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အခန္း (၁)

ကၽြ န္ေတာ့္ မိန္းမနာမည္က စုစုေအာင္ ျဖစ္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ္က သူမကို စုစု လို႔ေခၚပါတယ္။ သူမရဲ႕မိဘေတြက ျမိတ္ဘက္ကပါ။ 
တရုပ္ေသြးပါေတာ့ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ေခ်ာေခ်ာသန္႔သန္႔ေပါ့။ ေမြးခ်င္းညီအစ္မ ႏွစ္ေယာက္ရွိတာမွာ သူမဟာ အႀကီးျဖစ္ၿပီး သူသူေအာင္ 
ဆိုတဲ့ညီမတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ လက္ထပ္ခဲ့ၾကတုန္းက ကၽြ န္ေတာ္က ၃၃ ႏွစ္ စုစုက ၂၆ ႏွစ္ေပါ့။ သူသူ ကေတာ့ ၁၀ 
တန္းေအာင္ၿပီးစ ၁၆ ႏွစ္ပဲရွိပါေသးတယ္။ သူတို႔မိဘေတြဟာ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြျဖစ္ၿပီးရန္ကုန္မွာတာဝန္က်ေတာ့ သမီးေတြဟာ 
ငယ္စဥ္တည္းကရန္ကုန္မွာေနတဲ့ ရန္ကုန္သူေတြပါပဲ။ ေနာက္မွ သူတို႔မိဘေတြ ျမိတ္ကိုတာဝန္နဲ႔ျပန္ေျပာင္းသြားေတာ့ စုစုဟာ 
တကၠသိုလ္တက္ဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ အလုပ္ေတြဘာေတြ ဝင္ၿပီး လက္ထပ္လိုက္ၾကပါတယ္

ကၽြ န္ေတာ့္မိန္းမဟာ သာမန္ရိုးရွင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါ။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ 
သူမရဲ႕ညီမေလးျဖစ္တဲ့ သူသူကေတာ့ အရမ္းညဏ္ေကာင္းၿပီး သြက္လက္ခ်က္ခ်ာပါတယ္။ စူးစမ္းၿပီး စပ္စုတာလဲအလြန္ေပါ့ဗ်ာ။ 
ေနရာတကာ သူမ မသိခ်င္တာ မရွိဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ အသက္ ၂၀  အရြယ္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ တတိယႏွစ္ေတာင္ 
တက္ေနပါၿပီ။ ကၽြ န္ေတာ့္မိန္းမျဖစ္တဲ့ စုစုဟာ ရိုးအပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြ န္ေတာ္စုစုကိုခ်စ္ပါတယ္။ ညဏ္ေကာင္းသြက္လက္တဲ့ 
သူသူနဲ႔ ကေတာ့ ညီမေလးလိုပါပဲ.. စလိုက္ေနာက္လိုက္နဲ႔ စကားေျပာဆိုရတာ ပိုၿပီးအဆင္ေခ်ာပါတယ္။

အိမ္ေထာင္သက္ ၄ ႏွစ္အၾကာမွာ စုစုဟာ ၾကည့္ေကာင္းတဲ့ 
မိန္းကေလးတစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ လက္ထပ္ၿပီးစပံုနဲ႔သိပ္မကြာပါဘူး။ 
ကေလးလည္းမရွိေတာ့  တင္ေတြရင္ေတြဟာ  သူေနရာနဲ႔သူ႔ အေကာင္း 
အတိုင္းရွိေနပါေသးတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ကလဲ စုစုကိုတားေဆးေတြမသုံးခိုင္း 
ဘူးေလ။ ဒီေဆးေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပံုပ်က္ေစတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က 
ေတာ့ ကြန္ဒံုးျဖစ္ျဖစ္ ရက္ေရွာင္နည္းျဖစ္ျဖစ္ သံုးပါတယ္။ သူသူကေတာ့ စု
စုထက္ပိုၿပီးအရပ္နည္းနည္းျမင့္ပါတယ္။ အသက္ကလည္းလွေသြးၾကြယ္ 
တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္သလို ပင္ကိုယ္အားျဖင့္လည္း စုစုထက္ပိုေခ်ာ ပါတယ္။ 
ကၽြ န္ေတာ္တို႔လက္ထပ္စက သူသူက ကေလးသာသာျဖစ္ေပမယ့္ 
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူသူ႕ရဲ႕အရပ္အေမာင္းနဲ႔ ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ပံုစံက 

စုစုထက္ ေျပျပစ္စြဲမက္စရာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိထားမိပါတယ္။ တခါတေလ ေတာ့လဲ ကၽြ န္ေတာ္ေတြးမိပါတယ္။ စုစု ဟာ သူသူ 
လိုလွၿပီးညဏ္ေကာင္းရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔။

လက္ထပ္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ စုစုနဲ႔ကၽြ န္ေတာ္ဟာ ျပည္လမ္းေပၚက ကြန္ဒိုအလႊာတစ္ခုမွာ  လင္မယားႏွစ္ေယာက္တည္းေနပါတယ္။ 
ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္သက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာ သူသူဟာ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းတက္ရပါတယ္။ 
သူတို႔ မိဘေတြက နယ္ေရာက္ေနၾကကတာဆိုေတာ့ အေဆာင္မေနခိုင္းေတာ့ဘဲ အိပ္ခန္းပိုေတြလြတ္ေနတဲ့ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အိမ္မွာပဲ 
လာေနဖို႔ေခၚထားလိုက္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ သူသူ တတိယႏွစ္စတက္ေနခ်ိန္အထိ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ သူသူနဲ႔လည္း 
ပိုၿပီးရင္းႏွီးခင္မင္ လာတာကလြဲလုိ႔ အရာရာဟာ ပံုမွန္ပါပဲ။ မနက္မွာကားနဲ႔ သူသူ႔ကိုဖယ္ရီဂိတ္ပို႔၊ စုစုကို သူ႔ရံုးလိုက္ပို႔ၿပီး 
ကၽြ န္ေတာ့္အလုပ္ကို ဆက္သြားတယ္။ 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူသူေက်ာင္းပိတ္လို႔ အိမ္မွာပဲရွိေနပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္နဲ႔စုစုပဲ အလုပ္ကိုထြက္လာခဲ့တယ္။ စုစုကိုရံုးပို႔ၿပီးခ်ိန္မွာ 
မေန႔ကအလုပ္တစ္ခုကို ညည့္နက္ေအာင္ အသည္းအသန္လုပ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ပင္ပန္းတဲ့အရွိန္က မေပ်ာက္ေသးတာနဲ႔ ရံုးကို 
မလာေတာ့ဘူးလို႔ ဖုန္းဆက္ၿပီး အိမ္ကိုပဲျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 

အိမ္ကိုေရာက္ေတာ့ သူသူဟာ ဧည့္ခန္းဆက္တီမွာ ေက်ာင္းစားလုပ္ေနတယ္လို႔ ကၽြ န္ေတာ္ထင္လိုက္တယ္။ 
ကၽြ န္ေတာ္ဝင္လာတာ ကိုေတာင္ အာရံုမရွိဘဲ ဖတ္ေနတဲ့စာကို စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ပံုပဲ။ ဒါနဲ႔ကၽြ န္ေတာ္လဲ သူသူ႔ကို 
ဘာေတြမ်ားဖတ္ေနလဲလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ သူသူ တစ္ခ်က္ေတြသြားတယ္။ ၿပီးမွ ကၽြ န္ေတာ့္ကို သူဖတ္ေနတဲ့စာကိုျပေတာ့ 
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ေက်ာင္းစာမဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရးမဂၢဇင္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး သူဖတ္ေနတာက 
က်န္းမာေရးနဲ႔လိင္ပညာေပး ေဆာင္းပါးျဖစ္ေနပါတယ္။ စာတမ္းေခါင္းစဥ္ကို 
ကၽြ န္ေတာ္ေသခ်ာမမွတ္မိေပမယ့္ ေသခ်ာတာက လိင္ဆက္ဆံတာဟာ 
က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး အသက္ရွည္ေစေၾကာင္းေရးထားတာပါ။ 
ေဆာင္းပါးထဲမွာ လူေတြဟာ လိင္မႈကိစၥကို လံုေလာက္ေအာင္မျပဳ
လုပ္ၾကဘူးလို႔လဲ ေရးထားပါေသးတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္နည္းနည္းေတာ့ 
အံ့ၾသသြားတယ္။ ေရွးရိုးဆန္တဲ့မိသားစုကလာတဲ့ သူသူအေနနဲ႔ ဒီစာမ်ိဳးကို 
ဒီေလာက္စိတ္ဝင္တစား ဖတ္ေနမယ္လို႔ ထင္မထားမိဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
ကၽြ န္ေတာ့္မိန္းမ စုစုဟာဆိုရင္ လိင္ကိစၥမွာ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိသေလာက္ပဲေလ။ 
ကၽြ န္ေတာ္နဲ႔စုစုနဲ႔ လင္မယားဘာဝလိင္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလဲ 
စိတ္ဝင္တစားတံု႔ျပန္႔နည္းပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္အလိုကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔ 
ျငိမ္ခံေနတာသာျဖစ္ၿပီး သူ႔ဘက္က ထူးျခားတဲ့စိတ္ပါဝင္မႈ မျပပါဘူး။ အခု 
သူသူကေတာ့ သူဒီစာမ်ိဳးဖတ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ့္ကိုေျပာျပရတာ 
ရွက္ရြံတဲ့ပံုလဲမရွိပါဘူး။ ဟုတ္ပါတယ္ေလ သူသူနဲ႔ကၽြ န္ေတာ္နဲ႔က 
အရင္တည္းက ပြင့္လင္းၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိသလို 
ပြင့္လင္းသြက္လက္တဲ့ မိန္းကေလးျဖစ္ေတာ့ ဒီလို ပညာေပးစာမ်ိဳးဖတ္တာကိုသူလဲ ရွက္ေနစရာလို႔ မေတြးဘူးထင္ပါတယ္။ 
အခုလည္းၾကည့္ သူတစ္ခုခုကိုပဲ စဥ္းစားေနပံုရတယ္။ ေနာက္မွ မခ်ိဳမခ်ဥ္ ေျပာင္စပ္စပ္မ်က္ႏွာနဲ႔ 

 “ဟီး.. အစ္ကိုႀကီးကို ပါစင္နယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ညီမေလးတစ္ခုေမးခ်င္လို႔.. ရလား” ဆိုေျပာပါတယ္။ 

သူသူ ဘာမ်ားေမးေလမလဲလို႔ ကၽြ န္ေတာ္စဥ္းစားမိတယ္။ “အင္း.. ညည္းက ဘာေမးမလို႔လဲ” လိုေျပာလိုက္တယ္။

 “ဒီစာအုပ္ထဲမွာေလ... စံုတြဲတစ္ခုဟာ Sex ကိုတစ္ေန႔မွာ ၃ - ၄ ၾကိမ္ေလာက္လုပ္ရမည္လို႔ေရးထားတယ္.. umm.. 
ညီမေလး ဒီအိမ္မွာေနတာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာပီ.. အစ္ကိုႀကီးနဲ႔မမစု ဒီလိုမ်ဳိးအတူေနတာ ညီမေလး တစ္ခါမွမသိဘူး..”

ဟာ.. ကၽြ န္ေတာ္ေတာင္ အန္းတန္းတန္းျဖစ္သြားတယ္.. သူသူဆီက ဒီလိုေမးခြန္းေမးတယ္လို႔ တစ္ခါမွ ေတြးမထားမိဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြ န္ေတာ္က အိမ္ေထာင္ရွိ ေယာက်ၤားပဲေလ။ အပ်ိဳဖ်န္းေလးကေတာင္ ေမးမွေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္က ဘာလို႔အိေျႏၵပ်က္စရာလိုပဲ။ 
ကၽြ န္ေတာ္လဲသူသူ႔နဖူးကို ကေလးလိုဖြဖြထုၿပီး

 “ဒီကိစၥလုပ္ပါတယ္ဆိုမွ ညည္းသိေအာင္ လုပ္မလားေအ့...” လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။

သူသူက ထပ္ၿပီးအတင့္ရဲလာတယ္။ မထင္ထားတာကို ထပ္ေျပာျပန္တယ္
 “ဟုတ္လု႔ိလားကိုႀကီးရာ.. ညီမေလး ညဆို ကိုၾကီးတို႔အခန္းကို လာေခ်ာင္းၿပီးနားေထာင္တာ.. ခဏခဏပဲ.. တစ္ခါမွ 
ဘာသံမွကို မၾကားဘူး..”

ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္လဲ ပါစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားရပါတယ္။ ဒီေကာင္မေလးဟာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ လင္မယားကိစၥကိုပါ 
စိတ္ဝင္တစား စပ္စုေနတာ ၾကာခဲ့ၿပီတဲ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူသူ ေျပာတာဟုတ္ပါတယ္။ စုစုနဲ႔ကၽြ န္ေတာ္ လင္မယားကိစၥ 
ေဆာင္ရြက္ခဲပါတယ္။ စုစုက လိင္ကိစၥမွာတံု႔ျပန္မႈနည္းေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္လဲေတာ္ရံုစိတ္မလာေတာ့ပါဘူး။ အလြန္ဆံုး တစ္လမွ တစ္ခါ 
ႏွစ္ခါေပါ့။ ကၽြ န္ေတာ္စိတ္ပါလာရင္ တခါတရံအျပင္က Spa ေတြမွာေၾကာေလွ်ာ့ရင္ေလ်ာ့၊ ႏိုက္ကလပ္လာတက္တဲ့ မိေကာင္းဖခင္သမီး 
ရြစိထိုးမေလး တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဖန္စားခ်င္စားေပါ့။ ဒါလဲတစ္ခါတရံ အခြင့္သာမွပါ။ အလုပ္မ်ားတဲ့ ကၽြ န္ေတာ့္အတြက္ ကေတာ့ 
လက္နဲ႔ပဲေျဖေဖ်ာက္လိုက္ရတာ မ်ားတယ္ေလ။ ဝန္ခံရရင္ လက္နဲ႔ေျဖေဖ်ာက္တဲ့အခါ စိတ္ကူးထဲမွာ မွန္းရတဲ့ မင္းသမီးထဲမွာ သူသူလဲ 
တစ္ခါတရံပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔ဘဝမွာၾကံစည္ဖို႔ကိုေတာ့ တစ္ခါမွမေတြးခဲ့မိရိုးအမွန္ပါ။ ဟုတ္တယ္ေလ ခင္ဗ်ားတို႔လဲ 
သာမန္အခ်ိန္မွာ ရိုးရိုးသားသားရွိတဲ့သူေတြကို စိတ္ၾကြေနတုန္း လက္နဲ႔ပဲ လုပ္ရတဲအခါ  မွန္းထုခဲ့ဖူးမွာပဲ။ 

Thu Thu Aung
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အခုေတာ့ သူသူ႔ စကားေတြေၾကာင့္ကၽြ န္ေတာ္ႏွလံုးခုန္ေတြ ျမန္လာရၿပီ။ ဒါေပမယ့္ကၽြ န္ေတာ္လဲ ဟန္ကိုယ္ဖို႔ၿပီး 

 “သူသူ.. ညည္းအိမ္မွာ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာငါတို႔က ဒီကိစၥဘယ္လုပ္မလဲဟဲ့..” လို႔ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပံုစံပဲ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ သူသူ 
ကေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္ မသိတာေမးေနသလို အျပစ္ကင္းတဲ့ပံုစံနဲ႔ လူႀကီးကိုဒုကၡေပးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ဆက္ေမးေတာ့တာပါပဲ။ 
 “ကိုႀကီးက အဲလိုမလုပ္ဘဲ အၾကာၾကီးေနႏိုင္တယ္ေပါ့..” လို႔ အထူးအဆန္းပံုစံနဲ႔ ဆက္ေမးတယ္ 
 “ညီမေလး သူငယ္ခ်င္းေတြက ေျပာတာေတာ့ သူ႔တို႔ရည္းစားေကာင္းေလးက သူ႔ကို အဲဒီကိစၥေန႔တိုင္းလုပ္တယ္တဲ့.. 
တစ္ရက္ေလာက္ မလုပ္ရရင္ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ေရာတဲ့...”  သူမကပဲ ဆက္ေျပာတယ္  “အင္း.. မမစုကလဲ သူသူ႕ကိုေျပာတာကေတာ့ 
သူက ဒီ Sex ကိစၥကို  ညစ္ပတ္တဲ့ကိစၥတဲ့.. လင္မယားတာဝန္အရသာ လက္ခံေပးတာသူကေတာ ့မၾကိဳက္ဖူးတဲ့..” 

ကၽြ န္ေတာ္နည္းနည္းထပ္အံ့ၾသရျပန္ပါတယ္။ သူသူက သူ႔အစ္မစုစုနဲ႔လည္း Sex ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာဖူးတာပဲ။ ၾကည့္ရတာ 
ကေတာ့ စုစုက စေျပာတာမျဖစ္ႏုိင္ဘူး သူသူကပဲ စုစုကို သြားစပ္စုတာေနမွာပါ။ အခုပဲၾကည့္ေလ သူ႔ခဲအိုကၽြ န္ေတာ့္ကိုေတာင္ 
သူကစၿပီးစပ္စုေနတာ။ ကဲ သူသူ ဆက္ေျပာတာလဲၾကည့္ဦး

 “သူသူသိတာေတာ့ ေယာက်ၤားေလးေတြကအဲကိစၥမလုပ္ဘဲ  အၾကာႀကီးမေနႏိုင္ဘူး.. ဒီေတာ့ အစ္ကိုႀကီးက မမစုနဲ႔မလုပ္ရရင္ 
ကိုယ့္လက္ကို အားကုိးေနရတဲ့ လက္သမားႀကီးပဲျဖစ္မွာ.. ခိခိ..”

ၾကည့္စမ္း ေကာင္မေလး။ သူကပဲ လူႀကီးကိုလာၿပီး မ်က္ႏွာေျပာင္ေနေသးတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အရင္တည္း အျပန္အလွန္ 
စေနာက္ေနၾကျဖစ္ေပမယ္ အခုဒီကိစၥအေၾကာင္းမွာေတာ့ကၽြ န္ေတာ့္ရင္ထဲ တမ်ိဳးႀကီးပဲစိတ္လႈပ္ရွားမိတယ္။ ေက်နပ္သလိုလို 
ေပ်ာ္သလိုလိုလဲ ျဖစ္မိတယ္။ အလုပ္ပင္ပန္းေနတာေတြ လဲဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြ န္္ေတာ္ကလူႀကီးေလ။ 
သူသူ႔ေခါင္းကို ခပ္ဖြဖြထုၿပီး -

 “မိသူ.. ဒီမွာ ကေလးက ကေလးစကားေျပာ.. ဟုတ္လား” ဆိုၿပီး လူႀကီးရွက္သလိုလို ဟန္လုပ္ၿပီးေျပာရတာေပါ့။ 
တကယ္ေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္မွာ ရွက္တာေတြ၊ အန္းတာေတြ မရွိေတာ့ဘူးေလ။ စိတ္ကေတာ့ လႈပ္ရွားေနတာေပါ့။ သာယာစရာေကာင္းတဲ့ 
စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးေပါ့။

ကၽြ န္ေတာ့္စကားက ေၾကာင့္ သူသူ မခံခ်င္ျဖစ္သြားပံုရတယ္။ ရွဴသိုးသိုးနဲ႔ႏႈတ္ခမ္းစူၿပီးျပန္ေျပာတာ

 “အံမယ္.. ကိုႀကီးေနာ္.. ညီမေလး ကေလးမဟုတ္ေတာ့ဘူး.. အသက္ ၂၀ ေတာင္ျပည့္ၿပီးပီ၊ ညီမေလးသူငယ္ခ်င္း အိျဖဴနဲ႔ 
ယုယုလြင္ ဆိုရင္ ေယာက္က်ၤားယူထားၾကတာ ကေလးေတြေတာင္ ရေနပီ ..”

အင္း.. ဒီေကာင္မေလးက လူႀကီးျဖစ္ခ်င္ေနၿပီပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္ တစ္ခ်က္ျပံဳးလိုက္မိတယ္။ သူသူ႔မခံခ်င္စိတ္ကို ထပ္ဆြလိုက္တယ္
 
 “သူမ်ားေယာက်ၤားယူတာနဲ႔ ဘာဆိုင္လဲ ညည္းက ကေလးဟာ ကေလးပဲ.. လူႀကီးျဖစ္ခ်က္ ေယာက်ၤားယူ..”

သူသူကခ်က္ခ်င္းျပန္ေျပာတယ္.. “ဘာလဲကိုႀကီးေနာ္.. ေယာက်ၤားယူျပလိုက္ရမလား လြယ္လြယ္ေလး ..  ဟြန္႔ .. သူသူက 
လိမ္လိမ္မာမာ ေနတာကို ကေလးဆိုၿပီးအထင္ေသးတယ္.. သူသူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြဆို အကုန္ဘဲနဲ႔ လိုက္အိပ္ဖူးတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲ.. 
သူသူက အဲလိုမဆိုးခ်င္လို႔ ရည္စားေတာင္မထားဘဲ လိမ္လိမ္မာမာေနတာ..  ဒါေပမယ့္ သူသူကေလးမဟုတ္ေတာ့ဘူးေနာ္.. ဟင္း..” 

ကၽြ န္ေတာ္ ဒီေန႔သူသူဆီက ၾကားရတာေတြကေတာ ့ ထင္မွတ္မထားတာေတြခ်ည္းပါပဲ။ သူသူ ကၽြ န္ေတာ့္ဆီက သူဖတ္လက္စ စာအု
ပ္ကိုလုယူရင္းႏႈတ္ခမ္းစူၿပီးေျပာတယ္.. 

 “ဒါပဲေနာ္ကိုၾကီး.. သူသူ အသက္ ၂၀ ရွိၿပီ၊ ဘြဲလဲရေတာ့မယ္... ကေလးမဟုတ္ေတာ့ဘူး.. ကေလးလို႔မေျပာနဲ႔ မၾကိဳက္ဘူး.. 
ဟြန္း..”
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ေနာက္သူဟာသူဆက္ၿပီးေရရြတ္တယ္.. “သူငယ္ခ်င္းေတြကလဲ အဲတိုင္းပဲ.. သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘဲေတြအေၾကာင္းေျပာရင္ သူသူ႔ကို ကေလးလို 
လူရာမဝင္သလိုလို သေဘာထားတယ္..”

သူသူစိတ္ေကာက္ၿပီး ႏႈန္ခမ္းစူ မ်က္ႏွာလႊဲေနတုန္း သူ႔ကိုယ္လံုးေလးကို ၾကည္လိုက္မိတယ္။ ႏို႔ေလးေတြက လံုးဝန္းေနတာပဲ။ 
အရမ္းလည္းမၾကီး ေသးလဲမေသး အပ်ိဳစင္ရဲ႕ရင္သားေလးေတြ။ ဘေလာက္စ္အကၤ်ီေအာက္မွာ က်စ္လစ္တဲ့ ကိုယ္လံုးေလးက 
ဗိုက္မွာအဆီမရွိခ်ပ္ရပ္လို။ ဟုတ္တယ္. သူသူက အစားေသာက္ အေနအထိုင္ ဂရုစိုက္သလို ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား က်န္းမာေရးလဲ 
ပံုမွန္လုပ္တယ္။ တကယ့္ကို ဖူးပြင့္စလွေသြးၾကြယ္ေနတဲ့ ပန္းေလးတစ္ပြင့္ပါပဲ။ 

 “ဟဟ.. မိသူစိတ္ေကာက္သြားပီလား.. ေအးပါေအးပါ... ေနာက္ဆိုမေျပာေတာ့ဘူးေနာ္.. ” သူသူ မ်က္လံုးမ်က္လံုး 
လွန္ၾကည့္တယ္ 

 “ေနာက္မေျပာေတ့ာဘူး အခုပဲေျပာမယ္ေနာ္.. ကေလး” 

 “ဟမ္း......... ကိုႀကီးေနာ္..........” သူသူ႕ ႏႈတ္ခမ္းကျပန္စူသြားျပန္သည္။ အိမ္ေနရင္ ႏႈတ္ခမ္းနီးဆုိးမထားေပမယ့္ 
ပန္းႏုေရာင္ေသြးေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးေတြပါလား။ စူထားတဲ့ႏႈတ္ခမ္းေလးက တစ္ေယာက္ေယာက္ အနမ္းကိုကမ္းလင့္ေန 
သလိုမ်ိဳး။

 “ကဲပါ.. ကဲပါ.. ငါ့ညီမက ကေလးမဟုတ္ေတာ့ဘူး.. လူႀကီး.. လူႀကီးဟုတ္ၿပီလား.. ကိုႀကီးကစတာ..” လို႔ေျပာရင္း 
သူသူ႔ပါးကိုဖြဖြ လိမ္ျဖစ္လိုက္တယ္။ အရင္ကလဲ သူသူကို စေနာက္ရင္း ဒီလိုလုပ္ေနက်.. သြားလာရင္း ညီမေလးလို ပုခံုးကိုင္ေနက် 
ဘယ္လိုမွ စိတ္မရွိခဲ့ဘူး.. ဒီေန႔ေတာ့ သူသူ႔ပါးေလးကို ျဖစ္ညွစ္လိုက္ရတာက ရင္ထဲမွာ လိႈက္ခနဲျဖစ္သြားတယ္..

 “အခုမွလာမေခ်ာ့နဲ႔ ကိုႀကီးသြား... ဟြန္႕...” သူသူက ေခါင္းကိုငံု႔ၿပီး စာအုပ္နဲ႔ကြယ္ရင္းေျပာတယ္..

 “တကယ္ေျပာတာပါ မိသူရယ္.. ကိုႀကီးက စတာ.. ကဲေျပာ မိသူ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ..”

မိသူက မ်က္ေစာင္းတစ္ခ်က္ထိုးရင္း ရုတ္တရက္မထင္မွတ္တာ ေျပာခ်လိုက္ျပန္တယ္ “ဒါဆို ကိုႀကီးတစ္ေယာက္တည္း လက္သမား 
လုပ္ေနရတယ္ဆိုတာ ဝန္ခံလိုက္.. သူ႕ဟာသူ ရွက္တာနဲ႔ သူမ်ားကို ကေလးေတြဘာေတြ လာေျပာေနတယ္.. ကိုႀကီးဟာ 
လက္သမားႀကီးပါဆိုတာ ကိုႀကီးအရင္ဝန္ခံလိုက္..”

အာ.. သူသူနဲ႔ေတာ့ ခက္ပါေနပါၿပီ။ သူေျပာေနတဲ့စကားေတြ ဘယ္ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာေကာ သိရဲ႕လားမသိ။ မိသားစုမွာ 
ခဲအိုနဲ႔ခယ္မ ေျပာသင့္တဲ့ အတိုင္းအတာထက္ေတာ့ မသိမသာပိုလာေနတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ေသြးခုန္ႏႈန္း ျမန္လာတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ 
သတိထားမိတယ္။ ခယ္မဘက္ကေတာင္ စကားေလးေတြက်ဴးလာခဲ့ၿပီး ေယာက်ၤားျဖစ္တဲ့ ကၽြ န္ေတာ္က ဘာလို႔ထပ္ၿပီးေရွ႕ 
မတိုးရဲရမွာလဲ။ ကဲ ကၽြ န္ေတာ့္အလွည့္။

 “ဟုတ္ပါၿပီ မိသူရယ္.. အစ္ကိုႀကီးက လက္သမားႀကီးပဲ.. ေဟာဒီလက္ကိုပဲ အားကိုးေနရတဲ့ လက္သမားႀကီး.. ဟုတ္ပီလား..” 
လို႔ေျပာရင္း ျပတဲ့လက္နဲ႔ သူ႔ႏွာေခါင္းကို လွမ္းညွစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ သူသူက သူ႔မ်က္ႏွာကို စာအုပ္နဲ႔ အသည္းအသန္ကာကြယ္ရင္.. 
“ဟမ္း.. ကိုႀကီးေနာ္.. သူ႔ဟိုဟာကိုင္တဲ့ လက္ႀကီးနဲ႔ သူမ်ားႏွာေခါင္းကို လာကိုင္နဲ႔...”

ကၽြ န္ေတာ့္စိတ္ေတြလႈပ္ရွားေနေပမယ့္ ဘာမွမျဖစ္သလို ေပါ့ေပါ့ ပါးပါးပံုစံနဲ႔ ကၽြ န္ေတာ္ သူသူကို စရင္းေနာက္ရင္း ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ 
ဒါမွ သူမအေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကို ေျပာရတာပိုၿပီးရဲရဲတင္းတင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာႏုိင္မွာေပါ့။ သူ႔စကားေတြကၽြ ံေလ ကၽြ န္ေတာ့အတြက္ 
ေကာင္းေလပဲေလ။

 “ကိုႀကီးအလုပ္ေတြ မ်ားေနတာနဲ႔ လက္သမားမလုပ္ရတာေတာင္ ၾကာပါၿပီကြာ.. ကိုႀကီးလက္က အသန္႔ပါ”
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 “ဘယ္ေလာက္ၾကာပီလဲ..”

 “ႏွစ္ပတ္ ေလာက္ေတာင္ရွိၿပီ...” လို႔ျပန္ေျဖရင္းနဲ႔ ေရခဲေသတၱာထဲက ေရတစ္ဗူးယူေသာက္လိုက္တယ္။ သူသူ႔ၾကည့္ရတာ 
တစ္ခုခုစဥ္းစားေနတုန္းပံုပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္သူ႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိတာေပါ့။ ရုပ္က တစ္ခုခုသိခ်င္စပ္စုခ်င္ေနၿပီး စပ္စုခြင့္မရလို႔ 
မအီမလည္ျဖစ္ေနတဲ့ရုပ္။ သူသူဘာေတြေတြးေနမလဲ။ ဘာေတြသိခ်င္ေနတာလဲ ဆိုတာ အမ်ားၾကီးစဥ္းစားစရာမလိုပါဘူး။ 
ကၽြ န္ေတာ္စေနာက္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာပိုးသတ္လိုက္ၿပီး ပံုမွန္ မထူးျခားတဲ့ေလသံနဲ႔ သူသူ႔ကို ေမးလိုက္တယ္။

 “မိသူက ေယာက္်ားေလးနဲ႔ မိန္းကေလး အတူေနတာကို တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘူးလား..”.. သူသူက ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးကိုေစ့ 
မ်က္လႊာခ်ၿပီး ေခါင္းျငိမ့္ျပတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က ကိုယ့္ညီမေလးတစ္ေယာက္ကို အလိုလိုက္တဲ့ပံုစံနဲ႔ “ကဲဒါဆို ဒီညကိုႀကီး မမစုနဲ႔ 
အဲတာလုပ္မယ္။ အခန္းတံခါးကို ေစ့ရံုေစ့ထားမယ္။ ကိုႀကီးတို႔ အခန္းထဲဝင္သြားၿပီးေတာ္ၾကာေနရင္ လာေခ်ာင္းၾကည့္လွည့္ 
ဟုတ္လား..”

သူသူ႔မ်က္ႏွာက လိုခ်င္တဲ့အရုပ္ရေတာ့မည့္ ကေလးမ်က္ႏွာကို ဝင္းပသြာတယ္.. “တကယ္ေနာ္ကုိႀကီး..” လို႔ ကၽြ န္ေတာ့္ကို 
ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးၾကည့္ၿပီး ေျပာတယ္။

 “ေအးေပါ့ မိသူရဲ႕.. ဒီညလာေခ်ာင္းၾကည့္.. ဟုတ္လား..”

ဒါေပမယ္ ခဏေနေတာ့ တစ္ခုခုကို သူေတြးမိတဲ့ပံုနဲ႔ “မမစု သိသြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ... သမီးကို ဒီအိမ္မွာပါ မေနခိုင္းေတာ့ရင္ 
ဒုကၡ.. ေဖေဖနဲ႔ေမေမကို သြားတိုင္ရင္ ပိုဆုိးၿပီ..” 

သူေျပာတာလဲ ဟုတ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သာ ဒီကိစၥလုပ္ရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေမ့သြားတာ စုစုက ဒီထဲစိတ္ဝင္စားသူမဟုတ္ေတာ့ 
သူသူေခ်ာင္းလွ်င္ မသိဖူးလို႔မေျပာႏိုင္။ ဒီအိမ္မွာကလဲ ကိုယ္ေတြလင္မယားနဲ႔ သူသူကလႊဲလို႔ အျခားလႊဲခ်ေဗ်ာင္လိမ္စရာ လူရွိတာ 
မဟုတ္ပါ။

သူသူကခပ္ရြံ႕ရြံ႕ေလးေျပာတယ္.. “ဟိုေလ.. ကိုၾကီး လက္နဲ႔လုပ္တာအရင္ၾကည့္ခ်င္တယ္.. masturbate လုပ္တာေလ.. အဲတာပဲ 
လုပ္ျပေတာ့.. ” 

ေသြးေတြက ဒိန္းဆို ကၽြ န္ေတာ့္ႏွလံုးကုိ လာေဆာင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြ န္ေတာ္နည္းနည္းဟန္ဖို႔လိုက္ရတာေပါ့။ “ကိုႀကီးလုပ္ျပရတာက 
ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး မိသူရယ္.. ညည္းမမစု သိသြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ.. “

 “သူသူလဲ မမစုကိုေတာ့ ျပန္မေျပာပါဘူးကိုၾကီးကလဲ.. အခုအခ်ိန္ျပေလ.. မမစုကေန႔ခင္းဆို ဘယ္ေတာ့မွ အိမ္ျပန္လာတာမွ 
မဟုတ္တာ” 

 “အိုေကေလ.. ဧည့္ခန္းထဲမွာ သိပ္မေကာင္းဘူး.. သူသူ႔အခန္းထဲကေနေစာင့္ေန ကိုႀကီးအဝတ္အစားေတြလဲၿပီးလာခဲ့မယ္..”

ကၽြ န္ေတာ့္အခန္းထဲေခၚလုပ္လို႔ မျဖစ္ဖူးေလ အႏၱရယ္ဆိုတာၾကိဳကာထားမွ။ မေတာ္လို႔ စုစုျပန္လာရင္ ကၽြ န္ေတာ့္တို႔လင္မယား
အခန္းထဲတန္းလာမွာ ေျပးေပါက္မရွိဘူး။ အခန္းအေနအထားပ်က္ေနလို႔ပဲမျဖစ္ဘူး။ သူသူ႔အခန္းကိုေတာ့ သူသြားေလ့မရွိဘူး။ 
စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္နဲ႔ ခ်ည္သားေဘာင္းဘီတိုကို ေအာက္ခံမဝတ္ဘဲ ထြက္လာခဲ့လိုက္တယ္။

သူသူက သူ႔အခန္းထဲက စာၾကည့္စားပြဲခံုမွာ သူ႔လက္သည္းေတြကို ဆိတ္ရင္ေစာင့္ေနတယ္။ သူလဲ ေတာ္ေတာ္စိတ္လႈပ္ရွား 
ေနမွာေသခ်ာတာေပါ့။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း သူ႔ခုတင္ေပၚဝင္ထိုင္ရင္း စားပြဲေပၚ ဟိုလွန္ဒီလွန္ၾကည့္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားDVD ေခြေတြ။ 
သာမန္ဇတ္လမ္းေတြပါပဲ။ Sex is Zero ဆိုတဲ့ ကိုရီးယား လိင္ဟာသေခြလည္းေတြ႔တယ္။ သာမန္ NC ကားေလးပါပဲ။ 
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 “သူသူ ညည္းမွာ NC ေခြပဲရွိတာလား.. XXX ေတြမရွိဘူးလား..”
 “ဟုတ္တယ္.. မရွိဘူး..”
 “သူငယ္ခ်င္းေတြက ငွားမၾကည့္ဖူးဘူးလား”
 “သူတို႔ကငွားတယ္.. မမသိရင္ဆူမွာစုိးလို႔ အိမ္ကိုမယူရဲဘူး” 
 “ဒါဆို ဒီ Sex is Zero ကိုပဲဖြင့္ေပးပါ.. သူသူ႔ကြန္ပ်ဳတာနဲ႔..” 
 “ကိုၾကီးက ဟိုဟာလုပ္ျပမွာဆို.. အေခြၾကည့္မလို႔လား..”
 “အင္း.. ကိုၾကီးအဲတာ လုပ္ျပဖို႔အတြက္ စိတ္လာေအာင္ အေခြၾကည့္ဖို႔လိုတယ္ေလ..  
 ဟိုအခန္းေလးေတြေရာက္ေအာင္ ဖြင့္ေပးေနာ္” 
မိသူက ဘယ္ႏွေခါက္ၾကည့္ထားလို႔ မွတ္မိေနလည္းမသိဘူး.. မင္းသားနဲ႔မင္းသမီ ဆြဲေနတဲအခန္းကို ေရာက္သြားတာပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္ 
ေဘာင္းဘီထဲလက္ႏိႈက္ရင္းလီးကိုကစားေနတယ္..  အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီေလာက္ဖြံ႕ျဖိဳးလွပတဲ့ အပ်ိဳစစ္စစ္ေလးကို ဂြင္းတိုက္ျပရမွာ 
ညီေလးက မေတာင္ဘဲ ဘယ္ေနမွာလဲ.. ကၽြ န္ေတာ္ ဇတ္လမ္းရွာခ်င္လို႔ စိတ္ကိုထိန္းၿပီးဟန္ေဆာင္ေနတာပါ။ သူသူက 
ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕လီးၾကီးကို ျမင္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ၾကည့္ေနတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္လဲ ဖြ႔ံထားတဲ့လီးၾကီးကို ေဘာင္းဘီအျပင္ထုတ္လိုက္ေတာ့ 
သူသူခမ်ား ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ မ်က္ေတာင္လဲမခတ္ႏိုင္ဘူး..

 “မိသူ.. ဗီဒီယိုက သိပ္မေကာင္းဘူး.. ပိတ္လိုက္ေတာ့.. မိသူကိုယ္တိုင္ကူမွရမယ္.. ကိုႀကီးလီးေတာင္လာေအာင္..”
 “ဟုတ္.. ဘာလုပ္ေပးရမလဲ ကိုႀကီး”
 “မိန္းကေလး လွလွေလးတစ္ေယာက္လံုးေဘးမွာ ထိုင္ေနတာကို ဗီဒီယိုၾကည့္ၿပီးေတာင္ေအာင္ လုပ္ရတာ သိပ္မမိုက္ဘူး.. 
မိသူအဝတ္ေတြ ခၽြတ္ေပး.. “

မိသူမ်က္ႏွာေလး ရဲခနဲျဖစ္သြားတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ပါဝင္ရမယ္လို ေမွ်ာ္လင့္ထားပံုမရဘူး

 “မိသူကလဲ.. ကိုႀကီးကိုက်ေတာ့ အဝတ္မပါဘဲ ဒီတိုင္းၾကီးထားၿပီး မိသူကဒီတိုင္းထိုင္ၾကည့္မယ္ဆို တရားလား..” 
ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ကၽြ န္ေတာ္အေပၚအက်ီၤနဲ႔ေဘာင္းဘီကို လံုးလံုးခၽြတ္ပစ္လိုက္တယ္။

သူသူက ကၽြ န္ေတာ့္လီးႀကီးမတ္ေနတာကို စိုက္ႀကီးရင္.. “အာ.. ကိုႀကီးကလဲ.. ကိုႀကီးဟာက မတ္ေနၿပီးသားကို မိသူခၽြတ္ျပစရာ 
လိုေသးလို႔လား”
 “မဟုတ္ဘူးမိသူ.. ဒါကကုိႀကီစိတ္က မိသူကိုယ္လံုးေလးကို စိတ္မွန္းနဲ႔ျမင္ၾကည့္လို႔ ေတာင္လာတာ.. တကယ္မျမင္ရရင္ 
ခဏနဲ႔ ျပန္က်သြားလိမ့္မယ္..”

သူသူသည္ ကၽြ န္ေတာ္၏ ေထာင္မတ္ေနေသာ လီးႀကီး 
ျပန္လည္ျငိဳးငယ္သြားမည္ကိုေတာ့ လံုးဝ လိုလားပံုမရပါ။ သို႕ေသာ္သူမ 
ေတြေဝေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သိပါတယ္.. သူမ ဘာကိုစိုးရိမ္ေနတယ္ဆိုတာ

  “ညီမေလးကို.. ကိုၾကီးမက်ဴးလြန္ပါဘူး.. ဘာမွမလုပ္ဘူး.. စိတ္ခ်ပါ..” 
လို႔ သူမေခါင္းေလးကိုပြတ္ၿပီး ေအးေအးေလး ေျပာလိုက္ေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္မ်က္ႏွာကို 
တစ္ခ်က္ၾကည့္ၿပီး စိတ္ခ်သြားဟန္နဲ႔ အေပၚဘေလာက္စ္အက်ီကိုစခၽြတ္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ေယာက်ၤားပီပီ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ကၽြ န္ေတာ္ေတာင့္တခဲ့ 
ဖူးေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ျမင္ရရန္ လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ခယ္မျဖစ္သူ 
အပ်ိဳစင္ေလး၏ ပင္ကိုယ္အလွမ်ားအား မၾကာမီအတြင္း ျမင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အေပၚပင့္တင္လိုက္ေသာ အက်ီေအာက္မွာ ျဖဴေဖြးဝင္းမြတ္ေသာ ကိုယ္လံုးေလး၊ 
ခ်ပ္ရပ္ၿပီးအဆီမရွိေသာ ဗိုက္သားေလးႏွင့္ ဘရာေအာက္မွ တင္းရင္း၍အန္ထြက္ 
ရန္ဟန္ျပင္ေနသည့္ ရင္သားေဖြးေဖြးေလးမ်ားကို ျမင္လိုက္ရေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္ပါးစပ္ 
ေဟာင္းသားျဖင့္ ၾကည့္ေနရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူမအိမ္ေနရင္းဝတ္သည့္ ခ်ည္သား 
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ေဘာင္းဘီကိုခၽြတ္လိုက္သည္။ ေျဖာင့္စင္းဝင္းမြတ္ၿပီး သြယ္လွ်လွပသည့္ ေပါင္တံေလးမ်ား။ ပင္တီေအာက္တြင္ တင္ပါးလံုးေလးက 
စြင့္ကားေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ လီးထိပ္မွ အရည္မ်ားပင္စိမ့္ထြက္လာပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ကလစ္ျဖဳတ္လိုက္ရာ ဘရာေလး 
ျပဳက်သြားေသာအခါ ဝင္းမြတ္သည့္ ႏို႔အစံုမွာ တြဲက်ျခင္းမရွိဘဲ တင္းရင္းေဖါင္းကားေနသည္။ အရြယ္အစားမွာ C Cup ဆိုက္ခန္႔ 
ရွိပါတယ္။ ပန္းေရာင္ေသြးေနတဲ့ ႏို႔သီးေခါင္းေလးေလးႏွင့္အတူ ဒီေလာက္လွပသည့္ ရင္စားအစံုကို ကၽြ န္ေတာ့္တစ္သက္ မျမင္ဖူးခဲ့ပါ။

ကၽြ န္ေတာ့္ေသြးေၾကာထဲမွာ ေသြးသားဆႏၵေတြ လွည့္ပတ္ဆူေဝေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္စိတ္ထိန္း။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ စိတ္ရွည္သီးခံၿပီး 
အေျခအေန အခ်ိန္အခါကို သိပါသည္။ သူသူကိုေပြ႕ဖက္၍ အိပ္ယာေပၚဆြဲေခၚရန္မွာ လြန္စြာေစာလြန္းပါသည္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္လွ်င္ 
အလြန္းဆံုးရ တစ္ၾကိမ္သာျဖစ္ၿပီး ကံမေကာင္းလွ်င္ မုဒိန္းမႈျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဒီေလာက္လွပသည့္ အပ်ိဳစင္မိန္းကေလးကို 
တစ္နပ္စားၾကံလွ်င္ လြန္စြာမိုက္မဲပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူကၽြ န္ေတာ့္အတြက္ လိင္ကိစၥသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူၾကည္ျဖဴမွ 
အေကာင္းဆံုးအရသာမ်ားကို ခံစားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူသူက ပင္တီေလးကို ကိုင္ရင္း ခၽြတ္ရန္လိုေသးလား 
ဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိၾကည့္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္ ေခါင္းျငိမ့္ျပလိုက္ေတာ့ ပင္တီေလးမွာ ေအာက္သိုု႔ တျဖည္းျဖည္း 
နိမ့္ဆင္းသြားသည္။ သူသူရဲ႕ဖုေဖါင္းေနသည့္ အပ်ိဳစင္စစ္ ေစာက္ပတ္အဖူးအငံုေလးေပၚလာေတာ့ အေမြးႏုေလးမ်ားေရးေတးေတး။ 

ကၽြ န္ေတာ္လက္မ်ားက ေမြ႔ရာကိုတင္းက်ပ္စြာဆုပ္ကုိင္ရင္းစိတ္
ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္၏မ်က္ႏွာေပၚမွရမၼက္အခိုး 
အေငြ႕မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ဖုံးကြယ္ၿပီး သူသူ႔ထံျဖည္းညင္း
စြာေလွ်ာက္သြားပါသည္။ “မိသူ.. ကိုႀကီးကိုင္ၾကည့္မယ္ေနာ္..” 
ေျပာလိုက္ရာ သူသူမျငင္းပါ။ မ်က္လႊာခ်၍ ေခါင္းငံုျပသည္။ သူမ၏ 
တင္းရင္းလံုးဝန္းေသာ ရင္စားအစံုကို ကၽြ န္ေတာ္၏ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ 
ညွင္သာစြာပြတ္သတ္ၾကည့္ရာ အလြန္ ႏူးညံ့အိစက္ေနပါသည္။ 
ႏို႔သီးေခါင္းေလးမ်ားကို ညွင္သာစြာ ကစားေပးရာခဏအတြင္းပင္ 
မာေတာင္လာပါတယ္။ 

 “ကိုႀကီးကို မိသူပဲထုေပးေတာ့ေနာ္” ဟုေျပာရာ သူမ မျငင္းပါ။ သူမ၏ လက္ကိုဆဲြယူၿပီး ကၽြ န္ေတာ္၏ သံေခ်ာင္းလို 
မာေတာင္ေနေသာ လီးႀကီးထံသို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ လီးႀကီးကို မဝံ့မရဲဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ၿပီး

 “ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ.. သူသူမလုပ္တတ္ဖူးေနာ္” ဟုေျပာပါတယ္။

 “ရတယ္.. မခက္ပါဘူး.. ကိုႀကီးသင္ေပးမယ္” လို႔ေျပာရင္း ကုတင္ေပၚက ေစာင္တစ္ထည္ကို ကုတင္ေဘးၾကမ္းျပင္ေပၚ 
ခ်လိုက္တယ္။

ကၽြ န္ေတာ္က ကုတင္ေပၚမွာ ေပါင္ကားထိုင္ၿပီး သူသူ႔ကိုကၽြ န္ေတာ့္ေရွ႕ေစာင္ေပၚမွာ ဒူးေထာက္ခိုင္းလိုက္တယ္။ သူသူက 
ကိုယ္ေလးေရွ႕ကိုကိုင္းညြတ္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ ၇ လက္မေက်ာ္ေက်ာ္ရွိတဲ့ လီးႀကီးကို သူမရဲ႕ ေသးသြယ္ႏူးညံ့တဲ့ လက္အစံုနဲ႔ 
ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ထားတယ္။ တင္းရင္းၿပီး အိေထြးေနတဲ့ ရင္သားေလးေတြကိုပြတ္သပ္ကစားၾကည့္တယ္ သူမရဲ႕ ေနာက္ဖက္မွာ 
စြင့္ကားေနတဲ့တင္းပါးျဖဴျဖဴေလး.. စိတ္ထဲမွာသူသူကိုေလးဘက္ေထာက္ခိုင္းၿပီးေနာက္ကေနလိုးပလိုက္ခ်င္တယ္...  ကၽြ န္ေတာ္ဟာ 
အိပ္မက္မွာ လြင့္ေမ်ာေနသူ တစ္ေယာက္လိုပါပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္သူ႔ကို ကုတင္ေပၚဆြဲတင္ၿပီး လိုးလိုက္ခ်င္စိတ္ေတြ တဖြားဖြားေပၚေနတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ကၽြ န္ေတာ္သိတယ္ သူသူဟာ အဲဒီအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး။ တဆင့္ခ်င္းသြားရမယ္။

သူမကို စိတ္ေတြ  ထၾကြလာေအာင္ အရင္ဆံုးသိမ္းသြင္းရမည္။ သူမကိုယ္တိုင္ လိုလားတပ္မက္လာရင္ သူသူဆိုတဲ့ အပ်ိဳစင္ေလးဟာ 
ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ လုပ္ခုပ္ထဲကေရျဖစ္ၿပီ။ လီးႀကီးႀကီးနဲ႔လိုးလိုက္ရင္ တစ္ခါတည္း စြဲလမ္းသြားမယ္ဆိုတာ ေအာစာအုပ္ေတြထဲမွာပဲ 
ရွိမွာ။ လက္ေတြ႔မွာ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ သူသူဟာ လီးႀကီးကို စိတ္ပါလက္ပါ ဆုပ္ကုိင္ရင္း ထုေပးရင္း စူးစမ္းတဲ့ 
အၾကည့္နဲ႔လည္း လွည့္ပတ္ၾကည့္ပါတယ္။  မိႈပြင့္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ဒစ္ၾကီးဟာလည္း သူမအတြက္ေတာ့ ပထမဆံုးျမင္ဖူးတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ 
ပစၥည္းၾကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမလက္ကေလးေတြ အနည္းငယ္တုန္ရင္ေနတာ ကၽြ န္ေတာ္ခံစားမိတယ္.. သူမစိတ္တင္းက်ပ္တာေတြ 
ေလ်ာ့က်ေအာင္ နဖူးေပၚက ဆံႏြယ္စမ်ားကို ညင္သာစြာဖယ္ရွားၿပီး ေခါင္းကို ပြတ္သတ္ေပးေတာ့ သူသူက မ်က္လံုးရြဲႀကီးေတြနဲ႔ 
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ကၽြ န္ေတာ့္ကို ျပန္ၾကည့္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က တစ္ခ်က္ျပံဳးျပလိုက္ေတာ့ ရွက္ျပဳံးေလးလိုျပံဳးၿပီး လီးႀကီးကိုပဲ စိတ္ပါလက္ပါ 
ဆက္ထုပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က သူလက္အေနအထား .. စိုက္ထုတ္ရမည္ အားအေနအထားတို႔ ကို သင္ျပေပးေတာ့ ညဏ္ေကာင္းတဲ့ 
သူသူဟာ အလွ်င္အျမန္ပဲ ကၽြ မ္းက်င္သြားပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္လီးကေတာ့ နတ္ျပည္ေရာက္ေနတာေပါ့။

သူသူ႔ကို လီးမႈတ္ခိုင္းရင္ေကာင္းမလားစဥ္းစားမိတယ္.. သူမရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းသားအစံုထဲကို ကၽြ န္ေတာ္လီးႀကီးတိုးဝင္သြားရင္ 
ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔တင္ ဒစ္ဖ်ားမွာစိမ့္တက္လာတယ္..  ဒါေပမယ့္ကၽြ န္ေတာ္မဝံ့ရဲေသးဘူး.. ေရွးရိုးစြဲမိန္းကေလးေတြဆိုရင္ ဒီလိုလုပ္တာ 
အလြန္ညစ္ပတ္တယ္လို႔ ခံယူထားၾကာတာ။ အေျခအေနၾကည့္ရဦးမယ္။ သူသူ႔ရဲ႔ ေတာင့္တင္းစြဲမက္စရာ ကိုယ္လံုးအလွရယ္၊ 
အပ်ိဳစင္ေလး၊ ကိုယ့္ခယ္မေလး ဆိုတဲ့အသိရယ္ဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ကို စိတ္ေတြ အရမ္းလႈပ္ရွားေစပါတယ္။

“အိုး.. အရမ္းေကာင္းတာပဲ မိသူရယ္..” ကၽြ န္ေတာ္ သူသူ႔နဖူးေလးကို ငံုနမ္းရင္းေျပာလိုက္ပါတယ္။ သူသူက မထီတရီေလးျပံဳးၿပီး 
ျပန္ၾကည့္ပါတယ္။ သူမေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ သူသူထုခ်က္ေတြ ပိုျမန္လာတယ္။ လီးကိုမၾကည့္ေတာ့ဘဲ ကၽြ န္ေတာ့္မ်က္လံုးကို 
ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီးထုတယ္။ အိုး တကယ္မလြယ္တဲ့ ေကာင္မေလးပါလား။ ပထမဆံုးအၾကိမ္မွာပဲ ေယာက်ၤားေတြကိုညွိဳ႕ငင္တဲ့ အတတ္ေတြ 
ဘယ္လိုတတ္ေနတာလဲ။ မိသူ.. ညည္းဟာ ဝမ္းတြင္းပါ Sexy Queen ေလးမ်ားလားကြယ္လို႔ေတြးမိတယ္..

သူသူက စိတ္ပါလက္ပါ ေစတနာပါပါနဲ႔ ထုေပးေနေတာ့ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ အတြင္းမွာပဲ ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕လီးဟာ အာရံုခံစားမႈ 
အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္လာပါတယ္။သူသူရဲ႕ထုခ်က္ေတြနဲ႔ အတူ ကၽြ န္ေတာ့္ခံစားမႈေတြ အထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္သြားၿပီး သူသူ႔ကို 
အသိေပးဖုိ႔ေတာင္ေမ့သြားတယ္..  “အား..” လို႔ ေအာ္ညည္းၿပီး တစ္ကိုယ္လံုး ဆတ္ခနဲ႔ ဆတ္ခနဲ႔တုန္ကာ ၂ ပတ္ေလာက္သိမ္းထားတဲ့ 
သုတ္ေရေတြကို ဒလေဟာ သြန္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ သူသူ႔ရဲ႔ လက္ေတြ၊ မ်က္ႏွာနဲ႔ ရင္သားေတြမွာပါ ကၽြ န္ေတာ့္ သုတ္ေတြ 
ေပက်ံသြားပါတယ္။ ရုတ္တရက္ေတာ့ သူမလန္႔သြားေပမယ့္ သူ႔လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္ေအာ္ဟစ္ၿပီး လူးလြန္႔သြားပံုကို  
သေဘာက်ေက်နပ္သြားပံုရပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္လီးထဲက ေနာက္ဆုံးသုတ္ရည္စက္ေတြ ထြက္သြားသည္အထိ သူမရဲ႕ ႏူးညံ့တဲ 
လက္အစံုနဲ႔ဆြဲညွစ္ယူလိုက္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ကေတာ့ ခပ္ေမ်ာ့ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ သူ႔လက္ေလးေတြကို ဆုပ္ကိုင္ထားရင္ 
ဘာမွမေျပာႏိုင္ေတာ့ပါဘူူး။ စိတ္ေဆာင္လို႔သာလုပ္ေနတာ အရင္ေန႔ကအလုပ္အရမး္ပင္ပန္း အိပ္ေရးပ်က္ထားတဲ့ အရွိန္ကရွိေသး 
တယ္ေလ။

 “ခစ္ခစ္.. ၾကည့္ပါဦးအမ်ားႀကီးပဲ.. ကိုႀကီးဟာေတြ..” သူသူက သူမမ်က္ႏွာေပၚက သုတ္စက္မ်ားကိုသုတ္ရင္း 
ေျပာပါတယ္။ လက္ႏွာေပေနတာေတြကိုလဲ ႏွားေခါင္းနဲ႔နမ္းၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ခိုးခိုးခစ္ခစ္န႔ဲ သေဘာေတြက်ေနပါတယ္။ သူသူ႔ကို 
ရြံတတ္မယ္လုိ႔ထားတာ သူမကိုၾကည့္ရတာ ကၽြ န္ေတာ့္သုတ္ေတြကို နည္းနည္းမွရြံတဲ့ပံုမရွိပါဘူး။ 

 “ကဲ မိသူေရ.. ဒီေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲေနာ္.. “ လို႔ေျပာရင္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းခင္းလိုက္ပါတယ္။

 “ဟုတ္.. ကိုႀကီး.. မိသူလဲေနာက္တစ္ခါ ဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ျပမယ္.. အခုဟာ ပထမဆံုးမို႔ သိပ္မကၽြ မ္းေသးလို႔ပါေနာ္.. 
သိလား..” လို႔ေျပာရင္း သူ႔အခန္းနဲ႔တြဲလွ်က္ ေရခ်ိဳးခန္းဆီကို ၾကြၾကြရြရြေလး လမ္းေလွ်ာက္ဝင္သြားပါတယ္။ ျဖဴစင္ဝင္းမြတ္ၿပီး 
သြယ္လ်လွပလြန္းတဲ့ သူသူ႔နဲ႔ေနာက္ပိုင္းအလွကို ေငးၾကည့္ရင္း မရြယ္ဘဲေစာ္ကဲေတာ့မင္းျဖစ္ၿပီလို႔ ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ သူသူလုပ္ေပး 
ခဲ့တာ ကၽြ န္ေတာ့္ဘဝမွ အေကာင္းဆံုးခံစားဖူးတဲ့ Hand Job ပါပဲ။ 

================================================================================
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အခန္း (၂)

အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကို သူ႔အစ္မ စုစုကိုျပန္မေျပာဘူးဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္သိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးသူမဟာ ဒီထက္ပိုၿပီးထူးျခားတဲ့ 
အေတြ႔အၾကံဳေတြ လိုခ်င္ေသးတယ္ဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္သိတယ္။ အေရးႀကီးတာက ကၽြ န္ေတာ္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမဆြဲခ်င္ဘူး။ ေတာ္ၾကာ 
သူသူတစ္ေယာက္ သူ႔ေဘးနားက ဘဲတစ္ေပြနဲ႔ ညိသြားရင္ ကၽြ န္ေတာ္က်န္ရစ္ျဖစ္မွာ ေသၿပီးဆရာပဲ။ သူသူ႔ရဲ႕ အပ်ိဳစင္ပန္းေလးကို 
ကၽြ န္ေတာ္အရေျခြယူဖို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီးပါၿပီ။

ကၽြ န္ေတာ္ထပ္ၿပီးေစာင့္စားေနတဲ့ တစ္ရက္ကိုေရာက္လာပါၿပီ။ မနက္ကၽြ န္ေတာ္နဲ႔ ဇနီးတုိ႔ရံုးသြားဖို႔ျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္မွာ သူသူက 
ဒီေန႔ အတန္းမရွိလို႔ ေက်ာင္းဖယ္ရီဂိတ္ကို မလိုက္ေတာ့ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ စုစုကိုသူ႔ရံုးေရွ႕ လိုက္ပို႔ခဲ့ၿပီး ကၽြ န္ေတာ္ရံုးဘက္ကို 
ဟန္ေဆာင္ဦးတည္ၿပီး ေမာင္းလိုက္တယ္။ ရံုးကို အေရးၾကီးမိတ္ေဆြနဲ႔ေတြ႔မွာမို႔ မလာေတာ့ဘူးလို႔ ဖုန္းဆက္လိုက္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ကားကို 
ပါကင္တစ္ခုမွာ ထုိးခဲ့လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တက္ဆီငွားၿပီး အိမ္ျပန္လွည့္လာခဲ့တယ္။

သူသူတစ္ေယာက္အိမ္မွာစာလုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ျပန္လာတာကိုေတာ့ သူအံၾသသြားပံုရသလို ေက်နပ္သြားပံုလည္းရပါတယ္။ 
သူစာၾကည့္ေနတာကိုလည္း ရပ္ထားလိုက္ပါတယ္။

ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္ဟာ သူသူ႔ရဲ႕ ကရုဏာကိုခံယူဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ သူနဲ႔ထိုင္စကားေျပာရင္း စကားလမ္းေၾကာင္းရွာၿပီး 
ကၽြ န္ေတာ္နဲ႔ သူ႔အစ္မစုစုၾကား လင္ခန္းမယားခန္း ဆႏၵမျပည့္ဝမႈအေၾကာင္းကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။ စုစုကိုယ္တိုင္ 
သူသူ႔ကိုေျပာျပထားသလိုပဲ ကၽြ န္ေတာ့္မိန္းမဟာ Sex ကိစၥကို မၾကိဳက္ဘူး။ ရက္သတၱပတ္အေတာ္ၾကာမွ တစ္ခါ ႏွစ္ခါလုပ္ျဖစ္တယ္။ 
အဲဒီလုပ္ၾကတဲ့ တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါဟာလဲ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊ သူ႔အစ္မစုစုကိုခ်စ္ပါေၾကာင္း၊ မျပည့္ဝသည့္လိင္ဆႏၵကို လက္ျဖင့္ 
ေျဖေဖ်ာက္ရသည္မွာ ေရရွည္တြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မေကာင္းေၾကာင္း၊ စိတ္ဆႏၵေတာင့္တလာလွ်င္ Spa နဲ႔ ဆီလူးအႏွိပ္ခန္းေတြက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထုေပးတာေတာ့ ခံဖူးေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ျပင္ပမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ သန္းရွင္းမႈကို စိတ္မခ်တာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ 
စုစုကို သစၥာမေဖါက္ခ်င္တာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း  တစ္ခါမွ ျပင္ပမိန္းကေလးမ်ားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံ မေပ်ာ္ပါးဖူးေၾကာင္း (ဒါကေတာ့ 
လိမ္ဆင္ေပါ့ဗ်ာ) ေျပာျပပါတယ္။ 

တခါတရံမွာ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေတာင့္တမိေၾကာင္း။ ဆီလူးအႏွိပ္ခန္းက အမ်ိဳးသမီးေတြ 
ထုေပးတာခံရတာ အျပစ္မကင္းသလို ခံစားရလို႔စိတ္ညစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း ေယာက်ၤားတုိ႔သဘာဝ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပလာလွ်င္ 
ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ေတာ့လုပ္မိေၾကာင္း။ ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ရပ္တန္႔ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့  
စိတ္ဝင္တစား သူသူဟာနားေထာင္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ကိုလည္း အလြန္သနားသြားပံုပါတယ္။

သူစဥ္းစားေနၿပီးရုတ္တရက္ ကၽြ န္ေတာ့္လက္ေမာင္းကိုကိုင္ၿပီး  “အစ္ကိုၾကီးအတြက္ မိသူ တကယ္စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ မိသူ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြေျပာျပလို ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္အတြက္ ဒီ Sex ကိစၥဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာ မိသူနားလည္ပါတယ္ “ 

ေနာက္ေလသံတိုးတိုးေလးနဲ႔ “ကိုၾကီးလည္း အဲဒီအႏွိပ္ခန္းေတြက မိန္းမေတြကို မထုခိုင္းနဲ႔ေတာ့ေနာ္ ေတာ္ၾကာစိတ္မထိန္းႏိုင္ရင္ 
မေကာင္းဘူး ေရာဂါရႏိုင္တယ္ေလ.. ဟိုေလ.. မိသူနဲ႔ကိုႀကီးက ဟိုလုိမ်ိဳး လင္မယားေတြလုပ္သလို လုပ္လို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ေနာ္.. 
ဒါေပမယ့္ ကိုႀကီးစိတ္ရွိလာရင္ မိသူထုေပးမယ္ေလေနာ္.. အစ္ကိုၾကီးသင္ေပးထားလို႔ .. မိသူလဲေကာင္းေကာင္းထုတတ္ၿပီပဲ ေနာ္.. 
ကိုႀကီးကိုထုေပးတာေလာက္ကေတာ့ မမစုကို သစၥာေဖါက္တာမဟုတ္ဘူး လို႔ ထင္ပါတယ္..”

ဟာ.. ေသပါၿပီ.. ကၽြ န္ေတာ္က သူသူ႕ကိုလိုးခြင့္ရဖို႔ လမ္းေၾကာင္းခင္းေနတာပါ။ အခုေတာ့ ထုေပးရံုပဲလုပ္ေပးမယ္တဲ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ 
ဘာမွမလုပ္ေပးတာနဲ႔စာရင္ မဆိုးပါဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္လွ်င္ရင္လွ်င္သလို အခြင့္အလမ္းရွိတာေသခ်ာပါတယ္။

ကၽြ န္ေတာ္ မိသူကို ေက်းဇူးတင္တဲ့အၾကည့္နဲ႔လွမ္းၾကည့္လိုက္ၿပီး “ေက်းဇူးပါပဲ မိသူငယ္.. ကိုၾကီးအေပၚ မိသူေလာက္ေကာင္းတဲ့ 
ညီမေလးမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး.. ကိုၾကီးလဲညီမေလးနဲ႔  လင္မယားလိုဆက္ဆံဖို႔ လံုးဝစိတ္ကူးမရွိခဲ့ပါဘူး 
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(ဒါကလည္းလိမ္ဆင္ေပါ့ဗ်ာ)... ဒါေပမယ့္ မိသူကိုႀကီးကိုထုေပးခဲ့တုန္းက တကယ့္ကိုအရမ္းေကာင္းတာပဲ.. တကယ့္ကို မိန္းမနဲ႔လုပ္
ရသလိုမ်ိဳးစိတ္ေက်နပ္မိတယ္ (ဒါကေတာ့ အမွန္ပါပဲ)”

သူသူကေတာ့ ရွက္ရြ႔႕ံသလို ေခါင္းေလးငံု႔သြားပါတယ္။

“မိသူ.. ညီမေလးနဲ႔ကိုႀကီးနဲ႔ လင္မယားလိုဆက္ဆံလို႔မရေပမယ့္.. ကိုႀကီးကလည္း အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ ညီမေလးကို 
စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္.. ကိုၾကီးတစ္ေယာက္တည္း တစ္ဖက္သတ္ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္မယ္ဆိုရင္ မတရားပါဘူး.. 
ဒါဆို ဟိုညီမေလးစာအုပ္ထဲကအတိုင္း ႏွစ္ေယာက္လံုး က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုေကာင္းတာေပါ့.. ေနာ္ မိသူ..”

သူသူကေခါင္းေလးျငိမ့္ၿပီးေတာပ့ဲျပပါတယ္။ သူမလက္ေတြကလည္း တစ္ရွဴးစကို အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ညွစ္ေနပါတယ္။ အခ်ိန္က်ေနၿပီဆိုတာ 
ကၽြ န္ေတာ္သိလိုက္ၿပီေလ။ သူသူ႔လက္ေလးကိုကိုင္ၿပီး သူမအိမ္ခန္းထဲကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆြဲေခၚလိုက္ပါတယ္။ လမ္းတစ္ဝက္မွာ 
သူသူဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ ခါးကိုေနာက္ကေနသိုင္းဖက္ၿပီး လိုက္လာပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ နိဗၺာန္ဘံုကိုသြားေနတဲ့ေျခလွမ္းေတြလို
ပဲ တစ္ကိုယ္လံုးေလထဲမွာဝဲလို႔ေပါ့။

အခန္းတံခါးကိုေလာ့ခ်ၿပီးျပန္လွည့္လိုက္ေတာ့ သူသူ႕ႏႈတ္ခမ္းမွာ အျပံဳးပါးပါးေလး၊ ေခါင္းေလးက ငံု႔မလိုလို မ်က္လံုးေလးကို 
လွန္ၾကည့္ေနတယ္။ သူမကပဲ လက္ကေလးစကမ္းတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္သူမရဲ႕လက္ကေလးကိုဆြဲၿပီးရင္ခြင္ထဲသြင္းလိုက္တယ္.. 
ဘေလာက္စ္အကၤ်ီေနာက္က သူသူ႔ရဲ႕ႏူးညံအိေထြးတဲ့ရင္သားေတြနဲ႔ထိလိုက္ရင္ပဲ ကာမဆႏၵေတြဟာ ေထာင္းခနဲ႔ ေသြးေၾကာေတြထဲကို 
လွည့္လည္စီးဆင္းသြားတယ္။ အပ်ိဳစင္ေလးရဲ႕ အက်ီၾကယ္သီးေတြကို တစ္ခုျခင္းျဖဳတ္ေျခြေတာ့ သူမလည္းအသက္ရွဴသံေတြ 
ျပင္းထန္ေနပါတယ္။ ဂ်င္းအေပ်ာ့သားေဘာင္းဘီေလးကို ၾကယ္သီးျဖဳတ္ၿပီးေလွ်ာခ်လိုက္ေတာ့ သူသူ႔ကိုယ္မွာ ပင္တီနဲ႔ဘရာပဲ 
က်န္ရစ္ၿပီး အလွေကာက္ေၾကာင္းေတြအားလံုး ေပၚထြက္လာပါတယ္။ မိသူရယ္  မင္းရဲ႕ျပစ္မ်ိဳးမထင္တဲ့ကိုယ္လံုးေလးကို ေတာင့္တ 
ေနရတာဘယ္ေလာက္ၾကာခဲ့ၿပီလဲ။ မင္းကိုမွလိုးခြင့္မရရင္ ကိုယ္ရူးမွာပဲ။ 

ကၽြ န္ေတာ္သူသူ႔ရဲ႕လည္ပင္းကိုစၿပီး အနမ္းေတြေျခြလိုက္တယ္.. ကၽြ န္ေတာ့္ကိုယ္ကို 
ဖက္တြယ္ထားတဲ့ သူသူ႔လက္ေတြ တင္းက်ပ္ လာတယ္။ သူမနားရြက္ 
ေတြကိုဖြဖြေလးကိုက္လိုက္တယ္.. ညည္းသံတိုးတိုးေလး ထြက္လာတယ္.. 
ကၽြ န္ေတာ့္လက္က ေနာက္ကခ်ိတ္ေတြကိုျဖဳတ္လိုက္ေတာ့ ဘရာေလးလည္း 
ေအာက္ကိုေလ်ာ့က်သြားပါၿပီ ပန္းေရာင္ႏုႏုႏို႔သီးေခါင္းေလးေတြ တင္းရင္းၿပီး 
မာေနၿပီ၊ သူမရဲ႕ပင္တီေလးကို ေအာက္ကိုဆြဲခ်လိုက္ေတာ့ သူမရဲ႕အနည္းငယ္မို႔မို႔ 
ေဖာင္းေနတဲ့ ပိပိေလးရဲ႕ ပတ္ၾကားအက္ၾကားထဲမွာ အစိေလးက မျပဳတျပဳေလး။ 
တကယ့္ကိုရွင္းသန္႔ေနတဲ့ အပ်ိဳေဆာက္ပတ္ေလးပါပဲ။ 

သူမကလဲ ကၽြ န္ေတာ့္ အက်ီကိုခပ္သြက္သြက္ေလး ဆြဲခၽြတ္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ကၽြ န္ေတာ့္ေဘာင္းဘီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီ။ 
သူမေရာကၽြ န္ေတာ္ေရာ အဝတ္မရွိေတာ့ဘူး။ သူမလည္ပင္းေလးေတြကို 

ျပန္ၿပီး နမ္းစုပ္ တျဖည္းျဖည္းေအာက္ကိုဆင္း ညာဘက္ရင္သားေလးကိုလက္နဲ႔ဖြဖြဆုပ္ကုိင္ၿပီး ႏို႔အိုတစ္ခုလံုးကို ရႏိုင္သမွ် 
ပါးစပ္ထဲငံုလိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏို႔သီးေခါင္းေလးကို ဖြဖြေလးကိုက္ထားၿပီး လွ်ာေလးနဲ႔ကစားေပးေတာ့ သူသူခမ်ား ခပ္က်ယ္က်ယ္  
ညည္းသံထြက္လာပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ေခါင္းကိုလဲ ကုတ္ျခစ္ဆုပ္ကိုင္ထားေလရဲ႕။ ႏို႔သီးေခါင္းေလးေတြကို ဘယ္ညာ ကစားေပးၿပီး 
သူသူ႔ကို ကုတင္ေပၚဆြဲလွဲလိုက္ေတာ့ သူမအနည္းငယ္လန္႔သြားပံုပဲ။  ဟုတ္တယ္ အလိုးခံဖို႔ သူမကိုယ္တိုင္အသင့္မျဖစ္ေသးဘူး။ 
သူခ်စ္တဲ့ သူ႕အစ္မကိုသစၥာေဖါက္တဲ့အလုပ္ သူလုပ္ခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီစိတ္ေတြ ေက်ာ္လႊားသည္အထိ ကၽြ န္ေတာ္သူမကို 
ႏိုးဆြေပးရဦးမယ္။ သူမရဲ႕ရမၼက္ေတြဆာေလာင္ေပါက္ကြဲလာေအာင္ ေသြးေဆာင္ရဦးမယ္။

ကၽြ န္ေတာ္ကတည္ျငိမ္တဲ့အၾကည့္နဲ႔ သူမမ်က္လံုးေတြထဲကို လွမ္းၾကည့္ၿပီး သူမကိုလိုးမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ယံုၾကည္လာေအာင္ 
လုပ္လိုက္တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္သူမကုိ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေျဖေဖ်ာက္ေပးယံုပဲ၊ ကၽြ န္ေတာ္မွာ အသာရမၼက္လႊမ္းမိုးေနတာ မရွိဘူးဆိုတာ 



By FuckBuddy <nostringx@gmail.com>

- 11 -

ယံုၾကည္လာေအာင္ ေနေပးလိုက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာအေရးအၾကီးဆံုးပဲ။ မဟုတ္ရင္သူမဟာ အားလံုးကို ရပ္တန္႔ပစ္လိမ့္မယ္။ 
ကံဆိုးရင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ႀကိဳးစားခြင့္ ဆိုတာ မရွိေတာ့ဘဲ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

သူမကၽြ န္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္လာပံုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္သူမ လက္ေလးေတြ 
ဆတ္ဆတ္တုန္းေနတာေၾကာင့္ စိုးရြံစိတ္ရွိေသးတယ္ဆိုတာ သိသာပါ 
တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ျဖည္းျဖည္းပဲ သူမနဲ႔ေဘးတုိက္အေနအထားယူ
လိုက္တယ္။ သူမကို လတ္တေလာတက္လိုးဖို႔ အစီအစဥ္မရွိတဲ့ 
အေနအထားပံုစံေပါ့။ သူမရဲ႕နားရြက္၊ လည္တိုင္ေလးေတြကုိျပန္လည္ၿပီး 
အနမ္းေျခြလိုက္တယ္။ ဒါသိပ္ထိေရာက္တယ္ဆိုတာ ေစာေစာက 
ေတြ႕ခဲ့ၿပီးသား။ တျဖည္းျဖည္း ကၽြ န္ေတာ့္ကိုလံုးကို အတည့္အေနအထား 
ျပန္ယူလိုက္တယ္။ နားရြက္ေလးေတြကို ဖြဖြကိုက္လိုက္ တိုင္းမွာ 
သူသူဟာဖီးလ္ေတြ ေဆာင့္ေဆာင့္တက္ၿပီး အရမ္းမေအာ္မိေအာင္ 

ထိန္းထားရတဲ့ပံုပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္ကိုယ္လုံုးကိုလဲ အားနဲ႔ဖက္ၿပီး ကုတ္ဆြဲ ပါတယ္။ ဒါသိပ္ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပဲ။ 

 “ညီမေလးမိသူ.. ေအာ္ခ်င္စိတ္ရွိရင္ ထိန္းမထားနဲ႔ေနာ္.. အိမ္မွာဘယ္သူမွမရွိဘူး.. လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေအာ္..”

သူသူဟာကၽြ န္ေတာ့္ကိုဖက္ထားရင္း ေခါင္းျငိမ့္ျပတယ္.. သူမႏို႔သီးဖ်ားေလးေတြကို စုပ္ယူကစားေနတုန္း ကၽြ န္ေတာ့္ တစ္ဖက္နဲ႔ 
သူမရဲ႔ေဆာက္ပတ္ေလးကို စီးမိုးဆုပ္ကိုင္လိုက္ေတာ့.. ရွည္လွ်ားတဲ့ ညည္းသံထြက္လာပါတယ္... အဂၤါတစ္ခုလံုးလဲ ရြဲရြဲစိုေနပါၿပီ။ 
တကယ္ေတာ့ ျဖဴေဖြးရွင္းသန္႔ၿပီး သိပ္ကိုရမၼက္ထန္စရာေကာင္းတဲ့ မိန္းမလွခႏၶာကိုေလးနဲ႔ ထိေတြ႔ပြတ္သပ္ၿပီးေနရတဲ့ 
ကၽြ န္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြ န္ေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာလဲ တကယ့္ကို မလြယ္ပါဘူး... သူမရဲ႕ ရမၼက္ထန္တဲ့ညည္းသံေတြဟာလဲ ေသြးေတြကို 
ဆူေဝေစပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ ဆာေလာင္ေနတဲ့ လီးၾကီးကို သူမေဆာက္ပတ္ထဲကို ထုိးထည့္လိုက္ဖို႔စိတ္ကူးလိုက္ေပမယ့္ ကိုယ့္ကို
ယ္ကိုျပန္ထိန္းလိုက္ရပါတယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ့လက္ေခ်ာင္းေလးကိ ုအၾကားေလးထဲထိုးထည့္ေတာ ့လက္တစ္ဆစ္ေလာက္ 
ထိဝင္သြားပါတယ္။ အရည္ေတြနဲ႔ ေခ်ာမြတ္ေနလို႔ အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ ကၽြ န္ေတာ္ ့
လက္ကို သူမၾကြက္သားေတြက ညစ္ထားတာ ခံစားရတယ္။ နည္းနည္းေလာက္ 
ဖိသြင္းလိုက္ေတာ့ လက္ဖ်ားထိပ္နဲ႔ မာၾကမ္းၾကမ္း အဖုေလးကိုစမ္းမိတယ္.. G-
sport! .. သိပ္ေသခ်ာတာေပါ့.. လြယ္လြယ္ကူကူရွာေတြ႔တာ သိပ္ကံေကာင္းတာပဲ။ 
ႏို႔တစ္ဘက္ကို ပါးစပ္နဲ႔ကစား က်န္တစ္ဖက္ကို ဘယ္လက္နဲ႔ ကစားၿပီး 
ညာလက္နဲ႔ G-sport တစ္ဝိုက္ကို ထိထိမိမိ ပြတ္ေျခေပးလိုက္တာ 
သူသူ႔ရဲ ေအာ္ညည္းသံေတြ ဆူညံသြားပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ေခါင္းေတြ လက္ေမာင္းေတြကိုလဲ အတင္းကုတ္ျခစ္ပါတယ္။ 
ေတာ္ေသးတယ္သူသူက လက္သည္းရွည္မထားတတ္လို႔။ သူမအသက္ရွဳသံေတြ ျပင္းထန္လာပါတယ္..သူမ အရမ္းကို ေကာင္းေနၿပီး 
အထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ေနၿပီး...  ေဆာက္ပတ္က ကၽြ န္ေတာ့လက္ကိုညွစ္ညွစ္ဆြဲရင္းလူကလဲ ေကာ့ေကာ့ထိုးၿပီး ညည္းတြားသံေတြလဲ 
ဆူညံသြားေတာ့တယ္.. 

 “အား.. အား.. ကိုႀကီး.. အား... အိုး.....”
 “အား... အား... အား... မရေတာ့ဘူး..”

သူသူတစ္ေယာက္ တဆတ္ဆတ္ တုန္ခါသြားၿပီး ေဆာက္ပတ္ထဲက ကၽြ န္ေတာ့္လက္ေခ်ာင္းကိုတြန္း ထုတ္လိုက္ပါတယ္.. 
ကၽြ န္ေတာ့္ကိုလည္း အလြန္တင္းက်ပ္စြာဖက္ထားၿပီး သူမရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ရွိခံစား ၿပီးဆံုးသြားၿပီး 

 “ကိုၾကီး.. အဟင့္... ဟင့္..” ဆိုၿပီး တရွံဳ႕ရွံဳ႕ငိုပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္သိပါတယ္ ဒါတခါမွမခံစားဘူးတဲ့ အေကာင္းလြန္းတဲ့ 
ကာမဂုဏ္ကိုအထြတ္အထိပ္ခံစားမိလို႔ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီးငိုတာပါ...
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 “ေအး.. ညီမေလး.. မိသူ... မငိုပါနဲ႔ .. တိတ္တိတ္... ကိုႀကီးလုပ္ေပးတာ မၾကိဳက္လို႔လားဟင္” လို႔ၾကင္ၾကင္နာနာေလးေမးေတာ့ 
သူမက ေခါင္းရမ္းျပတယ္.. တရံွဳ႕ရွံဳ႕ငိုရင္း.. “အရမ္းေကာင္းတာပဲ ကိုႀကီးရယ္...” လို႔ေျပာရင္း ကၽြ န္ေတာ့္ပါးေတြကို ဘယ္ျပန္ညာျပန္နမ္းၿပီး 
အတင္းအၾကပ္ ေပြ႔ဖက္ထားပါတယ္။

ဒီအခိ်န္ဟာ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ စည္းစိမ္းပါ။ သူမတို႔ကို ၾကင္ၾကင္နာနာေပြ႕ဖက္ထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း သူမကို 
ျပန္လည္ေပြ႔ဖက္ထားၿပီး ၅ မိနစ္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ အနားေပးထားပါတယ္။  ပါးေလးနဖူးေလးေတြကိုလည္ အနမ္းမြမြေလးေတြ 
ေပးပါတယ္။ သူသူက အရည္လဲ့ေနတဲ့ မ်က္လံုးမ်ားနဲ႔ကၽြ န္ေတာ့္ကို စိုက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ သူမဘာေတြေတြးေနပါလိမ့္။ 
ကၽြ န္ေတာ္မသိပါ။

ခဏေနေတာ့ သူသူတစ္ေယာက္ အေမာေျပသြားပံုရပါတယ္.. ကၽြ န္ေတာ့္ ႏို႔သီေခါင္းေလးကိုတို႔ဆိတ္ကစားရင္ ခိုးခိုခစ္ခစ္ရယ္ေန 
ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ႏွာေခါင္းကိုလဲ ဖြဖြေလးလာကိုက္လိုက္နဲ႔ ခဏေနေတာ့ သူ႔လက္ကေလးက ကၽြ န္ေတာ့္ လီးကိုလာၿပီးကစားပါတယ္။ 
ေစာေစာကနားေနတုန္း ျပန္ေပ်ာ့သြားတဲ့ ကၽြ န္ေတာ့္လီးၾကီးက ခဏေလးမွာပဲ ျပန္ၿပီးမတ္လာပါတယ္။ 

သူသူက “ဟယ္ၾကည့္စမ္း ကိုႀကီးညီေလးကစိတ္ႀကီးလိုက္တာ ခ်က္ခ်င္းႏိုးလာတာပဲ.. ခစ္ခစ္.. ဆိုရယ္ပါတယ္..” 

ရမၼက္ထန္ေလာက္တဲ့ ကိုယ္လံုးအလွကိုပိုင္ဆိုင္ထားသလို ခ်စ္ဖိို႔ေကာင္းၿပီး အျပစ္ကင္းစင္နဲ႔ မ်က္ႏွာေလးနဲ႔ သူသူ႔ကိုကၽြ န္ေတာ္ မနမ္းဘဲ 
ဘယ္လိုေနႏိုင္ေတာ့မွာလဲ.. တစ္ခစ္ခစ္ရယ္ေနတဲ့ သူမရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးကို ပါးစပ္နဲ႔ေတ့ၿပီးစုပ္ယူယူလိုက္တယ္.. ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕လွ်ာနဲ႔ 
သူမရဲ႕ပါစပ္ထဲကိုထိုးေမႊလိုက္ေတာ့ ေစာေစာကျမဴးတူးေနတဲ့ သူသူတစ္ေယာက္ျငိမ္က်သြားၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ရင္အုပ္ႀကီးကို 
သိုင္းဖက္လိုက္ပါေတာ့တယ္ ေျခေထာက္နဲ႔လဲ လူကို တင္းၾကပ္စြာခြထားပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ မာေတာင္ထြားက်ိဳင္းလွတဲ့ လီးႀကီးဟာ 
သူမရဲ႕ဖူးငံုႏုရြတဲ့ေစာက္ပတ္ေလးနဲ႔ထိမိေနပါေတာ့တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ သူသူက ကၽြ န္ေတာ္ကို ပက္လက္အေနအထားေရာက္ေအာင္ 
တြန္းလွဲလိုက္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ေပၚခြၿပီး ေခါင္းငံုကာႏႈတ္ခမ္းျခင္းအနမ္းေတြေျခြပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေအာက္ကိုေလ်ာဆင္းကာ 
ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ လည္ပင္းရင္အုပ္ေတြကို သူမရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔လွ်ာေတြနဲ႔ အနမ္းေပးပါတယ္။ 

တျဖည္းျဖည္းေအာက္ဆင္းရင္း ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ဗိုက္က ၾကြက္သားမ်ားတစ္ဝိုက္ နမ္းရွဳံ႕ရင္းလက္တစ္ဖက္က ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ လီးႀကီးကိ ု
ဆုပ္ကိုင္ကာ သူ႔ရင္သားႏွစ္မႊာၾကားကိုထည့္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ကၽြ န္ေတာ့္ကို အျပံဳးေလးနဲ႔ေမာ့ၾကည့္ၿပီး

 “ကိုႀကီးကိုလုပ္ေပးရေအာင္လို႔ ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာ သူသူ႔သူငယ္ခ်င္း ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဆီက သင္လာတာသိလား..” 
ဆိုၿပီးရင္သားႏွစ္မြာနဲ႔ညွပ္ၿပီး Boob Job ေပးပါေတာ့တယ္။  ႏူးညံ့လွတဲ ရင္းသားအစံုရဲ႕အထိအေတြ႔မွာ ကၽြ န္ေတာ့္လီးႀကီးကာ 
ထန္လြန္းမကထန္ၿပီး အေၾကာေတြ ေပါက္ထြက္သြားမလား ေအာင္းေမ့ရေအာင္ နီရဲ႕ေဖါင္းကားေနတယ္...

 “သူသူ႔ေပၚအရမ္းေကာင္းၿပီး တည္ၾကည္တဲ့အစ္ကိုႀကီးမို႔ ျပဳစုတာ တမ်ိဳးမထင္ရဘူးေနာ္...”

သူသူက ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ကၽြ န္ေတာ္လာမွမေျပာႏိုင္ခင္ ကၽြ န္ေတာ့္ဒစ္ႀကီးကို သူ႔ပါးစပ္ထဲအဆံုးထိထိုးထည့္လိုက္ၿပီး ျပြတ္ခနဲ႔ေနေအာင္ 
စုပ္ထည့္လိုက္ပါတယ္..

 “အိုး................” ဒီတစ္ခါ အိေျႏၵမဆည္ႏိုင္ဘဲ ေအာ္ရသူက ကၽြ န္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေတြတတ္တာ ျမန္လာခ်ည္လား 
မိသူရယ္လို႔ေတြးလိုက္မိတယ္။

အလြန္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ မ်က္ႏွာေလးက ကၽြ န္ေတာ့္မ်က္လံုး ေတြကို 
ညွိဳ႕ငင္သလို စူးစူးစုိက္စိုက္ၾကည့္ရင္း ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ လီးႀကီးကိုအားရပါရ 
စုပ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဖြံ႔ထြားလွတ့ဲ လီးၾကီးကို ပါးစပ္နဲ႔အျပည့္ငံုၿပီး  
အထဲမွာ ဒစ္ကိုလွ်ာဖ်ားနဲ႔ကလိတာ ေယာင္ယမ္းၿပီး သူသူ႔လက္ေမာင္း 
မ်ားကို ျဖစ္ညွစ္လိုက္မိတယ္။
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 “အူး..... ေကာင္းလိုက္တာ ညီမေလးရယ္...”

လီးတံတစ္ေယာက္ လွ်ာဖ်ားေလးနဲ႔ အထက္ေအာင္လွ်က္ေပးၿပီး ေဝွးေစ့ကိုပါ စုပ္လိုက္လွ်က္လိုက္လုပ္ပါတယ္..

တခါတစ္ခါ ေဒါသႀကီးစြာနဲ႔ လီးႀကီးကို သူ႔အာေဂါင္အဆံုးထိထိုးသြင္းၿပီး မာန္ဖီတဲ့အသံလုပ္ေတာ့ သူ႔လည္ေခ်ာင္းက  အသံတုန္ခါမႈ 
ေတြဟာ အာရံုေၾကာေတြကိုႏိုးဆြလို႔ လီးတစ္ေလွ်ာက္ အေၾကာထဲစိမ့္ေနေအာင္ ေကာင္းလွတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ 
အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ေတြကို စကၠန္႔တိုင္း အရသာရွိရွိခံစားရင္း အခ်ိန္ေတြကုန္သြားမွာေတာင္ ႏွေျမာမိတယ္.. 

၅ မိနစ္....
၁၀ မိနစ္....
၁၅ မိနစ္....

အခ်ိန္ေတြသာကုန္သြားတယ္ သူသူ႕နဖူးမွာ ေခၽြ းေလးေတြစို႔လာေပမယ့္ စုပ္ခ်က္ေတြကက်မသြားဘူး.. အစာကိုခဲထားတဲ့က်ားသစ္မ 

ေလးလို ကၽြ န္ေတာ့္လီးၾကီးကို ဘယ္ေတာ့မွလႊတ္မေပးေတာ့မည့္အလား ပိုပိုၿပီးျပင္းထန္လာတဲ့ စုပ္ခ်က္ေတြေအာက္မွာ 
ကၽြ န္ေတာ္လီးႀကီးဟာ သူရဲ႕က်ည္ဆံေတြကို ထုတ္လႊတ္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ ေရာက္လာတယ္။

 “ညီမေလး.. ကိုႀကီးၿပီးေတာ့မယ္.. ဒီမွာဆိုကုတင္ေတြေပကုန္မယ္.. ေရခ်ိဳးခန္းထဲသြားရေအာင္ေလ..” လို႔ကၽြ န္ေတာ္ေျပာမွ
သူသူတစ္ေယာက္ ကၽြ န္ေတာ့လီးၾကီးကို ပါစပ္ထဲက ျပြတ္ခနဲ႔ေနေအာင္ ဆြဲထုတ္ၿပီး “မသြားဖူးကိုႀကီး.. ညီမေလးပါစပ္ထဲမွာတင္ 
ၿပီးလိုက္ေနာ္..”

အို.. မိသူညီမေလးရယ္.. ကိုယ့္ဘဝမွ တစ္ခါမွမခံစားဖူးတဲ့ စည္းစိမ္ေတြေပးတာ ဘယ္လိုေက်းဇူးဆပ္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။
သူသူဟာ သက္ဝဝရွဴသြင္းလိုက္ၿပီးေတာ့ မာန္အျပည့္နဲ႔ ဆက္စုပ္ပါတယ္ ညွိဳ႕ငင္တဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ ကၽြ န္ေတာ့္ကို စိုက္ၾကည့္ရင္းေပါ့... 
ကၽြ န္ေတာ္မတ္တတ္ရပ္လိုက္ၿပီး သူသူက ဒူးေထာက္အေနအထားနဲျဖစ္သြားတယ္.. 

ျပြတ္... ျပြတ္.. ျပြတ္... 

အားပါတဲ့စုပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္  ခံစားမႈ ကာမအာရံုေတြကၽြ န္ေတာ့္ ဒစ္ဖ်ားကေနစုေဝးလာတယ္....တစ္ျဖည္းျဖည္း တစ္ကိုယ္လံုးက 
အေၾကာအခ်ဥ္ေတြထဲကို စီးဆင္းလြမ္းျခံဳသြားတယ္.. ျပင္းထန္ၿပီး အားပါလြန္းတဲ့ သူသူ႔ရဲ႕စုပ္ခ်က္ေတြေအာက္မွာ ကၽြ န္ေတာ့္လီးၾကီးဟာ 
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အလူးအလဲခံစားရင္း သူ႔ရဲ႕က်ည္ဆံကိုထုတ္လႊတ္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေရာက္ 
လာၿပီ ... ကၽြ န္ေတာ္ ဘယ္လိုမွထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့ဘူး.. သူသူ႔ေခါင္းကို 
လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ကိုင္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ရင္း ပါးစပ္ထဲကိုအားရပါးရေဆာင့္ 
ပလိုက္တယ္... 

အား....
ျပြတ္ ..ျပြတ္.. ျပြတ္.. ျပြတ္..
၄ ခ်က္... ၅ ခ်က္... ၆ ခ်က္... ၇ ခ်က္...

ေကာင္းလြန္းတဲ့အထြတ္အထိပ္အာရံုခံစားမႈနဲ႔အတူ သုတ္ျပြန္တစ္ေလွ်ာက္ 
သုတ္ေတြ စီးတက္လာၿပီး သူသူပါးစပ္ထဲကို ဒလေဟာစီးဝင္သြားတယ္.. 
သူသူက သုတ္ေတြကို ပထမတစ္ခ်က္မ်ိဳခ်လိုက္ၿပီးလီးျပြန္ေခ်ာင္းထဲမွာ 
တစ္စက္မွမက်န္ေစခ်င္တဲ့အလား အားရပါးရာစုပ္ယူၿပီး လက္က်န္ေတြ
အားလံုးမ်ိဳခ်လိုက္ပါတယ္။ ၾကည့္ပါဦး.. ေစာေစာကရမၼက္မာန္ဖီေနတဲ့ 
က်ားသစ္မေလးဟာ အခုေတာ့ သၾကားလံုးစားရလို႔ ေက်နပ္ေနတဲ့ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မေလးက်ေနတာပဲ။

အဲကြန္းဖြင့္ထားေပမယ့္ သူသူေရာကၽြ န္ေတာ္ပါ ေျခြးေတြစိုရြဲေန ၾကပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ရင္ဘတ္အစံုဟာ ဖားဖိုလိုပိတ္လိုက္ေဖာ
င္းလိုက္နဲ႔ ေမာပန္းတႀကီးျဖစ္ၿပီး စကားတစ္လုံးမွကိုမေျပာႏိုင္ေတာ့ဘူး... သူသူလည္း ေတာ္ေတာ္ေမာသြားတဲ့ပံုနဲ႔ေမာ့ၾကည့္ၿပီး 
ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးျပဳံျပပါတယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္း လြန္းတဲ့မ်က္နွာေလး အရည္လဲ့ေနတဲ့မ်က္လံုးေလးေတြ.. ျပံဳးတဲ့အခါျဖဴေဖြးေန
တဲ့သြားတန္းေလး .. ဒီလိုႏုညံ့လွပၿပီး အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ အျပဳံးပိုင္ရွင္ ေကာင္မေလး သူသူဟာ တကယ့္လိင္ဆရာမၾကီးတစ္ဦးလို 
ကၽြ န္ေတာ့္လီးႀကီးကို ပက္ပက္စက္စက္စုပ္ခဲ့တာ အိပ္မက္ မက္ေနသလိုပဲ။

ကၽြ န္ေတာ္လည္း ဒူးေထာက္ခ်လိုက္ၿပီးသူသူ႕ကိုေပြ႔ဖက္ကာ နဖူးနဲ႔ႏႈတ္းခမ္းပါးေလးမ်ားကို ၾကင္ၾကင္နာနာေလး နမ္းလိုက္တယ္..

 “မိသူ... ညီမေလး အရမ္းေကာင္းတာပဲကြာ.. ကိုႀကီးတစ္သက္မွာတစ္ေလာက္ေကာင္းတာ တစ္ခါမွမၾကံဳဖူးဘူး..”
သူသူက ျပံဳးျပရံုျပၿပီး ဘာမွမေျပာပါ။ ကၽြ န္ေတာ္သူမႏွဖူးေလးကိုနမ္းၿပီး “ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ကိုၾကီးနည္းနည္း ၾကမ္းသြားတယ္ 
ညီမေလးရယ္.. ကိုႀကီးေတာင္းပန္ပါတယ္ကြာ.. ေယာက္်ားေလးေတြက ၿပီးခါနီးရင္အဲလိုပဲ..”

သူသူက ေမာ့ၾကည့္ၿပီး ေခါင္းရမ္းျပတယ္.. ကၽြ န္ေတာ္က တကယ္စိတ္မေကာင္းတဲ့ပံုေပါက္ေနေတာ့ သူသူက

“ဘာမွမျဖစ္ဘူးကိုႀကီး.. အဲတာကိုညီမေလးၾကိဳက္တယ္..” လို႔ေျပာရင္းရွက္ေသြးျဖာကာ ေခါင္းငံု႔သြားပါတယ္။

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေမာေမာနဲ႔ ကုတင္ေခါင္းရင္းမွီၿပီး နားေနပါတယ္.. သူသူက ကၽြ န္ေတာ္ရင္ခြင္ထဲမွာေက်ာမွီၿပီးနားေနပါတယ္.. သူမဟာ 
လက္သည္းေလးေတြကို အဓိပၸါယ္မဲ့ၾကည့္ေနရင္း .. စကားေတြလဲထပ္မေျပာျဖစ္ဘဲ အေတြးကိုယ္စီနဲ႔.. ကၽြ န္ေတာ္က သူမရဲ႕ 
ပြေရာင္းသြားတဲ့ ဆံႏြယ္ေလးေတြကို တစ္ခုျခင္း စိတ္ရွည္ရွည္ျပန္ရွင္းေပးေနမိတယ္.. အပ်ိဳစစ္စစ္သာရွိေသးတဲ့ သူသူဟာ တကယ့္ 
Sexy Queen ေလးပါ့လား.. ကၽြ န္ေတာ္ကံေကာင္းတာလား.. ကံဆိုးတာလား.. ရမၼက္ျပင္းလြန္းတဲ့ မိန္းမလွေလးနဲ႔ လိင္စစ္ပြဲေတြ 
အျပင္းအထန္ဆင္ႏြဲခြင့္ရတာ ကၽြ န္ေတာ့္ေလာက္ ကံေကာင္းတဲ့သူ ရွိပါဦးမလား.. ဒါေပမယ့္သူမနဲ႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္အထိ အတူရွိခြင့္ 
ရွိမွာလဲ။ သူမနဲ႔ကၽြ န္ေတာ့္အၾကားမွာ ေပါင္းစပ္မရတဲ့တံတိုင္းႀကီးက ကာဆီးထားသည္။ တံတိုင္းၾကီးက ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ခ်စ္ဇနီး စုစု ...

အနည္းငယ္အပန္းေျပေတာ့ ေခၽြ းမတိတ္ခင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေရခ်ိဳးၾကသည္။ ၾကာလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္သား အတူအေအးမိလွ်င္ ေနာက္ေက်ာ 
မလံုစရာျဖစ္ေနဦးမည္။ ေရခ်ိဳးေဘဇင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေယာက္သား အတူေရခ်ိဳးၾကသည္။ ေရေႏြးစိမ္ထားၾကရင္း အေၾကာအခ်ဥ္ေတြ 
ေျပသြားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အၾကင္နာပိုကာ ဆပ္ျပာတိုက္ေပးၾကသည္။ စြဲမက္ဖြယ္မိန္းမလွေလးႏွင့္ ေဘဇင္ထဲတြင္ 
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အတူထိုင္ခါေနေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္ လီးက တစ္ခါေထာင္မတ္လာပါတယ္.. ဒါကိုသူျမင္ေတာ့..
 
 “ခစ္ခစ္.. ကိုႀကီးညီေလးက တကယ့္လူဆိုးေလးပဲ..” ဟုေျပာပါတယ္ ေနာက္ၿပီး “ကိုႀကီးမဝေသးဘူးဆိုတာ ညီမေလး 
သိပါတယ္..” ဟုေျပာၿပီးေနာက္တစ္ၾကိမ္စပါသည္။

ႏွစ္ေယာက္သား ဆပ္ျပာရည္မ်ားလိမ္းက်ံၿပီး ကၽြ န္ေတာ္၏မာန္ဖီေနေသာ လီးၾကီးအား သူမရဲ႕ရင္ႏွစ္မႊာၾကားတြင္ 
ညွပ္ၿပီးလုပ္ေပးပါတယ္.. ဆပ္ျပာရည္ေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ အာရံုခံစားမႈက ေစာေစာကလုပ္ခဲ့တာထက္ ပိုေကာင္းေနပါတယ္။ ခဏေနေတာ့ 
ပထမတုန္းကလိုပဲ ကၽြ န္ေတာ့္လီးႀကီးကို အားရပါးရ မႈတ္ပါေတာ့တယ္.. ကၽြ န္ေတာ္လည္း သူသူပင္ပန္းေနမည္စိုးတာေၾကာင့္ 
သုတ္ကိုအၾကာႀကီးမထိန္းေတာ့ပဲ မ်က္လံုးမ်ားမိွတ္ကာ အာရံုကို လီးဆီမွာ စုစည္းထားလိုက္သည္။

သူသူ႕ ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးက ဒစ္မွစၿပီး လီးတံတစ္ေလွ်ာက္ပြတ္တိုက္သြားသည္.. ျပန္အထုတ္တြင္ လီးတံရဲ႕ ေအာင္ေျခကိုလွ်ာ
ျဖင့္ပြတ္တိုက္ရင္း အူအသည္းမ်ားတုန္ခါေအာင္အထိစုပ္ယူလိုက္သည္ကို တစိမ့္စိမ့္အာရံုခံစားလိုက္သည္.. ဒစ္ျမဳတ္ရံုငံုၿပီး 
ပါးစပ္ထဲဝင္သြားေသာ ဒစ္ကိုလွ်ာျဖင္ ဒလၾကမ္းကစားသည္.. ဒစ္ဖ်ားတြင္ အာရံုခံစားမႈေတြ တျဖည္းျဖည္းတက္လာတယ္... 
ကၽြ န္ေတာ္ၿပီးေတာ့မည္ဆိုတာကို သူသူ႕အားေျပာလိုက္တယ္.. သူသူတစ္ေယာက္ စုပ္ခ်က္အရွိန္ပိုၾကမ္းလာတယ္.. အား... 
ကၽြ န္ေတာ့္ခါးေတြ တဆတ္ဆတ္တုန္လာတယ္.. မရေတာ့.. ပထမတုန္းကလိုပဲ သူသူ၏ေခါင္းကိုကိုင္ကာ ပါးစပ္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း 
၁၀ ခ်က္ေလာက္ေဆာင့္ၿပီး သုတ္ရည္မ်ားသူသူ႔ပါးစပ္တြင္း သြန္ခ်လိုက္သည္။ သူသူတစ္ေယာက္ခမ်ား မ်က္လံုးအျပဳးသားျဖင့္ 
လီးငံုထားသည့္ၾကားက သုတ္ေရမ်ားကို ၾကိဳးစားမ်ိဳခ်ခ်ိန္တြင္ သူမ၏ႏွာေခါင္းကို လက္ျဖစ္ညွစ္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ္၏လီးအား အာေခါင္ 
အဆံုးထိထိုးသြင္းလိုက္သည္။  သူသူက ကၽြ န္ေတာ့္လီးအား အေတာင့္လိုက္မ်ိဳခ်သလိုျဖစ္ၿပီး လည္ေခ်ာင္းၾကြက္သားမ်ားက လီးတံႏွင့္ 
ဒစ္အားဆြဲညွစ္သည့္အခါ လီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သည့္စည္းစိမ္ႏွင့္မွ် မလဲႏိုင္ေသာ ကာမအာရံုကို တရႈက္မက္မက္ခံစားလိုက္ရၿပီး 
ေနာက္ဆံုးလက္က်န္သုတ္ရည္စက္ကို တစ္ခါတည္းလည္ေခ်ာင္းအတြင္းခ်န္ရစ္ခဲ့လိုက္ရင္းနဲ အဲဒီေန႔ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ လိင္စစ္ပြဲကို 
အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲေနာက္ေရခ်ိဳးၿပီးထမင္းစား အနားယူကာ စကားစျမည္ေျပာၾကပါတယ္။  သူေျပာျပတာက ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ 
မျပည္ဝတဲ့လိင္ဆႏၵေတြကို ကူညီေျဖေဖ်ာက္ေပးဖို႔ သူမရဲ႕သူငယ္ခ်င္း မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဆီက Blowjob Technique CD 
တစ္ခ်ပ္ကူးယူၿပီး ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားျဖင့္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ သူမရဲ႕အခန္းထဲက အမိႈက္ပံုးထဲမွာ ငွက္ေပ်ာခြံေတြ  
အေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔လို႔  ရယ္ေမာရပါေသးတယ္။ ေန႔ခင္းမွာ လုပ္ငန္းျပန္စၿပီး  သူသူ႔ေဆာက္ဖုတ္အသစ္စက္စက္ေလးကို မႈတ္ေပးခဲ့ရာ 
သူသူတစ္ေယာက္ ထြန္႔ထြန္႔လူးၿပီး တစ္ခ်ီတည္း ၃ ခါဆက္တိုက္ၿပီးသြားပါတယ္။ သူသူကလည္း ကၽြ န္ေတာ့္ကိုတစ္ေခါက္ၿပီးေအာင္ 
ထပ္မႈတ္ေပးၿပီး ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တိတ္တခိုး လိင္စစ္ပြဲေလးေတြကုိ အဆံုးသတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ သူသူၾကည့္ရတာနည္းနည္း 
ပင္ပန္းသြားပံုရေပမယ့္ ဒီေန႔လိင္ပြဲေတြအတြက္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္ေနတာ သိသာပါတယ္။ သူသူ႕ရဲ႕ အပ်ိဳစင္ပန္းေလးကို 
မၾကာခင္မွာခူးဆြတ္ခြင့္ကို ကၽြ န္ေတာ္ပဲရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ခါတည္းသေဘာေပါက္လိုက္ပါတယ္။  ညေနမွာ ကားပါကင္သြားယူၿပီး 
စုစုကိုဝင္ၾကိဳကာ ဟန္မပ်က္ အိမ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

=============================================================================
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အခန္း (၃)
တစ္ပတ္ေက်ာ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္အထိ ကၽြ န္ေတာ္နဲ သူသူနဲ႔လိင္ကိစၥအတြက္ မေတြ႕ျဖစ္ၾကပါဘူး။ သူသူနဲ႔ကၽြ န္ေတာ္ဟာ တစ္ေယာက္ကို 
တစ္ေယာက္ ခ်စ္ၾကိဳက္တာမဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လိင္အာသာဆႏၵကို ကူညီေျဖေဖ်ာက္ေပးတာသာျဖစ္တယ္ 
လို႔ခံယူထားတာေၾကာင့္  အေနအထိုင္ မပ်က္ၾကပါဘူး။ ၾကားရက္ထဲမွာ စုစုကေနမေကာင္းျဖစ္လို႔ ေဆးခြင့္နဲ႔အိမ္မွာနားရပါတယ္။ 
စုစုရွိေနတုန္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္နဲ႔သူသူဘာမွလုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒါနဲ႔ကၽြ န္ေတာ္လည္း ပြန္းဆိုက္အခ်ိဳ႕ကိုဝင္ၾကည့္ၿပီး Maria Ozawa ရဲ႕ 
ဇတ္ကားေကာင္းေကာင္းေလး ၅ ခုေလာက္ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲထားလိုက္ပါတယ္။ ညဘက္မွာ Download Completed ျဖစ္သြားၿပီးမို ့ 
Thumb Drive ထဲထည့္ၿပီး ကြန္ပ်ဳတာထဲကေန အျပီးရွင္းလိုက္ပါတယ္။ စုစုကေတာ့ အိပ္ေမာက်ေနပါတယ္။ သူသူ႔အခန္းက 
မီးလင္းေနတုန္းဆိုေတာ့ သူမ မအိပ္ေသးဘဲ စာၾကည့္ေနတုန္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူသူ႔အခန္းတံခါးကို သြားေခါက္ၿပီး Drive 
ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ေနာက္ေန႔မနက္မွာ စုစုကေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ေနေကာင္းလာခဲ့ပါၿပီး. ဒါေပမယ္ရံုးမသြားဘဲ အိမ္မွာနားေနတုန္းပဲ ... သူသူ႔ကို 
ၾကည့္ရတာက်ေတာ့ အိပ္ေရးမဝတဲ့ပံုျဖစ္ျပီး မ်က္လံုးေလးေတြ ေမွးစင္းေနပါတယ္။ ေသခ်ာတာေပါ့ သူမ မိုးလင္းသည္အထိ 
ဇတ္ကားေတြ အားလံုးေလာက္ကို ထိုင္ၾကည့္ေနခဲ့မွာ။ စုစုကေတာ့ သူ႔ညီမကို အရမ္းညဥ့္နက္ေအာင္ စာမၾကည့္ဖို႔ မွာေနပါတယ္။ 
သူသူတစ္ေယာက္ အိပ္ယာထေနာက္က်လို႔  ေက်ာင္းကားမမီတာေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္ေက်ာင္းအထိ ကားနဲ႔လိုက္ပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းကိုအသြားမွာ သူသူတစ္ေယာက္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။ လမ္းတစ္ဝက္ေရာက္မွ 

 “ကိုႀကီး... ဟိုမူဗီေတြလာေပးတာေက်းဇူးပဲေနာ္..” လို႔ဆိုပါတယ္။ “ညီမေလးဒီလိုကားမ်ိဳးတစ္ခါမွ မၾကည့္ဖူးဘူး.. 
ညီမေလးၾကည့္ဖူးတာဆို ကိုႀကီးကိုေျဖေဖ်ာက္ေပးခ်င္လို႔ Blowjob lesson စီဒီပဲၾကည့္ဖူးတာ.. အဲတာကလဲ ပံုစံေတြနဲ႔သင္ေပးတာ 
ပဲရွိတာ တကယ္လုပ္ၾကတာမဟုတ္ဘူး..”

ကၽြ န္ေတာ္သူစကားေတြကိုနားေထာင္ေနေၾကာင္း လွည့္ၿပီးေခါင္းျငိမ့္ျပလိုက္တယ္။ သူသူကဆက္ေျပာတယ္.

 “ကိုႀကီးေပးတဲ့ကားကုိၾကည့္မွ ေယာက်ၤားနဲ႔မိန္းမ တကယ္ Sex လုပ္တာကိုေတြ႔ဖူးတာ.. ညီမေလးထင္တာက ညီမတို႔ 
ပိပိေလးထဲကို ကိုႀကီးတို႔ဟာႀကီးသြင္းလိုက္ရင္ အရမ္းနာမွာပဲလို႔ထင္တာ.. ဇတ္ကားထဲေတြက မိန္းမကေတာ့ သူကိုၾကည့္ရတာေလ 
Sex လုပ္ရတာကို တကယ့္ကို ဖီလင္ေတြ ေကာင္းၿပီး သာယာေနတဲ့ပံုပဲေနာ္.. မမစုက ဘာလို႔မ်ားမၾကိဳက္တာလဲမသိဘူး.. 
ေမေမတို႔ကလဲ ဒီကိစၥကိုညစ္ညမ္းတ့ဲအရာလို႔ ဘာလို႔ ေျပာခဲ့တာလဲမသိဘူး..”

 “လူႀကီးေတြဆိုေတာ့ ဒီလိုေပါ့မိသူရယ္.. မေတာ္လို႔ ညီမေလး အျပင္က သူစိမ္းေယာက်ၤားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံမိတဲ့အခါ 
အႏၱရယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ေပါ့.. သူစိမ္းေယာက်ၤားေတြက ဘယ္ေလာက္သန္႔လဲဆိုတာ စိတ္ခ်ရတာ မဟုတ္ဘူးေလ..”

ကၽြ န္ေတာ္ကိုယ့္ေတာ္ကီကိုယ္ ေက်နပ္သြားမိတယ္.. သူစိမ္းေတြနဲ႔ဆက္ဆံရင္ အႏၱရယ္မ်ားတယ္ ကၽြ န္ေတာ္နဲ႔ပဲဆက္ဆံေပါ့.. LOL

 “ဒီတစ္ပတ္ ကိုႀကီးကို ဘာမွလုပ္မေပးရတာ သူသူစိတ္မေကာင္းပါဘူး... ကိုႀကီးကေအာင့္ထားႏိုင္သားပဲေနာ္...”

ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ေနဖို႔ကို သူသူကတာဝန္တစ္ခုလို ခံယူထားပံုရေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္ဝမ္းသာသြားပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမမဟာဗ်ဴဟာေတြ 
ေအာင္ျမင္တယ္ေလ။

 “ရပါတယ္ညီမေလးရယ္.. မမစုအိမ္မွာရွိေနတာဆိုတာ ဘယ္အဆင္ေျပမွာလဲ..
 ကိုႀကီးလဲ သူသူ႕ကို ဘာမွလုပ္မေပးရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး..” လို႔ေျပာရင္း ကၽြ န္ေတာ္လည္း သူသူ႔အတြက္ကိုယ့္ဟာကို 
တာဝန္ယူပလိုက္ပါတယ္။
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ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က လိင္ပြဲေတြမွာ သူသူကို လီးနဲ႔မလိုးရေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပါးစပ္ေတြ လက္ေတြနဲ႔မႈရတာတင္ 
ကၽြ န္ေတာ္ၾကံဳဖူးခဲသမွ် လိင္ပြဲေတြထက္ အမ်ားၾကီးပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြ န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး.. 
သူသူ႔ရဲ႕ အပ်ိဳစစ္စစ္ စပတ္ေလးၾကားထဲကို လီးၾကီးထိုးသြင္းလိုက္ၿပီး အားရပါးရလိုးလိုက္ရဖို႔.. သူသူ႔ေစာက္ပတ္ေလးထဲကို 
သုတ္ရည္ေတြဒလေဟာ ပန္းထုတ္လိုက္ဖို႔ကိုပဲ ခဏခဏေတြးေနမိတယ္..

ေက်ာင္းထဲကို ၾကြၾကြရြရြလမ္းေလွ်ာက္ဝင္သြားတဲ့ သူသူ႔နဲ႔ေနာက္ေက်ာအလွကို သူမေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့အထိေငးၾကည့္
ၿပီး အိမ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း ဒီေန႔ရံုးမသြားဘဲနားဦးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္.. အလုပ္ကိစၥရွိတာေလးေတြ 
တပည့္ေက်ာ္ေတြကို ဖုန္းဆက္လႊဲလိုက္တယ္။ ကုမၼဏီ အမႈေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြ န္ေတာ့္မွာရံုးပိတ္ရက္ဆိုတာ 
ေသေသခ်ာခ်ာမရွိေအာင္ အလုပ္မ်ားပါတယ္။  အလုပ္ေတြၾကားထဲမွာ အဆင္ေျပသလို အနားယူရတာပါ။

သူသူနဲ႔ ကိစၥေတြျဖစ္ၿပီးတည္းက ကၽြ န္ေတာ့္လိင္စိတ္ေတြ ႏိုးၾကားေနပါတယ္။ သူသူနဲ႔ထပ္ေတြ႔ဖို႔အားခဲ့ထားေပမယ့္ 
စုစုေနမေကာင္းေတာ့လြဲခဲ့ရၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ညီေလးက တင္းေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ အိမ္ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ စုစုလဲေနေကာင္းေနၿပီဆိုေတာ့ 
သူ႔ကိုပဲဆြဲလိုက္ဖို႔ စိတ္ကူးလိုက္တယ္။

စုစုက အိပ္ထဲမွာ မထေသးဘဲ ဇိမ္ယူေနတုန္း။ ကၽြ န္ေတာ္လဲသူ႔ေဘးနားဝင္လွဲၿပီး ကလူ၏ျမွဴ၏လုပ္တာေပါ့..

 “ကို... လုပ္ခ်င္လို႔လား.. “
 “အင္း.. ဟုတ္တယ္.. ကို႔မွာငတ္ေနတာၾကာပီ..” လို႔ခၽြ ဲလိုက္တယ္..
 “ဟြန္း... အေၾကာသန္တဲ့ လူဆိုး...” လို႔ဆိုၿပီး သူမျခံဳထားေစာင္ကိုဖယ္ေပးလိုက္တယ္ ။ အိုေကဆိုတဲ့သေဘာေပါ့

ကၽြ န္ေတာ္လဲထံုးစံအတိုင္း Foreplay နဲ႔စတယ္.. သူသူ႔ကိုလုပ္တဲ့အတိုင္းပါပဲ.. လည္တိုင္ေတြ.. နားရြက္ေလးေတြကုိ ရိႈက္နမ္း 
ႏိႈးဆြတယ္.. သူမရဲ႕ညဝတ္အကၤ်ီကိုခၽြတ္လိုက္ၿပီး ႏို႔သီးဖ်ားေလးေတြကို ႏိႈးဆြ.. မၾကာခင္မွာပဲ အေမြးၾကမ္းေတြၾကားက 
သူမ ပိပိေလးအရည္စို႔လာၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ လီးၾကီးကလဲထန္တာပါတယ္။ ဆိုေတာ့ တိုက္ခိုက္ေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ပါတယ္။ 
ဒစ္ၾကီးကိုေတာနက္မည္းထဲက ဂူေပါက္ထဲခ်ိန္ႀကီး ထိုးထည့္လိုက္တယ္။ ဒစ္ဖ်ားပင္မဝင္ပါ။ တစ္ခုခုခံေနသလိုပဲ။ 
ဒါအခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပသနာ ED(eractile dysfunctional) လို႔ေခၚတယ္။ လီးဝင္ဖို႔အတြက္ ပိပိက လက္မခံဘဲ 
ဖြင့္မေပးဘဲေနတဲ့ျပသနာေပါ့။ ကၽြ န္ေတာ္ဒစ္ကို ဇြတ္အတင္းထိုးထည့္ေတာ့ စုစုခမ်ား “အ... ” ဆိုေအာ္တယ္.. နာေပမယ့္ 
အံက်ိတ္ၿပီးခံရွာတယ္.. ခက္တာက သူ႕ပိပိကကၽြ န္ေတာ့လီးကို လံုးဝအဝင္ခံတာ.. ေရာဂါပဲ.. ကၽြ န္ေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဆက္ၾကိဳးစားလဲ 
မဝင္လို႔ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တယ္.. ကၽြ န္ေတာ့္ လီးခမွ်လည္းေပ်ာ့သြားရွာၿပီ... 

ဒီလိုျဖစ္တာ ကၽြ န္ေတာ့္အတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္မဟုတ္ပါဘူး.. စုစုမွာ ခဏခဏျဖစ္ေနက်ပါ.. ကၽြ န္ေတာ္လဲ တင္ထားတဲ့ စိတ္က 
က်သြားပီ..

 စုစုက “ကို.. စိတ္မပူပါနဲ႔ စိတ္ေတြေလ်ာ့ထားပါ.. စု ထံုးစံအတိုင္းလုပ္ေပးပါမယ္.. “

စုစုရဲ႕ ထုတဲ့ပညာကေတာ့ အေတာ္ေလးေကာင္းပါတယ္.. ကၽြ န္ေတာ္ပဲသင္ေပးထားတာပါ.. ကၽြ န္ေတာ္ေကာင္ ျပန္ေထာင္လာပါၿပီ။ 
ကၽြ န္ေတာ္ မ်က္လံုးကို မွိတ္လိုက္တယ္။ စိတ္ထဲမွာ သူသူလုပ္ေပးေနတယ္လုိ႔ မွန္းလိုက္တယ္.. ခံစားမႈေတြပိုေကာင္းလာသလိုပဲ.. 
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သုတ္ေတြ ပန္းထြက္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ ကိစၥၿပီးသြားပါတယ္..

===============================================================
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အခန္း (၄)

ထံုးစံအတိုင္းပဲ..ေနတိုင္း သူသူ႔ရဲ႕အေမြးႏုစစနဲ႔ ပိပိေလးကို လိုးရဖို႔ပဲ ကၽြ န္ေတာ္ၾကံစည္ေနမိတယ္။ ပြန္းမူဗီေတြေပးလိုက္တာ 
သူမရဲ႕ရမၼက္ဆႏၵေတြကို ႏိႈးဆြမွာေတာ့အမွန္ပဲ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ သူမကို Sap Massage ကိုေခၚသြားဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္.
. ေနာက္တပတ္ သူသူ႔ေက်ာင္းအားရက္မွာ အျပင္မွာေတြ႔ဖို႔စီစဥ္လိုက္တယ္။ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ သူမရဲ႕ေက်ာင္းစာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ 
Spa ေကာင္းေကာင္းကို လိုက္ပို႔မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ပါ။ ပထမေတာ့ သူသူဟာ 
သိပ္မလိုက္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္သူမက စပ္စုတတ္တယ္ေလ။ သူမရဲ႕စပ္စုမႈနဲ႔စူးစမ္းလို
မႈဟာကၽြ န္ေတာ့္အတြက္ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုပဲေပါ့။ သူသူ႔ကို အင္းယားလမ္းထဲက 
Spa တစ္ခုကိုေခၚသြားၿပီး Couple Package ယူလိုက္တယ္။ စံုတြဲခန္းမွာ ေရခိုးခန္းနဲ႔ 
ေရေႏြးစိမ္ကန္ပါပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ေရေႏြးစိမ္ကန္မွာ အရင္စိမ္ၾကပါတယ္။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏွိပ္ၿပီးရင္ ေရခ်ိဳးလုိ႔မရဘူးေလ။ ေရေႏြးကန္မွာ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ 
ဝတ္ရံုတစ္ခုေပးၿပီး အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ စကၠဴအတြင္းခံေပးပါတယ္။ အျခား Spa 
ေတြမွာ ေယာက်ၤားေတြကုိေ ဘာင္းဘီတိုေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ Spa ကိုလာခဲ့တာပါ။ 
တကယ္ေတာ့ ေရေႏြးစိမ္တုန္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္ဘာမွဝတ္မထားခ်င္ဘူး ဒါေပမယ့္ 
စကၠဴအတြင္းခံက အဆင္ေျပပါတယ္။

သူသူဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ေရွ႕မွာ အဝတ္လဲရမွာ ရွက္ေနတဲ့ပံုပဲ။ ဝတ္ရံုကိုျခံဳၿပီမွအတြင္းခံေတြကိုခၽြတ္ေနတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ကပဲ 
ကၽြ န္ေတာ္ တု႔ိတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မီးကုန္ယမ္းကုန္ Musterbate လုပ္ခဲ့တာ အခုသူမကရွက္ေနတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္သူမကို 
ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့နည္းဗ်ဳဟာေတြ မွန္ခဲ့တယ္လို႔ သက္ျပင္းခ်လိုက္မိတယ္.. ရမၼက္စိတ္မထန္ခင္မွာ သူမဟာ အရွက္ၾကီးတယ္။ 
ရမၼက္ထလာရင္ေတာ့ သူမတူေအာင္ပြင့္လင္း ရဲတင္းလာတယ္။ ဒါသူသူ႔ရဲ႕ အပ်ိဳစင္ပန္းေလးကိုေျခြယူခြင့္ရဖို႔ ကၽြ န္ေတာ့္အတြက္ 
ေသာ့ခ်က္ပဲ။

ေရေႏြးစိမ္ကန္ထဲမွာ ကၽြ န္ေတာ္သူမဆီတိုးကပ္ၿပီး ပုခံုးေပၚလက္တင္လိုက္တယ္။ သူမ မျငင္းပါဘူး။ သူမရဲ႕ေရစိုနဲ႔တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ 
အလွနဲ႔ဆံႏြယ္ေတြဟာ ကၽြ န္ေတာ့္လီးကိုတစ္ျဖည္းျဖည္းေထာင္မတ္လာေစပါတယ္။ သူမအဲတာကိုျမင္ေတာ့ သူမလက္ကေလး 
တိုးလာၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထုေပးပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ သူမကိုဖြဖြေလးနမ္းၿပီး ဝတ္ရံုကိုဆြဲဖယ္လိုက္ ပါတယ္။ ေရပြက္ေတြ 
ၾကားထဲကသူမရဲ႕ပိပိေလးကို ရွင္းရွင္းမျမင္ရေပမယ့္ ကၽြ န္ေတာ့္ရမၼက္စိတ္ေတြကို ႏိုးၾကြေစတုန္းပဲ။ သူမရဲ႕လည္တိုင္၊ ႏို႕သီးေခါင္းေလး 
ေတြကို တစ္ခုခ်င္းနမ္းစုပ္လိုက္တယ္။ သူမနဲ႔မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္ၿပီး ပါးျပင္ကိုအနမ္းေတြေပးလိုက္တယ္.. ေနာက္ သူမနဲ႔ႏႈတ္ခမ္းျခင္းထိစပ္ 
လိုက္တယ္.. ကၽြ န္ေတာ္လွ်ာနဲ႔ထိုးေမႊလိုက္ေတာ့ သူမကလည္းအလားတူတံု႔ျပန္တယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲလကၡဏာပဲ။ 
သူမရဲ႔ဝတ္ရံုစကို လံုးလံုးဆြဲဖယ္လိုက္ေတာ့ သူမခႏၶာကိုယ္ဗလာက်င္းသြားတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ ဒစ္ဖ်ားက သူမရဲ႕ ပိပိေလးထဲကို 
လြန္စြာတိုးဝင္ခ်င္ေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ကို သတင္းပို႔လာယ္။ ေနဦးညီေလးရယ္ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး.. မင္းလံုးလံုးငတ္သြားမယ္။ 

သူမနဲ႔ကၽြ န္ေတာ္ လွ်ာတိုက္ပြဲ ဝင္ေနတုန္းမွာ 
အျပင္ကေန တံခါးကိုလာေခါက္တယ္။ ေနာက္ ၁၀ 
မိနစ္ဆို အႏွိပ္ဆက္ရွင္စေတာ့မွာျဖစ္လို႔ အျမန္ေရခ်ိဳးဖို႔ 
သတိေပးတာပါ။ အနမ္းေတြဘယ္ေလာက္ၾကာသြားလဲ
မသိလိုက္ဖူး။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အျမန္ေရခ်ိဳးလိုက္ရတယ္။ 
ေရခ်ိဳးရင္း သူမရဲ႕ ႏို႔သီးနဲ႔ ပိပိေလးကို ပြတ္သပ္ေပးေတာ့ 
အရည္စိုရြဲေနတာေတြရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ေစာင့္ရ 
ဦးမယ္။

ကိုယ္လက္ေတြေရသုတ္ၿပီး၊ ႏွစ္လံုးလုံး စကၠဴအတြင္းခံေတြ 
ဝတ္ၿပီး အႏွိပ္သမကိုေစာင့္ၾကတယ္။ ဒီSpa က အႏွိပ္သမ 
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ေတြဟာ တကယ့္ကို အႏွိပ္ေကာင္းပါတယ္။ သူတုိ႔ကိုထုခိုင္းလို႔ မႈတ္ခိုင္းလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏွိပ္စရာရွိတာႏွိပ္တဲ့အခါမွာလည္း 
ဘာကိုမွမေရွာင္ပါဘူး.. သူတို႔လက္ေတြနဲ႔ကၽြ န္ေတာ့္ညီေလးကို ပြတ္သပ္သြားတဲအခါ လီးေတာင္ မလာေအာင္ ထိန္းဖို႔အေတာ္ 
ခက္ပါတယ္။ အႏွိပ္သမဟာ စကၠဴအတြင္းခံေအာက္ထဲႏိႈက္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ညီေလးရဲ႕ အရင္းကိုႏွိပ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမွမရေတာ့ဘူး 
ကၽြ န္ေတာ့္ ညီေလးေထာင္လာတာကို စကၠဴအတြင္းခံက ထိန္းမထားႏိုင္ေတာ့ဘူး အျပင္မွာ မတ္မတ္ႀကီးေငါက္ေတာက္ထြက္ၿပီး 
ႏွိပ္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ လႈပ္ရမ္းေနတယ္။ အႏွိပ္သမကေတာ့ အဲတာကိုလုံးဝမသိသလို မထူးျခားသလိုပါပဲ။ လုပ္စရာရွိတာဆက္လုပ္ 
ေနတယ္။ ဆက္ရွင္ျပည့္ေတာ့ အႏွိပ္သမေတြ ထြက္သြားပါတယ္။ သူသူကကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ ေထာင္မတ္ေနတဲ႔ လီးႀကီးကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ 

 “ဟင္.. ဒီမိန္းမေတြ ကိုၾကီးဟာကို ေထာင္ေအာင္ လုပ္သြားတာလား..”
 “အင္း.. အရင္တုန္းကေတာ့ ဘယ္လိုမွမေနပါဘူး မိသူ.. အခု မိသူရွိေနေတာ့ ဒီလိုျဖစ္သြားတာ.. သူတို႔ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး..” 
လို႔ေျပာေတာ့ မိသူမ်က္ႏွာေလးနီၿပီးရွက္သြားတယ္။ 
 “ဒါဆိုကိုႀကီးလာ.. မိသူလုပ္ေပးမယ္ ဒီတိုင္းဆိုဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ျဖစ္ေနမွာ.. ခစ္ခစ္” 
အဲဒီေန႔မွာ ကၽြ န္ေတာ့္ကို တစ္ေၾကာင္းၿပီးေအာင္ ထုေပးခဲ့တယ္.. အျပင္ေနရာမွာဆိုေတာ့ စိတ္မလံုလို႔ မမႈတ္ခ်င္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
 

===========================================================
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အခန္း (၅)

Spa သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္လည္းအလုပ္ေတြသိပ္မ်ားေတာ့ နားရက္မယူႏိုင္ေတာ့ဘူး.. သူသူလဲေက်ာင္းစာေတြနဲ႔ 
အလုပ္မ်ားေနတာ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္လိုကုန္သြားလဲမသိဘူး။ သူသူ႔အေၾကာင္းစဥ္းစားမိခ်ိန္မွာေတာ့ သူမကိုေတာင့္တတဲ့စိတ္ေတြ 
တဖြားဖြားေပၚလာတုန္းပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ သူသူလဲ Thrid simister ၿပီးသြားပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ကေတာ့ နားရက္မရွိအလုပ္မ်ားတုန္းပဲ။ 
တစ္ရက္မွာေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္အၾကာၾကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တ့ဲေန႔ဟာ မထင္မွတ္ဘဲ ေရာက္လာပါတယ္။ စုစုကို ကုမၼဏီက Oversea 
Trainig လႊတ္လို႔ ျပည္ပခရီးသံုးပတ္သြားရမယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး အခြင့္အေရးႀကီးတစ္ခုပါပဲ။

ညေနခင္း Fligh နဲ႔ဘန္ေကာက္သြားမည့္ စုစုကိုေလယာဥ္ကြင္းလိုက္ပို႔ပါတယ္။ သူသူကေတာ့ အိမ္မွာက်န္ခဲ့တယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ 
ေလယာဥ္ကေနာက္က်ေနေသးတယ္။ ည ၁၁ နာရီမွ Boarding ေခၚတယ္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈကိုလိုလားတဲ့ ကၽြ န္ေတာ္က စုစုစီးသြားတဲ့ 
TG405 ေလထဲကိုတက္သြားသည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ အိမ္ကို အေျပးကားေမာင္းၿပီး ျပန္လာခဲ့တယ္။ လက္တစ္ကမ္းက 
တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ ကၽြ န္ေတာ့္စိတ္ေတြ လႈပ္ရွားေနတာ။

အိမ္ေရာက္ေတာ့ တိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။ သူသူ႔အခန္းကေတာ့ မီးလင္းေနတုန္းပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္ အခန္းတံခါးကိုျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
တြန္းဖြင့္လိုက္ေတာ့ သူသူတစ္ေယာက္ အိပ္ယာေပၚမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါၿပီ။ အျမဲတမ္းမီးပိတ္ၿပီး အိပ္တတ္တဲ့သူသူဟာ မီးဖြင့္လွ်က္ 
အိပ္သြားပံုေထာက္ရင္ ကၽြ န္ေတာ့္ကို ေစာင့္ေနခဲ့တာေသခ်ာသေလာက္ပဲ။ ကၽြ န္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ အေပ်ာ္ေတြျဖတ္ေျပးသြားတယ္။ 
သူမေဘးမွာ ဝင္ထိုင္လို္က္ၿပီးေနာက္ေက်ာေလးကို အသာပုတ္ႏိုးလုိက္တယ္။ မႏိုးေသးပါဘူး။ စာေမးပြဲကိစၥေတြေၾကာင့္ သူမ 
ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းၿပီးအိပ္ေမာက်ေနပံုရပါတယ္။ သူမကိုယ္လံုးေလးကိုနည္နည္းတိုးေရြ႔လုိၿပီး သူမေနာက္ေက်ာနဲ႔ကပ္ၿပီး 
လွဲလုိက္တယ္။ သူမလက္ဖဝါးေလးကိုယူၿပီႏႈတ္ဖ်ားမွာကပ္နမ္းၿပီး သူမႏိုးအလာကိုေစာင့္ေနလိုက္တယ္။ သူသူ႕မ်က္လံုးေလးေတြ 
ပြင့္လာၿပီး ရုတ္တရက္လန္႔သြားတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္မွန္းသိေတာ့ ေအးေဆးျဖစ္သြားၿပီး

 “မမစုသြားၿပီလား..”
 “အင္း.. သြားၿပီ ... မိသူကိုလန္႔ႏိုးေအာင္လုပ္မိတာ Sorry ပဲေနာ္.. ကိုႀကီးညီမေလးနဲ႔ မထိရတာေတာင္ ၾကာလွၿပီကြာ... 
ဘယ္လုိမွ ထပ္မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့လို႔ပါ...”

 “ရပါတယ္ကိုႀကီး.. မိသူလဲေစာင့္ေနတာပဲ... ေစာင့္ရင္းနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္သြားတာ..”
သူသူက ညဏ္ေကာင္းတဲ့ မိန္းကေလးပါ.. စုစုမရွိတာနဲ႔ ကၽြ န္ေတာ္သူ႔ဆီတန္းလာမယ္ဆိုတာ သိေနပါတယ္။

ကၽြ န္ေတာ္သူမကိုသိုင္းဖက္လိုက္တယ္.. ေနာက္လည္တိုင္ဝင္းဝင္းမြတ္မြတ္ေလးကို ႏႈတ္ခမ္းမ်ားနဲ႔စုပ္နမ္းရင္း လွ်ာဖ်ားေလးနဲ႔ကစား... 
နားရြက္ေလးေတြကို ဖြဖြကိုက္... ဒီနည္းလမ္းကေျပာင္းစရာမလိုပါဘူး.. စုစုလို မိန္းကေလးကလြဲလို႔ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပတယ္.. 
သူသူ႕ရဲ႕ တီရွပ္ပြပြကိုဆြဲခၽြတ္လိုက္တယ္.. ေနာက္ဘရာကိုခ်ိတ္ျဖဳတ္.. ဖယ္ၿပီးေတာ့ သူမရဲ႕ပန္းႏုေရာက္ ႏို႔သီးေခါင္းေလးေတြကို 
တရႈိက္မက္မက္ စုပ္ယူ... သြားေလးနဲ႔ဖြဖြကိုက္ၿပီး လွ်ာဖ်ားနဲ႔ဘယ္ညာကစား.. ႏို႔သီးေခါင္းေလးေတြ မာလာၿပီ.. သူမဆႏၵေတြရွိလာၿပီ.. 
ကၽြ န္ေတာ္အက်ီကိုခၽြတ္ပလိုက္တယ္.. သူမက ကၽြ န္ေတာ့္ ေဘာင္းဘီကိုဆြဲခၽြတ္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ လီးၾကီးကိုဖမ္းကိုင္ကာ ထုပါတယ္။ 
ကၽြ န္ေတာ္သူမကို တိုးတိုးေျပာလိုက္တယ္.. “ခဏေနာ္ မိသူ.. ဒီေန႔ 
အရင္နဲ႔ မတူတာတစ္ခုလုပ္ၾကည့္ရေအာင္” 

အစီအစဥ္က ကၽြ န္ေတာ္ၾကိဳတင္စဥ္းစားၿပီးသား။ သူမရဲ႔ေဘာင္းဘီနဲ႔
အတြင္းခံကိုတစ္ခါတည္း ဆြဲခၽြတ္လိုက္တယ္။ သူမရဲ႕ ပိပိေဖါင္းေဖါင္း 
ေလးေပၚတယ္.. အေမြးစစနဲ႔ ညီညာေနတဲ့အက္ကြဲေၾကာင္းၾကားမွာ 
အစိေလးမျပဳ႔တျပဳထြက္လို႔။

 “ကိုယ္ႀကီးဟာ ေတာင္လာေအာင္ အျခားနည္းနဲ႔လု
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ပ္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္” ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ မမာ့တမာ လီးၾကီးကို 
သူမရဲ႕ပိပိေလးေပၚမွာ ေစာင္းတိုက္ၿပီးမာလာေအာင္ လုပ္ပါ 
တယ္။ ပထမသူသူနည္းနည္းလန္႔သြားတယ္။ သူမရဲ႕အထဲကို  
သြင္းေတာ့မယ္ထင္လို႔။ ဒါေပမယ့္ စုစုမရွိေတာ့ ေတာ္ရံု 
ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့ဘူး.. သူမပိပိက အရည္ေတြ  
စိမ့္ထြက္လာသည္အထိ ကၽြ န္ေတာ့္ လီးၾကီးနဲ႔ သူမပိပိေလးကို 
ေစာင္းတိုက္ပါတယ္။ သူမနႈတ္ခမ္းေတြကို စုပ္ကပ္လုိက္ၿပီး 
လွ်ာနဲ႔ ဒလၾကမ္းေမႊလိုက္ပါတယ္။ ဘယ္တုန္းကနဲ႔မွ မတူ 
ေအာင္သူမရဲ႕အသက္ရွဴသံေတြ ျပင္းလာပါတယ္။ကၽြ န္ေတာ့္ 
လီးၾကီးနဲ႔လဲ သူမပိပိအေပၚကို အဆင္မျပတ္ ပြတ္တိုက္ပါတယ္.. တခါတရံအေပါက္နားမွာေတ႔ၿပီးရပ္ၾကည့္ပါတယ္။ ပိပိအဝတစ္ခုလံုး 
ရြဲရြဲစိုေနတာကို ကၽြ န္ေတာ္ထိပ္ဖ်ားကေန ခံစားသိလုိက္တယ္။ သူမလက္ေတြက ေမြ႔ယာစကိုတင္းက်ပ္စြာ ကုတ္ျခစ္ထားၿပီ... 
ပါးစပ္ထဲမွာ ကၽြ န္ေတာ့္လွ်ာကို သူမလွ်ာနဲ႔တံု႔ျပန္ေနတုန္းပဲ.. ဒါအေျခအေနေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာပဲ.. ကၽြ န္ေတာ့္ 
လီးၾကီးကလည္းတင္းမာေနၿပီ.. သူမပိပိေပါက္ဝနားမွာပဲ ဒစ္ၾကီးကေဝ့လည္ေဝ့လည္လုပ္ေနပီး ထိုးမသြင္းပါဘူး... 

ကၽြ န္ေတာ့္လွ်ာကို တင္းက်ပ္စြာ စုပ္ပါတယ္။ ညည္းတြားသံေတြ
လဲဆက္တိုက္ထြက္လာပါၿပ။ ဒစ္တစ္ဝက္ျမဳတ္ယံုေလး အဝမွာ 
ေတ့ထားလိုက္ပါတယ္.. အထဲကိုတုိးဝင္လိုက္ဖို႔အဆင္သင့္ ျဖစ္ေန 
ပါၿပီ။ သူမရဲ႕ေနာက္ဆံုးခံတပ္က်ေတာ့မယ္။ သူမပိပိအဝဟာ 
ကၽြ န္ေတာ့္ဒစ္ကို လွမ္းညွစ္လိုက္တာကို ခံစားလိုက္ရတယ္။ 
သူမပိပိအဝဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ဒစ္တစ္ခုလံုးကို ဆြဲညွစ္ထားလိုက္ပါၿပီ။ 
ကၽြ န္ေတာ္လံုးဝ ေရွ႕မတိုးရဲေတာ့ပါဘူး တကယ့္အေရးႀကီးအခ်ိန္ကို 
ေရာက္ေနၿပီ။ ကၽြ န္ေတာ့္ကို အခ်ိန္မေရြးတြန္းဖယ္ ပစ္လိုက္ႏိုင္တယ္။ 
သူမရဲ႕ရမၼက္ေတြကို ႏိုးဆြရမယ္.. အျခားအာရံုခံေနရာေတြကုိ 
ႏိုးဆြရဲမယ္။ ကၽြ န္ေတာ္လွ့်ာကိ ုအားကနု္သံုးၿပီး သမူပါစပ္တစ္ခလုံုးကိ ု
ထိုးေမႊလိုက္တယ္။ ပိပိကလည္း ဒစ္ကိုဆြဲညွစ္ထားတုန္း..

 ၁ .. ၂ ... ၃ ... ၄...  

သူမဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ကိုယ္လံုးကို တင္းက်ပ္စြာဖက္လိုက္ၿပီး ခါးေလးဟာေရွ႔ကိုေကာ့ထိုးလိုက္ပါတယ္.. ကၽြ န္ေတာ္လီးၾကီးဟာ 
သူမ ပိပိေလးထဲကို ဒစ္အျပင္ ေနာက္ထပ္ လက္ ၁ ဆစ္ေလာက္ထပ္သြားပါတယ္.. သူသူတစ္ေယာက္ ညည္းတြားသံေတြနဲ႔အတူ 
ေမာလ်တဲ့အသံ တိုးတိုးေလးေျပာလာတယ္..

 “ကိုႀကီး.... မိသူကို..လိုး..ေပး..ေတာ့..ေနာ္ ”

ကာလာရွည္ၾကာစြာ ေစာင့္စားခဲ့ရတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ ကၽြ န္ေတာ့္လီးၾကီးဟာ လုပ္ငန္းစတင္ပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ 
လက္တစ္ဆစ္ေလာက္ ထိုးထည့္လိုက္တယ္.. 

 “အု..............ဟင္း....................”

သူသူတစ္ေယာက္ ခပ္ဖြဖြေလးညည္းၿပီးညည္းသံရွည္ႀကီးျပဳပါတယ္.. သူမရဲ႔အသက္ရွဳသံေတြကလည္း ျပင္းထန္လြန္းလွတယ္.. 
သူမရဲအပ်ိဳစင္ ပိပိေလးဟာကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ ပူေႏြးထြားၾကိဳင္းတဲ့လီးႀကီးကို တင္းက်ပ္စြာဆြဲညွပ္ထားတယ္။ အရည္ေတြကရႊဲရြဲစိုေနတာ
မို႔နာက်င္ဟန္ေတာ့မရွိဘူး.. သူမရဲ႔လက္ေတြကလည္း ကၽြ န္ေတာ္ခႏၶကိုယ္ကို တင္းက်ပ္စြာသိုင္းဖက္ထားတယ္.. ျဖည္းျဖည္းျခင္း 
ဖိသြင္းလိုက္တာ အဆံုးကိုေရာက္ဖို႔ ၁ လက္မေလာက္ပဲလိုေတာ့တယ္.. ကၽြ န္ေတာ္လီးကို ပံုမွန္ႏႈန္းနဲ႔ဆြဲထုတ္လိုက္တယ္.. 
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သူသူခမ်ားထြန္႔ထြန္႔လူးသြားတယ္.. ဆြဲႏႈတ္လုိက္တဲ့ေလစုပ္အားေၾကာင့္ ပိပိအတြင္းက ခံစားမႈအာရံုအေၾကာအခ်ဥ္ေတြအာ ဒစ္ႀကီး
တစ္ေလွ်ာက္ဆြဲယူလိုက္တာနဲ႔အတူ  လိပ္ပါလာၿပီး ရမၼက္အရသာေတြ စိမ့္ခနဲစိမ့္ခနဲ႕တုိးထြက္လာၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာေတြထဲကို 
ပ်ံႏ႔ွံကုန္တယ္... ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးလဲ ဆတ္ဆတ္တုန္သြားတယ္...

ကၽြ န္ေတာ္လည္းျဖည္းျဖည္းနဲ႔က်င့္သားရေအာင္ အသြင္းအထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ သူသူတစ္ေယာက္ကေတာ့ တခါမွမခံစားဖူးတဲ့ 
ကာမအရာသာလိႈင္းေတြထဲမွာ ျပင္းထန္က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ညည္းသြားေနပါတယ္... ကၽြ န္ေတာ့္ေက်ာျပင္ေတြကိုလဲ 
ျပင္းထန္စြာကုတ္ျခစ္တာ ေသြးမ်ားပင္စို႔လာပါတယ္... ပိပိေလးနဲ႔လီးဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီလာပါတယ္..
ကၽြ န္ေတာ္က ျဖည္းျဖည္းပံုမွန္လုပ္ေနတာကို သူသူတစ္ေယာက္ စိတ္မရွည္ႏိုင္ပဲ ေကာ့ေကာ့ ထိုးလာပါတယ္... 

 ဖတ္... ဖတ္..ဖတ္...ဖတ္..ျဗတ္... 

ကၽြ န္ေတာ္လည္း အခ်က္ ၅၀ ေလာက္ ခပ္သြက္သြက္ေစာင့္ေပးလိုက္တာ သူသူ႔ခမ်ား ေကာင္းလြန္းလို႔ ကမာၻပ်က္မတတ္ပါပဲ.. ႏွစ္ 
ခါေလာက္ေတာင္ၿပီးသြားပါတယ္... ပိပိထဲကအရည္ေတြလွ်ံက်ၿပီး ေမြ႔ယာမွာလဲ ရြဲေနပါၿပီ... သူ႔ပိပိေလးဟာလည္း ကၽြ န္ေတာ့္လီးႀကီး
ကိုတင္းၾကပ္စြာျဖစ္ညွစ္ၿပီး စုပ္ယူတဲ့အခါ ကၽြ န္ေတာ့္ အၾကာႀကီးေတာင္ခံႏိုင္ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ပါဘူး.. ေနာက္ထပ္အခ်က္ ၂၀ ေလာက္ေစာင့္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူသူလဲအ
ထြတ္အထိပ္ကိုေနာက္တစ္ၾကိမ္ေရာက္ပါေတာ့မယ္.. ဒီတစ္ခါ သူမစိတ္ၾကိဳက္ေစာ
င့္ခိုင္းဖို႔အတြက္ ကၽြ န္ေတာ္က ေျခဆင္းထိုင္ၿပီး သူမက ကၽြ န္ေတာ္လီးေပၚခြထိုင္ကာ 
ေဆာင့္ေစပါတယ္... သူသူတစ္ေယာက္ အံၾကိတ္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ကို သိုင္းဖက္ကာ 
အေပၚကေန အားရပါးရ ထိုင္ေစာင့္ခ်ပါေတာ့တယ္..

 ဗြတ္.. ဗြတ္.. ဗြတ္.... ဗြတ္....

ေနာက္စေကာဝိုက္သလိုေမြ႔ေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္ ဒစ္ႀကီးနဲ႔ ပိပိထဲကကာမအာရံုေၾကာေတြ 
အျပင္းအထန္ရိတု္ခတ္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ္လ့ီးၾကီး က်ဳိးေတာမ့တတ္အားအျပည္န့႔ဲ ၈ ခ်က္ခန္႔ 
သူနဲ႔ကိုယ္ျပိဳင္သူ အဆံုးထိေစာင့္ခ်ရာမွာ ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕ ကာမအာရံုအရသာေတြဟာ 
လီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးကေန တစ္ကိုယ္လံုးကို ပ်ံ႕ႏွံသြားၿပီး  သံုးပတ္ေလာက္စုထားတဲ့ 
ကၽြ န္ေတာ့္သူတ္ေတြဟာ သူသူ႔ပိပိထဲကို ဒလေဟာသြန္က်ဝင္ေရာက္သြားၿပီး 
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အျပင္ကိုပါ လွ်ံထြက္က်လာပါေတာ့တယ္... 
ႏွစ္ေယာက္သား တင္းက်ပ္စြာေပြ႔ဖက္ရင္း 
ကုတင္ေပၚကိုလွဲခ်လိုက္ပါတယ္.. သူသူ႔ရဲ႕အပ်ိဳ 
စင္ပန္းေလးကို ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ 
ထူးထူးကဲကဲေကာင္းမြန္တဲ့ ကာမအရသာ 
ေတြနဲ႔ လဲလွယ္စားလံုးလိုက္ျခင္းၿပီးဆံုးသြားပါ 
တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္လ့ီးၾကီးကိုေတာ ့သသူ႔ူရ႕ဲပပိကိ 
ေလးရွံဳ႕ပြရွံဳ႕ပြနဲ႔ဆြဲညွစ္ထားတုန္း.. လီးတံထဲမွာ 
က်န္ေနတဲ့  သုတ္ရည္အခ်ိဳ႕ကိုတစ္စက္မက်န္ 
စုပ္ယူေနသလိုပါပဲ..  သူသူ႔ကို တင္းက်ပ္စြာေပြ႔ 
ဖက္ရင္း လည္တုိင္ေလးေတြ နဖူးေလးေတြကို 
ဖြဖြျခင္းနမ္းရွံဳ႔ေပးလိုက္တာ ၅ မိနစ္ခန္႔ၾကာမွ 

ကၽြ န္ေတာ့္လီးၾကီးကိုညွစ္ထားတဲ့ သူသူပိပိေလးေလး တစ္ျဖည္းျဖည္းျခင္းျပည္ေလ်ာ့သြားပါတယ္.. ကၽြ န္ေတာ့္ဒစ္ၾကီးကိုဆြဲႏႈတ္
လိုက္ေတာ့ သုတ္ရည္အခ်ိဳ႕ပါ ပြက္ကခနဲအျပင္ကိုထြက္က်လာပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္အတူေရသြားေဆးၿပီး စိုရြဲေနတဲ့အခင္းကို 
အသစ္လဲလိုက္ပါတယ္။

ႏွစ္ေယာက္သား အဝတ္မပါဘဲနဲ႔ပဲ အတူျပန္လဲေလ်ာင္းလုိက္တယ္ ကၽြ န္ေတာ့္ဆန္႔တန္းထားတဲ့ လက္ေမာင္းကိုသူသူကေခါင္းအံုးၿပီး 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားမဆုိၾကဘဲၾကည့္ေနျဖစ္တယ္.. ကၽြ န္ေတာ့္ ႏို႔သီးကို သူမလက္ကေလးနဲ႔ ဆိတ္ကစားေနျပန္တယ္.. သူသူ႔မ်က္
လံုးထဲကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဒီတစ္ခါလည္း သူဘာေတြေတြးေနလဲ ကၽြ န္ေတာ္ မသိပါဘူး.. သူ႔မ်က္ႏွာေလးက ၾကည္ၾကည္လင္လင္ပဲ.. 
အရုပ္တမ္းေဆာ့ေနတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕မ်က္ႏွာမ်ိဳး.. ကၽြ န္ေတာ္လုပ္ခဲ့တာ မွန္လား မွားလား.. ကၽြ န္ေတာ္မသိဘူး.. 
ရွည္ၾကာစြာ ေတာင့္တခဲ့ရတဲ့အရာတစ္ခုကို လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ရရွိလိုက္တာ အိပ္မက္လိုလုိ... ကၽြ န္ေတာ္သူမနဖူးေလးကို အနမ္းတစ္ခု 
ေပးလိုက္တယ္.. သူသူက ကၽြ န္ေတာ့္ကိုတိုးဖက္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ ႏႈတ္ခမ္းကို အနမ္းတစ္ခ်က္ေပးၿပီး တစ္ခြန္းပဲေျပာတယ္.. 
“အရမ္းေကာင္းတာပဲ.. ကိုၾကီးရယ္..”...

သူသူ႔ကိုေပြ႔ဖက္ထားရင္း သူမခႏၶာကိုယ္ကို ပြတ္သပ္သံုးသပ္ေနမိတယ္.. အသားအရည္မွာ ျဖဳစင္ဝင္းမြတ္ၿပီး 
ညက္ေညာေနသည္.. ရင္သားအစံုက ဝိုင္းစက္တင္းရင္းေနသလို တင္ပါးလံုးေလးမ်ားက ေနာက္သို႔ေျပျပစ္လွပစြာစြင့္ကား
ထြက္ေနသည္။ သူမ၏ ရမၼက္ထန္ဖြယ္ ခႏၶာကိုအလွမ်ားၾကည့္ရွဳေနတုန္း သူမရဲ႕ လက္တစ္ဖက္က ကၽြ န္ေတာ့္ရဲ႕လီးၾကီးကို 
တဖန္လာေရာက္ဆုပ္ကိုင္ျပန္သည္။ 

ထို႔ေနာက္သူသူက “ကုိၾကီးညီေလးက လူဆိုးေလး.. ကိုႀကီးက လူဆိုႀကီး....” ဟုေျပာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ့္ကို 
ပက္လက္အေနအထားျဖစ္ေအာင္တြန္းကာ.. “ဒီတစ္ခါ ညီမေလး လူဆိုးလုပ္မယ္.. ကိုႀကီးျငိမ္ေန...” ဟုဆိုၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္မ်က္ႏွာဖက္ကို 
တင္ပါးေပးထားေသာ အေနအထားျဖင့္ လီးၾကီးကိုစုပ္ပါေတာ့သည္။  သိပ္မၾကာပါ.. လီးႀကီးမွာ ေထာင္မတ္လာတယ္။  ကုန္းၿပီးစုပ္ေနရာ 
ပင္ပန္းေရာင္သန္းေနေသာ သူမ၏ခေရပြင့္ေလးကို အတိုင္းသားျမင္ေနရသည္.. ပိပိအၾကားထဲကအစိေလးလဲျပဳထြက္ေနပါသည္။ 
ကၽြ န္ေတာ္ မေနႏိုင္ေတာ့.. သူမေပါင္ၾကားေအာက္ တိုးဝင္ၿပီး ၆၉ ပံုစံျဖင္ သူမ၏ ပိပိေလးအား ႏိႈးဆြပါတယ္..  ပိပိလည္းသို႔ညာဘက္
လက္ခလည္ျဖင့္ႏိႈက္ကာ G-sport ကိုဖိလိုက္ၿပီး လက္မျဖစ္ အစိေလးကိုဖိေျခေသာအခါ သူသူ႔တြင္ ေျပာမျပႏိုင္ေသာ ကာမအာရံုမ်ား
ကိုခံစားရရွိလိုက္သည္..ကာညည္းတြားသံမ်ားထြက္သာသည္။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ သူမ မရုန္းႏိုင္ေစရန္ ဘယ္လက္ျဖင့္ခါးကိုသိုင္းခ်ဳပ္ၿပီး ပန္းႏုေရာက္ခေရေပါက္သို႔ လွ်ာျဖင့္ထိုးကာေမြလိုက္ 
ေသာအခါ သူသူမည္သို႔မွ် ေမွ်ာ္လင္မထားေသာ ကာမအာရံုမ်ားက ျဖစ္ေပၚလာ၍ ဘယ္လိုမွမခံႏိုင္ဘဲ ရုန္းေသာ္လည္း ကၽြ န္ေတာ္ 
ခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ေမြ႔ယာခင္းကိုကုတ္ျခစ္ကာ တဟင္းဟင္း.. ညည္းတြားကာေနရပါေတာ့တယ္... ကၽြ န္ေတာ္ကလည္း G-sport 
ကိုေသခ်ာစြာဖိေထာက္ၿပီး ခေရကိုလွ်ာျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းေမႊရာ သူသူတစ္ေယာက္ဘယ္လိုမွမခံစားႏိုင္ပဲ တစ္ဆတ္ဆတ္တုန္ကာ 
ပိပိအတြင္းအရည္မ်ားရြဲနစ္၍ အထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ရွိၿပီးဆံုးသြားသည္။  ကၽြ န္ေတာ္လက္လြတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ထကာ 
ကၽြ န္ေတာ့္၏ မတ္မတ္ေထာင္ေနေသာလီးၾကီးေပၚသို တျဖည္းျဖည္းျခင္း ထိုင္ခ်လိုက္ပါတယ္.. သူမ၏ ပိပိေလးအတြင္းသို႔ 
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လီးၾကီးၾကီးတိုးဝင္သြားသည္ကို ငုံၾကည့္ရင္းထိုက္ခ်ာတာ တဟင္းဟင္း.. 
ညီတြားပါသည္။ ဒီအကြက္ကို ကၽြ န္ေတာ္ေပးလိုက္ေတာ့ ပြန္းမူဗီမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး 
တတ္တာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ လီးတစ္ဆံုးဝင္သြားသည့္ေနာက္ျမင္းစီးသလို 
သူမစိတ္တိုင္းက် ေစာင့္ေလေတာ့သည္။  သူမ၏အစိႏွင့္ကၽြ န္ေတာ့္ အေမြးမ်ားပြတ္ 
တိုက္သလို ပိပိအတြင္းမွဒစ္ၾကီးကလည္း သူက၏ Gsport ကိုခ်ိတ္ခ်ိတ္ဆြဲ 
ႏိႈးဆြသျဖင့္ ညီးတြားေအာ္ဟစ္ရင္း သူသူသည္ ကာမအရသာေၾကာမွာ 
ေကာင္းေကာင္းၾကီး မိန္းမူးလြင့္ေမ်ာေနပါတယ္။ လီးႀကီးကို ပိပိအတြင္း ၁၅ 
မိနစ္ခန္႔ သူသူစိတ္ၾကိဳက္ေမႊေနွာက္ခံစားၿပီး ေနာက္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ကာ 
ေမာပန္းသြားသည္။

သူမကို ေလးဘက္ေထာက္ပံုစံျဖင္လိုးရန္ ကုန္းခိုင္းလိုက္တယ္.. ခါးေလးကိုေကာ့လိုက္တဲ့အခါမွာ ပိပိအေပါက္ေလး 
ပ်ဴထြက္လာပါတယ္.. ပိပိထဲက အရည္ခၽြ ဲမ်ားကို လက္ခလယ္နဲ႔ေကာ္ယူၿပီး ပန္းနုေရာင္ ခေရပြင့္ေပၚအစက္ခ်ပါတယ္ ခေရပြင့္တြင္ 
အရည္စိုရြဲသည့္အခါမွ ခေရအတြင္းသို႔လက္ခလည္ျဖင့္ ထိုးထည့္လိုက္ရာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဝင္သြားသည္။

သူသူတစ္ေယာက္.. “အို.. ကိုႀကီး...” ဟုသာေအာင္ႏိုင္ၿပီး ျပင္းျပေသာ အသက္ရွဴသံျဖင့္ လိႈက္ဖိုေနပါသည္။ ခေရအတြင္း 
လက္ခလည္ေကာင္းေကာင္းဝင္သြားမွာ သူမ၏ ပိပိအတြင္းသို႔ လီးႀကီးျဖင့္ထိုးထည့္ၿပီး အခ်က္ ၅၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေဆာင့္ထည့္လိုက္ရာ 
သူသူလည္း အမည္မေဖၚႏိုင္ေအာင္  ေကာင္းလြန္းသည့္ ကာမအရသာမ်ားကို တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးခံစားရင္း လူးလြန္႔ရင္ ေနာက္ထပ္ ၁ 
ခ်ီၿပီးသြားပါတယ္။

 သူသူကလွမ္းေျပာသည္.. “ကိုႀကီး.. ၿပီးခါနီးရင္ေျပာေနာ္.. သုတ္ေတြကို ညီမေလး ပါးစပ္ထဲထည့္ေပး..”  

ပိပိမွာလည္း ကၽြ န္ေတာ့္လီးၾကီးကို ညွစ္ညွစ္ၿပီးဆြဲေသာ 
အခါမွာ ၾကာရွည္ထပ္မခံနိင္ေတာ့.. ဆြဲထုတ္ၿပီးသူသူ႔
ကိုဆြဲထူလိုက္သည္။  ဒူးေထာက္ထားသည့္ သူသူက 
မတ္တပ္ရပ္ေနေသာ ကၽြ န္ေတာ့္ေပါင္တံမ်ားအားေသခ်ာ 
ပိုင္ႏိုင္စြာသိုင္းဖက္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္လီးၾကိးကိုအားရပါးရ 
စုပ္ပါေတာ့သည္။ ကၽြ န္ေတာ့္ခါးေတြ တဆတ္ဆတ္ 
တုန္လာသည္။ လီးတစ္ခုလံုး အထြတ္အထိပ္ကာမ 
အရသာေတြဖံုးလြမ္းလာၿပီ... ထံုးစံအတိုင္း သူသူ႔ေခါင္းကို 
ကိုင္ၿပီးပါးစပ္အတြင္းကို ၁၀ ခ်က္ေလာက္ ခပ္ျပင္းျပင္း 
ေစာင့္ခ်ၿပီးသုတ္ရည္မ်ား ပန္းထည့္လိုက္သည္။သူသူက 
ဒီတစ္ခါ ခ်က္ခ်င္းမ်ိဳမခ်ေသး.. လီးတံထဲက သုတ္ေတြကုန္ 

သြားသည့္အထိ ဆြဲစုပ္ယူၿပီး သုတ္အျပည့္ျဖင့္ ပါစပ္အားဟ၍ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ရုတ္တရက္ အကုန္မ်ိဳခ်ပလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဒစ္ၾကားထဲကသုတ္လက္က်န္အစအနမ်ားကိုပါ အကုန္အစင္လိုက္လံ စုပ္ယူၿပီး မ်ိဳခ်လိုက္ပါတယ္။

တစ္ညလံုးဘယ္ႏွခ်ီလိုးမိမွန္းမသိဘူး ကၽြ န္ေတာ္ေတာ့ ငါး ခါေလာက္သုတ္ေတြ လြတ္လိုက္ရတယ္ထင္မိသည္။ သူသူကေတာ ့
အၾကိမ္ၾကိမ္ၿပီးသြားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း တစ္ခါမွဒီေလာက္မ်ားမ်ား လိင္ကိစၥမလုပ္ဖူး။ ဒစ္မ်ားႏွင့္ သုတ္ေခ်ာင္းမ်ား 
က်ိန္းသလိုလိုပင္ျဖစ္လာသည္။ သူသူလည္းေမ်ာ့ေမ်ာ့ပဲက်န္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ အရမ္းပင္ 
ေပ်ာ္ရြင္ေက်နပ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ီအျပီးေမာေမာႏွင့္ မိုးလင္းခါနီးမွ အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကရာ ႏွစ္ေယာက္သားႏိုးေတာ့ မနက္ ၁၀ 
နာရီခန္႔ရွိေနပီ။ မ်က္ႏွာသစ္ကိုယ္လက္သန္႕စင္ၿပီ ႏွစ္ေယာက္သား ကိုယ္လံုးတီးမ်ားျဖင့္ပင္ အိပ္ယာေပၚျပန္၍ အနားယူၾကသည္။ 
တစ္ေယာက္ကိုယ္တစ္ေယာက္ ေထြးဖက္ထားရင္း သူသူက စကားေတြေျပာသည္။

 “ကိုၾကီး.. ကိုႀကီးသူသူ႔ကုိ မလုိးဘူးဆိုတဲ့ ကတိပ်က္သြားတယ္.. ဒါေပမယ့္ သူသူကိုႀကီးကို အျပစ္မတင္ပါဘူး.. 
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ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ အဲတာကုိ သူသူကိုယ္တိုင္က ေတာင့္တမိလို႔ပါ.. ညက ကိုႀကီးနဲ႔အတူလုပ္ခဲ့ရတာ အရမ္းကိုေက်နပ္အားရစရာ 
ေကာင္းပါတယ္.. သူသူ႕ကို တကယ့္လူႀကီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ကိုႀကီးကို ေက်းဇူးလည္း တင္မိပါတယ္.... ဒါေပမယ့္ကိုႀကီးရယ္.. 
သူသူေလ.. မမစုကို သစၥာေဖါက္မိသလိုျဖစ္တာကိုေတာ့ ဝမ္းနည္းမိတယ္...”

ကၽြ န္ေတာ္လည္း ဘာျပန္ေျပာရမလည္းဆိုတာ မသိပါဘူး... တစ္ခုခုေတာင္းပန္စကား ဆိုမလို႔ျပင္လိုက္စဥ္မွာပဲ သူသူ႔ 
လက္ေခ်ာင္းေလးဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို လာပိတ္ပါတယ္.. 

 “ကိုႀကီး ဘာမွမေျပာနဲ႔... နားေထာင္ရံုပဲ နားေထာင္ေနာ္... ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူသူေနာင္တမရပါဘူး.. 
ညကအျဖစ္အပ်က္ကို အစကျပန္စခြင့္ရမယ္ဆိုရင္လည္း အခုျဖစ္သြားတဲ့အေျခအေနကိုပဲ သူသူျပန္ၿပီးေရြးခ်ယ္ဦးမွာပဲ...  
ဒါေပမယ့္ကိုႀကီးရယ္.. ကိုၾကီးနဲ႔မမစုၾကားမွာ သူသူဆက္မပါခ်င္ေတာ့ဘူး.. ကိုႀကီးမမစုကို အရမ္းခ်စ္တယ္ဆိုတာ သူသူသိပါတယ္.. 
ကိုၾကီးသူသူဆီလာတယ္ဆိုတာက ေယာက်ၤားတို႔ ရမၼက္ဆႏၵအရ လာတယ္ဆိုတာလဲ သူသူသိတယ္.. မမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
လိင္ဆႏၵမျပည့္ဝခဲ့ရတ့ဲ ကိုႀကီးကို .. ခဏတာေပ်ာ္ရြင္ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္ခဲ့လို႔ သူသူ႔အေနနဲ အမ်ားၾကီးဝမ္းသာပါတယ္.. သူသူ႕ရဲ႕ 
ဖိုင္နယ္စာေမးပြဲၿပီးရင္လဲ သူသူျပန္ရေတာ့မွာပါ။ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ စကၤာပူကိုသြားၿပီး မာစတာဘြဲထပ္တက္မယ္...”

ကၽြ န္ေတာ္ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ သူသူရဲ႕ အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး ေခ်ာေမြ႕ဝင္းပသည့္ မ်က္ႏွာေလးကိုပဲ ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ 
သူသူနဲ႔လည္း လံုးဝမခြဲျခင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္  အရာရာဟာ ျပဌာန္းၿပီးသား။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းေတြက မနီးစပ္ခင္တည္းက 
ေဝးကြာၿပီးသား။

 “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုႀကီးရယ္.. သူသူေလ... မမျပန္မလာခင္အထိေတာ့ ကိုႀကီးအနားမွာေနၿပီး မမကိုယ္စား 
ကိုႀကီးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ေနာ္.....”

တျဖည္းျဖည္း သူသူစကားသံေတြဆို႔နင့္လာပါတယ္.. ကၽြ န္ေတာ့္မ်က္လံုးေတြကုိရီေဝစြာၾကည့္ရင္း ေနာက္ဆံုးစကားကို အားယူၿပီး 
ေျပာခ်လိုက္တယ္.. 

 “ မမစုျပန္လာရင္ သူသူတို႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်အားလံုးကို... ေမ့လိုက္ၾကမယ္ေနာ္.....” လိူ႔ေျပာၿပီး သူသူမ်က္ဝန္းမွာ 
မ်က္ရည္ေတြလွ်ံက်လာပါတယ္။

 “မိသူရယ္..” ကၽြ န္ေတာ္သူ႔နဖူးေလးကို အေတာ္ၾကာၾကာ ဖြဖြေလးနမ္းစုပ္ထားမိတယ္..

ကၽြ န္ေတာ္တိ႔ု ႏွစ္ေယာက္လံုးတတူ ူမ်က္ရည္ေတြေတြက်လိ႔ု... တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အဝတ္မရိွတဲ ့ခႏၶာကိယု္ေတြကိ ုအျပန္အလွန္ 
တင္းၾကပ္စြာေပြ႔ဖက္လိုက္ၾကတယ္.. ဒါဟာပထမဆံုးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္သားနားလည္တာေၾကာင့္ စုစုမရွိတဲ့ 
ရက္အတြင္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္သား မီးကုန္ယမ္းကုန္ လိင္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါတယ္.. မနက္ျဖန္ဆိုတာ မရွိေတာ့သလိုမ်ိဳးေပါ့...

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

FuckBuddy <nostringx@gmail.com>
[The difference between sex and love is that sex relieves tension and love causes it]


