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အလှူမီးရခသီချင်းများ
ရကူနန်းနွဲ ့နွဲ ့

ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၁ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အမှတ် ၂၄၇၊ နှာ ၅၄-၅၆ ထိ။
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ယခတင်ြပမည့် "မီးရခ"သီချင်းများသည် ြမန်မာ ကျးလက် တးများ ြဖစ် က သာ ကာက်စိက်သီချင်း၊ မာင်း
ထာင်းသီချင်းများကဲ့သိ ့ပင် ရှး ခတ်က များစွာ ထင်ရှားခဲ့ သာ ကျးလက် တးများ ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအရပ်
ရပ်တွင် ယခတိင် ဤ တးသီချင်းများ ရှိ ကာင်း ရှိ ကမည်ဟ ယူဆပါသည်။ ဖာ်ထတ်ရန် လိအပ်သည်ဟထင်ြမင်မိပါသ
ြဖင့် ယခတိင် အာင် အလှူပွဲများ၌ တခန်းတက ပါဝင်လျက်ရှိ သး သာ ဧရာဝတီြမစ်ညာ ဒသများြဖစ်သည့်ဗန်း မာ်၊
စင်းခန်း၊ ရကူစသည့် ရှမ်း၊ ြမန်မာများ အများဆး နထိင်ရာ မို ့ရွာများမှမီးရခသီချင်းများကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။

မီးရခဟူ သာ ဝါဟာရ
ဖာ်ြပပါ မို ့ရွာများတွင် ရှင်ြပုနားသ အလှူမဂလာပွဲများ ြပုလပ် သာအခါ ရွာခလူ ကီးလူငယ်များမှလည်း
ကာင်း၊ နီးစပ်ရာရွာများမှလည်း ကာင်း အလှူပွဲ ကီး ထ ြမာက် အာင်ြမင်ြခင်းကိ နှစ် ထာင်းအားရ ရှိလှသြဖင့် မီး
ကျည်၊ မီးရှူးများ ပစ် ဖာက်ကာ လက်လှဲဝှဲချီး ချီးြမင့် ချီး ြမာက်၍ ဝမ်း ြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်မကိ ြပသပါသည်။ ထိမီး
ကျည်၊ မီးရှူး ပစ်လတ်ရာတွင် တ ပျာ်တပါး သီဆိ က သာ တးသီချင်းများကိ "မီးရခ"သီချင်းဟ မည်တွင်ခဲ့ပါသည်။
အနပညာနယ်ပယ်မှ ဂီတမိခင် ကီးဝ
ကျာ်ထင် ဒ အာင် ကည်ကလည်း "ဒီမီးရခသီချင်း တွဟာ ဂဏ်ချင်းအမျိုးအ
စားမှာ ပါဝင်တယ်"ဟ အမိန် ့ရှိဖူးပါသည်။
ဤ တးသီချင်းများကိ ဖာ်ြပရန်အတွက် ဤ နရာတွင် အထက်အညာ ရှမ်းရွာများ၏အလှူဓ လ့ကိ အကျဉ်း
မ တင်ြပရပါဦးမည်။ အလှူရက်မတိင်မီ တလကိးသီတင်းမ ဆန် ထာင်းြခင်း၊ မန် ့ ထာင်းြခင်းတိ ့ကိ ရပ်ရွာတွင်းရှိ အ
မျိုးသမီးပိင်းမှ မာင်း ထာင်းသီချင်းများ သီကျူးလျက် ညစဉ်ညဆက် ဆာင်ရွက် ကရသည်။ အလှူပွဲရက်၏ပထမ န ့
၌ ရှင် လာင်းလှည့် ပီး ညဘက်တွင် အ ငိမ့်၊ ဇာတ်၊ ဆိင်းဧည့်ခ၊ ကွက်စိပ်၊ စာ ြပာ စသည်တိ ့ြဖင့် ဖျာ် ြဖပါသည်။ အလှူ
ပွဲ န ့၌ ဘိသိက် ြမာက်ြခင်း၊ ရှင်သာမ ဏ ြပုြခင်း၊ တရားနာြခင်း၊ ရစက်သွန်းချအမ ပး ဝြခင်းနှင့်ဧည့်ခ က း မွး
ြခင်းများကိ ြပုပါသည်။ ပီး၍ သဃာ တာ်များ ကျာင်းသိ ့ ြပန် ကသည်နှင့် ၄င်းရှင်သာမ ဏများလည်း တပါတည်း
လိက်ပါသွား တာ့သည်။ (ဆမချမီ သာမ ဏမြပုမီ ရွာကာလသားများက "သ ိုးလိက်ရတ"များြဖင့် ရွာရိးတ လ ာက်
လှည့်လည်လျက် မာင်ရှင် လာင်း ရာင်းြခင်းြဖင့် အလှူခပါသည်။)
နာက်တ န ့နနက်တွင် သဃာ တာ်များနှင့်ရှင်သာမ ဏများ အလှူအိမ်သိ ့ ဆွမ်းစား ကရပါသည်။ ၄င်းဆွမ်း
ကိ "ဘွဲ ့ခဆွမ်း"ဟ ခ ဆိပါသည်။ အ ကာင်းမှာ ၄င်း န ့မှာပင် ရှင်သာမ ဏ၏ န ့သင့်နသင့် ဘွဲ ့အမည်များကိ ဆရာ
တာ် ကီးများက ချီးြမင့်ပါသည်။ ပမာအားြဖင့်ဆိလ င် တနဂ နွသားသာမ ဏကိ ရှင်ဥတ္တမ၊ ရှင်ဣန္ဒာစရိယ၊ တနလာ
သားကိ ရှင်ကလျာဏ၊ ရှင်ကဏ္ဍလ စသည် စသည်ြဖင့် ဘွဲ ့မည် ပး သာ န ့ ြဖစ်ပါသည်။ ထိအခါများ၌
အလှူရှင်များနှင့် ကိရင်များ တြပုးြပုးနှင့်ပီတိြဖစ် ကရပါသည်။
၄င်း န ့ ည နခင်းတွင် ယခတင်ြပမည့်"မီးရခပွဲ"ကိ ကျင်းပ ကပါသည်။ မိမိ၏ရပ်ရွာမှြဖစ် စ၊ အြခားရွာများမှ
ြဖစ် စ မီးရခအဖွဲ ့ လာမည့်အ ကာင်း ကိုတင်အ ကာင်း ကားထားရပါသည်။ "မီးရခပွဲ"မှာ ရွာရှိအမျိုးသမီးတိ ့၏သီး
ြခားက ပင် ြဖစ်ပါသည်။ သ ိုးလိက်ရတကိ ရွာကာလသားကိ ဦး ဆာင်သကဲ့သိ ့ ဤမီးရခပွဲမှာ အမျိုးသမီးများ နတ်
ရး ကယ် သာ ပွဲပင်ြဖစ်ပါသည်။ ည နချမ်းတွင် မိမိတိ ့ပစ် ဖာက်မည့်"မီးရှူးတိင်"ကိ ကိင် ဆာင်လျက် အလှူရှင်အိမ်
သိ ့ အမျိုးသမီးများ စ ဝး ရာက်ရှိလာ ကသည်။

မီးရှူးတိင် ြပုလပ်ထားပမှာ
အရှည်တ တာင်ခန် ့ရှိ နှစ်ဘက်အဆစ်ပိတ်ဝါးပိးဝါး အစိမ်းကိ အဝတဘက်မှ သးငယ် သာ အ ပါက်က လး
တခ ဖာက် ပီး ဝါးဆစ်တွင်းသိ ့ "ပွဲ ့လျက်မန် ့"နှင့်"မီးစာချည်"ထည့်လျက် မီးနိင်ရန် အသင့်ြပုလပ်ထားပါသည်။ ၄င်းမီး
ကျည် တာက်(ဝါ )မီးရှူးတိင်ကိ လှပ အာင် ရာင်စစက္က ူတိ ့ြဖင့် ကပ်၍ အ ြပာက်အမွမ်း ြခယ်သရပါသည်။ (ဤသိ ့ြပု
ြပင်မွမ်းမသည်ကိ " မှာ်ကျဲ"သည်ဟ ခ ပါသည်။)
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အလှူရှင်အိမ်သိ ့ ရာက်သည်နှင့် ၄င်းမီးကျည်ကိ လူ နအိမ် ြခနှင့်အတန်ငယ်တွင် လှမ်းကွာ န သာ နရာ၌
ြမတွင် စိက်ရန် ြပုလပ်ထား သာ အခ န်ပါသည့်ဘက်မှ ြမတွင် ထိးစိက်လိက် ကပါသည်။ ထိ နာက် မီးရခအဝ၏
ခါင်း ဆာင်အမျိုးသမီး ကီးမှ "တိင်" ပး၍ ကျန်အမျိုးသမီးများက "အ ဖာက်"သီဆိ ကပါသည်။ အတိင်အ ဖာက် သီ
ဆိ သာ်လည်း "သချပ်"နှင့်ကွာြခားလျက် ရှိပါသည်။ သချပ်မှာ အိးစည်၊ ဒိးပတ်တိ ့နှင့်သီဆိလျက် သွက်လက်ြမန်ဆန်
တက် ကမကိြပပါသည်။ မီးရခသီချင်းများမှာ အမျိုးသမီးတိ ့၏ညီညာလှ သာ လက်ခပ်သသက်သက်ြဖင့် သီဆိရ ပီး သီ
ချင်းကိလည်း အသြမင့်၍ လး လးတွဲ ့တွဲ ့ သီဆိရပါသည်။ သီချင်းများမှာ နိဂးချုပ်ခါနီးကျမှသာ ကာလသားတိ ့၏အိး
စည်ဒိးပတ်ဝိင်းများက ပါဝင်ကူညီတီးမတ်ပ့ပိးမြပု ပီး ပျာ်ရင်တက် ကစွာ အဆးသတ် လ့ရှိ ကပါသည်။ သီချင်းတပိဒ်
နှစ်ပိဒ် သီဆိ ပီး သာအခါ စိက်ထား သာ မီးကျည်မှ စနက်တ(မီးစာချည်)ကိ မီးရ ့လိက်ပါသည်။ ထိအခါ ဝါးဆစ်အလ
ပိတ်အတွင်းမှ ပွဲ ့လျက်မန် ့များသိ ့ လာင်စာ ငွ ့ကူးလျက် အရှိန်နှင့် လထဲသိ ့ မီးတဝင်းဝင်း ြမာက်တက်သွား ပီး အ တာ်
ြမင့် သာ နရာကျမှ လထဲတွင် ကျယ် လာင် သာ အသ ကီးြဖင့် ပါက်ကွဲသွားပါသည်။ (အချို ့သစ်ပင် ပ တွင် သွား
ရာက်ထိကပ် န ပီး သစ်ပင် ပ တွင် မီးတဝင်းဝင်း ြဖစ် နတတ်ပါသည်။ ထိ ခတ်အခါ ထိအြဖစ်အပျက်များ ကာင့်
"ပိ တာက်ပင်က မီးတကျည်"ဟူ သာ စကားပ ပ ပါက်ခဲ့ရပါသည်။)
(ဤသိ ့ မီးကျည်ပစ် ဖာက်ြခင်းသည် အသြမည်ရ၊ ကာင်းကင်သိ ့ လင့်တက်ရသာ ပစ် ဖာက်ြခင်း ြဖစ် ပီး မီး
လာင်ြခင်း၊ မီးကူးြခင်း လးဝမရှိပါ။ လူ နကျဲ သာ ဒသများြဖစ်၍လည်း အန္တရာယ်တစတရာ မြဖစ် က ချ။ ယခအခါ
ထိကဲ့သိ ့ မီးကျည်မီးရှူး ပစ်လတ်ြခင်းအမကိ မြပု က တာ့ သာ်လည်း မီးရခသီချင်းများကိ အလှူ၏ဘွဲ ့ခဆွမ်း က း ပီး
ည နချမ်းတွင် သီဆိ မဲ ြဖစ်လျက် ရိးရာဓ လ့ကိ ထိန်းသိမ်း ကဆဲ ြဖစ်ပါသည်။)
ယခ ဖာ်ြပသည့်မီးရခသီချင်းများမှာ ရကူ မို ့ မာ်လ မိုင်ရပ်မှ သီဖွဲ ့က သာ သီချင်းများြဖစ်ပါသည်။ (တရွာ
တပဒ်ဆန်း ြဖစ်၍ အချို ့မှာ ဇာတ် ကီးဆယ်ဘွဲ ့ကိပင် ဖွဲ ့နွဲ ့တတ် က သးသည်။)
အတိင်။ ။မီးညို မှာ်ကျဲ ဘယ်အရပ်ကလဲ။ (စိမ်းညို ရာင် မီးကျည်ကိ လှလှပပ မွမ်းမြခယ်သ" မှာ်ကျဲ"ထားသည်မှာ
ဘယ်အရပ်ကပါလဲ။)
အ ဖာက်။
။တစာစာ မးနိင်ပါဘိတယ်၊ မဂလာရပ် တာ် ကီးက၊ သိန်းတန်တဲ့မီး။ (မဂလာအ ပါင်းနှင့်ြပည့်စ
သာ မာ်လ မိုင်ရပ်မှ၊ မီးရခအဖွဲ ့ြဖစ်၍ အလှူရှင်က ငွတသိန်း ဆချထိက် ကာင်း။)
အတိင်။ ။မီးညို ရဥ၊ ဘာြပုလိ ့ မပျတယ်၊ မိန် ့ရှိပါကွယ်။
အ ဖာက်။
။ယိးဒယားနဲ ့ကလား ြပ၊ ရနန်းသခင်လိ တာ်ကျလိ ့၊ ငါမထပ်ပဲ န တာ်မူ၊ ရတယ်လိ ့သူများက ဆိ
ကမှာလား။ (တခါတရ မီးကျည်စနက်တကိ မီးရ ့ သာ်လည်း အသကျယ်ကျယ် မြမည်၊ လထဲသိ ့ တက်မသွားပဲ ြမ ပ
မှာပင် "ရှူး"ကနဲ ြမည်သွားတတ်ပါသည်။ ဤသိ ့ မ အာင်ြမင်ြခင်းကိ "ရှူ"သည် လဲသည်ဟ ဆိ ကပါသည်။ ဤသည်ကိ
ပင် မ အာင်ြမင်ြခင်း ရြခင်း မဟတ်ပါ။ ြမန်မာဘရင်သာမက ကလားဘရင်၊ ယိးဒယားဘရင်တိ ့ကပါ သ ဘာကျ၍
ကည့်ရလိပါ သးသည်။ ဆိင်းင့ပါဦးဆိ၍ မထပဲ နသည်ကိ "ရ"သည်ဟ အများက ထင် ကသလားဟ အ ကားပိ သာ
အ ြဖြဖစ်ပါသည်။)
အတိင်။ ။မီးညို ရဥ၊ ငွစူးနဲ ့ ဖာက်ပါ လ တာ်၊ မီးသး ထာင် ကျာ်။
အ ဖာက်။
။မီးသး ထာင် ကျာ် တိမ်မှာစူးလိ ့၊ ရ မိုင်သူမျာ ြမမှာလူးတယ်၊ အားရနိင်ဘူး။ (မီးကျည်ကိ ငွစူး
တည်းဟူ သာ အလှူရှင်၏"ဆ ငွ"ချ၍ ဖာက်လ င် အထက်သိ ့ ပသး ထာင် ကျာ် တိမ်တိက်အထဲထိ စူးဝင်သွားမည်။
ထိအခါ ရ မိုင်သူတိ ့ ြမမှာ လူးလှိမ့်သည်အထိ ပျာ်ရင်ြမူးထူး ကမည်ဟ ဆ ငွကိ ကို သာ စကားများ)။
တိင်။

။မီးညိုနှက်ကတဲက မဲပဆိးလဲ ပါဆိ ့၊ ရ မိုင်သူ မာင်ယဉ် ခါင်းကျူးကလဲ ဘူးလိ ့ဆိ။

ဖာက်။ ။ပိးနီ၊ ပိးဝါ၊ ပိးြပာစင်းနဲ ့ ရ မိုင်သူ မာင်ယဉ် လြခင်းရယ် သိင်းကွက်ကျနင်း။ ( ြမ ပ တွင် မီးကျည်စိက်ြခင်း၊
မီးရ ့ြခင်း ကာင့် အ ပအမဲခ သာမဲပဆိးနှင့်တန်သည်ဟ မိန်းက လးက ဆိသည်။)
တိင်။

။ ရ မိုင်ကလာ၊ ယဉ်ပါစတနှဲ။

ဖာက်။ ။ယဉ်တယ်ဆိအပျိုစက၊ ပိုင်တကာယှဉ်မမှားနဲ ့၊ ဝးရာကရှား။
တိင်။

။ရပ်တိင်းခတဲ့၊ ရ မိုင်သူရဲ ့ြပာြဖူညိုညက်နဲ ့၊ အသဲလက်ရှာ သး မင်းြမ ရ သွး။
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ဖာက်။ ။ရလာ ကတဲ့ လူပျို တွ ခါင်း ပါင်းြဖူ သဇင် ခွနဲ ့၊ ပျက်လိ ့ နြပင်လိ ့ ပါင်း၊ ယိမ်းသွယ်နွဲ ့ နှာင်း။
တိင်။ ။ပိန်းဖိနပ်နီ ကိယ်စီစီးလိ ့ မတ်ပတီးက မ ပ ့တ ပ ၊ သ ဘာပါ လာတဘက်နဲ ့၊ ယဉ်ချက်မာယာနင်းတယ်၊
သိင်းကွက်ကျ ပ ။
ဖာက်။ ။ ရ မိုင်သူယဉ်ဟန်၊ ဗျာဆနဲ ့ ဝဖား၊ ယဉ်တယ်ဆိအပျိုစက၊ ပိုင်တကာယှဉ်မမှားနဲ ့ ဝးရာကရှား။ (ဤအပိဒ်
များတွင် ရှး ခတ်လလင်၊ လမတိ ့၏ဝတ်စားဆင်ယင်ထးဖွဲ ့မများနှင့်အသးအနန်းများကိ တစိတ်တ ဒသ သိခွင့်ရပါ
သည်။)
တိင်။

။ကွမ်းနရွက်ဝါသန္တာခက်နဲ ့၊ ယာလိ ့ဆက်မယ် နာ်သခင်၊ သးရွက်ထပ်ဆင်း။

ဖာက်။ ။ ရာက်ခါမှပျို ကို၊ သးလိရာ ဖန်ခွက်နဲ ့ဆက်ပါ့မယ်။ ယဉ် ခါင်ကျူးရယ် ကွမ်းရာညွန် ့ဖူး။
တိင်။

။အလှူ ့ရှင် လှကားရင်း၊ ြခဆင်းလိ ့နှက်ပါ လ တာ်၊ မီးသး ထာင် ကျာ်။

ဖာက်။ ။မီးသး ထာင် ကျာ် တိမ်မာှ စူးလိ ့၊ ရ မိုင်သူမှာ ြမမှာလူးတယ်၊ အားရနိင်ဘူး။
တိင်။

။ လှခါး ကာင်လိမ်၊ ဦး လးစိန်တိ ့အိမ်။

ဖာက်။ ။ ရချိန်လိ ့ ဆ တာ်ချမှ၊ ြပန်ပါ့မယ် လး။ (ဤအပိဒ်သိ ့ ရာက် သာအခါ ကာလသားတိ ့၏ဒိးပတ်ဝိင်းမှပါဝင်
လာ ပီး အတိင်အ ဖာက် တပိဒ် ပီးတိင်း ပီးတိင်း အချက်ကျကျ ဆူဆူညည လး တီး ပး၍ မီးရပွဲကိ အရှိန်ြမင့် ပးပါ
သည်။ ထိအချိန်တွင် မီးရပွဲမှာ ပီးဆးချိန် နီး ပီြဖစ်၍ အလှူရှင်များကလည်း အန်းပွဲ ငှက် ပျာပွဲတိ ့နှင်စ
့ ားဖွယ် သာက်
ဖွယ်တိ ့ကိ ယူ ဆာင်လာ ကကာ ဧည့်ခ က း မွး ရး စပါ တာ့သည်။ ထိအခါ မီးရအဖွဲ ့မှ ဆန္ဒြပ ကပမှာတိင်။

။ငှက် ပျာမလိ၊ အန်းမလိ၊ ငွစလိလိ ့ တာင်းသကိ။

ဖာက်။ ။ ငွစ နရာ သ သတ္တာ၊ ရှာလိ ့ ပး၊ ရှာလိ ့ ပး။
ဤ နာက်ဆးတပိဒ်ကိ လးငါးဆယ် ကိမ်ခန် ့ဆိ ပီးမှ ကာလသားတိ ့၏ဒိးပတ်ဝိင်းမှ ဆက်လက်တီးမတ်ကာ မီး
ရပွဲကိ နိဂးချုပ် ပ တာ့သည်။

မီးရပွန
ဲ ဂ
ိ း
အလှူရှင်များက မီးရအဖွဲ ့နှင့်ကာလသားများ၊ ရပ်သူရွာသားများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ အလှူပွဲအစအဆး ဝိင်းဝန်း
ကူညီ ကသူများအားလးကိ ဧည့်ခ က း မွး ပီး သာအခါ မိမိတိ ့ ငွ ကးကန်ကျခ လှူဒါန်း၍ ရရှိ သာ ကသိလ်အဖိ ့ဘာဂ
တိ ့ကိ ယခ ကလာသူတိ ့အား အမ ပး ဝ ကာင်း၊ ဝိင်းဝန်းကူညီ က သာ ရပ်သူရွာသားတိ ့၏လပ်အားဒါနကသိလ်ကိ
လည်း မိမိတိ ့အလှူရှင်များအား ြပန်လည်အမ ပး ဝပါမည့်အ ကာင်း အြပန်အလှန်အားြဖင့် "ပတ္တဒ
ိ ါန၊ ပတ္တာန မာဒနာ
မ"တိ ့ကိ ြပု ကပါသည်။ ငွ ကးြပည့်စ သာ အလှူ ့ရှင်များကမူ ရွာအသးအ ဆာင်ပရိ ဘာဂ၊ အိးခွက်ပန်းကန်စသည်
တိ ့ ထူ ထာင်ရန် ရန်ပ ငွထည့်ဝင်လှူဒါန်း က ပီး အြပန်အလှန် သာဓအန မာဒနာ ခ ကပါသည်။
ဤသိ ့ြဖင့် ြမန်မာတိင်းရင်းသားတိ ့၏အ ြခခဟူ တူ သာ ကိယ်လည်း ပျာ်၊ သူများလည်း ပျာ် စ၊ ကိယ်လည်း
ကသိလ်ယူ၊ သူများကိလည်း ကသိလ် ပး ဝတတ်သည့်(အမ ဝ၊ သာဓ) ခ တတ် က သာ ယဉ် ကျးမဓ လ့ထးတမ်းတ
ရပ်ကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။
( မးသမ ြပာြပ ပး သာ မိဘနှစ်ပါးသိ ့ ဦးညတ်လျက်)
ရကူနန်းနွဲ ့နွဲ ့
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