
Aဖြားၾကီး ၃ ေယာက္ ႏွင့္ စကားေျပာခ်င္း (မင္းလူ) 
 
A ိမ္မွာ ဟင္းေကာင္းေကာင္း မစားရတာၾကာျပီ။  

 
ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္ တာ၀န္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားသည္။ တနလၤာမွ ေသာၾကာထိ Aေမကခ်က္ျပီး 
စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ Aျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေလးေမက ခ်က္ပါသည္။  
 
မည္သည့္မ်က္ႏွာကုိမွ မေထာက္ဘဲ ေျပာရမည္ဆုိလွၽ;င္ ကႊန္ေတာ္သည္ ေလးေမ၏ လက္ရာကုိ 
Aေမ့လက္ရာထက္ ပိုျပီး ၾကိဳက္ပါသည္။ ဤသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ Aေၾကာင္းကား 
ေလးေမသည္ ကႊန္ေတာ့္ဇနီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။  
 
တခါတေလက်ေတာ့ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည္။ ထိုAခါ 
လက္ရာႏွစ္ခုေပါင္းျပီး ဘာေတြမွန္းမသိ ျဖစ္သြားတတ္ေလသည္။ ေလးေမက ပဲငံျပာ၇ည္ကုိ 
Aခ်ိဳခ်က္ထားေသာ ဟင္းကုိ Aေမက ေဂၚရင္ဂ်ီမဆလာ A ုပ္မိတာမ်ိဳး။  
 
ကႊန္ေတာ္သည္ လူပ်ိဳဘ၀တစ္ေလွၽ;ာက္လံုး Aေမ့လက္ရာကုိပင္ ခံုခံုမင္မင္ စားခဲ့ရပါသည္။ 
သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း Aေမ ဟင္းခ်က္ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။  
 
ခုေနာက္ပုိင္းတြင္ Aေမ့ဟင္းေတြက သိပ္မေကာင္းေတာ့ပါ။ Aသက္Aရြယ္က 
ေထာက္လာေသာေၾကာင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ မခ်က္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ျပီးေတာ့ 
မ်က္စိကလည္း မႈန္လာျပီ။ နႏြင္းAထည့္မ်ားသြားသျဖင့္ ဟင္းတစ္A ိုးလုံး ၀ါထိန္ေနတာမ်ိဳးေတြ 
ၾကံဳလာရသည္။  
 
ေနာက္တစ္ခုက ကႊန္ေတာ္တုိ႕A ိမ္သည္ Eည့္သည္မ်ားတတ္၏။ ရပ္ေ၀းEည့္သည္ေတာ့ မဟုတ္။ 
ရပ္ကြက္ထကဲပင္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ Aေမက ေစ်းသြားေစ်းျပန္ လမ္းမွာေတြ႔ေသာ 
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကို ထမင္းစားဖိတ္လာေလ့ရွိသည္။ သူတို႕ကလည္း ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို Aျမဲလုိလုိ 
လက္ခံျပီး လာစားေလ့ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ထမင္းဟင္းကုိ ပိုပိုသာသာ ခ်က္ထားရသည္။ လူမ်ားမ်ား 
စားလို႕ရေAာင္ Aရည္Aခ်င္းထက္ AေရAတြက္ကို U ီးစားေပးရေတာ့သည္။  
 
ေလးေမကား Aမွန္တကယ္ပင္ ဟင္းခ်က္ေကာင္းသူ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  
 
သမီးရည္းစားဘ၀တုန္းက သူတုိ႕A ိမ္သုိ႕ သြားသြားလည္ဖူးသည္။ ထိုAခါတြင္ သူက 
ကုိယ္တုိင္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ထမင္းဟင္းမ်ားျဖင့္ ေကႊးေမြးEည့္ခံပါသည္။ တခ်ိဳ႔မိန္းကေလးေတြလို 
ဘာတစ္ခုမွ ဟုတ္တိပတ္တိ မခ်က္တတ္ပါပဲလ်က္ Aေမေတြ Aစ္မေတြ ခ်က္ထားသည္ကုိ 
ကုိယ္ခ်က္သလုိလို လုပ္ျပီးေကႊးတာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါသည္။  
 
သူကိုယ္တိုင္ ခ်က္ေၾကာင္း ကႊန္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိသည္။ သူ ခ်က္ျပဳတ္ေနျပီဆုိလွၽ;င္ 



ကႊန္ေတာ္ကလည္း ေဘးမွာထုိင္၍ ငရုတ္သီးေထာင္းေပးျခင္း၊ ၾကက္သြန္ႏႊာေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ 
ကူညီခဲ့ေသာေၾကာင့္တည္း။  
 
+++  
 
A ိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္တြင္မူ သူ႕လက္ရာမ်ားသည္ တစ္စတစ္စ ညံ့၍လာေလေတာ့သည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ ကႊန္ေတာ္က နင္ ငါ့Aေပၚမွာ တျဖည္းျဖည္း Aခ်စ္ေလ်ာ့လာျပီထင္တယ္၊ 
နင္ခ်က္တဲ့ဟင္းေတြက Aရင္လို မေကာင္းေတာ့ဘူးဆိုျပီး သမီးရည္းစားဘ၀က 
လက္ရာမ်ားAေၾကာင္းကုိ တမ္းတမ္းတတ ေျပာမိသည္။  
 
သူကလည္း ..  
 
"လက္ရာေကာင္းတယ္ဆုိတာ လူကခ်ည္း ေကာင္းေနလုိ႕ မျပီးဘူး၊ ပစၥည္းကလည္းေကာင္းUီးမွ၊ 
ဟုိတုန္းက သူကတစ္ပတ္မွ တစ္ခါေလာက္ Aိမ္ကုိလာလည္တာ မဟုတ္လား၊ ျပီးေတာ့လည္း 
သိတဲ့Aတုိင္းပဲေလ။ သူေကာင္းေကာင္း စားရဖုိ႕သာ စိတ္ထမဲွာ Aဓိကထားတာကိုး။ 
Aေကာင္းစားခ်က္ထားတာေပါ့"  
 
"ေAးေလ၊ ခုလည္း Aဲဒီလုိ Aေကာင္းစား ခ်က္ေပါ့"  
 
"Aမယ္၊ Aဒဲီတုန္းက ခ်က္ပံုခ်က္နည္းမ်ိဳးနဲ႕သာ ခ်က္ရရင္ တစ္ေန႕ ဆယ့္ငါးက်ပ္ႏွစ္ဆယ္ ကုန္မယ္ 
သိရဲ႔လား၊ Aဲဒီလုိသာ စားေနရင္ တစ္လတစ္လ ဆယ္ရက္ေလာက္ပဲ ခံမယ္၊ က်န္တဲ့ရက္ႏွစ္ဆယ္က 
ဗိုက္ေမွာက္ေနရမွာ"  
 
"မဟုတ္ဘူးေလ၊ ေန႕တိုင္းလုိ႕လည္း မဆုိပါဘူး။ တခါတေလေပါ့။ ေနာက္ျပီး တစ္ရက္ရက္ေတာ့ ငါ့ကုိ 
သမီးရည္းစားလို သေဘာထားျပီး ခ်က္ေကႊးစမ္းပါUီး.." ဟု Aသနားခံလိုက္ရသည္။  
 
ဒီေန႕ကား 'တခါတေလ' ျဖစ္ေပသည္။  
 
Aေမသည္ ကႊန္ေတာ္တို႕ ၾကီးေဒၚၾကီး၏ Aလွဴသုိ႕ မေန႕ညကတည္းက သြားေနသည္။ A ိမ္မွာ 
ကႊန္ေတာ္တို႕လင္မယားႏွစ္ေယာက္တည္း။  
 
ကႊန္ေတာ္က Aိပ္ရာက ႏုိးေသာAခါ ေလးေမေစ်းသို႕ ထြက္သြားႏွင့္ျပီျဖစ္သည္။ 
သူျပင္ဆင္ေပးသြားေသာ နံျပားႏွင့္လက္ဖက္ရည္ကုိ စားေသာက္ျပီးေနာက္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ႏွင့္ 
ႏွပ္ေနလုိက္သည္။  
 
A ီသီယိုးပီးယားမွ ဒုကၡသည္မ်ားAေၾကာင္း ဖတ္ရင္း ေလးေမ ဘာေတြမ်ား ၀ယ္လာမလဟဲုလည္း 
ေတြးလိုက္မိေသး၏၊ သူက ဒီေန႕သမီးရည္းစား ဘ၀တုန္းကလုိ ေကာင္းေကာင္းေလး 



ခ်က္ေကႊးမည္ဟု ဆုိထားသည္မဟုတ္လား။  
 
သူက ျခင္းေတာင္းကေလးဆြဲျပီး တက္လာေသာAခါ  
 
"ဘာရခဲ့သလဲ"ဟု ဆီးေမးလိုက္၏။  
 
"ရေတာင့္ရခဲပဲဆရာ၊ ပုစြန္ထုပ္ၾကီးေတြ ရလာတယ္.."  
 
"ဟာ .. ေကာင္းတာေပါ့။ စားခ်င္ေနတာၾကာျပီ.."  
 
သူက ဆက္ေျပာသည္။  
 
"ေစ်းကလည္းမေသးဘူး၊ ေလးဆယ္တဲ့၊ Aခ်ိန္ကလည္း စီးလိုက္တာ။ ေလးေကာင္ကုိ 
သုံးဆယ္သားေတာင္ရိွတယ္။ Aဲဒါ ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္ဖိုးပဲ"  
 
ကႊန္ေတာ္က မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး သတင္းစာ ျပန္ဖတ္ေနလုိက္သည္။ သူက ဆက္လက္၍..  
 
"ဗူးညြန္႔က တစ္က်ပ္ခြဲ၊ ခရမ္းခ်U ္သီး Aစိတ္သားက ႏွစ္က်ပ္မတ္တင္း၊ ပုဇြန္ေျခာက္ရယ္၊ ေျမပဲရယ္၊ 
ဆီပါနဲ႕ဆို ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ဖိုးပဲ၊ ဒါေတာင္ ၾကက္သြန္တုိ႕ ငရုတ္သီးတုိ႕က Aိမ္မွာ ရိွျပီးသားမို႕လုိ႕.."  
 
ကႊန္ေတာ္ Aေရးမၾကီးဟန္ျဖင့္ ေခါင္းတစ္ခ်က္သာ ဆတ္ျပလုိက္သည္။ သူက ထြက္မသြားေသးဘဲ..  
 
"ကဲ.. ဇိမ္ယူမေနနဲ႕၊ ထေလ.."  
 
"ဘာလဲ"  
 
"ဘာရမလဲ၊ သူပဲ ဟုိတုန္းကလုိ ခ်က္ေကႊးရမယ္ဆို၊ ဒီလိုဆုိ သူလည္း ဟုိတုန္းကလုိ 
၀ိုင္းကူညီရမွာေပါ့လို႕.."  
 
သုိ႕ျဖင့္ ကႊန္ေတာ္လည္း သူခ်က္ျပဳတ္ေနသည့္နားတြင္ ေတာက္တိုမယ္ရ ကူလုပ္ေပးရပါသည္။ 
စကားတေျပာေျပာႏွင့္ လုပ္ၾကကုိင္ၾကရာ ဆယ့္တစ္နာရီ သာသာေလာက္တြင္ 
Aားလုံးျပီးစီးသြားေလသည္။  
 
ဗိုက္ကလည္း ဆာလာျပီ။ ခဏတစ္ျဖဳတ္နားျပီး ေရခ်ိဳးၾက၏။ AေၾကာAျခင္ေတြ ေလွၽ;ာ့ျပီး 
လန္းဆန္းသြားသျဖင့္ ပုိ၍ပင္ ဆာလာသည္။  
 
+++  



 
ထမင္းပြဲကို က်က်နန လွလွပပ ျပင္ဆင္ျပီးေလျပီ။ ၾကက္သြန္နီ Aကြင္းလုိက္ A ုပ္ထားေသာ 
ပုစြန္ထုပ္ဟင္း၊ ခရမ္းခ်U ္သီးသုပ္၊ ဗူးညြန္႕ဟင္းခ်ိဳ၊ Aညာငါးပိေထာင္း။ ထမင္းပြဲကိုၾကည့္ျပီး 
သြားရည္ယိုလာသည္။  
 
"စားၾကစုိ႕.."ဟု သူကေျပာသည္။ ထမင္း၀ုိင္းမွာ ၀င္ထုိင္မည္Aျပဳတြင္ ..  
 
"ဆရာမၾကီး၊ ဆရာမၾကီး"ဟု A ိမ္ေရွ႔က ေခၚသံၾကားရ၏။ ေလးေမႏွင့္ကႊန္ေတာ္ 
တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ ၾကည့္လုိက္ၾကသည္။ ေလးေမက ထသြားျပီး တံခါးဖြင့္သည္။  
 
"Aေမလား၊ Aလွဴသြားတယ္၊ ေၾသာ္ ဟုတ္လား၊ လာေလ.." ဆုိေသာ ေလးေမ၏ Aသံကို 
ၾကားေနရ၏။  
 
Aဘြားၾကီးသုံးေယာက္သည္ Aိမ္ထဲသုိ႕ တန္းစီျပီး ၀င္လာၾကသည္။ ေရွ႔ဆုံးက Aေမ့ဆီ 
Aညာကုန္ေတြ လာေရာင္းေနက် ေဒၚမွိန္။ သူ႕ေနာက္မွာ ရပ္ကြက္ထဲက ေဒၚပုေလး။ ေနာက္ဆံုးက 
Aဘြားၾကီးကုိေတာ့ ကႊန္ေတာ္မသိ။  
 
"ဆရာမၾကီးက Aႏိွပ္သည္ေကာင္းေကာင္း ေတြ႔ရင္ေျပာပါဆိုလုိ႕ ေခၚလာတာ"  
 
ေဒၚပုက တတိယAဘြားၾကီးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ေလးေမက..  
 
"ေၾသာ္ .. ဟုတ္လား၊ Aေမကေတာ့ ညေလာက္မွ ျပန္ေရာက္မယ္လို႕ ေျပာတယ္.."  
 
"ဒါဆို ေမာတာပဲ.."  
 
"ခဏတျဖဳတ္ နားၾကUီးေပါ့။ ေၾသာ္ ဒါနဲ႕ ထမင္းေကာ စားျပီးၾကျပီလား.."  
 
"Aင္း.."  
 
ေဒၚပုေလး ေရရြတ္လုိက္ေသာ Aင္းသည္ စားျပီးျပီဆုိသည့္ သေဘာမဟုတ္။ Aင္းရွည္ၾကီးျဖစ္သည္။  
 
"မစားရေသးရင္လည္း တစ္ခါတည္း ၀င္စားလိုက္ပါလား"  
 
"စားၾကပါ၊ စားၾကပါ၊ ျပီးမွပဲ၊ Aင္း.."  
 
"ရပါတယ္ Aေဒၚရဲ႔.."  
 



"ျပီးမွဆုိ Aလုပ္ပိုေနပါUီးမယ္၊ တစ္လက္စတည္း ၀င္လုိက္မွပါ.."  
 
ေလးေမႏွင့္ေဒၚပုတို႕ၾကားတြင္ ေဒၚမွိန္က ၀င္၍ ေျဖရွင္းေပးလိုက္သည္။  
 
ထမင္းပြဲကို သူတို႕သံုးေယာက္Aတြက္ပါ ျပင္ဆင္လုုိက္သည္။ ထမင္းၾကမ္းေတြလည္း ရွိေသးသျဖင့္ 
ထမင္းေတာ့ ေလာက္လိမ့္မည္ထင္သည္။  
 
ေဒၚပုေလးႏွင့္ ေဒၚမွိန္တို႕သည္ Aိမ္မွာ ၀င္စားေနက်ျဖစ္သျဖင့္ ေနသားတက် ထုိင္လိုက္ၾက၏။ 
Aႏိွပ္သည္ Aေဒၚၾကီးကေတာ့ မေနတတ္ မထုိင္တတ္ ျဖစ္ေနသည္။  
 
ထမင္း၀ိုင္းတြင္ Aားလုံးထိုင္မိၾကျပီးမွ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ကႊန္ေတာ္ စU္းစားလိုက္မိသည္။  
 
ပုစြန္ထုပ္ၾကီးေလးေကာင္ကိစၥ။  
 
မူလAစီAစU ္Aရ ေလးေမႏွင့္ ကႊန္ေတာ္ တစ္ေယာက္လွၽ;င္ မနက္တစ္ေကာင္ ညတစ္ေကာင္စီ 
စားၾကဖုိ႕ျဖစ္သည္။  
 
ခုေတာ့ ..  
 
ထုံးစံAတုိင္းဆုိလွၽ;င္ A ိမ္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကႊန္ေတာ္ႏွင့္ ေလးေမတစ္ေယာက္က ဟင္းခြက္ကို 
စႏိႈက္ရမည္။ ထုိAခါတြင္ Eည့္္သည္မ်ားလည္းျဖစ္၊ လူၾကီးမ်ားလည္းျဖစ္ေသာ 
ထုိAဘြားၾကီးသံုးေယာက္ကို Aရင္U ီးခ်ရလိမ့္မည္။  
 
U ီးခ်ျပီဆိုကတည္းက ပုစြန္ထုပ္ေတြကို ခပ္ထည့္ေပးရေတာ့မည္။ တစ္ပိုင္းစီဖဲ့ျပီး 
ထည့္ေပးလို႕လည္းမေကာင္း။ တစ္ေယာက္တစ္ေကာင္စီ ထည့္ေပးလို႕ေတာ့ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ မျဖစ္။ 
သူတို႕သံုးေယာက္ကုိ သုံးေကာင္ထည့္ေပးလိုက္လွၽ;င္ ကႊန္ေတာ္တုိ႕လင္မယား ႏွစ္ေယာက္Aတြက္ 
တစ္ေကာင္သာ က်န္မည္။  
 
ထမင္း၀ိုင္းသည္ ျငိမ္သက္ေန၏။ မည္သူကမွၽ; စတင္မလႈပ္ရွားၾက။ ေဒၚပုေလးသည္ ထမင္းေတြ 
Aေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားျဖင့္ ထုိးဆြေနသည္။ ေဒၚမွိန္က ထမင္းနည္းနည္းကုိ 
ပါးစပ္ထဲ ထည့္လုိက္သည္။ ကႊန္ေတာ္လည္း မေနသာသျဖင့္..  
 
"ကဲ.. Aေဒၚတို႕ ဟင္းေတြထည့္စားေလ Aားမနာနဲ႕"ဟု ေျပာလိုက္ရသည္။ ခဏၾကာသည္Aထိ 
AေျခAေနက ဒီAတုိင္း။  
 
ေဒၚမွိန္က စတင္လႈပ္ရွားသည္။  
 



သူသည္ လက္လွမ္းလုိက္၏။ သူ႕လက္၏ လားရာကား ပုစြန္ထုပ္ပန္းကန္ဆီသို႕။ ကႊန္ေတာ္ထိတ္ခနဲ 
ျဖစ္သြားသည္။ သူ႕လက္သည္ ပုစြန္ထုပ္ပန္းကန္ေပၚတြင္ စကၠန္႕၀က္ခန္႕ ၀ဲျပီးေနာက္ လမ္းေၾကာင္း 
ေျပာင္းသြားသည္။ ခရမ္းခ်U္သီးသုပ္ တစ္ဇြန္းခပ္သည္။ ေလးေမ၏ သက္ျပင္းခ်သံ ခပ္သဲ့သဲ့ကို 
ၾကားလိုက္ရသလား မသိ။  
 
ေဒၚပုေလးႏွင့္ Aႏိွပ္သည္ၾကီးတို႕ကလည္း တစ္ဇြန္းစီ ခပ္ထည့္သည္။ ကႊန္ေတာ္တုိ႕လည္း 
လုိက္ထည့္၏။  
 
ေဒၚပုေလး လက္လွမ္းျပန္သည္။ ဗူးညြန္႕ဟင္းခ်ိဳ ခပ္ေသာက္သည္။ က်န္သူမ်ားက 
လုိက္ေသာက္ၾကျပန္၏။  
 
ဤသုိ႕ျဖင့္ ခရမ္းခ်U္သီးသုပ္၊ ဗူးညြန္႕ဟင္းခ်ိဳ၊ ငါးပိေထာင္းတုိ႕သာ တစ္လွည့္စီ ထည့္စားေနၾကသည္။ 
ပုစြန္ထုပ္ ပန္းကန္က Aရာမယြင္း။ မည္သူမွၽ; မတုိ႕ေသး။  
 
ဒီAတုိင္းၾကီး က်ျပန္ေတာ့လည္း ၾကည့္လုိ႕မေကာင္း။ တစ္ခုေတာ့ လုပ္မွျဖစ္မည္။ 
ထုိAက်ပ္Aတည္းကုိ ေလးေမက ေျဖရွင္းပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္ဟန္တူသည္။  
 
"ဟင္းေတြ ထည့္မစားၾကပါလား.."  
 
ေျပာေျပာဆိုဆုိ ပုစြန္ထုပ္တစ္ေကာင္ကုိ ခပ္လုိက္သည္။ Aႏိွပ္သည္ၾကီးသည္ ေလးေမကို ျဖတ္ကနဲ 
ၾကည့္လိုက္၏။ ေလးေမ၏လက္သည္ Aလြန္Aေရးၾကီးေသာ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ မ ျပီးေရႊ႔ေနေသာ 
၀န္ခ်ီစက္ေမာင္းတံ တစ္ခုလုိ ျဖည္းညင္းစြာ ေရြ႔လ်ားေနသည္။  
 
ေဒၚပုေလး၏ ပန္းကန္ဆီသုိ႕။  
 
ေဒၚပုေလးသည္ ေခါင္းငံု႔၍ ထမင္းနယ္ေနရာမွ သူ႕ပန္းကန္နားသို႕ ဇြန္းAေရာက္တြင္..  
 
"မထည့္နဲ႕သမီး၊ ၾကီးၾကီး သက္သတ္လြတ္စားတယ္"  
 
ခရမ္းခ်U ္သီးသုပ္ထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗူးညြန္႕ဟင္းခ်ိဳထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ကႊန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ 
ေထာင္းထားေသာ ပုဇြန္ေျခာက္ေတြ ပါသည္ကို သတိရမိသည္။  
 
ေလးေမသည္ သူ႕လက္ကုိ ေဒၚမွိန္၏ ပန္းကန္ဘက္သို႕ ေရႊ႔သြားျပန္သည္။ ေဒၚမွိန္ကလည္း ..  
 
"Aေဒၚေခ်ာင္းဆုိးေနလို႕ကြယ္ မတည့္ဘူးထင္တယ္.." ဟု ေျပာျပန္သည္။ ေလးေမ၏လက္ 
ေရႊ႔သြားျပန္၏။ Aႏိွပ္သည္ၾကီးသည္ ခ်ီတုံခ်တုံ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ ကႊန္ေတာ္ကား ရင္တဖိုဖို။  
 



သူသည္ တံေတြးကို ျမိဳခ်လိုက္ျပီး..  
 
"ဟိုဒင္း .. Aင္း .. က်ဳပ္ သြားနာေနလို႕.."  
 
ဇြန္းကိုင္ထားေသာ ေလးေမ၏လက္သည္ ငါးမွၽ;ားတံကို သုတ္လုိက္သလုိ ဆတ္ခနဲ 
ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ ပုစြန္ထုပ္ၾကီးကုိ ကႊန္ေတာ့္ပန္းကန္ထဲသုိ႕ Aလ်င္Aျမန္ ထည့္ေပးလိုက္၏။  
 
ထမင္းျဖဴျဖဴမ်ားေပၚတြင္ ရဲခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ပုစြန္ေခါင္းကို ဖဲ့လုိက္သည္။ Aထဲမွာ Aဆီတ၀င္း၀င္း။ 
Aသားကေတာ့ ေဖြးႏုေနသည္။  
 
ကႊန္ေတာ္သည္ ပုစြန္ေခါင္းကုိ စုပ္လိုက္သည္။ လက္ၾကားထဲမွ ပုစြန္ဆီေတြ စီးယုိက်လာသည္။ 
ထုိAခိုက္ Aႏိွပ္သည္ၾကီးႏွင့္ မ်က္လုံးခ်င္း တစ္ခ်က္ဆံုမိ၏။  
 
လည္ေခ်ာင္းထဲက နင္သလုိျဖစ္လာသည္။  
 
~~~  
မင္းလူ  
ဒဂုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၉၈၅


