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ရဒူး ခ တာင်သားလူမျိုး
ထီလာစိးြမင့်ထယ်
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ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငသည် သွးရင်းသားရင်းများြဖစ် က သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများြဖင့် စ
စည်းထား သာ နိင်ငတခြဖစ် ပသည်။ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယားအစရှိ သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုး
များအ ကာင်းကိကား လူသိများလှ ပသည်။
အချို ့တိင်းရင်းသားများသည် လူဦးနည်းပါးြခင်း၊

တာ တာင်ထူထပ်၍ လမ်းပန်းခရီးခက်ခဲြခင်း၊

ရိးရာဝတ်စများ ဝတ်ဆင်မမရှိြခင်း စသည့်အ ကာင်းများ ကာင့် လူသိနည်း ကသည်။ နည်းဆိ အချို ့မှာ
ကားဘူးသည်ပင် မရှိ ချ။
"ရဒူး"လူမျိုးများဟ ြပာလ င် ကားဘူးသူရှားပါသည်။ ထိ ့ြပင် " တာင်သား"လူမျိုးများဟ ြပာြပန်
လ င်လည်း ခါင်းခါြပ ကသည်။
ရဒူး ခ တာင်သားလူမျိုးများ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအတွင်း၌ ရှိ န ကာင်းကိ စာ ရးသူလည်း
ယာနယ် ရာက်မှ တွ ဘူ
့ း ကုဘူး မှတ်ရဘူးပါသည်။
တာင်သားလူမျိုးများကိ ပခက္က ူခရိင်

ဆာ မို ့နယ်၊ ထီးလင်း မို ့နယ်နှင့်မင်းဘူးခရိင်

စတတ္တ ရာ

မို ့နယ်များတွင် အများအြပား တွ ရှ့ ိရသည်။
"ရဒူး"အမည်မှာ

တာင်သားစကားြဖစ် ပီး

ြမန်မာလိ

" ြပးဝင်လာသူများ"ဟအဓိပ္ပါယ်ရ၏။

" တာင်သား"ဟူ သာအမည်မှာ တာင် ပ တာင် ကား နသူများြဖစ်၍ တာင်သားဟခွဲြခား ခ ဆိြခင်းြဖစ်
၏။
မည်သည့်အရပ်က ြပးဝင်လာ ကသနည်း။ မည်သည့်အတွက် တာင် ပ တာင် ကား ဒသတွင် န
ကသနည်းစသည်တိ ့ကိ စိတ်ဝင်စားစွာ လ့လာ ကည့်ပါသည်။
အာက်မှာ သ ရ ခတ္တ ရာ(ြပည်) အထက်မှာ

ရဘိနယ်အထိ မိင် ပါင်း ၃၅ဝ

ကျာ်ပတ်ပတ်လည်

ကျယ်ြပန် ့ခဲ့ သာ ပျူတိ ့နယ် ပျူတိ ့ ခတ်တွင် ပန် တာင် ပန်ညာ တာင် အ နာက်တလား(ယခ တာင်သားလူ
မျိုးများ နထိင်ရာ ဒသ)တွင် ချင်းလူမျိုးများသာ နထိင် က သး၏။
အဒီ ၈၃၂-ခနှစ်တွင် နန် ချာင်ြပည်က ပျူတိ ့အား စစ်ြပု၍ စီးနင်းတိက်ခိက်လာ ကသြဖင့် ပျူလူမျိုး
တိ ့ ကစဉ့်ကလျား ြပးလား ကရသည်။ အချို ့ကိ နန်ချိုသ မ်းတိ ့ကပါ လိက်လစစ်ြပု ကြပန်သြဖင့် ြပး ပီးရင်း
ြပး ကရာမှ ပန် တာင်ပန်ညာ တာင်တန်း ကီးများကိ ကျာ်ြဖတ် ပီး ဆာ မို ့နယ်၊ ထီးလင်း မို ့နယ်၊ စတ
တ္တ ရာ မို ့နယ်များသိ ့ ရာက်သွား ကသည်။
ချင်းတိ ့က ၄င်းတိ ့ကိ "ဒကီး"( ြပးဝင်လာသူများ)ဟသမတ်လိက်သြဖင့် ပျူတိ ့ကလည်း မိမိတိ ့ကိယ်
ကိ "ရဒူး"( ြပးဝင်လာသူများ)ဟပင်

ခ ဝ အသိအမှတ်ြပုခဲ့ က၏။ ြမန်မာအနွယ်ဝင်

ယာလူမျိုးများက

နာက်မှ ရာက်လာ သာပျူတိ ့သည် တာင် ပ တာင် ကား ဒသတွင် နထိင်သူများ ြဖစ်၍ " တာင်သား"
လူမျိုးဟ ခွဲြခား ခ ဆိ က လသည်။
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တာင်သားလူမျိုးများသည် သန်မာ တာင့်တင်း၍ တတ်ခိင် ပီး အရပ်အနည်းငယ် ပ၏။ မျက်နှာ
ဝိင်း၍ ြခသလး ကက်သား ကီးထွား၏။ အသားအ ရ ြဖူဝါဝါရှိ ပီး မျက်စိတွင် မျက်ရစ်မရှိ၊ အးချမ်းစွာ
နတတ် ပီး ယဉ် ကျး ဖာ် ရွ သာလူမျိုးများ ြဖစ်၏။

ဘာသာစကား
တာင်သားလူမျိုးတိ ့၏သီးြခားဘာသာစကား ရှိ၏။ စကားသသည် ခပ်ြပတ်ြပတ် ခပ်ရှင်းရှင်းနှင့်
လိရင်းအဓိပ္ပါယ်ကိ ရာက် စ၏။ တာင်သားစကားကိ ယ န ့တိင် တွင်ကျယ်စွာ ြပာဆိသးစွဲ န ကသည်။
၄င်းတိ ့၏စကားသသည် ရ ကာက်ကိ (Ra)လ ာလိပ်၍ ရခိင်သကဲ့သိ ့ အသထွက် ပီး အက္ခရာစာလးနှစ်လး၏
အသထွက်ကိ တလးစီ မထွက်ဆိပဲ တ ပိုင်နက် ထွက်ဆိရသည်လည်း ရှိ၏။ လယူ လသိမ်း ဆာင့် အာင့်
ထွက်လာသြဖင့် နား ထာင်ရသည်မှာ ဆန်းြပားလှ၏။ တာင်သားတိ ့၏စကားသများကိ ြမန်မာစာြဖင့် ရး
ြပရန် မလွယ်ကူ ချ။
တာင်သားလူမျိုးများသည် ချိုးချင်း၊ အူးပူချင်း၊
ဒွး ရာယှက်တင်
စကားများလည်း

နထိင်လာ ကသြဖင့်

ယာ၊ ြမန်မာစသည့်တိင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့်

သွးရင်းသားရင်းညီရင်းအစ်ကိများသဖွယ် ြဖစ်လာ ပီး ဘာသာ

ရာယှက် ပါင်းစပ် တူညီလာသည်ကိ

တွ ရ၏။
့
အချို ့စကားများ တူညီသလိ လးဝမတူ

သာစကားများလည်း အ ြမာက်အြမား ရှိ ပသည်။
ဥပမာ-

ြမန်မာ
အသီး
ရ
မျက်စိ
နား

တာင်သား

ချင်း

ထယ်

ထ

တွီ

တွီ

မိမူ

မိအွီ

နာ်

နာ

ဆပင်

ဆမိင်

လပ်မူ

လက်

ကွက်

ကွက်

ဝမ်းဘိက်

ဝင်း

ပွး

သသည်

အရှီး

ရှီးကီး

ခရမ်းသီး

ဘွက်ဘွန်းထယ်

ဘွက်ဘွန်း ထ

ငှက် ပျာသီး

ပန်းရှီထယ်

ပန်းရှီ ထ

ဆန်

သသိင်း

သန်

၂

နိ

နိ
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၃

ထး

ထး

၄

ဖလီး

ဖလီး

မီ

မီ

ကာင်

အချို ့ သာ တာင်သားစကားများသည် ြမန်မာစကားနှင့်လးဝထပ်တူြဖစ် နသည်ကိ တွ ရပါသည်
့
။
ဥပမာ-

ြမန်မာ

တာင်သား

ပခး

ပခး

လက်မ

လက်မ

လင်ဗန်း

လင်ဗန်း(လင်ပန်း)

ပန်းကန်

ပန်းကန်(ပန်ကန်)

အန်း

အန်း

မန်ကျည်း

မန်ကျည်း

ဘန်း ကီး

ဘန်း ကီး(တိ ့ခ)

စာ ပ
တာင်သားစာ ပဟူ၍ မရှိ ပ။

ဂီတ
တာင်သားတိ ့၏ ရှးရိးရာဂီတမှ တီးခတ်ရ သာတူရိယာပစ္စည်းများမှာ(၁) စည်ရှည် ကီး ၂-လး
(၂) မာင်း ကီး ၇-လး
(၃) ပ လွ တ ပါက်ဖွင့် ၁-လး
(၄) လင်းကွင်း ၁-စ
(၅) ဝါးလက်ခပ် စသည်တိ ့ြဖစ်၏။ ၄င်းတိ ့ တီးမတ် လ့ရှိ ကသည်မှာ မာင်း ကီး ၇-လးကိ အသစဉ် ကီးငယ်
အလိက် ဒးတိက် အာင် တီးရသည်။ ကိုးတပ်တူရိယာဟူ၍ မရှိ ပ။
တာင်သားသီချင်းဟူ၍ သီးြခားမ တွ ရဘဲ
့
ြမန်မာ တးသီချင်းသွားကိ
ကးဖွဲ ့ဆိထား သာ တးသီချင်းအများအြပား တွ ရှ့ ိရသည်။
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အက
တာင်သားအကဟူ၍လည်း သီးြခား မရှိ ပ။

အလပ်အကိင်
တာင်သားလူမျိုးတိ ့သည်

တာင်ယာလပ်ကိင်ြခင်း၊

တာင် ကား ဒသ ချာင်းကမ်းပါးတွင်

ရ

သွင်းလယ်စိက်ပျိုးြခင်းများြဖင့် အသက် မွး က၏။ တာင်ယာတွင် စပါး၊ ြပာင်း၊ ဆတ်စသည့်သီးနှများကိ
လက်ြဖင့် ပက် ကဲစိက် လ့ရှိ၏။ ဗူး၊ ဖရ၊ ငရတ်၊ သခွားစသည်များကိလည်း တာင်ယာနှင့် ရာ၍ စိက် က၏
က ဲနွားဝက် ကက်များလည်း တအိမ်စီတွင် နိင်သမ မွးြမူ လ့ရှိ က၏။
တာင်သားလူမျိုးတိ ့သည် မိမိတိ ့ကိယ်တိင် မဲပင်မှမဲရွက်များကိ ခူး၍ ယာမဲနယ်ြပုလပ် ပီး ဝါချည်
များ ပိးချည်များကိ စိမ်၍ အ ရာင်ဆိး ပီး ကိယ်တိင်ရက်လပ်ဝတ်ဆင် က၏။ တာင်း၊ ပလးများ ကိယ်တိင်
ရက်လပ်သးစွဲ ကသည်။
တာင်သားလူမျိုးတိ ့သည် စစည်းမရှိ ပီး အအပ်အစနှင့် နထိင် လ့ရှိ ကသည်။

တာင်သားလူမျိုး

များချည်း စ ပါင်းရွာတည် န က သာ တာင်သားရွာများကိ အများအြပား တွ ရ၏။
့
တာင်သားရွာနာမည်
များ( ဆာ မို ့နယ်)မှာ ကီး၊ နှာ်၊ လယ် ဆာမိအယ်၊ ရသာ၊ နသိး၊ ပိန၊္နဲ ရရှင်၊ တာင့်တက်၊ ြပင်လယ်၊ က
ကီး၊ က တာ၊ ရင့်ရဲ၊ ပါက် ခါင်း၊ ကျာက်ထ၊ ငလွန်း၊ ကျာက်စစ်၊ က ချာင်း၊ ငှက် ချာင်း၊ စ၊ တး၊ ပန်း
ဆန်စသည်တိ ့ြဖစ်၏။
တာင်သားလူမျိုးတိ ့သည် စ ပါင်း နထိင် ပီး သည်းခတတ် က၏။ တအိမ်တည်းတွင် ညီ၊ အစ်ကိ၊
မာင်၊ နှမ၊ မိဘ၊ လင်မယား၊ ခ းမ၊ သမက်စသည်ြဖင့် အိမ် ထာင် ၃-ခမှ ၄-ခအထိ စ ပါင်း နထိင် စ ပါင်း
တာင်ယာလပ်၍ နတတ် က၏။
၄င်းတိ ့၏အိမ်ကိ ြခတြမင့်ြမင့် ဆာက် က ပီး အိမ် နာက် ဖးတွင် လှကားတခထားရှိ၏။ အ ရး
ပ ရှိက အသးြပုရန် ြဖစ်သည်ဆိ၏။ အိမ် ဆာက်ရာတွင် ထတ်၊

လျာက်ကိ သနှင့်မရိက်ဘဲ အ ပါက်

ဖာက်၍ စွပ်သည်။

အ မွဆက်ခမ
တာင်သားလူမျိုးတိ ့အရိက်အရာ ဆက်ခရာတွင် သားအ ကီးက အဘအရိက်အရာကိ ဆက်ခရ၏။
သမီးက လးဝဆက်ခခွင့်မရှိ ပ။ သားအ ကီးဆးမရှိက သားငယ်စဉ်လိက် ဆက်ခရ၏။ သားတ ယာက်မှ မရှိ
က သမီးအ ကီးဆး၏ ယာက်ျားက ဆက်ခရသည်။ သားသမီးမရှိက ညီ၊ ညီမရှက
ိ
အစ်မ၏ ယာက်ျားက
ဆက်ခရ၏။ အရိက်အရာဆက်ခရာတွင် တာင်သားအမျိုးသမီးများ၌ လးဝအခွင့်အ ရး မရှိ ပ။
အ မွဆက်ခရာတွင်လည်း သမီးမှာ အဝတ်နှင့်လက်ဝတ်လက်စားမှလွဲ၍ အြခားဘာမှအ မွမခရ ပ။
အ ကာင်းဆးအ မွြဖစ်သည့်ြမင်း၊ နွားကိသာ အ ကီးအား မိဘကိ အနစ်နာခရသည့်အတွက်
ပစ္စည်းများကိ သားအားလးသိ ့ ညီမ စွာ ခွဲ ဝ ပး၏။
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ဆင်ယင်ထးဖွဲ ့မ
ဝတ်စားဆင်ယင်မမှာ ယာက်ျားများသည် တာင်ရှည်ပဆိးနှင့်ရင်ဖးအကျကိ ဝတ်ဆင် ပီး ထိးကွင်း
ထိးြခင်း၊ ရာင်တ စာင်းထးြခင်းြဖင့် ရှးြမန်မာများကဲ့သိ ့ ဆင်ယင်သည်။ မိန်းက လးများ ရင်ဘတ်ကိ တ
ဘက်ပဝါ( တာင်ရှည်ငယ်)စည်း၍ "အီန" ခ ပိတ်ြဖူထဘီကိ ဝတ်ဆင် က၏။ " ကးသီ" ခ ခါးပတ်တွင်
ဘာ ငွတိ ့ြဖင့် တန်းဆာဆင် ပီး ခါး၌ ဝတ်ဆင် က၏။ ပတီး စ့များ ဝတ်ဆင်၍ ဆပင်ကိ တပတ်လ ိုထး က
သည်။ ယခ ဤဝတ်စားမများ ပ ပျာ် န ပီး ြမန်မာများကဲ့သိ ့ ဝတ်ဆင် န က ပီကိ တွ ရ၏။
့

လူပျိုလှည့်ြခင်း
လူပျိုလှည့်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍

ယာက်ျားက လးက သမီးထ အလည်လာလ င် မိဘများက

ရှာင်

ပးရသည်။ လက်ဆ ထာင်းရာတွင်လည်း ကာင်း၊ မာင်း ထာင်းရာတွင်လည်း ကာင်း၊ မိန်းက လး ယက်
ကန်းရက်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ မိန်းက လး ဗိင်းငင်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ယာက်ျားက လးက လည်ပတ်
လ့ရှိသည်။ လူပျိုတဦး လည်ပတ် န သာအပျိုကိ အြခားလူပျိုတဦးကမှ မလည် က ချ။ လည်မိပါကလည်း
မိန်းက လးက ပါးနပ်စွာ ြပန်လတ် လ့ရှိသည်။
ရွာတွင် လူပျိုအသင်းနှင့်အပျိုအသင်းဟူ၍ ဖွဲ ့ထား လ့ရှိ ပီး အြခားရွာမှ လူပျိုတဦးက ရွာတရွာသိ ့
အပျိုလာပိးက ရှးဦးစွာ လူပျိုအသင်း ခါင်း ဆာင်ထ ခွင့်ပန် ပီးမှ လည်ရသည်။ တာင်သားတိ ့၏လူပျိုအ
ပျိုအသင်းများသည် ချစ်ခင်စည်းလး ညီညတ် ကသည်။
လူပျိုအပျိုတိ ့ကိ နှစ်ဖက်မိဘများက သ ဘာတူ န ကလ င် လူပျို ့မိဘက အပျိုကိ အိမ် ခ ယူ၍ လူပျို
နှင့်အပျိုကိ အခန်းတွင်း(၇)ရက် တခါးပိတ် ပးသည်။ (၇)ရက်ြပည့် ပီး သာ် တခါးဖွင့် ပးလျက် အပျိုကိ
မ နချင်ြပန်နိင် ကာင်း၊

နလိက

နနိင် ကာင်း

ြပာ၏။ ပီးမှ နှစ်ဖက်မိဘတိ ့က မဂလာ ဆာင် ပး က

သည်။ ထိ ့ြပင် အပျိုကိ လူပျိုက အမှန်းအထား ရတနာတခခ ပးထားရသည်။ ၃-နှစ်အထိ ကာသည်ဆိ၏။
ထိအချိန်အတွင်း လူပျိုက ပျက်ကွက်လ င် မှန်းထား သာ ရတနာအဆးခရသည်။ အပျိုက ပျက်ကွက်လ င်
ရတနာ၏၂-ဆ ြပန် လျာ်ရသည်ဟသိရသည်။

လက်ထပ်ြခင်း
လက်ထပ်မဂလာပွဲတွင် ရန်ြဖစ်ခဲ့က ရန်ြဖစ်သူ ၂-ဦးကိ အမဂလြပုသည်ြဖစ်၍ မဂလာ ဆာင်စရိတ်
အားလး လျာ် ပးရသည်။ ရန်ပွဲတွင် တ တာင်ဆစ်နှင့်ထိးမိ ကိတ်မိပါက တချက်ထိးလ င် ၁ဝ-ကျပ်စီ လျာ်
ကး ပးရသည်။ သတိ ့သမီးနှင့်သတိ ့သားတိ ့အိမ် ရာက် သာအခါ ကက်တ ကာင် ခါင်းတလးြဖင့် ကက်
ပါးစပ်ကိ ဂျီး၍ ထွက် သာ သွးကိ သတိ ့သမီး သတိ ့သားတိ ့၏နှာ ခါင်းရိးတွင် သတ်လိမ်းရသည်။ အဓိပ္ပါယ်
မှာ ငါတိ ့နှင့်တ သွးတသားတည်း စိတ်ဝမ်းမကွဲ တာ့ပါ။ အရှင့်ခင်ပွန်းနတ်(အိမ် ရှ နတ်
့ )၏ ကျးက န်တ
ယာက်တိးပါ ပီဟ တိင်တည်ရြခင်းမျိုး ြဖစ်သည်။
လင်မယားကွာရှင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကွာရှင်းလိသူက အဝတ်တထည် ကိယ်တခနှင့်အိမ်မှဆင်း
လ င် အချိန်မ ရွး ကွာနိင်သည်။ သားသမီးများကိ မိန်းက လးကသာ တာဝန်ယူရသည်။ မယား ကီး မယား
ငယ်ဟူ၍ မရှိ၊ တလင် တမယားသာ ကျင့်သး က၏။
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ကိယ်ဝန် မွးမည့်လဆန်း ၁-ရက် န ့တွင် မိးနတ်ကိ ဆန်၊ ငှက် ပျာ၊ ဆးလိပ်၊ ကွမ်းရာများြဖင့် ပသ
လ့ရှိ၏။ မိန်းမမီး နရန် ထင်းကိ မိမိ ယာက်ျားက ရှာ ကထမ်း ပးရသည်။ အြခားလူကိ ခိင်း လ့မရှိ ချ။

အသဘအခမ်းအနား
ယာက်ျား သက ညာဘက် စာင်း၍လည်း ကာင်း၊ မိန်းက လး သက ဘယ်ဘက် စာင်း၍လည်း
ကာင်း၊ တွင်းထဲ ြမုပ် လ့ရှိ၏။ အသဘပိ ့သူများသည် အြပန်တွင် အသဘအိမ်သိ ့ြပန်လာ ပီး အိမ် ပ သိ ့
တက် ပီးမှ မိမိအိမ်သိ ့ ြပန်ရသည်။ မ ကာင်း သာဥပါဒ်များ မိမိအိမ်မပါရန်ဟဆိသည်။
ယ ကည်ကိးကွယ်မနှင့်ပတ်သက်၍ တာင်သားလူမျိုးများသည် ဗဒ္ဓဘာသာနှင့်နတ်ကိးကွယ် က၏။
ဗဒင်ပညာနှင့်ပတ်သက်၍

တာင်သားလူမျိုးတိ ့တွင် နတ်ဆရာ(ဝါ )နတ်ဝင်( ယာက်ျား)တိ ့ ရှိ က

သည်။ (ပဆန်း)နတ်ပသမြဖင့် အမျိုးမျိုးအဖဖရှိ ကသည်။ ( တာင်သားလူမျိုးများ၏စွဲလမ်းယ ကည်မများ
အ ကာင်းကိ အလျဉ်းသင့်က သီးသန် ့ ဆာင်းပါးတ စာင် ရးသားတင်ြပပါဦးမည်)
တာင်သားလူမျိုးတိ ့တွင် ရိးရာပြပင်များ ရှိ၏။ ထိပြပင်များတွင် တာင်သားလူမျိုးများ ပျူ ခတ်မှ
စတင် နထိင်လာ ကပ၊ ရ ့ ြပာင်း ရာက်ရှိပျ ့နှ ့လာ ကပ၊ ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၁၃၉-ခနှစ်တွင် ဆာ မို ့နယ်မှာ
အ ြခတကျ နထိင် ကပ၊ မင်း ဆွစိးမျိုးြဖစ်၍ ယာက်ျားများ တာင်ရှည်ဝတ် ရင်ဖးအကျဝတ် ကပ၊ မိန်းက
လးများ ြမပဝါ ရင်မှာဆည်း၍ ပိတ်ြဖူထမီဝတ် ကပ၊ မင်းမျိုးြဖစ်၍ အိမ် လှကားဦးတိက် ထာင်ရပ၊

သ

သာ် အ လာင်းစင်တင်ရပ စသည်များ ဖာ်ြပထား၏။
ယ န ့ တာင်သားလူမျိုးများသည် ချင်း၊ ယာသား၊ ြမန်မာများနှင့် ဒွး ရာယှက်တင် ပါင်းစပ် န
ထိင်လာ ကသြဖင့်

တာင်သားစကားမှလွဲ၍ ကျန်ဓ လ့ထးစများ တြဖည်းြဖည်း ပ ပျာက်လာ ပီး ြမန်မာကဲ့

သိ ့ ဝတ်စား နထိင်လာ ကသည်ကိ တွ ရသည်
့
။ ြပည် ထာင်စ န ့ ကိယ်စားလှယ် တာ်အြဖစ် တာင်သားလူ
မျိုးများလည်း တက် ရာက်ခဲ့ ကရ လ ပီ။
တာင်သားသမိင်းကိ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစချင်း ချစ် ကည် ရးမူအရ ြပည် ထာင်စသားတိ ့ သိရှိ
လ့လာနိင်ရန် စာ ပမှတ်တမ်း ရးသားြပုစလိက်ရြခင်း ြဖစ် ပသတည်း။
ထီလာစိးြမင့်ထယ်

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၁-ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အမှတ်(၁၂၈)ထတ် ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၁၉-၂၂)ထိ၌

လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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