အပိုင်း(၂၀၉)

စွ န်း ချင်း ရွ ယ် မှာ ယန်ချန်အေပ သူမ၏ ခံစားချက်အား ဖွင့်ဆိုရန်
လာေရာက်ြခင်း ြဖစ်သည် ။ ယခင်က သူမအေပ ကင်နာေွးေထွးမ
ေပးခဲ့ေသာ နတ်သမီးရှီှင့် ယှဉ်ပိင်ကာ သူ၏ တာအိုလက်တွဲေဖာ် ြဖစ်
လိုသည် ။ သူမသည် ယန်ချန်ထံမှ ေဝဝါးေသာ အေြဖသာ ရရှိခဲ့သည် ။
သိုေသာ် စိတ်သက်ရာ ရမှင့် အတူ ကျင့်ကံမအား အာုံစိုက် လုပ်ေဆာ
င်ချင်ေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့် သူမ ဂိုဏ်းသိုြပန်သွားခဲ့သည် ။
ယန်ချန်က စွန်းချင်းရွယ်အား ြပန်လတ်ပီးေနာက် စိတ်ပ်ေထွးမ
များအား ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်၏။ အချိန်အတန်ကာ စဉ်းစားပီးေနာက်
ြပင်ပသို ထွက်ခွာြခင်း မြပပဲ ဒုတိယရက်စက်ေသာ ယန်ြခံဝင်းတွင် အာ
ုံစိုက် ကျင့်ကံြခင်းက ပိုမို သင့်ေတာ်သည် ဟု ဆုံးြဖတ်လိုက်၏။
ယန်ချန်က တံခါးပိတ် ကျင့်ကံြခင်းမှ ြပန်ထွက်လာေသာ စီနီယာအ
စ်မေတာ် ကုန်းစွန်းလင်ထံသို အလည်အပတ် သွားေရာက်ခဲ့သည် ။ သူမ
က ေကာင်းယွဲကဲ့သိုပင် မိန်းမပျိများ ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကံေကာင်းေသာ
သူ၏ ကံအား ကျီစယ်ခဲ့သည် ။ သိုေသာ် သူမက ထိုအေကာင်းအား များ
စွာ မေြပာခဲ့ေပ။ သူမ အသုံးြပရန်ှင့် ရရှိိုင်ေသာ ဝကပါပညာရပ် စာ
အုပ်များကို လမ်းန်ေပးရန် သူအား ေတာင်းဆိုခဲ့သည် ။ ထိုေနာက် သူ
မ၏ ေလ့လာမအား ြပန်လည် စတင်ခဲ့သည် ။

ယန်ချန်က ဒူမင်ချင်းှင့် ဝမ်ယွမ်တို ထံသို အလည်အပတ် သွားေရာ
က်ခဲ့သည် ။ ယန်ချန်က သူှင့် ရင်းှီးသူတိုင်းထံသို လည်ပတ်ကာ လမ်း
န်မ ေပးုံသာမက၊ ဒာရီလာ ေဆးပင် တချိအား ေပးအပ်ခဲ့သည် ။
စီနီယာ အနည်းငယ်မှာ သူအား ေကျးဇူးတင်ခဲ့ကသည် ။
တြခားတစ်ဖက်တွင်

နန်းေတာ်ေခါင်းေဆာင်မှာ ယန်ချန်၏ ဒုက

အား စိုးရိမ်ပူပန်မ ြဖစ်မေနခဲ့ေပ။ သူ၏ အစီအစဉ်များ ေအာင်ြမင်လိမ့်မ
ည်ဟု ယုံကည်ေနခဲ့သည် ။
သူ၏ ဆရာဘိုးဘိုး ဝမ့်ယုံမှာ သက်ရှိဓားပျံအတွက် ချီလင်ဦးချိအား
သွန်းလုပ်သန်စင်ေနခဲ့၏။ သူသည် တံခါးပိတ် သွန်းလုပ်ေနြခင်းမှ ထွက်
ခွာလာြခင်း မရှိေသးေပ။ ထိုေကာင့် ယန်ချန်မှာ ဆရာဘိုးဘိုးထံမှ တာ
အိုလက်တွဲေဖာ် ကိစှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကံာဏ် မရရှိိုင် ြဖစ်ေနခဲ့သ
ည် ။
ယန်ချန်က သူ၏ ဆရာမှင့် စကားထပ်မံ ေြပာဆိုခဲ့၏။ ထိုေနာက်
တံခါးပိတ် ကျင့်ကံြခင်းအား စတင်ခဲ့သည် ။
အမာရွတ်ထံမှ ရရှိခဲ့ေသာ သတမအစစ်အမှန် သတချီသည် သူ
အတွက် အလွန် အသုံးဝင်၏။ ယခင်က သူ ထပ်မံ ြမင့်မားသွားေသာ
နယ်ပယ်အား တည်ငိမ်ေစရန် ကိးစားေနရေသာေကာင့် အသုံးြပိုင်
ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။ သိုေသာ် ေဆးလုံးသန်စင်ြခင်းှင့် အချိန်ကာြမင့်စွာ ခရီး
သွားပီးေနာက် သူ၏ သတမသတ စိတ်ဝိညာဉ် စွမ်းအားများကို အဆင့်
ြမင့်တင်ရန် အချိန်ေရာက်ပီကို ယန်ချန်က သိနားလည်ခဲ့သည် ။
ဤကာလအတွင်း ေကာင်းကင်ဟိန်းမှာ သူကိုသူ ပျိးေထာင် ေနခဲ့သ
ည် ။ ယန်ချန်က တံခါးပိတ် ကျင့်ကံြခင်း မဝင်ေရာက်မီ ေကာင်းကင်
ေခွး၏ ေသွးအဆီအှစ် ဇွန်းှစ်ဇွန်းစာ တိုက်ေကးခဲ့သည် ။ မကာမီ

ေကာင်းကင်ဟိန်း၏ ခာကိုယ်တစ်ခုလုံး စွမ်းအင်ေသွးေကာများ ယှက်
သန်းလာကာ ထပ်မံ သတိလစ်သွားသည် ။ ယခင်အကိမ်ှင့် ယှဉ်လင်
ေကာင်းကင်ဟိန်း၏ စွမ်းအင်ေသွးေကာများမှာ ပိုမို ထင်ရှားကာ သန်စ
င်လာ၏။
ယန်ချန်က ေကာင်းကင်ဟိန်း၏ အသွင်ေြပာင်းလဲေနမအား ကည့်
ရင်း ေကျနပ်အားရ ြဖစ်ေနခဲ့သည် ။ ေနာက်ဆုံးတွင် သူ ရင်ဆိုင်ရမည့်
ရန်သူများအား ေတွးေတာမိချိန် သူ၏ စိတ်ခံစားမများက ြပတ်သားလာ
၏။ လျင်ြမန်စွာြဖင့် သူ၏ ကျင့်ကံမအား ဝင်ေရာက်ခဲ့သည် ။
သူ၏ ထံတွင် သတမအစစ်အမှန် သတ ကျင့်စဉ် ရှိ၏။ သတမ
အစစ်အမှန် သတချီအား ရရှိပီးေနာက် ၎င်းအား ကျင့်ကံရန် အခက်အ
ခဲ မရှိေတာ့ေပ။
ယန်ချန်က အမာရွတ်ထံမှ ရရှိထားေသာ ေကျာက်စိမ်းပုလင်းအား
ထုတ်ယူလိုက်ကာ

တားြမစ်စည်း

တံဆိပ်များကို

ဖယ်ရှားလိုက်၏။

သတမအစစ်အမှန်

သတချီ

တစ်ခုပီး

တစ်ခု

အှစ်သာရများများ

သည် ပုလင်းှတ်ခမ်းဝမှ ထွက်ေပလာ၏။
ယန်ချန်က ေလထဲတွင် ရှိေနေသာ သတမအစစ်အမှန် သတချီ
အှစ်သာရများကို ှာေခါင်းြဖင့် စုပ်ယူပီးေနာက် သတမအစစ်အမှန်
သတကျင့်စဉ်အား စတင် ကျင့်ကံခဲ့သည် ။ သူ၏ စိတ်အစဉ်မှာ လိင်းတံ
ပိုးထန်ြခင်း မရှိပဲ အလုံးစုံ ငိမ်သက်ေနခဲ့သည် ။
သတမအစစ်အမှန် သတချီ အှစ်သာရများ သည် သူ၏ သတမ သ
တ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားများ အတွင်း စတင် စိမ့်ဝင်ပျံှံ သွားကာ
အသွင်ေြပာင်းလာ၏။ သတမအစစ်အမှန် သတချီ အှစ်သာရများက ၎
င်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားများကို စတင် ဖိှိပ်ကာ အ

စားထိုး ေနရာယူလာသည် ။
အချိန်ငါးလ ကာပီးေနာက် ယန်ချန်၏ သတမသတ စိတ်ဝိညာဉ်စွ
မ်း အား မှာ သတမအစစ်အမှန် သတချီစွမ်းအား အြဖစ်သို အသွင်
ေြပာင်းလဲ သွားခဲ့သည် ။
သိုေသာ် အသွင်ေြပာင်းလဲပီးေနာက် သတမသတ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်း
အား ကိုးဆယ်ရာခိုင်ှန်း ကုန်ခန်းသွားသည် ။
သိုေသာ် သူ၏

ယခင် သတမသတ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားထက်

လက်ရှိ သတမအစစ်အမှန် သတချီစွမ်းအားသည် ပိင်ဘက်ကင်းသည်
။
ဟန်ချက်ညီမ အေြခအေနသို ေရာက်ရှိရန် သူ၏ တြခားေသာ စိတ်ဝိ
ညာဉ်စွမ်းအား ကိုးမျိးမှာ ေကျာက်စိမ်းပုလင်းမှ သတမအစစ်အမှန် သ
တချီအား စုပ်ယူိုင်ရန် ကူညီခဲ့သည် ။ ထိုေကာင့် သူ၏ သတမသတ စိ
တ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားမှာ လျင်ြမန်စွာ အားြပည့်လာ၏။
ေကျာက်စိမ်းပုလင်းမှ သတမအစစ်အမှန် သတချီမှာ အလုံးစုံ စုပ်
ယူြခင်း ခံလိုက်ရ၏။ အမာရွတ်၏ သတမအစစ်အမှန် သတချီအား များ
ြပားစွာ စုေဆာင်းခဲ့ြခင်းက ကံေကာင်းမ တစ်ခု ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့်
ယန်ချန် စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကို အလုံးစုံ အသွင်ေြပာင်းလဲ ိုင်ေစခဲ့
သည် ။
ထိုေနာက် ေြမေအာက် စွမ်းအင်ေကာမှ အရှိန်အဟု န် ြပင်းစွာြဖင့်
အားြဖည့် ကူညီခဲ့သည် ။ စုပ်ယူြခင်းှင့် အသွင်ေြပာင်းြခင်းတို ြပလုပ်
ပီးေနာက် သူ၏ ယခင် သတမသတ စွမ်းအင်အဆင့်သို ြပန်လည်ရရှိ
ရန် ြဖည်းညင်းစွာ ထူေထာင်ေနခဲ့သည် ။

အရည်အေသွး ြမင့်တင်ထားေသာ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအား များ သည်
ြဖည်းညင်းစွာြဖင့် စတင် ြဖည့်တင်းလာ၏။ ထိုကဲ့သို ြဖည့်တင်းေနချိန်
အေတာအတွင်း ယန်ချန်၏ အသိပင်လယ်မှာ ထပ်မံ အသွင်ေြပာင်းလဲ
သွားသည် ။
ပမ ေြမဆီလာတွင် ုတ်တရက် ေရမန်များ စိမ့်ဝင် ပျံှံလာသည် ။
ေရမန်များ သည် သတမသတသာ ြဖစ်သည် ။ ယင်းက ဓာတ်ကီးငါးပါး
၏ အြပန်အလှန် ဆက်ယ်မ ြဖစ်ေသာ ေြမကီးမှ သတအား ေမွးဖွား
ြခင်း ြဖစ်သည် ။
ထိုေြပာင်းလဲမများ ှင့် အတူ ယန်ချန်၏ ခာကိုယ်အတွင်းရှိ စိတ်ဝိ
ညာဉ် စွမ်းအားများမှာ စတင် အသွင်ေြပာင်းသွားသည် ။ လွန်ခဲ့ေသာ
ှစ်များ အတွင်း သူသည် ပမအစစ်အမှန် ေြမချီဓာတ်အား ကျင့်ကံခဲ့
ပီး ြဖစ်သည် ။ ယခုအချိန်တွင် သတမသတ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားသည်
ူးသွပ်ဖွယ် ေကာင်းေလာက်ေအာင် တိုးပွားလာသည် ။
သူ၏ အသိပင်လယ် အရွယ်အစားမှာ ေနာက်တစ်ကိမ် ကျယ်ြပန်
လာ၏။ သူ၏ အသိပင်လယ်မှာ မူလက တစ်ရာမူ အကျယ်အဝန်းသာ ရှိ
ခဲ့၏။ ယခုအချိန်တွင် တစ်ရာ့ငါးဆယ်မူ အထိတိုင် ကျယ်ြပန်သွားသည်
။ ထိုေနာက် အေစာပိုင်း စိတ်ဝိညာဉ်အဆင့်အား တိုက်ိုက်ချိးဖျက်ကာ
အလယ်အလတ် စိတ်ဝိညာဉ်အဆင့်သို ေရာက်ရှိသွားခဲ့သည် ။
ထိုအဆင့်တွင် ယန်ချန်၏ နတ်ဘုရားစိတ်ဝိညာဉ် ကိးမင်များ
သည် ဒုတိယရက်စက်ေသာ ယန်ြခံဝင်း၏ ဆယ်မိုင် ပတ်ပတ်လည် တစ်
ခွင်လုံးအား လမ်းြခံထားိုင်ပီ ြဖစ်သည် ။ ထိုဧရိယာအတွင်းရှိ မည်သ
ည့် အရာကမှ ယန်ချန်အား ဖုံးကွယ် မထားိုင်ေပ။ နတ်ဆိုးသစ်ပင်၏
အစစ်အမှန် ခာကိုယ်မှ တစ်စုံတစ်ခု ဖုံးကွယ်ထားလင်ပင် ယန်ချန်

နတ်ဘုရားစိတ်အာုံမှ မလွတ်ေြမာက်ိုင်ပါ။
သတအား ြဖစ်ေပေစေသာ အေြခခံနိယာမ ေအာက်တွင် သတမ
သတ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားမှာ ဆက်လက် တိုးပွားလာသည် ။
ပမအစစ်အမှန် ေြမဓာတ် ကျင့်စဉ်ှင့် ပမအစစ်အမှန် ေြမချီ
ဓာတ်တို ၏ အားြဖည့် ကူညီမှင့် အတူ သတမအစစ်အမှန် သတ ကျ
င့်စဉ်ှင့်

သတမအစစ်အမှန် သတချီဓာတ်တို ေကာင့် အချိန်တို

အတွင်း၌ သူ၏ သတမသတ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားမှာ စတုတအဆင့်မှ
ပမအဆင့်သို ချိးဖျက်ကာ ေနာက်ဆုံးတွင် ဆမအဆင့်သို ချဉ်းနင်း ဝ
င်ေရာက်သွားသည် ။
ထိုကဲ့သို တိုးြမင့်လာမက အုတ်ြမစ်ထူေထာင်ြခင်း သတမ အဆင့်
ြဖစ်ေသာ သူ၏ စတုတမီးဓာတ် ပီးေနာက် ဒုတိယ စွမ်းအင် အဆင့်အြမ
င့်ဆုံး ြဖစ်လာေစခဲ့သည် ။
ယန်ချန်သည် ပမ အစစ်အမှန်ေြမဓာတ် ကျင့်စဉ်အား ကျင့်ကံခဲ့သ
ည့် တိုင် ထိုအေြခအေနမျိး မြဖစ်ေပခဲ့ေပ။ ဓာတ်ကီးငါးပါးသည် တစ်
မျိးှင့် တစ်မျိး အြပန်အလှန် ေထာက်မ ှိမ်နင်းိုင်သည် ။ သိုေသာ် တူ
ညီေသာ အဆင့်တွင် ရှိေနမှာ သာ အကျိးသက်ေရာက်မအား ြပသြခင်း
ြဖစ်သည် ။
ယန်ချန်သည် မဟာယင်ယန် ဓာတ်ကီးငါးပါး ကျင့်စဉ်တွင် ပါရှိသ
ည့် ကျင့်စဉ်ှစ်မျိးအား ကျင့်ကံခဲ့ပီး ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် ထို ှစ်မျိး
တည်းေသာ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားသည် သူ၏ စွမ်းအားကို ကီးမားစွာ
တိုးပွားေစခဲ့သည် ။
ယခုအချိန်တွင် ယန်ချန်မှာ မဟာယင်ယန် ဓာတ်ကီးငါးပါး ကျ
င့်စဉ်အား အလုံးစုံ ကျင့်ကံပီးေနာက် သူ၏ စွမ်းအားများမှာ မည်သည့်

အတိုင်းအတာထိ တိုးြမင့်သွားိုင်သည် ကို မေတွးိုင်ေလာက်ေအာင် ြဖ
စ်ေနခဲ့သည် ။
ုတ်တရက် သူ၏ ကျင့်ကံမ တိုးြမင့်လာမှင့် အတူ ယန်ချန်မှာ
ေနာင်တ အနည်းငယ် ရေနခဲ့သည် ။
ေတာက် ... ငါ့မှာ သာ သတမသတဓာတ် ဓားပျံနဲ ပမေြမဓာတ်
ဓားပျံတို ရှိေနခဲ့ရင် ဘယ်ေလာက် ေကာင်းလိုက်မလဲကွာ။ အဲဒါေတွကို
သာ ပမအစစ်အမှန် ေြမချီဓာတ်စွမ်းအားနဲ
တချီဓာတ် စွမ်းအားေတွနဲ သာ

သတမအစစ်အမှန် သ

သန်စင်လိုက်ရင် ဘယ်ေလာက်များ

ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းသွားမလဲ ... ေတာက် ...
ကံမေကာင်းစွာြဖင့် ယန်ချန်သည် သူ၏ စိတ်ဝိညာစွမ်းအား ဆယ်
မျိးအတွက် ဓားပျံှစ်မျိးသာ ေရွးချယ်ထားရေသးသည် ။ တစ်လက်မှာ
တတိယမီးဓာတ် ြဖစ်ေသာ ေတာက်ပေသာ ဓားပျံေလး ြဖစ်သည် ။ ေနာ
က် တ စ် လ က် မှာ ဒုတိယသစ်သားဓာတ် ြဖစ်ေသာ ေသွးတေစွယ်ပင်
ဓားပျံြဖစ်သည် ။
သူ၏ ထံတွင် ဖမ်းလိုင်နတ်ဘုရား သစ်သား ရှိေနခဲ့သည် ။ သိုေသာ်
၎င်းမှာ သူ၏ ပထမသစ်သားဓာတ် ဓားပျံအတွက်သာ ရည်ရွယ်ိုင်သည်
။ ထိုေကာင့် သူ၏ ထံတွင် သတမသတှင့် ပမေြမဓာတ်တို အတွက်
သင့်ေတာ်ေသာ ဓားပျံ မရှိေသးေပ။
ထိုြပင် သတမသတှင့် ပမေြမဓာတ်တို သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
ေမှာ်အသုံးအေဆာင် ပစည်းများ အြဖစ် မေဖာ်ြပကေပ။ ယန်ချန်၏ တ
ရွရွ ြဖစ်ေနေသာ စိတ်အား ထိန်းချပ်ရန် ခက်ခဲ၏။ သိုေသာ် မည်သူကိုမှ
ေြပာြပ၍ မရိုင် ြဖစ်ေနခဲ့သည် ။
ုတ်တရက် ယန်ချန်မှာ သတမသတဓာတ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍

စိတ်

ကူးေကာင်း တစ်ခုအား ေတွးမိလိုက်သည် ။ ေဆးဥယျာဉ် ေကျာက်စိမ်း
ပုလင်း၏ ဓားဝကပါြဖင့် စီရင်ထားေသာ အမိုးခုံးသည် သတမသတဓာ
တ် ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့် ၎င်းအား စမ်းသပ်ရန် အသုံးြပိုင်သည် ။
အမိုးခုံးအတွင်း၌ မိုချမ်ှင့် သူမ၏ တပည့်မများ သည် လပ်ရှားမမဲ့
ကျင့်ကံေနကသည် ။ ယန်ချန်မှာ ေဆးလုံးသန်စင်ေနသည့် ဆယ်စုှစ်
အတွင်း မိုချမ်တို အား တစ်ကိမ်မှ ြပန်မကည့်မိခဲ့ေပ။ ကံေကာင်းေထာ
က်မစွာြဖင့် ေဆးဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ေပါကွယ်ဝေသာ စိတ်ဝိညာဉ် စွမ်း
အားများေကာင့် မေတာ်တဆမ မြဖစ်ခဲ့ေပ။
ယန်ချန်က မသင့်ေတာ်သလို ခံစားရြခင်း မရှိပဲ မိုချမ်တို အား ေဆး
ဥယျာဉ်အတွင်း ဂုတစိုက် ေြပာင်းေရေစခဲ့သည် ။
သူသည် မူလေရအဆင့် တပည့်များ အတွက် နက်နဲသိမ်ေမွ ယန်
သစ်သီးကို စားသုံးေစခဲ့သည် ။
စိတ်ဝိညာဉ်အဆင့် တန်ခိုးရှင် မိုချမ်အတွက်မူ ေဆးဥယျာဉ်အတွင်း
၌ ှစ်ေပါင်းတစ်ေသာင်း ဂျင်ဆင်းပင်များ ရှိေနခဲ့ြခင်းက ကံေကာင်းမ
တစ်ခု ြဖစ်သည် ။ ှစ်တစ်ေထာင် သက်တမ်းရှိေသာ နက်နဲသိမ်ေမွ
ယန် သ စ် သီး မှာ လွန်စွာ မထူးြခားေပ။ ှစ်တစ်ေသာင်း ဂျင်ဆင်းများ
အား တစ်လလင် ဂျင်ဆင်း တစ်ပင်စီ စားသုံးေစခဲ့သည် ။
ယန်ချန်မှာ နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် ကိးစားခဲ့သည် ။ သိုေသာ် မိုချမ်
ှင့် သူမ၏ တပည့်မများ ၏ အသိမဲ့ေနြခင်းအား ကုသိုင်ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။
သူတို သည် ယန်ချန် အမိန်အတိုင်းသာ ြပမူလပ်ရှား ေနကြခင်း ြဖစ်၏။
သူတို ၏ ပင်ကိုသိစိတ်ြဖင့် မည်သည့် အရာကိုမှ မြပလုပ်ိုင်ကေပ။
ယန်ချန် အမိန်အတိုင်း မိုချမ်တို မှာ လပ်ရှားမမဲ့ ကျင့်ကံခဲ့ကသည် ။
သိုေသာ် သူမတို ၏ သိစိတ် ရှိစဉ်ကထက် ကျင့်ကံမမှာ ြမန်ဆန်ေနခဲ့သ

ည် ။ ယင်းက မည်သည့် အေတွးမှ မရှိပဲ ကျင့်ကံမ တစ်ခုတည်းအေပ
ှစ်ြမပ် ထားိုင်ေသာေကာင့် လည်း ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ် ယန်ချန်က မိုချန်တို အေပ သနားကင်နာစိတ် မြဖစ်မိေပ။
သူမတို သည် မှတ်ာဏ်ရှာေဖွြခင်း နည်းလမ်းအား အသုံးြပကာ လူအ
များအား ဖျက်ဆီးခဲ့သူများ ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့် ကိုယ်ြပသည့် ကံ
ကိုယ်ထံြပန်လာြခင်း သေဘာသာ ြဖစ်သည် ။
အမိုးခုံးခန်းမတွင် ဝဲပျံေနေသာ ဓားပျံ ေလးဆယ့်ကိုးလက်မှ လွဲ၍
တြခားအရာများ မရှိေတာ့ေပ။
ယန်ချန်က နက်နဲသိမ်ေမွ ယန်သစ်များကို ကိတင်ြပင်ဆင်လိုက်၏
။ ထိုေနာက် ေြမေအာက် စွမ်းအင်ေကာ ထွက်ေပါက်တွင်

မီးေတာင်

ေကျာက်စိမ်းဖျာအား ချခင်း ထိုင်လိုက်၏။ ယန်ချန်က အရာအားလုံး
ြပင်ပီးေနာက် ပုလင်းအဖုံးအား ဆုပ်ကိုင်ကာ အဖုံးအတွင်းသို သူ၏
နတ်ဘုရားစိတ်အာုံကို ပိုလတ်လိုက်သည် ။
သူသည် သတိကီးစွာ ထားေနခဲ့သည် ။ သူသည် ေဆးဥယျာဉ်အား
ပထမအကိမ်

သန်စင်ချိန်က

အလွန်များ

ြပားေသာ

စွမ်းအားကို

အသုံးြပခဲ့ရသည် ။
လက်ရှိအချိန်တွင် သူ၏ စွမ်းအင်အဆင့်မှာ ပို၍ ြမင့်မားလာ၏။
ထိုြပင် နတ်ဘုရားစိတ်အာုံမှာ အလယ်အလတ် စိတ်ဝိညာဉ်အဆင့်သို
ေရာက်ရှိေနခဲ့၏။ သိုေသာ် လွန်စွာ သတိထား ေနခဲ့သည် ။
ပုလင်းအဖုံးအား သူ၏ နတ်ဘုရား စိတ်အာုံြဖင့် ချည်ေှာင် ေပါင်း
စည်းထားပီး ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့် သူ၏ နတ်ဘုရား စိတ်အာုံကို
အမိုးခုံးခန်းမ၏ ပုလင်းအဖုံး အတွင်းသို အလွယ်တကူ ဝင်ေရာက်ိုင်
ေစသည် ။

အဖုံးအတွင်းသို ဝင်ေရာက်လိုက်ချိန် သူ၏ အသိပင်လယ်ထဲတွင် ဧ
ရာမ ကီးမားေသာ အမိုးခုံး ပုလင်းအဖုံး၏ ပုံရိပ်က ေပလာသည် ။
ေဆးဥယျာဉ်အား သွန်းလုပ် ဖန်တီးခဲ့သူသည် မယုံိုင်ဖွယ်ေကာင်း
ေသာ ပန်းပဲပညာရှင် ြဖစ်သည် ။ အသုံးြပေသာ ပစည်းတချိ၏ အြပစ်
အနာမှ လွဲ၍ သူ၏ ပန်းပဲပညာမှာ အြပစ်အနာအဆာ မရှိသေလာက် ပီး
ြပည့်စုံလွန်းခဲ့သည် ။
ယန်ချန်က ေကာင်းကင်ဘုံ ကယ်တာရာ ရတနာသန်စင်ြခင်း ကျင့်
စဉ်အား အသုံးြပကာ သန်စင်လိုသည် ။ ေနာက်ဆုံးအကိမ် ေဆး
ဥယျာဉ် ေကျာက်စိမ်းပုလင်းအား သန်စင်ချိန်က ေကာင်းကင်ဘုံ ကယ်
တာရာ ရတနာသန်စင်ြခင်း ကျင့်စဉ်၏ ပထမအဆင့်ြဖင့် သန်စင်ခဲ့သည်
။ သူသည် အမိုးခုံး ပုလင်းအဖုံးအား မည်သည့် အဆင့်ထိတိုင် သန်စင်
ိုင်မည်ကို သိလိုခဲ့သည် ။
ေကာင်းကင်ဘုံ

ကယ်တာရာ

ရတနာသန်စင်ြခင်း

ကျင့်စဉ်၏

န်ကားချက် ေအာက်တွင် သူ၏ သတမသတ စိတ်ဝိညာဉ် ေမှာ်စွမ်း
အားများ သည် အဖုံးအတွင်းသို စီးဆင်း ဝင်ေရာက်သွားကာ ခန်းမတစ်
ခုလုံးအား စတင် သန်စင်ခဲ့သည် ။
သူ၏ စွမ်းအင်အဆင့်ှင့် နတ်ဘုရား စိတ်အာုံတို ြမင့်မားလာမ
ေကာင့် ေကာင်းကင်ဘုံ ကယ်တာရာ ရတနာသန်စင်ြခင်း ကျင့်စဉ်၏
ပထမအဆင့်အား လဝက်တာ ကာလြဖင့် အခက်အခဲမရှိ သန်စင်ိုင်ခဲ့
သည် ။
ယန်ချန်က ကျန်ရှိေနေသးေသာ သူ၏ စွမ်းအင်များကို ခံစားမိသည်
။ ထိုေကာင့် သံပူေနချိန် ထုှက်ရမည် ဟူေသာ ဆိုိုးစကားအတိုင်း ဒု
တိယအဆင့်အား ချက်ချင်း သန်စင်ခဲ့သည် ။ ဒုတိယအဆင့်တွင် အခက်

အခဲမှာ ပိုမိုများ ြပားလာ၏။
ေဆးဥယျာဉ် မှာ လွန်စွာ အဆင့်ြမင့်မား၏။ အေြခခံအားြဖင့် စိတ်ဝိ
ညာဉ်အဆင့် တန်ခိုးရှင်များ သာ အသုံးြပိုင်သည် ။ သိုေသာ် ယန်ချန်
၏ စွမ်းအင်အဆင့်မှာ အုတ်ြမစ်ထူေထာင်ြခင်း အဆင့်ြဖစ်သည် ။ ထို
ေကာင့် သန်စင်ြခင်းမှာ လွန်စွာ ခက်ခဲေစသည် ။
သိုေသာ် အကန်အသတ်မဲ့ ေထာက်ပံ့ေပးေနေသာ စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်း
အားများ အြပင်၊ ယန်ချန်၏ နည်းစနစ်များေကာင့် အချိန်သုံးလ ကာပီး
ေနာက် ေကာင်းကင်ဘုံ ကယ်တာရာရတနာ သန်စင်ြခင်း ကျင့်စဉ်၏ ဒု
တိယအဆင့်ြဖင့် သန်စင်ိုင်ခဲ့သည် ။
သတမအစစ်အမှန် သတချီြဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာ စိတ်ဝိညာဉ် စွမ်း
အားများမှာ အမိုးခုံးအတွင်း ပျံှံ ဝင်ေရာက်ေနခဲ့ပီ ြဖစ်သည် ။ ခန်းမအ
တွင်း၌ မဟူရာေရမန်များ စွာ ေရွလျားေနသလို၊ စိတ်ဝိညာဉ် စွမ်းအား
များက ပိုမို သန်စင်သွားသည် ။
ယန်ချန်သည် ဓားပျံ ေလးဆယ့်ကိုးလက် ဝကပါ၏ အရည်အေသွး
ကို တိုးြမင့်ိုင်ြခင်း မရှိေသးေပ။ သိုေသာ် အမိုးခုံးခန်းမ၏ အသွင်
ေြပာင်းလဲသွားမူသည် သူအား ှစ်ေထာင်းအားရ ြဖစ်ေစခဲ့သည် ။ အ
ေဆာက်အဦက ပိုမိုတည်ငိမ်လာကာ စိတ်ဝိညာဉ် စွမ်းအားများက သန်
စင်လာသည် ။ ထိုြပင် ခုခံကာကွယ်မူ ပိုမို ြမင့်မားလာသည် ကို မျက်စိြဖ
င့် ထွင်းေဖာက်ေနရသည် ။
ယန်ချန်က အမိုးခုံးခန်းမအား ေကာင်းကင်ဘုံ ကယ်တာရာရတနာ
သန်စင်ြခင်း ကျင့်စဉ်၏ ဒုတိယအဆင့်ြဖင့် သန်စင်ပီးေနာက် ေြမကမာ
ယစ် မိစာဝကပါ ကျင့်စဉ်၏ ပထမအဆင့်ြဖင့် ထပ်မံသန်စင်ကာ မီးစာ
ြမင့်ေပးခဲ့သည် ။

ရလဒ်မှာ သိသာထင်ရှား လွန်းခဲ့သည် ။ ေြမကမာယစ် မိစာဝကပါ
ကျင့်စဉ်၏ ပထမအဆင့်ြဖင့် သန်စင်ပီးေနာက် မဟူရာေရေရာင် အမန်
များ သည် စနစ်တကျ စီရင်ထားသည့် အလား ြဖစ်သွားသည် ။
ယခုအချိန်တွင် တစ်စုံတစ်ေယာက်မှ အြပင်းအထန် တိုက်ခိုက်ပါက
သတမ အစစ်အမှန် သတချီဓာတ်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာ အကာအကွယ်
၏ ခုခံမမှာ ပိုမို အကမ်းခံလာေတာ့မည် ြဖစ်သည် ။ တိုက်ခိုက်မ တစ်ချ
က်က အမိုးခုံးခန်းမအား ဖျက်ဆီးပစ်ရန် မြဖစ်ိုင်ေတာ့ေပ။
ထိုေနာက် ယန်ချန်က ယန်ချန်က စကဝဠာ ရတနာသန်စင်ြခင်း
ကျင့်စဉ်ြဖင့် ြပန်လည် မွမ်းမံခဲ့သည် ။ အရာအားလုံး ပီးဆုံးသွားချိန်
အမိုးခုံး ပုလင်းအဖုံးမှာ ရှင်းလင်းစွာ အသွင်ေြပာင်းလဲ သွားသည် ကို သူ
ြမင်ေတွေနရသည် ။
ပုလင်းအဖုံးမှာ မဟူရာေရေရာင် ပိုမိုေတာက်ပလာကာ မဟူရာေရ
ေရာင် အလင်းကို ထုတ်လတ်ေနခဲ့သည် ။ ယင်းက ၎င်းအား ပိုမို
ဆန်းကယ် သွားေစခဲ့သည် ။
ယန်ချန်က အမိုးခုံးခန်းမအား သူ၏ နတ်ဘုရားစိတ်အာုံြဖင့် ထပ်
မံချည်ေှာင် ေပါင်းစည်းလိုက်၏။ ုတ်တရက် ယန်ချန်က တစ်စုံတစ်ခု
အား ေတွးလိုက်၏။
ဟားဟား ... တစ်ေယာက်ေယာက်က ငါ့ကို အေလာသုံးဆယ် တိုက်
ခိုက်ချင်ရင် ဒါက ကီးမားတဲ့ ဝှက်ဖဲ ြဖစ်သွားလိမ့်မယ် ... ေတာက် ... ဒု
တိယရက်စက်ေသာ ယန်ြခံဝင်းထဲေတာ့ ူးေကာင်မူးေကာင်နဲ ဘယ်
ေကာင်မှ လာတိုက်ခိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ...
ယန်ချန်က အမိုးခုံးခန်းမအား ေကာင်းကင်ဘုံ ကယ်တာရာရတ
နာ သန်စင်ြခင်း ကျင့်စဉ်၏ ဒုတိယအဆင့်ှင့် ေြမကမာယစ် မိစာဝက

ပါ ကျင့်စဉ်၏ ပထမအဆင့်တို ြဖင့် သန်စင်ခဲ့သည် ။ ထိုေနာက် ေဆး
ဥယျာဉ် ေကျာက်စိမ်းပုလင်းအား ထုတ်ယူလိုက်၏။
ထိုေနာက် ပဉမေြမဓာတ် စိတ်ဝိညာဉ် ေမှာ်စွမ်းအားကို အသုံးြပ
ကာ ေကာင်းကင်ဘုံ ကယ်တာရာရတနာ သန်စင်ြခင်း ကျင့်စဉ်၏ ဒုတိ
ယအဆင့်ှင့်

ေြမကမာယစ် မိစာဝကပါ ကျင့်စဉ်၏ ပထမအဆင့်ြဖင့်

သန်စင်ခဲ့သည် ။
ေဆးဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ပမေြမဆီလာမှာ အလွန် ဆန်းကယ်သည်
။ ၎င်းမှာ ဒာရီလာ ှစ်တစ်ေသာင်း ေဆးပင်များ အတွက် အေကာင်း
ဆုံး အေြခခံ အုတ်ြမစ်များ ြဖစ်သည် ။ သန်စင်မ ပီးဆုံးသွားချိန် ေဆး
ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ေဆးပင်အားလုံးမှာ တစ်ှစ်တာ အတွင်း၌ ဆယ်စုှစ်
များ စွာ သက်တမ်းတိုးြမင့် သွားခဲ့သည် ။
ဒာရီလာ ှစ်တစ်ေသာင်း ေဆးပင်များ ၏ အြမစ်များမှာ ပိုမို မဲြမံ
သွားသည် ။ အစားထိုး ေြပာင်းေရ စိုက်ပျိးမ အပီးတွင် သတိမဲ့မေကာ
င့် ေသေကျ ညိးွမ်းသွားြခင်းမှ ကင်းေဝး သွားေစခဲ့သည် ။
အရာအားလုံး ပီးဆုံးသွားချိန် အချိန်ခုနစ်လတာ ြဖတ်သန်းသွားပုံ ရ
သည် ။ ဤတစ်ကိမ် တံခါးပိတ် ေလ့ကျင့်မတွင် သတမအစစ်အမှန် ေြမ
ချီဓာတ်အား ကျင့်ကံမှင့် အတူ ေဆးဥယျာဉ်ှင့် အမိုးခုံးခန်းမတို အား
သန်စင်မတို ေကာင့် အားလုံးေပါင်း အချိန် တစ်ှစ်ေကျာ် ြဖတ်သန်း
သွားခဲ့သည် ။
ဤတစ်ကိမ်တွင်

ေကာင်းကင်ဟိန်းမှာ ပိုမိုကာေညာင်းစွာ

သတိလစ်ေနခဲ့သည် ။ သိုေသာ် ၎င်း ြပန်လည် ိုးထလာချိန်တွင် သူ၏
အသွင်သဏာန်မှာ အနည်းငယ် ေြပာင်းလဲသွားသည် ။ သူ၏ ခာကိုယ်
မှာ ကျစ်လျစ်ကာ အနည်းငယ် ရှည်လျားလာသည် ။ သိုေသာ် သူသည်

နဂါးပုံသဏာန်ှင့် မတူေသးေပ။ ထိုြပင် ယာကျီ၏ စွမ်းအင်ေသွးေကာ
များ လည်း ိုးထလာြခင်း မရှိေသးေပ။
စင်စစ် ... ေကာင်းကင်ဟိန်းမှ ူးသွပ်မတတ် လာြဖင့်လျက်ေန
ေသာ ေတာက်ပေသာဓားပျံေလး စတင် ေြပာင်းလဲလာြခင်းက ယန်ချန်
ေမာ်လင့်ထားသည့် အတိုင်းပင် ြဖစ်သည် ။ ယခင်ှင့် ယှဉ်လင်
ဓားသွား၏ အရည်အေသွး ေြပာင်းလဲသွားြခင်းက သိသာထင်ရှားသည်
။ ယင်းက သူ၏ သတမသတဓာတ် အဆင့်ြမင့်မားလာေသာေကာင့် မ
ဟုတ်ပါ။ ယာကျီ၏ စွမ်းအားများေကာင့် သာ ြဖစ်သည် ။
ယန်ချန်က တစ်ခုအား မျက်ှာသာေပး၍ တြခားတစ်ခုအား ခွဲြခား
ဆက်ဆံတတ်သူ တစ်ေယာက် မဟုတ်ေပ။ ထိုေကာင့် သူ၏ ဒုတိယသ
စ်သားဓာတ် ဓားပျံအား ေကာင်းကင်ဟိန်း အနီးတွင် ချေပးလိုက်သည် ။
ေသွးတေစွယ်ပင်ြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ

ဒုတိယသစ်သားဓာတ်

ဓားပျံ မှာ ေတာက်ပေသာ ဓားပျံေလးထက် ပိုမို အဆင့်ြမင့်မားသည် ။
ေကာင်းကင်ဟိန်းက ေတာက်ပေသာ ဓားပျံေလးအား လျစ်လျလိုက်
က ေသွးတေစွယ်ပင် ဓားပျံအား စတင်လျက်ခဲ့သည် ။ ယန်ချန်သည်
အနာဂတ်တွင်

ဓားပျံများ ၏ အရည်အေသွးှင့် စွမ်းအားများ တိုးြမင့်

လိုပါက ေကာင်းကင်ဟိန်းအား ေပးထားရေပလိမ့်မည်။
ယ န် ချ န် မှာ တံခါးပိတ်

ကျင့်ကံမမှ

ထွက်

အနည်းငယ် စိတ်မရင်မပျ ြဖစ်လာ၏။ ထိုေကာင့်

လာပီးေနာက်
ဆရာမအား ေခ

ေဆာင်ကာ အနီးအနားရှိ ေဈးသို သွားေရာက်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည် ။ သူ
၏ ပျင်းရိမအား သက်သာေစရန်ှင့် ရရှိေနေသာ အကျိးအြမတ်များ
အား သိရှိရန်အတွက် ရှန်ကွမ်းဖုန်း၏ ေဈးဆိုင်သို သွားေရာက်လိုြခင်း
ြဖစ်သည် ။

သိုေသာ် ေကာင်းယွဲမှာ ေဆာင်းဦးတစ်ေထာင် နန်းြမင့်သို လိုက်ပါ
ခဲ့ြခင်း မရှိေပ။ ထိုေကာင့် ယန်ချန်က ဓားပျံအား အသုံးြပြခင်း မရှိပဲ တ
စ်ကိုယ်တည်းသာ ပျင်းရိေလးတွဲစွာြဖင့် လမ်းေလာက် သွားေနခဲ့သည်
။
သိုေသာ် ယန်ချန်မှာ သန်စင်ေသာ ယန်နန်းေတာ်မှ ထွက်ခွာပီးေနာ
က် ေဆာင်းဦးတစ်ေထာင် နန်းြမင့်အနီးသို ေရာက်ရှိချိန် ေလထုအတွင်း
ရှိ ထူးြခားမအား သတိထားမိလိုက်သည် ။ တစ်စုံတစ်ေယာက်သည်
မိေဈးအတွင်းရှိ လူတိုင်းအား ေစာင့်ကည့်ေနပုံ ရသည် ။ ထိုြပင် တစ်
ေယာက်တည်း မဟုတ်ပဲ အနည်းဆုံး လူ ှစ်ဆယ် ၊ သုံးဆယ် ရှိိုင်ေသာ
အဖွဲြဖစ်သည် ။
ထိုလူများ ၏ စွမ်းအင်အဆင့်မှာ အထွတ်အထိပ် အုတ်ြမစ်ထူေထာင်
ြခင်း အဆင့်သာ အများ ဆုံး ရှိပုံရသည် ။ ထိုလူများမှာ ေနရာတိုင်းတွင်
ြပန်ကျဲေန၏။ တချိမှာ

လမ်းေဘးေဈးဆိုင်များ ခင်းကျင်းထားကာ

တချိမှာ ေဈးဝယ်ေနက၏။ သိုေသာ် သူတို ၏ စူးရှေသာ အကည့်များ
က တစ်ေနရာထဲတွင် သာ စုြပံေရာက်ရှိေနခဲ့သည် ။

***

