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တာင် ပ ရိးမှာ
ဇလပ်နီ
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ချင်း တာင်တန်း ကီးကား ဝိတိရိယ တာင်အပါအဝင် မတ် စာက် သာ တာင်တန်း ကီးများ အထပ်
ထပ် အလာလာြဖင့် မားမားမတ်မတ် ရှည်လျားစွာ တည်ရှိ န ပသည်။ ဤ တာင်တန်းတ လ ာက်တွင် န
ထိင် က သာ မျိုးနွယ်တူသည့်ချင်းလူမျိုးတိ ့ကိ စ ပါင်း ရတွက်ပါက (၄၄)မျိုး ရှသ
ိ ည်၊ ချင်း တာင်ကိ
ြမာက်ပိင်း၊ အလယ်ပိင်း၊

တာင်ပိင်းဟူ၍ ခွဲြခား ခ ဝ န ကသည်။

ြမာက်ပိင်းတွင် တီးတိန်၊ ဖလမ်း၊

ဟားခါး မို ့နယ်တိ ့ ပါဝင်သည်။ အလယ်ပိင်းတွင် မင်းတပ်၊ ကန်ပက်လက်၊ မတူပီ မို ့နယ်တိ ့ပါဝင်သည်။
တာင်ပိင်းတွင် ပလက်ဝ၊ ရှင်လက်ဝ မို ့နယ်တိ ့ ပါဝင်သည်။ ကျမ ရာက် သာ ဒသမှာ မတူပီ မို ့နယ်ပင်ြဖစ်
သည်။
မတူပီ မို ့နယ်တွင် နထိင် က သာ ချင်းလူမျိုးများမှာ(၁)မတူ
(၂)မီရမ်
(၃)ဒိင်ယင်ဒူ
(၄)ဇိတ
(၅) လာက်တူ လူမျိုးတိ ့ြဖစ်သည်။
ချင်း တာင်တန်းသည် တရွာမှတရွာသိ ့ သွားလိလ င်

တာင်အထပ်ထပ်ကိ ြဖတ် ကျာ်ရသည်ချည်း

ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိ ့ သာ သဘာဝ ကာင့် ချင်းစကားမှာ တ ကျာင်းတဂါထာ တရွာတပဒ်ဆန်းကာ ချင်း
စကားမျိုး ပါင်း များလှသည်။ ကျမသွားမည့် နရာမှာ မတူပီ မို ့နယ် "မတ်ဒ"ူ ရွာသိ ့ြဖစ်ပါသည်။ ယင်း ဒသ
တွင် "ဒိင်"လူမျိုးတိ ့ နထိင် ကပါသည်။
တာင်တက်ခဲ့စဉ်
တတ်ြပန်သည်။

မာဟိက်လွန်း၍ မ ကာခဏ နားရသည်။

တာင်ဆင်းကျြပန် တာ့လည်း ဒူး ခွ

အးြမ သာရာသီဥတရှိသည့် တာင်တန်း ဒသပင် ြဖစ်လင့်ကစား ခရီး ကမ်း ကာင့် နဖူး

တွင် ခ းဥတိ ့ မစီဘဲမ နနိင် က။ ခ းထွက်သည်နှင်အ
့ မ

ရကိ ခဏခဏ သာက်ရသည်။ သိ ့ သာ် ရဗူးကိ

တာ့ ကိယ်တိင်မသယ်နိင်။ ခန္ဓာကိယ်မှ လချည်အကျများကိပင် လးလသည်ဟထင်မိ သးသည်။
သိ ့ သာ် လက်ထဲတွင် ထီးတလက်ကိမူ မကိင်၍ မြဖစ်၊ မိး ကီးလှ သာ ဒသခရီးြဖစ်၍ ထီးသည် အ
ရး ကီးသည်။ မိးမရွာ သာအခါ ထီးကိ

တာင် ဝှးသဖွယ်

ထာက်ရင်း ခရီးဆက်ရ ပမည်။ "အနား ကာ

လ င် အနာ ပ တတ်သည်"ဆိသကဲ့သိ ့ ခဏနားမိလ င်ပင် အ ကာအြခင်များ နာသည်ကိ သတိထားမိသည်။
ထိ ့ ကာင့် သွးမ အးမီ ခရီးဆက်ရြပန်သည်။ မာပန်းရသည့် ကားထဲမှ သစ်ခွ အနီ-အြဖူ-မရမ်းစသည်တိ ့
ကိ ြမင်ရ သာအခါ တဒဂမ ကည်နူးမိရြပန်သည်။ သာယာလွန်းသည့်သဘာဝပင်။
"ဤခရီးသည် ပင်ပန်းလှသည်တကား"ဟမိမိကိယ်ကိ မိမိ အ ကင်နာပိကာ မဆိသာပါ ချ။ ကျမ၏
ရှ ဝါးတရိ
့
က် လာက်အကွာတွင် တြဖည်းြဖည်းသွား န က သာ ကူလီများထဲမှ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ချင်း
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အမျိုးသမီး ကီးကိ ကည့်ပါက ချိနဲ ့သည့်မိမိကိယ်ကိပင် မန်းမိဦးမည်။ ချင်းကူလီအမျိုးသမီး ကီးသည် ကျမ
၏အိပ်ရာလိပ်နှင့်သူ၏စားအိးစားခွက်

စာင်အနည်းငယ်တိ ့ကိ "ထွန်း"သိ ့မဟတ်"တိ"တွင် ထည့်ကာ ကိုး

ကိ နဖူးမှသိင်း၍ ကျာတွင် ပိးထားသည်။ "တိ"ဆိသည်မာှ ကိမ်ြဖင့် ယက်လပ်ထား သာပလိင်း ကီးပင်ြဖစ်
သည်။
ခရီးနှင်ခဲ့သည်မှာ တ နဝင်ခါနီး ပ ပီ။

ခွး ဟာင်သနှင့် ကက်တွန်သ သဲ့သဲ့ကိ ကား၍ ရွာတရွာ

တာ့ နီး ပီြဖစ် ကာင်း သိရသည်။ မ ကာမီ ရွာထဲမှ အမျိုးသမီး လးတ ယာက်သည်

သးပိန်ပိန် ကာက်

တာက် တာက် ဗူး တာင်းများကိ "တိ"ြဖင့် ထည့်ကာ "တိ"ကိ နဖူးမှ သိင်း၍ပိးလာသည်ကိ တွ ရသည်
့
။
တာင်ကျ ရကိ ဝါးလးြဖင့် သွယ်ထား သာ နရာသိ ့ ရာက် သာအခါ သူမ၏"တိ"ကိ ချသည်။ ကျမလည်း
ဤ နရာတွင်ပင် လက် ြခတိ ့ကိ ဆးသည်။ ရဆာ သာ်လည်း မ သာက်ရဲ၊ ရဗူးထဲမှ ရကိသာ သာက်ရ
သည်။
" တာင်ကျ ရကိ တွ ့ တွ ချင်
့ း မ သာက်နဲ ့၊ အဲဒီ ရ တွထဲမှာ " မာ" ကာင်ဆိတာ ရှိတယ်၊ မာက
ရထဲမှာ ရတ်တရက် မြမင်ရဘူး"ဟူ သာ ကျန်းမာ ရးမှူးတဦး၏ဇနီး ဝမ်းဆွဲဆရာမက ြပာြပ သာစကား
ကိ မှတ်သားထား၍ ရကိ မ သာက်ရဲ ချ။ ယင်းဆရာမ၏ ၃ နှစ်ရွယ်သား လးတွင် ဤကဲ့သိ ့ မာ ကာင်ဝင်
ခဲ့ဖူးသည်။ မာ ကာင်သည် နှာ ခါင်းထဲတွင် နရာယူကာ တစတစ ကီးထွားလာသည်။ ထိ ့ နာက် က လး
၏နှာ ခါင်းမှာ သွးများ အလိလိစီးကျ နသည်။ ထမင်းစားချိန်တွင်ပင် သွးကိ သတ်ရင်း စားရသည်။
တ န ့တွင် ဟင်း ငွ တ
့ ထာင်း ထာင်းြဖင့် ထမင်းစား သာက်ရန် ထမင်းစားပွဲသိ ့ ထိင် က သာအခါ
က လး၏နှာ ခါင်းထဲမှ မာ ကာင်သည် ဟင်းန ့ ကာင့် နှာ ခါင်းဝသိ ့ထွက်ြပူလာသည်။ က လး၏မိခင်
ြမင်လ င်ြမင်ချင်း အဝတ်စနှင့်ကိင်၍ အတင်းဆွဲထတ်ပစ်ရသည်။ နှာ ခါင်းတဖက်မှ မာ ကာင်ကိ ရ သာ်
လည်း တဖက်မှ သွးထွက်မရပ် သး ချ။ တဖက်တွင်လည်း မာ ကာင် ရှိ န သး၍ပင် ြဖစ်သည်။ က လး
၏ဖခင်မှာ ကျန်းမာ ရးမှူးပင် ြဖစ် သာ်လည်း

ဆးပစ္စည်းမစလင်သည်ကတ ကာင်း ကာင့် မတူပီ မို ့သိ ့

တက်၍ ဆရာဝန်ကိ ြပကာ ဆွဲထတ်ရသည်။ ထိအခါမှ က လး၏ ရာဂါ

ပျာက်ကင်းသွား တာ့သည်။ သိ ့

သာ် မာ၏ဒဏ်ချက် ကာင့် က လးသည် နမ ကာင်းလ င် နှာ ခါင်း သွးထွက်တတ် လသည်။
ရမ သာက်ရဲ သာ ကာင့် ြခလက်များ ဆးကာ ချင်းသမီးပျို၏ ရခပ်ပကိ ကည့် နမိသည်။ သူ
တိ ့သည် လည်ပင်း သးရှည်ရှည်နှင့် ကာက် ကွ ့ သာဗူး တာင်း လးများကိ တလး ပီးတလး

ရြဖည့် န

သည်။
"မ ဗဒါ သူ ရခပ်ပါလိ ့၊
ဟိ သာင်စပ်မှာတဲ့ သူ နခိ၊
ဗူးညိုကိ ရမဝင်လိ ့၊
နစက်ရှင် ဂါယာက န်းကိ၊
ယွန်း ချ ပါ့ လး"
ဟူ၍ ကွဲရှ မာဟိက် သာအသြဖင့် ကျမတိ ့အဖွဲ ့မှ လူတ ယာက်က ဆိပါသည်။ ဤအရပ် ဒသသည် ရခပ်ရန်
ြမအိးမ ပင် မရှိ သာအရပ်ပါတကား။ ထိ ့ ကာင့် ဗူးသီးကိ ရအိးပမာ အသးြပုသည်။ ဗူးသီးမှာလည်း ကီး
မားဖွ ့ထွား သာဗူးသီး မဟတ်ပါ ချ။
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ထိရွာတွင်ပင် ညအိပ်ရ ပမည်။ နားမိသည်နှင့်တ ပိုင်နက်

ြခပစ်လက်ပစ်ထိင်လိက်သည်။ အတူပါ

လာ သာကူလီများမှာမူ အသင့်ပါလာ သာ အိးတလးစီြဖင့် နီးရာထင်းကိ ဆွက
ဲ ာ ချက်ြပုတ် ကသည်။ ချင်း
အမျိုးသမီး ကီးသည် ထမင်းချက်ရင်း ဆးတကိ ခဲ နသည်။ သူမ၏ ဆးတမှာ ဝါးပိးဝါး ကီးကိ ြပုလပ်ထား
သာ ကာင့် ကီးမားလှသည်။ အရှညမ
် ှာ တ ပ ကျာ် ကျာ် ရှိမည်။ လက်နှစ်ဖက်ကိင်ကာ အားပါးတရရှူ
ရက် နသည်။ သူ ့ကိ ကည့်၍ပင် မာမိသည်။
ထမင်းကျက် သာအခါ ပါလာ သာ ဆားနှင့်ဂျင်းတက်ကိ တိ ့ကာ ထမင်းစား နသည်။ ဟင်း-လးဝ
မပါပါ ချ။ သိ ့ သာ် သူ ့ထမင်းနှင့်သူ ့ဂျင်းတက်သည် သူ ့အတွက် အဆင်သင့်ပင် ြဖစ်သည်။ ထမင်းပင် မကျန်
တာ့။ ညအိပ်ြပန် သာအခါလည်း ြခုထည်တလာမ သာ သူ ့အိပ်ရာြဖစ်ပါသည်။
တမိး သာက်၍ တ တာင်ဆင်းတက်ခရီးဆက်ခဲ့ြပန်ပါသည်။ ကျမတိ ့အ နနှင့် တာင်တန်းကိ တက်
ဆင်းသွားရသည်မှာ ပင်ပန်းသည်ဟထင်သည်။ ချင်းအမျိုးသမီး အမျိုးသားတိ ့အဖိ ့မူ ြမြပန် ့တွင် မသွားချင်
ဟဆိပါသည်။ အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် တာင်တက်လိက် ဆင်းလိက် သွားရြခင်းအားြဖင့် အ ကာအြခင် ြပ
သည်ဟဆိပါသည်။
မ ကာမီ မိးက သဲသဲမဲမဲ ရွာချလာသည်။ စိမ့် မိုင်ထဲတွင် မိးသဲ သာ ကာင့် ချမ်းလာသည်။

ြခသ

လးတွင်ကား သွးများ နီရဲ န ပ ပီ။ က တ် ကာင်တိ ့၏ဒဏ်ချက်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ ြခအိတ်နှင့်ဘိနပ်စီးထား
သာ်လည်း က တ် ကာင်များ၏ရန်ကိ မကာကွယ်နိင်ပါ ချ။ ြခအိတ် ကားမှ ထိး ဖာက်ဝင်နိင် သာအစွမ်း
ရှိ ကပါသည်။ က တ် ကာင်တွယ်ြခင်းသည် နာ တာ့မနာ ချ။ တွယ် သာက တ် ကာင်ကိ ခွာရန် ကိုးစားစဉ်
တွင် လက် ကားထဲမှ က တ် ကာင်များကိ ြမင်ြပန်သည်။ က တ် ကာင်သည် တီ ကာင်ကဲ့သိ ့ပင်

ပျာ့စိစိခ ဲ

ပတ်ပတ်ြဖစ်သည်။
ဤသိ ့ြဖင့် က တ် ကာင်များ၏ဒဏ်ကိ ခခရင်း တ နကန်ခရီးနှင်မိ သာအခါ "မတ်ဒ"ူ ရွာသိ ့ ရာက်
လ ပီ။ "မတ်ဒ"ူ ရွာကား

ကျး တာရွာက လးပင် ြဖစ်ပါသည်။ ရွာထဲသိ ့ ဝင်မိ သာ်လည်း အသကင်းမဲ့၍

တိတ်ဆိတ် နသည်။ သက်ငယ်မိးအိမ်များကိသာ

တွ ရသည်
့
။ အ ကာင်းကား မိးတွင်းြဖစ်၍ တရွာလး

တာင်ယာသိ ့ ရ ့ ြပာင်း နထိင် က သာ ကာင့် ြဖစ်သည်။ ရွာထဲတွင်မူ ကျန်းမာ ရးမှူးဦးဒိင်ခန်းထန်တိ ့
ဇနီး မာင်နှမိသားစသာ ရှိသည်။ ရွာသားများမှာ နာမကျန်း သာအခါမှ ရွာသိ ့ ြပန်လာ ကသည်ဟဆိသည်။
ကျန်းမာ ရးမှူးတိ ့အိမ်သားစ၏ရင်းနှီးစွာ တားြမစ်မ ကာင့် ၃-၄ ရက်တည်းခိရသည်။
နာက်ရက်များတွင် ဆးကလာ က သာ ရွာသားများကိ တွ ရသည်
့
။ တရက်တွင်ကား ချင်းအမျိုး
သမီး ဝဠုဝတီကိ

တွ ရသည်
့
။

ဝဠုဝတီသည် နားရွက် ကီး သာ ကာင့် ပကျ အာင် ြဖတ်ပစ် သာအခါမှ

ချာ မာလွန်း၍ ဘရင် ကာက် တာ်မူခဲ့သည်။ ချင်းအမျိုးသမီး လးသည်လည်း ကျယ်လွန်း သာနား ပါက်
ကိ အ ပါက်ငယ်ချန်လှပ်၍ ြဖတ်ပစ် ပးပါဟ ဆးခန်းသိ ့ လာသည်။
အလယ်ပိင်းချင်း တာင် မတူပီနယ်ဘက်မှ ချင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတိ ့သည် နား ပါက် ကီး ကီးချဲ ့
ကာ ဗူး တာင်းငယ် လးများကိလည်း ကာင်း၊ နိ ့ဆီဗူးခွများကိ ြဖတ်၍လည်း ကာင်း၊ ဝတ်ဆင် ကသည်။ ထိ ့
ကာင့် နား ပါက် ကီးများသည် ကျယ်ဝန်းလှသည်။ မတူပီ မို ့ ပ နှင့်အနီးတဝိက်မှ ချင်းအမျိုးသမီးများမှာမူ
ရာသီ ပ ပန်းများကိ နား ပါက်တွင် ပန်ဆင်တတ် ကသည်။
အြခားနယ်များမှလူများ အ ရာက်အ ပါက်များ၍ ြမင်ရ သာအခါ သူတိ ့၏နား ပါက်များ ြဖတ်ပစ်၍
အ ပါက်ကျဉ်းလိ ကသည်။ ထိ ့ ကာင့်

ဆးရသိ ့လာ၍ ြဖတ် ကသည်။ ကျန်းမာ ရးဘက်ဆိင်ရာ အမထမ်း

များကလည်း စိတ်ရှည်စွာ ြဖတ် ပးတတ် ကသည်။
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မ ကာမီ ချင်းအမျိုးသားတ ယာက် ရာက်လာသည်။ ရာက်လာလာချင်းပင် ကတင် ပ တွင် အိပ်၍
ဆးထိး ပးပါဟ အတင်းခိင်းသည်။ ဘာ ရာဂါြဖစ်သည်၊ မည်သိ ့ြဖစ်သည်တိ ့ကိကား မ ြပာ သး ချ။
စား ဆး ပးသင့် သာလူနာများကိ ဆးခန်းတွင်ပင် တခါတည်း စား စသည်။ ဆးများကိ မ ပး
လိက် ချ။

တာင်ယာလပ်ငန်းတဖက်နှင့်ြဖစ်၍ စား ဆးများ

ပးသင့်သည်ဟကျမထင်မိသည်။ သိ ့ သာ်

ကျန်းမာ ရးမှူးဦးဒိင်ခန်းထန်က အဘယ် ကာင့် ဆးများ မ ပးြဖစ် ကာင်း ရှင်းြပသည်။
"သူတိ ့ကိ စား ဆးများ ပးလိက်လိ ့ ဘယ်နည်းနဲ ့မှ မြဖစ်ဘူးဗျ၊ ပးလိက်တဲ့ ဆးနဲ ့တည့်မှန်းသိရင်
၃ ရက်တွက် ပးတဲ့ ဆးကိ တခါတည်းစားပစ်လိ ့ ဒက္ခများရတတ် သးတယ်။ ပီး တာ့ ဒီ ဆးဟာ သူတိ ့
မစားသင့်ဘူးထင်ရင်လည်း အားလးလင့်ပစ်လိက်တာဘဲ၊

ဆးစားသင့်တယ် မစားသင့်ဘူးဆိတာလဲ သူတိ ့

ကက်ဥမတ် ပီးမှ ကာက်ချက်ချလိက်တာဘဲ"
ကက်ဥမတ်ြခင်းသည် အလယ်ပိင်း၊

တာင်ပိင်းတွင်

နထိင် က သာ ချင်းလူမျိုးများ၏အယူအဆ

ြဖစ်သည်။ ကက်ဉအစိမ်းကိ မီးကျည်းရဲရဲ ပ တင်ကာ မီးကိ တြဖည်းြဖည်းမတ်သည်။ ထိအခါ အက် ကာင်း
များ ပ လာသည်။ ထိအက် ကာင်းများကိ ကည့်၍ အ ကာင်းအဆိးကိ ဆးြဖတ်သည်။ ကယားလူမျိုးတိ ့၏
ကက်ရိးထိးြခင်း၊ နှီးချိုးြခင်းကဲ့သိ ့ ဗဒင်အတိတ်နိမိတ် ကာက်ြခင်း ြဖစ်သည်။
" ပီး တာ့ ဆးအ ြပာင်းအလဲမှာ ပထမ ဆးက အလး ကီး ပီး

နာက် ဆးက အလးငယ်ရင် ကီး

ကီးစားတာမှ မ ပျာက်ရင် ဒီ ဆးငယ်စား တာ့ ဘယ် ပျာက်မလဲလိ ့ဆိတတ် သးတယ်"
ဝမ်းဆွဲဆရာမ လးက ြပာြပ၍ ရယ် ကရ သးသည်။
ထိ ဒသရှိ လူများသည် လူတ ယာက်

နမ ကာင်းပါက

ဆးစားရန်ထက် နတ်ပွဲလပ်ရန် အ ရး

ကီးသည်ဟထင်ြမင် ကသည်။ ထိနတ်ပွဲတွင် သား ကာင်များကိ သတ်ရသည်။ နတ်ပွဲ ပီး၍ အခန် ့သင့်ကာ ထိ
လူမမာ ကျန်းမာသွားပါက သတ် သာသား ကာင်အလိက် နှစ်ကန် ့သတ်ကာ

ဆးစား ရှာင် ကရြပန်သည်။

နွား နာက်သတ်လ င် ၅ နှစ်၊ ဝက်သတ်လ င် ၃-နှစ်၊ ခွးသတ်လ င် ၂-နှစ်ဟူ၍ ကန် ့သတ်ထားသည်။ ထိသတ်
မှတ်ထား သာနှစ်အတွင်း မည်သည့် ဆးဝါးမ မစား သာက် ချ။ ထိ ့ ကာင့်လည်း ရာဂါြဖစ်လာ သာအခါ
ြပင်းထန်တတ် လသည်။
"တခါ က က န် တာ် ဟိဘက်ရွာကိ ရာက်သွားတယ်၊ လူတ ယာက် အြပင်းဖျား နတာကိ တွ ရ့
တယ်။ က န် တာ် ြမင် တာ့ နမိးနီးယားြဖစ် နတယ်ဆိတာ သိတယ်၊ ဆးလဲ အသင့်ပါလာတယ်၊ သူတိ ့က
နတ်လပ်ဖိ ့စီစဉ် န ကတယ်၊ က န် တာ်က ဆးကရမယ့်အ ကာင်း သူတိ ့ကိ ပထမစည်းရးရ သးတယ်၊ သူ
တိ ့က ခွင့်မြပုဘဲ လပ်မိလိ ့ တခခြဖစ်သွားရင် သူတိ ့ကက န် တာ့်ကိ လးြမားနဲ ့ပစ် ပီးသတ်မယ်။ ဒါ ကာင့်
ခွင့်ြပုချက်ရ အာင် တာင်း ပီးမှ ဆးကရတယ်။ အဲဒီ တာ့မှ ရာဂါ ပျာက်ကင်းသွားတာပါဘဲ"
"အမျိုးသမီး တွရဲ ့ကျန်းမာ ရးဆိ ရင် လးစရာဘဲ။ မီးဖွားြခင်းနဲ ့ပတ်သက်လိ ့ သူတိ ့ဟာသူတိ ့ဘဲ
ဖွားတယ်။ မီးဖွားရမယ့်ကိယ်ခန္ဓာအလယ်ပိင်းကိ သူတိ ့ဟာ ရမထိ စဘူး၊ ရမချိုးဘူး၊ တသက်လးဘဲ သူ
တိ ့မီးဖွား ပီးလိ ့ တခခြဖစ်ရင်သာ ကျမတိ ့ကိ အကူအညီ တာင်းတယ်"
ကျန်းမာ ရးမှူးနှင့်ဝမ်းဆွဲဆရာမတိ ့က အ တွ အ
့ ကုများကိ အသီးသီး ြပာ ကပါသည်။
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငသည် တိင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးတိ ့

ပါင်းစပ်ဖွဲ ့စည်းထား သာနိင်င

ြဖစ်ပါသည်။ သိ ့ြဖစ်၍ တိင်းရင်းသားအချင်းချင်း တ ယာက်အ ကာင်းတ ယာက် နားလည်သိရှိ ကနိင် ပ
မည်။ သိ ့မှသာ တဦးနှင့်တဦး ကူညီနိင် ပမည်။ သိ ့ရာတွင် တာ တာင် ရ ြမ အထပ်ထပ်ြခား န သာြပည်
နယ်အချို ့ ဒသများ၏အ ြခအ နအရပ်ရပ်များသည်

ြမြပန် ့ ဒသများနှင့်နင်းစာပါက
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ကွာြခားလှပါသည်။ စီးပွား ရး၊ ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရးအစရှိသည့်အားလး သာအ ရးကိစ္စများတွင် ရာစနှင့်
ချီ၍ နာက်ကျလွန်း ပသတည်း။

ဇလပ်နီ

မှတ်ချက်။

။၁၉၆၉-ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၊ အမှတ်(၂၈၆)ထတ် သွး သာက်မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၅၃-၅၆)ထိ

၌လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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