နိဒါန်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိ ၌ ဖခင် အေရးပိုင် ဦးဘိုရင် ှင့် မိခင်
ေဒအမာတို မှ ၁၉၁၈၊ ေမလ ၂၅ ရက်ေနက ေမွးဖွားသည် ။ အမည်ရင်း
မှာ ဦးထွန်းလှ ြဖစ်ပီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ အပါးေတာ် မဲ တာဝန်ကို
ထမ်းေဆာင်ရာမှ ဗိုလ်ထွန်းလှ ဟု တွင် သည် ။
တကသိုလ် ေနဝင်းသည် စစ်ကိေခတ်က ရန်ကုန်တကသိုလ် မှ ဝိ
ဇာဘွဲကို အဂလိပ်စာဂုဏ်ထူး ြဖင့် ေအာင်ြမင်ခဲ့သည် ။ ၁၉၃၆ ခုှစ် ဒဂု
န်မဂဇင်းတွင် "အြမာညီေနာင်" အမည်ရှိ ဝတတိုြဖင့် စာေပေလာကသို
ေရာက်ရှိခဲ့သည် ။ ရန်ကုန်တကသိုလ် ြမန်မာစာအသင်းကီးမှ ကီးမှး

ကျင်းပေသာ ဝတတိုပိင်ပွဲ ပထမဆု ရရှိခဲ့ သည် ။
တကသိုလ်ေနဝင်းသည် စစ်ကိေခတ် ရန်ကုန်တကသိုလ် အိုးေဝ မ
ဂဇင်းတွင် အယ်ဒီတာအဖွဲဝင်၊ စစ်ပီးေခတ် အိုးေဝသတင်းစာ အယ်ဒီ
တာ ချပ်၊ ေနရှင်း (အဂလိပ်) သတင်းစာှင့် ိုင်ငံသစ်သတင်းစာများ
တွင် အယ်ဒီတာအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည် ။
တကသိုလ်ေနဝင်းသည် ၁၉၃၆ ခုှစ် တကသိုလ်ေကျာင်းသားသပိ
တ် ှင့် ၁၃၀၀ ြပည့်အေရးေတာ်ပုံမှ စ၍ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ
အဆင့် ဆင့်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပီး အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာ
င်ဆန်း၏

အပါးေတာ်မဲအြဖစ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ ကျဆုံး ချိန်ထိ အမထမ်းခဲ့သည် ။
တကသိုလ်ေနဝင်းသည် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးအတွက် ေအာင်ဆန်းအက်တလီစာချပ် ချပ်ဆိုရန် ၁၉၄၇ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဗိတိန်ိုင်ငံ
လန်ဒန်မိသို သွားေရာက်ခဲ့ကေသာ ြမန်မာ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတွင် အ
ဖွဲဝင် တစ်ဦးအြဖစ် လိုက်ပါသွားခဲ့သည် ။ ထိုြပင် ၁၉၄၇ ခုှစ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ရက်ေနတွင် ေြမြပန်မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲဝင် ခုနစ်
ဦးတွင် တစ်ဦးအပါ အဝင်ြဖစ်သည် ။
တကသိုလ်ေနဝင်းသည် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမများ တွင်
ပါ ဝင်ခဲ့ေသာေကာင့် ိုင်ငံေတာ်မှ ၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်က ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ
(ပထမဆင့်) ချီးြမင့်ခဲ့သည် ။
တကသိုလ်ေနဝင်းသည် မဝ၊ ြမဝတီ၊ ေသွးေသာက်ှင့် အြခားမဂဇ
င်း စာေစာင်များ တွင် ဝတတို၊ ဝတရှည်၊ ေဆာင်းပါး အေြမာက်အြမား
ေရးသား ခဲ့ပီး လုံးချင်းစာအုပ် ၁၀၀ ေကျာ် ေရးသားြပစုခဲ့ပီး ဘာသာြပ
န်စာအုပ် များမှာ အေရအတွက် အများ ဆုံးြဖစ်သည် ။

တကသိုလ်ေနဝင်းသည် စာေပနယ်သာမက ုပ်ရှင်ေလာကတွင် လ
ည်း ဇာတ်န်းေရးဆရာ၊ ဒါိုက်တာ၊ သုပ်ေဆာင်အြဖစ် ကျင်လည်ခဲ့
သည် ။ ဒါိုက်တာမင်းသား ေကျာ်ေဆွှင့် "ြမတ်ိုးသူရယ်"၊ မေလးု
ပ်ရှင်ှင့် "ေရေြမဆုံးတိုင်"၊ စကာဝဠာုပ်ရှင်ှင့် "ေွဦးချစ်သူ" စေသာ
ဇာတ်ကားများ ြဖစ်ပီး ၁၉၆၂ က ၎င်း၏ ပင်ကိုေရးလုံးချင်းဝတ "ေမ
တာေရလိင်း" ကို ြမင့်ြမင့်ခင်၊ ေမာင်သင်၊ သီသီ ှင့် ိုက်ကူးခဲ့ပီး ထိုဝ
တကို ထပ်မံ၍ ၁၉၈၇ ခုှစ်က ဒါိုက်တာ သက်ေမာင်ေမာင်က ေန
ေအာင်၊ ထွန်းထွန်းိုင်၊ ေမဆွိ တို ှင့် ြပန်လည်ဆန်းစစ်ိုက်ကူးခဲ့သည်
။
တကသိုလ်ေနဝင်းသည် ဂီတပညာကိုလည်း ငယ်စဉ်ကပင် ဝါသနာ
ပါပီး ဆရာကီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချိ၊ မေလးေရြပည်ဦးဘတင်၊ န်ကား
ေရး ဝန် ဦးခင်ေဇာ် တို ထံတွင် ြမန်မာ့ဂီတအုပညာ ကိး၊ ဘွဲ၊ ပတ်ပျိး၊
သီးချင်းခန် စသည် တို ကို ေလ့လာဆည်းပူးခဲ့သည် ။ အဂလိပ်စာ၊ အဂ
လိပ်စကား ကမ်းကျင် ေသာေကာင့် သံုံးများမှ သံတမန်များအား ြမန်
မာ့အုပညာအေကာင်း၊ သီချင်းကီးများ အေကာင်း ေဟာေြပာတတ်သ
ည် ။
တကသိုလ်ေနဝင်းသည် ၁၉၉၇ ခုှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်ေနတွင် ရန်
ေအာင်လမ်းသွယ် (၉)၊ ရန်ကင်းမိနယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည် ။ ကွယ်
လွန် ချိန်၌ ဇနီး ေဒခင်ညိမ်း ှင့်အတူ သမီး (၂) ေယာက်၊ သား (၁)
ေယာက် ကျန်ရစ်ခဲ့သည် ။

*

(၁)
၁၈၇၅-ခုှစ် ဇွန်လ၏ ေနတစ်ေန ြဖစ်ေလသည် ။
ဆန်ဖရန်စစကို မိသူမိသားတို အဖို ထိုေနသည် အြခားေနများ ှ
င့် မတူ ဘဲ တစ်မူထူးြခားသလို ြဖစ်ရြခင်း အေကာင်းတစ်ခုကေတာ့ နံန
က် မိုးေသာက်၍ သတင်းစာကို ဖတ်လိုက်မိသည် ှင့် တစ်ပိင်နက် အ
လွန် ေကကွဲရင်နာဖွယ်ရာ သတင်းတစ်ရပ်ကို သတိြပမိကေသာေကာ
င့်ပင် ြဖစ်ေလသည် ။
'ခေရာ်နီကယ်' သတင်းစာကီးတွင် အသားေပး ေဖာ်ြပထားေသာ အ
ဆိုပါ သတင်းမှာ - အမျိးသမီးတစ်ေယာက်သည် မိမိတွင် ရှိေနေသာ ကို
ယ်ဝန်ကို လင် ေယာက်ျားြဖစ်သူက ဖျက်ချခိုင်းရာ ြငင်းဆန်မိသြဖင့် လ
င်လုပ်သူက အိမ်မှ ှင်ချေသာေကာင့် သူကိုယ်သူ ေသနတ်ှင့်ပစ်သတ်
ကာ ေသေကာင်းကံစည် သည့် သတင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။
အမျိးသမီး၏ အမည်က 'ဖေရာ်ရာဝယ်လ်မင်' ြဖစ်ပီး 'အိုဟိုင်ယို' ြပ
ည် နယ် 'မာဆီလွန်မိ'ေန ဝယ်လ်မင်မိသားစုတို အနက် နာမည်ပျက်ခဲ့
သူ အမျိး သမီးပင် ြဖစ်သည် ။ သူမ၏ ခင်ပွန်းသည် ကေတာ့ အိုင်ယာ
လန် လူမျိး နကတ် ဆရာ ပါေမာက 'ေချနီ' ဆိုသူြဖစ်သည် ။
လင်ြဖစ်သူက ဖျက်ချခိုင်းခဲ့သည့်ကိုယ်ဝန်မှ ရင်ေသွးငယ်ကား ေနာ
င် တစ်ချိန်တွင် ကမာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ 'ဂျက်လန်ဒန်' အမည်ြဖင့် ထင်ရှား
ေကျာ်ကား လာမည့်သူပင်တည်း။

'ခေရာ်နီကယ်' သတင်းစာတွင် ေရးသား ေဖာ်ြပထားချက်အရ ဆိုလ
င် ကား . . . ဖေလာ်ရာ၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ပါေမာကေချနီအား လုံးလုံး
အြပစ်တင် ေဝဖန်ထားေပသည် ။ ထိုသူသည် တစ်ချိန်က ေထာင်ကျခဲ့ဖူး
သည် ဟူ၍ လည်း ေကာင်း၊ ယခင်ကလည်း မိန်းမေပါင်းများ စွာ
ယူခဲ့ပီး ထိုမိန်းမအားလုံး စိတ် ဆင်းရဲကာ ေသဆုံးကရသည် အထိ ည
ဉ်းပမ်းခဲ့သည် ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ ဖေလာ်ရာကိုလည်း ဇနီးတစ်ေယာ
က်အြဖစ် ြပစု ေစာင့်ေရှာက်ရမည့်အစား၊ ေကျးကန်သဖွယ် ရက်ရက်စ
က်စက် အလုပ်ကမ်းေတွ ခိုင်းခဲ့သည် ဟူ၍ လည်း ေကာင်း၊ အခေကး
ေငွယူ၍

သူတစ်ပါး

ကေလးများကို

ထိန်းခိုင်းခဲ့သည်

ဟူ၍

လည်းေကာင်း၊ ဖေလာ်ရာကိုယ်တိုင် ေခးှဲစာြဖင့် ဝယ်ယူထားခဲ့သည့်
အိမ် ေထာင်ပရိေဘာဂများကို ထုခွဲ ေရာင်းချပစ်သည် ဟူ၍ လည်းေကာ
င်း အမျိးမျိး တ်ချ ေရးသားထားေလသည် ။
သိုရာတွင် ထိုတ်ချ စွပ်စွဲချက်များ အားလုံးမှာ အမှန်မဟုတ်ေပ။
လင်လုပ်သူက ဇနီးသည် အား ရက်စက်သည် ဟု ဆိုြခင်းမှာ လည်း
တိကျ မှန်ကန်သည် ဟု မဆိုိုင်ေချ။
အေကာင်းမူကား . . . ဖေလာ်ရာဝယ်လ်မင်ှင့် ပါေမာကေချနီ တို
သည် မည်သည့်အခါကမှ အကင်လင်မယားအြဖစ် တရားဝင်ထိမ်းြမား
လက်ထပ် ြခင်း မြပခဲ့ေသာေကာင့်ပင်တည်း။
စင်စစ်အားြဖင့် ဖေလာ်ရာသည် တကယ် အသက်ေသေအာင် ေသန
တ် ြဖင့် ပစ်သတ်ေသေကာင်း ကံစည်ြခင်း မဟုတ်ေချ။ ေသနတ်ြဖင့် သူ
ကိုယ်သူပစ် ခဲ့ေသာ်လည်း ဒဏ်ရာအနည်းငယ်မသာ ရခဲ့ေလသည် ။ သို
ေသာ် သူမ ပစ်လိုက် ေသာ ေသနတ်ကျည်ဆန်သည် လင်ြဖစ်သူ ေချနီအ
ဖို များ စွာ ထိခိုက်ခဲ့ေလ သည် ။

ဆန်ဖရန်စစကို မိထုတ် 'ခေရာ်နီကယ်' သတင်းစာပါ အဆိုပါ သ
တင်း ကို ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ သတင်းစာအသီးသီးက တစ်ဆင့်ကူးယူ
ေဖာ်ြပခဲ့ကေသာ ေကာင့် ပါေမာကေချနီမှာ အကီးအကျယ် နာမည်ပျ
က်ကာ ကျန်ရှိေသာ သူ၏ ဘဝမှာ လည်း အရှက်တကွဲ အကျိးနည်းလျ
က် လူရာမဝင်ေတာ့ေသာ ေယာက်ျား တစ်ေယာက်အြဖစ်သာ အဆုံးသ
တ်ခဲ့ရေတာ့သည် ။ သတင်းစာတွင် ထိုအြဖစ် အပျက်သတင်းပါပီး များ
မကာမီပင် ေချနီသည် ဆန်ဖရန်စစကိုမိမှ ေပျာက် ကွယ်သွားခဲ့ေလသ
ည် ။
ဂျက်လန်ဒန်ကား . . . သူ၏ ဖခင်အား လုံးဝ မြမင်ဖူးခဲ့ရှာေချ။
ခေရာ်နီကယ် သတင်းစာက ထိုသတင်းကို ေရးသား ေဖာ်ြပလိုက်ချိ
န်တွင် ဖေလာ်ရာ(ဂျက်လန်ဒန်၏ မိခင်)မှာ အသက် ၃၀ရွယ်မသာ ရှိ
ေသးေလသည် ။ ကိုယ်ကာယအားြဖင့် ထွားကျိင်းြခင်း မရှိဘဲ ခပ်ေသး
ေသးသွယ်သွယ် အမျိး သမီးတစ်ေယာက်ပင် ြဖစ်ေလသည် ။
တစ်ချိန်က တိုက်ဖွိက်ေရာဂါ အြပင်းအထန် ြဖစ်ခဲ့ဖူး၍ ဆံပင်လည်း
ြဖ၊ မျက်စိလည်း မန်သွားကာ ေနာက်ပိုင်းတွင် မျက်မှန်တပ်ရုံမက
ေခါင်းေပ တွင် လည်း အနက်ေရာင် ဆံပင်ပုံအတု တပ်ထားရရှာေလ
သည် ။
ဖေလာ်ရာ၏ မျိးိုးစဉ်ဆက်ကေတာ့ လူရည်သန်များ ြဖစ်ပီး သူမ၏
ဘွား ေအ မစက် 'ဂျိဝဲလ်ဝယ်လ်မင်'သည် ၁၈၀၀ြပည့်ှစ်က နယူးေယာ
က်ြပည်နယ် မှ အိုဟိုင်ယိုြပည်နယ်သို ေြပာင်းေရ အေြခစိုက်ခဲ့ေလသည်
။
မစက်'ဂျိဝဲလ်ဝယ်လ်မင်'တွင် သားှစ်ေယာက် ထွန်းကားရာ ၎င်းတို
မှာ 'ဟီရမ်' ှင့် 'မာရှယ်' တို ပင် ြဖစ်သည် ။

မာရှယ်ကား ဂျက်လန်ဒန်၏ ဘိုးေအပင်တည်း။
သားှစ်ေယာက်တို သည် မိခင် မစက်'ဂျိဝဲလ်ဝယ်မင်'ထံမှ သတိ
ေကာင်း ြခင်း၊ ခွန်အားဗလရှိြခင်း၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးြခင်း စေသာ စိ
တ်ဓာတ်များ အေမွ အှစ်ရရှိခဲ့ကေလသည် ။
တစ်ချိန်က ဟီရမ်ှင့် မာရှယ်ညီေနာင် ှစ်ဦးတို သည် ြပန်ရန်
သေဘာ သိုမဟုတ် ေလှလုံးဝမရှိသည့် ကန်းတစ်ကန်းေပတွင် ေသာင်
တင်ေနခဲ့ရာ အြခားလူငယ်များ လို စိတ်အားမေလာ့ဘဲ၊ ကန်းေပတွင်
ရှာေဖွရရှိသမ သစ် သား အတိုအစများ ြဖင့် ေဖာင်တစ်ခုြဖစ်ေအာင် ကံ
ဖန်ြပလုပ်ကာ ထိုေဖာင်ှင့် ပင် ညီအစ်ကိုှစ်ေယာက်သား ကန်းမှ ြပန်
လာိုင်ခဲ့ဖူးေလသည် ။
မာရှယ်ဝယ်လ်မင်သည် အရွယ်ေရာက်ေသာအခါ အိုဟိုင်ယိုြပည်န
ယ် မာဆီလွန်မိတွင် အေြခစိုက်ေနထိုင်ေလသည် ။
မာဆီလွန်မိတွင် ေကျာက်မီးေသွးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရင်း စီးပွားတိုး
တက် လာသြဖင့် ေငွေကးအေတာ်ကေလး စုေဆာင်းမိေသာအခါ မာဆီ
လွန်၌ အလွန် လှပ ခံ့ညားေသာ အိမ်ကီးတစ်လုံးကို ေဆာက်ခဲ့ေလသ
ည် ။
ထိုအိမ်ကီးမှာ ပင် ဂျက်လန်ဒန်၏ မိခင်ေလာင်း ဖေလာ်ရာကို
ေမွးဖွားခဲ့ ေလသည် ။
စီးပွားဥစာကုံလုံကွယ်ဝေသာ ေကးရတတ်တစ်ဦး၏ သမီးြဖစ်ြခင်း
ေကာင့်လည်း ဖေလာ်ရာသည် အေကာင်းဆုံးေကျာင်း၌ ပညာသင်ကား
ခဲ့ရုံ

မက၊

ဂီတအုပညာကိုလည်း

ေလ့လာသင်ကားိုင်ခဲ့ပါ

ေသးသည်

ဆရာှင့်
။

စနစ်တကျ

အထက်တန်းလာ

အမျိးသမီးများ ၏ ေနပုံ ထိုင်ပုံ၊ ဆက်ဆံပုံှင့် လူကုံထံတို ၏ ထုံးတမ်းစ

ဉ်လာများကိုလည်း ကမ်းကျင်တတ်ေြမာက်ခဲ့ေလသည် ။
ယင်းသို လူကုံထံ ေကးရတတ်တစ်ဦး၏ သမီးြဖစ်ခဲ့သူ ဖေလာ်ရာ
သည် အချိန်တန် အရွယ်ေရာက်၍ အိမ်ေထာင်ြပမည်ရှိေသာအခါ သူမ
၏ အစ်ကိုများ ညီမများကဲ့သို သူတို ှင့် ဂုဏ်အဆင့်အတန်းတူ သင့်
ေတာ်မည့် လင်ေယာက်ျား ကို ေခါင်းေခါက်ေရွးချယ်ယူိုင်သည့်အေြခ
အေနမျိးတွင် ရှိသည် မှာ လည်း မှန် ပါ၏။
သိုေသာ် ဖေလာ်ရာကား အြခားညီအစ်ကို ေမာင်ှမများ ှင့် မတူဘဲ
တစ်ဘာသာ ြဖစ်ေနေသာ မိန်းကေလးတစ်ဦးေပတည်း။
သူမသည် ာဏ်ပညာထက်ြမက်စူးရှသေလာက် စိတ်၏ တည်ငိမ်မ
မရှိ ေသာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ြဖစ်ခဲ့ေလသည် ။ ဝမ်းနည်းြခင်း၊ ဝ
မ်းသာြခင်း၊

စေသာ

စိတ်လပ်ရှားမဒဏ်များကိုလည်း

ကံ့ကံ့မခံိုင်သူမျိး ြဖစ်ေလသည် ။ တစ်နည်းအားြဖင့် ဖေလာ်ရာမှာ မိမိ
စိတ်ကို မိမိထိန်းိုင်ေသာ မိန်းကေလးတစ်ဦး ြဖစ်ခဲ့ေလသည် ။
အချိကမူ အသက် ၂၀ ရွယ်က အြပင်းအထန်ခံစားခဲ့ရေသာ တိုက်ဖွိ
က် ေရာဂါေကာင့် သူမ၏ စိတ်သည် သာမန်အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ တစ်မျိး
တစ်ဖုံ ေြပာင်းလဲေဖာက်ြပန်လာြခင်း ြဖစ်သည် ဟု လည်း ဆိုကသည် ။

*
အသက်၂၅ှစ်ြပည့်ေသာှစ်၏ တစ်ေနသ၌ ဖေလာ်ရာသည် သူမ အ
ကျ အဝတ်အစားများကို သားေရေသတာတစ်လုံးြဖင့် ထည့်ယူပီး မာဆီ
လွန်မိမှ ထွက်ခွာသွားေလသည် ။
ဤကား အိမ်ေထာင်မရှိေသးသူ မိန်းမပျိတစ်ေယာက်အေနှင့် လုံး
ဝ မလုပ်သင့်ေသာ အြပအမူတစ်ရပ်ပင် ြဖစ်ေလသည် ။

ယင်းသို အိမ်မှ ထွက်သွားသည့် အချိန်မှ စ၍ သူမ၏ အသက်ထက်
ဆုံး မိဘများ ှင့် အဆက်အသွယ် မြပလုပ်ခဲ့ေတာ့သြဖင့် မိဘများကလ
ည်း သူတို ၏ သမီးှင့် အဆက်ြပတ်ေနခဲ့ပါေလသည် ။
ခေရာ်နီကယ် သတင်းစာ အဆိုကေတာ့ ဖေလာ်ရာအိမ်မှ ထွက်လာ
ေသာ အချိန်တွင် နကတ်ဆရာပါေမာကေချနီ ဆန်ဖရန်စစကိုမိဘက်
သို ခရီးလှည့် လာခိုက်ှင့် ကံကိက်ခဲ့သည် ဟု ဆိုထားေပသည် ။ သို
ရာတွင် အမှန်စင်စစ် အားြဖင့် ဖေလာ်ရာှင့် ေချနီတို သည် ေနာက် ၃ှ
စ်ကာမှ သာ ေတွဆုံခဲ့ြခင်းြဖစ် ေလသည် ။
ေတွသည့်ေနရာကလည်း ဆန်ဖရန်စစကို မဟုတ'် ဆီယက်တယ်လ်'
တွင် ြဖစ်ေလသည် ။
အိမ်မှ ထွက်လာေသာ အချိန်မှ စ၍ ပါေမာကေချနီှင့် ေတွဆုံမိသ
ည့် ၃ ှစ်မေသာအချိန်ကာလအတွင်း၌ မူ ဖေလာ်ရာသည် မိတကာမိ
နယ် တကာ နယ်များ သို ခရီးေလာက်သွားရင်း မိန်ကေလးငယ်များ
အား စရား သင်ေပးပီး အသက်ဝမ်းေကျာင်းရှာခဲ့သည် ဟု သိရေပသ
ည် ။
ပါေမာကေချနီကိုယ်တိုင် ေရးသားခဲ့ေသာ မှတ်တမ်းတစ်ခုကား"ဖေလာ်ရာှင့် ကန်ပ် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ တ
ည်းခို ခန်းမှာ တစ်ချိန်က သူမှင့် 'လီဆမစ်' ဆိုသူတို ဇနီးေမာင်ှံ အြဖ
စ် ေနခဲ့ဖူးသည့် ေနရာပင်ြဖစ်သည် ။ ထိုအေကာင်းကို ကန်ပ်ေစာေစာ
က မသိခဲ့။ ေနရာကေတာ့ ေကာင်းေကာင်း မွန်မွန်ေနရာတစ်ခုပင် ြဖစ်
သည် ။ တစ်ေန ကန်ပ်အြပင်မှ ြပန် လာေသာအခါ ဖေလာ်ရာသည် ဘာ
ေကာင့်မှန်း မသိ၊ ကန်ပ်၏ ေြခကို ဖက်၍ သူအား ခွင့်လတ်ရန် ငိုယိုပီး
ေတာင်းပန်ရာ ကန်ပ်က ခွင့်လတ်စရာမရှိ၊ ခွင့်လတ်စရာမလိုဟု ေြပာ

လိုက်ရသည် ။ ထိုေနာက် ဖေလာ်ရာက သူမသည် တစ်ချိန်က လီဆမစ်
ဆိုသူှင့် လင်မယားအြဖစ် ၎င်းေနရာတွင် ေနခဲ့ဖူးေကာင်း၊ ယခု တစ်ဖ
န် ကန်ပ်၏ ဇနီးအြဖစ် ဤေနရာတွင် ပင် ြပန်လာေနသည် ကို အြခား
တည်း ခိုသူများက ြမင်ေသာအခါ ကဲ့ရဲ တ်ချုံမက သူတို ကိုယ်တိုင်
ဤအိမ်တွင်

မေနေတာ့ဘဲ

အြခားေနရာသို

ေြပာင်းေရေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း စသြဖင့် ဖွင့် ေြပာ ေတာင်းပန်ရှာသ
ည် ။ ထိုအချိန်ကသာ ကန်ပ်က သူမအား စွန်ပစ် ထွက်ခွာ ခဲ့ပါမူ ေနာက်
ပိုင်းေတွကံရသည့် စိတ်ဆင်းရဲမများကို ခံစားရမည် မဟုတ်ေပ။ သို
ေသာ် ထိုစဉ်အခါက ကန်ပ်၏ ဘဝကိုက ေကကွဲ စိတ်ဆင်းရဲဖွယ် ြဖစ်
ေန၍ ကန်ပ်သည် ဖေလာ်ရာအား ခွင့်လတ်ခဲ့ေပသည် " စသည် ြဖင့်
ေရးသားခဲ့ဖူးေလ သည် ။
ပါေမာက ေချနီှင့် ပထမဆုံးအကိမ် လူချင်း ေတွဆုံခဲ့သည့် ေနရာ
ကား ဆီယက်တယ်လ် မိေတာ်ဝန် မစတာယက်စ်လာ၏ ေနအိမ်တွင်
ြဖစ်ေလသည် ။ ထိုအချိန်၌ ဖေလာ်ရာသည် ဆီယက်တယ်လ်မိသို ေရာ
က်ေနပီး မိေတာ်ဝန် မစတာယက်စ်လာတို ဇနီးေမာင်ှံှင့်အတူ ေခ
တတည်းခိုေနထိုင်လျက် ရှိေလ သည် ။
မစတာ

ယက်စ်လာတို

ဇနီးေမာင်ှံက

ေချနီအား

ဖေလာ်ရာ

အေကာင်း ေြပာြပရာတွင် သူမသည် အလွန်မျိးိုးေကာင်းေသာ လူကီး
လူေကာင်း

မိသားစုမှ

ေပါက်ဖွားလာသူ

မိန်းကေလးတစ်ဦး

ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် ကေလးမသည် မဟုတ်တာတစ်ခု လုပ်ခဲ့မိေကာ
င်းဟု ေြပာခဲ့ေလသည် ။
မဟုတ်တာတစ်ခုဆိုသည် မှာ ဘာြဖစ်ေကာင်းကိုကား ေြပာမြပေချ။
ယင်းသို ဖွင့်ေြပာမြပေသာ ဖေလာ်ရာ၏ အြပစ်၊ သိုမဟုတ် မှားယွင်းချ

က်ေကာင့် ပင်လင် သူမသည် မိဘများ ထံမှ ထွက်လာခဲ့ရြခင်း ြဖစ်သ
ည် ဟု သာ ယူဆစရာ ရှိေပသည် ။
မည်သိုပင် ြဖစ်ေစ ဖေလာ်ရာ လာေရာက် တည်းခိုေနေသာ အိမ်ရှင်
ယက်စ်လာလင်မယားှင့် ပါေမာကေချနီတို က နဂိုက ခင်မင်ရင်းှီး
ေသာ မိတ် ေဆွ ြဖစ်ေနရာ ေချနီှင့် ဖေလာ်ရာတို သည် မိေတာ်ဝန် ယ
က်စ်လာ၏ အိမ်၌ လူချင်း ေတွဆုံ သိကမ်းခဲ့ရေပသည် ။
ပါေမာကေချနီ (ဂျက်လန်ဒန်၏ ဖခင်)ကား မည်သိုေသာပုဂိလ်မျိး
ေပ နည်း။
မျိးိုးအဆက်အွယ်အားြဖင့် ေချနီသည် အိုင်ယာလန်ြပည်မှ အိုင်းရ
စ် လူမျိးအွယ် ြဖစ်၏။ သူကို ေမွးဖွားရာ ဇာတိချက်ေကွကေတာ့
မိန်းြပည်နယ် ြဖစ်ေလသည် ။
အရပ်အေမာင်းအားြဖင့် သိပ်မြမင့်ေသာ်လည်း ေချနီသည် ကာယဗ
လ ေတာင့်တင်းေသာ ေယာက်ျားတစ်ေယာက် ြဖစ်ေလသည် ။ အသက်
၆၀-ရွယ်သို ေရာက်သည့်တိုင်ေအာင် သူအား လာေှာင့်ယှက်ေစာ်ကား
သူတစ်ဦးအား ေလှကားမှ ဒလိမ့်ေခါက်ေကွးကျသွားေလာက်ေအာင်ပင်
ခုခံ ထိုးကိတ်ိုင်ခဲ့ သည် ဟု ဆိုေလသည် ။
လူငယ်ဘဝက ေချနီသည် ှစ်ေပါင်းများ စွာ သေဘာသားအြဖစ် ပင်
လယ်ရပ်ြခားသို

သွားေရာက်ခဲ့ဖူးေလသည်

။

ေနာက်ပိုင်းတွင်

မူ

စာေရးြခင်း၊ အယ် ဒီတာလုပ်ြခင်း၊ ေကျာင်းဆရာ သိုမဟုတ် ကထိက
လုပ်ြခင်း၊ နကတ်ေဗဒပညာ ေလ့လာလိုက်စားြခင်းတို ြဖင့် အချိန်ကို ကု
န်လွန်ေစခဲ့ေလသည် ။ သဘာဝ ဝတ ေဗဒ၊ သချာ၊ နကတ်ေဗဒ ပညာရ
ပ်များ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာအုပ်အေြမာက် အြမားကိုလည်း စုေဆာင်း
သိမ်းဆည်းထားခဲ့ေလသည် ။

အထူးသြဖင့်

နကတ်ေဗဒပညာကို

အလွန်ဝါသနာပါသြဖင့်

အသက်ကီး ၍ ချီကာဂိုမိ၌ ေနစဉ်က နကတ်ပညာကို တစ်ေနလင် ၁၆
နာရီမ ေလ့လာခဲ့ ေလသည် ။
ပါေမာကေချနီကား နကတ်ေဗဒပညာသည် ဓာတုေဗဒ၊ သချာ စသ
ည် တို ကဲ့သိုပင် အလွန်မှန်ကန် တိကျေသာ သိပံပညာတစ်ရပ်ြဖစ်သည်
ဟု စွဲမဲစွာ ယုံကည်သူတစ်ဦးေပတည်း။
ေချနီ၏ အဓိက ခတ်ယွင်းချက်တစ်ခုကေတာ့ မိန်းမပ်တတ်သည့်
ဝါသနာပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ရင်းှီးေသာ မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းများက မိ
န်းမ လိုက် စားြခင်းှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား မေကာင်းပုံများကို ေဝဖန်ေြပာ
ဆိုေသာအခါ ေချနီ က သူတတ်ေသာ နကတ်ေဗဒင် ပညာကို ကိုးကား
ကာ . . . .
"ဒါေတာ့ ဘယ်တတ်ိုင်မလဲကွ၊ ငါ့ဇာတာမှာ ကိုက ဒီလိုဘက် ဝါသ
နာပါ ရမယ်လို ြပေနတာပဲဥစာ"
ဟု ြပန်ေြပာေလ့ ရှိေပသည် ။
ေချနီသည် စိတ်လပ်ရှားမ ြပင်းထန်သူတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ေပသည် ။
ေဒါသ ထွက်လွယ်သူြဖစ်၍ သူှင့်ေပါင်းသင်းဆက်ဆံရသည် မှာ မလွ
ယ်ကူလှေပ။
ေချနီသည် သူ၏ ဘဝသက်တမ်းတစ်ေလာက်တွင် ေကျာင်းဆရာ၊
ကထိက၊ ေကျာင်းအုပ်ကီး စသြဖင့် ေခါင်းေဆာင်၊ သိုမဟုတ် လူကီးေန
ရာ အမဲရလင့်ကစား သူ၏ စီးပွားေရး အေြခအေနကေတာ့ ဘယ်အခါမှ
ေကာင်း မွန်ခိုင်လုံြခင်း မရှိခဲ့ေပ။ ဤသိုြဖစ်ြခင်းမှာ လည်း ေချနီသည်
ေငွေရးေကးေရးှင့် ပတ်သက်လင် အလွန်စည်းကမ်းမဲ့ေသာေကာင့်ပ
င် ြဖစ်၏။ တစ်နည်းအားြဖင့် ေငွကို မိုေသသူလည်း ြဖစ်သည် ။ မကာ

ခဏ ဆင်းရဲ ွမ်းပါးေသာ ေကျာင်းသား များကို အခေကးေငွ မယူဘဲ
အခမဲ့ ပညာသင်ကားေပးတတ်ုံမက ရံဖန်ရံခါ သူတွင် ရှိသမေငွေကး
ကေလးများကိုပင် သူတစ်ပါးအား ေပးကမ်းပစ်ေလ့ ရှိ ေပသည် ။
ပညာသင်ကားေပးရာ၌ ကား ေချနီသည် အထူးကမ်းကျင်ပီး အသ
င်အြပ ေကာင်းသည် ဟု နာမည်ရခဲ့ေလသည် ။ တကသိုလ် သိုမဟုတ်
ေကာလိပ်ေကျာင်း များ ၌ သူပိုချေသာ (လက်ချာ) ေဟာေြပာပွဲများ ဆို
လင် ေလးနက်ေသာ အေတွး အေခ ယူဆချက်များ ပါတတ်၏။
ေချနီသည် မှတ်ာဏ်အလွန်ေကာင်းသူတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ေပသည် ။
သချာဘာသာှင့် နကတ်ေဗဒပညာတို တွင် ကား ေချနီသည် သူမတူ
ေအာင် ထူးခန်လှေပသည် ။
အလုပ်လုပ်ရာတွင်

လည်း

ေချနီသည်

တကယ်စိတ်ပါဝင်စားပီဆိုလင် မေမာတမ်း လုပ်ိုင်ေလသည် ။ မကာ
ခဏ စာေရးရာ၌ တစ်ထိုင်တည်း ၁၆-နာရီခန် ဆက်တိုက် ေရးခဲ့ဖူးေလ
သည် ။
တစ်ခါတစ်ရံေတာ့လည်း ေချနီသည် အေမရိကန်ြပည်၌ ချမ်းသာသူ
ေတွ က အလွန်ချမ်းသာကွယ်ဝသေလာက်၊ ဆင်းရဲသူေတွက တစ်ေန
တြခားပိုမို ဆင်းရဲကျပ်တည်းေနပုံကို န်ြပရင်း ယခုေခတ် ဆိုရှယ်လ
စ် သေဘာတရား ဆရာများ ေဟာေြပာတင်ြပသလို 'လူမွဲတို ၏ ထွက်ရ
ပ်လမ်း' အေကာင်းကို စိတ်ကူးယဉ်ကာ တရားေဟာေလ့ ရှိေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်၏ ဖခင် ပါေမာကေချနီကား အဘက်ဘက်က စမ်း၍ ရ
ေသာ စွယ်စုံပုဂိလ်တစ်ဦးပင် ြဖစ်သည် ဟု ဆိုိုင်ေပ၏။

*

ဖေလာ်ရာဝယ်လ်မင်ှင့် ေတွဆုံချစ်ကိက်ပီးေနာက် ှစ်ေယာက်
သား အတူေနထိုင်ကရန် ဆုံးြဖတ်ကာ ေချနီသည် ဆန်ဖရန်စစကိုမိ မ
စ်ရှင်လမ်းှင့် ဗလင်စီယာလမ်းကား ပထမရိပ်သာလမ်းတွင် အေြခစို
က် ေနထိုင်ေလသည် ။
တစ်ဖက်က(Common Sense)အမည်ရှိမဂဇင်းတွင် ေဆာင်းပါးများ
ေရး ၍ ကျန်အားလပ်ချိန်များ ၌ ေဗဒင်ေဟာစားေလသည် ။
ေဗဒင်ေဟာစားသည် ဆိုရာ၌ ေချနီသည် တတ်ေယာင်ကန်းဆရာတု
ဆရာေယာင် တစ်ဦး မဟုတ်ေပ။ ေဗဒင်ပညာမတတ်ဘဲ တတ်ချင်ေယာ
င် ေဆာင်ကာ ေငွရေရးအတွက် သက်သက်ေဟာစားသူလည်း မဟုတ်
ေချ။

ေငွ

မက်သူ

မဟုတ်ေကာင်းကိုကား

ေချနီသည်

ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများအား အခမဲ့ ပညာသင်ကားေပးခဲ့သည် ဆိုေသာ အ
ချက်က ထင်ရှားေစေပသည် ။
နကတ်ေဗဒပညာကို
လိုက်စားခဲ့ြခင်းေကာင့်လည်း

တကယ်ေလ့လာ
ေချနီ

သည်

အေတာ်ထူးခန်စွာ

တတ်ေြမာက်ခဲ့ေပသည် ။
တစ်ေနသ၌ အိမ်တစ်လုံးကို တစ်စုံတစ်ေယာက်က မီးိ၍ မီးေလာ
င်ကမ်း

သွားရာ

အိမ်ရှင်က

ေချနီထံသွား၍

မီးိသူတရားခံ

မည်သူြဖစ်ေကာင်း ေဗဒင် တွက်ေပးစမ်းပါဟု ေြပာသြဖင့် ေချနီကလ
ည်း သူ၏ ပညာြဖင့် တွက်ချက်ကာ မီးိသူမှာ လူတစ်ေယာက် မဟုတ်၊
သုံးေယာက် ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထိုလူများ ၏ အဂါုပ်ပုံပန်းသဏာန်က မ
ည်သိုြဖစ်ေကာင်း စသြဖင့် တိတိကျကျ ေဟာေြပာ လိုက်၏။ ထိုအခါ အိ
မ်ရှင်က ထိုလူများ ထံ သွား၍ ပါေမာကေချနီ၏ ေြပာေဟာ ပုံကို
မျက်ှာချင်းဆိုင်ေြပာရာ ထိုလူသုံးေယာက်မှာ အကီးအကျယ် အံ့အား

သင့် တုန်လပ်ပီး ေနာက်ဆုံး ဟုတ်မှန်ေကာင်း ေြဖာင့်ချက်ေပးကပါ
ေတာ့သည် ။
တစ်ခါက

ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ြပား

ေမှာက်မှားမိခဲ့သူ

အမျိးသမီးကီး တစ်ဦး ေဗဒင်လာေမး၍ ေချနီက ဇာတာကို ေသချာစွာ
တွက်စစ်ပီး ေဟာေြပာ ရာ ေြပာသမအချက်အလက်ေတွက မှန်လွန်းသ
ြဖင့် ထိုအမျိးသမီးသည် ဆုံး ေအာင် နားမေထာင်ေတာ့ဘဲ ရှက်ေကာက်
ထိတ်လန်စွာှင့် ထေြပးေလသည် ။
တနဂေွေနများ

တွင်

ေချနီက

နကတ်ေဗဒပညာအေကာင်း

ေဟာေြပာပွဲ များ ြပလုပ်ေလ့ရှိရာ ဖေလာ်ရာက ုံဝင်ခလူတစ်ေယာက်
လင် ၁၀ ဆင့်ှန်းြဖင့် လက်မှတ်များ ေရာင်းေလသည် ။
လူထုကလည်း

နကတ်ေဗဒပညာအေကာင်း

စိတ်ဝင်စားပီး

သိလိုက သြဖင့် ေချနီ၏ ေဟာေြပာပွဲများ တွင် လူြပည့်ကျပ်ေနတတ်
ေလသည် ။
ပါေမာကေချနီကား သာမန်လူတစ်ေယာက်မဟုတ်ဘဲ ာဏ်ပညာ
ထူး ခန်သူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည် မှာ ယုံမှားဖွယ်ရာ မရှိေချ။ မဂဇင်းတွ
င် သူေရးသား ခဲ့ေသာ 'ရာဇဝတ်မ ကျးလွန်သူများအား မည်သိုြပရမည်
နည်း' အစရှိသည့် ေဆာင်းပါးများမှာ ေလးနက်ေသာ အေတွးအေခများ
ပါရှိသကဲ့သို 'လူသည် ေရှဘာြဖစ်မည်ကို ကိတင်တွက်ချက် သိရှိိုင်သ
ည် ' အမည်ရှိ ေဆာင်းပါးသည် လည်း အေမရိကန်တစ်ိုင်ငံလုံး စိတ်ဝ
င်စားရေလာက်ေအာင် လပ်လပ်ရှားရှား ြဖစ်ခဲ့ေလသည် ။
ဖေလာ်ရာှင့် ေချနီတို သည် ဆန်ဖရန်စစကိုမိတွင် လေပါင်းများ
စွာ ေပျာ်ရင်ချမ်းသာစွာ ေနထိုင်ခဲ့ကေလသည် ။ ေချနီက ဓာတုေဗဒ၊ န
ကတ်ေဗဒှင့် ဆန်းကယ်ေသာ နာမ်ေလာကအေကာင်းများ ေဟာေြပာ

သင်ကားေပးေနချိန် တွင် ဖေလာ်ရာက အိမ်မကိစကို တာဝန်ယူ လုပ်
ကိုင်ြခင်း၊ အားလပ်ချိန်များ ၌ အခယူ၍ စယားတီး သင်ေပးြခင်း စသ
ည် တို ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ေလသည် ။ ဖေလာ် ရာက ေချနီကို တကယ်ပင် ချ
စ်ြမတ်ိုးကာတရားဝင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားလို ေသာဆ ရှိခဲ့ေလသည်
။ သိုေသာ် ေချနီက သူဟာသူ အလုပ်ေတွများ လွန်း သြဖင့် မိန်းမတစ်
ေယာက်ှင့် လက်ထပ်ဖို အေရးကို ဂုမစိုက်ခဲ့ေပ။

+++
ဂျက်လန်ဒန်အသက် ၂၁ ှစ်ြပည့်ေသာအခါ ေချနီထံစာေရး၍ မိမိ၏
ဖခင် တကယ်ဟုတ်မဟုတ် ေမးြမန်းကည့်ေလသည် ။
၁၈၉၉-ခုှစ် ဇွန်လ ၄-ရက်ေနတွင် ပါေမာက ေချနီက ၎င်းစာကို ြပ
န် ကားခဲ့ေလသည် ။ ထိုြပန်စာက ခပ်ရှင်းရှင်းှင့် ဘွင်းဘွင်းပင် ေရး
ထားေသာစာ ပင်တည်း။
စာထဲတွင် ေချနီက". . . သူသည် ဖေလာ်ရာဝယ်လ်မင်ှင့် မည်သည့်
အခါကမှ လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်း မရှိိုင်ေကာင်း။ သိုေသာ် ၁၈၇၄-ခုှ
စ် ဇွန်လ ၁၁-ရက်ေနမှ ၁၈၇၅-ခုှစ် ဇွန်လ ၃-ရက်ေနအထိ မိမိှင့် ဖ
ေလာ်ရာတို အတူ ေနထိုင်ခဲ့ဖူးေကာင်း၊ ထိုစဉ်အခါက မိမိမှာ ပန်းေသ
ေရာဂါ ြဖစ်ေနသြဖင့် ဂျက် လန်ဒန်၏ အေဖ မြဖစ်ိုင်ေကာင်း၊ ဖခင်အ
စစ်က မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည် ကို လည်း မသိေကာင်း . . . "စသည် ြဖင့်
ေရးသားထားေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်က သူ၏ ဖခင်အစစ်ကို ရှာေဖွစုံစမ်းရာတွင် ကူညီရန်
ေမတာ ရပ်ခံသည် ကို ေချနီက ၁၈၇၅-ခုှစ်က ဖေလာ်ရာသည် အြခား
ေယာက်ျားှစ်ဦး ှင့် ပ်ခဲ့ဖူးသည် ဆိုေသာ အရပ်သတင်းကိုသာ ထုတ်

ေဖာ် ြပန်ကားေလသည် ။ ထိုြပင် ေချနီက တစ်ချိန်တွင် သူသည် ဖေလာ်
ရာအား အလွန်စက်ဆုတ်မုန်းတီး သြဖင့် သူကိုယ်တိုင် ဖေလာ်ရာကို သ
တ်ပစ်ပီး သူကိုယ်သူပါ သတ်ေသရန် ကံစည်ခဲ့ဖူးေကာင်းကိုလည်း ဖွင့်
ဟ ေရးသား လိုက်ပါေသးသည် ။
ခေရာ်နီကယ် သတင်းစာ၏ ေရးသားချက်အရ ေချနီက ဖေလာ်ရာ
ကို အိမ်မှ ှင်ချ၍ ေသေကာင်းကံစည်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ှင်ချရသည့်
အေကာင်း

ကလည်း

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခိုင်းသည်

ကို

ြငင်းဆန်၍

ြဖစ်ေကာင်း . . . စသည် ြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည် မှာ လုံးဝ အေြခအြမစ်မ
ရှိေကာင်း ေချနီက ဆိုြပန်ေလသည် ။
ထိုအေြဖများကို လုံးဝမေကျနပ်သူ ဂျက်လန်ဒန်သည် ေချနီထံသို
ေနာက် ထပ်စာေရးပီး မိခင် ဖေလာ်ရာှင့် ပတ်သက်သည့်အြဖစ်အပျ
က် အချက် အလက်များ ြပည့်ြပည့်စုံစုံေပးရန် ထပ်မံေတာင်းဆိုြပန်ေလ
သည် ။
ေချနီကမူ သူသည် ဂျက်လန်ဒန် ဖခင်မဟုတ်ဟု ဆက်လက်ြငင်းဆို
လျက် ပင် ေနာက်ဆုံးစာတစ်ေစာင် ေရးသားြပန်ကားခဲ့ေလသည် ။
ထိုစာတွင် ပါရှိေသာ အချက်အလက် အချိကား ေအာက်ပါ အတိုင်း
ပင် ြဖစ်ေလသည် ။
"ဖေလာ်ရာှင့် ကန်ပ် အကီးအကျယ် သေဘာကွဲသည့် အချိန်ကာ
လ တစ်ေန ဖေလာ်ရာက ကန်ပ်အား သူသည် သမီးလိုချင်ေကာင်း၊ သို
ေသာ် ကန်ပ် မှာ အသက်ကီးလွန်းေနပီ ြဖစ်၍ အြခားေယာက်ျားတစ်
ဦးှင့်

ကေလးရေအာင်

ဖန်တီးယူခွင့်ြပသင့်ေကာင်း

လာေြပာသည့်အချိန်က စတင်ခဲ့သည် ။ ထိုအခါ ကန်ပ်က ေကာင်းပီ၊ ဖ
ေလာ်ရာ သေဘာကျ သလိုလုပ်လင် ထိုေယာက်ျားက ဖေလာ်ရာအား

ေထာက်ပံ့ ကည့်ရမည်၊ သိုေသာ် ဖေလာ်ရာသည် ကန်ပ် ပါေမာကေချ
နီ၏ ဇနီးအြဖစ် ဆက်လက် ေနသွားရမည်ဟု ေြပာခဲ့သည် ။ ေနာက် တ
စ်လခန်ကာေသာအခါ ဖေလာ်ရာသည် ကန်ပ်ထံလာ၍ သူမတွင် ယခု
ကန်ပ်ှင့် ရေသာ ကိုယ်ဝန်ရှိေနပီ ြဖစ်ေကာင်းေြပာရာ ကန်ပ်က
မယုံကည်ိုင် ေအာင် ြဖစ်ခဲ့ရသည် ။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ှစ်ေယာက်သား
တကျက်ကျက်ြဖစ်ခဲ့ရ သည် ။ ဖေလာ်ရာ ကန်ပ်အား ေြခဖက်၍ ငိုယို
ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း ကန်ပ်၏ စိတ်ထဲတွင် မူ သူမသည် ကိုယ်ဝန်မရှိ
ဘဲ ရှိချင်ဟန်ေဆာင်ေနသည် ဟု သာ ထင် မိခဲ့သည် ။ ေနာက်ဆုံး ကန်
ပ်က ဖေလာ်ရာအား စွန်ခွာထွက်သွားရန် သင့်ပီဟု ေတွးမိ ခိုက်မှာ ပင်
သူမသည် ပစတိုေသနတ်ှင့် သူကိုယ်သူ ေသေကာင်း ကံခဲ့ ြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။"

*
ပါေမာကေချနီက သူသည် ဂျက်လန်ဒန်၏ ဖခင်မဟုတ်ေကာင်း
ြငင်းဆို ြခင်းမှာ စဉ်းစားဖွယ်ရာပင် ြဖစ်ေနေပသည် ။ သူသည် အကယ်
၍ သာ လူြဖစ်ံး ေသာ ပန်းေသေရာဂါ ရှိခဲ့ပါမူ ဖေလာ်ရာက ကိုယ်ဝန်ရှိ
ေကာင်း ေြပာလာသည့် အခါ . . .
"ေဟ့-မင်းနဲ ငါနဲ က လင်မယားလို မေနတာ မင်းကိုယ်တိုင်အသိပဲ၊
ဒီေတာ့ မင်းဗိုက် ငါနဲ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ဘယ်လိုလုပ် ြဖစ်ိုင်ပါ့မလဲ" ဟု ပို
င်ပိုင်ကီး ြငင်းုံသာရှိေလသည် ။
ထိုြပင် ေချနီသည် တကယ်သာ ပန်းေသေရာဂါြဖစ်ေနလင် ဖေလာ်
ရာက "ဒါ ရှင်နဲ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ပ"ဲ ဟု မည်သည့်နည်းှင့်မှ စွပ်စွဲေြပာဆို
ိုင်စရာ အေကာင်း မရှိေပ။
ေနာက်တစ်ချက်က ေချနီ၏ စာများ တွင် ဖေလာ်ရာှင့် သူတို လင်မ

ယား လို ေနထိုင်ခဲ့ေကာင်းကို လုံးဝမြငင်းဆိုြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။
သိုြဖစ်လင် ေချနီသည် ဂျက်လန်ဒန်၏ ဖခင် မဟုတ်ပါဟု အဘယ်
ေကာင့် ြငင်းရေလသနည်း။
သူြငင်းဆိုခဲ့ပုံကလည်း တကယ်ပင် ိုးသားစွာ ြငင်းေနပုံမျိးြဖစ်၍
ေချနီ သည် ထိုစဉ်အခါက သူကိုယ်သူအမှန်ပင် သားသမီး မရိုင်ေသာ
အေြခအေန တွင် ရှိသည် ဟု ယုံကည်ဟန်တူေလသည် ။ တစ်နည်းအား
ြဖင့် ဂျက်လန်ဒန်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိေသာ အချိန်က ဖေလာ်ရာသည် အြခား
ေယာက်ျားတစ်ဦးဦးှင့် ဆက်ဆံခဲ့ြခင်းြဖစ်ရမည်ဟု ေချနီက ယုံကည်
ဟန် တူေပသည် ။ မည်သိုပင် ြဖစ်ေစ ထိုယုံကည်ချက်က မခိုင်မာဟု ဆို
လင်ပင် ယခု ဂျက်လန်ဒန်က ဖခင် အရင်းဟုတ်မဟုတ် စာေရးေမးြမန်း
ေသာအချိန်၌ ေချနီမှာ အသက် ၇၀ေကျာ် အဘိုးကီး ြဖစ်ေနေပပီ။ သည်
အချိန် သည် အရွယ်ကျမှ ဖေအှင့်သား ြပန် ေပါင်းထုတ် ဆက်ဆံရမှာ
လည်း ေနာက်ကျကာ အချိန်လွန်သလို ြဖစ်ေနေပပီ။ ဂျက်လန်ဒန်ဆိုသူ
သည် ေချနီအဖို ယခုအခါ လူစိမ်းတစ်ေယာက်သာ ြဖစ်ေပ သည် ။
ထိုေကာင့် ေချနီသည် ဖေလာ်ရာှင့် လည်းေကာင်း၊ ဂျက်လန်ဒန်ှင့် လ
ည်းေကာင်း မပတ်သက် ချင်ေတာ့သည့် စိတ်မျိးသာ ရှိေနပါေတာ့သည်
။
စင်စစ်အားြဖင့် ပါေမာကေချနီက သူသည် ဂျက်လန်ဒန်၏ ဖခင် မ
ဟုတ် ပါဟု ြငင်းဆိုချက်မှာ ေကာင်းစွာခိုင်လုံြခင်းမရှိေပ။
ဂျက်လန်ဒန်ထံသို ေချနီက ြပန်ကားသည့်စာများမှ သူ၏ လက်ေရး
သည် ဂျက်လန်ဒန်၏ လက်ေရးှင့် တစ်ေထရာတည်းတူေနရာ ဖေအှ
င့် သားမို လက် ေရးချင်း တူေနသည် ဟု ပင် ဆိုိုင်ေပသည် ။ ထိုြပင် ဂျ
က်လန်ဒန်သည် သူ၏ ဖခင်ထံမှ ခံ့ညားေချာေမွေသာ အဂါုပ်၊ ကျယ်ြပ

န်ေသာ နဖူးြပင်၊ ခိုင်မာေသာ ေမးိုး၊ ေတာင့်တင်းေသာ ကိုယ်ကာယတို
ကိုပါ အေမွအှစ် ရထားဘိသကဲ့သို ေချနီှင့် ဂျက်လန်ဒန်တို ၏ ပုံပန်း
သဏာန်အသွင်ချင်းက ထူးထူးြခားြခား တူ ေနေလသည် ။
ဖေလာ်ရာက ဂျက်လန်ဒန်ကို ေမွးဖွားခဲ့စဉ်က ဝမ်းဆွဲလုပ်ခဲ့သူ ဆ
ရာဝန် ေဒါက်တာ 'ေဟာလ်' ကလည်း ၁၆ ှစ်ခန်ကာေသာအခါ ကာယ
ဗလ ေတာင့် တင်းပီး ခံ့ညားေချာေမွေသာ လုလင်ပျိတစ်ေယာက်ကို ြမ
င်မိေသာအခါ ပါေမာက ေချနီှင့် အဂါုပ်ချင်း တူလွန်းလှသြဖင့် ထို သူ
ငယ်သည် ဧကန်မုချ ေချနီ၏ သားြဖစ်ရမည်ဟု ကိတင်သိခဲ့ပါသည် ဟု
ထွက်ဆိုခဲ့ဖူး ေလသည် ။
ထိုမမကေသး ဂျက်လန်ဒန်သည် ပါေမာက ေချနီထံမှ ဦးေှာက် (
ာဏ် ေကာင်းြခင်း)ှင့် စိတ်ေနသေဘာထား စိုက်တို ကိုပါ အေမွဆ
က်ခံ ရရှိခဲ့ေလ သည် ။ သူတို သားအဖှစ်ေယာက်ကား အဂါုပ်ချင်း
သာမက စိတ်ေန သေဘာ ထား အေတွးအေခ အယူအဆတို ပါ
ထူးြခားစွာ တူညီေနေပေတာ့သည် ။
မေအာင်ြမင်ဘဲ ေသေကာင်းကံစည်ပီးေနာက် ဖေလာ်ရာအား 'ခ
ေရာ်နီ ကယ်' သတင်းစာ အယ်ဒီတာအဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သူ 'ဝီလျံ ဆလို
ကပ်' ဆိုသူက သူ၏ အိမ်သိုေခယူပီး ဂျက်လန်ဒန်ကို ေမွးဖွားသည် အ
ထိ ေစာင့်ေရှာက်ထား ခဲ့ေလသည် ။
ပါေမာကေချနီကေတာ့ ဖေလာ်ရာအား စွန်ခဲ့ပီးေနာက် ပိုတ်လင်ရှိ
ှမ တစ်ေယာက်ှင့် အတူသွားေနထိုင်ခဲ့ေလသည် ။
ပိုတ်လင်မိတွင် ေချနီ ှစ်ေပါင်းများ စွာ ေနထိုင်ရင်း အဖိုးတန် စာ
အုပ် အေြမာက်အြမား စုေဆာင်း၍ စာကည့်တိုက်တစ်ခု တည်ေထာင်ခဲ့
သည့်ြပင် နကတ်ေဗဒပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း ေဆာင်းပါးများ

ေရးသားခဲ့ေလသည် ။
ေနာက်ပိုင်းကျေတာ့ နယူေအာ်လီယင်မိသို ေြပာင်းေရသွားပီး စိ
တ် ပညာှင့် နာမ်ေလာကဆိုင်ရာ မဂဇင်းစာေစာင်ကို ထုတ်ေဝခဲ့ြပန်သ
ည် ။
ေချနီေနာက်ဆုံးေရေြပာင်းေနထိုင်သည့် ေနရာကား ချီကာဂိုမိပင်
ြဖစ် ေလသည် ။ ချီကာဂိုမိတွင် လူတစ်ေယာက် ေဒလာေငွတစ်ကျပ်ှ
န်း ြဖင့် ေဗဒင် ေဟာခဲ့ေသးသည် ။ ချီကာဂိုမိရှိ နကတ်ပညာသိပံေကျာ
င်းတွင် ေကျာင်းအုပ် ဆရာကီးအြဖစ်လည်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေလသည် ။
ချီကာဂိုမိတွင် ေချနီသည် အမျိးသမီးတစ်ဦးှင့် တရားဝင် လက်
ထပ် ထိမ်းြမားခဲ့ေလသည် ။
ထူးဆန်းေသာအချက်တစ်ခုကေတာ့ ပါေမာကေချနီ ကွယ်လွန်ခဲ့ပုံပ
င် ြဖစ်ေလသည် ။
တစ်ခါက သူ၏ တပည့်တစ်ဦးအား ေချနီကသူသည် မည်သည့်ေနရ
က် တွင် ေလမုန်တိုင်း ြပင်းထန်စွာ ကျေရာက်ေနခိုက် ေသဆုံးမည်ဟု
သူကိုယ်သူ ေဗဒင်ေဟာခဲ့ဖူးေလသည် ။
တကယ်လည်း

ေချနီသည်

သူကိတင်ေဟာကိန်း

ထုတ်ခဲ့သည့်

ေနမှာ ပင် ေလြပင်းမုန်တိုင်း ကျေရာက်ေနဆဲ ေသဆုံးခဲ့ရေလသည် ။

*
ဖေလာ်ရာသည် ဂျက်လန်ဒန်ကို ေမွးဖွားသည့် အချိန်အထိ ဆန်ဖရန်
စစကိုမိတွင်

အခေကးေငွယူ၍

နာမ်ေလာကအေကာင်း

ေဟာေြပာခဲ့ြခင်းြဖင့် ဝင်ေငွရှာခဲ့ေလသည် ။
ဆန်ဖရန် စစကိုမိသားေတွကလည်း သူမအား သနားကုဏာ ြဖစ်

ကာ ေငွေကးများ ြဖင့် ေထာက်ပံ့အားေပးခဲ့ကေလသည် ။
၁၈၇၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်ေနတွင် ဆန်ဖရန်စစကိုမိ 'ခ
ေရာ် နီကယ်' သတင်းစာတွင် ေချနီ၏ အမည်ပါသည့် သတင်းတစ်ရပ်
ေဖာ်ြပပါရှိြပန် ေလသည် ။
သတင်းကေတာ့ ေအာက်ပါအတိုင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။
"ပါေမာက ဒဗလယူအိပ်ချ်ေချနီ၏ ဇနီး ဖေလာ်ရာတွင် ဇန်နဝါရီလ
၁၂ ရက်ေနက သားေယာက်ျားကေလး ဖွားြမင်ရာ မိခင်ေရာကေလးပါ
ကျန်းမာစွာ ရှိပါေကာင်း . . . "ကေလးငယ်၏ အမည်ကို ပထမတွင် ဂန်
ေချနီဟု မှ ည့်ေခ ထားေသာ်လည်း ေနာက် ၈လအကာတွင် ဖေလာ်ရာ
သည် ဂန်လန်ဒန်ဆိုသူှင့် လက်ထပ် လိုက်ေလသည် ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို ထုံးစံအရ မိန်းမက လင်ြဖစ်သူ၏ နာမည်
ကို ယူရစမဲြဖစ်ရာ ဖေလာ်ရာ၏ အမည်သည် မစက်ဖေလာ်ရာ လန်ဒန်
ြဖစ်လာ သကဲ့သို သားကေလး၏ အမည်သည် လည်း 'ဂန်လန်ဒန်'ြဖစ်
လာရေပသည် ။
ဤနည်းအားြဖင့် နကတ်ေဗဒင် ဆရာကီး ပါေမာကေချနီ၏ သား
ကေလး သည် 'ဂျက်လန်ဒန်'ဟူ၍ ြဖစ်လာရေပသည် ။
(မတခ က။
အ န က ငငမ

၌ ဂ နဟ သ အမညက ဂ ကဟ လည ရင

ကယလနသ အ မရကန သမတ 'ဂ နက နဒ' က ရင
ခ ကသည ။ စ

စ

ခ ကသည ။ ဥပမ

သမ က 'ဂ က'က နဒဟ လည

ရ သ)

ဖေလာ်ရာှင့် လက်ထပ်ခဲ့သူ ဂန်လန်ဒန် ဆိုသူက အဂလိပ်မျိးိုး ြဖ
စ်ပီး ပင်ဆီလ်ေဗးနီးယားြပည်နယ် ဇာတိြဖစ်ေလသည် ။ သူ ၁၉ ှစ်
သား အရွယ်သို ေရာက်ေသာအခါ မီးရထားဌာနတွင် ဝင်အလုပ်လုပ်ကို

င်ရင်း အင်ဂျိမ်းကာဗက် ဆိုသူ အမျိးသမီးတစ်ဦးှင့် အိမ်ေထာင်ကျပီး
သားသမီး ၁၀ေယာက်ပင် ထွန်း ကားခဲ့ေလသည် ။ မီးရထားဌာနမှ ထွ
က်ပီး စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ြပန်ေလ သည် ။ အေမရိကန်ြပည်တွ
င်းစစ်ကီး ြဖစ်ေသာအခါ ဂန်သည် ေြမာက်ဘက် (ယူနီယ)ံ စစ်တပ်သို ဝ
င်ေရာက်အမထမ်းခဲ့ သည် ။ သိုေသာ် တိုက်ဖွိက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားရာမှ အ
ဆုတ်တစ်ဖက်လုံးလုံး သုံးမရသည့်အထိ ကျန်းမာေရးချိယွင်း ခဲ့ေလသ
ည် ။ ြပည်တွင်းစစ်ပီးေသာအခါ၌ မူ ဂန်လန်ဒန်သည် အိုင်အိုဝါ ြပည် န
ယ်တွင် အစိုးရထံမှ ေြမယာအကွက် ရယူပီး စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ရ
င်း အေဆာက်အဦကန်ထိုက်တာအလုပ် လုပ်ြပန်ေလသည် ။
ထိုအေတာအတွင်း ဇနီးသည် အင်ဂျိမ်းကာဗက် ကွယ်လွန်သွားေလ
သည် ။
ဇနီးေသဆုံးပီး များ မကာမီ ဂန်လန်ဒန်၏ သားတစ်ေယာက်သည်
ေဘ့စ် ေဘာလ်ကစားရင်း ရင်ဘတ်ကို ေဘာလုံးမှန်ရာမှ ဒဏ်ရာရသွား
ရာ ဆရာဝန်က ကာလီဖိုးနီးယားြပည်နယ်သို သွားေရာက်ေနထိုင်လင်
ရာသီ ဥတု အေြခအေန ေကာင့် သူငယ်၏ ဒဏ်ရာ လျင်ြမန်စွာ ေပျာက်
ကင်းိုင်မည်ဟု ဆိုသြဖင့် ဂန် လန်ဒန်လည်း မိုင်ေပါင်း ၁၂၀၀ ေကျာ်
ေဝးကွာသည့် ဆန်ဖရန်စစကိုမိသို သားငယ်အြပင် သမီးငယ်ှစ်ေယာ
က်ပါ ေခလျက် ထွက်လာခဲ့ေလသည် ။
သိုရာတွင် ဆန်ဖရန်စစကိုမိသိုေရာက်ပီး ၁၀ ရက်မအကာတွင်
သူငယ် သည် ကွယ်လွန်သွားပါေတာ့သည် ။
ဂန်လန်ဒန်မှာ ဆန်ဖရန်စစကိုမိတွင် လူမမယ် သမီးကေလး ှစ်
ေယာက် ှင့် ေသာင်တင်ကျန်ရစ်ေလသည် ။
ထိုအချိန်၌ ဂန်သည် အသက် ၄၅ှစ်ခန်မသာ ရှိေသးေလသည် ။

ဇနီးသည် ေသဆုံးပီး မကာမီ သားတစ်ေယာက်ပါ ကွယ်လွန်သွား
သည့် အတွက် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်း အားငယ်ေနသူ ဂန်လန်ဒန်သည် တ
စ်ေနသ၌ မိတ်ေဆွတစ်ဦး၏ တိုက်တွန်းချက်အရ နာမ်ေလာကှင့်ပတ်
သက်သည့် ေဟာ ေြပာ ေဆွးေွးပွဲတစ်ခုသို တက်ေရာက်သွားေလသည်
။
ထိုေဆွးေွးပွဲ၌ ေဟာေြပာသူကေတာ့ ဂျက်လန်ဒန်၏ မိခင် ဖေလာ်
ရာ ပင်တည်း။
ေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်ခဲ့ြခင်းမှာ တမလွန်သို ေရာက်ေနသူ မိမိ
၏ ဇနီးှင့် ဆက်သွယ်ိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကည်မိြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေသာ်
လည်း လက်ေတွကျေတာ့ ဂန်လန်ဒန်သည် ဇနီးေဟာင်းှင့် ဆက်သွယ်
မ မရဘဲ ဇနီး သစ်ြဖစ်လာမည့် ဖေလာ်ရာကိုသာ ေတွဆုံခဲ့ေလသည် ။
ဇနီးှင့်သား ဆုံးခဲ့ပီးေနာက် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းေနသည့်အေပတွင်
လူ မမယ်သမီးကေလးှစ်ေယာက်အား ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရန် မိခင်အ
စားလိုေနခိုက် ဂန်လန်ဒန်သည် ဖေလာ်ရာှင့် ေတွဆုံမိြခင်းပင် ြဖစ်
ေလသည် ။
ဖေလာ်ရာက ဂန်လန်ဒန်ှင့် ေတွဆုံသိကမ်းသည့် အချိန်မှ စ၍ ခင်
မင် ရင်းှီးစွာ ဆက်ဆံခဲ့ေလသည် ။ ဖေလာ်ရာက စရားတီးြပသည့်အ
ခါ ဂန် လန်ဒန်အဖို အလွန် နားေထာင်၍ ေကာင်းသည် ဟု ထင်ရသလို
ဂန်ကိုယ်တိုင် တစ်ေန တိုက်ဖွိက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေသာအခါ ဖေလာ်ရာ
ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ ြပစုခဲ့ေလသည် ။
၁၈၇၆-ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇-ရက်ေနတွင် ဂန်လန်ဒန်ှင့် ဖ
ေလာ်ရာ တို တရားဝင်ထိမ်းြမားလက်ထပ်လိုက်ကေလသည် ။
ထိုအချိန်၌ ဖေလာ်ရာ၏ သားကေလး (ဂျက်လန်ဒန်)မှာ ပုခက်တွင်း

မှာ ကေလးငယ်အရွယ်မသာ ရှိေသးေလသည် ။ ဂန်လန်ဒန်၏ သမီးှစ်
ေယာက်က ဖေလာ်ရာှင့်ပါလာသည့် ကေလးငယ်အား သူတို ၏ ေမာင်
အရင်းကဲ့သိုပင် သေဘာထားသလို ဖေလာ်ရာကလည်း လင်ပါသမီးှစ်
ေယာက်အား သူမ၏ သမီးရင်းသဖွယ် ချင်ခင်ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ေလသည် ။
တစ်ှစ်ခန်ကာေသာအခါ ဂန်လန်ဒန်တို မိသားစုသည် ဆန်ဖရန်စ
စကို မိ၊ နာတိုမာလမ်း၊ အမှတ် ၉၂၀ သို ေြပာင်းေရေနထိုင်ခဲ့ကေလသ
ည် ။
ဂျက်လန်ဒန်ကား အိမ်ထဲတွင် ေလာက်သွားတတ်စ ြပေနပီ ြဖစ်
ေလ သည် ။
ဂန်လန်ဒန်သည် ဗိသုကာဆရာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ အေဆာက်အ
ဦ ကန်ထိုက်တာ အြဖစ်လည်းေကာင်း အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပေန
ရာ ၁၈၇၆ ခုှစ် အေထွေထွစီးပွားေရး ကပ်ဆိုးကီး ဆိုက်ေရာက်လာ ချိ
န်တွင် သူတို မိသားစု သည် လည်း ဆင်းရဲကျပ်တည်း လာေလေတာ့သ
ည် ။
အေရးထဲ ဆန်ဖရန်စစကိုမိတွင် ဒပ်သီးရီးယားေရာဂါ ကူးစပ် ြပန်
ပွား လာရာ ဂျက်ှင့် သမီးကီးအယ်လစ်ဇာတို သည် လည်း ေရာဂါြဖစ်
ပွားပီး အိပ်ရာ ထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲသည် အထိ ြဖစ် လာေလသည် ။
ကေလးှစ်ေယာက်စလုံး အသက်ေသဆုံးရန် ေသချာေနပီဟု ထင်
ေနရ ေသာ်လည်း ကံအားေလျာ်စွာ ဆရာဝန်ေကာင်းတစ်ဦး၏ ဂုစိုက်
ကုသေပး မေကာင့် ကေလးှစ်ေယာက်မှာ ေရာဂါေပျာက်ကင်းပီး အ
သက် ချမ်းသာရာ ရခဲ့ကေလသည် ။
ဂျက်ှင့် အယ်လီဇာတို ြပန်၍ ကျန်းမာ လာပီးေနာက် မိသားစုအား
လုံး ဆန်ဖရန်စစကိုမိ ဆင်ေြခဖုံး အုတ်ကလင်အရပ်သို ေြပာင်းေရ ေန

ထိုင်က ြပန်ေလသည် ။
အုတ်ကလင်ရပ်ကွက်တွင် ဂန်လန်ဒန်သည် စားေသာက်ကုန်စတိုး
ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်ေရာင်းပီး ဆိုင်ေနာက်ေဖးဘက်တွင် စုေနထိုင်ကေလ
သည် ။
အဆိုပါ ကုန်စုံဆိုင်ေနာက်ေဖးဘက်တွင် ေနထိုင်ရင်း ဂျက်လန်ဒန်
သည် သူမိခင်ှင့် ဂန်လန်ဒန်တို မိသားစုဆက်ဆံေရးတွင် အဆင်မေြပ
မ ရှိေနေကာင်း စတင်နားလည် သိရှိခဲ့ေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်ကိုယ်တိုင်က ေနာင်တစ်ေနကျလင် (Sailor On Horse
Back) အမည်ြဖင့် သူ၏ ကိုယ်ေရးရာဇဝင်စာအုပ်တစ်အုပ် ေရးိုင်ရန်
လက်ေရးြဖင့် မှတ်စုများ ေရးသားစုေဆာင်းခဲ့ရာ ထိုမှတ်စုများ အနက် .
..
"၆

ှစ်သားအရွယ်ပင်

ကန်ပ်၏

မိခင်ှင့်ဖခင်(ပေထွး)တို

စကားများ ရန် ြဖစ်သည် ကို ကားခဲ့ရသည် ။ ဂန်လန်ဒန်က မိခင်ကီး
အား လင်ေကာင်မေပဘဲ ကေလးရခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ေယာက်ဟု ပုတ်ခ
တ်စွပ်စွဲသည် ကို မိခင်က ငိုေကွးရင်း ဒါေတာ့ ကန်မက အသက်ငယ်င
ယ် မစဉ်းစား မဆင်ြခင်ိုင်ေသးတဲ့ အရွယ်မို ဟိုလူကီးစကားယုံပီး ပုံ
အပ်မိခဲ့တာပါဟု ြပန်လည်ရှင်းလင်းေချပခဲ့သည် "။
ဟူ၍ ပါရှိခဲ့ေလသည် ။
ဂန်လန်ဒန်၏ စားေသာက်ကုန် စတိုးဆိုင်သည် တြဖည်းြဖည်း ကီး
ပွား တိုးတက်လာခဲ့ေလသည် ။ ဆိုင်က ေရာင်းရတွင် ကျယ်၍ ဖေလာ်
ရာှင့် အယ်လီ ဇာတို ကိုယ်တိုင် ဝင်ကူညီေရာင်းေပးရရာ ဂျက်လန်ဒန်
သည် ကေလးဘဝ ဆိုင် တွင်းရှိ သကားလုံး၊ ေချာကလက် စေသာ စား
ေသာက်ဖွယ်ရာများကို မကာခဏ ဝင်ှိက်စားေလ့ ရှိေလသည် ။

ဂျက်အများ ဆုံး အချိန်ြဖန်းေလ့ရှိေသာ ေနရာကား မယ်မီဂျက်နီ၏
အိမ် ပင်ြဖစ်ေလသည် ။ ဂျက်သည် အားအားရှိတိုင်း မယ်မီဂျက်နီ၏ က
ေလးများ ှင့် အတူေပျာ်ေပျာ်ပါးပါး ကစားေလ့ရှိေလသည် ။ မယ်မီဂျက်
နီ ကိုယ်တိုင်က ဂျက် လန်ဒန်အား အထူးချစ်ခင်ပီး ယုယဂုစိုက်ခဲ့ေလ
သည် ။ မကာခဏ ဂျက် လန်ဒန်အား ေခယူ၍ ပုံြပင်ဝတများ ေြပာြပ
ေလ့ရှိေလသည် ။
မယ်မီဂျက်နီကား နီဂိုး(ကပလ)ီ အမျိးသမီးကီးတစ်ဦး ြဖစ်လင့်က
စား ဂျက်လန်ဒန်အား အထူးပင် သံေယာဇဉ် ငိတွယ်ေနရှာသူ ြဖစ်ေလ
သည် ။ ရံဖန် ရံခါ ဂျက်လန်ဒန်ကေလးအား ကပလီသီချင်းများ လည်း
ဆိုြပတတ်ေလသည် ။
အေြခအေန အေကာင်းမွန် အဆင်ေြပလင့်ကစား ဖေလာ်ရာက
ေတာ့ ေကျနပ်အားရြခင်းမရှိေသးေပ၊ သူမအေနှင့် လက်ရှိအေြခအေန
ထက် ပိုပီး လျင်ြမန်စွာ ကီးပွားတိုးတက်လိုသည့် စိတ်က ြပင်းြပေန
ေလသည် ။
ထိုေကာင့် တစ်ေနသ၌ ဖေလာ်ရာသည် 'စတိုဝယ်လ်' အမည်ရှိ လူ
တစ်ေယာက်ှင့် ဂန်လန်ဒန်ကို မိတ်ဆက်ေပးကာ ထိုသူှင့် ပူးေပါင်းလု
ပ်ကိုင် ပီး စတိုးဆိုင်ကို ချဲထွင်ရန် အကံေပးေလသည် ။ လုပ်ငန်းချဲထွ
င်မှ သာ အြမတ် အစွန်းေငွများများ ှင့် ြမန်ြမန်ရိုင်မည်ဟု ဖေလာ်ရာ
က ယုံကည်ေနေလသည် ။
မကာမီ ဂန်လန်ဒန်ှင့် စတိုဝယ်လ်တို အစုစပ်လုပ်ငန်းအြဖစ် ပူး
ေပါင်း ကာ ၁၆ လမ်း လူစည်ကားသည့်ေနရာတွင် ေခတ်မီအေဆာက်အ
ဦတစ်ခု ငှား ရမ်းကာ စတိုးဆိုင်ကို ချဲထွင်ဖွင့်လှစ်ကေလသည် ။
ေမာ်လင့်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းကလည်း တိုးတက်ကီးပွား လာေလ

သည် ။
ဂန်လန်ဒန်သည် ဆိုင်တွင် ြဖည့်တင်းရန် ကုန်ပစည်းများကို နယ်ထွ
က်၍ ဝယ်ယူစုေဆာင်းေနြခင်းြဖင့် အချိန်ကုန်ေနရာ လုပ်ငန်း၏ ေငွေရး
ေကးေရး ကိစ အဝဝကို စတိုဝယ်လ်ကသာ လုံးဝတာဝန်ယူ အုပ်ချပ်
ေနေလသည် ။ တစ်နည်း အားြဖင့် ဂန်လန်ဒန်သည် ခရီးထွက်ေနရသ
ည့်အချိန်က များ ေနသြဖင့် စတိုး ဆိုင်၏ အေြခအေနအမှန်ကိုပင် မသိ
ရေတာ့သေလာက် ြဖစ်ေနေလသည် ။
တစ်ေန ဂန်လန်ဒန်က မိမိစတိုးဆိုင်သိုြပန်ေရာက်ေသာအခါ ဆိုင်
တွင်း၌ ကုန်ပစည်းတစ်ခုမှ မရှိေတာ့ဘဲ ဗလာြဖစ်ေနသည် ကို အံ့အား
သင့်စွာ ေတွရ ေလသည် ။
အစုစပ်သမား စတိုဝယ်လ်ကရှိသမ ကုန်ပစည်းေတွ စုပုံေရာင်းပစ်
ုံသာ မက ေငွေတွအားလုံးကိုပါ ယူ၍ ေရှာင်တိမ်းထွက်ေြပးသွားပါေလ
ပီ။
ရှိစုမဲ့စုအားလုံးကုန်၍ သုညက ြပန်စလုပ်ရမည့် အေြခသို ြပန်ေရာ
က်ရ သည် တွင် ဂန်လန်ဒန်သည် သူ၏ မူလဝါသနာြဖစ်ေသာ စိုက်ပျိး
ေရး လုပ်ငန်း ကိုပင် ြပန်လုပ်ရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်ပါေတာ့သည် ။
ထိုေကာင့် အလာေဝဒါ အရပ်သို သွား၍ ေြမ ၂၁ ဧကယူကာ
ေြပာင်း

အစရှိေသာ

သီးှံများ

ှင့်

အြခားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

စိုက်ပျိးသည့် လုပ်ငန်း ကို စတင်လုပ်ကိုင်ေလသည် ။
သီးှံခင်းကီးက ကျယ်ြပန်သေလာက် ဂျက်လန်ဒန်ကေလးမှာ က
စားစရာ အေဖာ်မရှိ၍ အလွန်ပျင်းရိေနရှာေလသည် ။
ဂန်လန်ဒန်သည် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို တကယ်ကမ်းကျင်သူ ြဖစ်

၍ သူ၏ လုပ်ငန်း မုချေအာင်ြမင်ရန် ေသချာသေလာက်ြဖစ်ေနေပသည်
။
သိုေသာ် သူသည် ဇနီးသည် ဖေလာ်ရာအား ယုံကည်ပီး ေငွေရး
ေကးေရး ကိစအားလုံးကို ဖေလာ်ရာကိုပင် လဲအပ်ခဲ့ရာ ဇနီးြဖစ်သူက
ေငွေတွကို ဘယ်လို သုံး၍ ေပးစရာရှိတာေတွကို တကယ်ေပးမေပး မ
သိခဲ့ေပ။
ထိုအေတာအတွင်း ဖေလာ်ရာသည် မူလက လုပ်ခဲ့ေသာ နာမ်ေလာ
က ဆိုင်ရာ ေဟာေြပာပွဲများ နတ်ဝင်သလို ေသသူများ ှင့် ဆက်သွယ် စ
ကားေြပာ ခွင့်ရမည်ဟု ဆိုသည့် စည်းေဝးပွဲများကို လုပ်လာြပန်ေလသ
ည် ။
အိမ်မကိစအဝဝကိုကား အယ်လစ်ဇာကသာ လုံးဝတာဝန်ယူ လုပ်
ကိုင်ခဲ့ ရေလသည် ။
စေနေနညများ တွင် မိသားစုအားလုံး ြပဇာတ်သွားကည့်ေလ့ ရှိက
ေလ သည် ။
ဂန်လန်ဒန်တို မိသားစုသည် အလွန်ေကာင်းမွန်ေသာ အိမ်တစ်လုံး
တွင် ေနထိုင်ကာ ကိုယ်ပိုင်ွားများ ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိးစုံ အေြမာ
က်အြမားရှိ ေသာ အေြခအေနြဖစ် လာေလသည် ။
သိုရာတွင် များ မကာမီ ဂန်လန်ဒန်တို သည် ဆန်ဖရန်စစကိုမိှင့်
မိုင် အနည်းငယ်ကွာေဝးသည့် ပင်လယ်ကမ်းေြခဘက် ဆန်မာဘီပို အရ
ပ်သို ေြပာင်း ေရသွားကြပန်ေလသည် ။
ထိုသို ေြပာင်းရြခင်းမှာ ြမင်းများ ေမွးြမေရးအတွက် ေြမဧက ပိုမို
ကျယ် ကျယ်ဝန်းဝန်း လိုချင်ေသာေကာင့်ဟု ဆိုေလသည် ။

၇၅ ဧကမ ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမတွင် ဂန်လန်ဒန်သည် အာလူးများ စို
က် ြပန်ေလသည် ။
ထိုအချိန်၌ ဂျက်လန်ဒန်သည် ေကျာင်းေနချိန် ေရာက်လာ၍ ေတာင်
ကုန်း ြမင့်ကေလးတစ်ခုေပရှိ စာသင်ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းသို တက်
ေရာက်ပညာသင် ကားစ ြပေလသည် ။
အားလပ်ချိန်များ တွင် ဂျက်ှင့် အယ်လစ်ဇာတို သည် ပင်လယ်ကမ်း
ေြခ သို သွား၍ ကစားေလ့ရှိကေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်အဖို

တစ်ခုအခက်ေတွေနပုံက

ကစားစရာရွယ်တူ

ေယာက်ျား ကေလး အေဖာ်မရှိြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။
ယာခင်းများက

တစ်ခုှင့်တစ်ခု

အလှမ်းကွာေဝးသည့်အြပင်

ြခံနီးပါးချင်း ေတွကလည်း အီတာလျံ လူမျိးေတွသာ များ ေလသည် ။
ဤအချိန်ကာလမှာ ဂျက်လန်ဒန်အဖို အစားအေသာက် အလွန်မက်
ေမာ ေသာ အချိန်ပင် ြဖစ်ေလသည် ။ အထူးသြဖင့် ဂျက်လန်ဒန်သည်
အမဲသားကို အလွန်ကိက်တတ်ရာ တစ်ခါေသာ် အမဲသားစားချင်လွန်း
၍ ေကျာင်းသူ မိန်း ကေလးတစ်ဦး၏ စားစရာြခင်းေတာင်းထဲမှ အမဲ
သားတစ်တုံး ခိုးယူစားခဲ့မိေလ သည် ။
ဂျက်လန်ဒန် အသက် ၈ ှစ်ရွယ် ေရာက်ေသာအခါ ဂန်လန်ဒန်သည်
အုတ်ကလင်ေဒသ အေနာက်ဘက် ၈၇ ဧကကျယ်သည့် ေမွးြမေရး
ြခံကီးကို ဝယ်ယူ လိုက်ေလသည် ။ ြခံကီးပတ်ပတ်လည်တွင် ကား သံ
လွင်ပင်များ စီ၍ စိုက်ထားေလသည် ။
ဤေနရာတွင်

ေနထိုင်ရင်း

ဂျက်လန်ဒန်သည်

ငှက်ဥများ

လိုက်ှိက်ြခင်း စေသာ လူငယ်ေယာက်ျားကေလးများ သဘာဝအတိုင်း

လပ်ရှားလုပ်ကိုင်စ ြပ လာေလသည် ။
ေရတွင်းမှ ေရခပ်ရသည့် အလုပ်မှာ လည်း ဂျက်လန်ဒန်၏ တာဝန်ပ
င် ြဖစ် ေလသည် ။
ဂန်လန်ဒန်ကိုမူ ဂျက်က ဖခင်အရင်းကဲ့သိုပင် သေဘာထား ဆက်
ဆံုံမ မက 'အေဖ'ဟု ပင် ေခေလ့ရှိေလသည် ။
ဂန်လန်ဒန်ကေတာ့

ဂျက်အား

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းအေကာင်း

သင်ြပေပး ရင်း ေခတ်မီသိပံနည်းြဖင့် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းအေကာင်း
ေခတ်မီစွာ တိရစာန် ေမွးြမေရးအေကာင်းများကိုပါ ေြပာြပသင်ကား
ေပးေလ့ ရှိေလသည် ။
အသက်အရွယ် ငယ်ေသးသူ ဂျက်လန်ဒန်သည် သူတို မိသားစု အတွ
င်း အဆင်မေြပမများ ရှိေနသည် ကို ရိပ်မိနားလည်ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။
မိခင်ြဖစ်သူ ဖေလာ်ရာကလည်း သားြဖစ်သူအေပ ယုယြမတ်ိုးမ မ
ရှိ သလိုေနရာ ဂျက်လန်ဒန်သည် အစ်မအယ်လစ်ဇာကိုပင် အားကိုးသ
လို ကပ်ေန မိေလသည် ။
ထိုအေတာအတွင်း ြပည်တွင်းစစ် အမထမ်းေဟာင်း ရှက်ပတ်ဆိုသူ
က ဂျက်လန်ဒန်တို အိမ်တွင် ထမင်းလခေပးစားပီး လာေနေလသည် ။
မစတာရှက်ပတ်မှာ ကေလးသုံးေယာက်ှင့် မုဆိုးဖိုတစ်ဦး ြဖစ်ေလ
သည် ။
၁၆ ှစ်ရွယ် အယ်လစ်ဇာသည် ထမင်းဟင်းချက်ြပတ်၊ အိမ်အလုပ်
လုပ်ရ သည့်အြပင် ရှက်ပတ်၏ ကေလးသုံးေယာက်ကို ကည့် ေစာင့်
ေရှာက်ရသည့် တာဝန်ကပါ ပို လာေလသည် ။
ဖခင် ပါေမာကေချနီထံမှ ဂျက်လန်ဒန် အေမွရလိုက်သည့်အချက်တ

စ်ခု ကေတာ့ စာေပေလ့လာြခင်းှင့် စာဖတ်ဝါသနာ ပါြခင်းပင်ြဖစ်ေလ
သည် ။ စာ ဖတ်တတ်သည့် အချိန်မှ စ၍ ရသမစာအုပ်ေတွကို ကိးစား
ဖတ်ခဲ့ေလသည် ။
ငယ်စဉ်အရွယ် စာဖတ်ဝါသနာပါစက ဂျက်လန်ဒန် စိတ်ပါဝင်စား
ဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဝွီဒါဆိုသူေရးသည့် (Signq) အမည်ရှိ စာအုပ်ပင်
ြဖစ်ေလ သည် ။ ထိုစာအုပ်မှာ အီတာလျံ လယ်သူမကေလးတစ်ဦးှင့် န
ယ်လှည့်ပန်းချီ ဆရာတစ်ဦးတို ရည်ငံမိရာမှ တရားဝင် လက်မထပ်ဘဲ
ေမွးဖွားခဲ့သည့် သား တစ်ေယာက်အေကာင်းအတပတိပင် ြဖစ်ေလသ
ည် ။ ထိုသားငယ်သည် မျက်ှာ မွဲ ဆင်းရဲွမ်းပါးသည့်ဘဝမှ ကိုယ့်ထူး
ကိုယ်ခန်ကာ

ကီးြပင်းလာေသာအခါ

အီတလီြပည်တွင်

ထင်ရှားေကျာ်ကားဆုံး ဂီတစာဆိုကီးတစ်ဦး ြဖစ်လာခဲ့သည် ြဖစ်ရာ ထို
စာအုပ်ကို ဂျက်လန်ဒန်အေနှင့် စိတ်ဝင်စားသေလာက် သူကိုယ်တိုင်
လည်း ကီးြပင်းလာေသာအခါ စာအုပ်ထဲမှ သူငယ်ကဲ့သိုပင် ြဖစ်လာခဲ့ရ
ေပ သည် ။

*
တစ်ှစ်ခန် ကာေသာအခါ ဂန်လန်ဒန်သည် အုတ်ကလင်ေဒသတွင်
ဟင်းသီးဟင်းရွက် အကီးအကျယ်စိုက်ပျိး ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအြဖစ်
ထင်ရှား ကာ အေြခအေန ခိုင်မာေကာင်းမွန်လာြပန်ေလသည် ။
သူတို မိသားစု၏ ေရှေရးအလားအလာမှာ အထူးပင် ေကာင်းမွန်
လာခဲ့ေပ သည် ။
ထိုအချိန်၌ ဂျက်လန်ဒန်အား စတိုးဆိုင်ကီးတစ်ဆိုင်မှာ ရှပ်အကျ အ
ေကာင်းစားတစ်ထည် ဝယ်ေပးရာ ဂျက်လန်ဒန်အဖို သည် လို အမျိး
ေကာင်း ရှပ်အကျ ပထမဆုံးအကိမ်ဝတ်ရြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ယခ

င်ကဆိုလင် ဂျက် သည် အိမ်ချပ်သည့် အကျများကိုသာ ဝတ်ခဲ့ရသည် ။
ယင်းသိုအေြခအေနေကာင်းမွန်တိုးတက်လာသည့်တိုင်ေအာင်

ဖ

ေလာ်ရာ ကေတာ့ တင်းတိမ်ေကျနပ်ြခင်း မရှိေသးေချ။
ထိုေကာင့် ဖေလာ်ရာသည် ခင်ပွန်းသည် ဂန်လန်ဒန်အား ကက်
ေမွးြမ ေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်လုပ်ကိုင်ရန် တိုက်တွန်းြပန်ေလသည်
။
ဖေလာ်ရာ၏ အကံမှာ ဂန်လန်ဒန်က ကက်ြခံတစ်ခုကို ဝယ်ပီး က
က် ေမွးြမေရးကို ဆက်လုပ်ရန်ြဖစ်ပီး ထိုကက်ြခံမှ ထွက်သမ ကက်ဥ
ှင့် ကက် တို ကို အသိဟိုတယ်မန်ေနဂျာတစ်ဦးထံ ေရာင်းချလင် မုချ
စီးပွားလမ်းေြဖာင့်ရ မည်ဟု တွက်ြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။
ဂန်လန်ဒန်ကား ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအေကာင်း ဘာမှ နားမ
လည် သူတစ်ဦး ြဖစ်ေလသည် ။
သိုေသာ် ဇနီးြဖစ်သူ၏ အကံေပးချက်ကို လိုက်နာပီး သူပိုင်ြခံေြမကို
ေပါင် ှံကာ ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ခဲ့ေလသည် ။
ပထမပိုင်းတွင် မူလအစီအစဉ်အတိုင်း ဟိုတယ်က ကက်ှင့် ကက်
ဥ ထွက်သမကို ဝယ်ယူခဲ့သြဖင့် စီးပွားေရး အေြခအေန ေကာင်းေနေလ
သည် ။
များ မကာမီ ဂန်လန်ဒန်တို မိသားစုအဖို ကံဆိုးမိုးေမှာင်ကျကာ စိ
တ် ဆင်းရဲစရာေတွ တစ်ခုပီးတစ်ခု ြဖစ်ေပလာပါေတာ့သည် ။
သမီးအယ်လစ်ဇာသည် မုဆိုးဖိုရှက်ပတ်ှင့် အိမ်ေထာင်ြပပီး အိမ်မှ
ထွက် သွားေလ၏။ ထိုေနာက် ကက်နာကျပီး ြခံရှိကက်ေကာင်ေရ အ
ေတာ်များများ ေသေကျပျက်စီးကုန်ြပန်ေလသည် ။ တစ်ဖန် ကျန်ရှိေသာ

ကက်မများကလည်း ဘာြဖစ်သည် မသိ လုံးဝဥမဥဘဲ ေနပါေတာ့သည်
။
ဂန်လန်ဒန်၏ ကိုယ်ပိုင်ေငွအားလုံးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ယာခင်း
သစ်သီး ဝလံြခံများ တွင် ြမပ်ှံရင်းှီးထားရသည် ြဖစ်ရာ လတ်တ
ေလာ ဝင်ေငွထိခိုက် ေလျာ့ပါးလာေသာအခါ ြခံေြမေပါင်ထားသည့် ေငွ
အေပ အတိုးေပးရန် အခက် အခဲြဖစ် လာေလသည် ။ အတိုးမေပးိုင်မှ
န်းသိေလ အေပါင်ခံေငွေချးသူ ဘဏ် တိုက်ကလည်း နားပူနားဆာ ဖိ
ေတာင်းေလ ြဖစ်လာပါေတာ့သည် ။

*
ထိုအချိန်မှ စ၍ ေနာက် ၁၃-ှစ်တိုင်တိုင် ဂန်လန်ဒန်တို မိသားစုမှာ
အလွန် ဆင်းရဲကျပ်တည်းစွာ ေနထိုင်ခဲ့ကရေလသည် ။
ဤသိုေသာ

အေြခအေနတွင်

ဂျက်လန်ဒန်သည်

တြဖည်းြဖည်း

ကီးြပင်း လာခဲ့ရေပသည် ။
ဂန်လန်ဒန်က သူအလွန်ြမတ်ိုးေသာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို အပီး
ပိုင် စွန်လတ်ပီး အုတ်ကလင်သို ြပန်ေြပာင်းေရသွားေသာအချိန်၌ ဂျက်
လန်ဒန် သည် ၁၀-ှစ်သား အရွယ်မသာ ရှိေသးသည် ။
သူအလွန်ချစ်ခင် သံေယာဇဉ် တွယ်ေနမိသူ အယ်လစ်ဇာ အိမ်ေထာ
င် ကျပီး ထွက်သွားသည့် အတွက်လည်း ဂျက်လန်ဒန်ခမျာ လွမ်းဆွတ်
သတိရပီး စိတ်အားငယ်ေနခဲ့ေလသည် ။
'ဂျက်လန်ဒန်'

ပညာသင်ကားရေသာ

ေကျာင်းမှာ 'ဂါးဖီးလ်'

ေကျာင်းပင် ြဖစ်ရာ ထိုေကျာင်းရှိေကျာင်းသားသူငယ်များ သည် တစ်
ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် လက်သီးချင်း ထိုးသတ်ေလ့ ရှိကေလသည် ။

ေယာက်ျားကေလးမှန်သမ ေကျာင်းရှိ အြခားေကျာင်းသားအားလုံးှင့်
တစ်လှည့်စီလက်ေဝှထိုးရြခင်းမှာ ထုံးစံလို ပင် ြဖစ်ေနသြဖင့် ဂျက်လန်
ဒန်သည် လည်း မထိုးဘဲ မေနရသည့်အြဖစ်သို ေရာက်ကာ မိမိ၏ လက်
သီးများကို ေကာင်းေကာင်း ကီး အသုံးချတတ် လာေလ သည် ။
ရံဖန်ရံခါ

ဖခင်(ပေထွး)

ငါးမားရာသိုလည်း

ေကာင်း၊

ဂန်လန်ဒန်က

ဂျက်အား

ငှက်ပစ်ထွက်ရာသိုလည်းေကာင်း

ေခသွားေလ့ရှိရာ ထိုသို ငှက်ပစ် ငါးမားသွားရမည်ဆိုလင် ဂျက်လန်ဒန်
သည် အလွန်ေပျာ်ရင် ေကျနပ်ေနေလ့ ရှိေပ သည် ။
သိုရာတွင် ဂျက်လန်ဒန်သည် သူ၏ မိခင်ှင့်တကွ ဂန်လန်ဒန်တို မိ
သားစု

၏

စီးပွားေရးအေြခအေနကျဆင်းမ၊

အိမ်ေထာင်ေရး

အဆင်မေြပမတို ေကာင့် စိတ်အားငယ်သလို သိမ်ငယ်သည့်စိတ်ဓာတ်
ြဖစ်ေပသလိုှင့် အလိုအေလျာက် အားငယ်ေနတတ်ေလသည် ။
အုတ်ကလင်သို ြပန်ေရာက်ေသာအခါ ဂန်လန်ဒန်တို မိသားစုသည်
၁၇ လမ်းတွင် အိမ်တစ်လုံး ငှားေနထိုင်ကေလသည် ။ ထိုအိမ်၏ အနီး
တွင် ကာလီ ဖိုးနီးယား ဝါဂွမ်းစက်ုံကီးရှိရာ စက်ုံမန်ေနဂျာက ဂန်လ
န်ဒန်အား စက်ုံမှ မိန်းကေလး အလုပ်သမများကို ထမင်းလခယူ၍
ေဘာ်ဒါအြဖစ် လက်ခံရန် ေြပာဆိုေလသည် ။
ဂန်လန်ဒန်သည် အသက် ၅၅-ှစ် ရှိပီြဖစ်သည့်အြပင် ေနာက်ထပ်
တိုး တက်ကီးပွားမည့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အလားအလာလည်း မြမင်
သြဖင့် မိန်းကေလး ေဘာ်ဒါများ လက်ခံရန် သေဘာတူ လိုက်ေလသည်
။
မကာမီ မိန်းကေလး ၂၀ ခန် ဂန်လန်ဒန်တို ထံတွင် ေဘာ်ဒါအြဖစ်
လာ ေရာက်ေနထိုင်ကေလသည် ။ ေနထိုင်စားေသာက်ေရး ကိစအဝဝ

ကိုလည်း

မိန်း

ကေလးေတွသေဘာကျြပလုပ်ေပးသြဖင့်

စက်ုံမန်ေနဂျာကလည်း ေကျနပ်ေန ေလသည် ။
လအနည်းငယ်မ ကာေသာအခါ ဂန်လန်ဒန်တို မိသားစုသည် အြမ
တ် ေငွ အေတာ်များများ ရရှိခဲ့သြဖင့် ငှားေနသည့်အိမ်ကိုပင် ေငွလက်င
င်း ေပး၍ ဝယ်ယူိုင်ခဲ့လသည် ။
ထိုအေတာအတွင်းစက်ုံတွင် အမျိးသမီးအလုပ်သမများ ေနာက်ထ
ပ် တိုးလာြပန်ရာ ဖေလာ်ရာက လင်ြဖစ်သူအား သူတို အိမ်၌ ကပ်လျက်
ေြမကို ဝယ်ယူပီး ေနာက်ထပ်ေဘာ်ဒါေဆာင်တစ်ခု ေဆာက်ရန် တိုက်
တွန်းြပန်ေလ သည် ။
ဒုတိယေဘာ်ဒါေဆာင်ဖွင့်ပီး မိန်းကေလး ေဘာ်ဒါများ လက်ခံိုင်
ေသာ အခါ ဂန်လန်ဒန်တို အဖို အြမတ်အစွန်းေငွက ယခင်ကထက်ပင်
ပို လာေလ သည် ။
ယင်းသို

အေြခအေနေကာင်းမွန်

လာပီးခါမှ

ဖေလာ်ရာသည်

တစ်မျိး စိတ်ေဖာက်ြပန် လာေလသည် ။ မိန်းကေလးေဘာ်ဒါေဆာင်အ
လုပ်ကို ဖေလာ်ရာ က ပျင်းရိငီးေငွစရာေကာင်းသည် ဟု ထင်ြမင်မိလာ
ကာ အလုပ်ထဲ စိတ် မဝင်စားေတာ့ဘဲ ေငွေတွကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့
သုံးြဖန်းစ ြပ လာေလသည် ။
ေငွေကးမည်သည် သုံးရလွယ်သေလာက် ရှာေဖွရခက်သည် ြဖစ်ရာ
ဖေလာ်ရာ၏ အသုံးအြဖန်း ပက်စက်မေကာင့် မကာမီရှိသမ ေငွေတွ
ကုန်သွား ပါေတာ့သည် ။ ဘဏ်တိုက်မှ ေချးယူထားေသာ ေငွအတွက်လ
ည်း အတိုးေရာ အရင်းပါ မဆပ်ိုင်သြဖင့် ေနာက်ဆုံးတွင် ဘဏ်တိုက်
က သူတို ပိုင် အေဆာက် အဦှစ်ခုလုံးကို သိမ်းယူလိုက်ပါေတာ့သည် ။
ဤတွင် ဂန်လန်ဒန်အဖို ဝင်ေငွမှန်မှန်ရသည့်အလုပ်လုံးဝမရှိေတာ့

ေသာ အေြခအေနသို ေရာက်ခဲ့ရေလသည် ။

*
လန်ဒန်မိသားစု၏ ေဘာ်ဒါေဆာင်လုပ်ငန်း ဖွံဖိး ေအာင်ြမင်ေနသ
ည့် အချိန်တွင် ဂျက်လန်ဒန်သည် အုတ်ကလင် ြပည်သူစာကည့်တိုက်ကို
ပထမ အကိမ် သွားေရာက်ကည့်ခွင့် ရခဲ့ေလသည် ။
စာကည့်တိုက်တွင် စာအုပ်ေပါင်း များ စွာရှိသြဖင့် နဂိုက စာဖတ်ဝါ
သနာ ပါသူ ဂျက်လန်ဒန်အဖို စိတ်ကိက်ေတွကာ မရစဖူး အခွင့်အေရး
တစ်ခု ရသကဲ့ သိုပင် ြဖစ်ပါေတာ့သည် ။
အဖိုးတန်စာအုပ်များကို အခမဲ့ ငှားရမ်းကည့်ိုင်သည့် ြပည်သူ
စာကည့် တိုက်များ ရှိေကာင်းကိုပင် မသိခဲ့သူ ဂျက်လန်ဒန်အဖို အုတ်
ကလင် စာကည့် တိုက်ကီးမှာ အလွန်ပင်အဖိုးတန်ကာ များ စွာအသုံး
ကျေနပါေတာ့သည် ။
ထိုေကာင့် သူသည် အားအားရှိတိုင်း စာကည့်တိုက်သိုသွား၍ စာအု
ပ်ေတွ တစ်အုပ်ပီးတစ်အုပ် ဖတ်ေလ့လာခဲ့ေလသည် ။
အဆိုပါ အုတ်ကလင် စာကည့်တိုက်တွင် ပင် ဂျက်လန်ဒန်သည် ပ
ညာ ဗဟု သုတ ြပည့်စုံကွယ်ဝသူ အမျိးသမီးတစ်ဦးှင့် ေတွဆုံသိကမ်း
ခဲ့ေလသည် ။
ထိုအမျိးသမီးအမည်ကေတာ့ 'မစအီနာကူးလ်ဘရစ်သ'် ဟု ေခေလ
သည် ။
စာကည့်တိုက်သို မကာခဏလာတတ်ေသာ ဂျက်လန်ဒန်အား အကဲ
ခတ် ရင်း မစကူးလ်ဘရစ်သ်သည် ဤသူငယ်ကား ထူးထူးြခားြခား စာ
ေပဝါသနာပါသူ ြဖစ်ရမည်ဟု ချက်ချင်းရိပ်မိခဲ့ေပသည် ။ သည် လို စာ

ေပဝါသနာပါသူ လူငယ် တစ်ဦးအား ကူညီအားေပးချင်သည့် စိတ်
လည်း ြဖစ်ေပမိေလသည် ။
မစကူးလ်ဘရစ်သ်အေနှင့် ဂျက်လန်ဒန်ကို ေလ့လာအကဲခတ် က
ည့်ရာ တွင် သူငယ်သည် အြခားစာအုပ်များ ထက် စွန်စားခန်း ဝတများ
၊

ပင်လယ်ရပ်

ြခား

ေဝးလံေသာ

ခရီးများ

သို

သွားလာသည့်အေကာင်းပါ စာအုပ်များ ၊ လူသူ မေရာက်ဖူးေသာ အရပ်
များ သို စွန်စားသွားေရာက်ပုံ ဝတများကို အများ ဆုံး စိတ်ဝင်စားေကာ
င်း ေတွရှိရေလသည် ။ ထိုေကာင့် ၎င်းစာအုပ်မျိးေတွကို တစ်အုပ်ပီးတ
စ်အုပ် ဂျက်လန်ဒန် ဖတ်ိုင်ရန် ရှာေဖွေပးခဲ့ေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်ကေတာ့ သူတစ်သက်တာတွင် မရစဖူးရသည့် စာအုပ်
ေတွ ကို တစ်အုပ်ပီးတစ်အုပ် ဆက်တိုက် ဖတ်ေလေတာ့သည် ။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်တွင် လည်းေကာင်း၊ စားပွဲ၌ ထိုင်ပီး စား
ေသာက် ေနချိန်တွင် လည်းေကာင်း၊ ဂျက်လန်ဒန်သည် စာအုပ်ေတွကို
သာ ဖတ်ေလ့ ရှိုံ သာမက ေကျာင်းသွားေကျာင်းြပန်ရာတွင် ပင် ရသမ
အချိန်၌ စာဖတ်ေလ့ ရှိ ေလသည် ။ ထိုသို စာအုပ်ေတွ အားရပါးရဖတ်ရ
င်းှင့် ဂျက်လန်ဒန်၏ စိတ်များ သည် တစ်မျိးတစ်ဖုံ ေြပာင်းလဲ ြဖစ်ေပ
လာေလသည် ။
ေြပာင်းလဲလာပုံကား သူဖတ်ရေသာ စွန်စားခန်းစာအုပ်ေတွထဲကလို
တစ်ေနကျလင် သူကိုယ်တိုင် ေဝးလံေသာ ေဒသများ သို စွန်စွန်စားစား
ခရီးသွား လိုသည် ဆ ြပင်းြပစွာ ေပေပါက်လာြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည်
။
ဂန်လန်ဒန်ကား အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစ်ေနြပန်ေလသည် ။
သူတို မိသားစုသည် ဂျက်လန်ဒန် ငယ်စဉ်က ချစ်ခင်ယုယခဲ့သူ ကပ

လီ

အမျိးသမီးကီး

မယ်မီဂျက်နီတို

အိမ်အနီးရှိ

ဆန်ပါဗလိုလမ်း

လူဆင်းရဲရပ်ကွက် သို ေြပာင်းေရေနထိုင်ကရေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်သည် သူအေပ သံေယာဇဉ်ကီးရှာသူ မယ်မီဂျက်နီထံ
သို မကာခဏသွားကာ စိတ်ထဲြဖစ်ေပ ခံစားချက်များကို ဖွင့်ေြပာေလ့
ရှိေလသည် ။
ဂန်လန်ဒန်က အလုပ်အကိုင် ကိးစားရှာေဖွပါေသာ်လည်း ဘာအ
လုပ်မှ ရှာမရဘဲ ြဖစ်ေနရာ ၁၁-ှစ်သားအရွယ် ဂျက်လန်ဒန်ကပင် မိ
သားစု ထမင်း မငတ်ေအာင် ကံဖန်ရှာေဖွ လုပ်ကိုင်ရမည့် အေြခအေန
သို ေရာက်လာခဲ့ေလ သည် ။
ဂျက်လန်ဒန် ပထမဆုံးလုပ်ရေသာ အလုပ်ကေတာ့ သတင်းစာပိုသ
ည့် အလုပ်ပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ဤအလုပ်ကို ဂျက်သည် ေကျာင်းေနရင်း
တစ်ဖက်က လုပ်ကိုင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။
နံနက်မိုးမလင်းမီ

ဂျက်လန်ဒန်သည်

အိပ်ရာထ၍

သတင်းစာထုပ်များကို ယူကာ အိမ်ေပါက်ေစ့ လိုက်ပိုရရှာသည် ။ ေကျာ
င်းဆင်းပီးေနာက်တွင်

လည်း

ညေနထုတ်

သတင်းစာများကို

လိုက်ပိုရပါေသးသည် ။
သတင်းစာပိုသည့် အလုပ်က တစ်လလင် ေဒလာ ၁၂ ကျပ်မသာ ရ
ရာ ဂျက်လန်ဒန်သည် ထိုေငွအားလုံးကို မိခင်ဖေလာ်ရာ လက်သို အပ်ရ
ေလသည် ။
ေကျာင်းတက်ရင်းတစ်ဖက်က

သတင်းစာပို

အလုပ်လုပ်ရေသာေကာင့် ဂျက်လန်ဒန်အဖို စာဖတ်ချိန် နည်း လာေလ
သည် ။

သိုေသာ်

တစ်ဖက်တွင်

မူ

လူဘဝအေကာင်း

လက်ေတွဗဟု

သုတများ နားလည်သေဘာေပါက် လာေလသည် ။
အြခားသတင်းစာပို လုလင်များ ထံမှ သတင်းမျိးစုံ အြဖစ်အပျက်မျိး
စုံ သိရသည့်ြပင် ရံဖန်ရံခါ အရက်ဆိုင(် ဘား)များ ၌ လူကီးေတွ မူးယစ်
ရမ်းကား ရန်ြဖစ်က ထိုးကိတ်သတ်ပုတ်ကသည် များကိုလည်း ြမင်ခဲ့ရ
ေလသည် ။ ကမ်းနား ဆိပ်ကမ်းတစ်ေလာက် သွားလာ'ကမ်းပိုထိုး'ရင်း
ပင်လယ်ကူးသေဘာသားများ ေဝလငါးဖမ်းတံငါကီးများ ေတာင်ဘက်
ပင်လယ်ကန်းများမှ ြပန်လာသူ ခရီး သည် များ ဘိန်းခိုးချသူများကိုပါ
ေတွဆုံခွင့်ရရာ လူမျိးစုံထဲမှ ဗဟု သုတမျိးစုံ တို ကိုလည်း မှတ်သားရရှိ
ခဲ့ေလသည် ။
ဤနည်းအားြဖင့် ဂျက်လန်ဒန် အသက် ၁၃-ှစ်ရွယ်ေရာက်ေသာ အ
ခါ တစ်ဆင့်စကား မှတ်သားရြခင်းအားြဖင့် အေထွေထွဗဟု သုတ အ
ေတာ်ပင် ြပည့်စုံ ကွယ်ဝေနပီဟု ဆိုိုင်ေပ၏။
ထိုေနာက် ဂျက်လန်ဒန်သည် ဆိပ်ကမ်းကုန်ုံ၌ ညဒရဝမ်အလုပ်ကို
ရ ေလသည် ။ သိုေသာ် သူခမျာ အြခားရွယ်တူ ေယာက်ျားကေလးများ
လို ရေသာ ပိုက်ဆံှင့် ကစားစရာများ ဝယ်ိုင်ခွင့် မရှိရှာေပ။ ရသမေငွ
ကို မိခင်ကီးလက် သိုသာ အပ်ခဲ့ရေလသည် ။ သိုေသာ် တစ်ခုေတာ့ တိုး
တက်လာပုံကား ဂျက်လန်ဒန် သည် ဆိပ်ကမ်း၌ အလုပ်လုပ်ရင်း ကုန်ပ
စည်းများ ၏ တန်ဖိုးကို နားလည်လာ ြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ပစည်း
တစ်ခုှင့် တစ်ခု တန်ဖိုးထား၍ လဲလှယ်ြခင်း အလုပ်ကိုပါ နားလည် သ
ေဘာေပါက်လာသည် ။
သည် လို ပစည်းတန်ဖိုး နားလည် ခန်မှန်းတတ်ြခင်းကပင်လင် ေနာ
င် တစ်ေန သူကိုယ်တိုင် ေဆာင်းပါး ဝတေတွေရးပီး စာအုပ်တိုက်များ

သို ေရာင်းရာ ၌ များ စွာအေထာက်အပံ့ ြဖစ်ေစခဲ့ေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်သည် အလွန်ေတာ်ပီး ကမ်းကျင်ေသာကုန်သည် ပွဲစား
ေပါက်စ တစ်ေယာက်ကဲ့သို ြဖစ်ေနရာ တြခားလူငယ်များကပင် သူထံ
လာ၍

သူတို

ပိုင်ပစည်းများ

ေဈးေကာင်းရေအာင်

တစ်ဆင့်

ေရာင်းချခိုင်းတတ်ေလ သည် ။ ထိုသို ေရာင်းချေပးတိုင်း ဂျက်လန်ဒန်
က ေကာ်မရှင်သေဘာ ပွဲခအနည်း ငယ် ရေလသည် ။
အုတ်ကလင် စာကည့်တိုက်မှ 'မစကူးလ်ဘရစ်သ'် ကား ဂျက်လန်ဒ
န် အား စိတ်ဝင်စားဆဲ အကဲခတ်ဆဲပင် ရှိေနပါေသးသည် ။ သတင်းစာ
ပိုရင်း တန်း လန်း သတင်းစာထုပ်ကီး ပိုက်၍ ွမ်းပါးညစ်ေပေသာ အဝ
တ်အစားများ ဝတ် လျက် စာအုပ်လာဝယ်သူ ဂျက်လန်ဒန်အား မစကူး
လ်ဘရစ်သ်သည် အမဲ မျက်စိထဲြမင်ေယာင်မိသည် ဟု ဆိုေလသည် ။
သိုေသာ် ဂျက်လန်ဒန်သည် ဆင်းရဲ ေသာဘဝတွင် ေနရလင့်ကစား တစ်
ေန သူမုချကီးပွား တိုးတက်ရမည်ဟု သူ ကိုယ်သူ ယုံကည်မစိတ်ဓာတ်
ရှိေကာင်းကိုကား မစကူးလ်ဘရစ်သ် ကိုယ်တိုင် က ခပ်ေစာေစာကပင်
အကဲခတ်မိခဲ့ေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်၏ ပင်ကိုသဘာဝစိုက်ကို ေလ့လာကည့်ေသာ် ဆန်ကျ
င် ဘက် သဘာဝှစ်ခုကိုေတွရမည် ြဖစ်ေလသည် ။ သူ၏ ငယ်စဉ်ဘဝ
က ဆင်းရဲ ပီး မိသားစုအိမ်ေထာင်ေရးအေြခအေနေကာင့် ရှက်ေကာ
က်တတ်ေသာ သိမ် ငယ်သည့်စိတ် အားငယ်သည့်စိတ် ရှိသင့်သေလာက်
ရှိခဲ့သည် ။ သိုေသာ် ဖခင် ြဖစ်သူ ပါေမာကေချနီ၏ ာဏ်ပညာေတာ်မ
ဦးေှာက်ေကာင်းမတို ကိုလည်း အေမွရသလို ပါလာေသာေကာင့် စွန်
စားလိုစိတ် သူကိုယ်သူ မုချတိုးတက်ရ မည်ဟူေသာ ယုံကည်စိတ်
ရှိေနြပန်သည် ။

ထိုေခတ်က အေမရိကန်ြပည် အေနာက်ဘက်ကမ်းိုးတန်း ြဖစ်
ေသာ ကာလီဖိုးနီးယားြပည်နယ်သို တုတ်ြပည်မှ တုတ်လူမျိး အေြမာ
က်အြမား သွား လာဝင်ထွက်ေလ့ရှိရာ တစ်ေန ဂျက်လန်ဒန်သည် တု
တ်လူမျိးတို က ေတာ ေကာင်သားရလင် ေဈးေကာင်းေကာင်း ေပးဝယ်
ေကာင်း သတင်းတစ်ရပ် ကား မိေလသည် ။
ထိုသတင်းကိုကားလင်ကားချင်း ဂျက်လန်ဒန်သည် မိြပင် ေတာစ
ပ်များ သို သွား၍ ေကာင်ေတွ ပစ်ခတ်ဖမ်းယူပါေတာ့သည် ။
ေတာေကာင်သား များများ ရလင် ေငွများများ ရမည်။ ေငွရှိမှ သာ
သူ၏ ရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ စာေရးဆရာ ြဖစ်လာိုင်မည် ဟူေသာအ
ေတွးြဖင့် ကိးစားခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်သည် ထစ်ခနဲရှိလင် စိတ်ကီးတတ်သူလည်း ြဖစ်ေပသ
ည် ။ တစ်ခါေသာ် အေဖာ်တစ်ဦးှင့် ေလှငှားပီး ပင်လယ်ထဲသွားကရာ
သူငယ်ချင်းြဖစ်သူက ေပါ့ဆမေကာင့် ဂျက်လန်ဒန်၏ ေလေသနတ်သ
ည် ေရထဲကျသွားေလ သည် ။ ဂျက်က ေရကူးတတ်ေသာ သူငယ်ချင်း ဖ
ရင့်အား ေရထဲဆင်း၍ ေသနတ် ကိုြပန်ဆယ်ရန် ေြပာရာ ဖရင့်က ြငင်း
ဆန်ေသာအခါ ဂျက်လန်ဒန်သည် ေဒါသ ထွက်ထွက်ှင့် ေလှာ်တက်ှစ်
ခုစလုံးကို ေရထဲသို လင့်ပစ် လိုက်ေလသည် ။
ေရလယ်ေကာင် ေလှာ်တက် မရှိေတာ့သြဖင့် နာရီေပါင်းများ စွာ
ေလှငယ် ှင့် ေြမာေနခဲ့ရသည့်အထိ ြဖစ်ခဲ့ေလသည် ။
တစ်ေနလည်း ေကျာင်း၌ အားလုံး စုေပါင်းသီချင်းဆိုကရချိန်တွင် ဂျ
က် လန်ဒန်က အြခားေကျာင်းသားများကဲ့သို သီချင်းမဆိုဘဲ ဆိတ်ဆိတ်
ေနသည် ကို ဆရာမက ဘာေကာင့် သီချင်းမဆိုသည် ဟု ေမးရာ ဂျက်
က ဆရာမသည် သီချင်းလည်း မဆိုတတ် အသံလည်း မေကာင်းသြဖင့်

သူ သီချင်းဆိုလင် ဆရာမ အသံေကာင့် သူအသံပါ ပျက်သွားမည်ဟု ခ
ပ်တည်တည် ြပန်ေြပာ လိုက်ေလ သည် ။
ဆရာမသည်

စိတ်ဆိုးဆိုးှင့်

ဂျက်လန်ဒန်အား

ဒဏ်ေပးရန်

ေကျာင်းအုပ် ဆရာကီးထံ ပို လိုက်ေလသည် ။ သိုေသာ် ေကျာင်းအုပ်ဆ
ရာကီးက ဂျက်လန်ဒန် အား ဘာမှ မေြပာဘဲ သီချင်းမဆိုလင်ေနိုင်သ
ည် ။ သီချင်းဆိုချိန် ၁၅ မိနစ် အချိန်အတွင်း ေနစဉ် စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်
ေရးရမည်ဟု အမိန်ချ လိုက်ေလသည် ။
သည် လို စာစီစာကုံးေနတိုင်း ေရး ရြခင်းသည် ပင်လင် ဂျက်လန်ဒ
န် စာေရး ဆရာြဖစ်လာေရးအတွက် ေလ့ကျင့်ခန်းသဖွယ် ြဖစ်ခဲ့ပါေသး
သည် ။
စာေရးစာဖတ် ဝါသနာပါြခင်းအြပင် ဂျက်လန်ဒန်၏ ဝါသနာတစ်ခု
က ေတာ့ ပင်လယ်ခရီးသွားလိုြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။ အားလပ်ချိန်ရ
တိုင်း သူသည် ဆိပ်ကမ်းရှိ ရွက်ေလှအသင်းသို သွားေရာက် အချိန်ြဖန်း
ေလ့ ရှိေလသည် ။ ရွက် ေလှအသင်းတွင် သွားေနြခင်းအားြဖင့် ေတာက်
တိုမယ်ရခိုင်းသမ အလုပ် ကေလးေတွ ဝင်လုပ်ရာမှ ေငွေကးအနည်းင
ယ်ပင် ရတတ်ပါေသးသည် ။
ရံဖန်ရံခါ ရွက်ေလှတစ်စင်းထွက်ချိန်တွင် လူလိုသြဖင့် ဂျက်လန်ဒန်
အား ေခသွားေလ့ရှိရာ သူအဖို ဤသိုပင် ပင်လယ်ထဲလိုက်ရသည် ကိုပ
င် ေပျာ်ရင် ေကျနပ်၍ မဆုံးိုင်ေအာင်ြဖစ်မိေလသည် ။
သတိေကာင်းြခင်း၊

လိင်းေလထန်ချိန်ပင်

ေကာက်ရွံစိတ်မရှိြခင်းေကာင့် ဂျက်လန်ဒန်အား ရွက်ေလှပိုင်ရှင်များ
က သေဘာကျ လာေလသည် ။ သူတို ခိုင်း သမလုပ်ေပးတတ်သူ ဂျက်
လန်ဒန်အား ထိုက်သင့်သလို အခေကးေငွများ ေပး ုံမက ရွက်ေလှများ

ကို

ကိုင်တွယ်ပုံ

ရွက်တင်ရွက်ချ

ရွက်လင့်ပုံများ

ှင့်တကွ

အေြခခံေရေကာင်းပညာကို သင်ကားေပးကေလသည် ။
များ

မကာမီ

ဂျက်လန်ဒန်သည်

ရွက်ေလှအေကာင်း

ေကာင်းေကာင်း နားလည်ပီး ေလြပင်းထန်ေနချိန်မှာ ပင် ရွက်တင်ရွက်
ချြပလုပ်တတ်သည် အထိ တိုးတက်ကမ်းကျင်လာပါေတာ့သည် ။

*
အသက် ၁၃ ှစ်ရွယ်သို ေရာက်ေသာအခါ တစ်ေန ဂျက်လန်ဒန်၏ မိ
ခင် ဖေလာ်ရာအား အပ်သည့်ေငွထဲမှ ေဒလာေငွှစ်ကျပ်ကို ချန်ထား
လိုက်ေလ သည် ။ သူ၏ စိတ်ထဲ လုပ်ချင်ေနသည့်ကိစတစ်ခုအတွက် ထို
ေငွ ၂ ေဒလာ ေလာက်ကိုေတာ့ မိခင်အား မအပ်ဘဲ ချန်ထားြခင်းမှာ အ
ြပစ်မရှိဟု ယူဆ၍ လည်း ထိုသိုြပလုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။
၎င်းေငွ ၂ ေဒလာှင့် ဂျက်လန်ဒန်သည် ရွက်ေလှအေဟာင်း တစ်စ
င်းကို ဝယ်ယူ လိုက်ေလသည် ။
ထိုရွက်ေလှေဟာင်းကီးကိုပင် ဂျက်လန်ဒန်သည် ြမစ်ဝသို ယူ ေဆာ
င်၍ စုန်ချီဆန်ချီ ရွက်တင်ရွက်ချ ေလ့ကျင့်ကည့်ေလသည် ။ ေလှက
ေဟာင်းွမ်းုံ မက ဝမ်းဗိုက်ေအာက်တွင် ကွဲေနပီး ေရေတွ အမဲဝင်ေန
သည့်အတွက် အခက် အခဲ ရှိလင့်ကစား ဂျက်လန်ဒန်သည် ရွက်ခပ်ငယ်
ငယ်များ ြဖင့် ကံဖန်ပီး ေလှကို စုန်လိုက်ဆန်လိုက်ှင့် ေလလာလင်
လာသလို စမ်းသပ်ကျင့်ေနခဲ့ေလသည် ။
ေလှတစ်စင်းလုံးတွင် မိမိတစ်ေယာက်တည်းသာရှိပီး လိင်းကား
ေလှကား ရွက်ေလှကိုပဲ့ကိုင် ထိန်းေမာင်းရာ၌ မလွယ်ကူလှေကာင်းကို
လက်ေတွသိရှိ နားလည်လာပါေတာ့သည် ။ မကာခဏ ေလှကို မထိန်း

ိုင်သြဖင့် တည့်တည့် မတ်မတ်မသွားဘဲ အြခားေလှများအား ဝင်တိုက်
မိသည့်အြဖစ်မျိးလည်း ကံခဲ့ရ ေလသည် ။ သိုေသာ် သည် လိုအမှား
ေတွလိုက် ကိးစားပီး မှန်ေအာင်ြပြပင်လိုက် ရင်းှင့် ဂျက်လန်ဒန်သ
ည် ရွက်ေလှကို ေကာင်းစွာ ထိန်းကိုင်ိုင်သည် အထိ ကမ်းကျင် လာ
ေလသည် ။
အသက် ၁၃ှစ်အရွယ်မှာ ပင် ဂျက်လန်ဒန်သည် 'ကိုးလ်' စာသင်
ေကျာင်း မှ ေအာင်ခဲ့ေလသည် ။ အတန်းထဲတွင် သမိုင်းဘာသာ၌ ထူးခ
န်

သူြဖစ်၍

ေကျာင်းဆင်းပွဲ

အခမ်းအနားတွင်

ဂျက်လန်ဒန်အား

စကားေြပာရန် ေရွးချယ်ခဲ့ ေသာ်လည်း အခမ်းအနားသိုတက်ရန် ဝတ်စ
ရာ အဝတ် အစားေကာင်းေကာင်း တစ်စုံမှ မရှိသြဖင့် မတက်ြဖစ်ခဲ့ေပ။
ကိုးလ်ေကျာင်းမှာ အလယ်တန်းေကျာင်းသာြဖစ်ရာ အထက်တန်း
ေကျာင်း သို ပညာဆက်လက်သင်ကားရန်မူ ဂျက်လန်ဒန်အဖို ခက်ေန
ေလသည် ။
ဖခင်(ပေထွး)ြဖစ်သူ ဂန်လန်ဒန်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ဘဝတွင် ပင် ရှိ
ေနေသး ၍ မိသားစုဝတ်စားေနေရးအတွက် ဂျက်လန်ဒန်ကသာ တာဝန်
ယူရသည့် အေြခအေနမျိး ြဖစ်ေနေလသည် ။
ထိုေကာင့် ယခင်ကကဲ့သိုပင် သတင်းစာပိုေသာ အလုပ်ကို ဆက်လု
ပ်ကိုင် ရင်း ရံဖန်ရံခါ ေဟာ်တယ်ဆိုင်၊ အရက်ဆိုင်များ ၌ အမှ
ိက်လှည်းြခင်း၊

သန်ရှင်းေရး

လုပ်ေပးြခင်း

စေသာ

ကားေပါက်အလုပ်များကိုလည်း လုပ်ခဲ့ရေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်ကား အဝတ်အစား ွမ်းပါးသေလာက် အလုပ်ကိုေတာ့
မခို မကပ် ကိးစားလုပ်ကိုင်သူ လူငယ်တစ်ဦး ြဖစ်ေလသည် ။
သူအား အေကာင်းမဲ့ရန်သွားစလင်မူ အလွန်ေဒါသကီးပီး ရက်ရက်

စက်စက် ထိုးကိတ်သတ်ပုတ်တတ်ေသာ သတိလည်း ရှိေပသည် ။
သတင်းစာပိုေသာအလုပ်မှ ရသမဝင်ေငွကို မိခင်ဖေလာ်ရာ လက်သို
မှန်မှန် အပ်ေလ့ရှိေသာ်လည်း ဆိုင်များ ၌ အမှ ိက်လှည်းြခင်း စေသာ
ကားေပါက် အလုပ်များ အေကာင်းကိုမူ မိခင်ကီးအား ေြပာမြပခဲ့ေပ။
ယင်းသို ကားြဖတ် အလုပ်ကေလးများ လုပ်ရာမှ ရေသာေငွများကို
တြဖည်းြဖည်း စုေဆာင်းလာရာ မကာမီ ေဒလာေငွ ၆-ကျပ် တိတိ စုမိ
ေလသည် ။
ထိုေငွ ၆ေဒလာြဖင့် တစ်ပတ်ရစ် ေလှငယ်တစ်စင်းကို ဝယ်လိုက်ြပ
န်ေလ သည် ။ ေလှက စကစ်(ဖ်)ေခ ေလှအမျိးအစားြဖစ်ရာ ရွက်ေရာ
ေလှာ်တက်ပါ သုံးရသည့် ေလှမျိးြဖစ်ေလသည် ။ ေနာက်ထပ်ေငွ ၁ ေဒ
လာှင့် ၇၅ ဆင့်စုမိ ြပန်ေသာအခါ ဂျက်လန်ဒန်သည် သူ၏ ေလှက
ေလးကို အလွန်လှပေသာ ေဆး ေရာင်အသစ်သုတ် လိုက်ေလသည် ။ ရွ
က်ှင့် ေလှာ်တက်တစ်စုံ ဝယ်ရန် အတွက် ေငွ ၃ေဒလာှင့် ဆင့် ၄၀ လို
ေနေသးသြဖင့် ေနာက်ထပ်တစ်လ ှစ်လ ကိးစား စုေဆာင်းပီး ၎င်းေငွ
ရရချင်းပင် ရွက်ှင့်ေလှာ်တက်များ ဝယ်ယူ လိုက်ေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်အဖို ေကာင်းမွန်သပ်ရပ်ေသာ ေလှငယ်တစ်စင်း ကိုယ်
ပိုင် ရှိ လာပီြဖစ်ရာ စိတ်တိုင်းကျ ရွက်လင့်ခရီး စမ်းသွားရန် အဆင်သင့်
ြဖစ်လာ ေပပီ။
ထိုေလှငယ်ှင့် ဂျက်လန်ဒန်သည် ဆန်ဖရန်စစကိုပင်လယ်ေအာ်တွ
င်းသို အေတာ်ေဝးေဝး စမ်းသပ်သွားလာခဲ့ေလသည် ။ ေလ့ကျင့်ဖန် များ
၍ ပင်လယ် ဒီေရအတက်အကျ ေလတိုက်ပုံ၊ ေလထန်ပုံများကိုပါ သိရှိ
နားလည် လာေလ သည် ။
စကစ်(ဖ်)ေလှငယ်ှင့်

ဆန်ဖရန်စစကို

ပင်လယ်တွင်းသို

သွားြခင်းမှာ မလွယ်ကူလှသည် သာမက ေဘးအရာယ်လည်း များ လှ
ေပသည် ။ သိုေသာ် ဂျက်လန်ဒန်ကား တစ်ေယာက်တည်း သတိရှိရှိ သူ
၏ ေလှငယ်ြဖင့် သွားခဲ့သည် ။ သူသည် လိုစကစ်(ဖ်)ေလှငယ်ြဖင့် ပင်လ
ယ်ထဲထွက်သည် ကို မျက်ြမင်ကိုယ်ေတွ မသိသူများ ဆိုလင် ယုံကည်ြခ
င်းပင် မရှိခဲ့ကေပ။
ဂျက်လန်ဒန်သည် သတိေကာင်းပီး ေကာက်စိတ်ကင်းမဲ့ုံမက ရံဖ
န်ရံခါ မိုက်ူးရဲ လုပ်တတ် ရမ်းတတ်သူလည်း ြဖစ်ေပသည် ။
ပင်လယ်ခရီးကို တစ်ေယာက်တည်းသွားရသည် ကို လုံးဝ ေကာက်
ရွံြခင်း မရှိဘဲ ရာသီဥတုဆိုးဝါးြပင်းထန်ေနချိန်များ ၌ပင် သူ၏ ေလှင
ယ်ြဖင့် စွန်စွန်စား စား ထွက်သွားေလ့ရှိေလသည် ။
သူကိုယ်သူ

ေကာက်စိတ်လုံးလုံးမရှိေသာ

တကယ့်သတိေကာင်း

ေယာက်ျား တစ်ေယာက်ြဖစ်ရမည်ဟု လည်း မကာခဏ ရဲေဆးတင်သ
လို စိတ်တင်းေလ့ ရှိေလသည် ။ တစ်ခါတစ်ရံ သူသည် အတလိတ်သမု
ဒရာကို သာမန်ေလှြဖင့် ြဖတ်ကူးခဲ့သူ 'ဗိုက်ကင်း' လူမျိးများ ၏
အွယ်ြဖစ်သေယာင်ေယာင်၊ စစ်တိုက် ြခင်း ဝါသနာပါပီး သူရသတိ ြပ
ည့်စုံသည့် အင်ဂလိုဆက်ဆင်လူမျိးများမှ ဆင်းသက်ေပါက်ဖွားလာသ
ေယာင်ေယာင် စိတ်ကူးယဉ်ေလ့ရှိတတ်ေလသည် ။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ဂျက်လန်ဒန်သည် ဆန်ဖရန်စစကိုပင်လယ်ေအာ်
အတွင်း ေလှငယ်ြဖင့် စွန်စွန်စားစား သွားရင်းလာရင်းှင့် အလွန် ကမ်း
ကျင် ေသာ ေရေကာင်းအတတ်ပညာရှင် သိုမဟုတ် သေဘာသားေကာ
င်း တစ် ေယာက် ြဖစ်လာခဲ့သည် မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်ေလသည် ။

*

အချိန်ကာလ တစ်ှစ်ခန်ကာသွားေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်သည်

သတင်းစာပိုြခင်းအလုပ်အြပင်

အြခားကံရာ

ကား ြဖတ်အလုပ်ကေလးများ လုပ်ေနရင်းက တစ်ေနလင် တစ်နာရီ သို
မဟုတ် ှစ် နာရီ ခန် မရရေအာင် အချိန်ယူပီး ေလှငယ်ြဖင့် ပင်လယ်ဝ
သို ခရီးထွက်ေလ့ ရှိေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်သည် အသက်အားြဖင့် ၁၅-ှစ်ထဲ ေရာက်လာေပပီ။ သူ
၁၅-ှစ်တင်းတင်းမြပည့်မှီပင် ဂန်လန်ဒန်သည် မီးရထားတိုက်ခံရပီး ဒ
ဏ်ရာ အြပင်းအထန် ရခဲ့ေလသည် ။
ဂျက်လန်ဒန်၏ ဘဝမှာ လည်း ဆင်းရဲကျပ်တည်းလျက် အဝတ်အ
စားပင် ေြပာင်ေြပာင်ေယာင်ေယာင် မဝတ်ိုင်ေသာ အေြခအေနြဖစ်ေလ
သည် ။ သူတို ေနရေသာအိမ်ကလည်း အလွန်စုတ်ချာလှပီး ေရချိးခန်း၊
အိမ်သာများ ပင် ေခတ်မီအိမ်များကဲ့သို မထားိုင်ခဲ့ေပ။
ထိုအေတာအတွင်း ဂျက်လန်ဒန်သည် စည်သွပ်လုပ်ငန်းစက်ုံတစ်ခု
၌ တစ်နာရီလင် ေငွ ၁၀ဆင့်ရေသာ အလုပ်တစ်ခု ရခဲ့ေလသည် ။ တစ်
ေနတစ်ေန နာရီများများ လုပ်ိုင်ေလ ေငွပိုရေလ ြဖစ်ေသာေကာင့် ဂျက်
လန်ဒန်သည် တစ်ေနလင် အနည်းဆုံး ၁၀ နာရီခန် အလုပ်လုပ်ေလ့
ရှိပီး ရံဖန်ရံခါ တစ်ေန ၁၈ နာရီမှ နာရီ ၂၀-အထိပင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ေလ
သည် ။ တစ်ေနကုန် လုပ်ပီး ည ၁၁-နာရီအထိ လုပ်ခဲ့သည့် ရက်ေပါင်း
ကလည်း မနည်းလှေချ။
ည-၁၁နာရီအလုပ်ပီးလင်လည်း ဘတ်စ်ကားခ ကုန်မည်စိုး၍ စက်ုံ
မှ အိမ်သို ေြခလျင်ေလာက်ရြပန်ေလသည် ။ အိမ်ေရာက်ပီး အိပ်ရာထဲ
ဝင်ေသာ အခါအချိန်မှာ သန်းေခါင်ေကျာ် ၁၂နာရီခွဲခန် ြဖစ်ေနတတ်ေလ
သည် ။ တစ်ဖန် နံနက် ၅-နာရီမခွဲမီ မိခင်ဖေလာ်ရာက အိပ်ရာမှ ထရန်

အတင်းှိးပါေတာ့သည် ။
၁၅-ှစ်သားအရွယ် အိပ်ေကာင်းစားေကာင်းေသာ သူငယ် တစ်
ေယာက်ဖို ညသန်းေခါင်ေကျာ်မှ အိပ်ရပီး နံနက် ၅-နာရီေကျာ်ေကျာ် ထ
ရြခင်းမှာ ပင်ပန်း လှေပသည် ။ ထိုေကာင့် မိခင်ကီးိုးလာသည့်အခါ ဂျ
က်လန်ဒန်မှာ အိပ်ေရးမဝ ၍ မထချင်ဘဲ ေနတတ်ရာ ဖေလာ်ရာက အိပ်
ရာေပမှ အတင်းဆွဲချပီး ဇွတ်ပင် ှိးတတ်ေလသည် ။ ထိုအခါမှ အိပ်ငို
က်လျက်ှင့်ပင် ထမျက်ှာသစ်၍ ေပါင်မုန် တစ်ချပ်ှင့် ေကာ်ဖီေရကဲတ
စ်ခွက် ကပျာကယာေသာက်ပီး စက်ုံသိုသွားရရှာ ေလသည် ။ ဂျက်လ
န်ဒန် စက်ုံဂိတ်ဝသိုေရာက်ချိန်တွင် အေရှဘက်မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းဆီမှ
ေနမင်း၏ ေရာင်နီများ သန်းစြပသည့်အချိန်ပင်ြဖစ်ေလသည် ။
၁၈၉၁-ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁-ရက်ေနတွင် ဂျက်လန်ဒန်သည် သူ၏ မှ
တ်စု စာအုပ်ထဲ၌ ဝင်ေငွှင့်သုံးေငွ စာရင်းတစ်ခု စတင်ေရးမှတ်ခဲ့ေလ
သည် ။ စာရင်း စဖွင့်ချိန်၌ သူတွင် ပိုက်ဆံ ၁၅-ဆင့်သာရှိရာ သံပရာသီး
၅-ဆင့်ဖိုးှင့် ွားို ေပါင်မုန်၁၀-ဆင့်ဖိုး ဝယ်စားလိုက်ေသာအခါ လက်
ကျန် ေငွဗလာနတိြဖစ်သွား ပီး စက်ုံမှ လုပ်ခေငွ ၁၀-ေဒလာ ခွဲမရမချ
င်း ေနာက်ထပ်သုံးစရာတစ်ြပားမှ မရှိေအာင် ြဖစ်ခဲ့ေလသည် ။ ထိုေငွ ၁
၀-ေဒလာခွဲအနက် အိမ်လခ ၆-ေဒလာ ေပးရပီး ကျန်ေငွြဖင့် မီးေသွး၊
ေရနံဆီ၊ ေထာပတ်၊ အမဲသား၊ ေရခဲ စေသာ စားစရာများ ဝယ်ရသည့်ြပ
င် မိခင် ဖေလာ်ရာအတွက် ၂၅-ဆင့်ဖိုး ေဆးများ ပါ ဝယ်ေပးရေသးသ
ည် ။ ဖေလာ်ရာကိုယ်တိုင်က မိသားစု၏ စီးပွားေရးေချာင်လည် ေစရန်
ဘာမှ အားထုတ်ကိးပမ်းြခင်းမရှိေတာ့ေသာ အေြခအေနသို ေရာက် ေန
ပီြဖစ်ေလသည် ။ အဝတ်အစားများကိုလည်း သူမကိုယ်တိုင် မေလျာ်ဘဲ
ဒိုဘီ ေပးရ၍ ဒိုဘီဖိုး ဆင့်၅၀-ေပးရေလသည် ။

ဤသိုလင် ဂျက်လန်ဒန်သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ှင့် ဘဝ၏ ကမ်း
တမ်း ေသာခရီးကို ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာြဖင့် ြဖတ်သန်းလာခဲ့ရေလသည် ။
တစ်ေနတစ်ေန အလုပ်များ လွန်း၍ စာကည့်တိုက်သို စာဖတ်သွားချိန်ပ
င် မရိုင်ေတာ့သည့်ြပင် ညဘက် အိမ်ြပန်လာေသာအခါ၌ လည်း ပင်ပ
န်းလွန်းအားကီး၍ စာအုပ် တစ်အုပ်ပင် မဖတ်ိုင်ရှာေချ။
ဂျက်လန်ဒန်သည် ဖခင်ြဖစ်သူ ပါေမာကေချနီကဲ့သိုပင် ကာယဗလ
ေတာင့်တင်းသူတစ်ဦးြဖစ်ေပသည် ။ သိုေသာ် သူ၏ စိတ်ဓာတ်က အလု
ပ်ကမ်း လုပ်ရန် လုံးဝဝါသနာမရှိေပ။ တပင်တပန်း အလုပ်လုပ်ရသည်
ကိုလည်း စိတ် ထဲမှ မေကျမနပ်ဘဲ စက်ဆုတ်မိေလသည် ။
သူသည် ပါေမာကေချနီ၏ သားအစစ်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း ေသချာစွာ
မသိ ခဲ့ရ။ အကယ်၍ သိခဲ့လင်မူ သူဘာေကာင့် အလုပ်လုပ်ရသည် ကို
စက်ဆုတ်မုန်း တီးရေလသနည်းဟု သူကိုယ်သူ ြပန်ေမးခွန်းထုတ်မိမည်
မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်ေလ သည် ။
အလုပ်ကများ လူက ပင်ပန်းလွန်းသြဖင့် သူ၏ စကစ်(ဖ)ေလှက
ေလး မှာ လည်း ဆိပ်ကမ်းတစ်ေနရာတွင် သုံးမည့်သူမရှိသလို ြဖစ်ေနပါ
ေတာ့သည် ။ သိုေသာ် ဂျက်လန်ဒန်အား သူအလွန်ြမတ်ိုးေသာ ေလှက
ေလးကို တစ်ေနမှ မေမ့ိုင်ေချ။ တနဂေွေန ညေနပိုင်း အားလပ်ချိန်အ
နည်းငယ် ရသည့်အခါ စကစ်(ဖ)ေလှကေလးြဖင့် ပင်လယ်ဝသို တစ်ပ
တ်ထွက်ေလ့ ရှိေလသည် ။
ယင်းသို ပင်လယ်ဝဆီသို သူ၏ ေလှကေလးြဖင့် သွားလာရင်း ဂျက်
လန်ဒန် သည် ပင်လယ်ဓားြပအချိှင့် အသိအကမ်းြဖစ်ခဲ့ေလသည် ။ ပ
င်လယ်ဓားြပ ဆိုေသာ်လည်း အြခားပစည်းများ တိုက်ခိုက်သူများ မဟု
တ်ဘဲ ပင်လယ်ေအာ် ေတာင်ဘက်စွန်းရှိ ကမာလုပ်ကိုင်သူများ ထံမှ က

မာေတွ အဓမတိုက်ခိုက် လု ယူသူ ကမာဓားြပများ ြဖစ်ကပီး အလွန်က
မ်းတမ်းရက်စက်ေသာ အရက်သမား လူကမ်းကီးများ ြဖစ်ေလသည် ။
သိုေသာ် ထိုဓားြပများ တွင် ေလှေကာင်းေကာင်း မရှိသြဖင့် တစ်ညလင်
ေဒလာေငွ ၂၅-ကျပ်ဖိုးထက် ပိုမရကေချ။
ထိုလူဆိုးဓားြပေတွှင့် ေတွဆုံသိကမ်းမိပီးေနာက် ဂျက်လန်ဒန်၏
ဦးေှာက်ထဲ၌ အကံတစ်ခုေပ လာေလသည် ။
အကယ်၍ သာ ပင်လယ်ဓားြပများ တွင် ကိုယ်ပိုင်ရွက်ေလှေကာင်း
ေကာင်း ရှိပါက တစ်ကိမ်သွားတိုက်ုံှင့် ေဒလာ ၃၀၀ ဖိုးခန် ပွလာိုင်
ေကာင်း ေတွးမိ လာေလသည် ။
အလုပ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရပီး ေငွရှာရခက်ေသာ ဘဝတွင် ေငွရ အ
လွန် ေချာင်သည့် ပင်လယ်ဓားြပလုပ်လိုက်ရလင် မေကာင်းပါေလာ။
ထိုအေတာအတွင်း ဖရင့်ဖရင့်(ချ)အမည်ရှိ ပင်လယ်ဓားြပ လက်
ေဟာင်း ကီးတစ်ဦးက သူပိုင်စက်ေလှကီးတစ်စင်းကို ေရာင်းမည်ဟု
ေကညာေကာင်း ကားရေသာအခါ ဂျက်လန်ဒန်သည် ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ထို
ေလှကို ရေအာင်ဝယ်ပီး ပင်လယ်ဓားြပ စမ်းလုပ်ကည့်ရန် ဆုံးြဖတ်လို
က်ပါေတာ့သည် ။
သိုရာတွင် တစ်ခုခက်ေနြပန်သည် ကား ဖရင့်ဖရင့်(ချ)၏ ေလှကို ဝ
ယ်ရန် ေဒလာေငွ သုံးရာမရှိြခင်းပင်ြဖစ်ေလသည် ။ ဂျက်လန်ဒန်လို တ
စ်ေနလုပ်မှ တစ်ေနစားရေသာ ဆင်းရဲသားတစ်ေယာက်အဖို ေဒလာေငွ
သုံးရာတည်း ဟူ ေသာ အသြပာကို မည်သည့်နည်းှင့် ရိုင်ပါမည်နည်း
။
ပင်လယ်ဓားြပလုပ်ရလင် အလွန် လွတ်လပ်ေပျာ်ရင်ဖွယ်ရာေကာင်း
မည် ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ သူငယ်စဉ်အခါကစ၍ ေတာင့်တခဲ့မိေသာ ပင်

လယ်

သမုဒရာေတွကို

ြဖတ်သန်းခရီးသွားရသည့်

စွန်စွန်စားစားဘဝမျိးကို ရရှိမည် ဟူ၍ လည်းေကာင်း စိတ်ကူးမိသူ ဂျ
က်လန်ဒန်သည် သူ၏ ှလုံးသားအတွင်းမှ ေတာင့်တချက်ဆြပင်းြပလွ
န်းအားကီးသြဖင့် ေနာက်ဆုံးတွင် ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် မရရတဲ့ နည်းှင့် လုပ်
ယူမည်ဟု ဆုံးြဖတ်ကာ သူငယ်စဉ်က ချစ်ခင်ယုယခဲ့သူ ကပလီအမျိးသ
မီးကီး 'မယ်မီဂျက်န'ီ ထံသို သွားေရာက်ပီး ေငွသုံးရာေချးလျက် (Raazzl
e Dazzle)အမည်ရှိစက်ေလှကီး ဝယ်ယူလိုက်ရပါေတာ့သည် ။
ဂျက်လန်ဒန်ကား ပင်လယ်ဓားြပကီး တကယ်ပင်လုပ်ေပေတာ့မည်
။

*

