(၁)
ငါ့ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိခ်စ္မွာ လဲ
“... မတုိလြန္းဘူးလား ... ႏွစ္တစ္ရာနဲ႔ ငါ နင့္ကုိခ်စ္လုိ႔ မ၀ႏိုင္ပါဘူး...”
ညေနခင္းေလးတစ္ခု လွပတ့ဲ ဆည္းဆာေနေရာင္က ေလာက တစ္ခြင္ကို
ျဖန႔္ၾကက္ထားတယ္။ ရွည္လ်ားတ့ဲလမ္းမထက္က စက္ဘီးေလး တစ္စီးေပၚမွာ ေကာင္ေလးက
ေကာင္မေလးကို တင္နင္းလာတယ္။
“ငါ့ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ ခ်စ္မွာ လဲ”
ေကာင္ေလးခါးကို ေပြ႕ဖက္ထားတ့ဲ ေကာင္မေလးက ေကာင္ ေလးေက်ာကိုမီွၿပီး
ခပ္တိုးတိုးေလး ေမးတယ္။ ေကာင္ေလးရဲ႕ အေျဖက ေကာင္မေလး စိတ္ေက်နပ္ေလာက္တ့ဲ
အမွတ္ျပည့္အေျဖ ျဖစ္မယ္ မဟုတ္မွန္း ေကာင္မေလး သိေနတယ္။
“ခ်စ္စရာစကားေလးေတြန႔ဲ ေျဖဖ႔ို အခြင့္အေရးေပးမယ္ ...”
ေကာင္မေလးက ခၽြဲႏြဲ႕ ၿပီးေျပာေတာ့ ေကာင္ေလးက စိတ္ပါလက္ပါ
စဥ္းစားလိုက္တယ္။
မီးနီေနတုန္း ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို လက္“တစ္” ေခ်ာင္းေထာင္ျပၿပီး
အေျဖေပးလိုက္တယ္။ ေကာင္မေလးက ၀မ္းသာ အားရ “တစ္သက္လံုး”လို႔ ေျပာတယ္။
ေကာင္ေလး ရယ္လိုက္တယ္။ ေကာင္မေလးရဲ႕ အေျပာ မွန္သြားလို႔
မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္မေလးဆီက အေပ်ာ္ေတြ ကူးစက္သြားလို႔ ျဖစ္တယ္။ မီးစိမ္းေတာ့
ေကာင္ေလးက စက္ဘီးကိုဆက္နင္းၿပီး ေကာင္မေလးကို တိုးတိုးေလးေျပာတယ္။
“နင့္ကို ငါ ဒီလိုအေျဖမ်ိဳး ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုအေျဖမ်ိဳးက
လူတိုင္းေျဖတတ္တ့ဲ အတြက္ မစစ္မွန္သလိုပဲ။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး”
ေကာင္ေလးစကားကို ေကာင္မေလးက ေခါင္းညိတ္ေထာက္ခံ ရင္း “ဒီလိုဆိုရင္

တစ္ရက္လား”
“ဟား . . . ဟား . . . ငါတို႔ခ်စ္တာေတာင္ ႏွစ္လေက်ာ္ေနၿပီ။ တစ္ရက္၊ တစ္ပတ္၊
တစ္လဆိုတ့ဲအေျဖမ်ိဳးက မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ”
ေကာင္ေလးအေျပာမွာ ေကာင္မေလး ေရာေယာင္ရယ္ရင္း “တစ္ခဏေတာ့
မဟုတ္ရပါဘူးေနာ္”လ႔ို အသံက်ယ္ႀကီးန႔ဲ ေမးတယ္။
ေကာင္မေလးအေျပာေၾကာင့္ စက္ဘီးလဲမတတ္ ေကာင္ေလး
ေအာ္ရယ္မိတယ္။ ေကာင္မေလးရဲ႕ ဒီလို ရႊတ္ေနာက္ေနာက္အေျပာနဲ႔
ၾကည္လင္တဲ့ရယ္သံေတြကို ေကာင္ေလး သိပ္ခ်စ္တယ္။ ေကာင္မေလး ရဲ႕ လက္ကို
ေကာင္ေလး တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္တယ္။ “ဒီလိုဆိုရင္ တစ္ႏွစ္လား” ေကာင္ေလး
ေခါင္းခါျပလိုက္တယ္။
“ဒီလိုဆိုရင္ ႏွစ္တစ္ရာကြာ။ ငါ့ကို ႏွစ္တစ္ရာခ်စ္ရင္ ရၿပီ”
ေကာင္မေလးက စိတ္မရွည္ဘဲ ေျပာေနေပမယ့္ မ်က္ႏွာေပၚမွာ အေပ်ာ္ ရိပ္ေတြ
သမ္းေနတယ္။
“ႏွစ္တစ္ရာ... မတိုလြန္းဘူးလားကြာ။ ႏွစ္တစ္ရာနဲ႔ ငါ နင့္ကို
ခ်စ္လို႔မ၀ႏိုင္ဘူး”ေကာင္ေလးရဲ႕ စကားလက္နက္က ေကာင္မေလးရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲ
စူးစူးနစ္နစ္ ထုိးစိုက္သြားတယ္။ ေကာင္မေလးရဲ႕ တိုးညႇင္းညႇင္းရယ္သံက ေကာင္ေလးကို
မီးနီျဖတ္ေမာင္းရဲတဲ့ အင္အားေတြ ေပးေနတယ္။
“အေျဖကို သိခ်င္ၿပီလား” ေကာင္ေလး ေျဖခ်င္ေနၿပီ။
“ငါ့ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ ခ်စ္မွာ လဲ” ေကာင္မေလးလည္း အေျဖကို ၾကားခ်င္ေနၿပီ။
ေကာင္ေလးက လက္တစ္ေခ်ာင္းေထာင္ျပရင္း “နင္ ငါ့ကို မခ်စ္ ေတာ့တဲ့တစ္ေန႔
အထိ ငါခ်စ္ေနမယ္”
ေကာင္ေလးစကားေၾကာင့္ ေကာင္မေလး ေငးငိုင္သြားတယ္။

နင္ ငါ့ကို မခ်စ္ေတာ့တဲ့တစ္ေန႔အထိ ငါ ခ်စ္ေနမယ္။
အဲဒီ ့တစ္ေန႔က ဘယ္ေလာက္ၾကာႏိုင္မလဲ။ တိုႏိုင္သလို၊ ရွည္ႏိုင္တယ္။ ထာ၀ရ၊
တခဏလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ တိက်တ့ဲ အေျဖ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂)
အိမ္ေထာင္ေရး တိုးကိန္းသီအိုရီ
“လူႏွစ္ေယာက္ေပါင္းသင္းတဲ့ သီအုိရီက တုိးကိန္းသီအုိရီျဖစ္တယ္...”
သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးသင္တန္းခ်ိန္က “အိမ္ေထာင္ေရး၏
လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ တီထြင္မႈ ” အေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ ေဟာေျပာမယ့္ဆရာက
အတန္းထဲ၀င္လာၿပီး အသင့္ယူလာတဲ့ ကားခ်ပ္ တစ္ခ်ပ္ကို ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚ
ခ်ိတ္ဆဲြလိုက္တယ္။ ကားခ်ပ္ေပၚမွာ က “ေအာင္ျမင္တ့ဲ အိမ္ေထာင္ေရးအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္” ဆိုၿပီး
.....
(၁) လူေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ရွာပါ။
(၂) ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ . . . လို႔ ေရးထားတယ္။
ဆရာက “ေအာင္ျမင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးက ဒီေလာက္ကုိ လြယ္ကူပါတယ္။
တျခားေအာင္ျမင္တဲ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကိုလည္း သက္ႀကီး ရြယ္အိုေတြဆီက အၿမဲၾကားဖူးၾကပါ
လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္လို႔ စကားစလိုက္ တာနဲ႔ သင္တန္းသားေတြဆီက တြတ္ထုိးသံတခ်ိဳ႕
ထြက္လာတယ္။ သင္တန္းသားအမ်ား စုက အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
တေအာင့္ၾကာေတာ့ အသက္ (၃၀)အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ထရပ္ၿပီး
“တကယ္လို႔ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုးကို မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေရာ” လို႔ ဆရာ့ကို ေမးတယ္။
ဆရာက “မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္”လို႔ ေျပာၿပီး ေနာက္
ကားခ်ပ္တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆဲြလိုက္တယ္။
(၁) သည္းခံပါ။ ကူညီပါ။ ကူညီတာ အလိုမက်ရင္ သည္းခံပါ။
(၂) သည္းခံတာကို အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။
(၃) ႐ုိးသားတဲ့စ႐ိုက္ေလးပါေအာင္ က်င့္ပါ။

(၄) ႐ုိးသားတဲ့စ႐ိုက္ကို တစ္သက္လံုးက်င့္ သြားပါ။
အခ်က္(၄)ခ်က္ကို ဆရာရြတ္မၿပီးခင္ သင္တန္းသားေတြ
လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္လာၾကတယ္။ ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့
တီးတိုးသံတခ်ိဳ႕ လြင့္လာတယ္။ အားလံုးၿငိမ္သက္သြားခ်ိန္ေရာက္မွ ဆရာက “တည္ၿငိမ္တဲ့
အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခု ရွိခ်င္တယ္။ ဒီ (၄)ခ်က္ ကိုလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္
ေအာက္ကအခ်က္(၁၆)ခ်က္ကို လုပ္ႏိုင္ ရမယ္”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
ဆရာက ေနာက္ကားခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ကို ခ်ိတ္ဆဲြလိုက္ျပန္တယ္။
(၁) မတူတ့ဲ အခ်ိန္မွာ စိတ္တို၊ ေဒါသထြက္ၾကပါ။
(၂) မလိုအပ္ရင္ စကားေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအာ္မေျပာပါန႔ဲ။
(၃) ရန္ျဖစ္၊ အျငင္းပြားတဲ့အခါ တစ္ဖက္လူကို အႏိုင္ေပးလိုက္ပါ။
(၄) ဒီေန႔ျငင္းခံုတာကို မနက္ျဖန္အထိ သယ္မ သြားပါန႔ဲ။
(၅) ျငင္းခံုရန္ျဖစ္ၿပီး အေမ့အိမ္ျပန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္ထြက္သြားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
အခ်ိန္ (၈)နာရီထက္ မေက်ာ္ပါေစန႔ဲ။
(၆) ေ၀ဖန္တ့ဲ စကားမွာ ေမတၱာပါပါေစ။
(၇) ကိုယ့္အမွာ းကို ေတာင္းပန္တတ္ဖို႔ အၿမဲအသင့္ျပင္ထားပါ။
(၈) ကိုယ့္အေၾကာင္း သြားပုပ္ေလလြင့္ သတင္းၾကားတ့ဲအခါ ဟာသလို
သေဘာထားၿပီး ရယ္ပစ္ပါ။
(၉) တစ္လကို တစ္ညေလာက္ သ႔ူအတြက္ လြတ္လပ္တ့ဲ အခ်ိန္ေပးပါ။
(၁၀) ေဒါသစိတ္န႔ဲ အိပ္ရာမ၀င္ပါနဲ႔။
(၁၁) သူ အိမ္ျပန္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ အိမ္မွာ ရွိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။
(၁၂) တစ္ဖက္လူက မေႏွာင့္ယွက္ေစခ်င္ရင္ မေႏွာင့္ယွက္မိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

(၁၃) ဖုန္းျမည္တဲ့အခ်ိန္ တစ္ဖက္လူ အရင္ကိုင္ပါေစ။
(၁၄) အိတ္ကပ္ထဲ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို အၿမဲ စာရင္းေပးပါ။
(၁၅) ေငြမရွိတ့ဲ ေန႔ရက္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
(၁၆) ကိုယ့္မိဘကိုေပးတ့ဲ ေငြက တစ္ဖက္မိဘကိုေပးတ့ဲ ေငြထက္ နည္း ပါေစ။
(၁၆)ခ်က္ကို ဆရာရြတ္ၿပီးသြားေတာ့ သင္တန္းသားတခ်ိဳ႕က ရယ္ၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕က သက္ျပင္းခ်ၾကတယ္။ ဆရာက ဆက္ၿပီး “တကယ္ လို႔ ဒီ(၁၆)ခ်က္ကို
မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ ေအာက္ကအခ်က္ (၂၅၆)ခ်က္ကို လုပ္ရလိမ့္မယ္။ လူႏွစ္ေယာက္
ေပါင္းသင္းတ့ဲ သီအိုရီက တိုးကိန္းသီအိုရီ ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ကအေျခခံအခ်က္ေတြေပၚမွာ
ႏွစ္ထပ္ တိုးသြား တာျဖစ္တယ္”
အဲဒီ ့ေနာက္ ဆရာက အခ်က္ (၂၅၆)ခ်က္ကို ေရးလိုက္တယ္။
“အဲဒီ ့အေျခအေနကို ေရာက္သြားတ့ဲ အိမ္ေထာင္ေရးက အႏၲရာယ္န႔ဲ
အရမ္းနီးေနၿပီ” လ႔ိုေျပာၿပီး သင္ခန္းစာကို အဆံုးသတ္ လိုက္ခ်ိန္မွာ တစ္ခန္းလံုး
လက္ခုပ္သံေတြဟိန္းသြားတယ္။ ေဟာေျပာပဲြ ၿပီးေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေပမယ့္
တခ်ိဳ႕သင္တန္းသားေတြက မလႈပ္မယွက္ ထိုင္ေနၾကတယ္။ သူတို႔မ်က္ႏွာေပၚမွာ မ်က္ရည္ေတြ
စီးဆင္းေနတယ္ေလ။
မူရင္း http://www.ntuee78.org/essay

(၃)
စိတ္ကူးခ်စ္သူ
“ကၽြန္မရဲ႕ အခ်စ္ကုိ သူ တန္ဖုိးထားသလုိ ကၽြန္မရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ သူ
ခ်စ္သတဲ့...”
ကၽြန္မမွာ အရပ္ (၁၈၀)စင္တီမီတာျမင့္တဲ့ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။
႐ုပ္ရည္က ကၽြန္မႀကိဳက္တဲ့ ဂ်ပန္မင္းသား ကီမူရာတကုယနဲ႔ တစ္ပံုစံတည္း။
ဂ်င္းေဘာင္းဘီႀကိဳက္သူ၊ ေကာ္ဖီႀကိဳက္သူ၊ ဘယ္လို ၾကည့္ၾကည့္ မိုက္ေနတာပဲ။ ကၽြန္မတို႔က
ကိုယ့္ဘာသာလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနၾကၿပီး တစ္ပတ္မွာ တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါပဲေတြ႕ၾကတယ္။
ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး ရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကတယ္။ “As Good as It
Gets”
႐ုပ္ရွင္ထဲက မင္းသားဂ်က္နီကိုလ္စင္က မင္းသမီးဟယ္လင္ဟန္႔ကို
ခ်ီးက်ဴးသလိုေပါ့။ “မင္းေၾကာင့္ ငါ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ပိုျဖစ္ခ်င္ လာတယ္” ဆိုတ့ဲ အတိုင္း
ကၽြန္မတ႔ို တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး နားလည္ၾကတယ္။ လူေကာင္းေတြ ပိုျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။
ဖုန္းထဲက ကၽြန္မရဲ႕ “ဟယ္လို” ဆိုတ့ဲ အသံကို ၾကား႐ံုန႔ဲ ကၽြန္မ ဘာျဖစ္ေနမွန္း
သူသိတယ္။ နားလည္ေပးမႈ က ဘာလဲဆိုတာကို ကၽြန္မ သေဘာေပါက္လာတယ္။
ေတြ႕ဆံုတိုင္း ကၽြန္မရဲ႕ ေခါင္းကို ပြတ္သပ္ၿပီး “ဟန္နီ ဒီတစ္ပတ္ လိမ္မာရဲ႕
လား”ဆိုတ့ဲ သ႔ူအေမးေၾကာင့္ အခ်စ္ခံရတာ က ဘာလဲဆိုတာကို ကၽြန္မ
သေဘာေပါက္စျပဳလာတယ္။
ဟတ္ခ်ိဳးေခ်တိုင္း ပါးစပ္မပိတ္တတ္တ့ဲ ကၽြန္မကို “ကိုယ္တ႔ို လင္မယားလိုပဲ”
လ႔ုိရယ္ေမာေျပာတတ္တဲ့ သ႔ူေၾကာင့္လြတ္လပ္မႈ က ဘာလဲ ဆိုတာကုိ ကၽြန္မ
စသေဘာေပါက္လာတယ္။
“ကိုယ္လုပ္လိုက္မယ္”ဆိုတ့ဲ သူ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္ခ်င္မႈ ေၾကာင့္

ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရင္ ေကာင္းမလဲဆိုတ့ဲ ဦးေႏွာက္စားတ့ဲကိစၥေတြကို ကၽြန္မ
ေတြးေတာစရာ မလိုေတာ့ဘူး။
“ေဆာရီးေနာ္” ဆိုၿပီး သူ႕အျပစ္ေတြ အတြက္ ေပြ႕ဖြ က္လာတတ္တ့ဲ
သူ႔ေၾကာင့္ကၽြန္မ ဆိုးခ်င္တိုင္း ဆိုးလ႔ိုရခဲ့တယ္။
ညအိပ္ရာမ၀င္ခင္ ဖုန္းဆက္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခဳိက္အိပ္ဖို႕ ႏႈတ္ဆက္ တတ္တဲ့
သူ႕ေၾကာင့္ ညအေမွာ င္ေရာက္လာမွာ ကို ကၽြန္မ မေၾကာက္ ေတာ့ဘူး။
“မေၾကာက္န႔ဲ။ ဟန္နီ႔အနားမွာ ကိုယ္ အၿမဲရွိတယ္”ဆိုတ့ဲ သူ႕ရဲ႕
အားေပးစကားေၾကာင့္ ဘ၀ကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္မႈ ေတြ ပုိလာတယ္။
ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မန႔ဲ အတူ ေရွာ့ပင္းထြက္တိုင္း ေမာတယ္ပန္းတယ္ လို႔
ဘယ္ေတာ့မွမညည္းညဴဘူး။ အက်ႌေတြယူၿပီး ဘယ္တစ္ထည္ လွသလဲလို႔ ေမးလိုက္တုိင္း
ကၽြန္မကို ေသခ်ာၾကည့္ၿပီး “ဟန္နီ ဘာ၀တ္၀တ္ လွတယ္” တ့ဲေလ။
ဆူညံေနတ့ဲ ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ ကၽြန္မန႔ဲအတူထိုင္ၿပီး အိုင္းစတိုင္း အေၾကာင္း
ေျပာတတ္သလို စည္းကမ္းႀကီးတ့ဲ ကၽြန္မေမေမကို သူ႕စိတ္ထဲက ေၾကာက္ေနေပမယ့္
ေမေမန႔ဲအတူ စကားေတြ ေျပာ တတ္တယ္။
ကၽြန္မေဘးမွာ သူ မရွိတ့ဲအခ်ိန္ ကၽြန္မကိုယ္ ကၽြန္မ ရပ္တည္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သူ
သိတယ္။ (၂၄)နာရီရဲ႕ စကၠန႔္တိုင္းမွာ သူ႔ကို ကၽြန္မ လြမ္းေနတယ္ဆိုတာ သူသိတယ္။
ကၽြန္မရဲ႕ အခ်စ္ကို သူ တန္ဖိုးထား သလို ကၽြန္မရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို သူခ်စ္သတဲ့။ သူ႕ရဲ႕
အၾကင္နာ၊ အယုယေတြက ကၽြန္မ အတြက္ပဲေလ။
ေၾသာ္... ေျပာဖို႔ေမ့ေနလိုက္တာ။ ကၽြန္မ ခ်စ္သူနာမည္က “စိတ္ကူး”တ့ဲ။
ဒီစာကိုဖတ္ေနရင္း စာထဲကေကာင္မေလးကို အားက်မိတယ္။ စာကို
ၿပံဳးရင္းဖတ္မိသလို ဖတ္ေနရင္းလည္း ၾကည္ႏူးမိတယ္။ ဒါေပမယ့္
ေအာက္ဆံုးစာေၾကာင္းကိုလည္းဖတ္မိေရာ “အင္း... ဒီလိုပဲ ျဖစ္ရမယ္” ဒါမွမဟုတ္ “ဟင္ . . .

အဲဒီ ့လိုႀကီးလား”လို႔ ခံစားမိၿပီး ဖတ္ေလ သမွ် သဲေရက်မိမလား။
ဒီစာကို မိန္းကေလးဘက္ကမဟုတ္ဘဲ ေယာက်္ားေလးဘက္ ကေန
ခံစားေရးဖြဲ႕ၿပီး အဆံုးသတ္စကားလံုးခ်င္း တူညီခဲ့ရင္ “အင္း . . . ဒီလိုပဲျဖစ္ရမယ္” လို႔
ေတြးမိၾကမလား။
လူတိုင္းရဲ႕ စိတ္ကူးထဲကခ်စ္သူက ေျခာက္ပစ္ကင္းေတြပါ။ ကိုယ့္အေပၚ
နားလည္စာနာေပးသူ၊ သနားၾကင္နာတတ္သူ၊ မလိမ္မညာ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တဲ့ခ်စ္သူကို
အျပင္မွာ လည္း လူတုိင္း ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ ၾကတာပဲ။ ဒီလိုခ်စ္သူကိုရဖို႔ ကိုယ့္ဘက္ကစၿပီး
နားလည္ေပးတတ္ဖို႔၊ စာနာေပးတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူေတြၾကားမွာ တခ်ိဳ႕ကိစၥက
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္ခႊင့္လႊတ္မွ ၿပီးျပည့္စံုသြားတတ္တယ္။ ဒါမွ စိတ္ကူးထဲကခ်စ္သူနဲ႔
အျပင္ကခ်စ္သူ တစ္ထပ္တည္းတူႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။
“မင္းေၾကာင့္ ငါ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ပိုျဖစ္ခ်င္လာတယ္”တဲ့။
“မင္းေၾကာင့္ ငါ သူ႕ကို လိမ္လိုက္တယ္” ဆိုတာမ်ိဳး ဘယ္သူမွ မႀကံဳပါေစနဲ႔လို႔ . . .

