? ဘ၀ကီးတစ်ခုလုံးမှာ အချစ်ဆိုတာ အစိတ်အပိုင်း
တစ်ခုအြဖစ်ေလာက်ပဲ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။
မဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာက ဘ၀မှာ အချစ်ေရးအဆင်မေြပေပမဲ့လည်း
တြခားကိစေတွမှာ ေအာင်ြမင်ေနရင် ဘ၀ဟာ ေနေပျာ်ပါတယ်။
မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာက . . .
အချစ်မရှိတဲ့ဘ၀ဟာ
ဆားမပါတဲ့ဟင်းလို ေပါ့ရတ်ရတ်ကီးြဖစ်ေနတယ်လို
ခံစားရတဲ့အခါမျိးမှာ အချစ်ဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက် ပိုအေရးကီးပါတယ်။
? သမီးအားငယ်ေနတဲ့အချိန်မှာ အေဖအေမတိုရဲ အားေပးမ
သိပ်လိုလားပါတယ်။ အဲ့ဒါ မရခဲ့ရင် သမီးဘယ်လိုေြဖသိမ့်ရမလဲ။
အေဖအေမတိုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေြပာြပေတာင်းဆိုပါ။
ေြပာြပလိုမှ သူတိုဆီက သမီးလိုချင်တာ မရဘူးဆိုရင် ဦးဦးဆီ
စာေရးရင်ဖွင့် ေတာင်းဆိုိုင်ပါတယ်။
အားငယ်ေနတဲ့ သမီးေတွအတွက်
ဦးဦးရဲေမတာေတွေပးဖို အဆင်သင့်ပါပဲ။

ဒီလိုလည်း ဆမရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ရဲအတိတ်၀ဋ်ေကွးလိုပဲ
သေဘာထားေြဖသိမ့်လိုက်ပါ။
? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကည်မမရှိတဲ့ စိတ်၊ အလိုလိုေနရင်း
အားငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကို ဘယ်လို ေဖျာက်ပစ်ရမလဲ။
ခရီးေဝးလမ်း မေလာက်ဘူးတဲ့သူဟာ အေဝးကီးကို
သူေလာက်ိုင်မယ်လို မယုံကည်ရဲဘူး။
စင်ေပမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်မဆိုဘူးတဲ့သူဟာ ဟန်ကျပန်ကျ
သူဆိုိုင်မယ်လို မယုံကည်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကည်စိတ်ြဖစ်ေစချင်ရင် ကိုယ်မလုပ်ဘူးတာ၊
မလုပ်ရဲတာေတွ သတိေမွးပီး လုပ်လိုက်ပါ။
အခက်အခဲေတွ ဆုံးံးမေတွကားထဲက လုပ်ရဲကိုင်ရဲ
ြဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ ေတာ့မှ ဘာမဆို ကိုယ်လုပ်လိုရတယ်ဆိုတာ
သိရှိယုံကည်သွားပါလိမ့်မယ်။
အလိုလိုေနရင်း အားငယ်ေနတာကေတာ့ အားငယ်စရာေတွ
ထိုင်ေတွးေနလိုပါပဲ။
အဲ့ဒီလိုေတွးချိန်မရေအာင် စာဖတ်ပါ။ အလုပ်လုပ်ပါ။
ကိုယ့်ထက်အသိာဏ်ြမင့် အေတွအကံရင့်တဲ့ သူေတွနဲ စကားေြပာပါ။
? ေကျာင်းတက်ချိန်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုစိတ်မျိးထားသင့်ပါသလဲ။
အချိန်ကို အကျိးရှိရှိအသုံးချမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိးထားသင့်ပါတယ်။
ေကျာင်းပီးတဲ့အခါ အဆင့်ြမင့်ြမင့် လုပ်ကိုင်စားိုင်ဖိုအတွက်

အတတ်ပညာတစ်ခုခုကို သုံးစားလိုရေအာင် အခုအချိန်ကစပီး
တတ်ေအာင်သင်မယ်လို စိတ်ပိုင်းြဖတ်ထားရပါမယ်။
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ေကျာင်းစာမျိး သင်ယူေနရင်ေတာ့ တစ်ချိန်ချိန်
အသုံးချိုင်ေအာင် ဂုတစိုက် သင်ယူသင့်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်အေတွးအေခ ရင့်ကျက်ြမင့်မားေအာင်
စာအုပ်ေကာင်းေတွဖတ်ပါ။
? သူငယ်ချင်းေတွကားြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိတဲ့ ပဋိပကေတွကို
မကီးထွားေအာင် ဘယ်လိုေြဖရှင်းရမလဲဆိုတာ ရှင်းြပေပးပါ။
တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် ချစ်တဲ့စိတ်နဲ
သည်းခံနားလည်ခွင့်လတ်ေပးကရင် ဘာြပဿနာမှ ြဖစ်စရာမရှိပါဘူး။
သူဘာေကာင်၊ ငါဘာေကာင်ဆိုပီး ရန်ေထာင်ေနကမယ်ဆိုရင်သာ
ြပဿနာ ကီးထွားလာတတ်တာပါ။
? သမီးရဲစိတ်ဓာတ်ေတွ တက်ကွေစဖို အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင်
ကိးစားချင်တဲ့စိတ်ေတွ ရှိဖို အားေပးတဲ့ ကဗျာေလးတစ်ပုဒ် ေရးေပးေစချင်ပါတယ်။
Smile . . smile .. smile
Ever smile.
Cry .. cry .. cry
Never cry.
Try .. try .. try.
Always try.
ြပံး . . ြပံး . . ြပံး

အမဲတမ်း ြပံး။
ငို . . ငို . . ငို
ဘယ်ေတာ့မှ မငို။
ကိးစား . . ကိးစား . . ကိးစား
အမဲတမ်း ကိးစားပါ။
မကိးစားရင်
ဖွတ်ကျားြဖစ်လိမ့်မယ်။
? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကည်မအြပည့်နဲ
ေအာင်ြမင်သူတစ်ေယာက်ြဖစ်ေအာင် ဘယ်လို စိတ်ထားနဲ ေနသင့်သလဲ။
Only one but Lion.
တစ်ေကာင်တည်း
ဒါေပမဲ့ ြခေသ့ဆိုတဲ့
စိတ်ထားမျိးနဲ ေနသင့်ပါတယ်။
? ြဖစ်ချင်တာနဲ ြဖစ်သင့်တာ ှစ်ခုအနက် တစ်ခုကိုပဲ
ေရွးချယ်ရမယ်ဆိုရင် ြဖစ်သင့်တာပဲ အမဲေရွးချယ်ရမှာလား။
ြဖစ်ချင်တာကိုပဲ ေရွးချယ်ပါ။
ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီြဖစ်ချင်တာဟာ
ကိုယ်ေရာ သူတစ်ပါးကိုေရာ
ထိခိုက်နစ်နာိုင်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ . . .
ြဖစ်သင့်တာကို ြပန်စဉ်းစား

ေရွးချယ်သင့်ေကာင်းပါ။
? စိတ်သေဘာထားချင်း ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေနတဲ့ သူငယ်ချင်းေတွနဲ
ဘယ်လိုေြပာဆို ဆက်ဆံသင့်ပါသလဲ။
လူတိုင်း . . .
လွတ်လပ်စွာ သေဘာကွဲလွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်လက်ခံေပးပါ။
သူငယ်ချင်းေတွရဲ စိတ်သေဘာထားကို သိရှိနားလည်ေအာင်
ကိးစားပါ။
ကိုယ်နဲမတူ ကိုယ့်ရန်သူလို သေဘာမထားဘဲ အယူအဆချင်း မတူတာ
ေဘးဖယ်ထားပီး သူငယ်ချင်းကို ရှားပါးပစည်းတစ်ခုလို တန်ဖိုးထားဆက်ဆံပါ။
စိတ်သေဘာထားမတိုက်ဆိုင်တာေတွ အတိုက်အခံလုပ်မေြပာဘဲ
ေြပာသင့်တာေတွပဲ ေြပာဆိုပါ။
? ဘ၀မှာ အေရးကီးဆုံးအရာ ဘာလဲ။
ဘ၀မှာအေရးကီးဆုံးအရာက လူပီသစွာ လွတ်လပ်စွာ
အသက်ရှည်ရပ်တည်ိုင်ဖိုပဲ။
ဘ၀ရဲအေရးကီးဆုံးအရာေတွဟာ လူရဲအသက်အရွယ်
ေြပာင်းလဲမေကာင့် ြဖစ်ေပလာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်မေပ အေြခတည်ပီး
အမျိးမျိးေြပာင်းေနတတ်ပါတယ်။
တချိက ကျန်းမာေရး၊ ေငွ၊ လွတ်ေြမာက်မ၊ မိဘ၊ ာဏ်ပညာ စသြဖင့်
ကိုယ်အြမင်နဲကိုယ် အေရးကီးေနတတ်ပါတယ်။
ဒါေတွလည်း မှားတယ်လို မဆိုိုင်ပါဘူး။
သူအချိန်အခါအေလျာက် အေရးကီးေနမှာပါပဲ။

? ဘ၀ေအာင်ြမင်မအတွက် နာမည်ဟာ အေရးကီးပါသလား။
အေရးကီးပါတယ်။
နာမည်ကို စိတ်ထင်ရာ မမှည့်သင့်ပါ။ တတ်ကမ်းနားလည်သူများှင့်
တိုင်ပင်ပီး မှည့်သင့်ပါတယ်။
နာမည်ဆိုတာ ကိုယ့်သေဘာေခတာမျိးမဟုတ်ပါ။
သူတစ်ပါးက ကိုယ့်ကို ေခတာမျိးြဖစ်တဲ့အတွက် ေခဆိုရေြပြပစ်
လွယ်ကူသင့်ပါတယ်။
မှတ်မိလွယ်တာမျိး ြဖစ်သင့်တဲ့အတွက် အများဆုံး ၄ လုံးထက်
မပိုသင့်ပါ။
နိမိတ်ေကာင်းပီး အဓိပာယ်ရှိတာမျိးြဖစ်ရင် ပိုေကာင်းပါတယ်။
ဥပမာ - ေကာင်းသန်
ေကာင်းလည်းေကာင်း၊ သန်လည်းသန်။
ေကာင်းေကာင်း၊ သန်သန်။
သိုေသာ်လည်း နာမည်မေကာင်းေသာ်လည်း လူေကာင်းေနတာမျိး။
နာမည်ေကာင်းေသာ်လည်း လူမေကာင်းတာမျိးလည်း ရှိပါတယ်။
လူေရာ နာမည်ေရာ ေကာင်းရင် ပိုမေကာင်းဘူးလား။
စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
? သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်ရဲ အချစ်ဆုံးြဖစ်ရတာ နဲ အခင်ဆုံးြဖစ်ရတာ
ဘယ်ဟာက ပိုေကာင်းသလဲ။
ကိုယ်က သူကို ြပန်မချစ်ဘူး သူငယ်ချင်းလိုပဲ ခင်ချင်တာ

ေသချာရင်ေတာ့ . . . အခင်ဆုံးြဖစ်ရတာ ပိုေကာင်းတာေပါ့။
အခင်ဆုံးလိုလို . . . အချစ်ဆုံးလိုလိုဆိုရင်ေတာ့ အဲ့ဒါ အူေကာင်ကျားပဲ။
? ဆရာ . . . သမီးက စာေရးဆရာြဖစ်ချင်တယ်။
၇ တန်းေလာက်တုန်းက စာေတွေရးပီး ေဖေဖ့ကိုြပေတာ့ မြဖစ်ိုင်ဘူး။
ဘာေတွေရးမှန်း မသိဘူး။ ကိုယ့်စာကိုယ်ကျက်လို အေြပာခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါေပမဲ့
သမီးရပ်မသွားဘူး၊ ဆက်ေရးခဲ့တယ်။ အခုတကသိုလ် ဒုတိယှစ်ေရာက်ပီ။
စာေရးဆရာြဖစ်ြခင်း မြဖစ်ြခင်းက ကိးစားမနဲဆိုင်လား၊ ပါရမီရှိမှြဖစ်တယ်ဆိုတာ
ဟုတ်လား။ သမီးက ၀တေရးဆရာထက် ဆရာချစ်ိုင်၊
ေဒါက်တာခင်ေမာင်ညိတိုလိုမျိး ြဖစ်ချင်တာ။
ကိးစားရင်ြဖစ်ိုင်သလား။
သိပ်ြဖစ်ိုင်တာေပါ့။ စနစ်တကျကိးစားေလ့လာ၊ ဖတ်၊ ေရးသားရင်
၁၀ ှစ်မကာဘူး ြဖစ်တယ်။
ဒါေပမဲ့ ဇွဲရှိဖိုေတာ့ လိုတယ်။
၀တေရးဆရာကေတာ့ ပါရမီရှိမှ ပိုနီးစပ်တယ်။
? ဘ၀မှာ အချစ်နဲေမတာ ဘယ်ဟာကို ဦးစားေပးရင် ေပျာ်ရင်မရရှိမလဲ။
အချစ်ဆိုတာ . . .
ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်တာ။
မရိုင်တဲ့အဆုံးကျမှ
စွန်လတ်အနစ်နာခံဖိုလုပ်တာ။
ေမတာဆိုတာ . . .
ေပးချင်တာ . . . ရှိသမ ေပးချင်တာ

ေပးရေလေလ ေပျာ်ရင်ေလေလပဲ။
ှစ်ခုစလုံး ေပျာ်ရင်ိုင်ပါတယ်။
အချစ်က ရင်ခုန်ပီး ေပျာ်ရင်တာ၊ ြပင်းထန်တယ်။
လက်လွတ်ဆုံးံးမှာစိုးလို မေတွရ၊ မြမင်ရလို အတူတူ မေနရလို
မေပါင်းရလို ေကကွဲ၀မ်းနည်းပီး ပူရတယ်။ ေသာကနဲဒုကေပါင်းစပ်ထားတဲ့
သရဲသကားလုံးနဲတူတယ်။
ေမတာကေတာ့ ေအးြမတယ်။ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုြခင်းမရှိဘူး။
သူစိတ်ချမ်းသာေအာင် ေပျာ်ရင်ေအာင် ဘာေတွြဖည့်ဆည်းေပးရမလဲ
ေတွးပီးေပျာ်ေနတာ။
ေရခဲမုန်စားရတာ နဲ ဆင်ဆင်တူတယ်။
? ြဖတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘ၀တစ်ေလာက်မှာ ြဖစ်ချင်တာေတွ ြဖစ်ခွင့်မရတဲ့အခါ
တစ်ခါတေလ အံးနဲ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိးနဲ
ြဖတ်သန်းသင့်ပါသလဲ။
ြဖစ်ချင်တာေတွ ြဖစ်ခွင့်မရေသးတာ အချိန်မတန်ေသးလို
ကိးစားမလိုေသးလို မြဖစ်ြဖစ်ေအာင် ဆက်ကိးစားမယ်။
ကိုယ်လိုချင်တာကို ဒီဘ၀မှာ မရရေအာင် ယူြပမယ်။
ဘယ်လိုအံးနဲပဲေတွေတွ ဒူးမေထာက် ေနာက်မဆုတ်ဘူး။
ေသေြမကီး ရှင်ေရထီးဆိုတဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်မျိးနဲ ဘ၀ကို
ကံ့ကံ့ခံရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်းမယ်။
? လူအများရဲေရှမှာ ေြပာရဲဆိုရဲလာေအာင် ဘယ်လိုစာအုပ်မျိးေတွ
ဖတ်သင့်ပါသလဲ။

ေြပာချင်တဲ့ဆနဲ စိတ်ေစတနာရှိပီး ေြပာစရာေတွ ရှိေနမယ်။
ေြပာဖိုလည်း အေြခအေနေပးမယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာပဲ ေြပာရ ေြပာရ
ေြပာရဲ ဆိုရဲရှိမှာပါ။
စာအုပ်ဖတ်ပီး ကိးစားချင်တယ်ဆိုရင်ေတာ့
ဆရာလယ်တွင်းသားေစာချစ်၊ ဆရာေဖြမင့်တို ေရးတဲ့
လူေရှေဟာေြပာနည်းစာအုပ်ေတွ ရှာဖတ်ပါ။
? တစ်ချိန်မှာ မိဘေနရာေရာက်လာမယ့် လူငယ်ေတွမှာ
ဘယ်လိုစိတ်မျိးရှိသင့်ပါသလဲ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မိဘကို တန်ဖိုးထားေလးစားတဲ့စိတ် အရာရာကို
နားလည်ခွင့်လတ်ိုင်တဲ့ စိတ်မျိးရှိသင့်ပါတယ်။
ရှိေအာင်လည်း ကိးစားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်မိဘေတွရဲ ေပးဆပ်ခဲ့မေတွကို သတိထား ဆန်းစစ်ပီး တစ်ချိန်မှာ
သူတိုထက် ပိုေပးဆပ်ိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူမျိးြဖစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိးလည်း
ရှိသင့်ပါတယ်။
? ဘ၀မှာ ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင်ေနိုင်ဖိုအတွက် ေသြခင်းတရားကို
ေမ့ထားရမှာလား။
ေသြခင်းတရားကို တမင်ေမ့ထားဖို မလိုပါဘူး။
ေမွးပီးတာနဲ ေသဖိုခရီးသွားေနရတာ ပဲေလ။
တစ်ေနေန ေသမှာေပါ့။ သက်တမ်းေစ့မှ ေသရင် ပိုေကာင်းတာေပါ့။
ကိုယ့်ရဲ ေပါ့ဆမ၊ ကျန်းမာေရးကို အေလးမထားမ၊
အသိာဏ်ဗဟုသုတ နည်းပါးမေကာင့် ေစာေစာေသတာမျိးေတာ့ မြဖစ်ေစနဲေပါ့။

ေသတာမဆန်းပါဘူး။ လူတိုင်းေသရမှာပဲဟာ။
သိေနတာကီးကို တမင်ေမ့ထားဖိုလိုရဲလား။
တကယ်ေတာ့ ေသြခင်းထက် ရှင်ြခင်းက ပိုအေရးကီးပါတယ်။
အဓိပာယ်ရှိရှိ အသက်ရှင်ဖိုက ပိုအေရးကီးပါတယ်။
အဓိပာယ်ရှိရှိ အသက်ရှင်ေနထိုင်သွားိုင်ရင် ဘ၀ဟာ
ေနေပျာ်သွားတာပါပဲ။
? ြမန်မာလူမျိးပီပီ ြမန်မာဆန်ဆန် ဝတ်စားဆင်ယင်မကို တန်ဖိုးထား၊
ြမင့်တင်သင့်ပါသလား။
ြမန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စားဆင်ယင်မကို တန်ဖိုးထားအားေပးရမှာပါ။
ြမင့်တင်ဖိုေတာ့ မလုပ်ေစချင်ပါဘူး။
ေတာ်ကာ ရင်ဖုံးအကျီ၊ ေတာင်ရှည်ပုဆိုးနဲ ထိုင်မသိမ်းလုံချည်ေတွ
ြပန်ဝတ်ေနရမှာစိုးလိုပါ။
ဒါမျိးကိုေတာ့ မဂလာေဆာင်ေတွမှာပဲ ဝတ်ကပါေစ၊
ကည့်ေကာင်းပါတယ်။
တစ်ခုေတာ့ ေြပာချင်တယ်။
ကမာဟာ ရွာကီးတစ်ရွာြဖစ်လာပီဆိုေတာ့ အေရှအေနာက်
ကူးလူးဆက်ဆံမေတွ အရမ်းများလာပါတယ်။
ေဘာင်းဘီ၊ စကတ်၊ ဂါဝန်ဝတ်တာေတွကို
နားလည်ေပးိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ထိုအတူ ကိုယ့်လူမျိး၊ ကိုယ့်ယဉ်ေကျးမကို ေဖာ်ြပတဲ့
ြမန်မာဝတ်စုံကိုလည်း ှစ်သက် ြမတ်ိုးတတ်ရပါမယ်။

ြမန်မာဆန်ဆန်ဝတ်ရမယ့် ေနရာမျိးမှာ ြမန်မာပီသေအာင်
ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်ဖို လိုပါတယ်။
? လူတစ်ဦးရဲဘ၀ေအာင်ြမင်မကို ဘာနဲတိုင်းတာမလဲ။
အဲ့ဒီလိုတိုင်းတာဖို စံေပတံမရှိပါဘူး။
အကမ်းအားြဖင့်ေတာ့ . . .
သူရဲလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မ၊ ေငွေကးဓနပိုင်ဆိုင်မေတွနဲ တိုင်းတာကတယ်
ထင်ပါတယ်။
ဆရာကိုယ်တိုင်ကေတာ့ . . .
သူများရဲ ဘ၀ေအာင်ြမင်မကို တစ်ခါမှ မတိုင်းတာမိခဲ့ဘူးလို အဲ့ဒါေတွနဲ
တိုင်းတာခဲ့ရင် မှန်လား မှားလား မေြပာတတ်ပါဘူး။
စိတ်ထဲထင်တာ ေြပာလိုက်တာပါ။
? မိဘေကျးဇူးဆပ်ချင်ေအာင် အဆုံးအမေလးများ ေြပာြပေပးပါ။
မိဘေကျးဇူးေကာင့် ကိုယ်လူြဖစ်လာရတာ သူေကာင့်
လူလိုေနထိုင်စားေသာက် ပညာသင်ကားခွင့်ရခဲ့တာကို တန်ဖိုးထား
နားလည်ခံစားတတ်မယ်ဆိုရင် မိဘေကျးဇူးဆပ် ချင်စိတ် မလွဲမေသွ
ြဖစ်ေပခံစားရမှာပါ။
မိဘေကျးဇူးတရားနဲ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်ေတွ ဗီဒီယိုေတွ၊ ုပ်ရှင်ေတွ
အများကီး ထွက်ေပေနပါတယ်။
ရှာေဖွကည့်၊ ဖတ်မှတ်ေလ့လာ ခံစားကည့်ပါလို ေြပာချင်ပါတယ်။
? လူေတွနဲသင့်ြမတ်ေအာင် ဘယ်လိုေနရမလဲ။
လူေတွနဲသင့်ြမတ်ေအာင်ေနချင်ရင် ကိုယ့်အတကို

ေလာ့ိုင်သေလာက်ေလာ့ပါ။
သူတစ်ဖက်သားကို ဦးစားေပးပါ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားပါ။
သည်းခံခွင့်လတ်စိတ်ေမွးပါ။
အေကာင်းြမင်စိတ်နဲ ြပမူေြပာဆိုဆက်ဆံပါ။
ဒါဆို အေတာ်အဆင်ေြပသွားပါလိမ့်မယ်။
? သမီးတိုအုပ်စုထဲမှာ တစ်ေယာက်က
တအားတစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်တယ်။ သူများအတွက် ဘာတစ်ခုမ လုပ်မေပးဘူး။
အမဲတမ်း သူအတွက်ပဲ ကည့်တယ်။ အဲ့ဒါသမီးက မခံချင်စိတ်နဲ သူကို
ခပ်ကမ်းကမ်းေြပာဆိုသင့်ပါသလား။ သူအကျင့်ေပျာက်ေအာင် ဘယ်လိုဆက်ဆံရ
မလဲ။
မေြပာဆိုသင့်ပါ။ ေမတာနဲ သည်းခံဆက်ဆံပီး သူအမှား သူသိေအာင်
ခွင့်လတ်နားလည် ေပးပါ။
အကျင့်စိုက်ဆိုတာ သူပတ်ဝန်းကျင်က ေမွးဖွားေပးလိုက်တာမို
ေတာ်ုံနဲ မေပျာက်ိုင်ပါဘူး။
ေမတာနဲခွင့်လတ်သည်းခံ ဆက်ဆံိုင်ရင် ဆက်ဆံပါ။
မဆက်ဆံိုင်ရင် ခပ်ကင်းကင်းေနလိုက်ပါ။
? လူေတွအားလုံးရဲ ချစ်ခင်ြမတ်ိုးမ အလိုလိုက်မကို လိုချင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုနည်းနဲ ရိုင်မလဲ။
ဘယ်လိုနည်းနဲမှ မရိုင်ပါဘူး။
ကမာေပမှာရှိတဲ့ လူမှန်သမ ဘယ်သူမှ အဲ့ဒီလိုမျိးမရိုင်ပါဘူး။

ကိးစားကည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကိုယ့်မိသားစုဝင်အားလုံးရဲ
ချစ်ခင်ြမတ်ိုးမ အလိုလိုက်မကို ရေအာင်ကိးစားကည့်ပါဦး။
ကိးစားရမယ့် နည်းလမ်းကေတာ့ သူတိုအလို သူတိုအကိက်လိုက်ပီး
သူတိုေြပာသမ ေခါင်းညိတ် သူတိုဆလိုက်ေလျာေပးဖိုပါပဲ။
? လူအချိက အချစ်ရှိရင် အရာရာြပည့်စုံတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာမစားရေသးတဲ့ အရွယ်မှာ
ေြပာတာဆိုရင်ေတာ့ ဟုတ်ိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ေြခေထာက်ေပကိုယ်ရပ်တည်ပီး
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားရတဲ့အခါ
အချစ်ရှိေပမဲ့ ေနစရာအိမ်မရှိတဲ့အခါ
အချစ်ရှိေပမဲ့ စားစရာမရှိတဲ့အခါ
အချစ်ရှိေပမဲ့ ဝတ်စရာ လုံလုံေလာက်ေလာက်မရှိတဲ့အခါ
အချစ်ရှိေပမဲ့ ေနပူထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတဲ့အခါ
အချစ်က အဲ့ဒါေတွ ဖန်တီးေပးိုင်သလား။
စဉ်းစားကည့်ဖိုပါပဲ။
? သူငယ်ချင်းသံေယာဇဉ်ကေန ရယူပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ ချစ်သူအြဖစ်
ေြပာင်းလဲလိုက်ရင် အြခားသူေတွက ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုြမင်ကမှာလဲ။
လမ်းေဟာင်းကီးလိုက်တဲ့လူလို ြမင်မှာေပါ့။
အစကေတာ့ ိုးိုးခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း
ေနာက်ေတာ့ သံေယာဇဉ်တွယ်တာပီး

ချစ်သူြဖစ်သွားကတာ ြဖစ်ိုးြဖစ်စဉ်ပဲေလ။
ချစ်သူအေတာ်များများဟာ အသိမိတ်ေဆွ
သူငယ်ချင်းေတွက စခဲ့ကတာပဲ မဟုတ်လား။
အရမ်းေတာ်ေအာင် တတ်ေအာင် ဘယ်လိုများ ကိးစားရမလဲ။
စကန်တိုင်း မိနစ်တိုင်းဟာ . . .
ငါ့ဘ၀ရဲ တိုးတက်ေအာင်ြမင်မ
ြဖစ်ေစရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်မျိးနဲ
ကိုယ်လိုချင်တာရေအာင်
ကိုယ်ြဖစ်ချင်တာြဖစ်ေအာင်
အေသအလဲ ကိးစားပါ။
အရမ်းေတာ် အရမ်းတတ်လာပါလိမ့်မယ်။
ေနသလိုြဖစ်တဲ့ဘ၀မှာ ြဖစ်သလိုမေနမိဖို အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းကို
ေြပာြပေပးေစချင် ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားပါ။
အိပ်မက်ကီးကီး မက်ပါ။
အချိန်ရဲ တန်ဖိုးကို နားလည်ပါ။
အချိန်တိုင်းမှာ
ကိုယ့်အိပ်မက်ေတွ
တကယ်ြဖစ်လာေအာင်
ကိးစားအေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။

? ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်လာဖို ဘယ်လိုေတွး ဘယ်လိုေရးပါသလဲ။
ဟိုတုန်းကေတာ့ . . .
ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်လာဖို
ကာရန်ပါဖိုလိုသလို
အသံသာဖိုလည်းလိုတယ်။
ဖတ်သူကိုေပးချင်တဲ့ အေတွးရသပါပီး
ဖတ်လိုက်ရင် ှလုံးသားကိုစွဲငိသွားေစတဲ့
ထိရှတဲ့စကားလုံးေတွပါမှ ကဗျာေကာင်းြဖစ်တယ်။
အခုေတာ့ . . .
ကာရန်လည်းမပါ
အသံမသာဘဲနဲ ကဗျာအမည်တပ်ေနကပီဆိုေတာ့
ဖတ်သူကိုေပးချင်တဲ့ အေတွးရသေပလွင်ေစတဲ့
ြပင်းရှတဲ့ စကားလုံးေတွ ေြပာင်ေြမာက်ေအာင်
ေတွးေတာေရးဖွဲဖို လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
? ကန်ေတာ် စာဖတ်ချင်တယ်။
ဒါေပမဲ့ ဘယ်ေတာ့မှ စာအုပ်ပီးဆုံးေအာင်
မဖတ်ိုင်ဘူး။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
? ကိုယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့စာအုပ်မျိး
ေကာက်ဖတ်မိလိုပါ။

ကိုယ်တကယ် စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့
စာအုပ်မျိး ရှာဖတ်ကည့်ပါ။
ဘာစာအုပ်ဖတ်ဖတ် ဒီအတိုင်းပဲဆိုရင်ေတာ့
အချိန်ကုန်ခံပီး ဖတ်မေနပါနဲ။
စာအုပ်နဲ အေကာမတည့်တာ ေသချာပါတယ်။
သိုေသာ်လည်း . . .
စာမဖတ်ရင်ေတာ့ ဘ၀ရဲ ြပတင်းေပါက်ေတွ
ပိတ်ထားတာနဲ အတူတူပဲဆိုတာ
သတိရေစချင်ပါတယ်။
ဘာမဆို စွဲစွဲမဲမဲလုပ်ရင်
အေလ့အကျင့်ြဖစ်သွားတတ်ပါတယ်။
စာဖတ်ကျင့်ရေအာင် ကိးစားကည့်ေစချင်ပါတယ်။

***

