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ဘားအဝန်းကျင် ဇွဲကပင်
ကာ်သူး လ- ကျာ်စန်းပွင့်
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအ ရှ ပိ့ င်း ဒသရှိ ကရင်( ကာ်သူး လ)ြပည်အတွင်းတွင်
တန်း ဂူနန်း ဟဝန်

တာင်စဉ် တာ

ရတခွန်ြဖင့် စီးသွန်စိမ့်စမ်းတိ ့၏သဘာဝအားြဖင့် ဝန်းရကာဆီးထားပမှာ လွန်စွာသာ

ယာလှသည်နှင့်အမ ြပည်နယ်၏အလှသရဖူများကိ တိးြမင့် ပး န က လသည်။
မို ့ဘားအဝန်းကျင်မှ န၍

လယာဉ်ပျ ပ မှလည်း ကာင်း၊ ကန်းြမင့် ပ မှလည်း ကာင်း၊ ရ မ ာ်

ကည့်လိက်ပါမူ ပတ်လည်ဝိင်း သာ တိင်းရာဇ ဂိုဟ်ကဲ့သိ ့ ထန်း တာညိုညို၊ အန်းပင်ပျိုနှင့်စိမ်းစိအ ့မင်းသည့်
သမိင်း ခ တွင်

တာင်ကိးလးတိ ့က ပဏာရစွာ ရခလျက် ရှိသည်ကိ ထင်ထင် တွ ြမင်
့ ရ ပသည်။ ယင်း

တာင်ကိးလးတိ ့၏အမည်များမှာ၁။ ထာင်ဝိ တာင်
၂။ ထမင်းဆပ် တာင်(သလွင်ြမစ်အလယ်တွင် တည်ရှိသည်။)
၃။ ဘားကပ် တာင်(သလွင်ြမစ် အ နာက်ဘက်ကမ်းဘားကပ်ရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။)
၄။ ရ သ့ြပန် တာင်
၅။ ဘားပ တာင်
၆။ မီးဇ တာင်
၇။ တာင်ညို တာင်
၈။ ဘားမဲ တာင်
၉။ ဇွဲကပင် တာင်များြဖစ် ကသည်။
တစ်ဖန် မို ့ဘားအ၏အ နာက် တာင်ဘက်ယွန်းယွန်းရှိ ဘားမဲ တာင် ြခမှ န၍ အာက်ဆီသိ ့ဆင်း
ပီး ကည့်လိက် လလ င် တသွင်သွင်နှင့်တညင်ညင် စီးဆင်း နသည့်ြမစ်မင်းသလွင် နဒီအြပင် လွန်စွာ ဝး
ကွာလှဘိ သာ

နရာရှစ်ခွင်ဆီတွင် ညို ့မင်း၍

ရး ရးမ သာြမင်ရ သာ

တာင်စွယ် တာင်တန်းများနှင့် ဒါ

န သလာ တာင် ကီးကိ ရမ ငီး တွ ရြပန်
့
ပါသည်။ ဤကဲ့သိ ့ပင် ကည်နူးသာယာ လွမ်းြဖာဘွယ်ရာ ကာင်းလှ
သာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ သဘာဝအလှများသည် ကာ်သူး လြပည်နယ် မို ့ တာ်ဘားအကိ အသက်ဝင်လပ်ရှား
စပါသည်။
ရီြပာမမင်း၊ ြမင်တိင်း ညတ်နူးဘွယ်အတိ ပီး သာ ကရင်( ကာ်သူး လ)ြပည်သိ ့ အလည်တစ် ခါက်
လာ ရာက်ခဲ့ဘူးသူများအဘိ ့ရာတွင် ကရင်ြပည်၏ ရ ြမ သဘာဝများ၏ဆန်းြပားပအလးစကိ မလွဲမချြမင်
က ပလိမ့်မည်။ ဘားအနှင့် မာ်လ မိုင်ကား (၃၃)မိင်ခန် ့သာ ဝးကွာ ပီး ယင်းခရီးကိ ြပည်တွင်း ရ ကာင်းမှ
ခတ် မာင်းလျက်ရှိ သာ ခရီးသည်သ ဘာနှင့် ၂၁ ၅ ြပား ပးကာ လိက်လာ လလ င် မို ့ တာ်ဘားအသိ ့ မ
ဆိက် ရာက်မီ လမ်းခလပ်တွင် ြမစ်သလွင် နဒီအတွင်းမှ ဘွင်းဘွင်း ကီးနှင့်ထီးထီးမတ်မတ် ြမင် နရ သာ အ
ရာသည်ကား သမိင်းစာဝင် ကရင်ြပည်၏ဂဏ်ကျက်သ ရ ဆာင် တန်ခိး ကီး သာ ဇွဲကပင် တာင်သာ ြဖစ်ပါ
သည်။
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ဇွဲကပင် တာင်သည် ဘားအ မို ့၏အ ရှ ့ တာင်ဘက် (၇)မိင်ကွာခန် ့တွင်ရှိ ပီး ကျိုက်ထီးရိးနှင့်သမိင်း
ဝင် တာင် ကီးပင် ြဖစ်သည်။ ဘားအ မို ့အနီးတွင် မးတင်ကာ တာင်နှင့် ြမာက် လဲ လျာင်းအိပ်စက် န လ
ရာ (၁၃)မိင် ကျာ်မ ရှည်လျား၏။ ယင်း တာင် ကီး၏အချို ့ သာ နရာတိ ့တွင်

ြမများအြဖစ် တည်ရှိ န

သာ်လည်း အများအားြဖင့် ကျာက် တာင်များသာ ြဖစ် လသည်။ တစ်ချိန်ဆီက ယင်း ကျာက် ဆာင် ကီး
ကိ ပင်လယ် ရထ၏တိက်စားလာမ ကာင့် ြဖစ် ပ န သာ ြမင့်မားမတ် မာက်လှသည့် ကျာက်နရ ကီးများ
မှာ လာ ရာက်ရြမင်သူအ ပါင်းတိ ့အား ထူးြခား သာ အ့ဩ ကည်နူးမ ကီးကိ ဖန်တီး နပါသည်။ ယင်း တာင်
တန်း၏ ြမရှိ သာ နရာများတွင် စားပင် သာက်ပင်များ စိက်ပျိုးထားသည့်ဥယျာဉ်ြခ ြမများ ရှိ လရကား
ကွက် ကားကွက်တိ စိမ်းလန်းလျက် ရှိ လ၏။
တာင်၏ ြမာက်ဘက် အစွန်းရှိ အြမင့်မားဆး သာ တာင်ထိပ် ပ တွင် ြမန်မာြပည်တစ်ခွင် သမိင်း
ဝင်တန်ခိး ကီးဘရားများအနက် တစ်ဆူ သာ စတီငယ် တည်ရှသ
ိ ည်နှင့်အညီ အ မို ့မို ့အနယ်နယ် အရွာရွာမှ
လာ ရာက် က သာ ဘရားဖူးဧည့်သည်များြဖင့် အ မဲစည်ကားသိက် မိုက်လျက်ရှိ ချ၏။
ဘရားရှိရာ

တာင်ထွဋ်အထိ

ပ ပါင်း(၂၃၇၂)မ ြမင့်သည်။

ြမမျက်နှာြပင်မှ

တာင်ထိပ် ပ တွင် ဘန်း ကီး ကျာင်းတစ်

ကျာင်း၊ ဇရပ်နှစ် ဆာင်၊ ကည်ညိုသပ္ပယ်စရာ ကာင်းလှ သာ စတီတစ်ဆူနှင့် ရ လှာင်ကန်တစ်ခ အသီး
သီး တည်ရှိသည်။ တာင်ထိပ်ရှိ ြမြပန် ့အကျယ်အဝန်းမှာ ဧရိယာ ပ ပါင်း (၅ဝဝ)မ သာရှိပါသည်။
မို ့ဘားအမှ

ြမနီကားလမ်းအတိင်း အ ရှ ့ တာင်ဘက်သိ ့ လာခဲ့ သာ် ဦးစွာ

သာ "တမွန်ကစိန"် နှင့် တာင်ပ ကျးရွာများသိ ့ ရာက်သွား ပလိမ့်မည်။
ကရင်လူမျိုးတိ ့၏"ဒူ ဝဘရား"ရှိသည့်ဇွဲကပင် တာင် ြခအစတွင်
ဒညင်းပင်ပျိုများ ရစ် ခွသန်းကာ

တာင် ြခစခန်းြဖစ်

တာင်ပ ကျးရွာ၌ ထင်ရှား သာ

အ ့ဆိင်း န သာဇရပ်ငယ်တစ် ဆာင်နှင့်

ြပးလာစီးဆင်း န သာစမ်း ချာင်းက လးတစ်ခ ရှိ လသည်။ ထိမှစ၍

တာင် ြခမှ တာင်ထိပ်သိ ့ ရာက်နိင်ရန် တာင်သးလးကိ ြဖတ် ကျာ်သွားရပါ သးသည်။ ခရီးကွာ ဝးကိ
ြပန်၍တွက်စစ်လိက်ပါမူ (၂)မိင်မ ရှည်လျားသည်။

တာင်အရပ်ဘက်ရှိ ခရီး၏လမ်းခလပ်တစ်ဝက် လာက်

တွင် အထက် ရတခွန် ကျာင်းဟအမည်တွင်ထား သာ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းတစ် ကျာင်း ရှိသည်ြဖစ်ရာ
လွန်စွာသာယာ အးြမ၍ သရက်၊ မရမ်း၊ မာလကာ၊ ပိန္နဲစ သာ အပင် ကီးတိ ့၏အရိပ်အာဝါသများြဖင့် လမ်း
ြခုဖးအပ် နပါ၏။

ကျာင်းနှင့်မလှမ်းမကမ်း နရာတွင်

ရကန်တစ်ခရှိ လသည်။ ယင်း နရာမှ

ကျာက်စက် ရတိ ့အား စနစ်တကျ ခယူထား သာ

ကျာ်လွန်လိက် သာ်

ကျာက်ကမ္ဘားယတိ ့တွင် အအားသင့်စွာ ထ

လပ်ထား သာ စတီတစ်ဆူကိ ကည်ညိုဖူး တွ နိ့ င်ပါသည်။
တာင်ထိပ်သိ ့ ရာက်နိင်ရန်မှာ
တစ်သွယ် ရှိ န သးရာ ခရီး(၁)မိင်သာ

တာင်အ ရှ ဘက်
့
ရှိ ခ လာက်ဒိ ့ ကျးရွာစခန်းမှ တက် သာလမ်း
ဝးကွာ သာ်လည်း မတ် စာက်လှ သာ

တာင်နရများမှ

လှခါး

ပါင်း(၃၂)ခြဖင့် ခက်ခဲစွာ တက်ရသည်။ တစ်ချို ့မတက်နိင် က။ ထိအခါ စိတ်ပျက်ပျက်နှင့်ယင်း တာင် ြခမှာ
ပင်

နရစ်ခဲ့ရ လ တာ့သည်။ ခ လာက်ဒိ ့ရွာဘက်မှတက် သာ လမ်းသည်

ြဖာင့်တန်းညီညာြခင်း မရှိမူဘဲ

ကွ ့ ကာက်လိမ် ကွး နပါ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ တက်ရအလွန်ခက်လှပါသည်။ ဘရား ပ သိ ့ ရာက်ရန် ပ(၁ဝဝ)
မ အလိတွင် ကျဉ်း ြမာင်းနက်ရင်း သာ ရကန်ဂူတစ်ခ တည်ရှသ
ိ ည်ြဖစ် လရာ (၂၅) ပမ နက်သည်။ ကန်၏
အဆးအဆးစွန်တွင်

ကျာက်စက် ရကိ ခယူထား သာတဘက်ဆည် ရကန်ငယ်တစ်ခ ရှိ သး၏။

ရသည်

ထာဝစဉ် ကည်လင် အးြမ၍ မိန်းမများ ဝင်ချိုးခွင့်မြပု ချ။ သိ ့ သာ် ယင်း နရာတစ်ဝိက်တွင် အပန်း ြဖနား
ကသည်။
ဇွဲကပင်ဆိသည်မှာ ြမန်မာများ အသထွက်ြဖင့်

ခ ဆိ က သာ

ယင်းအမည်ရင်းမှာ "ဗန္ဓဝဂီရိ"ြဖစ် ပီး ယင်း တာင် ြခ၌ ရှိ န သာ

ဝါဟာရစကားသာ ြဖစ်ပါသည်။

တာင်ကိလည်း "ပအာဝန်"ဟအမည်

ပညတ် ခ ကသည်။ အမည်ရင်းကွယ် ပျာက် န၍ "ဇွဲကပင်"ဟူ သာအမည်သစ် တွင်လာရြခင်းမှာ ပိးကရင်
(မွန်ကရင်)ဘာသာစကားမှ ခ သာ "ခွဲက ဘာင်"မှစတင်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။
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သမိင်းအကျဉ်းမှာ ြမတ်စွာဘရား မပွင့် တာ်မူ သးမီကာလ၌

ခတ္တ ရာ(ြပည်) မို ့မှ သဝ

ဘူမ(ိ သ

ထ)ြပည်တိ ့သည် ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ရှိ န က ပီး သ ဘာဆိပ် မို ့များအြဖစ် တည်ရှိခဲ့ က၏။ ထိအချိန်က ဇွဲ
ကပင် တာင်တန်း၏အြမင့်ဆးအပိင်းတိ ့သည် ပင်လယ် ရမျက်နှာြပင်အထက်တွင်ရှိ ပီး ယင်းပတ်ဝန်းကျင် နှ ့
ြပား၌ ပင်လယ် ကီးအတိတည်ရှိ၏။ ယင်းအြဖစ်ကိ ယ န ့ထက်တိင် ြမင် တွ နိ့ င် သး သာ "တစ်ခါက ပင်
လယ် အာက်တွင် မည်သိ ့တည်ရှိခဲ့ပ၊ ပင်လယ် ရတိက်စား၍ ဘယ့်နှယ်ြဖစ်သွားပများ"ကိ ယခလက်ရှိဇွဲက
ပင် တာင် ြခနှင့် တာင်ကမ္ဘားရများတွင် အ ထာက်အထားများစွာ ပီြပင် ပ လွင် တွ ြမင်
့ နိင်ပါသည်။
တစ်ဖန် ထိအချိန်က မဇ္ဈိမ ဒသမှ ဟင်ဒူ(Hindu Colonist)လူမျိုးတိ ့သည် ကန်သွယ်မ၊ ဘာသာြပန် ့
ပွားမ၊ လူမ ရးတိးတက် အာင်ြမင်မများအ နြဖင့်

ရလမ်းခရီးမှလာ ရာက်ခဲ့ ကရာ သ ဘာများ

ခတ္တ ရပ်

နားဆိက်ကပ်ထား သာဌာနအြဖစ် "ဇွဲကပင် တာင်"ထိပ်အား အသးြပု ကသည်ဟ ဆိ လသည်။ တစ် န ့အ
ခါတွင် ြပင်းထန် သာ

လမန်တိင်းဒဏ် ကာင့် အဆိပါဇွဲကပင် တာင်တွင်

ကျာက်ချဆိက်ကပ်ထား သာ

သ ဘာများမှာ လင့်ပါသွား၍ ယခ ကာအင်းဆိပ် ကီး မို ့နယ်၊ ကျိုက်ဒ(ဘရား မို ့)နှင့်ယိးဒယား(ထိင်းနယ်စပ်
ဒသရှိ (မိးလအိ) တာင်နှင့် ြပးတိက်မိရာ သ ဘာပျက်စီးယိယွင်းသွားရသည်ဟဆိြပန်သည်။
မည်သိ ့ဆိ စ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င အ ရှ ပိ့ င်းကရင်( ကာ်သူး လ) ဒသရှိ ကရင်လူမျိုးတိ ့သည်
ပတိပတ်စ ကယ်ဝ က၍ သ ဘာဆိက်ကပ်ြခင်းကိ အ ကာင်းရင်းြပုကာ ယင်းတိ ့၏ဘာသာစကားအရ "ခွဲ
က ဘာင်"ဟ ခ ဆိ ပီး "သ ဘာပျက်"ဟူ၍အဓိပ္ပါယ်ရ လသည်။ ကာလ ရွ ့ လျာလာ လ သာအခါ "ခွဲက
ဘာင်"အစား "ဇွဲကပင်"ဟ ြပာင်းလဲ ခ ဆိ က တာ့သည်။
တစ်ချို ့မှာမူ "ဇွဲကပင်"ဟ ခ ဆိရြခင်းသည် တာင်၏ြမင့်မားမတ် စာက်လွန်း သာ တာင်ထိပ်သိ ့
ရာက်သွားနိင်ရန်မှာ လွန်စွာဇွဲလ ့လရှိရသည်။ အရာခပ်သိမ်းကိ ြပုလပ်ရာတွင် အာင်ြမင် ရးအတွက် "ဇွက
ဲ
ပင်"အဓိက လိအပ်လှသည်ြဖစ်၍ ယင်း တာင်ကိ တက်ရာတွင်လည်း "ဝီရိယ ဇွဲအထူး လိအပ် ကာင်း ြပာ
ဆိ ကရင်းမှ "ဇွဲကပင်"ဟူ သာ ခတ်သး ဝါဟာရစကား ပ ပါက်လာရပါ လသည်။
ယင်းဇွဲကပင် တာင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိင်းရင်းသားကရင်လူမျိုးများက ယင်းတိ ့၏ရိးရာ တးကဗျာ
များြဖင့် ရးသားသီဖွဲ ့လျက် ဥပမာြပပ၊ ကင်ချစ်သူကိ သိ စလိပမှာ လွန်စွာနှစ်သက်ြမတ်နိးဘွယ်ရာပင်ကရင်ဘာသာအသထွက်…
ကာလာ လး-ယိဖိး ပန်ကန် ့၊
ဟား ထာင်း လ-သိင့် ခါင်းလ နာ်။
မိ့ကမူးနာ-မင်းထီ့ လာင်၊ နာ ထာင်း ဒိင်-လိင့်ခွဲက ဘာင်။
အဓိပ္ပါယ်…
ြပည် ထာင်စ ကီးကိ မွန(် မွန်ကရင်)လူမျိုးတိ ့၊ တာ်လှန်ပန်ကန်ခဲ့စဉ်တန်းက ပါ့။
သ မ်းနယ် ြမကိ၊ တစ်ချို ့ ရာက်သွား က လ တာ့။
ည-ည အိပ်ချိန်နီး နယင်း၊ ဇွဲကပင် တာင်ကိ ြပန် ပီး သတိရလာမိတယ်။
အဲဒီသမယဝယ် မျက်ရည်စိ ့ကျရသွယ်သွယ်။
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မှတ်ချက်။

။ဤ ဆာင်းပါးကိ ရးြဖစ်ရန် အကူအညီအများဆး ပး က သာ ဆရာမ နာ် ဘဘီနှင့် ဒ

အးရှင်(ဝမ်းဆွဲ)တိ ့အား အထူး ကျးဇူးတင်ရှိသည်။

ကာ်သူး လ- ကျာ်စန်းပွင့်

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၁ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ၊ အမှတ်(၂၉)ထတ် စန္ဒာရပ်စမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၅၇ မှ ၆ဝ)ထိ၌

လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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