ေချာင်းသာဖူးစာ
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မနက်ေလးနာရီ။
တစ်ေဆာင်လုံး အားရပါးရ အိပ်ေမာကျေနသည်။
ေဟာက်သံ၊ အံကိတ်သံ တကျစ်ကျစ်၊ ဟိုဘက် ဒီဘက်လှည့်သံ
တဒုန်းဒုန်း၊ ေဇာက်ထိုးေြပာင်းြပန် အိပ်တဲ့သူက အိပ်နဲ ေယာက်ျားေလးအေဆာင်
ပီသေနကသည်။
ဒါေပမယ့်….
အိပ်ေမာကျေနသူေတွကားမှာ ငိမ်သက်ကာ
အိပ်ချင်ေယာင်ေဆာင်ေနသူ တစ်ေယာက် ရှိသည်။
သူကေတာ့ မရှိခဏလို နာမည်ေြပာင် ရထားတဲ့ ချစ်မိုးေအာင်။
ချစ်မို်းေအာင် တစ်ေယာက် မရှိခဏဆိုေသာ သူဘွဲ ထူးှင့် ညီမစွာ
ငပိေကာ်လို သူတိုဘွဲထူးတပ်ထားတဲ့ ပီတိေကျာ် မေနကမှ ဝယ်လာတဲ့
ပုဆိုးအသစ်ကို ခိုးဝတ်ဖို ေချာင်းေနတာပါ။
ဒီမနက် ေကာင်မေလးနဲ ဘုရားသွားဖို ချိန်းထား၏ ။ ြဖစ်ချင်ေတာ့
ပုဆိုးတစ်ထည်မှ မီးပူတိုက်ပီးသားမရှိ။ မီးပူတိုက်ပီးသား မေြပာနဲ
ေလာ်ပီးသားေတာင် ရှိရဲလားမသိ။ ေဘာင်းဘီနဲ သွားလိုေတာ့ရသည်။ ဒါေပမယ့်

ေကာင်မေလးအမှတ် ေလာ့မှာစိုးလို ပုဆိုးပဲ ဝတ်ချင်တာ။
ငပိေကာ် တစ်ေကာင် ဒီေန အလှသွားစရာရှိလို မေနကမှ
ပုဆိုးအသစ်တစ်ထည် ဝယ်လာ၏ ။ သူက အဲဒီ ပုဆိုးကို ခဏယူဝတ်ဖို
ေချာင်းေနတာမို အိပ်မေပျာ်။ ငပိေကာ်ကလည်း သူပိုဆိးကို ေခါင်းအုံးေအာက်မှာ
ခုပီး အိပ်တာမို ယူရ ခက်ေနသည်။
ငပိေကာ်တစ်ေယာက်ကေတာ့ ပုဆိုးကို ေခါင်းအုံးနဲ ဖိပီး အားရပါးရ
အိပ်လိုက်လို။
အကုန်အိပ်ေပျာ်ေနတာ ေသချာမှ မရှိခဏ အသာေလး ထလိုက်သည်။
ငပိေကာ် ေခါင်းအုံးက ေနရာေရွပီး ပုဆိုးေလးကြပတစ် ြပတစ်
ေပေနသည်။
ပုဆိုးအစွန်းကေန အသာေလး ဆွဲထုတ်လိုက်ေတာ့ ငပိေကာ်
နည်းနည်းလပ်သွားသြဖင့် အသာငိမ်ေနလိုက်ရ၏ ။
ခဏေနေတာ့ ထပ်ဆွဲကည့်သည်။ ပုဆိုးအသစ်။
ပလက်စတစ်အိတ်ထဲကေတာင် မထုတ်ေသးသြဖင့် ပလက်စတစ်အိတ်က
အသံြမည်သွားသြဖင့် အသာငိမ်ေနလိုက်ရြပန်သည်။
ေနာက်ဆုံးေတာ့ ပုဆိုးကို ရသွားပီ။ ေြခေဖာ့နင်းကာ
ေရချိးခန်းဘက်လစ်။ အဝတ်အစား ေကာ့ေနေအာင်လဲပီး အေဆာင်အြပင်ကို
ထွက်ပါပီ။
ငပိေကာ်ကေတာ့ အိပ်မက်ေတွ မက်လိုေကာင်းေနမှာေပ့ါ။ ဟီး ဟီး။
ဦးဂျမ်းပိုးတွဲေလးက အသစ်နဲေလးကို ေမးလို။
မရှိခဏဘွဲကို ေပးထားတဲ့ေကာင်ေတွ ခံေပ့ါ။ သူကိုများ မရှိခဏတဲ့။
သူကလည်း သူ။ သူဘာသာ ဘာပစည်းမှ မဝယ်ဘဲ သူများပစည်းေတွပဲ ကပ်သုံးပီး

ကုန်းဆင်းေနတာ။
ဒါေပမယ့် သူက ကပ်ေစးှဲတာေတာ့မဟုတ်။ အလွယ်သုံးတာ။
ခုလိုေပ့ါ။ သူပုဆိုးေတွ မေလာ်ရေသးလို သူများပုဆိုးကို ခိုးဝတ်လာတာ။ သူဘာသာ
ေစျးဝယ်ရမှာေလာက်၊ ပျင်းတာလည်း မရှိ။ ေရှာ့ပင် ပတ်တတ်တဲ့
ေယာကျ်ားေတွဆိုရင်လည်းသူ အံ့သသည်။
ေစျးဝယ်ရမှာ စိတ်မရှည်ေတာ့ သူများပစည်းအလွယ်ဆွဲသုံးတာပါ။
ဒါေပမယ့် သူမှာ ပိုက်ဆံရှိရင်လည်း သူငယ်ချင်းေတွကို ေပးသုံးသည်။
ထိုေကာင့် သူကို မရှိခဏဘွဲေပးကာ ခွင့်လတ်ထားကတာပါ။ ပီးေတာ့
သူတိုအေဆာင်မှာ အကုန်လုံးလိုလို နာမည်ေြပာင် ရှိကသည်။
နဖူးေြပာင်လို ေြပာင်ကီး။ ဖင်ေကာက်။ ဗိုက်ပူ။ ချက်စူ။ ညဘက်အိပ်ရင်
အံတကျစ်ကျစ် ကိတ်တဲ့သူကို အံကိတ်ေမာင်။ ေဟာက်တဲ့သူကို ေဟာက်ကီး။
ေကွးထူ။ သူနာမည်ကျေတာ့ မရှိခဏ။ ရှိေသးတယ်။ ေယာက်ျားကီးတန်မဲ့
ပိုက်ဆံကို မီးပူတိုက်သုံးတဲ့ ေကာ်တရာ။
သူ ဟိုေတွး ဒီေတွး ေလာက်လာရင်းနဲ လမ်းထပ်ေရာက်ေတာ့
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကျဆိမ့်ေလး ဝင်ဆွဲလိုက်ေသး။ ပီးမှ ေကာင်မေလးနဲ
ချိန်ထားတဲ့ ဘုရားကိုသွားမည်။
ငပိေကာ် ိုးလို သူပုဆိုး မေတွရင် ဘယ်ေလာက်ေပါက်ကွဲလိုက်မလဲ
မသိ။ မရှိခဏက အဲလိုပဲ ဒုကေပးတတ်သည်။
ေကာင်မေလးနဲ အေြခအေနေပးရင် ေပးသလို တစ်ေနကုန်
လည်ပစ်လိုက်ဦးမည် ခိ ခိ။
ေရမချိးဘဲ ေဟာက်ကီးရဲ ေရေမွးပုလင်းကို တရမ်းရမ်း စွတ်လာတာ
တစ်ကိုယ်လုံး ေမးကိင်လို။ ေခါင်းလိမး်ဆီ ကလည်း ေတွတဲ့ဘူး

ေကာက်လိမ်းလာတာ။ ဘယ်သူဟာလဲေတာင်၊ မသိ။
ေနြခည်ပျိးစ မနက်ခင်းကေလးက ေမးကိင်သင်းပျံစွာ
သာယာလှပါဘိ။
အချစ်နဲ ေတွရမှာဆိုေတာ့ ပိုပီးေတာ့ေတာင် သာယာသည်။
ကစီ ငှားစီးလိုက်သည်။ လဆန်းရက် ဆိုေတာ့
အိတ်ေဖာင်းေနေသးသည်။
ေလေလးတခန်ခန်နဲ ေပျာ်ရင်ေနပါသည်။ ချစ်သူနဲ ေတွရတာ ထက်
ငပိေကာ်ကို ေကျာ်လာရ၍ ပိုပီး ေပျာ်ရင်ေနတာပါ။ ခွိ ခွိ ခွိ။

**

ပီတိေကျာ်တစ်ေယာက် အိပ်ရာကိုးတာနဲ မသိစိတ်က အလိုလို
ှိးေဆာ်ကာ ေခါင်းအုံး ေအာက်ကို လက်ှိက်စမ်းလိုက်သည်။ သွားပီ။ သူပုဆိုးေလး
မရှိေတာ့။ ေသချာသည်။ ေဘးဘီကို ရှာစရာမလိုေတာ့။
“မရှိခဏ…ဟိတ်ေကာင်…မရှိခဏ”
“ရှာမေနနဲ ငါတို ိုးတည်းက မေတွဘူး”
“ေတာက်…င့ါပုဆိုး ပါသွားပီကွာ”
“ခံလိုက်ရြပန်ပီလား။ မင်းကလည်း အမှတ်ကိုမရှိဘူး။
သူခိုးေရရ တြပြပ။ ဝယ်လာပီး သူြမင်ေအာင် ထားမှေတာ့”
“ေသာ်…ဖွက်ထားရင်ေတာင် ရေအာင်ယူမယ့်ေကာင်။

ေခါင်းအုံးေအာက် ထားခဲ့တာေတာင် ပါသွားေသးတယ်ကွာ။
လာပေစဦး”
“ခွီး…ခွီး”
“မရယ်နဲကွာ။ ငါ အလှသွားစရာရှိလို ဝယ်ထားတာ။
ြပန်လာလိုကေတာ့ အေကးပဲ”
“ကဲပါကွာ၊ င့ါပုဆိုးေတွ ေလာ်ထားပါတယ်။ ကုလားမက
မီးပူတိုက်ေပးထားတာ။ ယူဝတ်သွား”
“ေနပေစေတာ့အလှလည်း မသွားဘူး။ သင်းကို ထိုင်ေစာင့်ဦးမယ်”
“ေစာင့်…ေစာင့် အေကာင်းမသိတာ ကျေနတာပဲ။ မင်းပုဆိုး
ယူဝတ်သွားပီ ဆိုတည်းက ေသချာေနပီ၊ သူေကာင်မေလးနဲ သွားတာေနမှာ။
မိုးချပ်လို ြပန်လာရင်ေတာင် ကံေကာင်းတယ် မှတ်”
ငပိေကာ် မျက်ှာကီး ံမဲ့ေနပါသည်။ အားလုံးထဲမှာ ငပိေကာ်က
အသန်ကိက်ပါ။
သူက သူများအဝတ်အစားကို ဘယ်ေတာ့မှ ယူမဝတ်တတ်ေပမယ့် သူ
အဝတ်အစား ဆိုရင်ေတာ့ ကံရာလူက ဝင်သမေတာ့တာပဲ။
အားလုံးထဲမှာ သူက ေငွေကးလည်း အေြပလည်ဆုံးပါ။ သူက
အိုင်တီပညာရှင်ဆိုေတာ့ အလုပ်ေကာင်းသည်။ ဒါပမဲ့ တစ်ေယာက်တည်း
တိုက်ခန်းငှားေနရမှာ ှေြမာ၍ အေဆာင် လာေနတာပါ။
သူတိုအေဆာင်က အေဆာင်သာဆိုတယ်။ ကွန်ဒို အခန်းတစ်ခုကို
အေဆာင်သေဘာ ငှားထားတာပါ။ ficility လည်း အြပည့်အစုံ ရှိတာမို
အေဆာင်လခလည်း ေစျးနည်းနည်းကီးသည်။ ဒါေပမယ့် လူေတာ့သန်သည်။
ထိုေကာင့်လည်း သူက ဒီအေဆာင်မှာ လာငှားေနတာပါ။

လူဘယ်ေလာက်ပဲသန်သန်။ ေယာက်ျားေလးအေဆာင်ဆိုေတာ့ ဗုတ်ကျသည်။
ဒါေပမယ့် သူတိုေတွက မိန်းကေလးေတွလိုေတာ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ေကာက်တာမျိးမရှိပါ။
စိတ်ေကာက်တတ်ရင်လည်း ေယာက်ျားေလးေဆာင်နဲ မကိုက်ပါ။
အခုလုံးေထွးသတ်ပုတ် အခု ြပန်တည့်တတ်မှသာ အေဆာင်ေနလို
ရမှာပါ။ ခုပဲကည့် တံဆိပ်ေတာင် မခွာရေသးတဲ့ ပုဆိုးအသစ်စက်စက်ကေလး
ပါသွားပီ။
ဒါေပမယ့် ခွင့်လတ်ရပါသည်။ တကယ်ေတာ့ မရှိခဏမှာ
ဝတ်စရာမရှိတာ မဟုတ်။ သင်း မေလာ်ရေသးတာပဲ ြဖစ်မှာ။
သူတို အေဆာင်မှာ အချဉ် တစ်ေကာင်မှ မပါပါ။
ေကျာင်းသားလည်းမပါ။ အားလုံး အလုပ်ကိုယ်စီနဲ။ လဆန်းရက်ဆို
စိုြပည်သေလာက် လကုန်ရက်ဆို ညံ့တဲ့ေကာင် ငတ်ေပေတာ့ပဲ။
လဆန်းရက်ဆို ပိုက်ဆံနဲ ိုက်တဲ့ ဖဲဝိုင်းရှိပီး လကုန်ရက်ဆို အေကွးနဲ
ိုက်တဲ့ ဖဲဝိုင်းေပ့ါ။
လဆန်းရက်ဆို ကိက်တတ်သူေတွက အေကာင်းစား
အရက်ပုလင်းေတွနဲေပ့ါ။ လကုန်ရက်လား ေရသန်ဘူးေတာင် ေရြဖည့်ေသာက်ရတာ
ေလ။
အေဆာင်သားဘ၀ဆိုတာ အဲဒီ လိုေလးေတွ ေပျာ်စရာေကာင်းတာေလ။

**

ပီတိေကျာ် ေခ ငပိေကာ်က အိုင်တီပညာရှင်။

ချစ်မိုးေအာင် ေခ မရှိခဏက ဒီဇိုင်းပညာရှင်။
န ေခ ေဟာက်ကီးက ကုမဏီတစ်ခုမှာ လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ။
ကိုကိုတင် ေခ ေြပာင်ကီးက အိမ်ြခံေြမနဲ ကားပွဲစား။
ေနထွန်းေကျာ် ေခ ဦးကပ်ေစးကေတာ့ Hair Stylist ။
အားလုံးက ဝင်ေငွမေသးကသူများသာ။ ဒါေပမယ့် ထိုအထဲမှာ
ဦးကပ်ေစး ေခ ေကာ်တရာကေတာ့ ေတာ်ေတာ့်ကို ကပ်ေစးှဲ ေကာ်ကျလွန်ကာ
ပိုက်ဆံကို မီးပူတိုက်သုံးပီး တစ်ြပားကို ှစ်ြပားခွာချင်သူပါ။ ဒါေပမယ့် သူများဆီက
ကပ်တီးမူးလဲေတာ့ မလုပ်၍ သူ ကပ်ေစးှဲတာက စည်းကမ်းရှိသည်ဟုေတာ့ ေြပာ၍
ရသည်။
သူများဆီကလည်း မှိက်၊ သူဆီကလည်း မထွက်ဘဲ ပိုက်ဆံကို
ေခတာြခစ်ကုပ်ပီး စုတတ်သူပါ။ သူ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆိုင်မှာဆို နီးစပ်ရာေတွကို
ပိုက်ဆံကို အတိုးနဲေချးပီး ချစ်တီး ကျေသးသတဲ့။
အေဆာင်မှာေတာ့ ေချးလိုမရ။ သူတိုကို မယုံလိုေနမှာေပ့ါ။
အရက်မေသာက်၊ ဖဲလည်းမိုက်၊ ရည်းစားလည်း ရှိပုံမရ။
ြဗတီပါလာမှာ လုပ်ေပမယ့်လည်း အေြခာက်ပုံမေပါက်။ကျားကျားလျားလျားကီးပါ။
ကျန်တဲ့လူေတွကေတာ့ စည်းလုံးသေလာက် ကပ်ေစးှဲ ေကာ်တရာ
ေနထွန်းေကျာ် ကေတာ့ သူဘာသာသူ အမဲသီးသန် ေနေလ့ရှိသည်။
ကျန်တဲ့လူေတွ သာက်လည်း သူမပါ။ ကျန်တဲ့ သူေတွ ဖဲိုက်လည်း သူ
မပါ။
အားလုံးက နယ်ကမိဘေတွကို ပိုက်ဆံြပန်ပိုရတဲ့ သူေတွချည်းပါပဲ။
ဒါေပမယ့် ေနထွန်းေကျာ် ကပ်ေစးှဲတာကေတာ့ လွန်၏ ။
သူများေတွ လကုန်ရက် အေဆာင်မကပ်ဘဲ KTV တက်ေနလည်း သူ

မပါ။ အေဆာင်ကို ြပန်မအိပ်တဲ့ညကို မရှိ။ မိန်းကေလးေတွေတာင် သူေလာက်
စည်းကမ်းရှိမည်မထင်။
ုပ်က အညာသားုပ်။ အညာက လာတာပဲေလ။ Hair Stylist အလုပ်နဲ
လားလားမှ မအပ်စပ်ေသာ မျက်ှာေပါက်မျိး။ ဒါေပမယ့် ေလ့ကျင့်ခန်း လုပ်သြဖင့်
အရပ်အေမာင်းနဲ လိုက်ဖက်ကည့်ေကာင်းြခင်းမျိးေတာ့ ရှိသည်။
သူ ပိုက်ဆံကို မီးပူတိုက်တဲ့အချိန်ဆို ကျန်ေလးေယာက်က
ဝိုင်းေမးကသည်။
“ဦးကပ်ေစးရာ မင်းကိုကည့်ရတာ ေယာကျ်ားြဖစ်ံးလိုက်တာ။
ေယာကျ်ားတိုအခွင့်အေရး ကို ဘာမှအသုံးမချဘဲ မိန်းမကီးတစ်ေယာက်လို
ေနထိုင်ြပမူေနရတာ ေဘးကြမင်ရတဲ့ လူကေတာ့ ကည့်မေကာင်းဘူးကွ။ ပီးေတာ့
မင်းပုံစံ ကည့်ရတာ She male gay ပုံစံလည်း မေပါက်ပါဘူး”
“ငါက ဘာလို She male gay ြဖစ်ရမှာလဲကွ”
“ငါတိုကလည်း မထင်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် မင်းပုံစံက အဲဒီ
ပုံေပါက်ေနတယ်။ ပိုက်ဆံမီးပူတိုက် သုံးတာကို ေတာ်ုံ မိန်းမေတွေတာင်
လုပ်မယ်မထင်ဘူး”
“ငါက ေယာကျ်ားမဆန်တာ မဟုတ်ဘူးကွ။ ပိုက်ဆံကို တန်ဖိုးထားတာ။
ပိုက်ဆံကို မြဖန်းချင်လို မလိုအပ်တဲ့ အပိုအလုပ်ေတွကို မလုပ်တာ။ ေငွဆိုတာ
ရှိလိုသုံးလိုက်ရတာ လွယ်တယ်ကွ။ ေအး မရှိလို လိုအပ်လိုရှိရင် သိပ် ခက်ခဲတာ။
မင်းတိုနားမလည်ပါဘူးကွာ”
“ငါတိုလည်း ေငွရှာရတဲ့ သူေတွပါကွာ။ နားလည်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
တေငွတည်းေငွပီး ူးသွပ်ေနတာမျိးေတာ့ မြဖစ်သင့်ဘူးေလကွာ။
သုံးသင့်သုံးထိုက်တာေတာ့ သုံးရမှာေပ့ါ”

“သုံးသင့်သေလာက် သုံးပါတယ်ကွာ။ အပိုြဖန်းတာမျိးေတွပဲ
မလုပ်တာပါ”
“ဘုန်းကီး စာချေနရသလိုပဲ”
“မှားေနတာက မင်းတိုေလ။ ရသမ အရည်ေဖျာ်လိုက်၊ ေလေဖျာ်လိုက်၊
ေကာင်မေလး ေတွအတွက် ကုန်လိုက်နဲ”
“အရည်ေဖျာ်တာေတာ့ ဟုတ်ပါပီေလ။ ေလေဖျာ်တယ်ဆိုတာက ဘာလဲ”
“ကာရာအိုေခ ဆိုတာေလ။ မတန်မတရာေတွ အကုန်ခံေနကတာ”
“မင်း ဘုန်းကီးသာ သွားဝတ်လိုက်ေတာ့ ေကာ်တရာ”
“ငါက ေလာကီကို စိတ်ကုန်ေနတာမှ မဟုတ်တာ။ ဘာလို ဝတ်ရမှာလဲ။
မိန်းမေတာင် မရေသးဘူး ဟီး ဟီး။ စည်းစနစ်ကျကျ ေနထိုင်တတ်တာကို
အထင်မလွဲကနဲ သယ်ရင်းတို”
“မင်းလို အကုန်မခံိုင်တဲ့ ေကာ်ကို ဘယ်ေကာင်မေလးမှ ကိက်မှာ
မဟုတ်ဘူး စိတ်ချ၊ ဒီတစ်သက် ငှက်ေပျာတုံးပဲ ဖက်ရမှာ”
“ဟား ဟား…ဟီး ဟီး ဟီး”

**

ကိုကိုတင်ေခ ေြပာင်ကီးကျေတာ့ ဇာတ်လမ်းက တစ်မျိး။ ကိုကိုတင်က
အရမ်းေချာ အရမ်းခန်ေနတာမျိး မဟုတ်ေပမယ့် သာမန်ုပ်ရည်ေတာ့ ရှိပါသည်။
ဆိုးတာတစ်ခုက သူနဖူးေြပာင်ေြပာင်က နဖူးေပ တင်ေြပာင်ုံမကပဲ
ထိပ်ပါအကွက် လိုက်ကီး ေြပာင်ကာ ဆံပင် လုံး၀မေပါက်ဘဲ နဂိုအသားအတိုင်း

ေြပာင်းရှင်းကီးြဖစ်ေနတာ။
ထိုေကာင့် ကိုကိုတင်က အမဲ ေခါင်းတုံးရိတ်ထားသည်။ ဒါေပမယ့်
ေခါင်းတုံးနဲ သူမျက်ှာကီးက ကည့်ရတာ အဆင်ကို မေြပသြဖင့် အြပင်ထွက်ရင်
အမဲဦးထုပ်ကို မခတ်စတမ်း ေဆာင်းထားရသည်။
အေဆာင်မှာ ေနရင်ေတာ့ ေရေခါင်းေြပာင်နဲ ခပ်ဖီးဖီးေပ့ါ။
တစ်ေန ကိုကိုတင် တစ်ေယာက်
ရှားရှားပါးပါးရည်းစားတစ်ေယာက်ရလိုက်သည်။ ရတာ က အပျိကီးမမ ဇီဇာက
ခပ်ေကာင်ကာင်။ ဒါေပမယ့် အပျိကီးတို ထုံးစံ ချစ်တတ်လိုက်တာမှ ရစရာေတာင်
မရှိ။ ကိုကိုတင် တစ်ေယာက် မိုးမြမင်ေလမြမင် ေပျာ်ေနတာ့ေပ့ါ။
ြဖစ်ချင်ေတာ့ မမအပျိကီး ဗိုလ်ချပ်ေစျး အသွားကို လိုက်သွားတာ။
မမနဲအတူ လက်တွဲပီး ေစျးပတ်ေနတုန်းခါးပိုက်ှိက်နဲ ခါးပိုက်ှိက်ေနာက်
ဝိုင်းလိုက်တဲ့ သူေတွ ကိုကိုတင် တိုစုံတွဲနားမှာ ပ်ေထွးသွားကာ ဘယ်လိုက
ဘယ်လို ကိုကိုတင့် ဦးထုပ် ကတ်ကာ ြပတ်ကျသွားမှန်းမသိ။
ဦးထုပ်ကတ်သွားပီဆိုေတာ့ သိေတာ်မူကတဲ့ အတိုင်း ကိုကိုတင့်ရဲ
ေရေခါင်းေြပာင် ကီးက ဖုံးမရ ဖိမရ ေပလာေတာ့သည်။
အပျိကီးမမရဲ မျက်ှာကီး မည်းခနဲ ြဖစ်သွားသည်။
ဆံပင်လုံး၀မေပါက်ေသာ ထိပ်ေြပာင်ေြပာင် ေချာေချာကီးကိုလည်း
အံ့သသလိုကည့်ကာ မျက်ှာကီး ံမဲ့သွားသည်။
ကိုကိုတင်က ဦးထုပ်ကို အြမန်ေကာက်ကာ ေဆာင်းလိုက်ေသာ်လည်း
မိုးေလ၀သက မေကာင်း။
“မမ”
“ေတာ်တိတ်

အပျိကီး ေစျးအြပင် ထွက်သွားသြဖင့် သူ တေကာက်ေကာက်
လိုက်ရြပန်သည်။
“မမ”
“နင်က ေြပာင်ကီးပဲ။ နင် ေြပာင်မှန်း င့ါကို ဘာလို မေြပာတာလဲ။ ငါ
အဲလိုထိပ်ေြပာင်တဲ့ သူေတွကို အရမ်းမုန်းတယ်တဲ့”
“ဗျာ”
“ဒီမှာ…နင်နဲ ငါနဲ ြပတ်ပီ”
“အဲလိုေတာ့ မလုပ်ပါနဲ မမရယ်”
“ေတာ်…ဘာမှလာမေြပာနဲ ငါ…ငါ ေြပာင်တာကို အရမ်းမုန်းတယ်”
“ဗျာ”
“ရှက်လည်း ရှက်တယ်။ နင် င့ါေနာက် ဆက်လိုက်မလာနဲ”
“မမ…မမ ကန်ေတာ့်ကို ချစ်တယ်ဆို”
“မချစ်ဘူး၊ နင် ေြပာင်မှန်းမသိလို။ အခု ငါ နင့်ကို မချစ်ေတာ့ဘူး”
“မမရယ်…သူဘာသာသူ ဆံပင်မေပါက်တာေတာ့ ကန်ေတာ်
မတတ်ိုင်ဘူးေလဗျာ။ လူတစ်ေယာက်မှာ ထိပ်ေြပာင်တာ မေြပာင်တာက
အေရးပါလိုလားဗျာ။ အဓိက ှလုံးသားလှဖိုပါဗျာ”
“ဒီမှာ ကိုကိုတင့်။ နင် ဘာမှ ဆက်မေြပာနဲေတာ့။ နင်ေြပာချင်ရင်
နင့်ေခါင်းမှာ ဆံပင်ေပါက်တဲ့ေနကျမှ လာေြပာ”
“ခင်ဗျား အဲေလာက်ထိ မှိပ်ကွပ်ပါနဲ ဗျာ။ ခင်ဗျားလို အပျိကီးကို
ကျပ်မိုလို ကိက်တာ။ သိပ်လည်း မာန်တက်မေနနဲ”
“ဘာ…ဘာ…ဘာေြပာတယ်”

“အနာေပ တုတ်ကျရင် အဲလို ခံစားရတယ်ဗျ၊ ခင်ဗျားနဲ ကျပ် ြပတ်ပီ”
ဒီလိုနဲ ကိုကိုတင် ေခ ေြပာင်ကီး အသည်းကွဲ သွားပါ၏ ။ အပျိကီးကို
စိတ်နာနာနဲ သူေခါင်းကို ဆံပင်ေပါက်ေဆးေတွ ဝယ်လိမ်းသည်။
ဆံပင်ေတာ့မေပါက်။ ဓာတ်မတည့်ဘဲ အနာစိမ်းေတွ ေပါက်လာ၍
ေဆးခန်းေြပးလိုက်ရသည်။ ေနာက်ေတာ့ ထိပ်ေြပာင်ေြပာင်မှာ
အမာရွတ်ကေလးေတွ တံဆိပ်ခတ်ပီးသား ြဖစ်သွားသည်။
န ေခ ေဟာက်ကီးကေတာ့ ညဘက်အိပ်ရင် အသံကျယ်ကီးနဲ
ေဟာက်တတ်တာက လွဲရင် သိပ်ေြပာစရာမရှိ။ နက follow သမား။
သူများအရက်ေသာက်ရင် သူလိုက် ေသာက်။ သူများ ကာရာအိုေကဆို သူ အိုေခ။
သူများ ဘာဆိုဘာ။ ညာဆိုညာ။ follow လိုက်တတ်သည်။
ရည်စားသနာလည်းမရှိေသာ ခပ်ေအးေအးသမားပါ။
သူတိုအဖွဲထဲမှာ န အေအးဆုံး။ မရှိခဏ ေခချစ်မိုးေအာင်က
အပွမဆုံးပါ။ ချစ်မိုးေအာင် ဗုတ်အကျဆုံးပါ။

**

ချစ်မိုးေအာင်ေခ မရှိခဏက ဦးကပ်ေဆးစီက ေငွ ေချးေနသည်။
“ငါ အတိုးေပးပါမယ်ကွာ”
“မလိုပါဘူးကွာ ။အတိုးေပးတိုင်း ေချးတဲ့ေကာင် မဟုတ်ဘူးကွ။ အခုက
မင်းင့ါဆီက ပိုက်ဆံေချးတာ ြဖန်းဖို ေချးတာကိုးကွ။ သုံးဖိုေချးတာ ဆိုရင်ေတာ့
ငါေချးပါတယ်။ ခုဟာက မင်းေကာင်မေလးနဲ ေချာင်းသာသွားဖို ေချးတာဆိုေတာ့ ငါ
မေချးိုင်ဘူး”

“မင်းက အချင်းချင်း ကပ်တဲ့ေကာင်ပဲ”
“ငါ ကပ်တာမဟုတ်ဘူ။ မေချးသင့်လိုကွာ၊ မင်းမှာ ပိုလံေနလို
ြဖန်းတာဆိုရင် ြဖန်းပါ။ ကိုယ့်မှာေတာင်မရှိဘဲေချးပီးြဖန်းမယ်ဆိုတာကီးကေတာ့
မဟုတ်ေသးဘူးကွာ။ မသွားေနနဲ ပိုက်ဆံကုန်တယ်”
“ေကာင်မေလးနဲ သွားတယ်ဆိုတာ အရသာကွ။ ြဖန်းတာမဟုတ်ဘူး”
“ေတာစမ်းပါကွာ။ သူများသားသမီးကို လက်မထပ်ရေသးဘဲ
ညအိပ်ညေနခရီး ေခသွားတာ ေယာကျ်ားေကာင်းတို အလုပ်မဟုတ်ဘူးကွာ”
“ဝါးဟားဟား…မင်းဆယ့်ကိုးရာစုမှာ ကျန်ခဲ့ပီ။ ဒါှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု။
မင်းအေတွးအေခ မျိးေတွက ှစ်ဆယ်ရာစုမှာေတာင် မရှိေတာ့ဘူး…ဟားဟား။
ဦးကပ်ေစးရာ မင်း ဘုန်းကီး ပဲသွားဝတ်ေတာ့”
သူတိုေတွဟာ တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် ဘယ်ေလာက်ပဲ
ပျစ်ပျစ်ှစ်ှစ် ေြပာေြပာ စိတ်မဆိုးတတ်က၍ ေတာ်သးသည်။
ကိုယ့်ကိုလည်း ကိက်သလိုေြပာ စိတ်မဆိုးသလို သူများကိုလည်း
ေြပာချင်သလို ေြပာချပစ်လိုက်တာပင်။
“ေဟ့ေကာင် ေပးမှာလား၊ မေပးဘူးလား။ ေပးမယ့်ုပ်လည်း
မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံြဖစ်ေနလိုကွာ။ တြခားပစည်းသာဆို မင်းမသိေအာင် ငါ
ခဏငှားသုံးသွားပီ”
ဦးကပ်ေစး ပိုက်ဆံမေချးသြဖင့် မရှိခဏရဲ ေချာင်းသာအစီအစဉ်
ပျက်သွား၏ ။ ကျန်တဲ့ သုံးေယာက်ဆီမှာလည်း မရှိကဘူးေလ။
ေကာင်မေလးကို စည်းုံးပီးမှ ပိုက်ဆံမရှိလိုမသွားိုင်တာမို မရှိခဏ
အီလည်လည်ြဖစ် ေနသည်။ ေဟာက်ကီးက…
“မရှိခဏ မင်းတိုက ေချာင်းသာ အတူသွားမယ်ဆိုေတာ့ ိုးေကာ

ိုးကေသးရဲလား၊ ဘာညာဆိုရင်ေတာ့ ငါတိုကို ြပစုသင့်တယ် …ဟီး ဟီး”
“င့ါဘာသာ ဘာညာတာနဲ မင်းတိုကို ဘာလိုြပစုမှာလဲ”
“မင်းကလည်းကွာ ေအာင်ပွဲေပ့ါကွာ”
“မေအာင်ပွဲပါဘူးကွာ။ ဘာမှလဲမဘာပါဘူး။ အခု ငါတို
ေချာင်းသာသွားမယ်၊မသွားခင် လက်မှတ်ထိုးသွားကမလို”
“ေဟ…ဒါဆိုရင် မင်းက မိန်းမယူေတာ့မလိုလား”
“ယူတာေတာ့ ယူတာေပ့ါကွာ။ ဒါေပမယ့် ဘယ်လိုေြပာရမလဲ။
လက်မှတ်ထိုးထားုံပဲေပ့ါ။ လူသိရှင်ကားေတာ့ မယူိုင်ေသးပါဘူး”
“မင်းေကာင်မေလးက လက်ခံလား”
“အင်း”
“ဘယ်ေလာက်ပဲ ချစ်ချစ်၊ ဒါမျိးမလုပ်သင့်ဘူးကွာ။ မင်းေကာင်မေလးကို
ပုတ်ခတ်တာ မဟုတ်ဘူးေနာ်။ မိန်းကေလး ဘက်က ပိုပီးဆင်ြခင်သင့်တယ်။
ေဟ့ေကာင်… မင်းေကာင်မေလးကို ေသချာအကဲကည့်ဦး။
အတည်ကီးသွားမလုပ်နဲေနာ်”
“ေအးကွာ…ငါလည်း သူလက်ခံလိုက်ေတာ့ တစ်မျိးကီး ြဖစ်သွားတာ…
ဟင်း”

**

မိန်းကေလးအေဆာင်

“ေရယဉ်ဆင့်ရယ်၊ နင်ဟာေလ မစဉ်းမစားနဲ ေချာင်းသာသွားဖို
သေဘာတူလိုက်တယ် ဟုတ်လား။ ဟိုက နင့်ကို ဘယ်လိုထင်သွားမလဲ။ မိန်းကေလး
ေစျးကျလိုက်တာဟယ်”
“မီးမီးရယ်…ငါလည်း ေချာင်းသာသွားချင်တာနဲ သူေြပာတာကို
ေခါင်းညိတ်လိုက်တာ။ နင်ေြပာမှပဲ ငါစဉ်းစားမိတယ်။ ငါ မှားသွားပီ။ သူင့ါကို
အထင်ေသးသွားရင်ေတာ့ ဒုကပဲ။
“ေယာက်ျားေလးေတွက လွယ်လွယ်ရရင် တန်ဖိုးမထားဘူးဟဲ့။
ေနာက်ဆို သတိထား ေပ့ါဟာ”
မရှိခဏ ရည်းစားေရယဉ်ဆင့်က ဘ၀ကို ေပ့ါေပ့ါပါးပါးပဲ
ြဖတ်သန်းချင်သူ။ ဘယ်အရာမဆို ေစ့ေစ့စပ်စပ် ေတွးေတာဆင်ြခင်တာမျိး မရှိဘဲ
ေြပာရမယ်ဆိုရင် ေပ့ါေပ့ါေန ေပ့ါေပ့ါစား သေဘာမျိးေပ့ါ။ ေပ့ါေပ့ါေနတတ်ေပမယ့်
မူလပထမ စိတ်ဓာတ်ကေလးကေတာ့ ေကာင်းရှာ ပါတယ်။
မရှိခဏကိုလည်း တကယ်ချစ်လိုရယ် မဟုတ်ဘဲ အေပျာ်ရည်းစား
သေဘာထားမိရာမှ တကယ်ယူမိေတာ့မလို။
ေရယဉ်ဆင့် ြပန်ေတွးရင်း လန်သွား၏ ။
သူမ မှားေတာ့မလိုပါလား။ ဘယ်လိုပဲ လက်ထက်စာချပ်မှာ
လက်မှတ်ထိုးထားမယ်ဆိုဆို စကစာချပ်ကေလးတစ်ေစာင်က လူှစ်ေယာက်ကို
ထိန်းချပ်ိုင်မှာမိုလိုလား။ လူမသိ သူမသိ အိမ်ေထာင်ေရး တစ်ခုကိုေလ။
လူသိရှင်ကား အိမ်ေထာင်ေရးေတွေတာင် ကွဲကပဲက

မခိုင်မဲကတာေလ။ တစ်ခုခုဆို မိန်းကေလးဘက်ကပဲ နစ်နာမှာ။ ေတာ်ပါေသးရဲ။
မသွားြဖစ်ေသးခင် အသိတရားဝင်လာလို။
မီးမီးလမင်းကေတာ့ ေရယဉ်ဆင့်နဲ မတူ။ မီးမီးက
စဉ်းစားေတွးေခလွန်းလို ခက်ေနတာ။ ေတွးလိုက်ပီဆိုရင်လည်း တဆုံးထိ
အကီးကီးေတွ ေတွးပစ်တာ။
ထိုေကာင့်လည်း မီးမီးလမင်း ဘ၀မှာ အမှားအယွင်း သိပ်မရှိေပမယ့်
လက်လတ်လိုက်ရတဲ့ အခွင့်အေရးေတွ မနည်းေတာ့။
မီးမီးေရာ ေရယဉ်ဆင့်ပါ ကုမဏီတစ်ခုမှာ အလုပ် လုပ်ကသည်။
မိဘေတွက ေြပလည်တာမို ြပန်ပိုစရာမလို။ ကိုယ်ရ ကိုယ်သုံး။ စု ။
စုလိုသာ ေြပာရတာ ပါေလ။ ရတဲ့ လစာက
စားဝတ်ေနေရးအတွက်ေတာင် မနည်းကျားကန် ထားရတာ ။ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်၊
အလှြပင်ပစည်းေတွ ဆိုတာကလည်း ဝယ်ရေသးတာကိုး။
လှပေကာ့မတ်မေနရင်လည်း အဆင်မေြပ။
ရန်ကုန်မိေပမှာ အလုပ်ေကာင်းရဖိုက မိန်းမေချာေလး တစ်ေယာက်
ြဖစ်ဖိုလည်း လိုအပ်သည်ေလ။
လှပေကာ့မတ်ေနဖိုက ကုန်ကျစရိတ်ကီးလှ၏ ။ ဒီေတာ့
ေရယဉ်ဆင့်တိုမှာ တစ်လ တစ်လ အေကွးမပတ်ေအာင်မနည်း စီမံခန်ခွဲေနရ၏ ။
အလှြပင်ပစည်းေတွ အေကွးနဲ ုံးမှာလာေရာင်းပီ ဆိုရင်လည်း
တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုေတာ့ ဝယ်ြဖစ်ြပန်သည်။ လူဆိုတာက လက်လွယ်ရင်
သုံးဖိုဝန်မေလး။ ပိုက်ဆံလက်ငင်းေပးဝယ်ရရင် ှေြမာပီး ဝယ်ြဖစ်မှာမဟုတ်။
အေကွးဆိုေတာ့ လက်လွယ်ကာ ဝယ်ြဖစ်သည်။
လကုန်လို လစာထုတ်ရက်ေရာက်ေတာ့မှ ှေြမာတာ။ လစာထုတ်ရက်

အေကွးဆပ်ဖို ဆိုလက်ကတွန်ေနပါသည်။ အဲဒီ လိုနဲပဲ ဘာြခးတစ်ြပားမှ
မစုမိပါဘူးေလ။ ဒါေပမယ့် ေလာကကီးက ေနတတ်ရင် ေကျနပ်စရာကီးပဲ။
ဒီလိုနဲပဲ…။

**

ေချာင်းသာသွားဖို ေြပာထားမိပီးမှ ပိုက်ဆံမရှိ၍ မသွားြဖစ်သလို
စိတ်ထဲကလည်း ေရယဉ်ဆင့်အေပ အြမင်သိပ်မကည်သြဖင့် ခပ်တန်းတန်းပဲ
ဆက်ဆံမိသည်။
ေရယဉ်ဆင့်ကလည်း ခပ်ုံုံမှ မဟုတ်တာ။ သူြဖစ်ေနတာကို
အကဲခတ်မိပါ၏ ။ ပိုက်ဆံမရှိလိုေတာ့ မထင်။ သူမ စိတ်ကို တမင်စမ်းသပ်သည်ဟုပဲ
ထင်တာ။ ြဖစ်ချင်ေတာ့ သူမက လိုက်မယ်၊ လက်မှတ်ထိုးမယ်နဲ လုပ်ထားတာကိုး။
သူမကို အထင်ေသးသည်ဟုပဲ ထင်ြမင်မိသည်။ ဒီလိုနဲ သူတိုှစ်ေယာက်
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်မေြပာဘဲ တစ်စထက်တစ်စ ေဝးကွာလာသည်။
အကင်နာ မစစ်တာလည်း ပါမည်။ တကယ်သာ ချစ်ရင် ေဝးိုင်
ေအးိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးေလ။
ဒီလိုပဲ ြပတ်သွားခဲ့တဲ့ သမီးရည်စားေတွ အများကီးေနမှာပါ။
သမီးရည်းစား ြပတ်တာက ချစ်သူေတွ ခွဲခွာရသလို နာကျင်ခံစားမလည်း မနက်နဲပါ။
ေရယဉ်ဆင့်က အချစ်ကို ေပ့ါပျက်ပျက် ထားသလို မရှိခဏကလည်း
ေတာ်ကီငေပွး။ ညက်လည်း ခဏ။ အဆင်မေြပလည်း ခဏေပ့ါ။
ေရယဉ်ဆင့်က ဘာမဆို အေလးအနက် မထားဘဲ ေပ့ါေပ့ါကေလး

ေတွးတတ်သလို မရှိခဏကလည်း လူကသာ တစ်ြပားမရှိတာ။ ေတာ်ကီကေတာ့
အြပည့်ပဲ။ ဇ၀နာဏ် ဟာသာဏ်ကလည်း ရင်မှရင်။ အေြပာေလး
အေသာေလးေတွနဲ မိန်းကေလးေတွကို ေခတတ်မှ ေခတတ်။ ုပ်မရှိေပမယ့်
ေတာ်ကီရှိုံနဲ ေပွးလိုရေနသည်ေလ။
ခုက ကိုရီးယားေခတ်ကိုး။ မိန်းကေလးက စရမှာလားရှင်
ဇာတ်လမ်းေတွ ေခတ်စားေနတာကိုး။ သမီးရည်းစားေတွ ေအာ်ကီးဟစ်ကျယ်
ရန်ြဖစ်ခန်းေတွ ြပတတ်တဲ့ေခတ်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ေြပာရရင် ယဉ်ေကျးမေတွ
ယိုယွင်းပီး ိုင်းပျကမ်းတမ်းလာေသာေခတ်။ အပျိစစ်စစ် ရှားေသာေခတ်။
ဒါေပမယ့် အဲဒီ ေခတ်ကီးကို ဆန်ခါတိုက်ချရင် အဖိုးတန်
အကွင်းအကျန်ေလးေတွ ေလာက်ေတာ့ ဆန်ကာတင်ေလာက်ပါရဲ။
တြဖည်းြဖည်း တန်ဖိုးမဲ့မဲ့လာတဲ့ ေလာကကီးမှာ
ေယာကျ်ားေတွကလည်း မိန်းမေတွကို တန်ဖိုးထားရေကာင်းမှန်းမသိေတာ့ဘူး။
ဘယ်မိန်းမမှလဲ ဆံေတာက်မထားေတာ့ဘူးေလ။ ေယာကျ်ားေတွနဲ တန်းတူ
ဘီယာေသာက်။ ေယာကျ်ားေတွနဲတစ်ဝိုင်းတည်း ဖဲထိုင်ိုက်။ ဒီေတာ့ ဘယ်မှာလဲ
တန်ဖိုး။
သုံးှစ်သုံးမိုးဆိုတာ ဆယ့်ကိုးရာစု ပုံြပင်လိုကျန်ရစ်ခဲ့ပီ။
ဒီေခတ်မှာ သုံးှစ် သုံးမိုး ေစာင့်မယ့်ေယာက်ျား မရှိေတာ့သလို
ငုတ်သီးမေထာင်းတတ်တဲ့ မိန်းမေတွလည်းများမည်။
ေခတ်ကိုက အသင့်ေဖာက်စားလိုရတဲ့ Ready made ေခတ်ကိုး။
ေခတ်မီလာတယ်လို ေြပာရမလား။ ေခတ်ပျက်လာတယ်လို ေြပာရမလား။
ဘာမှန်းေတာင် မသဲကွဲေတာ့။
ေသချာတာေတာ့ ေရယဉ်ဆင့် ေနာင်တ,ရသွားသည်။
ရည်းစားတစ်ေယာက် ထားလိုက်တာ

ေရယဉ်ဆင့်အတွက်သင်ခန်းစာေကာင်းေကာင်းရလိုက်သည်။ ဘ၀ကို တန်ဖိုးရှိ
ေအာင်ေနဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်ပါပီ။
အရင်တုန်းက အရမ်းသွက်တဲ့ ေရယဉ်ဆင့် ငိမ်သက်သွားပီ။
အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းကအစ မသိမသာ ေြပာင်းလဲလာသည်။ အချိန်မီ
အသိရလိုက်တာ အြမတ်ေပ့ါေလ။ ေခတ်ေတွဘယ်လိုေြပာင်းေြပာင်း မိန်းမက
မိန်းမပါပဲ။ ဘယ်ေလာက်ပဲ ရင်ေဘာင်တန်းတန်း မိန်းမတစ်ေယာက်ဟာ
ဘယ်ေတာ့မှ ေယာကျ်ားြဖစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
မိန်းမတိုဣေြ ကိုေတာ့ ေစာင့်ကို ေစာင့်ထိန်းရမည်။
ေရယဉ်ဆင့် ငိမ်သွားေပမယ့် မရှိခဏကေတာ့ ရည်းစားေတွ
ဆက်ထားေနဆဲ။ ေရယဉ်ဆင့်ကေတာ့ မရှိခဏကို ကည့်ကာ ေယာက်ျားေတွကို
မုန်းတီးေနမိသည်။
ချစ်ေတာင် မချစ်ရေသးဘဲ မုန်းရတဲ့ ှလုံးသားဟာ
ကျိန်စာသင့်တာပါပဲ။
အေတွအကံဆိုတာ အေကာင်းဆုံး သင်ခန်းစာေတွ
ေပးတတ်ပါတယ်ေလ။
မီးမီးကေတာ့ သူမ ေြပာင်းလဲလာတဲ့အတွက် ၀မ်းသာသတဲ့။
အလုပ်ထဲက လူေတွလည်း သူမကို အံ့သေနကသည်။ ေချာင်းသာဆို
သွားဖိုမေြပာနဲ။ အသံေတာင် မကားချင်ေတာ့။ အေပျာက်ခရီးေလးတစ်ခုအတွက်
သိကာေတွ ေရစုန်ေမျာခဲ့ ရတယ်။ အဲဒါေကာင့် ေြပာကတာြဖစ်မယ်။
“ဆကို သိကာနဲ ထိန်းပါတဲ့”
သိပ်မှန်တာပဲကွယ်။

**

ေရယဉ်ဆင့် တစ်ေယာက် ငိမ်ေတာ့လည်း မီးမီးထက်ေတာင်
ငိမ်သွားေသးသည်။
အဝတ်အစားကအစ ဣေြရရ ပုံစံေလးေတွပဲ ဝတ်ေတာ့သည်။
ဣေြရရ ဆိုလို ရင်ဖုံးနဲ ချိတ်လုံချည်နဲပဲ ဝတ်တာမျိးကို ေြပာတာမျိး မဟုတ်ပါဘူး။
လှလှပပ လုံလုံြခံြခံ မိန်းမ ဆန်ဆန် ေလးေတွ ေရးဝတ်တာကို ေြပာတာပါ။
မျက်ှာေပမှာလည်း ကာလာေတွ မရှိေတာ့။
မျက်ှာအြပင်အဆင်ကအစ အငိမ်ေလးေတွ ြဖစ်သွားသည်။
ုံးကလူေတွေတာင် မီးမီးနား လာစပ်စုကသည်။
“ေရယဉ်ဆင့် ေတာ်ေတာ်ေြပာင်းလဲသွားတယ်ေနာ်။
ဘာြဖစ်သွားတာလဲ”
“လိမာသွားတာေပ့ါဟယ်”
“အေကာင်းတစ်ခုခု မရှိဘူးလား”
“မီးမီးလည်း ဘယ်သိမလဲ။ သူ ဘာသာသူ ေြပာင်းလဲတာပဲဟယ်။
ဘာြဖစ်လိုလဲ။ ရှင်တိုက အားေနသူများအေကာင်းပဲ လိုက်စပ်စုေနတယ်”
“မီးမီးတိုများ ေရယဉ်ဆင့်ကိုထိရင် နာမှနာ။ သူေယာက်မ ကျေနတာပဲ”
“ငါေရာ သူပါ အစ်ကိုေတွ ေမာင်ေတွ မရှိလိုေဟ့
ရှိရင်ေတာ်ပစ်လိုက်မယ်”
“ဟွန်း”
မီးမီးက ေရယဉ်ဆင့်ကို ကာကွယ်သည်။ ဟုတ်တယ်ေလ။ အချစ်ဆုံး

သူငယ်ချင်းေတွပဲ။ တစ်မိဆီက လာပီး အလုပ်မှာ ဆုံကတာ ဆိုေပမယ့်
ငယ်ေပါင်းေတွလို ခင်သွားမိတာလည်း ေရစက်ပါလိုေနမှာေပ့ါ။
ေရယဉ်ဆင့် ပထမေနတဲ့ အေဆာင်မှာ အဆင်မေြပသြဖင့်
မီးမီးတိုအေဆာင်ကို ေြပာင်းလာေတာ့ သွားအတူ လာအတူ ပိုပီး
ပါတနာကျသွားတာေပ့ါ။
ေအးတဲ့ မီးမီးနဲ ခပ်သွက်သွက် ေရယဉ်ဆင့်တို Type ချင်း မတူေပမယ့်
အရမ်းကိုေပါင်းလို ရခဲ့ကတာေလ။ စိတ်ချင်းလည်း ညီက၏ ။
ခုေတာ့ ပိုေတာင် ကိုက်ညီသွားပီ။ ေရယဉ်ဆင့်လည်း ရည်းစားနဲ
ြပတ်သွားေတာ့ အရင်လို အြပင်ကို တလှပ်လှပ် မထွက်ေတာ့ဘဲ အားရင်
အေဆာင်ကပ်ကာ စာအုပ်ေတွနဲပဲ အချိန်ကုန်ေနသည်။
မီးမီးတို ေရယဉ်ဆင့်တိုက Facebook ကို သိပ်မသုံးက။ ကည့်လည်း
ခဏတြဖတ်ပဲ။ Facebook ထက်စာအုပ်ကို ပိုကိက်ကသည်။
လိုင်းမေကာင်းတဲ့ အင်တာနက်ကို စိတ်မရှည်။ အင်တာနက်မှာ
စာဖတ်ရတာ ပိုက်ဆံပိုကုန်သလိုပဲ။ ဖုန်းေငွြဖည့်ကတ်များ ေဟာတစ်ကတ်
ေဟာတစ်ကတ်ပဲ။
ထိုေကာင့် စာအုပ်ပဲ ဝယ်ဖတ်ြဖစ်ေတာ့သည်။ Facebook ထက်
စာအုပ်ကို ပိုကိက်တဲ့ ေကာင်မေလးေတွ အြဖစ်ြပတိုက်ေတာင် ပိုသင့်သည်။
မီးမီးနဲ ေရယဉ်ဆင့် ုပ်ကေလးေတွကလည်း တစ်မျိးစီ လှကသည်။
တစ်ခုပဲ။ မီးမီးက ေသချာအေသးစိတ် ဂုတစိုက် ြပင်ဆင်ထားေသာ အလှြဖစ်ပီး
ေရယဉ်ဆင့်ကေတာ့ မြပမြပင် ပင်ကိုလှ ြဖစ်သည်။
ေြပာရမယ်ဆိုရင် ေရယဉ်ဆင့်က ပိုလှသလိုပဲ။ ေရယဉ်ဆင့်က
သူမဘာသာ လွတ်လပ်ေအးေဆးစွာ ေနတတ်ပီး မီးမီးကေတာ့

အမဲစည်းကမ်းေတွနဲ စနစ်တကျ ေနတတ်သည်။
မီးမီးနဲ ေရယဉ်ဆင့်ကို ယှဉ်ကည့်ရင် တစ်ခုခု ကွာဟေနသလိုေတာ့
ခံစားရသည်။ မီးမီးရဲ smart ကျမနဲ ေရယဉ်ဆင့်ရဲ free style တို တူေတာ့မတူ။
ဘာမတူမှန်း ေသချာမေြပာိုင်ေပမယ့် ေရယဉ်ဆင့်ပုံစံကို ပိုပီး
သေဘာကျမယ့်သူက များမည်ထင်ရဲ။

**

ထိုေနက ေရယဉ်ဆင့် တစ်ေယာက်တည်း Junction square
ဘက်ထွက်လာလိုက်သည်။ city mart မှာ ဝယ်စရာေလးရှိလိုပါ။ လာရင်းနဲ lotteria
မှာ ဘာဂါနဲအေအး ဝင်တွယ်လိုက်သည်။ ဇာတ်လမ်းက အဲဒီ မှာ စတာပါပဲ။
ေရယဉ်ဆင့် စားစရာေတွ ဝယ်ပီးမှ စားစရာဗန်းမ,ပီး
ထိုင်ခုံလိုက်ရှာတာ။ တစ်ခုံမှမလတ်။ ခုံတိုင်းလူရှိေနသည်။ ေအာက်ထပ်ေရာ
အေပထပ်ပါ လူြပည့်ေနသည်။ ေနာက်ဆုံး စားစရာေတွကို
ပါဆယ်ပဲထုပ်ေတာ့မယ်ဟု ဆုံးြဖတ်ကာ ေအာက်ြပန်ဆင်းဖိုြပင်ေတာ့။
“ဒီမှာ လာထိုင်လိုက်ေလ။ ကန်ေတာ် စားလိုပီးပီ”
မွန်ရည်သန်ြပန်ေနေသာ ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်က
ေနရာဖယ်ေပးသည်။
“ေကျးဇူးပဲ”
“ရပါတယ်”
ေရယဉ်ဆင့်က ေကျးဇူးစကားကို အြပံးမပါပဲ ခပ်တည်တည်

ေြပာလိုက်သည်။ ေကာင်ေလးေတွကို ြပံးမြပချင်ဘူး။ ေကာင်ေလးကလည်း
ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ ေရာလို ေဖာလိုစိတ်ရှိပုံမရ။
ုပ်ကေလးကေတာ့ သန်ြပန်သားနားေနသည်။
တကယ်ေတာ့ ထိုေကာင်ေလးက ပီတိေကျာ်ပါ။
ပီတိေကျာ် တစ်ေယာက် အေစာကီးတည်းက သူမကို ြမင်ပါသည်။
သူမပုံစံကို ကည့်ရတာ ထိုင်စရာမရ၍ စိတ်ပ်ေနပုံမို သူြမန်ြမန်စားပီး
ဖယ်ေပးလိုက်တာ။
သူမကိုကည့်ရတာ ရင်ထဲကို ေအးငိမ်းသွားေစသည်။
ေနရာဖယ်ေပးချင်စိတ်ေတွလည်း အလိုလို ေပလာတာမို။ ပီတိေကျာ်က
ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်ကို မျက်စိထဲ ြမင်ခဲပါသည်။
သူဘာသာ ေအးေဆးေနတတ်ပါသည်။ ေကာင်ေလးေတွကို
စိတ်ဝင်တစား မရှိလှပါ။ ခု ဒီေကာင်မေလးကျမှ ဘာြဖစ်လို
သတိထားမိသွားပါလိမ့်မည်။
City mart ထဲမှာ တစ်ကိုယ်ေရသုံးပစည်းေလးေတွ ဝယ်ပီး
စာအုပ်စင်ဘက် ေမေနတုန်း ထိုေကာင်မေလးလည်း စာအုပ်လာကည့်တာနဲ
တိုးြပန်ပါသည်။ သူမက စာအုပ်ေတွနဲ ေမွေလျာ်သူေလးေပ့ါ။ ပိုပီး
သေဘာကျသွား၏ ။ သူမကေတာ့ သူမအာုံနဲ သူမ။ သူကို သတိထားမိပုံမရ။
ပီတိေကျာ်က ေရယဉ်ဆင့်ကို မရှိခဏရဲ ေချာင်းသာမေလးမှန်း မသိပါ။
ရည်းစားများတဲ့ မရှိခဏက သူရည်းစားေတွနဲ မိတ်ဆက်ေပးေလ့ မရှိပါ။
ေချာင်းသာသွားမယ့်ကိစေတာင် ဦးကပ်ေစးဆီက ပိုက်ဆံေချးလို သိကတာပါ။
ေရယဉ်ဆင့်ကလည်း ပီတိေကျာ်ကို မသိပါ။ ပီတိေကျာ်ကေတာ့ သူမကို
လိုက်ခိုးကည့်ရင်း သူမသုံးတဲ့ အသုံးအေဆာင်ပစည်းေလးေတွကို တံဆိပ်ကအစ

သိခွင့်ရလိုက်သည်။
ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ သူမ မသိေအာင် လိုက်ခိုးကည့်ေနမိသည်။
သူမ တကစီငှားပီး ြပန်သွားသည်။စမ်းေချာင်းဘက်ကို ငှားသွားတာပါ။
မလိုက်ေတာ့ပါဘူး။ ရန်ကုန်မိမှာ ကားတစ်စီးနဲ ေနာက်ကားတစ်စီးကို
ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်ဖိုကသိပ်မလွယ်ပါ။
ကံကံရင်ေတာ့ ြပန်ဆုံဦးမှာေပ့ါေလ။ ပီတိေကျာ်ထိုေနက
ြမးဖျေနသည်။ စိတ်ထဲမှာ အလိုလို ေပျာ်ရင်ေနတာ သူမနဲ ေနာက်တစ်ခါ
ထပ်ဆုံရဦးမှာပဲလိုအလိုလို ယုံကည်ေနမိသည်။
ပီတိေကျာ်ရဲ ရန်ခုန်သံေတွ ိုးထလာပီ ထင်ပါရဲကွယ်။
အေဆာင်ြပန်ေရာက်ေတာ့လည်း သူငယ်ချင်းေတွကို
ရင်ဖွင့်ချင်ေနမိသည်။
“ငါ ဒီေန ေကာင်မေလးတစ်ေယာက် ေတွခဲ့တယ်ကွ”
“ဒီေနမှ ေတွတာလား။ အရင်ေနေတွကေရာ မေတွဘူးလား။
ေကာင်မေလးေတွ ဒီေလာက်ေပါတာ။ မင်းက တစ်ေယာက်တည်း ေတွခဲ့တာလား…
ဟက် ဟက်”
“ခွီး…ခွီး”
“ဟီး…ဟီး”
“ဟား…ဟား”
“ဟိုးဟိုး…ဟဲဟဲ”
သူကို အသံမျိးစုံနဲ ဝိုင်းရယ်ေနကသည်။
“မင်းတိုကလည်းကွာ။ ငါ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သိရဲသားနဲ”

“မသိပါဘူး။ ဘာကိုဆိုလိုချင်သလဲ”
“ဆိုလို ဆိုတာ ဟိုတီဗီေကာ်ြငာထဲက Solo အကျေကာ်ြငာကို
ေြပာတာလား…ခစ် ခစ် ခစ်”
“အဟင့်…အဟင့်…ညား…အဲဒီ ေကာ်ြငာထဲက မင်းသမီးအိုက်တင်
လုပ်ြပရမလား”
“ေတာ်ပီကွာ၊ မေြပာေတာ့ဘူး”
“ေကာင်းေလစွ ေမာင်ငပိ”
“ခုမှပဲ နားေအးေတာ့မယ်”
သူတို ဝိုင်းေလှာင်ေနတာနဲ ပီတိေကျာ် စိတ်ဆိုးသွားသည်။

**

မီးမီးနဲ ေရယဉ်ဆင့် လက်ဖက်တစ်ပွဲသုပ်ပီး စာအုပ်ကိုယ်စီနဲ
ှပ်ေနကသည်။
ဒီေနက သူတိုှစ်ေယာက် နားရက်တိုက်လို ေစျးအတူဝယ်ပီး
ချက်ြပတ်စားေသာက်ပီးပီ။ ေလာ်ဖွပ် ေရချိးပီး သနပ်ခါး အေဖွးသားနဲ ှပ်ကပီ။
“ေရယဉ်ဆင့်”
“ေြပာ”
“ငါတို တစ်ေန တစ်ေန ုံးသွားလိုက်၊ နားလိုက်၊ စားလိုက်၊
ေသာက်လိုက်နဲ လုပ်ေနကမယ့်အစား အလုပ်လုပ်ရင်း တစ်ဖက်ကေန ဒီထက်ပိုပီး
တိုးတက်ရာ တိုးတက်ေကာင်း တစ်ခုခုလုပ်ရင် မေကာင်းဘူးလား။ ဥပမာ

သင်တန်းတစ်ခုခု တက်တာမျိးြဖစ်ြဖစ်ေပါ့ဟာ”
“ငါတိုက ေတာ်ေတာ်အားတာကိုး”
“ဒီလိုပဲ အပင်ပန်းခံပီး အချိန်ကို ေပးရမှာေပ့ါ”
“နင်က ဘာသင်တန်း တက်ချင်တာလဲ”
“ဘာသာစကား တစ်မျိးမျိး။ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ကို
အေထာက်အကူြဖစ်မယ့် သင်တန်းမျိး ေပ့ါ။ ဒီအတိုင်းဆို ဘာမှမတိုးတက်ဘူး”
“ဟုတ်တယ်။ငါတို အင်တာေနရှင်နယ် အသုံးအှန်း ြဖစ်တဲ့
အဂလိပ်စာကို ထပ်ေလ့လာ ကရင် မေကာင်းဘူးလား”
“ငါတစ်ခုလည်း စဉ်းစားမိတယ်ဟာ ကုမဏီအလုပ်ဆိုတာ သူေဌးဖားရ။
မန်ေနဂျာ မျက်ှာကည့်ရနဲ တစ်ခါတစ်ခါကျေတာ့လည်း စိတ်ပိန်တယ်။ငါကေလ
အလုပ်သာလက်နဲ မြပတ်ေအာင် လုပ်လိုက်ချင်တာ။ ပါးစပ်နဲ ဖားရတာ ေလာက်
စိတ်ဆင်းရဲ ပင်ပန်းတာ မရှိဘူး သိလား”
“နင် ဆိုလိုချင်တာက”
“ငါတို တစ်သက်လုံး ကုမဏီလုပ်မှလား။ ရတဲ့ လစာက ရရစားစား
ဝါးဝါးမျိမျိနဲ မကီးပွားဘူးဟ”
“ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို ဆိုတာကလည်းအရင်းှီးမရှိဘူးေလဟာ”
“ငါတို ဒီဇိုင်နာသင်တန်းတက်ရင် မေကာင်းဘူးလား”
“ငါ ဝါသနာမပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခု လုပ်တယ်ဆိုတာ ဝါသနာပါမှ
ေပျာ်ေမွတာ။ ဝါသနာအရင်းခံပီး လုပ်ေတာ့တိုးတက်တယ်။ ဝါသနာမပါရင်
သိပ်စိတ်မဝင်စားေတာ့ ေတာ်ုံနဲ မြဖစ်ေြမာက်ဘူးဟ”
“ငါကေတာ့ ဝါသနာပါတယ် ေရယဉ်ဆင့်ရဲ၊ ငါ ဒီဇိုင်းနာသင်တန်း

တက်မယ်”
“ေကာင်းတယ် တက်။ ငါကေတာ့ အလှြပင်တာ ဝါသနာပါတယ်။
အလှအပအတွက် အဝတ်အစား၊မိတ်ကပ်၊ ဖိနပ် အကုန်ကိက်။ ငါ Online shopping
ေလးတစ်ခုေထာင်ရင် ေကာင်းမလားလို”
“Delivery system နဲလား”
“ေအးေပ့ါ”
“အဲဒါကျေတာ့ နင် အခု အလုပ်တစ်ဖက်နဲ အဆင်ေြပပ့ါမလား”
“စမ်းကည့်မယ်ေလ။ ေနာက်ပိုင်းအဆင်ေြပရင် ေြပသလို လုပ်ရမှာေပ့ါ”
“ေအး…အဲဒီ အကံလည်း မဆိုးပါဘူး။ လန်းသားပဲ”
“အလုပ်နဲလက် မြပတ်ဘဲ ေရှာ့ပင်အတွက် အချိန်မေပးိုင်တဲ့
သူေတွအတွက် အဖိုးနည်းဝန်ပါ ေစျးှန်းချိတာေလးေတွပဲ စမ်းကည့်မယ်ေလ”
“ေကာင်းသားပဲ”
သူမတိုှစ်ေယာက် အိပ်မက်ကိုယ်စီ စတင်မက်ကပါသည်။
လူငယ်ဆိုတာ အိုင်ဒီယာ ရှိတယ်။ တကယ်လုပ်ဖိုပဲလိုတာပါ။ တကယ်
ကိးစားတဲ့သူအဖို မြဖစ်ိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။

**

တစ်ုံးလုံး ဆူညံသွားသည်။ အဓိကေတာ့ ေပျာ်လို ေအာ်ဟစ်ကတဲ့
အသံေတွ များပါသည်။ အနည်းငယ်ေသာ ညည်းညသံတချိလည်း တိုးလျစွာ။
အေကာင်းကေတာ့…

ုံးရှိ ကုမဏီဝန်ထမ်းအားလုံးကို ေချာင်းသာပိုမည်။ အားလုံး
မလိုက်မေနရ။ မလိုက်ဘူးဆိုရင် သူေဌးကို တိုက်ိုက်ေြပာ။
စရိတ်ငိမ်းပိုမယ့် အပန်းေြဖခရီးကို ဘယ်သူ မလိုက်ချင်ပဲရှိပ့ါ။ဒါေပမယ့်
တချိ တချိ အတွက်ေတာ့လည်း မလိုက်ချင်တဲ့ အေကာင်းေလးေတွ ရှိတာေပ့ါေလ။
ဥပမာ ကေလးအငယ်ရှိတဲ့ အမျိးသမီးဝန်ထမ်း၊ သက်ကီးရွယ်အိုမိဘရှိတဲ့သူတို၊
ညားကာစ လင်မယားတို စသြဖင့် အပူအေညာင့်ရှိတဲ့ သူေတွကေတာ့
မလိုက်ချင်ကဘူးေပ့ါ။
မေပျာ်တဲ့ထဲမှာ ေရယဉ်ဆင့်လည်း ပါသည်။ ေရယဉ်ဆင့်ကလည်း
ေချာင်းသာကို စိတ်အနာကီး နာေနတာပါ။
စိတ်နာပါတယ်ဆိုမှ တည့်တည့်ကီးကို သွားရမလိုြဖစ်ေနသည်။
ေချာင်းသာကို သွားချင်လွန်းလို သူမဂုဏ်သိကာေတွ
စုတ်ပဲခဲ့ဖူးသည်ေလ။ ေချာင်းသာကို သိပ်ကိုသွားချင်ခဲ့တာပါ။ သွားချင်လွန်းလို
အဆင်ြခင်မဲ့ လုပ်ရပ်လုပ်ခဲ့လို သူမဂုဏ်သိကာ ထိခိုက်ခဲ့ရတာ ။
အဲဒီ ေလာက် သွားချင်ခဲ့တဲ့ ေချာင်းသာကို မြဖစ်မေန သွားရမတဲ့။
မသွားချင်ရင် ကျိးေကာင်းခိုင်လုံတဲ့ ဆင်ေြခေပးိုင်မှရမည်။ ေပးစရာ
အေကာင်းြပချက်လည်း မရှိ။
မီးမီးက ပခုံးတွန်ြပသည်။
“အဲဒါပဲေဟ့ ရတာ မလို လိုတာမရ ဆိုတာ”
“နင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ေရယဉ်ဆင့်”
“ငါမလိုက်ဘူးဆိုရင် အလုပ်ထွက်ုံပဲ ရှိေတာ့တယ်”
“တစ်ခါတေလကျရင် ပစပန်ကိုပဲ တည့်တည့် ေတွးတာ
စိတ်သက်သာတယ်ဟ။ အတိတ်ဆိုတာကီးကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ေတာ့။ ပီးတာ့

ေချာင်းသာက သူဘာသာ သူေနတာပါဟ။ ရန်ကုန်နဲ မိုင်ရာေကျာ်ေတာင်ေဝးတာ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် နင် သိပ်သွားချင်တဲ့ ေချာင်းသာကို သွားရမှာ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲသာသွား။
သူေဌးက သေဘာေကာင်းပီး ေစတနာနဲ ပိုေပးတာ။ ငါတိုကေတာ့ အြပတ်ကို
ေပျာ်ပစ်လိုက်မယ်ေဟ့။ စရိတ်ငိမ်း သွားရမှာ ဂွဒ်တယ် ေရယဉ်ဆင့်ေရ”
“ဟွန်း… မီးမီး မ ေတာ်ေတာ် ေပျာ်ေနတယ်ေပ့ါ”
“ဒါေပ့ါဟ။ေရေဆာ့ဖို ေဘာင်းဘီတို ခေရဇီကာလာေလးေတွ
လိုက်ရှာဝယ်ရဦးမယ်…ခိ ခိ”
“ဂါဝန်လှလှေလးေတွလည်း ဝယ်ရမယ်။ ကမ်းေြခမှာလမ်းေလာက်ဖို”
“အံမယ် စိတ်ပါလာပီေပ့ါ”
“အနာတစ်ဝက်နဲပါဟယ်”
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ဟာ ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါး ေပ့ါေပ့ါပါးပါးေပ့ါ”
“ငါေလ ေချာင်းသာဆိုတိုင်း သင်းကို စိတ်နာနာနဲသတိရတယ်။
သတိတရ မဟုတ်ဘူးေနာ်။ စိတ်နာပီး သတိရတာ ”
“ကဲပါ..ေခါက်ထားလိုက်ေတာ့။ အမှားဆိုတာ သင်ခန်းစာပဲေပ့ါ။
ေတာ်ကာ ေချာင်းသာ ကမ်းေြခမှာ ဘဲေချာေချာေလးေတွရင် ေတွဦးမှာေပ့ါ”
“ေတာ်ပါပီ။ စိတ်ကုန်လွန်းလို”
“ဒါဆိုေတွသမ ေကာင်ေလးေချာေချာေလးေတွ အကုန်နာဟာ…ေနာ်…
ဟင့်”

**

