ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာစာမ်ား
စိတ္ဓားျပ
သားႀကီးေရ! လူ႔ေလာကထဲကေန မင္းထြက္သြားတာ ဇူလိုင္လဆိုရင္ ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ။ ဦးပၪၥင္းက ရဟန္းဘ၀ေရာက္တာ ဇူလိုင္လဆိုရင္
ရွစ္လရွိၿပီ။ ၾသဂုတ္လမွာ ဆံုးသြားတဲ့ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ အစ္မ၊ မင္းရဲ႕အေမဆိုရင္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ေတာင္ ၾကာသြားမွန္းကို မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ အဂၤလန္
က ေလဒီ ဒိုင္ယာနာနဲ႔အတူ တစ္ေန႔တည္း ဆံုးသြားၾကတာကို မွတ္မိတာကလြဲရင္ က်န္တာအားလံုး ေမ့သြားၿပီ။ အားမနာတမ္း ေျပာရရင္
မင္းကို ဦးပၪၥင္း ေမ့သြားၿပီ။ အဲဒီအတြက္ ဦးပၪၥင္းကို ခြင့္လႊတ္ပါ သားႀကီးရယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ဦးပၪၥင္းစိတ္ေတြက မအားေတာ့ဘူး။ စိတ္ကို အအားမထားရဲလို႔ အလုပ္ေတြ ေပးလုပ္ထားရတယ္။
ျမင္ကာမတၱ - မ်က္စိကျမင္ရင္ ျမင္မွန္း သိလိုက္တာနဲ႔ ရပ္။ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္ကေရာက္လာတာလဲဆိုတ့ဲ အဆင့္ထိ မေရာက္ေစရ
ေတာ့ဘူး။ ျမင္တ့ေ
ဲ နရာမွာရပ္။
ၾကားကာမတၱ - နားကၾကားရင္လည္း ၾကားမွန္းသိတာနဲ႔ ရပ္။ ဘာသံလ၊ဲ ဘယ္သူ႔အသံလဲ၊ ဒီအသံက ဘာျဖစ္လို႔၊ ဘယ္ကေနေပၚ
လာရတာလဲဆိုတ့ဲ ထပ္ဆင့္ပြားတာေတြ အျဖစ္ခံလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ၾကားတဲ့ေနရာမွာပဲ ရပ္။ ျဖတ္။ ထပ္မပြားနဲ႔။ လက္မခံန႔။ဲ
အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်အားလံုးကို သိတာနဲ႔ ရပ္လိုက္တ့ဲ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေနတယ္။ အႏၲရာယ္ေျခာက္ခုထဲမွာ
အေႏွာင့္အယွက္ အေပးဆံုးကေတာ့ ေတြးေတာစိတ္ပ။ဲ ေတြးေတာစိတ္ရဲ႕ ျခယ္လွယ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရတယ္။ ဒီေကာင္က ဦးပၪၥင္းစိတ္
ထဲကို ၀င္ဖို႔ တစ္ခ်ိန္လံုး ေခ်ာင္းေနတဲ့ စိတ္ဓားျပပဲ။ သူခိုးလို႔ မေျပာတာက ဓားျပက သူခိုးထက္ ပိုၾကမ္းတယ္။ သူခိုးဆိုတာက တိတ္တဆိတ္
၀င္၊ ခိုးစရာရွိတာ ခုိးၿပီးရင္ ျပန္ထြက္သြားတယ္။ အိမ္ရွင္ကို ဒုကၡမေပးဘူး။ ဓားျပက်ေတာ့ ယူစရာရွိတာ ယူလို႔မရရင္ အိမ္ရွင္ကို ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး
ဒုကၡမ်ိဳးစံုေပးတယ္။ ဒုကၡေပးလို႔ အားမရရင္ သတ္တ့အ
ဲ ထိ အေျခအေန ဆိုးရြားသြားႏိုင္တယ္။ မင္းဘ၀ထဲကို ဘယ္လိုအဆင့္ရွိတ့ဲ စိတ္ဓားျပ
မ်ိဳး ၀င္ၿပီး ရမ္းကားသြားတာကို မင္းကိုယ္တိုင္ သိလိုက္ရဲ႕လား။
ဓားျပအဆင့္မ်ိဳး ၀င္လာတဲ့ ကိေလသာစိတ္တစ္ခုကို မသိလို႔ လက္ခံမိတ့ဲ အိမ္ရွင္ေတြ ဒုကၡေရာက္ကုန္တာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္
ေလာက္ ရွိေနမလဲ။ အဲဒီ ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ ဦးပၪၥင္းေတာ့ မပါခ်င္ဘူး။ မပါခ်င္လို႔လည္း စိတ္ဓားျပကို ဘယ္လိုပံုစံန႔ဲ ၀င္လာလာ လက္မခံမိ
ေအာင္ သတိထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။
အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ကိေလသာစိတ္ဓားျပေတြဟာ မူရင္းစိတ္ကို လုယက္ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚေနတယ္။ ဘယ္လိုပဲ
ေပၚလာ ေပၚလာ၊ ေပၚလာၿပီးရင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုတာကို တကယ္သိေအာင္ လုပ္ေနရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း။
႐ုပ္နာမ္ရွိေနသမွ်၊ ပစၥည္းေျခာက္ခု ရွိေနသမွ်၊ ကိေလသာစိတ္ဓားျပေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုက္ခိုက္လုယက္ ဖ်က္ဆီးဖို႔ ျဖစ္ေပၚေနဦး
မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ပ်က္သြားတယ္ဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ အဲဒီ စိတ္ဓားျပကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ရႏိုင္တယ္။ အားလံုးဟာ ျဖစ္ၿပီး
ရင္ ပ်က္သြားတယ္။ ေနာက္အသစ္တစ္ခု ေနာက္တစ္ေနရာက ေပၚလာမွာပဲ။ ေပၚလာတဲ့အသစ္ဟာ အေဟာင္းမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခု။
အေဟာင္းကမရွိေတာ့ဘူး။ ေပၚတဲ့ေနရာမွာပဲ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားၿပီ။ ဘယ္ေနရာမွေရြ႕မသြားဘဲ ေပၚတဲ့ေနရာမွာ မရွိေတာ့တာ။ ေနာက္
ထပ္ ျဖစ္တာက အသစ္။ ေနာက္တစ္ခု၊ ပထမအေဟာင္း မဟုတ္ဘူး။ ထပ္ျဖစ္တ့အ
ဲ သစ္န႔ဲ ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ အေဟာင္း၊ မပတ္သက္ႏိုင္ဘူး။
ပတ္သက္တယ္ ဆိုရင္လည္း လက္ခံတ့လ
ဲ ူက ပတ္သက္တယ္ ယူဆထားလုိ႔သာ ပတ္သက္သြားရတာပဲ။ အမွန္က ေနာက္တစ္ခု အသစ္။

အသစ္၊ အသစ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚေပၚလာတာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ေပၚလာတဲ့အသစ္၊ အသစ္ေတြဟာလည္း ခဏေပၚၿပီးတာနဲ႔ ျပန္ေပ်ာက္
သြားတယ္။ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာကို တကယ္သိတ့ဲ အသိန႔ဲ သိေပးရတဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း။
ဦးပၪၥင္းလို႔ေခၚတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚသမွ်အားလံုးဟာ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ပ်က္သြားတယ္။ ဒါ သူ႔ဟာသူ ျဖစ္ေနတဲ့ သဘာ၀ပဲ။ ျမတ္စာြ
ဘုရား မပြင့္ခင္တည္းက ရွိေနတဲ့ သဘာ၀တရားႀကီး။ ဒီသဘာ၀ဆိုတာႀကီးကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေနရတယ္။ အာ႐ံု
ေျခာက္ပါးကို အထိန္းအကြပ္ မရွိရင္၊ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လုပ္ခိုင္းေနမွာပဲ။ ႐ုပ္ကလည္း စိတ္ကခိုင္းသမွ် လိုက္လုပ္ေပးေနရမွာပဲ။
အခုပဲ ဦးပၪၥင္းကိုယ္ ဦးပၪၥင္း သတိထားၾကည့္လိုက္တယ္။ ႐ုပက
္ ၿငိမ္မေနဘူး။ ဆက္တုိက္ လႈပ္ရွားေနတယ္။ စာရြက္ယူခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္
ျဖစ္တယ္။ မ်က္စိက စာရြက္ကို ၾကည့္တယ္။ လက္က စာရြက္ကို လွမ္းယူတ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ စာရြက္ကို ယူခိုင္းတဲ့စိတ္က မရွိေတာ့ဘူး။ ခဲဆံ
ေဘာပင္ကို မ်က္စိက ျမင္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ လက္က ယူၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္ကခိုင္းသမွ် ႐ုပ္ကလုပ္ေနတာကို သိေပးရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း။
ခု စာေရးေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ေရးတာလဲ။ ေရးခ်င္လို႔ ေရးတာ။ စာေရးခ်င္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု စိတ္ထဲေပၚလာလို႔
ေရးတာ။ လက္ကို ေရးခိုင္းလို႔ လက္ကေရးတာ။
တစ္ခါတေလ ေရးခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္က ပိုၿပီးျမန္ေနလို႔ လက္ကမလိုက္ႏိုင္ဘူး။ စာလံုးေတြေက်ာ္ၿပီး ေရးမိကုန္ေရာ။ ကိုယ္ေရးခ်င္တ့ဲ
စကားလံုး မဟုတ္မွန္းသိတာနဲ႔ စာေရးေနတဲ့ လက္ကရပ္ၿပီး၊ ခဲဖ်က္လိုက္ရွာတဲ့ စိတ္က ၀င္လာတယ္။ စာေရးတာ ဘာျဖစ္လို႔ ရပ္သြားရတာ
လဲ။ စာလည္းေရး၊ ခဲဖ်က္လည္းရွာ၊ ႏွစ္ခုလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္လို႔ မရဘူးလား။ စိတ္ထဲမွာ လုပ္ခ်င္လို႔ လုပ္ၾကည့္တာ မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔
မရတာလဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏွစ္ခုလုပ္လို႔ မရတဲ့ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀ပဲ။
ခဲဖ်က္ရွာတဲ့ အာ႐ံုကို ဦးစားေပးလိုက္တယ္။ စာေရးတာ ရပ္ေနမွန္း သိတယ္။ ခဲဖ်က္ကို ျမင္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ စိတ္ကယူခိုင္းလို႔ လက္က
လွမ္းယူတယ္။ မွားတဲ့စကားလံုးကို ဖ်က္ခိုင္းလုိ႔ လက္က ဖ်က္တယ္။ စာရြက္ေပၚမွာ ခဲဖ်က္န႔ဲ ပြတ္တယ္။ မွားၿပီးေရးမိတ့ဲ စကားလံုး မရွိေတာ့
ဘူး။ ထြက္လာတဲ့ ခဲဖ်က္စေတြကို လက္န႔ဖ
ဲ ယ္လိုက္တယ္။ လက္န႔ဖ
ဲ ယ္လိုက္ေပမယ့္ ခဲဖ်က္စ အကုန္ မပါသြားမွန္းသိေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ
ထပ္ဖယ္တယ္။ ခဲဖ်က္စ စင္သြားမွန္း သိတ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ လက္ခါတဲ့အလုပ္က ဆက္မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ စာကိုျပန္ေရးတယ္။ စိတ္အာ႐ံုထဲမွာ
ခဲဖ်က္ကိစၥ လံုး၀ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ သိလိုက္တယ္။
စာေရးေနတဲ့ အာ႐ံုထဲမွာ ေရးမယ့္အေၾကာင္းအရာရယ္၊ ေရးလိုက္တ့ဲ စကားလံုးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထြက္လာသလို၊ လက္ကလည္း
တစ္ခုၿပီး တစ္ခု လိုက္ေရးတယ္။ ေရးေနရင္း ခဲဆံ တိုသာြ းမွန္းသိတာနဲ႔ စာေရးတာကို ခဏရပ္ၿပီး ခဲဆံေဘာပင္ရဲ႕ ေနာက္ကဖုကို လက္မနဲ႔ ဖိ
လိုက္တယ္။ ခဲဆံက ထြက္မလာမွန္းသိတာနဲ႔ အထဲမွာ ခဲဆံ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ ထပ္သိတယ္။ စာကို စေရးတုန္းက ဆက္တိုက္ေရးျဖစ္မယ္
ထင္ထားတာ။ ခဲဆံကုန္သြားမွန္း သိေတာ့ ခဲဆံဘူးထဲက ခဲဆံထုတ္ဖို႔ စိတ္က ေရြ႕သြားတယ္။ စိတ္ေရြ႕သြားမွန္း သိတ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာပဲ ခဲဆံဘူးကို
ရွာမေတြ႕မွန္း သတိထားမိျပန္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ ခဲဆံဘူး ရွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စာေရးလို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုတာ ထပ္သိတယ္။ ခဲဆံဘူး
ေတြ႕ေအာင္ ရွာရင္းနဲ႔ စာေရးခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ ေလ်ာ့သြားမွန္း သတိထားမိတယ္။
ကဲ! စာေရးျခင္းကိစၥေတြ ခဏရပ္ၿပီး၊ သားႀကီးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ သားႀကီးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားတဲ့
အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္း စဥ္းစားလို႔ မရဘူး။ သူန႔ဲ ပတ္သက္တာေတြ ျပန္ၿပီးသတိရေအာင္ အစေဖာ္ထုတ္တာ ေတာ္ေတာ္န႔ဲ ေဖာ္လို႔မရမွန္း သတိ
ထားမိျပန္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ သူ႔ကို သတိမရေတာ့တာလဲ။ အားလံုးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၊ ေမ့ပစ္ေနရတဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြေၾကာင့္ပဲ။ ခြင့္လႊတ္
ပါ သားႀကီးေရ။ မင္းကို ဦးပၪၥင္း ေမ့သြားၿပီ။

တကယ္ေတာ့ ဦးပၪၥင္းေမ့သြားတာ မင္းတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးကိုပါပဲ။ ဦးပၪၥင္း သတိမရေတာ့တ့ဲ အထဲမွာ
ဦးေက်ာ္ဟိန္း လည္းပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ပါ ဦးေက်ာ္ဟိန္း။ ဦးေက်ာ္ဟိန္းကိုလည္း ဦးပၪၥင္း ေမ့ေနတာ ၾကာပါၿပီ။
ေနရာအႏွံ႔သြားၿပီး စိတ္အေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးရင္း၊ ထား၀ယ္ကိုေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕မယဥ္ေငးေက်ာင္းက ကိုယေ
္ တာ္တစ္ပါးက
ေမးဖူးတယ္။ ရဟန္းဘ၀ေရာက္ေနၿပီလို႔ ဦးပၪၥင္းကိုယ္ ဦးပၪၥင္း သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ေတာ့ ဦးပၪၥင္းက ေက်ာ္ဟိန္း ျဖစ္ေန
ေသးတယ္တ့။ဲ ေက်ာ္ဟိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြထဲက တစ္ခုခုကို တစ္ခါတေလ သတိမရဘူးလားတဲ့။ သူသိခ်င္လြန္းလို႔ ဦးပၪၥင္းကို ေမးပါရ
ေစဆိုၿပီး ေမးတယ္။ ဦးပၪၥင္းလည္း သူသိႏိုင္တ့ဲ စကားအမ်ိဳးအစားေရြးၿပီး ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။
ကိုယ့္မိသားစု၀င္ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ သံေယာဇဥ္ရွိရွိ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္ခ်စ္၊ အခ်ိန္
ဆိုတ့ဲ သဘာ၀အရ ေမ့သြားၾကတာဟာ လူတိုင္းလိုလိုပါပဲ။ ဦးပၪၥင္းလည္း အဲဒီသေဘာမ်ိဳး ေက်ာ္ဟိန္းကို လံုး၀ေမ့သြားၿပီ။ သတိမရခ်င္
ေယာင္ေဆာင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဇြတ္အတင္း ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာ မဟုတ္ဘူး။ လံုး၀ကို ေမ့သြားတာ။ ေက်ာ္ဟိန္းကိုေတာင္ ဦးပၪၥင္း
ေမ့သြားၿပီဆိုရင္ မင္းကိုဘယ္လိုမွ သတိမရ ျဖစ္ေတာ့တာကို ျဖစ္တ့န
ဲ ည္းနဲ႔ ခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ သားႀကီးေရ။
မင္းကို သတိရျခင္း၊ မရျခင္းေတြထက္ ဦးပၪၥင္းလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ မလုပ္ျဖစ္ရင္ လူျဖစ္က်ိဳးမနပ္မွာကို စိုးရိမ္တာက အားလံုး
ထက္ အေရးႀကီးေနတယ္။ ေနာက္ဘ၀ဆိုတာကို ဦးပၪၥင္း စိတ္မခ်ဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကိစၥအားလံုး ဒီဘ၀ထဲမွာပဲ ၿပီးဆံုးသြားခ်င္တယ္။ တစ္က
ျပန္စရတဲ့ ကိစၥေတြကို ဦးပၪၥင္း စိတ္ပ်က္ေနတယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ ေၾကာက္ေနၿပီ။ ျပန္ျဖစ္တာေတြ၊ ထပ္ျဖစ္တာေတြ၊ ျဖစ္ေအာင္လုပ္
ေနတာေတြကို ဦးပၪၥင္း စိတ္မပါေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ရဲရင္ ျဖစ္ၾကည့္၊ ပ်က္ျပမယ္ဆိုတ့ဲ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ဦးပၪၥင္း သေဘာေပါက္သြားလို႔
ထပ္ျဖစ္ျခင္းအသစ္ေတြကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့တာပါ။ ပ်က္မယ္ဆိုတာေတြကို သိေနလို႔ ထပ္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့တာပါ။ အဲဒီ ျဖစ္ခ်င္ေနတာ
ေတြဟာ ဦးပၪၥင္းကို ဒုကၡေပးေနမွန္း သိသြားလို႔၊ ျဖစ္ခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္မွန္သမွ် ဦးပၪၥင္းဆီမွာ မရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေနရတယ္။ ျဖစ္ခ်င္မႈေတြေၾကာင့္
လိုက္လုပ္ေပးေနရတာေတြ မ်ားလြန္းလို႔၊ ဦးပၪၥင္းလည္း ေမာေနၿပီ။ လက္ပန္းက်ၿပီး အ႐ံႈးေပးလိုက္ရတာမ်ိဳးေတာ့ အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။
ေသရင္လည္း မင္းလိုေတာ့ မေသခ်င္ဘူး သားႀကီးေရ။ ႐ုတ္ရက္ ေရာက္လာတဲ့ ေသျခင္းတရားကို မင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ခ့ရ
ဲ ဲ႕လား။ မင္း
ဆံုးသြားၿပီလို႔ ၾကားလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမဆံုးျဖစ္သြားတဲ့စိတ္က အဲဒီ စိတ္ပူျခင္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ မင္းအသုဘ
တုန္းက ဦးပၪၥင္း ပို႔လိုက္တ့ဲ ပန္းျခင္းထဲမွာ “ငါေမြးခဲ့တ့မ
ဲ င္းကို ေသေအာင္ သတ္လိုက္တာ ဘယ္သူလ”ဲ လို႔ ဦးပၪၥင္း ေရးခဲ့သလိုမ်ိဳး ဦးပၪၥင္း
အလွည့္က်ရင္ေတာ့ ေလ့က်င့္မႈ မရွိတ့ဲ စိတ္အညံ့စား သတ္လို႔ ေသရတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ခ်င္ဘူး။
ကိုယ့္စိတ္အသိဉာဏ္ရ႕ဲ အရည္အခ်င္းကို သိၿပီး၊ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားခ်င္တယ္။ ဒီအသိဉာဏ္ေတြကို ဦးပၪၥင္း
ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ တခ်ိဳ႕တစ္၀က္ေတာ့ လိုက္ေျပာၿပီးၿပီ။ ဦးပၪၥင္း လိုက္ေျပာတဲ့အထဲမွာ မင္းမပါတာကိုပဲ ဦးပၪၥင္း စိတ္မေကာင္းတာပါ။ မေျပာခဲ့ရ
ေလျခင္း ဆိုတ့အ
ဲ ထိေတာ့ စိတ္ကမျဖစ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဦးပၪၥင္းက်င့္ေနတဲ့ က်င့္စဥ္ရဲ႕စည္းကမ္းကိုက ျဖစ္ခြင့္မေပးလို႔ပဲ။ သူ႔
သေဘာနဲ႔သူ ျဖစ္ေနတဲ့ေလာကနဲ႔ လူေတြရဲ႕သဘာ၀ေတြကို ဦးပၪၥင္းက ကိုယ့္သေဘာျဖစ္ေအာင္ လုပ္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး သားႀကီးေရ။ သ
ဘာ၀ကို လက္ခံၿပီး ေနလိုက္တ့ဲ ဦးပၪၥင္းကိုသာ ခြင့္လႊတ္ပါ။
မင္းေကာင္းဖို႔အတြက္က မင္းလုပ္မွပဲ မင္းရမွာ။ မင္းျပဳခဲ့တ့ဲ ကုသိုလ္ေတြက မင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးမွာပါ။ အေၾကာင္းေၾကာင့္
အက်ိဳး ျဖစ္တာတဲ့။ ေလာကထဲက ဒီလိုပံုစံန႔ဲ ထြက္သြားရတဲ့အက်ိဳးဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး သားႀကီးရာလို႔မ်ား မင္းပရိသတ္ေတြက လက္ခံရင္၊
ေနာင္ျဖစ္လာမယ့္ ဘ၀အသစ္မွာ မေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းေတြ ထပ္မလုပ္မိပါေစနဲ႔ေတာ့။ ဒါဟာ မင္းအတြက္ ျဖစ္ေပးလိုက္တ့ဲ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ စိတ္

ဒါနတစ္ခုပဲ။ (၃၁)ဘံုမွာ လည္ပတ္ေနရတဲ့ စီရင္ခ်က္အရ တစ္ေယာက္န႔တ
ဲ စ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္ပဲ သံေယာဇဥ္ရွိရွိ၊ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး အမွ်ေ၀
လို႔ မရဘူးတဲ့။
ဦးပၪၥင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ထပ္ျဖစ္မွာေတြကို ေၾကာက္ၿပီး အလြတ္႐ုန္းေနရတယ္ေဟ့။ တစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္လို႔ကေတာ့ ဘယ္သူမွ မ
ကယ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာ ဦးပၪၥင္း သိသြားၿပီ။ ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံပဲ။ အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြေၾကာင့္ ဒီဘ၀မွာ မင္းနဲ႔ဦးပၪၥင္း တူ၀ရီးဆိုၿပီး ခဏေလး
ပတ္သက္လိုက္ရတာ။ အမွန္ကေတာ့ မင္းကမင္း၊ ဦးပၪၥင္းက ဦးပၪၥင္း၊ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။
‘ဒုကၡကို အေရာင္ဆိုးထားတယ္’ ႐ိုက္တုန္းက ဦးပၪၥင္းခိုင္းတာ မရလို႔၊ မင္းကို ဦးပၪၥင္းေျပာခဲ့တ့စ
ဲ ကား၊ မင္းက ဦးပၪၥင္းကို ျပန္ေျပာ
တဲ့စကား ျပန္သတိရတယ္။ မင္းေျပာခဲ့တ့စ
ဲ ကားေၾကာင့္ ဦးပၪၥင္း အသိဉာဏ္ ရခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီေလာက္အိုက္တင္ေလးကို “ငါေတာင္ လုပ္လို႔ရ
တာ၊ မင္းက ဘာလို႔ မရတာလဲ” ဆိုေတာ့ “သားက ဦးေက်ာ္မွ မဟုတ္တာ” လို႔ မင္းေျပာလိုက္တ့စ
ဲ ကား၊ အဲဒီစကားက ဦးပၪၥင္း တစ္ဘ၀စာ
ပညာရဖူးတယ္။ မင္းက ငါမဟုတ္တာဆိုရင္ ငါကေရာ ငါဟုတ္လို႔လား။ ငါက ငါမဟုတ္ရင္ ငါက ဘယ္သူလဲ။
႐ုပ္န႔န
ဲ ာမ္န႔ဲ ဒုကၡမ်ားခဲ့တ့ဲ လူတစ္ေယာက္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ခ့ဖ
ဲ ူးတယ္ သာႀကီးေရ။ မင္းေရာ ဦးပၪၥင္းဆီက ဘာအသိေတြ ရဖူး
လဲ။ ယူလို႔ရတာ ဘာရွိခ့လ
ဲ ဲဆိုတာ မင္းကလြဲလို႔ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ပါဘူး။ မင္းအခု ဘယ္မွာလဲဆိုတာ ဦးပၪၥင္း မသိဘူး။ မင္းကိုယ္တိုင္လည္း
သိမွာ မဟုတ္ဘူး။ မင္းလို ေသသြားတဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ သိေအာင္မလုပ္ခ့လ
ဲ ို႔ မသိတာပဲျဖစ္မယ္။ ဦးပၪၥင္း
ကေတာ့ သိၾကည့္ခ်င္တယ္။ သိခ်င္လို႔ပဲ ျဖတ္ပစ္ေနတာ။
အဲဒီ ျဖတ္ပစ္တ့အ
ဲ ထဲမွာ မင္းေရာ၊ ေက်ာ္ဟိန္းေရာ၊ အိမ္ကလူေတြေရာ အားလံုးပါသြားတယ္။ ဦးပၪၥင္းကို ခြင့္လႊတ္ပါ။ ကဲ ခဲဆံဘူး
ေတြ႕ၿပီ။ ေဘာပင္ထဲလည္း ခဲဆံထည့္ၿပီးၿပီ။ စာဆက္ေရးခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ ေပၚလာျပန္တယ္။ ဆက္ေရးမယ္ဆိုေတာ့မွ ဘာၿပီးရင္ ဘာေရးမယ္
ဆိုတ့စ
ဲ ိတ္က ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္သြားမွန္း သိလိုက္တယ္။ အေပၚက ေရးၿပီးသား စာပိုဒ္ေတြကို ျပန္ဖတ္မိတယ္။ ဖတ္ေနရင္း ဆက္ေရးခ်င္တ့ဲ
စာအေၾကာင္းအရာ ျပန္ေပၚလာလို႔ စာကို အဆံုးထိ မဖတ္ေတာ့ဘဲ၊ ေရးခ်င္တ့စ
ဲ ကားလံုးကို ဆက္ေရးတယ္။ ေရးေနရင္း စကားလံုးတစ္ခု
က်န္ခ့မ
ဲ ွန္း သိလုိက္တယ္။ ေရးေနတဲ့စာက အဆံုးသတ္ေတာ့မယ္ဆိုတာကို သိေနေတာ့ မွားေနတဲ့စကားလံုးကို ေနာက္မွ ျပင္မယ္လို႔ စိတ္ကို
ထားၾကည့္လိုက္တယ္။
အမွားမျပင္ဘဲ ဆက္ေရးခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္န႔ဲ ေရးလိုက္တာ ၿပီးသြားတယ္။ ျပင္ရမယ့္ စကားလံုးကို ျပင္မယ့္စိတ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္
ခ်က္ခ်င္း မျပင္ဘူးလို႔ စိတ္ကို ေရႊ႕ၾကည့္တယ္။ ေရးၿပီးတဲ့စာကို အစအဆံုး ျပန္ဖတ္မယ္ဆိုတ့ဲ စိတ္တစ္ခု ၀င္လာတယ္။ စာကို အစအဆံုး
ျပန္ဖတ္မယ္ဆိုတ့ဲ စိတ္က အတည္ျဖစ္သြားတယ္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ စာကို ဖတ္လိုက္တယ္။ ဖတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စကားလံုးတိုင္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္
ကို သေဘာေပါက္ေနတဲ့ စိတ္ျဖစ္မွန္း သိေနတယ္။ သိေနတဲ့စိတ္န႔ဲ စာကိုဖတ္တယ္။ ပုဒ္ကေလး ျဖတ္ရမယ့္ ေနရာေရာက္တာနဲ႔ စိတ္ကသိၿပီး
လက္က ပုဒ္ကေလးခ်ၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။
စကားလံုးေတြ တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး၊ ဖတ္တ့စ
ဲ ိတ္က တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ ေနာက္က စာလံုးကို ဖတ္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ေရွ႕ကစာလံုးကို ဖတ္တာ
မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါက ႐ုပ္ေပါ့။ ဖတ္ေနမွန္း သိတ့စ
ဲ ိတ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ ဖတ္ေနတဲ့ မ်က္စိန႔ဲ ဖတ္ေနမွန္း သိေနတဲ့စိတ္၊
ႏွစ္ခုလံုး မရွိေတာ့တာ။ သတိထားၿပီး သိၾကည့္ေနလို႔ သိရတာ။ ဘယ္ႏွစ္နာရီထိုးၿပီလဲ မသိဘူးဆိုတ့ဲ ၾကားျဖတ္စိတ္ ၀င္လာတယ္။ ၀င္လာတဲ့
စိတ္ကို ေရႊ႕ၿပီး သိၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ စာဖတ္ရင္း သိေနတဲ့စိတ္၊ မရွိေတာ့တာကို တစ္ခ်ိန္တည္း သိလိုက္တယ္။ သိရင္း သိရင္း မွတ္သိရတဲ့
အာ႐ံု႐ုပ္က တစ္ခု၊ မွတ္သိေနတဲ့ စိတ္ကတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုလံုး မရွိေတာ့တာကို သိေပးေနရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း။ စာျပန္ဖတ္ခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္၊ ဖတ္မိေနတဲ့

မ်က္လံုး၊ စာဖတ္ေနရင္း စကားလံုးေတြ တစ္လံုးၿပီတစ္လံုး ေပၚလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္သြားတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ စကားလံုးအဓိပၸာယ္
ေတြ ေပၚလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေပ်ာက္သြားမွန္း သိတယ္။ အတြဲလိုက္ ေပၚလာၿပီး အတြဲလိုက္ ေပ်ာက္သြားမွန္း သိတယ္။
စာဖတ္လို႔ ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟုတ္ၿပီဆိုတ့ဲ စိတ္ျဖစ္တယ္။ သက္ျပင္းခ်ခ်င္တ့ဲ စိတ္တစ္ခု ထပ္ျဖစ္တယ္။ အသက္ကို ရွည္ရွည္
႐ွဴသြင္းမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပန္ထုတ္လိုက္တယ္။ ျပန္မႈတ္ထုတ္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး၊ ဘာမွမက်န္ခ့ေ
ဲ တာ့ဘူး။ စာေရးျခင္း
ကိစၥေတြ အဆံုးသတ္ေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ကျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဆံုးသတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။ ျဖစ္ၿပီးတာေတြ ျပန္စဥ္းစားခြင့္
မရွိဘူး။ မျဖစ္ေသးတာေတြ ၾကံစည္ေတြးေတာခြင့္ မရွိဘူး။ အခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ စိတ္ကိုထားရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း။ အခုဆိုတ့ဲ
အခ်ိန္ကိုေတာင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိတာကို သိေအာင္ ေလ့က်င့္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း။
ေက်ာ္ဟိန္းကိုေတာင္ စြန္႔လႊတ္ၿပီးတည္းက ေမ့သြားႏိုင္တာ၊ ဒီစာမူ ထြက္လာတဲ့အခ်ိနဆ
္ ိုရင္ (၈)လေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။ မင္းဆံုးသြား
တာ ႏွစ္ႏွစ္ေတာင္ ၾကာၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္လို ဆက္ေရးရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ အားနာစရာ ေကာင္းလိုက္တာ သားႀကီးရယ္။ ဦးပၪၥင္းကို
ခြင့္လႊတ္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ က်င့္ကို က်င့္ရမယ့္ က်င့္စဥ္ကိုက အားလံုးကို ျဖတ္တ့။ဲ
စိတ္ဓားျပကို ျဖတ္လိုက္တ့ဲ
ဦးကိတၱိသာရ (ေခတၱ ၃၁ဘံု)

