
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 
 
 

ဘုန္းႀကီးရဲ႕ ေမြးရာပါ စ႐ိုက္တစ္ခုက ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ဇာတ္လမ္းAတိုင္း သ႐ုပ္ေဆာင္
သူေတြ နဖူးေၾကာ ပါးေၾကာ တင္းေAာင္ ငုိျပတာေတြ႕ရင္ Aတုလုပ္ျပမွန္း သိေနလို႔
ဘာဖီလင္မွ မရွိတဲ့Aျပင္ ရယ္ခ်င္လာတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ပ ဲ႐ုပ္ရွင္ ဗီြဒီယိုေတြကို စြဲစြဲ
လမ္းလမ္း ၾကည့္ေလ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာေAးမွာတုန္းက ဘုန္းႀကီးစန္ (Aရွင္
စႏၵဝရ-ေျမာင္းျမ)ရဲ႕ Aခန္းကို သြားရင္းနဲ႔ တီဗြီကလာေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို A
မွတ္မထင္ ရပ္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ AဲဒီAထဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ သူဟာ ေရာဂါတစ္ခုေၾကာင့္
မိမိရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေန႔ နီးေနတာကို ႀကဳိသိေနေပမယ့္ Aဲဒါကို ေမ့ထားၿပီး မေသခင္မွာ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနဖို႔ ႀကိဳးစားေနပုံ လုပ္ျပတယ္။ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ .. ငါကိုယ္တုိင္ေကာ၊ နီးမွန္း
မသိ ေဝးမွန္းမသိ၊ မနက္ျဖန္လည္း င့ါရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေန႔ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ၊ ဘဝေနာင္ေရး
Aတြက္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္လို႔ သိေနတာကေတာင္ ပိုေကာင္းAုံးမလားလို႔ ေတြးခဲ့ဖူး
တယ္။ Aိုဘယ့္ ကံႏွယ္ .. မၾကာမီက ဘုန္းႀကီးနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕
limited life (ကန္႔သတ္ သက္တမ္း) ရွိတဲ့ Aေျခ Aေနနဲ႔ လက္ေတြ႕ ႀကဳံဆုံရတယ္။  

သူ႔နာမည္ ခိုင္မင္းလွ။ Aသက္ ၂၆ ႏွစ္။ Aေမရိကမွာ ေဆြမ်ဳိးမရွိ၊ ေရာက္တာ
ေလးလေက်ာ္ပ ဲ ရွိေသးတယ္။ တစ္မနက္မွာ မထိႏုိင္ေလာက္ေAာင္ ေပါင္တြင္းက နာ
လို႔ Aေရးေပၚ ေဆး႐ုံကို တက္ရတယ္လို႔ သူဖုန္းေခၚတာနဲ႔ ေန႔ဆြမ္း စားၿပီးတဲ့Aခါ
ဖိနစ္စ္ၿမိဳ႕ထဲက သူတက္ေနတဲ့ Banner Health ေဆး႐ုံကို လိုက္သြားတယ္။ ဘုရားေရ
.. သူေရာက္ေနတဲ့ Aခန္းက ကင္ဆာAထူးခန္း။ စိတ္ထဲက ဖြေဟ့ .. လြဲေစဖယ္ေစ
ဒါမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းၿပီး Aခန္းထ ဲဝင္သြားတယ္။ လူနာကေတာ့ ၿပဳံး
ၿပဳံးပါပဲ။ ခဏၾကာေတာ့ Aမ်ဳိးသမီး ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ဝင္လာၿပီး ခုိင္မင္းရဲ႕ Aနီး
စပ္ဆုံးလူနဲ႔ ေဆြးေႏြးစရာ ရွိတယ္တဲ့။ ငါပါပဲဆိုလို႔ ဆရာဝန္မ ေနာက္ကို ဘုန္းႀကီး
လိုက္သြားရတယ္။ သူ႔စာပြဲကို ေရာက္ေတာ့ ဆရာဝန္မက  ေရွ႕Aပတ္မွာ ခိုင္မင္းလွရဲ႕
ေပါင္ကို ခြဲစိတ္မယ္၊ Aေရးႀကီးရင္ ဖုန္းဆက္ေခၚမွာ ျဖစ္လို႔  ဖုန္းနံပတ္  ေပးႏိုင္မလား
တဲ့။  ဆရာဝန္မ ေျပာပုံ ဟန္ပန္Aရ Aေတာ္ Aေရးႀကီးတဲ့ လူနာမ်ဳိး ျဖစ္ေနလို႔ Oh,
yes, ခုိင္မင္းက ဘာေရာဂါလ ဲဆိုေတာ့ Leukemia (ေသြးကင္ဆာ)တဲ့။  

  

 

ဒီAေၾကာင္းကို လူနာကို မေျပာဘဲ စိတ္ေလးေလးနဲ႔ ဘုန္းႀကီး ေဆး႐ုံက ျပန္ခဲ့
တယ္။ ခိုင္မင္းနဲ႔ Aတူေနတယ္ဆိုတဲ့ လူငယ္ကို ဖုန္းဆက္ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူလည္း
ဘာမွ မသိဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ ကံေကာင္းလို႔ ေခါင္းAုံးေAာက္က သူ႔ဒိုင္ယာ ရီကို ဖတ္ၿပီး
လူငယ္ ေျပာျပပုံက .. ခိုင္မင္းလွ မေလးရွားမွာ Aလပု္လုပ္ေနတုန္း ေပါင္႐ိုးနာလို႔ ေဆး
႐ုံတက္ရာမွာ ေသြးကင္ဆာ ျဖစ္ေနမွန္း သိခဲ့တယ္၊ တစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ Aသက္ရွည္
ႏိုင္ေတာ့မွာမို႔ Aိမ္ျပန္ၿပီး မိသားစုနဲ႔Aတူ ေနသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ခ်စ္သူရွိရင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေျပာၿပီး Aိမ္ေထာင္ျပဳလိုက ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ဆရာ ဝန္က ေျပာေပမယ့္ မိမိရဲ႕ ပူ႐ုပ္လႊာကို
မိဘေတြကို မျပခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒီAတြင္း Aေမရိကကိုလာဖို႔ Aခြင့္Aေရးရေတာ့
Aေမရိကမွာ ကုသရင္ ေပ်ာက္ႏိုင္မလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လာခဲ့တာတဲ့။ တစ္လ
ေလာက္ ႀကဳံရာAလုပ္ လုပ္ေသးတယ္။ လက္စသတ္ေတာ့ လူနာဟာ ၿပဳံးေနေပမယ့္
မိမိရဲ႕Aျဖစ္မွန္ကို သိၿပီးသားကိုး။ သူ႔ေနရာမွာ ငါဆိုရင္ ဘယ္လိုေနမလဲလို႔ စU္းစားရင္း
ေပါင္ကို ခြဲစိတ္တဲ့ေန႔မွာ ေဆး႐ုံကို သြားခဲ့ျပန္တယ္။ 

ခိုင္မင္းလွကို Aထူးခန္းမွာ ထားတဲ့Aတြက္ သူ႔Aခန္းကို မဝင္ခင္ လက္ကို ဆပ္ျပာ
နဲ႔ေဆး၊ ရာဘာလက္Aိတ္နဲ႔ ပိုးသတ္ထားတဲ့ Aျဖဴေရာင္ တစ္ခါသုံး ေနာက္ခြဲ ဝတ္႐ုံကို
ဝတ္ၿပီး ဝင္ရတယ္။ ငါ့ညီ .. ေနေကာင္းလား ဆိုၿပီး လက္ကေလး ကိုင္ၾကည့္တယ္။
ခုိင္မင္းက နာတာေတာ့ နည္းနည္း သက္သာတယ္၊ မၾကာခင္ ေကာင္းသြားမွာပါတဲ့။ ဒါနဲ႔
ဘုန္းႀကီးက ငါ့ညီ ေဆး႐ုံမွာေနတုန္း တစ္ေန႔ကို ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးလုံး ပတုီးဆယ္ပတ္စီ
ျပည့္ေAာင္စိပ္ကြာဆိုၿပီး ဒကာမ ျဖဴျဖဴေAး Aိႏၵိယမွာ တာဝန္ ထမ္းေနစU္က လႉလိုက္
တဲ့ နံ႔သာပုတီးကုံးေလးကို စြန္႔ေတာ့ စိပ္ပါ့မယ္ ကတိေပးရင္း Aားကိုးတႀကီးနဲ႔ ပုတီးကို
ယူရွာတယ္။ ဘုန္းႀကီး တတ္ႏိုင္တာလည္း ဒါပဲေလ။ ဒီလိုနဲ႔ ေဆး႐ုံမွာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္
ၾကာေတာ့ ခုိင္မင္းလွကို Chemotherapy လုပ္တယ္။ Aျပင္မွာ ဘုန္းႀကီး ေတြ႕ရတာ
ေတာ့ ပန္းႏုေရာင္ ေဆးရည္တစ္မ်ဳိးကို သြင္းတာပဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဓာတ္လည္း
ကင္တယ္။ ႏွစ္ပတ္Aတြင္း ပိန္ခ်ဳံ႕ၿပီး နဂို႐ုပ္သြင္ ေပ်ာက္သေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။
သုံးပတ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ AစားAစာ ျပန္စားၿပီး  ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာလို႔
ဆရာဝန္က ေဆး႐ုံမွာေနရင္ ရတယ္ဆိုေပမယ့္ လူနာက ေဆး႐ုံAစားAစာကို ၿငီးေငြ႕
လို႔ ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ကိုထြန္းေမာင္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး မိတ္ေဆြဒကာ လူပ်ဳိႀကီး
မစၥတာ ဆြန္းဝီးရဲ႕ Aိမ္ကို ေျပာင္းထားလိုက္တယ္။   

 မစၥတာ ဆြန္းဝီးက မေလးရွားလူမ်ဳိး၊ ဗုဒၶဘာသာ။ Aင္မတန္ ႏွလုံးသား ေပ်ာ့
ေပ်ာင္းၿပီး စာနာတတ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္။ ထြန္းေမာင္နဲ႔ ဆြန္းဝီးက Aတူတူ ေနလို႔
တစ္လွည့္စီ  ခ်က္ျပဳတ္ ေကြၽးေမြးရင္း ခိုင္မင္းလွကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကတယ္။ ဆြန္းဝီး  
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Aိမ္မွာ တစ္ပတ္ပ ဲ ၾကာတယ္။ မေနႏိုင္ေAာင္ ေခါင္းကိုက္လို႔ 911 (ပုလိပ္ကား) ေခၚ
ၿပီး ေဆး႐ုံ (Mayo Clinic)ကို ပို႔ရတယ္၊ ဆြန္းဝီးက ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာနဲ႔ ဒီညေတာင္
လြန္ပါ့မလားဆိုၿပီး ဘုန္းႀကီးဆီ ဖုန္းဆက္လို႔ ေနာက္ေန႔ ကားနဲ႔ တစ္နာရီေလာက္
ေဝးတဲ့ Mayo ကို လိုက္သြားတယ္။ သတိျပန္ရေနၿပီ။ ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ပတ္Aၾကာ Chemo
ထပ္လုပ္ၿပီးတဲ့Aခါ လူနာဟာ ပင္ကို႐ုပ္ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ ေခါင္းမွာလည္း ဆံပင္
လုံးဝမရွိေတာ့ဘူး။ ဆရာဝန္က ျခင္ဆီAစားထိုး ကုသရင္ ျပန္ေကာင္းႏိုင္တယ္ ေျပာ
လို႔ ညီAစ္ကို ေမာင္ႏွမရင္းရဲ႕ ျခင္ဆီနဲ႔ Aစားထိုးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရင္း ခရီးက ကြာလွမ္း
ေတာ့ မေAာင္ျမင္တာနဲ႔ ႏွစ္လေက်ာ္ ၾကာတဲ့Aခါ ေနာက္က်သြားၿပီ ျဖစ္လို႔ ကုမရႏိုင္
ေတာ့တဲ့Aတြက္ လူနာကို Hospice ကို ပို႔မယ္လို႔ ေဆး႐ုံက ေျပာလာတယ္။  

Hospice ဆိုတာ ေဆး႐ုံ မဟုတ္ဘူး။ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ ဝန္ထမ္းေတြ ရွိေပမယ့္
လူနာရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ေန႔ရက္ေတြမွာ မနာမက်င္ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိဖို႔ ျပဳစုေပး႐ုံ
မွ် ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ ေပ်ာက္ေAာင္ ေဆးမကုသဘူး။ Aလႉေငြေတြနဲ႔ ရပ္တည္တယ္။
သက္တမ္း ကန္႔ခ်က္ရွိၿပီး မိသားစုေတြက ေန႔တိုင္း Aလုပ္ကိုယ္စီနဲ႔ ျဖစ္လို႔ Aိမ္မွာ
ေကာင္းေကာင္း မျပဳစုႏိုင္ရင္ ဒါမ်ဳိးကို သြားရတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရင္ လူနာ ေနာက္
ဆုံး ေခါင္းခ်မယ့္ ေနရာပါပဲ။ Mayo က ဆရာဝန္ AေျပာAရ ခိုင္မင္းလွရဲ႕ သက္တမ္း
က ေလးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္ Aတြင္းတဲ့။ ဒါနဲ႔ Mesa ၿမိဳ႕က Hospice ကို ေ႐ႊ႕ခဲ့တယ္။
ကားနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ၁၅ မိနစ္ ေလာက္ပါပဲ။ ေမတၱာရွင္ ဆြန္းဝီးလည္း နားရက္
ခြင့္ တစ္လယူၿပီး Hospice ကေန ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ေန႔တိုင္း ပို႔ေပးရွာတယ္။
ခုိင္မင္းလွကို သာမေဏ တစ္ေန႔ ျပဳေပးတယ္။ Chemo ေဆးေၾကာင့္ ေသြးနီU Aား
ေကာင္းလာလို႔ လူနာဟာ Aခိုက္Aတံ့ စားေသာက္ႏုိင္ လမ္းေလွ်ာက္လာႏိုင္တယ္။
ေစတီမွာ ပုတီးစိပ္၊ ႏိုင္ရာ ေဝယ်ာဝစၥေလးေတြလုပ္၊ ဗုံးေဘာလေAာ မွည့္ဝင္းေနတဲ့
လိမ္ေမာ္သီးေတြ ခူးစားၾက၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾက၊ ညမိုးခ်ဳပ္ Hospice ကိုျပန္။ ေနာက္ဆုံး
ရက္ကို ေမ့ထားနိုင္တဲ့ ေပ်ာ္စရာ ေန႔ေလးေတြေပါ့။  

ဒီမနက္ (ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂ဝ၁ဝ) ဖုန္းလာလို႔ ကိုင္လိုက္ေတာ့ ခုိင္မင္းလွ ေခၚတာ။
ေခါင္းကိုက္ေနလို႔ ဒီေန႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို မလာႏိုင္ဘူးတဲ့။ ေနာက္ႏွစ္ ရက္Aၾကာ
သြားေတြ႕ေတာ့ သူမထႏိုင္ေတာ့ဘူး။ Pain Killer ေဆးရည္ေတြ သြင္းထားလို႔ ရီေဝေန
ပုံရတယ္။ ဘုန္းႀကီးကိုေတာ့ မွတ္မိေသးတယ္။ စေနညေနမွာ ထပ္ေတြ႕ေတာ့ သတိ
မရေတာ့ဘူး။ Aင္ဒိုနီးရွန္း သူနာျပဳမက မ်က္ခြံကို လွန္ၾကည့္ၿပီး “Aဲဒါ သူ သြားေတာ့
မယ့္ လကၡဏာပ”ဲတဲ့။ ဆြန္းဝီးက Hospice မွာ ညAိပ္မယ္ဆိုလို႔ ထူးရင္ Aခ်ိန္မေ႐ြး
ငါ့ဆီ ဖုန္းဆက္၊ ငါလိုက္လာခဲ့မယ္ ဆိုၿပီး ညရွစ္နာရီေက်ာ္မွ ဘုန္းႀကီး ျပန္ခဲ့တယ္။
ေနာက္ေန႔  မနက္မွာေတာ့ ေမတၱသုတ္ကို ႐ြတ္ၿပီး  ခိုင္မင္းလွရဲ႕ ေနာက္ဆုံး Aခ်ိန္ကို
 

 

 

ဆြန္းဝီးနဲ႔Aတူ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ၁ဝ စကၠန္႔ခန္႔ တစ္ႀကိမ္ Aသက္႐ႉ ရပ္သြားတယ္။
ျပန္႐ႈတယ္။ နံနက္ ၁ဝး၄၅ နာရီမွာ ဆြန္းဝီးနဲ႔ တ႐ုတ္ဘူေဖးဆိုင္မွာ ဆြမ္းစားၿပီးAျပန္
ခဏနားဖို႔ ဘုန္းႀကီးက ျပန္မယ္ လုပ္ေတာ့ ဆြန္းဝီးက ခိုင္မင္းလွရဲ႕ Death Certificate
(ေသဆုံး Aတည္ျပဳမွတ္တမ္း)Aတြက္ Hospice ကို ခဏဝင္တယ္။ မၾကာဘူး၊ ဖုန္း
ျမည္လို႔ ကိုင္လိုက္ေတာ့ ဆြန္းဝီးက “He was gone” တဲ့။ Aဲဒါ ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂ဝ၁ဝ၊
တနဂၤေႏြေန႔၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ။ ဆြန္းဝီးက Aခန္းထဲမွာ ေစာင့္ေနတယ္။ မၾကာမီ ဆရာဝန္
ေရာက္လာၿပီး စစ္ေဆးေတာ့ ဆုံးၿပီတဲ့။ လက္ဖ်ားေတာ့ ေႏြးေနေသးတယ္။  

ဆရာဝန္ ထြက္သြားတဲ့Aခါ ဘုန္းႀကီး ေမတၱသုတ္ကို ႐ြတ္တယ္။ ႏွစ္နာရီခန္႔ ၾကာမွ
Motuary (ေရခဲတိုက္)က လူနွစ္U ီး ေရာက္လာတယ္။ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ဳိး Aႀကီးလူက ညင္
သာခ်ဳိျမတဲ့ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ “ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ဆုံး႐ႈံးမႈAတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္” ေျပာၿပီး ယူ
ႏိုင္ပါၿပီလားတဲ့။ Yes ဆိုေတာ့မွ ကိုယ္စီ လက္Aိတ္ ဝတ္ၾကၿပီး Aိပ္ယာခင္း ေဘးစြန္း
ကို ကိုယ္လုံးကိုပတ္၊ Aသင့္ရွိေနတဲ့ ပိတ္ျဖဴစန႔ဲ မ်က္ႏွာထိ ဖုံးAုပ္ၿပီး တြန္းလွည္းေပၚ
တင္တယ္။ ဆြန္းဝီးက ခုိင္မင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာ ေစာင္းေနတာကို ျပန္တည့္ေပးလိုက္ေသး
တယ္။ Aငယ္လူက လက္ျပၿပီး bye တဲ့။ ဘုန္းႀကီးတို႔လည္း လက္ျပ ႏႈတ္ဆက္လိုက္
ၾကတယ္။ မိေဝးဘေဝးနဲ႔ လူငယ္တစ္U ီး မိမသိ ဘမသိနဲ႔ တစ္ျပည္တစ္႐ြာမွာ ဆုံးရွာၿပီ
ေကာလို႔ သံေဝဂ ပြားေနမိေတာ့တယ္။  

Motuary မွာ Aေလာင္းကို သိမ္းထားေပးတယ္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူေတြက A
ေလာင္းကို ခြဲစိတ္ျပင္ဆင္ခိုင္းၿပီး Viewing (Aသုဘ႐ႈ) Aခမ္းAနား လုပ္ၾကတယ္။
ခ်မ္းသာသလို ခ်ဲ႕ၾကတာေပါ့။ ဘုန္းႀကီးတို႔က Viewing ကို ျပာကိုပ ဲလုပ္မွာ ျဖစ္လို႔ သူ
တို႔ မီး႐ႈိ႕ၿပီးတဲ့Aထိ တစ္ပတ္ ေစာင့္ရတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂ဝ၁ဝ နံနက္ ၈း၃ဝ မွာ
Uီးေကလာသနဲ႔ Uီးေကာဝိဒ ဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါး၊ ဆြန္းဝီး၊ ထြန္းေမာင္နဲ႔ Aျခားမိတ္ေဆြ
ငါးေယာက္ Motuary ကို သြားၿပီး A႐ိုးျပာကို Viewing လုပ္ရာမွာ ေမတၱသုတ္ကို ႐ြတ္
ၿပီး Aမွ်ေဝ႐ုံပါပဲ။ Aေလာင္း ထိန္းသိမ္းခန႔ဲ မီး႐ႈိ႕ခ $ ၆ဝဝ ကို မစၥတာ ဆြန္းဝီးကပဲ လႉ
ဒါန္းတယ္။ စကားမစပ္၊ ေဆ႐ုံကို စတက္တဲ့ Aခ်ိန္ကစၿပီး ကုသစ႐ိုက္ Aားလုံးကို
State Insurance (ျပည္နယ္Aာခမံ)က က်ခံေပးပါတယ္။ ဆြန္းဝီးဆီမွာ ရွိေနတဲ့ လက္ ခံ
ျဖတ္ပိုင္းပါ ေငြေၾကး ပမာဏကို ေပါင္းၾကည့္တဲ့Aခါ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ သုံးသိန္း
ေက်ာ္တယ္။ Aင္း .. ဒါလည္းပ ဲသူ႔ထိုက္နဲ႔ သူ႔ကံ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ေစ့ေစ့ေတြးရင္ ေရးေရး
ျမင္ႏုိင္တဲ့ သံေဝဂယူဖြယ္ပ ဲမဟုတ္ပါလား။   
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