လူတစ်ေယာက်ရဲ ှလုံသားကိုဖွင့်ိုင်ဖို ဆိုရင်
ှလုံးသားချင်းသာ နားလည်ိုင်တဲ့
ှလုံးသားရဲ Password
ကိုသိထားမှ
အမတတရမတတမ
ကမာေပမှာ
သားသမီးအေပ
နားလည်ိုင်စွမ်းအရှိဆုံးေသာ
အေဖနဲ အေမ…
ဘဝရဲ အဓိပာယ်ေတွကို
ပိုပီးေလးနက်လှပ
ြပည့်စုံလာေစခဲ့တဲ့
ဘဝအေဖာ်မွန်ေမာင်နဲ သမီးေလးကို
အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်လက်…
လွန်းထားထား (ေဆးတကသိုလ်)
ငါက ငါ့ဘ၀ကို

ငါကိုယ်တိုင်ရဲ
လက်ေတွေြခေတွနဲ ပဲ
တည်ေဆာက်ချင်တဲ့ သူေလ…
ငါ့အတွက်ကျေတာ့ ငါ့ရဲ ရင်းှီး ြမပ်ှံမက
အလှအပပဲ…
တစ်သက်လုံး လှလှပပ…
ေကာေကာ့ေမာ့ေမာ့ကေလးေနပီး
လိမာပါးနပ်တဲ့ သူေဌးကေတာ် လှလှေလးပဲလုပ်ေတာ့မယ်။
အဲဒါ ငါ့ဘ၀ရဲ ဒဿန…
ငါ့အတွက်ေတာ့ အေပယံအေရးြပားအလှထက်
စိတ်ှလုံးအလှက ပိုအေရးကီးတာပါ။

အခန်း (၁)
ေကာ်ဖ ီဆ ိုင ်က ေလးထဲမ ှာ သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက် မျက်ှာချင်းဆိုင်
ဆုံကပီဆိုရင်ြဖင့် ထုံးစံ အတိုင်း အကရာက မှာ ထားေသာ ေကာ်ဖီခွက်
လှလှကေလးကို i phone ကေလးှင့် ဓာတ်ပုံိုက်ယူ လိုက်ကာ ချက်ချ
င်းပဲ facebook ေပသို လှမ်းတင်လိုက်ပီးပီ။ ‘ေဘာ်’ကေတာ့ ‘အကရာ’
ကို အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကေလးအြဖစ် သူငယ်တန်းကတည်းက ချစ်ခ

င် ေပါင်းသင်းခဲ့သူမို ‘အကရာ့’ အေကာင်းကို ကကီးကေန အ,အထိ
ေကျညက်ေနေအာင် သိခဲ့ပီးသား။
“ ‘သည်း’ရယ် . . . နင့်မလဲ တစ်ေနတစ်ေန အဲဒီ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ ပဲ ှစ်
ပါးကည်ေနေတာ့ပါ လားဟယ်၊ ဆိုင်မှာ သွားစားရင်းလည်း ဟင်းပွဲ
ေတွကို ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်တင်၊ အိမ်မှာ ချက်ေတာ့လည်း ဓာတ်ပုံိုက်ပီးတင်၊
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းေတွ အမျိးမျိးထွင်ဝတ်ပီးေတာ့လည်း ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်တင်၊
အိပ်ရာက

ိုးေတာ့လည်း

မနက်ိုးစ,အလှကိုတင်၊

ေရချိးပီးေတာ့လည်း ေရချိးပီးစ,အလှကိုတင်၊ လှလှပပ ကေလး ြပင်
ဆင်ပီးေတာ့လည်း တင် . . . တစ်ေနတစ်ေန နင်ဒါနဲ ပဲ အချိန်ကုန်ေန
ေတာ့တာပဲေနာ်၊ ငါ နင့်ကို ကည့်လို ကို မရေတာ့ဘူး၊ တစ်ေနမှာ ှစ်ဆ
ယ့်ေလးနာရီမှာ နင် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် လုပ်ချိန်ဟာ ဆယ့်ေလးနာရီ မက,ဘူး
သိလား၊ ဒါေတာင် အိပ်ချိန်ရှစ်နာရီထဲက အိပ်မက်ထဲမှာ လှမ်းပီး လုပ်
ေန ေသးတာ ငါ မြမင်ရလို ၊ နင်တကယ် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကို (addict) စွဲစွဲလ
န်းလန်း ြဖစ်ေနပီေနာ်၊ ငါတကယ်ေြပာတာ . . . အရည်မရအဖတ်မရ၊ န
င်

အဲဒါလုပ်လို

ဘာေတွများ

အကျိးေတွ

ရှိလာသလဲ၊

ငါ့ကို

ေြပာြပစမ်းပါ”
ထုံးစံအတိုင်း ‘ေဘာ်’က အမယ်အိုေပါက်စ,ကေလးလို တဖျစ်ဖျစ်
ေတာက်ေတာက်ှင့် ြမည်တွန်လည်း ‘အကရာ’တို က မြဖံေရးချ မြဖံ
ထဲက . . .။
“ဟာ . . . အေရးထဲ လာေညာ်မေနပါနဲ ‘ေဘာ်’ရာ၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်လုပ်
တာ social networking လုပ်တာဟဲ့၊ နင်ဘာသိလဲ၊ ကမာအရပ်ရပ်က
သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွ အေပါင်းအသင်းေတွ အများကီးနဲ ခင်မင်ရင်းှီးရ
တယ်၊ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး ကွန်ရက်ကို ြဖန်ကျက်ိုင်သေလာက် ြဖ

န်ကျက်ထားိုင်မှ ငါ အြမင်ကျယ်မှာ ေပါ့၊ ငါ့မှာ ိုင်ငံတကာက သူငယ်
ချင်းေတွ ငါးေထာင်ရှိေနပီ၊ သူတို က လာလာ add ကတာေနာ်၊ ဒါ
ေတာင် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်က သူငယ်ချင်း ငါးေထာင်အထိပဲ limit ေပးထားလို
၊ တစ်ေနတစ်ေန ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပမှာ သူငယ်ချင်းေတွနဲ စကား ေတွဖလှ
ယ်၊

အသိေတွဖလှယ်၊

comments

ေတွ

အြပန်အလှန်ေပးက၊

ကိုယ့်အေကာင်းကိုယ် update လုပ်၊ သူငယ်ချင်းေတွရဲ ချီးမွမ်းစကား
သံေတွကို သာယာေကျနပ်ရတဲ့ ခံစားမပီတိကို နင် ဘယ်နားလည်ပါ့မ
လဲ ေဘာ်ရဲ ၊ နင့်မှာ တစ်ေနတစ်ေန အလုပ် အလုပ် စာ စာနဲ ပဲ နပမ်း
လုံးေနတာ၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေတာင် ငါဖွင့်ခိုင်းလို နင် ဖွင့်ထားပီး ဘာမှ လ
ည်း active မြဖစ်ဘူးမှ လား၊ နင့်မှာ သူငယ်ချင်းေတာင် ဆယ်ေယာက်ြပ
ည့်ရဲ လား . . . ဟင်း”
‘အကရာ’က မျက်ေစာင်းလှလှှင့် ြပန်ေချပ,ပါသည် ။
“ဟယ် . . . အဲဒါ ဘာအေရးလဲ၊ ငါက နင့်လို သူငယ်ချင်းေတွ
အများကီးလည်း မလိုချင်ေပါင်၊ ငါ့အလုပ်က လူေတွေလာက်ပဲ အဆက်
အသွယ် လှမ်းလုပ်လို ရေအာင် friends လုပ်ထားတာ၊ နင့်လို celebrity
တစ်ေယာက်လိုလည်း လူချစ်လူခင် မများ ချင်ပါဘူး၊ ငါ့ဘ၀မှာ . . .
အဲဒါထက် အဓိကကျတဲ့ အေရးပါတဲ့ အလုပ်ေတွ လုပ်ေနရေသးတာ၊ အ
ချိန်မေပးိုင်ဘူးေအ့၊

နင့်ကိုေတာင်

အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းမို

သိပ်ချစ်လွန်းလို အချိန်ေပးထားတာ”
‘အကရာ’က ဘာအလှမှ ြပင်ဆင်ြခယ်သ,မထားေသာ မျက်ှာေြပာ
င်သလင်းကေလးှင့်

ေဘာ့်ကို

ံံ

မဲ့မဲ့ကေလး

ကည့်ကာ

ေခါင်းတယမ်းယမ်း ခါြပမိသည် ။ အဲဒါ PERFECT MART group ရဲ မန်
ေနဂျာမ,ကေလးတဲ့ ။

စမတ်ကျကျ ေကာ့ေကာ့ေမာ့ေမာ့ လှလှပပ မြပင်ဆင်တတ်ေသာ ‘
ေဘာ့’် ကို ‘အကရာ’ ဘယ်ေလာက်ပဲ ဒီဇိုင်းဆင်ေပးလည်း ဘယ်ေတာ့မှ
မေအာင်ြမင်ခဲ့။ ဝတ်လိုက်ရင် ရှပ်အကျကိုယ်ကပ် ှင့် ဒူးအတိ မီနီစက
တ် . . . ေလဒီရှးစ်ှင့် ဒီပုံစံထပ်တလဲလဲ။ ဆံပင်ေတွက ပခုံးဝဲဝဲ
စင်းစင်းအိအိ ပုံစံက ဒီအတိုင်း၊ PERFECT MART group ဆိုသည် မှာ ြမ
န်မာိုင်ငံမှာ ဆိုင်ခွဲများ စွာဖွင့်ထားတဲ့ စူပါမားကတ်ေတွအားလုံး၏ ပင်
မကုမကီးတစ်ခုမို ထိုကုမဏီ၏ မန်ေနဂျာရာထူးကိုရဖို ဆိုတာ ေတာ်
ေတာ် ထက်ြမက်လွန်းမှ ။ ‘ေဘာ်’က ရည်မှန်းချက်အလွန်ကီးေသာ မိန်း
ကေလး။ အဲဒါကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ‘အကရာ’သိခဲ့သည် ။ ‘ေဘာ်’
ေရာ ‘အကရာ’ေရာ၏ မိဘေတွက မချမ်းသာကပါ။ သာမန် စားိုင်
ေသာက်ိုင်ုံ ဝန်ထမ်းများ သာ။ ‘ေဘာ်’ ှင့် ‘အကရာ’က အိမ် ချင်းကပ်
လျက်။ ေကျာင်းသွားေတာ့လည်း အတူတူ . . . ကစားေတာ့လည်း အတူ
တူ။ စာကျက် ေတာ့လည်း အတူတူ။ ေနာက်ဆုံး ညအိပ်ရင်ေတာင် သူအိ
ပ်ရာကိုယ်သွားအိပ် ကိုယ့်အိပ်ရာ သူလာအိပ်ှင့် အတူတူအိပ်ခဲ့ေသာ ညီ
အစ်မရင်းချာေတွထက်ေတာင် နီးကပ်ချစ်ခင်ခဲ့သူေတွ ြဖစ်သည် ။
အဲဒီေလာက် ှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်ချစ်ကသည့်တိုင် ဒီသူငယ်ချင်းှစ်
ေယာက်က စိုက်ချင်း . . . စိတ်ဓာတ် အေတွးအေခချင်း . . .
ေလာကကီးဆီက

ရယူချင်ပုံချင်းကျေတာ့

လုံး၀ေြပာင်းြပန်

ဆန်ကျင်ကွဲြပားခဲ့သည် ။ ‘အကရာ’ က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှပေကာ့
ေမာ့ ဆန်းသစ်ေနေအာင် ဂုတစိုက် သ,ေနတတ်သူ။ ‘ေဘာ်’ကကျေတာ့
ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေပယံအလှထက် ာဏ်ပညာ ထူးခန်ထက်ြမတ်ဖို ကို
ပိုေရှတန်းတင်သူ။ တကယ်လည်း ‘ေဘာ်’က ေတာ်ပါသည် ။ ငယ်စဉ်
ကတည်းက ှစ်ေယာက်စလုံး မုန်ဖိုးစုတာ ဝါသနာပါပီး စုဗူးကိုယ်စီှင့်
စုတတ်ကပီး စုဗူးေဖာက်လင် ‘အကရာ’က အလှအပ အသုံးအေဆာင် .

. . အဝတ်အစား အသစ်အဆန်း . . . ဖိနပ်လှလှကေလးေတွ ဝယ်မည်။ ‘
ေဘာ်’ကကျေတာ့ အဲဒီပိုက်ဆံှင့် စာအုပ်ေတွဝယ်မည်။ သင်တန်းေတွ
တက်မည်။ အဲဒီလို ကွဲြပားြခားနားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည် ။
ဆယ်တန်းေအာင်ေတာ့ ‘ေဘာ်’က အီကိုယူကာ ‘အကရာ’က ရည်ရွ
ယ်ချက်သိပ်မြပင်း ထန်လှဘဲ ‘ေဘာ်’ှင့် အတူ အီကိုလိုက်ယူကာ အီကို
ကွင်းဘ၀ကို ဂုဏ်ယူတပ်မက်စွာ ခံယူခဲ့သည် ။ ေကျာင်းကေန ဘွဲရပီး
ေတာ့ ‘အကရာ’က ကိုယ်ဘာြဖစ်ချင်သလဲဆိုတာကို သိသူပီပီ ဖက်ရှင် ဒီ
ဇိုင်နာလမ်းကို ေရွးချယ်ခဲ့သည် ။ ‘ေဘာ်’ကေတာ့ ေအာင်ြမင်ေသာ
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ေယာက်ြဖစ်ဖို ရည်မှန်းချက်ြပင်းထန်ကာ ဇွဲ
သန်လွန်းသူမို MBA ဘွဲရေအာင် ေကျာင်းဆက်တက်ခဲ့ ပါသည် ။
အခုေတာ့

.

.

.

‘အကရာ’က

နာမည်ကီးမင်းသမီးေတွ၏

ဒီဇိုင်နာအြဖစ် ေအာင်ြမင်စ,ြပေန ပီြဖစ်ကာ ဘ၀ကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးက
ေလး ေပျာ်ရင်စွာြဖတ်သန်းေနခဲ့ပီ။ ‘ေဘာ်’ကေတာ့ သူ ရည်မှန်း ချက်အ
တိုင်း ဇွဲသန်သန်ှင့် ကိးစားဆဲ။ PERFECT MART group ၏ မန်ေနဂျာ
ဘ၀ှင့် ရပ်တန် မေကျနပ်ိုင်ေသး။ ရာထူးေတွ တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့်
တိုးပီး တစ်ချိန်မှာ PERFECT MART group ၏ ရှယ်ယာဝင်တစ်ေယာက်
အြဖစ် . . . ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်တစ်ေယာက်ြဖစ်ဖို အစွမ်း ကုန်ကိးစား
ေနဆဲ။ ‘ေဘာ့’် ကို ကည့်ရတာ အကရာေတာ့ ေမာပါသည် ။
“ ‘ေဘာ်’ရယ် . . .၊ နင့်အစား ငါ ေမာလိုက်တာ . . . တကယ်၊ လူရယ်
လို ြဖစ် လာပီ ဆိုမှ ေတာ့ လူဘ၀ရဲ ေပျာ်ရင်စရာအရသာေတွကို ဇိမ်ကျ
ကျခံစားရမှာ ေပါ့၊ နင်အဲဒီေလာက် အသည်းအသန်ကိးစားပီး တစ်ေန
မှာ PERFECT MART group ရဲ ဒါိုက်တာတစ်ေယာက် ြဖစ်ပါပီတဲ့ ၊ နင်
ချမ်းသာပါပီတဲ့ . . . အဲဒီ အချိန်မှာ နင့်ရဲ ုပျိလန်းဆန်းမေတွက မရှိ

ေတာ့ သေလာက်ကို ေပျာက်ဆုံးခဲ့ပီ၊ နင့်ရဲ ေဘးမှာ နင့်ကို အရိပ် တက
ည့်ကည့်နဲ ဂုတစိုက်လိုတရ ေအာင် ြဖည့်ဆည်း အလိုလိုက်ေပးမယ့် ချ
စ်ခင်ကင်နာယုယမယ့် ဘ၀အေဖာ် တစ်ေယာက်ကို နင် ကိုယ်တိုင်ေတာ
င်

သတိမထားလိုက်မိဘဲ

ဆုံးံးချင်ဆုံးံးမယ်ဟာ၊

နင့်ဘ၀က

ဘာအဓိပါယ်ရှိမှာ လဲ”
‘အကရာ’၏ စကားကို ‘ေဘာ်’က မျက်ေမှာင်ကတ်ပီး တုံြပန်ပါသ
ည် ။
“ဟဲ့ . . . ‘သည်း’ရဲ ၊ ငါက ငါ့ဘ၀ကို ငါကိုယ်တိုင်ရဲ လက်ေတွေြခ
ေတွနဲ ပဲ တည်ေဆာက် ချင်တဲ့ သူေလဟယ်၊ ဘယ်သူကိုမှ အားမကိုးချင်
ဘူး၊ မမှီတွယ်ချင်ဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်သာ ငါ့ရဲ အားထားကိုးကွယ်ရာြဖစ်ရ
မယ်၊ အဲဒီအတွက် နင် ေြပာသလို ုပျိလန်းဆန်းမေတွ ဆုံးံးလိုက်ရ
လို လည်း ငါ ဂုမစိုက်ဘူး သူငယ်ချင်း၊ ဘ၀အေဖာ်မွန်နဲ လွဲလိုက်ရလို
လည်း ငါ မနာကျင်ပါဘူး၊ ငါ ချမ်းသာချင်တယ်ေလ . . . အဲဒီေတာ့ ငါ ချ
မ်းသာေအာင် ငါ ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမှာ ၊ ဘယ်သူ ကိုမှ အားကိုးေမာ်လင့်
ေနဖို မှ မလိုတာ ‘သည်း’ရဲ ”
‘ေဘာ့’် မျက်ှာက မာန်တစ်မျိးြဖင့် ေတာက်ပေနခဲ့ပါသည် ။ ‘အက
ရာ’ကေတာ့ အြပံး လှလှကေလးြပံးလိုက်ရင်း
“အဲဒီေတာ့ နင် ပင်ပန်းတာေပါ့ ေဘာ်ရဲ ၊ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်
ဟာ သိပ်ေတာ်ေနဖို မလိုဘူး၊ သိပ် ထက်ြမက်ေနဖို မလိုဘူး၊ သိပ်လှေန
ဖို ပဲလိုတယ်၊ ပီးေတာ့ လှလှပပ အသုံးချတတ်ဖို နဲ ာဏ်ကစားတတ်ဖို
ပဲလိုတယ် သိလား၊ အဲဒါ ငါ့ရဲ လိဝှက်ချက်ပဲ၊ ငါေရာ နင်ေရာ မိဘေတွ
က သာမန်ဝန်ထမ်းေတွ၊ မချမ်းသာ မြပည့်စုံခဲ့ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ငါတို ှစ်
ေယာက်လုံးရဲ ရင်ထဲမှာ တူညီစွာ ကိန်းဝပ်ေနခဲ့တာက ငါတို သည် အရ

မ်းချမ်းသာြပည့်စုံချင်တယ်၊ အဆင့်အတန်းြမင့်ြမင့် ခမ်းခမ်း နားနားဘ
၀တစ်ခုကို အရမ်းလိုချင်မက်ေမာတယ်၊ ိုက်ထ?် ၊ အဲဒီအတွက် နင်က န
င့်ဘာသာ အပင်ပန်းခံပီး ကိးစားုန်းကန်တယ်၊ နင် တန်ဖိုးထားတဲ့ အ
ရာက ာဏ်ပညာ၊ ငါ့အတွက်ကျ ေတာ့ ငါ့ရဲ ရင်းှီးြမပ်ှံမက အလှအ
ပပဲ ေဘာ်ရဲ ၊ ငါ့ကိုယ်ငါ လှပလွန်းေနေအာင် ဆံစ,ကေန ေြခဖျားအထိ
ဂုတစိုက် ြပင်ဆင်တယ်၊ မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ထားပီး အခွင့်အလမ်း မှန်
သမကို လိမာပါးနပ်စွာ ေစာင့်မယ်၊ သူေဌးေတွက မိန်းမေချာ မိန်းမလှ
ေတွကို မက်ေမာတတ်တယ်၊ သူတို အတွက် မိန်းမ ေချာတစ်ေယာက် နံ
ေဘးမှာ ရှိရင်ြပည့်စုံတယ်၊ အဲဒီမိန်းမေချာကကျေတာ့ သူတို ဆီက ပီးြပ
ည့်စုံ ခမ်းနားတဲ့ လိုတရ ချမ်းသာကို စွဲမက်တယ်၊ အဲဒီေတာ့ တစ်ေယာ
က်ကိုတစ်ေယာက်

အြပန်အလှန်

လိုအပ်ကတဲ့

လူှစ်ေယာက်

ဆုံစည်းကတဲ့ အခါ ပွဲပီးသတည်းေပါ့၊ happily ever after ေပါ့ အဟိ”
“ဟယ်၊ နင့်ရဲ အေတွးအေခကီးကလဲဟယ်၊ မမိုက်လိုက်တာ၊ ငါက
ေတာ့ ေလာကမှာ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကလွဲပီး ဘယ်သူကိုမှ မယုံကည် မ
ေမာ်လင့်ပါဘူးဟာ၊ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ ကိုယ့် အရည်အချင်းနဲ ပဲ ချမ်း
သာချင်တယ်၊ သူတစ်ပါးကို မမှီခိုချင်ပါဘူး ‘သည်း’ရဲ ”
“အဲဒီေတာ့ နင်ပင်ပန်းတာေပါ့ ‘ေဘာ်’ရဲ ၊ ငါကေတာ့ အပင်ပန်း လုံး
၀မခံိုင်ဘူးဆရာ၊ တစ်သက်လုံး လှလှပပ . . . ေကာ့ေကာ့ေမာ့ေမာ့က
ေလးေနပီး လိမာပါးနပ်တဲ့ သူေဌးကေတာ် လှလှေလးပဲလုပ်ေတာ့မယ်၊
အဲဒါ ငါ့ဘ၀ရဲ ဒဿန ဟား ဟား”
“အေပါ့မ၊

နင်ဟာေလ

ုပ်ကေလးအရမ်းလှသေလာက်

ာဏ်ကိုကီးတယ် ဟင်း”
“ဟဲ့ . . .၊ မိန်းမဆိုတာ ာဏ်ကီးဖို ပဲလိုတာ ‘ေဘာ်’ရဲ ၊ နင်သာ ာ

ဏ်မကီးလို ေယာက်ျားေတွနဲ ရင်ေဘာင်တန်းပီး ေယာက်ျားတစ်ေယာ
က်လို ပင်ပန်းခံပီး ုန်းကန်ေနရတာေပါ့၊ မျက်ှာကိုကည့်ဦး . . . ဘယ်
ေတာ့မှ skin care မလုပ်ဘူး၊ ငါနဲ လိုက်ခဲ့ လာ၊ beauty spa သွား ကမ
ယ်၊ မျက်ှာေပါင်းတင်မယ် . . . အဆီချမယ် . . . တစ်ကိုယ်လုံးေပါင်းတ
င်မယ် . . . အဆီချ မယ်”
“ေတာ်ပါပီ ‘သည်း’ ရယ်၊ နင်နဲ ငါ ကာလာချင်းမှ မတူတာ၊ အဲဒီ ေပါ
င်းတင်တာေတွက ဘာမှ သုံးစားလို မရပါဘူး၊ ငါ့အတွက်ေတာ့ အေပ
ယံအေရြပားအလှထက် စိတ်ှလုံးအလှက ပို အေရးကီးတာပါ၊ ေပါင်း
တင်တာေတွအတွက် ကုန်ကျမယ့် ပိုက်ဆံေတွကို ငါအရမ်းှေမျာတယ်၊
အဲဒီအစား စာအုပ်ေတွဝယ်ဖတ်လိုက်ရင် ာဏ်ပညာေတွ အရမ်းတိုးတ
ယ်၊ သိချင်တာေတွ အားလုံး သိခွင့်ရဖို အတွက် စာဖတ်ရမှာ ‘သည်း’ရဲ ”
“အမယ်ေလး . . . စာမဖတ်ချင်ေပါင်၊ ပျင်းမှ ပျင်း၊ နင် စာအုပ်ဆိုင်
ေရာက်ရင်သာ ငါ့အတွက် ဒီဇိုင်နာကတ်တေလာ့ဂ်စာအုပ်ေတွ ဆွဲခဲ့ဖို မ
ေမ့နဲ ေနာ်”
“ေအးပါ၊ ဒါြဖင့် ငါလစ်ေတာ့မယ် ‘သည်း’၊ ေနလည်း ှစ်နာရီ meeti
ng ရှိတယ် . . . ုံးြပန်ရမယ်၊ နင် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ချည်းပဲ လုပ်မေနနဲ ေနာ်”
“ေအးပါဆို . . .၊ ဓာတ်ပုံိုက်ထားပီးသား အသစ်ကေလးေတွေတာ့
တင်ပါရေစဦးဟယ် . . . အဟိ”
“မိန်းမ . . .၊ နင်လှတာ တစ်ကမာလုံးက သိေစချင်တယ်ေပါ့ေလ၊ ဟု
တ်လား”
“ဒါေပါ့ေလ . . . ဒါေပါ့၊ ဒါမှ ကမာတစ်လားက ဘီလံနာကီးများ ငါ့
ရဲ အလှမှာ ဒူးေထာက် ခစားကေစသတည်းေပါ့ . . . အဟီး”

“အူးမ . . . ‘သည်း’၊ နင့်ကို အလှနတ်ဖုရားမကေလးလို ထင်ေနက
တဲ့ သူေတွက နင် ဒီလို ေပါချာချာ ူးေပါေပါကေလးမှန်း လုံး၀ သံသယ
ရ ှိမ ှာ မဟုတ်ဘူး

၊

ကည့်လည်း

တင်ဦးေနာ်၊

ိုင်ငံတ

ကာက

ဆိုက်ကိုကီးများ လည်း နင့်အလှမှာ ယစ်မူးပီး ေြခရာခံေရာက်လာက
ဦးမယ်”
“သွား . . .ေဘာ်ေငွပုလဲ . . အစုတ်ပလုပ် . . . အယုတ်ပုပ် . . . ညကျမှ
ငါနင့်ကို ဖုန်းေခ လိုက်မယ် အိုေက”
“အိုေက . . .သွားပီ . . . သည်းအကရာ၊ အရွအထ အလှအပကေလး
ေဟးေဟး”
‘ေဘာ်’က

အိုင်မခံ

အံးမေပးစွာ

လှတပတကေလး

ဆဲေရးေနာက်ေြပာင်ပီး ေကာ်ဖီဆိုင် ထဲမှ ထွက်ခွာသွားေတာ့သည် ။ ကျ
န်ရစ်ခဲ့ေသာ ‘သည်း’က စိတ်မဆိုးိုင်ဘဲ တခစ်ခစ် ရယ်ေမာရင်း ကျန်ရ
စ်ခဲ့ပါသည် ။ အဲဒီလိုပဲ ‘သည်း’ ှင့် ‘ေဘာ်’ ဟာ ညီရင်းအစ်မေတွသဖွယ်
တကျက်ကျက်ှင့် ရန်ြဖစ်လျက်ကပဲ တစ်ေနမေတွ မေနိုင်ေအာင် ချစ်
ခင်လွန်းခဲ့သည် ။ ဘယ်ေလာက်ပဲ အယူအဆ အေတွးအေခ စိတ်ဓာတ်
ချင်း စိုက်ချင်း ဆန်ကျင်ြခားနားပါေစ ‘သည်း’သည် ‘ေဘာ့’် ကို သူမတူ
ေအာင် ချစ်ခင်မိသလို ‘ေဘာ်’ကလည်း ‘သည်း’ကို အသည်းစွဲေအာင် ချစ်
ခင်ြမတ်ိုးသူ ြဖစ်ပါသည် ။

*

