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ကရင်အမျိုးသားတိ ့၏ဝါ ခါင်လ ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာ
မန်းသင့် နာင်( ကာ့ကရိတ်)
ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၁ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ၊ အတွဲ ၂၉၊ အမှတ် ၁ဝ၊ နှာ ၈၁-၈၄ ထိ။
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မိး ရသည်းထန် ဝသန်ခါသမယ ဝါ ခါင်လ ရာက်လ င် ကရင်အမျိုးသားတိ ့သည် ြပု မဲ ဓ လ့တစ်ရပ်ြဖစ် သာ
လက်ချည်မဂလာြပုြခင်းကိ ကီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပ လ့ရှိသည်။ ဝါ ခါင်လတွင် လက်ချည်မဂလာြပုြခင်းကိ ကရင်
စကားြဖင့် " အာင်းလာ ခါက်" ဝါ ခါင်လ စ ပါင်းစား သာက်ြခင်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရ လသည်။
ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာြပုြခင်းကိ ကရင်စကားြဖင့် "ခိင်းစူး"ဟူ၍ ခ လသည်။ ခိင်းစူးဟူ သာ ဝါဟာရစကားအရ
"ခိင်း"သည် ရစ်ပတ်ချည် နှာင်ြခင်း၊ မဂလာြပုြခင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ "စူး"ဟူ သာ ကရင် ဝါဟာရမှာ လက်ကိ ခ
ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် ကရင်စကား "ခိင်းစူး"သည် ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာြပုြခင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ကရင်လူမျိုးတိ ့ ြပု မဲအစဉ်အလာ ြဖစ် သာ ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာြပုြခင်းသည် အမျိုးအစားအားြဖင့် သးမျိုးရှိ၏။
ထိသးမျိုးမှာ(၁)လိပ်ြပာ ခ လက်ချည်ြခင်း
(၂)ထိမ်းြမားမဂလာလက်ချည်ြခင်း
(၃)ဝါ ခါင်လလက်ချည်ြခင်း
ဟူ၍ ြဖစ် ပသည်။

ချည်ြဖူဖွဲ ့ မဂလာလက်ချည်ြခင်းအစ
သမိင်းအရ ကရင်အမျိုးသားတိ ့သည် တိဗက်ကန်းြပင်ြမင့်မှ ဆင်းသက်လာရာတွင် ရ ကည်ရာ ြမက်နရာကိ
ရှာ ဖွ၍ အစဦးတွင် တအပ်စတည်း ြဖစ်ခဲ့ သာ်လည်း နာင်အခါတွင် "ထီ ဆ မရွာ"ဟူ သာ အရပ်ကိ ရာက်ရှိ သာ
အချိန်တွင် အပ်စများ ခွဲထွက် က လသည်။ ထိသိ ့ ခွဲထွက်ရာတွင် တဦးနှင့်တဦး ဝမ်းနည်း ကကွဲလျက် မခွဲနိင် မခွာနိင်
ရှိ န က ပီး ငိယိ ကကန် လသည်။
သိ ့ သာ် လူအပ်စများ မခွဲထွက်၍ကား မြဖစ် ချ။ လူအများနှင့် သွားလာရာတွင် ခရီးဖင့် နှးြခင်း၊ အစာ ရစာ
ရိက္ခာအတွက် ခက်ခဲြခင်း ရှိ လရာ အပ်စခွဲ၍ ခရီးဆက်ရမည့်အ ြခအ န ဆိက် လသည်။ သိ ့ သာ် ကရင်လူမျိုးတိ ့သည်
ခွဲထွက်ရမည်အ
့ ရး ကာင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လွမ်းဆွတ် ကကွဲ ကရာ အချိန်အ တာ် ကာ ထီ ဆ မရွာ ခ သာ ဒသ
တွင် စခန်းချ၍ ဆက်လက် နထိင် က လသည်။
ထိမည် သာ ထီ ဆ မရွာ ဒသတွင် သဲမန်တိင်းကျ၍ ရာသီဥတဆိးရွားကာ အများအြပား သ က ကရ လ
သည်။ ညဉ့်အခါတွင် မ ကာင်းဆိးဝါး ခ သာ " နာင် လာ့- နာင်ခ လာ့"တိ ့က အစာ ရစာ ပးမည်။ သူတိ ့ ဒသသိ ့
လိက်ခဲ့ပါ။ ြဖား ယာင်း ခ ဆာင်၍ သတ်ြဖတ် ကိက်စား က လသည်။ နနက်မိး သာက်လ င် လူအ ရအတွက်က နည်း
၍ နည်း၍ လာ လသည်။
ထိအချင်းအရာကိ ြမင် တွ ့ရှိ သာ ခါင်း ဆာင်များသည် ဤ ဒသတွင် ဆက်၍ နထိင်ပါက ငါတိ ့လူမျိုးများ
ပျက်ြပုန်းရ ချ တာ့မည်ဟ ဆင်ြခင်ကာ အပ်စခွဲ၍ ထိ ဒသမှ ဆက်၍ ထွက်ခွာ က လသည်။ ထိသိ ့ ခွဲခွာရာတွင် နာင်
တချိန်၌ မိမိလူမျိုးအနွယ်ြဖစ်မှန်း သိရှိနိင်ရန် လက် ကာက်ဝတ်တွင် ချည်ြဖူဖွဲ ့ နှာင်၍ အမှတ်အသား ြပု က လသည်။
ချည်ြဖူကိ ဖွဲ ့ နှာင်၍ ဆ တာင်း ပးရာတွင် "နယ်ဘား နာင် လာ့ ဟ၊ နယ်ဘား နာင်ခ လာ့ ဟ" (မ ကာင်းဆိးဝါး
နာင် လာ့ နာင်ခ လာကိ မယ ကည် လနှင့်)ဟူ၍ သတိ ပး လသည်။ မျက် မှာက်တိင် ချည်ြဖူဖွဲ ့ မဂလာြပုရာတွင်
မ ကာင်းဆိးဝါး နာင် လာ့ နာင်ခ လာကိ မယ ကည် လနှင့်ဟူ၍ သတိ ပးစကား ဆးမ လသည်။
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(၁)လိပြ် ပာ ခ လက်ချည်ြခင်း
လိပ်ြပာ ခ လက်ချည်ြခင်းကိ ကရင်စကားြဖင့် "လာဂါခိင်းစူး"ဟူ၍ ခ က လသည်။ အိမ် ထာင်စတခတွင်
အိမ်သားတဦးတ ယာက်က တစတရာ လန် ့ဖျပ်၍ နာမကျန်း ြဖစ် သာအခါ သိ ့မဟတ် ရာဂါတမျိုးမျိုး ြဖစ်၍ ဖျားနာ
သာအခါ လိပ်ြပာ ခ ၍ လက်ချည် ပး လသည်။
ထိသိ ့ သာ လက်ချည်ြခင်း ြပုရန်ရှိ သာအခါ အိမ်ရှင်မ၊ သိ ့မဟတ် အိမ်ရှိ အမျိုးသမီး ကီးတဦးက ညအခါ အိပ်
ရာမဝင်မီ ယာက်မယူ ပီး လှကားတိင်ကိ ခါက်၍ လိပ်ြပာကိ ခ ယူသည်။ ထိ နာက် ကျပ်ခိးစင်ကိ ယာက်မနှင့်
ခါက်ြပန် ပီး အိမ်ရှိ လူစ မစ၊ ၇ ရက်သားသမီးများ ရှိ မရှိကိ သး ကိမ်တိင် မးြမန်း ပီး အိပ်ရာဝင် က လသည်။
ထိသိ ့ နှစ်ညတိင် ြပု ပီး နာက် ဒတိယ န ့ နနက်မိး သာက်လ င် လက်ချည်ြခင်း ြပု က လသည်။ ထိသိ ့လက်
ချည်ရာတွင် အိမ်နီးနားရှိ လူ ကီးသူ ကီးများ လာ ရာက်လက်ချည် ချီးြမင့်နိင်ရန် ဖိတ် ကားထား လသည်။ အိမ်နီးနားရှိ
လူ ကီးသူ ကီးများက လာ ရာက်၍ လက်ချည်ဆ တာင်း ပးြခင်းကိ ချီးြမင့် ကသည်။ ဤလက်ချည်နည်းမှာ နာမကျန်း
သူအား ရိးရာကထးြဖင့် ကသနည်းတရပ်လည်း ြဖစ်သည်။

(၂)ထိမး် ြမားမဂလာ လက်ချည်ြခင်း
ထိမ်းြမားမဂလာ လက်ချည်ရာတွင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားသူ သတိ ့သား သတိ ့သမီးတိ ့အား ရာသက်ပန်ရိး ြမကျ
ချစ်ခင်စွာ ပါင်းသင်း နထိင်နိင်ရန် ဆ တာင်း၍ လက်ချည် ချီးြမင့် ပးြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိမ်းြမားမဂလာလက်ချည်ြခင်း
ကိ ချီးြမင့်ရာတွင် သက် ကီးရွယ်အိ သက်ရှိထင်ရှား လင်စမယားတိ ့သာ လက်ချည်ချီးြမင့် ပးနိင် လသည်။ မဆိးဖိ၊ တခ
လပ်၊ နာက်အိမ် ထာင်ြပု သာသက် ကီးရွယ်အိတိ ့က လက်ချည်ချီးြမင့် ပးြခင်း မြပုရ သာ ဓ လ့စည်းကမ်း သတ်မှတ်
ချက် ရှိ လသည်။
ထိမ်းြမားမဂလာ လက်ချည်ရာတွင်လည်း ပထမအိမ် ထာင်ဦးသာ ြပုနိင် သာ စည်းကမ်းချက် သတ်မှတ်ထား
ရှိ လသည်။ နာက်အိမ် ထာင်ြဖစ် စ၊ လူပျိုက မဆိးမ၊ တခလပ်နှင့်ညား၍ ြဖစ် စ၊ အပျိုက မဆိးဖိ၊ တခလပ်တိ ့နှင့်
ညား၍ြဖစ် စ လက်ချည် ပးြခင်း ြပု လ့မရှိ ချ။ အပျိုလူပျိုပင် ြဖစ် သာ်လည်း တရားဝင်လက်မထပ်မီ လွန်ကျူးမရှိပါ
က ထိမ်းြမားမဂလာြပုရာတွင် လက်ချည် ပးြခင်း မြပု က ချ။ တရားဝင်လက်မထပ်မီ ကျူးလွန်သူတိ ့အား ညအခါ လူ
ြခတိတ် သာအချိန်တွင် လက်ထပ် ပး လ့ရှိ လသည်။

(၃)ဝါ ခါင်လ လက်ချည်ြခင်း
ဝါ ခါင်လ လက်ချည်ြခင်းကိ တခမ်းတနား ြပုလပ် လ့ရှိ လသည်။ အိမ် ထာင်စအလိက်၊
ကျးရွာချင်းစ ပါင်း၍ တ ပျာ်တပါး ကျင်းပ ကသည်။

ကျးရွာအလိက်၊

ဝါ ခါင်လ လက်ချည်ြခင်း ြပုရာတွင် ကီးမား သာ ရည်ရွယ်ချက်များ ထားရှိ လသည်။ ဝါ ခါင်လသည် လယ်
ယာလပ်ငန်းခွင် စပါးစိက်ပျိုး ပီး ခတ္တအနားယူ သာ အချိန်ြဖစ်သည်။ ထိသိ ့အနားယူချိန်တွင် မိသားစချင်း၊ တရွာနှင့်
တရွာ တွ ့ဆနိင်ြခင်း၊ ထိသိ ့ တွ ့ဆြခင်းြဖင့် အချင်းချင်းချစ် ကည်မမပျက် ရး၊ လူငယ်များအား လူ ကီးသူ ကီးများက ဆိ
ဆးမစကားြပုနိင် ရးကိ ရည်ရွယ်၍ စ ပါင်းလက်ချည်မဂလာ ြပု က လသည်။
ဝါ ခါင်လ ရာက်လ င် စားသးရန် သိ လှာင်ထား သာ ရိက္ခာများ လျာ့နည်း၍လာ၏။ အိမ် ထာင်စအလိက်၊
ရွာအလိက် တာင်ယာလယ်ခင်းမှ သီးနှများ မ ပ မီ ရိက္ခာကိ ခ တာစားသးရန် လိ၏။ ထိ ့ြပင် ဝါ ခါင်လသည် မိး
သည်းထန်စွာ ရွာသွန်း၍ အ အးဓာတ်များ လွန်ကဲ န၏။ ချာင်း ရြမစ် ရများ ရလ ၍ တိရ စ္ဆာန်ရန် မကင်းရန်များ
စိးရိမ်ရ၏။ ရာဂါဘယလည်း ထူ ြပာ၏။ ထိသိ ့ သာ အန္တရာယ်များတိ ့ကိ ရှာင် ကဉ်ကာကွယ်ရန် ဆိဆးမစကား သတိ
စကားများ ပး က လသည်။
ကရင်လူမျိုးတိ ့ ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာြပုရာတွင် ပစ္စည်းအရာဝတ္ထု ၇ မျိုး ၇ ခ ထားရှိ လသည်။ အဓိ ာန်သ ဘာ
ြဖင့် လင်ပန်း၊ သိ ့မဟတ် ဗျပ်တချပ် ပ တွင် ကာက်ညင်းဖင်ခ န် ၇ ထပ်၊ ထမင်း ၇ ဆပ်၊ ငှက် ပျာသီး ၇ လး၊ ကဆစ်

3

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ပိင်း ၇ ပိင်း၊ ပန်းပွင့်ပန်းခက် ၇ ခက်၊ ချည်ြဖူ ကိုး ၇ ကိုး၊ ရတဖလားနှင့် ယာက်မတ ချာင်းကိ ချထား လသည်။ ထိ
ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုတိ ့အား အတိတ်နိမိတ်ယူရာတွင်ကာက်ညင်းဖင်ခ န်း။ ကရင်လူမျိုးတိ ့ ြပုလပ် လ့ရှိ သာ ကာက်ညင်းဖင်ခ န်းသည် နှစ်ထပ်တစည်း၊ စည်း
နှာင်၍ ြပုတ်ြခင်း၊ ပါင်းြခင်း ြပုလပ် လ့ရှိသည်။ ရင်ချင်းအပ်၍ ချစ်ခင်ြခင်းသ ဘာ ဆာင်သည်။ သိ ့ ကာင့် ကာက်
ညင်းထပ်နှစ်ထပ်တစည်း စည်း နှာင်ြခင်းကိ ညီညတ်ြခင်း၊ ချစ်ခင်ြခင်း အတိတ်သ ဘာ ဆာင်ြခင်းကိ ယူ လသည်။
ထမင်း ၇ ဆပ်။ ထမင်း ၇ ဆပ်သည် နယ်၍ ဆပ်စည်းထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ကရင်အ ခ အားြဖင့် "မင်ထဒူး"
ြဖစ်သည်။ ကရင်စကား "မင်"မှာ ထမင်းြဖစ် ပီး "ထဒူး"မှာ ဆပ်ကိင်ြခင်း၊ စစည်းြခင်း အဓိပ္ပါယ်ရ လသည်။ သိ ့ ကာင့်
ထမင်းဆပ်အလား စစည်းြခင်း ဆပ်ကိင်ြခင်း၊ သွးစည်းြခင်းကိ အတိတ်နိမိတ် ယူ လသည်။
ငှက် ပျာသီးမှည့် ၇ လး။ ငှက် ပျာသီးသည် ချစ်ခင် ကင်နာ၍ သ ယာဇဉ် ကီးမား ကာင်း အတိတ်နိမိတ်ယူ
လသည်။ ငှက် ပျာသီးသည် ကရင်စကားြဖင့် "သာကွီသား"ဟူ၍ အသထွက် ခ လသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ချစ်ခင်တွယ်
တာ၍ သ ယာဇဉ် ကီးမားြခင်းဟ အဓိပ္ပါယ်ရ လသည်။
ကဆစ်ပင်
ိ း ၇ ပိင်း။ ကဆစ်ပိင်းသည် အဆစ်တိင်း၌ အပင် ပါက်နိင် သာ အပင်မျိုးြဖစ်သည်။ မျိုးဆက်ြပန် ့
ပွား ရး အထူးရှိ နသြဖင့် မျိုးနွယ်ကိ ချစ်ခင်ြမတ်နိးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြပန် ့ပွားြခင်းကိ ဆာင်နိင် သာသ ဘာ ြဖစ်
သည်။
ပန်းပွငပ
့် န်းခက် ၇ ခ။ ကရင်လက်ချည်ပွဲ ြပုရာတွင် ပန်းပွင့်၊ ပန်းခက်သည် မပါမြဖစ် သာ အရာြဖစ်သည်။
အများအားြဖင့် မယ် တာ်လက်သည်း၊ နတ်ပန်းညိုပင်တိ ့ကိ အသးြပု ကသည်။ ထိအပင်တိ ့သည် တအ၊ တရ ပါက် လ့
ရှိသြဖင့် စစည်း နြခင်းကိ မျိုးနွယ်ဆက်တိ ့က စစည်းခိင်မာ စ သာ သ ဘာြဖစ်သည်။
ချည်ြဖူ ၇ ကိုး။ ချည်ြဖူသည် သန် ့ရှင်းစင် ကယ် သာ သ ဘာြဖစ်သည်။ ချည်ြဖူြဖင့် လက်ချည်ြခင်းသည်
စိတထ
် ား ြဖူစင်ရန် ရိးသား ြဖာင့်မတ် စရန် ရည်ရွယ်၍ ြဖစ်သည်။
ရ။ ရသည် သန် ့ရှင်းစင် ကယ် သာ သ ဘာရှိသည်။ လူတိ ့အတွက် တမနက် မ သာက်ရလ င် မ နနိင် သာ
အသက်ရှင် ရးအတွက် ကျးဇူးရှင် ြဖစ်သည်။ ရကိ သာက်ြခင်းြဖင့် လန်းဆန်း အားအင်ြပည့် ဖိုးလာနိင်သည်။ လက်
ချည်ရာတွင် ရကိ အဓိ ာန်သ ဘာ အနည်းငယ်စီ သာက်ြခင်းြဖင့် မိသားစအတွင်း ြဖူစင် သာစိတ်ထားများ ရှိ စရန်
ြဖစ်သည်။
ကရင်လူမျိုးတိ ့ ချည်ြဖူဖွဲ ့ မဂလာြပုရာတွင် ပစ္စည်းအရာဝတ္ထု ၇ မျိုး ၇ ခ ထားရှိ သာ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၇ ရက်
သား ၇ ရက်သမီးတိ ့အား ရည်ညန်းထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဆွမျိုးစ မိသားစအတွင်းရှိ သာ ၇ ရက်သားသမီးတိ ့ကိ ညန်း
ြခင်းြဖစ်သည်။
ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာြပုရာတွင် မပါမြဖစ် သာ အရာသည် ယာက်မြဖစ်သည်။ ယာက်မသည် ထမင်းဟင်းချက်
ရာ၌ မ နှာက် ပးရသည်။ ဦးဦးဖျားဖျား ခူးခပ် ပးရသည်။ ထမင်းဟင်းလျာတိ ့ကိ ဦးဦးဖျားဖျား စား သာက်ရသည့်
သ ဘာြဖစ်သည်။ အိမ်သားတဦးတ ယာက် ခရီးထွက်၍ ရည်ရှည် ကာ ပီး ြပန်မ ရာက်လ င် လှကားတိင်နှင့်ကျပ်ခိးစင်
ကိ ယာက်မြဖင့် ခါက်ြခင်းြဖင့် အလျင်အြမန် ြပန် ရာက်နိင်သည်ဟ ယ ကည်ထား ကသည်။ ထိယ ကည်ချက်အရ ချည်
ြဖူဖွဲ ့မဂလာြပုရာတွင်လည်း ယာက်မကိ လိပ်ြပာ ခ သာ ကိရိယာအြဖစ် အသးြပုြခင်း ြဖစ်သည်။
ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာြပုရာတွင် အဓိကအားြဖင့် လိပ်ြပာ ခ ယူြခင်း၊ ဆ တာင်း ပးြခင်း ြဖစ်သည်။ သိ ့ ကာင့်
လက်ချည်ြခင်း မြပုမီ လိပ်ြပာကိပင် ခ ရသည်။ လိပ်ြပာပင့် ခ ၍ ရွတ်ဆိရာတွင်…
"ပလူးလာဂဲ့ ထိင်ဂဲ့ထိင်" အစချီ၍ "အိလိပ်ြပာက လး ြပန်ခဲ့ပါ လ လာ့၊ ဤအိမ်ဤ ဂဟာ မိဘညီအစ်ကိ မာင်နှမတိ ့
နှင့် ပျာ်ရင်ချမ်း ြမ့စွာ အတူတကွ နထိင်ရန် ြပန်ခဲ့ပါ လာ့။ သသာန်တစြပင်နှင့်မ ကာင်းဆိးဝါးတိ ့ ကျက်စားရာ နရာ
၌ ရှာင်ရှား၍ မိန်းမပျက် မိန်းမယတ်တိ ့၏ြဖား ယာင်းတတ် သာ စကားကိ မယမှတ် လနှင့်။ ရ ငွ ကျာက်သပတ္တ
ြမားတိ ့ကိ ယူ ဆာင်၍ မိဘဘိးဘွားတိ ့အား လပ် က းသမ ြပုရန် ြပန်ခဲ့ပါ လာ့။ ဤအိမ်ဤ ဂဟာတွင် မိဘညီအစ်ကိ
မာင်နှမများနှင့်အတူတကွ ခစားစစား ပီး ကျာက်သားအလား မာ ကျာခိင်ခ့လျက် ြမားကဲ့သိ ့ လျင်ြမန်ြခင်း၊ ကျာက်
ကိ ြခ၊ သကိ ခွနိင် သာ ခွန်အားြပည့်စ၍ ကျန်းမာ စသား"ဟူ၍ နတ်ဆိဆ တာင်း ပး လသည်။
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ထိသိ ့ ဆ တာင်းြခင်းနှင့်အတူ လက်ချည်ခသူ၏လက် ကာက်ဝတ်ကိ ချည်ြဖူြဖင့် ရစ်ပတ်ချည်ဖွဲ ့ နှာင် လ
သည်။ ဆ တာင်းြခင်း ဆးလ င် ချည်ြဖူကိ သပ်ချလိက် ပီး အစနှစ်ဘက်ကိ ဆွဲြဖတ်လိက်သည်။ ထိ နာက် ချည်ြဖူစနှင့်
အတူ ထမင်း ကာက်ညင်းအနည်းငယ်ကိ ဖဲ့ယူ၍ ပန်းတပွင့်နှင့်လက်ချည်ခသူ၏ငယ်ထိပ်တွင် တင် ပးလိက်သည်။ ပီး
သာ် "ဤချည်ြဖူအလား ဆြဖူ၍ အသက်ရှည်ပါ စသား"ဟူ၍ ထပ်မဆ တာင်း ပး လသည်။
လက်ချည်ခသူသည် ငယ်ထိပ်မှ ထမင်းနှင့် ကာက်ညင်းကိ လက်နှစ်ဘက်နှင့်ခယူ ပီး စားလိက် လသည်။
ဖလားထဲမှ ရကိ အနည်းငယ် သာက်လိက်သည်။ ပန်းပွင့်ကိ နားတွင် ပန်လိက်သည်။ ဤသိ ့ြပုြခင်းမှာ လက်ချည် ပး
သူ၏ဆိဆးမစကားကိ ဦးထိပ်ပန်၍ နာခြခင်း သ ဘာြဖစ်သည်။ ချည်ထား သာ ချည်ြဖူကိ ၃ ရက် ကာမှ ြဖတ်ပစ်ရ
သည်။ အချို ့က ချည်ြဖူ ဆွး၍ မြပတ်မချင်း အြမတ်တနိးထားရှိ ကသည်။
သစ္စာသမာဓိနှင့်ြပည့်စ သာ လူ ကီးသူမတိ ့၏ဆ တာင်း ဆိဆးမစကားသည် ကာင်းြမတ် အာင်ြမင်ြခင်းသိ ့
ရာက် စသည်ဟူ၍ လက်ချည်ခသူတိ ့က ယ ကည်ထား ကသည်။ သိ ့ ကာင့် ချည်ြဖူဖွဲ ့မဂလာသည် ကာင်းြမတ် သာ
ဓ လ့ ကာင်း တရပ်အြဖစ် ခယူထား က ပီး အစဉ်အလာမပျက် ြပုလပ်လျက် ရှိ က လသည်။
မျက် မှာက်ကာလတွင် ဝါ ခါင်လ လက်ချည်ပွဲမဂလာြပုရာ၌ ကရင်လူငယ်များ ဦး ဆာင် ပီး သက် ကီးရွယ်အိ
များ၊ ရဟန်းသဃာများ ပင့်ဖိတ်ကာ စ ပါင်းလက်ချည်ပွဲကိ တခမ်းတနား ကျင်းပ လ့ရှိ လသည်။ စ ပါင်း၍ ချည်ြဖူဖွဲ ့
မဂလာြပုြခင်းြဖင့် လူမျိုးချင်း ချစ် ကည် သွးစည်းမ၊ ချမ်း ြမ့ အးချမ်း သာ လူမျိုး၏ဘဝကိ တည် ဆာက်ယူနိင်
ကာင်း စွဲ မဲစွာ ယ ကည်ထား က လသည်။
မန်းသင့် နာင်( ကာ့ကရိတ်)
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