အပိုင်း ( ၁၃၉ )

သင က နမ

ထိုေလှာင်ချိင့်၏ အလယ်၌ အိုင်ရရှိသူသာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပီး
ံးနိမ့်သူသည် ေသဆုံးသွားကရ၏။
စစ်ေြမြပင်တစ်ခုသို အမှန်တကယ် ေရာက်ရှိေနသည့် ပမာ ြဖစ်ေန
သည် ။
ေကာင်းကင်တိမ်တိုက် ကိုးခုေဒသ၌ သိုင်းပညာရှင်များ သည် ေလး
စားြခင်း ခံကရ၏။ အသက်ှင့် ရင်း၍ သိုင်းပညာ တိုးတက်ရန် ကံ
ေဆာင်ကသည် ။ သိုင်းပညာ လမ်းစဉ်၌ လက်စားေချ စိန်ေခမေတွှင့်
ြပည့်ေနပီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမသာ ေအာင်ြမင်မအတွက် ေသာ့ချက်တစ်
ခု ြဖစ်ေနေပသည် ။
"အကျဉ်းသား သတ်ကွင်းရဲ စည်းမျဉ်းေတွကဘာလဲ "
လင်းဖန်က ေမးြမန်းလိုက်၏။
"ေလှာင်ချိင့်ကို တာဝန်ယူတဲ့ တစ်ေယာက်က ဘယ်သူနဲ တိုက်ခိုက်
ရမယ်ဆိုတာ ေကညာတယ်။ သူက လူေတွကို အဆင့်တူတဲ့ အြခားသိုင်း
ပညာရှင် ဒါမှ မဟုတ် ေတာိုင်းေကာင်နဲ တွဲေပးေလ့ရှိတယ်။ အဲဒီလိုမှ

မဟုတ်ရင် တိုက်ပွဲဟာ တစ်ဖက်သတ် ဆန်ေနလိမ့်မယ် "
ဝမ်ေအာ်ရယ်က ရှင်းြပလိုက်၏။
လင်းဖန် ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်သည် ။ အကယ်၍ အဆင့်တူသူ တစ်
ေယာက်ှင့် သာ တွဲဖက်မေပးဘူးဆိုလင် လူအများ စုမှာ ေလှာင့်ချိင့်အ
တွင်းသို ဝင်ရဲကလိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။
"ဒါနဲ ဒီေလှာင်ချိင့်ထဲမှာ မင်းံးနိမ့်သွားပီဆိုရင် ေသြခင်းတရားက
ေရာက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါေပမဲ့ အိုင်ရရှိခဲ့ရင်ေတာ့ သန်စင်ြခင်း ေကျာ
က်တုံးေတွ

အများကီး

ရရှိလိမ့်မယ်။

အဲဒီအတွက်ေကာင့်

သင်တန်းေကျာင်းရဲ ေကျာင်းေတာ်သား အများ စုဟာ ဒီေနရာကို
လာပီးတိုက်ခိုက်ကတယ်။ ရရှိလာတဲ့ သန်စင်ြခင်း ေကျာက်တုံးေတွကို
စိတ်စွမ်းအား ေလ့ကျင့်ရာ ေမာ်စင်မှာ အသုံးြပကတယ်။ ဒီလိုအြခင်းအ
ရာက သူတို ရဲ သိုင်းပညာကို အလျင်အြမန် အစွမ်းထက်ြမက် ေစသလို
အရာယ်လည်း အရမ်းများ တယ် "
"ေသြခင်းတရားကို ထပ်ခါထပ်ခါ စိန်ေခြခင်းဟာ အသန်မာဆုံး လူ
တစ်ေယာက်ြဖစ်ဖို အေကာင်းဆုံး နည်းလမ်းပဲ။ အရာယ်ရှိတဲ့ အေြခ
အေနေတွမှာ ေသဆုံးြခင်းနဲ ကံေကာင်းြခင်းဟာ ဒွန်တွဲေနတယ် "
ဝမ်ေအာ်ရယ်က တည်ကည်စွာြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
ဝမ်ေအာ်ရယ်၏ အသံက ဤေနရာသို မကာခဏ လာေရာက်သည့်
ပုံေပါက်ေနသြဖင့် လင်းဖန် အံ့ဩသွားရသည် ။ မိန်းမပျိေလး တစ်
ေယာက်ကဲ့သို မျက်ှာှင့် အားွဲသည့် ဟန်ရှိေသာ ေယာက်ျားေလး တ
စ်ေယာက်က ဤကဲ့သိုေနရာကို လာသည် ဆိုြခင်းမှာ စိတ်ကူး၍ ပင် မရ
ိုင်ေသာ အရာတစ်ခုြဖစ်ေလ၏။

သူတို သည် ဆက်လက် ေလာက်လှမ်းလာရာ ေရာက်ရှိေနေသာ ေန
ရာတိုင်းမှ ပင် ေလှာင်ချိင့်အတွင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ြမင်ေနရ၏။
ေလှာင်ချိင့်သည် အလွန်ကီးမားလှပီး အတွင်းထဲမှ လူများကို ေကာ
င်းကင်ှင့် နံရံတစ်ချပ် ြခားလိုက်သလို ြဖစ်ေစသည် ။
ေလှာင်ချိင့်အတွင်းကို

ှစ်မျိးပိုင်းြခားထား၏။

တစ်ခုသည်

လူအချင်းချင်း တိုက်ပွဲများ ြဖစ်ပီး ကျန်တစ်ခုမှာ လူှင့် ေတာိုင်းေကာ
င် တိုက်ပွဲများ ြဖစ်ေပသည် ။ ၎င်းေနရာှစ်ခုကို ပွဲကည့်စင်များ ြဖင့်
ပိုင်းြခားထားေလ၏။ ေရာက်ရှိလာေသာ လူများ အေနြဖင့် မိမိှစ်သက်
ရာ တိုက်ပွဲကို ကည့်ိုင်ေပသည် ။
ထိုစဉ် လင်းဖန်တို ၏ ေရှမှာ ရှိေနေသာ လူအုပ်စုသည် လင်းဖန်တို
အား လှည့်ကည့်လာ၏။
ဝမ်ေအာ်ရယ်သည်

သူ၏

အကျအိတ်ထဲမှ

သန်စင်ြခင်း

ေကျာက်တုံးေြခာက်တုံးကို ထုတ်ယူလိုက်ပီး ထိုသူတို ကို ဝင်ခေပး လို
က်ေလ၏။
"ပထမဆုံးတန်းက ဆယ်ခုံအတွက် ေဈးကီးေပမယ့် တိုက်ပွဲေတွကို
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြမင်ိုင်တယ် "
ဝမ်ေအာ်ရယ်က ေြပာလိုက်ရာ လင်းဖန် အံ့အားသင့်သွားပီး ြပန်လ
ည် ေြပာဆိုလိုက်သည် ။
"လူတစ်ေယာက်ကို အလယ်အလတ်အဆင့် သန်စင်ြခင်း ေကျာက်
တုံး တစ်တုံးလား။ ဒါဟာ ေကာက်စရာ ေကာင်းလိုက်တဲ့ ေဈးပဲ။
ေဈးကီးလွန်းတယ် "
အလယ်အလတ်အဆင့် သန်စင်ြခင်း ေကျာက်တုံးသည် ေကာင်းကင်

ဘုံ သင်တန်းေကျာင်း၏ စိတ်စွမ်းအား ေလ့ကျင့်ရာ ေမာ်စင်ရှိ အထပ်
ေလးထပ်မှ ဆယ်ထပ်ေြမာက်အထိ တစ်လကာအသုံးြပရန် လုံေလာက်
သည် ။ သိုြဖစ်ရာ နည်းပါးလှေသာ တန်ဖိုးမဟုတ်ေပ။
" မဟုတ်ဘူး ။ အဲဒါက ေဈးမကီးဘူး။ ေဈးေတာင်ချိေနတယ်။ ဒီ
ေနရာကို လာပီးေတာ့ အေကာင်းဆုံး ပွဲကည့်စင် ထိုင်မယ့်လူေတွက
ဘယ်လိုလူမျိးေတွလဲ ဆိုတာသာ ခဏေလာက် စဉ်းစားကည့်လိုက်.. "
"ေလှာင်ချိင့်ထဲကို

ဝင်ပီးတိုက်ခိုက်မယ့်

လူေတွနဲ

သန်စင်ြခင်း

ေကျာက်တုံးေတွ အများကီးပါမယ့် ချမ်းသာတဲ့ လူေတွပဲ "
လင်းဖန်က ြပန်လည်ေြဖကား လိုက်၏။
"မင်းေြပာတာမှန်တယ်။ ဒါ့အြပင် ေလှာင်ချိင့်ထဲမှာ တိုက်ပွဲတစ်ခု
ကို ိုင်ရင် အနည်းဆုံး အလယ်အလတ်အဆင့် သန်စင်ြခင်းေကျာက်တုံး
ဆယ်တုံးရမယ်။ ံးနိမ့်သွားခဲ့ရင်ေတာ့ ေသဆုံးသွားမှာ ြဖစ်တဲ့ အတွက်
သန်စင်ြခင်း ေကျာက်တုံးဆိုတာလည်း သူတို အတွက် မလိုအပ်ေတာ့
ဘူးေလ "
ဝမ်ေအာ်ရယ်က ရှင်းြပလိုက်၏ ၊ ထိုေနာက် ပွဲကည့်စင်၏ တတိယ
အတန်းကို န်ြပလိုက်ပီး
"အဲဒီေနရာမှာ ထိုင်ကရေအာင် " ဟူ၍ ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
"ေကာင်းပီ "
လင်းဖန်က

ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်၏။

ပထမဆယ်တန်း၌

လူအများကီး ရှိမေနေပ။ ထိုအြပင် ေလှာင်ချိင့်အတွင်းသို ဝင်ေရာက်ချ
င်သူများ ှင့် သန်စင်ြခင်း ေကျာက်တုံးကို အလုံအေလာက် အသုံးြပိုင်
သည့် လူများကိုလည်း ရှာေတွရန် ခက်ခဲေနသည် ။

လင်းဖန် ထိုင်လိုက်ေသာအခါ တိုက်ပွဲက ပီးေနေပပီ။
ေလှာင့်ချိင့်အတွင်း၌ ကန်တစ်ေယာက်သည် သူပိင်ဘက်၏ ဝမ်းဗို
က်ထဲသို ထိုးသွင်းလိုက်ပီး ှလုံးကို ဆွဲထုတ်ယူ လိုက်ေလ၏။ ၎င်းြမင်
ကွင်းသည် ေသွးပျက်ေချာက်ချားဖွယ်ရာ ေကာင်းေနသည် ။ ကန်သည်
ှလုံးကို လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုလျက် ေလေပေြမာက်ြပေနရာ ေသွးများက
သူလက်ေတွကားမှာ စီးကျေနေလ၏။
သိုေသာ် လူအားလုံးက ထိုကဲ့သို ြမင်ကွင်းမျိးကို ကည့်ချင်ေနက
တာ

ြဖစ်သည်

။

သူတို

သည်

ေသွးပျက်ဖွယ်

ြမင်ကွင်းေကာင့်

စိတ်လပ်ရှားစွာ ေအာ်ဟစ်ေနကေပ၏။
လျန်ေဖးှင့် ကျင်းယွမ်တို မှာ မျက်ေမှာင်ကတ်သွားရပီး ေအာ့ှ
လုံးနာေနကသည် ။ လင်းဖန်သည် တည်ငိမ်ေနေသာ်လည်း သူစိတ်တွ
င်းမှာ မူ ထိုြမင်ကွင်းေကာင့် စိတ်မသက်မသာ ြဖစ်ေနရ၏။ ဤကမာမှ
အစွမ်းနိမ့်ကျသူအတွက် ေနရာမရှိေပ။ အစွမ်းနည်းသူသည် အထင်အြမ
င်ေသး တ်ချခံရေပသည် ။ ထိုသေဘာတရားှင့် အလိုက်သင့် ေြပာင်း
လဲိုင်ရန် လင်းဖန်ကိးစားေနရ၏။
"မင်းရဲ အစွမ်းကို ယုံကည်စိတ်ချမ မရှိဘူးဆိုရင် ေလှာင်ချိင့်ထဲကို
ဝင်တာက အသုံးမဝင်ဘူး "
လင်းဖန်က ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ရင်း ေတွးေနမိ၏။
"လင်းဖန်... မင်းနဲ အဆင့်ချင်း အတူတူဆိုရင် ေတာိုင်းေကာင် ဒါမှ
မဟုတ် သိုင်းပညာရှင်တစ်ေယာက်... အဲ့ထဲက ဘယ်ဟာနဲ ပိုတိုက်ခိုက်
ချင်လဲ "
ဝမ်ေအာ်ရယ်က သိချင်စိတ်ြပင်းြပစွာ ေမးလာသည် ။

"ေတာိုင်းေကာင် "
လင်းဖန်က မဆိုင်းမတွ ြပန်လည်အေြဖေပးလိုက်၏။
လင်းဖန်၏ အေြဖေကာင့် ဝမ်ေအာ်ရယ်မှာ အံ့အားသင့် သွားရေသာ်
လည်း ချက်ချင်းပင် ြပံးလိုက်ပီး
"မင်းေြပာတာ မှန်တယ်။ အဆင့်ချင်းတူတဲ့ ေတာိုင်းေကာင် တစ်
ေကာင်ဟာ သိုင်းပညာရှင် တစ်ေယာက်ထက် ပိုအစွမ်းထက်ြမက်တယ်
လို လူအများ စု ေတွးကတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေလှာင်ချိင့်ထဲမှာ ေတာ့ မဟုတ်
ဘူး ။ ကန်ေတွဟာ သူတို ဘယ်အချိန် ေသရမလဲဆိုတာ မသိလာတဲ့ အ
ခါ

ေတာိုင်းေကာင်ေတွထက်ေတာင်

ရက်ရက်စက်စက်

တိုက်ခိုက်လာကတယ်။ ေချာက်ချားစရာ မွန်းစတားေကာင်ေတွထက်
ပိုပီး ေကာက်စရာေကာင်းလာခဲ့တယ်"
"တစ်ခါတစ်ရံမှာ မင်းဟာ မင်းရဲ ပိင်ဘက်ထက် အစွမ်းထက်ြမက်
တယ်လို ထင်ေပမယ့် ေလှာင်ချိင့်အတွင်းမှာ ေတာ့ မတူညီေတာ့ဘူး။
ေနာက်ဆုံး ကျန်ရစ်ေနမယ့်လူဟာ မင်းြဖစ်လိမ့်မယ်လို အာမ,မခံိုင်ဘူး
"
အသက်ရှင်သန်ရန်အတွက် လူေတွက အရာအားလုံးကို လုပ်ရန် အ
ဆင်သင့် ြဖစ်ေနေပပီ။
လင်းဖန်သည် သူ၏ ေခါင်းကိုခါလိုက်ပီး
"မင်းေြပာတာမှန်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ငါ့ရဲ ေရွးချယ်မကေတာ့ အဲဒီလို
မဟုတ်ဘူး "
"အမ်.....ဘယ်လို..ေသချာလား"
ဝမ်ေအာ်ရယ် အလွန်အံ့အားသင့်သွားရသည် ။

"ေသချာတာေပါ့ " လင်းဖန်ကေြပာလိုက်ပီး ဆက်လက်၍
"သိုင်းကန်ေတွဟာ ကန်ေတွဆိုေပမယ့် သူတို အားလုံးဟာ လူေတွ
ပဲ။ ငါ့ကိုရန်စေစာ်ကားတာ မရှိသေရွ သူတို ဟာ ှစ်လိုဖွယ်ေကာင်းတဲ့
လူေတွ.. "
လင်းဖန်၏ ြပန်လည်အေြဖစကားေကာင့် ဝမ်ေအာ်ရယ်မှာ ဆွံအ
သွားရပီး မျက်ှာထက်၌ ထူးဆန်းသည့် အရိပ်အေယာင်များ ြဖတ်သန်း
သွားသည် ။
"သိုင်းကန်ေတွဟာ အလွန်ရက်စက် ကမ်းကတ်တဲ့ လူေတွလို မင်း
ထင်ေနလိမ့်မယ်။ ဒါေပမဲ့ ေလှာင်ချိင့်ထဲ ဝင်တဲ့ လူေတွကို သူတို
သတ်ြဖတ်ရတာဟာ သူတို အတွက် မတတ်သာလို လုပ်ေနကရတာပဲ။
သိုင်းကန်ေတွကို သန်စင်ြခင်း ေကျာက်တုံးအနည်းငယ်အတွက် လာ
ေရာက်တိုက်ခိုက်တဲ့

လူေတွကေတာ့

မှားယွင်းတဲ့

လုပ်ရပ်ကို

လုပ်ေနကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ငါကေတာ့ ငါနဲ ငါ့ရဲ မိတ်ေဆွေတွကို မထိပါး
လာမချင်း ဘယ်သူကိုမှ မမုန်းသလို ဘယ်သူမှ လည်း မသတ်ြဖတ်ိုင်
ဘူး။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် ငါ့စိတ်ထဲမှာ လိပ်ြပာမလုံသလို ခံစားေနရတ
ယ် "
လင်းဖန်သည် သူကိုယ်သူ လူေကာင်းတစ်ေယာက်ဟူ၍ သတ်မှတ်
ထားြခင်း မရှိသလို ကမာကီးကိုလည်း တစ်ေယာက်တည်း ကယ်တင်ို
င်သည် ဟူ၍ ယူဆေနေသာ လူတစ်ေယာက် မဟုတ်ေပ။ သိုေသာ် လူကျ
င့်ဝတ်ှင့် အညီ သူေနထိုင်၏။ သိုင်းပညာလမ်းစဉ်၌ ေကာင်းမွန်ေသာ စိ
တ်အကျင့်အကံတို သည် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမတို ကဲ့သို အေရးကီးသည်
ဟူ၍ လင်းဖန်ယူဆသည် ။
လင်းဖန်၏

စကားများကို

ကားရေသာအခါ

ဤေနရာှင့်

ပတ်သက်ပီး တစ်စုံတစ်ခု လွဲမှားေနတယ်ဆိုတာကို ဝမ်ေအာ်ရယ် ပထ
မဆုံး သတိြပမိလာသည် ။ ဤလူများ သည် သိုင်းကန်များ ြဖစ်ေနခဲ့လ
င်ေသာ်မှ လူေတွပဲေလ....
သိုေသာ် ဤကမာေြမမှာ ေတာ့ လင်းဖန်ကဲ့သို ေမတာထားတတ်သူ
အလွန်နည်းပါး၏။ ဤပတ်ဝန်းကျင်မှာ ေမွးဖွားလာခဲ့ကပီးေနာက် သူ
တို သည် ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ လူများ အြဖစ်သို ပုံသွင်းခံခဲ့ကရ
သည် ။
လူအများ စု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အစွမ်းထက်ဆုံး လူတစ်
ေယာက် ြဖစ်လာရန်ပင်။ မည်မေငွကုန်ပါေစ.. ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်
အြခားလူများကို သတ်ြဖတ်လာက၏။ လူေတွကို သတ်ြခင်းက သူတို
အတွက် သာမန်ကိစတစ်ခုသာ ြဖစ်ေလသည် ။
"မင်းေြပာတာေကာင်းတယ်...။ ေနာက်ဆိုရင် ေတာိုင်းေကာင်ေတွ
နဲ ပဲ ငါတိုက်ခိုက်ေတာ့မယ် "
ဝမ်ေအာ်ရယ်က ြပံး၍ ေြပာလိုက်၏။ ထိုစဉ် သူတို ေနာက်မှ အသံ
တစ်သံထွက်ေပ လာေလသည် ။
"တပ်သားအမျိးအစား

ေကျာင်းသားေလးေတွ..

မင်းတို

က

ကမာေြမရဲ သေဘာသဘာဝကို မကိက်ဘူးဆိုရင် ေမတာကုဏာထား
တဲ့ ပုံစံကို ဘယ်အချိန်မှာ ေြပာင်းလဲေတာ့မှာ လဲ။ ဟားဟား... ရယ်စရာ
ေကာင်းလိုက်တာ "
ဝမ်ေအာ်ရယ်ှင့် လင်းဖန်တို သည် လှည့်ကည့် လိုက်ေသာအခါ
ေတာက်ေြပာင်ေသာ အဝတ်အစားများ ဝတ်ထားသည့် လူတစ်စုကို
ေတွြမင်လိုက်ရေလ၏။ သူတို ၏ ပုံစံေတွက ေမာက်မာဝံ့ကွားသည့် ပုံ
ေပေနသည် ။

"အရာရှိ ေကျာင်းသားေတွ "
လင်းဖန် မျက်ေမှာင်ကတ်သွား၏။ သူတို အထဲက ေကျာင်းသားတ
စ်ေယာက်ကို သူသိေန၏။ ထိုလူမှာ သူပါးိုက်ခဲ့ေသာ ပိုင်ကျဲပင် ြဖစ်
ေလသည် ။
***

