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မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္    

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးသားခဲ့ေသာ စာေပ 

လက္ရာမ်ားႏွင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားအျပင္ သမိုင္းဝင္ရွားပါး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအား စုစည္း 

ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စုစည္းခဲ့သည့္ ေမာင္စိမ္းနီက “ပခုံးေပၚ 

ေရာက္လာတ့ဲ သမိုင္းေပးတာဝန္ကုိ အထိုက္အေလ်ာက္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု (၉၆) ႏွစ္ျပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔အမီ စာအုပ္ 

ထြက္ရွိ လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၉၁၅-၁၉၄၇) ကြယ္လြန္ခဲ့သည္မွာ (၆၃)ႏွစ္ 

အတြင္း ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ေရးသားခဲ့ေသာ စာေပ 

လက္ရာမ်ားႏွင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စာေရးဆရာ အမ်ားအျပား က 

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပ ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခု စာအုပ္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ 

ေက်ာင္းသားဘဝ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားဘဝ၊ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ဘဝ တုိ႔အျပင္ 

စာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကဗ်ာ တုိ႔အေပၚတြင္ 

ေဝဖန္ ေဆြးေႏြးထားၾကျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေႏွာင္းေခတ္လူတုိ႔မသိရေသးေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေၾကာင္း မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ ကုိယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတိၱတြင္ “ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဣေႁႏၵႀကီး၍ 

မ်က္ႏွာထား အလြန္ တည္သူ တစ္ေယာက္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရေလသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္၏ ကိုယ္အမူအရာ စိတ္ထားသ႐ုပ္တုိ႔သည္ ေဖာက္လႊဲ ေဖာက္ျပန္ 



သေဘာကုိ မျပေပ။ သုိ႔ေသာ္အကယ္ပင္ ကၽြ န္ေတာ္သည္ သမာဓိရွိ၏။ မည္မွ် 

သမာဓိတရား ကို ပိုင္ဆုိင္ ေပသနည္း။ ကၽြ န္ေတာ္သာလွ်င္ အသိဆုံး ျဖစ္ေပမည္” 

ဟု ဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

အဆုိပါ အတၳဳပၸတိၱတြင္ ပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “ပညာ 

ဆုိသည္မွာ စာအုပ္ စာတမ္း တတ္၍ စာသိမႈ ကို ပညာဟု မဆုိေပ။ ပညာသည္ 

“အတိုင္းအဆ မထင္” အလြန္က်ယ္ေျပာ နက္နဲ လွေပသည္။ ကမာၻရွိ စာအုပ္ 

အားလုံး ပင္လွ်င္ ပညာအားလုံးကုိ ေလာက ျပင္က်ယ္တည္းဟူေသာ 

ေက်ာင္းႀကီး၌ ကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔သည္ ပုခက္တြင္းမွ ေျမႀကီး ထဲသုိ႔ ေရာက္သည္အထိ 

ပညာသင္သားမ်ား ျဖစ္ေနၾကေစသည္။ 

ပညာတတ္သူသည္ ေလာကရွိအရာရာကုိ အခြင့္အလမ္းလုိက္၊ ဆင္ျခင္ 

သုံးသပ္ ႏိုင္စြမ္းေသာ ဥာဏ္ အားလုံး ကုိ လည္းေကာင္း၊ မိမိဥာဏ္အျမင္အရ 

စိတ္ေနစိတ္ထား စိတ္ဓာတ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္ စီမံ ထားခဲ့သူ သာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္။  

ဘီေအ ပင္ ေအာင္ေစ ကာမူ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကီးပင္ရေစကာမူ ပညာဆုိေသာ 

သဘာဝ အဓိပၸာယ္ကုိ ေကာင္းစြာ သုံးသပ္ နားလည္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္ တကယ္ 

အရာမေရာက္ အသုံးမဝင္ေပ။ 

ပညာသည္ လူ၏ ဥာဏ္မ်ားကုိတုိးတက္ေစရမည္။ လူထု၏ ဆႏၵ အား 

လုပ္အား ကို ႏူးၫြတ္ေစ ရမည္။ ရာဇဝင္ သိ႐ံုသာမဟုတ္ ရာဇဝင္ကုိ 

ဖန္တီးေစရမည္” ဟု တင္ျပထားပါသည္။ 

Weekly ElevenWeekly ElevenWeekly ElevenWeekly Eleven  

+++++ 

    



အထူးအထူးအထူးအထူး    ၫႊန္းဆိုျၫႊန္းဆိုျၫႊန္းဆိုျၫႊန္းဆိုျခင္းခင္းခင္းခင္း    

စာေရးဆရာစာေရးဆရာစာေရးဆရာစာေရးဆရာ    ကုိေအာင္ဆန္းကုိေအာင္ဆန္းကုိေအာင္ဆန္းကုိေအာင္ဆန္း    

ေမာ္နီတာေမာ္နီတာေမာ္နီတာေမာ္နီတာ    သတင္းဂ်ာနယ္သတင္းဂ်ာနယ္သတင္းဂ်ာနယ္သတင္းဂ်ာနယ္((((ႏုိင္ငံေရးႏုိင္ငံေရးႏုိင္ငံေရးႏုိင္ငံေရး    အထူးအထူးအထူးအထူး    ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္))))    

အထူး ၫႊန္းဆိုျခင္းလို႔ ေရးလုိက္ေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ၫႊန္းေနစရာ 

ေတာင္ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း” လို႔ ဆုိလိုက္တာန႔ဲ ၿပီးျပည့္စုံ 

ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေနမင္းႀကီးလို၊ လမင္းႀကီးလိုပဲေပါ့။ လူတိုင္း သိၿပီးသားေပမယ့္ 

ၫႊန္းဆုိ ဖြဲ႔သီလို႔ မ၀ႏိုင္ဘူး မဟုတ္လား။ 

စာေရးဆရာ ကုိေအာင္ဆန္း စာအုပ္ကုိ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိမ္းနီန႔ဲ 

ပိေတာက္ပြင့္သစ္ အဖြဲ႔သားေတြက စီစဥ္တာပါ။ စာမူေတြ စုေဆာင္း တာကေန 

စာအုပ္ထြက္လာတ့ဲ အထိ ႏွစ္န႔ဲခ်ီၿပီး ၾကာေအာင္ ဇြဲန႔ဲ ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္လုိ႔ 

ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပင္ပန္းရ က်ဳိးနပ္ပါတယ္။ စာအုပ္က သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ 

လွလွပပ၊ ခံ့ခံ့ ညားညား ရိွလွပါတယ္။ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖုံးကလည္း ေဆးေရာင္ 

လွလွ ေတြမပါ။ ႐ိုး႐ိုးကေလး။ ပကာသန မႀကိဳက္တ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စ႐ိုက္န႔ဲ 

အံကိုက္ပဲ။ 

ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္န႔ဲ ေခတ္ၿပိဳင္လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ေတြက စၿပီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ မသိမမီ လိုက္တဲ့ စာေရးဆရာေတြကပါ အမွတ္တရ ပါ၀င္ ေရးသား 

ထားၾကပါတယ္။ ဒါတင္မက သူ႔ရဲ႕ေျမးအရြယ္ လူငယ္ စာေရးဆရာ ကဗ်ာ 

ဆရာေလးေတြရဲ႕ ေလးစားအားက်၊ လြမ္းဆြတ္တမ္းတတ့ဲ မွတ္ခ်က္စာတို၊ 

ကဗ်ာတုိေလးေတြလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ပါ ရိွပါေသးတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တိုင္ေရးတ့ဲ ေဆာင္းပါးကေတာ့ ထိပ္ဆံုးကေပါ့။ 



စာေတြကုိ ခဏ ဖယ္ထားပါဦး။ အယ္လ္ဘမ္ တစ္အုပ္စာေလာက္ ရွိတ့ဲ 

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းေတြကုိ ျမင္႐ုံန႔ဲ ရင္ခုန္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ စာအုပ္က ေစ်းနည္းနည္း 

ႀကီးတယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ မိသားစု ဓာတ္ပုံ တစ္ပုံတည္း 

န႔ဲတင္ တန္ေနၿပီလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ 

ေနာက္တစ္အုပ္ကေတာ့ ေမာ္နီတာ သတင္းဂ်ာနယ္ အေစာင္ ၅၀ ျပည့္ 

အထူးထုတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္မွာ ပါခဲ့ဖူးတ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း 

ေဆာင္းပါးေတြကုိ ျပန္လည္ စုစည္း ေပးထားတာပါ။ အဖုိးတန္ ဓာတ္ပုံေတြလည္း 

ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ကုိယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱ္ိ 

တစ္ပုိင္းတစ္စ ကလည္း တကယ္ ရတနာ တစ္ပါးပါပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး 

တိုက္ပြဲအတြက္ အလုပ္ေတြ မ်ားလြန္းလို႔ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥေတြ ဂ႐ု မစိုက္ 

ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ကုိယ္တုိင္ေရး အတၳဳပၸတၱ္ိကုိလည္း ၿပီးဆုံးေအာင္ ေရးျဖစ္ခ့ဲဟန္ 

မတူဘူး။ ဒီအခ်က္ဟာ ငေမာက္ ပတၱျမား ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့ရတာထက္ ပိုၿပီး 

မခ်င့္မရဲ ျဖစ္စရာ ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 

ဒီဂ်ာနယ္ကုိ စီစဥ္သူမ်ားရဲ႕ အမွာစကားအရ စာမ်က္ႏွာ 

အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေဆာင္းပါးေတြ ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့ရေၾကာင္း 

သိရပါတယ္။ အဲဒါေတြေရာ ေနာက္ထပ္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြပါ 

ေပါင္းၿပီး စာအုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ သင့္ပါတယ္။ 

ဒီစာအုပ္ စာေစာင္ေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

အေၾကာင္းကုိ ပုိၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစံု သိလာ ရပါတယ္။ ၾကားဖူးနား၀ ရိွတာေတြန႔ဲ 

တူတာေတြ ရွိသလုိ နည္းနည္း ကြဲျပားတာေတြလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။ ဥပမာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ လူမႈ ဆက္ဆံေရးမွာ ည့ံဖ်င္းတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ 

အစ္ကုိႀကီး တစ္ေယာက္လို ေနခဲ့တ့ဲ သခင္ႏု(ေနာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု)ကိုေတာင္မွ 



လမ္းမွာေတြ႔ရင္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္မွ ႏႈတ္ဆက္တာ။ စကားထုိင္ ေျပာရင္းက သူမ်ား 

စကားမဆံုးခင္ ထထြက္ခ်င္ ထြက္ သြားတတ္တာ။ ဒီကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး 

သူကလည္း ၀န္ခံတယ္။ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱ္ိထဲ မွာ မိမိဟာ အ႐ိုင္းအစုိင္း 

ဘ၀က လာတာလား မသိဘူးလို႔ ေရးထားတယ္။ ဒါေတြက သူ႔ရဲ႕သီးျခား 

ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ကိစၥေတြမွာသာ ျဖစ္တတ္ တာပါ။ တိုင္းေရးျပည္ေရးန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ 

ေနရာမွာေတာ့ ၀ါရင့္ သံတမန္ တစ္ေယာက္လို ပရိယာယ္ ႂကြယ္၀တယ္ ဆိုတာ 

ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ထူးဆန္းတာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပရိယာယ္က ႐ိုးသား ပြင့္လင္းျခင္း 

ျဖစ္ေနျပန္ တာပါပဲ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တစ္ယူသန္ တစ္ဇြတ္ထုိးသမား ဆိုတာကေတာ့ 

ဟုတ္လည္းဟုတ္တယ္။ မဟုတ္လည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရမွာပဲ။ 

လြတ္လပ္ေရးကုိ မရရေအာင္ ယူမယ္ဆိုတ့ဲ ဘက္မွာ တစ္ယူသန္ တယ္။ 

ဘယ္လုိရေအာင္ ယူရမလဲ ဆိုတ့ဲ ကိစၥမွာက်ေတာ့ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ကို 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားတယ္။ မွားမွန္း သိလ်က္န႔ဲ ဇြတ္တိုးတာမ်ဳိးထက္ အေျခအေနနဲ႔ 

အခ်ိန္အခါကုိ လုိက္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္သင့္ရင္ လုပ္ရ 

မယ္ဆိုတာသူကုိယ္တိုင္ ေရးတ့ဲ ေဆာင္းပါးထဲမွာ အတိအလင္း ပါပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ စကားေျပ အေရးအသား အေၾကာင္းကုိလည္း 

ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါ တယ္။ သူဟာ စကားေျပာရင္ ဆတ္ေတာက္ ဆတ္ေတာက္ 

ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ စာေရးတ့ဲ ေနရာမွာ အလြန္ ေျပျပစ္ ေခ်ာေမြ႕ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရမွာပါ။ ၀ါက် တည္ေဆာက္ပုံ၊ စကားလံုး သံုးႏႈန္းပုံ၊ ဥပမာ ေပးပုံေတြဟာ 

တကယ့္ “စာေရးဆရာ ကုိေအာင္ဆန္း”ပါပဲ။ 

သူဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးက အနားယူၿပီး စာေရးဆရာ 

တစ္ဦး အျဖစ္သာ ေနထိုင္သြားဖုိ႔ ဆႏၵရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကေတာ့ 



လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ႏြယ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြပဲ 

ေရးျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ရသစာေပ ေတြလည္း 

ေရးျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ ေရးရင္လည္း ေကာင္းမွာပါပဲ။ အခ်စ္ ၀တၳဳေတြေတာ့ 

ေရးျဖစ္မယ္ မထင္ဘူး။ သူဟာ ရည္းစားစာလည္း တစ္ခါမွ မေရးဖူးဘူး။ ရည္းစား 

စကားေတာင္ ခြက်က် ဘုဆတ္ဆတ္ႀကီး ေျပာတတ္တဲ့ လူမ်ဳိး မဟုတ္လား။ 

ဒါေပမဲ့ သူဟာ အခ်စ္မရွိတ့ဲ လူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ကုိ 

ၾကည့္တ့ဲအခါ သူ႔မ်က္လံုးေတြက ခ်စ္ရည္လ့ဲ ေနတတ္ေၾကာင္း ဓာတ္ပုံေတြက 

သက္ေသခံ ေနပါတယ္။ 

တကယ္လို႔သာ ခုခ်ိန္ထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသက္ထင္ရွား 

ရွိေနဦးမယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို ဂုဏ္ျပဳေရးသား ထားတ့ဲ ေဆာင္းပါးေတြ၊ အက္ေဆးေတြ 

ကဗ်ာေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ေခါင္း တညိတ္ညိတ္န႔ဲ ျပံဳးေနမလား၊ ဘာမွ မေျပာဘဲ 

႐ႈတည္တည္ႀကီး လုပ္ေနမလား။ သူ႔ထံုးစံအတိုင္း “ဒါေတြ မလိုပါဘူး”လို႔ ဘုက်က် 

ေျပာၿပီးေတာ့ပဲ ေငါက္လႊတ္ လိုက္ေလမလား မရဲတရဲ စဥ္းစား စိတ္ကူးယဥ္ 

ၾကည့္ေနမိပါေတာ့တယ္။ 

မင္းကုိဥာဏ္မင္းကုိဥာဏ္မင္းကုိဥာဏ္မင္းကုိဥာဏ္    

((((Teen Teen Teen Teen မဂၢဇင္း၊ဇူလုိင္လမဂၢဇင္း၊ဇူလုိင္လမဂၢဇင္း၊ဇူလုိင္လမဂၢဇင္း၊ဇူလုိင္လ    ၂ဝ၁၁၂ဝ၁၁၂ဝ၁၁၂ဝ၁၁))))    

    

+++++ 
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ဇာတိဇာတိဇာတိဇာတိ    

စာေရးသူစာေရးသူစာေရးသူစာေရးသူ    ----    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း    

 

ေျမလတ္ ဟု ေခၚေသာ ဗမာျပည္၏အပူပုိင္းဇံုျဖစ္ေသာ မေကြးစီရင္စု၊ 

ယခု ေရနံေခ်ာင္းခ႐ိုင္အတြင္း ပ်ဥ္းမနား၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ရထားလမ္း တ၀က္ 

ခန္႔တြင္ အပူပုိင္းဇုံ ကုန္းျမင့္ျပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏွမ္း၊ ပဲႏွင့္ ၎ဆီ အမ်ား ထြက္၍ 

ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္အေတာ္တြင္က်ယ္ေသာ ၿမဳိ႕ကေလးတၿမဳိ႕ ရွိေလသည္။ 

မီးရထား ဘူတာ႐ံုအနီးအနားတြင္ မီးရထားဘက္မွ ေဆာက္ထားေသာ 

အိမ္တန္းလ်ားမ်ားႏွင့္ ပြဲစား ကုန္သည္ ဆိုင္မ်ား အနည္းငယ္ ရိွေလသည္။ 
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ဘူတာ၏ ၀ဲယာပတ္လည္တုိ႔တြင္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္းခင္းတုိ႔ ရွိေလသည္။ ထုိယာခင္း 

မ်ားမွေက်ာ္လြန္၍ အေရွ႕စူးစူးသို႔ၾကည့္လွ်င္ ေရးေရးထင္ေသာေတာင္တန္းမ်ားကို 

ေနာက္ခံကာ ေတာရေက်ာင္း ႏွင့္ ကမၼဌာန္းထိုင္သူတို႔၏လုိဏ္ဂူမ်ားကို ေတြ႕ႏုိင္ 

ေပသည္။ ထုိဘူတာ၏ အေနာက္ေျမာက္ ယြန္းဂုိက္ ၄၀၀ခန္႔အကြာတြင္ကား၊ 

မုိင္ဝက္ခန္႔က်ယ္ေသာ သဲေခ်ာင္း႐ိုးကမ္းစပ္ ေပၚ၌ "ခေပါင္းကုန္" (သို႔မဟုတ္) 

နက်ားထူး ေခၚေသာ အိမ္ေျခတစ္ရာခန္႔ရွိ ရြာကေလးရွိေလသည္။  

ယင္းေခ်ာင္းဟုေခၚေသာ သဲေခ်ာင္းႀကီး၏တဘက္ကမ္း (အေနာက္ 

ဘက္ကမ္း) ၌ကား ယာခင္းလယ္ ကြင္းျပင္ မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရ 

ေပသည္။ ထုိမွလြန္လွ်င္ ေတာင္ကုန္းက်က်ေနရာတြင္ အေရွ႕ ဘက္မွ တာေျမာင္း 

ခံထားေသာ အိမ္ေျခ ၂၀၀ခန္႔ရွိ ရြာတစ္ရြာရွိေလသည္။ ထုိရြာ၏ အေနာက္ ကုိက္ 

၃၀၀ခန္႔တြင္ အိမ္ေျခ၁၀၀ခန္႔ရွိ ရြာတစ္ရြာ ရွိေလသည္။ ရြာ၏ေျမာက္ဘက္တြင္ 

ကပ္လ်က္ (ေရွးလူႀကီး မ်ားေျပာသလုိ) ေလာကဓါတ္ ျမန္မာအထက္တန္းသင္ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိေလသည္။  

ထုိမွ ယာတစ္ခင္းအလြန္တြင္ ငါးရက္တစ္ေစ်းဖြင့္ရာ ေစ်းဝုိင္း ရိွေလ 

သည္။ ထုိမွလြန္လွ်င္ ပုလိပ္ဂါတ္ တန္းလ်ားမ်ား ရွိသည္။ ထုိအနီးတြင ္ စာတိုက္ 

ရွိေလ၏။ ထုိစာတိုက္၏ အေနာက္ေျမာက္ ေစာင္းေစာင္းႏွင့္ ေရွ႕တည့္တည့္ 

ေပတရာလမ္းႏွင့္ ေျမတလင္းေျပာင္ေျပာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ကုိက္ ၁၀၀ခန္႔ 

အကြာတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ကပ္၍ ၿမဳိ႕အုပ္႐ံုးရွိေလသည္။ 

ထုိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ဆက္၍ ေထာင့္မွန္ (Right angle)က်ကာ ၁၅ 

ေပခန္႔ျမင့္ေသာ အုတ္တံတိုင္းႀကီးေဘးဘက္ေလးတန္ ၿခံရံလ်က္၊ ေစတီငယ္မ်ား 
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အလယ္တြင္ ေရႊေရာင္တေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေနေသာ ေစတီေတာ္ႀကီးတစ္ဆူႏွင့္ 

သပ္ ယပ္ ခမ္းနား ေသာ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္းကန္မ်ားရွိေလသည္။  

ထုိမွ ေျမာက္မလွမ္းမကမ္းတြင္ကား အိမ္ေျခ ၁၀၀ေက်ာ္ရွိ ရြာတစ္ရြာ 

ရွိျပန္ေလသည္။ ထုိရြာမ်ားအနက္ ရြာမႀကီး သဖြယ္ အိမ္ေကာင္း အမ်ားဆုံးႏွင့္ 

ဆိုင္ကႏၵားအေတာ္အတန္ရွိ၍ စာေရးစာခ်ီ၊ ၿမဳိ႕အုပ္ ေရွ႕ေန ကုန္သည္မ်ား 

ေနၾကေသာ ရြာကား ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္ သဲေခ်ာင္းႀကီးအေနာက္ဘက္ကမ္း ေတာင္ကုန္း 

ေပၚတြင္ တည္လ်က္ရွိေသာ ရြာပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိရြာကုိ နတ္ေမာက္ဟူ၍၎၊ 

ေတာရြာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚၾကေလသည္။ ထိုရြာကို သမုိင္းစာအရကား 

ပီဠိယကၡမင္းတည္ေထာင္သြားသည္ဟု ဆိုေလ သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္၏ေဘး 

မွတ္တမ္းအရကား၊ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္းေစာ အခ်ိန္အခါေလာက္တြင္ 

ထုိရြာကုိစတင္တည္ ေထာင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္သားဘူးသည္။  

ထုိရြာ၏ေျမာက္ဘက္စြန္း၌ တစ္ရြာလုံးရွိ အိမ္၀ုိင္းမ်ားအနက္ အက်ယ္ဆုံး 

အိမ္ဝုိင္းႀကီးထဲတြင္ ဧရာမအိမ္ႀကီးရွိေလသည္။ မူလက ဆင္တစ္ရပ္ခန္႔ ၀င္ႏိုင္ 

ေအာင္ျမင့္၍ အေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း၊ ထုိအခါကား အေတာင္ 

ရွစ္ေတာင္ ခန္႔မွ် သာရွိေတာ့သည္။ အိမ္ အျမင့္မွာလည္း သုံးေပခြဲမွ်သာ ရိွ 

ေတာ့သည္။ ထုိအိမ္ႀကီးကား ေရွးွဗမာမင္း လက္ထက္က နတ္ေမာက္ၿမဳိ႕ 

ၿမဳိ႕သူႀကီးအိမ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ယခုကား အိမ္မရွိေတာ့ၿပီ။ ထုိအိမ္ေနာက္ေဖး 

ေဆာင္ငယ္တြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္အား ဖြားျမင္ခဲ့ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ ေမြးဖြားလာစဥ္ 

အခါက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ နတ္ေမာက္သုိ႔ မီးရထား လမ္းမေပါက္ေသး။ သုိ႔ေသာ္ 

ရည္ရြက္ ခ်က္ကား ထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအခါက့ဲသုိ႔ အနည္းငယ္မွ်  
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ၿမဳိ႕မဆန္ဘဲ ေတာရြာစုႀကီး တရြာ မွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ နံနက္ညေနခင္းမ်ားတြင္ 

ခေလာက္သံ တေဒါက္ေဒါက္၊ ေန႔လည္ေန႔ခင္းမ်ားတြင္ ယကၠန္းသံ တခၽြ န္ခၽြ န္ႏွင့္ 

ၾကားရတုန္းပင္ရွိေလသည္။ 

အခ်ိန္ကား ၁၉၁၅ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလျဖစ္၍ ပဌမကမာၻစစ္ႀကီး၏ 

ဒုတိယႏွစ္ထဲမွာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိအခ်ိန္၊ ထိုအခါကား ဂ်ာမနီသည္ ေရငုတ္ 

သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေရတပ္တို႔အား အႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေပး ေနသည့္ 

အခ်ိန္အခါျဖစ္ေလသည္။ အေနာက္စစ္မ်က္ႏွာျပင္ဟုေခၚေသာ ျပင္သစ္ႏွင့္ 

ဂ်ာမဏီတုိ႔ စစ္ခင္းရာ မ်က္ႏွာ ၌ကား၊ ပဌမအႀကိမ္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားမ်ာ 

မၿပီးမဆုံးႏုိင္ေသာ ေသာင္တင္ေရမက် ေရွ႕မတုိး ေနာက္မဆုတ္ အေျခအေန 

ပင္ရွိေလသည္။  

အေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္ဟုေခၚေသာ ႐ုရွားစစ္ခင္းရာ မ်က္ႏွာမွာ ကား 

မဆူးရိယာ ႏွင့္ ၀ါဇနစ္ဇူစစ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြား လ်က္ ရိွၾကေလသည္။ ထုိႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္ေန႔၊ ၁၂၇၆ ခု၊ တေပါင္းလဆန္းတစ္ရက္ စေနေန႔ 

နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္တြင္ ကၽြ န္ေတာ္သည္ လူ႔ျပည္ကုိ ပဌမဆုံး ေရာက္ရွိ 

လာခဲ့ရေပသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္ေန႔ကား၊ နာမည္ေက်ာ္ နကၡေဗဒင္ ဆရာႀကီး 

ကီ႐ို၏ေဟာေျပာခ်က္အရဆုိလွ်င္ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ ၏ အစိုးရ ထီးနန္း တုိ႔ကုိ 

ၿဖဳိဖ်က္ႏုိင္စြမ္းေသာသူ မ်ားကုိ ေမြးဖြားတတ္ေသာဇာတာဟု ေဟာထား 

ေလသည္။ ထုိေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ကၽြ န္ေတာ္မွာ သူပုန္ေလာင္းကေလး 

ျဖစ္သည္ကို ထုိအခါက မည္သူမွ် ထူးထူးျခားျခား ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားျခင္းမျပဳခဲ့ၾကေခ်။  
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ကၽြ န္ေတာ္ ေမြးဖြားလာာသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြ န္ေတာ္၏ 

ဇာတာနာမည္မွာ (ထိန္လင္း)ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ့အထက္ အစ္ကုိ 

ကုိေအာင္သန္းႏွင့္ နာမည္လိုက္ေအာင္ "ေအာင္ဆန္း"ဟုေခၚတြင္ ခဲ့ေလသည္။ 

ေမြးဖြားစဥ္က ကၽြ န္ေတာ္ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း ထိုင္ႏုိင္ထႏုိင္ေသာ 

ကေလးဘ၀မွစ၍ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ထူးျခားခဲ့သည္။ ဂြက်ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္း က ေတာ္ေတာ္န႔ဲ စကား မေျပာတတ္ရကား၊ 

လူႀကီးမိဘမ်ားမွာ ဆြံ႕အ၍ပင္ေနသလားဟု စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကခဲ့ရသည္ဟု သိရ 

ေလသည္။ အနာအဖ်ားထူသည္။ အစားၾကဴးသည္။ အမဲ၊ သား၊ ငါးကုိ 

အလြန္ႀကဳိက္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္ ၏ မိခင္ ေစ်း၀ယ္သြားရာ ရံဖန္ရံခါ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ 

ခ်ီ၍သြားေလသည္။  

တစ္ခါေသာ္ အမဲသားစိမ္း ကို အတင္းလု၍စားမည္ျပဳသည္ဟု 

ကၽြ န္ေတာ့္မိခင္ကျပန္၍ ေျပာသျဖင့္ သိရ ေပသည္။ လူ႐ိုင္းဘ၀ က ကၽြ န္ေတာ္ 

လာသလားမသိ၊ ယေန႔အထိ လူ႐ိုင္းသေဘာမ်ိဳးေနခ်င္သည့္ စိတ္ထားမ်ား 

ရွိသည္။ ရံဖန္ရံခါ လူယဥ္ေက်းမ်ား ႏွင့္ အသားမက်ခဲ့ေခ်။ မ်က္စိေနာက္ 

ျမင္ျပင္းကပ္ လာသည္။ ထုိအခါ လူယဥ္ေက်းမ်ား ႏွင့္ ငါလူ႐ိုင္းဟု 

ဇာတိခြဲပစ္ခ်င္သည့္စိတ္မ်ားရွိသည္။ လူ႐ုိင္းကား ၾကမ္း၏။ ခက္ထန္၏။ သုိ႔ေသာ္ 

ျဖဴးေျဖာင့္၏။ တည္ၾကည္၏။ လြတ္လပ္၏။ က်န္းမာ၏။ သန္စြမ္း၏။ ငါ့ျမင္း 

ငါ့စုိင္း ေညာင္ကိုင္း ေရာက္ေရာက္ဆုိသည္ကိုိ ကၽြ န္ေတာ္ႀကဳိက္၏။  

ကၽြ န္ေတာ္၏စိတ္တြင္ အင္မတန္ စိုျပည္လတ္ဆတ္ေသာ ဘ၀ဟု 

ယူဆသည္။ ဗမာျပည္ရွိသည့္လူသည္ လူ႐ုိင္းမ်ဳိး ဘ၀ေရာက္ခ်င္ ေရာက္သြား 
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ပါေစ။ လြတ္လပ္ခ်မ္းသာစြာ ေခါင္းေထာင္ေနႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ မလြတ္လပ္ေသာ 

လူ႔ယဥ္ေက်းဘ၀ထက္ ကၽြ န္ေတာ္ အဆတစ္ရာႀကဳိက္သည္။ ႏွစ္သက္သည္။ 

စိမ္းလန္း စိုေျပက်ယ္ျပန္႔ေသာ လြင္ျပင္႐ုိင္းေပၚ တြင္ လက္ပန္းေပါက္ခတ္၍ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျမဴးတူး ေအာ္ဟစ္ လုိသည္။ 

ငယ္ငယ္တုံးက ကၽြ န္ေတာ္ အတီးအမႈတ္၊ အကအခုန္ အေတာ္ 

၀ါသနာပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ဆိုင္းတီး အေတာ္ ၀ါသနာပါသည္။ စာပြဲျဖစ္ေစ 

ေခါက္စရာေတြ႕လွ်င္ အၿမဲေခါက္ေလ့ရွိရာ ကၽြ န္ေတာ္၏လက္မွာ ယေန႔တိုင္ 

အခ်ိန္မွန္မွတ္ လက္ရည္ကြဲက်ခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္ အနည္းငယ္ 

ႀကီးျပင္းလာ သည့္ ႏွင့္ လူႀကီးမိဘမ်ားက ကၽြ န္ေတာ္အား အတီးအမႈတ္၀ါသနာကုိ 

ခြင့္မျပဳ။ နဂိုက ၀ါသနာမဟုတ္၍ လားမသိ။ ယခု စိတ္မ်ဳိး ေပ်ာက္သေလာက္ 

ရွိခဲ့သည္။  

ကၽြ န္ေတာ္ကား ငယ္ငယ္ကေလးက ယေန႔တိုင္ လူေရာ၊ စိတ္ေရာ၊ 

ေျပာ့ေျပာင္းသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ သက္သက္ နားမလည္ခဲ့၊ နားလည္ရန္လည္း 

မႀကဳိးစားခဲ့၊ ႀကဳိးလည္း မႀကဳိးစားခ်င္၊ ကၽြ န္ေတာ္ကား စကား ေျပာလွ်င္ 

မဖြယ္ရာမယဥ္ေက်း၊ အသက္ ရွစ္ႏွစ္ထဲေရာက္၍ ေက်ာင္းေနသည့္အခ်ိန္၌ပင္ 

ဘုန္းႀကီးကုိ ဘုန္းႀကီး စကားႏွင့္မေလွ်ာက္တတ္၊ အမူ အရာလည္း ၾကမ္း၏။ 

အလိုက္လည္း မသိ။ ညစ္လည္း ညစ္ပတ္သည္။ ကိုယ့္စည္းကမ္း ဟူ၍လည္း 

တစ္ခုမွ်မရွိ။ အသက္ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ညအိပ္ရာ တြင္ ေသးပါ၏။ 

မီးဖိုကုိ ညညရွိခုိး၍ "အရွင္စဖိုည၊ ကၽြ န္ေတာ္မ်ဳိးေန႔ဟုဆုိခဲ့ရသည္ကုိ အမွတ္ရ 

ေသးသည္။  
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အသက္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ထဲေရာက္ သည့္အခါ၌ပင္ အျခားအိမ္တစ္အိမ္၌ 

တည ေသးပါဘူး ေသးသည္။ ထိုအခါကား ကၽြ န္ေတာ္သည္ ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕ 

အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေျခာက္တန္းေအာင္၍ ခုႏွစ္တန္း အ၀င္ 

ေက်ာင္းအ ျပန္ျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏အစ္ကုိ အႀကီးဆုံးမွာလည္း ၎ႏွစ္တြင္ 

ဘီအက္-စီ သခ ၤ်ာဂုဏ္ထူးတန္း ကုိ ေအာင္ခဲ့၍ ေရနံေခ်ာင္း 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ မိမိေက်ာင္းေဟာင္း ျဖစ္သည့္ အတိုင္း ေက်ာင္းဆရာ 

၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္အတူပါလာခဲ့ေပသည္။ ထုိအခါ ေရနံေခ်ာင္း 

ၿမဳိ႕သုိ႔ နတ္ေမာက္မွ သြားသည့္နည္းမွာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႕သို႔ ရထားစီး၊ 

ေတာင္တြင္းႀကီးမွ မိေခ်ာင္းရဲ သုိ႔ ကားစီး၊ မိေခ်ာင္း ရဲမ ွ ေရနံေခ်ာင္းသုိ႔ 

သေဘၤာစီးရေလသည္။  

၂-ရက္ၾကာေလသည္။ ေနာက္၌ကား ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မွတစ္ဆင့္ 

မီးရထားတစ္တန္၊ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္တန္ သြား၍ ေရနံေခ်ာင္းသုိ႔ 

ေန႔ခ်င္းေပါက္ေလသည္။ ထုိႏွစ္ တြင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မေကြးမွတစ္ဆင့္ သြား 

ၾကသည္။ မေကြးၿမဳိ႕တြင္ အပ်ဳိေပါက္စ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ မိန္းက ေလးရွိေသာ 

အစ္ကုိျဖစ္သူအိမ္တြင္ တည္းခို ၾကသည္။ လူပ်ဳိေပါက္စျဖစ္ေသာ ကၽြ န္ေတာ္မွာ 

တစိမ္းတရံ ဆန္ အိမ္တြင္မ ေနတတ္၊ အထူး ရွက္ တတ္သည္။ 

မိန္းကေလးႏွင့္ဆုိလွ်င္ သာ၍ပင္ ရွက္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညအိပ္ခါနီး 

ရွက္လြန္း၍ ေသး မေပါက္မိရာ၊ ညအိပ္သည့္အခါ မေအာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေသးပါ 

က်ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း ပါၿပီးမွ သိေပသည္။ ဤမွ် ကၽြ န္ေတာ္သည္ 

မသိမ္ေမြ႕၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားထဲတြင္ ကၽြ န္ေတာ္ အငယ္ဆုံး ျဖစ္၏။ 
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ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အိမ္ စံခ်ိန္ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္ 

အလုိလုိက္ခံရဆုံးျဖစ္၏။ အဆိုးဆုံးဟုလည္း အိမ္နားနီးခ်င္းပါမက ရြာနီးနားခ်င္း 

မ်ားကပါ အသိအမွတ္အျပဳခံရ၏။ 

ကၽြ န္ေတာ္၏အထက္ အစ္ကုိ ကုိေအာင္သန္း ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္မွာ 

အသက္သံုးႏွစ္ခြဲေလးႏွစ္မွ်သာ ကြာ၏။ သူႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္ကား ငယ္ငယ္က 

ရန္ျဖစ္ဘက္ျဖစ္၏။ သူကား လက္ျမန္၏။ ကၽြ န္ေတာ္ကား အားႀကီး ၏။ 

မခ်ိန္မဆလက္လြယ္စပါယ္ လုပ္တတ္သည္။ သူကား ႏု၏။ မင္းသားက်ေခ်သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ကား ၾကမ္း၏။ သူသည္ အစားအေသာက္အေနအထုိင္မွစ၍ 

သပ္ယပ္၏။ အစားဆုိလည္း အစားတိုင္းမစား။ စားေသာက္ ေနသည့္အခါ 

ေျမႀကီးေပၚသုိ႔က်သြားလွ်င္ သူသည္ မစားေတာ့ေခ်။ ကၽြ န္ေတာ္ကား က်သြား 

ေသာအစာ ကုိ ဖုတ္ဖတ္ခါ၍စားႏုိင္လွ်င္ ေကာက္စား၏။ သူကား အ၀တ္မ်ားကို 

သပ္သပ္ရပ္ရပ္၀တ္ တတ္၏။ ကၽြ န္ေတာ္ကား မ၀တ္တတ္ ျမန္ျမန္ညစ္ေအာင္ 

ျဖစ္ကတတ္ဆန္း၀တ္တတ္၏။  

သူသည္ ေျမ ႀကီးႏွင့္ၾကမ္းမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္အခါမွ် တုံးလုံးမလွ၊ဲ 

ကၽြ န္ေတာ္ကား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လဲွဘူး ၏။ သူ ကား ပါး၏။ လွ်ငသ္ည္၊ 

ကၽြ န္ေတာ္ကား ထူ၏။ အ၏။ ကၽြ န္ေတာ္၏ၿမဳိ႕ကား ရြာသာသာ ေတာအရပ္ ျဖစ္ 

သည္။ ကၽြ န္ေတာ္ငယ္စဥ္က ယခုထက္ပင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အရပ္မွာ ေတာက်၏။ 

ထုိအခါက (ကလီဖာ) ေခၚ ဆံပင္ညႇပ္ကုလားတစ္ေယာက္တေလသာရွိ၏။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၎ကလီဖာမွာ လက္မလည္၊ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔အား ေခါင္းတုံးရိတ္ရန္ 

တစ္ခါတစ္ခါ ရိတ္တတ္သည့္ အိမ္နီးနားခ်င္းတို႔ကုိ ခုိင္းရေလသည္။ တခါ တခါ 
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ကၽြ န္ေတာ့္ဘခင္ ကုိယ္တိုင္ရိပ္ေပးေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ဘခင္ကား 

ယခုကြယ္လြန္သည္မွာ ၁၅ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ေလၿပီ။ ကၽြ န္ေတာ္၏ဘခင္သည္ 

ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္အမူအရာ အေတာ္ဆင္သည္။  

တေန႔ေန၍ စကားတစ္ခြန္းမေျပာ။ မ်က္ႏွာထားဆုိး၏။ ဆုိးရသည့္ထဲ 

ေက်ာက္ေပါက္မမ်ားလည္း ရွိ၏။ ေလာကြတ္ မရွိ၊ ဟန္မရွိ၊ ဘာသိဘာသာ 

ေနတတ္သည္။ အကုိင္အတြယ္၊ အသြားအလာ အမူအရာ ၾကမ္းတမ္း၏။ 

ျငင္းမိလွ်င္ ေလွ်ာ့မေပးတတ္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ႏွလုံးကား အထူး ေျဖာင့္စင္း၏။ 

စကားတည္၏။ အပိုမေျပာ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနစာေမးပြဲ ၀င္ထားေသာ္လည္း 

ေရွ႕ေနလိုက္၍စားသည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ မမွတ္မိ။ ယာလုပ္ကုန္ကူး ေငြေခ်း၍သာ 

စီးပြားျဖစ္၏။ စီးပြားျဖစ္ျခင္းမွာလည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ မိခင္၏ဒုိးတူေဘာင္ ဘက္ 

ကူညီမႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အား အျခားသူတစ္ဦးက ေခါင္းရိတ္ 

ေပးလွ်င္ အင္မတန္ ညင္သာ၏။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေဘေဘကား ဒါးမထက္ထက္ကို 

ေကာင္းေကာင္း မေသြးဘဲ အတင္းတြန္းခ်၍ ရိတ္ခ်၏။  

အထူး ပင္ ေခါင္းရည္နာ၏။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ ၎ေခါင္းရိတ္မည့္အခါ 

ရြံ႕ ၏။ တြန္႔၏။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းရိတ္သည့္ အခါတိုင္း ကၽြ န္ေတာ့္အစ္ကုိကား 

အၿမဲငို၏။ ငုိတိုင္း ေခါင္းပုတ္ခံရ ၏။ ကၽြ န္ေတာ္ကား မငုိ၊ က်ိတ္ခံ ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေခါင္းပုတ္ လြတ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ့္အစ္ကုိကား စိတ္ျမန္ ၏။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ညီအစ္ကုိ ေလးေယာက္ရွိသည့္အနက္၊ ဒုတိယအစ္ကုိႀကီး ကုိေနေအာင္ သာလွ်င္ 

စိတ္ရွည္၍သိမ္ေမြ႕၏။ တသက္ပတ္လံုး မည္သူႏွင့္မွ် ရန္မျဖစ္ခဲ့ဘူးေခ်။ 

ကၽြ န္ေတာ္ကား စိတ္ရြတ္၏။ ကၽြ န္ေတာ့အစ္ကုိ ကိုေအာင္သန္း ကား၊ 
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သူမ်ားအေၾကာမခံ၊ သူကသာ ဦးေအာင္ေၾကာခဲ့သည္ ကၽြ န္ေတာ္ကား သူမ်ား 

အေၾကာ ခံရ၏။  

ေျမႇာက္လို႔ ေျမႇာက္မွန္းမသိ၊ ေခ်ာက္လို႔ ေခ်ာက္မွန္းမသိ ထုံေပေပ 

အလြန္ႏုိင္၏။ တခါေသာ္ ဆယ္မုိင္ခန္႔ အကြာ ရြာတရြာ သုိ႔ 

ကၽြ န္ေတာ့္မိဘမ်ားႏွင့္လိုက္သြား၍ သူႀကီး အိမ္တြင္ တည္းခိုေနစဥ္ ထုိရြာမွ 

ရြယ္တူေလာက္ ကေလးတစ္ေယာက္က ကၽြ န္ေတာ့္အားေျမႇာက္၍ "ဗုိလ္ႀကီး၊ 

ဗိုလ္ႀကီး"ဟုေခၚရာ၊ ကၽြ န္ေတာ့္ မွာ မ်ားစြာသေဘာက်ကာ ထန္းလ်က္အျဖဴဆုတ္ 

ကုိ ေခၚ တိုင္း၊ ေခၚတိုင္း ေပးခဲ့ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ သည္ လိမ္လည္ေလ့မရိွ။ 

မလိမ္တတ္၊ လိမ္မိခဲ့ေသာ္လည္း ခဏခ်က္ျခင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပး၏။  

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေနသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဥပုသ္ေန႔တိုင္းပိတ္ သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေယာက်္ားကေလးမ်ားမွာ ဥပုသ္ေန႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသုိ႔ 

သြားရ၍ ေရခပ္၊ ျမက္ႏႈတ္လုပ္ရသည္။ တေန႔ေသာ္ ေန႔ခင္းတြင္ ေက်ာင္းသား မ်ား 

အလုပ္မရွိ၍ "အလုပ္မရွိလွ်င္ အိပ္ေန ၾက၊ မကစားၾကန႔ဲ"ဟု ဘုန္းႀကီးက အမိန္႔ရွိ 

ေလသည္။ အားလုံးေက်ာင္းသားမ်ားက "မအိပ္ခ်င္ဘူးလား" ဟုေမးေသာအခါ 

မအိပ္ခ်င္ ၾကေသာ္လည္း အိပ္ခ်င ္သည္ဟု ဘုန္းႀကီးအလုိက် ေလွ်ာက္ၾကသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္အား ဘုန္းႀကီးက "ေအာင္ဆန္း ေကာ မအိပ္္ခ်င္ ဘူးလား"ဟု 

အထူးတလည္ေမးရာ ကၽြ န္ေတာ္က "မအိပ္ခ်င္ပါဘုရား"ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ရာ 

ဘုန္းႀကီး ကား ၿပံဳး၍ ေနေလေတာ့သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ သည္ ငယ္စဥ္က ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္တြင္ကပ္၍ မႈိင္ေတြကာ 

စဥ္းစား၍ေနေသာ္လည္း ေန တတ္သည္။ ခေလး ႏွင့္ မလိုက္ အမ်ားအားျဖင့္ 
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ဣေႁႏၵႀကီးသည္။ ကစားခုန္စားဆုိလွ်င္ မ်ားစြာမေလ့ က်င့္။ သုိ႔ေသာ္ ကစားသည့္ 

အခါ ၾကမ္းတမ္း၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကစားမ်ဳိးမွ ႏွစ္သက္သည္။ တြတ္တုိး ျခင္း၊ 

ၾကည္းသား ႐ုိက္ျခင္း စသည္တို႔ကုိ ၀ါသနာပါသည္။ ျခင္းလုံးခတ္ျခင္းကိကုား 

မႀကဳိက္၊ ရြရြကေလး လုပ္ရေသာ အလုပ္ ဆိုလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္မျဖစ္။ 

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္၏ကေလးဘ၀မွာ ခ်ီးမႊမ္း စရာ အလြန္နည္း၏။ 

ညစ္ပတ္ေပေရ ႐ွဳိေျမာင္ေခ်ာက္ေစာင္းက့ဲသုိ႔ အဖုအထစ္အျပစ္အနာအဆာမ်ား 

သည္။ 

 စိမ္းလန္း စုိေျပညီညာေသာ ျမက္ခင္းသဘြယ္ မြခ်င္စရာ မဟုတ္ေပ။ 

အသက္ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ အထိ အနာေရာဂါ ကင္းသည္ဟူ၍ မရိွ ေသလုမတတ္ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ဘူး၏။ ၀ဲနာအႀကီးအက်ယ္ စုိခဲ့ဘူး၏။ ထုိအခါ ကၽြ န္ေတာ္သည္ 

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ငါ က်န္းက်န္းမာမာ အၿမဲေနပါမည္နည္းဟု တမ္းတမိသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ သည္ ထုိကေလးဘ၀တြင္ပင္ သူပုန္စိတ္ထားရွိေလသည္။ 

အႀကံႀကီးသူျဖစ္ေလ၏။ ဗမာ ျပည္အ ား အဂၤလိပ္လက္မွ ျပန္ရရန္ သူပုန္ထနည္း 

အမ်ဳိးမ်ဳိးစဥ္းစားခဲ့ဘူးေလသည္။ တခါတရံလည္း ဟုတ္တိ ပတ္တိ စိတ္ကူး၏။ 

တခါတခါလည္း ျပဒါးရွင္လုံးစသည္မ်ားကုိ ရွာေဖြလုိေသာ စိတ္မ်ားေပၚ ေပါက္၏။ 

ျပဒါးရွင္လုံးစေသာ အစြမ္းအားျဖင့္ ဗမာျပည္ကို ကယ္တင္လို၏။  

ကၽြ န္ေတာ္ ရန္မျဖစ္တတ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္သည္ 

သတၱိထူးခၽြ န္သည္ဟု မဆုိႏုိင္၊ ငယ္ငယ္က တေစၦ အလြန္ေၾကာက္တတ္ သည္။ 

ရန္ျဖစ္ခဲ၏။ ကၽြ န္ေတာ့္အစ္ကုိ ဦးေအာင္သန္းကား ခဏခဏရန္ျဖစ္၏။ ဦးေအာင္ 

႐ုိက္ႏွက္၍ အိမ္ေျပးလာခဲ့၏။ သို႔ႏွင့္ မၾကာမၾကာ အတိုင္ခံရ၍ မိဘမ်ား 
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အ႐ုိက္ခံရ၏။ ကၽြ န္ေတာ္ကား ဤက့ဲသုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ရန္တစ္ခါသာ အႀကီးအက်ယ္ 

ျဖစ္ဘူးသည္။ ထုိအခါ လူခ်င္းလည္း ထုိးသတ္ ပုတ္ခတ္ စဥ္က ကၽြ န္ေတာ္က 

ႏုိင္၏။ လူခ်င္းျဖန္ေျဖသည့္အခါ မေရွာင္မတိမ္း ထုံေပေပေနသျဖင့္ ခံုဘိနပ္ ႏွင့္ 

အေပါက္ခံရ၍ ေခါင္းေပါက္ဘူး၏။ ထုိအခါမွ ကၽြ န္ေတာ္၏ရန္ျဖစ္ဘက္ကုိ 

လိုက္ေလရာ ေခါင္းမူး၍မမွီ၊ ထုိးလိုက္ သည့္ အခ်ိန္ထိကား သတၱိေကာင္းပါ၏။  

ေခါင္းမူးလာ၍ ေခါင္းစမ္းၾကည့္ရာ ေသြးေတြျမင္သျဖင့္ ေခါင္း ေပါက္မွန္း 

သိေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္ ငိုေလေတာ့သည္။ သတိၱ ေခသြားေလေတာ့သည္။ 

ရြယ္တူကေလးခ်င္းမ်ား အေပၚတြင္ တခါတေလ အႏုိင္က်င့္ ခ်င္သည့္ 

စိတ္ကားရွိေလသည္။ တစ္ခါတြင္ကား ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းေနစဥ္ နဘူးသားမ်ားကုိ 

ၾကက္ေတာင္ စိုက္၍ ၾကက္ေတာင္႐ုိက္ကစားေနရင္းမွ ေက်ာင္းသား 

ႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ ထိပ္ေပါက္၏။ သို႔ျဖစ္၍ 

ထိပ္ေပါက္ခံရေသာ ေက်ာင္း သားမိဘမ်ားက ဘုန္းႀကီးအား လာေရာက္ 

တိုင္တန္းရာ၊ ဘုန္းႀကီးက ဤကစားနည္းမ်ဳိးကုိ အားလုံး ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း 

ေက်ာင္း၀င္း အတြင္းမွ ေသာ္၎၊ အျပင္မွာေသာ္၎ မကစားရဟု ပညတ္ရေလ 

သည္။ ထိုပညတ္ခ်က္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္ ႏွင့္ ညီအစ္ကုိ၀မ္းကြဲ မ်ားက 

သေဘာမက်ၾကသျဖင့္၊ အာဏာ ဖီဆန္ကာ ရြာထဲတြင္ကစားၾကေလသည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကစားေနသည္ကုိ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦး ႏွစ္ဦးက 

ျမင္သျဖင့္ ဘုန္းႀကီးအား သြားေရာက္ တိုင္တန္းေသာအခါ ဘုန္းႀကီး က 

ကၽြ န္ေတာ္၏မိခင္ႏွင့္ ဦးေလးမ်ားကိုေခၚ၍ ၎တို႔ေရွ႕တြင္ပင္ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔အား 

ျပင္းထန္စြာ႐ုိက္ႏွက္ေလေတာ့၏။ ကၽြ န္ေတာ္မွာ ပဌမႀကိတ္မွိတ္၍ခံေသာ္လည္း 
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ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတၱိ မေကာင္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ ငုိေလေတာ့ သည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ 

ထုိသုိ႔သြားေရာက္တိုင္တန္းသူ ေက်ာင္းသား ကို ယေန႔တိုင္ အခဲမေက်ခ်င္လွ၊ 

ဤက့ဲသို႔ အလုပ္ပို ေမတၱာရိမ်က္ႏွာလုိ၊ မ်က္ႏွာရ အထက္ လူႀကီး အား 

တိုင္ျခင္းေတာျခင္းကုိ ငယ္ငယ္ ကေလးကစ၍ ယေန႔တိုင္ ကၽြ န္ေတာ္ 

အထူးစက္ဆုပ္လွသည္။ ယခု ေခတ္သစ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 

ဤအက်င့္မ်ဳိးကုိ အားမေပးဘဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ေစသင့္ ေပသည္။ ဤအက်င့္မ်ဳိး ကား 

အက်င့္ယုတ္ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔မိဘကား ပစၥည္းဥစၥာ အေတာ္ 

အတန္ရွိ၏။ ေၾကြးရွင္ ေျမရွင္ျဖစ္ရာ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အမ်ားအျပား 

ဆက္ဆံရေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ မိခင္မွာ ဓနရွင္ကေလး အတန္းအစားထဲတြင္ 

သမာသမတ္ရွိ၍ စိတ္ေကာင္းရွိေလသည္။ 

သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ ဆင္းရဲသားမ်ားက ေၾကြးမ်ားမဆပ္ႏုိင္၍ 

ႀကိမ္းေမာင္းေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္ အထူး ပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ထုိအခါက 

ကၽြ န္ေတာ္ကား ေငြတုိးႀကီးစနစ္ဆုိးရြားပံုကုိ မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ေတြ႕ခဲ့ရေလသည္။ 

မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲသားတို႔မွာ ေၾကြးတစ္ခါယူမိလွ်င္ ေၾကႏုိင္စ ရာ အေၾကာင္း 

မရိွေပ။ ဤစနစ္ကုိ ယခုေခတ္သစ္တြင္ အလွ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ၎ျပင္ 

ယခု လက္ရွိ ဆင္းရဲသား ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ အားလံုးေလွ်ာ္ပစ္ရန္သင့္ေပသည္။ 

ထိုေၾကြးမ်ားမွာ အတုိး၏အၫႊန္႔ ေၾကြးမ်ားသာ ရွိေတာ့မည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ 

ယုံမွားသံသယမရွိေပ။ ကၽြ န္ေတာ္ကား ႂကြားရမည္ဆိုလွ်င္ မ်ဳိး ႀကီးေဆြႀကီး မွ 

ေပါက္ပြားသူျဖစ္သည္။  
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(ဂ်စ္ဂ်စ္ခန္)အမွဴးရွိေသာ တ႐ုတ္တို႔၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ေသာ 

အခါတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား တို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ မေနလုိ၍ လြတ္ရာကၽြတ္ရာ ယခု 

ကၽြ န္ေတာ္ ေမြးဖြားရာေဒသသို႔ စုန္ဆင္း ခဲ့ေလသည္ ဟု ဦးေလးတစ္ေယာက္က 

ေျပာျပဘူးေလသည္။ အေလာင္း ဘုရားတတိယႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္စဥ္ အခါ က 

တိုင္းျပည္မွာ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္၍ေနရာ ေရႊဘုိၿမဳိ႕မွ ဦးေအာင္ ေဇယ်ထ၍ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ 

အဆက္ အႏြယ္ ပင္းမင္းႀကီး ဦးျမ(ဘြဲ႕မည္ေကာင္းေကာင္းမမွတ္မိ) ဆုိသူ 

မွာလည္း မိမိနယ္ကို အုပ္စီး ေခါင္းေဆာင္ ၍ ဗမာ့ထီးနန္း ထူေထာင္ရန္ 

ၾကံေလသည္။ ေနာက္မွ အေလာင္းဘုရား ၏ ဘုန္းလက္႐ံုး အေၾကာင္း 

ၾကားသိသည့္ အခါ၊ အေလာင္းဘုရားထံ၀င္ေရာက္၍ သက္ စြန္႔ႀကဳိးပမ္း 

အမႈထမ္းေလသည္ဟုလည္း မွတ္သား ရဘူးသည္။ 

မင္းတုန္းဘုရင္လက္ထက္တြင္ သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ျဖစ္ေသာ 

ခမ္းပတ္မင္းႀကီးမွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏အ မ်ဳိး အႏြယ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ 

မင္းတုန္းဘုရင္၏သမားေတာ္တစ္ဦး (လူမည္မွာ ဦးေက်ာ္ဇံ ျဖစ္ေလသည္။ 

ဘဲြ႕ကုိကားမသိ) မွာလည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးအေဆြပင္ျဖစ္ေလသည္။ 

စံုန႔ံသာၿမဳိင္ေရးေသာ ဆရာေၾကာ့မွာ ဦးေက်ာ္ဇံ၏ ေျမးပင္တည္း။ 

ရွင္အဂၢသမာဓိမွာလည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔အမ်ဳိးဟုပင္ သိရသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ 

ေဘးမွာ နတ္ေမာက္ၿမဳိ႕သူႀကီးျဖစ္ေလသည္။ စာတတ္သည္။ ဥာဏ္ထက္ သည္။ 

လက္ေျမာက္သည္။ စိတ္ထက္သည္ဟူ၍ ၾကားဖူးေလသည္။ မိမိအထက္ၿမဳိ႕၀န္ႏွင့္ 

မတ့ဲ၍ အလုပ္ျပဳတ္သျဖင့္၊ မႏၱေလးေရႊၿမဳိ႕ေတာ္သုိ႔တက္၍ အရာခံေနဆဲ 

အနိစၥေရာက္သည္ဟု တစ္ခါက ပုရပိုက္ မွတ္တမ္း တြင္ ဖတ္ရဖူးသည္။ 



 

15151515    | | | | P a g e     

 

(စကားအလ်ဥ္းသင့္၍ ေရးရဦးမည္၊ ေရွးကလည္း ဒိုင္ယာရီေခၚ 

ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းရွိေလသည္။ အေခၚ အေ၀ၚ ကိုကား ေမ့သြားေလၿပီ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

(ေဘး) အိမ္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ဘူးေသာ ပုရပုိက္မ်ားတြင္  ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ ေဘး ေန႔စဥ္ 

ဘာလုပ္သည္၊ ဘယ္သြားသည္စသည္ကုိ မွတ္သားခ်က္မ်ား ေတြ႕ရေလ သည္။) 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေဘးတြင္ အစ္ကုိႏွင့္ညီႏွစ္ေယာက္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 

အစ္ကုိႀကီးမွာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအုပ္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ညီအငယ္ 

တစ္ေယာက္ မွာ တလုပ္ၿမဳိ႕၀န္ ဦးဘြားယူ ေခၚ၏။ ျမင္းကြန္း-ျမင္းခုံတိုင္တို႔၏ 

ငယ္ဆရာျဖစ္သည္။ ၎မင္းသားမ်ားအထတြင္ ျမင္းကြန္းမင္းသားတို႔ အတြက္ 

ဓားျပ တုိက္၍ ေငြရွာေပးရေလသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ေနျပည္ေတာ္ က သိေလ၍ 

ဦးဘြားယူ ရာထူးမွ က်ေလသည္။ ကၽြ န္ယုံ၏သစၥာႀကီးမႈေၾကာင့္၎၊ 

အမႈမထင္ရွား၍၎ မင္းတုန္းမင္းကဲ့သို႔ သိမ္ေမြ႕ေသာ မင္း လက္ထက္ျဖစ္၍၎ 

အသက္ခ်မ္းသာရေလသည္။ 

နာမည္ေက်ာ္ ဦးမင္းေရာင္ (ဗုိလ္လေရာင္)မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အဖြား၏ 

တူေတာ္သည္။ ဦးမင္းေရာင္ကား လက္႐ုံး အားကိုး ျဖစ္သည္။ အမုိက္ဆံုး 

ဆုိသူမ်ားကုိ တပည့္လုပ္ထားသည္။ ၎၏ တပည့္တစ္ေယာက္ (နာမည္ကား 

မမွတ္မိ) သည္ဇာတ္ပြဲမ်ားတြင္ လူပ်က္ပ်က္ သည့္အခါ လူမ်ားရယ္တုံးမရယ္၊ 

အမ်ားရယ္ၿပီးမွ တေယာက္ တညး္ က်ယ္ေလာင္စြာ အၾကာႀကီး ရယ္တတသ္ည္ဟု 

သိရသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ အရြဲ႕တိုက္ ရသည္ ကုိ ဗိုလ္လေရာင္ ေတြ႕၍ အားရကာ 

ဆုခ်ေလေလေတာ့သည္။ တခါလည္း ၎၏တပည့္ႏွင့္ ၎၏ညီ သုံးၿမိဳ႕၀န္ 

ဦးမင္းေမာင္၏ တပည့္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ဘြားမယ္ေတာ္ပ်ံတြင္ လက္ေ၀ွ႕ထိုးၾက 
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သည္။ ဦးမင္းေရာင္ ၏ တပည့္ ႐ႈံးသည္။ ညီျဖစ္သူ ဦးမင္းေမာင္က 

မိမိတပည့္ႏိုင္သျဖင့္ ပု၀ါတပိုင္ ဆုခ်ေလသည္။ ထိုအခါ ဗိုလ္လေရာင္ က မခံခ်င္၍ 

မိမိတပည့္ကို ႐ႈံးလ်က္ႏွင့္ပင္ ပုဆုိးတစ္ထည္ ဆုခ်ေလသည္။ 

တစ္ခါလည္း ၾကက္သားဟင္း စားလုိ၍ ဦးမင္းေမာင္ အား 

ၾကက္အသတ္ခုိင္းေလသည္။ ဦးမင္းေမာင္ကား ဗိုလ္လေရာင္ႏွင့္မတူ လူေပ်ာ့ 

ျဖစ္ေလသည္။ ေစာင္းတီး သီခ်င္းဆိုေတာ္သည္။ စကားေျပာခ်ိဳသာသည္။ 

အထက္ လူႀကီးမ်ား၏ အခ်စ္မင္းေမာင္ ၾကက္မသတ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ဗိုလ္လေရာင္ က သူကုိယ္တိုင္ သတ္၍ ခ်က္စားေလသည္။ ပိုသည့္ဟင္းကုိ 

ညီအားမေကၽြ းဘဲ ေခြးေကၽြ းပစ္ေသာ ဟူ၏။ (ဤကား ကၽြ န္ေတာ္၏ 

အမ်ိဳးအႏြယ္အေၾကာင္း သိသမွ်ပင္တည္း) 

ေက်ာင္းသားဘေက်ာင္းသားဘေက်ာင္းသားဘေက်ာင္းသားဘ၀၀၀၀    

ကၽြ န္ေတာ္၏ မိခင္ဘခင္ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ အမ်ိဳး 

ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ ဘခင္သည္ ေရွ႕ေန စာေမးပြဲ တြင္ ဗမာတျပည္လုံး 

တတိယစြဲခဲ့ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကုိအားလံုးလည္း ဥာဏ္ေကာင္း 

ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယအစ္ကုိႀကီး ကား စာသင္အထူးပ်င္းလွ၍ 

အျခားညီအစ္ကုိ မ်ားက့ဲသုိ႔ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ ပညာ မတတ္ေပ။ 

ကၽြ န္ေတာ္၏ အစ္ကုိမ်ား၊ ၀မ္းကြဲအစ္ကုိမ်ား၊ ဦးေလးမ်ား မွာ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ 

ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းက်က် ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားခ်ည္း 

ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ မိဘမ်ားသည္ ပညာကိုလည္း 
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အထူးလုိလားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ အစ္ကို မ်ားကို ငါးႏွစ္သားအရြယ္မွစ၍ 

ေက်ာင္းထားခဲ့ေလသည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တစ္ေယာက္ သာ အငယ္ဆုံးျဖစ္၍ အလိုလုိက္ကာထားသျဖင့္ 

အသက္၈ႏွစ္ေရာက္မွသာလွ်င္ ေက်ာင္းစ ေနရေပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ 

ေက်ာင္းေနလာရင္း ေျပာျပရဦးမည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ အထက္ အစ္ကုိ 

ကုိေအာင္သန္း အား ျမန္မာ ၆တန္းတြင္ ရွိသည္။ ကၽြ န္ေတာ္မွာ အသက္ ၈ႏွစ္ထဲ 

ေရာက္ေသာ္လည္း ေက်ာင္း တြင္ မေနရေသးေခ်။ ရွင္ျပဳအခမ္းအနားျဖင့္ 

ကုိေအာင္းသန္းတုိ႔ ရွင္ေလာငး္ဆင္ေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္လည္း ရွင္ေလာင္း 

ဆင္းေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္လည္း ရွင္ေလာင္းျဖစ္ခ်င္သျဖင္႔ မိခင္အား ပူဆာ 

ေလသည္။ ထုိအခါ မိခင္က ရွင္ေလာင္းလုပ္တ့ဲ သူသည္ စာတတ္မွ ျဖစ္သည္ဟု 

ေျပာျပသျဖင့္ ေက်ာင္းေန ပါေတာ့မည္ ဟု ဂတိေပးကာ ထိုတြင္မွ ေက်ာင္းစေန 

ျဖစ္ေလသည္။  

တန္းေက်ာ္တက္ခဲ့ရျပန္သျဖင့္ ေလးႏွစ္ႏွင့္ ၁၀တန္း ေအာင္ျငမ္သည္။ 

အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာသတၱမတန္း စာေမးပြဲ တြင္ ဗမာတျပည္လုံး န၀မ စြဲခဲ့၍ 

အထက္တန္း စေကာလားရွစ္ ရခ့ဲသည္။ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား 

ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ပဌမစြဲခဲ့၍ ဦးေရႊခုိဆု ကုိ ရရွိခဲ့ၿပီးသည္ေနာက္၊ 

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ၆ႏွစ္ခြဲမွ် ေနခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံေရး စိတ္သန္မႈေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းစာမ်ားကုိ မေလ့က်က္သျဖင့္ (ဘီေအ) အထက္တန္း အထိေအာင္႐ုံသာ 

ေအာင္ခဲ့သည္။  
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(ဘီေအ) အထက္တန္းႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား သပိတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 

ျဖစ္၍ အလုပ္႐ႈပ္သျဖင့္ (ဘီေအ) စာေမးပြဲ တစ္ႏွစ္မေျဖပဲ ေနခ့ဲရသည္။ ေနာက္ 

(ဘီအယ္လ္) အတန္းကုိ တက္ခဲ့သည္ အတန္းလည္း မွန္မွန္မတတ္ စာအုပ္လည္း 

မရိွ မွတ္စုလည္း မထား။ စာလည္း မၾကည့္ မိမိစိတ္သန္ရာ ႏိုင္ငံေရးကုိသာ 

လိုက္စားသျဖင့္ (ဘီအယ္လ္) ပထမႏွစ္စာေမးပြဲတြင္ က်႐ႈံးေလသည္။ ဤကား 

ကၽြ န္ေတာ္တစ္သက္တြင္ လုိက္စားသျဖင့္ စာေမးပြဲပထမဆုံးႏွင့္ေနာက္ဆုံး က်႐ႈံး 

ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။  

က်႐ႈံးေသာ္လညး္ ဥပေဒရာဇ၀င္ျဖစ္ေသာ ပထမေမးခြန္းစာတြင္ 

ကၽြ န္ေတာ္ ပထမရခဲ့သည္။ ဒုတိယ (ဘီအယ္လ္)ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေစ့ေအာင္ ကၽြ န္ေတာ္ 

မေနေတာ့ေပ။ ဥေရာပတိုက္တြင္ ျမဴးနစ္စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုိမီ စစ္ျဖစ္မတတ္ 

အေျခအေနႏွင့္ ဗမာ ျပည္တြင္ အဓိက႐ုဏ္း အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ဆ၍ 

တိုင္းျပည္ အတြက္ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ေက်ာင္းမွ ႏွစ္၀က္တြင္ 

ထြက္၍ သခင္ဘ၀သုိ႔ ေျပာင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာစာသင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေနရစဥ္က 

ကၽြ န္ေတာ္ အထူးမေပ်ာ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ တခ်က္ ရွိေလသည္။ ထိုအခ်က္မွာ 

ကစားခုန္ျခင္း၊ ကေလးဘ၀သစ္ပင္တက္၊ ေရကူးအလုပ္မ်ိဳး ပိတ္ပင္ျခင္းပင္ 

ျဖစ္ေလသည္။ ဤအခ်က္တြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မိဘမ်ားလည္း တစ္သေဘာ 

တည္းေလာက္ပင္ ရွိသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ သစ္ပင္ တက္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း 

စေသာ ကုိယ္လက္ က်န္းမာ က်င္လည္မႈကုိ ေလ့လာခြင့္မရ၊ သစ္ပင္ 

တက္သည္ကုိ ျမင္လွ်င္ အဆုိအမည္ခံရသည္။ 
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ေရကူးသည္ကိုျမင္လွ်င္ အ႐ုိက္ခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အထိ 

ကၽြ န္ေတာ္မွာ ဥာဏ္ပညာ မွ အခြင့္ အလမ္း ရခ့ဲ ၍ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့သေလာက္ 

ကုိယ္လက္က်န္းမာက်င္လည္ေရးတြင္ အခြင့္အလမ္း မရခ့ဲ၍ မ်ားစြာ 

ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေပသည္။ ေရနံေခ်ာင္းအမ်ိဳးသား ေက်ာင္းေနစဥ္ ကလည္း 

အခြင့္အလမ္းမရခဲ့၊ မရခဲ့သည္မွာ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတိုင္း၊ ဆင္းရဲ 

သျဖင့္ ကစားခုန္စား၊ ေလ့က်င့္ရာေနရာ၊ ကိရိယာ၊ တန္ဆာပလာမ်ား 

မထားႏိုင္၍ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္တြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ 

အယူအဆမ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္သင့္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ 

ဗမာျပည္ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳး တုိ႔ အေျခေနသည္ တုိးတက္သင့္သေလာက္ 

တုိးတက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ 

ပညာဆုိသည္မွာ စာအုပ္စာတမ္းတတ္၍ စာသိမႈကုိ ပညာဟု မဆုိေပ။ 

ပညာသည္ "အတုိင္းအဆမထင္" အလြန္ က်ယ္ေျပာ နက္နဲ လွေပသည္။ ကမၻာရွိ 

စာအုပ္အားလံုးပင္လွ်င္ ပညာအားလုံးကုိ ေလာကျပင္က်ယ္ တည္းဟူေသာ 

ေက်ာင္းႀကီး၌ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပုခက္ တြင္းမွ ေျမႀကီးထဲသုိ႔ ေရာက္သည္ အထိ 

ပညာသင္သားမ်ား ျဖစ္ေနၾကေစသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ပညာသင္ႀကားမႈသည္ 

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လူ၏ တသက္ပန္တြင္ ကုန္ဆံုးသည္ဟု မဆုိႏိုင္ ေပ။  

ပညာတတ္သူသည္ ေလာကရိွအရာရာကုိ အခြင့္အလမး္လိုက္ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း ေသာ ဥာဏ္အားလံုး ကုိ၄င္း၊ မိမ္ဥာဏ္အျမင္အရစတ္ိေန 

စိတ္ထား ဓိတ္ဓါတ္ကို၄င္း၊ (Emotion of The Education) 

ျပဳျပင္ျပဳစုစီမံထားခဲ့သူသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဘီေအပင္ ေအာင္ေစကာမူ၊ 
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ပါရဂူဘြဲ႕ႀကီး ပင္ရေစကာမူ၊ ပညာဆုိေသာ သဘာ၀အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းစြာ 

သံုးသပ္ နားလည္းျခင္းမရိွခဲ့ေသာ္ တကယ္ အရာမေရာက္ အသုံးမ၀င္ေပ။ 

ပညာသည္ စာအုပ္ မ်ားထဲ၌သာရိွသည္မဟုတ္ စာအုပ္ေက်ာ္၍ ျမင္စြမ္းႏုိင္ျခင္းကို 

ေဆာင္ႏိုင္ရေပမည္။ ပညာသည္ လူ၏ဥာဏ္မ်ားကုိ တုိးတက္ေစရမည္။ လူထု၏ 

ဆႏၵအားလုပ္အားကို ႏူးၫႊတ္ေစ ရမည္။ ရာဇ၀င္သိ႐ုံသမဟုတ္၊ ရာဇ၀င္ကုိ 

ဖန္တီးေစရမည္။ ေလာကဓါတ္ပညာ ကုိ သိ႐ုံသာ မဟုတ္၊ ေလာကဓါတ္ပညာကုိ 

တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ရမည္။  

ပထမပညာကို သိ႐ုံသာမဟုတ္၊ ေျမသစ္၊ ေရသစ္၊ ေတာေတာင္တုိ႕ကို 

ရွာေဖြစုံစမ္းႏိုင္စြမ္းရိွေစရမည္။ ေလာကအေႀကာင္းကုိ နားလည္ေစ႐ုံသာ 

မဟုတ္သည့္ ထက္ေကာင္းေသာေလာကကုိ ဖန္ဆင္းႏိုင္ေစရမည္။ 

ဤကားပညာ၏ သ႐ုပ္အက်ဥ္းမွ်ပင္တည္း။ ပညာသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ 

ပေယာဂႏွင့္ ယွဥ္ရ မည့္ပညာတြင္ သညာလည္းပါသည္။ ဥာဏ္ႏွင့္လည္း 

ယွဥ္ရမည္။ ဥာဏ္ခ်မ္းသာ တိုးတက္ ၍"သညာ" မရိွပါမူလည္း ဤမွ်ပိုမိုဆန္းက်ယ္ 

အေျပာက်ယ္လွေသာ ေခတ္သစ္အေႀကာင္းကို နားမလညႏိုင္ေပ။  

ေလာကဓါတ္ပညာကုိ အတတ္မသိဘဲ ေလာကဓါတ္ပညာဥာဏ္ 

ကုိသံုးလွ်င္ ေလာကဓါတ္ပညာ၏ တန္ဘုိးကုိ ဒင္ျပည့္မသံုးႏိုင္ေပ။ တုိင္းျပည္ 

အေျခအေန၊ ျပႆနာ၊ ေခတ္၏ အေျခအေနႏွင့္ မယွဥပါမူ တုိင္းျပည္ ေထာင္ျခင္း 

ေခတ္ျပင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေပ။ ေမြးကတည္းက ေသသည့္ အထိ အယူ၀ါဒ 

အေျပာင္းအလ ဲမရိွသူသည္ ပညတ္သည္ဟု မဆုိႏိုင္ေပ၊ လူတစ္ေယာက္၏ 
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သက္တမ္းတြင္ အစပထမက သိျမင္လာေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား၀ါဒတုိ႕သည္ 

အမွန္ခ်ည္းမဟုတ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္သာတည္။ 

ယေန႕အယူအဆႏွင့္ နက္ျဖန္အယူအဆတုိ႕မွာ တူခ်င္မွတူေပမည္။ 

အမွန္ကား လူတစ္ဦး၏ တစ္ဘ၀တြင္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႕သည္ အယူ၀ါဒ 

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ေသာအခါ ထိုလူသည္သမာဓိ မတည္ ေရွ႕ေနာက္ မညီ 

ဟု ထင္မွတ္မွားေလသည္။ သမာဓိမတည္ျခင္းသည္ ကုိယ္က်င့္တရားေဖာက္ လႊဲ၊ 

ေဖာက္ျပန္ျဖစ္ျခင္း ေပတည္။ ၀ါဒေျပာင္းမႈမွာ ဥာဏ္အျမင္၏ေျပာင္းလဲမႈေႀကာင့္ 

သမာဓိမတည္ ျခင္းမဟုတ္ေပ၊ တနည္း တိုးတက္ျခင္း ေပတည္း။ 

အမွန္အားျဖင့္ သမာဓိဆုိေသာစကားကို နက္နက္နဲနဲဆင္ျခင္လွ်င္ 

ေလာကရိွ လူအေပါင္းတုိ႕မွာ သမာဓိလက္ကုိင္ရရိွသူ ရိွေပသည္။ သမာဓိ 

ဆုိသည္မွာ ေလာက၏ အေကာင္းအဆုိး၊ အက်ိဳး အျဖစ္အပ်က္၊ သနစ္စုံကုိ 

ပိုင္းျခားထင္ထင္သိျမင္၍ ဆင္းရဲလည္း၀မ္းမနည္း၊ ခ်မ္းသာလည္း ၀မ္းမသာ၊ 

ပကတိစိတ္ထား ဥာဏ္အျမင္အရ လူခ်ီးမြမ္း၊ လူက့ဲရဲ႕မႈ ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္တုိ႕ကုိ 

မထိတ္မလန္႕ တမတ္တည္း တည္ၿငိမ္စြာ ရိွျခင္းကုိ ဆုိေလသည္။  

ဘုရားအစရိွေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ စိတ္တည္ေနပုံမ်ိဳးတည္း။ 

သို႕ျဖစ္ရာ သာမန္ကုိယ့္က်င့္အမူအရာ ဘမ္းျပ တည္ၿငိမ္မႈကုိ လူအေပါင္း က 

သမာဓိ ဟု လူမ်ားေျပာစမွတ္ျပဳႀကေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ကား-ထုိဘမ္းျပ 

တည္ၿငိမ္မႈ ေနာက္တြင္ မည္မွ်အတြင္း ေဖာက္လႊဲေဖာက္ျပန္မႈမ်ား 

တုိးပြားမ်ားျပားသည္ကုိ လူအေပါင္း တုိ႕ မစဥ္းစားမိႀကေခ်။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ 

ဣေျႏၽၵႀကီး၍ မ်က္ႏွာထားအလြန္တည္သူ တေယာက္ ဟု အသိအမွတ္ 
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အျပဳခံရေလ သည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ကုိယ္အမူအရာ စိတ္ထားသ႐ုပ္တုိ႕သည္ 

ေဖာက္လႊဲ ေဖာက္ျပန္ သေဘာကုိ မျပေပ။ သုိ႕ေသာ္အကယ္ပင္ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္သမာဓိရိွ၏။ မည္မွ် သမာဓိ တရားကုိ ပိုင္ဆုိင္ေပသ နည္း။ 

ကၽြ န္ေတာ္သာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္ေပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ အတြင္း လႈပ္ရွားမႈတုိ႕ကုိ 

ဤစာအုပ္ ကုိဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း ေတြ႕ျမင္ႀကရေပလိမ့္မည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ၏ အတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကား သမာဓိတရား ကုိ 

လံုး၀မပိုင္ဆုိင္ေသးျခင္း၏ အမွတ္လကၡဏာပင္တည္း။ ယခုလည္း 

ကၽြ န္ေတာ္သမာဓိတရားကုိ ပိုင္ၿပီေလာ။ လုံး၀မပိုင္ဆုိင္ေသးေပ။ ထုိ႕ ေႀကာင့္ 

လူတုိင္း ပိုင္ဆုိင္ျခင္း မရိွေသးေသာ သမာဓိတရားကုိ စကားလုပ္မဆုိႀကပါႏွင့္ဦး။ 

လူတစ္ေယာက္ ဥာဏ္အျမင္ လႈပ္ရွား ေျပာင္းလဲ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈကုိ 

သမာဓိမတည္ ဟု တံဆိပ္ အ႐ိုက္ မေစာသင့္ေပ။  

ဥပမာ အားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက အရွင္အာဒိစၥ၀ံသဆုိေသာ 

ကုိယ္ေတာ္အား သာသနာေတာ္တြင္ ဘိကၡဴနီမမ်ား ရိွသင့္သည္ဟု စာအုပ္တအုပ္ 

ေရးသားမႈေႀကာင့္ ၀ိုင္းပယ္ႀက၏။ သပိတ္ေမွာက္ႀက၏။ အမွန္ကား 

သူ၏ေျပာင္းလဲမႈသည္ မွားခ်င္လည္းမွားေပမည္။ သို႕ေသာ္လည္း ပုထုဇဥ္တုိ႕၏ 

ဂတိ အလားျဖင့္ အမွားမရိွသူ မရိွ။ အမွားသိမွ အမွန္ျမင္ေလသည္။ 

အမွားတခါလုပ္မိ လွ်င္ အမွားႏွစ္ခါ လုပ္မိေသာ အခါ မွန္လာေပလိမ့္မည္။ 

သုိ႕ေသာ္လည္း မွားပင္မွားေစကာမူ၊ 

မိမိဥာဏ္အျမင္အေလွ်ာက္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ရိွအပ္သည္သာ တည္၊ ေလွနံဓါးထစ္ 
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ဆုိေသာ အလုပ္အေျပာအေတြးတုိ႕မွာပညာ၏ အဓိပၸါယ္ဆန္႕က်င္ဘက္ေပ 

တည္း။ 

ဗုဒၶေဂါတမ သည္ သဗၺညဴတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကို ေျခာက္ႏွစ္တုိင္တုိင္ 

အမွားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေက်ာ္ကာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရိွ ခဲ့ေလသည္။ ထုိဥာဏ္ေတာ္ရွာေဖြရန္ 

စိတ္ပိုင္းျဖတ္ေသာအစ၌ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ မိမိ ဥာဏ္အျမင္ အရ 

အႏုမာနမ်က္ရမ္းဆ၍ ေျပာင္းလဲမႈရိွလာေလသည္။  

အလွယ္လွယ္အေျပာင္း ေျပာင္းအေသာင္းမကေသာ ေမာင္းမမိႆံေခၽြ ရံ 

ပရိသတ္တုိ႕ႏွင့္တကြ၊ နန္းသံုး ေဆာင္၀ယ္ မင္းစည္းစိမ္ ကုိ စြန္႕ပယ္၍ 

ေသာင္မျမင္ကမ္းမျမင္ ရေသ့၊ ရဟန္းအသြင္ေလ်ာ္ေတသကၤန္း တုိ႕ ၀တ္ဆင္၍ 

"ဘိကၡဴနီသီေလာတိယာစနသီေလာတီ ဘိကၡဴ"ဟူသည္ႏွင့္အညီ၊ 

သူေတာင္းစားဘ၀မ်ိဳးသုိ႕ ေျပာင္းလဲမႈ သည္ သာမန္ပကတိ 

မ်က္စိအားျဖင့္ႀကည့္လွ်င္ ႐ူးသည္မိုက္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ မိမိ၏ မင္းစတ္ိ 

မင္း၀ါဒကုိ ဆန္းက်ယ္ေသာ ေလာကစိတ္၊ ေလာက၀ါဒ အား 

ဤသို႕ေျပင္းလြဲခဲ့ေလသည္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း    

မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္----မူရင္းသတ္ပံုအတုိင္း။မူရင္းသတ္ပံုအတုိင္း။မူရင္းသတ္ပံုအတုိင္း။မူရင္းသတ္ပံုအတုိင္း။    

+++++ 
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ေမာ္စကုိေမာ္စကုိေမာ္စကုိေမာ္စကုိ    တြင္တြင္တြင္တြင္    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေ၀၀၀၀သည့္သည့္သည့္သည့္    ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱ    

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ၏ အတၳဳပၸတိၱကို 

အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုက စာေပအကၡရာ တင္၍ အမွတ္တရထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ 

ထိုႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္၏ အရည္အေသြး၊ သိကၡာကိုေလး စားေသာ အားျဖင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပမည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ တို႔၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ သခင္ေအာင္ဆန္း ကုိ လည္း ႐ုရွားႏုိင္ငံ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕တြင္ 

႐ုရွားဘာသာျဖင့္ အတၳဳပၸတိိၱတစ္အုပ္ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့ပါ သည္။ စာအုပ္ 

ထုတ္ေ၀သည့္ ႏွစ္ မွာ ၁၉၆၅ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အတၳဳပၸတိၱျပဳစုသည့္ စာေရးဆရာမွာ 

"အီဂယ္ရ္မိုရွီအိကာ" ျဖစ္သည္။  

ထိုစာအုပ္အမည္မွာ " ေအာင္ဆန္း" ျဖစ္ၿပီး အခန္း ၈ ခန္းပါ ၀င္ကာ 

စာေရးသူ၏ အမွာ သုိ႔မဟုတ္ နိဒါန္း ပါ၀င္ၿပီး (႐ုရွားလုိ "ေရွ႕ေျပးေျခဆင္း" ဟု 

ေရးထားပါသည္။ ေအာင္ဆန္း၏ ဘ၀ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ တုိ႔တြင္ 

အေရးႀကီးေသာ ရက္စြဲမ်ားပါ ထည့္သြင္းထားသည္။ က်မ္းကုိးစာရင္းလည္း 

မေမ့မေလ်ာ့ ပါ၀င္ ပါသည္။ 

နိဒါန္း သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ေျပးေျခဆင္းကုိ ကဗ်ာဆန္ဆန္ 

"သစ္ပင္မ်ားေပၚမွပန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပန္းမ်ား ပြင့္ၾကၿပီ" ဟု 

ေခါင္းစည္းတပ္ထားပါသည္။ ကုိလုိနီလက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံေတြ လြတ္လပ္ေရး 

ရရိွၾကေအာင္ ႀကံေဆာင္ ႏိုင္ၾကၿပီဟု ဆုိလုိပံုရပါသည္။ 
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အခန္း ၁ "ကိုေအာင္ဆန္း" ဟု ေခါင္းစီးေပးထားၿပီး ကုိေအာင္ဆန္း၏ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကုိ ေရးသားထားပါသည္။ ၁၉၃၂ မွ 

၁၉၃၈ ခန္႔အထိ ျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၃မွာ "သခင္ေအာင္ဆန္း" ျဖစ္သည္။ ဒို႔ဗမာအစ္ညးအ႐ုံး၀င္ 

သခင္ဘ၀။ ၁၉၃၈မွ ၁၉၄၀ခန္႔ထိ။ ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၄ မွာ "ဗိုလ္ေတဇ ေအာင္ဆန္း" ျဖစ္၏။ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

သခင္လွၿမိဳင္တုိ႔ ဟုိင္လီ သေဘၤာႏွင့္ ႐ုပ္ဖ်တ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ထြက္ခြာ။ 

ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ေရာက္။ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္မ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္ ဟုိင္နန္ကၽြ န္း တြင္ 

စစ္ပညာသင္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု။ 

ဗိုလ္ေတြဇ အမည္ရပံု စသည္ျဖင့္ ၁၉၄၀မွ ၁၉၄၁အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ 

အခန္း ၅မွာ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း"။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းႏွင့္ 

ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ ကာလ။ ၁၉၄၁ မွ ၁၉၄၂ခန္႔အတြင္း ျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၆မွာ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း" ျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး 

ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ႏွင့္ ၁၉၄၅ခန္႔ ျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၇မွာ "ဦးေအာင္ဆန္း"။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး 

ေတာင္းဆုိႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးေရးကာလ၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ 

စသည္ျဖင့္ ၁၉၄၆ မွ ၁၉၄၇ကာလ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၈မွာ "ေအာင္ဆန္းေသဆုံးျခင္း" ျဖစ္သည္။ သည္အခန္းတြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား လုပ္ႀကံခံရေသာ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ 

၁၉ရက္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
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ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတၱိစာအုပ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဓာတ္ပံုေပါင္း ၁၅ပုံႏွင့္ ေအာင္ဆန္း 

၏ အဂၤလိပ္ဘာသာလက္ေရးမူ တစ္ပံုကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုပံုမ်ားထဲ 

တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီ တို႔ ပူးတြဲပံု မွာ 

သမုိင္းစာႏွင့္အတူ ထူးျခားသည္။ (စာ-၁၉၂) လက္ေရးမူမွာလည္း ၁၉၄၄ခုႏွစ္က 

ေရးသားခဲ့ၿပီး "ငါတုိ႔ အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေအာင္ပြဲမရမရခ်င္း 

ဆက္တုိက္ရမည္" ဆိုေသာ ျပည္သူသုိ႔ ေျပာၾကား သည့္ မိန္႔ခြန္းစာ ျဖစ္သည္။ 

(စာ-၁၆၀) 

႐ုရွားလုိ ေရးသားထားေသာ ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱမွာ အေတာ္ 

ျပည့္စုံသည္ဟု ဆုိရမည္။ ေမြးဖြားစဥ္မွာ ေသဆုံးခ်ိန္အထိ ေအာင္ဆန္း ၏ 

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ပံုေဖာ္ထုသြန္းခဲ့ပံုမ်ားကုိ ေတြ႕ရ ေပမည္။ 

မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္ 

ဤ႐ုရွားဘာသာစာအုပ္ကုိ ငွားရမ္းေပးခဲ့ေသာ ဆရာမ ေဒၚခင္ႏွင္းဦးအား 

လည္းေကာင္း၊ ႐ုရွား ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာ သုိ႔ သိလုိသမွ် ျပန္ဆုိေပးေသာ 

႐ုရွား၌ သိပၸံေဒါက္တာဘြဲ႕ (Ph.D) ယူခဲ့ေသာ ဆရာဦးေက်ာ္သိန္းေထြး 

အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ ပါသည္။ 

+++++ 
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PROBLEMS FOR BURMA'S FREEDOMPROBLEMS FOR BURMA'S FREEDOMPROBLEMS FOR BURMA'S FREEDOMPROBLEMS FOR BURMA'S FREEDOM    

Comrades Comrades Comrades Comrades     

We have come here today as delegates of the nation to join in 

this momentous assembly. It is meet that we have gathered like this, 

for this is the one infallible way that mankind in its pristine wisdom has 

taken to itself for the solution of any question before it ever since the 

days of ancient tribal assemblies. It is also appropriate and indeed 

auspicious that we have assembled ourselves at a place hallowed in 

our history. Here, on this height, under whose shadow we are meeting, 

stands the majestic Shwedagon Pagoda  which is the standing 

monument of our nation's labour of love, the shrine and refuge of our 

nation's deathless hopes and boundless inspirations, the gigantic feat 

of human creation chiselled out of hoary legion, reflecting, in its golden 

beauty, mortal man's tireless striving after the infinite and the absolute. 

Here, before us, lines the rolling heath; over its expanse, several years 

ago, great events rumbled loud and long, and scarred its face not too 

gently at times and made it what it has been to this day-a consecrated 

land revered by our nation. Here, great men of our history came in 

days of yore and offered to dedicate themselves to the service of the 
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nation. Here, in short, our history might be said to have germinated as 

it had in the other noted region of our country, Tagaung, and had, 

phoenix-like, resurrections several times again! 

+++++ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးျပႆနာမ်ားဗမာ့လြတ္လပ္ေရးျပႆနာမ်ားဗမာ့လြတ္လပ္ေရးျပႆနာမ်ားဗမာ့လြတ္လပ္ေရးျပႆနာမ်ား    

((((၁၉၄၆၁၉၄၆၁၉၄၆၁၉၄၆----ခု၊ဇန္နခု၊ဇန္နခု၊ဇန္နခု၊ဇန္န၀၀၀၀ါရီလါရီလါရီလါရီလ    ၂၀၂၀၂၀၂၀    ရက္၊ရက္၊ရက္၊ရက္၊    ဖဆပလဖဆပလဖဆပလဖဆပလ    မထမကြန္ဂရက္တြင္မထမကြန္ဂရက္တြင္မထမကြန္ဂရက္တြင္မထမကြန္ဂရက္တြင္    ေျပာၾကားေသာေျပာၾကားေသာေျပာၾကားေသာေျပာၾကားေသာ    

ဥကၠဌမိန္႔ခြန္းဥကၠဌမိန္႔ခြန္းဥကၠဌမိန္႔ခြန္းဥကၠဌမိန္႔ခြန္း)))) 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း    
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ဘာမားခ ဲ်လင္းခ်္ စာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ကူးယူ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စာမွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္၊ 

ေရႊတိဂုံဘုရားအလယ္ပစၥယံတြင္ က်င္းပေသာ ဖဆပလ ပထမ ကြန္ဂရက္ တြင္ 

ေျပာၾကားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းျဖစ္ပါသည္။  

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူ႔မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္လုိ ေရးသားခဲ့သည္ 

ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကပင္ Burma's Challenge by 

Aung San ဆိုၿပီး စာအုပ္ထုတ္ေ၀ ကာ ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွား ခဲ့သည္။ 

ထို 'ဘားမားခ်ဲလင့္ခ်္' စာအုပ္ကုိ ၁၉၆၈မတ္လတြင္ တစ္သက္တာ 

စာေပတုိက္မွ ျပန္လည္ထုတ္ ေ၀ၿပီး အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထြက္ရွိခဲ့၏။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးသားခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာ သုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့သူမွာ (ဦး) 

ျမစိန္ ျဖစ္ပါသည္။  

ထိုဘားမားခ်ဲလင့္ခ်္ စာအုပ္တြင္ ' ေတာ္လွန္ေရး ' (The Resistance 

Movement)၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ ေရး ျပႆနာ မ်ား (Problems for Burma's 

Freedom) ၊ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္အားေ၀ဖန္ေရး (Critique on British-

Imperialism) အိႏၵယျပည္အား ႀကိဳဆိုပါ၏ (welcome-India) အေျခအေန ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ (The situation and tasks) အဂၤလိပ္ျမန္မာ ကျပားမ်ားသို႔ (Au 

address to the anglo –burmans) စေသာ မိန္႔ခြန္း ၆ ပုဒ္ ပါ၀င္ပါသည္။ 

ယခုေဖာ္ျပေသာ မိန္႔ခြန္းစာမွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၂၀ ရက္ေန႔ 

ဖဆပလ ပထမကြန္ဂရက္ တြင္ ေျပာၾကား ေသာ 'ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးျပႆနာမ်ား' 

(Problems for Burma's Freedom) ေခါင္းစီးပါ မိန္႔ခြန္း စာ ျဖစ္ပါသည္။  
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ စာသား 

အနည္းငယ္ကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးထား ပါသည္။  

ရဲေဘာ္တို႔ ... 

ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ဟာ ယေန႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 

အေရးႀကီးေသာ ဤအ စည္းေ၀းႀကီး သ္ုိ႔ စုေ၀းေရာက္ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ယခုလို အစည္းေ၀းတုိင္ပင္လုိ ၾကျခင္း မွာ ေရွးပေ၀ဏီ 

လူမ်ိဳးလုိက္လႊတ္ေတာ္မ်ား က်င္းပခဲ့သည့္ ေခတ္မွစ၍ေတြ႔ႀကံဳရေသာ ျပႆနာ 

မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ဤသုိ႔စည္းေ၀းတုိင္ပင္ၾကျခင္းနည္းသာလွ်င္ 

အမွန္ကန္ဆံုးေသာ နည္း ျဖစ္သည္ ဟု လူသားတစ္ရပ္လံုး၏ အသိဥာဏ္ႏွင့္ 

ယူဆသတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ကၽြ န္ေတာ္ တ္ို႔သည္ ရာဇ၀င္ 

ထင္ရွားသည့္ ဤေနရာတြင္ စုေ၀းမိၾကျခင္းမွာလည္း ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ယုံမွ်မက 

က်က္သေရ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စုံလွပါေပသည္။  

ယခု ကၽြ န္ေတာ္တ္ို႔ စုေ၀းေရျာက္ရတ်ိေနၾကတဲ့ ကုန္းေပၚတြင္ 

တင့္တယ္ေတာ္မူလွေသာ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ရပ္တည္ေတာ္မူ 

ေနသည္ျဖစ္ရာ ဤေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးမွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

ေမတၱာဓာတ္ ကုိ ေမာ္ကြန္းတင္ထားျခင္းျဖစ္၍ ကၽြ န္ေတာ္တ္ို႔ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ 

အဆံုးအမရိွေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတုိင္းအဆမရွိေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မြမ္းမံခိုေအာင္းရာျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ေရွးပေ၀သဏီ က 

လူ႔တည္ေဆာက္မႈ၏ ပကတိစြမ္းအားလည္းျဖစ္၍ လူသ႐ုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  

ယခု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္ရွိ ေျမအျပင္မွာလည္း ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ 
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ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက ႀကီးမားေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာျဖစ္ၿပီး 

ျပင္းထန္ေသာ အမာရြတ္မ်ားျဖင့္ၿပီးသည့္ ေလးစားအပ္ေသာ မြန္ျမတ္ရာ ေျမအျပင္ 

လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤေနရာသုိ႔ပင္ လြန္ေလၿပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ိဳး သည္ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ အျခားဌာနမ်ားက့ဲသိုိ႔ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ သမုိင္းစတင္ေပၚ ေပါက္ခဲ့ ၿပီး အႀကိမ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ 

ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ရာျဖစ္ေပသည္။ 

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီး စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္မွ အစႏွစ္ေပါင္း 

၂၅၀၀၏ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး၏ ရာဇ၀င္ ကားခ်ပ္မ်ား ဖုံးလႊမ္းထားသည့္ 

ျမင့္ျမတ္ေသာဤေနရာ၌ ကၽြ န္ေတာ္တ္ို႔ေရာက္ရွိလာ ၾကခ်ိန္တြင္ မညိႈးႏြမ္း 

ႏုိင္ေသာ သတိ္ရခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကရေပသည္။ သမုိင္း၏ 

မရပ္မနားေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ေထာင္ေပါင္း ေျမာက္ျမား 

လွစြာေသာ ပုဂိဳလ္မ်ား အေၾကာင္း ကုိလည္းေကာင္း၊ သမိုင္း၏ ခိုင္းေစခ်က္အရ 

ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကရသည့္ သူရဲေကာင္းႀကီး တုိ႔၏ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္း ေသာ 

ရဲစြမ္းသတိၱတ္ို႔ႏွင့္ မွတ္တမ္းမက်န္ခဲ့ေတာ့ေသာ စြန္႔လႊတ္မႈတ္ုိ႔ိကုိလည္း ေကာင္း၊ 

သူတ္ုိ႔၏ အဖိုး အထ္ိုက္တန္ဆံုး ျဖစ္သည့္ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ က်န္ခဲ့သည့္ 

အႏုိင္မခံအ႐ႈံးမေပး စိတ္ဓာတ္ တ္ုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ျပန္ေျပာင္း 

သတိရမိၾကေပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဤက်ဆံုး ေလၿပီးသူမ်ားကုိ အ႐ုိအေသ 

အေလးျပဳၾက၍ ကၽြ န္ေတာ္တို္႔သည္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ေခတ္တြင္ သူတ္ုိ႔၏ 

အေမြကုိ ဆက္ခံသူမ်ား အျဖစ္ ထိုက္တန္မႈရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု 
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သစၥာအဓိဌာန္ျပဳ ၾကရပါမည္။ ကၽြ န္ေတာ္ တ္ုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအဓြန္႔ရွည္စြာ 

အခိုင္အမာ ရပ္တည္ေနႏုိင္ရပါမည္။ 

ဤသုိ႔ေသာ ရာဇ၀င္ေနာက္ခံျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ ဤေနရာ၌ စုေ၀း 

ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ စုေ၀းမိၾကျခင္းမွာလည္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ 

မဟုတ္ေတာ့္ပါ။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္မ်ားကလည္း ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ား 

အမ်ားအျပား က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းႀကီး မ်ား ဘာေၾကာင့္ 

က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ယခု အစည္းအေ၀း ႀကီးမ်ားလည္း ဘာေၾကင့္က်င္းပရပါသနည္း။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားနယ္ခ ဲ်႕ 

စနစ္၏ ေျခဖ၀ါးေအာက္သုိ႔ ျပားျပားေမွာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း 

ေျမာက္ျမားစြာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ တည္ေဆာက္မႈစြမ္းပကား မ်ားမွာ ခ်ဳပ္တည္း 

ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲရၿပီး နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ အစီအစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ညိႈးႏြမ္းက်ဳံလီွခ့ဲ 

ၾကရပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ တ္ို႔သည္ ပိုမို္ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ပုိမုိၾကြယ္၀ေသာ၊ 

ပိုမုိျပည့္စုံေသာ၊ လူအားလံုး၏ လြတ္လပ္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘ၀ကုိ မတည္ေဆာက္ 

ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။  

ကၽြ န္ေတာ္တု္ိ႔ႏိုင္ငံသည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ 

တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူသားမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း 

လြတ္လပ္စြာ တည္တ့ံဖြံ႕ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀက္ိဳပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တျဖည္း 

ျဖည္းတစ္စတစ္ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔လႈပ္႐ႈားမႈႀကီးမွာ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ အစြဲအလမ္း 

ႀကီးမႈမ်ား ၾကားမွပင္္ ႀကီးထြား တ္ိုးတက္လာခဲ့ရပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို္႔၏ 

မိဘဘုိးဘြားမ်ားကလည္း ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး 
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အတြက္ တျဖည္းျဖည္းတစ္စတစ္အုပ္ျမစ္ကုိခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတ္ုိ႔ တည္ေဆာက္ 

ခဲ့ ၾကသည့္ အေျခခံေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနၾကသည့္ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔သည္ သူတ္ုိ႔၏ 

အား ထုတ္မႈကုိ အထင္မႀကီး ခ်င္သည့္ သေဘာမ်ား ရွိေကာင္းရွိမည္။ သ္ုိ႔ရာတြင္ 

ဤသ္ုိ႔ျဖစ္ရျခင္းပင္လွ်င္ လြတ္လပ္ေရးတ္ုိက္ပြဲတစ္ပြဲ၊ သမုိင္း၏ ျဖစ္စဥ္၏ 

သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါသည္။  

သမုိင္းဆိုသည္မွာ တစ္ခဏခ်င္းတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္ 

မဟုတ္ဘဲ လူ႔ဘ၀ လူ႔ေဘာင္ တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ သမုိင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ 

ရပ္တည္ခဲ့ၾကရေသာ လူေယာက်္း၊ လူမိန္းမ အလႊြာ အသီးသီး ပါ၀င္သည့္ 

မရပ္မနားေသာတစ္ခဲနက္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးသာျဖစ္ေပသည္။ သမုိ္င္းျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ 

ေျပျပစ္ ေခ်ာေမာသည္ခ်ည္းလည္းမဟုတ္၊ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရး တ္ုိက္ပြဲသည္ ႐ုပ္၀တၳဳ 

အေျခအေနေပးသေလာက္ တစ္တိုင္းလံုးတစ္ျပည္လံုး အေနႏွင့္ပါ ၀င္ဆင္ႏႊ ဲရမည့္ 

တ္ိုက္ပြဲျဖစ္သည္။  

ရည္မွန္းထားေသာ ပန္းတုိင္မေရာက္ေသးမီကာလပတ္လံုး အခက္အခဲ 

ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ႏွင့္ ေတြ႔ေကာင္း ေတြ႔ရဦးမည့္ တ္ိုက္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ လပုိင္း၊ 

ရက္ပုိင္း၊ ႏွစ္ပိုင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသာ ျပႆနာ တစ္ခု မဟုတ္ ဟုု ျမင္ရပါမည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကုိ ဤသ္ုိ႔ျမင္ရပါလွ်င္ ေအာင္ပြဲ ရေသာအခါ၌ 

ထိုေအာင္ပြဲ၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသကို ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ ခ်ည္းယူ၍မျဖစ္၊ သူတ္ို႔ေခတ္တြင္ 

သူတ္ုိ႔နည္း အရ ပါ၀င္ေဆာင္္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ မိဘ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ 
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သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူအားလံုး ကုိလည္း ခြဲေ၀ၾကရလိမ့္မည္ဆုိေသာ အသိရွိလာ 

ႏုိင္ပါသည္။  

သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ပြဲသည္လည္း ရေသးသည္မဟုတ္၊ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ 

ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္းခရီး ကုိ ခ်ီတက္ၾကရဦးမည္။ 

ရဲေဘာ္တ္ုိ႔ကလည္း ထိုပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ကၽြ န္ေတာ္က ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းစြာ  လမ္းျပေခၚေဆာင္သြားရန္ လုိလားၾကသည္။ ရဲေဘာ္တို္႔ 

ကကၽြ န္ေတာ့္အေပၚ ဤသ္ုိ႔ ယံုၾကည္အားထား ၾကသည့္အတြက္ 

ကၽြ န္ေတာ့္အေနႏွင့္ အလြယ္တကူ ေက်းဇူးမတင္ႏုိ္င္ပါ။ ကၽြ န္ေတာ္ သည္ ရဲေဘာ္ 

တ္ုိ႔ကုိ အလ်င္အျမန္တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ လာေစပါမည္ဟူေသာ 

ကတ္ိကိုမ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ကနဦးကပင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပလိုပါသည္။ 

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ တက္ၾကြစြာ ေထာက္ခံပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈမပါဘဲႏွင့္ 

မည္မွ်ႀကီးမား ေသာ ပုဂိဳလ္သည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ သမုိင္းဘီး ကုိလိွမ့္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ 

သမုိင္းတြင္ လူပုဂိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ထင္ရွားေသာ အခန္းက ပါ၀င္ခဲ့ဖူး သည္ကား 

မွန္၏။  

သုိ႔ေသာ္ သမိုင္းဆုိသည္ကုိ လူတစ္စုက ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္သည္ကား 

ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ သမိုင္း ဆုိသည္မွာ မိဘဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္ သမိုင္းေပး 

အေျခအေနမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီ။ 

လူသားတ္ုိ႔တြင္ ရဲစြမ္းသတၱိျပလုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပစြာရွိတက္ေၾကာင္း၊ လူသား 

တ္ုိ႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားတြင္္ ရဲစြမ္းသတိၱရွိသူအား ၾကည္ညိဳကုိးကြယ္ေသာသေဘာ 

ႀကီးမားစြာပါ၀င္ေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ပါသည္။ 
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လူသားတုိ႔သည္ မိမိ္၏ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္သူတစ္ပါး၏ ရဲစြမ္းသတိၱ ကုိမွ ယံု 

ၾကည္မႈမရွိပါလွ်င္လည္း ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရရိွႏုိင္လိမ့္္မည္ 

မဟုတ္သည္ကိုလည္း ကၽြ န္ေတာ္သေဘာေပါက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ ဤရဲစြမ္းသတိၱ ႐ိႈသူကုိ ကိုးကြယ္ တတ္သည့္သေဘာအား 

အလြန္အကၽြ ံမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳၾကရပါမည္။ သ္ုိ႔မဟုတ္ပါက ကၽြ န္ေတာ္ တ္ုိ႔သည္ 

ဘုရားတုမ်ား၊ အေယာင္ေဆာင္ ပညာရွိမ်ားတ္ုိ႔၏ တပည့္မ်ား 

ျဖစ္သြားၾကပါလိမ့္မည္။ ဒုကၡ ႏွင့္ ႁပြန္တီးေသာ ဤကမၻာ တြင္ ဤသုိ႔ေသာ 

ဘုရားတု မ်ားႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္ ပညာရွိမ်ားမွာ လုိသည္ ထက္ ပို၍ရိွေနပါၿပီ။ 

သ္ုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔သည္ အားလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေရးအခင္းအတြက္ 

အားလံုးအတူအကြ ႀကိဳး စား အားထုတ္ ၾကရပါလိမ့္မည္။ ဤနည္းသည္သာလွ်င္ 

ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔၏ သူရဲေကာင္းမ်ားအား အေကာင္းဆံုး ဂုဏ္ျပဳသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ 

ဤနည္းသည္သာလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔၏ ဘ၀လြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ကၽြ န္ေတာ္ 

တ္ုိ႔ ခ်မွတ္ထားေသာ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ 

နည္းျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာတ္ုိ႔ အားလံုးသည္ တစ္ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္သူ၊ 

ေခါင္းေဆာင္မႈစသည့္ တ္ုိ႔ကုိ မေမွ်ာ္္ကိုးရသည့္ အေျခအေန ေရာက္ကာ 

ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔အားလံုးကုိပင္ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ လာသည္အထိ ႀက္ိဳးစား 

အားထုတ္ၾကရလိမ့္မည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔သည္ စစ္မွန္ 

ျပည့္စုံေသာ လြတ္လပ္ေရး အရသာမ်ိဳး ခံစားရန္ ေမွ်ာ္လင္ႏိုင္ေရးအတြက္ 

ေရွးဦးစြာ အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရးကုိ အရယူရန္ က်န္ ပါေသးသည္။ 
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ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔မွာ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းငွာ မရႏိုင္ေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ 

ေဆာင္္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း ကို ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မိဘဘုိးဘြားမ်ားထံမွ အေမြခံ 

ရထားခဲ့ၾကပါၿပီ။ ဤတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ မည္သို္႔ 

ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္နည္း။ ဤပုစၦာကုိမေျဖမီအေျဖကုိရရွိႏုိင္မည့္ လမ္းၫြန္ 

မ်ားကုိ ရွာရန္ သင့္သည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ထင္ျမင္ပါသည္။ လူသားတစ္ရပ္လံုးအား 

ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားမွာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း 

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။  

ပုံသ႑ာန္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲေနေသာ ယေန႔ကမၻာ၏ အေျခအေနမွာ 

ဤအတုိင္း ျဖစ္ေနသည္။ လူမ်ိဳးစုံ၀ါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ သည္လည္းေကာင္း၊ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္လူူမႈေရးသည္ 

လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရား၊ ဓေလ့ထံုးစံတ္ုိ႔သည္ 

လည္းေကာင္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ အခ်င္းအရာတစ္ခု၏ သီးျခားအစိတ္ အပုိင္းမ်ားသာ 

ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ အလံုပိတ္ထားေသာ အခန္းမ်ားထဲတြင္ 

စားေသာက္ေနထိုင္ ေတြးေခၚေန၍မ ျဖစ္ပါ။ ေခတ္ကာလႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ 

ေသာ ပုံေသကားက် အယူအဆတုိ႔ကို တရားေသကိုင္စြဲ ထား၍ မရပါ။  ကၽြ န္ေတာ္ 

တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ယေန႔အထိ လူ႔ဘ၀ႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ အေၾကာင္းကုိ 

ေကာင္းစြာမသိေသးသူ အမ်ားအျပား ရွိၾကပါေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔မွာ 

သိလ်က္ႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ မသိ၍လည္းေကာင္း ညစ္ပတ္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးကုိ 

ဆက္လုပ္လ်က္ရွိၾကပါေသးသည္။  
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သ္ုိ႔ ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးက ညစ္ပတ္သည္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးကုိညစ္ပတ္ေအာင္ 

လုပ္ေနသူမ်ားသည္သာ ညစ္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ ဘာလဲ 

ကၽြ န္ေတာ္တ္ို႔အေနႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ မအပ္ေသာ၊ ကၽြ န္ေတာ္တုိ္႔ 

တ႐ိုတေသ တအ့ံတၾသ ေမာ့၍သာၾကည့္ေနရမည္ျဖစ္ေသာ အခ်င္းအ ရာေလာ။ 

သ္ုိ႔မဟုုတ္ ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ ႏုိင္ငံေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားတို္႔ကုိ လွည့္ပတ္သြားလာကာ 

ယံုလြယ္ တတ္ေသာ ယုံလြယ္တတ္ေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ကုိ ညာ၀ါးေနၾကသည့္ 

သူမ်ားေျပာသလုိ၊ ပုံျပင္မ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား ေျပာျပ႐ုံမွ်ွႏွင့္ အရာခပ္သိမ္း 

ၿပီးၿငိမ္းသည္ဆိုႏုိင္သည့္ အခ်င္းအရာေလာ၊ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မသြားအပ္၊ 

ေရွာင္ရွားႏုိင္က ေရွာင္ရွားအပ္ေသာ အႏၱရာယ္ၿပြမ္းသည့္ နယ္ေျမပင္ ေလာ။  

ကၽြ န္ေတာ္တ္ုိ႔ တစ္ခါက ေျပာခဲ့ၾကသလုိလူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ 

စာေပအေရးမွ်သာ ျဖစ္သေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ အမွန္မွာ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အျမင္တြင္ရိွသည္လည္းမဟုတ္၊ အနိမ့္တြင္ ရွိသည္လည္း 

မဟုတ္၊ မ်က္လွည့္လည္းမဟငုတ္၊ ေဗဒင္ေဟာျခင္းလည္း မဟုတ္၊ အဂိရတ္ 

ပညာလည္း မဟုတ္၊ မသြားအပ္ေသာ အႏၱရာယ္ၿပြန္းသည့္ နယ္ေျမလည္းမဟုတ္၊ 

ကုိယ့္ကိုကိုယ္ အထင္ႀကီးေနရသည့္ အမ်ိဳဳးသားေရးကိစၥလည္း မဟုတ္၊ 

ႏိုင္ငံေရးသည္ အစဥ္သျဖင့္ တ္ိုးတက ္ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီ၇မည္။ အတ္ိုခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆိိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဆို သည္မွာ ရဲေဘာ္တ္ို႔၏ 

ဘ၀ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ႏုိင္ငံေရးဆ္ုိသည္မွာ ရဲေဘာ္ပင္ျဖစ္သည္။  

ေရွးပေ၀ သဏီကပင္ အရစ္တိုတယ္လ္ေျပာခဲ့သလုိ၊ ရဲေဘာ္ႏုိင္ငံေရး 

အေၾကာင္း စဥ္းစားခ်င္မွ စဥ္းစား မည္၊ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးက ရဲေဘာ္အေၾကာင္းကိုိ 
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စဥ္းစားေပလိမ့္္မည္။ သ္ုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးကရဲေဘာ္ကုိ အိမ္မွာလည္းေကာင္း 

တြယ္ကပ္ေနေပလိမ့္မည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရဲေဘာ္သည္ ႏုို္င္ငံေရးကို လုပ္ေန 

ရသည္၊ ကိုင္တြယ္ေနရသည္၊ ႐ုန္းကန္ေနရသည္၊ အလုပ္သမားက 

လုပ္ခအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၍ လယ္သမားက လုပ္ခမ်ားမ်ား လုိခ်င္၍ 

ေကာင္းေကာင္းေနခ်င္သည္။ လယ္သမားက သူ႔ေျမႏွင္ ့ သူ႔ ဘ၀ တုိးတက္ 

ေစခ်င္သည္။ စာေရးစာခ်ီအရာရွိ အရာခံတ္ုိ႔ကလည္း ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖြယ္ 

ေကာင္းေသာ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ိဳးထက္ ပုိမုိခိုင္ၿမဲမႈ၊ ပုိမို္ျပည့္စုံမႈ၊ ပိုမုိလြတ္လပ္မႈကုိ 

သင့္တင့္မွ်တေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို လုိခ်င္သည္။ ဤသ္ုိ႔ျဖင့္ ရဲေဘာ္မွ 

အသက္ရွင္တည္ေနရန္လုိသည္။ အသက္ရွင္တည္ေနႏုိင္ ေရးအတြက္ ႐ုပ္၀တၳဳ 

ပစၥည္းလုိသည္။ ဤသည္ပင္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္သည္။  

ဤသည္ပင္ ရဲေဘာ္၏ဘ၀ ျဖစ္၍ ရဲေဘာ္၏ ဘ၀ေျပာင္းသလုိ၊ 

ႏုိင္ငံေရးကလည္း ေျပာင္းလိုက္သည္။ ရဲေဘာ္တုိ႔ အသက္ရွင္ ေနႏုိင္ေရး၊ 

ပိုမ္ုိေကာင္းမြန္စြာ ေနႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္္လပ္ေရး၊ တစ္ဦးခ်င္း အလုိက္ 

တစ္မ်ိဳးသားလံုးအလုိက္ ဖန္တီးႏုိင္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအတြက္ 

လြတ္လပ္ေရး၊ အျခားသူ ၏ အခြင့္ အေရးကုိ အထိခိုက္ေစဘဲ ရဲေဘာ္တုိ႔ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ႏုိုင္မႈ အတြက္ လြတ္ လပ္ေရးရွိရမည္ဟု 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေျပာဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေ၇း ျဖစ္ သည္။   

သ္ုိ႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥပင္ျဖစ္္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသ့ည္ 

ညစ္ပတ္သည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ အလုပ္မဟုတ္၊ 

ႏုိင္ငံေရးသည္ မ်က္လွည့္လည္း မဟုတ္္။ သဘာ၀၏ အထက္ကလည္း မဟုတ္။ 
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သ္ုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွိတ္ို႔က ဤသ္ုိ႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ မခ်မွတ္ၾက။ သူတုိ႔က 

ႏုိင္ငံေရးသည္ ညစ္ပတ္သည္။ ႏုိင္ငံေရစးသည္ ဘာသာေရးျဖစ္သည္ စသည္ ျဖင့္ 

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အၿမီးအေမာက္ မတည့္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဤစကားကို 'ႏုိင္ဖဲ' သေဘာထားကာ သံုးစြဲ ေနၾက သည္။  

ဤနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု ေခါင္း႐ႈပ္ကုန္ေအာင္၊ တကယ့္ 

ျပႆနာမ်ား ဖုံးကြယ္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတ္ုိ႔နည္းမွာ 

အေခ်ာင္သမားတုိ႔၏ နည္းသာျဖစ္၍၊ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္။ ဘာသာေရး ဆုိုသည္မာွ 

ပုဂၢိိဳလ္တစ္ဦးစီ၊ တစ္ဦးစီ၏ အသိတရားျဖစ္၍၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ လူမႈေရး 

သိပၸံျဖစ္သည္။ လူမႈေရး သိပၸံပညာတစ္ ရပ္အေနႏွင့္ လူပုဂိဳလ္လုိက္သည္ 

လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ႏုိင္ခြင့္ အပါအ၀င္ အျခား အခြင့္အေရးမ်ား ရိွေၾကာင္း၊ 

ႏုိင္ငံေရးက အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ သ္ုိ႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ ပင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

ဘာသာေရး ကုိ စည္းျခားရမည္။ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးသည္ အတူတူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ေရာေထြးပစ္ပါလွ်င္ ဘာသာေရးကုိပင္ 

ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘာသာေရး ဆိုသည္မွာ 

တမလြန္ ဘ၀အက်ဳိးအတြက္ သည္ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရး 

အသိုင္းအဝုိင္းျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝအေရးတုိ႔ႏွင့္ သာမန္အားျဖင့္ 

မသက္ဆိုင္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာကား ပုထုဇဥ္ တို႔၏ သိပၸံပညာရပ္ျဖစ္သည္။ 

လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္ျမင္သေလာက္မွာ လူမႈေရးေဗဒသည္ 

ဘာသာေရး ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈရွိစရာ မလုိ၊ ရွိလည္းမရွိ။ ဘာသာေရး၏ 
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ေမတၱာတရား၊ သစၥာတရား၊ သမာအာဇီဝတရားမ်ားကုိ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားမည္ 

ဆုိလွ်င္ ဤတရားတုိ႔မွာ စိတၱဇ ဆန္သည္ဆုိေစကာမူ လူမႈေရးအရ 

တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ ဤတရားတို႔က လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘာမွ 

အႏၱရာယ္ မေပးႏိုင္။ သုိ႔ေသာ္ လူမ်ား႐ိ္ုေသကုိင္း႐ႈိင္း သည့္ ဘာသာေရးအေရၿခံဳ 

ဘာသာေရး အမည္ခံ၍ အယူသည္းမႈ၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းမဲ့မႈ၊ လူလူခ်င္း ေသြးစုပ္ 

ခ်ယ္လွယ္မႈ ႏွင့္ အျခားမတရားမႈတစ္ခုခုကုိ ျပဳလာေသာအခါ ထိုအခ်င္းအရာကုိ 

ဥေပကၡာျပဳမထားႏုိင္ ေတာ့ေပ။ 

 ဘာသာေရးဆရာႀကီးမ်ားက ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေခ်ာက္လွန္႔ 

ေနၾကသည့္ၾကားမွပင္ လူမႈေရးသမုိင္း၏ သစၥာ ရွိေသာ တပည့္မ်ားျဖစ္သည့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ ထုိအခ်င္းအရာတုိ႔ကုိ ရပ္တန္႔ ေစရမည္။ လူသား တုိ႔အား 

အႏၱရာယ္မ်ားေစေသာ ဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္မလာေစရေပ။ ဤသည္မွာ လူမႈေရး 

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြ န္ေတာ္၏တရားသစ္မဟုတ္ပါ။ ဤတရားကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ရာဇဝင္တြင္ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္သည့္ အေနာ္ရထားမင္းက တင္းက်ပ္စြာ 

က်င့္သုံးခဲ့ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သမုိင္း၌ တုိးတက္ခဲ့မႈတို႔မွာ အေနာ္ရထာမင္း 

၏အျပဳအမူေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္မွာ ဘာသာေရးဆုိသည္မွ အပ 

ဘာသာဆရာ တို႔၏ အတတ္ပညာဆုိသည္မွာရွိေၾကာင္း သမုိင္းကျပပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ လူမႈကိစၥတုိ႔၌ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီခဲ့သည္မွာ ဘာသာဆရာတို႔၏ 

အတတ္ပညာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးေၾကာင့္ မဟုတ္သည္ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္၍ 

ရေပသည္။ ဘာသာဆရာတုိ႔၏ အတတ္ပညာဆိုသည္မွာ ဘာသာေရး က 

ဘယ္ေသာအခါ မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္မဟုတ္ဟု ဤေနရာ၌ ၫႊန္ျပရန္လုိသည္။  
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သုိ႔ေသာ္ သမုိင္းကုိ ေလ့ လာခဲ့သူမ်ားအျဖစ္ ဘာသာတိုင္းႏွင့္အတူ 

ဘာသာဆရာမ်ားလည္း အၿမဲ ေပၚေပါက္လာတတ္ေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဘုရင္ဂ်ီရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧကရာဇ္မ်ား၏ ရန္ပြဲမ်ားသည္ 

လည္းေကာင္း၊ အရည္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အေနာ္ရထာ ၏ ရန္ပြဲမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ 

"ကုန္သြယ္ေရး"ႏွင့္ "အလံ" သည္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္အေနာက္မွ လိုက္လာ 

ေလ့ရွိသည္ ဆိုေသာ ဆုိ႐ိုးစကားသည္လည္းေကာင္း ဘာသာတရားတိုင္းႏွင့္ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ အခ်ိန္အခါမေရြး ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ ဘာသာတိုင္း၏အညစ္ 

အေၾကးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘာသာဆရာတုိ႔၏အတတ္ပညာတည္ရွိေနေၾကာင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ နာက်ည္း စြာ သတိေပးလ်က္ ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘာသာဆရာတို႔ႏွင့္ ဘာသာဆရာ အတတ္ပညာကုိ 

ခြဲျခားရမည္။ ဘာသာဆရာ အတတ္ပညာအေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္တုိ႔မွာ 

ဘာသာဆရာ တုိ႔ႏွင့္မဆိုင္။  

ကၽြ န္ေတာ္တို႔အဖို႔မွာကား ဘာသာဆရာတုိ႔သည္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သမုိင္း 

တြင္ ဖ်က္ဆီးမပစ္ႏုိင္ေတာ့ေသာ ေကာင္းသည့္ အမွတ္အသားမ်ား 

ခ်န္ထားခဲ့ေပသည္။ ေရွးယခင္က တစ္မ်ဳိးသားလုံးအား ပညာ သင္ၾကားေရး 

တည္းဟူေသာ လူမႈေရးတာဝန္တစ္ရပ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမွာ ဘာသာဆရာတုိ႔ 

ျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေတာရပ္ေန ျပည္သူမ်ား ယေန႔ပညာရေနၾကျခင္း၊ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေနျခင္းမွာ 

ဘာသာဆရာမ်ား တာဝန္ယူမႈေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ 

ပိုမုိႂကြယ္ဝေအာင္ ဘာသာဆရာတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ 
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ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သမွ်ႏွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးဆဲမ်ား အတြက္ ဘာသာဆရာတုိ႔ကုိ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ 

အူလႈိက္အသည္းလႈိက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ လူအမ်ားစုႀကီးကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ 

ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကုိ ေျပာရမည္ ဆုိလွ်င္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကုိ 

ထိခုိက္ရန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာသည္ ေရွးပေဝဏီမွစ၍ ျဖည့္စြက္ 

ခဲ့ၾကသည့္ ေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္းေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိသာ သန္႔စင္ေအာင္ 

ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မည္ ဆုိပါက ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ 

အဘိဓမၼာ တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ သည့္ အလားအလာမ်ားရွိေလသည္။  

သုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြ န္ေတာ္ ဗုဒၶဘာသာ၏သံဃာေတာ္မ်ားကုိ တစ္ခု   အထူး 

ေလွ်ာက္ထားလုိပါသည္။ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ား ဘုရား... 

အရွင္ျမတ္တုိ႔သည္ ကမာၻေပၚ၌ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဘာသာတရား တစ္ခု၏ 

အေမြခံမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ ကုိ သန္႔စင္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္၍ ကမာၻတစ္ဝန္း သာသနာျပဳေတာ္မူၾကၿပီး ေမတၱာတရား 

ေစတနာတရား တုိ႔ကုိ လူသားတစ္ရပ္လုံးအား ကာလဆံုး အထိ ေဟာၾကားေတာ္ 

မူၾကပါ။ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ား ဘုရား... တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ အရွင္ဘုရား 

တုိ႔အား ေမတၱာတရား ေစတနာတရား ပြားမ်ားေစသူမ်ား အျဖစ္ အသက္ထက္ဆုံး 

ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါမည္။  

တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ အရွင္ဘုရားတို႔ေဟာေျပာ သည့္ ေမတၱာတရား၊ 

ေစတနာတရားကုိ  တစ္မ်ဳိးသားလုံး အတြက္သာမက ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ လူသား 
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အားလုံးအတြက္ပါ လိုက္နာက်င့္သုံးပါမည္။ ဤတရားမ်ဳိး တုိ႔သည္သာလွ်င္လည္း 

တပည့္ေတာ္တို႔တိုင္း ျပည္၌ ယေန႔အထိ အလြန္လုိအပ္ေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

တပည့္ေတာ္တုိ႔စြမ္းအားရွိသမွ် အရွင္ ဘုရားတုိ႔အား ကူညီေထာက္ပံ့ပါမည္။ 

သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ ဘုရား...။ ကမာၻ႕သမုိင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္ အရွင္ဘုရားတို႔တြင္ 

ႀကီးမားေသာအခန္းက႑ရွိပါသည္။ အရွင္ဘုရား တုိ႔ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလွ်င္ 

လူသားတစ္ရပ္လုံးက အရွင္ဘုရားတုိ႔အား ေခတ္အဆက္ဆက္ ၾကည္ညဳိ 

ကုိးကြယ္ၾကပါလိမ့္မည္။  

ဤ သည္ပင္လွ်င္ အရွင္ဘုရားတို႔၏ဘာသာတရားက အရွင္ဘုရားတုိ႔ 

အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္တာဝန္ျဖစ္၍ အရွင္ဘုရားတုိ႔၏တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး 

အတြက္လည္း ဤသုိ႔ေသာ "ႏိုင္ငံေရး"လုပ္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္၊ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ 

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ ျပည္သူမ်ားအၾကား ႂကြသြားေတာ္မူၾက၍ 

ညီၫႊတ္ျခင္းတရား၊ ေမတၱာတရားတို႔ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူၾကပါ။ တိုင္းျပည္ 

တစ္ဝန္း လွည္းေနေလွေအာင္း  ျမင္းေစာင္းမက်န္ မြန္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္မႈ 

အေၾကာင္း၊ ကုိးကြယ္မႈတြင္ လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး 

တရားဓမၼေဟာၾကားမႈတြင္ လြတ္လပ္ေရး၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရမႈ အသိဉာဏ္ 

ကင္းမဲ့ေနရမႈ အယူသည္းမႈစသည္တို႔မွ လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္းတုိ႔ကို 

ေဟာၾကားေတာ္ မူၾကပါ။ ျပည္သူမ်ားအား ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္ အားကုိးလာေအာင္၊ 

စိတ္ေရာ႐ုပ္ပါ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္လာေအာင္ ေဟာၾကား 

ေတာ္မူၾကပါ။ ဤတာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားမြန္ျမတ္ေသာ တာဝန္မ်ား 

အရွင္ဘုရားတုိ႔ထံတြင္ က်န္ရွိပါသည္။ ဤ တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ 
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ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူႏုိင္ၾကပါမည္လား။ အေျဖမွာ အရွင္ဘုရားတို႔ လက္တြင္သာ 

ရွိပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ ျပန္ဆက္ပါမည္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေျပာလို႔ 

မဆုံးေသးပါ။ အမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိသည္မွာအဆုံးမရွိပါ။ 

ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေနရသည့္ သံသရာပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အဆံုးမရွိ တဝဲလည္လည္ လည္ပတ္ေနေသာ အက်ဳိးႏွင့္အေၾကာင္း၊ 

အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္တို႔၏သံသရာႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ 

ႏုိင္ငံေရးတြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အဖုိ႔ ဘာအ ေၾကာင္း၊ ဘာအက်ဳိး၊ ဘာအတိတ္၊ 

ဘာပစၥဳပၸန္၊ ဘာအနာဂတ္ရွိေနပါသလဲ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔မွာ စစ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကရ 

သည္။ ဤစစ္ပြဲတုိ႔၏အေၾကာင္းက ဘာလဲ၊ အက်ဳိးက ဘာလဲ၊ 

ဒါေတြကုိစစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါစို႔။ 

မၾကာေသးမီကာလအထိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပည္ကိုေတာင္ ခ်မ္းသာ 

မေပးေသာ မုန္တိုင္းကမာၻထဲတြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေနခဲ့ရသည္။ ဤသည္၏ 

အေၾကာင္းက ဘာလဲ၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ 

ျဖစ္ရသလဲ၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒဆုိတာ ဘာလဲ။ ဖက္ဆစ္ဝါဒဆုိသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ 

ဂ်ာမနီ ျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္၍ အီတလီအဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္ထားကာ 

ဂ်ပန္က ကူးယူခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ အထိ (ကၽြ န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အပါအဝင္) 

ကမာၻ႕အႏွံ႔အျပားမွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ကမာၻက ေတြ႕ဖူးသမွ်တြင္ 

အဆုိးဝါးဆံုးျဖစ္သည့္ အရင္းရွင္ဝါဒ၏ရလဒ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  
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ဖက္ဆစ္ဝါဒသည္ အေဖာက္ ျပန္ဆုံးေသာ စစ္ဝါဒ၊ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွင့္ 

ဘ႑ာအရင္းအႏွီး၏စိုးမိုးမႈျဖစ္သည္။ လူသားတုိ႔ႏွင့္သမုိင္းအတြက္ ဤမွ်ေလာက္ 

ဆိုးဝါးလွေသာဝါဒ ဘယ္လုိေပၚေပါက္လာပါသလဲ။ အေျဖမွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ 

နိယာမတုိ႔တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အရင္းရွင္စနစ္သည္ ပရမ္းပတာ 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၎မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္ သည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို မညီမွ် 

ခြဲေဝမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံသည္ျဖစ္ရာ သူဖန္တီးသည့္ ျပႆနာ ကို သူမရွင္း 

ႏုိင္ျဖစ္လာေတာ့သည္။ သို႔မေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲ လူလူခ်င္း၊ လူမ်ဳိးလူမ်ဳိးခ်င္း၊ တိုင္းျပည္ 

တိုင္းျပည္ခ်င္း ရင္ ၾကားေစ့၍မရႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ 

ဤပဋိပကၡမႈတုိ႔သည္လည္း အရွင္းရင္စနစ္ မွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ 

အျမတ္ရလိုေဇာ၊ ေလာဘေဇာ၊ မုန္တီးစိတ္ စသည့္ သေဘာ တို႔ေၾကာင့္ 

တစ္ေၾကာင္း အရင္းရွင္စနစ္မွပင္ ပံုသြင္းလုိက္သည့္ သိပၸံတည္းဟူေသာ 

ပညာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ႀကီးမားစြာ နက္ ႐ႈိင္းက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ေလသည္။  

အရင္းရွင္စနစ္၏ပဋိပကၡ အက်ပ္အတည္းတို႔ ပိုမုိ၍နက္႐ႈိင္းလာသည္ႏွင့္ 

အမွ် အရင္းရွင္စနစ္သည္ ပို၍ဂမူး႐ွဴးထုိးျဖစ္လာကာ ပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ 

လိမ္လည္လွည့္စားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မုိက္မဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ လာခဲ့ရေလသည္။ 

သူဖန္တီးလုိက္ေသာ "ကုန္ပစၥည္းပိုမိုထုတ္လုပ္မႈ" အက်ပ္အတည္းကုိ 

မေျဖရွင္းႏုိင္ ေတာ့ေသာ အရင္းရွင္ႏုိင္ေတာ့ေသာ အရင္းရွင္စနစ္သည္ ကုန္ပစၥည္း 

မ်ား၊ စက္ကိရိယာ မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လာသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား 

ပို၍ေသြးစုပ္လာသည္။ ျပည္ တြင္းေစ်းကြက္မ်ား အပူတျပင္း ရွာလာသည္။ 
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ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ား၊ ကိုလုိနီမ်ားကို ကမန္းကတန္းရွာ လာသည္။ အျမတ္ 

အစြန္း ပို၍ပို၍လိုခ်င္လာေလေလ၊ နည္း၍နည္း၍ရေလေလျဖစ္လာသည္။  

သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္တြင္းမွ အရင္းရွင္အခ်င္းခ်င္းသည္လည္းေကာင္း၊ 

တစ္တိုင္းျပည္ႏွင့္ တစ္တိုင္းျပည္သည္ လည္းေကာင္း၊ အကန္႔အသတ္မရိွ 

ယွဥ္ၿပဳိင္လာၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ တစ္စတစ္စ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး သတ္၍ 

တိုင္းျပည္အလုိက္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္ခ်င္းေပါင္း၍လည္းေကာင္း "ထရပ္စ္"၊ 

"ကာတယ္" အစရွိ သည့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္လာၾကသည္။ 

ဤလုပ္ငန္းမ်ားက တစ္ဖန္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ကို အျပင္းအထန္လုပ္လာၾကျပန္ၿပီး 

စားက်က္သစ္ နယ္ေျမသစ္တုိ႔ကုိရွာျခင္း၊ စားက်က္ေဟာင္း နယ္ေျမ ေဟာင္းတုိ႔ကုိ 

ပိုမုိရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ေသြးစုပ္ျခင္းျပဳလာရာ ေနာက္ဆုံး၍ အရင္းရွင္ႏွင့္ 

အလုပ္သ မား၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ၊ နယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုိလုိနီႏုိင္ငံတို႔သည္ 

ႀကီးစြာေသာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာ ၾကလ်က္၊ ေဒသအလိုက္ စစ္တို႔မွအစျပဳလ်က္ 

တစ္ကမာၻလုံးသို႔ ကူးစက္လာကာ အရင္းရွင္စနစ္၏အ ေျခခံအုတ္ျမစ္ ကိုပါ 

ထိပါးလာေလသည္။  

ဤသည္မွအၾကမ္းအားျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္၏ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဆုိင္ရာ နိယာမပင္ 

ျဖစ္သည္။ ဤနိယာမတုိ႔မွာ သူတို႔၏ သဘာဝႏွင့္ ယုတိၱအရပင္ 

အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားဆီသုိ႔ဦးတည္လ်က္ရွိရာ ဤကမာၻေျမေပၚတြင္ 

အရင္းရွင္ စနစ္တည္ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံးသမုိင္း ၏ယုတၱိက်ေသာ 

ဂီတသံကုိနာခံလ်က္ သူ႔ကိုယ္သူ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ဘဝကုိ မေျပာင္းလဲေသးသမွ် 

ကာ လပတ္လုံး ဤအတိုင္းပင္ ဦးတည္ေနမည္ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
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အရင္းရွင္ေလာကသည္ ဤအမႈကုိ မလုိလား။ သို႔ျဖစ္၍ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ 

သူ႔ကုိယ္သူ က်ားကန္ထားေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ "ဘ႑ာအရင္း" တည္းဟူေသာ 

အခ်င္းအရာကုိပင္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ဖက္ဆစ္စနစ္တည္းဟူေသာ အသြင္သစ္ 

ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေပၚထြက္လာေလသည္။  

သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာဝတၳဳ၏မ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုသာျဖစ္သည့္ 

ဖက္ဆစ္စနစ္ႏွင့္ နယ္ခ ဲ်႕ စနစ္ သည္ ယခု ၿပီးဆုံးသြားသည့္ ကမာၻစစ္တြင္ 

ဘာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း အ တိုက္အခံျပဳခဲ့ၾကပါသလဲ၊ အေျဖကုိ အရင္းရွင္ စနစ္ 

ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၏ယုတၱိတြင္ပင္ ေတြ႕ရျပန္သည္။ သမုိင္းဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦး 

တစ္ေယာက္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္စု၏ေစတနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 

သည္မဟုတ္ဘဲ သမုိင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တည္း ဟူေသာ သံမဏိနိယာမမ်ား 

အတိုင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ သည္။  

ဤနိယာမမ်ား၏အညႇာအတင္းမဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ယခု 

ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း၏အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားက ထင္ရွားစြာသာဓကျပသေနသည္။ 

အစပထမ၌ၿဗိတိန္ျပည္၊ ျပင္သစ္ျပည္ႏွင့္ အျခားတိုင္း ျပည္တုိ႔မွ နယ္ခ်႕ဲ 

အသိုင္းအဝိုင္းတုိ႔က ဖက္ဆစ္စနစ္တည္းဟူေသာ သူတို႔၏ညီအစ္ကုိ 

ဝမ္းကြဲကေလးကို ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ ေပးခဲ့ပံုကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 

ဥပမာဆုိလွ်င္ ၿဗိတိန္ျပည္ရွိ ျမဴနစ္အုပ္စု သည္ အက္ဘီစီနီယာႏွင့္ မန္ခ်ဴးရီးယား 

မုဒိမ္းက်င့္ခံလိုက္ရျခင္း၊ ဖက္ဆစ္စနစ္ စပိန္ျပည္၊ ဂ်ာမနီျပည္ ဥေရာပႏွင့္ 

ကမာၻတြင္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ျခင္းတို႔အတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား တာဝန္ရွိသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ အေရွ႕ဘက္တြင္လည္း နယ္ခ ဲ်႕စနစ္၏အုပ္စိုးသူ 
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အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား သည္ပင္လွ်င္ ဂ်ပန္စစ္ဝါဒကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ 

ေျမႇာက္ပင့္ေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ဤေဖာက္ျပန္ေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ေပၚထြက္ 

လာေနဆဲ ျဖစ္ေသာသမုိင္းအရ တိုးတက္ေသာ ဖရင္ကင္စတိန္သတၱဝါႀကီးက 

သူတုိ႔ကို ျပန္ ရန္မူကာ သူတို႔လည္မ်ဳိႏွင့္ ကမာၻ႔လည္မ်ဳိ ကုိညႇစ္ရန္ 

ၿခိမ္းေျခာက္ေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ သမုိင္း၏သံ မဏိနိယာမ၏ 

ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖက္ဆစ္စနစ္ ကို ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ရေလေတာ့သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္သည့္ တုိင္ေအာင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၊ တ႐ုတ္ျပည္ ႏွင့္အျခားဒီမိုကေရစီ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သမုိင္းအရ တိုးတက္ေအာင္ အင္အားစု မ်ားႏွင့္ 

မဟာမိတ္ျပဳရမည္ကို ေသလုေအာင္ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ ပထမပုိင္း၌ 

စိတ္မပါတပါ  တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အျမင္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအျပစ္ဒဏ္အတြက္လည္း သူတုိ႔ပင္ အႀကီးအက်ယ္ ခံခဲ့ရသည္။  

ဥေရာပတိုက္တစ္ဝွန္းႏွင့္ အာရွတိုက္၌ ဖက္ဆစ္တို႔ ပထမပုိင္းတြင္ 

လွ်ပ္ျပက္သည့္ပမာ တိုက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ ၎တို႔၏မုိက္မဲေသာ 

အျပဳအမူ တုိ႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္တြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ သည္ 

ဗမာျပည္သူတုိ႔ကုိ တိုင္ပင္ျခင္းလုံးဝမ ျပဳဘဲ၊ တိုင္းျပည္ကုိ ခုခံကာကြယ္ရန္ 

လည္းဂ႐ုမျပဳဘဲ၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ လည္း 

မျပဳလုပ္ဘဲ စစ္ပြဲဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာကာ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ 

ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တစ္ၿပဳိင္ နက္ထဲမွာပင္ ဗမာျပည္သူ လူထု အား 

စစ္တုိက္ရက်ဳိးနပ္ေစရမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမေပးခဲ့ဘဲ ေရွးမ ဆြကပင္ 
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အတၱလႏၱိတ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားစာခ်ဳပ္တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စစ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ရြည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အိႏၵိယျပည္၊ ဗမာျပည္စသည့္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္နယ္တုိ႔ႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ေစရ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။  

ပထမပိုင္းတြင္ ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ ဤသုိ႔ု တိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ 

စစ္႐ႈံးမတတ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမုိင္း၏ အင္အားစုမ်ားက နယ္ခ်ဲ႕သမား 

တုိ႔၏ ဆႏၵထက္အင္အားပိုမို ႀကီးမားခဲ့ေလသည္။ သူတုိ႔သည္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ 

ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳခဲ့ၾကရေတာ့ သည္။ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ဂ်ပန္စစ္ဝါဒီကုိ 

တစ္ဦးတည္း ခုခံတိုက္ခုိက္ေနခ့ဲရေသာ တ႐ုတ္ကို အကူအညီ ေပးရ 

ေလေတာ့သည္။ သူတုိ႔သည္ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔လည္း ပို၍ပို၍ခ်ဥ္းကပ္ 

လာရေလေတာ့ သည္။ ကမာၻေပၚရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 

ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ဖဝါးေအာက္ေရာက္ေန ရေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ 

ပို၍ စည္း႐ံုး လာရေလေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ စိတ္မပါေသာ္လည္း သူတို႔ 

တိုင္းျပည္ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ႏွင့္ 

မဟာမိတ္ျပဳရေလေတာ့သည္။  

ဤသုိ႔အား ျဖင့္ ကမာၻ႔ျပည္သူလူထုအား အခြင့္အေရးအနည္းငယ္စီ 

လီၤ၍ေပးရင္း သူတုိ႔၏ ေထာက္ခံကူညီမႈ ကုိ ရယူကာ စစ္တုိက္ခုိက္ခ့ဲ 

ၾကရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႕သမား က 

လိုက္ေလ်ာေပးကမ္းခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးဆိုသည့္ အခ်က္မဟုတ္ဘဲ 

အေျခအေန၏ သံမဏိယုတၱိအရ ျပည္သူ လူထုကိုခ်ဥ္းကပ္၍ ဖက္ဆစ္တို႔ 
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စတင္ေမႊးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲကုိ တိုက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ အေျခအေနကုိပါ 

အားနည္းေစခဲ့ရၿပီး၊ ကမာၻတစ္ဝွန္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ တုိးတက္လႈပ္ရွားမႈတုိ႔မွာမူ 

မ်ား စြာအင္အားႀကီးထြားလာခဲ့ၾကၿပီး ေနရာမ်ားစြာတုိ႔၌ သူတုိ႔ခ်ည္းအားျဖင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အရယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ဆိုေသာ အခ်က္သာျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဤသုိ႔ေသာ ျမင္ကြင္းႀကီး 

ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္စနစ္သည္ စစ္ေရးအရသာ က်ဆုံးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ 

အျမစ္ႏွင့္တကြ အသက္ရွင္ လ်က္ရွိေသးသည္ ဆုိသည္ကားမွန္၏။  

အနည္းဆုံး စပိန္ျပည္တစ္ျပည္တြင္ ဖက္ဆစ္စနစ္ သည္ 

တကယ့္ႀကီးမားထြားႀကဳိင္းစြာ တည္ရွိေနေသးသည္ကုိ ျမင္ေနရေသးသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္း ျပည္မ်ားတြင္လည္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၿခံဳခုိတုိက္ခုိက္ၾကရန္ 

ေခ်ာင္းေျမာင္းေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသးသည္ ကုိလည္း ေတြ႕ေနရေသးသည္ 

ဒီမိုကေရစီဝါဒ၏ေမြးရာျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္ျပည္မွာပင္ ဆာေအာ့စဝါလ္ 

ေမာ္စလီဦးေဆာင္ေသာ ဖက္ဆစ္ဝါဒကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသိုင္းအဝုိင္းအခ်ဳိ႕က 

အ႐ိုအေသ ေပးဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ထရပ္စ္မ်ား၊ ကာတယ္မ်ားတြင္ ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ 

ေတြ႕ျမင္ေနရေသးသည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ သိန္းေပါင္းေျမာက္ျမား စြာေသာ 

လူညဳိလူမဲတုိ႔အား ကၽြ န္ျပဳထားေသးရာတြင္လည္း ဖက္ဆစ္စနစ္ကို 

ေတြ႕ျမင္ေနရေသးသည္။ ဤအျမစ္မ်ားကုိ လုံးဝမသုတ္သင္ႏုိင္ေသးသမွ် 

ကာလပတ္လုံး ကမာၻႀကီးသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ သူမ်ားကအဘက္ဘက္တြင္ 
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တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနထိုင္ၾကရာ ကမာၻႀကီးမ 

ျဖစ္ေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္မီးႀကီး၏ျပာပံုမွ ေန၍ခိုင္ၿမဲေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါ ၿပီဟု မဆုိႏုိင္ေသးေပ။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ရွိသည္ကား 

မွန္ပါသည္။  

ကုလသမဂၢ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ခ်ီးက်ဴးေလာက္သည္မွာ 

မွန္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ထက္ 

ပိုမုိအင္အားေကာင္းေသာ စက္ယႏၱရားမ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္ကား 

မွန္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ ေပါင္းစံု လက္နက္ကိုင္တပ္တစ္တပ္ရွိ႐ံုမက ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ 

ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ ပါဝင္ ၾကျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ထိေရာက္ေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ကား မွန္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ 

ႀကီးငါးႀကီးတြင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ကား မွန္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ 

ဘရက္တန္ဝဒ္ကြန္ဖရင့္တြင္ ဆုံးျဖတ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ကမာၻ႔ 

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာ 

ေရးတံတိုင္းမ်ားကို ၿဖဳိခ်ရန္ႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္ 

လမ္းခင္းထားၿပီးျဖစ္ သည္ကား မွန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ ကုိ 

စိတ္အားထက္သန္စြာေထာက္ခံသူတို႔သည္ပင္လွ်င္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ 

ယေန႔လူသား တို႔ ထုိထက္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကေတာ့ၿပီဟု မေျပာႏုိင္ေသးေပ။ 

စစ္ႏုိင္ေသာႏုိင္ငံမ်ားက သိမ္းပိုက္ လုိက္ေသာ ကုိလုိနီႏုိင္ငံ အေဟာင္းမ်ား၏ 

ျပႆနာကုိ ေမ့ထားၾက ေသးသည္။  

သူတုိ႔၏ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးေရွ႕ေနမ်ားမွာ ဝိုးတုိးဝါးတားပင္ရွိေသးသည္။ 
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ကၽြ န္ေတာ့္မွာ အျပစ္ျမင္လုိေသာ စိတ္ထားမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ 

ပထမကမာၻစစ္ပြဲအၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ၿဗိတိသွ်သမုိင္းဆရာတစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရပါ လိမ့္မည္။ 

သူ႔မွတ္ခ်က္မွာ "အျဖစ္အပ်က္မ်ား ခန္႔ျငားသေလာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 

မခန္႔ျငားၾကေသး။ သူတို႔သည္မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

သူတုိ႔တုိင္းျပည္ရွိ လူနီမ်ားႏွင့္ ကပၸလီမ်ား ပတ္သက္၍ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

အေျခခံမူကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့ၾကေသာ အေမရိကန္စိတ္ဝါဒသမားတို႔သည္ 

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ား ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္မိၿပီဆုိကာ အိႏၵိယျပည္ ႏွင့္ အီဂ်စ္ျပည္တုိ႔မွ ဆုတ္ခြာေပးရန္ 

မရည္ရြယ္ေသာ အဂၤလိပ္စိတ္ဝါဒသမားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီ။ လူ႔သဘာဝ မွာ 

မဟန္ေတာ့ၿပီဟု အမ်ားကယူဆေနၾကၿပီ။ ဒီမိုကေရစီကုိ ဥေရာပတြင္ လုံၿခဳံစြာမထူ 

ေထာင္ႏုိင္ေသး။ ေအာင္ပြဲ၏ေတာက္ပမႈျဖင့္ ဝမ္းသာရႊင္လန္းျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 

စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈ၊ မေက် နပ္မႈ တုိ႔က ဖံုးကြယ္ပစ္ခဲ့ေလၿပီ... "။ 

ကုလသမဂၢကုိအစျပဳ၍ ေကာင္းေသာအဆုံးသုိ႔ေရာက္ေအာင္ 

ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တို႔တြင္ ဧရာမတာဝန္မ်ားရွိရာ 

ကမာၻ႔လူသား အမ်ားစုႀကီး၏ ယုံၾကည္အားထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေပးရန္ 

ဤတိုင္းျပည္မ်ားကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္သူတို႔သည္ 

မတြန္႔မဆုတ္ေသာ ဇြဲသတၱိျဖင့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္္ခဲ့ျခင္း၊ စီမံကိန္း 

စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း၊ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ သူတုိ႔ ဘာသာပင္ 

ဖက္ဆစ္တုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္သုတ္သင္ခဲ့ရလင့္ကစား ဖက္ဆစ္မ်ား က်ဆုံး 
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သြားေရးအတြက္ အားေပးခဲ့ျခင္းကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မ်ားစြာ 

အားတက္ခဲ့ပါသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ အဖႏုိင္ငံေတာ္၏ အင္အား ႀကီးမားမႈ ကိုလည္း 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္သက္၍ ဥေရာပတိုက္၌ ဖက္ဆစ္စနစ္ ကုိ က်ဆုံးေအာင္ 

တိုက္ခုိက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အခန္းကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အသိအမွတ္ 

ျပဳပါသည္။  

ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ကုိလုိနီျပည္သူတုိ႔ဘက္မွ ဤဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတာ္က ရပ္တည္ခဲ့ပံုကုိလည္း 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ စြဲၿမဲစြာမွတ္သားမိပါသည္။ အလားတူစြာပင ္ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု၏ ထုတ္လုပ္စြမ္းအားႀကီးမားပံု၊ ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ ထိေရာက္စြာ 

တိုက္ခုိက္ႏုိင္ပံုကုိလည္း အံ့ၾသ၍ ဖက္ဆစ္စစ္ပြဲတြင္ အစြမ္းကုန္ပါဝင္ေရးအတြက္ 

ဥေရာပႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတုိ႔ကုိ စစ္တပ္အင္အား ေျမာက္ျမားစြာ 

ပို႔လႊတ္သည္ကိုလည္း အထူးသေဘာက်ပါသည္။ အတၱလႏိၱတ္ စာခ်ဳပ္ကုိ 

ကြယ္လြန္သြားသည့္ သမၼတ႐ုစ္စ္ဗဲ့ အဓိပၸာယ္ျပန္ပံုအရႏွင့္ သမၼတထ႐ူးမင္း၏ 

ႏုိင္ငံျခား ေရးဝါဒ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္အရ ကမာၻေပၚရွိ ႏုိင္ငံအားလုံး၏လြတ္လပ္မႈကို 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဤကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ရည္ရြယ္သည္ 

ဆုိေသာေၾကာင့္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မ်ားစြာ စိတ္အား တက္ ပါသည္။  

ကမာၻ႔ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးႏွင့္တကြ သူ၏သမုိင္းဝင္ 

ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္၊ ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆင္၊ 

အီဘရာဟင္လင္ကြန္း၊ သမၼတ႐ုစ္စ္ဗဲ့တုိ႔က ကမာၻ႔လြတ္လပ္မႈအတြက္ 

အေထာက္အကူ ေပးခဲ့သည္ကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔မ်ားစြာ အားရဝမ္းသာ 
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ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြ န္ ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္မွာ သမၼတလင္ကြန္း၏ "ျပည္သူမ်ား၏ 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔အစိုးရ" ဆုိေသာ စကားကုိပင္ ေကာင္းစြာ 

နားလည္ေနၾကပါၿပီ။ ေနာက္ဆုံးပိတ္အေနႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ 

အင္အားႀကီးမားသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကၿပီးခ့ဲသည့္ 

ဆယ္ႏွစ္အတြင္း သမုိင္းတြင္မည့္ျဖစ္ရပ္တုိ႔ တြင္ ၎၏ အင္အားႀကီးမားမႈကုိ 

ျပသႏုိင္သည့္အတြက္လည္း အထူးဂုဏ္ယူပါသည္။ အင္အားႀကီးမားေသာ 

ရန္သူကုိ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ တစ္ဦးတည္း ဇြဲသတၱိရွိရွိျဖင့္ ရင္ဆိုင္ 

တိုက္ခုိက္သည့္ အတြက္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အေလးျပဳပါသည္။ ၎တို႔ ယခုလုိ 

ေအာင္ပြဲရခဲ့ျခင္းကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဂုဏ္ယူပါသည္။ ဤေအာင္ပြဲကို 

အာ႐ွတိုက္ ၏ေအာင္ပြဲအျဖစ္ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးကာ အာ႐ွတုိက္ႏွင့္ ကမာၻလြတ္လပ္ေရး 

အတြက္ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့မႈကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။  

ယခုအခ်ိန္၌ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္ေနၿပီဟု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ယံုၾကည္ေသာ 

တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး စုစည္း ညီၫြတ္ေစေရး လုပ္ ငန္းကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း အက်ယ္အဝန္း ႏွင့္ လူ 

ဦးေရတို႔တြင္သာမက အျခားအဘက္ဘက္မွပင္ ႀကီးမားလွေသာ ဤကမာၻ႔ 

ႏုိင္ငံႀကီး သုံးႏုိင္ငံသည္ စုစည္းညီၫြတ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က့ဲသို႔ ကိုယ့္တပည့္တပန္း ႏွင့္ 

ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံေရးကစားခဲ့ၾကသလို မလုပ္ေတာ့ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ 
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သို႔မွသာ မညီမွ်မႈမ်ားျဖင့္ ႁပြမ္းတီးသည့္ ကမာၻေဟာင္းတစ္ခု ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

အေမွာင္ကြက္တစ္ကြက္မွမရွိဘဲ လြတ္လပ္မႈ အလင္းေရာင္ လႊမ္းေသာ 

ကမာၻသစ္တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အားက်မခံႀကဳိးစားၾကလိမ့္မည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ကုလသမဂၢႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကဲ့သုိ႔ 

အစိုးရမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာမဟုတ္ဘဲ 

ညီၫြတ္ေသာ ႏုိင္ငံအားလုံး၏အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ႏုိင္ငံႀကီး သုံးႏုိင္ငံ 

က ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ကုလသမဂၢ 

အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ မ်ားအား အစိုးရကကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မထင္ရွားေသာ 

ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ လုိက္သည္မ်ဳိးမျဖစ္ေစဘဲ 

တစ္တိုင္းလံုး တစ္ျပည္လုံး၏ ကိုယ္စားလွယ္အစစ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေစ 

လႊတ္ၾကေစရန္ စီစဥ္ဖို႔လုိသည္။ ကမာၻ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္အစည္းအေဝးတုိ႔သို႔ 

အိႏိၵယျပည္၏ ကုိယ္စား လွယ္အစစ္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ၾကေစရန္ 

စီစဥ္ဖုိ႔ လိုသည္။ ကမာၻ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစည္း အေဝးတုိ႔သုိ႔ အိႏိၵယျပည္၏ 

ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ဖ်ား ေကာ္မရွင္ေတြ ဗမာျပည္၏ 

ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ေရြးခ်ယ္သူတို႔အား 

ေစလႊတ္ျခင္းကုိ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ ျပင္းထနစ္ြာ ကန္႔ကြက္ သည္။ 

ကုလသမဂၢသည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကုိ ထိေရာက္စြာ 

ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု တကယ္ ျဖစ္လာေစလုိလွ်င္ ႏုိင္ငံႀကီး 

ႏုိင္ငံငယ္ဟု မတရားခြဲျခားထားမႈတုိ႔ကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ ႀကဳိးစားၾက ရေပဦးမည္။ 
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တကယ္ဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကုိ ႀကီးသည္ငယ္သည္ဟူ၍ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ အက်ယ္အဝန္းကုိပင္ အဓိကထားရမည္ေလာ၊ 

မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ အက်ယ္အဝန္းကုိသာ အဓိကထားရမည္ဆုိက 

အိႏိၵယျပည္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံႀကီး ဟူေသာ  ေနရာကုိ 

ရထိုက္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ အိႏၵိယျပည္၏အေျခအေနမွာ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ သိသည့္ အတိုင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကုိ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္အထိ 

ႏုိင္ငံႀကီးဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။  

သုိ႔ေသာ္ အက်ယ္အဝန္းေၾကာင့္မဟုတ္ခဲ့သည္ကုိကား ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ အတိုင္းပင္ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ လူဦးေရကုိ 

အဓိကထားရမည္ေလ၊ မဟုတ္ပါဟုပင္ ေျဖရပါမည္။ ဤေမးခြန္းအတြက္ 

အိႏိၵယျပည္သည္ပင္ အေကာင္းဆုံးအေျဖျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သဘာဝ 

အင္အားမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္း မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကုိ 

ႏုိင္ငံႀကီးဟု သတ္မွတ္ရမည္ေလာ။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အီတလီႏုိင္ငံတုိ႔သည္ 

ထိုပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားမရွိပါဘဲလ်က္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ႀကီးမားလာရျခင္းမွာ ၎ႏုိင္ငံသည္ 

အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ သမုိင္းႏွင့္အညီ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္း 

တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားျပည္သည္ တစ္ခ်ိန္က 

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာသုံးရာခန္႔ တာတာတုိ႔၏စိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ အလူးအလွိမ့္ခံခ့ဲရဖူး 

သည္။  
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သို႔ေသာ္ ယေန႔အဖို႔တြင္ ႐ုရွားျပည္သည္ ၿပဳိင္ဘက္ကင္းစြာ 

ႀကီးမားႀကံ႕ခုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ထုိျပည္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ 

အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အား၊ စစ္အင္အားမ်ားရွိ႐ုံ သာမကဘဲ၊ 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တည္းဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ကုိ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနေစသည့္ 

တစ္ခု တည္းေသာ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ စစ္ႀကီးအၿပီး 

ၿဗိတိန္ျပည္၏အေျခအေနက မည္သုိ႔ရွိ သနည္း။ ၿဗိတိန္ျပည္သည္ "ဂရိတ္ၿဗိတိန္" 

"ႀကီးမားေသာ ၿဗိတိန္ျပည္"မဟုတ္ေတာ့။ သူ႔အင္ပါယာတြင္ ေနလုံးဝမကြယ္ 

ေပ်ာက္ေသးေသာ္လည္း ေနဝင္စျပဳေလၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က ၿဗိတိန္ျပည္သည္ 

ကမာၻတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံးေသာ နယ္ခ ဲ်႕သမားျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

စစ္ေရးတြင္သာမက ထင္ရွားစြာမျမင္ခဲ့ရသည့္တိုင္ေအာင္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး 

တုိ႔တြင္ ပါျဖစ္ခဲ့သည္။  

သူ၏ျမင္သာေသာ အင္ပါယာအသုိင္း အဝိုင္းအျပင္ဘက္ရွိ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ 

စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးတုိ႔ကုိပင္ ႀကဳိးကိုင္ခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ 

ဤအေျခအေန မရိွေတာ့။ သူသည္ သူ၏ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏိၵၵယျပည္၊ 

အီဂ်စ္ျပည္တို႔ထံမွပင္ ေႂကြးတင္ခံေနရေလၿပီ။ သမုိင္းဆိုင္ရာ သံသရာတရားအရ 

ကမာၻ႔ေငြေရး ေၾကးေရးစနစ္၏ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

ကုိပင္ မၾကာခဏ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေနရေလၿပီ။ မၾကာေသးမီက 

ဤႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ တိတ္တိတ္ႀကိတ္၍ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥတို႔တြင္ 

ျပင္းထန္ေသာစစ္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က ဇြဲနပဲႀကီးလွသည့္ 

ဂၽြ န္ဘူးလ္(အဂၤလိပ္)သည္ သူ႔ကုိယ္သူ "မိုဟာမဒ္" အျဖစ္ ျပဳ၍ လာသမွ် လူကို 
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ဆီးႀကဳိေနသည့္ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္႐ုပ္တည္ရွိရာ "ေတာင္ႀကီး"ဆီသို႔ 

မၾကာခဏသြားခဲ့ရေလသည္။ 

ၿဗိတိန္ျပည္မွာ အျပင္ဘန္းအားျဖင့္ ကုိလုိနီႏိုင္ငံမ်ား ဆက္လက္ 

ထားေနေသာ္လည္း သူ႔ကုိ ကိုလုိနီႏုိင္ငံမ်ားမွာ ယုတၱိတရားအရပင္လွ်င္ 

ေပးရန္ရွိသူမ်ားမဟုတ္ေတာ့့ဘဲ ယူရန္ရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ေနေတာ့ေသာေၾကာင့္ 

သူ႔အက်ဳိးကုိ အထိခုိက္ခံ၍ ဤကုိလုိနီမ်ားအား ၾကာရွည္စြာ 

ထားႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္။ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ ကုိယ့္အေျခအေန 

ကုိယ္သိကာ နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ကုိ အေျပာႏွင့္သာမဟုတ္၊ အလုပ္ႏွင့္ တကယ္ 

စြန္႔လႊတ္ၿပီးေနာက္ သူ၏ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ ကိုရယူကာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ားကုိ 

အစြမ္းကုန္အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ သူ႔ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳစု 

ပ်ဳိးေထာင္မည္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားေသာ အင္ပုိင္ယာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ 

လမ္းေဟာင္း အတိုင္းလိုက္ကာ အဆံုး၌ယုုိယြင္းပ်က္စီးဆိတ္သုဥ္းမည္လား။ 

ဤပုစာၦကုိ ၿဗိတိန္ျပည္က ယခု ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္၊ မဆုံးျဖတ္လွ်င္ 

ေနာင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 

((((၂၂၂၂)))) 

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာကား 

အထူးသျဖင့္ အာရွတိုက္တြင္ နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ ၏ေခတ္ကုန္ဆုံးၿပီဆုိေသာ 

အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္သည္ အားအင္သစ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု လာကာ 

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးထဲသို႔ ပို၍ပို၍ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေလၿပီ။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု 
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အဖြဲ႕အစည္းတို႔တြင္ အာရွတိုက္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍မရေတာ့ေပ။ အာရွတိုက္၏ 

အသံ သည္လည္း က်ယ္၍က်ယ္၍လာေလၿပီ။ ဤအသံကုိ အင္ဒုိနီးရွား တြင္ 

လည္းေကာင္း၊ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗမာျပည္တြင္ လည္းေကာင္း၊ 

အိႏၵိယျပည္ တြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း 

ၾကားေနရေလၿပီ။ အာရွတိုက္၏ တိုးတက္လာမႈကုိ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လည္း 

ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ အာရွတိုက္မွာေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ ေနပါၿပီ။  

ကမာၻ့သည္ တိုးပြားေနေသာ အာရွညီၫြတ္မႈအင္အားကုိလည္း 

ထည့္သြင္း တြက္ရေတာ့မည္မ ဟုတ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ စုစည္းညီၫြတ္၍ 

ဆန္းသစ္ေသာအာရွတုိက္စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ၾကေတာ့ မည္။ သုိ႔ေသာ္ 

စစ္ဝါဒီဂ်ပန္ျပည္၏ သာတူညီမွ်နယ္ပယ္မ်ဳိး၊ အာရွတိုက္ဆုိင္ရာ မြႏ္႐ိုးစာတမ္းမ်ဳိး၊ 

နယ္ ခ်ဲ႕သမား ဦးစားေပး စနစ္မ်ဳိး၊ ေငြေရးေၾကးေရး အုပ္စုမ်ဳိးကားမျဖစ္ေစရ။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ ေစ၊ စုေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ အျပင္လူတစ္ဦးက 

လာေရာက္ခ်မွတ္ေပးေသာစနစ္မ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက အျခား လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ 

ႀကဳိးကုိင္အာဏာျပႏုိင္ေသာစနစ္မ်ဳိးမျဖစ္ေစရ။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ အျပင္လူ 

တစ္ဦးကလာ ၍ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ေပးႏုိင္ေသာ စနစ္မ်ဳိးမျဖစ္ေစရ။  

ကမာၻ႔မိသားစုအဖြဲ႕အစည္းႀကီး၏ အာရွတိုက္အဖြဲ႕ ခြဲသာျဖစ္၍ 

အာရွတိုက္ ညီၫြတ္ေရး ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ဖြဲ႕ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္း၊ အာရွ တိုက္တစ္ခုအတြက္သာမက တစ္ကမာၻလုံး ၏လြတ္လပ္ေရး၊ 

လုံၿခဳံေရး၊ တုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ရယူရန္ဖြဲ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးေရးအရႏွင့္ ပထဝီပိုင္းျခားမႈအရ သီးသန္႔ထားသည့္ 
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သေဘာရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး လည္း မျဖစ္ေစရ။ သို႔ေသာ္ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိယ္ 

စနစ္က်ေအာင္ ပထမႀကဳိးပမ္းသည့္ အေျခခံႏွင့္ လက္ေတြ႕ က်ေသာ 

တာဝန္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ အာရွ တိုက္၏ၾကမၼာကုိ ေတြ႕ရွိ ဖန္တီး 

ႏုိင္စိမ့္ေသာငွါႏွင့္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈကုိလည္း ပိုမိုႂကြယ္ဝေအာင္ အေထာက္အကူ 

ျပဳႏုိင္စိမ့္ေသာငွါ အာရွယဥ္က်းမႈ ကို ျပန္လည္စုစည္းထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ 

အာရွတိုက္ ႏွင့္သာဆိုင္ေသာ တာဝန္ရပ္ မ်ားကုိလည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ရေပမည္။ 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာရွတိုက္သစ္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္ဤသုိ႔ျမင္ပါသည္။ 

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ အာရွတိုက္ အတြင္းမွ လည္းေကာင္း၊ အျပင္မွ 

လည္းေကာင္း၊ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းလုိသမွ်ေသာ 

သူတုိ႔ ပူးေပါင္းၾကရမည္။ အတူတကြ ခ်ီတက္ၾကရမည္။ အလုပ္တူ လုပ္ၾကရမည္။ 

လက္တြဲၾကရမည္။ လုိအပ္ပါက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တင္ျပ၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူ 

တစ္ဦးဦးက တင္ျပ၍ျဖစ္ေစ လတ္တေလာ အမ်ဳိးတူ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ 

ၾကားျဖတ္ပူးတြဲအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကရမည္။ ကၽြ န္ေတာ့္ပုဂၢဳိလ္ အရမူ 

ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတည္းဟူေသာ အသိဉာဏ္ကုိ 

မသိမျမင္ၾကေသးမီ ဤ သို႔ေသာ ေျခလွမ္းမ်ဳိးလွမ္းသင့္သည္ ထင္ပါသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြ န္ေတာ့္အျမင္မ်ားကုိ အာရွ တိုက္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ 

ညီအစ္ကုိေတာ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထိုက္တန္သေလာက္ စဥ္းစားႏုိင္ရန္ တင္ျပ 

လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ဤေနရာတြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စုိးမိုးမႈ၊ 

အင္အားသုံး၍ အႏုိင္ယူမႈ၊ လုပ္ႀကံ၍အ ေသေရဖ်က္မႈ စသည့္ 
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မုိက္မဲယုတ္မာေသာ အင္အားစုမ်ားကို ရဲဝံ့စြာခုခံတုိက္ခုိက္ေနၾကသည့္ အင္ဒုိနီး 

ရွားျပည္သူ မ်ားႏွင့္ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားျပည္သူမ်ားကုိ ကၽြ န္ေတာ့္တိုင္းျပည္ကုိယ္စား 

အူလႈိက္အသည္းလႈိက္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳလုိပါသည္။ သမုဒၵရာႏွင့္ ေတာေတာင္မ်ား 

ျခားနားေနေစကာမူ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔ ႏွင့္ အတူရွိသည္။ သူတုိ႔တုိက္ပြဲကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုက္ပြဲဟုပင္ ယူဆပါသည္ဟု ဤရဲရင့္စြန္႔စားသူမ်ား ကုိ သိေစ 

အပ္ပါသည္။ သူတို႔က့ဲသို႔ပင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း လြတ္လပ္ေရးရရန္ 

သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ၾကပါၿပီ။  

ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားမွ ျပည္သူ 

အေပါင္းတို႔၊ ယေန႔အဖို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ အမ်ဳိးတူ 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရဲေဘာ္တုိ႔ႏွင့္လာေရာက္ မပူး ေပါင္းႏုိင္ေသးေသာ္လည္း 

လာေရာက္ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးစားၾကပါမည္။ ရဲေဘာ္တုိ႔၏တုက္ိ ပြဲကုိ 

ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲၾကပါ။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း၍ အေကာင္းဆုံးေသာ 

ဆႏၵမ်ားပို႔ လိုက္ပါသည္။ ထိုမွ်မက ဆုေတာင္း႐ံု၊ ဆႏၵပို႔႐ံုမွ်ထက္ ပို၍ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားၾကပါမည္။ ရဲေဘာ္တို႔၏အားထုတ္မႈသည္ 

မၾကာမီတြင္ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္းရပါေစ။ 

တ႐ုတ္ျပည္သူ လူထုအားလည္းေကာင္း၊ မာရွယ္ခ်န္ေကရွိတ္အား 

လည္းေကာင္း၊ ေမာ္စီတုန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခ်ဴေတးႏွင့္တကြ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ 

အလင္းေရာင္ ေပးကာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကုိ ခုိင္မာစြာညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ 

ေပးေနၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ၎တို႔၏ 

တ႐ုတ္ ျပည္အတြက္သာမက အာရွတိုက္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးအတြက္ သမုိင္းက 
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ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကုိေက်ပြန္ ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ရွိေသးေၾကာင္း၊ 

၎တာဝန္ကုိလည္း သႏိၷ႒ာန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါက ေက်ပြန္ ေအာင္ 

ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကၿပီး ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား 

ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေလး စားစြာျဖင့္ သတိေပးလုိပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ 

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခု၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အမွန္လို လားသူမ်ားအျဖစ္ႏွင္တ့ကြ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၊ ကမာၻ႔အေရွ႕ဖ်ားႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ လုိလား 

သူမ်ားအျဖစ္ ဤသုိ႔ေမတၱာရပ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ အိႏၵိယျပည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မဟတၱမဂႏီၵ၊ 

မစၥတာဂ်င္နား၊ ပန္ဒစ္ဂ်ဝါ ဟာလာလ္ေန႐ူး၊ ဥကၠ႒ႀကီးအဇဒ္ႏွင့္ 

အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ားအား တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ၾက ပါရန္ 

ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ကၽြ န္ေတာ္ ေျပာလိုသည္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ သူတို႔ကို 

လည္းေကာင္း၊ ကမာၻေပၚရွိ အျခားမည္သည့္လူမ်ဳိးကိုျဖစ္ ေစလည္းေကာင္း 

မုန္းတီးေသာစိတ္ထားမရွိပါ။ သူတုိ႔သည္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ 

လာၾကပါလွ်င္ ညီအစ္ကုိရင္းခ်ာပမာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က ႀကဳိဆုိပါမည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အား မိတ္ေဆြမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အျဖစ္သာ 

ကူညီလုိသည္ ဆုိပါကလည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ကလည္း ဤသေဘာအတိုင္းပင္ 

တုံ႔ျပန္ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးတြင္ တစ္ဖက္မွ သူတို႔ကုိ 

ခုတုံး လုပ္သြားျခင္း မခံရေအာင္ သတိထားၾကရမည္။ ယေန႔အဖို႔တြင္ 
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အခ်ဳိ႕သူမ်ားက ဗမာျပည္ တြင္ သူတုိ႔ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကိုရန္တိုက္ ေပးလုိစိတ္ 

ရွိေနၾကသည္။ ဤသူတို႔သည္ သူတို႔ထံ အခြင့္အေရး အနည္းငယ္ သာပါေသာ 

ကတိေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာၾကေပလိမ့္မည္။ ဤသူမ်ား၏ 

လိမ္လည္မႈကုိမခံရေလေအာင္ သူတုိ႔ ဂ႐ု ျပဳၾကရေပလိမ့္မည္။ သူတုိသည္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္လုိသလား၊ ရန္သူျဖစ္လုိသလားကုိ အၿပီးအပိုင္ 

ေရြးခ်ယ္ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ မိတ္ေဆြေရာ ရန္သူပါမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ဥေရာပတိုက္ သားမ်ားကို ေျပာလုိသည္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကား မိတ္ေဆြအျဖစ္ 

ဆက္လက္ေနလုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္ႏွင့္ ကၽြ န္ဆက္ဆံေရးမႈမ်ဳိးေတာ့ 

မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ညီမွ်မႈေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ဆက္္ဆံေရးသာျဖစ္ရ ပါမည္။ 

((((၃၃၃၃)))) 

ယခု ကၽြ န္ေတာ္ ျပည္တြင္းေရးအေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ျပည္ပေရးရာကုိ ဘာ ေၾကာင့္အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပခဲ့ရပါသလဲဆိုသည္ကို 

ပထမရွင္းလင္းလုိပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ သေဘာ ေပါက္ၿပီးျဖစ္ၾကသည့္အတိုင္း 

ကမာၻ႔ျဖစ္ရပ္တုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေန၍ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႀကဳိက္ 

သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ ကမာၻ႔ျဖစ္ရပ္တုိ႔က ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ 

ဂယက္႐ိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပ သည္။ ယခုၿပီးခဲ့သည့္ သုံးေလးႏွစ္အတြင္း 

ဤသေဘာကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေကာင္းစြာေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္၍ 

ကမာၻ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ 

ထုိ႔ျပင္လည္း "လြတ္လပ္ေရး" "အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ေရး"ဆုိသည့္ 
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စကားလံုး၏အဓိပၸာယ္မွာလည္း ယခင္ကဲ့သုိ႔ "အႂကြင္းမဲ့မႈ" သေဘာမ်ား 

မရိွေတာ့ဘဲ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သေဘာေပါက္ၾကရၿပီ။  

ဤ သေဘာမွာ တိုင္းျပည္ႀကီးေရာ၊ တိုင္းျပည္ငယ္အတြက္ပါျဖစ္၍ 

နယ္ခ ဲ်႕သမားက  ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အား လြတ္လပ္ေရးေပးရမည္စိုးကာ သူတုိ႔၏ 

တပည့္တပန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျငင္းဆုိၾကသလို တိုင္းျပည္ငယ္တုိ႔ အတြက္သာ 

မဟုတ္ပါ။ အမွန္မွာ ယေန႔ကမာၻတြင္ တုိင္းျပည္ငယ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ 

လြတ္လပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ လြတ္လပ္သည့္ တိုင္းျပည္ငယ္တုိ႔မာွ 

ျပင္ပမွက်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခုိက္မႈခံရေသာ အခါ ဘာမွ်မခုခံႏုိင္ၾကေပဟု 

တစ္စံုတစ္ဦးကေျပာလာပါက၊ ၁၉၄၀-ခုႏွစ္က ျပင္သစ္ျပည္က်ဆုံးခဲ့သည့္ 

နည္းအတိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီးတုိ႔မွာလည္း လုံၿခဳံမႈမရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ 

ကမာၻစစ္ႀကီးကသက္ေသျပထား ေပၿပီ။  

သုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အား လြတ္လပ္ေရးမေပးလုိ၍ ဤသို႔ 

ျငင္းဆုိလာၾကမႈကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားစရာ မဟုတ္၊ တကယ္ဆုိေတာ့ 

လြတ္လပ္ေသာဗမာျပည္သည္ မိတ္ေဆြမဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ စင္စစ္ 

အားျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥတုိ႔တြင္ တူညီေသာအက်ဳိးမ်ားအတြက္ 

အျခား တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ မဟာမိတ္ျပဳကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 

ကုိယ့္တုိင္းျပည္အတြင္း  ကုိယ့္ ဘဝကုိ ကုိယ္ ဖန္တီး လိုေသာေၾကာင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လြတ္လပ္လုိၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ 

ကမာၻေပၚရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း မီွခိုေရးဆုိေသာအျမင္ႏွင့္ ဗမာျပည္အတြက္ 
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အမ်ဳိးသား လြတ္လပ္ေရးဆုိေသာ အျမင္ႏွစ္ခုကုိ မည္က့ဲသို႔ စပ္ဟပ္ပါမည္းနည္းဟု 

အခ်ဳိ႕ကေမးၾကလိမ့္မည္။  

ကၽြ န္ေတာ္ေစာေစာကရွင္းျပခဲ့သလုိ အထက္ကခ်ေပးသည့္ 

သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္လွ်င္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ၏တိုးတက္လာေနေသာ ၾသဇာကုိ 

ခုခံတားဆီးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အင္အားခ်င္းညီမွ်ေစေရးဟူ ေသာ 

က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အျမင္ႏွင့္ ေျပာဟန္ရွိေသာ မစၥတာခ်ာခ်ီတစ္ႀကိမ္က 

ေျပာဖူးသည့္ "ဥေရာပ ျပည္ေထာင္စု"မ်ဳိးမဟုတ္လွ်င္ မိမိသေဘာအရ 

ဖြဲ႕စည္းေသာအဖဲြ႕ျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ 

ျပင္သစ္ပိုင္ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား၊ ယုိးဒယား၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပည္ပါဝင္ 

ေသာ "အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား ျပည္ေထာင္စု"ဆုိသည္မ်ဳိး ဖြဲ႕စည္းရန္ 

လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ ေပလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ 

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းမဟုတ္။  

လူမ်ဳိးေရးအရ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရႏွင့္ 

အျခားဘက္မ်ားတြင္ တူညီမႈေပါင္း မ်ားစြာရွိေသာ ဤႏိုင္ငံတုိ႔၏သမုိင္းျဖစ္စဥ္အရ 

ဤ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ 

လူမ်ဳိးစံုေသြးစည္းေရး ဝါဒကို နားလည္ေအာင္ ႀကဳိးစားရမည္။ မွန္ကန္ေသာ 

လူမ်ဳိးစံုေသြးစည္းေရးဝါဒကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရ မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဘက္ဘက္တြင္ 

ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးတို႔၏အက်ဳိးအျမတ္တုိ႔ကုိရကာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဘဝမွာလည္း 

အတိုင္းအဆမရွိ ပိုမုိ ျမင့္မား ႂကြယ္ဝလာစရာရွိသည္။ သုိ႔မဟုတ္ဘဲ 
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ကုိယ္ခ်ည္းသာ ေနမည္ဆုိက အက်ပ္အတည္းမ်ားထဲမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ 

မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ပိတ္ဆုံး၌ ပ်က္စီးျခင္း ကုိပင္ ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရာရိွေပသည္။  

ဤ သုိ႔ေသာ သိပၸံနည္းက်သည့္ လူမ်ဳိးစံုေသြးစည္းေရးဝါဒ၊ 

အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳ သေဘာမ်ဳိးရွိသည့္ လူ မ်ဳိးစုေသြးစည္းေရးဝါဒသည္ 

အမ်ဳိးသားေရး၏အက်ဳိးစီးပြားတုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာကုိက္ညီသည္။ အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းက့ဲသို႔ေသာ လူမ်ဳိးစံုေသြးစည္းေရးဝါဒသာ 

ေပၚေပါက္္လာခဲ့ပါလွ်င္ ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကမာၻ႔လြတ္လပ္မႈလည္း 

ရလာႏုိင္ေပသည္။ ထုိအခါတြင္ လူသားတစ္ရပ္လုံး၏တည္ ေဆာက္မႈ 

စြမ္းပကားမွ ေပၚထြက္လာသည့္အက်ဳိးတုိ႔ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ခံစားႏုိင္ၾကၿပီး 

အႏုျမဴစြမ္းအား ကုိ သိပၸံနည္းအရ ေတြ႕ရွိလာရခ်က္ကုိလည္း 

အျပန္အလွန္ဖ်က္ဆီးရမည့္ေနရာတြင္မသုံးဘဲ ခန္႔မွန္းႏုိင္ ျခင္းငွာ 

မစြမ္းသည့္ထုတ္လုပ္မႈ အင္အားတုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္စြာ 

အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ယေန႔ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအားလုံးကုိ 

ေျဖရွင္းႏုိင္ေပလိမ့္မည္။  

ထုိအခါ လူမ်ား က်န္းမာမည္၊ ပုိ၍အသက္ရွည္မည္၊ လူဦးေရ 

နည္းမႈမ်ားမႈဆုိေသာ ျပႆနာတုိ႔လည္း ေပၚေတာ့မည္မဟုတ္။ 

ဝတၳဳပစၥည္းတုိ႔တြင္လည္း ေပါမ်ားႂကြယ္ဝလာမည္။ အခ်ိန္ျပႆနာ၊ ေဝးကြာမႈ 

ျပႆနာ တို႔ကုိ လည္း ေအာင္ႏုိင္ၿပီး ကမာၻႀကီးသည္ အလွမ္းေဝးေသာ အိမ္နီးခ်င္း 

တုိ႔၏ ကမာၻမဟုတ္ေတာ့ဘဲ နီးကပ္ ေသာ အိမ္နီးခ်င္းတုိ႔၏ကမာၻျဖစ္လာေပမည္။ 

မူလက အဆင့္ျမင့္စြာျဖင့္ တည္ရွိခဲ့သည့္ လူသားတုိ႔၏ ကမာၻ႔မိသားစုတည္း 
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ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးကို ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပန္ေရာက္မည္။ ဤသေဘာ မွာ အလြန္တင့္ 

တယ္ေသာ သေဘာျဖစ္သည္မွာ မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ကမာၻ႔တိုင္းျပည္ 

အခ်င္းခ်င္း ပို၍ပို၍ မီွခိုလာၾက ရၿပီကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီ။ 

ျဖစ္စဥ္တို႔၏ယုတၱိအရ ကမာၻႀကီး သည္ ပို၍သာ ညီၫြတ္လာရ ေတာ့မည္။ 

ဤသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သည္မဟုတ္၊ အခ်ိန္မက်ေသး၍သာ မရင့္က်က္ 

ေသးျခင္းျဖစ္သည္။  

ယခုပင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ "ေဒသဆိုင္ရာအုပ္စု"မ်ား အေၾကာင္းပင္ 

ပါေနေသာ ယုတိၱသေဘာတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီသိပၸံ နည္းစနစ္တုိ႔ကလည္း 

ဤျဖစ္စဥ္ကုိ ပုိ၍လ်င္ျမန္ေစမည္သာျဖစ္သည္။ ႐ူပသိပၸံပညာႏွင့္ သဘာဝ 

သိပၸံနည္းတုိ႔က လူမႈေရးသိပၸံ၊ စိတ္သေဘာသိပၸံတုိ႔၏အေရွ႕က 

ေျပးေနေသာေၾကာင့္သာ စစ္မ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား စသည့္ 

အခ်ဳိးမက်ေသးမႈကေလးမ်ား ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ေနရေသးျခင္းျဖစ္ သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယသိပၸံပညာႏွစ္မ်ဳိးကလည္း ပထမသိပၸံပညာႏွစ္မ်ဳိးကုိ အမီ 

လိုက္ေနၿပီျဖစ္၍ မီသြားေသာအခါ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးစံု 

ေသြးစည္းေရးသေဘာသည္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္ထဲသို႔ 

ေရာက္လာေပေတာ့မည္။ ဤအေတာအတြင္းတြင္ကား ဤသေဘာဘက္သုိ႔ 

ဦးတည္၍ျဖစ္ႏုိင္သ ေလာက္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္။ 

ဤသည္ပင္လွ်င္ သိပၸံနည္းက်ေသာ လူမ်ဳိးစံုေသြး စည္းေရး ဝါဒျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသားေရးစစ္စစ္ဆုိသည္မွာလည္း မရိွေပ။  
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အမ်ဳိးသားေရးဆိုသည္မွာ ဘာလဲ၊ အမ်ဳိးသားေရးဆိုသည္မွာ 

ရပ္တန္႔ေနေသာ၊ အႂကြင္းမဲ့ၿပီး ျပည့္စံုေသာ အရာဝတၳဳလား၊ မဟုတ္ေပ။ 

ယင္း၏အႏွစ္သာရေရာ ပံုသ႑ာန္သည္ပါ ထာဝရေျပာင္းလဲေနသည္။ လူမ်ဳိးေရး၊ 

ဘာသာေရး၊ စာေပ ေရးဆုိေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံတုိ႔ျဖင့္သာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ 

တည္ေဆာက္ထားသည္မဟုတ္ေၾကာင္း လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံကို 

ေလ့လာသူတုိင္း သိၾကသည္။ မည္သည့္ တိုင္းျပည္တြင္မဆုိ လူမ်ဳိး 

တစ္မ်ဳိးမကရွိၾကသည္။ ယေန႔အဖုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တြင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းက 

ဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ကိုး ကြယ္ေနၾကသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ 

စာေပတစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္တစ္ ျပည္တည္းမဟုတ္။  

ဆုိဗီယက္ယူနီယံတြင္ ဘာသာစကားေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိလ်က္ 

ျပည္သူလူထုမွာ တစ္လုံးတစ္စည္း တည္းရွိသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ 

အမ်ဳိးသားေရးဝါဒဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ အဓိကအခ်က္မွာ တူညီေသာ ဘဝတစ္ခု 

တြင္ ေအးအတူ ပူအမွ်ေနရျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအလိုက္ ဘာသာစကားအလိုက္ တူ 

ညီေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေစရျခင္း၊ တစ္မ်ဳိးတည္း 

တစ္စားတည္းေသာအသိကုိေပး ျခင္း၊ တစ္မ်ဳိးတည္း တစ္စားတည္းျဖစ္ေနရန္ 

လုိအပ္မႈကုိလည္း အသိေပးျခင္းျဖစ္ေစသည့္ တူညီေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ မ်ားကို 

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ စာေပတုိ႔မွာ လူမ်ဳိး 

တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ရန္ ဖန္တီးသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား မဟုတ္ေပ။  

သမုိင္းျဖစ္စဥ္အရ တူညီေသာ ဘဝတစ္ခုတြင္ အတူတကြ 

ေနရမႈသည္သာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဖန္တီးသည့္ အဓိကမူ 
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တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔အဖို႔ တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုကူးလူး ဆက္ဆံလာမႈ 

တုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒမ်ားတြင္ 

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ခံယူေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားပါရွိသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္အျမင္အရဆုိလွ်င္ တစ္ခ်ိန္က အမ်ဳိးသားေရး 

ဆုိသည္တြင္ ဗဟုိမွေဘးသုိ႔ တြန္းကန္ထုတ္သည့္သေဘာ၊ အဓိက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး 

မွ လူမ်ဳိးမ်ား ခြဲထြက္ သြားျခင္းသေဘာရွိ၍ ယေန႔အ ဖုိ႔တြင္မူ 

ဗဟုိသို႔ျပန္လည္စုစည္းသည့္ သေဘာမ်ဳိး သို႔ေျပာင္းလဲလာၿပီဟု ျမင္သည္။  

သုိ႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသား ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

အယူအဆမွာလည္း ေခတ္ႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲတိုးတက္ ရေပမည္။ 

သို႔မဟုတ္က လူသားတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အလြန္မလုိလားအပ္ေသာ 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ ဖက္ဆစ္စနစ္တြင္း 

က့ဲသို႔ ကုိယ့္္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒတြင္ ကုိယ္ နစ္ျမဳပ္ကာ ဂ်ာမနီျပည္က့ဲသုိ႔ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လည္း ေနာက္ဆုံး ပ်က္စီး မည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အေခ်ာင္သမား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ျပည္သူလူထု၏ျပင္းထန္ေသာ 

အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ကုိ အျမတ္ထုတ္ကာ သူတုိ႔အက်ဳိး သူတုိ႔ 

အသင္းအဖြဲ႕၏အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ သေဘာမ်ဳိး 

သမုိင္းတြင္ရွိခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ အျမတ္ထုတ္တတ္ျခင္းကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သတိ ျပဳရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အမ်ဳိးသားေရး ပဋိပကၡမ်ားကို 

ေပၚေပါက္ေစရန္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏အာ႐ံုကုိ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွ ေဝးသြားေအာင္ 

ဖန္တီးျခင္းခံရေပလိမ့္မည္။ 
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ယခု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကမာၻ႔အလားအလာ အာရွတိုက္အလားအလာတုိ႔ကို 

ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဦးေႏွာက္ကုိ ဝုိင္းဝန္းေနသည့္ 

မရွင္းလင္းေသာ အျမင္မ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းပစ္ၿပီးၿပီ။ ယခု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ပို၍မွန္ကန္ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ၾကရၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕တြင္ရွိေသာ 

အမ်ဳိးသား ေရးတာဝန္ကုိ မည္သုိ႔ထမ္းေဆာင္ၾကမည္နည္း။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္အနက္ အႀကီးမားဆုံး တာဝန္မွာလည္း 

အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ျမင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္မႈကုိ မည္သုိ႔ရေအာင္ 

ယူၾကမည္နည္း။ 

ယေန႔အဖို႔ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻ႔နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ 

သည္ လည္းေကာင္း အလြန္တ ရာ အားနည္းသြားခဲ့ၿပီ။  

ကၽြ န္ေတာ့္မိန္႔ခြန္းအစပိုင္းတြင္ ဤအေၾကာင္းကုိျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီ။ ယေန႔ 

အာရွ တိုက္သည္ တုိးတက္လ်က္ ရိွသည္။ ယေန႔ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အင္အားကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဘာသာ ထူေထာင္ မိၿပီ။ ဤအင္အားသည္လည္း ထာဝရ 

ႀကီးမားလ်က္ရွိေနသည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သည္ ျပည္တြင္း ေရး ျပည္ပေရးတုိ႔၌္ 

ၾကာေလ နစ္ေလျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး 

ကိစၥတုိ႔တြင္ အေမရိကန္ကုိ တြယ္ကပ္ေနရေသာ္လည္း အေမရိကန္ကလည္း 

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕သမားကုိ ယေန႔အထိ အကူအညီ ေပးေနေသးေသာ္လည္း 

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးတိတ္တိတ္ႀကိတ္၍ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကေရး အတြက္ ေနာက္ကြယ္တြင္ 

ကေယာင္ ကတမ္း ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကို ျမင္ရသည္။  
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ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သည္ ယေန႔ထက္တိုင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး 

အုပ္စုမ်ား၊ ဦးစားေပး အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း ႀကံစည္စဥ္းစားဆဲျဖစ္၍ ဤသေဘာကုိ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဘရက္တန္ဂြဒ္ ေငြေရးေၾကးေရး စာခ်ဳပ္မွ 

ေခ်းယူသြားေသာေခ်းေငြတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါလီမန္တြင္း ပါလီမန္ျပင္ 

ေဆြးေႏြးခ်က္တို႔တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကား 

စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား၊ ဦးစားေပးအုပ္စုမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ ၾကရမည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကား တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာ စီးပြားေရး 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ လုိလားသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ကမာၻႏွင့္ ဗမာ၏ ယေန႔ 

လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ပင္။  

သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္က ဤသုိ႔ေသာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကုိ သေဘာတူညီပံုမရ။ ၿဗိတိန္ ျပည္ရွိ ဆိုရွယ္လစ္ဆုိသူ 

အခ်ဳိ႕သည္ပင္လွ်င္ လြတ္လပ္ေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္ 

ရွိၾကေသးသည္။ သူတိ႔ုသည္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးဝါဒ၊ စီးပြားေရး နယ္ခ ဲ်႕ဝါဒ 

အျမင္မွ မလြတ္ကင္းၾက ေသးသေခ်။ ေငြစကၠဴက်ပ္တည္းမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရမႈ 

တို႔၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ တုိ႔ကုိလည္း မေမ့ႏုိင္ ၾကေသးေပ။ ေငြစကၠဴလဲလွယ္မႈ 

ႀကီးၾကပ္ထားေရး၊ ဦးစားေပး အုပ္စုမ်ား ထားေရးတို႔မွာ လုိအပ္ေသး သည္ဟု 

သူတို႔ယူဆေနၾကေသးသည္။ အမွန္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ အျခား 

ျပႆနာတုိ႔ကုိ စီး ပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိ႔၌ တိုေတာင္းေသာ အျမင္ရွိသည့္ ဝါဒျဖင့္ 

ေျဖရွင္း၍ ရမည္မဟုတ္။  
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အလုပ္လက္ မဲ့ျဖစ္ရမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့တုိ႔အား အစုိးရက ေထာက္ပံ့ေၾကး 

ေပးေနခ့ဲရမႈတုိ႔မွာ ေငြစကၠဴက်ပ္တည္း၍ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းမဟုတ္။ အရင္းရွင္စနစ္၏ 

သဘာဝအရ မေရွာင္မလြဲသာ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျမင္ခဲ့ရၿပီ။ 

ၿဗိတိန္ျပည္သူလူထုသည္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ၿဗိတိန္ျပည္သစ္ကုိ 

ထူေထာင္လိုပါက ျပည္တြင္းေရးျပႆနာ၊ ကုိလိုနီဆိုင္ရာျပႆနာႏွင့္ 

ကမာၻ႔ျပႆနာ တုိ႔တြင္ ဆုိရွယ္လစ္လုပ္ငန္းအရ ေဆာင္ ရြက္ၾကရေပလိမ့္မည္။ 

ျပည္တြင္း၌ ျပည္သူတုိ႔၏ စီးပြားေရး ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ အဓိကတာဝန္ကုိ အစိုး 

ရက ယူရမည္ျဖစ္၍ ပုဂၢလိကအရင္းရွင္တို႔၏ လက္တြင္ လႊဲအပ္ထားရန္ မျဖစ္။  

ျပည္ပေရးရာတြင္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ေထာက္ခံရမည္။ 

ကုိလုိနီႏုိင္ငံအားလုံးအား စြန္႔လႊတ္ရမည္။ လြတ္လပ္လာေသာ ကုိ လိုနီႏုိင္ငံမွ 

လုပ္သားအားလုံး၏ ကုန္လုပ္စြမ္းအားမ်ားသည္ ထုိအခါ ႀကီးမားစြာတုိးပြားလာၿပီး၊ 

ၿဗိတိသွ် ျပည္သူတုိ႔ ပုိမိုႂကြယ္ဝလာေစေရးအတြက္ပင္ အက်ံဳးဝင္လာေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ၿဗိတိသွ် ျပည္သူလူထုက ေလဘာပါတီအား 

အစိုးရအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ျခင္းမွာ ဤသေဘာပင္ ျဖစ္သည္ဟု 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔နားလည္သည္။ သူတုိ႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

တည္ေဆာက္ လုိၾကသည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ ၾကသည္။ အျခားစနစ္တစ္ခု 

တည္ေဆာက္လုိၾကစရာလည္းမရိွ။  

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ တစ္စိတ္စီတစ္ပိုင္းစီ က်င့္သုံးေနျခင္းျဖင့္ 

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကိုထိ ေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္။ 

ၿဗိတိန္ျပည္၏ေလဘာပါတီအစိုးရသည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆီသုိ႔ ရဲဝ့ံစြာ 
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ခ်ီတက္ရမည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အျပင္ လူအျမင္အရ ၿဗိတိန္ျပည္၏ 

ဆုိရွယ္လစ္အစိုးရသည္ တြန္႔ဆုတ္ လ်က္ရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕အပုိင္းတြင္ 

သူတုိ႔သည္ ကၽြ န္ဆာေဗးတစ္တုိ႔ထက္ပင္ ပုိ၍ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ ေနသည္ကုိ 

ေတြ႕ရသည္။ ၿဗိတိန္ျပည္ဆုိရွယ္လစ္အစိုးရက အေမရိကန္မွ ေငြးေခ်းရာႏွင့္ 

ဘရက္တန္ ဂြဒ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာ၌ ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ျပည္အထက္လႊာ 

လူတန္းစားအား ေတာင္းပန္တုိးလွ်ဳိးသလုိ လုပ္ေနရသည္ကုိ ျမင္ရျခင္းမွာ 

သနားစဖြယ္ျဖစ္သည္။  

သူတုိ႔ ဤသုိ႔သာဆက္လုပ္ေနပါက သူတို႔ တစ္သက္မွ တစ္ခါရေသာ 

ျပည္တြင္းေရး ျပည္ပေရးတို႔ကုိ ဖန္တီးေနႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ လက္ 

လႊတ္သြားၾကေတာ့မည္ထင္သည္။ သူတုိ႔ပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားေရး 

သာမက ၿဗိတိသွ်ဂုဏ္ သိကၡာႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားတုိ႔ပါ က်ဆုံးသြားေတာ့မည္။ 

သူတုိ႔ျပည္တြင္း မွ အုိးအိမ္ျပႆနာ၊ အလုပ္သမား ရွားပါးမႈျပႆနာ၊ 

ေက်ာက္မီးေသြးရွားပါးမႈျပႆနာ၊ လူမႈဖူလုံေရး ျပႆနာတုိ႔သည္ 

ႀကီးမား၍သာလာ ေတာ့မည္ ထိုအခါ ျပည္တြင္း၌  အမ်ဳိးမ်ဳိး သေဘာကြဲလြဲ 

လာေတာ့မည္။ ကိုလုိနီႏုိင္ငံတုိ႔မွာလည္း ယခင္ ဘယ္အခ်ိန္အခါႏွင့္မွ်မတူေအာင္ 

အင္အားႀကီးမား လာၾကၿပီျဖစ္သည္ တစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ျပည္သူလူထု 

၏ေထာက္ခံကူညီမႈကုိ ရၾကသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

သူတုိ႔လြတ္လပ္ေရး သူတုိ႔ဘာသာ ရယူသြားၾကေတာ့မည္။ သမုိင္းဝင္ အင္အားစု 

အားလုံး သည္လည္း ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားဘက္မွ ရွိေနေလၿပီ။ အာရွတိုက္ႏွင့္ ကမာၻရိွ 

ကုိလုိနီႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္ သမုိင္းက သက္ညႇာေသာအခ်ိန္ 
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သုိ႔ေရာက္ေနေလၿပီ။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ၿဗိတိန္ျပည္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ျပည္သူတို႔အတြက္ 

အလားအလာျဖစ္ ေတာ့သည္။ ဤအလားအလာကို သူတို႔ ဘယ္လုိ 

ရင္ဆိုင္ၾကမလဲ။ 

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာတြင္ စီးပြားေရး 

အေခ်ာင္သမား ဝါဒႏွင့္ ကုိလုိနီေရးရာ တြင္ စီးပြားေရးဖက္ဆစ္ဝါဒကုိ 

လိုက္နာက်င့္သုံးေနဟန္ရွိသည္။ ဤသုိ႔ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ သူ႔ေသတြင္း ကုိ 

သူတူးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ဤနည္းအားျဖင့္ ၿဗိတိန္ျပည္ နာလန္ထူမည္မဟုတ္။ 

သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားကုိ 

ပို၍ေသြးစုပ္ျခင္းနည္းအားျဖင့္ သူ၏ေနရာေဟာင္းကုိ ျပန္လည္ ရရွိေအာင္ 

ဂမူး႐ွဴးထိုးႀကဳိးစားေနသည္။ အိႏိၵယျပည္ကဲ့သုိ႔ေသာ စတာလင္နယ္ပယ္တြင္ 

ပါဝင္သည့္ သူ႔ ကုိလုိနီႏုိင္ငံတို႔ထံမွ အျမတ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး 

နယ္ပယ္တြင္ သူ႔အတြက္သူ ရႏုိင္သမွ် ယူေနသည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ျမင္ၾကရသည္။  

ဤလုပ္ပံုကုိ အေမရိကန္ျပည္မွ ေငြေခ်းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ဘရက္တြန္ဂြဒ္ ေငြေရးေၾကးေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ျမင္ခဲ့ရၿပီ။ ဗမာျပည္တြင္လည္း ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ သမားသည္ 

"ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး" ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ စီးပြားေရး ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ 

တိတ္တဆိတ္ သြတ္သြင္း ေနေလသည္။ ဤစီးပြားေရးဖက္ဆစ္စနစ္အတြက္ 

စီမံကိန္း မ်ား၊ ပ႐ုိဂ်က္မ်ားမွာ သူ၏စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝါဒမွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ 

ျပည္သူလူထုက မေထာက္ခံ ၍ ဖက္ဆစ္မ်ား ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာရာတြင္ 
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ဗမာျပည္မွ ကေသာကေမ်ာဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၿပီး အေရး ႐ႈံးနိမ့္စြာ ဆင္းမလား 

တြင္ေနခဲ့ရစဥ္က ေရးဆြဲခဲ့သည္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ား၊ ပ႐ိုဂ်က္မ်ားအား 

လုံး၏ အေၾကာင္းေျပာရန္ အခ်ိန္မရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ေယဘုယ်သေဘာမ်ား ကုိသာ ေျပာသြားပါမည္။ 

ယေန႔ ဗမာျပည္၏အဓိကလုိအပ္ခ်က္တုိ႔မွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ 

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးပင္ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကုိ မည္သူမွ်ျငင္းႏုိင္မည္မဟုတ္။ 

သို႔ေသာ္ ဤကိစၥကုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားရန္ႀကံရြယ္ 

သနည္း။ ဤျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ပ႐ုိဂ်က္မ်ားအတြက္ဆုိ၍ ဘုရင္ခံသည္ 

အတုိး မရွိ ေခ်းေငြေပါင္ ၈၇ သန္း ေခ်းယူၿပီးၿပီဟုဆိုသည္။ အတုိးမရွိဟုဆုိသည္။ 

သူကုိယ္တိုင္မွ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အတိုးႏွင့္ ေငြေခ်းယူေနရသည့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အတုိးမယူဘဲ ဘယ္လုိေခ်းႏုိင္ပါသ လဲ။ အမွန္မွာ 

၎သည္ေငြေခ်းသည္လည္းမဟုတ္၊ အတုိးမရွိသည္လည္းမဟုတ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ၿဗိတိန္ ျပည္ျပည္က ေငြေခ်းသည္ဆိုျခင္းမွာ ေငြရျခင္းမဟုတ္၊ 

ကုန္ပစၥည္းေစ်းထဲတြင္ ထည့္ၿပီးျဖစ္သည္။  

သုိ႔ျဖစ္၍ ယခု အတိုးမရွိေငြေခ်းသည္ဆုိသည့္ကိစၥကုိ အႂကြင္းမဲ့ 

ယုံၾကည္ရန္မလုိ။ သူတုိ႔အေမရိကန္မွ ေငြေခ်းမည့္ကိစၥကုိ ပါလီမန္ 

အတြင္းအျပင္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္က စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ 

အစိုးရက ပါလီမန္ကုိေရာ ျပည္သူလူထုကုိပါ ေငြေခ်းယူရာ၌ ဘာ 

စည္းကမ္းခ်က္မွမပါပါဟု အႀကိမ္ ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ရွင္းျပခဲ့ရေသးသည္။ အခ်ဳိ႕က 

အလုပ္သေဘာဆန္လြန္းသည္၊ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္လြန္း သည္ဟုပင္ 
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အေမရိကန္အစိုးရကုိ အျပစ္တင္ၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်က 

ဗမာကုိေငြေခ်းေသာ အခါတြင္မူကား ေငြေခ်းယူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

အထင္အရွားေဖာ္ျပမထားေစကာမူ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ပါရွိေလသည္။  

ဘာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားလဲ။ ေခ်းယူရရွိေငြကုိ ၿဗိတိန္ျပည္၌သာ 

သုံးစြဲရမည္ဆို ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ ကုိထားဦးေတာ့၊ ဘုရင္ခံ ေရးဆြဲထားေသာ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပ႐ိုဂ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈလွ်င္ပင္ ယင္းေခ်းေငြမွာ 

ဗမာျပည္သူလူထု၏စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ရန ္ မဟုတ္ဘဲ 

ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ဗမာျပည္ကုိ စီးပြားေရးအရခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကုိ ျပနလည္ 

ထူေထာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ျပၿပီး အစိုးရခ်ဳပ္ကုိင္မႈဆုိေသာ အမည္ကုိသုံးလ်က္ ၿဗိတိသွ် အရင္းရွင္ တုိ႔အား 

ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၿဗိတိ သွ်တုိ႔က 

ဗမာျပည္မွာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကံစည္စိတ္ကူးထားပံုျဖစ္သည္။  

သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အထိ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔တိုင္းျပည္တြင္ အသက္စည္းစိမ္ 

အုိးအိမ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူလူထုကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ အေရးယူမႈဟူ၍ တစ္ခုမွ်မေတြ႕ရေသးေပ။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တိုင္း 

ျပည္မွ အပ်က္အစီးမ်ားမွာ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ဆုတ္ခြာစဥက္ 

ေျမလွန္စနစ္အသံုးျပဳသြားျခင္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ဗံုးႀကဲ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ပ်က္စီး ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မကေသး၊ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပည္ သူမ်ား ဤစစ္ပြဲတြင္ 

ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရျခင္း သည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ကုိ 

ကာကြယ္မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔၏နယ္ခ်ဲ႕ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ 
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ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ စြန္႔ ခြာသြားခဲ့ၾကေသာ ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ 

ဗမာျပည္၌ ဤသို႔မ႐ႈမလွ အေရး႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းအ တြက္ သူတို႔မွာ ႀကီးစြာ 

တာဝန္ရွိေၾကာင္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပါလီမန္တြင္ ဝန္ခံၿပီးခဲ့ၿပီ။  

ဗမာျပည္၏ကာကြယ္ ေရးသည္ သူတုိ႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟုပင္ 

သူတို႔ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗမာျပည္ကုိ ၁၉၄၁-ခုႏွစ္ အဆင့္အတန္းအထိ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ အလကား 

ေပးသင့္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုကား ေခ်းေငြအျဖစ္ ေပးထားသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ 

ျပည္သူလူထုထံမွ အခြန္အျဖစ္ ျပန္လည္ေကာက္ယူမည္ဆုိသည့္ 

အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ ကုိ ထားဦးေတာ့။  

ေငြေခ်းယူရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ 

ေတာ္ေသးသည္။ ယခုကား ေခ်းေငြကုိ သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားမ်ား 

ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ေရးအတြက္သာ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤေငြ ေပါင္ 

၈၇ သန္းမွာ ေခ်းေငြမဟုတ္၊ တုံးတိေျပာရလွ်င္ ျပည္သူလူထုထံမွ 

စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူလူထုမာွ 

စစ္ေလ်ာ္ေၾကးရရမည္ကို မရ႐ုံမွ်မက ဖံုးကြယ္ထားေသာ စစ္ ေလ်ာ္ေၾကးကုိပင္ 

ေပးရဦးေတာ့မည္။ ဤသည္မွာ အမွန္အတုိင္းျဖစ္သည္။  

ျပည္သူလူထုအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဘာမွ် 

မလုပ္ေသးသလဲဟု အစိုးရကုိ ေမးေသာအခါ အစိုးရက ကုန္ခဲ့ေသာ 

သုံးႏွစ္အတြင္း အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွေသးေသာေၾကာင့္ ႏွင့္ 

ထုိအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို စံုစမ္းရန္မွာလည္း 
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ေလထီးႏွင့္ မဆင္းႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘာမွမလုပ္ ႏိုင္ေသးဟု ေျဖပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ကား ၿဗိတိသွ် အရင္းအႏွီးမ်ား ျပန္လည္ယူသြင္း 

လာႏုိင္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးကို မွ်ားယူတတ္ရမည္ဟုေျပာသည္မွာ 

ယုတိၱတန္လွေပသည္။ ကၽြ န္ ေတာ္တုိ႔ အရင္းအႏွီး ေခၚယူရမည္ကားမွန္ပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အရင္းအႏွီးလုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ 

ဖံုးကြယ္ထားေသာ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမႈ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စနစ္ တစ္ဖက္ သတ္ 

အရင္းအႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မလုိပါ။ 

ျပည္သူ႔ေထာက္ပံ့ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 

ပ႐ုိဂ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကား "ေဒသဆုိင္ ရာ လုိအပ္ခ်က္ထက္ ပိုလွ်ံေနေသာ 

သီးႏွံမ်ားကုိ အစိုးရကဝယ္ယူမည္ဟု ေၾကညာရမည္"ဟု အဆုိျပဳ ထားသည္။ 

"မက္ေလာက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ကုိ အာမခံႏုိင္ပါမွ 

အမ်ားဆုံး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ အေျခအေနမွန္ကုိ အျမန္ျပန္ေရာက္မႈတို႔ကုိ 

အားေပးရာေရာက္မည္"ဟု အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ သည္။ မက္ေလာက္ေသာ 

ေစ်းႏႈန္းမ်ားဟုဆိုထားသည္။ ဤေစ်းႏႈန္းတို႔မွာ လယ္သမားမ်ားကုိ ေပးဖို႔လား 

သုိ႔မဟုတ္ ဗမာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူမ်ားကို ေပးဖို႔လား၊ 

လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးေရးကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သေဘာတူပါသည္။  

ဤသုိ႔ သတ္မွတ္ေပးပါ ရန ္ စစ္မျဖစ္မီကာလကပင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ေတာင္းဆုိခဲ့ၾက၍ မရခ့ဲၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေငြေၾကး 

ေဖာင္းပြလာေနေသာ ေခတ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မည္ဆုိသည္။ ဘယ္လုိ 
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သတ္မွတ္ ပါမည္နည္း။ ကမာၻ႔ ေစ်းႏွင့္ စားသုံးသူတို႔၏ဘဝကုိ အေျခခံ၍ 

အေျခခံထြက္ကုန္တုိ႔၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္ဆုိ သည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ 

သေဘာတူပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္မႈမ်ာ းမျပဳေသးမီ 

ေငြ စကၠဴေဖာင္းပြေနေသာ ျပႆနာကုိ ပထမကုိင္တြယ္ရမည္။ ဤသုိ႔ မလုပ္ပါက 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္သည္ ဆုိျခင္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ လယ္သမားတုိ႔၏ လည္မ်ဳ ိကုိ 

ညႇစ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ထုိအခါ ဘယ္လုိ ျဖစ္မည္နည္း။ 

လုယက္တိုက္ခုိက္မႈတို႔ မ်ားျပားလာျခင္း၊ စစ္ပစၥည္းမ်ားခိုး၍ အေရာင္းအဝယ္ 

ျပဳျခင္း (ဤလုပ္ငန္းမွာ ယေန႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းျဖစ္ေနသည္) တုိ႔ 

ျဖစ္လာမည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ေငြစကၠဴ ေဖာင္းပြမႈကုိ မည္သုိ႔တိုက္ခုိက္ႏုိင္သနည္း။ 

ပထမဆုံး ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ရမည္မွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 

လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေရး၊ ထိုကိစၥအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ 

ယူပို႔ေဆာင္မႈတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ အစိုးရက ဤတာဝန္အားလံုးကုိ မယူႏုိင္ဟု 

ဆုိလွ်င္လည္း စီးပြားေရးအရ လြန္ကၽြ ံမႈမ်ားျဖစ္မလာေအာင္ ေစာင္ၾ့ကည့္ 

ေပးေနေရးပင္ျဖစ္သည္ကို ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔သိၿပီးျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ 

သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ကိစၥ အက်ံဳးဝင္လာသည္။ ဤလုပ္ငန္းတုိ႔မွာ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ 

အစိုးရ၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ငန္းျဖစ္လာမည္။  

သုိ႔ေသာ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံက ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ခ်ဳပ္ 

ကုိင္ထားသည့္သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ေသး။ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ ဆီမွာ အစိုးရက 

အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးပါဟုဆုိ ေသာေၾကာင့္ "ကိုယ္စားလွယ္" ဆုိသူမ်ား 
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ရွိလာသည္။ ေကာင္းၿပီ အစိုးရက လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ 

တာဝန္မယူႏိုင္းေသးပါလွ်င္ ယခင္ "လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အေဟာင္း" မ်ားကုိသာ 

ဘာေၾကာင့္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္နည္း။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ 

ကုိေကာ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသုံးမျပဳႏုိင္ေပ ဘူးလား။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ 

အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးဟု ျငင္းခ်က္ ထုတ္ၾကျပန္သည္။ အေတြ႕အႀကံဳမရိွ 

ေသးဟုဆုိကာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သင္ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ကို မေပးဘဲ 

ထားခဲ့သည္။  

အေရာင္းအဝယ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗမာမ်ားမလုပ္တတ္ရေအာင္ 

ဘယ္ေလာက္အခက္အခဲ အတားအဆီး ရွိပါသလဲ။ ဗမာတုိ႔အႀကံဉာဏ္ 

လုိသည္ဆိုက အစုိးရကမေပးႏုိင္ဘူးလား။ ထုိမွ်မကေသး ဂ်ပန္ ေငြစကၠဴကို 

တန္ဖိုးမရွိဟု ေၾကညာလ္ိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 

ေတာရပ္ေနျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ႀကီးစြာဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ဗမာျပည္တြင္ 

ဂ်ပန္ေငြတရားမဝင္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အာရွတိုက္ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းရွိ 

အခ်ဳိ႕ဂ်ပန္သိမ္းပုိက္ခဲ့ဖူးေသာ ႏုိင္ငံတုိ႔၌ အေတာ္အတန္တန္ဖုိးေပးထားသည္ကို 

ေတြ႕ရ သည္မွာ ဆန္းက်ယ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးကဘယ္လုိလမ္းၫႊန္မႈမ်ားအရ 

ဤသုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။  

ထုိတိုင္းျပည္တို႔မွာ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီမ်ားမဟုတ္၍ စိတ္မဝင္စား 

ေသာေၾကာင့္ေလာ၊ စစ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္စဲသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူက 

ေငြစကၠဴ အကန္႔အသတ္မရွိထုတ္ေဝမည့္ အႏၱရာယ္လည္းမရွိေတာ့။ အျခားေသာ 

တုိင္းျပည္မ်ားမွာ ေဆာင္ရြက္သလုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဂ်ပန္ေငြစကၠဴအေပၚတြင္ 
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သင့္တင့္ ေသာ တန္ဖိုးႏႈန္းဘာေၾကာင့္ မသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ပါသနည္း။ ထုိ႔ေနာက္ 

ဗမာျပည္သူတုိ႔က ဂ်ပန္ထံမွ ရ သင့္ရထိုက္သည္မ်ား ရေရးအတြက္ 

သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စကားေျပာရန္ 

ဗမာျပည္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၿဗိတိသွ်မဟုတ္ဘဲ ဗမာျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ကို 

ေစလႊတ္ေရးအတြက္ ဘာေၾကာင့္မစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသနည္း။ 

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ ဗမာျပည္အတြင္း စီးပြားေရးဖက္ဆစ္စနစ္ 

ယူသြင္းလာႏုိင္ေရးအတြက္ ဤသုိ႔အားျဖင့္ အဆုံးမရွိ ျငင္းခံုေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

ေငြ႔ေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျပႆနာမွာလည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔တိုင္း ျပည္တြင္ 

ဆုိးဝါးေသာအတိုင္းအတာသုိ႔ ေရာက္လာေလၿပီ။ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားလည္း 

ေပါမ်ားလွၿပီ။ ျပည္သူလူထုလက္တြင္လည္း ေငြမရွိ။ ဤအေျခအေနတုိ႔ႏွင့္တကြ 

အျခားေျမာက္ျမားစြာေသာ အေျခအ ေနတုိ႔က မေကာင္းေသာ 

စီးပြားေရးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ ျပသလ်က္ရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကား 

ကၽြ န္ေတာ္ တု္ိ႔လိုသမွ် ပစၥည္းတုိ႔ကုိ အခ်ိန္မီအဆင့္အတန္းမီႏွင့္ အလုံအေလာက္ 

ပို႔မေပးႏိုင္ပါဘဲလ်က္ ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္ေရးအတြက္ 

တံခါးဖြင့္ေပးရမည့္အစား အျခားတုိင္းျပည္တို႔ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ 

ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔ (UNNRA) ၏ ပစၥည္းတုိ႔ကုိပင္ မဝင္ေစဘဲ 

ပိတ္ပင္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤနည္းျဖင့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕သမားသည္ 

သူ႔ေနရာေဟာင္းကိုျပန္လည္ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။  

ဤနည္းမွာ သူတု္ိ႔အဖို႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမည္႔နည္းသာ ျဖစ္သည္။ သု္ိ႔ေသာ္ 

သူတုိ႔ဤအခ်က္ကုိ ဂ႐ုမထား။ သူ႔ကုိ ဂမူးရွဴးထုိးျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတုိ႕အဖို႔ 
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နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ေဟာင္းကို ျပန္လည္အင္အားျဖည့္ ေပးရ မည္။ သို႔ျဖစ္၍လည္း 

ဗမာျပည္တြင္းသုိ႔ စီးပြားေရးစနစ္ သြတ္သြင္းလာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ 

တရားဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တီးလာသည္။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္ဟာ 

မ်ားနည္း။ 

ကြၽန္ေတာ္အခ်ိန္မရွွိသျဖင္႔ ဘုရင္ခံအမည္ကိုသံုး၍ တရားသူၾကီး တစ္ဥးီ 

ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ ဥပေဒအ နည္းငယ္ကုိသာ ေဖာ္ျပပါေတာ့မည္။ 

၁၉၄၃ခုႏွစ္ အထူးတရားသူႀကီးမ်ား အက္ဥပေဒ(၅)အရ 

အထူးတရားသူႀကီးတစ္ဦးကသာ သက္ေသ ထြက္ခ်က္ အတုိခ်ဳပ္ကို 

ေရးမွတ္ထားရမည္။ တရားခံတစ္ေယာက္က သူျပလိုေသာ သက္ေသျပပုိင္ခြင့္ 

မရိွ။ တရားသူႀကီး က လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေသာ သက္ေသမ်ားကုိသာ 

ေခၚယူစစ္ေဆးရမည္။ 

အျခားနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ ေသဒဏ္ေပးႏုိင္ေသာအမႈမ်ားကို 

စစ္ေဆးရာတြင္ အထူးတရားသူႀကီးက တရားခံကုိ အတုိနည္းအရ စစ္ေဆးမည္။ 

အတုိနည္းဆိုသည္မွာ အေသးအဖြဲ႕အမႈမ်ားကိုသာ စစ္ေဆး သင့္သည္ဟု 

အမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ 

အထူးတရားသူႀကီးတစ္ဦး၏စီရင္ခ်က္ကို အယူခံ၍လည္းမရ။ 

အထက္႐ံုးက ျပင္ဆင္၍လည္းမရ။ ပုဒ္မ ၆(၁)အရ၊  ဟုိက္ကုတ္လႊတ္ေတာ္ကပင္ 

ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မႈမျပဳရ။ သုိ႔ေသာ္ ပုဒ္မ၇(၂)အရ၊ ေသဒဏ္ 

အျပစ္ေပးထားေသာအခါတြင္ကား၊ ၎အျပစ္ဒဏ္ကုိ ဟုိက္ကုတ္တရားသူႀကီး 

တစ္ဦးက ျပန္လည္သုံး သပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ တစ္ျခားတနည္းအားျဖင့္ဆုိရေသာ္ 
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ေသဒဏ္ခံရေသာ ျပစ္မႈမွတစ္ပါး တရားခံတစ္ ဦးသည္ သူ႔အားေပးထားေသာ 

အျပစ္ဒဏ္ကုိ ျပန္လည္ေစာဒကတက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမရွိေတာ့ေခ်။ 

၁၉၄၃ ခု၊ တရား႐ံုးမ်ား အေရးေပၚစီမံမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄အရ ပထမတန္း၊ 

ဒုတိယတန္းႏွင့္ တတိယတန္း  ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးဦးက ခ်မွတ္ 

ေပးထားေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ မည္သည့္တရားခံကမွ အယူခံ ခြင့္မရိွ။ 

အထူးအာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ခ်မွတ္ေပးထားေသာ 

အျပစ္ဒဏ္ကုိလည္း ေထာင္ ၅ႏွစ္ထက္မေက်ာ္လြန္လွ်င္ မည္သည့္တရားခံကမွ 

အယူခံႏုိင္ခြင့္မရွိ။ စက္ရွင္တရားသူႀကီး၊ ရာ ဘက္ စက္ရွင္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက 

ခ်မွတ္ေပးထားေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ေသဒဏ္မဟုတ္လွ်င္ မည္ သည့္ တရားခံ 

ကမွ အယူခံႏုိင္ခြင့္မရွိ။ 

ေထာင္ ၅ ႏွစ္ထက္ပိုခံရ၍ အယူခံေသာအခါလည္း ဟုိက္ကုတ္ကုိ 

အယူခံရန္မဟုတ္၊ စက္ရွင္တရားသူ ႀကီးထံ အယူခံရန္ျဖစ္၍ 

စက္ရွင္တရားသူႀကီးဆိုသည္မွာ ယေန႔အဖုိ႔ အထူးတရားသူႀကီးပင္ျဖစ္၍ အယူ 

ခံမႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာစဥ္းစားပိုင္းျဖတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္္ အားလပ္ျခင္းမရွိေပ။ 

ပုဒ္မ ၁၄ အရ၊ ပုလိပ္ထံေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ကုိသက္ေသအျဖစ္ 

တင္ျပႏုိင္ခြင့္ ရွိလာသည္။ အမႈစစ္ေဆးေသာ ပုလိပ္အရာရွိ 

တစ္ဦးကုိေျပာသည့္ထြက္ခ်က္ႏွင့္ တရားခံကုိျပန္၍အေရးမယူရဆုိေသာ စည္း 

ကမ္းခ်က္ကုိလည္း ပုဒ္မ ၁၄အရ ပယ္ဖ်က္ထားလိုက္သည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ 

တရားလိုဘက္က (က) တ ရားခံသည္ ပုလိပ္ေရွ႕၌ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္ဟုျဖစ္ေစ၊ 
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(ခ) တရားခံသည္ အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း မည္သုိ႔မည္ပံု ထြက္ဆုိသြားသည္ဟု 

သတ္ေသတင္ျပႏုိင္သည္။  

ဤသုိ႔ေသာ သက္ေသတရားမဝင္ေရး အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္တုိ႔မွာ 

(က) တရားခံ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးသည္ဆုိေသာအခါ ပုလိပ္အခ်ဳပ္အ 

ေႏွာင္အတြင္းက ေပးျခင္မဟုတ္ေစရ၊ (ခ) ပုလိပ္ကၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ 

မတရားၾသဇာသုံးျခင္း မဟုတ္ေစ ရတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ပုလိပ္တုိ႔သုံးေနက် 

လွည့္ကြက္မွာ တရားခံ၏ထြက္ဆုိခ်က္မရေသးမခ်င္း ဖမ္း ဆီးျခင္းမျပဳေသာ 

လွည့္ကြက္ျဖစ္၍ တရားခံတစ္ဦးအဖို႔ ပုလိပ္က ၿခိမ္းေျခာက္ပါသည္၊ မတရားၾသဇာ 

သုံးပါသည္ဆုိသည္ကုိ သက္ေသျပရန္မွာလည္း အလြန္ခက္ခဲေသာ 

အလုပ္ျဖစ္သည္။ ေထာင္က်သြား ေသာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ 

စစ္ေဆးခဲ့ဖူးပါသည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကုိရယူလုိသည္။ မူမရိွေသာအခ်ဳိ႕ပုလိပ္ 

စစ္ေဆးေရး အရာရွိတုိ႔ လက္တြင္ ဤဥပေဒသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 

အာဏာမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ပုလိပ္အေျပာႏွင့္ တရားခံ အေျပာဟူ၍သာ 

ရွိေပေတာ့မည္။ 

ၿဗိတိသွ် တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္စနစ္ႏွင့္တူလာၿပီဟု 

ယခင္က ကၽြ န္ေတာ္ေျပာခဲ့ၿပီ။ တစ္ထပ္တည္းတူေနပါၿပီ။ အေၾကာင္းမွာမူ 

ဤဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ မူမရိွ ေသာ ပုလိပ္အရာရွ ိတုိ႔ႏွင့္ 

ကလဲ့စားေခ်လုိၾကေသာ တရားသူႀကီးတုိ႔၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈကုိ အခ်ိန္မေရြး 

ခံရရန္ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ခ႐ိုင္အမ်ားအျပားတြင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တရားစီရင္ေရး ဘက္သို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနမႈ 
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အေျမာက္အျမားရွိသည္ကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔မသိ သည္မဟုတ္။ ဤဥပေဒတုိ႔မွာ 

အေရးေပၚကာလအတြက္ ယာယီမွ်သာျဖစ္ပါသည္ဟု ျငင္းခံုၾကလိမ့္ မည္။  

သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္တုိ႔၌ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားရပ္စဲသြားၿပီးေနာက္ 

လြတ္လပ္မႈမ်ားတုိးပြား ရရိွ လာေနပါလ်က္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္တြင္ 

အေရးေပၚကာလဟုအေၾကာင္းျပ၍ ျပည္သူလူထုထံမွ လြတ္လပ္မႈတို႔ကုိ 

႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေလသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဗမာျပည္ကုိကယ္တင္ရန္ ေစတရာေကာင္း 

ႏွင့္ ျပန္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု ပါလီမန္မွတစ္ဆင့္ႏွင့္ ထိပ္ဆုံးပုဂၢဳိလ္တို႔မွတစ္ဆင့္ 

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤအေရးေပၚဥပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရးပ႐ိုဂ်က္မ်ားမွာ 

သူတုိ႔၏ေကာင္းေသာေစတနာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသ ေလာ။ ဗမာျပည္၏လူဦးေရ ၁၇-

သန္းအနက္ လူ ၁၇-ေယာက္ေလာက္သာ နားလည္ႏုိင္ေသာစကား ျဖင့္ 

ဥပေဒအရာဆိုသည္မွာ နက္ႏဲ႐ႈပ္ေထြးလွပါသည္ဟု လီွးလႊဲေျပာေန၍ 

အက်ဳိးထူးမည္မထင္ပါ။  

ဤ ေနရာ၌ ပထမအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ေသာ လူထုအစည္းအေဝးက 

သူတို႔စီမံကိန္းမ်ား၊ ပ႐ိုဂ်က္မ်ားကုိ ေၾက ညာရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵအား 

စံုစမ္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ အတည္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိေသာအခါ "ကၽြ န္ ေတာ္တို႔ 

ေလထီးႏွင့္ဆင္း၍ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏွင့္မတိုင္ပင္ႏုိင္ခဲ့ပါ"ဟု ဆင္ျခင္ေပးၾကျပန္သည္။ 

ဤသုိ႔ေသာ ေျပာဆုိမႈတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားလာေစလိမ့္မည္မဟုတ္။ 

ၿဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ ကိုသာ တိုးပြားေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အာဏာကုိင္စြဲထားသူမ်ားအား သတိေပးလိုပါသည္။ 
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ဤနည္းအားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဗမာျပည္တြင္းသုိ႔ 

စီးပြားေရးဖက္ဆစ္စနစ္သြတ္သြင္းလာရန္ ႀကံ စည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဤနည္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒအကာအကြယ္ျဖင့္ အတင္းထုိးသြင္းရန္ ႀကံစည္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရင္ခံက တစ္ဦးခ်င္းအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

တရားဥပေဒအရဆုိ လွ်င္ ဘုရင္ခံသည္ ဗမာျပည္၏အာဏာရွင္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ဤသည္ပင္ ဘုရင္ခံႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏သေဘာကြဲလြဲခ်က္ျဖစ္သည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က မျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ ေတာင္းဆုိေနသည္မဟုတ္၊ 

သူကုိယ္တုိင္က ေျပာၾကားခဲ့ဖူး သည့္အတိုင္းႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔လုိ႔အေျခ 

အေနမ်ဳိးတြင္ ၾကားျဖတ္အစိုးရဆုိသည္မွာ ရွိရသည့္ အတိုင္း အဓိက 

ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဖြဲ႕ရန္ ေတာင္းဆို 

ေနၾကျခင္း သာျဖစ္သည္။ ဤအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ဥပေဒ အရ ျပည္သူလူထုထံ 

စုေပါင္း တာဝန္ ယူေသာ စနစ္ က်င့္သုံးခြင့္ ရွိရန္ 

ေတာင္းဆုိေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တို႔မူလေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗမာအမ်ဳိးသားခ်ည္းသာ 

ပါဝင္သည့္ အာဏာကုန္ရိွသည့္ အမ်ဳိးသားအစိုးရဖြဲ႕စည္းေပးေရး 

ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ စာလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ေပးထားပါသည္။ 

အေရးႀကီး ေသာ ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔ကုိ ဘုရင္ခံ လက္တြင္ပင္ထားရန္ႏွင့္ ဘုရင္ခံေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ 

ဗမာကုိယ္စားလွယ္ ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္ တုိ႔ကုိပင္ လက္ခံရန္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သေဘာတူသည္။  
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အလြန္အေရးႀကီးေသာဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးဌာနကုိပင္ 

ဘုရင္ခံခန္႔အပ္သူအားေပးရန္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ မတြန္႔တုိပါ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

၏တစ္ခုတည္းေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 

သူတစ္ဦးတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္မွာ တရားဥပေဒအရ မွန္ကန္ေသာ္လည္း 

ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဒီမိုကေရစီက်ေစရန္ 

ေတာင္းဆုိျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အမည္သြင္းသူ ကုိသာ 

ျပည္ထဲေရးဌာနေပးရမည္ ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခု ထပ္ထည့္ထားသည္။  

ဤစည္းကမ္းခ်က္ထည့္ထားျခင္းမွာ ရန္ညႈိးေၾကာင့္၊ ကလဲ့စားေခ် 

လုိေသာေၾကာင့္၊ ယုတ္မာေသာ ရည္ရြက္ခ်က္ ေၾကာင့္မဟုတ္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္ 

ထည့္ရျခင္းမွာ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ေစလႊတ္ေသာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး 

ဂ်ဳိးဇက္ဂ႐ူးေျပာဖူးသက့ဲသို႔ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ လူပုဂၢဳိလ္ရာထူးအရ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ 

မဟုတ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အစဥ္အလာမ်ားေၾကာင့္ 

သာျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အဆုိမွာ အားလုံး ေတြ႕ျမင္ၾကသည့္အတိုင္း 

အလြန္ပင္မွ်တေသာ အဆုိျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္ခံက အေၾကာင္း 

တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ထုိအဆုိကုိ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိ။  

ဤတြင္ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနၾကသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ မ်ားစြာ 

အေလွ်ာ့ေပးခဲ့ သည္မွာလည္း ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔မွာ အားနည္းေသာေၾကာင့္မဟုတ္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအ တြင္း မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္း 

ခံခဲ့ရၿပီးသည့္အတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ေတြ႕ေနရသည့္ ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ 

အပ်က္သေဘာလုပ္ငန္းမ်ဳိး မလုိအပ္ဟု ကၽြ န္ေတာတုိ႔ ယူဆေသာေၾကာင့္ 
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သာျဖစ္သည္။ ဘုရင္ခံသည္ အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ဥပေဒအရ 

ခ်ဳပ္ကိုင္ထား႐ံုမက ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစေသာ အေရးပါသည့္ ဌာနမ်ားကုိပါ 

ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမွန္းသိပါလ်က္ ဤအနည္းဆုံး ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိသာ ေတာင္းဆုိခဲ့ 

သည္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 

အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ဆႏၵကိုျပသ လုိေသာေၾကာင့္ 

သာျဖစ္သည္။  

သုိ႔ေသာ္ ဤအတုိင္းျဖစ္မလာ၊ အာ ဏာလက္ဝယ္ထားသူမ်ားသည္ 

လွပေသာသေဘာထားတုိ႔ကုိ လွ်ာဖ်ား ကေလးျဖင့္သာ ေျပာဆုိေနၾက ၿပီး 

တိုင္းျပည္တြင္ စီးပြားေရးဖက္ဆစ္စနစ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္း ေနၾကသည္။ 

သူတုိ႔သည္ တကယ့္ ျဖစ္ရပ္တုိ႔ကုိ မၾကည့္မျမင္ဘဲ တိုင္းျပည္၏အမ်ားဆႏၵကုိ 

ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ဆန္႔က်င္ေနရၾက သည္။ ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အေၾကာင္း ပုတ္ခတ္ ေနၾကသည္။ စဥ္းစား၍ ရသမွ်ေသာ 

နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အင္အားကုိ ၿဖဳိခြင္းေနၾကသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကို 

အေသးအဖြဲ ရန္စမႈမ်ား ကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကား ရန္ဖက္ ၿပဳိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ကၽြ န္ ေတာ္တုိ႔သာ အဆုံးကလွ်င္ 

ႏိုင္ရမည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သိသည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အင္အားကုိ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔သိသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ 

ဆြေပးေနစရာမလုိ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏အခ်ိန္ဇယားအ တိုင္း 

ျပည္သူလူထုအား အလုိအပ္ေသာ ဆုံး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားမျဖစ္ေစရဘဲ 

လြတ္လပ္ေရးဆီကုိ ခ်ီတက္ မည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔စဥ္းစားေနေသာ ျပႆနာမွာ 
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ဤျပႆနာမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရင္ခံက အမွန္တရား ကုိ ေရွာင္တိမ္း၍ 

ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝလုိက ႂကြယ္ပါေစ။ ႏိုင္ငံေရး ေျပာက္က်ား နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ 

စီးပြား ေရးဖက္ဆစ္စနစ္ မဟာေသနဂၤဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးလိုပါက က်င့္သုံး ပါေစ၊ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔မွာ မတုန္လႈပ္။ သူ၏ႏုိင္ငံေရးေျပာက္က်ားနည္း ပရိယာယ္မွာ 

က်ဆုံးရမည္ သာျဖစ္သည္။ ေျပာက္က်ားနည္း ေအာင္ ျမင္ရန္မွာ ျပည္သူလူထု၏ 

ေထာက္ခံမႈသာျဖစ္၍ သူကား ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမႈကုိ ရလည္းမရ၊ ရလည္း 

မရႏုိင္။ 

သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဘယ္နည္း။ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကုိ မည္သုိ႔အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္နည္း။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္၍ ဤရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ ျမင္ေရး 

အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေတာင္းဆိုထားခ်က္မွာ 

အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း မဲေပး ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ 

တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးသိၾကၿပီး ၾကားျဖတ္ 

ကာလ အတြင္း အမ်ဳိးသားအစိုးရဖြဲ႕၍ ဤအမ်ဳိးသားအစိုးရက 

ဗမာျပည္သူလူထုလက္္ထဲသို႔ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးေရး အတြက္ လုိအပ္သည္ဟု 

ယူဆေသာ အစီအမံအားလံုးကုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္ေသာ အာဏာရွိေစရန္ျဖစ္သည္။  

သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကမူ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အကန္႔ အသတ္မရွိေသာ 

ကာလအဆုံး၌ ဒုိမီနီယံအဆင့္အတန္းျဖစ္ေသာသူတုိ႔၏ ေလာကနိဗၺာန္ 

ေပးပါမည္ဟု ဝိုးတုိးဝါးတား ကတိေပးထားေသာ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းကိုသာ 
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ေပးခဲ့သည္။ ယခု ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆုိ ခ်က္တို႔ကုိ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက 

မလိုက္ေလ်ာပါက ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲဟု ေမးစရာရွိလာသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမေပးလွ်င္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ဆႏၵသာ 

ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ေဆာလ်င္စြာ ျပဳလုပ္ မေပးႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ 

လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈတုိ႔ကုိ ေျခာက္လအတြင္း အၿပီးလုပ္ႏုိင္သည္။ မၿပီးႏုိင္ဟု 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဆုိလာပါက သက္သက္မဲ့ ဆင္ျခင္ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။  

ေရြးေကာက္ပါဲအတြက္ ျပင္ဆင္စရာဘာမွမလိုပါ။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း 

သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ရန္လုိ ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

လုံေလာက္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈလည္းရွိေနပါသည္။ ယခင္အခါ မ်ားက 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ အေျခအေန ယခုထက္ဆိုးဝါးေနသည့္အၾကားမွ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူး ပါသည္။ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ စာရင္းကုိလည္း 

လြယ္ကူစြာပင္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ ကိစၥ အေၾကာင္း လည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကို 

ေျပာခဲ့ဖူးပါၿပီ။ ဤကြန္ဂရက္တြင္လည္း ထပ္မံတင္ျပပါဦးမည္။ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ 

ထပ္ေျပာရန္မလုိပါ။ အျခားသူမ်ားေျပာၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ 

ေျခာက္လအတြင္း အၿပီး လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ယခင္အခါမ်ားကလည္းေကာင္း၊ 

အျခားေဒသတို႔တြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ 

အျခားဘာျပင္ဆင္ရန္ လုိပါသလဲ။ တရားမွ်တလြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

က်င္းပႏိုင္မည့္ အေျခအေန မ်ား ဖန္တီးေပးရန္လုိပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

သေဘာတူပါသည္။  
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ကၽြ န္ေတာ္တို႔က ေတာ့ ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ "တိုင္းျပည္မွာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိရမည္" မွန္ပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္တြင္ ယခငက္လည္း 

ရွိခဲ့ေသာ၊ ယခုလည္းရွိေနေသာ ၿဗိတိန္ျပည္အပါအဝင္ အျခားတိုင္းျပည္ 

တုိ႔တြင္လည္းရွိေနေသာ ဓားျပမႈ အနည္းအက်ဥ္းမွအပ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိသည္ဟု 

ကၽြ န္ေတာ္ဆုိခ်င္ပါသည္။ အေရွ႕တိုင္းတြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ 

အရွိဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ရွိပါလ်က္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ မေပးလွ်င္ေကာ၊ 

ထုိအခါ သမုိင္းျဖစ္စဥ္၏ယုတၱိတရားက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ 

ဆုံးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျပည္သူအကူအညီႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျပည္ကို 

ျပန္လည္ထူေထာင္ပါ မည္။ 

ဤကြန္ဂရက္ တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အၾကမ္းတစ္ခု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တင္ျပပါမည္။ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အ ေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္ မေျပာလုိေတာ့ပါ။ 

အနည္းငယ္သာေျပာလုိပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေတာ္အတန္ ျပည့္စံု ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ပထမပိုင္းတြင္ 

ရည္မွန္း ခ်က္အလြန္အကၽြ ံထား၍ မျဖစ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ 

သင့္တင့္ေသာေနရာမွ အစျပဳ၍ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဖြံ႕ ၿဖဳိးက်ယ္ ျပန္႔လာေစရမည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကုိ သူ႔အစီအစဥ္ႏွင့္သူ လုပ္၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ 

ေထာက္ပံ့ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး၊ 

ပညာေရး၊ အုိးအိမ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတို႔မွစ၍ 

တစ္စတစ္စ တုိးတက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
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လုိအပ္ေသာအခါတုိင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာအခါတုိင္းတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး 

ဆုိေသာ အေျခခံမူကုိ က်င့္သုံးၾကရမည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေရြးေကာက္ပြဲေတာ့ က်င္းပေပးၿပီး တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ 

ဖြဲ႕မေပးလွ်င္ ဘယ္လုိလဲ၊ ကၽြ န္ေတာ့္ အျမင္မွာ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ 

မုိးေပၚမွက်လာမည္မဟုတ္။ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္တုိ႔အရ ေပၚ ထြက္ရမည္ သာျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏အကူအညီျဖင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ 

တြင္ အႏုိင္ရေအာင္လုပ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လုိလားခ်က္မ်ားကို 

ေပးရန္၊ မေပးက မေပးသည့္အေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ဂီတသံကုိ နာခံရန္ 

အၾကပ္ကုိင္ရမည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူတို႔၏ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည့္ တရားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိပါလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဘာသာ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အာဏာရရွိေရး၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္သြား 

မည္။ ဤသုိ႔ဆုိျခင္းအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕လုိလားေနၾကသည့္ စင္ၿပဳိင္အစိုးရ 

ထူေထာင္ေရးဟူေသာ တုိးတက္မႈ မရိွသည့္ သေဘာတရားကုိ က်င့္သုံးမည္ဟု 

ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္။ ဤနည္းမွာ အႏုျမဴဗံုးထက္ အင္အား ႀကီးမားေသာ 

တစ္ခဲနက္ေသာ ျပည္သူ႔ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပရိယာယ္ျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ျပည္သူလူထုသည္ သူတုိ႔၏တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈ စြမ္းအားႏွင့္ သမုိင္းတြင္ပါဝင္ရမည့္ 

အခန္းကုိ ေကာင္း စြာသေဘာေပါက္စြာႏွင့္ စုစည္းစည္း႐ံုးမိၿပီဆုိလွ်င္ 

ဤျပည္သူတုိ႔၏ထိုးစစ္ကုိ မည္မွ်ႀကီးမားေသာ အသက္မရွိသည့္ 

႐ုပ္ဝတၳဳအင္အားကမွ ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္။ 
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((((၄၄၄၄)))) 

ဤကိစၥႏွင့္တစ္ဆက္တည္း ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံးကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

အမ်ဳိးသားပန္းတိုင္အေရာက္ ခ်ီတက္ေရးအတြက္ စုစည္းစည္း႐ံုးရမည့္ 

တာဝန္အေၾကာင္းေျပာရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ ပထမဆုံး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

ကိစၥကား အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကုိ 

သ႐ုပ္ေဆာင္သည့္ (ဖဆပလ)အဖြဲ႕ႀကီးရွိၿပီ။ ဤအဖြဲ႕ႀကီးကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ပိုမိုသိပ္သည္း ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္၊ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အဖြဲ႕ႀကီးအား ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ပိုမုိေကာင္း မြန္တုိးတက္ေစမည့္ 

အစီအစဥ္တို႔ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အႀကံေပးတင္ျပခဲ့ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အမ်ဳိး 

သားညီၫြတ္ေရးဆုိသည္မွာ ဘာျဖစ္သည္၊ ဘယ္လုိ ပံုသ႑ာန္ရွိရမည္ 

ဆုိသည့္အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြး လိုပါသည္။ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးဆုိသည္မွာ 

ထိပ္ပိုင္းညီၫြတ္ေရးကိုသာ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္။ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ 

က်ားမမေရြး၊ ဂုိဏ္းဂဏပါတီမေရြး၊ အမ်ဳိးသားတာဝန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားအတြက္ အေျပာႏွင့္သာမဟုတ္။ အလုပ္တြင္ပါ ညီၫႊတ္ေသာ ညီၫြတ္ေရးကုိ 

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။  

ညီၫြတ္ေရးပံုသ႑ာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကား ပါတီအားလုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ 

ပါတီတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ႀကီး ႏွင့္ လုံးဝပူးေပါင္းပစ္ရမည္ဟူေသာ အယူအဆ 

မ်ဳိးလည္း ရိွသည္။ ဤအယူအဆမ်ဳိးရွိသူမ်ား၏ ပါတီမ်ား တည္ရွိေနက အမ်ဳိးသား 

လႈပ္ရွားမႈႀကီး၏အင္အားေလ်ာ့ပါးစရာရွိသည္ဟု တကယ္ပင္ စိုးရိမ္ေနၾက သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဤျပႆနာကုိ လက္ေတြ႕ ျပႆနာအျဖစ္ 
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ခ်ဥ္းကပ္ရန္လုိသည္။ ပါတီ ဆုိသည္မွာ ကၽြ န္ေတာ္ နားလည္ထားသလုိ 

ေလာေလာဆယ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆတူ ၾကသူ 

အလုပ္သမားျဖစ္ေစ၊ လယ္သမားျဖစ္ေစ၊ အျခားလူတန္းစားျဖစ္ေစတုိ႔၏ 

တိက်ေသာ အက်ဳိးစီး ပြားကုိ ကိုယ္စားျပဳၾကသူတုိ႔၏ ေပါင္းစည္း ထားရာ 

ျဖစ္သည္ဆုိပါမူ ဤပါတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္ ဆုိေစကာမူ 

လက္ေတြ႕တြကင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ 

 အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ မွာ သူတုိ႔တည္ရွိသင့္ မတည္ရွိသင့္ဆုိေသာ 

အခ်က္မဟုတ္ဘဲ သူတို႔က အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ 

ပါတီေရးလုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကေရးသာျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ျပႆာနာ 

တိုင္းတြင္ သူတုိ႔သည္ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အတူတကြ 

တညီတၫြတ္တည္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိသည္။ ပါတီအေနႏွင့္ သူတုိ႔၏ 

လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းမွာ ယခုကြန္ဖရင့္က့ဲသို႔ေသာ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အ စည္းႀကီး၏ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား သူတို႔အေတြးအေခၚကုိ လက္ခံလာေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေရး 

သာ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ သူတို႔အခန္းမွာ ပညာေပးေရး 

အခန္းသာျဖစ္၍ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေရး အခန္းမျဖစ္ေစရ။ 

 ဤသုိ႔သာ ျဖစ္ပါလွ်င္ ပါတီမ်ားတည္ရွိေန၍ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕အ 

စည္းႀကီး အင္အားနည္းသြားလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ပုိမို၍ျမင့္မားေသာ 

ညီၫြတ္ေရး ပံု သ႑ာန္တစ္ခုအျဖစ္ တစ္ခဲနက္ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ ႏုိင္ေစလိမ့္မည္။ 

ဤသည္သာလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ အေျခခံလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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ထို႔ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရး တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ 

ကုိင္တြယ္ ရမည္။ ဤကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တိုင္း ျပည္ အတြက္ 

တာဝန္ယူလုိစိတ္ရွိေသာသူ၊ တာဝန္ယူရန္ အရည္အခ်င္းရွိေသာသူ၊ စီမံတတ္သူ၊ 

လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္သူ၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 

သူမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ သူမ်ား ကၽြ န္ေတာ္တို႔ လုိလားသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တာဝန္ မ်ား 

စီမံကိန္းခ်ေရး၊ ၫႊန္ၾကားေရး၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ 

ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက ္ထားေသာ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုရွိရမည္။  

ဤကိစၥအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္စံုေသာ ျပည္ သူမ်ားအနက္မွ 

မိမိတုိ႔၏လုပ္အားကုိ တုိင္းျပည္လက္သို႔ အပ္လုိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 

အမ်ားအ ျပားလုိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယခု ကၽြ န္ေတာ္က စိတ္ဆႏၵရွိသူမ်ားသည္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ လာေရာက္တာဝန္ယူၾကပါရန္၊ ၎တု႔ိ၏ 

အမည္စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္၊ ကၽြ န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 

ဘယ္လိုကူညီသည္၊ ဘယ္ေလာက္ ကူညီႏုိင္သည္ကုိ ေျပာၾကပါရန္ 

ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။ သူတိ႔ု၏ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကုိ ေက်းဇူး တင္စြာျဖင့္ လက္ခံၿပီး 

တိုင္းျပည္အေနႏွင့္ ထာဝစဥ္သတိရေနလိမ့္ မည္သာ ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဤမွ်ႏွင့္မရေသး။ ဤဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ႀကီးတြင္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး 

လုပ္ငန္း၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္အတြက္ ေခတ္မီ 

ကိရိယာ တန္ဆာပလာႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား လုိေသးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
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ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အဖို႔ ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာျပႆနာ၊ ရန္ပုံေငြဆုိေသာ 

ျပႆနာသုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ ရန္ပံုေငြေတာင္တင္းစြာိွရမည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ေထာက္ပံ့ လာႏုိင္ေလာက္မည့္ 

ရန္ပံုေငြကုိရႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာရမည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေရွးဦးစြာ ဤအဖြဲ႕ႀကီးကုိ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္မွာ ျပည္သူတုိ႔ 

တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕ႀကီးမွာ အမွန္အားျဖင့္ ျပည္သူတို႔အဖြဲ႕ႀကီးသာ 

ျဖစ္သည္။ 

ဤသည္တုိ႔မွာ ကၽြ န္ေတာ္တု႔ိ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ဤတာဝန္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကစို႔ဟု ယခု ဖိတ္ေခၚ 

လိုက္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ကံၾကမၼာကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဘာသာ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ 

ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကုိယ္၏ တည္ေဆာက္မႈ စြမ္းအား ကုိ 

ကုိယ္သံသယမျဖစ္ၾကႏွင့္။ ဤစြမ္းအားမွာ ေတာင္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ 

မိုးေကာင္းကင္ကုိလည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ကိုယ့္အင္အား ကုိ 

ကုိယ္သိ၍ ၎အင္အားျဖင့္ သမုိင္း၏ဘီးတုိ႔ကုိ စနစ္တက် လည္ပတ္ေလေအာင္ 

ခုိင္ၿမဲစြာဆက္စပ္ေပးၿပီးေသာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူတုိ႔၏ ညီၫြတ္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ 

ဉာဏ္ပညာ တုိ႔ကုိ မည္သည့္မိုးေျမက ခုခံတားဆီးႏိုင္စြမ္းရွိပါမည္နည္း။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ စနစ္ က်ေသာ တုိးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူလူထု၏စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ 

လြတ္လပ္ေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ေဆာလ်င္စြာရယူမည္ျဖစ္သည္။ 

+++++ 
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ကၽြ န္ပညာႏွင့္ကၽြ န္ပညာႏွင့္ကၽြ န္ပညာႏွင့္ကၽြ န္ပညာႏွင့္    သခင္ပညာသခင္ပညာသခင္ပညာသခင္ပညာ    

လူႀကီးႏွင့္လူႀကီးႏွင့္လူႀကီးႏွင့္လူႀကီးႏွင့္    လူငယ္လူငယ္လူငယ္လူငယ္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တုိင္းျပည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လူႀကီးႏွင့္လူငယ္ဟူ၍ 

အလုပ္သမား ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိ ေလသည္။ လူႀကီး တုိ႔ အဖို႔မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ 

နည္းလမ္း မ်ားကို ၫြန္ျပႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္သတၱိ ရွိေစရမည္။ လူငယ္တုိ႔မွာလည္း 

ထိုသုိ႔ၫြန္ျပသည့္ လမ္းကို တန္းတန္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း ကင္းဘိလ်က္ 

လုိက္ရဲရေပမည္။ 

ကုိေအာင္ဆန္းကုိေအာင္ဆန္းကုိေအာင္ဆန္းကုိေအာင္ဆန္း 
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ယခု ျမန္မာျပည္တြင္ကား လူႀကီးမ်ားမွာလည္း စြမ္းရည္သတိၱမရွိ၊ 

ဗလာခ်ည္းျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လူငယ္တို႔အား ေကာင္းမြန္ေသာ 

နမူနာျပရမည္ျဖစ္ေသာ လူႀကီးမ်ားစြာတို႔ သည္ ကလပ္တက္ျခင္း၊ ဖ႐ဲိုက္ျခင္း၊ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကလိမ့္ေစ့ျငမ္းဆင္သည့္ အမႈမ်ိဳးသာေတြ႔ရ ၏။ သို႔ျဖစ္ရကား အကယ္၍ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေသာလူငယ္မ်ားမွာ ၫြန္ျပသည့္ အလင္းေရာင္ကင္းမဲ့လ်က္ 

အမိုက္ေမွာင္ ထဲတြင္ ေျခစမ္း လက္စမ္း ျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ရ ေလသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔က လူႀကီးမ်ားကုိ ဆဲသည္ဟု လူငယ္တုိ႔အား အျပစ္တင္ 

ၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤကိစၥမွာ လူငယ္ႏွင့္လူႀကီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး 

အျပစ္မကင္းၾကေပ။ လူႀကီးတို႔မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေကာင္းမြန္ေသာ 

လမ္းၫြန္ျပျခင္းမရွိ။ လူငယ္တိုိ႔မွာ လူႀကီးတို႔၏ အျပစ္ကုိ ျပ႐ုံမွတစ္ပါး 

အျခားအလုပ္ ျပျခင္း မရိွေသး။ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အဖို႔မွာကား အိႏိၵၾယျပည္မွာ မဟတၱမဂႏီၵ၊ စီအာဒတ္၊ 

မိုတီလာေန႐ူး၊ တိလတ္ အစရွိသူ တုိ႔က့ဲသို႔ လည္းေကာင္း၊ အိုင္ရာလန္ဒီဗလာရာ၊ 

အီတလီျပည္ ဂရီေဘာလဒီ၊ မစ္ဇနီတုိ႔ကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း က်က်နန 

ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္၍ ေခါင္းေဆာင္မည့္ မည္သည့္ လူႀကီးကုိမဆုိ ေနာက္လုိက္အျဖစ္ 

လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ပင္ရွိေလသည္။ ထိုသိုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည့္၊ 

ထိုသိုိ႔ေခါင္းေဆာင္ရဲမည့္ ပုဂုိလ္တစ္ဦး ထြက္ပါေလ။ ေစာင့္လ်က္ 

ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္မည္။ 

နာမည္ႀကီးသည့္ ဤတကၠသုိလ္၌ လမ္းၫြန္မည့္လူႀကီးရွိလွ်င္ 

လူငယ္တို႔သည္ ေရွ႕သုိ႔တုိးတက္၍ လုပ္ငန္း ကုိ ထြင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 
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မိမိတုိ႔အလွည့္က်ေရာက္ေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းကို မပင္မပန္း ဘဲ 

ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ လူငယ္တို႔ကလည္း ထိုအခ်ိန္ 

ထိုအခါအတြက္ ယခုကပင္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္ 

ရေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ဤအ 

ေရးတြင္အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေလသည္။  

သုိ႔ျဖစ္လင့္ကစား ယခုလက္ရွိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ 

နာမည္ဟီးသေလာက္ အဆံမရွိ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ 

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတို႔သည္ ယခု ရရိွေနေသာ ကၽြ န္ပညာ ကုိ အဟုတ္ႀကီး 

မွတ္ထင္ေနၾက၍ နထင္ေသြးေရာက္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာတို႔ျပဳသမွ်ကို ႐ႈ႕ံခ်က့ဲရဲ႕ 

လုိေသာစိတ္၊ လြတ္လပ္ေသာ သခင္အလုပ္ကုိ ဂုဏ္နိမ့္ သည္ထင္ေသာ 

စိတ္တို႔ကုိ ေမြးျမဴထားႏွင့္သျဖင့္ အထက္ မေရာက္ ေအာက္မက် ခြသမား မ်ား 

ျဖစ္ေနၾကေလသည္။  

ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္ ဟီရိၾသတၱပၸတရား 

ကင္းမဲ့လ်က္ ၄င္းတရားကုိပင္ နားမလည္ႏုိင္ရွိေနေပေသးသည္။ မေၾကာက္ရမည့္ 

ေနရာတြင္ ေၾကာက္၍၊ မရွက္ရမည့္ ေနရာတြင္ ရွက္ေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ကုိျမင္လွ်င္ ဒူးတုန္ခ်င္သည့္ စိတ္မပ ေပ်ာက္ေသး။ 

ေဘာလံုးပြဲတြင္ ဆဲခ်င္၊ ဆိုခ်င္၊ ေသာင္းက်န္းခ်င္သည့္ စိတ္ဓါတ္မွာ လည္း 

အထူးရွက္စရာ ေကာင္းေလ သည္။ လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္ကုိ မခင္မင္၊ 

လြတ္လပ္ ေသာဘ၀၏ တန္ဖိုးကုိမသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
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ဘ၀ကုိမေတာင့္တ၊ မၾကံဆရ ေအာင္ မႀကိဳးစားၾကဘဲ ေရႊရည္မြမ္းမံထားေသာ 

ေလွာင္ခ်ိဳင့္ ထဲတြင္ အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနၾက ေပသည္။  

ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတုိ႔တြင္ အလြမ္းနာသမားတို႔ကား 

မ်ားလွစြာ၏။ သို႔ေသာ္ တလြဲ လြမ္း ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္။ 

သနားတတ္ေသာ သူမ်ားကုိလည္းေတြ႔ရပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ တလြဲသနား 

ေနၾကေပသည္။ ခ်စ္ေယာင္ေဆာင္၍ ေသေအာင္သတ္တတ္ေသာ ရန္သူတုိ႔က 

အရွဴအ႐ိႈက္ႏွင့္ ငိုခ်င္း ခ်သည္ကုိ ျမင္ရေသာအခါ ရင္ထဲတြင္ ဖိုလိႈက္ဖုိလိႈက္ ႏွင့္ 

၀မ္းနည္းသည့္ စကားသံမ်ားကုိ ၾကားရေပသည္။ ဘက္႐ိုက္ ေတာ္သူ 

တစ္ေယာက္ ေမာပန္းေန၍ ေကာင္းမြန္စြာ မကစားႏုိင္ရွာသည့္အခါ 

အေတာ္မသိေသာ လူထုႀကီး သည္ မဟာက႐ုဏာေတာ္ အနႏၱရွိလွ၍ 

စုတ္တသတ္သတ္ ေျပာဆုိၾကသည္ကုိကား ၾကားသိရ ေပသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တြင္းနစ္၍ ရတနာ၊ ေရႊ၊ ေငြ ဆံုးပါးပ်က္စီးေနေသာ 

ကၽြ ႏု္ပ္တို႔၏ တုိင္းျပည္အတြက္ႏွင့္ နံနက္စာနံနက္၊ ညစာ ညရွာစားရေသာ 

မ်ားေျမာင္လွစြာေသာ ဆင္းရဲသားတို႔အတြက္မူကား သနားျခင္း က႐ုဏာ 

တရားသည္ကား ေခါင္းပါးလွေပ၏တကား။ ဤသို႔လွ်င္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ တကၠသုိလ္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပညာ၏ အဆိုးအေကာင္းတန္ဖိုးကုိ မေ၀ဖန္ႏိုင္ဘဲ 

ရွိေလသည္။ 

ကၽြ ႏု္ပ္ပညာႏွင့္ သခင္ပညာ ဤပညာ ၂မ်ိဳးကုိ အခ်ိဳ႕သူတို႔မွာ 

နားမလည္ဘဲ ေျပာေနၾကေပသည္။ ဤပညာ ၂မ်ိဳး ကုိ ရွင္းလင္းရန္မွာလည္း 
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မလြယ္ကူလွေပ။ က်မ္းတစ္ေစာင္တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ေရးသားမွ ရွင္းလင္း မည့္ 

အရာျဖစ္ေလသည္။  

အဂၤလန္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ 

ရွရားတုိင္းျပည္တ္ုိ႔တြင္ သင္ၾကား ေသာ ပညာေရး စနစ္ တို႔ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ႏွင့္ 

ျမန္မာျပည္တြင္ေပးအပ္ေသာ ပညာေရးစနစ မွာ မိုးႏွင့္ေျမႀကီးမွ် ကြာျခား 

ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေလသည္။ ပညာသင္ၾကားေရးရာတြင္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 

ပညာရပ္မ်ားအျပင္ ႐ုိး႐ုိး သင္ၾကားရာတြင္လည္း စြမ္းစြမ္းတမန္ 

ကုိယ့္ထူးကိုယ္ခၽြ န္လိုသည့္ စိတ္ႏွင့္ထိုသုိ႔ျပဳႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္း တို႔ုကို 

ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားေမြးျမဴလာႏုိင္ေအာင္  ျပဳျပင္ေပးရမည္။ 

အိႏၵယျပည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ ပညာေရးစနစ္မွာ မူလတန္းအလယ္တန္း၊ 

အထက္တန္း၊ တကၠသုိလ္ဟူ၍ အဆင့္ေလးပိုင္းမ်ရွိေလသည္။ 

ရွိေသာအဆင့္ေလးပိုင္းတုိ႔သည္လည္း ေကာင္းမြန္က်နစြာမရွိ၊ ဤမွ်ေသာ ပညာ 

ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အားေပးရာတြင္ သာရာစားေတြမ်ား လာေစ၍ ကၽြ န္စိတ္၊ သေဘာက္ 

စိတ္ ေပါက္သူမ်ားရွိလာေအာင ္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ 

အဂၤလိပ္ပညာကို အိႏၵိယတြင္ ပထမထြင္သူ (ေလာဒ္မက္ေကာေလး) က 

လမ္းေၾကာင္းျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ (ေလာ့ကာဇုံ) 

က လည္းအိႏိၵယျပည္ရွိ ပညာေရးစနစ္ကုိ ခ်ဳပ္ႏိုင္သမွ်ခ်ဳပ္ရမည္ဟု 

ႁမြက္ၾကားဖူးေလသည္။ အေၾကာင္းကား အင္ပိုင္ယာခ်ဲ႕ထြင္ေရးစနစ္ကုိ 

တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေစရန္ ျဖစ္ေလသည္။  
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အင္ပုိင္ယာ ခ ဲ်႕ထြင္ေရးစနစ္သည္ အေရးႀကီးအရာပါေသာ ကိရိယာ 

လက္နက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္ကို ၄င္း အင္ပိုင္ယာ ခ ဲ်႕ထြင္ေရး ကုိ 

မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕က အတိအလင္း ေရးသား 

ထားၾကေလသည္။ အေ၀းႀကီးမရွာဘဲ အနီးကေလးျဖစ္ေသာ (ျမန္ 

မာစာၫႊန္႔ေပါင္းက်မ္း) အခ်ီိးတြင္လည္း အင္ပိုင္ယာခ်ဲ႕ထြင္ ေရးစနစ္ႏွင့္ 

ပညာေရးစနစ္ မည္သုိ႔သက္ဆုိင္ေၾကာင္း အရိပ္အႁမြက္ မွ် ျပထား ေလသည္။  

သုိ႔ပညာေရးစနစ္ကုိ အင္ပိုင္ယာခ ဲ်႕ထြင္ေရးစနစ္ႏွင့္ တံသုတ္ကိုက္ညီ 

ေလေအာင္ ျမန္မာ ျပည္၌ ပညာမသင္ မေနရ ဥပေဒမထားရွိျခင္း၊ သင္ၾကားရန္ 

ဘာသာရပ္မ်ားမွာ အနည္းငယ္ သာရွိ၍ အကုန္အစဥ္ သင္မေပးျခင္း၊ 

ေက်ာင္းကန္အသီးသီးတို႔တြင္ ကေလးလူငယ္တုိ႔အား အင္ပုိင္ယာ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး 

စနစ္၏ ေထာက္ပံ့သူ မ်ားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပညာတတ္နည္းေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အတားအဆီး အပိတ္အပင္ မ်ားထားျခင္း တို႔ ျဖစ္ေလသည္။ 

ဥပမာတစ္ခုျပရေသာ္ ယခု ကၽြ ႏု္ပ္တို႔တကၠသုိလ္ ပညာေရးစနစ္မွာ 

(ေဂ်ေဟာလဒိန္) (ကာဒီနယ္နယူးမင္း) (အဘရာဟင္ဖလက္နာ) 

(ဖေရာ္ဖက္ဆာဇင္မန္း) စေသာ ပုဂ္ဂုိလ္ ႀကီးတို႔ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ အထူး 

ကြာျခားၿပီးလွ်င္ အတြင္းေရးသိသူတို႔သည္ မည္မွ်ဆိုး၀ါး သည္ကုိ 

သိၾကရေပသည္။ တိုင္းျပည္ေငြ ႏွင့္ေဆာက္၍ တိုင္းျပည္ရွိလူမ်ားအတြက္ 

ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြ ႏု္ပ္တို႔တကၠသုိလ္ (ယုဒသန္ တကၠသိုလ္ဆရာျဖစ္သင္ 

အားလံုး ေပါင္းဆိုလိုသည္) မွာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔အား (ကေလးကို အရိပ္ 

အေရာင္ ျပတယ္ ဖိုးလ နတ္သား) မွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ 
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တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ဤပညာေရးတြင္ ဘာမွ်ေျပာပိုင္ဆိုပိုင္ခြင့္မရွိ။  

တုိင္းသူျပည္သား က ေျမႇာက္တင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္မွ် 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါေသာ္လည္း တန္ခိုး အာဏာအလ်ဥ္းမရွိေပ။ 

တကၠသိုလ္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ တစ္ႏွစ္တြင္တစ္ခါႏွစ္ခါမွ် ျပဳလုပ္၍ 

နာရီ၀က္ ႏွင့္ အစည္းအေ၀းမွ စာတမ္းမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ စီစဥ္သလို ဖတ္ျပၿပီးလွ်င္ 

ၿပီးဆံုးသြားသည္က မ်ားေလသည္ ဟု ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ၾကားရေလသည္။  

အခ်ိဳ႕က ျမည္မာျပည္ပညာေရးစနစ္တြင္ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ျခင္းကုိ 

ၫြန္ျပၾက၏။ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္း သည္ စင္စစ္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း 

ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ျပည္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ စနစ္မွာ အလြန္ည့ံဖ်င္း ေနသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 

ပညာေတာ္သင္ ၁၂ေယာက္ မက တစ္ေထာက္ေစလႊတ္ေစကာမူ ယခု စနစ္အရ 

လႊတ္ေသာပညာသင္သူတို႔မွာ တစ္ရာ မွ တစ္ေယာက္ျမန္မာျပည္အား 

အက်ိဳးရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ သည့္ အရည္အခ်င္းရွိ မည္မ ဟုတ္ေပ။  

ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္သည္ ဆိုသည္မွာ ဘိလပ္ကုိပို႔ျခင္းကို 

သာဆိုသည္မဟုတ္။ တစ္စုံ တစ္ခုေသာ အတတ္ပညာထြန္းကားရာသုိ႔ 

ထိုအတတ္ကုိ အၿပီးတိုင္ေျမာက္သင္လုိသူအား ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

သၾကား လုပ္ငန္း သင္လုိသူအား သၾကားလုပ္ငန္း အႀကီး အက်ယ္ျပဳလုပ္ရာ 

ဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး အတတ္သင္လိုသူအား 

ထိုအတတ္ျပန္႔ပြားေရး ဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း အခ်ဳပ္အခ်ယ္ မရွိဘဲ 

ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ေလ သည္။ သုိ႔မွာလွ်င္ တုိင္းျပည္ႀကီးပြားႏုိင္မည္။ ဤကား 

ကၽြ ႏု္ပ္ပညာႏွင့္ သခင္ပညာ ခြဲျပ ပုံတည္း။ 



 

104104104104    | | | | P a g e     

 

မိဘမ်ားသုိ႔မိဘမ်ားသုိ႔မိဘမ်ားသုိ႔မိဘမ်ားသုိ႔ 

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ရွိ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ 

အစီရင္ခံလုိသည္။ ယခုေခတ္ႀကီး သည္ကား အၿပိဳင္အဆိုင္ေခတ္ႀကီိးျဖစ္သည္ကုိ 

၄င္းတုိ႔သိရွိေကာင္း သိရိွၾက ပါလိမ့္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေခတ္ႀကီးတြင္ 

ေဟာင္းႏြမ္းေသာ နည္းစနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အ ရွည္သျဖင့္ မတည္တန္႔ႏုိင္ပါ။ 

အစိုးရ ရာထူး ဌာနႏၱတို႔အတြက္သာ မိမိတို႔သားသမီးပညာ ေရး ကုိ ေရွး႐ႈျပဳ၍ 

ၫြန္ၾကားျခင္း မျပဳပါလင့္။ အမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးရွိေစမည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို 

မိမိတို႔သားသမီးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲ အားေပးၾကေစ 

လိုပါ သည္။ 

ေငြအင္အားျပည့္စုံလွ်င္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ 

တိုင္းျပည္သို႔ ေစလႊတ္ျခင္းက ဤတကၠသုိလ္သုိ႔ခ်ည္း ေစလႊတ္ျခင္းထက္ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္ဟု ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ယူဆ မိေပသည္။ ဥပမာ ဆိုေသာ္ 

ဂ်ပန္ျပည္သည္ ယခုအခါတြင္ စက္မႈပညာတြင္ အလြန္ထြန္း ကား၍ 

အျခားတိုင္းျပည္မ်ားထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀မွ် ပုိမို၍ ဂ်ပန္ျဖစ္ကုန္ပစၥည္းတ္ို႔ကုိ 

ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပို႔ႏိုုင္ေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရကား ဂ်ပန္ျပည္  သုိ႔ မိမိတို႔၏ 

သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ေစလိုလွ်င္ ဤတကၠသ္ုိလ္တြင္ ပညာသင္သည္ထက္ 

အက်ိဳးရွိ မည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ ထင္ေပသည္။ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ သိရသေလာက္မွာ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ပညာသင္ၾကားရသည့္ 

စားရိတ္သည္လည္း အလြန္ဆံုး တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၊ ၁၅၀မွ် က်မည္ျဖစ္ရာ 

ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ တကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ ၾကားရသည့္ စားရိတ္ႏွင့္ မ်ားစြာမကြာေပ။ 



 

105105105105    | | | | P a g e     

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔တစ္သက္မွ် ေကာင္းစားသည္ ကုိ မၾကည့္႐ႈဘဲ ေနာင္လာ 

ေနာင္သား မ်ား၏ အက်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္ကုိး၍ ျမန္မာျပည္ရွိ မိဘမ်ား သည္မိမိတုိ႔၏ 

သားသမီးတုိ႔အား ကမၻာတစ္ဖက္စြန္းပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေသာကႏွင့္သံေယာ ဇဥ္ကုိ 

ေဘးခ်ိတ္၍ စြန္႔စားသင့္သည္။ ပညာရွိေစ သင့္သည္။ စီးပြားရွာေစသင့္သည္။ 

ဤသည္သာလွ်င္ ယခုေခတ္ႏွင့္ညီေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ေပသည္။  

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ကုိေအာင္ဆန္းတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀က 

တကၠသိုလ္အိုးေ၀မဂၢဇင္း တြင္ ေရးသားေသာ ကိုလုိနီ ေခတ္ ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္ကေရး သားေသာ မူရင္းသတ္ပုံအတိုင္း ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။  

စာကိုး။ ။ အိုးေ၀၏ ေရႊရတုအဆင့္ လက္ေရြးစင္စာအုပ္၊ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ 

ႏုိ၀င္ဘာ အိုးေ၀စာ ေပတိုက္။  

 

+++++ 
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ေနာက္ဆံုးစကားေနာက္ဆံုးစကားေနာက္ဆံုးစကားေနာက္ဆံုးစကား    မိန္႕ႁမြက္ၾကားမိန္႕ႁမြက္ၾကားမိန္႕ႁမြက္ၾကားမိန္႕ႁမြက္ၾကား    

(ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ မကြယ္လြန္မီ 

ရက္သတၱပတ္ျဖစ္ေသာ ၁၉၄၇ခု၊ ဇူလုိင္လ ၁၃ရက္ ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ၿမိဳကေတာ္ခန္းမေဆာင္ အျပင္ဘက္မွေနလ်က္ လူထု ပရိတ္သတ္ႀကီးအား 

ေဟာၾကား သြားေသာ ေအာက္ပါမိန္႕ခြန္းစကားသည္ကား "အပၸမာေဒန ဘိကၡေ၀ 

သမၸာေဒထ" ေဒသနာဗမၼ ႏွင့္ အညီ "တုိင္းရင္းသားအေပါင္းတုိ႕... 

မေမ့မေလ်႕ၾကကုန္လင့္ အသိတရားႏွင့္ ျပည့္စုံၾကကုန္" 

ေနာက္ဆံုးသတိေပးသြားသည့္ မိန္႕ခြန္းစကားပင္တည္း။) 

 

 



 

107107107107    | | | | P a g e     

 

ရည္ရြယ္ခ်က္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အဓိက    ရည္ၫြန္းျရည္ၫြန္းျရည္ၫြန္းျရည္ၫြန္းျပပပပ 

ယေန႕အစည္းအေ၀းကေတာ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ 

ကုိယ့္နယ္ဆိုင္ရာ ပရိတ္သတ္ကို တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆုိတာကို အစီရင္ခံဖို႕ အလုပ္ခိုင္းတာကျဖစ္လာတ့ဲ 

အစည္းအေ၀းပါပဲ။ တျခားႏိင္ငံေတြမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ရယ္လို႕ 

တုိင္းျပည္က တင္ေျမႇာက္ လုိက္တဲ့အခါ အဲဒီလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ 

အစည္းအေ၀းမရွိတ့ဲအခါ မ်ိဳးမွာ မိမိတုိ႕ အားလပ္ခ်ိန္ရသမွ် အေတာအတြင္းမွာ 

မိမိတုိ႕ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္တ့ဲ နယ္ကိုျပန္သြားၿပီးေတာ့ သူတုိ႕ 

လႊတ္ေတာ္မွာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဘာလုပ္ခ့တယ္အစရွိသည္ျဖင့္ 

အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ကိုယ့္နယ္ ကုိ ျပန္ၿပီး အစီရင္ခံတ့ဲ ထုံးစံရွိပါတယ္။ 

အဲဒီထံုစံရွိတ့ဲအတုိင္း ဗမာျပည္မွာလည္းပဲ ဒီထံုးစံ ျဖစ္ေစခ်င္တ့ဲ အတြက္ 

ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္အရ တုိင္းျပဳျပ္ညျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက 

ကုိယ့္္နယ္ ဆိုင္ရာ လူေတြကုိ ျပန္ပီၚ အစီရင္ံတ့ဲ အဓိပၸာယ္ မပါေတာ့ဘဲ 

ႏိုင္ငံေရးရွင္းတမ္း တရားပြဲေတြ လုပ္လာၾကတယ္။အ ခုလည္းပဲ ဒီေန႕က်င္းပတ့ဲ 

ႏိုင္ငံေရးရွင္းတမ္းတရားပြဲႀကီး ျဖစ္လာရတယ္။ ယေန႕ ႏိုင္ငံေရးရွင္းတမ္းဟာ 

ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠဌအေနျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ 

တစ္နယ္ကေနၿပီး တင္ေျမႇာက္လိုက္တ့ဲ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

အမတ္အျဖစ္နဲ႕ထားၿပီး ကၽြ န္ေတာ္ အခု စကားေျပာလုိက္ပါတယ္။ 
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တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္    ထင္ရွားေပၚထင္ရွားေပၚထင္ရွားေပၚထင္ရွားေပၚ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ေရွးတုန္းက 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပည္မွာရွိတ့ဲ လူေတြ အနည္းအက်ဥ္း ၾကားဖူးေပမဲ့ ဒီတစ္ခါမွပဲ 

တုိင္းျပည္ရဲ႕ လူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရၿပီးေနာက္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ဆုိတာဟာ ေရွးတုန္းက လုပ္ေနက် ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ပဲလုိ႕ 

ထင္ေနၾကတဲ့ လူေတြ အေျမာက္အျမားရွိၾကတယ္။ ပထမေရွးဦးစြာ  

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဘာလဲဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန 

ရွင္းလင္းေျပာျပလုိပါတယ္။ အခုကၽြ န္ေတာ္တို႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ 

ဘာလဲဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာက်က်နန ရွင္းလင္းေျပာျပလုိပါတယ္။ အခု 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရယ္လုိ႕ ထင္ထင္ရွားရွား 

ျဖစ္ေပၚလာသလဲ ဆုိရင္ အမတ္ေတြစုံၿပီး ဒီရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စုေ၀းၾကၿပီးတ့ဲ ေနာက္ 

ဇြန္လ၁၀ရက္ေန႕မွာ စတင္က်င္းပတ့ဲေန႕ကစၿပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဆုိတာ 

ျဖစ္လာခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီအရင္တုန္းက ေ၇ြးေကာက္ပြဲၿပီးပင္ၿပီးျငားေသာ္လည္း 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရယ္ လုိ႕ အဖြဲ႕ကုိ မဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေသးပါဘူး။  

သုိ႕ေသာ္လည္းပဲ ဒီတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးရာဇ၀င္မွာ အင္မတန္ ထူးဆန္းတ့ဲ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေတြဟာ တျခားႏိုင္ငံ 

ေတြမွာလည္းပဲ အသီးသီးေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီလုိေပၚေပက္ခဲ့တ့ဲ 

အခါမွာလည္းပဲ အဲဒီတုိင္းျပည္ ေတြရဲ႕ အေျခအေနအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲေပၚေပါက္ခဲ့တ့ဲ 

ထံုးတမ္း သက္ေသသာဓကေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သေဘာတရား 
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သက္သက္နဲ႕ ၾကည့္ၿပိးေျပာရမယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဘာအတြက္ 

ေပၚေပါက္လာရသလဲဆုိရင္ တိုင္းျပည္အသစ္တည္ဖို႕ တိုင္းသစ္ျပည္သစ္ 

ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေထာင္ဖို႕အတြက္ ေပၚေပါက္လာ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

ဗမာစာေပမွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ကမၻာအစဆုိၿပီးေတာ့ 

စတ့ဲအခါတုန္းက မဟာသမၼတ မင္းေျမႇာက္ၾကတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ လူေတြ၊ 

ကုိယ္စားလွယ္ေတြ စု႐ံုးၿပီးေတာ့ အဲဒိအစည္းအေ၀းမ်ိဳးဟာ ကမၻာႀကီးမွာ ပထမဆံုး 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရယ္လုိ႕ ဆုိရမွာဘဲ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလုိပဲ 

ႏုိင္ငံအသစ္တည္ ေထာင္စရာ ရိွတ့ဲအခါ မွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဆုိတာ 

ေပၚလာစၿမဲပဲ။ 

လႊတ္ေတာ္ဆိုျငားလႊတ္ေတာ္ဆိုျငားလႊတ္ေတာ္ဆိုျငားလႊတ္ေတာ္ဆိုျငား    အစားစားအစားစားအစားစားအစားစား 

ႏိုင္ငံအသစ္ဆုိတဲ့  သေဘာကေတာ့ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိ တျခားႏိုင္ငံက 

ေနၿပီးေတာ့ အုပ္စိုး လႊမ္းမိုးထားလုိ႔ အဲ့ဒီလုိ အုပ္စိုး လႊြမ္းမိုးျခင္းကို တြန္းလွန္ 

ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ မိမိတ္ုိ႔ အစိုးရ ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္ခ်င္း 

တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ လုပ္တာတစ္မ်ိဳး။ 

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး သတင္းစာေတြထဲမွာ ခဏခဏ 

ဖတ္ေနရမွာပဲ။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေခၚတဲ့ အဲဒီႏုိင္ငံႀကီး ဟာ လြန္ခဲ့တ့ဲအႏွစ္ 

သံုးဆယ္ေလာက္က  ေတာ္လွန္ေရးအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလို 

ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးတ့ဲ ေနာက္သူလည္း ႏိုင္ငံသစ္ျဖစ္လာတယ္လို႕ ဆုိရမွာပ။ဲ 

ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္ေဆြးကို မွီခိုေနတ့ဲ ဇာဘုရင္စံနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ 

တုိင္းျပည္ေဟာင္း၊ စံနစ္ေဟာင္းကုိ ေတာ္လွန္ တြန္းဖယ္ ပစ္ၿပီးတ့ဲေနာက္  
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အသစ္က်ပ္ခၽြ တ္ျပန္ ၿပီးေတာ့ တိုငက္းျပည္ကုိ စံနစ္တစ္မ်ဳိးနဲ႕တည္ေထာင္တ့ဲ 

အတြက္ ေၾကာင့္ အဲဒီႏိုင္ငံသစ္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံသစ္ကေတာ့ 

အျခားလူမ်ိဳးျခားေအာက္မွာ ေရာက္ၿပီးမွ ျဖစ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံသစ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ 

ကုိယ့္လူမ်ိဳးျဖစ္တ့ဲ လူတန္းစားအခ်င္းခ်င္း ခ် ႔ဳပ္ခ်ယ္လႊမ္းမိုးမႈမွာ လြတ္ေျမာက္ 

လာၿပီးတ့ဲေနာက္ ႏုိင္ငံသစ္တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံသစဆုိ္တာ 

အၾကမ္း အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ဗမာျပည္ကို လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံေတြအဖို႕မွာ ႏိုင္ငံသစ္ 

ဆုိတဲ့ သေဘာဟာ လူမ်ိဳးျခားမ်ားရဲ႕ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္လာၿပီး 

တ့ဲေနာက္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ကိုယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ကိုယ့္အစိုးရနဲ႕ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္း 

တည္ေထာင္တာကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ အဖို႕မွာ ႏိုင္ငံသစ္လိဳ႕ဆုိရတယ္။ သုိ႕ေသာ္ 

လြတ္လပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တ့ဲ ကုိယ္ယ့လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အုပ္စိုးတ့ဲ 

တုိင္းျပည္ေတြမွာေတာ့ ရွိေနတ့ဲ အစိုးရစနစ္အေဆာက္အဦ တစ္ခုလံုးကို 

ေျပာင္းလဲဖ်က္ဆီးၿပီးတ့ဲေနာက္ အသစ္က်ပ္ခၽြ တ္စံနစ္တစ္မ်ိဳးနဲ႕ တုိင္းသစ္ႏုိင္ငံသစ္ 

တည္ေထာင္ပုံကတစ္မ်ိဳး၊ အဲလုိႏွစ္မိ်ဳးရွိတံဲအခါမွာ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေပၚေပါက္တဲ့ 

အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ထံုစံအားျဖင့္ 

ေပၚလာစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕ ေပၚလာစၿမဲျဖစ္သလဲဆိုရင္ အဲဒီလုိ 

တိုင္းျပည္သစ္ ႏိုင္ငံသစ္ျဖစ္ေနေတာ့ ျပန္ၿပီး ဥပေဒ၊ စံနစ္ေတြ အကုန္ 

အသစ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲရမွာျစဖ္ေတာ့ အေျခခံကစၿပီး ျပဳလုပ္ရမဲ့ 

အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဥပမာအားျဖင့္ ရွိေနတ့ဲအိမ္ေဟာင္းကုိ ျပင္ရန္အလုပ္မဟုတ္ဘဲ 

တစ္အိမ္လံုး ဖ်က္ဆီးၿပီးတဲ့ေနာက္  အဲဒီ ဖ်က္ထားတ့ဲ ေနရာမွာ ထပ္ၿပီး အိမ္သစ္ 

ေဆာက္တာနဲ႕တူပါတယ္။ အဲဒီလုိ အိမ္အသစ္ေဆာက္တ့ဲအခါမွာ ဒီအိမ္သစ္ ကုိ 

ဘယ္လိုစနစ္ ဘယ္လုိစီမံကိန္းမ်ိဳးနဲ႕ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိၿပီးော့ အင္ဂ်င္နီယာ 

ဗိသုကာ အတတ္ဆရာ ေတြက ပထမဦးစြာ အိမ္ပုံစံေတြ ေရးဆြဲၿပီး ဒီပုံစံအရ 

ေငြဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မယ္ဆုိတာ တြက္ခ်က္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ 

ေန႕ေကာင္းရက္ျမတ္ေရြးၿပီးမွ အိမ္သစ္ေဆာက္သလုိပဲ။ 

အခု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ႏိုင္ငံအသစ္ကုိ ျပန္ၿပီး တည္ေထာင္ဖို႕အတြက္ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ျပန္ၿပီး ဥပေဒသစ္စနစ္သစ္ေတြ စီစသ္ေရး 

ဆြဲရပါလိမ့္မယ္။ စီမံကိန္း ခ်ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိ တုိင္းျပည္သစ္ ႏုိင္ငံသစ္ပုံစံဟာ 

ဘယ္လိုရွိသင့္တယ္ဆုိတာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ရစၿမဲပဲ...။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ဟာ ႏုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ဖို႕ 

တာ၀န္ျဖစ္တ့ဲ အတုိင္း တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးဟာ သာမန္အားျဖင့္ 

ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဘယ္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မဆုိ အခ်ဳပ္အာဏာ န႕ဲ ျပည့္စုံတ့ဲ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လိဳ႕လဲဆိုရင္ ယခုအခါ 

ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေထာင္ရမယ္...။ တည္ေထာင္ရေအာင္ ဆုိလုိ႕ရွိရင္ 

အဲဒီ...ႏ္ိုင္ငံသစ္ကုိ တည္ေထာင္ဖုိ႕အတြက္ ေပၚေပါက္ လာတ့ဲ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ဟာ အခ်ဳပ္အျခာနဲ႕ ျပည့္စုံဖို႕လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ဳပ္အျခာ 

နဲ႕မျပည့္စုံရင္ ကုိယ္တည္ခ်င္တ့ဲ ႏုိင္ငံမ်ိဳးကုိ တည္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
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ယခုကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရး 

ရာဇ၀င္မွာအေတာ္ ကေလး ထူးဆန္းတဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တ့ဲ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ အေျခအေနႏွင့္ ကြာျခားေနတ့ဲအခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ 

ကြာျခားမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာလည္း 

ထူးျခားေနတ့ဲ အေၾကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ 

ျပင္သစ္ျပည္မွာပံုပမာျပင္သစ္ျပည္မွာပံုပမာျပင္သစ္ျပည္မွာပံုပမာျပင္သစ္ျပည္မွာပံုပမာ 

ဥပမာ....၊ အျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာ ျပင္သစ္ျပည္ မွာ ဟိုးေရွးအခါတုိန္းက 

ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿပီးတ့ဲေနာက္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေပၚလာခဲ့ဖူးတယ္။ 

အဲဒီလုိေပၚလာတဲ့အခါမွာ ဒီတုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ 

အာဏာရၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္။ အခုတစ္ခါ ဒီစစ္ႀကီးၿပီးတ့ဲေနာက္ ဒီၿပီးခ့ဲတ့ဲ 

စစ္ႀကီးအေတာအတြင္းမွာ ျပင္သစ္ေတြဟာ ဂ်ာန္မာန္ေတြကုိ ျပန္ၿပီး 

တြန္းလွန္ေမာင္းထုတ္ၿပီးတ့ဲေနာက္ တိုင္းျပည္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဂ်င္နရယ္ဒီေဂါ 

အစရွိသျဖင့္ ျပန္ၿပီးေရာက္လာတဲ့အခါ သူတို႕တိုင္းသစ္ျပည္သစ္ ႏိုင္ငံသစ္ 

ထူေထာင္ရတယ္။ အဲဒီလိုထူေထာင္တ့ဲအခါမွာ တည္ေထာင္ဖို႕ရာအတြက္ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ထပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့ 

တုိင္းျပဳျပည္ ျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ိဳးဟာ အာဏာ ရၿပီးသား တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ အာဏာရၿပီၚသား တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ မိမိတုိ႕ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေန ဆံုးျဖတ္တဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ ခ်က္ခ်င္း အတည္ 
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ျဖစ္ေစၿပီးေတာ့ တစ္တုိင္းျပည္လံုး က အာဏာစက္တည္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္ 

တယ္။ 

အေမရိကန္အေမရိကန္အေမရိကန္အေမရိကန္    ပမာစံပမာစံပမာစံပမာစံ 

အေမရိကန္မွာဆုိရင္ ပထမေရွးဦးစြာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ 

သူတုိ႕လူတစ္မ်ဳိးတည္း အျဖစ္ ေနၾကၿပီးတ့ဲေနာက္ အဂၤလိပ္မွာရွိတ့ဲ 

အဂၤလိပ္အစိုးရကုိ မေက်နပ္လုိ႕ သူတို႕ေတာ္လွန္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရး 

တုိက္ပြဲေတြ စစ္ပြဲႀကီးေတြဆင္ႏႊဲၿပီးတ့ဲ အခါက်ေတာ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

က်င္းပတ့ဲ အခါတုန္းက သူတုိ႕မွာ အာဏာရၿပီးသား အေျခအေနမွာ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ က်င္းပတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႕ 

တုိင္းျပည္ကေတာ့ အခုတုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနတ့ဲအခါမွာ ကၽြ န္ေတာ္ 

တုိ႕ တိုင္းျပည္က အာဏာရၿပီးသား အေျခအေနေတာ့မဟုတ္ေသးပါဘူး။ 

အုိင္ယာလန္ကုိအုိင္ယာလန္ကုိအုိင္ယာလန္ကုိအုိင္ယာလန္ကုိ    ပမာဆုိပမာဆုိပမာဆုိပမာဆုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ 

ဘာနဲ႕တူသလဲဆုိရင္ ေတာင္ပိုင္း အုိင္ယာလန္မွာ လြန္ခဲ့တ့ဲ အႏွစ္၂၇ႏွစ္ 

ေလာက္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ တူပါတယ္။ အဲဒီ အိင္ယာလန္ မွာ 

ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးက ဘယ္လိျဖစ္သလဲဆုိရင္ ပထမအဂၤလိပ္အစိုးရကုိ 

ကမၻာစစ္ႀကီး အေတာအတြင္းမွာ ဆူပူပုန္ကန္ေတာ္လွန္တာေတြျဖစ္ၿပီး 

ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ စစ္ႀကီးၿပီးတ့ဲ ေနာက္ သူပုန္ကိစၥေတြဟာ ရပ္စဲသြားတယ္ 

အဲဒီရပ္စဲသြားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ တစ္ခါ အဂၤလိပ္အစိုးရနဲ႕ အုိင္ယာလန္ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကတယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးတ့ဲေနာက္ 
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သူတုိ႕ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ သူတုိ႕ လုပ္တယ္။ လုပ္တ့ဲအခါမွာ 

အုိင္ယာလန္ျပည္ဟာ အာဏာ မရေသးဘူး။  

ဟုိအုိင္ယာလန္တုန္းက ေပၚတဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ိဳး 

ကေတာ့ကာ အမွန္စင္စစ္ ဒုိမီနီယံ အဆင့္အတန္း ျဖစ္တ့ဲ အုပ္ခ် ႔ဳ္ေရးမ်ိဳးကုိသာ 

ေရးဆြဲဖို႕ဆုိတ့ဲ သေဘာမ်ဳိးေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္းပဲ ကၽြ န္ေတာ္တို႕ 

အခုရထားတ့ဲ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ကုိယ္ႀကိဳက္ရာ ဆံုးျဖတ္ၿပီး 

လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ အဂၤလိပ္အစိုးရက သေဘာတူၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတုိင္း 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ဒီေနရာ မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထက္ 

တစ္ပန္းသာေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ကာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ အဲဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေပၚလာၿပးေတာ့ ဒီလုိထူးျခား 

တ့ဲ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ 

အိႏၵိယတုိင္းအိႏၵိယတုိင္းအိႏၵိယတုိင္းအိႏၵိယတုိင္း    ယွဥ္ကာႏႈိင္းယွဥ္ကာႏႈိင္းယွဥ္ကာႏႈိင္းယွဥ္ကာႏႈိင္း 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ 

မရေသးဘူး၊ မရေသးဘူးဆုိတာက ရေအာင္လုပ္တ့ဲနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ 

ဒါေတြက ကၽြ န္ေတာ္ေနာက္ ေျပာျပပါဦးမယ္။ ဥပေဒသေဘာကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မရေသးဘူး။ 

အခ်ဳပ္အျခာအခြင့္ရဲ႕ အဆင့္အတန္းသာရေသးတယ္ (Status) 

အဆင့္အတန္းကသာလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ 

အဆင့္အတန္းကရတယ္။ ရတ့ဲသေဘာက ယခု တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ 

လုပ္ၾကတယ္ဆိုရင္ ဒီတိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဘုရင္ခံလာၿပီးေတာ့ ႐ိုး႐ိုး 
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ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္လို စကားမေျပာႏိုင္ဘူး။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြလုိ 

စကားမေျပာႏိုင္ဘူး၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ သူလာၿပီး 

နားေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဧည့္သည္အျဖစ္နဲ႕ နားေထာင္ႏိုင္တယ္။ 

ဘုရင္ခံအျဖစ္နဲကလာၿပီးေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ကုိ ဘာလုပ္ပါညာလုပ္ပါဆုိၿပီး 

မေျပာႏိုင္ဘူး။  ႐ုိး႐ိုး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဆုိရင္ သူလာၿပီး စကားေျပာႏိုင္တယ္။ 

အခုအခ်ဳပ္အျခာ အခြင့္နဲ႕ အဆင့္အတန္းသေဘာမ်ဳိးေရာက္ေတာ့ကာ 

ဒီတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ သူ႕ဟာသူ လုပ္တ့ဲေနရာမွာေတာ့ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိတယ္။ အ့ဲဒီလုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိတ့ဲအတြက္ (Status) 

အဆင့္အတန္းမွာ အခ်ဳပ္အျခာသေဘာမ်ိဳးရွိတယ္။ 

အဲဒီလုိျဖစ္ေနေတာ့ အိႏၵိယျပည္က တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ 

လြန္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနတုန္းက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္နဲ႕ 

မျခားနားဘဲ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးရွိတယ္။ အခုေတာ့ အိႏၵိယျပည္မ်ာ 

ေပၚေပါက္မဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ထက္ ပုိၿပီး 

အဆင့္သာသြားတယ္။ ဘယ္လုိသာသြားမလဲဆုိရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

အဆင့္အတန္းမွာသာမကဘဲနဲ႕ အာဏာပါရတဲ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္သြားတယ္။ 

အဲ့ဒီေတာ့ က်ဳပ္တိဳ႕ထက္သာတ့ဲဘက္ကလည္း သာတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း သူတုိ႕ 

ေလ်ာ့တဲဘ္ကလည္း ဘယ္လုိေလ်ာ့သလဲဆိုရင္ သူတုိ႕ကုိ အဂၤလိပ္အစိုးရက 

ဒုိမီနီယံေပးတဲ့အခါမွာ ဒုိမီနီယံအျဖစ္နဲ႕ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ 

ေနရမလဲဆုိရင္ဟိႏၵဴ၊ မူဆလင္ ေစ့စပ္တ့ဲေနရာမွာ ၾကာရင္ ၾကာသေလာက္ 
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ေနရမယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရက မေပးခ်င္လုိ႕မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႕အခ်င္းခ်င္း 

မတည့္လုိ႕ေနရတာျဖစ္တယ္။ 

တစ္ႏွစ္ကတိေစာင့္ကာၾကည့္တစ္ႏွစ္ကတိေစာင့္ကာၾကည့္တစ္ႏွစ္ကတိေစာင့္ကာၾကည့္တစ္ႏွစ္ကတိေစာင့္ကာၾကည့္ 

အဲဒီေတ့ကာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ လြတ္လပ္ေရးကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး 

ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၉၄၆ ခု ဇန္န၀ါရီလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပထမ ဖဆပလ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ညီလာခံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးက ဗမာႏိုင္ငံဟာ 

လံုး၀လြတ္လပ္ေရးကုိ လုိခ်င္တယ္၊ ဘယ္လုိ ဒုိမီနီယံ (Dominion) ကုိမွ 

မလုိခ်င္ဘူးဆုိၿပီး ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္နဲ႕ အတိအလင္း 

ေၾကျငာခဲ့တယ္။ အဲဒီောကျငာခဲတ့ဲအတိုင္းပဲ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႕ ေမလအတြင္းမွာ 

က်င္းပခဲ့တ့ဲ ဖဆပလပဏာမညီလာခံမွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ဟာ ဗမာျပည္ႀကီးကုိ လံုး၀ 

လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႕ ျပည့္စုံတ့ဲ သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္န႕ဲ 

တည္ေထာင္မယ္ဆုိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ကၽြ န္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ 

တင္သြင္းၿပီးေတာ့ ကာ အခ်ဳပအ္အျခာအာဏာနဲ႕ ျပည့္စုံတ့ဲ သမၼတႏိုင္ငံ 

တည္ေထာင္မယ္ဆု္ိၿပီး တင္သြင္းလုိ႕ ဆံုးျဖတ္ေတာင္ ၿပီးၿပီ။ ဒီေတာ့ ဖဆပလ 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လုပ္တဲ့ အလုပ္က အင္မတန္ရွင္းပါတယ္။ ကၽြ န္တာ္တုိ႕ဟာ တုိင္းျပည္ကို 

ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း လံုး၀လြတ္လပ္ေရးကုိ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အတုိင္း 

လံုး၀လြတ္လပ္ေရးကုိ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီတုိင္းျပည္ကို ေၾကျငာထားတ့ဲ 

လြတ္လပ္ေရးကုိ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတာ လုပ္ေနရက္ပဲ။ တစ္ႏွစ္လည္း 

မျပည့္ေသးပါဘူး။ သို႕ေသာ္ ျပည့္တယ္ မျပည့္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးကေတာ့ 
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အေလ်ာ့အပို နည္းနည္း ရိွခ်င္ရွိမယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း အဲဒီလုိ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရေအာင္မလုပ္ႏိုင္ 

ေသးဘူးဆုိလုိ႕ရွိရင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕တစ္ထစ္တက္ ခ်င္တက္ရမယ္။ အဲဒီ 

အခ်ိန္အခါကုိ မေရာက္ေသးဘူး။ အခ်ိန္ေစ့လုိ႕ ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကုိ 

ရေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ကတိပ်က္တယ္လုိ႕ ဆုိႏုိင္တယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္အခါလည္း မေရာက္ေသးဘူး။ 

အဲဒီအခ်ိန္အခါထိ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ရေအာင္ 

ႀကိဳးစားေနတယ္။ ႀကိဳးစားေနရတ့ဲ အတုိင္း ဒီလုိလုပ္ေနတ့ဲလုပ္ငန္းဟာ 

ေအာင္ျမင္မလား မေအာင္ျမင္ဘူးလားဆုိတာ အခုေနအခါမွာ ဘယ္သူမွ 

မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လိဳ႕လဲဆုိေတာ့ အခ်ိန္လုိပါေသးတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

လုပ္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ မၿပီးေသးဘူး။ အလုပ္ေတြ ၿပီးလာတ့ဲေန႕က်ေတာ့ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ လုပ္ငန္း ဟာ ေအာင္သလား မေအာင္သလားဆိုတာ 

ခင္ဗ်ားတုိ႕ျမင္မွာပဲ။ အဲဒီလုိျမင္လာတ့ဲအခါ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ဘယ္လုိ 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ိဳးလ။ အလုပ္လုပ္တ့ဲအခါမွာ ဘယ္လုိလုပ္တယ္ဆုိတာကုိ ျမင္လာမယ္။ 

အခုေနအခါမွာ ကၽြ န္ေတာ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေျပာဖို႕ မလုိပါဘူး။ 

က်ဳပ္တို႔အစုိးရလုပ္တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာျဖစ္ေနပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔မွာ 

ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ အေျမာက္အမ်ား ရွိတယ္ဆုိတာ က်ဳပ္တို႔ကိုယ္တိုငသိ္တယ္။ 

ဘယ္အစိုးရမွ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မရိွတ့ဲ အစိုးရဆုိတာ မရိွဘူး။ တုိင္းျပည္မွာ 

ေစတနာထားၿပီးေတာ့ကာ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္တက္ၿပိး လုပ္လာခဲ့တာ 

တိုးတက္သ လား။ မတုိးတက္ဘူးလားဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
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ေနာက္ရက္မ်ားမၾကာခင္ေလာက္ဆုိရင္ သခင္ႏု ျပန္လာလုိ႔ ေနာက္ရက္ 

ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာလို႔ရွိရင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဟာ တုိင္းျပည္ကုိ အတိအ လင္း 

ေၾကညာႏုိင္တဲ့ စာတမ္းမ်ဳိး ထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဟာ လြတ္လပ္ ေရးလုပ္ငန္းမွာ ဘယ္ထိေအာင္ စခန္း 

တက္လာျပန္ၿပီ။ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လုိ 

စခန္းတက္လာၿပီ ဆုိတာ အစရွိသျဖင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ 

အဲဒီတိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္တ့ဲ လုပ္ငန္းမွာတစ္ဆင့္ထက္ 

တစ္ဆင့္တက္လာကာ လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းန႔ဲ ပတ္သိက္ၿပီး 

တစ္ဆင့္တက္လာတာကို ရက္မ်ားမၾကာခင္ ခင္ဗ်ားတို႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါ 

ေတြကုိ ျမင္ရ႐ံုတင္မကဘူး၊ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဒီအစိုးရန႔ဲ အရင္တုန္းကရွိတ့ဲ 

အစိုးရေတြ အကုန္လုံးယွဥ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္မယ္ဆုိရင္ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။ 

အရင္တုန္းက က်ဳပ္အတိအလင္းေျပာတယ္။ လာဘ္စားတ့ဲ တူေတြရွိတယ္။ 

ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာေျပာဦးမလဲ။ အဲဒီလိုလူေတြက အခုေနအခါမွာ တုိင္းျပည္ကုိ 

မိမိတို႔ပါတီ ျပန္ၿပီး အာဏာရေအာင္ ေျခထိုးၾကတယ္။ ေျခထုိးၾကတ့ဲကိစၥမွာ 

အေယာင္ေယာင္အမွားမွားျဖစ္ၾကတဲ့ လူေတြဟာ ေစတနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ 

မပါသည္ျဖစ္ေစ တုိင္းျပည္သစၥာေဖာက္တဲ့ရန္သူ နံပါတ္ ၁ ေတြ ျဖစ္တယ္။ 

အဲဒီရန္သူနံပါတ္ ၁ ေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေထာက္ခံခ်င္တယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ 

ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္ပင္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ပဲ ႀကဳိးကြင္းတပ္ၾကေပေတာ့။ 

က်ဳပ္တို႔ဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ အတင္းအဓမၼလုပ္လာလုိ႔ 

အစိုးရျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ 
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က်ဳပ္တုိ႔အစုိးရျဖစ္ေနတာပဲ။ တိုင္းျပည္လူထု ယုံၾကည္မႈမရွိဘူး.. မၾကည္ညဳိဘူး 

ဆုိရင္ က်ဳပ္တုိ႔လည္း တြယ္မေနပါဘူး။ ထြက္မွာပါဘိ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

တစ္ႏွစ္ေလာက္ က်ဳပ္တုိ႔ကုိေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ 

ဘယ္လိုလူစားေတြလဲ။ ရာဇဝင္ထဲ အေရးခံရမဲ့လူေတြ လား၊ ရာဇဝင္မွာ 

အဆဲခံရမယ့္ လူစားေတြလားဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိယ္တိုင္ သိပါလိမ့္မယ္။ 

လြတ္လပ္ေရးအဓိပၸာယ္လြတ္လပ္ေရးအဓိပၸာယ္လြတ္လပ္ေရးအဓိပၸာယ္လြတ္လပ္ေရးအဓိပၸာယ္    သိၾကဖြယ္သိၾကဖြယ္သိၾကဖြယ္သိၾကဖြယ္ 

ဒီေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရးဆုိလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ ေျပာျပဦးမယ္။ 

လြတ္လပ္ေရးဆုိတိုင္း ပေဒသာပင္ေျမက မေပါက္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ 

ရွင္းျပခဲ့ခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘယ့္ႏွယ္စိတ္ကူးၾကသလဲ။ ပေဒသာ ပင္ 

ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပါက္ေတာ့မလုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ထင္ၾကလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း 

ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက လြတ္လပ္ေရးရၿပီဆုိၿပီး ဘာလုပ္ၾကသလဲဆိုရင္ 

ဟသၤာတနယ္ဘက္မွာေတြ႔ခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရ တယ္ဆုိၿပီး 

လူတကာသြားတဲ့လမ္းေပၚမွာ ေဆးလွန္းတယ္။ အဲဒါ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ဘူး။ 

အဲဒီဟာ က လမ္းသြား လမ္းလာလုပ္တဲ့ လူေတြကုိ ေႏွာင့္ယွက္ရာေရာက္တယ္။ 

လြတ္လပ္ေရးဆုိတ့ဲ အဓိပၸာယ္ က ကုိယ္ တစ္ေယာက္ ေကာင္းစားဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ 

လူတစ္မ်ဳိးလုံးေကာင္းစားဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ တျခားလူေတြရဲ႕အက်ဳိး ကုိ မထိခုိက္ဘဲ န႔ဲ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္အက်ဳိးအတြက္လုပ္ႏုိင္တာ လြတ္လပ္ေရးပဲ။  

ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ေနတ့ဲေနရာမွာ 

တျခားလူေတြရဲ႕အေႏွာင့္အယွက္မရွိေစရဘူး။ တျခားလူေတြရဲ႕ အက်ဳိး ကုိ လည္း 

မထိခုိက္ဘူး။ တုိင္းျပည္ကုိလည္း မထိခုိက္ဘူးဆုိရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
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လုပ္ႏုိင္တ့ဲ အေျခအ ေနမ်ဳိး ရွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ တျခားလူေတြကို 

ေႏွာင့္ယွက္တ့ဲလြတ္လပ္ေရးဟာ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ ဘူး။ အဲဒါကုိ (License) 

ရမ္းကားမႈလုိ႔ေခၚတယ္။ အဲဒီေတာ့ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ 

သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ စည္းန႔ဲကမ္းန႔ဲ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ 

လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခါ တုိင္းျပည္မွာ ပုိၿပီး စည္းကမ္း ရွိဖို႔လုိတယ္။ 

စည္းန႔ဲကမ္းန႔ဲလုပ္ၾကမွ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ တကယ္ရမယ္။ လြတ္လပ္ေရး 

ေၾကာင့္ အခြင့္အေရးရလာတ့ဲအခါ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရတာေတြလည္း 

ပိုလာလိမ့္မည္။  

ဒီတိုင္းျပည္ကုိ အဂၤလိပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတုန္းက ဒီတိုင္းျပည္ကုိ 

ကာကြယ္ဖုိ႔ အဂၤလိပ္အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ ျဖစ္တယ္။ ဗမာ ျပည္ 

လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခါမွာ ဗမာျပည္ကိုကာကြယ္ရမဲ့ တာဝန္ဟာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

တာဝန္ျဖစ္လာ မယ္။ အရင္တုန္းကလို ေအးေအးေဆးေဆးေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္အစိုးရလုပ္ တ့ဲ လူေတြက တိုင္းျပည္ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ 

ဗမာျပည္မွာ စစ္သားေတြ နည္းတယ္ ဆုိရင္ ဗမာတိုင္း၊ ဗမာတိုင္းအရြယ္ေရာက္တ့ဲ 

လူေတြမွန္သမွ် က်န္းမာတဲံ လူမွန္ရင္ စစ္ထဲမဝင္မေနရ။ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဆုိၿပီး 

စံနစ္န႔ဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ႏွစ္တန္သည္ျဖစ္ေစ သုံးႏွစ္တန္သည္ျဖစ္ေစ 

စစ္ထဲမွာဝင္ရမယ္။ တိုက္ခ်င္မတိုင္္ခ်င္ ဝင္တိုက္ရမွာဘဲ။ အဲဒီဟာ 

လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခါမွာ  ျဖစ္မဲ့ တာဝန္မ်ဳိး ပါပဲ။ အဲဒီလုိ ပ ဲ ဒီတိုင္းျပည္ 

လြတ္လပ္တ့ဲအခါမ်ဳိးမွာ ယုိးဒယားျပည္လုိ ျဖစ္ခ်င္သလား။ တူရကီျပည္ 

လုိျဖစ္ခ်င္သ လား။ အေမရိကန္ျပည္လုိ ျဖစ္ခ်င္သလား။ အဂၤလိပ္ျပည္လို 
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ျဖစ္ခ်င္သလား။ ဆိုဗီယက္ျပည္ လုိ ျဖစ္ခ်င္ သလား။ အဲဒီလုိျဖစ္ခ်င္တာေတြဟာ 

တိုင္းျပည္မွာ အလုပ္မလုပ္ဘဲ မျဖစ္ဘူး။ 

ႀကဳိးႀကဳိးကုတ္ကုတ္ႀကဳိးႀကဳိးကုတ္ကုတ္ႀကဳိးႀကဳိးကုတ္ကုတ္ႀကဳိးႀကဳိးကုတ္ကုတ္    လိပ္ေတြလုပ္လိပ္ေတြလုပ္လိပ္ေတြလုပ္လိပ္ေတြလုပ္ 

အဲဒီေတာ့ကာ ဘိလပ္မွာစစ္ႀကီးၿပီးတ့ဲအခါမွာ အင္မတန္မြဲေနတယ္။ 

မြဲေနတယ္ဆုိရင္ အရင္တုန္းက သူ႔တိုင္းျပည္က ထြက္တဲ့ကုန္က သူ႔တိုင္းျပည္ကုိ 

ဝင္တ့ဲကုန္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုၿပီးမ်ားေနတယ္။ အဲဒီလုိ မ်ားေနတ့ဲအတြက္ 

သူ႔တိုင္းျပည္က လူေတြကုိ အေတာ္ႀကီးေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ ျဖစ္ေအာင္ ထား 

ႏုိင္တယ္။ ဒီစစ္ႀကီးၿပီးတဲ့ေနာက္ အဂၤလိပ္အစိုးရအဖို႔မွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားမွာရွိေနတ့ဲ 

သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေငြပင္ ေငြရင္း စုိက္ထားတ့ဲလုပ္ငန္းေတြကုိ 

အေမရိကန္ကုိေရာင္းပစ္ရတယ္။ အေႂကြးဆိုရင္လည္း ေရႊ ဒဂၤး သန္းေပါင္း 

ေထာင့္ငါးရာေလာက္တင္ေနတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

သူတို႔တုိင္းျပည္ မွာ ရွိေနတ့ဲ ပစၥည္းေတြကလည္း အေတာ္ပဲ ကုန္သြားတယ္။  

ကုႏ္႐ံုတင္မကဘူး။ ႏိုင္ငံျခားန႔ဲ ကုန္ကူးတ့ဲ ေနရာမွာ ထြက္ကုန္က 

ဝင္ကုန္ထက္ အမ်ားႀကီး နည္းေနတယ္။ 

ဒီေတာ့ စစ္ၿပီးတ့ဲအခါမွာ ေရွးနဂိုအေျခအေနကုိ အျမန္ဆုံး 

ျပန္ရေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ (တစ္ႏွစ္တည္းန႔ဲရဖုိ႔၊ ႏွစ္ႏွစ္တည္း န႔ဲရဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။ 

ေလးႏွစ္ ငါးႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္ ကုိးႏွစ္ အဲဒီလုိလုပ္ယူရမယ္) 

အဲဒီလုိလုပ္တဲ့ကိစၥမွာ "ရွင္နည္းရာ အဂၢလူထြက္"ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ 

အင္မတန္ပဲ ရာသီဥတုက ဆိုး ဝါးၿပီးေတာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း 

အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စီးပြားေရး အေျခအေန ကုိ ထိခုိက္ 



 

122122122122    | | | | P a g e     

 

ေနေတာ့ကာ နဂိုအေျခအေနကုိ အျမန္ဆုံးျပန္ရေအာင္ဆုိၿပီး သူတုိ႔ ဘာႀကဳိးစားေန 

သလဲ။ အဂၤလိပ္ေတြ မဝယ္ႏုိင္ဘူး၊ မဝယ္ရဘူး၊ ဥပမာ အဝတ္အထည္ေတြဆိုရင္ 

အဂၤလိပ္ျပည္ကလုပ္တယ္။ အဂၤလိပ္ ေတြက လုပ္ေပမယ့္ အဂၤလိပ္ေတြကုိ 

တစ္ကိုယ္ကုိ ႏွစ္ထည္သုံးထည္ထက္ပိုၿပီး မဝတ္ရဘူး။ လိုသေလာက္ ထက္ 

ပိုၿပီးမဝယ္ရဘူး။ (ကူပြန္)ဆုိတာေတြ ေပးတယ္။ အဲဒီလုိေပးၿပီးေတာ့ ေရာင္းတယ္။ 

အဲဒီ(ကူပြန္)ရိွမွ ဝယ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိေရာင္းခ်တယ္။ အဝယ္ခုိင္းတယ္။ 

ႏုိင္ငံျခား ကုိ ပုိတာေတြမွန္သမွ်ကုိ ပို႔ၿပီးေရာင္းတယ္။ ႏုိင္ငံျခားက 

ဘိလပ္ကုိသြင္းတဲ့ပစၥည္းေတြက် ေတာ့ လည္း အရင္ကလုိ အရမ္းမဲ့မသြင္းခုိင္းဘဲ 

ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့သြင္းၿပီးတ့ဲေနာက္ ႏုိင္ငံျခားကသြင္း တဲ့ ပစၥည္း ေတြကို 

ေခၽြ ေခၽြတာတာန႔ဲ အရင္ကထက္ အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ၿပီး အသြင္းခုိင္းတယ္။ ေလွ်ာ့ၿပီး 

သုံးခုိင္း တယ္။ သူတို႔ဆီမွာ အရင္တုန္းက စားရတ့ဲေပါင္မုန္႔ဟာ အခုအခါမွာဆုိရင္ 

အင္မတန္ကုိ ေလွ်ာ့ ၿပီး စားရတယ္။ အခုေနအခါမွာ ဒီလိုလုပ္မွေနာက္ 

ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္ရွစ္ႏွစ္ရွိတဲ့အခါ အဂၤလိပ္ ျပည္ ဟာ နဂိုအေျခအေနကုိ 

ျပန္ေရာက္ဖုိ႔အေၾကာင္းရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီလုိ က်က်နနမလုပ္ဘဲ ဆုိရင္ 

မရႏိုင္ဘူး။ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ဖုိ႔ဆုိတာ လြတ္လပ္တ့ဲ တုိင္းျပည္ 

ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ ရတယ္ ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိေစခ်င္တယ္။ 

ေခၽြ ေခၽြတာတာေခၽြ ေခၽြတာတာေခၽြ ေခၽြတာတာေခၽြ ေခၽြတာတာ    ႐ုရွားမွာ႐ုရွားမွာ႐ုရွားမွာ႐ုရွားမွာ 

ဆုိဗီယက္ယူနီယံဆုိတ့ဲ တိုင္းျပည္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၿပီးတုန္းက 

စစ္အေတာအတြင္းမွာလုပ္တ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ စံနစ္ဆုိၿပီး လုပ္တယ္။ 

စစ္ႀကီးၿပီ္းတ့ဲေနာက္ (New Economic Policy) ဆိုတ့ဲ သေဘာနဲ႔ စီးပြားေရး စံနစ္နဲ႔ 



 

123123123123    | | | | P a g e     

 

လုပ္ရတယ္။ ေနာက္ငါးႏွစ္စီမံကိန္းေတြ ဆုိဗီယက္ယူနီယံမွာ လုပ္တယ္။ ငါးႏွစ္စီမံ 

ကိန္းေတြ လုပ္တ့ဲအခါမွာ ပထမစီမံကိန္းလုပ္တုန္းက တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ အေျခအေန 

အားလုံးကုိ ၿခံဳၿပီး၊ ေရွ႕႐ႈ႕ၿပီး လုပ္ေတာ့ တစ္တိုင္း တစ္ျပည္လုံး ေကာင္းဖုိ႔ 

ေရွ႕႐ႈ႕ၿပီးလုပ္ရတ့ဲအတြက္ လူေတြစားခ်င္တိုင္း မစားရ ဘူး။ ဝတ္ခ်င္တိုင္း 

မဝတ္ရဘူး၊ ေနခ်င္တိုင္း မေနရဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရတယ္ အဲဒီေတာ့ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကမယ္ဆုိရင္ (National 

Planing)ေခၚတ့ဲ အဲဒီလုိ စီမံကိန္းမ်ဳိးန႔ဲမလုပ္ ဘဲ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ 

ဘယ္ေတာ့မွမႀကီးပြားႏုိင္ဘူး။ မထူေထာင္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိေစ ခ်င္ 

တယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ပေဒသာပင္ ေျမကေပါက္မလာႏုိင္ဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

အလုပ္လုပ္မွ ေပါက္မယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ နားလည္ေစခ်င္တယ္။ 

လြတ္လပ္ေရးရပင္ ရျငားေသာ္လည္း တုိင္းသူျပည္သားလူအမ်ားအ ေပၚ 

က်ေရာက္ လာမဲ့တာဝန္ေတြ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မထမ္းေဆာင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ 

ခင္ဗ်ားတုိ႔ရမဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ ဒီေန႔ ရၿပီး နက္ျဖန္ခါ အျခားလက္ျပန္ပါ 

သြားမယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလုိ လြတ္ လပ္ေရးရတ့ဲ အခါမွာ 

စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးန႔ဲ လုပ္ေတာင္မွ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ၾကာမယ္။ 

ယုိးဒယားကုိ႐ႈယုိးဒယားကုိ႐ႈယုိးဒယားကုိ႐ႈယုိးဒယားကုိ႐ႈ    ပမာျပဳပမာျပဳပမာျပဳပမာျပဳ 

အဲဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္လို႔ရွိရင္ ယုိးဒယားျပည္ရဲ႕အဆင့္အတန္းေတာင္မွ 

မီမွာမဟုတ္ဘူး။ ယုိးဒယားျပည္ ဟာ လြတ္လပ္တ့ဲ ႏုိင္ငံထဲမွာေတာ့ ည့ံည့ံပဲ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ယိုးဒယားျပည္ဟာ ကၽြ န္ေတာ္္တို႔ ဗမာ ျပည္န႔ဲ စာရင္ သာတာပဲ။ 
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စစ္တပ္ေတြ ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္။ ေရတပ္ေတြရွိတယ္။ ေလတပ္ေတြရွိ တယ္။ 

အဲဒီလုိ ဟာေတြ ယုိးဒယားျပည္က ရွိတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ 

အဲဒီလုိဟာေတြ မရိွေသးဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ သုညက စၿပီး အကုန္လုံးျပန္ၿပီး 

အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး အလုပ္လုပ္ရမွာျဖစ္ေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ က တျခားႏုိင္ငံေတြက 

ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းရင္ က်ဳပ္တုိ႔က က်ဳပ္တုိ႔က ေလးငါးဆယ္လွမ္းလွမ္းမွ ေနာင္ 

ဆယ္ႏွစ္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ၾကာလုိ႔ရွိရင္ တန္းတူညီတူျဖစ္ႏုိင္မယ္။ 

တန္းတူညီတူ မျဖစ္သမွ် ကာလ ပတ္လုံး တိုင္းျပည္ႀကီးဟာ 

လြတ္လပ္တယ္ဆုိေပမဲ့လုိ႔ ဟုိလူျမင္လည္း မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ ဒီလူျမင္လည္း 

မ်က္ႏွာခ်ဳိ ေသြးရတ့ဲ ႏုိင္ငံမ်ဳိးျဖစ္မယ့္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ 

အတိအလင္းေျပာလိုက္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း 

ညီၫႊတ္ေရး လူထုညီၫႊတ္ေရးရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ စားဖား ေတြ ညီၫြတ္ေရး ကို 

မလုိခ်င္ဘူး။ 

ေအာင္သည္အထိေအာင္သည္အထိေအာင္သည္အထိေအာင္သည္အထိ    ႀကဳိးစားဘိႀကဳိးစားဘိႀကဳိးစားဘိႀကဳိးစားဘိ 

အခုျဖစ္ေနတ့ဲအေျခအေနအရ လြတ္လပ္ေရးကိစၥကုိ 

ခန္႔မွန္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ လြတ္လပ္ေရးဟာ ရဖို႔ အေျခအေနေတာ့ 

ေတာ္ေတာ္ပဲမ်ားတယ္ဆုိတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေျပာေပမဲ့ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဗမာစကား 

လည္း ရွိတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကေတာ့ Don't hollow till you out of the wood 

သစ္ေတာျမက္မည္း အတြင္းက မထြက္မိခင္ ငါေတာ့ေဘးလြတ္ၿပီလုိ႔ မေအာ္ပါန႔ဲ။ 

ျခေသၤ့မင္း ဥပမာလုိေျပာရမယ္ဆုိရင္ ျခေသၤ့ မ်ားဟာ သားေကာင္ကုိ 

လိုက္တဲ့ေနရာမွာ ႀကီးတာငယ္တာ ပဓာနမထားပဲ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ လုံ႔ လစိုက္တဲ့ 
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ေနရာမွာ အဲဒီအတိုင္းပဲ လုံ႔လစုိက္သြားတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဲဒီထုံးစံအတိုင္း 

ကၽြ န္ ေတာ္တုိ႔ဟာ ပန္းတိုင္ ေရာက္သည္အထိ အဲဒီထုံးစံအတိုင္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဟာ 

ပန္းတိုင္ေရာက္သည္အ ထိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေအာင္ျမင္မယ္ ထင္သည့္ တုိင္ေအာင္ 

ႀကဳိးစားမႈအားထုတ္မႈ လံု႔လဝီရိယကုိ ေလွ်ာ့လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ 

မေလွ်ာ့တမ္းအဟုတ္မေလွ်ာ့တမ္းအဟုတ္မေလွ်ာ့တမ္းအဟုတ္မေလွ်ာ့တမ္းအဟုတ္    ဇြဲႏွင့္လုပ္ဇြဲႏွင့္လုပ္ဇြဲႏွင့္လုပ္ဇြဲႏွင့္လုပ္ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဗမာေတြမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းတာတစ္ခုရွိတယ္။ ဘာလဲဆုိရင္ 

ဒါကလည္းပဲ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ကၽြ န္ ျဖစ္ခဲ့ရတ့ဲ အတြက္ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ကၽြ န္ေတာ္ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ပုသိမ္ဘက္ ကုိသြားတ့ဲ အခါမွာ 

ေလွၿပဳိင္ပြဲတစ္ခုၾကည့္ခဲ့တယ္။ ေလွၿပဳိင္ပြဲလုပ္တ့ဲအခါမွာ ပန္းတိုင္ကုိ မေရာက္ေသး 

ဘူး။ ေရွ႕ကုိ နည္းနည္းႏုိင္လာၿပီဆိုရင ္ ႏိုင္ေနတ့ဲေလွက တက္ကုိေထာင္တယ္။ 

႐ႈံးတဲ့ေလွကလည္း ပန္းတိုင္ မေရာက္ေသးဘူး။ ႀကဳိးစားမယ္ဆုိရင္ 

ႀကဳိးစားႏုိင္ေသးတယ္။ မႀကဳိးစားခ်င္ေတာ့ဘူး ႐ႈံးမွာပါပဲ ကြာ ဆုိၿပီးေတာ့ 

ေျခပစ္လက္ပစ္န႔ဲ တက္မခပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါဟာ  တိုင္းျပည္ 

ထူေထာင္တ့ဲေနရာမွာ အဲဒါက လြတ္လပ္တ့ဲ လူမ်ဳိးန႔ဲ ထိုက္တန္တဲ့ 

စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ဒါက ကၽြ န္ျဖစ္မဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးပဲ။ ဒီ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိး ရွိေနသမွ် 

ကာလပတ္လုံး က်ဳပ္တို႔ဗမာေတြ ကၽြ န္ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒီေလွၿပဳိင္ပြဲတုန္းက ေလွ 

တစ္ေလွဟာ တက္ေထာင္ မိတာန႔ဲ ပြဲတစ္ပြဲမွာ ႐ႈံးသြားတယ္။ 

ေဘာလုံးပြဲကန္တ့ဲအခါမွာလည္း ကုိယ္ကစၿပီးဂိုးသြင္းရရင္ အေတာ္ပဲ 

အားတက္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ ခါ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂိုးမ်ားလာတယ္ဆုိရင္ 

ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ကန္ခ်င္လာတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ 
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က်ေတာ့မွ ကပ္ၿပီး ဂုိးသြင္းသြားလို႔ ႐ႈံးတာေတြ၊ သေရျဖစ္တာေတြကုိ ေဘာလုံးပြဲ 

ရာဇဝင္ မွာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေတြ႕မွာပဲ။ ဒါတင္မကေသးဘူး။ သူတို႔လူေတြက 

ပထမနာရီဝက္မွာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကန္မိလုိ႔ 

ဂိုးျပန္မသြင္းႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ လူကုိျပန္ခ်တာပဲ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္မွာ အဲဒါ 

(sporting spirit)မရိွဘူး။ ဒါဘာလဲဆုိရင္ ကၽြ န္ေတာ္လည္း ဗမာေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ 

ထက္ျမက္တယ္ဆုိတာ တစ္လြဲမွာ ဆံပင္ေကာင္းေနတာပဲ။ တကယ့္ေနရာမွာ 

အသုံးမက်ဘူး။ ဗမာဗမာခ်င္း ခ်ဖုိ႔လုိခ်င္တယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

လုပ္တ့ဲေနရာမွာ အသုံးမခ်ခ်င္ဘူး။ ဗမာအခ်င္း ခ်င္း ခ်ဖို႔ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေတြ 

လုပ္ခ်င္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ ေရးလည္း 

က်က်နနလုပ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီလုိ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးကုိ လုံးဝေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔ 

လုိတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က ဘာလုပ္လုပ္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႔ၿပီးတဲ့အထိ 

႐ႈံးမယ္ထင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္မယ္ထင္သည္ျဖစ္ေစ မေလွ်ာ့တန္း ဇြဲန႔ဲ လုပ္သြားမယ္။ 

ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ    နမူနာနမူနာနမူနာနမူနာ 

အဂၤလိပ္ေတြက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနလို႔ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က 

မုန္းေပမဲ့လို႔ အဂၤလိပ္ေတြမွာ ခ်ီးမြမ္း ၿပီး နမူနာ ေတြ ယူစရာအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တ့ဲစစ္ႀကီးမွာ သူတုိ႔အက်ဥ္းအက်ပ္ ဘယ္ေလာက္ ေရာက္ခဲ့ သလဲ။ 

အဲဒီအက်ဥ္းအက်ပ္ထဲက သူတုိ႔ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း 

အံႀကိတ္ၿပီး ခါးေတာင္း က်ဳိက္ၿပီး ႀကဳိးစားခဲ့တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ကိုၾကည့္ပါ။ 

အခုလည္း သူတုိ႔တိုင္းျပည္မွာ ၾကပ္ၾကပ္ တည္းတည္းေနရတာကုိ လူေတြက 

မညည္းဘူးလားဆိုေတာ့ ပုထုဇဥ္သဘာဝ ညည္းတာပဲ။ ညည္းပင္ ညည္း 
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ေသာ္လည္း စည္းန႔ဲကမ္းန႔ဲညည္းၾကတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္မွာ 

စည္းကမ္းကုိ မရိွသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တ့ဲ 

ေနရာေတြမွာ ယခုေနအခါမွာ နယ္ခ ဲ်႕သမားသေဘာ က်မဲ့ အလုပ္မ်ဳိး ေတြ 

လုပ္ေနတယ္။ အခုကၽြ န္ေတာ္ တိတိလင္းလင္း ေျပာထားပါမယ္။ 

အင္အားငယ္လွ်င္အင္အားငယ္လွ်င္အင္အားငယ္လွ်င္အင္အားငယ္လွ်င္    ငယ္မည္ပင္ငယ္မည္ပင္ငယ္မည္ပင္ငယ္မည္ပင္ 

ဗမာျပည္မွာ လူထုညီၫြတ္ေရး တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း 

ညီၫြတ္ေရးေတြဟာ မၿပဳိကြဲဘဲ ဘယ္သူမွ ေဖာက္ထြင္းလို႔မရလုိ႔ရွိရင္၊ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္ဝဲသမားေခၚတဲ့ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ညီၫြတ္ 

သထက္ ညီၫြတ္လာလုိ႔ရွိိရင္ အဲဒါ အင္အားႀကီးသေလာက္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

လြတ္လပ္ေရးဟာ ပိုေကာင္း မယ္။ အင္အားငယ္ရင္ ငယ္သေလာက္ 

ခင္ဗ်ားတို႔လြတ္လပ္ေရးဟာ အခြင့္အေရးနည္းလာမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ 

အဲဒီလုိေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြတခ်ဳိ႕ ေျခထုိးတာေတြကို ေယာင္မွားလို႔ 

အင္မတန္ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ၾကရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔လြတ္လပ္ေရးရမွာ မဟုတ္ဘူး။ 

အိႏိၵယျပည္မွာလုိ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္လာမယ္။ အဲဒါ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သတိထားဖို႔ 

ေကာင္းပါတယ္။ 

ဗုံးေဗာလေအာဗုံးေဗာလေအာဗုံးေဗာလေအာဗုံးေဗာလေအာ    မႏွေျမာမႏွေျမာမႏွေျမာမႏွေျမာ 

ဒီဟာေတြကုိ သတိထားၿပီး တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ 

ပတ္သက္လုိ႔ အနည္းငယ္ ေျပာျပခ်င္ တယ္။ 

ဒီတိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေနတ့ဲ 

အေျခအေနမွာ အင္မ တန္ပဲဆုိးေနတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္ဟာ 
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ဒီကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးတဲ့ေနာက္ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ႏုိင္ငံေတြ ထဲမွာ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္လုိ "မိေအးႏွစ္ခါနာ"ရွိတ့ဲ တုိင္းျပည္မ်ဳိးမရွိေသးဘူး။ 

ဂ်ပန္ဝင္လာေတာ့ လည္း စစ္ေျမျပင္ျဖစ္တယ္။ အဂၤလိပ္ျပန္ဝင္လာေတာ့လည္း 

စစ္ေျမျပင္ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီလုိ မိေအးႏွစ္ခါ နာျဖစ္ တ့ဲ ဗမာျပည္ဟာ အင္မတန္ပဲ 

စီးပြားေရးမွာ ပ်က္စီးတယ္။ 

သူတုိ႔ျပည္မွာသူတုိ႔ျပည္မွာသူတုိ႔ျပည္မွာသူတုိ႔ျပည္မွာ    သြားၾကည့္ပါသြားၾကည့္ပါသြားၾကည့္ပါသြားၾကည့္ပါ 

အဂၤလိပ္ျပည္မွာလည္း စီးပြားေရးပ်က္စီးေတာ့ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးေတြက 

စီမံကိန္းေတြ ဘာေတြလုပ္တယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ က်က်နနမရွိဘူး။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း... ကၽြ န္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္န႔ဲစာရင္ေတာ့ စံနစ္က ပို ေကာင္းတယ္။ 

ႀကဳိးႀကဳိးစားစားန႔ဲ ေလးငါးဆယ္ႏွစ္ေလာက္က်ရင္ တကယ္ေခ်ာင္လည္လာေအာင္ 

ဝုိင္း ဝန္းၿပီး ႀကဳိးစားေနၾကတယ္။ 

ဆုိဗီယက္ယူနီယံမွာဆုိရင္ စစ္ႀကီးၿပီးခ်င္း ငါးႏွစ္စီမံကိန္းဆုိၿပီး 

ၿခဳိးၿခံဖို႔လုပ္ေနၾကတယ္။ ဆုိဗီယက္ယူနီ ယံမွာ ေရွးကလို စားလိုက္ ေသာက္လိုက္ 

ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ စားရေသာက္ရ မရွိေတာ့ဘူး။ ျပန္ ၿပီး ေခၽြတာေနၾကၿပီ။ 

ဒါက ႏိုင္ငံျခားထြက္ၾကည့္မွသိတယ္။  

စစ္ျဖစ္ေနတုန္းက ကၽြ န္ေတာ္ ဂ်ပန္ျပည္ ေရာက္ဖူးတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္က 

လူေတြ ဗမာျပည္က လူေတြ ေလာက္ အဝတ္အထည္ကုိ ေပါေပါမ်ားမ်ား 

မဝတ္ရဘူး။ မစားရဘူး။ ေနတ့ဲေနရာမွာေတာ့ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ ေနရတယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဗမာျပည္က ေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ဘုံးေဘာလေအာ စားေသာက္ 

ေနထိုင္ၾကတာပဲ။ 
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အိႏိၵယျပည္ကို သြားၾကည့္ပါ။ ဟုိတယ္ေတြကိုသြားရင္ 

၂၄ေယာက္ထက္ပိုၿပီး ေကၽြ းခ်င္လို႔မေကၽြ းရဘူး။ ေပါင္မုန္႔ မရဘူး။ အာလူးတစ္ခု ပဲ 

ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဟင္းတစ္မယ္ထက္ ပိုမရဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဆန္းကဖီး 

ကို သြားလို႔ရွိရင္ ဟင္းတစ္မယ္တင္မကဘူး။ ႏွစ္မယ္၊ သုံးမယ္၊ ေလးမယ္ 

အကန္႔အသတ္မရွိ စားခ်င္တုိင္း စားႏုိင္တယ္။ အဂၤလန္ျပည္မွာ 

ဟုိမွာထမင္းမရဘူး။ ဆန္မရဘူး။ ေပါင္မုန္႔ဆုိရင္ အရင္က ထက္ ေလွ်ာ့ေပးတယ္။ 

အဲဒီလုိ ၿခဳိးၿခံၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေနၾကတယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ က်ပ္တယ္က်ပ္တယ္န႔ဲ ေျပာေနၾကတယ္။ လူေတြက 

ဗံုးေဗာလေအာ သံုးစြဲ ေနၾက တုန္းပဲ။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာ ဆီမရွိလုိ႔ မစားႏုိင္ဘူးလို႔ေျပာၾကတယ္။ 

ဆီမရွိလုိ႔ မစားႏုိင္တာမွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီဆီကုိ ဘာအတြက္ 

သုံးေနၾကသလဲ။ ဗံုးေဗာလေအာသုံးသလား မသုံးဘူးလားဆုိတာ သြားၾကည့္ရင္ 

သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဘာမွအေရးမႀကီးလုိ႔ထင္တယ္။ 

ခင္ဗ်ားတို႔ ဆီေတြ ဗံုးေဗာလေအာသုံးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုလားျပည္က 

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ ဆီေတြ အေျမာက္အျမား သြင္းေန ရတယ္။ အဲဒါ ေစ်းႀကီးတ့ဲအထဲမွာ 

အေၾကာင္းတစ္ရပ္ပဲ။ 

ၿပီးေတာ့ င႐ုတ္ ၾကက္သြန္ကုိၾကည့္ပါ။ ဗမာျပည္မွာ 

ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္စိုက္လုိ႔မရဘူးလား။ ကၽြ န္ေတာ္ ဆုိိရင္ ကၽြ န္ေတာ့အိမ္မွ 

စိုက္ထားတယ္။ အိမ္ရာကြက္လပ္ရွိတ့ဲ ေနရာမွာရွိတ့ဲ လူေတြကစုိက္ၾကပါလား။ 

ဒီလုိေတာ့ မစုိက္ၾကဘူး။ ေစ်းမွာ ဝယ္စားေတာ့ အဲဒီင႐ုတ္ၾကက္သြန္ေတြ 
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ဘယ္ကလာသလဲ။ အိႏိၵယ ျပည္က လာတယ္။ အိႏိၵယျပည္ကလာေတာ့ 

အိႏိၵယျပည္ကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပိုက္ဆံေပးေနရတယ္။ ဒီတုိင္း ျပည္မွာ ရႏုိင္တ့ဲ 

ပစၥည္းကုိ တျခားႏုိင္ငံက ဝယ္ရတ့ဲအတြက္ ေစ်းေတြႀကီးတယ္ဆုိတာဟာ အခုလုိ 

အ ေၾကာင္း မ်ဳိးေတြေၾကာင့္ပဲ။ 

အႏွစ္အႏွစ္အႏွစ္အႏွစ္    ႏွယ္ဆယ္ႏွယ္ဆယ္ႏွယ္ဆယ္ႏွယ္ဆယ္    မွန္းဆတယ္မွန္းဆတယ္မွန္းဆတယ္မွန္းဆတယ္ 

ခင္ဗ်ားတို႔ကသာ အတင္းလုပ္တ့ဲအခါမွာ အဆင္သင့္႐ွိရမွာပဲ။ ဆယ္ေရး 

တစ္ေရး ကိုးေရးတစ္ရာဆိုသလို ကိစၥ မၿပီးေသးေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

စိတ္အားမေလွ်ာ့ရေသးဘူး။ အရင္တစ္ခါကၽြ န္ေတာ္ ေျပာခဲ့သလုိ ႏုိင္ငံ 

ေရးဘက္ကေနၿပီးေတာ့ကာ မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဆူတာပူတာကေတာ့ ပုိလာသလုိ 

ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္တဲ့ ေနရာမွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြကုိ 

ဗမာျပည္မွာ႐ွိတဲ့ လူ ေတြက အားလံုးကူညီ၀ုိင္း၀န္းဖုိ႔လို တယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ 

အားေပးဖုိ႔ မလိုဘူး။  

သို႔ေသာ္လည္း ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး။ တုိင္းျပည္လူထုရဲ႕ 

ညီၫြတ္ေရးလုပ္တ့ဲေနရာမွာ ယခုထက္ပုိၿပီး ဆထက္ထမ္းပုိးတိုးၿပီး 

အလုပ္လုပ္ၾကဖုိ႔လိုတယ္။ အလုပ္လုပ္ တဲ့ေနရာမွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဖဆပလ 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးက လုပ္တ့ဲေနရာမွာ လိုေသးတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ မေက်နပ္ ေသးဘူး။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔အားလုံး အလုပ္ လုပ္ၾကဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီလိုလုပ္မွသာလွ်င္ 

လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားတ့ဲ အခ်ိန္ပုိင္း အတြင္းမွာရမယ္။ 

ရၿပီးတ့ဲေနာက္ ေ႐ွ႕ကိုနင္းကန္ၿပီး ဆက္လက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွ အႏွစ္ 

ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ၾကာတ့ဲအတြင္းမွာ တန္ကာက်မယ္။ 
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ကုေဋကုေဋကုေဋကုေဋ    ကုဋာကုဋာကုဋာကုဋာ    ကုန္သြယ္ရာကုန္သြယ္ရာကုန္သြယ္ရာကုန္သြယ္ရာ 

ထပ္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ္ ႐ွင္းျပခ်င္ေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးကို 

ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပညာေရးမွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ဟာ အရင္စစ္ မျဖစ္ခင္ 

ကထက္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေနတယ္။ အင္မတန္ ေအာက္က်ေနာက္က် 

ျဖစ္ေနေတာ့ အခမဲ့မူလတန္းပညာမသင္မေနရ ဥပေဒလုပ္ေပးပါလို႔ ေျပာတယ္။ 

ဥပေဒ လုပ္ေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားမွ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ အဲဒီလိုအခမဲ့ 

မူလတန္း မသင္မေနရပညာ ဆိုတာ ဟာ ဗမာတစ္ျပည္လံုး ႐ြာတိုင္းၿမိဳ႕တိုင္းမွာ 

ျဖစ္မလဲဆုိရင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ၾကာမွျဖစ္မယ္။  

အခု႐ွိတ့ဲ ဆရာေတြက အင္မတန္နည္းေနတယ္။ ဒီဆရာေတြကုိ သင္ရမဲ့ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေနာ္မံေက်ာင္းေတြ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံးမွာ 

ဒီေက်ာင္းေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြ႐ွိရမယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြ မွာ သုံးရမဲ့ 

ကိရိယာတန္ဆာပလာ ပစၥည္းေတြ၊ ခဲတံ၊ စာအုပ္၊ ေက်ာက္သင္ပုန္း 

စံုစုံလင္လင္႐ွိရမယ္။ အဲဒီ အတြက္ အဲဒါေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ 

ကုန္မလဲဆိုရင္ ကုေဋေပါင္း အမ်ားႀကီးခ်ီၿပီး ကုန္မယ္။ အဲဒါ အႏွစ္ 

ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ က်ံဳးလုပ္ပါမွ ဗမာျပည္တစ္ျပည္လုံး အခမဲ့မူလတန္းပညာ 

မသင္မေနရ ဆိုတာ ႐ြာ တိုင္းၿမိဳ႕တိုင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္မယ္။ 

ကုန္းကုန္းကုန္းကုန္း    ေရေရေရေရ    ေလေလေလေလတပ္တပ္တပ္တပ္    လြႏ္႐ိွအပ္လြႏ္႐ိွအပ္လြႏ္႐ိွအပ္လြႏ္႐ိွအပ္ 

ေနာက္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဘက္မွာ ၾကည့္ပါဦး။ အခု ကၽြ န္ေတာ္တို႔႐ွိတ့ဲ 

စစ္တပ္ ဗမာျပည္မွာ ဆူတာပူတာကို ႏွိမ္ဖုိ႔ေလာက္ေတာ့ လုံေလာက္တယ္။ 

အဲဒီဆူတာပူတာကို စစ္တပ္ေရာ ပုလိပ္ေရာ ႏွစ္ဆပုိ႔ထားတယ္။ အဲဒီလို 
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ႏွစ္ဆပုိ႔ထားရတ့ဲအတြက္ ႏွစ္ဆပုိေပးရတ့ဲ စားရိတ္ကုန္တယ္။ အဲဒါဘယ္သူ႔ဆီက 

ေငြန႔ဲေပးရလဲ ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ေပးတဲ့ အခြန္ေငြထဲကေပးရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 

ေစ်းေတြႀကီးေနတယ္။  

သို႔ေသာ္လည္းပဲ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ဖုိ႔ဘက္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

စစ္တပ္ေတြန႔ဲ မလုံေလာက္ေသးဘူး။ သံခ်ပ္ကာ ကားတပ္ဆိုတာ မ႐ွိေသးဘူး။ 

ဒီတပ္မ်ိဳးဟာ အခုလိုျဖစ္တ့ဲ စစ္ႀကီးမ်ိဳးမွာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ တနတ္န္ ႀကီးမား တ့ဲ 

ရန္သူကလက္နက္ေကာင္းေကာင္းန႔ဲ တိုက္လိုက္တယ္ဆိုရင္ နာရီပုိင္းအတြင္းမွာ 

ရင္ဆိုင္ တုိက္လိုက္ရင္ ျပဳတ္မယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ႐ွိတာက ေရတပ္ဆိုတာ 

ဗန္းျပေရတပ္ပဲရွိေသးတယ္။ တကယ့္တကယ္ ဘာမွ တိုင္းျပည္ကို မကာကြယ္ 

ႏုိင္ေသးဘူး။ 

ေလတပ္ဆိုတာက အခုမွစတုန္း႐ွိေသးတယ္။ ေလတပ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ 

ဒီတိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာ ႐ိွတဲ့ ေလတပ္မ်ိဳးမွာ အဖ်င္းဆုံး ေလယာဥ္ပ်ံငါးရာ (First Lino 

Plane) ႐ွိရမယ္။ အနည္းဆုံးစစ္ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေလယာဥ္ပ်ံငါးရာ ေလာက္႐ွိမွ 

ျဖစ္မယ္။ ဒါေတာင္မွ လုံေလာက္တယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းကို 

ဘယ္ေလာက္ က်သလဲ ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ့္ကိုပဲက်တယ္။ 

ငါးသိန္းတစ္သန္းေလာက္ က်တယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံ အစင္းငါးရာ ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ပဲ 

တြက္ၾကည့္ေပေတာ့။  

တစ္သန္းန႔ဲတြက္ၾကည့္ ကုေဋငါးဆယ္ကုန္မယ္။ ကုေဋငါးဆယ္ 

ကုန္ၿပီးတ့ဲေန႔ အဲဒီေလယာဥ္ပ်ံရဲ႕ ေနာက္မွာက တစ္စင္းကို သုံးေလးစင္း 

အရံထားရမယ္။ ေနာက္မွက ေလယာဥ္ပ်ံအဖ်င္းဆုံး ငါးရာေလာက္ ႐ွိမွျဖစ္မယ္။ 
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အဲဒါက ကုေဋငါးဆယ္အားလုံးေပါင္း ကုေဋ တစ္ရာသြားေရာ။ ပ်က္တဲ့ 

ေလယာဥ္ပ်ံေတြကုိ ျပင္ဖုိ႔ အလုပ္႐ံုေတြ၊ စက္႐ံုေတြ၊ စက္ဆရာေတြ ႐ိွရမယ္။ 

ကိရိယာေတြ႐ွိရမယ္။ အဲဒါေတြ အားလုံးတြက္ၾကည့္လုိက္မယ္ဆိုရင္ ကုေဋေပါင္း 

အမ်ားႀကီးခ်ီၿပီး ကုန္မယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို ရတဲ့၀င္ေငြက စစ္ 

မျဖစ္ခင္က ကုေဋႏွစ္ဆယ္အထိပဲရတယ္။ အခုစစ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ကုေဋ 

ပဲရမယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ျဖစ္ညႇစ္ညႇစ္ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးစီမံကိန္းေတြန႔ဲ လုပ္မယ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ ကုေဋသုံးဆယ္ဟာ လြန္ေရာ 

ကၽြ ံေရာပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔စီမံကိန္းေတြလုပ္တ့ဲအခါမွာ အျမတ္အစြန္းက ခ်က္ခ်င္း 

ရခ်င္မွရမယ္။  

အဲဒီလိုတိုင္းျပည္မွာ ၀င္ေငြကနည္းေနၿပီးေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သံုးရမ့ဲ 

ဟာက ေလတပ္မွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကုေဋ အဖ်င္းဆုံး တစ္ရာ့ငါးဆယ္ 

ႏွစ္ရာေလာက္ က်မယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ စစ္တိုက္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ 

လူတစ္သန္း ေလာက္ စစ္တပ္အင္အား႐ွိမွ ေကာင္းမယ္။ အခု႐ွိေနတ့ဲ စစ္တပ္ဟာ 

ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ပဲ႐ွိတယ္။ ႏွစ္ ေသာင္းေလာက္ဆုိတာ (Army) ကိုေျပာတာ၊ 

(Navy) ေရတပ္မပါဘူး။ (Airforce) ေလတပ္မပါဘူး။ အဲဒီ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ 

႐ွိတ့ဲ စစ္တပ္ေတာင္မွ ေငြ႐ွစ္ကုေဋေလာက္ကုန္ရင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ 

ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဖ်င္းဆုံးစ စ္သားတစ္သန္းေလာက္ စစ္ျဖစ္စမွာလိုေတာ့ 

ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ပဲ တြက္ၾကည့္ၾက။ 
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ညီၫြတ္မႈအေရးညီၫြတ္မႈအေရးညီၫြတ္မႈအေရးညီၫြတ္မႈအေရး    ထိန္းသိမ္းေပးထိန္းသိမ္းေပးထိန္းသိမ္းေပးထိန္းသိမ္းေပး 

အဲဒီေတာ့ ဒီေငြကၽြ န္ေတာ္တို႔ အျမန္ဆုံးရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ 

ေနာက္တစ္ခါ စစ္ႀကီးမျဖစ္ခင္ အျမန္ဆုံးရ ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီ 

အေတာအတြင္း ဟိုနားကမထိတထိစတာ၊ ဒီနားက မထိတထိစတာ ကၽြ န္ေတာ္ 

တို႔က ျပန္ၿပီးခ်ရလိမ့္အုံးမယ္။ ဒီလိုဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ အားသြန္အားစုိက္ 

အလုပ္လုပ္ရမယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္တိုင္ေအာင္ က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ 

မခံစားရဘူးမွတ္ပါ။ ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရတက္တက္၊ ဆို႐ွယ္လစ္အစုိး ရတက္တက္။ 

ဘာအစုိးရတက္တက္ ခင္ဗ်ားတို႔မလုပ္လို႔႐ွိရင္မျဖစ္ဘူးဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္ ရရဲဲႀကီး 

ေျပာခ်င္ တယ္။ 

ခင္ဗ်ားတို႔က လြတ္လပ္ေရးကိုလိုခ်င္ရင ္ ရႏုိင္တ့ဲစည္းကမ္း႐ွိၾကပါ။ 

လြတ္လပ္ေရးကိုလိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ ေရးကို ရႏိုင္တ့ဲ ညီၫြတ္မႈကို 

ထိန္းသိမ္းထားပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္ ရႏိုင္ေလာက္တဲ့ ထူေထာင္မႈ 

ကိုလုပ္ၾကပါ။ အဲဒီလို လုပ္ၿပီးတ့ဲ ေနာက္လည္းပဲ ေ႐ွ႕ကို လြတ္လပ္ေရး အရသာကုိ 

ခံစားခ်င္တယ္။ ခံစား ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ စည္းကမ္း႐ွိၾကဖုိ႔ 

ခင္ဗ်ားတို႔အခုတည္းက ခင္ဗ်ားတုိ႔အက်င့္ဆိုးေတြ အက်င့္ ေဟာင္း ေတြကုိ 

ျပင္ၾကဖုိ႔ေတာ္ၿပီ၊ ေဖ်ာက္သင့္ၿပီလို႔ဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္ ဒီေန႔ ေျပာခဲ့ခ်င္ပါတယ္။ 

 

+++++ 
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သခင္ေအာင္ဆန္း၏သခင္ေအာင္ဆန္း၏သခင္ေအာင္ဆန္း၏သခင္ေအာင္ဆန္း၏    ကိုယ္ေရးရာဇကိုယ္ေရးရာဇကိုယ္ေရးရာဇကိုယ္ေရးရာဇ၀၀၀၀င္အက်ဥ္းႏွင့္င္အက်ဥ္းႏွင့္င္အက်ဥ္းႏွင့္င္အက်ဥ္းႏွင့္    

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအားႏုိင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအားႏုိင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအားႏုိင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား    မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္    အမွတ္အမွတ္အမွတ္အမွတ္((((၅၅၅၅))))    

ထုတ္ျပန္ေသာေန႔စဲြထုတ္ျပန္ေသာေန႔စဲြထုတ္ျပန္ေသာေန႔စဲြထုတ္ျပန္ေသာေန႔စဲြ    ၁၁၁၁    ရက္၊ရက္၊ရက္၊ရက္၊    ဇန္နဇန္နဇန္နဇန္န၀ါ၀ါ၀ါ၀ါ၇၇၇၇ီလ၊ီလ၊ီလ၊ီလ၊    ၁၉၄၁၁၉၄၁၁၉၄၁၁၉၄၁    အမွတ္အမွတ္အမွတ္အမွတ္((((၅၅၅၅) ) ) ) သခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္း    

အဖအမည္ ။ နတ္ေမာက္ မွ ဦးဖာ 

ေမြးရပ္။ နတ္ေမာက္ 

ေမြးႏွစ္။ ၁၉၁၅ 

ယခုေနရပ္။ အမွတ္ ၇၆၊ ေရေက်ာ္လမ္း၊ ရန္ကုန္ 

အလုပ္အကိုင္။ မ႐ိွ 
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ပုံသ႑ာန္မ်ား။ပုံသ႑ာန္မ်ား။ပုံသ႑ာန္မ်ား။ပုံသ႑ာန္မ်ား။    

အရပ္အျမင့္။ ၅ ေပ ၅ လက္မ 

ကိုယ္ေနဟန္။ ပိန္သည္၊ ကိုင္းသည္ 

ဆံပင္။ နက္၊ ႐ွည္၊ ေနာက္ျပန္ၿဖီး ဘယ္ခြဲ၊ တစ္ခါတစ္ရံသာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ 

ၿဖီးထားသည္။ 

မ်က္ခံုး။ ေသးသြယ္သည္ 

မ်က္လုံး။ ညိဳ၍က်ဥ္းသည္ 

ႏွာဖူး။ ျမင့္၊ က်ယ္၊ ေနာက္ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ယိုင္သည္ 

အျမင္္။ ေကာင္းသည္ 

ႏွာေခါင္း။ ေျဖာင့္သည္၊ ႏွာ၀ ဖ်ားက်ယ္သည္၊ အတြင္းဘက္သို႔ 

ႏွာေရာင္ေကာက္သည္ 

ပါးစပ္။ စိစိပိတ္ထားသည္၊ ႏႈတ္ခမ္းေထာ္သည္ 

သြားမ်ား။ သန္႔႐ွင္း၍ ပုံမွန္ျဖစ္သည္။ 

လက္ေခ်ာင္းမ်ား။ ႐ွည္၍ တြဲက်သည္။ 

နား႐ြက္မ်ား။ ႀကီးသည္၊ ကားသည္၊ နားထင္အသားမ်ားသည္ 

မ်က္ႏွာ။ ဘဲဥပံု ေမးက်ဥ္းသည္ 

အသားေရာင္။ ဗမာတစ္ေယာက္အတြက္ မမည္း၊ မျဖဴ သာမန္ျဖစ္သည္။ 

မုတ္ဆိတ္။ မ႐ွိ 

ႏႈတ္ခမ္းေမႊး။ မ႐ိွ 
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ထူးျခားခ်က္မ်ား။ စကားေျပာျမန္သည္၊ ေခါင္းငံု႔ကာ လမ္းျမန္ျမန္ 

ေလွ်ာက္တတ္သည္၊ လုံခ်ည္တိုတို ၀တ္သည္၊ သုန္သုန္မႈန္မႈန္ အမူအရာ႐ွိသည္။ 

၀တ္ေနက်။ ႐ုိး႐ုိးဗမာအ၀တ္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဗေလဇာအက ႌ်၀တ္သည္။ 

ေကာင္းစြာမွတ္မိၾကေသာ အရာ႐ွိမ်ား။   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗမာျပည္ရာဇ၀တ္မႈခင္း 

စံုစမ္းဌာနမွ အင္စပက္ေတာ္ ဦးစုိးျမင့္၊ ဆပ္အင္စပက္တာေခၚ 

ရာဇ၀တ္အုပ္ေမာင္ေငြဆိုင္၊ ေမာင္ေမာင္သစ္၊ ေမာင္လွေမာင္၊ အိပ္စီ-

ေမာင္သန္းၫြန္႔၊ မႈခင္း။ 

ကိုယ္ေရးရာဇကိုယ္ေရးရာဇကိုယ္ေရးရာဇကိုယ္ေရးရာဇ၀၀၀၀င္အက်ဥ္း။င္အက်ဥ္း။င္အက်ဥ္း။င္အက်ဥ္း။   နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ 

၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႕ရသည္။ တကၠသုိလ္တြင္ 

ဆူပူလႈပ္႐ွားရာ၌ သူေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္သပိတ္ကို 

သူစည္း႐ံုးခဲ့သည္ဟု အႀကီးအက်ယ္ သံသယျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၆-၃၇ 

ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္သမဂၢ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္း သားသမဂၢ၏ 

ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ ဤတာ၀န္မ်ားကုိ 

ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ အဂၤလန္၊ ဆြစၥလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ျပင္သစ္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ ရခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေန႔၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္ တုိက္ဖ်က္ေသာေန႔ စေသာ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား 

တြင္ အတူတူတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရင္း သခင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျဖစလ္ာခဲ့သည္။ 

သူ၏ ေဟာေျပာခ်က္ မ်ားသည္ နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ကို ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ေရးႏွင့္ 

အရင္း႐ွင္စနစ္ကို ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ ေရးမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
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၃၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၉၃၈ေန႔တြင္ သူ ဥပေဒတန္း တက္ေရာက္ 

သင္ၾကားေနေသာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မွ ထြက္လာခဲ့သည္။ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္မွလည္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ 

အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိုသုိ႔ 

ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ အခ်ိန္ပုိရရန္ သူတကၠသိုလ္ မွ ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

သတင္းစာတိုက္မ်ားသုိ႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုပုိ႔ခဲ့သည္။ သူသည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ 

တို႔ဗမာအစည္း႐ံုး၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ၁၉၃၈ 

ခုႏွစ္မွာပင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ ၁၉၃၉ခုတြင္ ရန္ကုန္တြင္ အေထြေထြ 

မၿငိမ္မသက္႐ွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရးေပၚ လုံၿခံဳေရး ဥပေဒအရ 

ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၅ ရက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

၆ ရက္မွ ၉ ရက္ဧၿပီလ ၁၉၃၉ ေန႔အထိ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 

ဌာနခ်ဳပ္၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ၌ 

လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား စီစဥ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ သူ႔တာ၀န္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ 

အလုပ္သမားေရး ဆိုင္ရာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

စစ္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ ေပၚလာခဲ့လွ်င္ ၿဗိတိသွ်တို႔အား မကူညီရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ သူ႔ကုိ ျပန္လည္ 

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

၁၃ ရက္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၉၃၉ ေန႔တြင္ သူသည္ က်ိဳကၡမီ၌ အရင္း႐ွင္စနစ္။ 

နယ္ခ ဲ်႕စနစ္တို႔ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် သည့္ တရားတစ္ပြဲေဟာေျပာခဲ့သည္။ ၂၀ ရက္ 



 

139139139139    | | | | P a g e     

 

ေမ ၁၉၃၉ခုတြင္ ေက်ာက္တန္း၌ တို႔ဗမာ၀ါဒကို သူ႐ွင္းလင္း 

ဖြင့္ျပေဟာေျပာခဲ့သည္။ 

ေမ၊ ၁၉၃၉ တြင္ သူ႔အား " မီးတုတ္ဗုိလ္" မ်ား၏ သင္တန္းတြင္ 

ပုိ႔ခ်ေပးရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ မီးတုတ္ဗုိလ္ မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ၀ါဒျပန္႔ပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရန္ႏွင့္ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက 

လုပ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ 

ဇြန္လ၊ ၁၉၃၉ တြင္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး 

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏ "တို႔ဗမာ၀ါဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္း" ျပန္လည္ျပဳျပင္ 

ေရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းကို ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ တို႔ဗမာ အစည္း အ႐ံုး 

အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

၁၄ ရက္၊ ဇူလိုင္၊ ၁၉၃၉ ခုေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဌာနကိုပါ 

တာ၀န္ခံလုပ္ကိုင္ရန္ တာ၀န္ေပးသည္။ 

၁၇ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၉၃၉ ခုေန႔တြင္ မည္သည့္စစ္ပြဲတြင္မဆို 

ဗမာမ်ားက ၿဗိတိသွ်တို႔အား မကူညီရန္ ႏွင့္ အကယ္၍ စစ္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ 

ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လုယူရန္အေလးအနက္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပေသာ 

ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

၂၇ ရက္၊ ၾသဂုတ္၊ ၁၉၃၉ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴရပ္ကြက္၌ 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိစၥကို ဘာမွ် ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမ႐ွိသည့္ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးပု၏ အစုိးရအဖြဲ႕ကို သူျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေဟာေျပာခဲ့သည္။ 
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၂၉ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၉၃၉ ေန႔တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဗဟိုတို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး 

အေရးေပၚအစည္းအေ၀းသို႔ သူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔အား ဗမာႏိုင္ငံကို 

စစ္အတြင္းသို႔ ဆြဲမသြင္းရန္ ေတာင္းဆုိေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားခ်ခဲ့ၾကသည္။ 

စက္တင္ဘာ၊ ၁၉၃၉ခုမွစ၍ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဗမာ့လက္႐ံုးတပ္ 

(အေပ်ာ္တမ္းတပ္)မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေရးကို သူအထူးအာ႐ံုစုိက္ 

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

၂၃ ရက္၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၁၉၃၉ ေန႔တြင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တို႔ 

ဗမာအစည္းအ႐ံုးသည္ အဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ ေနေသာ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ သူတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀း၌ 

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း၀င္မ်ားသည္ ရာထူးလက္မခံပါဟု ကတိမ်ားေပးၾကရန္ 

တိုက္တြန္း ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၁၁ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၁၉၃၉ ေန႔တြင္ ပုသိမ္ေထာင္အတြင္း႐ွိ 

အထူးလိုလားခ်က္မ်ား မရ႐ွိသျဖင့္ အစာငတ္ခံ တိုက္ပဲြ၀င္ေနၾကေသာ 

သခင္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တို႔ကို မလိုက္ေလ်ာဘဲ႐ွိေနသည့္ အစုိးရ 

အားကန္႔ကြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လ်က္႐ွိျခင္းကို 

ကန္႔ကြက္ရန္ မိမိတို႔ အရပ္ေဒသ မ်ား၌ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ဖုိ႔ 

အစည္းအ႐ံုးခြဲမ်ားသို႔ သူၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

၁၂ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၃၉ ေန႔တြင္ သခင္မ်ားသည္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိစ္း၌ 

ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေရး ရ႐ိွရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ၾကည့္ျမင္တိုင္၌က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ သူ႐ွင္းလင္း 
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ေျပာေဟာခဲ့သည္။ ၃ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၉၃၉ ေန႔မ်ားတြင္ 

"ပါေတာ္မူေန႔" ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေန႔မ်ား က်င္းပရန္ သူစီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၃၉ မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉၄၀ အထိ သူသည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ 

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းတို႔ကို အျပင္းလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မံု႐ြာၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားအရပ္မ်ားတြင္ တို႔ဗမာ၀ါဒကို အက်ယ္ 

ဖြင့္ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒအတြက္လည္း ေဟာေျပာပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဟာေျပာပြဲတက္ေရာက္ၾကသူမ်ားအား စစ္ျဖစ္လာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးရ႐ွိေအာင္ 

အခြင့္အေရးကို အရယူ ၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းေဟာေျပာခဲ့သည္။ 

၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၉၄၀ ေန႔မ်ားတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၌ 

က်င္းပေသာ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ံုးညီလာခံသို႔ 

သူတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လယ္မလုပ္ေသာသူမ်ား လက္၀ယ္ေရာက္႐ွိေနေသာ 

လယ္ေျမအားလုံးကို ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ အစုိးရကသိမ္းယူေရး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား အစုိးရက "ခ" အတန္း အခြင့္အေရးမ်ား မေပးဘဲ 

ထားသည္ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေရး၊ မိမိတို႔၏ အင္အားကုိျပသည့္ 

အေနျဖင့္ဆႏၵျပပြဲမ်ား စည္းေ၀းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေရး အစ႐ွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 

ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ သူ႔ကိုလည္း ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား 

အစည္းအ႐ံုး၏ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔ထားခဲ့ၾကပါသည္။  

၁၄ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၁၉၄၀ေန႔တြင္ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္း (လြတ္လပ္ေရး) 

သည္ ဌာနခ်ဳပ္ဗဟို တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕၌ 

သူေၾကညာခဲ့သည္။ 
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၂၂ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၉၄၀ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စီရင္စု၊ တို႔ဗမာအစည္း႐ံုး 

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ စံထြန္းလွအား ရန္ကုန္တြင္ အာဏာဖီဆန္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သူၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

၂၆ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 

အစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ သူေဟာေျပာ ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀း 

တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားအား ယခုစစ္ႀကီးအတြင္း၌ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး 

ကို ျပန္၍ရယူရန္ စည္းလံုးညီၫြတ္ၾကဖုိ႔ သူေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ 

၂၆ ရက္ႏွင့္ ၃၀ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ၁ ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီေန႔မ်ားတြင္ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီၫြတ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ က်ငး္ပေသာ 

အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ အျခားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္အတူ 

သူတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၅ ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီေန႔တြင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းက ဦးစီးက်င္းပေသာ လူ 

၆၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ေသာ စီတန္းလမ္းေလ်ာက္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ သူပါ၀င္ခဲ့ၿပီး 

အဓိ႒ာန္စာတမ္းကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိယ္စား ဖတ္ၾကားခဲ့ ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

တို႔သည္ စည္း႐ံုး ညီၫြတ္ၾကလ်က္ မိမိတို႔၏ အသီးသီးေသာ 

တိုက္ပဲြငယ္ကေလးမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္သည့္ တိုက္ပဲြ 

အေရးေတာ္ပံုႀကီး အျဖစ္ ေပါင္စည္းလုပ္ကိုင္သြားၾကမည္ဟု အဆိုပါ 

အဓိ႒ာန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါ႐ွိ ေလသည္။ 
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၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရမ္းဂါးၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ 

အိႏၵိယအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္ လည္အစည္းအေ၀း (Indian National 

Congress, Ramgarh) သုိ႔ တက္ေရာက္ေလ့လာရန္ ရန္ကုန္မွ အိႏၵိယသို႔ 

ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေ၀းၿပီးသည့္ ေနာက္ အိႏၵိယျပည္နယ္ 

အသီးသီးသို႔ သူခရီးလွည့္လည္ခဲ့ပါသည္။ ၂၉ ရက္ မတ္လ ၁၉၄၀ ေန႔တြင္ 

ေဒလီၿမိဳ႕ ဟိႏၵဴေကာလိပ္ႏွင့္ ဗမာျပည္သူတို႔က ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ကို 

ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ရာ၌ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္းေပါင္း 

စပ္ေပးသြားႏိုင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား႐ွာေဖြရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။  

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ေျမာက္နယ္စပ္ 

ပတ္႐ွ၀ါျပည္နယ္ (Peshawar) သုိ႔ သူေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆာမုိင္ကယ္အို ဒြိဳင္းယား (Sir 

Micheal O'Dawyer) ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ေသာ စိတ္ ဓာတ္ကုိ 

သူခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ 

ေန႔တြင္ (Lahore) ၿမိဳ႕၌ လြတ္လပ္ေရးကို အၾကမ္းမဖက္ဘဲ 

ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူေျပာခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၄၀ ျပည္၊ ေမ၊ ၁ ရက္ေန႔တြင္ သူရန္ကုန္သို႔ျပန္ေရာက္ပါသည္။ 

ဇြန္ ၁ ရက္၊ ၁၉၄၀ တြင္ ဟသၤာတစီရင္စု ဇလြန္ၿမိဳ႕တြင္ သူ 

အစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡအတိ 

ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းမွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ အရင္း႐ွင္ စနစ္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု 

ေျပာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ခ်ယ္လွယ္ညႇဥ္းပန္းမႈအေၾကာင္းကုိ 
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အက်ယ္တ၀င့္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ဗမာျပည္သူတို႔၏ 

တကယ့္ရန္သူအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာခဲ့သည္။  

စစ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရာ၌ ဂ်ာမနီသည္ စစ္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာ 

သေလာက္ ျဖစ္ေန၍ ဗမာႏိုင္ငံသည္ မင္းမဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိေနေၾကာင္း၊ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အခြင့္ေကာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက 

ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အာဏာဖီဆန္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး 

ျဖစ္၍ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားေကာက္ခံလ်က္ ႐ွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 

သူေၾကညာေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤေဟာေျပာခ်က္မ်ား အတြက္ သူ႔အား 

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၄(က)အရ တရားစြဲ၇န္ သေဘာတူအမိန္႔ ရယူခဲ့ပါသည္။ 

သူသည္ သီဟိုဠ္ႏုိင္ငံမွ သမာသမတ္ (ကြန္ျမဴနစ္)ပါတိ Lanka 

Samasmajist (Communist) Party ၀င္ သီဟိုဠ္အမ်ိဳးသား ေအ၊ စီ၊ ၀ီရသေကရ 

(A.C. Weeraskera) ႏွင့္ အဆက္အသါယ္ရ႐ွိၿပီး ထိုသူအားဂုဏ္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္ 

၁ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၄၀ေန႔တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုတို႔ဗမာအစည္း႐ံုး၌ လက္ဖက္ရည္ပဲြ 

တစ္ခုတည္ခင္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ျပည့္၊ ဇြန္လ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ၀ီရသေကရက 

သီဟိုဠ္ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ျဖစ္ေသာ သီဟိုဠ္သမာသမတ္ ပါတီ ေကာ္မတီ 

အဖြဲ႕၀င္ဒီ၊ ပီ၊ အာဂုဏ၀ါဒ (D.P.R. Gunawardana)ထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ 

ေရးပုိ႔ရာ၌ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဌာနခ်ဳပ္ဗဟိုတို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးမွ 

အတိုးတက္ဆုံးေသာ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ႐ွိပါသည္။ 

၂ ရက္၊ ဇြန္၊ ၁၉၄၀ ေန႔တြင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဟသၤာတစီရင္စု 

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံတြင္မူ မိန္႔ခြန္းတို႔ကို တစ္ခု ေျပာၾကား 
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ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ စစ္ပြဲတိုက္ေနရျခင္းကို အခြင့္ေကာင္း တစ္ရပ္အ ေနႏွင့္ 

အရယူၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ အေရးႀကီး 

ေၾကာင္း ကို အေလးအနက္ေျပာျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တို႔ဗမာ၀ါဒကို သူ႐ွင္းျပၿပီး 

လာေရာက္နားေထာင္ၾကသူမ်ားအား တုိ႔ဗမာအစည္း႐ံုးကို အားေပး 

ေထာက္ခံၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 

ထိုည ထုိေနရာ၌ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေရးတရားပြဲ၌ ပရိသတ္အား 

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို အားေပးေထာက္ခံ ၾကရန္ တုိက္တြန္းျပန္ပါသည္။ 

အစည္းအ႐ံုး၀င္မ်ားသည္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးရ႐ွိဖုိ႔ အခြင့္ေကာင္းကို 

ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်လ်က္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာေဟာပါသည္။ 

၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၃ရက္ေန႔တြင္ ဟသၤာတစီရင္စု ဇလြန္ 

ပုလိပ္ဌာနပုိင္ ေဒါင့္ႀကီးတြင္ တရားတစ္ပြဲ ေဟာခဲ့ပါသည္။ မေကြးတုိင္းမင္းႀကီး၏ 

ဒါဘာပဲြ၌ (၁) သူတို႔၏ အရပ္ေဒသကို ဗမာျပည္ထဲထည့္သြင္းရန္၊ (၂) 

အမ်ိဳးသားမ်ားအား အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ၂ ဘာသာ ပညာသင္ၾကားေပးရန္ ႏွင့္ (၃) 

ဆပ္ဒီ၀ီဇံအတြင္း တုိ႔ ဗမာအစည္းအ႐ံုးမ်ား ထူေထာင္ျခင္းကို မေႏွာင့္ယွက္ရန္ 

ေတာင္းဆိုခဲ့၍ ကန္ပက္လက္ဆပ္ဒီ၀ီဇံမွ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား အဖမ္းခံၾကရသည္ဟု 

ေျပာျပပါသည္။ 

၅ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၄၀ေန႔တြင္ သူ႔ကုိ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ျဖင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္မ႐ွိ ေ႐ြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါသည္။ 
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၁၅ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၄၀ေန႔တြင္ တကၠသုိလ္သမဂၢခန္းမ၌ 

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ တကၠသုိလ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသစ္ မ်ားအား 

မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို 

႐ွင္းလင္းေျပာျပၿပီး မေက်နပ္ခ်က္၊ နစ္နာခ်က္မ်ား႐ွိလွ်င္ သူမွတစဆ္င့္ ေျပာျပႏိုင 

္ေၾကာင္း၊ သူ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို သူအတတ္ႏုိင္ဆုံး 

ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ 

ေခ်ာက္-သခင္ဖုိးလွႀကီး၊ ျမင္းၿခံ-သခင္ေမေအာင္ႏွင့္ မႏၱေလးသခင္ေလး 

တို႔ထံမွ နဂါးနက္အသင္း၏ ဌာနခ်ဳပ္ကို ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕သုိ႔ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စာတစ္ေစာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူတို႔က တိုင္းျပည္ 

အတြက္ အသက္ေပးေဆာင္႐ြက္မည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးလိုအပ္ေနရာ 

သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ ထုိသူရဲေကာင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း အသင္း 

အေပၚ သစၥာေစာင့္ေသာ ေက်ာင္းသား ၅၀ စုေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာထဲတြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို အဂၤလန္သို႔ ျပန္ေခၚယူမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ 

လုပ္ငန္းကို အၿပီးသတ္လုပ္ကိုင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ထႂကြၾကရန္ အခ်ိန္ေကာင္းဆိုက္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ၄င္းစာကို 

အဆုံးသတ္ထားပါသည္။ 

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးခြဲမ်ားသို႔ 

သခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ေနျခင္းကို ကန္႔ကြ္သည့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ 

ဇူလိုင္လ ပထမပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ချ့ပါသည္။ 
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ဥပေဒၿငိစြန္း၍ သခင္မ်ား၏ ပၪၥမအႀကိမ္ ညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 

ဖတ္ၾကားရန္ အသင့္႐ွိၾကေသာ လူ ၁၀၀၀ ခန္႔ ႐ွာေဖြစုေဆာင္းၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ 

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အပ်ံ႕ႏွံ႔ဆုံးပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း စြန္႔စြန္႔စားစား 

အနစ္နာခံၿပီးလုပ္ၾကမည့္ အစည္း႐ံုး၀င္မ်ား စည္း ႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္လိုေၾကာင္း၊ 

ဗမာ့လက္႐ံုးတပ္မ်ား ထူေထာင္ရန္လိုေၾကာင္း လြတ္လပ္ေရး ရနုံ္ေငြေကာက္ 

ခံၾကရန္လိုေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္ 

လိုေၾကာင္း အစ႐ွိသည္ တို႔ကိုပါ ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါ႐ွိပါသည္။ 

၂၉ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၄၀ေန႔တြင္ သူ႔အား ၁ရက္ ဇြန္လ ၁၉၄၀ေန႔က 

ဇလြန္ၿမိဳ႕၌ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ အစုိးရ အေရးယူႏိုင္သည့္ ေဟာေျပာခ်က္အရ 

ဟသၤာတၿမိဳ႕ ပထမတဲြဖက္တရားသူႀကီးက ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္းထုတ္ခဲ့ ပါသည္။ 

သူခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူ႔အား 

တရားစဲြဆိုရန္ အမႈကိုပိတ္လိုက္ၿပီး ဖမ္းဆီးရန္ ထုတ္ထားေသာ၀ရမ္းကို 

ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ သူ႔ကုိ အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ ခံေနၾကေသာ တကၠသိုလ္ 

ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ ဆူပူလာမငမ်ား တုိးတက္လာျခင္းသည္ ထိုအမႈ 

ပိတ္လိုက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကို ၁၉၄၀ႏွစကု္န္အထိ 

ေျခရာခံ၍မရပါ။ သူတ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ေနေၾကာင္း ရ႐ိွေသာသတင္းမ်ားက 

ၫႊန္ျပခဲ့ပါသည္။ တစ္ဦးေသာ သတင္းေပးက သူ႔အား တ႐ုတ္သူလွ်ိဳတစ္ဦးဟု 

သံသယ႐ွိသျဖင့္ ေအမြိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္တို႔က ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီဟု ေျပာပါ သည္။ 

၁၉၄၀ ႏုိ၀င္ဘာလထဲတြင္ သူသည္ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ပါသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ။ ၂၆ ရက္မွ 
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သတင္းစာတိုက္မ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ သတင္းတြင္ သူ ဤသို႔ႏုတ္ထြက္ လိုက္ျခင္းမွာ 

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ မအားေအာင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ 

သူ၏ ႐ုိးသားေျဖာင့္စင္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားမ်ား ကဲြလြဲၾက 

ပါသည္။ သူ၏ အယူအဆမ်ားသည္ မွန္ သည္၊ အလြန္စိတ္အားသန္စြာ 

ယုံၾကည္သူျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါသည္။ တျခားသူမ်ားကလည္း 

သူသည္ စိတ္တိုၿပီး အျပစ္ေျပာ၊ ဘုေျပာ၊ ေဘာက္ေျပာသာ ေျပာေနၿပီး 

ဆူပူလံႈ႕ေဆာ္ေရးသည္ အက်ိဳး႐ွိေသာအလုပ္ဟု ယုံၾကည္ေနသူျဖစ္သည္ဟု 

ေျပာၾကပါသည္။ မည္သည့္ အယူအဆသည္ မွန္ေစေတာ့၊ သူသည္ ဌာနခ်ဳပ္ဗဟို၊ 

တို႔ဗမာအစည္း႐ံုး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ အလြန္ ႀကိဳးစား 

လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ သည္။ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို သူကိုယ္တုိင္ 

ေရးသားခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါ႐ွိေသာ သေဘာအယူအဆမ်ားႏွင့္ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ သူ၏ လက္ရာမ်ားပင္ျဖစ္ရႏ္႐ိွေပသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး 

သည္ ယေန႔ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဖ်က္ဆီးေရးလႈပ္႐ွားမႈႀကီးအျဖစ္ ႀကီးထါား 

ေရာက္႐ွိလာျခင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အျခား 

သခင္တို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ကို သံသယ ျဖစ္စရာမ႐ွိပါ။ (၁၉၄၀ ႏွစ္ကုန္ အထိ 

ျပဳစုထားသည္) 

အမွတ္(၅) 

ထုတ္ေ၀ေသာေန႔စြဲ ၁ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၄၂ 

ရန္သူေတာ္စာရင္း၀င္ အမွတ္(၅)၏ ေနာက္ဆက္တြဲသမုိင္း 
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သခင္ေအာင္ဆန္း 

သခင္ေအာင္ဆန္းဘယ္မွာ႐ွိသည္ကို ယေန႔အထိ အတိအက် 

မသိရေသးပါ။ သူသည္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ေရာက္ေနၿပီဟူေသာ ခုိင္မာလွေသာ 

ေကာလဟလသတင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ 

၁၉၈၇ ခု၊ ဇူလိုင္ စစ္ျပန္မဂၢဇင္း၊ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏ ရန္သူေတာ္ 

အမွတ္(၅) သခင္ေအာင္ဆန္း 

 

+++++ 
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ေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္    ဗမာျပည္ဗမာျပည္ဗမာျပည္ဗမာျပည္    

 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ "တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္" 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ရက္အနည္းငယ္ အလိုတြင္ ဆရာႀကီး 

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းက သူေရးသားထားေသာ "ေအာင္ဆန္းအက္တလီ ႏွင့္ 

ျမန္မာျပည္" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးကို "အိုးေ၀" သတင္းစာျဖင့္ ဗမာ့ေခတ္၊ 

ျမန္မာ့အလင္း၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္၊ ဟံသာ၀တီ၊ သူရိယ၊ လြတ္လပ္ေရး၊ သံေတာ္ဆင့္ 

စသည့္ ျမန္မာေန႔စဥ္ သတင္းစာတို႔တြင္ တစ္ေန႔တည္း တစ္ရက္တည္း ၿပိဳင္တူ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရန္ ကၽြ န္ေတာ့္ အား တာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
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သတင္းစာတိုက္ အားလုံးလုိလိုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ ခင္မင္ 

ရင္းႏွီးစြဲ႐ွိသည့္အတိုင္း ဆရာႀကီး၏ဆႏၵကုိ ႐ွင္းလင္း ေျပာျပ ခ်ဥ္းကပ္ 

ပါေသာ္လည္း ညႇိႏိႈင္းမရေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ဤဆရာႀကီး 

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ "ေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ ျမန္မာျပည္" ေဆာင္းပါးသည္ 

ကၽြ န္ေတာ့္ထံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ နီးပါး ေသာင္တင္၍ ေနခဲ့ပါသည္။ 

ဆရာႀကီး၏ ေစတနာေမတၱာကို ေဖာ္ျပထားေသာ ထို ေဆာင္းပါး 

လက္ေရးစာမူကို မူရင္းအတိုင္း ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ရန္ေပးပို႔ 

လိုက္ပါသည္။ 

ေဆာင္းပါးထဲတြင္ ဆရာႀကီး၏ "အလကၤာေဒြးခ်ိဳးႀကီး" ပါ႐ွိပါသျဖင့္ 

ျမန္မာကဗ်ာေလ့လာလုိသူမ်ား၊ ဆရာႀကီး၏ စာမ်ားကို ျမတ္ႏုိးခံုမင္ၾကေသာ 

ျမန္မာစာဖတ္ ပရိသတ္ႀကီးမွာ ဆရာႀကီး၏ လက္ေရးမူႏွင့္ ေရးထိုး ထားေသာ 

လက္မွတ္ကုိလည္း အမွတ္တရအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ၾကသည္ဟုလည္း 

ယူဆ ပါ သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဒဂုန္မဂၢဇင္းမွ တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစာဖတ္ 

ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ အက်ိဳး မုခ် ႐ွိမည္ ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ 
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ေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ျမန္မာျေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ျမန္မာျေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ျမန္မာျေအာင္ဆန္းအက္တလီႏွင့္ျမန္မာျပည္ပည္ပည္ပည္ 

 

ယခုအခါ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဗမာျပည္တြင္ အာကင္သို႔ေသာ ေအာင္ဆန္း 

အက္တလီ စာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ဤမည္ေသာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ ေ႐ြးေကာက္ပဲြႀကီးႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းသို႔ေသာ ဖဆပလ။ ဆို႐ွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ တစ္သီး ပုဂၢလ၊ 

သခင္၊ ထုိ႔ျပင္ တေလာ ေစာ-စိန္-ေမာ္-ေပၚတို႔ မေလ်ာ္ေသာ ရန္ျဖစ္မႈႀကီးကို 

ၿပီးၿငိမ္းေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ကာလဟ ၀ိနိစၦယဋီကာစာက်မ္းကို 

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူေလေသာအႀကံျဖင့္ အဟံ၊ အရည္းပီပီ၊ ခရီးလည္လ်က္၊ 

ေယာဂီဓေလ့၊ ေတာမွီေမြ႕မဟ့ဲလုိ႔၊ ေလာကီဓေလ့ ပစ္ခြာခဲ့ၿပီ။  
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ေဟာဒီ မေအ့ခ်စ္စရာတို႔ႏွင့္ ျမစ္အညာတစ္ခြင္ အၾကင္ဆိုသလုိေနာ္ 

စစ္ကိုင္း၌ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဟု ႐ွင္ဘုရင္ ကိုယ္ေတာ္ကို၊ အၾကင္ အႀကိဳေတာ္ 

အဆိုေတာ္ေတြႏွင့္ အအိုေတာ္ အပ်ိဳေတြ၀ုိင္းသကဲ့သို႔၊ ေခ်ာင္တိုင္း ေခ်ာင္တိုင္းမွာ 

သမုတ္အပ္ေသာ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အသမံ၊ မ်က္ႀကီးမာန္ႀကီး ထန္သတည္းဟု 

ရန္မီးကိုေမႊးသျဖင့္ မေအးေသး၊ မၿငိမ္းေသးေသာ ကလဟံ၊ သူကတစ္ဖံု၊ 

ငါကတစ္ဖံုႏွင့္ ျငင္းခံုစကား ခုိက္ပြားမာန္ယစ္ ရန္ျဖစ္ ျခင္းကို သမေထဒံ၊ သမေထ 

ေဒန၊ ရ လီသမထ ၀ိနယဟု ရသၿမိဳက္ေဆး ျမန္းေရေအးျဖင့္ သမံ၊ 

ရန္ႀကီးအဟုတ္၊ မာန္မီးပံုကို ခ်က္ကုံၿဖိဳးေႂကြ႕၊ မုိဃ္းဓေလ့သို႔ ခုိးေငြ႕မသန္း၊ တိုး၍ 

ဖ်ားခ်မ္းေလ ေအာင္ ၿငိမ္းဖ်မ္းေတာ္မူထေသာ ဇနၪၥ၊ ေအာင္လံတလူလူ 

တန္ေဆာင္ထူလွ်က္ ေအာင္သူမ်ားထီး ေအာင္သီးေခၽြဆြက္ ဘုရားျမတ္ကို 

လည္းေကာင္း အစ႐ွိသည္ျဖင့္ ေရးေနတုန္း တန္းလန္းမွာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းခ်င္တ့ဲ၊ တေကာင္းသူမ သီလရင္ သႏၶနီႏွင့္၊ ႐ုရွားႏွင့္ တဲြခ်င္ေပေသာ 

သေရေခတၱာသူ ရေသ့မ ေဘဒါရီတို႔က ဤသို႔ေသာ ေအာက္ပါ ေဒြးခ်ိဳးႀကီး 

အလကၤာျဖင့္ ဆရာ့ကို ေလွ်ာက္ထားၾကပံုျဖင့္။ အဘယ္သုိ႔ 

ေလွ်ာက္ထားပါသနည္းဟူမူ 

အလကၤာေဒြးခ်ိဳးႀကီးအလကၤာေဒြးခ်ိဳးႀကီးအလကၤာေဒြးခ်ိဳးႀကီးအလကၤာေဒြးခ်ိဳးႀကီး 

တစ္ေခတ္မွာ သာပါတယ္၊ ခ်စ္စရာတကယ္ ေနျခည္မညိဳ႕ႏုိင္တဲ့၊ 

ေရႊျပည္ၿမိဳ႕သူ ေဘဒါရီ ဒကာမရယ္ႏွင့္၊ ေရႊအညာဆီဌာနမွာ ၿမိဳ႕တေကာင္း 

သံသယတြင္ုမွ၊ မွ်ိဳ႕ေကာင္းဖန္သေအာင္ တစ္ဥာဏ္ရွိေပတ့ဲ၊ သႏၶိနီပါ 

တပဲ့မႏွစ္ဦးရယ္က၊ ကႏဲြ႕ကရ ပလူးကာ တကဲ့ဆရာ့ ႏွဴးခ်င္ေရာ့သလာ့ ... 
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(ေၾသာ္) ဒူးတကြကြ ဦးတခ်ခ် ႏွင့္၊ ဖူးၾကတာမနား။ အမႈလာပံု၊ ဇမၺဴျမန္မာဘုံမျဖင့္၊ 

တစ္အာ႐ံုေျဖေဖ်ာ္ေတာ္မူဘို႔၊ ကေ၀ အေက်ာ္အေမာ္ ကို ေ႐ႊနားေတာ္ 

သြင္းရပါေတာ့၊ ... (ေၾသာ္) အခ်င္းခ်င္းမမွ်၊ အတင္းထိထၿပီး၊ ျငင္းၾကခံုၾက၊ 

ဂဠဳန္မေတြလို အုံတဖြဖြႏွင့္ ေစာင္းသေယာင္ ေျမာင္းသေယာင္ 

ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြေၾကာင့္၊ ေတာင္႐ိုး အကုန္ အသေရညႇဳိးရတ့ဲျပင္၊ 

ေခ်ာင္မ်ိဳးစံု သေ၀ထိုးလုပါေပါ့၊ ေ႐ႊဂိုးႏွင့္ ျပည္ေေ႐ႊေတာင္မလို ဘီေအေကာင္ေတြ 

ကလဲ တစ္ေကာင္တစ္ေလမွ မရိွတာေၾကာင့္၊ က၀ိ ခံုေတာတင္လုိ႔မုိ႔၊ 

ဒဂံုေမာ္တစ္ခြင္ မွာ တမိႈင္းမိႈင္းမက္ရ တဲ့၊ စစ္ကိုင္းဘက္ စခန္းဆီက၊ 

ကသိုဏ္းကြက္မွန္းစရာ ဘန္းရတနာ အမ်ားရယ္က၊ တရားနာပရစီလို႔ ညညီလာ 

အခံမစဲမီပ၊ ဆရာ့ဋိကာ အလံမလဲွရေအာင္၊ ... ဘန္းဗဟိုေပ်ာ္ေတြမွာ၊ 

ကမၼ႒ာန္းကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ႏႊဲရပါလိမ့္၊ (အမယ္မင္း) အခြဲအတဲြႏွစ္ရပ္ အကဲြအၿပဲ 

သတ္ၾကမည့္၊ အဆဲဇာတ္ႏွစ္မူ အသြားကိုျဖင့္ ... (အို ေက်းဇူး႐ွင္ႀကီးရဲ႕) 

အလဲလဲအထပ္ထပ္ အကဲခတ္ခတ္ၿပီး၊ ပြဲျပတ္ေတာ္မူပါဘုရား။ 

ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤသို႔ေသာ ကဗ်ာအသြားကို ၾကားရသန႔ဲ။ 

အိုတပဲ့မအေပါင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၊ ယင္းသို႔ ေသာအခါမွာ ေမတၱာက႐ုဏာ၊ 

သစစာအဓိ႒ာန္တရားကိုသာ ပြားမ်ားၾကပါ။ ဆရာမူကား ဘယ္သူ ဘယ္၀ါ 

ကိုယ့္ဒကာဟု ပမာမထား။ မမွားေသာ တရားေသာဘက္က အခ်က္က်က်၊ 

လွလွပပ ႏုိင္ပါေစသတည္းဟု သစၥာ အဓိ႒ာန္မူမိေၾကာင္းမ်ားကို 

ေအာက္နားကပါ႐ွိသည့္ အႏွီသည္ ေလးခ်ိဳးကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ကို ခတ္သုတ္ 

သုတ္ေရးသား၍ ေပးသနားလိုက္ေသာဟူ၏။ 
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သစၥာဓိ႒ာန္ဘဲြ႕သစၥာဓိ႒ာန္ဘဲြ႕သစၥာဓိ႒ာန္ဘဲြ႕သစၥာဓိ႒ာန္ဘဲြ႕    ေလးခ်ိဳးႀကီးေလးခ်ိဳးႀကီးေလးခ်ိဳးႀကီးေလးခ်ိဳးႀကီး 

(၁)    ေလာကီလူ႔ေဘာင္ အိမ္ေထာင္သားကို ေမြးၾကေတာ့၊ 

သေဘာသီသီ၊ ႏုသေယာင္ အ႐ွိန္တေျပာင္ ေျပာင္ ႂကြားလိုေရးေတြႏွင့္၊ 

တရားျဗဟၼစုိရ္ေ၀းသူတို႔ တစ္ေႏြးထဲ ေႏြးသကြယ္ (အိုကြယ္) အမ်ားထိုခုိ 

အေႂကြးေတြန႔ဲ ေအးလဲမေအးဘြယ္။ 

(၂)    ေၾသာ္ ေဒါင္းတမွ်ိဳ႕ရယ္ႏွင့္၊ တေကာင္းၿမိဳ႕ဆီက၊ ေပါင္းဖို႔ 

အႀကံ႐ွိေပတဲ့၊ သႏၶိနီ ရဲေမ ဒကာမရယ္ ႏွင့္၊ ရဲေနက် ေျပဌာနီ ေဘဒါရတိုီ႔က၊ 

ႏွစ္ေထြႏွစ္ျဖာမညီ အႏွီလို ေလွ်ာက္ျပန္သန႔ဲ၊ ... ဆရာ့ေနာမွာ ဒကာမ 

ပေဒသာေပါက္သလိုပ၊ ႏွစ္ေယာက္ ႏွစ္ျဖာ ကဲြခ်ိန္ထင့္၊ အေရာက္အလာ 

မနည္းမူ၍ ...၊ ကမၼ႒ာန္း အလုပ္မတြင္က်ယ္ေအာင္၊ ဘန္းစမုန္ ပလႅင္၀ယ္ၿပီး 

ျပန္ေပါ့၊ ခြဲဖုိ႔ တြဲဖုိ႔ ႏွစ္လီႏွစ္သြယ္ေပေနာ္ကြယ္၊ မနဲသမုိ႔ အဲအႏို႔ ပဲြသို႔ စည္တယ္။ 

(၃)     လ ဧၿပီ ၉ရက္အဆန္းတြင္ျဖင့္၊ ျမန္မာ့ေ႐ႊျပည္ သတိုးအဆက္ 

လြမ္းေလာက္ေအာင္၊ အညွိဳးမပ်က္ အၾကမ္းေတြႏွင့္၊ အခြဲမတဲြ တပည့္အနယ္နယ္  

ပြဲၾကည့္မကြယ္ၾကည့္မယ္လုိ႔ တကယ္ႏွစ္ကယ္ၾကည္း၊ (အိုကြယ္) မဲထည့္မယ္ 

မထည့္မယ္ႏွင့္ ႏွစ္သြယ္ႏွစ္နည္း။ 

(၄)    ေကာင္းခ်ီးသခၤ၊ (ေဒါင္း)ထီးယာဥ္သာဘို႔၊ ေဂါင္းႀကီးေတြ 

တင္ရာက၊ ေပါင္းေပါင္းစည္းစည္း မၾကင္ နာတဲ့၊ အင္ပါယာဆိုတဲ့ ေခတ္တြင္ျဖင့္၊ 

အၾကင္အခါ မလွ်ိဳတ့ဲ တပဲေတြရဲ႕၊ ထိုထိုအဖြဲ႕ မခ်စ္သာသႏွင့္၊ အဆစ္မပါခ်င္မုိ႔လဲ၊ 

အျပစ္အရာရာ ျမင္လို႔မုိ႔၊ ဆရာသခင္ က႐ုဏာပြားသူက၊ ... ဇမၺဳေခတ္ျမန္မာမွာ 

သစၥာ ေမတၱာကလဲ ပါးခ်ိန္မုိ႔၊ ... (ေၾသာ္) ယခုအျဖစ္ မသာမယာမွာ ဘသူ႔မွ 
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မခ်စ္ပါဘု၊ ဥေပကၡာထားေရာ့မယ္ လို႔၊ ဓမၼဓိ႒ာန္ဆုပန္လို႔ ေတာင္းရပါေတာ့၊ 

ဆရာ့ဟိတ္တခံ ကုသလံအေပါင္းတုိ႔ေၾကာင့္၊ ... (အမယ္မင္း) 

မေကာင္းေသာသေဘာႏွင့္ ေလာင္းအေ႐ွာတို႔မွာျဖင့္၊ ခေယာင္းေပါတဲ့ 

ေျပာင္းေတာ ထုိအထက္၊ အိုနပ်က္ နအျမက္မ၀သလုိပ၊ အရွက္တရရႏွင့္၊ 

တမိႈင္မိႈင္တေတြေတြ ညီးေလာက္ေအာင္၊ ... (အိုမယ္စႏၵာရဲ႕) မေကာင္းသေလာ၊ 

ေကာင္းသေလာေတြႏွင့္ ၄င္းႏွစ္ေလာ ႏွစ္ဗုိလ္ထြက္ၾကေတာ့၊ ေကာင္းေသာ 

ဟိုတစ္ ဖက္မွ အကြက္က်က် (ဇက္)ခြခြၿပီး၊ အထက္က ႏုိင္ေစသတည္း။ 

ဤသည္တို႔ကား 

(၁)    ေလးပါးပါယ္႐ြာ၊ လားဘို႔ရာကို၊ ျမစ္တား ဆုံးမျခင္း 

(၂)    ေျခာက္ပါးနတ္႐ြာ၊ သြားဘိုငွာကို၊ ေကာင္းစြာၫႊန္ျပျခင္း 

(၃)    မၾကားေတာင္းေသာ၊ ထံုးေဟာင္းနည္းနာ၊ မွတ္ဘို႔ရာကို၊ ထင္စြာ 

ေဟာျပျခင္း 

(၄)    ႐ိွေနရာရာ၊ ေဘးရန္ကြာေအာင္၊ ေမတၱာေ၀ငွျခင္း 

(၅)    အရန္အတား၊ ျမတ္တရားကို၊ သင္ၾကားျပသျခင္း တည္းဟူေသာ ဆရာ 

ရေသ့ရဟန္းတို႔က မွီးျငမ္း ေသာဒကာဒကာမတို႔အား၊ ေျပာလား ေဟာလား 

လုပ္အပ္တ့ဲ က်င့္၀တ္ ၆ ပါးတုိ႔ႏွင့္ အညီပင္တည္း။ 

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း 

(နာယက) 

ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အသင္း 
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ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္    

ေမာင္ထင္ေမာင္ထင္ေမာင္ထင္ေမာင္ထင္        

 

ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးကို သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

အလုပ္တစ္ခုပမာ ထင္မွတ္ကာ 

ႏုိင္ငံေရး လုပ္စားေန ၾကေသာသူတုိ႔ 

ေပါမ်ားလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ 

သေဘာတရားအားျဖင့္ မျပည့္၀ဘဲ 

ေနာက္လိုက္ စုႏိုင္လွ်င္ လူထုအာဏာကို ရစၿမဲျဖစ္သည္။ အာဏာရလာလွ်င္ 

ဘာမဆိုလုပ္၍ တင့္တယ္သည္ဟု ထင္မွတ္ မွားေနၾက၏။ 

ဤထင္မွတ္မွားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္မဟုတ္။ 

ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ႏွင့္ စစ္ေျမျပင္တြင္ 

နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ခဲ့ရေသာ ၁၈၂၅ခုႏွစ္ မွ စ၍ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ တိုင္ေအာင္ 

လြတ္လပ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရ၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ထင္း အစည္းေျပ သက့ဲ သို႔ 

မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ် ႐ွည္လ်ားေသာကာလ ပရိေစၦဒ 

အတြင္း တြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို ခ်မတ္ွေပးေသာ 

ႏိုင္င့ေရး သုခမိန္ဟူ၍ ျမန္မာ့မုိင္း တြင္ မ်ားမ်ားစား စား မေပၚထြန္းခဲ့ေခ်။ 

ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘိုးလိႈင္က့ဲသုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထြန္းကားခဲ့ပါသည္ဟု 
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လက္ညႇိဴး ထိုး၍ ျပရႏ္႐ွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ ဦးဘိုးလိႈင္မွာ သူ၏ 

ေတာ္လွန္ေရးဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အေတြးအေခၚတို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏ 

မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္လ်က္႐ွိရကား ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ ေစကာမူ 

လူထု စည္း႐ံုးမႈႀကီးကို မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ကင္း၀န္မင္းႀကီးေခတ္၌ ဥေရာပျပန္ 

ျမန္မာတို႔ သည္ ဥေရာပတိုက္၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို ျမင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ 

ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ ႀကံစည္အားထုတ္ခဲ့ၾက၏။ 

သို႔ေသာ္ သီေပါေခတ္၌ ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ မွန္းေျခမေပါက္ခဲ့ေခ်။ 

ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တစ္၀ုိက္ေလာက္၌ လူထု တစ္ရပ္လုံး 

ႏုိးၾကားထႂကြ၍ လူထုစည္း႐ံုးမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါ၏။ ဂ်ီစီဘီေအ 

န၀မကြန္ဖရင့္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္၌ ေပၚေပါက္လာေသာ ဖဆပလ၏ 

တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ပဏာမ ညီလာခံအတြက္ ေ႐ွ႕ေျပးျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုေလာက္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ဂ်ီစီဘီေအေခတ္၌လည္း ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ဟူ၍ 

မေပၚထြန္းႏုိင္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးကို ဆက္ေၾကးရေရး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ကုမၸဏီေထာင္၍ အုပ္စားေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း။  

ရာထူးရေရး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မဖြယ္မရာအသုံးခ်၍ ႏုိင္ငံေရး 

လုပ္စားျခင္းတို႔သာ လႊမ္းမုိးလာခဲ့ျပန္ေသာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္အရာ၌ 

တည္သင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ပင္လွ်င္ တိမ္ေကာ၍ သြားၾကရကုန္သည္။ 

ထိုေခတ္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အစုိးရႏွင့္ မဆက္ဆံေရး ၀ါဒ၊ 

အာဏာဖီဆန္ေရး၀ါဒ၊ အခြန္မေပးေရး၀ါဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုက္ဖ်က္ေရး၀ါဒတို႔မွာ 

ျမန္မာျပည္က အိႏၵိယျပည္မွ ကာဗြန္စကၠဴခံ၍ ပုံတူကူးခ်ေသာ ၀ါဒမ်ား သာလွ်င္ 
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ျဖစ္ခဲ့၏။ ျမန္မာ့ အေျခအေနမွန္ကို သုံးသပ္၍ ထိုအေျခအေနမွန္အေပၚ၌ 

တည္ေဆာက္ေသာ သေဘာတရားဟူ၍ မထြန္းခဲ့ေခ်ရကား ဒိုင္အာခီ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ နည္းပရိယာယ္တို႔ေၾကာင့္ ၀ံသာႏု ဂ်ီစီဘီ ေအ ၂၁ ဦး၊ လိႈင္ပုေက်ာ္ 

ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဦးစုိးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဦးစုဂ်ီစီဘီေအ၊ ေမာ္ျမင့္ၿဗဲပါတီ၊ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ 

မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ၊ ဆင္းရဲသား ၀ံသာႏုပါတီစသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း အစိတ္စိတ္ 

အႁမႊာႁမႊာကဲြကာ လူထုသည္ ထင္း အစည္းေျပသက့ဲသို႔ ေျပလာခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ရင့္မႀကီးတို႔ ယင္းကဲ့သို႔ ကဲြၾက ၿပဲၾကေသာအခါ 

လူငယ္မ်ား ႀကီးမွဴးသည့္ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးဟူ၍ ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ 

ထိုလူငယ္မ်ားလည္း လူႀကီးတို႔၏ ေျခရာကို နင္းကာ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာ 

ျဖစ္လာျပန္သည္။ 

ဤအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္သမဂၢမွ ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးစခန္း 

ထေလသည္။ တကၠသိုလ္သမဂၢ မွ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ေမာင္ေအာင္ဆန္း 

ကူးေျပာင္းလာခဲ့ရာတြင္ လူငယ္တို႔၏ အင္အားစုသည္ စည္း႐ံုး ၍ လာခ့ဲသည္။ 

ထိုအခ်ိန္ကား ၁၉၃၈ခု ေအာက္တိုဘာလျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 

တစ္မ်ိဳးသားလုံးသည္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို 

ႏုိင္ငံေရးစနစ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္မွာ 

ငါးေထာင္စား ရာထူးတြင္ အဆုံးသတ္ၾကေလသည္။ 

ေမာင္ေအာင္ဆန္းကား ယင္းကဲ့သို႔ ငါးေထာင္စာရာထူးတြင္ 

ေျခကုန္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးကို လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈဟု မယူဆေခ်။ 

ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ကၽြ န္ေခတ္၌ သံသရာ႐ွည္ဖုိ႔သာ ျဖစ္မည္ဟု 
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အယူ ႐ိွခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ ေမာင္ေအာင္ဆန္းက ဒို႔ဗမာ 

အစည္းအ႐ံုးသို႔ ၀င္ခဲ့သည္ မွာအျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသည္ 

အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ၿပီးလွ်င္ လက္႐ံုးရည္ ကို အားကိုးကာ စစ္စိတ္ 

စစ္မာန္၀င္ေနေသာ အစည္းအ႐ံုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဤႏုိင္ငံေရးအျမင္သည္ ယခုေခတ္ လယ္ယာေျမ ျပည္သူပုိင္ 

ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ လမ္းခင္းေပးေသာ အျမင္ ဟု ဆိုႏုိင္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ လူမ်ိဳးႏွင့္ 

ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည့္စံုေသာအျမင္ မဟုတ္ေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ေအာင္ဆန္းကား ... 

ဆရာစံ သူပုန္ဟူ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပၚလာရပါသနည္း။ 

ကုလား ျမန္မာ အဓိက႐ုဏ္း၊ ျမစ္ပြားေသာ အေၾကာင္းရင္းကား 

အဘယ္နည္း။ 

ျမန္မာ တို႔ ၏ အေျခခံ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကား မည္သို႔ပါနည္း။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ မည္သည္ကို အေျခခံ ျပဳပါသနည္း။ 

အင္ပုိင္ယာ ၀ါဒ သမားတို႔၏ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီသည္ ျမန္မာတို႔အေပၚ၌ မည္သို႔ 

ဖိစီးေနပါသနည္း။ 

တစ္မ်ိဳးသားလုံး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူထုစည္း႐ံုးမႈကို မည္သို႔ 

လႈံ႕ေဆာ္ရပါမည္နည္း။ 

ဆူးအက္တူးေျမာင္း ဖြင့္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္တီးမ်ားကို 

ဖိတ္ေခၚလာေသာ ေျမယာစနစ္ကို မည္သို႔ ေတာ္လွန္မည္နည္းဟူေသာ 

အခ်က္တုိ႔ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုသည္။ 
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၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 

သခင္ေအာင္န္းသည္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ၏ ေပၚလစီႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ကို ဖတ္႐ႈၾကခဲ့ပါလွ်င္ ထိုအခ်ိန္က သခင္ေအာင္ဆန္း၏ 

အေတြးအေခၚတို႔တြင္ အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ 

ထိုေပၚေပါက္လာေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကိုလည္း ႐ွာေဖြ၍ 

ေတြ႕ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔သည္ ေပၚလြင္လာေပလိမ့္မည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း၏ အျမင္သည္ မည္သို႔ ႐ွိခဲ့သနည္း။ ဤကိစၥႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ဤေခတ္၌ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ 

ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေလ့လာရန္အလုိ႔ငွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာဆုိခဲ့ေသာ မိန္႔ 

ခြန္းမ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးသားခဲ့ေသာ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ အဆိုၾကမ္းမ်ား၊ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို ႐ွာ ေဖြစုေဆာင္းထားဖုိ႔လိုေပသည္။ ယခု ကၽြ န္ေတာ္ 

တင္ျပရသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္မွတ္ႏွင့္သာျဖစ္ သည္။ စနစ္တက် 

ေလ့လာဖုိ႔ရာမွာ စနစ္တက် သုေတနျပဳဖုိ႔ လိုေပသည္။ ယခု 

ဤေဆာင္းပါးအဖုိ႔ကား ကၽြ န္ေတာ္ မွတ္မိေသာ ၁၉၃၉ ခု ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး 

လုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကညာစာတမ္း။ ၁၉၄၅ ခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေျပာခ်က္မ်ား၊ ၁၉၄၆ ခု 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဖဆပလ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့ ္ အျခား မိန္႔ခြန္းမ်ားကို အေျခတည္၍ 

ေျပာရေပ လိမ့္မည္။ 

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္၌ 

အေျခတည္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္ စနစ္၌ အရင္းတည္ခဲ့သည္ 

ဟူသည္တုိ႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဤ 
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အေျခအေနကို သေဘာေပါက္သည္မွာ ႏို္ငငံျခားမွ အယူအဆတို႔ကို 

အေျခခံခဲ့သည္မဟုတ္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ အေျခကို မိမိ ေလ့လာၿပီးမွ 

သေဘာေပါက္ျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ 

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ၏ ကံေကၽြ းစနစ္ဟူသည္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံႏွင့္မတူဘဲ 

လူတန္းစားတစ္ရပ္က အျခားလူတန္းစား တစ္ရပ္ကို စီးပြားေရး 

ခ်ယ္လွယ္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ပေဒသရာဇ္ ဏကရာဇ္ေခတ္၌ပင္ မ်ိဳး႐ုိးကုိ မလိုက္ဘဲ 

ပညာအရည္အခ်င္းကို လိုက္၍ ရာထူးဌာနႏၱရမ်ားကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္း၊ 

ျမန္မာမိန္းမတို႔၌ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရး ႐ွိေၾကာင္း၊ 

လူထုစီးပြားေရးမွာ သမ၀ါယမသေဘာကို အေျခခံ၍ ျပည္တြင္းဖူလုံမႈ အေပၚ၌ 

တည္႐ိွခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမွန္ကို ႏုိင္ငံေရး သုခမိန္ 

ပီသစြာ သုံးသပ္ ခဲ့သည္။ 

ဤအေျခမွန္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က 

ေတာင္သူလယ္သမားစည္း႐ံုးမႈ၊ အလုပ္သမား စည္း႐ံုးမႈတို႔ကို လံႈ႕ေဆာ္ရန္ 

လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သေဘာေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ စည္း႐ံုးရာ၌လည္း ၉၁ 

ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အျပစ္တို႔ကို လူထုနားလည္ သေလာေပါက္ေစ၏။ ၉၁ ဌာန၏ 

အျပစ္တို႔ကုိ ကုစားရန္ အလို႔ငွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဖဲြ႕စည္းရန္ 

ေတာင္းဆိုခဲ့၏။ ထိုတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပါမွ ျပည္သူလူထု၏ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံဥပေဒကို 

အတည္ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း လူထုအား နားလည္သေလာေပါက္ေစ၏။  
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ဤသို႔မွ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္း မေပးႏုိင္ပါက ၿဗိတိသွ် 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အျပဳတ္တိုက္ရန္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူ 

လယ္သမား၊ အလုပ္သမား လူလတ္တန္းစား စသည့္ လူထု ၏ 

အစိတ္အပုိင္းအားလုံးက အႀကီးအက်ယ္ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖုိ႔ရာ ဒို႔ဗမာ 

အစည္းအ႐ံုး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ေအာင္ဆန္းက လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ 

ေလသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း အျမင္၌ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သည္ 

အဆင့္သုံးဆင့္႐ွိသည္။ ပထမအဆင့္ မွာ ျဗဴ႐ုိကေရစီ၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ ဒိုင္အာခီ၊ 

တတိယ အဆင့္မွာ အျမင္ေကာင္းေအာင္ ပိုမုိမြမ္းမံျခယ္လွယ္ ထားေသာ ဒိုင္အာခီ 

(၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ဟူ၍ ျမင္ေလသည္။ ထုိအဆင့္သုံးဆင့္ကုိ ၿဖိဳရန္ 

လူထုစည္း႐ံုး မႈသာလွ်င္ ႐ွိသည္ကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး 

ေၾကညာစာတမ္း၌ အတည့္အလင္း ျပဆိုခဲ့ေပ သည္။ 

ထိုေခတ္အျမင္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ လက္႐ံုးရည္ အားကိုးျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး 

ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟူသည္မွာ စိတ္လိုက္ မာန္ပါ ျပဳက်င့္တတ္ေသာ လူငယ္တို႔၏ 

မုိက္႐ူးရဲအလုပ္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကရေပမည္။ စင္စစ္ ထိုေခတ္ က လူႀကီးမ်ား 

သာမက လူငယ္မ်ားကပါ ဤက့ဲသုိ႔ ဆိုခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ 

အေျမာ္ အျမင္႐ွိသူ ေမာင္ေအာင္ဆန္းအဖုိ႔ကား လက္႐ံုးအားကိုးျဖင့္ 

သိမ္းပုိက္ထားေသာ ႏိုင္ငံကို လက္႐ံုးအားကိုး ျဖင့္သာ လြတ္လပ္ေအာင္ 

ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ပုိင္းျဖတ္ထားသည္။ ဤေခတ္၌ကား ဤသို႔ ေမာင္ေအာင္ 

ဆန္း ပုိင္းျဖတ္ထားေသာ အေတြးအေခၚတို႔သည္ အေျခအေနျဖင့္ ဟပ္မိသည္ဟု 

၀န္ခံၾကရေပၿပီ။ 
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ဤမွ်ႏွင့္ပင္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းအား ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ဟု 

ဘဲြ႕ထူးတပ္ရမည္ေလာ၊ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္အရာသို႔ ေရာက္ေစေသာ 

အျခားအေတြးအေခၚမ်ား ႐ွိပါေသးသည္။ 

ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး၌ တစ္ႏွစ္မွ် အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာအခါ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသေဘာ တရားမ်ားကို 

ထပ္မံျမင္လာျပန္သည္။ 

ထိုေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမား လက္ေဟာင္းႀကီးတို႔သည္ 

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ႀကီးပြားေရး မူရင္းကို ခ်ခဲ့ၾက သည္။ 

" ျမန္မာျပည္သည္ လယ္ယာကိုင္းကၽြ န္းကိုအားထားရေသာ ျပည္ျဖစ္၍ 

မွီခိုအားထားရန္ အေရးအႀကီးဆုံး ေသာ အခ်က္သည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ထြန္းကား၍ 

ေစ်းေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေရာင္းႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္၏ " 

" လယ္သမားတို႔၏ လက္၌ လယ္ေျခယာေျခ မ႐ိွသေလာက္ျဖစ္၍ 

ႏိုင္ငံျခားသား ခ်စ္တီးမ်ားႏွင့္ ဓန႐ွင္တို႔ လက္ထဲသို႔ လယ္ေျခ ယာေျခ 

ေရာက္ကုန္ၿပီ။ ထိုေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ လိုေနသည္။" 

" ယခု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ျပည္သူတို႔ တင္ေျမႇာက္ေသာ အမတ္တို႔က 

ေျမသိမ္းဥပေဒလုပ္ႏုိင္သည္" 

သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္တို႔မ်ာ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕၏ 

အ႐ိႈက္ကို ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ၿဗိတိသွ် တို႔သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ 

ႏုိင္ငံေရးက်ားကြက္ကို တေစ့တေစာင္း ျမင္သျဖင့္ မ်ားစြာ တုန္လႈပ္ 

ထိတ္လန္႔ၾက၏။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို လုိလားၾကေသာ 
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ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးတို႔၏ "လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး" ၌ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ 

ေျခသည္းလက္သည္း ျဖစ္လာေသာအခါ ၿဗိတိသွ် တုိ႔ သည္ သခင္ေအာင္န္းအား 

ေတြ႕ရာသခ ႋ်ဳင္း ဓားမဆိုင္းဘဲ လိုက္လံဖမ္းဆီးေလသည္။ 

သို႔ေသာ္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ၌ 

လြတ္လပ္ေရးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ခ်ည္း ျပည္တြင္းေရး တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 

အတြင္းႀကိတ္တိုက္၍မရ၊ ႏုိင္ငံျခား၀ါဒျဖန္႔၍ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီျဖင့္ 

တိုက္ယူရမည္။ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ 

ဂ်ပန္၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို မိမိတို႔က ဦးေအာင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာျခင္းျဖင့္ 

ခံတိုက္ႏုိင္ရမည္ဟူ၍ စဥ္းစားထားခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ 

ေဒါက္တာသိန္းေမာင္ တို႔က သခင္ေအာင္ဆန္းအား ဂ်ပန္အကူအညီကို 

ယူၾကည့္ပါဟု ေျပာသည္။ သခင္ ေအာင္ဆန္း ကား တ႐ုတ္ေသာ၊ 

ယိုးဒယားေသာ၊ ဂ်ပန္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အခ်ိန္မရေခ်။ ရရာ အကူအညီကို 

ယူမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေျခဦးလွည့္၍ 

တ႐ုတ္ထံမွ အကူအညီ ေတာင္း ရန္ ပုိ၍ ရည္သန္ခဲ့သည္။ အေျခအေနအရ 

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဖူးစာမဆုံရဘဲ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဖူးစာ ဆံုခဲ့ရ၏။ 

ဂ်ပန္၏ အကူအညီကို ယူခဲ့ေစကာမူ၊ ဂ်ပန္၏ ကတိမတည္မႈေၾကာင့္ 

ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဂ်ပန္ကို ျပန္ခ်မည္ ဟူေသာ သေဘာတရားကုိလည္း 

ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္လာေသာအခါ တစ္ေန႔ တျခား 

ပုိမို၍ ျမင္လာခဲ့၏။ 
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ဂ်ပန္ကို ခံခ်ရာ၌လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ဥပါယ္မွာ ႏုိင္ငံေရး 

သုခမိန္ဆန္လွေပသည္။ ဂ်ပန္ကို ခ်ၾကရေတာ့ မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ၁၃ ရာစုႏွစ္က ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူထု 

တစ္ရပ္လုံး အုံႂကြကာ ေျပာက္က်ားတိုက္ခုိက္နည္းစနစ္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္သူ 

ကူဗလိုင္ခန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည့္ နည္းပရိယာယ္ကုိ 

ေတြးမိေလသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၇ ရာစုႏွစ္က အေလာင္းဘုရား သည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ စည္း႐ံုးမႈကို ရေလေအာင္ ရန္သူတုိ႔အား ေျပာက္က်ား 

စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ရပံု ကိုလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္သတိရမိသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ 

အေျခအေနမွန္ကို ၾကည့္၍ ေတြးေတာ တတ္ေသာ အေျမာ္ အျမင္ေၾကာင့္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။ 

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၅ ကို ေတာ္လွန္၍ လြတ္လပ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ရာ 

အေျခအေနေပၚလာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဒို႔ဗမာ 

အစည္းအ႐ံုး၏ လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကညာခ်က္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကညာခ်က္ ကို အစဥ္အလာမပ်က္ေစဘဲ 

ဆက္လက္သုံးစြဲသြားျပန္သည္။ ဤသို႔ ေျပာရျခင္း မွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္။ 

၁၉၄၆ ခု ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ ဖဆပလလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေၾကညာခ်က္မွာ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း ဘ၀က ေၾကညာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သေဘာ သြားခ်င္း အလားတူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 
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အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဖဆပလလုပ္ငန္းစဥ္၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ 

သခင္ေအာင္ဆန္းဘ၀က ႏုိင္ငံေရး အေတြး အေခၚတို႔ကို လက္ေတြ႕ 

အသုံးခ်သည္ဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရာ၌ " လြတ္လပ္ေရး 

ကို လိုလားႏွစ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ပုိမို ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ရမည္" 

ဟူ၍လည္းေကာင္း။ " အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားျပည္မ်ား႐ိွ 

အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ႏွိမ္နင္းခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကၽြ န္ 

တမယ္မွ် ျဖစ္ေနၾကရေသာ လူမ်ိဳး အေပါင္းတို႔၏ လြတ္လပ္မႈလုပ္ငန္းႀကီးႏွင့္ 

ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ရမည္" ဟူ၍လည္း ေကာင္း။ ဖဆပလ 

ေၾကညာခဲ့သည္မွာ သခင္ေအာင္ဆန္း ဘ၀က ယူဆ ထားေသာ " ႏုိင္ငံျခား 

အဆက္ သြယ္ယူ" သည့္ သေဘာတရား၏ အဆက္ျဖစ္ေပသည္။ 

ထိုမွ်မကေသး၊ လူထုတပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ဖဆပလ၏ 

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ " ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသစ္ 

စီမံဖန္တီးေရးကိစၥမ်ားကုိ ပါတီသေဘာ ႏုိင္ငံေရး သေဘာ မသက္ ေရာက္ေသာ 

အဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဤကိစၥမ်ားတြင္ တတ္ကၽြမ္း 

နားလည္ သူမ်ား ႏွင့္ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ားလည္း ဤ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းႀကီးတြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၾကေပလိမ့္မည္" ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဤစကားကို 

ကၽြ န္ေတာ္ အက်ယ္ခ ဲ်႕၍ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပေနစရာ မလိုေခ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

သေဘာတရား တို႔သည္ မည္မွ်မွန္ကန္ေနသည္ကို ဤေခတ္လူထုသည္ 

လက္ေတြ႕ သိ႐ွိေနၾကၿပီး ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ယုံၾကည္သည္။ 
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ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၌ ရခိုင္၊ မြန္၊ ကရင္စေသာ 

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တကြ ေတာင္တန္းသား အားလံုးတို႔အေပၚတြင္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ထား႐ွိေသာ ေစတနာသည္ သန္႔႐ွင္းမွန္ကန္သည္ကိုလည္း 

မည္သူမွ် ေစာဒက မတတ္ႏုိင္ၾကေခ်။ ဖဆပလ လုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကညခ်က္၌ 

အမ်ိဳးသား လူနည္းစု မ်ားသည္ လူမ်ားစု အခြင့္အေရးကို ရထိုက္သည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမႈ ကို ထင္႐ွား ေစသည္။ 

လူနည္းစုတို႔သည္ လူအမ်ားစုတို႔၏ အခြင့္အေရးကို တန္းတူရႏုိင္သည့္ေနာက္ 

လူနည္းစု အခြင့္ အေရးဟု ေျပာေနရန္ အေၾကာင္းမ႐ွိေတာ့ၿပီ။  

ဤမွန္ကန္ေသာ ေစတနာ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က " 

လြတ္လပ္ေရး တစ္ႏွစ္အတြင္း ရရမည္" ဟု ႀကံဳး၀ါးလုိက္ေသာအခါ 

ေျမျပန္႔သားေရာ ေတာင္တန္းသားပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ေနာက္တြင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္၍ 

တညီ တၫြတ္တည္း ႐ွိခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေသြးနီးေသာ အမ်ိဳးသားတို႔ကို 

မဆိုထားဘိဦး၊ တစ္ေခတ္ က ရန္သူျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ၿဗိတိသွ် 

အမ်ိဳးအႏြယ္တုိ႔ကိုပင္လွ်င္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္သည္ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္း 

ေသာက္သည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားခ်င္း အမ်ိဳး 

ေတာ္စပ္သည္ဟူေသာ သေဘာတရား ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေလသည္။ 

" ကၽြ န္ေတာ့္ကို ခင္ဗ်ားတို႔က လာပါဆိုလို႔ ကၽြ န္ေတာ္လာခဲ့ရတာပါပဲ။ 

အမ်ိဳးဘာသာမေရြး ဒီတိုင္းျပည္က လူမ်ားရဲ႕ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးကုိ 

ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔တာ၀န္ဆိုတာဟာ ကၽြ န္ေတာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ တာ၀န္ပါ ပဲ။ 
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ကၽြ န္ေတာ္ ဘ၀တစ္သက္လ်ာမွာ ဒီတာ၀န္ကို အစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားရဖုိ႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တ့ဲစစ္အတြင္း ေမွာင္အတိက်ေနသလို ျဖစ္ေနတ့ဲ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ 

ခင္ဗ်ားတို႔ (အဂၤလိပ္ကျပား) လူစု ထဲက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ လူေတြဟာ 

တစ္ခါမွ် မႀကံဳခဲ့ဖူးတဲ့ အတိဒုကၡကို ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ား တို႔ ဒုကၡျဖစ္ရတာေတြ 

သိရေတာ့၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ စိတ္လဲ နာက်ည္းမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ 

ဒုကၡ ေတြ ေျပရာေျပေၾကာင္းကို ကၽြ န္ေတာ့္ ဘာသာ ကၽြ န္ေတာ္ တတ္ႏိုင္တ့ဲနည္းန႔ဲ 

ဟိတ္ဟန္မထုတ္ဘဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုင္း ယခု ခင္ဗ်ားတို႔က ဒီကိုလာၿပီး 

မိန္႔ခြန္းေပးပါဆိုေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္ မွန္တာ ေတြကို အမွန္အတိုင္း အစီရင္ခံခဲ့ပါၿပီ။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ေတာ့မယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ အႀကီး အက်ယ္ 

ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။  

ဒီလို ေျပာင္းလဲေနတ့ဲ အေျခအေနမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ အသိတရားအသစ္ 

ေတြကို သိလာၾကၿပီး တန္ဖုိးအသစ္ေတြကို နားလည္ကာ ႏုိးၾကားလာဖုိ႔လိုပါတယ္။ 

လြတ္လပ္တ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေ႐ွ႕ကို အလားအလာ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေျမာ္ကိုး စရာေတြ အမ်ားႀကီး ႐ိွပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ႐ွိတာထက္ပုိၿပီး အလုပ္အကုိင္ေတြက မ်ားလာပါ လိမ့္မယ္။ 

ခင္ဗ်ားတို႔ အထဲမွာ ဒီကိစၥန႔ဲအလားတူ အျခားကိစၥမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက 

ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္ သိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔သာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ႐ွိတ့ဲ 

လူေတြန႔ဲ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ဆိုတာကို ျပၾကရင္ ဒီကိစၥန႔ဲ 
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ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာမွ်ေၾကာင့္ၾကစရာ႐ွိဖုိ႔ မလိုဘူးဆိုတာကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္ ယခုေျပာခဲ့ပါတယ္ "  

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ အထက္ပါ စကားရပ္တို႔ကို ၁၉၄၆ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ 

အဂၤလိပ္ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ ၏ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့၏။ 

ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ပီသစြာ ဣေႁႏၵရရျဖင့္ ေစတနာ အရင္းခံ အမွန္တို႔ကို စိတ္ 

အားထက္သန္စြာ ေျပာၾကား ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ကရင္၊ ရခုိင္၊ ႐ွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ 

ကယားစေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ၏ အသည္းစြဲသာမက အဂၤလိပ္ 

ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔၏ အသည္းစဲြလည္း ျဖစ္ခဲ့ ေလသည္။ ယေန႔တိုင္ အဂၤ 

လိပ္ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စကားကို နားထဲ၌ စြဲ၍ 

ေနၾကေလသည္။ 

လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ၿပီဟုဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရေတာ့မည္ဟု 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ေမွ်ာ္ကိုးခဲ့၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေတာင့္တေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ 

သခ ႋ်ဳင္းထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္။ လြတ္လပ္ေရး၊ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ႀကီး 

ပြားခ်မ္းသာေရးကို ဖန္တီးမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာလွ်င္ ျဖစ္ဘိ၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လြန္ခဲ့သည္မွာ႐ွစ္ႏွစ္႐ိွၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔ အဖုိ႕ကား 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လြန္ခဲ့သည္မွာ မေန႔တစ္ေန႔ ကလို လုိ ထင္မိၾက၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္သည့္ 

ေဇာျဖင့္ အမ်ားပင္ တမ္းတၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြးအေခၚ တို႔ကိုကား 

သတိရမွ ရၾကေပလိမ့္မည္။ စင္စစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုပ်ိဳေသာအ႐ြယ္၌ ႏုိင္ငံေရး ကို 

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏အေတြးအေခၚတို႔မွာ ၀ါရင့္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္တို႔၏ အေတြးအေခၚ မ်ိဳး ျဖစ္ရကား ဗုိလ္ခ်ဳပ္အား 
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တကယ္ခ်စ္ပါသည္၊ ခင္ပါသည္၊ သတိရပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ ပညာ႐ွင္ ဆန္ေသာ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြးအေခၚမ်ား ရင့္သန္ခဲ့သည့္နည္းတူ လူထု၏ 

စဥ္းစားဥာဏ္လည္း ရင့္သန္လာၾကေစရန္ လူထုတစ္ရပ္လုံး 

ႀကိဳးစားသင့္လွေပသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမား ေပါသေလာက္ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ 

႐ွားလွေသာ ဤႏုိင္ံငံ တြင္ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားထြန္းေပၚလာပါေစရန္ ရည္သန္၍ 

ကၽြ န္ေတာ္ မွတ္မိသမွ် ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေဟာ ေျပာခ်က္ ေၾကညာခ်က္၊ 

မိန္႔ၾကားခ်က္တုိ႔ကို ယခုတင္ျပပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို ၂၀ ရာစုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး 

သုခမိန္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ယူဆလွ်င္ ယုတၱိတန္၏။ မတန္၏ကို စာ႐ႈသူ တို႔ 

ဂဏေသခ်ာ ပုိင္းျခား ေ၀ဖန္ႏိုင္ၾက ပါေစသတည္း။ 
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ေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္း((((သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္))))အ႐ုိင္းအ႐ုိင္းအ႐ုိင္းအ႐ုိင္း    

ဒဂုန္တာရာဒဂုန္တာရာဒဂုန္တာရာဒဂုန္တာရာ 

 

သူ၏ ေအာက္မွ လူထုႀကီးသည္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္ျခင္း 

အတန္ငယ္ကင္းမဲ့စြာ နားေထာင္လ်က္ရွိ၏။ လူထုႀကီး သည္ စူးစိုက္ျခင္းမရွိ၊ 

တခ်ိဳ႕က ၿပံဳးရယ္၍ေန၏။ ေနာက္နားရွိ လူထုအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကား အခ်င္းခ်င္း 

ေခါင္းခ်င္း ကပ္ကာ တီးတုိးေျပာ၍ေန၏။ သုိ႔ေသာ္ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းကားမရွိ။ 

ေလးစားျခင္း  သည္ အားလုံး၌ တညီတၫြတ္တည္းတည္ရွိ၏။ အစိမ္းပုပ္ေရာင္ 

ကတီၱပါကားႀကီးသည္ သူ႔ကို ေနာက္ ကားခံ ၍ ထား၏။ ကားလိပ္ႀကီးမွာ ဘာ႐ုပ္ပံု 

ေတာေတာင္ မွ ျခယ္လွယ္ထားျခင္းမရွိ ပကတိပိန္းေျပာင္ ေျပာင္ျဖစ္၏။  
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ကတီၱပါကားသည္ အျခားဘာအဓိပၸာယ္ကိုမွ် ထူးထူးေထြေထြ မေဖာ္ျပပါ။ 

သုိ႔ေသာ္မႈိင္း ညိဳ႕ျခင္းတစ္ခုသာ ရဲ၀ံ့စြာ ေဆာင္၍ေနသည္။ သူသည္ 

သည္စိမ္းညိဳ႕မႈိင္းေသာ ကားႀကီး၏ အေရွ႕စင္ ျမင့္ ဇာတ္ခံု ေပၚ၌ ရပ္ကာ 

စကားေျပာ၍ေနသည္။ သူသည္ ဗမာပထ၀ီေျမႀကီးမွ ဗမာ့၀ါဂြမ္းစစ္ျဖင့္ 

ယက္လုပ္သည့္ ပင္နီဖ်င္ၾကမ္း ႀကီးကုိ ၀တ္ထား၏။ လုံခ်ည္မွာ နီရဲေသာ 

ေရႊေတာင္ပိုးလုံခ်ည္ျဖစ္၏။ ေခါင္းမွာ ပြေယာင္းေယာင္း ႏွင့္မေသသပ္။ 

မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္မွာ အပူပိုင္းေဒသ အီေကြတာေပၚရွိ ကၽြ န္းစုမ်ား 

တြင္ေနထုိင္ေသာ မြန္ဂိုလီယံ အႏြယ္လူ႐ိုင္းမ်က္ႏွာႏွင့္ တူ၏။  

သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္ေပၚခ်င္း တစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ တူ၏။ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လူလတ္တန္းစား ၏ လကၡဏာ ျဖစ္ေသာ ထယ္၀ါျခင္း၊ 

ယဥ္ေက်းသိမ့္ေမြ႕ျခင္းတုိ႔သည္ သူ႔တြင္ လုံး၀မခိုေအာင္း၊ လမ္းေပၚ တြင္ 

ေနရာတကာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ သာမန္ ဆင္းရဲသားတစ္ဦးႏွင့္ တူ၏။ 

ဗမာလူထုႀကီးထဲမွ သူတစ္ဦး၏ အသြင္ အျပင္ မ်ိဳးသာျဖစ္၏။ သူသည္ 

လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ေဘးသို႔ကား၍ လႈပ္ကာလႈပ္ကာ စကားကုိ ေျပာ၏။ သူ၏ 

စကားလံုးမ်ားကား ေျပျပစ္ျခင္းမရွိ၊ ေခ်ာေမြ႔ျခင္း မရွိ၊ သုိ႕ေသာ္ အတြင္း၌ကား 

အနက္ ပါ၏။ သင္ပထမဆုံးေတြ႕ျမင္ေသာ ေအာင္ဆန္း၏ပံုပန္းကုိ ေရးျပပါဆိုလွ်င္ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ သည္ပံုကုိ ေရး ျပမည္ျဖစ္၏။ 

ထုိအခါကား ၁၉၃၅ခု ပထမဦးဆုံး က်င္းပအပ္ေသာ ဗမာႏိုင္ငံလုံး 

ဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ညီလာခံႀကီး ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ဴဘလီေဟာ ခန္းမတြင္ 

ဆင္ယင္ေနေသာအခါ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ 
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ပညာသင္ႀကားလ်က္ရွိရာ နယ္မွ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေက်ာင္း 

သားမ်ား ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္စဥ္ ေအာင္ဆန္းစကားေျပာသည္ကို 

ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၃၆ခု သပိတ္ေမွာက္ကိစၥ ေတာက္ေလာင္ 

ေတာ့မည့္ ဆဲဆဲ၊ မီးခ္ုိးမ်ား အူေနသည့္အခိုက္၊ ေအာင္ဆန္း အမည္ ကုိ 

သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ရေသာအခါ၊ သူ႔ကုိ သိခ်င္ေသာစိတ္ အင္မတန္ထက္ 

သန္ခဲ့သည္။ ထုိအခါက ေအာင္ဆန္းမွာ တကၠသုိလ္သမဂၢအသင္း၏ 

ေႀကြးေၾကာ္သံျဖစ္ေသာ အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ျဖစ္၏။  

ကၽြ န္ေတာ္မွာ စာေပ၀ါသနာပါသူျဖစ္ရာ ေအာင္ဆန္း ကုိ အုိးေ၀ 

မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ စိတ္၀င္စား၏။ အားက်၏။ သူ႕အေၾကာင္းကုိသိခ်င္၏။ 

ေတြ႕ဖူးခ်င္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ဴဘလီေဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား ညီလာခံ တြင္ 

သူ၏႐ုပ္သြင္ႏွင့္ သူစကားေျပာသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ၾကားနာရေသာအခါ 

အထင္ႏွင့္အျမင္ ကြာ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ကၽြ န္ေတာ္ထင္ထားသည္မွာ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား၊ ႐ုပ္ေျဖာင့္ဂုိက္က်၊ စကားေျပာ ေကာင္းဟုျဖစ္၏။ 

အယ္ဒီတာလည္းျဖစ္သျဖင့္ အေတာ္အထင္ႀကီးထား၏။ 

ေတြ႕ရေသာအခါ ႐ုပ္ကလည္းမေျဖာင့္၊ စကားေျပာကလညး္မေျပာျပစ္၊ 

သုိ႔ျဖစ္၍ စိတ္ကမေက်နပ္၊ ထုိအခါ ကၽြ န္ေတာ္မွာ အရြယ္ႏုနယ္ေသး၍ 

စိတ္ကူးယဥ္ျဖင့္သာ ေအာင္ဆန္းကုိ ႐ုပ္ေျဖာင့္ေစခ်င္၊ စကားေျပာ 

ေကာင္းေစခ်င္ေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ထဲကမေက်နပ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ခန္႔ 

ၾကာေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္လည္း တကၠသုိလ္ေရာက္၍ေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ 

တကၠသိုလ္ေရာက္သည့္ ၁၉၃၇-၃၈ခုႏွစ္က ကုိေအာင္ဆန္းသည္ 
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တကၠသိုလ္သမဂၢတြင္ ဥကၠဌ၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တြင္ ဥကၠဌ 

ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ကုိေအာင္ဆန္းႏွင့္ အသိျဖစ္လာ၏။  

အသိသာျဖစ္႐ံုျဖစ္သည္ မရင္းႏွီးခဲ့ေပ။ သူႏွင့္ကား ရင္းႏွီး၍မျဖစ္၊ 

သူသည္ ရင္းႏွီး၍ရေသာ လူစားမ်ိဳး မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရး အတူတူ 

တြဲဖက္လုပ္လွ်င္သာ သူႏွင့္ရင္းႏွီးမည္ျဖစ္၏။ တကၠသုိလ္တြင္ေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္ 

သည္ သမဂၢႏိုင္ငံေရး ကုိသာ တဖက္သတ္မလုိက္၊ စားေပလည္းဖတ္ခ်င္၏။ 

စာလည္းေရးခ်င္၏။ ဂီတ ကုိလည္း လုိက္စားဖူး ၏။ သည္လုိအစံုလုပ္ခ်င္သျဖင့္ 

သူႏွင့္မရင္းႏွီးႏိုင္ေပ။ သူကား ႏုိင္ငံေရး သမား သက္သက္ ျဖစ္သည္။ 

ကုိေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္ကုိ ယခု သခင္ဗဟိန္းက အသိဖြဲ႕ေပးခဲ့၏။  

သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားသက္သက္ မဟုတ္သျဖင့္ 

သူႏွင့္ အသိထက္လြန္ေျမာက္၍ ရင္းႏွီးေသာ အျဖစ္ သုိ႔ မ ေရာက္သြားခဲ့ေပ။ 

သခင္ဗဟိန္းႏွင့္ကားသည္လုိမဟုတ္၊ သခင္ဗဟိန္းသည္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ 

သူျဖစ္ ၏။ စာေပကဗ်ာအလကၤာမ်ားကုိ ႏွစ္သက္၏။ ဂီတကုိခ်စ္၏။ ထုိေၾကာင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္ ႏွင့္ ခဏႏွင့္ပင္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ကာ၊ ယခု သူကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ေနသည့္ 

ဘ၀အထိပင္ ရငး္ႏွီး ခ်စ္ခင္ျခင္း မပ်က္ ကၽြ န္ေတာ္ကား ခုခံေရးကုိလည္းမျပဳ၊ 

ႏိုင္ငံေရးသမားလည္းမဟုတ္ သုိ႔ေသာ္ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီး၏။ ကုိေအာင္ဆန္းႏွင္က့ား 

ဤက့ဲသို႔မဟုတ္၊ ကၽြ န္ေတာ္စာေရး၀ါသနာပါသည္ကုိ ကုိေအာင္ဆန္း သိ၏။  

သုိ႔ရာတြင္ ကၽြ န္ေတာ္ေရး ခဲ့ေသာ ဒဂုန္မဂၢဇင္းမွ ရတုပိုဒ္စံုမွ စေသာ 

ကဗ်ာမ်ား၊ ၀တၳဳတုိေဆာင္းပါးစသည့္ စာေပ မ်ားကုိ သူဖတ္ဖူးလိမ့္မည္မထင္၊ 

ဂ႐ုစိုက္၍ဖတ္မည့္ လူမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါက သခင္ဗဟိန္း ႏွင့္ အတူ 
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သမဂၢေကာ္မတီခန္းတြင္ ပင္းယ မဂၢဇင္းတြင္ ပံုႏိွပ္ထားေသာ ကၽြ န္ေတာ္၏ 

ေဆာင္းပါး တစ္ခု ကိုကား ကၽြ န္ေတာ္ ၏ ေရွ႕တြင္ ဖတ္သည္ကုိ ေတြ႕ရဖူး၏။ 

ဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေ၀ဖန္ခ်က္ ေပး၏။ 

 ကုိေအာင္ဆန္းသည္လည္း အဂၤလိပ္ဗမာ ေဆာင္းပါးရွင္ တစ္ဦး 

ျဖစ္ေပသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးေသာ သူ၏ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဂႏၳေလာက 

မဂၢဇင္းတြင္ ဖတ္ရဖူး၏။ သူသည္ ဗုဒၶဘာသာတရား ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ 

ေဆာင္းပါးမ်ားကုိေရး၏။ ေက်ာင္းသားမ်ား အ၀တ္အစားဆင္ယင္ေရး ျပႆ နာ 

ကုိလည္း သူသည္ ဂႏၳေလာကတြင္ ပန္းတေနာ္ဦးသန္႔ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ 

ေရးသည္ကုိ အမွတ္ရ၏။ ဗမာႏိုင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအသင္း၏ 

ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္ေသာ မ်ိဳးၫႊန္႔မဂၢဇင္းတြင္ပါ ေသာ သူ၏ ေလာက၀ိဟာ အမည္ရွိ 

ဗမာေဆာင္းပါးတုိကေလးကုိကား ကၽြ န္ေတာ္အေတာ္သေဘာက် ပါ၏။ 

ကမၻာေလာကႀကီးကို ပညာဗဟုသုတ အျမင္တုိ႔ကုိ ေပးေသာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ 

ဥပမာတင္၍ ေရးထား ၏။  

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာစာအေရးည့ံသူမဟုတ္ေပ၊ တိတိက်က် 

ေရး၏။ ပါဠိကုိ မွန္ကန္စြာသုံး၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ဟာသဥာဏ္ပါ၏။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ 

က်င္းပေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံ သူ၏ ဥကၠဌ မိန္႔ခြန္းတြင္ ကင္ဘဲလ္ 

အစီရင္ခံစာကုိ '' ပညာေရးပူရာဏက်မ္းႀကီးေပတကား'' ဟု ေျပာင္ ေလွာင္ 

ထားသည္မွာ သရာ္ခ်က္ (Irony) ပါ၏။ ေက်ာင္မွထြက္ၿပီး တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသုိ႔ 

၀င္သြားေသာအခါ ငတ္ျပတ္လာ၍လား မေျပာတတ္၊ ဒဂုန္မဂၢဇင္း တြင္ ေဆာင္းပါး 

ေရးလုိေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္ကိုေျပာ ၏။ ကၽြ န္ေတာ္ လည္း တိုက္ရွင္ တုိ႔ႏွင့္ စီစဥ္၍ 
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လစဥ္ကုိေအာင္ဆန္းေဆာင္းပါးမ်ား ပါေစ၏။ ဒဂုန္ မဂၢဇင္း က ကုိေအာင္ဆန္း 

ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ေငြခ်ီးၿမွင့္၏။  

သူေရးေသာ ေဆာင္းပါးကား ''ႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး' ဟူေသာ 

ေဆာင္းပါးျဖစ္၏။ ဂရိတ္ႏိုင္ငံေရးက အစခ်ီ၍ မ်က္ေမွာက္ဗမာ ႏိုင္ငံေရး 

အေျခအေနအထိ ေရး၏။ စာေျပာလွ၏။ ဖတ္လုိ႕ေကာင္း၏။ သူလည္း ဒဂုန္ တြင္ 

ၾကာၾကာမေရးရ၊ မၾကာခင ္ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ထြက္သြားသျဖင့္ သူ႔ေဆာင္းပါးလည္း 

ရပ္၍သြား၏။ အစိုးရ ကလညး္ ညႇိဳးထား၍လားမေျပာတတ္၊ ဒဂုန္မဂၢဇင္း 

ထုိႏွစ္မွာပင္ ပိတ္ျခင္းခံရရွာ၏။ သမဂၢဥကၠဌျဖစ္ေသာ ၁၉၃၈- ၃၉ႏွစ္ က သူသည္ 

ဘီအယ္လ္ တန္းတြင္ရွိ၍ ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္ အလယ္ထပ္တြင္ေနသည္။ အခန္း 

သည္ သပ္ယပ္ျခင္းကင္းမဲ့၏။ သူ၏ အခန္းတြင္ စာအုပ္မ်ားျပည့္ႏွက္၍ ေန၏။ 

စာအုပ္မ်ားသည္ စား ပြဲေပၚ တခ်ိဳ႕၊ ဘီ႐ိုေပၚတခ်ိဳ႕၊ ၾကမ္းျပင္ ေပၚတြင္တခ်ိဳ႕ 

ျပန္႔ၾကဲကာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္၍ ေနၾက၏။ သူသည္ အင္မတန္စာဖတ္ 

သူတစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ 

သူသည္ ေဒါသႀကီးသူတစ္ဦးျဖစ္၏။ သည္လုိအမ်ားကထင္၏။ 

ကၽြ န္ေတာ့္ အဖို႔ကား ေဒါသႀကီးသည္ မႀကီးသည္ကုိကား မသိ၊ သူ႔တြင္ 

စိတ္လုိက္မာန္ပါစိတ္(Emotionalism) ေတြရွိသည္ဟု ကုၽြ န္ေတာ္ ထင္၏။ 

ႏွစ္ကုိကား  အေသအခ်ာ မမွတ္မိေတာ့။ သပိတ္ေမွာက္ ႏွစ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ 

ပြဲတစ္ခု တကၠသုိလ္သမဂၢတြင္ က်င္းပ၏။ ပရိတ္သတ္ထဲမွထ၍ ေ၀ဖန္စကားမ်ား 

ထေျပာၾက၏။ ထုိေျပာၾကသည့္အထဲတြင္ စစ္ကုိင္း ေက်ာင္းဆာင္ မွ 

ကုလားေက်ာင္းသားတစ္ဦး က ဥကၠဠေဟာင္း မစၥတာရာရွစ္ ကုိ ေ၀ဖန္ရာ၌ 
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အေတာ္ ထိခိုက္ေသာ အျပစ္ေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ၏။ ကုလားေက်ာင္းသား 

ေျပာသည့္ စကားမ်ားသည္ အေျခခိုင္ သည္ မခုိင္သည္ကိုကား မမွတ္မိေတာ့။  

ကုိေအာင္ဆန္း သည္ မစၥတာရာရွစ္ အတြက္ ေဒါပြကာ ထုိကုလားကုိ 

ႀကိမ္းေမာင္း၍ ရဲရင္ ထြက္ စေသာ အသုံး မ်ိဳး သုံး၏။ လက္သီး ဆုပ္ကာ 

ကုလားအပါး သုိ႔တုိး၍ သြား၏ ေဘးကေက်ာင္းသားမ်ားက ၀ုိင္း၍ ဆြဲထား ရ၏။ 

သူသည္ ေဒါသေၾကာင့္ ဆတ္ဆတ္တုန္လ်က္ရွိသည္။ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အုိးေ၀ညိဳ (အေမရိကန္ျပန္) အမွဴးရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္စုက မေက်နပ္သျဖင့္ 

သမဂၢကုိ အယုံအၾကည္မရွိ အဆုိ တင္သြင္း၏။ ထုိအစည္းအေ၀း ၌ 

ကုိေအာင္ဆန္း ညိဳျမ ကုိ ေဒါပြကာ၊ ဥကၠဠကုလားထုိင္ မွေန၍ ညိဳျမ အတင္း ကို 

အေတာ္ေျပာလုိက္ ၏။ သည္လုိစိတ္လုိက္မာန္ပါေျပာၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ 

ၾကာေသာ အခါ ထုိေန႔က ေအာင္ဆန္း က ညိဳျမ အား ရွံ႕ခ်ပါေသာ စကားမ်ားကုိ 

႐ုတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း၊ ေၾကာ္ျငာစာ ကုိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား အသီးသီးတြင္ 

ထြက္ေပၚ၍လာ၏။ တကၠသုိလ္ရွိစဥ္က ကုိေအာင္ဆန္း သည္ ၿပံဳးေသာ 

မ်က္ႏွာထား ကို ထားခဲ၏။ သူ၏ မ်က္ႏွာထားသည္ သုန္မႈန္၏။ တစ္ခါ 

ေတြ႕ဖူးေသာ သူကို ေနာက္တစ္ခါေတြ႕ လွ်င္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္မွဆက္၏။ သူ႔ကုိ 

သိသူက ၿပံဳးျပေသာ္လည္း သူသည္ တုံ႕ျပန္၍ ၿပံဳးခ်င္မွၿပံဳး၏။ သူကလည္း 

အစဥ္လုိလုိ ႏိုင္ငံေရးကုိသာ ေတြးေနဟန္တူ၏။ ဗမာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး 

အတြက္ စိတ္ပူ ပံုရ၏။  

ထုိေၾကာင့္ သူသည္သုန္မႈန္လ်က္ ေနသည္။ သူစကားေျပာလွ်င္လည္း 

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းကုိသာ ေျပာသည္။ သူေျပာေနစဥ္ ေဘးရွိလူမ်ားက 
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နားေထာင္ေနရသည္။ ေဘးက လူမ်ား၏စကားကိုသူ မၾကား။ သူေျပာခ်င္တာ 

ေတြကုိသာ စြတ္ေျပာ၍ေနတတ္သည္။ တစ္ခါက ရန္ကုန္ ကို ဂ်ပန္တုိ႔ သိမ္း 

ပိုက္စအခ်ိန္ ၀ီတုိရိယ ရိပ္သာရွိ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ သခင္ျမႏွင့္ 

ရဲေဘာ္မ်ားေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္ မွာလည္း ေတာက 

ေရာက္ခါစျဖစ္၏။ ဧည့္ခန္းရွိ စႏၵယားတြင္ ကၽြ န္ေတာ္က ထုိင္ကာတီးေန ၏။ 

ေဘးမွ သခင္စံေ၀ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕က ၀ိုင္း၍ 

သီခ်င္းလုိက္ဆုိလ်က္ ရိွ၏။ ဘီအုိင္ေအ သမား မ်ားမွာ၊ ဂီတအင္မန္ငတ္ေန၍ 

သီခ်င္းသံကုိ ေတာင့္တေနသျဖင့္ အတင္းတီးခိုင္း ၾက ၏။ စႏၵယားမွာ အသံေတြ 

ပ်က္၍ ေန၏။ ''ခ်စ္ခင္မွာလား... ၾကင္မွာလား ခင္ခင္ရယ္...ခ်စ္သံႏြယ္ 

အဟုတ္ကို ခ်စ္ေတာ့မယ္၊ ခင္ရယ္ၾကင္မယ္... '' 

၀ုိင္း၍ဆုိေနၾကရာမွ သည္ေနရာသုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ေဂါက္ေဂါက္ေဂါက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္မွ ေလ်ာက္လာကာ 

စႏၵယားအပါးတြင္ လက္ေထာက္ကာရပ္လ်က္ ''ေဟ့ ရပ္ၾက ခုလုိအခါမ်ိဳး မွာ 

ရဲစိတ္၊ မာန္စိတ္တက္ေစမဲ့ ရဲတင္းသံတုိ႔ကုိသာ ဆိုရတယ္ဗ်။ ဒီခ်စ္မယ္ၾကင္မယ္ 

သီခ်င္းမ်ိဳးက မဟန္ဘူး''၊ ႐ုတ္တရက္ ေၾကာင္၍ူ စႏၵယားကုိ ေခတၱရပ္လုိက္၏။ 

သူသည္ သူေျပာခ်င္တာေျပာၿပီး၍ ထြက္ သြားေလသည္၊ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လည္းဆက္၍ သီဆုိကာ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူကားသည္လုိ 

လူစားမ်ိဳး ။ သမဂၢ ဥကၠဠ ကိုလွေမာင္(ယခု ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၀င္၏) 

လက္ထပ္ပြဲသည္ ဘီအုိင္ေအခတ္ ၌ ေရႊေတာင္ၾကား တြင္ လုပ္၏။ သူ၏ 

လက္ထပ္ပြဲသည္ ဘီအုိင္ေအသမားမ်ားတြင္ ပထမဆုံးျဖစ္၏။  
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လက္ထပ္ပြဲၿပီးေသာအခါ ဧည့္ခန္းေဆာင္တြင္ မိတ္ေဆြမ်ား 

စု႐ုံးကာေနၾက၏။ ေၾကးစားစႏၵယားဆရာ တစ္ဦး က တီးကာ ေဖ်ာ္ေျဖလ်က္ရွိ၏။ 

သည္အတြင္း ကုိေအာင္ဆန္းသည္ စႏၵယားဆရာကို ရပ္ေစကာ ကၽြ န္ေတာ့္ ကုိ 

လူၾကားထဲမွ အတင္းဆြဲေခၚ၍ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ တီးေစ၏။ သူသည္ စႏၵယားကို 

လက္ေထာက္ ကာ မရတရျဖင့္ လုိက္ဆုိ၏။ တီးေသာသီခ်င္းမွာ 

ကဥၥနသီခ်င္းပင္ျဖစ္၏။ ေတးဆုံးလွ်င္ လက္ခုပ္ တီးကာ ေနာက္တစ္ပုဒ္ 

တီးခိုင္ျပန္၏။ တစ္ခါက ဂ်ပန္ေခတ္၀န္ႀကီးတစ္ဦး ၏ ထမင္းစားပြဲတြင္ သူလာ၏။ 

ထမင္းစားပြဲ စမည္ျပဳေသာအခါ သူ႔ကုိ စစ္ေသနာပတိဟု အားလုံးက 

ေလးစားေသာအား ျဖင့္ ထမင္းစားခန္းႀကီးထဲ သုိ႕ သူ႔ကုိ အရင္၀င္ေစ၏။ 

 အျခား ဧည့္သည္မ်ားက အ၀တြင္ရပ္၍ သူ႕အ၀င္ ကို 

ေစာင့္လ်က္ေနၾက၏။ သူသည္ စစ္၀တ္စစ္စားႏွင့္ ၀င္လာေသာ အခါ ႐ုတ္တရက္ 

စားပြဲထိပ္ ကုလားထုိင္တြင္ ၀င္ထုိင္လုိက္ၿပီး ဇတ္ခနဲ ဘယာေၾကာ္တစ္တံုး ကုိ 

ယူကာစားလိုက္၏။ သူထမင္းစား ေနစဥ္  ဧည့္သည္၀င္လာလုိ႔လညး္ 

ဗမာ့ဧည့္၀တ္ထုံးတမ္းအရ ဝင္စား ပါဦး လား ဟု ေခၚခ်င္မွေခၚ ေသာ 

လူစားမ်ိဳးျဖစ္၏။ ဒါေတြေၾကာင့္ သူ႕ကုိ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားက ေၾကာင္သည္ဟု 

အမွတ္ထားၾက၏။ သူ႕တြင္သိမ္ေမြ႕ျခင္းမရွိ။ အလွအပကုိ သူမမက္ေမာ။ သူသည္ 

ၾကမ္းတမ္းသည္။ ႐ုိင္းသည္။ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရးတြင္ရွိေသာ 

ဧည့္၀တ္ထုံးစံယဥ္ေက်းျခင္းစသည္တုိ႔ကို သူသည္ လုံး၀ဂ႐ုမစုုိက္။ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ 

သဘင္စေသာ အႏုပညာရပ္မ်ားကို မလုိက္စား၊ သူ႕ကိုသူ အတင္း 
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ယဥ္ေက်းေအာင္ မလုပ္။ သူ၏ နဂု္ိအတုိင္း ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ 

မျပဳျပင္ဘဲေန၏။ 

သူ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး၀ိညဥ္ ကား ျပင္းထန္္လွေခ်၏။ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးကုိ 

သာ တစ္ခုတည္းလုပ္ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္၏။ သူသည္႐ိုင္း၏။ ၾကမ္း၏။ 

ေၾကာင္၏။ ကိစၥမရွိ၊ သူသည္ ဧည့္ခန္းေဆာင္မွ ဂုဏ္သေရ ရွိ လူႀကီး လူေကာင္း 

မဟုတ္။ တစ္ခုတည္းေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းကိုသာ လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ 

ေရး သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကိစၥမရွိ။ ိ၁၉၄၂ခုႏွစ္တြင္ သူႏွင့္ 

ေနာက္ဆုံးေတြ႕၏။ သူသည္ အတတ္ပညာ(Art) အေၾကာင္း ကုိေျပာျပ၏။  

''အတတ္ပညာ ဆိုတာရွိတာပဲ။ လင္မယားဘ၀မွာလည္း 

အတတ္ပညာေျမာက္ေအာင္လုပ္ရတာပဲ၊ အတတ္ပညာ မဲ့ ရင္ 

လင္မယားကြဲမွာေပါ့။ ဒီလုိပဲ ေတာ္လွန္ ေရးမွာလည္း အတတ္ပညာရွိတာပဲ။ 

အတတ္ပညာေျမာက္မွ ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္း တကယ့္ ေတာ္လွန္ေရးအစစ္ပဲ'' 

သည့္ေနာက္ သူႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္ မေတြ႕ေတာ့၊ ေတြ႔ဆံုဖို႔လည္း အေၾကာင္းမရွိ။ 

အေၾကာင္းမရွိဘဲ သူ႕ဆီသြားလည္ကလည္း ေဖာ္ေဖာ္ ေရြေရြ 

ေလာကြတ္ျပဴငွာေခၚမည့္ လူစားမ်ိဳး မဟုတ္ တစ္ခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘ၀တြင္ 

ေမာ္ေတာ္ကားႀကီး ထဲ ၌ သူ၏ဇနီး ကေလးမ်ားႏွင့္ တစ္ၿပံဳႀကီးကုိ ျမင္လုိက္၏။  

  

ေအာ္ သား နဲ႕ မယား န႔ဲ မို႔ လူ စိတ္ ေတာ္ေတာ္ ေပါက္လာၿပီ၊ 

အရင္ကလုိ ''ေၾကာင္'' ေတာ့မည္မဟုတ္။ အၾကမ္း၊ အ႐ိုင္းမွ၊ ယဥ္ေက်း 

လာေတာ့မည္ဟု ေအာက္ေမ့လုိက္၏။ မွန္မမွန္ကား မေျပာတတ္။ ဖဆပလဥကၠဠ 
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အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဆန္း ကုိကား ကၽြ န္ေတာ္မသိ၊ သူ၏ 

ႏိုင္ငံေရးကုိ ေ၀ဖန္ျခင္းမဟုတ္၊ သူ၏ လူ အျဖစ္သာ ကၽြ န္ေတာ္သိသည္အထိ 

ေျပာျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခုေတာ့ထင္သည္။ သူသည္ လူထုထဲမွ 

လူတစ္ဦးျဖစ္၍ လူထုႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၍ လူထုေခါင္းေဆာင္ 

ျဖစ္လာရသည္ျဖစ္လိမ့္မည္။ 

 

+++++ 
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ဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္း        

((((ဦးအုန္းျမင့္ဦးအုန္းျမင့္ဦးအုန္းျမင့္ဦးအုန္းျမင့္))))    

 

(ဤေဆာင္းပါးရွင္ ဦးအုန္းျမင့္မွာ ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္ခ်ိဳပ္ဦးေအာင္ဆန္း၏ 

အရင္းအႏွီးဆုံး မိတ္ေဆြ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ သခင္တင္ဦးတုိ႔မွာ 

သခင္ဘ၀ကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဆန္း၏ ေျပာမနာ ဆုိမနာ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးေအာင္ဆန္း မကြယ္လြန္မီကေလးက က်င္းပခဲ့ ေသာ 

သတင္းစာဆရာမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေအာင္ဆန္းက ''က်ဳပ္အေၾကာင္း 

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သာ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္'' ဟု ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ 

ဤေဆာင္းပါးမွာ ဦးအုန္းျမင့္၏ ေဆာင္းပါးပင္ ျဖစ္သည္။) 
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တိမ္ဖုံးေသာလပမာတိမ္ဖုံးေသာလပမာတိမ္ဖုံးေသာလပမာတိမ္ဖုံးေသာလပမာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္ၿပီဟု ေျပာသံၾကားလုိက္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

ကၽြ န္ေတာ္၏ အနီးတြင္ကပ္၍ ဗုန္းက်ၿပီး ျပင္းထန္စြာ ျမည္ဟီးေပါက္ကြဲကာ၊ 

မီးခိုးလုံးေတြ ပိတ္ဖံုးေမွာင္မဲသြားသက့ဲသုိ႔ ထင္မွတ္လုိက္မိေတာ့သည္။ 

လွ်ပ္တစ္ျပက္ လုံးလံုးသတိလစ္ခါ လဟာျပင္ႀကီးကဲ့သုိ႔ ရိွေနရာမွ တေျဖးေျဖးပင္ 

တေရး ေရး ထင္ျမင္ ေပၚေပါက္လာသည္မွာကား ယခင္ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာမွ 

ယခုအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္သြားကာ 

ေျပာဆုိရပံုမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔စိတ္ထဲတြင္ ထင္ေယာင္ ျမင္ေယာင္ 

ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း သာယာေသာ ေန႔လည္  ေန႔ခင္းတြင္ ျမင္ေတြ႕ရေသာ 

အျခင္းအရာမ်ိးက့ဲသို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ တိမ္ဖံုးေသာ လေရာင္ေအာက္တြင္ 

ျမဴေတြအုံ႔ဆုိင္းေနသည့္ၾကားမွ ျမင္ရေသာ အရိပ္အေရာင္ က့ဲသို႔ ျဖစ္ေပသည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္း 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ့စမစ္တစ္ဟဲရားကရင္း 

တုိ႔ႏွင့္ေ၀းစြ။ အုန္းဆီပင္ ထိေတြ႔ ဖူးဟန္ မတူေသာ စုတ္ဖြားဖြားဆံပင္၊ 

ၾကမ္းေပ့ဆုိေသာ ေကာ္လာမပါသည့္ ပင္နီေရာင္မြဲ ရွပ္လက္တုိ 

အေရာင္မေျပာင္ေသာ ေၾကးနီေရာင္ဘန္ေကာက္လံုခ်ီတုိ႔ကုိ ၀တ္ဆင္လ်က္ 

အၿမီးပိုင္း ပါးလ်က္ ရွိေသာ ေလယာဥ္ပ်ံ ဖိနပ္ႏွင့္ သခင္ေပါက္စ ကုိေအာငဆ္န္းကို 

ျပန္၍ျမင္ေယာင္မိသည္။ မ်က္ႏွာထားမွာမူ ႐ႈးသုိးသုိး ပင္၊ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဆုိ၍ ယုံႏိုင္စရာအလ်ဥ္းမရွိသည့္ သခင္ ေအာင္ဆန္းကုိ 

တကၠသိုလ္ ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္တြင္ စ၍ ေတြ႔ရေလသည္။ 
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သူကားဒီလုိသူကားဒီလုိသူကားဒီလုိသူကားဒီလုိ 

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးုသုိ႔ မၾကာမၾကာ ေပါက္၍ေပါက္၍လာတတ္သည္။ 

သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စိုးႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ၃ဦး ေနေသာ အိမ္သုိ႔ လည္း 

လွည့္၍လွည့္၍ လာတတ္ေလသည္။ သူႏွင့္တစ္ေန႔တျခားပို၍ ရင္းႏွီးလာေလေလ 

သူ႔အား ၾကည္ညိဳ လာေလေလ ျဖစ္ေတာ့သည္မွာ အျခားမဟုတ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံတိုင္း တျခားစကားကုိမေျပာ၊ လြတ္လပ္ေရး 

အေၾကာင္းကုိသာ ေျပာသည္။ အခ်ိန္နာရီ ရွိသမွ် လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

အၿမဲတမ္းအလုပ္လုပ္ဖို႔ စိတ္သာေစာေနသည္။ သူ႔မွာ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ 

အၿမဲတမ္းအလုပ္လုပ္ဖို႔ စိတ္ေစာလြန္းအားႀကီး၍သာ အျခားသူမ်ားကေခၚလွ်င္ 

ၾကားခ်င္မွ ၾကားသည္။ သူမ်ားေျပာလွ်င္ ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ခ်င္မွ ေထာင္သည္။ 

သူ႔ဘာသာသူ စဥ္းစား ေနသည္သာ ျဖစ္သည္။  

ထုိေၾကာင့္ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားကပင္ သူ႔အား ဟန္ႀကီးပန္ႀကီးလုပ္သည္။ 

ေသြးႀကီးသည္၊ ခြက်သည္၊ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ႏုိင္သည္။ ဦးေႏွာက္ 

က်ဥ္းေနသည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး အထင္မွား အျမင္မွားျဖစ္ႀကသည္။ သူ႔အေၾကာင္း ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အျဖစ္အပ်က္ကေလးကုိ ျပန္၍ ျမင္ေယာင္ လ်က္ရွိရေပသည္။ 

တေန႔ေသာ္ သခင္ဗိုလ္(ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ အိႏၵိယျပည္မွ ျမန္မာျပည္သို႔ 

ေလယာဥ္ပံ်ႏွင့္အလာ ေလယာဥ္ပံ် ပ်က္က်၍ ေသဆုံးသြားရရွာသူ) သည္ 

ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ သခင္ သန္းထြန္းတုိ႔ဆီသို႔ ေဒါႀကီး ေမာႀကီး ႏွင့္ ေရာက္လာသည္။  
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''ေဟ့ ကုိဗို၊ ဘာျဖစ္လာတာလဲဗ်''ဟု ဆီး၍ ေမးႀကရာ၊ 

သခင္ေအာင္ဆန္းေပါ့၊ ကၽြ န္ေတာ္သူ႔ကုိ ကြန္တီနင္တဲလ္ေဒါင့္မွာ 

ေယာင္ခ်ာခ်ာန႔ဲေတြ႔တယ္၊ ေတြ႔လုိ႔ ေဟ့ သခင္ေအာင္ဆန္း ဘယ္လဲ ဘိုင္စကုတ္ 

ၾကည့္မလုိ႔လား၊  ကၽြ န္ေတာ္န႔ဲ အတူတူႀကည့္ မယ္လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္တယ္၊ သူက 

ခပ္တည္တည္ လူကုိႀကည့္ၿပီး ခ်ာကနဲလွည့္ထြက္သြားတယ္။ 

လူေတြအမ်ားႀကီးထဲမွာ သိပ္ရွက္စရာ ေကာင္းတာပဲ'' ဟု ရွဴးရွဴး 

ရွားရွားျဖစ္ေနသျဖင့္ ''ကုိဗိုကလည္းဗ်ာ သူ႔အေၾကာင္းအသိသားန႔ဲပဲ'' ဟု ၀ိုင္း၀န္း 

ေျဖာင့္ဖ် လိုက္ ရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ သူကိုယ္တုိင္ ေပါက္လာသည္ႏွင့္ 

တၿပိဳင္နက္ ''ေဟ့ သခင္ေအာင္ဆန္း ခင္ဗ်ား မေန႔က ကုိဗိုကုိ အူေၾကာင္ေၾကာင္ 

လုပ္လႊတ္လိုက္လုိ႔ ကုိဗို ေဒါပြေနတယ္'' ဟု ေျပာရာ၊ သခင္ေအာင္ဆန္း မွာ 

ကၽြ န္ေတာ္ေျပာသည္ကုိ အရွင္းနားမလည္၊ ''ဘာလဲကြ''ဟု ဆုိေနျပန္၍ အက်ိဳး 

အေၾကာင္း ေျပာမွ ''ငါသူန႔ဲမေတြ႔ပါဘးူ''ဟု ျပန္ ၍ေျဖေလသည္။ 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ေအးေအးလူလူ စာသင္ေနရာမွ လြတ္လပ္ေရး 

စိတ္ေစာမႈျဖင့္ အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ ေနရေသာ သခင္ဘ၀သုိ႔ 

လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေရာက္လာေလၿပီ။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အၿမဲတမ္း အလုပ္သမား 

အတြင္းေရးမွဴးအလုပ္ကုိ လက္ခံၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 

လာေလသည္။ ေခၽြ းနံ႕တသင္းသင္းထြက္ေနေသာ လႊာခ်င္းေစာင္တစ္ထည္ 

ေခ်း်ညႇာ္လႈိင္၍ မာေသာ ေနရာ မာ၍ မႈိ႔မ်ားထြက္ေနသည့္ ေနရာ ထြက္ေနေသာ 

ေမြ႔ရာေခါင္းအုံးတို႔ျဖင့္ ဖုံအထပ္ထပ္ တက္ ေနေသာ ၾကမ္းျပင္တြင္ 
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စာအုပ္ပံုႀကီးငယ္ သတင္းစာအေဟာင္းအျမင္းမ်ား၊ ပတ္လည္၀ိုင္းေနၿပီး အၿမဲ 

မရွင္းသည့္ အိပ္ရာထက္တြင္ အိပ္ကာ၊ လမ္းေဘးဆုိင္တြင္ 

စားကာေသာက္ကာႏွင့္ပင္ လြတ္ လပ္ေရး တုိက္ပြဲ ကုိ သဲသဲမဲမဲလုပ္ေလသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ခါတြင္ကား၊ ဘုိင္အၿမဲက်ေနသည့္ 

အေပါင္းအေဖာ္မ်ားတြင္ ပုိက္ဆံရွိမရွိ နားမ လည္၊ ေဟ႕ ည ငါဘာစားခ်င္သည္ဟု 

ေျပာေျပာဆုိဆိုထြက္ကာ သူ၀င္ခ်င္သည့္ဆုိင္၀င္ၿပီး စားခ်င္တာ ေတြ စား၍ 

အတူပါလာသူ အေပါင္းအသင္းမ်ားမွာ ပုိက္ဆံမရွိ၍ ေခ်ာက္က်ခဲေပါင္းမွာ 

မေရမတြက္ႏိုင္ ေတာ့ေပ။ တစ္ခါ တစ္ခါလည္း ပိုက္ဆံမရအရ ေခ်းခိုင္းၿပီး 

႐ုပ္ရွင္ျပခုိင္းတတ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္သည့္ အခါလည္း အတန္း မေရွာင္ 

တစ္မက္တန္းကလည္း တုိးေခြ႕၍၀င္သည္။ ျပေနစဥ္လည္း တစ္ပိုင္းတစ ႏွင့္ 

ထြက္သြား တတ္ ေလသည္။ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္လွ်င္လည္း သူသေဘာက်ပါက 

အားရပါးရ ၀ါးကနဲ ရယ္ခ် လုိက္ ေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဂ႐ုမစိုက္၊ 

သူမ်ားရယ္လုိ႔ ရယ္ခ်င္မွရယ္သည္။ သူရယ္လွ်င္ ကား သူတစ္ေယာက္တည္း 

ရယ္သံသာ ထူးထူျခားျခား ထြက္တတ္ေလသည္။ 

ေရနစ္စဥ္ကေရနစ္စဥ္ကေရနစ္စဥ္ကေရနစ္စဥ္က 

ျပန္၍ျမင္ေယာင္ပါေသးသည္။ အခ်ိန္မွာ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္႔ဖရင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး ေမာ္တင္စြန္းသုိ႔ ေႏြရာသီ 

စခန္း ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခုေသာ နံနက္လင္းအားႀကီးတြင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

လူေပါင္း ၁၄ ေယာက္ ဇီးခ်ဳိင္ "ရခိုင္ရြာ"သို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ လမ္းတြင္ 

ေတာင္က် ေခ်ာင္းတစ္ခုကုိ ျဖတ္ကူးေနၾကရင္း ေတာင္ေရက်လာရာ ၁၄ 
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ေယာက္အနက္ ၁၃ေယာက္သာ ေရကူး တတ္၍ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ 

သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေရနစ္ၾကေတာ့သည္။ ထုိအခါ အားလံုး 

မ်က္လုံးျပဴး မ်က္ဆံျပဴးျဖစ္ေနရာမွ သခင္ဗဟိန္း(ကြယ္လြန္) ဦးေဇာ္ဝိတ္ 

(ကာယဗလ) ႏွင့္ အျခားတစ္ဦး တုိ႔ကကယ္၍ သက္သာေတာ့သည္။ 

တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အားလုံးပင္ ေရေအာက္ ေက်ာက္က်င္း မ်ား 

ထိခိုက္၍ ဒဏ္ရာအနည္းအမ်ားရၾကရာ၊ သခင္ေအာင္ဆန္း ေျခေထာက္မွ 

ရစရာမရွိေအာင္ အရွအနမ်ား အစင္းမ်ားထင္ေနေသာ္လည္း ေနပူႀကဲႀကဲ 

သဲေသာင္ျပင္တြင္ မၿငီးမတြားေလ်ာက္ ၍ သြားေလသည္။ 

သူပုန္ထရမယ္သူပုန္ထရမယ္သူပုန္ထရမယ္သူပုန္ထရမယ္ 

ဇီးခ်ဳိင့္ရြာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ နံနက္စာစားၿပီး 

ရြာသူရြာသားမ်ားအား တရား ေဟာေတာ့သည္။ ဤတြင္မွ "လြတ္လပ္ေရးကို 

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မွသာရမယ္။ က်ဳပ္တို႔ သူပုန္ ထရမယ္"ဟု 

သခင္ေအာင္ဆန္း အတိအလင္းေဟာေျပာခဲ့ေလသည္။ (သူပုန္ထမွ 

လြတ္လပ္ေရးရမယ္ သူပုန္ထ ရမယ္)ဟု ေဒါမာန္ပါပါ ေဟာလိုက္သံၾကားရသျဖင့္၊ 

ထုိအခါက ၾကက္သီးတျဖန္းျဖန္းထခဲ့ရာ၊ ယခု တိုင္ ေတြးမိတိုင္း 

ၾကက္သီးထလာေပေတာ့သည္။ 

ဇီးခ်ဳိင့္ ရြာ တြင္ ဟင္းအမ်ဳိးေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စားေသာက္လာၾကရာ၊ 

အျပန္တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ေတြေလွ်ာသျဖင့္ အေတာ္ကုိ အလူးအလဲ 

ခံခဲ့ရေသးသည္။ သူကား ဓါတ္ေလွ်ာသည္မွာ ခဏခဏ ပင္။ 
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သံေယာဇဥ္မရိွေအာင္သံေယာဇဥ္မရိွေအာင္သံေယာဇဥ္မရိွေအာင္သံေယာဇဥ္မရိွေအာင္    ႏြားေတြလုိႏြားေတြလုိႏြားေတြလုိႏြားေတြလုိ 

၁၉၃၈ခုႏွစ္ေလာက္က အိႏၵိယသုိ႔သြားၾကသည္။ သေဘၤာ 

ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ ေခၚေတာကုလားမ်ား၊ ေဂၚရင္ဂ်ီ ကုလားမ်ား၊ 

မိလႅာသိမ္းကုလားမ်ား အေရာေရာ အေႏွာေႏွာသြားၾကရသည္။ အျခားသူအား 

လုံးလုိလုိ အဖို႔ မသတီစရာႀကီးလုိ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း သခင္ေအာင္ဆန္းမာွ 

ဘာမွ်ဂ႐ုမစိုက္။ သတိထား မိဟန္ မတူ စကားဝိုင္းဖြဲ႕၍ ေျပာၾကတုိင္း 

လူငယ္လူရြယ္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးကုိ အၿမဲတန္း (Whole time) လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ 

ဒီလိုလုပ္ဖုိ႔လည္း သံေယာဇဥ္မရွိမွျဖစ္မယ္၊ သံေယာဇဥ္မရွိေအာင္ ႏြားေတြလို ေဝွး 

သင္း ထားရင္ ေကာင္းမယ္ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း ကား သူ႔စိတ္ထဲရွိသမွ် ေျပာခ်လုိက္သည္။ 

ျဖစ္ႏုိင္သည္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္၊ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ 

ဘာမဆုိလုပ္ခ်င္သည္၊ လုပ္သည္။ 

ေပ်ာက္သြားပုံေပ်ာက္သြားပုံေပ်ာက္သြားပုံေပ်ာက္သြားပုံ 

အိႏိၵယအသြား အျပန္လည္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး 

ခဏခဏဝမ္းေလွ်ာသျဖင့္ အလူးအလဲခံရရွာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

တခ်က္မညည္းမတြားခဲ့၊ အိႏၵိယမွ ျပန္လာၾကၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္တြင္ 

လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ ပုိမိုျပင္းထန္လာရာ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စိုး၊ 

ကုိဗဟိန္းစသည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား တစ္ ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ 

အဖမ္းခံရသည့္ၾကားထဲမွာ သခင္ေအာင္ဆန္း ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္သြား 

ေတာ့သည္။ 
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ေခြးမသားစစ္ထဲဝင္ေခြးမသားစစ္ထဲဝင္ေခြးမသားစစ္ထဲဝင္ေခြးမသားစစ္ထဲဝင္ 

ထိုေနာက္မွာကား ဂ်ပန္တို႔ ဗမာျပည္ဝင္လာသည့္အခါ သူ႔အား 

ဗိုလ္ေတဇအျဖစ္ႏွင့္ ျပန္၍ေတြ႕ရ၏။ ကၽြ န္ေတာ္ လည္း ေတာမွ 

ရန္ကုန္သို႔တက္လာၿပီး သူ႔အား ဒီဗြန္းကုတ္တြင္ စစ္ဝတ္စစ္စားႏွင့္ေတြ႕လုိက္ 

ရေသာအခါ သူက ကၽြ န္ေတာ့္အား သုန္သုန္မႈန္မႈန္ႀကီးၾကည့္ေနသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္က "ဗိုလ္ေတဇ ေန ေကာင္း ရဲ႕လား"ဟု စကားစလိုက္သည္ႏွင့္ 

တစ္ၿပဳိင္နက္ "ဘာ ဗိုလ္ေတဇလဲ ေခြးမသား စစ္ထဲဝင္ရ မယ္" ဟု 

ျပန္၍ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္ကို ယခုတိုင္ၾကားေယာင္လ်က္ ရွိပါေသးသည္။ 

ထို႔ေနာက္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္တင္ဦး (ယခု အစိုးရ 

အသံလႊင့္ဌာနအစီအစဥ္လက္ေထာက္) သူရဲ ဗေအး (ယခု အာလံကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္)တုိ႔ ဂုိးလ္ဒင္းဘဲလ္လီတြင္ အတူေနၾကသည္။ တစ္ ေန႔နံနက္ 

သူအိပ္ရာထတြင္ ကၽြ န္ေတာ္က မံုရြာေထာင္ထဲတြင္ရွိသည့္ သခင္သန္းထြန္း၊ 

သခင္စိုးႏွင့္ အ ျခားရဲေဘာ္မ်ားကို သြားထုတ္ရန္ လက္နက္ႏွင့္ 

လူေပးဖုိ႔ေျပာသည့္အခါ "ေခြးမသား မင္းေသခ်င္သလား၊ သူတုိ႔လည္း 

သူတို႔ဘာသာထြက္လာၾကမွာေပါ့၊ မင္းမသြားရဘူး"ဟု ျပတ္ျပတ္ေတာက္ေတာက္ 

ေျပာ ေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း အ့ံအားသင့္သလုိ ၾကည့္ေနစဥ္ "ဒီျပင္ 

လူေတြၾကည့္လႊတ္ပို႔မယ္ ကြယ္၊ မင္း လိုက္မသြားပါန႔ဲ"ဟု ေလခ်ဳိကေလးႏွင့္ 

ေျပာသံကို ယခုတုိင္နားမွ မထြက္ႏုိင္မေမ့ႏုိင္ ၾကား ေယာင္ လ်က္ပင္ 

ရွိပါေသးသည္။ 
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ထုိသုိ႔ ကၽြ န္ေတာ့္အေပၚ ၾကင္နာစိတ္ရွိေသာ္လည္း သခင္တင္ဦး၊ 

သခင္ဗေအး ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္မိတိုင္း "ေခြးမသားေတြ 

မင္းတို႔စစ္တိုက္ရမယ္"ဟု အၿမဲေျပာေလ့ရွိသည္။ 

သူႏွင့္အရက္သူႏွင့္အရက္သူႏွင့္အရက္သူႏွင့္အရက္ 

တစ္ေန႔ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဗိုလ္စၾကာအိမ္ေရာက္သြားၾကသည္။ 

ဗိုလ္စၾကာတုိ႔အိမ္တြင္ သခင္တင္ (ယခု လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး)၊ 

ေနာင္ႀကီးလင္း (ကြယ္လြန္သူ သထံုခ႐ုိင္ဝန္ သခင္လင္းႀကီး) တုိ႔ လည္းရွိရာ၊ 

အားလုံးကးပင္ "စစ္ဗိုလ္ဆုိရင္ အရက္ေသာက္ရတယ္"ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိ 

သခင္ေအာင္ဆန္း အား ဝိုင္း၍ အရက္တိုက္ၾကေတာ့သည္။ ပထမေတာ့ 

မေသာက္ ဇြတ္ျငင္းေသးသည္။ ေနာက္မေန ႏုိင္ေတာ့ "စစ္တိုက္မွပဲ ေသာက္မယ္၊ 

ငါ ေသာက္မယ္၊ အဟမ္းဟဲဟဲ"ဟုဆုိကာ တစ္ခြက္ေမာ့ လိုက္ ေလသည္။ 

ေမာ့ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပဳိင္နက္ "မင္းတုိ႔ဥစၥာ မေကာင္းဘူး၊ နံလည္းနံတယ္၊ 

ပူလည္းပူတယ္" ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်ေလသည္။ ဗိုလ္စၾကာ သခင္တင္ႏွင့္ 

ေနာင္ႀကီးလင္းတို႔ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ၃-၄ ခြက္ ေလာက္ ေသာက္ၿပီးေနာက္ "သူ႔ကုိ 

အတင္းတုိက္ရမလား" ဟု ဆဲသည္။  

ေနာက္ "ငါ အိမ္ျပန္မယ္"ဟု ေျပာေျပာဆုိဆို ထျပန္ေလသည္။ 

အိမ္ေရာက္ေသာအခါ "ငါမူးတယ္ အိပ္မယ္" ဟုေျပာကာ အိမ္ရာဝင္ ေလသည္။ 

ခဏမွ်ၿငိမ္ေနၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီဟု ထင္ေနစဥ္ "ေဟ့ ေခြးမသား အုန္းျမင့္၊ 

တင္ဦး၊ ငါ မူး တယ္၊ အိပ္လုိ႔မရဘူး" ငါ့အမူးေျပာေအာင္လုပ္ေပးၾကဟု ေအာ္ 

ေတာ့သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဝင္သြားေသာ အခါ ဒယိမ္းဒယိုင္ထၿပီး "ငါ 
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အမူးေျပေအာင္ လုပ္ေပးၾက ေခြးမသား ေတြ" ဟု တႀကိမ္းတည္းႀကိမ္းေန၍ 

"ေရခ်ဳိးဗ်ာ ေပ်ာက္သြားမွာပဲ"ဟု ေျပာလိုက္သည္ ႏွင့္တစ္ၿပဳိင္နက္၊ 

ဆင့္ကာဆင့္ကာ ႀကိမ္းေတာ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ ေရကုိ ၇ ရက္ ၈ 

ရက္ၾကာမွ ခ်ဳိးခ်င္မွ ခ်ဳိးသည္။ အျမင္မေတာ္၍ အျခားလူမ်ားက အတင္းခ်ဳိးခုိင္းမွ 

ခ်ဳိးတတ္သည့္ အေလ့မွာ မေပ်ာက္။ ထုိေနာက္မွ သူ႔အား သခင္တင္ဦးႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္ ၂ ေယာက္တြဲ၍ လမ္းေလွ်ာက္ ေနရေတာ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ 

မနက္တြင္ အိပ္ရာထခါတုိင္းထက္ေနာက္ က်ၿပီး အိပ္ရာမွႏိုးလွ်င္ႏိုးခ်င္း 

"ေခြးမသား ေတြ ငါမူးေနေသးတယ္"ဟု မနက္ခင္း ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေလ သည္။ 

ေနာက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဖြဲ႕ေလၿပီ၊ သခင္တင္ဦး၊ သခင္ဗေအးႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔စစ္ထဲမဝင္၍ "ေခြးမ သားေတြ စစ္ထဲဝင္ရမယ္" ဟု တႀကိမ္းတည္း 

ႀကိမ္းေနသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းကား စစ္တပ္ႀကီး က်ယ္မွ လြတ္လပ္ေရး 

ရမည္။ စစ္တပ္ႀကီးက်ယ္မွ လြတ္လပ္ေရးအစစ္ခုိင္လုံမည္ဟု တထစ္ခ်ယုံၾကည္ 

သည္။ စစ္တပ္ႀကီးက်ယ္မႈကုိ ႀကဳိးစားသည္၊ လုပ္ခဲ့သည္။ 

ေခၚခင္ၾကည္ႏွင့္ေခၚခင္ၾကည္ႏွင့္ေခၚခင္ၾကည္ႏွင့္ေခၚခင္ၾကည္ႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္ နယ္သို႔ထြက္သြားၿပီး ျပန္လာေသာအခါ 

သူေဆး႐ံုတြင္ေရာက္ေနေလၿပီ။ သခင္တင္ဦးႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္ သူ႔အခန္းထဲ 

ဝင္သြားၾကရာ၊ ဟုိေခြးသား "တင္ဦး ကုိ ငါ့မိန္းမဖို႔ လက္စြပ္ဝယ္ခုိင္းတာမရဘူး၊ 

မင္း ဝယ္ေပးရမယ္"ဟု စကားစေလသည္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း သူေက်နပ္ေအာင္ 

"ဝယ္ေပးပါ့မယ္"ဟု ေျပာ၍ "ေဟ့ တင္ဦး၊ အုန္းျမင့္ ကို ပုိက္ဆံေပးလိုက္၊ 

ေဟ့ေကာင္ လက္စြပ္ဝယ္ဖုိ႔ေနာ္ ေခြးမသား မင္း သုံး မပစ္လိုက္န႔ဲဦး"ဟု 
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တစ္ဆက္တည္းေျပာေလသည္။ ထိုအခုိက္ ဆရာမေလးတစ္ေယာက္ ေဆးခြက္ 

ကုိင္၍ ဝင္လာရာ "မေသာက္ဘူး၊ မေသာက္ဘူး၊ ဆရာမ မခင္ၾကည္တိုက္မွ 

ေသာက္မယ္"ဟု ေခါင္းတ ခါခါ ေျပာသျဖင့္၊ ဆရာမကေလးၿပံဳးၿပီး  

လွည့္ထြက္သြားေလသည္။ တစ္ဖက္ခန္းမွ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ယခု ျပည္ထဲေရး 

ဝန္ႀကီးက "ျမန္ျမန္ရေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္စမ္းဗ်ာ ဟဲဟဲ" ထံုးစံအတိုင္း 

ေလေအးေလေျပာ့ ကေလး ႏွင့္လွမ္း၍ ေနာက္လိုက္ေလသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္ ေတာသို႔ျပန္သြားရာ သခင္ေအာင္ဆန္း 

ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ လက္ထပ္သည့္သတင္း ကုိ ၾကားရေလသည္။ ထိုစဥ္က 

သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆင္းရဲပင္ပမ္းႀကီးစြာ ႀကဳိး ပမ္း ၍ 

အေတာ္ မက်န္းမမာျဖစ္ေနရာ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ 

၏ဂ႐ုတစုိက္ၾကည့္႐ႈျပဳစုမႈေၾကာင့္သာ နာလံထူလာ ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

သုိ႔မဟုတ္က တေရွာင္ေရွာင္ႏွင့္ ထုိစဥ္ကပင္ လုံးလုံးလဲဖြယ္ရာရွိေပသည္။ ေဒၚခင္ 

ၾကည္ ၏ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ ယခုက့ဲသုိ႔ လြတ္လပ္ေရးကုိ 

ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

တိုက္ေနရင္းပင္၊ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ လမ္းခုလတ္တြင္ပင္ ရန္သူ႔လက္ နက္ျဖင့္ 

အသက္ဆံုး႐ႈံးရရွာေလၿပီ။ 

ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးေတာ္လွန္ေရးအၿပီးေတာ္လွန္ေရးအၿပီးေတာ္လွန္ေရးအၿပီး 

ေနာက္ ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ၾကေလၿပီ။ 

အဂၤလိပ္ျပန္၍ ဝင္လာၿပီး မၾကာခင္ပင္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက်္ာ 

(ယခု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး) မ်က္ႏွာျဖဴစစ္ဗိုလ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ကေလးအခ်ဳိ႕ 
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ဟသၤာတသို႔ေရာက္လာသည္တြင္မွ သူႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္ျပန္ ေတြ႕ရသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ "ေဟ့ေကာင္ ေခြးမသား မင္းဒီမွာ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ 

စစ္ထဲ ဝင္ရမယ္ ငါန႔ဲလိုက္ခဲ့"ဟု ေခၚျပန္သည္။ 

႐ုံးထိုင္သည့္ေန႔႐ုံးထိုင္သည့္ေန႔႐ုံးထိုင္သည့္ေန႔႐ုံးထိုင္သည့္ေန႔ 

ကၽြ န္ေတာ္ ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္၍ ေရာက္လာေသာအခါ၌ကား၊ သူ႔မွာ 

ေန႔မအား ညမအား အလုပ္လုပ္ေနရ သျဖင့္ ေအးေအးလူလူ ရယ္ရႊန္းပတ္ရႊန္း 

ေနခြင့္မရခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႕စ၍ ႐ုံးထိုင္ သည့္ညေနတြင္ 

အတြင္းဝန္မ်ား ႐ုံးေလွခါးအဆင္း၌ သူႏွင့္ဗိုလ္ထြန္းလွကုိေတြ႕ရာ 

"အစိုးရလုပ္ရတာ မနိပ္ပါဘူးကြာ... အုန္းျမင့္ရာ"ဟု ညီးညီးညဴညဴ ႐ႈံ႕မ့ဲကာေျပာၿပီး 

ကားေပၚသို႔တက္သြားသည္ကို ယခု တိုင္ ၾကားေယာင္ 

ျမင္ေယာင္လ်က္ရွိေတာ့သည္။ 

ဘိလပ္ျပန္ဘိလပ္ျပန္ဘိလပ္ျပန္ဘိလပ္ျပန္    ကြန္ဖရင့္၌ကြန္ဖရင့္၌ကြန္ဖရင့္၌ကြန္ဖရင့္၌ 

ဘိလပ္မွျပန္လာၾကၿပီး။ တစ္ည သူ႔အိမ္တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားကုိ 

ဖိတ္ေခၚကာ ရွင္းလင္းေျပာျပေလ သည္။ ရွင္းျပၾကၿပီးေနာက္ အသီးသီးထ၍ 

ျပန္ၾကစဥ္ ကၽြ န္ေတာ့္အနီးသုိ႔ ကပ္လာၿပီး၊ "ေဟ့ေကာင္ မင္း က ဘာနားလည္လို႔ 

သတင္းစာထဲမွာ ေတာေရးေတာင္ေရးန႔ဲထည့္ရတာလဲ"ဟု မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေျပာ 

ေျပာ ဆိုဆုိ သူ႔လက္ထဲရွိ လန္ဒန္တုိင္းသတင္းစာေခါက္ႏွင့္ ႐ိုက္ေလေတာ့ရာ၊ 

အနီးရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား အံ့ အားသင့္ေနၾက၏။ ေနာက္ "ေခြးမသား မင္းတစ္ေန႔လာဦး။ 

ဟဲဟဲ"ဟု ရယ္ေတာ့မွ၊ အားလုံးၾကက္ေသ ေသ ေနရာမွ 



 

195195195195    | | | | P a g e     

 

ဝိုင္း၍ရယ္ႏုိင္ၾကေတာ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း ဝန္ႀကီးျဖစ္လို႔လည္း ဟန္မႀကီး၊ 

စတိုင္မ လုပ္ သူ႔သေဘာ႐ိုး အတိုင္း ေျပာဆုိေန၊ ဆက္ဆံေနက်အတိုင္းပင္။ 

သူ၏ဇာတ္သိမ္းသူ၏ဇာတ္သိမ္းသူ၏ဇာတ္သိမ္းသူ၏ဇာတ္သိမ္း 

ထိုေနာက္တစ္ဖန္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ဖြဲ႕မည့္ နံနက္က 

သူအိမ္တြင္ သတင္းစာဆရာ မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားဆုံၾကျပန္သည္။ ထုိေန႔နံနက္က 

၇ နာရီခြဲသာသာေလာက္တြင္ သူ႔ကေလး အေထြးဆုံး သမီး 

အနိစၥေရာက္သြားသျဖင့္၊ ဧည့္သည္ေတြ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ 

အိမ္ေပၚမွခ်သြားရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဧည္သည့္မ်ား အနက္ တစ္ဦးႏွစ္ဦးသာ 

သိသည္။ ဆရာခ်ဳိ (ကြယ္လြန္သူ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ)ကား စုတ္တသတ္သတ္ 

ႏွင့္ရွိေတာ့သည္။ နိမိတ္သိပ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာရွာေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

သူကား ကေလး ေသ၍ ဘာမွ်မထိခုိက္ မတုန္လႈပ္၊ သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ခါတုိင္းလုိပင္ ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ရွာေလ သည္။ 

သူ႔ဇာတာသူ႔ဇာတာသူ႔ဇာတာသူ႔ဇာတာ 

ထို႔ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ ကိုသိန္း(ဇဝန)တုိ႔သည္၊ 

ဆရာခ်ဳိ၏စကားကိုသာ စိတ္တြင္ တအံုတေႏြးေႏြး ျဖစ္ကာ မၾကာခဏ 

သူ႔အေၾကာင္းကုိေျပာရသည္။ တစ္ေန႔ညေနခင္းတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း ေဒၚခင္ 

ၾကည္ႏွင့္ ကေလးေတြပါ ဗဟန္းပလာတာဆုိင္၌ ေတြ႕ၾကသည္။ 

ဟန္ႀကီးပန္ႀကီးမလုပ္တတ္ေသာ သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ ပလာတာဆိုင္၌ 

ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္ထိုင္ကာ ပလာတာ စားသည္။ သူ႔ဇာတာ 

ေမးရန္ေျပာၿပီး သူ႔အိမ္သို႔လိုက္သြားၾကသည္။ အိမ္ေရာက္ေသာအခါ ဇာတာကို 
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ေဒၚခင္ၾကည္ က ထုတ္ယူလာသျဖင့္၊ ကၽြ န္ေတာ္လည္း ဇာတာကုိင္ၿပီး "ဟင္ 

ခင္ဗ်ားဇာတာက ေရနံ လည္း မရိွဘူး၊ ပဲ့ရႊဲ႕ ေတာင္ေနၿပီ"ဟုေျပာရာ၊ "ေအာင္မာ 

မင္းက ဒီဇာတာဟာ နာမည္ေက်ာ္ ဆရာဦးထြန္းျမတ္ ဖြဲ႕ေပးတာကြ"ဟု 

ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာလိုက္ေသးသည္။ 

သူ႔ဇာတာမွာ ဖြဲ႕႐ိုးဖြဲ႕စဥ္ ေရွး႐ိုးေရးစဥ္အတုိင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 

အလြန္႔အလြန္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုပါရွိ သည္ကား။ 

(ဘုံပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သတုိးသားကုိ မာတာမိခင္ ဖြားသန္႔စင္သည္၊ 

နာမသညာ ေခၚတြင္ရာကား၊ ေမာင္ထိန္လင္း အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ေစေသာ္)ဟု 

ပါရွိေလသည္။ 

အမွန္မွာ (ဘုန္းပညာ)ဟု ျဖစ္ရမည့္အစား (ဘံုပညာ)ဟု သူ႔ဇာတာတြင္ 

ထူးထူးျခားျခားပါရွိျခင္းကုိ ကုိ သိန္း ေရာ ကၽြ န္ေတာ္ပါ 

ေျပာ၍မဆုံးႏုိင္ေအာင္ရွိရေလသည္။ 

သူႏွင့္ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရသည့္ေန႔သူႏွင့္ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရသည့္ေန႔သူႏွင့္ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရသည့္ေန႔သူႏွင့္ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရသည့္ေန႔ 

သူႏွင့္ေနာက္ဆံုးေတြ႕လုိက္ရသည္မွာကား၊ ဆရာခ်ဳိ၏အခန္းထဲ 

သတင္းစာဆရာမ်ား ကြန္ဖရင့္တြင္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေန႔ကမူ 

သခင္ေဆာင္ဆန္းမွာ တစ္ခ်ိန္လုံးလံုး ရယ္ကာၿပံဳးကာ ေဒါမာန္ပါပါေျပာသြား 

ေလသည္။ တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကိုယ္တြင္ ဤတစ္ႀကိမ္သာ အာဝဇၨာန္းရႊင္ရႊင္ 

ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေက် ေက် နပ္နပ္ စကားေျပာသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္။ 

ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ အသီးသီးျပန္ၾကေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္ လည္း 

သူ႔အနားသုိ႔ကပ္သြားၿပီး "ၿမဳိ႕ရြာ လႈပ္လႈပ္ရြရြန႔ဲ အကာအကြယ္ေတြမ်ား လုပ္ထားရဲ႕ 
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လား"ဟု ေမးရာ "ေဟ့ အုန္းျမင့္ ရ၊ သူတုိ႔က ကာကြယ္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ 

မင္းထင္သလား"ဟု ႏႈတ္ခမ္း ႏွစ္ခု ေစ့ကာ ျပန္၍ေျပာသြားေလသည္။ 

ဤစကားမ်ား ေျပာသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္၍မွ မၾကာမီပင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးကုိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အစုိးရဗဟုိဌာန ျမန္မာျပည္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အလယ္ေခါင္ 

အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးေပၚသို႔ ရန္သူတို႔ အတင့္ရဲရဲ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ ေရာက္ကာ၊ 

ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔မွာ လြတ္လပ္ေရးရခါနီး  

လမ္းခု လပ္ တြင္ က်ဆံုးသြားရရွာေလၿပီ။ 

သူ႔အလုိရွိေသာ တကယ့္လြတ္လပ္ေရး၊ သူအလုိရွိေသာ 

ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားျဖင့္ လုံးဝျပည့္စံုေသာ စစ္သားတစ္သန္း ရွိ စစ္တပ္ႀကီးကို 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သူကား။ သူအလုိရွိေသာ တစ္မ်ဳိးလုံး ညီ ၫႊတ္ေရးျဖင့္ 

သဲသဲမဲမဲ ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ သူ႔အလုိကုိ ျဖည့္စြက္ကာ 

သူ႔ေက်းဇူးကိုဆပ္ၾကဖုိ႔သာ ရွိ ေပေတာ့ သတည္း။ 

 

ဦးအုန္းျမင့္ 

+++++ 
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သည္ႏွစ္ဦးသည္ႏွစ္ဦးသည္ႏွစ္ဦးသည္ႏွစ္ဦး    

မန္းတင္မန္းတင္မန္းတင္မန္းတင္    

(၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ 

ပေဒသာမဂၢဇင္းတြင္ စာေရးဆရာ 

မန္းတင္ က၊ (သည္ႏွစ္ဦး)ေဆာင္းပါး၌ 

ကိုယ္ေတြ႕ ေရးသားထားပံု ေဖာ္ျပ 

လိုက္ရပါေၾကာင္း) 

ထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူ 

ေန႐ူး၊ အိႁႏၵာ ႏွင့္ 

ကုိေအာင္ဆန္း တကၠသိုလ္သုိ႔ 

သြားရေတာ့မည္။ 

မသြားမီ ေႏြဥတု 

ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ 

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံသဘင္ႀကီး က်င္းပေလသည္။ က်င္းပသည့္ 

ေနရာကား မႏၱေလးၿမဳိ႕ ဗဟုိအမ်ဳိးသားအထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစံုအညီ ေရာက္ရွိ 

ေနၾကေလသည္။ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း 

ထုိေနရာတြင္ ေတြ႕ ျမင္ရ ေလသည္။  
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ကုိေအာင္ဆန္း၊ ကုိလွေရႊ၊ မစၥတာရာရွစ္၊ ကိုၫႊန္႔၊ ကုိထြန္းတင္၊ ကုိစိန္၊ 

ကုိဗဟိန္း၊ ကို သိန္းေအာင္၊ ကုိခင္ေမာင္ေလး ကၽြ န္ေတာ္လည္း ထုိေနရာတြင္ 

ေရာက္ေနပါသည္။ မည္သည့္ေက်ာင္း ကမွ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ 

ႏွင့္ေရာက္ရွိေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ သပိတ္ေမွာက္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥအဝဝ 

တို႔ကုိ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံသို႔ 

ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အားထမင္းေကၽြ းရန္ 

"အိုးသူႀကီး" အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမွာ မႏၱေလးသား 

ကုိစိန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ သူ႔အား အကူအညီေပးရင္း ထမင္းပြဲျပင္ျခင္း၊ 

ပန္းကန္သိမ္း ျခင္း အစရွိသည့္ ေဝယ်ာဝစၥကိစၥမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေနရပါသည္။  

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ မီးဖိုေခ်ာင္တာဝန္ခံမ်ားသည္ အမ်ားကုိ ေကၽြ းၿပီးသည့္ 

ေနာက္ဆုံးမွ ထမင္းစားၾကရပါသည္။ အမ်ား အားျဖင့္ ထမင္းေရာဟင္းပါ 

တက္တက္ေျပာင္ေနတတ္သည္က မ်ားေသာေၾကာင့္ အစာငတ္ ခံၾကရသည္။ 

ညီလာခံက်င္းပရာ အမ်ဳိး သားေက်ာင္းႀကီးသည္ ျမန္မာဆန္ဆန္ 

ေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ စုလစ္မြန္းခၽြ န္ မ်ား အနည္ငယ္တပ္ထား ေသာေၾကာင့္၊ 

အလြန္က်က္သေရရွိေလသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားစိမ္းႀကီး ႏွင့္ ဓါတ္ရထားစိမ္းႀကီး 

တုိ႔သည္ နံနက္တစ္ခါ၊ ေန႔လည္တစ္ခါ၊ ဖံုသိပ္ေစျခင္းငွာ၊ ဘယ္ေလာက္ပင္ 

ေရျဖန္းျဖန္း ေနမင္း၏အရွိန္ကုိ မႏိုင္ ႏုိင္ပါ။ ခဏၾကာလွ်င္ ဖံုတုိ႔သည္ 

ထၿမဲတိုင္းထၾကကုန္ပါသည္။ လမ္းမႀကီး ဆီမွ ဖံုတို႔သည္ မၾကာခဏ ပင္ 

ေလယာဥ္စီးကာ ညီလာခံက်င္းပရာ အမ်ဳိးသား ေက်ဳာင္းဝင္း အတြင္းသို႔ 

ေရာက္လာၾကေလသည္။ 
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ညီလာခံသဘင္ႀကီးကား ႏွစ္ရက္လား သုံးရက္လား ၾကာပါသည္။ 

မည္သည့္အဆုိေတြသြင္း၍ မည္က့ဲ သို႔ မိန္႔ခြန္း စကားေတြကုိ ေျပာၾကပါသလဲ။ 

သည္ဟာေတြကုိေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္ သတိမရေတာ့ပါ။ သုိ႔ ေသာ္ မ်က္စိ ထဲတြင္ 

စြဲေနရစ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္သုံးဦးရွိပါသည္။ သူတုိ႔ကား "ေန႐ူး၊ သူ႔သမီး အိႁႏၵာႏွင့္ ကုိ 

ေအာင္ဆန္း" တစ္ေန႔ေသာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ေန႐ူးႏွင့္သူ႔သမီး 

အိႁႏၵာတက္ေရာက္လာၾကေလသည္။ သူတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားက 

ခရီးဦးႀကဳိကာ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာေလ သည္။  

ဂ်ဝါဟာလေန႐ူးသည္ တစ္ကုိယ္လံုးပင္ တိုင္းရင္းျဖစ္ အျဖဴမ်ားကို 

ဝတ္ဆင္ထားေလသည္။ ဦးထုပ္ပါး ကေလး အျဖဴ၊ အက ႌ်ခပ္ရွည္ရွည္အျဖဴ၊ 

ဒုိတီအျဖဴ၊ သူ႔ႏွာေခါင္းသည္ ေပၚလြင္၍ သူ႔မ်က္လုံး အစံုသည္ ေတာက္ပ 

ေနေလသည္။ သူ႔ခ်စ္သမီး အိႁႏၵာကား အဝါႏုဆာရီကုိ ဝတ္ၿခံဳ၍ ဖခင္၏ေနာက္မွ 

ကပ္ပါ လာေလသည္။ ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေန႐ူးက ေထာင္တြင္းမွ 

သူ႔ခ်စ္သမီးထံေပးစာမ်ားကို ဖတ္ဖူး ေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ စာေရးသူဖခင္ႏွင့္ 

စာလက္ခံသူ သူ႔သမီးကုိ အေသအခ်ာၾကည့္ေနရ ပါ ေတာ့သည္။ အိႁႏၵာသည္ 

အေရွ႕တိုင္း၏အလွကုိ ေပၚလြင္ေစေလသည္။ ေန႐ူးသည္ မိန္႔ခြန္းစကား 

အနည္းငယ္ ေျပာၿပီး ေနာက္သူ႔သမီးႏွင့္အတူ ျပန္သြားေလသည္။  

ၿပီးလွ်င္ ကိုေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာ ေလေတာ့သည္။ သူသည္ 

အစည္းအေဝး၏သဘာပတိျဖစ္ေလသည္။ ပင္နီအက ႌ်ႏွင့္ ပုိးလုံခ်ည္အနီကုိ 

ဝတ္ဆင္ထားေလသည္။ သူသည္ စကားကုိ အားရပါးရ ေျပာ ေနေလသည္။ 

ေျပာစက ခပ္ေလးေလးပင္ ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ႏွင့္ ေျပာေနေလသည္။ ေတာ္ေတာ္ 
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အရွိန္ ရလာေသာအခါ သြက္လာေလသည္။ အထစ္ အေင့ါလည္း 

အစတုန္းကေလာက္ မရွိေတာ့ပါ။ ၾကာလာ ေလေလ ေဒါပါလာေလေလ၊ 

စားပြဲေနာက္မွ ေျပာေနရာမွ တျဖည္းျဖည္း စားပြဲစြန္းသုိ႔ ေရာက္ လာေလသည္။ 

ေနာက္ စားပြဲေရွ႕သုိ႔ ေရာက္လာေလ သည္။ နားေထာင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား-

ေက်ာင္းသူ မ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားစြာ နားေထာင္ေနသည့္ဟန္ မတူပါ။  

တစ္ခါတစ္ရံ ႂကြက္စီႂကြက္စီျဖစ္လာပါသည္။ မိန္႔ခြန္းကလည္း 

ရွည္လ်ားပါသည္။ ေျပာရင္း ေျပာ ရင္းပင္ သူ႔လံုခ်ည္ ကုိ မ၍ 

ဒူးႏွင့္ညႇပ္ထားေလသည္။ ခဏခဏ မပါမ်ားေသာအခါ၊ ဒူးေပၚကာနီးလာေလ 

သည္။ သည္အထဲ လုံခ်ီက ႐ုတ္တရက္ျပဳတ္က်၍ ကတိုက္က႐ိုက္ဖမ္းၿပီး 

ျပန္ဝတ္ရေသးသည္။ အေတာ္ႀကီး ၾကာမွ မိန္႔ခြန္းဆုံးသြားေလ၏။ 

ညီလာခံႀကီးက်င္းပေနပံုကုိ ကၽြ န္ေတာ့္မ်က္စိထဲတြင္ ေရးေရး သာျမင္ပါ 

ေတာ့သည္။ 

မန္းတင္ 

+++++ 
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ပဲခူးကေဝပဲခူးကေဝပဲခူးကေဝပဲခူးကေဝ    

 

ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္း ၁၉၂၅သည္ တကၠသုိလ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္း၏ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ျဖစ္ေလသည္။ 

ထိုအသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ စာေပမ်ားကုိ ျမန္မာ 

ျပန္ဆုိရန္ စာၾကည့္ခန္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စာေပ ဝါသနာရွင္မ်ားကို 

ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ျဖစ္ရာ ဂႏၳေလာက မဂၢဇင္း၌လည္း အဂၤလိပ္၊ 

ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဝတၳဳေကာင္း၊ ေဆာင္းပါးေကာင္း၊ အက္ေဆးေကာင္း၊ 

ကဗ်ာေကာင္း၊ စာေပေဝဖန္စာေကာင္းမ်ား၊ စာၾကည့္ခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ 

သတင္းမ်ားအျပင္ ဘာသာျပန္ၿပဳိင္ပြဲ စာမူ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား 

ထည့္ေပးေလ့ရွိ၏။ 
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ၿပဳိင္ပြဲစာမူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားဝတၳဳတုိ၊ ေဆာင္းပါး၊ အက္ေဆး၊ 

က်မ္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိး အစားမ်ားေလသည္။ ဘာသာျပန္ 

အေကာင္းဆုံး စာမူအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမွာမူ စာအတုိအရွည္လိုက္၍ ၁၅ 

က်ပ္ေသာ္လည္း၊ ၁၀ က်ပ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ေလသည္။ 

ထိုဘာသာျပန္ စာေပၿပဳိင္ပြဲမ်ားကို စာေပဝါသနာရွင္ အမ်ားအျပား 

ဝင္ေရာက္ၿပဳိင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္တြင္ ေမာင္ၫႊန္႔(ပုဂံေဆာင္)၊ (သခင္)ဘေသာင္း၊ 

သီလဝ(ေမာင္သန္႔)၊ ေမာင္ဝ(ဦးစိန္တင္)၊ ေမာင္မ်ဳိးမင္း (ပခုကၠဴၿမဳိ႕)၊ 

ဟသၤာတဆရာ(ဦးဘုိးရင္)၊ ေမအုန္း(ကိုအုန္း)၊ သူရိယကႏၳိ(ေဂ်ေအသန္း) 

စသူတို႔လည္ စာမူဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ 

ဤတြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ၁၀ တန္း 

၁၉၃၂ကုိ အထူးအမွတ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္၍ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္သို႔ 

ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္သားျဖစ္လာ ခဲ့ေလသည္။ 

သူသည္ ဥပစာတန္းတက္ရင္း အားအားရွိသမွ် ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး 

စာမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာတတ္ေလသည္။ စာေပမဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္လည္း 

နီးစပ္ရင္းႏွီးေလသည္။ 

ထုိအခါ ၁၉၃၃ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္း ဘာသာျပန္ 

စာေပၿပဳိင္ပြဲ အမွတ္၄၁ကုိ သူ သတိျပဳမိေလသည္။ ထုိစာမူမွာ 

ပါေမာကၡဟာ႐ိုေဂ်လတ္စကီး၏ စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေလသည္။ 
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ပါေမာကၡလတ္စကီးသည္ နာမည္ေက်ာ္ လန္ဒန္တကၠသုိလ္ ေဘာဂေဗဒ 

ေက်ာင္းတိုက္မွ  ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ျဖစ္ေလသည္။ သူေရးသမွ် စာမ်ားသည္ 

ကမာၻအရပ္ရပ္ရိွ ႏုိင္ငံေရးပညာ ေလ့လာသူမ်ားအေပၚ အလြန္ၾသဇာ ေညာင္း၏။ 

ယခု ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းလာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တြင္ လြတ္လပ္စြာ 

ေတြးေခၚမႈအေၾကာင္းကုိ ပါေမာကၡ ႀကီးက တင္ျပထားသည္ျဖစ္ရာ 

ထိုစာေကာက္ႏုတ္္ခ်က္သေဘာ အခ်ဳပ္မွာကား ျပည္ရြာအက်ဳိးအတြက္ 

လူအမ်ားလြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္ရဖို႔လုိပါသည္။ လူအမ်ား 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္စဥ္းစားေတြးေခၚ၍ သေဘာတူလက္ခံေသာ 

တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံသာလွ်င္ အရာရာအေျခခုိင္ပါသည္။ ထိုအခါ လူတစ္ဦးတစ္ 

ေယာက္အဖုိ႔ အရာကိစၥ သင့္မသင့္၊ ေကာင္းမေကာင္း ခ်င့္ခ်ိန္ေဝဖန္လုိေသာ 

စိတ္မ်ဳိးကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေလးစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေတြး၊ ဤသို႔လုပ္ဟူ၍ 

ႏုိင္ငံေတာ္က ေစခုိင္းေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံထိ ေရာက္သလုိလုိ ထင္ရေသာ္လည္း 

ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႔တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ျပဳျပင္မႈႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ပါ သည္ ဟူ၍ 

ျဖစ္ေလသည္။ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ပါေမာကၡလတ္စကီး၏စာကုိဖတ္႐ႈဘာသာျပန္ဆုိ၍ 

ပဲခူးကေဝဟူေသာ ကေလာင္ အမည္သုံးကာ ၿပဳိင္ပြဲဝင္ေလသည္။ 

၁၉၃၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ဘာသာျပန္စာေပ 

ၿပဳိင္ပြဲအမွတ္ ၄၁ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အကဲျဖတ္စာပါလာေလသည္။ ေအာက္ပါ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါေလ။ 
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ပဲခူးကေဝမွာ တိုးတက္ရန္အလားအလာရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာျပန္ပုံ 

တိုက္႐ုိက္က်လြန္း စင္းလြန္း၏။ ဘာသာျပန္ ဆရာေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔ ျမန္မာစာ 

ပိုမုိဖတ္႐ႈေလ့လာရမည္။ ေမာင္သိန္း၏အေရးအသားကား ရွင္းလငး္လြယ္ကူ၍ 

အနက္ေပၚလြင္ပါ၏။ ဘာသာျပန္ပံု အေကာင္းဆုံးဟု ဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း ဘာသာ 

ျပန္ရာတြင္ အမွားအယြင္းေတြပါေနသည္။ ပဲခူးကေဝက့ဲသို႔ပင္ ခက္ခဲေသာ 

ဘာသာျပန္အတတ္တြင္ အေလ့အက်င့္လုိေနေပေသးသည္။ ယခု ၿပဳိင္ပြဲအတြက္ 

အေကာင္းဆုံးစာမူ သတ္သတ္ခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္ဖုိ႔ အဆင့္အတန္းလိုေသးသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆုေငြ ၁၀ က်ပ္ကုိ ေျမာင္းျမအစိုးရအထက္ ေကာင္းမွ 

ေမာင္သိန္းႏွင့္ ပဲခူးကေဝ (ေအာင္ဆန္းယူနီဘာစတီေကာလိပ္) တို႔ႏွစ္ဦးအား 

ခြဲေဝခ်ီးျမႇင့္ လိုက္သည္။ 

တိုက္စုိး 

ၾကည့္ရန္စာ- 

(၁) "Prize Competition No.41" The World of Books,  

Vol. 17, No.106 (November 1933), 461. 

(၂) "Competition No.41 Award" The World Books, 

Vol. 18, No. 108 (January 1934), 563-564. 

(၃) ဒဂုန္ေရႊမွ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပဆုမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၇၂ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း    ျပန္ေျပာင္းသတိရမိစရာမ်ားျပန္ေျပာင္းသတိရမိစရာမ်ားျပန္ေျပာင္းသတိရမိစရာမ်ားျပန္ေျပာင္းသတိရမိစရာမ်ား    

 
ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကုိ ျမင္လိုက္ရလွ်င္ အတိတ္က ေအာက္ေမ့စရာတို႔ကို 

ျပန္၍သတိရမိသည္သာ ျဖစ္သည္။ အျခားအရာ တုိ႔ႏွင့္မတူဘဲ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ 

ထိုအစြမ္းရွိေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ဓာတ္ပံုတစ္ပုံ 

ကုိၾကည့္မိရင္း စိတ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ခံစားမိသည္။ ပံုထဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

ေဘးတစ္ ဖက္တစ္ခ်က္ တြင္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ျမင္ရသည္။ 

ဓာတ္ပံုမွာ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္က ႐ုိက္ကူးထားေသာပံုျဖစ္သည္။ ပံုထဲတြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ စိတ္ေအးလက္ေအးရွိေနသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာတြင္ 

မသိမသာ ၿပံဳးရိပ္ထင္ေနသည္။ ခါတိုင္းက့ဲသို႔ မ်က္ႏွာေၾကာ တင္းတင္း မဟုတ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထုိအခ်ိန္က အဓိပတိေဒါက္တာဗေမာ္၏ 

ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ယင္း 
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ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကား ဂ်ပန္သိမ္းပိုက္တပ္မ်ား၏အရိပ္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရေသာ 

အစိုးရျဖစ္သည္။ ဤဓာတ္ပံုကုိ႐ုိက္ရန္ "ဂရတ္စမီယာေဗးလ္" အမည္ရွိ သူ၏ 

ေနအိမ္သုိ႔ သူကဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သူ႔စိတ္ထဲတြင္ စစ္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားသည္ အပူတျပင္းစဥ္းစားစရာကိစၥမ်ား 

ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟုမည္သူလွ်င္ ထင္မိပါမည္ နည္း။ 

လူထူးဆန္းတစ္ေယာက္လူထူးဆန္းတစ္ေယာက္လူထူးဆန္းတစ္ေယာက္လူထူးဆန္းတစ္ေယာက္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ဘဝတြင္ ႏိုင္ငံေရးက်င္လည္မႈကာလသည္ တိုေတာင္းလြန္း 

လွသည္။ သူ႔ႏုိင္ငံေရးသက္တမ္းသည္ ၁၉၃၂ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ 

ပရဝုဏ္တြင္စတင္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ၁၉၃၃ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္သုိ႔ 

ေရာက္သည္။ ပဲခူးေဆာင္၏ေျမညီထပ္ရွိ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေနထိုင္ရသည္။ ထို 

အေဆာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ 

သူ၏အေဆာင္သားအျဖစ္ ထားရွိရ၍ ဂုဏ္တင့္ေသာ အေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ပဲခူးေဆာင္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ရက္မ်ားမ ၾကာမီပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔အဖုိ႔ လူထူးလူဆန္းအျဖစ္ မ်က္မွန္းတန္းမိလာသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား အေတာ္ကေလးဆန္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 

သိကၽြ မ္းလာရသည္။ သူသည္ (၁၉၇၁ခုႏွစ္တြင္ သစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ 

ဒုတိယအႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့ေသာ) ဦးေက်ာ္သိန္း၏အခန္းသုိ႔ သြားေလ့ရွိရာ 

ကၽြ န္ေတာ္၏ အခန္းေရွ႕မွ ျဖတ္၍သြားသည္။ ဦးေက်ာ္သန္းႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္မွာ 

အခန္းခ်င္း ကပ္လ်က္။ သူသည္ တစ္ရက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ျခားၿပီး 

ဦးေက်ာ္သိန္းအခန္းသုိ႔ သြား၍လည္ ပတ္သည္။ ထိုသုိ႔ သြားေသာအခါတိုင္း 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေရွ႕တည့္တည့္ကုိသာၾကည့္၍သြားတတ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ 

အခန္းဘက္သုိ႔ မည္သည့္အခါမွ ေစာင္းငဲ့၍ၾကည့္ေလ့မရွိ။ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္သည့္ 

အခါရွိျပန္ လွ်င္လည္း အမွတ္မထင္ ၾကည့္မိသလုိသာျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္ 

ဆုိသည့္ လူသည္ စိတ္ဝင္စားစရာ သတၱဝါဟူ၍ သူထင္မွတ္သည့္ပံု 

အနည္းငယ္မွ်မျပ။ 

ေလးနက္သေလးနက္သေလးနက္သေလးနက္သည့္သြင္ျပင္ည့္သြင္ျပင္ည့္သြင္ျပင္ည့္သြင္ျပင္ 

သူသည္ အၿမဲတမ္းပင္ ေလးနက္သည့္မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကုိ 

ဆင္ထားသည္။ စဥ္းစားစရာတုိ႔ကုိ စူးစုိက္၍ စဥ္းစားေနသည့္ပံုရွိေနသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ သူႏွင့္သိကၽြ မ္းလုိစိတ္ ျပင္းျပလ်က္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ 

စကားမေျပာခ်င္သလို၊ ခပ္ကင္းကင္းေနခ်င္သလုိ ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ 

သူႏွင့္အသိမဖြဲ႕ရဲေခ်။ တစ္ခါေသာ္ သူ႔အတြက္ စာတစ္ေစာင္ကုိ လက္ကမ္း 

ေပးသည့္အခါ သူက "ေက်းဇူးတင္ပါတယ္" စကားေလးမွ်ပင္ မေျပာ။ 

အျခားနည္းျဖင့္လည္း စာကမ္းေပး၍ ေက်နပ္ေၾကာင္းမျပ၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ သူႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ့္အၾကား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္၍မရေသာ 

အရံအတားႀကီး ထူထားလုိက္သည့္ပံုျဖစ္သြား သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ျဗဳန္းခနဲပင္ သူႏွင့္ကၽြ န္ေတာ္ အဆင့္မတူဟူ၍ 

ေဒါသျဖင့္ ထင္ျမင္မိလိုက္ေလ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား အညာသားေက်ာင္းသား၊ 

သူတစ္ပါးထက္ ႀကီးျမတ္သည့္အမွတ္လကၡဏာလည္း ဘာမွ မပါ၊ သူက 

ငါႏွင့္မတူမတန္ဟု ထင္ေနလွ်င္ ငါကလည္း ဤေက်းေတာသားတစ္ေယာက္ကုိ 

ဘာ လုိ႔ဂ႐ုစိုက္ေနရမွာလဲ။ သူ႔အျပဳအမူမွာ ဤအတိုင္းသာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
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ကၽြ န္ေတာ္တို႔အခန္းေရွ႕ရွိ စႀကႍ လမ္း တြင္ သူႏွင့္ဆုံမိသည့္အခါမ်ား၌ သူ႔ကို 

ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္မိသည္။ ထုိသုိ႔ ၾကည့္မိသည့္အ ခါက်မွ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ 

ျပႆနာတစ္ခုကုိ စဥ္းစားေနသည္ဆိုသည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္ သိလိုက္သည္။ ယင္း 

သုိ႔ သိလုိက္ေသာ အခါ သူ႔အေပၚ အျမင္တစ္မ်ဳဳိးေျပာင္းသြားသည္။ 

သူ႔မ်က္ႏွာထားမွာ တကယ္အားျဖင့္ တင္းေနျခင္း မဟုတ္။ 

ထိုမ်က္ႏွာတြင္သိမ္ေမြ႕ၿပီး စိတ္ထဲတြင္ ႐ိုးသားသည့္ လကၡဏာမ်ားထင္ေနသည္။ 

တစ္ေန႔တျခားတိုး၍ခင္မင္တစ္ေန႔တျခားတိုး၍ခင္မင္တစ္ေန႔တျခားတိုး၍ခင္မင္တစ္ေန႔တျခားတိုး၍ခင္မင္ 

သုိ႔ေသာ္ သူ႔ကုိ လူအမ်ားက နားမလည္ၾက။ ေက်ာင္းသား 

အေတာ္မ်ားမ်ားက သူ႔ကုိေလွာင္ေျပာင္ၾက သည္။ အခ်ဳိ႕က သူ၏ထူးဆန္းေသာ 

အမူအရာကုိ မႀကဳိက္ၾက။ အခ်ဳိ႕ သူသည္ "လူမဆန္သူ"ဟု သ မုတ္ၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ စတင္၍ ခင္မင္လာသည့္အျပဳအမူကို 

ေမွ်ာ္ လင့္မထားဘဲ ျဗဳန္းခနဲျပဳလုပ္လိုက္သည္။ ပဏာမႏႈတ္ဆက္ျခင္း 

အလ်ဥ္းမပါဘဲ သူသည္ ကၽြ န္ေတာ္၏ အခန္းတြင္း သုိ႔ ဝင္လာသည္။ ကၽြ န္ေတာ္က 

ညဥ္႔အခ်ိန္ စာၾကည့္ေနသည္။ သူကဝင္လာၿပီး "ခင္ဗ်ားက ဗုဒၶဘာသာဝင္ 

လား"ဟု ႐ုတ္တရက္ေမးသည္။  

ကၽြ န္ေတာ္၏ဘုရားစင္တြင္ ဖေရာင္းတုိင္မ်ား ပူေဇာ္ ထားသည္ကုိ 

သူျမင္လ်က္ႏွင့္ ေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္အခါက ေက်ာင္းသား 

အေတာ္မ်ားမ်ား၏အိပ္ ရာကုတင္ေခါင္းရင္းရွိ သစ္သားအဝတ္ဘီ႐ို ခပ္နိမ့္နိမ့္ 

ေပၚတြင္ ဘုရားစင္မ်ား ထားေလ့ရွိၾကသည္။ 
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ထုိအခ်ိန္က ကၽြ န္ေတာ္က အဂၤလိပ္ေဘာင္းဘီရွည္ကုိ ဝတ္ဆင္ 

ထားသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ဦး ဟု သူထင္လိုက္မိပံုရသည္။ 

သူ၏စကားနည္းျခင္း၊ ဟန္ႀကီးပန္ႀကီး ဘာသိဘာသာေနျခင္း၊ အမူအ ရာ 

တို႔သည္ မရိွေတာ့။ သူသည္ ကၽြ န္ေတာ့္အခန္းထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ 

ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားႀကီး ေျပာေနေလေတာ့သည္။ ဤအႀကိမ္သည္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အဖို႔ သူ၏စ႐ိုက္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အ တြင္း က်က် 

ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ႏုိင္ငံေရးအတြင္းသေဘာကုိျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

စင္စစ္မူေနာက္ တစ္ႏွစ္မွ် ၾကာၿပီးသည့္တိုင္ ႏုိင္ငံေရးသည္သာလွ်င္ သူ 

ဝါသနာအပါဆံုးအရာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္ အရိပ္ အႁမြက္မွ် မသိေသး။ 

သူ၏စ႐ုိက္လကၡဏာ ေနာက္တစ္ခုကုိ ကၽြ န္ေတာ္ 

မၾကာမီပင္သိလာရျပန္သည္။ သူသည္ အင္းယား ကန္ေပါင္ ေပၚတြင္ ညေနခင္း 

အျပင္းေျပလမ္းေလွ်ာက္သြားၾကရေအာင္ဟု အၿမဲေခၚသည္။ လမ္း ေလွ်ာက္ ရင္း 

သူကစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စကားေျပာသည္။ အျပန္အလွန္ေျပာရင္း 

ကၽြ န္ေတာ္က သူ၏ သဒၵါအသုံးအႏႈန္းႏွင့္ အသံထြက္ကုိ ျပင္ေပးသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္က မသိမသာျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖင့္ သူ အဂၤလိပ္စာ ေတာ္လာလိမ့္မည္ဟု 

သူ တကယ္ထင္ေနသလား ကၽြ န္ေတာ္ ေတြးေတာမိသည္။ 

ဤသူကား သူမ်ားတကာ ထင္ထားသည့္ လူစားမဟုတ္ပါတကား။ 

သူသည္ ႐ုိးသားသည္။ တ့ဲတုိးေျပာ ဆုိ ဆက္ဆံ တတ္သည္။ ဟန္လုပ္မေနပဲ 

သင္ယူဆည္းပူးတတ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္က သူ႔အားသင္ၾကား ေပးစရာ 

မရိွသေလာက္ပင္ဆုိသည္ကုိ မၾကာမီ ကၽြ န္ေတာ္သိလာရေတာ့သည္။ 
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အဂၤလိပ္ဘာသာအဂၤလိပ္ဘာသာအဂၤလိပ္ဘာသာအဂၤလိပ္ဘာသာ    သုံးစြဲႏုိင္စြမ္းသုံးစြဲႏုိင္စြမ္းသုံးစြဲႏုိင္စြမ္းသုံးစြဲႏုိင္စြမ္း 

သူေရးေသာ အဂၤလိပ္စာသည္ တိက်သည္။ ရွင္းလင္းသည္။ 

ထုိဘာသာစကားကုိ ႏုိင္နင္းႏုိင္သည့္ ပင္ ကုိ အရည္အခ်င္း 

ေပၚလြင္ေသာအဆင့္အတန္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သူ အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္အခါ ထင္ 

ထားသည့္ အတိုင္းပင္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္၌ အသံထြက္တြင္ ခၽြ တ္ေခ်ာ္သည္။ 

ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ စာအုပ္မ်ားကို အငမ္းမရ 

ဖတ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္စာကုိ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ 

အရာအျဖစ္ အထူးႀကဳိစား၍ အသုံးျပဳသည္။ 

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခန္းမရွိေနရာ 

မထ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ျဖင့္ စကားေျပာတတ္သည္။ ဤအက်င့္မွာ 

သူ႔အဖုိ႔အဆန္းမဟုတ္ေတာ့၊ အျခားသူမ်ားက "ဗမာလုိေျပာ ပါဗ်" ဟု 

ဝိုင္းေအာ္ေနသည္ကုိ အမႈမထားဘဲ ေျပာၿမဲပင္ဆက္၍ ေျပာသည္။ ဘာကုိမွ် 

သူမမႈ၊ ေျပာင္ၾက ေလွာင္ၾက လည္း သူမေလွ်ာ့၊ စိတ္လည္းမဆုိး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ 

သူ႔ယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေန ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက 

အဂၤလိပ္စကားေျပာျခင္းအေပၚ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္း၍ ေသးသိမ္ ေသာ 

သေဘာထားေနၾကသည္ကုိလည္း လွစ္ဟျပေပးလိုက္သလိုလည္း ျဖစ္သည္။ 

သူ႔အဖို႔ အဂၤလိပ္ စကားေကာင္းေကာင္း ေရးတတ္သြားမည္ဟု 

သေဘာထားသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာသည္ 

အေရးပါသည္ဟူေသာ တစ္ဆက္သတ္မ က်ေသာ အျမင္ကုိ ေခါင္းေဆာင္ 
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အနည္းအပါးကသာ ကုိင္စြဲၾကသည့္အနက္ သူလည္းတစ္ေယာက္အ ပါအဝင္ 

ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေရးကိစၥ အျဖာျဖာတြင္ အဂၤလိပ္စာသည္ 

အေရးပါရမည္ ဟူ၍ တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 

အဂၤလိပ္ဘာသာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ တိုးတက္မႈ အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု 

ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ 

ႀကီးျမတ္လုိစိတ္ျပင္းျပႀကီးျမတ္လုိစိတ္ျပင္းျပႀကီးျမတ္လုိစိတ္ျပင္းျပႀကီးျမတ္လုိစိတ္ျပင္းျပ 

သူ၏စ႐ုိက္လကၡဏာတြင္ ေပၚလြင္ေသာ အျခားအခ်က္ တစ္ခု 

ရွိေသးသည္။ သူသည္ ႀကီးျမတ္လုိျခင္းတည္းဟူေသာ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵ 

ျပည့္လွ်မ္းေနသည္။ သူ႔စိတ္အလ်ဥ္တြင္ ကၽြ န္ေတာ့္မွာ စိတ္ဓာတ္ တည္ၿငိမ္ 

ေအးခ်မ္းမႈရွိၿပီး၊ သူ႔မွာ ထိုအရည္အခ်င္းလိုသည္ဟု ထင္ေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ 

ေရႊတိဂံုေစ တီရင္ျပင္ ၌ လွည့္ပတ္ၾကည္ညဳိေနစဥ္ သူ႔ကုိ ယခင့္ယခင္ကထက္ပို၍ 

ကၽြ န္ေတာ္ ခင္မင္သြားေစေသာ စကားတစ္ခု ကုိ သူေျပာသည္။ သူက 

နည္းနည္းကေလးမွ် ခ်ဳပ္တီးျခင္းမထားဘဲ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္သူ အတူ ရိွေနခ်ိန္တြင္ 

သူ႔မွာ စိတ္တြင္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မႈရသည္ဟုေျပာသည္။ သူသည္ သူ႔ရင္တြင္းမွ 

ခံစားခ်က္ မ်ားကို အကုန္ထုတ္ေျပာတတ္သည္။ သူ႔စိတ္ႏွလုံးတြင္ 

အေျဖရွာေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို လည္း အၿမဲတမ္း ထုတ္ေျပာတတ္သည္။ 

သူ၏စ႐ုိက္လကၡဏာတြင္ ရွိေသာ အျခားတစ္ဖက္ကား သူ ခ် မွတ္ေတာ့မည့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခ်က္ကေလးမွ် ပြင့္မထြက္ေအာင္ 

ႏႈတ္ပိတ္ေနႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးကား အလြန္အေရးႀကီး 

လွေသာ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ မ်ဳိးတည္း။ 
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ေနာက္မ်ားမၾကာမီပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေက်ာင္းသားႏုိင္ငံေရး 

႐ုတ္႐ုတ္ရက္ရက္ထဲတြင္ နက္နက္နဲနဲ    ပါဝင္ လာေလသည္။ သူသည္ 

ေက်ာင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္စတင္၍ တာဝန္ယူလာသည္။ ေနာက္ပိုင္း 

တြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ 

လာသည္။ သမဂၢ၏အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ "အုိးေဝ"မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ 

(စာတည္းမွဴး) အျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။ ကၽြ န္ ေတာ္က လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ 

(စာတည္း)အျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။ ထုိမဂၢဇင္းတြင္ ညဳိျမ (ဦးသိန္း တင္) 

ေရးသားေသာ "ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနသည္"အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးပါလာရာမွ ၁၉၃၆ 

ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေရွ႕တြင္ ဘာျဖစ္လာမည္မသိေသာ ထုိေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာန မွ 

အသံခ်ဲ႕စက္တစ္ခု ေခတၱငွားယူဖို႔စီစဥ္သည္။ အသံခ်ဲ႕စက္ကုိ ရၿပီးေသာအ ခါ 

ကၽြ န္ေတာ္ တို႔သည္ သမဂၢအေဆာက္အအုံသုိ႔ တန္း၍လာခဲ့သည္။ သမဂၢတြင္ 

အေဆာင္ေနေက်ာင္း သား တုိ႔ စုေဝးေရာက္ရွိေနၾကၿပီ။ ေက်ာင္းသားထု 

အစည္းအေဝးသည္ (၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္) ညေနေလးနာရီတြင္ 

စတင္သည္။ အစည္းအေဝးၿပီးဆုံးသည့္အခါ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေက်ာင္း သား 

သပိတ္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္းသပိတ္ႀကီးသည္ ေနာင္အခါတြင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈ အေပၚတြင္ ထူးထူးျခားျခားႀကီး 

အရွိန္ၾသဇာသက္ေရာက္မည့္ သပိတ္ႀကီးပင္တည္း။ 
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""""ငရဲေခြးလြတ္ငရဲေခြးလြတ္ငရဲေခြးလြတ္ငရဲေခြးလြတ္""""ေဆာင္းပါးကိစၥေဆာင္းပါးကိစၥေဆာင္းပါးကိစၥေဆာင္းပါးကိစၥ 

တကၠသုိလ္ပညာေရးေလာကအတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါဝင္လာေအာင္ 

ထုိးသြင္းျခင္းအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူအခ်ဳိ႕က 

အျပစ္တင္ၾကသည္။ သပိတ္သည္ လႈိင္းလံုးႀကီးပမာ အလိုအ ေလ်ာက္ 

ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ေသာ္ သပိတ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ အာဏာပိုင္တို႔ 

အေျခအ ေနကုိ ကုိင္တြယ္ပံု မလိမၼာမႈအေၾကာင္းတရားကမ်ားသည္။ "ငရဲေခြးႀကီး 

လြတ္ေနသည္"ဟူေသာ ေဆာင္းပါး ကိစၥ ကုိ ျပန္ၾကည့္သည့္အခါ 

ထုိေဆာင္းပါး၏အဓိပၸာယ္ကုိ မည္သူမွ် ေရေရရာရာ နားမလည္ ၾက။ 

"ငရဲေခြး"ဆိုသည့္ ဇာတ္ေကာင္မွာ မည္သူ႔ကုိ ရည္ရြယ္သလဲဟူ၍လည္း 

တိတိက်က်မသိၾက။ မသိၾကသည့္ လူမ်ားထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လည္း ပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ့္ကုိယ္ပိုင္အျမင္ ကုိ ေျပာရလွ်င္ ထုိေဆာင္းပါးတြင္ 

သုံးႏႈန္းထားေသာ စကားလုံးမ်ားမွာ အတန္ငယ္ ၾကမ္းသည္။ ထို႔ျပင္ ႀကံဖန္၍ 

ခ်ီးမြန္းရလွ်င္ ခပ္႐ုိင္း႐ုိင္း ရယ္စရာမ်ားပါသည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ေဆာင္းပါး က 

ရည္ရြယ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အဖုိ႔ သူ႔လုပ္ရပ္ကုိ ျပင္သြားႏုိင္ေစမည္ဆိုလွ်င္ 

ဤေဆာင္းပါးသည္ မဂၢဇင္း တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ 

ဤေဆာင္းပါးကုိ ကၽြ န္ေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား တင္ျပေသာ အခါ သူက 

မဂၢဇင္းတြင္ထည့္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးသည္ 

"အုိးေဝ" မဂၢဇင္းထဲ၌ လူႀကဳိက္အမ်ားဆုံး ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ပါသြားၿပီးလွ်င္ ၁၉၃၆ 

ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား သပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ေစေသာ 

အေၾကာင္းအခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 
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တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္တြင္ "အိုးေဝ"မဂၢဇင္းထြက္ၿပီး မၾကာမီ 

ဘာမ်ားျဖစ္မလဲဟူ၍ ထင္ျမင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္ ဆူညံလာသည္။ 

ေဆာင္းပါးက ရည္ၫႊန္းေသာပုဂၢဳိလ္သည္ကား ဟိုလူျဖစ္ႏုိး သည္လူျဖစ္ႏုိး ျဖင့္ 

ေျပာၾက ဆုိၾကသံမ်ားလည္း စံုေနသည္။ ေဆာင္းပါးကိုယ္တိုင္က မည္သုိ႔မွ် 

လက္ညႇဳိးထိုးျခင္းမျပဳ ဘဲ ဆိုခဲ့သည့္ အတုိင္း စကားမ်ားအမ်ဳိးမ်ဳိး 

စံုလင္ေအာင္ေျပာၾကဆုိၾကျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ေဆာင္းပါး က ရည္ၫႊန္းေသာ 

သူကုိ လူသိသြားသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေနရာ ဤအေၾကာင္းကုိ ဆူဆူညံညံေျပာဆုိေန 

ၾကသံ မ်ားသည္ အာဏာပိုင္တုိ႔က မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလိုက္လွ်င္ 

သူ႔အလိုလိုၿငိမ္သြားမည္မွာ ေသခ်ာ ေပသည္။ 

ယင္းသို႔မေနဘဲ ေဆာင္းပါးရွင္ မည္သူျဖစ္သည္ဆုိသည္ကို 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာလွ်င္ေျပာ၊ မေျပာက အေရး ယူမည္ ဟု ထုိအာဏာပိုင္တို႔က 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေဖာ္ခုိင္းသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တိုင္ေဖာ္ ေျပာလိမ့္မည္ 

ဟူေသာ အထင္ႏွင့္ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေဖာ္မေျပာႏုိင္ဟု 

ျငင္းလိုက္ေသာအခါ သပိတ္ေမွာက္ မႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ 

ေက်ာင္းသားတို႔၏အေရးကိစၥမ်ားထဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးဝင္လာရ ျခင္း မွာ 

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႔ လွည့္ပတ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလိုနီကၽြ န္ဘဝတြင္း သုိ႔ ေရာက္ေနရျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ 

အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    စိတ္ပင္ပန္းစိတ္ပင္ပန္းစိတ္ပင္ပန္းစိတ္ပင္ပန္း 

ကၽြ န္ေတာ္ေတြ႕သည္။ ထိုအခ်ိန္က သူ သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး 

တပ္မေတာ္ကုိ ဦးစီးကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ပန္သိမ္းပိုက္မႈကာလရွည္လာၿပီး 
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၁၉၄၄ ခုႏွစ္ထဲသုိ႔ ေရာက္လာခ်ိန္၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အႀကီးအက်ယ္ 

စိတ္ပင္ပန္းလ်က္ရွိသည္။ တစ္ေန႔ေသာ အခါ သူသည္ ကၽြ န္ေတာ့္၏ေရွ႕တြင္ပင္ 

သူ႔လက္ေအာက္ တပ္မွဴးႀကီးအခ်ဳိ႕အား ရယ္စရာသေဘာျဖင့္ ဂ်ပန္ ေတြ 

မေကာင္းပံုအေၾကာင္း စိတ္ထဲရွိသမွ် ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတရား 

ေဟာရမည္ဆိုလွ်င္ အင္း ယားကန္ အတြင္း လူမရွိသည့္ ကၽြ န္းတစ္ကၽြ န္းေပၚသို႔ 

သြား၍ ေျပာရျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေျပာ သည္။ 

ဂ်ပန္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရး၏ႏွစ္ပတ္လည္(၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ 

ရက္)ေန႔တြင္ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ဂ်ဴဗလီခန္းမအတြင္းရွိ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ 

ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သူႏွင့္အတူ ဂ်ပန္လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား၏အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိပတိျဖစ္သူ ေဒါက္တာဘေမာ္အျပင္ အိႏိၵယအမ်ဳိးသား 

တပ္မေတာ္၏ေသနာပတိျဖစ္သူ ဆူဘတ္စ္ခ်ႏၵရာဘို႔စ္တို႔စီ၍ ထုိင္ေနၾကသည္။ 

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးႏွစ္ပတ္လည္ကုိ 

ဂုဏ္ျပဳေျပာဆုိရင္း အိႏိၵယျပည္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ျဖစ္ ေသာ အေနာက္ေျမာက္ 

စစ္မ်က္ႏွာမွ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာခဲ့ျခင္းသည္ စစ္ပရိယာယ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ 

ေၾကာင္း၊ (အဂၤလိပ္ႏွင့္)မဟာမိတ္တို႔ အရွက္တကြဲျဖင့္ ေနာက္သုိ႔ဆက္ေျပး 

ရေအာင္ စစ္ကစားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာဆုိၾကသည္။ ဆူဘတ္စက္လည္း 

သူ၏စစ္တပ္မ်ားက မၾကာမီ အိႏၵိယျပည္ႀကီး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ 

ကယ္တင္ေတာ့မည္ဟူ၍ ေျပာဆိုသည္။ 
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ေျပာ႐ုိးေျပာစဥ္ကုိေျပာ႐ုိးေျပာစဥ္ကုိေျပာ႐ုိးေျပာစဥ္ကုိေျပာ႐ုိးေျပာစဥ္ကုိ    စြန္႔၍စြန္႔၍စြန္႔၍စြန္႔၍ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေျပာရမည့္ အလွည့္ကုိေရာက္ေသာအခါ သူသည္ 

ေျပာ႐ုိးေျပာစဥ္တို႔ကုိ ျဖတ္ခ်လိုက္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရရွိေသာ 

လြတ္လပ္ေရးသည္ အတုအေယာင္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း အားမာန္ျဖင့္ေျပာ သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မည္သည့္ဘက္က  စစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ 

လြတ္လပ္ေရးကုိရရွိမည္သာျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ မၾကာမီပင္ 

ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ တကယ့္ရန္သူ အစစ္ကုိ သိလာလိမ့္မည္ဟု သူက 

ဆုိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ထိုသို႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ ရဲရင့္သတိၱျဖင့္ 

ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေျပာ ခ်လိုက္ေသာ အခါ ပရိသတ္ႀကီးက ေသာင္းေသာင္းညံ 

ၾသဘာလက္ခုတ္တီးၾကေလသည္။ လက္ခုပ္ ၾသဘာသံ စဲသြားလွ်င္ သဲသဲကြဲကြဲ 

ၾကားႏုိင္ေသာ တီးတုိးမွတ္ခ်က္ေျပာၾကသံမ်ားသည္။ တစ္ေလာၿပီး တစ္ေလာ 

ေပၚထြက္လာသည္။ ဗမာႏုိင္ငံလုိအပ္ေနတာ ဒီလုိလူမ်ဳိးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 

ကုိယ့္တိုင္းျပည္ သားတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒါသကို 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာရဲသည့္ သည္လုိလူမ်ဳိး ရွိမွျဖစ္မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း 

ေျပာဆုိေနၾကသံမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ ေရွ႕ဘဝ၏ထူးျခားေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို 

ျမင္ေနရသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးေမာင္းႀကီးမ်ား သည္ အလင္းအား 

အစြမ္းကုန္လင္းလ်က္ (ဇာတ္ခံု)စင္ျမင့္ေပၚသုိ႔ ထိုး၍က်ေနသည္။ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ 

သ႐ုပ္ေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားရွိေနၿပီး သူတို႔အသီးသီး ေျပာခ်င္သည္မ်ားကုိ 

ေျပာေနၾကသည္။ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္း ကုိ စတင္၍ ေျပာလိုက္သည္တြင္ 
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ခန္းမႀကီးထဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏စိတ္အားထက္သန္မႈဓာတ္ႀကီး ကူး သြားသည္။ 

နားေထာင္ေနေသာ ပရိသတ္အား ထိုဓာတ္သည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လႊမ္းမုိးသြားသည္။ 

မီးေမာင္းမ်ား၏ အလင္းေရာင္သည္ ခပ္ေစာေစာက ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ 

မုသားစကား အႂကြားအဝါတို႔ကုိ ထုိးေဖာက္ ပစ္လိုက္ၿပီးလွ်င္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထင္ေနေသာ အမွန္တရားကုိ ထြန္းလင္းေစလ်က္ 

ရွိသည့္ ႏွယ္ပင္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ႏႈတ္ခမ္းမွ သစၥာစကားတို႔သည္ 

အႏၱရာယ္ျပည့္လွ်မ္းေသာ ေရတံခြန္မ်ားသြန္၍ က်လာေနသည့္ႏွယ္ 

အဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚလာေနသည္။ 

ဂ်ပန္စစ္ဘက္ နယ္ဘက္ပုဂၢဳိလ္ႀကီးတုိ႔မွာ ဒုကၡႀကီးေရာက္ေနသည္။ 

အလင္းေရာင္မ်ား၏ အပူဒဏ္ ေၾကာင့္ ရဲရဲနီေနေသာ သူတုိ႔၏မ်က္ႏွာမ်ားေပၚ၌ 

ေခၽြ းသီးေခၽြ းေပါက္မ်ား အျပည့္ျဖစ္ေနသည္။ ခ်ဳပ္တီး ေနရေသာ ေဒါသ၊ အနာေပၚ 

တုတ္က်သလို အခံရခက္ျခင္းတုိ႔သာမက မၾကာမတင္ သူတုိ႔ေတြ႕ရေတာ့ မည့္ 

အေရးနိမ့္ျခင္း၏ ခပ္ေရးေရး အရိပ္အေရာင္တို႔သည္ပင္ ထိုမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ 

ေပၚလြင္ေနသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေအာင္ပြဲရသြားၿပီ။ ျပည္သူလူထုႀကီး၏အသည္းႏွလုံးတြင္ 

သူ၏ပံုရိပ္စြဲထင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီ။ ဤသည္ကား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ 

ဂ်ပန္သိမ္းပိုက္ေရးတပ္မ်ား၏အမွားအယြင္းမ်ားအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ႔တြင္ 

အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ေပတည္း။ 
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သခင္တင္ေမာင္၏အသုဘ၌သခင္တင္ေမာင္၏အသုဘ၌သခင္တင္ေမာင္၏အသုဘ၌သခင္တင္ေမာင္၏အသုဘ၌    မိန္႔ၾကားေသာစကားမ်ားမိန္႔ၾကားေသာစကားမ်ားမိန္႔ၾကားေသာစကားမ်ားမိန္႔ၾကားေသာစကားမ်ား 

အလားတူ မိန႔္ခြန္းမ်ဳိး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနာက္တစ္ခါ မိန္႔ၾကားရန္ 

အခြင့္ႀကံဳျပန္သည္။ ဤအႀကိမ္ကား သာမန္ အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး 

မိန္႔ခြန္းေျပာဖုိ႔ မသင့္ေလ်ာ္လွေသာ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ေနရာတြင္ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိန္အခါမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေလွေလွာ္အသင္း၏ကက္ပတိန္ျဖစ္သူ 

သခင္တင္ေမာင္၏ စ်ာပနာ အခမ္းအနားျဖစ္သည္။ ေနရာမွ ႀကံေတာသုႆန္ဝင္း 

တြင္းမွ ဇရပ္တစ္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း မေျပာမီ အေရွ႕က 

သခင္ဘရင္ႀကီးႏွင့္ သခင္ေက်ာ္စိန္တို႔က မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ ထု႔ိေနာက္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ သခင္တင္ေမာင္ ကြယ္လြန္ရျခင္းမွာ 

ႏုိင္ငံအေပၚ၌မုိး၍တည္ေနေသာ ဖက္ဆစ္ဝါဒ တည္းဟူေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိးႀကီးေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း။  

ယင္းေၾကာင့္ ေဆးဝါးမ်ားရွားပါး၊ ေဆးကုသမႈဌာနမ်ား မျပည့္စံုမႈ 

ျဖစ္ရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၿပီးလွ်င္ ဂ်ပန္၏ သိမ္းပုိက္စိုးမိုးမႈကုိ သြယ္ 

ဝိုက္၍လည္းေကာင္း။ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ အတိအလင္း ေသာ္လည္းေကာင္း 

ျပစ္တင္ေျပာၾကား သြားသည္။ တစ္ခဏေသာ္ အသုဘ႐ူပရိသတ္သည္ သူတုိ႔ 

ေရာက္ေနသည့္ေနရာမွာ အသုဘေနရာျဖစ္ သည္ကုိပင္ ေမ့ေနၾကသည္။ 

ဗိုလ္္ခ်ဳပ္အား ဂ်ပန္မ်ားက လက္စားေခ် ၾကေလမည္လားဟု သူတုိ႔က 

စိုးရိမ္သြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာမွ်မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ကား ယခုေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟူ၍ အမည္ထင္ရွားသည့္ 

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔ ေရာက္လာသည္။ ထုိေန႔မတုိင္မီ 
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ေလးငါးဆယ္ရက္က ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူရွိေနသည္။ ဦးေက်ာ္သိန္း 

လည္း ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ၿမဳိ႕ဘက္သို႔ 

ခရီးထြက္မသြားမီ ႏွစ္ညလည္း အတူေနလိုက္ရသည္။ သူထြက္ခြာသြားသည့္ 

ညေနပုိင္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွေအာင္ (ေျမ တိုင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊ 

ဗိုလ္မင္းေခါင္ (ျပည္ေထာင္စုပါတီအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သူ)ႏွင့္ 

ဦးထြန္းအုံ (ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ ျမဴနီစီပယ္မင္းႀကီး)တို႔လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ 

အိမ္တြင္ရွိေနခဲ့ၾက သည္။ 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ပုံအခ်ိန္သတ္မွတ္ပုံအခ်ိန္သတ္မွတ္ပုံအခ်ိန္သတ္မွတ္ပုံ    မွန္လိုမွန္လိုမွန္လိုမွန္လိုက္ေလက္ေလက္ေလက္ေလ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူသည္ မတ္လအလယ္ေလာက္တြင္ ျပန္ေရာက္လာမည္ဟု 

ကၽြ န္ေတာ့္အားေျပာသြားသည္။ သူ႔အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ မွန္ေလေခ်သည္ 

တကား။ အေၾကာင္းကား ထိုအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ် တို႔သည္ ျပန္ေရာက္ေနၾကၿပီ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္ အနာဂတ္အသစ္ကုိ သူ႔လက္တြင္ 

ကိုင္ေဆာင္ကာ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စာအုပ္ႀကီးသမား ဆုိရွယ္လစ္မဟုတ္။ သူသည္ 

သူ႔ႏုိင္ငံ၏အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ေသာ သူ႔ ေခတ္အလိုအရေပၚေပါက္ေသာ 

ဆုိရွယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ 

တျခားတစ္ဖက္ကုိ လွည့္ျဖားအႏုိင္ယူရန္ ပရိယာယ္ကုိ သုံးတတ္သည္သာ 

ျဖစ္ျငားလည္း အၿမဲသျဖင့္ ကား ပို၍ျမင့္မားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးအတြက္သာ 

သူေရွ႕႐ႈလုပ္ကုိင္သည္။ 
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ကၽြ န္ေတာ့္ အဖုိ႔ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အျမင့္မားဆုံးဂုဏ္ရည္ကုိ ရေအာင္ 

တက္လွမ္းသြားႏုိင္သည့္အခ်ိန္မွာ သူလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခ့ရလုဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ 

ျပည္သူလူထုအား စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာ အက်င့္မ်ားကို ကြင္း ေရွာင္ၾကဖုိ႔ 

သတိေပးသည့္အခ်ိန္ကျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ အေခ်ာင္သမား 

ဝါဒသို႔ လိုက္ ပါခ်င္လြန္းသူမ်ားအား ရည္ၫႊန္းၿပီး ထုိစကားမ်ားကုိ 

သူေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဤေဆာင္းပါးကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္သည့္အေနျဖင့္ 

သူတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ (၁၉၃၃-၃၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း) ကေရးခဲ့ေသာ 

စာအခ်ဳိ႕ထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။ 

"ကၽြ န္ေတာ္သည္ ယင္းသို႔ေသာအရာမ်ားကို ကၽြ န္ေတာ္၏ဘဝခရီး၏ 

အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ လက္ခံပါ သည္။ သစၥာတရားႏွင့္ သီလစင္ၾကယ္ျခင္းတို႔ကုိ 

ရွာေဖြေသာ ဘဝခရီးကုိ ဆိုလုိပါသည္။ ေတြးေတာႀကံ စည္မႈတြင္ ႐ိုးသားျခင္း၊ 

အေျပာႏွင့္အလုပ္တြင္ ႐ုိးသားျခင္းတို႔ကို ကၽြ န္ေတာ္ ရွာႀကံပါသည္" 

"လူအမ်ားႀကီးအဖုိ႔ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အသက္ႀကီးလာသူမ်ားအဖို႔ 

အခြင့္အာဏာတည္းဟူေသာ အိပ္မက္ ဆုိးနတ္ကုိ မစံုမက္ဘဲ မေနႏုိင္ၾက။ 

သူတုိသည္ ေအာက္ေျခအထိႏႈိက္၍ မစဥ္းစားၾက။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သည္ 

ဗုဒၶဘာသာသေဘာအားျဖင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိ မရေသးသည့္အတြက္ 

ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈဆိုင္ ရာ တရားအခ်ဳိ႕ကို လက္ခံရမည္လား မွန္၏။ သုိ႔ေသာ္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္မာန္မပါဘဲ လြတ္လပ္ ကင္းရွင္းေသာနည္းအားျဖင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အနည္းငယ္မွ် စဥ္းစားျခင္းျပဳၾကရေပမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သာလွ်င္ 
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ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ အမွန္(သစၥာ)တရားကုိ ရရိွၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ လူ ငယ္မ်ားအတြင္း၌ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း၌ ကြက္လပ္ႀကီးဟာေနသည္ကို 

ထင္းထင္းႀကီး ျမင္ႏုိင္ေနသည္တကား။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ ရဲေဆးတင္ကာ 

မျပင္ၾကပါလွ်င္ မၾကာမတင္တြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္ ဓာတ္ပိုင္းတြင္ 

ၾသခ်ရေလာက္ေအာင္ ခၽြ တ္ခ်ဳံက်ကုန္ၾကမည္ကို စုိးေၾကာက္မိပါေတာ့သည္" 

"ယခုအခ်ိန္အခါ၌ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တြင္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တရား 

အနည္းအပါး ျဖစ္ေစ လုိေနသည္။ ဘာသာေရး ဒႆနိကတရားျဖစ္ေစ၊ အျခား 

ဒႆနိက တရားျဖစ္ေစ လုိေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ နားလည္ခံယူ ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ 

ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈႀကီးက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အေပၚ သက္ေညာင္းလာေနေစေသာ 

ပ်က္စီးျခင္း ကုိေဆာင္သည့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ ခုခံတြန္းလွန္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

ဒႆနိကတရားကုိ လုိပါ သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ မဟတၱမဂႏၵီႀကီး 

သမုတ္ခဲ့သလို "လိပ္ျပာကေလးေတြ"ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလ တာရွည္ခဲ့ပါၿပီ" 

သခင္လွထြန္း 

Guardian Magazine (August, 1971) ပါ My Recollection of 

Bogyoke Aung San by Tin Aung ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။ 

 

+++++ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးခ့ဲတ့ဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးခ့ဲတ့ဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးခ့ဲတ့ဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးခ့ဲတ့ဲ    အဖုိးေရႊလေရာင္အဖုိးေရႊလေရာင္အဖုိးေရႊလေရာင္အဖုိးေရႊလေရာင္    

ၿမဳိ႕လုလင္သာတဲ့ ကြန္းဆီက၊ တုိ႔သခင္စာဖြဲ႕လို႔ ၫႊန္းလုိက္ရဲ႕၊ 

"ေကသာရယ္... ဒါန႔ဲ လြမ္းၾကေပေရာ့ကြာ" 

ၿမဳိ႕သူႀကီးရယ္လုိ႔၊ တစ္မွ်ဳိ႕ခ်ီးေလာက္ေပရဲ႕၊ တို႔ထီးေနတမွ်ေပပ၊ ေရႊလေရာင္ဗိုလ္ဝင္ခံလုိ႔။ 

ဟိုအရင္တဖန္၊ စစ္အင္ခင္းလုိ႔ရယ္... က်င္းခဲ့ဗ်ဴဟာ၊ 

ဓာတ္ေကာလီအခါမရတာမို႔၊ ျမန္မာမ်ားဘုန္းသမာၻ၊ ႐ႈံးပါေပါ့ ကံတစ္မ်ဳိး။ 

မင္းထက္မွာ၊ ခင္းလက္မသာယာႏွင့္၊ ဗမာ-ဗမာျခင္းေတာင္မွ၊ 

 

အတင္းရန္မူလို႔၊ ရန္သူကို ရန္သူလို႔မမွတ္တဲ့ျပင္၊ ကိုယ့္တပ္ ကိုယ္ျပန္နင္းၾကတဲ့၊ 

ဖ်င္းလွတဲ့ ကျမင္းမေကာင္၊ ဗိုလ္တခ်ဳိ႕ရယ္က၊ ကိုယ့္ဘို႔ အလြတ္႐ံုးေတာ့မ ဟဲ့လို႔၊ 

ေတာင္ကုန္းသာသာယာသာ ျမင္းမဏိစခန္းဆီက၊ တေရွာင္ေရွာင္ ပုန္းကာ မဟဲ့လို႔၊ 

အခင္းသိတဲ့၊ အတြင္းတပည့္ေတြက၊ မင္းအဖိဖမ္းခ်င္ၾကသတဲ့၊ 

အၾကမ္းဘတမ္း၊ မလုပ္ေကာင္းလဲ၊ ဦးေခါင္းျဖတ္ကာ၊ အေသသတ္ရွာၾကသတဲ့၊ 

မေက်နပ္ရွာသူ၊ ေခ်ာင္တပည့္တဘန္းတုိ႔ရဲ႕၊ ေျပရပ္မွာ တေပါင္န႔ဲ လြမ္းၾကေပေရာ့၊ 

ေၾသာ္... ေတာင္သမန္းၿမဳိ႕၊ ေနလႏွစ္ေဆာင္ အညႇဳိးတြင္မွ၊ ေျပျမန္မာ့ေဘာင္၊ 

အစိုးရမူ၍၊ အေခါင္မျမန္း၊ အေမွာင္စမ္းသမုိ႔၊ ေအာင္ပန္းညႇဳိ႕ရရွာတ့ဲ၊ 

"ေအာင္ဆန္းတုိ႔ရဲ႕ ေရႊလေရာင္အဖိုး" 

(သတ္ပံုမူရင္း) 

(ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏သခင္ဋိကာစာအုပ္ နိဂံုးတြင္ ေရးထားသည့္ ေလးခ်ဳိးႀကီး 

ျဖစ္သည္။) 
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၁၉၃၄-၃၅ခုႏွစ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုျပတ္သားစြာ 

တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္ "ဦးမင္းေရာင္၊ ေရႊလေရာင္၊ ဗုိလ္လေရာင္ အေၾကာင္းကုိ" 

အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ေျပးလႊားပုန္းလွ်ဳိးရင္း "ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါ" ျဖင့္ 

ေသသည္။ "လယ္ေဝးကုိဘရီ" ဆုိသူကလည္း မင္းႀကီးဦးမင္းေရာင္ကုိ 

နယ္ခ ဲ်႕အမႈထမ္းဦးပု ဆုိသူက ဖမ္းမိသျဖင့္ လယ္ေဝးအနီးတြင္ ကားစင္တင္၍ 

သတ္သည္ဟုေရးသည္။ ဤသုိ႔ လြဲမွားစြာ ေရးသား ေနၾကသည္ကုိ မဟုတ္မမွန္ပါ 

ေျဖရွင္းသူကား "အညာသားေလး၊ ရန္ကုန္"ဆုိသူျဖစ္သည္။ ထုိ အညာ 

သားေလးဆုိသူသည္ (၁၉၃၅ ခု၊ ဇြန္လထုတ္ သူရိယမဂၢဇင္းတြင္)တစ္ႀကိမ္ 

ထုိ႔ေနာက္ (၁၉၃၅ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ထုတ္ သူရိယမဂၢဇင္းတြင္)တစ္ႀကိမ္ 

ေဆာင္းပါးကုိ (၁၊ ၂)ဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာ မင္းႀကီး ဦးမင္း ေရာင္ အေၾကာင္း ကို 

ေျဖရွင္းေရးသားခဲ့သည္။ 

(ထုိအခါ စာေရးသူ အညာသားေလးသည္ မည္သူျဖစ္သည္ဟု 

စံုစမ္းေသာအခါ ၁၉၃၅ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ျဖစ္ေနသည့္ 

ကုိေအာင္ဆန္း ဆုိသူျဖစ္သည္ဟု သိရေလသည္။ ယခုေဖာ္ျပလိုက္ေသာ 

ေဆာင္းပါး (၁ ႏွင့္ ၂) သည္ ေနာင္ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ျဖစ္လာသူ၏လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အမွတ္တရ ရွိၾကေစရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ 

ရပါသည္။) 

 

+++++ 



 

225225225225    | | | | P a g e     

 

ဤစာကုိေရးသူ ကၽြ န္ေတာ္သည္ မင္းႀကီးဦးမင္းေရာင္၏ေျမးတစ္ဝမ္းကြ ဲ

ေတာ္စပ္ပါသည္။ မင္းႀကီး ဦးမင္းေရာင္တြင္ ဦးမင္းေမာင္ဆုိသူ ညီတစ္ေယာက္ 

ရွိသည္။ ထုိဦးမင္းေမာင္သည္ ျမန္မာမင္းလက္ထက္ တြင္ (ေတာင္တြင္း၊ 

ပင္းနတ္ေမာက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)စသည့္ သံုးၿမဳိ႕ဝန္၊ အခြန္ဝန္၊ ေတာင္ငူနယ္ 

ၿခံဝန္ စသည့္ အမႈေတာ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထမ္းရြက္ခဲ့ရသည္။  

စံုနံ႔သာၿမဳိင္ ရွာပံုေတာ္ကုိေရးေသာ ဆရာေၾကာ့သည္ ကၽြ န္ေတာ့္အဘုိး 

ဦးမင္းေမာင္ထံတြင္ စာေတာ္ ဖတ္အျဖစ္ အမႈထမ္းရေလသည္။ အဂၤလိပတုိ္႔ 

အထက္ျမန္မာျပည္ကုိ သိမ္းယူူေသာအခါ သူပုန္ထႂကြရာတြင္ ၿမဳိ႕လုလင္ၿမဳိ႕သူႀကီး 

ဦးမင္းေရာင္သည္ "ဗိုလ္လေရာင္၊ ေရႊလေရာင္၊ မင္းႀကီးဦးမင္းေရာင္" စ ေသာ 

နာမည္မ်ားျဖင့္ အဂၤလိပ္ကုိ တိုက္ခုိက္ေလသည္။ ေနာက္ပါတပည့္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ 

လွည့္လည္ကာ မၾကာခဏ စစ္တပ္မ်ားကို ဝင္စီးသည္။ ေအာင္ျမင္သည္လည္း 

ရွိသည္။ မေအာင္ျမင္သည္လည္း ရိွသည္။ လယ္ေဝးအနီးသို႔လည္း 

ေရာက္ခ်င္ေရာက္လမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗိုလ္မင္းေရာင္ ေသရပံုကား လယ္ေဝး 

ကုိဘရီေရးသကဲ့သုိ႔ ကားစင္အတင္ခံရျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္နက္အင္အားကလည္း 

မရိွ၊ အစီအမံ၊ အခန္႔အခြဲတြင္လည္း အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ အနည္းငယ္မွ် 

မတူညီေလရကား ဦးမင္းေရာင္စစ္တပ္သည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ကစင့္ကလ်ား 

ျဖစ္ေလသည္။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ေနာက္ပါအနည္းငယ္မွ်ႏွင့္ 

ေျပးလႊား ပုန္းေအာင္းရင္းျဖင့္  နတ္ေမာက္တြင္ စခန္းခ်လ်က္ရွိေသာ စစ္ဗာရီ 

စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးပစ္ခတ္ျခင္းကုိခံရကာ ေခါင္းျဖတ္ယူျခင္းကုိ ခံလိုက္ 
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ရေလသည္။ ဦးမင္းေရာင္ေခါင္းကုိ နတ္ေမာက္စခန္းခ်ရာုသုိ႔ ယူေဆာင္လာကာ 

လူအမ်ား ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ ျပသထားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ၾကားဖးူသည္မွာ 

ဦးမင္းေရာင္သည္ သူ႔ ေနာက္ပါ လူတစ္ေယာက္ ၏ သစၥာေဖာက္မႈေၾကာင့္ 

ဤသုိ႔ေသရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

ဦးမင္းေရာင္၏မ်ဳိး႐ိုးသည္ အမွန္စင္စစ္ ကုန္သည္မ်ဳိးသာျဖစ္၍ 

မင္းမႈထမ္းသူ နည္းပါးေလသည္။ ညီျဖစ္ သူ ဦးမင္းေမာင္ တစ္ေယာက္သာလွ်င္ 

ရာထူးအေတာ္အတန္ျမင့္ကာ မင္းမႈထမ္းျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ဦးမင္း 

ေရာင္၏မိေဒြးေတာ္စပ္သူမွာ နတ္ေမာက္ၿမဳိ႕သူႀကီး ဦးေရႊနီ၏ဇနီး 

မယ္စိုးျဖစ္ေလသည္။ (ဤေနရာတြင္ မိေဒြး ဆုိသူမွာ အေမ၏ညီမကုိ ေခၚဆုိျခင္း 

ျဖစ္ဟန္တူသည္။) ၿမဳိ႕သူႀကီး ဦးေရႊနီ၏အမ်ဳိးအႏြယ္ကား မင္းမႈ မင္းထမ္း 

မ်ားေလသည္။ ဦးေရႊနီ၏ညီ ဦးဘြားဆိုသူမွာ တ႐ုတ္ၿမဳိ႕ဝန္ျဖစ္ေလသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေတာင္စဥ္ဝန္ ဦးဝိုက္ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ခန္းပတ္မင္းႀကီးသည္ 

ဦးေရႊနီ၏အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ သည္။ (ဤသည္ကုိ ရည္ရြယ္၍ ဦးမင္းေရာငကုိ္ 

မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကျခင္းျဖစ္ဟန္တူ သည္။) 

ဦးမင္းေရာင္သည္ ညီျဖစ္သူ ဦးမင္းေမာင္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခ်င္းလုံးဝမတူ။ 

ဦးမင္းေရာင္သည္ စိတ္ဓာတ္ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းသည္။ ဦးမင္းေမာင္ကား 

စိတ္ႏွလုံးထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးည့ံေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ကလည္း 

ဦးမင္းေမာင္ကုိ ခ်စ္ခင္ၾကသည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ မွတ္သားရပါသည္။ 

(ဤအေၾကာင္းေရးရျခင္းမွာ အမွန္ကုိ သိေစလုိ၍ ေရးရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္၏ ဘိုးပင္ေတာ္ေစကာမူ အမွန္အတိုင္း ေရး သားေပးပုိ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။) 
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"၁၉၃၅ ခု၊ ဇြန္လ သူရိယမဂၢဇင္း"မွ 

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား၊ ဝါဆုိလထုတ္ ဆရာတုိ႔မဂၢဇင္းတြင္ "စစ္ကဲ 

ဦးပုေလး"အေၾကာင္းက စုံလင္စြာရွာေဖြ ၍ လယ္ေဝးကုိဘရီ ေရးသားခ်က္ကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္ဖတ္႐ႈရပါ၏။ သုိ႔ဖတ္႐ႈရာတြင္ ကားစင္အတင္ခံရသူမွာ ကြၽန္ေတာ္ ၏ 

အဘိုး ဦးမင္းေရာင္ မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားေလၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ 

ကြၽန္ေတာ္အဘိုုး၏ ႏွမေတာ္သူက ေျပာျပသည္မွာ ဦးမင္းေရာင္ေသဆံုးရသည္မွာ 

ဝမ္းေရာဂါႏွင့္ ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤစကားမွန္သည္ 

မမွန္သည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ေဖာ္ျပလို ပါသည္။ 

ဦးမင္းေရာင္၏ အဆက္အႏြယ္မ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ 

ကြၽန္ေတာ္၏ ေဘးမအရင္း နတ္ေမာက္ျမဳိ႕သူၾကီးကေတာ္ မယ္စုိးႏွင့္ ျမဳိ႕သစ္တြင္ 

ေနထိုင္ေသာ ေဘးမ၏ သမီးႏွင့္သမက္ (နာမည္မ်ား ကို မမွတ္မိေတာ့ပါ) တို႔သာ 

ျဖစ္ပါသည္။ မယ္စုိးကား ဦးမင္းေရာင္၏ "မိေထြး" ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အ သက္ 

အရြယ္မွာ သူႏွင့္ အတူတူပင္ရွိေလာက္္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ မွတ္သားရပါသည္္။ 

ဦးမင္းေရာင္တြင္ ႏွမမ်ားရွိသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း မည္သူမည္ဝါမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္စုံစမ္းျခင္းမရွိေသာ ေၾကာင့္ မသိရပါ။ သို႕ေသာ္ 

အနည္းငယ္ သဲလြန္စေတြ႕ဟန္ကား အဂၤလိပ္တို႔ အထက္ျမန္မာျပည္ကို 

လက္႐ုံးဆန္ထူ၊ လက္နက္ႏုိင္ငံမူသည္တြင္ မၾကည္ျဖဴ၍ ကြၽန္ေတာ္၏အဘိုးသည္ 

ရတတ္သမွ်ေသာ ဗုိလ္ပါ အလံုးအရင္းေနာက္ပါ တို႔ႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႕ကို 

ခုခံတိုက္ခုိက္စဥ္ အဘိုး၏ႏွမတစ္ဦးသည္ အဂၤလိပ္ တို႕ကိုေၾကာက္လန္႕၍ 

ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႕ထြက္ေျပးရင္း ထိုတြင္ပင္အိမ္ေထာင္က်ရာ သား 
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တစ္ေယာက္ ရေလသည္။ ထိုသားသည္ (နယူးဘားမား၊ အယ္ဒီတာေဟာင္း 

၊ဦးဘလႈိင္ဟု သိရပါ ေၾကာင္း) မွန္သည္ မွားသည္ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ 

ဦးဘလႈိင္သာ ေျဖရန္ရွိပါသည္။ 

ဦးမင္းေရာင္အား စစ္ဗာရီတပ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္ေခါင္းျဖတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း 

နတ္ေမာက္သို႕ သတင္း ေရာက္ေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္၏ အဘိုးအရင္း 

ဦးမင္းေမာင္ႏွင့္အျခားေသာ ဦးမင္းေရာင္ကို သိသူမ်ားပါ (ယခုတိုင္ 

နတ္ေမာက္တြင္ရွိၾကေသးသည္) သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကေသာအခါ ဦးမင္းေရာင္ 

မ်က္ႏွာတြင္ ရွိေသာ "မွ႔ဲ" မွာေနရာအနည္းငယ္ ေရြ႕ေနသည္ဟု 

သြားၾကည့္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ လူသည္ အ သက္ရွင္ေနစဥ္ႏွင့္ 

ေသသြားစဥ္တြင္ အနည္းငယ္႐ုပ္ေျပာင္းတတ္သည္ကုိ သတိမူရာသည္။ ထို႕ျပင္ 

ဦးမင္းေရာင္ ၏ လည္ပင္းမွာလည္း တုိေနရသည္မွာ လည္ပင္းကို အရင္းမွကပ္ကာ 

ေခါင္းကိုျဖတ္ယူလာ ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ဟု စဥ္းစားရပါမည္။ 

သြားၾကည့္ၾကသူအားလုံး ကမူ ဗိုလ္လေရာင္ေခါင္းအစစ္အမွန္ပါပဲဟု 

ေနာက္ဆုံးမွာ ဝန္ခံၾကသည္။ ကၽြ န္ေတာ္၏ အဘုိးအရင္းကပင္လွ်င္ 

သူ၏ေယာကၡမ မယ္စိုးအား "မယ္စိုး... ဗိုလ္လေရာင္ေခါင္းေတာ့ အမွန္ပဲ၊ 

ဆြမ္းသြတ္ခ်င္သြတ္ၾကေပေရာ့"ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ 

ကၽြ န္ေတာ္၏ေဘးမႏွင့္ အဘြား တုို႔မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္မသိ ထုိသို႔ေျပာသည္ကုိ 

မယုံၾကည္ၾကေၾကာင္းဟု ကၽြ န္ေတာ္ မွတ္သားဖူးသည္။ ဤတြင္ စဥ္းစားရန္ပင္။ 

သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားက ဒိ႒သက္ေသ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ဟုတ္ပါသည္ ဟု 

ဆုိခ်က္ ကုိ မယုံၾကည္ဟု လက္မခံဘဲေနသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာပင္။ 
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သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားမွာ ဦးမင္းေရာင္ ရွိစဥ္တြင္ ရင္းႏွီးစြာ 

သိရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရာသည္။ 

မယုံၾကည္သူမ်ား၏အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာေဖြေသာ္ ျမန္မာမ်ားသည္ 

မယုံတတ္ေသာ သေဘာအလုိမွ တစ္ပါး အျခားကုိမျမင္ေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ 

သာယာဝတီ ပဠဳန္ေခါင္းေဆာင္ ဆရာစံကုိမိ၍ သူ၏ဓာတ္ပံုကုိ သတင္းစာ 

မ်ားတြင္ မိၿပီဟု ေၾကာ္ျငာလိုက္ေသာအခါ ငယ္စဥ္က ပုံတူေရးထားသည့္ပံုဟု 

မယုံမၾကည္ ၾကေခ်။ ယခုလည္း ဦးမင္းေရာင္၏ႏွမေတာ္သူက ဝမ္းေရာဂါျဖင့္ 

ေသဆုံးသည္ဆုိသည္မွာ အမ်ားေျပာ ခ်က္ကို ၾကား၍ 

တစ္ဆင့္ခံေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ဦးမင္းေမာင္ကုိ ႏွစ္ၿမဳိ႕ဝန္ျဖစ္သည္ဟု 

ေျပာခ်င္ၾက သည္။ ဦးမင္းေမာင္ သုံးၿမဳိ႕ဝန္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း မသိၾက။ 

မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ ဦးမင္းေမာင္၏သမီးႀကီး ခင္ခင္ႀကီး၊ (ခင္ခင္ေလးဆိုေသာ 

သမီးအငယ္က ကြယ္လြန္သြားၿပီ)ႏွင့္ ေမြးခ်င္းမ်ားကိုလည္း မစုံစမ္း ၾက၊ မိမိ 

ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္မွလည္း မည္သည့္ေနရာကိုမွ်မသြား။ 

ယခု ဦးမင္းေမာင္ ကြယ္လြန္သြားသည္မွာ တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ 

ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဦးမင္းေရာင္၏ မိခင္ မယ္ခဲ က ဆယ္ႏြယ္ေသာအမ်ဳိးမ်ားမွာ 

ၿမဳိ႕သစ္အပုိင္ ကိုင္းရြာတြင္ရွိေလသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ကုိ ေထာက္ထား လွ်င္ 

ဦးမင္းေရာင္မွာ ေခါင္းျဖတ္ခံရသည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ေရးခဲ့သည္မွာ အမွနဟု္ ယူဆ 

ထိုက္ ပါေၾကာင္း။ ကၽြ န္ေတာ္က ေရးသည္ျဖစ္၍ မွန္သည္ဟု မဆုိလိုပါ။ 

အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကုိ ၾကည့္၍ ဤသုိ႔ေရးရျခင္းျဖစ္၏။ 
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ဦးမင္းေရာင္ ကား စိတ္ထက္ျမက္၏။ ရြပ္ရြပ္ခၽြ ံခၽြ ံလုပ္တတ္၏။ 

ရက္စက္၏။ ညီျဖစ္သူ ဦးမင္းေမာင္ကား စိတ္ႏွလုံး ႏူးည့ံ၏။ အႏုပညာကုိ 

ဝါသနာပါ၏။ ေစာင္းတီးေတာ္၏။ သီခ်င္းအဆိုေကာင္း၏။ တစ္ခါ၌ ၾကက္သား 

စားခ်င္သည္ဟု အစ္ကုိျဖစ္သူ ဦးမင္းေရာင္က ညီကုိ ၾကက္သတ္ခုိင္းသည္။ ညီက 

မသတ္ ျဖတ္ဝံ့ ဟုျငင္းလွ်င္ ဦးမင္းေရာင္သည္ ၾကက္ကို ကိုယ္တိုင္သတ္၍ 

ခ်က္ျပဳတ္စား၏။ ညီျဖစ္သူကုိ လုံးဝ မေကၽြ း၊ ေခြးေတြကို ေကၽြ းပစ္၏။ 

သူတို႔၏အဘြား မယ္ခဲ၏မယ္ေတာ္ႀကီး ပ်ံစ်ာပနတြင္ ဦးမင္းေမာင္တ ပည့္က 

တစ္ဖက္၊ ဦးမင္းေရာင္၏တပည့္က တစ္ဖက္၊ လက္ေဝွ႕သတ္ေစေသာအခါ 

ညီျဖစ္သူ၏တပည့္ က ႏိုင္ေလ သျဖင့္ ဦးမင္းေမာင္က ပဝါတစ္ပိုင္ ဆုခ်လွ်င္ 

ဦးမင္းေရာင္သည္ သူ၏တပည့္က ႐ႈံးေသာ္ လည္း ပုဆုိး တစ္ထည္ 

ဆုခ်လိုက္သည္ဟူ၏။ 

ဦးမင္းေရာင္ ၏ တပည့္မ်ားမွာ မုိက္ေပ့ဟူေသာ လူမ်ားသာျဖစ္ၾက၏။ 

သူ၏တပည့္ ေမာင္တုတ္ဆိုသူမွာ ဇာတ္ပြဲမ်ားတြင္ လူျပက္လက္စြဲမ်ားက 

ျပက္လုံးထုတ္လိုက္လွ်င္ အျခားသူမ်ား ရယ္ေမာၿပီးေသာအခါမွ သူ 

တစ္ေယာက္တည္း အသံျဖင့္ က်ယ္ေလာင္ရွည္ၾကာစြာ ရြဲ႕၍ ရယ္ေမာတတ္ေလရာ 

ဦးမင္းေရာင္မွာ အလြန္ သေဘာက်၍ ထုိသို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္း 

ဆုအၿမဲေပးေသာဟူ၏။ အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္တိုက္ခုိက္၍ ေျပးလိုက္ 

ေရွာင္လိုက္ျဖစ္ေနလွ်င္ ညီျဖစ္သူက လက္နက္ခ်ပါရန္ အတန္တန္ေျပာဆုိ၍ 

စာေရးပုိ႔ပါေသာ္ လည္း နားမေထာင္ေပ။  
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သူ၏တပ္ထဲတြင္ စားေတာ္ကဲ စာေတာ္ဖတ္စသည္ျဖင့္ 

အမႈထမ္္းသူမ်ားအား ကၽြ န္ေတာ္ ဆယ္ႏွစ္ အရြယ္ ေလာက္က 

ျမင္ခဲ့ၾကားခဲ့ရသည္။ တစ္ခါက သူ၏တပည့္ အဘုိးႀကီးတစ္ဦးကုိ စာေရးဆရာ 

ေဇယ်က ေတြ႕ဖူးခဲ့ ၍ စံုနံ႔သာၿမဳိင္ ဆရာေၾကာ့ေရး ဘုိးေတာ္ဘြဲ႕ပါ 

ေရးသားခ်က္ကုိ ဖတ္ဖူး ခဲ့ပါ၏။ ဦးမင္းေရာင္မွာ ရြတ္ပင္ ရြတ္ေသာ္လည္း 

လူႀကီးသူမမ်ားကို အထူး႐ိုေသကုိင္း႐ႈိင္းတတ္ေလ သည္။ ဦးမင္းေမာင္ သည္ 

လည္း ထုိအတိုင္းပင္။ 

အညာသားေလး ရန္ကုန္။ 

"၁၉၃၅ ခု ၾသဂုတ္လ သူရိယမဂၢဇင္း" 

ၾကည္ဦး 
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သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္    သူ႔ကဗ်ာသူ႔ကဗ်ာသူ႔ကဗ်ာသူ႔ကဗ်ာ    သူ႔နိမိတ္သူ႔နိမိတ္သူ႔နိမိတ္သူ႔နိမိတ္    

 

၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္လထုတ္ စစ္ျပန္မဂၢဇင္းတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိ သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္ေသာ္က က 

ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း ၏ကဗ်ာမွ William Ernest Henley 

ေရးသားသည့္ အဂၤလိပ္ကဗ်ာ Invictus ကုိ မီွျငမ္းျပဳ၍ ေရးသား ေၾကာင္းကိုလည္း 

တင္ျပထားပါသည္။ ဤကဗ်ာကုိ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၃၆ခုႏွစ္ 

အိုးေဝမဂၢဇင္း အတြဲ၆၊ အမွတ္၁၊ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေရးသားထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။  

ကဗ်ာ၏အမည္မွာ "အႏုိင္မခံ" ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါက 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အုိးေဝမဂၢဇင္းတာဝန္ခံ အယ္ဒီတာျဖစ္သျဖင့္ ေခါင္း 

ႀကီးပိုင္းကို သခင္ေအာင္ဆန္းပင္ ေရးမည္ထင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထို ေခတ္အခါက 
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မသိနားမလည္သူ မ်ားကမူ ယင္းကဗ်ာကုိ သခင္ေအာင္ဆန္းမေရး၊ အစကနဦး 

ေရးသားသူ မွာ ကဗ်ာဆရာ ပါေမာကၡႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 

နာမည္ႀကီး သတင္းစာ ဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေကာင္း 

ယုံမွားသံသယရွိေနၾကေၾကာင္း၊ ေမာင္ေသာ္ကက သူ၏ အထင္မွာမူ 

ယင္းကဗ်ာကုိ သခင္ ေဆာင္ဆန္းပင္ေရးမည္ဟူ၍ တထစ္ခ်ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းႏွင့္ 

သူ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ တင္ျပထားပါသည္။ 

ငါ့အတြက္ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ သုဂတိဘုံကို သြားရသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ 

က်ယ္ဝန္းလွသည့္ ဒုဂတိဘံုသို႔ သြားရသည္ပင္ျဖစ္ေစ ငါသည္ ဂ႐ုမစုိက္။ ငါ့အေပၚ 

အျပစ္အနာအဆာပုဒ္ထီး ပုဒ္မေတြလည္း ငါမမႈ။ ဤကမာၻႀကီး၌ နယ္ခ ဲ်႕တို႔သည္ 

ေလာဘေဒါသေမာဟတို႔ျဖင့္ မင္းမူေန၏။ ဤေလာဘေဒါသတို႔ကင္းရာ 

ကုန္ရာျဖစ္ေသာ အျခားမဲ့၌ကား ငါ့အား နားေနစရာေသျခင္းတ၇ားသည့္ 

ငံ့လင့္လ်က္ရွိေန၏။ 

ယင္းကဗ်ာကုိ သခင္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ေရးသားေၾကာင္းကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္ ရဲရဲႀကီးေထာက္ခံ တင္ျပလုိပါသည္။  

ဤသုိ႔တင္ျပရာ၌ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ထိုအခ်ိန္အခါက 

ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံၾကရလ်က္ စာေပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ကုိလည္း 

တင္ျပလုိပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ၁၉၃၀/၃၁ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ 

ေကာလိပ္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းမွာမူ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ 

တကၠသုိလ္ သို႔ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ကုိ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ 

ဆြတ္ခူးပါ သည္။ ကၽြ န္ေတာ္ က ၁၉၃၇ တြင္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကုိ ဆြတ္ခူးပါသည္။ 
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သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ စာေမးပြဲ ေအာင္ၾကစဥ္အခါက 

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ဝိဇၨာတန္းေအာင္စာရင္း ထြက္ေပၚလာ ပါသည္။  

ယင္းေအာင္စာရင္းလည္း ယခုတိုင္ ကၽြ န္ေတာ့္ထံတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအသင္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးသည့္ 

အားေလ်ာ္စြာ ၁၉၃၃-၃၄ခုႏွစ္တြင္ေက်ာင္းသား မ်ား သမဂၢအသင္း ၏ 

အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထုိႏွစ္က ကၽြ န္ေတာ္ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ရေသာ တာဝန္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အသင္းမဂၢဇင္းဟူ၍ပင္ 

႐ုိး႐ိုးေခၚေနပါေသးသည္။ ၁၉၃၅-၃၆ ခုႏွစ္ သခင္ေအာင္ဆန္း သမဂၢ မဂၢဇင္း 

တာဝန္ခံအယ္ဒီတာျဖစ္လာသည့္အခါမွသာ ယင္းမဂၢဇင္းကုိ "အုိးေဝမဂၢဇင္း" ဟူ၍ 

အမည္ေျပာင္းလာပါသည္။ သမဂၢအသင္း မဂၢဇင္းစတင္ထုတ္ေဝသည့္ႏွစ္မွာ 

၁၉၃၀-၃၁ ခုႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ 

တာဝန္ယူစဥ္မဂၢဇင္းမွာ အတြဲ ၆၊ အမွတ္ ၁ သုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။  

သမဂၢအသင္း၏အမႈေဆာင္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ဓာတ္ပံု႐ုိက္၍ အသင္း 

အေဆာက္အအုံနံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားရာ ၌ ကၽြ န္ေတာ္ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ 

တာဝန္ယူစဥ္အခါက ဓာတ္ပံုတစ္ ခုလည္း ထုိအခါက ရွိေန ပါသည္။  ထိုအခါက 

သမဂၢအသင္း၏ဥကၠ႒မွာ ဦးသိန္းေမာင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပ ေဒတန္းတက္ေနသူျဖစ္ၿပီး 

သူ႔ကုိ "ကုလားမသိန္းေမာင္"ဟူ၍ ေခၚၾကပါသည္။ ထုိဓာတ္ပံုတစ္ခုကုိ ကၽြ န္ 

ေတာ့္ထံ သိမ္းဆည္း ထားခဲ့ဖူးရာ ကၽြ န္ေတာ္၏ပံုမွာ ေနာက္ဆုံးတန္းညာဘက္က 

လက္ေနာက္ပစ္လ်က္ ရွိေနၿပီး ေအာက္ေျခ တြင္ "ကုိခ်မ္းျမ 
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(မဂၢဇင္းတာဝန္ခံ)"ဟူ၍ စာတန္းထုိးထားပါသည္။ ထုိအခါက ကုိ ညဳိျမလည္း 

အမႈေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  

ယခုအခါ ယင္းဓာတ္ပံုတစ္ခုသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား 

စာၾကည့္တုိက္တြင္ ရိွေနလိမ့္ဦးမည္ ထင္ပါသည္။ ၁၉၃၅-၃၆ ခုႏွစ္တြင္ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ မဂၢဇင္းတာဝန္ခံအယ္ဒီတာျဖစ္လာၿပီး ၁၉၃၆-၃၇ 

ခုႏွစ္တြင္ ကုိညဳိျမက မဂၢဇင္းတာဝန္ခံအျဖစ္ ဆက္ လက္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ ၁၉၃၅-၃၆ ခုႏွစ္ အုိးေဝမဂၢဇင္းတာဝန္ခံျဖစ္လာစဥ္ 

ယင္းမဂၢဇင္း၏ ေခါင္းႀကီးပုိင္းတြင္ "အႏုိင္မခံ"ကဗ်ာကုိ ေရးသားထည့္သြင္း 

ပါသည္။ ဤဘာသာျပန္က ဗ်ာကုိ သူကုိယ္တုိင္ ဘာသာျပန္ 

ေရးသားေၾကာင္းကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္ ကုိယ္တိုင္သိပပါသည္။ ကၽြ န္ ေတာ္သည္ 

သမဂၢအသင္းသို႔ အားလပ္သည့္အခ်ိန္တုိင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ပါသည္။ 

ထုိအခ်ိန္အခါ က ၁၉၃၆ ခု၊ ဇြန္လ တြင္ ကၽြ န္ေတာ္မွာ ျမန္မာစာဌာနတြင္ 

အခ်ိန္ဝက္နည္းျပဆရာအျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းခံ ရၿပီး မဟာဝိဇၨာတန္း ကုိ 

တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ အခါျဖစ္ပါသည္။ သမဂၢသို႔ေရာက္လာသည့္အ 

ခါတိုင္း သခင္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေတြ႕ၾကပါသည္။ 

တစ္ေန႔ေသာ္ သခင္ေအာင္ဆန္းက ကုိခ်မ္းျမ၊ ကပၸတိန္ေအာက္ဖ္သည္ 

ဆုိးလ္ (Captation of the Soul) ကုိ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုျပန္မလဲဟု ေမးပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္က ေပါရာဏစကားမွာေတာ့ ကပၸတိန္ဆုိ တ့ဲ ေဝါဟာရမ်ဳိး ကို 

ထမုန္သူႀကီးဟူ၍ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မာလိန္မွဴးဆုိရင္ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မည္ထင္ 

တယ္ဟူ၍ ျပန္ေျဖလိုက္ပါသည္။ ဤေဝါဟာရကုိလည္း သခင္ေအာင္ဆန္းက 
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သေဘာမက်သူပါ။ မႀကဳိက္ေသး ဘူးဗ်ာ၊ လူတိုင္းနားလည္ႏုိင္မွ 

ေကာင္းမွာဟူ၍ေျပာၿပီး သူ၏မွတ္စုအၾကမ္းစာအုပ္ထဲတြင္ ယင္းကဗ်ာ 

ဘာသာျပန္ကုိ ေရးျခစ္လိုက္၊ ဖ်က္လုိက္လုပ္ေနသည္ကိုပင္ ေတြ႕ရပါသည္။ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ သြားေလရာ၌ စာအုပ္တစ္အုပ္ သူ၏လက္ထဲတြင္ 

ပါလာတတ္ပါသည္။  

ထိုအခါက သူ၏လက္ထဲတြင္ လက္ေရြးစင္ အဂၤလိပ္ကဗ်ာ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (Selected Poems) တစ္အုပ္ရွိေနပါ သည္။ အႏိုင္မခံကဗ်ာ 

ကုိေအာင္ဆန္းေရးသားရာ၌ အိုးေဝမဂၢဇင္းေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ သူ၏ နာမည္မပါ 

ေၾကာင္းမွာ အဆန္းမဟုတ္ပါ။ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ေရးသားသူ၏အမည္မွာ 

မဂၢဇင္းတို႔၏ ထုံးတမ္း စဥ္လာ အရ ပါေလ့ပါထမရွိၾကပါ။ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကုိ 

တာဝန္ခံအယ္ဒီတာမ်ားကသာလွ်င္ ေရးသားၾကရ စၿမဲျဖစ္ပါ သည္။ 

အျခားကဗ်ာတစ္ပုဒ္စ ႏွစ္ပုဒ္စကုိလည္း သခင္ေအာင္ဆန္းေရးဖူးသည္ကုိ 

သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏အမည္ကုိ မေတြ႕ရပါ။ 

"က်ဳပ္တုိ႔က ေရးမည့္ေရးရင္လည္း နာမည္ရင္းသာထည့္မယ္၊ 

ကေလာင္အမည္ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မသုံးဘူးဗ်"ဟူ၍ သူေျပာတတ္သည္ 

ကုိလည္း ၾကားသိရဖူးပါသည္။ တခ်ဳိ႕စာေပ သုေတသီမ်ားက ဆုိ ၾကသည္။ 

"ကိုေအာင္ဆန္း ကဗ်ာေတြဟာ အလြန္တက္ႂကြတဲ့ တိုက္ပြဲဝင္ကဗ်ာေတြျဖစ္လို႔ 

သူ႔နာမည္ ကို မထည့္ဘူး၊ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္ေနစဥ္ ဆုံးခန္းတုိင္မေရာက္မီ 

အဖမ္းအဆီးမခံသင့္ေသးဘူးလို႔ သူ ယူဆတယ္ ထင္တယ္တ့ဲ" 
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ကဗ်ာဟူသည္ တစ္ပုဒ္တေလသာ ေရးဖြဲ႕ေစကာမူ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ 

ကဗ်ာျဖစ္ပါက တစ္ပုဒ္တည္း ႏငွ့္လည္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ရဖူးပါသည္။ ေရွးအခါက 

ရကန္ဆရာဦးတုိး၊ ဧခ်င္းဆရာဦးေဖ်ာ္တို႔သည္ ဤအ တုိင္းပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဤကဗ်ာကို သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ W.E.Henley ၏ Invictus ကဗ်ာမွတစ္ ဆင့္ 

ဘာသာျပန္၍ ေရးဖြဲ႕ထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ကုိယ္ပိုင္ဉာဏ္မဟုတ္ဟူ၍ 

တခ်ဳိ႕ဆိုခ်င္ဆုိ ၾကလိမ့္မည္။ ကဗ်ာဆရာကုိ ဤသုိ႔ အျပစ္မတင္ထိုက္၊ 

ေရွးအခါက ရွင္မဟာသီလဝံသ၊ ရွင္မဟာရ႒ သာရ တုိ႔သည္လည္း ဘုရားေဟာ 

ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္လာ ဝတၳဳ၊ အဌကထာဋီကာမ်ားမွ ဘာသာ ျပန္ဆုိၿပီး 

ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ တီထြင္ေရးသားၾကသည္ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ယခု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ကဗ်ာကုိ ဖတ္႐ႈပါလွ်င္ 

အလြန္္ေလးနက္ေျပာင္ေျမာက္ ေသာ အဖြဲ႕အႏြဲ႕၊ ရဲေသြးရဲမာန္စိတ္ဓာတ္ကို 

ေသြးသြင္းေသးေသာ စကားလံုးမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာျပန္ဆုိပံုမ်ားသည္လည္း အလြန္ေလးနက္ေပၚလြင္ 

လွသည္။ ျမန္မာ ဆန္ေသာ ေဝါဟာရမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး အကြက္က်က် 

သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ထားသုိသုံးစြဲတတ္သည္မွာ မ်ား စြာ ခ်ီးမြမ္း ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရွးအခါ လူႀကီးမ်ားေျပာဆုိၾကရာ၌ ကေလး၊ သူ႐ူး၊ သဘင္သည္၊ 

ကဗ်ာဆရာတုိ႔မည္သည္ သူတု႔ိေျပာ ဆုိဖြဲ႕ႏြဲ႕ ေသာ စကားမ်ား၌ 

အတိတ္တေဘာင္မ်ားပါလာတ္သည္။ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားလည္း ပါလာ 

တတ္သည္ ဟု ဆုိၾကပါသည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္ေတာ္အခါက 

စိႏၱေက်ာ္သူဟူေသာ ကဗ်ာ ဆရာႀကီး တစ္ဦးသည္ သူေရးေလသမွ် 
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ကဗ်ာရတုမ်ား၌ အတိတ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ပါလာတတ္သည္ကုိ ေတြ႕ၾကရသည္ 

ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔အတူ ယခု သခင္ေအာင္ဆန္း၏ကဗ်ာ၌လည္း သူကုိယ္တုိင္ 

ဖတ္ထားေသာ နိမိတ္ေရွ႕ေျပးမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ၾက ရပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ကဗ်ာကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဖတ္ၾကည့္ၾက 

ပါစုိ႔။ 

INVICTUSINVICTUSINVICTUSINVICTUS    

ငါ့အား ဖံုးလႊမ္းထားေသာ လကြယ္သန္းေခါင္၊ ဤေမွာင္မုိက္တြင္းမွေန၍ 

အႏုိင္မခံ အ႐ႈံးမေပးတတ္ေသာ ငါ၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ဖန္ဆင္းေပးသည့္ 

နတ္သိၾကားတို႔အား ငါေက်းဇူးတင္၏။ 

Out of the Night that covers me, black as the pit from pole to 

pole. I think what ever Gods may be for My unconquerable soul. 

ေလာကဓံ တရားတုိ႔၏ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လက္ဆုပ္တြင္းသုိ႔ 

က်ေရာက္ေနရျငားေသာ္လည္း ငါကား မတုန္လႈပ္၊ မငုိေႂကြး၊ ကံတရား၏ 

႐ုိက္ပုတ္ျခင္းဒဏ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ငါ၏ဦးေခါင္းသည္ ေသြးသံတုိ႔ ျဖင့္ ရဲရဲနီ၏။ 

ၫႊတ္ကား မၫႊတ္။ 

In the fell clutch of circumatance I have not winced nor cried 

aloud. Under the bludgeoniñG of chance My head is bloody, but 

unbowed. Beyond the place of wrath and tears, Loom but the horror of 

the shade. 
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ဤေလာဘေဒါသတုိ႔ ႀကီးစိုးရာဌာန၏ အျခားမဲ့၌ကား ေသျခင္းတရား 

သည္ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ရာ ငံ့လင့္လ်က္ ရိွ၏။ သို႔ေသာ္ ငါ့အား မတုန္လႈပ္သည္ 

ကုိသာ ေတြ႕ရအ့ံ။ ေနာင္ကုိလည္း ဘယ္ေတာ့မွ မေၾကာက္သည္ကိုသာ 

ေတြ႕ရအ့ံ။ 

And yet the menace of the years finds and shall find me 

unafraid. 

သုဂတိသို႔ သြားရာတံခါးဝသည္ မည္မွ်က်ဥ္းေျမာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ 

ယမမင္း၏ ေခြးေရပရပုိက္၌ ငါ့အျပစ္ တို႔ကုိ မည္မွ်ပင္မ်ားစြာ မွတ္သားထားသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ ငါကား ဂ႐ုမျပဳ။ 

It matters not how strait the gate, how charged with 

punishments in the scroll. 

ငါသာလွ်င္ ငါ့ကံ၏အရွင္သခင္ျဖစ္၍ ငါသာလွ်င္ ငါ့စိတ္၏ အႀကီးအကဲ 

ျဖစ္သတည္း။ 

I am the moster of my fate. I am the captain of my soul. 

အထက္ပါကဗ်ာ၌ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းမွသည္ 

ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းတိုင္ေအာင္ တူးထားေသာ တြင္းက်ဥ္းတစ္ခုကုိ သူ႔အျမင္၌ 

ခံစားမိသည္။ ကမာၻလုံးႀကီးတစ္ခုကုိ ေရွ႕၌ထားၾကည့္ပါလွ်င္ အေပၚ 

ေျမာက္ဝင္႐ုိးစြန္းမွ ေအာက္ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းအထိ တူးေဖာ္ထားေသာ က်င္းတစ္ခု 

ကုိ သူျမင္ သည္။ အခ်ိန္ ကာလမူ မိုက္ေမွာင္ေနေသာ လကြယ္ သန္းေခါင္အခါ 
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ျဖစ္သည္။ သို႔ျငားေသာ္လည္း သူသည္ မေၾကာက္၊ ဤမေၾကာက္စိတ္ကို 

ဖန္ဆင္းေပးသည့္ နတ္သိၾကားမ်ားကုိ သူေက်းဇူးဆိုမိသည္။  

ဤေနရာ၌ (Great men think alike)ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားပံုတစ္ခုကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္သတိရမိသည္။ ပညာရွိႀကီး မ်ား၏ေတြးဆပံုသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 

တူၾကသည္။ ဦးပုည၏ "ေလွခံ အလွဴခံေမတၱာစာတြင္ ဥမင္တြင္း၌ 

က်င္းခုနစ္ေတာင္ နက္ေအာင္တူး၍ လကြယ္ေန႔တြင္ မုိက္ေငြ႕လူလူ၊ ဖြားေတာ္မူ 

သည္။ ငၾကဴ"ဟူ၍ ေရးသားထားဖူးပါသည္။ 

ကဗ်ာ၏ဒုတိယအပုိဒ္ "In this fell clutch"ကုိ ဘာသာျပန္၍ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ပံုမွာ 

ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ညီၫြတ္တိက်လွသည္။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ 

လက္ဆုပ္တြင္းဟူ၍ ဘာသာျပန္ပုံမွာ မ်ားစြာဆီေလ်ာ္ သည္။ Circumstance ကုိ 

သူသည္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ဘုံဘဝကုိဆုိလုိေပသည္။ ဤစကားလုံးကိုပင္ 

"ေလာကဓံတရား၏" ဟူ၍ ျပန္ဆုိလိုက္ပံုမွာ ျမန္မာတုိ႔၏လက္သုံးစကား "ရွင္၊ 

ေသ၊ ျဖစ္၊ ပ်က္၊ ရ၊ ကန္၊ ဆံ၊ ကဲ၊ ပူဆင္းရဲ"၏သေဘာကုိ ေလးနက္စြာ 

သူတင္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

"Bludgeoning of chance"ကို သူျပန္ဆုိလိုက္ပံုက ကံတရား၏ 

႐ုိက္ပုတ္ျခင္းအနက္ကို သူတုိတုိတုတ္ တုတ္ျဖင့္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမွန္စင္စစ္ Bludgeoning ဟူသည္မွာ ပုလိပ္တို႔ကုိင္စြဲေသာ နံပါတ္ တုတ္ျဖင့္ 

႐ုိက္ျခင္းကုိ ကဗ်ာက ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Chance ဟူသည္မွာ 

အခြင့္အေရးတိုက္ဆိုင္ျခင္းကုိ သူဆိုလုိေပသည္။ အေၾကာင္းတစ္ခု၏ 

တိုက္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ ငါ့အား နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ ႐ုိက္ျခင္းခံရ သည္ ျဖစ္၍ 
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ငါ၏ေခါင္းသည္ ေသြးခ်င္းခ်င္း နီရဲေန၏။ ငါ့ကားဦးေခါင္းကုိ မၫႊတ္၊  မငုံ႔ဟူ၍ 

သူဆုိလိုေပ သည္။ 

ဤစကားကုိေထာက္လွ်င္ သူသည္ ေနာက္မ်ားမၾကာမီ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 

အေၾကာင္း နိမိတ္မ်ားကုိ သူ ျမင္ထားေလသေလာမသိ။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ 

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရနံေျမ၌ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိဘ ဟိန္း၊ 

ကုိဘေဆြတို႔အားာ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေလမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြင္းဝႏ္႐ံုး ကုိ ဝုိင္း၍ ဆႏၵျပၾကရာတြင္ ေက်ာင္းသား ၃၀ ခန္႔ 

ေသြးေျမက်ရသည္။ ပုလိပ္တုိ႔၏နံပါတ္တုတ္ဒဏ္ ေၾကာင့္ ေသြးခ်င္းခ်င္း နီကာ 

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။  

သုိ႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ဦးေခါင္းမွေသြး ခ်င္းခ်င္းနီေအာင္က်ခဲ့ရေသာ္လည္း 

ဦးေခါင္းကုိ မၫႊတ္ ဟူေသာ အျဖစ္ကုိ သူသည္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ကပင္ 

ႀကဳိတင္၍ နိမိတ္ေရွ႕ေျပး ျမင္ထားေလသေလာဟူ၍ ထင္ျမင္ ရသည္။  

ဤအႏုိင္မခံကဗ်ာကုိ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ သူေရး၍ထည့္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ 

ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ေသဆံုးရသည္။ ကဗ်ာဟူသည္ 

အတိတ္နိမိတ္ကုိေဆာင္လ်က္ ထြက္ေပၚလာစၿမဲတည္း။ 

ထုိကဗ်ာ၏တတိယအပုိဒ္တြင္ကား (Beyond the place of wrath and 

tears, Loom But the Horror of the Shade)ဟူေသာ စကားကုိ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဘာသာျပန္ဆိုလုိက္ပံုကား စိတ္ထိ ခိုက္ျခင္းျဖစ 

္ရေလသည္။ ဤအပိုဒ္ကား အတိတ္နိမိတ္ဆန္လွသည္။ 
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သူျပန္ဆုိလိုက္ပံု၌ ေလာဘ၊ ေဒါသတုိ႔၏ ႀကီးစိုးရာဟုဆုိခဲ့ေသာ္လည္း 

ဤကမာၻႀကီး၌ နယ္ခ်ဲ႕သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို႔ျဖင့္ မင္းမူေန၏။ 

မင္းမူျခင္းေၾကာင့္ ခံစားေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ဒုကၡ၊ က်ဆင္း ခဲ့ရေသာ 

မ်က္ရည္တို႔သည္ အိုင္ထြန္းလ်က္ရွိ၏။ ဤေလာဘ၊ ေဒါသတို႔ကင္းရာ 

ကုန္ရာျဖစ္ေသာ အ ျခားမဲ့ ၌ကား ငါ့အား နားေနစရာ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ 

ေသျခင္းတရားသည္ ငံ့လင့္လ်က္ရွိ၏ဟူ၍ သူ ဆို လိုက္ေပသည္။ 

ဤကား သူ႔အတိတ္၊ ဤကား သူ႔နိမိတ္ပင္တည္း။ နယ္ခ ဲ်႕၏အာဃာတ၊ 

ရန္ၿငဳိး၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာ ဟတို႔၏မင္းမူျခင္းေအာက္မွ မလြတ္ကင္းေသးသမွ် 

သူ႔ႏုိင္ငံအတြက္ သူ ငိုခဲ့ရ၏။ သူ ပူေဆြးခဲ့ရ၏။ ဤ ပူေဆြး ငိုေႂကြးျခင္း၏ကင္းရာ 

ကုနရာ အျခားမဲ့၌ သူ႔အား နားေနရာ (Rest in peace) အရိပ္အာဝါသ ႀကီး သည္ 

သူ႔အား င့ံလင့္လ်က္ရွိသည္ဟူ၍ သူေရးသားခဲ့၏။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဤကဗ်ာတြင္ 

သူေရး သား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ၾကာေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ 

ငံ့လင့္လ်က္ရွိေသာ အရိပ္အာဝါ သႀကီး ေအာက္ သို႔ သူေရာက္ရေလေတာ့သည္။ 

ဤကား သူသည္ ၁၁ ႏွစ္မတိုင္မီကာလပင္ ျမင္ထားေသာနိမိတ္ဟူ၍ 

ဆုိရေပမည္ေလာမသိ။ 

ကဗ်ာစပ္ဆုိၿပီး၍ ၁၁ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလသို႔ ေရာက္ေလေသာ ၁၉၄၇ 

ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ သူ႔အ သက္ကုိ စေတးျခင္းခံရေတာ့မည္ကို 

သူမသိ၍ကားမဟုတ္၊ သူ သိပါသည္။ 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သတိထားပါ၊ ယခုတေလာ လက္နက္ေတြ ေပ်ာက္ရ 

ွေနတယ္တ့ဲ၊ ဦးေစာကလည္း သူ႔မ်က္စိက ဒဏ္ရာဟာ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘက္ေတာ္သားေတ ြရဲ႕ လက္ခ်က္လို႔ စြပ္စြဲေနတယ္တဲ့" ဟူေသာ 

သတိေပးစကား ကိုပင္ သူဂ႐ုမစုိက္။ 

"ေဟ့ လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းေနတ့ဲ ႏုိင္ငံခ်စ္ပုဂၢဳိလ္ဆိုတာ တစ္ေန႔ေန႔ 

ဒီလမ္းကုိပဲ သြားၾကရတာပဲ၊ ဒါ ဟာ အဆန္း လား" ဟူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဆုိခဲ့ေသး၏။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း ၏ ဘာသာျပန္ဆုိပံုတြင္ လက္ဖ်ားခါရေလာက္ေအာင္ 

ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ သူသုံးစြဲထားသည့္ အပိုဒ္မွာ စတုတၳအပုိဒ္ျဖစ္ပါသည္။ 

၎ကား (It matters not how strait the gate, How charged with 

punishments in the scroll) ဟူေသာ အပိုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုဒ္၌ 

သူဆုိလိုသည္မွာကား။ 

သုဂတိသုိ႔သြားရာလမ္းသည္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲက်ဥ္းေျမာင္းလွသည္။ 

လူတိုင္းမေရာက္ႏုိင္၊ ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ေရာက္ရသည္။ 

ဒုဂတိဘုံ၏တံခါးမွာကား က်ယ္လြန္းလွသည္။ ငရဲဘုံသို႔ အသြားမ်ားသ ျဖင့္ 

တံခါးဝကျဖင့္ က်ယ္လြန္းလွသည္။ ဤသည္ကုိလည္း သူသည္ တရားသေဘာျဖင့္ 

ျမင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ ဆုိလုိက္သည္။ 

"ငါ့အတြက္ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ သုဂတိဘုံသို႔ သြားရသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ 

က်ယ္ဝန္းလွသည့္ ဒုဂတိဘုံသို႔ သြားရသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ငါသည္ ဂ႐ုမစုိက္ 

ငါ့အေပၚအျပစ္အနာအဆာေတြကုိ ဘယ္လုိပင္ ကုတ္ကပ္ရွာ ေဖြၿပီး ဥပေဒ 

ပုဒ္ထီးပုဒ္မေတြႏွင့္ ဘယ္လိုပင္ စြဲခ်က္တင္သည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ 

ငါ၏မေကာင္းမႈဟူသမွ်ေတြ ကုိ ယမမင္း၏ ေခြးေရပုရပုိက္၌ မည္မွ်ပင္ 
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ေရးမွတ္ထားၿပီး ေပးမည့္အျပစ္ဒဏ္ကုိလည္း ေရးမွတ္စာရင္း ျပထားသည့္ 

တုိင္ေအာင္ ငါသည္ ဂ႐ုမစုိက္"ဟူ၍ သူဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

ဤကဗ်ာကို ထုိေခတ္က လူငယ္ကေလးမ်ားအား နိမ့္က်ေသာစိတ္ဓာတ္၊ 

သူရဲေဘာေၾကာင္ေနေသာ စိတ္ေပ်ာ့စိတ္ည့ံတုိ႔ကုိ ေခ်မႈန္းလ်က္၊ သတိၱ 

ေျပာင္ေျမာက္ရေလေအာင္ သူရသတိၱႏွင့္ ရဲရဲေတာက္ လူငယ္မ်ား 

ေပၚေပါက္လာရေလေအာင္ ရဲေဆးတင္ေပးလိုက္ေသာ ကဗ်ာျဖစ္ေပသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေခတ္ ထိုအခါက လူငယ္ဟူသမွ် စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခုိင္လွၿပီး 

နယ္ခ ဲ်႕ကုိခံတိုက္လုိစိတ္မ်ား တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာလ်က္ ျမင္းခြာတစ္ခ်က္ 

ေပါက္က မီးတစ္ခ်က္ေတာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါ သည္။ 

ကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္လုနီး၍ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္အျဖစ္ သြားေရာက္ ရမည့္အခ်ိန္ပိုင္းတြင္ ေခတၱပုန္းေအာင္း 

ေနရရာ ထုိအခ်ိန္မွာ ပုလိပ္မင္းႀကီးက သခင္ေအာင္ဆန္းအား 

ဆုေငြငါးက်ပ္ထုတ္၍ပင္ ေၾကျငာထားေသာအခါျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ သထံု ေက်ာင္းေဆာင္၌ အေဆာင္မွဴးအျဖစ္ျဖင့္ အမႈထမ္းေနခ်ိန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ပိတ္ထားခ်ိန္ ျဖစ္၍ မည္သူမွ်မရွိၾကပါ။ 

ထုိသထံုေက်ာင္းေဆာင္အလယ္ထပ္ အေမွာင္ခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ လာေရာက္ပုန္းေအာင္းေနသည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္ 

အမွတ္မထင္ ေတြ႔ရပါသည္။ သူ သည္ အလြန္အဖ်ားတက္ေနဟန္တူပါသည္။ 

အေစာင့္ဒရဝမ္က လူသံၾကားသည္ဟူ၍ လာေျပာသည့္အခါ ကၽြ န္ေတာ္ 

တံခါးဖြင့္ၾကည့္သည္တြင္ ပက္ ပင္းပါ သူ႔ကုိေတြ႕ရသည္။ 
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သူ႔အား တတ္ႏုိင္သေလာက္ အကူအညီေပးၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ သူ 

ထိုေနရာမွေပ်ာက္သြားျပန္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း ကုိ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခါစ 

အခ်ိန္က ျမဝတီမဂၢဇင္းတြင္ "အိမ့္နိမ့္စံ"ကို ေအာင္ဆန္း ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ ေရးခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္ကို ဂ်ပန္မ်ား သိမ္းပုိက္စဥ္အခါက ေတာင္ငူၿမဳိ႕၌ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ၁၉၄၂မွ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ တုိင္ေအာင္ အေရွ႕အာရွ လူငယ္မ်ား 

အသင္း၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါက လည္း 

တပ္မေတာ္အတြက္ ရန္ကုန္မွ ဗုိလ္ထြန္းလွတို႔ ေတာင္ငူခ႐ုိင္အတြင္း 

စစ္သားစုေဆာင္းရန္လာ ၾကရာ၊ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အာရွလူငယ္အဖြဲ႕ကပင္လွ်င္ 

စစ္သားေလာင္းတစ္ရာခန္႔ကုိ ေတာရြာမ်ားသို႔ဆင္း၍ စုေဆာင္း ေပးၾကရပါသည္။ 

ကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးေျမာက္သည့္အခါ ဗုိလ္ခ်ဳင္ေအာင္ဆန္းသည္ 

ေရႊတိဂံုေျခရင္း၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖဆပလျပည္လုံးကၽြ တ္ညီလာခံႀကီးကုိ 

ေခၚယူစဥ္အခါကလည္း ေတာင္ငူၿမဳိ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကၽြ န္ 

ေတာ္တက္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေတြ႕ရၿပီး 

သူႏွင့္တကြ ရန္ကုန္သို႔ လာ၍ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပါဟူ၍ တိုက္တြန္းပါေသာ္လည္း 

ကၽြ န္ေတာ္က ဝါသနာမပါေၾကာင္းကုိ တင္ျပ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။ 

ထိုအခါက မွတ္မွတ္ရရပင္ သူက ေတာင္ငူၿမဳိ႕သို႔ လြတ္လပ္ေရး 

တရားေဟာရန္ လာခဲ့မည့္အေၾကာင္း လာလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ့္ထံသို႔ 

ဝင္လာမည့္အေၾကာင္း မွာၾကားပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ သုိ႔ 

ေရာက္လာစဥ္ သူ မွတ္မိေလသေလာမသိ ကၽြ န္ေတာ္၏အိမ္သို႔ 
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ဆိုက္ဆုိက္ၿမဳိက္ၿမဳိက္ ေရွးဦးစြာ ဝင္လာလ်က္ မ်က္ႏွာသစ္၊ 

လက္ဖက္ရည္ေသာက္ၿပီးမွ တရားပြဲကိုသြားပါသည္။ 

တရားပြဲ မွာ ကၽြ န္ေတာ္၏႐ုပ္ရွင္႐ံု "ရင္စီနီမာ" ၌ ကၽြ န္ေတာ္ 

ျပင္ဆင္ထားရာ ထိုေနရာသုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေရာက္လာၾကပါသည္။ 

ထိုအခါသည္ သူႏွင့္ကၽြ န္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ၾကရသည့္ 

အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ၾကာၾကာမေနလိုက္ရေတာ့ပါ။ 

ေလာဘ၊ ေဒါသတို႔၏ႀကီးစိုးရာ ဤကမာၻ၏အျခားမဲ့၌ ေသျခင္းတရား သည္ 

ငံ့လင့္လ်က္ရွိ၏ဟူေသာ အတိတ္နိမိတ္အတုိင္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကီးကုိ 

လက္လွမ္းယူေနဆဲ အခါ၌ပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ သူ႔အသက္ကို စေတးခံ၍ 

သြားရပါေလေတာ့သတည္း။ 

ျမေကတု  

(စစ္ျပန္မဂၢဇင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၁၉၈၁) 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း    

 

(ဤေဆာင္းပါးရွင္ သခင္ဗေအးမွာ ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို 

ေက်ာင္းသားဘဝက စတင္သိခဲ့၍ သခင္ဘဝႏွင့္ အဂၤလိပ္ တို႔ ေတာ္လွန္စဥ္ 

ကလည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္စဥ္ကလည္းေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

အပါးေတာ္ၿမဲအျဖစ္ ၂ ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သိေသာကၽြ န္ေတာ္သိေသာကၽြ န္ေတာ္သိေသာကၽြ န္ေတာ္သိေသာ    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ ္

၁၉၃၄-ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္တြင္ သမဂၢအမႈေဆာင္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားအမ်ား အျပားပင္ အေတာ္စိတ္ဝင္စားခဲ့ေလသည္။ 
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အေၾကာင္းကား ယခုအခါ ဗမာႏုိင္ငံလုံးကို ေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား (ဝါ) သခင္ေပါက္စဟု နာမည္ေျပးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီး ကုိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဗမာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကုိသိန္းေဖအပါအဝင္ 

လူတစ္ခုႏွင့္ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းဆရာ ျဗဴ ႐ိုကရက္တုိ႔အလုိက် အလုိေတာ္ရိမ်ားဟု 

သတင္းႀကီးသူမ်ား အႀကိတ္အနယ္ အေရြးခံၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

ထုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းမွ တစ္ဆင့္ "ကိုေအာင္ဆန္းဆုိတာ သူပဲ၊ 

မဲရေအာင္ လုပ္ေပးပါ"ဟု ေျပာဆုိျခင္းက စတင္သိခဲ့ေလသည္။ 

အုိးေဝအယ္ဒီတာအုိးေဝအယ္ဒီတာအုိးေဝအယ္ဒီတာအုိးေဝအယ္ဒီတာ 

ကုိေအာင္ဆန္းကား ၁၉၃၅ သမဂၢမွ ထုတ္ေဝသည့္ 

အုိးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစေလ သည္။ ၎မဂၢဇင္းတြင္ 

ဆာဦးတင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးကုိ ယခု အုိးေဝသတင္းစာ ညဳိျမက 

ေရးသားခဲ့သျဖင့္ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေရးသားသူကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ေတာင္းဆုိရာ ၎က ျငင္းပယ္ခဲ့ေလသည္။ 

ထုိျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎အားေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္း၊ 

သမဂၢဥကၠ႒ ယခု (နန္းရင္းဝန္ သခင္ႏု)တို႔အား အေရးယူျခင္းမ်ားခံရသည္ကုိ 

အေၾကာင္းျပဳ၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပေလသည္။ 

ျပန္ၾကားေရးဌာနျပန္ၾကားေရးဌာနျပန္ၾကားေရးဌာနျပန္ၾကားေရးဌာန 

ေနာက္ဆုံး ၁၉၃၆-ခု၊ မတ္လတြင္ သပိတ္ေမွာက္၍ 

ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကရာ ၃-လမွ် ၾကာ ခဲ့ေလသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ညဳိျမႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ကား 

ျပန္ၾကားေရးဌာနတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရေလ သည္။ သပိတ္ေမွာက္စဥ္ ၃-

လေက်ာ္ေက်ာ္ ဘုရားေပၚတြင္ တကုတ္ကုတ္ႏွင့္ အၿမဲေရးသားလုပ္ကုိင္ ေနသူမွာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

သခင္ဘဝေတြ႕ရပုံသခင္ဘဝေတြ႕ရပုံသခင္ဘဝေတြ႕ရပုံသခင္ဘဝေတြ႕ရပုံ 

ေနာက္ ၂-ႏွစ္ေလာက္ၾကာေသာအခါ သခင္အေရးေတာ္ပံု 

တစ္ခုျဖစ္ေလ၏။ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ သခင္ထြန္းအုပ္ 

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ၂-ခုေပၚလာရာ၊ သခင္ႏု၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၊ သခင္လွေဖ 

ယခု(ဗိုလ္လက်္ာ)တို႔ ပါဝင္လာေတာ့၏။ 

မႏၱေလးရဟန္းပ်ဳိမ်ားမႏၱေလးရဟန္းပ်ဳိမ်ားမႏၱေလးရဟန္းပ်ဳိမ်ားမႏၱေလးရဟန္းပ်ဳိမ်ား    အစည္းအေဝးအစည္းအေဝးအစည္းအေဝးအစည္းအေဝး 

တစ္ေန႔ ကၽြ န္ေတာ္နယ္မွ ရန္ကုန္ဆင္းလာရာ ေရေက်ာ္ရပ္ရွိ 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ေရာက္သြား၏။ သခင္ေအာ္ဆန္းက အစည္းအေဝး 

သြားရန္ ေခၚ၍ ဘာအစည္းအေဝးလဲဟု ေမးရာ မႏၱေလးဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏ 

ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရဟန္းပ်ဳိမ်ားသည္ ရန္ကုန္ဆင္းလာ၍ ေရႊတိဂံုဘုရား 

အေရွ႕ဘက္ ဦးအုံးခင္ ဇရပ္တြင္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗမာျပည္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီၫြတ္ေစရန္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ အစည္းအေဝးသို႔ 

တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။ 

ထုိစဥ္အခါထုိစဥ္အခါထုိစဥ္အခါထုိစဥ္အခါ    ဂဠဳန္ႏွင့္ဂဠဳန္ႏွင့္ဂဠဳန္ႏွင့္ဂဠဳန္ႏွင့္    ဘာသေဘာကြဲခ့ဲသနည္းဘာသေဘာကြဲခ့ဲသနည္းဘာသေဘာကြဲခ့ဲသနည္းဘာသေဘာကြဲခ့ဲသနည္း 

၎အစည္းအေဝးတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းက ဗမာျပည္ လံုးဝ 

လြတ္လပ္ေရးကုိ တင္ျပ၏။ အျခားေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေပၚထြန္း၊ 
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ဦးဘဝင္း၊ ဦးသိန္းေမာင္ႀကီးတို႔တေတြႏွင့္ ဂဠဳန္ေစာတုိ႔လူတစ္ခုက 

လုံးဝလြတ္လပ္ေရးစကားတြင္ (လုံးဝ)ဆုိေသာ စကားကို မထည့္ရန္ 

အျငင္းပြားေတာ့၏။ ေနာက္ဆုံး ဦးေစာက ျမန္မာျပည္ျပန္ရေရးဟု 

ျပင္ဆင္ေလေတာ့၏။ 

ဤသို႔အားျဖင့္ ၎အစည္းအေဝးကား၊ ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္ 

အဆုံးသတ္ေတာ့၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္အပါးေတာ္ၿမဲျဖစ္လာပုံဗုိလ္ခ်ဳပ္အပါးေတာ္ၿမဲျဖစ္လာပုံဗုိလ္ခ်ဳပ္အပါးေတာ္ၿမဲျဖစ္လာပုံဗုိလ္ခ်ဳပ္အပါးေတာ္ၿမဲျဖစ္လာပုံ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆနးသည္ သခင္အျဖစ္ႏွင့္ ဟသၤာတတြင္ တရား 

ေဟာစဥ္ ရာဇဝတ္ဝန္က ဆုေငြ ၅ က်ပ္ ထုတ္ရာမွစၿပီး အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕စံနစ္အား 

ေတာ္လွန္ရန္ ဗမာျပည္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ဖြဲ႕ကာ ယိုးဒယားျပည္မွျဖတ္၍ 

ဗမာျပည္သို႔ဝင္လာခဲ့ရာ ရန္ ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ေရာက္လာ၏။ 

ကၽြ န္ေတာ့္မွာကား ဗမာျပည္အတြင္းမွ ေတာ္လွန္ရန္ သခင္ခ်စ္၊ 

ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ သခင္တင္၊ သခင္တင္ဦး အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ 

ျပည္တြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနရ၏။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ဝင္ လာရာ 

၎တို႔၏ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲျခင္းကုိ သိလွ်င္သိျခင္း၊ ျပန္လည္ေတာ္လွန္ရန္ 

လက္ေရြးစင္ စစ္ ဗိုလ္သင္တန္းကုိ ဒီဗြန္းကုတ္တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာသငၾ္ကားေနစဥ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အပါးေတာ္ၿမဲ ေရြးခ်ယ္ၾကေတာ့၏။ ထိုအခါ  ကၽြ န္ေတာ္မွာ 

တာဝန္က်ေတာ့သျဖင့္ ၎တာဝန္ကုိ ယူရေတာ့၏။ 
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အိပ္ရာအိပ္ခင္းအိပ္ရာအိပ္ခင္းအိပ္ရာအိပ္ခင္းအိပ္ရာအိပ္ခင္း    ဘာမွ်မရိွဘာမွ်မရိွဘာမွ်မရိွဘာမွ်မရိွ 

ယခု ဗမာႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးက ေလးစားၾကည္ညဳိျခင္းခံရေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကား အိပ္ရာခုတင္ေဝး စြ၊ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ ေခါင္းအုံး 

ဘာမွ်မရွိခဲ့သျဖင့္ က်ေနာ္၊ ကုိအုန္းျမင့္၊ သခင္တင္ဦးတုိ႔သည္ အသိ 

မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ၎၊ နီးရာအိမ္မ်ားမွ၎၊ ၎အတြက္ ကုတင္၊ ျခင္ေထာင္၊ 

ေစာင္မ်ားရွာေဖြေပးရ၏။ ၎ေနထိုင္ရန္ ေရႊေတာင္ၾကားရွိ အိမ္တစ္အိမ္ကို 

ေရြးခ်ယ္ရ၏။ ထိုအိမ္တြင္ သခင္သန္းထြန္း (ေထာင္ မွထြက္လာသူ) 

ကုိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တေတြ ေစာင္မရွိသျဖင့္ ခင္းေသာေကာ္ေဇာကုိ 

အားလုံး ၿခံဳကာအိပ္ခဲ့ရ၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အက်င့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အက်င့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အက်င့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အက်င့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကား စာအလြန္ဖတ္သူျဖစ္၏။ တစ္ခါတရံ 

ေနာက္ေဖးသြားစဥ္၊ ေနာက္ေဖးသြား ရင္း စာဖတ္ေနရာ နာရီဝက္ေက်ာ္ၾကာသျဖင့္ 

ေခၚယူရ၏။ ထမင္းကုိလည္း အမွတ္တရမရွိ၊ စားခ်ိန္တြင္ ေခၚယူေကၽြ းေမြးရ၏။ 

မုန္႔ပဲသေရစာကုိစားရန္ ေကာင္းစြာဂ႐ုမစုိက္၊ ေရကုိကား အတင္းခ်ဳိးေစရ၏။ 

ဂ်ပန္ကုိဂ်ပန္ကုိဂ်ပန္ကုိဂ်ပန္ကုိ    ေတာ္လွန္ရန္ေတာ္လွန္ရန္ေတာ္လွန္ရန္ေတာ္လွန္ရန္    စည္းေဝးျခင္းစည္းေဝးျခင္းစည္းေဝးျခင္းစည္းေဝးျခင္း 

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေနအိမ္တြင္ 

ဂ်ပန္ျပန္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့၏။ 

က်ေနာ္ကား တံခါးမွဴးအျဖစ္ အၿမဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ၏။ ထုိေဆြးေႏြးခ်က္တုိ႔ ကား 

မေပါက္ၾကားခဲ့ေပ။ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္စစ္တိုက္ထြက္ပုံဗုိလ္ခ်ဳပ္စစ္တိုက္ထြက္ပုံဗုိလ္ခ်ဳပ္စစ္တိုက္ထြက္ပုံဗုိလ္ခ်ဳပ္စစ္တိုက္ထြက္ပုံ 

ဤက့ဲသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ အထက္ဗမာ ျပည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္တိုက္ခုိက္ရန္ ဂ်ပန္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာမွ အမိန္႔ေပးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ 

စစ္ေျမျပင္ထြက္ခဲ့ရေတာ့၏။ ကၽြ န္ေတာ့္မွာကား ၎၏အပါးေတာ္ၿမဲအျဖစ္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရေတာ့၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကားေမွာက္ျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကားေမွာက္ျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကားေမွာက္ျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကားေမွာက္ျခင္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ 

အထက္ဗမာျပည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာ္ လည္း ၎စီးစရာ ကားမရွိ၍ 

ကားဘက္ဆိုင္ရာတို႔မွ လက္ပန္တန္းေဒၚခါတြန္၏ကားဆုိသည့္ ကားကို 

ေပးေတာ့၏။ ထုိကားမွာ ကားပံုသဏၭာန္လွေသာ္လည္း မီးမရွိ၊ ဘရိတ္မမိေပ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ စစ္တိုက္ထြက္ရန္ တာဝန္က်သည့္အတိုင္းထြက္ရာ 

၎ကားတြင္ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ ကားေမာင္း တာဝန္က်သူ ဗိုလ္ရွိ(ဝါ)သခင္ထြန္း 

(မင္းလွ)တို႔ႏွင့္ ၎သာပါ၏။  ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ကား ကားေပၚမွ 

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ မီးထုိးရင္းလိုက္ရ၏။ ဗိုလ္ေနဝင္းစီးေသာကားသည္ 

ေရွ႕မွလမ္းျပေသာအေနျဖင့္ ေမာင္းရ၏။  

တိုက္ႀကီးအလြန္ ရြာကေလးတစ္ရြာအေရာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္စီးေသာကား သည္ လမ္းေဘးအုတ္ခံုႏွင့္တိုက္မိၿပီး 

ကားလမ္းေဘးေခ်ာက္ထဲ ရြာစီး႐ိုးအတြင္းသုိ႔ ထုိးဝင္လာေတာ့၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား 

ကားဖင္ထိုင္ခံုႏွင့္ မတိုက္မိရန္ ကၽြ န္ေတာ္ အျမန္ေပြ႕ဖက္လုိက္ရေတာ့၏။ 
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အကယ္၍ မ ေပြ႕လုိက္က ကားဖင္ထိုင္ခံုႏွင့္တိုက္မိၿပီး ၎အတြက္ စိုးရိမ္ရ၏။ 

ခဏၾကာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သတိေမ့သြား ေသး၏။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း 

ရြာလူႀကီးမ်ားကုိေခၚ၍ အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပစဥ္ ဗိုလ္ေနဝင္း ကားသည္ 

ျပန္လာၿပီး ေမးျမန္း၍ တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးလွေဖထံမွ 

ကားတစ္စင္းေတာင္း၍ ည တြင္းခ်င္း ခရီးထြက္ေတာ့၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ရံေတာ္ကင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ရံေတာ္ကင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ရံေတာ္ကင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ရံေတာ္ကင္း 

ေနာက္တစ္ေန႔ ျပည္ၿမဳိ႕သို႔ေရာက္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အသက္ကို 

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ရံေတာ္ ကင္းအျဖစ္ တပ္ၾကပ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 

ရဲေဘာ္ ၁၀ေယာက္တို႔ကို ဗိုလ္ဖုန္းျမင့္တပ္မွ လက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ 

ေခၚယူထားလိုက္၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္အိပ္ေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္အိပ္ေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္အိပ္ေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္အိပ္ေသာ    ကုတင္စက္ေသနတ္ထိျခင္းကုတင္စက္ေသနတ္ထိျခင္းကုတင္စက္ေသနတ္ထိျခင္းကုတင္စက္ေသနတ္ထိျခင္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ ေအာင္လံၿမဳိ႕တြင္ ၂-ရက္မွ်ေနၿပီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သေဘၤာျဖင့္ ခ်ီတက္ သြား၏။ ကၽြ န္ေတာ္က 

ဗိုလ္လက်္ာကုိေစာင့္ရ၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သေဘၤာထြက္သြား၍ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္၊ 

က်ေနာ္လည္း ေအာင္လံမွ ကားႏွင့္ထြက္၍ ၁၅ မိနစ္အၾကာတြင္ ေအာင္လံၿမဳိ႕ 

အဂၤလိပ္ေလယာဥ္ပ်ံတုိ႔ သည္ စက္ေသနတ္ပစ္၊ ဗုံးႏွင့္ႀကဲေတာ့၏။ 

စက္ေသနတ္က်ည္ဆံသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အိပ္ေသာ ခုတင္ကုိထိ မွန္ျခင္း၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနေသာ တိုက္ေလွခါး ျပဳတ္က်သြားျခင္း၊ လူတစ္ေယာက္ 

စက္ေသနတ္ထိသြားေစခဲ့ ၏။ 
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ဗုိလ္မုိးႀကဳိးကုိဗုိလ္မုိးႀကဳိးကုိဗုိလ္မုိးႀကဳိးကုိဗုိလ္မုိးႀကဳိးကုိ    ျပန္ေခၚေစျပန္ေခၚေစျပန္ေခၚေစျပန္ေခၚေစ 

မင္းဘူးသေဘၤာဆိပ္ေရာက္ရာ၊ ဗိုလ္မိုးႀကဳိးကုိ အျမန္ဆုံးေခၚယူရမည္ဟု 

အမိန္႔က်ျပန္ေတာ့၏။ ရန္ကုန္ သို႔ ေန႔ခ်င္းကားႏွင့္ျပန္၍ တစ္ညအိပ္ၿပီး ျပန္လာရာ၊ 

ဆင္ျဖဴကၽြ န္းအေရာက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ မွီေတာ့ ၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျခာက္လုံးျပဴးဆြဲျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျခာက္လုံးျပဴးဆြဲျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျခာက္လုံးျပဴးဆြဲျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျခာက္လုံးျပဴးဆြဲျခင္း 

ဆင္ျဖဴကၽြ န္းတြင္ ေနထိုင္စဥ္ တပ္မေတာ္ရဲေဘာ္အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ 

ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ေတာ့၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိရွိ ေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ 

၎ရဲေဘာ္မ်ားေနထုိင္မႈကုိ စစ္ေဆးရာ၊ ရဲေဘာ္မ်ား ၿမဳိ႕ျပင္ဇရပ္တြင္ အကာ မရွိ၊ 

အခင္းမရွိ၊ ၿခံဳစရာေစာင္မရွိ၊ ေရဆာလို႔မွ ေရေပးမည့္သူမရွိ၊ မ႐ႈမလွျဖစ္ေနေသာ 

ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ျမင္ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်က္ရည္ၿဖဳိင္ၿဖဳိင္က်ေတာ့၏။ ေဒါသလည္း 

အထူးႀကီးေတာ့၏။ ညတြင္းခ်င္းပင္ ဆင္ျဖဴကၽြ န္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ 

လူႀကီးမ်ားကိုေခၚၿပီးလွ်င္ တန္းစီ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆုိၿပီး အားလုံးကုိ ရဲေဘာ္မ်ားအား 

ဤမွ်ရက္စက္စြားထာရမည္လားဟု ၎၏ေျခာက္လံုးျပဴးကို 

ထုတ္၍ပစ္မည္လုပ္ေတာ့ ၏။ ကၽြ န္ေတာ္ကား အတင္းဆြဲထားရေတာ့၏။ 

၎၏ေဒါသကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ေအးၿငိမ္းေအာင္ ေျပာျပရ ေတာ့၏။ 

ရန္သူကုိအေလးမျပဳရန္သူကုိအေလးမျပဳရန္သူကုိအေလးမျပဳရန္သူကုိအေလးမျပဳ 

ဆင္ျဖဴကၽြ န္းမွထြက္ခဲ့ရာ အဂၤလိပ္စစ္တပ္တုိ႔မွလည္း မနီးမေဝးတြင္ရွိ၏။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကား မ်ား စြာအေလးမျပဳ၊ မၾကာခဏတပ္ႀကီးမ်ားကို 

ေက်ာ္လြန္၍ က်ေနာ္ ကားေမာင္းသူ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္သား အခ်ဳိ႕ႏွင့္ 

မၾကာခဏနယ္ခ်ဲ႕ခဲ့၍ မၾကာခဏသတိေပးရ၏။ ၎၏သေဘာထားကား 
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အျခားသူမ်ား တိုက္ျခင္းထက္ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က်ေရွ႕မွ ၎ကုိယ္တုိင္ 

တိုက္ခ်င္စိတ္မ်ားစြာရွိေတာ့၏။ 

သံပုရာအိုင္သံပုရာအိုင္သံပုရာအိုင္သံပုရာအိုင္ 

ပခုကၠဴခ႐ုိင္ သံပုရာအိုင္သို႔မေရာက္မီတြင္ ရန္သူမ်ားရွိသည္ဟု ၾကားရ၍ 

တပ္မ်ားသည္ အေျပးတက္ခဲ့ ရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ေရွ႕ဆုံးမွမၾကာခဏတက္ခဲ့၏။ 

တစ္ညလုံးရန္သူတစ္ေယာက္မွ် မေတြ႕ရေသာအခါ ညအိပ္ၾကေတာ့၏။ 

မိုးေဝလီေဝ လင္းအခ်ိန္တြင္ ေသနတ္သံမ်ားအေျမာက္အျမား ၾကားရေတာ့၏။ 

သံပုရာအိုင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေဇယ်ႏွင့္ 

ဂ်ပန္အႀကံေပးအရာရွိ အေျမာက္ အျမားရွိေတာ့၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား 

ကုိယ္တုိင္ထြက္မည္လုပ္၍ ဆြဲထားရ၏။ မၾကာမီ ဗိုလ္ေဖသက္တပ္မွ 

ကုလားစစ္သား ၃၀ မွ် ဖမ္းမိလာရာ ၎က ေကာင္းစြာထားရန္ အမိန္႔ေပး၏။ 

အစ္ကုိကုိအစ္ကုိကုိအစ္ကုိကုိအစ္ကုိကုိ    အရွာခိုင္းျခင္းအရွာခိုင္းျခင္းအရွာခိုင္းျခင္းအရွာခိုင္းျခင္း 

ယင္းမာပင္ၿမဳိ႕သို႔ေရာက္ေသာအခါ ၎ၿမဳိ႕ေန ဒိစႀတိတ္ေကာင္ 

စီခ်ယ္ယာမင္း ဦးကၽြ န္းေက်ာ္ဆုိသူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမွဴးျပဳ၍ ဗိုလ္အားလုံး 

ထမင္းစားဖိတ္၏။ ထမင္းစားပြဲတြင္ ၾကက္သြန္ႏွင့္ ထမင္းသာေကၽြ း၏။ 

တခ်ဳိ႕ဗိုလ္တို႔ကား ေဒါပြၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ 

ဂ႐ုမစုိက္ဘဲစား၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ အျခားဗိုလ္တုိ႔ မေျပာဝ့ံေတာ့ေပ။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္    ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယအႀကိမ္    ဓားဆြဲျခင္းဓားဆြဲျခင္းဓားဆြဲျခင္းဓားဆြဲျခင္း 

ယင္းမာပင္စခန္းမွ ဗိုလ္ေနဝင္းတပ္သည္ ကန္နီသုိ႔ခ်ီရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 

အျခားတပ္တုိ႔ကား ကန္နီႏွင့္ ေညာင္ပင္ႀကီးၾကားရွိ အိုင္ေတာင္ေမာင္းေတာင္လမ္း 
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သုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ျဖစ္၏။ ယင္းမာပင္မွ လမ္းျပရန္ ထည့္ေပးေသာသူသည္ 

၎လမ္းကိုမျပဘဲ ေညာင္ပင္ႀကီးလမ္းဘက္သုိ႔ ၃-မိုင္မွ်ေခၚသြား၏။ ၃-မုိင္မွ် 

ေခၚသြားၿပီးမွ လမ္းမွားေနေၾကာင္းသိရသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အထူးေဒါသ 

ထေတာ့၏။ စစ္တပ္တုိ႔ မည္သည္အခ်ိန္မီႏွင့္ လမ္းမွန္မွ တိုက္ခုိက္မႈေအာင္ျမင္၏။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား လမ္းျပကုိသတ္မည္ဟု ဓါးဆြဲ ရာ ေတာင္းပန္ထားရ၏။ 

မ်က္ခြံမွမ်က္ခြံမွမ်က္ခြံမွမ်က္ခြံမွ    ေသြးခ်င္းခ်င္းထြက္ျခင္းေသြးခ်င္းခ်င္းထြက္ျခင္းေသြးခ်င္းခ်င္းထြက္ျခင္းေသြးခ်င္းခ်င္းထြက္ျခင္း 

၎ညအျပင္း ခ်ီတက္ခဲ့ရာ လမ္းတြင္လွည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ရ၏။ 

လမ္းကလည္းက်ဥ္း၊ ဖုတ္ကလည္း ခိုး သျဖင့္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ေနရာ၊ 

၎က ေအာ္ဟစ္ေခၚယူသျဖင့္ အေျပးသြားရာ လမ္းေဘးဆူၿခံဳၿငိ ၍ မ်က္ခြံမွ 

ေသြးေပါက္ေပါက္က်ေတာ့၏။ ကံေကာင္း၍ မ်က္လုံးေတာ့ မထိေပ။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္အားေခၚယူျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္အားေခၚယူျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္အားေခၚယူျခင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္အားေခၚယူျခင္း 

ေကာလင္းအေရွ႕ဘက္ ေျမနီစခန္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိ ေခၚယူသျဖင့္ မႏၱေလး သုိ႔ဆင္းသြားရ၏။ မႏၱေလး 

ေရာက္ေသာအခါ ေဒါက္တာဘေမာ္အား ဥကၠဌအျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးကုိ ဂ်ပန္တုိ႔က ကုိင္ေစခဲ့၏။ ဤသုိ႔အထက္ဗမာျပည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ထိေအာင္ 

တိုက္ခုိက္သိမ္းယူ ၿပီးေနာက္ မႏၱေလး အမရပူရျပန္ေရာက္ေသာအခါ 

ရန္ကုန္ျပန္ဆင္းခဲ့ၾက၏။ 

မူးေအာင္လုပ္ရမည္မူးေအာင္လုပ္ရမည္မူးေအာင္လုပ္ရမည္မူးေအာင္လုပ္ရမည္    

ရန္ကုန္ေရာက္၍ မၾကာမီ ဗိုလ္မိုးႀကဳိးသည္ ဂ်ပန္သို႔ျပန္ေတာ့မည္ဟု 

သိရရာ၊ ၎ျပန္ခါနီးတြင္ ဂ်ပန္ ျပန္စစ္ဗိုလ္မ်ား ညစာစားပြဲက်င္းပ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 
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၎စစ္ဗိုလ္မ်ား မူးေအာင္တိုက္ရမည္ဟု မေျပာစဖူး အမိန္႔ေပးသျဖင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္လည္း အရက္မ်ဳိးစံုကုိ စုေပါင္းေရာၿပီးတိုက္ရာ ဗိုလ္ဇင္ေယာ္၊ 

ဗိုလ္ရန္ႏုိင္၊ သခင္ဘဟိန္း၊ ဗိုလ္လင္းယုန္တို႔ကား အထူးမူးၾကေတာ့၏။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္    ၆၆၆၆    မိုင္အိမ္တြင္မိုင္အိမ္တြင္မိုင္အိမ္တြင္မိုင္အိမ္တြင္    ေတြ႔ရစဥ္ေတြ႔ရစဥ္ေတြ႔ရစဥ္ေတြ႔ရစဥ္ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗမာတပ္မေတာ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာ မပါဝင္ခဲ့ေတာ့ေပ။ 

ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္လက္ထပ္ၿပီး၍ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ်ရွိေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ၆-မုိင္ 

၎၏ေနအိမ္သို႔ အလည္ေရာက္သြား၏။ သူကား ဘာမ ေျပာ ညာမေျပာ 

အခန္းတြင္းထဲသို႔ ဝင္သြားေတာ့၏။ ထို႔ေနာက္ အခန္းထဲမွ မခင္ၾကည္ကုိ 

ဖက္၍ထြက္ လာၿပီး "မင္းမရွိလုိ႔ ငါမိန္းမယူရတယ္ကြ"ဟု တုံးတိတိ ၿပံဳးစိစိႏွင့္ 

ေျပာေလသည္။ 

ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းအိမ္ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းအိမ္ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းအိမ္ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းအိမ္ 

ကန္ေတာ္ႀကီးေဘးရွိ အိမ္တြင္ေနစဥ္၊ ၎က လာေရာက္ရန္မွာယူသျဖင့္ 

သြားေရာက္ရာ ၎၏အိမ္အ ေပၚထပ္သို႔ ေခၚသြားၿပီး ကၽြ န္ေတာ့အား 

တို႔ဂ်ပန္ကုိခ်ေတာ့မည္။ မင္းနယ္မွာ က်က်နနစီစဥ္၊ ဗုိလ္ရန္ ေအာင္ႏွင့္လည္း 

အထူးတိုင္ပင္ရန္ေျပာ၏။ ထိုစဥ္က ဗုိလ္ရန္ေအာင္မွာ အေနာက္တုိင္းမွဴး 

ျဖစ္ေပသည္။ 

ေတာ္လွန္ၿပီးသည့္ေနာက္ေတာ္လွန္ၿပီးသည့္ေနာက္ေတာ္လွန္ၿပီးသည့္ေနာက္ေတာ္လွန္ၿပီးသည့္ေနာက္ 

ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ၿပီး၍ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ဗမာ့တပ္မေတာ္ျပန္လည္ 

ဖြဲ႕စည္းရာ တစ္ေန႔တြင္ ကၽြ န္ေတာ့္ ကုိေခၚ၍ "မင္းဘာလုပ္မလဲ"ဟု ေမး၏။ 
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ကၽြ န္ေတာ္က တပ္မွထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မည္ေျပာရာ ၎က 

ငါလည္းတပ္မွထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မည္၊ ေကာင္းသည္ဟုေျပာေတာ့၏။ 

ကၽြ န္ေတာ္လည္း တပ္မ်ားျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ 

မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ေပေတာ့သည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ခါနီးတြင္ ကၽြ န္ေတာ္ေနထိုင္ေသာ 

ေအာင္လံၿမဳိ႕သို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

တရားေဟာရန္လာေတာ့၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ေအာင္လံၿမဳိ႕တရားပြဲတြင ္ အျခားၿမဳိ႕ 

ရြာမ်ားတြင္ ေဟာေျပာသကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ၊ ႐ုရွားျပည္ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းႏွင့္ 

၎၏ဖဆပလမွ မည္သူ႔အား အသိအမွတ္ျပဳ၍ ထုိသူအားမဲထည့္ရန္ကုိမေဟာဘဲ 

ခ်န္လွပ္ထားခဲ့၍ ေတာ္လွန္ေရးသမား စစ္စစ္ကုိသာ မဲေပးရန္ နိဂံုးခ်ဳပ္သျဖင့္ 

ၾကားဖူးသူအေပါင္းတို႔ အံ့အားသင့္ၾက၏။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ကြယ္လြန္ေလၿပီ။ 

ယခုကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ကြယ္လြန္ေလၿပီ။ ဤက့ဲသို႔ 

တိုင္းျပည္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ အေပါင္း ပါဝန္ႀကီးမ်ားေသဆံုးျခင္းကား 

ရာဇဝင္တြင္ေစေတာ့သည္။ 

အုိ... ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ရဲေဘာ္ကား ေသလြန္ေလၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ 

ရဲေဘာ္အလြန္လုိခ်င္ေတာင့္တလွေသာ လြတ္ လပ္ေရးကား 

ရဲေဘာ္၏တမလြန္ဘဝက ေခါင္းေဆာင္ေနသည့္အတိုင္း၊ ငါႏွင့္တိုင္းျပည္ခ်စ္ေသာ 

ရဲ ေဘာ္အေျမာက္အျမားတုိ႔သည္ မရမခ်င္း ေဆာင္ရြက္ကုန္အ့ံ။ 
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ရဲေဘာ္ကား ရန္သူနယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေပါင္းပါတို႔၏ 

လက္ခ်က္ဦးသြားေလၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ငါတုိ႔ သည္ ပူေဆြးေတာင့္တေနျခင္းထက္ 

ရဲေဘာ္လုိလားေသာ လြတ္လပ္ေရးစခန္းသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ ၾက ေတာ့ အ့ံ။ 

သခင္ဗေအး 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား    ဖမ္းသင့္ဖမ္းသင့္ဖမ္းသင့္ဖမ္းသင့္    မဖမ္းသင့္ျပႆနာမဖမ္းသင့္ျပႆနာမဖမ္းသင့္ျပႆနာမဖမ္းသင့္ျပႆနာ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္၍ 

ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလုံး အုံၾကြကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား လက္နက္ဆြဲကုိင္ 

တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာ 

ၾကေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ၍ 

တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
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၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ 

ဆာေဒၚမန္စမစ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘုရင္ခံလုပ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္တပ္ မ်ား 

ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္သည္ ဂ်ပန္တပ္ ဦးမွပါလာၾကၿပီး အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကုိ 

ျမန္မာျပည္မွေမာင္းထုတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းမွ ပါဝင္ခဲ့ ၾကသည္ကို 

သိသူျဖစ္သည္။ သူက ဘုရင္ခံ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ဦးပုႏွင့္ ဦးေစာတို႔က 

နန္းရင္းဝန္မ်ားအ ျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္၌ အလုပ္သမားမ်ား၊ 

လယ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သခင္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ 

သခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုတြင္ နယ္ ခ်ဲ႕ 

ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူကုိယ္တိုင္ 

ျမန္မာျပည္မွအိႏိၵယ ျပည္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသျဖင့္ သခင္ဆုိလွ်င္ 

အလြန္မ်က္မုန္းက်ဳိးေနသူျဖစ္ပါသည္။ 

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အမွတ္ ၁၄ 

တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာဝီလ်ံဆလင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္က 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လူသတ္မႈတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူရန္ 

သက္ေသမ်ား ရွိေနၿပီဟု ဆာဝီလ်ံဆလင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပဖူးသည္။ ၁၉၄၂ 

ခုႏွစ္ဦးက ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို 

ဦးေဆာင္ခ်ီတက္လာရာ၌ သထုံခ႐ုိင္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ 

အစုိးရလက္ထက္၌ ရြာသူရြာသားမ်ားကို မ်က္ႏွာလုိအားရ ႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ ကု 
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လားလူမ်ဳိး သူႀကီးတစ္ဦးအား ရြာသားမ်ားက ဖမ္းဆီးထားသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူႀကီး၏က်ဴး လြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔အား 

တင္ျပၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ ရြက္ရန္ 

တရား႐ံုးမ်ားရွိေနသည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေတာ္လွန္ေရးဥပေဒကုိ 

ကုိယ္စားျပဳ၍ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ဘုရင္ခံ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးက မ်က္ႏွာလုိအားရ 

ယင္းအမႈကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဴးလြန္ခဲ့စဥ္က ၎ကုိယ္တုိင္ရွိေနပါသည္ဟု 

အစဥ္းအေဝးတစ္ခု၌ ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘုရင္ခံက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ 

လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း အမွန္ပင္ျဖစ္၍ ဖမ္းဆီးခြင့္ေပးပါရန္ ျမန္မာျပည္ 

ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ထံ ေၾကးနန္း႐ုိက္၍ 

အမိန္႔ေတာင္းသည္။ 

အမိန္႔ေတာင္းရသည္က အေၾကာင္းရွိပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 

စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေလာ့လူ ဝီေမာင့္ဘက္တန္၊ အမွတ္ ၁၄ တပ္မေတာ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆာဝီလ်ံဆလင္းႏွင့္ အမွတ္၁၂ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစေတာ့ဖုိ႔ဒ္ 

တုိ႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ 

လွန္ေရးသည္ မဟာမိတ္တုိ႔၏ဗမာျပည္စစ္ဆင္ေရးတြင္ မည္မွ်အေရးပါ 

အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးၾကသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ပြင့္လင္း ႐ုိးသားမႈ၊ 

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိမႈတုိ႔အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အထင္ႀကီးေလးစားေနၾကသူမ်ား 
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ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး 

အုံၾကြမႈျဖစ္မည္။  

အဂၤလိပ္တပ္အတြင္းတြင္ ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ ျမန္မာတပ္သားမ်ားအားလုံး 

တပ္ကုိစြန္႔ခြာ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနာက္ ပါသြားၾကမည္။ 

အမ်ဳိးသားပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား တပ္မ်ား သံုးလုိခဲ့လွ်င္ 

သက္ဆုိင္ရာ အ စုိးရထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္လိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 

အရာရွိမ်ားက ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာအတြင္းဝန္ထံသို႔ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္ စာေရးၾကသည္။ 

ဆာေဒၚမန္စမစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ 

ရက္ေန႔မွ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ၈ လခန္႔ ဘုရင္ခံအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္ ထုိအခါက ဖဆပလႏွင့္လူထု၊ လူထု ႏွင့္ ဖဆပလ 

ခြဲမရသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လူထုကုိခြဲ၍မရသည္ကုိ 

လည္းေကာင္း သိရွိသြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အာဃာတ ကုိအေလးေပး၍ သုံးသပ္ခဲ့သည္ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမင္မွန္မရခ့ဲေပ။  

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ႏွစ္ ဦးက ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံမွျပန္လာေသာ ဦးေစာကုိ သူက 

အလြန္အထင္ႀကီးပါသည္။ ဦးေစာသည္ မ်ဳိးခ်စ္ပါ တီ၏ေခါင္းေဆာင္၊ 

စစ္ႀကဳိေခတ္က သူႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ေသာ နန္းရင္းဝန္ ျဖစ္႐ံုမက လုပ္ရည္ 

ကုိင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ရဲကုိင္ရဲသူျဖစ္၍ ဦးေစာသည္ ဆာေပၚထြန္းႏွင့္သာေပါင္းၿပီး 

ဖဆပလ အား တိုက္ခုိက္ ရလွ်င္ ဖဆပလၿပဳိကြဲႏုိင္မည္ဟု ဆာေဒၚမန္စမစ္ 
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ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေစာအား အလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီတြင္ခန္႔ရန္ 

ဘိလပ္သုိ႔လွမ္း၍ ခြင့္ေတာင္းခဲ့သည္။ 

ဘိလပ္တြင္ရွိေသာ နန္းရင္းဝန္ကလီမင့္အက္တလီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ 

အတြင္းဝန္ ဆာပက္သစ္ ေလာရင္(စ)တုိ႔က ဦးေစာ၏အတိတ္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ 

မေမ့ႏိုင္ၾကေသးပါ။ ဦးေစာသည္ ၁၉၄၁ခုႏွစ္က ဘိလပ္နန္းရင္းဝန္ 

ခ်ာခ်ီထံသုိ႔သြား၍ စစ္ႀကီးၿပီးသြားခဲ့ေသာ္ ျမန္မာျပည္အား လြတ္လပ္ေရးေပးပါမည္ 

ေလာဟု သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔အျပန္လမ္းခရီး၌ ဂ်ပန္က 

အေမရိကန္ႏွင့္္အဂၤလိပ္ တုိ႔အား စစ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံ 

လစၥဘြန္းၿမဳိ႕သုိ႔ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္သံ႐ံုးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ ခဲ့သည္။ ဤတြင္ 

ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ဦးေစာအားဖမ္းဆီးၿပီး၊ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ စစ္အတြင္းက အ 

က်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ထားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လန္ဒန္တြင္ရွိေနၾကေသာ နန္းရင္းဝန္ႏွင့္ 

ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ တုိ႔က ဘုရင္ခံ၏အထက္ပါသေဘာကုိ 

ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္သည္ မတ္လအတြင္း၌ ျပင္ဦးလြင္သုိ႔ 

သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ မတ္လ၂၈ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္ 

ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လူသတ္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္အတြက္ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္လုိေသာေၾကာင့္ 

မတ္လ၂၇ရက္ေန႔၌ ဘုရင္ခံ၏လက္ေထာက္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ရဲဘက္ဆိုင္ရာ ရဲမင္းႀကီးပါဝင္ ေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ 

က်င္းပခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္အရာရွိႀကီးမ်ားသာ တက္ေရာက္ေသာ အ 
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စည္းအေဝးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္က "ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္"ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာေသာအခါ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္မ်ားကုိ 

ျပည္သူလူထုက သိလာခြင့္ရလာၾကပါသည္။ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး၏ဖခင္ႀကီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂၤလိပ္အရာရွိ မ်ားက ယင္းအစည္းအေဝး၌ 

၎တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္အသီးသီးကုိ တင္ျပသြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္း ကုိ 

သိလုိၾကသူ၊ စပ္စုလုိၾကသူမ်ား ဗဟုသုတရွာမွီးလုိၾကသူမ်ား ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ 

ယင္း အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းကုိ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

၁၉၄၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အစုိးရ အိမ္ေတာ္၌ 

က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း 

အစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား 

၁။    ဆာဂၽြ န္ဝိုက္(စ) အစည္းအေဝးဥကၠဌ 

၂။    ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ အိပ္(ခ်)အာဘရစ္(ဂ္) 

၃။    ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆာဟ႐ုေဆာင္းဒါး(စ) 

၄။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာမတ္(စ) 

၅။    စီ၊ အယ္၊ ဘီ၊ ပီးယား(စ) 

၆။    တီ၊ အာ၊ ဟ႐ု(စ) 

၇။    အမ္၊ အာ၊ ဘီ၊ ဒြန္နစၥတန္ (အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္) 

၈။    ဂ်ီ၊ ခ်က္တဲလ္ ပုလိပ္မင္းႀကီး 

၉။    စဘီေအာ၊ ဒုတိယပုလိပ္မင္းႀကီး 
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၁၀။    ေအ၊ စီ၊ ကားတာ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ပုလိပ္ေကာ္မရွင္နာ 

၁၁။    ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက၊ အက္(စ)လိုင္း ျမန္မာ့ေရတပ္ 

၁၂။    ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ပါးဗစ္စမစ္၊ တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ 

၁၃။    ဗုိလ္မွဴးႀကီး အယ္၊ ဂ်ီ၊ ဟန္႔၊ လုံၿခံဳေရးအရာရွိ ကာကြယ္ေရးဌာန 

ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ 

ဆာဂၽြ န္ဝိုက္(စ)။    ။ေအာင္ဆန္းအား လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ ရြက္ရန္ အစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သိေနၾကသည္ မွာ ကာလ 

အတန္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ 

မလုပ္ၾကရေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဤအမႈသည္ အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ 

ယုံၾကည္ရန္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိေန ပါသည္။  

လူသတ္မႈကုိ က်ဴးလြန္စဥ္က အခ်င္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ ရွိေနၾကသူ 

မ်ားက သက္ေသခံ ထြက္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ ပုလိပ္အဖြဲ႕က အေၾကာင္း 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ထိုအခ်ိန္က မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ယ 

ခုအခ်ိန္တြင္ အမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုံစံတစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။ 

ဘုရင္ခံ၏အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာင္ စီဝင္လူႀကီး တစ္ဦး က အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ 

လူသတ္မႈျဖစ္ပြားစဥ္က သူကုိယ္တုိင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ 

သက္ေသခံရန္ အသင့္ရွိပါသည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 
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ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္တြင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိသြားသည္ျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲ 

သြားေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဘုရင္ခံက ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ 

အတြင္းဝန္ထံသို႔တင္ျပ၍ ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းထားပါ သည္။ ယင္း 

ကိစၥကုိ ယေန႔ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔အထိ ဆိုင္းငံ့ထားရသည္မွာ 

ေအာင္ဆန္းအားႀကဳိတင္၍ ဖမ္းဆီး ခဲ့ ေသာ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ 

အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို သူတုိ႔၏ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္း 

သြားႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္၍ သူတုိ႔ကုိ အခြင့္အေရးေပးသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ထံမွ ျပန္ၾကားစာ 

တစ္ေစာင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ဆန္း၏ အမႈကုိ အေရးမယူဘဲထားရန္ 

အလြန္ခက္ခဲမည္ကုိ သူကုိယ္တုိင္ သေဘာတူပါေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ 

အားလုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုသည္ဟု စိတ္ခ်ယုံၾကည္သည္အထိ 

ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အႀကံျပဳ လာပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ေျခလွမ္းမမွားရန္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးအရ လက္စားေခ်သည္ဟူေသာ သေဘာထား မ်ဳိး၊ အထင္အျမင္မ်ဳိး 

မေပၚေပါက္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ရန္လုိပါသည္။ ေအာင္ဆန္း ကို 

ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္၌ စြပ္စြဲခဲ့ေသာအလုပ္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာင္စီဝင္၏ 

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ မွာ လည္း အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။  

သူ၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လန္ဒန္ၿမဳိ႕တြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း 

ျဖစ္လာ႐ံုမကေသးဘဲ ပါလီမန္တြင္လည္း ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လာၾကသျဖင့္ 

ကံဆုိးလွပါသည္။ နာမည္ႀကီးေသာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကမူ သူသည္လည္း 

ေအာင္ဆန္းက့ဲသုိ႔ လူေကာင္း တစ္ဦး မဟုတ္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
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ယေန႔ညေနတြင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေလာ့(ဒ္)လူဝီေမာင့္ဘက္တန္ 

ဆုိလုိပါသည္-စာေရးသူ)ထံမွ သည္းထန္ ေသာ စကားအသုံးအႏႈန္း မ်ားကို 

ေရးထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ရရွိပါသည္။  

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ယခုကဲ့သို႔ ေအာင္ဆန္းအေပၚတြင္ အေရးယူမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ သူက သေဘာမတူေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာအတြင္းဝန္ 

ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အဆုံးအျဖတ္တစ္စံုတစ္ရာ မခ်ရေသးဘဲ တုိးလိုးတန္းလန္းျဖစ္ေနပါသည္။ 

နက္ျဖန္မနက္အခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ခံသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ျပန္ေရာက္လာ 

မည္ျဖစ္ပါ၍ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအ ကဲမ်ားက ယင္းသို႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မည္သို႔ မည္ပံု ေအာင္ျမင္စြာ 

ကုိင္တြယ္ရမည္ဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ား တင္ျပၾကရန္လုိပါသည္။ ပုလိပ္အဖြဲ႕မွ 

ပထမ ဆုံး တင္ျပရန္ မွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ႏွင့္ နယ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ 

တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ မည္သို႔ ထင္ျမင္္သည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပေစလုိပါသည္။ 

မစၥတာခ်က္တယ္။    ။ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္ 

ႏုိင္ငံအႏွံ႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚလာမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ခ႐ုိင္မ်ား၊ သရက္၊ ေတာင္ငူေတာင္ပိုင္း၊ သထုံခ႐ုိင္ အေနာက္ 

ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ 

လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ား ရွိေနပါသည္။ ေအာင္ဆန္းအဖမ္းခံရသည္ကုိ 

အခြင့္ေကာင္းယူ၍ သူတုိ႔၏ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ ရြက္ မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားလိမ့္မည္။ 
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အေျခအေနသည္ မည္မွ်အထိ ႀကီးမားသြားမည္ကုိ ႀကဳိတင္ေျပာျပ ရန္ ခက္ခဲ 

လွပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်အရာရွိအခ်ဳိ႕ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ၁၉၃၀-၃၁ ခုႏွစ္ 

သူပုန္ထၾကြမႈႏွင့္ အ လားတူ ျဖစ္လာ ႏုိင္ပါသည္။ နယ္မ်ားတြင္ တစ္ၿပဳိင္တည္း 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မည္။ လက္နက္ႀကီးငယ္ ေပါင္း 

တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္သည္ လူဆိုးမ်ား၏လက္ထဲတြင္ရွိေနပါသည္။ ထုိအ 

ေရအတြက္သည္ ပုန္ကန္ရန္ အတြက္ လုံေလာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

သူတုိ႔သည္ စနစ္တက် စည္း႐ံုးၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ခ်ီတက္လာၾကသည္မဟုတ္ဘဲ 

နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ပုန္ကန္ၾက ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

ဆာဂၽြ န္ဝိုက္(စ)။    ။မၾကာေသးေသာအခ်ိန္ကစ၍ အေျခအေန 

တစ္ေန႔တစ္ျခား ဆုိးရြားလာသည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါသည္။ သူတို႔ 

ေဟာေျပာတ့ဲအခါ သုံးႏႈန္းသြားတ့ဲစကားလုံးေတြဟာ ပုိမိုျပင္း ထန္လာၿပီး 

ေတာ္လွန္ေရးဆုိတ့ဲ စကားလံုးေတြပါပါလာတာ ေတြ႕ရသည္။ အခုအခ်ိန္ကစၿပီး 

မုိးရာသီ ေရာက္လာ တဲ့ အထိ ဒီၾကားထဲမွာ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဒုကၡမ်ဳိးစံုကုိ 

ႀကဳိတင္စဥ္းစားထားၾကေစလုိသည္။ သုိ႔မွသာ အမွန္တကယ္ အေရးႀကံဳခဲ့ေသာ 

ယခုကတည္းက စီမံထားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

မစၥတာပီးယား(စ)။    ။ေဆာင္ဆန္းရဲ႕အတိုက္အခံထဲက ေအာင္ဆန္းကုိ 

ႏုိင္ငံေရးအရ စြပ္စြဲရဲသူမ်ား ေပၚေပါက္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ မရိွသည္ကုိ ပုလိပ္အဖြဲ႕မွ 

သိပါသလား။ 
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မစၥတာခ်က္တလ္။    ။ဟုတ္က့ဲ ရွိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကဳိတင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရိွပါ။ 

ဆာဂၽြ န္ဝိုက္(စ)။    ။တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ ပုလိပ္ဌာနသို႔သြား၍ 

တရားဝင္တုိင္ၾကားလာ ဖြယ္ ရွိ ပါသည္။ တရားဥပေဒအရ အေရးယူရမွာကေတာ့ 

အမွန္ပါပဲ။ 

မစၥတာခ်က္တလ္။    ။အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ကို 

ထုတ္ျပန္ရန္ စဥ္းစားေနပါလွ်င္ ေအာင္ဆန္း ၏အမႈကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

မသင့္ပါ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘရစ္(ဂ္)။    ။အျပစ္ဒဏ္က်ေအာင္ ခင္ဗ်ားလုပ္ႏုိင္မလား။ 

မစၥတာခ်က္တလ္။    ။အျပစ္ရမည္ဟု ထင္ျမင္လာသည္။ 

ယခုအေျခအေနတြင္ တစ္မႈကုိၿပီးေျမာက္ ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးပါ။ 

အလြန္ခိုင္လုံေသာ အမႈျဖစ္မလာမခ်င္း ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္း၍မျဖစ္ပါ။ 

ဆာဂၽြ န္ဝုိက္(စ)။    ။ေအာင္ဆန္းကိုမဖမ္းဘဲ ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားလွ်င္ 

သက္ေသခံအေထာက္အ ထားမ်ား ျပည့္စံုရန္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ေအာင္ဆန္းကို 

ဖမ္းလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပဳိင္နက္ သက္ေသခံအ ေထာက္ အထားမ်ား အတြက္ 

လြယ္ကူသြားလိမ့္မည္။ သင့္အေနႏွင့္ အရင္ဆုံးလုပ္ရမည့္ အလုပ္သည္ အလုပ္ 

အမႈေဆာင္ ေကာင္စီဝင္လူႀကီးကုိ စစ္ေဆးရပါမည္။ 

မစၥတာခ်က္တလ္။    ။ဟုတ္က့ဲ ပုလိပ္အရာရွိတစ္ဦးအေနျဖင့္ 

တင္ျပရမည္ဆုိပါက သက္ေသခံအ ေထာက္ အထားမ်ား ပိုမိုရရိွမည္။ အမႈတြဲၿပီး 

ျပည့္စံုသည္အထိ ေအာင္ဆန္းကုိ မဖမ္းေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့ ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာမတ္(စ္)။    ။ဒီအမႈကုိ စကိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ 

အလားတူအျခားအမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ရန္ အခ်က္ေပးသလို ျဖစ္ေနမလား။ 

မစၥတာခ်က္တလ္။    ။လူသတ္မႈ၊ ဓားျပမႈေတြလို အမႈႀကီးေတြမွာပါ 

ဒီလုိအလားတူ အမႈေတြကုိ ကုိင္ တြယ္ စစ္ေဆး ေနသည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ 

အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားကို စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးပါၿပီ။ 

ဆာဂၽြ န္ဝိုက္(စ)။    ။အလားတူအမႈမ်ဳိးေတြထဲက လူသတ္မႈ၊ 

တရားခံတခ်ဳိ႕ကို ႀကဳိးဒဏ္ေပးၿပီးပါၿပီ။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ က က်ဴးလြန္ခ့ဲတဲ့ ျပစ္မႈေတြပါ။ 

ေအာင္ဆန္းက့ဲသုိ႔ အဆင့္အတန္းရွိသူကို အျပစ္မေပးဘဲ လႊတ္ထား ရသျဖင့္ 

စဥ္းစားလိုက္ရင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာမတ္(စ)။    ။ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းလိုက္ပါလွ်င္ 

ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း၌ အလြန္ျပင္း ထန္ ေသာ ဂယက္႐ုိက္မႈျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု 

ျမင္ပါသည္။ ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားအ တြက္ သူတုိ႔၏ 

ေခါင္းေဆာင္ အေပၚ တြင္ သစၥာရွိမႈ၊ ရွိမရိွဆုိသည္ကုိ ႀကီးမားေသာ 

စမ္းသပ္မႈျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။ ကၽြ ႏု္ပ္၏သေဘာထား အမွန္ကုိတင္ျပရပါလွ်င္ 

ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား သည္ တပ္မွ စြန္႔ခြာသြားမည္ဟု 

အလြန္ေသခ်ာပါသည္။ တကယ့္တကယ္ အခက္အခဲေတြ႕ႀကမည့္သူ မ်ားမွာ 

အရာရွိ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘရစ္(ဂ္)။    ။စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ေအာင္ဆန္းအေပၚ 

သုံးသပ္ထားခ်က္ကုိ ဖတ္ ၾကည့္ၾက ေစလုိပါသည္။ 

ကၽြ ႏု္ပ္၏အယူအဆကုိတင္ျပရေသာ္ "ျမန္မာႏိုင္ငံအား မိမိ၏ေျခေထာက္ေပၚ တြင္ 
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ရပ္တည္လာသည္ကုိ ႀကဳိးစားၾကရမည့္အစား ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေပၚတြင္ 

ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္ေနၾကသည္" ယူဆပါသည္။ မုိးရာသီေရာက္လာပါက 

ႏိုင္ငံျခားမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာက္လာ မည္ျဖစ္၍ 

အေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ 

အိႏၵိယစစ္တပ္ ကုိ အသုံးျပဳေရး မွာလည္း အလြႏ္႐ႈပ္ေထြးေသာ 

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ကုိ စဥ္းစားသင့္ ပါသည္။ 

ဆာဂၽြ န္ဝိုက္(စ)။    ။ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ 

ယမ္းမႈန္႔မ်ားအျပည့္ထည့္ထားေသာ သံစည္၏ အေပၚတြင္ တက္ထုိင္ေနရသလုိ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘရစ္(ဂ္) တင္ျပသလုိ ျဖစ္လာမည္ကုိ သံသယ ရွိပါသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို 

ကိုင္တြယ္ ေနရပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘရစ္(ဂ္)။    ။ယမ္းမႈန္႔မ်ားသည္ မၾကာမတင္ 

စိုထိုင္းသြားပါလိမ့္မည္။ 

ဆာဂၽြ န္ဝိုက္(စ)။    ။ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုံးအျဖတ္ကုိ 

အၿပီးအပိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ ခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ အျမင့္ဆုံးအဆင့္က 

မည္သို႔ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကုိ စီမံခ်က္ခ်ေပးပါလိမ့္မည္။ မနက္ျဖန္ 

ဘုရင္ခံ ျပင္ဦးလြင္က ျပန္ေရာက္လာပါက ဤအစည္းအေဝးတြင္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြား သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပပါမည္။ 

အေျခအေနတစ္ရပ္လုံးကုိ ၿခံဳငံုမိၾကသည္ဟု ကၽြ ႏု္ပ္က ထင္ျမင္ပါ သည္။ 

ဘုရင္ခံထံ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပပါမည္။ 
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ဤတြင္ အစည္းအေဝးကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ပါသည္။ 

ျမင့္ေဆြ(ျဖဴး) 

စာအုပ္ကုိးကား 

၁။ Bumma, The Struggle for Independence 1944-1948- edited 

by Hugh Thinker, 1983. 
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ကၽြ န္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိကၽြ န္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိကၽြ န္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိကၽြ န္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိ    ေျပာဆုိပါမည္ေျပာဆုိပါမည္ေျပာဆုိပါမည္ေျပာဆုိပါမည္    

 

၁၉၄၀ခု ဇူလုိင္လထဲတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္တို႕သည္ 

ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီး ေပၚသုိ႕ တက္၍ လိုက္သြားရာ ဟုိင္နံကၽြ န္းသို႕ေရာက္လွ်င္ 

ဂ်ပန္ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထားသည္။ တ႐ုတ္ ျပည္ကုိ သြားမည္ထင္၍ ဖမ္းသည္ဟု 

ဆုိသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းက ဂ်ပန္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ 

ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္ (ဆရာ၀န္)ထံသို႕ စာေရးသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ကုိ 

ကူညီပါဦးဟု ဆုိသည္။ 

ေဒါက္တာသိန္းေမာင္က ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္သြားေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြး 

သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္မွာ ထိုစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မဟုတ္ေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရး 

ၾသဇာေတာ့ရွိသည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သြားစုိက္ဆုိင္ 

ဖြင့္ထားသည့္ ကိုကုိဘူးဆုိသူကုိ ေခၚ၍ ေျပာသည္။ မစၥတာဆူဇူကီးႏွင့္ 
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ေတြ႕ေပးပါ။ သိပ္ အေရးႀကီး တ့ဲ ကိစၥရွိေနတယ္ဟု ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 

တ႐ုတ္ဘုန္းႀကီးဟန္ေဆာင္၍ စုံေထာက္ လုပ္ေနသူ ဆူဇူကီးကို ေခၚလာ၍ 

ေဒါက္တာႏွင့္ ေတြ႕ေပးသည္။ ေဒါက္တာက- 

"ဒီမွာ မစၥာဆူဇူကီး၊ ခင္ဗ်ားတိုက်ိဳကုိ အျမန္ျပန္ပါ။ ေဟာသည္ 

လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ားအိမ္မွာ ေခၚထားၿပီး သားသမီးလုိေမြးပါ။ သူတုိ႕ 

လုပ္ခ်င္တဲ့ ကိစၥကုိလည္း ကူညီပါ။ အာရွိတုိက္မွာ စစ္ႀကီး ျဖစ္လာရင္ 

က်ဳပ္တုိ႕ႏိုင္ငံဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႕ဘက္က ကူတုိက္မယ္" 

မစၥတာဆူဇူကီးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္သြား၍ ကင္ေပတုိင္အဖြဲ႕က 

ေခၚလာ၍ ဆူဇူကီးအိမ္သုိ႕ ပုိ႕သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႕သည္ 

မီနာမီကီကန္းစီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲသည္။ ဆူဇူကီး၏ အမည္ရင္းမွာ 

မီနာမီကီကန္းစီမံကိန္းကုိ ဂ်ပန္ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္တုိ႕အား တင္ျပ၍ 

ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ျမန္မာျပည္မွ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ရိွသူမ်ားကုိ ျပန္ေခၚရန္ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္လာသည္။ 

ထုိအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရက သခင္ထြန္းအုပ္ကုိ 

ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားသျဖင့္ သခင္ထြန္းအုပ္သည္ ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ 

ႏွစ္မိုင္ခန္႕အကြာရွိ သိုက္ေတာရြာႀကီးသုိ႕ ေရာက္လာသည္။ ဆရာဦးေရႊေသာ္ 

၏အိမ္ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္အျပင္ မီးဖိုေဆာင္ပါ တြဲထားသျဖင့္ အိမ္ႀကီးျဖစ္သည္။ 

သခင္ထြန္းအုပ္ ကုိ အရီးေလး ေဒၚျမႏွစ္တုိ႕ အိမ္သုိ႕ ပုိ႕ထားရသည္။ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အိမ္မွ အဖိုးႀကီး၏ ေျမးျဖစ္သူ ဆရာမေဒၚလွတင္ႏွင့္ 
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ဤစာေရးသူတုိ႕က သခင္ထြန္းအုပ္ကုိ ကူညီေပးရသည္။ တစ္ေန႕တြင္ 

သခင္ထြန္းအုပ္က ေျပာသည္။ 

"ငါ့ကုိကြာ သခင္ေအာင္ဆန္းက ဆရာဆက္ဆက္လုိက္ခဲ့ပါ၊ ဟုိက်ေတာ့ 

ဆရာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာ ကုိသင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႕က စစ္ပညာကိုသင္၊ 

ျမန္မာျပည္ျပန္ ေရာက္ေတာ့ အတူတူလုပ္ၾကတာေပါ့တ့ဲ" 

သုိ႕ႏွင့္ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ သိုက္ေတာရြာမွာ နံနက္သံုးနာရီခန္႕တြင္ 

လွည္းကေလးႏွင့္ သခင္ထြန္းအုပ္ႏွင့္ သခင္ထြန္းခင္ တုိ႕ကုိ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ 

အေရွ႕ဘက္ရွိ မွတ္တုိင္ၿမိဳ႕ကေလးသုိ႕ ပို႕ေပးရသည္။ တုိ႕ဗမာ အစည္းအ႐ုံး မွ 

သခင္ခင္ေမာင္က ကားႏွင့္ႀကိဳေနသည္။ သခင္ထြန္းအုပ္တုိ႕သည္။ 

 ရွမ္းစုရပ္ကြက္ရွိ ဆရာမေဒၚသိန္းဆုိင္ အိမ္မွာ ပုန္းေနၾက၍ သခင္ဗစိန္၏ 

ဇနီး သခင္မေဒၚခင္ခင္က ဂ်ပန္ ေကာင္စစ္၀န္႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႕ 

ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ ထိုႏွစ္မိုးဦးစရာသီ လဆုတ္ရက္ ျဖစ္သည္။ 

လူဆယ္ေယာက္တုိ႕သည္ ပန္းဆုိးတန္းသေဘာၤဆိပ္တြင္ သေဘၤာကုိ ရွာမေတြ႕ 

မိုးဖြဲဖြဲ က်လာသျဖင့္ ၾကာလွ်င္ ပုလိပ္ေတြမိသြားမည္ဆုိကာ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ 

လွည္းတန္းေက်ာင္းဆရာ ကုိစံသိန္း၏ အိမ္မွာပုန္း၍ေနရျပန္သည္။ 

ကုိစံသိန္းတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ေက်ာင္းသို႕ သြားေနၾက၍ သမီးကေလးကုိ 

အိမ္ေစာင့္ထားခဲ့သည္။ ကေလးသေရစာ မုန္႕ေရာင္းသည့္ ဆုိင္ကေလး 

ဖြင့္ထားသည္။ ကာတြန္းစာအုပ္၊ ျမင္းတစ္စာအုပ္ကေလးေတြကို ႀကိဳးတန္းႏွင့္ 

ခ်ိတ္ ထားသည္။ တစ္ေန႕တြင္ လူ ၂ေယာက္ေရာက္လာ၍ ျမင္းအေၾကာင္း 

ေျပာၾကသည္။ သခင္ထြန္းအုပ္က ကေလးမ ကေလးကုိေခၚ၍ ဟုိးေရွ႕မွာ 
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ေအာ္က်ယ္ေအာ္က်ယ္ ေျပာေနတ့ဲလူကို လက္ကုပ္ၿပီးေခၚခဲ့၊ ဘႀကီး ေတြ႕ခ်င္လုိ႕ 

ေျပာျပ ထုိသူငယ္၀င္လာ၍ ထပ္ခိုးေပၚေရာက္လာေသာအခါ- 

"ဟာ....ဆရာပါကလား" 

"ေအး...ငါတုိ႕သေဘာၤရွာမေတြ႕လုိ႕ တစ္ေခါက္ျပန္ခဲ့ၿပီ၊ မင္းလုပ္ႏုိင္ရင္ 

ေကာင္းမယ္" 

"ကၽြ န္ေတာ္စဥ္းစားဦးမယ္" 

"ေအး.....ၾကာၾကာမေနနဲ႕" 

၂ရက္ၾကာေသာအခါ ထုိသူက 

"ကၽြ န္ေတာ္လုိက္မယ္ဆရာ" 

သခင္႐ႈေမာင္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္႐ႈေမာင္သည္ ေျမာင္းျမမွ 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ ခိုးလာခဲ့ရာ ဖခင္က သေဘာ မတူ၍ ႀကိမ္းေမာင္းသျဖင့္ 

ျပန္ပို႕လုိက္ရသည္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးက တာတီးေခၚ ေက်ာ္သိန္းကို ဖြားျမင္ ခဲ့ရာ 

သခင္ဗစိန္ဇနီးက ေစာင့္ေရွာက္ထားရသည္။ လက္ရွိ မတင္တင္ဆုိသူႏွင့္ 

ရည္ငံေနစဥ္ ယခုလုိ ကိစၥေပၚလာသျဖင့္ စြန္႕စားၿပီး လုိက္သြားျဖစ္သည္။ 

လူ၁၁ေယာက္တုိ႕သည္ သေဘာၤ၀မ္းဗိုက္ ထဲမွာ ေနၾကရသည္။ 

သေဘာၤႀကီးသည္ နံနက္ေလးခ်က္တီးေလာက္ စတင္ထြက္ခြာရာ 

၆နာရီလွ်င္ ပင္လယ္ျပင္သုိ႕ ေရာက္၍ အေပၚတက္ၾကပါဟု လာေျပာသျဖင့္ 

တက္သြားသည္။ ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ႀကီးကို ေတြ႕ရ၍ နံနက္စာ 

လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ မုန္႕မ်ားကုိ စားေသာက္ၾကသည္။ သခင္႐ႈေမာင္သည္ 
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အရပ္အေမာင္း ေကာငး္၍ ေခတ္ပညာ ကုိလည္း တတ္သည္။ တကၠသုိလ္တြင္ 

ပထမႏွစ္ေအာင္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္မွာ ျပႆနာ ျဖစ္၍ ထြက္လိုက္ရသည္။ 

ဟုိင္နံကၽြ န္းသုိ႕ ေရာက္ေသာအခါ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ျဖစ္သြားသည္။ 

သခင္ထြန္းအုပ္မွာ တုိက်ိဳသုိ႕ေရာက္ၿပီး မစၥတာ ဆူဇူကီးအိမ္မွာပင္ေန၍ 

အသံလြင့္ဌာနမွ ၈ႀကိမ္တုိင္ အသံလႊင့္သည္။ ထိုေခတ္က အရာရွိႀကီး 

တုိ႕အိမ္မွာသာ ေရဒီယိုရွိသျဖင္ ့ ျပည္သူဆင္းရဲသားမ်ား နားမေထာငၾ္ကရ။ 

သုိ႕ရာတြင္ သတင္းထူးကုိ ၾကားသူတုိ႕က မၾကားရသူမ်ားကုိ 

တစ္ဆင့္ျဖန္႕ၾကသည္။ 

အေနာက္ဥေရာပတုိက္မွာလည္း ဂ်ာမနီအာဏာရွင္ ဟစ္တလာသည္ 

ႏုိင္ငံတစ္ခုၿပီး တစ္ခု တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ေနသည္။ ျမန္မာမ်ားက 

၀မ္းသာၾသဘာေပးၾကသည္။ ၁၉၄၁ခု ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ ေန႕ညဦး 

ညစာစားခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ေလတပ္က ဟုိႏိုလူလူကၽြ န္းတြင္ ခ်ရပ္ထားေသာ 

ေလယာဥ္တင္သေဘာၤႀကီး ႏွစ္စင္းႏွင့္ အရံသေဘာၤငယ္ ၁၇စင္းတုိ႕ကုိ 

အလစ္၀င္တုိက္ရာ အားလံုး ပ်က္စီးကုန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ဂ်င္နရယ္မက္အာသာက ဂ်ပန္စစ္တပ္ကုိ ခုခံမတုိက္ၾကႏွင့္ အားလံုး 

လႊတ္ေပးလိုက္ၾကဟု အမိန္႕ေပးကာ အေမရိကန္သုိ႕သြားသည္။ 

သုိ႕ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားသည္ ဓားရွည္ႀကီးတရမ္းရမ္းႏွင့္ 

အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲသုိ႕ ေသနတ္တစ္ခ်က္ မေဖာက္ရဘဲ ၀င္၍ သိမ္းယူသည္။ 

ထုိင္းလင္းေခၚ ယုိးဒယားႏိုင္ငံတြင္ ရွင္ဘုရင္ကုိ စည္းမ်ဥ္းခံ 

ဘုရင္အျဖစ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ႏွင့္ 
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ေရႊေတာင္တုိက္ပြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕ အထက္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမွာ 

တစ္ႀကိမ္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ အင္ဖာၿမိဳ႕ဘက္သုိ႕ ဆုတ္ခြာ 

သြားၾကသည္။ 

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တုိ႕သည္။ စစ္ေလးေၾကာင္းခြဲၿပီး သုံးေရာင္ျခယ္ 

အလံႀကီးကုိ လႊင့္ထူကာ ၀င္လာၾကသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ားက BIAေခၚ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ထဲသို႕ ၀င္လာၾကရာ လူ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ သြားသည္။ 

- အင္းကို ဟသၤာ ဆင္းလတံၱ႕ 

- ဟသၤာကုိ မုဆုိးေလးႏွင့္ ခြင္းလတံၱ႕ 

- မုဆုိးကုိ ထီး႐ိုး႐ိုက္လတံၱ႕ 

- ထီး႐ိုးကုိ မိုးႀကိဳးပစ္လတၱံ႕ 

ဆုိေသာ အတိတ္တေဘာင္စကားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆူဇူကီးကုိ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးဟု 

နာမည္မွည့္ၾကသည္။ သခင္ထြန္းအုပ္ႏွင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႕ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရကုိ လည္း ရပ္စဲေစ၍ ေဒါက္တာဘေမာ္ကုိ 

ဗန္းေမာ္ေထာင္မွ ထုတ္ေခၚလာ၍ ေမၿမိဳ႕မွာ ေဆြးေႏြးကာ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ 

တာ၀န္ေပးၿပီး ရန္ကုန္သုိ႕ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ဘုရင္ 

တင္ေနာ္ေဟ့ကာသည္ ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီၿမိဳက တကၠသုိလ္၌ ၁၄ႏွစ္ၾကာ 

ေက်ာင္းေနခဲ့စဥ္က ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ Ph.D ေဒါက္တာဖြဲ႕ကုိ ပါရီ တကၠသိုလ္ 

မွ ယူခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ေတြ႕လုိက္ရသည့္ ေဒါက္တာဘေမာ္ကုိ ဂ်ပန္ဘုရင္က 

၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးဟု ေလးစားသြားသည္။ သုိ႕ႏွင့္ ၁၉၄၂ခု ၾသဂုတ္လ 

တစ္ရက္ေန႕တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ အစိုးရျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
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BIA တပ္တြင္ လူမ်ားလွသျဖင့္ သင္တန္းမတက္ရဘဲ လုိက္လာသူေတြကို 

ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ လူ ၅၀၀၀ ေလာက္ သာ ထားၿပီး BIA တပ္ကုိဖြဲ႕ပါဟု ခိုင္းသျဖင့္ 

ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဆန္း 

ျဖစ္သြားသည္။ ကိစၥမရွိ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးကို ရဂ်ပန္အစိုးရက ျပန္ေခၚသျဖင့္ ဗိုလ္မိုးႀကိဳး 

၏ ေနရာ Majour General ရာထူးတြင္ တုိးျမႇင့္ေပးလုိက္ေသာအခါ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပင္ျဖစ္သြားရာသည္။ 

ေဒါက္တာဘေမာ္ကသည္ ဂ်ပန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အီးဒါး၊ က၀ါဘီတိဳကႏွင့္ 

ဆက္ဆံရသည္မွာ အဆင္မေျပလပါ။ သူတို႕က စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရးကုိသာ 

အဓိကထားၿပီး မေလးမခန္႕ေျပာဆုိဆက္ဆံ ၾကသည္။ ကိစၥမရွိပါ။ ၁၉၄၃ခု 

မတ္လတြင္ ဂ်ပန္ဘုရင္၏ ေမြးေန႕ဖိတ္သျဖင့္ ေဒါက္တာႏွင့္ သခင္ျမ၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဒါက္တာ သိမ္းေမာင္တုိ႕ သြားၾကသည္။ 

ထုိပြဲတြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ မႏၱေလး ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္ 

ပိုးေတာင္ရွည္ပုဆုိးကုိ ၀တ္၊ ထုိင္မသိမ္းအက ႌ်ႏွင့္ အေရာင္ေတြ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ 

ေတာက္ေနသည့္ ေရႊက်င္ေခတ္ ပုဆုိးကုိ ေခါင္းေပါင္းကာ တက္လာ၍ 

ဂ်ပန္အဘုရင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္ စကားကုိ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ နာရီ၀က္တိတိ 

ေျပာသြားသည္။ ပရိတ္သတ္ မ်ား တအ့ံတၾသျဖစ္ၾကသည္။ 

ဂ်ပန္ဘုရင္ က သူ၏ဓာတ္ပုံပါ ဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္ႀကီးကုိ ခ်ီးျမႇင့္လုိက္သည္။ 

ေဒါက္တာသည္ ရန္ကုန္ ျပန္ေရာက္လွ်င္ ထုိတံဆိပ္ႀကီးကို မိမိကုလားထုိင္၏ 

ေနာက္ဘက္နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အီးဒါး ႏွင္ ့ က၀ါဘီတုိ႕ကုိ 

ဖိတ္ေခၚ၍ ေရာက္လာေသာအခါ ဂ်ပန္ရွင္ဘုရင္၏ ဓာတ္ပုံကုိျမင္ လွ်င္ 
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ၾကမ္းႏွင့္နဖူး ထိေအာင္ ရွိခိုးရသည္။ ထိုအခါ ေဒါက္တာက ဘယ့္ႏွယ့္လဲ ဦးစိန္၊ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ေခတ္ေရာက္ၿပီေလဟု ၀င့္ႂကြား ေျပာဆုိသည္။ 

၁၉၄၃ခု ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္ကေပးသည့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ 

ရခဲ့သည္။ 

သေျပထြန္းတဲ့ ေတာင္ကၽြ န္းဒီပါ၊ မဂၤလာ အခါေရာက္ၿပီ 

ေအာင္အတိတ္နဲ႕ ေအာင္နမိတ္ေတြဟာ ထပ္ေပၚလာပါၿပီ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရၿပီ၊ 

ငါတုိ႕ စံဌာနီ၊ ဗမာ့ေအာင္ပြဲကုိ ႏႊဲကာ အလြန္ပဲ သာယာစည္၊ ေအာင္ပန္း ဆြတ္ကာ 

ေအာင္သေျပႏုနဲ႕ ထုပိမဂၤလာတည္၊ ေအာင္သေျပပြဲ၊ ေအာင္သေျပပြဲေအာင္ 

ေျမထဲ မွာ လြတ္လပ္ၾကပါၿပီ.... 

လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ၁၉၄၂ခု ၾသဂုတ္လအတြင္း မစၥတာဆူဇူကီး 

ျပန္သြားၿပီးေနာက္ သခင္ထြန္းအုပ္က ဦးေဆာင္ ၍ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို 

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၌ ျပဳလုပ္သည္။ သဟာယ ဆရာတင္ကုိ ရွာေဖြ ေခၚယူ၍ 

လုိခ်င္သည့္စာကုိ ျပကာ သီခ်င္းေရးခိုင္သည္။ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕ဖို႕ ဂ်ပန္ျပန္မွာကြယ္၊ 

တကယ္ပဲ အသက္နဲ႕လဲလုိ႕  ဆင္းရဲ ဒုကၡခံကာ ႀကံစည္တယ္၊ သူရဲေကာင္းတ့ဲ 

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အာဇာနည္ေတြရယ္ တုိ႕ဗမာျပည္၀ယ္ မိဘတုိင္း ကကြယ္၊ 

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းလုိ သူရဲေကာငး္ေမြးရမယ္၊ ေၾသာ္-ဘုရင့္ေနာင္နဲ႕ 

ရာဇာဓိရာဇ္တုိ႕လုိ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၊ ပမာပုံႏွယ္၊ အေလာင္းဘုရားတို႕လုိကြယ္၊ 

ဗမာတုိင္း ဗမာမ်ိဳး၊ အားကုိးေလာက္ေပတ့ဲ၊ မေၾကာက္တန္း၊ မလန္႕တမ္း၊ 

ဗမာေတြ ေအာင္ပန္းဆြတ္ၾကရွာေလတယ္-  
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ရာဇ၀င္အတၱဳပၸတိၱလည္းရွိရမယ္၊ ေမာ္ကြန္းလည္း ထိုးေလာက္တယ္၊ 

ျမင့္ျမတ္တ့ဲ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရယ္၊ တုိင္းျပည္က်ိဳးစြန္႕ခဲ့တယ္၊ မ်ိဳးဇာန္ႏြယ္၊ 

လြတ္လပ္ဖို႕ တုိ႕မ်ားကုိ ကၽြ န္တြင္းမွကယ္၊ တုိက္ဗမာ စိုးမိုးဖို႕ ေမွ်ာ္ၾကရွာလို႕ 

ေပၚလာတယ္။ 

ဗမာ့သူရဲေကာငး္ သီခ်င္းအျဖစ္ သမိုင္း၀င္ (documentry) 

ျဖစ္သြားပါသည္။ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးကို စက္မႈေက်ာင္းမွ အမွတ္၈၊ 

ကုိယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းလမ္းသုိ႕ ေျပာင္းလုိက္ေသာအခါ ထုိေနရာတြင္ မၾကာမၾကာ 

ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္ေရာက္ တတ္ပါသည္။ 

အရွင္ဆုိးသိန္းဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးလည္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ 

ဦးခ်စ္ေမာင္က ဂဠဳန္ဆရာစံ အေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ စာတမ္း ကုိ ဖတ္သည္။ 

တစ္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလာ၍ ေဟာေျပာမည္ဆုိသျဖင့္ 

လူအေတာ္မ်ားမ်ား လာေရာက္ ၾကသည္။ ေျမာင္းျမကုိ ခင္ေဆြက 

အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ယခုမွ 

၂၆ႏွစ္သာ ရိွေသးသည္။ ေရႊေတာင္ပိုးလံုခ်ည္အနီႏွင့္ အျဖဴကြက္တံုကေလးကုိ 

၀တ္၍ ေခါင္းတံုးဆံေတာက္ေခၚ ဆံပင္အတုိညႇပ္ထားသည္။ သူက- 

လူငယ္ေတြဟာ ဗလငါးတန္ တုိးတက္ဖို႕လုိေၾကာင္း၊ တပ္ထဲ 

၀င္ႏိုင္သူေတြက ၀င္ၾကပါ။ မ၀င္ႏုိင္ သူေတြက အာရွလူငယ္ထဲ၀င္ၾကပါ။ 

က်ရာတာ၀န္ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။  

အသင္းအဖြဲ႕ရယ္လုိ႕ ျဖစ္လာရင္၊ ငါမင္းသား မလုပ္ရရင္ ပတ္မႀကီး 

ထုိးေဖာက္မည္ဆုိတဲ့ စိတ္မ်ိဳးမထားၾကပါနဲ႕၊ အသင္းအဖြဲ႕ရယ္လုိ႕ ျဖစ္လာရင္ 
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စိတ္၀မ္းကြဲတတ္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသက 

တုိင္းရင္းသားေတြကုိ စည္း႐ုံးဖို႕လုိတယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရက ခရစ္ယာန္ 

အသင္းအဖြဲ႕ေတြကုိ ေတာင္ေပၚေဒသကုိသြားၿပီး စာသင္ေစၾကတယ္။ အဂၤလိပ္ 

စာလံုးေပါင္းနဲ႕ ဖတ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ေတာင္ေပၚသားေတြဟာ "တနဂၤေႏြေန႕မွာ၊ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းတက္ ရတာ၊ 

အလြန္ေပ်ာ္စရာ" ဆုိတဲ့ သီခ်င္းကုိ ဆိုတတ္ၾကတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ရ႕ဲ တေကာင္း 

အဘိရာဇ ဆုိတ့ဲ တုိ႕ဗမာသီခ်င္းကုိ ၾကားေတာင္ မၾကားဖူးၾကဘူး။  

ဤေဟာေျပာပြဲတြင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႕ျမင္လုိက္ရပါသည္။ အျပင္ 

ေဟာေျပာပြဲေတြမွာေတာ့ အဓိပတိႀကီး ေဒါက္တာဗေမာ္က ႐ိႈးႏွင့္မိုးႏွင့္ 

၀တ္ထားေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ ယူနီေဖာင္း ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကေလးကုိသာ 

၀တ္ထားသျဖင့္ ပရိသတ္က ၾကည္ညိဳၾကသည္။ 

အဓိပတိႀကီးက သူ႕ကုိ အဓိပတိႀကီး၊ အာဏာရွင္ႀကီးဟု ၀င့္ႂကြား 

ေျပာဆုိေလ့ရွိသည္မွာ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ ေခတ္စားေနေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္သည္။ 

ကမၻာမွာလည္းအာဏာရွင္၊ တုိ႕လည္း အာဏာရွင္၊ ကမၻာမွာလည္း 

ေခတ္သစ္ထြင္၊ တို႕လည္း ေခတ္သစ္ ထြင္၊ စြမ္းၾက ဥာဏ္ရည္ ပညာရွိတ့ဲ၊ ဗမာ 

ဗမာ ဗမာ အာဏာရွင္- 

ဤတြင္ သခင္ဗစိန္က မေက်မနပ္ျဖစ္လာကာ ဘီအုိင္ေအလည္း သခင္၊ 

ဘီဒီေအလဲ သခင္၊ အားလုံး သခင္ေတြခ်ည့္ပဲ၊ ဓားမတစ္ေခ်ာင္းမွမပါ၊ ခုေတာ့ 

ဓားမက တန္ခိုးႀကီးလုိက္တာ အိမ္ကေနၿပီး ရာထူးေတြခန္႕ေနတယ္။ ဒီဓားမကို 
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ျဖဳတ္ခ်မယ္ဟု တုိင္ပင္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဓားမျဖဳတ္ခ်ေရး 

အဆုိတင္သြင္းသည္။ သခင္ထြန္းအုပ္က ေထာက္ခံသည္။ အျခားသခင္ေတြက 

တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္၊ ဤတြင္ သခင္ဗစိန္က တုိင္းထြာဆဲေရးျခင္း ျပဳေတာ့သည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႕ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖုံးတြင္ အဓိပတိႀကီးရာထူးမွ 

ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ပါလာသည္။ ဂ်ပန္ဘုရင္တင္ေနာ္ ေဟ့ကာက အဓိပတိႀကီး 

မထြက္ပါႏွင့္ဟု ဆန္႕က်င္သူႏွစ္ဦးကုိ နယ္ႏွင္ဒဏ္ ေပးလိုက္ပါဟု ဆုိသည္။ 

သခင္ထြန္းအုပ္ႏွင့္အတူ သခင္ဟန္ထြန္းက လုိက္သြားသည္။ သခင္ဗစိန္တို႕ 

မိသားစုႏွင့္ သခင္လွထြန္းက အတူလုိက္သြားသည္။ သခင္ဗစိန္၏ ဇနီး 

သခင္မေဒၚခင္ခင္မွာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ တုိ႕ကို ေမြးထုတ္ေပးသည့္ 

မိခင္ႀကီးမဟုတ္ပါလား။ အမိုးမရွိသည့္ ဗံုးႀကဲ ေလယာဥ္ေပၚတက္၍ 

၁၅ရက္သားကေလးကုိ ေပြ႕ခ်ီလုိက္သြားရသည္။ မိုးကဖြဲဖြဲရြာခ်ေတာ့ တံဘက္ႀကီး 

ကုိ ၿခဳံထားရသည္။ 

- ဟုတ္လည္းဟုတ္၏ 

- သူလည္းမနာလုိ 

- ကိုယ္၌လည္းအက်ိဳးမရွိ 

ဆုိသည့္ စကားမ်ိဳးကုိ မေျပာအပ္ဟု ေရွးပညာရွိမ်ားဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

သူ႕ၾသဇာရွိေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ကသြား၍ တိုက္လွ်င္ ကုိယ္သာ နစ္နာတတ္သည္။ 

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အင္အားျပပြဲကုိ ကန္ေတာ္ႀကီး ေတာင္ဘက္ ရွိ ၿပိဳင္႐ုံမွာ 

ျပဳလုပ္သည္။ 
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၁။ တပ္မေတာ္ႀကီးကုိ အင္အားရွိဖို႕ အရာရာမွာ ကူညီ၊ 

ရဲေဘာ္အေပါင္းကုိ ကိုယ့္ေသြးသားလုိ အစဥ္ မေမ့အပ္ေပၿပီ၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား 

ဒုိ႕မ်ားဂုဏ္ရည္၊ ဇြဲသတၱိညီ၊ ထူးထူးျခားျခား စြန္႕စားႀကံစည္အင္အား စြမ္ျပမည္၊ 

တုိင္းျပည္ႏိုင္ငံ က်က္သေရ ေဆာင္ၾကၿပီ တကယ္မြန္ျမတ္တ့ဲ တပ္မေတာ္ 

ေရွ႕ကုိခ်ီ။ 

ဆ၇ာေရႊတုိင္ၫႊန္႕၏ ေနာက္ဆံုးလက္ရာျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ 

ေရတပ္ တူရိယာအဖြဲ႕က စုေပါင္း သီဆုိတီးမႈတ္ၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က 

တပ္မေတာ္သားေတြမွာ အ၀တ္အစားမလံုေလာက္၊ 

ေဆး၀ါးမလံုေလာက္၊ အားနည္းခ်ိဳ႕တ့ဲေနေၾကာင္း၊ လူထုအမ်ား က 

၀ိုင္း၀န္းကူညီေစလုိေၾကာင္း မိန္႕ခြန္းေျပာသည္။ 

ပရိသတ္မ်ားက မိမိတုိ႕ ၀တ္ဆင္လာသည့္ နားကပ္ ဆြဲႀကိဳး၊ လက္စြပ္၊ 

ေငြမ်ားကုိ စုပုံလွဴဒါန္းၾသည္။ ဤ ေနရာတြင္ အဓိပတိႀကိးမပါေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ 

လူထုက ယံုၾကည္သည္။ အားကုိးသည္။ ဂ်ပန္ ကင္ေပတုိင္ တုိ႕က 

သံသယရွိလာသည္။ သူတုိ႕ကုိ ဆန္႕က်င္ေတာ့မည္ေလာ၊ အဓိပတိႀကီးကုိ စုံစမ္း 

ေမးျမန္းၾကသည္။ အဓိပတိႀကီးက- 

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဟာ က်ဳပ္သားေတြ၊ သူတုိ႕ဟာ ခင္ဗ်ားတို႕ 

အေပၚသစၥာရွိတယ္၊ က်ဳပ္ဒါပဲသိတယ္ဟု တင္းတင္း မာမာ ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ 

၁၉၄၅ခု၊ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႕တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ 

အေနာက္ဘက္ကြင္းႀကီး ထဲတြင္ တပ္ထြက္ပြဲ ကုိ ျပဳလုပ္သည္။ 



 

286286286286    | | | | P a g e     

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမင္းစီး၍ စစ္သည္ေတာ္ေတြ၏ အလယ္တည့္တည့္မွာ 

ရပ္ၿပီး မိန္႕ခြန္း ေျပာသည္။ 

ရဲေဘာ္တုိ႕ စကားကို အက်ယ္ခ ဲ်႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး၊ 

ယခုစစ္ေျမျပင္ကုိ ထြက္ရမယ္၊ အထက္က ဗိုလ္ေတြကလည္း ငယ္သားမ်ားကုိ 

သက္သက္ညႇာညႇာျပဳလုပ္ပါ။ ငယ္သားမ်ားကလည္း အထက္က ဗိုလ္ေတြရဲ႕ 

အမိန္႕ကုိ ေလးစားလိုက္နာပါ။ ရဲေဘာ္တို႕ကုိ ကတိေပးထားတ့ဲအတုိင္း 

ရဲေဘာ္တုိ႕နဲ႕အတူ ငါလည္းလုိက္ခဲ့မယ္ ဒါပဲ။ 

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးစတင္ပါၿပီ။  

ဤေနရာတြင္ မီနာမီကီကန္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ေရးထားေသာစာကုိ 

တင္ျပပါမည္။ သူတုိ႕က ဘႀကီးမိႈင္းႏွင့္သခင္ျမကုိ က်ိဳက္ထီး႐ိုးမွာေတြ႕လုိ႕ 

ေကာင္းမြန္စြာ ေခၚလာၿပီး ရန္ကုန္ကုိ ပုိ႕ေပးခဲ့သည္။ သလဲတန္းရြာမွာ 

သခင္စိုးေခၚ ဗိုလ္ျမဒင္သည္ "ငါတုိ႕ရဲေဘာ္သုးက်ိပ္ဟာ ဂ်ပန္မွာသြားၿပီး စစ္ပညာ 

သင္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႕ဟာ ငါတုိ႕ဆရာ၊ ဆရာကုိ ျပန္တုိက္ရမယ္ဆုိရင္ ငါတုိ႕ဟာ 

အာစရိယ ဂုိဏ္း သင့္မယ္။ မတုိက္ႏိုင္ဘူး"ဟု ဆုိသည္ "မတုိက္လုိ႕မရဘူး၊ 

အထက္ကအမိန္႕" အာဏာသံႏွင့္ ေျပာေသာ အခါ မတုိက္ဘူးဟုဆုိၿပီး 

သူ႕ကိုယ္သူ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္၍ ေသေၾကာင္းႀကံလုိက္သည္။ သေဘာမွာ 

ျပန္မတုိက္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ မလူေတြမသိသည့္ 

အခ်က္ႏွစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပသည္။ 

၁။ ေျမာင္းမေထာင္တြင္ သခင္ေပါင္း ၅၀ရွိသည္။ နာမည္ေခၚ၍ 

ထုတ္ေသာအခါ ၄၉ေယာက္ရသည္။ တေယာက္ကေတာ့ သူ႕နာမည္ 
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သခင္ဟုထည့္၍ မေခၚေသာေၾကာင့္ မထူးဘဲေန၍ လြတ္က်န္ခဲ့သည္။ အားလံုးကုိ 

ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္၍ သတ္ၿပီး ေရတြင္းပ်က္ႀကီၤးထဲ ပစ္ထားခဲ့သည္။ ထုိကိစၥကုိ 

ကုိယ္တိုင္ သြားၾကည့္မိသျဖင့္ စိတ္ထိခုိက္ၿပီး ဖ်ားသြားေၾကာင္း 

ပန္းတေနာ္ဦးခန္႕က ေျပာခဲ့သည္။ 

၂။ သထုံအေရးပိုင္သခင္လင္း၊ လမ္း၀န္ေထာက္ သခင္သာဦးႏွင့္ 

သခင္မ်ား၊ အာရွလူငယ္မ်ား ၂၇ေယာက္ကုိ ဖမ္းၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္မွ က်ိဳက္မေရာသုိ႕ 

အထြက္တြင္ သတ္ကာ ျမႇဳတ္ထားခဲ့သည္။ ေနာက္လူမ်ားက ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ 

ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ မွတ္တုိင္ကေလးေတြ စိုက္ထားသည္။ ဤကိစၥကုိ 

ပန္းခ်ီဆရာႀကီး သီးသက္ၫြန္႕ကုိ ေျပာျပေသာအခါ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ မိမိမွာ 

အာရွလူငယ္ျဖစ္၍ ေစာေစာ သတင္းရသည္ႏွင္ ့ ေရွာင္ေနလုိက္၍ 

က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အမွန္အားျဖင့္ ဖက္ဆစ္ကုိ တုိက္ဖို႕မလုိေတာ့ပါ၊ ဂ်ပန္သားမ်ားသည္ 

ခ်င္းျပည္နယ္မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အင္ဖာသုိ႕ တက္၍ တုိက္ရာ အက်အပဆံုးမ်ားစြာႏွင့္ 

ျပန္ခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ ဘက္တန္၏ တပ္သည္ အင္းဖာမွ 

ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ ျဖတ္၍ ျမစ္ႀကီးနားဘက္သုိ႕ ၀င္စျပဳေနသည္။ 

အဓိပတိႀကီး၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒံုဘက္သို႕ ေခၚသြားၿပီး 

မၾကာမီ ျပန္လႊတ္လုိက္သည္။ ေလာ္လီကားၾကမ္းႀကီး စီးသြားရသည္မွာ 

မသက္သာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြ ဲညီေနာင္ေခၚ အေမရိကန္ ေလယာဥ္ႀကီးႏွစ္စင္းက 

မဲမဲျမင္ရာကုိ စစ္ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သျဖင့္ ကားေပၚက ဆင္း၍ ကန္သင္း႐ိုးေဘးမွာ 
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၀ပ္ ေနရသည္။ အဓိပတိႀကီးကုိ ဂ်ပန္ျပည္ ဆူဂါမိုအက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ 

ပို႕လုိက္သည္။ 

၁၉၄၅ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္ျပည္ ဟီ႐ိုရီွးမားၿမိဳ႕ကုိ 

အေမရိကန္က အႏုျမဴဗုံးခ်လုိက္သည္။ ေနာက္ေန႕တြင္ နဂါးစကီးၿမိဳ႕ေပၚသို႕ 

ဗုံးတစ္လံုးခ်လုိက္သည္။  

ဂ်ပန္ဘုရင္က လက္ေျမႇာက္အ႐ႈံးေပးပါၿပီဟု ေၾကညာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

မတ္အာသာႏွင့္ ဂ်ပန္ဘုရင္တုိ႕ စစ္ေျပၿငိမ္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္တြင္ 

စစ္တပ္မထားရ၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္က တာ၀န္ ယူသည္။ 

ဂ်ပန္သည္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးကုိသာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤအခ်ိန္မွစ၍ 

ဂ်ပန္ တုိ႕သည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးကုိသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရာ၊ 

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဟာလီး၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္က- ဆာရာနာရာ၊ 

Seven nigh in Japan, Princess and Photographer ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား 

ကမၻာေက်ာ္သြားသည္။ 

ဤတြင္ စစ္တြင္းေခတ္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေၾကာင္း 

အဆံုးသတ္ပါသည္။ 

သုခမိန္ 

 

+++++ 
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စံျပဳစာနဲ႔စံျပဳစာနဲ႔စံျပဳစာနဲ႔စံျပဳစာနဲ႔    စံျပလူစံျပလူစံျပလူစံျပလူ    

 

က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စာေရးေလွ်ာ့ထားေတာ့ စာဖတ္ခ်ိန္ပိုရလာတယ္။ 

တစ္ေန႔ကလည္း အသစ္ျပန္ ထုတ္တဲ့ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းရဲ႕ဘာသာျပန္စာအုပ္ 

"အုိင္ဗင္ဟုိ" ကို ျပန္ဖိတ္မိတယ္။ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္တလဲလဲ 

ဖတ္ထားတ့ဲစာအုပ္ျဖစ္ေပမယ့္ စာအုပ္ဆုံးတ့ဲအထိ လက္ကမခ်ႏုိင္ေအာင္ "စြဲ"ေန 

ေသးတာပဲ ျဖစ္တယ္။ "အိုင္ဗင္ဟုိ" ကုိ ေက်ာင္းသားဘဝမွာစၿပီး 

သင္ခဲ့ရစဥ္ကတည္းက "စြဲ" ခဲ့တာ ခုထိလည္း "စြဲ" တုန္းပါပဲ။ စြဲတာမွ ေတာ္႐ုံ 

မဟုတ္ဘူး။ စာအုပ္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ "အိုင္ဗင္ဟုိ"ကို ဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လုံး 

စံျပဳပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ကုိ သေဘာထားခဲ့တာ။ 



 

290290290290    | | | | P a g e     

 

စိတ္ဓါတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကစိတ္ဓါတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကစိတ္ဓါတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကစိတ္ဓါတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးက 

"အုိင္ဗင္ဟုိ"ကုိ စသင္ရတာ မက္ထရစ္တန္းမွာပါ။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေခတ္က 

ခုေခတ္လုိ ၁၀တန္းထိမေန ရပါဘူး။ ၈တန္းၿပီးတာန႔ဲ (Matriculation 

Exam)လုိ႔ေခၚတ့ဲ "တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ" ေျဖရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၈ 

တန္းၿပီးတာန႔ဲ "မက္ဒရစ္တန္း"ေခၚ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကုိ တက္ရပါတယ္။ အဲဒီ 

မက္ထ ရစ္တန္းမွာ အိုင္ဗင္ဟုိန႔ဲႀကံဳရတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေခတ္က အဂၤလိပ္စာမွာ 

စကားေျပက ဂႏၳဝင္စာအုပ္ တစ္အုပ္န႔ဲ ဂႏၳဝင္ကဗ်ာတစ္အုပ္ သင္ရပါတယ္။ 

ဂႏၳဝင္စာအုပ္ေတြက သုံးေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းေလ့ ရွိတယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွစ္က အိုင္ဗင္ဟုိန႔ဲႀကံဳတ့ဲႏွစ္ပါ။  

ၿမန္မာစာမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ စကားေျပက 

ဇာတ္ေတာ္ႀကီးဆယ္ဘဲြ႕န႔ဲ ဦးပုညတုိ႔ ဦးၾကင္ဥတုိ႔ရဲ႕ ျပဇာတ္တစ္အုပ္သင္ရၿပီး 

"ကဗ်ာပန္းကုံး"လုိ ကဗ်ာစာအုပ္လည္း သင္ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေရာ 

ျမန္မာစာမွာပါ ေရွးဂႏၳဝင္စာႀကီးေပႀကီးေတြန႔ဲ ဂႏၳဝင္ ေျမာက္ကဗ်ာေတြ 

သင္ခဲ့ရလုိ႔ထင္ပါရဲ႕ ေရွးေခတ္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ 

ပုိကၽြ မ္းက်င္ၾကတာေတြ႕ရတယ္။ အိုင္ဗင္ဟုိ၊ ဆုိင္းလ္မနား၊ ေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီး၊ 

ရွိတ္စပီးယားစတဲ့ အဂၤလိပ္စာေတြန႔ဲ ေဝသႏၱရာ၊ မေဟာသဓါ၊ ဇနက၊ ေတမိ စတ့ဲ 

ဇာတ္ေတာ္ႀကီးေတြန႔ဲ ဝိဇယျပဇာတ္၊ ေရ သည္ျပဇာတ္၊ ပါပဟိန္ ျပဇာတ္စတ့ဲ 

ျပဇာတ္ေတြကုိ သင္ၾကား ၾကရတာဟာ ဘာသာစကားသင္႐ံု သက္သက္ 

မဟုတ္ပါဘူး။ လူငယ္ေတြကုိ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေစဖုိ႔ဆုိတဲ့ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ 
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""""စံစံစံစံ""""ပုဂၢဳိလ္ပုဂၢဳိလ္ပုဂၢဳိလ္ပုဂၢဳိလ္    """"စံစံစံစံ""""စာအုပ္စာအုပ္စာအုပ္စာအုပ္ 

အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ အိုင္ဗင္ဟုိတုိ႔ ဇနကတို႔ဟာ 

လူငယ္ေတြရဲ႕ဘဝတစ္သက္ တာ "စံျပပုဂၢဳိလ္" Idealအျဖစ္ကုိ 

သေဘာထားခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္အဖုိ႔ဆုိရင္ အႏုိင္က်င့္ ခံ 

အားနည္းသူ ေတြဘက္က ရပ္တည္ၿပီး မတရားမႈျပဳသူေတြကို တုိက္ခုိက္တ့ဲ 

အိုင္ဗင္ဟုိဟာ "စံျပဳ ပုဂၢဳိလ္" အျဖစ္သာ မကပါဘူး။ နတ္ဘုရားတစ္ဆူလုိကုိ 

သတ္မွတ္ၿပီး ကိုးကြယ္ခဲ့တာပါ။  

အိုင္ဗင္ဟုိ ဟာ "Idea"မွ်သာမက "idol"လို႔ကို သေဘာထားခဲ့တာပါ။ 

ရန္သူန႔ဲ သူေသကုိယ္ေသ ဓါးခ်ဥ္း ယွဥ္ တိုက္ခုိက္ေနၾကတာေတာင္ ရန္သူ႔လက္က 

ဓါးလြတ္က်သြားတဲ့အခါမွာ ဓားကုိျပန္ေကာက္ယူေစ ၿပီးမွ ဆက္တိုက္ခုိက္တ့ဲ 

(Fairplay) စိတ္ဓါတ္ေခၚ လူႀကီးလူေကာင္းစိတ္ဓါတ္ကို ဒီေန႔ထိ ကိုးကြယ္ 

ဆည္းကပ္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္ဗင္ဟုိတုိ႔ ေရာ္ဘင္ဟုဒ္တို႔လုိ စာအုပ္မ်ဳိးေတြဟာ 

ကေလးလူငယ္ရဲ႕စိတ္ ဓါတ္မ်ဳိး ကို အမ်ားႀကီး ျပဳျပင္ေပးႏုိင္တ့ဲ 

စာအုပ္မ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

အုိင္ဗင္ဟုိကို "idol"အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သလိုပဲ ဘဝတ္စေလွ်ာက္လုံး 

ဦးထိပ္ပန္ဆင္ခဲ့တ့ဲ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာက 

လူတိုင္းရင္းႏွီးေနတ့ဲ ကဗ်ာပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္သက္လြန္းလုိ႔ 

ေက်ာင္းေဆာင္ အခန္းနံရံမွာေတာင္ ကပ္ထားခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ကဗ်ာပါ။ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကုိေအာင္ဆန္းဟာ အဲဒီကဗ်ာေလးကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲကုိ 

ႏွစ္ၿခဳိက္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရယ္ လုိ႔ 
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ျဖစ္လာခဲ့ရတာထင္ပါတယ္။ ကဗ်ာက W.E Henley ရဲ႕ Invictus ဆိုတဲ့ 

ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္။ 

*    Out of the Night that covers me, 

    black as the pit from pole to pole, 

    I think, whatever Gods may be      

    for My unconquerabel soul. 

*    In the fell clutch of circumatance, 

    I have not winced nor cried aloud. 

    Under the bludgeorinG of chance 

    My head is bloody, but unbowed. 

*    It matters not how strait the gate,  

    How charged with punishments the scroll. 

    I am the master of my fate. 

    I am the captain of my soul. 

အသူရာတစ္ရာနက္တဲ့ ေက်ာက္ကမ္းပါးႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ 

ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံး မည္းေမွာင္ေနတဲ့ ည အေမွာင္တုိက္ႀကီး 

ဖံုးအုပ္ေနတ့ဲၾကားက အႏုိင္မခံ အ႐ႈံးမေပးတ့ဲ ငါ့ဝိဥာဥ္ကုိေပးသနားတဲ့ မည္သည့္ 

နတ္ဘုရားပဲျဖစ္ေစ ငါေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

ကုသုိလ္ကံအက်ဳိးေပး ဆိုးရြားခက္ခဲလွေပမယ့္ ငါဟာ 

ေနာက္မတြန္႔ခဲ့သလုိ ႐ႈိက္ငင္ငိုေႂကြးမျပဳခဲ့ဘူး ကံၾကမၼာရဲ႕အထုအေထာင္း 
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အ႐ုိက္အပုတ္ေတြေအာက္မွာ ငါ့ဦးေခါင္းသည္ ေသြးအခ်င္းခ်င္း နီရဲခဲ့ ေသာ္လည္း 

ဦးမၫႊတ္ခဲ့။ 

ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ မ်က္ရည္ေတြျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီေလာကရဲ႕ဟုိမွာ 

ဘက္မွာလည္း ေၾကာက္စရာအ ရိပ္ အမည္းေတြက ဖံုးလႊမ္းေနေပမယ့္ 

အေၾကာက္တရားမဲ့တ့ဲ ငါ့ကုိသာ အခုလည္းေတြ႕ ေနာင္လည္း ေတြ႕လိမ့္မယ္။ 

တမလြန္ကုိသြားရာတံခါးဝဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ က်ဥ္းေျမာင္းေနပါေစ 

ေခြးေရပုရပုိက္မွာ ဘာေတြပဲေရး ထည့္ထားပါေစ ငါသာလွ်င္ ငါ့ၾကမၼာရဲ႕အရွင္ 

ငါသာလွ်င္ ငါ့ဝိဥာဥ္ရဲ႕သခင္ျဖစ္တယ္။ 

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ေက်းဇူးကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ေက်းဇူးကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ေက်းဇူးကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ေက်းဇူး 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကုိေအာင္ဆန္းကေန သခင္ေအာင္ဆန္းျဖစ္၊ 

သခင္ေအာင္ဆန္းကေန ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္၊ ေနာက္ေတာ့ သူရဲေကာင္း 

အာဇာနည္ျဖစ္ခဲ့တာဟာ ဒီကဗ်ာေလးက အစျပဳခဲ့တာ လို႔ဆိုရင္ 

မမွားဘူးထင္ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာေလးက ကုိေအာင္ဆန္းကုိ တြန္းအားေတြေပး၊ 

သတၱိေတြေမြး ေပးခဲ့တာ၊ ကုိေအာင္ဆန္းဟာ ခေလးဘဝက 

အျခားကေလးမ်ားလုိပဲ အေမွာင္န႔ဲ သူရဲေၾကာက္တတ္တ့ဲ သာမန္ ေကာင္ေလး 

တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသုိလ္မွာ ဒီကဗ်ာေလးက သူ႔ကုိ ရဲရဲေတာက္ 

တြန္းပုိ႔ လုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။  

လူငယ္ေတြ အတြက္ စံထားရတဲ့စာအုပ္၊ စံျပဳရတ့ဲပုဂၢဳိလ္ဆုိတာမ်ဳိး 

လုိအပ္ပါ တယ္။ အဲဒီ "စံ"ေတြကို အားက်ရာကတဆင့္ အတုယူခ်င္စိတ္ေတြ 

ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္း သားဘဝကတည္းက ဒီလုိ "စံ"ေတြ ရွိခဲ့လို႔သာ 
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ကုိေအာင္ဆန္းဟာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္န႔ဲ လူႀကီးလူ ေကာင္း အားလုံးေလးစားရတဲ့ 

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ရတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ကုိေအာင္ ဆန္းဟာ 

အသက္ ၂၀ အရြယ္ ေလာက္မွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး 

အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေလာက္မွာ "ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး" ေခါင္းေဆာင္သခင္ေအာင္ဆန္း 

ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ရဲေဘာ္သံုး က်ိပ္ကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ေတဇ အျဖစ္ 

ျမန္မာျပည္ျပန္လာခ်ိန္မွာမွ သူ႔အသက္ ၂၇ ႏွစ္ပဲရိွပါေသးတယ္။ အသက ္ ၃၀ 

ေလာက္ က်ေတာ့ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္"န႔ဲ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

သူကြယ္လြန္ ေတာ့ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတာပါ။ 

စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္သူမ်ားစာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္သူမ်ားစာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္သူမ်ားစာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္သူမ်ား 

သူက စာေရးဝါသနာပါၿပီး ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ျမန္မာလိုေရာ၊ 

အဂၤလိပ္လုိပါ စာေတြေရးခဲ့ပါ တယ္။ အုိးေဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာအျဖစ္လည္း 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲေရာက္ေတာ့ လည္း ႀကဳိၾကားႀကဳိၾကား 

စာေတြေရးခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးကထြက္ၿပီး 

စာေရးဆရာ လုပ္မယ္လုိ႔လည္း စိတ္ကူးရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ လြတ္ လပ္ေရး မရမီ ေခတ္ကေရာ 

လြတ္လပ္ေရးၿပီးေခတ္မွာပါ တုိင္းျပည္ရဲ႕တိုင္းေရး ျပည္ေရး ႏုိင္ငံေရးကုိ ဦး ေဆာင္ 

ဦးရြက္ျပဳခဲ့ၾကသူ အားလုံးေလာက္နီးပါးဟာ သတင္းစာစာေရးဆရာေတြ 

ျဖစ္ေနၾကတာပါပဲ။  

လူႀကီးေတြထဲက ဆရာႀကီးသခင္ ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၊ ဆရာ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ 

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ ဦးႏုတုိ႔ရွိခဲ့ၾကၿပီး လူငယ္ေတြထဲက ကိုေအာင္ဆန္း၊ 
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ကုိဗဟိန္း၊ ကုိသိန္းေဖ(ျမင့္)၊ ကုိလွေရႊ၊ သခင္သန္း ထြန္း၊ သခင္စိုး၊ 

သခင္သန္းၿမဳိင္စသူေတြရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံးဟာ တိုင္းျပည္ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ စာေရးဆရာ လုပ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြ 

အားလုံးဟာ သမၼတရာထူး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး၊ ဝန္ႀကီးဝန္ကေလး 

ရာထူးေတြထက္ စာေရးဆရာဘဝကုိ ပိုၿပီးတန္ဖိုး ထားၾက သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔အားလုံးဟာ ေက်ာင္းသားဘဝမွာကတည္း က 

"စံျပဳစာအုပ္"ေတြ "စံျပဳပုဂၢဳိလ္"ေတြ ရွိခဲ့ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေသေစာခ့ဲၾကတယ္အေသေစာခ့ဲၾကတယ္အေသေစာခ့ဲၾကတယ္အေသေစာခ့ဲၾကတယ္ 

လူငယ္ေက်ာင္းသားဘဝဆိုေတာ့ သူတို႔ "စံျပဳ"ခဲ့ၾကတ့ဲ စာအုပ္ေတြက 

ေစာေစာကေျပာခဲ့တ့ဲ အိုင္ဗင္ဟုိ လို၊ သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္လုိ ရိွတ္စပီးယားလို၊ 

ဇနကၠလုိ၊ ဘူရိဒတ္လို၊ ပါပဟိန္လုိ၊ ဝိဇယလုိ စာအုပ္ ေတြျဖစ္ၾကၿပီး 

သူတို႔ရဲ႕"စံျပဳ"ပုဂၢဳိလ္ေတြကလည္း အိုင္ဗင္ဟုိ၊ ေရာ္ဘင္ဟုဒ္၊ 

မုိက္ကယ္ေကာလင္း၊ ဂ်ဳိေဆးရီေဇာ္တုိ႔တေတြလုိ သူရဲေကာင္းေတြ 

ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ "စံ"စာအုပ္ေတြန႔ဲ လူပုဂၢဳိလ္ေတြက မတရားမႈမွန္သမွ် 

ဆန္႔က်င္ၾကၿပီး အဖိခံ၊ အႏွိမ္ခံ၊ အႏုိင္က်င့္ခံသူေတြဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္ 

တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။  

အားလုံးဟာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းၾကတယ္။ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ၾကတယ္။ 

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ ၾကတယ္။ အဲဒါေတြကုိ အားက်လို႔ သူတုိ႔တေတြကလည္း 

ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တ့ဲ၊ အဖိခံ အႏွိမ္ခံေတြဘက္က ရပ္တည္တ့ဲ 

သူမ်ဳိးေတြျဖစ္ခ်င္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဒီအခ်က္ေတြန႔ဲ ကုိက္ညီတာ က သတင္းစာဆရာ၊ 
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စာေရးဆရာ အလုပ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွာေတာ့ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးေလာ 

ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအခ်က္ ေတြန႔ဲ ညီဖို႔ မလြယ္ဖူးေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔အားလုံး 

သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆ ရာျဖစ္ခ်င္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဝမ္းနည္း စရာေကာင္းတာက 

သူတို႔အေသေစာခဲ့ၾကတယ္ေလ။ 

လူထုစိန္ဝင္း 

၁၃-၁-၂၀၀၉ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ    သက္ရိွထင္ရွားသက္ရိွထင္ရွားသက္ရိွထင္ရွားသက္ရိွထင္ရွား    တစ္ႀကိမ္သာတစ္ႀကိမ္သာတစ္ႀကိမ္သာတစ္ႀကိမ္သာ    ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရပံုေတြ႕ျမင္ခ့ဲရပံုေတြ႕ျမင္ခ့ဲရပံုေတြ႕ျမင္ခ့ဲရပံု    

 

ကၽြ န္ေတာ္ေမြးဖြားလာေသာ ၁၉၃၂တြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ 

ဆယ္တန္းေအာင္၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သုိ႕ ေရာက္ေနေပၿပီ။ 

၁၉၁၅ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ (၁၂၇၆ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၁ရက္) 

ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကၽြ န္ေတာ့္ထက္ ၁၇ႏွစ္ႀကီးပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ လူမွန္းသိလာေသာ၊ စာလည္း ဖတ္တတ္စ ျပဳလာေသာ  

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ခါနီးမ်ားတြင္ သခင္ေအာင္ စန္း(ဆန္း)၏ နာမည္ကုိ 
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ၾကားဖူးစျပဳ လာပါၿပီ။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ၿပီးေတာ့ 

ဒုိ႕ဗမာအစည္းအ႐ုံးေခါင္းေဆာင္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ စစ္ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ကား ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း၏ 

အမည္မွာ ေနေရာင္ လေရာင္ ကဲ့သုိ႕ လင္းထိန္သြားေလသည္။ မိမိ၏ 

အသက္ႏွင့္ဘ၀ကုိ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႕အတြက္ ေပးလွဴ ၍ 

သူေဆာင္ရြက္ပုံ၊ စစ္ပညာသင္ၾကားပုံ၊ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ႀကီးဖြဲ႕၍ 

နယ္ခ ဲ်႕ အဂၤလိပ္ တုိ႕ကို ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ပုံ၊ ထုိ႕ေနာက္ ပရိယာယ္ေ၀၀ုစ္မ်ား၍ 

ေကာက္က်စ္ရက္စက္ေသာ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ကုိ တြန္းလွန္၍ 

လြတ္လပ္ေရးအရယူခဲ့ပုံတုိ႕ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕သည္ ပုံျပင္သဖြယ္ ၾကားသိ အားက် 

သူ႕လမ္းၫႊန္ရာ ခ်ီတက္တုိက္ပြဲ၀င္လုိစိတ္မ်ား မုန္တုိင္းက်သကဲ့သုိ႕ 

တက္ႂကြျပင္းထန္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕သည္ သူ႕စကားမ်ားကုိ ေရဒီယုိမွတစ္ဆင့္ ၾကားရပါသည္။ 

သူ၏႐ိုးသားမႈကုိ ရွင္းရွင္းႀကီး ျမင္ၾကရပါသည္။ သူ၏အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ 

ဥာဏ္ပညာကုိလည္း ကုိယ္ႏိုင္သေလာက္ႏွင့္ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ သူ၏ 

တက္ႂကြရွင္းလင္းေသာ မိန္႕ခြန္းမ်ားျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕သည္ 

လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲထဲသုိ႕ ၀င္ႏႊဲရန္ အသင့္ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ 

ထုိစဥ္က ကၽြ န္ေတာ္တို႕မွာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္၍ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕၍ ေက်ာင္းသား အေရး၊ 

ပညာေရးတုိးတက္ေရးတုိ႕အျပင္ အဓိကအားျဖင့္ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကို 

နံပါတ္ ၁ ဦးစား ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ၿမိဳထဲတြင္ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား 
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အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ဆႏၵျပ 

သပိတ္ေမွာက္ျခင္းတို႕အျပင္ အႏုနည္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ရ မရလွ်င္ 

ခ်မည္ဆုိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အမိန္႕အရ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈႀကီးတြင္ ပါ၀င္ရန္ 

ေက်ာင္းသားတပ္ဦး၊ ေနာက္ ေက်ာင္းသားရဲေခါင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕၍လည္း 

အေျခခံစစ္ပညာမ်ား သင္ၾကားျခင္းတုိ႕ကို ျပဳၾကပါသည္။ 

ဤသုိ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အသံ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အမိန္႕မ်ားအရ 

ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ 

တစ္ခါမွ် မျမင္မေတြ႕ဖူးပါ။ သတင္းစာမ်ားထဲတြင္ပါေသာ သူ႕႐ုပ္ႏွင့္ ေရဒီယုိမွ 

ရွားရွား ပါးပါးၾကားရေသာ အသံတုိ႕ကိုသာ ျမင္ဖူးၾကားဖူးရပါသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ ထုိဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

ေတြ႕ၾကရပါၿပီ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ၌ 

အဂၤလန္သုိ႕သြား၍ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ 

တစ္ျပည္လုံးသုိ႕လွည့္၍ တရားေဟာ စည္း႐ုံးေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၏။ 

မုံရြာၿမိဳ႕သုိ႕ ၁၉၄၇ မတ္ ၂၁ရက္ေန႕တြင္ သူေရာက္လာသည္ 

သူစီးလာသည့္ စေတရွင္၀က္ဂြန္ကား အစိမ္းေလး ေမာင္းေလရာေနာက္သို႕ 

ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား တစ္အံုတစ္တန္းႀကီး ေျပးလိုက္ ၾကသည္။ 

သူတရားပြဲ ကုိ မုံရြာၿမိဳ႕ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း (ယခု မုံရြာအထက-

၁)ထဲတြင္ က်င္းပသည္။ ထိုေက်ာင္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္ တို႕ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ 



 

300300300300    | | | | P a g e     

 

နံနက္လင္းစမွစ၍ မံုရြာခ႐ိုင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ 

ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက ၀တ္စုံအျပည့္၀တ္၍ စစ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက့ဲသုိ႕ မ်ိဳးခ်စ္ 

သီခ်င္းမ်ား သံၿပိဳင္ဆုိ၍ ခ်ီတက္လာၾကကာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ 

စနစ္တက် ေနရာယူၾကသည္။ အျခားဖဆပလအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ 

လူငယ္အစည္း႐ုံး၀င္မ်ား။ ၿမိဳ႕လူထု၊ နယ္လူထု မ်ားကလည္း 

ေက်ာင္း၀င္းႀကီးအျပည့္ ေနရာယူၾကသည္။  ေက်ာင္း၀င္းႀကီးတစ္ခုလံုး 

စိမ္းသြားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တိဳ႕ကလည္း ေက်ာင္းသားတပ္၀တ္စုံမ်ားႏွင့္ 

ခြပ္ေဒါင္းအလံမ်ား လႊင့္၍ ေနရာ ယူၾကသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕မွာ 

ကုိယ့္ေက်ာင္းျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တရားေဟာစင္ႏွင့္ အနီးဆံုး တြင္ 

ေနရာယူၾကသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္လာေသာအခါ ပရိတ္သတ္ႀကီး အနည္းငယ္ 

လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ၿငိမ္သြားသည္။ ဤမွ်ေလာက္ 

လူထုႀကီးမ်ားပါလ်က္ တစ္ခါတည္း ဘာသံမွ်မၾကားရေလာက္ေအာင္ 

ၿငိမ္သြားသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ သူ႕အသံကား မေပ်ာ့။ သူသည္ ေက်ာင္း၀န္းက်ယ္ႀကီး 

(ေဘာလံုးကြင္းအပါ) တစ္ခုလံုး လွ်ံေနေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးကုိ 

အသံခ်ဲ႕စက္မပါဘဲ ေျပာရသည္။ အသံခ်ဲ႕စက္ရွိသူတုိ႕က အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ ႏွင့္ 

ဖိႏိွပ္ေရး ယႏၱရားႀကီးမ်ား ကုိ ေၾကာက္၍ အသံခ ဲ်႕စက္မ်ား မငွားၾကပါ။ ဖိႏွိပ္ေရး 

ယႏၱရားမွာ လူျမင္လ်က္ လည္းေကာင္း၊ မျမင္ရဘဲႏွင့္လည္းေကာင္း 
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လည္ပတ္အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ ပိုက္ဆံရွိတုိ႕မွာ ထိုအံု ၏ အရိပ္၀ိုင္းထဲတြင္ 

သစၥရွိရွိေနၾကပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ႕သဘာ၀အသံႏွင့္ပင္ ဤျမင္မဆံုးေသာ 

တုတ္တုတ္မလႈတ္ေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးကုိ ၾကားႏို္င္ သေလာက္ ၾကားၾကေအာင္ 

အသက္ဇီ၀အား ေစတနာအားမ်ား အစြမ္းကုန္ထုတ္၍ ေျပာၾကား သြားသည္။ 

စိတ္ခ်ရမ့ဲအမတ္မ်ားလုိတယ္စိတ္ခ်ရမ့ဲအမတ္မ်ားလုိတယ္စိတ္ခ်ရမ့ဲအမတ္မ်ားလုိတယ္စိတ္ခ်ရမ့ဲအမတ္မ်ားလုိတယ္    

၁၉၄၇၁၉၄၇၁၉၄၇၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊    မတ္လမတ္လမတ္လမတ္လ    ၂၁၂၁၂၁၂၁ရက္ေန႕ရက္ေန႕ရက္ေန႕ရက္ေန႕    မံုရြာၿမိဳ႕တြင္မံုရြာၿမိဳ႕တြင္မံုရြာၿမိဳ႕တြင္မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ 

ကၽြ န္ေတာ္လာခဲ့တ့ဲ အေၾကာင္းကေတာ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လာျခင္းလာရျခင္းပါပဲ။ 

လာမဲ့တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အရင္က ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 

မတူဘူး ဆုိတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ အရင္ကလုိ တရားေဟာမဲဆြယ္ၿပီး 

ေလသံေပ်ာ့ႏွင့္ ေအာ္ေနလုိ႕ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ အရင္ကခင္ဗ်ားတုိ႕ 

တင္ေျမႇာက္လုိက္တ့ဲ အမတ္မ်ိဳးေတြကုိ မလုိခ်င္ဘူး။ 

အဂၤလိပ္မအုပ္ႏုိင္အဂၤလိပ္မအုပ္ႏုိင္အဂၤလိပ္မအုပ္ႏုိင္အဂၤလိပ္မအုပ္ႏုိင္ 

ယခုလႊတ္ေတာ္ ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကုိ ဆံုးျဖတ္မဲ့ 

လႊတ္ေတာ္ျစဖ္ရမယ္။ စစ္ၿပီးတ့ဲေနာက္ အဂၤလိပ္အစိုးရဟာ ဗမာျပည္နဲ႕ 

အိႏၵိယျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တ့ဲ အေျခမရွိေတာ့ဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ 

တစ္ခုကေတာ့ စစ္ၿပီးတ့ဲ ဘယ္အစိုးရမဆုိ ကမၻာ့ေမတၱာပ်က္ကုိ မခံႏိုင္ဘူး။ 

အဂၤလန္ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ေငြနဲ႕ လူလုပ္ေနရတာ၊ အဲဒါေၾကာင့္ သူဟာ 

အေမရိကန္ကုိ မုန္းေအာင္ မလုပ္၀့ံဘူး။ 
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အေမရိကန္ရိွတယ္အေမရိကန္ရိွတယ္အေမရိကန္ရိွတယ္အေမရိကန္ရိွတယ္ 

အေမရိကန္ဟာလည္း အေရွ႕အာရွနဲ႕ ပစိဖိတ္မွာရွိတ့ဲ ကိစၥကုိ အမ်ားႀကီး 

ဂ႐ုစိုက္ေနတယ္။ ကမၻာမွာ တစ္ခုခု ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္က 

ၾကည့္ေနမွာမဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကိုလည္း ေအးေအး 

ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္ကုိလည္းအ တူတူပဲ။ ဒီေတာ့ အေမရိကန္ဟာ 

အာရွပစိဖိတ္ မွာျဖစ္တ့ဲ ကိစၥေတြကို ဂ႐ုမျပဳဘဲမေနႏိုင္ဘူး။ 

အတြင္းေၾကအတြင္းေၾကအတြင္းေၾကအတြင္းေၾက    ေၾကေနၿပီေၾကေနၿပီေၾကေနၿပီေၾကေနၿပီ 

အဂၤလိပ္ဟာ အတြင္းေၾကေၾကေနၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႕ အခုသူဟာ 

လူလိမၼာစကားကို ေျပာေနရတယ္။ က်ဳပ္ တုိ႕ကုိ လြတ္လပ္ေရးလုိခ်င္သလား။ 

မင္းတုိ႕ကိုယ္တုိင္ ေၾကညာပါလုိ႕ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕ ေပးတဲ့ 

လြတ္လပ္ေရးမ်ိဳးကုိ မႀကိဳက္ဘူး။ အခုက်ဳပ္တုိ႕ဟာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ 

ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မဲ့ သူေတြကို လုိခ်င္တယ္၊ 

အဂၤလိပ္နဲ႕စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့အခါမွာ ေက်နပ္ရင္ ေက်နပ္ မေက်နပ္ရင္ 

ယခုအမတ္ေတြဟာ သူပုန္အမတ္ျဖစ္ရမယ္။ 

သူပုန္လႊတ္ေတာ္ႀကီးသူပုန္လႊတ္ေတာ္ႀကီးသူပုန္လႊတ္ေတာ္ႀကီးသူပုန္လႊတ္ေတာ္ႀကီး 

လႊတ္ေတာ္ ဟာလည္း သူပုန္လႊတ္ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ရမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ 

အခုလြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဟာ မၿပီးေသးဘူး ဆုိတာကုိ ခင္ဗာ်းတုိ႕ စိတ္ထဲမွာ 

စြဲထားဖို႕လုိပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႕မွာ လုပ္ဖို႕တာ၀န္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသတယ္။ 

အဂၤလိပ္ဟာ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ လႊတ္လပ္ေရးေပးဖို႕အတြက္ က်ဳပ္တုိသ႕မွာ စိတ္ခ်ရမ့ဲ 

အမတ္မ်ားမ်ား လုိတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ က်ဳပ္တုိ႕ ေရြးလုိက္တဲ့ 
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လက္ေရြးစင္အမတ္ေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႕က မဲေပး ဖုိ႕ပဲရွိတယ္။ အဲဒီလုိ 

ခင္ဗ်ားတုိ႕က ၀ုိင္းၿပီး ကူညီၾကမွ က်ဳပ္ေျပာတဲ့ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး 

ေၾကညာ ႏိုင္မွာ၊ အဲဒါမွမဟုတ္ရင္ ဇာတ္ေမ်ာေနအံုးမွာပဲ။ ဒီေတာ့ 

ခင္ဗ်ားတုိ႕သေဘာဘဲ။ ေပးခ်င္ေပး။ မေပးခ်င္ရတယ္။ 

စာတတ္တ့ဲလူေတြစာတတ္တ့ဲလူေတြစာတတ္တ့ဲလူေတြစာတတ္တ့ဲလူေတြ 

ယခုလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ စာတတ္ဖို႕မလုိေသးပါဘူး။ တုိက္စရာရွိ 

တုိက္မယ္ဆိုတ့ဲ လူကုိပဲလုိတယ္။ ေနာင္အခါက်မွ ၾကည့္ၿပီး 

စာတတ္ေတြနဲ႕စီမံရမွာပဲ။ အခုစာတတ္ေတြ ေရြးလိုက္ရင္ စကားမ်ားေနၾကမွာပဲ။ 

လြတ္လပ္ေရး စခန္း ကို ေရာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ 

ၫႊန္း။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႕ခြန္းမ်ား 

စာေပဗိမာန္ 

အ့ံေမာင္ 

၆၊ ၁၊ ၂၀၀၉။ ရန္ကုန္. 

 

+++++ 
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အာဏာႏုိင္ငံေရးကုိအာဏာႏုိင္ငံေရးကုိအာဏာႏုိင္ငံေရးကုိအာဏာႏုိင္ငံေရးကုိ    စက္ဆုပ္သည့္စက္ဆုပ္သည့္စက္ဆုပ္သည့္စက္ဆုပ္သည့္    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္    

စာေရးဆရာလုပ္လုိသူစာေရးဆရာလုပ္လုိသူစာေရးဆရာလုပ္လုိသူစာေရးဆရာလုပ္လုိသူ 

"ေအာင္ဆန္းတြင္ ကုိယ္က်ဳိးဆႏၵ 

လုံးဝမရွိ၊ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ သက္စြန္႔ႀကဳိးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္သည္မွာ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ 

မင္းလုပ္လုိ၍ မဟုတ္၊ ကမာၻ႕အလယ္တြင္ ျမန္မာ 

တင့္တင့္တယ္တယ္ ေနႏိုင္ေစရန္ျဖစ္၏။ 

သူအဖို႔မူကား လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးမွ 

ထြက္ကာ စာအုပ္မ်ားေရးလ်က္ ေအးေအး ေဆးေဆး ေနရန္ျဖစ္သည္" 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကုိ ဦးေအာင္ဆန္းေရးေသာ "ေအာင္ဆန္းမိသားစု"စာအုပ္ 

စာမ်က္ႏွာ ၄၈၉-၄၉၀ တြင္ အထက္ပါ အတိုင္း ေရးထားပါသည္။ 

သတင္းစာ ဆရာႀကီး လူထုဦးလွကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလွ်င္ စာေရးဆရာ လုပ္မည္ဟု ေျပာေၾကာင္းကို ျပနလ္ည္ 

ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ 

"ဒုတိယကမာၻစစ္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ကုိ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားသိမ္းထားၿပီး 

ႏွစ္လေလာက္ ၾကာေသာအ ခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ႏွင့္ 

လူထုဦးလွတုိ႔ကုိ ရန္ကုန္ဆင္းလာရန္ေခၚသည္။ xxx အစည္းအေဝးၿပီးေသာအခါ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္တုိ႔ကို တာဝါလိန္းလမ္းရွိ သူ႔ အိမ္သို႔ 

ဖိတ္၍ ထမင္းေကၽြ းသည္။ ထမင္းစားရင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စာေပအေၾကာင္းမ်ား 
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ေျပာၾကသည္။ ထုိ စကားဝုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီလုိ႔ တိုင္းျပည္မွာ စိတ္ခ်ရရင္ သူ စာေရးဆရာလုပ္မယ္လုိ႔ 

ကၽြ န္ေတာ္န႔ဲ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ကုိ ေျပာျပပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာငဆ္န္းက 

သူကုိယ္တိုင္ အဂၤလိပ္ဘာသာန႔ဲေရးထားတဲ့ အတၳဳပၸတိၱကုိျပလို႔ 

ဖတ္ၾကည့္ရပါေသးတယ္။ ေရးစ ပဲရွိပါ ေသးတယ္" (လူထုဦးလွ၊ သတင္းစာမ်ား 

ေျပာျပတ့ဲ စစ္တြင္းျမန္မာျပည္) 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ကုိယ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္ထြန္းလွေခၚ တကၠသုိလ္ေနဝင္းကလည္း 

"လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ ငါေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကထြက္ၿပီး စာေတြေရးမယ္၊ 

ႏုိင္ငံေရးေတြ၊ ရာဇဝင္ေတြအျပင္ အိမ္ေထာင္ေရးန႔ဲ သား သမီး 

ေစာင့္ေရွာက္ျပဳျပင္ေရးေတြန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ ငါ့အယူအဆ သေဘာထားေတြကုိပါ 

စာအုပ္ေရးမွာပဲ" ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္က ၁၉၄၇ ခု ဧၿပီလအတြင္း ေမၿမဳိ႕ (ယခု 

ျပင္ဦးလြင္)တြင္ ေျပာဖူးသည္ဟု ျပန္ လည္ေရးသားခဲ့ပါသည္။ (ျမဟန္၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စာေပလက္ရာ၊ စာ၂) 

လြတ္လပ္ေရးလြတ္လပ္ေရးလြတ္လပ္ေရးလြတ္လပ္ေရး    ေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲကာလေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲကာလေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲကာလေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲကာလ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿပဳိင္ဖက္မရွိေသာ လြတ္လပ္ေရး 

ဗိသုကာႀကီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဘဝက 

စတင္ခဲ့ေသာ သူ၏ႏုိင္ငံေရးခရီးသည္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ရင္ထဲ အသည္းထဲမွ 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဘ၀သို႔တိုင္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔ 

လက္ ေအာက္မွ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးရရွိေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲ 

ဆင္ႏႊဲခဲ့ရသည့္ ၁၉၄၅-၄၇ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလသည္ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးတြင္ 
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အေရးႀကီးဆုံးအခ်ိန္ကာလပုိင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကံၾကမၼာကုိ အဓိကဖန္တီးမည့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္သည္ 

အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ မွ်ရွိေသးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ေနသည္။ 

အာဏာႏုိင္ငံေရးနဲ႔အာဏာႏုိင္ငံေရးနဲ႔အာဏာႏုိင္ငံေရးနဲ႔အာဏာႏုိင္ငံေရးနဲ႔    ကၽြ န္ေတာ္န႔ဲမျဖစ္ဘူးကၽြ န္ေတာ္န႔ဲမျဖစ္ဘူးကၽြ န္ေတာ္န႔ဲမျဖစ္ဘူးကၽြ န္ေတာ္န႔ဲမျဖစ္ဘူး 

ထိုသုိ႔ ရည္ရြက္ခ်က္ထားရွိခဲ့ျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝက ေက်ာင္းသား သမဂၢ၏ 

ေၾကြးေၾကာ္သံအာေဘာ္ "အုိးေဝမဂၢဇင္း"၏အယ္ဒီတာလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ ကုိယ္တုိင္ 

လည္း ဂႏၳေလာက၊ ဒဂုန္မဂၢဇင္း၊ သူရိယမဂၢဇင္းစသည္တို႔တြင္ 

စာေပမ်ားေရးသားခဲ့ျခင္း၊  ကုိယ္တုိင္ ေရး အတၳဳပၸတိၱပင္ အဂၤလိပ္လုိ 

စတင္ေရးေနၿပီျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ေတာ့လွ်င္ စာေရး ဆရာ 

လုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားျခင္းမွာ သဘာဝက်သည္။ ထိုထက္  ပို၍အေရးႀကီးေသာ 

အေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အာဏာႏုိင္ငံေရးကို 

ေရွာင္ရွားလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။ ထိုအေၾကာင္းကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အစ္ကုိ 

ဦးေအာင္သန္း၏ ေရးသားခ်က္တြင္ တစ္စြန္းတစ္စေတြ႕ရွိရသည္။ 

၁၉၄၆ ခုႏွစ္တစ္ဝုိက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အခ်ိန္မွန္မစားႏိုင္၊ 

အခ်ိန္မွန္ မအိပ္ႏိုင္ဘဲ ႀကီး ေလးေသာ တုိင္းျပည္တာဝန္မ်ားကို ေန႔မအား 

ညမအား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ မၾကည့္ရက္၍ ထုိအ ခ်ိန္တြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူေနေနေသာ ဦးေအာင္သန္းက ေဝဖန္ေျပာုိေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က 

ႏုိင္ငံေရး သမားဆုိတာ ဒီလုိပဲ၊ အစားအေသာက္ ဂ႐ုစိုက္ေနလို႔မျဖစ္ဘူးဟု 

ျပန္ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ့္ ဘာလုိ႔ 
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ဒီေလာက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္သလဲသိလား ဟုေမးသည္။ ဆိုစမ္းပါဦးဟု 

ဦးေအာင္သန္းက ေျပာ ေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ့္မွာ (ideal) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။ 

အဲဒီ ideal က လြတ္လပ္ေရးပဲဟုေျပာၿပီး ခဏဆိုင္းကာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ 

ႏုိင္ငံေရးကထြက္ေတာ့မယ္၊ မထြက္လုိ႔လည္းမျဖစ္ဘူး၊ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိရင္ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့ (power politics) "အာဏာႏိုင္ငံေရး" လာလိမ့္မယ္။ 

Power politics န႔ဲ ကၽြ န္ေတာ္န႔ဲမျဖစ္ဘူးဟု ဆက္ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ 

အနည္းငယ္စဥ္းစားဟန္ျပဳၿပီး အဲဒီအခါက်ရင္ သူတို႔လုပ္ပံုေတြကုိၾကည့္ၿပီး 

ထိုင္ရယ္ေနခ်င္တယ္ဗ်ာဟု ေျပာသည္။ 

(ေအာင္ဆန္းမိသားစု၊ စာ ၂၃၂) 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ ပါတီတုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ 

ႀကဳိတင္တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္ သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း 

ဦးေအာင္သန္းကုိ ထုိစကားေျပာၿပီးေနာက္ ထုိသေဘာထား ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တုိင္ 

လူသိရွင္ၾကားထပ္ေျပာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

၁၉၄၇ခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ရက္တြင္ က်င္းပေသာ 

ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံတြင္ 

"သပိတ္ကိစၥ၊ လယ္သမားကိစၥ၊ အလုပ္သမားကိစၥ၊ တိုင္းျပည္ကိစၥေတြန႔ဲ 

ဟုိေျပးသည္လႊားန႔ဲ အင္မတန္ ေခါင္းက်ိန္းတယ္။ က်ဳပ္အဖုိ႔ 

တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔က သိပ္ၿပီးစည္းစိမ္ရွိတယ္ ထင္တယ္။ 

က်ဳပ္အဖုိ႔ က်ားအၿမီးဆြဲမိလုိ႔သာ ဆက္လုပ္ေနရတယ္။ သို႔ေသာ္ 
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လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအထိ ဆက္လုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးတ့ဲေနာက္ 

အနားယူရမလား မေျပာတတ္ေသးဘူး" 

(ေအာင္ဆန္းမိသားစု၊ စာ ၃၁၀) 

၁၉၄၇ခု ေမလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ကုိယ့္မင္းကုိယ္ခ်င္းလမ္းရွိ 

ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ 

"လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခ်ိန္အထိေတာ့ က်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရဦးမွာပဲ၊ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလို႔ ပါတီတိုက္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္က မပါခ်င္ဘူး၊ 

ေဘးဖယ္ေနမယ္။ သူမ်ား ေတြလုပ္တာထိုင္ၾကည့္ၿပီး စာအုပ္ေရးမယ္" ဟု 

ေျပာခဲ့ေလသည္။ 

(ျမဟန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စာေပလက္ရာ၊ စာ ၃) 

 

+++++ 
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သစ္ပင္ျမင့္ေလသစ္ပင္ျမင့္ေလသစ္ပင္ျမင့္ေလသစ္ပင္ျမင့္ေလ    ေလတိုက္ပုိခံရေလေလတိုက္ပုိခံရေလေလတိုက္ပုိခံရေလေလတိုက္ပုိခံရေလ    

 

ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္းကုိ တို႔ဗမာ 

အစည္းအ႐ံုး အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသ  ၁၉၃၇ က စ၍ 

က်ဆုံးသည့္ ၁၉၄၇ အထိ ေရတြက္လွ်င္ ၁၀ ႏွစ္တာမွ်ရွိ သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ 

ထိုမွ် တုိေတာင္းလွေသာ ကာလအတြင္း တိုင္းျပည္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ 

မ်ားကား အ့ံမခန္းျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပဳိင္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား သူ႔ေခတ္ 

သူ႔အခါအေလ်ာက္ ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲမ်ား ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ဘႀကီးဘေဘက စၿပီး 

ေရတြက္ၾကည့္ပါဦး။ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ သခင္ဗစိန္၊ ဂ႒ဳန္ဦးေစာ၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ 
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သခင္ျမ၊ သခင္ႏု၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စိုး၊ သခင္းသိန္းေဖ(ျမင့္)၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ 

ဦးဗေဆြစသည္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္အသီးသီးျဖင့္ ေနာက္လိုက္ 

ေနာက္ပါမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းတို႔က့ဲသို႔ေသာ 

ထိပ္တန္းႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထဲမွ ခၽြ န္ထြက္လာေသာ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ 

ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကုိ ထုိက္ထိုက္တန္တန္ ရလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

သစ္ပင္ျမင့္ေလ ေလတုိက္ပုိခံရေလ ဟူေသာ စကားအတိုင္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ အျမင္တုိသူမ်ား၏ 

အမနာပ ေျပာဆုိ ေရးသားမႈမ်ားကုိ ခံခဲ့ရသည္။ 

အရီးေတာင္းအရီးေတာင္းအရီးေတာင္းအရီးေတာင္း    ဦးေက်ာ္သိန္းကုိယ္ေတြ႕ဦးေက်ာ္သိန္းကုိယ္ေတြ႕ဦးေက်ာ္သိန္းကုိယ္ေတြ႕ဦးေက်ာ္သိန္းကုိယ္ေတြ႕ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မက်ဆုံးမီ၊ ငါးရက္မွ်အလုိ ၁၉၄၇ ဇူလုိင္ ၁၃ 

ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ ေလသာေဆာင္မွေန၍ 

ျပည္သူလူထုအား ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ 

“ဒုိမီနံယံကိစၥန႔ဲပတ္သက္လုိ႔ ေျပာတ့ဲလူေတြ၊ ေရးတ့ဲလူေတြဟာ 

နားလည္လို႔ေျပာတာ၊ ေရးတာမဟုတ္ဘူး၊ ဗမာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ 

သတင္းစာဆရာေတြ လုပ္ေနေျပာေနတာေတြဟာ သူတို႔နားမ လည္တာေတြ 

အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ နားမလည္ဘူးလုိ႔ေျပာလိုက္ေတာ့ ခံခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး၊ မခံခ်င္ 

ေလာက္ ေအာင္ မွန္ေနေတာ့ မခံခ်င္ျဖစ္ေနတာပဲ။ အဲဒါကုိ ကၽြ န္ေတာ္က 

ရဲရဲႀကီးေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ေနတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးသမားန႔ဲ သတင္းစာဆရာေတြ 

အမ်ားႀကီးရွိတယ္” (ေအာင္ဆန္းမိသားစု၊ စာ ၄၈၄) ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမွာ 
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ထုိစဥ္က ငါတေကာေကာၿပီး ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္ေနသူမ်ားအား ခ်က္က် က် 

တုံ႔ျပန္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုမိန္႔ခြန္းကုိ ျပန္ဖတ္မိသည့္အခါ မႏၱေလးမွ အရီးေတာင္း ဦးေက်ာ္သိန္း 

ေရွးေဟာငး္ေႏွာင္းျဖစ္မ်ား ျပန္ေျပာ ၍ သိခဲ့ရေသာ သူ၏အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုကုိ 

သတိရမိသည္။ 

“စစ္ၿပီးခ်ိန္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲေတြ 

ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္မွာ ကၽြ န္ေတာ့္ဦးေလး ဝမ္းကြဲ ေတာ္ တ့ဲ သခင္ေလးေမာင္ က 

လြတ္လပ္ေရးသတင္းစာဆုိတာ ထုတ္တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က သတင္း ေထာက္ 

ဝင္လုပ္ရတာေပါ့၊ ဦးေလးက ႏုိင္ငံေရး အယူအဆမတူေတာ့ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေန႔တိုင္း ေဝဖန ္႐ႈတ္ခ် ေရးတာေပါ့။ တစ္တိုင္းျပည္လုံးက 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ေခါင္းေပၚတင္ထားခ်ိန္မွာ ကၽြ န္ ေတာ့္ တို႔ သတင္းစာက 

ေန႔တိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်ေရးေနေတာ့ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ေစာင္ေရက်က်လာ 

လိုက္တာ ေနာက္ေတာ့ အလကားေပးတာေတာင္ ဖတ္တဲ့လူမရွိေတာ့လုိ႔ 

သတင္းစာကုိ ရပ္လိုက္ရတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္လည္း 

တျခားသတင္းစာေတြ ေျပာင္းလုပ္ရေတာ့တယ္” 

ဟု အရီးေတာင္း ဦးေက်ာ္သိန္းက လူထုၾကည္ညဳိေလးစားေသာ 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား သြားပုပ္ေလ လြင့္ ေရးသားလွ်င္ ေရးသားေသာ 

သတင္းစာသာလွ်င္ ဇာတ္သိမ္းဆုိးခဲ့ရပံုကုိ သူ႔ကုိယ္ေတြ႕အေပၚ သင္ခန္းစာ ယူ၍ 

ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ၏မွန္ကန္ေသာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ 

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္၍ ေရးသားေနေသာ သတင္းစာအခ်ဳိ႕တုိ႔အား 

“ဆိတ္ေဝွးေစ့”ႏွင့္ႏႈိင္းကာ ေျပာၾကားေသာ နာမည္ေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုလည္း 

ရွိသည္။ အမွန္အကန္မေရးဘဲ လုိတစ္မ်ဳိး၊ မလုိတစ္မ်ဳိးေရးေသာ သတင္းစာမ်ား 

သည္ ဆိတ္ဟုိဒင္း လို ဟုိဘက္ကပ္လိုက္ သည္ဘက္ကပ္လိုက္ျဖစ္ေနသည္ဟု 

ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ အဆုိပါ ဆိတ္ဟိုဒင္း သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ 

ဆတ္ဆတ္ခါကုန္ၾကသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ 

စည္းမေစာင့္ေသာစည္းမေစာင့္ေသာစည္းမေစာင့္ေသာစည္းမေစာင့္ေသာ    သတင္းစာမ်ားသတင္းစာမ်ားသတင္းစာမ်ားသတင္းစာမ်ား 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားရင့္မႀကီးမျဖစ္ေသးမီ 

ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဘဝကပင္ စည္းမေစာင့္ေသာ သတင္းစာမ်ား၏ 

လုပ္ရပ္ကုိ အတြင္းသိ အစင္းသိျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းရွိသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အသက္ ၂၃ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတြင္ 

ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထုိေကာ္မတီ၏ 

သဘာပတိ မွာ ဟိုက္ကုတ္တရားဝန္ႀကီး ဆာျမဘူးျဖစ္သည္။ ၁၉၃၈ 

ၾသဂုတ္လတြင္ ထိုေကာ္မတီသည္ အတြင္း ဝန္မ်ား႐ံုးတြင္ 

အစည္းအေဝးထိုင္ၿပီးေနာက္ ျပန္လာၾကရာ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္ 

ကုိေအာင္ဆန္းအား ဆာျမဘူးက သူ႔ကားႏွင့္တင္ေခၚလာသည္။ 

သူတို႔ကားထဲေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ လူတစ္ ေယာက္က 
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“ကုလားဗမာ႐ုိက္ကုန္ၿပီ” ဟု ဆီးေျပာ၏။ ထိုသတင္းကိုၾကားေသာအခါ 

ကုိေအာင္ဆန္းက “သတင္းစာေတြ တရားခံပဲ”ဟု မွတ္ခ်က္ရလုိက္၏။ 

အမွန္ပင္ ေနာက္ပိုင္းအဓိက႐ုဏ္း အသြင္ေျပာင္းၿပီး တစ္ျပည္လံုး 

ပ်ံႏွံ႔သြားေသာ ထုိကုလားဗမာ႐ုိက္ပြဲမွာ သတင္းစာေတြက လႈံ႕ေဆာ္ေပးမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္၏။ ေရႊဖီအမည္ခံသူတစ္ေယာက္က ေမာ္လဝီႏွင့္ ေယာဂီဟူေသာစာအုပ္ကို 

ေရးသားထုတ္ေဝလိုက္ရာ ထုိစာအုပ္အေၾကာင္းကုိ သတင္းစာအခ်ဳိ႕က ေဖာ္ ျပၿပီး 

လႈႈံ႕ေဆာ္ေပးသျဖင့္ ဘာသာေရးကုိအေျခခံေသာ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ကာ 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မီး႐ႈိ႕မႈ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ထုိအရြယ္က တည္းက အဓိကႏွင့္ သာမညကုိ 

ခြဲျခားတတ္သူျဖစ္သည။္ ျပႆနာတစ္ခုကုိ စဥ္းစားလိုက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ 

ပင္ရင္းအေၾကာင္းတရားကို ဒက္ခနဲ ေတြးေခၚႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္း 

ထိုျဖစ္ရပ္က ေလးက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

၂၃ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေအာင္ဆန္းက 

ကုလားဗမာအဓိ က႐ုဏ္းျဖစ္ၿပီဟူေသာ သတင္းကုိၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ 

ခ်က္ခ်င္းပင္ “သတင္းစာေတြ တရားခံပဲ”ဟု မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ျခင္းကုိ ထိုစဥ္က 

အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ တရားဝန္ႀကီး ဆာျမဘူး၏စိတ္ တြင္ “အာဂ 

ေကာင္ေလး ပါလား၊ ျပႆနာ၏အရင္းအျမစ္ကုိ ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု 

ထင္ျမင္မိေၾကာင္း” ဆာျမဘူးကုိယ္တုိင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကုိ ဦးေအာင္သန္းအား 

ေျပာဖူးသည္။ (ေအာင္ဆန္းမိသားစု၊ စာ ၁၅၁-၁၅၂) ဆာျမဘူးသည္ 

ကုိေအာင္ဆန္းမွ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၊ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းအား 

အလြန္ေလးစားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံးၿပီးေနာက္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိသားစုထံ 

မၾကာခဏသြားေရာက္ကာ ခင္မင္ႏွီးစြာ ဆက္ဆံ ေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။ 

တစ္မ်ဳိးသားလုံးတစ္မ်ဳိးသားလုံးတစ္မ်ဳိးသားလုံးတစ္မ်ဳိးသားလုံး    ဆုံး႐ႈံးမ်ားစြာထဲမွဆုံး႐ႈံးမ်ားစြာထဲမွဆုံး႐ႈံးမ်ားစြာထဲမွဆုံး႐ႈံးမ်ားစြာထဲမွ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အေသမေစာခဲ့လွ်င္ သူအားခဲ့ထားသည့္ 

အတိုင္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးမွထြက္ကာ စာေရးဆရာလုပ္မည္မွာ 

ေသခ်ာသည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ 

ညီၫြတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ဘဝမွတ္တမ္းက သက္ေသျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ထြက္မယ္၊ ထြက္မယ္ဟု ေအာ္ေနၿပီး ဆြဲထားမည့္သူဘက္ကုိ 

ကုိယ္ကိုယိုင္ေပးေနသည့္ ကာတြန္းတစ္ ခု လြတ္လပ္ေရးေခတ္ 

သည္ဘက္ပိုင္းတြင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ကား ထိုသို႔ေသာ လူစားမ်ဳိးမဟုတ္ 

ေၾကာင္း တုိင္းျပည္က သိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးကထြက္ၿပီးလွ်င္ 

သူ႔အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စာအုပ္ေရးမည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 

ေန႔စဥ္သတင္း စာတစ္ေစာင္ထုတ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ ပန္း ကေနာ္ 

ဦးသန္႔ကုိလည္း သတိရမိပါသည္။ သူတို႔ အေသေစာျခင္းေၾကာင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမား လွစြာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္အနက္ 

စာေရးဆရာေကာင္း၊ သတင္းစာဆရာေကာင္းႏွစ္ေယာက္ ကုိ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းလည္း 

ပါဝင္သည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။ 

ေမာင္ဝံသေမာင္ဝံသေမာင္ဝံသေမာင္ဝံသ    
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စာကုိး။စာကုိး။စာကုိး။စာကုိး။ 

၁။ ဦးေအာင္သန္း၊ ေအာင္ဆန္းမိသားစု 

၂။ ျမဟန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စာေပလက္ရာ 

၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား 

၄။ အရီးေတာင္း ဦးေက်ာ္သိန္း ေျပာျပခ်က္။ 
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ပင္လုံႏွင့္ပင္လုံႏွင့္ပင္လုံႏွင့္ပင္လုံႏွင့္    ဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္း    

    

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ 

ေအာက္ပါေဆာင္းပါးမွာ ဦးေဖခင္(မဟာသေရစည္သူ) ႏုိင္ငံဂုဏ္ရည္ 

ပထမဆင့္ေရးသားေသာ “ကုိယ္ ေတြ႕ ပင္လုံ” စာအုပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ 

အပါးေတာ္ၿမဲ အတြင္းဝန္ေဟာင္း ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသုိလ္ ေနဝင္း)၏ အမွာစာကို 

ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

“ကိုယ္ေတြ႕ပင္လုံ”ဆိုေသာ ဆရာဦးေဖခင္၏ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ရပံုမ်ား 

ျဖစ္သည္။ ထိုရွည္လ်ားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဗုိလ္ ထြန္းလွ 

(ဆရာတကၠသိုလ္ေနဝင္း) မွ တက္ႏုိင္သမွ် လုိရင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
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ေရးသားထားေသာ အမွာစာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခု “စာေရးဆရာကုိေအာင္ဆန္း” 

စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အပါးေတာ္ၿမဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အပါးေတာ္ၿမဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အပါးေတာ္ၿမဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အပါးေတာ္ၿမဲ    အတြင္းဝန္ေဟာင္းအတြင္းဝန္ေဟာင္းအတြင္းဝန္ေဟာင္းအတြင္းဝန္ေဟာင္း    ဗုိလ္ထြန္းလွဗုိလ္ထြန္းလွဗုိလ္ထြန္းလွဗုိလ္ထြန္းလွ    

((((တကၠသုိလ္ေနဝင္းတကၠသုိလ္ေနဝင္းတကၠသုိလ္ေနဝင္းတကၠသုိလ္ေနဝင္း))))    ၏၏၏၏    အမွာအမွာအမွာအမွာ    

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ၂၈-၁-၁၉၈၉ ေန႔မွစ၍ ၁၀-၂-၁၉၈၉ ေန႔ထုတ္ 

လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ (ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္)သတင္းစာမ်ားတြင္ 

အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ဦးေဖခင္(ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ပထမဆင့္) ေရးခဲ့ေသာ ၁၉၄၆ 

ခုႏွစ္၊ “ေရႊတိဂံုညီလာခံ-ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏မ်ဳိးေစ့” အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးကို 

အထူးစိတ္ပါဝင္စားစြာ ဖတ္႐ႈခဲ့ပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္အေနျဖင့္ 

ယင္းေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးကို စိတ္ဝင္စားမိသည္မွာ လည္း အေၾကာင္းရွိပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကုိ ၁၉၄၆ 

ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ေန႔က ၿဗိတိန္ဘုရင္ခံ ဆာဟုးဘတ္ရန္႔စ္ထံမွ 

ရယူၿပီးေနာက္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထုိးသည့္ ၁၂-၂-၁၉၄၇ 

ေန႔အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အထူး 

ႀကဳိးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပံု၊ ေတာင္တန္းေဒသျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ကုိယ္တိုင္ 

အပင္ပန္းခံ ခရီးထြက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအား စည္း႐ံုးခဲ့ပံုမ်ားသည္ 

ကၽြ န္ေတာ့္အဖုိ႔ မေန႔တစ္ေန႔က ၾကည့္လိုက္ရေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ခုက့ဲသုိ႔ 

ျပန္လည္အသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာသလုိ ခံစားရပါသည္။  

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ ေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံ အေရးဆိုရန္ 

လန္ဒန္သုိ႔မသြားမီ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 
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ရွမ္းျပည္အႏံွ႔အျပားသို႔ စည္း႐ံုးေရးထြက္ခဲ့စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ “စေတရွင္ဝက္ဂြန္း” 

ေမာ္ ေတာ္ကားကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေဖခင္ကုိယ္တိုင္ေမာင္းလ်က္ ခရီးသြားရင္း 

တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပံုမ်ားကုိလည္း 

ကၽြ န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ မိသျဖင့္ ဦးေဖခင္၏ေဆာင္းပါးမွာ 

ကၽြ န္ေတာ့္အဖို႔ အထူးစိတ္ဝင္စား ဖြယ္ ေကာင္းေနပါေတာ့သည္။ 

ဦးေဖခင္၏ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တြင္ပါသည့္အတိုင္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ 

ပင္လုံညီၫြတ္ေရးစာခ်ဳပ္၏မူလမ်ဳိးေစ့ မွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလက 

က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလ ျပည္လုံးကၽြ တ္ညီလာခံ (ေရႊတိဂံုအလယ္ ပစၥ ယံ 

ညီလာခံႀကီး) ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ညီလာခံႀကီးသည္ 

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းတြင္ အဓိက အက်ဆုံး၊ အထင္ရွားဆံုး 

သမုိင္းမွတ္တိုင္ႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းညီလာခံႀကီးတြင္ အဆုိတင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ အဆုိမ်ားအနက္ 

အဆုိအမွတ္ ၇ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္အခါ ရွမ္းျပည္အပါအဝင္ 

ေတာင္တန္းေဒသအားလုံးကုိ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ တစ္စု တစ္စည္းတည္း 

ေပါင္းစည္းေရးအဆုိပင္ျဖစ္၍ ထိုအဆုိ တင္သြင္းခဲ့သူမွာ ဤစာအုပ္ေရးသားသူ 

သံအ မတ္ႀကီး ဦးေဖခင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ ဦးေဖခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိနည္းေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို 

ေဖာ္ျပမွသာ ပုိမိုျပည့္စံုမည္ ဟု ယူဆ မိပါသည္။ 

ညီလာခံတြင္ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျမန္မာျပည္မ  

ပူးေပါင္းေရးအဆိုတင္ခဲ့သူျဖစ္၍ ဦးေဖခင္သည္ ရွမ္း အမ်ဳိးသားတစ္ဦးဟု 
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ထင္သူက ထင္ၾကပါသည္။ အမွန္မွာ သူသည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ဇာတိျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္ 

တြင္ ႀကီးျပင္း ခဲ့သူ ျမန္မာ-မြတ္ဆလင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊတိဂံုညီလာခံသုိ႔ 

တက္ေရာက္လာရျခင္း မွာလည္း ထုိစဥ္က ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

အလံေတာ္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ-မြတ္ ဆလင္ကြန္ဂရက္ 

(ထုိစဥ္အေခၚ ဗမက)၏ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ဦးေဖခင္သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းရာ၌ ရွမ္းျပည္အပါအဝင္ 

ေတာင္တန္းေဒသမွ လူမ်ဳိးစုအား လုံး၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈသည္ မရိွမျဖစ္ 

အထူးအေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ 

ခံယူခ်က္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူ၏ႏွလုံးသားအတြင္း၌ 

ျပည္ ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ အျပည့္အဝကိန္းေအာင္းေနေၾကာင္းကို 

သူ၏လက္ေတြ႕ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား က ထင္ရွားေစသည္ဟု 

ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္၌ 

ေရႊတိဂံုညီလာခံအေၾကာင္း သတင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ 

“၎အဆိုကုိ ျမန္မာ-မြတ္ဆလင္အဖြဲ႕ႀကီး ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဖခင္က 

တင္သြင္း၍ မႏၱေလးသခင္ဗဟိန္း ျမစ္ႀကီးနား သခင္ကုိေအး၊ ဗန္းေမာ္ ကုိထြန္းလွ 

တို႔က ေထာက္ခံေလသည္” 

ယင္း ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္သတင္းစာမွာပင္ 
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“အစည္းအေဝး အက်ဳိးေဆာင္ သခင္ဗတင္က ညီလာခံသို႔ 

လူျမင္သူျမင္မတက္ဝ့ံ၍ တိတ္တဆိတ္ လာ ေရာက္သူ 

ရွမ္းအမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးတုိ႔က မိမိတုိ႔နယ္တြင္ ျဖစ္ပံုပ်က္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ 

ညီလာခံ ႀကီးကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔သည္ကုိ 

ဖတ္ျပေလသည္။” ဟုလည္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

ဤသည္မွာလည္း အေၾကာင္းရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ 

ဇန္နဝါရီက ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚ မန္စမစ္လက္ထက္ ၿဗိတိသွ်အလုိေတာ္ရိ 

“ဆာေပၚထြန္း”အစိုးရေခတ္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕တို႔က တိုင္းရင္းသား 

ျပည္သူမ်ားအား ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ တည့္တံ့ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ 

ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေရႊတိဂံုညီလာခံသုိ႔ ေျပာင္ေျပာငတ္င္းတင္း 

မတက္ေရာက္ႏုိင္ၾကပါ။ ထိုသု႔ိ လူသိမခံဘဲ တိတ္တဆိတ္ 

ရန္ကုန္သို႔လာခဲ့သူႏွစ္ဦးမွာ ေနာက္ပိုင္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ 

အထူးအေရး ပါခဲ့ေသာ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕မွ ဦးထြန္းျမင့္ႏွင့္ ဦးတင္ေအး(ႏိုင္ငံေတာ္ 

ေကာင္စီဝင္ေဟာင္း) တို႔ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမုိင္းဝင္ 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္ ၂၂ ဦးအနက္ 

ဦးတင္ေအးသည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ လူထုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးခဲ့ ပါသည္။ 
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အလ်ဥ္းသင့္၍ ဦးတင္ေအး၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏွင့္ 

ဦးေဖခင္တုိ႔၏ႀကဳိးပမ္းမႈတစ္ရပ္အေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပ လုိ ပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးအေရးဆုိရန္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ ေသာ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ 

ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၆ ရက္ေန႔က လန္ဒန္ 

သုိ႔ သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအက္တလီ ဦးေဆာင္ေသာ 

ၿဗိတိသွ်ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 

ေတာင္တန္းေဒသျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္မတုိ႔ ပူး ေပါင္းလ်က္ 

ျပည္ေထာင္စုပံုသ႑ာန္အျဖစ္ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးေပးရန္  တိက်ျပတ္သားစြာပင္ 

ေတာင္း ဆုိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ 

အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပံုကား ရွမ္းျပည္ နယ္မွ 

ေစာ္ဘြားႏွစ္ဦးအမည္ျဖင့္ “ေအာင္ဆန္းသည္ ရွမ္းျပည္ကုိ ကုိယ္စားမျပဳ၊ ျပည္မမွ 

ျမန္မာေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္”ဟူေသာ ေၾကးနန္းစာတစ္ေစာင္ 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ သခင္ျမ၊ 

ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းစေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အထူးစိုး 

ရိမ္မကင္းျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္ရက္မွ်အၾကာတြင္ ေနာက္ထပ္ 

ေၾကးနန္းစာတစ္ေစာင္ေရာက္လာရာ ယင္းေၾကး နန္း ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ 

ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ေတာင္တန္းေဒသအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ 

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမွ 
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တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးဆို ရန္ အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံေၾကာင္း 

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕၌က်င္းပသည့္ လူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီးက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံ 

ဆုံးျဖတ္ ေၾကာင္း တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ 

အဆုိပါ ေၾကးနန္းစာေၾကာင့္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲေျပလည္ ေခ်ာေမာကာ 

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အာမခံ ခ်က္ ေပးသည့္ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ ၂၇-၁-

၁၉၄၇ ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆုိပါေတာင္ႀကီး အစည္းအေဝးပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ 

စြမ္းစြမ္းတမံႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ား အနက္ ဦးေဖခင္၊ ဦးတင္ေအးႏွင့္ 

ဦးထြန္းျမင့္တုိ႔သည္ အဓိကအခန္းမွပါဝင္ႀကဳိးပမ္းခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေတာင္ ႀကီး လူထုအစည္းအေဝးပြဲမွ ပို႔လိုက္ေသာ 

ေၾကးနန္းေၾကာင့္ “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ”စာခ်ဳပ္ ေအာင္ ျမင္ 

ေခ်ာေမာခဲ့ရေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္က ဦးေဖခင္အား ေျပာျပခဲ့ပါေသးသည္။ 

“လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္”ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည့္ 

“ပင္လုံစာခ်ဳပ္”ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 

လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကုိကား အားလံုးသိ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ထုိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေရးသည္ လြယ္လင့္တကူ ေျပလည္ေခ်ာေမာခဲ့သည္မဟုတ္ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး 

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ မေသခ်ာ ဘဲ လိပ္ခဲ တည္းလည္းျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ကၽြ န္ေတာ္ 

စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္ စုေန႔ ေဆာင္းပါးမ်ား 
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ေရးသားရာ၌လည္းေကာင္း ေဟာေျပာေရးသားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအေၾကာငး္ ကုိ 

ဦးေဖခင္ ၏စာအုပ္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဦးေဖခင္ေရးသားသည့္အတိုင္း ပင္လုံၿမဳိ႕သုိ႔ေရာက္ၿပီးခါမွ 

အေျခအေနမေသခ်ာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စိတ္ပ်က္လာရာမွ 

ရန္ကုန္ျပန္ေတာ့မည္ဆုိကာ ကၽြ န္ေတာ့္အား ေလယာဥ္ပ်ံမွာယူခုိင္းပါ သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဦးေဖခင္ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေလယာဥ္ မမွာေသးဘဲ 

တစ္ဖက္က လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားအား ႀကဳိးစားစည္း႐ံုးရင္း၊ 

တစ္ဖက္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ရန္ကုန္မျပန္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ် ေျပာဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စိတ္ေျပၿပီးမျပန္ဘဲ ပင္လုံမွာဆက္ေနရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 

အကယ္၍သာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္ေျပေအာင္ 

ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိျခင္းမျပဳႏုိင္ပါက ယေန႔ သမုိင္းဝင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ 

အေကာင္အထည္ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိ႐ံုမက ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း 

သည္လည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္သြားကာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔ 

အႀကဳိက္ျဖစ္သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္တြင္ သံအမတ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား) ဦးေဖခင္သည္ 

ေရႊတိဂံုအလယ္ ပစၥယံညီလာခံႀကီးမွသည္ ၁၂-၂-၁၉၄၇ ေန႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ 

လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆုိၿပီးသည္အထိ သူကိုယ္တိုင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ 

ပါဝင္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ 

တည္ေဆာက္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကြက္ ကြက္ ကြင္းကြင္း 

အေသးစိတ္ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ရာ ေနာက္လာလတံၱ႕ေသာ ေခတ္အဆက္ 
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ဆက္မွ သမုိင္းသုေတသီမ်ား၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းကို 

ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ ကုိးကားမီွး ျငမ္းစရာ အေထာက္အထားခုိင္လုံေသာ 

ရည္ၫႊန္းစာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္သာမက အမ်ားျပည္သူ၊ 

ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကအစ ဗဟုသုတအျဖစ္ 

ေလ့လာမွတ္သား သင့္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လာမည္မွာ 

မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရစဥ္ကပင္ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ထုိေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စုေပါင္း၍ စာအုပ္အျဖစ္ 

ထုတ္ႏုိင္လွ်င္ေကာင္းေလစြဟု ေအာက္ေမ့မိခဲ့ရာ ဦးေဖခင္က သူ၏ေဆာင္းပါး 

မ်ားကုိ စာအုပ္ထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ေန၍ အမွာစာေရးသားေပးရန္ 

လာေရာက္ေမတၱာရပ္ခံေသာအခါ ကၽြ န္ ေတာ္လည္း ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာျဖင့္ 

ဤအမွာစာကုိ ေရးသားလိုက္ရပါသတည္း။ 

ဗိုလ္ထြန္းလွ(တကၠသိုလ္ေနဝင္း) 

ႏုိင္ငံဂုဏ္ရည္ (ပထမဆင့္) 

+++++ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္    ဂီတအႏုပညာဂီတအႏုပညာဂီတအႏုပညာဂီတအႏုပညာ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တကၠသုိလ္ေနဝင္း ကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အပါးေတာ္ၿမဲမ်ားအနက္ 

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးမွစ၍ ဖဆပလဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 

က်ဆုံးသည္အထိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အၿမဲမကြာလုိက္ပါခဲ့ေသာ အပါးေတာ္ၿမ ဲဗိုလ္ထြန္းလွ 

ပင္ျဖစ္သည္။ ၎၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚတြင္ ေတြ႕ျမင္ ေဝဖန္ပံုကေလးမ်ားကို 

႐ႈမဝတြင္ ေရးသားခဲ့ရာ တစ္ဖန္ျပည္လည္၍ ေဖာ္ျပလုိက္ပါေၾကာင္း။ 

ထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူ    
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ကၽြ ႏု္ပ္သိေသာကၽြ ႏု္ပ္သိေသာကၽြ ႏု္ပ္သိေသာကၽြ ႏု္ပ္သိေသာ    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

"ေရႊသား႐ုပ္သြင္ ခင္မင္စရာငယ္ မ်က္ႏွာငယ္ ဝါဝါဝင္း 

ေရႊလမင္းႀကီးပံုႏွယ္ ပတၱျမားအေသြးန႔ဲတူညီပါ တယ္ အပါးက ျမင္ရသူလည္း 

အသည္းစြဲတယ္" 

ဝတၳဳထဲက ဇာတ္လုိက္မင္းသား မယ္ဘဲြ႕သီခ်င္းျဖင့္ ျမာၾကဴေနျခင္း 

ေနျခင္းမဟုတ္၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဗမာျပည္အစိုးရဝန္ႀကီး 

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စစ္ဝန္ႀကီးေလာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တိုင္ 

ကဥၥနသီခ်င္း ကုိ သံေနသံထားျဖင့္ ဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။  

၁၉၄၂ခု၊ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔ည ျဖစ္ ေလသည္။ ဗမာျပည္၏ကံၾကမၼာေရွ႕ကုိ 

ဘယ္လိုဖန္တီးလာဦးမည္ကုိ မသိရ ေသးဘဲ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔တစ္ ေတြ 

စိတ္တထင့္ထင့္ႏွင့္ ဗိုလ္ေတြကုိ ၾကည့္ေနရေသာအခ်ိန္၊ အထက္ ဗမာျပည္ က 

အဂၤလိပ္ဆုတ္ မေျပးေသးေသာ အခါသမယတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ထဲမွ 

မိတၳီလာကုိလွေမာင္ (ယခု ယုိးဒယား ျပည္သြား သံအမတ္) က အေရးတႀကီး 

မိန္းမယူလုိက္သျဖင့္ ဘီအုိင္ေအေခတ္ ပထမဆုံး ပြဲဦးထြက္ မဂၤလာေဆာင္ 

အခမ္းအနား (ဒုတိယမဂၤလာေဆာင္ကား သခင္ခ်စ္တုိ႔စံုတြဲျဖစ္သည္) ကို 

ေရႊေတာင္ၾကား အမွတ္ ၅၆ တြင္ ဆရာႀကီးကိုယ္ေတာင္မႈိင္း က ႀကီးမွဴးလ်က္ 

က်င္းပေနၾကေလသည္။ 

မဂၤလာပြဲသုိ႔လာေသာ ပရိသတ္မွာ လူ ၃၀ ေက်ာ္မွ်ရွိေသာ္လည္း 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး သခင္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ တကၠသုိလ္သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 

ဘီအုိင္ေအစစ္ဗိုလ္မ်ားျဖင့္ အေတာ္ကေလးၿမဳိင္ဆုိင္ လ်က္ ရွိရာ၊ 
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ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ဗုိလ္ေတဇ) 

သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ လည္း သတုိ႔သား ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအျဖစ္ 

ေရာက္ေနေလသည္။ ထိုညက ပရိသတ္ မွာ အေတာ္ေပ်ာ္ၾကဟန္ရွိေလသည္။  

သမဂၢဥကၠ႒ေဟာင္း ကိုလွေမာင္(ဗုိလ္ေဇယ်)၏ ဇာတ္မင္းသား ဟန္ 

အာဝဇၨန္းရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တရားေဟာသံ၊ ဒဂုန္တာရာ က စႏၵရားတီး၊ 

ကၽြ ႏု္ပ္က တေယာထိုး လ်က္ ဗိုလ္ေဇယ်၏သံေနသံထားျဖင့္ သီခ်င္း ဆုိသံ တုိ႔ကုိ 

ၾကားရၿပီးေနာက္ "ေဟ ဘုိးတာရာ ကဥၥနသီ ခ်င္းဆုိစမ္းပါ"ဟု 

ေထာင့္တစ္ေထာင့္က ေအာ္သံ ၾကားသျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔လည္း ခ်က္ျခင္းပင္ ေျခာက္ 

ေပါက္သံေျပာင္း၍စမ္းကာ ကဥၥနသီခ်င္း ကုိ စ အတီးတြင္ "ေရႊသား႐ုပ္သြင္ခ်ီ" 

ျပည္လွေဖ၏ကဥၥနသီခ်င္း ကို ေျခာက္ေပါက္လည္း မဟုတ္၊ ခုႏွစ္သံ လဲ မဟုတ္၊ 

ဘယ္လိုမွ တူရိယာမဆန္ေသာ အသံၾသႀကီးျဖင့္ ဆုိသံၾကား၍ လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ 

လား လား  ဘီအုိင္ေအဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗိုလ္ေတဇ ေခၚ သခင္ေအာင္ဆန္း က 

အားရပါးရသီဆိုေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေလ ေတာ့သည္။ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ သခင္ဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ 

ဂီတတူရိယာအႏုပညာ ၌ လုံးဝ ဝါသနာ မပါခဲ့ေသာ ကုိေအာင္ဆန္းသည္၊ 

တက္ဘုန္းႀကီးကုိသိန္းေဖ က သူ၏(သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္း သားဝတၳဳ) တြင္ 

အႏုပညာသမားေတြကုိ ေဆာ္ထည့္ထားသည္ကုိ သေဘာက်ခဲ့ေသာ 

ကုိေအာင္ဆန္း သည္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း ကုိလွေမာင္ ဖ်ာပံုသူ အပ်ဳိေခ်ာ 

မသန္းရင္ႏွင့္ ခ်စ္ပြဲဝင္ေတာ့မည့္ညတြင္ အလုိ လုိ အားက် သလုိ ဝမ္းနည္း 

သလုိလိုျဖစ္ရက စိတ္ထဲတြင္ ၾကည္ႏူးကာ၊ သူ႔ဝါသနာမဟုတ္ေသာ သီခ်င္း ကုိ 
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စိတ္ပါလက္ပါ ဆုိလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ပရိသတ္အားလံုးမွာလည္း 

အလြန္သေဘာက်သြားကာ လက္ခုပ္ လက္ဝါး တီး ၾသဘာေပးၾကေလသည္။  

သုိ႔ေသာ္ တူရိယာမဆန္ေသာ ဗိုလ္ေတဇ၏ အသံကုိ ဝိုင္းကူေသာ 

သေဘာျဖင့္၊ ကုိထြန္းအုံ(ယခု ျမဴနီစပါမင္းႀကီး)၊ နယူးဘားမားကုိတင္ေမာင္ (ယခု 

အေမရိ ကန္ျပည္ ျမန္မာသံ႐ံုးအတြင္းဝန္)၊ ဗုိလ္ေဇယ်၊ သခင္ခ်စ္ တုိ႔ လူစုကပါ 

သီခ်င္းကုိ သံၿပဳိင္လိုက္၍ ဆုိေပး ၾကေလသည္။ ဗုိလ္ေတဇ ကဥၥနသီခ်င္း 

ဆုိသည့္အတြက္ သေဘာအက်ဆုံးလူကား ကၽြ ႏု္ပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

တကၠသိုလ္သမဂၢတုန္းက ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ လူစုက တူရိယာၿပဳိင္ပြဲ သမဂၢမွ 

ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္သည္ကိုပင္ သူ သိပ္ သေဘာမက်ခဲ့၊ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ေန႔ က (ဧၿပီ 

၃ ရက္ညပင္) သခင္ျမအိမ္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ေတြ တီးမႈတ္ သီဆုိေနစဥ္ (တာရာ 

ေရး- "ေအာင္ဆန္း သုိ႔မဟုတ္ အ႐ုိင္း"တြင္ပါသည့္ အျဖစ္အပ်က္) ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆူ 

ဆူညံညံႏွင့္ လူမ်ားမ်ား ၾကားတြင္ တီးေကာင္းသည္ (ဇြတ္ခ်စ္မယ္) သီခ်င္းကုိ 

ဆုိသည္ကို ဗိုလ္ေတဇက "ကုိယ့္လူေတြကလည္း အခ်စ္ သီခ်င္း၊ 

မယ္ဘြဲ႕ေမာင္ဘြဲ႕ေတြ လုံးလုံးတီးဖို႔ မေကာင္းဘူး၊ စစ္ခ်ီစစ္တက္ 

သီခ်င္းလုိဟာမ်ဳိးပဲ တီးဖို႔ ေကာင္းတယ္"ဟု ေျပာခဲ့ေသး၏။ 

ေဟာ အခုေတာ့ ၎ဗိုလ္ေတဇကုိယ္တုိင္ ျပည္လွေဖဆုိေသာ 

ကဥၥနမယ္ဘဲြ႕သီခ်င္းကို ၾကဴေနေလၿပီ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဘယ္ေလာက္ပင္ 

ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ေစကာမူ၊ ဗိုလ္ေတဇ သည္ သာမည 

လူတစ္ေယာက္ (ဝါ) ကုိေအာင္ဆန္း မဟုတ္ပါေလာ၊ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ခါ 

ပုထုဇဥ္သားတုိ႔၏ ပင္ကုိယ္ စိတ္ဓါတ္ (Instinct)သည္ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္း 
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အစီအစဥ္တုိ႔ႏွင့္ အလြန္အလုပ္မ်ား လ်က္ ရွိေသာသူ၏ ဦးေႏွာက္ကုိ လႊမ္းမိုးၿပီး 

တစ္ကုိယ္တည္း လူပ်ဳိႀကီးဘဝေနရသည္ကုိ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ ကာ ယုယမည့္ 

ခ်စ္သူရွာေတးသြား(ကဥၥန)ကုိ သူပစ္၍ ဟစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

 ထုိညကပင္ သူ၏ ေနာက္သလုိ ေျပာင္သလိုႏွင့္ "ဘုိးလွေမာင္ 

တစ္ေယာက္ မေကာင္းဘူးဆရာႀကီးရဲ႕၊ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔ လုပ္ငန္း မၿပီးခင္ 

မိန္းမယူတယ္"ဟု သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းအား တိုင္တန္းေသးသည္။ အဓိပၸါယ္ 

ကေတာ့ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔တကၠသုိလ္ သမဂၢထြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္စုသည္ လူငယ္ဘဝ 

အိမ္ေထာင္ ျပဳၾကရမည္။ သုိ႔ ေသာ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲႀကီး 

ဆုံးခန္းတုိင္မေရာက္ေသး၊ အိမ္ေထာင္ မျပဳသင့္ေသးဟု သူယူဆ သည္။ 

အမွန္ကေတာ့ သူလည္း မိန္းမလုိခ်င္လွၿပီ၊ အခ်ိန္အခါ မသင့္ ေသးေသာ 

ေၾကာင့္သာ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင့္ေနရသည္။ ကုိလွေမာင္ မိန္းမယူတာကုိ 

သူအျပစ္မတင္ မိန္းမေစာ ယူတာကုိဘဲသူဆုိေလသည္။ 

၎ေနာက္ သခင္ခ်စ္၊ ဗိုလ္ေဇယ်၊ သခင္လူေအးတုိ႔၏ 

လက္ထပ္မဂၤလာပြဲတို႔သည္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ 

ကိုသိန္းေအာင္ (ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္) ဗိုလ္ လက်္ာ 

တုိ႔သည္လည္း စြံလွဆဲျဖစ္ေနေလသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ဗမာျပည္မွ 

လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆုတ္ ခြာ သြားခဲ့ေလၿပီ၊ အထက္ျမန္မာျပည္စစ္မ်က္ႏွာ၌ 

မၾကခဏ ဘီအုိင္ေအႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ဘုက်ကာ အခ်င္း မ်ားသည့္ ကိစၥေတြ 

ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။  
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အထူးသျဖင့္ အညာမွာ ဗိုလ္ေဇယ်ကို ဂ်ပန္ကင္ေပ တိုင္က 

ဖမ္းသည့္ကိစၥက တပ္မေတာ္သား ရဲေဘာ္ မ်ား ၏ စိတ္ကုိ 

အထူးထိခိုက္ေစခဲ့ေလသည္။ ယင္း သုိ႔လွ်င္ ဗမာျပည္၏ေနာင္ေရးႏွင့္ 

"ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ကုိ ဒို႔ေသြးခဲန႔ဲ တည္ေဆာက္အ့ံ"ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ကာ 

လက္နက္စြဲကုိင္လာခဲ့ေသာ ဘီအိုင္ေအ တပ္ႀကီး၏ ကံၾကမၼာတု႔ိ ဘယ္လို 

ျဖစ္အုံးမည္မသိေသးေသာ အလြန္စိတ္ညစ္ဖြယ္ေကာင္းေနသည့္အခ်ိန္၊ 

အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုန္ေလ စတင္တိုက္ခတ္လ်က္ ေအးခ်မ္းသည့္ 

မိုးေပါက္ေတြ တေျဖာက္ေျဖာက္ ရြာစ ျပဳေသာ မုိးဦးက်အခ်ိန္သမယတြင္ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အလံျပဘုရားလမ္း၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ 

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လွသျဖင့္ အနားယူေနရ ေသာ လူငယ္တစ္ဦးသည္ အေၾကာင္း 

တစ္စံု တစ္ရာ ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္႐ႈပ္ေနေလသည္။ ထိုသူကား ဗိုလ္ ေတဇေခၚ 

သခင္ေအာင္ဆန္းပင္တည္း။ သူ၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ႐ႈပ္ေနေသာ ျပႆနာကား 

မၾကာေသးမီက ကုိလွေမာင္မဂၤလာေဆာင္စဥ္ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ 

စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳေရးျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။ 

အမွန္ေတာ့ ကုိလွေမာင္ကစၿပီး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ လူငယ္ 

ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ ေယာက္ မိန္းမယူသြားၾကကတည္းက 

သူ၏စိတ္ထဲတြင္ အေတာ္အားက်ေနမိေလၿပီ။ "ငါတုိ႔တေတြ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး 

ေအာင္ပန္း အဆံုးသတ္ဆြတ္လွမ္းၿပီးမွသာ အိမ္ေထာင္ျပဳ အေျခစိုက္ရမည္" 

ဟူေသာ သူ၏ ယူဆခ်က္ အစြဲ သည္ မွန္ပါ၏ေလာ၊ သဘာဝက်ပါ၏ေလာဟု 

သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ေဝခြဲ၍မရေအာင္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနေလသည္။  
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ဗမာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္တကြ သူမ်ဳိးေစ့ႀကဲကာ ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ရေသာ 

ဘီအိုင္ ေအ တပ္မေတာ္ႀကီး ၏ ေနာင္ေနေရး တို႔ အတြက္ စဥ္းစားရင္း၊ 

စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏြမ္းနယ္လ်က္ရွိေသာ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ သူ၏ ႏြမ္းနယ္မႈ 

ကုိ သက္သာရာရေစမည့္ အျပဳအစုယုယမႈကုိ ေတာင့္တမိလာ ေလၿပီ။ ထုိအခ်ိန္၌ 

သူ႔အခန္းသုိ႔ ေန႔စဥ္လာ၍ ကိစၥႀကီးငယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

ယုယျပဳစုေသာလုံးႀကီး ေပါက္လွ သူနာျပဳဆရာမေလး တစ္ဦးကုိ သူ သတိျပဳမိ 

ေလသည္။ ယုယစြာျပဳစုစဥ္ ဆရာမကေလးက ျပဴးက်ယ္ေသာ မ်က္လုံးႀကီး 

မ်ားျဖင့္ သူ႔အားစုိက္ၾကည့္သည့္အခါ အလြန္ႏွစ္သိမ့္ဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု 

သခင္ေအာင္ဆန္း ၏ စိတ္ဝယ္ ထင္ျမင္မိေလသည္။  

အခုလုိ ႏွစ္သိမ့္ဖြယ္ အျပဳအမူယုယမႈသည္ မၾကာခင္ ေဆး႐ုံးက 

ဆင္းသည့္အခါ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဘဲ ရာသက္ပန္ ျဖစ္ေနလွ်င္ အင္မတန္ 

ေကာင္းမွာပဲ ဟူ၍လည္း ေတြးစျပဳရင္း "အိမ္ေထာင္ျပဳ သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ" 

ျပႆနာႀကီးကုိ သူ အႀကီးအက်ယ္ ေျဖရွင္းေနရွာေလသတည္း။ ၎ 

ဆရာမကေလး အမည္ မွာ မခင္ၾကည္ဟု ေခၚေလသည္။ 

"ဗိုလ္ေတဇ န႔ဲ ဖူးစာဖက္က မခင္ၾကည္မွာ အပ်ဳိစင္ကညာ" 

ရက္မ်ားမၾကာမီ ဗုိလ္ေတဇေခၚ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမွ 

ဆရာမမခင္ၾကည္တုိ႔ လွ်ပ္တစ္ျပက္လ်င္ျမန္စြာ လက္ထပ္သည့္ အေရးကိစၥ 

ေပၚလာခဲ့ၿပီ။ ၎ေဆး႐ံုခန္းမႀကီးမွာပင္ က်င္းပသည့္ မဂၤလာေဆာင္ဧည့္ခံပြဲတြင္ 

(ေရႊျပည္ေအး) ေရးစပ္ေသာ မဂၤလာစံုတြဲသီခ်င္းကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔က 
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ဝိုင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ သူ 

အေတာ္စဥ္းစားယူရေသာ ျပႆနာ၏အေျဖမွန္ကုိ ရသြားေလသည္။ 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ မိန္းမရသြားၿပီ။ သူတုိ႔ခ်စ္ခင္ယုယေသာဇနီးသည္ 

ေနာင္လာမည့္သားသမီးမ်ား) အေပၚ သူ၏သံေယာဇဥ္တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ 

ရဲေဘာ္ေတြအေပၚရွိသည့္ သံေယာဇဥ္ထက္ ႀကီးမားေပလိမ့္မည္။ 

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း အဓိ႒ာန္ပ်က္သြားေတာ့မွာပဲ" 

စသည္ျဖင့္ ေတြးေတာ ပူပန္ကာ ဝမ္းနည္းပက္လက္ ယူႀကံဳးမရျဖစ္ရွာသူမ်ားကား 

ဘီအိုင္ေအမွ ဘီဒီေအေျပာင္းကာ စ တပ္မေတာ္သား ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္ေလသည္။ 

သူတုိ႔စိတ္ဝယ္အတုိင္းမသိ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညဳိျမတ္ႏိုးေသာ ဖခင္ႀကီး 

ေနာက္မိန္းမယူမည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေသာ မိတဆုိးသားသမီးမ်ားပမာ 

ဝမ္းနည္းၾကေလ သည္။  

တပ္မေတာ္က ရဲေဘာ္ကေလးေတြကသာ မဟုတ္၊ တပ္မေတာ္ 

အရာရွိႀကီးမ်ား အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ကပါ 

ထုိစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္းမအယူေစာသည္ကုိ အေၾကာင္း ေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ 

သေဘာမက်ခဲ့ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔စိတ္ထဲမွမွန္သည္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ ဘယ္ 

သူ ဘာေျပာေျပာ တဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား မည္သူမွမေျပာသာ၊ 

မဂၤလာေဆာင္ကိစၥကုိသာ ျဖစ္သလုိ ဝိုင္းဝန္းကူညီကာ စီမံေပးၾက 

ရေလေတာ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ကုိ လံုးဝ 

မကန္႔ကြက္ခဲ့သူ တစ္ဦးကား တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ႒ာနခ်ဳပ္မွဴး 
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သဘာဝလိင္ျပႆနာအေၾကာင္း ေကာင္းစြာ နားလည္သူ ကုိႀကီးႏုပင္ 

ျဖစ္သတည္း။ 

"အဲဒီတုန္းက မိန္းမယူဖုိ႔အေရးကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အၾကာႀကီး စဥ္းစားၿပီးမွ 

ဆုံးျဖတ္လုိ႔ရသလား" 

ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ၁၉၄၆ခု ဒီဇင္ဘာလ က ရွမ္းျပည္သြားရင္း မိတီၳလာမွ 

ေတာင္ႀကီးသြား ကားလမ္းခရီးတြင္ ခ်စ္ဇနီးေဒၚခင္ၾကည္ ပါ ေခၚလာသည့္ 

အေခါက္၊ ကၽြ ႏု္ပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ေမးခြန္းထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

"ဘယ္ဟုတ္မလဲကြာ... ငါက ေက်ာင္းေနတုန္းကေတာ့ 

ကုိယ္ယူမဲ့စံျပမိန္းမေလာင္းကုိ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ကူး ယဥ္ၿပီး ေတြးခ့ဲသားေပါ့၊ 

က်န္းမာရမယ္... သေဘာထားႀကီးရမယ္... ႐ုပ္ရည္အသင့္အတင့္ ေခ်ာေမာ 

ရမယ္... မ်ဳိး႐ိုးဇာတိေကာင္းရမယ္... ငါ့မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားန႔ဲ သင့္ေတာ္ရမယ္... 
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ဘာညာန႔ဲ... စံု လုိ႔ေပါ့လ... ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ေခါင္းကလည္း႐ႈပ္႐ႈပ္န႔ဲ 

တစ္ျခား လူပ်ဳိေတြလုိ ဟိုတယ္ေတြ ဘာေတြတက္လည္း မေပ်ာ္ခ်င္တာေၾကာင့္။ 

(ဟယ္... တတ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ေနာင္ခါက်မွ ကြဲခါမွကြဲရ ခုေတာ့ မိန္းမယူမွပဲ)ဆုိၿပီး 

ဇြတ္ယူလုိက္တာပါကြာ၊ လူခ်င္းႀကဳိက္ပံုကလည္း မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြလုိ သံသရာ 

ရွည္ႀကီး လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ တုိတုိတုတ္တုတ္ လုိရင္းသေဘာေရာက္တ့ဲ 

(Very business like) နည္း ဘဲကြ" ဟု သူ႔လက္ဝဲဘက္ရွိ ခ်စ္ဇနီး 

ေဒၚခင္ၾကည္အား ၿပံဳးၾကည့္ရင္း ၿမိန္ေရရွက္ေရ ေျပာျပေလ သည္။ 

တစ္ဖန္ဆက္လက္၍ "ဒါထက္ ေနစမ္းပါဦးကြ၊ အဲဒီတုန္းက ငါျဗဳန္းကနဲ 

မိန္းမယူပစ္လုိက္ေတာ့ တပ္ထဲ က ရဲေဘာ္ ေတြ စိတ္မွာ ဘယ္လုိျဖစ္ၾကသလဲ"ဟု 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ သခ်င္သေလာက္ ေမး ခြင့္မရ ခဲ့ ေသာ ေမးခြန္းကုိ 

ေမးလိုက္ေလသည္။ 

"ဟာ... ဘာျဖစ္ရမလဲ ငါတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာ့သြားၿပီ၊ မိန္းမ ရတယ္ဆိုရင္ပဲ 

တို႔ရဲေဘာ္ေတြသိပ္ၿပီး ဂ႐ုစုိက္ ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး၊ တို႔တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း 

ဘယ္လိုျဖစ္မလဲမသိဘူး။ အဲသလုိ ရဲေဘာ္တိုင္းလိုလုိ ေတြးၿပီး 

ဝမ္းနည္းၾကတာေပါ့၊ တခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္ဆုိရင္ မ်က္ရည္ေတာင္က်တာေပါ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္"ဟု 

ကၽြ ႏု္ပ္၏ ေဘးမွ (ထုိစဥ္က ဗုိလ္ရန္ႏုိင္၏တပ္ရင္း-၂)မွ ဗိုလ္မင္းလြင္က 

ေျဖလိုက္ရာ- 

"ေဟ... ဟုတ္လား"ဟုသာဆုိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဘာမွမေျပာေတာ့ဘဲ 

စေတရွင္ဝက္ဂြန္း ေမာ္ေတာ္ကား ျပဴတင္းမွ လမ္းေဘးရွိ 

ေတာင္ကမ္းပါးယံႀကီးမ်ားဆီသို႔ ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ေနေလသည္။ 
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ရဲေဘာ္အားလုံး (ဝါ) ဗမာလူငယ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သူ႔ကုိ 

မည္မွ်ခ်စ္ခင္ၾကည္ညဳိ၍ အားကုိးၾကသည္ကို သူ ေကာင္း ေကာင္းႀကီး 

သိေပသည္။ 

အမွန္ကေတာ့ ရဲေဘာ္ေတြက သူ႔ကုိ ၾကည္ညဳိအားကုိးၾကသေလာက္ 

သူကလည္း ရဲေဘာ္ေတြအေပၚ သံေယာဇဥ္ အေတာ္ႀကီးေလသည္။ 

သားသမီးမ်ားမ်ားရွိေသာ ဖခင္က့ဲသို႔ သ႔ူတပည့္တပန္း ရဲေဘာ္ေတြ ၏ ေနထုိင္ 

စားေသာက္ေရး၊ ရဲေဘာ္ေတြ၏ေနာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ သူ႔စိတ္ထဲဝယ္ 

ေတြးေတာပူပန္ေနခ့ဲရွာ ေလ ေတာ့သည္။ 

ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔၏ေရွ႕တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ 

ကၽြ ႏု္ပ္အမႈထမ္းလ်က္ရွိေသာ တုိင္းအမွတ္ ၇ နယ္ပယ္ျဖစ္ေသာ သရက္ခ႐ုိင္၊ 

ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္ေနခဲ့ရာ ၁၉၄၅ ခု၊ 

ေမလဆန္းတြင္ အာလံၿမဳိ႕၌ စခန္းခ်ထားေသာ အမွတ္ ၂၆၈-ၿဗိတိသွ်တပ္မဟာ 

ဗိုလ္မွဴးႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ၁၄ နံပါတ္ စစ္ေသနာပတိဂ်င္နရယ္ဆလင္းမ္က 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ေတြ႕ဆုံလုိေၾကာင္းသိရသ ျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ႏွင့္ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔စခန္း သရက္ေခ်ာင္းရြာႏွင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာေနရာ 

ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းၾကားတြင္ ဂ်ပန္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ အစဥ္မျပတ္ 

ဆုတ္ခြာလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ တပ္မ ေတာ္ တပ္စုမ်ားႏွင့္ 

ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ားလည္း မၾကာခင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ၎ 

ဂ်ပန္စစ္တပ္ထုႀကီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ အေတာ္ပင္ပန္းက်ပ္တည္းစြာ 

ႀကံဖန္ၿပီးေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ရေလသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္လည္း ကုိယ္ရံေတာ္ ဗိုလ္မင္းေခါင္ႏွင့္အတူ 

သရက္မွအာလံသုိ႔ကူးကာ အာလံရွိ ၿဗိတိသွ်တပ္ မင္းႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ 

ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္တစ္ဆင့္ စစ္ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ မိတီၳလာသုိ႔ထြက္ခြာသြား ေလသည္။ 

ေနာက္ထပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေတာ္ၾကာေအာင္ မေတြ႕ရေတာ့ဘဲ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔တပ္ေတြမွာလည္း တျဖည္း ျဖည္း စု႐ုံး မိကာ ဆုတ္ေျပးေနေသာ ဂ်ပန္ကုိ 

ေနာက္ပိုင္းမွ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္လ်က္ တိုက္ခုိက္လာခဲ့ ရာ ဇြန္လဆန္း 

ေသာအခါ ၿဗိတိသွ်တပ္မဟာ အမွတ္ ၂၂ ႏွင့္အတူ တြဲဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ 

တိုင္းအမွတ္ ၇ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ နတၱလင္းၿမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ 

ေနာက္ မၾကာမီ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ တပ္အသီးသီးကုိ ရွင္း လင္း ေျပာျပရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

ဗိုလ္မွဴးလွေအာင္ႏွင့္အတူ ျပည္မွတစ္ဆင့္ နတၱလင္းသုိ႔ ေရာက္လာျပန္ 

ေလသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရာက္ေသာေန႔ နံနက္တြင္ပင္ ဗုိလ္မွဴးျမင့္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ 

အဆုံးစီရင္လိုက္ရွာ ေလသည္။ 

၎ေန႔ည နတၱလင္းၿမဳိ႕ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔စစ္စခန္းခ်ရာ ခ်စ္တီးတုိက္တြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္တစ္ခု စကား ထုိင္ ေျပာေနၾက၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ 

အျခားႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ တပ္မေတာ္၏ေနာင္ေရးကိစၥအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပၿပီး 

ေနာက္။ 

“ေနာက္တစ္ခုက က်ဳပ္တုိ႔လုပ္ငန္းေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ 

ၿပီးေျမာက္ေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္လူထဲ က မိန္းမယူမယ္ 
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ၾကံတ့ဲလူေတြလည္း တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ေအာင့္ထားဦး”ဟု ခပ္တည္တည္ မႈတ္ 

လုိက္သျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔လူပ်ဳိရဲေဘာ္တစ္ခုက ၿပံဳးမိၾကေလသည္။ 

“ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္” 

ကၽြ ႏု္ပ္ က မရဲတရဲ တြန္႕လုိက္မိသည္။ 

“ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့ သားမယား 

သံေယာဇဥ္ေတြက အေတာ္ရွိသားကြ၊ ရခါစေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း မုိးမျမင္ ေလမျမင္ 

ေပ်ာ္သေလာက္ ေနာင္တျဖည္းျဖည္းၾကာလာၿပီး၊ သားသမီးေတြ ရလာတဲ့ အခါ 

တာဝန္ကိစၥေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာတတ္တယ္။ ငါဆုိရင္ေတာင္ 

လူပ်ဳိဘဝတုန္း က ျဖစ္သလုိေနခဲ့ေပမဲ့ သားသမီးန႔ဲ အိမ္ေထာင္န႔ဲ ဆုိရင္ပဲ၊ 

အနည္းဆုံး ေတြးပူရတ့ဲ သံေယာဇဥ္ကေလးရွိ လာတာပဲ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကြာ 

အိမ္ေထာင္န႔ဲဆုိေတာ့ လူပ်ဳိဘဝလုိ တုံးတုိက္တိုက္ ကမ္းတုိက္ တိုက္ သံေယာဇဥ္ 

ကင္းကင္း န႔ဲ အလုပ္လုပ္လုိ႔ မေကာင္းလို႔ပါပဲကြာ” 

ၾကည့္စမ္းပါဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပါးစပ္က စီကာပတ္ကုံးထြက္လာတဲ့ စကားေတြ 

ဘယ္ေလာက္မ်ား သဘာဝက်ၿပီး ဘယ္ေလာက္ လူဆန္ေသာ စကားမ်ားေပနည္း။ 

၁၉၄၅ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ မဟာမိတ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္တန္က 

ေပးအပ္ေသာ စစ္ဗုိလ္တပ္မင္းႀကီးရာထူး ကုိ လက္မခံ ဘဲ၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က 

ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္ဦးကုိ ပဲ့ကိုင္လ်က္ရွိေလ သည္။ 
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ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဦးေအာင္လ်က္- ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ 

တပ္မေတာ္ႀကီးကုိ တပင္တပန္းတည္ ေဆာက္ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ေသာ 

နံနက္ ကၽြ ႏု္ပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္သုိ႔ေရာက္သြားသည္။ 

“ေဟ့ေကာင္ မင္း ငါ့အိမ္လာေနပါလားကြ” 

“မျဖစ္ဘူးထင္တယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္” 

“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ” 

“ကၽြ န္ေတာ္ အခု မိန္းမရေနၿပီ” 

“ေဟ ဟုတ္လား၊ ငါလေခြး မင္းဟာက ျမန္လွေခ်လား၊ ဘယ္တုန္းက 

ရလုိက္တာလဲ၊ ဒုိ႔ေတာင္မသိဘူး၊ ဘယ္မွာ လက္ထပ္သလဲ” 

“လက္ထပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ခုိးေျပးတာ” 

စင္စစ္ ကၽြ ႏု္ပ္မွာ မိန္းမယူသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 

ႀကိမ္းမွာေၾကာက္ေနေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လ ကပင္ နတၱလင္းမွာတုန္းက 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လူပ်ဳိရဲေဘာ္ေတြ မိန္းမမယူၾကေသးဖုိ႔ ေျပာခဲ့၏။ 

“မင္းအသက္ ဘယ္ေလာက္ ရွိပလဲ” 

“ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္” 

“ဟာ ဒါျဖင့္ ေအာ႐ုိက္ပဲ၊ အမွန္ကေတာ့ ေစာေစာအိမ္ေထာင္ျပဳတ့ဲ 

(Early Marriage)စနစ္ဟာ ကုိယ့္ မွာ အလုပ္ အကိုင္ အတည္တက်နဲ႔ 

ဝင္ေငြမရွိေသးလို႔ ဘိုင္က်တာကလြဲရင္ အဘက္ဘက္က ေကာင္း တာခ်ည္းပဲ။ 

ဒုိ႔ၿမဳိ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာသာ ဂြက်ေနတာ ေတာအရပ္ေဒသေတြမွာဆုိရင္ 

ေရွးစနစ္အတိုင္း ေစာေစာ စီးစီး အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတာခ်ည္းပဲ။ အဲဒါသိပ္ၿပီး 
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က်န္းမာသန္႔ရွင္းၿပီး အစစအရာရာ ေကာင္းတ့ဲ နည္းပဲကြ၊ ၿမဳိ႕ကလူေတြမွာသာ 

အဂၤလိပ္ပညာသင္လို႔ အခ်ိန္ကုန္ရတ့ဲထဲ အလုပ္အကိုင္ေနရာက်ဖုိ႔ ေစာင့္ရ၊ ဟုိငဲ့ရ 

သည္ငဲ့ရန႔ဲ အခ်ိန္ေတြ ကုန္သထက္ကုန္ၿပီး လူလည္းဟိုင္းေဆြးၿပီး မဟုတ္တာ 

ျဖစ္ခ်င္ တဲ့ လူလည္း ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ငါလည္း 

သိပ္ရွည္ရွည္ေဝးေဝး စဥ္းစားမေနပဲ ဇြတ္မိန္းမယူ လိုက္တာ ပဲ ဟား ဟား” 

ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳတရားေဟာေနေလသည္။ 

“ေနာက္ၿပီး ငါတစ္ခုမႀကဳိက္တာရွိေသးတယ္၊ ဗမာ့ထုံးစံဆုိၿပီး 

မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနား အႀကီးအ က်ယ္ လုပ္ၿပီး ေငြေတြ နင္းကန္ျဖဳန္းတာဟာ 

အပိုပဲ၊ လက္ထပ္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ႐ိုး႐ိုးန႔ဲ က်ဥ္းက်ဥ္း မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး၊ 

ပိုက္ဆံျဖဳန္းၿပီး လက္ထပ္မွ ဟုတ္တယ္ထင္ၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ငါေတာ့ ခိုးယူတာ 

အေအးဆုံး ပဲလုိ႔ထင္တယ္။ ဘာမွ သိပ္မကုန္ဘဲန႔ဲ လုိရင္းေရာက္တာဘဲ 

မဟုတ္လား” 

“ဒါေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဒါေပမဲ့ လူေတြက ဒါေလာက္ 

ေခတ္မမီေသးေတာ့ ခက္တာပါပဲ၊ အခု ကၽြ န္ေတာ႕္ မိန္းကေလးအိမ္ကုိ 

လူႀကီးမ်ားန႔ဲ ျပန္အပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္” 

“ဟ ဒီျပန္အပ္တာလဲ ငါေတာ့ ပိုတယ္လုိ႔ထင္တာဘဲ၊ မိန္းမန႔ဲ 

ေယာက်္ားႏွစ္ဦးသေဘာတူၾကရင္ လူသိ နတ္ၾကား လင္မယား အျဖစ္ေနလိုက္ရင္ 

ၿပီးေရာေပါ့ကြ”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တအားမႈတ္ေနသည္ကုိ သူ႔ခ်စ္ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ က 

ၿပံဳးရင္းနားေထာင္ေနသည္။ 
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၎တစ္ႀကိမ္ သာ မဟုတ္၊ သူ ေရတိမ္နစ္ မက်ဆံုးမီကေလးတြင္ 

ကာကြယ္ေရးအတြင္းဝန္ ဦးဘတင့္၏ မဂၤလာေဆာင္ သို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 

ကၽြ ႏု္ပ္သြားၾကရာ၊ တကယ့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ မ်က္ႏွာႀကီး မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္ သည့္ 

အတိုင္း အပိုဆာဒါးေတြက အလြႏ္႐ႈပ္ၿပီး တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ 

ဂုဏ္ၿပဳိင္ကာ အရမ္းဝတ္ စား ဆင္ယင္လာၾကေသာ မင္းပရိသတ္အေပါင္းကုိ 

သူအလြန္ မ်က္စိေနာက္ဟန္ရွိေလသည္။ လက္ထပ္ မဂၤလာပြဲ မွအျပန္ 

ကားထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံေပါင္း ၃-ေယာက္ပါလာရာ၊ တစ္ 

လမ္းလုံး မ်က္ေမွာင္ကုတ္၍ စကားမေျပာဘဲလာခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

တာဝါလိန္းထဲသို႔ ေမာ္ေတာ္ ကား ခ်ဳိးဝင္ကာ နီးေသာအခါ 

“ေယာက်္ားန႔ဲမိန္းမ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ေနရာမွ ခိုးယူတာ 

အေကာင္းဆုံးပါပဲကြာ”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဇနီးျဖစ္ သူအား လွမ္းေျပာလိုက္ေလသည္။ 

ဤကား အိမ္ေထာင္ျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အယူအဆ 

သေဘာတရား (Philosophy)ပင္ တည္း။ 

ေအာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သူ႔ကုိ အတုိင္းမသိ ၾကည္ညဳိအားကိုးေသာ 

ဗမာလူထုႀကီးက ေကာင္းေကာင္း မသိ သေလာက္၊ တကယ့္သဘာဝက်ေသာ 

အေတြးအေခၚ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ “လူႏွင့္အလြန္တူေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္” 

“လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ ငါေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကထြက္ၿပီး စာေတြေရးမယ္၊ 

ႏုိင္ငံေရးရာ ရာဇဝင္အျပင္၊ အိမ္ ေထာင္ျပဳေရး၊ သားသမီးေစာင့္ေရွာက္ျပဳျပင္ေရး၊ 

အခ်စ္ျပႆနာ၊ (sex)လိင္ျပႆနာန႔ဲပတ္သက္လို႔ ငါ့ အယူအဆ 

သေဘာထားေတြကုိပါ စာအုပ္ေရးဦးမွာပဲ”ဟု ၁၉၄၇ ခု၊ ဧၿပီလက ေမၿမဳိ႕မွာ 
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ေခတၱအနား ယူေနရင္း ေျပာခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

အထက္ပါသူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးေတြမွ မျပည့္ေသးမီ ေရတိမ္ နစ္ခဲ့ရရွာ 

ေလၿပီတကား။ 

ဗမာလြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ 

ဗမာႏုိင္ငံလုံးက ႏွေျမာတသၾကသ ေလာက္။ သူ႔ကို လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ 

ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ၾကည္၊ ေအာင္ဆန္းဦး၊ ေအာင္ဆန္းလင္း၊ 

မမစုကေလးတုိ႔၏စိတ္ဝယ္ မည္မွ် ယူက်ဳံးမရျဖစ္ရွာေလမည္နည္း။ 

ေအာင္ဆန္းဦးတို႔အေဖေအာင္ဆန္းဦးတို႔အေဖေအာင္ဆန္းဦးတို႔အေဖေအာင္ဆန္းဦးတို႔အေဖ 

၁၉၄၆ခု စက္တင္ဘာလ၊ ၂၉ရက္ေန႔ျဖစ္ေလသည္။ မိုးရာသီတစ္ခ်ိန္လုံး 

အုံ႔မႈိင္းရီေဝေနခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေကာင္းကင္သည္ မိုးရိပ္တိမ္လိပ္မ်ား 

ကင္းစင္လ်က္ ၾကည္လင္ေတာက္ပ၍ေနေလသည္။ ဗဟန္းလမ္း အတိုင္း 

တိရစာၦႏ္႐ံုေဘးမွ အလံျပဘုရားလမ္းဘက္သို႔ တအားေျပးေနေသာ ဂ်စ္ကားတစ္ 

စင္း၏ ေနာက္ပုိင္း တြင္ ကာကီစိမ္းေရာင္ စစ္ဝတ္ယူနီေဖာင္း 

ဖိုသီဖတ္သီဝတ္လ်က္၊ ေခါင္းတုံးဆံ ေထာက္ႏွင့္ လူရြယ္တစ္ေယာက္၊ 

မ်က္လုံးမ်က္ဖန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ လံုးႀကီးေပါက္လွ မိန္းမတစ္ ေယာက္ တုိ႔ကို 

ျမင္ရေလသည္။  

လူငယ္တစ္ဦးက ဂ်စ္ကားကုိေမာင္းလ်က္ရွိေလသည္။ တျခားလူေတာ့ 

မဟုတ္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ျပည့္သူ႔ ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႕ ေသနာပတိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ယမန္ ေန႔ကပင္ ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ 

ဝန္ႀကီးအျဖစ္ေရာက္သြားလ်က္ ပူပူေႏြးေႏြး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး 
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ဦးေအာင္ဆန္းအျဖစ္ သူ၏ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္အတူ ၿမဳိ႕ထဲဘက္သို႔ 

ထြက္လာျခင္းျဖစ္ ေလသည္။ ဂ်စ္ကားေမာင္းသည့္ ရဲေဘာ္ကား 

စာေရးသူပင္ျဖစ္သတည္း။ တစ္လမ္းလံုး စကားတစ္ခြန္း မွ မေျပာဘဲ 

ေငး၍သာလာခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား အလံျပဘုရားလမ္း (ေအာ္တုိလမ္း) 

တိုက္ေရွ႕သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ကၽြ ႏု္ပ္အားလွမ္း၍ အဂၤလိပ္ လုိ 

ေျပာလိုက္ေလသည္။ 

(I am not happy in Office) “အစိုးရထဲဝင္ၿပီး ရာထူးယူရတာ 

ငါေတာ့မေပ်ာ္ပါဘူးကြာ” 

“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္” 

ေဒၚခင္ၾကည္က ဘာမွ်မေျပာ။ ကၽြ ႏု္ပ္က လွမ္း၍ 

ေမးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

“ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘူး။ ငါတို႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္လာတာ ျဗဳန္းကနဲ 

ဒီလုိအစုိးရအဖြဲ႕ထဲေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ တစ္ခါ မွ စိတ္မကူးခဲ့ဘူး။ ခုေတာ့ 

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ရာထူးယူလိုက္ရေတာ့ ငါ့စိတ္ထဲ ဘာ ေၾကာင့္မွန္း 

မသိရ၊ ေပ်ာ္ကုိမေပ်ာ္ပါဘူးကြာ” 

ကၽြ ႏု္ပ္လည္း ဘာမွ်ျပန္မေျပာေတာ့ဘဲ ကားကိုသာ ေမာင္းၿမဲ 

ေမာင္းေနေလသည္။ အမွန္ေတာ့ သူ ဘာ ေၾကာင့္ စိတ္ထဲမွာ မေပ်ာ္သလဲဟူေသာ 

ေမးခြန္း၏အေျဖကုိ ကၽြ ႏု္ပ္ သိသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္သာမဟုတ္ တစ္ လမ္းလုံး 

ေငးလာရင္း အေတြးနယ္ကၽြ ံေနဟန္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ေဘးမွ 
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ထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒၚခင္ၾကည္ သည္လည္း ၎အေျဖကုိ သူစိတ္တြင္းမွ 

လႈိက္လွဲစြာသိၾကသည္။  

ထုတ္ေဖာ္မေျပာၾက၍သာ၊ ၁၉၄၆ခု စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ 

တနဂၤေႏြေန႔ကုိ အမွတ္၂၅ တာဝါလိန္းရွိ အိမ္သူ အိမ္သားေတြ စိတ္ထဲမွာ ထာဝစဥ္ 

သတိရေနေပလိမ့္မည္၊ အေၾကာင္းမူကား ထိုေန႔တြင္ ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလုံး တြင္ 

အလုပ္သမားအေရး၊ သပိတ္အေရးတို႔ေၾကာင္ ့ ဆာေပၚထြန္း အစုိးရ ျပဳတ္က် 

ၿပီးေနာက္ အကင္းပါး ေသာ ဘုရင္ခံ သစ္ဆာဟူးဗတ္ရန္႔(စ္)က 

ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အပူတျပင္း ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြး လ်က္ 

ဗမာျပည္၏ေရွးေရးကံၾကမၼာ သတင္းကုိ လူတိုင္းက စိတ္ေဇာႀကီးစြာ 

နားစြင့္ေနခုိက္၊ အလုပ္အ မ်ားဆုံး ေခါင္းအ႐ႈပ္ဆုံးလူျဖစ္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ခ်စ္ဇနီး ေဒၚခင္ ၾကည္တြင္ စတုတၳေျမာက္ 

ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သမီးရတနာ ေလး တစ္ဦး မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ေလေသာ 

ေၾကာင့္တည္း။ 

ဖဆပလ အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးမ်ားကား၊ ထုိအခ်ိန္က 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္မွာခ်ည္း လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ဗမာလူထုႀကီး 

၏ကိုယ္စားလွယ္အစစ္ျဖစ္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဦးေႏွာက္ကား၊ အလုပ္ 

အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ပင္ျဖစ္ရာ၊ ဗမာလူထုႏွင့္ ဗမာျပည္၏ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ 

ဖဆပလအလုပ္အမႈ ေဆာင္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ (အထူးသျဖင့္ ထုိက့ဲသုိ႔ 

လူထုအုံၾကြမႈျဖစ္ေနစဥ္တြင္) မည္မွ်အေရးႀကီး ေၾကာင္းကုိ စာဖတ္သူမ်ား 

ေတြးၾကည့္ႏုိင္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ နံနက္ ၉ နာရီကစေသာ အစည္းအ ေဝး 
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တစ္ခုတြင္ (ေန႔လည္စာကုိ အစည္းအေဝးအခန္း၌ပင္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ 

တစ္ပန္းကန္ႏွင့္ပင္ၿပီးရသည္) ည ၉ နာရီ၊ ၁၀ နာရီထုိးမွပင္ ၿပီးတတ္ေလသည္။  

“တံခါးအၿမဲဖြင့္ထားေသာ” ဆာေဒၚမန္စမစ္၏ ေလာ ကြက္ကုိ အခါခါ 

ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ ဇာတ္စင္ေပၚတက္ကရမည့္အေရး 

သည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးရကား ဘုရင္ခံႏွင့္ ေစ့စပ္ခ်က္ မ်ားကုိ 

အထူးသတိႀကီးစြာ သုံးသပ္ေဝဖန္ရ သည္မွာ ဖဆပလအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႔ 

အေတာ္ေခါင္း႐ႈပ္စရာျဖစ္ေနသည္။ ဤသုိ႔လွ်င္ ေခါင္း႐ႈပ္ ေသာလူမ်ား၏ 

သဘာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ၎ေတာ္သလင္းလဆုတ္ ၁၂ ရက္ 

တနဂၤေႏြေန႔က သူ႔တြင္ သမီးရတနာတစ္ဦးတုိးျပန္ၿပီဟူေသာ မဂၤလာ 

သတင္းေကာင္းကုိ ၾကားရေသာအခါ မည္မွ် ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာပီတိ 

ျဖစ္ရွာေလမည္နည္း။  

သူ၏ ကေလးအႀကီးဆုံး ႏွစ္ေယာက္မွာ ေယာက်္ားက ေလးခ်ည္း 

ျဖစ္ေနလ်က္ တတိယကေလးမွာ မိန္းကေလး ျဖစ္သည္။ ေျပးလႊား 

ကစားေဆာ့တတ္သည့္ အရြယ္ျဖစ္ေသာ သားႏွစ္ေယာက္ကုိၾကည့္ရင္း တစ္ခါ 

တစ္ခါ မ်က္စိေနာက္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ သမီးကေလးေပၚ အခ်စ္ေတြ 

ပိုမိေလသည္။ ယခုတစ္ဖန္ သမီးရတနာတစ္ဦးထြန္းကားျပန္ၿပီ။ မ်ားမ ၾကာမီ 

သူ႐ံုးကပင္ပန္းၿပီး ျပန္လာတိုင္း ေလွခါးထိပ္ ေမာ္ေတာ္ကားဆုိက္ရာသို႔ 

“ေဖေဖျပန္လာၿပီ”ဟုဆုိ ကာ ဘဝင္ေအးစရာ အၿပံဳးကေလးျဖင့္ ဆီးႀကဳိ 

တတ္ေသာ သမီးကေလးႏွင့္အတူ၊ အေဖာ္ရမည့္ သမီး ေထြးကေလးကုိ 
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စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ဝါ) ေအာင္ဆန္းဦး တုိ႔ အေဖ၊ ဦးေအာင္ဆန္း ၏ 

စိတ္ တြင္ ႏွစ္သိမ့္ၾကည္ႏူးသြားေလသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ကံၾကမၼာက သူ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေဆာက္အအုံကုိ 

တစ္ဟုန္တည္း မုန္တိုင္းဆင္း၍ ေခ်မႈန္း ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ေလသည္။ 

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ဝန္ႀကီးအျဖစ္ က်မ္းက်ိန္ေသာ ေန႔) တြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သမီးေထြးကေလးသည္ သူ႔ဖခင္၏ဂုဏ္ရွိန္သမာ ၻကုိ လူ႔ျပည္တြင္ ၅ 

ရက္မွ်ခံစား ကာ အနိစၥ ေရာက္သြားရွာေတာ့သတည္း။ ထုိသတင္းကုိ 

ၾကားၾကားျခင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ခ်က္မွ်ငိုင္သြား ကာ- 

“အင္း အိမ္ေထာင္က်တဲ့ ၅ ႏွစ္ရာသီ အတြင္း ကေလးေလးေယာက္ရလို႔ 

မ်ားလွတယ္ဆိုၿပီး စိတ္ေတာ့ညစ္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရၿပီးမွေတာ့ 

ကေလးကုိမေသေစခ်င္ေတာ့ သိပ္ႏွေျမာတာပဲဗ်ာ”ဟု ညည္းရွာ ေလသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးကိစၥ အဝဝေတြေၾကာင့္ အလြန္အလုပ္မ်ားလ်က္ရွိေသာ 

သူ၏ခႏၶာကုိယ္အတြင္းရွိ ႏွလုံးထဲမွ ဖခင္တုိ႔၏ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာအဟုန္လည္း 

ေပါက္ကြဲ၍ ထြက္လာေလသည္။ ၾကည့္စမ္းပါဦး၊ တနဂၤေႏြေန႔ ကပဲ 

သမီးရတနာရခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က်ေသာအခါ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲသုိ႔ဝင္ၿပီး 

ဝန္ႀကီးအျဖစ္ က်မ္းက်ိန္ခဲ့သည္။ ၎ၾကာသပေတးေန႔မွာပင္ ခ်စ္သမီးကေလး 

ဆုံးရျပန္သည့္ ကံၾကမၼာက သူ႔အားေျပာင္ ေလွာင္ကာ ပ်က္ရယ္ျပဳျပင္ျခင္း 

မဟုတ္ပါေလာ၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ဝန္ႀကီးရာထူးက စည္းစိမ္ရွိသည္ဆုိ ဆုိ 

ဘယ္လုိပင္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေရဒီယုိ၊ တယ္လီဖုန္းစေသာ 
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အေဆာင္အေယာင္ေတြမ်ားမ်ား အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ရတနာ (သမီးေထြးကေလး) 

ဆုံး႐ံႈးရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခမ်ာမွာ အဘယ္မွာလွ်င္ ေပ်ာ္ႏိုင္ရွာ မည္နည္း။  

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ “အစိုးရအဖြဲ႕ထဲ အဘယ္မွာေပ်ာ္ႏုိင္ရွာမည္နည္း” 

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ “အစိုးရအဖဲြ႕ ထဲဝင္ၿပီး ရာထူး ယူရတာ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ၊ 

ငါေတာ့ မေပ်ာ္ဘူးကြာ”ဟု ေျပာေသာ္လည္း သူမေပ်ာ္ရ မည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားအနက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းသည္ အေရးပါေသာ 

အခ်စ္တစ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္ ဟု ကၽြ ႏု္ပ္ က တထစ္ခ်ထင္လိုက္မိသည္။ ဖဆပလ 

အလုပ္မႈေဆာင္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ 

အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား အမွတ္မဲ့ ေခ်ာင္းၾကည့္ဖူးသူတို႔သည္ 

သူ၏ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆြးေႏြးျဖစ္လာေနေသာ ျပႆနာအေၾကာင္းအရာ၌ 

စိတ္အားထက္သန္ စြာ အာ႐ံုစူးစုိက္ေနပံု (Power of Concentration)ကုိ 

သတိမျပဳဘဲ မေနႏိုင္ၾကေခ်။ ထိုျပႆနာအ ေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ 

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စိတ္အာ႐ံုစူးစုိက္ႏို္င္ျခင္းမွာ ဗို္လ္ခ်ဳပ္၏ထူးျခားေသာ အရည္ 

အခ်င္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ေလသည္။ သူ၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ စာအုပ္ကေလးကုိ 

အမွတ္မဲ့ၾကည့္လိုက္ လွ်င္။ 

နံနက္ ၈ နာရီ    -    ဆိုင္ရြန္တုိဗီလာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

အစည္းအေဝး 

၁၀ နာရီ          -    အစိုးရအမႈထမ္း ကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕။ 

၁၁ နာရီ         -    အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္ႏွင့္ ခ်ိန္းထားသည္။ 

၁၂ နာရီ         -    ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး။ 
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ေန႔ ၂ နာရီခြဲ    -    တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အေျခခံဥပေဒ 

ဆပ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး။ 

ညေန ၄ နာရီ    -    ဖဆပလအမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး။ စသည္ျဖင့္ 

ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဤသို႔ပင္ 

ျပည့္က်ပ္လ်က္ရွိသည္။ အစည္းအေဝးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုဆက္၍ေနသ ေလာက္ 

ဆိုင္ရာျပႆနာ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ  တျခားစီျဖစ္ေနသည္ကုိ 

တစ္ခ်ိန္လုံးစိတ္အာ႐ံုစူး စုိက္လ်က္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျပႆနာေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ 

ေျဖရွင္းသြားႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ ခ်ီးမြမ္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ပင္တည္း။ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဲသလုိ 

အစည္းအေဝးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တက္ၿပီး စိတ္အာ႐ံု (Concentrate) စူးစုိက္ 

ႏုိင္တာ ေတာ္သကြာ။ ငါေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ အစည္းအေဝးလုပ္ေနရင္း 

စိတ္ကတျခားကုိ လြင့္ သြား တတ္လြန္း အားႀကီးလို႔ မနည္းကုိ အားခၿဲပီး 

အစည္းအေဝးထဲ စိတ္ေရာက္ေအာင္ ႀကဳိးစားရတယ္” ဟု အစုိးရအဖြဲ႕ ထဲဝင္ခါစ 

ကုိႀကီးႏုက ကၽြ ႏု္ပ္အား ေျပာဖူးေလသည္။ မွန္ေနသည္။ 

 ျဖဴစင္သိမ္ေမြ႕ေသာ စိတ္ထားႏွင့္ အႏုပညာသမား ကုိႀကီးႏုသည္ အစုိးရ 

အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ျခင္း၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ 

မသြားမေနရသည့္ ဧည့္ခံပြဲထမင္းစားပြဲ ပါတီမ်ား၏ ဒဏ္ကုိ 

ခံႏိုင္ရည္ရွိဟန္မတူေပ။ အစည္းအေဝးမ်ား၌ ျမင္ရေသာ ဘုက်က်မ်က္ႏွာထားႏွင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား အခ်ဳိ႕ က အလုိလုိေၾကာက္ၾက သည္။ အမွန္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

စိတ္ႏွင့္အခန္႔မသင့္လွ်င္ ဘုမႈတ္ တတ္ သေလာက္ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ သည္ 

လူသာမန္တုိ႔၏စိတ္သေဘာမ်ား သူ႔တြင္အျပည့္ရွိေပသည္။  
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သူ၏ခ်စ္ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားအေပၚ ၾကင္နာယုယသည့္ 

စိတ္သည္လည္း အျခားလူမ်ားထက္မနည္းေပ။ သူ၏သားသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ 

ေရွာက္ေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊ သူတို႔၏ေရွ႕ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

စိတ္ထဲတြင္ အစဥ္စဥ္းစား ဆင္ျခင္ေနတတ္သည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ 

စစ္ႀကီးၿပီးေသာအခါသမယတြင္ ေတာ္လွန္ေရး မ်ဳိးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မ 

ေတာ္ႀကီး၏ေသနာပတိ ဂ်င္နရယ္ေအာင္ဆန္းဆုိသူအား ႏိုင္ငံျခား 

သတင္းစာဆရာမ်ား၊ သတင္း ေထာက္မ်ားသည္ အထူးစိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိရာ၊ 

မၾကာခဏ တာဝါလိန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ သုိ႔ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာရင္း 

မဟာမိတ္စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားရပ္ကြက္တြင္ ထင္ရွား လွေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

ေအာင္ဆန္းကုိ စံုစမ္းအကဲခတ္ေလ့ရွိၾက၏။ 

“ခင္ဗ်ားေရွ႕ကုိ ဘယ္လိုၾကံစည္ စိတ္ကူးပါသလဲ၊ စစ္တပ္ကုိပဲ 

ဆက္လက္ဦးစီမလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးကုိပဲ တစ္ရွိန္ထဲ 

လုပ္သြားမလား”ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ခဏခဏ ေမးတတ္ၾကသည္။ 

“က်ဳပ္ေတာ့ အခုစစ္လည္းၿပီးၿပီမို႔ စစ္တပ္ကုိ ဆက္လက္ဦးစီး 

ေရွ႕ေဆာင္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ဳပ္ကိုယ္ စား အခု ဒုတိယစစ္ေသနာပတိ 

ဗိုလ္လက်္ာ ကပဲ ဦးစီးပါလိမ့္မယ္၊ က်ဳပ္အဖို႔ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကုိ ထိထိ 

ေရာက္ေရာက္ ဝင္လုပ္လိုက္ဦးမယ္၊ ဒါလည္း ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲ 

အထိပါပဲ။ လြတ္လပ္ေရးရ ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးကထြက္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး 

စာအုပ္ကေလး ဘာေလးေရးမယ္ ႀကံတာပဲဗ်ာ၊ က်ဳပ္ ရဲ႕ အိမ္ေထာင ္ (Family) 

အတြက္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး စီစဥ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္၊ ကေလးေတြ ျပဳစု 
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ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရးကိစၥေတြလည္း က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ 

ႀကီးၾကပ္စီမံခ်င္တယ္။” 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေျဖကား ဤသုိ႔ခ်ည္းသာတည္း။ 

ဤသို႔လွ်င္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ထိေရာက္စြာ 

ဝင္မလုပ္ရေသးမီကပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေရး က ထြက္ခ်င္သည့္ဆႏၵကုိ 

အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒လုပ္ ရာက အစိုးရ 

အဖြဲ႕သို႔ ဝင္ရေသာအခါ၌ကား၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ 

ႏိုင္ငံေရးကထြက္မယ္ဟူေသာ စကားကို ခဏခဏ ေျပာလာေလေတာ့သည္။ 

အိမ္မွ ဆူညံစြာေဆာ့ကစားေနရာမွ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ 

ကစားစရာ လုၾကငိုၾကႏွင့္လုပ္ေသာ သားႏွစ္ေယာက္ အား တစ္ခါတစ္ခါ 

စိတ္မရွည္ေသာ ေဒၚခင္ၾကည္က မိခင္တို႔ဘဝ “တယ္ဆုိးတ့ဲေကာင္ ေလးေတြပဲ”ဟု 

ညည္းမိရာ ကုတင္ေပၚမွာလွဲရင္း စာဖတ္ေနေသာ ကေလးတု႔ိအေဖက 

“ငါ့ကေလး ေတြ ဆုိးခ်င္ဆိုးပါေစကြာ၊ အေရးႀကီးတာက ကေလးဆိုတာ 

(Character)စိတ္ဓါတ္ေကာင္း ရွိဖုိ႔ရယ္ (Love Truth) တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 

လိုလားတ့ဲစိတ္ရွိဖို႔ရယ္၊ ဒါပဲ အေရးႀကီးတယ္”ဟု သူ႔ ကုိယ္ႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ 

သူ၏စိတ္ထဲတြင္ ထင္ျမင္မိေသာ (idea)စံျပေယာက်္ားေကာင္းကုိ ေမွ် ာ္ မွန္းရင္း 

ေျပာလိုက္ ေလသည္။ 

ဟုတ္ပါသည္။ သူ၏သားမ်ားကုိ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ 

စိတ္ဓါတ္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ သားေကာင္း ရတနာမ်ား 

ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ အျခားအျခားေသာ ဖခင္မ်ားနည္း 
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တူရွိခဲ့ေလသည္။ သားႏွစ္ေယာက္အနက္ အႀကီး(ေအာင္ဆန္းဦး)မွာ 

ေသးေသးသြယ္သြယ္ အသား အနည္းငယ္ညဳိ၏၊ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္း၏။ 

လူႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ စကားႀကီးစကား က်ယ္ေတြလည္း 

ေျပာတတ္၏။ သားအငယ္ (ေအာင္ဆန္းလင္း)မွာမူ ကုိယ္လံုးကုိယ္ေပါက္ 

ထြားထြား ႀကဳိင္းႀကဳိင္း ႏွင့္ အသားအေရျဖဴေဖြးၿပီး၊ ရယ္စရာေမာစရာ 

အလြန္လုပ္တတ္ေျပာတတ္၏။ ရဲေဘာ္ေတြ က သူ႔ကုိ တစ္ခါခါ (ကုိလင္း 

ဘတ္ဖလုိး- ကၽြ ဲႀကီး) ဟု ခ်စ္စႏုိးေခၚတတ္၏။ သူ၏ဝိုင္းစက္ျပဴးက်ယ္ေသာ 

မ်က္လုံးႀကီး မ်ားမွာ မိခင္ထံမွရရွိေသာ အလွမ်ားပင္တည္း။ 

တစ္ညေန၌ မိသားတစ္စုစံုညီစြာရွိစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ 

သူ၏ကေလးမ်ားကုိၾကည့္ရင္း ပီတိျဖစ္ရာမွ သူ႔ စိတ္ထဲတြင္ ထင္ျမင္ 

ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာေလသည္။ 

“အႀကီးေကာင္ ငဦးက (Very Serious)အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ 

တည္တာရယ္ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းတာရယ္ ကုိ ေထာက္ေတာ့ သူ႔အေဖလုိ 

လာမယ္ထင္တာပဲ။ အငယ္ ငလင္းႀကီးကေတာ့ သူ႔ၾကည့္ရတာ ႐ူး ေပါေပါႀကီးပဲ။ 

ေပါ့ေပါ့စားေပါ့ေပါ့ေနရင္း ႀကီးလာမဲ့အေကာင္ႀကီးကြ၊ ႀကီးလာရင္ ေတမ်ား 

ေတဦးမလားေတာင္ မသိဘူး။ ဘာဘဲေျပာေျပာ ငါ့သမီးကေလးကေတာ့ 

အားလုံးထဲမွာ အလိမၼာဆုံး၊ ခ်စ္စရာအ ေကာင္းဆံုး ျဖစ္မွာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ မိန္းမရတ့ဲ ၄ 

ႏွစ္အတြင္းမွာ ကေလးတစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္ မွန္မွန္ႀကီးရတာ က ခြက်သကြာ ဟဲ 

ဟဲ”ဟု ရယ္သြမ္းေသြးကာႏွင့္ ေျပာလိုက္ရာ အနီးရွိ ခ်စ္ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္က 
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(ဘုက်ၿပီး အျပင္လူမ်ားေၾကာက္သည္ဆုိေသာ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား 

မ်က္ေစာင္းထိုးလိုက္ေလသတည္း။ 

အႏုပညာႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အႏုပညာႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အႏုပညာႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အႏုပညာႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို နာမည္သာၾကားဖူးၾကသူမ်ားသည္ 

လည္းေကာင္း၊ လူကုိယ္တုိင္ သိကၽြ မ္းခဲ့သူ မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ သူလုိ 

စိတ္ျမန္ကုိယ္ျမန္ ေဒါသႀကီးတတ္သူအျဖစ္၊ ေလာကႀကီးအား တိတိက် က် 

မာေက်ာေသာ အေကာင္အထည္႐ုပ္ဝါဒမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္တတ္သူ တစ္ေယာက္ 

အျဖစ္သာ ထင္ျမင္ ၾက၊ သိၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ စာေပကဗ်ာ၊ ဂီတ၊ 

တူရိယာစေသာ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ အယူအဆ 

သေဘာတရားမ်ားကုိသာ သိသူအေတာ္ရွားေပလိမ့္မည္။  

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝက ေခါင္းစုတ္ဖြားႏွင့္ အဝတ္အစား 

ဘယ္ခါမွ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ေလ့ မရိွသည့္အျပင္၊ “ဒီေအာင္ ဆန္းဆုိတ့ဲ 

ငတိဟာနည္းနည္းမွ (ဆုိရွယ္)ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူးကြ”ဟူ၍ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ 

ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္းအထန္ပြက္ၾက ေဂၚၾကသည္ကို “ဆုိရွယ္” ျဖစ္သည္ 

ဆုိကာ ေခတ္စားေနခ်ိန္ က တကၠသိုလ္ဗဟိုထမင္းစားခန္းမႀကီး၌ 

သူထိုင္စားေနေသာ စားပြဲခံုသို႔ အျခား ေက်ာင္းသားပင္ ဝင္မထိုင္ ဘဲ 

ေရွာင္သြားျခင္းခံရေသာ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ 

ႏုိင္ငံေရးနယ္ သို႔ စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ ေရာက္ေနခဲ့လွ်က္၊ သူ၏ရွိသမွ်အခ်ိန္၌ 

တကၠသုိလ္ သမဂၢေမွ်ာ္စင္ မွေန၍ မ်က္စိတစ္ဆုံး မုိး ကတ္ုစက္ဝိုင္းတြင္ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအလင္းေရာင္ကုိ ျမင္လုိေဇာျဖင့္ တစ္ပင္ တစ္ပမ္း 
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ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနခဲ့ ရွာသည္သာမက ဂ်ပန္တစ္ေခတ္လံုး တြင္ လည္း ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ 

ကၽြ န္ေခတ္ သမုိင္း တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဗမာ့ လက္နက္ကုိင္တပ္မေတာ္ႀကီးကုိ 

တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး စစ္ဆင္မႈမ်ား၌သာ 

အလုပ္မ်ားခဲ့ရွာေလသည္။  

ထု႔ိေနာက္ ကမာၻစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ကား ဖဆပလတပ္ဦးႀကီးကုိ တစ္ဖန္ 

ပဲ့ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ရျပန္ကာ ေနာက္ဆုံး လူမသမာတို႔၏လက္ခ်က္ျဖင့္ 

အနိစၥေရာက္သြားရသည့္တုိင္ ေအာင္ တုိင္းျပည္တာဝန္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ရြတ္ခၽြ န္စြာ 

အမႈထမ္းခဲ့ရသူကား သူလုိလူထုေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးသည္ လူထုထဲမွ 

ပုဂၢဳိလ္တေယာက္ က့ဲသုိ႔ ကဗ်ာႏွင့္စာေပအေၾကာင္း၊ သီခ်င္းဂီတအေၾကာင္း ႐ုပ္ 

ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္ အေၾကာင္း မ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ 

ေဆြးေႏြးေဝဖန္ျခင္းမ်ားျပဳႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းလွသ ေလာက္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

ကုိယ္တုိင္ကလည္း အလ်ဥ္းဝါသနာပါမည္မဟုတ္ဟု အားလုံးက ထင္ျမင္ခဲ့ျခင္းပင္ 

ျဖစ္ေပသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ သည္ေလာက္လည္း မဟုတ္ေသးပါ။ 

တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ေသနာပတိေဟာင္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကၽြ ႏု္ပ္၏ ယခင္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လူသာမန္တုိ႔၏ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေသာ စိတ္ထားမ်ား 

ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာကုိ သုံးသပ္လုိစိတ္မ်ား ခ်ဳိ႕တ့ဲကင္းမဲ့ျခင္းမရိွေသာ “လူ-

ေအာင္ဆန္း”လည္း ျဖစ္ပါ သည္။ 
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၁၉၄ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ တစိမ့္စိမ့္ေအးလွေသာ အခါသမယျဖစ္သည္။ 

မိတီၳလာမွ ေတာင္ႀကီးသြား ေမာ္ ေတာ္ကား လမ္း ေပၚတြင္ 

ေတာင္ကမ္းပါးယံမ်ားကုိ ဝကၤဘာလွည့္သက့ဲသုိ႔ ေကြ႕ေကာက္လ်က္ရွိေသာ 

“စေတရွင္ဝက္ဂြန္း” ကားစိမ္းတစ္စီးတြင္ က်က္သေရရွိလွေသာ ၾကယ္ျဖဴႏွင့္ 

အနီရင့္ေရာင္ ဖဆပလ အလံတစ္ခု လႊင့္ထားသည္ကုိ 

အျခားခရီးသြားေမာ္ေတာ္ကားမ်ားက သတိျပဳမိၾကေလသည္။ ထုိအခ်ိန္ က 

ဖဆပလ အလံေတာ္ကို ေမာ္ေတာ္ကား၌ လႊင့္ထူေလ့ရွိသူ တစ္ဦးသာရွိသည္။ 

ထုိသူကား ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္တည္း။ 

ဒီဇင္ဘာက ၂၃ ရက္ေန႔က သံျဖဴဇရပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 

က်ဆုံးခဲ့ရေသာ စစ္သည္ေတာ္မ်ား အေလး ျပဳပြဲ အခမ္းအနား သုိ႔ 

တက္ေရာက္ရင္း တနသၤာရီတုိင္း ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲက်င္းပရာ 

ကပၸလီရြာ သို႔ ပင္ပန္းစြာသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲအမ ီ ကရင္နီနယ္ 

လြဳိင္ေကာ္ၿမဳိ႕သုိ႔ ခရီး ျပင္းႏွင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ မိတီၳလာသို႔ 

ေဝဟင္ခရီးျဖင့္လာခဲ့ၿပီး မိတီၳလာမွတစ္ဆင့္ ရွမ္းျပည္သုိ႔ ကား ႏွင့္ 

တက္ေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

တနသၤာရီတုိင္းတြင္ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ခရီးၾကမ္းမ်ားသြားခဲ့ရေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ သင္းျပန္႔ေသာ ထင္း႐ူး ပင္နံ႔မ်ား လႈိင္ေနသည့္ ရွမ္းကုန္းျမင့္ေဒသမွ 

ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားကုိ ႐ႈ႐ွဳိက္ရေသာအခါ တိုင္းျပည္ ေရးရာ ကိစၥမ်ားျဖင့္ 

အလုပ္အလြန္မ်ားခဲ့ေသာ သူ၏ဦးေႏွာက္တြင္ အနည္းငယ္ ၾကည္လင္၍လာဟန္ရွိ 

ေလသည္။ သူ၏စိတ္ထဲဝယ္ သည္တစ္ခါ ရွမ္းျပည္တက္ရသည္မွာ 
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ပို၍ေပ်ာ္စရာေကာင္းလ်က္ ကား လမ္းေဘး တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ တြင္ 

ရံလ်က္ရွိေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၊ သစ္ပင္ဝါးပင္မ်ား၏႐ႈေမွ်ာ္ခင္း မ်ားသည္ 

ပို၍သာယာသည္ဟု ထင္ျမင္မိေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား အခု 

တစ္ႀကိမ္ခရီးထြက္ရာ၌ သူ၏ နံေဘးတြင္ကပ္လ်က္ ခ်စ္ဇနီး ေဒၚခင္ၾကညသ္ည္ 

လိုက္ပါလာေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 

ဥပမာ လမ္းခရီး ၌ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးမွစ၍ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ပါခဲ့လွ်င္ 

သူနာျပဳအတတ္၌ ဝါရင့္ၿပီးျဖစ္ ေသာ ဆရာမေဒၚခင္ၾကည္က သူ႔အား 

ျပဳစုယုယလိမ့္မည္ျဖစ္သတည္း။ 

“ဂႏၶမာေတာင္၊ လႈိင္ေခ်ာင္းမုတ္နန္းဆီ ဂုမာၻန္တစ္ေထာင္ 

ေစာင့္ၾကပ္ကာဆီးသည္ နတ္ပန္းေလးန႔ဲ... နတ္ပန္း ကေလးန႔ဲ သဏၭာန္တူသည္... 

ေလယူရာသင္း ေမႊးလို႔လႈိင္ၾကည္... ဘုန္းသမာၻရွင္ ေမွ်ာ္ကုိး ကာ ေစာင့္ခဲ့ၿပီ” 

လား... လား... ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ကေလာၿမဳိ႕သို႔ နီးလာလ်က္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမွာလည္း ပုိမိုစိမ္းစို သာယာေလရာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွာ 

သူ၏လက္ဝဲဘက္ရွိ ခ်စ္ဇနီး၏ေပါင္ကုိ လက္ဝါးျဖင့္ပုတ္ခါ၊ စည္း ခ်က္လိုက္ရင္း... 

အထက္ပါ မသန္းေအး၏ျမပန္းေခြသီခ်င္းကုိ တူရိယာမဆန္ေသာ 

သူ၏အသံၾသႀကီး ျဖင့္ သီဆုိ ေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

ကၽြ ႏု္ပ္သည္ ေမာ္ေတာ္ကားေရွ႕ဆုံးတန္းမွစ၍ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနာက္တည့္တည့္တြင္ထိုင္ကာ ခတ္ကုပ္ကုပ္ လိုက္ပါ လာေသာ 

သတင္းေထာက္ႀကီး ဦးပုကေလးအား လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ၊ အဘိုးႀကီးက 
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ၿပံဳးစိစိႏွင့္ သူ၏ ေကာ္ကုိင္း မ်က္မွန္ႀကီးထဲမွ မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္၍ 

ျပလိုက္ေလသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္လုိ သီခ်င္းဆိုသည္ကို ဘယ္သူကယုံမည္နည္း။ 

တကၠသိုလ္ အင္းဝေဆာင္တုန္းက ကၽြ ႏု္ပ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔တေတြ 

တူရိယာဂီတ တီးမႈတ္သီဆုိသမွ် အနားမွလာ၍ နား ေထာင္ ေလ့ ရွိ၏။ 

သူကုိယ္တိုင္ကား ဘယ္ေတာ့မွ သီခ်င္းဆုိေလ့မရွိ၊ သူမ်ားက ဆိုခိုင္း၍လည္းမရ၊ 

ေရ ခ်ဳိးခန္းတြင္ လူတကာ နင္းေအာ္ေလ့ရွိသေလာက္ ထိုသူမွာ ေရခ်ဳိးရာတြင္ 

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွ ၿငီးေလ့ရွိသူ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းကိုေမးေသာအခါ 

“ကၽြ ႏု္ပ္အသံက သီခ်င္းဆိုလို႔ကုိ မျဖစ္လုိ႔ပါ”ဟု အေျဖေပး ေလသည္။ 

၎မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးအမ်ားပင္ရွိေလသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခမ်ာ 

သူစိတ္ ကူးရသည့္ အခါ သီခ်င္းဆိုေဖာ္ရ၍ ေတာ္လွၿပီမဟုတ္ပါေလာ။ 

“ဒုိရာသန္းေအး အသံကေလးကေတာ့ အေတာ္ေကာင္းတယ္ကြ၊ ငါေတာ့ 

သူ႔အသံရယ္ ေမရွင္အသံ ရယ္ အႀကဳိက္ဆုံးပဲ”ဟု ကေလာၿမဳိ႕အဝင္တြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လုပ္လိုက္ေသးသည္။ 

ကုိင္း ကဗ်ာမဆန္၊ တူရိယာမဆန္ အႏုပညာႏွင့္ 

ဘယ္လိုမွဆက္စပ္၍မရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ယခု သူ႔စိတ္ထဲတြင္ 

ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း။ ဗမာတူရိယာ ေတးသံရွင္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္ လိုက္ 

ေလၿပီ။ “ဘိလပ္ျပန္သန္း”ႏွင့္ “ေမရွင္”တို႔၏ ညဳတုတု ေတးသီသံသည္ 

စိတ္ကူးယဥ္ကာ ႐ူးေန ေသာ လူပ်ဳိေပါက္ ေကာင္ကေလး မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအား နားဝင္ပီယံျဖစ္ကာ၊ ဘဝင္ႏွလုံးရႊင္ၿပံဳး စြဲမက္ ေစခဲ့ေပသည္။ 
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၎အႀကိမ္တြင္သာမဟုတ္ သူခရီးထြက္တိုင္းလုိပင္ စိတ္ကူးေပါက္သည့္ 

အခါ သူရသေလာက္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ကာလေပၚေတးခ်င္းမ်ားကို သူ၏ 

အသံၾသႀကီးမ်ားျဖင့္ ညည္းေလ့ရွိေၾကာင္း သူႏွင့္အၿမဲလုိလုိပါ ေသာ 

ရဲေဘာ္ဗိုလ္မင္းလြင္၊ ဒ႐ိုင္ဘာႏွင့္ သတင္းေထာက္ႀကီး ဦးပုကေလးတုိ႔သည္ 

ေကာင္းစြာသတိ ထားမိၾက ေလၾကသည္။ 

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေႏြဦးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ဖဆပလ 

အမတ္ေလာင္းေတြ မဲရဖုိ႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ၿမိတ္မွ ျမစ္ႀကီးနားထိေအာင္ 

ခရီးျပင္းမ်ား ဒရၾကမ္းသြားကာ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ မဲဆြယ္ခဲ့ရသည္ ကုိ စာဖတ္သူ 

မ်ား မွတ္မိေပလိမ့္မည္။ ဗန္းေမာ္မွ ကသာသို႔ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းမွ 

စုန္ဆင္း၍လာစဥ္၊ သာယာ စိမ္းစိုေသာ အထက္အညာမွ ဧရာဝတီပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 

ၾကည္ႏူးဖြယ္႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရင္း လက္ဝဲသုႏၵရ ေရး 

မဲဇာေတာင္ေျခရတုႀကီးကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ညည္းခဲ့ေသးသည္။ 

“ေလွကေလးကုိ ေလွာ္မည္၊ ေဘးမသန္းဘဲ ေအးခ်မ္းေတာ့သည္” 

ဟူေသာ မသန္းေအး၏သီခ်င္းသည္ လည္းေကာင္း၊ “လႈိင္းကေလးေတြ 

ေဖြးလို႔ရယ္ ျမစ္ဧရာျပင္ဝယ္”ဟူေသာ ေမရွင္၏ေတးသြားသည္ လည္းေကာင္း၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခဏခဏ ၿငီးေလ့ရွိေသာ သီခ်င္းတစ္ပိုင္းတစ္ အခ်ဳိ႕ပင္တည္း။ 

“သစၥမ႑ဳိင္ ၿမဲခုိင္ခဲ့ေပ၊ ေမတၱာမိုးေတြ သြန္းၿဖဳိးရြာေစ” ခ်ီျပည္လွေဖႏွင့္ 

ေမရွင္တုိ႔စံုတြဲညဳေသာ (သက္ ေဝ)သီခ်င္းကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္သေဘာအက်ဆုံး 

ကာလေပၚသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေပသည္။ သက္ေဝသီခ်င္း ေရဒီယုိမွ လာခုိက္ တြင္ 

သူအိမ္မွာရွိသည့္အခါမ်ား၌ အိပ္ရာေပၚတြင္ မွိန္း၍ ဇိမ္ႏွင့္နားေထာင္ေလ့ရိွ သည္။ 
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ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း 

သရက္ေခ်ာင္းရြာကေလးတြင္ ေရွ႕ တန္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ေခတၱ႐ံုးစုိက္ထားစဥ္ 

မုိးမွာေျဖာက္ေျဖာက္ရြာေနေသာ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ တစ္ညေန၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က 

ကၽြ ႏု္ပ္အား (သက္ေဝ)သီခ်င္း သီဆုိခုိင္းခဲ့သည္ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္မွတ္မိပါေသးသည္။ 

၁၃၀၉ခုႏွစ္ မုိးဦးက်တစ္ညသ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ အိပ္ရာေပၚတြင္ 

လဲေလ်ာင္းကာ အပန္းေျဖရင္း ေရဒီယုိ ကုိ သူ၏ဇနီးက ဖြင့္လိုက္ရာ 

“ဓူဝံၾကယ္ေျမမွခေၾကြ ေကာင္းကင္မွာ ေနလေတြကြယ္ေစ”အစခ်ီေသာ သက္ေဝ 

သီခ်င္း ၏(Chorus) အပုိဒ္ကေလးကို စတင္ၾကားရသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွာ 

သူ႔အႀကဳိက္သီခ်င္းျဖစ္ ၍ အထူးဂ႐ုစုိက္ကာ နားေထာင္ေလသည္။ 

“ခုိင္းေတာ့သက္ေဝ အခ်စ္စမ္းခ်င္စမ္း မစမ္းခ်င္ေန ထူးတ့ဲ ခင္မင္တာေတြ 

အသက္ကိုစြန္႔ရတာေတာင္ မၿငဳိျငင္ဘူးရွင့္ အသင့္လုိရာေစ” ဟူေသာ 

ေမရွင္၏သစၥာ တုိင္ခ်က္ ကေလး မ်ားကုိ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ယုံခ်င္သလုိလို၊ 

သေဘာက်ခ်င္သလုိလိုျဖစ္ေနေလသည္။ တူရိ ယာသံ ဆုံုးသြားၿပီးေနာက္ 

တကၠသုိလ္ေနဝင္း အေပ်ာ္တမ္းအဖြဲ႕မွ ကာလေပၚသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ၍ 

ၿပီးဆုံးေၾကာင္း ေက်ညာခ်က္ကုိၾကားရေသာအခါတြင္ကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ 

အ့ံအားသင့္သြားေလသည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ ထမင္းစားပြဲတြင္ ကၽြ ႏု္ပ္ႏွင့္ဆုံရာ သူက- 

“ေဟ့ေကာင္ ညက မင္းတုိ႔ တူရိယာဝိုင္း အေတာ္ဟုတ္သားပါကလား၊ 

သက္ေဝသီခ်င္းဆုိတာ ဘယ္သူ လဲ၊ ငါျဖင့္တက့ဲ ေမရွင္ဓါတ္ျပားမွတ္လို႔”ဟု 

ေမးလိုက္သည္။ 
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“ဆိုတာကေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္မိန္းမ ပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ စႏၵယားက ဒဂုန္တာရာ၊ 

တေယာ က ကၽြ န္ေတာ္ပဲ” 

“ေဟ ဟုတ္လား၊ ဒီလုိဆုိေတာ့ အနိပ္သားပဲကြ၊ ေအး လကြာ 

ငါ့မိန္းမကုိလည္း သီခ်င္းဆုိသင္ခုိင္းဦးမွ ပဲ”ဟု ရယ္သြမ္းေသြးရငး အနီးရွိ 

ေဒၚခင္ၾကည္ဘက္သို႔လွည့္၍ ေျပာလိုက္ရာ ဇနီးျဖစ္သူက- 

“အမေလး မလုပ္ပါန႔ဲေတာ္၊ ေမရွင္တုိ႔ ဒိုရာသန္းတုိ႔ ဓါတ္ျပားေတြ 

နားေထာင္ၿပီး သေဘာက်ေနေတာ္ ေရာေပါ့”ဟု ျပန္ေျပာလိုက္ေလသည္။ 

သူ႔တပည့္ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္၏ဇနီးက ေရဒီယုိမွ အသံလႊင့္ 

သီခ်င္းဆုိေၾကာင္း သိရေသာအခါ၊ သူ၏ ဇနီးကုိလည္း 

သီခ်င္းဆုိတတ္ေစခ်င္သည့္ အားက်စိတ္မ်ားရွိေၾကာင္း ရယ္သလို ေမာသလုိႏွင့္ 

သူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

သည္ဟာေကာ သဘာဝက်ေသာ လူစိတ္၊ အႏုပညာ၌ ဝါသနာထုံေသာ 

စိတ္မ်ားမဟုတ္ပါေလာ။ 

(သက္ေဝ)သီခ်င္းကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ စြဲခဲ့သနည္း 

ဆုိေသာ္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ဆန္းက သူ ဘိလပ္သို႔ေရာက္သြားစဥ္၊ သူ႔အသည္းစြဲ 

အဆုိေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သူ “ဒုိရာသန္းေအး”ကုိ လန္ဒန္ၿမဳိ႕၌သြား တုိးေလရာ 

ဗမာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ဗမာျပည္မျပန္မီညက 

(ေဒၚခ်က္စတာ) ေဟာ္တယ္၌ ညစာစားပြဲက်င္းပရာ၊ ထုိညက 

“ဘိလပ္ျပန္သန္း”သည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေဘးတြင္ ကပ္ လ်က္ထုိင္ေနသည္ကို 

ေတြ႕ရေလသည္။  
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ထမင္းစားပြဲအၿပီးတြင္ ထံုးစံအတိုင္း အဆုိေက်ာ္ ေဒၚသန္း ေအးအား 

သူ၏ခ်ဳိေတးသံသာျဖင့္ ေျဖေဖ်ာ္ရန္ ဝိုင္း၍ပြဲေတာင္းၾကေလသည္။ မသန္းေအးမွာ 

သူ၏ေဖး ဖရိတ္ သီခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမပန္းေခြ၊ မိဖုရားေစာ၊ ေဟဝန္နန္း၊ 

မိန္းမျမတ္တို႔ကုိ တစ္ပုဒ္ၿပီးတစ္ပုဒ္ ဆုိျပၿပီးေနာက္ အနီးဆုံးလူျဖစ္ေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က- 

“ဒုိရာ ဟုိသီခ်င္းဟာေလ ဓူဝံၾကယ္ေျမမွာခေၾကြ အဲ အဲ သက္ေဝသီခ်င္း 

ဆုိစမ္းပါ” ဟုဝင္၍ ေအာ္ဒါေပး လိုက္သျဖင့္ မသန္းေအး ခမ်ာမွာ မေနသာဘဲ 

သူ႔သီခ်င္းလည္း မဟုတ္၊ သူဆုိေနက်လည္းမဟုတ္၊ ဗမာ သံသက္သက္ျဖစ္ေသာ 

မႏၱေလးၿမဳိ႕မၿငိမ္း ေရး သက္ေဝသီခ်င္းကုိ ဆုိျပရေလေတာ့သည္။ 

သံၿပဳိင္ဆုိရမည့္ “ဓူဝံၾကယ္ ေျမမွာ ခေၾကြ” အပုဒ္သုိ႔ ေရာက္ေလလွ်င္ 

မသန္းေအးသာမဟုတ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင္ကို ပါဝင္၍ သံၿပဳိင္ဆုိေနေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔တေတြမွာ သေဘာမက်ဘဲ မေနႏိုင္ ေတာ့ေခ်။ 

အျခားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္မတူေသာ ေနာက္တစ္ခ်က္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာရွိေသးသည္။ ယခုေခတ္တြင္ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပင္ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ျပဇာတ္ႏွင့္ ပြဲလမ္းသခင္မ်ားသုိ႔ မွန္ 

မွန္သြားေလ့မရွိၾကေခ်။ အခ်ဳိ႕က ဝါသနာမပါ၊ အခ်ဳိ႕က အခ်ိန္ျဖဳန္းသည္ထင္၍ 

မသြားၾကျခင္းျဖစ္ေလ သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ျပဇာတ္မ်ားကုိ 

မွန္မွန္ႀကီးၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ 

႐ုပ္ရွင္ဆုိလွ်င္ စစ္မျဖစ္မီ လူမြဲႏိုင္ငံေရးသမား သခင္ေအာင္ဆန္းဘဝက 

တစ္မတ္တန္းတိုး၍ ၾကည့္ခဲ့ သည္မွအစ၊ ေနာက္ဆုံး သူမေသမီအထိ 
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႐ုပ္ရွင္ကားေကာင္းမ်ားကို သူမလြတ္တန္းၾကည့္ခဲ့၏။ နက္နဲ သိမ္ေမြ႔ေသာ 

စိတၱေဗဒႏွင့္ယွဥ္သည့္ ဇာတ္ကားမ်ား (Character Story) သ႐ုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ား၊ 

ရာဇဝင္သမုိင္းကုိ ေနာက္ခံကားျပဳသည့္႐ုပ္ရွင္မ်ားကုိ သူ အထူး 

သေဘာက်ေလသည္။ 

စစ္မျဖစ္မီက ရန္ကုန္တြင္ ျပသြားေသာ Wuthering 

Heights.Rebecca.Gone With the Wind. Lady Hamilton. Waterloo Bridge. 

The Good Earth Suez စသည္တုိ႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္သက္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ 

အခ်ဳိ႕ပင္တည္း။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဦးက ရန္ကုန္တြင္ျပေသာ စပိန္ျပည္တြင္းေရးစစ္ကို 

ေနာက္ခံကားျပဳသည့္ (For Whom The bell tolls) ဇာတ္ကားကုိကား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

အထူးသေဘာက်ေလသည္။ 

ဟာသႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားကိုလည္း သူၾကည့္ေလ့ရွိ၏။ 

ေခတ္သစ္လူရႊင္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ Bod Abbot ႏွင့္ Lot Costello Red Skelton 

တို႔ပါဝင္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားကုိ သူ အေတာ္ႀကဳိက္ေလ သည္။ 

စစ္အတြင္းက စတင္ေခတ္စားလာေသာ ဗမာျပဇာတ္မ်ားကုိလည္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ေလ သည္။ ၿမဳိင္အဖြဲ႕၏ (ဤစစ္ႀကီးမွာ) 

(ဗမာေသြးခဲ)ျပဇာတ္မ်ားမွအစျပဳ၍ ရန္ကုန္တြင္ကေသာ ျပဇာတ္ ဟူသေရြ႕ကုိ 

မလြတ္တမ္းၾကည့္ခဲ့ေလသည္။ 

႐ုပ္ရွင္ျပဇာတ္သည္ တုိင္းျပည္ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဗဟုသုတကုိ 

လူထုသုိ႔ျဖန္႔ခ်ိရာ၌ အေကာင္းဆုံး ယႏၱရားလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
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တကၠသိုလ္သမဂၢဘဝထဲက ယူဆခဲ့သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဘေဆြ ေလး၏(စစ္ျပန္) 

ျပဇာတ္ကို ၾကည့္ရေသာအခါ၌ကား ၎သူ၏ယူဆခ်က္ကုိ တစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္မိ 

ေလေတာ့၏။ 

ဗမာ့႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္လုပ္ငန္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မည္မွ် စိတ္ဝင္စားခဲ့ေၾကာင္း 

ကုိကား ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္အစည္း အ႐ံုးႀကီး၏အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

အသိဆုံးျဖစ္ေပသည္။ 

တစ္ခါေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ရယ္စရာဇာတ္ကားၾကည့္ခ်င္သည္ဆုိၿပီး 

ေလာ္ရယ္ႏွင့္ ဟာဒီတုိ႔ပါဝင္ေသာ (Beau Aunks)႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္၍အျပန္တြင္ 

ကၽြ ႏု္ပ္က- 

“ဘယ့္ႏွယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေကာင္းရဲ႕လား”ဟု ေမးရာ- 

“ဟာ မနိပ္ပါဘူးကြာ ဒီေကာင္ေတြ ရယ္စရာလုပ္တာကလည္း 

သဘာဝမက်တ့ဲ (Very silly jokes)ဟာ ေတြခ်ည္းပဲ ငါျဖင့္ ဒုိ႔ဗမာ 

လူရႊင္ေတာ္ဖိုးပါႀကီး ေလာက္ကုိ ေကာင္းတယ္မထင္ဘူး”ဟု ေဝဖန္လိုက္ေလ 

သည္။ ဟုတ္ပါသည္ ၿမဳိင္ျပဇာတ္ အဖြဲ႕ မွ မ်က္မွန္ဝုိင္းႀကီးႏွင့္ ဖိုးပါႀကီးသည္ 

ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ဦးေႏွာက္အား 

ၾကည္လင္ရႊင္ျပေစသည့္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္တစ္ဦးျဖစ္ေပ သည္။ ဖိုးပါႀကီးပါဝင္သည့္ 

ျပဇာတ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ (ၿမဳိင္႐ံု)ေရွ႕ဆုံးတန္းမွ ထိုင္ၾကည့္လ်က္ ဖိုး ပါႀကီး 

အမူအရာျပက္လုံးမ်ားကုိ အားရပါးရ ေဘးလူေတြအားလုံးထက္က်ယ္ေအာင္ 

ရယ္ေမာသေဘာ က်ေလ့ရွိေၾကာင္းကို ၿမဳိင္႐ံုပရိသတ္ႏွင့္တကြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ 
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ကပ္လ်က္ရွိေသာ (ေရႊျပည္ဧ)တုိ႔ တီး ဝိုင္း မွ လူမ်ား ေကာင္းေကာင္းႀကီး 

မွတ္မိၾကေပလိမ့္မည္။ 

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအၿပီး စာေပငတ္လွ်င္ ရွိေသာေခတ္တြင္ 

ေပၚထြက္လာသည့္ ဇဝနဂ်ာနယ္ ပထမစာ ေစာင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

တစ္ေၾကာင္းဆြဲပံု တစ္ခုပါေလသည္။ ၎ပံုကုိ ဆြဲသူ၏အမွတ္အသားကား 

ပံုေအာက္နားတြင္ (Z)အဂၤလိပ္ အကၡရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလရာ ၎ပံုဆြဲသူမွာ 

အျခားမဟုတ္ ဟာသဝိဇၨာဇ ဝန ကုိယ္တုိင္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ အလြန္သေဘာက်ခဲ့ ေလသည္။ 

“ဒီဇဝနဆုိတ့ဲငတိဟာ စာအေရးသားမွမဟုတ္ဘူး၊ ကာတြန္းဆြဲလည္း 

မေခဘူးကြ၊ ပန္းခ်ီပညာေျမာက္ တ့ဲ အစြမ္းအစသူ႔မွာရွိတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ ဒီလူ႔ႏွယ္ 

ေကာင္းေကာင္းမေနဘဲ ေတတာက ခက္တယ္”ဟု ဂ႐ုဏာ ေဒါသျဖင့္ သူ 

မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ဘူးေလသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ပန္းခ်ီဘက္၌လည္း လုံးဝဝါသနာမပါသူ မဟုတ္ေခ်။ 

ဗမာဝတၳဳမဂၢဇင္းတြင္ပါေသာ ပန္းခ်ီ ႐ုပ္မ်ားကုိ သူ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ကာ 

ေဝဖန္ေလ့ရွိသည္။ 

“ဒီပံုက အဂၤလိပ္မမ်က္ႏွာကုိကူးဆြဲၿပီး ဗမာဆံထံုးတပ္ထားတာပဲကြ”ဟူ၍ 

တစ္ခါက (ေကာလိပ္ေက်ာင္း သား)ဝတၳဳစာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးမွ မိန္းမ႐ုပ္တစ္ခု 

ၾကည့္ရင္း ေဝဖန္ခဲ့ဖူးေလသည္။ 

မင္းသုဝဏ္ေရးၿပီး ဆရာဦးခင္ေဇာ္ တူရိယာသံသြင္းေသာ (ေမာင္ေခြးဘို႔) 

ကေလးေခ်ာ့စာအုပ္မွ ဆရာ ဦးဘဉာဏ္၏ပံုမ်ားသည္ တကယ့္ အဆင့္အတန္း 
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ျမင့္ေသာ ပန္းခ်ီဂုဏ္ေျမာက္ပံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းစြာ 

သိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာေကာင္းမ်ား၏ အရသာကုိ သုံးသပ္ခံစား 

တတ္သည့္ (Sense of Appreciation) အရည္အခ်င္း သူ႔မွာရွိေၾကာင္း ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ 

ဆုိဝံ့ေပသည္။ 

ဆရာဦးေငြကုိင္၊ ဦးဗၾကည္တုိ႔၏လက္မ်ားကိုလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မၾကခဏ 

ခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိသည္။ 

စစ္အတြင္းက ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ပန္းခ်ီဌာနဟူ၍ ဆရာဦးေငြကိုင္ကုိ 

ဦးစီးေစကာ တခမ္းတနား ဌာနႀကီးတစ္ခုဖြင့္ထားခဲ့ျခင္းကို ေထာက္၍လည္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပန္းခ်ီပညာကုိ မည္မွ်အားေပးလို ေၾကာင္း သိႏုိင္ေပသည္။ 

၎စစ္ပန္းခ်ီဌာနမွ ဆရာဦးေငြကိုင္ အသက္သြင္းကာ သ႐ုပ္ေဖာ္လိုက္ေသာ 

နာမည္ေက်ာ္ (ေရႊေတာင္တိုက္ပြဲ)၏ပန္းခ်ီကားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အထူးသေဘာက် 

ခဲ့ေလသည္။ သည္လို ပန္းခ်ီလက္ရာေကာင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏စြန္႔စားမႈႏွင့္ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းကုိ စာေပ၊ ရာဇဝင္ စာအုပ္မ်ားက့ဲသို႔ပင္ 

ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းတင္လိမ့္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိခဲ့ေပသည္။ 

တကၠသိုလ္သမဂၢ အိုးေဝမဂၢဇင္း ဒဂုန္မဂၢဇင္းတုိ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္ဖူးသူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဗမာႏုိင္ငံလုံုးဆုိင္ရာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံသတင္းမ်ား၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ 

သဘာပတိမိန္႔ခြန္း (အဂၤလိပ္လုိ) မ်ားကုိ ၾကားဖူးသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ စာေပေရးသားရာ၌ ထူးခၽြ န္ေသာ အစြမ္းရွိေၾကာင္းသိႏုိင္ၾကေပသည္။ 

ဗမာလုိေရာ အဂၤလိပ္လုိပါ စြယ္စံု ေျမာက္ကေလာင္ရွင္တစ္ဦးပင္တည္း။ 

ဥပမာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ဦးက ေရႊတိဂံု ဖဆပလညီလာခံႀကီးတြင္ 

သူ၏သဘာပတိမိန္႔ခြန္းမွာ တိုင္းျပည္သို႔ ျဖန္႔ခ်ိေသာ ဗမာဘာသာျပန္ထက္ 

သူကုိယ္တုိင္ေရးေသာ အဂၤလိပ္လုိမူက သာလြန္ထူးကဲစြာ နက္နဲ ေကာင္းမြန္ၿပီး 

အဆီအသား ပါလွေပသည္။ 

၎ျပင္ ဗမာလုိေရးသားရာ၌လည္း ဗမာစကားေျပတြင္ ပါဠိ 

စကားလံုးမ်ားကုိ အထူးကၽြ မ္းက်င္ သပ္ရပ္စြာ သုံးသပ္သူ အလြန္ရွားသူမ်ားအနက္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ (ဥပမာ ဒဂုန္မဂၢဇင္းမွာ သူေရးခဲ့ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးေဆာင္ပါး) ဆန္းသစ္စဗမာစာေပေခတ္ကုိ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ 

(တာရာမဂၢဇင္း) သူ အထူးဂ႐ုစုိက္ကာ ဖတ္ေလ့ရွိသည္။ 

တစ္ခါက ဒဂုန္တာရာသည္ (ဘဟိန္း သုိ႔မဟုတ္ ကဗ်ာ) ဟူေသာ 

“လူကုိေလ့လာျခင္း” ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးလိုက္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

၎ေဆာင္းပါးကုိဖတ္ၿပီးေနာက္- 

“ေဆာင္းပါးကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းစဥ္ကုိေတာ့ 

ငါနည္းနည္းေျပာခ်င္တယ္၊ (ဘဟိန္း သုိ႔မဟုတ္ ကဗ်ာ) ဆိုတာက သိပ္ၿပီး 

တိတိက်က် မရိွေသးဘူး။ (ဘဟိန္း သို႔မဟုတ္ Romance) ဆုိတာ မွ မွန္တယ္ကြ၊ 

ကဗ်ာက အဂၤလိပ္လုိ (Poetry) လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ အဲဒီစကားက သိပ္ 

မဆီေလွ်ာ္လွဘူး။ (Romance) ဆုိတ့ဲစကားမွ ဘဟိန္းန႔ဲ အတိအက် 

ဆက္စပ္လုိ႔ရတယ္” ဟု ေခတ္ဆန္း စာေပ ကေလာင္မွဴးႀကီး ဒဂုန္တာရာအား 
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ေဝဖန္လိုက္ရာ၊ ကၽြ ႏု္ပ္မွာ အေတာ္အံ့ၾသသြားမိေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား 

ကၽြ ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ၎၏ေဆာင္းပါးကုိဖတ္ၿပီး၊ ကဗ်ာဟူေသာ စကားလုံးကုိ သိပ္ 

မႀကဳိက္ခ်င္လွ၊ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ထက္ပို၍ ဆီေလွ်ာ္မည့္ စာလုံးကုိေတာ့ ေတြး၍ 

မရေသာေၾကာင့္ ပင္တည္း။ 

တစ္ညေန၌ စာေပအေၾကာင္းေျပာရင္း တာရာမဂၢဇင္းမွ (ေအာင္ဆန္း 

သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုင္း) ေဆာင္းပါး အေၾကာင္းေရာက္သြားၿပီး၊ သူက “ေဌးၿမဳိင္ကေတာ့ 

ငါ့ကုိ (အ႐ုိင္း)တ့ဲကြာ၊ ဒါကေတာ့ ၾကမ္းလြန္းတယ္ ထင္တာဘဲ၊ ငါဟာ စင္စစ္ 

႐ုိင္းသေလာက္ေတာ့ ႐ုိင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ႐ိုင္းတ့ဲအခ်က္အလက္ေတြ လည္း 

အမ်ားႀကီးရွိေသးပါတယ္ကြာ၊ မဟုတ္ဘူးလား (What do you say)” ဟူ၍ 

အနီးတြင္ရွိေသာ ေဒၚခင္ၾကည္ဘက္သုိ႔ လွည့္ၿပီး ၿပံဳးၿဖီးၿဖီး ႏွင့္ 

ေမးလိုက္ေလသည္။ 

 

တကၠသုိလ္ေနဝင္း 

+++++ 
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ဦးခင္သန္းႏွင့္ဦးခင္သန္းႏွင့္ဦးခင္သန္းႏွင့္ဦးခင္သန္းႏွင့္    တကၠသုိလ္ေနဝင္းတကၠသုိလ္ေနဝင္းတကၠသုိလ္ေနဝင္းတကၠသုိလ္ေနဝင္း    

ဦးခင္သန္းက ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ အထက္တန္းျပဆရာ၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ငယ္ ဆရာ၊ စာေပသမား၊ တကၠသုိလ္ေနဝင္းက 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေနာက္ဆံုးအပါးေတာ္ၿမဲ၊ ဘာသာျပန္ဆရာ။ ယင္းတုိ႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 

အနီးကပ္ေနခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ 

သေဘာထားအျမင္ မ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၁၉၉၅ ခု ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ 

ႏြယ္နီမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ပါေသာ ယင္းတို႔၏ အျမင္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား 

အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္ေအင္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။ 

သုေတသီတစ္ဦး 
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သုိ႔  

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ႏြယ္နီမဂၢဇင္း 

လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား 

လူႀကီးမင္း၏ႏြယ္နီမဂၢဇင္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္တြင္ စာေရးဆရာ 

တကၠသိုလ္ေနဝင္း ေရးသား ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဆာင္းပါးတြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာစာကုိသာ အဓိက အထူး ဦးစားေပး 

သင္ၾကားသည့္ ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသား အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ 

ျမန္မာစာတစ္ဘာသာ တည္း ကုိသာ ဦးစားေပး၍ သင္ၾကားသည္ဟု 

ဆုိရာေရာက္ေနပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝက အဂၤလိပ္စာ 

မေတာ္ဟုလည္း ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္စရာအေၾကာင္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားအထက္တန္း 

ေက်ာင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ၁၉၂၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ  သူ 

ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ သြားသည့္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သူ႔အား 

အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပါဠိဘာသာတုိ႔ကုိ သင္ေပးခဲ့ ေသာ သူ၏ငယ္ဆရာ 

ဦးခင္သန္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ သူ၏ထိုေက်ာင္းတြင္ ေနခဲ့ေသာ 

သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုပါ ပညာသင္ၾကားပို႔ခ် ေပးခဲ့ရသျဖင့္ သူတုိ႔၏ထုိစဥ္က 

ပညာအရည္အခ်င္းကုိ ေကာင္းစြာအနီးကပ္သိရွိရပါသည္။ 
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ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ အစိုးရ 

အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းျဖစ္သျဖင့္ သင္႐ိုး ၫႊန္တမ္း ကုိလည္း 

လိုက္နာက်င့္သုံးရပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရျပ႒ာန္းခ်က္ စာအုပ္မ်ားကုိ 

မသင္ၾကား ဘဲႏွင့္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ားသည္ အစုိးရစာေမးပြဲမ်ားကို 

ေျဖဆုိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ေမလဦးတြင္ေရာက္ရွိလာ၍ 

ထိုစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အစ္ကုိ အရင္း အာဇာနည္ဦးဘဝင္း (ဘီ၊ အက္၊ 

စီ)သည္ ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသား အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ 

အထက္တန္းျပဆရာျဖစ္၍ သခ ၤ်ာဘာသာကုိ သင္ျပပါသည္။ ဆရာဦးဘဝင္း၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ သူႏွင့္ ညီအစ္ကုိဝမ္းကြဲေတာ္သူ 

ေမာင္ေမေအာင္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းအနီးတြင္ အိမ္တစ္လုံးငွား၍ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းသုိပ 

၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အထက္ တန္းျပဆရာ အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းခံရ၍ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အျခားေက်ာင္းသား ကိုးဦးပါဝင္ ေသာ သတၱမတန္း 

(ဘီ)ကုိ အဂၤလိပ္စာ သင္ရပါသည္။ ထုိႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ၊ ပညာ 

ေရးဌာနမွ က်င္းပေသာ သတၱမတန္းစာေမးပြဲတြင္ ကၽြ န္ေတာ္ 

သင္ျပေသာသတၱမတန္း တပည့္ဆယ္ ေယာက္စလုံး ေအာင္ျမင္ၿပီး 

ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ တပည့္သုံးဦးတုိ႔ စေကာလားရွစ္ (ပညာသင္ဆု) ရ 

ရွိၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းတြင္ ကၽြ န္ေတာ္က အတိုင္ပင္ခံ စာတည္းအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္၍ လက္ ေရး မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာက႑ 
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စာတည္းအျဖစ္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းအား တာဝန္ ေပးအပ္ရာ ေမာင္ေအာင္ဆန္းက 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူက အေတြ႕အ ႀကံဳနည္းေသာ 

ေၾကာင့္ “ဆရာ၊ ကၽြ န္ေတာ္ အဂၤလိပ္ လုိ ဘာေတြေရးရမလဲ”ဟု ေျပာပါသည္။ 

ကၽြ န္္ေတာ္က သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဝတၳဳ၊ ပံုျပင္ႀကဳိက္ရာေရးႏုိင္သည္ဟု 

ေျပာပါသည္။ ဥပမာအေနႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္က တုိ႔ ေျမးအဘုိးအခန္းတစ္ခန္း 

ဘယ္လိုေရးရမည္ကို အႀကံေပးလိုက္ပါသည္။ ရက္အနည္း ငယ္ရွိလာေသာအခါ 

ေမာင္ေအာင္ဆန္းက သူ ေရးလာေသာ တုိ႔ေျမးအဘိုးပံုေျပာခန္းကုိ ကၽြ န္ေတာ့္ 

အား ျပပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းေရးလာေသာ စာမူကုိ 

ယခုတုိင္ အလြတ္ရလ်က္ရွိ ပါသည္။ စာမူတြင္ ေျမးမ်ားက အဘုိးအား... 

Grandpa: "Please tell us a story." ဟု ေျပာရာ 

အဘုိးက.. Children: "You had pumped me dry of 

story."ဟူေသာစာပုိဒ္ကုိ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထုိစဥ္က ကုိးတန္းမွ်သာရွိေသးရာ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စာ ကုိ ေရးႏုိင္သည္မွာ အ့ံၾသစရာတစ္ခုဟု 

ယူဆေကာင္း ယူဆၾကေပလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အစ္ကုိအရင္း 

ဦးေအာင္သန္း(ယခုကြယ္လြန္) ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွ 

သုံးႏွစ္ ေစာ၍ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သူေရးေသာ အဂၤလိပ္စာကုိဖတ္႐ႈပါဦးေလာ့။ 

ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ဦးေအာင္သန္းေရးေသာ 

စာတစ္ေစာင္တြင္... 
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"The Principal gave a sympathetic ear to my request."ဟူ၍ 

ေရးသားသည္ကုိ သိရွိရပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အဂၤလိပ္လုိ စကားေျပာရေသာ 

ေက်ာင္းစကားရည္လုပြဲတစ္ခုတြင္.. "Why buddhist monk should learn 

English" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္း လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ 

ေျပာခဲ့ပံုမ်ားကုိ ကၽြ န္ေတာ္ ၾကားေယာင္ေနပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေရနံေခ်ာင္း 

အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ကတည္းက 

အဂၤလိပ္စာေတာ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါ 

သတည္း။ 

ဦးခင္သန္း 

တိုင္းပညာဝန္(အၿငိမ္းစား) 

အမွတ္(၉၁)၊ဘီ၊ တာေမြလမ္း၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။ 

၁၉၉၅ ခု ႏုိဝင္ဘာလထုတ္ ႏြယ္နီမဂၢဇင္း 

 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ခင္ဗ်ား 

ႏုိဝင္ဘာလထုတ္ ႏြယ္နီမဂၢဇင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသား (ေန ရွင္နယ္) ေက်ာင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပညာသင္ၾကားခဲ့စဥ္က 
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အဂၤလိပ္စာျပဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အၿငိမ္းစား တိုင္းပညာဝန္ ဆရာႀကီးဦးခင္သန္း၏ 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ထံ ေပးစာကုိ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ဖတ္ရပါသည္။ 

ဆရာႀကီးက ႏြယ္နီမွ ကၽြ န္ေတာ္၏ေဆာင္းပါးကုိဖတ္ၿပီး ေရနံေခ်ာင္း 

အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္း မွာ ျမန္မာစာ တစ္ဘာသာတည္းသာ 

ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုရာေရာက္ေၾကာင္း ေရးသား ထားပါသည္။ 

အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ထက္ (စစ္ႀကဳိေခတ္)က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

- Anglo-Venacular အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာေက်ာင္း 

- European code အဂၤလိပ္ဘာသာ ဦးစားေပးသင္ေက်ာင္း 

- ေနရွင္နယ္(အမ်ဳိးသား)ေက်ာင္း 

မ်ားရွိရာ ေက်ာင္းအားလံုးသည္ အစိုးရပညာေရးဌာနက ျပ႒ာန္းေသာ 

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ၾကရေၾကာင္းကုိ ထုိေခတ္မီလိုက္သူ 

အားလုံးသိၾကပါသည္။ ဆရာႀကီး စိုးရိမ္သလုိ အဂၤလိပ္ဘာသာမသင္ဘဲ 

ျမန္မာတစ္ဘာသာတည္း သင္ၾကားခြင့္လည္းမရွိပါ။ သုိ႔မွသာလွ်င္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစုိးရစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ 

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာမည့္ ကုိေအာင္ဆန္း အဂၤလိပ္စာ 

ေတာ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ၁၉၃၆ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ 

သပိတ္အခ်ိန္ကာလကပင္ သိခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္သမဂၢ (အုိးေဝ)မဂၢဇင္းႏွင့္ 

နယူး ဘားမား(အဂၤလိပ္)သတင္းစာ၌ ကုိေအာင္ဆန္း၏အဂၤလိပ္လုိေရးသားခ်က္ 

လက္ရာမ်ားကုိလည္း ဖတ္ ရ၍ ပို၍ပင္ သိခဲ့ရပါသည္။ 
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ယခု ဆရာႀကီး ဦးခင္သန္း၏အယ္ဒီတာထံေပးစာ ဖတ္ရေသာအခါ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွာေနစဥ္ကပင္ အဂၤလိပ္စာ 

အေရးအသား ထူးခၽြ န္ပံုကုိပါ သိရ၍ ဝမ္းေျမာက္ ေက်း ဇူးတင္မိပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္က အာဇာနည္ေန႔ (ဇူလုိင္ 

၁၉)ထုတ္ ေနရွင္းသတင္းစာ တြင္ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အဂၤလိပ္စာ 

ကၽြ မ္းက်င္မႈကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ 

.. "of course his spoken accent did not have the grace and 

charm of Oxford, Eton or Harrow, he might not be able to discuss 

Shakespeare, Keats or Shelly. But as far as written English is 

concerned, his style of sentence construction; his choice of words, his 

powerful vocabulary, his skill at modern idiomatic English usage-all 

point out clearly that his English was at least equal, if not better than, 

any European school student. 

"This article is my attempt to prove that Aung San, a product 

of National High School, Yenangyanug, was indeed a powerful and 

prolific writer of English prose." 

အဂၤလိပ္စာ ကၽြ မ္းက်င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာမက 

သူ၏အစ္ကုိႀကီး ဦးဘဝင္း (အာ ဇာနည္ဝန္ႀကီး) အစ္ကုိလတ္ ဦးေအာင္သန္း 

(ယခုကြယ္လြန္)တုိ႔သည္လည္း သာမန္လူမ်ားထက္ အဂၤ လိပ္စာ 
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အထူးေတာ္ၾကေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ကိုယ္ေတြ႕ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ 

ဤသည္မွာ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ (Genetic)ပါ အရည္အခ်င္းေပေလာဟု မေျပာတတ္ပါ။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဆရာႀကီး ဦးခင္သန္း၏ေထာက္ျပခ်က္အရ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာမည့္ နတ္ ေမာက္ၿမဳိ႕သား ကိုေအာင္ဆန္းသည္ 

ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အခါက ပင္ အဂၤလိပ္စာ 

ထူးခၽြ န္သူျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားအျဖစ္ သိရသျဖင့္ အထူးပင္ 

ဝမ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္မိကာ ဆရာႀကီးအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

တကၠသိုလ္ေနဝင္း 

 

သုေတသီတစ္ဦး 

သူႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္သာေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ 

 

ပထမအႀကိမ္ ၁၉၄၅ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးကာစ 

သူ႔ကုိ ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဖူး  ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သြားၿပီးျဖစ္သည္။ 

သူႏွင့္ေတြ႕ဖုိ႔ ခ်ိန္းဆုိထားတဲ့ေနရာကေတာ့ ပဲခူးၿမဳိ႕ရဲ႕ အေနာက္ဖ်ားမွာရွိတ့ဲ 

ေရႊသာေလ်ာင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး စံပယ္ရာေနရာ။ 

ထုိအခ်ိန္က စစ္ၿပီးစမုိ႔ ပဲခူးၿမဳိ႕ကုိ ၿဗိတိသွ်စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က 

အုပ္ခ်ဳပ္ေန၍ ၿမဳိ႕တြင္းရွိ အေဆာက္ အအုံမ်ားတြင ္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ား 

စခန္းခ်ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ႀကီးၿပီးသြားေသာ္လည္း ပဲခူးၿမဳိ႕ သူၿမဳ္ိ႕သားမ်ား 
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ၿမဳိ႕တြင္းသုိ႔ဝင္ခြင့္မရေသးဘဲ စစ္အတြင္းကလုိ ၿမဳိ႕စြန္ၿမဳိ႕ဖ်ားရွိ 

ဘုရားေက်ာင္းကန္ဇရပ္ မ်ားတြင္ စစ္ေျပးဘဝအျဖစ္ ခိုလႈံေနရဆဲ။ 

သူလာမည့္အေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားက ေရးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ထုိေန႔ကမိုးလင္းအခ်ိန္မွစ၍ ေရႊသာေလ်ာင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ 

လူေတြေရာက္ႏွင့္ေနၾကသည္။ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚတြင္လည္း လူေတြ၊ 

ေအာက္ေျခဘက္တြင္လည္း လူေတြ၊ ရပ္နီးက လူေတြပါသလုိ ရပ္ေဝးက 

လူေတြလည္းပါသည္။ လူႀကီး မ်ား သာမက ကေလးမ်ားပါ ေတြ႕ရေလသည္။ 

ေအာက္တုိဘာလသည္ သီတင္းကၽြ တ္လျဖစ္သည္။ 

မုတ္သုံရာသီေကာင္းစြာ မကုန္ေသး၍လားမသိ။ ထုိေန႔အဖုိ႔ ရာသီဥတုက 

အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္း၊ နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာလည္း ေနေရာင္ျခည္ 

ေကာင္းစြာ မရေသး။ 

သူလာမည့္အခ်ိန္ နီးလာေလေလ လူေတြကမ်ားေလေလ။ 

ေနာက္ဆုံးေျခခ်စရာ ပင္ ေနရာမရွိေတာ့။ သူ ေရာက္မည့္အခ်ိန္ နံနက္ ၈ 

နာရီတဝိုက္ ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ ေရာက္ခ်ိန္တန္ေနေသာ္လည္း သူ မေရာက္ေသး 

၍ ပရိသတ္က သူလာမည့္ လမ္းဘက္သုိ႔သာ ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ 

သူလာလွ်င္ လြယ္လြယ္ကူကူ သြားႏုိင္ဖုိ႔ ေရႊသာေလ်ာင္း 

အေရွ႕ေစာင္းတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ရဲေဘာ္ ေဟာင္းမ်ားက 

လမ္းေၾကာင္းလုပ္ေပးေနရသည္။ သူ႔ထက္ငါ ျမင္လုိေတြ႕လုိေသာဆႏၵေၾကာင့္ 

တစ္ခဏ ၾကာလွ်င္ လမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္သြားျပန္သည္။ 
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ထုိမွ်မ်ားျပားလွေသာ ပရိသတ္ႀကီး ထိုေန႔ကေတြ႕ဖို႔ေစာင့္ေနသည္မွာ 

မည္သူပါနည္း။ သူ႔အမည္မွာ စစ္ အတြင္းထိ မတည္ၿငိမ္ေသး။ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေရးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕စာေစာင္မ်ားက (စ)လုံးႏွင့္ေရးၿပီး (စန္း)၏။ အခ်ဳိ႕က 

(ဆ)န႔ဲေရးၿပီး (ဆန္း)၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာနယ္ေအာင္စန္းဟူ၍ တစ္မ်ဳိး၊ 

ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ သခင္ေအာင္ဆန္း ဟူ၍ တစ္ဖံု၊ စစ္ရာထူးႏွင့္အတူ (သခင္)ပါ 

ထည့္လိုက္ျပန္ေသးသည္။ 

ထိုသို႔ ေရးသားသုံးႏႈံးလာရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ဝန္ႀကီး 

ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ ေအာင္ဆန္း၊ ထုိမွတစ္ဖန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟူ၍ အဂၤလိပ္လုိေရာ ျမန္မာလုိပါတြဲ၍ စစ္ ရာထူးကို 

ေခၚေဝၚလာျပန္သည္။ 

ဒီလုိႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးခါနီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ကုိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တို႔လက္မွ ဗုိလ္မွဴးေနဝင္း (ေနာင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း) ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ 

ေမလ ၂ ရက္ေန႔က်မွ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အ 

မွတ္ ၁၅ တပ္မေတာ္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ကုိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

မၾကာခင္ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားစတင္ ထုတ္ေဝၾကသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ေရာက္ေန စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး 

ျပည္သူမ်ားဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကုိ အလင္းေရာင္ေပး 

ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေဆာင္သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္ ရွိခဲ့ၾသည္။ ထုိသတင္းစာ ႀကီးမွာ 

ေခါင္းႀကီးပုိင္းမွေန၍ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏုိင္ငံေရး 
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တြင္လည္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)၊ စစ္ေရးတြင္လည္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ျဖစ္၍ ယေန႔မွစ၍ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔က 

(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ဟူ၍ ေခၚေဝၚဂုဏ္ျပဳလုိက္သည္ဟု ေရးသားရာမွအစ 

သူ႔အမည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟု တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးက တစ္ညီတၫြတ္ 

တည္း ေခၚေဝၚသုံးစြဲခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆ ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ 

ရာထူးအေခၚအေဝၚမွာ ထုိအခ်ိန္ က အျမင့္ဆုံး ရွိႏိုင္သည့္ ရာထူးျဖစ္ပါမည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေခၚအေဝၚႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး 

ေမာရစ္(စ)ေကာလစ္(စ) ေရးသာေသာ (Last and First In 

Burma)ဆုိသည့္စာအုပ္တြင္ 

“၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင့္ဘက္တန္က 

ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း ေရးမွဴး သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ကုိ 

သီးျခားေခၚေတြ႕ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ မဟာမိတ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ကုိယ္တိုင္ 

ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသည္ကုိ ျမန္မာလူထုက သေဘာက်ေၾကာင္း၊ ေမာင့္ဘက္တန္က 

သူ၏မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။” 

“ထိုအခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ ေအာင္ဆန္းက (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ရာထူး 

အေခၚအေဝၚကုိ စသုံးဟန္ရွိသည္။ သူ႔အ သက္က ၂၉ ႏွစ္သာရွိေသးၿပီး 

(ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ပို၍ ထူးျခားေနသည္။” 

ဟု စာေရးဆရာႀကီး ေမာရစ္(စ)ေကာလစ္(စ)က သူ႔စာအုပ္တြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ရာထူး အေခၚအေဝၚ သံုးစြဲေနသည့္အခ်ိန္ကုိ 

ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးခ်ိန္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကုိ ခန္႔မွန္းထား သည္။ 
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ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာႀကီးက (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ဟု ဂုဏ္ျပဳေခၚေဝၚသုံးစြဲသည့္ႏွစ္ႏွင့္ 

စာေရးဆရာႀကီး ေမာရစ္(စ)ေကာလစ္(စ) ခန္႔မွန္းေသာႏွစ္တုိ႔မွာ တစ္ႏွစတ္ည္း 

ျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔လာမည့္ပုဂၢဳိလ္မွာ ျပည္သူတုိ႔အသည္းစြဲ ေနၿပီ 

ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊသာေလ်ာင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး 

ရင္ျပင္ေပၚႏွင့္အနီးတဝုိက္တြင္ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္း ပါမက်န္ 

လူပင္လယ္ျပင္ႀကီးေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ေဟာ” လူထုႀကီး၏အာေမဋိတ္သံ။ ထိုင္ေနသူမ်ား 

မတ္တပ္ရပ္ၾကသည္။ ေနာက္ဘက္ေရာက္ေနသူ မ်ား ေရွ႕သို႔တုိးေဝွ႔ၾကသည္။ 

လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူပြက္သြားသည္။ ေနာက္ ရယ္ေမာသံမ်ား ထြကလာျပန္ သည္။ 

သူ႔ကုိျမင္ႏိုင္ရန္ သူ႔ထက္ငါ တိုးေဝွ႔ၾကည့္ၾကရာမွ အျဖစ္မွန္ကုိသိၾကသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဝတ္ေလ့ဝတ္ထရွိေသာ စစ္ဝတ္စံုႏွင့္ 

ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ ေစာင္းတန္းအတြင္း ဝင္လာသည္ကုိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထင္ၿပီး မွား၍ ႀကဳိလုိက္ၾကေသာ အျဖစ္ေၾကာင့္ 

ပြဲက်သြားျခင္းျဖစ္ သည္။ ယခုလုိ ပြဲလန္႔သည္မွာ သုံးႀကိမ္ထက္မနည္း။ ဤမွ် 

လူထုႀကီးမွာ သူ႔ကုိေတြ႕ျမင္လုိလွၿပီ။ 

နံနက္ ၉ နာရီေလာက္တြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္သုံး ဂ်စ္ကားတစ္စီး 

ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရား တန္ေဆာင္းေရွ႕ ထုိးရပ္လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ ကားျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ လူထုႀကီးက 
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လက္ခုပ္သံမ်ားတီးလုိက္သည္။ လက္ခုပ္သံမ်ား ေလခၽြ န္သံမ်ားမွာ 

အထက္ဘဝဂ္တုိင္အာင္ပင္ ဟိန္း ထြက္ သြားသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းရရန္ 

ရဲေဘာ္မ်ားက လက္ခ်င္းယွက္၍ တားေနရသည္။ မၾကာပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ဂ်စ္ကားေပၚမွဆင္းၿပီး ေစာင္းတန္းထဲ ဝင္လာပါၿပီ လက္ခုပ္သံမ်ား ေလခၽြ န္သံ မ်ား 

ၾကားေနရဆဲ။ 

“ဒုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြ”။ ကၽြ န္ေတာ့္လုိပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ပထမဆုံး 

မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ လက္ခုပ္သံမ်ားႏွင့္ ႀကဳိဆိုဂုဏ္ျပဳရသည္ 

ကုိပင္ အားမရေတာ့ပဲ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ ေအာ္ဟစ္ လိုက္သည့္ 

ပရိသတ္ထဲမွာ လူတစ္ေယာက္၏အသံ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ သူသြားမည့္ေနရာကုိသာ စူးစုိက္ၿပီး ခပ္သုတ္သုတ္ 

ေျခလွမ္းလွမ္းလ်က္။ သူေဆာင္းထား ေသာ ကာကီေရာင္ေဖာ့ ဦးထုပ္ႏွင့္ 

ဝတ္ထားေသာ ကာကီေရာင္စစ္ဝတ္စံုတုိ႔မွာ စိုရႊဲေနသည္။ ပဲခူး 

ရန္ကုန္လမ္းခရီးလမ္းတစ္ေနရာတြင္ သီတင္းကၽြ တ္လက္က်န္မုိးမိခဲ့ဟန္တူသည္။ 

ဝဲဘက္လက္ထဲတြင္ မူ သူ စီးလာေသာ ႐ွဴးဖိနပ္ကုိကိုင္လ်က္၊ သူ႔ဖိနပ္အေရာင္မွာ 

အနက္ေရာင္ဆိုသည္ကိုပင္ က်မ္းက်ိန္ ၍ ေျပာရမည့္ ကိန္းဆုိက္ေနသည္။ 

စီးရဖန္မ်ား သြားရဖန္မ်ား၍လားမသိ။ ဖိနပ္အေရာင္မွာ ရႊံ႕ေရာင္ဖက္သို႔ 

လုေနသည္။  

ဖိနပ္ထဲမွထြက္လာေသာ ေျခအိတ္မ်ားမွာ ႐ွဴးဖိနပ္စီးရာတြင္ 

အသုံးျပဳရမည့္ ေျခ အိတ္အပါးစားမဟုတ္။ စစ္သုံး(ဘြတ္)ဖိနပ္ႀကီးမ်ား စီးရာတြင္ 
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အသုံးျပဳသည့္ အစိမ္းေရာင္ေျခအိတ္အ ထူစား။ သူ႔လူမ်ဳိး သူ႔ႏုိင္ငံ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ စြမ္းေဆာင္ေနရ၍ ျဖစ္သလုိ ႀကံဳသလို 

လႈပ္ရွားေနပံုရသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚက အသားေရာင္မွာလည္း ေသြးေရာင္ပင္မရိွ။ 

အစားမမွန္၊ အအိပ္ မမွန္ျဖစ္ေနပံုရသည္။ 

သူေရာက္ရမည့္ ေနရာကုိသာ ေရာက္ေတာ့မည္။ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္က 

လက္ခုပ္တီး ဟစ္ေအာ္ႀကဳိဆုိ ေနၾကသည့္ လူထုဖက္ကုိလည္း 

တစ္ခ်က္မွ်လွည့္မၾကည့္။ မဲဆြယ္သူတို႔၏ အၿပံဳးမ်ဳိးကုိပင္မျပ။ 

သူသည္ ျပည္သူကုိခ်စ္သည္။ ျပည္သူသည္ သူ႔ေနာက္တြင္ 

တစ္စုတစ္ေဝးတည္းရွိသည္ကုိ သူ ယုံ ၾကည္သည္။ ျပည္သူကလည္း 

သူ၏႐ိုးသားစင္ၾကယ္မႈကုိ အျပည့္အဝယုံၾကည္ၾကသည္။ ျပည္သူတုိ႔အ တြက္ 

သူ႔တြင္ အနစ္နာခံ စြန္႔လႊတ္မႈ အၿမဲရွိေနသည္ကုိ ျပည္သူတုိ႔က သံသယမရွိ။ 

လုံးဝလက္ခံသည္။ ဤသုိ႔ျပည္သူႏွင့္ သူ႔အၾကား အျပန္အလွန္ထားရွိေသာ 

နားလည္မႈေတြေၾကာင့္ သူမတုန္႔ျပန္၍လည္း ျပည္သူက အမွတ္မထား။ စိတ္မခု၊ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ႀကဳိဆုိေနေသာ လက္ခုပ္သံမာ်းက အဆက္မျပတ္ 

ေပၚထြက္ေနဆဲ။ 

ဒီလုိႏွင့္ သူ တရားေဟာမည့္ေနရာ ေရာက္သြားသည္။ သူတရားေဟာရန္ 

စီစဥ္ထားသည့္ေနရာမွာ ေရႊ သာေလ်ာင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရွ႕ရင္ျပင္ေပၚ 

အတက္အဆင္း မုခ္ဝနားတြင္ျဖစ္သည္။ တရားေဟာ မည့္ေနရာမွာ 

ခမ္းခမ္းနားနားျပင္ဆင္ထားျခင္းမရိွ။ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား ဝိုင္းထိုင္ေနသည့္ 

ကြက္လပ္အ လယ္တြင္ တိုင္တစ္တိုင္ႏွင့္ စကားေျပာခြက္တစ္ခု။ ဒါပဲရွိသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ အခမ္းအနားမွဴးလုပ္သူက 

“လူထုႀကီးခင္ဗ်ား၊ အခုအခ်ိန္ကစၿပီး လူ ထုႀကီးေမွ်ာ္လင့္ေတာင္တ့ေနတ့ဲ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တရားေဟာပါေတာ့မယ္” ဟု ေၾကညာလုိက္ရာ လက္ခုပ္ၾသ ဘာသံမ်ား၊ 

ေလခၽြ န္သံမ်ားမွာ ေလးဖက္ေလးတန္မွ တစ္ခဲနက္ထြက္ေပၚလာသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေဆာင္းထားေသာ ကာကီေရာင္ေဖာ့ဦးထုပ္ေဘးခ်ၿပီး 

စကားေျပာခြက္ရွိရာသုိ႔ ထလာသည္။ စကားေျပာခြက္မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး 

မျဖစ္မီက ေပၚခဲ့ေသာပံုစံမ်ဳိး။ အခ်င္း ၄လက္မခန္႔ရွိ အဝိုင္းသ႑ာန္ 

စကားေျပာခြက္။ ေလးေထာင့္ပံုသံကြင္းထဲတြင္ အထက္ႏွစ္ေခ်ာင္း။ 

ေအာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း စပရင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္းထားသည့္ ထုိစကားေျပာခြက္တြင္ 

မ်က္ႏွာမူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စ၍ေဟာသည္။ 

ေဟာေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးစ 

ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ား အေျခအေန။ ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးက 

ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ေသာ ေနသူရိန္ အစည္းအေဝးႀကီးအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ 

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္က ဘုရင္ခံ၏ 

အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (Governor's Executive Council)(အစုိးရအဖြဲ႕)တြင္ 

ဖဆပလမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားပါသည္။  

ထုိသို႔ေဟာေျပာရင္း 

“က်ဳပ္တုိ႔ ဘုရင္ခံကုိလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ အထင္မေသးၾကန႔ဲ၊ သူလည္း 

ရတနာသုံးပါးကုိၾကည္ညဳိသူပါ” 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းခ်က္ အျပည့္အစံုမသိရခင္ကပင္ 

လူထုႀကီးပြဲက်သြားသည္။ ဘုရားေစာင္းတန္းတစ္ ေလွ်ာက္ သူ႔ဖိနပ္သူ 

ကုိယ္တုိင္ကုိင္ၿပီး ႐ႈသိုးသုိးႏွင့္သြားေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တြင္ ဒီလုိဟာသမ်ဳိးရွိပါ့မ 

လားလုိ႔ ထင္ေနရာ၊ သူခ်စ္ေသာျပည္သူကုိ စကားေျပာခြက္က တစ္ဆင့္ 

အဆက္အသြယ္ရလာသည့္ အခါတြင္ ဟာသပါလာသည္။ 

“ခင္ဗ်ားတုိ႔မရယ္ၾကန႔ဲ၊ က်ဳပ္ အဟုတ္ေျပာတာပါ။ ဘုရင္ခံက တကယ့္ကုိ 

ရတနာသုံးပါးၾကည္ညဳိသူပါ” ပရိသတ္ တစ္ႀကိမ္ပြဲက်သြားျပန္သည္။ ပရိသတ္ 

ရယ္ေမာသံစဲသြားေသာအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က- 

“ဘုရင္ခံ ရတနာသုံးပါးၾကည္ညဳိတ့ဲအေၾကာင္းက ဒီလုိပါ။ 

ခင္ဗ်ားတို႔ၾကားၾကတဲ့အတုိင္း သူ႔အတုိင္ပင္ခံ ေကာင္စီ(အစုိးရအဖြဲ႕)မွာ 

အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးေနရာရွိလုိ႔ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတာင္း တယ္။ 

က်ဳပ္တို႔က (၁၁)ေယာက္ အမည္စာရင္းေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ကုိယ္ စားလွယ္ ကိုသိန္းေဖ (ေနာင္ ဦးသိန္းေဖျမင့္ 

စာေရးဆရာႀကီး) အမည္ပါတယ္။ အဲဒါကို ဘုရင္ခံက ကုိ သိန္းေဖ ေနရာအတြက္ 

အျခားသူတစ္ေယာက္ေပးပါလုိ႔ ျပန္ၾကားတယ္။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔က ဘာျဖစ္လုိ႔ 

လဲလို႔ ေမးေတာ့” 

“ဘုရင္ခံက ကုိသိန္းေဖက စစ္မျဖစ္ခင္က (တက္ဘုန္းႀကီး) ဝတၳဳေရးခဲ့လုိ႔ 

ဘုန္းႀကီးေတြန႔ဲ ျပႆနာေပၚ ဖူးတယ္။ ဒီေတာ့ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွာ 

သူ႔ကုိထည့္လိုက္ရင္ ဘုန္းႀကီးေတြ ကန္႔ကြက္လိမ့္မယ္လုိ႔ အေၾကာင္း ျပတယ္။ 

အမွန္ကေတာ့ သူ႔ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွာ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ေယာက္ပါလာမွာ မလုိခ်င္တာကုိ 
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ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း မေျပာဘဲ ဘုန္းႀကီးန႔ဲလွည့္ေျခာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္ခံဟာ 

ရတနာသုံးပါး ၾကည္ညဳိသူ ပါလုိ႔ က်ဳပ္ေျပာတာ” 

ဇာတ္စံုသိသြားေသာ ပရိသတ္ႀကိး၏တတိယအႀကိမ္ ရယ္ေမာသံမ်ားႏွင့္ 

လက္ခုပ္သံမ်ားမွာ ေတာ္ ေတာ္ႏွင့္အေတာမသတ္။ 

ဒီေနာက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုႀကီးစည္းလုံးညီၫြတ္ဖုိ႔ 

ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္သည္။ 

အစည္းအေဝးၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း ခရီးဆက္ရဦးမည္ျဖစ္၍ အနားမယူ။ 

အဆုိပါေနရာမွ ထြက္ေတာ့မည္ ဟန္ျပဳေနစဥ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားက 

ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ဖြဲ႕စည္းမည့္ တပ္မေတာ္ကိစၥ ၎တုိ႔ပါဝင္ခြင့္ရွိ မရိွ ေမးၾကသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မတ္တပ္ရပ္ရင္း အသစ္တစ္ဖန္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ တပ္မေတာ္သို႔ 

ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားရွိသလုိ ဝင္ခြင့္ မရႏိုင္သူမ်ားလည္းရွိႏို္င္ေၾကာင္း 

ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းထားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း 

အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ဂ်စ္ကားဆီသို႔ 

ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္ တစ္သက္တြင္ (ပထမ)ဆုံးအႀကိမ္ 

ျမင္လိုက္ရေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း။ 

 

+++++ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း    လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲသမိုင္းလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲသမိုင္းလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲသမိုင္းလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲသမိုင္း    ရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာ        

((((သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္))))     

ႏွစ္ေယာက္မရိွသည့္ႏွစ္ေယာက္မရိွသည့္ႏွစ္ေယာက္မရိွသည့္ႏွစ္ေယာက္မရိွသည့္    တစ္ေယာက္တတစ္ေယာက္တတစ္ေယာက္တတစ္ေယာက္တည္းေသာည္းေသာည္းေသာည္းေသာ    လူထုေခါင္းေဆာင္လူထုေခါင္းေဆာင္လူထုေခါင္းေဆာင္လူထုေခါင္းေဆာင္ 

 

တစ္ခါက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး မစၥတာ ဆေလာ့စ္(D.J 

sloss) သည္ အုိးေဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ကုိ သူ႔႐ံုးခန္း၌ေခၚေတြ႕သည္။ 

အုိးေဝမဂၢဇင္းသည္ ထုိအခ်ိန္က တကၠသုိလ္၏အာေဘာ္ ျဖစ္သည္။ 

မစၥတာဆေလာ့စ္သည္ သာမန္ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားက ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို 

အထင္ ႀကီး၍ ေၾကာက္ရြံ႕ ႐ိုေသ လာေအာင္ ပုံသြင္းလိုသူ၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔အား 

ကၽြ န္စိတ္သြင္းေပးလိုသူျဖစ္ သည္။ 

အာဏာမာန္ယစ္ေနေသာ မစၥတာဆေလာ့စ္ သည္ အုိးေဝမဂၢဇင္းတြင္ 

ပါလာေသာ "လြတ္ေနေသာ ငရဲေခြး တစ္ေကာင္ (A hell hound at large) 
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ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ အုိးေဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာကုိ ေခၚ ေတြ႕ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ 

မစၥတာဆေလာ့စ္က- 

"လြတ္ေနေသာ ငရဲေခြးႀကီးတစ္ေကာင္ ေဆာင္းပါးကုိ ေရးတဲ့သူဟာ 

ဘယ္သူလဲ" 

ဟု အုိးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ကို ေမးပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ကုိ 

ထုတ္ေဖာ္ရန္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး က ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

"ေဆာင္းပါးရွင္အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလွ်င္ အယ္ဒီတာကုိ အေရးမယူ" 

ဟုလည္း ဆုိပါသည္။ အုိးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ရယူလုိ ဟန္ တူသည္။ သုိ႔ေသာ္ မစၥတာဆေလာ့စ္ေရွ႕တြင္ 

ထိုင္ေနေသာ အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာသည္ ေခ်ာ့၍လည္း မေပ်ာ့၊ 

ေျခာက္၍လည္း မေၾကာက္တတ္ေသာ လူစားပင္ျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာက 

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အား... 

"အယ္ဒီတာဆိုတာ ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႕အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာ႐ိုး ထုံးစံ 

မရိွပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္ခ်င္ သလုိ လုပ္ပါ။ ထုတ္ေဖာ္မေျပာႏုိင္ပါဘူး" 

ဟု တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္  ျပန္ေျပာၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး႐ံုးခန္းမွ 

ထြက္သြားပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးမွာ ႐ုတ္တရက္ ေၾကာင္ေနၿပီး၊ သူ႔ကို 

ျပတ္ျပတ္သားသား စိန္ေခၚအံတုခဲ့သူ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား အုိးေဝ မဂၢဇင္း 

အယ္ဒီတာ အား ေက်ာင္းမွထုတ္လိုက္ေလသည္။ 

အိုးေဝမဂၢဇငး အယ္ဒီတာအား ေက်ာင္းမွထုတ္လုိက္သည္ႏွင့္ 

တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား မ်ား သပိတ္ေမွာက္ေလေတာ့သည္။ 
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တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသပိတ္သည္ ဟုိက္ စကူး ေက်ာင္းသား မ်ား သုိ႔လည္း 

ကူးစက္သြားရာမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သပိတ္အေရးေတာ္ပံု ႀကီး ေပၚေပါက္ 

လာရေတာသည္။ 

ႏိုးၾကားတက္ႂကြေနေသာ ေက်ာင္းသားထု၏ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ကုိ 

တကၠသိုလ္အာဏာပုိင္မ်ား မတားဆီးႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိတကၠသုိလ္၏ 

ေက်ာင္းသားသပိတ္ေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မစၥတာ ဆေလာ့စ္ 

ႏုတ္ထြက္ေပးလိုက္ရၿပီး၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဆရာႀကီး "ဦးေဖေမာင္တင္" ေက်ာင္း 

အုပ္ျဖစ္လာ ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢေပၚလာၿပီး၊ 

အုိးေဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာလည္း တ-က-သ ဥကၠဌအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း 

ခံခဲ့ရသည္။ 

ထုိသုိ႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအုပ္ မစၥတာဆေလာ့စ္ကုိ အျပဳတ္တိုက္ခဲ့သူ 

အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ကား လုပ္ငန္း အေပၚႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအေပၚ 

ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံအာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း"ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပီသၿပီး၊ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္တို႔တြင္ 

ရွိအပ္သည့္ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ျပည့္စံု ေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးေပၚထြန္းခဲ့ဖူးသည္။ 

ထုိပုဂၢဳိလ္မွာ "ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း"ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိျခင္း၊ ရဲဝံ့စြန္႔စားျခင္း၊ 

ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ မဟုတ္မခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း၊ 

ဆင္းရဲပင္ပန္းခံျခင္း၊ လိမၼာပါးနပ္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ အေျပာအေဟာ တည့္မတ္ 
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ေကာင္းမြန္ျခင္းစသည့္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုသူ ျဖစ္ 

သည္။ 

အာဇာနည္- 

အာဇာနည္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ 

အာဇာနည္ ဟူသည္မွာ သတၱိဗ်တိၱႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ သင့္မသင့္ ရာမရာကုိ 

ခဏခ်င္းသိ၍ ေပါက္ ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူကုိ 

ဆုိလုိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ မိမိ တြင္ ရွိေသာ သတိၱဗ်တိၱ 

စြမ္းရည္ကုိ သူ႔ေနရာသူ အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ ၿပီးေျမာက္ 

ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သူ အား အာဇာနည္ဟုေခၚဆုိထိုက္သူပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ သမုိင္းတြင္ 

ထင္ရွားသူျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူတုိ႔၏ ဦးၫြတ္ရာ၊ အေလးထားရာ၊ ျပည္သူတုိ႔၏ 

ႏွလုံးသည္းပြတ္တြင္ ရာသက္ပန္စြဲၿမဲရာ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အာဇာနည္ဟုဆိုထိုက္ပါသည္။ စစ္အတြင္းက ကုိယ္ 

က်ဳိးရွာမည္ ဆုိလွ်င္ ခ်မ္းသာေလာက္သည္။ အခြင့္အေရးေတြရခဲ့ေသာ္လည္း 

ဘာတစ္ခုမွမယူခဲ့။ သူ႔အဖို႔ ႏုိင္ငံေရး ဆုိတာ ဆင္းရဲျခင္း၊ ငတ္ျပတ္ျခင္း၊ 

အနစ္နာခံျခင္းႏွင့္ အသက္ကုိ ပဓာနမထားဘဲ ရဲဝ့ံ စြန္႔စားျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္ဟု 

ခံယူထားပံုရသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကပင္ သူပုန္စိတ္ထားရွိၿပီး၊ 

အႀကံႀကီးသူျဖစ္သည္။ ငါ့ျမင္းငါ့စုိင္း ေညာင္ကိုင္း ေရာက္ေရာက္ ဟူေသာ 

လူစားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူ႐ိုင္းစိတ္ထားရွိၿပီး၊ လူယဥ္ေက်းမ်ားႏွင့္ အသားမက် 
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ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာလုိ မ်က္ႏွာရႏွင့္ အထက္လူႀကီးမ်ားအား 

တုိင္ေတာကုန္းေခ်ာ တတ္သူ မ်ားကို ရြံရွာစက္ဆုပ္သူျဖစ္သည္။ 

ေနရာတုိင္းတြင္ ဗိုလ္စြဲခ်င္ေသာစိတ္ဓါတ္ရွိ၍ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ 

သတၱမတန္းစာေမးပြဲတြင္ ဗမာတစ္ ျပည္လုံး နဝမ စြဲခဲ့၍ အထက္တန္း 

စေကာလားရွစ္ရခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား တြင္ 

ပထမ စြဲ ၍ ဦးေရႊခို ဆုရရွိခဲ့သည္။ လူအမ်ားက "ဒါေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး" ဟုေျပာ 

လွ်င္ မဆုတ္မနစ္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပတတ္၍ သူလုပ္ခ်င္ေသာ 

အလုပ္ကိုလည္း ဇြတ္တရြတ္လုပ္ တတ္ေသာ အက်င့္ရွိသူျဖစ္သည္။ လူတစ္ဥးီက 

တစ္ဦးကုိ အႏုိင္မထက္ က်င့္ျခင္း၊ မတရားညစ္ပတ္ ျခင္း ကုိ စက္ဆုပ္မုန္းတီးၿပီး၊ 

မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ အထူးႏွစ္သက္လိုလားသူျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စိတ္ကူးအဆန္းအျပားမ်ားကို 

ေတြးေတာတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္း ေန ထုိင္ရင္း 

ပ်င္းရိေသာအခါမ်ားတြင္ ပါးစပ္ဆိုင္းတီးကာ မိမိကုိယ္မိမ ိ ေဖ်ာ္ေျဖေလ့ရွိသည္။ 

ငယ္စဥ္ က အတီး အမႈတ္၊ အကအခုန္တြင္  ႏွစ္သက္သေဘာက်ခဲ့ၿပီး 

အထူးသျဖင့္ ဆိုင္းတီးဝါသနာပါခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ စကာအေျပာအဆုိ ႏႈတ္နည္းသူျဖစ္ၿပီး၊ အဝတ္အစား 

ခြက်မႈေၾကာင့္ ေနာက္ေျပာင္ ျခင္း ကုိလည္း ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ဂုိက္ေပးျခင္း၊ 

ဆိုက္ေပးျခင္း၊ ကုိယ္ကာလအလွျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကုိ စိတ္မဝင္ စားသူ၊ 

အာ႐ံုမထားသူျဖစ္၍ အဝတ္အစားကုိ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ဝတ္ေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။ 



 

388388388388    | | | | P a g e     

 

ေခါင္းတုံုး ဆံေတာက္ ကို ဆီမလိမ္း ဘဲ ၁၀ တန္းေအာင္သည္အထိ 

ထားခဲ့ေလသည္။ မည္သူ႔ကုိမွ အေရာတဝင္ မေနခ့ဲေပ။ 

က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘာလုံးကစားျခင္းမွအပ အျခားကစားနည္းမ်ားကုိ 

စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ကပိုက႐ို ႏွင့္ ဖိနပ္မပါဘဲ လမ္းသြားတတ္ေလ့ရွိၿပီး၊ 

လူ႔ေလာက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈတြင္ ခြက်သူ ျဖစ္သည္။ ထင္ေပၚမႈကုိ 

မလုိလာဘဲ ကုပ္ကုပ္ေလးေနၿပီး၊ ေနာက္ကြယ္မွ အလုပ္လုပ္ရသည္ကုိ ႏွစ္သက္ 

သေဘာ က်သူျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္၊ 

မျဖစ္မေန၊ ေပေပ ေတေတ၊ ေသခ်င္ေသ လုပ္မည့္ လူစားျဖစ္သည္။ 

အလြန္လည္း ေခါင္းမာသူျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒအခ်ဳပ္အခ်ယ္ကုိ သူ၏အမ်ဳိးသားေရး 

ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဆူးေျငာင့္ခ လုတ္ ဟု မွတ္ယူထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အပိုေတြဘာမွမလုပ္။ ေလာကြတ္ဆိုတာ ကုိ အယံုအၾကည္ 

မရိွသူျဖစ္သည္။ ေလာကဝတ္ ကုိ ပကာသန အပိုအလုပ္ ဟု သေဘာထားသူျဖစ္ 

သည္။  

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လမ္းသြားလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဂ႐ုျပဳေလ့မရိွသည္ကုိ 

သူ႔အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သူကား အစဥ္းစား ႀကီးသူျဖစ္သည္။ 

သူ၏စဥ္းစားျခင္းအလုပ္မွတစ္ပါး အျခားမည္သည္ကုိမွ် ဂ႐ုမ စိုက္သူျဖစ္ သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အျခားသူမ်ားက့ဲသို႔ ေန႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေလ့မရွိ။ ညမွသာ တစ္ည 

လုံး စားပြဲတြင္ ထုိင္ကာ အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးလွ်င္ 

တစ္ေမွးမွမအိပ္ဘဲ အလုပ္ လုပ္တတ္သည္။ စိတ္ လည္း အလြန္ျမန္သူျဖစ္သည္။ 
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တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးတြင္ အဆင္းရဲအခံႏုိင္ဆုံး ႏိုင္ငံေရးသမားကုိ 

ျပပါဆုိလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိျပရမွာျဖစ္ သည္။ စားရမဲ့၊ ေသာက္ရမဲ့၊ 

ဝတ္ရမဲ့ျဖစ္ေနေစကာမူ သူ႔အားလစဥ္ေငြေၾကးလုိသမွ် ေထာက္ပံ့ႏုိင္ ေသာ 

သူ႔မိခင္ႀကီး ကုိ ဒုကၡမေပးခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ "အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကုိ 

လက္နက္ကိုင္ၿပီး မေတာ္ လွန္ရင္ ဗမာျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္လပ္ႏုိင္ဘူး"ဟု 

ယုံၾကည္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆုံး အဂၤရပ္တစ္ခုမွာ "လုံ႔လ ဝီရိယ 

ဇြဲ"ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ စကား မေျပာလွ်င္ လုံးလံုးမေျပာ။ 

ေျပာလွ်င္လည္း အိပ္ေနသူကုိပင္ ႏႈိး၍ေျပာတတ္သည္။ စားစရာ မရိွလွ်င္ 

အငတ္ခံခဲ့ၿပီး၊ စားစရာရွိလွ်င္ အဝစားတတ္သူျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား 

ဘဝက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကုိ သူငယ္ခ်င္းေတြက "ေအာင္ဆန္းဆုိတဲ့ ငတိဟာ နည္းနည္းမွ 

ဆုိရွယ္မျဖစ္ဘူး ကြ"ဟု ေျပာျခင္း ကုိခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

စာအလြန္ဖတ္သူျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပင္နီအက ႌ်ဂုတ္ၿပဲ၊ ခ်ည္လုံခ်ည္အေဟာင္းကုိ ဝတ္၍ 

ဆံပင္စုတ္ဖြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ "ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ 

ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကုိ လက္နက္မ ေဆာင္ မသုံးဘဲ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ က်န္စစ္သားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ေလာက္ ဘယ္သူမွ 

ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရိွ"ဟု သမုိင္းဆရာမ်ားက ဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စကားေျပာလွ်င္ ဘုက်ေသာ္လည္း 

အလုပ္အလြန္လုပ္သူျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား ဘဝက ႐ုိး႐ိုးေနခဲ့ေပမ့ဲ 
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မဟုတ္မခံစိတ္ရွိသည့္ မီးခဲလုိလူစားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ 

ေရးအတြက္ ႀကဳိးႀကဳိး ပမ္းပမ္း ႏွင့္ စြန္႔စြန္႔စားစား တိုင္းျပည္ကုိ သစၥာမေဖာက္ဘဲ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ ရရွိထားေသာ ရာထူးတာဝန္ႏွင့္ 

ၾသဇာအာဏာကုိ အလြဲသုံးစားမလုပ္ခဲ့ေသာ သမုိင္း ၏ ေတာင္းဆို မႈေၾကာင့္ 

ေပၚထြက္လာေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟု ကၽြ န္ေတာ္ဆုိခ်င္ပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ အလြန္ေလးစားၾကည္ညဳိေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း"အ ေၾကာင္း ကုိ ေရးခ်င္တာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ 

မေရးျဖစ္ခဲ့ပါ။ မေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စိတ္ကူးႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္ Sketch လိုင္းေတြ ေရးေနမိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို သာမန္ကာ 

လွ်ံကာ ခပ္ေပါ့ေပါ့မေျပာလုိပါ။ အေလးအနက္ထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ဘဝျဖစ္စဥ္ထဲမွ 

ထူး ထူးျခားျခား ျဖစ္ရပ္ေလးေတြကို ဆြဲထုတ္ျပဖို႔ စိတ္ကူးမိပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့မွတ္ခဲ့ေလ့လာခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္မ်ားမွ၊ ကၽြ န္ေတာ္ စုေဆာင္း ထားေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစာအုပ္မ်ားမွ ကၽြ န္ေတာ့္ရင္ထဲစြဲက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၏ 

႐ုပ္ပံုလႊာ အပုိင္းအစ မ်ားကုိ ကၽြ န္ေတာ္ ျပန္စီၾကည့္ေနမိသည္။ 

ဤေဆာင္းပါးသည္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ 

ဂုဏ္ျပဳလုိေသာေၾကာင့္ ေရးရေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ 

ပညာရွင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲ၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏တစ္ 
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ပုိင္း တစ္စ ႐ုပ္ပံုလႊာ ကုိ အေရာင္လြင္လြင္ ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္ 

ေဆးသားတင္ေနမိပါေတာ့သည္။ 

(၁၉၄၀)ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီး၏ 

အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးကုိ မႏၱေလး တြင္ က်င္းပ ေလသည္။ 

အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးက်င္းပေနဆဲမွာပင္ ၿဗိတိသွ်ေလဘာပါတီေခါင္း 

ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ "ဆာတက္ဖုိ႔ကရစ္ပ္"သည္ ျမန္မာျပည္၏ အေျခအေနကုိ 

ေလ့လာရန္ေရာက္ ရွိ လာသည္။ တိ႔ုဗမာအစည္းအ႐ံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို၍ "ဆာစတက္ဖုိ႔က ရစ္ပ္"အား "သခင္ေက်ာ္စိန္" က 

မႏၱေလးသုိ႔ေခၚလာသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္စိုး၊ 

သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ေလးေမာင္၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ သခင္ထိပ္တင္ 

ကုိယ္ေတာ္ႀကီး၊ သခင္လွေဘာ္တုိ႔ႏွင့္ ဆာစတက္ဖို႔ကရစ္ပ္ 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

"ဆာစတက္ဖို႔ကရစ္ပ္"က 

"အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ေအာင္လြတ္လပ္ေရးကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ 

ရေအာင္လုပ္မွာလဲ" ဟု ေမး သည္။ 

"သခင္ေအာင္ဆန္း"က 

"တရားတယ္ ထင္တဲ့ နည္းန႔ဲ ရေအာင္ လုပ္ယူမွာပဲ"ဟု ေျဖ၏။ 

"ဆာစတက္ဖို႔ကရစ္ပ္" က 

"ဘယ္လုိ တရားတယ္ထင္တ့ဲ နည္းလမ္းလဲ"ဟု ထပ္ေမး၏။ 

 "သခင္ေအာင္ဆန္း"က 
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"တရားတယ္ထင္တဲ့နည္းဆုိတာ ရရာနည္းန႔ဲ လုပ္မယ္လုိ႔ေျပာပါ၊ 

ဥပမာဗ်ာ ခင္ဗ်ားအိတ္ထဲမွာ ထည့္ ထား တဲ့ ေဖာင္တိန္ဟာ ကၽြ န္ေတာ္ပုိင္တဲ့ 

ေဖာင္တိန္ဆုိပါေတာ့။ ခင္ဗ်ားက ကၽြ န္ေတာ့္ဆီက အႏုိင္က်င့္ၿပီး လုယူ 

ထားတယ္ဆုိပါေတာ့။ ဒီေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကုိ ေတာင္းပန္ၿပီးျပန္ေပးပါ 

ဗ်ာလုိ႔ ေခ်ာ့ ေတာင္းမယ္။ မရရင္ ေနာက္တစ္နည္းန႔ဲေတာင္းမယ္၊ အဲဒီလို 

မရတ့ဲအဆုံးက်ေတာ့ မေပးဘူးလား၊ ေပးမလား ဆုိၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းမယ္၊ 

ဒါန႔ဲမွ မရရင္ ေဟာဒီလုိ အတင္းလုယူ မယ္" 

ဟု ေျပာေျပာဆိုဆုိ "ဆာစတက္ဖို႔ကရစ္ပ္"၏အိတ္ကပ္ထဲက 

ေဖာင္တိန္ကုိဆြဲယူလိုက္ရာ ကရစ္ပ္ ၏ ကုတ္အက ႌ် အိတ္ႀကီးပါ 

ၿပဲ၍ပါသြားေတာ့သည္။ 

"အဲဒါ ကၽြ န္ေတာ္ တရားတယ္ထင္တဲ့ နည္းပဲ၊ ကၽြ န္ေတာ့္ေဖာင္တိန္ 

ျပန္ရဖုိ႔က လုိရင္းပဲ" 

သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ ဧည္သည့္တစ္ေယာက္၏အကႌ်ၿပဲသည္ကုိ 

အားမနာ။ အလိုက္မသိတတ္ စြာျဖင့္ သူ ေျပာလိုရာ ကို ဆက္ေျပာခဲ့သည္။ 

"ကဲ အခုလုိ လုပ္ယူရေတာ့ ေကာင္းေသးရဲ႕လား၊ ကၽြ န္ေတာ့္မွာေတာ့ 

ကၽြ န္ေတာ့္ေဖာင္တိန္ျပန္ရပါ ရဲ႕၊ ခင္ဗ်ား မွာေတာ့ အက ႌ်အိတ္အၿပဲခံရတာသာ 

အဖတ္တင္တာေပါ့၊ ေစာေစာကသာ ျပန္ေပးလိုက္ ရင္ အက ႌ် လည္း မၿပဘူဲး။ 

ကၽြ န္ေတာ့္လက္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္နာသြားတယ္။ ခု ကၽြ န္ေတာ္ေျပာေန တာ 

ေတြဟာ အပိုေျပာတာလဲ မပါဘူး။ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ 

တကယ့္ျဖစ္လာႏုိင္ တ့ဲ သေဘာ ကုိ ေျပာျပေနတာပဲ" 
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"ကရစ္ပ္" မွာ ဘာမွ်မေျပာႏုိင္။ အားရပါးရ ဟားတုိက္၍သာ 

ရယ္ေမာေနရွာေတာ့၏။ ၿပီးမွ "ကရစ္ပ္" က 

"အို ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေအာင္ဆန္း၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ 

ေအာင္ဆန္း"ဟု အထပ္ထပ္ေရရြတ္ ေနေတာ ႕ ့သည္။ 

ဤသည္ကား ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ 

အားမနာတတ္ပံု၊ ျပတ္သားပံုပင္ျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ 

ပတ္သက္လာလွ်င္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ မည္သူ႔ကုိမွ အားမနာ။ မည္သူ႔ကုိမွ 

ဂ႐ု မစုိက္။ ရဲဝံ့စြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဤဇဗၺဳဴ မွာ 

မည္သူ ႏွင့္မွမတူႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ဟု ကၽြ န္ေတာ္ 

ဆုိခ်င္ပါသည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ စားလည္းႏိုင္ငံေရး၊ အိပ္လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ 

ႏုိင္ငံေရးသာ အမိ၊ ႏုိင္ငံေရးသာ အဖ ဟု ခံယူၿပီး၊ အားလုံးကုိ 

လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆရာ"ဒဂုန္တာရာ" က 

"႐ုပ္ပံုလႊာ" စာအုပ္တြင္ပါရွိေသာ "ေအာင္ဆန္း သုိ႔မဟုတ္ အ႐ုိင္း"ေဆာင္းပါးတြင္ 

"သူ႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး ဝိညာဥ္ ကား ျပင္းထန္လွ၏။  

ႏုိင္ငံေရးတစ္ခုတည္းသာ လုပ္ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ သူသည္ 

႐ိုင္း၏။ ၾကမ္း၏။ ေၾကာင္၏။ ကိစၥမရွိ။ သူသည္ ဧည့္ခန္းေဆာင္မွ ဂုဏ္သေရရိွ 

လူႀကီးလူေကာင္းမဟုတ္။ တစ္ခုတည္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ခု တည္း 

ကုိသာ လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသတၱဝါျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကင့္ ကိစၥမရွိ" ဟု 

ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ 
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ဒုိ႔ဗမာ့အစည္းအ႐ံုးဝင္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဇာတိေျမ နတ္ေမာက္ သို႔ 

မျပန္သေလာက္ျဖစ္၍ သူ အလြန္ခ်စ္ေသာ အေမ ႏွင့္ အဆက္ ျပတ္သေလာက္ 

ျဖစ္ေန ခဲ့သည္။ 

တစ္ေန႔ေတာ့... သူ႔အေမ ရန္ကုန္ဆင္းလာၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ တြင္ 

တည္းခိုေနစဥ္ သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ "ဗိုလ္လက်္ာ" ကုိ ေခၚၿပီး သူ႔အေမ ထံ 

ေရာက္လာသည္။ သူ႔အေမ ကုိ လာေတြ႕ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ သူ႔အေမ က 

သနားၾကင္နာစြာ ႏွင့္ ေမးခြန္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေမးသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ 

ေခါင္းငံု႔ၿပီး ေမးတာ ကုိ တုိတုိျပတ္ျပတ္ ပဲ ေျဖသည္။ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ေနၿပီး၊ 

သူ႔အေမ ကုိ ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ျပန္ခဲ့ သည္။ လမ္း တြင္ စကားတစ္ခြန္းမွမေျပာဘဲ သူ 

အလြန္ခ်စ္ေသာအေမအတြက္ စိတ္ မေကာင္းျဖစ္ ေနရွာ သည္။ 

သူ႔အေမ နတ္ေမာက္ျပန္ေတာ့ ဘူတာ႐ံု လိုက္ပို႔သည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ ဘာမွမေျပာဘဲ ေခါင္းငံု႔ ေနသည္။ 

မီးရထားထြက္စျပဳေသာ ပလက္ေဖာင္းေပၚထိုင္ခ်ၿပီး၊ ရထားျပတင္းေပါက္က 

ၾကည့္ေနသည့္ သူ႔အေမ ကုိ ရွိခိုးကန္ေတာ့ လုိက္သည္။ အျပန္တြင္ 

ဗိုလ္လက်္ာအား "က်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရးုလုပ္တာကုိ အေမ က ဒါေလာက္ 

မကန္႔ကြက္ပါဘူး။ က်ဳပ္ ေအးတိေအးစက္ႏုိင္တာ၊ စာမေရး ဘာမေရး န႔ဲ 

စိမ္းကားတာကုိ အေမ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနပံုရတယ္။ အေမက သနားပါ တယ္" 

ဟု ညည္းတြား ေျပာရွာသည္။ 
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သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ သူ႔အေမကုိ အျခားညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ 

ခ်စ္သည္ထက္ပို၍ ခ်စ္သလို သူ႔အေမ ကလည္း သူ႔ အငယ္ဆုံးသား အေပၚ 

အျခားသားသမီးမ်ားထက္စာလွ်င္ ပို၍ခ်စ္ခဲ့ရွာသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ အေမခ်စ္ေသာ သားတစ္ေယာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

လူသားဆန္ဆန္ အေမကုိ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုး ထားေသာ၊ ဘာန႔ဲမွ မလဲႏုိင္ေသာ 

သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕လိုက္ရပါေတာ့ သည္။ 

၁၉၄၅ ခု၊ မတ္လ၊ ၁၇ ရက္ စေနေန႔တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ 

ယခု ေတာ္လွန္ေရးပန္းၿခံဳ ျပဳလုပ္ ထားေသာ ေနရာ ၌ တပ္ထြက္ပြဲအခမ္းအနားကုိ 

က်င္းပၾကေလသည္။  

အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေမရိ ကန္တုိ႔အား ရဲရင့္စြာေခ်မႈန္းၾကမည့္ 

ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အဓိပတိ" ေဒါက္တာဘေမာ္"ႏွင့္ 

ဂ်ပန္စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားက လာေရာက္အားေပး ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ 

စစ္ထြက္ ဗမာ့ေအာင္လံေတာ္ ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္သို႔ 

ေဒါက္တာဗေမာ္ႏွင့္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ ဆကူး႐ိုင္း တုိ႔က ေပး အပ္ေလသည္။ 

ၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ရဲေဘာ္တုိ႔အား တပ္ထြက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 

ေလသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏တပ္ထြက္ မိန္႔ခြန္းသည္ နာမည္ေက်ာ္ 

သမုိင္းဝင္မိန္႔ခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ တုိတုိ ႏွင့္လုိရင္းေရာက္ေအာင္ 

စကားပရိယာယ္ႂကြယ္ဝစြာျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား လွည့္စားေျပာဆိ ု သြားပံုမွာ 

ရာဇဝင္မွာ စာတင္ေလာက္သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား နားလွည့္ပါး႐ုိက္ခဲ့ေသာ 
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မတ္လ ေတာ္လွန္ေရး သည္ ျမန္မာ့သမိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေသနတ္သံမ်ားျဖင့္ 

တုန္ခါျမည္ဟီးေနေတာ့ သည္။ 

ဖက္ဆစ္ဘီလူး တုိ႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆင္ထားေသာအကြက္ထဲသုိ႔ 

လွလွပပက်ေရာက္ခဲ့၍ မတ္လ ေတာ္လွန္ေရး တြင္ 

ျပည္သူ႔တုိ႔ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္တုိ႔ တိုက္ရမည့္ ဖက္ဆစ္ 

အရာရွိႀကီးမ်ားေရွ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသြားေသာ တပ္ထြက္ မိန္႔ခြန္းမွာ 

"ရဲေဘာ္တို႔ 

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး။ 

အခု စစ္ေျမျပင္ ကုိ ထြက္ရမယ္၊ ဆင္းရဲမယ္၊ ငတ္မယ္၊ 

အခက္အခဲ ေတြ န႔ဲ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ 

ဗမာပီပီ ဗမာ့ေသြးကုိျပပါ။ အထက္ဗိုလ္ မ်ားရဲ႕ အမိန္႔ကုိ နာခံၾကပါ။ 

အထက္ဗိုလ္ ေတြ ကလည္း သာတူညီမွ် ရဲေဘာ္ စိတ္ထားပါ။ 

ရဲေဘာ္ တုိ႔ကုိ ကတိေပးထားတ့ဲအတုိင္း က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ရဲေဘာ္ တုိ႔နဲ႔ 

အတူခ်ီတက္မယ္။ 

ဗမာ့ရန္သူ ကုိ ေခ်မႈန္းၾက။ 

အနီးကပ္ဆုံး ရန္သူ ကုိ ရွာၿပီး တိုက္ၾက။ 

ဒါပဲ" 

လူထုပရိသတ္ႀကီး၏လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံသြားသည္။ 

ထုိလက္ခုပ္သံမ်ားႏွင့္အတူ "အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ပါေစ"ဟူေသာ 

ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္ ပဲ့တင္ထပ္ျမည္ဟီးတုန္ခါေနေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ တကြ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တပ္ေဖ်ာက္၍ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပ်ာက္ သြားၾကေလသည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔သည္ 

မိမိတုိ႔အား တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမည့္ ရဲေဘာ္ မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ အားေပး 

ေငးေမာၾကည့္႐ႈ႕ရင္း က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ 

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ 

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား တစ္ျပည္လုံး ဝုိင္းဝန္း ေတာ္လွန္ၾကသည့္ 

"ေတာ္လွန္ေရးေန႔"ဟူေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီး ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ေပၚ ေပါက္ 

လာရျခင္း ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္၏တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္းသည္လည္း 

သမုိင္းဝင္ေတာ္လွန္ ေရး မိန္႔ခြန္း ျဖစ္လာရျခင္း ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့သည့္ "အနီးကပ္ဆုံးရန္သူကို ရွာၿပီးတိုက္ၾက" 

ဟူေသာစကားသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

တပ္ထြက္ရဲေဘာ္အားလုံးသိခဲ့ ေသာ္လည္း ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၊ 

စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားမသိခဲ့၊ သိမ်ားသိခဲ့လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳက္ကုိ ဇက္ ျဖတ္ပစ္မွာ 

ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဤသည္ကိုမမႈခဲ့၊ ေၾကာက္လည္း 

မေၾကာက္ ခဲ့။ သူ႔အသက္ကုိ တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးလွဴထားၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ 

အခ်ိန္ကား ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း၌ျဖစ္သည္။ 

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး "ဗိုလ္မွဴးေအာင္ 

(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ)၏ၿခံဝရိွ ကင္းဂိတ္တြင္ "ျမဝတီရဲေခါင္"ဆုိေသာ ရဲေဘာ္ 

ေလး ကင္းေစာင့္ ေနသည္။ မိုးတဖြဲဖြဲရြာေနသည့္ၾကားမွ ထီးမပါ၊ အကာမပါႏွင့္ 

ဦးေခါင္းငံု႔၍ စဥ္းစား လာသူ တစ္ေယာက္ ၿခံဂိတ္ဝ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ 
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ရဲေဘာ္ရဲေခါင္ေရွ႕မွျဖတ္၍ တက္မည္ျပဳ၍ လံွစြပ္ တပ္ထားေသာ 

႐ုိင္ဖယ္ေသနတ္ႏွင့္ သူ၏ရင္ဘတ္ကုိ ကန္႔လန္႔ျဖတ္တားထားလိုက္ရသည္။ 

ေခါင္းေမႊးစုတ္ဖြား၊ ေမး႐ိုးကားကား၊ မ်က္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္း၊ 

စြပ္က်ယ္လက္တုိ၊ တစ္ပတ္ရစ္ေယာ ပုဆုိး၊ သဲႀကဳိးနီ ေလယာဥ္ပ်ံဖိနပ္ ႏွင့္ 

ပိန္ကပ္ကပ္ မြဲေျခာက္ေျခာက္ လူတစ္ေယာက္မုိ႔ "ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလဲ၊ 

ဘယ္သြားမလုိ႔လဲ"ဟု ရဲေဘာ္ရဲေခါင္က ေမးလိုက္သည္။ 

"က်ဳပ္ ဗုိလ္ေအာင္န႔ဲေတြ႕ခ်င္လို႔ပါ" 

"႐ံုးကိစၥ လား၊ အိမ္ကိစၥလား" 

"အိမ္မွာေတြ႕ၿပီးေျပာမွျဖစ္မဲ့ ႐ုံးကိစၥပဲ" 

ဟုဆုိၿပီး ၿခံတြင္းဇြတ္ဝင္လာ၍ ရဲေဘာ္ရဲေခါင္က ထုိသူကုိ 

လက္ေမာင္းရင္းကုိ ဆြဲကုိင္ကာ ၿခံဝသုိ႔ ဆြဲထုတ္ လိုက္သည္။ ရဲေဘာ္ရေဲခါင္ က 

ထုိသူကို မာန္မဲႀကိမ္းေမာင္းရာ ထုိသူက အၿပံဳးမပ်က္ နား ေထာင္ ေနရွာ သည္။ 

"ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိလူလဲ၊ ခင္ဗ်ား ဘာေကာင္လဲ" 

"ဒီလုိ ဗိုလ္မွဴးတစ္ေယာက္အိမ္ထဲကို အရမ္းဝင္ခ်င္တုိင္း ဝင္လို႔ရလား" 

"ခင္ဗ်ားးကုိ ဘယ္သူက ဝင္ခြင့္ေပးလုိ႔လဲ" 

"က်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းပါ၊ ရဲေဘာ္တုိ႔ ကင္းဗိုလ္ကုိေခၚလိုက္ပါ။ က်ဳပ္ 

သူန႔ဲေတြ႕မယ္" 

"ေအာင္ဆန္း"ဆုိ၍ ေခါင္းနပန္းႀကီးသြားၿပီး ကင္းဗိုလ္ကုိေျပး၍ 

ေခၚရသည္။ ကင္းဗိုလ္လည္း ဒေရာ ေသာပါး ေရာက္လာၿပီး ထုိသူကုိ 

ၾကည့္လိုက္သည္။ ကင္းဗိုလ္သည္ ျပာျပာသလဲ 
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"ဟာ... ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရေတြစိုလို႔ပါလား၊ ႂကြပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အထဲကုိႂကြပါ" ဟု 

ခရီးဦးႀကဳိျပဳလိုက္သည္။ 

ရဲေဘာ္ရဲေခါင္အဖုိ႔ ျမင္ကြင္းအားလုံး ခ်ာလပတ္လည္သြားသည္။ 

နားထင္နားရင္းေတြ ပူလာၿပီး၊ ေသနတ္ ကုိင္ထားေသာ လက္မွာ 

တဆတ္ဆတ္တုန္ေန၏။ "ငါမွားေလျခင္း၊ ငါ မုိက္ေလျခင္း"ဟု ရဲေဘာ္ရဲေခါင္ 

သူ႔ကိုယ္သူ အျပစ္တင္၍မဆုံးေတာ့။ သူတုိ႔ထြက္သြားၿပီး မၾကာမီ ကင္းဗိုလ္ "ဗိုလ္ 

ေက်ာ္ဒင္"ျပန္ေရာက္ လာၿပီး၊ ရဲေဘာ္ရဲေခါင္ကုိ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေလေတာ့သည္။ 

"မင္း ငါ န႔ဲ လိုက္ခဲ့ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မင္းကုိေခၚခုိင္းလို႔" 

ရဲေဘာ္ရဲေခါင္အဖုိ႔ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံး ခ်ာခ်ာလည္သြားၿပီဟု 

ထင္လိုက္ရသည္။ နဖူးကုိလက္ဝါးႏွင့္ ႐ုိက္၍ "ငါေတာ့ သြားၿပီ"ဟု 

ေရရြတ္ညည္းတြားလိုက္သည္။ ဧည့္ခန္းအတြင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

စႏၵယားခံုကုိမွီ၍ လက္ပိုက္ၿပီး ရပ္ေနသည္။ ေခါင္းငံု႔ၿပီး တစ္စံုတစ္ခုကုိလည္း 

ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေနသည္။ အနီး တြင္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ က 

တည္ၿငိမ္ေသာ အၿပံဳးျဖင့္ ဆုိဖာေပၚထုိင္ေနသည္။ 

ဗိုလ္ေက်ာ္ဒင္၏စစ္သံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ 

ေက်ာက္႐ုပ္ပမာ ၿငိမ္ခ်က္သာေကာင္းေန ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ 

ေခါင္းေမာ့လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ရဲေခါင္ကုိၾကည့္၍ 

"ရဲေဘာ္ နာမည္" 

"ရဲေခါင္" 

"တပ္ထဲဝင္တာ မၾကာေသးဘူးထင္တယ္" 
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"ဟုတ္က့ဲ" 

"ရဲေဘာ္ရဲ႕တာဝန္ေက်ပြန္မႈကုိ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္၊ ေစာေစာကကိစၥ 

ဘာမွေခါင္းထဲမထည့္န႔ဲေတာ့ ဒီ အခ်ိန္မွာ ဒီလုိပဲလုပ္ရမွာပဲ၊ ရဲေဘာ္ မွန္တယ္၊ 

ေအး တစ္ခုေတာ့ သတိထား၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါေတာ့ မလုပ္န႔ဲ အဲဒါပဲ၊ ကဲ... ကဲ 

သြားႏုိင္ပါၿပီ" 

ရဲေဘာ္ ရဲေခါင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကားကို မယုံသလုိ သံသယျဖစ္ေနရင္း 

ဟုတ္ၿပီဆုိမွ ကေလးငယ္ တစ္ဦးလို ခုန္ေပါက္ ျမဴးထူး စြာ 

မူလတာဝန္က်ရာေနရာသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပန္သြားခဲ့သည္။ 

ရဲေဘာ္ေလး ျမဝတီရဲေခါင္၏ရင္ထဲတြင္ သူႀကံဳခဲ့ရေသာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဘယ္လုိမွ 

ေမ့လို႔ရႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အျခားဗိုလ္မ်ားႏွင့္ဆုိလွ်င္ အနည္းဆုံး  

ပါး႐ုိက္ခံရမွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ရဲေဘာ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ သေဘာထားႀကီးေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ၊ ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ 

တရားနည္းလမ္း က်က် ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းတတ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပင္ 

မဟုတ္ပါေလာ။ စိတ္သေဘာထား ျမင့္ျမတ္မွန္ ကန္သူပင္ မဟုတ္ ပါေလာ။ 

ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ သခင္တင္ဦးတုိ႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အရင္းႏွီးဆုံး 

မိတ္ေဆြရင္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေျပာမနာဆိုမနာ မိတ္ေဆြမ်ားမုိ႔ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိ ေသာ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ဦး ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ႔မိတ္ေဆြႏွစ္ဦးကုိ  
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"လူငယ္လူရြယ္အတုိင္း ႏုိင္ငံေရးကုိ အၿမဲ(Whole Time)လုပ္ႏုိင္ေအာင္ 

သံေယာဇဥ္ မရွိမွျဖစ္မယ္၊ သံေယာဇဥ္ မရိွေအာင္ ႏြားေတြလုိ ေဝွးသင္းထားရင္ 

ေကာင္းမယ္"ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။ 

ဂ်ပန္တုိ႔ ဗမာျပည္ဝင္လာေသာအခါ သူ႔ကို "ဗိုလ္ေတဇ"အျဖစ္ 

ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ သခင္တင္ဦးတုိ႔ျပန္ ေတြ႕ရ၏။ ဦးအုန္းျမင့္က "ဗိုလ္ေတဇ 

ေနေကာင္းရဲ႕လား" ဟု စကားစလိုက္ရာ 

"ဘာ ဗိုလ္ေတဇလဲ၊ ေခြးမသား စစ္ထဲဝင္ရမယ္၊ ေခြးမသားေတြ 

မင္းတို႔စစ္တိုက္ရမယ္" 

ဟုျပန္၍ ႏႈတ္ဆက္ေလသည္။ ဦးအုန္းျမင့္နယ္သုိ႔ ထြက္သြားၿပီး 

ျပန္လာေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆး႐ံု ေရာက္ ေနသည္ဟု ၾကားသိရ၍ သတင္းေမးရန္ 

သခင္တင္ဦးႏွင့္အတူ ေဆး႐ံုသို႔လာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္သည္ 

အျပင္းအထန္ဖ်ားသျဖင့္ ေဆး႐ံုတြင္ တက္ေရာက္ကုသေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ေဆး႐ံု တက္ေနစဥ္ ကာလ အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အနားတြင္ သခင္တင္ဦးက 

ေန႔ညမျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုရ သည္။ 

ဦးအုန္းျမင့္ ႏွင့္ သခင္တင္ဦး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခန္းဝင္သြားရာ 

"ဟို ေခြးမသား တင္ဦး ကုိ ငါမိန္းမ ဖို႔ လက္စြပ္ဝယ္ခုိင္းတာ မရဘူး၊ 

အုန္းျမင့္ မင္းဝယ္ေပးရမယ္" 

မိန္းမ ေတာင္းရာတြင္ လက္စြပ္လဲရန္ လက္စြပ္ကုိ 

ဝယ္ခုိင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ေဒၚခင္ၾကည္ ႏွင့္ 

လက္ထပ္ေတာ့မွာျဖစ္သည္။ 
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"ေဟ့ တင္ဦး၊ အုန္းျမင့္ ကုိ  ပိုက္ဆံေပးလိုက္ ေဟ့ေကာင္ 

လက္စြပ္ဝယ္ဖုိ႔ေနာ္၊ ေခြးမသား မင္းသုံး မပစ္ လိုက္န႔ဲဦး" 

ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က ရယ္ေမာၿပီး ေျပာေလသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘိလပ္ကျပန္လာၿပီး တစ္ညတြင္ သူ႔အိမ္၌ 

သတင္းစာဆရာမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚကာ သတင္း စာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္သည္။ 

ဦးအုန္းျမင့္ကုိ ေတြ႕ေသာအခါ 

"ေဟ့ေကာင္ မင္းက ဘာနားလည ္လို႔ သတင္းစာထဲမွာ 

ေတာေရးေတာင္ေရးန႔ဲ ထည့္ရတာလဲ" 

ဟု မ်က္ႏွာထား ႏွင့္ ေျပာၿပီး လက္ထဲရွိ လန္ဒန္တုိင္းသတင္းစာေခါက္ႏွင့္ 

႐ိုက္ေလသည္။ ေနာက္မွ- 

"ေခြးမသား.... မင္း တစ္ေန႔လာခဲ့ဦး... ဟဲ ဟဲ" 

ဟု ရယ္ေတာ့မွ အားလုံးၾကက္ေသေသေနရာမွ ဝိုင္း၍ 

ရယ္ႏုိင္ၾကေတာ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က သတင္း စာ ဆရာႀကီး မ်ားအား 

"က်ဳပ္အေၾကာင္း အုန္းျမင့္ န႔ဲ တင္ဦးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သာ ေကာင္းေကာင္းသိ 

တယ္"ဟု ေျပာလိုက္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဟိတ္ဟန္မရွိ၊ 

အေဆာင္အေယာင္မရွိ၊ ဂုဏ္ပကာသနမရွိ၊ စတိုင္ မထုတ္ဘဲ 

သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ အရင္ကအတိုင္း ေျပာဆုိ 

ဆက္ဆံခဲ့သည္မွာ အ့ံၾသစရာပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 
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ရာထူးအရွိန္အဝါေၾကာင့္ ဘဝင္ျမင့္မ သြား။ သူငယ္ခ်င္း ေတြ အေပၚ 

ဘဝမေမ့သူပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 

ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရအဖြဲ႕တက္လာေသာအခါ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သိမ္းလိုက္၍ ဦးစံတင္မွာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ဥကၠဌမွ 

နယ္ပုိင္ဝန္ေထာက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးစံတင္ သည္ ဂ်ပန္ေခတ္ 

နယ္ပိုင္ဝန္ေထာက္ ဘဝ တြင္ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္း(သံျဖဴဇရပ္)အတြက္ 

ေခၽြ းတပ္ ဆြဲသည့္ကိစၥႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ေန႔တြင္ တုိင္းခန္းလွည့္လည္လာေသာ ဒု-ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (လူ-

၂၀စာ) ဦးစံတင္အိမ္မွာ ထမင္း စားမည္ဆုိ၍ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚေအးႀကဳိင္က 

တပည့္မ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။ ေန႔ ၁၁ နာ ရီေလာက္တြင္ 

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဦးစံတင္ထံ "ဗိုလ္မင္းေခါင္"ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာသည္။ 

ဗိုလ္မင္းေခါင္သည္ ေက်ာင္းဆရာဘဝက ဦးစံတင္၏စာသင္သားတပည့္ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္မင္းေခါင္ က သူႏွင့္ ပါလာသူကုိ သူ႔ဆရာဦးစံတင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ 

ထုိသူသည္ ဦးစံတင္ ဇနီး ေဒၚေအးႀကဳိင္ကုိ ဘာမွ 

ဟန္ေဆာင္မေနေတာ့ဘဲ "အေဒၚ ကၽြ န္ေတာ္ ထမင္းဆာ လိုက္တာ ထမင္းရွိရင္ 

ေကၽြ းပါဦး" 

ဟု ေျပာသည္။ ေဒၚေအးႀကဳိင္က ဒု-ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕လာမည္ဆုိ၍ 

ခ်က္ျပဳတ္ထားသည္မ်ား အလွ်ံ ပယ္ ရိွေၾကာင္းေျပာၿပီး ခူးခပ္ေကၽြ းေတာ့ ထုိသူက- 

"ဟာ... ေခြးဘုရားပြဲန႔ဲ တုိးတာပဲ" ဟု ရြတ္ေနာက္ေနာက္ ေျပာၿပီး ၿမိန္ေရရွက္ေရ 

စားေလသည္။ ထိုသူက "အေဒၚ့မွာ ဒီလုိဧည္သည့္ေတြကို ေကၽြ းေနရသလား" 



 

404404404404    | | | | P a g e     

 

ဟု ေမးပါသည္။ ဦးစံတင္ဇနီး ေဒၚေအးႀကဳိင္က- "အေဒၚ့အိမ္ကုိ 

သူတုိ႔အိမ္လုိ သေဘာထားၾကလို႔ ဟုိတယ္ႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု 

ျပန္ေျပာေလသည္။ 

ထုိသူက 

"အစိုးရအရာရွိေတြကုိ ေကၽြ းရင္ ကုန္က်စရိတ္ေပးဖုိ႔ ရံပံုေငြရွိပါတယ္။ 

ပဲခူးခ႐ိုင္ဝန္ကုိ အခု- အေဒၚ ကုန္က်စရိတ္ ေတြေပးဖုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္ 

လွမ္းေျပာလိုက္ပါ့မယ္" 

ဟု ေျပာၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား ကားကေလးႏွင့္ထြက္သြားပါသည္။ "ထုိသူ" 

ေျပာလုိက္လုိ႔လား မသိ။ ဦးစံတင္ဇနီး ထံ ပဲခူးခ႐ိုင္ဝန္က လူလႊတ္ၿပီး ဂ်ပန္ေငြ 

၈၀၀ လာပို႔ေပးပါသည္။ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာ ေတာ့ ရွမ္းျပည္က ဆင္းလာသည့္ 

ကုန္တင္ကားႀကီး အိမ္ေရွ႕သုိ႔ ထိုးရပ္သည္။ ကုန္ေတြၾကားမွ ဗိုလ္ မင္းေခါင္၊ 

သူႏွင့္ပါလာသည့္ လူထြက္လာသည္။ အိမ္ထဲေရာက္ေတာ့ 

"ထမင္းဆာတယ္"ဆုိ၍ ခူး ခပ္ ေကၽြ းရ ပါသည္။ ထမင္းစားရင္း ထုိသူက 

"ပဲခူးခ႐ုိင္ဝန္ဆီက ေငြရရဲ႕လား" ဟု သတိတရေမးပါသည္။ 

"ရပါတယ္" 

ဟု ေဒၚေအးႀကဳိင္က ေျဖေတာ့ ထုိသူ ဝမ္းသာသြားသည္။ 

ေက်နပ္ သြားဟန္လည္း တူသည္။ ထုိအခ်ိန္က "ဗိုလ္မင္းေခါင္"သည္ 

"စစ္ဝန္ႀကီး"ျဖစ္ၿပီး၊ ဗုိလ္မင္း ေခါင္ ႏွင့္ အတူပါလာသူသည္ 

"စစ္ေသနာပတိႀကီး"ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိစစ္ေသနာပတိႀကီးကား ကၽြ န္ ေတာ္တုိ႔၏ 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး "ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း"ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 
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လုပ္သမွ် ကိုင္သမွ် တိုင္းျပည္အတြက္ ျဖစ္ရမည္။ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ 

ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ရည္ ရြယ္ကုိ ဦးထိပ္ ထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံကုိ ကယ္တင္ရင္း 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ႏုိင္ငံ၏မ်ဳိးခ်စ္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးပင္ မဟုတ္ပါ ေလာ။ နယ္ခ်ဲ႕ 

က်ဴးေက်ာ္ သူ မ်ားကုိ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲစတမ္း တြန္းလွန္တိုက္ခဲ့ေသာ 

ရဲရဲေတာက္ အေသခံ သူရဲေကာင္း ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ 

၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဒုတိယသဘာပတိအမည္ျဖင့္ 

ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကုိ ဦးစီး ကြပ္ကဲ ရသည္။ ဘုရင္ခံက သဘာပတိျဖစ္သည္ 

တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာဏာကုိ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ရရိွထားခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ မြန္းလြဲသုံးနာရီခန္႔တြင္ သူ၏အပါးေတာ္ၿမဲ "ဗုိလ္ထြန္း 

လွ" အား "အစည္းအေဝး ရွိေသးလား" ဟု ေမးလိုက္သည္။ ဗိုလ္ထြန္းလွက 

အစည္းအေဝးမရွိ ေၾကာင္း၊ ယေန႔ည အားေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိုက္ရာ "ဒါျဖင့္ 

ဟန္က်တာပဲ၊ ဒီေန႔ည ငါ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္တယ္" 

ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဆိုသည္။ ႐ုပ္ရွင္မန္ေနဂ်ာဆီ ဖုန္းဆက္မည္ဟုဆိုေသာ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လက္မခံ။ ေမတၱာလက္မွတ္ မေတာင္းရဟု တားျမစ္သည္။ 

ဗိုလ္ထြန္းလွက သူ႔အိတ္ကပ္ထဲႏႈိက္ၾကည့္ရာ က်ဳပ္ တန္သုံးရြက္ ထြက္လာသည္။ 

ဤသည္ကုိျမင္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က "ပေလဒီယံ႐ံုတြင္ ညေနေျခာက္ နာရီခြဲပြဲ 

ငါးမူးတန္း က လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ဝယ္လုိက္"ဟု ဆုိသည္။ 

႐ုပ္ရွင္႐ံုေရာက္ေသာ္ တစ္မတ္တန္းေတြ၊ ငါးမူးတန္းေတြဟူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 

ဂ႐ုမစုိက္။ ထုိင္ၾကည့္ရ ရင္ ၿပီးတာပဲ ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ခပ္တည္တည္ပင္ 
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ထိုင္ၾကည့္သည္။ တစ္မတ္တန္းေနာက္ဆုံး မွ လူ မ်ားသည္ ေန႔စဥ္လုိလုိ 

သတင္းစာ ထဲ ဓါတ္ပံုပါေန၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ မွတ္မိေနၾကဟန္တူသည္။ 

႐ုပ္ရွင္ပိတ္ကား ကို မၾကည့္ေတာ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိသာ 

ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ 

မိနစ္ အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ငါးမူးတန္းမွ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ေနသည္ ဟူေသာ သတင္းသည္ ႐ံုမန္ေနဂ်ာ႐ံုးခန္းသုိ႔ 

ေရာက္သြားေတာ့သည္။ ႐ံုမန္ေနဂ်ာက ဗိုလ္ ထြန္းလွ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ရာ 

ဗိုလ္ထြန္းလွကုိေခၚေတြ႕သည္။ အျပစ္လည္းတင္သည္။ 

ဗိုလ္ထြန္းလွ က "စီးပြားေရးသမားေတြဆီက ေမတၱာလက္မွတ္မယူရဘူး။ 

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အခြင့္အေရး ေတာင္းလာ မယ္" ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေျပာေၾကာင္း 

႐ံုမန္ေနဂ်ာကုိ ရွင္းျပသည္။ ႐ံုမန္ေနဂ်ာက  

"ခင္ဗ်ားဆရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ သြားေျပာစမ္းပါ၊ က်ဳပ္က ေဒၚမမရဲ႕သား 

ျမဟန္ပါ၊ အခြင့္အေရးမေတာင္း ပါဘူး။ အေပၚထပ္ သီးသန္႔တန္း (ဒီစီ)က 

လာၾကည့္ပါ။ ငါးမူးတန္းေရွ႕ဆုံးမွာထုိင္ေနေတာ့ မသင့္ ေတာ္ ပါဘူး။ 

လုံၿခံဳေရးအရလည္း မေကာင္းပါဘူး" 

ဟုေျပာ၍ ဗိုလ္ထြန္းလွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆီလာၿပီး ရွင္းျပရသည္။ 

ေဒၚမမမွာ (၁၉၃၆)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ သပိတ္အေရးေတာ္ပံု တုန္းက 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ကူညီခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ဦးျမဟန္၏အေမ "ေဒၚမမ"ကုိ အားနာ၍ 

အေပၚထပ္တက္ၾကည့္ရန္ သေဘာတူ လိုက္သည္။ ဒီၾကားထဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 

"အေပၚထပ္တက္မယ္ဆုိရင္လည္း ျမန္ျမန္တက္ကြာ" 

"႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြ လြတ္ကုန္ဦးမယ္" ဟု 

ဆိုလိုက္ေလသည္။ 

တစ္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခၚ၍ ဗုိလ္ထြန္းလွသည္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ံုးခန္းထဲသို႔ ေရာက္သြားသည္။ 

"ဘာမ်ားလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္" 

"ငါ အခု ဗုိက္ဆာလို႔ တစ္ခုခုစားခ်င္တယ္ကြာ" 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဘာမ်ားစားခ်င္လုိ႔လဲ" 

"ဘာလဲ မင္းက ဝယ္ေကၽြ းမလုိ႔လား" 

"ဝယ္ေကၽြ းရေအာင္ မင္းမွာ ပိုက္ဆံေကာရွိရဲ႕လား" 

လိမ္ေျပာတာမႀကဳိက္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အား ေငြခုနစ္က်ပ္သာ 

ရွိေသာအိတ္ကုိ ဟန္ပါပါပုတ္ျပၿပီး ဗိုလ္ထြန္းလွ လိမ္လုိက္ ရသည္။ 

"ကၽြ န္ေတာ့္မွာ ပုိက္ဆံပါပါတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာစားခ်င္တယ္ဆိုတာ 

ေျပာပါ" 

"မဂိုလမ္း (ေရႊဘုံသာလမ္း)က ပလာတာန႔ဲခပတ္ စားခ်င္တယ္ကြာ" 

ထုိပလာတာဆိုင္သည္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝက မၾကာခဏ 

ဝင္စားေလ့ရွိေသာ ဆိုင္ျဖစ္၍ ဆိုင္ရွင္ မ်ား ႏွင့္လည္း ဗိုလ္ထြန္းလွသိေနခဲ့သည္။ 

ဆိုင္ေရာက္ေသာ္ တစ္ေယာက္လွ်င္ ပလာတာ ႏွစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ဆိတ္သားခပတ္တစ္ပြဲစီ 
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ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ႏွစ္ပြဲမွာလုိက္သည္။ ၿပီးမွ ဆိုင္ရွင္နားကပ္ ၿပီး၊ ဒီဆိုင္မွာ 

စားေနက် ေဖာက္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိက္ဆံအလုံအေလာက္မပါ၍ က်သင့္ေငြကို 

ေနာက္ေန႔မွ လာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေမးရင္ 

ပုိက္ဆံရွင္းၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်ဳပ္ပုိက္ဆံ မပါတာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မသိေစလုိေၾကာင္း 

အက်ဳိးအေၾကာင္းရွင္းျပလိုက္၏။ ဗိုလ္ထြန္းလွက "ဟုိမွာ ထိုင္ေနတဲ့ 

သူကုိသိလား" 

ဟု ေမးရာ ဆိုင္ရွင္က "သိပါတယ္" ဟုေျဖသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

ဆာေန၍လား မသိ။ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာဘဲ အားရပါးရစားေနေလ သည္။ 

ႏွစ္ေယာက္လုံးၿပီးေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က- 

"ပိုက္ဆံရွင္းေပးလိုက္ေလကြာ၊ ငါတုိ႔သြားၾကမယ္" ဟုဆုိရာ ဆိုင္ရွင္က 

ေရာက္လာၿပီး  

"ေစာေစာက စားစရာမွာရင္း တစ္ခါတည္းရွင္းၿပီးပါၿပီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္" ဟု 

ဝင္ေျပာမွ ေက်နပ္သြားသည္။ 

"စားလုိ႔ေကာင္းရဲ႕လား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္" ဟု ဗိုလ္ထြန္းလွက ေမးရာ 

"ေအးကြ၊ မစားရတာၾကာလုိ႔လာ မသိဘူး အလြန္စားလို႔ေကာင္းတယ္" 

ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေျဖလိုက္၏။ ဆိုင္ရွင္ကုလားလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေျဖကုိ 

အေတာ္သေဘာက်သြား သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ က်မွ ဗိုလ္ထြန္းလသွည္ 

ပလာတာႏွင့္ ခပတ္ဖိုး က်သင့္ေငြကုိ သြား ရွင္းေပးလိုက္ ရေလသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အလြန္သနားစရာေကာင္းေသာ 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး ယူထားသူ တစ္ေယာက္က 
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ပလာတာႏွင့္ခပတ္ ဝယ္စားစရာ ေငြမရွိဟုဆုိထား၍ အ့ံၾသစရာ ေကာင္းသလုိ၊ 

သနားစရာ လည္း အလြန္ေကာင္းပါသည္။ 

ဤအခ်က္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏႐ိုးသားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ၊ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမရွိမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္မ စားမႈ ထင္ရွား ေစေသာ 

အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ ေတြးေနမိသည္။ 

ပိုက္ဆံ မရွိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ အၿမဲတမ္း ဘိုင္က်ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ 

ႏုိင္ငံေရးလုပ္မစားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဟန္မေဆာင္ တတ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ လူထုေခါင္းေဆာင္စစ္စစ္တစ္ဦးပင္ မဟုတ္ ပါေလာ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း "ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ကုိ တုိ႔ေသြးခဲ န႔ဲ တည္ေဆာက္အ့ံ"ဟု 

ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ပန္ေခတ္တစ္ေခတ္လုံး အစုိးရဘယ္လိုပဲရွိရွိ တိုင္းျပည္က 

တကယ္တမ္း ၾကည္ညဳိတာ ဗမာအစုိးရအဖြဲ႕ မဟုတ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဗမာအစိုးရက ဘယ္လုိ အမိန္႔ ထုတ္ထုတ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ခြန္းေျပာတာႏွင့္ မတူခဲ့ေပ။ တုိင္းျပည္က အဲသလုိျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လူထုေခါင္းေဆာင္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ 

ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ေပၚသားမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚထားရွိသည့္ ၾကည္ညဳိ 

ေလးစားမႈ အရွိန္အဟုန္ကုိ မည္သူ မွ မတားဆီးႏုိင္ခဲ့ပါ။  
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တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကိစၥတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ 

အျခားကုိယ္စားလွယ္လႊတ္သည္ကုိ လက္မခံခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္သြားမွ 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပင္လုံညီလာခံ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ လူထုက ဤမွ်ထိခ်စ္ခဲ့ၾက သည္။ 

လူထု၏ အၾကည္ညဳိကုိ ခံရျခင္းသည္ သည္လူမွာ 

အၾကည္ညဳိခံရေလာက္သည့္အေၾကာင္းေတြမရွိ လွ်င္ မည္သုိ႔မွ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

"လူထုေခါင္းေဆာင္"ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကား လြယ္လြယ္ႏွင့္ရႏုိင္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ 

မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လူထုကို မည္သည့္အခါမွ 

မလွည့္စားခဲ့ေသာေျဖာင့္မတ္တည္ ၾကည္မႈ သမာဓိ စိတ္ျဖင့္ လူထုအေပၚ 

ဘယ္ေသာအခါမွ မညစ္ပတ္ခဲ့သည့္အတြက္ "လူထုေခါင္း ေဆာင္" ျဖစ္လာရျခင္း 

ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုိလူမ်ဳိး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုေခါင္း 

ေဆာင္မ်ဳိးတစ္ခါမွ မေပၚဘူး ေသးဖူးဟု ကၽြ န္ေတာ္ ရဲရဲႀကီးဆိုခ်င္ပါသည္။ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိသည့္ ကေလးလူႀကီးပါမက်န္၊ အကုန္လုံးအုံႂကြၿပီး 

အၾကည္ညဳိခံရေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သည္ တကယ့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ 

စစ္စစ္တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ 

"သည္တစ္ခါေတာ့ ေသလွ်င္လည္းေသ၊ မေသလွ်င္ ဗမာျပည္ႀကီး 

လြတ္လပ္ဖုိ႔ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရမည္" 

ဟု ေျပာခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဗမာျပည္၏ႏွစ္ေယာက္မရွိသည့္ 

တစ္ေယာက္တည္းေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ပင္ျဖစ္သည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ 

လြန္စြာအေျမာ္အျမင္ႀကီးသူျဖစ္၍ "ျမန္မာျပည္၏မာရွယ္ တီတုိး"ဟု 

ေခၚဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ လူထုလူျဖစ္သည္။ 

ေအာင္ဆန္းနာမည္ တပ္ လွ်င္ အစည္းအေဝးေခၚလို႔ရသည္။ 

"ေအာင္ဆန္း"ဆိုလွ်င္ လွဴခ်င္ဒါန္းခ်င္ၾကသည္။ ေအာင္ ဆန္းလာလွ်င္ လူထု 

လာသည္။ ေအာင္ဆန္း သည္ လူထုလူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေခတ္ ထုိ 

အခ်ိန္ကုိ "ေအာင္ဆန္းေခတ္" ဟုပင္ ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

"ေအာင္ဆန္း"သည္ လူထုႀကီးက အဂၤလိပ္ကုိမႀကဳိက္လွ်င္ 

အဂၤလိပ္ကုိခ်ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားက လာ ကယ္တင္မည့္ လူေတြေမွ်ာ္သည့္အခါ 

"ဂ်ပန္"ကုိေခၚလာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကုိ ဖက္ဆစ္ျဖစ္လို႔ ဂ်ပန္ကုိ ေမာင္းထုတ္ 

ေပးေစခ်င္သည့္အခါ ေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေမာင္းထုတ္ေပးခဲ့သည္။ 

ေအာင္ဆန္း စိတ္ ႏွင့္ လူထု စိတ္ သည္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေနသည္။ 

တစ္သားတည္းျဖစ္ေနသည္။ တေထရာ တည္းျဖစ္ေနသည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ 

လူထုႀကီးလုပ္ခ်င္တာကုိ လုပ္ေပးေနသည္။ 

"တို႔လုပ္ခ်င္တာ ကုိ ေအာင္ဆန္းက လုပ္ေပးေနတယ္၊ ေအာင္ဆန္းဟာ 

တို႔လူပဲ" 

ဟု လူထုႀကီး က ယူဆလာသည္။ 

ေအာင္ဆန္းသည္ လူထုလူျဖစ္ေန၍ သိပ္စဥ္းစားေနစရာမလုိေပ။ 

လူထုထဲက လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ ၍ လူထုဆႏၵ ကုိ သိေနခဲ့သည္။  

ေအာင္ဆန္းဆႏၵသည္ လူထုဆႏၵ။ လူထုဆႏၵသည္ ေအာင္ဆန္းဆႏၵ။ 



 

412412412412    | | | | P a g e     

 

ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ဆန္းလုပ္သမွ်သည္ လူထုလုပ္သမွ်ပင္ျဖစ္သည္။ 

ေအာင္ဆန္းသည္ လူထုလူျဖစ္၍ လူထုေခါင္းေဆာင္ႀကီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟု  ရာဇဝင္မွာ ကမၺည္း တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဒါေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္က "လူထုႀကီးက က်ဳပ္ကုိေပးတ့ဲ 

"လူထုေခါင္းေဆာင္"ဆုိတဲ့ဂုဏ္ကုိ ဝန္ႀကီး ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ထက္ က်ဳပ္ 

မက္တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မွတ္ထားလိုက္ၾကပါ" 

ဟု ေျပာခဲ့ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ 

မွန္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူထုလူ။ 

လူထုေခါင္းေဆာင္။ 

ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏ရင္ထဲအသည္းထဲတြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မည္သုိ႔မွ မေမ့ ေပ်ာက္ ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔၏လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ ႏွလုံးသားထဲ တြင္ အၿမဲ 

သိမ္းထား မွာျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲအမွတ္ရေနမွာျဖစ္သည္။ 

ေၾသာ္ေၾသာ္ေၾသာ္ေၾသာ္ 

ရာဇဝင္သမိုင္းမွတ္တုိင္တြင္ရာဇဝင္သမိုင္းမွတ္တုိင္တြင္ရာဇဝင္သမိုင္းမွတ္တုိင္တြင္ရာဇဝင္သမိုင္းမွတ္တုိင္တြင္ 

ေမာ္ကြန္းထိုးေလာက္သည့္ေမာ္ကြန္းထိုးေလာက္သည့္ေမာ္ကြန္းထိုးေလာက္သည့္ေမာ္ကြန္းထိုးေလာက္သည့္ 

ျမင့္ျမတ္သည့္ျမင့္ျမတ္သည့္ျမင့္ျမတ္သည့္ျမင့္ျမတ္သည့္    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါတကား။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါတကား။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါတကား။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါတကား။ 

ဆရာခ်ိန္ (ပဲခူး) 
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ကုိးကားစာအုပ္စာရင္း 

၁။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတိၱ 

- စာေရးဆရာ၊ ရဲေဘာ္၊ သခင္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္မ်ား စုေပါင္းေရးသားသည္။ 

၂။    ေမ့ေပ်ာက္၍မရေသာ ေအာင္ဆန္း        - စုေပါင္းေရးသားသည္။ 

၃။    ေအာင္ဆန္း                    - ေအာင္ဆန္း 

၄။    အမွတ္တရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း        - တကၠသုိလ္ေနဝင္း 

၅။    ျမန္မာ့စိန္ေခၚသံ (Burmar's Challenge)    - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

၆။    ႐ုပ္ပံုလႊာ (ေအာင္ဆန္း သုိ႔မဟုတ္ အ႐ုိင္း)    - ဒဂုန္တာရာ 

၇။    ကၽြ န္ေတာ္ ျဗဴ႐ုိကရက္            - လူထုဦးလွ 

 

+++++ 
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ပဲျပဳတ္နဲ႔ပဲျပဳတ္နဲ႔ပဲျပဳတ္နဲ႔ပဲျပဳတ္နဲ႔    နံျပားနံျပားနံျပားနံျပား    စားခ်င္တယ္စားခ်င္တယ္စားခ်င္တယ္စားခ်င္တယ္    

 

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ေအာက္လမ္း။ 

ဝီွးခနဲ ဟီးႏုိးကားရပ္သံၾကားရသည္။ 

႐ံုး႐ံုးႏွင့္ သကၤန္း႐ံုသံမ်ား ၾကားရသည္။ 

ၿပီး ေၾကးစည္သံ တလြင္လြင္ ၾကားရသည္။ 
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((((၁၁၁၁))))    

ဒါ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတိုက္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းခံႂကြေရာက္ခ်ိန္။ 

အခ်ိန္ကုိမွတ္ရလွ်င္ နံနက္ ၅ နာရီ မိနစ္ ၃၀။ 

ေဝဠဳေက်ာင္းတိုက္ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ေရႊေတာင္တန္းလမ္း 

ေအာက္မွ တစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္း ထြက္ လမ္းမေတာ္ အေနာက္ပိုင္းတစ္ခြင္ 

ဆြမ္းခံႂကြၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ မွတ္မိသေလာက္ ေျပာရလွ်င္ 

စာေရးသူငယ္စဥ္ကပင္ ယခု အသက္အရြယ္ေတာ္ ေျခာက္ဆယ္စြန္းခဲ့ေလၿပ ီ မုိ႔ 

ႏွစ္ေပါင္း မနည္းၿပီ ဟုဆုိခ်င္သည္။ သိမီသူမ်ား မွတ္တမ္းတင္သင့္ပါသည္။ 

သံဃာမ်ား ဆြမ္းခံႂကြၿပီး မၾကာမီမွာ ပဲျပဳတ္ဟု ေအာ္သံၾကားရပါသည္။ 

ပဲျပဳတ္ေအာ္သံကား ပဲကုိ အသံရွည္ ဆြဲၿပီး ျပဳတ္ကုိမွ တိုတုိက်ယ္က်ယ္ဆုိသည္။ 

သုံးႀကိမ္ခန္႔ ဆက္တိုက္ေအာ္ပါသည္။ ဒါဆုိ ေျခာက္နာရီထုိးၿပီဟု သိရသည္။ 

အတန္ၾကာေသာ္ ပဲျပဳတ္ေအာ္သံထပ္ၾကားရျပန္သည္။ သည္ ေအာ္သံ ကား 

ေစာေစာက ေအာ္သံႏွင့္မတူ။ အသံတစ္ဆက္တည္း တုိတုိတုတ္တုတ္၊ ပထမ 

ေအာ္ သူနည္း အတုိင္း ႏွစ္ခါ သုံးခါ ေအာ္ပါသည္။ 

ဒါက ေျခာက္နာရီခြဲၿပီဆိုသည့္ အမွတ္အသား။ 

၇ နာရီထုိးခ်ိန္၌ ပဲျပဳတ္ေအာ္သံ ေနာက္ထပ္ၾကားရျပန္သည္။ ေအာ္သံမွာ 

တုိေတာင္းၿပီး ျမန္လြန္း လို႔ ဘာ ေအာ္မွန္း ေတာင္ မသိလိုက္ၾက။ ၾကားေနက်မုိ႔ 

ဒါလည္း ပဲျပဳတ္ဟု နားလည္ရေပသည္။ 

ပဲျပဳတ္ေအာ္သံကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကၽြ န္ေတာ္၌ အမွတ္ရစရာ 

တစ္ခုရွိေန၏။ ပဲျပဳတ္ေအာ္သံကုိ ၾကားရတိုင္း သူ႔ကို သတိရေစပါသည္။ 
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အထူးသျဖင့္ ယခုလုိ ဇူလုိင္လေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ ပုိ၍သတိရ မိသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ကိုယ္ႏႈိက္ကလည္း ပဲျပဳတ္ႀကဳိက္သူမုိ႔ အထူးမွတ္စရာမလုိေပ။ 

ပဲျပဳတ္ႀကဳိက္သူ ကုိ သတိရသည္မွာ သဘာဝက်သည္ မဟုတ္ပါလား။ 

ထုိသူကား...။ 

((((၂၂၂၂)))) 

ငယ္မည္ ေမာင္ထိန္လင္း။ 

ေရနံေခ်ာင္း ဦးေသာဘိတ ေက်ာင္းထြက္၊ 

ေနာင္  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေရာက္ေသာအခါ 

အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ ဆန္းပါတဲ့။ 

ငရဲေခြးႀကီးလြတ္ေနၿပီ... ေဆာင္းပါးေရးသူ အမည္ကုိ မေဖာ္ထုတ္၍၊ 

စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္အရ ေဖာ္ ထုတ္ခြင့္ ထံုးစံမရိွဟု ျငင္းဆုိ၍ 

ေက်ာင္းမွႏွင္ထုတ္ခံရသည္။ 

အေမ ေဒၚစုဆီ စာေရးပံုက 

ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အိမ္မျပန္ပါ။ 

ေငြပုိ႔ေပးပါ။ 

အေမ့သားေတြလုိ ဝန္ထမ္းမလုပ္ပါတဲ့။ 

ကုိယ့္ကို ကုိေ႒းၿမဳိင္(ဒဂုန္တာရာ)က အ႐ိုင္းတ့ဲ။ 

ကုိယ္ ဒီေလာက္ မ႐ုိင္းပါဘူး။ 

ကုိဗဟိန္းကို ကဗ်ာလို႔ ေရးမယ့္အစား Romance လို႔ေရးရင္ 

ေကာင္းမယ္။ 
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ဆုေငြ ငါးက်ပ္ ထုတ္ခံရသည္။ 

အလယ္ပစၥယံ ျမန္မာအဘိဓာန္ျပဳစုေရးဌာန။ 

ကုိေအာင္ဆန္း အလည္ေရာက္သြားၿပီး ဆရာေယာစားပြဲေပၚ 

တက္ပ်ဥ္လႊဲထိုင္သည္ ဆုိ၏။ 

"ကိုယ့္အတြက္ ဘာျပႆနာမွ်မရိွဘူး။ 

ေဘးကျမင္ရင္ မေကာင္းဘူး"ဟု ဆရာေယာေျပာရာ စားပြဲေပၚ 

တင္ပ်ဥ္လႊဲထိုင္ရာမွ ခ်က္ခ်င္းဆင္း ၿပီး ကုလားထိုင ္၌ ထိုင္သည္ဆုိ၏။ 

"ဝပ္ထရိန္း ဝပ္ထရိန္း"ဟု ပါးစပ္ကေအာ္လ်က္ ခံုတန္းရွည္မွာ 

လဲေလ်ာင္းေနသူအား 

"ေအာင္ဆန္းႀကီး၊ ဘာမ်ားျဖစ္တာလဲ"ဟု ဆရာေယာေမးရာ 

"က်ဳပ္တုိ႔ ႏြားျဖစ္ကုန္ၿပီ၊ ႏြားျဖစ္ကုန္ၿပီ"ဟု ေျပာသတဲ့။ 

ဆရာေယာက ဦးေအာင္ဆန္းကုိ ေအာင္ဆန္းႀကီးဟု ေခၚပါသတ့ဲ၊ 

ေျပာလုိသည္မွာ ဂ်ပန္ေခၚတာ မွားေၾကာင္း...။ 

"ဤသို႔လွ်င္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္ဝါဒကုိ 

လုိလားႏွစ္သက္ျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ အရင္း ရွင္ ေပါက္စ 

လူတန္းစားဥာဥ္ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ ည့ံဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ 

ဖိတ္ေခၚခဲ့မိၾကျခင္းျဖစ္ သည္။" 

"ခ်စ္ခင္ မွာလား၊ ၾကင္မွာလား ခင္ခင္ရယ္ 

ခ်စ္သဲႏြယ္ 

အဟုတ္ကိုခ်စ္ေတာ့မယ္ 
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ခင္ရယ္ ၾကင္မယ္... " 

ဝိုင္း၍ဆုိေနၾကရာမွ သည္ေနရာသုိ႔ေရာက္ေသာအခါကုိ ေအာင္ဆန္း 

သည္ ေဂါက္ေဂါက္ေဂါက္ႏွင့္ တစ္ဖက္မွ ေလွ်ာက္လာေသာ စႏၵယားအပါးတြင္ 

လက္ေထာက္ရပ္လ်က္ 

"ေဟ့ ရပ္ၾက၊ ခုလုိ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ရဲစိတ္ ရဲမာန္တက္ေစမဲ့ ရဲတင္းသံကုိသာ 

ဆုိရမယ္ဗ်၊ ဒီ ခ်စ္မယ္ ၾကင္မယ္ သီခ်င္းမ်ဳိး မဟန္ဘူး"။ 

Politics is the refuge of a scoundrel. "ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ လူေတ 

လူညစ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခုိလႈံရာ ျဖစ္တယ္" 

လူႀကီးမင္း မွားေနၿပီ။ ခု လူႀကီးလူေကာင္းေတြေနတ့ဲ ဒီေနရာကုိ 

ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ၊ ဂ်င္မခါနာ ကလပ္ မဟုတ္လား။ ေခြးေတြေနတယ္ဆုိရင္ 

ေခြးအိမ္လို႔ေခၚရမွာေပါ့။ 

တစ္ခါက ဂ်င္မခါနာကလပ္မွာ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္က 

ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိ ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က ခ်က္ခ်င္းပင္ အဂၤလိပ္လုိ 

မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေခ်ပခဲ့ေလသည္။ 

ငါ့ေခါင္းသည္ 

ေသြးခ်င္းနီေမာင္းလ်က္ 

သုိ႔ေသာ္ ဦးေခါင္းကားမၫႊတ္။ 

အႏွစ္သက္ဆုံး အဂၤလိပ္ကဗ်ာကုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ခဲ့၏။ 

ေသနတ္ေျပာင္းဝမွာ အာဏာထြက္သည္ဟူေသာ လက္နက္အားကိုး 

မိစာၦအယူအဆကုိ ဦးထိပ္ပန္ ဆင္ေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏အာဏာ႐ူးမႈေၾကာင့္ 
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လြတ္လပ္ေရးမုခ္ဦး၌ အသက္စေတးခံခဲ့ရသည္ မဟုတ္ ပါလား။ ဝမ္းနည္း 

ေၾကကြဲဖြယ္ပါေပ။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီေတြ က်ဆုံးပါေစ။ 

ဂ်ဴဗလီခန္းမ၌ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း အခမ္းအနား။ အေမသည္ 

ညီမငယ္ကုိ ခါးထစ္ခြင္လ်က္ တစ္ဖက္က ကၽြ န္ေတာ့္ ကို လက္ဆြဲကာ 

ဂ်ဴဗလီခန္းမေဆာင္သုိ႔ အဝင္တြင္ ညီမငယ္က အေမ ေၾကာက္တယ္၊ 

ေၾကာက္တယ္ဟု ေအာ္သျဖင့္ ခန္းမဝထဲေရာက္ၿပီးခါမွ ျပန္ထြက္ခဲ့ရသည္အျဖစ္။ 

မွန္ေခါင္းထဲ၌ လဲေလ်ာင္း ေနရွာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္ႏွာႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာတုိ႔မွာ 

က်ည္ဆံရာေရးေရး မွတ္မိေနသည္။ ထိုစဥ္အရြယ္က ကိုးႏွစ္သားခန္႔။ 

((((၃၃၃၃)))) 

ပဲျပဳတ္ဟု ေအာ္သံၾကားတိုင္း ကၽြ န္ေတာ္အဖို႔ အမွတ္ရစရာ တစ္ခု 

ရွိေန၏။ ပဲျပဳတ္ဟုေအာ္သံကုိ ၾကားတိုင္း သူ႔ကုိ သတိရမိေန၏။ အထူးသျဖင့္ 

ဇူလုိင္လေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ ပုိ၍သတိရမိသည္။ ကၽြ န္ ေတာ္ ကိုယ္ႏႈိက္ကလည္း 

ပဲျပဳတ္ႀကဳိက္သူမုိ႔ အထူးမွတ္ေနစရာမလုိေပ။ ပဲျပဳတ္ႀကဳိက္သူကုိ သတိရ 

ရသည္မွာ သဘာဝက်သည္ဟု ေခၚႏုိင္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ 

ထုိပဲျပဳတ္ႀကဳိက္သူကား။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏မေမ့ႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ပါတည္း။ 

ထုိပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ က သူ႔ဇနီးဆီ စာစီ သတ့ဲ 

"ၾကည္ေရ... 

ပဲျပဳတ္န႔ဲ နံျပားရရင္ စားခ်င္တယ္" 

ေမာင္ၾကည္မြန္ 
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ပဲခူးကေပဲခူးကေပဲခူးကေပဲခူးကေ၀၀၀၀ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    သခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္း    

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ သူ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား 

ေတာ္လွန္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူဟု ျမန္မာတုိင္း သိၾကေသာ္လည္း အယ္ဒီတာ၊ 

စာေရးဆရာ တစ္ဦးအျဖစ္ လူသိနည္းလွပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသားဘ၀မွစ၍ ကြယ္လြန္ခါနီး 

အခ်ိန္ထိတုိင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာမ်ားအနက္ အမ်ားျပည္သူအား 

ေဟာေျပာခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္ မိန္႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ 
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ျမန္မာတပ္မေတာ္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပ ေရးသား 

မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ စာစုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပ၀ါသနာ 

ထက္သန္မႈျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ စစ္ေရးႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ စာမ်ားအေၾကာင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာင္ဆန္း၏ေအာင္ဆန္း၏ေအာင္ဆန္း၏ေအာင္ဆန္း၏    အယ္ဒီတာဘအယ္ဒီတာဘအယ္ဒီတာဘအယ္ဒီတာဘ၀၀၀၀ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဘ၀တြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ၃ၾကိမ္ ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ေအာင္ဆန္း သည္ နတ္ေမာက္ဇာတိျဖစ္ေသာ္လည္း 

အထက္တန္းပညာကို ေရနံေခ်ာင္းအမ်ိဳးသား ေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ 

သင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားဘ၀ကပင္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းကေလးသည္ စာဖတ္၀ါသနာ 

ပါၿပီး ေက်ာင္းစာအျပင္ စာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖတ္႐ႈသူျဖစ္၏။ စာအုပ္ႏွင့္ 

မ်က္ႏွာမခြာစတမ္း စာဖတ္ခဲ့သူဟုလည္း ေျပာဆုိ ၾကသည္။ 

ေရနံေခ်ာင္း အမ်ိဳးသား အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ 

ေက်ာင္းစာေစာင္ ထုတ္ေ၀ရာတြင္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမွာ 

ေမာင္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဆယ္တန္းကို ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ 

ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ထုိစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ မဂၢဇင္း စာေစာင ္မ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ 

အုိးေ၀မဂၢဇင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းမွ 
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အဂၤလိပ္ တုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔ဘက္ယိမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးစီးထုတ္ေ၀သည့္ 

''ေကာလိပ္ မဂၢဇင္း''ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ အားျဖင့္ အဂၤလိပ္ဆန္႔က်င္စိတ္ 

ျပင္းထန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ''အုိးေ၀'' မဂၢဇင္းကုိ စုစည္း ထုတ္ေ၀ၾကျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၉၃၅-၃၆ ခုႏွစ္တြင္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ ကိုေအာင္းဆန္း 

တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀ တြင္ ကုိေအာင္ဆန္း၏ 

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အယ္ဒီတာလုပ္ ျခင္း ေပတည္း။ 

တစ္ဖန္ နယူးဘားမား သတင္းစာတုိက္တြင္ ဦးအုန္းေဖ၏ ေခတၱတြဲဖက္ 

အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ သတင္းေထာက္ ဦးအုန္းေဖက 

အုိးေ၀ဂ်ာနယ္ (ဇူလုိင္ ၁၉၉၇) ထုန္၌ ''ျမင္ ေထာင့္ စံုျမင္ပံုလွ၏'' ေဆာင္းပါး တြင္ 

သူ၏ တြဲဖက္အယ္ဒီတာ ေအာင္ဆန္း၏ ေရးႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့ေလ ၏။ 

''ထုိအခါ ေအာင္ဆန္းေရးခဲ့ေသာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာ 

စာေကာင္းေပမြန္ မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမီခဲ့႐ံုသာမက အေၾကာင္းအက်ိဳးသ႐ုပ္ျပ 

ညီၫြတ္ၾကသျဖင့္ အစိုးရပိုင္းက ေရာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ကပါ ေလးစားစြာ 

ဖတ္႐ႈခဲ့ရေလ၏'' ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

အယ္ဒီတာက်င့္အယ္ဒီတာက်င့္အယ္ဒီတာက်င့္အယ္ဒီတာက်င့္၀၀၀၀တ္ေစာင့္စည္းသူတ္ေစာင့္စည္းသူတ္ေစာင့္စည္းသူတ္ေစာင့္စည္းသူ 

ေစာင့္စည္းအပ္သည့္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 

တုိင္းတြင္ ရွိၾကပါ သည္။ စာနယ္ဇင္း ေလာက တြင္ အယ္ဒီတာက်င့္၀တ္၊ 

စာေရးသူ၏ က်င့္၀တ္၊ ထုတ္ေ၀ူ၏က်င့္၀တ္ စသည္ျဖင့္ ရိွၿမဲဓမၼတာ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ကုိေအာင္ဆန္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ယူထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ 

အိုးေ၀မဂၢဇင္း (၁၉၃၅-၃၆) ''ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ ေနၿပီ'' (Hell Hound at Large) 

ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးပါလာပါသည္။ 

ထုိေဆာင္းပါး သည္ ယင္းကာလ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 

ဒီေဂ်စေလာ့ကုိ ထုိးႏွက္ တုိက္ခိုက္ ထားသည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္၏။ 

ဒီေဂ်စေလာ့သည္ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေနသူ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ မ်က္မုန္းက်ိဳးမႈခံေနရသူ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဒီေဂ်စေလာ့တုိ႔ 

ယန္းပံုနီးက် ေဒါသထြက္လ်က္ အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္း အား ေဆာင္းပါးရွင္ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုန္ ရန္ ေတာင္းဆုိၾကပါသည္။ 

ကုိေအာင္ဆန္း က ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အယ္ဒီတာက်င့္၀တ္အရ 

ေဆာင္းပါးရွင္ မည္သူူ ျဖစ္ေၾကာင္း မေျပာႏိုင္ပါ ဟု ျငင္းဆန္သျဖင့္ 

ေက်ာင္းထုတ္အျပစ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ 

စာေရးဆရာဘစာေရးဆရာဘစာေရးဆရာဘစာေရးဆရာဘ၀၀၀၀ကုိကုိကုိကုိ    တမ္းတသူတမ္းတသူတမ္းတသူတမ္းတသူ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရရွိေစရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း သူ႔ဘ၀ ကုိ စာေရးဆရာအျဖစ္ျဖင့္ 

ရပ္တည္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သူႏွင့္ ထိေတြ႕ ခဲ့ရသူမ်ားက ျပန္လည္ ေျပာၾက၊ 

ေရးသားၾကပါသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူ 

သခင္ဗေအးက ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကား စာအလြန္ဖတ္သူျဖစ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ 

ေနာက္ေဖးသြားရင္း စာဖတ္ေနရာ နာရီ၀က္ေက်ာၾကာသျဖင့္ ေခၚယူဂ၏'' ဟု 

ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ စိတ္ခ်ရရင္ 

သူ စာေရးဆရာ လုပ္မယ္လုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႔န႔ဲ ဆရာႀကီးရာဇတ္ကုိ ေျပာပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ အဂၤလိပ္ဘာသာန႔ဲ ေရးထား တ့ဲ အတၳဳပၸတိၱကုိ ျပလုိ႔ 

ဖတ္ၾကည့္ရပါေသတယ္။ ေရးစပဲရွိပါေသး တယ္'' ဟု မွတ္တမ္း တင္ ခဲ့သူ ကား 

လူထုဦးလွ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အပါးေတာ္ၿမဲ အရာရွိ ဗိုလ္ထြန္းလွ 

(တကၠသိုလ္ေန၀င္း) ကလည္း ''လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးရင္ ငါေတာ့ 

ႏိုင္ငံေရးကထြက္ၿပီး စာေတြေရးမယ္။ ႏုိင္ငံေတြ၊ ရာဇ၀င္ ေတြအျပင္ 

အိမ္ေထာင္ေရးန႔ဲ သားသမီး ေစာင့္ေရွာက္ ျပဳျပင္ေရးေတြန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ 

ငါ့အယူအဆ သေဘာထားေတြကုိ စာအုပ္ ေရးမွာပဲ'' ဟု ၁၉၄၅ ဧၿပီလအတြင္း၌ 

ျပင္ဦးလြင္ ေမၿမိဳ႕ တြင္ရွိစဥ္ ေျပာခဲ့သည္ဟု ျပန္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။ 

''လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲခ်ိန္အထိေတာ့ က်ဳပ္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရဦးမွာပဲ။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္ မပါခ်င္ဘူး။ ေဘးဖယ္ေနမယ္။ သူမ်ားေတြ 

လုပ္တာ ထိုင္ၾကည့္ၿပီး စာအုပ္ေရးမယ္'' ဟု ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က 

ဗဟန္းရွိ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္း လမ္းဖဆပလဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ 

ဆရာမ်ား အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံမခံရမီ ၅ ရက္အလုိ (၁၄၊ ၇၊ ၁၉၄၇) 

ရက္ေန႔တြင္ တုိင္ျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ ၀ရန္သတာ၌ ဆရာႀကီး 

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း စကားေျပာ ေနၾကပါသည္။ ဆရာေဇာဂ်ီ၊ 

ဆရာေမာင္ထင္၊ ဆရာဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ ဆရာမင္းသု၀ဏ္တို႔ ကိစၥတစ္ခုရွိသျဖင့္ 

အတြင္း႐ံုး သုိ႔ ထုိေန႔နံနက္က သြားေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ဆရာဆို႔လူစုက 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကုိ သြား ေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။ 

ဤတြင္ ဆရာႀကီး ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳက ''တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးၿပီးလွ်င္ 

ႏိုင္ငံေရးက ထြက္ၿပီး ပညာေရး ႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြ ေလ့လာမည္'' ဟု 

ေျပာသည္။ 

''ထုိစဥ္က ဘန္ေကာက္လုံခ်ည္ နံ႔သာေရာင္ႏွင့္ ပုိးအကၤ်ီ 

ရင္ေစ့၀တ္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက သူ၏ ႏႈတ္ခမ္းကေလးကို 

ေထာ္ၿပီး.....'' 

''ကၽြ န္ေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးက ထြက္မွာပါပဲဆရာ။ ထြက္ၿပီးေတာ့ 

စာေရးမယ္ႀကံတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ ေက်ာင္း ေနတုန္းက ပါဠိေရာ၊ ျမန္မာစာပါ 

ယူခဲ့တယ္။ ျမန္မာစာမွာ ကၽြ န္ေတာ္ အမွတ္ ေကာင္းေကာင္း ရတယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ႀကိဳးစားရင္ ဒစ္တင္းရွင္းေတာင္ ရမွာပဲ'' ''ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ 

ဘာသာျပန္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုတယ္။ ဘိုင္အုိဂရပ္ဖီ(အတၳဳပၸတိၱ) ေတြ 

လည္းလုိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မေရးျဖစ္သလဲ မသိဘူး။'' 

''ဗမာအက၊ ဗမာဂီတေတြ တစ္ဦးန႔ဲတစ္ဦး ဘယ္လုိဆက္စပ္မႈရွိ၊ 

ဒါေတြကုိ စံုစမ္းရမယ္။ အာရွတုိက္သားေတြ တစ္ဦးန႔ဲတစ္ဦး 
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ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈရွိတယ္ဆိုတာ ေလ့လာရမယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ လည္း အႏုပညာ 

သမားပါပဲဗ်ာ'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဆရာႀကီး ေမာင္ထင္ေရးသားသည့္ ''ဗမာ့ 

ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္'' စာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

သူ၏ စာေပခရီးအစ စာေရးဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပထမဆုံး စာေပခရီးကား ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ တြင္ 

ဂႏၱေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ပါရွိသည့္ ဘာသာျပန္စာေပ ၿပိဳင္ပြဲအမွတ္ ၄၁ တြင္ 

ပါ၀င္ဆင္ႏြဲ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဂႏၱေလာကမဂၢဇင္း (World of Books) ကုိ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္းက ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ ကစ၍ 

လစဥ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ ဂႏၱေလာကမဂၢဇင္းတြင္ 

ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ ဟ႐ို ေဂ်လတ္စတီး (Harold j. Laski ) ေရးသား သည့္ 

''Authority in Modern State ''  (ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္) စာအုပ္မွ 

စာတစ္ပိုဒ္ ကုိ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိရသည့္ ၿပိဳင္ပြဲ အမွတ္ ၄ ပါရွိခ့ဲပါသည္။ 

ထုိဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကၽြ တ္ကၽြ တ္လြတ္လြတ္ ဆုရသူမရိွသျဖင့္ 

ပဲခူးကေ၀ႏွင့္ ေမာင္သိန္း တို႔ကုိ ဘာသာျပန္ဆု ပူးတြဲေပးခဲ့ရပါသည္။ 

ဘာသာျပန္သူႏွစ္ဦး၏ လက္ရာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဂႏၱေလာက အကဲျဖတ္စာ က 

ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ ''ပဲခူးကေ၀မွာ တုိတက္ရန္ အလားအလာရွိ၏။ 

သုိ႔ေသာ္ ဘာသာျပန္ပံု တ္ုိက္႐ိုက္က်လြန္း၊ စင္းလြန္းသည္။ ဘာသာျပန္ ဆရာ 

ေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ျမန္မာစာ ပိုမုိေလ့လာ ဖတ္႐ႈ ရမည္။ ေမာင္သိန္း၏ 

အေရးအသားကား ရွင္းလင္းလြယ္ ကူ၍ အနက္ေပၚလြင္ပါ၏။ ဘာသာျပန္ပံု 
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အေကာင္းဆုံး ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဘာသာျပန္ရာတြင္ အမွားအယြင္းေတြ 

ပါေနသည္။ ပဲခူးကေ၀ က့ဲသို႔ပင္ ခက္ခဲေသာ ဘာသာျပန္အတတ္တြင္ အေလ့ 

အက်င့္ လုိေနေပေသးသည္။ ယခု ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အေကာင္းဆုံးစာမူ 

သက္သက္ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ အဆင့္အတန္း လုိေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏုိပ္တုိ႔သည္ 

ဆုေငြ ၁၀ က်ပ္ကုိ ေျမာင္းျမ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေမာင္သိန္းႏွင့္ 

ပဲခူးကေ၀ (ေအာင္ဆန္း ယူနီဘာစီတီေကာလိပ္) တုိ႔ႏွစ္ဦး အား 

ခြဲေ၀ခ်ီးျမႇင့္လုိက္သည္။'' 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ဘ၀က ပဲခူးေဆာင္တြင္ 

ေနထုိင္ခဲ့သည္ကုိ အစြဲျပဳ၍ သူ႔ကေလာင္ အား ''ပဲခူးကေ၀'' ဟုယူလုိက္ဟန္ 

တူပါသည္။ ထုိဘာသာျပန္စာမူကုိ ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပထမဆုံးပံုႏိပ္ေဖာ္ျပခံရသည့္ စာမွာ ''bURMA 

AND Buddhism'' (ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ) ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ 

ထုိေဆာင္းပါးကုိ ၁၉၃၅  ဧၿပီထုတ္ ဂႏၳေလာက တြင္  ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ဒုတိယ ေျမာက္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခံရေသာ ေဆာင္းပါမွာ ၁၉၃၅ ေမႏွင့္ ၁၉၃၅ 

ဇူလုိင္ လထုတ္ ဂႏၳေလာက မဂၢဇင္း တြင္ ေဖာျပခဲ့ေသာ ''Freedom of Dress in 

Schools'' (စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္ဆင္ခြင့္) ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၉၃၅ ေမလထုတ္ သူရိယမဂၢဇင္းတြင္ လယ္ေ၀းကုိဘရီေရးသည့္ 

''စစ္ကဲဦးပုေလး'' အေၾကာင္း၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဘုိး 

ဦးမင္းေရာင္အေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဦးမင္း 
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ေရာင္အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္တခ်ိဳ႕ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ိဳပ္ေအာင္ဆန္းက 

ေဆာင္းပါး၂ပုဒ္ ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ကုိ 

''မင္းႀကီးဦးမင္းေရာင္'' ဟု ေပးထားလ်က္ အညာသား ကေလး 

ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါးမ်ားကုိ သူရိယမဂၢဇင္း 

ဇြန္လ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လထုတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၃၇ ခုႏွစ္ သက္တင္ဘာလထုတ္ ''မ်ိဳးၫႊန္႔မဂၢဇင္း'' တြင္ 

''ေလာက၀ိတာ'' ေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားခဲ့ ပါသည္။ ၂၇၊ ၁၁၊ ၁၉၃၇ ရက္ေန႔ထုန္ 

မႏၱေလးသူရိယ (အမ်ိဳးသားေန႔အထူးထုတ္) စာေစာင္၌ ''ေက်ာင္းသား၀တၱရား'' 

ေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

သခင္ဘသခင္ဘသခင္ဘသခင္ဘ၀၀၀၀လက္ရာမ်ားလက္ရာမ်ားလက္ရာမ်ားလက္ရာမ်ား 

၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အဂၤလိပ္စာေပ၊ 

အေနာက္တိုင္းရာဇ၀င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာတြဲျဖင့္ ဘီေအ(၀ိဇၨာ)ကို 

ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒဘာသာျဖင့္ ဘီအယ္ (လ္) တန္း ဆက္တက္ ခဲ့ 

ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတက္မမွန္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနခ့ဲသျဖင့္ 

စာေမးပြဲ က်႐ံႈးခံ့ပါသည္။ ကုိေအာင္ဆန္း၏ ေက်ာင္းရာဇ၀င္တြင္ ပထမဆုံး 

စာေမးပြဲက်႐ံႈရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘီအယ္(လ္) ဆက္တက္ ေသာ္လည္း 

မၿပီးဆုံးမီမွပင္ တကၠသိုလ္မွ ထြက္လုိက္ပါ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ''တုိ႔ဗမာ 

အစည္းအ႐ံုး'' သုိ႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ ''သခင္ေအာင္ဆန္း''ဘ၀ကို ခံယူ 

လုိက္ပါသည္။ 
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 သခင္ဘ၀ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပထမဆုံးေရးသားသည့္ 

ေဆာင္းပါမွာ ''ႏိုင္ငံေရး အမ်ိဳးမ်ိဳး'' ဟူ၏။ ၄င္း ေဆာင္းပါး ကုိ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ''ကမၻာစစ္ႏွင့္ ဗမာ'' 

အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးကို နဂါးနီစာေစာင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ဂ်ပန္ေခတ္၌ပင္ မည္မွ်အလုပ္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

စာမ်ားကို ေရးႏိုင္သမွ် ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၁၊ ၈၊ ၁၉၄၃ ရက္ေန႔ 

ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ အထူးထုတ္တြင္ ''ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံု'' 

ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမည္ ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ ပါသည္။ 

ဤကား အမ်ားျပည္သူ ဖတ္႐ႈေသာ သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးကုိ 

''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း'' အမည္သုံး၍ ပထမဆုံး ေရးခဲ့သည့္ စာျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ စစ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ရင္း ကိုယ္တုိင္ ေရး အတၳဳပၸတိၱ (Autobiography)ကို 

ေရးသားခဲ့ပါသည္။ သူ႔ဘ၀ျဖစ္စဥ္ စဆုံးေတာ့ မေရးသား ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဇာတိ ႏွင့္ 

ေက်ာင္းသား ဘ၀ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခန္း ၂ ခန္းသာၿပီးစီး ခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းစာမူကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ 

ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက တည္းျဖတ္ၿပီး ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱ'' 

အမည္ျဖင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ရဲေဘာ္စာအုပ္တုိက္ က ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ ခဲ့ ပါသည္။ 

အမွာစာေရးတ့ဲအမွာစာေရးတ့ဲအမွာစာေရးတ့ဲအမွာစာေရးတ့ဲ    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ေသာအခါ အမွာစာကုိ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပတတ္ၾကပါသည္။ စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
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အာမခံသည့္အေနျဖင့္ မည္သူေရးသည့္ မည္သည့္စာ ျဖစ္ၿပီး အဘယ္ပံု အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္းစသျဖင့္ အမွာစာက ေဖာ္ျပတတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အမွာစာ ေရးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခံရသူမွာ ထုိပညာရပ္တြင္ တတ္ပြန္ကၽြ န္က်င္သူ၊ 

စာေပ နယ္ပယ္တြင္ ၾသဇာတိကၠမ ရွိသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တုိေတာင္းလွေသာ စာေရးသက္အတြင္း 

ဥေယ်ာဇဥ္ မိတ္ဆက္စာ၊ သ၀ဏ္လႊာ ၅ပုဒ္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထုိစာအားလုံး 

အမွာစာသေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ  

လက္၀ဲသုႏၵရ ေရးသားသည့္ ''ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္သမိုင္းႏွင့္ 

ဗ်ဴဟစကိၠပ်ိဳ႕''ကုိ ဦးဘေသာင္း က တည္းျဖစ္ၿပီး ''ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္သမိုင္း'' 

အမည္ျဖင့္ ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ထုိစာအုပ္အတြက္ 

''ဥေယ်ာဇဥ္'' ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထုိဥေယ်ာဇဥ္က ေရွး 

ျမန္မာ တုိ႔၏ စစ္ပညာေလးနက္မႈကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေကာင္းစြာ 

နားလည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ သည္။ 

ဂ်ပန္ေခတ္ ၌ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ''ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူး'' 

အေၾကာင္း စာအုပ္ ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္စိုးေရးသား 

ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ထုိစာအုပ္၌လည္း ဥေယ်ာ ဇဥ္ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပင္ 

ေရးသားေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး၊ တုိင္း၆ က ထုတ္ေ၀သည့္ 

အမွတ္တရ စာေစာင္ ၌လည္း ဥေယ်ာဇဥ္ ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
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ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ၎ဥေယ်ာဇဥ္ကုိ ၁၉၆၂ မတ္လ ထိတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းက 

ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ၁၉၄၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စာေရးဆရာဇ၀နက 

''ဇ၀နဂ်ာနယ္'' ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ာနယ္ မိတ္ဆက္စာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ေရးေပးခဲ့ပါသည္။ ဟာသ အေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရးသား 

ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

၁၉၄၆ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ပါ သ၀ဏ္လႊာမွာလည္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသက္ရွင္စဥ္ သူ႔လက္ရာတခ်ိဳ႕ကုိ စုစည္း၍ 

စာအုပ္အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ ျခင္းအား ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရသြားသည္မွာ ''Burma's Challenge'' 

(ျမန္မာ့စိန္ေခၚသံ) စာအုပ္ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုစာအုပ္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးသားခဲ့သည့္အတုိင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး သူကုိယ္တိုင္ေရးသည့္ 

ဘ၀အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္ ''Life Sketch of the Author'' ကုိပါ ပူးတြဲ 

ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

သူ႔စာမ်ားကသူ႔စာမ်ားကသူ႔စာမ်ားကသူ႔စာမ်ားက    ေဖာ္ျပသည့္ေဖာ္ျပသည့္ေဖာ္ျပသည့္ေဖာ္ျပသည့္    သူ႔စိတ္ဓာတ္၊သူ႔စိတ္ဓာတ္၊သူ႔စိတ္ဓာတ္၊သူ႔စိတ္ဓာတ္၊     

ဥာဥာဥာဥာဏ္ပညာဏ္ပညာဏ္ပညာဏ္ပညာ    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အရည္အခ်င္းအရည္အခ်င္းအရည္အခ်င္းအရည္အခ်င္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စာမ်ားကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ 

စလုံးျဖင့္ ေရးသားခဲ့ပါ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔မ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေရး ဆိုင္ရာ 
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စာမ်ားကို ဖယ္လုိက္လွ်င္ သူ႔အား ပံုေဖၚယူရန္ စာအနည္းငယ္သာ 

က်န္ပါေတာ့သည္။ 

သုိ႔ နည္းပါးေစကာမူ သ႔ူစာမ်ားက သူ၏ ျဖဴစင္႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ 

ႀကံ႕ခိုင္ဇြဲသန္မႈ၊ စာေပ ႏွံ႔စပ္ ကၽြ မ္းက်င္မႈ႕ မ်ားကုိ ေဖၚျပႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါသည္။ 

ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာထား ေၾကာင္း သူ႔ စာမ်ားက 

ပံုေဖာ္ေပးၾကပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘုရားရွိခိုးခ်င္မွ ရွိခိုးလိမ့္မည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ 

နက္႐ႈိင္းစြာသိနားလည္ ၿပီး အေရးအရာ အားလုံးကုိ ဗုဒၶဒႆနႏွင့္ 

တြဲဖက္သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သူ႔စာမ်ားက ေျပာၾက ပါသည္။ 

''Burma and Buddhism'' (ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ) ေဆာင္းပါးတြင္၊ 

''ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရမွာ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးနည္း ျဖစ္သည္။ 

ထုိနည္းမွာ ေကသမုတိၱသုန္ေခၚ ကာလမသုတၱန္လာ ေဂါတနျမတ္စြာဘုရား၏ 

ေဟာၾကားခ်က္ျဖစ္သည္.....'' ဟုေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

ထုိေရးသားခ်က္က ကာလာမသုတၱန္ကုိ လက္ခံသူျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပ၏။ ကာလာမ သုတၱန္ကုိ လက္ခံသူတုိင္း မိမိကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ 

ေတြးေတာ ယုံၾကည္လိုၿပီး တစ္ပါးသူကုိ လည္း လြတ္လပ္စြာ 

ေတြးေခၚယုံၾကည္ေစလုိသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပသည္။ ''Freedom of Dress in 

Schools'' (စာသင္ေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ခြင့္) 

ေဆာင္းပါးကား ေနာင္တြင္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ 
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ဦးသန္႔ေရးသည့္ ''From My School Window''( စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ့္အျမင္) ေဆာင္းပါးအား ျပန္လည္ ေခ်ပသည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ 

လယ္ေ၀းကိုဘရီေရးသည့္ ''စစ္ကဲဦးပုကေလး'' ေဆာင္ပါးပါ၊ 

ဦးမင္းေရာင္အေၾကာင္း မွား ယြင္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္;၍ ''ကဆုန္လထုတ္ 

သူရိယမဂၢဇင္းတြင္၊ လယ္ေ၀းကုိဘရီေရးေသာ ''ဦးပု(စစ္ကဲဦးပုကေလး) 

အတၱဳပၸတိၱ'' တြင္ မင္းႀကီးဦးမင္းေရာင္ကုိ ဦးပုဖမ္းမိသျဖင့္ လယ္ေ၀းအနီးတြင္ 

ကားစင္အတင္ခံရ ေၾကာင္း ဖတ္႐ႈ႕ ရပါသည္။ ထုိေရးသားခ်က္မွာ 

အမွန္မက်ေရာက္ပါ။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ၎ဦးမင္း ေရာင္ဆုိသူ၏ ေျမး တစ္၀မ္းကြဲ 

ေတာ္စပ္ပါသည္.... '' ဟု ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပန္လည္ေရးသားခ်က္ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း 

လယ္ေ၀းကိုဘရီ က ၁၉၃၅ ဇူလုိင္လ ထုတ္၊ သူရိယသတင္းစာတြင္ ျပန္လည္ 

ေရးသားခဲ့ပါသည္။  

''ေလာက၀ိဟာ'' ေဆာင္းပါးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''သတၱေလာက၊ 

သခၤရေလာက ႏွင့္ ၾသကာသ ေလာက'' အေၾကာင္း ကုိ ဦးစြာရွင္းျပ၏။ ထုိ႔ေနာက္ 

လူသားစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ လူ ႐ုိင္းဘ၀မွ တျဖည္းျဖည္း ယဥ္ေက်းလာၾကပံု၊ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္တတ္လာပံု၊ အစိုးရေပၚေပါက္လာ ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၊ 

မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး၊ သဂၤဟတရားေလးပါး စသည္တို႔ကုိ ေရးျပၿပီး ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ 

၀န္းက်င္ တြင္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သိပၸံေခတ္အေၾကာင္း 

အရင္းရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည့္ ကမၻာစစ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ 



 

434434434434    | | | | P a g e     

 

ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာ တုိ႔၏ အဆုံးအမမ်ားအေၾကာင္း 

စသည္တုိ႔ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

''ဤအခ်က္ကား ကမၻာ့ရာဇ၀င္ကုိ တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ေျပာင္းလဲေစသည့္ 

ရီေနဆန္ႏွင့္ ရီေဖၚ ေမးရွင္းေခၚ ေခတ္သစ္၀ါဒေလာက ဓါတ္ပညာ ျပန္႔ပြားရာ 

အေၾကာင္းအရင္းတည္း။ ကၽြ န္ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေဂါတမဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေသာ 

ကာလာမသုတၱန္ သေဘာပင္တည္း.. '' ''ႏုိင္ငံေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး'' ေဆာင္ပါး၌ ...... 

''ႏိုင္ငံေရးသည္ လူမႈသူမႈကိစၥအားလုံးပင္ျဖစ္၏။ လူဟူ၍ ကမၻာတြင္ 

ျဖစ္လာသည့္အခါမွ စ၍ လူ၏ အတန္းအစားအေလ်ာက္ လူလုိေန၊ လူလုိ၀တ္၊ 

လူလုိစား၊ လူလုိေသာက္၊ လူလုိလုပ္လာ ၏။ လူလုိေနခ်င္လာ၏။ လူလုိလုပ္ရန္ 

ႀကိဳးစားလာ၏။ အထေျမာက္လာ၏။ ပုိမိုက်ယ္ေျပာလာ၏။ လူႏွင့္ တိရစာၦန္ 

ကြဲျပားမႈမွာ လူကထြင္တတ္သည့္ အစြမ္း၊ ျမင္တတ္သည့္ အရည္ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ 

ထုိအရည္အစြမ္းမွာ အသိဥာဏ္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိလူ၏ အသိဥာဏ္ျဖင့္ လူ၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ ပုိမိုမ်ားျပား ႐ႈပ္ေထြးလာေသာအခါ 

ႏိုင္ငံေရးတည္းဟူေသာ လူ႔ ပင္မတရား ေပၚေပါက္ လာ၏... ''ဟု 

ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

''ကမာၻစစ္ႏွင့္ဗမာ'' ေဆာင္းပါးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 

ဓနရွင္နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ေၾကာင့္ ကမာၻစစ္ျဖစ္ရပံုကုိ ဦးစြာ ေရးျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 

စစ္ကုိအလုိမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ကမၻာ့အေရးတုိ႔ ဆက္စပ္ ေနပံုကို 

ေဖၚျပထားပါသည္။ 

''ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပံု'' တြင္ 
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''ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ၾကမၼာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဘယ္အခါကမွ် 

စိတ္သက္သာရာ မရခ့ဲမိေပ။ အိပ္မက္မ်ား အတြင္းမွာပင္ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ 

မလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေယာင္ရ၏။ ငုိခဲ့၏....'' ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

ကုိယ္တိုင္ေရး အတၱဳပၸတိၱကို ဇာတိႏွင့္ ေက်ာင္းသားဘ၀ဟူသည့္ အခန္း 

၂ ခန္းသာ ေရးသားၿပီးစီး ခဲ့ပါသည္။ မူရင္းအဂၤလိပ္လုိ ေရးသားထားသည္ကုိ 

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ဘုိက ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိ ခဲ့ ပါသည္။ 

သူ႔ကေလာင္အမည္မ်ားသူ႔ကေလာင္အမည္မ်ားသူ႔ကေလာင္အမည္မ်ားသူ႔ကေလာင္အမည္မ်ား 

စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာအမည္မွာ ''ထိန္လင္း''ျဖစ္ပါသည္။ 

အစ္ကုိျဖစ္သူ ဦးေအာင္သန္းႏွင့္ ကာရန္ယူလ်က္ ''ေအာင္ဆန္း''ဟု ေခၚခဲ့ရာမွ 

အမည္ရင္း''ထိန္လင္း'' ေပ်ာက္ ကာ ေအာင္ဆန္း အမည္ တြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ ဘ၀ သူ႔အမည္ကား ''ဗိုလ္ေတဇ''။ 

ဂ်ပန္အမည္လည္း ရိွပါေသးသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေရးသားသည့္ အခါ 

အသုံးျပဳခဲ့သည့္အမည္မ်ားမွာ   

၁။ ပဲခူးကေ၀ 

၂။ ေမာင္ေအာင္ဆန္း 

၃။ သခင္ေအာင္ဆန္း 

၄။ အညာသားကေလး 

၅။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။  

ပဲခူးကေ၀ ကေလာင္အမည္ကုိ ဘာသာျပန္စာမူၿပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္သာ 

အသုံးျပဳခဲ့ပါ သည္။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ''ေမာင္ေအာင္ဆန္း'' 
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အမည္သုံးခဲ့ပါသည္။ အညာသား ကေလး ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ အဘုိးျဖစ္သူ 

ဦးမင္းေရာင္အေၾကာင္း ေဆာင္ပါး၂ပုဒ္ ေရးခဲ့ၿပီး က်န္စာမ်ားကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ေအာင္ဆန္း အမည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

ခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာ    စာမ်ားစာမ်ားစာမ်ားစာမ်ား 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ 

စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ စာမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသည့္စာမ်ားႏွင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ေရးထားေသာ စာမ်ားကုိ 

စုေပါင္း၍ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ စီစဥ္ ထုတ္ေ၀ ခဲ့သည့္ '' Aung san of Burma'' 

စာအုပ္ကုိလည္း ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။ 

သူသူသူသူ    မေရးေသာမေရးေသာမေရးေသာမေရးေသာ    စာတစ္ပုဒ္စာတစ္ပုဒ္စာတစ္ပုဒ္စာတစ္ပုဒ္ 

၁၉၃၆-၃၇ ခုႏွစ္ထုတ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ 

''အႏိုင္မခံ''ဟူသည့္ ဘာသာ ျပန္ကဗ်ာမွာ သုံႏႈန္း ထားေသာ စကားလုံးမ်ား၊ 

ေျပာင္ေျမာက္လြန္းသျဖင့္ အမ်ားက သေဘာက်ခဲ့ၾကပါသည္။ မူရင္းမွာ အဂၤလိပ္ 

ကဗ်ာဆရာဟိန္းေလး (W.E Henley) ၏ Invidious'' ကဗ်ာျဖစ္၏။ 

ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ အႏိုင္မခံ ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ဘာသာျပန္သည္႔ စာအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ႏွင္႔ တကြ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား တြင္ 

မၾကာခဏ ကုိးကားအသုံးူ ျပဳခ႔ဲၾကပါသည္။ စင္စစ္ ထုိကဗ်ာကုိ ဘာသာျပန္ခ႔ဲသူက 

ဆရာညဳိျမ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အႏိုင္မခံ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ေနာ္သည္ တကၠသိုလ္ 

အုိးေဝ မဂၢဇင္း ကို တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ကုိေအာင္ဆန္း ေနရာကုိ 

ဆက္ခံခ႔ဲပါသည္။ ထုိႏွစ္က အုိးေဝေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ အႏိုင္မခံ ဟူေသာ 

ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေရးသားပါရွိခ႔ဲရာ ထုိစာမွာ W.E Henley ေခၚ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ 

ေရးသားသည္႕ Invidlous ဟူေသာ ကဗ်ာကုိ မွီး ၍ ေရးသားခ႔ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိႏွစ္က က်ေနာ္ သည္ တကၠသိုလ္ ထမင္းစားခန္း ၌ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ 

ဆရာမင္းသူဝဏ္ တုိ႕ ႏွင္႔ တစ္စားပြဲတည္း အတူ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လည္း 

ပါသည္) ထမင္းစားခ႔ဲရာ မင္းသုဝဏ္ က ကၽြ န္ေတာ္၏ စာမူကုိ တည္းျဖစ္ 

အေခ်ာကုိင္ေပးခ႔ဲပါသည္။  

ညဳိျမ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ၁၉၇၉ 

+++++ 
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၉၆၉၆၉၆၉၆    ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ျပည့္    ေမြးေန႔သုိ႔ေမြးေန႔သုိ႔ေမြးေန႔သုိ႔ေမြးေန႔သုိ႔    ဂါရဝလက္ေဆာင္ဂါရဝလက္ေဆာင္ဂါရဝလက္ေဆာင္ဂါရဝလက္ေဆာင္    

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ သက္ရွိထင္ရွားရွိဆဲျဖစ္ပါက ၁၃၊ ေဖေဖၚဝါရီ 

၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၉၆ ႏွစ္ျပည့္ အဘ ဦးေအာင္ဆန္း အျဖစ္ 

သူ၏ဇရာ႐ုပ္သြင္ကုိ ျမင္ရေပမည္။ 

သို႔ေသာ္ စာေရးဆရာဘဝကုိ ခံုမင္ျမတ္ႏုိးၿပီး စာေဂရးဆရာဘဝျဖင့္ 

ရွင္သန္ေနထိုင္လိုသည့္ ဦးေအာင္ဆန္း သည္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္းစဥ္ 

သူ႔အိမ္မက္၌ပက္ ေယာင္ရမ္းငိုေႂကြးခဲ့ရ ေသာ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ကုိမွ် 

မျမင္လိုက္ရဘဲ လူ႔ဘဝကုိ ေက်ာခုိင္းသြားရရွာပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးခဲ့ေသာ စာမ်ားအေၾကာင္း 

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွစ္ဌာန စလုံး၌ ယေန႔တိုင္ ေရးေနၾကဆဲ၊ 
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ထုတ္ေဝေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံသူတစ္ဦးဘဝ ျဖင့္ ေနထိုင္ ခြင့္ 

ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ အဘဦးေအာင္ဆန္းကုိ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အသက္ 

၉၆ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔သုိ႔ ဤစာစုျဖင့္ ဂါရဝျပဳအပ္ပါသည္။ 

ခင္ႏွင္းဦးခင္ႏွင္းဦးခင္ႏွင္းဦးခင္ႏွင္းဦး 

က်မ္းကုိးစာရင္း 

၁။    ေမာင္ေမာင္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အတၳဳပၸတၱိ၊ 

စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဝတၳဳေဆာင္းပါးမ်ား အၫႊန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သုေတသနအသင္းဂ်ာနယ္ (ဇြန္ ၁၉၆၉)။ 

၂။     ျမဟန္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စာေပလက္ရာ၊ ရန္ကုန္၊ 

တကၠသိုလ္မ်ား သမုိင္းသုေတသန ဌာန၊ ၁၉၉၇။ 

၃။     တုိက္စိုး။ စာေရးစားပြဲေပၚက ပံုရိပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ စာအုပ္ေစ်း။ 

၂၀၀၅။ 

၄။    ထြန္းလွ၊ ဗိုလ္(တကၠသိုလ္ေနဝင္း)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

(ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ)၊ ရန္ကုန္၊ သမာမိတၱ၊ ၁၉၅၅။ 

၅။     ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘုိ။ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စာေပ"၊ အုိးေဝမဂၢဇင္း။ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း    ႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္    ကၽြ န္ေတာ္ကၽြ န္ေတာ္ကၽြ န္ေတာ္ကၽြ န္ေတာ္    

 

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ၆၁ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္လွ်င္ အာဇာနည္ 

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္တန္း 

ကြယ္လြန္ခဲ့သည္မွာ ၆၂ ႏွစ္ရွိခဲ့ေပၿပီ။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးက ဖက္ဆစ္စနစ္ ႏွင့္ 

နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ ကုိ အလဲထိုးလုိက္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ 

စစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ လုံးဝက်ဆုံးသြားခဲ့ရသလုိ 

နယ္ခ ဲ်႕လက္ေအာက္ရွိ ကိုလုိနီႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား မွာလည္း လြတ္လပ္ေရး 



 

441441441441    | | | | P a g e     

 

ရခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ မွာ တစ္ႏွစ္စီ 

သာျခားၿပီး မေရွးမေႏွာင္း လြတ္ေျမာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ သည္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သလုိ ၁၉၄၈ 

ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္လည္း ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး 

ရလာခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္က လည္း ကူမင္တန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 

ေတာ္လွန္၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္င္ ထူေထာင္ကာ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ 

ေလသည္။ 

အိမ္နီးခ်င္းသံုးႏုိင္ငံ သည္ ကံတူအက်ဳိးေပးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ၏ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာမ်ားမွာ 

အျဖစ္ဆုိးျခင္းတူညီၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးဗိသု ကာ၊ 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ 

ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသလုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး 

မဟတၱမဂႏၶီမွာလည္း ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ႀကံ 

သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေလသည္။ အိႏိၵယမွ လုပ္ႀကံမႈတြင္ ဂႏၶီ တစ္ဦးတည္း 

ေသဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ႀကံဳခဲ့ရေသာ လုပ္ႀကံမႈသည္ကား 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံး သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသည္။ 

အာဇာနည္ ၉ဦး တိတိ လုပ္ ႀကံခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရက္စက္မႈႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း 

၆၃ ႏွစ္ၾကာသည့္အတိုင္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားက မေမ့ႏုိင္ၾကေပ။ 

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အခ်ိန္က 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ကေလး သာ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအျဖစ္ကုိ မေန႔တစ္ေန႔ကလို 
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မွတ္မိေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအ ေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏ ၾကည္ညဳိေလးစားမႈ 

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကုိလည္း အမွတ္ရေနပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ႀကံ 

ခံရၿပီးေနာက္ေန႔ ဇူလုိင္လ ၂၁-၂၂ ရက္ေန႔ေလာက္တြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ 

၉ ဦး၏ အေလာင္း မ်ားကုိ ကၽြ န္ေတာ္ၾကည္႐ႈ အေလးျပဳခဲ့ရပံုကုိ မွတ္မိေနပါသည္။  

ကၽြ န္ေတာ္အေမသည္ ေရႊေတာင္တန္းလမ္းရွိ ဗဟုိသမ၀ါယမဆုိင္မွေန 

ဆီသြားထုတ္ေလ့ရွိပါသည္။ အေမ ဆီသြားဝယ္သည့္အခါ ကၽြ န္ေတာ့္အစ္ကို 

ျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြ န္ေတာ္ျဖစ္ျဖစ္ အေဖာ္လုိက္ေလ့ ရွိပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ၆ႏွစ္ 

၇ႏွစ္အရြယ္ေလာက္သာရွိေသးၿပီး ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း မေနရေသးပါ။ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ မဂၤလသုတ္သင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆို 

သည္ကုိလည္း ေကာင္းေကာင္း မသိ၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဆုိသည္ကုိလည္း 

နားမလည္ေသးပါ။ ထိုေန႔မနက္ ထမင္းစားၿပီးသည္ႏွင့္ အေမက ကၽြ န္ေတာ့္ကို 

ေခၚၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းသို႔ ရထားျဖင့္ လာခဲ့ၾကသည္။ တစ္လမ္းလုံး အေမက 

စကားေကာင္းေကာင္းမေျပာေပ။ မ်က္ႏွာလည္းပ်က္ေနပါ သည္။ အေမက 

သြားေနက် ေရႊေတာင္တန္း သို႔မသြားဘဲ ဘုရားဘမ္းဘူတာတြင္ ဆင္းကာ ေရႊတိဂံု 

ဘုရားလမ္းအတုိင္း လာခဲ့ပါသည္။ 

"အေမ ဘယ္သြားမလို႔လဲ" 

"ဂ်ဴဗလီေဟာ သြားမလို႔" 

ဟုသာ အေမက ေျဖသည္။ ဂ်ဴဗလီေဟာကို ကၽြ န္ေတာ္မေရာက္ဖူးပါ။ 

အေမ့မ်က္ႏွာ သုန္မႈန္ေနသ ျဖင့္ ဘာသြားလုပ္မလို႔လဲဟု ကၽြ န္ေတာ္မေမးရဲပါ။ 

ဘူတာမွ ေလွ်ာက္လာၾကရာ အတန္ငယ္သြားမိ လွ်င္ 
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ဂ်ဴဗလီေဟာဘက္သြားေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကုိ ကၽြ န္ေတာ္ေတြ႕ရသည္။ 

ထုိလူအုပ္ႀကီးႏွင့္အ တူ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔သားအမိ ေလွ်ာက္လာခဲ့ၾကသည္။ 

လူတုိင္း၏မ်က္ႏွာမ်ားမွာ ညႇဳိးႏြမ္းၿပီး ေၾကကြဲ ေနၾကပံုရသည္။ 

တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ စကားလည္းေကာင္းေကာင္း မေျပာၾကေပ။ ဂ်ဴဗလီ 

ေဟာ (ယခု တပ္မေတာ္ စစ္သမုိင္းျပတိုက္)ေရွ႕သုိ႔ေရာက္သည့္အခါတြင္ 

တန္းစီေနေသာ လူတန္း အရွည္ႀကီးကို ေတြ႕လိုက္ ရသည္။ ထုိလူတန္းႀကီးသည္ 

ဂ်ဴဗလီေဟာေရွ႕ ဝင္ေပါက္မွေန ႏွစ္ ေယာက္တစ္တြဲ ၿငိမ္သက္ စြာျဖင့္ 

ခန္းမထဲဝင္ေနၾကသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔လည္း ထိုလူတန္းထဲဝင္ေရာက္တန္းစီကာ ခန္းမထဲ 

ဝင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ခန္းမေရွ႕ စင္ ေပၚတြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ 

အေလာင္းမ်ားထည့္ထားေသာ အေခါင္းမ်ားတန္းစီ ခ် ထားသည္။ ခန္းမထဲ 

လူျပည့္သည္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဗိုလ္တစ္ေယာက္က လူ 

ထုႀကီး ကုိ ၿငိမ္သက္စြာေနရန္ ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။ ေနာက္ 

"အားလုံး ၿငိမ္၊ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳ" 

ဟု အမိန္႔ ေပးလိုက္သည္ လူထုပရိသတ္ႀကီးမွာလည္း တစ္မိနစ္ခန္႔ 

ဦးၫႊတ္အေလးျပဳၾကသည္။  

ဂ်ဴဗလီေဟာ အဝင္ေပါက္ႀကီးေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ႏွင့္ 

အထြက္ေပါက္မ်ား၊ အေလာင္းမ်ား၏ ေဘး ပတ္လည္ မ်ားတြင္ 

ကာကီယူနီေဖာင္းဝတ္ၿပီး ကက္ဦးထုပ္ေဆာင္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ 
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ဝင္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္။ အေလးျပဳၿပီးေသာ 

လူထုႀကီးသည္ အာဇာ နည္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကုိ တန္းစီၿပီး၊ 

ၾကည့္႐ႈဂါရဝျပဳၾကသည္။ အေခါင္းမ်ားကုိ ေခါင္းအထိသာ လွစ္ဟ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ လူတန္းႀကီးသည္ တစ္ေယာက္ခ်င္းတန္းစီလ်က္ 

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာျဖင့္ အေလာင္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈသြားၾကေလသည္။ 

ထိုသုိ႔ၾကည့္ရင္း ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ လူတိုင္းလုိလုိ တ႐ႈပ္႐ႈပ္ ငိုေႂကြးသြားၾက၏။ 

တခ်ဳိ႕မွာ ခ်ဳံးပြဲခ်ငိုေႂကြးၾကသည္။ အေမသည္လည္း ဝမ္းပမ္းတနည္း ငိုေႂကြး 

ၾကသူ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေလသည္။ 

ဤက့ဲသို႔ အေမငိုေႂကြးသည္ကုိ တစ္ခါမွ် ကၽြ န္ေတာ္ မေတြ႕ဖူးပါ။ 

ဦးၫႊတ္အေလးျပဳေနကတည္းက တ႐ႈပ္႐ႈပ္ ႏွင့္ အေမငိုေနသည္။ 

အေလာင္းမ်ားကုိ တန္းစီၾကည့္႐ႈခ်ိန္တြင္ အေမသည္ အသံထြက္ၿပီး ငိုသည္။ 

အသံက်ယ္သြားမွာစိုး၍ ပါးစပ္ကုိပိတ္ၿပီး ငိုေနသည္။ အေမငိုသျဖင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္လည္း မ်က္ရည္က်လာပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆုိသည္ကုိလည္း 

ကၽြ န္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းမသိ ပါ။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား 

လုပ္ႀကံခံရျခင္းကုိလည္း ကၽြ န္ေတာ္ မသိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န ္ေတာ္ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိး 

သည့္ ကၽြ န္ေတာ့္အေမ ငုိေႂကြးေနသျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္လိုက္ၿပီး ငုိေႂကြးျခင္း ျဖစ္ 

ပါသည္။ 

အေမ ၏ အငိုမွာ ရပ္မသြားေပ။  

ဂ်ဴဗလီေဟာေဘး ပလက္ေဖာင္းေပၚအေရာက္တြင ္ အေမသည္ 

ထိုင္ခ်လုိက္ၿပီး အသံထြက္ကာ ခ်ံဳးပြဲက် ငုိေႂကြးပါေတာ့သည္။ 
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လူအမ်ားအျပားသည္ အေမ့လိုပင္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ၌ ငိုေႂကြးေနၾကသည္။ 

ေယာက္်ားႀကီး မ်ားက အံႀကိတ္ကာ တက္တစ္ေခါက္ ေခါက္ျဖင့္ လက္သီးမ်ားကုိ 

တင္းတင္း ဆုပ္ထား ၾကသည္။ သူတုိ႔ပါးျပင္ေပၚတြင္လည္း မ်က္ရည္မ်ား 

စီးက်ေနသလုိ သူတို႔မ်က္လုံးမ်ားမွာ ေၾကကြဲျခင္း၊ ေဒါသ ျဖစ္ျခင္း၊ 

ယူက်ံဳးမရျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာ ယွက္ေနေပသည္။ အေမ့ေဘးတြင္ ထိုင္ၿပီး 

ဝမ္းနည္း ပူေဆြး ေနသည့္ လူမ်ားကုိ တစဟ္ေယာက္ ခ်င္း ကၽြ န္ေတာ္ 

လိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ အေတာ္ေလးၾကာမွ အမ အငိုတိတ္ၿပီး ႐ႈိက္ေနခ်ိန္တြင္ 

ကၽြ န္ေတာ္က "အေမ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ငိုတာလဲဟင္" "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႔ 

လုပ္ႀကံခံလိုက္ရၿပီ သားရဲ႕" 

"လုပ္ႀကံခံရတယ္ဆုိတာ ဘာလဲအေမ" 

"အသတ္ခံရတာေပါ့ သားရယ္၊ မသမာသူေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ 

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို သတ္ပစ္ လိုက္ၾကၿပီေလ၊ တိုင္းျပည္ေတာ့ 

ေရတိမ္နစ္ၿပီေပါ့" 

အေမသည္ ေျပာရင္းဆုိရင္း မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာျပန္သည္။  

အေမ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ငိုမည္စိုး၍ ကၽြ န္ေတာ္ မေမးေတာ့ေပ။ အေမသည္ 

ကၽြ န္ေတာ့္ပခံုးကုိ တင္းက်ပ္စြာ ဖက္ထားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ က 

အေမ့လက္ကုိဆြဲၿပီး အေမ့မ်က္ႏွာကုိ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ၾကည့္ေနမိပါသည္။ 

အေမ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ငိုေနပါလိမ့္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆုိသူကလည္း 

ဘယ္လို လူပါလိမ့္၊ ယခု ငိုေန ၾကသူ၊ ေဒါသျဖစ္ေနၾကသူမ်ားကလည္း 

ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေလာက္ခံစားေနရပါလိမ့္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ေတြးေနမိသည္။ 
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ကၽြ န္ေတာ္၏ကေဘးဘဝ ေခါင္းထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဘယ္လုိလူပါ 

လိမ့္ဟူေသာ အေတြးႏွင့္ စူးစမ္းမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆၂ ႏွစ္က စတင္ၿပီး 

ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ လူထုႀကီး၏ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကုိလည္း ထုိအခ်ိန္က 

အ့ံမခန္း ကၽြ န္ေတာ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ ပါသည္။ ကေလးျဖစ္၍ ထုိအခ်ိန္က 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမသိခဲ့ေသာ္လည္း အေမ ႏွင့္ လူထုႀကီး ၏ 

ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈကုိ ေတြ႕ရသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္ နားလည္ခဲ့ပါသည္။ ေနာင ္ အသက္ႀကီးလာ၊ စာဖတ္လာသည့္အခါ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲအေၾကာင္း သိလာရသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာ 

ခံမႈကုိလည္း သိရွိလာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွ နယ္ခ ဲ်႕ဆန္႔ 

က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိလာပါ သည္။  

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအျပင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၊ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ 

သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္သိန္းေဖ၊ သခင္ႏု၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းစေသာ 

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္းကုိ လည္း ၾကားသိ လာခဲ့ ရပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ့္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အသက္ထင္ရွားစဥ္က 

မေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ကြယ္လြန္ၿပီး ရက္ပိုင္းေလာက္တြင္ သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို 

ျမင္ေတြ႕ဂါရဝျပဳ လိုက္ရပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ 
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အာဇာနည္ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ား၏႐ုပ္အ ေလာင္းမ်ားကုိ ဂါရဝျပဳလိုက္ရသျဖင့္ ယခု 

ထက္တုိင္ ကၽြ န္ေတာ္ ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိပါေတာ့သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ၆၃ ႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏႐ုပ္အေလာင္းကို 

ေတြ႕ျမင္ဂါရဝျပဳခဲ့ရပံု အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း ေတြးရင္း ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ 

"သခင္ေအာင္ဆန္းတရား"ဆိုသည့္ ကဗ်ာကုိ သတိရမိပါသည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္္းတရား 

ငါ့ညီေျပာင္ဝင္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း 

မင္း၏သားငယ္၊ မင့္သက္လွယ္ကုိ 

အဘယ္တရား၊ ေဟာမည္နည္း။ 

ဆန္း၏သတၱိ 

ဆန္း၏သမာဓိ၊ ဆန္း၏ပညာ 

ေဟာစရာကား၊ အလြန္မ်ား၏ 

မင့္သားအရြယ္၊ သက္ႏွစ္ဆယ္တြင္ 

လူငယ္ေအာင္ဆန္း၊ သူ႔အစြမ္းကုိ 

ပန္းေကာင္းတစ္ပြင့္၊ ပန္ဆင္တင့္သို႔ 

မင့္သားသိေစခ်င္လွ၏။ 

သူ႔အစြမ္းအား၊ အျခားမဟုတ္ 

အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ မ်ဳိးျခားဒဏ္မွ 

ျမန္မာလြတ္လမ္း၊ ခရီးၾကမ္းဝယ္ 

ဗန္းျပအလွ၊ ပကာသနကုိ 
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ျပာက်ေလာက္ၿမဳိက္၊ သူမီးတုိက္၏။ 

ေခတ္လိုက္ခါညီ၊ ေခတ္မီပညာ 

ႀကံဳရာဘဝ၊ မုတလုံေလာက္ 

ခံၿမဳိ႕ေဆာက္၏။ 

ထို႔ေနာက္တစ္ဆင့္၊ မုိးထိလြင့္ေအာင္ 

႐ိုးက်င့္ျမင့္ႀကံ၊ သူ႔အလံတည့္ 

ပ်ံတလူလူ၊ သူထူခဲ့ေၾကာင္း 

ေခါင္းေဆာင္သေဘာ 

မင့္သားေခ်ာကုိ 

ေျပာလုိက္ပါဘိ ေဟာပါဘိ။ 

 

(လမ္းစဥ္သတင္း၊ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၁၄ (၁၅၊ ၇၊ ၁၉၆၆)) 

ထက္ျမက္ 

 

+++++ 
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ေအာင္ဆန္းနဲ႔ေအာင္ဆန္းနဲ႔ေအာင္ဆန္းနဲ႔ေအာင္ဆန္းနဲ႔    ေရနံေခ်ာင္းေရနံေခ်ာင္းေရနံေခ်ာင္းေရနံေခ်ာင္း    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((၁၁၁၁)))) 

ပထမဆုံး ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာ့သမုိင္း မ်က္ႏွာစာမွာ 

ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုန႔ဲ 

ႀကဳိးပမ္းရာမွ ထိပ္ဆုံးကပါဝင္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမာၻလုံး က ေလးစားရတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦး 

ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆုိတ့ဲ၊ သခင္ ဆုိတဲ့၊ ဦး ဆုိတ့ဲ ဂုဏ္ပုဒ္ဝိေသသေတြမသုံးဘဲ 

"ေအာင္ဆန္း" လုိ႔ပဲ သူ႔ရဲ႕နာမည္နာမကုိ သုံးစြဲတ့ဲအတြက္ ႐ုိင္းစုိင္းသြားတယ္၊ 

မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလို႔ ျမင္သြားၾကရင္ ခြင့္လႊတ္ ေစခ်င္တယ္။  
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တစ္ခါတစ္ခါ အဲဒီ ဝိေသသျပဳၿပီး သုံးစြဲလိုက္တဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြဟာ 

ကာယကံရွင္အတြက္ ခ်စ္စရာမေရာက္၊ ႏွစ္ရာေရာက္သလုိ ျဖစ္သြားတတ္ 

ပါတယ္။ လက္ငင္းကာလတစ္ခု မွာ မသိသာေပမဲ့ ကာလ ေရြ႕လ်ား သြားတဲ့အခါ 

ထင္ေယာင္ထင္မွား ေရာေရာေထြးေထြး ျဖစ္သြား ႏုိင္တာေၾကာင့္ ဒီလုိသုံးရတာပါ။ 

ေနာက္ၿပီး ေရးမ့ဲအေၾကာင္းအရာကလည္း ေအာင္ဆန္းရဲ႕တကယ့္ လူငယ္ဘဝ၊ 

အေရာင္အေသြး ကင္းစင္တ့ဲ ေက်ာင္းသားငယ္ဘဝ၊ ေရနံေခ်ာင္း 

အမ်ဳိးသားေက်ာင္းကုိ ေရာက္စကာလမ်ားက အေျခအေန ေတြမုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ 

ဥကၠဌႀကီးေမာ္ ဆုိတာထက္ "ေမာ္စီတုန္း" ဆုိတာက ပုိမို႐ိုးသား 

ပြင့္လင္းတယ္ ထင္ပါတယ္။ သမၼတႀကီး ကာစ္ထ႐ို ဆုိတာထက္ "ကာစ္ထ႐ိ"ု 

ဆိုတာက ပိုၿပီး ေလးေလးနက္နက္ရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 

မဟတၱမဂႏၵီထက္ "ဂႏၵီ"လုိ႔ပဲ လြတ္လပ္ရဲရင့္စြာ ေခၚဆုိဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အၿမဲပဲရွင္သန္ေနမ့ဲ သူ႔ကုိ 

သူ႔နာမည္ေရွ႕က ဘာေတြ ညာေတြ မတတ္ ဘဲ အသည္းႏွလုံး က 

ထာဝရေလးစားခ်စ္ခင္ေနတဲ့ "ေအာင္ဆန္း" ဆုိတဲ့ နာမည္ကုိပဲ သုံးႏႈံး လိုက္ရတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေအာင္ဆန္းဟာ ျမန္မာလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံး ႏွစ္ရွည္လမ်ား 

ေတာင့္ေတာင့္တတ ရွိခဲ့ၾကတ့ဲ လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္ ကုိ ရေအာင္ 

ဆြတ္ခူးေပးခဲ့တ့ဲသူပါ။ သူဟာ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္မွာ ထာဝရဂုဏ္ ေျပာင္ ေနတ့ဲ 

ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အသက္တမွ် တန္ဖိုးထား 

ေလးစားပါတယ္။ အေပၚယံက ပညတ္ဂုဏ္ပုဒ္ ေတြထက္ အသည္းႏွလုံးထဲမွာ 
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နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း နားလည္ဂုဏ္ျပဳေန တာက ပိုမို ေလးနက္ တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ 

ဟုတ္တယ္ "ေအာင္ဆန္း"။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အသည္းႏွလုံး ထဲမွာ နက္႐ႈိင္း စြာ 

အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ေအာင္ဆန္းပါ။ ဒီနာမည္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ သားစဥ္ 

မ်ဳိးဆက္ ကမာၻတည္ ေနသ၍ သယ္ေဆာင္သြားရေပလိမ့္မယ္။ 

((((၂၂၂၂)))) 

ဘူမိနက္သန္ဘူမိနက္သန္ဘူမိနက္သန္ဘူမိနက္သန္    ေရနံေျမေရနံေျမေရနံေျမေရနံေျမ 

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းအေၾကာင္းကုိေျပာရင္ မပါမၿပီးတဲ့ 

ေလဘာယူနီယံဆုိတဲ့ ေရနံေျမက အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၊ "စဒုိက္ႀကီး 

(Strike)ႀကီး"လုိ႔ နာမည္တြင္ခဲ့တ့ဲ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ၊ ဒီက တစ္ဆင့္ 

"ေထာင့္သုံးရာျပည့္ အေရးေတာ္ပံု"စတ့ဲ အက်ဳိးအေၾကာင္း၊ အခ်င္းအရာေတြဟာ 

ေမ့ ထားလုိ႔ရမယ္ မဟုတ္ေပဘူး။ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈန႔ဲ အေရးေတာ္ပံုေတြကုိ 

ဥေပးခဲ့တ့ဲေဒသဟာ ေရနံ ေခ်ာင္းပါ။ လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈ သမုိင္းမွာ 

အခုိင္အမာ ကမၺည္းမွတ္တုိင္ေတြျဖစ္တ့ဲ "ဆရာစံ လယ္သမား အေရးေတာ္ပုံ" 

"ေရနံေျမ က အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈ" ေတြထဲက ကုိလိုနီၿဗိတိသွ်ကုိ အံ တုဖက္ 

ၿပဳိင္ခဲ့သူေတြက ေရနံေခ်ာင္းက ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြန႔ဲ ေရနံေခ်ာင္း 

ၿမဳိ႕သူၿမဳိ႕သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏွစ္ဆယ္ရာစုကုိ တံခါးဖြင့္ၿပီးစကာလ ဆယ္စုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလေတြမွာ 

ေရနံေခ်ာင္းဟာ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေတြန႔ဲ 

ထုံမႊမ္းလုိ႔ ေနခဲ့ပါတယ္။ အေရးေတာ္ပံုကာလမ်ား အတြင္း မွာ အလုပ္သမွားေတြ၊ 

သခင္၊ သခင္မေတြရဲ႕ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံၾက၊ ေသြးေျမက်ခံၾက တဲ့ ပံုရိပ္ 
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ေတြထဲမွာ ၿမဳိ႕သူၿမဳိ႕သားေတြရဲ႕ ရက္ရက္ေရာေရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ စိတ္ေရာလူပါ 

အားေပး ေထာက္ခံမႈ ေတြ ကုိလည္း ျပက္ျပက္ထင္ထင္ေတြ႕ရမွာ အမွန္ပါ။  

ေရကုိတားလွ်င္ အၾကားမထင္ဆုိသလုိ ေရွ႕က တုိက္ပြဲဝင္သူေတြရဲ႕ 

ေနာက္မွာ ၿမဳိ႕သူၿမဳိ႕သားေတြကုိ အခုိင္အမာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 

ေျပာခ်င္တာက အဲဒီလုိ ႏုိင္ငံေရးဘူမိနက္သန္မွန္တ့ဲ ေျမကုိ 

သူ႔အစ္ကုိျဖစ္သူန႔ဲ ေရာက္လာခဲ့တ့ဲ ေမာင္ေအာင္ဆန္း အဖို႔ တစ္စံတုစ္ရာ 

႐ိုက္ခတ္မႈခံရမွာျဖစ္သလုိ ေသြးပြက္ပြက္ဆူခ့ဲရမွာလည္း အမွန္ပါပဲ။ မီးပုံႀကီး တစ္ခု 

ရဲ႕ ေဘးကုိ ေရာက္လာရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ မီးပံုႀကီးန႔ဲအနီးအေဝးအ လိုက္ 

သက္ေရာက္မႈ ရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ နီးရင္ နီးသလုိ၊ ေဝးရင္ ေဝးသလို 

ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မီးပံု နား ကို ေရာက္လာမွေတာ့ 

အနည္းဆုံးေသြးေႏြးသြားေတာ့မယ္ဆုိတာကေတာ့ ျငင္းမရပါ ဘူး။ 

ေရနံေခ်ာင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တ့ဲ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ေရနံတြင္းတူး 

"ဘို"ေတြရဲ႕ဘီအုိစီ(BOC) ေရနံ ကုမၸဏီ ကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ သပိတ္ဟာ 

ပထမဆုံးသပိတ္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီသပိတ္ေၾကာင့္ ေရနံေျမ အလုပ္သမား ေတြကုိ 

နားမ်က္ေစ့ ဖြင့္ေစခ့ဲပါတယ္။ လစာေလွ်ာ့မႈ၊ နည္းပါးမႈဆုိတ့ဲ နစ္နာမႈ အတြက္ 

အေမရိကန္ေတြဟာ သပိတ္ေမွာက္ၿပီး သူတုိ႔အခြင့္အေရးကုိ ရေအာင္ေတာင္းယူ 

ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေတြကုိ မတရားတာကုိ ေခါင္းငံု႔မခံဘဲ 

မွန္မွန္ကန္ကန္တိုက္ပြဲ ဝင္ရင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္တယ္ဆုိတာကုိ 

သင္ၾကားေပးလိုက္သလုိ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ 
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ဒီေနာက္ေတာ့ ေရနံေျမဟာ အလုပ္သမားေတြ စုစည္းထားတ့ဲ 

"ေလဘာယူနီယံ"ဆုိတဲ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းက ဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္သမား 

လႈပ္ရွားမႈႀကီးေတြ ေပၚလာခဲ့တယ္။ ၿမဳိ႕ခံလူထုက လည္း အားတက္သေရာ 

ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တယ္။ ငုံ႔လွ်ဳိးေနခဲ့တ့ဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဟာ က်ဳိး 

ေပါက္သြားတဲ့ ေရကာတာကို ဒလေဟာ သြန္က် လာခဲ့တယ္။ အဲဒီၿမဳိ႕၊ 

အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္၊ အ့ဲဒီႏိုင္ငံ ေရးအဝန္းအဝိုင္းကို ေျခခ်မိတ့ဲ ေမာင္ေအာင္ဆန္းအဖို႔ 

မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိမွာကေတာ့ ျငင္း မရႏိုင္ပါဘူး။ 

အစ္ကုိျဖစ္သူ ကုိဘဝင္း (အာဇာနည္ဦးဘဝင္း) က ေရနံေခ်ာင္း 

အမ်ဳိးသားေက်ာင္းက ေက်ာင္းဆရာ၊ သူ ေရနံေခ်ာင္း ကို ေရာက္လာၿပီး 

ပညာရင္ႏို႔ေသာက္စို႔ရတာက အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၊ ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 

ေတြက ေမြးျမဴေပးလုိက္တ့ဲ အမ်ဳိးသားေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ေျမခံေရခံက ဗိုလ္မင္း 

ေရာင္ရဲ႕ေျမး အာဇာနည္ ဦးဘဝင္းရဲ႕ညီ နတ္ေမာက္သားေလး 

ေမာင္ေအာင္ဆန္းရဲ႕မွန္ကန္တ့ဲ မ်ဳိးေစ့ကုိ အပင္ေပါက္ေစတာဟာ ဆန္းတဲ့ကိစၥ 

မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ 

တကယ္ပါပဲ။ ေအာင္ဆန္းကုိ ေရနံေခ်ာင္းက ကမာၻသိေအာင္ 

ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းႏုိင္မယ္မထင္ပါဘူး။ 

သူ႔ရင္တစ္ျပင္လုံး လြတ္လပ္မႈဆုိတ့ဲ ဆႏၵေတြျပည့္လွ်ံသြား ေအာင္ လည္း 

ေရနံေခ်ာင္း ကပဲ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါရဲ႕။ 
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ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္းေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္းေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္းေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္း 

ေရနံေခ်ာင္းက အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းကုိ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွာ 

စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤ လိပ္ အစိုးရ ရဲ႕ "ကရက္ေဒါက္စီမံကိန္း"ကုိ 

ကန္႔ကြက္တ့ဲအေနန႔ဲ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သပိတ္ (တစ္ နည္းအားျဖင့္) 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚလာတ့ဲအခါ ေရနံေခ်ာင္းက 

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေရာက္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ အိမ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ 

ကုိယ့္ၿမဳိ႕ကိုယ့္ရြာကုိေရာက္တ့ဲ အခါ အမ်ဳိးသား အထက္တန္းေက်ာင္း 

တစ္ေက်ာင္းေပၚေပါက္ဖုိ႔အတြက္ ဝိုင္းဝန္းလုံးပန္းၾကပါ တယ္။ 

အမ်ားစုဟာ (ေဖ၊ ပု၊ ရွိန္) အဖြဲ႕က ဦးထြန္းရွိန္ရဲ႕ 

တပည့္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရနံေခ်ာင္းမွာရွိၿပီးျဖစ္ တဲ့ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ 

သင္ေက်ာင္းျဖစ္တ့ဲ (King Edwards Memorial Buddhist Anglo Vernacular 

Middle School)က ေက်ာင္းသားေတြကို သပိတ္ေမွာက္ဖုိ႔ 

လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ံုးေရးေအာင္ ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္ၾကတ့ဲအခါ 

"ေက်ာက္စာ႐ံုသာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး" မွာ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ ခဲ့ပါတယ္။ 

တစ္ဆက္တည္း မွာပဲ ေရနံေခ်ာင္းေရနံေျမက ေရနံဝန္ဦးစီးတ့ဲ 

"ဘုရင္အက္ဒြပ္အထိမ္းအမွတ္ ဗုဒၶ ဘာသာ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ 

အလယ္တန္းေက်ာင္း"န႔ဲအၿပဳိင္ အမ်ဳိးသားအထက္တန္း ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း 

ေပၚေပါက္ေစေရးကုိလည္း က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကဳိးစားခဲ့ရပါတယ္။ သပိတ္ 

ေမွာက္ၾက တ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သပိတ္စခန္းကုိ အစားအေသာက္၊ 

အေနအထိုင္ အဆင္ေျပေစ ဖို႔ လိုအပ္သမွ် ကိစၥအားလုံး ကုိ ၿမဳိ႕ခံမ်ားက 
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ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလုိ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေပၚလာဖုိ႔ကုိ လည္း မေလွ်ာ့တဲ့ ဇြဲသတၱိ၊ 

မ်ားျပားတ့ဲ ပရိယာယ္ေဝဝုစ္မ်ားစြာန႔ဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာပါ။ 

အုပ္စုိးသူ အဂၤလိပ္ရဲ႕အလုိေတာ္ရိ ေရနံဝန္န႔ဲ သူရဲ႕ 

တပည့္လက္သားေတြရဲ႕ ၾသဇာကုိပယ္ဖ်က္ၿပီး အမ်ဳိးသား ေက်ာင္း 

ေပၚေပါက္ေစဖို႔အတြက္ ႀကဳိးစားရတာဟာ မလြယ္ပါဘူး။ အခက္အခဲအဆင့္ 

ဆင့္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲ ရတာအမွန္ပါ။ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား 

ေက်ာင္းဆက္ေနၾကဖုိ႔ လို အပ္တဲ့ေက်ာင္းန႔ဲ ေက်ာင္း အေအာက္အအုံ၊ 

ကေလးေတြကုိ ပညာသင္ၾကားမဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ လို အပ္ေနတ့ဲ ပရိေဘာဂန႔ဲ 

ေက်ာင္းဆရာ မ်ား အတြက္ လစာေပးဖုိ႔ ေက်ာင္းရံပံုေငြ စတာေတြအတြက္ 

တစ္ၿမဳိ႕လုံး ေခါင္းခဲ ခဲ့ ရပါတယ္။ 

ရန္ကုန္မွာရွိတ့ဲ အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာင္စီန႔ဲ ဆက္သြယ္၊ လုိအပ္တ့ဲ 

အကူအညီေတြ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေတာင္းၿပီး အမ်ဳိးသား 

အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ ႀကဳိးစားခဲ့ရ တာဟာ တုိက္ပြဲ 

အဆင့္ဆင့္ ကုိ ေရကုန္ေရခန္း တိုက္ေနရသလုိပါပဲ၊ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ေကာ္မတီ 

အဆင့္ဆင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး န႔ဲ ေက်ာင္းဆရာအသီးသီးက ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 

သေဘာမ်ဳိးန႔ဲ ေက်ာင္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ ရတာပါ။ 

ေက်ာင္းတည္စက ၿမဳိ႕မေျမာက္ရပ္ကြက္က ဦးထြန္းရွင္ရဲ႕ 

ႏွစ္ထပ္တိုက္မွာ၊ ေနာက္ သူ႔တိုက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ မွာရွိတဲ့ 

ေဒၚသစ္စုရဲ႕ေျမကြက္ကုိ အကန္႔အသတ္မရွိ သုံးခြင့္ေပးတ့ဲအတြက္ အ ေဆာင္ 

ေတြ ေဆာက္ၿပီး စာသင္ခဲ့ရာက တစ္ခါ၊ ရြာသစ္ရပ္က မႏၱေလ 
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းေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ 

ေအာက္ထပ္ေတြမွာ၊ ေနာက္ဆုံး ေရႊၾကာနံရပ္က ဦးလူႀကီးရဲ႕အိမ္၊ အဆုံးမေတာ့ 

သူ႔ အိမ္ေရွ႕က ေျမကြက္လပ္မွာ ဂရံယူၿပီး 

ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီးကုိေဆာက္ ၿပီး ေက်ာင္းက ထြက္လာ ခဲ့တ့ဲ (King 

Edwards Memorial Buddhist Anglo Vernacular Middle School)မွာ 

ေက်ာင္းသားႏွစ္ဆယ္ေလာက္သာ က်န္ေတာ့ၿပီး အမ်ဳိးသား 

အထက္တန္းေက်ာင္းမွာေတာ့ စာသင္ခန္း သုံးဆယ္ေက်ာ္ ခဲ့ေပမ့ဲ ေနရာထိုင္ခင္း 

မလုံေလာက္တ့ဲအတြက္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ ေတြမွာ ေခါင္းကုိက္ ေနရဆဲပါ။ 

ေမာင္ေအာင္ဆန္း ေက်ာင္းသားဘဝက အမ်ဳိးသားေက်ာင္းရဲ႕ 

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကေတာ့ ဦးပု ဆုိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အိႏၵိယမွာ 

ဘီအက္စီ၊ လန္ဒန္မွာ ဘီအက္စီဘြဲ႕မ်ားရခဲ့႐ံုမွ်မက AMF သတၳဳ ပါရဂူတစ္ဦး 

လည္းျဖစ္ပါသတဲ့။ သူ တတ္ကၽြမ္းထားတဲ့ပညာေတြန႔ဲ ရတ့ဲလစာေလးဟာ မ 

ေလာက္မင ျဖစ္ေပမဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္အဝန႔ဲ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ 

တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ဆန္း ကို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ သြင္း ေပးခဲ့သူ၊ ပညာထက္ျမက္ 

ထူးခၽြ န္ေစသူဟာ ဦးပုပါပဲ။ 

သခ ၤ်ာဘာသာသင္တ့ဲ ဦးဘဝင္း၊  ျမန္မာစာသင္တ့ဲ ဦးဘသန္း 

(ကဗ်ာဆရာ-သွ်င္သန္းေမ)၊ အမိန္႔ ေတာ္ရ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဆက်င္ 

(အဲဒီအိမ္မွာေနၿပီး ေက်ာင္းတက္တာ)၊ BOC စာေရးႀကီး ဦးအုံးတင္ န႔ဲ ဂ်ီစီဘီေအ 

ဦးစိုးသိမ္း (သမၼတႀကီး ဦးစုိးသိမ္း)အပါအဝင္ ဆံသဆရာ ကုိဘဂ်မ္း တို႔ဟာလည္း 
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ေအာင္ဆန္းကုိ ႏုိင္ငံေရး အသိအျမင္ေတြ ျမင့္မားလာေအာင္ 

ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့သူေတြလို႔ ေျပာရင္ရပါေသးတယ္။ 

ေက်ာင္းသားလူငယ္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းဟာ ဂ်ီစီဘီေအ 

ဦးစိုးသိမ္းရဲ႕တရားပြဲေတြကုိေရာက္ေကာင္း ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဦးစုိးသိမ္းရဲ႕ 

"ဗြိဳင္လာအိုးႀကီး က ခ်ဳန္းခ်ဳန္းျမည္ေလ၊ စုိးသိမ္းရင္ထဲ မသက္သာ ေလ" ဆုိတဲ့ 

အေျပာေတြကုိ ရင္ခုန္ခံစားရေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ဆန္းဟာ 

နယ္ခ ဲ်႕သမားက ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေျမ က ထြက္သမွ် ေရနံေတြကုိ စက္န႔ဲေမာင္းၿပီး 

ပုိက္လိုင္းႀကီးေတြန႔ဲ ရန္ကုန္-သံ လ်င္ကုိပို႔ရင္း အျမတ္ထုတ္ ေသြးစုပ္ၾကပံုကုိ 

ၾကားဖူးပါလိမ့္မယ္။ နာက်ည္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္။ နယ္ခ ဲ်႕ ကုိ 

ေမာင္းထုတ္ ခ်င္စိတ္န႔ဲအတူ လြတ္လပ္တ့ဲႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို 

ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ ေနပါလိမ့္မယ္။ 

ႏွစ္စဥ္  တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း 

ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားအထက္တန္း ေက်ာင္းမွာ "အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔"က်င္းပၿပီး 

ၿမဳိ႕တြင္းကုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လွည့္ လည္ၾကၿမဲ ျဖစ္တယ္။ ပင္နီအက ႌ်၊ 

ေရႊေတာင္လုံခ်ည္အနီေလးေတြ ဆင္တူဝတ္ထားတတ္ၾကပါ တယ္။ ဒီအထဲ မွာ 

နတ္ေမာက္သား ေရနံေခ်ာင္းမွာႀကီးတဲ့ ေအာင္ဆန္းလည္းပါမွာ အေသအခ်ာပါ။ 

((((၃၃၃၃)))) 

ကၽြ န္းပင္ေတြလို ခိုင္ခံ့ႀကီးမားတ့ဲသစ္ပင္ႀကီးေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စပါးပင္လုိ၊ 

ဟင္းစားသီးႏွံပင္ေတြလုိ အပင္ငယ္မ်ဳိးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စနစ္တက် 

ထြန္ယက္ထားတဲ့၊ သမန္းေၾကတ့ဲ၊ ေျမၾသဇာ သင့္တင့္စြာ ထည့္ထားတဲ့ 
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ပ်ဳိးခင္းမ်ားထဲမွာ ပ်ဳိးေထာင္ၿပီး ႀကီးျပင္းေစတာဟာ ေကာင္းပါတယ္။ အေလ့က် 

အပင္ေတြထက္ ပိုမို သန္စြမ္း ႀကံ႕ခုိင္ သလုိ အရည္အခ်င္းမွာလည္း 

ကြာျခားပါတယ္။ ပ်ဳိးခင္းထဲက အပင္မ်ားဟာ သင့္ေလ်ာ္ တဲ့ ေရေျမ၊ ရာသီဥတုန႔ဲ 

ေျမၾသဇာဆုိတ့ဲ အခ်က္အလက္မ်ားရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ရခဲ့တာမု႔ိ ရွင္သန္ ႀကီးထြား ခြင့္ 

ပိုမုိတတ္ပါတယ္။ 

ေမာင္ေအာင္ဆန္း ဟာ ေရနံေခ်ာင္းဆုိတ့ဲ ေရခံေျမခံေကာင္းလွတ့ဲ 

အရပ္ေဒသမွာ လာေရာက္ပညာ သင္ခဲ့ ရတာဟာ ပ်ဳိးခင္းတစ္ခုမွာ 

ပ်ဳိးေထာင္ခြင့္ရခဲ့တ့ဲ အပင္ငယ္န႔ဲတူပါတယ္။ ဆရာေကာင္း သမား ေကာင္းမ်ား ရဲ႕ 

သြန္သင္ၫႊန္ျပမႈမ်ားေအာက္မွာ ပညာေရးသာမက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ 

ရွင္သန္ႏိုးၾကားႏုိင္ခဲ့ သလုိ ႏုိင္ငံေရးအျမင္လည္း က်ယ္ခဲ့ရတယ္။ အစ္ကုိႀကီး 

ဦးဘဝင္း အပါအဝင္ ပညာတတ္မ်ားရဲ႕ အနီးကပ္ လမ္းၫႊန္မႈ မ်ားဟာ 

သူ႔ကုိလွပတ့ဲ အိမ္မက္ေတြကုိ မက္ေစခဲ့ပါတယ္။  

သူ႔အေတြးမ်ားမွာ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းတ့ဲ အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္ကို 

ျမင္ေယာင္ေစပါတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္ အလုပ္သမားလူတန္းစားေတြ ႏုိးၾကာမးႈအရွိဆုံးေဒသ၊ 

အုပ္စိုးသူအဂၤလိပ္ရဲ႕လက္ပါးေစ ေတြကုိ ဆန္႔က်င္မႈ ျပင္းထန္ လွ တဲ့ေဒသ၊ 

အလုပ္သမားေတြ၊ လယ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး ႏိုးၾကားမႈ 

အရွိန္အဟုန္ အျပင္းထန္ဆုံးေဒသကုိေရာက္ရွိလာခဲ့တ့ဲ ေမာင္ေအာင္ ဆန္းဟာ 

အဲဒီ ရပ္ရြာေဒသမွာ ႀကံဳေတြ႕သိျမင္ခဲ့ရတ့ဲ ေကာင္းမႈ၊ ဆုိးမႈအားလုံးကို 

ေရာင္ျပန္ဟပ္ ခံစားခဲ့ရ ေပလိမ့္ မယ္။ 
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လူတစ္ရပ္စာေလာက္ ေရနံပုိက္လိုင္းႀကီးေတြ သြယ္တန္းၿပီး ရန္ကုန္ကုိ 

အခ်ိန္ျပည့္ပို႔ေပးေနတ့ဲ ေရနံ ေတြဟာ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ေသြးေတြ ေခၽြ းေတြလို႔ 

သူ႔ကုိျမင္သိေစလိမ့္မယ္။ "ခုိေတာင္"ဆို တဲ့ ေရနံေျမ ကေန "ေညာင္လွ"ဆုိတ့ဲ 

ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းအထိ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား သြယ္တန္းၿပီး ပစၥည္းတင္ပို႔ေနတဲ့ 

ေကာင္းကင္ႀကဳိး ေတြဟာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လည္ပင္းကုိ ညႇစ္ေနတဲ့ လက္ 

မည္းမည္းႀကီးေတြလို႔ ထင္ျမင္ ေကာင္း ထင္ျမင္ေနေပလိမ့္မယ္။ နယ္ႏွင္ခံ၊ 

အ႐ုိက္အႏွက္ခံ၊ ေထာင္ က်ခံ၊ အေသခံသြားၾကတ့ဲ သခင္ သခင္မေတြ၊ 

ေက်ာင္းသား အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြဟာ လည္း သူ႔ကုိေသြးေတြ 

ပြက္ပြက္ဆူ ေနေစလိမ့္မယ္။ 

ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာေနၿပီး နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ဆုိးဝါးရက္စက္ပံု၊ အရင္းရွင္ 

လူတန္းစားရဲ႕ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာပံုေတြကုိ တစ္ဆင့္စကားကေန 

ၾကားတာထက္ အဲဒီေဒသမွာေရာက္၊ အလုပ္သမားအမ်ား စုႀကီးရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ မွာ 

အသက္႐ႈ နားေနခြင့္ရခဲ့တဲ့ သူ႔အဖုိ႔ လက္ေတြ႕ျမင္သိ ထိေတြ႕ေနရတာမို႔ 

အင္မတန္ ေၾကကြဲရေပ လိမ့္မယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္က သယံဇာတေတြကုိ 

ညႇစ္ထုတ္စုပ္ယူေနတ့ဲ ေသြးစုပ္ေကာင္ နယ္ခ်ဲ႕သမားကိုလည္း ပိုမုိ 

မ်က္မုန္းက်ဳိးေနေပလိမ့္မယ္။ 

တိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံေနၾကတဲ့၊ ေလဘာယူနီယံ 

ဦးမ်ဳိးၫႊန္႔လုိ၊ ဂ်ီစီဘီေအ ဦး စိုးသိမ္း လို၊ သပိတ္တား သခင္မႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ 

ေဒၚမွီ၊ ေဒၚသန္းၾကည္၊ ေဒၚျပန္႔၊ ေဒၚခန္႔၊ ေဒၚေအး၊ ေဒၚဖြားျမင္၊ ေဒၚေအးမိတုိ႔လုိ၊ 

သခင္ဗတင္၊ သခင္ခ၊ သခင္ဗဗတို႔လုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲကလႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္ ေတြ 
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ကလည္း ေမာင္ေအာင္ဆန္းကုိ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္သြတ္သြင္းေပးေနသလုိ၊ 

ေတာက္မဲ့ မီးခဲကုိ ရဲ လာေအာင္ ေလမႈတ္ေပးေနၾကသလိုပါပဲ။ 

နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကုိ မေက်နပ္ဘူး၊ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ကုိ 

ကိုယ့္တိုင္းကိုယ့္ျပည္က ေမာင္းထုတ္ ပစ္ခ်င္ တယ္။ သူတုိ႔တစ္ေတြဆီကေန 

ကုိယ့္အခ်ဳပ္အျခာကို ျပန္ယူခ်င္တယ္။ ဒီအတြက္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ 

ေနသူေတြကုိ ေျဗာင္က်က် ေထာက္ခံတာေရာ၊ ေနာက္ကြယ္က အားေပးကူညီ 

တာေရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး န႔ဲ ပံပိုးသူေတြကေတာ့ ေရနံေခ်ာင္းက တြင္း႐ိုး၊ 

တြင္းစားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

သူတုိ႔က ပုဂံေခတ္ "အေလာင္းစည္သူ"န႔ဲ "တန္နက္မိဖုရား"ရဲ႕ 

အႏြယ္ေတြ၊ "မင္းတုန္းမင္းရဲ႕အမ်ဳိး ေတြ"လို႔ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔ 

သတ္မွတ္ထားတ့ဲသူေတြ။ ေရႊထီးေရႊနန္း ေရႊၾကငွန္းန႔ဲ ေနထိုင္လာခဲ့တံဲ 

ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကၽြ န္ ျဖစ္သြားတ့ဲအခါ သူတုိ႔လည္း အေနက်ံဳ႕ခဲ့ရတယ္။ 

မိဘဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ လက္ ငုတ္လက္ရင္း ေရနံ ထြက္ရာ ေဒသေတြမွာ 

အဂၤလိပ္နယ္ခ ဲ်႕သမားန႔ဲ ပုလင္းတူဘူးဆုိ႔ျဖစ္တ့ဲ ဘီအုိစီ ေရနံကုမၸဏီက ဝင္ေရာက္ 

တူးေဖာ္ လုပ္ကုိင္ၾကေလေတာ့ သူတို႔ထမင္းပန္းကန္ထဲက ထမင္းကုိ နယ္ခ ဲ်႕န႔ဲ 

အေပါင္းအပါေတြက လုၿပီး စားေနတယ္ လို႔ ယုံမွတ္ၾကတယ္။ 

ဘီအုိစီကုိမုန္းတ့ဲေနရာမွာ သူတို႔က ေရွ႕ဆုံးကပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ဓနရွင္ေပါက္စေတြလည္းျဖစ္၊ ပညာတတ္ေတြလည္း 

ျဖစ္ၾကေလေတာ့ အလုပ္သမားလူတန္းစား လုိ တုန္းတုိက္တုိက္၊ က်ားကိုက္ကိုက္၊ 

ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တာမ်ဳိးေတာ့ နည္း တယ္။ ဦးမ်ဳိးၫႊန္႔ လုိ၊ ဦးစိုးသိမ္း 
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လုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြ (ေရနံတြင္း႐ိုးတြင္းစားေတြ အဆက္အႏြယ္ေတြ) ရိွခဲ့ ေပမဲ့ တကယ့္ 

အနည္း တကာ့ အနည္းစု ကေလး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအထဲက တြင္း႐ုိးတြင္းစား "ဦးေရႊဒင္"ရဲ႕အဂၤလိပ္ဆန္႔က်င္ေရး 

စိတ္ဓာတ္န႔ဲ လုပ္ရပ္ကေတာ့ တစ္ မ်ဳိး ဆန္း တယ္။ သူဟာ တြင္း႐ိုးတြင္းစား 

တစ္ေယာက္မုိ႔ ေငြကုိ ေလလုိ မသုံးႏုိင္ေပမဲ့ ေရလုိေတာ့ သုံး ႏုိင္ပါတယ္။ 

တစ္ရက္မွာ သူ႔အိမ္ကုိ မ်က္ႏွာျဖဴအဂၤလိပ္အရာရွိတစ္ေယာက္ အလည္ေရာကလ္ာ 

တ့ဲ အခါ လက္ဖက္ရည္ သုံးေဆာင္ၿပီးမွ ျပန္ပါလုိ႔ "ဦးေရႊဒင္"က တားထားတယ္။ 

ၿပီးမွ အဂၤလိပ္အရာ ရွိရဲ႕ ေရွ႕မွာပဲ အဂၤလိပ္ေငြစကၠဴ ေတြကုိ မီး႐ႈိ႕ (ထင္း၊ မီးေသြး 

န႔ဲ ေနရာမွာ ေငြစကၠဴ ကုိ သုံးတာပါ) ၿပီး ေရေႏြး ကုိ ဆူေအာင္ လုပ္လုိ႔ 

လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္တိုက္ပါသတ့ဲ၊ ကဲ၊ မထူးဆန္းေပဘူးလား။ သူရဲ႕ အဂၤလိပ္ 

ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရပ္က ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ 

လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈ ေတြဟာ အသြင္ သ႑ာန္မ်ဳိးစံုန႔ဲ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွာ 

ေမာင္ေအာင္ဆန္းေတြ႕ေနရတယ္။ နဂိုကတည္က နယ္ခ ဲ်႕ ကုိ အ သက္စြန္႔ 

ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သြားတဲ့ ဗိုလ္မင္းေရာင္ ဆုိသူရဲ႕ေျမးျဖစ္တ့ဲသူဟာ ဒီအရပ္ 

ဒီေဒသ က ဒီလုိလုပ္ရပ္ ေတြကို ေတြ႕ျမင္ရတဲ့အခါ နဂိုင္းထြက္လာေတာ့တာ 

မဆန္းပါဘူး။ နဂိုရွိလုိ႔ နဂုိင္းထြက္ လာတာမဟုတ္လား။ 

((((၄၄၄၄)))) 

ေမာင္ေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ ေရနံေခ်ာင္းကေန ဆယ္တန္း 

ေအာင္ေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ေရာက္သြားတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ 

ကုိေအာင္ဆန္း အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အသီးသီးမွာေတြ႕လာ ရၿပီ။ 
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ေတာက္မဲ့မီးခဲ ဟာ ေရနံေခ်ာင္းက မီးထုိးေပးလိုက္သမုိ႔ ပုိမိုေတာက္ပရဲရင့္လာခဲ့ၿပီး 

အုိးေဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ကုိုေအာင္ဆန္း၊ ေနာက္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ 

ေျခစံုပစ္ဝင္သြား တ့ဲ သခင္ ေအာင္ဆန္း အျဖစ္န႔ဲပါ။ 

သူ႔ဘဝ တစ္သက္တာကုိ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိတဲ့ အ ေရး ကိစၥ ေတြထဲ မွာ ျမႇပ္ႏံွသၿဂဳိလ္လိုက္တာ 

ေတြ႕ရတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး န႔ဲ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ပဲ သူ စိုက္လိုက္မတ္တပ္ အလုပ္လုပ္သြားတာကုိလည္း 

ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

အသက္စြန္႔သြားတ့ဲအထိပါပဲ။ 

ဘာေၾကာင့္မ်ား သူ ဒီေလာက္ ရဲရင့္စြန္႔စားႏုိင္ပါလိမ့္။ အေျဖက 

ရွငး္ပါတယ္။ ဘုရားေတာင္ အမွီရိွ မွ ပြင့္တယ္ ဆိုတ့ဲ စကား လို အမွီေကာင္း ကို 

သူရခဲ့ပါတယ္။  

ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း အေပါင္း အသင္းေတြန႔ဲ ဆုံခဲ့ရတယ္။ 

အသိအျမင္ေတြ ႂကြယ္ဝခဲ့ရတယ္၊ မွန္ကန္ တ့ဲ မ်ဳိးေစ့ဟာ သင့္ေလ်ာ္တ့ဲ 

ပတ္ဝန္းက်င္န႔ဲ ေရေျမသဘာဝမွာ ဖြံ႕ၿဖဳိးရွင္သန္ခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ အရင္းခံ ပါ။ 

တကယ္လုိ႔မ်ား ေမာင္ေအာင္ဆန္း တစ္ေယာက္ ေရနံေခ်ာင္း ကို 

မေရာက္ဘဲ တစ္ျခားတစ္ၿမဳိ႕တစ္ရြာ ကုိ ေရာက္ သြားခဲ့ရင္.... 

တကယ္လုိ႔မ်ား ေမာင္ေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ ႏုိင္ငံေရးမ်က္လုံးအစံုကုိ 

အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ဖြင့္ေပး ခဲ့တ့ဲ ေရနံေခ်ာင္း က လူပုဂၢဳိလ္ေတြန႔ဲမဆုံခ့ဲရင္... 

တကယ္လုိ႔မ်ား "ေအာင္ဆန္း န႔ဲ ေရနံေခ်ာင္း" ဒြန္တြဲမေနခဲ့ရင္... 
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ျမန္မာ့ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ 

တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္မသြားႏုိင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူ ေျပာႏုိင္ ပါ့မလဲ။ 

 

ထက္ေက်ာ္ 
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စာေရးဆရာစာေရးဆရာစာေရးဆရာစာေရးဆရာ    သခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္းသခင္ေအာင္ဆန္း    

ဦးတင္ဦးဦးတင္ဦးဦးတင္ဦးဦးတင္ဦး    ((((က်ဴရွင္က်ဴရွင္က်ဴရွင္က်ဴရွင္))))    

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ထုိစဥ္က ျဖစ္ေပၚ 

လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မ်ားအရ 

ျပည္ပ အကူအညီ ကုိရွာရင္း ဂ်ပန္ႏွင့္ 

ဆက္မိ၊ ဘီအိုင္ေအ တပ္ ဖြဲ႕စည္းကာ 

ဂ်ပန္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ 

ဝင္ကာ အဂၤလိပ္ကုိ ေမာင္းထုတ္စေသာ 

ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟူ၍ ျဖစ္ခဲ့ရ 

ေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ သူ႔ပင္ကုိ 

ဝါသနာအတိုင္းဆုိေသာ္ လက္နက္ကုိင္ စစ္သား အျဖစ္ သာ မေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္ 

စာေရးဆရာ သခင္ႏုတုိ႔လုိ စာေရးဆရာ သခင္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္ေနခ့ဲ ေလာက္ 

ေပသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခမ်ာမွာ သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ အမိႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရး 

အတြက္ ရရာနည္းလမ္းရွာရင္း အနား မရ၊ ဆက္တိုက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားခဲ့ရသျဖင့္ 

ေနာက္ဆုံး၌ အသက္ပါစြန္႔ရကာ သူျဖစ္ခ်င္သလုိ ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာ ႀကီး 

ျဖစ္မသြားခဲ့ လုိက္ရရွာေပ။ 
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၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယေက်ာင္းသား သပိတ္ကာလအတြင္းက 

ကုိသိန္းေဖသည္ သခင္သိန္းေဖျဖစ္ ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုိႏုႏွင့္ 

ကုိေအာင္ဆန္းတို႔သည္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးဝင္ သခင္မ်ားမျဖစ္ၾက ေသး။ ကုိစုိး 

ႏွင့္ ကုိသန္းထြန္းတုိ႔လည္း သခင္မ်ားမျဖစ္ၾကေသး။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ 

ျပည္ညီလာခံတြင္ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ သခင္သိန္းေမာင္ တို႔ ခြဲခဲ့ၾကရာမွ 

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီးခ်ိန္တြင္မွ သခင္ႏု၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ 

သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္းဟူ၍ သခင္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပင္ကုိဝါသနာအားျဖင့္ သခင္ႏုသည္လည္းေကာင္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း 

သည္လည္းေကာင္း စာဖတ္ စာေရးျခင္း တို႔၌ ထက္သန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

သခင္ႏုသည္ သခင္မျဖစ္မီကပင္လွ်င္ နဂါးနီတြင္ ကုိထြန္းေရႊ တို႔ႏွင့္ တြဲ၍ 

စာေပနယ္ပယ္ထဲသုိ႔ ေျခခ်ၿပီးလ်က္ရွိေနေပၿပီ။ သခင္ေအာင္ဆန္းမွာမူ 

သခင္ျဖစ္ခ်ိန္ မွ စ၍ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကုိ ရယူခဲ့ရေပရာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးကလည္း 

ကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ တာဆူေန။ ေနာက္ဥေရာပတြင္ စစ္ျဖစ္သြားၿပီး 

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးမွာလည္း အေျခအေနေျပာင္းလာခဲ့ရာမွ သခင္ 

ေအာင္ဆန္း သည္ စာေရးခ်ိန္ ဟူ၍ ေအးေအးေဆးေဆး မရိွႏုိင္ရွာေတာ့ဘဲ 

ႏုိင္ငံ့လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈထဲ၌ နစ္ျမဳပ္ သြားခဲ့ ရေလသည္။ 

တကယ္ေတာ့ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္း 

ကပင္လွ်င္ စာေရးဝါသနာပါခဲ့၏။ ထိုဝါသနာအခံေၾကာင့္လည္း တကသ 



 

466466466466    | | | | P a g e     

 

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ သူပါဝင္ရသည့္အခါ "အိုးေဝ"မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ တာဝန္ 

ကုိ သူ႔အားေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

ေနာင္အခါ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ သခင္ေအာင္ဆန္းမွ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟူျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ 

ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနခ်ိန္၌လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ စာေရးျခင္း အလုပ္ ကုိ 

အမွန္ပင္ျမတ္ႏိုးေတာင့္တရွိခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးမွဖယ္ေနၿပီး 

စာ ေရးဆရာ လုပ္မည့္အေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့သည္။ ဦးရာဇတ္ႏွင့္ 

လူထုဦးလွတို႔ကုိလည္း ေျပာဖူး ခဲ့၏။ သူ၏အပါးေတာ္ၿမဲ 

ဗိုလ္ထြန္းလွ(တကၠသိုလ္ေနဝင္း)ကုိလည္း ေျပာခဲ့ဖူး၏။ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ဳိကုိလည္း 

ေျပာခဲ့ဖူး ၏။ 

အကယ္၍သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အေသမေစာဘဲ သူေျပာသလို 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး မွ အနားယူခြင့္ 

အေျခအေနမ်ဳိးရရွိခဲ့ပါလွ်င္ အိႏိၵယက ေန႐ူးတုိ႔လုိ ကမာၻကသိေသာ စာ မ်ဳိးေတြ 

ေရး သြားႏုိင္ခဲ့ ေလာက္ဖြယ္ရွိေပသည္။ သူေရးခဲ့ေသာ စာမ်ားကးုိ 

အကဲခတ္ေသာအားျဖင့္ ဤအခ်က္ကုိ သိႏုိင္ ေပ လိမ့္မည္။ 

၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ ကႏၳေလာကမဂၢဇင္း အတြဲ ၂၁ ေက်ာင္းသား 

"ေအာင္ဆန္း"၏ Burma and Buddhism ဟူေသာ 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးပါရွိသည္။ ထုိေဆာင္းပါး ၌ 

ဗုဒၶဘာသာ သည္ သိပၸံနည္းက် ဘာသာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာလာမသုတၱန္တြင္ 

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခ်က္ ကုိ ကုိးကား၍ ေရးထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 



 

467467467467    | | | | P a g e     

 

ရာစုႏွစ္ မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ဗုဒၶဘာ သာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာ ခဲ့ ေသာ္လည္း စိစစ္ေဝဖန္ၿပီးမွ 

လက္ခံရန္ဟူေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏အေရးႀကီးသည့္ အႏွစ္သာရ ေပ်ာက္ ေနေၾကာင္း 

ေရးထားသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အေပၚယံကိစၥမ်ားႏွင့္ပင္ တင္းတိမ္ 

ေနၾကေၾကာင္း နမူနာအားျဖင့္ ဘုရားပြဲ၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲ၊ သႀကၤန္ပြဲႏွင့္ 

မီးထြန္းပံုမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္ ေၾကာင္း ယင္းတို႔ကို 

ေဝဖန္ဆန္းစစ္သင့္ေၾကာင္း ေရးေလသည္။ 

ထုိႏွစ္ ေမလထုတ္ႏွင့္ ဇူလိုင္လထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္လည္း 

ကုိေအာင္ဆန္း၏ Freedom of Dress in Schools ဟူေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 

ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးပါရွိသည္။ ဦးသန္႔က ေက်ာင္းမ်ား၌ တူညီဝတ္စံု 

သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္သည့္စာကုိ ဧၿပီလထုတ္ 

စာေစာင္တြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္း အေပၚ ကုိေအာင္ဆန္းက 

ျပန္လည္ေဝဖန္ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ကိုသန္႔ က ေက်ာင္းမ်ား တြင္ 

အဝတ္အစားကုိ လြတ္လပ္စြာဝတ္ဆင္ခြင့္ရွိအပ္ေၾကာင္း ေရးသားသည္ကုိ 

ကုိေအာင္ဆန္း က ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ဝတ္စံုမ်ားကို 

ဝတ္ဆင္ေစေသာအားျဖင့္ ကုိယ့္ျပည္တြင္း ျဖစ္ကုိ 

အားေပးရာေရာက္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေရးသားပါသည္။  

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင္လ့ည္း 

ေက်ာင္း သားကေလးမ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္ေရ လြတ္လပ္မႈ 

တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးလာေရးအတြက္ အေရးမပါလွဟု ကုိေအာင္ဆန္း က ယူဆ 

ပါသည္။ တိုတုိခ်ဳပ္၍ တင္ျပရလွ်င္ The introduction of uniform dress will 
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not goad the students to feel that their personal freedom has been 

thus curtailed ဟု အေၾကာင္းျပကာ တူညီဝ တစ္စံုဝတ္ေရး ဘက္ မွ 

ကုိေအာင္န္းက တင္ျပခဲ့ေပသည္။ 

ေက်ာင္းသားကုိေအာင္ဆန္းသည္ သူရိယမဂၢဇင္း ၁၉၃၅ ဇြန္လထုတ္ႏွင့္ 

ထုိႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ တို႔တြင္ ဗိုလ္လေရာင္ ဟုလည္းေကာင္း၊ 

ေရႊလေရာင္ဟုလည္းေကာင္း အမည္ခံသည့္ မင္းႀကီး ဦးမင္းေရာင္ အေၾကာင္း ကုိ 

"အညာသားေလး"ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ေရးခဲ့သည္။ ထုိဦးမင္းေရာင္မွာ ဆရာႀကီး 

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက "အေခါင္မျမန္း အေမွာင္စမ္းသမုိ႔၊ ေအာင္ပန္းညႇဳိ႕ရရွာတ့ဲ၊ 

ေအာင္ဆန္းတို႔ရဲ႕ ေရႊလေရာင္အဘုိး"ဟု ကဗ်ာဖြဲ႕ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိဦးမင္းေရာင္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ေဘးမ မယ္စိုးႏွင့္ တူအရီးေတာ္သူ 

(မယ္စုိးက ဦးမင္းေရာင္၏မိေထြးျဖစ္ၿပီး တူအရီး ဆိုေသာ္လည္း သက္တူ ရြယ္တူမွ် 

ရွိသည္ဟု ဆုိသည္)ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အဘုိးေလးေတာ္သူ ျဖစ္သည္။ 

ထုိဦးမင္းေရာင္အေၾကာင္းကုိ ကိုေအာင္ဆန္းေရးခဲ့သည္မွာ လယ္ေဝး 

ကုိဘရီဆိုသူက ထိုႏွစ္ ကဆုန္ လထုတ္ သူရိယမဂၢဇင္းတြင္ ဦးမင္းေရာင္သည္ 

လယ္ေဝးအနီး၌ ကားစင္အတင္ခံရ ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ျခင္း ကုိ 

မိမိၾကားသိမွတ္သားမိသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္မညီ လြဲမွားေနသ ျဖင့္ ရွင္းလင္း 

ေရးသားေသာ ထိုေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္ၾကည့္မိသည့္အခါ စာေရးဆရာ 

တစ္ဦး၏ သေႏၶစစ္၊ သေႏၶမွန္ သည္ ထုိစဥ္ကပင္လွ်င္ 

သူ႔၌ေကာင္းစြာတြယ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
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တကယ့္ စာေရးဆရာဆုိသည္မွာ မည္သူမည္ဝါ၏မ်က္ႏွာကုိထက္ 

အမွန္တရား၏မ်က္ႏွာကုိသာ ေထာက္ တတ္ ေလသည္။ 

စာေရးဆရာ၏တာဝန္မွာ လူ႔ေလာက၌ အမွန္တရား ျပန္႔ပြားေအာင္ ျဖန္႔ 

ျဖဴးေပးရျခင္း ျဖစ္ေပရာ ဘဝကံဇာတာအရ 

ထင္ရွားေသာစာေရးဆရာႀကီးျဖစ္ခြင့္ရမသြားရွာေသာ္ လည္း ကုိေအာငဆ္န္းသည္ 

သူသိရသမွ် သူ႔အဘုိးဦးမင္းေရာင္၏ စ႐ုိက္အမွန္ကုိ (ကုိယ့္အဘိုးဟူ ၍ 

မငဲ့ကြက္ဘဲ) ထိုေဆာင္းပါး မ်ား၌ သူ႔အရွိအတိုင္း ေရးသားတင္ျပထားေလသည္။ 

ဦးမင္းေရာင္မွာ လယ္ေဝးကုိဘရီေရးသလို ကားစင္အတင္ခံရျခင္း 

မဟုတ္ဘဲ စစ္ဘာရီမ်ား၏ ေခါင္း  ျဖတ္ အသတ္ခံ ရေၾကာင္း၊ ေခါင္းကုိျဖတ္ၿပီး 

နတ္ေမာက္သုိ႔ ယူလာသျဖင့္ သူ႔အဘုိးႏွင့္ ဦးမင္းေရာင္ ကုိသိသူ အျခား 

လူႀကီးမ်ား သြားၾကည့္ၾကေသးသည္ဟု လူႀကီးမ်ားေျပာျပခ်က္ကုိ မွတ္သားမိ 

ေၾကာင္း ထုိ ေဆာင္းပါး ၌ ကိုေအာင္ဆန္းက ေရးသားတင္ျပခဲ့သည့္အျပင္ 

ဦးမင္းေရာင္မွာ ၿမဳိ႕လု လင္မွာ ၿမဳိ႕လုလင္ သူႀကီး မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

သူ႔ညီဦးမင္းေမာင္သာလွ်င္ သူ႔ထက္ရာထူးႀကီးၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႕ဝန္၊ ပင္း 

နတ္ေမာက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း သုံးၿမဳိ႕ဝန္၊ အခြန္ဝန္၊ ေတာင္ငူနယ္ ျခားဝန္ 

စသည့္ရာထူးမ်ားကုိ ထမ္းရြက္ ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ စံုန႔ံသာၿမဳိင္ ဦးေၾကာ့ 

စာေရးအျဖစ္ အမႈထမ္းသည္မွာ ထိုသုံးၿမဳိ႕ဝန္ ဦးမင္းေမာင္ ထံတြင္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ႏွင့္တကြ သူသည္မွာ ထုိသံုးၿမဳိ႕ဝန္ ဦးမင္းေမာင္ ထံတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း 

တုိ႔ႏွင့္တကြ သူ႕အဘိုးေလး ညီအစ္ကုိမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 

စ႐ိုက္မတူၾကပံုမ်ားကုိလည္း ေရးသား တင္ျပ ထားသည္။ 
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မတူပံု ေဖာ္ျပရာ၍ "ဦးမင္းေရာင္ကား စိတ္ထက္ျမက္၏။ 

ရြပ္ရြပ္ခၽြ ံခၽြ ံလုပ္တတ္၏။ ရက္စက္၏။ ၎ ၏ညီ ဦးမင္းေမာင္ ကား 

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းခ်ဳိသာ၏။ စိတ္ႏွလုံး ႏူးည့ံ၏။ ေစာင္းတီး အတတ္ေတာ္၏။ သီ 

ခ်င္းဆို ေကာင္း ၏။ အခါတစ္ပါး ၾကက္သားစားခ်င္၍ ညီျဖစ္သူအား 

အသတ္ခုိင္းေသာအခါ ဦးမင္း ေမာင္မွာ စိတ္ႏွလုံး ႏူးည့ံ သည့္ အတုိင္း 

ၾကက္မသတ္ ဘဲေနရာ ဦးမင္းေရာင္ကိုယ္တိုင္ သတ္ျဖတ္၍ ခ်က္ျပဳတ္ 

စားေသာက္ ၿပီး လွ်င္ အက်န္ဟင္းမ်ားကို ညီျဖစ္သူအားမေကၽြ း။ 

ေခြးေကၽြ းပစ္ေသာဟူ၏" (မူရင္းသတ္ပံု အတိုင္း) ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ 

(မူရင္းစား၌ "ဟူ၏ ေနရာ၌ ဟူ၍ ျဖစ္ေနသျဖင့္ စာေရးသူ ျပင္ထည့္ ထားသည္) 

ဤအခ်က္ကိုေထာက္၍ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ သူ႔အဘုိး၏စ႐ိုက္အ မွန္ကုိ 

အမွန္အတုိင္း ေဖာ္ျပ လုိေသာ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေလသည္။ 

ပထမေဆာင္းပါးတြင္ "ဦးမင္းေရာင္ကား ၎၏ညီ ဦးမင္းေမာင္ႏွင့္ 

အနည္းငယ္မွ်မတူ၊ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ ၏" ဟုေရးကာ 

"ဤအေၾကာင္းကုိေရးရျခင္းမွာ အမွန္သိေစလုိ၍ေရးရပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္ အဘုိး 

ပင္ ေတာ္ေစကာမူ အမွန္အတုိင္း ေရးသားေပးပို႔လိုက္ပါသည္"ဟု 

နိဂုံးခ်ဳပ္ထားသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဦးမင္းေရာင္၏ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ဂုဏ္လကၡဏာကုိလည္း 

"အညာသားေလး"ေခၚ ကုိေအာင္ ဆန္းက ဤသုိ႔ေရးျပခဲ့ပါသည္။ 

"ဦးမင္းေရာင္ မွာ ရြတ္ပင္ရြတ္ေသာ္လည္း လူႀကီးသူမမ်ားကုိ 

၎ႏွင့္ညီႏွစ္ဦးစလုံးပင္ အထူး႐ိုေသ ကုိင္း႐ႈိင္း ေသာဟူ၏" 
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"ေမာင္ေအာင္ဆန္း၊ ဘီေအ"သည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 

သခင္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ခဲ့ရာ ထုိသို႔ သခင္မျဖစ္မီ ၁၂၉၉ ခုႏွစ္ 

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ (၂၇-၁၁-၁၉၃၇)ထုတ္ မႏၱေလး သူရိယ 

(အမ်ဳိးသားေန႔အထူးစာေစာင္)တြင္ "ေက်ာင္းသားဝတၱရား"ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 

ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့သည္။  

ထုိေဆာင္းပါး၌ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာအုပ္စာေပမွ သင္အံ၍ ရ 

အပ္ေသာပညာမွ ေက်ာ္လြန္ေသာ ပညာ ကုိ ရေအာင္ယူတတ္ဖို႔ လုိေၾကာင္း 

ေရးသားထားသည္။ ဂိုးလ္စမစ္၊ ဆာေဝါလတာစ "ပညာစစ္ ကိုရရန္ လြတ္လပ္စြာ 

ေတြးေတာ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးလုပ္ကုိင္ လုိေသာ စိတ္ေမြးရန္လုိ၏"ဟူ၍လည္း 

ၫႊန္ျပ ထားသည္။ ဤအခ်က္ကုိ academic freedom ဟူ ေသာ 

ပညာသင္ၾကားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဟူ၍ ပညာရွင္ မ်ားက ေခၚေဝၚၾကေၾကာင္းလည္း 

ေရးသား ထားသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အခါအေလ်ာက္ ေက်ာင္းသား ဝတၱရား လည္း 

ကြဲျပားလာေၾကာင္းကို စပိန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိယ္ထိ 

လက္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ေနရပုံျဖင့္ ေထာက္ျပကာ အထင္အရွား 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည့္ "ဗမာ့ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအ 

သင္းႀကီးကုိ ဝင္ေရာက္အားေပးရန္မွာ ေက်ာင္းသား တိုင္း၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ 

ရွိေသာ သူတိုင္း၏ တာဝန္ဝတၱရားပင္တည္း"ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ေရးထားေပသည္။ 

ဒဂုန္မဂၢဇင္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ "ႏုိင္ငံေရးအမ်ဳိးမ်ဳိး"ဟူေသာ 

အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးမွာ ကုိေအာင္ ဆန္း သခင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မွ 

"သခင္ေအာင္ဆန္း"ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ ႏွင့္ ေရး သားျခင္း ျဖစ္သည္။ 



 

472472472472    | | | | P a g e     

 

ထုိေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ စာေရးဆရာ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ႏုိင္ငံေရး 

ဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝပံု ကို ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ "ကမာၻစစ္ႏွင့္ဗမာ"ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိလည္း 

ေရးသားခဲ့ေပရာ ထုိ ေဆာင္းပါး ၌ (က) ကမာၻ႔အေရးႏွင့္ (ခ) ဗမာ့အေရးဟူ၍ 

က႑ႏွစ္ရပ္ခြဲ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမာၻ႔ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ "ယခု 

စစ္ပြဲႀကီးသည္ ႏုိင္ငံကေလးမ်ား၏လြတ္လပ္ေရး၊ ကမာၻ႔လြတ္လပ္ ေရးအတြက္ 

မဟုတ္ သည့္ အျပင္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ စစ္ပြဲအခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု 

ငါတို႔ အတိအလင္း ေၾကညာေၾကာင္း" ဟူ၍ ျမန္မာ့သေဘာထားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး 

ဗမာ့အေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိ တိုက္ဖ်က္၍ 

ဗမာမ်ားအလုိက် ဗမာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အျမန္ဆုံးရရွိ ရန္ ႀကဳိးစားရမည္။ တိုင္းျပည္ 

ႏုိင္ငံေရး ညီၫႊတ္မႈအတြက္ ႀကဳိးစားရမည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေလ သည္။ 

ထိုေဆာင္းပါးအဆုံး၌ "လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရာ၌ 

လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း၊ လူတန္းစား အခ်င္းခ်င္း မကြဲသင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

မကြဲထုိက္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ မကြဲလြဲေအာင္လုပ္တတ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္၏ 

ပရိယာယ္ကုိ သတိျပဳ။ × × ×  ဤကဲ့သို႔အခ်ိန္ေကာင္း အေျခအေနေကာင္းတြင္ 

ငါတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ အားထုတ္ၾကပါစုိ႔ ရဲေဘာ္တုိ႔"ဟု 

အဆုံးသတ္ထားေပသည္။ 

၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာပါ 

"ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ ပံု"တြင္ကား "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း"ဟူေသာ 

ကေလာင္နာမည္ျဖင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ သခင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ 
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တကၠသုိလ္မွ ထြက္လိုက္ပံုမွစကာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ "ငါ့အတြက္ 

ျဖစ္လုိရာျဖစ္ေစေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရး ဂယာက္အတြင္းသိ႔ု ေျခစံုပစ္၍ ဇြတ္ဆင္းကာ 

ငါ၏ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ ေရးအတြက္ မေနမနားစြန္႔စား လံုးပမ္းေတာ့အ့ံ"ဟူေသာ 

အဓိ႒ာန္ျပဳလ်က္ ဥေရာပတြင္ စစ္ျဖစ္ လာေသာ အခါ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း 

တည္ေထာင္ခဲ့ၾကပံု၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ရမ္ဂါကြန္ဂရက္သို႔ တက္ ေရာက္ခ့ဲပံု၊ ထုိ႔ေနာက္ 

ဖမ္းဆီးဝရမ္းကုိေရွာင္ကာ ေျခရာေဖ်ာက္၍ အမြဳိင္ၿမဳိ႕သို႔ထြက္ခဲ့ပံု၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူဝင္ခဲ့ပံု၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကုိ 

ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ပံုတုိ႔ကုိ ျပန္ေျပာင္း 

ေရးသားထားသည္။ "ဗမာႏုိင္ငံ၏ ၾကမၼာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြ ႏု္ပ္ သည္ ဘယ္အခါ 

ကမွ စိတ္သက္သာမႈမရခဲ့ေပ။  

အိမ္မက္မ်ားတြင္မွာ ပင္ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံအတြက္ 

ေယာင္ယမ္းငိုခဲ့၏။ ေဒါသထြက္ခဲ့မိ၏" ဟူ၍ လည္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

စိတ္မေအးခဲ့ရပံုကုိပါ ေရးသားခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ သူ၏မၿပီးဆုံးေသာ 

ကုိယ္ေရးအတၳဳပၸတိၱကုိ ေရးသားခဲ့ ရာ အခန္း ၁ ကုိ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ပင္ 

သူ၏စာေရးဆရာ အရည္အေသြးကုိ အထင္သားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ေပသည္။ သူ႔အား 

ေမြးဖြားခဲ့ရာ ခ်က္ျမႇဳပ္ဇာတိေျမ နတ္ေမာက္ရြာ၏တည္ေနရာကုိ မ်က္စိထဲမွာ 

ျမင္လာေအာင္ ေရးသား ႏုိင္ေပသည္။ ယခုအခါက့ဲသုိ႔ ၿမဳိ႕မဆန္ဘဲ ေတာရြာစုႀကီး 

တစ္ခုမွ်သာျဖစ္ ေသာ ထုိေနရာ၌ "နံနက္ ညေနခင္း မ်ားတြင္ ရက္ကန္းသံ 

တခၽြ င္ခၽြ င္ႏွင့္ၾကားတုန္း ရိွေသးသည္။ ထုိရြာ၏ေျမာက္စြန္း၌ တစ္ရြာလုံး ရွိ 
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အိမ္ဝိုင္းမ်ားတြင္ အက်ယ္ဆုံးအိမ္ဝိုင္းႀကီးထဲတြင္ ဧရာမေရွး အိမ္ႀကီး ရိွေလသည္။ 

မူလက ဆင္တစ္ရပ္ခန္႔ဝင္ႏုိင္ေအာင္ျမင့္၍ အေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္ လည္း 

ထုိအခါကာ အေဆာင္ရွစ္ပင္ ခန္႔မွ်သာရွိေတာ့သည္။ အိမ္အျမင့္မွာလည္း ၃ 

ေပခြဲမွ်သာရွိ ေတာ့သည္။ ထုိအိမ္ကား ဗမာမင္း လက္ထက္က 

နတ္ေမာက္ၿမဳိ႕သူႀကီး၏အိမ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ယခုကား အိမ္မရိွေတာ့ၿပီ။ ထုိ 

အိမ္ေနာက္ေဖး အေဆာင္ငယ္တြင္ ကၽြ န္ေတာ့္အား ဖြားျမင္ခဲ့သည္" ဟု 

သူ႔အားဖြားရာ ခ်က္ျမႇဳပ္ေနရာကုိ ပံုေပၚေအာင္ ေရးသားထားေလသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ "ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ကား၊ နာမည္ေက်ာ္ 

နကၡတ္ေဗဒင္ဆရာႀကီး ကီ႐ို၏ေဟာေျပာခ်က္ အရ ဆုိလွ်င္ 

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏အစုိးရနန္းတို႔ကုိ ၿဖဳိဖ်က္ႏုိင္စြမ္းေသာသူမ်ား 

ေမြးတတ္ေသာေန႔ ဟု ေဟာထား ေလသည္။ ထိုေန႔တြင္ေမြးေသာ ကၽြ န္ေတာ္မွာ 

သူပုန္ေလာင္းကေလးျဖစ္သည္ကုိ ထုိအခါ မည္သူမွ် ထူးထူးျခားျခား 

မထင္ခဲ့ၾကေခ်"ဟူ၍လည္း သူ၏ေမြးရက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သ႐ုပ္ ေဖာ္ ေရးသား ထား 

ေလသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စာေရးဆရာပီပီ မိမိကိုယ္တိုင္ 

ရဲရဲဝ့ံဝ့ံျပန္လည္သုံးသပ္ျပႏုိင္၏။ "ကၽြ န္ ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ 

စကားမေျပာတတ္။ လူႀကီးမိဘမ်ားမွာ အ ၍မ်ားပင္ (အ) ေနပလားဟု စုိးရိမ္ခဲ့ 

ရသည္ဟု သိရေလသည္။ အနာအဖ်ားထူသည္၊ အစားၾကဴးသည္။ အမဲသား စိမ္း 

ကုိ အတင္းလု၍ စားမည္ျပဳသည္ ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ၾကားသိရေလသည္"ဟူ၍ 

သူ၏စ႐ိုက္သဘာဝ ကုိ ေရးျပထားေလသည္။ 
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"လူ႐ုိင္းဘဝက ကၽြ န္ေတာ္လာသလားမသိ။ ယေန႔အထိ 

လူ႐ုိင္းသေဘာမ်ဳိး ေနခ်င္သည့္စိတ္ထား မ်ား ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 

လူယဥ္ေက်းမ်ားႏွင့္ အသားမက်တ့ဲ၍ မ်က္စိ၊ ဦးေႏွာက္ ျမင္ျပင္းကတ္ လာသည့္ 

အခါ လူယဥ္ေက်းမ်ားႏွင့္ ငါလူ႐ုိင္း ဟု ဇာတိခြဲပစ္ခ်င္သည့္ 

စိတ္မ်ားရွိသည္"ဟုလည္း ဝန္ခံ ေရးသားထာသည္။ (ဒဂုန္တာရာက 

သူ၏႐ုပ္ပံုလႊာအေရးအသားမ်ားတြင္ "ေအာင္ဆန္း သုိ႔မ ဟုတ္ အ႐ုိင္း"ဟု 

ေရးသားခဲ့သည္ကုိ အခ်ဳိ႕က သေဘာမက်ၾက။ လက္မခံခ်င္ၾက။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ ကမူ ထုိအေရးအသား ကုိ ဆန္႔က်င္သည္ဟု 

မၾကားဖူးေပ။) 

ဤသို႔ေသာ အေရးအသားမ်ားမွာ ကုိယ့္ကို လူထုက မျပစ္ျမင္၊ 

အထင္ေသး မခံလုိေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား မေရးဝ့ံေသာ အေရးအသားမ်ဳိး 

ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာစိတ္ရွိသူမုိ႔သာ ကုိယ့္ဘဝကို မႁခြင္းမခ်ိန္ အမွန္ အတုိင္း 

ေရးသားျပရဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သူ႔အစ္ကုိ ဦးေအာင္သန္းႏွင့္ သူ စ႐ုိက္သဘာဝမတူပံုကုိလည္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဤသုိ႔ေရး ျပသည္။ 

"အစ္ကုိေအာင္သန္းႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္မွာ အသက္ ၃ ႏွစ္ခြဲ ၄ ႏွစ္မွ်ကြာ၏။ 

သူႏွင့္ကၽြ န္ေတာ္က ငယ္ ငယ္က ရန္ျဖစ္ဖက္ ျဖစ္၏။ သူကား လက္ျမန္၏။ 

ကၽြ န္ေတာ္ကား အားႀကီး၏။ မခ်ိန္မဆ လက္ လြတ္စပယ္ လုပ္ တတ္၏။ သူကား 

ႏ ု၏။ မင္းသားက်ခ်င္၏။ ကၽြ န္ေတာ္ကား ၾကမ္း၏။ သူသည္ အစားအေသာက္ 

အေနအထိုင္ မွ စ၍ သပ္ရပ္၏။ အစားဆုိလည္း အစားတိုင္းမစား၊ စားေသာက္ေန 
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သည့္အခါ အစာေျမႀကီး ေပၚသို႔ က်သြားလွ်င္ သူသည္ မစားေတာ့။ 

ကၽြ န္ေတာ္ကား ဖုတ္ဖတ္ခါ၍ စားႏုိင္လွ်င္ စား၏။ 

တစ္ခါက ဥပုသ္ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ထုံးစံအတိုင္း (စာမအံရေသာ္လည္း) 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြား ၾက ရေပရာ ဘုန္းႀကီးက အလုပ္မရွိလွ်င္ အိပ္ေနၾက၊  

မကစား ႏွင့္ဟု အမိန္႔ရွိသည္။ အားလုံးေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအား 

မအိပ္ခ်င္ဘူးလားဟု ဘုန္းႀကီးက ေမးသည့္အခါ  မအိပ္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း 

ဘုန္းႀကီး အလုိက် အိပ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျဖၾကသည္။ "ဘုန္းႀကီးက ေအာင္ဆန္း 

ေကာ မအိပ္ခ်င္ဘူး လားဟု အထူး တလည္ ေမးရာ ကၽြ န္ေတာ္က 

မအိပ္ခ်င္ပါဘုရား ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ရာ ဘုန္းႀကီးမွာ ၿပံဳး၍ ေနေလေတာ့သည္"ဟု 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ငယ္စဥ္အခါကတည္းက သူ႔သဘာဝမွာ မည္သုိ႔ရွိတတ္ ေၾကာင္းကို 

ေပၚလြင္ ေအာင္ ေရးျပႏုိင္ေလသည္။ 

စာေရးဆရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သူ၏ငယ္ဘဝကို 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျပပံုမွာ အလြန္ခ်စ္ဖြယ္ ေကာင္း သည္။ 

"ကၽြ န္ေတာ္၏ကေလးဘဝမွာ ခ်ီးမြမ္းစရာ အလြန္နည္း၏" ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 

"ကၽြ န္ေတာ္သည္ ထုိကေလး ဘဝကပင္ သူပုန္စိတ္ထားရွိေလသည္။ 

အႀကံႀကီးသူျဖစ္ေလသည္" ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ "ကၽြ န္ေတာ္ကား 

စကားအေျပာအဆုိ မဖြယ္မယဥ္ေက်း၊ အသက္ ၈ ႏွစ္ထဲ ေရာက္၍ 

ေက်ာင္းစေနသည့္ အခါ၌ပင္ ဘုန္းႀကီးကုိ ဘုန္းႀကီးစကားျဖင့္ မေလွ်ာက္တတ္၊ 

အမူအ ရာလည္းၾကမ္း၏"ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတြင္ ေရနံေခ်ာင္းသုိ႔အသြား၊ 

မေကြးတြင္ မိန္းကေလး ရွိေသာ အသိအိမ္၌ တည္းခို၍အိပ္ရသည္။ 
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ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိ "လူပ်ဳိေပါက္ျဖစ္ေသာ ကၽြ န္ေတာ္ မွာ သူစိမ္းတစ္ရံစာအိမ္တြင္ 

မေနတတ္၊ အထူးရွက္တတ္သည္။ မိန္းကေလးႏွင့္ဆုိလွ်င္သာ၍ပင္ 

ရွက္တတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ညအိပ္ခါနီး ရွက္လြန္း၍ ေသးမေပါက္မိ။ 

ညအိပ္သည့္အခါ မေအာင့္ ႏုိင္ဘဲ ေသးေပါက္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း ပါၿပီးမွ သိ 

ေလသည္။ ဤမွ် ကၽြ န္ေတာ္ မသိမ္ေမြ႕"ဟူ ၍လည္းေကာင္း မကြယ္မဝွက္ဘဲ 

မိမိ၏ဘဝအမွန္ကုိ အ႐ုိုးခံအတိုင္း ေဖာ္ျပသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရ ေပသည္။ 

ေဖာ္ျပပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိမွ 

ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ သူ သည္ တကယ္ပင္ စာေရးေကာင္းေသာ 

စာေရးဆရာႀကီးတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္း ေကာင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ 

ရမည္ျဖစ္ေလသည္။ 

၁၉၄၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေနပတြင္ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္ထံသို႔ 

ေရးသားထားေသာစာ ၌ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ မိမိအား 

ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကုိ လက္မခံ ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္း 

ဤသို႔ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ 

I regret very much that shall not be able to serve further in the 

Army, but this is majority decision, and I must abide by it. Personally, I 

would have preferred a military career, above all others, for a 

permanent calling. 

ထုိေရးသားခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ဆုိလွ်င္ 

စစ္တပ္ထဲတြင္ပင္ ဆက္လက္ေနသြားပါေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
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သူ၏ဦးေဆာင္မႈရွိဖုိ႔လုိသည္ဟု အမ်ားကဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ 

ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း လိုက္နာကာ ဖဆပလ ဥကၠဌအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ 

ႏုိင္ငံေရးကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရသျဖင့္လည္း သူ႔မွာ ရန္သူေတြ မ်ား လာကာ 

လုပ္ႀကံခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။ 

မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကံၾကမၼာဆုိးႏွင့္လည္း 

မၾကံဳခဲ့ရ၊ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္အ တိုင္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးမွ 

အနားယူခြင့္သာရလိုက္ပါလွ်င္ သခင္ေအာင္ ဆန္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေအာင္ဆန္း 

ဟူေသာ စာေရးဆရာအျဖစ္ႏွင့္ ကမာၻသိ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသား သြားႏုိင္မည္ 

မုခ်ဟု ယူဆခ်င္ ပါသတည္း။ 

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္) 

ရည္ၫႊန္း 

၁။ ျမဟန္- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပလက္ရာ ၁၉၉၈ (ပႀကိမ္) 

၂။ Aung San of Burma by Maung Maung. 1962. 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္    လြတ္လပ္ေရးေကာက္ေၾကာင္းလြတ္လပ္ေရးေကာက္ေၾကာင္းလြတ္လပ္ေရးေကာက္ေၾကာင္းလြတ္လပ္ေရးေကာက္ေၾကာင္း    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((၁၁၁၁))))    

အာ႐ံုဦးက ေရာင္နီျဖာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ။ 

တုိ႔ဗမာျပည္အေမွာင္တြင္း 

သူ႔ေခါင္းေဆာင္လို႔လင္း...။ 

စိတ္ရင္းမွန္လို႔ သစၥာတည္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အာဇာနည္...။ 
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ကၽြ န္ေတာ့္သမီးငယ္ ၈တန္းေက်ာင္းသူသည္ သူ ဘယ္အခ်ိန္က 

ရထားသည္ မသိရေသာ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ကုိ ေအာ္ဆုိေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ကား 

နားစိုက္ေနမိသည္။ ကေလးမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ မေမ့ၾကေသး။ 

ကၽြ န္ေတာ္ ဝမ္းသာမိသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ သတိရေသးသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ ၄ တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္က 

အေမသည္ ကၽြ န္ေတာ့္ ညီငယ္ကုိ ပုခက္လႊဲရင္း သီးခ်င္းဆုိသိပ္ခဲ့သည့္ 

ထုိတစ္ေန႔...။ 

"ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး... တြက္၊ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕ဖို႔... ဂ်ပန္ျပည္မွာကြယ္။ 

တကယ္ပဲ အသက္န႔ဲလဲလို႔... ဆင္းရဲ ဒုကၡခံကာ ႀကံစည္တယ္။ သူရဲေကာင္း... တဲ့၊ 

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းန႔ဲ အာဇာနည္ေတြရယ္... " 

ထုိအခ်ိန္မွစတင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆုိသည့္ အသံကုိၾကားရဖူးၿပီး 

ဦးႀကီး၊ ဦးေလး တုိ႔၏ေျပာ စကားမ်ား ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါလာသည္။ 

သူ၏လုပ္ရပ္၊ သူ၏စြမ္းေဆာင္မႈ၊ သူ၏ကုိယ္ က်ဳိးစြန္႔မႈ အေၾကာင္းမ်ား...။ 

ေတြးေနရင္း နားထဲျပန္ဝင္လာျပန္၏။ 

တို႔ျပည္ေကာင္းေအာင္ သူသယ္ပိုး... 

သူ႔ဂုဏ္ဘယ္မညႇဳိး... 

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ သူ႔မူယာ 

ငယ္ငယ္တည္းကပါ။ 

ဗမာျပည္သူ႔ အခ်စ္ပန္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္း...။ 



 

481481481481    | | | | P a g e     

 

သမီးငယ္ကား သူ႔ကဗ်ာကုိ ထပ္ကာေၾကာ့ကာ သီဆုိေနျဖစ္သည္။ 

သမီးငယ္ကား ကဗ်ာမွတစ္ ဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကုိသိသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ကား 

သီခ်င္းမွတစ္ဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိသိရသည္။ သူ႔အသိႏွင့္ သူ႔ဖခင္ျဖစ္သူ ကၽြ န္ေတာ့္ 

အသိကား... ကာလျခားခဲ့ၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း ကၽြ န္ေတာ္ ေနာက္ တစ္ခါ 

သိရပံုမွာ ကၽြ န္ေတာ္ ၏ ပထမဆုံး စာေပဆရာမ(ေဒၚ)စိန္စိန္ (သာယာဝတီ)ႏွင့္ 

ဆုံစဥ္ကပင္ ျဖစ္သည္။ စာ႐ူးေပ႐ူး ဘဝ ကဗ်ာမွ ကဗ်ာသဲသဲမဲမဲ 

အစြဲႀကီးေနေသာကာလ။ ထုိအဦးအစေလးကုိ လည္း မေမ့ႏုိင္။ 

((((၂၂၂၂))))    

"ေဆြးတသက္သက္ ယူေပြကာ ႏွေျမာပံု မျပႏုိင္ဘူး။ 

ေသြးပြက္ပြက္ဆူေဝကာ ေဇာအဟုန္ႂကြပါလို႔၊ 

ေျပာမကုန္ၾကေအာင္ပ၊ ဆိုးလွတ့ဲ ရာဇဝင္အေျခ၊ 

(အိုးကြယ္) ေဒါသူပုန္ထပါလုိ႔ အၿငဳိးကျဖင့္ 

ကမာၻတြင္မေက်။" 

ကၽြ န္ေတာ္ကား အသံေနအသံထားျဖင့္ ေလးခ်ဳိးကဗ်ာႀကီးကုိ 

ဟန္က်ပန္က် ဖတ္ေနမိသည္။ ဆရာမစိန္စိန္၏အစ္မမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မမသန္း၊ 

မမအုန္းတို႔ပါ ကၽြ န္ေတာ္ ကဗ်ာဖတ္ရာတြင္ ညီ အစ္မ ၃ ဦး အာ႐ံုစုိက္ 

ေနၾကသည္။ ကၽြ န္ေတာ္က ခဏရပ္ကာ ကဗ်ာနာသူေတြကုိ တစ္ခ်က္ၾကည့္ 

လုိက္၏။ ဆက္ဖတ္ပါဟု လက္ဟန္ျပၾကသည္။ သူတုိ႔ စိတ္ဝင္စားမွန္သိ၍ 

ကၽြ န္ေတာ္ ေခ်ာင္းတစ္ ခ်က္ရွင္းကာ ဆက္ ဖတ္မိ၏။ 

"ေၾသာ္... ျမန္မာ့လက္မွာ အာဏာမႏွင္းခ်င္လုိ႔၊ 
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အဓမၼဖ်က္ကာ မာယာန႔ဲ ညႇင္းကာပ၊ 

မသမာတ့ဲ အခင္းေႏွာ္ ႐ွဴးတိုက္လုိ႔ေပးတာေၾကာင့္ 

႐ူးမုိက္တဲ့ ေခြးသတၱဝါေတြ  သခင္ကုိ ျပန္ကာခဲသည္သုိ႔ 

ကံၾကမၼာနဲသေနာ္၊ ညဳိေမွာင္သန္းေရာ့သလာ့။ 

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း ေခၚ ျမန္မာသရဖူတစ္ပါးရယ္န႔ဲ...။ 

က်န္သူမ်ားမွာ အစဥ္တ,ရမဲ့... သခင္ျမအျပင္... " 

ထုိအပုိဒ္အေရာက္တြင္ ကဗ်ာဖတ္ေနသူ ကၽြ န္ေတာ့္မွာ 

အသံတိမ္ဝင္သြားသည္။ မမစိန္တုိ႔ညီအစ္မ ေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူတုိ႔လည္း 

စိတ္မေကာင္းဟန္ ေခါင္းယမ္းေနၾကသည္...။ 

ျဖစ္ပံုမွာ၊ ကၽြ န္ေတာ္က လက္ပံတန္းၿမဳိ႕ အထက ၁ မွ 

ဟုိက္စကူးဖုိင္နယ္ေအာင္ကာ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ဖက္ က ေက်ာင္းဆက္တက္ရင္း 

တက္ဖက္က အလုပ္လုပ္ေနရသည္။ တစ္လတစ္ခါ မိဘရပ္ ထံျပန္သည့္အခါ 

အသြား တစ္ေခါက္၊ အျပန္တစ္ေခါက္ (ေဒၚစိန္စိန္)မမစိန္တုိ႔ အိမ္ဝင္တည္းကာ 

စာေၾကာင္းေပေၾကာင္း တစ္ညလုံး ထုိင္စကားေျပာ၊ မမစိန္ စာအုပ္ဘီ႐ိုႀကီး 

ဖြင့္ကာဖြကာႀကဳိက္ရာ စာအုပ္ယူဖတ္ႏွင့္ ရတနာပံု ဆိုက္ေနသည္။  

တစ္ခါတြင္ေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္က မမစိန္၏ပထမဆုံး စာ 

ေပလက္ရာအေၾကာင္း သိခ်င္သည္ႏွင့္ ေမးၾကည့္ မိသည္။ ထုိအခါတြင္ မမစိန္ 

တ႐ိုတေသ သိမ္း ထားသည့္ "တုိင္းရင္းသားဂ်ာနယ္"ကုိ ထုတ္ျပသည္။ ၁၉၄၇ 

ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္စာေစာင္ပါ အဖြင့္ကဗ်ာ ေလးခ်ဳိးႀကီးျဖစ္သည္။ 
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ပန္းခ်ီပံုမ်ားျဖင့္ သ႐ုပ္ ေဖာ္ကာ ခမ္းခမ္းနားနား ေဖာ္ျပထား သည္။ ေရးသူမွာ 

"ဂႏိုင္ေမ(သာယာဝတီ)"ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ က်စဥ္ က ေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

"စိန္စိန္"ကေလာင္မယူမီ အဦးအစ လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ထုိမွစ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း အေတာ္အတန္သိလာရသည္။ 

ဂ်ပန္ေခတ္အေၾကာင္း သိလာရသည္။ မမစိန္က သူ႔ ဖခင္ ေျပာျပ သည့္ 

သူတုိ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ဂ်ပန္ေခတ္အေၾကာင္း ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့သည္။ 

ဂ်ပန္တို႔ ထိုစဥ္က (၁၉၄၂) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ 

ပဓာနရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ စစ္ေရး အတြက္ အသုံးခ်ရန္ျဖစ္သည္။ 

(အသုံးခ်လုိသည္မွာ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာလမ္းမႀကီးေၾကာင့္ ျဖစ္၏။) 

''တ႐ုတ္၊ ျမန္မာလမ္းမႀကီး '' ကုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးက ၁၉၃၇ ဒီဇင္ဘာလသြင္ 

အလုပ္သမား ၃ သိန္း ခန္႔ လုပ္အား ကုိ သုံးကာ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလား႐ႈိးကုိ ဆက္ သြယ္ ထားသည္။ ထုိႏွစ္ 

ဇန္န၀ါရီတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဖြင့္ၿပီး အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔က တ႐ုတ္သုိ႔ 

စစ္လက္နက္ ခဲယမ္း၊ စားရိကၡာပို႔ေနခဲ့သည္။ ရန္ကုန္မွ လား႐ႈိး၊ ထုိမွ ကူမင္းသို႔ 

ထုိလမ္း မႀကီးကုိ အသုံး ျပဳကာ ပို႔ေနသည္။ 

၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကစစ္ျဖစ္ေနသည္။ မဟာမိတ္တုိ႔က 

တ႐ုတ္ျမန္မာလမ္းမႀကီးမွ စစ္လက္နက္မ်ား ပို႔ေနသည္ကုိ ဂ်ပန္မလုိလား၊ တ႐ုတ္၊ 

ျမန္မာလမ္းမႀကီးပိတ္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အတြက္ အေရးႀကီး ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဂ်ပန္က ၿဗတိသွ်အစိုးရကုိေရာ ျမန္မာကိုပါကပ္သည္။ ျမန္မာသုိ႔ ၁၉၃၈ 

ေဒါက္တာဘေမာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္ တစ္ႀကိမ္ ၁၉၃၉တြင္ တစ္ႀကိမ္ အႏုနည္းျဖင့္ 
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ခ်ဥ္းကပ္ ခဲ့ ကမ္းလွမ္း ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ၿဗိတိသွ်ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရာ 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ထုိလမ္းမႀကီးကုိ ၃လပိတ္ေပးခဲ့သည္။ 

၃ လပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္သည့္အခါ ကမာၻ႔စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန 

ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၁၉၄၀ တြင္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ ကမာၻ႔အျခအေနအရ 

ဂ်ပန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ခြင္လုံးနယ္ခ်ဲ႕ဖို႔ ႀကံစည္ လာသည္။ 

ၿဗိတိသွ်က လမ္းမႀကီးျပန္ဖြင့္သည့္အခါ ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ 

ပိုအာ႐ံုစိုက္လာသည္။ လမ္းမ ပိတ္ဖို႔၊ ျဖတ္ေတာက္ ဖို႔ ျမန္မာကူညီမွျဖစ္သည္။ 

ထုိအခ်ိန္တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္ က တ႐ုတ္ သြားကာ 

အဆက္အသြယ္မရဘဲ ''အမြိဳင္''တြင္ ေသာင္တင္ေနသည္။ 

ဂ်ပန္ က ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆူဇူကီးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လႊတ္သည္။ ၁၉၄၀ 

စက္တင္ဘာတြင္ သခင္ကုိယ္ ေတာ္မႈိင္း၊ သခင္ျမ၊တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၀ငတုိ္႔ႏွင့္ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ေတြ႕ကာ ျမန္မာကုိ ကူညီမည္ဟု ကတိ ေပးသည္။ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္ 

ထံမွ ဆန္းႏွင့္ၿမိဳင္တုိ႔၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ လိပ္စာယူကာ ဂ်ပန္သုိ႔ေခၚရန္ စီစဥ ္ခဲ့သည္။ 

''အဲဒါ.... ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဂ်ပန္သြားရတ့ဲ အဦးအစပဲေကာင္ေလး... 

''ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ျပည္တြင္းနဲ႕ အဆက္ အသြယ္ လုပ္ၿပီး၄ သုတ္ခြဲၿပီး ဂ်ပန္ကုိ 

ပို႔ရတယ္....။ အသက္ဖက္န႔ဲထုတ္ၿပီး ႐ုပ္ဖ်က္လႈပ္ ရွားၾကရတာ အဂၤလိပ္ 

သူလွ်ိဳေတြ မိသြားရင္ အသက္စြန္႔ရမွာ...... '' 

ကၽြ န္ေတာ္ ကား သက္ျပင္းေလးခ်မိသည္။ 
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((((၃၃၃၃))))    

''ငါ့ညီေျပာင္၀င္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း 

မင္း၏သားငယ္၊ မင့္သက္လွယ္ကုိ 

အဘယ္တရားေဟာမည္နည္း...... 

ဆန္း၏သတိၱ၊ ဆန္း၏သမာဓိ 

ဆန္း၏ပညာ၊ ေဟာစရာကား 

အလြန္မ်ား၏။ 

မင့္သားအရြယ္၊ သက္ႏွစ္ဆယ္တြင္ 

လူငယ္ေအာင္ဆန္း၊ သူ႔အစြမ္းကုိ 

ပန္းေကာင္းတစ္ပြင့္၊ ပန္ဆင္တင့္သုိ႔ 

မင့္သားသိေစခ်င္လွ၏။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ''သခင္ေအာင္ဆန္းတရား''ကဗ်ာကုိ 

ဖတ္ရင္း ခဏရပ္ကာ အေ၀း သုိ႔ ေငးေနမိ၏။ ဆရာမစိန္စိန္၏ 

''ခရီးဆက္ၾကပါစို႔.... ''ေလးခ်ိဳးႀကီး ဖတ္စဥ္ကကဲ့သုိ႔ ၀မး္ပမ္းတနဲ 

ျဖစ္ေနသည္ကားမဟုတ္....။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္းကၽြ န္ေတာ့္သားမ်ား 

နားလည္ႏိုင္ရန္ အဘယ္ အစ ထုတ္ကာစေျပာရမွန္း မသိ၍ ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ 

စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကားမ်ားခလွသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖတ္သန္းခဲ့ရ သည့္ ကာလသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ သူ႔ကၽြ န္ဘ၀ကာလ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီ 

တာဘ၀မွစ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ထဲ ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆမိသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စာေပ၀ါသနာပါသည္။ စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္သူ 

ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးမွ အနားယူကာ 

စာေရးဆရာလုပ္မည္ဟု ႀကံရြယ္ထားေၾကာင္းမ်ား သိရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာဘ၀၊ ဂႏၱေလာကမဂၢဇင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ 

ဗုဒၶတရားေတာ္၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတုိ႔ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအေၾကင္းတို႔ 

ေရးခဲ့သည္။ ''ကမာၻ ေလာကႀကီး ကုိ ကုိယ္ေတြ႕ပညာ ဗဟုသုတအျမင္တုိ႔ကို 

ေပးေသာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဥပမာ တင္ကာ''ေရးသားထားသည့္ 

ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအထိ ေရးထားသည့္ ''ႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳး မ်ိဳးေဆာင္းပါး 

တုိ႔ကုိ ကၽြ န္ေတာ္စာေပနယ္ေရာက္သည့္အခါ ရွာေဖြဖတ္မိသည္။ ထိထိမိမိ 

ရွိလွ၏။ ျမန္မာစာ အဂၤလိပ္စာ မည့ံေၾကာင္း သိရသည္။ 

''ေအာင္ဆန္းသည္ အဂၤလိပ္စကားကုိ ေရေရလည္လည္ေျပာႏိုင္သည္။ 

အဂၤလိပ္ပါလီမန္ အမတ္ႀကီး ျဖစ္သည့္ အက္ဒ္မန္ဘတ္ႏွင္ ့ ဒစၥေရလီတို႔၏ 

မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေလ့လာကာ အလြတ္ နီးပါး ပင္ရ ေၾကာင္း '' ေရးသားခ်က္မ်ား 

ဖတ္ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ၌ အတုယူစရာ မ်ားစြာရွိသည္ ဟု 

မွတ္ပိုက္မိ၏။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ အဂၤလိပ္လုိေရး၍ တကၠသုိလ္ေန၀င္း 

ျမန္မာျပန္ထားေသာ ''ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း''ကုိလည္း ဖတ္ရသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေသနာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

''ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီး သည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္အတူ ၁၉၄၂ 

ႏွစ္ဦးတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ခ်ီတက္၀င္ေရာက္လာခဲ့ သည္။ ဗိုခ်ဳပ္တုိ႔ ဂ်ပန္တြင္ 
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လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ပညာသင္ေနရစဥ္ကပင္ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ အဆင္မေျပမႈ၊ စိတ္၀မ္း 

ကြဲျပားမႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရာ၊ ဂ်ပန္တပ္၊ ျမန္မာျပည္တြင္းေရာက္ၿပီး 

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတုိ႔ အား ညႇင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ လာသည္တြင္ 

ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မုန္းတီးေရး၊ ဆန္႔က်င္ေရး၊ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျပင္း ထန္လာသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ဂ်ပန္ကုိသြား ပညာသင္သည္မွာ အုပ္စုိးေနသည့္ 

အဂၤလိပ္အစိုးရကုိ တုိက္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ကုိ တို္က္ထုတ္ၿပီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၄၃ ၾသဂုတ္ လ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာျပည္ 

ကုိ လြတ္လပ္ေသာႏို္င္ငံအျဖစ္ ဂ်ပန္တုိ႔ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းမွာ 

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွစ္ပတ္လည္ 

(၁၉၄၄ ၾသဂုတ္ ၁ရက္)ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဂ်ပန္တုိ႔၏ 

လြတ္လပ္ေရးမွာ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒကုိ 

ဆန္္႔က်င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာသက္ေရာက္သည့္ မိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္ 

ေျဗာင္က်က် မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္သာမက ဂ်ပန္ျပည္ ဂ်ပန္အစ္ိုးရပိုင္း တြင္ပါ 

လႈပ္ရွားတုန္သြားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကမး္ကုန္ေအာင္ 

ဆုိရြားခဲ့ သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား 

ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ေရး အတြက္ စည္း႐ံုးမႈမ်ားကုိ မနားမေနႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 

၁၉၄၄ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖဆပလ (ဖက္ဆစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး) 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကို စည္း႐ံုးတည္ေထာင္မိသည္။ သိၾကသည့္ အတုိင္းပင္ ၁၉၄၅ 
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ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးသည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ 

ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔အား တစ္ခဲနက္ 

အုံၾကြတ္ုိက္ခို္က္ၾကသည္။ 

''ရင့္ေႀကြေညာင္းသည္ 

ရြက္ေဟာင္းစြန္႔ပစ္၊ ဘ၀သစ္သုိ႔ 

သနစ္ေျပာင္းမည္၊ ဖူးသစ္မီသည္ 

အနီထဲမွ ၾကယ္ျဖဴပြင့္....''။ 

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကဗ်ာကုိ ဆရာဒဂုန္တာရာ ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ 

ကဗ်ာဖတ္ရင္း ရင္ထဲကတလွပ္ လွပ္ ျဖစ္ လာသည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ 

႐ုပ္ပံုတုိ႔ရင္ထဲ ႐ုန္းၾကြလာၾကသည္။ 

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္ (၁၉၄၂ မွ ၁၉၄၅)ထိ ၃ႏွစ္မွ် 

အုပ္စိုးခဲသည္။ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကုိ ေစာ္ကားခ်င္တုိင္းေစာ္ကားခဲ့သည္။ 

ထုိ ၃ ႏွစ္ကား တကယ့္သုံးႏွစ္ျဖစ္၏။ ဂ်ပန္ေခတ္ ခံစားမႈကုိ ''ထုိသုံးႏွစ္''ဟု 

စာေရးဆရာ မန္းတင္က စာအုပ္ေရးခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ 

ဖိႏိွပ္ခ်ယ္လွယ္ခံရပံုကုိ ဆရာေမာင္ထင္၏ ''ငဘ''တြင္ ဖတ္ရသည္။ 

ေခၽြ းတပ္စခန္းခံစားရပံုကုိ ဆရာလင္းယုန္သစ္လြန္က 

''ကုိယ္ေတြ႕ေခၽြ းတပ္မွတ္တမ္း''တြင္ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္အပါအ၀င္ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ တုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ 

ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္သည္။ 
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ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တပ္ 

ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္၀င္လာ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ၁၉၄၅ ခု ေမ ၁၇ ရက္တြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒ သေဘာတရား ေၾကျငာခ်က္ 

(စကၠဴျဖဴစာတမ္း) ကုိ ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ ့ျပန္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္းမ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ကာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လ ၁၂ တြင္ စည္းေ၀းခဲ့သည္။ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္ရွိ  ေနသူရိန္ ႐ုံႀကီး တြင္ 

က်င္းပခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ျပန္ၾကည့္လွ်င္ 

နားေနရသည္ဟု မရွိ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူ႔ကၽြ န္ဘ၀က 

လြတ္ေျမာက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ အတန္ၾကာ ေငးေမာေတြးေတာေနရာမွ ဆရာေဇာဂ်ီ၏ 

ကဗ်ာကို ဆက္ဖတ္မိျပန္ သည္။ 

''သူ႔အစြမ္းကား အျခားမဟုတ္ 

အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ မ်ိဳးျခားဒဏ္မွ 

ျမန္မာလြတ္လမ္း၊ ခရီးၾကမ္း၀ယ္ 

ဗန္းျပအလွ၊ ပကာသနကုိ  

ျပာက်ေလာင္ၿမိဳက္၊ သူမီးတိုက္၏ 

ေခတ္လုိက္ခါညီ၊ ေခတ္မွီပညာ 

ႀကံဳရာဘ၀၊ မုတလုံေလာက္  
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ခံၿမိဳ႕ေဆာက္၏။ 

ထုိ႔ေနာက္တစ္ဆင့္၊ မုိးထိလြင့္ေအာင္ 

႐ိုးက်င့္ျမင့္ႀကံ၊ သူ႔အလံတည့္ 

ပ်ံတလူလူ၊ သူထူခဲ့ေၾကာင္း.... 

ေခါင္းေဆာင္သေဘာ.... 

မင့္သားေခ်ာကုိ 

ေျပာလုိက္ပါဘိ ေဟာပါဘိ....။ 

ေဇာ္ဂ်ီေဇာ္ဂ်ီေဇာ္ဂ်ီေဇာ္ဂ်ီ    

၁၅၊၁၅၊၁၅၊၁၅၊    ၇၊၇၊၇၊၇၊    ၁၉၆၆၁၉၆၆၁၉၆၆၁၉၆၆ 

ကၽြ န္ေတ္ာသည္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ကဗ်ာကုိဖတ္ကာ သက္ျပင္း႐ႈိက္ 

လုိက္မိျပန္သည္။ သမီးငယ္အား .. 

''တုိ႔ျမန္မာျပည္.... အေမွာင္တြင္း.... သူေခါင္းေဆာင္လုိ႔လင္း.... '' ဟု 

သူ႔ကဗ်ာကုိ ဆက္ဆုိေန ေလသည္။ 
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တကယ္ပဲတကယ္ပဲတကယ္ပဲတကယ္ပဲ    အသက္နဲ႔လဲလုိ႔အသက္နဲ႔လဲလုိ႔အသက္နဲ႔လဲလုိ႔အသက္နဲ႔လဲလုိ႔    ဆင္းရဲဒုကၡခံကာဆင္းရဲဒုကၡခံကာဆင္းရဲဒုကၡခံကာဆင္းရဲဒုကၡခံကာ    ၾကံစည္ၾကံစည္ၾကံစည္ၾကံစည္တယ္တယ္တယ္တယ္    

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္မွ လူ႔အျဖစ္ကုိေရာက္ရွိခဲ့ေသာ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ကုိလုိနီေခတ္ သူ႔ကၽြ န္ဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ 

ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခြင့္မရရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္း တြင္ 

တပ္ဦးမွပါ၀င္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ သခင္လူငယ္မ်ား၏ အေၾကာင္းကုိ 

စာေတြ႕ ျဖင့္သာ သိရ ွိမွတ္သား ခဲ့ရပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား 

ဟုန္းဟုန္းေတာက္ခ်ိန္မွာ ေျပးရင္းလႊားရင္း ေတာင္ေျခ ေတာတန္းေလးတစ္ခုမွာ 

ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိခင္ဖခင္တုိ႔ ေျပာ ျပ၍ သိရွိရပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ 

လူမွန္းသိစအရြယ္တြင္ ဖဆပလ၊ ပမညတ၊ သန္႔ရွင္းတည္ၿမဲေစ ေသာ ႏိုင္ငံေရး 

ဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရ မ်ားကို စတင္ၾကားဖူးခဲ့သည္။ 
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ကၽြ န္ေတာ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ 

ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ အာဇာနည္ေန႔၊ အမ်ိဳးသား ေအာင္ပြဲေန႔ စေသာ 

ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားကို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားဟု စတင္သိရွိရပါ သည္။ အမ်ိဳးသား 

ေအာင္ပြဲေန႔၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔ႏွင့္ အာဇာနည္ေန႔မ်ားတြင္ အာဇာနည္ေခါင္း 

ေဆာင္ႀကီးမ်ား အေၾကာင္း ကုိ ေျပာဆိုဖို႔ အတန္းလိုက္လူေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦး ဦးအေက်ာင္းကုိ ေျပာဆုိဖို႔ ႏွစ္စဥ္လုိလုိ ကၽြ န္ေတာ္ 

အေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။ ဆရာေပးသည့္ ထုိေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား 

အေၾကာင္းပါရွိေသာ စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္ၿပီး ကုိယ္က်ရာ ေခါင္းစဥ္အ ေၾကာင္းကုိ 

ကုိယ့္ဘာသာ ေရးသား က်က္မွတ္ေျပာဆုိရပါသည္။ 

ထုိအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျမန္မာအဂၤလိပ္စစ္ပြဲမ်ား၊ မႏၱေလး 

နန္းတြင္းအေရးေတာ္ပံု၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ 

ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေၾကာင္းကုိ တစ္စတစ္စ ေလ့လာ 

သိရွိခြင့္ ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လြတ္္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈခရီးရွည္ႀကီး 

တစ္ေလွ်ာက္မွာ ကၽြ န္ေတာ္ အထူးစိတ္၀င္စားသည္က သခင္လူငယ္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရဲေဘာ္ သုံးက်ိပ္ဘ၀စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စား သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္မ်ားကို ဖတ္ရသည့္အခါ သခင္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တိုင္ ေရးသား 

ထားေသာ ကုိယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ရသည့္အခါ သခင္ေအာင္ဆန္း 

အမွဴးျပဳသည့္ မ်ိဳးခ်စ္သခင္ လူငယ္မ်ားကုိ ကၽြ န္ေတာ္ အလြန္ေလးစားမိပါ သည္။ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ သခင္လူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး 

ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ေမာ္ကြန္းတင္ ကမၺည္းထိုး ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ပံုေဖာ္သြန္းေလာင္းခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ နယ္ခ ဲ်႕ေတာ္လွန္ေရး 

တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ဦးထမ္းပဲ့ထမ္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လည္း 

သမိုးေျပာင္ခဲေသာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ သခင္လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို 

ျပည္သူလူထုက တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျမတ္ႏိုးေလးစား 

တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

((((၂၂၂၂)))) 

၅၊ ၁၂၊ ၀၆ ေန႔က ျမန္မာစာေရးဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ပမွ 

အင္တာဗ်ဴးဆရာတုိ႔ အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုကုိ ကၽြ န္ေတာ္ 

ၾကားလ္ုိက္ရပါသည္။ ထုိအင္တာဗ်ဴးမွ စာေရးဆရာ၏ အေျဖစကားကုိ ကၽြ န္ေတာ္ 

ဘ၀င္မက်ႏိုင္သျဖင့္ ယေန႔တုိင္ မွတ္မွတ္ရရရွိေနခဲ့ပါသည္။ ေမးသူက 

ကုိလုိနီေခတ္က လူငယ္ေတြႏွင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား ဗဟုသုတ၊ အသိပညာ 

ဘယ္လိုကြားျခားပါသလဲ ဟု ေမး ပါသည္။ ၎အေမးကုိ စာေရးဆရာ က 

''ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြမွာ ဗဟုသုတရွာမွီးစရာ၊ အတတ္ ပညာဆည္းပူးစရာ ပို 

မ်ားေၾကာင္း ကိုလုိနီေခတ္ကလူငယ္ေတြမွာ အသိအျမင္ အေတြးအေခၚ 

အားနည္းလွေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားကို ဘင္လာဒင္ႏွင့္ ေပါင္းမလား၊ 

ဘယ္လ္ေကဒါႏွင့္ ေပါင္းမလားဟု ေမးလွ်င္ မည္သူကမွ် ေပါင္းမည္ဟု 

ေျပာမွာမဟုတ္ေၾကာင္း'' ေျဖၾကားလိုက္ပါ သည္။ 

ေျဖဆုိသူ စာေရးဆရာအေနႏွင့္ သာမန္အေရးကိစၥတစ္ခုလုိ 

သေဘာထားၿပီး သူ႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ကုိ ခပ္လြယ္လြယ္ ေျပာခ်လုိက္ပုံရပါသည္။ 

ယခု သူေျပာလုိက္သည့္ ကိစၥက သာမန္ကိစၥမဟုတ္၊ ျမန္မာျပည္သူူ ေတြ 
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ေသြးႏွင့္ေရးခဲ့ရသည့္  လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းတြင္ အေရးပါလွေသာ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ၏ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းတုိက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ သခင္လူငယ္မ်ား၏ သမိုင္း၀င္ 

လုပ္ရပ္တစ္ခုကုိ ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔အျမင္သ ေဘာထား၏  အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ 

ၾကည့္လွ်င္ သခင္လူငယ္မ်ားသည္ ''အသိဥာဏ္ပညာ အားနည္း၍သာ ဂ်ပန္ႏွင့္ 

သြားေပါင္း မိေသာအမွားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

သမိုင္း၀င္ကိစၥတစ္ရပ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္သုံးသပ္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိတည္ရွိရာ 

ေနရာ ကြက္ကြက္ေလးမွေနၿပီး အသိတိမ္တိမ္ျဖင့္ သုံးသပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

မ်က္စိတစ္ဆုံး၊ ျမင္ကြင္းတစ္ျပန္႔ျဖန္႔ၾကက္ၾကည့္ျမင္ တတ္္ဖို႔ လုိပါလိမ့္မည္။ 

မိမိအျမင္ သေဘာထားကုိလည္း လူအမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ ခ်ိန္ ထုိးညႇိ 

ႏႈိင္းၾကည့္ရပါဦးမည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လက္နက္အကူအညီရေရးႏွင့္ 

စစ္ပညာသင္ၾကားေရးအ တြက္ သခင္ လူငယ္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ 

တစ္ဦးေကာင္းးတစ္ေယာက္ေကာင္း ငါတေကာ ေကာ၍ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 

သလား၊ တုိင္ျပည္၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနက ထုိလမ္းေၾကာင္း ေပၚသုိ႔ 

တြန္းပို႔ခဲ့ျခင္းလာ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ၿပီး 

ထုိအစီအစဥ္ ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲၾကျခင္း လား၊ စသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္အေၾကာင္း တရားမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကည့္ဖို႔ လုိအပ္ 

လာပါသည္။ 

အႏွစ္ ၇၀ ခန္႔ေသာ ၾကာေညာင္းမႈသည္ သမိုင္းေျခရာေပ်က္သြား 

ရေလာက္ေအာင္ ကြာလွမ္း ေသာ အခ်ိန္ကာလ မဟုတ္ပါ။ 
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((((၃၃၃၃)))) 

ယခု ကၽြ န္ေတာ္ဆက္လက္ေရးသားရာတြင္ အကုိးအားျပဳမႈမ်ားကုိ 

ကၽြ န္ေတာ့္အာေဘာ္ျဖင့္ အက်ဥ္း ႐ံုး ေျပာင္းလဲေရးသားျခင္းမျပဳဘဲ 

မူရင္းေရးသားသူ၏ စာအတုိင္းကူယူ ေဖာ္ျပပါမည္။ ပုိၿပီးေလး နက္ ခိုင္မာ ေစလုိ၍ 

ျဖစ္ပါသည္။ သတ္ပံုကုိလည္း မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပေရးသားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ 

ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကြဲလဲြမႈတခ်ိဳ႕ ရိွပါမည္။ 

''၁၃၀၀ျပည့္ႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈအထြဋ္ထိပ္သို႔ 

ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးကုိ အႏုနည္းႏွင့္ ေတာင္းဆုိ ရန္ 

လြယ္ကူမည္မဟုတ္၊ လက္နက္ကုိ ေတာ္လွန္ေရးသာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ 

ထြက္ရပ္လမ္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးသုိ႔ ေရာက္ေနေသာ 

သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ျမ အစရွိေသာ မ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ 

ယုံၾကည္လာၾကသည္။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ 

ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး၀င္ သခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုခု ၏ 

အကူအညီကုိယူရန္ ဆုံးျဖတ္ ၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းကုိ 

ႏိုင္ငံအႏွ႔ံလုပ္ၾကရင္း တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွ စစ္ေရး စစ္ရာ အကူအညီရွာေဖြရန္ 

ပိုင္းျဖတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ 

''ဒီဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၏ အကူအညီျဖင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

သခင္လွၿမိဳင္တုိ႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သြား ဟုိင္လီ သေဘာၤ တြင္ တ႐ုတ္၀တ္စံုမ်ား 
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၀တ္ဆင္ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္ျဖင့္ ၁၉၄၀ ခု၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ 

ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။'' 

[ဗိုလ္မင္းေခါင္ (ေရႊတူ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ စာ ၆-၇] 

''သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၊ သခင္ျမဦးေဆာင္ေသာ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၀င္ 

သခင္လူငယ္မ်ားသည္ ဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္းမွ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား အေရးဆုိရန္ 

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းဖြဲ႔စည္း ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ လြတ္လပ္ေရးကုိ 

အႏုနည္းျဖင့္မရပါက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ရန္ အတြက္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ 

ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျမေအာက္လွ်ိဳ႕၀ွက္အဖြဲ႕ (Under Ground Unit) 

ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အကူအညီရႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္၍ 

မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္ တစ္ခုခုသုိ႔ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

သေဘာတူၾကသည္။ ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ တ႐ုတ္၊ ယုိးဒယားႏွင့္ ဂ်ပန္ 

တစ္ႏိုင္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

''ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ 

ေဒါက္တာသိန္းေမာင္တုိ႔က သခင္ေအာင္ ဆန္းအား ဂ်ပန္၏ အကူအညီကုိ 

အလုိရွိကရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသျဖင့္ ဂ်ပန္၏ အကူအညီ ယူသင့္ 

မယူသင့္ ျပႆနာကုိ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၊ သခင္ျမ တုိ႔ဗမာစည္းအ႐ံုး၀င္ 

သခင္ေခါင္း ေဆာင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိျပႆနာကုိ ေဆြးေႏြးၾကရာ 

အစည္းအ႐ံုးအတြင္းရွိ လက္၀ဲ၀ါဒီ အခ်ိဳ႕က ဖက္ဆစ္၀ါဒ ၏ သေဘာသ႐ုပ္ကုိ 

သိရွိထားၾကၿပီး လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ သည္ တ႐ုတ ္ႏိုင္ငံကုိ 

က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္၏အကူအညီကုိ မယူလုိၾကေပ။  
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ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ယုိးဒယား တစ္ႏိုင္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ 

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံႏွင့္ မူလက အဆက္ရွိထားေသာေၾကာင့္ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔သြားရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။'' 

''တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသြားေရာက္မည့္သူ ေရြးခ်ယ္ရာ၌လည္း 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဖမ္း၀ ရမ္းထုတ္ထားသျဖင့္ ေျမေအာက္လွ်ိဳးေနေသာ 

သခင္ေအာင္ဆန္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ သခင္ ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တိုင္ကလည္း 

အမ်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ မိမိအသက္ကိုစြန္႔လွဴၿပီး 

ဗမာေရာ္ဂ်ာေကးမင္း အျဖစ္ ခံယူရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ 

လက္ခံခဲ့သည္။ 

(ေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၊ -စာ- ၂-၃) 

အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္ 

တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ထြက္ခြာသြားသည္ အထိ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိေရးသားခ်က္တြင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား 

အကူအညီ မယူမျဖစ္ ယူရမည့္ အေျခအေနကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႏုိင္ငံ 

ျခားအကူအညီယူရန္ ကိစၥ ကုိ တို႔ဗမားအစည္အ႐ံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 

သခင္လူငယ္မ်ား ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

သြားေရာက္မည့္ႏိုင္ငံကုိ ေရြးခ်ယ္ရာမ်ာလည္း အမ်ားဆႏၵ ႏွင့္အညီ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။ 
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((((၄၄၄၄)))) 

သုိ႔ႏွင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္တုိ႔သည္ 

တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ဘက္ အမိြဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ 

ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။ အမြိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ ရရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ အမြိဳင္မွာ 

ႏွစ္လခန္႔ေသာင္ တင္ေနခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔ ရိွေနခဲ့ရာမွာ 

မူလဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းသြားေစခဲ့ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ 

ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

''သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးစီးသည့္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံး၏ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦးစီးသည့္ ဆင္းရဲသားအဖြဲ႕တုိ႔သည္ 

ပူးေပါင္း၍ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းႀကီးအေနႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ 

တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္လႈပ္ရွားေနသက့ဲသုိ႔ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္း အုပ္တုိ႔ 

ႀကီးမႈးသည့္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၀င္ သခင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း နယ္ခ်ဲ႕အား 

ဆန္႔က်င္ႏိုင္ ရန္ႀကိဳးစား ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ 

''ကာနယ္ဆုဇူကီးသည္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေျမသုိ႔ 

နင္းမိေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ အေထာက္ေတာ္သူလွ်ိဳျဖစ္ေသာ 

သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ႀကီး ''ကုိကုိဘူ''ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဗမာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး 

အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ေလ့လာၿပီး သည့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းႏွင့္ 

သီးျခား ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အသီးသီးမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး 

ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည္။  
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ထုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ သခင္ျမအမွဴးရွိသည့္ ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း 

ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္ 

တုိ႔ ျပင္ပအကူအညီရယူရန္ အမြိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ကာနယ္ဆူဇူကီး သိရွိ သြားၿပီးေနာက္ 

ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဦးသိန္းေမာင္ 

(သံအမတ္ေဟာင္း) ထံမွ တဆင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ 

ဂ်ပန္ဆရာ၀န္ႀကီးကုိကုိဘူထံသို႔ သခင္ေအာင္ဆန္းဓါတ္ပံု ေပးလုိက္သည္။ 

ကုိကုိဘူသည္ ၎ထံရရွိေသာ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဓါတ္ပံုကုိ 

'ကာနယ္ဆူဇူကီး'လက္သို႔ ေပးအပ္ လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ပန္တာ၀န္ရွိသူမ်ား 

အကူအညီျဖင့္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ရက္ ေန႔တြင္ သခင္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

သခင္လွၿမိဳင္တုိ႔ ဂ်ပန္ျပည္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။'' 

[[[[ဗုိလ္မင္းေခါင္ဗုိလ္မင္းေခါင္ဗုိလ္မင္းေခါင္ဗုိလ္မင္းေခါင္((((ေရႊတူေရႊတူေရႊတူေရႊတူ) ) ) ) ----    စာစာစာစာ----၈၈၈၈]]]] 

''တ႐ုတ္ျမန္မာလမ္းမႀကီး ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ 

နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ လာေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 

ဆူဇူကီးသည္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာလြတ္လပ္ 

ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနေသာ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၊ သခင္ျမ၊ 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၀င္ မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဆူဇူကီးက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္  ဂ်ပန္က 

အကူအညီ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ကတိေပးၿပီးေနာက္ 

ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆူဇူကီးသည္ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္ထံမွ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

သခင္လွၿမိဳင္တုိ႔၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ လိပ္စာကိုရယူကာ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ 
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ေခၚယူရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ အမြိဳင္ရွိ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္တပ္မွဴး 

ဗိုလ္မွဴးခန္းဒ (Major Kanda)သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း တုိ႔အား အမြဳိင္မွတုိင္ေပရိွ 

ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေပးခဲ့သည္။ ထုိမ်တစ္ဆင့္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ ဘာလ ၁၂ 

ရက္ေန႔တြင္ တုိက်ိဳၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 

((((ေက်ာ္ၿငိမ္းေက်ာ္ၿငိမ္းေက်ာ္ၿငိမ္းေက်ာ္ၿငိမ္း    စာစာစာစာ    ၄၄၄၄----၅၅၅၅)))) 

ယခုကၽြ န္ေတာ္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၊ 

သခင္ျမတုိ႔၏ တုိ႔ဗမာအစည္း အ႐ံုးမွ သခင္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳသည့္ 

သခင္လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္သုိ႔ စစ္ပညာသင္ သြားေရာက္ရ သည့္ အေၾကာင္း အရင္း 

သခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ 

((((၅၅၅၅)))) 

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း သခင္ျမတုိ႔၏ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ 

ႏိုင္ငံျခားအကူအညီယူေရး ႀကိဳးပမ္း သက့ဲသို႔ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္တုိ႔၏ 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုကလည္း ႏိုင္ငံျခား (ဂ်ပန္) အကူ အညီရယူရန္ 

သီးျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ 'သခင္ 

ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္' တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္ 

အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ 

သုံးရက္က်င္းပသည္။  

ထုိအစည္းအေ၀း တြင္ 'ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အဂၤလိပ္ကုိ 

လက္နက္ကိုင္၍ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ ရမည္'ဟု ဆုံး ျဖတ္ၾကပါသည္။ 

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ ထြန္းအုပ္၊ 
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သခင္ေအး၊ သခင္ခ်စ္တင္၊ သခင္ထြန္းခင္ (ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ)၊ သခင္ေအာငဆ္န္း 

(ဗိုလ္စၾကာ)၊ သခင္ခင္ေမာင္၊ သခင္ပု၊ သခင္ဦးျမင့္တုိ႔ ၉ ဦးကုိ 

ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံရွိ တာ၀န္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဆက္သြယ္ၿပီး လက္နက္အကူအညီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ 

ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ (တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲသည့္ကိစၥကုိ 

စာရွည္မည္စိုသျဖင့္ ဤတြင္ မေဖာ္ျပ ေတာ့ပါ။) 

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ 'သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္' 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ပဥၥမအ ႀကိမ္ညီလာခံကုိ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသည္။ 

ထုိညီလာခံသည္ ေခ်ာ္တြင္းကုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံး 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အတုိင္းအတာျဖင့္ ထပ္မံအတည္ျပဳခ်က္ရယူသည့္ ညီလာ 

ခံျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဂ်ပန္၏ 'အေရွ႕အာရွတုိက္သားမ်ား၏ 

သာတူညီမွ်ေကာင္းစားေရး၀ါဒ' ဆုိေသာ ေၾကညာခ်က္ ကုိ သခင္ဗစိန္တုိ႔ 

အာ႐ံုၫႊတ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္မွ အကူအညီရရွိေရးကုိ ဦးတည္ၿပီး 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ရွိေနေသာ 

ဂ်ပန္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က သခင္ဗစိန ္ ကို အႀကံေပးသည္မွာ တိတ္တဆိတ္ 

ယုိးဒယားနယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ကူး ၿပီး ဘန္ေကာက္မွ တစ္ဆင့္ ဂ်ပန္သုိ႕ ေလယာဥ္ျဖင့္ 

သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

ထုိႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ ယုိးဒယားမွ 

မင္းသားႀကီး ဒီမာေရာ့စ္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ မိတ္ဆက္အဖြဲ႕ကို သခင္ဗစိန္ 

တိတ္တဆိတ္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူ၏ ဂ်ပန္ ခရီးစဥ္ ကုိ 
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ကူညီရန္ေဆြးေႏြးသည္။ မင္းသားႀကီးကလည္း လက္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္ 

ဗစိန္သည္ စီစဥ္ ထားသည့္အတုိင္း ယိုးဒယားႏိုင္ငံသုိ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထြက္ခြာခ့ဲရာ 

နယ္စပ္တစ္ေနရာ တြင္ အဖမ္းခံ လုိက္ ရသျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ 

ေရာက္သြားခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ယခု ကၽြ န္ေတာ္ အက်ဥ္း႐ံုး 

ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္မွာ 'သခင္ဗစိန္ သခင္ထြန္းအုပ္' တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ၏ 

ဂ်ပန္အကူအညီရယူေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ 

သခင္ဗစိန္၏ ျပည္ပထြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ ျပတ္ေတာက္ သြားေသာ္လည္း 

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ဂိုဏ္းကြဲႏွစ္ခုမွ သခင္လူငယ္မ်ားကေတာ့ ေပါင္းသည္း 

မိသြားခဲ့ၾကပါသည္။ 

တုိက်ိဳတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးတုိ႔သည္ 

ျမန္မာ့နယခ်ဳဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္က 

ပါ၀င္ကူညီႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း 

ကုိလည္း ဂ်ပန္စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံေပးသည္။ 

အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာလူငယ သုံးဆယ္ခန္႔အား 

မည္က့ဲသုိ႕ေသာ စစ္ပညာ မ်ိဳးေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ 

ထုိမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္သုံးဆယ္ခန္႔က ဦးေဆာင္ကာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ ကုိ 

မည္သည့္အသြင္သ႑ာန္ျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း၊ ဗမာ့ 

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသုိ႔ မည္က့ဲသုိ႔ 

၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္သင့္ေၾကာင္း စသည္တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဂ်ပန္အရာရွိႀကီးမ်ားက သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ 'ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးစီမံကိန္း'တစ္ခု 
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ေရးဆြဲခိုင္းခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း ကလည္း အားတက္သေရာႏွင့္ 

ျပည့္စံုးစြားေရးဆြဲ ေပးလုိက္ သည္။ 

ထိုစီမံကိန္းကုိ ဂ်ပန္စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ အနည္းအက်ဥ္းျဖင့္ 

၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ 

'မီနာနီလုိင္ကန္'ေခၚ ေတာင္္ပိုင္းေဒသဆိုင္ ရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ကုိလည္း 

ဖြဲ႕စည္းေပးလုိက္သည္။ ကာနယ္ဆူဇူကီးႏွင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းတို႔ကုိ လည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ သခင္ေအာင္ဆန္းေရးဆြဲသည့္ စိမံကိန္းအတုိင္း 

သင့္ေတာ္ သလုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လႊဲအပ္လုိက္ၾကသည္။ ေငြအား၊ 

လူအား၊ လက္နက္အားျဖင့္ အကူအညီ ေပးမည္ ဟူ၍ လည္း ကတိျပဳလုိက္သည္။  

((((၆၆၆၆)))) 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 

ရႊန္းတင့္မာ႐ူးသေဘာၤျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မွ ထြက္ခြာလာရာ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း ပင္ 

ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ၀င္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဂ်ပန္ 

ႏိုင္ငံ တြင္ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား ေစလႊတ္ေရးကိစၥမ်ားကို 

ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိ သုိ႔ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ 'သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၊ သခင္ျမ' 

တုိ႔ဗမာႏွစ္ဂုိဏ္လုံးမွ လူငယ္မ်းပါ၀င္ေရးကုိ သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိအခ်ိန္တြင္ စစ္ေၾကာင့္ အေရးတႀကီး ေပၚေပါက္လာေသာ ကာကြယ္ေရး 

ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေရး ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမွာ အျပင္းထန္ဆုံးအခါျဖစ္သည္။  
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သခင္ေအာင္ဆန္း လုံး၀ေပ်ာက္ေနသည့္ကိစၥေၾကာင့္ 

ပုလိပ္စံုေထာက္မ်ား အထူးအလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ လည္းျဖစ္သည္။ 

ထုိအက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားမွပင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ေလာင္းလ်ာမ်ား စုစည္းမိၿပီး 

ဂ်ပန္ကုန္တင္သေဘာၤမ်ားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ ပ အသုတ္ လုိက္ခြဲၿပီး 

လုိက္ပါသြားၾကသည္။ 

သူတုိ႔သည္ ဘ၀ခ်င္မတူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စားေရးစာခ်ီ 

အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၊ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏ ကြဲေနေသာ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႕မွ 

လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သုိ႔ပင္ ဘ၀မတူ ဂိုဏ္မတူ ေစကာမူ 

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ စြန္႔စားလုိသူမ်ား၊ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 

ရလဒ္ေကာင္း မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ယခုဆုိလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္ပင္ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ေပၿပီ။ 

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ က သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ 

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ပင္ အုိးမင္း 

မစြမ္းျဖစ္ေနသူ အနည္းငယ္မွ်သာ က်န္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ကြယ္လြန္ေသဆံုးကုန္ခ့ဲ 

ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔၏ တန္ဖိုးရွိလွေသာ ပစၥကၡဘ၀မ်ား၊ 

အသက္မ်ားကုိ တုိင္း ျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ၾက၍သာ ကၽြ န္တုိ႔သည္ 

အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ မိမိႏုိင္ငံ၏ အလံေတာ္ ေအာက္မွာ လြတ္လပ္ ေသာ 

လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သိကၡာရွိရွိ၊ ဂုဏ္ရွိရွိေနထုိင္ႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္က တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၀င္ သခင္လူငယ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး 

ရရိွဖို႔ဆုိတာ ဦးတည္ ခ်က္ တစ္ခုတည္းကုိ ကိုင္စြဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးနည္း၊ လူထုနည္း၊ 
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စစ္ေရးနည္း။ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းသည္ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွိၿပီး လုပ္သင့္ 

လုပ္ထုိက္ရာ ကုိ လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရရွိခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ 

ျပည္သူလူထုက အသိ အမွတ္ျပဳ ေရးထိုးထားေသာ သမိုင္းေမာ္ကြန္းမ်ားက 

သက္ေသခံလ်က္ ရွိပါေသးသည္။ 

ေလးလြင္လတ္ ။ 

၀န္ခံခ်က္ ။    ။ ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္ မွာ သဟာယဆရာတင္ ေရးသားခဲ့ေသာ 

'ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေတးသီခ်င္း မွ စာသားျဖစ္ပါသည္။ 

စာကုိး  

၁။ ဗိုလ္မင္းေခါင္- ေရႊတူ (ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္)၊ 'ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာငဆ္န္းႏွင့္ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္'။ 

၂။ ေက်ာ္ၿငိမ္း (သမိုးင္းသုေတသနအရာရွိ)၊ 'ရဲေဘာ္သံုးဂ်ိပ္' 

၃။ ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း(ေမာင္သုတ)၊ 'ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း' 

၄။ တကၠသုိလ္စိန္တင္၊ 'ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ သခင္ဗစိန္' 

 

+++++ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕    ရခုိင္ခရီးရခုိင္ခရီးရခုိင္ခရီးရခုိင္ခရီး    

((((၁၁၁၁)))) 

ရခုိင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပထမဦးဆူုံး 

ေတြ႕ဆံုရင္းႏွီးခြင့္ရသူဟာ ဦးဘစံျဖစ္မယ္ လို႔ ယူဆရပါသည္။ ဦးဘစံဟာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စည္း႐ံုးမႈန႔ဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ေရာက္လာၿပီး အဂၤလိပ္ 

နယ္ခ ဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ေတြမွာေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္နဲ႕ 

ပါ၀င္ခဲ့ ပါတယ္။ ဦးဘစံဟာ ''ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ'' (သဟာယစာေပ၊ ၁၉၉၆၊ မတ္) စာအုပ္ကို 

ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ''ကၽြ န္ေတာ္ သိေသာ ကုိေအာငဆ္န္း" 

ဆုိတဲ့ အခန္းတစ္ခန္း ပါရွိပါသည္။  
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၁၉၄၃မွာ ဦးဘစံနဲ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ 

စတင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးဘစံက အုိင္ေအအထက္တန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 

ဘီေအေအာက္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဘစံနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တုိ႔ ပဲခူး ေက်ာငး္ေဆာင္ မွာ 

အတူေနၾကတယ္ ဆုိေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္ ဦးဘစံက 

ေအာက္ထပ္ ေနၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းဆံခ်င္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလုံး 

သက္သက္လြတ္ စားသူေတြ ျဖစ္ေနၾကလုိ႔ ဗဟုိထမင္းစားခန္းမႀကီးထဲက 

ထမင္းစားပြဲတစ္ခုတည္း မွာ စတင္ ဆုံမိၾကပါတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္မွာ အခန္းခ်င္း 

ကပ္ေနလာၾက ရလုိ႔ ေန႔တုိင္ေတြ႕ဆုံၾက စကားေျပာၾကနဲ႕ ပိုၿပီးရင္းႏွီးခင္မင္ 

လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စ႐ုိက္န႔ဲပတ္သက္ၿပီး ဦးဘစံက ဒီလို 

ေရးထားပါတယ္။ 

ထုိအခါ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ မ်က္႐ႈသဖြယ္ 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ သြားေလရာရာ မ်က္ႏွာ ပြင့္ၿပီး လူအမ်ား၏ ဂ႐ုျပဳျခင္း၊ 

အခြင့္ထူးေပးျခင္းမ်ားကုိ ခံယူၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အ၀တ္အစား ဆုိလွ်င္ 

ေျပာစရာမရွိ။ ေခတ္ဖက္ရွင္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္ ဟုဆုိရေပမည္။ တကၠသိုလ္ဆုိ လွ်င္ 

ေက်ာင္းသား တို႔အဖို႔ ဂုဏ္တက္စရာ၊ ၾကြား၀ါစရာ၊ ေပ်ာ္စရာအတိၿပီးေသာ 

ေဒသတစ္ခုဟု အမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ကုိေအာင္ဆန္းမွာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ျဖင့္ 

ေပ်ာ္ပိုက္ပံုမရသည္မွာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ သူသည္ 

တစ္စံုတစ္ရာကို မေက်နပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏အမူအရာက သက္ေသျပလ်က္ 
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ရွိသည္။ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ထုိစဥ္က တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အ၀တ္ 

အစား၊ အေနအထုိင္၊ အေလ့အထ၊ အေတြးအေခၚ၊ အေျပာအဆိုတုိ႔ႏွင့္ 

တုိက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ေနသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေတြ႕ေန ရသျဖင့္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားက ကုိေအာင္ဆန္းကို ေျပာင ္ေလွာင္ သေရာ္ ခ်င္ၾကသည္ကုိပင္ 

ေတြ႕ရသည္။ သူကား အျခားေက်ာင္းသားမ်ားက့ဲသုိ႔ လက္ရွိ အေျခအေနဘ၀ကုိ 

ေက်နပ္ လက္ခံေနသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။ ...လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အိပ္ရာက ေစာေစာထေလ့မရွိတာ 

ဦးဘစံေတြ႕ရေတာ့ အေၾကာင္းကုိ စူးစမ္း မိပါတယ္။ 

ညတုိင္းပင္ ညဥ့္နက္လွေအာင္ စာဖတ္ေလ့ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ 

သူ႔အခန္း ၾကည့္လိုက္လွ်င္ စာအုပ္ မ်ားမွာ ေခါင္းရင္း၌ တစ္အုပ္၊ 

ေျခရင္၌တစ္အုပ္၊ ခုတင္ေအာက္၌တစ္အုပ္ ဆိုသလုိ တစ္ခန္း လုံး ျပန္႔ႀကဲ 

႐ႈပ္ပြလ်က္ ရွိသည္ကုိသာ ေတြ႕ရသည္။ သူ၏ စာအုပ္မ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ 

မ်ားေသာ အားျဖင့္ ၿဗိတိသွ် လက္၀ဲ စာအုပ္ကလပ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ 

ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ား၊ အုိင္အယ္ပီမွ ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ 

ကမာၻ့ေက်ာင္းသားမ်ား လႈရွားမႈ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရ သည္။ သို႔ရာတြင္ 

ေက်ာင္းအတန္း စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ထူးထူးဆန္းဆန္း ေအာ္က်ယ္ေအာ္က်ယ္ 

ဖတ္ေလ့ရွိျပန္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္သေလာက္ 

အတန္းစာကုိလည္း ပစ္မထားသူ ျဖစ္သည္။...... လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အယ္ဒီတာလုပ္ေနတ့ဲ အုိးေ၀မဂၢဇင္းမွာ 

အုိးေ၀ညိဳျမရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာန႔ဲ ''Hell-Hound At Large'' 
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(ငရဲေခြးႀကီးလြတ္ေနၿပီ) ေဆာင္းပါးပါလာတယ္။ ေဆာင္းပါးမွာ လက္တစ္၀ါးစာ 

မွ်ပဲ ရွိေပမယ့္ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိေတြကုိ ထိထိမိမိ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ 

ေ၀ဖန္ထားပါတယ္၊ ဒီေတာ့ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္းပါးရွင္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ အယ္ဒီတာကုိ ေတာင္းဆုိ ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔က အယ္ဒီတာရဲ႕ 

က်င့္၀တ္အတိုင္း ျငင္းဆုိခဲ့ၾကပါ တယ္။ အဲဒါန႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ န႔ဲ ဦးႏုတုိ႔ကို 

ေက်ာင္းထုတ္ပယ္လုိက္ပါတယ္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြ 

မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ၾကၿပီး သပိတ္ေမွာက္ လုိက္ၾကပါတယ္။ 

အဲဒီ ၁၉၃၆ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သပိတ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕စည္း႐ံုးမႈနဲ႕ 

ဦးဘစံက သပိတ္ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဦးဘစံက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ 

စ႐ုိက္တခ်ိဳ႕န႔ဲ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ကုိ ဒီလုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ကုိေအာင္ဆန္း သည္ အလြန္ပင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး စကားကို 

တ့ဲတိုးေျပာတတ္သူျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ ကို ကၽြ န္ေတာ္ အလြန္ 

သေဘာက်မိခဲ့ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုမႈတ္သျဖင့္ အေတာ္ခံရခက္ပါ သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ သူူ၏ ႐ိုးေျဖာင့္မႈက သက္သာရာရေစပါသည္။ သူလည္း ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ 

အေတာ္ ပင္ ခင္မင္ ခဲ့ပါသည္။ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ကုိလုိနီ ပညာေရးစနစ္ကုိ 

ၿဖိဳဖ်က္ရန္မွာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္း မႈျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု 

ယုံၾကည္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။  

''ေက်ာင္းကထြက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ထဲ ေျခစံုပစ္၀င္မွျဖစ္မွာပဲ။ 

ဒီလုိမလုပ္ရင္ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု ကၽြ န္ေတာ့္ ကို အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ 
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ေျပာပါသည္။ ကုိေအာင္ဆန္းကား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အလြန္ထက္သန္ ၿပီး မဟုတ္မခံ 

တတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲတမ္း ေတြ႕ေနရေပသည္။ ... လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၉၃၉-၄၀ ျပည့္ႏွစ္က အုိးေ၀မဂၢဇင္းမွာ ဦးဘစံက အဂၤလိပ္စာ 

အယ္ဒီတာ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က အဂၤလိပ္ဘာသာန႔ဲ 

ေရးသားတ့ဲ ''The Burmese National Movement'' ေဆာင္း ပါးကုိ ေပးၿပီး 

ဦးဘစံရဲ႕ နာမည္အတုိေကာက္ျဖစ္တ့ဲ (B.S)နဲ႕ အုိးေ၀မဂၢဇင္းမွာ 

ထည့္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဆာင္းပါး ကုိ ၁၉၄၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ထုတ္ 

အုိးေ၀မဂၢဇင္းအတြဲ ၈၊ အမွတ္၁ မွာ အဂၤလိပ္ စာက႑ စာမ်က္ႏွာ ၆ မွာ 

ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ဦးဘစံက ေျဖာင့္ခ်က္ေပးထားပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးဟာ 

သမိုင္း၀င္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္လုိ႔ ေနာင္အျငင္းမပြားရေအာင္ ဦးဘစံက ေျဖာင့္ 

ခ်က္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 

((((၂၂၂၂)))) 

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ရခိုင္က ၁၉၄၄ ၊ဒီဇင္ဘာ ၂၅ 

ခရစ္စမတ္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴူးဗထူး က ၁၉၄၅ မတ္လမွာ 

ေတာ္လွန္ပါတယ္။ ၁၉၄၅ မတ္ ၂၇ မွာ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာ န႔ဲ 

ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

၁၉၄၅ ေမ ၁မမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က 

ျမန္မာျပည္ကို C.A.S (B) Cicil Affairs Service (Burma)ေခၚ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေၾကညာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကတ္စဘီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ၁၉၄၅၊ 

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅မွာ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။ 
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အိႏၵိယျပည္ ဆင္းမလားမွာ စစ္ေျပးအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနတ့ဲ ဘုရင္ခံ 

ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ေဒၚမန္စမစ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ေအာက္တုိဘာ ၁၆မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို 

ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ဒီအစိုးရအဖြဲ႕န႔ဲအတူ ''စကၠဴျဖဴ စာတမ္းစီမံကိန္း'' 

ပါလာခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီစီမံကိန္းကုိ ၁၉၄၅ ေမ ၁၇ ကတည္းက ဘုရင္ခံေဒၚမန္စမစ္က 

ထုန္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္က အတည္မျပဳေသးလုိ႔ 

ဒီစီမံကိန္းဟာ မေရမရာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ဖတပလ တစ္ျဖစ္လဲ 

ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးက ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္ ၁၉မွာ ေနသူရိန္ညီလာခံႀကီး က်င္းပၿပီး 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္န႔ဲ တုိင္းရင္းသား 

ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ေတြ ၿဗိတိသွ်လက္ ေအာက္ခ့ ျမန္မာ္တိုင္းရင္းသား တပ္ေတြကုိ 

သိမ္းသြင္းၿပီး တပ္မေတာ္သစ္ ဖြဲ႔စည္းေပးဖို႔။ မိမိတုိ႔ ကံၾကမၼာ ကုိ မိမိတို႔ 

ဘာသာစီမံပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္မူအတုိင္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကုိ ေရွ႕႐ႈၿပီး (တုိငး္ျပဳ 

ျပည္ျပဳလ အတ္ေတာ္မေခၚမီ) ယာယီအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ၊ လြတ္လပ္ေရးန႔ဲ 

ျပန္ညလည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြပါ 

စိတ္၀မ္းမကြဲ တစ္ညီတစ္ၫႊတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ ၾကဖို႔ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခု ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီအစိုးရက ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္ၿပီး ကၽြ န္ဇာတ္သြင္းမယ့္ 

စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းကုိ တရား၀င္ေၾကညာလုိက္ေတာ့ အစိုးရန႔ဲ ျပည္သူတုိ႔ 

ထိပ္တုိက္တိုးလာခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိန႔ဲ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္ န႔ဲ ဖဆပလတို႔ 

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ မရေအာင္ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
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၁၉၄၅ ႏို၀င္ဘာ ၁ မွာ ဘုရင္ခံက ဆာေပၚထြန္း၊ ၀တ္လုံဦးပုတုိ႔ ပါ၀င္တဲ့ 

ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ (တစ္နည္း ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕)ကို ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ပါတယ္။ 

ဒီအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ထဲမွာ သဘာပတိက ဘုရင္ခံ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင္အာဏာ 

အကုန္လုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပါတယ္။ တစ္ခါခပ္ၿပီး ဘုရင္ခံက အဖြဲ႕၀င္ ၃၄ ဦး 

ပါ၀င္တ့ဲ ''အတုိင္ပင္ခံ ဥပေဒျပဳေကာင္စီ'' ကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းေပးလုိက္ပါတယ္။ 

ဘုရင္ခံက ဒီအဖြဲ႕ ေတြအတြက္ ဖဆပလကို အၿမဲတံခါးဖြင့္ထားပါတယ္ဆုိၿပီး 

အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ဖဆပလက ၁၉၄၅ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ မွာ ေရႊတိဂံုအလယ္မစၥယံမွာ 

လူထုညီလာခံႀကီး က်င္းပၿပီး ''လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကုိ ဦးတည္ဖို႔'' 

ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိလည္း ဖဆပလ ဥကၠဌအျဖစ္ 

တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

((((၃၃၃၃)))) 

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး 

ဥကၠဌလည္းျဖစ္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

နယ္လွည့္ၿပီး စည္း႐ံုးေရးဆင္းပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္န႔ဲအဖြဲ႕ဟာ ရခိုင္႐ုိးမကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ကုိ ၁၉၄၆ 

မတ္ ၆ မွာ ေရာက္ၾကပါ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္န႔ဲ အတူ ဟသာၤတဦးျမ၊ သခင္ျမ၊ 

ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသုိလ္ေန၀င္း) န႔ဲရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕ ပါလာ ၾကပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအဖို႔ ပထမဦးဆုံး ရခုိင္ခရီးစဥ္ပါပဲ။ 
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ေနာက္ေန႔ မတ္ ၇ မွာ နတ္ေမာ္ေက်းရြာန႔ဲ သလိန္ျပင္ေက်းရြာေတြမွာ 

လူထုအစည္းအေ၀း က်င္းပ ပါတယ္။ 

ေမ ၈ မွာ ေတာင္ကုတ္ကေန မီးသေဘာၤနဲ႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို 

ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခိ်န္မွာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း 

စစ္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ၾကတဲ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕လူခုကုိ မဟာမိတ္တပ္ေတြက 

ၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရး မရွိေသးဘူးဆုိၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခြင့္ကုိ 

တားျမတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ ေတြဟာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရဲ႕ 

အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၇ မုိင္အကြာမွာ ရွိတ့ဲ အရိကန္နဲ႕ ၾကက္ကိုင္းတန္ရြာ 

ေတြမွာ ေနထုိင္ၾကရလုိ႔ ယာယီစစ္ေတြၿမိဳ႕ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးတရားပြဲအတြက္ ရခုိင္တုိင္း 

ဖဆပလအဖြဲ႕က ၾကက္ကုိင္းတန္ေက်း ရြာမွာ စီစဥ္ ေပးပါတယ္။ သဘာပတိက 

ရခုိင္တိုင္း ဖဆပလအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးပညာသီလျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း န႔ဲ 

သခင္ျမတုိ႔ ေဟာေျပာၾကပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာေျပာခ်က္ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ၊ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိ္သွ်ကုိ အႏုနည္း (ႏိုင္ငံေရးနည္းန႔ဲ)န႔ဲ ညႇိႏႈိင္းၿပီးရယူဖို႔၊ 

လုိအပ္လာရင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ၾကဖို႔ ဘုရာင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္ ရဲ႕ 

အမႈေဆာင္ (၀န္ႀကီး)အဖြဲ႕ထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတ့ဲ ဆာေပၚထြန္န႔ဲ 

ဆာထြန္းေအာင္ေက်ာ္ တို႔မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္ သား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု စည္းလုံးညီၫႊတ္ေရးကုိ 

အေျခခံထားၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက 
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လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘဲ ဗမာတစ္က်ပ္၊ ရခိုင္တစ္က်ပ္ ျဖစ္ေစ 

ရမယ္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္န႔ဲအဖြဲ႔ဟာ မတ္ ၁၃ မွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ မတ္ ၁၅ မွာ 

မနက္ပိုင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ေဟာ ေျပာၾက ပါတယ္။ ေန႔လယ္ပိုင္းမွာ 

ေျမာင္းေဘြမွာ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္ေန၀င္းက 

''ေရွးျဖစ္ေနာက္ေဟာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း'' (လံုမေလးမဂၢဇင္း၊ 

ဇူလုိင္၊ ၁၉၈၇) မွာ ေရးထားပါတယ္။ 

ေျမာက္ဦးရဲ႕ေျမာင္းေတြ ၁၀ မိုင္ခရီးရွိပါတယ္။ ဘာကား၊ 

ဘာယာဥ္မွမရွိေတာ့ ေျခက်င္ေလွ်ာက္ရမ လုိျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ရခိုင္ 

ဖဆပလေခါင္းေဆာင္္ေတြက စက္ဘီးေတြ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ သခင္ျမ၊ 

ဟသာၤတဦးျမ၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀န႔ဲ ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ေန၀င္း) တုိ႔က 

စက္ဘီးစီး တတ္ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတစ္ဦးတည္းပဲ စက္ဘီးမစီးတတ္ 

ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဗိုလ္ထြန္းလွကုိ လွမ္းေခၚလိုက္ၿပီး ''ေဟ့..... ငါက 

စက္ဘီမစီတတ္ကာ ဘယ္နယ္လုပ္မလဲ''ဆုိၿပီး စိတ္ပ်က္ဟန္န႔ဲ ညည္းပါတယ္။ 

ဗိုလ္ထြန္းလွက သူ႔ရဲ႕စက္ဘီးေနာက္ခံု ေပၚ ထုိင္လုိက္ ခဲ့ပါလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဗိုလ္ထြန္းလွကုိ ပင္ပန္းမွာစိုးလုိ႔ အားနာေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

က သခင္ျမနားကုိ သြားၿပီး ''သခင္ျမ၊ ကၽြ န္ေတာ္ စက္ဘီးမစီးတတ္ဘူးဗ်။ 

ခြက်တာ ပဲ'' လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ 
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သခင္ျမက ရယ္ကာေမာကာန႔ဲ ''ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တပည့္ 

ကုိေန၀င္းက ဗလေကာင္းသာပဲ။ သူ႔စက္ဘီေနာက္ကသာ ထုိင္လုိက္သြားပါ။ 

ဆရာလုပ္တ့ဲသူက ကုိယ့္တပည့္ စက္ဘီးေနာက္က ထုိင္လုိက္တာ ဘာျဖစ္ေသး 

လဲ။ ေနာက္ၿပီး စက္ဘီးမစီးတတ္တာကို လူတကာေလွ်ာက္ေျပာဖို႔ မလုိပါဘူး'' လို႔ 

ေျပာေတာ့မွ ဗိုလ္ထြန္းလွရဲ႕ စက္ဘီးေနာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထုိင္ၿပီး လုိက္လာခဲ့ပါေတာ့ 

တယ္။ 

ေန႔လယ္မွာ ေျမာင္းေဘြမွာ ေဟာေျပာၾကပါတယ္။ ေနာက္ေန႔ မတ္ ၁၆ 

မွာ မင္းျပားၿမိဳ႕ကုိ သြားရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ 

မင္းျပားၿမိဳ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေပးဖို႔ ရခုိင္တုိင္း 

ဖဆပလ ဥကၠဌ ဦးပညာ သီလက ဦးေက်ာ္လွဦးတုိ႔ကုိႀကိဳၿပီး မင္းျပားကို 

ေစလႊတ္ထားပါတယ္။ ဦးေက်ာ္လွဦးရဲ႕ ''ဦးပညာ သီဟ ဘာေတြ 

လုပ္ခဲ့သလဲ''စာတမ္း (ရခိုင္ျပည္နယ္ယဥ္ေက်မႈျပတုိက္စစ္ေတြ) ထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

ေအာင္ဆန္းရ႕ဲ မင္းျပားခရီးစဥ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးထူးဆန္းအ့ံဖြယ္ရာ 

အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ 

မတ္၁၆ မနက္ ၈ နာရီမွာ မင္းျပားၿမိဳ႕ ေတာင္ေက်ာင္းမွာ 

လူထုအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးအတြက္ စီစဥ္ ထား ပါတယ္။ မင္းျပားၿမိ္ဳ႕ေပၚန႔ဲ 

ေက်းရြာအားလုံးကုိ ႏႈိးေဆာ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၉ နာရီ ခြဲေလာက္ ထိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔လည္း ေရာက္မလာ၊ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲမွာလည္း မင္းျပားၿမိဳ႕ေပၚက 

လူငါးဆယ္ေလာက္ပဲ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး ေက်းရြာကလူေတြ 

ေရာက္မလာျဖစ္ေနပါတယ္။ 
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မၾကာခင္မွာပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ မီးသေဘာၤန႔ဲေရာက္လာၾကပါတယ္၊ 

ဗိုလ္ခ် ႔ဳ္တုိ႔န႔ဲအတူ ေလွ်ာက္လာတ့ဲ ဦးေက်ာ္လွဦး အနားကုိ သခင္ဘုိးေအာင္ 

ေရာက္လာၿပီး ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘယ္မွာလဲ။ ခဏျပပါ။ နယ္ကလူ ေတြ ျမင္ခ်င္ေနၾကလုိ႔'' 

ဆုိၿပီးေျပာပါတယ္။ ဦးေက်ာ္လွဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို လက္ညိဳးၫႊန္ျပရင္း  ''အဲဒါ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပဲ''လို္႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ 

သခင္ဘုိးေအာင္က ခမ္းခမ္းနားနား မဟုတ္ဘဲ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ 

၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိၾကည့္ၿပီး လူမွားျပတယ္ အထင္န႔ဲ ''ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မသိဘူးထင္တယ္'' ဆုိၿပီးျပန္လွည့္ ထြက္ သြားပါတယ္။ 

၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကတဲ့ လူအုပ္ႀကီးဟာလည္း သခင္ဘုိးေအာင္ေနာက္ကုိ လုိက္ 

သြားၾကပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဦးေက်ာ္လွဦးကို ''ဘာလဲ''လုိ႔ ေမးလုိက္ပါတယ္။ 

ဦးေက်ာ္လွဦးက ေျပာျပလုိက္ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ''ဒီလုိဆုိရင္ 

က်ဳပ္ေတာင္ ဒီမွာပဲ ခ်က္ခ်င္းတရားေဟာမယ္။ တရားပြဲ စီစဥ္ပါ'' လို႔ 

ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္လွဦးက ခ်က္ခ်င္းေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ လူအုပ္ႀကီး 

အေျပး အလႊား ေရာက္လာၾကၿပီး ကြင္းတစ္ကြင္းလုံး ျပည့္လွ်ံသြားပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လယ္ကန္ေပါင္႐ိုးေပၚတက္ၿပီး တရားေဟာပါေတာ့တယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရာ လူထုႀကီးပါ ေနပူႀကီးထဲမွာ ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာပါတယ္။ ဒါက 

ထူူးဆန္းအ့ံဖြယ္ရာ ပထမအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။  

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီလုိျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ မင္းျပားက ျပန္မယ့္ေန႔ 

မနက္ အ႐ုဏ္တက္လုလု ေလးမွာ ဗိုလ္ထြန္းလွ(တကၠသိုလ္ေန၀င္း) 



 

517517517517    | | | | P a g e     

 

ဗိုက္ေအာင့္ၿပီး အေျခအေန ပိုဆုိးလာပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ လွဦးက ဆရာ၀န္ 

ေခၚေပးရပါတယ္။ ဆရာ၀န္ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္လွ လိုက္လာပါတယ္။ ဗိုလ္ထြန္းလွကုိ 

ေဆးထုိး ေပးပါတယ္။ ဗိုလ္ထြန္းလွ ေ၀ဒနာ သက္သာသြားပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဆရာ၀န္ကုိ လက္ဖက္ရည္န႔ဲ ဂုဏ္ျပဳခ်င္တယ္။ 

လက္ခံမလားဆိုၿပီး ဦးေက်ာ္လွဦးကုိ ေမးခိုင္းပါတယ္။ ဦးေက်ာ္လွဦး 

သြားေျပာေတာ့ ဆရာ၀န္က လက္ခံပါတယ္။ ဒီေတာ့ အိမ္ဧည့္ခန္း မွာ 

စားပြဲ၀ိုင္းကေလးတစ္လုံး ခ်က္ခ်င္းခ်ၿပီး လက္ဖက္ရည္ႏွစ္ခြက္နဲ႔ 

မင္းျပားမုန္႔ဆီေၾကာ္ တစ္ပန္း ကန္ အျပည့္ အေမာက္ 

တည္ခင္းေပးလုိက္ၾကပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္န႔ဲ ဆရာ၀န္ေက်ာ္လွတုိ႔ စားပြဲ၀္ုိင္း ေလး 

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ကေန မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထုိင္လုိက္ ၾကပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ''ဟာ..... ေကာင္းလိုက္တာ'' ဆုိၿပီး ပန္းကန္ထဲက 

မုန္႔ဆီေၾကာ္ တစ္၀က္ေလာက္ကုိ စားပစ္ လုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိစားၿပီး 

ေသာက္ၿပီးၾကတ့ဲအခါ ဆရာ၀န္ကထျပန္သြားပါတယ္။ ဦးေက်ာ္လွဦးက 

ေဆးအိတ္ ကုိ လက္ဆြဲၿပီး ဆရာ၀န္ေနာက္ကလုိက္သြားပါတယ္။ 

ဒီလုိလုိက္လာၾကရင္း ဦးေက်ာ္လွဦးက ထူးဆန္းအ့ံဖြယ္ရာ 

လက္ဖက္ရည္၀ိုင္းကေလး အေၾကာင္း ကုိ ေတြးၿပီး အေျဖရွာၾကည့္ေနပါတယ္။ 

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္း စားပြဲ၀ိုင္းကေလးမွာ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ထုိင္ၾက တယ္။ 

အတူမုန္႔စား၊ အတူလက္ဖက္ရည္ေသာက္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂုဏ္ျပဳသူ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳခံ ဆရာ၀န္ကုိ ႏႈတ္ဆက္စကားလည္းမဆုိ၊ ေလာက၀တ္လည္း 
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မျပဳခဲ့ဘူး။ ဆရာ၀န္ကလည္း စား ေသာက္ၿပီး ဘာစကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာမဆုိဘဲ 

ထျပန္လာခဲ့တယ္။ 

ဦးေက်ာ္လွဦးက ဆရာ၀န္ကုိ မေမးသင့္ထင္လုိ႔ မေမးခဲ့တာလားမသိဘူး။ 

ေနာက္ ႏွစ္ေတာ္တာ္ၾကာ ၿပီးမွ ဆရာ၀န္ န႔ဲ ဦးေက်ာ္လွဦးတုိ႔ ျပန္ဆုံမိၾကတဲ့အခါ 

ဦးေက်ာ္လွဦးက ေမးၾကည့္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ က ''စကား မေျပာၾကတာ 

အမွန္ပါပဲ'' ဆုိၿပီး တစ္ခြန္းတည္းသာ စကားကုိပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

မတ္ ၁၇မွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ မတ္ ၁၈ န႔ဲ ၁၉ တို႔မွာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ေတြမွာ 

ေဟာေျပာၿပီး မတ္ ၂၀ မွာ သံတြဲကုိ သြားဖို႔ စီစဥ္ၾကပါတယ္။ သေဘာၤ၊ 

ေမာ္ေတာ္မရွိလို႔ ေလွန႔ဲသြားဖို႔ စီစဥ္ၾကပါတယ္။ သံတြဲ ေခ်ာင္းကုိ မ၀င္မီ ဘဂၤလား 

ပင္လယ္ေအာ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္နဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္ ေန၀င္းက အထက္က ကၽြ န္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲ ေဆာင္းပါးမွ 

ဒီလုိေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ 

ယင္း အစီအစဥ္ ကုိ သိရေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသသည္ 

ကၽြ န္ေတာ့္အားေခၚ၍ ေျပာျပန္ ေလသည္။ ပင္လယ္ကုိ ျဖတ္ရမည္ကုိကား 

သူမသိေခ်။ 

''ေဟ့ေကာင္  ေလွန႔ဲသြားလုိ႔ ျဖစ္ပါ့မလားကြ၊ ငါက ေရမကူးတတ္ဘူး'' 

''ေရမကူးတတ္လည္း အေရးမႀကီးပါဘူး။ ေလွက စိတ္ခ်ရပါတယ္။ 

ေနာက္ၿပီး ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လည္း ပါသားပဲ'' 

''ဒါျဖင့္လည္း ၿပီးေရာကြာ။ ငါက ေရမကူးတတ္ေတာ့ ေရလမ္းသြားရတာ 

ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ပဲ'' 
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''ကိစၥ မရွိပါဘူး ေလွေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အိပ္လုိက္႐ံုေပါ့ မနက္က်ေတာ့ 

သံတြဲေရာက္သြားမွာပါ''     

ဤသုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္က ေျပာဆိုအားေပးၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အား 

ဇြတ္ပင္ေလွစီးေစခဲ့ရေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကေတာ့ သူ 

ေရမကူးတတ္၍ ေရလမ္းသြားရမွာ ေၾကာက္ေၾကာင္း ကုိ မရွက္ဘဲ ခပ္ရွင္းရွင္း ပင္ 

ဖြင့္ေျပာခဲ့ေလသည္။ 

ေတာင္ကုတ္ေခ်ာင္းဝမွ ေလွျဖင့္ထြက္ခဲ့ၾကၿပီး  ပင္လယ္ဝအေရာက္ 

ပင္လယ္ေရျပင္ကုိ ျမင္လွ်င္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပို၍ေၾကာက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုိက္ပါလာသူ 

သံတြဲသားကိုသာၫြန္႔ (အၿငိမ္းစားဥပေဒဝန္ထမ္း)တုိ႔ တုိင္ပင္ၿပီး "ကုိင္း.. ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ 

သံတြဲ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း တရားေဟာရဦးမယ္မဟုတ္လား။ ခရီးပန္းလာတာ 

အေမာေျပသြားေအာင္ ေစာေစာ စီးစီး ပဲ အိပ္လိုက္ပါ"ဟု ေလွေပၚတြင္ 

အတင္းအိပ္ေစရသည္။ တကယ္လည္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ ေနသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခမ်ာ 

ခဏခ်င္းပင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့ရာ သူ အိပ္ေပ်ာ္ေနခုိက္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေလွ သည္ 

ပင္လယ္ျပင္ ကုိ ျဖတ္သန္းေလွာ္ခတ္ခဲ့ရေလသည္။ 

မတ္ ၂၁ မွာ သံတြဲၿမဳိ႕မွာ ေဟာေျပာၿပီး ညပိုင္းမွာ ေလွန႔ဲ ေတာင္ကုတ္ကို 

ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ မတ္ ၂၂ မွာ ေတာင္ကုတ္က ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ကုိ မတ္ 

၂၄ မွာ ျပန္ေရာက္ၾကပါယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္း မ်ား (၁၉၄၅-၁၉၄၇) 

"(စာေပဗိမာန္၊ ပထမအႀကိမ္ ၁၉၇၁)မွာ ရခိုင္ခရီးစဥ္န႔ဲပတ္သက္ၿပီး ဒီလုိ ေဖာ္ျပ 

ထား ပါတယ္။ 
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၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ သတင္းစာကြန္ဖရင့္က်င္းပ၍ 

ရခိုင္ျပည္အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာျပ ေလသည္။ 

ေတာင္ကုတ္သို႔ မေရာက္ခင္ တစ္ရက္တြင္ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးသည္ 

ဖဆပလဆန္႔က်င္ေရးဝါဒကုိ လက္ သိပ္ထုိးျဖန္႔ေနသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ 

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ တရားေတာ္ပြဲ က်င္းပလိုက္သည့္အ ခါ လူ အေတာ္ စည္ကားၿပီး 

ရွင္းလင္းသြားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ေဟာေျပာခဲ့သည္မ်ားကုိ ရွင္း ျပၿပီး 

ရခိုင္ျပည္၏စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတုိ႔ကုိ ေျပာျပေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးမွာ 

ရခိုင္တစ္ျပည္လုံး သည္ ဖဆပလဘက္သုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္ကုိ 

သိခဲ့ရေၾကာင္း။ ေရာက္သည့္ေနရာတုိင္းမွာ ပင္ အစုိးရပိုင္း မွ 

အေႏွာင့္အယွက္မေတြ႕ရဘဲ အခ်ဳိ႕ကိစၥကုိ ဓားျပမႈႏွင့္ဖမ္းေၾကာင္း၊ စင္စစ္မွာ အခ်ဳိ႕ 

သည္ ဓားျပမႈ ႏွင့္ လံုးဝမပတ္သက္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ဖဆပလမွ လူ ၁၂ 

ေယာက္ခန္႔ ဖမ္းဆီးထားရာ ထို ကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီး ထားျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ 

ညီလာခံသဘင္ပ်က္ျပားေစရန္ အမႈရွာသည္ႏွင့္တူ ေၾကာင္း 

ေျပာဆုိေၾကာင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

((((၄၄၄၄)))) 

၁၉၄၆ ဇြန္ ၂၆ မွာ ဖဆပလအဖြဲ႕ဟာ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ 

လူတစ္သိန္းေက်ာ္က "စကၠဴျဖဴစာ တမ္း"ကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ 

ဇြန္လထဲမွာပဲ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္ဟာ ဝမ္းကုိက္ေရာဂါကုိအ ေၾကာင္းျပၿပီး 

ၿဗိတိန္ကုိ အၿပီးျပန္သြားပါတယ္။ ဘုရင္ခံသစ္ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔ (Hubert 
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Ramce)ေရာက္ လာပါတယ္။ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔န႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ 

ရင္းႏွီးၾကပါတယ္။ 

စက္တင္ဘာ အတြင္းမွာ သပိတ္ထဲ အမႈထမ္းေပါင္းစံုဝင္ပါလာရာကေန 

အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ေပၚ ေပါက္ လာခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး 

ျပန္႔ႏွံ႔သြားပါတယ္။ 

ဆာဟူးဘတ္ရန္႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ အမႈေဆာင္ေကာင္စီဖြဲ႕ဖုိ႔ 

ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ၁၉၄၆၊ စက္ တင္ဘာ ၂၆ မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႀကီးမွဴးၿပီး 

ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ (ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕)ကုိ ဖြဲ႕စည္းပါ တယ္။ ဥကၠ႒က ဘုရင္ခံ၊ 

ဒုတိယဥကၠ႒က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးန႔ဲ 

ႏုိင္ငံျခားေရး တာဝန္ကုိပါ ရရွိထားပါတယ္။ အရင္က အမႈေဆာင္ေကာင္စီဟာ 

ဘုရင္ခံကုိ အႀကံေပး႐ံု သာ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ 

အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွာ ဘုရင္ခံက ဝင္မစြက္ေတာ့ပါဘူး။ 

ေအာက္တုိဘာ ၄ မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔က ေျဖရွင္းေပးလို႔ 

အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ရပ္စြဲသြားပါတယ္။ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ မွာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရကုိ ရာဇသံေပးလိုက္ပါတယ္။ 

- ၁၉၄၇  ဧၿပီမွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူႏုိင္ဖုိ႔၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးဖုိ႔၊ 

- လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာင္တန္းေဒသန႔ဲ လူမ်ဳိးစုကိုယ္စားလွယ္ေတြ 

တစ္လုံးတစ္စည္းတည္း ပါဝင္ခြင့္ျပဳဖုိ႔၊ 
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- ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီ ၃၁ မတိုင္ခင္ ျမန္မာျပည္ကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း 

လြတ္လပ္ေရးေပးပါမယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ က အတိအလင္းေက်ညာေပးဖုိ႔။ 

- ဒီကာအတြင္း ပ႐ုိဂ်က္စီမံကိန္းေတြကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔အတြက္ 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရက သေဘာတူဖို႔ တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးဖုိ႔ 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီ ၃၁ မတုိင္ခင္ ေၾကညာေပးဖို႔၊ မေၾကညာရင္  

မိမိတုိ႔အဖြဲ႕ႏုတ္ထြက္မယ္ဆုိၿပီး ရာဇသံေပး လိုက္ ပါတယ္။ 

ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီက အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဖို႔ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္န႔ဲအဖြဲ႕ကုိ ဘိလပ္(အဂၤလန္)ကုိ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္န႔ဲအတူ 

သခင္ျမ၊ ဦးတင္ထြဋ္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဘေအး၊ ဦးေစာ(ဂဠဳန္)၊ သခင္ဗစိန္တုိ႔ 

ပါဝင္တ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အဂၤလန္ကုိသြားၾကပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲ 

မေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး အေရးဆုိဖုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ 

အသင့္ျပင္ဆင္ထားၾကပါတယ္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၁၉၄၇ ဇန္နဝါရီ ၁၃ မွာ စတင္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၇ မွာ 

"ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္" န႔ဲ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

စာခ်ဳပ္ထဲမွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရႊးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔၊ 

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို႔၊ 

ဒီၾကားကာလမွာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ (အစိုးရအဖြဲ႕)ကုိ 

ဒုိမီနီယံအစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြပါပါတယ္။ 
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((((၅၅၅၅)))) 

ဒီဂယက္ဟာ ရခိုင္ေဒသကုိလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ိုက္ခတ္ 

လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ ရခိုင္တိုင္းအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေပါင္းစံုက်င္းပတဲ့ 

"ေျမပုံညီလာခံႀကီး" ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္။ ဒီညီလာခံန႔ဲပတ္သက္ ၿပီး 

"ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယတြဲ) 

ႏိုင္ငံေရးက႑" (၁၉၈၃)မွာ ဒီလုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ယင္းညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဦးေအာင္ဇံက တိုက္တြန္း 

ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဒုတိယႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ 

သက္ေတာ္ေစာင့္ဗိုလ္ထြန္းလွ၊ ဦးဗေဆြ၊ ဗိုလ္မင္းလြင္၊ သ တင္း ေထာက္ 

ဦးပုေလးတို႔ႏွင့္အတူ ၁၉၄၇ ခု၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ စစ္ေတြၿမဳိ႕သုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ 

ဆိုက္ေရာက္ ခဲ့ေလသည္။ ခရီးေရာက္မဆိုက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ 

ဦးေအာင္ဇံေဝ၊ ဦးညဳိထြန္းတို႔လိုက္ ပါလ်က္ အစိုးရေရတပ္သေဘၤာျဖင့္ 

ေျမပံုညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ရန္ ညေန ၆ နာရီ ခရီးစတင္ ထြက္ လာခဲ့ေလသည္။ 

ဘုံေပါက္သာေက်ာ္ရဲ႕ "ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္ (၂) (ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

စာေပခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၀၆၅၈၊ မင္းေဆြ စာစဥ္၊ ပထမအႀကိမ္ ၁၉၇၅ 

ဇန္နဝါရီ)ထဲမွာ ဒီလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ေျမပံုညီလာခံ ကို ၁၉၄၇ ခု၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပရန္ 

အားလုံးသေဘာတူက်င္းပၾကသည္။ ညီ လာခံပထမေန႔အထိ ဆရာေတာ္ဦးစိႏၵာ 

သဘာပတိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြ န္ေတာ္က အတြင္းေရးမွဴး (ယခု 

အခမ္းအနားမွဴးဟု ေခၚၾကသည္။)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကုိေအာင္လင္း... 
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စသူတုိ႔က ႏုိင္ငံေရး တရားေဟာေျပာမည့္သူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း 

သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ညေနဆည္းဆာအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ကုိဗေဆြ၊ 

ဦးေအာင္ဇံေဝ၊ ဗိုလ္မင္းလြင္တုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အမ္ဂ်ီဘီသေဘၤာငယ္တစ္ စီးျဖင့္ 

ေရာက္လာၾကသည္။ 

သူတို႔ေျမပံုတြင္ ညဥ့္အိပ္မေနႏုိင္။ အလုပ္ကိစၥမ်ားရွိေန၍ သူတုိ႔အား 

ယေန႔ညဥ့္တရားပြဲကုိ ေဟာေျပာ ခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆုိလာသည္။ ညီလာခံစတင္ရန္ 

နာရီအနည္းငယ္သာလိုေတာ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆြးေႏြးၿပီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ကုိဗေဆြႏွင့္ ကုိေအာင္လင္းတို႔အား ယေန႔ႏုိင္ငံေရး 

တရားေဟာ ခြင့္ျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ညေန ၇ နာရီခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး 

တရားေဟာေျပာပြဲကို စတင္ က်င္းပ၏။ 

ဒီညီလာခံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕မိန္႔ခြန္းထဲက 

တိက်တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ၁၉၄၇၊ ဧၿပီ ၂၄ ထုတ္ သူရိယ သတင္းစာထဲ 

ဒီလုိေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ႐ုတ္တရက္ထ၍ ကၽြ န္ေတာ္ လူထုကုိ 

နည္းနည္းရွင္းျပပါရေစဟု အစခ်ီကာ ေတာ္လွန္ေရး ဆိုသည္မွာ မလြယ္ေၾကာင္း၊ 

အေျပာန႔ဲလုပ္ကုိင္လုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ ျပမွသာလွ်င္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္မီတြင္လည္း အဖက္ဖက္မွ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုိ ေၾကာင္း၊ ထုိျပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိပါက 

ေသနတ္တစ္ခ်က္ မေဖာက္ဘဲန႔ဲ အာဏာ ကို သိမ္းယူႏုိင္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ 

ေျပာဆိုသြားေၾကာင္းလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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"ျပည္နယ္သမုိင္းျဖစ္စဥ္ (ဒုတိယတြဲ) ႏုိင္ငံေရးက႑"ထဲမွာ 

ညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကုိ 

အက်ယ္တဝင့္ ေဟာေျပာခဲ့ သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာေျပာၿပီးေနာက္တြင္ 

အစီအစဥ္မရိွဘဲ ပုသိမ္ဘက္မွေရာက္လာေသာ ရဲေဘာ္ ေအာင္လင္းဆုိသူက 

ညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးကုိ ဆန္႔ 

က်င္ ပုတ္ခတ္ လ်က္ ေဟာေျပာေလရာ ပရိသတ္႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္သြားသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ညီလာခံမွထြက္ခြာကာ ညတြင္းခ်င္းပင္ 

စစ္ေတြသုိ႔ျပန္လာခဲ့ၾကေလသည္။ 

စစ္ေတြတြင္ ဦးေက်ာ္သာေခါင္းေဆာင္သည့္ ပလက္ဝ 

ေက်ာင္းသားထုဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ႀကံဳႀကဳိက္၍ ၎ ဆႏၵျပမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရသည္။ 

လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

((((၆၆၆၆)))) 

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ကအျပန္ ၃လေလာက္အၾကာမွာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံခဲ့ရပါတယ္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအင္ဆန္း ဟာ 

သူရဲ႕ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကုိ ၿပီးစီးေအာင္မကုန္ႏုိင္ခဲ့တ့ဲ 

အိပ္မက္တစ္ဝက္တပ်က္န႔ဲ ဘဝဇာတ္သိမ္းခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ 

 

တကၠသုိလ္ေမာင္ယဥ္သူ။ 

+++++ 
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အေရွ႕သုိ႔ခရီးအေရွ႕သုိ႔ခရီးအေရွ႕သုိ႔ခရီးအေရွ႕သုိ႔ခရီး        

သမုိင္းေခတ္ကသမုိင္းေခတ္ကသမုိင္းေခတ္ကသမုိင္းေခတ္က    ေရးျခယ္ေသာေရးျခယ္ေသာေရးျခယ္ေသာေရးျခယ္ေသာ    ၂၀၂၀၂၀၂၀    ရာစုရာစုရာစုရာစု    အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၏ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၏ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၏ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၏ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ 

၁၁၁၁/(/(/(/(ကကကက)))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟိုင္လီသေဘၤာႀကီး စစ္ႀကဳိေခတ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ကုိ ႏႈတ္ဆက္သလုိ 

ဥၾသသံေပးကာ မီးခိုးတလူလူ ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္း မွ ထြက္ခြာသြားေသာေန႔မွာ 

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ညေနဆည္း ဆာ ခ်ိန္ တြင္ျဖစ္သည္။ 

သေဘၤာႀကီးဟုိင္လီသည္ သူ႔ဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ ႐ုပ္ဖ်က္ပုန္းေအာင္းလ်က္ရွိေသာ 

သခင္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္(ဗိုလ္ရန္ေအာင္)တုိ႔ကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ 
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သယ္ေဆာင္ခဲ့ရမွန္း မသိဘဲ သယ္ေဆာင္လ်က္ ရွိကာ သူ၏သမုိင္းဝင္ခရီးကုိ 

စတင္ထြက္ခြာလ်က္ရွိသည္။ 

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ၏ပထမဆုံး စတင္ထြက္ခြာမႈပင္ျဖစ္သည္။  

သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ခရီးစဥ္ကုိ ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ စဥ့္အိုးတန္းဆိပ္ကမ္းမွ 

တိတ္တဆိတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက သူ ႏွစ္ဦး ရိွေပသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကား 

သခင္လွေဖ (ေနာင္-ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ျဖစ္လာသည့္ ဗိုလ္လက်္ာ) ႏွင့္ 

သခင္လူငယ္ ေတြကုိ ကူညီသူ ဦးေက်ာ္ခင္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္ (ဗိုလ္ရန္ေအာင္)တို႔ ဟုိင္လီ 

သေဘၤာေပၚလုိက္သြားႏိုင္ေရး လွ်ဳိ႕ဝွက္ခရီးစဥ္ကုိ ကူညီ ပါဝင္လမ္းေၾကာင္းရွာ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္တို႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ည ၁၀ 

နာရီခန္႔ကပင္ ဟိုင္ဘီ သေဘၤာႀကီး ေပၚသုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ 

ဟိုင္လီသည္ ေနာ္ေဝပုိင္၊ တ႐ုတ္သေဘၤာသားမ်ား စီမံ ခန္႔ခြဲ သည့္ 

ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးျဖစ္သည္။ ႀကဳိတင္လွ်ဳိ႕ဝွက္ ညႇိႏႈိင္းစီစဥ္ခဲ့မႈအရ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ ေသာ တ႐ုတ္သေဘၤာသား ၁၀ ဦးအနက္ ၂ 

ဦးက ၁၉လမ္းရွိ တ႐ုတ္သူေဌး တန္က်ဴစိန္ ဖြင့္လွစ္ ေသာ ကလပ္တြင္ေနရစ္ကာ 

သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္တို႔က တ႐ုတ္သေဘၤာသားမ်ား လုိ 

႐ုပ္ဖ်က္ဝတ္ဆင္ၿပီး အျခားသေဘၤာသား ၈ ဦးႏွင့္အတူ ဟိုင္လီသေဘၤာႀကီးေပၚသို႔ 

ဣေႁႏၵမ ပ်က္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾက၏။  



 

528528528528    | | | | P a g e     

 

နည္းနည္းမွ ခၽြ တ္ေခ်ာ္မွားယြင္း၍မရ။ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ 

တ႐ုတ္သေဘၤာ သားအမည္က တန္လူေဆာင္။ သခင္လွၿမဳိင္ က တန္ဆူေတာင္။ 

ကမ္းေပၚက ႀကဳိတင္စည္းဝါးကုိက္ စီစဥ္ခဲ့မႈမ်ား အားလံုးသည္ ခုိုင္မာ က်စ္လ်စ္ 

သြက္လက္မႈအျပည့္။ သေဘၤာေပၚအတက္မွာ လူစစ္သည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ 

ေဂၚရာပုလိပ္ေတြ၊ စုံေထာက္ ေတြက စူးစူးဝါးဝါး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။ 

သူတုိ႔သည္ တ႐ုတ္သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ေရာၿပီး စဥ္႔အုိးတန္းဆိပ္ကမ္းမွ 

သမၺာန္ကေလးႏွစ္စီးျဖင့္ ဟိုင္ လီ သေဘၤာႀကီး ဆီသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

သခင္လွၿမဳိင္က ေနာက္ကို လွည့္ၾကည္ေသးေသာ္လည္း သခင္ေအာင္ဆန္း ကား 

ေရွ႕ကုိသာ စူးစုိက္ၾကည့္လ်က္ပါသြားရွာသည္။ သေဘၤာေဘးက  ခ်ထားသည့္ 

ေလွကား ေတြ မွ တစ္ဆင့္ တြက္တက္ခဲ့ၾကရသည္။ တစ္ဦးခ်င္းနာမည္ေခၚသည္။ 

တန္လူေဆာင္ေကာ၊ တန္ဆူေတာင္ ေရာ ဣေႁႏၵမပ်က္။ 

၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ စံုေထာက္ေတြက 

မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ ေနခ်ိန္။ ဟသၤာတခ႐ုိင္ ဇလြန္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဒါင္ႀ့ကီးရြာ 

တရားပြဲတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက တားျမစ္ထားေသာ ခ်င္းေတာင္ အေၾကာင္း 

ေဟာေျပာၿပီးကတည္းက ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ 

ေအာင္ဆန္း ကို အဂၤလိပ္တို႔က ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဆရာမင္း သုဝဏ္ အိမ္၊ သခင္ႏု အိမ္စသည္တုိ႔တြင္ 

လွည့္လည္ေရွာင္တိမ္းေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ သခင္ႏုကုိလည္း အဂၤလိပ္ အစိုးရက 

ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  



 

529529529529    | | | | P a g e     

 

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးရင္ ဗမာ(ျမန္မာ)ႏုိင္ငံကုိ လြတ္ လပ္ေရး 

ေပးပါ့မယ့္လုိ႔ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတုိ႔က ေၾကညာရင္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသည္ 

ၿဗိတိသွ်တို႔ကုိ ကူညီမည္၊ မေၾကညာရင္ ဆန္႔က်င္မည္ဆုိေသာ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း 

၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(အဆုိ)ကုိ သခင္ေအာင္ ဆန္းႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတို႔က 

တိုင္ပင္ၿပီး ေရးသားကာ သခင္ႏုက အဆုိတင္သြင္းသည္။ သာယာဝတီ ၿမဳိ႔မွာ 

က်င္းပေသာ ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး ၏ျပည္လုံးကၽြ တ္ညီလာခံက ကန္႔ကြက္သူမရွိ 

လက္ခံအတည္ျပဳ သည္။  

ယင္းသို႔ အဆိုတင္သြင္းမႈက တစ္မႈ၊ ဂ်ဴဗလီေဟာမွာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ 

အၾကည္ညဳိပ်က္ေအာင္ ေဟာေျပာမႈ က တစ္မႈ ယင္းႏွစ္မႈေၾကာင့္ သခင္ႏုကို 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဖမ္းဆီးၿပီး သခင္ေအာင္စိန္တုိ႔ လည္း အဖမ္းခံ ေနၾကရၿပီ။ 

အျခားသခင္ေတာ္ေတာ္မ်ားလည္း အဂၤလိပ္အစုိးရ၏အက်ဥ္းေထာင္ထဲ 

ေရာက္ေနၾကၿပီ။ သခင္ေအာင္ဆန္း ပုန္းေအာင္းႏုိင္ရန္ သခင္ထြန္းေရႊ၊ 

သခင္ခ်စ္တို႔က ကူညီၾကသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ ႏွစ္ကား၊ ၿဗိတိသွ်အာဏာပုိင္တို႔သည္ 

ဘယ္သူ႔ကုိမွ်မယုံေတာ့။ မည္းမည္းျမင္ ရန္သူထင္၊ က်ီးလန္႔စာ စားျဖစ္ေနခ်ိန္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႔၏ထြက္ခြာမႈခရီးစဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါမလား။ 

သူတို႔သည္ ရင္တမမမ ျဖစ္ေန ၾကရသည္။ တစ္ခ်က္ကေလး မွားယြင္းသြားတာႏွင့္ 

အားလုံးေၾကျပဳန္းသြားႏုိင္သည္။ 

ယခုေတာ့ ဟိုင္လီက ထြက္ခြာေနၿပီ။ သေဘၤာႀကီးသည္ 

ရန္ကုန္ျမစ္ျပင္ကုိ သူ႔ဦးျဖင့္  တၿငိမ့္ၿငိမ့္ထုိးခြဲ  လ်က္ ရွိသည္။ 



 

530530530530    | | | | P a g e     

 

ဟုိင္ဘီသေဘၤာႀကီး စတင္ထြက္ခြာသြားေနေသာ ႐ႈခင္းကုိ 

သခင္လွေဖ(ဗိုလ္လက်္ာ)ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ခင္ သည္ ကမ္းေပၚက ရပ္ၾကည့္ၿပီး 

အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၾကသည္။ ရင္ထဲမွာ ဂနာမၿငိမ္မႈႏွင့္ ဟာလပ္မႈ။ 

သခင္ေအာင္ဆန္းတို႔ေတာ့ ၁၉၄၀ ျပည့္ရဲ႕မိုးေကာင္းကင္ႀကီးေအာက္မွာ 

ထြက္ခြာသြားၾက ေလၿပီ။ ကၽြ န္ေခတ္အေမွာင္ေအာက္မွ 

လြတ္ေျမာက္ေရးအလင္းလမ္းစတစ္ခုဆီ ဦးတည္စြန္႔စားသြားၾက ေလၿပီ။ 

လြမ္းေမာၾကည္ႏူးစိတ္က တစ္လွည့္ဝင္လာျပန္သည္။ စဥ္႔အိုးတန္းကေန 

ေငးေမာၾကည့္ရတာ အားမရ။ သေဘၤာႀကီးက ေဝးသြားၿပီ။ သူ႔မီးခုိးေတြက 

တလူလူ။ 

"လာဗ်ဳိ႕... ကုိေက်ာ္ခင္" 

ကားတံခါးကုိဖြင့္ကာ ႏွစ္ေယာက္သား ခပ္သြက္သြက္ တက္ၾကၿပီး 

ကားကုိ ကမ္းနားလမ္းမႀကီးအတုိင္း အေရွ႕ဘက္ ဆီ 

အျမန္ေမာင္းထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ပန္းဆုိးတန္းမွာ ကားကုိရပ္ၿပီး ဆင္းခဲ့ၾကျပန္သည္။ 

ကမ္းနဖူး မွာရပ္ၿပီး သူတိုသည္ တေရြ႕ေရြ႕ ထြက္ခြာလ်က္ရွိေနေသာ 

ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးကုိ တစ္ဖန္ ၾကည့္ၾက ျပန္ေလသည္။ 

ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီး သူတို႔ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအခါက်မွ 

ရစ္ဝဲေနေသာမ်က္ရည္မ်ားကုိ ထိန္းၿပီး သူတုိ႔သည္ ကားေပၚ 

ျပန္တက္လိုက္ၾကေလသည္။ 

ထိုေန႔တြင္ပင္ ကမာၻ႔တစ္ေနရာတြင္ကား 

အျခားသမုိင္းျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခုသည္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ာမနီေလတပ္ႀကီးက 
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လန္ဒန္ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးကုိ ေလေၾကာင္းစစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲတိုက္ခုိက္ေသာေန႔မွာ လည္း 

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ထိုေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ 

၁၁၁၁/(/(/(/(ခခခခ)))) 

ဘယ္ကိုေရာက္မည္မသိ။ ဘယ္အျဖစ္ေတြ႕ႀကံဳရမည္မသိ။ 

ဘယ္ေသာအခါမွ ခ်စ္လွတ့ဲတိုင္းျပည္ကုိ ျပန္ေတြ႕ ရလိမ့္မည္ မသိ။ 

ဟုိင္ဘီသေဘၤာႀကီး၏ ကုန္းပတ္ေပၚမွရပ္ကာ သေဘၤာလက္ရမ္းေတြကုိ 

ကိုင္ရင္း ခ်စ္လွစြာေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ႀကီးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

ေငးေမာၾကည့္ခ်င္ပါေသးသည္။ ဆူးေလေရႊေစတီကုိ သေဘၤာ ေပၚမွပင္ 

ဖူးေျမာ္ခဲ့ခ်င္ေသးသည္။ ဆူးေလေရႊေစတီေတာ္ထက္ဆီမွ ေရႊေတာင္ႀကီးသဖြယ္ 

သပၸါယ္ထင္ လင္း ဝင္းပစြာ ျမန္မာ့နိမိတ္ပံုစံအျဖစ္ တည္ေတာ္မူေနသည့္ 

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကို လက္အုပ္ခ်ီဦး ၫႊတ္ခဲ့ခ်င္ ေသးသည္။ 

ဓမၼေစတီမင္းသြန္းလုပ္ခဲ့ေသာ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး နစ္ျမဳပ္လ်က္ 

ရွိေနသည့္ေနရာဟု ျမန္မာ ျပည္သူအမ်ား ေတြးထင္ယုံၾကည္ၾကေသာ 

ျမစ္သုံးခြဆိုင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဟိုင္လီသေဘၤာႀကီး သည္ ဥၾသသံရွည္ 

တစ္ခ်က္ကုိ ေအာ္ျမည္ထုတ္လႊတ္လုိက္သည္။ ေရေပ်ာ္ငွက္ကေလးတခ်ဳိ႕သည္ 

သေဘၤာႀကီး ေဘးမွ တရစ္သီသီ ပ်ံဝဲလိုက္ပါလာၾကေသးသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ျမဴအျပာ ပါး ပါးလ်လ် ညေန ထဲတြင္ တျဖည္းျဖည္းေဝး 

က်န္ရစ္ေလၿပီ။ 

 ျမစ္အတြင္း တေရြ႕ေရြ႕ေမ်ာေနေသာ ေဗဒါ ကေလးေတြက 

သေဘၤာႀကီးလုိပဲ ပင္လယ္ဝဆီ  စုန္လ်က္ ရွိၾကသည္။ 
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သေဘၤာႀကီး၏ဝမ္းဗုိက္ေဘးမွ လူးလိွမ့္ထြက္လာေသာ လႈိင္းကေလးေတြကုိ 

သူတို႔က စီးလ်က္ ရွိၾကသည္။ ေရစီးထဲမွာ တသိမ့္သိမ့္ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ႏွင့္။ 

ေရျပန္တက္လာေသာအခါ သူတို႔သည္ တက္ေရ ႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ႀကီးဆီ 

ျပန္၍လိုက္ ပါလာၾကဦးမည္။ ျမစ္ႀကီးထဲတြင္ တရစ္သီသီ တဝဲလည္လည္ ေနၾက 

ဦးမည္။ ျမစ္ႀကီးအတြင္း စုန္လိုက္ ၾက၊ ဆန္လိုက္ၾက။ 

ပန္းႏုေရာင္၊ ေရႊအုိေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္ ဆည္းဆာရီမွာ  

ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးသည္ စုန္ခဲ့သည္။ အိပ္ တန္းျပန္ ငွက္မ်ားသည္ 

ရန္ကုန္ျမစ္ႀကီးကုိ တစ္ခါတစ္ခါ အုပ္လိုက္အုပ္လုိက္ျဖတ္၍ ပ်ံသန္းသြားၾက သည္။ 

ငွက္ တုိ႔ကား အိပ္တန္းျပန္ၾကသည္။ ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးသည္ပင္ 

အိပ္တန္းျပန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ သူတို႔ကား ဘယ္အိပ္တန္းမွာ 

နားခိုေပမည္မသိ။ 

သဘာဝတရား ၏လွပေသာ ဆည္းဆာသည္ကား 

ၾကည့္ေငးသူအားလံုးအတြက္ ဇာတ္ခံုႀကီးေပၚက ကန္႔လန္႔ကာ လုိ အရာအားလုံးကုိ 

လႊမ္းဖံုးလိုက္ေလသည္။ 

ဟိုင္လီ သေဘၤာႀကီးသည္ ဝိုးတဝါးဆည္းဆာေရာင္မ်ားႏွင့္ 

မပီမသေရာေထြး ေရြ႕ေမ်ာသြားေနသည္။ 

သူ သည္လည္း ဆည္းဆာထဲက ျမဴတစ္ပြင့္ျဖစ္သြားသည္။ 

သေဘၤာႀကီး၏ဝမ္းဗိုက္အတြင္း၌ ဤဆည္းဆာေမွာင္ရီရီတြင္ 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ေကာ ဘာကို မ်ား စဥ္းစားေတြးေတာ 

လိုက္ပါသြားေလသနည္း။ 
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သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနာင္အခါ ထုိသုိ႔ထြက္ခြာခဲ့ရပံုႏွင့္တကြ 

"ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံု" ေဆာင္းပါးကုိေရးသား၍ 

ျမန္မာျပည္စစ္ႀကဳိေခတ္၏ေနာက္ဆုံးပံုရိပ္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတြင္ 

ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္း ပါးေရးခ်ိန္တြင္ကား သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္၏စစ္ေသနာပတိျဖစ္ေနခဲ့ ေလၿပီ။ ဟုိင္လီျဖင့္ 

ကုိလုိနီေခတ္ ျမန္မာ့့သမုိင္းထဲမွ တုံးတိုက္တုိက္ က်ားကိုက္ကိုက္ ထြက္ခြာလာခ်ိန္ 

ကား သူ႔အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္သာရွိပါေသးသည္။ (သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး 

ဖခင္အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီး အျဖစ္သူ က်ဆံုးခ်ိန္မွာလည္း ၃၃ 

ႏွစ္မျပည့္ေသးခင္အရြယ္မွာသာ ျဖစ္ပါသည္) 

(၁၉၃၈ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသုိ႔ သခင္အျဖစ္ 

စာရင္းသြင္းခဲ့၏။ ဥပေဒတန္း၌ စခန္းကုန္သင္ရန္ ကိစၥကုိလည္းေကာင္း၊ 

ကၽြ ႏု္ပ္၏ေရွ႕အလားအလာမ်ားကုိလည္းေကာင္း တစ္ပါး တည္း အၿပီးသတ္ 

စြန္႔လႊတ္လိုက္ကာ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ၾသဂုတ္လအတြင္း 

ႏွစ္ဝက္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရသည့္ အခါမွစ၍ တကၠသိုလ္ 

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွထြက္ခဲ့၏။ 

ဥေရာပတိုက္တြင္ ျမဴးနစ္အေရး ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ပင္ 

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးမလြဲျဖစ္ရမည့္အေရး ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္၏အသိဉာဏ္အတြင္း ထင္းခနဲ 

လင္းလက္ေစေတာ့၏။ ထို႔ထက္ေစာစြာကပင္ ၁၉၃၉-၄၀ ခု ေလာက္၌ 

ကမာၻစစ္ျဖစ္မည့္အေရးကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔တစ္စု တြက္ဆၿပီးျဖစ္၏။ 
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ထုိအခ်ိန္ေလာက္တြင္ လက္ နက္ ျဖည့္တင္းေရး ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ 

လုံးဝၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ကမာၻႏွင့္အမွ် စစ္မီး ေလာင္ကၽြ မ္းခ်ိန္တြင္ 

တို႔ဗမာ့မ်ားမည္သုိ႔ေျခလွမ္းလွမ္းၾကမည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔လူစုမေတြးဘဲ မေျပာ 

ဘဲမေနႏုိင္ၿပီ။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾက၏။ 

သို႔ေသာ္ ထိုအခါက ကမာၻစစ္ႀကီးမလြဲျဖစ္ေတာ့မည္ကုိ တြက္ဆမိ႐ံုသာ 

တြက္ဆမိ၍ ဧကန္အတိအက် ကား ေျပာဆုိႏုိင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 

ျမဴးနစ္ၿမဳိ႕၌ အဂၤလိပ္နန္းရင္းဝန္ ခ်ိန္ဘာလိန္သည္ မိမိႏုိင္ ငံေတာ္ႀကီး၏ 

ဂုဏ္သိကၡာကုိမွ် မငဲ့မေထာက္ႏုိင္ရွာေတာ့ဘဲ 

ဟာရ္ဟစ္တလာေၾကေအးႏွစ္သိမ့္ေစေရး အတြက္ ဦးႏွိမ္လိုက္သည့္အခါတြင္ကား 

ကမာၻစစ္ႀကီးတံခါးဝ၌ ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သည္း ထိတ္ရင္ဖုိ 

သိရွိရေလေတာ့၏။ 

ကမာၻစစ္ႀကီး အမွန္ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္။ ဗမာ့အေျခကား အသုိ႔နည္း။ 

ဗမာေတြဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ဤ ျပႆနာမ်ားကား ကၽြ ႏု္ပ္ေရွ႕တြင္ 

အလွ်ဳိလွ်ဳိတသီႀကီး ေပၚလာေလေတာ့၏။ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိ ႒ာနကုိ္ 

႐ုတ္ျခည္း ကၽြ ႏု္ပ္ျပဳလုပ္လိုက္၏။ 

"ငါ့အတြက္ ျဖစ္လုိရာျဖစ္ေစေတာ့၊ ႏုိင္ငံေရး ဝဲဂယက္အတြင္းသုိ႔ 

ေျခစံုပစ္၍ ဇြတ္ဆင္းကာ ငါ၏ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မေနမနား 

စြန္႔စားလုံးပမ္းေတာ့အ့ံ" 

ဤအဓိ႒ာန္ကုိ သန္သန္ႀကီး ျပဳလုပ္မိေတာ့၏။ မည္သူသည္ 

ဤသုိ႔အခါေကာင္း အခြင့္ထူး ေရႊလမ္းမ ႀကီးျဖဴးေနသည့္အခိုက္မ်ဳိးတြင္ 
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ကုိယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔စားေရးကုိ လက္လြတ္ခံႏုိင္ၿခိမ့္မည္နည္း။ ဟိသစၥံ၊ 

ထုိစကားမွန္၏။ ကၽြ ႏု္ပ္အတြက္ မွန္လွ၏။ ကၽြ ႏု္ပ္ လက္လြတ္မခံ။ 

စြမ္းအားရွိသေလာက္ ကိုယ့္ လူမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ၾကမၼာဆုိးကုိ 

ကေျပာင္းကျပန္ ေမွာက္လွန္ထုေထြ အျမစ္ပါႏုတ္၍ ေခ်ေတာ့ အ့ံ။ 

သခင္အစည္းအ႐ံုး မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲအတြင္းသို႔ 

ကၽြ ႏု္ပ္စတင္ဆင္းသက္မိခဲ့ ေလသည္။ 

""""ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပုံစာတမ္းဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပုံစာတမ္းဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပုံစာတမ္းဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပုံစာတမ္း""""မွမွမွမွ    ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊    ((((၁၁၁၁))))ၾသဂုတ္လၾသဂုတ္လၾသဂုတ္လၾသဂုတ္လ    

၁၉၄၃၁၉၄၃၁၉၄၃၁၉၄၃----ခုႏွစ္။ခုႏွစ္။ခုႏွစ္။ခုႏွစ္။    

၂၂၂၂/(/(/(/(ကကကက)))) 

လူငယ္ကေလးတစ္ေယာက္မွ်သာျဖစ္ေသာ သခင္လွၿမဳိင္ 

(ဗိုလ္ရန္ေအာင္)သည္ ဟိုင္လီသေဘၤာႀကီး ၏ ဝမ္းထဲ ၌ အုန္းသီးမ်ားထားေသာ 

အခန္းအတြင္း၌ သခင္ေအာင္ဆန္းကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း အကဲ ခတ္ ေနမိသည္။ 

ဘယ္ကိုသြားၾကမည္ဆုိတာ သူမသိပါ။ သုိ႔ေသာ္ သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ သူ 

ေလးစား ယုံၾကည္ၿပီး ျဖစ္သည္။ သူ႔ရင္ထဲက ဖြင့္ဟေမးျမန္း စပ္စုခ်င္စိတ္ေတြကုိ 

မ်ဳိသိပ္ထားရသည္။ ကုိလုိနီသ မုိင္း မွ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရး 

႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဟုန္ကုိ သူ ထိေတြ႕ခံစားရၿပီးျဖစ္သည္။ 

ထုိလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းပင္ သူတို႔သြားေနၾကသည္။ 

ခရီးစဥ္၏အက်ဳိးသက္ေရာက္လာမည့္ အေျခအ ေန အရပ္ရပ္ ကုိ သူ 

ဘာမွ်ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေတြးေတာႏုိင္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း သူ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေသာ 
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ေတာ္လွန္ေရး ၾကယ္ပြင္ႏွင့္အတူ ဤက့ဲသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခရီးထြက္ခြာခဲ့ရျခင္းကပင္ 

သူ႔အတြက္ အထူးပင္ ရင္ခုန္ႂကြေစသည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း၏အေတြးသမားဟန္ကေတာ့ မေပ်ာက္။ 

ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း(ေနရွင္နယ္စကူးလ္)တြင္ ေနခဲ့ရေသာ 

၄ ႏွစ္ခန္႔ ကာလတြင္လည္း ေကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ ၆ ႏွစ္ခြဲမွ် 

ေနခ့ဲစဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မ ေတာ္ စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ 

စစ္ေသနာပတိဘဝတို႔ႏွင့္ ဖဆပလဥကၠ႒ဘဝတြင္လည္းေကာင္း၊ သူ၏အေတြးသ 

မားဟန္မွာ ျမန္မာတို႔၏သမုိင္းအလြမ္းျဖစ္စဥ္ထဲက နိမိတ္ပံုစံတစ္ခုသဖြယ္ 

ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူ႔ေခတ္ၿပဳိင္ မ်ားက ျပန္လည္စဥ္းစားသတိရၾကတုိင္း 

ထုိပံုရိပ္ကေလးသည္ ဟုိေနရာက ေပၚလာ၊ ေထာင့္က ေပၚ လာျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ 

အေတြးနယ္ခ်ဲ႕သူတစ္ဦး၏ အသြင္၊ အဝတ္အစားဟန္ပန္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္၊ အၿမဲတ 

ေစ စဥ္းစားေနတတ္ဟန္၊ စကားေျပာသည့္အခါ မလိမ္မညာ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္း။ 

သူ စာဖတ္ဝါသနာကုိ စြဲစြဲလမ္းလမ္းျဖစ္ခဲ့သည္မွာေတာ့ ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕ 

အမ်ဳိးသားေက်ာင္း (ေနရွင္နယ္စကူးလ္)တြင္ ေနစဥ္ ကတည္းက ျဖစ္သည္။ 

(က)    ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ စာေရးျခင္း၌ ဝါသနာထံခဲ့၏။ 

တျခားကေလးမ်ား ကစားေနေသာ္ လည္း ၎မွာ ဖတ္စာအုပ္မ်ား ဖတ္ျခင္း၊ 

ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ လက္ေရးက်င့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အနား ေပးခ်ိန္ 

ကုန္လြန္သည့္တိုင္ေအာင္ အပ်င္းေျဖေလ့ရွိ၏။ 

(ခ)    ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ၈ တန္းတြင္ 

ပညာသင္ၾကားေနေသာ ကုိေအာင္ဆန္းကုိ ႐ႈဦး ေလာ့- 
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ကုိေအာင္ဆန္းမွာ ေက်ာင္းတြင္ တစ္ေယာက္ထီးထီး 

စဥ္းစားေတြးေတာျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာအုပ္ႏွင့္မ်က္ႏွာ 

အပ္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း အၿမဲရွိတတ္ေလသည္။ လမ္းသြားေသာအခါ 

မ်ားတြင္ မ်က္စိ တစ္ဆုံး သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေဘးဘက္သုိ႔လည္းေကာင္း 

မည္သည့္အခါမွ် မၾကည့္  ဘဲ ေျမႀကီးကုိ စုိက္ၾကည့္ကာ စဥ္းစား၍ 

သြားတတ္သည္။ 

 တစ္ရံတစ္ခါ စာအုပ္ကုိ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ဖတ္သြားတတ္၏။ မည္သူက 

လွမ္း၍ ေနာက္ေျပာင္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ဆက္ေခၚငင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၎မွာကား 

မၾကားသကဲ့သို႔သာ သြားၿမဲ သြားလ်က္ ရိွခဲ့ေလသည္။ အေပ်ာ္အပါး၊ 

ပြဲလမ္းသဘင္၊ ကစားခုန္စားျခင္းမ်ားကုိ ဝါသနာမစူးစုိက္ဘဲ စာေပ ႏွင့္ 

အစားကုိသာ ဂ႐ုစိုက္တတ္ေလသည္။ 

အိမ္သို႔ျပန္လာေသာအခါတြင္ သေရစာတစ္ခုခုကုိ ရွာစားၿပီး လူရွင္းေသာ 

တစ္ေနရာရာတြင္ တင္ပ်ဥ္ ခ်ိတ္ကာ အခ်ိန္မ်ားစြာပင္ စာအုပ္ကုိ စြဲလမ္းစြာ 

ၾကည့္႐ႈတတ္ေလသည္။ ကုိေအာင္ဆန္း ႏွစ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ 

ဗမာရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ၊ လကၤာစာအုပ္မ်ားျဖစ္ေလသည္။ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ၊ 

လကၤာစာအုပ္ မ်ား ကုိ အာဂံုေဆာင္ႏုိင္သည့္တိုင္ေအာင္ ၾကည့္႐ႈတတ္၏။  

တစ္ခါတစ္ရံ ၎ႏွင့္အတူ ေနထိုင္ေသာ 

နတ္ေမာက္ၿမဳိ႕သားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အမိန္႔ေတာ္ရ ေရွ႕ေနမ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ 

ဦးဘသက္ႏွင့္ ဦးဘဂ်မ္းတို႔အား စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျပန္ ေျပာေန တတ္ ေလသည္။ သူမ်ား 
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နားမေထာင္ခ်င္ေစကာမူ ကုိေအာင္ဆန္းမွာကား ၾကမ္းျပင္ကုိ စူးစုိက္၍ 

လည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္ကုိေမာ့္ကာ ဦးေခါင္းကုိ ကုလားထုိင္ေနာက္မီွတြင္ 

တင္၍ လည္းေကာင္း သူေျပာခ်င္သမွ်ကုိ တန္းေလွ်ာက္ေျပာၿပီးေနာက္ 

"ဒါပါပဲ"ဟုဆုိကာ ၎၏အခန္းဆီသုိ႔ မည္သူ႔ကိုမွ် ႏႈတ္မဆက္ ဘဲ 

ထသြားတတ္ေလေသးသည္။ 

(ဂ)    ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း 

မိဘရွိရာအိမ္သုိ႔ ျပန္ေလ့မရွိေပ။ သီတင္း ကၽြ တ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ 

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား အတြင္း၌လည္း ကုိေအာင္ဆန္း မွာ အိပ္ကာ 

စားကာ လည္ကာပတ္ကာႏွင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေနထိုင္မႈမ်ဳိးျဖင့္ 

အခ်ိန္ျဖဳန္းခြင့္ကုိမရ ရွိခဲ့ေပ။ အစ္ကုိ ျဖစ္သူ ဦးဘဝင္းႏွင့္ 

ကုိေအာင္သန္းတို႔၏ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ သြန္သင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ 

အေျခခံ မ်ား တုိးတက္လာေလ့ရွိသည္။ စာဖတ္ျခင္း၊ စာစီစာကုံးအေရးအသား 

ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္သာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အခ်ိန္ကုိကုန္လြန္ေစခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ 

ေျပာျပဖူးေလ သည္။  

(ဃ)    စာအလြန္ဖတ္ေသာ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ မိမိရရွိထားေသာ 

ဗဟုသုတႏွင့္ အသိဉာဏ္မ်ားကုိ အရင္းတည္ကာ အေျပာအေဟာဘက္သုိ႔ 

ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေလၿပီ။ အေျပာအေဟာသန္လွ ေသာ တကၠသုိလ္ 

ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ဆန္းအား ႐ႈဦးေလာ့- 

"ေရၿငိမ္လွ်င္ နက္တတ္သည္ဆိုသက့ဲသို႔ သူသည္လည္း 

သူ႔စိတ္ကူးႏွင့္သူ လူတစ္ကိုယ္ထင္ တစ္လံုးဆိုဘိသကဲ့သုိ႔ သူ႔လမ္းစဥ္အတိုင္း 
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ေလ့လာျပဳက်င့္ေနပံုရ၏။ သူ႔အဖုိ႔ မူမေျပာင္း၊ ညေန တိုင္း သူသည္ 

သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေသာ သူ႔အသိ သူငယ္ခ်င္းဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ သံုးေလး 

ေယာက္ႏွင့္ သူ႔အခန္းေရွ႕ စႀကႍတြင္ စကားေျပာေလ့ရွိ၏။ သူေျပာသမွ်မာွ 

ေက်ာင္းစာႏွင့္မဆိုင္၊ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ မပါ။ မိန္းမျပႆနာအေၾကာင္း မစြက္၊ 

သက္သက္ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးတို႔ႏွင့္ သာ အခါကာလကို ကုန္လြန္ ေစသည္။ 

သူသည္ တုိင္းျပည္အသီးသီးက ပညာေရးစနစ္ကုိ မည္မွ် 

ေလ့လာထားသည္မသိ။ တစ္ျပည္ၿပီး တစ္ျပည္ အေၾကာင္း ဓမၼကထိကအလား၊ 

ပါဠိပါဠ္သားညႇပ္၍ ေဟာသည့္အလားအကိုးအကားပါ ရြတ္၍ ေျပာႏိုင္၏။ 

နားေထာင္သူမ်ား ပ်င္းစရာေကာင္းသေလာက္ သူ႔အတြက္ စိတ္ဝင္စားကာ 

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အမူအရာ ေတြ႕ရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ေမွာင္မွန္းသတိမရ၊ မီးပြင့္လာမွ 

သိၾကရ၏။" 

(င)    ေက်ာင္းေဆာင္၌လည္းေကာင္း၊ တ-က-သ၌လည္းေကာင္း၊ 

တရားေဟာပြဲ၊ စကားေျပာပြဲမ်ားကို က်င္းပေလ့ ရွိရာ စကားေျပာပြဲမွန္သမွ်ကုိ 

ကုိေအာင္ဆန္းမွာ လြတ္သည္မရိွ၊ မွန္မွန္တက္ေရာက္ နားေထာင္ေလ့ ရွိ၏။ 

တရားပြဲမွန္သမွ် သူမသြားသည္မရွိ။ တရားပြဲ၊ စကားေျပာပြဲအၿပီး ပရိသတ္ ထဲမွ 

ေျပာခြင့္ ဆိုခြင့္ျပဳသည္ဟု သဘာပတိလုပ္သူက ေၾကညာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ 

ကုိေအာင္ ဆန္းသည္ ဖ်တ္ခနဲ တေခ်ာင္ေခ်ာင္မွထ၍ စကားေျပာတတ္၏။ 

စကားေျပာပြဲ၌မူ အေၾကာင္းမေရြး ဝင္၍ ေျပာေလသည္။ ေျပာစရာ 

အေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္ပါလက္ပါ နက္နက္နဲနဲ ေတြး၍်ေျပာ ၏။ 
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သူ၏ အတၳဳပၸတိၱမွ အထက္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း ႏွင့္ ေဟာေျပာျခင္းတို႔တြင္ 

မည္မွ်အပတ္တကုတ္ အာ႐ံုစူးစုိက္၍ ႀကဳိးစားအားထုတ္ခဲ့သည္ ကို 

သိသာႏုိင္ေလသည္။ 

၁၇ ႏွစ္သားမွာ ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္း (ေနရွင္နယ္စကူးလ္)မွ 

၁၀ တန္းေအာင္ၿပီး ရန္ကုန္ယူနီ ဗာစီတီသုိ႔ သူေရာက္လာသည္။ ၁၉၃၂ 

ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုမွစ၍ သူသည္ အလြန္တရာဂုဏ္သိကၡာႀကီး က်ယ္လွေသာ 

ရန္ကုန္ယူနီဗာစီတီးႀကီးတြင္ ၆ ႏွစ္ခြဲၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ဤလူငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ 

သူ၏  ပရဝဏ္က ေျမေကာင္း ယာေကာင္းႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္က့ဲသုိ႔လည္းေကာင္း၊ 

ရာဇဝင္ေခတ္ႏွင့္ သူရဲ ေကာင္းက့ဲသို႔လည္းေကာင္း၊ 

ခ်စ္သူႏွင့္အိမ္မက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေႏြဦးႏွင့္ ဥၾသငွက္ကဲ့သို႔လည္း ေကာင္း 

အလုိအပ္ဆုံးအခ်ိန္မွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေမ့မရေအာင္ အေၾကာင္းဆက္ေပါင္း 

ဖက္ေတြ႕ဆံုမိ ၾကသည္။ 

သူသည္ ကုိလုိနီကၽြ န္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဂႏၳဝင္ထဲက 

ပံုရိပ္သစ္ျဖစ္သည္။ 

အဝတ္အစားကုိ ဂ႐ုမစုိက္၊ သုန္မႈန္ေသာမ်က္ႏွာထား၊ 

အေတြးတစ္ခုခုႏွင့္ သြားလာဟန္၊ တကၠသီလာ က့ံေကာ္ရိပ္ တြင္ 

ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုလုိ သူေလွ်ာက္လွမ္းသြားခဲ့တာကို စစ္ႀကဳိေခတ္၏ေနေရာင္မ်ား 

ေအာက္ တြင္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားက ေတြ႕လိုက္ခဲ့ၾကရသည္။ ဒါေတြက ေနာင္အခါ 

သူတို႔ျပန္ေတြးၾက ေသာ အခါ အမွတ္တရေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ 



 

541541541541    | | | | P a g e     

 

(ေဟာဒါေတြက အထူးရင္ခုန္ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။) 

အဲဒီအသက္ ၂၀အရြယ္ လူငယ္က ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းႀကီးရဲ႕ 

အဂၤလိပ္ျမန္မာေဆာင္းပါးရွင္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ သူသည္ 

အုိးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ သူ၏နာမည္ေက်ာ္ "ႏိုင္ငံေရး 

အမ်ဳိးမ်ဳိး"ေဆာင္းပါးကုိ ဒဂုန္မဂၢဇင္းႀကီးတြင္ ေရးသားသြားခဲ့သည္။ 

ကဗ်ာဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက သူေတြ႕ခဲ့ေသာ ကိုေအာင္ဆန္းကုိ 

"သမဂၢဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္က သူသည္ ဘီအယ္လ္တန္းတြင္ရွိ၍ 

ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္ အလယ္ထပ္တြင္ေနသည္။ သူ၏အခန္း သည္ သပ္ရပ္ျခင္း 

ကင္းမဲ့၏။ အခန္းတြင္ စာအုပ္မ်ားျပည့္ႏွက္၍ေန၏။ စာအုပ္မ်ားသည္ 

စားပြဲေပၚတခ်ဳိ႕၊ ဘီဒုိေပၚတခ်ဳိ႕၊ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္တခ်ဳိ႕၊ ျပန္႔ႀကဲကာ 

႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္၍ေနၾက၏။ သူသည္ အင္မတန္ စာဖတ္သူ တစ္ေယာက္ 

ျဖစ္၏။" 

ရွည္ေမ်ာေမ်ာ အနားတစ္ဝုိက္မွာ အတြန္႔ကေလးေတြပါသည့္ 

ေရတမာရြတ္ေျခာက္ေတြ၊ ေျမေပၚဆင္း သက္ခ်ိန္မွာပင္ ကႏြဲ႕ကလ် 

ဟန္ကေလးေတြပါေနသည့္ က့ံေကာ္ရြက္ေျခာက္ေတြ၊ အရြက္ဖားဖား 

ေတာင္ပိႏၷဲရြက္ေျခာက္ေတြက ေႏြဦးေလထဲမွာ လြင့္ေနၾကသည္။ 

ေဆာင္းႏွင္းႏွင့္ေႏြအကူး။ ကုိေအာင္ ဆန္း၏ဆံပင္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ခါ 

ရွည္လာၾကသည္။ ဆီမထည့္။ ဆံပင္မညႇပ္ျဖစ္၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသြ႔ 

ပြေယာင္းေယာင္း။ ထိုဆံပင္အေၾကာင္း ေျပာရလွ်င္ BIA 

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ဖြဲ႕ၿပီး ျပန္ဝင္ လာေတာ့မွသာ သူ႔ကုိ ဆံပင္တုိတိုႏွင့္ 
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ေတာက္ေလွ်ာက္ေတြ႕ခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ သူ ဟိုင္လီသေဘၤာ ႀကီးႏွင့္ 

ထြက္သြားၿပီး ျမန္မာျပည္တစ္ေခါက္ တ႐ုတ္တစ္ေယာက္လုိ ေဘာင္းဘီ၊ 

အက ႌ်ဝတ္ သြားတု တပ္ ႐ုပ္ေျပာင္း ႐ုပ္လႊဲ လုပ္ၿပီး ျပန္ဝင္လာေသာအခ်ိန္မွာပင္ 

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ညႇပ္ထားေသာဆံပင္က ဖီးသင္၍ ရေအာင္ အေတာ္အသင့္ 

ရွည္ေသးသည္။ 

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ သူ လက္ထပ္ၿပီး ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ယွဥ္တြဲထိုင္လ်က္ 

႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုတြင္ သူ သည္ ဆံပင္တုိတုိကေလးႏွင့္ျဖစ္သြားသည္။ 

ထိုမွသည္ သူက်ဆုံုးခ်ိန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ေနာက္ဆုံး ေန႔ရက္ 

အထိျဖစ္သည္။ 

သူ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ေလာက္က ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္က 

စားပြဲေပၚတင္လ်က္ ႐ုိက္ကူး ထားေသာ ဓာတ္ပံုတြင္ ဆံပင္ကၾကည့္ေကာင္းေသာ 

မတုိမရွည္ အသင့္အတင့္ဟန္ႏွင့္ ၿပံဳးခဲသည္ဟု ဆုိၾကေသာ သူ၏မ်က္ႏွာကလည္း 

အဲဒီပံုထဲမွာေတာ့ ၿပံဳးေယာင္ေယာင္ျဖစ္သည္။ ဆံပင္ကေတာ့ ဆီ ထည့္ၿပီး 

ၿဖီးထားျခင္းမဟုတ္။ ဓာတ္ပံု႐ုိက္မည္ဆုိ၍ ေျခာက္ေသြ႕ပြေယာင္းေသာ သူ႔ဆံပင္ 

ကုိ လက္ႏွင့္ အသာ သပ္တင္႐ံု တင္ထားခဲ့လိုက္သလုိပင္။ သို႔ေသာ္ 

သူ၏ႏိုးၾကားထက္သန္ေသာ လုလင္ပံုရိပ္ က ေတာ့ အထင္းသား 

ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။ မ်က္လုံးေတြက ေတာက္ပေနၾကသည္။ 

သူ၏လြတ္လပ္ေရးအေပၚ အစြဲအလမ္းႀကီးမႈ၊ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈမ်ားကုိ 

သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားက တစ္ညီတစ္ ၫြတ္ တည္း ျပန္လည္ေျပာၾက၊ 

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ 
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ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံတိုင္း တျခားစကားကုိ မေျပာ၊ 

လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္းကုိသာေျပာသည္။ အခ်ိန္နာရီရွိသမွ် လြတ္လပ္ေရး 

အတြက္ အၿမဲတမ္းအလုပ္လုပ္ဖုိ႔သာ စိတ္ေစာေနသည္။ သူ႔မွာ လြတ္ လပ္ေရး 

အတြက္ စိတ္ေစာလြန္း၍သာ အျခားသူမ်ားက ေခၚလွ်င္ ၾကားခ်င္မွၾကားသည္။ 

သူမ်ားေျပာလွ်င္ ဂ႐ုတစုိက္ နားေထာင္ခ်င္မွ နားေထာင္သည္။  သူ႔ဘာသာ 

စဥ္းစားေနသည္သာျဖစ္သည္။ 

တစ္ခါက သူႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္အစည္းအ႐ံုးမွ ေမာင္ဂိုမာရီလမ္း (ယခု 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း)အတိုင္း ေျခက်င္ ေလွ်ာက္လာၾကသည္။  

သြင္႐ံုအနီးတြင္ သူ႔အား လူတစ္ေယာက္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။ သူက မူ 

ျပန္၍ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။ သူကမူ ျပန္၍ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ေခါင္းငုိက္စုိက္ျဖင္သ့ာ 

"ေစာေစာက ခင္ ဗ်ားကုိ လူတစ္ေယာက္က ႏႈတ္ဆက္ သြားတယ္။ ခင္ဗ်ား 

မၾကားဘူးလား"ဟုေမးရာ "ဟင္"ဟုသာ ကၽြ န္ေတာ့္အား တစ္ခြန္းတည္း ေျပာၿပီး 

သြားၿမဲဆက္သြားခဲ့သည္။ ဤသည္တို႔ေၾကာင့္ပင္ သူ႔အေၾကာင္း ကုိ မသိသူမ်ားက 

လူတစ္မ်ဳိးပဲ၊ ဆုိရွယ္ မျဖစ္ဘူးဟူ၍ စြပ္စြဲၾကသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ သခင္တင္ဦး 

(ယခင္ျမန္မာ့အသံ)တို႔က ျပန္ လည္ မွတ္တမ္း ေရးသား ထားခဲ့ခ်က္မ်ားပင္။ 

ကဗ်ာဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက "သူ႔တြင္ ဝတ္ေကာင္းစားလွဝတ္ကာ၊ 

စကားလံုးအလွမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ေဟာေျပာကာ၊ လူအႀကဳိက္လိုက္၊ လူမ်ားႏွင့္ 

သင့္ျမတ္ေအာင္လုပ္ကာ မီးစင္ၾကည့္ကေသာ က်ပန္း ႏုိင္ငံေရး သမား မ်ဳိး ႏွင့္ 

ကြာသည္။ 
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သူ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကလြဲ၍ အျခားကုိယ္ေရးႀကီးပြားမႈ၊ 

ကုိယ္ေရးအာသာဆႏၵ၊ ကိေလသာ ရမၼက္တုိ႔ႏွင့္ ေရာေထြးကပ္ၿငိျခင္းမရွိ"ဟူ၍ 

ဆရာဒဂုန္တာရာက သူ႔ရဲ႕ခံစားေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ႐ုိး႐ိုး ရွင္းရွင္း ႏွင့္ ထိထိမိမိ 

ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ 

ကုိလုိနီေခတ္ႀကီး အားေကာင္းစဥ္ ေတာက္ေလွ်ာက္မႈန္ဆန္ခဲ့ဒါက 

ထန္ျပင္း႐ိုင္းစိုင္းေနေလသလား ဒါေပမယ့္ဒီလူငယ္ပဲ "လြပ္လပ္ေရး" 

သူေတြ႕ခြင့္ႀကဳံရလဲ အိပ္မက္၊ အိပ္မက္၊ အိပ္မက္၊ အိပ္မက္ ေႀကကြဲ ဖုံး၀ွက္ 

ႏွစ္သိမ့္ရဲတယ္ လြတ္လပ္ေရး ေရႊသားမီးလွ်ံ သူ႕အတြက္ မဟုတ္တဲ့ဒီ 

အလင္းတန္း ဆီး တန္းတန္းစြဲၿပီး ႀကယ္တံခြန္ေနာက္က အၿမီးတန္းလုိ 

ဘ၀ကုိခ်ိတ္တြယ္သြားခဲ့ ဒီအတြက္ျဖင့္၊ အသင့္ပဲ တစ္ဘ၀ လံုးလံုး 

အၿပီးပုံးေပးရဲ႕လုိသလို သံုးေပေတာ့ ေန႕ရယ္ ညရယ္မရိွ၊ အခ်ိန္မေရြး ထမင္းေမ့ 

ဟင္းေမ့ အအိပ္ေမ့ စကၠန္႕တုိင္း အေရးႀကီးၿပီး တုိေတာင္းတဲ့ ဒီဘ၀ကုိ 

ႀကိဳသိခဲ့ေလေရာ့ သလား Left, Right ႏွစ္ဖက္လံုးကုိ ျဖည့္ထားသြားခဲ့တယ္ 

အသင့္ထာ၀ရ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ ကုိသူဘယ္ေတာ့မွ အေႀကြး မထားခဲ့ေပ။ 

ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးႏွင့္ ထြက္ခြာလာမည့္ႏွစ္မွာပဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအင္အား 

ေပါင္းစုအသီးသီးေပါင္း စည္းၿပီး သမိုင္း၀င္ "ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္ႀကီး" 

စတင္ထူေထာင္ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲခဲ့ ႀကရသည္။ 

သခင္တင္ေမာင္ (က်ဳံမေငး)က အဲဒီတုန္းက သူ႕ကိုယ္ေတြ႕ကုိ 

မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ 
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"တစ္ေန႕တြင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း အာဏာပိုင္ အမူေဆာင္ 

အစည္းအေ၀းကုိ တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းသားမဂၢမွ သခင္ဗဟိန္း၊ 

တုိ႕ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွ သခင္ေအာင္ဆန္း သခင္လွေဖ (ဗိုလ္လက်္ာ) ႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ေဒါက္တာဘေမာ္အိမ္သုိ႕ သြားႀကပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ 

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ၀ါဒစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရးဆြဲရန္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခု 

ဖြဲ႕ရာတြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္က ခ်ယ္ယာမင္၊ သခင္ေအာင္ဆန္း က 

အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ အေရြးခံရပါသည္။  

အမႈေဆာင္မ်ားက ၎အဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ၀ါဒႏွင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အႀကမ္းမႈကုိ မည္သည့္ေန႕တြင္ တင္ျပႏိုင္ မည္နည္းဟု ေမးရာ 

ေဒါက္တာဘေမာ္က တနဂၤေႏြ ၂ပတ္အတြင္း တင္ျပမည္ဟု ေျဖသည္ကုိ 

သခင္ေအာင္ဆန္း က ဒီေလာက္အလုပ္ကေလးကို ဒီေလာက္အခ်ိန္ယူ 

လုပ္ေနလွ်င္ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးႀကီး သာဆုိလွ်င္ ၁၀ႏွစ္ႏွင့္ ၿပီးႏိုင္ပါ့မလားဟု 

ေျပာကာ" "ကဲ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ေနတုန္း က်ဳပ္ၿပီးေအာင္ေရးၿပီး 

၂နာရီအတြင္တင္ျပမည္"ဟု ေျပာကာ အခန္း ေထင့္တစ္ခုသုိ႕ ထ သြားၿပီး 

ေရးေလေတာ့၏။  

အားလံုးေသာ လူႀကီးမ်ားမွ အံ့အားသင့္ၿပီး ေရးေလေတာ့၏။ 

အားလံုးေသာ လူႀကီးမ်ားမွ အံ့အားသင့္ၿပီး ေစာင့္ေနႀကရပါသည္။ ၂နာရီခန္႕ 

အႀကာတြင္ အဂၤလိပ္လုိေရးထားေသာ သူ၏အႀကမ္းမူကုိ တင္ျပ ပါေတာ့သည္။ 

စကားလုံးအနည္း ငယ္ကုိျပင္သည္မွတစ္ပါး အားလံုးေသာအခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံ 

လုိက္ႀကရပါသည္။ ဤတြင္မွ လူႀကီး ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ 
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သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ထက္ျမက္ပုံ၊ အဘက္ဘက္ က အရည္အခ်င္း 

ျပည့္စုံပုံမ်ားကုိ တီးတုိးခ်ီးမြမ္းႀကပါေတာ့သည္" ဟုတ္သည္။ တကယ္ေတာ့ 

သူကခ်စ္လွစြာေသာ သည္ႏိုင္ငံအတြက္ဆုိ အိပ္မက္ထဲတြင္ပင္ 

ေယာင္ယမ္းငိုခဲ့ရတာပါ။ 

ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးသည္ ပင္လယ္၀ါပင္ မုန္တုိင္းမိလ်က္ရိွသည္။ 

လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားသည္ သေဘၤာ ႀကီးကုိ ဆြဲယူ ျမႇဳပ္ပစ္မတက္။ သေဘၤာႀကီးသည္ 

လူးလိွမ့္ကာ ဦးႀကီး ျပန္ေမာ့လာလုိက္။ ေရေတြက ကုန္းပတ္ ေပၚ ကေန 

ေျပးဆင္းသြားႀကျပန္သည္။ အၿပီးမသတ္။ ေနာက္ထပ္လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားသည္ 

ေဒါသတႀကီး ႐ိုက္ပုတ္ ရန္ ေျပးလာႀကျပန္ေလသည္။ 

မူးေမ့ေအာ့အန္ႀက။ စားပြဲကုလားထိုင္ ပစၥည္းပစၥယေတြ အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳ 

ဖ႐ုိဖရဲ၊ ပင္လယ္ႀကီးရဲ႕ ဟူးဟူး ထန္ထန္ေအာ္ ညည္းသံ။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း က အုန္းသီးေတြထားေသာ အခန္းထဲမွာ 

ေအာ့အန္သည္။ အုန္းသီးေတြက ဗရမ္းဗကာ ဟုိလိမ့္ သည္လိမ့္။ 

ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီး၏ ကမ္းမျမင္ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲမွ ဥႀသသံႀကီးက 

သားေပ်ာက္တ့ဲအေမ တစာစာ ဟစ္ေႀကြး ေအာ္ျမည္ သံႀကီးလုိ ျဖစ္ေနသည္။ 

သူ႕မီးခိုးမ်ားသည္ကား ဖားလ်ားဆံႏြယ္မွ်င္ မ်ား ေလတြင္ လြန္႕လူး ေနဟန္ 

ဆင္လွသည္။ 

အေမ....ဟုတ္သလား။ 
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တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးအတြက္ မိခင္၏သံေယာဇဥ္ကုိ 

ႀကိဳးစားျဖတ္ခဲ့ရရွာေသာ သခင္ေအာင္ဆန္း...သူေထြေထြရာရာ ထုတ္မေျပာဘဲ 

ရင္ထဲမွာသာ သိမ္း၀ွက္သြားခဲ့ေလသည္။ 

အဲဒီအေႀကာင္း ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သခင္လွေဖက ေႀကကြဲဖြယ္ 

ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေလသည္။ 

"သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္ျဖစ္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္္ 

မိခင္ထံသို႕ မျပန္သေလာက္ပင္ ရိွခဲ့သည္။ တစ္ခါေသာ္ သူ႕မိခင္ႀကီးသည္ 

သူႏွင့္ေတြ႕ရန္ ရန္ကုန္သုိ႕ ဆင္းလာ၏။ ရန္ကုန္တြင္ ႀကည့္ျမင္တုိင္ ရိွ 

ေဆြမ်ိဳမ်ားထံ၌ တည္းခိုသည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ သူ႕မိခင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ အသြား 

တြင္ ကၽြ န္ေတာ့္ ကိုလည္း အေဖာ္ေခၚသြားေလသည္။ မိခင္ႀကီးသည္ 

အလြန္စိတ္ပူပန္စြာႏွင္ ့ သူ႕အား ႀကင္နာ ယုယစြာ 

ႀကည့္ရန္းေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ တတြက္တြက္ ေမးေနေတာ့သည္။  

သုိ႕ေသာ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေခါင္းေအာက္ငုံ႕ကာ မတုန္မလႈပ္ထုိင္ေနၿပီး 

တစ္ခါ တစ္ခါမွ သူ႕မိခင္ ႀကီးအား ခိုးေႀကာင္ခိုး၀ွက္ ေမာ္ႀကည့္ေဖာ္ရေလသည္။ 

သူ၏ ေအးတိေအးစက္ ႏိုင္လွေသာ အမူအရာ ေႀကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္ပင္လွ်င္ 

ႀကားက စိတ္တိုလာမိသည္။ သူ၏အေျဖမ်ားသည္ တိုေတာင္း၍ ေအးစက္စက္ 

ႏိုင္လွသည္။ ၁၅မိနစ္၊ မိန္ ၂၀ခန္႕သာ ရိွေသးသည္တြင္ ထ၍ ျပန္ရန္ 

သူဟန္ျပင္ေတာ့သည္။ ျပန္ထြက္ လာေတာ့သည္။ မိခင္ႀကီးအား 

ႏႈတ္ပင္မဆက္ခဲ့ေခ်။  
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သုိ႕ေသာ္ သူသည္တစ္လမ္းလံုး စကားမေျပာဘဲ ၿငိမ္ခ်က္သား 

ေကာင္းလွသည္။ အျပင္တြင္ ေဖာ္မျပဘဲ စိတ္ တြင္သာ ႀကိတ္၍ ခ်စ္ခင္ေနရေသာ 

မိခင္ႀကီးအေႀကင္းပိုပင္ သူစဥ္းစားေနဟန္ တူေပသည္။ သူ႕မိခင္ႀကီး 

ျပန္ေသာေန႕တြင္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ဘူတာ႐ုံသုိ႕ လိုက္ပုိ႕ႀကသည္။ 

ဘူတာ႐ုံ တြင ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေခါင္းငုံ႕ကာ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းလွသည္။ 

အျပင္တြင္ ေဖာ္မျပ ဘဲစိတ္တြင္သာ ႀကိတ္၍ ခ်စ္ခင္ေနရေသာ 

မိခင္ႀကီးအေႀကာင္းကိုပင္ သူစဥ္းစားေနဟန္ တူေပ သည္။  

သူ႕မိခင္ႀကီး ျပန္ေသာေန႕တြင္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္ 

ဘူတာ႐ုံသုိ႕ လိုက္ပို႕ႀက သည္။ ဘူတာ႐ုံ တြင္ ေအာင္ဆန္းသည္ 

ေခါင္းငုံ႕ကာၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနျပန္သည္။ မီးရထား စထြက္လွ်က္ထြက္ျခင္း 

သူသည္ ႐ုတ္တရက္ ထုိင္ခ်လုိက္ကာ ရထားျပတင္းေပါက္မွ 

ေခါင္းျပဴကာသားအားစိုက္ႀကည့္ေနရွာေသာ မိခင္ႀကီး ကုိ ဒူးေထာက္၍ ကန္ေတာ့ 

ေတာ့သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္၍ ျပန္လာစဥ္ သူက 

"ကၽြ န္ေတာ္ဟာ သားအငယ္ဆံုးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြ န္ေတာ္ ဟာေတာ္ေတာ္ေလးပဲ 

ခပ္ခြာခြာေနခဲ့မိတယ္။ စာလည္း အလြန္ေရးခဲတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္တာကုိေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္အေမဟာ အျပစ္ မတင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 

ခုလုိခပ္ခြာခြာေနတာကုိေတာ့ သူမႀကိဳက္တာ အမွန္ပါပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္ သနား 

တယ္ဗ်"ဟု သူ႕စိတ္တြင္ ခံစားရခ်က္မ်ားကုိ ဖြင့္ေျပာ လိုက္ေတာ့သည္။ 

(သခင္လွေဖ၏ အမွတ္ရ ေရးသားခ်က္မ်ား) 
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သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဖခင္သည္သူ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 

၈တန္းတြင္ ပညာသင္ႀကား ေနစဥ္ ကတည္းက ဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ 

သူ႕တြင္ ခင္တြယ္စရာ၊ အားထားစရာ၊ ညႇာတာ စရာ ဆုိ၍ မိခင္ႀကီး တစ္ဦးသာ 

က်န္ရိွေပေတာ့သည္။ 

ယခုကား အေမႏွင့္ အေ၀းႀကီးေ၀းခဲ့ေလၿပီ။ တမာပင္ရိပ္ကေလးေတြ၊ 

မန္က်ည္းရိပ္ကေလးေတြ ႏွင့္လည္း ေ၀းခဲ့ၿပီ။ က့ံေကာ္ပင္၊ အင္းလ်ား၊ 

ပဲခူးေဆာင္၊ တကယ္ေတာ့ အေမလုိပင္ သူ႕အႏြံအတာ ကုိခံယူခဲ့ေသာ၊ သူ၏ 

ရာဇ၀င္ေျမာက္ ဒုတိယမိခင္သဖြယ္ သူ႕ကုိ လွပဆင္းသစ္ေစခ့ဲေသာ ခ်စ္ေသာ 

ယူနီဗာစီတီ ပရ၀ုဏ္ ႏွင့္ လည္း ေ၀းခဲ့ရေပၿပီ။ 

မုန္တုိင္း ကုိ လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးသည္ အေရွ႕သုိ႕ 

ဆက္လက္ခုတ္ေမာင္းခဲ့ ေလသည္။ 

ပင္လယ္ႀကီးသည္ ဟို႕ေစာေစာက သူမဟုတ္ခဲ့သလို ယခုေတာ့ 

ၿငိမ္သက္ျပန္႕ျပဴးေနျပန္ပါပေကာ။ 

သခင္လွၿမိဳင္ (ေနာင္အခါ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ 

ျဖစ္လာမည့္သူ)သည္ ခါတုိင္းလုိပင္ သူ႕အေတြး ႏွင့္ သူရိွေနေသာ 

သခင္ေအာင္ဆန္းအပါးတြင္ ထိုင္ရင္းတစ္စုံတစ္ခုေမး ျမန္းလုိက္ေလ သည္။ 

"အစ္ကုိႀကီး ကၽြ န္ေတာ္တို႕ ဘယ္ကုိသြားလုိက္ ဘယ္ေရာက္ႀကမွာလဲ" 

သခင္ေအာင္ဆန္းက "အသာေနစမ္းပါဗ်ာ၊ မေမးစမ္းပါနဲ႕ဦး" သူတုိ႕ 

အမြိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႕ေရာက္သည္မွာ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန႕ျဖစ္သည္။ 
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သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္သည္ အိတ္ကုိယ္စီဆြဲၿပီး ဆိပ္ကမ္းသုိ႕ 

ဆင္းသက္ခဲ့ႀကၿပီးေနာက္ ကမ္းေပၚ၀ယ္ မည္က့ဲ သုိ႕ေသာ 

ကံႀကမၼာမ်ိဳးတုိးႀကရမည္ မသိႀကရေသးေသာ္လည္း သူတုိ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္စီးနင္း လာခ့ဲ 

ႀကရသည့္ ဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးဆီကုိေတာ့ တစ္ခ်က္မွ် 

ျပန္လည္ႀကည့္မိလုိက္ႀကရပါေသး သည္။ 

ဟုိင္လီသည္ အေ၀းမွ အေတာင္ေညာင္းေအာင္ ပ်ံခဲ့ရသည့္ 

ႀကိဳးႀကာငွက္ႀကီးတစ္ေကာင္းက့ဲသို႕ အမြိဳင္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္း တြင္ 

အေမာေျဖလ်က္ရိွေလသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာ    

ဤေနရာ၌ အလ်ဥ္းသင့္၍ အျခားေသာ အေႀကာင္းအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 

ေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ဟုိင္လီ သည္ ၂၀ရာစု၏ အလယ္ပိုင္းႏွစ္ကာလမ်ားက 

ျမန္မာ့သမိုင္း၏ ကံႀကမၼာမ်ားထဲတြင္ ဇာတ္ေဆာင္ တစ္ဦးသဖြယ္ ပ ါ၀င္ခဲ့ေသာ 

သေဘၤာႀကီးျဖစ္ပါသည္။ သူက Image ဆန္ပါသည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ 

စစ္ပညာသင္ယူရန္ B I A (Burma Independence Army) ဖြဲ႕စည္း 

ထူးေထာင္မိသည္ အထိအသုတ္လိုက္ခြဲ၍ ထြက္ခြာႀကရာ၌ 

ဤဟုိင္လီသေဘၤာႀကီးႏွင့္အတူ ရွန္တန္မ႐ႈး၊ ကုိင္႐ိႈမာ႐ူး၊ ကုိဆုိင္းမာ႐ူး၊ 

ကုိရီ႐ိုမာ႐ူးဆုိေသာ အျခားသေဘၤာ ၄ စင္း ပါ၀င္ခဲ့ပါေသးသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဟုိင္လီ 

ကသာထူးျခားစြာ ပိုမိုေက်ာ္ႀကားသည္။ သူ႕ကုိသမိုင္းက ပိုၿပီးသိပါသည္။ ႏုိင္ငံက 

ပိုၿပီးသိပါသည္။ ျပည္သူ႕တုိ႕ကပိုၿပီးမွတ္မိခဲ့ႀကပါသည္။ ဟုိင္လီသည္ 

ရာဇ၀င္၏ျမဴတစ္ပြင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ဒါကျဖင့္ အႏုပညာေမွာ္၀င္ေနေသာ 
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ႏွစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေမွာု္႐ုံေႀကာမွာ လြင့္ေမ်ာ သြားေသာ 

သမိုင္းႏွင့္အႏုပညာ၏ ပုံရိပ္သြင္တစ္ခုကဲ့သုိ႕ေသာ ဟုိင္လီက 

သူ႕ကိုမွတ္မိေစေအာင္ သမိုင္းထဲမွာ ရွာေဖြေတြ႕ရိွသြားတ့ဲ အႏုပညာရသကုိ 

သူ႕ကိုယ္ေပၚ မေမ့မေလ်ာ့ရစ္ပတ္လႊမ္းျခဳံ သြားေလသလားဟု ကၽြ န္ေတာ္ 

ေတြးေတာ မိခဲ့ပါေသးသည္။ 

စာၫႊန္း 

သခင္ႏု - ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္ 

ဒဂုန္တာရာ - ႐ုပ္ပုံလႊာ 

ဒဂုန္တာရာ - ဖ်တ္ခနဲေတြ႕ရေသာ ႐ုပ္ပံုလႊာကားခ်ပ္မ်ား 

ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း - ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း 

တကၠသိုလ္စိတ္တင္ - ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ေမာ္ကြန္း 

ျမဟန္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစာေပလက္ရာ 

သုေတသီျမင့္ထြန္း- အမြိဳင္သုိ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခရီး 

 

+++++ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလြမ္းခ်င္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလြမ္းခ်င္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလြမ္းခ်င္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလြမ္းခ်င္း    

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိလုိနီဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ 

ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

အမ်ိဳးသားေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိ သူ၏ 

ေသြးခ်င္းသားခ်င္း မ်ားကလည္း ေမ့ႏိုင္ႀကမည္မဟုတ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ကဲ့ သုိ႕ 

သာမန္ တုိင္းသူျပည္သား မ်ားကလည္း ေမ့ေပ်ာက္လုိ႕ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႐ုပ္ပုံလႊာသည္ျပည္သူ လူထု ၏ အသည္ႏွလံုးတြင္ 

စြဲထင္က်န္ရစ္ခဲ့ပါတကား။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း မ်ိဳး႐ိုးမွ 

ဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ မွန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အဘုိး သည္ 



 

553553553553    | | | | P a g e     

 

အဂၤလိပ္နယ္ခ ဲ်႕တုိ႕ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္စဥ္က ခုခံတြန္းလွန္ရင္း က်ဆံုးခဲ့ရေသာ 

ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕လုလင္သူႀကီး ေရႊလေရာင္ဘြဲ႕ခံဦးမင္းေရာင္ 

မဟုတ္ပါေလာ။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ေအာက္ေမ့သတိရတုိင္း  

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၏ "ေအာင္ဆန္း တုိ႕ ေရႊလေရာင္အဘုိး" ဟူေသာ 

"ေရႊလေရာင္"ကဗ်ာကုိ ေျပးသတိရမိသည္။ အမ်ိဳးသားစာဆုိႀကီး 

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ေရႊလေရာင္ကဗ်ာဖြဲ႕စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း 

ဘ၀ မွာသာ ရိွေသး သည္။ စစ္ေရးဘကူအညီရရန္ ျပည္ပသုိ႕လည္း 

ထြက္ခြာမသြားရေသး။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဘ၀ မွသည္ သခင္ဘ၀ကုိ 

ကူးေျပာင္းလာခါစသာရိွေသးသည္။ တုိ႕ဗမာ့ အစည္းအ႐ုံး အတြင္းေရးမွဴး 

သာျဖစ္ေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မိႈင္း၏ ေရႊလေရာင္ကဗ်ာသည္ 

သခင္ေအာင္ဆန္းကို အာဇာနည္ သူရဲေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္ 

ေသြးသစ္ေလာင္း ေပးသက့ဲသုိ႕ ျဖစ္ေနပါတကား။ 

မႀကာမီ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းတြင္ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာသည္။ ဥေရာပ တြင္ 

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးစတင္ျဖစ္ပြား ေနပါတကား။ သခင္ေအာင္ဆန္းလည္း 

ျပည္ပသုိ႕ ထြက္ခြာ သြားသည္။ သိပ္မႀကာပါ။ ျမန္မာျပည္သုိ႕ ျပန္လာသည္။ 

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကုိ ဦးေဆာင္၍ ဂ်ပန္ျပည္ သုိ႕သြားေရာက္ စစ္ ပညာသင္သည္။ 

ထုိ႕ေနာက္ ယိုးဒယားျပည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တ ြင္ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ 
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(ဘီအုိင္ေအ)ကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာ့ေျမ ေပၚမွ အဂၤလိပ္ 

နယ္ခ ဲ်႕ တုိ႕ကုိ တုိက္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

ဂီတစာဆုိ သဟာယဆရာတင္သည္ "ဗမာ့သူရဲေကာင္း သီးခ်င္းေရးစပ္၍ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ ျပဳ ခဲ့ ေလသည္။" 

(ရာဇ၀င္အတၳဳပၸတိၱရိွရမည္၊ ေမာ္က ြန္းလည္းထုိးေလာက္တယ္၊ 

ျမင့္ျမတ္တ့ဲ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္း ရယ္)၂။ တုိင္းျပည္ က်ိဳးစြန္႕ ခဲ့တ့ဲ မ်ိဳးဇာနည္ႏြယ္၊ 

လြတ္လပ္ဖို႕တုိ႕မ်ားကုိ ကၽြ န္တြင္းမွကယ္၊ တုိ႕ဗမာစိုးမိုးဖို႕ ေမွ်ာ္ႀကရွာလုိ႕ 

ေပၚလာတယ္။   

ယခု တုိင္းျပည္သူ လူထု ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ ေရးပန္းစားေနေသာ 

သီးခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါတကား။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ေကာင္းစြာသိမီလုိက္သူ 

မဟုတ္ပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႕ လုပ္ႀကံခံရစဥ္က ကၽြ န္ေတာ္ သည္ ၉ႏွစ္သားအရြယ္။ 

မူလတန္းေက်ာင္းသား ဘ၀သာရိွေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ 

လြတ္လပ္ေရး မရေသး။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တုိ႕ကို ေတာ္လွန္ၿပီးကာစ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူတုိ႕ လြတ္လပ္စြာ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေနႀကၿပီ။ 

လယ္သမားအလုပ္သမားမ်ားလည္း လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားသုိ႕ ၀င္ေရာက္ေနႀကၿပီ။ 

ေက်ာင္းေတြဖြင့္ၿပီ။ 

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕သည္ ကၽြ န္ေတာ္၏ဇာတိျဖစ္သည္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးစစ္ေဘး 

စစ္ဒဏ္ အျပင္းအထန္အလူး အလဲ ခံခဲ့ ရသည္။ စစ္ကုိင္းတံထားႀကီးလည္း 

က်ိဳးပ်က္ေနပါတကား။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္လည္း မီးေလာင္ ငုတ္ကုိ မည္းမည္း မ်ားႏွင့္ 
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တဲပုတ္မ်ားသာေတြ႕ရသည္။ အေဆာက္အဦးႀကီး ႀကီးမားမားဟူ၍ သိပ္မက်န္ေပ။ 

စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ထဲသို႕ တဖြဲဖြဲလာေရာက္ေနႀကသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ မိသားစုလည္း ၿမိဳ႕ထဲသို႕ မ၀င္ ႏိုင္ေသး။ စစ္ကုိင္းေတာင္႐ိုးမွာ 

ကြန္းခိုေနရေသးသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ေမာင္ႏွမတစ္စုသည္ ေတာင္႐ိုးမွ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႕ 

ေက်ာင္းသြားတက္ ရသည္။ တမာပင္တြေပါေသာ ရန္ႏိုင္ရပ္ရိွ မူလတန္း 

ေက်ာင္းေလး ျဖစ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ေနေသာ ေတာင္႐ိုးႏွင့္ တစ္မိုင္ေလာက္ 

ေ၀းမည္ထင္သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ေက်ာင္းသည္ ၀ါတြင္းမွတစ္ပါး စေန၊ တနဂၤေႏြ 

ေက်ာင္းပိတ္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုသည္ 

ဧရာ၀တီျမစ္ဆိပ္သုိ႕သြားၿပီး ေရကူးႀက၊ ေျပးႀက၊ လႊားႀက၊ စစ္တုိက္တမ္းကစားႀက 

သည္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတကား။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ေရခ်ိဳးဆင္း ေသာ ေရဆိပ္မွာ 

သရက္ပင္ ဆိပ္ျဖစ္သည္။ ေတာင္႐ိုးျမင္းလွည္းဂိတ္၊ လွည္းဂိတ္ႏွင့္နီးသည္။ 

ေလွဆိပ္လွည္းဆိပ္ ဆံုစည္းရာ ေနရာ။ ခရီးသည္မ်ား၊ ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္ 

မျပတ္စည္ကားရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္း တံတားႀကီး က်ိဳးပ်က္ေနသျဖင့္ 

စစ္ကုိင္းမွ မႏၱေလးသုိ႕သြားရာ အနီးဆုံးျဖတ္ လမ္းလည္းျဖစ္သည္။ ျမင္းလွည္း 

ဂိတ္ ရိွကုန္စုံဆုိင္၊ ထမင္းဆုိင္၊ မုန္႕တီဆုိင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ အေႀကာ္ဆိုင္ ႏွင့္ 

ကြမ္းယာဆုိင္ တုိ႕မွာ လူျပတ္သည္ဟူ၍မရိွ။ လူလည္းစုံသည္။ သတင္းလည္းစုံ 

သည္။ 

မွတ္မိပါေသးသည္။ ေက်ာင္း ပိတ္ရက္တစ္ရက္တြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

သူငယ္ခ်င္းတစ္စုသည္ သရက္ပင္ဆိပ္မွာ ေရခ်ိဳးၿပီး ေျပးတမ္း လုိက္တမ္း 
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ကစားရင္း ျပန္လာႀကသည္။ အခ်ိန္မွာ ေန႕လည္မြန္းလြဲပိုင္း တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီ 

ေလာက္ရိွၿပီထင္သည္။ ျမင္းလွည္းဂိတ္တြင္ လူႀကီးေတြ အုတ္အုတ္ အုတ္အုတ္ႏွင့္ 

စကားေျပာ ေနႀကပါတကား။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕အလာတုန္းက ထုိသုိ႕ျဖစ္ ေနသည္ကုိ 

သတိမထားမိပါ။ လူႀကီးေတြ မ်က္စိမ်က္ႏွာမေကာင္း။ မိန္မႀကီးတခ်ိဳ႕ 

ရိွဳက္ႀကီးတငင္ ငုိေနႀကသည္။ ကၽြ န္တာ္တုိ႕အားလံုး အ့ံအားသင့္ သြားသည္။ 

ေျပးတမ္းလုိက္တမ္းကစားသည္ကုိ ရပ္ကာလူႀကီးမ်ား ထံ ခ်ည္းကပ္ၿပီး နားေထာင္ 

ႀကသည္။  

ဘာမွ် သဲသဲကြဲကြဲမသိရ။ ဇြတ္အတင္းေမး မွ လူႀကီးတစ္ေယာက္က 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႕ လုပ္ႀကံခံရေႀကာင္း၊ လူသတ္သမားေတြ ထြက္ေျပးလြတ္ 

ေျမာက္သြားေႀကာင္း ေျပျပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလည္း 

ငိုင္က်သြားသည္။ မည္သူမွ် စကားမေျပာႏိုင္ႀက၊ လူႀကီးတစ္ဦးကမူ အစုိးရ 

တစ္ဖြဲ႕လုံး ကုန္ၿပီဟု ငိုသံပါႀကီးႏွင့္ ေျပာသည္။ မိန္းမႀကီးေတြက က်ဴက်ဴပါေအာင္ 

ငိုႀကသည္။ လူသတ္သမား မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍မူ ေကာလဟာလသတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 

ထင္ျမင္ခ်က္အဖုံဖုံ ေျပာ ဆုိ ေနႀကသည္။ တခ်ိဳ႕က ရဲေဘာ္ ေဟာင္းမ်ားဟု 

ထင္သည္။ တခ်ိဳ႕ကမူ ဂဠဳန္ဦးေစာတုိ႕အဖြဲ႕ဟု စြပ္စြဲႀကသည္။ သုိ႕ေသာ္ မည္သူမွ် 

ေရေရရာရာမသိ။ မိမိတုိ႕ထင္ရာ ျမင္ရာ ျငင္းခုံ ေျပာဆို ေနႀက ပါတကား။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္လမ္းခြဲ၍ ခ်က္ခ်ငး္အိမ္သုိ႕ 

ျပန္ေျပးသည္။ အိမ္တြင္ အေဖမရိွ။ မနက္ေစာေစာ ကပင္ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႕ 

ထြက္သြားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္သည္ ျမင္းလွည္းဂိတ္မွ လူႀကီးမ်ား ေျပာသံ 

ႀကားသည္ ကုိ အေမ့အားေျပာျပသည္။ အေမလည္း ဘာေျပာရမွန္းမသိ၊ 
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ငိုင္က်သြားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ အစ္ကုိ ႏွင့္ အစ္မေတြလည္း 

ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္ အ့ံအားသင့္သြားႀက သည္။ မႀကာမီ အေဖသည္ ေမာႀကီး 

ပန္းႀကီးျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႕လုပ္ႀကံခံရသည့္ 

သတင္းကုိေျပာသည္။ အေဖ့အသံ ႀကား၍ အနီးအနားရိွ လူမ်ား၀ိုင္းအံု 

လာႀကသည္။ ႀကားရသူတိုင္း စိတ္မေကာင္းႀက။ ရင္မွာ ဆုိ႕နင့္ ေနသည္။ 

တခ်ိဳ႕ငိုသည္။ တခ်ိဳ႕ကမ်က္ရည္စေတြႏွင့္ ျဖစ္သည္။ 

အေဖသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား 

အေႀကာင္းကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ မိသားစု အား ေျပာျပသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေႀကာင္းကို အမ်ားႀကီးေျပာပါသည္။ ေျပာရင္း ေျပာရင္း ငိုသံ 

ပါလာသည္။ မ်က္ရည္ေတြ၀ဲလာသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ အေမငိုသည္၊ 

ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ့္ ညီေလးလည္း ငို သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕အစ္ကုိ 

အစ္မေတြလည္း ငိုႀကပါသည္။ အေဖသည္ တုိင္းေရး ျပည္ေရးအတြက္ 

စိတ္ေမာလူေမာျဖင့္ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါ တကား။ ထုိေန႕က အေဖ သည္ 

ညာစာကိုပင္ မစားေတာ့ေပ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕လည္း အေဖေျပာျပေသာ အာဇာနည္ 

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အေႀကာင္းကုိ နားေထာင္ရင္း ညဥ့္နက္မွ အိပ္ရာ၀င္ခဲ့ႀကေလ 

သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ အေဖႏွင့္အေမ သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ မ်ားစြာ 

ႀကည္ညိဳေလးစား အားထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေဖသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ 

သခင္ေအာင္ဆန္းဘ၀ကပင္ ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ 

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းတရားပြဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕မဂၤလာေစ်း အနီးမွာ က်င္းပ 
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စဥ္ကျဖစ္သည္။ မိႈင္းႀကီး ဦးေဆာင္လာပါတကား။ ထုိစဥ္က 

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ မိႈင္းသခင္ တုိ႕ဗမာအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း 

အတြင္းေရးမွဴး ဘ၀သာရိွသည္။  

“အဂၤလိပ္ အခက္ဗမာ့အခ်က္”ဟူေသာ စကားကုိ သခင္ေအာင္ဆန္း 

ေဟာေျပာသြားသည္ဟု အေဖက ေျပာပါသည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ဖက္ဆစ္၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး 

နယ္ခ ဲ်႕အဂၤလိပ္တုိ႕ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လာသည့္ 

အခ်ိန္ကျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ ကာအံုႀကြ 

လာသည္။ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးေမွာက္ သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ အေဖသည္ 

စစ္ကုိင္း ခ႐ုိင္အမႈထမ္း ေပါင္းစုံ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမႈထမ္း ေပါင္းစုံ သပိတ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ရန္ကုန္တြင္ 

က်င္းပသည္။ စစ္ကုိင္းခ႐ိုင္မွ အေဖတုိ႕ အဖြဲ႕တက္ေရာက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႕ 

ဒီဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ တုိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရသည္။  

ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္မွာ စစ္ကုိင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႕ လုပ္ႀကံမခံရမီ 

အခ်ိန္ကေလးကပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္း ေနရွင္နယ္ ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တရားပြဲတြင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္း ၿမိဳ႕ေပၚမွ လူထု ပရိသတ္ မ်ားသာမက 

ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ လူမ်ားပါ တစ္ခဲနက္တက္ေရာက္ ႀကသည္။ အင္း၀၊ 

တံတားဦး၊ ျမင္းမူ၊ ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ေခ်ာင္းဦးစေသာ စစ္ကုိင္းခ႐ိုင္တြင္းရိွ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ လာႀကသည္။  
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အေရွ႕ဘက္ကမ္း အမရပူရေတာင္ၿမိဳ႕၊ စံေရႊး၊ ေရႊႀကက္ယက္တုိ႕မွလည္း 

လာသည္။ ေရႊဘုိခ႐ိုင္၊ မုံရြာခ႐ိုင္ တို႕မွ ဖဆလပကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ႀကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာေျပာပြဲသုိ႕ လာေရာက္ 

နားေထာင္ ႀကေသာ လူထု ပရိသတ္သည္ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ 

ေဖြးေဖြးလႈပ္ေနသည္။ ျပည့္လွ်ံေနသည္။ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံ တက္ ေရာက္ႀကပါတကား။ 

လမ္းမေပၚမွာလည္း ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး။ အေဖတုိ႕အမႈထမ္းေပါင္းစုံ သမဂၢက 

လည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႕အဖြဲ႕ကုိ ႀကိဳဆုိဧည့္ခံႀကရသည္။ 

လုပ္ႀကံခံရသည့္ေန႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ 

လူႀကီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း၀န္ ႐ံုးတြင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနႀကသည္။ 

လူသတ္သမားမ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႕ အစည္းအေ၀းခန္းထဲသုိ႕ ဇြတ္အတင္း 

၀င္ေရာက္ၿပီး စက္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ တရႀကမ္း ပစ္ခတ္သတ္ ျဖစ္ႀကသည္။ 

ရက္စက္ လွပါတကား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ သခင္ျမ၊ 

မိုင္းပြန္ေစာ္ ဘြားႀကီး စပ္စံထြန္း၊ မန္းဘခိုင္၊ ဦးရာဇတ္၊ ဦးဘ၀င္း၊ 

အတြင္း၀န္ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ကုိေထြး တုိ႕ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ၀န္ႀကီး 

ဦးေအာင္ဇံေ၀ ႏွင့္ ဦးဘဂ်မ္း တို႕ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။  

ထ္ုိစဥ္က ကၽြ န္ေတာ္တို႕ ငိုေႀကြးခဲ့ႀကရသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္ 

ရင္းႏွီးေသာ အသိမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ငိုေႀကြး ခဲ့ႀကပါသည္။ တရာျဖင့္ 

ေမြ႕ေလ်ာ္ေနႀကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားပင္ သူတုိ႕ 

မ်က္ႏွာေပၚတြင္ မ်က္ရည္စေတြႏွင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္းလံုး 

ႀက္ိမ္မီးအံုးသကဲ့ သုိ႕ ျဖစ္ခဲ့ ရပါတကား။ 
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လုပ္ႀကံသူမွာ နန္းရင္း၀န္ေဟာင္း ဂဠဳန္ဦးေစာျဖစ္သည္။ တရား႐ုံးမွာ 

ရင္ဆုိင္ရာတြင္မူ သခင္ဗစိန္ ႏွင့္ ေဒါက္တာဘေမာ္ တုိ႕က ဂဠဳန္ဦးေစာဘက္မွ 

သက္ေသလိုက္ခဲ့ႀကသည္ဟု ေနာင္အခါမွ သိရ သည္။ 

မ်ိဳးခ်စ္စာဆုိႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ဆယ္ႏွစ္သားအရြယ္ 

မႏၱေလးေျမေတာင္ေက်ာင္း သား ဘ၀ က သီေပါမင္းႏွင့္ မိဖုရားပါေတာ္မသူည္ကို 

ေတြ႕ျမင္လုိက္ရသူျဖစ္သည္။ (ေန) (လ) ႏွစ္ေဆာင္ ပါေတာ္မူတ့ဲ အခိုက္ကိုျဖင့္၊ 

ကတုိက္က႐ိုက္အျမန္ျမင္လုိက္ေတာ့၊ မခံခ်င္မာန္၀င္တ့ဲ အစြမ္းရယ္ႏွင့္ဟု 

ပါေတာ္မူကဗာကုိ ဖြဲ႕ဆုိခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား 

လုပ္ႀကံခံရတုန္းကလည္း “အာဇာနည္ ဗိမာန္ပုထုိး ကိုျဖင့္၊ 

ပါရမီအဓိဌာန္တစ္မ်ိဳးရယ္ႏွင့္၊ ရိွလုိးကာ ဆရာကန္ေတာ့ခ်င္ရဲ႕”ဟု ဖြဲ႕ဆုိ ခဲ့သည္ 

မဟုတ္ပါေလာ။ 

 ကၽြ န္ေတာ့္မွာမူ ႏုိင္ငံေတာ္၏ႀကီးမားေသာ အလွည့္အေျပာင္း 

တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လုပ္ႀကံမႈႀကီးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ရေသာ္လည္း 

မႏိႈင္းေကာင္းႏိႈင္းေကာင္း စေလဦးပုညႏွင့္ သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းတုိ႕လုိ 

ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူ ပါရမီရွင္လည္းမဟုတ္၊ စာဆုိက၀ိလည္းမဟုတ္သျဖင့္ 

ကဗ်ာျဖင့္ ေမာ္ကြန္း မတင္ ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သုိ႕ေသာ္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ 

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး မ်ားကုိကား 

ကၽြ န္တာ္၏အသည္းႏွလံုးတြင္ ထာ၀စဥ္ကိန္းေအာင္းလ်က္ တည္ရိွေနပါ သည္။ 

လြမ္းလည္း လြမ္းဆြတ္ မိသည္။ ေဆြးလည္းေဆြမိပါသည္။ မွန္သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးသည္ ေက်းဇူးရွင္ အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ 
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ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေသြးခင္ေသာ လမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့ ရသည္မဟုတ္ 

ပါေလာ။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအဖို႕ 

ကမၻာႀကီးခ်ာခ်ာလည္ေစၿပီး စိတ္ ေ၀ဒနာ ခံစားေစခဲ့ရေသာေန႕ကုိ 

ယေန႕တုိင္မေမ့ႏိုင္ပါ။ ထုိေန႕သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၉ရက္ စေန 

ေန႕ျဖစ္ပါသတည္း။ 

 

ေမာင္ေမာင္ေအး (စစ္ကုိင္း) 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

562562562562    | | | | P a g e     

 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင္႔ဒီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင္႔ဒီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင္႔ဒီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင္႔ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိဒုတ္ဦးဘခ်ဳိဒုတ္ဦးဘခ်ဳိဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ    

ေမာင္ေမာင္ေအးေမာင္ေမာင္ေအးေမာင္ေမာင္ေအးေမာင္ေမာင္ေအး    ((((စစ္ကုိင္းစစ္ကုိင္းစစ္ကုိင္းစစ္ကုိင္း))))    

    

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္က လုပ္ႀကံခံရေသာ 

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ထဲတြင္ စာေပ သမား ႏွစ္ဦးပါသြားသည္ဟု 

ဆုိႀကသည္။ မွန္သည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာငဆ္န္း ႏွင့္ 

ဒီဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာျဖစ္၍ 

ေတာ္လွန္ ေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပုိမိုအားသန္သည္။ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳက 

ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ျဖစ္၍ အႏုပညာ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ဘက္တြင္ 

ပိုမုိထူးခၽြ န္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ 
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အုိးေအုိးေအုိးေအုိးေ၀၀၀၀မဂၢဇင္းမဂၢဇင္းမဂၢဇင္းမဂၢဇင္း 

ဗုိခ်ဳပ္သည္ ငယ္စဥ္ကပင္စာေရးစာဖတ္၀ါသနာ ပါသည္။ ေရနံေခ်ာင္း 

အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ကုိးတန္း ေက်ာင္းသား ဘ၀ကပင္ လက္ေရးမဂၢဇင္းစာေစာင္၊ 

အဂၤလိပ္စာက႑တြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။  

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က ေဒါင္းဋီကာသစ္ကုိ 

သင္ႀကားခဲ့ရသည္။ ယင္းစာအုပ္မွ ေကာင္းက်ိဳး အေထြေထြရယ္ ႏွင့္ ခၽြ န္ေစ ျမေစ 

ေစာ၊ ေဒါင္းအုိးေ၀ရယ္လုိ႕ တြန္ေစ ကေစေသာဟူ ေသာ ကဗ်ာ ကေလးကုိ 

ႏွစ္သက္စြဲလမ္းခဲ့ေလသည္။ သူတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ၀ါဒ ျဖန္႕ခ်ိ ေရးမႈး 

ျဖစ္လာေသာ အခါ သမဂၢ မဂၢဇင္းကုိ အုိးေ၀ မဂၢဇင္းဟု အမည္ေျပာင္းၿပီး 

ငယ္စဥ္က သူႏွစ္သက္ စြဲလန္း ခဲ့ေသာ အထက္ပါကဗ်ာေလးကုိ အုိးေ၀မဂၢဇင္း 

အဖုံးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။ ထုိ႕ျပင္ သူသည္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ တည္ေထာင္၍အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အာေဘာ္ ျဖစ္ေသာ 

“မ်ိဳးၫြန္႕” မဂၢဇင္းကုိ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ေ၀ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စာေပအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းသား ဘ၀က ဆရာ ဦးခင္သန္း က့ဲသုိ႕ စာသမ်ားမ်ားႏွင့္ 

နီးစပ္ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကလည္း သခင္ႏု၊ 

တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္)၊ ညိဳျမ၊ သခင္ဗဟိန္းစသူတုိ႕ႏွင့္ 

ရင္းႏွီးသည္။ တုိ႕ဗမာ အစည္းအ႐ုံး ေရာက္လာေသာ အခါမိႈင္းသခင္မ်ား 

ဦးစီးေသာ နဂါးနီစာေပလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္သည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ 
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သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္း၊ ဒီဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္၊ သခင္စိုး၊ 

သခင္သန္းထြန္းစသူတုိ႕ႏွင့္ နီးနီး ကပ္ကပ္ ရိွခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ 

နယူးဘားမားနယူးဘားမားနယူးဘားမားနယူးဘားမား 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တုိ႕ဗမာအစည္းအ႐ုံး အတြင္းေရးမႈးျဖစ္စဥ္က 

အစည္းအ႐ုံး၏ ေႀကညာခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို သူပင္ဒုိင္ခံေရးသည္။ 

သူ၏စာမွာ ရွင္းလင္းသည္။ တိက်သည္။ လူအမ်ားနား လည္ လြယ္သည္။ 

စားေရးရာတြင္လည္း လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္သည္။ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစား၍ ေရးရသူ 

မဟုတ္ေပ။ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အေႀကာင္းအရာကုိ 

တစ္မုဟုတ္ခ်င္းေရးသားႏိုင္သူျဖစ္၏။ ဗမာ့ထြက္ ရပ္ဂုိဏ္း စတင္ ဖြဲ႕စည္း စဥ္က 

အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း 

ေရးသား သည္ကုိႀကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။ သူသည္ ျမန္မာပိုင္အဂၤလိပ္သတင္း 

စာ“နယူးဘားမား” တြင္လည္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည့္သူ႕လြတ္လပ္ေရး (ဖတပလ) 

(ေနာင္ဖဆပလ)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ စတင္သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ 

သူပင္ေရးသားခဲ့သည္ မဟုတ္ ပါေလာ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စာေပႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အလြန္တရာဇြဲနပဲႀကီး သူျဖစ္၏။ 

ကုိလုိနီအစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး ၀ရမး္ေျပး ဘ၀က ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာႏွင့္ 

ဒဂုန္မဂၢဇင္းတုိ႕တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ စစ္ႀကီး အတြင္းက 

ရန္သူတုိ႕ ဗုံးႀကဲတုိက္ခိုက္ေနသည့္ ႀကားမွပင္ သူ၏ကုိယ္ တုိင္ေရး အတၳဳပၸတိၱႏွင့္ 
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ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပုံ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္ မဟုတ္ 

ပါေလာ။ 

စစ္ၿပီး ေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ ဲ်႕တုိ႕ႏွင့္ အႀကိတ္အနယ္ထိပ္တုိက္ 

ရင္ဆုိင္ဆန္႕က်င္ေရး ကႏ႖ီစာခ်ဳပ္၊ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊ 

ဖဆပလပဏာမညီလာခံ၊ တုိင္းျပဳျပည္ ျပဳ လႊတ္ေတာ္ စေသာ 

အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တရစပ္႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားေနစဥ္ကလည္း စာေပ 

လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မျပတ္ခဲ့ေပ။ ဗုိလ္မႈးႀကီးဗထူးအတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ 

ဥေယ်ာဇဥ္ေရးေပးျခင္း၊ ဟစ္တုိင္ သတင္းစာ၊ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္၊ 

ဇ၀နဂ်ာနယ္တို႕တြင္ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ေရးသားေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ 

“ဗမာ့စိန္ေခၚသံ” စာအုပ္ ကို ျပဳစုခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။ 

ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ 

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳသည္ ၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ 

ဗဟန္းအမ်ိဳးသားေကာလိပ္၌ မစၥတာ ေမာင္မိႈင္း ဘြဲခံ ဆရာလြန္းႏွင့္တြဲဖက္၍ 

ျမန္မာစာကထိကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပါးႀကည္ ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ 

ဗႏၶဳဂ်ာနယ္တို႕တြင္ “ေနာက္ဆြယ္ေခ်ာင္က ေတာက္တဲ့ေမာင္”ကေလာင္ 

အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား စတင္ေရးသားသည္။ အမ်ိဳးသား ေကာလိပ္ 

ကြယ္ေပ်ာက္ သြားေသာအခါ ျမန္မာ့ရီဗ်ဴး ဂ်ာနယ္ (၁၉၂၃)ႏွင့္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ 

(၁၉၂၅)တုိ႕ကုိ ဦးစီးထုတ္ေ၀သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ ၏ ျမန္မာ့ ေဇယ်ာ 

သတင္းစာ (၁၉၃၂)တြင္လည္း ၀တ္လံုေတာ္ရ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ 

အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္သည္။  
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ဆရာခ်ိဳသည္ အက်င့္သိကၡာရိွသည္။ အရည္အခ်င္းရိွသည္။ 

အယ္ဒီတာျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း 

မွာပင္စည္း႐ုံးေရမႈးလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္၏။ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ပေလတုိး၏ပညာရွင္၊ 

ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံကုိဦး ေဆာင္ရမည္ ဟူေသာ 

အယူအဆႏွင့္ကုိက္ညီသည္။ တုိင္းသူျပည္သား မ်ားကသူတုိ႕ႏွစ္ဦးကုိ စြဲလမ္း 

ႀကသည္ မွာ ဤအခ်က္သည္အဓိကျဖစ္ဟန္ တူပါသည္။ 

ဆရာခ်ိဳသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဂီတအႏုပညာကုိ ေလ့လာလုိက္စားသူျဖစ္၏။ 

ဂီတ၀ိေသာဓနီက်မ္းကုိ ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀သည္။ ေဘြသီဟာ 

ရာဇ၀င္၀တၳဳႀကီး ႏွင့္ အလကၤာဂီတ စာအုပ္ တုိ႕ ကုိလည္း ေရးသားခဲ့ေလသည္။ 

အမ်ိဳးသားယဥ္ ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္ကာကြယ္ ေစာင့္ ေေရွာက္ရာတြင္ ဆရာမိႈင္း၊ 

ဆရာဦးဖိုးက်ား တို႕က့ဲသို႕ပင္ ေရွ႕တန္း က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ 

ယံုႀကည္အားထားယံုႀကည္အားထားယံုႀကည္အားထားယံုႀကည္အားထား 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကုိလုိနီေခတ္ မ်ိဳးခ်စ္စာဆုိမ်ားျဖစ္ေသာ 

သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္း၊ ဦးဖိုးက်ား၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ တို႕၏ စာမ်ားႏွင့္ႀကီးျပင္းခဲ့ရ 

သူျဖစ္သည္။ ေခတ္ၿပိဳင္လည္းျဖစ္၏။ ယင္းတုိ႕ကုိ ႀကည္ညိဳေလးစားသူ လည္း 

ျဖစ္၏။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳထက္ ၂၂ႏွစ္ငယ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ 

ဆရာခ်ိဳသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ေလးစားသည္။ ခ်စ္ခင္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္လည္း ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သည္ 
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အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆရာခ်ိဳ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 

ယံုႀကည္သည္။ အားထားသည္။ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ အၿပီး ၁၉၄၇ခ၊ မတ္လတြင္ 

ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊ ထီးလင္းၿမိဳ႕၌ ခ်င္းဗမာခ်စ္ ႀကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ 

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားရိွသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသုိ႕ တက္ေရာက္ရန္ ဆရာခ်ိဳ အား 

သူ႕ကိုယ္စားေစလႊတ္ ခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ ၁၉၄၆၊ ဇူလုိင္လ ၁၁ရက္ေန႕ 

တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ ႏွစ္ပတ္လည္စာေစာင္၌လည္း 

ဤသုိ႕ေရးသားေပးပို႕ခဲ့ေလ သည္။ 

"ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးဘခ်ိဳမွာ ၀ါရင့္ေသာ ၀ံသာႏုတစ္ဦး 

ျဖစ္ေပသည္။ ထုိမွ်မက သူ၏အယူအဆထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာမတူသူမ်ား 

ရိွပင္ရိွလင့္ကစားသူ႕ ကို အာဏာလု၊ သုိ႕မဟုတ္ ၀မ္းစာလု၊ သုိ႕မဟုတ္ ရာထူးလု 

၀ံသာႏု ဟု မည္သူမွ်မစြပ္စြဲႏိုင္ေပ။" 

ရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွး 

"ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဆရာဦးဘခ်ိဳႏွင့္ (၁၉၃၆) ေက်ာင္းသား 

သပိတ္ႏွစ္ေလာက္က ေကာင္းစြာ သိကၽြ မ္းခဲ့ရာ သူ၏ဥာဏ္ရည္ ဖန္ရည္ႏွင့္တကြ 

စိတ္ထားကုိ ေကာင္းစြာ သိခဲ့ရပါသည္။ ကၽြ န္တာ္တုိ႕ႏွင့္ ဆရာဦးဘခ်ိဳ 

ယခုဖဆပလေခတ္တြင္မွ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေပါင္းလာ 

ခဲ့ႀကရေသာ္လည္း ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းကပင္စ၍ အေရးရိွလွ်င္ ရွိသလုိ 

ဆရာဦးဘခ်ိဳ၏ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီ မ်ား ရခ့ဲ ေပသည္။" 

ဂ်ပန္ေခတ္ မတုိင္မီ ဥေရာပစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားလ်က္ရိွစဥ္ ကၽြ န္ေတာ္ 

တ႐ုတ္ျပည္ အမြိဳင္ၿမိဳ႕သို႕ ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ႀကစဥ္က ဆရာဦးဘခ်ိဳထံမွ 
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အေရးႀကီးေသာ တ႐ုတ္လူႀကီးအခ်ိဳ႕၏ လိပ္စာမ်ား ရရွိခဲ့ ေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ 

၎အဆက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳးစားေနခိုက္ ျမန္မာျပည္မွ က်န္ရဲေဘာ္ မ်ား၏ 

ၫႊန္ႀကားခ်က္ အရ ဂ်ပန္ကလာေခၚသျဖင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ 

စခန္းသြား ေရး အလုပ္ ျဖစ္ေျမာက္သြား ေတာ့သည္။ 

ထုိ႕ေနာက္ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႕ ၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 

ဆရာဦးဘခ်ိဳကို ေရႊဘုိအနီးဆိပ္ ခြန္ရြာတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ရသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕လည္း ဆရာ့ကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ဂ်ပန္ေဘးမွ ကူညီ ခဲ့ႀကသည္။ 

သူ႕ထံမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕၏ရဲေဘာ္မ်ား 

အေတာ္ပင္ အကူအညီရခဲ့သည္။ 

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳသည္ လူေပါင္းလူသင္းအားနာတတ္၍ အခ်ိဳ႕၀ါဒ 

သေဘာမ်ားတြင္ (ဥပမာ-အင္းအုိင္၊ မႏၱရား လုိက္စားျခင္း) ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

လူငယ္ပိုင္းကသေဘာမတူႏိုင္ေသာ္လည္း ဆရာႀကီး ဦးဘခ်ိဳ သည္ 

အေခ်ာင္သမားလည္း မဟုတ္၊ သာယာစီးလည္း မဟုတ္၊ ေစ့စပ္ေရးသမားလည္း 

မဟုတ္၊ မေဖာက္မျပန္ ခဲ့ေသာ ေရမေရာသည့္ ၀ံသာႏုတစ္ဦးျဖစ္ေႀကာင္း။ 

၀ံသာႏု လက္ေဟာင္းႀကီး ဦးဘခ်ိဳဦးစီး ထုတ္ေ၀ေသာ 

၀ံသာႏုဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္သည္ ေခတ္အလိုက္ သေဘာတရား တြင္ တုိးတက္ေသာ 

ျမန္မာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ေကာင္းစားေရးတုိ႕အတြက္ ဆတက္ ထမ္းပုိး 

သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစဟု ဆုမြန္ေတာင္းလုိက္ပါသည္။ 
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စာေပႏွင့္စာေပႏွင့္စာေပႏွင့္စာေပႏွင့္    မကင္းကြာမကင္းကြာမကင္းကြာမကင္းကြာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ေရးသားထားေလ သည္။ ဆရာခ်ိဳ ၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားေပၚလြင္သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စာေရးေကာင္းသူျဖစ္၏။ တုိတိုႏွင့္ လုိရင္း ေရာက္ေအာင္ 

ေရးသားႏိုင္သည္။ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ အသက္ ၁၅ႏွစ္အ ရြယ္ ကုိးတန္း 

ေက်ာင္းသား ဘ၀မွစ၍ အသက္၃၂ႏွစ္အရြယ္ လုပ္ႀကံခံရသည့္ အခ်ိန္အထိ 

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး စာေပ ႏွင့္ မကင္းကြာခဲ့ေပ။ သူ၀ါသနာပါ ျမတ္ႏိုးလွေသာ 

စာေပအလုပ္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းလုိပင္ တစ္ဆက္ တစ္စပ္ တည္း ရိွခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္းႏွင့္ စာေပသက္တမ္း အတူတူေလာက္ပင္ျဖစ္၏။  

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ စာေပေရးသားရာတြင္ ထူးခၽြ န္သကဲ့သုိ႕ အယ္ဒီတာ 

လုပ္ရာတြင္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္၏။ မွန္၏။ သူအုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ 

လုပ္စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးေလာကကုိ ကုိင္လႈပ္ခဲ့ သည္မဟုတ္ပါေလာ။ 

သူသည္ စာေပကုိကိုင္ၫြတ္သည္။ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးမွ 

အနားယူကာ စာေပေရးသား၍ ေအးေအးလူလူ ေနထုိင္မည္ဟု 

ဆံုးျဖတ္ထားေလသည္။ ဆရာခ်ိဳ ကလည္း ထုိနည္းအတူပင္ျဖစ္၏။ သုိ႕ေသာ္ 

ႏွစ္ဦးစလံုး  ေမွ်ာ္လင့္သည္တို႕မျဖစ္ရဘဲ မေမွ်ာ္လင့္ သည္ တုိ႕ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပညာေရးအျမင္ 

ႏွစ္ဆယ္ရာစု ကုိ ပညာရွင္အမ်ားက " ပညာေခတ္" "သတင္းႏွင့္ 

နည္းပညာေခတ္" စသည္ျဖင့္ အမည္ေပး သတ္မွတ္ႀကသည္။ 

ပညာကအရာအားလံုးထက္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာသည့္ သေဘာ။ သို႕ျဖင့္ 
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ပညာေရး ႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ သင္ႀကားမႈ 

သင္ယူမႈနည္းနာမ်ား စသည္ တုိ႕မွာလည္း က်ယ္ျပန္႕နက္႐ိႈင္းလာေတာ့သည္။ 

အစဥ္အလာအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား နည္းနာမ်ားႏွင့္ မလံုေလာက္ ေတာ့ေပ။ 

ေက်ာင္းသင္ သင္႐ိုးစာအုပ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ စာသားမ်ားကို 

ျမင္ဖူးႀကားဖူး႐ုံမွ် ႀကက္တူေရြး ႏႈတ္တုိက္ ရျခင္းမ်ိဳး တုိ႕ကုိ ပညာဟုမသတ္မွတ္၊ 

"သညာ"ဟုသာ သတ္မွတ္ႀကသည္။ သိျမင္တတ္ ေျမာက္ျခင္း၊ ကၽြ မ္းက်င္ျခင္း၊ 

ဆင္ျခင္းခံစားႏိုင္ျခင္းတုိ႕ကုိ ပညာ၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ သင္ႀကားသင္ ယူနည္းနာ 

အစီအစဥ္ မ်ားထဲ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္လာႀကသည္။ 

မ်ားမႀကာေသာ ကာလကပင္လူ၏ ဥာဏ္စြမ္းရည္ကုိလည္း I.Q အျပင္ 

E.I ႏွင့္ S.I. (Intelligence Quality အျပင္ Emotiona l Intelligence and 

Social Intelligence) တုိ႕ကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ၍ တန္ဖိုးထားသတ္မွတ္ 

လာႀကသည္။ 

စိတ္ခံစားမႈ ဥာဏ္ရည္မ်ား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဥာဏ္ရည္အထိ 

ထည့္သြင္းသတ္မွတ္လာ ျခင္းပင္။ အသိပညာ (Knowledge) 

မွအျမင့္ဆံုးဥာဏ္ပညာ (wisdom)အထိ ေျပာဆိုလာျခင္းဟု နားလည္ ရပါသည္။ 

ပညာသင္ယူေရးတြင္လည္း မ်ဥ္းတန္းသေဘာ စဥ္းစားနည္း (Linear 

Thinking) မွအဆင့္တက္၍ ျဖန္႕ထြက္ေတြးျခင္း (Lateral Thinking)၊ 

ပိုင္းျခားေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ေတြးျခင္း (Critical Thinking) အထိ 

နက္႐ိႈင္းက်ယ္ျပန္႕လာေပသည္။ နည္းပညာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ 

အလြန္ျမန္ဆန္ေသာ ယေန႕ကာလတြင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ပညာ ဆည္းပူးေရး 
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မွာလည္း အေရးပါလာေပသည္။ ပုခတ္တြင္း မွသည္ သခ်ိၤင္း အုတ္ဂူ အတြင္းအထိ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာဆည္းပူးေရးဟု ေျပာဆုိႀကသည္။ 

ယေန႕ေခတ္ကာလ ပညာေရးအဓိပၸါယ္ အေကာက္အယူမ်ားအေႀကာင္း 

အေျပာမ်ား အရးမ်ားလာ ေသာအခါ ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ 

သတိရလာမိသည္။ ထုိစာအုပ္မွာ "၁၉၅၁" အကုန္ေလာက္က "ဗိုလ္သိမ္းေဆြ" 

တာ၀န္ယူထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတိၱ" ျဖစ္ ပါသည္။ 

ယင္းစာအုပ္တြင္ အခန္းေပါင္း ၄၀ေက်ာ္၊ 

ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္း၏ နိဒါန္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုမွတ္ခ်က္၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ႀကည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ထုတ္ေ၀သူ ဗိုလ္သိမ္းေဆြ၏ 

အစီရင္ခံစာ... စသည္အားျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ 

ကုိယ္တိုင္ေရးအတၱဳပၸတိၱကုိ အခန္း ၁မွ တစ္ပါး က်န္အခန္းမ်ားကုိ 

အဂၤလိပ္လုိေရးခဲ့ပ ါသည္။ သုိ႕ေသာ္ၿပီးဆုံးေအာင္မေရးခဲ့ရပါ။ အခန္း၁ကုိ 

ဗမာဘာသာ ျဖင့္ "ဇာတိ"ႏွင့္ "ေက်ာင္းသားဘ၀"ဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲေရးခဲ့ပါသည္။ 

 အခန္း၃မွ စ၍က်န္အခန္းမ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အနီးကပ္ 

ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၀ုိင္း၀န္း ေရးသား ခဲ့ႀကပ ါသည္။ 

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာအခန္း ၁မွ ေခါင္းစဥ္ငယ္ 

"ေက်ာင္းသားဘ၀" တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပညာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

သေဘာထားအျမင္မ်ား ပါရိွပါသည္။ ေရးသားခဲ့ေသာ ကာလမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ 

ဗမာ့တပ္မေတာ္စစ္၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိဘ၀က ျဖစ္ပါ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ ကုိယ္ပိုင္အျမင္ အယူအဆမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အ့ံႀသဖြယ္၊ ေလးစားဖြယ္၊ အတုယူဖြယ္ ေကာင္း လွေသာေႀကာင့္ မူရင္းအတုိင္း 

ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။  

"ပညာဆုိသည္မွာ စာအုပ္စာတမ္းဖတ္ ၍ စာသိမႈကုိ ပညာဟုမဆုိေပ။ 

ပညာသည္"အတုိင္းအဆ မထင္" အလြန္ က်ယ္ေျပာ နက္နဲလွေပသည္။ ကမၻာရွိ 

စာအုပ္အားလုံးပင္လွ်င္ ပညာအားလံုးကုိ ေလာကျပင္က်ယ္တည္းဟူေသာ 

ေက်ာင္းႀကီး၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ပုခက္တြင္းမွသည္ ေျမႀကီးထဲသို႕ ေရာက္သည္ 

အထိ ပညာသင္သားမ်ား ျဖစ္ေနႀကေစသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ ပညာသင္ႀကားမႈသည္ 

အမွန္စင္စစ္ အားျဖင့္ သူ၏တစ္သက္ပန္တြင္ ကုန္ဆံုးသည္ဟု မဆုိ ႏိုင္ေပ။" 

ပညာသည္ စာအုပ္ထဲက အေႀကာင္းအရာမွ်သာမဟုတ္။ 

ေလာကျပင္က်ယ္ထဲတြင္လည္း သင္ယူ ႏုိင္ပုံ၊ တစ္သက္တာလံုး 

သင္ႀကားဆည္းပူးေနရမည္ ျဖစ္သည္ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ လမ္းၫႊန္ခဲ့ေပ သည္။ 

တစ္ဖန္ ဆက္၍ "ပညာတက္" ဟူသည္ အဘယ္သို႕ 

သင္ယူဆည္းပူးသည္၊ အဘယ္သုိ႕ အသုံးခ် သည္ကုိ..... 

"ပညာတတ္သူသည္ ေလာကရိွအရာရာကုိ အခြင့္အလမ္းအလုိက္ 

ဆင္ျခင္းသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းေသာ ဥာဏ္အားကုိလည္းေကာင္း မိမိဥာဏ္အျမင္အရ 

စိတ္ေနစိတ္ထား စိတ္ဓာတုိ္႕ကုိ၎ (Emotion of the education) ျပဳျပင္ျပဳစု 

စီမံထားခဲ့သူသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ "ဘီေအပင္ ေအာင္ေစကာမူ ပညာ ဆုိေသာ 

သဘာ၀ အဓိပၸာယ္ကုိ ေကာင္းစြာသံုးသပ္ ထားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္ 

တကယ္အရာမေရာက္ အသံုးမ၀င္ ႏုိင္ေပ"ဟုဖြင့္ဟခဲ့သည္။" 
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"ပညာသည္ စာအုပ္မ်ားထဲ၌သာ ရိွသည္မဟုတ္။ စာအုပ္မ်ားကုိေက်ာ္၍ 

ျမင္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကုိ ေဆာင္ႏိုင္ရေပမည္။ ပညာသည္လူ၏ေနာက္ကုိသာ 

ျပဳျပင္တုိးခ်ဲ႕႐ုံသာမဟုတ္။ လူ၏စိတ္ေနစိတ္ ထား အယူအဆ မ်ားကုိလည္း 

တုိးတက္ေစရမည္။" 

ထုိစဥ္ကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က Intelligence Quality, Emotional 

Intelligence and Social Intelligence တုိ႕ကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ပညာသင္ယူရာတြင္ အသိသာမက လက္ေတြ႕ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ တုိးခ ဲ်႕ရန္၊ 

လူ႕ေလာက လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအေႀကာင္း သိ႐ုံမွ်မက ပုိမို 

သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးရန္ အသိပညာ၏ သေဘာႏွင့္ ပညာတတ္ ၏ 

သ႐ုပ္ကုိ အတိအလင္း ႁမြတ္ဟခဲ့ေပသည္။ 

"ရာဇ၀င္ သိ႐ုံသာမဟုတ္၊ ရာဇ၀င္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္ေစရမည္။ 

ေလာဓာတ္ပညာကို သိ႐ုံသာမဟုတ္၊ ေလာကဓာတ္ ပညာကုိ တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ေစရမည္။ 

ပထမပညာကို သိ႐ုံသာမဟုတ္၊ ေျမသစ္၊ ေရသစ္၊ ေတာေတာင္ တုိ႕ကုိ 

ရွာေဖြစုံစမ္းႏိုင္စြမ္း ရိွေစရမည္။ ေလာကအေႀကာင္းကုိ နားလည္ေစ႐ုံသာမ ဟုတ္၊ 

သည္ထက္ ေကာင္းေသာ ေလာကကုိဖန္ဆင္းႏိုင္ေစရမည္။ ဤကား 

ပညာ၏သ႐ုပ္ အက်ဥ္း မွ် ပင္တည္း။" 

စစ္မွန္ေသာ ပညာတတ္တုိ႕က စာသိ၊ သညာသိမွ 

ထုိးထြင္းဥာဏ္အျမင္ျဖင့္ ပညာကုိ တုိးျမႇင့္ရန္၊ က်ဥ္းက်ဥ္း ေျမာင္းေျမာင္း 

မဟုတ္ဘဲ ေလာကအားလံုး သေဘာေဆာင္၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ အထိ 

အသံုး ၀င္ၿပီး ပိုေကာင္းေသာ ေလာကဖန္တီးရန္ အထိလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေပသည္။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၆၀ေက်ာ္က ပညာေရးအေပၚျမင္သည့္ 

အျမင္၊ ထားသည့္သေဘာထား မ်ားကားယခုကာလ သေဘာထားမ်ား 

အျမင္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်တုိက္ဆုိင္ညီၫြတ္ သည္ကုိခ်ိန္ထုိး၍ စဥ္စား ဆင္ျခင္ 

သင့္လွေပ သည္တကား။ 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလုိ႕ တုိင္းျပည္မွာ စိတ္ခ်ရရင္ 

သူစာေရးဆရာလုပ္ မယ္လုိ႕ ကၽြ န္ေတာ္ နဲ႕ဆရာႀကီး ရာဇာတ္ကုိ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူကုိယ္တိုင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ နဲ႕ေရးထားတ့ဲ 

အတၳဳပၸတိၱကုိျပလုိ႕ ဖတ္ႀကည့္ရပါေသးတယ္။ ေရးစပဲရိွပါေသး တယ္။" 

လုထုဦးလုထုဦးလုထုဦးလုထုဦးလွေျပာျပတ့ဲလွေျပာျပတ့ဲလွေျပာျပတ့ဲလွေျပာျပတ့ဲ    စစ္အတြင္းဗမာျပည္စစ္အတြင္းဗမာျပည္စစ္အတြင္းဗမာျပည္စစ္အတြင္းဗမာျပည္    ((((ဒုတိယတြဲဒုတိယတြဲဒုတိယတြဲဒုတိယတြဲ))))၊၊၊၊    စာစာစာစာ    ၁၄၇၁၄၇၁၄၇၁၄၇----၈၈၈၈)))) 

ဒါကလုထုဦးလွက ဦးေအာင္ဆန္းစာေရးဆရာ လုပ္မယ္ဆုိတာကုိ 

သူကုိယ္တုိင္ ေျပာျပခဲ့တဲ့အ ေႀကာင္း မွတ္တမ္း တင္ ထားတာပါ။ 

"လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ ငါေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကထြက္ၿပီး စာေတြေရးမယ္၊ 

ႏိုင္ငံေရးေတြ၊ ရာဇ၀င္ေတြ အျပင္ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႕ 

သားသမီးေစာင့္ေရွာက္ျပဳျပင္ေရးေတြနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ငါ ့အယူအဆ 

သေဘာထား ေတြကုိပါ စာအုပ္ေရးမွာပဲ" 

ဟုဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသုိလ္ေန၀င္း)ကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း 

ေမၿမိဳ႕တြင္ ေျပာဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။ 

((((ျမဟန္၊ျမဟန္၊ျမဟန္၊ျမဟန္၊    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏    စာေပလက္ရာစာစာေပလက္ရာစာစာေပလက္ရာစာစာေပလက္ရာစာ----၂၂၂၂)))) 

ဒါကလည္း စာေရးဆရာလုပ္ဖို႕ စိတ္ကူးနဲ႕ျပင္ဆင္ေနခ့ဲတဲ့ 

ဦးေအာင္ဆန္းရဲ႕အေႀကာင္းကုိ မွတ္တမ္း တင္ထားတာပါ။ ဒါေတြကတစ္ေယာက္၊ 
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ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေျပာခဲ့တ့ဲစကားေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ တရား၀င္ လူသိရွင္ႀကား 

ထုတ္ေျပာခဲ့တ့ဲစကားလည္း ရိွပါေသးတယ္။ စာေပဗိမာန္ကထုတ္ တ့ဲ" 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႕ခြန္းမ်ား"စာအုပ္ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၈မွာပါတဲ့ "မေက်နပ္ရင္ 

ထြက္ေပးမယ္" မိန္႕ခြန္း ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ေျပာႀကားခ်က္ပါ။ 

စာေရးဆရာစိတ္ရွိတ့ဲစာေရးဆရာစိတ္ရွိတ့ဲစာေရးဆရာစိတ္ရွိတ့ဲစာေရးဆရာစိတ္ရွိတ့ဲ    ဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္းဦးေအာင္ဆန္း 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀ရက္ေန႕ သတင္းစာဆရာမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ 

ေျပာႀကားခ်က္မ်ား ဆုိၿပီး ေဖၚျပ ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ  

"လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲ အခ်ိန္အထိေတာ့ က်ဳပ္တုိ႕ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရဦးမွာပဲ။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလုိ႕ ပါတီ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ က်ဳပက္မပါခ်င္ဘူး။ 

ေဘးဖယ္ေနမယ္။ သူမ်ားေတြလုပ္တာ ၀ိုင္းႀကည့္ၿပီး စာအုပ္ ေရးမယ္။ 

က်ဳပ္လုပ္ေနတ့ဲ အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ က်ဳပ္ရဲ႕ယံုႀကည္ခ်က္ အတုိင္း အႏိုင္မခံ 

အ႐ံႈး မေပးဘဲေနာက္ဆံုး အထိလုပ္မွာပဲ" 

အခုေဖၚျပတဲ့ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္သံုးခုမွာ ဦးေအာင္ဆန္းက 

သူစာေရးဆရာလုပ္မယ္ဆုိတာကုိ ေျပာ ခဲ့တဲ့ စကားေတြ အေနနဲ႕ 

ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ဦးေအာင္ဆန္းလုိ႕ ရည္ၫႊန္းသံုးရတာ ဟာ " 

အသစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ 

လက္ေထာက္စစ္ေဆးေရး အရာရိွခ်ဳပ္ ရာထူးကမ္းလွမ္းသည္ကုိ ျငင္းပယ္ကာ 

မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့ တပ္ေမေတာ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 

၂၇ရက္ေန႕တ ြင္ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။" 
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(ဖိုေအာင္ေလး၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈရက္စဥ္ သမိုင္း၊ စာ၂၂၄)ဆုိတဲ့ 

ေဖၚျပခ်က္အရ သံုးႏႈန္း ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒဂုန္တာရာက "ဖ်တ္ခနဲေတြ႕ရေသာ ႐ုပ္ပုံလႊာ ကားခ်ပ္မ်ား" စာအုပ္ရဲ႕ 

ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တစ္ ခုကုိ "ဦးေအာင္ဆန္း ၏ ေနာက္တစ္ေန႕"ဆုိၿပီး 

ေရးခဲ့တာကုိလည္း သတိျပဳမိႀကမယ္ ထင္ပါတယ္။ သခင္ေအာင္ဆန္း 

(ဗိုလ္ေတဇ)ကေန စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္လာတာဟာ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ရက္ေန႕မွာ အုိင္ေအတပ္ကုိ ျပန္ဖြဲ႕ေတာ့မွပါ။ 

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း"၊ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္"ရယ္လုိ႕ 

ခ်စ္ခင္ေလးစားစိတ္နဲ႕ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲႀကတာကေန တစ္ေလွ်ာက္ လံုး ႏႈတ္က်ိဳး 

လာခဲ့ႀကၿပီး တပ္ကထြက္လုိ႕ ႏိုင္ငံေရေလာကထဲေရာက္ေတာ့လည္း 

အရင္အတုိင္းပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုိ႕ သံုးႏႈန္း ခဲ့ႀကတယ္ထင္ပါတယ္။ (သိမီ၊ နားလည္း၊ 

ကၽြ မ္းက်င္သူေတြက ဒီကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးေရးသားေပးႀကဖို႕ ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္)။ 

ေတြ႕တ့ဲအတုိင္းေျပာမယ္ေတြ႕တ့ဲအတုိင္းေျပာမယ္ေတြ႕တ့ဲအတုိင္းေျပာမယ္ေတြ႕တ့ဲအတုိင္းေျပာမယ္ 

ဦးေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးကာလ၀န္းက်င္မွာ စာေရးဆရာ လုပ္ဖို႕ 

အခိုင္အမာေျပာခဲ့တာကုိ ဖတ္ရင္းနဲ႕ သူ႕မွာ စာေရးဆရာ၀ိညဥ္္ရိွမရိွကုိ 

စဥ္းစားႀကည့္မိပါတယ္။ ကုိယ့္ေခတ္ၿပိဳင္လည္း မဟုတ္သည့္အျပင္ ရင္းႏွီး 

ကၽြ မ္း၀င္ခဲ့သူလည္း မဟုတ္ေလေတာ့ ကိုေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဆရာ၀ိညဥ္ 

ကုိသူေရးတဲ့စာ၊ သူေျပာတဲ့ စကား၊ သူ႕အေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားတ့ဲ 

စာေတြထဲကပဲ လုိက္ရွာ ႀကည့္ၿပီး ဆန္းစစ္ တင္ျပ လိုက္တာပါ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ 

ႀကီးက်ယ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ လုိ႕ အသားလြတ္ေျမႇာက္ပင့္ 
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ခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဖတ္မိတ့ဲ စာေတြတစ္ဆင့္ ကုိေအာင္ 

ဆန္းရဲ႕စာေရးဆရာ၀ိညာဥ္စိတ္ကုိ ရွာႀကည့္ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

စာေရးဆရာစိတ္ဆိုတာ ဘယ္လုိ ဟာမ်ိဳးလဲ ဆုိတာကုိလည္း ကၽြ ဲကူးေရပါ 

ေျပာသည့္မွာပါ။ 

တီထြင္ဖန္တီးခ်င္တ့ဲစိတ္တီထြင္ဖန္တီးခ်င္တ့ဲစိတ္တီထြင္ဖန္တီးခ်င္တ့ဲစိတ္တီထြင္ဖန္တီးခ်င္တ့ဲစိတ္ 

အႏုပညာရွင္ရဲ႕ အသက္ဟာ ထီထြင္ဖန္တီးဆန္းသစ္ႏိုင္မႈ 

ေပၚမွာရိွတယ္ဆုိတာ အားလံုးသိၿပီး သား ကိစၥ မို႕ အက်ယ္ခ်ဲ႕ 

ေျပာဖို႕မလုိေတာ့ပါဘူး။ အႏုပညာရွင္စာရင္းမွာပါတ့ဲ စာေရးဆရာဆိုတာ မွာလည္း 

အဲဒီ တီထြင္ ဖန္တီးဆန္းသစ္ခ်င္စိတ္ အေျခခံရိွရပါတယ္။ ကုိေအာင္ဆန္းမွာ 

အဲဒီလုိစိတ္ မ်ိဳးရိွပါသလား။ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ နာမည္ႏွင့္လုိက္ေအာင္ "ဆန္း" သူျဖစ္သည္။ 

အေမးအျမန္းထူး၍ လူႀကီးေတြ မေျဖႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးေလ့ရိွသည္။ 

မိုးတြင္း ေဆာင္းတြင္း ဟုေခၚႀကေသာ္လည္း ေႏြရာ သီ ကုိ အဘယ္ေႀကာင့္ 

"ေႏြးတြင္း"ဟု မေခၚႀကသလဲဟုေမးရာ လူႀကီးမ်ားသည္ ျပန္၍မေျဖႏိုင္ဘဲ 

ရယ္ေနႀကရပါသည္။ ညီအစ္ကုိ တစ္၀မ္းကြဲရိွေသာ္လည္း ဘာေႀကာင့္ လင္မယား 

တစ္၀မ္းကြဲ မရွိသလဲ ဟု ေမးျမန္းရာ လူႀကီးမ်ားသည္ ယခင္က့ဲသုိ႕ပင္ 

ျပန္မေျဖႏိုင္ဘဲ ရယ္ေနႀကရပါသည္။ အေမးအျမန္း ထူ သေလာက္ 

ေအာင္ဆန္းသည္ စဥ္းစားေတြးေတာေငးေမာ ေနတတ္ပါသည္။ 

(ေအာင္သန္း၏ ေအာင္ဆန္း၊ စတုတၱအႀကိမ္၊ စာ-၁၈-၁၉) 
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ဒါကေတာ့ ေမာင္ေအာင္ဆန္း ဘ၀တုန္းက စ႐ုိက္တစ္ခုပါ။ ကေလးပီပီ 

ကေဘာက္တိကေဘာက္ ခ်ာ ကတ္သီး ကတ္သတ္ ေျပာတာလုိ႕ 

သတ္မွတ္ရင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆန္းထြင္ၿပီး စဥ္းစားတ့ဲ ဥာဥ္ရ္ိွေနခ့ဲတာလို႕ 

ေျပာရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ 

ဦးေအာင္ဆန္းမကြယ္လြန္ခင္က ေရးခဲ့တဲ့ "ကုိယ္ေရးအတၱဳပၸတိၱ"မွာ 

သူ႕ငယ္ဘ၀အေႀကင္း ေရးတဲ့ အခါ- 

"လူ႐ိုင္းဘ၀က ကၽြ န္ေတာ္လာသလားမသိ။ ယေန႕အထိ 

လူ႐ိုင္းသေဘာမ်ိဳး ေနခ်င္သည့္ စိတ္ထားမ်ား ရိွသည္။ ရံဖန္ရံခါ 

လူယဥ္ေက်းမ်ားႏွင့္ အသားမက်တ့ဲ၍ မ်က္စိ၊ ဦးေႏွာက္ျမင္ျပင္း 

ကတ္လာသည့္အခါ လူယဥ္ေက်းမ်ားႏွင့္ ငါလူ႐ိုင္းဟု ဇာတိခြဲပစ္ခ်င္သည့္ 

စိတ္မ်ားရိွသည္။  

လူ႐ိုင္းကားႀကမ္း၏။ ခက္ထန္၏။ သုိ႕ေသာ္ျဖဴ၏ ေျဖာင့္၏ 

တည္ႀကည္၏။ လြတ္လပ္၏။ က်န္းမာ၏ သန္စြမ္း၏။ ကၽြ န္ေတာ္ႀကိဳက္၏။ 

ကၽြ န္ေတာ့စိတ္တြင္ အင္မတန္စိုျပည္ လတ္ဆတ္ ေသာဘ၀ဟု ယူဆ သည္။ 

ဗမာျပည္ရိွသမွ် လူမ်ားသည္ လူ႐ိုင္းမ်ိဳးဘ၀ေရာက္ခ်င္ ေရာက္သြားပ ေစ။  

လြတ္လပ္ခ်မ္းသာစြာ ေခါင္းေထာင္ ေနႏုိင္က မလြတ္လပ္ေသာ 

လူယဥ္ေက်းဘ၀ထက္ ကၽြ န္ေတာ္ အဆတစ္ရာ ႀကိဳက္သည္။ ႏွစ္သက္ သည္။ 

စိမ္းလန္းစိုျပည္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေရေျမ ႐ိုင္းေပၚတြင္ လက္ခေမာင္းခတ္ ၍ 

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ျမဴးတူးေအာ္ဟစ္ေနလုိသည္။" 
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((((ျမဟန္၊ျမဟန္၊ျမဟန္၊ျမဟန္၊    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏    စာေပလက္ရာ၊စာေပလက္ရာ၊စာေပလက္ရာ၊စာေပလက္ရာ၊    စာစာစာစာ----၁၄၃၁၄၃၁၄၃၁၄၃----၁၄၄၁၄၄၁၄၄၁၄၄)))) 

ဆုိၿပီး ေရးထားတဲ့စာမွာ ထီထြင္ဖန္တီးစဥ္းစားေရးဖြဲ႕ တတ္တဲ့ 

စာေရးဆရာရဲ႕ ဥာဥ္မ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရပါ သည္။ ဒီလုိ ေတြးပုံေရးပုံကုိႀကည့္ၿပီး 

ဦးေအာင္ဆန္းဟာ စာေရးဆရာျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ အရည္အခ်င္းရိွ သူလုိ႕ 

ကၽြ န္ေတာ္မွတ္ခ်က္ခ်ေပးရင္ ဘာေျပာႀကမလဲ။  

အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ႀကသူေတြထဲမွာ လူသာမန္ေတြကစၿပီး အႏုပညာ 

ရွင္ေတြ၊ ဒႆနပညာရွင္ ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ သီလရွင္ေတြ၊ 

ဘာသာတရားအသီးသီးက ဘုရားေတြ၊ တမန္ေတာ္ ေတ ြအထိရိွပါတယ္။ 

အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူ႕ေခတ္ရဲ႕ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ ႀကသူေတြ 

ျဖစ္ေလ့ရိွပါတယ္။ 

စာေရးဆရာစိတ္တို႕ ဆုိတ့ဲေနရာမွာ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္တ့ဲစိတ္၊ 

အမွန္တရားဘက္က ရပ္ခံကာ ကြယ္လုိစိတ္ကုိလည္း အဓိကေနရာက 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႕လုိပါတယ္။ ဦးေအာင္ဆန္းဟာ အမွန္ တရားဘက္က 

ရပ္တည္ၿပီးေနခဲ့သလားဆုိတာကုိ ေမးစရာ၊ ဆန္းစစ္ႀကည့္စရာမလုိေလာက္ 

ေအာင္ ခုိင္လံုတဲ့ အေႀကာင္းအခ်က္ေတြရိွခဲ့ၿပီးသားမို႕ အထူးအေထြတင္ျပဖို႕ 

မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒဂုန္တာရာရဲ႕ "အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာကုိေအာင္ဆန္း" 

ေဆာင္းပါးထဲက စာတခ်ိဳ႕ကုိပဲ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလုိက္ ပါတယ္။ 

ကုိေအာင္ဆန္းကုိ အုိးေ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ ႀကိဳက္ရျခင္းမွာ 

အေႀကာင္းရိွသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ က အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ 

စြဲလမ္းျခင္းမွာ အျခားေႀကာင့္မဟုတ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာသည္ 
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ပညာရွင္ျဖစ္ရမည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ယံုႀကည္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း ယံုႀကည္ေနဆ။ဲ 

အယ္ဒီတာ ဆုိသည္မွာ ပညာရွင္လည္းဟုတ္၊ စာေပစည္း႐ုံးေရးမွဴးလည္း 

ဟုတ္သည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ထင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သည္ 

ပညာရွင္လည္းဟုတ္၊ ႏိုင္ငံစည္း႐ုံးေရးမွဴးလည္း ဟုတ္  သည္။ 

ပညာရွင္မဟုတ္လွ်င္ ဘယ့္ႏွယ့္တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ 

အမွားအမွန္ခြဲျခား ၿပီး အမွန္ ဘက္ က ရဲရဲရင့္ရင့္မရပ္တည္သူကုိ ပညာရွင္ဟု 

မေခၚႏိုင္။ သူက သူတာ၀န္ယူမည္ဟု ရဲရဲ၀ံ့၀့ံေျပာလိုက္သည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္က အုိးေ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာကုိ ကိုေအာင္ဆန္းကုိ စြဲလမ္းသြားသည္။ 

(ဒဂုန္တာရာ၊ ဖ်က္ခနဲေတြ႕ရေသာ ႐ုပ္ပံုလႊာကားခ်ပ္မ်ား၊ စာ-၁၃၂-

၁၃၃) 

ဒါကေတာ့ သမိုင္းေလ့လာသူတုိင္း သိၿပီးႀကတ့ဲ ကုိညိဳျမေဆာင္းပါး 

(ေပးစာ)ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကုိေအာင္ဆန္းရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အေႀကာင္း 

ေရးထားတ့ဲစာပိုဒ္ပါ။ အမွန္တရားကို ခ်စ္ရင္အမွန္တ ရားဘက္ကလည္း 

ရပ္ခံကာကြယ္ဖို႕လုိအပ္တာကုိ ေဖာ္ျပတ့ဲ စာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သတိၱလည္းလုိတယ္သတိၱလည္းလုိတယ္သတိၱလည္းလုိတယ္သတိၱလည္းလုိတယ္ 

စာေပေလာကမွာ  စာနဲ႕လူတစ္ထပ္တည္းျဖစ္မျဖစ္ ျပႆနာနဲ႕ 

ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆုိ တာေတ ြ ကုိ ႀကားခဲ့ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေရးတ့ဲစာနဲ႕ 

ေရးတ့ဲလူဟာ တစ္သေဘာတည္းျဖစ္ဖို႕၊ ေျပာတ့ဲ အတုိင္း ရပ္တည္ 

က်င့္ႀကံမႈရိွမရိွ၊ ရိွသင့္မရိွသင့္ ေဆြးေႏြးႀကတာပါ။ တခ်ိဳ႕စာေရးဆရာေတြက "ငါ 

ေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလုိ မလုပ္နဲ႕" ဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးစာထဲမွာတစ္မ်ိဳး 
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အျပင္မွာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တတ္ႀက တာနဲ႕ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့ႀကတာပါ။ 

အေျဖကေတာ့ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေရးတ့ဲရပ္တည္ ယံုႀကည္မႈမ်ိဳးလုိ လူ႕ဘ၀ 

ထဲမွာလည္း ခံယူက်င့္သံုးရဲရမယ္ ဆုိတာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

စာေရးဆရာဟာအမွန္တရားကုိ ခ်စ္စိတ္၊ ရပ္ခံကာကြယ္ခ်င္စိတ္နဲ႕ 

မၿပီးေသးပါဘူး။ တကယ့္လက္ ေတြ႕ဘ၀ထဲမွာ အဲဒီလုိရပ္တည္ရဲတ့ဲ 

သတိၱရိွဖို႕လုိပါတယ္။ ေရးတ့ဲစာထဲမွာ သတၱိရိွယံုမကဘဲ ကုိယ္ေရးတ့ဲ စာ 

(ကုိယ္လုပ္တ့ဲအလုပ္)နဲ႕ ပတ ္သတ္ၿပီး ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံံ ရပ္တည္ႏိုင္တ့ဲ 

သတိၱလည္း ရိွဖို႕လုိပါတယ္။ ဦးေအာင္ဆန္းဟာ အဲဒီလုိသတိၱမ်ိဳးရိွခဲ့ပါသလား။ 

သခင္ေအာင္ဆန္းနာမည္နဲ႕ေရးတ့ဲ"ႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး"ဆိုတ့ဲ 

ေဆာင္းပါးရဲ႕ တစ္ေနရာမွာ "ထုိ႕ေႀကာင့္ ႏိုင္ငံေရး တြင္ သူ႕အက်ိဳးသူ႕အျမင္ႏွင့္ 

၀ါဒေတြမိုးမႊန္ ေနျခင္းပင္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ "၀ါဒ" ဆုိတာ မလုိဘူး။ ဗမာျပည္ 

ဗမာျပန္ရၿပီး ဗမာ့အက်ိဳးေဆာင္ရြက္လွ်င္ ၿပီးတာပဲဟု ေျပာႀကသည္။  ေျပာႀကတ့ဲ 

သူေတြ အားလုံး သူတုိ႕ရဲ႕အက်ိဳးသူတုိ႕ရဲ႕အျမင္ျဖစ္တ့ဲ ၀ါဒကုိေဟာေနမွန္း၊ 

လုပ္ေနမွန္း မသိႀကေပ။ သိလွ်င္ လည္းလိမ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၀ါဒအေႀကာင္း 

ေနာက္အခန္းမ်ားတြင္ ေရးဦးမည္။" 

((((ျမဟန္၊ျမဟန္၊ျမဟန္၊ျမဟန္၊    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏    စာေပလက္ရာ၊စာေပလက္ရာ၊စာေပလက္ရာ၊စာေပလက္ရာ၊    စာစာစာစာ----၉၇၉၇၉၇၉၇)))) 

ဆုိတာမ်ိဳးနဲ႕ အဲဒီေခတ္ၿပိဳင္ကာလ လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ "၀ါဒ"ကိုေဖ်ာက္ 

သူတုိ႕၀ါဒကုိ သြယ္၀ိုက္ေျပာႀက တာ၀ါဒဆန္႕က်င္ေရးစကား ေျပာၿပီး သူတုိ႕၀ါဒကို 

မလိမ့္တပတ္ထုိးတင္တာေတြအေႀကာင္း ေရးထားတာပါ။ သူက 
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အဲဒီလုိလူစားမ်ိဳးေတြကုိ ဆန္႕က်င္ၿပီး သူယံုႀကည္တဲ့ ၀ါဒကုိေျပာခဲ့၊ ပါတီအဖြဲက 

အစည္းထဲလည္း ပါခဲ့ပါတယ္။ 

ယံုႀကည္တဲ့အတိုင္းေရးၿပီး ေျပာၿပီး တကယ္လည္း ေရးသလုိေျပာသလို 

လုပ္ခဲ့တာေတြက ဦးေအာင္ဆန္း ဘ၀မွာ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

အုိးေ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာဘ၀က ရပ္တည္ ခ်က္ဟာ လူေျပာမ်ားတ့ဲ အျဖစ္ အပ်က္ 

တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သလုိ ၁၉၄၀ဇန္န၀ါရီလက ျမန္မာျပည္ကိုလာခဲ့တဲ့ 

ၿဗိတိသွ်ေလဘာပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တ့ဲ ဆာစတက္ဖဖို႕ 

ကရစ္၀္နဲ႕ေတြ႕ၿပီး လြတ္ လပ္ေရးရဖို႕ နည္းလမ္း ေတြ အေႀကာင္း 

ေျပာရင္းနမူနာအေနနဲ႕ ေဖ ါင္တိန္လုယူျပလုိက္ခ်ိန္မွာ ကရစ္၀္ရဲ႕ 

အကႌ်အိတ္ႀကီးၿပဲပါလာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ဟာလည္း လူေျပာမ်ားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

(ေအာင္သန္းရဲ႕ ေအာင္ဆန္း၊ စာ-၅၄-၅၇ ကုိႀကည့္ပါ။) အဲဒီလုိေျပာတဲ့ 

အတုိင္းလည္း ဦးေအာင္ဆန္းဟာ လြတ္လပ္ေရးကုိ ျပန္လုယူတဲ့အလုပ္ေတြ 

လုပ္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။  

ဒဂုန္တာရာက "ပဒုမၼာႀကာပြင့္အျပဳံးရွင္" ႐ုပ္ပုံလႊာ အဖြဲ႕အႏြဲ႕ထဲမွာ 

ကုိဗဟိန္းအေပၚ သူ႕အျမင္ ကုိေဖာ္ ျပရင္း အမွန္တရားရွာေဖြတ့ဲ 

ကိစၥကုိေျပာတ့ဲအခါမွာ 

"သူႏိုင္ငံေရးသမားမျဖစ္လွ်င္ စာေရးဆရာျဖစ္မည္ဟု ထင္သည္။ 

စာေရးဆရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား မွာအမွန္တရားရွာေဖြေသာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူႀကသည္။ ရွာေဖြမႈပုံသဏၭန္သာ ျခားနားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 

ထင္သည္။" 
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(ဖ်က္ခနဲေတြ႕ရေသာ ႐ုပ္ပုံလႊာကားခ်ပ္၊ စာ-၁၁ ဆိုၿပီး ေရးခဲ့ပ ါတယ္။ 

ရသစာေပ ေရးသားတ့ဲ သူကုိမွ စာေရးဆရာလုိ႕ သတ္မွတ္တ့ဲအျမင္ 

အေျခခံေပၚကေန ကုိဗဟိန္းကုိ သတ္မွတ္ခဲ့တာပါ ။ ကိုေအာင္ဆန္း ကေတာ့ 

ရသစာေပ ေရးသားသူေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။) 

သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့မႈဆုိတဲ့ စကားလံုးအေႀကာင္း စဥ္းစားရင္းနဲ႕ 

"ေပ်ာ့ရင္ဖေယာင္း၊ မာရင္သံေခ်ာင္း"ဆုိ တဲ့စကားလံုးက ေခါင္းထဲေရာက္လာ 

တယ္။ အဲဒါကေန ဆက္စပ္ၿပီး "သံမဏိပိုးမွ်င္" ဆိုတ့ဲစကား လံုးကုိလည္း 

သတိရလုိက္တယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ညီကုိ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ (အဲဒီတုန္းက) လူငယ္ 

တစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့ဖူးတ့ဲစကားပါ။ "မာစရာရိွရင္ သံမဏိလုိ မာေက်ာခိုင္ခ့ံဖို႕လုိၿပီး 

ႏူးည့ံေပ်ာ့ ေပ်ာင္းဖို႕ လုိအပ္ရင္လည္း  ပိုမွ်င္လုိႏူးည့ံရမယ္"တဲ့။ ဒါဟာ 

လူေတြသိပ္မသိခဲ့တဲ့ ဂႏၱ၀င္စကား တစ္ခြန္းပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 

စကားေျပာေျဖရွင္းႀကဖို႕ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ 

အဲဒီတုန္းက "သံမဏိပိုးမွ်င္" စကားကုိေျပာခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေလးဟာ 

သူ႕ေခတ္ၿပိဳင္မိုးသက္ မုန္တုိင္းထဲမွာ သံမဏိသားလုိ စိတ္ထားနဲ႕ ကာလယႏၱား 

ဒလိမ့္တံုးေအာက္ထဲ ျဖတ္ရဲခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာ ေတြမွာလည္း 

ပိုးမွ်င္လုိ သိမ္ေမြ႕ႏူးည့ံ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတ့ဲ စိတ္ထားေတြ ရွိေန တတ္ႀကပ ါတယ္။ ဒ 

ါဟာ စာေရးဆရာရဲ႕ ေယဘုယ်သဘာ၀ကုိ "စံျပဳ"ၫႊန္းဆုိေနတာလည္း ျဖစ္ပါ 

တယ္။ 

သိမ္ေမြ႕ႏူးည့ံတဲ့စိတ္ ကုိ ေျပာလိုက္တ့ဲအခါမွာ အာဏာျပခြင့္ 

ႀကံဳတာေတာင္ အာဏာမျပတတ္တဲ့ စ႐ုိက္ ကလည္း အက်ဳံး၀င္ေနပါ ေသးတယ္။ 



 

584584584584    | | | | P a g e     

 

ေရးတ့ဲစာမွာေတာ့ ေလာကႀကီးအတြက္ ေပးဆပ္သူ ျဖစ္ေနၿပီး  တကယ့္ ဘ၀မွာ 

ေလာကႀကီးထဲက ရသမွ်ယူေန တာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေရးတ့ဲစာမွာ 

ေတာ့လူသားေတြ အေပၚ ေမတၱာတရား အစြမ္းကုန္ႀကီးမားၿပီး တကယ့္ဘ၀မွာ 

ျမင္ျမင္သမွ် ျပႆနာရွာ၊ ရန္လုပ္ေနတာမ်ိဳး လည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။  

ေရးတ့ဲစာမွာ ေလာကေဟာင္းကုိ ေျပာင္းလဲ ပစ္ဖုိ႕စိတ္ဓာတ္ေဟာင္းကုိ 

သန္႕စင္ပစ္ဖို႕ ထပ္တလဲလဲ တုိက္တြန္း ေနၿပီး တကယ့္ဘ၀မွာေတာ့ 

ကုိယ့္စိတ္ဓာတ္ကုိေတာင္ သန္႕စင္ေအာင္လုပ္ဖို႕ မႀကိဳးစားဘဲ ေလာက 

ေဟာင္းႀကီးမွာ စာဘူး ေတာင္းသုိက္ကေလး တစ္ေနရာခ်ိတ္ႏိုင္ဖို႕ 

အေရးပဲက်ားကုတ္က်ားခဲ အားထုတ ္ ေနတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ 

အဲဒီအေႀကာင္းေတြေျပာရင္ ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ထားပါေတာ့။ 

ဦးေအာင္ဆန္း ဆီမွာ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တဲ့စိတ္ရိွတယ္ လုိ႕ေျပာရင္ 

ဒဂုန္တာရာရဲ႕ ႐ုပ္ပုံလႊာနာမည္ "ေအာင္ဆန္း သုိ႕မဟုတ္ အ႐ိုင္း"နဲ႕ ယွဥ္တြဲ 

စဥ္းစားမိႀကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အာဏာျပခြင့္ ရွိေနလ်က္ နဲ႕ 

အာဏာမျပတာဟာလည္း စိတ္ထားႏူးညံ့မႈကုိ ျပတဲ့စ႐ိုက္လုိ႕ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ 

ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးလဲဆုိတာ ႀကည့္ရေအာင္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္မွတ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္မွတ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္မွတ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္မွတ္    မပါလုိ႕မပါလုိ႕မပါလုိ႕မပါလုိ႕ 

အျဖစ္အပ်က္ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္မွတ္မပါဘဲ 

ေဒၚခင္ႀကည္လက္မွတ္ျဖင့္ ရိကၡာထုတ္ ေပးရန္ အိမ္ မွ ရဲေဘာ္တစ္ဦး 

ကုိလႊတ္လုိက္သည္။ ထုိအခါ ရိကၡာ ကုိ ကိုင္ေနေသာ ရဲေဘာ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ေအာင္ဆန္း လက္မွတ္မပါေသာေႀကာင့္ ထုတ္မေပးႏိုင္ဟု 
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ေျပာလႊတ္လုိက္ေလ၏။ ထုိသုိ႕ေျပာ လႊတ္လုိက္ သျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္တကြ 

ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕မွာ ရိကၡာစာရင္းကုိင္ ရဲေဘာ္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ တုိင္လာေရာက္ 

ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္း မည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ထင္ႀက၏။ သုိ႕ေသာ္ ဤသုိ႕ 

ကားမဟုတ္ပါ။ 

သုိ႕    ေန႕စြဲ................... 

ရိကၡာတာ၀န္ခံ 

ယခုလာေသာ ရဲေဘာ္အား ငါ့အတြက္ရိကၡာ ကို ထုတ္ေပးေစ လုိပါသည္။ 

ေအာင္ဆန္း 

ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အေပါင္းမွာလည္း 

ထုိစာကုိ ဖတ္ရ၍ ႀကည့္ ရယ္လည္း ရယ္မိ ႀကသည္။ သေဘာထားႀကီးေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပါတကားဟူ၍ ႏွစ္ဆတုိး၍လည္း ႀကည္ညိဳ သဒၶ ါ ပြားခဲ့ႀကပါသည္။ 

(၁၉-၅-၁၉၅၅ေန႕ အာဇာနည္ေန႕ထုတ္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာတြင္ 

ပါရိွေသာ ရဲေဘာ္ေဟာင္း စိန္ေလး၏ ကၽြ န္ေတာ္ သိ တဲ့ 

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဆာင္းပါးမွ) 

(ေမာင္ေက်ာ္ရင္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏုိင္ငံေရး ဂႏၳ၀င္ စာ-၂၂၆-

၂၂၇) 

ဒီလုိကိစၥအေပၚမွာ သေဘာထားပုံ တံု႕ျပန္ပုံကာ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္တုိင္ 

စည္းကမ္းကုိ လုိက္နာ တာလို႕ ေျပာရင္လည္း ရပါတယ္။ 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားအေနနဲ႕ ဒီလုိႀကဳံရရင္ ဒီပုံစံနဲ႕ တံု႕ျပန္မယ္ မထင္ဘူးလုိ႕ 
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ေျပာရင္လည္း ရပါတယ္။ ဒါကုိ ကၽြ န္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒါကုိ စိတ္သေဘာထား 

သိမ္ ေမြ႕ႏူးည့ံမႈ လုိ႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သေဘာတူႀကပါသလား။ 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႀကည့္တတ္တ့ဲခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႀကည့္တတ္တ့ဲခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႀကည့္တတ္တ့ဲခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႀကည့္တတ္တ့ဲ    စိတ္စိတ္စိတ္စိတ္ 

ကုိယ္ေတြ႕ျမင္တဲ့ စိတ္၀င္စားတ့ဲအေႀကာင္းအရာ တစ္ခုခုကုိ 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႀကည့္ၿပီး ေလ့လာသံုး သပ္တယ္ ဆုိတာ ပညာရွင္စ႐ုိက္ေတြ ထဲက 

တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္လုပ္သလုိ ႏုိင္ငံေရးသမား ေတြ လည္း 

ဒါမ်ိဳးလုပ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာထဲကဆိုရင္ အထက္တန္းစား (လူခ်မ္းသာမဟုတ္) 

စာေရးဆရာ ေတြ လုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးက သုေတသန သေဘာဘက္ကုိလည္း 

ေရာက ္ေန တတ္ပါတယ္။ 

ဦးေအာင္ဆန္းမွာ အဲဒီလုိသဘာ၀မ်ိဳးရိွပါတယ္။ စာေရးဆရာဇ၀နက 

ဇ၀နဂ်ာနယ္ထုတ္တ့ဲ အခ်ိန္ မွာ ဦးေအာင္ဆန္း ကုိ အမွာေရးခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီ 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စာေပလက္ရာ" စာအုပ္ ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ 

၁၅မွာပါပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ေပးထားတာကုိက "ေျပာင္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစသတည္း" 

တ့ဲ။ ဆက္ဖတ္ ႀကည့္လုိက္ တဲ့ အခါမွာ...... 

    တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဖဆပလအဖြဲ႕ 

    ဥကၠဌ ဦးေအာင္ဆန္း၏ 

    မိတ္ဆက္ 

    message 

ဆုိတာကိုေဖၚျပထားပါတယ္။ မိတ္ဆက္စာကုိ ေရးတ့ဲေနရာမွာေတာ့္အား 

ေျပာႀကားသည့္အခါ ကၽြ န္ေတာ္ စိတ္သည္ "ေရာက္ခ်င္ရာ နယ္တစ္၀န္းဆီသုိ႕ 
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ယြန္းခဲ့ၿပီတကား"ဟု စာဆုိတစ္ဦး ေရးစပ္ခဲ့ သလုိ ေထြေထြ ရာရာ 

ဟုိဟုိဒီဒီက်က္စားမိေတာ့သည္။ (စာ-၁၇၁) 

ဆုိတာနဲ႕ စလုိက္ပါတယ္။ ဒီေရးဟန္ကုိႀကည့္ျ႔ပီး 

စာေရးဆရာဥာဥ္ရိွတယ္လုိ႕ ေျပာရင္ ျငင္းဖို႕ ဖက္မယ္ ထင္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ 

"ဟာသ ပညာသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ဘ၀တြင္ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ 

ပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဟာသပညာ အစစ္ ႏွင့္ အတုကို 

ခြဲျခားရန္လုိသည္။ ဇာတ္ပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ ေသာ လူရႊင္ေတာ္ မ်ား ၏ 

ျပက္လံုးမ်ားသည္ အခါခပ္သိမ္း ဟာသပညာမဟုတ္ေပ။  

ကၽြ န္ေတာ္ နားလည္းေသာ ဟာသပညာကား 

ေလာကီလူ႕ဘ၀လူ႕ဇာတ္ခုံတြင္ ေရွ႕ေနာက္မညီ၊ အဆင္မေျပ 

ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္၍ ရွင္လူအေပါင္းတုိ႕အား ရယ္စရာသေဘာ 

ျမင္ေစ ရမည္။ ဤသုိ႕ျမင္ေစရာတြင္ စာေရးဆရာ၏ စိတ္ကူးဥာဏ္စြမ္းအလုိက္ 

အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ႏိုင္ေလ သည္။ အခ်ိဳ႕ဟာသဆရာမ်ားကား 

မိမိတုိ႕ပတ္၀န္းက်င္ ကမၻာႀကီးကုိ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာ ႀကသည္။ 

ေျပာင္ေလွာင္ႀကသည္။ ခနဲ႕ႀကသည္။ ရြဲ႕ႀကသည္။ ေစာင္းေျမာင္းႀကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ကား မိမိတုိ႕ ဘာသာ မိမိတုိ႕ႀကိတ္၍ရယ္ေမာႀကသည္။ ဤသို႕လွ်င္ 

ဟာသပညာသည္မ်ား သည္ အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ကာ ေလာကီလူသားမ်ား၏ 

ႀကီးက်ယ္မႈ၊ ဟန္ေဆာင္မႈ၊ ၀င့္၀ါပလႊား မႈအရပ္ရပ္ကုိ ျပက္ရယ္ ျပဳ ႀကသည္။" 

ယခုေခတ္တြင္ ရံဖန္ရံခါအားျဖင့္ လက္ရိွႏိုင္ငံေရး လူမူေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ႐ုပ္ေျပာင္ဆရာ တုိ႕ အျမင္ အတိုင္း က့ဲရဲ႕ႀက သည္။ 
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ေျပာင္ေလွာင္ႀကသည္။ ဇ၀နကား ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ထိထိမိမိ ေရးႏိုင္စြမ္းသူ 

တစ္ဦး ပင္ျဖစ္သည္ဟုဆုိကမလြဲဟု ကၽြ န္ေတာ္ယူဆသည္။ (စာ ၁၇ ၁-၁၇၂)ဆုိၿပီး 

ေရးခဲ့ ပါတယ္။ ကိုးကားစာေတြမ်ား ေနမွာစိုးလုိ႕ ျမင္သာေလာက္ေအာင္ပဲ 

ထုတ္ႏုတ္ျပထားတာ ပါ။ မူရင္း အတုိင္း ဖတ္ရင္သူရဲ႕စာေပနဲ႕ ပတ္သက္တ့ဲ ေ 

လ့လာထားမႈကုိ ေတြ႕ရမဲ့အျပင္ သူ႕စကား ေျပာေရးဟန္ကလည္း 

ေျပျပစ္သြက္လက္မႈရိွတာကုိပါ ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသသေဘာကုိ 

ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႀကည့္ထားတ့ဲ ဦးေအာင္ဆန္းရဲ႕ သဘာ၀ကုိလည္း 

ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေရးပုံ၊ စဥ္းစား ႀကည့္ျမင္ပုံဟာ သမၻာရင့္စာေရးဆရာ 

တစ္ေယာက္ပုံစံ ေပါက္ေနတယ္လို႕ ေျပာရင္ ေျမႇာက္ထုိး ပင့္ေကာ္ 

လုပ္ရာမက်ဘူးလုိ႕ထင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူေရာ ဘယ္လုိသေဘာရ ပါသလဲ။ 

စာေရးဆရာဆုိတာစာေရးဆရာဆုိတာစာေရးဆရာဆုိတာစာေရးဆရာဆုိတာ 

စာေရးဆရာဆိုတာ ေလာကိကုိခ်စ္သူ၊ လူးသားေတြကုိ ခ်စ္သူျဖစ္ၿပီး 

အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားတ့ဲ အျပင္ ကုိယ္ယုံႀကည္တ့ဲ အမွန္တရားကုိ 

ကုိင္စြဲၿပီး ရပ္ တည္ရဲသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာေပ ေရးသား (ဖန္တီးဖြဲ႕ႏြဲ႕)ရာမွာ 

အေဟာင္းကုိစိစစ္သံုးသပ္တတ္တ့ဲ စိတ္ထား ၊ေလာက ေဟာင္း ကို ေျပာင္းလဲ 

လုိတဲ့ စိတ္ထားရိွတတ္သူေတြလည္း ျဖစ္ႀကပါတယ္။ ကုိယ္ျမင္တ့ဲခံစားမိတ့ဲ 

အတုိင္း ဖြင့္ထုတ္ ေရးသား တတ္သူေတြ လူသားေတြအေပၚ 

ေမတၱာႀကီးမားသူေတြျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ မတရားမႈကုိ စက္ဆုတ္ ရြံရွာ 

မုန္းတီးတတ္သူေတြလည္း ျဖစ္ပ ါတယ္။  
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စီးပြားေရးဘ၀မေျပ လည္လို႕ ကုိယ္အဆင္ေျပရာ ႀကီးပြားရာအတြက္ 

အရွက္မဲ့၊ သိကၡာမဲ့တဲ့ ျပဳမူ ေျပာဆုိ မႈေတြ ေအာက္ က်ေနာက္က်ခံရမဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ 

မလုပ္သလုိ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားတ့ဲအခါမွာလည္း ေမာက္မာ ႐ုိင္းစိုင္း 

ေစာ္ကားတာမ်ိဳး မျဖစ္တတ္ပါဘူး။ ေငြကုိ ဘုရားလိုကုိးကြယ္တာမ်ိဳး၊ ရာထူး 

အာဏာ ေနာက္ ကုိ ငမ္းငမ္းတတ္ေလွ်ာက္လုိက္ေနတာမ်ိဳးလည္း 

မလုပ္တတ္ႀကပါဘူး။ စာေရးဆရာမာနဆုိတာကို တန္ဖိုး ထားတတ္ ႀကပါတယ္။ 

စာေရးဆရာ(အႏုပညာသည္)စိတ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာရိွသူေတြဟာ 

ဘ၀အေျခအေနေႀကာင့္ စာေပနဲ႕ မဆုိင္ တဲ့ ေနရာတစ္ခုခု ကုိ 

ေရာက္ေနခဲ့တာေတာင္မွ သူ႕ပင္ကုိဗီဇစိတ္လိုျဖစ္ေနတ့ဲ စာေပျမတ္ႏိုး ခ်စ္စိတ္ရဲ႕ 

ပဲ့ကုိင္ မႈေႀကာင့္ မဟုတ္မတရားတာ၊ မ႐ိုးမေျဖာင့္တာေတြကို မလုပ္ျဖစ္မွာ 

ေသခ်ာပါ တယ္။ အသက္အရြယ္ အေတြ႕အႀကဳံ မျပည့္စုံ 

မရင့္က်က္ေသးလုိ႕အမွားတခ်ိဳ႕ က်ဴးလြန္မိရင္ ေတာင္မွ အဲဒီအမွား ကို 

ျပန္ဆင္ျခင္ၿပီး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျပင္ရဲသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သမိုင္းေခတ္ေတြကုိ ျပန္ငဲ့ႀကည့္ရင္ စာေရးဆရာနာမည္ခံၿပီး 

စာေရးဆရာ၀ိဥာဥ္မရိွသူေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံ ေရးသမား နာမည္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမား 

စရဏမရိွသူေတြ ေတြ႕ရ တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္ လမ္းေႀကာင္း တစ္ခုလံုး 

ရဲ႕ ပင္မေရစီးနဲ႕ "စံ"သေဘာကုိပဲ အဓိကႀကည့္ရမယ္လို႕ ယူဆပ ါတယ။္ 

တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပဲ စာေရးဆရာနာမည္မခံဘဲ စာေရးဆရာစိတ္ရိွသူေတြနဲ႕ 

ႏိုင္ငံေရးသမားနာမည္ မခံဘဲ ႏိုင္ငံေရး သမား ၀ိဥာဥ္ ရိွသူေတြ 

တည္ရိွေနတတ္တာကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳဖို႕ လုိအပ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 



 

590590590590    | | | | P a g e     

 

ကၽြ န္ေတာ္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမား ဦးေအာင္ဆန္းကုိ စာေရး 

ဆရာစိတ္ရိွသူလုိ႕ သတ္မွတ္ခဲ့ပါၿပီ။ သေဘာ တူႏိုင္ႀကပါရဲ႕လား။ 

စဥ္းစားႀကည့္ဖို႕ပါ။ 

ၿပီးေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္ကုိလည္း ဆင္ျခင္ဆန္းစစ္မႈ 

မွန္သားျပင္ေရွ႕မွာရပ္ၿပီး ကုိယ့္လိပ္ျပာကုိ ကုိယ္ရွာႀကည့္ ဖို႕ 

အႀကံျပဳလုိက္ပါတယ္။ 

ကဗ်ာဆရာမ "ႀကည္ေအး"ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕နာမည္ႀကီး "တေစၦ"ဆုိတ့ဲ 

ကဗ်ာထဲမွာ 

"တေစၦ ငါကုိယ္တိုင္ပါပဲ"လုိ႕ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္ 

ကၽြ န္ေတာ္ေရာ.......ဘယ္သူလဲ။ 

ခင္ဗ်ားေရာ........... ဘယ္သူလဲ။  

        ေနာင္ေက်ာ္ 

        ၃၁၊၁၂၊၂၀၀၈။ 

 

 

+++++ 
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မိတ္ေဆြျဖစ္သြားတ့ဲရန္သူမိတ္ေဆြျဖစ္သြားတ့ဲရန္သူမိတ္ေဆြျဖစ္သြားတ့ဲရန္သူမိတ္ေဆြျဖစ္သြားတ့ဲရန္သူ    

၁၉၄၂ခုႏွစ္လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာျဖစ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ကၽြ န္ေတာ္က 

ကရင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ဟာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအုိင္ေအ) 

ရဲ႕ ရန္သူေတြပါ။ 

ဒါေပမဲ့ ေအာင္ဆန္းဟာ နာက်ဥ္းမုန္းတီးတ့ဲ ရန္သူကုိခိုင္ၿမဲတ့ဲ 

မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ ျပာင္လဲႏိုင္တ့ဲ ပင္ကုိ သဘာ၀ စြမ္းရည္ ရိွတယ္။ 

အဲဒါကုိကၽြ န္ေတာ္ ကုိယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတာပါ။ ၁၉၄၃ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ ဖတ္ဆစ္ 

ဂ်ပန္ ေတြရဲ႕ "လြတ္လပ္ေရး"ေႀကညာအၿပီးမွာ ကၽြ န္ေတာ္ဟာ ေလ့လာစူးစမ္းဖို႕ 
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ရန္ကုန္ ကုိ ထြက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အရမ္းေတြ႕ခ်င္တယ္။ 

သခင္တခ်ိဳ႕ဆီ အလည္အပတ္ သြား ခ်င္တယ္။ သခင္သန္းထြန္းက ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ 

သူနဲ႕မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္က ကရင္လူမ်ိဳး ေတြဘက္က 

ရပ္တည္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ 

ရန္သူတစ္ေယာက္ပါလုိ႕ ေျပာျပတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 

ျပဳံးၿပီးျပန္ေျပာတယ္။ ရဲရင့္ထက္ျမက္တ့ဲ ရန္သူဟာမိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္ 

ပါတ့ဲ။ 

ကၽြ န္ေတာ္ရန္ကုန္ကုိ ထြက္မလာခင္က ကၽြ န္ေတာ့လူေတြက 

သတိေပးတယ္။ ဘီအုိင္ေအနဲ႕ ဗမာေတြက ကၽြ န္တာ့္ ကုိ သတ္လိမ့္မယ္တဲ့။ 

အဲဒါနဲ႕ ဆန္႕က်င္စြာပဲ ကၽြ န္ေတာ္ဟာ ေႏြးေထြးလိႈက္ လွဲၿပီး ႐ုိးသား ေျဖာင့္မွန္ တ့ဲ 

လက္ခံႀကိဳဆုိမႈကုိ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ရဲ႕ သံသယေတြ၊ 

သုိ႕ေလာသုိ႕ေလာ အေတြးေတြ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ တပ္မေတာ္ ထဲ၀င္ၿပီး သူနဲ႕ 

သူ႕ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြနဲ႕အတူ အလုပ္လုပ္ဖို႕၊ ကရင္-ဗမာ ေသြးစည္း ခ်စ္ႀကည္မႈ 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး ခုိင္ခိုင္ၿမဲၿမဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚခဲ့ တယ ္။  

ကၽြ န္ေတာ္ သူတုိ႕နဲ႕ လက္တြဲလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြ န္ေတာ္က 

"ေစာႀကာဒုိးဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ထက္ ေတာ္ တ့ဲ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ျဖစ္တယ္"လုိ႕ 

သူ႕ ကုိေျပာျပတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ႕ကုိလည္း ပ ါေအာင္ေခၚဖို႕ 

ကၽြ န္ေတာ့ကုိခိုင္းတယ္။ ပထမေတာ့ ေစာႀကာဒုိးလည္း ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနတာေပါ့။ 

ကၽြ န္ေတာ္ကလည္း သူ႕ကုိ အတင္းဆြဲေခၚမတတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕ေတြ႕ဖို႕ ေခၚလာ 
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ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ ေတြ႕ဆံုပြဲ မွာ ေစာႀကာဒုိးဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲက ႐ုိးသားေျဖင့္မတ္မႈကုိ 

အေသအခ်ာ ေတြ႕ရိွၿပီး သူပါလက္တြဲ ပါ၀င္လာတယ္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ရင္းတစ္ခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တိုင္ 

ေသေသခ်ာခ်ာ ဖြဲ႕စည္း ေပးတာ။ ကရင္ လူငယ္ေတြကုိ အိမ္မွာေတြ႕ဆုံႏုိင္ေအာင္ 

စီစဥ္ခဲ့တယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံခဲ့တယ္။ တကယ္ ပါပဲဗ်ာ။ 

ဗမာလူငယ္ေတြကုိ ဆက္ဆံတာထက္ေတာင္ ပိုေကာင္းေသး တယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ေတြ ကရင္-ဗမာ ခ်စ္ႀကည္ေရးရဖို႕ အတူတကြေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ 

ေႏွးေကြး ေပမယ့္အႀကီးအက်ယ္ခိုင္မာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ကုိရခဲ့တယ ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟာ အရင္က ရန္သူျဖစ္ခဲ့တ့ဲ ကၽြ န္ေတာ္ကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ 

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္႐ုံတင္မက ဘူး။ သစၥာ ရွိတ့ဲ ေနာက္ လုိက္ေကာင္းတစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ေအာင္ေပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူ႕မွာ သံလိုက္ဓာတ္ လုိ ဆြေဲဆာင္ႏိုင္တ့ဲ 

ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးေတြရိွတယ္။ သူ႕ေနာက္လုိ ဘယ္သူမွ မလုိက္ဘဲမေနႏိုင္ဘူး။ 

အေျခခ ံဥပေဒေရး ဆြဲေရး လႊတ္ ေတာ္ေခၚတ့ဲအခါ ကၽြ န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ 

အမ်ားစုက ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္ဖို႕ စီစဥ္ႀကတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲက 

ေတြ႕ဆုံၿပီး အႀကံ ေတာင္း ခဲ့တယ္။ သူက ကၽြ န္ေတာ့္ ကုိ ေျပာတယ္။  

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရမယ့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္အေနနဲ႕ 

ကုိယ့္ရဲကေလးနက္တ့ဲ အယူအဆရဲ႕ ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္မႈကုိ ခံယူမလား၊ 

ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားေနာက္လုိက္ လုပ္မလားဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္ ကုိယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ 

ရမယ္တ့ဲ။ ကၽြ န္ေတာ္ မိတ္ေဆြအားလံုးရဲ႕ ကန္႕ကြက္ခ်က္ေတြ၊ ကၽြ န္ေတာ္ခ်စ္တ့ဲ 

ဇနီးသည္ ရဲ႕ ကြာရွင္းမယ္ ဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြဟာ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ 
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ယိမ္းယုိင္တုန္လႈပ္ေအာင္ မလုပ္ ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္ဖို႕ 

ဆံုးျဖတ္ၿပီး ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

(၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၂၉ရက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး 

လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ေစာစံဖိုသင္ ေျပာႀကား ခဲ့ေသာ မိန္႕ခြန္းမွ) 

(Aung San Of Burma: Complied and Edited by Maung Maung 

စာအုပ္မွ Enemy Turned Firend by Saw San Po Thin ကုိျပန္ဆုိပါသည္။) 
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စကားႏွင့္စကားႏွင့္စကားႏွင့္စကားႏွင့္    ဇာတိဇာတိဇာတိဇာတိ    

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းရဲ႕ ဇာတ္ရိွန္အျမင့္ဆံုး 

အပိုင္းကုိ ဖတ္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး စဖုိ႕ရာ တပ္ထြက္အခမ္းအနား က်င္းပတ့ဲ 

၁၉၂၅ခု၊ မတ္လ ၁၇ရက္ေန႕ကေန ေနာက္ဆံုးလြတ္လပ္ေရး အလံတင္ 

အခမ္းအနားကုိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုဇန္န၀ါရီလ ၄ရက္ေန႕ ထိလို႕ သတ္မွတ္ 

ႀကည့္ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီသံုးႏွစ္နီးပါးအခ်ိန္ပိုင္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အခ်္ိန္မ်ဥ္း 

ဆြဲၿပီး မွတ္တမ္း တင္ႀကည့္ မယ္ဆုိရင္ အေတာ္ေလး စိပ္စိပ္ေရးဆြဲသြားရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။  
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သေဘာအရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီအခ်ိန္က သက္ရွင္လႈပ္ရွားခဲ့တ့ဲ 

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးဟာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းရဲက 

ဇာတ္ေဆာင္ေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး (ေပမယ့္) အထင္ရွားဆံုး၊ အေရးပါဆံုး၊ လူသိ 

အမ်ားဆံုး၊ လူအမ်ားခ်စ္ခင္ႀကည္ညိဳ ေလးစားတာ အခံရဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 

သေဘာထားမကြဲ တညီတၫြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္ၫြန္ျပႏိုင္သူ ျပၫႊန္ထုိက္သူ 

ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းပါပဲ။  

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ တကိၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ ႏွစ္လည္ 

မဂၢဇင္း ကုိ ကိုေအာင္ဆန္း အယ္ဒီတာ လုပ္တ့ဲႏွစ္မွာ အုိးေ၀ဆုိတဲ့ စာေပဆန္တ့ဲ 

အမည္ေပးၿပီး ထုတ္ေ၀ခဲ့၊ အယ္ဒီတာအျဖစ္နဲ႕ ေဆာင္းပါး ေခါင္းႀကီးစတာေတြ 

ေရးခဲ့၊ မတုိင္ခင္မွာလည္း "ပဲခူးကေ၀"ဆုိတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႕ စာေပ လက္စြမ္း 

ျပခဲ့ဖူးတ့ဲသူဟာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရင္း ၿဗိတိသွ် အစိုးရလက္ေအာက္ 

ႀကားျဖတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ႏွစ္ျမဳပ္အလုပ္မ်ား 

ေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာသူရဲ႕ႏိုင္ငံရးုလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ေတြ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ႀကား 

တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးတ့ဲေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးကထြက္ၿပီး စာကေလး 

ဘာကေလး ထုိင္ၿပီေရးဦးမယ္ဆိုတ့ဲအေႀကာင္း တသသေျပာဆုိဖူးတဲ့ 

ျဖစ္ရပ္ေလးဟာ ႐ုိး႐ိုးေလး နဲ႕လြမ္းစရာပါ။ သူကဦသိန္းဟန္ (ဆရာေဇာဂ်ီ) 

ဘက္ကိုလွည့္ၿပီး ေျပာလုိက္သတဲ့။ "ဒီမယ့္ဗ်ာ့ ဆရာ ရဲ႕ ကၽြ န္ေတာ္လည္း 

အႏုပညာသမားပါဗ်ာ"။  

မတုိင္ခင္မွာလည္း ၁၉၄၅ခုႏွစ္ စစ္ႀကီးၿပီးစ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးခ်စ္ 

ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီး၏ ေသနာပတိ ဂ်င္နရယ္ေအာင္ဆန္းကုိ အထူးစိတ္၀င္စား 
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ႀကတ့ဲ ႏိုင္ငံျခားသတင္းစာဆရာမ်ား၊ သတင္း ေထာက္မ်ားရဲ႕ စုံးစမ္းအကဲခတ္တ့ဲ 

အေမးကုိလည္း "က်ဳပ္ေတာ့ အခုစစ္လည္းၿပီးၿပီမို႕ စစ္တပ္ကုိ ဆက္လက္ ဦးစီး 

ေရွ႕ေဆာင္ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ဳပ္ကုိယ္စား အခု ဒုတိယ စစ္ေသနာပတိ 

ဗိုလ္လက်္ာကပဲ ဦးစီးပါလိမ့္မယ္။ က်ဳပ္အဖို႕ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကုိ 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀င္လုပ္လုိက္ဦးမယ္။ ဒါလဲ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး 

ရတ့ဲအထိပါပဲ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးကထြက္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး 

စာအုပ္ကေလ ဘာေလး ေရးမယ္ ႀကံတာပဲဗ်ာ" ဆိုတ့ဲ အေျဖကုိခ်ည္းေပးခ့ဲ 

တယ္ဆိုပါတယ္။  

သမိုင္းနဲ႕ တုိင္းျပည္ အေျခအေနကေပးအပ္တ့ဲ အဆမတန္ ႀကီးမားလွတ့ဲ 

တာ၀န္ထုပ္ႀကီးကုိ အားႀကိဳး မာန္တက္ မညည္းမညဴ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ 

စိတ္နဲ႕ စြန္႕စားထမ္း ရြက္ခဲ့ေပမယ့္ သူရဲ႕ႏွလံုးသားက ေအးခ်မ္းတ့ဲ 

စာေရးဆရာဘ၀ကို အိမ္မက္လ်က္ရိွတ့ဲ ႏွလံုးသား ပါကလား။ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကုိေအာင္ဆန္း၊ တုိ႕ဗမာအစည္းအ႐ုံး၀င္ 

သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ဗိုလ္ေတဇ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)၊ 

အာဇာနည္ အျဖစ္က်ဆုံးခဲ့ခ်ိန္မွာ (တပ္မွ ထြက္ႏိုင္ငံေရးနယ္မွာ ဦးေဆာင္ 

လႈပ္ရွားေနတ့ဲ သူဟာ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို႕ပဲ အမ်ားက ေခၚေ၀ၚ 

သိရိွေနႀကဆဲေပမဲ့ တရား၀င္အားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ဦးေအာင္ဆန္းဟာ သူရည္မွန္းခဲ့သလုိ စာေရးဆရာဘ၀ကုိ ေစာက္ခ် လုပ္ကုိင္ 

မသြားရရွာေပမယ့္ သူေရးခဲ့တ့ဲစာေတြ၊ ႏိုင္္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လူထုကုိ 

သူေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြဟာလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမိုင္းနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူ လူထု ရဲ႕ 
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ႏွလံုးသားမွာ စြဲထင္ေအာင္ သူေရးျခစ္ခဲ့တ့ဲ စာလံုးအမွတ္အသားေတြ လို႕ဆုိ 

ႏိုင္ပါတယ္။ 

ဆုိခဲ့တဲ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းနဲ႕ ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးကာလအဓိက 

ဇာတ္ေဆာင္ရဲ႕ ႏႈတ္ေျပာစကားမ်ားကို ကၽြ န္ေတာ္တို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

မိန္႕ခြန္းမ်ား (၁၇-၃-၄၅ မွ ၁၃-၇-၄၇) ဆိုတ့ဲ စာအုပ္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ 

အေတာ္ေလး ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိန္႕ခြန္းေတြက အျပည့္အစံု 

မွတ္တမ္းတင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕က သတင္းစာေတြရဲ႕ ျပန္လည္ေဖာ္ျပခ်က္ 

သတင္းေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ အမ်ားစုက ျမန္မာလုိ ေဟာေျပာခ်က္ ေတြျဖစ္ေပမယ့္ 

အဲဒီေခတ္အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ အခ်ိဳ႕ေနရာနဲ႕ အခမ္းအနားေတြမွာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဂၤလိပ္လုိေဟာေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႕ခြန္း ၉ပုဒ္ ကို လည္း 

ေတြ႕ရပါတယ္။ 

 

"အခုအခါ က်ဳပ္ဟာ (ပတ္ပလစ္မွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနတ့ဲလူပဲ)"။ 

ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္ဟာ ဘုရားလည္း မဟုတ္၊ ေမွာ္ဆရာမ်က္လွည့္ဆရာလည္း 

မဟုတ္၊ လူပဲ၊ နတ္လည္း မဟုတ္၊ လူေလာက္ပဲ အစြမ္း ရိွမွာပဲ။ က်ဳပ္ အသက္က 

အင္မတန္ငယ္တယ္။ က်ဳပ္အခုထမ္းရတ့ဲ တာ၀န္ဟာလည္း တစ္တုိင္း 

တစ္ျပည္လုံးရဲ႕ တာ၀န္ ကုိ ေရွ႕ဆံုးက ထမ္းေနရတယ္။ က်ဳပ္ကုိယ္ 

ဒီတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္စုံတယ္လုိ႕ 

မယူဆဘူး။ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္စိတ္တုိတတ္တယ္ဆုိ တာကုိလည္း လူအမ်ား 
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သိႀကတာပဲ။ ဒါက်ဳပ္ နဂုိပဲ။ အလုပ္ရင္ၿပီး အေႏွာက္အယွက္မ်ားရင္ စိတ္တုိ 

တတ္တယ္။ ဒါကို ျပဳျပင္ ႏိုင္သမွ် ျပဳျပင္ဖို႕ႀကိဳးစားမယ္။ 

(စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေျပာႀကားေသာ မိန္႕ခြန္း ၂၉-၉-၄၆) 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစေတြရဲ႕ လက္ခ်က္၊ အတိအက်ဆုိရင္ 

ကုိလုိနီနယ္ခ ဲ်႕ေတြရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႕ က်ဆံုးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၃၃ႏွစ္ထဲမွာပဲ 

ရိွေသးတဲ့အတြက္ သူ႕ကိုယ္သူေျပာခဲ့သလိုပဲ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ အေနနဲ႕ 

အင္မတန္ကုိ ငယ္ေသးတယ္လုိ႕ဆိုႏိုင္ပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ ေျဖာင့္စင္း 

မွန္ကန္တ့ဲစိတ္၊ ထက္ျမက္တ့ဲ ပညာဥာဏ္၊ ရဲရင့္တ့ဲသတိၱ၊ ႀကံ႕ခိုင္တ့ဲဇြဲနဲ႕ 

ဘြင္းဘြင္းရွင္း ရွင္းေျပာတတ္တဲ့ စ႐ိုက္ေတြေႀကာင့္ ႐ိုး႐ိုးျပည္သူလူထုက 

ခ်စ္ခင္ေလးစား႐ုံမကဘဲ သူ႕ထက္ အသက္၊ ၀ါႀကီးတ့ဲႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နဲ႕ ေလးစားအပ္တ့ဲ ရန္သူေတာ္ အဂၤလိပ္အရာရိွ 

ေတြကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အေလးစားခံရတ့ဲ သူ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာင္ ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံျဖစ္လာတ့ဲ ေရႊတိဂုံဘုရားအေနာက္ေျမာက္ 

ဘက္ကြင္းျပင္ထဲက စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားနဲ႕ တပ္ထြက္အခမ္းအနားမွာ 

သူေျပာတဲ့ တပ္ထြက္မိန္႕ခြန္းဟာလည္း တုိေတာင္းသေလာက္ ရွင္းလင္း 

ထိေရာက္လွပါတယ္။ "ရဲေဘာ္တုိ႕ ဆုိတဲ့ အာလုပ္စကားနဲ႕" ဒါပဲ ဆုိတ့ဲ အၿပီးသတ္ 

စကားက လြဲရင္ ၀ါက် ၉ခုပဲပါတယ္။ 

"အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး။ အခု စစ္ေျမျပင္ကုိ ထြက္ရမယ္။ 

ဆင္းရဲမယ္၊ ငတ္မယ္၊ အခက္အခဲ ေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရမယ္။ ဗမာပီပီ 

ဗမာ့ေသြးကုိျပပါ။ အထက္ဗိုလ္မ်ားရဲ႕ အမိန္႕ကုိ နာခံႀကပါ။ အထက္ဗိုလ္ 
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ေတြကလည္း သာတူညီမွ် ရဲေဘာ္စိတ္ထားပါ။ ရဲေဘာ္တုိ႕ကုိ ကတိေပး 

ထားတ့ဲအတုိင္း က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ ရဲေဘာ္တုိ႕နဲ႕အတူ ခ်ီတတ္မယ္။"  

ဗမာ့ရန္သူကုိ ေခ်မႈန္းႀက။ 

အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူကိုရွာၿပီး တိုက္ႀက။ 

၁၉၄၄၊ ႀသဂုတ္လ၁ရက္ ဂ်ပန္ကေပးတ့ဲ လြတ္လပ္ေရး 

ပထမႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမွာ ကတည္း က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ စစ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ 

ေျပာတဲ့မိန္႕ခြန္းမွာ ဂ်ပန္ေပးတ့ဲ လြတ္လပ္ေရးဟာ အမည္ခံ အတု အေယာင္ 

လြတ္လပ္ေရးသာ ျဖစ္တယ္လို႕ မိန္႕ႀကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ေနာင္တစ္ႏွစ္မ လည္မီမွာပဲ 

တပ္ထြက္ မိန္႕ခြန္း နဲ႕ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြကုိ ေမာင္းထုတ္ဖို႕ ေျပာင္က်က် 

တုိင္သံေပး လုိက္ၿပီးျဖစ္သြားပါတယ္။ "ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တ့ဲ လူေတြဟာ 

ကုိယ္ယုံႀကည္တ့ဲ ကိစၥ ေတြကို တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ ေျပာရဲရမယ္။  

ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္။ အသက္စြန္႕သင့္တ့ဲေနရာမွာ စြန္႕ရဲရ မယ္။ ပရိယာယ္သံုးသင့္တဲ့ 

ေနရာမယ္ သံုးရမယ္။ အခ်ိန္အခါလုိက္ၿပီး လုပ္ရမယ္"လုိ႕ ေျပာတ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ 

သူရဲကေမြးရာပါ သဘာ၀အရ မမွန္တ့ဲ စကားကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ 

မေျပာတတ္ဘဲ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္း ေျပာတတ္တ့ဲ အေလ့ရိွတာေႀကာင့္ ဂ်ပန္ 

လက္ေအာက္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ကုိေဆာင္ရြက္စဥ္က လုပ္ဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြဟာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေျပာ ေတြ အေပၚ တစ္ခါတစ္ရံ ရင္တထိတ္ထိတ္ရိွခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့အမွန္တရားကုိ ရဲစြမ္းအားေကာင္းစြာ စစ္စစ္ မွန္မွန္ စြဲကုိင ္ ထားတ့ဲ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ သူ႕ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအေပၚ အေျပာမဟုတ္ ျပည့္စုံတ့ဲ ကံသုံးပါး 



 

601601601601    | | | | P a g e     

 

အလုပ္နဲ႕ အသက္၊ ဘ၀ပုံအပ္ထားခဲ့တ့ဲ ေစတနာကံေႀကာင့္ 

တြင္း၀င္ေျဖာင့္ခဲ့တာပါပဲ။ 

၁၉၄၅ ေမလထဲမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ရန္ကုန္ကုိသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး 

မဟာမိတ္တပ္ေတြနဲ႕ ၿဗိတိသွ် အုပ္စိုးသူ ေတြလည္း ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ 

ဇူလုိင္လကုန္ပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ဘုရင္ခံအိမ္မွာ ဂ်ပန္လက္နက္ခ် စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႕ 

ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ခါးေတာင္းက်ိဳက္မျဖဳတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ၿဗိတိသွ်အစိုုးရရဲ႕ 

စကၠဴျဖဴ စီမံကိန္းကုိ ကန္႕ကြက္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျမန္မာျပည္ကုိ 

အၿပီးတုိင္လြတ္လပ္ေရး ေပးဖို႕ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ ႀက ရပါတယ္။  

ေနာင္တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဖဆပလအႏိုင္ရရိွေရးနဲ႕ 

လြတ္လပ္ေရးကုိ ဦးတည္တ့ဲ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ 

စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း အာလံၿမိဳ႕ (ေအာင္လံၿမိဳ႕)မွာ က်င္းပ တဲ့ 

ေတာ္လွန္ေ၇းေန႕အခမ္းအနား (၂၇-၃-၄၇)မွာ ဒီနယ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရး စတ့ဲနယ္ 

ျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္တယ္ ဆုိတာ အဓိပါယ္ဘာလဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ယူဆေနႀကတာက ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရး၊ ေသြးထြက္သံယုိမရိွတဲ့ 

ေတာ္လွန္ ေရးရယ္လုိ႕ ႏွစ္မ်ဳိဳးရိွတယ္လုိ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႕ႀကားခဲ့သလုိ အဂၤလိပ္ 

အစိုးရလက္ထဲက ျမန္မာရဲ႕ မူလ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏွလံုးရည္သံုးၿပီး 

ျပန္လည္ရယူဖို႕ အားထုတ္ ခဲ့ႀကရတယ္။ 

ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ ညီၫြတ္မႈ၊ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ႏိုးႀကားမႈနဲ႕ 

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ ရဲ႕ လက္႐ုံးရည္ 
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ထက္ျမက္မႈေတြကုိ လက္ေတြ႕အရကုိ ခံ့ညားေနရၿပီျဖစ္တ့ဲအုပ္ စိုးသူ ၿဗတိိသွ် 

တုိ႕အေနနဲ႕ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးကုိ ေနာက္ဆံုးအသာတႀကည္နဲ႕ မေပးဘဲ 

ေနမရေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟာ သူ႕ရဲ႕ အမွန္တရားမကင္းကြာတဲ့ စကားေတြနဲ႕ 

တစ္နည္းတစ္ဖုံးေသာ ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္ကုိသံုးၿပီး ျပည္သူ လူထုအမွန္အတကယ္ 

အသားတည္း ျဖစ္ေစဖုိ႕ ခိုင္ၿမဲသထက္ ခိုင္ၿမဲေအာင္ခ်ဳပ္ခဲ့ရတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ရဲ႕ 

အျမန္ျပကြက္လုိ ခ်ဳပ္ႀကည့္ရင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ဖ်တ္ခနဲ ဖ်တ္ခနဲ 

ဒီလုိေတြ႕ရႏိုင္မယ္။ 

၁၉၄၅၊ ႀသဂုတ္ ၁၆၊ စတုတၱအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

အစည္းအေ၀းပြဲက်င္းပရာ သာဘာပတိ အျဖစ္ ျပဳလုပ္၍ "ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး 

ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႕ခြန္း ေျပာႀကား၊  

ႀသဂုတ္ ၂၉ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ 

အစည္းအေ၀းတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ မိန္႕ခြန္း၊  

စက္တင္ဘာ ၁၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ 

ျပဳလုပ္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း၊  

ေအာက္တုိဘာ ၁။ "စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း အလုိမရိွ" ေႀကြးေႀကာ္ 

ဆႏၵျပခဲ့ေသာ အလုပ္သမားလုူထု အင္အား ျပပြဲ ႀကီးတြင္၊  

ေအာက္တုိဘာ ၂၇၊ အလုပ္သမားလူထု အင္အားျပပြဲ ႀကီးတြင္၊ 

ေအာက္တုိဘာ ၂၇၊ (အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ 

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ လက္ေထာက္စစ္ေဆးေရး အရာရိွခ်ဳပ္ ရာထူး 
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ကမ္းလွမ္းျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ကာ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရာထူးမွ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏုတ္ထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သုိ႕ ၀င္ေရာက္ ခဲ့) နံနက္ပိုင္း 

ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘုရင္၏ အမႈေဆာင္ 

ေကာင္စီတြင္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါ၀င္ရေတာ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ရွင္းလင္း၊  

ႏို၀င္ဘာ ၅၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေနသူရိန္႐ံုႀကီးတြင္ က်င္ပသည့္ 

လူထုအစည္းအေ၀းပြဲသုိ႕ တက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္းေျပာ ႀကား၊  

ႏို္၀င္ဘာ ၁၈၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ 

ျပည္သူ႕အစည္းအေ၀းပြဲႀကီးတြင္ "သတၱိရွိွလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ႀကရေအာင္"ဟု၊  

၁၉၄၆ခု၊ ဇန္န၀ါရီ၁၇၊ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး 

တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့ရရွာေသာ အာဇာနည္မ်ား အထိမ္းအမွတ္ယာယီ 

ေက်ာက္တုိင္ စုိက္ထူပြဲ အခမ္းအနား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံကုန္းေျမ၊ 

တက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္း ေျပာႀကား ။ 

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ဖဆပလ အလယ္ပစၥယံညီလာခံ စတုတၱေန႕တြင္ 

မိန္႕ခြန္းေျပာႀကား၊  

ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ဖဆပလ လူထုညီလာခံႀကီးတြင္ "အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး" 

အဆုိကုိတင္သြင္း၊  

မတ္၂၇၊ ဖက္တစ္ေတာ္လွန္ေရး ပထမႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ အခမ္းအနား 

ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံ (ယခု ကန္ေတာ္မင္ မဂၤလာပန္းျခံ)၊ "ငါတုိ႕ေသြးအနီ 

ၿပိဳင္ခဲ့ေသာေန႕"၊  
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ဧၿပီ ၂၉၊ နံနက္ ၁၀နာရီခြဲတြင္ ကန္ေတာ္ကေလး ျမဴနီစပယ္ေက်ာင္းတြင္ 

က်င္းပေသာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ညီလာခံတြင္တက္၍ 

မိန္႕ခြန္းေျပာ၊  

ေမ ၁၊ စစ္ၿပီးေခတ္ ပထမဆံုး ေမေဒးေန႕ အခမ္းအနားကို 

ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံအတြင္း၌ က်င္းပရာ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ 

ကမၻာ့အလုပ္သမား ေန႕ မိန္႕ခြန္းကုိ...၊  

ဇြန္ ၇ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ျပည္ 

သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကုိ ႐ႈတ္ခ်ေသာ လုထုဆႏၵျပအစည္းအေ၀းႀကီးကုိ 

ကန္ေတာ္မင္ ပန္းျခံ၌ က်င္းပရာ တက္ေရာက္၍ မိန္႕ခြန္း ေျပာ၊  

ဇြန္ ၁၄၊ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ တာ၀ါလိန္းလမ္း (ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာငဆ္န္း 

ျပတုိက္လမ္း)၊ အမွတ္ ၂၅ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနအိမ္၌ "ဗမာျပည္ အာဏာရွင္ 

ဘယ္သူလဲ"ဟု ရွင္းလင္း၊  

စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္၍ စကၠဴျဖဴ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပပြဲကုိ မူလအစီအစဥ္အတုိင္း ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံ၌ က်င္းပရာ 

တက္ေရာက္ၿပီး "လူထုတုိက္ပြဲေန႕" ေခါင္းစီးျဖင့္၊  

ေအာက္တုိဘာ ၂၀၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္မုခ္၌ 

က်င္းပေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ဖဆပလ မွ ထုတ္ပယ္ရျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပပြဲ၊ တက္ေရာက္ ရွင္းလင္း၊ "ကြန္ျမဴနစ္ေတြ"၊  

ေအာက္တုိဘာ ၂၈၊ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက "လြတ္လပ္ေရးကုိ အလ်င္ လုပ္ရမည္" ဟူ၍  
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ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ 

အဂၤလုိဘားမားမင္းေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္၊  

ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံျဖဴဇရပ္ရြာ၌ စစ္အတြင္း ေသးဆံုးသြာေသာ 

ေခၽြ းတပ္သားမ်ားအတြက္ သရဏဂုံတင္ပြဲအခမ္းအနား၊ တက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္း 

ေျပာႀကား၊  

ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လူထုအစည္း အေ၀းပြဲ၊  

ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ လူထု အစည္းအေ၀းပြဲ၊  

ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လံုးဆုိင္ရာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ေန႕ 

လူထုအစည္းအေ၀း အခမ္းအနားတြင္ မိန္႕ခြန္းေျပာႀကား၊  

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ည ရ:၄၀ နာရီ အဂၤလန္ျပည္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ သို႕ 

သြားမည့္ ျမန္မာ့ကုိယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 

တုိင္းျပည္သုိ႕ အသံလႊင့္ မိန္႕ခြန္း ေျပာႀကား "အားရိွမွ အခြင့္အေရးရမယ္"၊  

ဇန္န၀ါရီ ၅၊  ညေန ၅:၁၀ နာရီတြင္ အိႏိၵယျပည္၊ ေဒလီေရဒီယိုမွ 

ဗမာျပည္ သုိ႕ မွာႀကားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းမိန္႕ခြန္းကုိ ေဒလီေရဒီယုိမွ 

အသံလႊင့္ခဲ့၊ ည၈:၃၀ နာရီ တြင္ "ေအးရွညီၫြတ္ေရး"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႕ခြန္းကိုိ 

ေဒလီေရဒိီယုိမွ အသံလႊင့္ခဲ့၊  

ဇန္န၀ါရီ ၂၉၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ ေဒၚခ်က္စတာဟိုတယ္ေအာက္ထပ္ရွိ 

ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၊  
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ေဖေဖၚ၀ါရီ ၃၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေသာ 

ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ 

"ဘိလပ္ျမန္မာေဆြးေႏြးပြဲ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းစာရွင္း၊  

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၄၊ ည ရ:၃၀ နာရီတြင္ အသံလႊင့္႐ုံမွ လန္ဒန္ျပန္မိန္႕ခြန္းကုိ 

"ယူတတ္မွရမယ္" ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႕ခြန္းေျပာႀကား၊  

ေဖေဖၚ၀ါ ရီ ၅၊ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ုံး ညီလာခံျပဳလုပ္ရာ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက "ေျမစနစ္ ကုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္" ေခါင္းစီျဖင့္၊  

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၈၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဒုိမီနီယန္ (Dominioun) 

အတြင္း၀န္ကေလး မစၥတာေဘာ့တြမ္ေလ (Botttomely) တုိ႕ ေတာင္တန္းေဒသ 

ဆုိင္ရာ ပင္လံုညီလာခံ တတ္ေရာက္ရန္ ပင္လံုၿမိဳ႕သုိ႕ ေရာက္ရိွ၊ ေန႕လယ္ 

၁၁နာရီခြဲတြင္ ရွမ္းျပည္ သမိုင္း၌ တစ္ခါမွ်မေတြ႕ႀကဳံဖူးေသာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ 

ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿဗိတိသွ်အရာရိွမ်ား ႏွင့္ ရွမ္းျပည္လူထုမ်ား၊ 

လူထုအစည္းအေ၀းပြဲႀကီး စတင္ က်င္းပရာ သဘာပတိအျဖစ္ေတာင္ပိုင္း 

ေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ခြန္ပန္းစိန္ကေဆာင္ရြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က "ျမန္မာမ်ားက 

စိုးမိုးလုိ၍မဟုတ္"၊  

၁၉၄၇ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၉၊ ရွမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ အစည္းအေ၀း တြင္ 

"ေသြးခြဲမႈမ်ားကုိ မခံႀကရန္" ေမတၱာရပ္ခံ၊  

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၁၊ ေစာ္ဘြားမ်ား ညစာစားပြဲ သို႕တက္ေရာက္လာေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က "ညီၫြတ္ ေစခ်င္တယ္" ဟူ၍ ၊  
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ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၈၊ လန္ဒန္ျပန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 

ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႕၀င္ လူႀကီး မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳကဖမ်ားက ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံပြဲတြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက "တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ 

လုပ္ေပးမယ္"ဟု၊  

၁၉၄၇ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၅၊ ဖဆပလဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း တြင္ 

"ေတာင္းတဲ့အတုိင္းရလုိ႕ လက္ခံလာတယ္"ဟု  

မတ္ ၁၊ ျမန္မာျပည္ အဂၤလိပ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ 

အစည္းအေ၀းတြင္ "အေရးႀကီးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ျပည္သူပိုင္လုပ္မည္"ဟု၊  

မတ္ ၁၃၊ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

"ႏိုင္ငံေရးစားဖားႀကီးေတြ" ေခါင္းစီး ျဖင့္ အသံလႊင့္႐ုံမွ၊  

မတ္ ၁၉၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ႏိုင္ငံေရးရွင္းလင္းပြဲကုိ ကန္ေတာ္မင္ ပန္းျခံ ၌ က်င္းပရာ တက္ေရာက္ရွင္းလင္း၊  

မတ္ ၂၁၊ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ "စိတ္ခ်ရမယ့္ အမတ္မ်ားလုိတယ္"ဟု၊ ည ၈:၃၀ 

နာရီတြင္ အသံလႊင့္႐ုံမွ "လြတ္လပ္ေရးမွတ္ေက်ာက္" ေခါင္းစီးျဖင့္ 

အသံလႊင့္မိ္န္႕ခြန္း၊  

၁၉၄၇ မတ္ ၂၅၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳက ဒီပကၤရာ ေက်ာင္းတုိက္ အတြင္း 

က်င္းပ ေသာလူထုအစည္းအေ၀းပြဲ၊ "စိတ္ေျပာင္းႀကစမ္းပါ"၊  

မတ္ ၂၆၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရႊအင္းေတာ္ ဘုရားတြင္ "ညီညီ 

ၫြတ္ၫြတ္နဲ႕ ေတာင့္ခံပါ"၊  
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မတ္ ၂၇၊ အာလံ (ေအာင္လံ)ၿမိဳ႕ နံနက္ခင္း၌ က်င္းပေသာ 

ေတာ္လွန္ေရးေန႕အခမ္းအနားတြင္ "ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္မ်ိဳး" ေခါင္းစီးျဖင့္၊  

ဧၿပီ ၂၊ ေျမပုံ ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ "ဒါေတြဟာ 

လြတ္လပ္ေ၇းတုိက္ပြဲလား"၊  

ဧၿပီ ၅၊ ည ၆နာရီခြဲ တြင္ အသံလႊင့္႐ုံမွ တုိင္းျပည္သုိ႕ 

အသံလႊင့္မိန္႕ခြန္းေျပာႀကား၊ "လမ္းႏွစ္ခြ" ေခါင္းစီးျဖင့္၊  

ဧၿပီ ၁၇၊ အသံလြင့္႐ုံမွ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမိန္႕ခြန္းအျဖစ္ 

"လုပ္ငန္းစဥ္ေျခာက္ရပ္" ကုိ အသံလႊင့္၊  

ေမ ၁၉၊ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံကုိ ဂ်ဴဗလီခန္းမ၌က်င္းပရာ 

သဘာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ဖဆပလအမတ္မ်ားအတြက္ ဖဆပလပဏာမ 

ျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံမိန္႕ခြန္း၊  

ေမ ၃၀၊ ေန႕လယ္ ၂နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက "မေက်နပ္ရင္ ထြက္ ေပးမယ္"၊  

ဇြန္ ၇၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆုိရန္တုိဗီလာ (Sorrento Villa) အေဆာက္ အဦး၌ 

ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္အစည္းအေ၀း 

"ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရး" မိန္႕ခြန္း၊  

ဇြန္ ၁၀၊ နံနက္ ၈ နာရီ တြင္ ဖဆပလမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ 

လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးကို ဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က 

"အၿမဲတမ္းအဆင့္သင့္ရိွရမယ္"ဟု၊  
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ဇြန္ ၁၈၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၌ လံုး၀လြတ္လပ္ေ၇းအဆုိကုိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကတင္သြင္းစဥ္၊ "ဘယ္သူ႕လက္ေအာ္ကမွမေနခ်င္ဘူး" 

ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႕ႀကားခဲ့၊  

ဇူလုိင္ ၁၃၊ ဖဆပလမွႀကီးမွဴးက်င္း ပေသာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးရွင္းတမ္း 

လူထုအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕၌ က်င္းပရာ 

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမလသာေဆာင္မွ ေန၍ "တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္" ေခါင္းစီးျဖင့္ 

မိန္႕ႀကားေျပာႀကား၊ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တ့ဲ ေနာက္ဆံုး မိန္႕ခြန္း၊ တစ္ခါက 

လူငယ္ပ်ိဳႏုေတြ အာဇာနည္ ေန႕တုိင္းျမန္မာ့အသံ အသံလႊင့္မိန္႕ခြင္းအျဖစ္ 

ႀကက္သီးတျဖန္းျဖန္းထ နာႀကားခဲ့ရဖူးတ့ဲမိန္႕ ခြန္း) 

ျမန္မာျပည္သူလူထုကုိ တစားတည္းျပဳဖုိ႔ ႀကဳိးစားခဲ့တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ 

ဒီလြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈ ႏွလုံးရည္ တိုက္ပြဲစဥ္မွာ သူ႔ရဲ႕ထက္ျမက္ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ 

အေတြးအျမင္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး မွန္ကႏ္႐ိုးသားတ့ဲ စကားေတြကုိ လက္နက္ျပဳကာ 

တစ္ပြဲၿပီးတစ္ပြဲ၊ ပရိသတ္ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိးရဲ႕အလယ္မွာ လူထု ရဲ႕အသည္းစြဲ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘဝ ကုိ လွမ္းတက္ခဲ့တယ္။ အသက္ငယ္ရြယ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရး 

သုခမိန္ပမာ သူျမင္သမွ် သူေတြးသမွ် သူ႔ျပည္သူလူထုသိေအာင္ ရင္ထဲ 

ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္ေအာင္ သိ ေအာင္ မိန္႔ခြန္းစကားေတြ ေဟာေျပာခ်က္ ေတြန႔ဲ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မနားမေန ႀကဳိးပမ္းခဲ့ရတယ္။ 

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ဘုရင္ခံန႔ဲအတူ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္လာတ့ဲ 

စစ္ေျပးဆင္းမလားအစိုးရ ဟာ သူ႔ရဲ႕ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီမွာ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြပါဝင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တို႔က ဝင္မပါခ့ဲဘူး။ 
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ဘုရင္ခံကတျခား ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးေတြန႔ဲ စကၠဴျဖဴအစိုးရကုိ ဖြဲ႕ ခဲ့တယ္။ 

ဖဆပလ ရဲ႕ အထက္ျမန္မာျပည္ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္က ျပန္အလာ 

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အ လယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပ တ့ဲ ျပည္သူ႔အစည္းအေဝးပြဲႀကီးတြင္ 

ဖဆပလဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “သတိၱရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

လုပ္ၾကရေအာင္”လုိ႔ စိန္႔ေခၚခဲ့တယ္။ 

ထုိဘုရင္ခံ၏အလုိေတာ္ရိ ဗမာဝန္ႀကီးသစ္မ်ားသည္ က်ဳပ္တုိ႔ 

တစ္ျပည္လံုးက အဖြဲ႕စံုပါတီစံုပါတ့ဲ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ဆုိတာ 

သိပါလ်က္ႏွင့္ ပါတီတစ္ဖြဲ႕တည္းသာရွိေသာ တိုင္းျပည္ သည္ ဖက္ဆစ္ တိုငး္ျပည္ 

ျဖစ္သည္ဟု ေျပာင္လိမ္ေသာစကား၊ ေယာင္ဝါးေသာႏုိင္ငံေရးသေဘာကုိ ေျပာဆုိ 

လိုက္ရာ သူတုိ႔ကေတာ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ 

လိုက္တယ္လို႔ ျပႏုိင္ပါသလဲ။ ရာထူး လုိခ်င္ လုိ႔ ရာထူးပါတယ္ဆုိရင္ တိုင္းျပည္ကုိ 

မလိမ္မေကာက္ပဲ ေျပာရာေရာက္လုိ႔ တိုင္းသူျပည္သားေတြကုိ ႐ိုေသေလးစားတ့ဲ 

သေဘာျဖစ္ႏုိင္ေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီကုိ ကာယံကံေျမာက္ မလိုက္နာ ႏုိင္ေပမယ့္ 

ဒီမိုကေရစီစိတ္ရွိေသးတယ္လုိ႔ ေခၚႏုိင္ေသးရဲ႕။ အခုေတာ့ ဒီမိုကေရ 

စီစနစ္န႔ဲလည္း ဘယ္လုိ လုပ္လုိ႔မွ သူတို႔လုပ္တာ ညီၫြတ္တယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္၊ 

တိုင္းျပည္ကုိလည္း ထပ္လွည့္စားျပန္ဆုိေတာ့ ဒီလုိလူမ်ဳိးေတြမွ 

ဖက္ဆစ္မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္ ဘယ္သူ႔ကိုဖက္ဆစ္ေခၚရ မွာလဲ။ 

ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကလည္း အၿခိမ္းအေျခာက္ အေႏွာင့္အယွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ 

ကင္းလြတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ အလုိ ရွိသည္ျဖစ္ရာ အဂၤလိပ္အစိုးရ 

သက္ဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ပါ ရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ 
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ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေပါင္းစံုအသင္းႀကီးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႀကီးကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ကၽြ ႏ္ုပ္ တို႔ 

ဗမာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ၾကည့္ၾကပ္ စီမံေစက အားလုံးအဖို႔ 

ေက်နပ္စရာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ တို႔သည္ ကမာၻ၏ အစစအ္ေဆးကုိ 

ခံရန္ အသင့္ရွိသည့္အျပင္ ထိုကမာၻ႔အစစ္အေဆးအရ လြတ္လပ္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲကို အျမန္က်င္းပေလာ့ဟု ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား အေရးဆုိ 

လိုက္ေၾကာင္း။ 

(ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံျပည္သူ႔အစည္းအေဝးႀကီး ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

ဥကၠ႒မိန္႔ခြန္း (၁၈-၄-၄၅) 

အဲဒီေနာက္ပိုင္း လည္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံကုန္းေျမမွာ 

ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္ ထပ္ခါ ေရာက္လာၿပီး “ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး 

ျပႆနာမ်ား”ကုိ လူထုနားဝင္ေအာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျပည္ပ ေရးရာ 

အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းေရးရာပုထုဇဥ္တုိ႔ရဲ႕သိပၸံပညာရပ္ျဖစ္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအ 

ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ် အစိုးရရဲ႕ေခ်းခါးအူမေတြန႔ဲလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

ျပည္သူလူထုအေနန႔ဲ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ ေအာက္မွာ ဘယ္လို 

ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ လုိက္ပါသ့္ေၾကာင္းစသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က က်ယ္ျပန္႔ပြင့္လင္းစြာ 

ရွင္းျပ ခဲ့ပါတယ္။  

ကိုယ့္အင္အားကုိ ကုိယ္သိ၍ ၎အင္အားျဖင္ ့ သမုိင္း၏ဘီး တုိ႔ကုိ 

စနစ္တက် လည္ပတ္ေလေအာင္ ခုိင္ၿမဲစြာ ဆက္စပ္ေပးၿပီးေသာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ျပည္သူတုိ႔၏ ညီၫြတ္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ ဉာဏ္ပညာတို႔ကုိ မည္သည့္ မုိးေျမက ခုခံ 

တားဆီး ႏိုင္စြမ္းရွိပါမည္နည္း။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မွာ စနစ္က်ေသာ တုိးတက္မႈအတြက္ 
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ေဆာင္ရြက္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ္ တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ေစာ 

လ်င္စြာ ရယူမည္ျဖစ္သည္တ့ဲ။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္လွေပမယ့္ ဒီေန႔ 

အာဆီယံလုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး သေဘာသြားကုိ လူထု နားေပါက္ေအာင္ ေျပာၾကား 

သြားခဲ့ ဖူး ေသးတယ္။ 

ျပင္သစ္ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားျပည္နယ္မ်ား၊ ယုိးဒယားျပည္ 

မာလာယုျပည္နယ္မ်ား၊ အင္ဒုိနီးရွားျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္တို႔ကုိ 

မၾကာျမင့္မီ ပူးေပါင္း၍ “အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားျပည္ေထာင္စု”ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ 

ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္လုိေကာင္းလိုလာေပလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေျပာ 

ဆုိရာ၌ ေလထဲတုိက္အိမ္ေဆာင္ျခင္း သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ေျပာသည္မဟုတ္။ 

ထုိတိုင္းျပည္မ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး 

အဖက္ဖက္တြင္ ရာဇဝင္သေဘာအရ အလြန္ နီးကပ္ ဆင္တူေသာ 

တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကရာ ၎တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုျဖစ္လာ 

ႏုိင္ေပသည္။ 

… သုိ႔အတြက္ မိမိ၏အမ်ဳိးသားကိစၥကုိသာမက လူတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး၊ 

တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ နည္း လမ္းတက် ပူးေပါင္းဆက္ဆံၾကျခင္းကုိလည္း 

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သတိမူရေပလိမ့္မည္။ ထုိသို႔ ပူးေပါင္းဆက္ ဆံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အသီးသီးတို႔၏ အက်ဳိးယုတ္ဖုိ႔ေဝးစြ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အက်ဳိး ထူးမ်ား၊ 

ခံစားရန္ပင္ရွိသည္ဟု ဆုိလုိေပသည္။ ဤက့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလွ်င္ 

အလြန္ျမင့္ျမတ္ ေသာ ဝံသာႏု ရကၡိတ မိမိ၏အမ်ဳိးကုိ မိမိေစာင့္သည့္တရားႏွင့္ 
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ကမာၻသူကမာၻသားတုိ႔ႏွင့္ အက်ဳိးရွိ ေအာင္ နည္းလမ္း တက် 

ဆက္သြယ္ေပါင္းသင္းရာလည္း ေရာက္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကမာၻ 

တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ႀကီးပြားမႈရွိႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ 

(အလယ္ပစၥယံမိန္႔ခြန္း၊ ၁၇-၁-၄၆ စတင္ေသာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာညီလာခံ 

ဥကၠ႒မိန္႔ခြန္း (၂၀-၁-၄၆) 

ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႏိုးၾကားစုစည္းတဲ့ 

အင္အားကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ ေနရၿပီျဖစ္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ကုိယ့္အားကုိ 

ကိုယ္ယံုကုိးစြာန႔ဲ အုပ္စိုးသူ ၿဗိတိသွ်တို႔ကုိ ဒီလုိလည္း အသိေပးသံျပဳခဲ့တယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေရြးေကာက္ပြဲေတာ့ က်င္းပေပးၿပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

ဖြဲ႕မေပးလွ်င္ ဘယ္လုိလဲ။ ကၽြ န္ေတာ့္အျမင္မွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွ 

မိုးေပၚမွက်လာမည္ မဟုတ္။ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္တုိ႔အရ ေပၚထြက္ရမည္သာျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ ေအာင္လုပ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ လုိလားခ်က္မ်ားကုိေပးရန္၊ မေပးက မေပးသည့္ အေလ်ာက္ 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဂီတသံကုိ နာခံရန္ အက်ပ္ကုိင္ရမည္။ ၂၃-၁-၄၆ မွာေတာ့ 

ဖဆပလ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံသဘင္ ရဲ႕ တက္ေရာက္လာတ့ဲ 

လူထုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး အဆုိ ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က 

တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ 

ေရွးအခါက ကၽြ န္ေတာ္တို႔လုိခ်င္တာက အာဏာပုိင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္မ်ဳိး၊ တစ္တိုင္းတစ္ ျပည္လုံးက တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္။ 

အကုန္လုံးေယာက္်ားတုိင္း မိန္းမတုိင္း အရြယ္ေရာက္ သူတိုင္း မွန္သမွ် 
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မဲေပးႏုိင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြက လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံသစ္ႀကီးထူေထာင္ဖို႔ အာဏာ 

ေပးလိုက္တဲ့ အာဏာပုိင္တိုင္းျပဳႏုိင္ငံျပဳလႊတ္ေတာ္ရေအာင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔က 

ဘာလုပ္ရမလဲဆုိရင္ ညီၫြတ္ ရမယ္။ မညီၫြတ္ရင္ မရဘူးလားဆုိေတာ့ 

အင္မတန္ၾကာမယ္။ ခရီးရွည္မယ္။ ဒီေတာ့ကာ ညီၫြတ္ေရး ဟာ 

အဂၤလိပ္လုိေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ (historical necessity) အခ်ိန္အခါအလုိက္ ဒီ 

တိုင္းျပည္ ဒီလူမ်ဳိးရဲ႕အက်ဳိးကုိ အႀကီးဆုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ 

လက္နက္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ညီၫြတ္ေရး မ်ဳိး ရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ 

… ယခုအခါ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕သမား လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၌ 

တူညီေသာအက်ဳိး၊ တူညီ ေသာ အလုပ္ႏွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ 

အထက္ပါလူတန္းစားအစည္းအ႐ံုးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးအင္အားစုေပါင္းစံုရာျဖစ္ ေသာ ဖဆပလ 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ တကယ့္အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကုိ ခုိင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာင္ကာ 

ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ကုိအရယူရန္ ဤညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ကမာၻ႔အေျခအေနကုိလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္တ့ဲသူျဖစ္တယ္။ 

ဝါးလုံးေခါင္းထဲ လသာ ေနခဲ့သူ မဟုတ္ေတာ့ ကမာၻ႔အေျခအေနန႔ဲ ယွဥ္ၿပီး 

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကုိရေအာင္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲဆုိတာ 

ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးမွာ ၁၉၄၅ ခု ဩဂုတ္လ 

ထဲက တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစႀုကီး မွာ 

စုစုစည္းစည္းရွိေၾကာင္း ျပသၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။  
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အခု ကမာၻႀကီးအေျခအေနဟာ သိပ္ ေကာင္းေနတယ္။ ကမာၻႀကီးဟာ 

အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဆႏၵအရ တိုင္းျပည္တိုင္း တုိင္းျပည္တုိင္း ကိုယ့္ အေရးကုိ 

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အေရးကုိ အရင္စစ္ႀကီးၿပီးစကထက္ ပိုခရီးေရာက္ေရာက္ႏွင့္ 

အသိ အမွတ္ျပဳေနရတယ္။ အခု ကမာၻစစ္ႀကီးအတြင္းမွေရာ၊ အၿပီးမွာေရာ 

ကမာၻႀကီးဟာ အင္မတန္ ေျပာင္းလြဲေနတယ္။ ဗမာျပည္မွာလည္း 

ေျပာင္းလြဲေနတယ္။  ေရွးနည္းေရွးစနစ္ အယူမ်ဳိးေတြႏွင့္ လုပ္လို႔ရမယ္လုိ႔ 

ထင္တ့ဲသူေတြဟာ ကမာၻႀကီးမွာလည္း ပေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ ဗမာျပည္မွာလည္း ပ 

ေပ်ာက္မွာပဲ။ ကမာၻတံတိုင္းႀကီးမွာရွိတ့ဲ ဒီသင္ခန္းစာေတြကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အေလး 

ဂ႐ုျပဳၿပီး တညီတၫြတ္တည္း ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးကုိ အျမန္ရေအာင္ 

ႀကဳိးစားၾကပါ။ အဲဒီလို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ 

ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကပါဆုိတာကုိ ေနာက္ 

ဆုံးထပ္ေလာင္း၍ တိုက္တြန္းပါတယ္။ 

လုိအပ္လာတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ ေျခမေကာင္းေျခမ၊ ဂ်ပန္႔လက္ေအာက္ 

မွာကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တိုင္ ဖဆပလ ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ 

ေဆြးေႏြးၿပီး စတင္သေႏၶတည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ (၁၉၄၄၊ ဩဂုတ္) ျဖစ္ေပမယ့္လည္း 

ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲကေန ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ထုတ္ပစ္ခဲ့ရ တယ္။ 

အတုိခ်ဳပ္ရမယ္ဆုိရင္ က်ဳပ္ဘယ္လုိလူလဲ၊ မိန္းမေရးရာ ႐ႈပ္ေထြးသလား၊ 

တျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြကုိ ေခ်ာက္တြန္းခဲ့သလား အစရွိတ့ဲ ဒီလုိကိစၥေတြကုိ 

လူထုရဲ႕ေရွ႕မွာ ဘယ္အခ်ိန္အခါမဆုိ တကယ္ အစစ္ေဆး ခံရန္အသင့္ရွိသည္။ 
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ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊ တျခား ဖဆပလျပင္ ဘက္က ေခါင္းေဆာင္ 

ေတြေရာ အစစ္ခံဝံ့ရဲသလားလို႔ က်ဳပ္ေနာက္ဆုံးစကားဆိုလိုက္တယ္။ 

(ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုတ္ပစ္ ရေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းတင္ျပေသာ မိန္႔ခြန္း ေရႊတိဂံုအေနာက္မုခ္ (၂၀-၁၀-၄၆) 

ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္အၿပီး လန္ဒန္ကေနျပန္လာတ့ဲ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရင္း 

တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ျမန္မာ ျပည္သူ လူထုကုိ 

ရဲရဲရင့္ရင့္ ကတိေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လန္ဒန္ျပန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ကုိ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႕ဝင္ လူႀကီးမ်ားန႔ဲ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖေတြက ၂၈-၂-၄၇ မွာ 

ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံ ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပရာ ဧည့္ခံပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 

“ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားကုိလည္း မယုံဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္ အဖို႔ ကၽြ န္ေတာ္ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ကၽြ န္ေတာ္ယုံတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုလည္း ယုံၾကည္တယ္။ ဗမာ့ 

လြတ္လပ္ေရးလည္း ယုံၾကည္တယ္။ ဘယ္ကိစၥမဆုိ လုပ္ရင္မွားတယ္ 

မွန္တယ္ဆုိတာ ရာဇဝင္က ဆုံးျဖတ္လိမ့္မယ္”လုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့တယ္။ ၁၇-၄-၄၇ 

ရက္ေန႔ ျမန္မာ့ႏွစ္ဆန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ 

သူ႔ျပည္သူလူထုထဲက အတိုက္အခံသမားေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ အမႈထမ္း ေတြကုိ 

ဒီလုိေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

အတိုက္အခံသမားေတြကုိအတိုက္အခံသမားေတြကုိအတိုက္အခံသမားေတြကုိအတိုက္အခံသမားေတြကုိ    ေျပာခ်င္တယ္ေျပာခ်င္တယ္ေျပာခ်င္တယ္ေျပာခ်င္တယ္ 

အသေရပ်က္မႈျဖစ္ေစတ့ဲ စကားမ်ဳိးကလြဲလွ်င္ တရားဥပေဒအတြင္း 

ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ဆဲ ခ်င္တာ ဆဲႏုိင္တယ္။ ေဝဖန္ခ်င္တာ 
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ေဝဖန္ႏုိင္တယ္။ အသေရပ်က္မယ့္ စကားမ်ဳိးကုိ မခံႏုိင္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔ရထားတ့ဲ 

အာဏာေတြကုိ ခင္ဗ်ားတို႔လက္ထဲေရာက္ေအာင္ ဘာပရိယာယ္ႏွင့္ သံုးသုံး သုံး 

ႏုိင္တယ္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုကုိ ထိခုိက္မယ့္ ပရိယာသုံးလွ်င္ ခ်ရလိမ့္မယ္။ 

အတိုက္အခံသမား မ်ားကုိ ေျပာခ်င္တယ္။ ညစ္ပတ္တဲ့ အႀကံက လြဲလွ်င္ 

တရားသျဖင့္ ဘယ္လုိနည္းန႔ဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာ ကုိလုဖုိ႔ေတြး၍ လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဆူပူ 

ႏုိင္တယ္။ မတရားသျဖင့္ ဆူပူလုပ္ကုိင္ခုိင္းလွ်င္ သည္းခံမယ္ မဟုတ္ဘူး။ 

သတင္းစာ ေတြကိုလည္း ေျပာလိုက္မယ္။ 

သတင္းစာေတြကိုလည္း ေျပာလုိက္မယ္။ ဒီအစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ 

အျခားအစိုးရလက္ထက္ ေသ ေသခ်ာခ်ာ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ 

ဘယ္လိုအစိုးရလဲဆုိတာ သိေစခ်င္တယ္။ က်ဳပ္ တုိ႔ကို ေထာက္ခံခ်င္ ေထာက္ခံ၊ 

အားေပးခ်င္လည္း အားေပး၊ အတိုက္အခံ ေဝဖန္ခ်င္တ့ဲ သတင္း စာကလည္း 

ေဝဖန္၊ သေဘာအတိုင္းပဲ။ ဆိတ္လေစ့ သတင္းစာလည္း လုပ္ခ်င္လုပ္ၾက။ 

သုိ႔ေသာ္ အစိုးရအၾကည္ညဳိ ပ်က္ေစခ်င္ တဲ့စကားမ်ဳိး 

တိုင္းျပည္ဆူပူလႈပ္ရွားေစမယ့္ စကားမ်ဳိး၊ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား 

ေရးသားတ့ဲ ဟာမ်ဳိးေတြကုိ သည္းခံမယ္မဟုတ္ဘူး။ 

အမႈထမ္းေတြကုိလည္း ေျပာခ်င္တယ္။ 

အစိုးရအမႈထမ္းေတြကုိလည္း ေျပာျပလိုတယ္။ အစိုးရအမႈထမ္းေတြဟာ 

တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအက်ဳိးကုိၾကည့္၍ က်ဳပ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ၫႊန္ၾကားတ့ဲ 

အတုိင္း တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာပါ။ အစိုးရအမႈထမ္းေတြက အခု 

ဖဆပလအစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ဟုိတုန္းက အစိုးရအဖြဲ႕လုိမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ဆုိတာ 
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သတိျပဳဖုိ႔လိုတယ္။ ဖဆပလအစိုးရအဖြဲ႕ဟာ လူထုအက်ဳိးကုိၾကည့္၍ ဆုံးျဖတ္တဲ့ 

လုပ္ငန္း စဥ္ကုိ တစ္သေဝမတိမ္း တာဝန္ေက်ပြန္စြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ 

ဘယ္သူ႔မွေၾကာက္စရာမလုိဘူး။ ဖဆပလ အဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕က 

လူေတြလည္း ေၾကာက္စရာမလုိဘူး။  

ဖဆပလအစိုးရ ဖြဲ႕ထားေပမယ့္ ကိုယ့္တာဝန္ကုိယ္ ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္။ 

ဖဆပလအစိုးရဆုိၿပီး ျပည္သူ႔ရဲ႕ေဘာ္ကုိ လည္း အရမ္းေၾကာက္စရာမလုိဘူး။ 

ဖဆပလအဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ေတြ ကလည္း ငါတို႔အဖြဲ႕ အစိုးရဆုိၿပီး 

အစိုးရအာဏာယူၿပီးသုံးဖုိ႔ အစိုးရကိုယ္စားလုပ္ဖုိ႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ အခြင့္အေရး 

လည္း မရိွဘူးဆုိတာ သတိျပဳပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဖဆပလအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေတြဟာ ဒ့ီျပင္ လူေတြ ထက္ေတာ့ အခြင့္အေရးပိုရမွာပဲ။ 

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေတြလည္း လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔မရဘူး ဆုိတာ သိဖုိ႔ 

အေရးႀကီးတယ္။ 

၁၃-၆-၄၇ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမႀကီးမွာ က်င္းပတ့ဲ ျပည္သူ႔ အစည္းအေဝးႀကီး 

မွာေတာ့ လက္ရွိတည္ေနတ့ဲ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ပံုသ႑ာန္နဲ႔ 

လြတ္လပ္ေရးကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္းရေစရန္ အာမခံေၾကာင္း စတာေတြကို 

ေျပာတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းဟာ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္းပါပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ 

မသိမီလိုက္ရေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕အ့ံမခန္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြကုိ ပံုျပင္သဖြယ္ 

ၾကားနာခဲ့ရာက အာဇာနည္ေန႔ေတြမွာ ၾကားခဲ့ ရဖူးတ့ဲ အဲဒီ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္းမွာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ဝိဥာဥ္ကုိ ဖမ္းမိႏုိင္ခဲ့တယ္။  
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လြတ္လပ္ေရးဆုိတိုင္း ပေဒသာပင္ေျမက မေပါက္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ရွင္းခဲ့တယ္။ ဗမာတုိင္း ဗမာတုိင္း အရြယ္ ေရာက္တဲ့ လူမွန္သမွ် 

က်န္းမာတ့ဲ လူမွန္သမွ် စစ္မႈမထမ္းမေနရဆုိၿပီးေတာ့ အတင္း ဥပေဒ နဲ႔ စစ္ထဲ ကုိ 

ထည့္ရလိမ့္မယ္။ အဲတာမ်ဳိးေတြ လုပ္တန္လုပ္ရလိမ့္မယ္။ စစ္ျဖစ္တ့ဲအခါမွာ 

ဝင္တိုက္ ရမယ္ဆို တာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တိုက္ခ်င္တိုက္ခ်င္ မတိုက္ခ်င္မတုိက္ခ်င္ 

ဝင္တိုက္ရမွာပဲ။ အဲဒါကလည္း တာဝန္ပဲ။  

ဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခါမွာျဖစ္ရမယ့္ တာဝန္မ်ဳိးပဲလုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 

ေျပာခဲ့တယ္။  စကားခပ္႐ုိင္း႐ိုင္း ဆုိရင္ အေတာ့္ကုိၿပဲေအာင္ ႀကဳိးစားႏုိင္မွ 

လုပ္ႏုိင္မွ အဲဒါအေတာ့္ကို ကုန္းလုပ္ႏုိင္မ ွ ႐ုန္းလုပ္ႏုိင္ မွ အႏွစ္ ၂၀ 

ေလာက္ရွိတ့ဲအခါမွာ ေတာ္ကာက်မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သတိေပးခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ 

ေသာက္က်င့္ေတြကုိ ေဖ်ာက္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေျပာခဲ့၊ ဗမာေတြ 

ထက္တယ္၊ ထက္တယ္န႔ဲ တလြဲ ဆံပင္ေကာင္း ၾကတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က ေဝဖန္ခဲ့။  

ေလွၿပဳိင္ပြဲမွာ မႏုိင္ေသးဘူး။ ေက်ာ႐ံုန႔ဲ တက္ ေထာင္ၿပီ။ ေဘာလုံးပြဲမွာ 

လူခ်၊ လမ္းေပၚမွာ ေဆး႐ိုးလွမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိတ္ပ်က္ခဲ့မွာ။ တျခားလြတ္ လပ္တဲ့ 

ႏုိင္ငံေတြက ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းလွမ္းရင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔က ေျခလွမ္း ၄၊ ၅၊ ၁၀ 

လွမ္းလွမ္း လိုက္မွ အဲဒီလုိလိုက္ႏုိင္တ့ဲ အခါက်မွ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ အႏွစ္ ၂၀ 

တန္သည္အားျဖင့္ အဲဒီလုိတန္းတူ ညီတူျဖစ္သြားမယ္။ တန္းတူညီတူမျဖစ္သမွ် 

ဟုိလူျမင္တ့ဲအခါ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ၊ ဒီလူျမင္တ့ဲအခါ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရန႔ဲ ဖာသယ္လုိ 

ႏိုင္ငံမ်ဳိးျဖစ္ေနမွာပဲဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အတိအလင္း နားလည္ထား ေစခ်င္တယ္။  
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဲဒီေနာက္ဆုံးစကားေတြကုိေျပာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ 

ေက်ာ္ခဲ့ၿပီဆုိတာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သတိထား ဖို႔ လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ 

ခရီးကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔စုန္ဆင္းခဲ့သလား ဆန္တက္ခဲ့သလား။ 

စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စာန႔ဲမေရး၊ စကားန႔ဲေရးသြားတာေတြ 

က်န္ေကာင္းက်န္ရာ က်န္ပါေသးတယ္။ ဘာမားခ်ဲလင္းရွိတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား (၁၇-၃-၄၅ မွ ၁၃-၇-၄၇) ရွိ တယ္။ “စစ္စစ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုပ်ဳိေသာအရြယ္၌ ႏိုင္ငံေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ္လည္း သူ၏အ 

ေတြးအေခၚ တို႔မွာ ဝါရင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္တို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ဳိးျဖစ္ရကား 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား တကယ္ခ်စ္ပါသည္၊ ခင္ပါသည္၊ သတိရပါသည္ဟုဆုိလွ်င္ 

ပညာရွင္ဆန္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အေတြး အေခၚမ်ား ရင့္သန္ လာခဲ့သည့္နည္းတူ 

လူထု၏စဥ္းစားဉာဏ္လည္း ရင့္သန္လာၾကေစရန္ လူထု တစ္ရပ္လုံး ႀကဳိးစား သင့္ 

လွေပသည္”လို႔ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရး သုခမိန္မွာ ဆရာေမာင္ထင္က ေရးခဲ့ပါ တယ္။  

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕စကားေတြမွာ သူ႔ရဲ႕မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဇာတိ၊ အမွန္တရားကုိ 

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ ဇာတိ၊ စြဲၿမဲ ဇြဲ သန္မႈ ဇာတိ၊ အျမင္က်ယ္မႈ ဇာတိ… စသည္ စသည္ 

ေကာင္းျမတ္တ့ဲစကားထဲက ဇာတိေတြကို ကၽြ န္ေတာ္တု႔ိ သတၱိအျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕အလယ္ပစၥယံမိန္႔ခြန္းက စကားတစ္ ခြန္းကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အကုိးအကား ျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 

“သတိၱဗ်တိၱရွိသူမ်ားကုိသာ အားမကုိးမူ၍ လူတုိင္း လူတုိင္းပင္ 

မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ သတိၱဗ်တိၱရွိသူမ်ား ကုိသာ အားမကုိး မူ၍ လူတုိင္း လူတုိင္းပင္ 

မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ သတၱိဗ်တိၱရွိေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ စြန္႔စား 
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ရေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး လြတ္လပ္ေရးအစစ္ကုိ ခံစားခြင့္ရ 

ၾကလိမ့္မည္။ ဗ်တိၱ ရွိေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေအာင္စြန္႔စားရေပလိမ့္မည္။ 

သုိ႔မွသာလွ်င္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး လြတ္လပ္ေရး အစစ္ ကုိ ခံစားခြင့္ရၾကလိမ့္မည္။” 

လြန္းရာ 
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ဟုိခ်ီမင္း၊ဟုိခ်ီမင္း၊ဟုိခ်ီမင္း၊ဟုိခ်ီမင္း၊    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္    အမ်ဳိးသားေရးဝါဒအမ်ဳိးသားေရးဝါဒအမ်ဳိးသားေရးဝါဒအမ်ဳိးသားေရးဝါဒ    

"ဟိုခ်ီမင္း" ဟုဆုိလိုက္လွ်င္ သူ႔ကုိကြန္ျမဴနစ္ပါတီစစ္စစ္၊ အေမရိကန္ 

နယ္ခ ဲ်႕တို႔ကုိ ခါးခါးသီးသီး တိုက္ခုိက္ တြန္းလွန္ခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ ေျပးျမင္မိပါေပလိမ့္မည္။ ကၽြ န္ေတာ္လည္း 

ဤသုိ႔ပင္ မွတ္ယူထားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆရာေမာင္ထြန္းသူ ဘာသာျပန္ေသာ "ဆုိင္ဂံု" 

ဝတၳဳကုိ ဖတ္ရေသာ အခါတြင္မူ ကၽြ န္ေတာ္ ယခင္ဖတ္ဖူးခဲ့ရေသာ 

သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ဟုိခ်ီမင္း၏ ဘဝအစိတ္အပိုင္း 

တခ်ဳိ႕ကို ထပ္မံျမင္ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ 

စာအုပ္အမ်ားစုက ေရးသလုိပင္ ဤစာအုပ္ထဲတြင္လည္း ဟုိခ်ီမင္းသည္ 

နာမည္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ဘဝမ်ဳိးစံု တြင္ က်င္လည္ရင္း ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္၊ ႐ုရွား၊ 

တ႐ုတ္စေသာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္ပ အကူအညီ 
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အဆက္အသြယ္မ်ား ရွာေဖြခဲ့သည့္ ပံုရိပ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ သူ ေလ့လာ 

ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး ဒႆန မ်ား၊ ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားလည္း စံုလင္လွပါဘိ။ 

အေနာက္တုိင္း ဒႆနမ်ား၊ အေနာက္တုိင္း သမုိင္းပညာမ်ားမွအစ၊ 

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမ်ားအဆုံး အားလုံးကုိ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ ခဲ့ သည္ကို 

ေတြ႕ရပါသည္။ 

ကမာၻအရပ္ရပ္သုိ႔ လွည့္လည္ၿပီးေနာက္ ဟုိခ်ီမင္းသည္ 

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ ျပနလည္ခိုးဝင္လာကာ နယ္ခ ဲ်႕ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရး ႀကဳိးပမ္း ေနၾကေသာ 

မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ဗီယက္နမ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟု 

အဓိပၸါယ္ ရေသာ "ဗီယက္မင္း" အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 

ထုိဗီယက္နမ္အဖြဲ႕သည္ ကနဦးအစပိုင္းတြင္ ေနာင္အခါ 

ခါးသီးေသာရန္သူမ်ားျဖစ္လာၾကမည့္ အေမရိကန္ တို႔ႏွင့္ မိတ္ေဆြပမာ ဆက္ဆံခဲ့၊ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓကကုိ ဤဝတၳဳ တြင္ တင္ျပ ထားပါသည္။ 

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကရာ၌ 

ဗီယက္မင္း ေျပာက္က်ား မ်ားသည္ အေမရိကန္တို႔ဘက္မွပင္ 

ကူညီတိုက္ခုိက္ေပးခဲ့ၾကသည္ဆုိ၏။ 

ေနာက္ပိုင္း ဗီယက္မင္းတုိ႔က ေျမာက္ဗီယက္နမ္ကုိ ျပင္သစ္ကုိလုိနီဘဝမွ 

လြတ္ေျမာက္ရန္ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေသာ အခါ စစ္လက္နက္အကူအညီရရန္ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား ခ်ဥ္းကပ္ဖူးသည္ဟူေသာ ကၽြ န္ေတာ္ မဖတ္ဖူးခဲ့သည့္ 

ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ရပ္ကိုလည္း သိလာရပါသည္။ 
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ဟုိခ်ီမင္းအေနႏွင့္ ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔ ဝင္ခဲ့ဖူးျခင္း၊ 

ဗီယက္မင္းအဖြဲ႕တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္း တို႔ကုိ ေထာက္႐ႈ၍ 

အေမရိကန္တုိ႔သည္ ဟိုခ်ီမင္းတို႔အား ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု ျမင္ေန သည္က 

တေၾကာင္း မိမိတို႔၏မဟာမိတ္ျပင္သစ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားမည္ကုိ စုိးရမ္၍ 

တေၾကာင္း ဟုိခ်ီမင္း ေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ အကူအညီကုိေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့၏။ 

ထုိသမုိင္းအခ်ဳိးအေကြ႕ ကပင္ ဗီယက္မင္းအဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ တုိ႔ႏွင့္ 

ပိုမုိနီးစပ္ရင္းႏွီးသြားေစသည့္အျပင္ ေနာင္အခါ တြင္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ ေသဆုံးခဲ့၊ 

အေမရိကန္တုိ႔ အရွက္တကြဲ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးေစခဲ့သည့္ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲႀကီးကိုပါ 

ေပၚေပါက္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္း ျပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူက ဇာတ္ေကာင္ 

တစ္ေယာက္ေနရာမွဝင္၍ သုံးသပ္ ထားပါသည္။ 

အေမရိကန္အကူအညီကုိ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္က အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ 

ဂ်ဳိးဇက္ရွားမင္းအား ဟုိခ်ီမင္း ေျပာခဲ့ေသာ စကားမွာ မွတ္သားဖြယ္ 

ေကာင္းေလသည္။ 

"က်ဳပ္ တစ္ခါတုန္းက ေျပာခဲ့ဖူးတယ္မဟုတ္လား ဗုိလ္ႀကီးရွားမင္း။ 

က်ဳပ္ရဲ႕ပါတီဟာ က်ဳပ္ႏုိင္ငံပါ... လို႔၊ ဒီစကား ဟာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ 

လိမ္ညာေျပာခဲ့တဲ့စကားမဟုတ္ဘူး၊ က်ဳပ္ ပါရီမွာသြားေနေတာ့ လီနင္ကုိ ၾကည္ညဳိ 

ေလးစားစရာ ျဖစ္လာတယ္။ ဘာျပဳလုိ႔လဲဆိုေတာ့ သူက သူ႔ႏုိင္ငံ၊ သူ႔ႏုိင္ငံ 

သားေတြကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ေယာက္ 

ျဖစ္တယ္ဆုိတာ က်ဳပ္သိလုိက္ရလုိ႔ပါ။  
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ေနာက္တစ္ခါ သူေရးခဲ့တ့ဲ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ကိုလုိနီဝါဒေရးရာ 

ျပႆနာမ်ား က်မ္းကုိ ဖတ္လိုက္ ရျပန္ေတာ့ မ်က္ရည္ၿဖဳိင္ၿဖဳိင္က်ေလာက္ေအာင္ 

ဝမ္းသာလုံးဆုိ႔ခဲ့မိပါတယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ကုိ ဘုိနာပတ္ လမ္းထဲက က်ဳပ္ ငွားေနတ့ဲ 

ထပ္ခိုးကေလးထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း ဖတ္ေန တာပါ။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္ ကုိယ္က်ဳပ္ 

မထိန္းႏုိင္ခဲ့ဘူး၊ သူေရးထားတာေတြကို သေဘာက်လြန္းလုိ႔ စာ ဖတ္ေနရာက 

ထခုန္ၿပီး ဗီယက္နမ္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း ရဲေဘာ္တို႔ ငါတုိ႔လုိေနတာ ဒါပဲ။ 

လြတ္ လပ္ေရးအတြက္ ငါတုိ႔ လမ္းစဥ္ ဟာ ဒီဟာပဲလုိ႔ ေအာ္လိုက္မိတယ္" 

"က်ဳပ္ဟာ ျပင္သစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ပထမဆုံးပါတီဝင္အျဖစ္ 

စာရင္းသြင္းခဲ့တ့ဲ ထိပ္ဆုံးကလူေတြ ထဲမွာ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္အၾကာမွာ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီကုိ 

တည္ေထာင္ ခဲ့ပါယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကုိ အခ်က္တစ္ခ်က္က 

အၿမဲလႊမ္းမိုးေန တယ္။ က်ဳပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံ လုိ အားနည္းတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟာ 

အလြန္အားႀကီးတ့ဲ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရဲ႕စိုးမိုးမႈ ကုိ တြန္းလွန္ခ်င္ရင္ ျပင္ပ အကူအညီကုိ 

မရလို႔မျဖစ္ဘူးဆိုတ့ဲ ယုံၾကည္ခ်က္ပဲ၊ ခင္ဗ်ားတု႔ိရဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး 

ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ ဟာ ၿဗိတိသွ်ေတြကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္သစ္ဆီက 

အကူအညီ ကုိ လက္ခံခဲ့ရတယ္မဟုတ္လား။  

ခင္ဗ်ားတုိ႔က ကြန္ျမဴနစ္လုိ႔ေခၚေနတ့ဲ ဝါဒဟာ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္း 

စားေတြကို သူတို႔ဘာသာ သူတုိ႔ စည္းကမ္းတက် န႔ဲ စည္း႐ံုးၿပီး ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေနတဲ့ 

လူတန္းစားကုိ ဆန္႔က်င္တတ္ေအာင္ သင္ေပးတယ္။ အဲဒါေတြဟာ 

တန္ဖိုးအင္မတန္ႀကီးတ့ဲ သင္ခန္းစာေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာ အေမရိကန္ 
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ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ ကူညီအားေပးမႈဟာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အဓိကအက်ဆုံးန႔ဲ 

အေရးအႀကီးဆုံး လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနတာကုိပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ က်ဳပတို္႔အ 

ေနနဲ႔ ဒီဝါဒကေပးတ့ဲ စိတ္ဓာတ္အင္အားကုိ အေလးအနက္ ထားၿပီး 

အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပ မဲ့ ဗိုလ္ႀကီးရွားမင္း၊ က်ဳပ္ဟာ က်ဳပ္ရဲ႕ 

အေျခခံသေဘာထားကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ပါဘူး။ က်ဳပ္ရဲ႕ပါတီဟာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမဟုတ္ပါဘူး၊ က်ဳပ္ ပါတီ ဟာ က်ဳပ္ႏုိင္ငံပါ" 

အျခား ဇာတ္ေကာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ထရန္ဗန္ကင္ကလည္း 

ဂ်ဳိးဇက္ရွားမင္းကုိ ယခုလုိ ေျပာျပခဲ့ပါ တယ္။ 

"ျပင္သစ္ေတြန႔ဲ တ႐ုတ္ေတြကသာ ဗီယက္မင္းအဖြဲ႕ကုိ ကြန္ျမဴနစ္လုိ႔ 

ဝါဒျဖန္႔ေနတာပါ။ ျပင္သစ္ ေတြ ကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ ေနာင္တစ္ေန႔မွာ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္အုပ္စိုးမယ္ဆုိတ့ဲ အိပ္မက္ မက္ ေနတုန္းပဲ 

မဟုတ္လား။ တ႐ုတ္ေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕႐ုပ္ေသးအမ်ဳိးသားပါတီတစ္ရပ္ 

ဒီႏုိင္ငံထဲမွာ တည္ေထာင္ ဖုိ႔ ႀကဳိးစားေနၾကတာမဟုတ္လား။ အဲဒိေတာ့ 

ေျပာၾကမွာေပါ့၊ ေတာ္လွန္ ေရးကုိ သူမႀကဳိက္ ပါဘူးလို႔ ဦးေလးဟုိေျပာခဲ့တ့ဲ 

အႀကိမ္ေပါင္းဟာ မနည္းေတာ့ပါဘူး၊ တစ္ခ်ိန္တုန္း ကေတာ့ သူဟာ ကြနျ္မဴနစ္ 

ဝါဒ ကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္ခဲ့တ့ဲ လူတစ္ေယာက္ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီစိတ္ကူးယဥ္ မႈဟာ 

တိုင္းျပည္ အတြက္ လက္ေတြ႕အက်ဳိးရွိႏုိင္မဲ့ဟာေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ 

သူေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ေနတာပဲ။  

ဒါကိုလည္း သူကုိယ္တိုင္ ေျပာျပဦးမွာပါ။ ကၽြ န္ေတာ္ကေတာ့ ဦးေလးဟုိ 

ရဲ႕ လက္ရွိအေတြးအေခၚန႔ဲ ယုံၾကည္မႈ သစ္ေတြကုိ လက္ခံတယ္၊ လြတ္လပ္ေရး 
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ရလာတ့ဲအခါမွာ ဘယ္လိုအစိုးရမ်ဳိး တည္ေထာင္မယ္ ဆုိတာ ျပည္သူလူထကု 

ဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။ သူတုိ႔ႏွစ္သက္တဲ့ အစိုးရမ်ဳိး တည္ေထာင္ခြင့္ဟာ ျပည္သူေတြ 

လက္ထဲ မွာပဲ ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ သက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ကုိ သမၼတႏုိင္ငံ စနစ္ လုိလားတ့ဲ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီသမားေတြပဲ လို႔ 

ေခၚခ်င္ေခၚပါ" 

ဤဆိုင္ဂံုစာအုပ္ကုိ ဖတ္ၿပီးသြားေသာအခါ ဟုိခ်ီမင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ကၽြ န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ပိုၿပီး နား လည္ သေဘာေပါက္ လာသလုိ ခံစားလာရသည္။ 

တကယ္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ စေသာ ႏုိင္ငံေရး ဝါဒ ေတြ မည္သုိ႔ပင္ 

လႊမ္းၿခံဳခဲ့ပါေစ၊ ထုိဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏တကယ့္အစစ္အမွန္ 

ခံယူခ်က္ကား ႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေကာင္းစားေရး၊ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ 

အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ ပင္ ျဖစ္ေနပါတကားဟု ကၽြ န္ေတာ္ ဆင္ျခင္ေနမိပါသည္။ 

((((၂၂၂၂)))) 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ "ဆိုင္ဂံု"စာအုပ္မွာ ဟုိခ်ီမင္းအေၾကာင္းကုိ 

ဖတ္႐ႈေနစဥ္မွာပင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိး သား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏႐ုပ္ပံုလႊာမ်ားကုိ ျပန္ျမင္ေယာင္ေနမိကာ ထုိေခါင္း 

ေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦး၏ ဘဝျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ ဆင္တူေနပံုကုိလည္း ယွဥ္ထုိး 

စဥ္းစားေနမိပါ၏။ 

ပထမဆုံး ျမင္ေတြ႕မိသည္မွာ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံး၏ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ 

သူ႔ကၽြ န္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ အားထုတ္ လုိသည့္ ျပင္းျပေသာ 

ဆႏၵမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ တူညီသည္မ်ားကုိျပရ လွ်င္ သူတို႔ ႏွစ္ဦး ႏွင့္ 
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ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒမ်ား ဆက္ႏြယ္ပံု၊ ႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 

ႏုိင္ငံျခား အကူအညီမ်ားကုိ ခက္ခဲစြာ ရွာေဖြခဲ့ရပံုမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး သူရဲေကာင္းဗိုလ္မင္းေရာင္၏ေျမး 

ပီသစြာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ လည္း နယ္ခ ဲ်႕ေတာ္လွန္ေရး 

စိတ္ဓာတ္အျပည့္ရွိခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ ႏုိင္ငံ ေရးလႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ 

"သခင္ေအာင္ဆန္း" ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး စာေပမ်ားကုိလည္း 

အပတ္တကုတ္ ေလ့လာခဲ့၏။  

ထိုေခတ္အခါက ျမန္မာလူငယ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိဖြင့္ေပးရန္ 

တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ "နဂါးနီ" စာအုပ္ အသင္းႀကီး သည္ လက္ဝဲစာအုပ္မ်ားကုိ 

အဓိကတင္သြင္းခဲ့ေပရာ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အျခား ထုိေခတ္ လူ 

ငယ္မ်ားနည္းတူ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္စာေပမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး 

ထုိဝါဒမ်ားအေပၚ တိမ္းၫြတ္ ခဲ့ဖူး ပါသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၅ 

ရက္ေန႔တြင္ "ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ"ကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ၌လည္း 

သူသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကုိ ယူခဲ့၏။ ဤအခ်က္ ေၾကာင့္ပင္ 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ေယာက္မ်ားလား"ဟု ေနာင္အခါတြင္ 

အျခား သူမ်ားက အထင္လြဲခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုဆုိပါသည္။ 

အမွန္စင္စစ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈသမုိင္းကုိ ျပနၾ္ကည့္လွ်င္ 

နယ္ခ ဲ်႕ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးတစ္ခုတည္းကုိသာ ဦးတည္၍ 
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့၊ ပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရပါမည္။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ထုိအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ 

တစ္ဖြဲ႕သာ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္သုိ႔ ရသမွ်နည္းႏွင့္ ေလွာ္ခတ္ခ့ဲ 

ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ "တက္" တစ္ေခ်ာင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ 

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 

တက္ႂကြလ်က္ ရွိေနၾကေသာ အမ်ဳိး သား ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 

ပူးေပါင္း၍ "ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း"ကုိ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ စက္ တင္ဘာလ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး သေဘာတူညီသည္မွာ "လြတ္ 

လပ္ေရးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ ရာတြင္ အနည္းဆုံး ႏုိင္ငံျခားသို႔ ဝါဒျဖန္႔မႈရရိွျဖစ္ေျမာက္ရန္ 

လုိအပ္ေပသည္။ တစ္ဆင့္တုိးၿပီး ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ ရရွိမည္ဆုိပါကလည္း 

ပို၍ေကာင္းမြန္မည္" ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 

ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဘေမာ္မွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ 

ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ အတြက္ 

ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ တုိ႔သည္ သူတုိ႔အား 

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု အထင္မွားေနခဲ့သျဖင့္ ပထမတြင္ သူတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ရန္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ ျငင္းပယ္ေနခဲ့သည္ဟု ေနာင္အခါတြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေရး သား ခဲ့ဖူး ပါသည္။ 

"ခင္ဗ်ားဟာ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ေယာက္လား" ဟူေသာ ဂ်ပန္တို႔၏ေမးခြန္းကုိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 
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"ႏုိင္ငံျခားမွ နည္းစနစ္ပံုစံတစ္ခုကုိ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု၌ တိုက္႐ိုက္ကူးယူ 

အသုံးခ်ျခင္းကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ မယုံၾကည္။ ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ 

နည္းစနစ္မ်ဳိးစံုကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ ကၽြ ႏု္ပ္ တို႔ 

တိုင္းျပည္အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္သုံးသပ္ယူေၾကာင္း၊ 

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔မႏွစ္သက္စရာ အခ်က္အလက္ေတြ 

ရွိေစကာမူ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ စနစ္က်ေသာ စီးပြားေရးစီမံမႈမွာ တကယ့္ 

ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ (ဂ်ပန္အပါအဝင္) အျခားႏုိင္ငံ မ်ားကပင္ 

ထုိစနစ္ကုိ အတုယူၿပီး က်င့္သုံးေနေၾကာင္း" ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္ သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ဆက္သြယ္ပံုကုိ စိတ္ဝင္စားသ ျဖင့္ ေျခရာ လုိက္ေကာက္ၾကည့္မိပါသည္။  

ဖြဲ႕စည္းကာစတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူ 

ခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း မည္သုိ႔ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ေရးသားထား ခ်က္မ်ား မေတြ႕ရပါ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တစ္သားတည္း 

မျဖစ္ခဲ့၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီအတြင္း မရိွခဲ့ေတာ့ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

လန္ဒန္ ခရီး တြင္ ၿဗိတိသွ်ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုခဲ့စဥ္တြင္ "ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ 

ၿဗိတိသွ် ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အေၾကာင္း ေလ့လာေမးျမန္းၿပီး မိမိတို႔ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပရင္း 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ သေဘာထားကြဲလြဲရပံုကုိပါ ရွင္းလင္း 

ေျပာျပခဲ့ပါသည္" ဟူေသာ တကၠသိုလ္ေနဝင္း၏ ေရးသားခ်က္မ်ားအရ 

ထုိေကာက္ခ်က္ကုိ ခ်မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဂ်ပန္တို႔၏အကူအညီကုိ ေတာင္းခံသည့္အေၾကာင္းကုိ ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဂ်ပန္တုိ႔ သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း အေပၚ နားလည္လာခဲ့၊ 

အကူအညီေပးမည္ဟု ကတိေပး၊ ထို႔ေနာက္ ရဲ ေဘာ္သုံးက်ိပ္ စစ္ ပညာသင္၊ 

ဂ်ပန္တုိ႔၏ဖက္ဆစ္သ႐ုပ္ကုိ ျမင္လာၾကရ၊ ျမန္မာျပည္ထဲ ျပန္မဝင္ လာမီပင္ 

ျပန္လည္ ေတာ္လွန္ရန္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ်ႀကံစည္ခဲ့၊ သုိ႔ေသာ္ မျဖစ္ေျမာက္၊ 

ျမန္မာျပည္လည္း လြတ္လပ္ေရးအတုသာရွိၿပီး ဖက္ဆစ္လက္ေအာက္ေရာက္ရွိခဲ့၊ 

ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္ရြက္ ရန္ ဖဆပလ၊ ဖတပလ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ေျမေပၚေျမေအာက္ စည္း႐ံုးေရး ေဆာင္ရြက္၊ ၁၉၄၅ မတ္လတြင္ 

ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့၊ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းၿပီး 

ဖက္ဆစ္မ်ားကုိ တုိက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လုိ၍ 

ဂ်ပန္တို႔အကူအညိကုိ ေတာင္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔က ပိုဆုိးေနသည္က 

ိုေတြ႕ေသာအခါ မိမိတုိ႔အမွားကုိ ခ်က္ခ်င္းျမင္ၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအ တြက္ 

မဆိုင္းမတြ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတုိ႔ တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ 

ျပန္ပူးေပါင္း ရန္လည္း ဝန္ မေလးခဲ့။ သူ၏ေခါင္းထဲတြင္ ထာဝရမိတ္ေဆြ၊ 

ထာဝရရန္သူဟူသည္မရွိ။ မိမိႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရး သာရွိ၏။ 

မိမိႏုိင္ငံေကာင္းေရး၊ သာယာဝေျပာေရးသာရွိ၏။ 

"ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း" ေဆာင္းပါးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က 

ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့ေလ သည္။ 
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"ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရီးလမ္း၏အစတြင္ မွားခ်င္မွားခဲ့ေပမည္။ 

အတိတ္ကာလ အတြင္းက ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ သည္ မွားယြင္း မႈမ်ားကုိ ျပဳမူခဲ့ခ်င္လည္း 

ျပဳမူခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ အခါကမွ မ်ဳိးခ်စ္ 

စိတ္ဓာတ္ ၏ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွ ေရွာင္ဖယ္ေသြဖည္၍ မသြားခဲ့ေၾကာင္းကုိေတာ့ 

ကၽြ ႏ္ုပ္က ရဲဝံ့စြာ ေျပာလိုက္ပါသည္။" 

((((၃၃၃၃)))) 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ထုိအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ 

သမုိင္းေၾကာင္း မ်ားကုိ ျဖန္႔ၾကက္ေတြးေတာ ေနမိရင္း ေနာက္ဆုံးတြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ 

ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးေသာ အဆိုအမိန္႔တစ္ခုကုိသာ သတိရေနမိပါေတာ့သည္။ 

"ႏုိင္ငံေရးဝါဒ ေတြ မည္မွ်ပင္ အားေကာင္းပါေစ၊ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကိုမူ 

ဘယ္ေသာအခါမွ လႊမ္းမိုး ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။" 

မုိးသစ္ေဝမုိးသစ္ေဝမုိးသစ္ေဝမုိးသစ္ေဝ 

ကုိးကားစာရင္း 

၁။    ေမာင္ထြန္းသူ - (ဘာသာျပန္) ဆိုင္ဂံု 

၂။    တကၠသိုလ္ေနဝင္း -  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လြတ္လပ္ေရး 

ႀကဳိးပမ္းမႈမွတ္တမ္း 

၃။    ေမာင္ေက်ာ္ရင္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ႏုိင္ငံေရးဂႏၳဝင္  

+++++ 
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မႏၲေလးထဲမႏၲေလးထဲမႏၲေလးထဲမႏၲေလးထဲကကကက    ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း    

 

"စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိဖတ္လွ်င္ စာအုပ္ကုိေက်ာ္လြန္၍ ျမင္ႏုိင္ရမည္။ 

သုိ႔မွသာ ပညာတည္းဟူေသာ အဆီအႏွစ္ ကုိရေပမည္။" 

ေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္း 

"တစ္ကမာၻလုံးဟာ၊ ယခုအခါ ေခတ္ေျပာင္းေနတ့ဲ အခ်ိန္အခါႀကီး 

ျဖစ္တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔လည္း ကမာၻႀကီး န႔ဲ အတူ ေနာက္မက်ေအာင္ လိုက္ၾကစို႔။ 

ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုႀကီးမွာ ကမာၻ႔ေတးသံလိုက္၍ ကႏိုင္တ့ဲ ဗမာ (ျမန္မာ) ျပည္ႀကီး 

ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပဳျပင္ၾကစို႔။" 

ေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္း 

စာေပ စာတမ္းငယ္... မွ အိုးေဝမဂၢဇင္း ၁၉၄၉ (၁၃၁၀ ခု)  

မႏၲေလးရဲ႕ေဟမႏၲဒီဇင္ဘာေဆာင္းရက္ေတြဟာ ေအးရွလို႔၊ အေအးလႈိင္း 

က်ေနေရာ့သလား မသိ၊ ေအး လိုက္တာ၊ ဒီရက္မွာ မနက္ ၅ နာရီေလာက္ထ 
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က်ံဳးနံေဘးမွာ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ ႏွင္းမႈန္ပ်ပ်ေဝ ေဝထဲမွာ ၁၂၁၈ က တည္ခဲ့ေသာ 

မႏၲေလးရဲ႕ပေဒသာရာဇ္ ၿမဳိ႕ေတာ္အုိႀကီးက ၁၃၆၈ ခုႏွစ္မွာ ၁၅၀ ျပည့္ခဲ့ 

ပါေရာလား။ ကၽြ န္ေတာ္န႔ဲ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္လာၾကတဲ့ တူေလး ေစာစစ္ႏုိင္ကုိ န႔ဲ 

တူေလး ထြန္းတက္နီ တုိ႔ ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္က ေျခလွမ္းေတြသြက္လို႔။ 

တစ္ခါက ထီးသံ၊ စည္သံ၊ နန္းသံ ေတြန႔ဲ တလူလူ လြင့္ ခဲ့တ့ဲ ၿမဳိ႕႐ိုးအုိႀကီးထဲက 

နန္းေတာ္ေတြ၊ ဗုတ္တလုပ္ကန္ေတြက ပေဒသရာဇ္ ေဒါင္းတံဆိပ္န႔ဲ အိပ္ေပ်ာ္၊ 

အိပ္ေမာက်လုိ႔။ က်ံဳးေရေသထဲက ပ်ံလြင့္လာတ့ဲ နရီသံမဲ့ေရဒီယုိသံက 

ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ လႈပ္ႏႈိး လိုက္တယ္။ ကမာၻႀကီးထဲမွာ ကမာၻႀကီးရဲ႕ရင္ခုန္သံေတြက 

က်ံဳးနံေဘးမွာ ေတာင္ လာပြင့္လုိ႔။ 

ကၽြ န္ေတာ္ တို႔ တူဝရီးသုံးေယာက္ က်ံဳးနံေဘးက လမ္းေလွ်ာက္ရင္း 

နာရီစင္ႀကီးဆီ၊ ဘြန္ဆိုင္းနာရီ စင္ျဖစ္ ေနတ့ဲ နာရီစင္ႀကီးရွိရာဆီ ၂၆ လမ္းကေန 

ေအာက္ဆင္းလာၾကတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္သူ၊ သြားသူေတြန႔ဲ လႈပ္ရွားေနတဲ့ 

ေဆာင္းမနက္ခင္းကုိ ေခၽြ းစေတြန႔ဲ အာခံလိုက္ၾကၿပီ။ ေဆာင္းအေအး ဓာတ္ထဲက 

ေနေတာင္ ၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈ မနက္ခင္း ၆ နာရီထုိးဖုိ႔ ငါးမိနစ္အလုိမွာ 

ငလ်င္လႈပ္ သြားတယ္။ ေၾသာ္... ေဆာင္းမနက္ခင္း ထဲမွာေတာင္ 

အေအးလႈိင္းေတြၾကားကေန မႏၲေလးမွာ ငလ်င္လႈပ္သြားပါေရာလား။ ကၽြ န္ေတာ္ 

ရယ္၊ ေစာစစ္ႏုိင္ကုိရယ္ သြန္းထြတ္ဦးရယ္ နာရီစင္နား ေရာက္သြားေတာ့ 

ဘြန္ဆိုင္နာရီစင္ႀကီး ရင္ေပၚ က လမ္းဆီ ေရာက္သြားေပါ့။ ေဩာ္... ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးေပၚမွာ ေလွ်ာက္ ေနတာပါလား။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးေပၚ ေရာက္ေနတာပါ။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚမွာ သံတုိင္ႀကီးေတြန႔ဲ ရပ္ေနတ့ဲ 

ေၾကာ္ျငာဘုတ္ႀကီးေတြက ကၽြ န္ ေတာ္တုိ႔ကုိ ငုံ႔ၾကည့္ ပါေရာလား။ 

ေစ်းခ်ဳိေတာ္သစ္ႀကီးေရွ႕က ျဖတ္လာၾကေတာ့ ေဆာင္းမနက္ခင္း မႏၲေလးဟာ 

မႈန္တဝါးဝါး န႔ဲ ဘြားခနဲ ေပၚလာေတာ့မယ္။ ၂၇ လမ္းျဖတ္၊ ၂၈ လမ္းေက်ာ္၊ ၂၉ 

လမ္း ဝါးတန္းထိပ္ မွာ ေတာ့ ေစ်းကားေတြန႔ဲဆူလုိ႔ ညံလုိ႔...။ 

 ၁ ေပမီးေခ်ာင္းေလးေတြ ထြန္းၿပီး ေရာင္းေန တဲ့ 

ေဆာင္းသီးႏွံကုန္စိမ္းသည္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့... ခရမ္းခ်ဥ္သီး သည္ ေတြ၊ 

မုန္လာထုပ္သည္ေတြ၊ ပန္းမံုလာသည္ေတြ၊ မုန္ညႇင္းရြက္သည္ေတြ၊ အာလူးသည္ 

ေတြ၊ ပဲစိမ္းသည္ေတြရဲ႕ အသံေတြန႔ဲ ေဝ စီေနတ့ဲ ကုန္စိမ္းမနက္ခင္းေရွ႕က 

ျဖတ္ေတာ့ ထြန္းဦး စာအုပ္ဆိုင္ တံခါးေတြကပိတ္လို႔၊ စာအုပ္ ေတြက ဆိုင္ထဲကေန 

အိပ္ျခင္းမဲ့အေတာင္ပံတပ္ၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕ အႏွံ႔ ေျခဆန္႔ပ်ံသန္းလို႔...။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးက ယူနီစန္ကေလးကလည္း 

လႈပ္ရွားစျပဳၿပီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားန႔ဲ။ ေဟာ ယူနီစန္ န႔ဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က 

ထီဆုိင္ေတြကလဲ အိပ္လို႔ ပိတ္လို႔။ ထီဆိုင္ေတြေနာက္မွာ တစ္ခါက ဒါ ဟံသာဝတီ 

သတင္းစာတိုက္ပါလား။ ေဩာ္... ခုေတာ့ ရတနာပံုသတင္းစာတိုက္ေပါ့။ 

အဲဒီေရွ႕က ေစ်းတန္းလွည္း ေတြေရွာင္ရင္း၊ ေဈးကားေတြေရွာင္ရင္း လမ္း ၃၀ 

ကေန ေက်ာ္ျဖတ္ ၃၁ လမ္းထိပ္ ေရာက္ေတာ့... "ဓမၼသာလာ"ခန္းမႀကီးကလည္း 

သူ႔တံခါးေတြကိုပိတ္ထားတုန္း စက္မႈလား၊ စက္မႈလား၊ စစ္ကုိင္း လား၊ 

ေတာင္ၿမဳိ႕လားဆိုတ့ဲ စပယ္ယာေခၚသံေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီး 

ေပၚမွာ လွ်ံက်လို႔။ 
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၃၂ လမ္းထိပ္ေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းန႔ဲ ၃၂ လမ္းထိပ္က 

ပြဲထုိင္ကိတ္ န႔ဲ အေအး ဆိုင္ လည္း မရွိရွာေတာ့ပါလား။ ပြဲထိုင္လက္ဖက္ရည္၊ 

နံျပား၊ စြပ္ျပဳတ္၊ ေရခဲမုန္႔၊ မုန္႔တီ တုိ႔ဟာ အင္ မတန္ နာမည္ႀကီး ခ့ဲတာေပါ့။ 

သူ႔ေတာင္ဘက္မွာ ဝင္းလိုက္႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးရွိတယ္။ ဝင္းလိုက္႐ုပ္ရွင္႐ံု ႀကီးကေတာ့ 

ဒီေန႔တုိင္ ျပည္သူေတြအတြက္ အပမ္းေျဖစရာအျဖစ္ ရိွေနပါေသးတယ္။ 

ဂႏၲဝင္ဇာတ္ မင္းသားႀကီး ေရႊမန္းတင္ေမာင္ ေနထိုင္သြားခဲ့တ့ဲ၊ ေခါင္းခ်သြားခဲ့တဲ့ 

တိုက္ႀကီးကလဲ ပရိေဘာဂဆိုင္ ႀကီးျဖစ္လို႔။ ၃၃ လမ္းထိပ္ က 

လူထုစာအုပ္တိုက္ကေတာ့ ဦးေလး (လူထုဦးလွန႔ဲ) ေဒၚေဒၚ (လူထု ေဒၚအမာ) တို႔ 

မရိွ ေတာ့ေပမယ့္ စာအုပ္တိုက္အေနန႔ဲကေတာ့ ရွိေနဆဲပါပဲ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း န႔ဲ ၃၃ လမ္းေထာင့္က ေအာင္သေျပ 

မုိးကာဆုိင္ႀကိးဟာ အရင္က ေဒၚႏွင္းပြင့္ ေဆးျပင္းလိပ္ခံု ေပါ့။ အဲဒီအရင္က 

ေျမကြက္လပ္ႀကီးေလ အဲဒီေျမကြက္လပ္ႀကီးေပၚမွာ ကၽြ န္ေတာ့္ အေမႀကီးပြား 

(အေမႀကီးေဒၚခ်စ္ပြားေျပာတဲ့) ေဗဒါႀကီးဟာ ဆိုင္းဘုတ္တပ္စရာမလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ 

မႏၲေလး အလွဴ ေတြမွာ ေဗဒါႀကီးပါမွ ၿပီးသတဲ့ေလ။ ဟုတ္က့ဲ၊ ဟုတ္ပါတယ္။ 

အဲဒီေနရာရြာ ရြာစား ေက်ာ္စိန္ေဗဒါႀကီး န႔ဲ ေလဘာတီ အေမေဒၚျမရင္ တုိ႔ 

အၿငိမ့္ၫြန္႔ေပါင္း ကခဲ့တ့ဲေနရာေပါ့။  

လက္ဆယ္ကန္ ယပ္ဝင္း (၅၆၅ ရပ္ကြက္ထဲက) ဘုရားတကာ ဦးထင္၊ 

ေဒၚမမေလးတည္ထားတ့ဲ "မဟာေလာက ဇိနရံသီ"ဘုရားပြဲေတာ္ျဖစ္တဲ့ 

နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔မွာေပါ့။ မႏၲေလးမွာ ရြာစားႀကီး စိန္ေဗဒါ န႔ဲ၊ 

ေလဘာတီမျမရင္တို႔ ကခဲ့ၾကတ့ဲ အၿငိမ္ၫြန္႔ေပါင္းဟာ အင္မတန္ 
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နာမည္ႀကီးခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီမွာ နာမည္ေက်ာ္ နဂါးေဒၚဦးရဲ႕ နဂါးေဆးလိပ္ခံုန႔ဲ 

ႀကံဳဝွာၾကားထဲဝင္သြားရင္ ကၽြ န္ေတာ္ ေမြးဖြား ရာ လက္ဆယ္ကန္ ယပ္ဝင္း... 

ဇာတိေပါ့။ ကၽြ န္ေတာ့္ဇာတိ ေျမသင္းခဲေတြၾကားမွာ အႏုပညာပြင့္ ေတြ ေဝလုိ႔။ ဝင္း 

ထဲက မဟာေလာက ဇိနရံသီ ဘုရားေဘးမွာ သွ်န္တကၠသိုလ္ ဆုိတာရွိတယ္။ 

ေအာင္သွ်န္(မန္းတကၠသိုလ္)ရဲ႕ ေက်ာင္းေပါ့။ ဒီေက်ာင္းမွာ ဆရာဂ်မ္းလာတယ္၊ 

ဆရာစြမ္း လာ တယ္၊ ဆရာ ေမာင္သာႏိုး လာတယ္၊ ဆရာဦးေအးေက်ာ္ 

(မန္းတကၠသုိလ္ ျမန္မာစာ) လာတယ္၊ ဦးဆန္းထြန္း လာတယ္၊ ေအာင္သွ်န္ 

(မန္းတကၠသိုလ္)ရဲ႕ "ေလမဟုတ္ အလုပ္န႔ဲသက္ေသျပမယ္" ဆိုတ့ဲ 

သွ်န္တကၠသိုလ္ ေပါ့။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တူဝရီးသုံးေယာက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးေပၚမာွ 

ရွိတ့ဲ လမ္းအေနာက္ဘက္ ျခမ္းက မန္းၿမဳိ႕ေတာ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ 

ထိုင္လိုက္ၾကေတာ့ အတိတ္႐ုပ္ပုံလႊာ ကားခ်ပ္ေတြက ေပၚ လာတယ္။ ေဩာ္ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ထိုင္ေနတာ တကယ့္ေနရာပါလား။ မန္းၿမဳိ႕ေတာ္ကေဖးရဲ႕ 

ေတာင္ဘက္ ႀကံဳဝွာ ေခါက္ဆြဲဆိုင္ ေဘးမွာ လက္ဆည္ကန္ရွိတယ္။ 

လက္ဆည္ကန္မင္းသမီးက လက္န႔ဲဆည္ ခဲ့တဲ့ကန္မုိ႔ လက္ဆည္ကန္လုိ႔ 

ေခၚပါသတ့ဲ။ ဒီလက္ဆည္ကန္က ၈၄ လမ္းလို႔ေခၚတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

လမ္းမႀကီးရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာရွိတ့ဲ လက္ဆည္ကန္ယပ္ဝင္းအေရွ႕ထိပ္မွာရွိ တ့ဲ 

လက္ဆည္ကန္ကုိ ကုိယ္စား ျပဳၿပီးေခၚတ့ဲ လက္ဆည္ကန္ေပါ့။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

အဘုိးအဘြားေတြ ျဖစ္တ့ဲ "ကုိေမာင္ကုိ၊ မခ်စ္ပြား ေပယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း"ရွိလုိ႔ 

လက္ဆည္ကန္ ယပ္ဝင္းေပါ့၊ ဒါ လက္ ဆည္ကန္ေလ။ 
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ဒီလက္ဆည္ကန္မွာ သခင္ဘဟိန္း ထိုင္ခဲ့ဖူးပါသတ့ဲ။ 

ဒီလက္ဆည္ကန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လာခဲ့ဖူး သတဲ့။ ဒီလက္ဆည္ကန္မွာ 

ဒဂုန္တာရာ ခဏေနခဲ့ဖူးသတ့ဲ။ ဒီမွာ ကၽြ န္ေတာ္ ဖတ္ျပပါရေစ။ ကဲ... ႏွလုံးသား န႔ဲ 

နားေထာင္။ 

ရွမ္းျပည္ အသြားတြင္ ကၽြ န္ေတာ္သည္ လက္ဆည္ကန္ရွိ ကုိဘဟိန္း၏ 

မိဘမ်ားအိမ္တြင္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္ ခန္႔ တည္းခိုရေလသည္။ ထုိအခါ သူ၏ဖခင္ 

ဦးမွင္က သူ႔ကုိ စကားမေျပာ၊ မေခၚဘဲ ေနေသာ အခုိက္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ 

ရွမ္းျပည္တြင္ လည္ပတ္ေသာအခါ အခ်မ္းလုံေအာင္ဆုိ၍ သားအ တြက္ ႐ွဴးဖိနပ္ 

ကုိ ကုိယ္တိုင္ေဆးသုတ္ေပးရွာ၏။ ဤမွ် သားကုိ ယုယ၏။ 

တစ္ည ကၽြ န္ေတာ္တို႔ရွိစဥ္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ မႏၲေလးသုိ႔ 

ႏုိင္ငံေရးကိစၥႏွင့္လာခုိက္ျဖစ္၍၊ ကုိဘဟိန္း ထံ သုိ႔ အလည္လာ၏။ ကုိဘဟိန္း 

အျပင္သုိ႔ထြက္ေနသျဖင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဦးမွင္ႏွင့္ စကား ေျပာလ်က္ရွိ၏။ 

ကုိဘဟိန္းအေၾကာင္းေရာက္သြားေသာအခါ ဖခင္ဦးမွင္က "သူ႔ကုိ က်ဳပ္တို႔က 

ဘယ္ေလာက္၊ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္န႔ဲ ခ်စ္ရေပမယ့္ သူက မိဘကုိ 

ႏုိင္ငံေရးေလာက္ ခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး" ဟု ေျပာေလသည္။ 

သခင္ေအာင္ဆန္း ႏႈတ္ဆက္၍ ျပန္သြားေသာအခါ၊ ဦးမွင္သည္ 

ကၽြ န္ေတာ္ဘက္သုိ႔လွည့္၍ "ကုိ ေအာင္ဆန္း န႔ဲ ဘဟိန္း ဟာ အတူတူပဲ၊ သူတုိ႔က 

ႏုိင္ငံေရးကုိ မိဘထက္ အပံုႀကီးခ်စ္တယ္"ဟု ေျပာ ေလသည္။ 

ဒါ... မဟာကဗ်ာဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ေရးခဲ့တ့ဲ 

"ဗဟိန္း သုိ႔မဟုတ္ ကဗ်ာ" ဆုိတ့ဲစာထဲကေပါ့။ ၈၄ လမ္း 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးေပၚက (၃၂ န႔ဲ ၃၃ ၾကားက) လက္ဆည္ကန္ မွာ 

သခင္ဗဟိန္း ေနခဲ့ဖူးတယ္။ ဒဂုန္တာရာ ၈ ပတ္ခန္႔ အလည္လာဖူးတယ္။ ဗုိလ္ 

ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လာဖူးတယ္။ ေဩာ္... ဒီေန႔ေတာ့ ရာဇဝင္သမုိင္းဖတ္စာထဲမွာ 

လက္ဆည္ကန္ ဟာ ထိန္ထိန္ေတာက္လို႔။ သမုိင္းဇာတ္ေကာင္ေတြန႔ဲ 

လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတဲ့ "ရာဇဝင္ကုိ ျဖတ္ သန္းျခင္း"ထဲက ဂႏၳဝင္ 

လက္ဆည္ကန္ပါလား။ 

သခင္ဗဟိန္း ဆုံးပါးကြယ္လြန္သြားတ့ဲအခါ လြမ္းဆြတ္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ 

ကဗ်ာတစ္စကုိ ဆရာဒဂုန္ တာရာက အလကၤာကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈ 

မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲ "လီနင္ဂူ"ကဗ်ာထဲမွာ ေဟာ သလုိ ေမာ္ကြန္းထုိးခဲ့တယ္။ 

ရင္းတြင္း၌ကား 

လႈိက္ဖို႐ႈိက္မက္၊ တသက္သက္တည့္ 

ေပၚလ်က္လာသည္၊ မ်က္ရည္ပ်ံ႕ဆြတ္ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္၊ တိုက္ပြဲရက္တြင္ 

အသက္ဆံုးရ၊ သခင္ဗဟိန္း 

စိမ္းစိမ္းေျမ႕ေျမ႕၊ ေအာက္ေမ့စိတ္မွန္း 

တမ္းတၫြတ္ၫြတ္၊ လြမ္းဆြတ္ဆြတ္မိ 

မျပတ္စည္း႐ံုး၊ တိုက္ရဦးမည္ 

မဆုံးေသးသည့္၊ ေတာ္လွန္ေရး။ 

သခင္ဘဟိန္းကုိ ေျမျမႇပ္သၿဂ ႋဳဟ္ခဲ့တ့ဲေနရာဟာ မႏၲေလးရဲ႕ 

အေနာက္ေထာင့္ စိန္ပန္းရပ္မွာရွိတ့ဲ ရြာဟိုင္းေစ်း အေနာက္ဘက္ 
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ရြာဟိုင္းသခ် ႋဳင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသခ် ႋဳင္းမွာ ကၽြ န္ေတာ့္အေဖ ဦးခင္ ေမာင္တို႔၊ 

အေမႀကီးေဒၚခ်စ္ပြားတုိ႔၊ အေမႀကီးေဒၚေငြယုံတုိ႔၊ ညီ ထြန္းဦးတုိ႔ကုိ 

သၿဂ ႋဳဟ္ခဲ့တ့ဲေနရာပါ။ ဒီရြာဟိုင္း သခ် ႋဳင္း ထဲမွာ ၿမဳိ႕မၿငိမ္း အုတ္ဂူရွိတယ္။ 

သခင္ဘဟိန္း အုတ္ဂူရွိတယ္။ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဘဏ္ခင္ေမာင္ 

ရဲ႕ေျမပံုရွိတယ္။ သခင္ဘဟိန္းကုိ သၿဂ ႋဳဟ္တ့ဲေန႔ မႏၲေလးကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ၿပီး ဝမ္းနည္းမိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာခဲ့တာကုိ သိလုိက္ရေတာ့ 

သမုိင္းတစ္ကြက္ ထဲက သမုိင္း ႐ုပ္ပံုလႊာ ေတြက တဖ်တ္ဖ်တ္န႔ဲ စီကာစဥ္ကာ 

မွန္ကူကြက္ထဲက ထြက္က်သတ့ဲ။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမႀကီးေပၚကေန 

လက္ဆည္ကန္ရင္ခြင္ထဲက  ကၽြ န္ေတာ့္အေတြး ဝိဥာဥ္လိပ္ ျပာက ျခေသၤ့ 

လည္ျပန္န႔ဲ အတိတ္႐ုပ္ပံုလႊာထဲကေန ပစၥဳပၸာန္ပါမက အနာဂတ္ရင္ခြင္ဆီ 

ပ်ံသန္းလို႔။ သခင္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ စာ႐ုပ္ပံုလႊာန႔ဲ လူ႐ုပ္ပံုလႊာက ဖ်တ္ခနဲ၊ ဖ်တ္ခနဲ 

ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ေဩာ္... အာဂ စာေရးဆရာ ေအာင္ဆန္း။ 

 

ေမာင္ေႏြထက္ 

 

+++++ 
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ကာလမသုတ္ကာလမသုတ္ကာလမသုတ္ကာလမသုတ္    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္    ေကသမုတိၱနဂုံးေကသမုတိၱနဂုံးေကသမုတိၱနဂုံးေကသမုတိၱနဂုံး    အလြမ္းအလြမ္းအလြမ္းအလြမ္း    

သည္ေန႔ သည္လ၊ သည္ႏွစ္ဆီမွ ျပန္လည္ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဂဏန္း အေရအတြက္ အားျဖင့္ တိတိက်က်ဆုိရန္ 

မလြယ္ကူလွေသာ္လည္း ေယဘုယ်ခန္႔မွန္း၍ ေျပာရလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း 

ႏွစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာနီးပါး ရွိခဲ့ေလၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဆိုသည့္ 

အတိတ္မွာ ေဝး ကြာ လြန္းစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ေလၿပီ။ ထိုသို႔ ေဝးကြာလြန္းျခင္းက 

အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္ သူစိမ္းဆန္ ေကာင္း ဆန္ ေနမည္။ 

ေအးတိေအးစက္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနမည္။ မိမိအတြက္ေတာ့ သည္လိုမဟုတ္။ 

မိမိႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ ကိုယ္က် ဆံုေတြ႕ခဲ့ဖူးျခင္းလည္း အလွ်င္းမရွိ။ 

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈလည္းမရွိေသာ ပံုရိပ္ႏွင့္ အသံ တို႔က မိမိႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား 

ရင္းႏွီးကၽြ မ္းဝင္လြန္းလွသည္။ ေႏြးေထြးနီးကပ္လြန္းလွ သည္။ တကယ္ေတာ့ 
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မိမိသည္ ထုိေနရာ ထိုေဒသ ထုိပံုရိပ္ ထုိအသံတုိ႔ကုိ ေလးစားၾကည္ႏူးမႈျဖင့္ လြမ္း 

ဆြတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ၿခဳိက္စြဲလမ္းမႈျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္ပံုေဖာ္မိျခင္းသာ 

ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  

ထုိေနရာမွာ မဇၩိမေဒသ ေကာသလတုိင္းအတြင္းရွိ ရြာငယ္နိဂံုး 

တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ေကသမုတၱိနိဂံုးဟု အမည္တြင္၏။ ထုိရြာနိဂံုးတြင္ 

ေနထုိင္ၾကေသာ မင္းသားတုိ႔ကို အမ်ဳိးအႏြယ္အစြဲျပဳ၍ ကာလာမမင္း သားမ်ား ဟု 

ေခၚတြင္ၾကေလသည္။ ထုိကာလမအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ 

ၾကသူမ်ား၊ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ဟန္တူသည္။ သူတုိ႔သည္ 

သူတို႔ရြာငယ္နိဂံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ရဟန္း ပုဏၰား တုိ႔၏အယူဝါဒ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာအခါ သူတုိ႔၏ မ်က္ကန္းၾကည္ညဳိ လိုစိတ္ 

မရိွျခင္းက သူတို႔၏ဦးေႏွာက္ သူတို႔၏အသိဉာဏ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ 

လာေစ၏။ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ ထုိရြာငယ္နိဂုံးသို႔ ဗုဒၶႂကြေရာက္ေတာ္မူ 

ခဲ့ေလသည္။  

သူတို႔သည္ ဗုဒၶႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရသည္ႏွင့္ သူတုိ႔ရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲ၊ 

သူတုိ႔ေတြေဝေနေသာ ျပႆနာ မ်ားကုိ ေမးေလွ်ာက္ၾကေလသည္။ 

သူတုိ႔၏ေမးခြန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ "သူတုိ႔ေနထိုင္ရာ နိဂံုးသို႔ ရဟန္း၊ ပုဏၰား အသီးသီး 

တုိ႔ အစဥ္အဆက္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ထုိရဟန္း ပုဏၰားတုိ႔သည္ မိမိတို႔အယူဝါဒကုိ 

ထြန္းပေစလ်က္ သူတစ္ပါး တုိ႔၏အယူဝါဒကုိ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ၾက၏။ မေထမဲ့ျမင္ 

ျပဳၾက၏။ ေခ်ဖ်က္ၾက၏။ ထုိရဟန္း ပုဏၰား တို႔အနက္ မည္သူသည္ 
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မွန္ကန္သည့္စကားကုိ ဆုိသူျဖစ္ပါသနည္းဟု ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ေနၾကပါသည္" 

ဟု ေမး ေလွ်ာက္ၾကသည္။ 

ထုိ မင္းသား တို႔၏အေမးကုိ ဗုဒၶက 

"ကာလာမမင္းသားတုိ႔၊ သင္တို႔ဟာ" 

(၁)    တစ္ဆင့္စကား ေျပာသံႀကားကာမွ်ကုိ ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း 

အတည္မယူေလႏွင့္၊ 

(၂)    ႐ိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ကုိက္ညီေသာစကား ျဖစ္၍လည္းဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု 

ခ်က္ခ်င္း အတည္ မယူႀကေလ ႏွင့္၊ 

(၃)    ေရွးက ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတဲ့ (ထံုးရိွ၍လည္း) ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း 

အတည္မယူေလ ႏွင့္၊ 

(၄)    ပိဋိပတ္(စာေပ)ႏွင့္ (က်မ္းဂန္ႏွင့္) ကိုက္ညီတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီ 

မွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း မယူေလႏွင့္၊ 

(၅)    မိမိကုိယ္တုိင္ ေတြးႀကံႏိုင္႐ုံမွ်ႏွင့္လည္း (ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ညီသည္ 

ယုတိ္ၱရိွသည္ဆိုၿပီး) ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ 

(၆)    နည္းမွီ ရယူ႐ုံျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္းအတည္ မယူေလႏွင့္၊ 

(ရ)    အခ်င္းအရာကုိ ႀကံစည္စိတ္ကူးၿပီး (သေဘာက်႐ုံျဖင့္)လည္း ဟုတ္ၿပီ 

မွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္ မယူေလႏွင့္၊ 

(၈)    ငါတုိ႕သေဘာက် လက္ခံထားတဲ့ အယူ၀ါဒႏွင့္ကုိက္ညီတယ္ 

ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ 
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(၉)    မွတ္ထုိက္ယူတုိက္ လက္ခံထုိက္တဲ့ သေဘာပဲ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီ 

မွန္ၿပီလုိ႕ ခ်က္ခ်င္း အတည္ မယူေလႏွင့္၊  

(၁၀)    ငါတုိ႕ေလးစားတဲ့ ရဟန္းရဲ႕ စကားဆုိၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီလုိ႕ 

ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူ ေလႏွင့္၊ ကာလာမမင္းသားတို႕၊ အႀကင္တရားေတြဟာ 

(၁) မေကာင္းတ့ဲ အကုသုိလ္ တရားေတြ 

(၂) အျပစ္ရိွတ့ဲ တရားေတြ 

(၃) ပညရိွသူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ကလည္း က့ဲရဲ႕မည့္ တရားေတြ 

(၄) ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လွ်င္လည္း အက်ိဳးစီးပြားမဲ့ဖို႕သာ 

ျဖစ္သည္၊ ဆင္းရဲဖို႕သာ အေႀကာင္း ရိွတယ္လုိ႕ဆိုရင္ အဲဒီတရားေတြကုိ 

မိမိကုိယ္တုိင္ သိျမင္တာနဲ႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ စြန္႕ပယ္သင့္ တယ္ 

ကာလာမ အမ်ိဳးေကာင္းသား မင္းသားတုိ႕ကုိ ဗုဒၶရွင္းလင္း 

ေဟာႀကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္သည္ အဂၤုတၱရနိကာယ္ တိကနိပါတ္၌ 

ေကသမုတိၱသုတ္ဟု အမည္တြင္၏။ ကာလာမမင္းသားတုိ႕ကုိ အေႀကာင္းျပဳ၍ 

ေဟာႀကားခဲ့ေသာေႀကာင့္ ကာလာမသုတၱန္ဟု ထင္ရွားသည္။ 

မည္သည့္ေခတ္၊ မည္သည့္ကာလတြင္မဆုိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ 

သုိ႕မဟုတ္ ၀ါဒတစ္စုံတစ္ရပ္ သည္ မိမိ၊ သို႕မဟုတ္ မိမိတုိ႕၀ါဒကုိ ယံုႀကည္ရန္ 

နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ႀက ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ 

ေနႀကဆဲသာ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶကမူ ထုိသုိ႕မဟုတ္ခဲ့ေခ်၊ အယူ၀ါဒတစ္ခုခုကုိ 

သက္၀င္ ရန္၊ ယံုႀကည္ရန္၊ သင့္မသင့္ မွန္မမွန္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အျခားသူတစ္ဦး 

တစ္ေယာက္၏ လႊမ္းမိုးမႈထက္ မိမိကုိယ္တိုင္ ေ၀ဖန္စီစစ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္သာ 
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ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္လည္း ထုိေကသမုတိၱ သုတၱန္ တရားေတာ္သည္ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒကုိ ေလ့လာႀကေသာ သုေတသန 

ပညာရွင္မ်ားပါ အ့ံႀသခ်ီးမြမ္းရေသာ အေလးဂ႐ုျပဳရေသာ သုတၱန္ႀကီး တစ္ခုလည္း 

ျဖစ္သည္။  

ထုိသုတၱန္ တရားေတာ္သည္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အျခားအမည္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 

၀ိဘဇၨ၀ါဒကုိ ပုံေဖာ္ေပးရာလည္း ေရာက္၏။ ဗုဒၶ၀ါဒ သည္တန္ခိုးရွင္၊ 

ဖန္ဆင္းရွင္တုိ႕ေအာက္ ျပားျပား၀ပ္၀ပ္ေရာက္ကာ အရာရာကုိ ေႀကာက္ရြံ႕ ေသ၀ပ္ 

ေနရေသာ အမွားႏွင့္အမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားျခင္းငွာ မစြမ္းသာေသာ လူ႕ 

အဖြဲ႕အစည္း မ်ိဳးကို လုိလားေသာ၀ါဒမဟုတ္ဘဲ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈ စူးစမ္းစီစစ္ 

တတ္သည့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အျမင့္ဆုံးအားျဖင့္ 

ပိုင္းျခားႏိုင္မႈ(ပညာသိကၡာ)တုိ႕ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳ၀န္းရံထားေသာ ယဥ္ေက်းေသာ 

လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအမ်ိဳးကုိသာ လုိလားေႀကာင္း ေဖာ္ျပေသာ သုတၱာန္ႀကီး 

တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 

ထုိသုတၱန္ေဒသနာႀကီးကုိ မိမိဖတ္႐ႈမိသည့္အခါကပင္ အ့ံႀသဘနန္း 

ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မိမိယံုႀကည္ကိုးကြယ္ ေသာ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္၏ လြတ္လပ္ျခင္း 

(freedom) တန္ခိုးရွင္ ဖန္ဆင္းရွင္ တစ္ဦးဦးအေပး ေႀကာက္ ရြံ႕မႈ ကင္းျခင္း 

(freedom) သန္႕ရွင္းစင္ႀကယ္ျခင္း (fair) အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႀကြားခဲ့ရေလသည္။ 

မွတ္မွတ္ရရ ထုိေန႕က မိမိေရးသာေးနေသာ စာတစ္ပုဒ္အတြက္ 

ကုိးကားရန္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕လုိ ၍ စာအုပ္စင္ ကုိ ေမႊေႏွာက္မိသည္။ 

အေႀကာင္းအရာကုိ သိေနေသာ္လည္း မည္သည့္ စာအုပ္တြင္ ဖတ္ ခဲ့ဖူးမွန္း 
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မမွတ္မိေတာ့။ စာအုပ္တြင္ တစ္အုပ္ၿပီး တစ္အုပ္လွန္ရင္းမွ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 

ျပန္ဖတ္ မိသည့္ အခါ မိမိိတုိ႕ ထုိစာအုပ္ထဲ နစ္၀င္သြားခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ 

ေဆာင္းပါးအမ်ားစု ပါရိွေလရာ ထုိ ေဆာင္းပါး ကုိ ေရးသားသူက 

အသက္ႏွစ္ဆယ္သာသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 

သူ၏ေဆာင္းပါးကုိဖတ္ရင္း သူ႕ကုိအားက်မိခဲ့သည္။  

လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ေဆာင္း ပါးတစ္ပုဒ္မွာလည္း 

အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားရာ မိမိမွာ အလြန္ အံ့့ႀသ၀မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ 

ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္ စလံုးတြင္ ဗုဒၶ၏ အယူအဆမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေကသမုတိၱသုတ္ (ေခၚ) 

ကာလာမသုတၱန္ကုိ ရည္ၫႊန္း ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ရာ အသက္ႏွစ္ဆယ္သာသာ 

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ လက္ရာ ဆုိသည္ကိုပင္မယံုႏိုင္ 

ေလာက္ေအာင္ ေသသပ္ေကာင္းမြန္လြန္းလွသည္။ ထို႕ေႀကာင့္လည္း ထုိ လူငယ္ 

သည္ မိမိတုိ႕ ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးရေသာ၊ ေလးစားအားက်ရေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 

ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိ သည္။ ထုိေဆာင္းပါးရွင္မွာ 

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအင္ဆန္း ျဖစ္လာမည့္ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ဆန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သာမန္အားျဖင့္ မိမိတုိ႕သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးၿပီး ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုအတြင္း 

လူလားေျမာက္ခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းသူမ်ားသာ 

ျဖစ္သည္။  
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ 

ဖတ္႐ႈ႕ရသည့္အခါတုိင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏႐ိုးသားမႈ၊ ရဲ၀့ံျပတ္သားမႈမ်ားကို လြတ္လပ္ 

ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္သာ တြဲ၍ဖတ္႐ႈရေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ 

ေက်ာင္းသားဘ၀မွ စ၍ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဘ၀အထိ လုထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 

လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားႀကား၌သာ ရွင္သန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး 

ေခါင္ေးဆာင္တစ္ေယာက္၊ စစ္ေရး ေခါင္ေးဆာင္ တစ္ေယာက္ သာျဖစ္သည္။ 

ထုိ႕ေႀကာင့္လည္း မိမိသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ သူ၏ ႐ိုးသားတည္ႀကည္မႈ၊ 

ရဲ၀ံ့ျပတ္သားမႈမ်ား အတြက္အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဦးၫြတ္ခဲ့မိသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 

ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ ေဒသနာမ်ားႏွင့္ေတာ့ မဆက္စပ္မိခဲ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

စာေပလက္ရာေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈ မိသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဗုဒၶအ ဆံုးအမ 

တရားမ်ားကုိ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္သူျဖစ္ေႀကာင္း ေတြ႕ရေလသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ကာလမသုတၱန္ကုိ စြဲလန္းသေဘာက်သူ ျဖစ္သည္။ 

၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထုတ္ ဂႏၱေလာက မဂၢဇင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ 

ပထမဆံုးလက္ရာ ေဆာင္းပါးကုိ ေတြ႕ ရေလသည္။ ထုိစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည 

အသက္ ၂၀သာ ရွိေသးသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္တစ္ေယာက္သာ 

ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္း 

ပါးအမည္မွာ (Burma and Buddhism ျဖစ္သည္။ ထုိေဆာင္းပါးတြင ္ ဗိုလ္ခဳပ္က 

Do not believe in anything because you have hear it. အစခ်ီ 

ကာလမသုတၱန္ကုိ ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။ ထို႕ျပင္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ 
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ႏို၀င္ဘာလထုတ္ မႏၱေလးသူရိယ (အမ်ိဳးသားေန႕အထူး) စာေစာင္တြင္လည္း 

ေက်ာင္း သား၀တၱရားဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ေရးသားရာတြင္) 

"ပညာစစ္ကုိရရန္ လြတ္လပ္စြာေတြးေတာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး 

လုပ္ကုိင္လုိေသာ စိတ္ကုိ ေမြးရန္လုိ၏ ဤအခ်က္ကုိ ပညာေရး ကၽြ မ္းက်င္သူ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားက (academic freedom) ပညာသင္ႀကားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဟု 

ေျပာင္းလဲေစသည့္ ရီေနစန္ႏွင့္ ရီေဖာ္ေမးရွင္းေခၚ ေခတ္သစ္၀ါဒ 

ေလာကဓာတ္ပညာ ျပန္႕ပြားရာအေႀကာင္းရင္းတည္း၊ ဤအခ်က္ကား 

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႕၏ ေဂါတမဘုရားသခင္ ေဟာႀကားေသာ ကာလာမသုတၱန္ 

သေဘာအရပင္တည္း" ဟု ကာလာမသုတၱန္ကုိ မေမ့မေလ်ာ့ ထည့္သြင္းေရးသား 

ခဲ့ ေလသည္။ 

ထုိေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈေနရင္း လြတ္လပ္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ 

နည္းပညာအေျမာက္အျမား တုိး တက္သည့္ ေခတ္တြင္ ႀကီးျပင္လာသည့္ 

မိမိသည္ အေရွာ္ႀကီး ေရွာ္သေလာက္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေအာက္ တြင္႐ုန္းရင္းကန္ရင္း 

အေတာ္ႀကီး ေတာ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ေလးစားအားက်မိပါသည္။ ထုိ႕အတူ 

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ကာလာမသုတၱန္ႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာေနရာ ေကသမုတိၱနိဂုံးမွ 

ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္တတ္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား ကာလာမအမ်ိဳးေကာင္းသား 

တုိ႕ကိုလည္း စိတ္ႏွင့္မွန္း၍ လြမ္းမိပါေတာ့သည္။ 

နီဟိန္းေမာ္ 

ၫႊန္း။  ျမန္ဟန္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအင္ဆန္း၏စာေပလက္ရာ။ 

+++++ 
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ေရနံေခ်ာင္းကေရနံေခ်ာင္းကေရနံေခ်ာင္းကေရနံေခ်ာင္းက................    ကြကြကြကြ    ေရႊႀကာငံုကေရႊႀကာငံုကေရႊႀကာငံုကေရႊႀကာငံုက................ကြကြကြကြ    

 

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးစ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္...။ 

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရဖို႕က မၿပီးမျပတ္ မေရမရာ...။ 

တစ္ေန႕.... 

ေရနံေခ်ာင္း ေခ်ာက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္းဆုံမွာ 

စေတရွင္၀က္ဂြန္ကား စက္အဖုံးေပၚတက္ရပ္ ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က လူထုကု္ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းႀကရန္ မိန္႕ခြန္းေျပာႀကား ေနတ့ဲအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ေရနံေခ်ာင္းလူထုႀကီးက ဂါးဗါးမင္းေက်ာင္း၀င္ (ယခု အစိုးရ 

အထက္တန္း ေက်ာင္း၀င္း) ႀကီးထဲမွာ ျပည့္လွ်ံက်ေအာင္ 

တုိးေ၀ွ႕ေစာင့္ဆုိင္းေနႀကခ်ိန္ေပါ့။ 
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၆တန္းေက်ာင္းသား၊ ရတန္းေက်ာင္းသား ျဖစ္ခါနီး ကၽြ န္ေတာ္လည္း 

ပါတယ္။ တုိးတုိးေ၀ွ႕ေ၀ွ႕ လည္တေမာ့ေမာ့န႔ဲ...။ 

ေရာက္လာပါေခ်ၿပီၤ....။ 

ကာကီေရာင္ စစ္၀တ္စုံေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ပိကက္နဲ႕။ လူထုႀကီးကုိ ၀ဲယာႀကည့္ၿပီး 

ရင္းႏွီးေဖၚေရႊတ့ဲ မ်က္ႏွာနဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ရင္း ေျခလွမ္းက ေရွ႕ကို 

တည့္တည့္မတ္မတ္။ ေဘာလံုးကြင္းထဲက လူထုႀကီးက ဖယ္ေပး ထားတဲ့ 

လမ္းအတိုင္း ေဘာလံုးကြင္းႀကီးကုိ ျဖတ္ၿပီး အေရွ႕ဘက္ထပ္က 

ကုန္းေပၚအေရာက္တက္ လုိက္တယ္။ သူ႕ေဘးမွာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးပါလာတ့ဲသူက 

ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ဗိုလ္မွဴးလေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကြင္းေပၚ စကားေျပာခြက္ရိွရာမွာ သြားရပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စ 

ေျပာတယ္။ 

"ေရနံေခ်ာင္းက လူထုႀကီးခင္ဗ်ား။ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးစားႀကဖို႕ 

အတြက္ ေျပာရေအာင္ ေရာက္လာပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က လူထုႀကီးက 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပး လုိက္တဲ့အမတ္ေတြနဲ႕ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကို 

ေအးေအး နဲ႕ရေအာင္ ၿဗိတိသွ်ဆီက ေတာင္းယူပါ့မယ္။ ဒီလုိလုပ္ဖို႕ 

ေရနံေခ်ာင္းက ဖဆပလ အမတ္ေတြကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပးဖို႕ 

လုိပါတယ္။  

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ဖဆပလ အမတ္ေတြကုိ ေရနံေခ်ာင္းမွာ 

ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္ဇံက ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႕ လုပ္ေနတ့ဲအတြက္ အခုေရနံေခ်ာင္း 
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ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဒီကုိမလာခင္ ဆရာႀကီးဆီ ကၽြ န္ေတာ္အရင္၀င္ၿပီး ကန္ေတာ့ 

ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဖို႕၊ ဖဆပလအမတ္ေတြကို မယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႕ 

လြတ္လပ္ေရးကုိ ေအးေအးနဲ႕မရရင္ ႀကမ္းယူရမွာမို႕ ႀကမ္းႏိုင္တ့ဲအမတ္၊ 

လူငယ္အမတ္ေတြလုိပါတယ္၊ ဆရာႀကီး ႏုတ္ထြက္ ေပးပါလို႕ 

ကၽြ န္ေတာ့ဆရာႀကီး၊ ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတုန္းက ဆရာႀကီးကုိ ကန္ေတာ့ၿပီး 

ေတာင္းပန္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာႀကီးက ေျပာမရပါဘူး" 

ဒီေတာ့ လူထုႀကီးကုိ ကၽြ န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကၽြ န္ေတာ့ဆရာႀကီး 

ဦးေက်ာ္ဇံ ကို မဲမေပးႀကပါနဲ႕။ 

ဖဆပလအမတ္ေလာင္း သခင္တင္ဦးနဲက သခင္ေစာလင္းတို႕ကုိ 

မဲေပးႀကပါ။ 

ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးရကုိ ရရမယ္။ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေအးေအးနဲ႕ 

ရေအာင္ယူရမယ္။ မရရင္ေတာ့ တုိက္ ယူရမယ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လုိရင္း တုိရွင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

ေရနံေခ်ာင္းလူထုႀကီး ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာ ကုိ ထပ္ရွင္းျပစရာ မလုိေအာင္ 

သေဘာေပါက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္ေရနံေခ်ာင္းမွာ ပညာသင္ႀကား ၿပီး 

ထူးခၽြ န္သြားတ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတြက္ ဂုဏ္ယူလုိ႕ 

မဆံုးေဆာင္ရိွေနႀကပါတယ္။ အဲဒါ.... 

"ေရနံေခ်ာင္းက....ကြ" 

လုိ႕ဂုဏ္ယူ၀င့္ႀကြားတဲ့အသံ ေတြထြက္လာတယ္။ 

"ေရႊႀကာငုံက...ကြ"လို႕လည္း ထပ္ျဖည့္ေျပာႀကပါတယ္.... 
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ေအာ္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ရိွေတာ့မွာပါကလား။ 

ခင္ေမာင္အုန္း။ခင္ေမာင္အုန္း။ခင္ေမာင္အုန္း။ခင္ေမာင္အုန္း။ 

(ဆရာဦးခင္ေမာင္အုန္း မကြယ္လြန္မီ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေရနံေခ်ာင္း 

မဂၢဇင္းအတြက္ ေရးသားေပးခဲ့ ေသာ စာမူ ျဖစ္ပါသည္။) 

 

+++++ 
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စာေရးဆရာတစ္ေယာက္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္    ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း    

 

 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဦးေလးဘႀကီးအရြယ္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား 

အေႀကာင္းေတြကုိ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ၌ ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ သူတုိ႕၏ စာေပအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုး၀မ တုိ႕ မထိ ခဲ့ပါ။ 

မတုိ႕မထိရဲပါ။ ဖ်တ္ခနဲ ႀကဳံဆံုရပုံ အျဖစ္အပ်က္ေလးမ်ားကုိ စာေရးပါသည္။ 

ထုိအခါ ကၽြ န္ေတာ္ ႏွင္ ့ ဆရာႀကီးမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကုိ ေတြ႕ရပါမည္။ 

ဒါသည္လည္း အေျခခံအေႀကာင္း ရိွပါသည္။ 

ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ ေမြးေသာ (၁၉၅၁) တြင္ အေဖသည္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ 

စာေရးဆရာျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထုိႏွစ္မွာပင္ စာေပဗိမာန္ဆုကို တပ္ထဲကျမတ္ကုိကုိ 

၀တၳဳျဖင့္ ရရွိၿပီး ထုိစာအုပ္ကုိပင္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း ၌ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ 

ဆုိလုိသည္မွာ အေရာင္းရဆံုး စာေရးဆရာစာရင္း၀င္ ျဖစ္သည့္ျပင္ သိကၡာရိွေသာ 

စာေပသမား စာရင္းလည္း ၀င္ခဲ့ျခင္းပင္။ ထုိအခါ အေဖသည္ သူ႕အ္ိမ္ကုိ စာေပ 
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အိမ္လုပ္ပါသည္။ ပံုႏွိပ္စက္ ေထာင္ပါသည္။ ယခင္ကလည္း "ပေဒသာ"မဂၢဇင္းကုိ 

စာေရးဆရာမ်ား စုေပါင္း ႐ိုက္ ထုတ္ေ၀ ခဲ့ရာ အေဖပါ၀င္ခဲ့ပါေသးသည္။ 

ထုိ႕ေႀကာင့္ အေဖ့အိမ္မွာ စာေရးဆရာ ေပါင္းစုံ စုရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကာလ မွာ 

ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ ေမြးေသာေႀကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္မွာ ထုိဆရာ မ်ားလက္ေပၚတြင္ ႀကီးျပင္း 

ခဲ့ ရပါသည္။  

စာေရးဆရာမ်ား၏ အလွည့္က် ခ်ီပိုးေခ်ာ့ျမဴျခင္းကုိ ခံခဲ့ ရေပရာ 

နိမိတ္ပုံအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ စာေရးဆရာ အေငြ႕မ်ား ကၽြ န္ေတာ့္တြင္ 

ငယ္စဥ္ကတည္းက ကိန္းေအာင္းခဲ့ပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ထုိေခတ္က 

စာေရးဆရာမ်ားသည္ ၀ါဒေရးရာ၌ အလြန္ ျပင္းထန္စြာ ကြဲျပားေသာ္လည္း လူခ်င္း 

အလြန္ ခ်စ္ခင္ခဲ့ႀကပါသည္။ ကြန္ျမဴနစ္စာေရးဆရာႏွင့္ အရင္းရွင္စာေရးဆရာ တို႕ 

စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ကေလာ္ ဆဲႀကေသာ္လည္း အရက္ဆုိင္မွာ တြဲ၍ ဖက္ငိုႀကပ 

ါသည္။ 

ထုိသုိ႕ေသာ စာရးဆရာမ်ား လက္ေပၚတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္မွာ 

ကၽြ န္ေတာ္ကံေကာင္းလွပါသည္။ ခုႏွယ္အခါ ကၽြ န္ေတာ္စာမ်ိဳးစုံ 

ေရးသားႏိုင္သည္မွာ ထုိအေငြ႕အသက္မ်ားေႀကာင့္ဟု ယံုႀကည္ေန ပါသည္။ 

ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္အစ၊ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္အလယ္၊ 

ဆရာေသာ္တာေဆြအဆံုး အားလံုး လု္ိလုိ ႏွင့္ ကၽြ မ္း၀င္ခဲ့ရေသာ ကၽြ န္ေတာ့္မွာ 

ဦးေအာင္ဆန္း ႏွင့္ေတာ့ မဆံုးစည္းခဲ့ရေပ။ အေႀကာင္းမွာ ဦးေအာငဆ္န္း 

က်ဆံုးေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္မေမြးေသးေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ 

ဥိီးေအာင္ဆန္း က်ဆုံး မသြားပါက ကၽြ န္ေတာ္သည္ ဦးေအာင္ဆန္း 
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လက္ေပၚမွာလည္း ႀကီးျပင္း ခ့ဲရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အေႀကာင္းမွာ 

အေဖေျပာေျပာေနေသာ စကားတစ္ခြန္းေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

"ကိုေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ စာေရးဆရာလုပ္ဖို႕ 

စိတ္ကူးရိွတာကြ" တဲ့။ 

အေဖ ႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္းမွာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေဖက အလယ္ပိုင္း ဒုိ႕ဗမာ အစည္းအ႐ုံး အတြင္ေရးမွဴး သခင္ေဖသန္း 

ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အေဖသည္ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ နယ္ခ်ဲ႕ 

ဆန္႕က်င္ေရးကာလမွာကတည္းက ႏုိင္ငံေရးနယ္မွ ထြက္ခဲ့ပါသည္။  

လြတ္လပ္ေရး က ဘယ္ဆီေနမွန္း မသိေသးဘူး။ ဂိုဏ္ေတြကြဲကုန္ႀကလုိ႕ 

ႏိုင္ငံေရးကုိ အေဖစိတ္ ကုန္ သြားတယ္ဟု အေဖကျပန္ေျပာျပပါသည္။ 

အေဖသည္ တစ္ေန႕ ထမင္းတစ္နပ္သာ စားရေသာ ဘ၀ျဖင့္ ပညာကုိ 

မရအရသင္ခဲ့ရာမွ "ကၽြ န္ပညာ အလုိမရိွ"ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏ 

လံႈ႕ေဆာ္ခ်က္အရ ကုိးတန္းႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေလာက ထဲ 

၀င္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ေရနံေျမသပိတ္တြင္ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွာ "အေသခံ 

တပ္ဗိုလ္"အျဖစ္ ခ်ီတက္ ခဲ့ရာ ေျခေထာက္ေသနတ္မွန္ ခံရပါသည္။ (ထုိ႕ေႀကာင့္ 

ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ ဘြဲ႕ရပါသည္။) ထုိမွ် တုိင္းျပည္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ 

(လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့) ေသာ္ လည္း ေစာေစာကေျပာသလုိ 

လြတ္လပ္ေရး မရမွပင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ျဖစ္ႀက သျဖင့္ 

စိတ္ကုန္ၿပီး ထုိေလာက မွ ထြက္ကာ ကေလးေပါင္ဒါ လုပ္ေရာင္း 

စားပါေတာ့သည္။ "ပူတူးတူး" ေပါင္ဒါတ့ဲ။ ေရာင္းအား ေကာင္း သျဖင့္ 
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ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အေဖသည္ ႏုိင္ငံေရးကုိ 

စိတ္ကုန္သြားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ကုိမူ ခ်စ္ခင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

လုိအပ္သည့္ အကူအညီေပးဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။ 

ဥပမာ အေဖေနေသာ က်ားကူးကြက္သစ္ (ယခုတပ္မေတာ္ 

စစ္သမိုင္းျပတုိက္ေနရာ)ရွိ လက္ဖက္ ရည္ ဆုိင္ တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 

အခမဲ့ေသာက္စားရန္ စာရင္းဖြင့္ေပးထားသည္။ ထိုနားက ဆံပင္ညႇပ္ ဆိုင္ 

တြင္လည္း ၎အတုိင္း စာရင္းဖြင့္ေပးထားသည္။ အိမ္သံုးစရိတ္ကအစ 

ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အေသးသံုး စရိတ္ မ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။ ဒ ါေတြက 

အေသးအမႊားေတြျဖစ္သည္။ 

ႀကီးႀကီးမားမား အကူအညီေပးခဲ့သည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

တရားလည္ေဟာေသာအခါတြင္ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူတုိ႕ ဓာတ္ ပုံတြင္ 

ျမင္ဖူးႀကပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တရားလည္ေဟာေသာ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေအာ္လံႏွင့္ 

မိုက္ခ႐ိုဖုန္း။ ထုိပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုိေမာ္ေတာ္ကားမွာ အေဖ့ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ပါ သည္။ 

"ပူတူးတူး"ေပါင္ဒါ ေႀကာ္ျငာလွည့္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ေအာ္လံ၊ အသံခ်ဲ႕ 

စက္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကလည္း အားမနာတတ္၊ အေဖကလည္း 

ႏိုင္ငံအတြက္ဆုိ ကူညီ ခ်င္ႏွင့္ အဆင္ေျပလွပါသည္။ 

စကားမစပ္ ေျပာရပါဦးမယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကၽြ န္ေတာ့္အေဖ၏ အ သက္ကုိ 

ကယ္ဖူးသည့္အေႀကာင္း။  

တစ္ေန႕တြင္ (ကၽြ န္ေတာ္ မင္းသားျဖစ္ေနပါၿပီ)။ ျခံထဲသုိ႕ ေမာ္ေတာ္ကား 

အေကာင္းစားႀကီးျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည္။ 
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"ေဟ့ သခင္ေဖသန္း ရွိသလား"ဟု ပုိင္စိုး ပိုင္းနင္း ေအာ္သံ၊ 

အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ေလသံျဖင့္ ေမးပါသည္။ ထုိစဥ္က ကၽြ န္ေတာ္က 

ေအာက္ထပ္မွာေနၿပီး အေဖက အေပၚထပ္မွာ ေနပါသည္။ 

အေဖ သည္ ဧည့္သည္ အလြန္ေႀကာက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အရည္မရ 

အဖတ္မရ စကားေႀကာ ရွည္ေသာ ဧည့္သည္ကုိေႀကာက္ပါသည္။  

ထုိ႕ေႀကာင့္ "ဧည့္သည္"ဟူေသာ ပညာေပး႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ခဲ့ ပါသည္။ 

ထုိ႕ေႀကာင့္ ဧည့္သည္လာလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္က အက်ိဳးအေႀကာင္းေမးၿပီး 

အေပၚထပ္တက္ အေႀကာင္းႀကားရပါသည္။ အေဖမေတြ႕လုိလွ်င္ အလိမၼာ 

စကားသုံးၿပီး ျပန္လႊတ္ရပါသည္။ ေတြ႕လို လွ်င္အေပၚထပ္ ေခၚသြားရပါသည္။ 

ထုိေန႕ကေတာ့ တုိက္တုိက္ ဆုိင္ဆုိင္ ထုိလူႀကီး ေရာက္ခိုက္ မွာပင္ အေပၚထပ္မွ 

အေဖဆင္းလာသည္ႏွင့္ ႀကဳံသြားပါ သည္။ အေဖသည္ အိမ္သာတက္ရန္ 

ဆင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေဖသည္ အိမ္သာတက္လွ်င္ သတင္းစာ အစုံ ႏွင့္ 

ေရေႏြးႀကမ္းအုိးပါ ယူလာပါသည္။ အိမ္သာထဲမွာ ေရေႏြးႀကမ္းေသာက္ရင္း 

သတင္းစာ အကုန္ ဖတ္ပါသည္။ 

သုိ႕ႏွင့္ ထိုလူႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဆံုေလရာ ထုိလူႀကီးက 

၀မ္းသာအားရ.... 

"ေဟ့ သခင္ေဖသန္း၊ ေနေကာင္းတယ္ေနာ္" 

"ဟာ သခင္ေမာင္ (နာမည္ေျပာင္းထားပါသည္) ဘယ္ကလွည့္လာလဲ" 

"ဒီလုိ ပဲ" "အေႀကာင္းရိွလား" "ဘာရယ္ မဟုတ္ပါဘူး" "ဒါဆုိ ႀကဳံတုန္း 

ေခ်း၀င္ ပါသြားပါလား" 



 

658658658658    | | | | P a g e     

 

အေဖ၏ ထုိစကားေႀကာင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီး မ်က္ႏွာပ်က္ၿပီး 

စိတ္ဆုိးသြားပါသည္။ အေဖမူကား ဘာမွ် မျဖစ္သလုိ အိမ္သာဘက္ 

ထြက္သြားပါသည္။ 

ထုိလူႀကီး သည္ ကားေပၚျပန္တက္၍ ၀ူးခနဲေမာင္းထြက္သြား ပါသည္။ 

(ျမန္မာဧည့္ခံစကားမွာ ႀကဳံတုန္း ထမင္း စားသြားပါ လားဟူ၍ 

သာရိွသည္မဟုတ္လား။ ခုေတာ့ ႀကဳံတုန္းေခ်း၀င္ ပါသြား ပါလားတ့ဲ) 

အိမ္သာ မွ ဆင္းလာမွ အေဖက ဇာတ္ေႀကာင္းလွန္ပါသည္။  

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးကာလက ျဖစ္ပါသည္။ 

ေ၀းလံေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုသုိ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမွဴးျပဳေသာ 

နယ္ခ ဲ်႕ဆန္႕က်င္ေရးသမားမ်ား စည္း႐ုံး ေရး ဆင္းႀကပါ သည္။ အေဖကလည္း 

ထံုးစံအတိုင္း သူ႕ေမာ္ေတာ္ကား၊ အသံခ ဲ်႕စက္ျဖင့္ လုိက္ပို႕ ပါ သည္။ ဟုိမွာ 

အလုပ္႐ႈပ္ေနႀကစဥ္ တစ္ေန႕ေစာေစာက ေျပာေသာ သခင္ေမာင္ (ဆုိပါစို႕) ပုဂၢိဳလ္ 

သည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသူကေလး ကုိ ခ်စ္ႀကည္ေရးအေနျဖင့္ ပေရာပရီ 

လုပ္ေနပါသည္။ ဒါကုိ အေဖ သိ သြားေတာ့ သြားတားပါသည္။ ထုိအခါ 

ထုိပုဂၢိဳလ္က ရွက္ရွက္ျဖင့္ ေသနတ္ဆြဲပါေတာ့ သည္။ အေဖလည္း ဓားဓားခ်င္း 

ေပါ့ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ျပန္ၿပီး နီးရာေသနတ္ျပန္ယူပါသည္။ တကယ္ ေတာ့ 

အေဖသည္ ေသနတ္ ပစ္တတ္ ဖုိ႕ေ၀း လုိ႕ ကုိင္ပင္မကုိင္ဖူးပါ ။ ယွဥ္ပစ္လွ်င္ 

အေဖေသဖို႕သာ ရိွပါသည္။ 
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"သခင္ေဖသန္း ေသနတ္ဆြဲသြားတယ္" ဟူေသာ 

သတင္းစကားႀကားႀကားခ်င္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္  အေဖတုိ႕ ရိွရာသုိ႕ 

အေျပးေရာက္လာပါေတာ့သည္။ 

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀င္တားလုိ႕ေပါ့ကြာ။ ေနာ့မို႕ျဖင့္ အေဖေသၿပီ" ဟု အေဖက 

ျပန္ေျပာပါသည္။ 

"အင္း၊ ကုိေအာင္ဆန္း က အေဖ့အသက္ကုိကယ္ခဲ့ဖူးတယ္။ 

ကုိေအာင္ဆန္း အသက္ကုိေတာ့ အေဖ မကယ္ ႏိုင္ခဲ့ဘူးကြာ" ဟူ၍လည္း 

အာဇာနည္ေန႕ေရာက္တိုင္း အေဖ ၀မ္းနည္းပက္လက္ ေျပာတတ္ ပါသည္။ 

 

သုေမာင္ 

 

+++++ 
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သူရယ္သူရယ္သူရယ္သူရယ္............လူေတြရယ္လူေတြရယ္လူေတြရယ္လူေတြရယ္............    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ၀၀၀၀ါဒေတြရယ္ါဒေတြရယ္ါဒေတြရယ္ါဒေတြရယ္............    

သူ႕ကို ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ မျမင္ဖူးလုိက္ ၊ ကၽြ န္ေတာ္၏ မိဘမ်ားလည္း 

မျမင္ဖူးလုိက္ႀက။ သုိ႕ေသာ္ သူ႕ ကုိ ကၽြ န္တာ္တုိ႕ သိေနသည္။ 

သူ႕ဓာတ္ပုံမွတစ္ဆင့္ သူ႕ကုိကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ သိေနႀကသည္။ သူ႕စာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 

သူ႕ကို ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ သူ႕အေႀကာင္းကို ေရးသားထား ေသာ 

အျခား သူမ်ား၏ စာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သူသည္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္ ပို၍ 

ရင္ႏွီးကၽြ မ္း၀င္လာပါ သည္။ သူသည္ ကၽြ န္ေတာ္ တုိ႕၏ ေသြးထဲ၊ သားထဲ၊ 

အေႀကာမ်ားထဲ၊ စိတ္၀ိညာဥ္ထဲမွာ စိမ့္၀င္စီး ေႏြးေနေသာ ခြန္အား ေရာင္ျခည္ 

တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။ 

သူ႕ကို ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ မမီလုိက္ ေသာ္လည္း သူ႕ကုိသိမီလုိက္ေသာ၊ 

သူႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြ မ္း၀င္ခဲ့ေသာ လူႀကီးသူမ မ်ားက သူ႕အေႀကာင္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ကို 
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ေျပျပဖူးသည္။ လူႀကီးသူမမ်ားသည္ သူ႕အေႀကာင္းကုိ ေျပာေနရလွ်င္ 

ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ စုိႏုလာ၏။ အေရတြန္႕ေသာ ပါးျပင္ 

တုိ႕သည္ ပန္းႏုေရာင္သန္း၍ ေဖာင္းအိလာ၏။ မ်က္စိတုိ႕တြင္ မ်က္ရည္ 

ႀကည္တုိ႕သည္ ေ၀့သီ ေနႀက၏။ နားရြက္တို႕သည္ နီးျမန္းလာႀက၏။ 

အသံတုိ႕သည္ တက္ႀကြ အားရိွလာ၏။ ႏႈတ္မ္းသားတုိ႕ တစ္ဆတ္ဆတ္ ခုန္၏။ 

သူသည္ သူတုိ႕ သူအား ခ်စ္လာေစရန္ မႀကိဳးစားခဲ့။ သုိ႕ေသာ္သူက သူတုိ႕အား 

မည္မွ် ခ်စ္ေႀကာင္းကုိ သူတုိ႕၏ ေသြးေႀကာမ်ားက သိေနႀက ေလသည္။ 

သူသည္ ဤကမၻာေလာကထဲကုိ လူသားပီသစြာ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ၏ ဒုတိယပါတ္ ေျမာက္ စေနေန႕တြင္ သူ႕ကုိသူ၏ မိဘမ်ားက 

ေမြးဖြားသန္႕စင္ေပး လုိက္သည္။ သူသည္ သူ၏တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ 

သူသည္တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္သည္၊ ခ်စ္သည္ဟု က်ီးငွက္ တစ္ေကာင္က့ဲသို႕ 

မအာတတ္။ သူ၏လုပ္ရပ္မ်ားမွ အသံထြက္လာျခင္ းသာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ 

သူ႕ႏိုင္ငံေတာ္ ကုိ အေကာင္းဆံုးေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးလည္း 

ျဖစ္သည ္။ 

သူေရးခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီကားကုိ ႀကည့္၍ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕၏ ၀ိညာဥ္သည္ 

ေႏြးဖ်ဖ်လင္း၏ ကုန္ခန္း သြားေသာ အားတုိ႕သည္ ျပန္၍ ျပည့္ေဖာင္းလာ၏။ 

ငိုက္ျမည္းလ်က္ရိွေသာ စိတ္ သည္ လန္းဆန္း စြာႏိုးလႈပ္လာ၏။ သူ၏ ပန္းခ်ီကား 

သည္ အေစာင့္အေရွောက္ ရိွဟန္တူသည္။ ႀကည့္သူတို႕ကုိ ဖမ္းစားႏိုင္၏။ 

ႀကားသူကိုလည္း ညိႈ႕ငယ္ယူႏိုင္စြမ္း။ သူသည္ သည္ပန္းခ်ီကားကုိ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ 

ေရးခဲ့ ဟန္တူသည္။ ပန္းခ်ီ ကုိ ေရးေသာသူ၏ လက္သည္ ျပည္သူ၏ 
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ႏွလံုးစည္းခ်က္တုိ႕ျဖင့္ ခုန္၏။ ထုိစည္းခ်က္တုိ႕ျဖင့္ ျမည္ေသာ အသံသည္ 

သူ႕ႏွတ္ခမ္းကို ႐ုန္းဖြင့္၍ ထြက္လာႀကဟန္ တူသည္။ 

ထုိ႕ေႀကာင့္သာ မဟုတ္ေလာ၊ ျပည္သူသည္ သူျဖစ္၍ သူသည္လည္း 

ျပည္သူျဖစ္ခဲ့သည္။ 

သူသည္ နတ္ေဒ၀ါက့ဲသို႕ အရိွန္အ၀ါႀကီးေသာ္လည္း 

လူသားစင္စစ္တစ္ဦးသာ  ျဖစ္၏။ သူ႕မွာ လူသား စိတ္ ခံစားမႈ ရွိေနသည္။ 

သူ႕တြင္ ဇနီးလည္း ထင္ရွားရိွသည္။ သားေတြလည္း ရိွသည္။ သမီးမ်ားလည္း 

ရိွပါသည္။ သူသည္ ဇနီးကုိခ်စ္၏။ သူသည္သူ႕သားေတြကုိ ခ်စ္၏။ သူသည္ 

သမီးေလး ကုိလည္းခ်စ္၏။ သုိ႕ေသာ္ သူသည္ျပည္သူကုိ ပို၍ခ်စ္ဟန္တူ၏။ 

၀က္အူေခ်ာင္းေလး တစ္တံုး၊ ႏွစ္တံုးျဖင့္သာ ေန႕လည္စာ ကုိ 

ၿပီးေစေနရေသာ္လည္း သူ၏မိတ္ေဆြ အားတုိင္းျပည္တုိးတက္ႀကီးပြားေရကုိ 

ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္ ေျပာျပ ေနတတ္၏။ သူ၏မိတ္ေဆြက ရင္းႏွီးသူမ်ားအား 

ေအာင္ဆန္းငတ္ေနၿပီ သြားႀကည့္ႀကပါဦးဟု ဆုိဖူးသည္။ 

သူသည္ သူ႕ျပည္သူကုိ ခ်စ္သလုိ အျခားသူမ်ားကုိလည္း ခ်စ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးဆင့္္မွာ သူသည္ လူသားကုိသာ အဓိကထားစဥ္းစားလာသည္။ 

သူသည္ သူ႕တုိင္းျပည္ကိုသာမက အျခားနီးစပ္ရာ တိုင္းျပည္ မ်ား ကုိလည္း 

စုစည္း၍ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု ထူေထာင္လုိ ခဲ့သည္။ သူေရးခဲ့ေသာ စာ မ်ားတြင္ 

ဖတ္ရသည္။ သူ၏စိတ္ကူး အေတြးအေခၚမ်ားသည္ အဘယ္ေႀကာင့္ 

ဤမွ်ဆန္းသစ္ ၍သူျဖတ္ သန္းေသာ ေခတ္ကုိ လြန္ေနရဘိသနည္း။ အနီးစပ္ဆံုး 

စဥ္းစားရန္ ရွိသည္မွာ သူသည္ ပညာတတ္သည္။ သူသည္ စာဖတ္သည္။ 
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သူသည္စာေရးသည္။ သူသည္ ေခတ ္ကုိ မ်က္ျခည္ မျပတ္။ သူကသာ ေခတ္ကို 

ေက်ာ္တတ္သည္။ 

သူသည္ မိခင္ေဒၚစု၏ သားျဖစ္သည္။ သည္သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား 

ျဖစ္သည္။ သူသည္အမ်ိဳး သားေက်ာ င္းက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

သူသည္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဥပေဒေက်ာင္းသားပင္ 

ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ သူသည္ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ စစ္သား 

တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားထပ္ျဖစ္သည္။ သူသည္ 

အာဇာနည္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

သူအသက္ႀကီးမွ ဦးေသာဘိတေက်ာင္းမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား 

ျဖစ္ခြင့္ရသည္။ သူမိခင္ရင္ခြင္ ထဲကထြက္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀န္းထဲကုိ 

ေရာက္လာသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ သြားလုိလွ်င္ မိခင္ရင္ခြင္မွ ထြက္ရမည္။ 

သူထြက္လုိက္ သည္ ။ 

ဦးေသာဘိတေက်ာင္းမွာ သူဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားျဖစ္လာသည္။ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ပညာသင္ၿပီး ေတာ့ သူ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမွာ တက္ 

လုိေသးသည္။ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွာ တက္ လုိလွ်င္ ဘုန္းႀကီးေက်ာငး္ က 

ထြက္ရမည္။ သူထြက္လုိက္သည္။ 

သူအမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွာ ေက်ာငး္သားျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 

မွာ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးေသာ အခါ တကၠသုိလ္မွာ သူဆက္လက္ေလ့လာလုိသည္။ 

တကၠသိုလ္မွာ ေလ့လာလိုလွ်င္ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းက ထြက္ခြာ ရမည္။ 

သူထြက္ခြာခဲ့သည္။ 
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သူတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ျဖစ္လာသည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား 

ကုိေအာင္ဆန္း။ သူေက်ာင္းေသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ 

သူေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ လာသည္။ သူအုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ 

ျဖစ္လာသည္။ သူေက်ာင္းၿပီးသြားသည္။ သူဥပေဒေက်ာင္းသား အျဖစ္ 

ဆက္လက္ ေလ့လာသည္။ သူ တုိ႕ဗမာအစည္းအ႐ုံးထဲမွာ သခင္အျဖစ္နဲ႕ 

ႏိုင္ငံေရး လုပ္သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း။ သူ ေက်ာင္းက ထြက္လုိက္သည္။ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရရင္ရ၊ မရရင္ခ်ဖို႕ သူဂ်ပန္ျပည္မွာ 

စစ္ပညာသြားသင္သည္။ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ စစ္တပ္ကုိ သူတည္ 

ေထာင္သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စစ္တပ္ကုိ ဦးေဆာင္ ၿပီး သူတုိင္းျပည္ထဲကို 

ျပန္၀င္လာသည္။ သူနဲ႕အတူ သူတုိ႕ပါလာသည္။ သူတုိ႕ ထြက္သြားႀက သည္။ 

အေျပာင္းအလဲေတြ သိပ္မ်ားသြားသည္။ သူတုိ႕ထြက္သြားႀကသည္။ သူတုိ႕ျပန္၀င္ 

လာႀကသည္။ သူသည္ စစ္တပ္ကုိ ဦးေဆာင္ထားဆဲ။ သုိ႕ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး 

လုပ္လုိလွ်င္ စစ္တပ္က ထြက္ရမည္။ သူထြက္လုိက္သည္။ သူႏိုင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ 

လြတ္လပ္ေရး၊ လံုး၀လြတ္လပ္ေရး၊ ထုိအသံကိုသူ႕ျပည္သူေတြရဲ႕ နားမွာ 

ႀကားရတာကုိက ခ်ိဳသည္။ ဂါတာမႏၱာန္ကုိ ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽာယ္သလို ထုိအသံကုိ 

ရြတ္ဆုိေနရေသာ သူ႕ႏႈတ္မွာ လည္းခ်ိဳေနသည္။ သူ႕ႏွလံုးအိမ္မွာလည္း ခ်ိဳသည္။ 

သူ႕စိတ္၀ိညာဥ္မွာလည္း ခ်ိဳသည္။ လြတ္လပ္ ေရး။ လံုး၀လြတ္လပ္ေရး။ 

ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ နဲ႕ ယိမ္းႏြဲ႕ႏြဲ႕ရိွေနေသာ၊ စိတ္ကူးျဖင့္ 

တင္ႀကိဳခံစားသူတုိ႕ရင္မွာ ရိွန္းတျမျမေႏြးေနေသာ၊ အပ်ိဳေပါက္မေလးေတြသည္ပင္ 
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ရွက္ေသြးေရာင္ျဖန္းေသာ ပါးျပင္နီေထြးေထြး ေလးေတြနဲ႕ လွမ္းေမွ်ာ္ရင္ခုန္ 

ေမာေနရေသာ၊ လုလင္ပ်ိဳေတြကလည္း အားအင္ကုိျပင္၍ တိမ္းမူး 

လ်က္ရိွေနေသာ၊ အဘြားအုိတုိ႕ကလည္း ႀကာျမင့္စြာ ကြဲကြာေနေသာ သားကုိ 

ျပန္ေတြကရေတာ့ မလုိစိတ္အားထက္သန္ေနေသာ၊ အဘုိးအုိ တုိ႕ကလည္း 

မိမိတုိ႕ငယ္စဥ္က ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ဖူးသည္ကုိ ျပန္ေျပာ ေနရသလုိ ႀကည္းႏူးေနရေသာ 

လြတ္လပ္ေရးပန္းခင္း။ ထုိပန္းခင္းကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ျမင္ေနရ ေလၿပီ။ 

တုိင္းျပည္ မွာ ေနတ့ဲသူေတြ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀၍ ဆင္းရဲတြင္းနက္လည္း 

ကိစၥမရိွ၊ မိမိအာဏာရလွ်င္ ၿပီးေရာ ဆိုသည့္ အေမွာင္ႀကိဳက္သူမ်ား 

သူ႕ကိုလုပ္ႀကံလုိက္ႀကသည္။ ေသြးအုိင္ထဲမွာ လင္းတ့ဲႀကယ္မ်ား၊ သူ နဲ႕ 

အာဇာနည္မ်ား။ 

ႏွစ္ေတြ၊ လေတြ၊ ရက္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ လက္ျပထြက္ခြာသြားတဲ့ 

သကၠရာဇ္ေတြ၊ တစ္ရြက္ခ်င္းစီ တစ္ရြက္ခ်င္းစီ ေႀကြက်။ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံေပၚမွာ 

၀ါဒေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ၀ါဒေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၿပိဳက် ခဲ့ဖူးသည္။ 

လူေတြရဲ႕ အသက္ေတြနဲ႕ ယစ္ပူေဇာ္ထားတ့ဲ၀ါဒမ်ား၊ လူသားေတြ သြားရာလမ္းမွာ 

ပန္းေတြလုိ ခ်ခင္ေပးထားတဲ့ ၀ါဒမ်ား။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ၀ါဒေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း 

သြားသလုိေခ ါင္းေဆာင္ေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ 

တခ်ိဳ႕ေတြက တုိင္းျပည္ခ်မ္းသာဖို႕ ၀ါဒေတြကို သံုးစြဲသည္။ တခ်ိဳ႕ေတြက 

၀ါဒတစ္ခုခုအတြက္ တုိင္းျပည္ကုိ အဆင္းရဲခံသည္။ ေျပာင္းႀကသည္။ 

ေျပာင္းလဲခဲ့ႀကသည္။ 
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၀ါဒေတြအတြက္၊ လူေတြသာယာ၀ေျပာဖို႕အတြက္ ၀ါ ဒေတြပန္းပန္ဖို႕က 

အဓိကလား။ လူသားေတြ လူသားပီပီသသနဲ႕ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေရး 

ပို၍သက္ေထာင့္သက္သာ ျဖစ္ေရးေတြ က အဓိက လား။ 

ႏွစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ႀကာႀကာ အခုထိမေျပာင္းလဲတာတစ္ခုေတာ့ 

ရိွေနသည္။ ဒါကုိ ယံုႀကည္ လိုက္ႀကပါ။ 

ဆယ့္ကိုးဇူလုိင္ မေမ့ႏိုင္။ အာဇာနည္ေန႕။ ဒါတုိ႕ေျမ၊ ဒါတုိ႕တုိင္းျပည္၊ 

တုိ႕ပိုင္တ့ဲေျမ။ 

 

အင္ျဒာငပုေတာ။ 
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    ........................................သုိ႕မဟုတ္သုိ႕မဟုတ္သုိ႕မဟုတ္သုိ႕မဟုတ္............................................မၿပီးေသးေသာမၿပီးေသးေသာမၿပီးေသးေသာမၿပီးေသးေသာ    ပန္ခ်ီကားပန္ခ်ီကားပန္ခ်ီကားပန္ခ်ီကား    

ေဇာ္ခုိင္ဦးေဇာ္ခုိင္ဦးေဇာ္ခုိင္ဦးေဇာ္ခုိင္ဦး 

 

 

ဓါတ္ပံုေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျမင္ခဲ့ဖူး၏။ ယေန႔အထိ ထုိဓါတ္ပံုေလာက္မစြဲ။ 

ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားထဲတြင္ ႐ႈခင္းပံုေတြလည္း ပါသည္။ ပန္းခ်ီကားကို 

ျပန္႐ိုက္ျပထားေသာ ပံုမ်ဳိးလည္းပါသည္။ သုိ႕ေပမယ့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက 

ဖ်တ္ခနဲျမင္ေတြ႕ခြင့္ရလုိက္ေသာ အျဖဴအမည္းခပ္၀ါး၀ါး ဓါတ္ပံုကားတစ္ခ်ပ္က 

ႏွလုံးသားထဲ စူးစူးနစ္နစ္ စြဲထင္ေနေစခဲ့ သည္ဟု ဆုိရမည္။ ထုိဓါတ္ပံုမွာ 

ဓါတ္ပံု၀ါသနာရွင္ ပင္လယ္ေပ်ာ္ဦးလွေဖ၏ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုေလး။ ၁၉၄၇ 

ခုႏွစ္…လြမ္းစရာ့ရာသီဥတုတြင္ ျမင္ရေသာ (သုိ႕) ျမင္လုိက္ရေသာ 

အာဇာနည္ဗိမာန္ႀကီး စတင္တည္ေဆာက္ေနစ အခါသမယပင္ျဖစ္သည္။  
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ 

အုတ္ဂူျဖဴျဖဴတုိ႕ကုိ ယာယီကာရန္္ ထားဆဲ သစ္သားၿခံစည္း႐ိုး အနက္အလံတုိင္ 

တစ္တုိင္တြင္ လြင့္ထူထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အလံေတာ္ႀကီးမွာ 

မႈိင္းျပာရီေ၀ေနေသာ ေနာက္ခံမိုးသားႏွင့္အတူ ျမင္ေနရသည္။ 

စတင္တည္ေဆာက္ေနစျဖစ္၍ အမိုးအကာ မ်ားလည္းမရွိေသး။ ထင္းထင္း ႀကီးျမင္ 

ေေနရသည္က အုတ္ဂူျဖဴျဖဴ ေနာက္မွ သက္တမ္းရင့္ ကုကိၠဳပင္ႀကီး မ်ားလားမသိ။ 

မိုးေပးထား သလုိလုိ…။ 

မိမိတုိ႕ငယ္စဥ္က အာဇာနည္ေန႕က်ေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ ၂၆ဘီလမ္း္အတုိင္း 

ပြဲကုန္အရပ္ရွိ ၂၁.အ.ထ.ကမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ သုိ႕ စကားတေျပာေျပာျဖင့္ 

ႏွစ္ေယာက္ တစ္တြဲ သုံးေယာက္တစ္တြဲတန္းစီၿပီး ေလွ်ာက္ ခဲ့ၾကရသည္။ 

၂၆ဘီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ျမင္းခြာသံ တခြပ္ခြပ္ၾကားခဲ့ရသည္။ နာရီစင္မွာ 

နာရီထုိးသံၾကားခဲ့ရသည္။ ေစ်းခ်ဳိ႐ံုႀကီး ၁၂႐ုံလွမ္းျမင္ခဲ့ရသည္။ လမ္း 

၈၀ေထာင့္အေရာက္တြင္ ေန႔တုိင္း ျမင္ေနက် ျမင္ကြင္းေပမဲ့ 

မ႐ုိးတမ္းထပ္ၾကည့္ရသည္က က်ဳံးေရျပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ိုး။ ၇၈ လမ္းနားေရာက္ခါနီး 

လမ္းညာ ဘက္္ရွိ Bekind to an imals by not eating them … ဟူေသာ 

အသားစား ေရွာင္ၾကဥ္ေရး အဖြဲ႕ ႏႈိးေဆာ္စာေလးကိုလည္း ရြတ္ဆုိခဲ့ရသည္။  

က်ဳံးေဘးရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရာက္လွ်င္ စနစ္တက်စီတန္း၀င္ေစၿပီး 

က်ဆုံးေလၿပီးျဖစ္ေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ ၿငိမ္သက္စြာ 

အေလးျပဳခဲ့ရသည္။ ငယ္ႏုစဥ္ေက်ာင္းသား ဘ၀ဆုိေတာ့ ထုိစဥ္က ရခ့ဲေသာ 

တန္ဖိုးမ်ဳိးနားလည္ရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့။ တန္ဖိုးထား ရေကာင္းမွန္းလည္း မသိခဲ့။ 
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အခမ္းအနား ၿပီးလွ်င္ ျပန္ရဖို႕ အေရးသာ စိတ္ေစာေနခဲ့မိသည္။ ထုိစဥ္က 

ဦးၫႊတ္အေလးျပဳခဲ့ရေသာ အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ား အနက္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေတာ့ ခပ္ထင္းထင္းမွတ္မိခဲ့သည္။ ေနာင္ လက္လွမ္း မီ 

သေလာက္ စာေတြဖတ္ျဖစ္လာေသာအခါမွ မိမိငယ္စဥ္က ဦးၫႊတ္ခဲ့ရေသာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ စာေပ ၀ါသနာဘက္ တမ္းၫႊတ္ေသာ 

(၀ါ)စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးဟု သိလုိက္ရသည္။ အထက္တန္း 

ေက်ာင္းသားဘ၀၊ ကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀၊ သခင္ဘ၀၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘ၀… 

တစ္ေလွ်ာက္လုံး စာေရး၊ စာဖတ္ မျပတ္ခဲ့ေသာသူဟုလည္း ထပ္မံသိခြင့္ရ 

လုိက္ျပန္သည္။  

က္ုိယ္တိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းသားျဖစ္မွ ျပဌာန္းစာ ျဖစ္ေသာ 

ပင္ရင္းစကားေျပလက္ေရြးစင္စာအုပ္တြင္ ေရႊဥေဒါင္း၊ ျမမ်ဳိးလြင္၊ ေမွာ္ဘီ 

ဆရာသိန္းႀကီး၊ သခင္ ဘေသာင္း၊ သိပၸံေမာင္၀… အစရိွေသာ ကေလာင္ မ်ား 

ထဲမွ ေအာင္ဆန္း ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ေလးကုိ ထင္းကနဲ 

ေတြ႕ျမင္လုိက္ရသည္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာ ေအာင္ဆန္းတဲ့။ 

တည္းျဖတ္သူဦးဘေသာင္းေပးပို႕လုိက္သျဖင့္ ေရွးပညာရွ္ိ လက္၀ဲသုႏၵရ အမတ္၏ 

ေသနဂၤဗ်ဴဟာဟာ စစ္သမုိင္းႏွင့္ဗ်ဴဟစကိၠ ပ်ဳိ႕ႏွစ္ရပ္ဖတ္ခြင့္ရျခင္းအေပၚ 

၀မ္းေျမာက္ လွေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ဦးဘေသာင္း 

တည္းျဖတ္ ေသာ စစ္သမိုင္းစာအုပ္မွ ကိုေအာင္ဆန္း ၏ အမွာမုခ္ဦး ပင္ျဖစ္သည္။  

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀က အမ်ားသူငါ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ 

ကုိေအာင္ဆန္းက ေခါင္းတစ္လုံး ပိုျမင့္ ခဲ့သူအျဖစ္ေပၚလြင္သည္။ အဓိက 
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စာဖတ္ျခင္းပင္။ စာကုိအငမ္းမရ ဖတ္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူ၏ အတၳဳပၸတိၱ ထဲမွ 

သူေနထုိင္ေသာအခန္းမွာ စာအုပ္ေသတၱာတြင္းမွ စာအုပ္မ်ားမွာ ျခေတာင္ပို႕ပမာ 

တစ္အုပ္ၿပီး တစ္အုပ္ ထုတ္၍ စာအုပ္ေသတၱာေပၚမွာပင္ တင္ကာ၊ 

ပစ္ကာထားပံုရ၏။ စာအုပ္တုိ႕မွာ တစ္အုပ္ ေပၚ တစ္အုပ္ စီစီရီရီမရွိ၊ 

ဟုိေစာင္းဒီရြဲ႕ႏွင့္ ထပ္လွ်က္သာရွိ၏။ စားပြဲေပၚ၌၎၊ စာအုပ္ေသတၱာ ေပၚ၌ ၎ 

ေတြ႕ျမင္ရေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ အလွဴပြဲတြင္ ပန္းေပါက္ေပါက္ႀကဲထားဘိ သည္ႏွင့္ 

မျခား ဘဲဲ ျပန္႕ႀကဲလ်က္ ရွိေတာ့၏။ 

စာသမားတစ္ေယာက္ ပီသစြာေနထုိင္ခဲ့ေသာ ျမင္ကြင္း၊ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား သမဂၢ အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ 

အဂၤလိပ္လုိထည့္၍ေျပာတတ္သူဟုလည္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ သည္။ 

အျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ဗမာလုိ ေျပာပါဗ် ၀ိုင္းေအာ္ေနလည္း အမႈမထားဘဲ 

ေျပာၿမဲပင္ဆက္ေျပာသည္။ ဘာကုိမွ်မမႈ၊ ေျပာင္ၾက ေလွာင္ၾကလည္း သူမေလွ်ာ့၊ 

စိတ္လည္းမဆုိး၊ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ဘာသာျပန္စာေပၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ ဖူးသည္။ 

ထုိစဥ္က ကေလာင္အမည္မွာ ပဲခူးကေ၀ျဖစ္သည္။ 

ဆရာႀကီးခင္ဗ်ား… 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕ သမဂၢအသင္းႀကီး၏ ဆဌမႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကုိ 

သီတင္းကၽြ တ္လဆန္း ၆ ရက္ေန႕ ၇နာရီခြဲ အခ်ိန္ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ 

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ တကြ အိႏၵိယျပည္၊ အဂၤလန္ျပည္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား 

ပညာခၽြ န္သူမ်ားထဲသို႕ ထုိေန႕အေရာက္ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ေရးသားေပးပုိ႕ၾကပါရန္ 

ေတာင္းပန္ ထားပါေၾကာင္း… ဆရာႀကီးကလည္း ကၽြ န္ေတာ္တုိ႕၏ အသင္းကုိ 
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ေထာက္ပံ့ေသာအားျဖင့္ ဆရာႀကီး ႏွစ္သက္ရာ သ၀ဏ္စာတစ္ခုကို 

ေလးခ်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႐ိုး႐ိုးစကားေျပႏွင့္ျဖစ္ေစ မစပါမည္ အေၾကာင္း ႐ုိေသ 

ေလးျမတ္စြာ အစီရင္ခံပါသည္ ခင္ဗ်ား။ 

    ေအာင္ဆန္း 

    ဒုတိယဥကၠဌ 

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ဓမၼေစတီ၊ မွာပံုေတာ္ အစရွိေသာ 

၀တၳဳႀကီးမ်ားကုိလည္း ေရးသားခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ထံမွ 

သ၀ဏ္လႊာေတာင္းခံျခင္းမွာလည္း စာေပစိတ္အျပည့္အ၀ရွိၿပီး စာေပတန္ဖိုး 

နားလည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္မွန္း ျမင္ေတြ႕ ေနရျပန္သည္။ ေရွးစာေပ၊ 

ေခတ္စာေပဟူ၍မခြဲျခားဘဲ စာစံု ဖတ္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ အျဖစ္လည္း ေဘးတိုက္မွ 

ေတြ႕ျမင္လုိက္ရျပန္သည္။ 

အယ္ဒီတာကုိေအာင္ဆန္း 

သတိၱရွိရွိ၊ တာ၀န္သိသိ 

စာ၏၀န္တာ၊ ငါ့၀န္တာဟု 

တာ၀န္သိစိတ္၊ ျခေသၤ့စိတ္ႏွင့္ 

အဂၤလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ေရွ႕ကအယ္ဒီတာ။ 

ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ္လည္း မျဖဳန္၊ 

ေခ်ာ့ေျမႇာက္ေသာ္လည္း မတုန္၊ 

အုိးေ၀အယ္ဒီတာ၏ဂုဏ္။ 

ငရဲေခြးကုိ 
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ေရးသူေဖာ္ခိုင္း၊ ရာဇ၀င္႐ိုင္းေရာ့မည္ 

ေျခာက္တိုင္းမေၾကာက္၊ ဒူးမေထာက္သည္ 

ရဲရဲေတာက္ အယ္ဒီတာ။ 

ေက်ာင္းအထုတ္ခံကာ 

အမွန္ဘက္က၊ ရပ္တည္ျပသည္ 

သမဂၢအယ္ဒီတာ၊ သူေခါင္းမာ၍ 

၁၉၃၆ အေရးေတာ္ပံု ေပၚခဲ့သည္။ 

အကယ္၍သာ 

အယ္ဒီတာကုိေအာင္ဆန္း၊ ရာဇ၀င္ႏြမ္းခဲ့လွ်င္ 

လြတ္လပ္ေရးလမ္းပြင့္ပါ့မလား။ 

အယ္ဒီတာ့စားပြဲ၊ သူ႕အံဆြဲမွ 

ခဲစာလုံးေတြရဲ႕တန္ဖိုးမ်ား 

လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ ေရႊတံခါး။ 

အထက္ပါ ကဗ်ာကုိဖတ္ၿပီး စာေရးဆရာကိုေအာင္ဆန္းအား 

ဦးၫႊတ္လိုက္ပါ သည္။ ထာ၀စဥ္ ဦးၫႊတ္ လုိက္ ပါသည္။ 

 

ေဇာ္ခုိင္ေဇာ္ခုိင္ေဇာ္ခုိင္ေဇာ္ခုိင္ဦးဦးဦးဦး    
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မႈိင္းညဳိ႕ေသာမႈိင္းညဳိ႕ေသာမႈိင္းညဳိ႕ေသာမႈိင္းညဳိ႕ေသာ    သုသာန္ကေလးသုသာန္ကေလးသုသာန္ကေလးသုသာန္ကေလး    

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁) 

    "ကဏန္းမ ရႊံ႕စိုစို 

     တစ္ကိုယ္လုံး နီေတြး။ 

     လက္မတေထာင္ေထာင္န႔ဲ 

     တြင္းေပါင္မွာ မင္းေယာင္ခင္းျပန္ေပါ့ 

     ဒီဆင္းၿပီေလး။ 

     သူ႔ကိုယ္သူလွ်င္  

     ဘာထင္ေလ မသိ။ 

     ဟုိငါးပ်ံ လတာစြန္းမွာ 

     သူ႔ကၽြ မ္းဟန္ခ်ည့္။" 
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ဆရာစိမ္း ေရ... လမု၊ လတာေတြန႔ဲ ဒီေခ်ာင္းအရပ္က 

သုသာန္ကေလးအေၾကာင္း ေျပာခ်င္လို႔ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ရဲ႕ေဗဒါလမ္းကဗ်ာန႔ဲ 

ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္တာပါ။ ျမစ္ဝကၽြ န္းေပၚက တခ်ဳိ႕ရြာကေလး ေတြမွာ ဒီတက္ရင္ 

ေရလႊမ္းသြားတတ္တဲ့ သခ် ႋဳင္းေလးေတြရွိတယ္။ ဒီေရက်ခ်ိန္ကုိတြက္ၿပီး 

အသုဘပို႔ၾကရတယ္။ 

အဲဒီ သခ် ႋဳင္းေလးကုိေနာက္ခံထားၿပီး လတာစြန္းမွာ 

ကၽြ မ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးပစ္ေနတတ္တ့ဲ ဟန္သမားေတြရဲ႕ အမူအရာ ကုိ ေရးဖြဲ႕ခ်င္ 

စိတ္ေပၚလာဖူးတယ္။ 

ဒါန႔ဲ "မႈိင္းညဳိ႕ေသာ သုသာန္ကေလး"ကုိ ေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ မုိးေဝ မဂၢဇင္း မွာ ဒီဝတၳဳတုိေလးကုိ ပထမဆုံးေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ "ျမတ္သင္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ဝတၳဳုိမ်ား" စာအုပ္ထုတ္ေတာ့ သူ႔ကုိ 

ထပ္ၿပီး ပံုႏွိပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝတ့ဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က စာေစာင္ 

တစ္ခုမွာလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ 

(၂) 

"အူဝဲ... အူဝဲ" 

သခ် ႋဳင္းဝတၳဳကုိ ေမြးကင္းစကေလးငိုသံန႔ဲ စဖြင့္ထားပါတယ္။ ၿပီးမွ ဘစံခို 

အုိမင္းမစြမ္းျဖစ္ေန ေၾကာင္း၊ ဦးဖူးညဳိ ေလျဖတ္ေနေၾကာင္း၊ သခ် ႋဳင္းကုန္းေလးကုိ 

သြားၾကည့္မယ့္အေၾကာင္း၊ ညေနမွာ ေတာ့ နိဗၺာန္ဆိပ္ဦး ဘုရားကုိ 

သြားဖူးယ့္အေၾကာင္းေတြ စီၿပီးေရးပါတယ္။ ဝတၳဳေလးရဲ႕ပထမအခန္း ပါ။ 
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"ဒီအခန္းက ဇာတိ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏန႔ဲ အမတနိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားသေဘာကုိ 

ဖြဲ႕ထားတာပါ"လုိ႔ မိတ္ ေဆြတစ္ဦးကုိ ေျပာျပေတာ့ "ဟုတ္မွလဲ လုပ္ပါ 

ကိုယ့္လူရယ္"ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာေပးမ်ဳိးန႔ဲ ၿပံဳးစိစိၾကည့္ တာကို ခံ လိုက္ရဖူးတယ္။ 

မိုးေဝမွာ ဒီဝတၳဳေလးပါလာတုန္းက ႀကံဳခဲ့ရတာေလးကုိ ေျပာျပတာပါ 

ဝတၳဳေလးရဲ႕ဇာတ္လမ္း ဒီလုိ... 

(၃) 

ျမစ္ဝကၽြ န္းေပၚက ျပင္သာၿမဳိ႕ကေလးကုိ အလည္ေရာက္လာတ့ဲ 

သင္းေအာင္ဟာ မႈိင္းညဳိ႕ေသာ သုသာန္ကေလးကုိ သြားၾကည့္ခ်င္ေနတယ္။ 

အဲဒီသုသာန္ေလးထဲမွာ ကုိမိုးရဲ႕အုပ္ဂူေလး ရွိေနတာကုိး။ အေတာ္ပါပဲ။ 

အဲဒီၿမဳိ႕ကေလးက ဦးဘတူဆုိတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္ကြယ္လြန္သြားတာမုိ႔ အသုဘပို႔သူေတြန႔ဲ 

အတူ လိုက္ သြားခဲ့တယ္။ 

သုသာန္ေလးထဲက အုတ္ဂူေတြဟာ ထြန္ယက္ၿပီးစ ယာျပင္မွာ 

တစ္ပိုင္းတစ္စျမဳပ္ထားတ့ဲ သစ္ေစ့ေတြလုိ ဖ႐ိုဖရဲျပန္႕ႀကဲေနၾကတယ္။ 

ခါးဆန္႔ရပ္ေနတ့ဲ ကညင္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ ေျခရင္းမွာ ကိုမိုးရဲ႕ အုတ္ဂူေလးကို 

ေတြ႕ရတယ္။ ကညင္ပင္ႀကီးေပၚက ခ်ာလည္ခ်ာလည္န႔ဲ ေႂကြက်လာတ့ဲ 

ကညင္သီး ေလးေတြဟာ ကုိ မိုးဂူေပၚမွာ ခိုနားလာၾကသတဲ့။ ကညင္သီးေလးေတြ 

ေႂကြက်လာပံုဟာ ေလယာဥ္ေပၚက ေလထီး စစ္သည္ေတြ 

ခုန္ဆင္းလာသလိုပဲတဲ့။ 

သင္းေအာင္ဟာ အုတ္ဂူေဟာင္းေလးကုိ ေငးစိုက္ၾကည့္ေနမိတယ္။ 

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ က က်ဆုံးခဲ့ရရွာတ့ဲ အညၾတေျပာက္က်ား 
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ရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးဟာ ဒီအုတ္ဂူေလးထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မး္စြာ အိပ္စက္ေနရွာလိမ့္မယ္လို႔ 

ေတြးေနတယ္။ 

အုတ္ဂူေလးမွာ ကမၺည္းစာတမ္း တစ္စံုတစ္ရာ ေရးထုိးထားတာမရိွပါဘူး။ 

မိုးေရေၾကာင့္ စြန္းထြက္ ေနတ့ဲ အမည္းစက္ေတြ၊ ေရညႇိေတြေၾကာင့္ စြဲၿငိေနတ့ဲ 

အစိမ္းေျပာက္ေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအစက္ အေျပာက္ေတြ၊ အစြန္းအကြက္ေတြဟာ 

ျဒပ္မဲ့ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လုိပါပဲ။ အမည္းစက္ေတြ၊ အစိမ္းေျပာက္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ယွက္ 

ထားတ့ဲ ဝိုးတဝါးပံုရိပ္ေတြထဲမွာ ကုိမိုးရဲ႕စိတ္ေဝဒနာအေတြးေတြ၊ မွာတမ္း ေတြကုိ 

သင္းေအာင္က စူးစမ္း ရွာေဖြၾကည့္ေနတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ သုသာန္ဇရပ္ေလးထဲက လူေတြ ၿပဳိဆင္းလာၾကယ္။ 

သရဏဂံုတင္ၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးဘ တူရဲ႕႐ုပ္ကလာပ္ကုိ သယ္လာၾကတယ္။ 

ေက်ာက္တုံးႀကီးတစ္တုံးကို ေခါင္းျပဳၿပီး တလားကုိ ခ်ထား လုိက္ၾကတယ္။ 

"ယေန႔မွစ၍ သင့္ကုိ တာဝန္မွ ရပ္စဲလိုက္သည္။ သင္သြားလုိရာသုိ႔ 

လြတ္လပ္စြာ သြားႏုိင္ၿပီ" 

ဦးဘတူရဲ႕႐ံုးအႀကီးအကဲက ေက်ာက္တံုးေပၚမွာ တက္ရပ္ၿပီး 

အမိန္႔ျပန္တမ္း ဖတ္တယ္။ 

တလားေပၚမွာ သစ္သီးျခင္းတစ္ျခင္း တင္တာကုိေတြ႕လိုက္ရၿပီး 

ေက်ာက္တုံးေပၚကို လူတစ္ ေယာက္ တက္လာျပန္တယ္။ ဦးဘတူက 

ကုန္စိမ္းဆိုင္ပုိင္ရွင္တ့ဲ။ ကုန္စိမ္းအသင္းဥကၠ႒တ့ဲ။ ဒါ့ ေၾကာင့္ 

ကုန္စိမ္းအသင္းကလည္း အမိန္႔လာျပန္တယ္။ 
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ေဟာ... ေက်ာက္တုံး ေပၚကုိ လူပိန္ပိန္တစ္ေယာက္ တက္လာျပန္ၿပီ။ 

ဒီလူကေတာ့ ျပင္သာၿမဳိ႕ ေရာက္ နမႏာၱရြာသားမ်ားအသင္းကတ့ဲ။ 

ဦးဘတူနာမည္ဟာ နမႏၱာရြာတည္ေနသေရြ႕ ကြယ္ ေပ်ာက္လိမ့္မည္ 

မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း၊ နမႏာၱရြာရဲ႕ဂုဏ္ကုိ ဦးဘတူက အႀကိမ္ႀကိမ္ျမႇင့္တင္ခဲ့တ့ဲ 

အေၾကာင္းေတြကုိ "နမႏာၱရြာ၏သားေကာင္းစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္သူ၊ အို... 

အသင္ဦးဘတူ... "ရယ္လို႔ တုိင္တည္သမႈျပဳၿပီး လူပိန္ပိန္ က 

ေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းေနတာ အၾကာႀကီးပဲ။ ၿပီးမွ အမိန္႔ျပန္တမ္းဖတ္တယ္။ 

ဒီတစ္ခါ ေက်ာက္တုံးေပၚတက္လာတဲ့ လူကေတာ့ အားကစားဝတ္စံု 

ဝတ္ထားတယ္။ ဆုတံဆိပ္ ေတြလည္း ရင္ဘတ္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတယ္။ သူက 

ရပ္ကြက္ အားကစားအသင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဘ တူအတြက္ အမိန္႔ျပန္တယ္။ 

သခ် ႋဳင္းထဲမွာ ေယာဂီမယ္ေလးေတြရဲ႕ ခ်ဳိေအးၾကည္ျမတ့ဲ 

ရွစ္လုံးဖြဲ႕ကဗ်ာရြတ္သံ ေပၚထြက္လာ တယ္။ ေၾကးစည္ပံုခတ္ႏွိပ္ထားတ့ဲ 

အဝါေရာင္စလြယ္ ဆင္ျမန္းထားသူတစ္ေယာက္ ေက်ာက္တုံး ေပၚမွာ 

ရပ္ေနတယ္။ ေနေရာင္ထုိးထားလုိ႔ သူ႔အရိပ္က ေသတၱာေပၚမွာ တလႈပ္လႈပ္န႔ဲ။ 

အရိပ္က်ေန ပံုက တလားေခါင္းရင္းကေန ေျခရင္းအထိ 

ပိတ္စအနက္ႀကီးတစ္ထည္န႔ဲ အတင္းဖံုးအုပ္ေပးေနသ လား ထင္ရသတဲ့။ 

ကဗ်ာရြတ္သံစဲသြားေတာ့ စလြယ္ဆင္ထားသူက ဓမၼာ႐ံုေဝယ်ာဝစၥအသင္း ဥကၠ႒ 

ဦးဘတူအတြက္ အမိန္႔ျပန္စာဖတ္တယ္။ 

ေနရင့္လာၿပီမုိ႔ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕ ထီးဖြင့္ေဆာင္းၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က 

နီးရာသစ္ပင္ရိပ္ေအာက္ကို ဝင္ ၾကတယ္။ 
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"ေၾသာ္... တြက္ဆသခၤ်ာ၊ သုံးရက္အက်ဴး၊ ေလးရက္သုိ႔ ကူးၿပီထင့္၊ 

ဖူးေရာင္မာ၊ ခႏၶာအေကာင္း၊ မ႐ူမလွ၊ ဒုကရ၊ အသုဘအေပါင္းေပမုိ႔၊ 

ေထာင္းညက္ညက္ေက်၊ ဒြတၱႎသၫြတ္၊ ဝဋ္ကိန္းက လြတ္ ႏုိင္ဘု၊ ေကာ႒ာေသ၊ 

ေလေထြဓာတု၊ အ႒ကလာပ္၊ စမျပတ္ေအာင္၊ ၾကပ္ၾကပ္မ်ား႐ႈလိုက္လွ်င္၊ 

ကုိယ္ဟုဟုတ္၊ နိစၥနိစၥ၊ ဘိဇၨနတြင္ျဖင့္၊ ထိတ္စရာ့႐ုပ္ပါကလား" 

ဇာတ္ပြဲထဲက မင္းသားႀကီးေလသံမ်ဳိးန႔ဲ လကၤာရြတ္သံၾကားရျပန္ၿပီ။ 

မင္းသားႀကီး ေတာကစားရာမွ က်ားေသ ေတြ႕လို႔ ကမၼ႒ာန္း႐ႈပံုကုိ စာေပါင္ပဲ့ပ့ဲ 

အာေစာက္က်က်န႔ဲ ရြတ္ျပေနတာ။ ပိုးပဝါအုပ္ေပါင္း ေပါင္းထား တ့ဲ 

လူတစ္ေယာက္ ေက်ာက္တုံးေပၚမွာ ရပ္ရင္း ရြတ္ေနတာကိုး။ 

အဝါေရာင္ဖဲျပားကြပ္ထားတ့ဲ ကတီၱပါအက ႌ်အနီကုိ ဝတ္ထားတယ္။ 

လကၤာရြတ္အၿပီးမွာ မင္းသား ႀကီးက ရပ္ကြက္ဒုိးပတ္ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ 

ဦးဘတူအတြက္ အမိန္႔စာျပန္ဖတ္တယ္။ 

"တြီ... တြီ... တြီ... " 

ခရာတုပ္သံသုံးခ်က္ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာလို႔ 

လူေတြအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ ဖံုးထိုင္း၊ ဖုံး ထိုင္းန႔ဲ ေျပးလႊားသံေတြ 

ၾကားရၿပီး ကရာေတးဝတ္စံုဝတ္ထားသူေတြ ေခါင္းေဘးမွာ တန္းစီရပ္ေန 

ၾကတယ္။ 

"က်ားသစ္နက္သုိင္းအဖြဲ႕ နာယကႀကီး ဦးဘတူအား အေလးျပဳ" 
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သုိင္းအဖြဲ႕သားေတြက စက္႐ုပ္ေလးေတြကုိ ညီညီညာညာ 

လႈပ္ရွားေနၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ပရိသတ္ေနာက္ပိုင္းက 

႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္လာတယ္။ လူတခ်ဳိ႕ ဟုိဟုိဒီဒီ ေျပးလႊားေနၾကတယ္။ 

"ဒီေရတက္လာၿပီေဟ့... ေရတက္လာၿပီဟ" 

ခရာဆူးခ်ံဳတန္းကို ေက်ာ္စျပဳလာတဲ့ ေရေဖြးေဖြးကုိ ျမင္ၾကရတယ္။ 

ေက်ာက္တုံးႀကီးနားမွာ အခ်ီ အခ် စကားေျပာသံေတြကုိ ၾကားေနရတယ္။ 

"မင္း တုိ႔ အမိန္႔ျပန္စာဖတ္မယ့္ အဖြဲ႕က ဘယ္ႏွစ္ဖြဲ႕က်န္ေသးလဲ" 

"ငါးဖြဲ႕ေလာက္ က်န္ေသးတယ္" 

"ဟာ... မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ဖတ္မေနၾကန႔ဲ" 

"က်န္တဲ့စာရြက္ေတြ အကုန္လုံး ေခါင္းထဲသာ ဖြင့္ထည့္လိုက္ၾကေတာ့" 

"ျမန္ျမန္လုပ္ၾကေဟ့... ျမန္ျမန္ကြဲ႕" 

သင္းေအာင္က ကိုမိုးရဲ႕ဂူကုိ ဦးၫြတ္အေလးျပဳၿပီး သုသာန္ေလးထဲက 

တည္ၿငိမ္စြာ ထြက္လာခဲ့ တယ္။ 

ဒီေရကေတာ့ သုသာန္ေလးထဲက အမႈိက္သ႐ိုက္အားလုံးကုိ 

ဖယ္ရွားေဆးေၾကာပစ္ေတာ့မယ့္အ လား တရိပ္ရိပ္... တရိပ္ရိပ္ တက္ေနဆဲပဲ။ 

(၄) 

ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ သေဘၤာန႔ဲပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေမာ္ေတာ္န႔ဲပဲျဖစ္ျဖစ္ 

ေလွကေလးန႔ဲပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရေၾကာင္းခရီးသြားရ လုိ႔ ကမ္းေပၚက မႈိင္းညဳိ႕ညဳိ႕ 

သုသာန္ကေလးေတြကုိ ျမင္ရတ့ဲအခါတုိင္း မုိးေရကြက္ေတြ၊ ေရညႇိ ေျပာက္ေတြ 

စြဲၿငိေနတဲ့ အုတ္ဂူေဟာင္းေလးတစ္ခုကုိ သတိရေနမိတုန္းပါပဲ။ 
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ေၾသာ္... ဒါန႔ဲ၊ ကုိမိုးဆုိတာဟာ စာေရးဆရာ ကုိေအာင္ဆန္းရဲ႕ 

နာမည္ဝွက္တစ္ခုရယ္လို႔ တခ်ဳိ႕ လူငယ္ေတြခမ်ာ မသိၾကရွာေတာ့ဘူးတ့ဲ 

ဆရာစိမ္းရဲ႕။ 

 

ျမတ္သင္း 

+++++ 
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ေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္း    ((((သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္) ) ) ) အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္    

 

ဟုိးယခင္ အတိတ္ကာလကို ျပန္လည္ေတြးေတာမိတိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း 

ဆကာႀကီးၿမဳိ႕ကေလးမွာ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္န႔ဲ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား 

လုပ္ႀကံခံရသျဖင့္ ဆကာႀကီးၿမဳိ႕ ေစ်း႐ံုႀကီးထဲမွာ ဝမ္းနည္းျခင္း 

အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၿမဳိ႕လုံးကၽြ တ္ က်င္းပခ်ိန္ မိမိကဖခင္ႀကီး၊ ပခုံးေပၚထိုင္ကာ 

အခမ္းအနား ကုိ ေငးၾကည့္ရင္း ဘုမသိဘမသိ မ်က္ရည္ဝဲခဲ့ေလသလား မသိ၊ 

ငယ္ဘဝကုိ ျပန္ လည္ကာ တေရးေရး ျမင္ေယာင္မိတတ္သည္။ 

မိမိအထက္တန္းေက်ာင္းဘဝ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွာ 

ဝင္ေရာက္လုပ္ခဲ့စဥ္ကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရးသမုိင္း ကုိ ေလ့လာသင္ၾကားရင္း 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ေက်ာင္းသားဘဝ၊ ႏုိင္ငံေရးဘဝကုိ စိတ္ဝင္စားခဲ့ သည္။ ေအာင္ဆန္း 
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သည္ ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ ပလႊားဝင့္ႂကြားမႈမရွိ။ ပင္နီအက ႌ်၊ ပိန္းတိန္းဖိနပ္ 

စီးကာ ေခါင္းစုတ္ဖြား ႏွင့္ ေနတတ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ 

ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမႈေဆာင္ လူႀကီး ျဖစ္လာၿပီး အုိးေဝမဂၢဇင္း 

တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ သည္။ အုိးေဝ မဂၢဇင္းတြင္ 

ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "ေခြးသရမ္းႀကီး လြတ္ေနသည္" ေဆာင္းပါး 

ပါလာရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဒီေဂ်စေလာ့က ေဆာင္းပါးရွင္အမည္ကုိ ေဖာ္ခုိင္းသည္။ 

မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ပီပီ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳသျဖင့္ ေအာင္ဆန္း 

ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည္။ ၁၉၃၆ ခု ေက်ာင္းသားသပိတ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ တကၠသုိလ္ 

အာဏာပိုင္မ်ားက ေအာင္ဆန္းကုိ ေက်ာင္းေနခြင့္ ျပန္ေပးလိုက္ရေတာ့သည္။ 

ေက်ာင္းသားဘဝ သမဂၢ လုပ္ၾကစဥ္ လူငယ္သဘာဝ ေအာင္ဆန္းကုိ 

အတုယူအားက်ခဲ့မိသည္။ ေအာင္ဆန္း ေက်ာင္းသားဘဝမွ 

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ေရာက္သြားၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးဝင္ ဂ်ပန္ျပည္ေရာက္သြားၿပီး ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ႏွင့္ 

ျမန္မာျပည္ျပန္လာ ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္မ်ား၏ဖက္ဆစ္အျပဳအမူေၾကာင့္ 

မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာေတာ္လွန္ေရးလုပ္ ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ တစက္႑။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မဟာမိတ္အဂၤလိပ္တို႔ ျပန္ဝင္လာၿပီးေနာက္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ လူမ်ဳိး မ်ား၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု 

ပါဝင္သည့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး 

အတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကဳိးပမ္းၾကရင္း သေဘာထားကြဲျပားကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား 

အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႀကီးမွ ထုတ္ပယ္ လိုက္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကား 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕သမား ႏွင့္ ေစ့စပ္ကာ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ 

ႀကဳိးပမ္းသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိ၏ေက်ာင္း သားဘဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္႐ုိက္ခတ္မႈ လူငယ္ သဘာဝ တက္ႂကြမႈမ်ား ေပါင္းစပ္ကာ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ဘဝင္မက် လက္မခံႏုိင္ျဖစ္ခဲ့မိသည္။ ျမန္မာ့ 

လြတ္လပ္ေရးကုိလည္း အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရး ဟု ျမင္ခဲ့မိသည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ဆန္း၏ႏုိင္ငံေရးဘဝႏွင့္ ျဖတ္သန္းမႈကုိ 

အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္မိေသာ အခါ သူ႔အေပၚ တြင္ မိမိျမင္ခဲ့ေသာ အျမင္မ်ား 

ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေတာ့သည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္က ဟသၤာတခ႐ုိင္ ေဒါင့္ႀကီး ေက်းရြာ၌ 

ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားေဟာသျဖင့္ က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္ 

ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ဖမ္းဆီးရန္ ဟသၤာတရာဇဝတ္ဝန္ ေဇးဗီးယား 

(Mr. Xavier) က ဝရမ္း ထုတ္လုိက္ၿပီး ဆုေငြ ၅ က်ပ္ေပးမည္ဟု 

ေၾကညာခံရသည္။ 

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ေတာ္လွန္ရန္ 

လုံးပမ္းေနစဥ္ကာလ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ေအာင္ဆန္းအား ၿဗိတိသွ်အစိုးရ 

ရန္သူေတာ္စာရင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ ၅ အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ ေလသည္။ ဂ်ပန္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံဝင္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ဖိႏွိပ္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ 

ဆန္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အားမ်ားကိုစု႐ံုးကာ ျပတ္သားစြာ 

ေတာ္လွန္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ပိုင္း တြင္လည္း 

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ ဲ်႕သမားမ်ားကိုလည္း 
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နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ခုိက္သည္ကုိ ျမင္ရေပသည္။ ေနာက္ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ပံုမ်ား... ေၾကာင့္ အျမင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။ 

ဆရာဒဂုန္တာရာက သူ၏ေအာင္ဆန္း (သုိ႔) အ႐ုိင္းဆုိသည့္ 

႐ုပ္ပံုလႊာအဖြဲ႕တြင္ ေအာင္ဆန္းအား "သူ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး ဝိညာဥ္ကား 

ျပင္းထန္လွေခ်၏။ သူသည္ ႏုိင္ငံေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ လုပ္ေသာ လူ 

တစ္ဦးျဖစ္၏။" ဟု ေရးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ "သူသည္ ႐ိုင္း၏၊ ၾကမ္း၏၊ 

ေၾကာက္၏၊ ကိစၥမရွိ၊ သူ သည္ ဧည့္ခန္းေဆာင္ မွ ဂုဏ္သေရရွိ 

လူႀကီးလူေကာင္းမဟုတ္၊ တစ္ခုတည္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ ႏွင့္ တစ္ခု တည္း 

ကုိသာ မဲ၍လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသတၱဝါျဖစ္၏" ဟု ထပ္မံဆုိလိုက္သည္။ 

((((၃၃၃၃)))) 

ေအာင္ဆန္းကား ကမာၻသိ ျမန္မာသိ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႏွင့္ 

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္းဆိုလွ်င္ 

သူ႔မိဘအမည္ ေမြးဖြားရာေဒသတို႔ကုိ အထူးျပဳေရးသား ေဖာ္ ျပဖုိ႔ပင္ 

လုိမည္မထင္။ လူတိုင္းလုိလုိ သိၿပီး၊ အမွတ္ရၿပီး ျဖစ္သည္။ သူငယ္စဥ္က 

ထိန္လင္း၊ တုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး ကာလ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဘဝ 

ဗိုလ္ေတဇ၊ ဂ်ပန္ေခတ္အစိုးရ စစ္ဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနာက္ 

ဖဆပလ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဦး ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္။ ငယ္ နာမည္ 

ထိန္လင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အစ္ကုိျဖစ္သူက ေအာင္သန္းျဖစ္၍ သူ႔အား 

ေအာင္ဆန္းဟူ၍သာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး တြင္ေတာ့သည္။ 
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ေအာင္ဆန္း၏အဘုိးျဖစ္သူကာ နာမည္ေက်ာ္ ေရႊလေရာင္ဘြဲ႕ခံ 

ၿမဳိ႕လုလင္ ၿမဳိ႕သူႀကီး ဦးမင္းေရာင္ ျဖစ္သည္။ ဦးမင္းေရာင္ကား ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ 

တြင္ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္မွ ေနလႏွစ္ဆူပါေတာ္မူ ခ်ိန္၊ သူ႔ကၽြ န္ အျဖစ္ ႏြံနစ္မခံ 

ဇာတိမာန္ျဖင့္ ကုလားျဖဴတို႔အား လူ ၃၀၀၀ ခန္႔စုၿပီး နယ္ခ ဲ်႕တို႔ကုိ ေတာ္လွန္ 

ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသခင္ ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက ဦးမင္းေရာင္ဘြဲ႕ မဟာကဗ်ာ 

ေလးခ်ဳိးႀကီး ျဖင့္ "ေတာင္မန္းၿမဳိ႕ ေနလႏွစ္ေဆာင္ အညႇဳိးတြင္ျဖင့္၊ 

ေျပျမန္မာေတာင္ မစုိးရရွာတ့ဲ၊ ေၾသာ္... အေခါင္ မျမန္း၊ အေမွာင္သမ္း သမုိ႔ 

ေအာင္ပန္းညဳိ႕ခဲ့ရတ့ဲ... ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ေရႊလေရာင္အဘုိး" ဟူ ၍ ေအာင္ဆန္း 

၏အဘုိးျဖစ္သူအား ဂုဏ္ျပဳေရးဖြဲ႕သီကုံးခဲ့ေပသည္။ 

ေအာင္ဆန္းကား ႏုိင္ငံေရးကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ေက်ာင္းမဂၢဇင္း ဒဂုန္မဂၢဇင္းႏွင့္ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းတို႔တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား 

ေရးခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္း ေဆာင္းပါးမ်ားေရး သည္။ 

အေၾကာင္းအရာအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 

အဝတ္အစားဆင္ ယင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေရးသားခဲ့ေပသည္။ 

ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက အေဆာင္တြင္ စာအုပ္ မ်ာ ဟုိတစ္ပံု၊ သည္တစ္ပံု 

ျပန္႔ႀကဲကာ အလြန္စာဖတ္သူ တစ္ေယယာက္ဟု သိရသည္။ 

ဆရာဒဂုန္တာရာက "ေအာင္ဆန္း သုိ႔မဟုတ္ အ႐ုိင္း"တြင္ 

"ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာစာအေရး ည့ံသူ မဟုတ္ေပ။ တိတိက်က် 

ေရးတတ္၏။ ပါဠိကုိ မွန္ကန္စြာသံုး၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ဟာသဉာဏ္ပါ ၏။ 

"ဟုေရးသည္။ လူပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း "သူ၏မ်က္ႏွာထားသည္ 
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သုန္မႈန္၏။ တစ္ခါေတြ႕ ဖူးေသာသူကို ေနာက္တစ္ခါေတြ႕လွ်င္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္မွ 

ႏႈတ္ဆက္၏။ သူ႔ကို သိသူက ၿပံဳးျပေသာ္ လည္း သူသည္ တံု႔ျပန္၍ ၿပံဳးခ်င္မွၿပံဳး၏။ 

ဥကၠ႒ျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ကုိကား ေက်ာင္းသားတုိင္းက သိၾက ၏။ 

ျမန္မာျပည္၏လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စိတ္ပူပံုရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ 

သုန္မႈန္လ်က္ရွိေန သည္။ သူစကားေျပာလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းကုိသာ 

ေျပာသည္"ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလ သည္။ 

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ 

ေအာင္ဆန္းေဆာင္ရြက္ရင္း အလုပ္တာဝန္မ်ား ပိလာသည္။ ဂ်ပန္ကို 

ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ႀကံစည္ကာစလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မ်ားျပား 

လွေသာ တာဝန္မ်ား ပိကာ ေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ အျပင္းအထန္ဖ်ားသျဖင့္ 

အလံျပ ဘုရားလမ္းရွိ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံု (ယခု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) တြင္ 

တက္ေရာက္ကုသခဲ့သည္။ ဤ သိ႔ု တက္ေရာက္ ကုသရင္း ေဆး႐ံုမွ 

သူနာျပဳဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ဖူးစာဆံုခဲ့ရသည္။ 

ေအာင္ဆန္း လက္မထပ္မီ သုံးေလးရက္ အလုိေလာက္မွာ 

သခင္ဗဟိန္းကုိ လာရွာရင္း ဆရာဒဂုန္ တာရာႏွင့္ေတြ႕သည္ဟု ဆုိသည္။ 

ေအာင္ဆန္းက "အႏုပညာဆုိတာ ရွိတာပဲ၊ လင္မယားဘဝမွာ လည္း 

အႏုပညာမဲ့ရင္ လင္မယားကြဲမွာေပါ့။ ဒီလုိပဲ ေတာ္လွန္ေရးမွာလဲ 

အႏုပညာရွိတာပဲ။ အႏု ပညာေျမာက္မွ ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္း တကယ့္ 

ေတာ္လွန္ေရးအစစ္ပဲ"ဟု ေျပာရင္း "ဒီမယ္ အိမ္ ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ 

သိပ္စဥ္းစား ေတြေဝေနလုိ႔ မရဘူးဗ်၊ တစ္ခါတည္း ဇြတ္လုပ္လိုက္ရတယ္"ဟု 
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မေမးဘဲ သူ႔ဟာသူ ေျပာေန၏ လုိ႔ ဆရာတာရာက ေအာင္ဆန္းကုိ 

သူ၏႐ုပ္ပံုလႊာအဖြဲ႕၌ ေရးခဲ့သည္။ ဆရာတာက "လက္ထပ္ၿပီးစက ကၽြ န္ေတာ္ 

ေရးလ်က္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈ စာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ရန္ 

အင္းယားကန္ေစာင္းရွိ သူ႔အိမ္သုိ႔ေရာက္သြား၏။ ဧည့္ခန္းတြင္ ေခတၱ 

ေစာင့္ေနရ၏။ ထြက္လာေသာ အခါ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းတြင္ ရဲေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ၍ 

မၿပံဳးမိေအာင္ ဟန္ ေဆာင္ေနရ၏"ဟု ဆက္ေရး လုိက္သည္။ 

ေအာင္ဆန္းကား အေနအထိုင္ေရာ အစားအေသာက္ပါ ႐ိုး၏။ 

သူ႔ရဲ႕ေဒၚခင္ၾကည္ဆီ ေရးေသာစာ မွာ "ၾကည္ေရ... ပဲျပဳတ္န႔ဲ နံျပားရရင္ 

စားခ်င္တယ္" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ေအာင္ဆန္းကား စိတ္ထဲရွိသည္ကို တေဇာက္ကန္းႏုိင္ႏုိင္ 

လုပ္တတ္ေလသည္။ ၾကမ္းလည္း ၾကမ္း ၾကမ္း ဟု ၾကားဖူး၏။ 

ဒဂုန္တာရာ ေရးထားသည့္ သူထက္ေစာၿပီး ေက်ာင္းေရာက္ႏွင့္သည့္ 

သူ႔မိတ္ေဆြ ေအာင္ဆန္းအ ေၾကာင္း ေရးထားသည့္စာထဲမွာ- 

"သူသည္ ေဒါသႀကီးသူတစ္ဦးျဖစ္၏။ သည္လိုအမ်ားက ထင္၏။ 

ကၽြ န္ေတာ့္အဖုိ႔ကား ေဒါသႀကီး သည္ မႀကီးသည္ ကုိမသိ၊ သူ႔တြင္ 

စိတ္လိုက္မာန္ပါ စိတ္ေတြရွိသည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ထင္၏"။ 

"ႏွစ္ကုိကား အေသအခ်ာမမွတ္မိေတာ့ သပိတ္ေမွာက္ႏွစ္လည္း 

အထိမ္းအမွတ္တစ္ခု သမဂၢတြင္ က်င္းပ၏။ ပရိသတ္ထဲက ထ၍ေဝဖန္စကားမ်ား 

ေျပာၾက၏။ ထိုသုိ႔ ေျပာၾကသည့္အထဲတြင္ စစ္ ကုိင္းေက်ာင္းေဆာင္မွ 

ကုလားေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဥကၠ႒ေဟာင္း မစၥတာရာရွစ္ကုိ ေဝဖန္ရာ၌ 
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အေတာ္ထိခုိက္ေသာ အျပစ္ေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာေလသည္။ 

ကုလားေက်ာင္းသားေျပာသည့္ စကား မ်ားသည္ အေျခခုိင္သည္ 

မခိုင္သည္ကိုကား မမွတ္မိေတာ့ေပ။ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ မစၥတာ ရာရွစ္ အတြက္ 

ေဒါပြကာ ထိုကုလားကုိ ႀကိမ္းေမာင္း၍ "ရဲရင္ထြက္"စေသာ အသုံးမ်ဳိးသုံး၏။ လက္ 

သီးဆုပ္ကာ ကုလားအပါးသုိ႔ တိုး၍သြား၏။ သူသည္ ေဒါသေၾကာင့္ 

ဆတ္ဆတ္တုန္လ်က္ ရွိေလ သည္"ဟူ၏။ 

၁၉၄၆ ခုတြင္ ေအာင္ဆန္းဦးစီးသည့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ 

လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ အင္တင္တင္ လုပ္ေန သည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔အက်ပ္ေတြ႕ေစရန္ 

၁၉၄၆ ခုတြင္ အမႈထမ္းေပါင္းစံုတို႔အား သပိတ္ေမွာက္ ရန္ အခ်က္ေပး 

လိုက္သည္။ ထုိသပိတ္ေၾကာင့္ ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ 

ဆန္းအား ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက 

ဖိတ္ၾကားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နန္းရင္းဝန္ 

မစၥတာအက္တလီႏွင့္ ေအာင္ ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိလိုက္ၾကသည္။ 

ေအာင္ဆန္းအက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခါနီးတြင္မွ ဂဠဳန္ဦးေစာ ႏွင့္ သခင္ဗစိန္တုိ႔က 

သေဘာမတူဟု ဆုိကာ လက္မွတ္မထုိးၾကေခ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ေဒါပြကာ 

"ဒီစာခ်ဳပ္ကိစၥမွာ အကုန္လုံး ေဆြးေႏြးၿပီးလုိ႔ လက္ခံပါၿပီေျပာမွ ကၽြ န္ေတာ္တို႔မပါပါ 

ဘူး ေျပာတယ္၊ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ ေခ်ာက္ခ်ဖို႔ပဲ။ ဒါေပမဲ့ မေၾကာက္ဘူး"ဟု 

ေျပာခဲ့သည္။ 

ေအာင္ဆန္းသည္ "ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္"အရ 

လြတ္လပ္ေတာ့မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမ ဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲကုိ 
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က်င္းပလိုက္သည္။ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလအမတ္ေနရာ 

အမ်ားစုရကာ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕လိုက္သည္။ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေရးဆြဲရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အဆုိတင္သြင္းေလသည္။ 

"တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရကုိ ရရမယ္"ဟု ေအာင္ဆန္းက 

ေႂကြးေၾကာ္ကာ လြတ္လပ္ေရးအ တြက္ ႀကဳိးပမ္းရင္း မသမာသူနယ္ခ ဲ်႕လက္ပါးေစ 

အာဏာ႐ူးတစ္စုေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ 

အာဇာနည္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံခံလိုက္ရေလသည္။  

ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက အာဇာနည္မ်ားအတြက္ 

ဘာဝနာတမ္းခ်င္းႀကီးတြင္... 

"ေၾသာ္... အေဆာင္ေဆာင္ နန္းေတြ ၾကငွန္းေတြႏွင့္ေႏွာ၊ 

အေခါင္မျမန္းခင္က ေအာင္မတမ္းခ်ဳိ႕ ေစဖုိ႔၊ ေအာင္ပန္းညဳိ႕ရရွာတဲ့၊ ေတာင္တမ္း 

တို႔ဗမာမွာ အေဟာင္းသံသရာ အငုတ္ေတြႏွင္ ့ ေအာင္ ဆန္းတို႔ မသာမယာ ဟာ 

၎ကံၾကမၼာအလုပ္ေပထင့္၊ ေသာင္းျမန္ မရဏာစမုတ္မွာေတာ့၊ ခ်ဳပ္သ ႏွင့္ 

ယင္းအလို တြင္ (အုိကြယ္) ေဒါင္းလံပဝါအုပ္ပါလုိ႔ က်ဳပ္ျဖင့္ သၿဂ ႋဳဟ္ခ်င္" ဆုိတဲ့ 

ေလးခ်ဳိးကဗ်ာ ႀကီးကုိ စပ္ဆုိ ခဲ့ေလသည္။ 

 

ၫႊန္႔သစ္ 

+++++ 
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ပဲျပဳတ္ႏွင့္ပဲျပဳတ္ႏွင့္ပဲျပဳတ္ႏွင့္ပဲျပဳတ္ႏွင့္    နံျပားနံျပားနံျပားနံျပား    

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလွ်င္ စာေရးဆရာတစ္ဦး 

အျဖစ္ ႐ိုးရွင္းေအးေဆးစြာ ေနထိုင္ သြားရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္။ စာဖတ္ အလြန္ 

ဝါသနာပါသူ ျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝထဲ က စာေပမ်ား ေရးသား 

ခဲ့သည္။ အယ္ဒီတာလည္း လုပ္ဖူးသည္။ ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္င့ံတာဝန္ေတြ မ်ား 

ျပားသည့္ ၾကား ကပင္ စာေပမ်ားကို အခ်ိန္လု၍ ေရးခဲ့ေသးသည္။ ထုိစဥ္က 

လြတ္လပ္ေရးသည္ သာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ခ်က္ခ်င္း 

တိုက္႐ုိက္အက်ဳိးရွိေစေသာ ေဆာင္း ပါးေတြသာ အေရးမ်ားသည္။ ရသ စာေပကုိ 

အေလးမေပးႏုိင္ခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝတၳဳေတြလည္း မေရး ျဖစ္ခဲ့။ 

သုိ႔ရာတြင္ အတုိဆံုးဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိ သူကုိယ္တုိင္ပင္ 

သတိမျပဳမိလိုက္ဘဲ အမွတ္တမဲ့ ေရး သားခဲ့ဖူးသည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ဆုိခ်င္သည္။ 
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ၾကည္.... 

    ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားရရင္ စားခ်င္တယ္။ 

    ေအာင္ 

အထက္ပါ ေပးစာေလးကုိ ဝတၳဳတုိတစ္ပုဒ္အျဖစ္ သုံးသပ္ခံစား 

ၾကည့္ပါမည္။ ေရွးရွိးစဥ္လာ စာေပ သေဘာတရားအရဆုိလွ်င္ ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္တြင္ 

ဇာတ္ေဆာင္ပါရမည္။ ပါသည္။ (ေအာင္ႏွင့္ၾကည္) ဇာတ္လမ္းပါရမည္။ ပါတာေပါ့၊ 

သိပ္ခ်စ္ၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ မ်ားျပား 

လွေသာ ႏုိင္ငံတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနရသျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္မရွိ။ 

အနားယူခ်ိန္မရွိ။ အိမ္ကုိေတာင္ မျပန္ႏုိင္။ ဇနီးျဖစ္သူကိုေတာင္ 

ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာခြင့္မရဘဲ စာတုိေလးႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ 

ေနရသည္။ 

ဇာတ္ေဆာင္စ႐ုိက္ပီျပင္ရမည္။ ထိုစဥ္က "ေအာင္"သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ 

ထိပ္တန္းရာထူးႀကီးကုိ ရရွိထားသူျဖစ္၏။ သူသာ စားခ်င္လွ်င္ အေကာင္းဆုံး 

ဟုိတယ္ႀကီးမ်ားမွာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ မွာယူ သုံးေဆာင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ သူက ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားကုိသာ ေတာင့္တသည္။ ႐ိုးသားျခင္း၊ ၿခဳိးၿခံ 

ေခၽြတာျခင္း သေဘာကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ 

အမွန္အားျဖင့္ ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားေလာက္ကေတာ့ အပါးေတာ္ၿမဲကုိ 

စီစဥ္ခုိင္းလို႔ရတာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ အိမ္ကုိလွမ္းမွာရသလဲ။ ထုိအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ 

သူသည္ မိသားစုအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူ၊ သစၥာရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာသည္။ 
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အိမ္က ဇနီးျဖစ္သူ ကုိယ္တုိင္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ လက္ရာကုိ 

ခံုမင္တတ္သူျဖစ္သည္။ မိန္းမကုိ ခၽြ ဲခ်င္တာလည္း ပါေကာင္းပါႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ုတုိင္ေအာင္ သူသည္ ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏြဲ႕ႏြဲ႕ မေျပာတတ္ရွာ။ တျခားသူေတြသာ 

ဆုိလွ်င္... 

ၾကည္... 

    ေနေကာင္းရဲ႕လား၊ ကုိယ္လဲ အလုပ္ေတြမ်ားလြန္းလုိ႔ အိမ္ကုိေတာင္ 

မျပန္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကေတာ့ ၾကည့္ဆီကုိပဲ အစဥ္သျဖင့္ 

ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာ ယုံပါေနာ္။ ၾကည့္ရဲ႕လက္ရာေလးေတြကုိလဲ 

တမ္းတေနမိတယ္။ ပဲျပဳတ္န႔ဲ နံျပားရရင္လည္း ပို႔ေပးပါအုံး။ ဘယ္လုိ စားစရာမ်ဳိးပဲ 

ျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္ရဲ႕လက္ကေလးန႔ဲ ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ေပးမွ ပိုအရသာရွိတယ္လို႔ 

ထင္မိတယ္ကြယ္။ 

ပိုေတာင္လြမ္းတ့ဲ 

ကုိေအာင္ဆန္း 

စသည္ျဖင့္ ခၽြ ဲခၽြ ဲပ်စ္ပ်စ္ေရးေပလိမ့္မည္။ သူ႔က်ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္။ 

စာကတစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ တုံး တိတိႀကီး။ ဒါကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ 

ဘုဆတ္ဆတ္သမား၊ ျပတ္သားသူ၊ စကားအပိုမဆုိ တတ္သူ၊ အေျပာထက္ 

အလုပ္ကုိ ဦးစားေပးသူ၊ မိသားစုအေရးထက္ လူအမ်ားေကာင္းစားေရးကုိ ပို၍ 

စိတ္ဓါတ္ထက္သန္သူ စေသာ စ႐ုိက္သဘာဝမ်ားရွိေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ 

ျမင္ႏုိင္သည္။ ဝတၳဳတုိ တစ္ပုဒ္တြင္ ရသပါရမည္ဆုိသည္။ ၾကည့္ရေအာင္။ 

တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး နားလည္စာနာတတ္ ေသာ၊ သံေယာဇဥ္ႀကီးၾကေသာ၊ 



 

693693693693    | | | | P a g e     

 

အျပန္အလွန္ ပါရမီျဖည့္ေပးၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကုိၾကည့္၍ 

သိဂၤရရသကုိ ခံစားႏုိင္သည္။ 

သူတို႔ႏွစ္ဦးမွာ တျခားဇနီးေမာင္ႏွံေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ 

ပူးပူးကပ္ကပ္ေနခြင့္မရရွာၾက။ မ်ားျပားလွ ေသာ တိုင္းျပည္ တာဝန္ေတြၾကားမွာ 

လြမ္းေရးခက္ေနၾကပံုက က႐ုဏာရသေျမာက္သည္။ 

"ဟင္... ဒီလုိ ထိပ္တန္းပုဂၢဳိလ္ႀကီးက ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားမွ စားခ်င္သတဲ့။ 

အ့ံေရာ"ဆုိၿပီး အဗၻဳၾတရသ အျဖစ္ ျမင္ႏုိင္သလို "ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ"ဟု 

ၿပံဳးခ်င္စရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟာသရသလည္း ေရာစြက္ ေနျပနသည္။ 

ထုိဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔၏ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ ဘဝကုိၾကည့္ၿပီး 

စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ ရရိွ ေစသည္။ ထုိအရာသည္ 

သႏၱရသပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ႐ိုးသားျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ျခင္း စေသာ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားကလည္း ဝတၳဳတုိေကာင္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ပီျပင္ေစသည္။ 

နည္းနည္းခ်ဲ႕ကား ေျပာလွ်င္ ဤဝတၳဳတိုေလးတြင္ လူတန္းစားအျမငလ္ည္း 

ပါသည္။ ဘဝသ႐ုပ္မွန္ဝတၳဳဟု ယူဆႏုိင္ သည္။ 

ဤဝတၳဳ တြင္ ဇာတ္သိမ္းခန္းပါဝင္ျခင္းမရွိ။  

သုိိ႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္စာေပအယူအဆအရ ဇာတ္လမ္း သည္ 

အေရးမႀကီး။ ဇာတ္ကြက္ကသာ ပဓါန က်သည္။ ဓမၼဓိဌာန္ စာေပအဖြဲ႕အႏြဲ႕တြင္ 

အျဖစ္အ ပ်က္တစ္ခုကုိ ကြက္၍ မီးေမာင္းထုိးျပသည္။ အရင္အတုိင္း ေဖာ္ျပသည္။ 

စာဖတ္သူက ႏွစ္သက္သ လုိ ေတြးယူလိမ့္မည္။ ခုေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒန္၊ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ 

ဝတၳဳမ်ားတြင္ ဇာတ္လမ္းေတာင္ရွိခ်င္မွ ရွိ သည္။ ဇာတ္သိမ္းခန္းလည္း 
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ပါခ်င္မွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဝတၳဳတုိ ေခတ္ေပၚဝတၳဳတစ္ပုဒ္ဟူ၍ လည္း 

ဆုိေကာင္းဆုိႏုိင္လိမ့္မည္ ထင္သည္။ 

ကၽြ န္ေတာ္သည္ "ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပား"ကို ကမာၻေပၚမွာ အတုိဆုံး၊ 

အ႐ုိးသားဆုံး၊ အႏုပညာ အျပည့္ဝ ဆုံး၊ ရသအေျမာက္ဆုံး 

ဝတၳဳတုိေလးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္ ခံစားၾကည့္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

မင္းလူ 
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ေမာင္စိမ္းနီ စုစည္းေသာ စာေရးဆရာကိုေအာင္ဆန္း စာအုပ္ႀကီး 

ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ စာဖတ္သူ အားလုံး ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ေလးစားစြာျဖင္႔ 

ေရႊစင္ဦး 
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