ချီးမွမ်းြခင်းဆိုတဲ့ ပဲ့တင်သံ
ချီးမွမ်းြခင်းက ေတာ်သင့်ုံလူတစ်ေယာက်ကို သူရဲေကာင်းြဖစ်ေစ ို
င်သလို၊

မျက်ှာေကာတင်းသူကို

အြပံးေတွပွင့်လန်းေစိုင်ပါတယ်။

တြခား သူကို ဟန်မေဆာင်ဘဲ ချီးမွမ်း၊ ချီးကျးတတ်တာဟာ ဘဝကိုပို
လှပ ေကာင်း မွန်ေစပါတယ်။
လူတ ိုင ်းလူတ ိုင ်းမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားြခင်း၊ ဂုဏ်ယူြခင်း
ေတွရှိကတယ်။ လူတစ်ေယာက်ကို ိုးိုးသားသား ချီးမွမ်းတာ၊ ေထာက်
ခံတာ ဟာ သူတန်ဖိုးကို အေကာင်းဆုံးအသိအမှတ်ြပတာ၊ တန်ဖိုးထား
တာပဲြဖစ် တယ်။ ဟန်မေဆာင်တဲ့ ေကျးဇူး၊ ဟန်မေဆာင်တဲ့ စိတ်ေကာ
င်းေစတနာနဲ ချီးကျးြခင်းေတွက လူလူချင်း ကားအကွာအေဝးကို ပိုမို
နီးကပ်ေစိုင်သလို သူစိမ်းဆန်ြခင်း၊ ကွာဟချက်ေတွကိုလည်း ပေပျာက်
ေစိုင်ပါတယ်။
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံကုမဏီတစ်ခုမှာ သန်ရှင်းေရးသမား တစ်ဦးရှိ
တယ်။ သူဟာအဲဒီကုမဏီမှာ လူေတွအလျစ်လျခံရဆုံး၊ အထင်ေသးခံ
ရ ဆုံးသူြဖစ်တယ်။ ဒါေပမယ့်ဒီလိုလူတစ်ဦးဟာ ညတစ်ညမှာ ကုမဏီ
မီးခံ ေသတာ လုယက်ခံရချိန်မှာ သူခိုးဓားြပနဲ သတ်ပုတ်ခဲ့သူြဖစ်တယ်။
အြဖစ်

အပျက်ပီးေနာက်

ဂုဏ်ြပပွဲမှာ လူေတွက

သူကိုအကျိးအေကာင်း ေမးြမန်း ေတာ့ သူအေြဖက လူေတွထင်မှတ်မ
ထားတဲ့ အေြဖြဖစ်ေနခဲ့ပါတယ်။ ကုမဏီ အေထွေထွမန်ေနဂျာက သူအ

နားကြဖတ်သွားတိုင်း သာမန်'မင်းလှည်းကျင်း တာ အရမ်းသန်ရှင်းတ
ယ်'လို သူကိုအမဲချီးမွမ်းခဲ့လို ပါတဲ့ ။ ဒီလိုသာမန်ိုးစင်း တဲ့ စကားတစ်
ခွန်းက သန်ရှင်းေရးအလုပ်သမားကို ခံစားသက်ဝင်ေစခဲ့ပီး ကိုယ့်အသ
က်ကိုေတာင်မမူဘဲ ကုမဏီကို သူေပးဆပ်ချင် ခဲ့ပါတယ်။
အေမရိကန် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် ေမရီေကး (Mary Kay)က 'ေလာ
ကမှာ ေငွေကးထက်၊ ဘဝထက် လူေတွပိုလိုအပ်တဲ့ အရာှစ်ခုရှိပါ တ
ယ်။ အဲဒီှစ်ခုက အသိအမှတ်ြပခံရြခင်းနဲ ချီးမွမ်းြခင်းပါပဲ'လို ေြပာခဲ့တ
ယ်။
ချီးမွမ်းုံနဲ ြဖစ်ပါ့မလား။ ချီးမွမ်းမယ့်အစား ေငွေကးဆုလာဘ်ေတွ
ေပးတာကမှ ပိုေကာင်းဦးမယ်လို လူေတွထင်ေကာင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။
တ ကယ်ေတာ့ သူတို မသိတာက ချီးမွမ်းြခင်းဟာလူတစ်ေယာက်ရဲ အ
တွင်းစိတ် နဲ စိတ်ဓာတ်အတွက် အေကာင်းဆုံးဆုဆိုတာပါပဲ။ အသိအမှ
တ်ြပခံရြခင်း၊

ချီးမွမ်းြခင်းေကာင့်

ရလာတဲ့

ြပည့်ဝြခင်းက

ေငွေကးေကာင့် ရလာတဲ့ ေပျာ်ရင် ြခင်းထက် ပိုသာလွန်ပါတယ်။
အားေပးချီးကျးမြပလုပ်တာကို မှစ်သက်၊ မှစ်မိတဲ့ ဆရာတစ်
ဦးရှိပါတယ်။ တစ်ခါက အဲဒီဆရာဟာ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းတစ်ခုတ
က်ပီး တစ်ပတ်အကာမှာ အေရးပါတဲ့ စာတမ်းတိုတစ်ခု တင်ရပါတယ်။
အဲဒီစာတမ်း တိုကို သူအေကာင်းဆုံး ေရးခဲ့တယ်။ ဒါကို သူအထက်ဆ
ရာက သူကိုအသိ အမှတ်ြပချင်၊ ချီးကျးချင်တာနဲ ပုံဆွဲစာရွက်ဝါတစ်ရွ
က်ကို ကတ်တစ်ကတ် အြဖစ်ေခါက်ပီး စာရွက်ေပမှာ 'အရမ်းေကာင်း
တယ်'ဆိုတဲ့ အားေပးစကား တစ်ခွန်းေရးလိုက်ပါတယ်။ လူချင်းေတွ
ေတာ့ ဆရာကသူကို ချီးမွမ်းစကား ေြပာပီး ေရးထားတဲ့ ကတ်ကိုေပးလို
က်တယ်။ ကတ်ကိုရေတာ့ သူတစ်ချက် ကည့်လိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ ေန

ရာမှာ

တင်ခဏရပ်ပီး

ေခါင်းငိုက်စိုက်နဲ

ုံးခန်း

ထဲကေန

လှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူအြဖစ်ေကာင့် သူအထက်ဆရာက နားမ
လည်ြဖစ်ပီး 'ငါ အမှားလုပ်မိသွားသလား'လို ေတွးလိုက်မိတယ်။ စိတ်
ထဲမတင်မကျြဖစ်မိတဲ့ ဆရာဟာ တပည့်ေနာက်ကိုလိုက်ကည့်ေတာ့တ
ပည့် ဟာသူေပးတဲ့ ကတ်ကိုကိုင်ပီး တစ်ခန်းဝင်-တစ်ခန်းထွက် လူေတွ
ကို လိုက် ကကွားေနတာကို ေတွလိုက်ပါတယ်။ ဒီအြဖစ်က ဒီမှာ တင်
တစ်ခန်းရပ်မသွား ပါဘူး။ ေနာက်ပိုင်းမှာ ကတ်ရခဲ့ဆရာဟာဒီနည်းကို
သူအထက်ဆရာ ထက်ပို အသုံးြပခဲ့ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့
ကတ်ေတွကို အသုံးြပပီး လူေတွကို သူချီးမွမ်းတတ်ခဲ့၊ အသိအမှတ်ြပ
တတ်ခဲ့ပါတယ်။
လူေတွကိုအေကာင်းြမင်စိတ်နဲ ချီးမွမ်းတတ်တဲ့ စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦး
ဟာ စာတိုက်တစ်တိုက်ဆီေရာက်ခဲ့တယ်။ စာတစ်ေစာင်ပိုဖို သူတန်းစီ
ေစာင့်ေနတုန်းမှာ ေကာင်တာကစိတ်ပ်၊ စိတ်ေနာက်ေနတဲ့ စာေရးမကို
သူ အမှတ်မထင် သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်ဟာုတ်တရ
က်

အကံ

တစ်ခုရလိုက်တယ်။

ဒီစာေရးမ

ေပျာ်လာေအာင်

သူစမ်းသပ်ကည့်ဖို ြဖစ် ပါတယ်။
'သူကို ေပျာ်ေအာင်လုပ်ချင်ရင်၊ ငါ့ကို အေကာင်းြမင်ေစချင်ရင် နား
ေထာင်လို ေကာင်းတဲ့ စကားနဲ သူကိုချီးမွမ်းရမယ်'လို သူေတွးလိုက်ပါ
တယ်။ ပီးေတာ့ 'သူကိုယ်ေပမှာ ငါချီးမွမ်းရေလာက်တဲ့ အရာ ဘာရှိသ
လဲ ငါဟန်မေဆာင်ဘဲ တကယ်ချီးမွမ်းချင်တဲ့ အရာ ဘာရှိသလဲ'လို ေမး
ခွန်းထုတ်ြပန် တယ်။ ပီးေတာ့ စာေရးမကို သူအကဲခတ်လိုက်တယ်။
ေနာက်ဆုံးမှာ ချီးမွမ်း စရာကို သူရှာေတွလိုက်ပါတယ်။
သူပိုမယ့်စာကို စာေရးမလှမ်းယူပီး အေလးချိန်ချိန်ေနတုန်းမှာ စိတ်

ပညာရှင်က ိုးသားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ စေြပာပါတယ်။
'ေြဖာင့်စင်းပီးလှပေကာင်းမွန်တဲ့ ခင်ဗျားလိုဆံပင်ရှိိုင်မယ့် ေန တ
စ်ေနကို ကန်ေတာ်ေမာ်လင့်မိပါတယ်'
စိတ်ပညာရှင်ရဲ စကားကိုကားေတာ့ စာေရးမက မျက်လုံးတစ်ချက်
ပင့်ကည့်ပါတယ်။ သူမျက်လုံးမှာ အံ့သမေတွနဲ ြပည့်ေနတယ်။ တစ်ဆ
က် တည်း သူတစ်ချက်ြပံးလိုက်ပီး ' ဟား . . . . ကန်မရဲ ဒီဆံပင်ေတွ
အရင်ကနဲ စာရင်ပိုဆိုးသွားတယ်'လို ခပ်လိလိေြပာပါတယ်။ စိတ်ပ
ညာရှင်ရဲ စကား ေကာင့် သူစိတ်ခံစားမပိုေကာင်းသွားပါတယ်။ စိတ်လို
လက်ရ တေအာင့်ကာ ေလာက် သူတို စကားစြမည်းေြပာြဖစ်ခဲ့ကတယ်
။ စိတ်ပညာရှင် ြပန်ခါနီးမှာ ေတာင် စာေရးမက 'တကယ်ေတာ့ ကန်မ
ရဲ ဒီဆံပင်နက်နက်ေတွကို လူေတာ် ေတာ်များများက အားကျကတယ်'
လို ထပ်ေြပာလိုက်ပါေသးတယ်။
လူတ စ်ေယာက်မ ှာ ဘယ်လိုေအာင်ြမင်မ၊ ဘယ်လိုရာထူးဂုဏ်ပဲရှိရှိ
ချီးမွမ်းြခင်းေတွ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သိပ်အရယ်အြပံးမရှိတဲ့ ကိုယ့်အ
ထက် လူကီးနဲ မျက်ှာချင်းဆိုင်မိတဲ့ အခါ သူကိုိုးသားတဲ့ ချီးမွမ်းစ
ကား သင်ဆိုိုင် ပါတယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ ကားလိုက်ရတဲ့ ချီးမွ
မ်းစကားက သူစိတ်ကို ြပံးရယ်ေစမှာ အမှန်ြဖစ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးကိုချီးမွမ်းဖို သင့်ဖက်က ဘာမှ များများ စားစား ေပးဆပ်
စရာမလိုပါဘူး။ သင်လုပ်ရမှာ က အချင်းချင်းေြပာဆိုဆက်ဆံချိန်မှာ ဂ
ုတ စိုက်ရှိဖို နဲ သူရဲ အားသာချက်ကိုေတွတဲ့ အခါ ချီးမွမ်းစကားဆိုဖို ၊
အသိအမှတ် ြပဖို ပဲြဖစ်ပါတယ်။ တြခားသူရဲ ေကာင်းကွက်၊ အားသာချ
က်ကို သတိြပမိချိန် မှာ သင့်ကိုယ်သင်လည်း သင့်ဘဝရဲ ေတာက်ပေရာ
င်ြခည်ကို စသတိြပမိပါ လိမ့်မယ်။

ချီးမွမ ်းြခင်းမှာ ပဲ့တင်သံရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ ချီးမွမ်းစကားေတွ သင့်
ကို ပဲ့တင်ထပ်ပါလိမ့်မယ် . . .
မူရင်း-- --http://www.duwenzhang.com/
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စိတ်ခံစားချက်ကို ထုပ်သိမ်းြခင်း
ညက ကန်မအဝတ်ဗီိုရှင်းြဖစ်တယ်။ ေဆာင်းရာသီအတွက် အ
ေွးထည်ေတွထုတ်ပီး ေွရာသီဝတ်ေတွကိုသိမ်းထားလိုက်တယ်။ ေွ
ရာသီ ဝတ်အဝတ်အစားေတွ တစ်ထည်ပီးတစ်ထည်သိမ်းေနတုန်းမှာ စိ
တ်ခံစား ချက်ေရာ သိမ်းထားလို မရိုင်ဘူးလားလို ကန်မုတ်တရက် စ
ဉ်းစားလိုက်မိ ပါတယ်။
စိတ်ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းမလဲ။ အကျေတွ တစ်ထည် ချ
င်းထပ်သလို စိတ်ခံစားချက်ေတွကိုလည်း တစ်ခုချင်းထပ်ပီး သီးသန်အိ
တ် ထဲ သိမ်းထားလို ရိုင်မလား၊ တကယ်လို သိမ်းထားိုင်ရင် အရမ်း
ေကာင်း မယ်လို ကန်မထင်မိပါတယ်။
လိုအင်ဆ၊ ပူပင်ေသာကများ တဲ့ ေလာကမှာ ရှင်သန်ေနရတဲ့ ကန်
မတို မှာ လည်း ေနစဉ်၊ေနတိုင်း စိတ်ခံစားချက်မျိးစုံ ြဖစ်ပျက်ေနကရ
တယ်။ အချစ်ေရးမှာ ြဖစ်ြဖစ်၊ အလုပ်အကိုင်မှာ ြဖစ်ြဖစ် စိတ်ခံစားချက်
ေတွက အမဲတ ေစတွယ်ကပ်ေနပါတယ်။ အသိာဏ်ရှိသူေတွက ဒီခံ
စားချက်ေတွကို ြဖည်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်ေတွြဖစ်လာတိုင်း
အဲဒီခံစားချက်ကို လတ်ချ လိုက်တတ်ပါတယ်။ မဲမဲဆုပ်ကိုင် မထားတ
တ်ကပါဘူး။ ဒီလိုလူေတွက ေပျာ်ရင်တဲ့ သူြဖစ်တယ်။ ဒီလိုလူမျိးက
ရှားပါတယ်။ များ ေသာအားြဖင့် လူေတွ က ခံစားချက်ေနာက်စီးေမျာတ
တ်ကတယ်။ ခံစားချက်ထဲ နစ်ဝင်တတ် ကတယ်။

ခံစားချက်ကိုလတ်ချလိုက်ဖို ကန်မတို မလုပ်ိုင်ခဲ့ရင် သိမ်းဆည်းဖို
ကိုေရာ ကန်မတို ဘာေကာင့် မလုပ်ခဲ့သလဲ။ စိတ်ခံစားချက်ကို တစ်ေန
ရာမှာ သိမ်းဆည်းထားလိုက်ရင် တြခားအရာေတွ ေတွးေခဖို အတွက်
စိတ်မှာ ေနရာ လွတ်ေတွ ပိုရှိသွားိုင်မယ် မဟုတ်လား။
စိတ်ခံစားချက်ေတွကိုသိမ်းဆည်းဖို ပထမဦးဆုံး ခံစားချက်ကို အ ရ
င်ရှင်းလင်းရလိမ့်မယ်။ အာုံစိုက်ပီး အတွင်းစိတ်ထဲကေန တစ်ခုချင်းစီ
ရှာ ရမယ်။ ဘာြဖစ်လို ဒီလိုခံစားချက်ြဖစ်ရသလဲ၊ ဘာေကာင့် လဲ၊ အဲဒီ
ေနာက် တစ်ခုချင်းစီထပ်၊ ထုပ်သိမ်းပီး မှတ်ာဏ်ရဲ ေထာင့်တစ်ေနရာ
မ ှာ ထားထား လိုက်မယ်။ ပီးေတာ့အဲဒီခံစားချက်အထုပ်ကို တြဖည်းြဖ
ည်းေမ့ေလျာ့သွား ေအာင်ေလ့ကျင့်ရပါမယ်။ ပစည်းတစ်ခုခုကို ေထာင့်
တစ်ေနရာမှာ သိမ်းထား မိပီး ေမ့သွားသလိုမျိးေပါ့။
ပထမဦးဆုံး သင့်ကိုနာကျင်ေစတဲ့ ခံစားချက်ကိုရှာပါ။ အဲဒီ ခံစားချ
က်က သင့်ကိုတစ်ချိန်တုန်းက မအိပ်ိုင်၊ မစားိုင်၊ ေသမေလာက်ေအာ
င် ခံစားေစခဲ့တယ်။ အဲဒီနာကျင်ေစတဲ့ ခံစားချက်ကိုေတွ ပီဆိုရင် သာ
သာေလး ယူပီးဘာေကာင့် သင့်ကိုနာကျင်ေစခဲ့သလဲလို ဆန်းစစ်ကည့်
ပါ။ အဲဒီနာကျင် မခံစားချက်ထဲမှာ သင့်ကို ေမ့မရေစိုင်တဲ့ နာကျင်မ၊
တည့်တည့်ေတာင် မ ကည့်ချင်ေတာ့တဲ့ ခံစားချက်မျိးေပးခဲ့ရင်အဲဒီခံ
စားချက်ကိုထုပ်သိမ်းလိုက်ပါ။ ေနာက်ေနာင်ဘယ်ေတာ့မှ အဲဒီခံစားမသိ
မ်းဆည်းထားတဲ့ ေနရာဆီြပန်မ လှပ်ကည့်ဘူးလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိ
ေပးပါ။ အချိန်ကာလာတာနဲ အမ ခံစား ရတဲ့ အဲဒီခံစားချက်ဟာ တြဖ
ည်းြဖည်းေပါ့သွားပါလိမ့်မယ်။
ေနာက်ပီး သင့်ကို စိတ်အားငယ်ေစတဲ့ ၊ စိတ်ဓာတ်ကျေစတဲ့ ခံစားချ
က်ကိုရှာပါ။ အဲဒီခံစားချက်ေကာင့် သင်နာလန်မထိုင်ခဲ့ဘူး။ အလုပ်မှ

ြဖစ်ြဖစ်လူမဆက်ဆံေရးမှာ ြဖစ်ြဖစ် သင် ခံစားခဲ့ရတယ်။ သင့်ေရှဆက်
မယ့်လမ်း ကို ဝိုးတဝါးြဖစ်ေစခဲ့တယ်။ အဲဒီခံစားချက်ကို ရှင်းလင်းပီး ခံ
စားချက်သိမ်းတဲ့ အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါ။ ခံစားချက်သိမ်းတဲ့ အိတ်ကို လှ
န်ကည့်ချင်တိုင်းမလှန် ကည့်မိဖို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိေပးရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို စိတ်ခံစားချက်ေတွကို တစ်ခုချင်းစီထပ်၊ တစ်ခုချင်းစီ ထုပ်
သိမ်းပီး ေထာင့်တစ်ေနရာမှာ ထည့်ထားလိုက်မယ်၊ ဘယ်ေတာ့မှ ြပန်မ
လှန် ကည့်ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်စိတ်မှာ ေနရာလွတ်ေတွပိုများ
လာတာကို သင် သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ေယာက်ဟာ စိတ်ထဲခံ
စားချက်အမျိးမျိးထည့်ထားေလ စိတ်ကကျဉ်းေြမာင်းေလပဲ မဟုတ်ပါ
လား။
ဒီစိတ်ခံစားချက်ေတွကို အချိန်ကတိုက်စားသွားပါေစ။ တိုက်စားလွ
န်းလို ဘာအရာမှ မကျန်ေတာ့တဲ့ အခါ သိမ်းထားတဲ့ အိတ်ထဲက ခံစားချ
က် ေတွကို ြပန်ဆန်းစစ်ကည့်ပါ။ အရင်က ခံစားခဲ့ရသမခံစားချက်ေတွ
က အခု အချိန်မှာ ရယ်စရာေကာင်းေနပါလိမ့်မယ်။ အရင်က ဘယ်
ေလာက်ပဲ နာကျင်ခဲ့၊ စိတ်အားငယ်ခဲ့လည်း အခုချိန်မှာ ေတာ့ အဲဒီအရာ
ေတွဟာ မေြပာပေလာက် ေတာ့ပါဘူး။ တကယ်ေတာ့ မျက်ရည်ဝဲတဲ့
အကည့်နဲ ဒီခံစားချက်ေတွကို သင် ကည့်ခဲ့ရင် သင့်ခံစားချက်ေတွမှာ
လည်း မျက်ရည်ေတွနဲ ြပည့်ှက်ေနမယ်၊ တကယ်လို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးက
ည့်ခဲ့ရင် သင့်ခံစားချက်ေတွကလည်း ေပါ့ပါးေန မယ်ဆိုတာကို သင်နား
လည်သွားပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ခံစားချက်ြဖစ်တာနဲ ချက်ချင်းလတ်ချလိုက်တတ်သူေတွက အ
သိာဏ်ရှိသူေတွြဖစ်တယ်။ သူတို မှာ ေပျာ်ရင်တဲ့ စိတ်ှလုံးတစ်စုံရှိတ
ယ်။ ဒီလိုအသိာဏ်မျိး ကန်မတို မှာ မရှိတဲ့ အခါ ချက်ချင်းြဖစ် ဖျက်ပီး

ချက်ချင်း မလတ်ချတတ်တဲ့ အခါ ဒီခံစားချက်ေတွကို အရင်သိမ်းဆည်း
လိုက်မယ်။ ပီး ေတာ့ ေမ့ေလျာ့ပစ်မယ်။ ဒီလိုမှ ေပျာ်ရင်ြခင်းေတွကို က
န်မတို အလွယ်တကူ ြပန်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဘဝမှာ ိုးရှင်းတာက တန်ဖိုးအရှိဆုံး၊ အေကာင်းဆုံးပါ။ ပ်ေနတာ
ေတွကို ိုးရှင်းေအာင် ချက်ချင်းမလုပ်ိုင်ခဲ့ရင် အရင်သိမ်းဆည်းတတ်
ေအာင် သင်ယူရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
မူရင်း http://space.atmovies.com.tw

*

ကျကျန်ခဲ့တဲ့ အရာေတွ
မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ဟာ လူစည်ကားတဲ့ ေစျးတန်းတစ်ခုကို ဆို
င်ကယ်စီးပီးြဖတ်ပါတယ်။

အဲဒီမှာ ေစျးြခင်းေတာင်းဆွဲထားတဲ့

အေဒကီး တစ်ဦးနဲ မျက်ှာချင်းဆိုင်မိတယ်။ လမ်းကကျဉ်း ေစျးကလ
ည်း စည်ကားတာမို ေရှာင်ေပမယ့် အေဒကီးရဲ ေစျးြခင်းေတာင်းကို ဆို
င်ကယ်လက်ကိုင်နဲ ချိတ် လိုက်မိပါတယ်။ အေဒကီးလက်ထဲကေန
ေစျးြခင်းေတာင်းလွတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ မိန်းကေလးက ဆိုင်ကယ်ေပက
ေန အေဒကီးကို လှည့်ကည့်လိုက်ပါ တယ်။ ေစျးြခင်းေတာင်းက
ကျသွားတယ်ဆိုေပမယ့် ြခင်းေတာင်းထဲက အရာ ေတွအြပင်ကိုထွက်မ
ကျခဲ့ပါဘူး။ ဒါကိုဘာမှ မြဖစ်ဘူးဆိုပီး မိန်းကေလးက ဆိုင်ကယ်စီးပီး
ထွက်သွားဖို ြပင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ အေဒကီးက လှမ်းေအာ်ပါတယ်...
'မိန်းကေလး.. မိန်းကေလးရဲ ပစည်းကျခဲ့ပီ'
မိန်းကေလးက သူပစည်းတစ်ခုခု ြပတ်ကျသွားတယ်အထင်နဲ ဆိုင်
ကယ်ချက်ချင်းရပ်ပီး ေမးပါတယ်။
'ကန်မရဲ ဘာပစည်းများ ကျခဲ့သလဲ၊'
'မိန်းကေလးရဲ လူေတွမှာ ရှိသင့်တဲ့ ရည်မွန်ြခင်းကျခဲ့ပါတယ်'လို အ
ေဒကီးကြပန်ေြပာပါတယ်။

အြဖစ်အပျက်ထဲက အေဒကီးရဲ စကားဟာ အဓိပာယ်ေလးနက် လွ
န်းပါတယ်။ အခုေခတ်လူေတွကို ေတွးေတာစရာေတွ ေပးတယ်။ လုပ်စ
ရာ ေတွနဲ အမဲအလုပ်များ တဲ့ ေနစဉ်ဘဝေတွထဲမှာ ကန်ေတာ်တို ဟာ
ခာကိုယ် ေပမှာ ပစည်းတချိကိုေဆာင်ထားဖို မေမ့ခဲ့ကပါဘူး။ ကန်
ေတာ်တို ေဆာင် ထားဖို မေမ့တဲ့ အရာေတွက ဖုန်း၊ ကွန်ပျ တာ၊ လက်
ကိုင်အိတ်၊ . . . စတာေတွ ြဖစ်တယ်။ ဒါေပမဲ့ဒီထက်ပိုအေရးပါတဲ့ ြဒပ်မဲ့
အရာတချိကိုေတာ့ ခာကိုယ် ေပမှာ ေဆာင်ထားဖို ကန်ေတာ်တို ေမ့
ေနခဲ့ကပါတယ်။ တစ်ခါတေလမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒါမှ မဟုတ် သူတ
စ်ပါးကိုကန်ေတာ်တို သတိေပးသင့် ပါတယ်။
'သင်ရဲ ရည်မွန်ြခင်း ကျကျန်ခဲ့ပီ'
'သင်ရဲ ေမတာစိတ် ကျကျန်ခဲ့ပီ'
'သင်ရဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချိးှိမ်စိတ် ကျကျန်ခဲ့ပီ'
'သင့်မျက်ှာေပကအြပံး ကျကျန်ခဲ့ပီ'
'သင်ရဲ မတစိတ် ကျကျန်ခဲ့ပီ'
'သင်ရဲ ေပျာ်ရင်ြခင်း ကျကျန်ခဲ့ပီ'
'သင်ရဲ ခွင့်လတ်စိတ် ကျကျန်ခဲ့ပီ'
'သင်ရဲ အေကာင်းြမင်စိတ် ကျကျန်ခဲ့ပီ'
ကန်ေတာ်တို သတိမထားမိချိန်မှာ ကန်ေတာ်တို ဆီကပစည်းတချိ
အမဲကျကျန်ေနခဲ့ပီလား။ အြမန်ြပန်ပီး ေကာက်ယူလှည့်ပါ . . . ။
မူရင်း-- http://space.atmovies.com.tw
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