ထိုစဉ် ...
"ေဟ့ ခဏေနကဦး"
လင့်ဟူချံး၏ ေအာ်သံပင်ြဖစ်ေတာ့၏။ သူက ရီချန်းတို ဝိုင်းရှိရာသို
ြဖည်းညင်းစွာ ေလာက်သွားေတာ့သည် ။ လင့်ဟူချံး၏ အမူအရာမှာ
ေအးေဆး တည်ငိမ်လှသြဖင့် အားလုံးက သတိမြပပဲ မေနိုင်ေလာက်
ေအာင် ြဖစ်သွားကပီး လင့်ဟူချံးကို လှည့်ကည့်မိကေတာ့၏။
လင့်ဟူချံးက "ခင်ဗျားတို ၇ ေယာက်က တစ်ေယာက်တည်းသမား
ကို အင်အားနဲ ဖိပီး အိုင်ကျင့်ေနတာကေတာ့ မတရားပါဘူး"
၇ ေယာက်အနက်မှ ခါးကုန်းကီးက "မင်းက ဘယ်သူလဲ ဘာေကာ
င့် ငါတို ကို ေနကဦးေလး။ မတရားဘူးေလးနဲ ဘာြဖစ်လို ေဝဖန်ေနရ
တာလဲ မင်းပါ သူနဲ လက်တွဲပီး သချင်းထဲ သွားချင်လို လား"
လင့်ဟူချံးက "ကျပ်ကေတာ့ သူနဲ အတူတူလိုက်ပီး မေသချင်ပါဘူး
။ ဒါေပမဲ့ ခင်ဗျားတို လုပ်ပုံက မတရားလွန်းလို ဝင်ေြပာရတာ မတရား
တာမှန်သမ ကျပ်ဘာမှ မြမင်ချင်ဘူး"
၇ ေယာက်ထဲမှ တစ်ေယာက်က "ေအာင်မာ … ကီးကီးကျယ်ကျယ်
နဲ လူကေတာ့ လူမမာုပ်ေပါက်ေနတဲ့ ေကာင်ကများ ... မင်းက ဘာ
ေကာင်လ"ဲ
ေနာက်တစ်ေယာက်က "ဒီေကာင့်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ရှင်းပစ်လိုက်
ကွာ ကိုယ်နဲ မဆိုင်တဲ့ အလုပ် ဝင်ပ်တဲ့ အေကာင်"

အြခားတစ်ေယာက်က "မင်းက ဘယ်သူလဲ ... တယ်သတိရှိပါက
လား။ မင်းက ဘယ်လိုလူမျိးေတွနဲ ဆက်ဆံေနရတယ် ဆိုတာေကာ သိ
ရဲ လား ငါတို နဲ ပတ်သက်လာရင် ဝင်စွက်ရဲတဲ့ သူ အင်မတန်ရှားတယ်။
ေြပာစမ်း ... မင်းနာမည် ဘယ်သူလ"ဲ
လင့်ဟူချံးက သက်ြပင်းချလိုက်ရင်း ...
"ကျပ်နာမည်ကေတာ့ လင့်ဟူချံးပါ။ ကျပ်က သတိရှိလွန်းလို ဝင်စွ
က်ရဲတာမဟုတ် ..."
လင့်ဟူချံး စကားပင် မဆုံးေသးေချ။ ထိုလူကမ်း ၇ ေယာက်စလုံး
တစ်ပိင်တည်း ေအာ်ဟစ်ကေတာ့၏။
"ဘာ ... လင့် … လင့် … လင့်ဟူချံး ဟုတ်လား"
လင့်ဟူချံးက "ဟုတ်ပါတယ် ကျပ်က လင့်ဟူချံးပါ။ ... အင်း ... ခင်
ဗျားတို မျက်ှာေတွကည့်ရတာ ခင်ဗျားတို လည်း ကျပ်ရဲ သူငယ်ချင်းနဲ
သိကြပန်ပီ ထင်တယ်"
လင့်ဟ ူခ ျံးမှာ လမ်းခရီးတစ်ေလာက်လုံး သူတစ်သက်လုံး လုံးဝမ
ေတွဖူးခဲ့ေသာ လူထူးလူဆန်း သိုင်းပညာရှင်ကီးများက သူအား ေလး
ေလးစားစား ဆက်ဆံေနကသည် မှာ သူသူငယ်ချင်း တစ်ေယာက်ေကာ
င့် ြဖစ်ေကာင်း သူတို ၏ စကားများ အရ သိရှိခဲ့ရသည် ။ သိုေသာ် ထိုသူ
ငယ်ချင်း

မည်သူြဖစ်သည်

ဆိုသည်

ကိုမူ

ယခုအချိန်အထိ

ဦးေှာက်ေြခာက်မတတ် စဉ်းစားေနေသာ်လည်း တစ်ကိမ်မ စဉ်းစားမ
ရခဲ့ေပ။
သူသူငယ်ချင်းများ ထဲတွင် ဤမ အရှိန်အဝါကီးမားသူ တစ်ေယာက်
မ မရှိခဲ့ေပ။ သူငယ်ေပါင်း သူငယ်ချင်း တစ်ေယာက် ဤသို လမ်းလမ်း

ေတာက် ေကျာ်ကား ထင်ရှားသူတစ်ေယာက် ြဖစ်သွားသည် ကိုလည်း
တစ်ကိမ်မ မကားမိခဲ့ေပ။
ယခု ဤလူကမ်း ၇ ေယာက်တို က မိမိ၏ အမည်ကို ကားလိုက်သ
ည် ှင့် ချက်ချင်း အမူအရာ ေြပာင်းလဲသွားသည် ကို ေတွရေသာအခါ
ဤလူကမ်းများ သည် လည်း မိမိ၏ ထူးဆန်းေသာ သူငယ်ချင်း၏ မျက်
ှာေကာင့် မိမိအား ိုိုေသေသ ဆက်ဆံေတာ့မည်ကို ကိတင် သိလိုက်
မိေတာ့၏။ လင့်ဟူချံး၏ အေတွးကား တကယ်ပင် မှန်လှေပေတာ့၏။
ထိုလူကမ်း

၇

ေယာက်၏

အမူအရာများ

သည်

ိုိုကျိးကျိး

အမူအရာများ သို ေြပာင်းလဲသွား၏။ သူတို အထဲမှ အကီးဆုံးေသာ
လူကီးက လင့်ဟူချံးအား ဦးတ် အိုအေသ ေပးလိုက်ကာ
"ကျပ်တို ၇ ေယာက်က သတင်းရရချင်း ဒီကို လိုက်လာကတာပါ။
ဆရာေလးကို ေတွချင်လို ပါ။ ေစာေစာက ဆရာေလးမှန်းမသိပဲ ေစာ်
ကားမိတာေတွကို ခွင့်လတ်ပါလို ေတာင်းပန်ပါတယ်" ဟု ေြပာေလ
ေတာ့၏။
မိန်မကီးကလည်း "ကန်မတို က ရီချန်းဟာ ဆရာေလးရဲ သူငယ်ချ
င်းမှန်း မသိလို ခုလို တိုက်ခိုက်မိတာပါ ေတာ်ပါေသးရဲ ... အားလုံး ဘ
ယ်သူမှ ဒဏ်ရာ ြပင်းြပင်းထန်ထန် မရကေပလို ပဲ" ဟု ဝင်ေြပာြပန်သ
ည် ။
သူမသည် ထိုစကားကို ိုကျိးှိမ့်ချစွာ ေြပာလိုက်ြခင်း ြဖစ်သည် ။
ရီချန်းက မခံချိမခံသာ ြဖစ်သွားေသာ်လည်း သူအဖို ယခုလိုေနြခင်း
ကသာ

အေကာင်းဆုံး

ြဖစ်ေကာင်း

သိသည်

။

သူလက်ထဲမှ

ဓားကိုလည်း ဆုပ်ကိုင်ချင်းငှာ မစွမ်းသာေတာ့ဘဲ ဓားလွတ်ကျသွား
ေတာ့၏။ ခမ်ခနဲ ြမည်ဟည်းသံပင် ထွက်ေပလာေတာ့သည် ။ ထိုလူက

မ်း ၇ ေယာက်တို က ရီချန်းကို လုံးဝ ဂုမစိုက်ကေတာ့ေပ။ ထိုစဉ် ခါး
ကုန်းကီးက ရင်းှီးေသာေလသံြဖင့် ...
"ကျပ်တို အေရှပိုင်းနယ်ေတွကို ေရာက်လာေတာ့ ဆရာေလးရဲ နာ
မည်ကို ေကာင်းေကာင်း ကားေနရပီး အခု ဒီကို တပင်တပန်းလာတာ
က ဆရာေလးနဲ ေတွချင်လို ပါ။ သည့်ြပင် ဂိုဏ်းအဖွဲ အသီးသီးက ေခါ
င်းေဆာင်ေတွလည်း ဟူပါးေတာင်ကုန်းမှာ ဆရာေလးနဲ မိတ်ဆုံှတ်ဆ
က်ပွဲ ကျင်းပဖို စီစဉ်ထားကတယ်"
ခါးကုန်းကီးသည် သူစကားကို ေခတနားလိုက်ပီး လင့်ဟူချံး၏ အ
ေနာက်ဘက်မှ နားစွင့်ေနေသာ ပရိသတ် များကို တစ်ချက် လှမ်းကည့်
လိုက်၏။ ပီးမှ
"ဆရာေလးအတွက် ... ဟူပါးေတာင်ကုန်းထိပ်မှာ ေဆးြမစ်ေဆးဥ
ေတွ အမျိးေပါင်း ရာေကျာ်ေနပီ။ ဆရာေလးရဲ ေရာဂါေလး အတွက်
ေတာ့ ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ ေတာ့ ... ကိက်တဲ့ ေဆးနဲ ကုသလို ရတယ် ...
ေသေသချာချာကို ေပျာက်ရမှာ ပါ" ဟု ေြပာဆိုလိုက်ပီး လင့်ဟူချံး၏
လက်ကို ေလးစားရင်းှီးစွာ လပ်ကိုင်ခါယမ်း လိုက်ေသး၏။ ထိုသူစ
ကားကို ကားလိုက်ရေသာအခါ လင့်ဟူချံးမှာ အလွန်တရာ အံ့သသွား
ေတာ့သည် ။ မည်သည့်အရပ်မှ ဂိုဏ်အဖွဲများ ေပနည်း။ မည်သည့် ေဆး
ဥ၊ ေဆးြမစ်များ နည်း။ ထိုေကာင့် လင့်ဟူချံးသည် ှတ်မှ တီးတိုး ေရရွ
တ်လိုက်မိသည် ။
"ဂိုဏ်းအဖွဲအသီးသီးက ေခါင်းေဆာင်ေတွတဲ့ ။ ငါနဲ ေတွဆုံဖို တဲ့ ။
ငါ့အတွက် ေဆးေတွလည်း စုထားတယ်တဲ့ ။ ဘာေတွလဲ။ ငါလည်း တစ်
ခုမှ နားမလည်ပါလား"
လင့်ဟူချံးတစ်ေယာက် ှတ်ခမ်း တလပ်လပ်ှင့် ေတွေတွေဝေဝ ြဖ

စ်ေနပုံကိုကည့်ပီး ထိုခါးကုန်းကီးက တဟားဟား ရယ်ေနေတာ့၏။ ပီး
မှ
"ဆရာေလး ဘာမှ စိုးရိမ်ေကာင့်က ြဖစ်မေနပါနဲ ။ ဒီကိစရဲ
အေကာင်းရင်းကို ကျပ်တို ေလာက်မေြပာရဲပါဘူး။ စိတ်ချပါ။ ဟား
ဟား ဟား။ ဒီလိုကိစမျိးက ေလာက်ေြပာလို ြဖစ်တဲ့ ကိစမျိးမှ မဟုတ်
တာ။ ကျပ်တို ေလာက်ေြပာလို တြခားလူေတွ သိသွားတယ်ဆိုရင် ကျပ်
တို ပဲ ေခါင်းြဖတ်ခံရမယ့် အလုပ်ေတာ့ ဘယ်လုပ်လိမ့်မလဲ။ ဟား ဟား
ဟား" ဟု အားရပါးရ ရယ်ရင်း ေြပာေနေတာ့၏။
ထိုလူကီးက စကားများကို ေြပာေလ။ လင့်ဟူချံးအဖို ပိုနားမလည်
ေလ ြဖစ်ေနေတာ့၏။ ထိုလူအား ေမးခွန်း ေမးရန် လင့်ဟူချံးက
ပါးစပ်ြပင်လိုက်စဉ်မှာ ပင် ဆိုင်အြပင်မှ အိုမင်းေသာ လူတစ်ေယာက်၏
အသံကို ကားလိုက်ရေတာ့၏။
"ဒီဆ ိုင ်ထ ဲမ ှာ ဆရာေလး လင့်ဟူချံး ရှိပါသလား ခင်ဗျာ။ ကျပ်တို
က ဆရာေလး လင့်ဟူချံးကို လာကိကတာပါ"
ထိုအခိုက်မှာ ပင် ေနာက်ထပ် အသံတစ်သံကို ထပ်ကားရ ြပန်ေတာ့
သည် ။
"ဂိုဏ်းချပ်ကီး

ဝမ်ေပါလိ

...

ခင်ဗျားကလည်း

ဆရာေလး

လင့်ဟူချံးကို လာကိတာလား"
လင့်ဟူချံးကို လာကိသူအချင်းချင်း အြပင်မှာ ေတွဆုံမိကရင်း စ
ကားေြပာဆို

ေနကဟန်

တူေပသည်

။

ေနာက်ထပ်ေြပာသည့်

အသံရှင်မှာ လည်း ဂိုဏ်းချပ်ကီး ဝမ်ေပါလိ ဆိုသူကို တန်းတူရည်တူ
ဆက်ဆံြခင်း

ြဖစ်ေကာင်း

ေလသံအရ

သိရှိိုင်သြဖင့်

ထိုသူ၏

အဆင့်မှာ လည်း ေသးငယ်လှမည် မဟုတ်ေကာင်း ခန်မှန်းိုင်ေပသည်

။
ထိုစဉ် ပထမ ေမးလိုက်သည့် အိုမင်းသူ ေလသံေပါက်ေနေသာ အသံ
ရှင်က "အလို ကန်းကီးသခင် စီးမာမှာ လည်း ေရာက်ေနတာကိုး။
ခင်ဗျားလည်း ဝီရိယ တယ်ေကာင်းသဗျာ"
ထိုစဉ် ဆိုင်ထဲသို ဝင်လာေသာ ေြခသံတစ်သံကို အားလုံး ကားလိုက်
ကရေတာ့၏။
***

