
၁၉၅၅ ခႎုႀစ္မႀာ ထုတ္ေဝတဲ့ ဒဂုန္တာရာရႚဲ ႟ုပ္ပံုလၿာ စာအုပ္၊ ပထမ ႎႀိပ္ဴခင္းက ၁၉၃၈ ခုႎႀစ္ 
ဗမာႎိုင္ငံလုံး ဆိငု္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢႎႀင္ ့တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ 
ဥကၠဌ ဴဖစသ္ည္ ့ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိဗုဟိန္း အေဳကာင္း ႟ုပ္ပံုလၿာ အဖၾႚဲအႎၾဲႚ 
တပုဒ္ဴဖစ္တဲ့ "ကိုဗဟိနး္ သိုႚမဟုတ္ ကဗဵာ" ကို ဴပန္လည္ ကးူယူ ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

 
 

ကိုဗဟိန္း သိုႛမဟုတ္ ကဗဵာ 

 
ယခုေခတ္ ဗမာဴပည္၌ ကၾန္ဴမႃနစ္ တိႛုသည္ ႟ုပ္ဝၝဒကို မဵႂိးေစ့ ႒က၍ဲ ေနဳက ေပ႓ပီ။ ႟ုပ္ဝၝဒ 
ဆိုသည္မႀာ စိတ္ဝၝဒ မဟုတ္။ စိတ္ကးူ စိတ္သန္း မဟုတ္။ အေကာင္အထည္ကို မာေကဵာ 
ဳကမ္းတမ္း႒ကီး လက္ေတၾႚ ကိုင္စမ္း မိေသာ ႟ုပ္ဝၝဒ။ သည္လုိ ေယဘူယဵ လူအမဵားက 
မႀတ္ထင္ ဳကသည္။ ႟ုပ္ဝၝဒကို ယံုဳကည္ ကိုးကၾယသ္၊ူ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီ၏ ေခၝင္းေဆာင္ 
ဗဟိန္းအား ကဗဵာဟု ေရးလုိုက္ဴခင္းသည္ တကယ္ ဆုိေတာ့ အႎုကဗဵာႎႀင္ ့႟ုပ္ဝၝဒ ႎိုငင္ံေရး 
သမားဟာ မနီးစပ္ ပၝကလားဟု ထင္မႀတ္ ဳကေပ လိမ့္မည္။ သည္လုိ ထင္မႀတ္လ႖င္ 
ဗဟိန္းကုိ ႎိုင္ငံေရး သမား အဴဖစ္ ေတၾႚဴမင္၍ လူအဴဖစ္ မသိေသာေဳကာင္ ့ ဴဖစ္တန္ရာ 
ေပသည္။ ကဗဵာ …။ ဟတု္သလား။  

 
၁၉၃၈ ..။  
 
သရက္ထည္ ပန္းပၾင့္႟ိုက္ အနားကၾပ္ ခန္းဆီးဴပာသည္ ပိန္လိုက္ ေဖာင္းလိုက္ႎႀင့္ 

႟ၾက္တိုက္လ႖က္ ရႀိသည္။ အဴပငဘ္က္ တၾင္ကား ေမႀာင္၍ ေနသည။္ တခဵက္ တခဵက္ 
တကၠသိုလ္ ရိပ္သာ လမ္းမႀ အဓိပတိ လမ္းသိုႛ ေကၾႚကာ ေမာင္းဝင္ လာေသာ 
ေမာ္ေတာ္ကား ေရႀႚမီးေရာင္သည္ ဝင္းကနဲ လက္လုိက္ရာ၊ တကၠသိုလ္ သမဂၢ 
အသင္းတိုက္ ေရႀႚရႀ ိ ေဇာ္မၿားပန္း၊ ဗုဒၭံ သရဏံ ပန္းမဵားကို လ႖ပ္စစ္ ဴပက္လိုက္ သလို 
ရိပ္ကနဲ ေတၾႚဴမင္ လိုက္ရ ေပသည္။  

 
လူမဵားခဵိန္ (၈) နာရီခန္ႛ ဴဖစ္သဴဖင့္ သမဂၢ ေပဵာ္ပၾဲစား ႟ံုသည္ ဇၾန္းသံ၊ ပန္းကနး္သံ၊ 

စကား ေဴပာသ ံ တိုႚဴဖင္ ့ ညံ၍ ေန၏။ ႓မိႂႚထတဲၾင္ လည္ပတ္ရာမႀ ေနာက္ကဵေသာ 
ေကဵာင္းသား မဵားသည္ သမဂၢတၾင္ ဝင္၍ ညစာ စားေလ့ ရႀိဳက၏။ ေပဵာ္ပၾဲစား႟ံု၏ ေထာင့္ရႀ ိ
စားပၾဲရႀည္ တၾငက္ား သမဂၢ အမႁေဆာင္ ေကဵာင္းသား တစုသည္ ဝိုင္းဖၾဲႚကာ စကား 
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ေဴပာသူကေဴပာ၊ အစာ စားသကူ စားလဵက္ ရႀိဳကသည္။ သည္ထမဲႀ ေကဵာငး္သား တဦးသည္ 
ဝိုင္းဖၾဲႚ စကား ေဴပာထဲတၾင္ မပၝဘ ဲစီးကရက္ကုိ တၾင္တၾင္ ဖၾာလဵက္ စားပၾဲစၾန္းရႀိ ဓာတ္စကကုိ္ 
ဓာတ္ဴပား တခဵပ္႓ပီး တခဵပ္ လဲကာ ဖၾင့္လဵက္ ရႀိသည္။ သူသည္ အသားဴဖႃဴဖႃ၊ 
ဆံပင္ေကာကေ္ကာက္၊ ဖဵဥ္အက ႈဵ လက္ရႀည္ ဘန္ေကာက ္ လံုခဵည္ ဴမငး္ေခဵးေရာင္ 
အစိမ္းကို ဝတ္ဆင္ ထားသည္။ မဵက္ႎႀာမႀာ ပဒုမၳာ ဳကာပန္း က့ဲသိုႛ လန္း႟ၿင္သည္။ သူ၏ 
ခဵစ္ဖၾယ္ ေကာင္းေသာ အ႓ပံႂးကေလး မဵားသည္ နီရဲေသာ ပၝးဴပင္ႎႀင္ ့ ႎႁတ္ခမ္းေပၞတၾင္ 
ထာဝစဥ္ နားလဵက္ ရႀိသည္။ ဳကက္သေရဴဖင့္ လ႖မ္းေသာ အ႓ပံႂး၊ ေမတၨာ၏ အထိမ္းအမႀတ္ 
အ႓ပံႂး။ က႗နေ္တာ္သည္ ႟ုပ္ရႀင္ ဳကည့္ရာမႀ အဴပန္ ေနာက္ကဵ သဴဖင့္ ေကဵာင္း ထမင္းစား 
႟ံုသိုႛ မသၾားေတာ့ဘ ဲသမဂၢ ေပဵာ္ပၾစဲား ႟ံုတၾင္ပင္ ညစာကို မႀာစားလဵက္ ရႀိသည္။  

 
သတိူုႚ ဝိုင္းထဲမႀ ကိုဗေဆၾ (ယခု ဆုိရႀယ္လစ္ပၝတီ အတၾင္းေရးမႀႃး) က က႗န္ေတာ့္ကို 

ကိုဗဟိန္းႎႀင္ ့ အသိ ဖၾဲႚေပး ေလသည္။ ကိုဗေဆၾကား စစ္ကိုငး္ ေကဵာင္းေဆာင္တၾင္ 
က႗န္ေတာ္ႎႀင္ ့အခန္းခဵင္း ကပ္ေန၍ တေယာက္ကိ ုတေယာက္ ဆဲမနာ ဆိုမနာ ခင္မငသ္ ူ
ဴဖစ္သည္။  

 
"ဒၝ ကိုယ္တုိႛ စစ္ကိုင္း ေကဵာငး္ေဆာင္ ကေလ၊ ဒဂနု္ မဂၢဇင္းမႀာ စာေတၾ ဘာေတၾ 

ေရးတာ ေပ့ၝကၾာ" ဟု ကိုဗေဆၾက မိတ္ဖၾဲႚ ေပးေသာ အခၝ ကိဗုဟိန္းသည္ ဓာတ္စက္မႀ 
ေသာ့ကို လႀည့္ရင္း သ၏ူ ဳကာပၾင့္ခဵပ္ ကေလးထဲမႀ ဝတ္ဆံကို ဖၾင့္လႀပ္ လိုက္ေသာ ကဗဵာ 
ဆန္သည္ ့အ႓ပံႂးဴဖင္ ့တံုႛဴ ပနက္ာ။  

 
"ဳသ …. ဟုတ္လား၊ ရတု ပိုဒ္စံုေတၾ ဘာေတၾ ဒဂနု္မႀာ ဖတ္ဖူး ပၝတယ္။ မႎၩေလးမႀာ 

ေနကတည္းက ေတၾႚဖူး ပၝတယ္။"  
 
ကိုဗဟိန္းသည္ လူဖတ္ နည္းလႀေသာ က႗န္ေတာ္၏ ရတုပိုဒ္စံု မဵားကို ဖတ္ဖူး 

သဴဖင့္ အ့ံဳသ၍ သၾား၏။ သူသည္ ကဗဵာကို ဴမတ္ႎိုးသူ တေယာက္ ဴဖစ္သည။္  
 
"က႗န္ေတာ္ေတာ့ ေမရႀင္ကို အေတာ္ ႒ကိႂက္တယ္၊ ခင္ဗဵားေကာ ဘယ္နႛဲလဲ" ဟု 

ေဴပာကာ သသူည္ "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 
သသူည္ ေဝဖန္လဵက္ ရႀိသည္။  

 
"တခဵႂိႚက အဂႆလိပ ္တီးလုံးသၾား သီခဵင္း ေတၾကို မဳကားႎိုင္ ဳကဘူး နားပိတ္ ထားခဵင္ 

သတဲ့ဗဵ။ သာယာတဲ့ ေတးသံကို ဘာဴပႂလုိႛ လက္မခံ ႎိုင္ရသလဲ။ ဂီတ ဆိုတာ 
လူတမဵႂ ိးတည္း ကနႛ္သတ္ ထားတာ မဟုတဘ္ူး။ က႗န္ေတာ့္ အဖိုႛေတာ့ သာယာ လႀပတဲ ့
ေတးဂီတ ဆိုရင္ ႎိုင္ငံဴခား ဂဵပန္ပ ဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကလုားပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ အီတာလဵံပ ဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ 
နားေထာင္ တာပဲ။ တခဵႂ ိႚက အဂႆလိပသ္ ံဆိုရင္ အသံေလး အသံေဳကာင္ ဆို႓ပီး နားမေထာင္ 
ႎိုင္ဳကတာ အ့ံဳသ စရာပ"ဲ စသည္ဴဖင္ ့သကူ ေဴပာေလသည္။  
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တဖက္ စားပၾစဲၾန္းတၾင္ သမဂၢ အမႁေဆာင္ တစုႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္း ဴငင္းခုံစကား 
ေကာင္းလဵက္ ရႀိေသာ ကိုဗေဆၾက ဂီတႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဆၾးေႎၾးလဵက္ ရႀိေသာ 
ကိုဗဟိန္းႎႀင္ ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘက္သိုႛ လႀည့္ကာ "ေအး မင္းတိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ ကေတာ့ 
ကိုက္မႀာပဲ၊ ဗဟိနး္ ကလဲ ဝတၪႂ ေရးခဵင္၊ ကဗဵာ စပခ္ဵင္၊ ဂီတ လိုက္စား ခဵင္တာ နႛဲေတာ့ 
မင္းတုိႛ ႎႀစ္ေယာက္က စိတ္ကးူယဥ္ သမား ေတၾကို" ဟု ေဴပာကာ ရယ္ေမာ၍ ေနသည္။  

 
"လူဆုိတာ အလႀအပကို မက္တာပဲ။ ကဗဵာ ဂီတရဲႚ အလႀအပကို မဳကည္ႎူးဘ ဲ

မေနႎုိင္ဘူး။ လူဆုိတာ မင္းေဴပာတဲ့ စိတ္ကးူယဥ္ပ ဲ ဆိုပၝေတာ့။ ကဗဵာ ဂီတကို နားလည္ 
ေမၾႚေလဵာ္ တာဟာ ယဥ္ေကဵး လာတာကၾ" ဟု ရယ္ေမာရငး္ ကိုဗဟိနး္က ဴပနေ္ဴပာ 
ေလသည္။  

 
ကိုဗေဆၾ ေဴပာသလိုပင္ သူႎႀင့္ က႗န္ေတာ္သည္ မဳကာမီပင္ ခင္မင္ ရင္းႎႀီးကာ 

ေကဵာင္းတၾင္ တတၾဲထဲ တၾလဲဵက္ ရႀိေပသည္။ သူသည္ မႎၩေလး ေကာလိပ္မႀ လာစ ဘီေအ 
ပထမႎႀစ္၊ က႗န္ေတာ္ကား ေကဵာငး္ေရာက္စ ဥပစာ ပထမႎႀစ္ ဴဖစေ္ပသည။္  

 
(၂) 

 
အကယ္၍ ကိုဗဟိနး္သည္ ႎိုင္ငံေရး သမား မဴဖစလ္႖င္ ဧကန္ စာေရးဆရာ တေယာက္ 
ဴဖစ္မည္ဟု က႗န္ေတာ္ ထင္သည္။  

 
သသူည္ စာေပ ကိုလည္း အင္မတန္ ဝၝသနာ ပၝသည္။ ကားလ္မတ္၏ ကၾန္ဴမႃနစ္ 

စာေပ ပရိယတၨ ိကုိသာ မဟုတ၊္ အႎု စာေပ စသည္ ကိုလည္း ဖတ္သူ ဴဖစ္သည္။ ႟ုရႀား 
စာေရး ဆရာ႒ကီး ေဂၞကီကိ ုသူ အေတာ္ ႒ကိႂက္သည။္  

 
တခၝက သူသည္ ေႎၾရာသ ီ ေကဵာင္းပိတ္ရက္ အတၾင္း၌ တကၠသိုလ္ သမဂၢတၾင္ 

ရႀိစဥ္၊ ေဂၞကီ၏ ဝတၪႂတို တပုဒ္ကို ဗမာလို ဆီေလဵာ္ေအာင္ ဘာသာ ဴပန္ဖူးသည။္ သူသည္ 
က႗န္ေတာ့္ ေရႀႚတၾင္ပင္ ဝတၪႂတိုကို ေရးေပသည။္  

 
သ၏ူ ဝတၪႂသည္ ထုိအခၝက နာမည္ ထၾကစ္ ဴပႂလဵက္ ရႀိေသာ လက္ေ႟ၾးစင္ 

မဂၢဇင္းတၾင္ ပၝေစသည္ (လက္ေ႟ၾးစင ္ မဂၢဇင္းကို စတင္ တည္ေထာင္သူ အယ္ဒီတာမႀာ 
ဂဵာနယ္ေကဵာ္တၾင္ မဳကာခဏ ေရးေလ့ ရႀိေသာ ကၾယလ္ၾန္သ ူအဆန္း ဆရာ႒ကီး ဴဖစ္သည္) 
ကိုဗဟိန္း ေရးေသာ ဝတၪႂတို၏ အမည္မႀာ "ေလလၾင့္သူ" ဴဖစ္၍ ပစၤည္းမဲ့ အခဵင္းခဵင္း 
ဆင္းရဲေသာ ဘဝ အေကၾႛ၌ ေတၾႚဆံကုာ ရင္းႎႀီး ခင္မင္ပံု သဘာဝကို ဴပထားေသာ 
ငတ္မၾတ္ဴခင္းဖၾဲႚ တပုဒ္ ဴဖစ္သည္။  

 
ဒဂုန ္ မဂၢဇင္းတၾင ္ ပၝဝင္ေသာ သ၏ူ "ဘဝခရီး" အမည္ရႀိ ဝတၪႂတုိကား ဝတၪႂတို 

ဂုဏ္ႎႀင့္ ႐ကၾယ္ဝ ဴပည့္စံု လႀသည္။ ကုလား - ဗမာ အဓိက႟ုဏ္းကို ေနာက္ကား ခံကာ 
ဆင္းရဲ မၾေဲတေသာ ပန္းခဵီ ဆရာ သငူယ္ခဵင္း ႎႀစ္ေယာက၏္ ေမတၨာႎႀင္ ့ ငတ္မၾတ္မႁ 
အေဳကာင္းကို ေပၝင္းစပ္ကာ ေရးထားသည္။ သည္အထတဲၾင္ အရင္းရႀင္ စနစ္၏ စာရိတၨ 
ကိုလည္း သိမ္ေမၾႚစၾာ ထည့္သၾင္း ထားသည္။ ထၾန္းေအး စာအုပ္ ဴဖနႛ္ခဵိေရး ဌာနမႀ 
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ထုုတေ္ဝေသာ "ဓနရႀင္ ေလာက" သည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ဝၝဒကို မဵႂိးေစ့ ခဵေပးေသာ 
သစ္ေစ့ေကာင္း တေစ့ ဴဖစ္သည္။ ရႀင္းလင္း ဴပတ္သား၍ လႀသည္။ ဤစာအုပ္တၾင္ 
ကိုဗဟိန္းသည္ အေရးအသား၌ ႎိုင္နင္း က႗မ္းကဵင္ေဳကာင္း ေဖာ္႐ကၾား ထားေပသည္။ 
သသူည္ စာေရး ေကာင္းသ ူတေယာက္ ဴဖစ္သည္။  

 
အဂႆလိပ္ ေဴပးခၝနီး သူ ေထာင္မကဵ ခင္က ခဵာလ္းစ္ဒစ္ကင္း၏ နာမည္ေကဵာ္ 

"ေမ႖ာ္တလင့္လင္"့ ဝတၪႂ႒ကီးကို "လူႚအလုိ" အမည္ဴဖင့္ ေရးဖူးသည္၊ သိုႛေသာ္ တိုင္းဴပည္ 
ပဵက္ခိုကႎ္ႀင့္ ႒ကံႂသဴဖင့္ စာမဵက္ႎႀာ ၆၀ ေကဵာ္သာ ပံုႎႀိပ္ ႓ပီးစီး ရေသးသည။္ အကယ္၍ 
သည္ဝတၪႂသာ ထၾက္လာလ႖င္ ဗမာ စာေပ ေလာကတၾင ္ ေကဵာ္ေစာ ထင္ရႀား ဦးမည္ ့
ဝတၪႂေကာင္း တပုဒ္ ဴဖစ္ေပမည။္ သူသည္ ႎိုင္ငံေရး ကိစၤမဵားဴဖင္ ့ အလုပ္႟ႁပ္ ေနေလရာ 
တေဖာင္ ႟ိုက္ေနစဥ ္ ေနာက္တေဖာင္ ဆက္စီ ႎိုင္ရန္ ပနး္ဆိုးတနး္ရႀိ ထၾန္းေအး စာအုပ္ 
ဴဖနႛ္ခဵိေရး ဌာန အလုပ္ခန္းတၾင ္ထိုင္ကာ ေရးေပးေသာ ဝတၪႂ ဴဖစ္သည္။ သူႚမႀာ ဝတၪႂေရး ဆ 
ရာ႒ကီး တေယာက္ ဴဖစ္ႎုိင္ေသာ လကၡဏာေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိသည္။ သိႛုေသာ္ ဗမာဴပညကုိ္ 
လၾတ္လပ္ခဵင္ေသာ စိတ္၊ ဆိုရႀယ္လစ္ ႎိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ လုိေသာ စိတ္က ဴပင္းထန္ 
လၾန္းလႀ သဴဖင္ ့ ေကဵာင္းသား ဘဝ ကတည္း ကပင္ ေထာင္ကဵ ဆင္းရဲ အနစ္နာ ခံကာ 
ႎိုင္ငံေရး သမား ဴဖစ္လာရဴခင္း ဴဖစ္ေပသည္။  

 
(၃) 

 
"ဇမၱႃက႗န္းလံုး" သီခဵင္းခံကိ ု ဂီတ၌ အတန္ ဝၝရင္ ့သမူဵားသာ ရေပသည္။ ကိုဗဟိနး္သည္ 
ဇမၱႃက႗န္းလံုး သီခဵင္းခံကို အစ အဆံုးပင္ ဆိုႎိုင္သညမ္ႀာ အ့ံဳသဖၾယ္ ေကာင္းေပသည။္ ဇမၱႃ 
က႗န္းလံုးသည္ ဂီတဝိေသာဒနီ ကဵမ္း၌ တမဵက္ႎႀာေကဵာ္ ရႀည္လဵားသည္။  

 
ေအဝမး္ ဓာတ္ဴပား မဵားကို သသူည္ ႎႀစ္သက္သည္။ ဴပည္လႀေဖ ဆိုေသာ 

"နတ္ရႀင္ေနာင္" သီခဵင္းကို တူရိယာ တီးမႁတ္သူ ေတၾႚတုိင္း တီးခိုင္းေလ့ ရႀိသည္။ 
နတ္ရႀင္ေနာင္ ထဲမႀ "ေပၞေႎၾလလဵင"္ ရတုကို မရတရဴဖင့္ ညည္းသည္။ ဒုိရာသန္းေအး၏ 
"ေလႀကေလး" ကိုလည္း သူ အေတာ္ သေဘာ ကဵသည္။  

 
တကၠသိုလ္ ရာဇဝင္ ကထိက ဦးဘႌၾန္ႛ သီဆုို ဓာတ္ဴပား သၾင္းေသာ ဆုထူး႟ၾယ္ 

သီခဵင္းကို သူသည ္ ဓာတ္ဴပား မထၾက္ခင္ ကတညး္က ရေနသည္။ ဦးဘႌၾန္ႛမႀာ 
ကိုဗဟိန္းႎႀင္ ့ခင္ရာ ကိုဘႌၾန္ႛ တေယာေလးႎႀင္ ့ဆုိေလ့ ရႀိသည္ကို နားဴဖင့္ မႀတ္ဳကားကာ 
ရေနဟန္ တူေလသည။္ ကုိဗဟိန္းကား အဴခား ႎိုင္ငံေရး သမားမဵားလို မဟတု္၊ အႎုပညာ 
သမားေတၾ ႎႀင့္လည္း ခင္မင္ ေပၝင္းသငး္သူ ဴဖစ္ေပသည္။  

 
ကိုဗဟိန္းသည္ လူအဴဖစ္ ကုန္လံု ဴပည့္စံုသူ တေယာက္ ဴဖစ္သည။္ လူသည္ 

ခဵစ္စိတ္ ႒ကိႂက္စိတ္ ရႀိသည္။ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ လိင္ကို ႒ကိႂက္တတ္သည။္ ကုိဗဟိန္း 
သည္လည္း ခဵစ္စိတ္ ႒ကိႂက္စိတ္ ရႀိသည္။ တကၠသိုလ္တၾင္ ရႀိစဥ္က လႀပေသာ ေကဵာင္းသ ူ
တဦးကို ေကာ္ရစ္ဒၝ အေကၾႚတၾင္ လုိက္၍ ခဵစ္စကား ေဴပာဖူးသည္။ သလိူု ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္က ေကဵာင္းသ ူ ကေလးကုိ ေကာ္ရစဒ္ၝ အေကၾႚတၾင္ စကား လုိက္ေဴပာသည္ 
ဆိုေသာ သတင္း ထူးသည္ တကၠသိုလ္ နယ္တၾင္ သတင္း ပဵံႚႎႀံႛ၍ သၾား၏။ ကိုဗဟိန္းသည္ 
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လူ ဴဖစ္သည္။ သူတေယာက္တည္း မဟတု္၊ ပုုထဇုဥ္ အားလံုးသည္ ဥမၳတေကာ 
မဟုတ္လား။  

 
ဘီေအ အထက္တန္း ေကဵာင္းတၾင္ ရႀိေသာ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္က သူသည္ သထုံ 

ေကဵာင္းေဆာင္တၾင္ မေနဘ၊ဲ ေဴမနီကုနး္ရႀ ိ ဴပည္လမ္းမ႒ကီးမႀ အေရႀႚဘက္သိႛု ခဵႂ ိးဝင္ရေသာ 
ေဴမႎုလမ္းတၾင္ ေနကာ ေနႛေကဵာင္းသား အဴဖစ္ ေကဵာင္းတက္လဵက္ ရႀိသည္။ သူႎႀင့္ အတ ူ
ကိုထၾန္းရႀိန္ (ဗိုလ္ရန္ႎိုင္) ႎႀင့္ သ၏ူညီ ေမာငသ္န္းႎုိငတိ္ုႛ ေနသည္။ က႗န္ေတာသ္ည္ အတန္း 
အားခဵိန္တၾင္ သ၏ူ ေနအိမ္သိုႛ မဳကာခဏ သၾားလည္ေလ့ ရႀိသည္။ သူ၏ အိမ္တၾင္ 
ဓာတ္စက ္တလံုး ရႀိ၏။  

 
ကိုဗဟိန္းသည္ လူေတၾကို ခဵစ္ခင္ တတေ္သာ ေမတၨာစိတ္ ႐ကၾယ္ဝသည္။ 

အထးူသဴဖင္ ့ သသူည္ ကေလး မဵားကို အင္မတန္ ခဵစ္ခင္ တတသ္ည္။ တေနႛ 
ေကဵာင္းအားခဵိန္တၾင္ ေဴမႎုလမ္းရႀိ အိမ္သိုႛ သၾားလည္ရာ သသူည္ ေလးႎႀစ္သား အ႟ၾယ္ 
ကေလးေလးကုိ ဒးူႎႀစ္ဖက္ ဳကားတၾင္ ေပၾႚဖက္ကာ "သည္ေဆာင္းေဟမန"္ ဓာတ္ဴပားကို 
ဖၾင့္လဵက္ ရႀိသည္ကို ေတၾႚရသည္။ ကေလးေလး၏ ႎႀပ္ေခဵး မဵားကို သကူိုယ္တိုင္ လက္ဴဖင့္ 
သုတသ္င္ ေပးသည။္ သူသည္ သညက္ေလးေလးကို အင္မတန္ အလို လိုက္သည္။  

 
က႗န္ေတာ္က မသကႆာ၍ ကိုထၾန္းရႀိန္ ဘက္သိုႛ လႀည့္ကာ -  
 
"ဘယ္နႛဲလဲ ဘိုးုထၾန္းရႀိန္ သူႛမႀာ ႎႀစ္မေခဵာ၊ အေဒၞေခဵာမႀ ရႀိရဲႚလား" ဟု ကေလးကို 

ေမးေငၝ ့ဴပရင္း ရယ္ေမာကာ ေမးလုိက္၏။ ကုိဗဟိနး္ကား ဓာတ္စက္မႀ ေသာ့ကိုသာ အတၾင္ 
လႀည့္ေနသည္။ ကိုထၾန္းရႀိန္သည္ အိမ္ေရႀႚ လမ္းဘက္ ဆီသိုႛ ေငးဳကည့္ကာ -  

 
"မသိေတာ့လားဗဵာ" ဟု ခပ႓္ပံႂး႓ပံႂး ေဴဖေလသည္။  
 
သ၏ူ အိမ္ေရႀႚဘက္ တၾင္ကား ဆရာ ဴဖစ္သင္ ေကာလိပ္ ေကဵာင္းသ ူ မခင္႒ကီး 

ရႀိသည္။  
 
ကိုဗဟိန္းသည္ မခင္႒ကီးအား ခဵစ္သူ ဘဝ ကတည္းကပင္ အေတာ္ ခဵစ္သည္။ 

၁၉၃၉ ခႎုႀစ္ သီတင္းက႗တ ္ ေကဵာင္းပိတ္ရက္ အတၾင္းက သူႎႀင့္ က႗န္ေတာ္ ရႀမ္းဴပညသိ္ုႛ 
မႎၩေလးမႀ ဴဖတ္၍ သၾားခဲ့၏။ ထိုစဥ္က မႎၩေလးသိုႛ မင္းလတ္ သေဘႆာဴဖင့္ ဆန္တက္လဵက္ 
ရႀိရာ၊ သေဘႆာ ေပၞတၾင္ ကုိဘဟိန္းသည္ မခင႒္ကီး အေဳကာင္းကို တတၾတ္တၾတ္ 
ေဴပာလဵက္ ရႀိ၏။ မခင္႒ကီး ထံသိုႛ တေနႛ တေစာင္ကဵ စာထည့္၏။ သေဘႆာ ဆိပ္ကမ္း႓မိႂႚ 
တ႓မိႂႚသိႛု ဆုိက္ကပ္လ႖င္ က႗န္ေတာ္က စာတက္၍ ထည့္ရ၏။ က႗န္ေတာ္ အေမ ့ ထံသိုႛ 
စာထည့္ရန ္ ရန္ကုနက္ ဝယ္လာ ခဲ့ေသာ ဒစ္ကင္ဆန္ စာေရး စကၠႃကပ္ အဴပာႎုမႀာ သူႚ 
မခင္႒ကီး ထံသိႛု စာေရး သဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္ နမ္းမတူ ေရာက္ေအာင္ပင္ မခံဘဲ အကုန္ 
ေခဵာေတာ့၏။  

 
(၄) 
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ကိုဗဟိန္းကို သူႚမိဘ မဵားက ေဳကးမုံ သဖၾယ ္အရိပ္ တဳကည့္ဳကည္ ့ေနေအာင္ ခဵစ္၏။ သ ူ
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သိုႛ လာေနေသာ အခၝ မိဘ မဵားက သူ၏ ေသတၨာကို ခဵိပ္လံုခဵည္၊ 
မႎၩေလး ပိုးလံုခဵည္၊ ပိုးအကႈဵ မဵားဴဖင့္ ဳကပ္ေနေအာင္ သိပ္ေပး ခဲ့၏။ ကိုဗဟိန္းမႀာ 
သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေနတတ္၏။  

 
ရႀမ္းဴပည္ အသၾားတၾင္ က႗န္ေတာ္သည္ လက္ဆည္ကန္ရႀ ိ ကိုဗဟိန္း၏ မိဘမဵား 

အိမ္တၾင္ ရက္သတၨ တပတ္ခန္ႛ တည္းခို ရေလသည။္ ထိုအခၝ သ၏ူ ဖခင္ ဦးမႀင္က သူႛကို 
စကား မေဴပာ၊ မေခၞဘ ဲေနေသာ အခိုက္ ဴဖစ္၏။ သိႛုေသာ္ ရႀမ္းဴပညတ္ၾင္ လည္ပတ္ေသာ 
အခၝ အခဵမ္း လံုေအာင္ ဆိ၍ု သားအတၾက္ ရႀႃးဘိနပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ေဆးသုတ္ ေပးရႀာ၏။ 
ဤမ႖ သားကို ယုယ၏။  

 
တည က႗န္ေတာ္တိုႛ ရႀိစဥ္ သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ မႎၩေလးသိုႛ ႎိုင္ငံေရး ကိစၤႎႀင့္ 

လာခိုက္ ဴဖစ္၍ ကိုဗဟိနး္ ထံသိုႛ အလည္ လာ၏။ ကိုဗဟိန္း အဴပင္သိုႛ ထၾက္ေန သဴဖင့္ 
သခင ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ဦးမႀင္ႎႀင္ ့ စကား ေဴပာလဵက္ ရႀိ၏။ ကိုဗဟိန္း အေဳကာင္းကုိ 
ေရာက္သၾားေသာ အခၝ ဖခင္ ဦးမႀင္က "သူႛကို ကဵႂပ္တိႛုက ဘယ္ေလာက္ အရိပ္ 
တဳကည့္ဳကည့္နႛဲ ခဵစ္ရ ေပမဲ့ သူက မိဘကို ႎိုင္ငံေရးေလာက္ ခဵစ္တာ မဟတု္ဘူး" ဟု 
ေဴပာေလသည္။  

 
သခင ္ ေအာငဆ္န္း ႎႁတ္ဆက္၍ ဴပန္သၾားေသာ အခၝ ဦးမႀင္သည္ က႗န္ေတာ့္ 

ဘက္သိႛု လႀည့္၍ "ကိုေအာင္ဆန္းႎႀင့္ ဗဟိန္းဟာ အတတူူပဲ သူတုိႛက ႎိုင္ငံေရးကို 
မိဘထက္ အပံု႒ကီး ခဵစ္တယ္" ဟု ေဴပာေလသည္။  

 
မိခင္ႎႀင့္ အစ္မမဵား ကလည္း သူႛကို "ကိုဟိနး္ - ကိဟုိန္း" ႎႀင့္ ပၝးစပ္ဖဵား ေလးတၾင္ 

ကိုဗဟိန္းသည္ သူႛမိခင္၏ ေပၝင္ကို ေခၝင္းအံုးကာ မိခင္၏ ယုယစၾာ ဆံပင္ သပေ္ပးဴခင္းကို 
ေကဵနပ္စၾာ ခံလဵက္ ရႀိသည္။ အစ္မ လုပ္သမူဵားက ေဘးတၾင္ ထိုင္ကာ စကားေဴပာလဵက္ 
ရႀိဳက၏။  

 
မိဘမဵားက သႚူကို ဘယ္ေလာက္ပင္ ခဵစ္ခဵစ္၊ သသူည္ ႎုိင္ငံေရး အတၾက္ 

အတၾယ္အတာ မဵားကို စၾန္ႛပစ္ကာ မိဘ၏ ေအးခဵမ္း ရိပ္႓ငိမ္ေသာ အရိပ္တၾင္ မေနႎိုင္ဘ ဲ
ဳကမ္းတမ္း ခက္ထေရာ္၍ မာေဳကာ လႀေသာ အကဵဥ္းေထာင္ နံရံ ေလးဘက္ အတၾင္း ၌သာ 
ဆင္းရဲဴခင္း ဒုကၡကို ေတၾႚ႒ကံႂ ရေလသည္။  

 
သသူည္ အဝတ္အစားကို သပ္သပယ္ပ္ယပ္ ဝတ္ဆင္ တတ္၏။ သနႛ္ရႀင္းစၾာ 

ေနတတ္၏။ ဘန္ေကာက္ လုံခဵည္ အဴပာကို ႒ကိႂက္၏။ ဂီတကို ခဵစ္၏၊ သႚူကို အေဝးက 
ဳကည့္လိုက္လ႖င္ ေပၞလၾင္၍ ကဵက္သေရဴဖင္ ့႟ၿမ္း႟ၿမ္းဴမေသာ သူ၏ အ႓ပႂံးသည္ ဳကာပန္းမႀ 
ဝတ္ဆံကို ဖၾင့္လႀပ္ တင့္႐ကၾား လိုက္သလို ဴမငလိ္ုက္ ရ၏။ သ၏ူ ႟ုပ္သည္ ယဥေ္ကဵး 
သိမ္ေမၾႛေသာ လူလတ္ တန္းစားဟန္ အသၾင္ ဴဖစ္၏။ သိုႛေသာ္ ေကဵာင္းသား ဘဝ 
ကတည္းက မေကၾးေထာင္၊ အငး္စိန္ေထာင္ တိုႛတၾင္ ေနရ၏။ တိုကပ္ိတ္ ခံရ၏။ အဂႆလိပ္ 
ေဴပးခၝးနီး အဖမ္း ခံရ၍ ေထာင္အမဵႂိးမဵႂ ိး ေဴပာင္းကာ ဒုကၡကို ေတၾႚ႒ကံႂ၏။ ဆင္းရဲဴခင္းႎႀင့္ 
နဘမ္း လုံး၏။  
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(၅) 

 
ရႀမ္းကုန္း ေဴမဴမင္ ့ ေဒသကား လၾင္ဴပင္ မႀာထက္ ေစာ၍ ေနဝင္သည္။ ေနဝင္ ေသာ္လည္း 
အေမႀာင္ ထုသည္ မင္းမမူ၊ လသည္ ႓ငိမ့္႓ငိမ့္႒ကီး ထၾကေ္လ ေတာ့သည္။  

 
ေငၾလေရာင္သည္ ေတာႎႀင့္ ေတာင္ကို ေပၾႚဖက္ကာ ဴမၟႃလိုက္ ေလသည္။ 

တဖက္တၾင္ မိႁင္းညၟိႂႚေသာ သစ္ေတာႎႀင့္ ေစာက္မတ္ေသာ ေဴမထရံ႒ကီး၊ တဖက္တၾင္ 
ေရတံခၾန ္တုိႛဴ ဖင္ ့႑ပၾမ္းကာ တသၾင္သၾင္ စီးဆင္း ေနေသာ ဒုဌဝတီဴမစ္။  

 
ဴမစ္ကမး္ရႀိ သစ္ပင္ တိုႛသည္ ေငၾသရဖူ - ေငၾမကိဋု္ ကို ေဆာင္းကာ သတိူုႛ၏ 

အလႀကို ဝင့္႐ကၾား လိုကသ္ည္။ ဴမစယံ္မႀ ေရတံခၾန္ တုိႛသည္ ေငၾလေရာင္ ဦးဝယ္ 
တလက္လက္ ကၾန္ႛဴ မႃး၍ ေနသည။္ လား႟ိႁးသိႛု တက္ေသာ မီးရထားသည္ မန္ဆန္ 
ဘူတာ႟ံုကို ေကဵာ္ေလ႓ပီ။  

 
ကိုဗဟိန္းသည္ ေငၾလေရာင္၏ အလႀတၾင္ ယစ္မူးကာ ေမရႀင္၏ ေကဵာင္းပိတ္ရက္ 

သီခဵင္းကို တေအးေအး ညည္းလဵက္ ရႀိေလသည္။  
 
ေရတံခၾနသ္ၾယ္ဴဖာစီးလုိႛရယ္  
ေတာင္ေဴခႎႀင္းဴမႃေတၾ ဝိငု္းတယ ္ 
အလ႖ိႂလ႖ိႂ  ေတာင္ညိႂတန္းလုိုႛကၾယ္  
ပဵႂိပဵႂ ိလၾမ္းပၝလႀတယ္ …  
 
ရႀမ္းဴပည္သိုႛ လည္ပတ္စဥ္က ကိုဗဟိန္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္ တိုႛတၾင္ ေနာက္ခ ံ ႎုိငင္ံေရး 

ရည္႟ၾယ္ခဵက္ ရႀိေသးသည။္ အကယ္၍ လမ္းပမ္း သာမည္ ဆိုလ႖င္ နယ္ဴခားကို ဴဖတ္သနး္၍ 
တ႟ုတ္ - ဗမာ လမ္းမ႒ကီး တေလ႖ာက္ တ႟ုတ္ ဴပည္တၾင္းသိုႛ သၾားရန္ ဴဖစ္၏။ 
တ႟ုတ္ဴပည္သိႛု ေရာက္မိလ႖င္ ႎိုင္ငံဴခား အဆကအ္သၾယ္ ရႎိုင္မည္ ဴဖစ္၏။ သိုႛေသာ္ 
အေဳကာင္း မသင္ ့ သဴဖင့္ သိႎၮီသိုႛ ေရာက္ေသာ အခၝ ရႀမ္းဴပည ္ ပုဒ္မ - ၁၀ ေဳကာင့္ 
ဆက္မသၾား ႎိုင္ဘ ဲဴပန္ခဲ့ရ၏။  

 
လၾယ္ယိုးသည္ ေငၾလေရာင္ႎႀင္ ့ ေမႀာင္ရိပ္ ဳကားဝယ ္ ႓ငိမ္ဝပ္စၾာ ရႀိသည္။ ယူနန္ - 

ဗမာ လမ္းမ႒ကီးသည ္ေငၾဴ ပာ ဖဲဴ ပားကို ဴဖန္ႛထားဘိ သကဲ့သိုႛ မႀတ္ထင္ရ၏။  
 
တ႟ုတ္ဴပည္သိႛု သၾားဳကေသာ ေမာ္ေတာ္ကား တန္း႒ကီးသည္ လမ္းေဘးတၾင္ 

အိပ္စက္လဵက္ ရႀိ၏။ မလႀမ္းမကမ္း တၾင္ကား ဒမ္းစေတရႀင္ ေခၞေသာ လက္နက္ 
႟ံု႒ကီးသည္ ကုနး္ဴမင္ ့ အစၾန္းဝယ္ ေပၞေန၏။ တဖက္ တၾင္ကား မိႁငး္ညၟိႂႚေသာ လား႟ိႁး 
ေလယာဥ္ပဵံ ကၾင္း႒ကီး သည ္ေငၾလေရာငဝ္ယ္ ၀မ္းလဵား ေမႀာက္၍ ေနသည္။  

 
ေတာေတာင္ေရေဴမသာ မဟုတ္ ေလသည္လည္း ေငၾေရာင္ဴဖင္ ့ ႑ပၾမ္းသည။္ 

ကိုဗဟိန္းႎႀင္ ့ က႗န္ေတာ္သည္ ယနူန္ - ဗမာ လမ္းမ႒ကီး ေပၞတၾင္ လမ္းေလ႖ာက္ ဳကစဥ္ 
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သကူ စတင၍္ "လသာတယ္ဗဵာ တယ္႓ပီး ဳကည္ႎူး စရာ ေကာင္းတာပဲ၊ ဒီ ေငၾလေရာငက္ 
က႗န္ေတာ္ရႚဲ အတၾင္းစိတ္ တခုကို ထ႐ကၾ ႟ၿင္လန္းေအာင္ လႁံႚေဆာ္ ေပးတယ္"  

 
က႗န္ေတာ္က သသူည္ ရနက္ုန္တၾင္ ရႀိရစ္ေသာ မခင္႒ကီးကိ ု တမ္းတ လၾမ္းဆၾတ္ 

လိမ့္မည္ဟု ေအာက္ေမ့လဵက္ ရႀိသည။္  
 
"က ဲဆုိစမ္းပၝဦး" ဟု က႗န္ေတာ္က ဝင္ေထာက္ လိုက္သည္။  
 
"အဲဒီေတာ့ ဒီလို ေငၾလေရာင္ ဴမႃးခိကု္မႀာ စိတဟ္ာ ဳကည္လင္ ႟ၿင္လန္း႓ပီး လီနင္ 

ေရးတ့ဲ ႎိုင္ငံေတာ္၊ အစိုးရႎႀင့္ ေတာ္လႀန္ေရး အေဳကာင္းကို ေဆၾးေႎၾး ရေအာင္"  
 
က႗န္ေတာ္ ထင္သည္မႀာ တက္တက္စင္ လၾဲေလ႓ပီ။ လသာ သဴဖင့္ သ ူ

ယံုဳကညေ္သာ ကၾန္ဴ မႃနစ ္ဝၝဒကို ေဴပာခဵင္သည္။ က႗န္ေတာ္ ကလည္း စိတမ္ပၝ လႀဘ ဲသ၏ူ 
လီနင္ ဝၝဒ မဵားကို နားေထာင္၍ ေနရ ေလသည္။ ကိဗုဟိန္း၏ ႟ုပ္ဝၝဒ တရားသည္ လႀပ 
တင့္ထူးေသာ ေငၾလေရာင္ဝယ္ ဴပနႛ္လၾင့္ကာ ပဲ့တင္ ထပ္လဵက္ ရႀိေလသည္။  

 
(၆) 

 
က႗န္ေတာ္ကား ႎိုင္ငံေရး သမား မဟုတ္။ ကၾန္ဴမႃနစလ္ည္း မဟုတ္၊ သုိႛေသာ္ ကုိဗဟိနး္ႎႀင့္ 
က႗န္ေတာ္ တိုႛကို ေမတၨာ႒ကိႂး သၾယ္ထား၏။ တခၝက သ၏ူ ဓာတ္ပံုကို က႗န္ေတာ့္အား 
အထိမ္းအမႀတ္ လက္ေဆာင္ ေပးေသာ အခၝ ဓာတ္ပံု၏ ေနာက္ေကဵာ၌ "ကိုယ္တိုႛ ႎႀစ္ဦးကို 
တၾယ္တာ ခဵစ္ခင္ဴခင္းသည္ ဂေဟ ဆက္ေစ သတညး္" ဟ ုစာထုိး လုိက္၏။  

 
တခု သၾား၍ သတိရ၏။ ဂဵပန္ ေခတ္က ႎုိင္ငံဴခားေရးရာ ဌာနသည္ အင္းလဵား 

ကန္စၾနး္ရႀိ "အိမ္ဴဖႃ" တၾင္ ႟ံုးလုပ္ ထား၏။ ကိုဗဟိန္းသည္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဒုတိယ အတၾင္းဝန္ 
ဴဖစ္ေန၏။ က႗န္ေတာ္သည ္ ရန္ကုန္သိႛု ေခတၨ လာလည္စဥ္၊ ေနႛတုိင္း သ၏ူ ႟ံုးခန္းတၾင္ 
အခဵိန္ ဴဖႂနး္၏။ သူသည ္အက္ဂၝစႎိုး ေရးေသာ "တ႟ုတ္ဴပည္ေပၞက ဳကညနီ္" စာအုပ္ကို 
ဖတ္လဵက္ ရႀိသည္။  

 
က႗န္ေတာ္မႀာ ရနက္ုန္သိုႛ ၂ ရက ္၃ ရက ္ ဆုိ႓ပီး ေတာမႀ အလာ ၃ လခန္ႛ ဳကာ႓ပီး 

ေသာင္တင္လဵက္ ရႀိရာ လဲစရာ လံုခဵည္ပို မရႀိ၊ ဘန္ေကာက္ လံုခဵည္ အဴပာ တထည္ 
ကိုသာ မခ႗တ္တန္း ဝတ္ေနရ၏။ သိႛုဴ ဖစ္ရာ ကိုဗဟိန္း ဝတ္ထားေသာ မႎၩေလး လံုခဵည္ 
အစိမ္းႎႀင့္ လရဲန္ အတင္း ပူဆာ၏။  

 
က႗န္ေတာ္ တိုႛသည္ သ၏ူ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဌာန အတၾင္းဝန္ ႟ံးုခနး္ တံခၝးကို ပိတ္ကာ 

ေဘာင္းဘီ တိုကေလး ေတၾႎႀင့္ တေယာက္ လံုခဵည ္ တေယာက္ လဲဳက၏။ ႓ပီးလ႖င္ 
ႎႀစေ္ယာက္သား အူတက္ မတတ္ ရယ္ေမာလဵက္ ရႀိဳကေလသည္။ သည္အေဳကာင္းကို 
မခင္႒ကီးအား ေဴပာဴပေသာ အခၝ "ရႀင္တိုႛဟာ ခေလးေတၾ လိုပဲေနာ္၊ အရႀက္လ ဲမရႀိဘူး" ဟု 
ရယ္ကာ ႒ကိမ္း၏။  
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သကူား က႗န္ေတာ့္ကို အခၾင့္သင့္တိုင္း ႎုိင္ငံေရး ေလာကသိုႛ ေသၾးေဆာင္၏။ 
အဂႆလိပ္ ေတာ္လႀန္ ခၝနီးက ဒိုႛဗမာ အစည္းအ႟ံးု ဝင္ရန္ ဖဵားေယာင္း၏။ ေနာက္ ကၾန္ဴမႃနစ္ 
ဴဖစ္လာေသာ အခၝ သ ူဥကၠဌ လုပ္ေသာ အလုပ္သမား သမဂၢတၾင္ ပၝဝင္ရန္ တိုက္တၾန္း၏။ 
သိႛုေသာ္ က႗န္ေတာ္ကား ႎုိင္ငံေရး သမား မဴဖစ၊္ စာေပ ေလာက တၾင္သာ ေမၾႚေလဵာ္၏။  

 
ကဗဵာကို ေတၾႚလ႖င္ လူေတၾ ခဵစ္သလုိ၊ ကိုဗဟိန္း ကိုလည္း ေတၾႚလ႖င္ မခဵစဘ္ဲ 

မေနႎုိင္၊ သ၏ူ အ႓ပံႂးသည္ အင္မတန္ ခဵစ္ဖၾယ္ ေကာင္းသည။္ အ႓ပံႂးမႀာ ကဗဵာေလး 
တပုဒ္ႎႀင့္ တေူန၏။ အဂႆလိပ္စာ ပၝေမာကၡ ႟ုတ္စ္ကပင္ ကိုဗဟိန္းအား "ႎႀစ္လုိဖၾယ္ 
ေကာင္းေသာ သငူယပ္"ဲ ဟ ု ေဴပာ၏။ ဒၝေဳကာင္ ့ သႛူကို ကဗဵာဟု က႗န္ေတာ္က ေခၞ၏။ 
က႗န္ေတာ့္ အထင္ဴဖင္ ့သႛူအမူအရာ၊ သူႛအ႓ပံႂးကေလး မဵားသည္ ကဗဵာ ဆန္လႀ၏။  

 
ကိုဗဟိန္းက က႗န္ေတာ့္ကို ႎိုင္ငံေရး သမား ဴဖစေ္စ ခဵင္၏။ သိုႛေသာ္ မဴဖစ္၊ 

က႗န္ေတာ္က ကိုဗဟိန္းကို စာေရးဆရာ ဴဖစ္ေစ ခဵင္၏။ သိုႛေသာ္ မဴဖစ္။  
 
ကိုဗဟိန္း မကဵန္းမာ၍ မႎၩေလးတၾင္ ေဆးကုလဵက္ ရႀိစဥ္ တေနႛသ၌ သုဓမၳဝတီ 

ပံုႎႀိပ္တုိက္တၾင္ သခင္ ဘကိုးႎႀင့္ သၾားေတၾႚ၏။  
 
"ဘယ္နႛဲလဲ ကိုဗဟိန္း ဘယ္လုိ ေနေသးလဲ" ဟု က႗နေ္တာ္က ေမး၏။  
 
"ဒီလိုပဲ ေရာဂၝက တန္းေနတာ ပဗဲဵာ၊ မႎၩေလး ေဆး႟ံုမႀာ တက္ေနတယ္။ 

ခင္ဗဵားေတာင္ ကိုဗဟိန္းက ေမးလုိက္တယ္"  
 
ေနာက္ ၁၀ ရက္ခနႛ္ ဳကာေသာ အခၝ က႗န္ေတာလ္ည္း ေနမေကာင္း၍ 

အိပ္ရာထဲတၾင္ မႀိန္းေနစဥ္ တည၌ သမာဓိ သတင္းစာ တိုက္မႀ မိတ္ေဆၾ အယ္ဒီတာ 
တဦးက "ကိုဗဟိန္း တေယာက္ မႎၩေလး ေဆး႟ံုမႀာ ဆံုး႓ပီ" ဟု လာေရာက္ ေဴပာ၏။ 
က႗န္ေတာ္သည္ အ့ံအား သင့္ကာ ထိတ္လန္ႛ တုန္လႁပ္ သၾားသည။္  

 
ကိုဗဟိန္း၊ ကိုဗဟိန္း ခဵစ္လႀစၾာေသာ သငူယ္ခဵင္း ကိုဗဟိန္းကား မရႀိေတာ့႓ပီ။ ။  
 
ဒဂုန္တာရာ 
ဇန္နဝၝရီလ ၁၉၄၇။ 
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