သင္ခန္းစာ
ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔၊ အသက္ (၆၂) ႏွစ္ျပည့္တ့ေ
ဲ န႔က ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြအတြက္ သင္ခန္းစာ ဘယ္လိုေပးမလဲဆိုတ့ဲ စာစု
တစ္ခုကို ဖတ္မိတယ္။ ဖတ္ေနတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြအတြက္ဆိုတ့ဲ စကားအသံုးအႏႈန္းဟာ အရင့္အရင္ေခတ္က လူငယ္
ေတြအေနနဲ႔ေရာ သင္ခန္းစာေတြ ဘယ္လိုရခဲ့လို႔လဲ၊ လူငယ္ေတြအတြက္ဆိုၿပီး ဘယ္သူေတြကေရာ ေပးခဲ့လို႔လဲ။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ဆိုတာနဲ႔
အရင့္အရင္ေခတ္က လူငယ္ဆိုတာေတြက ကြဲျပားမႈရွိလို႔လား။ ဘယ္ေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္ဟာ လူငယ္ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ လူငယ္
အေၾကာင္းေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကိုယ့္တုန္းက ျဖစ္ခ့ဖ
ဲ ူးတဲ့ လူငယ္ဘ၀မွာ သင္ခန္းစာ ဘယ္လိုရခဲ့လဲ။ တျခားေသာ လူႀကီးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕
လူငယ္ဘ၀ ျဖစ္ခ့တ
ဲ ုန္းကေရာ သင္ခန္းစာေတြ ဘယ္လိုရွာခဲ့လဲ။
လူငယ္ဆိုတ့ဲ စကားလံုးအဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေနတုန္း ဦးပၪၥင္းရဲ႕ မ်က္စိက ၀င္းခတ္ထားတဲ့ ျခံစည္႐ိုးဆူးႀကိဳးေပၚကို
ေရာက္သြားတယ္။ ဆူးႀကိဳးေပၚမွာ စာကေလးႏွစ္ေကာင္ နားေနတယ္။
ႏွစ္ေကာင္ထဲက တစ္ေကာင္က တစ္ကိုယ္လံုး တုန္ခါၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနတယ္။ သူ႔ေဘးက အေကာင္ကိုလည္း ကိုယ္လံုးနဲ႔ တိုက္တိုက္
ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ ေတာင္းဆိုေနပံုရတယ္။ စာကေလးခ်င္းတူေပမယ့္ ေအာ္ေနတဲ့အေကာင္က နည္းနည္းေလး ညႇက္ေနလို႔ သူ႔ကို သား (သို႔)
သမီးပဲျဖစ္ရမယ္။ သူ႔ေဘးနားက သူ႔ထက္ႀကီးတဲ့ အေကာင္ကိုေတာ့ သူ႔အေမျဖစ္ရမယ္လို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ ဦးပၪၥင္း
အထင္ကေတာ့ ဒီေန႔မွ အသိုက္ထဲက ထြက္လာတာလား။ အေတာင္စံုလို႔ အပ်ံသင္ဖို႔ ထြက္လာတာလား။ အစာရွာစားဖို႔ လက္ေတြ႕
ကြင္းဆင္း ေလ့က်င့္တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔၊ သူ႔ကို ပညာသင္ေပးဖို႔၊ သူ႔ကို အစာေကၽြးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာလား။ တစ္ခုခုေတာ့
တစ္ခုခုပဲ ဆိုတာ ေသခ်ာေလာက္တယ္။
အငယ္ေကာင္က တစ္ကိုယ္လံုး တုန္ခါၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနေပမယ့္ သူ႔အနားက အေမျဖစ္ဟန္တူတ့ဲ အေကာင္ကေတာ့ လံုး၀ မတံု႔ျပန္
ဘူး၊ လံုး၀ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး၊ လံုး၀ လွည့္မၾကည့္ဘူး။ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အငယ္ေကာင္ငွက္ကေလးကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ျဖစ္သြားမွန္း သတိ
ထားမိလိုက္တယ္။ သူ႔ေဘးက အေကာင္ကိုလည္း မေက်နပ္တ့ဲ စိတ္ျဖစ္မွန္း သတိထားမိတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေကာင္ကို ၾကည့္ေနရင္း
အေမေကာင္လို႔ ယူဆထားတဲ့အေကာင္က မ်က္စိေနာက္လို႔လား၊ နားၿငီးလို႔လား၊ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုျပေနတာေတြကို သည္းမခံႏိုင္လို႔လား
မသိဘူး၊ ႐ုတ္တရက္ ထပ်ံသြားတယ္။ အႀကီးေကာင္ပ်ံေတာ့ အငယ္ေကာင္လည္း လိုက္ပ်ံသာြ းတယ္။ ငွက္ႏွစ္ေကာင္လံုး မရွိေတာ့ သူတို႔
ဇာတ္လမ္းလည္း ၿပီးၿပီေလဆိုၿပီး အာ႐ံုျဖတ္လိုက္တယ္။
ေစာေစာက ဖတ္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို ျပန္ဖတ္မယ္လို႔ စိတ္က ျဖစ္သြားတယ္။ ငွက္ႏွစ္ေကာင္အေၾကာင္းကို အာ႐ံုျဖတ္ၿပီး ႐ုတ္
တရက္ စာကို ျပန္ဖတ္လိုက္ေတာ့ သတိလြတ္သြားတယ္ ထင္တယ္။ ဖတ္ၿပီးသားစာကိုပဲ ျပန္ဖတ္မိသြားတယ္။ ဖတ္မိတ့စ
ဲ ာရဲ႕ ယေန႔ေခတ္
လူငယ္ဆိုတ့ဲ စကားအသံုးအႏႈန္းေၾကာင့္ ေစာေစာက ဘ၀င္မက်တဲ့ စိတ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ေစာေစာက စဥ္းစားခဲ့တ့အ
ဲ ေၾကာင္းေတြကိုပဲ ျပန္စဥ္းစားမိ
သြားတယ္။
(ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ဆိုတာ အရင့္အရင္ေခတ္ေတြက လူငယ္ဆိုတာနဲ႔ ကြျဲ ပားမႈေတြ ရွိလို႔လား။ ဘယ္ေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္ဟာ
လူငယ္ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ လူငယ္အေၾကာင္းေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကိုယ့္ဘ၀တုန္းက ျဖစ္ခ့ဖ
ဲ ူးတဲ့ လူငယ္အေၾကာင္း၊ တျခားေသာ လူႀကီး
ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ လူငယ္ျဖစ္ခ့တ
ဲ ုန္းက လူငယ္ေတြရဲ႕အေၾကာင္း) စဥ္းစားၿပီးသားေတြ ေခါင္းထဲ၀င္လာေတာ့ ဘာျဖစ္တာလဲလို႔ စိတ္ကို ဆန္းစစ္
လိုက္တ့အ
ဲ ခါမွာ ဖတ္ၿပီးသားစာေတြကို ျပန္ဖတ္ေနမိလို႔ ေစာေစာက အေတြးေတြပဲ ျပန္၀င္လာတာကို သတိထားမိသာြ းတယ္။

ေၾသာ္ လက္စသတ္ေတာ့ ဒီစာပိုဒ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို စဥ္းစားေနတုန္း စာကေလးႏွစ္ေကာင္ကိစၥ ၾကားျဖတ္၀င္လာလို႔ ထပ္ဆင့္ပြား
အာ႐ံုေတြ ျဖစ္သြားတာပဲ။ ျမင္ခိုက္အခ်ိန္မွာ မျဖတ္ႏိုင္လို႔ အာ႐ံုေတြဆက္ၿပီး သတိ လြတ္သြားေစတာပဲဆိုတ့ဲ သင္ခန္းစာကို ရသြားတယ္။
သတိလြတ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကို သံုးသပ္ၾကည့္ေတာ့ သတိစိတ္ကို အားေကာင္းေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ ေလ်ာ့ေနေသးလို႔ဆိုတ့ဲ အေျဖ
ထြက္တယ္။ ဒီသင္ခန္းစာဟာ လူငယ္န႔ဲ ငွက္ကေလး ႏွစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ရလိုက္တ့ဲ သင္ခန္းစာပဲ။ ဒီသင္ခန္းစာကို ယူၿပီး စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း
လုပ္တ့ေ
ဲ နရာမွာ သတိထားတဲ့စိတ္ တစ္ခုန႔တ
ဲ စ္ခု ဟမသြားေအာင္ စကၠန္႔မလပ္ သတိထားေနရမွာပါလားဆိုတ့ဲ သင္ခန္းစာတစ္ခု ရလိုက္
တယ္။
ဲ ခ်ိန္မွာပဲ ေစာေစာက စာကေလးႏွစ္ေကာင္ဟာ ေစာေစာက ဆူးႀကိဳးေပၚ ျပန္ေရာက္ေန
ကိုယ့္အားနည္းမႈကိုယ္ ရွာေတြ႕လိုက္တ့အ
တာကို ျပန္ျမင္လိုက္ျပန္တယ္။ (ကိုယ့္႐ႈမွတ္အား ေလ်ာ့သြားတာကို ျပဳျပင္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ သတိထားထားတဲ့အတြက္) ဦးပၪၥင္းရဲ႕ အာ႐ံုေတြ
စာကေလးႏွစ္ေကာင္ဆီ ေရာက္သြားမွန္း ဦးပၪၥင္း သိလိုက္တယ္။ သိသိႀကီးနဲ႔ စာကေလးႏွစ္ေကာင္ကို ၾကည့္ေနမွန္း သိေနလိုက္တယ္။
ေစာေစာကလိုပဲ အငယ္ေကာင္က အႀကီးေကာင္နားမွာ သူ႔အေမြးေတြ တုန္ခါၿပီး ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ျပျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ အေမ
ျဖစ္ပံုရတဲ့ အႀကီးေကာင္က ေစာေစာကေလာက္ေတာင္ အခ်ိန္မေပးေတာ့ဘူး။ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းကို ထပ်ံသြားျပန္တယ္။ အငယ္ေကာင္
လည္း လိုက္ပ်ံဦးမွာပဲလို႔ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္သာြ းတယ္။ အငယ္ေကာင္ပ်ံရင္ စာကေလးအာ႐ံုျဖတ္ၿပီး လူငယ္စာပိုဒ္ကို အဓိပၸာယ္ေပၚေအာင္
ဖတ္မယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ စိတ္ျဖစ္စဥ္ကိုေတာ့ ေစာေစာကလို အမွားအယြင္း မျဖစ္ေအာင္ သတိထားထားတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဦးပၪၥင္း ထင္သလို အငယ္ေကာင္က အႀကီးေကာင္ ေနာက္မလိုက္ဘဲ က်န္ေနခဲ့တယ္။ ဒီအငယ္ေကာင္ ဘာဆက္လုပ္
မလဲလို႔ ဦးပၪၥင္း ၾကည့္ေနလိုက္တယ္။ တုန္ခါေနတဲ့ ေယာက္ယက္ခတ္မႈေတြကို ၿငိမ္သက္သြားေအာင္ လုပ္ေနတာလား မသိဘူး။ ဦးပၪၥင္း
ၾကည့္ေနရင္း သူ႔ကိုယ္က တုန္ခါျခင္းေတြ တျဖည္းျဖည္း ၿငိမ္သြားတယ္။ ပြထေနတဲ့ အေမြးေတြလည္း ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ျဖစ္သြားတယ္။ တစ္
ေကာင္တည္း ဘာေတြစဥ္းစားေနလဲ မသိဘူး။ ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အထိကို ၿငိမ္ေနတယ္။ စာကေလးက ၿငိမ္ေနေပမယ့္ ဦးပၪၥင္းစိတ္ေတြ
မၿငိမ္မွန္းကိုေတာ့ ဦးပၪၥင္း သတိထားမိတယ္။
ဒီစာကေလး အငယ္ေကာင္ကို ဦးပၪၥင္း စိတ္ပူလာတယ္။ အႀကီးေကာင္ ထြက္သြားတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီ။ အခုခ်ိန္ထိ ေနာက္
က လိုက္မသြားေသးဘူးဆိုေတာ့ ဒီအိမ္ေတြ၊ ဒီသစ္ပင္ေတြၾကားထဲမွာ သူ႔အားကိုးရာကို လိုက္ရွာလို႔ လြယ္ပါ့မလားေပါ့။ သူ႔ကို ၾကည့္ေနရင္း
အဲဒီေကာင္ေလးက ျခံစည္႐ိုး အုတ္နံရံေအာက္ေျခက သေျပပင္ငုတ္တိုဆီကို ခုန္ဆင္းလိုက္တယ္။ အဲဒီ သေျပပင္ကလည္း နာဂစ္ေလ
မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳလဲျပတ္က်ၿပီး သစ္ပင္ငုတ္တိုထဲက ေနာက္ထပ္ အပင္ႏုေလးေတြ ထြက္ေနတာ။
အဲဒီ အရြက္ႏုေလးေတြၾကားထဲမွာ တျခားစာကေလး သံုးေကာင္ေလာက္က အေကာင္ပေလာင္ေတြ ရွာစားေနေတာ့ သူလည္း သူ႔
အားသူကိုးၿပီး ရွာစားေနေတာ့တယ္။ သူ႔အစာကို သူ႔ဟာသူ ရွာစားေနရတဲ့ ပထမဆံုး အေတြ႕အၾကံဳ ျဖစ္လို႔လားမသိဘူး၊ သူ႔ကိုၾကည့္ရတာ
အဆင္မေျပဘူး။ တျခားအေကာင္ေတြလို ႏႈတ္သီးနဲ႔ အစာလွမ္းယူတ့ဲ ပံုစံက စနစ္မက်ဘူး။ သူ႔ေဘးက အေကာင္ေတြက တစ္ခါခုန္လိုက္ရင္
သူတို႔ရွာေနတဲ့ အေကာင္ပေလာင္ သူတို႔ပါးစပ္ထဲ ေရာက္တယ္။ ေက်ာင္းသားသစ္ အငယ္ေကာင္ေလးကေတာ့ သူလိုခ်င္တ့အ
ဲ စာကို သူ႔ႏႈတ္
သီးနဲ႔ မယူတတ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကို စိတ္ပ်က္သြားမလားလို႔ ဦးပၪၥင္းက သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ပူေနေပမယ့္ အငယ္ေကာင္ စာကေလးက
ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာကို သတိထားမိတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ လူငယ္တစ္ေယာက္န႔ဲ အပ်ံသင္စ ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ လက္ရွိ လႈပ္ရွားေနတာကို
ႏိႈင္းယွဥ္တ့စ
ဲ ိတ္ ၀င္လာတယ္။ အငယ္ေကာင္ စာကေလးရဲ႕ အသိဉာဏ္ ဘယ္လိုေတြ ရွိေနမလဲလို႔ ေတြးၾကည့္တယ္။

ဒီအေကာင္ေလးဟာ တစ္စံုတစ္ရာကို အားကိုးေနခဲ့ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဒီေန႔ကစၿပီး လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရၿပီ။ သူ႔ဘ၀သူ
တာ၀န္ယူရေတာ့မယ္။ သူ႔အစာကို သူ႔ဟာသူ ရွာၿပီး စားရေတာ့မယ္။ ‘အားမငယ္န႔ဲ ငွက္ကေလးေရ ဒါသဘာ၀ပဲ’ လို႔ ဦးပၪၥင္း ပါးစပ္က အသံ
ထြက္သြားတဲ့အထိ ငွက္ကေလးကို အားေပးလိုက္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ စြန္တစ္ေကာင္ ေအာ္သံၾကားလို႔ အသံက တစ္ဆင့္ ဦးပၪၥင္းမ်က္လံုးက ၀ဲလာတဲ့ စြန္တစ္ေကာင္ကို ျမင္လိုက္တယ္။
အာ႐ံုေတြ ဆက္သြားျပန္ၿပီဆိုတာကိုလည္း သိလိုက္တယ္။ သိတ့စ
ဲ ိတ္န႔ပ
ဲ ဲ စိတ္ျဖစ္စဥ္ေနာက္ကို လိုက္သိၾကည့္တယ္။ စြန္ေအာ္သံၾကားေတာ့
သူ႔ေဘးနားက စာကေလးေတြ ပ်ံေျပးၾကတယ္။ သူလည္း ပ်ံေျပးမလားလို႔ ဦးပၪၥင္း စိတ္၀င္စားသြားတယ္။ ဒီအငယ္ေကာင္က ပ်ံမေျပးဘဲ
သစ္ရြက္ေတြ ၾကားထဲ၀င္ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ ၀ွက္ထားလိုက္တယ္။ ဦးပၪၥင္းစိတ္ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ စိတ္၀င္စားမႈတစ္ခု ထပ္ျဖစ္သြားတယ္။
အႏၲရာယ္ေရာက္လာတာကို ဒီေကာင္ေလး ဘယ္လိုသိလိုက္လဲဆိုတာပဲ။ တျခားအေကာင္ေတြလို ပ်ံေျပးရင္ မလြတ္မွန္းသိလို႔ သစ္ရြက္ေတြ
ေအာက္မွာ သူ႔ကိုယ္သူ ၀ွက္ထားလိုက္တ့ဲ အႏၲရာယ္ကာကြယ္နည္းကို ဒီေကာင္ေလး ဘယ္လိုတတ္သြားတာလဲ။ ‘ၾကည့္ဦး ခုပဲ သူ႔ဘ၀
စတယ္၊ ခုပဲ အႏၲရာယ္န႔ဲ ၾကံဳတယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ အႏၲရာယ္ကာကြယ္နည္းကို ထုတ္သံုးလိုက္တယ္။ ဒါသဘာ၀လား။ တိရစာၦန္လို႔ သတ္မွတ္
ထားတဲ့ မင္းတို႔လို အပ်ံသင္စ အေကာင္ေလးေတြ အားလံုးဟာ ကိုယ့္ဘ၀ ဒုကၡမေရာက္ေအာင္ မင္းလိုပဲ ကာကြယ္တတ္ၾကသလား။ ဒီ
အႏၲရာယ္ ကာကြယ္နည္းကို ဘယ္သူ သင္ေပးလိုက္တာလဲ။’
အဲဒီမွာ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ဦးပၪၥင္း ေခါင္းထဲ၀င္လာတယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္လည္း ရွာေပးခ်င္တ့ဲ သင္ခန္းစာ မွတ္ခ်က္ေတြ
အမ်ားႀကီး ထြက္လာတယ္။ ငွက္ကေလးရဲ႕ အႏၲရာယ္ကာကြယ္နည္းကို ၾကည့္ၿပီး ဦးပၪၥင္း ဖတ္ေနတဲ့ စာအုပ္ထဲက ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြ
အတြက္ သင္ခန္းစာကို ႐ုတ္တရက္ အေျဖ ေတြ႕လိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။
အငယ္ေကာင္ ငွက္ကေလးအတြက္ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္လာတဲ့ အႏၲရာယ္ ကာကြယ္နည္းပညာမ်ိဳးေတြ လူငယ္ေတြဆီမွာေရာ
သဘာ၀အရ မရွိႏိုင္ဘူးလား။ ေခတ္တိုင္း၊ ေခတ္တိုင္းမွာ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ အပ်ံသင္စေတြ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးေပမယ့္
ဘ၀မ်ိဳးစံုထဲ တိုး၀င္ေနၾကရတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးေတြ အားလံုးဟာ၊ ကိုယ့္ဘ၀၊ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳေတြေၾကာင့္ ဒုကၡအႏၲရာယ္
ကာကြယ္နည္းေတြကို သဘာ၀အရ တတ္ေနၾကမွာ ေသခ်ာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာကြယ္တတ္တိုင္း ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ၾကပါ့မလား။
ငွက္ကေလးက တစ္ဆင့္ ရလိုက္တ့ဲ သင္ခန္းစာဟာ လူငယ္အားလံုးအတြက္ အသံုးတည့္ပါ့မလားလို႔လည္း မေသခ်ာစိတ္၀င္ၿပီး စိတ္ပူသြား
ျပန္တယ္။
‘မပူပါနဲ႔ ဦးပၪၥင္းရာ။ ဘ၀ကသင္ေပးမွာပါ’ လို႔ အေရးမႀကီးသလို ေျပာျပန္ရင္လည္း အဲဒီလို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး သက္
ေရာက္တ့ဲ အႏၲရာယ္ ကာကြယ္နည္းပညာက ဒုကၡကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပည့္စံုပါ့မလား။ ဒုကၡန႔ဲ ရင္းၿပီးမွရမယ့္ သင္ခန္းစာမ်ိဳးျဖစ္သြားၿပီး တစ္ဘ၀စာ
ဒုကၡထဲမွာ လက္ပစ္ကူးေနရေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အဲဒီအေၾကာင္း စဥ္းစားေနတုန္း (၁၇)ႏွစ္အရြယ္မွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္န႔ဲ အိမ္ေထာင္
သည္ဘ၀ ေရာက္သြားတဲ့ ဒကာမေလး တစ္ေယာက္ဆီကို ဦးပၪၥင္းစိတ္ ေရာက္သြားမွန္း သိလိုက္ျပန္တယ္။
ေညာင္တုန္းကို ေရာက္တုန္းက ဦးပၪၥင္းႀကီးကို ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး အဲဒီကေလးမေလး ဦးပၪၥင္းဆီ ေရာက္လာတယ္။ သူ
ရွစ္တန္းတုန္းက စိတ္ကူးယဥ္ခ့တ
ဲ ့ဲ အိပ္မက္န႔ဲ အခုလက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ဘ၀၊ လံုး၀ တျခားစီ ျဖစ္သြားၿပီဆိုတ့အ
ဲ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းတုန္းက
တစ္တန္းတည္းေနခဲ့တ့ဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ျပန္ေတြ႕တဲ့အခါမွာ အခုလက္ရွိ သူ႔ဘ၀ကေတာ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ အေမပံုစံန႔ဲ အေနအထားခ်င္း
အလွမ္းကြာသြားၿပီ ျဖစ္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း၊ ေမြးထားတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္က မိုးလင္းတာနဲ႔ ဟိုဟာစားမယ္၊ ဒီဟာစားမယ္လို႔ ပူဆာေတာင္းဆိုမႈ

ကို မေျဖရွင္းႏိုင္လို႔ ေယာက္်ားျဖစ္တ့သ
ဲ ူကို ေျပာျပန္ေတာ့ သူ႔မွာ၀ယ္ေကၽြးစရာ ပိုက္ဆံမရွိဘူးလို႔ ျပန္ေျပာတဲ့အေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ေခ်ာတာကို
မက္ၿပီး ယူမိတ့ေ
ဲ ယာက္်ားက ယူၿပီးေတာ့မွ အလကားလူ ျဖစ္မွန္းသိခ့ရ
ဲ တဲ့အေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ေခ်ာတယ္ဆိုတာႀကီးက ဘ၀ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတဲ့
ေနရာမွာ ဘယ္လိုမွ အသံုးမတည့္ေတာ့မွန္း သိရတဲ့အေၾကာင္း၊ မယူခင္တုန္းက ေခ်ာသလိုလို ႐ုပ္ကလည္း ကေလးႏွစ္ေယာက္ရၿပီး အလုပ္
မလုပ္ဘဲ ထိုင္ေနတာ ၾကာလာေတာ့ ႐ုပ္ကရင့္ၿပီး ၾကည့္မေကာင္းေတာ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီေယာက္်ားက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာဆိုလည္း
ဟုတ္တိပတ္တိ ဘာမွမတတ္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း၊ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေနာင္တေတြသာရၿပီး သူ႔ဘ၀ တစ္သက္စာ ဆံုးပါၿပီလို႔ ေျပာေျပာၿပီး ဦးပၪၥင္း ေရွ႕
မွာ ငိုျပဖူးတယ္။
အဲဒီတုန္းက ကေလးႏွစ္ေယာက္အေမ၊ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးကို ေျပာခဲ့တ့စ
ဲ ကားေတြ ျပန္သတိရတယ္။ လူငယ္ေတြ
အတြက္ စိတ္ပူေနတဲ့စိတ္လည္း သက္သာသြားေအာင္ အာ႐ံုေျပာင္းၾကည့္လိုက္တ့ဲ သေဘာလည္း ပါတယ္ေပါ့။ သူ႔ကိုအားေပးတုန္းက ေျပာခဲ့
တဲ့စကားေတြက ‘ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ်အားလံုးကို ေမ့ပစ္လိုက္၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မျဖစ္ခ့လ
ဲ ို႔၊ မျဖစ္ေသးတဲ့ အနာဂတ္ကာလမွာ ေနာင္တေတြ ထပ္မရ
ေအာင္ အခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာ စိတ္ကို တည့္တည့္ထား။ ဒုကၡျဖစ္ေစမယ့္ စိတ္အေတြးေတြ ေခါင္းထဲမထည့္န႔၊ဲ မေတြးနဲ႔၊ ဒုကၡျဖစ္
ေၾကာင္းေတြခ်ည္းပဲ ေတြးေတာ ခံစားေနတဲ့ စိတ္ေတြ လႊင့္ပစ္လိုက္။ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ေကာင္းတယ္ထင္လို႔ ေရြးယူခ့တ
ဲ ့ဲ ေယာက္်ားကို ေျပာ၊
ရွင္ဘာမွမလုပ္တတ္ရင္ ထိုင္ေန၊ ေမြးထားတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ထိန္းခိုင္း၊ ကၽြန္မ အလုပ္လုပ္မယ္လို႔ေျပာ၊ စက္ခ်ဳပ္တတ္တယ္
ဆိုရင္လည္း ကၽြန္မစက္ခ်ဳပ္မယ္ေပါ့။ အလုပ္လုပ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပ။ ကိုယ္အေကာင္းဆံုး
လုပ္ေနတာကို ပိုင္ရွင္သူေ႒း သတိထားမိေအာင္ လက္ေတြ႕လုပ္ျပ။ သူေ႒းက သတိထားမိၿပီဆိုရင္ သူေ႒းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ရဲရဲတင္း
တင္း၊ ကိုယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေျပာျပ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကို ပံ့ပိုးေပးပါလို႔ အကူအညီေတာင္း။ အကူအညီေပးရင္ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္မယ္၊ စိတ္ခ်
ပါလို႔ ကတိေပး။ အဲဒီလို ကိုယ္ေျပာတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္လည္း လက္ေတြ႕အလုပ္လုပ္ျပၿပီးေတာ့ ေမြးထားတဲ့ ကေလးေတြကို ကိုယ့္လို
ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အေတြးေတြ မရွိေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္။ အဲဒီလို ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေနတာေတြကို မင္းေယာက္်ားျမင္ရင္ ရွက္တတ္တ့ဲ စိတ္
၀င္လာၿပီး အလုပ္ လုပ္ခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္။
အလုပ္လုပ္တ့ဲ ေနရာမွာလည္း အားၿပိဳင္ျဖစ္မယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ရွာလိုက္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပမယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မလုပ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ကိုယ့္စကားနဲ႔ကိုယ္ ခ်ည္တာလို႔ေျပာ။ ကိုယ္ေျပာသလို မလုပ္ျပႏိုင္ရင္ အရွက္ကကြဲၿပီ။ အေရးႀကီး
တာ ရွက္တတ္တ့စ
ဲ ိတ္ ရွိလာဖို႔ပဲ။ ရွက္တတ္တ့လ
ဲ ူမ်ိဳးေတြဟာ ကိုယ္ေျပာရင္ ေျပာတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿပိဳင္
ဲ ူက အ႐ံႈးလို႔ စိန္ေခၚလိုက္။ ဒါ
ဘက္ေတြကို ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာရင္ ျပန္ေတြ႕မယ္လို႔ေျပာ။ ကိုယေ
္ ၾကညာထားတဲ့အတိုင္း မလုပ္ျပႏိုင္တ့လ
ဦးပၪၥင္းရဲ႕ လူငယ္ဘ၀တုန္းကေန ရဟန္းမ၀တ္ခင္အထိ ကိုယ့္ေလွခါး ကိုယ္ေထာင္ၿပီး အေပၚကိုေရာက္ေအာင္ တက္ခ့တ
ဲ ့ဲ ဦးပၪၥင္းရဲ႕
အယူအဆပဲ။ ၿပီးေတာ့ မခံခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ကို ေမြး။ မခံခ်င္စိတ္ ရွိတ့လ
ဲ ူဟာ တစ္ခ်ိန္လံုး တက္ႂကြေနတယ္။ ထက္သန္တ့စ
ဲ ိတ္ေတြန႔ဲ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔
ၾကံစည္ေနတတ္တယ္။’ မခံခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္က လူငယ္ဘ၀မွာ ထားခြင့္ရွိတယ္ဆိုတ့အ
ဲ ေၾကာင္း ကေလးႏွစ္ေယာက္ အေမကို အားေပးခဲ့ဖူးတယ္။
အခု ငွက္ကေလးဆိုရင္လည္း သူ႔အေမက သူ႔ကိုထားခဲ့တာပဲ။ အားကိုးရာ မရွိေတာ့ေပမယ့္ သူ႔ဟာသူ အစာရွာစားတယ္။ အႏၲရာယ္
စြန္ ၀ဲလာေတာ့လည္း သစ္ရြက္ေတြၾကား ၀င္ပုန္းၿပီး သူ႔အႏၲရာယ္သူ ကာကြယ္လိုက္တာပဲ။
လူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ခံယူခ်က္ ခိုင္မာမႈ အျပင္းအေပ်ာ့။ ငွက္ကေလးေတြရဲ႕ သက္တမ္း အတိုအရွည္။ ၿပီးေတာ့ ျမင္ခိုက္၊ ေတြးခိုက္မွာ
ဦးပၪၥင္းရဲ႕ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း အသိဉာဏ္ ျဖတ္ႏိုင္၊ မျဖတ္ႏိုင္။

လူငယ္ေတြအတြက္ သင္ခန္းစာကိစၥေတြ ေတြးရင္း၊ ကိုယ့္အတြက္လည္း စိတ္န႔ပ
ဲ တ္သက္တ့ဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ၾကည့္ေနမိ
တယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အခ်ိန္(၂)နာရီေလာက္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခ့သ
ဲ မွ် အျဖစ္အပ်က္ေတြအားလံုးကို ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္း ေရးလိုက္တ့ဲ
အခ်ိန္မွာ ဒီေန႔ရတဲ့ သင္ခန္းစာနဲ႔အတူ အားလံုးဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ဆံုးသြားၿပီ။
ခံစားခဲ့သမွ်၊ စိတ္ေတြအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ စိတ္တစ္ခု ၀င္လာတယ္။ အဲဒီစိတ္က စိတ္ပူေနတဲ့
အမ်ိဳးအစား။
ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္းတတ္တ့ဲ တိရစာၦန္ေလာကမွာ ဒီအငယ္ေကာင္ စာကေလးဟာ သူ႔ဘ၀လံုျခံဳေအာင္ ဘယ္လို အသိဉာဏ္ေတြန႔ဲ
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး သူ႔သက္တမ္းကို ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ဆန္႔ထားႏိုင္မွာလဲ။
ဦးကိတၱိသာရ

