
ဒက္....ဒက္......ဒက္

တခါတေလက်ရင္  ငယ္ငယ္တုန္းက  ေသနတ္ပစ္  ကစားတာေလးေတြကို  သတိသြားရမိတတ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက ေသနတ္ပစ္ကစားတာကို ေတာ္ေတာ္၀ါသနာ ပါပါတယ္။ အိမ္က လူၾကီးေတြက 

ေက်ာင္းစာမက်က္ပဲ အျပင္စာအုပ္ေတြ ဖတ္ေနလို႕ဆိုျပီး ဆူရင္လ၊ဲ "နားပူေအာင္လုပ္ရင္ ေတာခိုမွာ" လို႕ 

ျပန္ျပီး  ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။  ေသနတ္ပစ္တာတို႕၊  ေတာခိုတာတို႕  စတဲ့  စကားလံုးေတြကို 

ယဥ္ပါးေနရျခင္းကေတာ့  ရွင္သန္ၾကီးျပင္းတဲ့  ပတ္၀န္းက်င္န႕ဲ  ဆိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။  ကၽြန္မတို႕ 

ငယ္ငယ္တုန္းက ေနခဲ့တဲ့ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ဆိတုာကလဲ ျမိဳ႕ျပင္ကို ေလးမိုင္ေလာက္ ထြက္လိုက္တာန႕ဲတင္ 

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးန႕ဲ ပတ္သက္ဆက္စပ္လို႕ ရႏိုင္တဲ့ ျမိဳ႕ေလးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။  ကိုးဆယ္ 

ကာလေလာက္ေတြတုန္းကဆို  ေ၀းေ၀းလံလံသြားျပီး  ေတာခိုစရာ မလိုပါဘူး။  သူ႕အဆက္အသြယ္န႕ဲသူ 

ဆက္သြယ္လို႕ ရရင္ ေန႕ခ်င္းေတာခိုလို႕ ရပါတယ္။ 

ရွစ္ေလးလံုး  အေရးေတာ္ပံုၾကီး  ျဖစ္ခ်ိန္မွာ  ကၽြန္မ  အသက္သာ  ဆယ္ႏွစ္အထက္  ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ 

ေတာ္လွန္ေရး  နယ္ေျမထဲ  ေရာက္သြားခဲ့မွာေတာ့  အေသအခ်ာပါပ။ဲ  ေနာက္ပိုင္းမွာ  လက္နက္ကိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရးသမား  မျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္  စစ္ေရးေလ့လာသူ  တေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ရတာဟာ  ဗီဇန႕ဲ 

ပတ္၀န္းက်င္  ေပါင္းစည္းသြားခဲ့မွဳေၾကာင့္  ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။  စစ္ပြေဲတြ၊  စစ္ေျမပံုေတြကို 

ငယ္စဥ္ကတည္းက  ကၽြန္မ  သိပ္စိတ္၀င္စားပါတယ္။  ဒုတိယကမၻာစစ္  တိုက္ပြေဲျမပံုေလးေတြ 

စာအုပ္ေတြထမဲွာ  ေတြ႕ရင္  ကူးဆြဲျပီး  ဘယ္စစ္မ်က္ႏွာမွာ  ဘယ္တပ္ေတြ  တပ္စြဲတယ္၊  ဘယ္တပ္ေတြ 

ထိေတြ႕မွဳ  ျဖစ္တယ္ဆိတုာ တကူးတက လိုက္မွတ္ထားတတ္ပါတယ္။  ကမၻာစစ္တင္မက ျပည္တြင္းစစ္ 

ေရးရာေတြဆိုလဲ  ထမင္းေမ့၊  ဟင္းေမ့ပါပ။ဲ  ၾကဴကုတ္-  ပန္ဆိုင္း၊  ပါဂ်ိဳ-  နားေဖာ့၊  မိုင္းယန္း၊  မသဲေ၀ါ 

တိုက္ပြဲန႕ဲ  ပတ္သက္တာေတြဆို  ဗလာစာအုပ္ေလးေတြ  သီးျခားခြျဲပီး  အခ်က္အလက္ေတြ 

လိုက္မွတ္ရတာ အေမာ။

ဒီလိုန႕ဲ  ကၽြန္မ  ကေလးဘ၀မွာ  စာက်က္လိုက္၊  စာဖတ္လိုက္လုပ္ရင္း  တခါတေလက်ေတာ့လဲ 



အိမ္ကိုလာေဆာ့တဲ့  ကေလးေတြန႕ဲ  ေသနတ္ပစ္တမ္း  ကစားပါတယ္။  အိမ္က အရုပ္၀ယ္ေပးမယ္ဆိုရင္ 

ေသနတ္ပဲ  ပူဆာတာမို႕  ကၽြန္မဆီမွာ  ကေလးကစားစရာ  ေသနတ္ေတြကလဲ  အေတာ္စံုတာကလား။ 

ဒီအထဲမွာမွ  ကၽြန္မအၾကိဳက္ဆံုးေသနတ္က  ၀ါးန႕ဲ  လုပ္ထားတဲ့  စက္ေသနတ္ပါ။  ေမေမ့လူနာတဦး 

က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားသြားဖူးျပီး  အျပန္မွာ  လမ္းမွာေတြ႕လို႕  ၀ယ္ခဲ့တာပါ။  အဲဒီစက္ေသနတ္ေလးက 

တျခားေသနတ္ေတြလို  ေကာ္လံုးေလးေတြထည့္ျပီး  ပစ္လို႕မရေပမယ့္  သံေမာင္းတံေလးကို 

ဆက္တိုက္လွည့္ရင္  ဒက္...ဒက္.....ဒက္  လို႕  အသံျမည္ပါတယ္။   ကၽြန္မေသနတ္ေလးက 

ဒက္...ဒက္...ဒက္  လို႕  ျမည္ေနေတာ့  ကၽြန္မလဲ  ၀မ္းသာအားရန႕ဲ  ဒါေလးကို  တကိုင္ကိုင္ေပါ့။ 

ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ဒက္...ဒက္...ဒက္ လုပ္လိုက္၊ အခ်င္းခ်င္း သူပစ္တယ္၊ ငါ ပစ္တယ္ လုပ္လိုက္၊ 

ေသနတ္ေကာင္းေၾကာင္း ျပိဳင္လိုက္န႕ဲ ဟုတ္ေနတာပါပ။ဲ

ဒီလိုန႕ဲ  တေန႕မွာေတာ့  ျခံထမဲွာ  တကယ့္ေသနတ္သံေတြ  ထြက္လာတာကို  ၾကံဳရပါေလေရာ။ 

ကၽြန္မေနတဲ့  ျခံက  သံုးဧကခြဲေလာက္  က်ယ္ျပီး  သစ္ပင္ၾကီးေတြလဲ  အမ်ားအျပား  ရွိပါတယ္။ 

လမ္းမေပၚကေန  ျခံထကဲ  ကားလမ္းအတိုင္း  လမ္းေလွ်ာက္လာရင္  ၃  မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ 

ေရွ႕ေျပးအိမ္ေလးကို  ေရာက္ျပီး၊  ေနာက္ထပ္  နည္းနည္းေလး  ဆက္တက္လာမွ  အိမ္မၾကီးကို 

ေရာက္ပါတယ္။  ျခံရ႕ဲဗယ္ဘက္ျခမ္းမွာက  ေတာင္ေပၚဘက္တက္တဲ့  လူသြားလမ္းေလးရွိျပီး၊ 

ညာဘက္ျခမ္းက်ေတာ့  သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၀င္း  ရွိပါတယ္။  အိမ္န႕ဲ  သစ္ထုတလ္ုပ္ေရး  ၀င္းအၾကားမွာ 

သစ္ပင္ၾကီးေတြ  ရွိေနတာေၾကာင့္  ေတာအုပ္တခုလို  ျဖစ္ေနပါတယ္။  ေတာင္ေပၚက  စီးလာတဲ့ 

ေရေခ်ာင္းေလးတခုကလဲ ျခံထကဲေန ျဖတ္ျပီး စီးပါေသးတယ္။ 

ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက  ဘိုးဘြားေတြ  စစ္ေျပးေနေတာ့  လြတ္ေနတဲ့  ကၽြန္မတို႕ျခံမွာ  ဂ်ပန္ေတြက 

စစ္ရံုးဖြင့္ခဲ့တယ္လို႕  ဆိုၾကပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  (၁၉၂၀)  ကာလကတည္းက  ရွိခဲ့တဲ့  ေရွးအိမ္လက္ရာ 

မပ်က္ေအာင္  ထိန္းသိမ္းထားေပမယ့္  ေခါင္မိုးေတြကိုေတာ့  ျပန္လထဲားရပါတယ္။  မဟာမိတ္စစ္ 

ေလယာဥ္ေတြက  စက္ေသနတ္န႕ဲ  ပစ္ခဲ့တာေၾကာင့္  ေခါင္မိုးမွာ  မိုးယိုလို႕ပါ။  ကၽြန္မတို႕အိမ္ 

ေျမတိုက္ကေန  သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၀င္းထကဲို  တိုက္ရိုက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့  ဥမင္လွိဳဏ္ေခါင္းရွိတယ္လို႕လဲ 

ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လွိဳဏ္ေခါင္းေ၀းလို႕၊ ေျမတိုက္ထေဲတာင္ ဘယ္သူမွ ဆင္းမၾကည့္ရၾဲကပါဘူး။ 



ျခံရ႕ဲ အေနာက္ဘက္မွာက်ေတာ့လဲ လူေနအိမ္တခ်ိဳ႕ ရွိေပမယ့္ ျခံထမဲွာ သစ္ပင္ၾကီးေတြ မ်ားတာေၾကာင့္ 

အေတာ္အလွမ္းေ၀းပါတယ္။   ေတာအုပ္လို  ျဖစ္ေနျပီး၊  ေျမြေတြလဲ  ရွိပါတယ္။  တခါတေလ 

ေခါင္းႏွစ္လံုးပါတဲ့  ေျမြေလးေတြ  အိမ္နားေရာက္လာတာကိုပါ  ေတြ႕ဖူးပါတယ္။  ဒီေတာ့ 

ေျမျပင္အေနအထားအရ  ကၽြန္မတို႕ျခံဟာ  သူခိုး၊  ဓားျပေတြအဖို႕  အေတာ္မ်က္စိက်စရာေကာင္းတဲ့ 

အေျခအေနမွာ ရွိတယ္လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လဲ  ညေနေျခာက္နာရီထိုးတာန႕ဲ  အိမ္၀င္ေပါက္၊  ထြက္ေပါက္  တံခါးေတြအားလံုးကို 

ေသခ်ာလိုက္စစ္ၾကရပါတယ္။  အိမ္အျပင္ကေန  ဧည့္ခန္းကိုေရာက္ဖို႕  တံခါးသံုးခုေလာက္ကို  ျဖတ္ရျပီး၊ 

အိပ္ခန္းေတြကို  ေရာက္ဖို႕  တံခါးေလးခုေလာက္  ျဖတ္ရတာေၾကာင့္  အိပ္ခါနီးမွာ  တံခါးေတြအားလံုးကို 

ေသခ်ာလိုက္ပိတ္ရပါတယ္။ အဘိုးရွိစဥ္ကေတာ့ ေခတ္အေျခအေနအရ ျခံေစာင့္အျပင္  အယ္လ္ေဇးရွင္း 

ေခြးၾကီးေတြ  ေမြးထားခဲ့ပါတယ္။  ကၽြန္မတို႕ေခတ္ေရာက္ေတာ့  အယ္လ္ေဇးရွင္းမဟုတ္ပဲ  သာမန္ေခြး 

ဆယ့္ငါးေကာင္ေလာက္ပဲ  ေမြးထားခဲ့ပါတယ္။  အလဲိုလံုျခံဳေရးေတြ  ယူထားပါလ်က္န႕ဲ  ဓားျပေတြက 

ၾကံၾကံဖန္ဖန္  ျခံထကဲို  ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။  (၁၉၉၀) ေက်ာ္  ကာလေလး  တခုမွာပါ။  အခ်ိန္က 

ညကိုးနာရီေက်ာ္ေလာက္ပါ။  အိမ္မွာက  အမ်ိဳးသားအလုပ္သမားေတြကို  ညအိပ္ညေန၊ 

ေနခြင့္မေပးတာေၾကာင့္  ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ  ကၽြန္မတို႕  မိသားစုန႕ဲ  အမ်ိဳးသမီး  အိမ္အကူပဲ  ရွိပါတယ္။ 

မိသားစုမွာကလဲ အဖိုးဆံုးျပီးကတည္းက မိန္းမသားေတြခ်ည္းပဲ က်န္ခဲ့ၾကတာပါ။ 

ပထမဆံုး  အိမ္အေနာက္ဘက္  ျခထံကဲေန  ေသနတ္သံႏွစ္ခ်က္  ထြက္လာပါတယ္။ 

ေခြးေဟာင္သံေတြကလဲ  ဆူညံေနတာပ။ဲ  အဲဒီအခ်ိန္မွာ  နယ္ျမိဳ႕ေလးေတြမွာ  အလုပ္တာ၀န္က်ဖူးတဲ့ 

အေမက  ေသနတ္သၾံကားတာန႕ဲ  အေျခအေနကို  ခ်က္ခ်င္းရိပ္မိသြားပါတယ္။  အားလံုးကို 

ကုတင္ေအာက္မွာ  ၀ပ္ေနဖို႕ေျပာျပီး  ဖုန္းရွိရာကို  သြားပါတယ္။  နံပါတ္က  နံရံမွာ  ကပ္ထားတာေၾကာင့္ 

ရစဲခန္းကို  အလြယ္တကူ  ေခၚႏိုင္သြားပါတယ္။  ဖုန္းက  ေျပာေနရင္းန႕ဲ  လိုင္းျပတ္သြားပါတယ္။ 

မၾကာပါဘူး။  မီးေတြလဲ  ေမွာင္သြားပါတယ္။  ျပီးေတာ့မွ  အိမ္ေရွ႕ကေန  တံခါးဖြင့္ေပးဖို႕ 

ေအာ္ၾကပါေတာ့တယ္။  ဂ်ပန္ေခတ္ျဖတ္ဖူးတဲ့  အဖြားက  ဓားဆြဲထားပါျပီ။  အဖြားက  အိပ္ယာေဘးက 

နံရံမွာ ဓားေထာင္ျပီးမွ အိပ္ေလ့ရွိတာပါ။ 



အေမကေတာ့  အိမ္ေထာင္ဦးစီးပီပီ  လုပ္စရာရွိတာေတြ  လုပ္ေနပါတယ္။  လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး 

ေသးေသးေလးန႕ဲ  မီးခံေသတၱာထကဲ  လက္၀တ္ရတနာ  အစစ္ေတြကို  ထုတ္ျပီး၊  အသင့္ေဆာင္ထားတဲ့ 

လက္၀တ္ရတနာ  အတုဘူးေတြန႕ဲ  လထဲည့္ျပီး၊  အစစ္ေတြကို  နံရံေခ်ာင္ၾကိဳေခ်ာင္ၾကားေတြမွာ 

ထည့္ပါတယ္။  ဘီဒုိထကဲ  ေငြစကၠဴအုပ္အခ်ိဳ႕ကို  ထုတ္ျပီး  အ၀တ္ေတြၾကားမွာ  ေရာထည့္ထား 

လိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ၀ါးေသနတ္ၾကီးကို  ေသနတ္အစစ္ မျဖစ္ရေကာင္းလား ဆိုျပီး  ယူက်ံဳးမရ 

ျဖစ္ေနပါတယ္။  အေရးၾကံဳေနခ်ိန္မွာ  ကၽြန္မမိသားစုကို  ကာကြယ္လိုပါတယ္။  ေျပာမယ့္သာေျပာရတယ္။ 

ဒီတုန္းက ကၽြန္မအသက္က ဆယ္ႏွစ္သာသာေလးပါ။

အိမ္ေရွ႕ကေန  တံခါးမဖြင့္ေပးရင္  ပစ္ဖြင့္မယ္လို႕  ေအာ္သံေတြက  တရစပ္ထြက္ေနပါတယ္။ 

ကံေကာင္းတာက  တံခါးက  သစ္သားတံခါးအျပင္  သံပန္းတံခါးပါ  တပ္ထားတာေၾကာင့္  အျပင္က 

ဖြင့္ရခက္ပါတယ္။  ျပတင္းေပါက္ေတြြမွာကလဲ  သံပန္းေတြတပ္ထားတာေၾကာင့္  သူတို႕အခက္ေတြ႕ေနပံု 

ေပၚပါတယ္။  ကၽြန္မတို႕ကလဲ  တိတ္တိတ္ေလးပဲ  ေနၾကပါတယ္။  အေတာ့္ကို  ရင္ဖိုရတဲ့  အခ်ိန္ပါ။ 

ဘယ္လိုပျဲဖစ္ျဖစ္  အိပ္ခန္းကို  ေရာက္လာဖို႕က  တံခါးေလးထပ္ေလာက္  ေက်ာ္ရမွာမို႕  အေျခအေနက 

ကၽြန္မတို႕ဘက္က အနည္းငယ္ အားသာေနပါတယ္။ မၾကာပါဘူး။ ဆူဆူညံညံအသံေတြန႕ဲ အလင္းေရာင္ 

တခ်ိဳ႕ကို  လွမ္းျမင္ရပါတယ္။  ပစ္ခတ္သံေတြေတာ့  မၾကားရပါဘူး။  ျပီးေတာ့မွ  "အစ္မၾကီး၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါ၊ ဟိုေကာင္ေတြ ေျပးျပီ" ဆိုတဲ့ အသံကို အိမ္ေရွ႕က ၾကားရပါတယ္။ အေမက အိမ္ေရွ႕ကို 

ေမွာက္လ်က္ေလး  ေရႊ႕သြားျပီး  ျပတင္းေပါက္ကေန  ခိုးၾကည့္ပါတယ္။  ရယဲူနီေဖာင္းေတြ  ေတြ႕ေပမယ့္ 

အေမက  ေတြေ၀ေနတုန္းပလဲို႕  ေနာက္ပိုင္းမွာ  ကၽြန္မကို  ျပန္ေျပာျပပါတယ္။  ရပ္ကြက္လူၾကီး 

တေယာက္ကို ေတြ႕လိုက္ေတာ့မွ  တကယ့္ဓားျပေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ ယံုသြားတာလို႕ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ  အဲဒီညက  ကၽြန္မတို႕ျခံထဲ  ေရာက္လာခဲ့တဲ့  ဓားျပအဖြ႕ဲကို  လုပ္ေသနတ္ေတြန႕ဲ 

ဖမ္းမိတယ္လို႕  သတင္းရပါတယ္။  ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း  ပင္းတယက  ေပြးလွနယ္ဘက္မွာ  ကၽြန္မတို႕ 

မိတ္ေဆြကုန္သည္အိမ္ကို  ဓားျပတိုက္မွဳန႕ဲပါ။  ကၽြန္မတို႕မိသားစုန႕ဲ  ေပြးလွနယ္ကလဲ  ေရစက္က 

ေတာ္ေတာ္ပါတာပါ။ ကၽြန္မကိုယ္၀န္ကို လြယ္ထားစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လံုး အေမက  ဆရာ၀န္အေနန႕ဲ 



ေပြးလွတိုက္နယ္ေဆးရံုမွာ  တာ၀န္က်ခဲ့တာပါ။  ဒီတုန္းကဆို  အဒီဲဘက္မွာ  ကားလမ္းဓားျပ 

တိုက္တာေတြလဲ  ရွိတယ္ဆိုပ။ဲ  တခါက  ကားလမ္းကို  သစ္ကိုင္းန႕ဲ  တားျပီးပိတ္ထားတာကို  အေမက 

ကိုယ္၀န္ခုနစ္လန႕ဲ  ကားေပၚကဆင္းျပီး  သစ္ကိုင္းကို  ဆင္းဖယ္သတဲ့။  အဒီဲမွာ  လူတေယာက္ 

ေရာက္လာျပီး  "ဆရာမကားကို  ဒီေနရာက  ျမန္ျမန္သြားခိုင္းလိုက္ပါ၊  ေနာက္ထပ္  ႏွစ္ရက္  လုံး၀ 

ျပန္မလာပါန႕ဲ  လို႕  မွာခိုင္းလိုက္တယ္"  လို႕  ေျပာသတဲ့။  အေမကေတာ့  သူကုေပးခဲ့တဲ့ 

လူနာတေယာက္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႕ မွတ္မိျပီး လႊတ္ေပးလိုက္တာေနမွာ လို႕ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတာကေတာ့  ကၽြန္မတို႕ျခံကို  ဓားျပတိုက္ဖို႕  လုပ္ခဲ့သူမ်ားကလဲ  ဒီနယ္ေျမန႕ဲ  တစြန္းတစ 

ဆက္စပ္သူမ်ား  ျဖစ္မယ္လို႕  ယဆူရပါတယ္။  ကၽြန္မတို႕ကလဲ  ဒီနယ္ေျမကို  ခဏခဏ 

အလည္သြားေနက်၊  သြားတဲ့အခါတိုင္းလဲ  သူတိ႕ုဓားျပတိုက္ခဲ့တဲ့  ကုန္သည္အိမ္မွာပဲ  တည္းေနက်ပါ။ 

ဓားျပေတြက  ႏွစ္အိမ္လံုးကို  ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္  ဓားျပတိုက္ဖို႕  စီစဥ္ခဲ့ၾကတာ  ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ကံေကာင္းေထာက္မလို႕ အတိုက္မခံလိုက္ရတာပါ။ 

ငယ္ငယ္တုန္းက  ေသနတ္ပစ္တမ္း  ကစားခဲ့တာေလးေတြကို  သတိရမိရင္  ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးကိုလဲ 

သတိသြားရမိေနဆပဲါ။  ေသခ်ာတာတခုကေတာ့  အဒီဲေနာက္ပိုင္းမွာ  ကၽြန္မ  ေသနတ္ပစ္တမ္း 

မကစားေတာ့ဘူး။  ဒက္...ဒက္....ဒက္  လို႕  အသံပထဲြက္ျပီး၊  ေဘးအႏၱရာယ္  အမွန္တကယ္  ၾကံဳခ်ိန္မွာ 

ရန္သူကို  မေခ်မွဳန္းႏိုင္တဲ့  ေသနတ္ၾကီးကို  ကၽြန္မ  မကိုင္ခ်င္ေတာ့တာေၾကာင့္ပါ။  ၀ါးေသနတ္ၾကီးကို 

ကိုင္ျပီး  ကေလးေတြ  အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ  သူ႕ေသနတ္က  အသံပိုထြက္တယ္၊  ငါ့ေသနတ္က 

အသံပိုထြက္တယ္လို႕ ျပိဳင္ရဆိုင္ရ၊ သ႕ူေသနတ္လွတယ္၊ ငါ့ေသနတ္လွတယ္န႕ဲ အျပန္အလွန္ ခ်ီးက်ဴးရ 

န႕ဲ  အခ်ိန္ကုန္ေနတာထက္၊  ရန္သူကို  အမွန္တကယ္  ေခ်မွဳ န္းႏိုင္တဲ့  ေသနတ္ၾကီးတလက္ 

ကိုင္ခ်င္လာခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

ခင္မမမ်ိဳး (၂၈၊ ၂၊ ၂၀၁၁)


