
 

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ သိုႛမဟုတ္ နရသိမ္ေထာင္မႀ အကဵဥ္းသား 

ဒဂုန္တာရာ 

အမႀန္အားဴဖင့္ 'နရသိမ္ေထာင္မႀ သူပုန္အကဵဥ္းသား' မႀာ ယခု ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ မဟုတ္။ 
ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္၏ စိတ္ကူး ဝတၪႂထဲမႀ ဇာတ္လိုက္ တေယာက္သာ ဴဖစ္ေပ၏။ သိႛုေသာ္ ဗန္းေမာ္ 
တင္ေအာင္အား ႟ႁဳကည့္ စူးစမ္းထားေသာ လူကို ေလ့လာဴခင္း ကားခဵပ္၏ ေခၝင္းစဥ္ ကိုမူကား 
"နရသိမ္ေထာင္မႀ သူပုန္ အကဵဥ္းသား" ဟူ၍ တင္စားကာ ေခၞလိုက္ရေပ၏။  

 
"နရသိမ္ေထာင္" မႀာ သႛူ၏ ဝတၪႂထဲမႀ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္၏ အကဵဥ္းေထာင္ ဴဖစ္သည္။ ေခဵာေမာ 

လႀပေသာ လႀကလဵာ ဴပည္ေတာ္သာ ခင္ခင္ဦး၏ ႟ူပၝ႟ံုမႀ ယက္ေဖာက္၍ ထားေသာ ဇာတ္လမ္းထဲရိႀ 
ပေဒသရာဇ္ ဆနႛ္ကဵင္ေရး သူပုန္မႀာ နရသိမ္ေထာင္ထဲတၾင္ အကဵဥ္းကဵဴခင္း ခံလ႖က္ ရိႀေပသည္။  

 
ခဵစ္စၾာေသာ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္အား လူ၏ ရင္တၾင္းမႀ ေမတၨာ ေစာင္းသံ၊ ေမတၨာရသဴဖင့္ 

တီးေခတ္ ဖၾဲႚသီရပၝမူ "ခင္မမဳကႃရဲ ့ေမာင္" ဟူ၍လည္း ရင့္ကဵႃး တသ ႎိုင္ပၝေသး၏။ ခင္မမဳကႃမႀာ ခဵစ္ဖၾယ္ရာ 
ေကာင္းေသာ ႟ံုးစာေရးမကေလး ဴဖစ္၏။ သႛူေမာင္႒ကီး ထၾန္းလင္းအား အဴပံႂးဴဖင့္ ယုယ ဴပႂစုခဲ့၏။ 
သႛူေမာင္႒ကီးအား မိန္းမတိႛု၏ မိခင္ ရင္ေငၾႚဴဖင့္ ေႎၾးေစ၊ ေထၾးေစ၏။ သႛူေမာင္႒ကီး၏ ေတာ္လႀန္ေရး 
သေဘာထားမဵားကို ဳကင္နာစၾာ ေခၝင္းညိတ္၏။ ဝတၪႂထဲမႀ ခင္မမဳကႃ၏ ေမာင္ကား ဝတၪႂေရးဆရာ 



ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ပင္ ဴဖစ္ေပ၏။အဘယ္ေဳကာင့္ ဆိုေသာ္ သူက စိတ္ကးူ မႀန္ကကူၾက္ထဲတၾင္ ခဵစ္စဖၾယ္ 
႟ံုးစာေရးမေလး ခင္မမဳကႃႎႀင့္ အခဵစ္ဇာတ္လမ္း ယက္ရႀက္ ဳကည့္သည္။  

 
နရသိမ္ေထာင္တၾင္းမႀ အကဵဥ္းသားကိုကား သူ၏ ဝတၪႂမဵား၌ ထိေတၾႚ ရေပသည္။ 'နရသိမ္' ဟူ၍ 

ပေဒသရာဇ္ေခတ္က လႀပ ယဥ္ေကဵးေသာ နာမဴဖင့္ မႀည့္ေခၞထားသည့္ အကဵဥ္းေထာင္၌ ဗန္းေမာ္ 
တင္ေအာင္၏ ဇာတ္လိုက္ သူပုန္႒ကီးသည္ အကဵဥ္းခဵဴခင္း ခံေနရသည့္အခၝ ဂ႟ုဏ သက္မိေသာ ေဝဒနာကို 
မေနႛက ပုလိပ္႟ံုး႒ကီး အခဵႂပ္ခန္း သံတိုင္ကို မီႀလ႖က္ ရပ္ေနေသာ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္အား ေတၾႚရသည့္ အခၝ 
ခံစားလိုက္ ရေပသည္။ ပုလိပ္႟ံုး႒ကီး၏ ေအာက္ဆံုးထပ္ ေဒၝင့္ခဵႂိးရိႀ ကဵဥ္းေဴမာင္းေသာ အခန္းဝ သံတိုင္ကို 
ဆုပ္ကိုင္ကာ လင္းယုန္ အယ္ဒီတာသည္ ဴပံႂး၍ ဴပရႀာ၏။ သမံတလင္း၏ စိုစၾတ္ ထိုင္းမိႁင္းေသာ 
အနံအသက္ႎႀင့္ အမိုးက နိမ့္သဴဖင့္ ေလးဘက္ေလးတန္ နံရံ၏ ကဵဥ္းေဴမာင္းဴခင္း မဵက္စိအာ႟ံုမႀာ 
မၾန္းအိုက္လာေစ၏။ ေလမဝင္သဴဖင့္ အိုက္ေန၏။ ေသနတ္မဵားကိုင္ထားေသာ ပုလိပ္မဵားမႀာ 
အကဵဥ္းသားတိႛု၏ အေစာင့္အေရႀာက္မဵား ဴဖစ္ဳက၏။ အခန္းငယ္၏ အစၾန္းဘက္ရိႀ ခံုရႀည္ေပၞ၌ကား 
လက္ထိပ္ ခတ္ထားေသာ ကုလား အကဵဥ္းသား ႎႀစ္ဦးကို ေတၾႚရေသး၏။ရာဇဝတ္ေကာင္မဵားႎႀင့္ အတူ 
ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ကို တခန္းထဲ ထားသည္ကို ေတၾႚခဲ့ရသည္။  

 
"ေနေကာင္းရဲႚလား"  
 
လံုေနသဴဖင့္ ေဘးဘီရိႀ ပုလိပ္သားမဵား၏ စကားေဴပာသံ၊ ေသနတ္ခဵသံ၊ အသံ ဗလံတိုႛဴဖင့္ 

ဆူညံေနရာ၊ ဳကားရေအာင္ သံတိုင္နား ကပ္၍ ေမးရသည္။  
 
ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္က ဴဖႃေဖဵာ့ေဖဵာ့ မဵက္ႎႀာဴဖင့္ ေခၝင္းညတိ္ဴပသည္။ သူ၏ ေဘးတၾင္ ထမင္းခဵႂိင့္ 

တခုကို ေတၾႚရသည္။  
 
"ေနရတာ ဘယ့္နဲႛလဲ"  
 
သူသည္ ခဵႂိင့္သၾယ္၍ ပိန္လဵေသာ ပၝးဴပင္ကို ဴပံႂးေလ႖ာ့လဵက္ -  
 
"အခန္းကဵဥ္းေလးထဲ တေယာက္ထဲ ေနရတာေပၝ့။ Cell ေလး ေပၝ့ဗဵာ"  
 
က႗န္ေတာ္က အေတၾႚအဆံု၌ မခဵမ္းေဴမ့ဖၾယ္ရာကို ဟာသဴဖင့္ ႟ၿန္းစို ေနေစဴခင္းငႀာ၊ "ဒၝဴဖင့္ ခင္ဗဵား 

ခုမႀ တကယ့္ Literally Cell ေလးေပၝ့ဗဵာ" ဟု ေနာက္လိုက္၍ သူလည္း ရယ္ေမာ ေနေလသည္။ 
ေတာ္လႀန္ေရး အဖၾဲႚအစည္းမဵား၌ ေအာက္ေဴခရိႀ အစုမဵားကို Cell (ကလပ္စည္း) ဟူ၍ ေခၞသည္ကို တင္စား၍ 
ဆိုဴခင္း ဴဖစ္သည္။ အကဵဥ္းေထာင္မႀ အခန္းငယ္ကိုလည္း Cell ဟု ေခၞေပသည္။ ကိုတင္ေအာင္က 
ရယ္ေနစဥ္ က႗န္ေတာ္က ဆက္လက္၍ "နရသိမ္ေထာင္နႛဲ ဘယ့္နဲႛ ေနသလဲ" ဟု ေမးလိုက္ေလသည္။  

 
ဝတၪႂေရး ဆရာ၏ မဵက္လံုးမဵား ေဳကးမံုဴပင္မႀ လူရိပ္မဵား သန္းလာေလသည္။ လာေရာက္ 

ေမးဴမန္းဳကေသာ မိတ္ေဆၾ အယ္ဒီတာ၊ စာေရးဆရာ၊ ထုတ္ေဝသူမဵားအား ႌိုးငယ္ေသာ မဵက္ႎႀာကို သူ၏ 
တင္းထားေသာ ဴပံႂးဟန္ဴဖင့္ ဆင္ယင္ကာ ဳကည့္လ႖က္ အလာပ သလာပ ေဴပာလဵက္ ရိႀသည္။  

 
က႗န္ေတာ္ကမူ သုခုမ ေစာင္း႒ကိႂး၌ ေမတၨာ အကၾက္မဵားကို ဖန္တီးကာ တိုႛေနမိသည္။ ယခု 

သူရပ္ေနေသာ သမံတလင္း၊ သံတိုင္၊ အုတ္နံရံခန္းကား သူ၏ ဝတၪႂထဲမႀ 'နရသိမ္ေထာင္' မဟုတ္။ 
ပုလိပ္႟ံုး႒ကီး၏ အခဵႂပ္ခန္း ဴဖစ္၏။ သူကား ဖဆပလ အစိုးရ၏ အကဵဥ္းသား ဴဖစ္ေနေလ႓ပီ။ ဝတၪႂထဲရိႀ 'နရသိမ္ 
ေထာင္တၾင္းမႀ သူပုန္ အကဵဥ္းသား' မဟုတ္ေတာ့႓ပီ။ နရသိမ္ ေထာင္တၾင္းမႀ သူပုန္ ဝတၪႂ ဇာတ္လမ္းကို 
စိတ္ကူးလ႖က္ ရိႀစဥ္ (ဝၝ) စိတ္ကူးယဥ္ ေတာ္လႀန္ေရး စာေရးဆရာ ဘဝတၾင္ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ စေတၾႛဳကသည္။ 



ထိုေခတ္ကို ေရာက္ေအာင္ လၾန္ခဲ့ေသာ ၆ ႎႀစ္ခန္ႛက တာရာ မဂၢဇင္းထံ ေပးစာမဵား ဖိုင္တၾဲကို အေဴမၟးအမ႖င္ 
ပင့္ကူအိမ္မဵား ဳကားထဲမႀ ဆၾဲယူဳကည့္ရ ေပလိမ့္မည္။  

 
ဴပည္႓မိႂႚ နဂၝးလိမ္တန္းရိႀ တခၝမ႖ မသိဘူးေသာ သူစိမ္း တဦးထံမႀ စာတေစာင္ ေရာက္လာသည္။ 

'တာရာမဂၢဇင္း' ထုတ္ေဝမည့္ အေဳကာင္း သိရိႀရသဴဖင့္ သစ္ဆန္း ႎုလၾင္ေသာ စာဖတ္ရေတာ့မည့္ အတၾက္ 
ဝမ္းေဴမာက္လႀပၝသည္။က႗န္ေတာ္လည္း ဴပည္မႀေန၍ သီတင္းက႗တ္လမႀ အစဴပႂလ႖က္ 'လင္းယုန္' လစဥ္ 
ထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ ေနပၝသည္။ ဒီအတၾက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီကို ကိုေဌး႓မိႂင္ထံမႀ ရလိမ့္မည္ဟု 
အားထား ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ဴဖင့္လည္း ဤစာကို ေရးလိုက္မိပၝသည္။ က႗န္ေတာ္၏ ပၾဲဦးထၾက္ စာေစာင္တၾင္ 
ကိုေဌး႓မိႂင္ ၁၉၃၈ - ၃၉ က ေကာလိပ္ မဂၢဇင္းတၾင္ ေရးဖူးေသာ 'ေနရစ္ေတာ့ သက္လႀယ္ရယ္' 
ဝတၪႂကေလးအား သံုးဴပႂႎိုင္ဖိႛု အခၾင့္ကို ေတာင္းခံလိုပၝသည္။ တာရာ မဂၢဇင္း အတၾက္ ဴပည္၊ ေ႟ၿေတာင္၊ 
ပန္းေတာင္းႎႀင့္ ေပၝက္ေခၝင္းအတၾက္ က႗န္ေတာ္ ဴဖန္ႛခဵီေပးပၝမည္။ ကိုေဌး႓မိႂင္ ေရးခဲ့ေသာ ကဗဵာကေလးမဵား 
ထဲမႀလည္း ေ႟ၾးခဵယ္ ထည့္သၾင္းခဵင္ပၝသည္။ ကဗဵာကေလးမဵားလည္း ယခုအခၝ လူေတၾ အေတာ္ဘဲ 
ေတာင့္တဳကပၝသည္။ က႗န္ေတာ္ ေပးႎိုင္မည့္ အကူအညီကို စာေရး၍ ေတာင္းပၝ။ အသင့္ ရိႀပၝသည္။ 
'တင္ေအာင္' ဟု လက္မႀတ္ ထိုးထားေလသည္။ ပထမေတာ့ ဘယ္သူ ဘယ္ဝၝမႀန္း မသိ။ ေအာက္နားဆီမႀ 
'ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္' ဟု ေတၾႚရမႀ ဂဵာနယ္ေကဵာ္တၾင္ 'ေနာ္မူေဂး' ဝတၪႂေရးသူဟု သိလိုက္ရသည္။  

 
က႗န္ေတာ့္မႀာ အေရးပိုင္႟ံုးသိႛု တာရာမဂၢဇင္း ထုတ္ေဝမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေလ႖ာက္လၿာ တင္ထားကာ 

သတင္းစာထဲတၾင္ ေဳကာ္ဴငာ ထည့္ထားခိုက္ ဴဖစ္ေပ၏။ ထိုစာမႀာ တာရာ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ဖိုင္တၾဲ၌ 
ပထမဆံုး ေဖာက္၍ သၾင္းရေသာ စာ႟ၾက္ ဴဖစ္ေပသည္။ က႗န္ေတာ္၏ အမည္ရင္းကိုပင္ သိကာ 
ေကာလိပ္မဂၢဇင္း(၁၉၃၉) မႀ 'ေနရစ္ေတာ့ သက္လႀယ္ရယ္' ဝတၪႂကို မႀတ္မိေနသည့္ အထိ စာေပ၌ 
ထက္သန္ေသာ ပၾင့္သစ္ စာေရးဆရာဟု နားလည္ ထားလိုက္သည္။ 'ေနာ္မူေဂး' မႀာ ဝတၪႂတို အေနဴဖင့္ 
လႀပ၍ ခဵစ္ဖၾယ္ေကာင္းေသာ စာတပုဒ္ ဴဖစ္ေပ၏။ စာေရး ႎၾဲႚေႎႀာင္းသူ တေယာက္ဟု ထင္ထားခဲ့၏။ 
က႗န္ေတာ္လည္း စာဴပန္လိုက္၏၊ ေနာက္ ေမ့ေန၏။  

 
က႗န္ေတာ့္မႀာ တာရာ အတၾက္ ဴပင္ဆင္ေနစဥ္ ေနာက္တလေလာက္ ဳကာေသာ အခၝ ဗန္းေမာ္ 

တင္ေအာင္ထံမႀ တာရာအတၾက္ 'တရံေရာအခၝ' အမည္ရိႀ ေဆာင္းပၝးတပုဒ္ ေပးပိႛုလိုက္ရာ စာတိုက္ 
သပိတ္ေဳကာင့္ ဴပန္လာေဳကာင္း ေနာက္ထပ္ ေရာက္ေအာင္ ပိႛုမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စာကို ဖတ္ရေလသည္။  

 
သူ၏ စာတၾင္ 'ရန္ကုန္မႀာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဆူေနေရာ့မယ္၊ မေကဵနပ္မႁေတၾက လူတန္းစား 

အသီးသီးတိုင္းမႀာ အမဵားအဴပား ရိႀေနဳကေတာ ့ တံုႛဴပန္ ႟ိုက္ခတ္ခဵက္ေတၾပဲ။ ခုလို ဓားဴပမႁေတၾ၊ ေနာက္႓ပီး 
သပိတ္ေတၾ ဴဖစ္ယံုဆိုရင္ ေတာ္ေသးတာပဲ၊ က႗န္ေတာ္ ထင္ဴမင္ခဵက္ သေဘာအရ ဆိုလ႖င္ ေစ့စပ္ေရးႎႀင့္ 
မေစ့စပ္ေရးရဲႚ လမ္းဆံုလမ္းခၾမႀာ ေရာက္ေန႓ပီလိႛု ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ လူထုကိုေတာ့ ထားပၝေတာ့၊ လူထုကို 
ေခၝင္းေဆာင္မဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဘယ္သင္း ေ႟ၾးဳကမလိႛုတဲ့လဲ။ ခင္ဗဵားေတာ့ သိမႀာပဲ ထင္တယ္။' ဟု 
ေရးလိုက္သည္။  

 
သူက ရင္းရင္းႎႀီးႎီႀး ေရးလိုက္သည္။ က႗န္ေတာ္မႀာ ရင္းႎီႀး ခင္မင္ေသာ သူ၏ သေဘာထားေဳကာင့္ 

လူကို မဴမင္ဘူးေသး ေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စား လာမိသည္။ ဂဵာနယ္ေကဵာ္တၾင္ စစ္မဴဖစ္ခင္က 'မဟာေအာင္' 
အမည္ဴဖင့္ 'စစ္ထၾက္ ေယာကဵ္ား' 'ဳကင္မည့္သူ' စေသာ ဝတၪႂမဵား ေရးေဳကာင္းလည္း သိရသည္။ 
'ဖုန္းေမ့ႎိုင္ဘူး' ဝတၪႂကို သူသည္ သူေဌးေအးတိုက္မႀ ၁၈ ႎႀစ္သား၌ ေရးခဲ့ဖူးသည္။ သူ၏ ဂဵာနယ္ေကဵာ္ရိႀ 
ဝတၪႂမဵားမႀာ ေရးပံု ဆန္းႎုသည္။ ဇာတ္လိုက္မမဵားကို ခဵစ္စဖၾယ္ ဖန္တီး ထားတတ္သည္။ ပၾင့္လင္း ရဲရင့္ေသာ 
ဖဵပ္ဖဵပ္လတ္လတ္ လူငယ္မဵားကို ဇာတ္လိုက္ အဴဖစ္ ထားတတ္သည္။  

 
ဤသိႛု ဝတၪႂေရးသူ အေနဴဖင့္ နားလည္ထားရာမႀ ယခု သူ၏ စာတၾင္ ပၝေသာ ႎိုင္ငံေရး 

ထင္ဴမင္ခဵက္မဵားကို ဖတ္ရေသာ အခၝ ႎုိင္ငံေရး၌လည္း စိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္ဟု တိုး၍ ထင္ထား 
လိုက္ရေလသည္။ ထိုအခၝ ဖဆပလ လႁပ္ရႀားမႁ ေခတ္ဴဖစ္ေပရာ ဘုရင္ခံ၏ စကၠႃဴဖႃကို ဴပတ္ဴပတ္သတ္သတ္ 



တိုက္မည့္ဘက္ႎႀင့္ ေဴခလႀမ္း ခပ္ဆုတ္ဆုတ္ႎႀင့္ ေကဵေအးမည့္ ဘက္တိႛု လၾန္ဆၾဲေနေသာ အခၝ ဴဖစ္ေပသည္။ 
ထိုအခဵက္ကို သူလည္း အကဲခတ္ေနသူ ဴဖစ္သည္။  

 
သူ၏ 'တရံေရာအခၝ' ကို ပထမပတ္တၾင္ ထည့္ရန္ ေ႟ၾးခဵယ္ ထားလိုက္ ေလသည္။ အဴပင္မႀ 

သႛူအဴပင္ ေမာင္ထင္၊ သခင္ သန္း႓မိႂင္တိႛုေလာက္သာ ေရးဳကသည္။ က႗န္ေတာ္က ဒိုင္ခံကာ 
ေလာဘတ႒ကီးႎႀင့္ ေရးစဥ္က ဴဖစ္သည္။ ထိုႛေနာက္ သူထံမႀ စာမဵား ဆက္တိုက္လာသည္။ 
က႗န္ေတာ္ကလည္း သူေရးသေလာက္ စာဴပန္ ေရးေလသည္။ သူ၏ စာတၾင္ ရင္းႎီႀး ခင္မင္ဴခင္း စိုလန္းေန၍ 
က႗န္ေတာ္ကလည္း ရင္းႎီႀးစၾာပင္ ေရးလိုက္သည္။  

 
စာတေစာင္တၾင္ကား 'ရန္ကုန္ကို မဳကာမီ လာဖိႛု အခင္းေတာ့ ရိႀသည္။ ဒီတခၝ လာရင္ေတာ့ 

က႗န္ေတာ္ (--) လည္း ပၝလာလိမ့္မည္ ထင္တယ္' ဟု ေရးသည္ကို ဖတ္ရသည္။ က႗န္ေတာ္ကေတာ့ သူ၏ 
ခဵစ္ဇနီးပဵႂိ ပၝလာမည္ကို ေရးတာပဲဟု ေအာက္ေမ့ကာ စာဖတ္ရင္း ဴပံႂးမိသည္။  

 
ေနာက္၌ကား သႛူစာကို သတိမရေတာ့ဘဲ တာရာ အတၾက္ အလုပ္႟ႁပ္ ေနသည္။ လူငယ္မဵားထံမႀ 

စာမဵား ပိုႛဳကသည္မႀာ တသၾင္သၾင္ ဴဖစ္ေပရာ ထုိစာမဵားကို ဖတ္ေနရသည္။ ေကဵာင္းသား သမဂၢေခတ္က 
သိေသာ လူငယ္မဵား ထံမႀ က႗န္ေတာ္၏ မဂၢဇင္းကို အားထားေဳကာင္း ေရးဳကသည္။ တခဵႂိႚကလည္း ဝတၪႂ ၊ 
ကဗဵာမဵား ပိႛုဳကသည္။ တပ္မေတာ္ႎႀင့္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီမႀ လူငယ္ပိုင္းက စာမဵားစၾာ ပိႛုဳကသည္။ တာရာ 
ထၾက္လာေသာ အခၝ၌လည္း ေရႀႚအပတ္မဵား အတၾက္ ဆက္လက္ စီစဥ္ ေနရဴပန္သည္။  

 
ရန္ကုန္ မိန္တေပၝင္းလမႀ လႀပ ဖူးလႀစ္လိုက္ေသာ ေႎၾသရစ္ကို သစ္႟ၾက္ေရာ္ရီ ဣႎၬနီဴဖင့္ 

တီတီတာတာ မဴမင္ရတတ္။ ေနေငၾႚဴဖင့္ ပူေလာင္ေသာ ေလသည္ တိုက္ခတ္ ေန၏။ ဗံုးကဵထား သဴဖင့္ 
႓ပိႂလဲေနေသာ တိုက္နံရံ ထက္မႀ ေအာက္သိႛု တၾဲေလာင္း ေကၾးေကာက္ ကဵေနသည့္ မဲေယာ္ေယာ္ မီးေလာင္ 
ယက္မဳကားမႀ မႀန္သားကဲ့သိႛု နီလာေရာင္ ေကာင္းကင္ဴ ပာကိုသာ ေတၾႚႎိုင္၏။ တခၝတရံ ပင္လယ္ဴပာ၌ 
တိမ္ဴဖႃ တဆုပ္ ႎႀစ္ဆုပ္ေလာက္ ႟ၾက္တိုက္ လၿင့္ထူ သၾားဳကသည္။  

 
က႗န္ေတာ္သည္ 'မတ္လ ေတာ္လႀန္ေရး' ကဗဵာကို စပ္ရင္း လိုခဵင္ေသာ ကာရံ အတၾဲ မရသဴဖင့္ 

စာေရးစားပၾဲမႀ ေခတၨ ထကာ စႎၬယားခံုသိႛု သၾားထိုင္႓ပီး (စားေရးစဥ္ စိတ္ကူးမရလ႖င္ ဤသိႛု ဳကားဴဖတ္ 
လုပ္တတ္သည္) မယ္မယ္ရရ သီးခဵင္း မဟုတ္ဘဲ ေတးသံဆန္းကေလးမဵားကို တိုႛကာ ပင့္ကာ စမ္းေနစဥ္ 
ဧည့္သည္ တေယာက္ ဝင္လာသည္။  

 
အရပ္ဴမင့္ဴမင့္၊ အသားႌိုႌို၊ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္မႀာ မဝေသာ္လည္း ခပ္သၾယ္သၾယ္ဟုလည္း 

မေခၞႎိုင္။ သိႛုေသာ္ ေတာင့္တင္း တည့္မတ္သည္။ ဆံပင္ကို သပ္ယပ္စၾာ ဖီးသင္ထားဴခင္း ရိႀလ႖က္၊ သကၠလပ္ 
အေပၞဖံုး၊ ခပ္မိႁင္းမိႁင္း ပိုးလံုခဵည္ႎႀင့္ ေဆးတံကို ကိုင္ထားသည္။ ေကာလိပ္ေကဵာင္းသား အသိထဲကလား၊ 
ဘယ္ကလည္းဟု စိတ္က မေဝခၾဲႎိုင္သဴဖင့္ ထိုေယာကဵ္ားပဵႂိအား ေနရာထိုင္ခင္း ေပးရသည္။  

 
ထိုသူသည္ ခပ္႟ိုႚ႟ိုႚ ခပ္ကိုင္းကိုင္း အမူအယာဴဖင့္ ဴပံႂးကာ က႗န္ေတာ့္အား ဳကည့္ေနသည္။ 

က႗န္ေတာ့္အား သိက႗မ္းသည့္ ဟန္ပန္ ေပၞေန၍ ေမ့တတ္သည့္ မိမိစိတ္ကို အဴပစ္တင္ ေစာေနမိသည္။ 
ထိုေယာကဵ္ားပဵႂိသည္ မဂၢဇင္း ဘယ္ေတာ့ ထၾက္မည္လဲ စသည္ဴဖင့္ စကားစကာ တာရာ မဂၢဇင္းအား 
ထင္ဴမင္ခဵက္ ေပးေနသည္။ က႗န္ေတာ္မႀာ စကားသာ လိုက္ေဴပာ ေနရေသာ္လည္း မည္သူ မည္ဝၝမႀန္း မသိ၍ 
ခပ္ေဳကာင္ေဳကာင္ပင္ ဴဖစ္ေနသည္။  

 
က႗န္ေတာ္ အမူအယာကို သိ၍လား မသိ၊ ထိုေယာကဵ္ားပဵႂိက "က႗န္ေတာ္ တင္ေအာင္ပၝ" ဟု 

ေဴပာသည္။ မရိပ္မိေသး။ ေနာက္ဆက္လက္၍ 'တရံေရာခၝ' ကို ဘယ္ပံု ေရးဴဖစ္သည့္ အေဳကာင္း 
ေရာက္လာေတာ့မႀ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္မႀန္း သိေတာ့သည္။  

 



သူ၏ ရင္းႎႀီးေသာ သေဘာကို နားလည္လာသည္။ သူႎႀင့္ စကား ေဴပာရသည္မႀာ ဝတၪႂထဲကႎႀင့္ 
တူေနသည္။ စကားလံုးကို ေ႟ၾးခဵယ္၍ သံုးသည္ဟု ထင္မႀတ္ရသည္။ ယဥ္ယဥ္ေကဵးေကဵး၊ ခမ္းခမ္းနားနား 
စကားလံုးကို သီကံုး၍ ေဴပာသည္။ေမးဴမန္းသည့္ အခၝ၊ နားေထာင္သည့္ အခၝ အမူအယာမႀာ ႟ိုႚလၾန္း 
ကိုင္းလၾန္း၍ တဘက္သား အေနရပင္ ဳကပ္သည္။  

 
ဥေရာပ အဘိဓမၳာ အေဳကာင္း မဵားမဵားေဴပာ၍ ေကာလိပ္က ထၾက္သလားဟုပင္ ေမးယူရသည္။ 

ေမ႓မိႂႚ စစ္ေကဵာင္းတၾင္ ေနဖူးေဳကာင္း ေဴပာေသာအခၝ သႛူဝတၪႂထဲမႀ စစ္ဗိုလ္မဵားကို သၾားသတိရသည္။ 
က႗န္ေတာ္၏ ဝတၪႂ ၊ ကဗဵာမဵား မဖတ္ဘူးသည္ မရိႀ ဴဖစ္ေန၍ အ့ံဳသရသည္။ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းတၾင္ ပၝဖူးေသာ 
'ပၾင့္ခၝစ' ကိုပင္ မႀတ္မိေနသည္။  

 
"တာရာက ဴမင့္လၾန္း ေနမလားဘဲ။ ၅ ႎႀစ္ေလာက္ ေစာေနတယ္ ထင္တယ္။ တာရာလိုႛ 

ဆိုထားေတာ့လဲ ေစာတယ္လိႛု မဆိုႎိုင္ေတာ့ဘူးေလ။က႗န္ေတာ္မႀာလဲဗဵာ … သစ္လုပ္ငန္းေတၾက ဴပတ္ဘဲ 
မဴပတ္ႎိုင္ေသးပၝဘူးဗဵာ …ေနာက္ထပ္ ဝတၪႂေတၾကို ဆက္ပိႛုဖိႛုကို ႒ကိႂးစားေနပၝတယ္။"  

 
ထိႛုေနာက္ ဆက္လက္ကာ စာေပ အေဳကာင္း ေရာက္သၾား႓ပီး သူဝတၪႂ တပုဒ္ ေရးေနေဳကာင္း 

ေဴပာဴပေလသည္။ ဇာတ္လမ္း အကဵဥ္းခဵႂပ္ကို က႗န္ေတာ့္အား ေဴပာဴပသည္။ ထိုဝတၪႂမႀာ 'ဘုန္းေမာင့္ 
တေယာက္ထဲရယ္' ဴဖစ္သည္။  

 
သူက 'လူ' ဟူ၍ အမည္ေပးခဵင္ေဳကာင္း ေဴပာေလသည္။ ေတာ္ေတာ္ဳကာ စကား ေကာင္းေနဳက႓ပီး 

စႎၬယားသံ ဳကားခဵင္တယ္ ဆို၍ 'ပန္းေဟဝန္' ယိုးဒယား ဖိန္းခဵားကေလး တီးဴပရေသးသည္။ သူက 
ယိုးဒယားကို နားေထာင္ခဵင္သည္။ 'တေယာ ဴပားကေလးရိႀရင္ ေကာင္းမႀာပဲဗဵာ။ လိုက္ထိုးရတာေပၝ့' ဟု 
သူသည္ ညည္းသလိုက္သည္။  

 
အေတာ္ကေလး ရင္းႎီႀး သၾားဳကသည္။ ဴပန္ခၝနီး၌ "ရန္ကုန္ ဆင္းလာရင္ ဝင္ခဲ့ ဦးမယ္ဗဵာ -။ 

လင္းယုန္ကေတာ့ မထုတ္ဴဖစ္ေသးပၝဘူး" ဟု ဆိုေလသည္။ ေနာက္ထပ္ 'ေလလၾင့္ေနေသာ သတိုးသား' ကို 
ရ၍ ထည့္ရန္ ပန္းခဵီ အပ္လိုက္သည္။ 'သစ္ဆန္းေသာ စိတ္ကူးႎႀင့္ လႛူဘဝ' ကိုကား မထည့္ဴ ဖစ္။ ထိုႛေနာက္ 
'ဘုန္းေမာင္ တေယာက္ထဲရယ္' ေဳကာ္ဴငာ ပိုႛလိုက္သည္။ စာထဲတၾင္ ေတာတက္ေန၍ မအားလပ္ေဳကာင္း၊ 
သစ္အလုပ္ကို စၾနႛ္၍ စာေပေလာကသိႛု ဝင္လိုေဳကာင္းမဵား ပၝသည္။ စိတ္ဓာတ္ ဴပင္းထန္ ေနေသာ လူငယ္ 
တဦးဟုပင္ မႀတ္ထားလိုက္သည္။  

 
က႗န္ေတာ္လည္း စာပံုႎိုပ္စက္ႎႀင့္ စကၠႃပံုမဵား အဳကား နစ္ေနစဥ္ ၁၉၄၈ ခု၊ မိုးသည္းထန္စၾာ 

႟ၾာေနေသာ တညေန၌ ကိုတင္ေအာင္ အိမ္ထဲ ဝင္လာေလသည္။ သကၠလပ္ အကႈဵမႀာ မိုးေရဴဖင့္ ႟ၿဲကာ 
စိုစၾတ္ေန၏။ ႎႁတ္မႀလည္း "က႗န္ေတာ္မႀာ ေငၾေတၾ ပၝလာတယ္ဗဵႂိႚ၊ သစ္အလုပ္လဲ ဴဖႂတ္လိုက္ေတာ့မယ္။ 
ေငၾေတၾ ခင္ဗဵား ယူထားပၝ။ တာရာမႀာ သံုးခဵင္သံုးပၝ" ဟု အားတက္သေရာ ေဴပာသည္။ က႗န္ေတာ္က 
မိုးမိလာသည္ကို ဳကည့္ကာ သူ၏ စတိ္အား ထက္သန္မႁကို အ့ံဳသေနသည္။  

 
သူသည္ မီးဴခစ္ေတာင္းကာ ေဆးတံကို ေဆးထည့္ေနသည္။ အဴပင္ဘက္၌ကား မိုးသက္ေလပင္ 

ေဝႀႛပာလာကာ လမ္းေပၞ ၌ ေရဴဖင့္ ေဖၾးေနေတာ့သည္။ "က႗န္ေတာ့္ ေငၾေတၾကို တာရာမႀာ သံုးပၝဗဵာ" ဟူ၍ 
တတၾတ္တၾတ္ ေဴပာေနေသာ အသံသည္ မိုးေပၝက္သံႎႀင့္ အတူ ဴမည္ေနသည္။ က႗န္ေတာ္ကမူ သူ၏ 
ဴပင္းထန္ေသာ အားတက္သေရာ စိတ္ကို မည္သိႛု ဴပန္ဳကားရမည္ကို စဥ္းစားေနသည္။  

 
လက္ရိႀ သစ္လုပ္ငန္းကို စၾနႛ္၍ သူ မေတၾႚဳကံႂရေသးေသာ ဳကမ္းတမ္း မာေကဵာသည့္ ခဵႂံႎၾယ္ 

ပိတ္ေပၝင္းမဵားကို ရႀင္းလင္း တိုးဝင္ကာ သၾားရသည့္ လမ္းသစ္ ခုတ္ထၾင္ေရး၌ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ အတူ 
ဒုကၡခံမည္ကို သိရသဴဖင့္ ပို၍ ရင္းႎီႀးေသာ အသိကို ခံစားရပၝသည္။ ထိုအခၝ က႗န္ေတာ့္မႀာ ေငၾကလည္း 



ဴပည့္စံု ေနေသးသည္။ ထိုႛဴပင္ သူက စာေပထက္ သတင္းစာ၊ ဂဵာနယ္၌ စိတ္ႌၾတ္ ေနသည့္ဴပင္ လက္ရိႀ 
အလုပ္ကို ပစ္၍ စာေပဘက္ က႗ံလာ႓ပီးေနာက္ သႛူေငၾ မေလဵာ့ပၝဟု အာမ မခံႎိုင္ေသး။ ဳကင္နာစၾာႎႀင့္ 
ရက္ရက္ေရာေရာ ထိုးအပ္ေသာ ေငၾမဵားကို "တဴခားမႀာ သံုးပၝဗဵာ" ဟု ေဴပာရသည္။ သူက ရင္းႎီႀးစၾာပင္ 
က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ တၾဲဖက္လုပ္လိုသည္။ သူသည္ စိတ္ပဵက္ အားေလ႖ာ့ ေပလိမ့္မည္။ 'ဘုန္းေမာင္ 
တေယာက္ထဲရယ္' ဝတၪႂႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ခဵက္မဵားကို ေဴပာဴပသည္။ သူ၏ ဝတၪႂကို ဂဵာနယ္ေကဵာ္ 
မမေလးက 'ဦးခဵစ္ေမာင္၏ ဇနီး' အမည္ဴဖင့္ နိဒၝန္း ေရးေပးေလသည္။ သူႎႀင့္ ဦးခဵစ္ေမာင္တိုႛမႀာ ရင္းႎႀီးစၾာ 
သိက႗မ္းပံု ရသည္။ ဦးခဵစ္ေမာင္ကို အားကဵကာ သတင္းစာ ေလာကဘက္ ယိမ္းေနသည္ဟု ထင္ထား 
လိုက္သည္။  

 
စကားေဴပာရင္း သူသည္ မဳကာခဏ သန္းေဝလာသည္။ က႗န္ေတာ္က အလိုက္ မသိတတ္။ အိမ္က 

လူမဵားက ေကာ္ဖီပူပူ လာခဵသည္။ ကုလားထိုင္မႀ ထေသာအခၝ "ရန္ကုန္မႀာ ရိႀတုန္းေတာ့ မဳကာခဏ 
လာရမႀာဘဲ" ဟု ေဴပာသည္။ သူသည္ မိုးေရထဲ ထၾက္သၾားေလသည္။  

 
သိႛုေသာ္ ၄ - ၅ - ၆ ရက္ မေပၞလာ။ ေနာက္မႀ တည္းအိမ္တၾင္ ဖဵားေနေဳကာင္း သိရသည္။ 

သည့္ေနာက္ ၂ ရက္ဴခားေလာက္ ေပၞလာသည္။ ဂဵာနယ္ေကဵာ္တၾင္ သၾား၍ ေလ့လာ ဆည္းပူးေနေဳကာင္း 
ေဴပာဴပသည္။ ၂ ပတ္ေလာက္ ဳကာေသာအခၝ ႎႁတ္ဆက္ရန္ ေရာက္လာသည္။  

 
"ဴပန္ေခဵဦးမယ္ဗဵာ၊ သစ္ကိစၤ တခုက စာရလိႛု ေပၝက္ေခၝင္းဘက္ ဆင္းရဦးမယ္။ ေနာက္လာဦးမႀာဘဲ၊ 

ကိုသိန္းေဖနဲႛလဲ ေတၾႛတယ္ဗဵႂိႚ၊ အဲဒၝေတၾ ဴပည္ေထာင္ထဲ ေဝဖိႛု ယူလာခဲ့တယ္။"  
 
ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ ေတာခိုသည့္ ရက္က လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရး မႀားေဳကာင္း ေရးထားေသာ 

ကိုသိန္းေဖ၏ စာတမ္း ဴဖစ္သည္။ ေနႛစဥ္ သတင္းစာမဵား၌ ညၟပ္၍ ေဝေသာ စာတမ္း ဴဖစ္သည္။ က႗န္ေတာ္က 
ထိုစာတမ္းအား ေဝဖန္ ရႀင္းလင္းဴပသည္။ ကိုတင္ေအာင္သည္ က႗န္ေတာ္၏ ေဝဖန္ခဵက္ကို စဥ္းစားေနသည္။ 
(ေနာက္ ေဝဴဖစ္ မေဝဴဖစ္ မသိေတာ့)  

 
"တေခၝက္ေတာ့ ဆင္းလာဦးမႀာပၝဘဲ၊ ဒီတခၝေတာ့ အ႓ပီးအဴပတ္ ဆင္းလာႎိုင္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္ဗဵာ။ 

ဝတၪႂရႀည္႒ကီး တပုဒ္လည္း ခင္ဗဵားဆီဘဲ ပိႛုလိုက္မယ္။ (လၾမ္းရစ္ေတာ့ သက္လႀယ္ရယ္) ဴဖစ္သည္။ 
ဳကည့္လုပ္ေပးပၝ။ တာရာမႀာ မသံုးတဲ့ ေငၾေတၾေတာ့ ဴပန္ယသူၾားရဦးမႀာ ေပၝ့ေလ" ဟု ညိၟႂးငယ္စၾာ ဴပံႂးကာ 
ထၾက္သၾားေလသည္။  

 
ယခု အေခၝက္မူ အ႓ပီးအဴပတ္ ဆင္းလာေလသည္။ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္၊ နယ္အေဴခအေန မေကာင္း၍ 

တာရာမႀာ လခ မမႀန္ဘဲ ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္ဆိုင္ ေနရစဥ္ ဴဖစ္သည္။ "ဒီတခၝေတာ့ ေတာထဲက ေငၾေတၾလဲ 
လိုက္မေကာက္ေတာ့ဘဲ တခၝထဲ လာခဲ့တာဘဲဗဵႂိႚ" ဟု ကိုတင္ေအာင္သည္ အဴပာရင့္ေရာင္ 
ကုတ္အကဵႈရႀည္႒ကီးထဲ လက္ႎိႁက္ကာ ေဆးတံကို ဖၾာရင္း ေဴပာသည္။ ေနာက္ ထိုအဴပာရင့္ေရာင္ အကႈဵကို 
မခ႗တ္တမ္း ဝတ္ေတာ့သည္ကို ေတၾႚရတတ္သည္။  

 
ႎႀစ္ေယာက္သား 'ေငၾလေရာင္' လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ေဴပးဳကသည္။ ႟ႁမဝတိုက္တၾင္ ပံုႎိႀပ္စက္မဵား 

ေ႟ၿႚထားကာ ပံုႎိႀပ္မႁ၊ ဴဖနႛ္ခဵီမႁကို ႟ႁမဝပင္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေစခိုက္ ဴဖစ္၍ က႗န္ေတာတိႛု စကား 
ေကာင္းေနစဥ္ ပ႟ုဴပင္ရန္ စာ႟ၾက္ကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ လာဴပရသည္။  

 
"ဒီတခၝေတာ့ ေငၾမပၝဘူးဗဵာ …။ သစ္တံုးေတၾထဲ ေရာက္ကုန္႓ပီ …။ ေစာင့္လည္း မေတာင္းႎိုင္ဘူး။ 

တာရာ ဘယ့္ႎႀဲႛလဲ။ က႗န္ေတာ္ လာထိုင္ေပးမယ္ဗဵာ။ ဒီတခၝေတာ့ ဦးေႎႀာက္ပဲ သံုးေပေတာ့"  
 
က႗န္ေတာ္ ေငၾေရးေဳကးေရး ဳကပ္ေနခိုက္ သူႛမႀာ ေငၾမရိႀေတာ့၊ က႗န္ေတာ္ အခက္ခဲမဵားကို 

ေဴပာဴပရသည္။  



 
"ခင္ဗဵား လခ တဴပားမႀ ေပးဖိႛု မလိုဘူးေနာ္။ ေပးရင္ စိတ္ဆိုးရလိမ့္မယ္။ အဲဒၝပဲ ေဴပာလိုက္မယ္။ 

က႗န္ေတာ္ လုပ္ေပးမယ္။ ယံုဳကည့္ခဵက္နဲႛ ကူမႀာပၝ။ ခင္ဗဵား ယံုဳကည္တဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးအတၾက္ ကမူႀာပၝ"  
 
ထုိအခိုက္ စားပၾဲသိႛု ေဇာ္ဂဵီ၊ မင္းသုဝဏ္၊ မဟာေဆၾ၊ သန္းေဆၾ၊ မင္းရႀင္၊ ေသာ္တာေဆၾ စေသာ 

စာေရးဆရာမဵား ႟ႁမဝမႀ ေရာက္လာဳကသည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ စကားလက္ဆံု ကဵေနဴပန္သည္။ 
ကိုတင္ေအာင္မႀာ စာေရး ဆရာမဵား အလယ္တၾင္ ေရာက္ေနသည္။ ကိုတင္ေအာင္မႀာ တေနႛလံုးလိုလို 
က႗န္ေတာ္တိႛုႎႀင့္ ရိႀသည္ သာမက ညဘက္ပင္ ပ႟ု ဳကည့္ေပးသည္။  

 
"ခင္ဗဵား ဴပန္ေတာ့ … ပ႟ုေတၾ က႗န္ေတာ္ ဳကည့္ေပးလိုက္မယ္" ဟု ဆိုသည္။  
 
အဴပာရင့္ေရာင္ ကုတ္အကႈဵပင္ ဝတ္ထားသည္။ ညဘက္ မီးရထား သံလမ္းဴဖတ္ကာ ဘုရားလမ္းရိႀ 

'ေတာ္ဝင္' ၌ အိပ္သည္ဟု သိရသည္။ လက္ဖက္ရည္ တၾင္တၾင္ေသာက္ႎိုင္သည္ကို အ့ံဳသရသည္။ ညဘက္ 
တခၝတေလ ထမင္းပင္ မစားရဟု ထင္သည္။ သိႛုေသာ္ ခံႎိုင္ရည္ ရိႀပံုရသည္။ ကိုတင္ေအာင္သည္ 
ပံုႎိႀပ္စက္မဵား အပၝး၌ ရပ္ကာ ပံုႎိႀပ္ ထုတ္ေဝေရး ပညာကို လက္ေတၾႚ ဆည္းပူး ေနေလသည္။ တာရာ 
အတၾက္လည္း 'မုတ္သုန္ဦး' 'ယမုန္တၾင္းဆီက' စသည္မဵား ေရးေပးသည္။  

 
က႗န္ေတာ္တိႛု ႎႀစ္ေယာက္ကား အေနအထိုင္ပင္ ရင္းႎႀီး လာေပ႓ပီ။သူ၏ သစ္ေတာဘက္မႀ 

ေငၾမဵားလည္း လံုးဝ ဴပန္မလာေတာ့။ အဝတ္အစားလည္း 'ဒၝဝတ္' ဴဖစ္ကာ ပံုႎိႀပ္တိုက္ ေလာက၌ လႀည့္လည္ 
ေနေလသည္။ တခၝတရံ အလံု သစ္စက္ထဲမႀာ အိပ္သည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ … ေဘာက္ေထာ္ရိႀ သူ၏ 
မိတ္ေဆၾအိမ္သိႛု ေဴပာင္းသၾားေလသည္။ သိႛုေသာ္ မနက္ေစာေစာ မီးရထားႎႀင့္ လာကာ တေနႛလံုး ႓မိႂႚထဲ၌ 
ရိႀေလသည္။  

 
ေဘာက္ေထာ္ မမပု အိမ္၌ကား လူငယ္ စာေရးဆရာမဵား စုဳကဴပန္သည္။ ဂဵာနယ္ေကဵာ္ မမေလးက 

ကိုတင္ေအာင္ႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေရးဆရာမဵား ထမင္းဖိတ္ ေက႗းေလသည္။ ဘုန္းဴမင့္၊ ဳကပ္ကေလး၊ 
ရဲေဘာ္ ေနေအာင္တိႛု ပၝသည္။  

 
ကိုတင္ေအာင္ ေနသည့္အိမ္မႀာ ေဴခတံရႀည္ ဴဖစ္ေလရာ အိမ္ေဘး ေဴမ႒ကီး ဴမက္ခင္းေပၞ၌ ဖဵာတခဵပ္ 

ခင္းကာ လက္ဖက္ရည္ဳကမ္းဝိုင္းႎႀင့္ စကားလက္ဆံု ကဵေနဳကသည္။ ေမာင္ေရေအး (ယခု ကၾယ္လၾန္႓ပီး) က 
မယ္ဒလင္တီးကာ ေတးဆိုေနသည္။ ဴပည္မႀ ေရာက္လာေသာ ကိုအံုးေကဵာ္ႎႀင့္ အဘိဓမၳာ ဴငင္းဳကသည္မႀာ 
ဆူညံ ေနသည္။ ကိုအံုးေကဵာ္ကို ကိုတင္ေအာင္က 'ပၝေမာကၡ ေဒၝက္တာ အံုးေကဵာ္' ဟု ေဴပာင္ေခၞေလ့ 
ရိႀသည္။ သႛူအေဳကာင္း 'လၾတ္ေနေသာ ပၝေမာကၡ' ဟု ဝတၪႂဴဖင့္ စဖူးသည္။ ကိုအံုးေကဵာ္မႀာ အဘိဓမၳာေဟာင္း 
သေဘာတရားကို က႗န္ေတာ္တုိႛက တိုက္ခိုက္ဳကသည္။  

 
ကိုအံုးေကဵာ္မႀာ စိတ္က သိပ္မမႀန္သူ ဴဖစ္ရာ "ဳကက္ဥနႛဲ ဳကက္ ဘယ္ကစလာ၊ ဳကက္နႛဲ ဳကက္ဥ၊ 

ဳကက္ဥနဲႛ ဳကက္" ဟူ၍ ေတးသီကာ အရက္မာန္ပၝပၝ ရယ္ေမာ ေနတတ္သည္။ ကိုတင္ေအာင္က 
မဵက္လံုးနီကာ နားေထာင္ေနသည္။ ဘဲသားဟင္း ေတာခဵက္ ခဵက္၍ တေပဵာ္တပၝး႒ကီး စားဳကဴပန္သည္။  

 
ဤပတ္ဝန္းကဵင္မႀ ေန၍ ကိုတင္ေအာင္သည္ လင္းယုန္ဂဵာနယ္ အတၾက္ အစီအစဥ္မဵား ဴပႂလုပ္ 

ေနေလသည္။  
 
ထိုအတၾင္း တာရာ အတၾက္ 'လမ္းဘယ္မဴမင္'၊ 'ထား' ဝတၪႂမဵားကို ေရးေပးေသးသည္။ စာ႟ၾက္ 

တ႟ၾက္တၾင္ 'လင္းယုန္' နမနူာ လုပ္ဳကည့္ေနသည္။ အမႀတ္အသား လုပ္ရန္ လင္းယုန္႟ုပ္ပံု 



လိုက္ရႀာေနသည္။ ပထမ 'ဴပည္သႛူ လင္းယုန္' အမည္ဟု ေပးထားရာ က႗န္ေတာ္ အဳကံေပး၍ 'လင္းယုန္' ဟု 
ဴပင္လိုက္ေလသည္။  

 
ေဴမ႒ကီးမႀာ ေဴမဝတ္ပဵံကာ အ႓မဲတမ္း စိုထိုင္း ေနတတ္သည္။ အိမ္သာ မရိႀသဴဖင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းမႀ 

မစင္နံႛမႀာ ေလေသၾးတိုင္း ႒ကိႂင္ေလႀာင္ ေနေပသည္။ စာစီခံုမဵားမႀာ ေနရာလု၍ ထားရသဴဖင့္ လူခဵင္း တိုးေဝႀႛ 
သၾားရသည္။ မိုးအံႛုေနသည့္ အခၝ ေမႀာင္ေန၍ မိုး႟ၾာသည့္ အခၝ ေရစက္မဵား ဓနိမိုးမႀ တေပၝက္ေပၝက္ 
ကဵဆင္းသည္။ ညဘက္တၾင္ ေရနံဆီ မီးခၾက္မႀ မိႁင္း တလူလူႎႀင့္ … တဘက္ခန္း ကုလား တဲတန္းလဵားမဵားႎႀင့္ 
ကဵႃထရံသာ ကာဴခားေလရာ ေဂၞရင္ဂဵီ ကစားဝိုင္းမႀ ဆူသံမႀာ အ႓မဲတမ္း ညံေနေတာ့သည္။ တခၝတရံ 
ေရဘံုဘိုင္မႀ ကေလးမဵား ရန္ဴဖစ္သံ၊ မိန္းမမဵား၏ ဆဲဆိုသံမဵား လၾင့္လာတတ္သည္။  

 
အနီးအပၝးမႀာ လံခဵားဂိုေဒၝင္၊ လယ္သမားအိမ္၊ ဴပည့္တန္ဆာ ထပ္ခိုး … ကုလားပၾဲေတာ္ေနႛ ကဵလ႖င္ 

ဗံုသံဴဖင့္ ပဲ့တင္ ထပ္ေနေတာ့သည္။ မီးေလာင္ဴပင္ ေနရာ ကၾက္လပ္၌ တဲထိုးရဴခင္း ဴဖစ္၍ ဴမႃနီစပၝယ္ 
ပုလိပ္က မဳကခဏ လာေမာင္းခဵ၍ စာခံုမဵား ေပၞသိႛု သက္ငယ္စမဵား ဝၝလံုးမဵား ကဵေရာက္တတ္သည္။ 
ထိုတဲအိမ ္ဖဵက္သည့္ ပုလိပ္သားမဵား ေရာက္လာလ႖င္ အိမ္ေရႀႚ၌ အဝတ္ဗလာ ကိုယ္လံုးတီး ကေလးမဵား၊ 
ထမီရင္လ႖ားႎႀင့္ မိန္းမမဵားသည္ ဝိုင္းအံုကာ ဴဖႂတ္ခဵသၾားေသာ 'လင္းယုန္ဂဵာနယ္' ဟူေသာ စာတမ္း 
ကဒ္ဴပားကို ေငးဳကည့္ ေနဳကရသည္။  

 
ဤသိႛု ႓မိ ႛႂေတာ္အလယ္ လူေန ဳကပ္သိပ္ ႕ပမ္းတီးေသာ ၃၈ လမ္း၊ ၃၉ လမ္း တိုက္ပဵက္မဵား အဳကား 

႓မိႂႚေန ဆင္းရဲသား ရပ္ကၾက္ရိႀ တဲငယ္၌ လင္းယုန္ ဂဵာနယ္တိုက္သည္ ဖၾင့္လႀစ္ထားေပသည္။ အယ္ဒီတာ 
လုပ္သူမႀာ ေနႛအခဵိန္၌ စကၠႃဝယ္ရန္ ဟိုေဴပး ဒီေဴပး ေဴပးလၿားကာ ေငၾေလ႖ာက္ ဆၾဲရ႓ပီး ညဘက္တၾင္ 
လံခဵားသမား၊ ေဂၞရဂဵီ ဗံုသံႎႀင့္ ရန္ဴဖစ္သံမဵားကို နာခံလဵက္ တလူလူ ထၾက္ေနေသာ ေရနံဆီမိႁင္း စားပၾဲ၌ 
လင္းယုန္ ေခၝင္း႒ကီးကို ညၟစ္၍ ေရးေနရသည္။ စကၠႃဖိုးလို ေန၍ ဝတၪႂရႀည္မဵား ေရးရေသးသည္။  

 
ယခင္ကလို သကၠလပ္ အကႈဵ ေဝးစၾ အဴပာရင့္ေရာင္ ကုတ္အကႈဵပင္ မဝတ္ႎိုင္။ မီးပူ မတိုက္ရ 

သဴဖင့္ တၾနႛ္ေကဵေနေသာ ကာကီလက္တို ဝၝကဵင့္ကဵင့္ကို ဒံုးခံ၍ ေနရသည္။ လက္ပတ္နာရီမႀာ လက္ႎႀင့္ 
အေပၝင္ဆိုင္ တလဲစီ စံဴမန္းေနသည္။ ကရိလမ္းထိပ္ တမူးတန္ ထမင္းေကဵာ္၊ ငၝးေသတၨာ တမူးဖိုးႎႀင့္ ႓ပီးသည့္ 
အခၝ ႓ပီးရသည္။ လက္ဖက္ရည္ကို တေသာက္ထဲ ေသာက္ေနသည့္ အခဵက္တၾင္ကား ေဒၝက္တာ ေရခဵမ္းႎႀင့္ 
တူသည္။ ဝတၪႂထဲရိႀ ေဒၝက္တာ ေရခဵမ္း ကဲ့သိုႛမူ ဴခံ႒ကီးထဲ မေန၊ ကိတ္မုနႛ္ႎႀင့္ ဆင္းဒဝတ္ကိုကား မစားႎိုင္ရႀာ။  

 
က႗န္ေတာ္ကမူ ကိုတင္ေအာင္သည္ လင္းယုန္ ဂဵာနယ္ႎႀင့္ ပင္ပန္း႒ကီးစၾာ နပန္းလံုး ေနသည္ဟု 

သေဘာရသည္။ အအိပ္မမႀန္ အစားမမႀန္ ေနႎိုင္သည့္ သႛူကဵန္းမာေရးကို အ့ံဳသရသည္။ ဴပည္သူ၏ 
ဘက္မႀသည္ တေစာင္မႀာ မပဵက္မကၾက္ ထၾက္ေနသည္။ ၁၉၅၀ ခု၊ လင္းယုန္ ထၾက္စက က႗န္ေတာ္မႀာလည္း 
တာရာမဂၢဇင္း ပိတ္စဴဖစ္၍ တတ္အားသမ႖ ကူခဲ့သည္။ တာရာဧည့္သည္ စာတည္းခန္း အဴပင္၊ 
အလယ္မဵက္ႎႀာ ႎိုင္ငံေရး ေဝဖန္ခဵက္မဵားကို 'ေမာင္သစၤာ' အမည္ဴဖင့္ အပတ္စဥ္လိုလို ေရးေပးခဲ့သည္။ 
သူကလည္း အခဵိန္တန္၍ မရလ႖င္ လူလၿတ္ကာ ေစာင့္ယူသည္။ ကိုရီးယားအေရး (အီးစီေအ) အေရးတိႛုတၾင္ 
ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေရးေပးခဲ့သည္။  

 
"ခင္ဗဵားဗဵာ … အေရးထဲ တာရာ ရပ္ထားရတယ္၊ ယဥ္ေကဵးမႁ နယ္ပယ္မႀာက တာရာ မရိႀတာ 

ခက္တာပဲ၊ ဴပန္ထုတ္ဖိႛု ႒ကိႂးစားပၝ" ဟု ကိုတင္ေအာင္က တတၾတ္တၾတ္ ေဴပာသည္။ က႗န္ေတာ္မႀာ 
စက္မဵားကိုပင္ ေရာင္းလိုက္႓ပီး ေပ႓ပီ။  

 
သူသည္ သတင္းစာလုပ္ဖိႛု ထက္သန္ ေနဴပန္သည္။ က႗န္ေတာ့္ သေဘာမ ူ ဂဵာနယ္ကို ဖိဖိစီးစီး 

လုပ္ေစခဵင္ေသးသည္။ အေဴခခိုင္မႀ ဆက္လုပ္တန္ လုပ္ရေပမည္။ "သတင္းစာ ထုတ္ရင္ေတာ့ 'သစၤာ' 
သတင္းဆို႓ပီး ထုတ္ရေအာင္ဗဵႂိ … ခုေတာ့ေနဦး" ဟု က႗န္ေတာ္က ေဴပာသည္ကို ဴပံႂးနားေထာင္ ေနသည္။ 
သိႛုေသာ္ သတင္းစာ ထုတ္ဖိႛုကို စိတ္ေစာေနပံု ရသည္။  



 
ဂဵာနယ္မႀာ နယ္က အေ႔ကးကဵ၍ သတင္းစာထုတ္လ႖င္ ကိုယ္စားလႀယ္ကို ႎိုင္မည္လားဟု 

တၾက္သလားလည္း မေဴပာတတ္ေပ။ တိုးတက္ေသာ သတင္းစာ တေစာင္ လိုသည္ကား မႀန္သည္။ သိႛုေသာ္ 
သတင္းစာပိ၍ ဂဵာနယ္ကို ခိုက္မႀာ စိုးသည္။  

 
ကိုတင္ေအာင္သည္ သတင္းစာကို ၁၉၅၁ခု မိုးတၾင္းဘက္၌ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ကိုတင္ေအာင္မႀာ 

ပို၍ ပန္းလာသည္ကို ေတၾႚရသည္။ စကၠႃထုတ္ဖိုး အတၾက္ ဗဵာမဵားေနေအာင္ ေငၾရႀာရသည့္ တာဝန္မႀာ ပို၍ 
႒ကီးသည္ကို ဴမင္ရသည္။ ေဳကာ္ဴ ငာက သိပ္မရ။ သႛဳူကည့္ရသည္မႀာ ေဖဵာ့လာသည္။ မဳကာမီ ဂဵနယ္ကို 
မူသစ္လဲရကား၊ ေနာက္ ပန္းလၾန္း၍ သတင္းစာကို ရပ္ပစ္ လိုက္ရေလသည္။  

 
လူငယ္တိႛု ဘာဝ ထက္သန္ဴခင္းကို လိုလားပၝ၏။ သိႛုေသာ္ တခၝတရံ ထက္သန္ဴခင္းထက္ 

လုပ္ငန္းတရပ္ အေနႎႀင့္ ဴပည့္စံု ကံုလံုဴခင္း မရိႀလ႖င္ ပဵက္တတ္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ ဳကံႂေတၾႚခဲ့သည္ဴဖစ္ရာ 
ကိုတင္ေအာင္မႀာ လူးလိႀမ့္ကာ ေနရာမႀ ဂဵာနယ္ကိုပင္ ဴပန္ကိုင္မည္ကို သိရေသာ အခၝ အားတက္မိသည္။ 
သိႛုေသာ္ 'ပံုသစ္' ႎႀင့္ ထၾက္လာေလသည္။ မလူ ဂဵာနယ္ မဟုတ္လာေတာ့ေပ။ လင္းယုန္ ဗမာစာေပ မဂၢဇင္း 
ထုတ္ရန္ စီစဥ္ဴပန္သည္။  

 
"တကယ္ဆိုေတာ့ဗဵာ၊ ခင္ဗဵား ခုတ္ထၾင္းခဲ့တဲ့ လမ္းေဳကာင္း စာေပ မဂၢဇင္းဟာ ေအာင္ဴမင္တာပၝဘဲ" 

ဟု စာေပ မဂၢဇင္း ထၾက္႓ပီး အေရာင္းသၾက္ဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဴပာဴပေလသည္။  
 
က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ကား ပို၍ ရင္းႎီႀးလာသည္။ သေဘာခဵင္း၊ အယူအဆခဵင္း မတိုက္ဆိုင္တာေတၾလည္း 

ေတၾႚရ၏။ စာေပသစ္ ဂိုဏ္းခၾဲေရးေတၾႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍ က႗န္ေတာ္၏ သေဘာထားကို ပထမေတာ့ သူက 
နားမလည္၊ ေဝေန၏။  

 
"သူတိုႛရဲႛ ဂိုဏ္းခၾဲတဲ့ စာေတၾ ထည့္ေနရင္ေတာ့ က႗န္ေတာ့္ စာေတၾ မထည့္ပၝနႛဲေတာ့ဗဵာ" ဟု 

ေဴပာရသည့္ အထိ 'တင္း' ထားခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္၌ကား ထို ဂိုဏ္းခၾဲေရးသမားမဵားသည္ စာေပ ေလာကတၾင္ 
ေဖာက္ဴပန္ေရး ဘက္က အကဵႂိးဴပႂ ေနသည္ကို လက္ေတၾႚ ဴမင္ရေသာ အခၝ "ခင္ဗဵားကို ကဵႂပ္ လက္ဝဲ 
စာေရးဆရာလိႛုကို အသိအမႀတ္ မဴပႂဘူး" ဟု ထိုသူအား ေဴပာပစ္ေလသည္။  

 
အမႀန္အားဴဖင့္ ဂဵာနယ္ႎႀင့္ စိတ္ပန္းေနခိုက္ ခက္ထန္စၾာ ေဴပာလိုက္ဟန္ တူ၏။ 

လင္းယုန္ဂဵာနယ္တၾင္ ပၝေသာ မင္းမဲ့ ဝၝဒဘက္သုိႛ လၾဲမႀားေနသည့္ ေဆာင္းပၝး တခဵႂိႚကို က႗န္ေတာ္က 
ေဝဖန္ေသာ အခၝ ပထမေတာ့ သူက သိပ္မထင္လႀေသး။ ေနာက္ သူသည္ သိဴမင္ကာ တခၝတည္း 
ပယ္ပစ္ေလသည္။  

 
လင္းယုန္ဂဵာနယ္မႀာ ဴပည္သူဘက္တၾင္ ရိႀေနေပရာ အယ္ဒီတာ၏ တာဝန္သည္ ႒ကီးမား၍ 

လာသည္။ အဳကပ္အတည္းမဵား ဳကားထဲမႀာပင္ ကိုတင္ေအာင္သည္ လူးလၾန္ႛကာ လင္းယုန္ကို တပတ္မႀ 
မဴပတ္ရေအာင္ ပဵံသန္းေစသည္။ နည္းပရိယာယ္ အရာ၌ကား က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ သူ ကၾဲလၾဲခဵက္မဵား ရိႀေပမည္။ 
လုပ္ဟန္၌ မတူတာေတၾ ရိႀေပမည္။ သိႛုေသာ္ အရင္းရႀင္ နယ္ခဵဲႚ ဆနႛ္ကဵင္ေရး၊ စစ္မဴဖစ္ေရး၊ ကမာႛၲ 
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေသနဂႆဗဵႃဟာ၌ကား မကၾဲလၾဲ။  

 
လူခဵင္းကား ရင္းႎီႀး၍ လာသည္။ သူသည္ ေနာက္တတ္ ေဴပာင္တတ္သည္။ တခၝတရံ 

က႗န္ေတာ္အား 'စာေပသစ္ သခင္႒ကီး' ဟု စေလ့ရိႀ၏။ ေတၾႚလ႖င္ - "ပိုက္ဆံပၝလား၊ လက္ဖက္ရည္ တိုက္ဗဵာ" 
ဟု ေ႟ၿဗမာဆိုင္သိႛု ေခၞ၏။ သိႛုေသာ္ သူကပင္ တိုက္ရသည္က မဵားသည္။  

 
"ခင္ဗဵားရဲႚ လႛူဘဝဟာ မဴပည့္စံုေသးဘူးဗဵ၊ က႗န္ေတာ့္လို ခေလးနႛဲ၊ မိန္းမနႛဲ ေနရတယ္ဗဵ။ ေဟာ … 

ခုဴပန္ရင္ မိန္းမနႛဲ အိပ္ရမႀာ" ဟု ေဴပာ႓ပီး က႗န္ေတာ့္အား ရယ္ေမာ ေနတတ္သည္။  



 
က႗န္ေတာ္ကမူ သႛူဝတၪႂမဵားထဲမႀ ခင္ေအးဳကည္၊ ခင္မမဳကႃ၊ မခင္နီ၊ ထား စသည့္ ေခဵာေမာ 

လႀပယဥ္ေကဵးသည့္ မိန္းမပဵႂိမဵား အေဳကာင္း ေတၾးမိေန၏။ သူ၏ တကယ့္ ဘဝကိုကား မသိ။ ဝတၪႂထဲက 
အခဵစ္ ဇာတ္လမ္းကိုကား ဖတ္႟ႁခဲ့ရ၏။  

 
ေနာက္ဆံုး အဖမ္းမခံရခင္ တေနႛက က႗န္ေတာ္တိႛု ႎႀစ္ေယာက္ ဴပည္သႛူစာေပ စာအုပ္ဆိုင္သိုႛ 

လမ္းေလ႖ာက္ သၾားဳကသည္။ သူက က႗န္ေတာ္ လံုခဵည္ကို ကိုင္ကာ "တယ္အေသၾး ကဵတဲ့ အစိမ္းပဲ၊ 
က႗န္ေတာ္တိႛုဟာ လူလတ္တန္းစားက ဘဲဗဵ။ မတတ္ႎိုင္ဘူး ခင္ဗဵားကေတာ့ ေငၾဇၾန္းကိုက္ ေမၾးလာတာ" ဟု 
စေန၏။ တခၝတရံသူက 'ကိုေဌး႓မိႂင္ေလး' ဟု သႛူ ဝတၪႂထဲကလို ညည္းတတ္သည္။  

 
စာအုပ္ဆိုင္တၾင္ ေဂၞကီ၏ မတုနႛဴ္ ပန္ေသာ ေမတၨာ ဝတၪႂကို ဝယ္ရင္း၊ "ခင္ဗဵားနႛဲ က႗န္ေတာ္ 

အတူတူ ဖတ္တာေပၝ့ဗဵာ" ဟု က႗န္ေတာ့္ ခၝးကို ဖက္ကာ ေဴပာသည္။ အဴပန္တၾင္ သူ၏ စာစီခံု ထားရာထဲသိုႛ 
ဝင္ဳကသည္။ တိုက္ပဵက္ နံရံဳကားထဲမႀ တဲငယ္ကို လမ္းမမႀ ေမာ့ဳကည့္ကာ "စိတ္ခဵရရဲႚလား" ဟု ေမးသည္ကို 
သူက ရယ္ေမာကာ ေဴဖဳကားေနသည္။  

 
ဘယ့္နဲႛ လုပ္မလဲဗဵ၊ ပစၤည္းမဲ့ဘက္က ေနရင္ သည္လိုပဲ ေနရမႀာဘဲ၊ ေရညၟိ တက္ေနေသာ 

အုတ္နံရံမႀ ထိုးထၾက္ေနသည့္ စိမ္းေသာ ေညာင္ပင္ ေပၝက္စကေလးကို ေငးကာ သႛူ သူပုန္႒ကီး ဝတၪႂထဲမႀ 
အဖိႎိႀပ္ခံရေသာ နင္းဴပား အလုပ္သား႒ကီး ဘခက္ကို ေတၾးမိသည္။  

 
ေသနတ္ ကိုင္ထားေသာ ပုလိပ္သားသည္ က႗န္ေတာ္တိႛု ဳကားထဲမႀ တိုးဝင္လာကာ သံတိုင္မႀ 

ေသာ့ကို လာဖၾင့္သည္။ ကိုတင္ေအာင္သည္ သံတိုင္ကို မီႀထားရာမႀ မတ္လိုက္ကာ "သၾားရေတာ့မယ္" ဟု 
တခဵက္ေဴပာ႓ပီး မဵက္ႎႀာ ႌိႀးသၾားသည္။ သံခဵိတ္တၾင္ ခဵိတ္ထားေသာ အေရာင္ခပ္မၾဲမၾဲ ပိုးအနက္ အေပၞအကဵႈ 
ႎၾမ္းကေလးကို ေကာက္ဝတ္သည္။  

 
ဴပည္က ဆင္းလာခၝစ ကဲ့သိႛု ေသသပ္ ေတာက္ပစၾာ မဟုတ္။ ထိုအခၝက သူသည္ လမ္းေလ႖ာက္ရင္း 

သူေတာင္းစားႎႀင့္ ေတၾႚလဵင္ ရပ္ကာ ေဘးခဵင္းယႀဥ္႓ပီး 'ေဟ့ ညီေလး' ဟု ေခၞ႓ပီး ပိုက္ဆံ ေပးေလ့ရိႀသည္။ 
တခၝတရံ စကားပင္ ေဴပာသည္။ ထိုအခၝက သူသည္ ပစၤည္းမဲ့ ဆင္းရဲသား ဘဝကို တတ္ႎိုင္သေလာက္ 
႟ႁႚဳကည့္ကာ ထိုအဖိႎိႀပ္ခံ ဴပည္သူတိႛု လႁပ္ရႀားမႁကို စိတ္ထဲ၌ ရင့္ကဵႃး၍ ဖၾဲႚသီခဲ့၏။  

 
သူပုန္ဘဝကို စိတ္ကူးယဥ္ေသာ စာေရးဆရာဟု ထင္ထားခဲ့၏။ ထိႛုေဳကာင့္ပင္ နရသိမ္ေထာင္ 

အတၾင္းမႀ သူပုန္ အကဵဥ္းသားဟု ယခင္က ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ကို သႛူဝတၪႂထဲမႀ စာလံုးႎႀင့္ တင္စားဴခင္း 
ဴဖစ္ေပသည္။  

 
ယခု ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ စာေပ အကဵဥ္းသား ကိုတင္ေအာင္ကား … ပုလိပ္က တံခၝးေသာ့ကို ဖၾင့္႓ပီးေသာ 

အခၝ ေဘးမႀ ထမင္းခဵႂိင့္ကေလးကို ေကာက္ဆၾဲလိုက္သည္။ က႗န္ေတာ့္မႀာ ရင္ထဲ၌ တမဵႂိး ဴဖစ္သၾားသည္။ 
က႗န္ေတာ့္ကို မဳကည့္ဘဲ ေသနတ္ကိုင္ ပုလိပ္ေရႀႚမႀာ စိုက္စိုက္၊ စိုက္စိုက္ႎႀင့္ ထၾက္သၾားသည္။ 
ပုလိပ္မဵားေဘးမႀ ဴခံရံကာ ပုလိပ္႟ံုး႒ကီးမႀ ထၾက္၍ အခဵႂပ္ကား ရိႀရာသိႛု သၾားသည္။ မည္သူမ႖ စကား 
မေဴပာႎိုင္ဳက။  

 
လႀမိုးသူဇာ ေဒဝစၽရာ ဴပည္ေတာ္သာ ခင္ခင္ဦးက သူပုန္ တပ္သား႒ကီး ေဇယဵအား ဴမလက္စၾပ္ 

ခ႗တ္ေပးေသာ ႟ႁခင္းမဟုတ္။ သူ၏ လႀပေသာ စိတ္ကူးထဲမႀာကဲ့သိႛု ေဳကာ့ရႀင္း၍ ဳကည္ဴ ပံႂးကာ ခဵစ္စဖၾယ္ 
ေကာင္းလႀေသာ ပေဒသရာဇ္ အလဵာ မဵႂိးခဵစ္မယ္ ခင္ခင္ဦး၏ ႎူးညံ့ေသာ လက္ကား ကမ္းမလာ။ 
နက္ဴ ပာေရာင္ ကာကီဝတ္ အေစာင့္ပုလိပ္က အခဵႂပ္ကားေပၞ ဆၾဲတင္လိုက္သည္။  

 



ထိုေနာက္ တဖန္ ႎႀစ္ေယာက္တၾဲ လက္ထိပ္ ခတ္ထားေသာ ရာဇဝတ္ေကာင္ ႎႀစ္တၾဲကိုလည္း 
ကိုတင္ေအာင္ႎႀင့္ အတူ အခဵႂပ္ကားထဲ ထည့္လိုက္သည္။ သံဇကာဳကားမႀ ကိုတင္ေအာင္သည္ မည္သႛူကိုမ႖ 
မဳကည့္ဘဲ ေခၝင္းငံုႛကာ ထိုင္ေနသည္ကို လႀမ္းဴမင္ရ၍ စိတ္ထဲတၾင္ ထိခိုက္သၾားသည္။  

 
သူ၏ စိတ္ကူး ဝတၪႂ၌ ဖန္တီးခဲ့ေသာ နင္းဴပား သူပုန္႒ကီး ဘခက္ ဘဝ၊ နရသိမ္ ေထာင္အတၾင္းမႀ 

အကဵဥ္းသမား တပ္သား႒ကီး ေဇယဵ ဘဝသိႛု ယခု သူ တပ္အပ္ ေရာက္ေနေပ႓ပီ။ စာေပ အေရးအသားေဳကာင့္ 
ဖဆပလ အစိုးရ၏ အကဵဥ္းသား အဴဖစ္ ပထမဆံုး အဖမ္းခံရသည့္ စာေရးဆရာ အယ္ဒီတာ 
ကိုတင္ေအာင္ကို တင္ေဆာင္ေသာ အခဵႂပ္ကားသည္ ရန္ကုန္ ဗဟို ေထာင္႒ကီးသိႛု ေမာင္းရန္ စက္ႎိုးေလ႓ပီ။ 
ရန္ကုန္ ဴမစ္ကမ္းမႀ ေလသည္ တိုက္ခတ္လာသည္။ က႗န္ေတာ့္၏ ရင္ထဲ၌ကား ခဵစ္မိတ္ေဆၾ ဗန္းေမာ္ 
တင္ေအာင္ လိုက္ပၝသၾားေသာ အခဵႂပ္ကား႒ကီး ေပဵာက္ကၾယ္သၾားသည္ အထိ လႁပ္ရႀား ေနရစ္ေပသည္။  

ဒဂုန္တာရာ 

ဳသဂုတ္လ၊ ၁၉၅၂ 
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