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ပဲ လှာ် ပါက်ပွဲ
ဒါရိက်တာြမင့် မာင်

စာ ပလပ်သားမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၁ ခနှစ်၊ မလ၊ အမှတ် ၁၊ နှာ ၄၇-၄၉ ထိ။
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(၁)
နွခါမှီငယ်၊ ရာသီမိဿ၊ ဂိမှာနမိ ့၊ စိ တ ကယ်၊
တိမ်မိးလယ်မှာ၊ စပယ်ကွန် ့ကာ၊ တိမ် ဗွချာဝယ်၊
ဒသစာလှမ်း၊ လှည့်လည်ငယ်ြမန်းလိ ့၊ နှစ်ဆန်းငယ်သ ကန်၊
သစ်သစ်သာဖန် တာ့တယ်၊ နိင်င ကာ့ြပည်သူမှာ၊
ပန်ဆယူတာ ရသွန်းချိန်မိ ့၊ လွမ်းလှတယ် လး။
ကန်း ဘာင် ခတ် အခါ သမယ အမရပူရ မို ့ကဲ့သိ ့ မင်း နြပည် ရ မို ့ တာ် ကီးတွင် နရ သာ်လည်း အတာ
သ ကန်အခါတွင်း၌ တာနယ်များကိ လွမ်းဆွတ်သတိရမိ ကာင်း တာင့် တာင့်တတ ဖွဲ ့ဆိ ရးသားထား သာ ရှးစာ
ဆိ တာ် ကီး ဘိးသူ တာ်ဦးမင်း၏အထက်ပါ ၁၂-ရာသီဖွဲ ့ လွမ်းချင်းကဲ့သိ ့ စာ ရးသူသည်လည်း ယခင်က တ ပါင်းအ
ကန် တန်ခူးအကူး သ ကန် န ့ထူးရက်ြမတ်အခါတွင် မိမိ နထိင်ရာ ရန်ကန်မှခွာ၍ မိမိ မွးရပ် ြမ အညာ ဒသ တာလက်
ကျးရွာများသိ ့လည်း ကာင်း၊ မိမိချစ်ခင် သာ တာင် ပ အရပ် ဒသ တ နရာရာသိ ့လည်း ကာင်း၊ တ ကိမ်တလှည့်စီ
သွား ရာက် အပန်း ြဖ နခဲ့ဖူးပါသည်။
အထူးသြဖင့် တာင် ပ အရပ် ဒသ တ နရာရာသိ ့ နားနား န န အပန်း ြဖ နရြခင်းသည် ပိ၍ စိတ် အးချမ်း
ြမ့မရ စသည်။ မိမိချစ်ခင် သာ ရိးသားြဖူစင် က သာ တိင်းရင်းသား သွးချင်းညီအစ်ကိများနှင့်လက်ပွန်းတတီး အတူ
တကွ ထိ တွ ့ နရသည်ထင်မိ လ သာ ကာင့် သ ကန်ရက်များ ကာလအတွင်း တာင် ပ ဒသသိ ့ ရာက်ခဲ့သည့်အ
ကိမ်က ပိလိမ့်မည် ထင်ရသည်။
ထိ နာက် နှစ်အတန် ကာ တာင် ပ ဒသနှင့်က န် တာ် ကင်းကွာခဲ့ လသည်။ မှတ်မတ
ှ ်ရရ ၁၉၈ဝ တန်ခူးလ
သ ကန်အတွင်းက ရာက်ခဲ့ြခင်းသည် နာက်ဆး ြဖစ်သည်။
တန်ခူးလ သ ကန်အခါ တာင် ပ အရပ် ဒသများတွင် က န် တာ်တိ ့ ြမြပန် ့ရန်ကန်၊ မန္တ လး မို က
့ ီးများကဲ့သိ ့
အင်တိက်အားတိက် အ ပိုင်အဆိင် အနိင်ကျဲ က၍ ရပက် ရ လာင်း ကစားြခင်း မရှိ က ပ။ က န် တာ်တိ ့ ြမြပန် ့သား
တွ အဆိ၊ အတီး၊ အကများြဖင့် အတာ ရသဘင်ပွဲ ဆင်နဲယှဉ် ပိုင်သကဲ့သိ ့ ပိုင်ဆိင်ြခင်းမျိုး က န် တာ် ရာက်ခဲ့စဉ် တ
ချိန်က မ တွ ့ခဲ့ရသလိ ယခတိင်လည်း ရှိသည်ဟ မ ြပာ က ပ။ နှစ်ကူးချိန်အခါသမယအတွင်း ြဖစ်၍ ရပက်သည် ြပာရ
ရ ရကစားသည်ဆိရမ စတိသ ဘာ လာက်သာ ရပက်စား က လသည်။
တာင် ပ ဒသ အများအြပားတွင် သ ကန်အခါတွင် ြမင်ကွင်းကား ဘရားသွား ကျာင်းတက်ြခင်း၊ ဥပသ်သီ
တင်းသီလ ဆာက်တည်ြခင်း၊ ကျာင်းကန် တာ့ြခင်း၊ သက် ကီးရွယ်အိများ ပူ ဇာ်ကန် တာ့ြခင်းနှင့်အလှူဒါနြပုလပ်
ကြခင်း အစဉ်အလာ ကာင်းဓ လ့ထး ဟာင်းများသာလ င် အ တွ ့များခဲ့သည်။
တာင် ကီး မို ့ကဲ့သိ ့ လူမျိုးစ နထိင်လျက်ရှိ သာ ရှမ်းြပည် မို ့ တာ်မာှ ပင် သ ကန်ရက်များအတွင်း၌ မိမိတိ ့ရိး
ရာယဉ် ကျးမ မပျက် ဘရားသွား၊ ကျာင်းကန် တာ့၊ သက် ကီးပူ ဇာ်ြခင်းအ လ့အထများ စဉ်ဆက်ထွန်းကား နဆဲ
တွ ့ခဲ့ရ လသည်။
သိ ့ရာတွင် အာင်ပန်း၊ တာင် ကီး မို ့များမှာ အနည်းငယ် ကွာ ဝး သာ ရှမ်းြပည် ကျးလက်ရွာ တာင် ပ ဒ
သများအတွင်းပိင်းသိ ့ က န် တာ်တိ ့ အ ရာက်သွား ကည့်မည်ဆိပါလ င် သွးချင်း တာင် ပ တိင်းရင်းသားများြဖစ် က
သာ ပအိဝ်း၊ ဓန၊ တာင်ရိးအနွယလ
် မ
ူ ျိုးတိ ့၏ယဉ် ကျး သာ၊ သိမ် မွ ့ သာ၊ နှစ်သက်ဖွယ် ကာင်း သာ၊ ရိးရာဆန် ရိး
ရာမပျက် သာ အတာနှစ်ကူးပွဲ သ ကန်ဓ လ့ဆန်းများနှင့်ထိလူမျိုးတိ ့၏တာတက်ပွဲ တာ် ကျင်းပ ပျာ်ြမူး ကပများကိ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တွ က
့ ုဆရတတ် လသည်။ တာတက်ပွဲြဖစ်သည့်အတွက် အတာကူးသည့်နှစ်ဦးရက်မှစ၍ ကဆန်လ
ြပည့်အထိ အချို ့ ဒသတွင် ဝါဦးကာလအထိ ကျင်းပ လ့ရှိသည်ဟသိခဲ့ရသည်။
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(၂)
မှတ်မိလျက် နပါ သးသည်။
လွန်ခဲ့သည့်အနှစ် ၂ဝ ခန် ့ တန်ခူးလ သ ကန်ရက်များတွင်းက ြဖစ်သည်။
အပန်းလည်း ြဖ အနားလည်းယူရင်း မိမိရိက်ကူးလိ သာ ရပ်ရှင်ကားတကားအတွက် အဝင်ခွင်ကျမည့်ရကွင်း
ရိက်ကွက်လှလှများ ရှာ ဖွယင်း က န် တာ်သည် အာင်ပန်း မို ့မှ မိတ် ဆွတဦး၏အကူအညီြဖင့် ပင် လာင်းနယ် အ ရှ ့
ဘက် တာင်တန်းတ ကာတွင် နထိင် က သာ ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားလူမျိုးများရှိရာ ရွာ ကီးတရွာသိ ့ ရာက်ခဲ့ လသည်
က န် တာ်နင
ှ ့်အတူ လိက်ပါလာ သာ မိတ် ဆွ အဆိပါပအိဝ်းရွာ ကီးဝန်းကျင်အနီးသိ ့ ြဖည်းြဖည်းချင်း ချဉ်း
ကပ်သွားမိ က သာအခါ တာင်ကမ်းပါးယ ကျာ်၍ ဟိန်းထွက်လာ သာ အိးစည် လင်းကွင်းသ မာင်းသများကိ ပထမ
ကားလိက်ရသည်။
ထိကမှ တာင်းကမ်းပါးယစွန်းတခ၏ ြမကွက်လပ်ဗဟိ လာက်တွင် က န်းသားတိင် ကီး ပါင်း တရာ ကျာ်
ြဖင့် အြမင့် ပ ဆယ် ပခန် ့ တထပ်တည်း ြခတရှည်အြဖစ် ဆာက်လပ်ထား သာ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းတ ကျာင်း၏
ပတ်ပတ်လည်၌ ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားအ တာ်များများသည် ၄င်းတိ ့ရိးရာဝတ်စများြဖစ် သာ အနက် ရာင် ဘာင်းဘီပွ
နှင့်အ ပ အကျများ ဝတ်ဆင်လျက် ဦး ခါင်းတွင် တဘက် ပါင်းလျက်၊ အချို ့ဦးထပ်ခ မာက် ဆာင်းလျက် လွယ်အိတ်
ကိယ်စီနှင်မ
့ ိမိတိ ့ရွာမှ အသင့်ြပုလပ်လာခဲ့ သာ "မီးကျည်"တိင်များ ထမ်း၍ အစလိက် အဖွဲ ့လိက် လက်ကိယ်စီ ြမာက်
ကာ ြခကိယ်စီ ကကာ မ မာမပန်း တးချင်းများ အာ်ဆိယင်း လှည့်ပတ်ကခန် န ကသည်ကိ အနီးကပ် တွ ့ြမင် ကရ
လသည်။
တူရိယာပစ္စည်းများမှာ အဖွဲ ့တဖွဲ ့လ င် ရှမ်းအိးစည်တလးနှင့်လင်းကွင်း ကီးတခ၊ ဖ ယာင်းမခ သာ မာင်း ကီး
စဉ်ငယ်(သ ပိုင် အနိမ့်အြမင့်အလိက်) ငါးလးမှ ကိးလးခန် ့ကိ ချက်ကျကျ ပိုင်တူ တီး ပး ကြခင်း ြဖစ်သည်။
အဖွဲ ့တဖွဲ ့၊ အစတစလ င် လူ ပါင်း ၅ဝ မှ ၆ဝ ခန် ့ ရှိလိမ့်မည်ထင်ရသည်။ ထိ န ့က အနီးအနားရှိ ပအိဝ်းရွာ ပါင်း
သး လးရွာမှ ပအိဝ်းတိင်းရင်းသား ယာက်ျား ကီးငယ်(လူပျိုများချည်း ထင်ရသည်) သး လးရာခန် ့သည် န ့ ၁၂ နာရီ
ခန် ့အချိန် လာက်မှစ၍ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းကိ လက်ယာရစ် လှည့်ပတ်ကခန် တီးမတ် န ကြခင်း ြဖစ်သည်ဟ သိခဲ့ရ
သည်။
နနက်ပိင်းကမူ ရွာခပအိဝ်း ရွာသူရွာသားများနှင့်အနီးအနားမှ ဖိတ် ကားထား သာ ပအိဝ်းရွာသူရွာသားများပါ
စ ပါင်း၍ နှစ်သစ်အတွက် ရည်ရွယ်လျက် ဘရားဆွမ်းတင် ဆွမ်းကပ်ြခင်း၊ ဆီမီးပူ ဇာ်ြခင်း၊ ထိ နာက် ဘန်း တာ် ကီး
အား လှူဖွယ်ပစ္စည်းမျိုးစြဖင့် ကန် တာ့ြခင်း၊ လှူဒါန်း ရစက်ချြခင်း၊ တရားနာြခင်း ပီးလ င် ဆရာဘန်း တာ် ကီးနှင့်
တကွ ကျာင်းရှိရဟန်းသဃာနှင့်ရှင်သာမ ဏများကိ ဆွမ်းကွမ်းလက်ဖက်ရည် ကပ်လှူြခင်းများ ြပုလပ် ကသည်ဆိပါ
သည်။
ထိသိ ့ ထိ န ့အရဏ်ဦး သးနာရီ လးနာရီ အချိန်မှစ၍ နမွန်းမတည့်မီ ၁ဝ နာရီ ၁၁ နာရီအချိန်ကာလအ တာအ
တွင်း ကသိလ်ဒါနအစစ ြပုလပ်ဖွယ်ကိစ္စများ ဆာင်ရွက် ပီး သာအခါကျမှ မဂလာအ ပါင်းနှင့်ြပည့်ပါ စ သာ နှစ်သစ်
အခါကိ ကိုဆိ ကသည့်သ ဘာြဖင့် က န် တာ်တိ ့ ရာက်စက ြမင် တွ ့ နရ သာ ပအိဝ်းလူမျိုးတိ ့ဘာသာဘာဝအ လျာက်
ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်း ပတ်ပတ်လည်တွင် အိးစည်၊ မာင်း ကီးငယ်၊ လင်းကွင်းများ တီး၍ အဖွဲ ့လိက် အစလိက် ကခန်
န ကြခင်း ြဖစ်သည်ဟမိတ် ဆွက ရှင်းြပသည်။
ပအိဝ်းဘာသာစကားြဖင့် အပျိုကိ "မူနန်"ဟ ခ
ထားဖူး ကာင်း ခါင်းညိတ်ြပလိက်သည်။

ကာင်း မိတ် ဆွက

ြပာသည်။ က န် တာ်ကလည်း မှတ်

ဤကပွဲအတွင်းမှာပင် ပအိဝ်းကာလသား လူပျိုများချည်း ထင်ရ သာ တီးမတ်ကခန် န ကသည့်အဖွဲ ့တဖွဲ ့က
" ဟ…မူနန်…သ ရ၊ အ- အး… အ-အိ"ဟူ၍ အပျိုကိ ခ လိက်သ၊ ညုလိက်သမျိုးြဖင့် အာ်ဟစ်သီဆိလိက် ကရင်း
က ကျာင်း အာက်ထပ် က န်းတိင် ကီးများ ကားတွင် သစ်လွင် သာ တိင်းရင်းသူဝတ်စကိယ်စီြဖင့် ပန်းကိယ်စီ အလှ
ကိယ်စီြဖင့် စ ဝးကာ ကိလူပျိုပအိဝ်းကာလသားတိ ့၏အဆိအကကိ သ ဘာကျြပုး န သာ ပအိဝ်းအပျိုမိန်းက လးစ ရှိ
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ရာသိ ့ သူတိ ့လွယ်အိတ်နှင့်အကျ ဘးအိတ်ကပ်များထဲမှ အသင့် ဆာင်ယူလာသည့်ပဲ လှာ် စ့များြဖင့် ဆပ်၍ ဆပ်၍ ပက်
ကဲလိက် က လသည်။
"ဒါ ဘာလပ်တာလဲဗျ"
အတာသ ကန် အခါသမယတွင် ပအိဝ်းကိလူပျိုက ပအိဝ်းအပျိုမက လးကိ သ ကန် ရအထိမ်းအမှတ်ြဖင့် ပဲ
လှာ် စ့နှင့်ပက် ကဲကစားလိက်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟမိတ် ဆွက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ြပသည်။ က န် တာ်က ရိးရိးနှင့်ဆန်း န သာ
သွးချင်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏ထိဓ လ့ဆန်းကိ ခမင်နှစ်သက် ပီတိဖက်ရင်း ြပုး နမိလိက်သည်။
အများထဲမှ ကိလူပျို ပအိဝ်းကာလသားတဦးဦးက ပက် ကဲလိက် သာ အဆိပါပဲ လှာ် စ့က လးများသည်
တခါတ လ သူရည်ရွယ်ထား လရာ အပျိုရှိရာ တည့်တည်မ
့ တ်မတ် ရာက်သာွ းတတ်သလိ၊ တခါတရ လွဲ ချာ်ကာ အ
ြခားအပျိုမိန်းက လးများ၏ဆပင်၊ အကျအိတ်နှင့်ရင်ညွန် ့အတွင်းသိ ့ ကျ ရာက်သွားတတ် သာ ကာင့် ထိအပျို ထိမိန်း
က လး၏မျက် စာင်းထိးြခင်း ခရတတ်သည်လည်း ရှိ ပသည်။
အကယ်၍ ပဲ လှာ် စ့များက ကိလူပျို ရည်မှန်းထားသူရှိရာတည့်တည့် ပက် ကဲမိလျက်သား ြဖစ်ခဲ့လ င် အပက်အ
ကဲခရ သာ အပျိုကလည်း သူတွင်ပါ သာ ပဲ လှာ် စ့ြဖင့် ြပန်ပက် လာင်းယင်း ပါးခွက်ပါးချိုင့်က လးများ ပ အာင်
ရသွားက လးများ ပ အာင် အြပုးြဖင့် တန် ့ြပန်ြခင်း ခရတတ် လသည်။
ထိအခါ ကိလူပျို၏ကခန် န သာ ြခစနှစ်ဘက်မှာ လအဟန်နှင့်အတူ မိးသိ ့ ထိလခမန်း၊ အိးစည်နှင်လ
့ င်း
ကွင်းတိ ့ကလည်း တချမ်းချမ်းတထထနှင်ထ
့ က် ကာင်းကင်ြပင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် တာ တာင်တခလး လမ်းြခုလမ်းမိး
သွားတတ် လသည်။
တခါ တခါ ပအိဝ်းလူမျိုးတိ ့၏ တးသတမျိုး ထင်ရ သာအဖျား(အဆးချ)၌ ဟတ်၊ ဟတ်ဟ တ ပိုင်နက်ချဆိ
သာ တးသမျိုးြဖင့် ပအိဝ်းအပျိုက လးများချည်း စစ ဝး ဝး ရှိ လရာ ကျာင်းထိင်များအနီးသိ ့ ရစ်ဝဲ၍ ပဲ လှာ် စ့က
လးများြဖင့် ဆပ်ကာ ဆပ်ကာ ပက် ကဲ၍ ပျာ်မဆး ကခန် န ကသည့်ြမင်ကွင်းမျိုးကိလည်း က န် တာ်တိ ့ တွ ့ခဲ့ရ လ
သည်။
ဤနည်းြဖင့် ဤပွဲ တာ်မှအစြပု၍ ပအိဝ်းကိလူပျိုနှင့်အပျိုတိ ့သည် ပဲ လှာ် စ့အ ကာင်းြပုကာ သမီးရည်းစား
ဘဝ ရာက်သွားသူများ ရှိ ကသလိ နဖူးစာရွာလည်ကာ ဖူးစာဆသွား ကသူများလည်း ရှိသည်ဟ သိခဲ့ရသည်။
က န် တာ်တိ ့ သ ကန်အခါတွင်း ပက် လာင်းကစား သာ သ ကန် ရသည် အးြမပါ စ၊ ချမ်း ြမ့ပါ စအဓိပ္ပါယ်
ဆာင်သည်ဟ လူ ကီးမိဘများ ြပာဖူး ကသည်ကိ မှတ်သားခဲ့ရ သာ်လည်း သွးချင်းပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏ပဲ လှာ်
စ့ြဖင့် ရပက်ကစားြခင်းဓ လ့ကား မည်သိ ့အဓိပ္ပါယ် ဆာင် လမည် မသိခဲ့ရ ပ။

(၃)
ပဲ လှာ် စ့က လးများြဖင့် ပက် ကဲ၍ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းအတွင်း လှည့်လည်ကခန် က သာ ကပွဲများ ပီး
သည့် ည န စာင်း ၂ နာရီ ကျာ် ၃ နာရီခန် ့အချိန် လာက်တွင် ပအိဝ်းကာလသားများနှင့် ယာက်ျား ကီးငယ်တိ ့သည် မီး
ယမ်းစင်ဟ ခ သာ ဘန်း ကီး ကျာင်းနှင့်အတန်ငယ် ဝးသည့်ရွာအြပင် တာင်ဆင် ြခ လ ာသိ ့ ကိယ့်အစကိယ့်အဖွဲ ့နှင့်
ရွာမှအသင့်ြပုလပ်လာ သာ မီးကျည်တိင်ကိ စ ပါင်းသယ် ဆာင်သွား က လသည်။
မီးကျည် ြပုလပ်ထားပမှာလည်း ပညာသားပါသည်။ ခိင်ခန် ့ ကာင်းမွန် သာ သွပ်ြပားတချပ်ကိ အထပ်ထပ်လိပ်
၍ စပ်ထား သာ ယမ်းမန် ့များ သိပ်ထည့်ကာ ထိပ်ပိင်းတွင် ဝါးြမစ် ခါင်းြဖင့် သစိ ့တင်စွဲ၍ ပိတ်ဆိ ့ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ မီး
ကျည်၏ဖင်ပိင်းတွင်ကား စနက်တ တပ်ထား၍ ထိစနက်တ မီးရ ့လတ်တင်ရ လသည်။
ထိ နာက် ပအိဝ်းအမျိုးသားများသည် မီးကျည်ကိ မီးကျည်တင်ပစ်လတ်ရာ အြမင့် ၁ဝ ပမှ ၁၅ ပခန် ့ရှိသည့်
သစ်ပင်တပင်တွင် ဝါးြဖင့် ကပ်လျက် ဆာက်လပ်ထား သာ မီးယမ်းစင်အနီးသိ ့ ယူ ဆာင်လာ ကသည်။ ပစ်လတ်ရန် အ
သင့်ြပုလပ်ထား သာ မီးယမ်းစင်ရှိရာ ရာက် သာအခါ မီးကျည်ကိ မီးယမ်းစင် ပ သိ ့ တင်ကာ ဒသအ ခ မီးရ ့သည်
ဟဆိ သာ မီးကျည်၏စနက်တကိ မီးရ ့၍ အနည်းဆး နှစ်မိင်မှ သးမိင် ကျာ် ဝးသည့်ပစ်မှတ် "အလြဖူ"တိင်ရှိရာသိ ့ ဦး
တည်ပစ်လတ် က လသည်။
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တနည်းဆိရလ င် ပအိဝ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏"တာတက်ပွဲ" ခ ရိးရာဒးကျည်ပစ်လတ်ကျင်းပြခင်း ြဖစ်သည်။
ဤဒးကျည်ပစ်လတ်ပွတ
ဲ ွင် ရွာခပအိဝ်းလူမျိုးများ ရာ ဖိတ် ကားထားသည့်အနီးအနား ရွာများမှ တိင်းရင်းသားပအိဝ်းလူ
မျိုးများပါ သူ ့မီးကျည် ကိယ့်မီးကျည်၊ သူ ့ဒးကျည် ကိယ်ဒ
့ းကျည် ြပုလပ်လာ က ပီး တရွာနှင့်တရွာ အ ပိုင်ပစ်လတ် က
လသည်။
အကယ်၍ ဤ ပိုင်ပွဲတွင် မိမိတိ ့ရွာမှ မိမိတိ ့မီးရ ့လတ်တင်လိက် သာ မီးကျည်သည် သတ်မှတ်ထား သာပစ်မှတ်
အလြဖူတိင် ရာက်၍ ကျာ်၍ အနိင်ရ ပီဆိလ င် ကာယကရှင် ပအိဝ်းလူမျိုးများသည် ပျာ်၍ မဆး၊ မာ်၍မဆး ပါလာ
က သာ လွယ်အိတ်၊ ခါင်း ပါင်း တဘက်များနှင့်အကျများကိပါ ခ တ်၍ မိးယသိ ့ ြမာက်ကာ တ ပျာ်တပါး ကခန်ြမူး
ထူး ကပမှာ သူတိ ့ရိးရာ အိးစည်သ၊ သူတိ ့လင်းကွင်းသ၊ မာင်းသများြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်တခလး ဂယက်လင်းရိက်ကာ
ပဲ့တင်ထပ်သွားသည် ထင်မိပါသတည်း။
ြမင့် မာင်
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