အခန်း ၁
သူကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်

ရီရီ စာရွက် စာတမ်းဖိုင်တို အား စိုက်ကည့် လိုက်မိသည် တွင် မှ သူ
သည် သက်ြပင်းချ သွားိုင်ေတာ့ေချသည် ။
ေနာက်ဆုံးတွင် ေတာ့ သူရင်ထဲက အလုံးကီး ကျသွားိုင်ခဲ့ေပပီ။
သခင်ကီးက ထိပ်တန်း အချက်အလက်ေတွကို ထိန်းသိမ်း ေပးဖို အ
တွက် ရီဝမ်ဝမ်ကို ေပးထားုံတင် မဟုတ်ဘူး ။ ပုံမှန်ေနေတွမှာ ဆိုရင်
လည်း သူက သူမကို ဘာမှ ကို ဖုံးကွယ်ထားတာကို မရှိဘူး။ ဒါကို ငါအ
ပါအဝင်၊ လျိယင်၊ သခင်မေလး ချင်းူရှီနဲ စီနီယာအုပ်ချပ်ေရးပိုင်း
အကီးအကဲက တြခားလူေတွပါ စစ်ေဆးကည့်လို ရတယ်။
သခင်မေလး ဝမ်ဝမ်ကသာ သတင်းှိက်ယူချင်ေနတာဆိုရင် အဲဒါ
က သူမအတွက်ေတာ့ လွယ်လွယ်ကူကူေလးပဲ။
သခင်ကီးကို ကယ်တင် ေပးရတာေတွ ဘာေတွလုပ်ပီးေတာ့ ဘာ
လို အလုပ်ပ်ခံ ေနေတာ့မှာ လဲ။
အခုေတာ့ ဘယ်သူကမှ သခင်မေလး ဝမ်ဝမ်အေပမှာ သံသယ
ဝင်ကေတာ့မှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး ... .
ေမာ်လင့်လိုက်မိသည့် အတိုင်းပါပင်။

စီမင်းလီှင့် တြခားေသာ အကီးအကဲတို သည် ကား ဆွံအ မှ င်တ
က် ေနကရေလပီ။
စီမင်းုန် အေနြဖင့်မူကား စီရီဟန်သည် ဒီေလာက် အေရးကီးလှသ
ည့် အချက်အလက်ဖိုင်တို ကို မိန်းမ တစ်ေယာက်အား ထိန်းသိမ်း ထား
ေစြခင်းအေပ အနည်းငယ် စိတ်အလိုမကျ မိပါေသာ်ြငား လက်ရှိတွင်
ေတာ့ ရီဝမ်ဝမ်သည် စီမိသားစု၏ သခင်မေလာင်းလျာ တစ်ေယာက် ြဖ
စ်လို ေနေချသည် ြဖစ်ရကား စီရီဟန်၏ လုပ်ရပ်တို သည် လုံးဝကို နား
လည် လက်ခံေပးလို ရေနပီး ြပဿနာလုံးဝ ရှိမေနသည် တည်းပင်။ ထို
ေကာင့် သူအေနြဖင့် တိတ်တိတ်ေလးသာ ေနလိုက်ေတာ့သည် တည့်။
ဒီအခိုက် ေထာင့်နားတွင် ရပ်ေနပါသည့် ချင်းူရှီ၊ ထိုအချက်အလက်
ဖိုင်တို အား ြမင်လိုက်ပီးသည့်ေနာက် သူမ၏ မျက်ှာမှာ လုံးဝအတိ ြဖ
ေရာ် သွားရေတာ့ေလပီ။
ဒီထိပ်တန်း သတင်း အချက်အလက်ေတွ ... ငါေတာင်မှ အရင်တုန်း
က ဒီဖိုင်ေတွကို တစ်ခါမှ မြမင်ဖူးရဘူး၊ အားကျိက အဲဒီမိန်းမကို တက
ယ်ကီး အပ်ထားခဲ့တယ်လား ...
ပထမတွင် မူ သူမသည် ရီဝမ်ဝမ်ှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝအတိ စိတ်ပူ
စိုးရိမ်ြခင်း ရှိမေနခဲ့မိပါေချ။
ရီဝမ်ဝမ်၏ မိသားစုေနာက်ခံ အသိုင်းအဝိုင်း၊ အရည်အချင်း၊ ပညာ
အရည်အချင်းှင့် လုပ်ရပ်တို ကို ေထာက်ဆ လိုက်ပါေသာ် စီ မိသားစုဝ
င် ြဖစ်လာရဖို ဆိုသည် မှာ ကား အူးအိပ်မက် ပမာပင်။ ထိုေကာင့်ပင်
သူမသည် သူမကိုယ်သူမ ဂုဏ်အသိမ်ငယ်ခံကာ ရီဝမ်ဝမ်လို လူမျိးှင့်
ယှဉ်ပိင် မေနမိြခင်းပင်တည်း။
သိုေသာ်လည်း တိုင်းြပည် B သို ခရီးစဉ် ပီးသည့် ေနာက်တွင် ေတာ့

သူမအေနြဖင့် ဒီမိန်းမနဲ ပတ်သက်ပီး စတင် မှတ်သား အာုံစိုက် ရ
ေတာ့ေပမည်။
ဒီမိန်းမက ဘယ်လိုလုပ်ပီးေတာ့ ဒီေလာက် ကံေကာင်း ေနိုင်တာ
လဲ။
လူေတွ အများကီး ရှိေနတဲ့ အထဲမှာ မှ သူလိက သူမကို ေရွးပီး စ
ကားသွားပါး ခဲ့တယ်။ လူေတွ အများကီးကို ကယ်တင်ိုင်မယ့် အခွင့်အ
ေရး ေကာင်းကို ေပးခဲ့တယ်။
သူမက ဒီေန ရီရီကိုေတာင်မှ ကယ်တင် ေပးိုင်ခဲ့တယ်။
အခုဆို ရီရီက သူမအေပမှာ အေကွးအကီးကီး တင်ေနပီးေတာ့ စီ
မင်းလီက သူမကို ခက်ခဲေအာင် လုပ်ေတာ့မယ့်အချိန်မှာ လည်း အားကျိ
က ိုးလာခဲ့တယ် ...
အဘွားအိုသည် ကား သူမ၏ ေြမးအား ချစ်ြမတ်ိုး လှသည် တည်း
ြဖစ်ရာ စီရီဟန်သည် အားြပတ် ပင်ပန်းသွားေရာ့မည်ကို စိုးရိမ် သွားမိ
ေတာ့ပီး လျင်ြမန်စွာြဖင့်ပင် ေြပာလာသည် ။
"ေကာင်းပီ၊ ေကာင်းပီ။ အခုေတာ့ အားလုံးက ရှင်းသွားပီ။
ဘာကိစမှ မရှိေတာ့ရင် အားလုံးပဲ ြပန်လို ရပါပီ။
၉ ေလး ေနေကာင်းလာတဲ့ အခါကျေတာ့မှ ပဲ ြပန်ေြပာကတာေပါ့"
ဤသိုြဖင့် ပွဲကီးပွဲေကာင်းကီး တစ်ပွဲသည် အဆုံးသတ် သွားေတာ့
သည် ။ လူတိုင်းသည် ယေနတွင် အထိကီး အထိနာ ထားခဲ့ပါသည့် စီမ
င်းလီအား သနားကင်နာစွာ ကည့်လိုက်မိကေတာ့ပီး ထွက်သွား က
ေတာ့ေပသည် ။

"ဟုတ်ကဲ့ပါ သခင်မကီး။ ဒါြဖင့် ကန်ေတာ်တို ေတွ ြပန်ှင့်ပါေတာ့
မယ်"
"ကျန်းမာေရးကို ဂုစိုက်ပါ သခင်ကီး"
***
စီရီဟန်သည် အလပ်အရှား အခက်အခဲ ရှိေနသည် တည်း ြဖစ်ရ
ကား ရီဝမ်ဝမ်သည် သာလင် အကီးအကဲတို အား လိုက်ပိုေပးရေတာ့သ
ည် ။
တံခါးတွင် ကား။
ရီချန်းကုံ သူအေရှတွင် ရှိေနသည့် အားွဲပီး မန်ညက်ေနသည့် မိန်း
ကေလးအား ကည့်လိုက်၏။ သူ၏ မန်မှ ိင်းေရာ်ရီေနသည့် မျက်လုံးတို
သည် ကား ေကျးဇူးတင်ြခင်းတို ြဖင့် ြပည့်လမ်းေနလျက်။
"ဝမ်ဝမ် သခင်မေလးေကာင့်သာ မဟုတ်ရင် ရီ မိသားစု ဆိုတာက
အဆုံးသတ် သွားရေတာ့မှာ ပါ။ ဒီေန သခင်မေလး ဝမ်ဝမ်ရဲ ေကျးဇူးတ
ရားကို

ကန်ေတာ်

ရီချန်းကုံ

ကန်ေတာ့်ဘဝ

တစ်သက်လုံး

သတိရသွားမှာ ပါ"
အဆုံးသတ် သွားသည် ြဖစ်ေစ၊ ေသဆုံးြခင်း ြဖစ်ေစ၊ ဤသည် တို
သည် ကား အဆိုးဝါးဆုံးအပိုင်း မဟုတ်ပါေချ။ ေကာက်စရာ အေကာင်း
ဆုံး အပိုင်းသည် ကား ရီ မိသားစုသည် ဒီေလာက်ှစ်ေတွ အများကီး
သစေစာင့်သိပီး စစ်မှန်ေပးသည် မှန်ပါရဲ ှင့် သူတို ေတွသည် သူတို ဘ
ဝ တစ်ေလာက်လုံး "သစာေဖာက်ေကာင်ေတွ" ဟူ၍ ေလှာင်ေြပာင် တ်
ချခံရေတာ့မည်ကိုပင်။
ရီချန်းကုံ၊ မိန်းကေလးထံ ေလးေလးနက်နက် ဦးတ် လိုက်ေတာ့

သည် ။
ရီဝမ်ဝမ် အလျင်အြမန်ပင် ရီချန်းကုံအား ကူထူေပး လိုက်ေတာ့ပီး။
"ဦးေလး ရီက အရမ်းကို ေကျးဇူးတင်လွန်း ေနပါပီ။
အခုနက ကန်မက အမှန်တရားကို ေြပာြပခဲ့ုံထဲရယ်ပါ"
ဒါကို ကားလိုက်သည် ှင့် ရီချန်းကုံ၊ ေခါင်းကို တွင် တွင် ခါယမ်း
လာေတာ့သလို ခါးသက်စွာြဖင့် ြပံးြပလာသည် ။ ထိုအေြခအေနမျိး
ေအာက်တွင် တစ်မိသားစုလုံးက မည်သူ တစ်ေယာက်တေလကမ
ရီ မိသားစုအတွက် ကူေြပာေပးလာြခင်းတည်း မရှိခဲ့ကပါေချ။ မည်
သူကမ သူတို အား မယုံကည်ခဲ့ကပါေချ။ သိုတိုင် မိန်းမငယ်ေလး တစ်
ေယာက်သာြဖစ်သည့် ဝမ်ဝမ်သည် ကေတာ့ ေဘာ်ဒီဂတ်ေတွ ရီရီအား ို
က်ေတာ့မည်ကို ေရှထွက်ကာ ေပးခဲ့၏။
ဒီအချက်သည် ကပင် အသိအမှတ်ြပဖို ရာ ေကာင်းေချေလပီ။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ပင်၊ ရီဝမ်ဝမ်၊ ရီရီဘက်သို လှည့် လာပီး ေြပာလို
က်၏။
"ဘာပဲေြပာေြပာ၊ အိမ်ေတာ်ထိန်း ရီက ကန်မကို အမဲေစာင့်ေရှာက်
ေပးခဲ့ပီးေတာ့ ကန်မက သူကို ြပဿနာေတွ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ေပး
ထားခဲ့မိတာပါ ..."
ရီဝမ်ဝမ် ေြပာသည် အား ကားလိုက်မိသည် ှင့် ရီရီ၊ ရှက်ရွံစွာြဖင့်
သူေခါင်းအား ငုံသွားေတာ့ေချသည် ။
ငါ အရင်တုန်းက လုပ်ထားခဲ့တဲ့ မြဖစ်စေလာက် ကိစေလးေလာက်
နဲ သူမရဲ အသက်ကို စွန်စားပီးေတာ့ ငါ့ကို ကယ်တင် ေပးခဲ့တယ်လား။

သခင်ေလးသာ အချိန်မီ ိုးမလာခဲ့ဘူးဆိုရင် အကျိးဆက်က ဘယ်လိုြဖ
စ်လာမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားရဲေတာ့ဘူး ... .
***

အခန်း ၂။
ဝမ်ဝမ် ဘယ်မှာ လဲ

ရီရီ ေသချာသိေနပါ၏။ သူလိသည် ေသလွန်ပီးပီ ဆိုသည် … သူ
ကိုယ်တိုင်ပင်

သူ၏

အေလာင်းအား

တပ်အပ်

ေတွြမင်

ထားခဲ့ြခင်းတည်း ြဖစ်ေချသည် မို၊ သူရဲ ြဖစင်မကို သက်ေသြပိုင်ဖို
ရာ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ရှိမေနေတာ့ြခင်းပင်။
ရီဝမ်ဝမ်သည် ကား သူရဲ အသက်ကို ကယ်တင်ိုင်ဖို ရာ အတွက်
ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖန်တီးလိုက်ြခင်း သာလင် ြဖစ်ရေချမည်။
ထိုေကာင့်၊ သူမှန်သလား မှားသလား ဆိုသည် အား ရီဝမ်ဝမ် ကိုယ်
တိုင်သည် လည်း သိမေနခဲ့ပါေချ။ သိုတိုင်၊ သူမေလးသည် သူကို ယုံက
ည်ေပးဖို သာ ေရွးချယ်ခဲ့ေချသည် ။
ထိုအချိန်တုန်းက သူမသည် သာ ေရှထွက်မရပ် ေပးခဲ့ပါလင် သူရဲ
ေြခေထာက် ှစ်ဖက်စလုံးသည် အြဖတ်ခံခဲ့ ရေလာက်ပီ။
ရီ တစ်မိသားစုလုံး သည် လည်း သူှင့်အတူ ထိုကိစထဲ ဆွဲထည့် ခံရ
ေလာက်ေပပီ။
ရီရီ၊ တုတ်ေချာင်းအလားပင် ေတာင့်ေတာင့်ကီး ရပ်ေနမိလျက်။ ရီဝ
မ်ဝမ်အား ကည့်ေနသည့် သူရဲ အကည့် တို တွင် ကား တြဖည်းြဖည်းချ
င်း ဆုံးြဖတ်ချက်တို ြပတ်သားလာကာ သူရဲ မျက်လုံး ထဲတို တွင် ကား

ထင်ရှားလှသည့်

နက်နက်ိင်းိင်း

ချီးကျးြခင်းတို

ေပထွက်လို

လာေချပီ။
သူ၊ စကားတစ်လုံး ချင်းစီတိုင်းကို ဂုတစိုက်ြဖင့် ေြပာဆိုလာသည်
။
"သခင်မေလး ဝမ်ဝမ်က အိမ်ေတာ်ကီးရဲ သခင်မ ြဖစ်လာမယ့်သူ ပါ
ခင်ဗျာ ဒါေတွအားလုံးက ကန်ေတာ့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်"
ရီရီ စကားြပန်ဆို လာသည် ကို ကားလိုက် ရသည့်အခါ၊
ရီဝမ်ဝမ်၊ အေတာ်ေလး အံ့အားသင့် သွားမိေတာ့သည် ။
ရီရီရဲ အသံက ... ငါ့ရဲ အဆင့်အတန်းကို အခုေတာ့ တကယ်ကီး အ
သိအမှတ် ြပသွားတဲ့ ပုံပါလား ...
သူမ မေမာ်လင့် ထားမိခဲ့ပါေချ။ သူမ မစဉ်းစားပဲ လုပ်လိုက်မိသည့်
ဒီကိစေလးေကာင့် ရီရီ၏ သူမအေပ ထားရှိသည့် သေဘာထားအြမင်
တို လုံးဝေြပာင်းလဲ လာလိမ့်မည် ဆိုသည် ကို မေမာ်လင့်မိခဲ့ပါေချ။
သူမသည် ကား စီ မိသားစုထဲတွင် တစ်ေယာက်တည်းသာလင် ြဖစ်
ခဲ့ပါ၏။ ထိုြဖစ်ရကား၊ သူမဘက်တွင် ရီရီလို လူတစ်ေယာက် ရှိထားမ
ည်ဆိုပါက ဒါသည် ေသချာေပါက် ေကာင်းသည့်ကိစပင် ြဖစ်ေချသည် ။
ဒါ့အြပင်၊ ရီရီ ဆိုသည် ကား စီရီဟန်ှင့် အနီးကပ်ဆုံးသူတည်း မဟု
တ်။ သူသည် ရီ တစ်မိသားစုလုံးကိုပါ ကိုယ်စားြပေနေလသည် ။
ရီရီ၏ ဖခင်၊ ရီချန်းကုံသည် လွန်ခဲ့ေသာ သခင်ကီးအေပတွင် ှစ်
ေပါင်း ၃ဝ ေကျာ်ေအာင် စွမ်းစွမ်းတမံ အလုပ်အေကး ြပခဲ့ဖူးေလရာ။ မိ
သားစုထဲတွင် ရှိေနသည့် သူ၏ အဆင့်အတန်းသည် မိသားစုထဲက ေသွး
သားရင်းချာ တချိ၏ အဆင့်အတန်းထက်ပင် ပိုလို ြမင့်မား ေနသည် ကို

သိထားကပါ၏။
အကီးအကဲတို ထွက်သွားက ပီးသည် ှင့်၊ မေရှးမေှာင်းမှာ ပင်၊
ေဒါက်တာစုန် ေရာက်ရှိလာေချပီ။
အဘွားအိုသည် သူအား အလျင်အြမန်ပင် လူလတ်ေခခိုင်း လိုက်
ေတာ့၏။
"ေဒါက်တာ စုန်၊ ၉ ေလး ကို ကည့်ေပးပါဦး။ ုတ်တရက်ကီး သူေမ့
လဲသွားတာ အခုနကမှ ြပန်သတိရလာတယ်"
ကီးမားလှသည့် မီးခိုးေရာင် အိပ်ရာေပတွင် ၊
တစ်ေယာက်ေယာက် တံခါးအား ဖွင့်လာသည် ကို ကားလိုက်သည့်
စီရီဟန်၊ အနည်းငယ် မျက်ခုံးတို ပင့်တက် သွားေတာ့ေလသည် ။ ဘယ်
သူဘယ်ဝါ ြဖစ်ပါေကာင်း သိရှိပီးသည် တွင် ေတာ့ သူရဲ မျက်ှာသည်
ခါတိုင်းပုံမှန် ေအးစက် ေအးခဲေနသည့် ေရခဲတုံး အမူအရာသို ြပန်ေြပာ
င်း သွားေတာ့ေချ၏။
သူ၏ မန်မှ ိင်းေနသည့် မျက်လုံးတို သည် ကား တစ်ခုခုအား စိတ်ည
စ်ညး ေနသည့်ေလဟန် ေပလို ေနလျက်။
"ဝမ်ဝမ် ဘယ်မှာ လဲ"
အဘွားအို၊ သူမ၏ ေြမးေကျာ်အား ကည့်လာေချပီ။ စိတ်ညစ်ညး
သွားစွာြဖင့် ဒီအချိန်ထိ၊ သူရဲ ကျန်းမာေရးကို ဂုကို မစိုက်ေသးပါလား။
သူစိတ်ထဲ ပထမဆုံး ဝင်လာတာက ဝမ်ဝမ်ပဲ။ သူမက ခုနေလးကမှ ထွ
က်သွားတာ မဟုတ်ဘူး လား…
ဒီအခိုက်၊ ေြခလှမ်းသံတို ကို ကားလိုက်ေတာ့ပါပီ။

"ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း"
ရီဝမ်ဝမ်၊ ရီချန်းကုံှင့် တြခားသူတို အား လိုက်ပါပိုေဆာင် ှတ်ဆ
က် ေပးပီးသည် ှင့် အေပထပ်သို အြမန်ေြပးတက် လာြခင်းပါတည်း။
ရီဝမ်ဝမ်အား ြမင်လိုက်ေတာ့မှ အဘွားအိုသည် စိတ်ေအးသက်သာ
သွားရေတာ့သည် ။
"အဲ၊ သူမ ေရာက် လာပီ။ အခု ေဒါက်တာ စုန်ကို ကည့်ခိုင်းလို ရပီ
လား"
စီရီဟန်။
"ဒီကိုလာ"
ထိုစကားတို

သည်

ကား

ေသချာေပါက်ပင်

ရီဝမ်ဝမ်အား

န်းဆိုေနြခင်း ြဖစ်ပါ၏။
ရီဝမ်ဝမ်၊ နာနာခံခံြဖင့်ပင် ခုတင်စွန်းဆီ ေလာက်သွား လိုက်ေတာ့
သည် ။
ရီဝမ်ဝမ် ေလာက်လှမ်း လာသည် ှင့်၊ စီရီဟန်ကိုယ်ကို သိုင်းြခံေန
ေသာ အေရာင်အဝါတို ေြပေလျာ့သွားဟန် တူေလသည် ။ ချက်ချင်းဆို
သလို သူမျက်လုံးတို အား ပိတ်လိုက်ေတာ့ပီး စုန်ပိုင်ေချာင်ှင့် သူတပ
ည့်အား သူခာကိုယ်ကို စမ်းသပ်စစ်ေဆးခွင့် ြပလိုက်ေတာ့သည် ။
အချိန်အကာကီး ကာပီးသည့်ေနာက် ... .
"အေြခအေန ဘယ်လိုရှိလဲ၊ ေဒါက်တာ စုန"်
အဘွားအို၊ စုန်ပိုင်ေချာင်၏ အမူအရာတို ပျက်ယွင်းေနသည် ကို သ
တိြပမိ သွားေတာ့ပီး စိုးရိမ်မဒီဂရီ ထိုးတက် သွားရေတာ့သည် ။

ရီဝမ်ဝမ်သည် လည်း စုန်ပိုင်ေချာင်အား ကည့်ေနမိရင်း မျက်ေမှာင်
တို ကတ်သွားရေတာ့ပီ။
သူမ၏ အတိတ် ဘဝတုန်းက စီရီဟန်သည် အြပင်းအထန် ဒဏ်ရာ
ရထားြခင်းေကာင့် ေသေရးရှင်ေရး အေြခအေနထဲ ေရာက်ခဲ့ရ၏။ ဒီတ
စ်ေခါက်ေရာ သူေကာင်းလာ ပါ့မလား…
စုန်ပိုင်ေချာင်၊ ေခါင်းတို ခါယမ်းလာကာ သက်ြပင်းတို ချလာေတာ့ပီ
။
"သခင်ေလး ၉ ရဲ ကျန်းမာေရးက ... ပျက်စီးယိုယွင်း ေနပီးသားပါ .
.. အေကာင်းအတိုင်း ြပန်ြဖစ် မလာေတာ့မှာ ... ကန်ေတာ် စိုးမိပါတယ် .
.."
"ယိုယွင်းေနပီးသား ဒါ ... ဒါက ဘာအဓိပာယ်လ"ဲ
အဘွားအို လက်ထဲက စိပ်ပုတီးတို သည် ပင် စိတ်လပ်ရှားမေကာင့်
ဆွဲချမိ လိုက်ေတာ့ရာ၊ ပုတီးတို ြပတ်ထွက် ကုန်ေတာ့သည် တည့်။ ပုတီး
လုံးတို မှာ ကမ်းြပင်အှံ တလိမ့်လိမ့် လိမ့်သွားကေတာ့ ေချပီ။
စုန်ပိုင်ေချာင်၏ အမူအရာသည် ကား ေလးလံမန်မှ ိင်းလို ေနေချလျ
က်။
"ကန်ေတာ် အရင်တုန်းက ေြပာဖူးပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ်ခုရှိတာ
က သခင်ေလးရဲ ကိုယ်ခာက မှန်ေပါင် တစ်ခုလိုပဲ။ အေပယံ ကည့်ရ
င်ေတာ့ အေကာင်းအတိုင်းလို ထင်ရေပမဲ့ အထဲကို ကည့်လိုက်ရင်ေတာ့
နီရဲေနတာမျိး။ သူကိုယ်က ကျန်းမာေအာင် မလိုက်ိုင် ေတာ့တာတင် မ
ဟုတ်ဘူး ။ တစ်ေနထက်တစ်ေန ပိုပိုပီးေတာ့ ဆုတ်ယုတ် လာေနတာ။
ေနာက်ဆုံး ေတာင့်ခံိုင်စွမ်းအား ကုန်သွားတဲ့ အခါကျေတာ့မှ သူရဲ ပုန်း

လိးေနတဲ့ ေရာဂါေတွပါ ပွင့်ထွက်လာကုန် ကေတာ့တာပဲ။ အခုက
အချိန်တစ်ခုထိ လွန်လာခဲ့ပီ"

***

