ်ယာ ြမများ၊ က ဲနွားများနှင့်ထွန်တးထွန်တများကိ

ပးအပ် လ့ရှိသည်။ က လးငယ်သည် မိန်းက လးြဖစ်ပါက

အိမ်ရာ ြမများနှင့်ဂျပ်ခတ်ပစ္စည်းများကိ ခမဲပစ္စည်းအြဖစ်
သင်းများကလည်း အ၀တ်အထည်၊

ရ ငွလက်ဝတ်ရတနာများ၊

ပးအပ် လ့ရှိ ပသည်။ မိဘနှစ်ပါး၏အ ပါင်းအ

ဆးဝါးနှင့်စား သာက်ဖွယ်ရာများကိ ခမဲပစ္စည်းအြဖစ်

ပးအပ် လ့ရှိ

သည်။
ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့၏က လးအမည် ပးပွဲသည်

စည်းရး ရးသ ဘာအရနှင့်လူမ ရးအြမင်အရ

အ ရး ကီး ကာင်း၊ တန်ဖိးရှိ ကာင်း တွ ရှ့ ိရ လသည်။
ဂခိတိင်းရင်းသားတိ ့၏က လးအမည် ပးပွဲကဲ့သိ ့ပင် ကယားြပည်နယ်အတွင်း န ယင်း ဘာ်၊ ယင်း
တလဲ၊ မနူမ နာ၊ ကယမ်းနှင့်ပကူးကရင်တိင်းရင်းသားတိ ့၏က လးအမည် ပးပွဲများမှာ ထူး ထွဆန်းြပား၍
စည်းရး ရးနှင့်လူမ ရးအြမင်အရ အ ရး ကီး တန်ဖိးရှိ ကာင်း တွ ရှ့ ိရ၏။ ထိ ့ ကာင့် ယင်းတိင်းရင်းသား
တိ ့၏က လးအမည် ပးပွဲများအ ကာင်းပါ

လ့လာ ဖာ်ထတ် မှတ်တမ်းတင်ထိက် ပသတည်း။
စိန်ထွန်း(ပခက္က ူ)

မှတ်ချက်။

။၁၉၈ဝ ခနှစ်၊

ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အမှတ်(၂၃၆)

သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၇-၄၉)၌ လာရှိ

