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ချင်းအမျိုးသားတိ ့၏လက်ထပ်ထိမ်းြမား ရး
ဦးတင် မာင် အး(ဘီ အ၊ ဘီအယ်လ်)

ရှ ့ နမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၄-ခနှစ်၊ အမှတ်(၃)၊ နှာ-၈၁-၈၄

1

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ချင်းအမျိုးသားတိ ့သည် ရိးသား ကသည်။ ကိုးစား ကသည်။ သစ္စာရှိ ကသည်။ အစဉ်အလာကိ ထိန်း
သိမ်းတတ် ကသည်။ ဓ လ့ထးတမ်းကိလည်း လိက်နာ လ့ရှိ ကသည်။

ခတ် ဟာင်းစနစ် ဟာင်းအစဉ်အ

လာကိ လး လးစားစား လက်ခတတ် ကသည်။ ယင်းစိတ် စတနာ သ ဘာ ကာင့်ပင်လ င် ချင်းတိ ့၏ဓ လ့
ထးတမ်းဥပ ဒနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းြမား ရးနည်းစနစ်တိ ့မှာ ြပာင်းလဲမမရှိသည်ကိ တွ ကရ
့
ပသည်။ ြမန်မာ့
ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒမှာ

ခတ် ြပာင်းလဲသည်နှင့်အမ တ ရွ ့ ရွ ့ ြပာင်းလဲလာခဲ့သည်။ လက်ထပ်ထိမ်းြမား

ြခင်း၊ အ မွဆက်ခြခင်း၊ မယား ပိုင်ယူြခင်းစ သာြပဿနာရပ်များတွင် ရှးကနှင့်မတူပဲ သိသိသာသာ ြပာင်း
လဲလာသည်ကိ တွ ြမင်
့ ရသည်။
ချင်းအမျိုးသားတိ ့တွင်မူကား မင်းတန်းမင်းလက်ထက်မတိင်မီက ကျင့်သး နခဲ့ ကသည့်လက်ထပ်
ထိမ်းြမားြခင်းနျင့်အ မွဆက်ခြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒထးတမ်းများကိ ယ န ့တိင် ကျင့်သး န ကသည်ဟဆိရ ပ
မည်။ ချင်းတိ ့၏ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒဟဆိရ သာ်ြငားလည်း

ရှးြမန်မာ ကီးတိ ့၏လက်ထပ်ထိမ်းြမားမနှင့်

လွန်စွာ တူသည်ဟဆိရ ပမည်။ စာ ရးဆရာဂျိန်းလှ ကျာ်၏" မာင်ရင် မာင်၊ မမယ်မ"ဝတ္ထ ုတွင် ဖာ်ြပပါရှိ
သည့်မဂလာအခမ်းအနားကိစ္စတွင်

စ့စပ်ပ၊

ဆွး နွးပ၊ တ ဆွသားနှင့်တ ဆွသားတိ ့ ညိနင်း ကပ၊ အ ပး

အယူြပု ကပတိ ့မှာ ချင်းဓ လ့အရ စ့စပ် ဆွး နွးြခင်းများနှင့် များစွာတူညီမရှိ ကသည်ကိ တွ ရ့ ပသည်။
ချင်းအမျိုးသားတိ ့မှာ နရာ ဒသနှင့်လူမ ရးဆက်ဆမအရ တ နရာနှင့်တ နရာ ကွဲြပားြခားနား က
ပသည်။ ဥပမာ - ဟားခါး မို ့နယ် ချင်းတိ ့၏ဓ လ့နှင့်တီးတိန်၊ ဖလမ်း မို ့နယ်များမှ ချင်းတိ ့၏ဓ လ့တိ ့ မတူ
ညီ က ပ။ ဖလမ်းနှင့်တီးတိန်နယ်မှာ ြမန်မာများနှင့်အဆက်အဆများ ကသည့်ြပင် နိင်ငဝန်ထမ်းများ၊ စစ်မ
ထမ်းများ များြပားသည့်အ လျာက် ပိမိ ခတ်မီလာ ကသည်ဟယူဆရသည်။ ရှးဓ လ့ထးတမ်းများကိ လိက်
နာမ ရှိ က သာ်လည်း စတိသ ဘာမ သာ လိက်နာ ဆာင်ရွက် ကသည်ကိ တွ ကရပါသည်
့
။ ဟားခါးနှင့်ထန်
တလန် မို ့နယ်များမှာမူ ချင်းြပည်နယ် ြမာက်ဘက်စွန်းတွင် တည်ရှခ
ိ ့ဲ ပီး ြပည်မနှင့်အဆက်အဆ နည်းသည်
ကတ ကာင်း၊

ရှး ဟာင်းမျိုးရိးစဉ်ဆက် လက်ခ လးစား က သာဓ လ့ရှိသည်ကတ ကာင်း ထိ ့ ကာင့်

လက်ထပ်ထိမ်းြမားမများတွင် ရှးကအတိင်း အစဉ်အ မဲလိက်နာ န ကဆဲ ြဖစ်သည်ကိ တွ ရှ့ ိရပါသည်။
ချင်းတိ ့၏ဓ လ့ထးတမ်းတွင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားရန် မသင့်သူနှင့်ထိမ်းြမားနိင်သည့်အမျိုးအနွယဟ
် ူ
၍လည်း သတ်မှတ်ချက် ရှိ ပသည်။ ချင်းအမျိုးသားတိ ့သည် အြခား ဒသခများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းြမားလိ
သာ ဆန္ဒမရှိ က ပ။ သိ ့ သာ် ဤအချက်ကိမူ ယခအခါ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိက်နာမ မြပု က တာ့ပဲ ခ င်း
ချက်သ ဘာြဖင့် လက်ခလာသည်ကိ

တွ ရပါသည်
့
။ ညီအစ်ကိနှစ် ယာက်မှ ဆင်းသက် သာသားသမီးတိ ့

သည် တဦးနှင့်တဦး လက်ထပ်ရန် မသင့်ဟတားြမစ်ထားပါသည်။ ညီမ သိ ့မဟတ် အစ်မြဖစ်သူ၏သားသမီး
များနှင့်မူ လက်ထပ်ခွင့်ရှိသည်ဟ လက်ခထား ကသည်ကိ တွ ရပါသည်
့
။ ညီမ၊ အစ်မတိ ့သည် ယာက်ျားြဖစ်
သူများ၏ ဆွမျိုးဘက်သိ ့ လိက် ကရ သာ ကာင့် ချင်းဓ လ့အရ

ဆွမျိုး တာ်စပ်သည်ဟသတ်မှတ်ြခင်း

မြပုသည်ကိ တွ ရှ့ ိရပါသည်။ ချင်းဓ လ့တွင် သား ယာက်ျားများသာ မျိုးဆက်ထိန်းသိမ်းသူများဟ လက်ခ
ထားရှိ ကပါသည်။
ထိ ့ ကာင့် သား ယာက်ျားများကိ အြမတ်တနိးထား ကသည်။ အ မွဆက်ခနိင်သူများအြဖစ် သတ်
မှတ် ကသည်။ သမီးတိ ့မှာမူ လင် ယာက်ျားမျိုးနွယ်ဘက်သိ ့ လိက် ကရသူများြဖစ်၍ ၄င်းတိ ့မှာ မျိုးနွယ်စ ြမ
ယာနှင့်ဘွဲ ့များ ဆက်ခခွင့် မရှိ က ပ။ ထိ ့ ကာင့် လက်ထပ်ထိမ်းြမားမ ြပုရန် ကိစ္စ ပ ပါက်လာပါက ရှးဦး
စွာ လက်ထပ်နိင် သာမျိုးနွယ်စမှ ဆင်းသက်သူ ဟတ် မဟတ် ဆိ သာအချက်ကိ

ရှးဦးစွာ

လ့လာ ကရ

သည်။ ထိ ့ နာက် မျိုး ဆွစ ကိယ်စားလှယ်တိ ့က ကမ်းလှမ်း ကရသည်။ ထိ စ့စပ် ဆွး နွးပွဲကိ အမျိုးသမီး
ဘက်မှ ကက်သားဟင်းြဖင့် ဧည့်ခရသည်။ ပိမိ လးနက် စရန်အတွက် အိမ်ရှိ ကက်ကိ သတ် ပီး အူစအသည်း
စြဖင့် ဧည့်ခကာ

ဆွး နွး စ့စပ် ကသည်။ လက်ခနိင် သာအ ြခအ နရှိပါက

ယာက်ျား လးဘက်က ဝက်

တ ကာင် သတ်ကာ အူစ အသည်းစ ြခ ထာက်စြဖင့် ထပ်မ က း မွးဧည့်ခမ ြပုလပ် ပီးလ င် အများ၏ ရှ ့
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တွင် သွင်းဖိး ခ မဂလာ ကးကိ ပး ကရ လသည်။ မဂလာ ကးကိ (ဖွန် ကာ့)ဟ ခ ဆိ ကသည်။ ထိမဂ
လာ ကး အ ပးအယူမှာ ချင်းဓ လ့တွင် အထူးအ ရးပါလှသည်။ မိန်းက လး၏အလှ
ပညာဂဏ်စသည်တိ ့အ ပ

မူတည်၍

ပး ကရသည်။

ဆွဂဏ်မျိုးဂဏ်

ယာက်ျားက လး၏ချစ်ခင်မအ ပ တွင်လည်း စမ်း

သပ် သာသ ဘာြဖင့် သတ်မှတ် တာင်းဆိတတ် ကသည်။
သတိ ့သမီး၏အလှဂဏ် ပ တွင် မူတည် ပီး တာင်းဆိ ကသည်ကိ လက်ခ ပီးပါက မိန်းက လးဘက်
ကလည်း လက် ဆာင်များ ြပန်လည် ပး ကရသည်။ သတိ ့သမီး လာင်း၏ဖခင်၊ သိ ့မဟတ် အစ်ကိြဖစ်သူတိ ့
က ငွကိ လက်ခ ကရသည်။ ထိ ့ နာက် သတိ ့သမီး လာင်းဘက်မှလည်း
၊

ကးအိး၊ မာင်း၊ လက်ဝတ်ရတနာ

စာင် စသည်တိ ့ကိ လက် ဆာင် ပး ကရသည်။ ထိလက် ဆာင်များကိ လက်ခ ပီး နာက်တွင် သတိ ့သမီး
လာင်း၏ ဆွမျိုးအချို ့ကလည်း ကာင်း၊

ရပ်ကွက်ကလည်း ကာင်း၊

ထိက်သင့် သာ

မဂလာ ကးကိ

တာင်းပိင်ခွင့်ရှိ က ပသည်။ ထိ ့ ကာင့် မဂလာလက်ထပ်မသည် မိန်းက လးနှင့် ယာက်ျား လးနှစ်ဦးကိစ္စ
သက်သက် မဟတ် တာ့ပဲ ဆွ ရးမျိုး ရး၊ ရပ် ရးရွာ ရးကိစ္စသ ဘာအြဖစ် လက်ခထားသည်ကိ တွ ကရ
့
ပါသည်။

ရှးြမန်မာတိ ့တွင်လည်း မိဘ ဆွမျိုးများအကိ ကန် တာ့ြခင်း၊ ရပ်ရွာကိ ခဲဖိး ပးြခင်း စ သာအ

လ့အထများ ရှိခဲ့သည်ကိ သိနိင် ပသည်။
ချင်းဓ လ့၏ထူးြခားချက်တရပ်မှာ မဂလာ ကးကိ လက်ငင်းလည်း

ပးနိင်သည်။ အ ကးလည်း

ဆိင်းင့နိင်ခွင့်ရှိသည်။ သတိ ့သမီး၏ဖခင်သည် သားမက်ြဖစ်သူထမှ အ ကးမ ကျမချင်း ၄င်း၏သားဆက်
ြမးဆက်တိ ့ထမှ တာင်းယူပိင်ခွင့် ရှိ ပသည်။ ကတိ ကးမ က သးပါက သား ြမးအဆက်ဆက် ကတိ ပး
ချလိအပ် ကာင်းကိ အသိအမှတ်ြပု ကသည်။ စာချုပ်စာတမ်းတစတရာ ြပုလပ်ထားရန် မလိ ပ။ ပးဆပ်
ရန်လည်း တာဝန်ယူ ကသည်။ တရားမဥပ ဒမှာကဲ့သိ ့ ကာလစည်းကမ်းသတ် ဥပ ဒကိ လိက်နာရန် မလိ ပ။
သားစဉ် ြမးဆက်က မ ြပကျန်ရှိ သာ ကးများကိ ဆပ်ရန် ဝန်မ လး က ပ။
မိန်းက လးြဖစ်သူက စိတ်ဆိး ပီး မိခင်၊ ဖခင်ထသိ ့ ြပန်သွားပါက ယာက်ျားဘက်က ပးထား သာ
မဂလာ ကးကိ မိန်းက လးဘက်က ြပန် လျာ်ရသည်။ စာချုပ်စာတမ်း တစတရာ မလိပဲ ြပန် ပး ကသည်။
ကာလစည်းကမ်းသတ်ဟူ၍ မရှိ ပ။ အကယ်၍ ပးကမ်းရန် ပျက်ကွက်မည်ဆိပါက ယင်းမိန်းက လးဘက်
မှာ အားလးဝိင်းပယ်ြခင်းကိ ခရမည်ြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် မိန်းက လးဘက်

ဆွမျိုးစတိ ့က ဝိင်းဝန်းစ

ဆာင်းကာ လျာ် ကးြပန် ပး ကရသည်။ ထိ ့ ကာင့် လက်ထပ်ြခင်းသာမက ကွဲကွာြခင်းသည်လည်း

ဆွ

ရးမျိုး ရးကိစ္စ ြဖစ်သည်ဟပင် သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
ချင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတိ ့သည် တဦးနှင့်တဦး ချစ်ခင်ြမတ်နိး ကသြဖင့် လက်ထပ်လိ က
သာ်လည်း

ဆွမျိုးအသိင်းအဝိင်းက သတ်မှတ် ပး သာသွင်းဖိးနှင့်မဂလာ ကး ပးရန် အ ြခအ နမရှိ

သာ ကာင့် ထွက် ြပးကာ ပါင်းသင်းသူလည်း ရှိပါသည်။ ထိသိ ့ ပါင်းသင်း နထိင် က၍ သားသမီးများရရှိ
သည်တ
့ ိင် ယင်းတိ ့အား လင်မယားအရာ ြမာက်သည်ဟချင်းဓ လ့အရ မယူဆ က ပ။ တရားမဝင်အ ပျာ် န
ထိင်ြခင်း(အဆာလိမီ)သိ ့မဟတ် အ ပျာ်မယားသာ ြဖစ်သည်ဟယူဆ ကသည်။ ထိကဲ့သိ ့ တရားမဝင်ရရှိ မွး
ဖွားလာသူများကိလည်း (လိက်ဖာ) ခ တရားမဝင်သားသမီးများဟူ၍သာ သတ်မှတ် လ့ရှိ ကပါသည်။ ြမန်
မာ့ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်ကိ လသာသားသမီးဆိသကဲ့သိ ့ပင် ြဖစ်ပါသည်။ အ မွဆက်ခခွင့် ဆွ
မျိုးသားချင်းအမည်ခပိင်ခွင့် မရှိ သာသူများဟူ၍ သတ်မှတ်ြခင်း ခရ လသည်။
ချင်းဓ လ့တွင် ထူးြခားသည့်အချက်တရပ်မှာ ဇနီးြဖစ်သူသည် သား ယာက်ျားမ မွးလ င် သာ်လည်း
ကာင်း၊ သားသမီး လးဝမ မွးလ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ယင်းြပစ်ချက်နှင့်ပင် လင်မယားကွာခွင့်ရရှိ လ
သည်။ ထိ ့ ကာင့် အိမ် ထာင်ြပုရာတွင် သားသမီး မွးဖွားမ၊ မျိုးဆက်ြပန် ့ပွားမ၊ မျိုးနွယ်စအင်အားတိးပွားမ
ကိ အထူးအ လးအနက် ထားသည်ကိ တွ ရ့ ပသည်။ သိ ့ရာတွင် ဇနီးသည်တ ယာက်အဖိ ့မူကား သား ယာ
က်ျားမ မွး သာ ကာင့် ကွာရှင်းြခင်းခရသည်မှာ များစွာသနားဖွယ်ြဖစ် ပသည်။ ြမန်မာ့ဓ လ့ထးတမ်းဥပ
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ဒတွင်လည်း ဓမ္မသတ်များ၌ ြမု သာဇနီးမယားအား ကွာရှင်းနိင် ကာင်း

ဖာ်ြပထားသည်ကိ အလားတူ

တွ နိ့ င်ပါသည်။ သိ ့ သာ် ယခ ခတ်တွင်မူ ကျင့်သးမမရှိသ လာက် ြဖစ်ပါသည်။
ချင်းဓ လ့တွင် ြမယာနှင့် ဆွမျိုးစအမည်ကိ မိန်းက လးများ ဆက်ခပိင်ခွင့် မရှိ ပ။ ထိ ့ ကာင့် ခင်
ပွန်း သဆးပါက ဇနီးြဖစ်သူသည် လင်ြဖစ်သူ၏အိမ်တွင် ဆက်လက် နထိင်ခွင့် မရှိ သာ ပ။ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ
၏ညီ၊ အစ်ကိ၊ ဦး လးတဦးဦးကိ လက်ထပ်မှသာ ဆက်လက် နထိင်ခွင့် ရှိ ပသည်။ သား ယာက်ျား မွးဖွား
ခဲ့ပါကလည်း ၄င်းသားြဖစ်သူ၏ခွင့်ြပုချက်အရသာ နထိင် ကရသည်။ သားြဖစ်သူ၏အိမ် ထာင်စက မ ကျ
နပ်ပါက မိခင်သည် ဖယ်ရှား၍ ပးရသည်။ ဤသိ ့ြဖစ်ရြခင်းမှာ အမျိုးသမီးများ ဆွမျိုးစအမည်မခနိင်ြခင်း
နှင့် ြမယာကိ အ မွဆက်ခပိင်ခွင့် မရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ်သည်ဟယူဆရပါသည်။
အဂလန်ြပည်တွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ြမယာပိင်ဆိင်ခွင့် ဘွဲ ့အမည် အ မွဆက်ခပိင်ခွင့် မရှိခဲ့
ပ။ ၄င်းတိ ့ပိင်ဆိင် သာ

ြမယာနှင့် ရ ငွများသည် လင် ယာက်ျားလက်ဝယ်သိ ့သာ သက်ဆင်းခဲ့ရသည်။

အလယ် ခတ်ကတည်းက ထိအစဉ်အလာကိ လက်ခခဲ့ရကား သားသမီးကိ ချစ် သာမိဘတိ ့သည် ခင်ပွန်းဆိး
များ၏ရန်ကိ ကာကွယ်နိင်ရန် ခ ဘ

ာထိန်းများ ခန် ့အပ်ခါ လဲအပ်မမျိုးြပုလပ်ခဲ့ ကရသည်။ ထိသိ ့ ဂါပက

နှင့်လဲအပ်အပ်ချုပ် သာပစ္စည်းသည် မိန်းက လးက တိက်ရိက်ပိင်ဆိင်အပ်ချုပ်မ မြပုရ သာ ကာင့် လင်
ယာက်ျားြဖစ်သူက အပိင်သိမ်းခွင့်မရ က တာ့ ပ။ မိန်းက လးများ အကျိုးခစားခွင့် အထိက်အ လျာက်ရရှိ
ခဲ့သည်။
ချင်းဓ လ့တွင် လင် ယာက်ျား သဆး ပီး မိန်းက လးက

နာက်အိမ် ထာင်ြပုလိ သာအခါတွင်

သာ်လည်း ကာင်း၊ လင် ယာက်ျားနှင့်ကွဲကွာလိ၍ မိဘအိမ်သိ ့ ဆင်းသွားလ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ မိဘြဖစ်
သူက သမီးြဖစ်သူ လူလွတ်ြဖစ် ကာင်း

ကြငာသည့်သ ဘာြဖင့် ဝက်သတ်ကာ

က း မွးရသည်။ ထိသိ ့

က း မွး ပီး နာက်မှ ထပ်မ အိမ် ထာင်ြပုနိင် ပသည်။ လင် ယာက်ျားတွင် အြပစ်ရှိပါက မိန်းမအ နြဖင့်
သွင်းဖိးြပန် လျာ်ရန် မလိ ပ။ မိန်းက လးတ ယာက်သည် ခင်ပွန်းဆး ပီး နာက် မိဘအိမ်သိ ့မြပန်ပဲ
က်ျား၏ နအိမ်မှပင်

ယာ

နာက်ထပ်အိမ် ထာင်ြပုသွားပါက ကျန်ရစ် သာ ယာက်ျား၏ ဆွမျိုးတိ ့က မဂလာ

ကးသွင်းဖိးကိ ြပန် တာင်းပိင်ခွင့် ရှိ လသည်။ ထိအချက်ကလည်း ချင်းဓ လ့တွင် အိမ် ထာင် ရးသည်
လင်နှင့်မယားကိစ္စသက်သက်မ မဟတ်ပဲ ဆွ ရးမျိုး ရးြဖစ် ကာင်း နာက်ထပ် သက် သြပရာ ရာက် ပ
သည်။
အထက်ပါဓ လ့ထးတမ်းများကိ

လ့လာသးသပ် ကည့်ရြခင်းအားြဖင့် အမျိုးသမီးများ၏လွတ်လပ်

ခွင့်နှင့်အခွင့်အ ရးမှာ နည်းပါးသည်ဟယူဆရပါသည်။

ယာက်ျား မိန်းမ တန်းတူအခွင့်အ ရးမရ သာ

သ ဘာြဖစ်သည်ကိ တွ ရသည်
့
။ ြမန်မာ့ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒတွင် အမျိုးသမီးတိ ့၏လွတ်လပ်ခွင့်မှာ အထိက်
အ လျာက် ရရှိ ကသည်။ လက်ထပ်မတွင်လည်း ရးတွင် လက်မှတ် ရးထိး ကသည်ြဖစ် စ၊ အ ရှ (၇)အိ
့
မ်၊ အ
နာက်(၇)အိမ် အသိအမှတ်ြပုလ င်ြဖစ် စ၊ လင်မယားအရာ ြမာက်သည်ကိ အလွယ်တကူ သက် သထူနိင် ပ
သည်။ ထိ ့ြပင် မယားငယ်၊ နာက်မယားဟူ၍ မရှိ တာ့ပဲ တင့်တင့်တယ်တယ် ပါင်းသင်းပါက မယား ပိုင်
အြဖစ် တူညီ သာအခွင့်အ ရး ရ ကသည်။ အမျိုးသမီးများအ နနှင့်ခင်ပွန်းပိင်ပစ္စည်းများကိ အ မွဆက်ခခွင့်
အြပည့်အဝ ရရှိ ကသည်။
ချင်းတိ ့၏ရိးရာဓ လ့မှာ
ရပ်အ ပ တွင် အ ြခတည်ကာ
သည်။

ြမယာရှားပါးမနှင့်ချင်းမျိုးနွယ်စ မကွယ် ပျာက် စရန်ဆိ သာအချက်နှစ်
ရှးကျ သာဓ လ့ထးတမ်းကိ မှီခိရပ်တည်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟထင်ြမင်မိပါ

ခတ်စနစ်နှင့်အညီ တိးတက် ြပာင်းလဲ စရန် သင့် မသင့်ဆိ သာအချက်မှာမူ ချင်းအမျိုးသားတိ ့က

ကိယ်ပိင်ဆးြဖတ်ရန်သာ ြဖစ် ပသည်။ ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒများကိ ရးသားြပုစ ဆွး နွးညိနင်းကာ ခတ်
မီတိးတက် စရန် သင့် မသင့် ညိနင်းစဉ်းစားရန် အချိန် ရာက် ပီဟယူဆမိပါသည်။

4

