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လားဟူရိးရာ နာမည် ပးဓ လ့
မာင် ဟမာ
ြပည် ထာင်စဖွား တိင်းရင်းသားလားဟူအမျိုးသားများ အမည် ပးရာတွင် နှစ်မျိုးနှစ်စား ပိင်းြခား
ချက်ရှိ လသည်။ မွးဖွားသည်အ
့ ချိန်အရ အမည် ပးြခင်းနှင့် မွးဖွားသည့် န ့အရ အမည် ပးြခင်းပင်ြဖစ်၏။
လားဟူအမျိုးသားများ၏အမည်များတွင် ယာက်ျားြဖစ်လ င် ရှ က
့ (ကျ)ကိ သးသည်။ ဥပမာ - (ကျ လာ၊
ကျဝ၊ ကျညီး စသည်။)မိန်းမြဖစ်လ င် ရှ က
့ (နာ)ကိ သးသည်။ ဥပမာ - (နာ ကာ်၊ နာ ယာ်၊ နာလားစသည်)
မွးဖွားသည့်အချိန်အရ အမည် ပးရာတွင်

အာက်ပါအတိင်း လိက်နာ က လသည်။ မွန်းတည့်ချိန်

မွးသည့် ယာက်ျား လးြဖစ်လ င် (ကျ ကာ်)ဟအမည် ပးသည်။ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာ ကာ်)ဟအမည်
ပးသည်။
ည နခင်းအချိန် မွးသည့် ယာက်ျား လး ြဖစ်လ င် (ကျဖိ ့)၊ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာဖိ ့)ဟအမည်
ပးသည်။
ည နအချိန် မွး သာ ယာက်ျား လး ြဖစ်လ င် (ကျဟား)၊ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာဟား)ဟအမည်
ပးသည်။
ညသန်း ခါင်အချိန်

မွးသည့် ယာက်ျား လးြဖစ်လ င် (ကျခူ)၊ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာခူ)ဟအ

မည် ပးသည်။
မနက်ခင်း ဝလီ ဝလင်း မွးသည့် ယာက်ျား လးြဖစ်လ င် (ကျထီး)၊ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာထီး)
ဟအမည် ပးသည်။
မနက်အချိန် မွးသည့် ယာက်ျား လး ြဖစ်လ င် (ကျ ရှာ)၊ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာ ရှာ)ဟအမည်
ပးသည်။

မွးဖွားသည့် န ့အရ အမည် ပးပ
လားဟူြပက္ခဒိန်အရ တစ်ပတ်လ င် ၁၂ ရက်ရသ
ိှ ည်။ ၄င်း ၁၂ ရက်အမည်များမှာ

စာ်ညီး( မ န ့)၊

မူးညီး(ြမင်း န ့)၊ ယာ်ညီး(သိး န ့)၊ မာ့ညီး( မျာက် န ့)၊ ဂါ့ညီး( ကက် န ့)၊ ဖ့ညီး( ခွး န ့)၊ ဝါ့ညီး(ဝက် န ့)
၊ ဖညီး( ကက် န ့)၊ နူးညီး(နွား န ့)၊ လားညီး(ကျား န ့)၊ ထာလာညီး(ယန် န ့)၊ လာညီး(နဂါး န ့)ဟူ၍ြဖစ်
သည်။ [မှတ်ချက်။

။ စာ့်ညီး၏တိက်ရိက်အဓိပ္ပါယ်မှာ

သ န ့ြဖစ်၏။ လားဟူြပက္ခဒိန်တွင် ၄င်း န ့ကိ

မြဖင့် သ ကတြပ၍ မ န ့ဟ ခ ဝ ရြခင်း ြဖစ်သည်။]
မွးဖွားသည့် န ့အရ အမည် ပးရာတွင် ၄င်း ၁၂ ရက်တစ်ပတ်အတွင်း မွးဖွားသည့် န ့ကိ အစွဲြပု၍
အမည် ပးြခင်း ြဖစ်သည်။ သိ ့ြဖင့်

စာ့်ညီးတွင်

မွး သာ ယာက်ျား လး ြဖစ်လ င် (ကျ စာ့်)၊ မိန်းက လး

ြဖစ်လ င် (နာ စာ့်)ဟအမည် ပးသည်။
မူးညီးတွင်

မွး သာ

ယာက်ျား လးြဖစ်လ င် (ကျမူး)၊ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာမူး)ဟူ၍ အမည်

ပးသည်။
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ယာ်ညီးတွင် မွးဖွားသည့် ယာက်ျား လးြဖစ်လ င် (ကျ ယာ်)၊ မိန်းက လးြဖစ်လ င် (နာ ယာ်)ဟ
အမည် ပးသည်။ ဤနည်းအတိင်းပင် မွးဖွားသည့် န ့အရ (ကျ မာ)၊ (နာ မာ)၊ (ကျဝါ့)၊ (နာဝါ့)၊ (ကျ ဖ့)၊
(နာ ဖ့)၊ (ကျဖ)၊ (နာဖ)၊ (ကျနူး)၊ (နာနူး)၊ (ကျလား)၊ (နာလား)၊ (ကျ ထာ)၊ (နာ ထာ)၊ (ကျ လာ)၊ (နာ
လာ)ဟူ၍ အသီးသီးမှည့် ခ လ့ရှိသည်။

ညအချိန် မွးသြဖင့် "ကျဟား"ဟအမည် ပးထား သာ က လးငယ်နှင့်မိဘနှစ်ဦး

အမည် ပးရာတွင် အိမ် ထာင်စအ ကီးအကဲက ြဖစ် စ၊ ဆွမျိုးထဲမှ အ ကီးအကဲကြဖစ် စ၊ ရွာ၏အ
ကီးအကဲကြဖစ် စ အမည် ပး လ့ရှိသည်။ က လး မွးဖွား ပီး တစ်လအတွင်း အမည် ပးရသည့်ထးစရှိ
သည်။ အမည် ပးရာတွင် သီးြခားအခမ်းအနား(ကင်ပွန်းတပ်ပွဲ)သ ဘာမျိုး ြပုလပ် လ့ မရှိ ပ။
ရိးရာဓ လ့ထးစအရ

မွးဖွားသည့်အချိန်ကိ လိက်၍ အမည် ပးထား ပီးြဖစ် သာ်လည်း က လးမှာ

ကျန်းမာ ရးချို ့တဲ့၍ မ ကာခဏ နာမကျန်းြဖစ်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းမရှိပဲ ကုလှီ
ပိန် သးချည့်နှဲ ့လ င် သာ်လည်း ကာင်း

မွးဖွားသည့် န ့ရက်အရ

ြပာင်းလဲအမည် ပးတတ် က လသည်။

ယင်းသိ ့ ြပာင်းလဲအမည် ပးြခင်းကိလည်း က လးအသက် ၅ နှစ်အတွင်းသာ ြပုလပ်ရ လသည်။ ၅ နှစ် မှ
ကျာ်လွန်လ င် အမည် ြပာင်းလဲရိး ထးစမရှိ ပ။
က လးအမည် ပး ပီးမှ က လးအဖတ်မတင်လ င် ( သဆးလ င်)

နာက် မွးလာသည့်က လးအ

တွက် အြခားလူ ကီးတစ်ဦးဦးအား အမည် ပး စသည်။ ထိသိ ့အမည် ပးခရသည့်က လးမှာ
ရာက်လာ သာအခါ အမည် ပးသူအား

နာင်အရွယ်

မွးစားမိဘသဖွယ် သ ဘာထား၍ မိဘအရင်းနှင့်အတူ လပ် က း

ြပုစရ လသည်။
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လားဟူအမည်များကိ ခ ဝ သးစွဲရာတွင် ြမန်မာအမည်များ ရှ က
့ သးစွဲသကဲ့သိ ့ မာင်၊ ကိ၊ မ၊ ဦး၊
ဒ စသည် အသက်အရွယ်အလိက် ြပာင်းလဲ ခ ဝ သးစွဲမမျိုး မရှိ ပ။ (ဥပမာ - ငယ်စဉ်က ကျ လာဟ အ
မည်တွင်လ င် အသက်အရွယ် ကီးလာ သာအခါ၌လည်း ကျ လာဟပင် ခ ကသည်။) သိ ့ သာ် အမည်ရင်း
ကိ မ ခ ဝ အသးစွဲပဲ အသက်အရွယ်အလိက်

ယဘယျ ခ ဝ သးစွဲမမျိုး ရှိသည်။ မိန်းက လးငယ်ကိ

(ယာမီးအဲ)ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ ယာက်ျားငယ်ကိ ( ဟာ်ခါပါအဲ)ဟလည်း ကာင်း ခ ဝ သးစွဲတတ်သည်။
အလားတူ ခပ်ရွယ်ရွယ်မိန်းက လးကိ (ယာမီးယာ့နယ်)၊ ယာက်ျား လးကိ ( ဟာ်ခါးယာ့နယ်)၊ အပျိုအရွယ်
မိန်းက လးကိ (ယာမီးဟား)၊ ယာက်ျား လးကိ ( ချာ်ဟား)၊ အိမ် ထာင်သည့်အရွယ် လူလတ်ပိင်းမိန်းမကိ
( ယ ရှမား)၊

ယာက်ျားကိ ( ယ ရှဖား)၊ လူ ကီးပိင်းအရွယ်မိန်းမကိ ( ချာ် မာမာ)၊

ယာက်ျားကိ ( ချာ်

မာပါ)၊ အဘိးအရွယ်ကိ (အပူလ)၊ အဘွားအရွယ်ကိ (အပီလ)ဟ ခ ဝ သးစွဲတတ် က လသည်။
ထိ ့ြပင် အသက်အရွယ်အရလည်း ကာင်း၊ ဉာဏ်ပညာအ ြမာ်အြမင်အရလည်း ကာင်း အများ၏
ကည်ညို လးစားခရသူ ယာက်ျားြဖစ်လ င် (အဗီးပါ)၊ မိန်းမြဖစ်လ င် (အဗီးမာ)ဟူ၍လည်း ကာင်း လးစား
ြမတ်နိးမြဖင့် ခ ဝ တတ် ကာင်းလည်း လ့လာသိရှိရ ပသည်။
မာင် ဟမာ
မှတ်ချက်။

။၁၉၈ဝ ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အမှတ်(၂၃၆)ထတ် ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၉-၅၁)၌လာ

ရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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