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ကချင်ရို းရာပေလွ မိတ်ဆက်
ကချင်ေြမသန်းေဆာင်

ဂီ တပေဒသာမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ ဇွ န်လ၊ အတွ ဲ-၂၊ အမှတ်-၄၂၊ နှာ-၁၃၁-၁၃၆ အထိ ။
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ပေလွ သည် ေလမှုတ်တူရိ ယာပစ္စည် းြဖစ်သည် ။
ေြကး၊ ြကိုး၊ သားေရ၊ ေလ၊ လက်ခုပ် စသည့် တူရိ ယာပစ္စည် းများထဲ တွင် ပေလွ သည် ေလမှုတ်တူရိ ယာ
ပစ္စည် းတခုအြဖစ် ပါဝင်သည် ။
ပေလွ သည် အြခားအြခားေသာ တူရိ ယာပစ္စည် းများထက် ေကျးလက်လူထုနှင့် ပု ိ ၍နီ းစပ်ေသာ အနုပညာ
ပစ္စည် းြဖစ်သည် ။
ပေလွ သည် လူများစုြဖစ်ေသာ ေကျးလက်ြပည် သူများြကားတွ င် အစဥ်ထာဝရချုေအးြကည်
ိ
ြမလျက်ရှိသည် ။
ပေလွ ေတးသံ သည် ေကျးလက်ေတးသံ ြဖစ်သည် ။ ထို ့ေြကာင့် ေကျးလက်လူထုသည် ပေလွ ကု ိ ချစ်ြကသည်
ပေလွ သံကို နှစ်သက်ြမတ်နု ိ းြကသည် ။
ေကျးလက်ြပည် သူများသည် မိ မိတု ိ ့လုပ်ငန်းခွ င် လယ်ထဲယာထဲ တွင် သီ းနှံ များစို က်ယင်း ပျုးယင်း
ိ
ပေလွ သံ
ကေလးများ ြကားလို က်ရလျှင် ေမာသမျှတု ိ ့ ေလျာကျြပယ်စင်ြကရသည် ။
ပေလွ သည် လယ်လုပ်ယင်း နွ ားေကျာင်းယင်း၊ ထင်းေခွ ယင်း၊ ခါးြကားထဲ ထု ိ းထည့် သွား၍ရေသာ တူရိ ယာ
ပစ္စည် းြဖစ်သည် ။
အဖို းနည် း၊ ဝန်ပါ၊ တူရိ ယာပေလွ ။
ေကျးလက်နှင့် ပေလွ …။
ပေလွ နှင့် ေကျးလက်…။
ခွ ဲြခား၍ မရေသာ ကျွမ်းရင်း မိ တ်ဖက်များပင် ြဖစ်ေလသည် ။
ပေလွ ကု ိ ချစ်ေသာ ေကျးလက်ြပည် သူများထဲ တွင် ြမန်မာြပည် ေြမာက်ပု ိ င်းေန ကချင်တို င်းရင်းသားများ
လည် း ပါဝင်သည် ။

ကချင်ပေလွ ည
ွှန်းပါရေစ
ဤေနရာတွ င် စာေရးသူ၏ဇာတိ ဌာေန ဂျိန်ေဖာေြမမှ ကချင်တို င်းရင်းသားတို ့၏ရို းရာေလမှုတ်တူရိ ယာ
"ပေလွ အေြကာင်း သိ ေကာင်းစရာ"များကို မိ တ်ဆက်တင်ြပလို ပါသည် ။
ကချင်တို င်းရင်းသားတို ့၏ပေလွ မှာ အမျုးအစား
ိ
များြပားစုံ လင်လှပါသည် ။ ယင်းပေလွ များအေြကာင်း မတင်
ြပမီ ကချင်ပေလွ တီးမှုတ်ပုံ နှင့် ပေလွ နှင့် ပတ်သက်ေသာ ရို းရာယုံ ြကည် မှုအစွ ဲအလမ်းများကို နိ ဒါန်းဖွ င့်လု ိ ပါသည် ။
ကချင်တို င်းရင်းသားတို ့၏ပေလွ များတွ င် "ရို းရာပေလွ "နှင့် "ေခတ်ေပါ်ပေလွ "ဟူ၍ ရှိသည့် အနက် "ရို းရာ
ပေလွ "တီ းမှုတ်ပုံ ကို တေလးတစား အေရးထား၍ တင်ြပပါမည် ။
ကချင်တို င်းရင်းသားတို ့၏ရို းရာပေလွ များသည် ပေလွ မှုတ်သူ၏ခံ စားချက်အေပါ် မူတည် ၍ ေတးသွ ားသံ စဥ်
များ ထုတ်လုပ်ေပးသည့် တူရိ ယာပစ္စည် းြဖစ်သည် ။ ရို းရာပေလွ များတွ င် အသံ ပုံ ေသသတ်မှတ်ချက် မရှိ၊ ကချင်ရို းရာ
ပေလွ များသည် ပေလွ မှုတ်သူ၏စိ တ်ကူးယဥ်ခံစားမှုအေလျာက် ချုေတးသံ
ိ
များကို ကွ န့်ချင်တို င်း ကွ န့်၊ ညွ န့်ချင်တို င်း
ညွ န့်နု ိ င်ေသာတူရိ ယာ ြဖစ်သည် ။ ထို ့ေြကာင့် ရို းရာေရှးရို းပေလွ အမျုးတ
ိ ူ နှစ်လက်ကု ိ လူနှစ်ေယာက် တြပိုင်တည် း အ
ေြကာင်းအရာတူ သီ ချင်းတပုဒ်ကို တီ းမှုတ်လျှင် တူညီေသာ ပေလွ သံြပိုင် ေတးတပုဒ် ထွ က်လာမည် မဟုတ်ပါေပ။
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ကချင်ေရှးရို ရာပေလွ များသည် သီ ချင်းကို လို က်၍ တီ းမှုတ်ေသာ တူရိ ယာမဟုတ်မူပဲ ပေလွ ချည် း သက်
သက်တီးမှုတ်သည့် တူရိ ယာ ြဖစ်သည် ။

ပေလွ တီးမှုတ်နည် းနိ ဿရည် း
ကချင်ရို းရာပေလွ များကို မှုတ်ရာ၌ ပုံ ေသသတ်မှတ်ချက် မရှိပဲ ခံ စားမှုအေလျာက် တီ းမှုတ်သည် ြဖစ်ေသာ
ေြကာင့် ရို းရာပေလွ မှုတ်ပုံ မှုတ်နည် းကို အြခားသူတေယာက်ေယာက်အား လက်ထပ်သင်ေပးရန် အလွ န်ခက်ခဲပါ
သည် ။ (လက်ထပ်သင်ေပး၍ရေသာ ပေလွ တမျုးလည်
ိ
း ရှိပါသည် ။ ၄င်းပေလွ မှာ ရို းရာပေလွ မဟုတ်ပါ။ ေခတ်ေပါ်
ပေလွ ြဖစ်သည် ။ ကချင်ေခတ်ေပါ်ပေလွ သည် ယေန့ ေကျာင်းသားလူငယ်များြကားတွ င် အသုံ းများေနေသာလမ်းစဥ်
လူငယ်ပေလွ နှင့် တူပါသည် ။)
ကချင်ရို းရာပေလွ များကို တီ းမှုတ်ေသာအခါ ပါးစပ်မှမှုတ်ထုတ်လု ိ က်ေသာ ေလအေလျာ့အတင်းနှင့် လက်
ေပါက်များ အဖွ င့်အပိ တ် ချိန်ဆတတ်ဖု ိ ့ အလွ န်အေရးြကီ းေလသည် ။ လက်ေပါက်အဖွ င့်အပိ တ် တတ်ကျွမ်းရုံ နှင့် ချုြမ
ိ
ေသာ ပေလွ သံကို ဖန်တီ းဖို ့ မလုံ ေလာက်ပါ။
လက်ေပါက်ဖွင့်ပိ တ်နှင့် အညီ ေလသံ အေလျာ့အတင်း အနိ မ့်အြမင့် ကု ိ ချိန်ကို က်တတ်မှသာ ြကည် ြမပီ သ
ေသာ ပေလွ ချုေတးသံ
ိ
ကို ဖန်တီ းနို င်မည် ြဖစ်ပါသည် ။
ကချင်ရို းရာပေလွ မှုတ်ပညာကို သင်ယူလို လျှင် တပည့် ြဖစ်သူက ဆရာ၏ပေလွ သံကို နားထဲ စွဲေနေအာင်
အလွ တ်ကျက်မှတ်နု ိ င်ြပီ ဆု ိ မှ ပေလွ မှုတ်စတင်ေလ့ကျင်ရပါသည် ။
ကချင်ရို းရာပေလွ များသည် ပုံ မှန်သင်ရို းမရှိရကား ဆရာ့ပေလွ သံကို တပည့် ြဖစ်သူက ထပ်တူထပ်မျှ လို က်
မီ နု ိ င်မည် မဟုတ်ပါ။ အသံ အသွ ားအလာ အေြခခံ မျှသာ တူညီနို င်ပါမည် ။
ခက်ခဲနက်နဲလှေသာ ကချင်ရို းရာပေလွ များသည် အမှားအမှန် သတ်မှတ်ချက်မရှိေသာ ရို းရာပေလွ များ
လည် း ြဖစ်သည် ။
မေနာစည် ၊ အို းစည် ၊ လင်းကွ င်း စသည့် လူအများနှင့် ဝု ိ င်းဖွ ဲ့တီးမှုတ်ေသာတူရိ ယာများမှာ ပုံ မှန်တီ းခတ်ရေသာ
တူရိ ယာများြဖစ်သည် ။ ပုံ မှန်တီ းခတ်ရေသာ တူရိ ယာများမှာ တီ းခတ်မှုမှားလျှင် အသံ ြကားရုံ ြဖင့် မှားမှန်းချက်ချင်းသိ
နို င်သည် ။ ကချင်ေရှးရို းရာပေလွ များမှာမူကား မှားသည် မှန်သည် ဟုမည် သူမှေြပာ၍မရ။ ပေလွ မှုတ် ပို ေကာင်းေလ
နားေထာင်၍ ပို ေကာင်းေလေလပင် ြဖစ်ေလသည် ။
ကချင်ေရှးရို းရာပေလွ များမှာ အမျုးအစားေပါင်း
ိ
စုံ လင်စွ ာ ရှိသည့် အနက် ရို းရာပေလွ တမျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု မှုတ်တတ်
ေအာင် ေလ့ကျင့် ြပီ းလျှင်ကား အြခားပေလွ များကို မှုတ်ရန် အခက်အခဲ များ သိ ပ်မရှိလှေတာ့ပါ။ ရို းရာပေလွ များ တီ း
မှုတ်ပုံ မူမှာ မူတခုတည် းသာ ြဖစ်ေလသည် ။

ပေလွ မှုတ်သင် ေရှးပုံ ြပင်
ပေလွ မှုတ်သင်ပုံ သင်နည် းနှင့် ပတ်သက်၍ ေရှးလူြကီ းများ ေြပာေလ့ေြပာထရှိေသာဆို စကား ရှိပါသည် ။
ယင်းဆို စကားမှာ ပေလွ မှုတ်တတ်ကျွမ်းလို လျှင် လူေသ၍ စွ န့်ပစ်ထားေသာ အိ မ်ေဟာင်း သို ့မဟုတ် လူများ
ေြပာင်းေရ
ွှ ့စွန့်ပစ်ထားေသာ ေနအိ မ်ေဟာင်းတွ င် ညစဥ်ညတို င်း မီ းမထွ န်းပဲ အေဖာ် မပါ တကို ယ်တည် း ပေလွ မှုတ်
ေလ့ကျင့် ရမည် ဆု ိ ပါသည် ။ လူမရှိသည့် အိမ်တွ င် ညအခါ အေမှာင်နှင့် မည် းမည် း တကို ယ်တည် း ပေလွ မှုတ်ေလ့ကျင့်
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လျှင် ညဥ့်နက်ေသာအခါ "ဂျီးနတ်သမီ း"တို ့က လာေရာက်ကူညီသင်ေပးလိ မ့်မည် ။ "ဂျီးနတ်သမီ း"တို ့သင်ေပးလျှင်
ပေလွ မှုတ်အထူးကျွမ်းကျင်လိ မ့်မည် ဟူ၍ ြဖစ်သည် ။
အထက်ပါစကားအြပင် ပေလွ နှင့် ပတ်သက်ေသာ ယုံ ြကည် စွဲလမ်းမှုပုံ ြပင်တပုဒ်လည် း ရှိပါေသးသည် ။ ၄င်း
ပုံ ြပင်မှာ…
ေရှးအခါက ရွာတရွ ာတွ င် အလွ န်ချစ်ခင်ြကင်နာေသာ သမီ းရည် းစားနှစ်ေယာက်သည် တေယာက်နှင့် တ
ေယာက် မျက်စိေအာက်မှ အေပျာက်မခံ နို င်ေအာင်ပင် ချစ်ြကေသာ် လည် း ကုသို လ်ေရစက်နည် းရှာြကသည် ။ သူတို ့
နှစ်ေယာက် ေပါင်းေဖာ် ြကခါနီ းအချိန်တွ င် လုံ မပျုသည်
ိ
ဖျားနာ၍ ေသဆုံ းသွ ားေလသည် ။
ထို အခါ လုလင်ပျုသည်
ိ
မစားနို င် မအိ ပ်နို င်ပဲ ဝမ်းနည် းေြကကွ ဲမဆုံ းြဖစ်ေနေလသည် ။ ညစဥ်ညတို င်း ရွ ာစွ န်
ရှိ အိ မ်ပျက်ြကီ းတလုံ းတွ င် တေယာက်တည် း သွ ားသွ ားငို ေနေလသည် ။
ဤတွ င် ေသဆုံ းြပီ းြဖစ်ေသာ လုံ မပျုသည်
ိ
မိ မိချစ်သူ၏ပရိ ေဒဝကို မြကည့် ရက်နု ိ င်ေသာေြကာင့် ကို ယ်
ေယာင်ြပကာ ေချာ့ေမာ့နှစ်သိ မ့်ြပီ း အချစ်ကို ယ်ပွားကို ယ်စားအြဖစ် သူ့အသံ ေလးလို ချုြမေသာပေလွ
ိ
ကေလးကို လု
လင်ပျုအား
ိ
လက်ေဆာင်ေပးလို က်သည် ။
လုလင်ပျုသည်
ိ
နံ နက်လင်းေသာအခါ ချစ်သူေပးလို က်ေသာ ပေလွ ေလးကို ယူေဆာင်၍ အိ မ်သို ့ြပန်လာ
သည် ။ ယင်းပေလွ ေလးကို မှုတ်လု ိ က်ေသာအခါ လွ မ်းေမာဆွ တ်ပျံ ဖ
့ ွ ယ်ရာ ပေလွ ေတးသံ ကေလး ထွ က်ေပါ်လာေလ
သည် ။ ပေလွ သံြကားရသူအေပါင်းမှာ လုလင်ပျုေလးမ
ိ
ှု တ်လု ိ က်ေသာ ပေလွ သံဝယ် နစ်ေမျာကုန်ြကသည် ဟူ၍ြဖစ်ေလ
သည် ။
၄င်းပေလွ မှာ ယေန့ကချင်ရို းရာပေလွ "ပီ းခရပ်"ေခါ် ရွ ယ်ေဇာပူးပေလွ ြဖစ်ေလသည် ။
"ပီ းခရပ်"ေခါ်"ရွ ယ်ေဇာပူး"ပေလွ တွင် ပေလွ နှစ်လုံ းပါရှိရာ လက်မေပါက်ပါရှိသည့် ပေလွ မှာ လုလင်ပျုကိ
ိ ု ယ်
စားြဖစ်၍ ပူးတွ ဲလျက်ပါရှိေသာ သံ စဥ်လု ိ က်ပေလွ လုံ းမှာ ကွ ယ်လွန်သူ လုံ မပျု၏ကိ
ိ ု ယ်ပွား ြဖစ်သည် ဟုဆို ပါသည် ။
"ပီ းခရပ်"ပေလွ ၏အဓိ ပ
္ပ ါယ်မှာ "ငို ချင်းပေလွ "ြဖစ်ေလသည် ။ ပီ းခရပ်ပေလွ သံသည် အသံ သာရုံ မက လွ မ်း
စရာလည် း ေကာင်းေလသည် ။

ပေလွ အစ မည် သူမှ
ပေလွ ကု ိ ချစ်ေသာ ကချင်တို င်းရင်းသားတို ့သည် ပေလွ ဒဏ္ဍာရီ ပုံ ြပင်အများအြပားကို လည် း ဖွ ဲ့နွဲ့ေြပာဆို
တတ်ြကေလသည် ။ ဤေနရာတွ င် ပေလွ ဒဏ္ဍာရီ တခုကို ေကာက်နုတ်ေရွ းထုတ်တင်ြပလို ပါသည် ။
ကချင်လူမျုးတိ
ိ ု ့၏ပုံ ြပင်အရ ေရှးက ကချင်လူမျုးတိ
ိ ု ့သည် "မဂျွယ်ရှင်ရာဘွ မ်"ေခါ်ကုန်းြပင်ြမင့် မှ ဆင်းသက်
လာ၍ "ခရန်ခူးမဂျွယ်"ဟုေခါ်ေသာ ခရမ်ခြမစ်၏ြမစ်ဖျားခံ ရာေဒသတွ င် အေြခစို က်ေနထို င်ြကသည် ။
လူများနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွ င် စခို င့် ေခါ်ရှဥ့်ငေပါတေကာင် ေနထို င်လျက်ရှိသည် ။ ရှဥ့်ငေပါေနထို င်သည့် ေတာ
တွ င် ေမျာက်နှင့် စွန်လည် း ရှိေလသည် ။
စွ န်ငှက်ြကီ းသည် သစ်ပင်ြကီ းတပင်၏ထိ ပ်ဖျားတွ င် အသို က်ဖွဲ့၍ ေနထို င်သည် ။ တေန့တွင် စွ န်ငှက်ြကီ း
အစာရှာသွ ားခို က် အလွ န်ဆတ်ေဆာ့ေသာ စခို င့် ေခါ်ရှဥ့်ငေပါသည် စွ န်သို က်ကု ိ ေမ
ွှေနှာက်ရှာေဖွ ရာ ပေလွ တေချာင်း
ကို ေတွ ့ရှိ၍ ယူေဆာင်သွ ားေလသည် ။
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ရှဥ့်ငေပါသည် စွ န်သို က်ထဲမှ ရယူလာေသာပေလွ ေလးကို တီ းမှုတ်ကာ အေပျာ် ြကီ းေပျာ် ေနေလသည် ။ ဤ
သည် ကု ိ ေမျာက်တေကာင်က ြမင်ေတွ ့ရာမှ ပေလွ ကု ိ လို ချင်စိ တ်ြဖင့် ရှဥ့်ငေပါ၏အလစ်ကို ေချာင်းေြမာင်းေနေလ
သည် ။
ရှဥ့်ငေပါသည် ပေလွ ကု ိ တီ းမှုတ်ေပျာ် ရ
ွှ င်ယင်း အမှတ်မဲ့အိပ်ေပျာ် သွားေလရာ ေမျာက်က ရှဥ့်ငေပါ၏ပေလွ
ကို ခို းယူထွ က်ေြပးသွ ားေလသည် ။
ွှား
ေမျာက်သည် ရှဥ့်ငေပါထံ မှ ခို းယူလာေသာပေလွ ကု ိ တီ းမှုတ်ယင်း သစ်ပင်တပင်မှတပင် ခုန်ပျံေကျာ် လ
ေဆာ့ကစား၍ ေပျာ် ရ
ွှ င်ြမူးတူးေနခို က် သားငှက်ေချာင်းေြမာင်းေနေသာလူငယ်တေယာက်နှင့် ရင်ဆို င်ေတွ ့ကာ လန့်
ွှတ်ကျကျန်ရစ်ခဲ ့ေလသည် ။
ဖျတ်ထွက်ေြပးသွ ားေလသည် ။ ယင်းသို ့ ထွ က်ေြပးစဥ် ပေလွ လ
လူငယ်ေလးသည် ေမျာက်လက်တွင်းမှလွ တ်ကျကျန်ရစ်ခဲ ့ေသာ ပေလွ ကု ိ ေကာက်ယူကာ ရွ ာသို ့ြပန်လာခဲ ့ြပီ း
ရှဥ့်ငေပါနှင့် ေမျာက်တု ိ ့ကဲ့သု ိ ့ပင် ေပျာ် ရ
ွှ င်စွ ာ တီ းမှုတ်ေနေလသည် ။
ထို အချိန်မှစ၍ ပေလွ တီးမှုတ်ြခင်းအေလ့အထ ပျံ န
့ ှံ ့လာသည် မှာ ယေန့ထက်တု ိ င် ြဖစ်ေလသည် ။
ဤသည် မှာ ေရှးလူြကီ းများ ေြပာေလ့ရှိသည့် "ပေလွ အစ မည် သူမှ"ဟူေသာပုံ ြပင်ကေလး ြဖစ်ေလသည် ။

လက်ချုးတွ
ိ က်ေရ ကချင်ပေလွ
ကချင်ပေလွ နှင့် ပတ်သက်၍ ဤမျှထိ ရှည် လျားစွ ာ စကားပလ
္လ င်ခံ ေနရြခင်းမှာ ကချင်တို င်းရင်းသားတို ့ချစ်
ေသာပေလွ ကု ိ ေလးနက်ေစလို ေသာေြကာင့် ြဖစ်ပါသည် ။
ကချင်ပေလွ ကု ိ ကျွန်ေတာ် အထူးြပုတင်ြပရြခင်းမှာ (၁)မိ မိဇာတိ ဌာေနေမွ းရပ်ေြမမှ တို င်းရင်းသားယဥ်
ေကျးမှုတရပ်ကို မှတ်တမ်းြပုလို ြခင်း၊ (၂)ကချင်လူမျုးတိ
ိ ု ့၏ပေလွ သည် အြခားတို င်းရင်းသားများ၏ပေလွ များထက်
တနည် းတဟန် ဆန်းေနြခင်းများေြကာင့် ြဖစ်ေလသည် ။
ကချင်တို င်းရင်းသားတို ့၏ပေလွ သည် ြမန်မာပေလွ နှင့် လည် းေကာင်း၊ ရှမ်းပေလွ ၊ မွ န်ပေလွ ၊ ရခို င်ပေလွ ၊
ကရင်ပေလွ စသည့် ပေလွ များနှင့် လည် းေကာင်း တမျုးတဘာသာစီ
ိ
ြခားနားေလသည် ။ ကချင်ပေလွ သည် အမျုးအစား
ိ
များြပားစုံ လင်လှပါသည် ။
အမျုးအစား
ိ
များြပားစုံ လင်ေသာ ကချင်ပေလွ ကု ိ လက်ချုးေရတွ
ိ
က်လျှင် လက်နှစ်ဘက် လက်ဆယ်ေချာင်း
နှင့် မလုံ ေလာက်ပါ။
ဤမျှအမျုးအစား
ိ
စုံ လင်ေသာကချင်ပေလွ များအေြကာင်းကို ေဆာင်းပါးတပုဒ်တည် းြဖင့် အြပီ းတင်ြပရန်မှာ
ရှည် လျားလွ န်း၍ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများကို အားနာစရာ ေကာင်းပါသည် ။
ထို ့ေြကာင့် ဤကချင်ရို းရာပေလွ မိတ်ဆက်ေဆာင်းပါးတွ င် "ဆွ မ်ခရန်ပေလွ "အေြကာင်းကို သာ မိ တ်ဆက်
တင်ြပပါေတာ့မည် ။ ကျန်ရှိေနေသးေသာ ပီ းေတာက်ပေလွ ၊ ပီ မန်ပူးပေလွ ၊ ရွ ယ်ေဇာ် ပူးပေလွ ၊ ခါးဂွ ယ်ပူးပေလွ ၊ ဂျန်ချီး
ပူးပေလွ ၊ ပီ ဝတ်ပူးပေလွ ၊ ပီ ခေရာင်ပူးပေလွ ၊ လီ ဆူဘူးပေလွ ၊ လရန်းပခုံ းထမ်းပေလွ ၊ ပီ ဆွန်းပေလွ ၊ ထူရင်ပေလွ စသည့်
ပေလွ များအေြကာင်းကို မြကာမီ ဆက်လက်တင်ြပပါမည် ။
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စိ တ်အပန်းေြဖ ဆွ မ်ခရန်ပေလွ
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ သည် တပင်တို င်ပေလွ ြဖစ်သည် ။ တပင်တို င်ပေလွ ဟုေခါ်ရြခင်းမှာ ပေလွ ဝါးတလုံ းတည် း ရှိ
ေသာေြကာင့် ြဖစ်သည် ။ ကချင်ပေလွ များမှာ အများအားြဖင့် ပေလွ ဝါးတလုံ းထက်မက ပူးတွ ဲပါရှိတတ်ပါသည် ။ ပေလွ
ဝါးတလုံ းထက်မကပို လျက် ပေလွ ဝါးနှစ်လုံ းတပ်ပေလွ ၊ ပေလွ ဝါးသုံ းလုံ းတပ်ပေလွ စသည် တု ိ ့ကု ိ မူ တပင်တို င်ပေလွ ဟု
မေခါ်ပဲ ပူးပေလွ ဟုေခါ်ြကသည် ။
တပင်တို င် ဆွ မ်ခရန်ပေလွ ၏ထူးြခားချက်မှာ ယင်းပေလွ ကု ိ တီ းမှုတ်ရာ၌ ေနရာဌာနသတ်မှတ်ချက်ရှိြခင်းပင်
ြဖစ်သည် ။
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ ကု ိ လမ်းေလျှာက်ယင်း အလုပ်လုပ်ယင်း အိ မ်လည် သွားယင်း လူပျုလ
ိ ှ ည့် ယင်း မှုတ်ေလ့မှုတ်
ထမရှိြက၊ မှုတ်၍လည် း မရ။
ဤပေလွ သည် လူငယ်လူရွ ယ်များ၏ပေလွ မဟုတ်။ သက်ြကီ းရွ ယ်အု ိ အဘို းအို တို ့၏နှုတ်စွမ်းြပပေလွ ြဖစ်
သည် ။ အသက်ြကီ းရွ ယ်အု ိ အဘို းအို များသည် ဤပေလွ ကု ိ နားနားေနေန အပန်းေြဖ စည် းစိ မ်ခံ ၍ တီ းမှုတ်ြကသည် ။
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ သည် သက်ြကီ းရွ ယ်အု ိ ဘဝစို ြပည် ေစဖို ့ အေထာက်အပံ ့ြပုေသာ စိ တ
္တ သုခပေလွ ြဖစ်သည် ။
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ တီးမှုတ်ပုံ ကို လည် း ြကည့် ပါဦး။ ဤပေလွ တီးမှုတ်ပုံ မှာ အိ ပ်လျက် တီ းမှုတ်ြခင်းြဖစ်သည် ။
ဤပေလွ သည် ရှည် လျားေသာ ပေလွ ြဖစ်၍ ထို င်လျက် တီ းမှုတ်ရန် မလွ ယ်ကူပါ။ အိ ပ်လျက် တီ းမှုတ်မှ သဘာဝကျ
ေသာဆွ မ်ခရန်ပေလွ ပါေပ။
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ တီ းမှုတ်ရာတွ င် ေခါင်းအုံ းခပ်ြမင့် ြမင့် ကု ိ မှီြပီ း ပက်လက်လဲေလျာင်းအိ ပ်ကာ တဘက်ဒူးေပါ်
တဘက်ေပါင်ထပ်တင်လျက် အလို က်သင့် ေြခဆင်းထားရသည် ။ ေြခဆင်းထားသည့် ေြခဖျားေပါ်တွ င် ဆွ မ်ခရန်ပေလွ
ရှည် အဖျားကို တင်ြပီ း သက်ေတာင့် သက်သာ တီ းမှုတ်ြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။ တီ းမှုတ်သည့် အေြကာင်းအရာေတးသံ မှာ
ငယ်ဘဝကို စြမုံ ့ြပန်တမ်းတြကည် နူးြခင်းများ၊ ဘဝတေကွ ့ အေတွ ့အြကုံ များ၊ ေတာင်ယာေတာ သာေမာဖွ ယ် ေတး
များစသည် စသည် ခံစားမိ ရာ စပ်ဆို ဖွ ဲ့နွဲ့ တီ းမှုတ်သည့် ေတးသံ သာများ ြဖစ်သည် ။
ဤပေလွ သည် အဘို းအဘွ ားများ အိ ပ်ခါနီ းအချိန်တွ င် စိ တ်ေပျာ် ရ
ွှ င်ြကည် နူးမှုကို ေပးစွ မ်းသည့် ပေလွ ြဖစ်
သည် ။
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ သည် "အိ ပ်ခန်းပို ့ပေလွ "ြဖစ်၏။
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ ြပုလုပ်ေသာ ဝါးမှာ "ေပါက်ဝါး"ြဖစ်သည် ။ ဆွ မ်ခရန်ပေလွ သည် တလံ ခန့် အရှည် ရှိသည် ။
ပေလွ ြပုလုပ်မည့် "ေပါက်ဝါး"ကို ဦးစွ ာပထမ ြကပ်ခို းမှုိင်းြဖင့် အေြခာက်လှမ်းရသည် ။ ထို ့ေနာက် ပေလွ ဝါး၏ဝါးဆစ်
ရှိဝါးြမက်အပိ တ်ကု ိ သံ စူးချွန်ေသးေသးြဖင့် တို းလျှုေပါက်
ိ
ထို းေဖာက်ရေလသည် ။
တလံ ရှည် ပေလွ ဝါး၏အလယ်တည့် တည့် ေလာက်တွင် လက်မေပါက်နှင့် အြခားလက်ေပါက်များကို ေဖာက်
ေပးရေလသည် ။ ပေလွ တီးမှုတ်မည့် ေလမှုတ်ေပါက်ကု ိ မူ အနည် းငယ် ေဘးေစာင်း ေစာင်းေဖာက်ရသည် ။
ပေလွ တွင် အေပါက်များ ေဖာက်ေသာအခါ ချွန်ထက်ေနေသာ အေနေတာ် သံစူးချွန်ကို မီ းဖို ထဲ ထည့် ၍ ရဲ ေန
ေအာင် မီ းဖုတ်ရသည် ။ ၄င်းေနာက် အေပါက်ေဖာက်ရန် လျာထားေသာ ေနရာများကို မီ းလျှံရဲေနသည့် သံစူးချွန်ြဖင့်
ထို းေဖာက်ရေလသည် ။ ဆွ မ်ခရန်ပေလွ ဝါးတွ င် ေလမှုတ်ေပါက်နှင့် လက်ေပါက်များ ေဖာက်ြပီ းလျှင် တီ းမှုတ်ရန်အဆင်
သင့် ြဖစ်ပါြပီ ။
ဆွ မ်ခရန်ပေလွ ကား သက်ြကီ းရွ ယ်အု ိ အဘို းအို တို ့ ညအိ ပ်ရာဝင်ခါနီ းတွ င် သက်ေတာင့် သက်သာ အပန်းေြဖ
တီ းမှုတ်ေသာ နှုတ်စွမ်းြပဂီ တတူရိ ယာပါေပ။
ကချင်ေြမ-သန်းေဆာင်
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