ေသခ်ာလား . . . . တဲ့
၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ဆိုေတာ့ ဦးပၪၥင္း သီတင္းသံုးေနတဲ့ေက်ာင္းကို ဥပုသ္သီလယူတ့လ
ဲ ူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလာၾကတယ္။ သီလ
ယူၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕လည္း အိမ္ျပန္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြကေတာ့ ဦးပၪၥင္း ရွိေနတာကို သိၿပီး လာဖူးၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔က အေဆာင္ထဲမွာ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနေတာ့ သူတို႔လာတာ မသိလိုက္ဘူး။ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္က
လည္း ‘တံခါးပိတ္ထားရင္ မေခၚနဲ႔’ ဆိုတ့ဲ ဆိုင္းဘုတ္ကို ခ်ိတ္ထားေတာ့ ဦးပၪၥင္းဆီလာတဲ့ လူေတြက စာေလးေတြ ေရးထားခဲ့ၾကတယ္။ စုစု
ေပါင္း ေျခာက္ေစာင္။
ပထမဆံုး ဖတ္မိတ့စ
ဲ ာက သူ႔အေဖက ဘာသာျခားတဲ့။ သူ႔အသက္ သံုးႏွစ္ခြဲမွာ ဆံုးသြားလို႔ အေမက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္တ့။ဲ
သူရွစ္တန္း ေရာက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မာွ အေမ့ေယာက္်ားအသစ္က သံုးတန္းေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ အေမတူ အေဖကြဲ ေမာင္ေလးနဲ႔ သူ႔အေမကို ထားခဲ့
ၿပီး ထြက္သြားတယ္တ့။ဲ
႐ုတ္တရက္ေရာက္လာတဲ့ ကံၾကမၼာအၿငိဳးက အေမ့ကိုပဲ ႏွိပ္စက္တယ္လို႔ ထင္ထားတာ၊ ေနာက္ေတာ့မွ အေမကတစ္ဆင့္ သူ႔ဘ၀
ထဲကို လံုး၀ႀကီး ေရာက္လာတယ္တ့။ဲ
အေဖထားခဲ့တ့ဲ အိမ္ရဲ႕ေအာက္ထပ္ကို လူငွားတင္ထားတာ၊ အဲဒီလူငွားနဲ႔ လုပ္ငန္းစပ္တူလုပ္ဖို႔ ေမာ္တာတစ္လံုး ၀ယ္ခိုင္းရင္း အိမ္
ငွားက သူ႔ဥစၥာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး အေမ့ကို တရားခံအျဖစ္ တရားစြဲခံရတဲ့အေၾကာင္း၊ သူ႔အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္
အေနနဲ႔ ေရွ႕ေနဆီသြားရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ရဲစခန္းမွာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ အေမ့ဆီ သြားေတြ႕တဲ့အခါမွာ အရွက္ကြဲမႈေတြ၊ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္
ေျဖရွင္းေနရတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြ၊ အေမေပးတဲ့ အၾကံဉာဏ္အတိုင္း ဟိုကဆြဲ၊ ဒီကဆြဲန႔ဲ ေန႔ျပန္တိုးရဲ႕ အေႂကြးေတြက ေၾကာက္စရာ၊ တုန္လႈပ္
စရာေကာင္းေအာင္ သူ႔အေပၚ ပိလာတဲ့အေၾကာင္း၊ အေမ့ေနာက္ေယာက္်ားက ေမြးတဲ့ေကာင္ေလးကို အရင္က မခ်စ္ခ့ေ
ဲ ပမယ့္ ခုေတာ့ သနား
လာတဲ့အေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေက်ာင္းကထြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း၊ တစ္လသံုးေသာင္းနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္မွာ ဧည့္ႀကိဳလုပ္
ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ သူ႔ေမာင္ေလးကို ေက်ာင္းဆက္ထားၿပီး သူ႔လို ကံၾကမၼာဆိုးေတြန႔ဲ မၾကံဳေအာင္ ဂ႐ုစိုက္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း၊ ဒီစာေရးရတဲ့
အေၾကာင္းက အခု သူ႔အသက္ (၁၆) ႏွစ္ ေရာက္လာေပမယ့္ သူတို႔ဆိုင္မွာ ေနာက္ထပ္အသစ္ေတြကို ဆိုင္ရွင္က ထပ္ခန္႔ၿပီး သူ႔ကိုေတာ့
ေဟာင္းသြားၿပီတ့။ဲ ေနာက္ေဖး ပန္းကန္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ ရာထူး ေျပာင္းေပးလိုက္တယ္တ့။ဲ
သူသိခ်င္တာ ေနာက္ေဖးမွာ ပန္းကန္ေဆးတဲ့အဆင့္ကေန ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ ဘယ္လိုအဆင့္မ်ိဳးေရာက္ၿပီး၊ ဘယ္ေနရာလြင့္
သြားမလဲလို႔ စဥ္းစားေနတာ။ အဓိပၸာယ္ရွိပါသလားတဲ့။ အသိ - သတိ ဘုရားပင့္တ့ဲ အေခြထဲက ဦးပၪၥင္းႀကီးေျပာတဲ့ မျဖစ္ေသးတာ မၾကံစည္န႔ဲ
ျဖစ္ၿပီးတာေတြ ေမ့ပစ္လိုက္၊ ပစၥဳပၸန္မွာ စိတ္ကိုတည့္တည့္ထား ဆိုတ့စ
ဲ ကားက သူ႔ဘ၀အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါ့မလားဆိုတ့ဲ အေျဖကို
သိခ်င္တယ္တ့။ဲ
ေနာက္တစ္ေစာင္က ေဆးလိပ္သမ။ အသက္က (၁၈)ႏွစ္တ့။ဲ တစ္ေန႔၀င္ေငြ (၁၆၀၀)က်ပ္တ့။ဲ အေမနဲ႔ သူ႔ေအာက္က ညီမ
သံုးေယာက္ကို တာ၀န္ယူထားရတဲ့အေၾကာင္း၊ အေဖက သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္မယ္ေျပာၿပီး ထြက္သြားတာ၊ ထြက္သြားတဲ့ေန႔ကစၿပီး
ဘာအဆက္အသြယ္မွကို မလုပ္ေတာ့ဘူးတဲ့။ မိန္းမေတြခ်ည္း က်န္ခ့တ
ဲ ့ဲ သူတို႔ငါးေယာက္ တစ္ႏွစ္ၾကာတဲ့အထိ အေဖ့အဆက္အသြယ္ကို
ေစာင့္ေနေသးတယ္တ့။ဲ ဘယ္လိုမွ မထူးျခားေတာ့လို႔ အႀကီးဆံုး ျဖစ္တ့သ
ဲ ူ႔အေနနဲ႔ တစ္အိမ္လံုးတာ၀န္ကို ယူလိုက္ရတယ္တ့။ဲ အေမက အေဖ့

စိတ္န႔ဲ လူမမာဘ၀ေရာက္ၿပီး ဟုတ္တိပတ္တိ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးတဲ့။ ငါးတန္းနဲ႔ေက်ာင္းထြက္ၿပီး သူ႔ေအာက္က ညီမသံုးေယာက္ကို
ေက်ာင္းဆက္ ထားေပးတယ္တ့။ဲ တစ္ေယာက္က ခုနစ္တန္း၊ တစ္ေယာက္က ငါးတန္း၊ အငယ္ဆံုးက သံုးတန္းေရာက္ၿပီတ့။ဲ
သူရဲ႕ အနစ္နာခံမႈက ကုသိုလ္ရတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္၊ သူ႔ဘက္က ၾကည့္ရင္ ကုသိုလ္မရဘဲ အကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္တ့။ဲ
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက ႐ိုင္းတယ္တ့။ဲ လူမမာသူ႔အေမကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ေအာ္ဟစ္ေျပာဆို မိေနတယ္တ့။ဲ သူ႔ညီမေတြကလည္း
သူ႔ကို ျပန္ဆဲတယ္တ့။ဲ သူ႔အေမကို ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္း၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေတြ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုမိလို႔၊ သူ႔အတုခိုးၿပီး သူ႔ညီမေတြကလည္း
သူ႔ကို ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္း ျပန္ေျပာတာ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို သူသိတယ္တ့။ဲ
အေမကိုျပန္ေျပာလို႔ သူ႔မွာအျပစ္ရွိတာ သူသိတယ္တ့။ဲ သူျပင္ခ်င္တယ္တ့။ဲ ဘယ္လိုျပင္ရမွန္းလဲ မသိဘူးတဲ့။ သူ႔လုပ္စာကို အေမက
စားေနရေတာ့ သူ႔ကိုေျပာခ်င္ေပမယ့္ သူၿငိဳျငင္မွာစိုးလို႔ ဘာမွမေျပာရွာဘူးတဲ့။ သူစိတ္မေကာင္းဘူးတဲ့။ သူ႔အမွားေတြ ျပင္ခ်င္တယ္တ့။ဲ
ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း သူ႔ပါးစပ္အေျပာအဆို ႐ိုင္းစိုင္းမႈကို သိလို႔ ဘာအၾကံဉာဏ္မွ မေပးၾကဘူးတဲ့။ ဒီေန႔အလုပ္နားေတာ့ သူငယ္
ခ်င္းေတြနဲ႔ ဘုရားဖူး ထြက္လည္ရင္း ဦးပၪၥင္းႀကီး ဒီေက်ာင္းထဲမွာ ၀ါဆိုေနတယ္ဆိုလို႔ လာဖူးတာတဲ့။ ဦးပၪၥင္းႀကီးက တရားထိုင္ေနေတာ့
ေလွ်ာက္စရာရွိရင္ စာေရးထားခဲ့ဆိုလို႔ သူ႔ဘ၀အေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ ေရးခဲ့တာတဲ့။ အေမ့ေရာဂါကုဖို႔န႔ဲ သူ႔ညီမတစ္ေယာက္ကလည္း အလွျပင္
သင္တန္းတက္ဖို႔ ပိုက္ဆံလိုတယ္တ့။ဲ အဲဒါ နယ္စပ္သြားၿပီး အလုပ္သာြ းလုပ္ဖို႔၊ လုပ္သင့္လား၊ မလုပ္သင့္လားဆိုတာကို ဦးပၪၥင္းႀကီးက
ေသခ်ာတဲ့အေျဖ ထုတ္ေပးပါတဲ့။
ဦးပၪၥင္းႀကီး ဗီဒီယိုေတြ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ၾကည့္ဖူးတဲ့ လူေတြကို ေက်းဇူးရွင္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ေနတယ္ ၾကားလို႔
အကူအညီ ေတာင္းတာတဲ့။ သူ႔ဘ၀အတြက္ ေသခ်ာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လိုခ်င္တယ္တ့။ဲ အဲဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာ ေသခ်ာမႈ ျဖစ္ခ်င္တယ္တ့။ဲ
သူ႔ကို တစ္ခ်က္ေလး ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ေပးပါ ဦးပၪၥင္းတဲ့။
ေနာက္တစ္ေစာင္က ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ ေမာင္းတဲ့တစ္ေယာက္။ အသက္ (၁၇)ႏွစ္န႔ဲ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားခ်ည္းပဲ သံုးေယာက္တ့။ဲ
အႀကီးဆံုးက (၉)တန္းေရာက္ၿပီတ့။ဲ အငယ္ဆံုးက (၄)တန္းတဲ့။ သူ႔တို႔ မိသားစုငါးေယာက္ရယ္၊ ေယာကၡမႏွစ္ေယာက္ရယ္၊ အားလံုး (၇)
ေယာက္ကို သူတစ္ေယာက္တည္း ရွာေကၽြးေနရတာတဲ့။ တစ္ေနကုန္ လုပ္တာေတာင္ အလ်ဥ္မမီခ်င္ဘူးတဲ့။ ခုေလွ်ာက္ခ်င္တ့ဲ ျပႆနာ
ကေတာ့ အႀကီးေကာင္က ရန္ကုန္သြားၿပီး ေမာ္ဒယ္လ္သင္တန္း တက္ခ်င္တယ္တ့။ဲ အဲဒါ လႊတ္သင့္၊ မလႊတ္သင့္ ဦးပၪၥင္း အၾကံေပးပါတဲ့။
ဦးပၪၥင္းဆီက ‘ေသခ်ာတယ္ လႊတ္လိုက္ပါ’ လို႔ တစ္ခြန္းတည္း မိန္႔တာနဲ႔ သူ႔သားကို ေမာ္ဒယ္လ္သင္တန္း လႊတ္ပါမယ္တ့။ဲ
ေနာက္တစ္ေစာင္က ရန္ကုန္ကလာတာတဲ့။ ဦးပၪၥင္းႀကီး လူထြက္သြားၿပီ ၾကားလို႔ ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္ လာၾကည့္တာတဲ့။
သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ ဦးပၪၥင္းကို အယံုအၾကည္ မရွိခ့ဖ
ဲ ူးတဲ့။ လူ႔ဘ၀ကေန ရဟန္းဘ၀ ကူးသြားတာလည္း စတန္႔ထြင္တာ တစ္ခုပဲလို႔
စိတ္ထဲ ထားထားတာတဲ့။ ဂယက္အလႈပ္တစ္ခု ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ၿပီး မၾကာခင္ ရဟန္းဘ၀ကေန လူ႔ဘ၀ကို ျပန္ထြက္ေစရမယ္လို႔ သူတို႔
အခ်င္းခ်င္း အေပးအယူတစ္ခု လုပ္ထားတာ ရွိတယ္တ့။ဲ ဦးပၪၥင္း လူျပန္ထက
ြ ္တ့ဲ သတင္းမွန္ရင္ သူႏိုင္ၿပီတ့။ဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဦးပၪၥင္း လူျပန္
ထြက္တ့ဲ သတင္းေတြ ဆူပြက္ေနေတာ့ သူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေသခ်ာခ်င္လို႔ လာၾကည့္တာတဲ့။
ေနာက္တစ္ေစာင္က (၁၀)ရက္ တရားစခန္း၀င္ၿပီး ဒီေန႔ထြက္လာတာတဲ့။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေနလို႔ ဦးပၪၥင္းဆီ လာဖူးတာတဲ့။
ဂ်ပန္မွာ (၁၂)ႏွစ္ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီးၿပီတ့။ဲ မညႇာမတာ ၀န္ခံရရင္ေတာ့ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ သူမ်ားခိုင္းတာ လုပ္ေပးခဲ့ရတဲ့ အိုက္တိုးပေဂးဆန္
(အိုးတိုက္ပန္းကန္ေဆး) ေအာက္ေျခအလုပ္သမားပါတဲ့။ ပိုက္ဆံစုၿပီး သူ႔အေမကို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့သူပါတဲ့။ ခုေတာ့ သူ႔အေမလည္း

ဆံုးၿပီတ့။ဲ သူရွာထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ဘဏ္ထဲထည့္ၿပီး ဘဏ္တိုးနဲ႔ ဘ၀ရပ္တည္ေနတယ္တ့။ဲ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ စဥ္းစားတာ ယူမယ့္ေယာက္်ား
ဘက္က မူမမွန္တာေတြ၊ ဆက္ဆံရတာ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတာေတြ ျမင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးမွ ပိုဆိုးလာရင္ ျဖစ္လာမယ့္ဒုကၡကို မခံစား
ခ်င္ဘူးတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ႔ဘ၀အတြက္ ေသခ်ာတဲ့အေျဖ ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ တရားစခန္း၀င္ၿပီး အေျဖထုတ္ၾကည့္တာတဲ့။ ေဆြမရွိ မ်ိဳးမရွိ
တစ္ေယာက္တည္းေနရတဲ့ သူ႔ဘ၀အတြက္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္မႈေတြ ေသခ်ာဖို႔ လိုတယ္တ့။ဲ
ေနာက္ဆံုးတစ္ေစာင္က ဘာမွေလွ်ာက္စရာ မရွိပါဘူးတဲ့။ သူတို႔အားက်ဖူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္၊ အားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဘုန္းႀကီး
၀တ္တာ ေသခ်ာေနတယ္ဆိုလို႔ သီးသန္႔လာဖူး႐ံု သက္သက္ပါပဲတ့။ဲ ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္တ့ဲ ဦးပၪၥင္းႀကီးကို မ်က္စိန႔တ
ဲ ပ္အပ္ ျမင္ဖူးခ်င္
လို႔ပါတဲ့။ ဦးပၪၥင္း တရားျဖဳတ္ၿပီးတဲ့အထိ ေစာင့္ေနပါ့မယ္တ့။ဲ
ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔က စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ ည(၇)နာရီ ထိုးသြားလို႔ ဘယ္သူန႔မ
ဲ ွ မေတြ႕လိုက္ရဘူး။ သူတို႔ ေရးတဲ့စာေတြ ဖတ္
ၾကည့္ရင္း ဒီေန႔လူသားေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ သူတို႔ဘ၀ရဲ႕ ေရွ႕ေရးအေျခအေန ေသခ်ာမႈကို လိုခ်င္ေနၾကတယ္ဆိုတ့ဲ အေျဖထြက္တယ္။ ဦးပၪၥင္း
ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီေသခ်ာလားဆိုတ့ဲ အေျဖကို လိုခ်င္ေနခဲ့တာပဲ။ အသက္ (၆၂)ႏွစ္န႔ဲ ရဟန္းဘ၀ေရာက္တ့ဲ အခ်ိန္ထိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိတ့ဲ
ေသခ်ာမႈကေတာ့ “ဘယ္ဟာမွ မေသခ်ာဘူး” ဆိုတ့အ
ဲ ေျဖပဲ။ တကယ္ ေသခ်ာခ်င္ရင္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ဘာကိုမွ စြဲလမ္းေနတာမ်ိဳး မရွိေအာင္
က်င့္ႏိုင္ရင္ ၿငိမ္းေအးတဲ့လူ ျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒါလည္း က်င့္ႏိုင္မွ ေသခ်ာမွာ။
ဦးပၪၥင္း အသက္အရြယ္၊ ဦးပၪၥင္း ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ လူ႔ဘ၀ကေန ရဟန္းဘ၀ ကူးေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း
သံသရာထဲက လြတ္ေျမာက္တယ္ဆိုတ့ဲ ေသခ်ာမႈတစ္ခုကို ရယူခ်င္လို႔ပါပဲ။ ေသခ်ာတဲ့အေျဖကို ရွာေတာ့ ခုထိ ေသခ်ာေနတဲ့အေျဖက စြန္႔
လႊတ္ျခင္း ဆိုတာပဲ။ တရားက်င့္စဥ္ထဲမွာ ပါတဲ့က်င့္နည္းေတြကလည္း စြန္႔လႊတ္ျခင္းဆိုတာကိုပဲ စကားလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးၿပီး သတိေပးတယ္။
စြန္႔လႊတ္တယ္ဆိုတ့ဲ စကားကို လူတိုင္းလည္း ၾကားဖူးေနက် ျဖစ္မွာပါ။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဘာကိုမွ မစြဲလမ္းနဲ႔ ဆိုတာပါပဲ။ ျဖစ္ခိုက္မွာ ျဖတ္
တဲ့။ ေ၀ဒနာနဲ႔ တဏွာၾကားမွာ ျဖတ္တ့။ဲ ခံစားရင္ ဒုကၡျဖစ္တတ္လို႔ မခံစားနဲ႔ ျဖတ္တ့။ဲ အဲဒီက်င့္စဥ္ေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ စြန္႔လႊတ္ျခင္းေတြပါပဲ။
ဦးပၪၥင္း

ေျပာခ်င္တာကေတာ့

သတၱ၀ါေတြထဲမွာ

အသိဉာဏ္အႀကီးဆံုး

သတၱ၀ါဟာ

လူပဲ။

အသိဉာဏ္

အနည္း၊

အမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔သူ အားလံုးကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတ့အ
ဲ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာ
လုပ္ခြင့္ရွိတာ လူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးကေတာ့ အသက္ရွငေ
္ နတဲ့ အခ်ိန္ကေန မေသခင္ အခ်ိန္ထိပဲ ရွိတယ္ဆိုတာ
သိေစခ်င္တယ္။

အနား

လည္ႏိုင္ဆံုး

ဥပမာေပးၿပီး

ေျပာရရင္

ဘယ္လိုလူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္

ေသသြားရင္၊

ေသတဲ့လူရဲ႕

အေလာင္းကို

အလကားေပးရင္ေတာင္ ယူမယ့္လူ မရွိပါဘူး။ ၾကက္ကေလးေတြ၊ ၀က္ကေလးေတြလို တိရစာၦန္ေတြ ေသလို႔ အလကားေပးရင္ေတာ့
ခ်က္စားဖို႔ ယူမယ့္လူရွိတယ္။ ဆိုလိုတာက ေတာ့ လူဟာေသသြားရင္ တိရစာၦနေ
္ တြေလာက္ တန္ဖိုး မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့
မေသခင္အခ်ိန္မွာ လုပ္လို႔ရသေလာက္ လုပ္ပါ။ လုပ္ ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ပါ။
ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ အခ်ိန္တစ္ခုဟာ လူတိုင္းလို ကူညီပူးေပါင္းေပးဖို႔ ေစာင့္ေနတယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္ဖို႔ ခုခ်ိန္ကစၿပီး အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေပးရတဲ့ သဘာ၀တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ လိုခ်င္တ့ဲ
အခ်ိန္ကို ေရာက္ဖို႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ထိုင္ေစာင့္ေနမယ့္အစား ခုခ်ိန္ကစၿပီး တကယ္ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ရရွိေနတဲ့ အခုပစၥဳပၸန္ကာလအခ်ိန္ကို လုပ္
ႏိုင္သမွ် ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္စြမ္းအားေတြ ထုတ္သံုးၿပီး အလုပ္တစ္ခု လုပ္ေနလိုက္ပါ။

လုပ္စရာအလုပ္ကို မရွိဘူးဆိုတ့ဲ အရြဲ႕တိုက္စိတ္န႔ဲ ဆင္ေျခေပးတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဘာမွလုပ္စရာ မရွိရင္လည္း ကိုယ့္
စိတ္ကိုယ္ ထိန္းႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတ့ဲ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း စာေမးပြဲတစ္ခုကို ေျဖၾကည့္ေနလိုက္ပါ။ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္လို႔ သိလိုက္ရမယ့္ တစ္ခုက
ေတာ့ ဘယ္အရာမွ အၾကာႀကီး မဟုတ္ဘူးဆိုတ့ဲ ေသခ်ာမႈပဲ။ အဲဒီ ေသခ်ာမႈဟာ လူေတြလိုခ်င္ေနတဲ့ အေသခ်ာဆံုး ေသခ်ာမႈပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္
မယ္။ ဒီေသခ်ာမႈကို သိရင္ ကိုယ့္အသိဉာဏ္ကို ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေရာက္ရွိလာမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားတာဟာ
အေသခ်ာဆံုး ေသခ်ာမႈပါပဲ။
ဦးကိတၱိသာရ

