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သိမှတ်ဖွယ်ရာ ချင်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏အပျို လူပျိုဘဝ
လွင်လွင်မွန်
၂ဝဝ၂ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၊

ဆာင်းရာသီကာလ၏အ အးဒဏ်ကိ က့ က့ခရင်း ရန်ကန်တက္က သိလ်

မနဿ ဗဒဌာနမှ ပါ မာက္ခဦး ဆာင် သာ ဆရာမများသည် ချင်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏လူမစီးပွား ရးဘဝကိ
သ တသနြပု လ့လာရန် ချင်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း၊ ဟားခါး မို ့နယ်၊ ဖလမ်း မို ့နယ်နှင့်တီးတိန် မို ့နယ်များ
သိ ့ သွား ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။
ထိသိ ့

လ့လာသ တသနြပုရြခင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တိင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလး

ချစ်ခင်မကိ တိးပွား စရန်နှင့်တစ်ဦး၏ယဉ် ကျးမကိ တစ်ဦးက သိရှိနားလည် ပီး အြပန်အလှန် လးစားတန်
ဖိးထားတတ် စရန် ြဖစ်ပါသည်။
စာ ရးသူအပါအဝင် သ တသနအဖွဲ ့အ နနှင့် ချင်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း န ချင်းတိင်းရင်းသားတိ ့
အား

လ့လာခဲ့ ကရာတွင် မနဿ ဗဒသီအိရီများြဖစ်သည့်လပ်ငန်းမူတည်သီအိရီ(Funtionalism)၊ သမိင်း

ကာင်းကိ အ ြခခ၍ လ့လာ သာ သီအိရီ(Historicalism)၊ ယဉ် ကျးမကိ ပ ဖာ် သာ သီအိရီ (Cultural
Configuralism)နှင့် ခတ်လွန်အ တွးအ ခ ဆိင်ရာသီအိရီ(Post Mordernism)စသည်တိ ့ကိ အ ြခခ၍ သ
တသနြပုခဲ့ ကပါသည်။
ချင်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏အပျိုလူပျိုဘဝအ ကာင်းကိ

လ့လာ ကည့် သာအခါ

ဒသအလိက် အ

နည်းငယ် ကွဲြပား ကသည်။ ပထမဦးစွာ ဟားခါးမျိုးနွယ်ထဲမှ အဓိကအားြဖင့် လိင်မျိုးနွယ်စအ ကာင်းကိ
လ့လာခဲ့ ပီး အပ်ချုပ် ရးအရ စင်ထန်း၊ ဇိခွားနှင့်မိအယ်ဟူ၍ သးမျိုးထပ်မခွဲြခားနိင် ကာင်း တွ ရှ့ ိရပါသည်
ဟားခါး မို ့ ပ န ချင်းတိင်းရင်းသား၊ စင်ထန်းမျိုးနွယ်စမှ လူပျိုများသည် တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လူ
ပျိုလှည့်ြခင်းဓ လ့ကိ ယခအခါ ကျင့်သးြခင်းမရှိ တာ့ သာ်လည်း ယခင်အချိန်များနှင့်ရွာဘက်တွင်

နထိင်

သူများ ကျင့်သးခဲ့ ကသည်။ အပျိုလူပျို ဂဟာသ ဘာမျိုး ရွာထဲနှင့် မို ့ ပ ၌ မရှိ က ပ။ ယခင်ကမူ လူပျိုအ
များသ ဘာကျ သာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်း၏အိမ်တွင် လူပျိုများ စအိပ် က သာဓ လ့ ရှိခဲ့ ကသည်။ ထိ ့
ြပင် စ ဝးရာအိမ်တွင် ညမိးချုပ် သာအချိန်၌ စ ဝး က ပီး သီချင်းဆိ ကြခင်း၊ ကခန်ြခင်း၊ မာင်း၊ ဗစသည်
တိ ့ တီးမတ်ြခင်းများ ြပုလပ် လ့ရှိ ကသည်။ ပ လွကိ သိပ်မသး က ပ။ ယခ ခတ်တွင်မူ ဂီတာတီး၍ လူပျို
လှည့် လ့ရှိ ကသည်။ ထိ ့ြပင် ချင်းဘာသာစကား၊ ဗမာစကား၊ အဂလိပ်စကားြဖင့် ခတ် ပ သီချင်းများ၊ ရှး
ရိးရာသီချင်းများကိ သီဆိ ကသည်။ ကဗျာ၊ လကာ၊ စကားထာဝှက်၍ ြပာဆိ ပီး လူပျိုလှည့် လ့ရှိ ကသည်။
ထိ ့အြပင် ငွ ကးချမ်းသာသူ ချင်းတိင်းရင်းသားတစ်ဦးမှ ဦး ဆာင်၍ (၅)ရက်တိင်တိင် ကျင်းပ သာ ဘွသဲ
(Bawite)ပွဲ တာ်၊ (၇)ရက်ကျင်းပရ သာ ခါင်က ဲပွဲ တာ်၊ သီးနှမျိုး အာင်ပွဲ(သိ ့မဟတ်)ချင်းအ ခ ရူမ်းဆွမ်
သပွဲ တာ်၊ သား ကာင်အ ကီးမပစ်ခင် ကိုတင်ဆ တာင်းပွဲ(သိ ့မဟတ်)ချင်းအ ခ ပဆမ်ရယ်ပွဲ တာ်၊ ကျား
ပစ်၍

အာင်နိင် သာပွဲ တာ်၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ်၊ အိမ်သစ်တက်ပွဲ တာ်၊

ကာက်ရိတ်သိမ်းပွဲ တာ်၊

တာင်

ယာမီးရ ပွ့ ဲ တာ် စသည့်ပွဲ တာ်များနှင့် တာင်ယာအတူတူ လပ်ကိင် ကရင်း အပျိုလူပျိုများ တွ ဆရင်
့
းနှီးခွင့်
ရ က ပသည်။ ရှး ခတ်အခါက လူပျိုအပျို ခါင်း ဆာင်များ ရှိ ကသည်။ ထိ ခါင်း ဆာင်သူသည် အပျို(သိ ့
မဟတ်)လူပျို ြဖစ်ရမည်။ အများကိ ဦး ဆာင်နိင်သူ ြဖစ်ရ ပမည်။ များ သာအားြဖင့် ချင်းတိင်းရင်းသားအ
ပျို လူပျိုများကိ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက လူ ကီးချင်း စ့စပ်ထားတတ် က ပီး မျိုးနွယ်စတူသူချင်း ယူ လ့ရှိ
သည်။ ယခ ခတ်အခါတွင်မူ မိမိတိ ့ကိုက်နှစ်သက်ရာကိ ယူ က ပသည်။ လက်မထပ်မီ အပျိုလူပျိုဘဝကိ
ထိန်းသိမ်း က ကာင်း လ့လာ တွ ရှ့ ိရသည်။
ချင်းြပည်နယ်၊ ဖလမ်း မို ့ န ချင်းတိင်းရင်းသား ဇညက်မျိုးနွယ် အပျိုလူပျိုဘဝမှာလည်း တစ်မျိုး
စိတ်ဝင်စားစရာ ကာင်း နပါသည်။ ထိအပျိုလူပျိုဘဝများသည်လည်း ထိမ်းြမားမဂလာပွဲ၊ အသဘပွဲ၊ နှစ်သစ်
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ကူးပွဲ၊

ကာက်ရိတ်သိမ်းပွဲ( ခ ) လာင် ပွး၊ အိမ်သစ်တက်ပွဲ၊ တွန်လှမ(် ခ )အြခားပွဲလမ်းသဘင်များတွင်

လည်း ကာင်း၊

တာင်ယာစ ပါင်းလပ်ကိင် ကရင်းလည်း ကာင်း

ပျိုလူပျိုလှည့်ြခင်း မရှိ ကပါ။ တစ်ခါတရ

တွ ဆရင်
့
းနှီးခွင့် ရ ကသည်။ သီးသန် ့အ

တာင်ယာအသွားအြပန်ခရီး၌ စ ပါင်း၍ သီချင်းများ သီဆိ က

ကာင်း လ့လာ တွ ရှ့ ိရသည်။ ထူးြခားချက်မှာ အပျိုတစ်ချို ့ ဆးရွက်င သာဓ လ့၊ ဆးရည် သာက် သာ
ဓ လ့ ရှိ ကသည်။ ထိ ့ြပင် ဆးလိပ်ကိ အပျိုကလိပ် ပီး လူပျိုအား လက် ဆာင် ပးပါက ထိသူက ကိုက်နှစ်
သက် ကာင်း ြပသသည့်သ ဘာကိ ဆာင်ပါသည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား ဟွာငိမျိုးနွယ် အပျိုလူပျိုများမှာမူ တာင်ယာအြပန် ညဘက် ထမင်းစား ပီးချိန်
များတွင် လူပျိုလှည့် လ့ရှိ ကသည်။ အများအားြဖင့် အပ်စလိက် သီချင်းဆိြခင်း၊ ပ လွမတ်ြခင်း စသည့်ဓ လ့
ရှိ က ပီး ယခ ခတ်တွင်မူ ဂစ်တာတီးြခင်း ရှိ ကသည်။ တစ်ခါတရတွင်မူ တစ်ဦးချင်းလူပျိုလှည့်တတ် ကသည်
ကဗျာ၊ လကာစပ်ြခင်း၊ စကားထာဝှက်ြခင်း မရှိပါ။ ပွဲ တာ်များမှာ လူပျို အပျို တွ ဆရင်
့
းနှီးနိင်ပါသည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား ဆိမ်(Sim)မျိုးနွယ်များမှာမူ ရွာ၏အလယ်၌ လူပျိုများ ညဘက်တွင် စအိပ် က
သည်။ န ့အချိန်တွင်မူ မိဘများအိမ်၌ န ကသည်။ အပ်စလိက် လူပျိုလှည့်ြခင်းဓ လ့ရှိ က ပီး သီချင်းဆိြခင်း၊
ဗတီးြခင်း၊ ပ လွမတ်ြခင်း၊ ချင်းရိးရာသီချင်းစကားထာဝှက်ြခင်းမျိုးလည်း ရှိ ကသည်။ ကဗျာလကာရွတ်ဆိ
ြခင်းမျိုးလည်း ရှိ ကသည်။ မိန်းက လးအပျို၏မိဘများ ရှ တွ
့ င် လည် ကရ ပီး ခါင်ရည်ြဖင့် ဧည့်ခ ကသည်။
ပွဲ တာ်များနှင့် တာင်ယာများတွင်

တွ ဆရင်
့
းနှီးခွင့်ရ ကသည်။ များ သာအားြဖင့် အသက်(၁၈)နှစ်မှ (၂၃)

နှစ် ကားတွင် အိမ် ထာင်ြပု လ့ရှိ ကသည်။
ချင်းတိင်းရင်းသားဇာဟာအိ(ဇာ ဟာင်)မျိုးနွယ်တိ ့မှာမူ အပျိုလူပျို ဂဟာဟူ၍ မရှိပဲ သ ဘာကျ
သာ အပျိုတစ်ဦး၏အိမ်တွင် လူပျိုများစ၍ အိပ်ြခင်းမျိုးသာ ရှိ ကသည်။ စရပ်အြဖစ် ရွာ၏အလယ်တွင် တဲ
ထိး၍ ထိင်ခများ စထိင် ကသည်။ အပျိုအိမ်သိ ့ သွားလည်တတ် ကသည်။ တာင်ယာအြပန် ထမင်းစား ပီးချိန်
ညဘက်၌ လူပျိုလှည့် လ့ရှိသည်။ လမ်းလွိုင် ခ ကိုးတပ်တူရိယာတစ်မျိုးြဖင့် တီးမတ် လ့ရှိ က ပီး သီချင်း
မဆိပါ။ ပ လွကိ

တာင်ယာ၌ မတ် လ့ရှိ က ပီး အိမ်မှာမူ မတ် သာဓ လ့ နည်းပါးသည်။ တစ်ခါတရ ဗ

မာင်းတီး၍ သီချင်းဆိ ကသည်။ လူပျိုများစ၍ ဝယ်လာ သာ ခါင်ရည်အိးကိ အလယ်၌တည်၍ စ ဝးသီဆိ
ကခန် ကသည်။ မိန်းက လးအပျိုအိမ်မှ ခါင်ရည်ြဖင့် ြပန်လည်ဧည့်ခတတ်သည်။ ကဗျာလကာသီဆိြခင်း မရှိ
ပ။ ပွဲ တာ်များ၌ အပျိုလူပျိုများ တွ ဆရင်
့
းနှီး ကသည်။ ရှးအခါက မိဘ ပးစားြခင်းကိ ယူြခင်းက များ
သည်။ ချစ် ကိုက်လ င်လည်း လူ ကီးသ ဘာတူမှ လက်ထပ် ကသည်။ မိဘများအ နနှင့် အပျိုမှာ ရပ် ချာ၍
အလပ် ကိုးစား ပီး

ြပာဆိပလည်း ကာင်းပါက မိမိတိ ့၏သားအတွက် မိဘက

စန်းက ဝယ ကည် က၍ စန်းက ဝမျိုးရိးဟ သသယရှိပါက
သာမျိုးရိးများကိလည်း
ကသည်။ ကျူးလွန်ခဲ့ပါက

တာင်း ပး လ့ရှိ ကသည်။

ရှာင် ကဉ် ကသည်။ သူခိးမျိုးရိး၊

ရာဂါဆိးရှိ

ရှာင် ကဉ် ကသည်။ အပျိုစင်ဘဝကိ ထိန်းသိမ်း က ပီး သန် ့သန် ့ရှင်းရှင်း
လျာ် ကးအြဖစ်

လးဆတ်(၁) ကာင်၊ ဆားတစ်ပိဿာတိ ့ကိ

နထိင်

ခါင်ရည်အိး(၅)လး၊ ဆပ်ဆန်(၇)ြပည်(တစ်ပး)၊ ဝက်လက်
ပး လျာ်ရသည်။ ကျူးလွန် ပီး မယူချင်ပါက လးခင်( ခ )နာ

မည်ပျက်ခအြဖစ် (၂၅)ရူပီး လျာ်ရ သာဓ လ့ ရှိ ကာင်း၊ ရှးအခါက ကျင့်သး က ကာင်း လ့လာ တွ ရှ့ ရ
ိ
သည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား ခွာလ်စိမ(် Khaulsim)မျိုးနွယ်များတွင် အပျိုလူပျို ဂဟာ မရှိ ပ။ အပျိုအိမ်ကိ
လူပျိုများစ၍ လူပျိုလှည့်ြခင်း၊ တစ်ဦးစီ လူပျိုလှည့်ြခင်းတိ ့ ရှိ ကသည်။ စ ပါင်း၍ သီချင်းသီဆိတတ် က သာ်
လည်း တူရိယာအသးြပုြခင်း မရှိ က ပ။ ကဗျာလကာ စပ်ဆိြခင်း၊ စကားထာဝှက်ြခင်းဓ လ့မျိုးလည်း မရှိ
က ပ။ ညဘက်တိင်း လူပျိုလှည့် လ့ရှိ သာ်လည်း အပျိုဘက်မှ ြပန်လည်၍ ခါင်ရည်ြဖင့် ဧည့်ခြခင်းဓ လ့
မရှိ က ပ။ အပျိုလူပျိုများသည် ပွဲ တာ်များနှင့် တာင်ယာများ၌ တွ ဆရင်
့
းနှီးခွင့်ရ ကသည်။

2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ချင်းတိင်းရင်းသား လင်သဲမျိုးနွယ်ဝင် အပျိုလူပျိုများသည် အပျိုလူပျို ဂဟာဟူ၍ မရှိ သာ်လည်း
အပျို၏အိမ်တွင် လူပျိုများ စ ဝး၍ အိပ် သာဓ လ့ရှိခဲ့ ကသည်။ တစ်ဦးချင်းအလိက်၊ အပ်စအလိက် လူပျို
လှည့် လ့ရှိ က ပီး သီချင်းသီဆိြခင်း၊ ဗ ပ လွ ဂီတာ တီးမတ်ြခင်းဓ လ့ ရှိ ကသည်။ အပျိုဘက်မှ ခါင်ရည်
ြဖင့် ဧည့်မခ က ပ။ အပျိုလူပျိုများသည် တာင်ယာတွင် အလှည့်ကျလပ်အား ပးရင်း တွ ဆရင်
့
းနှီး ကသည်
ပွဲ တာ်များတွင်လည်း တွ ဆ
့ ကသည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား ဆွန်ထလာမျိုးနွယ်ဝင်များတွင် အပျိုလူပျို ဂဟာဟူ၍ မရှိဘဲ အပျိုအိမ်တစ်အိမ်
တွင် လူပျိုများ စအိပ် သာဓ လ့ ရှိ ကသည်။ အပျိုအိမ်သိ ့ ညဘက် တစ်ဦးချင်းစီ လူပျိုလှည့် ကသည်။ သီ
ချင်းဆိြခင်း၊ ဗတီးြခင်း၊ ဂီတာတီးြခင်း၊ စကားထာဝှက်၍ ကဗျာလကာရွတ်ဆိြခင်းမျိုး မရှိသကဲ့သိ ့ ခါင်ရည်
ြဖင့် ြပန်လည်ဧည့်ခြခင်းမျိုးလည်း မရှိ က ပ။ ပွဲ တာ်များနှင့်စ ပါင်း တာင်ယာများတွင် တွ ဆ
့ က ကာင်း
လ့လာ တွ ရှ့ ိရသည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား

လှာန်ကျဲအိမျိုးနွယ်များတွင် အပျိုလူမျို ဂဟာမရှိ သာ်လည်း အပျိုတစ်ဦး၏

အိမ်တွင် လူပျိုများစ၍ အိပ် သာဓ လ့ ရှိ ကသည်။ ညဘက်(၇)နာရီခန် ့တွင် လူပျိုလှည့် က ပီး သီချင်းသီဆိ
ြခင်း၊ ဗ မာင်း ဝါးပ လွ တီးမတ်ြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ် ကသည်။ ရိးရာနတ်ပူ ဇာ်ပွဲ၊ ရိးရာကပွဲ၊ ကာက်သစ်စား
ပွဲ၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ အိမ်သစ်တက်ပွဲ၊ မဂလာပွဲ၊ အသဘအခမ်းအနားများ၌ အပျိုလူပျိုများ တွ ဆ
့ ကသည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား ငါန်မျိုးနွယ်များတွင် အပျိုလူပျို ဂဟာ မရှိ ပ။ အပျိုတစ်ဦးအိမ်တွင် လူပျိုများ
ဝိင်းစ၍ အိပ် သာဓ လ့ရှိ ကသည်။ ညဘက်အချိန်တွင် သွားအိပ် ကြခင်း များပါသည်။ လူပျိုလှည့်ရာတွင်
သီချင်းမဆိ ကဘဲ စာင်း ကာက်သဏ္ဌ ာန်တူရိယာ( ကိုးတပ်တူရိယာ)တီးြခင်း၊ ပ လွမတ်ြခင်းမျိုးကိ တွ ရ့
သည်။ တာင်ယာနှင့်ပွဲ တာ်များတွင် တွ ဆ
့ ကသည်။ အနီ ရာင်နှင့်အြဖူ ရာင်ပါ သာ ကိုးတစ်မျိုးကိ အ
ပျို၏လက် ကာက်ဝတ်တွင် ဝတ်ြပထားပါက လူပျိုကိ ြပန်လည် ကိုက်နှစ်သက် ကာင်း ြပသသည့်သ ဘာ
ြဖစ်သည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား လိင်ဇိမျိုးနွယ်များတွင်လည်း အပျိုလူပျို ဂဟာဟူ၍ မရှိ ပ။ အပျိုအိမ်တွင် လူ
ပျိုများ စအိပ် လ့ရှိသည်။ ည နပိင်းတွင် တစ်ဦးချင်းစီ လူပျိုလှည့် လ့ရှိ ပီး သီချင်းသီဆိြခင်း မရှိ ကပါ။
ခါင်ရည်ြဖင့် ြပန်လည်ဧည့်ခြခင်း မရှိပါ။

တာင်ယာနှင့်ပွဲ တာ်များတွင် လွတ်လပ်စွာ

တွ ဆခွ
့ င့် ရ က ပ

သည်။
တီးတိန် မို ့ န ချင်းတိင်းရင်းသား ဆီးယင်းမျိုးနွယ် အပျိုလူပျိုများတွင် အပျိုလူပျို ဂဟာဟူ၍ မရှိ
သာ်လည်း ရှးအခါက ရွာ၏အလယ်ရှိ ကျယ်ဝန်း သာအိမ်တစ်အိမ်ကိ ရွး ပီး လူပျိုများစ၍ အိပ်တတ် က
သည်။ လူပျိုတစ်ဦးချင်းစီ အပျိုအိမ်သိ ့ ည(၈)နာရီခန် ့တွင် လူပျိုလှည့် လ့ရှိ ကသည်။ သီချင်းသီဆိ ကြခင်း
မရှိ ကပါ။ အပျိုြဖစ်သူက လူပျိုကိ ြပန်၍ ကိုက်လ င်

ဆးလိပ် လိပ် ပီး တည်ခင်းဧည့်ခတတ် ကသည်။

မ ကိုက်ပါက ဆးလိပ်မ ပး ပ။ တစ်ခါတရ အပျိုလူပျို မတ္တ ာသက်ဝင်ပါ က င သာ ဆးရည်ကိ ဘူး လး
ထဲ ထည့်ကာ အြပန်အလှန် ဖလှယ်၍ ပးတတ် ကသည်။ အပျိုလူပျိုများသည် ရာသီအလိက် ပွဲ တာ်များနှင့်
တာင်ယာများတွင် လွတ်လပ်စွာ တွ ဆရင်
့
းနှီးခွင့် ရ ကသည်။
တီးတိန် မို ့ န ချင်းတိင်းရင်းသား ဆိင်းဇမျိုးနွယ်များ၏အပျိုလူပျိုဘဝမှာမူ တစ်မျိုးစိတ်ဝင်စားစ
ရာ ကာင်းလှပါသည်။ ဆိင်းဇမျိုးနွယ်များ န သာ ဆိင်းဇရွာ ဟာင်းလည်း ရှိပါသည်။ ထိရွာတွင် လူပျို ဂ
ဟာသ ဘာမျိုးအ နြဖင့် လူပျိုများစ၍ န သာအိမ်၊ ချင်းအ ခ ဆမ် ရှိ ကသည်။ ထိဆမ်ကိ ရွာထိပ်၊ ရွာအ
လယ်၊ ရွာ အာက်ဟူ၍ သး နရာခွဲ၍ ရွာအလိက်၊ ရပ်ကွက်အလိက် ထား လ့ရှိ ကသည်။ များ သာအားြဖင့်
ယာက်ျား လ့ အသက်(၁ဝ)နှစ် ကျာ်လ င် ဆမ်၌ သွားအိပ် ကသည်။ မိန်းက လးများအတွက်မူ မရှိ ပ။ ည
ဘက်(၈)နာရီခန် ့တွင် မိမိတိ ့ နှစ်သက်ရာ အပျိုအိမ်သိ ့ လူပျိုလှည့် လ့ရှိ ကသည်။ မိဘများအ နြဖင့် ကန် ့
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ကွက်စရာမရှိ သာလူပျိုြဖစ်ပါက

စာ စာအိပ် ပီး လွတ်လပ်စွာ စကား ြပာဆိခွင့် ပး ကသည်။ မိမိတိ ့မနှစ်

သက်ပါက မိဘများက ထိင် နတတ် ကသည်။ ခါင်ရည်ြဖင့် ြပန်လည်ဧည့်ခြခင်း မရှိပါ။ သီချင်းဆိြခင်း၊ ပ
လွတီးမတ်ြခင်း မရှိပါ။ ချစ် ရးဆိရာ၌ သီချင်းဖွဲ ့၍ ြပာဆိြခင်းမျိုး တာ့ ရှိ ကသည်။ မိန်းက လးအပျိုက
ြပန် ကိုက်လ င် ဆးလိပ်အ ကာင်းစားြဖင့် လိပ် ပး ပီး ဧည့်ခ လ့ရှိသည်။ ချစ် ကိုက် ကပါက ဆးရည်ငရန်
အတွက် ဆးရည်ြဖည့် ပး ပီး အပျိုလူပျိုများသည် အြပန်အလှန် လဲလှယ်တတ် က ကာင်း လ့လာ တွ ရှ့ ိရ
သည်။
ချင်းတိင်းရင်းသား၊ တီးတိန် မို ့ န ဗန်းတဲ့တိင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များတွင်လည်း လူပျိုများစ၍

န

သာ ဆမ် ရှိသည်။ အပျိုအိမ်သိ ့ လူပျိုလှည့် လ့ရှိ က ပီး အချင်းချင်း မတ္တ ာသက်ဝင်ပါက ဆးလိပ်လိပ်၍
့
။
လက် ဆာင် ပးြခင်း၊ ဆးရည်ငဘူးလဲလှယ် ကြခင်း စ သာဓ လ့များ ရှိ က ကာင်း တွ ရပါသည်
ထိသိ ့ နရာ ဒသအလိက် အနည်းငယ်ကွဲြပား န သာ ချင်းတိင်းရင်းသားတိ ့ အပျိုလူပျိုဘဝကိ လ့
လာမှတ်သားရင်း အြခားတိင်းရင်းသားအ နနှင့် ရှာင် ကဉ်စရာဓ လ့များ၊

ဆာင်ထားစရာဓ လ့များကိ သိ

ရှိနားလည် က ပီး တိင်းရင်းသားအချင်းချင်း ချစ်ခင်စည်းလးမ၊ အြပန်အလှန်

လးစားတန်ဖိးထားတတ်မ

များ တိးပွားလာ စလိမ့်မည်ဟယ ကည် မ ာ်လင့်မိပါသည်။
လွင်လွင်မွန်

မှတ်ချက်။

။ရန်ကန်တက္က သိလ် မဂ္ဂဇင်း ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခနှစ် စာမျက်နှာ(၁၃၉ မှ ၁၄၂)ထိ၌ လာရှိ သာ

ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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