၁၉၅၅ ခုႎႀစ္မႀာ ထုတ္ေဝတဲ့ ဒဂုန္တာရာရဲႚ ႟ုပ္ပံုလၿာ စာအုပ္၊ ပထမ ႎႀိပ္ဴခင္းက ၁၉၃၈ ခုႎႀစ္
ဗမာႎိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢႎႀင့္ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ
ဥကၠဌ ဴဖစ္သည့္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုဗဟိန္း အေဳကာင္း ႟ုပ္ပံုလၿာ အဖၾဲႚအႎၾဲႚ
တပုဒ္ဴဖစ္တဲ့ "ကိုဗဟိန္း သိုႚမဟုတ္ ကဗဵာ" ကို ဴပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကိုဗဟိန္း သိုႛမဟုတ္ ကဗဵာ
ယခုေခတ္ ဗမာဴပည္၌ ကၾန္ဴမႃနစ္ တိုႛသည္ ႟ုပ္ဝၝဒကို မဵႂိးေစ့ ႒ကဲ၍ ေနဳက ေပ႓ပီ။ ႟ုပ္ဝၝဒ
ဆိုသည္မႀာ စိတ္ဝၝဒ မဟုတ္။ စိတ္ကူး စိတ္သန္း မဟုတ္။ အေကာင္အထည္ကို မာေကဵာ
ဳကမ္းတမ္း႒ကီး လက္ေတၾႚ ကိုင္စမ္း မိေသာ ႟ုပ္ဝၝဒ။ သည္လို ေယဘူယဵ လူအမဵားက
မႀတ္ထင္ ဳကသည္။ ႟ုပ္ဝၝဒကို ယံုဳကည္ ကိုးကၾယ္သူ၊ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ၏ ေခၝင္းေဆာင္
ဗဟိန္းအား ကဗဵာဟု ေရးလိုက္ဴခင္းသည္ တကယ္ ဆိုေတာ့ အႎုကဗဵာႎႀင့္ ႟ုပ္ဝၝဒ ႎိုင္ငံေရး
သမားဟာ မနီးစပ္ ပၝကလားဟု ထင္မႀတ္ ဳကေပ လိမ့္မည္။ သည္လို ထင္မႀတ္လ႖င္
ဗဟိန္းကုိ ႎိုင္ငံေရး သမား အဴဖစ္ ေတၾႚဴမင္၍ လူအဴဖစ္ မသိေသာေဳကာင့္ ဴဖစ္တန္ရာ
ေပသည္။ ကဗဵာ …။ ဟုတ္သလား။
၁၉၃၈ ..။
သရက္ထည္ ပန္းပၾင့္႟ိုက္ အနားကၾပ္ ခန္းဆီးဴပာသည္ ပိန္လိုက္ ေဖာင္းလိုက္ႎႀင့္
႟ၾက္တိုက္လ႖က္ ရႀိသည္။ အဴပင္ဘက္ တၾင္ကား ေမႀာင္၍ ေနသည္။ တခဵက္ တခဵက္
တကၠသိုလ္ ရိပ္သာ လမ္းမႀ အဓိပတိ လမ္းသိုႛ ေကၾႚကာ ေမာင္းဝင္ လာေသာ
ေမာ္ေတာ္ကား ေရႀႚမီးေရာင္သည္ ဝင္းကနဲ လက္လိုက္ရာ၊ တကၠသိုလ္ သမဂၢ
အသင္းတိုက္ ေရႀႚရႀိ ေဇာ္မၿားပန္း၊ ဗုဒၭံ သရဏံ ပန္းမဵားကို လ႖ပ္စစ္ ဴပက္လိုက္ သလို
ရိပ္ကနဲ ေတၾႚဴမင္ လိုက္ရ ေပသည္။
လူမဵားခဵိန္ (၈) နာရီခန္ႛ ဴဖစ္သဴဖင့္ သမဂၢ ေပဵာ္ပၾဲစား ႟ံုသည္ ဇၾန္းသံ၊ ပန္းကန္းသံ၊
စကား ေဴပာသံ တိုႚဴဖင့္ ညံ၍ ေန၏။ ႓မိႂႚထဲတၾင္ လည္ပတ္ရာမႀ ေနာက္ကဵေသာ
ေကဵာင္းသား မဵားသည္ သမဂၢတၾင္ ဝင္၍ ညစာ စားေလ့ ရႀိဳက၏။ ေပဵာ္ပၾဲစ ား႟ံု၏ ေထာင့္ရႀိ
စားပၾဲရည
ႀ ္ တၾင္ကား သမဂၢ အမႁေဆာင္ ေကဵာင္းသား တစုသည္ ဝိုင္းဖၾဲႚကာ စကား
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ေဴပာသူကေဴပာ၊ အစာ စားသူက စားလဵက္ ရႀိဳကသည္။ သည္ထဲမႀ ေကဵာင္းသား တဦးသည္
ဝိုင္းဖၾဲႚ စကား ေဴပာထဲတၾင္ မပၝဘဲ စီးကရက္ကို တၾင္တၾင္ ဖၾာလဵက္ စားပၾဲစၾန္းရႀိ ဓာတ္စက္ကို
ဓာတ္ဴပား တခဵပ္႓ပီး တခဵပ္ လဲက ာ ဖၾင့္လဵက္ ရႀိသည္။ သူသည္ အသားဴဖႃဴဖႃ၊
ဆံပင္ေကာက္ေကာက္၊ ဖဵဥ္အကဵႈ လက္ရည
ႀ ္ ဘန္ေကာက္ လံုခဵည္ ဴမင္းေခဵးေရာင္
အစိမ္းကို ဝတ္ဆင္ ထားသည္။ မဵက္ႎႀာမႀာ ပဒုမၳာ ဳကာပန္း ကဲ့သိုႛ လန္း႟ၿင္သည္။ သူ၏
ခဵစ္ဖယ
ၾ ္ ေကာင္းေသာ အ႓ပံႂးကေလး မဵားသည္ နီရေ
ဲ သာ ပၝးဴပင္ႎႀင့္ ႎႁတ္ခမ္းေပၞတၾင္
ထာဝစဥ္ နားလဵက္ ရႀိသည္။ ဳကက္သေရဴဖင့္ လ႖မ္းေသာ အ႓ပံႂး၊ ေမတၨာ၏ အထိမ္းအမႀတ္
အ႓ပံႂး။ က႗န္ေတာ္သည္ ႟ုပ္ရင
ႀ ္ ဳကည့္ရာမႀ အဴပန္ ေနာက္ကဵ သဴဖင့္ ေကဵာင္း ထမင္းစား
႟ံုသိုႛ မသၾားေတာ့ဘဲ သမဂၢ ေပဵာ္ပၾဲစား ႟ံုတၾင္ပင္ ညစာကို မႀာစားလဵက္ ရႀိသည္။
သူတိုႚ ဝိုင္းထဲမႀ ကိုဗေဆၾ (ယခု ဆိုရယ
ႀ ္လစ္ပၝတီ အတၾင္းေရးမႀႃး) က က႗န္ေတာ့္ကို
ကိုဗဟိန္းႎႀင့္ အသိ ဖၾဲႚေပး ေလသည္။ ကိုဗေဆၾကား စစ္ကိုင္း ေကဵာင္းေဆာင္တၾင္
က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ အခန္းခဵင္း ကပ္ေန၍ တေယာက္ကို တေယာက္ ဆဲမနာ ဆိုမနာ ခင္မင္သူ
ဴဖစ္သည္။
"ဒၝ ကိုယ္တိုႛ စစ္ကိုင္း ေကဵာင္းေဆာင္ ကေလ၊ ဒဂုန္ မဂၢဇင္းမႀာ စာေတၾ ဘာေတၾ
ေရးတာ ေပ့ၝကၾာ" ဟု ကိုဗေဆၾက မိတ္ဖၾဲႚ ေပးေသာ အခၝ ကိုဗဟိန္းသည္ ဓာတ္စက္မႀ
ေသာ့ကို လႀည့္ရင္း သူ၏ ဳကာပၾင့္ခဵပ္ ကေလးထဲမ ႀ ဝတ္ဆံကို ဖၾင့္လႀပ္ လိုက္ေသာ ကဗဵာ
ဆန္သည့္ အ႓ပံႂးဴဖင့္ တံုႛဴပန္ကာ။
"ဳသ …. ဟုတ္လား၊ ရတု ပိုဒ္စံုေတၾ ဘာေတၾ ဒဂုန္မႀာ ဖတ္ဖးူ ပၝတယ္။ မႎၩေလးမႀာ
ေနကတည္းက ေတၾႚဖူး ပၝတယ္။"
ကိုဗဟိန္းသည္ လူဖတ္ နည္းလႀေသာ က႗န္ေတာ္၏ ရတုပိုဒ္စံု မဵားကို ဖတ္ဖးူ
သဴဖင့္ အံ့ဳသ၍ သၾား၏။ သူသည္ ကဗဵာကို ဴမတ္ႎိုးသူ တေယာက္ ဴဖစ္သည္။
"က႗န္ေတာ္ေတာ့ ေမရႀင္ကို အေတာ္ ႒ကိႂက္တယ္၊ ခင္ဗဵားေကာ ဘယ္နဲႛလဲ" ဟု
ေဴပာကာ သူသည္ "ခဵစ္ေခၞရာ ခဵစ္၍ ေခၞသည္" ကို ဒုတိယ အ႒ကိမ္ ထပ္၍ ဖၾင့္ဴပန္၏။
႓ပီးလ႖င္ "ေသာ္တာေငၾမင္း"ကို ဖၾင့္၏။ သူသည္ ဂီတကို ခဵစ္သည္၊ သူႎႀင့္ က႗န္ေတာ္သည္
ခဏႎႀင့္ပင္ စကား လက္ဆံု ကဵလ႖က္ ရႀိဳကသည္။ ကာလေပၞ ဗမာ ဂီတ အေဴခအေနကို
သူသည္ ေဝဖန္လဵက္ ရႀိသည္။
"တခဵႂိႚက အဂႆလိပ္ တီးလံုးသၾား သီခဵင္း ေတၾကို မဳကားႎိုင္ ဳကဘူး နားပိတ္ ထားခဵင္
သတဲ့ဗဵ။ သာယာတဲ့ ေတးသံကို ဘာဴပႂလိုႛ လက္မခံ ႎိုင္ရသလဲ။ ဂီတ ဆိုတာ
လူတမဵႂိးတည္း ကန္ႛသတ္ ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ က႗န္ေတာ့္ အဖိုႛေတာ့ သာယာ လႀပတဲ့
ေတးဂီတ ဆိုရင္ ႎိုင္ငံဴခား ဂဵပန္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကုလားပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ အီတာလဵံပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊
နားေထာင္ တာပဲ။ တခဵႂိႚက အဂႆလိပ္သံ ဆိုရင္ အသံေလး အသံေဳကာင္ ဆို႓ပီး နားမေထာင္
ႎိုင္ဳကတာ အံ့ဳသ စရာပဲ" စသည္ဴဖင့္ သူက ေဴပာေလသည္။
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တဖက္ စားပၾဲစၾန္းတၾင္ သမဂၢ အမႁေဆာင္ တစုႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္း ဴငင္းခံုစကား
ေကာင္းလဵက္ ရႀိေသာ ကိုဗေဆၾက ဂီတႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဆၾးေႎၾးလဵက္ ရႀိေသာ
ကိုဗဟိန္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘက္သိုႛ လႀည့္ကာ "ေအး မင္းတိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ ကေတာ့
ကိုက္မႀာပဲ၊ ဗဟိန္း ကလဲ ဝတၪႂ ေရးခဵင္၊ ကဗဵာ စပ္ခဵင္၊ ဂီတ လိုက္စား ခဵင္တာ နဲႛေတာ့
မင္းတိုႛ ႎႀစ္ေယာက္က စိတ္ကူးယဥ္ သမား ေတၾကို" ဟု ေဴပာကာ ရယ္ေမာ၍ ေနသည္။
"လူဆိုတာ အလႀအပကို မက္တာပဲ။ ကဗဵာ ဂီတရဲႚ အလႀအပကို မဳကည္ႎူးဘဲ
မေနႎိုင္ဘူး။ လူဆိုတာ မင္းေဴပာတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ပဲ ဆိုပၝေတာ့။ ကဗဵာ ဂီတကို နားလည္
ေမၾႚေလဵာ္ တာဟာ ယဥ္ေကဵး လာတာကၾ" ဟု ရယ္ေမာရင္း ကိုဗဟိန္းက ဴပန္ေဴပာ
ေလသည္။
ကိုဗေဆၾ ေဴပာသလိုပင္ သူႎႀင့္ က႗န္ေတာ္သည္ မဳကာမီပင္ ခင္မင္ ရင္းႎႀီးကာ
ေကဵာင္းတၾင္ တတၾဲထဲ တၾဲလဵက္ ရႀိေပသည္။ သူသည္ မႎၩေလး ေကာလိပ္မႀ လာစ ဘီေအ
ပထမႎႀစ္၊ က႗န္ေတာ္ကား ေကဵာင္းေရာက္စ ဥပစာ ပထမႎႀစ္ ဴဖစ္ေပသည္။
(၂)
အကယ္၍ ကိုဗဟိန္းသည္ ႎိုင္ငံေရး သမား မဴဖစ္လ႖င္ ဧကန္ စာေရးဆရာ တေယာက္
ဴဖစ္မည္ဟု က႗န္ေတာ္ ထင္သည္။
သူသည္ စာေပ ကိုလည္း အင္မတန္ ဝၝသနာ ပၝသည္။ ကားလ္မတ္၏ ကၾန္ဴမႃနစ္
စာေပ ပရိယ တၨိ ကုိသာ မဟုတ္၊ အႎု စာေပ စသည္ ကိုလည္း ဖတ္သူ ဴဖစ္သည္။ ႟ုရာႀ း
စာေရး ဆရာ႒ကီး ေဂၞကီကို သူ အေတာ္ ႒ကိႂက္သည္။
တခၝက သူသည္ ေႎၾရာသီ ေကဵာင္းပိတ္ရက္ အတၾင္း၌ တကၠသိုလ္ သမဂၢတၾင္
ရႀိစဥ္၊ ေဂၞကီ၏ ဝတၪႂတို တပုဒ္ကို ဗမာလို ဆီေလဵာ္ေအာင္ ဘာသာ ဴပန္ဖးူ သည္။ သူသည္
က႗န္ေတာ့္ ေရႀႚတၾင္ပင္ ဝတၪႂတိုကို ေရးေပသည္။
သူ၏ ဝတၪႂသည္ ထိုအခၝက နာမည္ ထၾက္စ ဴပႂလဵက္ ရႀိေသာ လက္ေ႟ၾးစင္
မဂၢဇင္းတၾင္ ပၝေစသည္ (လက္ေ႟ၾးစင္ မဂၢဇင္းကို စတင္ တည္ေထာင္သူ အယ္ဒီတာမႀာ
ဂဵာနယ္ေကဵာ္တၾင္ မဳကာခဏ ေရးေလ့ ရႀိေသာ ကၾယ္လၾန္သူ အဆန္း ဆရာ႒ကီး ဴဖစ္သည္)
ကိုဗဟိန္း ေရးေသာ ဝတၪႂတို၏ အမည္မႀာ "ေလလၾင့္သူ" ဴဖစ္၍ ပစၤည္းမဲ့ အခဵင္းခဵင္း
ဆင္းရဲေသာ ဘဝ အေကၾႛ၌ ေတၾႚဆံုကာ ရင္းႎႀီး ခင္မင္ပံု သဘာဝကို ဴပထားေသာ
ငတ္မၾတ္ဴခင္းဖၾဲႚ တပုဒ္ ဴဖစ္သည္။
ဒဂုန္ မဂၢဇင္းတၾင္ ပၝဝင္ေသာ သူ၏ "ဘဝခရီး" အမည္ရိႀ ဝတၪႂတိုကား ဝတၪႂတို
ဂုဏ္ႎႀင့္ ႐ကၾယ္ဝ ဴပည့္စံု လႀသည္။ ကုလား - ဗမာ အဓိက႟ုဏ္းကို ေနာက္ကား ခံကာ
ဆင္းရဲ မၾဲေတေသာ ပန္းခဵီ ဆရာ သူငယ္ခဵင္း ႎႀစ္ေယာက္၏ ေမတၨာႎႀင့္ ငတ္မၾတ္မႁ
အေဳကာင္းကို ေပၝင္းစပ္ကာ ေရးထားသည္။ သည္အထဲတၾင္ အရင္းရႀင္ စနစ္၏ စာရိတၨ
ကိုလည္း သိမ္ေမၾႚစၾာ ထည့္သၾင္း ထားသည္။ ထၾန္းေအး စာအုပ္ ဴဖန္ႛခဵိေရး ဌာနမႀ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ထုုတ္ေဝေသာ "ဓနရႀင္ ေလာက" သည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ဝၝဒကို မဵႂိးေစ့ ခဵေပးေသာ
သစ္ေစ့ေကာင္း တေစ့ ဴဖစ္သည္။ ရႀင္းလင္း ဴပတ္သား၍ လႀသည္။ ဤစာအုပ္တၾင္
ကိုဗဟိန္းသည္ အေရးအသား၌ ႎိုင္နင္း က႗မ္းကဵင္ေဳကာင္း ေဖာ္႐ကၾား ထားေပသည္။
သူသည္ စာေရး ေကာင္းသူ တေယာက္ ဴဖစ္သည္။
အဂႆလိပ္ ေဴပးခၝနီး သူ ေထာင္မကဵ ခင္က ခဵာလ္းစ္ဒစ္ကင္း၏ နာမည္ေကဵာ္
"ေမ႖ာ္တလင့္လင္"့ ဝတၪႂ႒ကီးကို "လူႚအလို" အမည္ဴဖင့္ ေရးဖူးသည္၊ သိုႛေသာ္ တိုင္းဴပည္
ပဵက္ခိုက္ႎႀင့္ ႒ကံႂသဴဖင့္ စာမဵက္ႎႀာ ၆၀ ေကဵာ္သာ ပံုႎႀိပ္ ႓ပီးစီး ရေသးသည္။ အကယ္၍
သည္ဝတၪႂသာ ထၾက္လာလ႖င္ ဗမာ စာေပ ေလာကတၾင္ ေကဵာ္ေစာ ထင္ရႀား ဦးမည့္
ဝတၪႂေကာင္း တပုဒ္ ဴဖစ္ေပမည္။ သူသည္ ႎိုင္ငံေရး ကိစၤမဵားဴဖင့္ အလုပ္႟ႁပ္ ေနေလရာ
တေဖာင္ ႟ိုက္ေနစဥ္ ေနာက္တေဖာင္ ဆက္စီ ႎိုင္ရန္ ပန္းဆိုးတန္းရႀိ ထၾန္းေအး စာအုပ္
ဴဖန္ႛခဵိေရး ဌာန အလုပ္ခန္းတၾင္ ထိုင္ကာ ေရးေပးေသာ ဝတၪႂ ဴဖစ္သည္။ သူႚမႀာ ဝတၪႂေရး ဆ
ရာ႒ကီး တေယာက္ ဴဖစ္ႎိုင္ေသာ လကၡဏ ာေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိသည္။ သိုႛေသာ္ ဗမာဴပည္ကို
လၾတ္လပ္ခဵင္ေသာ စိတ္၊ ဆိုရယ
ႀ ္လစ္ ႎိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ လိုေသာ စိတ္က ဴပင္းထန္
လၾန္းလႀ သဴဖင့္ ေကဵာင္းသား ဘဝ ကတည္း ကပင္ ေထာင္ကဵ ဆင္းရဲ အနစ္နာ ခံကာ
ႎိုင္ငံေရး သမား ဴဖစ္လာရဴခင္း ဴဖစ္ေပသည္။
(၃)
"ဇမၱႃက႗န္းလံုး" သီခဵင္းခံကို ဂီတ၌ အတန္ ဝၝရင့္ သူမဵားသာ ရေပသည္။ ကိုဗဟိန္းသည္
ဇမၱႃက႗န္းလံုး သီခဵင္းခံကို အစ အဆံုးပင္ ဆိုႎိုင္သည္မႀာ အံ့ဳသဖၾယ္ ေကာင္းေပသည္။ ဇမၱႃ
က႗န္းလံုးသည္ ဂီတဝိေသာဒနီ ကဵမ္း၌ တမဵက္ႎႀာေကဵာ္ ရႀည္လဵားသည္။
ေအဝမ္း ဓာတ္ဴပား မဵားကို သူသည္ ႎႀစ္သက္သည္။ ဴပည္လႀေဖ ဆိုေသာ
"နတ္ရင
ႀ ္ေနာင္" သီခဵင္းကို တူရိယ ာ တီးမႁတ္သူ ေတၾႚတိုင္း တီးခိုင္းေလ့ ရႀိသည္။
နတ္ရင
ႀ ္ေနာင္ ထဲမႀ "ေပၞေႎၾလလဵင္" ရတုကို မရတရဴဖင့္ ညည္းသည္။ ဒိုရာသန္းေအး၏
"ေလႀကေလး" ကိုလည္း သူ အေတာ္ သေဘာ ကဵသည္။
တကၠသိုလ္ ရာဇဝင္ ကထိက ဦးဘႌၾန္ႛ သီဆို ဓာတ္ဴပား သၾင္းေသာ ဆုထးူ ႟ၾယ္
သီခဵင္းကို သူသည္ ဓာတ္ဴပား မထၾက္ခင္ ကတည္းက ရေနသည္။ ဦးဘႌၾန္ႛမႀာ
ကိုဗဟိန္းႎႀင့္ ခင္ရာ ကိုဘႌၾန္ႛ တေယာေလးႎႀင့္ ဆုိေလ့ ရႀိသည္ကို နားဴဖင့္ မႀတ္ဳကားကာ
ရေနဟန္ တူေလသည္။ ကိုဗဟိန္းကား အဴခား ႎိုင္ငံေရး သမားမဵားလို မဟုတ္၊ အႎုပညာ
သမားေတၾ ႎႀင့္လည္း ခင္မင္ ေပၝင္းသင္းသူ ဴဖစ္ေပသည္။
ကိုဗဟိန္းသည္ လူအဴဖစ္ ကုန္လံု ဴပည့္စံုသူ တေယာက္ ဴဖစ္သည္။ လူသည္
ခဵစ္စိတ္ ႒ကိႂက္စိတ္ ရႀိသည္။ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ လိင္ကို ႒ကိႂက္တတ္သည္။ ကိုဗဟိန္း
သည္လည္း ခဵစ္စိတ္ ႒ကိႂက္စိတ္ ရႀိသည္။ တကၠသိုလ္တၾင္ ရႀိစဥ္က လႀပေသာ ေကဵာင္းသူ
တဦးကို ေကာ္ရစ္ဒၝ အေကၾႚတၾင္ လိုက္၍ ခဵစ္စကား ေဴပာဖူးသည္။ သူလို ေကဵာင္းသား
ေခၝင္းေဆာင္က ေကဵာင္းသူ ကေလးကို ေကာ္ရစ္ဒၝ အေကၾႚတၾင္ စကား လိုက္ေဴပာသည္
ဆိုေသာ သတင္း ထူးသည္ တကၠသိုလ္ နယ္တၾင္ သတင္း ပဵံႚႎႀံႛ၍ သၾား၏။ ကိုဗဟိန္းသည္
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လူ ဴဖစ္သည္။
မဟုတ္လား။

သူတေယာက္တည္း

မဟုတ္၊

ပုုထုဇဥ္

အားလံုးသည္

ဥမၳတေကာ

ဘီေအ အထက္တန္း ေကဵာင္းတၾင္ ရႀိေသာ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္က သူသည္ သထံု
ေကဵာင္းေဆာင္တၾင္ မေနဘဲ၊ ေဴမနီကုန္းရႀိ ဴပည္လမ္းမ႒ကီးမႀ အေရႀႚဘက္သိုႛ ခဵႂိးဝင္ရေသာ
ေဴမႎုလမ္းတၾင္ ေနကာ ေနႛေကဵာင္းသား အဴဖစ္ ေကဵာင္းတက္လဵက္ ရႀိသည္။ သူႎႀင့္ အတူ
ကိုထၾန္းရႀိန္ (ဗိုလ္ရန္ႎိုင္) ႎႀင့္ သူ၏ညီ ေမာင္သန္းႎိုင္တိုႛ ေနသည္။ က႗န္ေတာ္သည္ အတန္း
အားခဵိန္တၾင္ သူ၏ ေနအိမ္သိုႛ မဳကာခဏ သၾားလည္ေလ့ ရႀိသည္။ သူ၏ အိမ္တၾင္
ဓာတ္စက္ တလံုး ရႀိ၏။
ကိုဗဟိန္းသည္ လူေတၾကို ခဵစ္ခင္ တတ္ေသာ ေမတၨာစိတ္ ႐ကၾယ္ဝသည္။
အထူးသဴဖင့္ သူသည္ ကေလး မဵားကို အင္မတန္ ခဵစ္ခင္ တတ္သည္။ တေနႛ
ေကဵာင္းအားခဵိန္တၾင္ ေဴမႎုလမ္းရႀိ အိမ္သိုႛ သၾားလည္ရာ သူသည္ ေလးႎႀစ္သား အ႟ၾယ္
ကေလးေလးကို ဒူးႎႀစ္ဖက္ ဳကားတၾင္ ေပၾႚဖက္ကာ "သည္ေဆာင္းေဟမန္" ဓာတ္ဴပားကို
ဖၾင့္လဵက္ ရႀိသည္ကို ေတၾႚရသည္။ ကေလးေလး၏ ႎႀပ္ေခဵး မဵားကို သူကိုယ္တိုင္ လက္ဴဖင့္
သုတ္သင္ ေပးသည္။ သူသည္ သည္ကေလးေလးကို အင္မတန္ အလို လိုက္သည္။
က႗န္ေတာ္က မသကႆာ၍ ကိုထၾန္းရႀိန္ ဘက္သိုႛ လႀည့္ကာ "ဘယ္နဲႛလဲ ဘိုးထၾန္းရႀိန္ သူႛမႀာ ႎႀစ္မေခဵာ၊ အေဒၞေခဵာမႀ ရႀိရဲႚလား" ဟု ကေလးကို
ေမးေငၝ့ ဴပရင္း ရယ္ေမာကာ ေမးလိုက္၏။ ကိုဗဟိန္းကား ဓာတ္စက္မႀ ေသာ့ကိုသာ အတၾင္
လႀည့္ေနသည္။ ကိုထၾန္းရႀိန္သည္ အိမ္ေရႀႚ လမ္းဘက္ ဆီသိုႛ ေငးဳကည့္ကာ "မသိေတာ့လားဗဵာ" ဟု ခပ္႓ပံႂး႓ပံႂး ေဴဖေလသည္။
သူ၏ အိမ္ေရႀႚဘက္ တၾင္ကား ဆရာ ဴဖစ္သင္ ေကာလိပ္ ေကဵာင္းသူ မခင္႒ကီး
ရႀိသည္။
ကိုဗဟိန္းသည္ မခင္႒ကီးအား ခဵစ္သူ ဘဝ ကတည္းကပင္ အေတာ္ ခဵစ္သည္။
၁၉၃၉ ခုႎႀစ္ သီတင္းက႗တ္ ေကဵာင္းပိတ္ရက္ အတၾင္းက သူႎႀင့္ က႗န္ေတာ္ ရႀမ္းဴပည္သိုႛ
မႎၩေလးမႀ ဴဖတ္၍ သၾားခဲ့၏။ ထိုစဥ္က မႎၩေလးသိုႛ မင္းလတ္ သေဘႆာဴဖင့္ ဆန္တက္လဵက္
ရႀိရာ၊ သေဘႆာ ေပၞတၾင္ ကိုဘဟိန္းသည္ မခင္႒ကီး အေဳကာင္းကို တတၾတ္တၾတ္
ေဴပာလဵက္ ရႀိ၏။ မခင္႒ကီး ထံသိုႛ တေနႛ တေစာင္ကဵ စာထည့္၏။ သေဘႆာ ဆိပ္ကမ္း႓မိႂႚ
တ႓မိႂႚသိုႛ ဆိုက္ကပ္လ႖င္ က႗န္ေတာ္က စာတက္၍ ထည့္ရ၏။ က႗န္ေတာ္ အေမ့ ထံသိုႛ
စာထည့္ရန္ ရန္ကုန္က ဝယ္လာ ခဲ့ေသာ ဒစ္ကင္ဆန္ စာေရး စကၠႃကပ္ အဴပာႎုမႀာ သူႚ
မခင္႒ကီး ထံသိုႛ စာေရး သဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္ နမ္းမတူ ေရာက္ေအာင္ပင္ မခံဘဲ အကုန္
ေခဵာေတာ့၏။
(၄)
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ကိုဗဟိန္းကို သူႚမိဘ မဵားက ေဳကးမံု သဖၾယ္ အရိပ္ တဳကည့္ဳကည့္ ေနေအာင္ ခဵစ္၏။ သူ
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သိုႛ လာေနေသာ အခၝ မိဘ မဵားက သူ၏ ေသတၨာကို ခဵိပ္လံုခဵည္၊
မႎၩေလး ပိုးလံုခဵည္၊ ပိုးအကဵႈ မဵားဴဖင့္ ဳကပ္ေနေအာင္ သိပ္ေပး ခဲ့၏။ ကိုဗဟိန္းမႀာ
သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေနတတ္၏။
ရႀမ္းဴပည္ အသၾားတၾင္ က႗န္ေတာ္သည္ လက္ဆည္ကန္ရိႀ ကိုဗဟိန္း၏ မိဘမဵား
အိမ္တၾင္ ရက္သတၨ တပတ္ခန္ႛ တည္းခို ရေလသည္။ ထိုအခၝ သူ၏ ဖခင္ ဦးမႀင္က သူႛကို
စကား မေဴပာ၊ မေခၞဘဲ ေနေသာ အခိုက္ ဴဖစ္၏။ သိုႛေသာ္ ရႀမ္းဴပည္တၾင္ လည္ပတ္ေသာ
အခၝ အခဵမ္း လံုေအာင္ ဆို၍ သားအတၾက္ ရႀႃးဘိနပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ေဆးသုတ္ ေပးရႀာ၏။
ဤမ႖ သားကို ယုယ၏။
တည က႗န္ေတာ္တိုႛ ရႀိစဥ္ သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ မႎၩေလးသိုႛ ႎိုင္ငံေရး ကိစၤႎႀင့္
လာခိုက္ ဴဖစ္၍ ကိုဗဟိန္း ထံသိုႛ အလည္ လာ၏။ ကိုဗဟိန္း အဴပင္သိုႛ ထၾက္ေန သဴဖင့္
သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ ဦးမႀင္ႎႀင့္ စကား ေဴပာလဵက္ ရႀိ၏။ ကိုဗဟိန္း အေဳကာင္းကို
ေရာက္သၾားေသာ အခၝ ဖခင္ ဦးမႀင္က "သူႛကို ကဵႂပ္တိုႛက ဘယ္ေလာက္ အရိပ္
တဳကည့္ဳကည့္နဲႛ ခဵစ္ရ ေပမဲ့ သူက မိဘကို ႎိုင္ငံေရးေလာက္ ခဵစ္တာ မဟုတ္ဘူး" ဟု
ေဴပာေလသည္။
သခင္ ေအာင္ဆန္း ႎႁတ္ဆက္၍ ဴပန္သၾားေသာ အခၝ ဦးမႀင္သည္ က႗န္ေတာ့္
ဘက္သိုႛ လႀည့္၍ "ကိုေအာင္ဆန္းႎႀင့္ ဗဟိန္းဟာ အတူတူပဲ သူတိုႛက ႎိုင္ငံေရးကို
မိဘထက္ အပံု႒ကီး ခဵစ္တယ္" ဟု ေဴပာေလသည္။
မိခင္ႎႀင့္ အစ္မမဵား ကလည္း သူႛကို "ကိုဟိန္း - ကိုဟိန္း" ႎႀင့္ ပၝးစပ္ဖဵား ေလးတၾင္
ကိုဗဟိန္းသည္ သူႛမိခင္၏ ေပၝင္ကို ေခၝင္းအံုးကာ မိခင္၏ ယုယစၾာ ဆံပင္ သပ္ေပးဴခင္းကို
ေကဵနပ္စၾာ ခံလဵက္ ရႀိသည္။ အစ္မ လုပ္သူမဵားက ေဘးတၾင္ ထိုင္ကာ စကားေဴပာလဵက္
ရႀိဳက၏။
မိဘမဵားက သူႚကို ဘယ္ေလာက္ပင္ ခဵစ္ခဵစ္၊ သူသည္ ႎိုင္ငံေရး အတၾက္
အတၾယ္အတာ မဵားကို စၾန္ႛပစ္ကာ မိဘ၏ ေအးခဵမ္း ရိပ္႓ငိမ္ေသာ အရိပ္တၾင္ မေနႎိုင္ဘဲ
ဳကမ္းတမ္း ခက္ထေရာ္၍ မာေဳကာ လႀေသာ အကဵဥ္းေထာင္ နံရံ ေလးဘက္ အတၾင္း ၌သာ
ဆင္းရဲဴခင္း ဒုကၡကို ေတၾႚ႒ကံႂ ရေလသည္။
သူသည္ အဝတ္အစားကို သပ္သပ္ယပ္ယပ္ ဝတ္ဆင္ တတ္၏။ သန္ႛရင
ႀ ္းစၾာ
ေနတတ္၏။ ဘန္ေကာက္ လံုခဵည္ အဴပာကို ႒ကိႂက္၏။ ဂီတကို ခဵစ္၏၊ သူႚကို အေဝးက
ဳကည့္လိုက္လ႖င္ ေပၞလၾင္၍ ကဵက္သေရဴဖင့္ ႟ၿမ္း႟ၿမ္းဴမေသာ သူ၏ အ႓ပႂံးသည္ ဳကာပန္းမႀ
ဝတ္ဆံကို ဖၾင့္လႀပ္ တင့္႐ကၾား လိုက္သလို ဴမင္လိုက္ ရ၏။ သူ၏ ႟ုပ္သည္ ယဥ္ေကဵး
သိမ္ေမၾႛေသာ လူလတ္ တန္းစားဟန္ အသၾင္ ဴဖစ္၏။ သိုႛေသာ္ ေကဵာင္းသား ဘဝ
ကတည္းက မေကၾးေထာင္၊ အင္းစိန္ေထာင္ တိုႛတၾင္ ေနရ၏။ တိုက္ပိတ္ ခံရ၏။ အဂႆလိပ္
ေဴပးခၝးနီး အဖမ္း ခံရ၍ ေထာင္အမဵႂိးမဵႂိး ေဴပာင္းကာ ဒုကၡကို ေတၾႚ႒ကံႂ၏။ ဆင္းရဲဴခင္းႎႀင့္
နဘမ္း လံုး၏။
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(၅)
ရႀမ္းကုန္း ေဴမဴမင့္ ေဒသကား လၾင္ဴပင္ မႀာထက္ ေစာ၍ ေနဝင္သည္။ ေနဝင္ ေသာ္လည္း
အေမႀာင္ ထုသည္ မင္းမမူ၊ လသည္ ႓ငိမ့္႓ငိမ့္႒ကီး ထၾက္ေလ ေတာ့သည္။
ေငၾလေရာင္သည္ ေတာႎႀင့္ ေတာင္ကို ေပၾႚဖက္ကာ ဴမၟႃလိုက္ ေလသည္။
တဖက္တၾင္ မိႁင္းညၟိႂႚေသာ သစ္ေတာႎႀင့္ ေစာက္မတ္ေသာ ေဴမထရံ႒ကီး၊ တဖက္တၾင္
ေရတံခၾန္ တိုႛဴဖင့္ ႑ပၾမ္းကာ တသၾင္သၾင္ စီးဆင္း ေနေသာ ဒုဌဝတီဴမစ္။
ဴမစ္ကမ္းရႀိ သစ္ပင္ တိုႛသည္ ေငၾသရဖူ - ေငၾမကိုဋ္ ကို ေဆာင္းကာ သူတိုႛ၏
အလႀကို ဝင့္႐ကၾား လိုက္သည္။ ဴမစ္ယံမႀ ေရတံခၾန္ တိုႛသည္ ေငၾလေရာင္ ဦးဝယ္
တလက္လက္ ကၾန္ႛဴမႃး၍ ေနသည္။ လား႟ိႁးသိုႛ တက္ေသာ မီးရထားသည္ မန္ဆန္
ဘူတာ႟ံုကို ေကဵာ္ေလ႓ပီ။
ကိုဗဟိန္းသည္ ေငၾလေရာင္၏ အလႀတၾင္ ယစ္မူးကာ ေမရႀင္၏ ေကဵာင္းပိတ္ရက္
သီခဵင္းကို တေအးေအး ညည္းလဵက္ ရႀိေလသည္။
ေရတံခၾန္သၾယ္ဴဖာစီးလိုႛရယ္
ေတာင္ေဴခႎႀင္းဴမႃေတၾ ဝိုင္းတယ္
အလ႖ိႂလ႖ိႂ ေတာင္ညိႂတန္းလိုႛကၾယ္
ပဵႂိပဵႂိလၾမ္းပၝလႀတယ္ …
ရႀမ္းဴပည္သိုႛ လည္ပတ္စဥ္က ကိုဗဟိန္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္ တိုႛတၾင္ ေနာက္ခံ ႎိုင္ငံေရး
ရည္႟ၾယ္ခဵက္ ရႀိေသးသည္။ အကယ္၍ လမ္းပမ္း သာမည္ ဆိုလ႖င္ နယ္ဴခားကို ဴဖတ္သန္း၍
တ႟ုတ္ - ဗမာ လမ္းမ႒ကီး တေလ႖ာက္ တ႟ုတ္ ဴပည္တၾင္းသိုႛ သၾားရန္ ဴဖစ္၏။
တ႟ုတ္ဴပည္သိုႛ ေရာက္မိလ႖င္ ႎိုင္ငံဴခား အဆက္အသၾယ္ ရႎိုင္မည္ ဴဖစ္၏။ သိုႛေသာ္
အေဳကာင္း မသင့္ သဴဖင့္ သိႎၮီသိုႛ ေရာက္ေသာ အခၝ ရႀမ္းဴပည္ ပုဒ္မ - ၁၀ ေဳကာင့္
ဆက္မသၾား ႎိုင္ဘဲ ဴပန္ခဲ့ရ၏။
လၾယ္ယိုးသည္ ေငၾလေရာင္ႎႀင့္ ေမႀာင္ရိပ္ ဳကားဝယ္ ႓ငိမ္ဝပ္စၾာ ရႀိသည္။ ယူနန္ ဗမာ လမ္းမ႒ကီးသည္ ေငၾဴပာ ဖဲဴပားကို ဴဖန္ႛထားဘိ သကဲ့သိုႛ မႀတ္ထင္ရ၏။
တ႟ုတ္ဴပည္သိုႛ သၾားဳကေသာ ေမာ္ေတာ္ကား တန္း႒ကီးသည္ လမ္းေဘးတၾင္
အိပ္စက္လဵက္ ရႀိ၏။ မလႀမ္းမကမ္း တၾင္က ား ဒမ္းစေတရႀင္ ေခၞေသာ လက္နက္
႟ံု႒ကီးသည္ ကုန္းဴမင့္ အစၾန္းဝယ္ ေပၞေန၏။ တဖက္ တၾင္ကား မိႁင္းညၟိႂႚေသာ လား႟ိႁး
ေလယာဥ္ပဵံ ကၾင္း႒ကီး သည္ ေငၾလေရာင္ဝယ္ ၀မ္းလဵား ေမႀာက္၍ ေနသည္။
ေတာေတာင္ေရေဴမသာ မဟုတ္ ေလသည္လည္း ေငၾေရာင္ဴဖင့္ ႑ပၾမ္းသည္။
ကိုဗဟိန္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္သည္ ယူနန္ - ဗမာ လမ္းမ႒ကီး ေပၞတၾင္ လမ္းေလ႖ာက္ ဳကစဥ္
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သူက စတင္၍ "လသာတယ္ဗဵာ တယ္႓ပီး ဳကည္ႎူး စရာ ေကာင္းတာပဲ၊ ဒီ ေငၾလေရာင္က
က႗န္ေတာ္ရဲႚ အတၾင္းစိတ္ တခုကို ထ႐ကၾ ႟ၿင္လန္းေအာင္ လႁံႚေဆာ္ ေပးတယ္"
က႗န္ေတာ္က သူသည္ ရန္ကုန္တၾင္ ရႀိရစ္ေသာ မခင္႒ကီးကို တမ္းတ လၾမ္းဆၾတ္
လိမ့္မည္ဟု ေအာက္ေမ့လဵက္ ရႀိသည္။
"ကဲ ဆိုစမ္းပၝဦး" ဟု က႗န္ေတာ္က ဝင္ေထာက္ လိုက္သည္။
"အဲဒီေတာ့ ဒီလို ေငၾလေရာင္ ဴမႃးခိုက္မႀာ စိတ္ဟာ ဳကည္လင္ ႟ၿင္လန္း႓ပီး လီနင္
ေရးတဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္၊ အစိုးရႎႀင့္ ေတာ္လႀန္ေရး အေဳကာင္းကို ေဆၾးေႎၾး ရေအာင္"
က႗န္ေတာ္ ထင္သည္မႀာ တက္တက္စင္ လၾဲေလ႓ပီ။ လသာ သဴဖင့္ သူ
ယံုဳကည္ေသာ ကၾန္ဴမႃနစ္ ဝၝဒကို ေဴပာခဵင္သည္။ က႗န္ေတာ္ ကလည္း စိတ္မပၝ လႀဘဲ သူ၏
လီနင္ ဝၝဒ မဵားကို နားေထာင္၍ ေနရ ေလသည္။ ကိုဗဟိန္း၏ ႟ုပ္ဝၝဒ တရားသည္ လႀပ
တင့္ထးူ ေသာ ေငၾလေရာင္ဝယ္ ဴပန္ႛလၾင့္ကာ ပဲ့တင္ ထပ္လဵက္ ရႀိေလသည္။
(၆)
က႗န္ေတာ္ကား ႎိုင္ငံေရး သမား မဟုတ္။ ကၾန္ဴမႃနစ္လည္း မဟုတ္၊ သိုႛေသာ္ ကိုဗဟိန္းႎႀင့္
က႗န္ေတာ္ တိုႛကို ေမတၨာ႒ကိႂး သၾယ္ထား၏။ တခၝက သူ၏ ဓာတ္ပံုကို က႗န္ေတာ့္အား
အထိမ္းအမႀတ္ လက္ေဆာင္ ေပးေသာ အခၝ ဓာတ္ပံု၏ ေနာက္ေကဵာ၌ "ကိုယ္တိုႛ ႎႀစ္ဦးကို
တၾယ္တာ ခဵစ္ခင္ဴခင္းသည္ ဂေဟ ဆက္ေစ သတည္း" ဟု စာထုိး လိုက္၏။
တခု သၾား၍ သတိရ၏။ ဂဵပန္ ေခတ္က ႎိုင္ငံဴခားေရးရာ ဌာနသည္ အင္းလဵား
ကန္စၾန္းရႀိ "အိမ္ဴဖႃ" တၾင္ ႟ံုးလုပ္ ထား၏။ ကိုဗဟိန္းသည္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဒုတိယ အတၾင္းဝန္
ဴဖစ္ေန၏။ က႗န္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္သိုႛ ေခတၨ လာလည္စဥ္၊ ေနႛတိုင္း သူ၏ ႟ံုးခန္းတၾင္
အခဵိန္ ဴဖႂန္း၏။ သူသည္ အက္ဂၝစႎိုး ေရးေသာ "တ႟ုတ္ဴပည္ေပၞက ဳကည္နီ" စာအုပ္ကို
ဖတ္လဵက္ ရႀိသည္။
က႗န္ေတာ္မႀာ ရန္ကုန္သိုႛ ၂ ရက္ ၃ ရက္ ဆို႓ပီး ေတာမႀ အလာ ၃ လခန္ႛ ဳကာ႓ပီး
ေသာင္တင္လဵက္ ရႀိရာ လဲစရာ လံုခဵည္ပို မရႀိ၊ ဘန္ေကာက္ လံုခဵည္ အဴပာ တထည္
ကိုသာ မခ႗တ္တန္း ဝတ္ေနရ၏။ သိုႛဴဖစ္ရာ ကိုဗဟိန္း ဝတ္ထားေသာ မႎၩေလး လံုခဵည္
အစိမ္းႎႀင့္ လဲရန္ အတင္း ပူဆာ၏။
က႗န္ေတာ္ တိုႛသည္ သူ၏ ႎိုင္ငဴံ ခားေရး ဌာန အတၾင္းဝန္ ႟ံုးခန္း တံခၝးကို ပိတ္ကာ
ေဘာင္းဘီ တိုကေလး ေတၾႎႀင့္ တေယာက္ လံုခဵည္ တေယာက္ လဲဳက၏။ ႓ပီးလ႖င္
ႎႀစ္ေယာက္သား အူတက္ မတတ္ ရယ္ေမာလဵက္ ရႀိဳကေလသည္။ သည္အေဳကာင္းကို
မခင္႒ကီးအား ေဴပာဴပေသာ အခၝ "ရႀင္တိုႛဟာ ခေလးေတၾ လိုပဲေနာ္၊ အရႀက္လဲ မရႀိဘူး" ဟု
ရယ္ကာ ႒ကိမ္း၏။
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သူကား က႗န္ေတာ့္ကို အခၾင့္သင့္တိုင္း ႎုိင္ငံေရး ေလာကသိုႛ ေသၾးေဆာင္၏။
အဂႆလိပ္ ေတာ္လႀန္ ခၝနီးက ဒိုႛဗမာ အစည္းအ႟ံုး ဝင္ရန္ ဖဵားေယာင္း၏။ ေနာက္ ကၾန္ဴမႃနစ္
ဴဖစ္လာေသာ အခၝ သူ ဥကၠဌ လုပ္ေသာ အလုပ္သမား သမဂၢတၾင္ ပၝဝင္ရန္ တိုက္တၾန္း၏။
သိုႛေသာ္ က႗န္ေတာ္ကား ႎုိင္ငံေရး သမား မဴဖစ္၊ စာေပ ေလာက တၾင္သာ ေမၾႚေလဵာ္၏။
ကဗဵာကို ေတၾႚလ႖င္ လူေတၾ ခဵစ္သလို၊ ကိုဗဟိန္း ကိုလည္း ေတၾႚလ႖င္ မခဵစ္ဘဲ
မေနႎိုင္၊ သူ၏ အ႓ပံႂးသည္ အင္မတန္ ခဵစ္ဖယ
ၾ ္ ေကာင္းသည္။ အ႓ပံႂးမႀာ ကဗဵာေလး
တပုဒ္ႎႀင့္ တူေန၏။ အဂႆလိပ္စာ ပၝေမာကၡ ႟ုတ္စ္ကပင္ ကိုဗဟိန္းအား "ႎႀစ္လိုဖၾယ္
ေကာင္းေသာ သူငယ္ပ"ဲ ဟု ေဴပာ၏။ ဒၝေဳကာင့္ သူႛကို ကဗဵာဟု က႗န္ေတာ္က ေခၞ၏။
က႗န္ေတာ့္ အထင္ဴဖင့္ သူႛအမူအရာ၊ သူႛအ႓ပံႂးကေလး မဵားသည္ ကဗဵာ ဆန္လႀ၏။
ကိုဗဟိန္းက က႗န္ေတာ့္ကို ႎိုင္ငံေရး သမား ဴဖစ္ေစ ခဵင္၏။ သိုႛေသာ္ မဴဖစ္၊
က႗န္ေတာ္က ကိုဗဟိန္းကို စာေရးဆရာ ဴဖစ္ေစ ခဵင္၏။ သိုႛေသာ္ မဴဖစ္။
ကိုဗဟိန္း မကဵန္းမာ၍ မႎၩေလးတၾင္ ေဆးကုလဵက္ ရႀိစဥ္ တေနႛသ၌ သုဓမၳဝတီ
ပံုႎႀိပ္တိုက္တၾင္ သခင္ ဘကိုးႎႀင့္ သၾားေတၾႚ၏။
"ဘယ္နဲႛလဲ ကိုဗဟိန္း ဘယ္လို ေနေသးလဲ" ဟု က႗န္ေတာ္က ေမး၏။
"ဒီလိုပဲ ေရာဂၝက တန္းေနတာ ပဲဗဵာ၊
ခင္ဗဵားေတာင္ ကိုဗဟိန္းက ေမးလိုက္တယ္"

မႎၩေလး

ေဆး႟ံုမႀာ

တက္ေနတယ္။

ေနာက္ ၁၀ ရက္ခန္ႛ ဳကာေသာ အခၝ က႗န္ေတာ္လည္း ေနမေကာင္း၍
အိပ္ရာထဲတၾင္ မႀိန္းေနစဥ္ တည၌ သမာဓိ သတင္းစာ တိုက္မႀ မိတ္ေဆၾ အယ္ဒီတာ
တဦးက "ကိုဗဟိန္း တေယာက္ မႎၩေလး ေဆး႟ံုမႀာ ဆံုး႓ပီ" ဟု လာေရာက္ ေဴပာ၏။
က႗န္ေတာ္သည္ အံ့အား သင့္ကာ ထိတ္လန္ႛ တုန္လႁပ္ သၾားသည္။
ကိုဗဟိန္း၊ ကိုဗဟိန္း ခဵစ္လႀစၾာေသာ သူငယ္ခဵင္း ကိုဗဟိန္းကား မရႀိေတာ့႓ပီ။ ။
ဒဂုန္တာရာ
ဇန္နဝၝရီလ ၁၉၄၇။
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