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ကရင်ရိးရာ ယဉ် ကျးမ
စာသက် ဝ( တာင်ငူ)

မန္တ လးဆရာအတတ်သင်သိပ္ပနှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း ၁၉၆၇-၆၈ ခနှစ်၊ ၁၉၆၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ နှာ ၃၁-၃၅ ထိ။
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တိင်းရင်းသား ကရင်လူမျိုးတိ ့သည် များ သာအားြဖင့် ပဲခူးရိးမ၊ ပဲခူးရိးမအ ရှ ့တလားနှင့်ြမစ်ဝက န်း ပ ဒ
သတိ ့တွင် ရှးယခင်ကနဦးမှစ၍ ယ န ့အထိပင် အ ြခစိက်ကာ လပ်ကိင်စား သာက်လျက် ရှိ ကသည်။ အချို ့ကလည်း
ရ ကည်ရာ ြမက်နရာကိ လိက်၍ တနသာရီကမ်း ြမာင် ဒသ အထက်ပိင်းအထိ ရာက်ရှိလျက် နသည်။ သဘာဝ ရ
ြမ တာ တာင်ကိ လိက်၍ လပ်ကိင်စား သာက်ပတိ ့မှာလည်း ကွဲြပားြခားနား ကသည်။ သိ ့ သာ် အများလူစမှာ လယ်
ယာဥယျာဉ်ကိ အဓိကထားကာ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းမကိ ြပုလပ် ကသည်။
ကရင်လူမျိုးစတွင် အဓိကအားြဖင့် နှစ်မျိုးရှိ လသည်။ ၄င်းတိ ့ကား "ပိးကရင်"နှင့်"စ ကာကရင်"ပင် ြဖစ်သည်
(ပိးကရင်ဟူ သာ ဝါဟာရမှာ မွန်ကရင်ဟအဓိပ္ပါယ် ပ လွင် ပီး စ ကာကရင်ဆိသည်မှာ ြမန်မာကရင်ဟူ၍ပင် အဓိပ္ပါယ်
ရသည်။)

"စာ ပနှငဘ
့် ာသာစကား"
စ ကာကရင်(ဝါ )ြမန်မာကရင်စာ ပကိ လွန်ခဲ့ သာ အနှစ်(၁၃ဝ) ကျာ် (၁၈၃ဝ)ခနှစ်ခန် ့ကစ၍ တိင်းရင်းသား
အက္ခရာြဖင့် တီထွင်ခဲ့ ကြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ ရှးယခင်က ကရင်စာ ပကိ ကက်ယှက်စာမွန်အက္ခရာြဖင့် ရး သာစာ၊
ြမန်မာအက္ခရာြဖင့် ရး သာစာနှင့်ကရင်အ ခ ရယ်ခယ်စာဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ ကသည်။ မွန်အက္ခရာြဖင့် ရးသား သာ
ကရင်စာမှာ ကက်ယှက်စာ၏ နာက်ပိင်းတွင် ပ ထွန်းခဲ့သည်။ ၄င်းစာတွင် ဗျည်း ၃၆ လး၊ သရ ၁၄ လး ပါရှိသည်။ ြမန်
မာအက္ခရာြဖင့် ရး သာ ကရင်စာမှာ ပိးကရင်နှင့်စ ကာကရင် ၂ မျိုးလးအတွက် ရှိသည်။ ယင်းစာ ပမှာ ဗျည်း ၂ဝ နှင့်
သရ ၁၉ လး ပါရှိသည်။ ရယ်ခယ် ခ ကရင်စာ ပမှာ ဗျည်း ၂၅ လး၊ သရ ၁၂ လး ပါရှိသည်။ ယခအချိန်အခါတွင် တိင်း
ရင်းသားကရင်စာ ပအြဖစ် ြမန်မာအက္ခရာနှင့်တူ သာ ပိးကရင်စာ ပနှင့်စ ကာကရင်စာ ပကိ အသးြပု ကသည်။
ပိးကရင်တိ ့သည် အမျိုးသာများ၏အမည်နာမအ ရှ ့တွင် "စ" သိ ့မဟတ် "မန်း"ဟူ သာ ဝါဟာရကိ ထည့်
သွင်း ခ ဝ သတ်မှသည်။ အမျိုးသမီးများ၏အမည် ရှ ့တွင် "နန် ့"ကိ ထည့်သွင်းတပ် ခ လ့ရှိ ကသည်။ စ ကာကရင်
တွင်မူကား အမျိုးသားတိ ့၏အမည်အ ရှ ့တွင် " စာ"ဟူ သာ ဝါဟာရကိ ထည့်သွင်းတပ် ခ ပီး အမျိုးသမီးတိ ့၏အ
မည်အ ရှ ့တွင် " နာ်"ဟူ သာ ဝါဟာရကိ ထည့်သွင်း ခ ဝ သတ်မှတ်ြခင်း ြပု ကသည်။ ဤသိ ့ြဖင့် စ ကာကရင်နှင့်
ပိးကရင်ကိ ဝါဟာရအသးအနန်းြဖင့် ခွဲြခားကာ သိရှိနိင်ပါသည်။

"ဝတ်စား ဆင်ယင် ထးဖွဲ ့မ"
ကရင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိ ့တွင် အလပ်ခွင်ဝင်ရာ၌ ဝတ် သာအဝတ်နှင့်အခါထူး န ့ထူး ကီး၊ န ့ြမတ်များ
တွင် ဝတ်စား သာ ဝတ်စဟူ၍ ခွဲြခားကာ ဆင်ယင်ထးဖွဲမ ရှိ ကသည်။
အမျိုးသားရိးရာပဆိးမှာ အနီခအသား(ဝါ )အြပာခအသား ပ တွင် အမဲစင်းစိတ်က လးများ ဖာ်ထားသည်။
ထိ နာက် ပဆိးအထက်ဖျား၊ အလယ်ပိင်းနှင့် အာက်ဖျားများတွင် အလျားလိက် အစင်း ကီးသးစင်းထားရှိသည်။ အကျ
တွင် အနီခပိန်းနှင့်အြဖူစင်းကိ ရင်ခွဲကာ ကာ်လပစပါ ပီး ပန်းပွားချထား သာ အကျရှည်ကိ အခါ ကီး န ့ကီးများတွင်
ဝတ်ဆင် ပီး ပန်းပွားပါအကျတိကိ ထသွား-ထလာရာ၌ ဝတ်ဆင် က၏။ ပန်းပွားမပါ အကျတိ ့ကိ အလပ်ဝင်ရာ၌ ဝတ်ရန်
ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ ခွဲြခားခါ ဝတ်ဆင် လ့ရှိ ကသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ထမီအနီခအသားနှင့်အြပာခအသားအလယ်
တွင် အြဖူစင်းအလှကွက် ထွင်ကာ ဝတ်ဆင်၏။ အချို ့ သာ ဒသများတွင် အမဲခအသားကိ ခကာ ယက်လပ်ဝတ်ဆင် က
သည်။ အကျကိမူကား အနက်ခအသားနှင့်အြဖူခအသားကိ လက်ြပတ်သင်တိင်း ယက်လပ်ကာ ပန်းပွား၊ ပန်းလှပန်း
ကွက်များ ထည့်ကာ ဝတ်ဆင် လ့ရှိ ကသည်။ (အြဖူခသင်တိင်းတိမူ အသက်အရွယ် နပျို သာ အမျိုးသမီးများ ဝတ်ဆင်
က ပီး အနက်ခကိမူ အိမ် ထာင်ကျ ပီး သာ အမျိုးသမီးနှင့်အသက်အရွယ် ကီး သာ အမျိုးသမီးများ ဝတ်ဆင် ကရသည်)
ရှးက ကရင်အမျိုးသားတိ ့သည် ဆရှည်ထား ကသြဖင့် သ ာင်ထးကိ အဝတ်ြဖူစြဖင့် ခါင်း ပါင်း ပါင်း ကသည်။ အ
မျိုးသမီးတိ ့ကား ပါးလာ သာပဝါြဖူစြဖင့် ဆထး၏အ ပ တွင် ရစ်ပတ်ကာ ပါင်း ကသည်။ အချို ့ကလည်း အဖိးတန်
သာလက်ဝတ်တန်ဆာများကိ ဝတ်ဆင် ကသည်။ (ယခင်က နား ဋာင်းပန်ဆင် က သာ်လည်း ယခအခါ မရှိသ လာက်
မဝတ်ဆင် က တာ့ ပ။)

2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

"အနသခမပညာ"
က။ ဖွဲ ့ဆိသီဆိ သာ တးကဗျာတိ ့မှာ(၁) "ဥဩ" ခ သချပ်ကဲ့သိ ့ တဦးက တိင်တည် ပီး အများက လိက်ဆိ သာ တးကဗျာများ။
(၂) " ရပိး စ့" ခ သဘာဝအလှအပ လွမ်းမ ဆွးမတိ ့ကိ သရပ် ဖာ် သာ တးကဗျာများ။
(၃) "နာဒိတ်လူ" ခ

စာင်းသီချင်းများ။

(၄) "လူ ့ဆဲ" ခ က ကိုး ကကွက်တိ ့တွင် အသးြပု သာ ငါး ပါက်သမှန်သီချင်းများ။
(၅) "လူ ့ ထာင်" ခ သရှည်ခနစ်သချီ တးကဗျာများ။
(၆) "စအိင်လန်း" ခ အပျိုလူပျို ချစ် ရးဆိ သာ တးကဗျာများ။
(၇) "သူ ဝး" ခ မဂလာ တးကဗျာ သီချင်းများ။
(၈) "စဆူဖာ" အမန်းတင်ဆန်ဆန် န ဘထပ် လကာရှည်များ။
(၉) "ထားနွီးဖလ" ခ ခနစ်လးစပ် လကာရှည်များ အစရှိသည်တိ ့ ြဖစ်သည်။
၁။ အသးြပု သာ တူရယ
ိ ာတိ ့မှာ(၁) "ဂိန"် ခ ဝါး ဂွသ ဂွတိ ့များြဖင့် ြပုလပ်ထား သာ ဘာဂျာကဲ့သိ ့ အသထွက်သည့်ပစ္စည်းများ။
(၂) "ခနာ" ခ ကိုး လး ချာင်း တပ်ဆင်ထား သာ ဂီတပစ္စည်း။
(၃) "ပိ" ခ ဝါး ပ ့။
(၄) "ထား" ခ အိးစည်။
(၅) "နာဒိတ်" ကိုး ြခာက် ချာင်းတပ် စာင်း။
(၆) "ကဝယ်" ခ က ဲချိုဆင်စွယ်ြဖင့် ြပုလပ်ထား သာ ကတိး။
(၇) "မာ" ခ မိ ချာင်း။
(၈) "ခယ်" ခ နှဲ။
(၉) "ပိပါ" ခ ဝါးြဖင့် ြပုလပ်ထား သာ လမတ်ကရိယာ။
(၁ဝ) "မိး" ခ မာင်း။
(၁၁) "ကလိ" ခ ဖားစည် ဟူ၍ ရှိ လသည်။
(ကလိတွင် နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဖားတ ကာင် နာက်တ ကာင် လိက်သည့်ပကိ ဆာင်သည့်ဖားစည်သည် မဂလာ
အခမ်းအနား ပွဲလမ်းသဘင်နှင့်နှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ်တိ ့တွင် တီးခတ် ပီး ဖားတ ကာင်နှင့်တ ကာင် မျက်နှာချင်းဆိင်သည်
ပကိ ဆာင်သည့်ဖားစည်ကိ အမဂလာအခမ်းအနား၊ အသဘအခမ်းအနားတွင် တီးခတ် လ့ရသ
ိှ ည်။)
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"က ကိုးကကွကမ
် ျား"
တိင်းရင်းသားကရင်တိ ့၏က ကိုးကကွက်များမှာ…
(၁)ဝါး လးလးမှ (၁၆)လးထိ သးစွဲကာ က သာ ဝါးညပ်အက။
(၂)ဒးယိမ်းအက။
(၃)ဓားယိမ်း။
(၄)ဒတ်သိင်း ဝါးသိင်းများ။
(၅)အိးစည်ယိမ်းအက။
(၆)လက်ခပ်တီးဝိင်းအက။
အစရှိသည်တိ ့ ြဖစ်သည်။ အဆိပါ က ကိုးကကွက်များ၊ အကများကိ မဂလာရှိ သာ ပျာ်ပွဲရင်ပွ၊ဲ အာင်ပွဲရ
သာ န ့များတွင် က ကစ မဲ ြဖစ်သည်။

"ြပုရိးစဉ်လာ ထးစမှာ"
ရှးယခင်၌ လူမျိုးတိ ့သည် မိဘကိ ရှိခိး သာအ လ့ ရှိသည်။ မျိုးရိးကိလည်း ထိန်းသိမ်း က ပီး အရိး ကာက်
ြခင်း၊ နတ်တင်ပူ ဇာ် သက္က ာရြပုြခင်းတိ ့ ြပုလပ် ကသည်။ တာင်ယာမစိက်မီ နတ်ကိ ပူ ဇာ်ပသ ကရန် ယ ကည် ကသည်
အ ကာင်း သာ်ကား တာင်ယာ မြဖစ်ထွန်းဘဲ ပျက်စီးြခင်း၊ အသီးအနှ အထွက်နည်းြခင်းတိ ့သည် နတ်က ဖမ်းစားသည်
ဟ ယူဆကာ ပသ ကြခင်းြဖစ်သည်။ ယခအခါတွင်မူကား မိမိတိ ့ယ ကည်ကိးကွယ် သာ ဘာသာအလိက် လယ်ထွန်မဂ
လာကိ တာင်ယာချိန် မစမီတိ ့တွင် ဘရားကိ ရည်စူးလျက် ကာင်း ကီးမဂလာ တာင်း သာ စည်း ဝးပွဲများ ကျင်းပ လ့
ရှိသည်။
လယ်ယာဥယျာဉ်မှ ထွက်လာ သာ သီးနှများကိ တဦးနှင့်တဦး ဖလှယ်စား သာက် ကြခင်း၊ လက် ဆာင် ပး
ကမ်းြခင်းသည် ရှးကနီးမှစ၍ ယခထိရှသ
ိ ည်။ ရာင်းဝယ်ြခင်းတိ ့ကား တရွာသားချင်း ဘယ် သာအခါမှ မြပုလပ် ပ။
အြခားရွာနှင့်သာ ပိလ သည်တိ ့ကိ ရာင်းဝယ်ဖလှယ် ကသည်။ ယာဥယျာဉ်ကိစ္စတိ ့ အားလပ် သာ န ့များတွင် သားငါး
လိက်ဖမ်းြခင်းကိ ယာက်ျားလလင်တိ ့ လပ်စ မဲ ြဖစ်သည်။ ထိစဉ်ကိ အမျိုးသမီးတိ ့က တနှစ်စာ တအိမ်သားလးအတွက်
အဝတ်သင်တိင်း ယက်လပ်ြခင်း၊ ဝါဖန် ့ြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ် ကသည်။ လလင်တိ ့အသိင်းအဝိင်းမှ ရလာ သာ သားငါးတိ ့ကိ
တရွာလး တအိမ်မကျန် ဝငှစား သာက် သာ ဓ လ့ရှိ၏။
အားလပ်ချိန်ဟူ၍ကား မရှိသ လာက်ပင် ြဖစ်သည်။
အမျိုးသားလလင်ပျိုတိ ့သည် မိမိတိ ့နှစ်သက် သာ အမျိုးသမီးထသိ ့ လွတ်လပ်စွာ ချစ် ရးဆိခွင့် ရှိ ကသည်။ အ
မျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတိ ့ ချစ် ရးဆိရာတွင် "ထား" ခ သာ တးကဗျာြဖင့် အြပန်အလှန် စကားလှလှြဖင့် ြပာဆိ က
ရသည်။ မိန်းက လး၏အလပ်လပ်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ အမျိုးသမီး၏ဘီးခန်း မှန်ခန်းအထိ သာ်လည်း ကာင်း၊ သွား
ရာက်ကာ အမျိုးသမီးလက်ခသည်အထိ ချစ် ရးဆိနိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် တစိးတစိမ ကျူး ကျာ်ြခင်းကိကား လးဝမြပု
လပ် ကရ ပ။ အမျိုးသမီးလည်း လလင်အား နှစ်သက်လာ သာအခါ မိမိ၏လူ ကီးမိဘတိ ့နှင့်အမျိုးသမီးမိဘထ သွား
ရာက်ကာ စ့စပ် ကာင်းလမ်းရသည်။ စ့စပ် ပီး သာ် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ချစ်သူနှစ်ဦးတိ ့သည် လွတ်လပ်စွာ
သွားလာနိင် ကသည်။ မဂလာရက်ကိ နှစ်ဖက် သာ မိဘလူ ကီးတိ ့က သ ဘာတူရက် ကာင်းရက်ြမတ်ကိ ရွးချယ်သတ်
မှတ် ကရသည်။ ထိရက်မတိင်မီ အမျိုးသမီးတိ ့သည် သတိ ့သားအတွက် သင်တိင်းလှလှကိ တင် ကို၍ ယက်လပ် ပီးသား
ြဖစ်ရသည်။
မဂလာ ဆာင် နသည့် န ့တွင် ရပ်ရွာအတွင်းမှ လူပျိုအပျိုအားလးတိ ့သည် ဧည့်ခ ရး၊ စား သာက်မွမ်းမ ရးတိ ့
ကိ စ ပါင်းတာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ကသည်။ သတိ ့သားသည် လူ ကီးမိဘ မိစဖစရှိ သာ သတိ ့သားအရနှင့်သတိ ့သမီး န
အိမ်မ ပ်သိ ့ လာ ကရသည်။ လမ်းခရီးတာတ လ ာက်လးတွင် "ထား" ခ တးကဗျာများ ရွတ်ဆိ ပီးလာ ကရသည်။
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ရှ ့ ဆာင်ပဂ္ဂိုလ်တဦးက အန္တရာယ်ကင်းကတိးကိ မတ်၏။ သတိ ့သားနှင့်တကွ ပါလာ သာ ပရိသတ်အားလးတိ ့ သတိ ့
သမီး နအိမ်မ ပ်ဝသိ ့ ရာက် သာအခါ လူပျိုရသည် သ ြပရွက်စိက်ထားသည့် ကည်လင် အးြမသန် ့စင် သာ ရြဖင့်
သတိ ့သားတကိယ်လးကိ ရဲရဲစိ အာင် ပက် လာင်း ပးလိက်၏။ ထိစဉ်တွင် သတိ ့သမီးက ရစိအဝတ်များ ခ တ်လဲ စ ပီး
မိမိကိယ်တိင် ကိယ်ကျ ယက်လပ်ထား သာ သင်တိင်းအသစ်ကိ ဝတ်လဲ စသည်။ ရစိ သာ အဝတ်များကိလည်း
တခါတည်းမှာပဲ ဖွတ် လ ာ် ပးသည်။ ပီး သာ် ရွာမှဓမ္မဆရာ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဘိသိက်ဆရာက သာ်လည်း ကာင်း၊
သူတိ ့နှစ်ဦးအား ထိမ်းြမားလက်ထပ် ပး ပီး မဂလာစကား ဩဘာကိ ြပာ ကား ပးသည်။
မဂလာအခမ်းအနားတွင် တရွာလးကိ ထမင်း က း သာဓ လ့ြဖင့် ဧည့်ခ လ့ရှိသည်။ ပူပူ နွး နွး ရှိ သး သာ
ဇနီး မာင်နှတိ ့က ဝါးကျည် တာက်တခတည်းတွင် ချက်ထား သာ ထမင်းဟင်းလျာတိ ့ကိ အြပန်အလှ်န ခွ ့ က းြခင်းြဖင့်
ထမင်းစားပွဲ ကျင်းပ ကသည်။ ဇနီး မာင်နှတိ ့က အသက်ထက်ဆး ပျာ်မဆး၊ မာ်တြပုးြပုးနှင့်ရှသ
ိ ည့်အလား ရွာမိရွာဖ
လူ ကီးသူမ အများတိ ့ကလည်း သန် ့ရှင်းစင် ကယ် သာ မဂလာပွဲဟူ၍ ဂဏ်ြမင့်ချီးကျူးဩဘာ ပးကာ က း မွးသည့်
ထမင်းဟင်းလျာတိ ့ကိ ပျာ်ရင်ကာ စားသး ကသည်။
ညမီးထွန်းချိန် ရာက် သာအခါ၌ လူ ကီးသူမတိ ့ကိယ်တိင် အခန်းသိ ့ ပိ ့ ပး ပီးမှ လူ ကီးတိ ့၏တာဝန် လးဝ ပီး
သည်ဟယူဆ ပီး မိမိတိ ့အိမ် အသီးသီးသိ ့ ြပန်သွား ကသည်။ ခဲပစ်ြခင်း၊ ကိုးတားြခင်း အစရှိ သာအ လ့မှာ လးဝမရှိ ပ။
အ ကင်လင်မယားနှစ်ဦးတိ ့လည်း အိမ် ထာင်တခြဖစ်လာသြဖင့် ထိ န ့မှစ၍ မိမိတိ ့အိမ် ထာင်အတွက် စား ရး သာက်
ရး န ရး ဝတ် ရး အစရှိသည်တိ ့ကိ နှစ်ဦးသား တိင်ပင် က ဆာင် ကရ တာ့သည်။ မိဘတိ ့၏လပ်အားကိ မတွယ်တာ
ရ တာ့ဘဲ ကိယ်တိင် ဘဝကိ ရန်းကန်ရ တာ့သည်။
(ဤသည်ကား ကရင်ရိးရာ ဓ လ့ယဉ် ကျးမ တစိတ်တ ဒသ အကျဉ်းချုးကာ ဖာ်ြပတင်ဆက်ြခင်းပင် ြဖစ်သည်။)
စာသက် ဝ( တာင်ငူ)
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