


ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္းမ်ား (ဂ်ဴးလီယက္ဖူးခ်စ္) 
 
အုိးေ၀ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးစံေရႊ - ခ်က္ဘာသာမွ ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။ 
 
အမွာ 
 ခ်က္အမ်ဳိးသား အာဇာနည္သူရဲေကာင္း ဖူးခ်စ္ေရးသားေသာ “ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္းမ်ား” စာအုပ္ 
ကား ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသမင္းကိုျပံဳးျပံဳးက ေလးရင္ဆုိင္သြားခဲ့ေသာ နာဇီဆန္႔က်င္ေရး သူရဲေကာင္းမွတ္ 
တမ္းအျဖစ္၎၊ ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ေသာ စာေပအျဖစ္၎ ကမၻာတြင္ေမာ္ကြန္းတင္က်န္ရစ္ေလာက္ေအာင္ အစြမ္း 
ထက္လွေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေပသည္၊ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ျပည္သူမ်ားသည္ ထြန္းေျပာင္ေသာ သတင္းစာဆရာတဦး၏ 
စာဖတ္သူအသဲႏွလံုးကုိ ဆြဲကိုင္ႏုိင္ေသာ ေျပာင္ေျမာက္သည့္ အေရးအသားမ်ားကို၎၊ သူမတူေအာင္ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္လွေသာ ရန္သူမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ အင္အားတက္ႂကြၾက့ံခိုင္ေစၿပီး ေတာ္လွန္ 
ေရးစိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားလာေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ထက္ျမက္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကုိ၎၊ 
တခဲနက္အသိအမွတ္ျပဳၾကေပသည္။ “ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္းမ်ား” သည္ ဤမွ်အစြမ္းထက္လွေပသည္။ 
 နာဇီဆန္႔က်င္ေရးကာလ၏ “ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္းမ်ား” ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သ 
မား လယ္သမား အာဏာပုိင္ႏုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေနေသာ ယခုလိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိး၌ ဘာေၾကာင့္ထုတ္ေ၀ရသနည္း 
ဟု စာဖတ္သူမ်ားစိတ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေကာင္း ထုတ္လိုၾကေပလိမ့္မည္။ 
 အားလုံးသိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ခ်က္အာဇာနည္သူရဲေကာင္းဖူးခ်စ္သည္ “ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္း 
မ်ား” ကိုေရး သားခ့ဲသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိအႏွစ္ (၂၀) အေတာအတြင္း၌ ကမၻာ့အေျခ 
အေနအရပ္ရပ္သည္ အေျခအျမစ္မွ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀) 
တုံးကလို နယ္ခ်ဲ႕နာဇီအရင္းရွင္မ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈကိုအလူးအလဲ ခံေနရသည့္ အေနအထားမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ 
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီး၏ ကံၾကမၼာကိုဆံုးျဖတ္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ခ်ီတက္လာေသာ 
ခရီးၾကမ္းကို ျပန္လွန္သံုးသပ္႐ႈျမင္ျခင္းအားျဖင့္ အေျခအေနအသစ္မ်ား ေပၚထြန္းေျပာင္းလဲေနသည့္ ႐ုပ္၀တၴဳအ 
ေျခအေနမ်ားကို တအ့ံတၾသ ျမင္ႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး၊ ထိုအေျခသစ္ အေနသစ္မ်ား၊ ကမၻာ့လပ္ုသားျပည္သူတရပ္လုံး၏ 
ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားကုိ ခုိင္မာေအာင္ထိန္းသိမ္းၿပီး ဆက္လက္ႀကီးထြားတုိးပြား ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ 
ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ သိျမင္ႏိုင္ၾကမည္ သာျဖစ္သည္။ 
 အေျခသစ္အေနသစ္မ်ား၊ ကမၻာ့လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ား၏ အရွိန္ၾသဇာႏွင့္ 
ျမန္မာျပည္ သူမ်ား၏ ႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲ၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဆုိလွ်င္ အရင္းရွင္ေျမရွင္ႏိုင္ငံေရး 
ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို မျပန္လမ္းသို႔ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ့ဆွုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္သမား လယ္ 
သမားအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနေလၿပီ။ ဤသုိ႔ေသာ ကမၻာ့ 
အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာ့အေျခအေန တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္စြမ္းမရိွသူမ်ားအား ခ်က္အမ်ဳိးသား အာဇာ 
နည္ဖူးခ်စ္တုိ႔ ကမၻာ့လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ကို မည္သို႔မည္ပုံ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ ဆုိး၀ါးျပင္းထန္ 
သည့္ အလြန္တရာခက္ခဲလွေသာ အေျခအေနမ်ားကို “ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္းမ်ား” တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ 
ၾကၿပီး ယေန႔အေျခအေနသစ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း ခ်ိန္ထုိးအကဲျဖတ္ႏိုင္ၾကရန္ 
ဤစာအုပ္အား ထုတ္ေ၀လ္ိုက္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 
 ဖူးခ်စ္ကို သူရဲေကာင္းမ်ားထြန္းညႇိၫႊန္ျပရာ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္အတုိင္း ႏိုင္ငံအားလုံးမွ လုပ္သားျပည္သူ 
အင္အားစုမ်ား လိုက္ပါခ်ီတက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက ျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ ကမၻာႀကီးေျပာင္းလဲကာ အေျခသစ္အေနသစ္ 
မ်ား ေပၚေပါက္လာရ ျခင္းျဖစ္သည္ကို ႏွလံုးသြင္းမိၾကဖုိ႔လုိအပ္သည္။ ဖက္ဆစ္နာဇီမ်ားကုိ ေခ်မႈန္းတုိက္ခုိက္ရာ 
တြင္အမာခံျဖစ္ေသာ ဆုိဗီယက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရိွဖူးခ်စ္လိုနာဇီ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး သူရဲေကာင္း 
မ်ား၏ အႏုိင္မခံအ႐ႈံးမေပးေသာ တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည့္ 



တုိက္ပြဲတြင္အသႏွဲင့္ယွဥ္ၿပီး အသက္ႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာကို စေတးခဲ့ၾကေသာ ဆုိရွယ္လစ္ဘက္ေတာ္မ်ား၏ ေက်းဇူးတ 
ရားကုိလည္း သိတတ္ၾကဘို႔ လိုအပ္ေပသည္။ 
 ဤေက်းဇူးတရားမ်ားကို ရင္၀ယ္ပိုက္ေထြးရင္း ခ်က္အာဇာနည္သူရဲေကာင္း ဖူးခ်စ္ကုိေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ 
ခ်က္ကိုစလို ဗက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ မ်ားကုိေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ အ 
ေျခသစ္အေနသစ္မ်ားေပၚ တြင္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၏ 
အမွတ္အသားအျဖစ္လည္းရည္စူးၿပီး ဤစာအုပ္ကိုထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 ၎ရည္စူးခ်က္ႏွင့္တပါတည္း ျမန္မာ့အာဇာနည္သူရဲေကာင္းႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ခ်က္ျပည္သူ 
မ်ားက ၾကည္ညိဳခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသလုိ ခ်က္သူရဲေကာင္းဖူးခ်စ္အား ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ပုိမိုသိနားလည္ၿပီး ပို 
မုိၾကည္ညိဳ ေလးစားၾကေစရန္ ရည္သန္ခ်က္ေအာင္ျမင္ ျပည့္ေျမာက္မည္ဆုိလွ်င္ ဤ “ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္း 
မ်ား” စာအုပ္ထုတ္ေ၀ရက်ဳိး ပုိနပ္လိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ 
 
 
အားသစ္စာေပေကာ္မတီ။ 
 

ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္းမ်ား 
 (ပန္းကရာ့စ္၊ ဂတ္စတာပုိ အက်ဥ္းေထာင္၌ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေႏြဦးရာသီတြင္ ေရးသားသည္။) 
 
 
 သတိအေနအထားႏွင့္ထိုင္၊ ကိုယ္ကုိမတ္မတ္ေတာင့္၊ ဒူးမ်ားေပၚတြင္ လက္မ်ားကပ္ထား၊ မ်က္လုံးမ်ား 
ကလည္း ပက္ခ်က္နန္းေတာ္ရိွ “အိမ္တြင္းေထာင္” မွ ၀ါက်င့္က်င့္ထရံကုိ စူးစူးစုိက္စိုက္ၾကည့္ ေနရမည္ဆုိလွ်င္ 
ဤသည္ကား အမွန္အားျဖင့္၊ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ရန္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွလွေသာ အေနအထားမ်ဳိးမဟုတ္ပါေပ။ 
ဒါေပမယ့္ စိတ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိေတာ့္ သတိအေနအထားနဲ႔ ထုိင္ေနလုိ႔ဘယ္သူက အာဏာျပႏိုင္မွာလဲ။ 
 တစုံတေယာက္က မည္သူမည္၀ါက မည္သည့္အခါတြင္ ေျပာခ့ဲသည္ကုိကား အေသအခ်ာစုံစမ္း၍ ရ 
ေကာင္းမွရေတာ့မည္ ဤပက္ခ်က္နန္းေတာ္တြင္းမွ “အိမ္တြင္းေထာင္” ကို “ဘိုင္စကုတ္႐ံု” ဟု အမည္ေပးခဲ့ ေလ 
သည္။ ထက္သန္ေသာ ပကတိဥာဏ္ပါေပ။ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အခန္းႀကီးအတြင္း၀ယ္ ခံုတန္းရွည္ႀကီးေျခာက္လံုး 
ကုိ တလံုးေနာက္တလုံးစီခ်ထားသည္။ ၎ခံုမ်ားေပၚ၌ကား အစစ္ေဆးခံအက်ဥ္းသမားမ်ားသည္ ေက်ာမ်ား 
ေတာင့္၍ ထ္ုိင္ေနၾကရသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္မွ ဗလာဟင္းလင္းျဖစ္ေနေသာ ထရံႀကီးသည္ကား ႐ုပ္ရွင္႐ုံထဲမွ 
ပိတ္ကားသဘြယ္ ျဖစ္ေနေလသည္။ တခါထပ္၍ အစစ္ေဆးခံရလ်က္၊ အညႇင္းခံလုိခံ၊ ေသလုိေသၾကရမည့္ 
အက်ဥး္သမားတုိ႔၏ မ်က္စိမ်ားက ဤထရံေပၚတြင္ျပသခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတုိ႔ကား မ်ားျပားလွေခ်သည္။ 
တကမၻာလုံးရွိ ႐ုပ္ရွင္စတူဒီယုိ မ်ားသည္ပင္ ထိုမွ်ေလာက္မ်ားေျမာင္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ မ႐ုိက္ကူးခဲ့ၾကရ 
ေသးေပ။ မိမိတုိ႔၏ တသက္ပတ္လုံးျဖစ္ေစ၊ ထိုတသက္တာမွ အေသးစိတ္ တက႑ေလးမ်ားကိုျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပ 
သည့္႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား။ မိခင္၏အေၾကာင္း၊ ဇနီးအေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားအေၾကာင္း၊ အဖ်က္ဆီးခံရေသာ အိမ္၏အ 
ေၾကာင္း၊ ဆုံး႐ႈံးရေသာ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကိုျပသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား။ ရဲရင့္ေသာ ရဲေဘာ္တ 
ေယာက္အေၾကာင္းႏွင့္ သစၥာေဖာက္မႈတမႈအၾကာင္း၊ ထိုစာတမ္းတေစာင္ကုိ က်ေနာ္ကေပးခ့ဲေသာ လူတ 
ေယာက္၏အေၾကာင္း၊ ထပ္ေလာင္း၍ စီးဆင္းဦးမည့္ ရစ္ပတ္မိေလာက္ေအာင္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လက္ခ်င္း 
ညႇစ္၍ ႏႈတ္ဆက္ပံုအေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကိုေဖာ္ျပသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား။ တုန္လႈပ္ျခင္းႏွင့္သႏၷိ႒ာန္၊ အမုန္းႏွင့္ 
အခ်စ္၊ ေသာကႏွင့္ေမွ်ာ္ကိုးခ်က္၊ ဤသည္တုိ႔ျဖင့္ ျပည့္၀ေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားပါေပ။ ဘ၀ကုိ ေက်ာခိုင္းထား 
ၾကၿပီျဖစ္၍ ဤေနရာ ဤဌာန၀ယ္ လူတိုင္းလူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ မ်က္ေစ့ေအာက္၌ပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အသက္ 
ေပ်ာက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူတုိင္းကား အသစ္တဖန္ ေမြးဖြားလာျပန္သည္မဟုတ္။ 



 ဤအခန္းအတြင္း၌ က်ေနာ္သည္ ကိုယ္ေရး႐ုပ္ရွင္ကားကုိ အႀကိမ္ေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္ခဲ့သည္။ 
အေသးစိတ္မ်ားကုိလည္း အႀကိမ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင္ခဲ့သည္။ ယခုထုိ ႐ုပ္ရွင္ကားကုိ တႀကိမ္မွ်ျပန္ 
လည္ ေျပာစမ္းၾကည့္ လုိပါသည္။ အဆံုးမသတ္ႏိုင္မီ၊ ႀကိဳးကြင္းကို ဆြဲတင္းလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္လည္း၊ ဤ႐ုပ္ရွင္၏ 
“ဟက္ပီအဲန္းဒ္” ကို ဆက္လက္ေရးသားၾကမည့္ လူေပါင္းကား သန္းေပါင္းအလီလီ က်န္ရစ္ဦးမည္ ျဖစ္ေပသ 
တည္း။ 
 
“ဟက္ပီအဲန္းဒ္” – (အဂၤလိပ္စကား) ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဇာတ္သိမ္းခဏ္း။ 
 
အခဏ္း - ၁  
 
ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ 
 
 ေနာက္ငါးမိနစ္အၾကာတြင္ နာရီကား ဆယ္ခ်က္တိတိ႐ုိက္ေဆာ္ေလေတာ့မည္။ ၁၉၄၂ ခု၊ ဧၿပီလ ၂၄ 
ရက္၊ ေႏြဦး ရာသီ၏ လွလွပပႏွင့္ မပူမေအးေသာ ညဥ့္ဦးအခါ ျဖစ္ေပသည္ကုိ။  
 က်ေနာ္သည္ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ေလး လွမ္းေနခ့ဲသည္ - ႐ုပ္ဖ်က္ထားသည့္အတိုင္း၊ ေျခေထာ့နင္းႏွင့္ 
အရြယ္ရင့္ ရင့္လူႀကီးတေယာက္၏ ဟန္အမူအရာမပ်က္ေစ႐ုံမွ် သတိထားကာ ယဲလီနက္တို႔ထံ တုိက္တံခါးမပိတ္ 
မီအေရာက္၊ သြက္သြက္ကေလးေလွ်ာက္ေနခ့ဲပါသည္။ ထုိအိမ္တြင္က်ေနာ္၏ “လက္ေထာက္” မီးရက္တေယာက္ 
ျဖင့္ ေစာင့္ေနေပလိမ့္မည္။ ဤတေခါက္တြင္ သူ႔အေနႏွင့္ေျပာစရာ အၾကာင္းထူးမရိွမွန္း က်ေနာ္သိသည္။ က် 
ေနာ့္ဘက္ကလည္း သူ႔အားမွာၾကားစရာ ဘာမွ်မရိွ။ သို႔ေသာ္ ခ်ိန္းထားလ်က္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္၊ အျခားသူမ်ား 
စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ - အထူးသျဖင့္ အိမ္ရွင္သူေတာ္ေကာင္း ႏွစ္ေယာက္အေပၚ အပုိစိတ္ေသာက မ 
ေရာက္ေစလိုပါ။  
 သူတို႔က လဘက္ရည္တခြက္ႏွင့္ ဆီးႀကိဳၾကပါသည္။ မီးရက္ကားေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ - သူသာမက ဖရီးဒ္္တုိ႔ 
လင္မယား လည္း ေစာင့္ေနၾကသည္။  
- ရဲေဘာ္တုိ႔၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုေတြရတာေတာ့္ ေကာင္းပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္အခုလို တျပံဳႀကီးစုၿပီးေတာ့ျဖင့္ မေတြ႔ခ်င္ဘူး။ 
ဒါမ်ဳိးဆုိတာဟာ ေထာင္န႔ဲေသလမ္းကုိ တန္းေနတာပဲ။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေရးစည္းကမ္းေတြကို ေစာင့္ထိန္းယင္ထိန္းၾက၊ 
မထိန္းႏုိင္ဘူးဆုိယင္ေတာ့ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနၾကတာက ေကာင္းလိမ့္မယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီလုိလုပ္ပံု 
မ်ဳိးဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေရာ၊ သူမ်ားေတြကိုေရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတယ္။ နားလည္လား။  
- နားလည္ပါတယ္။ 
- ကဲ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမ်ားယူလာခဲ့ၾကသလဲ။ 
- ေမေဒးေန႔ထုတ္ ႐ူဒဲပရားေဗာ သတင္းစာ။ 
႐ူဒဲပရားေဗာ - ခ်က္ကိုစလုိဗားကီးယားျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ သတင္းစာ။ စစ္အတြင္းက စာကူး 
စက္ျဖင့္လွ်ဳိ႕ ၀ွက္စြာ ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိရသည္။ (႐ူဒီပရားေဗာ - အခြင့္အေရးနီ) 
- ေကာင္းပါ့ဗ်ား။ အဲ ... မင္းေကာ ... မီးရက္။ 
- ဒီလုိ ဒီလုိပါပဲ၊ ေထြေထြထူးထူးေတာ့ ဘာမွ မရိွပါဘူး။ အလုပ္ကေတာ့ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာပဲ ...  
- ကဲ၊ ဒါျဖင့္ၿပီးေရာ။ ေမေဒးလြန္မွ ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့။ က်ေနာ္အေၾကာင္းၾကားလုိက္ပါ့မယ္။ ကုိင္း ... သြား 
ေတာ့မယ္။ 
- လဘက္ရည္တခြက္ေလာက္ ထပ္ေသာက္သြားပါအုံး၊ ဆရာႀကီး။  
- ဟာ၊ မျဖစ္ေသးဘူး၊ မစၥစ္ ယဲလီနေကာဗား။ ဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔သိပ္စုေနၾကလို႔။ 



ယဲလီနေကာဗား - ခ်က္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အမည္မ်ားတြင္၊ ကိုယ္ပုိင္အမည္၊ မ်ဳိး႐ုိးအမည္ဟု တြဲ၍သံုးၾကသည္။ ခ်က္အ 
မ်ဳိးသမီး မ်ား၏ မ်ဳိး႐ိုးအမည္မ်ားမွာ (ေ-ာဗား) သို႔မဟုတ္ (-ား) တြင္ အဆုံးသတ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ေယာက္်ား 
အမည္မ်ားက ဖူးခ်စ္။ ယလီနက္။ ပလာခီ။ ဟုဆိုလွ်င္ မိန္းမအမည္မ်ားကုိ ဖူးခ်စ္ေကာဗား၊ ယဲလီနေကာဗား၊ 
ပလာခါ ဟူ၍ ေခၚၾကသည္။  
- တခြက္ထဲပါေလ။ ေသာက္သြားပါအုံး။  
 ငဲွ႔ခ်လုိက္ေသာ လဘက္ရည္မွ အေငြ႔တေထာင္းေထာင္း ထလာသည္။ တစုံတေယာက္က တံခါးေခါင္း 
ေလာင္းကုိ ႏွိပ္သည္။ ညႀကီးမင္းႀကီး အခ်ိန္မေတာ္ ... ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကား စိတ္မရွည္ 
ၾက။ တံခါးကုိ တ၀ုန္း၀ုန္းႏွင့္ ထုၾကေလသည္။ 
- ဖြင့္ပါေတာ့လား။ ဒီမွာ ပုလိပ္ေတြကြ။ 
- ျပဴတင္းေပါက္ဆီကုိ ျမန္ျမန္ ... ေျပးၾက။ က်ေနာ့္မွာ ပစၥတိုတလက္ပါလာတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လြတ္ေအာင္ သူတုိ႔ 
ကုိဟန္႔ ထားမယ္။  
 ေနာက္က်သြားခဲ့ၿပီ။ ျပဴတင္းေပါက္ေအာက္တြင္ ဂက္စတာပုိ မ်ားေရာက္ေနၾကကာ အခန္းတြြင္းသို႔ ပစၥ 
တုိမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထားၾကသည္။ အရပ္၀တ္အရပ္စားႏွင့္ စံုေထာက္မ်ားသည္လည္း အျပင္စႀကႍမွတံခါးကုိ ခ်ဳိးဖြင့္ 
၀င္ေရာက္လ်က္၊ မီးဖုိေဆာင္ငယ္ကိုေက်ာ္ကာ အခန္းတြင္းသို႔ေရာက္လာၾကသည္။ တေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္၊ 
သုံးေယာက္ ... အားလုံးလူကုိး ေယာက္။ က်ေနာ္ကား သူတုိ႔ဖြင့္၀င္လာေသာ တံခါး၏အကြယ္သူတုိ႔၏ ေနာက္ 
တည့္တည့္သုိ႔ေရာက္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကိုမျမင္ၾက။ ပစ္မည္ဆုိလွ်င္ သူတို႔အားေအးေအးေဆးေဆး 
ပစ္ခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပစၥတုိကိုးလက္က မိန္းမသားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္  လက္နက္မဲ့ ေယာက္်ားသုံးေယာက္ကုိ 
ခ်ိန္ထားသည္။ အကယ္၍က်ေနာ္က စတင္ပစ္ခတ္လုိက္လွ်င္၊ က်ေနာ္မက်ခင္ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္မ်ား က်ဆုံးၾကရ 
ေတာ့မည္။ က်ေနာ့္ကုိသာ ျပန္၍ပစ္ၿပီထားဦးေတာ့ က်ည္ဆံမ်ားကပလူပ်ံလ်က္၊ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္မ်ားသာလွ်င္ ဓား 
စာခံၾကရေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ က်ေနာ္ကမပစ္ဘဲေနခဲ့လွ်င္ သူတုိ႔အေနႏွင့္ ႏွစ္၀က္ျဖစ္ေစ၊ တႏွစ္ျဖစ္ေစ ၀င္ 
ထိုင္ေနၾကရမည္။ ေနာက္ေတာ္လွန္ေရးက ၎တို႔အားအရွင္လတ္လတ္ ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ ေစလိမ့္မည္။ မီး 
ရက္ႏွင့္က်ေနာ္သာ  ဤေတာင္ကိုေက်ာ္ႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္။ က်ေနာ္တို႔အား ညႇဥ္းပန္းၾကလိမ့္မည္၊ က်ေနာ့္ထံ မွ 
ကား ဘာတခုမွ်ရၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ မီးရက္ထံမွေကာ။ မီးရက္သည္ စပိန္ျပည္၌ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာလူတ 
ေယာက္၊ ျပင္သစ္အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ႏွစ္ႏွစ္တာမွ် ေနခ့ဲရေသာသူ၊ စစ္ကာလႀကီးအတြင္း၊ ျပင္သစ္ျပည္မွ ပရာ 
ဟာၿမိဳ႕အေရာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာျပန္လာခဲ့ေသာ သူတေယာက္။ ဤသုိ႔ေသာသူမ်ဳိးကား ဘာတခုမွ်ေဖာ္ လိမ့္မည္မ 
ဟုတ္။ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ႏွစ္စကၠန္႔မွ်သာရိွသည္။ ဒါမွမဟုတ္ သံုးစကၠန္႔ပဲလား။ 
 ပစ္ခတ္လုိက္လွ်င္ ဘာတခုကုိမွ် ကာကြယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ က်ေနာ့္တေယာက္အေနႏွင့္သာ အညႇဥ္း 
ပမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသက္သာမႈအတြက္ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ရဲေဘာ္ငါးေယာက္အ 
သက္တုိ႔ကို ယဇ္ပူေဇာ္လ္ိုက္ရမည္။ ဒီလိုတြက္တာ မွန္သလား၊ မွန္တယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္ၿပီ။ ပုန္းေနရာမွ 
အျပင္သုိ႔ထြက္လုိက္သည္။ 
ဂက္စတာပုိ - နာဇီမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ ပုလိပ္အဖြဲ႔။ ဤဘာသာျပန္စာအုပ္ထဲတြင္ အဆိုပါပုလိပ္အဖြဲ႔ ၀င္မ်ားကုိ 
လည္း ဂက္စတာပုိဟူ၍ပင္ ေခၚထားသည္။ 
- ဟား၊ ေနာက္တေယာက္။ 
မ်က္ႏွာေပၚသုိ႔ ပ႒မဆုံးတခ်က္ အထိုးခံလုိက္ရသည္။ က်ေနာ့္အား ေနာ့ေကာက္ ခ်ိန္ဟန္တူသည္။ 
- ဟဲန္းဒ္ေအာက္ဖ္။ 
ဟဲန္းဒ္ေအာက္ဖ္ - (ဂ်ာမန္စကား = လက္ေျမႇာက္) 

ဒုတိယတခ်က္၊ တတိယအခ်က္။ ဤသုိ႔လွ်င္ ထင္မိသည္။ တသသႏွင့္ လွလွပပထားခဲ့ေသာ အိမ္ခန္း 
ကား၊ အိမ္ေထာင္ပရိ ေဘာဂမ်ားႏွင့္ဖ႐ုိဖရဲ၊ မွန္ကြဲမ်ား အမြမြျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ လက္ႏွင့္ အထိုးအႀကိတ္၊ ေျခႏွင့္အကန္ 
အေက်ာက္။ 



- မာ့ရ္ရ္ွ။ 
မာ့ရ္ရ္ွ - (ဂ်ာမန္စကား = ေရွ႕ကုိသြား) 
 က်ေနာ့္အား ေမာ္ေတာ္ကားတစင္းထဲသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္ၾကသည္။ ပစၥတိုမ်ားကားက်ေနာ့္ကုိ အၿမဲမ 
ျပတ္ခ်ိန္ေန ၾကသည္။ လမ္းတြင္ပင္က်ေနာ့္အား စစ္လားေမးလားျပဳၾကပါေတာ့သည္။  
- မင္း ဘယ္သူလဲ။ 
- ေက်ာင္းဆရာ ေဟာရတ္။ 
- မင္း လိမ္တာ။ 
က်ေနာ္က ပခုံုးကုိ တြန္႔ျပလုိက္သည္။ 
- ၿငိမ္ၿငိမ္ထိုင္ေနဆုိ ... ႏို႔မုိ႔ပစ္လုိက္မယ္။ 
- ပစ္ခ်င္ ပစ္ေပါ့။ 
 
 ပစ္မည့္အစား လက္သီးမုိးသာ ရြာလာသည္။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ဓာတ္ရထားတစီးကုိ ေက်ာ္တက္မိၾက 
သည္။ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ မြမ္းမံထားသည္ဟု ထင္မိသည္။ ဘဲ့န႔ဲ ... မဂၤလာေဆာင္ဓာတ္ရထား အခုလုိ ညႀကီး 
မင္းႀကီးမွာရယ္။ အဖ်ားတက္စ ျပဳၿပီထင္သည္။  
 ပက္ခ်က္ နန္းေတာ္။ ဤအေဆာက္အဦအတြင္းသို႔ အသက္ႏွင့္ခႏၶာတြဲလ်က္သား ၀င္ရလိမ့္မည္ဟု 
ဘယ္ေသာအခါကမွ် မထင္မိခဲ့။ ယခုေလးထပ္အေပၚထိ ပံုစံအတိုင္း ေျပး၍တက္ရသည္။ ေၾသာ္ ဒါကနာမည္ 
ေက်ာ္ ဒုတိယ (က) - ၁ ဆိုတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးဌာနကိုး။ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ စပ္စပ္စုစု သိလိုစိတ္မ်ားပင္ 
ေပၚလာသည္ဟု ထင္ရသည္။  
ပက္ခ်က္ - စစ္မျဖစ္မီက အရင္းရွင္ႀကီးပက္ခ်က္၏ ဘဏ္တိုက္အေဆာက္အဦ။ စစ္အတြင္းက ဤေဂဟာတြင္ 
ပရာေဟာ ၿမိဳ႕ဂတ္စတာပုိက ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ထားသည္။ 
 ဖမ္းဆီးေသာတပ္စိတ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပုလိပ္အရာရွိပိန္ပိန္ရွည္ရွည္သည္ ပစၥတိုကုိအိတ္တြင္းသို႔ထည့္ 
လုိက္ကာ၊ သူ၏အခန္းတြင္းသုိ႔ က်ေနာ့္အားေခၚသြားသည္။ ၎ေနာက္ စီးကရက္တလိပ္တည္၍ မီးညႇိေပးသည္။  
- မင္းဘယ္သူလဲ။ 
- ေက်ာင္းဆရာ ေဟာရတ္။ 
- မင္းလိမ္တာ။ 
 သူ၏ လက္ေကာက္၀တ္မွနာရီသည္ ဆယ့္တစ္နာရီသို႔ ၫႊန္္ျပေနေလသည္။ 
- သူ႔ကုိရွာၾကစမ္းေဟ့။ 

အရွာအေဖြမ်ား စပါေတာ့္သည္။ က်ေနာ့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ခၽြတ္ၾကသည္။ 
- မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ပါတယ္ဗ်။ 
- နာမည္က ... 
- ေက်ာင္းဆရာ ေဟာရတ္တဲ့။ 
- မွန္ရဲ႕လားဆုိတာ လွမ္းေမးၾကည့္စမ္း။ 
တယ္လီဖုန္းဆက္သည္။  
- ထင္သားပဲ။ စာရင္းမွ သြင္းမထားပဲ။ ဒီလက္မွတ္က အတုႀကီးရယ္။ 
- မင္းကုိ ဒီလက္မွတ္ ဘယ္သူေပးသလဲ။ 
- ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ုံးက။ 
 ပဌမဆုံးအႀကိမ္ ဒုတ္ႏွင့္အ႐ုိက္ခံရသည္။ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ အခ်က္ေပါင္း ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ဆုိတာကုိ ေရ 
တြက္ၿပီးထား ရမွာလည္း။ ေမာင္ရင္ .. ဒီအေျခအေနေရာက္မွေတာ့၊ ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္ေနရာ 
ဘယ္အခ်ိန္မွာ သတင္းျပန္ေပး ႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ 



- မင္းနာမည္ ဘယ္သူလဲ ... ေျပာ ... ဘယ္မွာေနသလဲ ... ေျပာစမ္း ... ဘယ္သူေတြန႔ဲ အဆက္ အသြယ္လုပ္သ 
လဲ။ ေျပာ ... ေျပာ ... ေျပာဆုိ ... ႏို႔မုိ႔ မင္း အ သက္ထြက္သြားမယ္။ 
 က်န္းမာတဲ့ လူတေယာက္ဟာ အခ်က္ေပါင္းဘယ္ႏွစ္ခ်က္အထိ ခံႏိုင္ပါသလဲ။ ေရဒီယုိမွ သန္းေခါင္ယံ 
႐ိုက္ေဆာ္ေလၿပီ။ ကာဖီဆုိင္မ်ားလည္း ပိတ္ၾကၿပီ။ ေနာက္ဆုံး ဧည့္သည္မ်ားလည္း ျပန္ၾကၿပီ။ ခ်စ္သူမ်ားကား မခြဲ 
ႏုိင္မခြါရက္ႏွင့္ တံခါး၀မ်ားတြင္ ရစ္သီေနၾကသည္။ အရာရိွပိန္ပိန္ရွည္ရွည္ကား အခန္းတြင္းသို႔ ရႊင္ရႊင္ျပံဳးျပံဳ းႀကီး 
ရယ္ေမာ၍ ျပန္ေရာက္လာသည္။ 
- ဦးအယ္ဒီတာႀကီးခင္ဗ်ား၊ ေနသာထိုင္သာ ရ္ိွပါရဲ႕ေနာ္။ 
 မည္သူက သူတုိ႔အား ဖြင့္္ေျပာလိုက္ၿပီနည္း။ ယဲလီနက္တို႔လင္မယားေလာ။ ဖရီးဒ္တုိ႔ေလာ။ သူတုိ႔ကား 
က်ေနာ္၏ အမည္ကုိပင္ မသိၾက။  
- ျမင္တဲ့အတိုင္းပေဲလ။ က်ဳပ္တို႔အားလုံး သိပါတယ္ဗ်ာ။ ကဲ ဖြင့္ေျပာမလား၊ လိမၼာစမ္းပါကိုယ့္လူရာ။ 
 ထူးဆန္းလွေသာ အဘိဓာန္ပါေပ။ လိမၼာျခင္း = သစၥာေဖာက္ျခင္း။ က်ေနာ္ကား မလိမၼာပါ။ 
- ဒီေကာင့္ကို ႀကိဳးန႔ဲတုပ္ၿပီး ထပ္အုပ္ၾကစမ္းကြာ။ 
 တနာရီ။ ေနာက္ဆံုး ဓာတ္ရထားမ်ား ကား႐ုံမ်ားဆီသို႔ ျပန္သိမ္းေနၾကေလၿပီ။ လမ္းမ်ားလည္း လူသြား 
လူလာ ျပတ္သေလာက္ ျဖစ္ေနၾကေလၿပီ။ ေရဒီယိုကား ေသာတရွင္အေပါင္းကို မဂၤလာညပါရွင္ဟု ႏႈတ္ဆက္ 
ေလၿပီ။ 
- ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ဘယ္သူေတြ ပါေသးသလဲ။ အသံလႊင့္ဌာနေတြ ဘယ္မွာလဲ။ ပံုႏွိပ္စက္ေတြ ဘယ္မလဲ။ ေျပာ 
... ေျပာ ... ေျပာေလ။ 
 ယခု ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအးေဆးစြာ ေရတြက္ႏိုင္ျပန္ေပၿပီ။ က်ေနာ္ကုိက္ထားမိရာ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား 
တြင္သာနာရ မွန္း၊ က်င္ရမွန္းသိတတ္ပါေတာ့သည္။  
- ဘိနပ္ေတြခၽြတ္လိုက္။ 
 မွန္ေပသည္။ ေျခဖ၀ါးမ်ားကား ယခုထက္ထိမထုံတတ္ေသးပါ။ ေျခမ၀ါးမ်ားတြင္ေတာ့္ နာတတ္ေသး 
သည္။ ငါးခ်က္၊ ေျခာက္ခ်က္၊ ခုႏွစ္ခ်က္၊ ယခုဒုတ္တုိကား ဦးေႏွာက္အထိ တုိးလွ်ဳိေပါက္ေန သကဲ့သုိ႔ခံရသည္။ 
ႏွစ္နာရီ။ ပေရာဟာၿမိဳ႕ေတာ္ကား အိပ္ေပ်ာ္ေလၿပီ။ တေနရာတြင္ ကေလးတေယာက္သည္ အိပ္ယင္းက အီ 
ေကာင္းအီေနေပလိမ့္မည္။ ေယာက္်ားတေယာက္သည္ ဇနီးသည္၏တင္ပါးကုိ ပြတ္သပ္ေကာင္း ပြတ္သပ္ေနေပ 
လိမ့္မည္။  
- ေျပာ၊ ေျပာစမ္း။ 

ပါးစပ္ထဲတြင္ လွ်ာကိုလွည့္ယင္း၊ သြားဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းက်ဳိးခဲ့ၿပီကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ေနမိပါသည္။ ေစ့ငွ 
ေအာင္ မေရတြက္ႏုိင္ပါ။ ဆယ့္ႏွစ္၊ ဆယ့္သုံး၊ ဆယ့္ခုႏွစ္။ ဟုတ္ေသးပါဘူးေလ၊ ဒါက က်ေနာ့္ကို “စစ္ေဆးေမး 
ျမန္း” ေနၾကတဲ့ ပုလိပ္အရာ ရိွေတြရဲ႕ဦးေရပဲ။ ထုိသူတုိ႔အနက္ အခ်ဳိ႕ကားယခုပင္ သိသိသာသာႀကီး လက္အံေသ 
ေနၾကေလၿပီ။ ေသမင္းကလည္း ယခု ထက္ထိ မလာႏုိင္ေသး။ 

သုံးနာရီ။ ေရာင္နီဦးသည္ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖုန္းဘက္မွ တြား၍တက္လာေလၿပီ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သည္မ်ား 
ကား ေစ်းဘက္သို႔ဦးတည္ေနၾကၿပီ။ လမ္းတံျမက္လဲွသမားမ်ားလည္း လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ထြက္လာၾကၿပီ။ ပံုပန္း 
အားျဖင့္ က်ေနာ္ကား ေနာက္ထပ္ တမုိးေသာက္ကို ျမင္ရလိမ့္ဦးမည္ထင္သည္။  
- ခင္ဗ်ား ဒီလူကုိသိသလား။ 

က်ေနာ္၏ ဇနီးကုိေခၚလာၾကသည္။ သူမျမင္ပါေစရန္ က်ေနာ္သည္ ေသြးတုိ႔ကုိၿမိဳခ်ခဲ့သည္။ အမွန္အား 
ျဖင့္ ထိုသုိ႔ေသာအားထုတ္မႈကား အလဟႆမွ်သာျဖစ္သည္။ က်ေနာ္၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေသြးမ်ားတကြက္မလပ္ 
ထြက္ေနသည္သာမက၊ လက္ဖ်ားမ်ားမွလည္း ေသြးမ်ားယုိစီးေနေသးသည္။ 
- ခင္ဗ်ား ဒီလူ႔ကုိသိသလား။ 
- မသိဘူး။ 



 ဤသုိ႔ပင္ ေျပာလုိက္သည္။ မ်က္ရိပ္ကေလး တရိပ္မွ်ပင္မပ်က္။ ဇမၺဴရာဇ္ေရႊစင္ကေလး။ က်ေနာ့္အား 
သိသည္ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ်မေျပာပါ ဟူေသာ ကတိအတုိင္းတည္ၾကည္ရွာေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ငင္းအ 
ေျခအေနအရကား ထိုသုိ႔ ျငင္းရန္ပင္ လံုး၀မလိုအပ္ေတာ့။ က်ေနာ္၏ အမည္ကိုမည္သူက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေလ 
သနည္း။  
 သူ႔အား အျပင္သုိ႔ေခၚထုတ္သြားၾကသည္။ က်ေနာ္လည္း အရႊင္လန္းႏုိင္ဆုံးေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ သူ႔ 
အားႏႈတ္ ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိမ်က္ႏွာထားကား ရႊင္လန္းေကာင္းမွ လန္းေပေတာ့မည္။ ဒါကုိေတာ့ က်ေနာ္ မေျပာ 
တတ္။ 
 ေလးနာရီ။ မိုးလင္းၿပီလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမွာင္ေနတုနး္ပဲလား။ လိုက္ကာမ်ားဆြဲခ်ထားေသာ ျပဴတင္း 
ေပါက္က အေျဖမေပးၾက။ ေသမင္းကလည္း လာႏုိင္ခဲလွသည္။ ေသမင္းႀကီးခင္ဗ်ားဆီကုိ က်ေနာ္လာခဲ့ရမလား။ 
ဘယ့္န႔ဲလာခဲ့ရမွာလဲ။ 
 တစုံတေယာက္အား က်ေနာ္က လွမ္း၍ထုိးလိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်ေနာ္လည္း ၾကမ္းေပၚသုိ႔စုိက္၍ 
က်သြားသည္။ သူတို႔က က်ေနာ့္အားကန္ၾကသည္။ နင္းၾကေဆာင့္ၾကသည္။ အဲ ... ဟုတ္ၿပီ ... ဒါမွကိစၥျမန္ျမန္ 
ေခ်ာမယ္။ ပုလိပ္အရာရိွ မဲတဲတဲသည္ က်ေနာ့္အား မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားမွ ကိုင္၍ဆြဲထူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကၽြတ္ 
ထြက္သြားေသာ မုတ္ဆိတ္ေမြး လက္တဆုပ္ကုိ က်ေနာ့္အားျပန္၍ျပရင္း ဟက္ဟက္ပက္ပက္ႀကီး ရယ္ေမာေလ 
သည္။ တကယ္ေတာ့လည္း ရယ္စရာပင္ျဖစ္ေလသည္။ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ကား နာရမွန္းလုံး၀မသိေတာ့။  
 ငါးနာရီ၊ ေျခာက္နာရီ၊ ခုႏွစ္နာရီ၊ ဆယ္နာရီ၊ တမြန္းတည့္ေလၿပီ။ အလုပ္သမားမ်ားလည္း အလုပ္သြားသူ 
သြား၍ အလုပ္ျပန္သူ ျပန္ၾကေလၿပီ။ ကေလးမ်ားလည္း ေက်ာင္းတက္သူတက္၍ ေက်ာင္းဆင္းသူဆင္းၾကေလၿပီ။ 
ဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသည္။ အိမ္မ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေနၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ ဆိုလွ်င္ ေမေမသည္ 
က်ေနာ့္အား သတိရေကာင္း ရေနေပလိမ့္မည္။ ရဲေဘာ္မ်ားလည္း က်ေနာ္အဖမ္းခံရေၾကာင္း သိကုန္ၾကၿပီ ... မ 
ေတာ္တဆ က်ေနာ္ကမ်ား ဖြင့္ေျပာလုိက္လွ်င္ ... ဤ သုိ႔တြက္ကာ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား 
ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္ေနၾကၿပီ။ မစိုးရိမ္ၾကပါန႔ဲ၊ မေျပာပါဘူး၊ ယုံၾကပါ။ အမွန္ကိုဆုိရလွ်င္ အဆုံးသတ္ဟူသည္ 
ကား ေ၀းႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္။ ခုအျဖစ္အပ်က္ အစစအရာရာတို႔သည္ အိပ္မက္၊ မေကာင္းေသာ ေခ်ာက္အိပ္ 
မက္ႀကီးသာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အ႐ုိက္အႏွက္မုိးရြာ၊ ေနာက္က်ေနာ့္အား ေရႏွင့္ျဖန္း၊ ေနာက္တဖန္ အထုိးအ 
ႀကိတ္မ်ား ၀င္လာျပန္၍ ... ေျပာ ... ေျပာ ... ေျပာဆုိ ... က်ေနာ္ကျဖင့္ ေသပဲမေသႏိုင္။ ေမေမတုိ႔ ေဖေဖတုိ႔၊ 
က်ေနာ္ ဒါေလာက္အားေကာင္းေအာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေမြးထားခဲ့ၾကတာလဲ။  
 ေန႔လည္ခင္း၊ ညေနငါးနာရီ။ ယခု သူတုိ႔အားလုံး ႏြမ္္းနယ္ေနၾကၿပီ။ အ႐ုိက္အႏွက္မ်ားကား ျပတ္ေတာင္း 
ျပတ္ေတာင္းႏွင့္ တခ်ီႏွင့္တခ်ီအၾကား အၾကာႀကီးနားနားေနတတ္သည္။ ယခုေတာ့ ၀တ္ေၾက၀တ္ကုန္မွ်သာ ျဖစ္ 
ေနၾကၿပီ။ ထုိခဏတြင္၊ ခပ္ေ၀းေ၀းမွ အေတာ္မသတ္ႏိုင္ေသာ အေ၀းမွေအးေဆးၿငိမ္ သက္ေသာ အသံတသံေပၚ 
လာသည္။ ထိုအသံကား ပြတ္သီးပြတ္သပ္လုပ္သလို ႏူးည့ံေနသည္။ 
- အဲရ္ ဟတ္ ႐ႈံဂဲႏု။ 
 ေနာက္တႀကိမ္ျပန္၍ထိုင္၊ ေရွ႕တည့္တည့္မွစားပြဲကား ၿပိဳသြားလိုက္၊ ေပၚလာလိုက္၊ ေနာက္တစုံတ 
ေယာက္က က်ေနာ့္အားေသာက္ေရတခြက္လာေပး၊ အျခားတေယာက္ကလည္း က်ေနာ့္အားဘိနပ္မ်ားစီးေပးရန္ 
ႀကိဳးစားယင္းက စြပ္မရေတာ့ဟုေျပာ၊ ေနာက္သူတုိ႔သည္ က်ေနာ့္အားခ်ီတခါဆြဲတလွည့္ျဖင့္ ေလွခါးထစ္တ 
ေလွ်ာက္ ေခၚခ်သြား၊ ကားထဲထည့္၊ ေမာင္း၍သြား၊ တစုံတေယာက္ကလည္း ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ထား၊ ရယ္စရာပင္ 
ေကာင္းေသးေတာ့၊ ပန္းျဖဴျဖဴမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားေသာ မဂၤလာေဆာင္ဓာတ္ရထားကုိ ေက်ာ္တက္၊ သို႔ေသာ္ ဤ 
ကိစၥအလုံးစုံကား အိပ္မက္မွ်သာျဖစ္ေကာင္းသည္။ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ျဖစ္ေနေပမည္။ ေသေဇာငင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ေသျခင္းစင္စစ္ပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနေပမည္။ ေသေဇာငင္ျခင္းကား ခက္ခဲၾကပ္တည္းလွသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဤအျဖစ္ကား ေပါ့ေပါ့ကေလးႏွင့္ သပြတ္အူလိမ္ေနသည္။ ေနာက္တခ်က္ အသာကေလး အသက္႐ွဴ 
ထုတ္လုိက္လွ်င္ပင္၊ အစစအရာရာ အဆုံးသတ္သြားေခ်ေတာ့မည္။ 



အဲရ္ ဟတ္ ႐ႈံဂဲႏု - (ဂ်ာမန္စကား = ဒီလူ ေနာက္ထပ္ ခံႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။) 
 အဆုံးသတ္သြားေရာတဲ့လား။ မဟုတ္ေသးဘူးေလ။ အခုတခါ ထပ္ၿပီးမတ္တတ္ရပ္ေနရျပန္ၿပီေကာ။ တ 
ကယ့္ကုိပင္ရပ္ေနရသည္။ တေယာက္တည္း အေဖးအမမရွိဘဲ ရပ္ေနသည္။ က်ေနာ့္ေရွ႕တြင္လည္း ညစ္ပတ္၀ါ 
က်င့္ေသာ ထရံႀကီးကပ္၍ေနကာ ... ထရံမွာ ဘာေတြေပေနပါလိမ့္။ ေသြးေတြေပေန သည္ဟူ၍ကား စိတ္ကထင္ 
မိသည္။ ဟုတ္သည္။ ေသြးေတြပင္ျဖစ္သည္။ လက္ညႇိဳးကိုေျမႇာက္၍တုိ႔ၾကည့္ သုတ္ၾကည့္သည္။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ 
လတ္လတ္ဆတ္ ဆတ္ႀကီး က်ေနာ့္ေသြးေတြရယ္ ...။ 
 တစုံတေယာက္က ေနာက္မွေန၍ က်ေနာ္၏ေခါင္းကုိ ႐ိုက္လိုက္သည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ေျမႇာက္၍ ထုိင္ 
ေခ်၊ ထေခ် ေလ့က်င့္ခဏ္းလုပ္ခိုင္းသည္။ တတိယအႀကိမ္တြင္ က်ေနာ္လည္း ေခြက်သြားသည္။  
 အရွည္ရွည္ႏွင့္ အက္ဆက္စမန္း တေယာက္သည္ က်ေနာ့္ကုိယ္ေပၚမုိး၍ရပ္ကာ၊ ကန္လိုက္ေက်ာက္ 
လိုက္ႏွင့္ အထခိုင္းသည္။ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိမွ ခုိင္းေလသည္တကား။ တဖန္ တစံုတေယာက္က က်ေနာ့္အား 
ေဆးေက်ာေပး၊ တဖန္ျပန္၍ထုိင္မိ၊ မိန္းမတေယာက္ကလည္း က်ေနာ့္အားေဆးမ်ား လွမ္းေပး၍၊ မည္သည့္ေနရာ 
တြင္ နာက်င္သနည္းဟု ေမးျမန္းသည္။ ထုိခဏ၌ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ နာသမွ်ဟူသည္မွာ ႏွလုံးသားတြင္သာ စုျပံဳ 
ေနသည္ဟု ထင္မိသည္။ 
အက္ဆက္စမန္း - နာဇီတပ္မ်ားအနက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ရာတြင္ နာမည္ႀကီးလွသည့္ အက္ဆက္စ္အဖြဲ႔၀င္။  
- မင္းမွာႏွလံုးသားဆုိတာမွ မရိွဘဲန႔ဲ ဟု အက္ဆက္စမန္း အရပ္ရွည္ရွည္က ေျပာေလသည္။ 
- အုိး ရိွတာေပါ့ကြ ဟု က်ေနာ္က ျပန္ေျပာလိုက္ကာ၊ မိမိ၏ ႏွလံုးသားဘက္က ခုခံေျပာဆိုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
အင္အားဖူဖူလုံလုံရွိေသးျခင္းအတြက္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဂုဏ္ယူမိသည္။ ေနာက္ အစစအရာရာ မႈန္ေပ်ာက္သြား 
ၾကျပန္သည္။ ထရံ ... ေဆးႏွင့္ မိန္းမ ... အက္ဆက္စမန္း အရပ္ရွည္ရွည္ ...  
 က်ေနာ့္ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ အက်ဥ္းခန္း၏ ပြင့္လ်က္သားတံခါးေပါက္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အက္ဆက္စမန္း 
၀၀တုပ္တုပ္တေယာက္က က်ေနာ့္အား အက်ဥ္းခန္းအတြင္းသုိ႔ဆြဲသြင္း၊ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနေသာ ရွပ္အက ႌ် 
ကုိခၽြတ္၊ ေကာက္႐ိုးေမြ႔ရာေပၚသို႔ဆြဲတင္၊ ေဖာေယာင္ဖုထစ္ေနေသာကုိယ္ကုိ စမ္းသပ္၍၊ က်ပ္ထုပ္မ်ားထုိးေပးရန္ 
အမိန္႔ေပးသည္။ 
- ၾကည့္စမ္း သူက အျခားတေယာက္အား ေခါင္းကုိအသာခါျပရင္း ေျပာေလသည္ - ၾကည့္စမ္း၊ ဒီ ေကာင္ေတြ 
ဘယ္ေလာက္ တတ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ... 
 တဖန္ခပ္ေ၀းေ၀းမွ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ အေ၀းမွေအးေဆးၿငိမ္သက္ေသာ အသံတသံကို ၾကား 
လိုက္ရျပန္သည္။ ထုိအသံကား ပြတ္သီးပြတ္သပ္ လုပ္သလုိ ႏူးည့ံေနသည္။ 
- မနက္အထိေတာင္ မခံေတာ့ပါဘူး။ 
 ေနာက္ငါးမိအၾကာတြင္ ဆယ္နာရီထုိးေပေတာ့မည္။ ၁၉၄၂ ခု ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ ေႏြဦးရာသီ၏လွလွပပ 
ႏွင့္မပူမေအးေသာ ညဥ့္ဦးအခါျဖစ္ေပသည္ကုိ။ 
 
အခဏ္း - ၂ 
 
အသက္ငင္ျခင္း 
 
 `ေနမင္း၏ ေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ 
 ၾကယ္ပြင့္တုိ႔၏ အလင္းေရာင္မ်ားသာ 
 ငါတုိ႔အတြက္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေသာ္ 
 ငါတုိ႔အတြက္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေသာ္´ 



 လူႏွစ္ေယက္သည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ ဓမၼသီခ်င္းတပုဒ္ကုိ အတိုင္အေဖာက္လည္းမညီဘဲ ေလးတြဲ႔ 
ေသာအသံမ်ားျဖင့္ သီဆုိေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ေအာက္ဘက္သို႔ ဆန္႔တန္႔ထားေသာလက္မ်ားကုိ ကုိယ္အ 
ေရွ႕တြင္ ယွက္ထား၍၊ ျဖဴေဖြးေသာ လိုဏ္ဂူအတြင္း ေလးေဆးေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္းႀကီးပတ္လည္ လွည့္ 
ေနၾကသည္။ 
 
 `... ၀ိဥာဥ္မ်ားလည္း ႏွစ္သိမ့္စဘြယ္ 
 ေဆာင္က်ဥ္း၍ သြားေတာ့မည္ 
 ေကာင္းကင္ဘုံ ထိုအေ၀းသုိ႔လည္း 
  ေကာင္းကင္ဘုံ ထုိအေ၀းသုိ႔လည္း ... ´ 
 တစုံတေယာက္ကား အနိစၥေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္။ က်ေနာ္သည္ ဦးေခါင္းကုိလွည့္ ရန္ႀကိဳးစား 
သည္။ အေလာင္းထည့္ထားေသာ ေခါင္းႏွင့္၊ ေခါင္းရင္းတြင္ ေထာင္ေနေသာ ဖေယာင္းႏွစ္တိုင္ကုိ တေစ့တ 
ေစာင္းျဖင့္ ျမင္ေကာင္းရာသည္။ 
 `... ထိုဌာနီတြင္ ည၏ေမွာင္မုိက္မႈလည္းကင္း 
 ထာ၀ရေရာင္ျခည္လည္း 
 ထြန္းလင္းေနေလသည္ ...´ 
 မ်က္လံုးမ်ားကုိကား ဖြင့္၍ရခ့ဲၿပီ။ အျခားမည္သူ႔ကိုမွ် မေတြ႔။ ဤေနရာတြင္ ဤလူႏွစ္ေယက္ႏွင့္ က်ေနာ္ 
မွလြဲ၍၊ အျခားမည္သူ တဦးတေယာက္မွ် မရိွ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသုဘေတြးခ်င္းကုိ မည္သူ႔အတြက္ ဆိုေနၾကသ 
နည္း။ 
 `... ထာ၀စဥ္လက္ေနေသာ ထုိၾကယ္ပြင့္ကား 
 ေယ႐ႈသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္တည္း 
 ေယ႐ႈသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္တညး္။´ 
 ဤသည္ကား အသုဘ၊ ဟုတ္သည္။ အကယ္ပင္ အသုဘျဖစ္ေလသည္။ မည္သူ႔အား ျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသ 
နည္း။ ဤေနရာတြင္ မည္သူရွိသနည္း။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ က်ေနာ္သာရိွသည္။ ဟုတ္သည္ - က်ေနာ္သာရိွ 
သည္။ ဤသည္ကား က်ေနာ္၏ အသုဘပင္ျဖစ္ေပသေလာ။ ဒီမွာ ... မိတ္ေဆြတို႔ ... နားေထာင္ၾကစမ္းပါ။ မွား 
ေနၿပီထင္တယ္။ က်ေနာ္မေသ ေသးပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတာ မေတြ႔ဘူးလား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ 
ကုိ စကားေျပာေနတာ ျမင္တယ္မဟုတ္လား။ ေတာ္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ၊ က်ေနာ့္ကုိ ေျမမျမႇဳပ္ၾကပါနဲ႔အံုး။ 
 `ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တစုံတဦးက 
 ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
 ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္အခါ 
 ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္အခါ ...´ 
 မၾကားၾက၊ နားပင္းေနၾကသေလာ။ က်ေနာ္ကပင္ အသံခပ္က်ယ္က်ယ္မေျပာ၍ေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ က် 
ေနာ္သည္အကယ္ပင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္၍၊ ႐ုပ္မရိွေတာ့ေသာ အသံကိုု မၾကားႏုိင္ၾကျခင္းေလာ။ က်ေနာ္၏ ကုိယ္ 
လုံးႀကီးကား ေမွာက္လ်က္သားၿငိမ္ေနသည္။ က်ေနာ္ကလည္း မိမိ၏အသုဘကုိ မိမိျပန္ၾကည့္ေနရသည္။ ရယ္ 
ဘြယ္ေကာင္းေလစြ။ 
 `... လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ 
 ေမာ္၍ၾကည့္သည္မွာ 
 ေကာင္းကင္ဘုံ ထုိအေ၀းသုိ႔ 
 ေကာင္းကင္ဘုံ ထုိအေ၀းသုိ႔တည္း ...´ 



 မွတ္မိပါၿပီ။ တစုံတဦးကက်ေနာ့္အား ခဲခယဲဥ္းယဥ္းပင့္မ၍ အ၀တ္မ်ား၀တ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ လူနာ 
တင္ထမ္းစင္ျဖင့္ က်ေနာ့္အားသယ္ေဆာင္သြား ၾကသည္။ စႀကႍတေလွ်ာက္တြင္ သံခြာသံမ်ား ဟိန္းေနခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ... ထုိ႔ထက္လြန္၍ကား ဘာမွ်မသိေတာ့၊ ထို႔ထက္လြန္၍ကား ဘာမွ်မသိ၊ ဤသည္ကား က်ေနာ္၏ 
အစြမ္းကုန္ပင္ျဖစ္သည္။  
 `... ထိုဌာနိအား ထာ၀ရအလင္းေရာင္ 
 အၿမဲတေစ ၀င္းေနသည္လည္း ... ´ 
 သုိ႔ေသာ္ ဤကိစၥကား အဓိပၸာယ္လံုး၀မရိွ။ က်ေနာ္ကား အသက္ရွင္ေနသည္။ ေ၀းလံေသာ နာက်င္မႈတ 
ရပ္ကုိ ခံစားေနရသည္။ ေရလည္း ငတ္ေသးသည္။ လူေသေကာင္ဟူသည္ကား ေရမဆာတတ္။ ရိွသမွ်အားတုိ႔ကို 
အစြမ္းကုန္ညႇစ္ ထုတ္လ်က္၊ လက္ကုိလည္းလႈပ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားလိုက္သည္တြင္၊ သဘာ၀မက်ေသာ အသံစိမ္း 
ႀကီးတသံသည္ က်ေနာ့္ကိုယ္တြင္းမွ ပြင့္ထြက္သြားသည္။ 
- ေရ 
 အခုမွပဲေလ၊ လူႏွစ္ေယာက္လည္း ၀ုိင္းႀကီးပတ္လည္ေလွ်ာက္ေနရာမွ ရပ္သြားသည္။ ယခု က်ေနာ့္ 
ကုိယ္ေပၚသုိ႔ ငံု႔မုိးလ်က္ ၾကည့္ေနၾကသည္။ တေယာက္က က်ေနာ့္ေခါင္းကုိပင့္လ်က္ ေရခရားကို ပါးစပ္သို႔ ေတ့ 
ေပးသည္။ 
- ေမာင္ရင္၊ တခုခုျဖင့္ စားအုံးမွေပါ့။ ႏွစ္ရက္ရိွၿပီ၊ ေရခ်ည့္ပဲ ေသာက္ ... ေသာက္ေနတာ။ 
ဘာေတြပါလိမ့္၊ ႏွစ္ရက္ရိွၿပီတဲ့လား။ ဒီေန႔ ဘာေန႔လဲ။ 
 တနလၤာေန႔။ 
 တနင္းလၤာေန႔။ က်ေနာ္အဖမ္းခံရသည္မွာ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္သည္။ ေခါင္းကလည္း ေလးလွခ်ည့္။ ေရက 
ျဖင့္ ရင္ကုိေအးေစလိုက္တာ။ အိပ္ ... အိပ္ပါ ရေစ။ ေရတြင္း၏ မွန္သာရင္ျပင္ကို ေရတေပါက္က ဆင္းသက္လႈပ္ 
ရွားလိုက္သည္။ ဤသည္ကား ေတာင္ေပၚရိွ ျမက္ခင္းစိမ္းစမ္ိးကေလးမွ စမ္းေရဦး။ က်ေနာ္သိပါသည္၊ ေရာက 
လန္ေတာင္ေျခရိွ ေတာေစာင့္၏ တဲနံေဘး၌ျဖစ္ပါသည္။ ထင္းရွဴးေတာထဲတြင္ကား မုိးတစိမ့္စိမ့္ တေဖ်ာက္ 
ေဖ်ာက္ရြာေနသည္ ... အိပ္ရတာ အရသာရိွလုိက္တာေလ ... 
 ... ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္၍ႏုိးလာေသာအခါတြင္ကား အဂၤါေန႔ညေနသို႔ ေရာက္ေနေလၿပီ။ ေခြးႀကီးတ 
ေကာင္သည္ က်ေနာ့္ကိုယ္ေပၚသုိ႔ မိုး၍ရပ္ေနသည္။ ေခြး၀ံပုေလြမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လွပနက္နဲေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ 
က်ေနာ့္အား စူးစမ္းၾကည့္႐ႈေနသည္။ 
- မင္း ဘယ္အိမ္မွာေနခဲ့သလ။ဲ 
 အို ဟုတ္ေသးပါဘူးေလ။ ေခြးကေမးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသံကား တစုံတေယာက္၏ အသံျဖစ္ 
သည္။ မွန္သည္ ဤေနရာတြင္ အျခားသူတေယာက္ရပ္ေနသည္။ ဘြတ္ဖိနပွ္ရွည္ႀကီးတရံကုိ ျမင္ရသည္။ ေနာက္ 
ထပ္ ဖိနပ္ရွည္တရံႏွင့္ စစ္သားေဘာင္းဘီမ်ား သို႔ေသာ္ ... အထက္သို႔ကား မၾကည့္ႏုိင္ေတာ့။ ေမာ့္ၾကည့္ရန္ 
ႀကိဳးစားသည့္အခါ၀ယ္ ေခါင္းဆီကယစ္၍ယစ္၍မူးလာသည္။ အမယ္ေလး ဂ႐ုစုိက္ေနရမွာလား။ ေအးေအးေဆး 
ေဆး အိပ္စမ္းပါရေစအုံး ... 
 ဗုဒၶဟူးေန႔။  
 ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကုိသီဆုိခဲ့ၾကသည့္ လူႏွစ္ေယာက္ကားယခုအခါတြင္စားပြဲ၌ထိုင္ကာ ေျမပန္းကန္မ်ားထဲမွ 
တစုံတရာကုိ ႏႈိက္၍ႏႈိက္၍ စားေနၾကသည္။ ယခုေတာ့သူတုိ႔အား ခြဲခြဲျခားျခားမွတ္မိပါၿပီ။ တေယာက္ကား ခပ္ 
ငယ္ငယ္၊ ဒုတိယတေယာက္ကား အရြယ္ပို၍ရင့္သည္။ ယခုမူ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း မတူၾကေတာ့။ လုိဏ္ဂူ 
သည္လည္း လုိဏ္ဂူမဟုတ္ေတာ့၊ သာမန္ အက်ဥ္းခန္းတခန္းသာျဖစ္သည္။ ၾကမ္းျပင္မွ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကား က်ေနာ့္ 
မ်က္ေစ့ေအာက္မွ တေျပးတည္းေျပး၍ စုသြားကာ၊ ၎တို႔၏အဆုံးတြင္မူ ေလးလံနက္မႈိင္းေသာ တံခါးႀကီး ..... 
 ေသာ့ခေလာက္အတြင္းသုိ႔ ေသာ့သြင္းသံၾကားရသည္။ လူႏွစ္ေယာက္လည္း ထိုင္ေနရာမွ ခုန္၍ထၾက 
ကာ၊ သတိအေနအထားႏင့္ွ ရပ္လိုက္သည္။ အက္ဆက္စ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ ႏွစ္ေယာက္၀င္လာ၍ က်ေနာ့္ကုိအ၀တ္ 



အစားမ်ား၀တ္ေပးရန္ အမိန္႔ေပးၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္ အထိ - ေဘာင္းဘီေျခအုိး တဘက္ တဘက္၊ ရွပ္အကႌ် 
လက္အိုး တဘက္တဘက္တြင္ နာက်င္မႈမ်ား မည္မွ်ခိုေအာင္းေနသည္ကို က်ေနာ္မသိခဲ့ဘူး - သူတို႔သည္ က် 
ေနာ့္အား လူနာထမ္းစင္ေပၚသုိ႔တင္ကာ၊ ေလွခါးတေလွ်ာက္မွေန၍ ေအာက္ဘက္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ 
စႀကၤန္တေလွ်ာက္လံုး သံခြာသံမ်ား ဟိန္းေနခ့ဲသည္ … တခါက်ေနာ့္ကို သယ္ေဆာင္သြားတုန္း သတိလစ္သြား 
တာေတာင္ ဆက္ၿပီးသယ္သြားၾကတဲ့ လမ္းဒီလမ္းကုိး။ ဘယ္ကို ေခၚသြားၾကမလုိ႔လဲ၊ ဘယ္ငရဲမွာ အဆံုးသတ္မွာ 
လဲ။ 
 ပန္းကရာ့စ္ ေပါလိစိုင္း၊ ဂဲဖဲန္းဂနစၥ ရိွ သုန္သုန္မႈန္မႈန္ႏွင့္ ေဘာ္ေရႊျခင္းကင္းမဲ့လွေသာ ဧည့္ခံ႐ုံးခန္း။ သူ 
တုိ႔လည္း က်ေနာ့္အား ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ခ်လုိက္ၾကသည္။ ေဒါသျဖင့္ မႈတ္ထုတ္လုိက္ေသာ ဂ်ာမန္အသံ၏ ေမး 
ခြန္းကိုခ်က္အသံက စိတ္ရင္းေကာင္းသကဲ့သုိ႔ ဟန္ေဆာင္ယင္း ဘာသာျပန္ေပးသည္။ 
- မင္း သူ႔ကုိ သိသလား။ 
 က်ေနာ္သည္က်ေနာ္၏ေမးကုိ လက္ျဖင့္ထိန္း၍ၾကည့္လုိက္သည္။ လူနာတင္ထမ္းစင္ေရွ႕တြင္ ပါးမုိ႔က 
ေလးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးခပ္ရြယ္ရြယ္တေယာက္ ရပ္ေနသည္။ ၀င့္၀င့္ႂကြားႂကြား၊ မားမားမတ္မတ္ကေလး ရပ္ေန 
သည္။ အာခံသည့္အေနျဖင့္ မဟုတ္ပဲမြန္ျမတ္ေသာ အမူအရာျဖင့္ေခါင္းကုိ ခပ္ေမာ့ေမာ့ ပင့္ထားရာမွ၊ က်ေနာ့္ 
အား ျမင္သာ႐ုံႏႈတ္ဆက္သည့္ အမူအရာျပႏုိင္႐ုံသာ မ်က္လႊာမ်ားကုိ ႏိွမ့္ခ်ထားသည္။ 
- မသိဘူး။ 
 ထို႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ညတုန္းက၊ သူ႔အား ပက္ခ်က္နန္းေတာ္ထဲတြင္ ရိပ္ကနဲေတြ႔မိေကာင္း ေတြ႔မိ 
ခဲ့မည္ဟုအမွတ္ရသည္။ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ႏွင့္ကား မေတြ႔ရေတာ့။ 
ေတြ႔မ်ားသာေတြ႔ရလွ်င္၊ ဤေနရာ၌ က်က္သေရရိွစြာ ရပ္တည္ေနခဲ့ပုံအတြက္ သူ၏လက္ကုိညႇစ္၍ ႏႈတ္ဆက္လုိ 
လွေပသည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီးကား အာရ္ေနာ့ရိွ၊ ေလာရဲန္႔ဇ္၏ဇနီးျဖစ္၍၊ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မာရွယ္ေလာေက်ညာၿပီး ရက္ 
အနည္းငယ္အတြင္း ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရသည္။ 
ေပါလိစိုင္း၊ ဂဲဖဲန္းဂနစၥ - (ဂ်ာမန္စကား - ပုလိပ္အခ်ဳပ္ေထာင္ႀကီး) 
- ဒါေပမယ့္သူ႔ကုိေတာ့ မင္းမုခ်သိရမယ္။ 
 အာညိခ်္ကာ၊ ယီရာစေကာဗား။ ဘုရားေရ၊ အာညိခ်္ကာ … ခင္ဗ်ားဘယ့္န႔ဲ ဒီကုိေရာက္လာရတာလဲ။ 
ခင္ဗ်ားနာမည္ကုိ က်ေနာ္ ဖြင့္မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္ဘူးေနာ္၊ ခင္ဗ်ားကုိ က်ေနာ္ 
မသိဘူး။ နားလည္လား။ မသိဘူးေနာ္။ 
- မသိဘူး။ 
- လိမၼာစမ္းပါ၊ ကုိယ့္လူရာ။ 
- မသိဘူး။ 
- ယူးလာ၊ ဖုံးေနလုိ႔လဲမထူးေတာ့္ပါဘူးရွင္ - အာညိခ်္ကာက ၀င္၍ေျပာလုိက္သည္။ လက္ကုိင္ပု၀ါကုိ ဆုတ္ကိုင္ 
ထားေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏ မသိမသာတုန္ ဆက္မႈကေလးကသာ သူ၏စိတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ မလုံမလဲျဖစ္ေစ 
သည္ - မထူးေတာ့ပါဘူး၊ ကၽြန္မကုိေဖာ္တ့ဲ ေဖာ္ေကာင္က ရွိေနၿပီပဲ။ 
- ဘယ္သူလဲ။ 
- တိတ္ - ေပၚလာမည့္အေျဖကုိ တစုံတေယာက္က ၀င္၍တားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူကက်ေနာ့္ အားႏႈတ္ 
ဆက္ရန္ငုံ႔၍ လက္လွမ္းေပးသည့္အခါတြင္၊ သူ႔အား ၾကမ္းတမ္းစြာ တြန္းထုတ္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ 
- အာညိခ်္ကာရယ္။  
 က်ေနာ္သည္ ေနာက္ေပၚလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိမၾကားေတာ့။ အက္ဆက္စမန္းႏွစ္ေယာက္က က် 
ေနာ့္အားအက်ဥ္းခန္းသို႔ သယ္ယူသြားပုံ။ ထမ္းစင္ကုိ႐ုန္႔ရင္းစြာ ခါယင္းေတာ့ယင္း၊ ထုိသုိ႔အနာမည့္အစား လည္ 
ပင္းႀကိဳးတန္းလန္းႏွင့္ ယီးေလးမခိုခ်င္သေလာဟု ေမးပုံတုိ႔ကိုပင္ အေ၀းမွမနာမက်င္ႏိုင္ေသာ ပြဲၾကည့္သမား 
ကဲ့သုိ႔သာ ထိေတြ႔ပါေတာ့သည္။ 



ယူးလာ - ဗမာအမည္မ်ားကုိ အဖ်ားဆြတ္ေခၚၾကသက့ဲသို႔ ခ်က္ကိုယ္ပုိင္အမည္မ်ာကုိ ရင္းႏွီးသည့္သေဘာ၊ ခ်စ္စ 
ႏုိးသေဘာျဖင့္ တမ်ဳိးျပင္၍ ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ယူးလိယုစ္အစား ယူးလာ သို႔မဟုတ္ ယူးလက္။ ဂုစတာ 
အစား ဂုစတီနာ။ စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ 
 ၾကာသာပေတးေန႔။ 
 က်ေနာ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို သိတတ္စျပဳပါၿပီ။ က်ေနာ္ႏွင့္ေထာင္က်ဘက္ တဦးျဖစ္ေသာသူငယ္မွာ 
ကားရလစ္ဟုေခၚသည္။ အရြယ္ပို၍ရင့္ေသာ အျခားသူကား `အဘ´ ဟုအမည္တြင္သည္။ သူတုိ႔က မိမိတုိ႔၏ 
ဇာတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ က်ေနာ့္အား ေျပာျပၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစစအရာရာတို႔သည္ က်ေနာ္၏ေခါင္း 
တြင္း၌ ႐ႈပ္ေထြးကုန္ေလသည္။ မုိင္းတြင္းတတြင္း။ ခံုတန္းလ်ားေပၚတြင္ ထုိင္ေနၾကေသာ ကေလးမ်ား။ ေခါင္း 
ေလာင္းထုိးသံကုိ ၾကားရသည္။ တေနရာ၌ မီးေလာင္ေနသည္ထင္သည္။ ဆရာ၀န္တေယာက္ႏွင့္ အက္ဆက္စ္ 
သူနာျပဳတေယာက္ က်ေနာ့္ထံလာၾကသည္ဟုဆုိသည္။ က်ေနာ္၏ အေျခအေနမွာ ထင္သေလာက္မဆုိး၊ ပစ္ 
တိုင္းေထာင္ ျပန္၍ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသြားၾကသည္ဟူ၍ေျပာသည္။ ယင္းသို႔လွ်င္ `အဘ´ ကေျပာသည္။ သူက 
လည္း အေရးတယူျပန္ေျပာ ကားရလစ္ကလည္း အားတက္သေရာႀကီး ေထာက္ခံျပန္ေသာေၾကာင့္၊ ေ၀ဒနာကုိ 
ကိုယ္တိုင္ခံစားေနရေသာ က်ေနာ့္မွာ ေစတနာႏွင့္ လည္ဆယ္ၾကရွာသည္တကားဟူ၍သာ သေဘာပုိက္ရပါ 
ေတာ့သည္။ ေကာင္းမြန္လွေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္းပါေပ။ သူတို႔ေျပာသမွ် မယုံၾကည္ႏိုင္သည့္အတြက္ပင္ စိတ္မ 
ေကာင္းျဖစ္ရပါ ေသးသည္။  
 ေန႔လည္ပုိင္း 
 အက်ဥ္းခန္းတံခါးပြင့္သြားကာ ေခြးတေကာင္သည္ အသံမျမည္ဘဲ ေျခဖ်ားေထာက္၍ ေျပး၀င္လာသည္။ 
က်ေနာ္၏ ေခါင္းနားတြင္ရပ္တန္႔ကာ စူးစူးစမ္းစမ္းၾကည့္႐ႈျပန္ပါသည္။ တဖန္ဖိနပ္ရွည္ႀကီးႏွစ္ရံ၊ ယခုေတာ့သိပါၿပီ။ 
ဖိနပ္တရံကား ေခြးပိုင္ရွင္၊ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္မွဴး၏ ဖိနပ္မ်ားျဖစ္လ်က္ အျခားဖိနပ္တရံကို ပိုင္သူကား ထုိတည 
က်ေနာ့္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကစဥ္ ႀကီးမွဴးေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဌာနမွဴးပင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ အရပ္၀တ္အရပ္စား ေဘာင္းဘီ။ က်ေနာ္၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ ထုိေဘာင္းဘီတေလွ်ာက္ ေမာ့္၍ၾကည့္ 
လုိက္သည္ ဟုတ္သည္၊ သူ႔ကုိ က်ေနာ္သိသည္။ ထုိသူကား ဖမ္းဆီးသည့္ တပ္စိတ္ကုိ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပု 
လိပ္အရာရွိ ပိန္ပိန္ ရွည္ရွည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကုလားထိုင္တလုံး၌ ၀င္၍ထုိင္ကာ က်ေနာ့္အား စစ္ေဆးေမး 
ျမန္းျပန္ပါသည္။  
- မင္းရဲ႕ဇာတ္ကေတာ့ ပ်က္ပါၿပီကြာ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ကာကြယ္လုိ႔ေတာ့ ရအုံးမယ္၊ ဖြင့္သာေျပာေပေတာ့။  
 သူက စီကရက္တလိပ္ထုတ္ေပးသည္။ က်ေနာ္က လက္မခံ။ ထိုစီးကရက္ကို ႏိုင္ေအာင္ကိုင္ႏိုင္မည္ 
လည္းမဟုတ္။  
- မင္း ဘာ့က္စ္ တုိ႔အိမ္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနခဲ့သလ။ဲ 
 ဘာ့က္စ္တုိ႔အိမ္ … ဒါကိုလဲ သိသကုိး … သူတုိ႔ကုိ ဘယ္သူကမ်ား ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါလိမ့္။ 
- ကဲ၊ ျမင္တယ္မဟုတ္လား၊ ဒို႔ အားလုံးသိတယ္ကြ။ အကုန္သာ ဖြင့္ေျပာေပေတာ့္။ 
 ခင္ဗ်ားတုိ႔ အကုန္လုံးသိတယ္ဆိုယင္၊ က်ဳပ္က ဘာမ်ားထပ္ၿပီးေျပာေနရအုံးမွာလဲ။ က်ဳပ္ဟာက်ဳပ္ရဲ႕ဘ 
၀ကို အလဟႆျဖဳန္းတီးခဲ့တဲ့ လူစားးမဟုတ္ဘူး၊ ဒီဘ၀ရဲ႕ အဆုံးသတ္ကုိလဲ အပ်က္ဆီးခံ မွာမဟုတ္ဘူး။ 
 စစ္ေဆးျခင္းကား တနာရီၾကာသည္။ မေငါက္မငန္း။ ေမးခြန္းကုိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ထပ္၍ထပ္၍ေၾကာ့ 
သည္။ အေျဖမရလွ်င္ ဒုတိယေမးခြန္း၊ တတိ ယေမးခြန္း၊ ဒႆမ။ ဆင့္၍ဆင့္၍လာသည္။ 
- ဒါေလာက္ေတာင္ ထိုင္းရသလားကြ။ ဒါအဆုံးသတ္ပဲဟာ။ နားလည္လား။ မင္းတုိ႔ လံုးလုံးႀကီး႐ႈံးၿပီပဲ။ 
- ႐ႈံးတာက က်ဳပ္တေယာက္တည္း ႐ႈံးတာပါ။ 
- ကြန္ျမဴးန္ေတြ ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံတုန္းပဲလား။ 
- ဒါေပါ့။ 



- ခုထက္ထိ ယံုတုန္းပဲတဲ့လား - တာ၀န္ခံက ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ ေမးသည္ကုိ၊ အရာရိွအရပ္ရွည္ရွည္က ဘာသာ 
ျပန္ေပးသည္ - ႐ုရွေတြ အႏိုင္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုတုန္းပဲတဲ့လား။ 
- ဒါေပါ့၊ အဆုံးသတ္ဟာ ဒီတလမ္းပဲရွိတာ။ 
 က်ေနာ္ကား ႏြမ္းနယ္လ်က္ရွိၿပီ။ အငုိက္မိမသြားေစရန္ ရိွသမွ်အင္အားမ်ားျဖင့္ ေတာင့္ထားခ့ဲသည္။ ယ 
ခုမူ ဒဏ္ရာနက္နက္မွ ေသြးဒလေဟာထြက္သက့ဲသုိ႔ သတိလည္း က်ေနာ့္ထံမွ လြတ္စျပဳေလၿပီ။ က်ေနာ္အား 
လက္လွမ္းေပး၍ ႏႈတ္ဆက္သြားၾကသည္ကုိ ေတြ႔ထိလုိက္ေသးသည္ - ပံုပန္းအားျဖင့္ က်ေနာ္၏ နဖူးျပင္ေပၚတြင္ 
ေသမင္း၏အမွတ္အသားကုိ ဘတ္ၾကားမိၾကဟန္တူသည္။ မွန္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ္တိုင္းျပည္မ်ားမွ အာဏာပါး 
ကြက္သားတုိ႔သည္၊ အမိန္႔အတုိင္း မကြပ္မ်က္မီ၊ ေသဒဏ္သင့္သူ၏နဖူးကုိ နမ္း႐ႈံ႕ေသာဓေလ့မ်ဳိးပင္ ထားခဲ့ဘူးၾက 
သည္ မဟုတ္ေလာ။ 
 ညေနပိုင္း။ 
 လက္ယွက္ထားသည့္ လူႏွစ္ေယာက္သည္၊ တေယာက္ေနာက္မွတေယာက္ ၀ိုင္းႀကီးပတ္လည္ 
ေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ ဓမၼသီခ်င္းတပုဒ္ကုိ အတုိင္အေဖာက္လည္း မညီဘဲ ေလးတြဲ႔ေသာအသံ 
မ်ားျဖင့္ သီဆိုေနၾကသည္။ 
 “ေနမင္း၏ ေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ 

ၾကယ္ပြင့္တုိ႔၏ အလင္းေရာင္မ်ားသာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေသာ္ ...” 

 အမေလး ... ကုိယ့္လူတို႔ ... ကုိယ့္လူတို႔ကလဗဲ်ာ။ ေတာ္ၾကစမ္းပါေတာ့။ ခင္ဗ်ားတုိ႔သီခ်င္းက ေကာင္း 
ယင္ေတာ့ ေကာင္းမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ဟာ ေမေဒးအႀကိဳေန႔ခင္ဗ်။ ေမေဒးဆုိတာ လူ႔ေလာကတ၀ွမ္းလုံးမွာ အ 
လွပဆုံး၊ အရြင္ျပဆံုးပြဲေတာ္မဟုတ္လား။ က်ေနာ္သည္ လန္းဆန္းေသာသီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ဆုိၾကည့္သည္။ သို႔ 
ေသာ္ကားရလစ္က တဘက္သုိ႔လွည့္သြား၍ အဘချမာမ်က္ရည္သုတ္ရသည့္အထိ၊ ပို၍စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာျဖစ္ 
သြားပုံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္က အည့ံမခံဘဲ  ဆက္၍ဆုိသြားသည္တြင္၊ သူတုိ႔လည္း ေရာ၍၀င္လာၾကသည္။ 
က်ေနာ္လည္း စိတ္ေက်နပ္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ့သည္။ 
 ေမေဒးေန႔၏၏ နံနက္ေစာေစာပိုင္း။ 
 ေထာင္ေျမႇာ္စင္မွ နာရီသည္ သုံးခ်က္တိတိ ႐ိုက္ခတ္လ္ိုက္ေလသည္။ ထိုအသံကို ပဌမဦးဆံုးအႀကိမ္ 
ၾကည္ၾကည္လင္လင္ႀကီး ၾကားရသည္။ အဖမ္းခံရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍တြက္လွ်င္ ျပည့္ျပည့္၀၀ သတိျပန္လည္သည္ 
မွာ ယခုအခါ ပဌမဆုံးအ ႀကိမ္ျဖစ္ေလသည္။ သန္႔ရွင္းေသာေလေျပသည္ ျပဴတင္းေပါက္မွလွ်ံ ဆင္းလာလ်က္၊ 
ၾကမ္းေပၚရိွက်ေနာ္၏ ေကာက္႐ုိးေမြ႔ရာကုိ ဆြ၍ေနသည္။ တမဟုတ္ခ်င္းပင္၊ ေကာက္႐ိုးစမ်ားသည္ က်ေနာ္၏ 
ရင္ပတ္ႏွင့္၀မ္းဗုိက္အား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ႀကီး တြန္းထုိးေနၾကသည္ကုိခံစားရသည္။ တကုိယ္လံုးတြင္လည္း 
တကြက္မွ်မလပ္ေအာင္ အကုိက္အခဲေပါင္းတေထာင္ျဖင့္ က္ုိက္ခဲနာက်င္ေနကာ၊ အသက္ရွဴရလည္း ၾကပ္တည္း 
လာသည္။ ထိုအခုိက္၊ ျပဴတင္းေပါက္ ကိုဖြင့္လုိက္သကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အသိဓာတ္လည္းေပၚလာ 
သည္။ က်ေနာ္ကား အသက္ငင္ေနေလၿပီ။ 
 ေသမင္းႀကီး ခင္ဗ်ားကုိ ေစာင့္ေနလုိက္ရတာဗ်ာ၊ ၾကာလွပါၿပီေကာ။ ဒါနဲ႔မ်ားေတာင္ ဟိုတေလာတုန္းက 
ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြ႔ဘို႔ႏွစ္ေတြ အေျမာက္ အမ်ားလုိေသးတယ္လို႔ ထင္ေနေသးတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့လူ႔ရဲ႕ဘ၀ကို 
ျပန္ေရာက္လိမ့္အံုးမယ္၊ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္အံုးမယ္၊ အခ်စ္စိတ္ေတြ အမ်ားႀကီးေမြး၊ သီခ်င္းေတြအ 
မ်ားႀကီးဆို၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးကုိလဲ ေလွ်ာက္ၿပီးေလလြင့္လုိက္အံုးမယ္လို႔ေတာင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနခ့ဲေသးတယ္၊ အမွန္ 
က က်ေနာ္ဟာအခုမွ အေတာင္အလက္ စံုစျပဳရတာပါ။ အားေတြလဲ အမ်ားႀကီး ... အမ်ားႀကီးရွိေနခဲ့ေသးတယ္။ 
အခုေတာ့ ဒီအားေတြ ဘာမွမရိွေတာ့ဘူး။ ကုန္လုပါၿပီ။ 
 က်ေနာ္ဟာ ဘ၀ကိုခ်စ္ခဲ့တယ္။ ဘ၀ရဲ႕အလွအတြက္ စစ္ေျမေပၚကုိ က်ေနာ္ထြက္ခဲ့တယ္။ လူအေပါင္း 
တုိ႔၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ က်ေနာ္ခ်စ္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်စ္ကို ခင္ဗ်ားတို႔က တုံ႔ျပန္ၾကတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ့ 



တယ္။ က်ေနာ့္ကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔နားမလည္ ၾကတဲ့အခါမွာေတာ့၊ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ တစုံတ 
ေယာက္ကုိ ထိခိုက္စရာလုပ္မိခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ကိုခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ က်ေနာ္က တစုံတဦးကုိ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာ 
ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ အဲဒီကိစၥကုိ ေမ့သာပစ္လိုက္ပါေတာ့။ ၀မ္းနည္းမႈဆုိတာဟာ က်ေနာ့္နာမည္န႔ဲ ဘယ္ေတာ့မွ 
တြဲမေနပါေစနဲ႔။ အဲဒါပဲ က်ေနာ့္ရဲ႕ေသတမ္းစာ။ ဒီေသတမ္းစာဟာ ေဖေဖ၊ ေမေမ၊ ကုိကုိ႔ညီမေလးတုိ႔ဘို႔။ ၿပီးေတာ့ 
မင္းဘုိ႔ကြဲ႔ေမာင့္ဂုစတီနာ။ ရဲေဘာ္တို႔၊ ဒီေသတမ္းစာဟာခင္ဗ်ားတုိ႔ဘုိ႔၊ က်ေနာ္ခင္မင္ခဲ့တဲ့ လူေတြအားလုံးအတြက္ 
ပါပဲ။ ပူေဆြးမႈဆုိတဲ့သဲမႈန္႔ေတြ မ်က္လုံးထဲ၀င္ေနတာကုိ၊ မ်က္ရည္က ေဆးေက်ာပစ္ႏိုင္တယ္ဆုိယင္ေတာ့၊ ခဏ 
တျဖဳတ္ေလာက္ငိုၾကေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ယူၾကံဳးမရျဖစ္မေနၾကပါနဲ႔။ က်ေနာ္ ေလာကႀကီးမွာေနခဲ့တာဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
အတြက္ပါ။ အခုလဲေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ အသက္ကိုေပးေတာ့မယ္။ က်ေနာ့္ဂူေပၚမွာ ၀မ္းနည္းမႈနတ္သၼီးရဲ႕႐ုပ္တုကို 
တင္ထားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့္ က်ေနာ့္အေပၚ မတရားရာက်ေနလိမ့္မယ္။ 
 ေမေဒးေန႔။ ဤအခ်ိန္မ်ား၀ယ္၊ က်ေနာ္တို႔သည္ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖုံးမ်ား၌ အိပ္ရာမွထ၊ အလံမ်ားကုိျပင္ဆင္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ဤအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေမေဒးေန႔ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲအတြက္၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ပဌမ 
လူစုလူေ၀းမ်ား ေပၚလာစၿမဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ကား သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူတုိ႔သည္ မႏုႆလူသား၏ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေနၾကေလၿပီ။ ယင္းတိုက္ပြဲတြင္ လူေပါင္းေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာလည္း က်ဆုံးေနၾကသည္။ ထုိက်ဆုံးသူတို႔တြင္ က်ေနာ္လည္း တေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဤစာရင္း 
ထဲတြင္ ပါ၀င္ရျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲ ၀င္ႏႊသဲူတုိ႔၏စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရျခင္းကား ေကာင္းမြန္လွေပစြ။ 
 သုိ႔ေသာ္ ေသေဇာငင္ေနျခင္းကား မေကာင္း။ မြန္း၍ေနသည္။ အသက္မရွဴႏုိင္။ လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္ 
လည္း ဂလ္ိုင္ျခစ္သံကုိ ၾကားရသည္။ ဒီအသံေၾကာင့္ ေထာင္က်ေဘာ္ ေထာင္က်ဘက္မ်ား ႏုိးသြားမည္ကုိ စုိးရ 
ေသးသည္။ အကယ္၍ ေရအနည္းငယ္ႏွင့္ ဆြတ္လုိက္ရမည္ဆုိလွ်င္ ... သုိ႔ေသာ္ ခရားတြင္းမွေရကား ကုန္ေန 
ေလၿပီ။ က်ေနာ္ႏွင့္ ေျခလွမ္းေျခာက္လွမ္းမွ်အကြာ၊ အက်ဥ္းခန္းေထာင့္ရွိ ကမုတ္ထဲတြင္ကား ေရလိုခ်င္သ 
ေလာက္ရႏုိင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထို ေနရာသုိ႔ အေရာက္သြားရန္ အားရိွမွ ရွိပါမည္ေလာ။ 
 ေသျခင္း၏ဂုဏ္ရည္သည္ မည္သူတဦးတေယာက္ကုိမွ် မႏႈိးမိျခင္းအေပၚတြင္ တည္ေနဘိသည့္အလား၊ 
က်ေနာ္သည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ တြား၍တြား၍သြားသည္။ သို႔ႏွင့္ လိုရာသုိ႔ေရာက္သြားကာ၊ ေရဆြဲအိမ္သာ 
ကမုတ္တြင္းမွေရကို တက်ဳိက္ၿပီးတက်ဳိက္ ေသာက္ေနခ့ဲပါသည္။ ထုိသို႔ေရ ေသာက္ေနသည္မွာ မည္မွ်ၾကာသြား 
သည္မသိ၊ ျပန္၍တြားသြားသည္မွာလည္း မည္မွ်ၾကာသည္မသိ။ သတိဟူသ၍ကား က်ေနာ့္ထံမွ ဖယ္ခြာစျပဳေန 
ျပန္သည္။ က်ေနာ္သည္ လက္ေမာင္းမွ ေသြးေက်ာကိုစမ္းၾကည့္မိသည္။ အထိအေတြ႔ဟူ၍ လုံး၀မခံစားရ။ က် 
ေနာ္၏ႏွလုံးသည္ လည္ေခ်ာင္းအထိထုိးတက္သြား၍ ယခုျပင္းထန္ေသာ အဟုန္ျဖင့္ေအာက္သို႔က်လာသည္။ က် 
ေနာ္သည္ ထိုႏွလုံးသားႏွင့္အတူ က်ဆင္းလာသည္။ အၾကာႀကီးပင္ က်ဆင္းေနခဲ့သည္။ လမ္းခုလတ္တြင္ ကားရ 
လစ္၏အသံကုိ ၾကားလိုက္ရ ေသးသည္။ 
- အဘ၊ အဘ၊ ၾကားလားဗ်ဳိ႕၊ ဒီလူ႔ခမ်ာ တည္းတည္းကေလးပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆရာ၀န္ေရာက္လာသည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကား ေနာက္အေတာ္ႀကီးၾကာမွ ျပန္လည္ၾကားသိရျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ဆရာ၀န္ေရာက္လာ၍ က်ေနာ့္အား စမ္းသပ္ၾကည့္ကာ၊ ေခါင္းကိုခါေလသည္။ ေနာက္ေဆး ခန္းသုိ႔ျပန္ 
သြား၍၊ ယမန္ေန႔ညက က်ေနာ့္အမည္ တပ္ကာ၊ အသင့္ျပင္ထားခ့ဲေသာ ေသစာရင္းလက္မွတ္ကုိ ဆုတ္ပစ္လုိက္ 
သည္။ ၎ေနာက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရိွ၏၀န္ခံခ်က္အေနျဖင့္ ေက်ညာသမႈ ျပဳလုိက္ေလသည္။ 
- သန္လုိက္တဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ ျမင္းန႔ဲေတာင္ နင္လားငါလားပဲ။ 
 
အခဏ္း (၃) 
 



အက်ဥ္းခန္း ၂၆၇  
 တံခါးမွသည္ ျပဴတင္းေပါက္သုိ႔ ေျခလွမ္းခုႏွစ္လွမ္း၊ ျပဴတင္းေပါက္မွသည္ တံခါးသုိ႔ ေျခလွမ္းခုႏွစ္လွမ္း။  
 ဒါကုိ က်ေနာ္ၾကံဳဘူးၿပီ။  
 ပန္းကရာ့စ္ေထာင္ အက်ဥ္းစခန္းအတြင္းရိွ၊ ထင္း႐ူးပ်ဥ္ခင္းမ်ား၏ ခရီးတာအကြာအေ၀းကို က်ေနာ္ 
သည္အႀကိမ္ေပါင္းမေရ မတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ နင္းခဲ့ဘူးၿပီ။ ေဟာသည္အခန္းက်ဥ္းထဲ 
၌ပင္ က်ေနာ္တခါတုန္းက ၀င္ထိုင္ခဲ့ရဘူးသည္ထင္သည္။ ထုိစဥ္က၀င္ထုိင္ခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ၊ ခ်က္ဓန 
ရွင္တုိ႔က်င့္သုံးသည့္ အႏၱရာယ္ႁပြမ္းေသာ ႏုိင္ငံေရး၀ါဒ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပံုတုိ႔ကို က်ေနာ္က ကြင္းကြင္းကြက္ 
ကြက္ႀကီး ျမင္တတ္လြန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း သင္းတုိ႔သည္ က်ေနာ္၏တမ်ဳိးသားလုံးကုိ ကားစင္ 
တင္ေနၾကသည္။ အက်ဥ္းခန္း၏ေရွ႕တြင္ ဂ်ာမန္ေထာင္ေစာင့္မ်ား ကင္းလွည့္ေနၾကသည္။ အျပင္ဘက္တေနရာ 
တြင္ကား မ်က္စိကန္းေသာ ႏိုင္ငံေရးၾကမၼာေကာင္တုိ႔သည္ သစၥာေဖာက္ပင့္ကူမွ်င္မ်ားကုိ ရစ္သြယ္ယွက္လိမ္ 
လ်က္ရွိ ၾကသည္။ လူသတၱ၀ါဟာ မ်က္စိ ပြင့္ဖုိ႔ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ႏွစ္ရာလိုသလ။ဲ လူသားေတြဟာ တိုးတက္ေရးလမ္း 
ခရီးမွာ အက်ဥ္းခန္းေပါင္း ဘယ္ႏွစ္ေထာင္ကုိ ျဖတ္တက္ ခဲ့ရၿပီလဲ။ ေနာက္ဘယ္ႏွစ္ခန္း က်န္ေသးသလဲ။ အို … 
နဲ႐ုဒါရဲ႕ ေယ႐ႈကေလး။ လူ႔ေလာကႀကီးတခုလုံး အလင္းကိုေရာက္ေအာင္ ခ်ီတဲ့လမ္းဟာ၊ ဆုံးကုိပဲ မဆုံးႏိုင္ ေသး 
ပါကလား။ ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ျဖင့္ အိပ္မေနနဲ႔ေတာ့၊ အိပ္မေနနဲ႔ေတာ့။  
နဲ႐ုဒါရဲ႕ ေယ႐ႈကေလး - ခ်က္ကဗ်ာဆရာႀကီး ယန္နဲ႐ုဒါသည္ `ခရစၥမတ္စ္ ကေလးေခ်ာ့သီခ်င္း´ ဟူေသာ ကဗ်ာ 
ထဲတြင္ `လူ႔ေလာကႀကီးတခုလုံး အလင္းကုိ ေရာက္ေအာင္ ခ်ီတဲ့လမ္းဟာဆုံးကိုပဲ မဆုံးႏုိင္ေသးဘူး။ ဒီလမ္းတ 
ေလွ်ာက္မွာ လုပ္စရာအလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အားျပည့္သြားေအာင္ အိပ္လိုက္ပါအံုး၊ 
ေယ႐ႈကေလး၊ အိပ္လိုက္ပါကေလး´ ဟု ေရးစပ္ခဲ့ဖူးသည္။ 
 အသြားခုႏွစ္လွမ္း၊ အျပန္ခုႏွစ္လွမ္း၊ တဘက္နံရံတြင္ ေခါက္၍ရေသာ အိပ္စင္တလုံး၍၊ တဘက္တြင္ 
ကား စိတ္ပ်က္စရာ အညိဳေရာင္ႀကီးသုတ္ထားသည့္ စင္ကေလးတစင္ရိွသည္။ ဟုတ္သည္ ဤသည္ကို က်ေနာ္ 
ၾကံဳဖူးၿပီ။ ယခုသာ အနည္းငယ္ပို၍ဆက္ဆံလာသည္။ (ေဆာင္းရာသီတြင္ အခန္းလုိက္မီးမဖုိရေတာ့ဘဲ) ဗဟိုဌာန 
မွ အေႏြးေငြ႔ေပးေသာေရေႏြးပိုက္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ ဂံဖုလား၏ေနရာတြင္ ေရဆြဲအိမ္သာကမုတ္ေရာက္ေန 
သည္ - အထူးျခားဆုံးကား လူမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ားကုိယ္၌ စက္ကိရိယာဆန္ေနၾကသည္။ 
ေအာ္တုိမစ္တစ္ စက္ကရိယာမ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ခလုပ္တစ္ခု ႏွိပ္လိုက္သည္ႏွင့္ ဆုိလိုသည္မွာ ေသာ့ 
အိမ္အတြင္း ေသာ့သြင္းလုိက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တံခါးမွ ေခ်ာင္းၾကည့္ေပါက္ကေလးကုိ ဖြင့္လိုက္သည္ျဖစ္ေစ - အ 
က်ဥ္းသမားမ်ားသည္ ဘာလုပ္ေနရာမွမဆုိ ျဗံဳးကနဲခုန္ထၾကလ်က္၊ တေယာက္ေနာက္တေယာက္ စီတန္း၍ရပ္ 
လိုက္ၾကသည္။ တံခါးဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္လည္း၊ အက်ဥ္းခန္းအတြင္းရွိ အႀကီးအကဲလုပ္သူက အသက္ 
မရွဴ၊ မရပ္မနားဘဲ (ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္) ဟစ္ေအာ္လုိက္သည္။ 
- “သတိ။ ။ အက်ဥ္းခန္း ႏွစ္ရာေျခာက္ဆယ့္ခြန္ လူသုံးေယာက္ အားလုံးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ား။” 
 ဤသည္ပင္လွ်င္ - ၂၆၇။ ဤသည္ကား က်ေနာ္တုိ႔၏ အက်ဥ္းခန္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤအက်ဥ္းခန္း 
တြင္းရွိ ေအာ္တုိမစ္တစ္ စက္ကရိယာမ်ားကား က်က်နနမလည္။ လူႏွစ္ေယာက္သာ ခုန္၍ထသည္။ က်ေနာ္ကား 
ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ျပဴတင္းေပါက္ေအာက္ ေကာက္႐ုိးေမြ႔ရာေပၚတြင္ အလ်ားလုိက္ဆန္႔ခဲ့သည္။ ေမွာက္လ်က္ 
သား လဲေနခဲ့သည္။ တပတ္၊ ဆယ့္ေလးရက္၊ တလ၊ ေျခာက္သီတင္း - ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္သည္ အသစ္တဖန္ 
ျပန္လည္ ေမြးဖြားလာသည္။ ေခါင္းကိုလည္း လႈပ္ႏုိင္ၿပီ။ လက္ကိုလည္း မႏုိင္ၿပီ။ ကိုယ္ကုိလည္း တံေတာင္မ်ား 
ျဖင့္ ေထာက္ကာပင့္ႏိုင္။ ေမွာက္ရာမွ ပက္လက္လွန္ရန္ပင္ ႀကိဳးစားခဲ့ ဘူးၿပီ … ယခု ေရးျပရျခင္းကား ထိုစဥ္အခါ 
လက္ေတြ႔ လုပ္ရသည္ထက္ ပုိ၍ျမန္ဆန္လွသည္။  

အက်ဥ္းခန္းအတြင္း၌လည္း ေျပာင္းလ၍ဲေနသည္။ အက်ဥ္းခန္းတံခါးေပၚတြင္ ဂဏန္း ၃ အစား ၂ ကို 
ျပင္၍တပ္လိုက္ၾကၿပီ။ ယခု အခန္းထဲတြင္ လူႏွစ္ေယာက္တည္းသာ ရိွေတာ့သည္။ က်ေနာ့္အား စိတ္မခ်မ္းေျမ့ 
စရာသီခ်င္းတပုဒ္ျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏံွခဲ့ၾကေသာလူႏွစ္ေယာက္အနက္မွ အငယ္ျဖစ္သူကားရလစ္ကား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲ 



ၿပီျဖစ္သည္။ သူ၏သေဘာထား ေကာင္းပံုမ်ားသာ တေငြ႔ေငြ႔က်န္ရစ္ေတာ့သည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္၊ က်ေနာ့္အေန 
ႏွင့္ သူ႔အားအိပ္မက္လိုလုိ၊ တကယ္လုိလုိသာ ျမင္ႏိုင္မွတ္မိႏိုင္ေတာ့သည္။ သူသည္မိမိ၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို 
စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္ ထပ္ကာထပ္ကာ ေျပာျပေနတတ္သည္။ က်ေနာ္ကလည္း ဇာတ္လမ္းတ၀က္သုိ႔ေရာက္ 
တိုင္း ေရာက္တိုင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားေလ့ရိွသည္။ 

သူ႔အမည္ကား ကားရဲလ္ (ကားရလစ္)၊ မားလဲ့စ္ဟုေခၚသည္။ စက္ဆရာတေယာက္ျဖစ္သည္။ ဟုဒလိစဲ 
ၿမိဳ႕နားမွ မိုင္းတြင္းတတြင္း၏ ေလွာင္အိမ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိေနရာ၌ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ျပည္တြင္း 
တုိက္ပြဲအတြက္ လုိအပ္ေသာယမ္းမ်ားကုိ တိတ္တဆိတ္ခိုးထုတ္ခဲ့သည္။ တႏွစ္က အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ယခု႐ံုးတင္ 
စစ္ေဆးရန္ ဘာလင္ၿမိဳ႕သို႔ေလာမသိ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔တအုပ္ႀကီးကို ဖမ္းထားသည္။ မည္သို႔အဆုံး 
သတ္မည္ကို မည္သူေျပာႏုိင္ပါ့မည္နည္း။ သူ႔တြင္ ဇနီးႏွင့္ကေလးႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ သူတုိ႔အားခ်စ္သည္၊ ႏွစ္ႏွစ္ 
ကာကာႀကီးခ်စ္သည္ ဒါေပမယ့္၊ အဲဒါကတာ၀န္ကုိးဗ်။ သိလား။ ဒီေတာ့က်ေနာ္လည္း မလုပ္ဘဲဘယ္ေနႏုိင္ပါ့မ 
လဲ။ 

သူသည္ က်ေနာ့္ေဘးတြင္ထုိင္ကာ က်ေနာ့္အားအတင္းအၾကပ္ အစာစားခိုင္းသည္။ က်ေနာ္ကလည္း 
မစားႏိုင္။ စေနေန႔တြင္ အလုိဒီေရာက္တာ ရွစ္ရက္ေတာင္ရိွၿပီလား သူသည္ အၾကမ္းဆုံးေသာလမ္းစဥ္ကုိ လိုက္ 
ေတာ့သည္။ ေပါလိစိုင္းမိုင္စတရ္ဲအား က်ေနာ္ေရာက္ကတည္းက ဘာတခုမွမ စားေသးေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာျပလိုက္ 
ေလသည္။ ေပါလိစိုင္းမုိင္စတဲရ္ကား အၿမဲတမ္းအစုိးရိမ္ႀကီးေနတတ္သည့္ ပန္ကရာ့စ္ေထာင္မွ အက္ဆက္စ္ယူနီ 
ေဖာင္း၀တ္ ဗိေႏၶာဆရာျဖစ္သည္။ သူ႔ကုိအသိမေပးပဲ ခ်က္အမ်ဳိးသားဆရာ၀န္သည္ အက္စပရင္ကေလးတစ္ခဲ 
မွ်ပင္ ေဆးၫႊန္းေရးမေပးႏိုင္ေပ။ သူသည္လူမမာမ်ားေသာက္သည့္ ဟင္းခ်ဳိတခြက္ကုိ ကုိယ္တိုင္ယူလာ၍ က် 
ေနာ္အကုန္ ေသာက္ၿပီးသည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေလသည္။ ကားရလစ္ကား မိမိ၏ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ေက်နပ္ 
သြားေလသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ က်ေနာ့္ပါးစပ္ထဲသို႔ တနဂၤေႏြေန႔ ဟင္းခ်ဳိတခြက္ကုိ သူကုိယ္တ္ိုင္ေလာင္းထည့္ 
ေပးသည္။ 
 ေနာက္ထပ္ကား ဘာမွ်စား၍မရေတာ့။ က်ေနာ္၏ သြားဖုံးမ်ားမွာေက်ေနသျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔ ဂူးလာ့ရ္ွ 
ထဲမွ ေပ်ာ့္ၿပဲၿပဲအာလူး ဖတ္မ်ားကုိပင္ မ၀ါးႏိုင္ မေခ်ႏုိင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ က်ဥ္းေနေသာ လည္ေခ်ာင္းကလည္း 
အေသးဆုံးေသာ အဖတ္တုိင္းကုိပင္ ပိတ္ဆို႔ေနပါေတာ့ သည္။  
- ဂူးလာ့ရ္ွ ... ဂူးလာ့ရ္ွေတာင္မွ မစားခ်င္ဘူးတဲ့ ... ကားရလစ္က က်ေနာ့္ကုိယ္ေပၚမုိးလ်က္ ညီးညဴယင္း၊ ေခါင္း 
ကုိလည္း ၀မ္းနည္းစြာခါ၍ ေနေလသည္။ 
 ၎ေနာက္ က်ေနာ့္အတြက္ ရထားေသာပံုစံကုိ “အဘ” ႏွင့္ညီညီမွ်မွ်ခြဲကာ ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ႀကီး စား 
ပစ္လိုက္ပါသည္။  

ေၾသာ္ - ခင္ဗ်ားတုိ႔က ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္ထဲမွာမွ မေနခ့ဲရဘဲကိုး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အေနနဲ႔ေတာ့ 
အဲဒီတုန္းက ဂူးလာ့ရွ္ဆုိတဲ့ဟင္းဟာ ဘယ္ေလာက္တာသြားတယ္ဆုိတာ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ သိလဲ ဘယ္သိႏိုင္မ 
လဲေလ။ ဆာလြန္းသျဖင့္၀မ္းထဲမွ တၾကဳတ္ၾကဳတ္ျမည္ေနသည့္အခါမ်ဳိး။ ေရခ်ဳိးထြက္ၾကသည့္အခါမ်ားတြင္ အ 
က်ဥ္းသမားမ်ားသည္ လူ႔အေရမ်ားဖံုးထားသည့္ အ႐ိုးေကာင္မ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေပၚလာသည့္အခါမ်ဳိး။ ရဲေဘာ္ 
တုိင္းသည္ မိမိ၏ရဲေဘာ္ထံမွ ပုံစံအခ်ဳိ႕ကုိ ယုတ္စြအဆုံးမ်က္စိမ်ားျဖင့္ ခိုးယူေလ့ရွိၾကသည့္အခါမ်ဳိး။ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္ေျခာက္ကို၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးရည္က်ဲက်ဲႏွင့္ ေရာေႏွာေမႊထားလွ်င္ပင္ အလြန္မက္စရာေကာင္းေသာ ဇိမ္ခံ 
အစားအစာဟု ထင္ေနၾကရ သည့္အခါမ်ဳိး။ 
ဂူးလာ့ရ္ွ - သာမန္ခ်က္ျပဳတ္ေသာ ဂူးလာ့ရ္ွမွာ အမဲသားႏွင့္ အာလူးဟင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အရည္က ဲ်က ဲ်ႏွင့္ ဂူးလာ့ရွ္ 
ဟင္းခ်ဳိလည္း ခ်က္ၾကသည္။ 
ယင္းသို႔ေသာ္အခါမ်ဳိးတြင္၊ ဘာႀကီးပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ၾကာသာပေတးႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း တပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွန္ 
မွန္ဂူးလာ့ရ္ွ ဟင္းခ်က္သည္။ ေဟာက္ဆာရ္ဘိုင္တာရ္ တုိ႔သည္ပန္းကန္ထဲသုိ႔အာလူးမ်ားကုိ ေယာက္မတေကာ္စာ 
ထည့္၍ မျဖစ္စေလာက္ေသာ အသားဖတ္အနည္းပါသည့္ ဂူးလာ့ရွ္ဟင္းရည္တဇြန္းကုိ အေပၚကဆမ္းေနသည္။ 



ထုိအစာကား အရသာရိွလွပါ ဘိေတာင္း။ မွန္သည္ အရသာရိွမွ်မကေသး၊ လူ႔ေလာကကုိ ထိထိေတြ႔ေတြ႔ႀကီးအ 
မွတ္ရေစသည့္ အရာျဖစ္သည္။ ဂက္စ္တာပုိေထာင္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္ မူမမွန္ေလာကႀကီးတြင္ 
ဤအစားအစာကား ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈ၏ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည္။ ေန႐ိုးထိုင္႐ိုးလူ႔ ဘ၀၏ အထိမ္းအမွတ္ 
ျဖစ္ေနသည္ အုိေလအၿမဲမျပတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ေသေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးက ဟင္းေမႊးခတ္ထားတ့ဲအတြက္၊ ဒီ 
ဟင္းရည္ေကာင္းတဇြန္းဟာ ဘယ္ေလာက္တာသြားတယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္သူခန္႔မွန္းႏိုင္ ပါ့မလဲ။ 
 ႏွစ္လမွ်ၾကာခဲ့ၿပီ။ ယခုေသာ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ကားရလစ္ အ့ံအားသင့္မႈကို သေဘာေပါက္ပါၿပီ။ 
က်ေနာ္ကား ဂူးလာ့ရွ္ကုိမစားခ်င္ခဲ့ - ကားရလစ္အတြက္ဆုိလွ်င္၊ က်ေနာ္၏ေသေန႔ေစ့ပုံကုိ အျခားအျခားေသာ 
အခ်က္မ်ားထက္ ဤတခ်က္တည္းက အခုိင္အမာ သက္ေသထူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေလသည္။ 
 ေနာက္တေန႔ည ႏွစ္နာရီအခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔သည္ ကားရလစ္အားႏႈိးၾကသည္။ ငါးမိနစ္အတြင္းခရီးထြက္ 
ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထား ရမည္ဟုဆိုသည္။ လာေျပာပံုမွာ ခဏတျဖဳတ္မွ်အျပင္ထြက္၍ လည္ရမည့္ပံုမ်ဳိးျဖစ္ေလ 
သည္။ လမ္းခရီး၏အဆုံးတြင္ လူတေယာက္၏ဘ၀ အဆုံးသတ္ခ်င္သတ္ေတာ့္မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ေထာင္သစ္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ ကြပ္မ်က္ရာေနရာ၊ မည္သုိ႔သြားရမည္ကုိ မည္သူမွ်မသိ။ ကားရလစ္သည္ 
က်ေနာ္၏ ေကာက္႐ိုးေမြ႔ရာေဘး ၌ ဒူးေထာက္ကာ က်ေနာ့္ေခါင္းကုိေပြ႔လ်က္ နမ္းသြားပါေသးသည္ - ထုိခဏ၌ 
စႀကႍဘက္ဆီမွ ယူနီေဖာင္း၀တ္ေထာင္ေစာင့္၏ ေငါက္ငမ္းသံကား၊ ပနး္ကရာ့စ္သည္ ႏူးည့ံေသာစိတ္မ်ဳိးေမြးထား 
ရမည့္ ေနရာမဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပသလုိေပၚထြက္လာခဲ့သည္ - ကားရလစ္လည္း တံခါးေပါက္မွ အေျပးက 
ေလးထြက္သြားရွာသည္။ ၎ေနာက္ ေသာ့ခေလာက္ပိတ္ သံလည္းေပၚလာလ်က္ ... 
ေဟာက္ဆာရ္ဘိုင္တာရ္ - ေထာင္ဘာယာ။ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္တြင္ စႀကႍအလိုက္ ေထာင္ဘာယာမ်ားတာ၀န္ခ် 
ထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ေထာင္ဘယာမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အခဏ္း ၇ အဆုံးပ္ုိင္းတြင္ 
ဘာယာမ်ားအေၾကာင္း ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 
 ... အက်ဥ္းခန္းတြင္း၀ယ္ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။  
 က်ေနာ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ျပန္၍ေတြ႔ၾကဦးမည္ေလာ။ ဘယ္ေသာအခါတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခြဲခြာပြဲျပဳ 
လုပ္ရဦးမည္နည္း။ က်န္ခဲ့ေသာက်ေနာ္ တို႔ႏွစ္ေယာက္အနက္ မည္သူကအလ်င္ထြက္ခြာသြားရမည္နည္း။ မည္ 
သည့္အရပ္သို႔သြား ရမည္နည္း။ သြားရမည့္သူကို မည္သူကလာ၍ေခၚမည္နည္း။ အက္ဆက္စ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ 
ထားသည့္ ေထာင္ေစာင့္ေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ ယူနီေဖာင္းမ၀တ္ထားသည့္ ေသမင္းေလာ။ 
 က်ေနာ္ဤစာမ်ားကို ေရးေနသည္မွာ၊ ထုိပထမဆုံးအႀကိမ္ ခြဲခြာရျခင္း၏ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္တုိ႔ထံ၌က်န္ 
ရစ္ခဲ့ေသာ အေတြးမ်ား၏ ပ့ဲတင္သံမ်ားျဖင့္သာ ေရးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍တြက္လွ်င္ တႏွစ္လုံးလံုး 
ေရြ႕ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္သြားရေသာ မိတ္ေဆြအား လုိက္၍ပုိ႔လိုသည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားသည္ ႀကီးတခါ 
ငယ္တလွည့္ျဖင့္ ျပန္ျပန္၍ လည္ေနပါသည္။ အက်ဥ္းခန္းတံခါးေပၚတြင္ ခ်ိတ္ထားသည့္ ႏွစ္ဂဏန္းမွာလည္း 
သုံးသို႔တဖန္ေျပာင္းသြား၍၊ တဖန္ ႏွစ္၊ တဖန္ သုံး၊ ႏွစ္၊ သုံး၊ ႏွစ္ အက်ဥ္းက်ေဘာ္က်ဘက္ လူသစ္မ်ားေရာက္ 
လာ၍၊ တဖန္ျပန္ထြက္သြားၾကျပန္ကာ - ထိုယခင္ တေန႔ကအက်ဥ္းခန္း ၂၆၇ တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ လူႏွစ္ 
ေယာက္သာ၊ သံေယာဇဥ္ ႀကီးစြာျဖင့္၊ အတူတကြ၊ ထုိင္ၿမဲထုိင္လ်က္ က်န္ရစ္ၾကသည္။ 
 “အဘ” ႏွင့္က်ေနာ္။ 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 “အဘ” ကား ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ နာယက၊ အသက္ေျခာက္ဆယ္အရြယ္ရိွ ယိုးဇက္၊ ပက္ရွက္ေခၚ 
ေက်ာင္းဆရာတေယာက္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္ အလ်င္၊ ရွစ္ဆယ့္ငါးရက္ေစာ၍ အဖမ္းခံရသည္။ လြတ္လပ္ေသာ 
ခ်က္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ (ဂ်ာမန္) အင္ပါယာႀကီးအား ဆန္႔ 
က်င္ၾကံစည္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ 
 “အဘ” ထိုသူကား ... 



 ဒါေပမယ့္ သူ႔အေၾကာင္းကို မင္းဘယ္လုိလုပ္ေရးမွာလဲ ေမာင္ရင္ ဒါကေတာ့အေတာ္ခက္လိမ့္မယ္။ လူ 
ႏွစ္ေယာက္၊ အက်ဥ္းခန္းတခန္းႏွင့္ တႏွစ္တာေသာအခ်ိန္။ ထုိအခ်ိန္၏ ေနာက္ပိုင္း၀ယ္ “အဘ” ဟူေသာ အမည္ 
မွာစကားအရျဖင့္ တင္စားေခၚေ၀ၚျခင္းသာ မဟုတ္ေတာ့။ ထုိအခ်ိန္အတြင္း၀ယ္၊ အသက္အရြယ္ကြာျခားေသာ အ 
က်ဥ္းသမားႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္၊ အကယ္ပင္ အေဖႏွင့္သား ျဖစ္လာခ့ဲၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း၀ယ္ ကုိယ္စြဲဗီ 
ဇ၊ ႏႈတ္စြဲစကားလံုးမ်ား အျပင္ အသံေနအသံထားပါ ေရာေႏွာဖလွယ္မိၾကသည္ - ဒီေန႔မေတာ့ ဘယ္ဟာက က် 
ေနာ့္မူရင္း၊ ဘယ္ဟာက အေဖရဲ႕ပါရင္းစြဲ၊ အက်ဥ္းခန္းထဲကုိ သူကဘာယူခဲ့တယ္၊ က်ေနာ္က ဘာပါခ့ဲတယ္ဆိုတာ 
ကုိ ခြဲႏိုင္ယင္ ခြဲျခားၾကည့္လိုက္ပါအံုး။ 
 အဘသည္ က်ေနာ့္အား တညၿပီးတည ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုခဲ့သည္။ ေသမင္းႀကီးနီးလာတုိင္း ျဖဴေဖြးေသာ 
ပတ္တီးေရစုိမ်ားျဖင့္ ေသမင္းအား ေျခာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္ေနခ့ဲသည္။ အႏြံအတာခံလ်က္ က်ေနာ္၏ဒဏ္ရာမ်ား 
မွျပည္မ်ားကုိ ေဆးေက်ာေပးသည္။ က်ေနာ္၏ေကာက္႐ုိးေမြ႔ရာတ၀ုိက္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ထြက္ေပၚေနေသာ ျပည္ပုပ္နံ႔စိမ္းေရႊ 
ေရႊႀကီးကုိပင္ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕မျပခဲ့ပါ။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အစစ္ခံခဲ့စဥ္က ဏ္ထိသြားေသာ ရွပ္အက ႌ်အစုတ္စုတ္ အမႊာ 
အမႊာကုိ ေလွ်ာ္လည္း ေလွ်ာ္ေပးသည္။ ခ်ဳပ္ဖာ၍လည္းေပးသည္။ ေနာက္ထုိအက ႌ်ကုိ အဖတ္ဆည္၍ မရေသာ 
အခါ သူ႔အ၀တ္အစားမ်ား ဆင္ေပးပါသည္။ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္တြင္း ေျမကြက္လပ္တြင္ နံနက္နာရီ၀က္မွ် ကုိယ္ 
လက္လႈပ္ရွားေရး ျပဳလုပ္ၾကစဥ္ ေဒစီပန္းတပြင့္ႏွင့္ ျမက္တပင္ကို က်ေနာ့္အတြက္ အသက္ဆံဖ်ား စြန္႔စား၍ခူးယူ 
လာသည္။ အစစ္ခံရန္ ထြက္သြားရတိုင္းသူသည္ ၾကင္နာေသာမ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ က်ေနာ့္အားၾကည့္ရင္း က်န္ရစ္ 
သည္။ ျပန္လာေသာအခါ ဒဏ္ရာအသစ္မ်ားကုိ ပတ္တီးအသစ္ မ်ားျဖင့္စည္းေပးသည္။ ညဘက္တြင္ က်ေနာ့္ 
အားေခၚထုတ္သြားၾကလွ်င္ မအိပ္ဘဲေစာင့္ေန၍ က်ေနာ္ျပန္လာေသာ္ က်ေနာ့္အား ေကာက္႐ိုးေမြ႔ရာေပၚခ် 
ေစာင္လံုလုံျခံဳေပးၿပီးမွ ကုိယ္တုိင္လည္း အိပ္ရာ၀င္ေလသည္။  
 ဤသည္တို႔ကား ႏွစ္ေယာက္သားေတြ႔ဆံုစက အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာင္က်ေနာ့္အေနႏွင့္ မိုး 
တုိးမတ္တတ္လည္း ရပ္ႏိုင္၊ သားပီပီေမြးေက်းဇူးလည္း ဆပ္ႏိုင္လာသည့္အထိ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ဆက္ 
ဆံပံုမွာမေျပာင္းမလဲ ရွိေနခဲ့ပါသည္။  
 ဒါေပမယ့္ တေအာင့္ကေလးအတြင္းမွာ စုံစံုလင္လင္ပါသြားေအာင္ မင္းဘယ့္န႔ဲလုပ္ေရးမွာလဲေမာင္ရင္။ 
ထုိႏွစ္အတြင္း အက်ဥ္းခန္း ၂၆၇ မွာ အထူး တလည္အသက္၀င္ေနခ့ဲသည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဘလည္းသူ႔အ 
ခန္းမွေန၍ သူ႔သဘာ၀ အတုိင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ ကိုထည့္၍ေျပာရေပမည္။ ထိုမွ်မကေသး ဇာတ္ေၾကာင္း 
သည္လည္း ဤေနရာတြင္ အဆုံးသတ္မည္မဟုတ္ေသး (ဒီလိုဆိုလိုက္ေတာ့္ျဖင့္ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ အသံကေလး 
ေတြေတာင္ ျမည္သြားေလေရာ့ သလား။) 
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 အက်ဥ္းခန္း ၂၆၇ ကား အထူးတလည္ အသက္၀င္ေနခ့ဲသည္။ နာရီတိုင္းလိုလုိပင္ တံခါးပြင့္သြားလ်က္ 
စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈမည့္ သူမ်ားေရာက္လာတတ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည္မွာ အျပစ္ႀကီးေသာကြန္ျမဴနစ္ရာဇ၀တ္ 
ေကာင္ကို တင္းၾကပ္စြာေစာင့္ထိန္းရမည္ဟူေသာ အမိန္႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာ တြင္ေသရန္မဟုတ္ 
ေသာ လူမ်ားပင္မၾကာခဏေသၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသမည္ဟုလူတုိင္းက တထစ္ခ်ယူဆထားေသာ လူတ 
ေယာက္မေသပဲ ေသာင္တင္ေနသည္မွာ ၾကံဳခဲလွေသာ အျဖစ္အပ်က္တရပ္ျဖစ္ေလသည္။ အျခားစႀကႍမ်ားမွ 
ေထာင္ေစာင့္မ်ားပင္ ဤေနရာသုိ႔ ေရာက္လာၾကကာ၊ စကားစရွာလိုရွာ သုိ႔မဟုတ္ စကားတခြန္းမွ်မေျပာဘဲ 
ေစာင္ကိုလွစ္၍လူတတ္တို႔၏ အၾကည့္မ်ဳိးျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ အရသာခံၾကည့္႐ႈၾကသည္။ ေနာက္ ဥာဥ္အလိုက္ 
ေငါ့သူကေငါ့၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔သံ ေပးသူကေပးသည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ေစာင့္တေယာက္ကို က်ေနာ္တုိ႔က “ဖုိး 
စပ္စု” ဟူ၍ပင္ ေခၚစျပဳၿပီ။ သူသည္ အျခားသူမ်ားထက္လည္း ပို၍လာတတ္သည္။ ရႊန္းရႊန္းစားစားႀကီးလည္းျပံဳး 
ရင္း “တေစၦနီ” ဘာအလိုရွိသည္ကုိ ေမးတတ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ ဘာမွမလိုပါဘူးခင္ဗ်ား။ ေနာက္ 



ရက္ မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္၊ ဖိုးစပ္စုသည္ တေစၦနီတကယ္ပင္လိုအပ္ေနေသာ အရာတရပ္ကို ေတြ႔ရွိသြားသည္။ ထို 
ကိစၥကား မုတ္ဆိတ္ရိတ္ရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဆတၱာသည္ကု္္ိ ေခၚလာသည္။ 
 အက်ဥ္းခန္းထဲရွိ လူမ်ားမွလြဲလွ်င္ဤဆတၱသည္မွာ က်ေနာ္ပဌမဆုံးေတြ႔ဆုံရသည့္ အက်ဥ္းသမားျဖစ္ 
သည္။ ရဲေဘာ္ ေဘာခ်က္ဟုေခၚသည္။ ဖုိးစပ္စု၏ေစတနာသည္လည္း မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္အျဖစ္ ေပၚ 
လာေလသည္။ ဘက က်ေနာ္၏ေခါင္းကုိကိုင္ထားကာ ရဲေဘာ္ေဘာ့ခ်က္က ေကာက္႐ိုးေမ႔ြရာနံေဘး ဒူးေထာက္ 
လ်က္ သင္တုန္းဓားတုန္းတုန္းျဖင့္ အေမြးၾကမ္းဘုတ္သိုက္ႀကီးကို ခုတ္ထြင္ပစ္ရန္ အားထုတ္ရသည္။ သူ၏ 
လက္မ်ားကား တုန္၍ေနသည္။ မ်က္လုံးမ်ားတြင္လည္း မ်က္ရည္မ်ား၀ိုင္း၍ေနသည္။ သူကား လူေသေကာင္ကုိ 
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ေပးေနရသည္ဟု တထစ္က်စြဲေနေလသည္။ က်ေနာ္က သူစိတ္သက္သာေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်ေပးရ 
သည္။ 
- “ရဲရဲသာအုပ္ပါ ကိုရင္ရ။ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္မွာ စစ္ၾကေဆးၾကတာေတြကိုေတာင္ ခံႏိုင္ခဲ့ေသးတာ၊ ကုိယ့္လူမုတ္ 
ဆိတ္ရိတ္ တာေလာက္ေတာ့ သိပ္ျဖံဳမယ္ မထင္ဘူး။” 
 သို႔ေသာ္ သူေရာက်ေနာ္ပါ အားမရိွၾကသျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္လုံး အနားယူၾကရသည္။ 
 ေနာက္ႏွစ္ရက္ ၾကာေသာအခါ အက်ဥ္းသမားမ်ားအနက္မွ ေနာက္ႏွစ္ဦးကုိသိကၽြမ္းလာရျပန္သည္။ 
ပက္ခ်က္နန္းေတာ္ရွိ အရာရွိမင္းမ်ားကား စိတ္မရွည္ၾက။ သူတို႔က အေခၚလႊတ္လိုက္တုိင္း ေပါလိစုိင္းမိုင္စတဲရ္က 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆင့္စာေပၚတြင္  တရန္စေပါ့ရ္တြန္ပဟီးဂိ ဟူ၍ခ်ည့္ေရးေရးလႊတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ 
အေရာက္ပုိ႔မည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ေတာ္မူၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဟာက္ဆာရ္ဘ္ုိင္တာရ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဘာယာ 
ယူနီေဖာင္းမ်ား၀တ္ထားေသာ အက်ဥ္းသမားႏွစ္ေယာက္လည္း က်ေနာ္တုိ႔အခန္းတြင္းအေရာက္ လူနာထမ္းစင္ 
ျဖင့္ ေပါက္လာၾကသည္။ ဘက က်ေနာ့္အား ပင္ပန္းႀကီးစြာျဖင့္ အ၀တ္၀တ္ေပးသည္။ မိတ္ေဆြႏွစ္ဦးကလည္း 
က်ေနာ့္အား ထမ္းစင္ေပၚသို႔တင္၍ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္အနက္ တေယာက္ကား ေနာင္ 
တခ်ိန္တြင္ စႀကၤ ံတေလွ်ာက္လုံးရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚဂ႐ုစုိက္မည့္ အေဖႀကီးရဲေဘာ္  စေကာ္ယ်က္ပါ ျဖစ္၍ 
အျခားတေယာက္ကား - - - - ျဖစ္သည္။ ေလွခါးမွအဆင္းတြင္ က်ေနာ္သည္ နိမ့္ေလ်ာႀကီးျဖစ္ေနေသာ ထမ္း 
စင္ေပၚမွ ေလွ်ာက်သြားမည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရာ ဒုတိယလူက က်ေနာ့္ကုိေပၚသုိ႔ ကုိင္းငံု႔ယင္း 
-“ ထိန္းထား” 
 ဟုေျပာေလသည္။ ေနာက္အသံခပ္အုပ္အုပ္ျဖင့္ တီးတုိးေျပာဆုိလိုက္ေသးသည္။  
- “ဒီမွာေရာ၊ ဟိုမွာေရာ” 
 ဤတေခါက္တြင္ကား ေထာင္႐ုံးခန္းသို႔မ၀င္ၾကေတာ့။ က်ေနာ့္အားရွည္လ်ားေသာ စႀကႍႀကီးတေလွ်ာက္ 
မွေန၍ ေထာင္ဘူး၀အထိ သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္။ စႀကႍကားလူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္ - ၾကာသပေတးေန႔ျဖစ္ 
၍ လူတုိ႔သည္ေထာင္က်ေနေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၏ အ၀တ္ေဟာင္းမ်ားကို လာယူေနၾကသည္ - အားလုံးတုိ႔ 
သည္ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဘြယ္ရာ လွည့္လည္ပြဲကိုၾကည့္႐ႈယင္း မ်က္လံုးမ်ားတြင္ ၀မ္းနည္းျခင္း အရိပ္အ 
ေရာင္မ်ား ျပလာၾကသည္။ ဤသည္ကို က်ေနာ့္အေနႏွင့္ မ်ားစြာအားမလိုအားမရႀကီး ျဖစ္မိသည္။ ထုိေၾကာင့္ 
လက္ကုိေခါင္းဆီသို႔ပင့္ကာ၊ လက္သီးကို ဆုပ္၍ျပလိုက္သည္။ ျမင္ေကာင္းျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ သူတုိ႔အား ႏႈတ္ 
ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္ကိုလည္း နားလည္ေကာင္း နားလည္ၾကေပလိမ့္မည္။ ေၾကာင္တက္ေသာ အမူအရာတခု 
လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ကား ထို႔ထက္ပို၍မ တတ္ႏုိင္၊ ယခုထက္ထိ အင္အားဆုိ၍ 
ေကာင္းစြာမရိွေသးေပ။ 
တရန္စေပါ့ရ္တြန္ပဟီးဂိ - သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ မသင့္။ 
 ပန္းကရာ့စ္၀င္းတြင္းရွိ ေျမကြက္လပ္တြင္၊ လူနာတင္ထမ္းစင္ကို ေလာ္လီႀကီတစီးေပၚသုိ႔ တင္လုိက္ၾက 
သည္။ အက္ဆက္ႏွစ္ေယာက္က ကားေမာင္း သူ၏ေဘးတြင္ ထိုက္လိုက္ၾကသည္။ အျခားအက္ဆက္ႏွစ္ေယာက္ 
က ဖြင့္ထားေသာ ေျခာက္လုံးျပဴးအိတ္မ်ားေပၚ လက္တင္လ်က္ က်ေနာ္၏ ဦးေခါင္းအနီးတြင္ ကားကားရားရား 
ရပ္ၾကသည္။ ဤသုိ႔လွ်င္ ခရီးထြက္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ လမ္းကား ေျပပ်စ္ပံုမရ၊ ဟုတ္သည္၊ တကယ္ကုိပင္ မေျပ 



ပ်စ္။ ခ်ဳိင့္တခ်ဳိင့္၊ ေနာက္ခ်ဳိင့္ တခ်ဳိင့္ - ဂုိက္ႏွစ္ရာ မွ် မသြားရေသးမီ က်ေနာ္လည္း သတိလစ္သြားပါေတာ့သည္။ 
ပရာဟာၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ၌ ယင္းသုိ႔ ခရီးသြားခဲ့ရသည္ကား ရယ္စရာႀကီးပင္ျဖစ္ေနသည္။ အက်ဥ္း 
သားသုံးဆယ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ငါးတန္ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးကုိ အက်ဥ္းသမား တေယာက္တည္းအ 
တြက္ ဓာတ္ဆီျဖဳန္းယင္း၊ ေရွ႕တြင္လည္း အက္ဆက္စမန္းႏွစ္ေယာက္၊ ေနာက္တြင္လည္း ႏွစ္ေယာက္၊ ျပဴးျပဴး 
ၿပဲၿပဲ အစိမ္းစားေတာ့္မည့္ဟန္မ်ားျဖင့္ လူေသေကာင္တေကာင္ ထြက္မေျပးရန္ ေစာင့္ၾကပ္ေနခ့ဲၾကသတည္း။ 
 ေနာက္တေန႔တြင္ အဆုိပါ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ဇာတ္လမ္းရႊင္ကို တဖန္ျပန္၍ ခင္းက်င္းျပသၾကျပန္သည္။ 
ဤအခါတြင္ကား က်ေနာ္သည္ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္ေရာက္သည္အထိ ေတာင့္ခံေနခ့ဲေသးသည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္း 
ျခင္းကား မၾကာလွ။ အရာရိွဖရီးဒစ္က က်ေနာ့္ကုိယ္ကုိ မယုမယ ကုိင္တြယ္လုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ က်ေနာ့္ 
အား သတိလစ္လ်က္သား ျပန္ေခၚသြားၾကရပါေတာ့သည္။ 
 ယခုေသာ္ က်ေနာ္၏အသက္သည္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ၿမဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုံမွားသံသယရိွစရာ မလိုေတာ့ 
သည့္ေန႔မ်ားသို႔ ေရာက္လာခ့ဲေပၿပီ။ အသက္၏အမႊာပူးညီမဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ နာက်င္ျခင္းသည္ ဤအခ်က္ 
ကုိ ျပတ္သားစြာ သတိေပးေနပါသည္။ ပန္းကရာ့စ္သည္လည္း က်ေနာ္တေယာက္ လက္ေခ်ာ္ေျခေခ်ာ္၊ မေတာ္တ 
ဆႏွင့္ အသက္ရွင္ေနေၾကာင္းကုိ သိခဲ့ၿပီ။ ထုိေၾကာင့္ ပဌမႏႈတ္ခြန္းဆက္မ်ားလည္း ေရာက္လာစျပဳသည္။ ထရံထူ 
ထူႀကီးမ်ားကုိ တေဒါက္ေဒါက္ေခါက္ျခင္းျဖင့္၎၊ အစာေ၀ၾကသည့္ စႀကႍဘာယာမ်ား၏ မ်က္လံုးမ်ားတြင္ သယ္ 
ယူ၍၎၊ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား ေရာက္လာၾကေလသည္။ 
 က်ေနာ္၏ ဇနီးသာ က်ေနာ့္အေၾကာင္းကုိ ဘာမွ်မသိ။ က်ေနာ့္အက်ဥ္းခန္း၏ ေအာက္တည့္တည့္မွေန၍ 
သုံးေလးခန္းအကြာ အက်ဥ္းခန္း တခန္းထဲတြင္ တေယာက္တည္းေနရရွာသည္။ စိုးရိမ္တလွည့္ ေျမႇာ္လင့္တခါ 
ေနရရွာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား ဤေျမႇာ္လင့္ခ်က္ပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။ တခါ နံနက္ပုိင္းနာရီ၀က္ 
မွ် ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေရး လုပ္ၾကရစဥ္ သူ႔ေဘးခန္းမွအေဖာ္တေယာက္ႏွင့္ ဆံုမိၾကသည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီး၏အဆို 
အရ က်ေနာ္ကား အနိစၥေရာက္ခဲ့ၿပီ။ အစစ္ခံရစဥ္ကရရိွခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ဟန္တူသည္ဟု 
သတင္းၾကားရေလသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႔ချမာ ေျမကြက္လပ္တေလွ်ာက္ လွည့္လည္၍ေနမိသည္။ သူ၏ 
ကမၻာမွာလည္း ျခာျခာလည္ေနခဲ့သည္။ ေထာင္၏မူမွန္ေလာကျဖစ္ေသာ တန္းစီရာသုိ႔ျပန္၀င္ရန္ ေထာင္ေစာင့္ ပု 
လိပ္မက မ်က္ႏွာကို႐ိုက္ပုတ္လိုက္သည္။ ဤသုိ႔ေျဖာင္းဖ်ေပးသည့္တိုင္ေအာင္ နာရက်င္ရမွန္းမသိရွာခဲ့ေပ။ အဲဒီ 
ေနာက္ အက်ဥ္းခန္းကထရံအျဖဴႀကီးကုိ ေကာင္းမြန္တဲ့မ်က္လံုး၀ုိင္း၀ုိင္းႀကီးေတြမွာ မ်က္ရည္ေတြ၀ိုင္းမေနႏိုင္ 
ေတာ့ဘဲ စုိက္ၾကည့္ေနလုိက္တာ၊ ဘာေတြကုိမ်ား ျမင္ခဲ့ပါလိမ့္။ ေနာက္တေန႔တြင္ သူ႔ထံသို႔ အျခားသတင္းတရပ္ 
ေရာက္လာျပန္သည္။ ယခင္သတင္းကားမမွန္ က်ေနာ္သည္ အ႐ုိက္ခံရေသာဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေသသည္မ 
ဟုတ္၊ အနာအက်င္မ်ားကုိ မခံႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္၏အက်ဥ္းခန္းအတြင္း၌ပင္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသေလသည္ 
ဟူသတည္း။ 
 ထိုအခ်ိန္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ က်ေနာ္ကားခ်ဴခ်ာလွေသာ ေကာက္႐ိုးေမြ႔ရာေပၚတြင္ အစန္႔သားလဲေန 
သည္။ ညေနတုိင္း နံနက္တိုင္းတြင္မူ မရမကႀကိဳးစား၍ ေဘးတေစာင္းေစာင္းယင္း ဂုစတီနာအတြက္သူႏွစ္သက္ 
ေသာ သီခ်င္းမ်ားကုိဆုိေနခ့ဲပါသည္။ ဒီေလာက္ေတာင္ စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ လႈိက္လႈိက္လွလဲွႀဲကီး ဆိုေနတာကုိ သူ 
ဘယ့္န႔ဲမၾကားဘဲေနပါလိမ့္။ 
 ယခုေသာ္ ယခင္ေနခ့ဲသည့္ေနရာထက္ ပုိ၍ေ၀းသြားၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ဂုစတီနာသည္ သတင္းအ 
မွန္မ်ားကုိ ၾကားရပါၿပီ၊ သိရပါၿပီ။ ထုိမွ်မကေသး ယခုအခါတြင္မူ ေထာင္ေစာင့္မ်ားပင္ အေၾကာင္းသိလာၾကသည္။ 
အက်ဥ္းခန္း ၂၆၇ မွ သီခ်င္းဆိုျခင္းကုိ က်င့္သားရၾကကာ၊ တိတ္တိတ္ေနရန္ တံခါးကုိထု၍ ေအာ္ေငါက္ျခင္းပင္ မ 
ျပဳလုပ္ၾကေတာ့ပါ။ 
 အက်ဥ္းခန္း ၂၆၇ ကား သီခ်င္းဆိုေနေလသည္။ က်ေနာ္သည္ တသက္လုံးသီခ်င္းဆုိခဲ့သည္။ ဘ၀၏ 
အဆုံးသတ္ခ်ိန္၊ ဤမွ် အသက္ျပင္းေသာ အခါတြင္မွ အဘယ့္ေၾကာင့္ သီခ်င္းမဆုိရမည္ကုိနားမလည္ပါ။ အဘ 
ပက္ရွက္ကေကာ ဘယ့္န႔ဲလဲ။ အလုိေလး...သူကေတာ့ထူးဆန္းေပသည္။ သီခ်င္းဆုိျခင္းကုိ လႈိက္လႈိက္လဲွလွႀဲကီး 



၀ါသနာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂီတဆန္သည့္နားလည္းမရိွ၊ အသံလည္းမေကာင္း၊ ဂီတမွတ္ဉာဏ္လည္း ေ၀လာေ၀း။ 
သုိ႔ေသာ္သီခ်င္းကုိ ျမတ္ႏုိးတြယ္တာစြာႀကိဳက္တတ္၍ သီခ်င္းသံ၀ယ္ စိတ္ခ်မ္းသာေနတတ္ရကား နားက ၇ သံကို 
တမက္တေမာ ေတာင့္တေနခ်ိန္၀ယ္ ေခါင္းမာမာႏွင့္ငါးေပါက္ႀကီးခ်၍ ဆုိလုိဆုိ၊ တသံမွတသံေျပာင္းလိုေျပာင္း၊ စ 
သည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လုပ္သည္ကုိပင္ က်ေနာ္က ဂ႐ုမထားမိေတာ့သည္အထိျဖစ္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ လြမ္းစပ်ဳိးလာ 
ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ သီခ်င္းဆိုၾကသည္။ ေနပြင့္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ သီခ်င္းဆုိၾကသည္။ ေနာက္ျပန္၍ ေတြ႔ 
ေကာင္းေတြ႔ရေတာ့မည့္ ရဲေဘာ္တေယာက္ ခြဲထြက္သြားရေတာ့မည့္အခါ သီခ်င္းႏွင့္လိုက္ပို႔ၾကသည္။ အေရွ႕ 
ဘက္ စစ္ေျမျပင္မ်ားမွသတင္းေကာင္းမ်ားကုိ သီခ်င္းႏွင့္ႀကိဳဆုိၾကသည္။ စိတ္သက္သာမႈအတြက္လည္း သီခ်င္း 
ဆုိသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္လည္း သီခ်င္းဆုိသည္။ ဤဓေလ့အတိုင္း လူတုိ႔သည္ တေခတ္ၿပီးတေခတ္ သီခ်င္း 
ဆုိခဲ့ၾကသည္။ လူသတၱ၀ါဟူ၍ တည္ၿမဲေန သမွ်ကာလပတ္လုံးလည္း သီခ်င္းဆုိေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ 
 သီခ်င္းမပါေသာ အသက္ဟူသည္မရိွ၊ အသက္ဟူသည္လည္း ေနမင္းႀကီးမပါဘဲႏွင့္ မတည္ရိွႏို္င္ေပ။ 
က်ေနာ္တို႔ကား သီခ်င္းကိုႏွစ္ဆတုိး၍ ေတာင့္တၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ေနရာင္သည္ က်ေနာ္တုိ႔ထံ 
မေရာက္တတ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ အမွတ္ ၂၆၇ သည္ ေျမာက္ဘက္ကုိ မ်က္ႏွာျပဳထားသည္။ ေႏြလမ်ား 
၌သာ ညေနေစာင္းေနေရာင္သည္ ျပဴတင္းေပါက္သံတိုင္အရိပ္တုိ႔ကို အေရွ႕ဘက္ထရံေပၚ၌ ခဏတျဖဳတ္ထင္ေစ 
သည္။ ထိုအခါဘသည္ အိပ္ရာစင္ကုိမွီ၍ မတ္တတ္ရပ္ယင္း လာလာသြားသြား ထြက္ခြာသြားသည့္ ဧည့္သည္ 
ေရာင္ျခည္တန္းကုိ ၾကည့္႐ႈရွာေလသည္ ... ဤကား၊ ဤေနရာတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သမွ်အနက္ ေၾကကြဲဘြယ္ရာ အ 
ေကာင္းဆုံးေသာ ႐ႈခင္းတရပ္ျဖစ္ေလသည္။ 
 ေနမင္းသူရိယာ... ၀ုိင္းစက္ေသာမ်က္လွည့္ဆရာသည္ ရက္ေရာစြာထြန္းေတာက္ယင္း အံ့ၾသစရာအ 
ေျမာက္အမ်ားကုိ လူတို႔၏ မ်က္စိေအာက္၌ပင္ ဖန္ဆင္းျပတတ္သည္။ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ေနရေသာလူတို႔ 
ကား နည္းပါးလွစြာသည္။ ေနာင္ေသာ္ ေနမင္းႀကီးသည္ အျပည့္အ၀ထြန္းလင္းေတာက္ပ လာေပလိမ့္မည္။ ဟုတ္ 
သည္၊ လူမ်ားသည္လည္း ေနေရာင္ျခည္မ်ားေအာက္တြင္ ေနၾကရေပေတာ့မည္။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းကား 
၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔စဥ္လ်က္ ခင္ဗ်ားသည္ ထိုအခ်က္ႏွင့္ မႏႈိင္းသာမယွဥ္သာေလာက္ေအာင္ 
ေသးမႊားလွေသာ အခ်က္ကေလးတခ်က္ကုိလည္း အလြန္အမင္းသိလိုလွေသးသည္ - ငါတုိ႔အတြက္ေကာ၊ ေန 
မင္းႀကီးထြန္းလင္းပါလိမ့္ အံုးမလား။ 
 က်ေနာ္တုိ႔၏ အက်ဥ္းခန္းကား ေျမာက္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူသည္။ ေႏြရာသီအခ်ိန္၊ ေနသာေသာေန႔မ်ား 
တြင္သာ ေန၀င္သည္ကုိ ခဏတျဖဳတ္ေတြ႔ၾကရသည္။ ဘရယ္ ... က်ေနာ္ေလ၊ ေနာက္တခါကေလးေလာက္ 
ေတာ့ ေနထြက္တာကုိ ျမင္ခ်င္စမ္းပါဘိေတာ့တယ္ဗ်ာ .... 
 
အခဏ္း ၄ 
နံပါတ္ ေလးရာ 
 ေသရာမွ ျပန္၍ထျခင္းကား အေတာ္ပင္ထူးျခားေသာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ေဖာ္ျပရန္မစြမ္းေလာက္ 
ေအာင္ ထူးျခားလွသည္။ အိပ္ေရး၀ခဲ့သည့္ ေန႔တေန႔တြင္ေနကလည္း သာေနမည္ဆိုက ကမၻာႀကီးမွာ လွပေန 
တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသရြာမွျပန္လာျခင္းကား ေနကလည္း ခါတုိင္းထက္ပို၍ သာယာေနကာ၊ ခင္ဗ်ားကလည္း 
ခါတိုင္းထက္ပို၍ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ခဲ့ရသည္ႏွင့္ တူေလသည္။ ခင္ဗ်ားက ဘ၀၏ဇာတ္ခံုကုိ သိကၽြမ္းလွၿပီဟုထင္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ျပန္ရွင္ ျခင္းသည္ကား၊ မီးေမာင္းထုိးသူတဦးက မီးလုံးၾကည္ၾကည္မ်ားကုိ ဖြင့္လုိက္ကာ၊ 
လင္းသြားေသာဇာတ္စင္တခုလုံးကို ခင္ဗ်ားအား ျပလိုက္သည္ႏွင့္တူသည္။ ခင္ဗ်ားက ဘ၀ဇာတ္ခုံကုိ ေကာင္းစြာ 
ျမင္ခဲ့ၿပီဟု ယူဆသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ျပန္ရွင္ျခင္းသည္ကား မ်က္လုံးမ်ားဆီသို႔ မွန္ေျပာင္းမ်ားပင့္၍ ၾကည့္႐ႈ 
႐ုံမွ်သာမက၊ ဓာတ္မွန္ဘီလူးထပ္၍ ဆင့္လိုက္သည္ႏွင့္လည္း တူေလသည္။ ေသရာမွ ျပန္၍ထျခင္းသည္ ေႏြဦး 
အျဖစ္အပ်က္တမ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ ေႏြဦးရာသီ၏ ဗီဇအတုိင္း မေျမႇာ္လင့္ေသာ မ်က္လွည့္အကြက္မ်ားကုိ ခင္ဗ်ား 
အား ခင္းက်ငး္ျပသလာေလသည္။ 



 အသက္ျပန္၍ ရွင္ရသည္မွာ ယာယီမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ သိထားေစဦးေတာ့ ဤသုိ႔ပင္ 
သ႐ုပ္ေပၚေလသည္။ ခင္ဗ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္ရိွ အက်ဥ္းခန္းတခန္းကဲ့သုိ႔ ၾကည္ႏူးေ၀ၿဖိဳး 
ေနေစကာမူ ဤသုိ႔ပင္ သ႐ုပ္ေပၚေလသည္။  
 တေန႔ေသာအခါတြင္ကား ခင္ဗ်ားကုိ ကမၻာႀကီးအတြင္းသုိ႔ပင္ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ၾကေလသည္။ တေန႔ 
တြင္ သူတုိ႔က လူနာတင္ထမ္းစင္မသုံးဘဲႏွင့္ပင္ ခင္ဗ်ားအား အစစ္ခံရန္ ေခၚၾကည္သည္ - ခင္ဗ်ားက မျဖစ္ႏုိင္ဟု 
ထင္သည့္တုိင္ေအာင္ တနည္းနည္းႏွင့္ကား အထေျမာက္သြားသည္။ စႀကႍထဲတြင္ လက္ရန္းမ်ားရွိသည္။ ေလွခါး 
မ်ားတြင္လည္း လက္ရန္းမ်ားရွိသည္။ လမ္းေလွ်ာက္သြားသည္ဟု ဆုိျခင္းထက္ ေလးဘက္ေထာက္သြားရသည္ 
ဟုဆိုလွ်င္ ပုိ၍မွန္ေပလိမ့္မည္။ ေအာက္သို႔ေရာက္ေသာ္ ေထာင္က်ေဘာ္ ေထာင္က်ဘက္မ်ားက ခင္ဗ်ားေထာင္ 
ေလာ္လီအတြင္းေရာက္သြားရန္ တာ၀န္ယူၾကသည္။ ေနာက္ ... တေနရာတြင္ထိုင္မိသည္။ ဘီးတပ္ထားေသာ အ 
က်ဥ္းခန္းေမွာင္မဲမဲတြင္၊ လူဆယ္ေယာက္ ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္။ လူသစ္မ်က္ႏွာသစ္မ်ားက ခင္ဗ်ားအား ျပံဳးျပၾကရာ 
ခင္ဗ်ားကလည္း ျပန္၍ျပံဳးသည္။ တစုံတေယာက္က ခင္ဗ်ားအားတစံုတရာကုိ တီးတုိးေျပာဆုိလာသည္။ သူဘယ္ 
သူမွန္း ခင္ဗ်ားကမသိ။ ခင္ဗ်ားက လူတေယာက္၏ လက္ကုိညႇစ္၍ႏႈတ္ဆက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သူ၏လက္ျဖစ္ 
သည္ကိုမသိ - ေနာက္ေလာ္လီသည္ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္ ဆင္၀င္အတြင္းသုိ႔ ေဆာင့္၀င္သြားသည္။ မိတ္ေဆြမ်ား 
က ခင္ဗ်ားအား သယ္ယူသြားၾကသည္။ ခင္ဗ်ားလည္း ထရံေျပာင္တလင္းမ်ား၀န္းရံေသာ အခန္းတြင္းသို႔ ေရာက္ 
သြားသည္။ အခန္းတြင္း၌ကား ခံုတန္းလ်ားရွည္ငါးလုံး၊ တလုံးေနာက္ တလုံးစီ၍ ခ်ထားသည္။ ၎ခံုမ်ားေပၚတြင္ 
လူမ်ားသည္ သတိအေနအထားႏွင့္ထိုင္၊ ဒူးမ်ားေပၚတြင္ လက္မ်ားကပ္လ်က္၊ ေရွ႕တည့္တည့္မွ ထရံဟာလာ 
ဟင္းလင္းကုိ မလႈပ္မယွက္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္ ... အဲဒါကေတာ့ ေမာင္ရင္ေရ၊ မင္းကမၻာသစ္ရဲ႕ တစိတ္တပုိင္း၊ 
ဘုိင္စကုပ္႐ုံလုိ႔ေခၚ သတဲ့။ 
 
(၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေမေဒးေန႔ ၾကားျဖတ္တူရိယာသံ) 
 ယေန႔ကား ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေမေဒးေန႔ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ေထာင္ေစာင့္ကလည္း သူေစာင့္ခ်ိန္ 
အတြင္း စာေရး၍ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေထာင္ေစာင့္ျဖစ္ေနသည္။ ဤသုိ႔ေသာေန႔မ်ဳိးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္သတင္းစာဆရာဘ၀ 
သုိ႔ ျပန္ေရာက္လ်က္ ကမၻာသစ္မွတုိက္ခုိက္ေရး အင္အားစုတို႔၏ ေမေဒးပြဲသဘင္အေၾကာင္း သတင္းေရးႏိုင္ 
သည္မွာ ကံေကာင္းေလစြတကား။ 
 ေ၀့၍ေ၀့၍ေနေသာ အလံမွားအေၾကာင္းကို ၾကားရလိမ့္မည္ဟူ၍ကား မေျမႇာ္လင့္ေလႏွင့္။ ထုိကိစၥမ်ဳိး 
ကား မဟုတ္။ နားေထာင္ေကာင္းလွေသာ ႂကြႂကြရြရြလႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းကုိပင္ ခင္ဗ်ားအားေျပာမျပႏိုင္။ ယေန႔ 
ဘို႔ အစစအရာရာကား ႐ိုး႐ုိးကေလးမွ်သာျဖစ္ေလသည္။ အျခားႏွစ္မ်ားတြင္ ပရာဟာၿမိဳ႕၏ လမ္းမမ်ားမေပၚ၌ က် 
ေနာ္ျမင္ဘူးသကဲ့သို႔ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ လူထုႀကီး၏ ေပါက္ကြဲအံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေနေသာ လႈိင္းမ်ားလည္းမဟုတ္။ 
က်ေနာ္ျမင္ဘူးသည့္အတုိင္း ေမာ္စကုိၿမိဳ႕၏ ရင္ျပင္နီကိုလႊမ္းၾကေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ပင္လယ္မ်ဳိးလည္း 
မဟုတ္။ ဤေနရာတြင္ကား လူမ်ားကုိ သန္းခ်ီ၍လည္းမျမင္ရ။ ရာလုိက္လည္း မျမင္ရ။ ဤေနရာတြင္ကား 
ေယာက္်ားမိန္းမရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕တုိ႔ကိုသာ ျမင္ရသည္။ သို႔စဥ္လ်က္ ေသးႏုတ္ကား မေသးႏွတ္ဟုထင္မိသည္။ တ 
ကယ္လည္း မေသးငယ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤသည္လည္းအင္အားျပပြဲ တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဟုန္အ 
ျပင္းထန္ဆံုးေသာ မီးပုံအတြင္းသို႔ ျဖတ္၀င္ယင္းက၊ ျပာအျဖစ္သို႔ မေႂကြသြားမူ၍ သံမဏိအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲေန 
ေသာ အင္အားမ်ားျဖစ္ေလသည္။ စစ္ေျမကတုတ္မ်ားအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဗိုလ္႐ႈသဘင္ျဖစ္သည္။ ကတုတ္ရင္ 
တားမ်ားတြင္ကား စစ္ေျမမွ မီးခုိုးေရာင္ ညိဳ႕ညိဳ႕မႈိင္းကုိ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။ 
 အစစအရာရာဟာ အေသးအမႊားကိစၥကေလးေတြသာ ျဖစ္ေနလုိ႔ တေန႔ဒီဘ၀မ်ဳိးမွာမေနခဲ့ရဘဲ ဒီစာကို 
သာဖတ္ရမ့ဲ ခင္ဗ်ားလုိလူမ်ဳိးဟာ ဒီစာကုိနားလည္ပါ့မလား။ ဒါေပမယ့္ နားလည္ဘို႔ႀကိဳးစားပါ။ ဒီအေသးအဖြဲက 
ေလးေတြမွာ အင္အားရိွတယ္ဆုိတာ ယုံပါ။ 



 ဘဲေထာဗ္န္၏ ဂီတသံႏွစ္ေၾကာင္းကို ထရံတြင္ ေခါက္လ်က္တဘက္အက်ဥ္းခန္းမွ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ပံု 
ကား ယေန႔အဘို႔ပိုမုိ၍ ခန္းနားေလးနက္သည္။ ထရံမ်ားလည္း အသံလႈိင္းမ်ားကုိျမႇင့္၍ ျပန္ၾကားၾကေလသည္။ 
 က်ေနာ္တုိ႔သည္ အ၀တ္အစားရိွစုမဲ့စုမွ အေကာငး္ဆုံးတုိ႔ကို ေရြး၍၀တ္ဆင္ၾကသည္။ အက်ဥ္းခန္းတုိင္း 
တြင္လည္း ဤသုိ႔ပင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
 နံနက္စာလာ၍ ပုိ႔ၾကေသာအခါတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ကား ေက်ာ့ေက်ာ့ေမာ့ေမာ့ႀကီး ျဖစ္ေနၾကေလၿပီ။ ဖြင့္ 
ထားေသာ တံခါးေပါက္တြင္ ေပါင္မုန္႔ ကာဖီအျမည္းႏွင့္ ေရတုိ႔ကုိေဆာင္ယူလာသည့္ ေထာင္ဘာယာမ်ားေပၚလာ 
ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ စေကာ္ယွ်က္ပါသည္၊ ေပါင္မုန္႔ကေလးႏွစ္လုံးအစား သုံးလုံးထုတ္ေပးသည္။ ဤကားသူ၏ ေမ 
ေဒးေန႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဂ႐ုစုိက္တတ္ေသာ သူတဦး၏ အသက္၀င္ေသာ ႏႈတ္ဆက္နည္းျဖစ္ေလ 
သည္။ ေပါင္မုန္႔မ်ား၏ ေအာက္တြင္ တေယာက္လည္းေခ်ာင္းမ်ားက တေယာက္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ဖိႏိွပ္လုိက္ 
သည္။ စကားမေျပာရဘူးလုိ႔ ပိတ္ပင္ထားၾကတယ္။ မ်က္လံုးေတြကိုေတာင္ အလစ္မေပးၾကဘူး ဒါေပမယ့္ ဆြံ႔အ 
ေနတဲ့လူေတြေတာင္ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား စကားေျပာႏိုင္ၾကတယ္မဟုတ္လား။ 
 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ နံနက္ခင္းနာရီ၀က္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ က်ေနာ္တုိ႔ အက်ဥ္း 
ခန္းျပဴတင္းေပါက္ေအာက္တည့္တည့္ရွိ ကြက္လပ္ထဲသို႔ေျပးထြက္ေနၾကသည္။ က်ေနာ္သည္ စားပြဲေပၚသို႔တက္ 
ကာ၊ သံတုိင္မ်ားအၾကားမွေန၍ ေအာက္သို႔ငုံ႔ၾကည့္သည္။ က်ေနာ့္အား ျမင္ေကာင္း ျမင္ၾကမည္။ ျမင္လည္း ျမင္ 
ၾကေပသည္။ သူတို႔သည္ ႏႈတ္ဆက္သည့္အေနျဖင့္ လက္သီးဆုပ္မ်ားကုိ ေျမႇာက္ေနၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔က 
လည္း ထို႔အတူ ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္သည္။ ယေန႔ေသာ္ကား ေအာက္ဘက္ရိွ ကြက္လပ္တြင္ အစစအရာရမွာ 
အသက္၀င္လႈပ္ရွားေနသည္ အျခားေန႔မ်ားႏွင့္ လံုး၀ကြာျခားေနသည္။ ပိုမုိရႊင္ျမဴးလန္းဆန္းေနသည္။ ေထာင္ 
ေစာင့္ပုလိပ္မကား ဘာကုိမွ်မျမင္ သုိ႔မဟုတ္ ဘာကုိမွ်မျမင္လုိသည္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ ဤသည္ပင္ 
လွ်င္ ယခုႏွစ္ေမေဒးပြဲသဘင္အတြင္းသုိ႔ အၾကံဳး၀င္ေလသည္။ 
 ယခု က်ေနာ္တို႔၏ နာရီ၀က္ေလ့က်င့္ခန္း။ က်ေနာ္က ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္သည္။ ဒို႔လူတုိ႔ 
ဒီေန႔ဟာ ေမေဒးေန႔။ ေထာင္ေစာင့္ေတြ အ့ံအားသင့္ခ်င္သင့္ၾကပါေစ။ ငါတုိ႔ကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို တမ်ဳိးတဖံု 
စၾကစုိ႔။ ပဌမေလ့က်င့္ခန္း တစ္ . ႏွစ္ ... တစ္ ... ႏွစ္၊ တူႏွင့္ထုခ်က္၊ ႐ုိက္ခ်က္မ်ား။ ေနာက္ ဒုတိယေလ့က်င့္ခန္း 
ေကာက္ရိတ္ဟန္။ တူႏွင့္ေကာက္ရိတ္တံဇဥ္ ... အနည္းငယ္ကေလး နက္သြားေအာင္ေတြးလိုက္လွ်င္ ရဲေဘာ္မ်ား 
နားလည္ေလာက္ ၾကေပသည္။ တူႏွင့္တံဇဥ္။ ေဘးပတ္လည္သို႔ အကဲခတ္ၾကည့္လိုက္သည္။ သူတုိ႔သည္ ျပံဳး 
လ်က္ ေလ့က်င့္ခန္းကို အားတုိက္အင္တုိက္ ထပ္၍လုပ္ၾကသည္။ ရိပ္မိၾကေလသည္။ ဒါပဲ . ဒုိ႔လူတုိ႔ . ဒါဟာ ငါတုိ႔ 
ရဲ႕ ေမေဒးအစည္းအေ၀းႀကီးပဲ၊ ဒီပန္ေတာ္မိမာ ရဲ႕အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ။ ငါတုိ႔ဟာ ေသမင္းခံတြင္းထဲ ဆင္းေနၾက 
ရတာေတာင္ သစၥာကုိေစာင့္ထိန္းၾကမယ္ဆုိတဲ့ ေမေဒးေန႔က်မ္းက်ိန္ပြဲပဲ။ 
ပန္ေတာ္မိမာ - မူရာျပ ျပဇာတ္။ စကားမေျပာဘဲ ေျချပလက္ျပ အမူအရာျပယင္း ဇာတ္ေၾကာင္းခင္းသြားေသာ 
ျပဇာတ္တုိ။ 
 အက်ဥ္းခန္းသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၾကၿပီ။ ကိုးနာရီ။ ယခု ကရဲမလင္ မွ နာရီစင္သည္ ဆယ္ခ်က္မွ် ႐ိုက္ေဆာ္ 
လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္ျပင္နီတြင္ ဗိုလ္႐ႈသဘင္ႀကီး စေပၿပီ။ 
ကရဲမလင္ - ေမာ္စကုိၿမိဳ႕လည္ရိွ နန္းေတာ္ၿမိဳ႕။ ဆုိဗိယက္အစိုးရ၏ ဗဟုိဌာနျဖစ္သည္။ 
ဘေရ ... သူတို႔နဲ႕ လိုက္ၾကရေအာင္ေလ။ အခုဆုိရင္ အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းႀကီးကုိ ဆိုေနၾကၿပီ။ ကမၻာတ၀ွမ္း 
လုံးမွာလဲ ဒီအင္တာေနရွင္နယ္ သီခ်င္းသံ ၀ဲပ်ံၿပီးေနတာမို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အက်ဥ္းခန္းထဲမွာလဲ ဒီသီခ်င္းသံ ျပည့္နက္ 
သြားပေစ။ က်ေနာ္တုိ႔ကား သီခ်င္းဆိုၾကသည္။ ၎ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္း တပုဒ္ၿပီးတပုဒ္ ေပၚလာသည္။ 
က်ေနာ္တို႔ကား အေဖာ္ကြဲ၍မေနလိုၾက။ အမွန္အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔သည္ အေဖာ္ကင္းမဲ့ေနၾကသည္မဟုတ္။ 
စင္စစ္အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ကား ယခုအခ်ိန္တြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ယင္း အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရိွဘဲ သီခ်င္းဆုိ 
ေနယင္းက၊ က်ေနာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ တဂိုဏ္းတည္း တဖြဲ႔တည္း ျဖစ္ၾကေပသည္... 



အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းႀကီး- ကမၻာ့ပစၥည္းမ့ဲတို႔၏ သီခ်င္း၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးရိွ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားေတာ္လွန္ေရးသမား 
မ်ား၏ သီခ်င္းျဖစ္သည္။ စာသားကုိေရးစပ္သူမွာ အဲဇဲန္ေပၚတယဲေခၚ ျပင္သစ္အလုပ္သမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား 
ျဖစ္၍ ပါရီကြန္ျမဴးန္တြင္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂီတကုိဖြဲ႔ႏြဲ႔သူမွာ ပီယဲရ္ဒေဂတရဲ္ ေခၚ ျပင္သစ္အလုပ္သမား၊ 
သီခ်င္းေရးဆရာတဦးျဖစ္သည္။ 
 (တဗားရစ္ရ္ွခ်ဖွ က်ဴးရ္မာ့ခ္၊ 
 ဗဇာစကဲ်န္းကာ့ခ္ ခါေလာ့ဒ္နီးခ္၊ 
 ဗီ ဆနားမီ၊ ဗီ ဆနားမီ၊ 
 ခို႔ခ်္ည့ိတ္ဗာ့စ္ဖွ ကေလာနာ့ခ္ ... ) 
“ဒါး ... မီ ဆဗားမီ။” 
 က်ေနာ္တို႔သည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေမေဒးေန႔ပြဲသဘင္ကို အက်ဥ္းခန္း ၂၆၇ ၌ ဤသို႔လွ်င္ အဆုံးသတ္ရန္ 
ၾကံစည္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္အားျဖင့္ ထုိသို႔အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသေလာ။ အက်ဥ္းခန္းမ်ားရွိ ေယာက္်ားမ်ား 
အားတက္ၾကေစရန္ တပ္နီေတာ္စစ္သီခ်င္းကုိ ေလခၽြန္ရင္း၊ ေျပာက္က်ားတပ္သားသီခ်င္းကုိ ေလခၽြန္ရင္း၊ အျခား 
ဆုိဗိယက္သီခ်င္းမ်ားကုိ ေလခၽြန္ရင္း ယခုေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ေျမကြက္လပ္တေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ 
ေထာင္ဘာယာအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္းအကုိလည္း ထည့္ေျပာရန္ မလုိေတာ့ၿပီေလာ။ က်ေနာ့္ထံ စကၠဴႏွင့္ ခဲတံယူ 
လာကာ ယခုလည္း တစုံတေယာက္က ႐ုတ္တရက္၀င္လာ၍ က်ေနာ္စာေရးေနသည္ကုိ အလစ္မဖမ္းႏိုင္ရန္ 
စႀကႍတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေပးေနေသာသူ၊ ခ်က္အမ်ဳိးသား ေထာင္ေစာင့္တုိ႔၏ ယူနီေဖာင္းကုိ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ 
ေယာက္်ားတေယာက္၏ အေၾကာင္းကုိလည္း မေျပာ၍ျဖစ္ပါ့မည္ေလာ။ ဤစာေရးျခင္းကို အကယ္ပင္ အစပ်ဳိး 
ေပးလိုက္ကာ၊ ဤစာရြက္ကေလးမ်ားကို္လည္း ယူထုတ္သြားလ်က္ အခ်ိန္က်ေသာအခါတြင္ အလင္းသုိ႔ေပၚထြက္ 
လာေအာင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္သိမ္း၀ွက္ေပးေနေသာ အျခားေယာက္်ားတေယာက္၏ အၾကာင္းက္ုိလည္း မက်န္ေတာ့ 
သေလာ။ ဤစာရြက္ကေလး တပုိင္းတစေၾကာင့္ပင္၊ သူတုိ႔ ေခါင္းျပဳတ္သြားႏုိင္သည္။  

တဗားရစ္ရ္ွခ်ဖွ က်ဴးရ္မာ့ခ္၊ 
 ဗဇာစကဲ်န္းကာ့ခ္ ခါေလာ့ဒ္နီးခ္၊ 
 ဗီ ဆနားမီ၊ ဗီ ဆနားမီ၊ 
 ခို႔ခ်္ည့ိတ္ဗာ့စ္ဖွ ကေလာနာ့ခ္ ...  
 - ဖူးခ်စ္သည္ ဤသီခ်င္းကို မူရင္း႐ုရွားအသံထြက္ျဖင့္ ေရးခဲသ့ည္။ 

“ေထာင္မ်ားအတြင္းက ရဲေဘာ္တုိ႔ရယ္ 
ေအးစက္လွတဲ့ တံတိုင္းမ်ားေနာက္၀ယ္ 
ငါတုိ႔န႔ဲအတူတူ မခ်ီတက္ႏိုင္ေပမယ့္လဲ 
မင္းတုိ႔ဟာ ငါတုိ႔န႔ဲအတူတကြပဲ၊ မင္းတုိ႔ဟာ ငါတုိ႔န႔ဲအတူတကြပဲ။ 

 
“ဒါး ... မီ ဆဗားမီ။” - (႐ုရွားစကား) ေအး ... ငါတို႔ဟာ မင္းတုိ႔န႔ဲ အတူတကြပဲ။ 
သူတို႔ကား သံတိုင္မ်ားကာထားေသာ ယေန႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ မနက္ျဖနအၾကား ေပါင္းကူူးတံတားမ်ား ျဖစ္ၾက 
ရန္ စြန္႔စားေနၾကသည္။ သူတုိ႔ကား တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ ေျမ၏ အေနအထားအလုိက္၊ ရိွသမွ်ေသာနည္းလမ္း 
မ်ားကုိသုံးကာ ေရာက္ေနရာ၌ ရပ္တည္ရင္း သစၥာရိွစြာတုိက္ခိုက္ေနၾကသည္။ ေၾကာက္စိတ္ကင္းမဲ့စြာ တိုက္ 
ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ သူတို႔တြင္ ဟိတ္ဟန္ဟူ၍မရိွ၊ မသကၤာစရာလည္း မေပၚ၊ ဂ႐ုဏာျပေသာ အမူအရာမ်ဳိးပင္ လုံး 
၀ကင္းမဲ့ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အသက္ႏွင့္ေသေဘးတုိ႔၏ ရင္ဆုိင္တိုက္ပြဲတြင္ ထိုသူမ်ားကား မိတ္ေဆြမ်ား 
ဘက္မွ ရပ္တည္ေနၾကသည္၊ တုိက္ပြဲအတြင္း က်ဆုံးရန္အလားအလာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာမ်ား သူ 
တုိ႔တြင္ ဆတူရိွေနၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္တုိ႔ကုိ ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ လုံး၀ရိပ္မိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။  



 ေမေဒးဗိုလ္႐ႈသဘင္မ်ား၌ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္သားမ်ား ခ်ီတက္ၾကသည္ကုိ ခင္ဗ်ားဆယ္ႀကိမ္ အ 
ႀကိမ္ႏွစ္ဆယ္မွ်ျမင္ခဲ့ရသည္။ ခမ္းနားေပစြတကား။ သုိ႔ေသာ္တကယ့္တိုက္ပြဲအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ခါမွဤတပ္မေတာ္ 
ႀကီး၏ အင္အားအစစ္အမွန္ကို တန္ဘုိးျဖတ္ႏုိင္ေတာ့သည္။ ေသျခင္းဟူသည္ကား ခင္ဗ်ားထင္ခဲ့သည့္ထက္ ပို၍ 
႐ုိးေနေသးသည္။ သတိၱရွိျခင္း၏မ်က္ႏွာမွလည္း ေရာင္ျခညမ္်ားျဖာထြက္သည္ထက္ပင္ ပိုမုိ၍ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ 
သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ၾကန္႔ၾကန္႔ခံလ်က္ ေအာင္ပြဲအထိ ခ်ီတက္သြားရန္အလုိ႔ငွာ အတုိင္းမသိေသာ အင္အားမ်ား 
ရိွရန္လိုေပသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အင္အားမ်ား လႈပ္ရွားေနသည္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မ်က္ေမွာက္ျပဳေနရေသာ္လည္း 
အၿမဲတေစအားျဖင့္ေသာ္ကား ထုိအင္အားတုိ႔ကုိ ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ အျပည့္အ၀သတိျပဳမိသည္ မဟုတ္ေပ။ အစစ 
အရာရာကား ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ 
 ယေန႔ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေမေဒးေန႔ ဗုိလ္႐ႈသဘင္တြင္ ... 
 အဆုိပါ အင္အားစိုတို႔ကုိ ခင္ဗ်ားသတိျပဳမိျပန္ေလၿပီ။ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေမေဒးေန႔သည္ ဤဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေခတၱမွ်၀င္၍ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္သည္ကား 
ေကာင္းပင္ေကာင္းေနေသးသည္။ ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပေသာေန႔မ်ား၀ယ္၊ လူတုိ႔သည္ အတိတမွ္ အျဖစ္အပ်က္ 
တုိ႔ကို တမ်ဳိးတဖုံလွီးလႊ၍ဲ သတိရတတ္ၾကသည္။ ယေန႔လႊမ္းမုိးေနေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္လည္း က်ေနာ္၏ စျမံဳ႕ 
ျပန္ျခင္းတုိ႔ကို အေရာင္တမ်ဳိး ခ်ယ္ေကာင္း ခ်ယ္ေပလိမ့္မည္။ 
 ပက္ခ်က္နန္းေတာ္ရွိ “ဘိုင္စကုပ္႐ုံ” သည္ကား၊ မည္သည့္ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ၾကည့္ ရႊင္ျမဴးဘြယ္ရာ အ 
ကယ္ပင္ကင္းမဲ့ေနေသာ ေနရာတေနရာျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္ကား ညႇဥ္းပမ္းရာအခန္းတြင္းသို႔မ၀င္မီ ေစာင့္ေန 
ရသည့္ အေရွ႕ခန္းျဖစ္သည္။ ထုိေနရာမွေန၍ အျခားသူမ်ား၏ ညီးတြားသံမ်ား၊ တုန္လႈပ္စြာ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားကုိ 
ၾကားရသည္။ ခင္ဗ်ားကုိ ဘာလုပ္ၾကမည္မသိ။ လူတို႔သည္ ဤအခန္းမွ က်န္းမာသန္စြမ္း၊ သြက္လက္စြာ ထြက္ခြာ 
သြားသည္ကုိ ခင္ဗ်ားေတြ႔လိုက္ရသည္။ နွစ္နာရီ၊ သုံးနာရီမွ် အစစ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ေပါက္ၿပဲက်ဳိးပ့ဲ 
လ်က္ ျပန္လာၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အစစ္ခံရန္ နာမည္ကုိေခၚလိုက္သည္တြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ထူးလုိက္ 
ေသာအသံကုိ ၾကားရသည္ တနာရီအၾကာတြင္ နာက်င္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေဖ်ာ့ေနေသာ အသံသဲ့သဲ့ 
သည္ အသံရွင္၏ ျပန္ထြက္လာျခင္းကုိ ေက်ညာေလသည္။ ထို႔ထက္ဆိုးေသာ အရာတရပ္ရွိေသးသည္။ လူတုိ႔ 
သည္ ၿငိမ္သက္ေျဖာင့္မတ္ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္၀င္သြားၾကသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရလ်က္၊ ၎တုိ႔ျပန္လာၾကေသာ 
အခါတြင္ကား ခင္ဗ်ားႏွင့္မ်က္လုံးခ်င္းမဆုိင္ၾကေတာ့ေပ။ အေပၚထပ္တေနရာ၊ စစ္ေဆးေသာအခန္းတခန္း ၀ယ္ 
ေပ်ာ့သြားေသာ အခ်ိန္ကေလးတခ်ိန္ ယုတ္စြအဆုံး မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ အခိုက္ကေလးတခုိက္၊ ေၾကာက္စိတ္ 
လႊမ္းခဲ့ေသာ တဒဂၤ၊ သုိ႔မဟုတ္ ငါတည္းဟူေသာ ကုိယ္ကာယကုိ ကာကြယ္လုိစိတ္ေၾကာင့္ ယေန႔ျဖစ္ေစ၊ နက္ျဖန္ 
ျဖစ္ေစ၊ ဤေနရာသုိ႔ လူသစ္မ်ားေရာက္လာၾကေတာ့မည္။ တုန္လႈပ္ဘြယ္ရာမ်ားကုိ အစမွေန၍ ခံစားၾကရေတာ့ 
မည္။ ထိုလူသစ္မ်ားကား တုိက္ပြဲအတြင္း ရဲေဘာ္ရဲဘက္တေယာက္က၊ ရန္သူ႔လက္တြင္း ထိုးအပ္ျခင္းကုိ ခံလုိက္ 
ရေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ေလ သည္။ 
 စိတ္ဓာတ္ အခ်ဳိးခံလိုက္ရေသာသူမ်ားကုိ ၾကည့္ရျခင္းသည္၊ ကုိယ္ကာယထုေထာင္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံေသာ 
သူမ်ားအား ျမင္ရျခင္းထက္ ပုိ၍ဆုိး၀ါးေလသည္။ အနီးအပါး၌ရစ္၀ဲေနေသာ ေသျခင္းသေဘာတရားျဖင့္ ေဆး 
ေက်ာထားသည့္ မ်က္လံုးမ်ားလည္းရွိ၍၊ ေသရာမွျပန္ထလာျခင္းေၾကာင့္ ခါးေနေသာခံစားမႈ လည္းရွိမည္ဟုဆုိ 
က၊ မည္သူသည္ယိုင္သြားခ့ဲၿပီ၊ မည္သူသည္ မိမိ၏၀ိဉာဥ္တေနရာကေလးတြင္ ငါ၏တုိက္ပြဲ၀င္ဘက္ေတာ္သား 
မ်ားအနက္ အေရးမႀကီးဆံုးေသာ ေဖာ္ထုိက္လိုက္ရလွ်င္၊ ငါ၏ကုိယ္အတြက္ သက္သာမႈအနည္းငယ္ရေစလိမ့္ 
မည္ဟု စိတ္ကူးမိခဲ့ၿပီ၊ စေသာအေၾကာင္းတို႔ကုိ ခင္ဗ်ားအားမည္သူက မေျပာဘဲႏွင့္ စိတ္တြင္းကသိရွိႏုိင္သည္။ 
အသဲေၾကာင္လုိက္တဲ့ သတၱ၀ါေတြ။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တေယာက္ရဲ႕ အသက္ကုိေပးၿပီး ၀ယ္ခဲ့ရတ့ဲေနာက္၊ မင္းတုိ႔ရဲ႕ 
ဘ၀ဟာ သတီစရာ ရိွပါေတာ့မလား။ 
 ဤသည္ကား “ဘိုင္စကုတ္႐ံု” တြင္ပဌမဆုံးအခ်ိန္ထုိင္ခဲ့စဥ္က ဦးဦးဖ်ားဖ်ားေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္ 
ကူးမ်ား ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိစိတ္ကူးမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ ထပ္ခါထပ္ခါေပးလာတတ္ 



သည္။ ထိုေန႔နံနက္တြင္ ေရာက္သြားသည့္အျခားေနရာတေနရာ၌ကား ထုိစိတ္ကူးသည္ အကယ္ပင္ ေပၚေပါက္ 
လာခ့ဲသည္။ ထုိေနရာကား “ဘိုင္စကုတ္႐ုံ” ႏွင့္အနည္းငယ္ကြာျခားသည္။ ထုိေနရာကားသိျမင္မႈတုိ႔၏ အႂကြယ္၀ 
ဆုံးေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္လ်က္၊ နံပါတ္ “ေလးရာ” ဟု အမည္တြင္ေလသည္။ 
 က်ေနာ္သည္ “ဘုိင္စကုတ္႐ံု” ထဲတြင္ ၾကာျမင္စြာထိုင္မေနခဲ့ရ၊ တနာရီသို႔မဟုတ္ တနာရီခြဲသာၾကာ 
မည္။ ေနာက္က်ေနာ္၏ေက်ာဘက္မွ က်ေနာ္၏အမည္ကုိ ေခၚသံေပၚလာကာ၊ အရပ္၀တ္အရပ္စားႏွင့္ခ်က္စကား 
ေျပာတတ္သူ ပုလိပ္ႏွစ္ေယာက္က က်ေနာ့္အားဓာတ္ေလွခါးသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ေလးထပ္ေပၚအထိတက္ 
၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္းႀကီးတခန္းအတြင္းသုိ႔ ေခၚသြားၾကသည္။ ထိုအခန္း၏ တံခါးေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထား 
သည့္ ဂဏန္းကား ... 
 ၄၀၀ 
  ဟူ၍ျဖစ္ပသည္။ 
 ေရာက္စက သူတုိ႔၏မ်က္ေစ့ေအာက္တြင္ က်ေနာ္တေယာက္ထီးတည္းသာ ထိုင္ေနရသည္။ ေနာက္ဆုံး 
ထရံမွာ သီးသန္႔၍ခ်ထားေသာ ကုလားထုိင္တလုံးတြင္ ထိုင္ေနရသည္။ ထုိင္ေနယင္းက၊ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
အေတြ႔အၾကံဳကုိ ယခင္တခါ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရဘူးသည္ဟူေသာ ခံစားမႈျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾကည့္႐ႈမိသည္။ ဒီေနရာ 
ကို ငါေရာက္ခဲ့ဘူးသလား၊ မေရာက္ဘူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခန္းကုိငါသိပါတယ္။ ဤအခန္းကို က်ေနာ္မွတ္မိသည္။ 
အိပ္မက္ထဲ၌မက္ဘူးသည္။ ဤေနရာအေၾကာင္း ၾကမ္းၾကဳတ္လွေသာ ေခ်ာက္အိပ္မက္ႀကီး မက္ဘူးသည္။ 
ေခ်ာက္အိပ္မက္ေၾကာင့္ အသြင္အျပင္လည္းရြဲ႕ေစာင္း၊ အေနအထားလည္း စက္ဆုတ္စရာေကာင္းေနခဲ့သည့္တိုင္ 
ေအာင္ ထုိေနရာကုိမမွတ္မိႏုိင္သည့္ အထိကားမေရာက္။ ယခုေသာ္ဤအခန္းသည္ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြျဖစ္ေနသည္။ 
ေန႔၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ၾကည္လင္ေသာေရာင္စံုမ်ား သန္းေနၾကသည္။ သံတိုင္မ်ား ခပ္ႀကဲႀကဲတပ္ထားေသာ ျပဴ 
တင္းေပါက္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းမ်ား၏အလြန္တြင္၊ တင္း ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၊ စိမ္းစိုေသာ လ့ဲတနာႏွင့္ ဟရာ့ 
ဒခ်န္နီ ရဲတိုက္တို႔ကို ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ က်ေနာ္၏ အိပ္မက္ထဲတြင္ကား၊ အဆုိပါအခန္းတြင္ ျပဴတင္း ေပါက္မ်ား 
မရိွ၊ မႈန္မႈန္သုိးသိုးျဖစ္ေနသည္။ ညစ္ပတ္ေသာ အလင္းေရာင္၀ါက်င့္က်င့္သာ ပက္ျဖန္းထားသည္။ လူမ်ားသည္ 
လည္း အရိပ္မ်ားႏွင့္ တူေနခဲ့သည္။ ဟုတ္သည္၊ ဤေနရာတြင္ လူမ်ားရိွခဲ့သည္။ ယခုေသာ္ တခန္းလံုး ဗလာ 
ဟင္းလင္းျဖစ္ေနလ်က္၊ တလုံးေနာက္တလုံး စီ၍ခ်ထားေသာ ခံုတန္းရွည္ေျခာက္လံုးကား၊ ပန္း၀ါ၀ါ၊ ပန္းျဖဴျဖဴက 
ေလးမ်ား ေပါက္ေနသည့္ ျမက္ခင္းကေလးႏွင့္တူေနေလသည္။ အိပ္မက္ထဲတြင္မူ၊ ခုံတန္းမ်ားမွာ တေယာက္ 
ေဘးတေယာက္ကပ္၍ ထိုင္ေနရေသာ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားမွာလည္း ေဖ်ာ့ေရာ့ေန 
သည္၊ ေသြးမ်ားစြန္းေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တံခါးေဘး ထုိတေနရာ၀ယ္ အလုပ္သမား၀တ္စုံအျပာေရာင္ကုိ ၀တ္ 
ထားေသာ လူတေယာက္။ သူသည္ ေရ ... ေရကုိ  ေတာင့္တယင္းရပ္ေနကာ၊ ေလွ်ာက်လာေသာ ကုလားကာ 
ကဲ့သုိ႔ ေျမ ေပၚသုိ႔ ျဖည္းညင္းစြာ ေခြက်သြားေလသည္။ 
 ဟုတ္သည္။ ဤသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ အိပ္မက္ကားမဟုတ္။ ယခုအေၾကာင္းမွန္ကုိ သိၿပီ။ ထုိရက္စက္ၾကမ္း 
ၾကဳတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္၊ အဖ်ားေသြးမ်ား တက္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကား၊ အကယ္ပင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 က်ေနာ္အဖမ္းခံရ၍ ပဌမဆုံးအႀကိမ္ အစစ္ေဆးခံရေသာ ညကျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႔အနားယူလိုေသာ 
အခ်ိန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအား ကုိင္တြယ္လုိၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ေနာ့္အား ဤေနရာသို႔ေခၚ၍ ေခၚ 
၍လာၾကသည္ - သံုးႀကိမ္လား၊ ဆယ္ႀကိမ္လားမသိ၊ သိႏိုင္ပါဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ့တြင္ ဘိနပ္မ်ားမပါ။ အကြက္ 
႐ုိက္ထားေသာ အုပ္ကၽြတ္ၾကမ္းခင္းမ်ားက၊ ပြန္းပဲ့ေနေသာ ေျခဖ၀ါးမ်ားကို၊ ႏူးႏူးည့ံည့ံေအးျမ ေစခဲ့သည္ကို သတိ 
ရပါသည္။ 
 ထုိစဥ္အခါက ခံတန္းလ်ားမ်ားမွာ ယြန္ကားစ္ လက္နက္စက္႐ုံမ်ားမွာ အလုပ္သမားတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနခဲ့ 
သည္။ ဂက္စတာပုိက တညေနခင္းပုိက္ဆြဲရာတြင္ ပါလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အ၀တ္ျပာကုိ ၀တ္ထား 
သည့္ တံခါးနားမွလူကား ယြန္ကားစ္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ စက္႐ံုကလာပ္စည္းမွ ရဲေဘာ္ ဘာရေတာ္ည္ျဖစ္သည္။ 
က်ေနာ္အဖမ္းခံရသည့္အေၾကာင္းမွာ သူႏွင့္တနည္းအားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဤအခ်က္ကုိေရးသည္မွာ က် 



ေနာ္၏ကိစၥတြင္ တစုံတေယာက္၏ သစၥာေဖာက္ျခင္း၊ သူရဲေဘာ္ေၾကာင္ျခင္းတုိ႔မပါ၀င္၊ သတိလစ္ဟင္းမႈႏွင့္ ကံမ 
ေကာင္းအေၾကာင္းမလွျခင္းတို႔ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရသည္ကို ရွင္းလင္းစြာသိၾကေစရန္ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ ဘာရေတာ္ 
ည္သည္ မိမိ၏ကလာပ္စည္းႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈအၾကား အဆက္အသြယ္မ်ားရရန္ ရွာေဖြေနခဲ့သည္။ သူ၏ 
မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ ယဲလီနက္ က အဆက္အသြယ္ရေအာင္ စီစဥ္ေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳလုိက္ေလသည္။ 
ရဲေဘာ္ ယဲလီနက္သည္ ေရွးဦးပဌမက်ေနာ္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။ သူႏွင့္ လုံး၀မပတ္သက္ေစပဲ၊ ကိစၥကုိ ၿပီး 
ေျမာက္ေအာင္လုပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရမည့္အစား လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈစည္းကမ္းကို တနည္းအားျဖင့္ ဂ႐ုမမူဘဲ ဖြင့္ 
ဟ၍ ကတိေပးလိုက္ျခင္းကား အမွားတရပ္ျဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယ - ပို၍ ၾကမၼာငင္ေသာအမွားကား ရဲေဘာ္ဘာရ 
ေတာ္ည္သည္ ထိုအေၾကာင္းကုိ လူတေယာက္အားယုံစား၍ ဖြင့္ေျပာမိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူကား ရန္သူ႔တလွ်ဳိတ 
ေယာက္ျဖစ္လ်က္ ဒေဗာယ်တ္ဟုေခၚသည္။ ရဲေဘာ္ ဘာရေတာ္ည္က၊ ယဲလီနက္၏အမည္ကို ထုိသူ႔အား ဖြင့္ 
ေျပာမိသည့္အတြက္ ယဲလီနက္တို႔၏အေၾကာင္းသည္ ဂက္စတာပိုထံသုိ႔ ေရာက္သြားေလသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာမွ် 
ေကာင္းမြန္စာထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တာ၀န္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ကား ဘာမွ်မျဖစ္ တေနရာတြင္အကူအညီကေလး 
တခုေပးပါရန္၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈစည္းကမ္းမ်ားမွ ေျခလွမ္းကေလးတကြက္မွား၍ နင္းလုိက္မိေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ျဖစ္သြား 
ရေပမည္။ က်ေနာ္လာမည္ဟု ခ်ိန္းထားေသာညတြင္မွ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္မွ ဂက္စတာပုိမ်ားက၊ ယဲလီနက္တို႔ 
လင္မယားအား ဖမ္းဆီးရန္ဆုံးျဖတ္ၾကျခင္း၊ ဤမွ်ေလာက္ အင္တုိက္အားတုိက္ တပ္ခ်ီလာျခင္းတုိ႔ကား၊ ထန္းသီး 
ေႂကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္မွ်သာျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ အစီအစဥ္အတိုင္းဆုိလွ်င္ ယဲလီနက္တို႔အား ေနာက္တေန႔ 
မွ ဖမ္းဆီးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယြန္ကားစ္မ်ားအတြင္းရွိ ကလာပ္စည္းကုိေအာင္ျမင္စြာ ေျမလွန္လုိက္မိ 
ၾကသျဖင့္၊ ေသြးတႂကြႂကြျဖစ္ေနၾကကာ၊ ယဲလီနင္တုိ႔ထံမေတာ္တဆ “ေလေကာင္း ေလသန္႔ရွာရန္” ထြက္လာၾက 
သည္ဟူ၍ပင္ဆိုႏိုင္သည္။ ပုလိပ္မ်ား၀င္လာသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔အံ့အားသင့္သြားခဲ့သည္မွာ သူတို႔အေနႏွင့္ က်ေနာ့္ 
အားေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ အံ့အားသင့္သြားထက္မပုိပါေပ။ သူတုိ႔ကား မည္သူ႔ကုိဖမ္းေၾကာင္း ပင္မသိ။ စင္စစ္အား 
ျဖင့္ က်ေနာ္မည္သူျဖစ္သည္ကုိ ေနာင္တြင္လည္း သိႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရိွ။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ႏွင့္တခ်ိန္တည္း ... 
 သုိ႔ေသာ္လည္း အခန္းနံပါတ္ေလးရာမွ၊ ပထမစိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ဤအခ်က္ဆီသို႔ 
ေနာက္အေတာ္ကေလးၾကာေတာ့မွ ဆုိက္ေရာက္လာပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္က်ေနာ္ကား တေယာက္ထီးတည္း 
လည္းမဟုတ္ေတာ့။ ခံုတန္းရွည္မ်ားေပၚတြင္သာမက၊ အခန္းပတ္လည္ရိွ နံရံမ်ားတြင္လည္း လူမ်ားျပည့္ေန 
သည္။ နာရီမ်ားေရြ႕လ်ားသြားတုိင္း အံ့ၾသဖြယ္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလည္း တိုး၍တုိး၍လာပါသည္။ က်ေနာ္ 
နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထူးျခားေသာ အံ့အားသင့္စရာမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ နားလည္ႏုိင္လြန္း 
ေလာက္ေအာင္ ဆုိး၀ါးေသာ အံအားသင့္စရာမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ 
 ပထမဦးစြာ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္ကား အထက္ပါႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားအနက္ မည္ 
သည့္အမ်ဳိးအစားသို႔မွ အၾကံဳးမ၀င္ပါ။ လူ႕စိတ္ကို ၾကည္ႏူးေစေသာ အေသးအဖြဲကိစၥကေလးတရပ္မွ်သာ ျဖစ္ 
လ်က္ မည္သူ႔အတြက္မွ် အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါေပ။ 
 က်ေနာ့္အနီးတြင္ ဂက္စတာပုိတေယာက္ ရပ္ေနပါသည္။ က်ေနာ့္အား ဖမ္းဆီးစက က်ေနာ္၏အိတ္မ်ား 
ကုိ လွန္ေလွာရွာေဖြျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္မိပါသည္။ ယခုသည္ က်ေနာ့္အား ေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွ ေသာက္လက္စ စီး 
ကရက္တလိပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ထံ ပစ္ေပးလိုက္ပါသည္။  
 ရက္သတၱသုံးပတ္အတြင္း ပထမစီးကရက္ ... ကမၻာေျမေပၚသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ေရာက္လာသူအ 
တြက္ ပထမစီးကရက္ ... ေကာက္ယူလိုက္ရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စီးကရက္တလိပ္န႔ဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ၀ယ္လို႔ရၿပီးဆို 
ၿပီး ယူဆမွာလား။ သို႔ရာတြင္ စီးကရက္ႏွင့္အတူပါလာသည့္ သူ၏အၾကံတြင္ ဤသေဘာမ်ဳိးကုိ လံုး၀မေတြ႔ရ။ သူ 
ကား မည္သူ႔ကုိမွ် ၀ယ္ယူလိုပံုမေပၚေခ်။ သုိ႔ေသာ္က်ေနာ္ကား စီးကရက္တလိပ္လုံးကုန္သည္အထိ မေသာက္ 
ႏုိင္၊ ေမြးကာစ ကေလးမ်ားကား စီးကရက္ အေသာက္ၾကဴးသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ 
 ဒုတိယအံအားသင့္စရာကိစၥကား ဤသုိ႔တည္း။ လူေလးေယာက္သည္ တေယာက္ေနာက္ တေယာက္စီ 
တန္းလ်က္၀င္လာၾကကာ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကေသာ အရပ္၀တ္အရပ္စားပုလိပ္မ်ားကုိသာမက က်ေနာ့္ကုိပါ ခ်က္စ 



ကားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ၎ေနာက္စားပြဲမ်ားတြင္ထုိင္၊ စာရြက္ဖုိင္တြဲမ်ားဖြင့္၊ စီးကရက္မ်ားေသာက္၊ ႐ံုး 
အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မွ တကယ့္ကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကီး ျပဳမူၾကသည္။ ဟာ ... ဒီလူ 
ေတြကို ငါအသိသားပဲ၊ အနည္းဆုံး သံုးေယာက္ကိုျဖင့္ သိပါတယ္။ ဂက္စတာပုိ ဘက္ေတာ္သားေတြေတာ့ ျဖစ္မ 
သြားႏုိင္ပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူေတြမ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလား။ သူတို႔လိုလူေတြေတာင္ ဒီလိုျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလား။ 
ၾကည့္စမ္းပါလား ဟုိလူဟာ ၇ ... ပါ။ တခါတုန္းက ပါတီန႔ဲအလုပ္သမားသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး။ လူက အ႐ိုင္းလိုလို၊ 
ဒါေပမယ့္ သစၥာရိွတယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီဘက္က အန္ကာဗိေကာဗား၊ ခါတုိင္းလိုပဲ ကိုယ္က ခပ္ 
ေတာင့္ေတာင့္လွတုန္း၊ ပတုန္း၊ ဆံပင္ကေတာ့ လုံးလံုးျဖဴေနၿပီ။ ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲနဲ႔ တိုက္ပြဲထဲေခါင္းမာမာနဲ႔၀င္ခဲ့တဲ့ 
မိန္းမတေယာက္ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗားရွက္၊ ေျမာက္ပုိင္း ေဘာဟီးမီးယား၊ မီး 
ေသြးတြင္းေတြက ပန္းရံသမားတေယာက္၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးလဲ လုပ္ခဲ့ေသးတယ္။ သူ႔ကုိ ဘယ္န႔ဲလုပ္ၿပီး မ 
သိဘဲေနႏုိင္ပါ့မလ။ဲ သူန႔ဲငါနဲ႔ တူတူတြဲၿပီး ခါးက်ဳိးမတတ္ အလုပ္လုပ္ယင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ တိုက္ပြဲေတြကို 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာဘာလာ လုပ္ေနၾက 
တာလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ။ 
ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ။ - ဂက္စတာပုိမ်ားသည္ နံပါတ္ေလးရာ၌ အက်ဥ္းသမားမ်ားအား ဘာသာျပန္အလုပ္ စ 
သည္တုိ႔ကုိ လုပ္ခိုင္းၾကသည္။ အက်ဥ္းသမားမ်ားကလည္း ထုိအခြင့္အေရးကုိသံုး၍ ရန္သူဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ၾကသည္။ နံပါတ္ေလးရာတြင္ ပုလိပ္အခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိပင္ စည္း႐ံုးထားႏုိင္သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ကြန္ျမဴနစ္အက်ဥ္းသမားမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာအခန္းႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ဌာနခ်ဳပ္ 
သဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။  
 ထုိေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖရွာ၍ မရေသးမီပင္၊ အျခားသူမ်ားတစုတေ၀းႀကီး ေပါက္လာၾကသည္။ မီး 
ရက္အျပင္၊ ယဲနီလက္တို႔ လင္မယားႏွင့္ ဖရီးဒ္တုိ႔လင္မယားကုိလည္း ေခၚသြင္းလာၾကသည္ဟုတ္သည္။ ဤ 
သည္ကိုကားက်ေနာ္သိသည္။ ဤသူမ်ားကား က်ေနာ္ႏွင့္အတူအဖမ္းခံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပညာတတ္မ်ားအၾကား 
အလုပ္လုပ္ရန္ မီးရက္အား အကူအညီေပးခဲ့ေသာ အႏုပညာသမိုင္းဆရာ ပါဗ္လ္ကေရာပါးခ်က္ တေယာက္ အ 
ဘယ့္ေၾကာင့္ ပါလာရသနည္း။ သူ႔အေၾကာင္းကုိ က်ေနာ္ႏွင့္မီးရက္မွတပါး အျခားဘယ္သူမွ် မသိၾက။ ၎ျပင္ 
မ်က္ႏွာတခုလံုး ကြဲၿပဲေနေသာ အရပ္ရွည္ရွည္ လူငယ္တေယာက္က၊ က်ေနာ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း မသိဟန္ေဆာင္ေန 
ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ့္အား အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပေနသနည္း။ အမွန္စင္စစ္ သူ႔အားက်ေနာ္မသိ။ ေနစမ္း 
... ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္။ ရွတစ္ခ္လား။ ေဒါက္တာရွတစ္ခ္။ ဇဒိညက္ပါလား။ ဘုရား ... ဘုရား ... ဒါဆုိယင္ ဆရာ 
၀န္ေတြရဲ႕ အုပ္စုပါလား။ ဒီအုပ္အေၾကာင္းကုိေကာ က်ေနာ္န႔ဲမီးရက္ကလြဲယင္ ဘယ္သူသိလို႔လဲ။ အက်ဥ္းခန္းထဲ 
ကုိလာၿပီး စစ္ၾကတုန္းက က်ေနာ့္ကုိ ခ်က္ပညာတ္ေတြအေၾကာင္း ဘာျဖစ္လုိ႔ေမးခ့ဲတာလဲ။ က်ေနာ္န႔ဲ ပညာတတ္ 
ေတြရဲ႕လုပ္ငန္းကုိ ဘယ္လုိ ဆက္သြယ္မိၾကသလဲ။ ဒီကိစၥကုိေကာ က်ေနာ္န႔ဲ မီးရက္ကလြဲယင္ ဘယ္သူသိလုိ႔လဲ။ 
 အေျဖေပးရန္ကား မခက္၊ သုိ႔ေသာ ထိုအေျဖကား ၾကမ္းတမ္းလွသည္ ရက္စက္လွသည္။ မီးရက္ကား 
ေယာင္းမျမင္းစီး၍ ထြက္ခဲ့ေလၿပီ။ ဖြင့္၍ေျပာခဲ့ၿပီ။ အကုန္လုံးကုိ ဖြင့္၍မေျပာတန္ရာဟု ေခတၱခဏမွ်ေျမႇာ္လင့္ေန 
ခဲ့ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္အေပၚထပ္သုိ႔ အျခားအက်ဥ္းသမားမ်ားကို ထပ္မံေခၚေဆာင္လာၾကသည္။ က်ေနာ္ျမင္ 
လုိက္ရေသာ သူမ်ားကား ... 
 ဗလာဂ်ီေလာ့ဗ္၊ ဗန္ခ်ဴးရား၊ ပါေမာကၡ ဖဲလဘာႏွင့္ ၎၏သား။ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႐ုပ္ေျပာင္း 
ထားသည့္ ဘက္ဒရစ္၊ ဗားစလာဗက္။ ေဘာဇဲနာ၊ ပူလပါေနာဗား။ ယင္းဒရစ္အဲလ္ဘလ္။ ပန္းပုဆရာ ဒေဗာယ်တ္ - 
ခ်က္ပညာတတ္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေကာ္မတီကုိဖြဲ႔ခဲ့ၾကသူ သုိ႔မဟုတ္ ထိုအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ၾကမည့္သူ 
အားလုံးကား ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာၾကၿပီ။ ပညာတတ္မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းဟူသ၍ကုိ မီးရက္သည္အလုံးစုံ 
ဖြင့္ေျပာလိုက္ေလၿပီတကား။ 
 ပက္ခ်က္နန္းေတာ္သို႔ ေရာက္ခါစေန႔မ်ားတြင္ က်ေနာ္ကား သက္ေတာင့္သက္သာမေနခဲ့ရ။ သို႔ေသာ္ ယ 
ခုကဲ့သို႔ ျမင္လိုက္ရျခင္းသည္ကား ဤေနရာတြင္ခံခဲ့ရေသာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားအနက္၊ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ဒဏ္ခ်က္ 



ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ကား ေသေဘးကုိျမင္ခဲ့သည္၊ သစၥာေဖာက္မႈကိုကား မေျမႇာ္လင့္ခဲ့။ မည္မွ်ပင္ ငဲ့ငဲ့ညႇာညႇာ 
ဆန္းစစ္ေစကာမူ သက္သာေစသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို မည္မွ်ပင္ထည့္တြက္ေစကာမူ၊ မီးရက္အ 
ေနႏွင့္ ေဖာ္မထုတ္ပဲ ထိန္၀ွက္ထားခ့ဲေသာ အခ်က္မ်ားကုိ မည္မွ်ပင္ျပန္လည္ေတြးေတာေစကာမူ သစၥာေဖာက္ 
ျခင္းတည္းဟူေသာ စကားမွလြဲ၍ အျခားစကားအသံုးအႏႈန္းကို ရွာမေတြ႔ခဲ့ပါ။ ယိမ္းယုိင္မႈကေလးတခ်က္မွ်သာ 
မဟုတ္၊ ႏုနယ္ေပ်ာ့ေရာ့မႈမဟုတ္၊ ေသလုအညႇဥ္းခံရသျဖင့္ ဂေယာင္ဂတန္း သက္သာမႈရွာေဖြမိေသာ သူ၏ၿပိဳ 
ဆင္းမႈမဟုတ္။ သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာ အကြက္ကေလးတကြက္မွ်မရိွ။ 
 ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပထမညကတည္းက က်ေနာ့္နာမည္မည္သို႔သိသြားၾကသည္ကုိ ယခုနားလည္ပါၿပီ။ 
အာညိခ်္ကာ၊ ယီရားစေကာဗား ဤေနရာသုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာက္လာသည္ကို ယခုနားလည္ပါၿပီ။ 
သူ၏အိမ္တြင္ က်ေနာ္သည္ မီးရက္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါေတြ႔ဆံုခဲ့ဘူးသည္။ ကေရာပါးခ်က္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ရွ 
တစ္ခ္ တို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေရာက္လာၾကရသည္ကိုလည္း ယခုသေဘာေပါက္ပါၿပီ။ 
 ေနာက္ က်ေနာ္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်လိုလို နံပါတ္ေလးရာသုိ႔သြားရသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်လုိလိုပင္ အ 
ေသးစိတ္အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ထပ္မံသိရွိလာရသည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာလည္း ေကာင္းသည္။ တုန္လႈပ္ဘြယ္ 
လည္းေကာင္းသည္။ ၾကည့္စမ္း ... အရင္တုန္းက သိပ္ၿပီးသတိၱေကာင္းခ့ဲတဲ့ လူတေယာက္။ စပိန္ျပည္စစ္မ်က္ႏွာ 
တြင္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့စဥ္ကက်ည္ဆံမ်ားကုိ မရြံ႕မေၾကာက္ခဲ့ေသာသူ။ ျပင္သစ္ျပည္အက်ဥ္းစခန္းမွ ၾကမ္းၾကဳတ္လွ 
ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေအာက္ ဒူးမေထာက္ခဲ့သူတေယာက္။ ယခုဂက္စတာပုိ၏လက္တြင္းမွ ႀကိမ္လုံးကိုျမင္ 
သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မ်က္ႏွာတြင္ေသြးမ်ားဆုတ္ယုတ္သြားကာ၊ မိမိ၏ သြားတေခ်ာင္းမက်ဳိးေအာင္ ေဖာ္ေကာင္ 
လုပ္ခဲ့ေလၿပီ။ အ႐ုိက္အပုတ္ကေလး အနည္းငယ္ခံရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ပ်က္ပ်ယ္သြားႏိုင္ေသာ သူ၏သတိၱအား 
စေကာေလက္ပင္ ေစာက္မနက္သည္တကား။ သူ၏ယုံၾကည္မႈသည္လည္း ဤသုိ႔ အေပၚယံေၾကာမ်ဳိးျဖစ္ေလ 
သည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္းတူေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏အလယ္၊ လူအုပ္ႀကီး အတြင္း၌ကား ၾက့ံခိုင္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 
ယခုအေဖာ္ကင္း၍ တေယာက္တည္းျဖစ္သြားကာ၊ ထုိးႏွက္လ်က္ရွိေသာ ရန္သူမ်ားက ၀ိုင္းလိုက္သည္ႏွင့္ ရိွသမွ် 
အားအင္တုိ႔လည္း ကုန္ခန္းသြားေလသည္။ တကုိယ္ေကာင္း ကိစၥမ်ားကုိ စ၍ေတြးလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ 
အစစအရာရာကို ဆံုး႐ႈံးသြားေလသည္။ ကိုယ့္အသား မနာေစရန္ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားကုိ ယဇ္ပူေဇာ္လိုက္သည္။ 
သူရဲေဘာေၾကာင္စိတ္ ၀င္လာကာ၊ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္သစၥာေဖာက္ခဲ့ေလသည္။ 
 သူႏွင့္အတူ မိသြားေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေရးစာလုံးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကိုရွင္းျပမည့္အစား အေသခံရသည္ဟု 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္နားမခ် လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ စာဖတ္နည္းကိုဖြင့္ထုတ္လုိက္သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ အိမ္တအိမ္ကုိ ေဖာ္ 
ျပလုိက္သည္။ ရွတစ္ခ္ႏွင့္ခ်ိန္း၍ ထုိေနရာသုိ႔ ဂက္စတာပုိစုံေထာက္မ်ားကုိေခၚသြားကာ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္ေပး 
လိုက္သည္။ ဗားစကာဗက္ႏွင့္ ကေရာပါ့ခ္တို႔ကုိေတြ႔ရန္ ရန္သူမ်ားအား ဒေဗာယ်တ္ို႔၏အိမ္သုိ႔ လႊတ္လိုက္သည္။ 
အာညိခ်္ကာကုိ ထုိးအပ္လိုက္သည္။ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲႏွင့္ သတိၱေကာင္းလွေသာ လီဒါ၊ သူ႔အား ခ်စ္ခဲ့ရွာသည့္ ကေလးမ 
ေလးလီဒါကုိပင္ ထုိးအပ္လုိက္ေလသည္။ အနည္းငယ္မွ် အ႐ုိက္အႏွက္ခံရလွ်င္ပင္ သိသမွ်အနက္တ၀က္ကို 
ဖြင့္ေျပာလိုက္သည္။ က်ေနာ္ေသၿပီဟု ယံုၾကည္သြားေသာအခါ၀ယ္၊ ေျဖရွင္းမည့္လူမရိွေတာ့ၿပီဟု သေဘာပုိက္ 
ကာ၊ က်န္သမွ် အခ်က္အလက္အလုံးစံုကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိက္ေလသတည္း။ 
 ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့အေပၚအႏၱရာယ္မေရာက္ေစခဲ့။ က်ေနာ္ကား ဂက္စတာပုိ 
လက္တြင္းသို႔ ေရာက္ၿပီးသားျဖစ္သည္ - ထို႔ထက္ပုိ၍ ဆုိးစရာအေၾကာင္းမရိွ။ အႏၱရာယ္မေရာက္ေစသည္သာမ 
က အက်ဳိးပင္တမ်ဳိးရွိေနေသးသည္။ သူ၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကား အမႈတခုလံုးတြင္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား 
မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္အေပၚဆုံးလည္း ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သံႀကိဳး၏ အစြန္းအစ 
မ်ားႏွင့္လည္း တူေလသည္။ သင္းတုိ႔သိလိုက္ေသာ အျခားကြင္းဆက္အားလုံးတို႔ကား က်ေနာ္၏ လက္တြင္း၌သာ 
ရိွေနခ့ဲေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မာရွယ္ေလာ ေက်ညာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ပင္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အသက္ႏွင့္ခႏၶာၿမဲေနခဲ့ 
ရေလသည္။ က်ေနာ္သာမက က်ေနာ္တို႔လူစုမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း အသက္ရွင္၍က်န္ရစ္ၾကေလသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ မီးရက္ကသာ ကုိယ့္တာ၀န္ကုိေက်ႁပြန္ခဲ့လွ်င္ ဤေနရာတြင္ ဤသုိ႔ေသာ္လူစုဟူ၍ပင္ ေပၚေပါက္လာရန္ 



အေၾကာင္းမရိွ။ သူေရာက်ေနာ္ပါ အသက္ေပ်ာက္ခဲ့သည္မွာ ၾကာလွေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားကား 
က်ေနာ္တို႔ က်ဆုံးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ပင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ယင္း လုပ္စရာအလုပ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္လုပ္ 
ကုိင္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 လူေၾကာက္ဟူသည္ကား မိမိ၏အသက္တေခ်ာင္းကုိသာ ဆုံး႐ႈံးသည္မဟုတ္။ အစစအရာရာ အဘက္ 
ဘက္တြင္ ဆံုး႐ႈံးေလသည္။ ဂုဏ္သတင္းေျပာင္၀င္းေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးမွ ထြက္ေျပးရာတြင္ အညစ္ပတ္ဆံုး 
ေသာ ရန္သူ၏ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ျခင္းကုိလည္း ခံယူရေလသည္။ အသက္ရွင္ေနေသးသည္ဆိုဦးေတာ့ လူ႔ေလာကတြင္ 
မေနႏုိင္ေတာ့။ မိမိကိုယ္ကုိယ္ အစုအေ၀းအတြင္းမွ မိမိဖာသာ ထုတ္ပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ျဖစ္ရေလသည္။ 
ေနာင္ေသာ္ မီးရက္သည္ သူ၏ေနပံုထိုင္ပံုကုိ ျပဳျပင္ရန္အနည္းအပါး ႀကိဳးစားေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္သူ႔အား ဘယ္ 
ေတာ့မွ်ျပန္၍ လက္မခံၾကေတာ့။ ဤသို႔ေသာ ဘ၀မ်ဳိးကားအျခားေနရာမ်ားတြင္ပင္ ဆုိး၀ါးလွသည္။ ေထာင္ထဲ 
၌ကား ပုိ၍ပင္ဆုိး၀ါးေနေပသည္။ 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
 
 အက်ဥ္းသမားႏွင့္အေဖာ္မဲ့ျခင္း - ဤအမွတ္သညာႏွစ္ရပ္တုိ႔ကို လူတုိ႔သည္ တြဲ၍စဥ္းစားေလ့ရိွၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ထိုအယူအဆကား မဟာအမွားေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ အက်ဥ္းသမားသည္ အေပါင္းအေဖာ္ကင္း 
မဲ့ေနသည္မဟုတ္။ ေထာင္သည္ ႀကီးမားေသာ အစုအေပါင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ၾကပ္တည္းစြာ တုိက္ပိတ္ျခင္းခံရေစဦး 
ေတာ့၊ မိမိကိုယ္တုိင္က ဂုိဏ္းခြဲမထြက္သမွ် ကာလပတ္လုံး၊ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် ထုိအစုအေ၀း၏ အျပင္သို႔ 
ပဲ့ထြက္မသြားႏိုင္ေပ။ အဖိႏိွပ္ခံရသူတုိ႔၏ ေသြးေသာက္စိတ္ဓာတ္သည္ ဤေနရာတြင္ ဖိႏွိပ္ျခင္းဒဏ္ကုိ ခံရသည္။ 
ယင္းဖိႏွိပ္ျခင္းသည္ပင္ ထိုစိတ္ဓာတ္ကုိ အနယ္ထုိင္ေစသည္၊ ခိုင္ၿမဲေစသည္၊ ထက္သန္လာေစသည္။ ထရံမ်ား 
တြင္ အသက္ရိွသည္။ ထရံမ်ားသည္ စကားလည္း ေျပာသည္၊ အခ်က္ေပးခ်က္မ်ားကုိလည္း ျပန္ၾကားသည္။ ဤ 
ထရံမ်ားကုိ ေသြးေသာက္စိတ္ဓာတ္က ေဖာက္ထြင္းဆက္သြယ္ထားသည္။ ဤစိတ္ဓာတ္သည္ စႀကႍတေလွ်ာက္ 
ရိွ အက်ဥ္းခန္းအားလုံးတို႔ကို ေထြးပိုက္ထားသည္။ ဤအက်ဥ္းခန္းမ်ားကား ဒုကၡမ်ားကုိ ညီတူညီမွ်ခံစားၾကရ 
သည္။ ရစရာရိွသမွ်ကိုလည္း ထပ္တူဆင္တူရရိွၾကသည္။ စႀကႍအတြင္းရိွ အက်ဥ္းခန္းတခန္းႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ 
ေထာင္ဘာယာမ်ားသည္ ထုိစႀကႍအတြင္းရိွ အျခားအက်ဥ္းခန္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စႀကႍအ 
လုိက္ အျပင္ဘက္တြင္ စုေ၀းကာ၊ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ နာရီ၀က္မွ် ျပဳလုပ္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ 
စကားလုံးကေလးတလုံးျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမူအရာကေလးတခုျဖစ္ေစ အသုံးျပဳလ်က္ သတင္းေပးလုိ ေပးႏုိင္ 
သည္။ လူတေယာက္၏အသက္ကို ကယ္ေကာင္း ကယ္ႏိုင္သည္။ ထုိမွ်သာမကေသး အစစ္ခံရာသုိ႔ အတူယွဥ္တြဲ 
၍ခရီးသြားရျခင္း “ဘိုင္စကုပ္႐ံု” တြင္အတူယွဥ္၍ ျပန္လာရျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာအခါ၀ယ္ ဆိုခဲ့ 
ေသာေသြးေသာက္စိတ္ဓာတ္သည္ တေထာင္လံုးကုိ စုစည္းထားေလသည္။ စကားလုံးနည္းေသာ္လည္း အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ား ႀကီးစြာျပဳတတ္သည့္ ေသြးေသာက္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္လက္ 
ခ်င္း တခ်က္ကေလးမွ် ညႇစ္လုိက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စီးကရက္တလိပ္ကုိ တိတ္တဆိတ္လွမ္းလုိက္ျခင္းသည္ပင္ 
ခင္ဗ်ားအားသြတ္သြင္းထားေသာ ေလွာင္အိမ္ကိုခ်ဳိးေဖာက္ပစ္လိုက္သည္။ ခင္ဗ်ားဒူးေထာက္သြားေလာက္ေအာင္ 
ဖိစီးေနသည့္ အေဖာ္မဲ့စိတ္ဓာတ္မွ ခင္ဗ်ားအားလြတ္ေျမာက္သြားေစသည္။ အက်ဥ္းခန္းမ်ားတြင္ လက္မ်ားရိွၾက 
သည္။ အစစ္ခံရာမွ နာက်င္တုန္ရီစြာျပန္၍အလာ ေခြက်မသြားေအာင္ ေဖးေပးေနၾကသည့္ လက္မ်ားကုိ ခံစား 
ထိေတြ႔ရသည္။ ရန္သူက ခင္ဗ်ား အစာျပတ္၍ ငတ္ေသေအာင္တြန္းေနစဥ္ ထုိလက္မ်ားကခြန္႔ေကၽြးေသာ အစား 
အစာမ်ားကို စားေသာက္ရသည္။ အက်ဥ္းခန္းမ်ားတြင္ မ်က္လံုးမ်ားရွိၾကသည္။ ေသဒဏ္အေပးခံရာသုိ႔အသြား 
ထုိမ်က္လုံးမ်ားက ခင္ဗ်ားအား၀ိုင္း၍ၾကည့္ၾကသည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ေျခလွမ္းေျဖာင့္ေျဖာင့္လွမ္း၍ ထြက္သြားရန္ 
လိုသည္ကုိ ခင္ဗ်ားသိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခင္ဗ်ားသည္သူတုိ႔ႏွင့္ ညီအကိုေတာ္သည္။ သူတို႔စိတ္ 
ဓာတ္ေျပာ့သြားေအာင္ ေျခလွမ္းတလွမ္းမွ်ပင္ တြန္႔မျပစေကာင္းေပ။ ဤသည္ကား ေသြးေပါက္ေပါက္ယိုစီးေန 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အႏုိင္မခံသည့္ စိတ္ဓာတ္က စုစည္းထားသည္။ ဤစိတ္ဓာတ္၏ အ 



ကူအညီကိုသာမရပါက ခင္ဗ်ားသည္ မိမိကံၾကမၼာ၏ ဆယ္ပုံတပုံကိုပင္ ခံႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ခင္ဗ်ားသာမက၊ 
မည္သူတဦးတေယာက္မွ်လည္း ခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
 ဤဇာတ္ေၾကာင္းကို က်ေနာ္သည္ ဆက္၍ေျပာႏိုင္မည္ဆုိပါက (ဘယ္ေန႔ေသမယ္ ဘယ္ႏွစ္နာရီေသ 
မယ္ဆုိတာကုိမွ မေျပာႏုိင္ၾကဘဲဟာ) ဤအခန္း၏ ေခါင္းစဥ္တြင္ေရးထားေသာ “နံပါတ္ေလးရာ” ဟူေသာ ဂ 
ဏန္းအမွတ္အသားသည္ မၾကာခဏေပၚေပါက္လာေပလိမ့္မည္။ အစပထမတြင္ “နံပါတ္ေလးရာ” ကိုအခန္းတ 
ခန္းအျဖစ္ သိနားလည္ခဲ့သည္။ ထိုအခန္းထတဲြင္ေနခ့ဲရေသာ ပထမနာရီမ်ား၊ ထုိအခန္းထဲတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ 
ေသာ ပထမအယူအဆမ်ား၊ ဤသည္တုိ႔ကား စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာတကြက္မွ်မရိွခဲ့။ သုိ႔ေသာ္ “နံပါတ္ေလးရာ”  
ကား အခန္းတခန္းမဟုတ္ အစုအေပါင္းတရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ ရႊင္လန္းေသာ အစုအေ၀းတခု၊ ရဲရဲေတာက္ေသာ 
အစုအေပါင္းတရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 ၁၉၄၀ ခုႏွစ္အတြင္း ကန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားက်ယ္ပ်ံ႕လာေသာအခါတြင္ “နံပါတ္ 
ေလးရာ” ေပၚေပါက္လာရေလသည္။ “နံပါတ္ေလးရာ” မွာ “ဘိုင္စကုတ္႐ံု” ဟူေသာ အိမ္တြင္းေထာင္၏ ဌာနခြဲ 
ျဖစ္သည္။ အစစ္ခံရမည့္လူမ်ား ကိုယ့္အလွည့္ကုိ ေစာင့္ရာအခန္းခြဲ။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားေသာ 
ေနရာျဖစ္သည္။ ေမးစရာအခ်က္တခ်က္ေပၚလာတုိင္း ေအာက္ဆံုးအထပ္မွ ေလးထပ္ေပၚအထိေခၚ၍ ေခၚ၍မ 
ေနရန္၊ အမႈစစ္ေဆးသူ ဂက္စတာပုိအရာရွိမ်ား၏ လက္လွမ္းမီရာတြင္ အၿမဲမျပတ္ရိွေၾကရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
အခန္းတခန္းျဖစ္ေလသည္။ ထုိသို႔ ထြင္လိုက္သျဖင့္ သူတုိ႔အဖို႔ အလုပ္သက္သာေစမည္ဟု တြက္ဆၾကေလ 
သည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းသမားႏွစ္ေယာက္ကုိတြဲထား အထူးသျဖင့္ကြန္ျမဴနစ္အက်ဥ္းသမား ႏွစ္ေယာက္ကုိတြဲ 
ထားလိုက္လွ်င္ ငါးမိနစ္အတြင္းရန္သူ၏ အၾကံအစည္ဟူသမွ်ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနေသာ အစုအေပါင္းတ 
ရပ္ ထုိေနရာ၌ ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ကား “နံပါတ္ေလးရာ” ကို 
“ကြန္ျမဴနစ္ဗဟို” ဟူေသာအမည္ျဖင့္သာ ေခၚေ၀ၚၾကေတာ့သည္။ ဤေနရာတြင္ အေျပာင္းအလဲကား မ်ားျပားလွ 
သည္။ ခံုတန္းလ်ားမ်ားေပၚတြင္ ေယာက်္ားမိန္းမ ရဲေဘာ္ေပါင္းရာလုိက္ ေထာင္လုိက္ခ်ီ၍ တေယာက္ေနရာ တ 
ေယာက္ယူၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်က္တခ်က္ကားမေျပာင္း။ အေရးေတာ္ပုံကို သစၥာေစာင့္လ်က္၊ အဆုံးသတ္ 
၌ ေအာင္ပြဲခံရမည္ဟု ယံုၾကည္ေနေသာ အစုအေပါင္း၀ိဉာဥ္ကား ေျပာင္းမသြားေပ။ 
 “နံပါတ္ေလးရာ” ဤသည္ကား အေ၀းသုိ႔ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ထားေသာ ကတုတ္ရင္တားျဖစ္သည္။ 
အဘက္ဘက္မွလည္း ရန္သူမ်ား၀ိုင္းထားသည္။ သဲသဲမဲမဲပစ္ခတ္ျခင္းကိုလည္း အလူးအလဲခံေနရသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ လက္နက္ခ်ရမည္ဟု ေခတၱခဏေလးပင္ မေတြးေတာခဲ့ေပ။ ဤကတုတ္ရင္တား၏ အထက္တြင္နီရဲေသာ 
အလံသည္ တေ၀့ေ၀့လြင့္ေနခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ တမ်ဳိးသားလုံး၏ 
ယုိင္းပင္းညီညာစိတ္လည္း ဤေနရာတြင္ ေပၚလြင္ေနေလသည္။ 
 ေအာက္ထပ္ရွိ “ဘိုင္စကုတ္႐ံု” တြင္ အက္ဆက္စ္ေထာင္ေစာင့္မ်ားသည္ ဖိနပ္ရွည္မ်ားျဖင့္လမ္းသလား 
ယင္း၊ ခင္ဗ်ားမ်က္ေစာင္းတခ်က္ခတ္တုိင္း ခင္ဗ်ားအား ေငါက္ငန္းေအာ္ဟစ္ေနသည္။ ဤေနရာ “နံပါတ္ေလးရာ” 
တြင္ကားခ်က္လူမ်ဳိး ပုလိပ္အင္စပိတ္ေတာ္မ်ား၊ ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုးမွ စံုေထာက္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေစာင့္ 
ၾကပ္ရသည္။ ဤအရာရိွမ်ား၏ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ၊ စကားျပန္မ်ားအျဖစ္ ဂက္စတာပုိ၀န္ထန္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ 
၎တို႔သည္ ဤ ေနရာ၌ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ဂက္စတာပုိ၀န္ထမ္းပီပီ အမႈထမ္းသူကထမ္းၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
ခ်က္အမ်ဳိးသားပီပီ အမႈထမ္းသူကထမ္းၾကသည္။ ေလွနံႏွစ္ဖက္ နင္းသူက နင္းၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ကား 
လက္မ်ားကုိဒူးေပၚတင္၊ မ်က္လုံးမ်ားကုိေရွ႕တည့္တည့္စိုက္လ်က္ သတိအေနအထားႏွင့္ ထိုင္ေနရန္မလုိေပ။ ဤ 
ေနရာတြင္ အနည္းငယ္ပုိ၍ လြတ္လပ္စြာထိုင္ေနႏိုင္သည္။ ေဘးပတ္လည္ကုိလည္း ၾကည့္ႏိုင္သည္။ လက္ဟန္ 
ေျခဟန္ေတာင္ ျပႏုိင္သည္ - အရာရွိသံုးမ်ဳိးအနက္ မည္သည့္အရာရွိမ်ဳိး တာ၀န္က်သည္ေနသည္ဟူသည့္ အေပၚ 
၌တည္၍ ထို႔ထက္ပင္ အမ်ားႀကီးပို၍ လုပ္ႏုိင္ေသးသည္။ 



 “နံပါတ္ေလးရာ” ဤေနရာကား လူဟူေသာသတၱ၀ါကို နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းႀကီး သိနားလည္ႏုိင္သည့္ ေန 
ရာျဖစ္သည္။ ေသေဘး၏ နီးကပ္မႈသည္ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ကုိယ္တုံးလံုးျဖစ္သည့္အထိ အဖုံးအကာမ်ားဆြဲခၽြတ္ 
လိုက္သည္။ လက္ပတ္အနီေရာင္မ်ားကုိ ပတ္ထားရေသာ ကြန္ျမဴနစ္တရားခံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္သည္ဟု သကၤာမကင္း အျဖစ္ခံရသူမ်ားလည္း သ႐ုပ္ေပၚလာသည္။ ထိုတရားခံမ်ားကုိ ဤေနရာ၌ 
ေစာင့္ၾကပ္ရသူမ်ားအျပင္ မနီးမေ၀းရွိ အခန္းတခန္းတြင္း၌ တရားခံမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားလည္းသ႐ုပ္ 
ေပၚလာသည္။ အစစ္ခံသည့္ေနရာတြင္ စကားလုံးမ်ားသည္ ဒိုင္းလဲျဖစ္ႏုိင္သည္။ လက္နက္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ “နံပါတ္ေလးရာ” တြင္ကား စကားလုံး၏ေနာက္တြင္ ပုန္းကြယ္၍မရ။ ဤေနရာတြင္ကား ခင္ဗ်ားေျပာ 
ေသာစကားထက္ ခင္ဗ်ား၀မ္းတြင္း၌ရွိေသာ သဘ၀ကပုိ၍တာသြားသည္။ ခင္ဗ်ား၏ ဗီဇအရင္းခံကုိ ေဖ်ာ့ေစ၊ 
ေလ်ာ့ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ မြန္းမံေစေသာ ေဘးပန္းအခ်က္အလက္ အားလုံးတုိ႔ကား ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ ေသမင္း 
၏ ေရွ႕ေတာ္ေျပးမုန္တုိင္းက ထုိအခ်က္တုိ႔ကုိ တိုက္ထုတ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ၀ိေသတနမပါေသာ 
ကတၱားႏွင့္ ႀကိယာသာက်န္ေတာ့သည္။ သစၥာရွိသူ ၾက့ံၾက့ံခံ၏။ သစၥာမဲ့သူေဖာ္ေကာင္လုပ္၏။ အသဲေၾကာင္သူ 
စိတ္ဓာတ္က်၏။ သူရဲေကာင္းတုိက္ပြဲ၀င္၏။ လူတိုင္းတြင္ အင္အားႏွင့္ေပ်ာ့ေရာ့မႈ၊ သတိၱႏွင့္ေၾကာက္စိတ္၊ ခိုင္ၿမဲမႈ 
ႏွင့္ ယိမ္းယုိင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္အညစ္အေထးဟူ၍ ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ကား တခုမဟုတ္တခုသာ 
က်န္ႏုိင္ေတာ့သည္။ ဟုိေယာင္ေယာင္ သည္ေယာင္ေယာင္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားသူက ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္ 
ထိုသို႔ေသာ္သမ်ဳိးကား မသာခ်လာေသာအခါ၌ ဦးထုပ္တြင္ ငွက္ေမႊးအ၀ါေရာင္ကိုထုိး၊ လက္ထဲတြင္လဲ ရကြင္း 
မ်ားကုိင္ကာ ကခုန္ေသာထက္ပင္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္သာ သိသာေလသည္။ 
 ဤသို႔ေသာ သူမ်ားကား အက်ဥ္းသမားမ်ားအၾကား၌လဲ ရွိသည္။ ခ်က္လူမ်ဳိး ပုလိပ္အင္စပတ္ေတာ္မ်ား 
ႏွင့္ စုံေထာက္မ်ားအၾကား၌လည္း ရွိေပသည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနသည့္ေနရာတြင္ ဤသုိ႔ေသာသူမ်ဳိးသည္ ဂ်ာ 
မန္အင္ပါယာ ဘုရားသခင္အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ပူေဇာ္သည္။ နံပါတ္ေလးရာတြင္မူ ေဘာ္လရီွဗစ္ တေစၦအတြက္ 
ဖေယာင္းတိုင္ေနာက္တတိုင္ ထြန္းညႇိေလသည္။ ဂ်ာမန္အရာရိွ၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ခင္ဗ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာ 
သူ၏အမည္ကို ညႇစ္ထုတ္ရန္၊ ခင္ဗ်ား၏သြားမ်ားကို ႐ုိက္ခ်ဳိးသည္။ နံပါေလးရာတြင္ကား ရင္းႏွီးေသာအမူအရာ 
ျပ၍ ခင္ဗ်ားအားအဆာေျပရန္ ေပါင္မုန္႔တခ်ပ္လာေပးသည္။ ခင္ဗ်ား၏ အိမ္တြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ ရွာေဖြၾကသည့္ 
အခါတြင္ ခင္ဗ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယူသယ္ေဆာင္သြားသည္။ နံပါတ္ေလးရာတြင္ကား ခင္ဗ်ားအေပၚ မည္မွ် 
ကုိယ္ခ်င္း စာေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပရန္ တိုက္ခိုက္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ စီးကရက္တပုိင္းကုိ တိတ္တိတ္လာ 
၍ေပးသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အမ်ဳိးအစားအတြင္း ေသးစိတ္အားျဖင့္ အနညး္ငယ္သာမူကြဲေသာ လူတစုလည္းရိွေသး 
သည္။ ဤသူမ်ားကား မိမိတို႔အေလ်ာက္ဆုိလွ်င္ ခင္ဗ်ားဒုကၡေရာက္ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ်လုပ္ၾက။ ကူညီရမည္ 
ဆိုလွ်င္လည္း သာ၍ပင္ေ၀းေသးသည္။ သူတုိ႔ကား ငေတမာလွ်င္ၿပီးသည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကိုယ္ 
က်ဳိးကုိ ထက္ျမက္စြာၾကည့္တတ္ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရာသီတုိင္းသည့္ ျပဒါးတုိင္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ၾကည့္စမ္း 
ခပ္တင္းတင္းန႔ဲ အရာရိွစတိုင္ဖမ္းေနၾကသလား။ ဒါဆုိရင္ ဂ်ာမန္ေတြ စတာလင္ဂရက္ၿမိဳ႕ကုိ ခ်ီတက္ေနၾကၿပီဆို 
တာ ေသခ်ာတယ္။ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြျဖစ္လာၿပီး အက်ဥ္းသမားေတြနဲ႔ေတာင္ စကားေျပာေဖာ္ရလာသလား။ ဒါဆို 
ရင္ တို႔အေျခအေနေကာင္းလို႔ပဲ။ ဂ်ာမန္ေတြ စတာလင္ဂရက္က တပ္လန္သြားၿပီထင္တယ္။ က်ဳပ္တို႔ဟာ ခ်က္အ 
မ်ဳိးအႏြယ္ပါ၊ ဇြတ္အတင္းခုိင္းလုိ႔သာ ဂက္စတာပုိထဲ၀င္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရပါတယ္လုိ႔ ေျပာလာၾကၿပီလား။ ဒါဆို 
ရင္ လက္ခေမာင္းခတ္ေပေတာ့။ တပ္နီေတာ္ဟာ ေရာ့စေတာ့ဗ္ၿမိဳ ႕ကုိေတာင္ ေက်ာ္တက္လာၿပီဆုိတာ ေသခ်ာ 
တယ္ - ဤ အမ်ဳိးအစားအတြင္းသို႔ပင္ အၾကံဳး၀င္ေသာ အျခားသူတခ်ဳိ႕ကား ခင္ဗ်ားေရနစ္ေနသည္ကိုေတြ႔လွ်င္ 
လက္ပိုက္၍ ၾကည့္ေနတတ္သည္။ ခင္ဗ်ားဖာသာ ခင္ဗ်ား ကမ္းေပၚသို႔တက္လာေသာအခါတြင္ကား ျပာျပာသ 
လဲႏွင့္ လက္ကုိလွမ္း၍ ဆြဲၾကသည္။ 
 ဤအမ်ဳိးအစားသည္ နံပါတ္ေလးရာမွ အစုအေပါင္းအေၾကာင္းကို အကခဲတ္မိၾက၍ ၎နံပါတ္ေလးရာ 
ကုိလည္း သိနားလည္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိအစုအေ၀းကိုခ်ဥ္းကပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ထိုအစု 
အေပါင္း၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ကား ဘယ္ေသာအခါမွ်ေရာက္လာၾက။ နံပါတ္ေလးရာတြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ အစု 



အေပါင္းတရပ္ရိွေနသည္ကုိ အနည္းငယ္ကေလးမွ် မရိပ္မိေသာ အမ်ဳိးအစားတမ်ဳိးလည္း ရိွေသးသည္။ ၎တို႔ 
အား လူသတ္သမားဟုေခၚႏုိင္သည္ - သုိ႔ေသာ္ လူသတ္သမားဟူသည္ကား မႏုႆလူသားမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေသး 
သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ၎တုိ႔ကား ခ်က္စကားေျပာတတ္ေသာ အဟိတ္တိရိစၦာန္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ထဲ 
၌ႀကိမ္လုံးမ်ား၊ သံဒုတ္မ်ားကုိင္ထားၾကသည္။ ခ်က္အက်ဥ္းသမားမ်ားကို ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းၾကၿပီဆုိလွ်င္ ဂ်ာမန္ 
အရာရွိအမ်ားအျပားပင္ မၾကည့္ရဲသျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ သင္းတို႔ကား ကိုယ့္အမ်ဳိးကုိခ်စ္သည္ သို႔မဟုတ္ 
ဂ်ာမန္အင္ပါႀကီးကုိခ်စ္သည္ဟူ၍ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ၾက။ ညႇဥ္းပမ္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းသက္ 
သက္တြင္ အရသာခံတတ္ၾကသည္။ သြားမ်ားကို ႐ုိက္ခ်ဳိးၾကသည္။ နားအုံမ်ားကုိ ႐ိုက္ခြဲၾကသည္။ မ်က္လံုးမ်ားကုိ 
ညႇစ္ ထုတ္ၾကသည္။ အဂၤါဇာတ္မ်ားကုိ ကန္ေက်ာက္ၾကသည္။ ဥေဏွာက္အေရခြံမ်ားကုိလွန္ကာ လူေသသည့္ 
အထိ ႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းရွိ၍ ရက္စက္သည္မဟုတ္၊ ရက္စက္လုိ၍ ရက္စက္ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 
ခင္ဗ်ားသည္ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံရသည္။ ပတ္၀န္းက်င္တခုလုံးေသြးမ်ား၊ ေအာ္ဟစ္သံ မ်ားျဖင့္ 
ဖုံးလႊမ္းသြားေစေသာ သူတုိ႔၏အရိွန္အ၀ါကို ခင္ဗ်ားခံစားရသည္။ ခင္ဗ်ားအတြက္ ေျဖစရာတကြက္သာရိွသည္။ 
ထုိအခ်က္ကား ၎တုိ႔၏ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ သက္ေသဟူသ၍ေရြ႕ကို သတ္ပစ္လုိက္ၾကသည္ 
ဆုိဦးေတာ့၊ တေန႔တြင္ တရားစီရင္ခ်က္မွ သင္းတို႔တေတြ ေျပး၍လြတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူေသာ ခိုင္ၿမဲသည့္ ယံု 
ၾကည္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ 
 သင္းတုိ႔ႏွင့္ တစားပြဲတည္းတြင္ ထိုင္ေနၾကေသာ လူမ်ားလည္းွရိသည္။ ထိုသူမ်ားကား အျပန္ပန္းအား 
ျဖင့္သင္းတို႔ႏွင့္ ရာထူးခ်င္းတူညီၾကသည္။ သို႔ေသာ္ဤပုဂၢမ်ားကား တက့ဲလူအစစ္မ်ားျဖစ္လ်က္၊ စာလုံးႀကီးႀကီး 
ျဖင့္ လူဟူ၍ပင္ေရးျပထုိက္ေပသည္။ ဤသူမ်ားသည္ ေထာင္တြင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းသမားအတြက္ အ 
က်ဳိးေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးၾကသည္။ ဤသူမ်ားသည္ နံပါတ္ေလးရာတြင္ အတြင္း 
မွအစုအေပါင္းကုိ ကူညီဖြဲ႔စည္းေပးၾကသည္။ ကုိယ္တုိင္လဲ ေစတနာအရေရာ၊ သတိၱအလုိက္ပါ ဤအစုအေပါင္း၏ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင္းလည္း သူတုိ႔အေပၚ ပုိ၍တန္ဘုိးထားသင့္ေပသည္။ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား မဟုတ္ၾကသည္သာမက၊ ယခင္ကဆုိလွ်င္ ခ်က္ပုလိပ္အဖြဲ႔အတြင္း အမႈထမ္းယင္း ကြန္ျမဴနစ္ 
ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခဲ့ဘူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ အုပ္စုိးမႈကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ခံ၍တုိက္ 
ပုံကုိ ျမင္လာၾကေသာအခါတြင္ တမ်ဳိးသားလုံး၏ အေရးေတာ္ပံုအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏အရာေရာက္ပံုကုိ သ 
ေဘာေပါက္လာၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏အင္အားကုိ သိျမင္လာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေထာင္ခံတန္းလ်ား 
မ်ားေပၚ ေရာက္သည့္အထိ သစၥာရိွေနၾကေသာသူဟူသ၍ကုိ သစၥာရိွစြာကူညီၾကသည္။ အက်ဳိးေဆာင္ေပးၾက 
သည္။ ဂက္စတာပုိလက္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မည္မွ်႐ုန္႔ရင္းစြာ ခံၾကရမည္ကုိသိႏိုင္ၾကလွ်င္၊ အျပင္ 
ဘက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူအမ်ားအျပားပင္ ေနာက္တြန္႔သြားေပလိမ့္မည္။ ဤသူတို႔ကား ယင္းသုိ႔ရက္စက္မႈတုိ႔ကို ေန႔ 
စဥ္ႏွင့္အမွ်၊ နာရီႏွင့္အမွ်၊ မ်က္ေစ့ေအာက္တြင္ ျမင္ေတြ႔ေနၾကရသည္။ ေန႔မေရြး၊ နာရီမေရြး၊ ၎တုိ႔အား အ 
က်ဥ္းသမားမ်ားေဘးသို႔ ခ်လိုက္ၾကကာ၊ အျခားအက်ဥ္းသမားမ်ားထက္ပင္ ပိုမိုရက္စက္စြာ အစမ္းအသပ္ခံရလိမ့္ 
မည္ကိုလည္း တြက္ထားႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ သူတို႔ကား ေနာက္မတြန္႔ၾက။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
အသက္တုိ႔ကုိကယ္တင္ရန္ ၀င္ေရာက္ကူညီၾကသည္။ သူတုိ႔မကယ္ဆယ္ႏုိင္ေသာ သူတုိ႔အတြက္လဲ၊ သက္သာမႈ 
ရေစရန္ ၀င္ေရာက္ကူညီၾကသည္။ သူရဲေကာင္းဟူေသာ ဘြ႔ဲႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႔သာ 
မကူညီခဲ့လွ်င္ နံပါတ္ေလးရာကား ရာလုိက္ေထာင္လိုက္ခ်ီေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား သိရွိနားလည္ၾကသည့္ လက္ရိွပံုစံ 
အေနအထားသို႔ ေရာက္လာမည္မဟုတ္ေပ။ ယခုေသာ္ကား နံပါတ္ေလးရာသည္ ေမွာင္မိုက္ေသာ အိမ္အတြင္းမွ 
လင္းေနေသာ အခန္းကေလးတခန္း၊ ရန္သူ၏ အေနာက္သို႔ ထိုးေဖာက္ထားေသာ ကတုတ္ရင္တားတခု၊ ၀င္ 
ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနသူမ်ား၏ သားရဲတြင္းအလည္တည့္တည့္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ရာ ဌာနတရပ္ျဖစ္ 
ေပသတည္း။ 
 
အခဏ္း (၅) 



လူ႐ုပ္သြင္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္တုကေလးမ်ား (၁) 
 ဤေခတ္ႀကီးမွ ေက်ာ္ထြက္ႏိုင္ၾကမည့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔တေတြအား - တခုျဖင့္ က်ေနာ္ေတာင္းပန္လိုသည္။ မ 
ေမ့ၾကပါန႔ဲ။ အေကာင္းကုိေရာ၊ အဆုိးကိုေရာ မေမ့ၾကပါန႔ဲွ။ ကုိယ့္အေနနဲ႔သာမက၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုယ္စားပါ အေသခံ 
သြားၾကတ့ဲ လူေတြအေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွာၾက ေဖြၾကပါ။ တေန႔ 
တြင္ ပစၥဳပၸန္သည္အတိတ္အျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားလိမ့္မည္။ ထုိအခါတြင္ ေခတ္ႀကီးတေခတ္အေၾကာင္း၊ သမိုင္း 
ကုိဖန္တီးခဲ့ေသာ အမည္မ့ဲသူရဲေကာင္းမ်ားအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေျပာစမွတ္ျပဳၾကေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အမည္မရိွ 
ေသာ သူရဲေကာင္းဟူ၍မရိွ၊ ထိုသူတို႔သည္ အမည္မ်ား၊ မ်က္ႏွာမ်ား၊ ဆႏၵအာသီသမ်ား၊ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရိွခဲ့ၾက 
ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္၊ ၎တုိ႔အနက္ ေနာက္ဆုံးပိိတ္မွပုဂၢိဳလ္၏ ဒုကၡခံစားရမႈသည္ အမည္က်န္ရစ္ေသာ ေရွ႕ဆုံး 
မွပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားရမႈထက္ မေသးငယ္ေၾကာင္းစသည္တုိ႔ကို သိၾကေစလုိသည္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိကၽြမ္းေသာသူမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔၏ ေသြးသားမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ဘိသကဲ့သုိ႔၊ ထိုသူတုိ႔အေပၚ ရင္းႏီွး 
စိတ္ အၿမဲမျပတ္ေမြးၾကေစလိုသည္။ 
 သူရဲေကာင္းမ်ားကား အိမ္ေထာင္လံုးကၽြတ္ အသတ္ခံၾကရသည္လည္းရွိသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ အနည္း 
ဆုံးတေယာက္ေယာက္အေပၚ၀ယ္၊ သားမ်ားသမီးမ်ားသဖြယ္ ခ်စ္ခင္ၾကပါ။ ထိုသူကား အနာဂတ္အတြက္ ေန 
ထုိင္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတေယာက္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ဂုဏ္ယူရစ္ၾကပါ။ အနာဂတ္အတြက္ သစၥာရွိစြာေနထုိင္ခဲ့လ်က္၊ 
လွပေသာ အနာဂတ္အတြက္ အသက္ေပးသြားသူတိုင္းကား ေက်ာက္ျဖင့္ထုထားေသာ လူ႐ုပ္အသြင္အျပင္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ အတိတ္မွ ဖုံမႈန္႔မ်ားကုိ ေရကာတာျပဳလုပ္လ်က္၊ ေတာ္လွန္ေရး၏ ဒီေရအဟုန္ကုိ တားဆီးလိုသူ 
တုိင္းကား ယခုအခါတြင္ ပခံုးမ်ား၌ေရႊခ်ထားေသာ ရာထူးအဆင့္အတန္းတုိ႔ကုိ တပ္ဆင္ထားၾကသည့္တိုင္ေအာင္ 
သစ္ေဆြးျဖင့္ထုလုပ္ထားေသာ ႐ုပ္တုအငယ္စားကေလးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ႐ုပ္တုကေလးမ်ားကို 
ၾကည့္႐ႈသည့္အခါ၌ပင္ ၎တို႔၏ အသုံးမက်မႈႏွင့္ေသးဖြဲမႈ၊ ၎တို႔၏ ရက္စက္မႈႏွင့္ထုံထုိင္းမႈတို႔ကုိ အသက္၀င္စြာ 
ျမင္တတ္ရန္လုိေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔ကား အနာဂတ္တခ်ိန္တခါ၊ လက္ငင္းေခတ္ကို ျပန္ 
လည္သ႐ုပ္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ အသုံး၀င္လာမည့္ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 
 က်ေနာ္ေရွ႕ဆက္၍ ေျပာျပႏိုင္သည္တုိ႔ကား၊ သက္ေသတေယာက္၏ထြက္ခ်က္၊ ပစၥည္းအေထာက္အ 
ထားမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ တေနရာ တစိတ္တပုိင္းကေလးမွ ေျပာက္က်ားေျပာက္က်ား ျမင္ခဲ့ရေသာအခ်က္မ်ား 
ျဖစ္၍ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ထားသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႀကီးသည္ကႀကီး၍ ငယ္သည္ကငယ္ေသာ 
လူ႐ုပ္သြင္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္တုကေလးမ်ား၏ တကယ့္ပံုတူမ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ဤမွတ္စုမ်ားတြင္ ပါရိွပါသည္။ 
 
ယဲလီနက္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏံွ 
 ယုိးဇက္ႏွင့္ မာရိယယ္၊ သူကဓာတ္ရထားေမာင္းသမား၊ သူမကအေစခံ။ သူတုိ႔၏အိမ္ခန္းကုိ ခင္ဗ်ားသိဖို႔ 
လိုသည္။ ႐ိုး႐ိုးႏွင့္ေခတ္မီေသာ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂအေခ်ာစား။ စာအုပ္စင္၊ ေႂကြ႐ုပ္ကေလးတ႐ုပ္၊ ထရံေပၚ 
တြင္႐ုပ္ပံုမ်ား၊ သန္႔လိုက္သည္မွ ယံုႏုိင္ဖြယ္မရိွေအာင္ သန္႔ျပန္႔ေနသည္။ ထိုအိမ္မႈကိစၥမ်ားတြင္သာ သူမ၏၀ိညာဥ္ 
တခုလုံးပိတ္၀င္ေန၍ အျပင္ေလာကႀကီးအေၾကာင္း ဘာကေလး တခုမွ်ပင္သိမည္မဟုတ္ဟု ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ ဆို 
ေကာင္းဆုိဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမကား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့သည္မွာၾကာၿပီ။ ကိုယ့္ 
သဘာ၀အလိုက္ တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးပင္ သစၥာရွိရိွ၊ ၿငိမ္ၿငိမ္ 
သက္သက္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ့ဲၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားရန္သူမ်ားပုိ၍ ႀကီးမားလာသည့္အခါ၌လည္း တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရိွခ့ဲ 
ၾကေပ။ 
 သုံးႏွစ္မွ်ၾကာေသာအခါတြင္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ အိမ္ခန္းအတြင္းသုိ႔ ပုလိပ္မ်ား၀င္လာၾကေလသည္။ သူတုိ႔ 
သည္လက္မ်ားကုိ ေခါင္းေပၚအထိေျမႇာက္ထားယင္း၊ ယွဥ္တြဲ၍ရပ္ေနခ့ဲၾကေလသည္။ 
....... ....... ....... ....... ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔။ 



 ယေန႔ည သူတို႔သည္ က်ေနာ္၏ဂုစတီနာကုိ “အလုပ္လုပ္ခိုင္းရန္” ပိုလန္ျပည္သို႔ ေခၚသြားၾကေပေတာ့ 
မည္။ အူေရာင္ေရာဂါျဖင့္ေသရန္ ဂယ္ေလ မ်ားသို႔ ေခၚသြားၾကေပေတာ့မည္။ သူ႔အေနႏွင့္ ရက္သတၱပတ္အနည္း 
ငယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္လ၊ သုံးလေလာက္သာ အသက္ရွင္ေနေကာင္း ရွင္ေနလိမ့္မည္။ က်ေနာ္၏ အမႈတြဲကုိလည္း 
႐ုံးသို႔တင္လိုက္ၿပီဟု ေျပာသံၾကားရသည္။ ပန္းကရာ့စ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေလးပတ္ေလာက္ အစစ္ခံရလွ်င္ ခံရဦး 
မည္၊ ထုိမွတဖန္ အဆံုးသတ္အထိ ႏွစ္လသုံးလမွ်သာ က်န္ေပေတာ့မည္။ ဤသတင္းမွတ္တမ္းကား အဆုံးသတ္ 
ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္။ ဤရက္အနည္းငယ္ကေလးအတြင္း အေၾကာင္းသင့္က ဆက္၍ေရးရန္ ႀကိဳးစားဦးမည္။ 
ယေန႔အဖို႔ကား သတင္းမွတ္တမ္းကို ဆက္၍မေရးႏိုင္ေတာ့။ ယေန႔အဖို႔ က်ေနာ္၏ ေခါင္းႏွင့္ႏွလုံးသားတုိ႔သည္ 
ဂုစတီနာျဖင့္သာ ျပည့္လွ်ံေနသည္။ သူကား က်က္သေရရိွသူတေယာက္၊ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္းႀကီး သေဘာထားျပည့္ 
သူတေယာက္ျဖစ္သည္။ တိုေတာင္း၍ ၿငိမ္သက္မႈလည္း မရိွခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ ရွာမွရွား၍ အားထား 
ေလာက္ေသာ အေပါင္းအေဖာ္တေယာက္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဂယ္ေလ - အက်ဥ္းသမားမ်ား အလုပ္ၾကမ္းလုပ္မည့္ေနရာကုိ တင္စား၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ဂယ္ေလဆုိသည္မွာ 
ေရွးကာလတြင္ ကၽြန္မ်ား၊ အက်ဥ္းသမားမ်ား ပင္ ပန္းစြာ ေလွာ္ခတ္ရသည့္ ေလွႀကီးတမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 
 ညေနတိုင္းညေနတုိင္း က်ေနာ္သည္ သူႀကိဳက္တတ္ေသာ သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ဆိုျပေနပါသည္။ စတဲ့ပ္ 
ကြင္းျပင္ႀကီးမွ ျမက္ခင္းျပာလဲ့လဲ့မ်ားသည္ ေျပာက္က်ားတုိက္ပြဲမ်ား၏ ေမာ္ကြန္းတုိ႔ျဖင့္ အသံျမည္ေနၾကသည့္ အ 
ေၾကာင္း၊ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကို ဆြတ္လွမ္းခဲ့ေသာ ေကာဇာ့က္ အမ်ဳိး 
သမီးတေယာက္အေၾကာင္း၊ ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ သတိၱရိွပံု၊ တိုက္ပြဲတပြဲ၌ကား မည္က့ဲသို႔ “ေယး ေပါဒညတ္ဆယာ 
စဇဲမလီ ည္ပရီရွေလာ့စ္” ဟူ၍ ျဖစ္သြားသည့္အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါေလသည္။ 
ေကာဇာ့က္ - ေရွးဇာဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ျမင္းတပ္သားမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့ေသာ လူစုတစု။ ေအာက္တုိဘာ 
ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေခတ္မ်ားတြင္ အျမင္မွန္ရေသာ ေကာဇာ့က္တုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားမ်ား 
ျဖစ္လာၾကသည္။ 
“ေယး ေပါဒညတ္ဆယာ စဇဲမလီ ည္ပရီရွေလာ့စ္” - (႐ုရွစကား) မထႏုိင္ဘဲ ေျမေပၚတြင္ လဲ၍ေနေတာ့သည္။ 
 ေဗာ့တ္ မာယီ ဒ႐ူေစ်ာ့က္ ေဘာထဲေဗာယီ။ မ်က္ႏွာက ပန္းပုလက္ရာလုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ရွင္းရွင္း၊ ကေလး 
ဆန္တဲ့ မ်က္လုံးႀကီးေတြမွာ ၾကင္နာမႈေတြအျပည့္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီလက္တဆုပ္ ကိုယ္ခႏၶာကေလးအတြင္းမွာ သတၱိ 
ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိသလလုိဲ႔။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္၎၊ မၾကာခဏခြဲခြါသြားရျခင္းေၾကာင့္၎၊ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဦးမွာ ထာ 
၀ရ သမီးရည္းစားမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနခ့ဲၾကပါသည္။ သမီးရည္းစားမ်ားသဖြယ္ တဘ၀အတြင္း၌ ပထမဆုံးေသာ အ 
ေပြ႔အပိုက္၊ ပထမဆုံးေသာ အထိအေတြ႔တို႔ကုိ တႀကိမ္တည္းသာမဟုတ္၊ အႀကိမ္ေပါင္းတရာ ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရ 
ပါသည္။ သို႔စဥ္လ်က္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားမွ ေသြးတုိးခ်က္မ်ားမွာ တခ်က္တည္း ညီေနသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ 
က်ဥ္းၾကပ္မႈ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ၀မ္းနည္းမႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ နာရီမ်ားတြင္လည္း တေလတည္းကို 
ရွဴ႐ႈိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ေဗာ့တ္ မာယီ ဒ႐ူေစ်ာ့က္ ေဘာထဲေဗာယီ။ - (႐ုရွစကား) ၾကည့္လုိက္စမ္း၊ အဲဒါပဲ က်ဳပ္ရဲ႕ အခ်စ္၊ က်ဳပ္ရဲ႕ ရဲေဘာ္ 
ရဲဘက္။ 
 က်ေနာ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တြဲဖက္၍ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းလည္း ရဲေဘာ္တ 
ေယာက္ကသာ ရဲဘက္တေယာက္ကုိ ကူညီႏုိင္ သည့္နည္းမ်ဳိးျဖင့္ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာပင္ 
က်ေနာ္ေရးေသာစာတုိင္းကုိ ပထမဆုံးဖတ္၍ ပထမဆုံးေ၀ဖန္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္၏ေက်ာဘက္ မွေန၍ ခ်စစ္ 
ႏုိးျဖင့္ သူၾကည့္ေနသည္ကို မခံစား မထိေတြ႔ရပါက၊ က်ေနာ့္အတြက္ စာအေရးရခက္ေနတတ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ 
အဖုိ႔ လံုး၀မေခါင္းပါးခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္၊ ႏွစ္ေယာက္သား ယွဥ္တြဲလ်က္ ရပ္တည္ေနခ့ဲၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ 
ႏွစ္သက္ေသာ ေဒသအရပ္ရပ္သုိ႔လည္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲ၍ လည္ပတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ အ 
ခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ခံစားခဲ့ၾကလ်က္၊ ရႊင္လန္းမႈႀကီးမ်ားကလည္း ေျမာက္မ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ထိုရႊင္ 



လန္းမႈႀကီးမ်ား၏ အရသာတုိ႔ကုိ ခံစားႏိုင္သည္မွာ က်ေနာ္တုိ႔အေနႏွင့္ လူဆင္းရဲတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ဆုိလိုသည္မွာ 
ရင္တြင္း၌ရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာအားျဖင့္ ႂကြယ္၀ၾက ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။  
 ဂုစတီနာလား။ ၾကည့္စမ္းပါအံုး ... ေဟာဒါပဲ ဂုစတီနာ ... 
 လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လအလည္ပိုင္း၊ မာရွယ္ေလာေၾကညာၿပီးစအခ်ိန္က ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္အဖမ္းခံရၿပီး 
ေနာက္ ေျခာက္ပတ္မွ်အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။ သူချမာ က်ေနာ္ေသၿပီဟူေသာ သတင္းမ်ားကုိ ၾကားၿပီးသည့္ 
ေနာက္ပုိင္း၊ တျမံဳ႕ျမံဳ႕ေဆြးေနခဲ့ရသည့္ေန႔မ်ား၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်ေနာ့္အား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရ 
ပါသည္။ က်ေနာ္စိတ္ေပ်ာ့သြားေအာင္ သူ႔အားေခၚသြင္းလာၾကပါသည္။ 
 “ခင္ဗ်ားေယာက္်ားကုိ နားခ်စမ္းပါ” 

က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဦးအား မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေပးရင္း၊ ဌာနအႀကီးအကဲ လုပ္သူက သူ႔အားေျပာပါသည္။ 
“ဉာဏ္ကုိ လႊာသုံးဖို႔နားခ်စမ္းပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မင့ဲရင္၊ အနည္းဆုံးခင္ဗ်ားကုိင့ဲပါေစ။ ကဲ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

စဥ္းစားဖုိ႔ အခ်ိန္တနာရီေပးမယ္။ ဒီေနာက္ေတာင္ သူေခါင္းမာေနအုံး မယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ ဒီေန႔ညေန ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏွစ္ 
ေယာက္စလုံးကုိ ပစ္သတ္မယ္ ... ႏွစ္ေယာက္စလုံး ...” 
 ဂုစတီနာသည္ သူ၏အၾကည့္ျဖင့္ က်ေနာ့္အား ယုယႏွစ္သိမ့္လုိက္သည္။ ၎ေနာက္ ေအးေအးကေလး 
ပင္ အေျဖေပးလုိက္သည္။ 
 “အရာရိွႀကီးရဲ႕ ဒီဟာကၽြန္မကုိ ေၾကာက္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ့္ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာကၽြန္ 
မရဲ႕ ေနာက္ဆုံးဆႏၵပါပဲ။ သူ႔ကုိ သတ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မကုိလဲ သတ္ပစ္လိုက္ပါ။” 
 ၾကည့္စမ္း။ ဒါပဲ ဂုစတီနာ။ အခ်စ္စိတ္န႔ဲ တည္ၿငိမ္တဲ့စိတ္။ ကိုယ္တို႔ကုိ သူတို႔သတ္ခ်င္သတ္ႏုိင္ၾကတယ္။ 
ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား ဂုစတီနာ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္တို႔ရဲ႕ဣေႁႏၵန႔ဲ ကိုယ္တို႔ရဲ႕အခ်စ္ကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေခ်မႈန္းလုိ႔ 
ရမွာမဟုတ္ဘူး။ 
 အို ... လူအေပါင္းတို႔ ဒီေကြကြင္းမႈေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးၾကတဲ့ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဟာ ျပန္ေတြ႔ၾက 
မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုမ်ားေနၾကမယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾကပါရဲ႕လား။ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းၿပီး ဖန္တီးတည္ေထာင္မႈ 
ေတြနဲ႔ လွပေနမယ့္ လြတ္လပ္တဲ့ဘ၀ႀကီးမွာ ျပန္ေတြ႔ၾကမယ္ဆုိပါေတာ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင့္တခ့ဲၾကတာေတြ၊ မရ 
ရေအာင္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာေတြ၊ အခုလဲ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ အသက္ေပးၾကေတာ့မယ္။ အဲဒီဟာေတြအား 
လုံး တကယ္ေပၚထြန္းလာတဲ့အခါမွာ ျပန္ေတြ႔ၾကမယ္ဆုိပါေတာ့။ အမွန္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေသၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ 
လဲ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ခင္ဗ်ားတုိ႔၏ ႀကီးမားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၏တေနရာ တစိတ္တပုိင္းကေလးတြင္ ဆက္လက္၍ 
ေနထုိင္ၿမဲ ေနထုိင္ၾကမည္သာျဖစ္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ေနာ္တို႔သည္ ဤေပ်ာ္ရႊင္မႈႀကီးအတြင္း 
သုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔၏အသက္မ်ားကုိ ေပးသြင္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္လည္း၊ ခြဲခြါသည့္အခုိက္ 
တြင္ ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔အတြက္ ၀မ္းသာအားရစိတ္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ 
 ဂုစတီနာႏွင့္က်ေနာ့္အား ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ရန္ပင္ ခြင့္မေပးၾက။ ေပြ႔ပုိက္ျခင္း၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ 
ဆက္ျခင္းတို႔ကုိပင္ ခြင့္မျပဳၾက။ ကာရေလာဗာ ႏွင့္ ပန္းကရာ့စ္ ေထာင္ႏွစ္ေထာင္အၾကား ဆက္စပ္ထားေသာ 
ေထာင္တြင္းအစုအေပါင္းကသာ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ တေယာက္၏သတင္း တေယာက္ထံသုိ႔ ေဆာင္က်ဥ္း 
ေပးၾကသည္။ 
 ကုိယ္တုိ႔ တေယာက္န႔ဲတေယာက္ ျပန္မေတြ႔ၾကဖုိ႔က မ်ားတယ္ဆိုတာမင္းလဲသိတယ္၊ ဂုစတီနာ၊ ကုိယ္ 
လဲသိတယ္။ ဒါန႔ဲေတာင္ မင္းအေ၀းကေနၿပီး လွမ္းေျပာေနတာကို ကုိယ္ၾကားေနေသးတယ္။ ျပန္ၿပီးေတြ႔ၾကအုံးစုိ႔ 
... အခ်စ္ေရ ... တဲ့။ 
 ျပန္ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့ ... ေမာင့္ ဂုစတီနာေရ။ 
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 
 က်ေနာ္၏ ေသတမ္းစာ။ 



 က်ေနာ့္တြင္ ကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္တိုက္မွတပါး ပစၥည္းဟူ၍ ဘာတခုမွ်မရိွခဲ့။ ထိုစာၾကည့္တိုက္ကုိပင္ ဂက္စ 
တာပုိက ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေလၿပီ။ 
 က်ေနာ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္သဘင္ဆုိင္ 
ရာ ေလ့လာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ားေရးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အနက္ အမ်ားအျပားမွာ 
ေခတ္ႏွင့္သာဆိုင္၍ ေခတ္ႏွင့္ပင္ဘ၀ဆံုးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ကိုကား ရိွပါေစေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕စာမ်ားကား ဘ၀ 
သုိ႔ အၾကံဳး၀င္သည္။ ယခင္ကေသာ္၊ ဂုစတီနာက ထုိစာမ်ားကုိ စီစဥ္ထုတ္ေ၀လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့သည္။ သို႔ 
ေသာ္ ထုိသို႔ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အလားအလာကား အလြန္နည္းပါးသြားေလၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါစာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္၍ 
ေအာက္ပါအတုိင္း စာအုပ္ငါးအုပ္ဖြဲ႔ရန္၊ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္လွသည့္ မိတ္ေဆြ လားဂ်ာ၊ ရွေတာလ္ အား ေတာင္းပန္ 
ခဲ့ပါသည္။ 
 (၁) ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အျငင္းအခုန္စာေပမ်ား။ 
 (၂) ျပည္တြင္းေရးရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ေရြးစဥ္သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား။ 
 (၃) ဆိုဗီယက္ယူနီယံအေၾကာင္း လက္ေရြးစဥ္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား။ 
 (၄) ႏွင့္ (၅) စာေပႏွင့္ သဘင္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား။ 
 အမ်ားအားျဖင့္ ထိုစာမ်ားကုိ တေဗာရဘာ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ႐ူဒဲပရာေဗာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 
အခ်ဳိ႕ကုိ ကမဲန္။ ပရာမဲန္။ ပေရာလဲတကုလ္တ္။ ေဒါဘာ။ ေဆာစီယဲလိစတာ၊ အဗန္႔တဂါရ္ဒ္ စသည္တုိ႔တြင္ ေတြ႔ 
ႏုိင္သည္။ 
ကမဲန္။ ပရာမဲန္။ ပေရာလဲတကုလ္တ္။ ေဒါဘာ။ ေဆာစီယဲလိစတာ၊ အဗန္႔တဂါရ္ဒ္ - ဒုတိယ ကမၻာစစ္မျဖစ္မီက 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းမ်ား။ 
 ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူ ဂီရဂါလ္ ထံတြင္ (ရန္သူမ်ား၀င္ေရာက္ စုိးမိုးေနသည့္အခါ၌ပင္ က်ေနာ္၏ ေဘာဇဲနာ၊ 
ညဲမေစာဗား စာအုပ္ကို မဆုတ္မျငင္း ထုတ္ေ၀ရဲေသာသတၱိေၾကာင့္ သူ႔အား က်ေနာ္ခ်စ္ခင္လွပါသည္။) 
ေဘာဇဲနာ၊ ညဲမေစာဗား - ညဲမေစာဗား (၁၈၂၀ - ၁၈၆၂) ခ်က္အမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာ။ ဇဲယဲရ္ (၁၈၄၁ - ၁၉၀၁) 
ခ်က္ကဗ်ာဆရာ။ ဆာဘီနာ (၁၈၁၃ - ၁၈၇၇) ခ်က္သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ။   
ယူးလိယုစ္၊ ဇဲယဲရ္အေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ လက္ေရးစာမူရိွပါသည္။ ယဲလီနက္တို႔၊ ဗီဆုရွီလ္တို႔၊ ဆူခါးနက္တုိ႔ 
ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ အိမ္အတြင္းတေနရာရာ၌လည္း ဆာဘီနာအေၾကာင္း ေလ့လာစာႏွင့္ယန္၊ နဲ႐ုဒါအေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၀ွက္ထားသည္။ ထိုအိမ္တြင္ေနခ့ဲသူမ်ားအနက္ အမ်ားစုကားအနိစၥေရာက္ခဲ့ၾကေလၿပီ။ 
 က်ေနာ္သည္ က်ေနာ္တို႔၏ေခတ္အေၾကာင္း ၀တၴဳရွည္ႀကီးတပုဒ္ကုိ စတင္၍ေရးသားခဲ့သည္။ အခဏ္း 
ႏွစ္ခဏ္းမွာ က်ေနာ္၏ မိဘမ်ားထံတြင္ရိွသည္၊ က်န္သမွ်ကား အဖ်က္ဆီးခံရၿပီဟုထင္သည္။ ဂက္စတာပုိ၏ အမႈ 
ဖုိင္တြဲမ်ားထဲတြင္၊ က်ေနာ္၏၀တၴဳတုိ လက္ေရးစာမူအခ်ဳိ႕ကို တေစ့တေစာင္း ျမင္မိပါသည္။ 
 ယန္၊ နဲ႐ုဒါအေပၚ က်ေနာ္ခ်စ္ခဲ့သမွ်တို႔ကုိ ေနာင္ေမြးဖြားလာမည့္ စာေပသမုိင္းဆရာအတြက္ အေမြျပဳ၍ 
ထားရစ္ခဲ့ပါသည္။ နဲ႐ုဒါသည္ က်ေနာ္၏အႀကီးဆံုးေသာ ကဗ်ာဆရာႀကီးျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ကုိပင္ ျဖတ္ေက်ာ္ 
လ်က္၊ အနာဂတ္သို႔ေ၀းလံစြာ ျမင္တတ္ခဲ့ေသာသူျဖစ္သည္။ သုိ႔စင္လ်က္သူ႔အား သေဘာေပါက္လ်က္ သူ႔ကုိလဲ 
တန္ဘုိးထားေသာ က်မ္းတေစာင္တေလမွ် ထြက္မလာေသး။ နဲ႐ုဒါကို ပစၥည္းမဲ့အျဖစ္ျပရန္လုိသည္။ ဆရာတို႔ 
သည္ သူ၏အေပၚအက်ႌ ေနာက္ၿမီးတြင္ ၾကည္ႏူးစရာ မာလာစတရာနာ ၀တၴဳတိုမ်ားကုိသာ တြယ္ခ်ိတ္ေပးခဲ့ၾက 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရွးမာလာစတရာနာ ရပ္ကြက္၏ “ၾကည္ႏူးစရာ့” အသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္မူ နဲ႐ုဒါမွာ “ေတေလဂ် 
ပိုးတေယာက္ျဖစ္ခ့ဲသည္” ကုိ မျမင္ၾက။ 
“ေတေလဂ်ပိုးတေယာက္ျဖစ္ခ့ဲသည္” - နဲ႐ုဒါက မိမိ၏ကေလးဘ၀ကို ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ေသာ ၀တၴဳတုိတပုဒ္၏အ 
မည္။ 
နဲ႐ုဒါသည္ စမီးေခါဗ္ ရပ္ကြက္၏ အစြန္အဖ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ၾကေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 
သူ၏ “သခ် ႋဳင္းမွ ပန္းမာလာမ်ား” အတြက္ မာလာစတရာနာသခ်ဳႋင္းသုိ႔ သြားရာတြင္ ရင္းဂေဟာဖဲရ္ စက္႐ုံႀကီးမ်ား 



ေဘးမွ ျဖတ္၍သြားရသည္။ ဤသည္တို႔ကုိ မျမင္ၾက။ ဤအခ်က္တုိ႔ကို မျမင္လွ်င္ “သခ်ဳႋင္းမွ ပန္းမာလာမ်ား” ဟူ 
ေသာ ကဗ်ာအစုအစ “၁၈၉၀ ခုႏွစ္ ေမလတရက္ေန႔” ဟူေသာ စာၫြန္႔အဆုံး၊ နဲ႐ုဒါအား ခင္ဗ်ားသေဘာေပါက္ 
ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ နဲ႐ုဒါ၏ ကဗ်ာေရးစပ္ျခင္းမ်ားမွာ၊ သူ၏ သတင္းစာဆရာအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ အရွိန္ေသခဲ့ရ 
သည္ဟု ျမင္သူက ျမင္ၾကသည္။ ထုိးထြင္းေပါက္ေရာက္စြာျမင္တတ္ေသာ ရွာလဒါ လုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကပင္ ဤသုိ႔ 
ယူဆသည္။ 
ရွာလဒါ - ရွာလဒါ (၁၈၆၇ - ၁၉၃၇) ခ်က္စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာ။ 
သုိ႔ေသာ္ ထိုအယူအဆကား လုံး၀အေျခအျမစ္မရိွ။ သတင္းစာဆရာျဖစ္၍သာလွ်င္ နဲ႐ုဒါသည္ “ေရွးပုံျပင္မ်ားႏွင့္ 
ဒ႑ာရီမ်ား” ကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္ခံ့ညားလွသည့္ လက္ရာကုိလည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ “ေသာၾကာေန႔သီခ်င္းမ်ား” 
ကုိလည္းေကာင္း၊ “အေၾကာင္းအရာ႐ုိး႐ိုးကေလးမ်ား” ဟူေသာ ကဗ်ာမ်ားမွ အမ်ားစုကိုလည္းေကာင္း၊ ေရးသား 
ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းစာဂ်ာနယ္လုပ္ငန္းသည္ လူတေယာက္တြင္ရွိေသာ အင္အားဟူသ၍တို႔ကို စုပ္ယူ 
တတ္သည္။ စိတ္ေလလြင့္ေကာင္းပင္ လြင့္ေစသည္ထင္သည္။ သို႔ေသာ္လဲထိုအလုပ္သည္ သတင္းစာဆရာအား 
စာဖတ္သူႏွင့္ဆက္စပ္ေပးသည္၊ ကဗ်ာစပ္ရာတြင္ပင္ ဖန္တီးမႈကုိသင္ေပးသည္ သို႔ေသာ္၊ သတင္းစာဆရာဘက္ 
ကလဲ နဲ႐ုဒါက့ဲသို႔ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ ေခတ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သတင္းစာမ်ားႏွင့္သာ 
မေပါင္းဖက္လွ်င္၊ နဲ႐ုဒါသည္ ကဗ်ာစာအုပ္ အေျမာက္အမ်ားေရးေကာင္း ေရးခဲ့မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစာအုပ္မ်ားကား 
ယခုလက္ရိွ နဲ႐ုဒါ၏စာမ်ားကဲ့သုိ႔၊ ရာစုႏွစ္အေဟာင္းမွ လက္ငင္းအခ်ိန္အထိ သက္ဆိုးရွည္ၾက မည္မဟုတ္ေပ။ 
 ဆာဘီနာအေၾကာင္း စာတမ္းကုိလဲ တေယာက္ေယာက္က အဆုံးသတ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
လုပ္ထုိက္ေသာ အလုပ္တရပ္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ 
 က်ေနာ္၏မိဘမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အခ်စ္၊ သူတို႔၏႐ိုးသားေသာက်က္သေရတုိ႔အတြက္ ေနပြင့္ေသာ 
ေဆာင္းဦးရာသီကို မလြဲဧကန္ရၾကေစရန္ က်ေနာ္၏လုပ္ငန္းအ၀၀တုိ႔ကို ဦးတည္၍ ထားခဲ့ပါသည္။ သူတို႔အတြက္ 
ခ်ည့္လည္း မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္မရိွေတာ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤေစတနာအတုိင္း မျဖစ္ႏုိင္သည္မရိွ ပါေစသ 
တည္း။ “အလုပ္သမားကား အနိစၥသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္၊ အလုပ္ဟူသည္ကား ဆက္လက္၍အသက္ 
၀င္ေနသည္”။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္ မိဘမ်ားကို ၀န္းရံေနမည့္ အေႏြးဓာတ္ႏွင့္ အလင္းေရာင္၀ယ္၊ က်ေနာ္လည္း 
အၿမဲမျပတ္ လက္ပြန္းတတီး ရိွေနလိမ့္မည္သာတည္း။ 
 ေဖေဖႏွင့္ေမေမတုိ႔အေနျဖင့္ က်ေနာ္တို႔မိသားစုအတြင္း ဟာသြားေသာအကြက္ကုိ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ 
ေပ်ာက္ျဖစ္ေနရန္ မိမိတုိ႔၏ သီခ်င္းသံမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းေပးၾကပါမည့္အေၾကာင္း၊ ႏွမျဖစ္သူ လီဘာႏွင့္ၿဗဲရကာ တုိ႔ 
အား ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္အတြင္းသို႔ ေထာင္၀င္စာခံလ်က္ က်ေနာ္ 
တုိ႔အား လာ၍ေတြ႔ရာတြင္၊ မ်က္ရည္မ်ားကုိ အႏုိင္ႏုိင္ၿမိဳသိပ္ခဲ့ၾကရရွာသည္။ သုိ႔ေသာ္လဲသူတုိ႔၏ ကိုယ္တြင္း၌ 
ကား ရႊင္လန္းမႈသည္ ရွင္၍ေနသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လဲ သူတို႔အား က်ေနာ္ခ်စ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လဲ 
က်ေနာ္တို႔တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ခ်စ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ကား ရႊင္လန္းမႈသည္ ပ်ဳိးႀကဲသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ 
- ဤသဘာ၀သည္ သူတုိ႔၌ အၿမဲမျပတ္ တည္ၿမဲေနပါေစသတည္း။ 
 ဤေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲကို ေဖာက္ထြက္ၾကမည့္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔၏ေနာက္သုိ႔ လိုက္လာၾကမည့္ 
ရဲေဘာ္တို႔အား လႈိက္လွဲစြာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ကား က်ေရာက္လာေသာ တာ၀န္ကုိေက် 
ႁပြန္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ 
 ထပ္ေလာင္း၍ ဆုိပါဦးမည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ရႊင္လန္းမႈအတြက္ ဤေလာကတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ရႊင္လန္းမႈအတြက္ တိုက္ပြဲသို႔၀င္ခဲ့ၾက၍၊ ရႊင္လန္းမႈအတြက္ပင္ အေသခံခဲ့ၾကပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ က်ေနာ္တုိ႔၏ အ 
မည္မ်ားႏွင့္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းျခင္းဟူသည္ကား တြဲလ်က္သားမရိွပါေစသတည္း။ 
 
၁၉၊ ၅၊ ၄၃။   ယ၊ ဖ။ 
 



 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္။ 
 အဆုံးသတ္၍ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီ။ စစ္ေဆးစုံစမ္းသူတရားသူႀကီးႏွင့္ကား ယမန္ေန႔ကပင္ကိစၥၿပီးခဲ့ၿပီ။ က် 
ေနာ္တြက္ထားသည္ထက္ပင္ ပုိ၍ျမန္ေနသည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏အမႈကို တက္သုတ္႐ိုက္ေနၾကပုံေပၚသည္။ က်ေနာ္ 
ႏွင့္တမႈတည္းစြဲခ်က္ အတင္ခံရသူမ်ားကား လီဒါ၊ ပလာခါ ႏွင့္ မီးရက္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ သူရဲ ေဘာေၾကာင္မႈသည္၊ 
သည္လူ႔အတြက္ ဘာကေလးတခုမွ် အက်ဳိးမထူးခဲ့ေပ။ 
 စစ္ေဆးစုံစမ္းသူ တရားသူႀကီး၏႐ံုးတြင္ကား အစစအရာရာမွာ စည္းကမ္းဥပေဒအရ တိက်လွသည္။ 
ေအးစက္လိုက္သည္မွာလဲ ထုံက်င္ေနသည္ အထိျဖစ္သည္။ ဂက္စတာပုိတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရသမွ်တို႔ကား ဘ၀၏တ 
စိတ္တပုိင္းျဖစ္ေနခဲ့ေသးသည္။ ဆိုး၀ါးလွေသာ္လဲ ဘ၀၏တစြန္းတစပင္ျဖစ္ေနေသးသည္။ စိတ္မ်ားမာန္မ်ားဟူ၍ 
ရိွေနခ့ဲေသးသည္၊ တဘက္တြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူတုိ႔၏ စိတ္မာန္မ်ားရိွသည္၊ ဒုတိယတဘက္တြင္ အမဲလိုက္သူ 
မ်ား၊ သားရဲတိရိစၦာန္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ သာမန္ဓားျပ႐ုိး႐ုိးတို႔၏ စိတ္မာန္မ်ားရိွသည္။ အဆုိပါ ဒုတိယတဘက္မွ အ 
ခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔တြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ကေလးအစ ဘာကေလးအစပင္ ရွိေနခ့ဲ ေသးသည္။ ဤေနရာ စစ္ေဆးစုံစမ္းသူ 
တရားသူႀကီး၏ ႐ံုးခန္းတြင္ကား ရာထူးဌာနႏၱရဟူသည္သာရိွသည္။ ကုတ္အက ႌ်ေကာ္လာမ်ားေပၚမွ စၾကာတံဆိပ္ 
ဘိန္း မုန္႔ႀကီးမ်ားက ကုိယ္တြင္း၌မရိွေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ဤဘိန္းမုန္႔ႀကီးမ်ားသည္ ဤေခတ္ 
ႀကီးအတြင္းမွ ၾကံဖန္၍ေက်ာ္ထြက္ရန္ အေလ့က်ႀကိဳး စားေနေသာ သနားစဖြယ္အရာရွိစုတ္ကေလးတေယာက္ကုိ 
ဒိုင္းသဖြယ္ကာကြယ္ေပးေနသည္။ သူကား တရားခံအေပၚ ဆုိးလဲမဆုိး၊ ေကာင္းလဲမေကာင္း။ ျပံဳးလဲမျပံဳး၊ 
မ်က္ေမွာင္လဲမၾကဳတ္။ ႐ံုးသာထိုင္ေတာ္မူေလသည္။ သူ၏ကုိယ္တြင္း၌ ေသြးဟူ၍မရိွ၊ ဟင္းခ်ဳိ ေရက်ဲကေလးသာ 
ရိွေလသည္။ 
 သြန္၍သာ ေရးၾကသည္၊ လက္မွတ္ထုိးၾကသည္၊ ဥပေဒပုဒ္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေဆာင့္မိၾကသည္။ စြဲခ်က္တြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ျခင္း ဟူေသာစကား ေျခာက္ခါေလာက္ပါသည္။ ဂ်ာမန္အင္ပါယာအား လုပ္ၾကံျခင္း၊ လက္ 
နက္ကုိင္ပုန္ကန္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေနာက္ဘာမ်ားလဲ မသိထည့္ထားေသးသည္။ ၎တုိ႔အနက္ အခ်က္တ 
ခ်က္တည္းကပင္လွ်င္ လုိရင္းသုိ႔ေရာက္ေလာက္ပါေပသည္။ 
 က်ေနာ္သည္ ဆယ့္သုံးလတုိင္တိုင္အျခားသူတုိ႔၏ အသက္မ်ားႏွင့္ မိမိ၏အသက္အတြက္ပါ လုံးပန္းေန 
ခဲ့သည္။ သတၱိကုိလဲ သံုးသည္။ စဥ္းလဲမႈလဲ သံုးခဲ့သည္။ ရန္သူတုိ႔သည္ “ေရွးေခတ္ေျမာက္ဘက္ေဒသမွ ပင္ 
လယ္ဓားျပတုိ႔၏ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ” ကို အတုယူစရာတရပ္ဟု မိမိတုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္ထားသည္။ 
က်ေနာ္သည္လဲ ဤစဥ္းလဲမႈမ်ဳိးကုိ သံုးတတ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ သူတုိ႔အေနႏွင့္ ဤအရည္အခ်င္းကိုသာမက၊ 
လက္ထဲ၌ ပုဆိန္ကိုလဲ ကုိင္ ထားေသာေၾကာင့္သာ က်ေနာ္႐ႈံးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 သုိ႔ျဖင့္ ဤနပမ္းပြဲကား အဆုံးတိုင္ေလၿပီ။ ေစာင့္ေနရန္သာရွိေတာ့သည္။ စြဲခ်က္ေရးဆြဲ၍ မၿပီးေသးမီ 
ႏွစ္ပတ္ သုံးပတ္မွ်ေစာင့္၊ ေနာက္ ႐ုိခ္ သုိ႔ ခရီးထြက္၊ ႐ုံးခ်ိန္းသည့္ရက္ကိုေစာင့္၊ အမိန္႔က်၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြပ္ 
မ်က္သည့္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေပလိမ့္မည္။ 
႐ုိခ္ - အင္ပါယာ။ ဟစ္တလာလက္ထက္က ဂ်ာမဏီျပည္ကို ႐ုိခ္ ဟု ေခၚၾကသည္။ 
ဤကား ေရွ႕တြင္ျမင္ႏုိင္သည့္ အလားအလာျဖစ္သည္။ ေနာက္ေလးလ သုိ႔မဟုတ္ ငါးလၾကာလွ်င္ၾကာမည္။ ဤ 
အခ်ိန္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ မ်ားစြာေပၚ ေပါက္လာႏိုင္သည္။ ဤအခ်ိန္အတြင္း အစစအရာရာပင္ ေျပာင္း 
လဲသြားႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ေျပာင္းလဲသြားရန္ အေျခအေနမ်ားရွိေကာင္း ရိွမည္။ ဤေနရာမွကား ခ်င့္ခ်ိန္၍မရ။ သို႔ 
ေသာ္ အျပင္ဘက္မွ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေျခသြက္လာျခင္းသည္ပင္ က်ေနာ္တုိ႔၏ အဆုံးသတ္ကုိ ျမန္သည္ထက္ 
ျမန္သြားေစ ႏိုင္သည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ ႏွစ္ဘက္စလုံး မွ်၍သြားေလသည္။ 
 ဤသည္ကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ စစ္တို႔၏ အေျပးၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေလသည္။ ေသျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတို႔၏ အေျပး 
ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေသျခင္းက အလ်င္ေရာက္လာမည္နည္း။ ဖက္ဆစ္၀ါဒီတုိ႔၏ ေသပြဲေလာ၊ က်ေနာ္၏ 
ေသပြဲေလာ။ ဤေမးခြန္းကုိ ေမးေနသည္မွာ က်ေနာ္တေယာက္တည္းသာေလာ။ က်ေနာ္ တေယာက္တည္းကား 
မဟုတ္၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အက်ဥ္းသမားမ်ားကလဲ ဤသုိ႔ေမးေနၾကသည္။ ဥေရာပတ၀ွမ္းလုံး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုး 



ရိွ ကုေဋႏွင့္ခ်ီေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ဤသုိ႔ေမးေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပုိ၍ႀကီးသည္၊ 
အခ်ဳိ႕တြင္ ပုိ၍ငယ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္လဲ ဤသည္ကား ထင္ေၾကးမွ်သာျဖစ္သည္။ ပုပ္ေဆြးၿပိဳဆင္းေနေသာ အရင္း 
ရွင္စနစ္က တကမၻာလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳလုိက္သည့္ အႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားသည္ လူတိုင္းလူတုိင္းအား ဒင္ျပည့္က်ပ္ျပည့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ လူေပါင္းသိန္းခ်ီ၍ က်ဆုံးၾကဦးမည္ - ဘယ္ေလာက္ တန္ဘိုးရွိတဲ့လူေတြ 
လဲ - ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ က်န္ရစ္ေသာသူမ်ားသည္ က်ဳပ္ေတာ့ ဖက္ဆစ္ေခတ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ေျဖႏုိင္ 
ဆိုႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ 
 ယခုအခါတြင္ လပုိင္းေလာက္ကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ မၾကာမီတြင္ပင္ ရက္ပုိင္းေလာက္က 
သာ အဆုံးအျဖတ္ေပးေပေတာ့မည္။ ထိုရက္မ်ားသည္ပင္ အရက္စက္အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုးေသာ ေန႔မ်ားျဖစ္ေပ 
လိမ့္မည္။ စစ္ပြဲ၏ ေနာက္ဆုံးစကၠန္႔တြင္မွ၊ ႏွလုံးသားအတြင္းသုိ႔ ေနာက္ဆံုးက်ည္ဆံအ၀င္ခံလုိက္ရေသာ စစ္သား 
၏အျဖစ္သည္ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းေလစြဟူ၍ အစဥ္ပင္ေတြးေတာမိခဲ့ဘူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ တေယာက္ေယာက္ 
သည္ ထုိေနာက္ဆံုးက်ဆုံးသူ၏ ေနရာကုိယူမည္သာျဖစ္ေလသည္။ ထိုေနာက္ဆုံးက်ဆုံးသူ၏ ေနရာကို က်ေနာ္ 
ယူႏိုင္သည္ဟု သိရလွ်င္ကား၊ ယခုခ်က္ျခင္းပင္ ထြက္ခြာသြားလုိလွပါသည္။ 
 ....... ....... ....... ....... ....... ...... ....... ....... ....... ....... ....... 
 ပန္းကရာ့စ္တြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ရမည့္အခ်ိန္ကား တုိေတာင္းေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသတင္းမွတ္ 
တမ္းကုိ မူလၾကံရြယ္႐ုိးရွိသည့္အတိုင္း ေရးႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ပုိ၍ အက်ဥ္းခ်ဳံ႕ရေပေတာ့မည္။ ေခတ္တ 
ေခတ္လံုးအေၾကာင္း သက္ေသခံျခင္းထက္ လူမ်ားအေၾကာင္းကို သက္ေသခံသည္က  ပုိလိမ့္မည္။ ဤကိစၥကား 
အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ ထင္သည္။ 
 က်ေနာ္သည္ ဤလူ႐ုပ္သြင္မ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပရာ၌ ယဲလီနက္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္အစျပဳခဲ့သည္။ သူ 
တုိ႔ကား ႐ုိး႐ိုးတန္းတန္းလူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအားသူရဲ 
ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျမင္တတ္မည္မဟုတ္ေပ။ အဖမ္းခံရေသာအခ်ိန္က သူတုိ႔သည္ လက္မ်ားကုိေခါင္းေပၚအထိ 
ေျမႇာက္ထားယင္း ႏွစ္ေယာက္သားယွဥ္၍ ရပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သူကား ျဖဴပတ္ျဖဴေရာ္၊ သူမကား နားထင္ေအာက္ 
တြင္ တီဘီေရာဂါေသြးမ်ား လွ်မ္းေနသည္။ သူမ၏ စံျပဳေလာက္ေအာင္ သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ခန္းကို ဂက္စတာပိုက 
ငါးမိနစ္အတြင္း ေဇာက္ထုိးမုိးေျမႇာ္ လုပ္ပစ္လုိက္ၾကသည္ကုိ ျမင္ရေသာအခါတြင္ မ်က္လံုးမ်ား၌ ထိတ္လန္႔ေသာ 
အရိပ္အေရာင္မ်ားေပၚလာသည္။ ေနာက္မိမိ၏ ေယာက္်ားဘက္သို႔ ေခါင္းကုိျဖည္းညႇင္းစြာ လွည့္၍ေမးလိုက္ 
သည္။ 
 - ပဲပါ ..... ဘာေတြမ်ားျဖစ္အုံးမွာလဲဟင္ ..... 
 သူကား စကားနည္းသူတေယာက္ျဖစ္သည္၊ စကားလုံးရွာရသည္မွာလဲ သူ႔အတြက္ အေတာ္ခက္သည္၊ 
စကားေျပာေနရလွ်င္ သူ႔အေနႏွင့္ စိတ္မၿငိမ္ မသက္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယခုေသာ္ မပင္မပန္းေအးေအးသက္သာ 
ပင္ အေျဖေပးလုိက္သည္။ 
 - သြားၿပီး ေသၾကရေတာ့မွာေပါ့၊ မားညာ။ 
 သူမသည္ ေအာ္လဲမေအာ္၊ ဣေႁႏၵလဲမပ်က္။ သူတို႔အား အစဥ္သျဖင့္ခ်ိန္ထားေသာ ပစၥတုိေျပာင္း၀မ်ား 
ေရွ႕တြင္ပင္ သူမ၏လက္ကိုၫႊတ္၍ သူ႔ထံသို႔ လွမ္းေပးလုိက္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ သူေရာသူပါပထမ 
ဆုံးအႀကိမ္ ပါးအ႐ိုက္ခံၾကရေလသည္။ သူမသည္ပါးကုိပြတ္ယင္း ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေသာ သူမ်ားအား အ 
နည္းငယ္အံ့အားသင့္စြာ ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ ေလွာင္သလုိ ေျပာင္သလုိ နီးနီးအသံေနအသံထားႏွင့္ ..... 
 - ႐ုပ္ရည္ကေလးေတြက သနားကမားနဲ႔ 

- ဟုေျပာလိုက္သည္။ ေနာက္သူမ၏အသံမွာပုိ၍ က်ယ္လာ သည္ 
- ႐ုပ္ရည္ကေလးေတြက သနားကမားနဲ႔၊ ဒါေပမ့ဲ မိုက္ကန္းလုိက္တ့ဲ အေကာင္ေတြ။ 

မားညာ။ - ခ်က္ကိုယ္ပုိင္အမည္မ်ားကုိရင္းႏီွးသည့္သေဘာ။ ခ်စ္စႏုိးသည့္သေဘာျဖင့္ တမ်ဳိးျပင္၍ေခၚေလ့ရိွၾက 
ရာတြင္ ယုိးဇက္အစား ပဲပါ။ မာရိယယ္အစား မား ညာ ဟုေခၚၾကသည္။ 



 သူမသည္ ၎တို႔အား မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္နာရီအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ သူမ 
အား “အမႈစစ္သူ” အရာရိွ၏ ႐ုံးခန္းမွေခၚထုတ္သြားၾကရာတြင္ အ႐ိုက္အႏွက္မ်ား အျပင္းအထန္ခံရသျဖင့္ သတိ 
လစ္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္သူမထံမွ ဘာတခြန္းမွ်မရခ့ဲၾက။ ဤတခါတြင္လဲ မရ၊ ေနာက္အခါ မ်ားတြင္လဲ ဘာက 
ေလးတခ်က္မွ် မရခဲ့ၾကေပ။ 
 အစစ္မခံႏုိင္ဘဲ အက်ဥ္းခန္းထဲတြင္ က်ေနာ္လဲေနစဥ္တုန္းက သူတို႔ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကုိ က်ေနာ္မ 
သိ။ ထိုတခ်ိန္လုံးတြင္ ဘာတခြန္းမွ်မေဖာက္ ၾကားခဲ့ၾကသည္ကိုကား က်ေနာ္သိသည္။ က်ေနာ့္ကို ေစာင့္ေနၾက 
သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ပဲပါကုိ လက္ျပန္ႀကိဳးဘယ္ႏွစ္ခါတုတ္၍၊ ဘယ္ႏွစ္ခါ ႐ုိက္ႏွက္၊ ထုိးႀကိတ္၊ ကန္ 
ေၾကာက္ခဲ့ၾကၿပီနည္း။ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနသူမ်ား ေရလိုက္လြဲကုန္ၾကရန္ မည္သည့္အခ်က္ကုိေျပာႏုိင္သည္ သုိ႔မ 
ဟုတ္ မည္သုိ႔ေျဖရမည္စသည္ျဖင့္ က်ေနာ္က သူ႔အားမေျပာႏုိင္သမွ်၊ ယုတ္စြအဆုံး မ်က္ရိပ္ျဖင့္ အခ်က္မေပးႏုိင္ 
သမွ် ကာလပတ္လံုး စကားတခြန္းမွ် မေျပာခဲ့ေပ။ 
 သူမကား ထိလြယ္ နာလြယ္ခဲ့သည္၊ ၀မ္းနည္းစိတ္ ႀကီးခဲ့ဖူးသည္။ အဖမ္းမခံရမီက ဤသုိ႔လွ်င္ သူမ၏သ 
ဘာ၀ကုိ အကဲခတ္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂက္စတာပုိ၏ လက္တြင္းရိွေနသမွ်တခ်ိန္လံုးတြင္ သူမ၏ မ်က္စိမ်ား၌ 
မ်က္ရည္ကေလးတေပါက္တေလမွ်ပင္ မျမင္မေတြ႔ခဲ့ရ။ သူမသည္ မိမိတုိ႔၏အိမ္ခန္းအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကို မည္သူခိုးယူသည္ကုိ သိေၾကာင္း၊ ထုိသူအား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေၾကာင္း 
ျဖင့္ အျပင္မွရဲေဘာ္မ်ားက သူမစိတ္သက္သာေစရန္ သတင္းေပးၾကသည့္အခါတြင္ ဤသုိ႔ေျဖခ့ဲသည္။ 
 - အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေစ၊ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအခ်ိန္ကုန္ ခံမေနၾကပါေစနဲ႔။ ဒီ 
ထက္ပုိၿပီး အေရးႀကီးတ့ဲကိစၥေတြရိွေနၾကတ့ဲ ၾကားထဲမွာ အခုလဲ က်မတုိ႔ကုိယ္စား ပုိၿပီးအလုပ္လုပ္ၾကမယ္မဟုတ္ 
လား။ ေအာက္ေျခသိမ္းကေနၿပီး ေဆးေၾကာပစ္ဖုိ႔က ပထမ။ ဒီအေတာအတြင္း မေသဘူးဆုိရင္ ေနာက္ေတာ့မွ 
က်မအိမ္ကုိ က်မကုိယ္တုိင္ရွင္းမယ္။ 
 တေန႔ေသာ္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္အား ေခၚထုတ္သြားၾကသည္။ တေယာက္တကြဲ ေခၚထုတ္သြားၾကသည္။ 
သူတို႔ ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကသည္ကုိ သိရွိရန္ က်ေနာ္စုံစမ္းသမွ်ကား အခ်ည္းအႏီွးပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂက္စတာပုိ 
လက္တြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားေသာ သူမ်ားကား၊ လက္ရာေပ်ာက္၊ ေျခရာဆုံး စုန္းစုန္းျမႇဳပ္သြား ၾကသည္သာ ျဖစ္ 
သည္။ သုႆာန္ေပါင္းတေထာင္၀ယ္ ပ်ဳိးႀကဲသလုိ ျပန္႔ဆင္းသြားၾကသည္။ ဤတံုလႈပ္ဖြယ္ရာေသာပ်ဳိးခင္းမွ 
မည္သို႔ေသာစပါးမ်ား ေပၚေပါက္လာ လိမ့္မည္နည္း။ 
 သူမက ေနာက္ဆုံးစကား ဤသုိ႔မွာၾကားသြားသည္။ 
 - ဆရာႀကီး၊ က်မဒီလုိျဖစ္သြားတ့ဲအတြက္ သနားမေနၾကနဲ႔၊ ေၾကာက္မသြားၾကနဲ႔လုိ႔ အျပင္ကုိသတင္းပုိ႔ 
ေပးပါ။ အလုပ္သမားတာ၀န္က လမ္းၫႊန္တ့ဲအတုိင္း လုပ္စရာရိွတာကုိလုပ္ခ့ဲၿပီ၊ ဒီအတိုင္း အေသခံမွာပါပဲ။ 
 သူမကား “အေစခံတေယာက္မွ်သာ” ျဖစ္ေလသည္။ ဂႏၳ၀င္စာေပကုိ သင္ၾကားေလ့လာခ့ဲရသည္ မ 
ဟုတ္၍လည္း၊ ေရွးယခင္အခါ တရပ္က ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆုိခဲ့ၾကဖူးသည္ကုိ မသိခဲ့ရွာေပ။ 
 အုိ ဘယ့္ခရီးသည္။ ဥပေဒမ်ားက ငါတုိ႔အား ၫႊန္ျပခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ဤေနရာတြင္ ငါတုိ႔တေတြ ေသ 
ၾက လဲေလ်ာင္းေနၾကၿပီဟူ၍ လာကယ္ဒါ အိေမာန္ တုိ႔အား ေၾကညာလုိကပ္ါေတာ့။ 
လာကယ္ဒါအိေမာန္ - ခရစ္မတိုင္မီ သကၠရာဇ္ ၄၈၀ ျပည့္၌ ႀကီးမားေသာပါရွားစ္စစ္တပ္မ်ားကုိ ခုခံရင္း အေသခံ 
သြားၾကေသာ စပါရတန္စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ေက်ာက္တုိင္မွ စာတမ္း။ 
 
ဗီဆုရီွလ္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏံွ 
 သူတို႔ လင္မယားသည္ ယဲလီနက္တို႔ႏွင့္ တတုိက္တည္းကပ္လ်က္သားအိမ္ခန္းတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 
နာမည္မ်ားမွာလဲ ယုိးဇက္ႏွင့္ မာရိယယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္တန္းစာေရး၏ အိမ္ေထာင္ကေလးျဖစ္၍၊ ယဲလီ 
နက္တုိ႔ထက္ အနည္းငယ္ပုိ၍အသက္ႀကီးသည္။ ဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္သားအရြယ္က ဤ ႏုစလယ္ အရပ္သား ေဒါင္ရွည္ 
ရွည္ကို၊ စစ္ထဲသုိ႔ဆြဲသြင္းၾက၍ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးထဲသို႔ ထုိးထည့္လုိက္ၾကသည္။ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ 



အတြင္း၌ပင္ ဒူးတဖက္ေၾကလ်က္ ျပန္ေခၚလာၾကသည္။ ဒူးမွအနာကား ျပန္၍က်က္မလာေတာ့ေခ်။ သူမမွာ 
ဘာရေနာ ၿမိဳ႕ စစ္တပ္ေဆး႐ုံတြင္ သူနာျပဳဆရာမအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ရာ၊ ေဆး႐ုံတြင္ပင္ နဖူးစာဆုံၾကသည္။ 
သူမက သူ႔ထက္ရွစ္ႏွစ္မွ် ပုိ၍ႀကီးသည္။ စည္း၊ ၀ါးမကုိက္ေသာ အိမ္ေထာင္ေဟာင္းမွ ဖ်က္ထြက္လာသူျဖစ္သည္။ 
စစ္ၿပီးေသာအခါ ပဲပီက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည္။ သူမက သူ႔အေပၚဆက္ဆံပံုမွာ သူနာျပဳဆရာသေဘာ၊ မိခင္ 
သေဘာမေပ်ာက္ဘဲ က်န္ေနေလသည္။ ပစၥည္းမဲ့အိမ္ေထာင္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာၾကသူမ်ား မဟုတ္သည္သာမ 
က၊ ကုိယ္တုိင္လဲ ပစၥည္းမဲ့အိမ္ေထာင္က့ဲသို႔ မေနၾက။ ပါတီတြင္းသုိ႔ သူတုိ႔ေရာက္လာေသာလမ္းမွာ ပို၍႐ႈပ္ေထြး 
သည္၊ ပို၍ခက္ခဲသည္ - သို႔ေသာ္ ထိုလမ္းကုိ ရွာ၍ေတြ႔ၾကေလသည္။ ထိုလမ္းကား - အျခားအျခားေသာသူမ်ား 
လဲ အသုံးခ်ခဲ့သလုိ - ဆုိဗီယက္ယူနီယံမွတဆင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာလမ္းျဖစ္ေလသည္။ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ကုိ ရန္သူမ်ား၀င္ေရာက္မစီးနင္းမီ ခပ္ေစာေစာပိုင္းကပင္ မိမိတို႔လုိလားေသာ အခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔သေဘာ 
ေပါက္ခဲ့ ၾက၍ ဂ်ာမန္ရဲေဘာ္မ်ားကုိ မိမိတို႔၏အိမ္ခန္း၌၀ွက္ထားခ့ဲဘူးၾကသည္။ 
ပဲပီက္ - ယိုးဇက္။ 
 ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို ဂ်ာမန္မ်ား၀င္ေရာက္တိုက္ခုိက္သည့္ေနာက္ အခက္အခဲဆုံးေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ပထမဆုံးအႀကိမ္မာရွယ္ေလာ ေၾကညာထားေသာကာလတြင္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏ 
အိမ္၌ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆုံေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိအိမ္တြင္ ေဟာန္းဇာ၊ ဇိကာႏွင့္ ေဟာန္းဇာ၊ ခ်ာရနီ  တုိ႔ 
အိပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္သည္ထုိအိမ္၌ အမ်ားဆုံးအိပ္ခဲ့ဘူးသည္။ ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္တို႔ 
သည္ ႐ူးဒဲပေရားေဗာ သတင္းစာကုိေရးၾကသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားအျပားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤေနရာ၌ပင္ 
“ကားရဲလ္” ဟု အမည္ေပးထားေသာ ခ်ာရနီကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ သိကၽြမ္းခဲ့ရပါသည္။ 
 သူတို႔လင္မယားကား အေနအထုိင္က်ဥ္းၾကပ္သည္အထိ အခ်ိန္မွန္တတ္သည္။ အလိုက္သိသည္။ ေျမ 
ေအာက္လုပ္ငန္းတြင္ ေတာင္လုိပံုေနတတ္ေသာ ေရွာင္တခင္ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ကုိင္ရတြယ္ရမည္ဟု အၿမဲ 
သိတတ္ၾကသည္။ မွင္ေသေသ လုပ္တတ္ၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ “မီးရထားဘက္မွ” ဤသုိ႔ေသာ သေဘာ 
ေကာင္းသည့္ ေအာက္တန္းစားစာေရး အရပ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ “မမႀကီး” ဗီဆုရီွေလာဗာတုိ႔သည္ တရားမ၀င္ေသာ 
ကိစၥတရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ ေနၾကမည္ဟု မည္သူကမွ် စိတ္ကူးထသုိဲ႔ ထဲ့မိၾကမည္မဟုတ္ေပ။ 
 သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ က်ေနာ္အဖမ္းခံရၿပီး မ်ားမၾကာမီပင္ သူလည္းအဖမ္းခံရေလေတာ့သည္။ သူ႔အားျမင္ 
လွ်င္ျမင္ခ်င္း က်ေနာ့္မွာ အထူးတုန္လႈပ္သြားမိသည္။ သူ႔ဆီကမ်ား ေပါက္ၾကားသြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ေလာက္မ်ား 
ဆုိးလိမ့္မလဲလုိ႔။ သုိ႔ေသာ္ သူကား ေရငုံ၍ေနခဲ့သည္။ သူသည္ မိတ္ေဆြတေယာက္အား လွ်ဳိ႕၀ွက္စာတမ္းတခ်ဳိ႕ 
ကုိ ဖတ္ရန္ေပးခဲ့သည္။ ထုိစာတမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဤေနရာသုိ႔ ေရာက္လာသည္ - ဂက္စတာပိုကလည္း ထိုစာတမ္း 
ကိစၥထက္လြန္၍ ဘာမွ်မသိရ။ 
 လေပါင္းအနည္းငယ္မွ်အၾကာတြင္ ေပါေကာရနီႏွင့္ ပစ္ကေဆာဗာ တုိ႔၏ စည္းကမ္းမေသ၀ပ္မႈတို႔ 
ေၾကာင့္၊ ဗီဆုရီွလ္၏ႏွမထံတြင္ ေဟာန္းဇာ၊ ခ်ာရနီ ေနထုိင္ေၾကာင္းကုိ ဂက္စတာပုိတို႔ သိရွိသြားသည္။ က်ေနာ္တို႔ 
ဗဟိုေကာ္မတီမွေနာက္ဆုံး ေမာဟိကန္ ျဖစ္သူ၏ေျခရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ပဲပီက္အား ႏွစ္ရက္ဆက္၍ ထံုးစံ 
အတုိင္း “စစ္” ၾကေလေတာ့သည္။ တတိယေန႔တြင္ နံပါတ္ေလးရာသုိ႔ေရာက္လာသည္။ တင္ပါးခ်၍ ထိုင္ရမည္ 
ဆိုလွ်င္ ဒဏ္ရာအစုိမ်ားမွာ အက်ဳိးနည္း နာက်င္ေစသည့္အတိုင္း ခံုတန္းလ်ားေပၚတြင္ ရြရြကေလးထုိင္ခ်လုိက္ပါ 
သည္။ က်ေနာ္သည္သူ႔အား စိတ္ပူစြာၾကည့္လိုက္သည္။ ထိုအၾကည့္တြင္ ေမးခြန္းလဲပါသည္၊ အားေပးမႈလဲ 
ပါသည္။ သူက ရႊန္းရႊန္းစားစားအေျဖေပးသည္။ ႏုစလယ္အရပ္သားပီပီ တစ္တစ္ခြခြလဲ ေျပာလိုက္သည္။ 
ေမာဟိကန္ - ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းလုၿပီျဖစ္ေသာ အေမရိကန္လူနီမ်ဳိးတမ်ဳိးမွ ေနာက္ဆံုးက်န္ရစ္ေသာသူဟု တင္စား 
ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 - ဘူးလုိ႔သာ ေခါင္းကခါလုိက္ရင္၊ ပါးစပ္ေပါက္ကေျပာဖုိ႔ေနေနသာသာ စအိုကေတာင္ မတြန္ဘူး။ 
 ဤလင္မယားကုိ က်ေနာ္ေကာင္းစြာသိကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။ သူတို႔တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ မည္မွ်တြယ္ 
တာၾကသည္ကိုလဲ သိသည္။ တရက္ေလး ႏွစ္ရက္ကေလးခြဲခြါေနၾကရလွ်င္ပင္ မည္မွ်မေနတတ္မထုိင္တတ္ ျဖစ္ 



ၾကသည္ကို က်ေနာ္သိပါသည္။ ယခုေသာ္ လေပါင္းမ်ားစြာေရြ႕ခဲ့ၿပီ - မိခလယ္ အရပ္ရွိ ေဖၚေရြ လွေသာအိမ္အ 
တြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးအတြက္ မည္မွ်စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းေနလိမ့္မည္နည္း။ ယခုလုိအရြယ္တြင္ အေဖာ္ကင္း 
မဲ့ျခင္းသည္ ေသျခင္းထက္သုံးျပန္ ပို၍အခံရခက္ေလသည္။ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ေဖေဖေလး၊ ေမေမေလး 
ဟုကေလးသလုိ၊ ကလားသလုိေခၚေ၀ၚေနခဲ့ၾကေသာ ေအးရိပ္သာကုိျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္၊ မိမိ၏ ေယာက္်ား 
အား မည္သုိ႔အကူအညီေပးရန္ စသည္မ်ားကုိအႀကိမ္ေပါင္းမည္မွ် အိပ္မက္မက္ခဲ့ရွာၿပီနည္း။ သည္တခ်ိန္တြင္ 
လည္း သူမသည္ တခုထီးတည္း က်န္ရစ္ေသာလမ္းကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ျပန္သည္။ ထုိလမ္းကား အလုပ္ကုိ 
ဆက္လုပ္ရမည္ဟူသည့္လမ္း ျဖစ္ေလသည္။ ကုိယ့္အတြက္သာမက ခင္ပြန္းသည္၏ကုိယ္စားပါ ႏွစ္ေယာက္စာ 
အလုပ္လုပ္ရန္ျဖစ္ေလသည္။ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္သို႔ ႏွစ္ကူးေသာညတြင္၊ သူမသည္ စားပြဲ၌တေယာက္တည္း ထိုင္ေနခဲ့သည္။ သူထုိင္ေလ့ရိွ 
ေသာေနရာတြင္ သူ၏ဓာတ္ပုံေထာင္ထားသည္။ သန္းေခါင္ယံ႐ိုက္ေဆာ္၍ ႏွစ္သစ္ကူးမိသည့္အခါတြင္ သူ၏အ 
ရက္ဖလ္ခြက္ကုိ မိမိ၏အရက္ဖလ္ခြက္ျဖင့္ ထိခတ္လုိက္ယင္း က်န္းမာပါေစ၊ ျပန္လာပါေစ၊ လြတ္လပ္ေသာေခတ္ 
ကုိ ျမင္ေတြ႔ပါေစဟု ေမတၱာပို႔ေလသည္။ 
 တလမွ်ၾကာေသာအခါ သူမလအဲဖမ္းခံရေလသည္။ နံပါတ္ေလးရာရွိ လူအမ်ားအျပားပင္ တုန္လႈပ္သြား 
ၾကသည္။ သူမကား ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္အဆက္အသြယ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေနခဲ့သူတေယာက္ျဖစ္ေလ 
သည္။ သူမထံမွကား တခြန္းတပါဒမွ် မေပါက္ၾကားခဲ့။ 
 သင္းတုိ႔သည္ သူမအား အ႐ိုက္အပုတ္မ်ားျဖင့္မညႇဥ္းဆဲၾက။ အထူးမမာမက်န္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူ 
တုိ႔၏လက္ေအာက္၌ပင္ အသက္ေပ်ာက္သြား ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ႔ထက္ဆိုး၀ါးေသာနည္းျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းၾက 
သည္။ စဥ္းစားခုိင္းၾကသည္။ 
 သူမအား မဖမ္းမီ ရက္အနည္းငယ္ကပင္ ခင္ပြန္းသည္အား အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ခုိင္းရန္ ပိုလန္ျပည္သုိ႔ေခၚ 
သြားၾကသည္။ ယခုသူမအား ဤသို႔ဆိုလာၾက သည္။ 
 - စဥ္းစားၾကည့္စမ္း၊ ဟိုမွာေနရထိုင္ရတာက အေတာ္ၾကမ္းတာ။ က်န္းမာတ့ဲလူေတြအတြက္ေတာင္ ခပ္ 
ခက္ခက္။ ခင္ဗ်ားေယာက်္ားက ေျခက်ဳိးရယ္၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မွခံႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ တေနေနရာမွာ ပ်က္စီးသြားမွာပဲ၊ 
ခင္ဗ်ားလည္း သူ႔ကုိဘယ္ေတာ့မွျမင္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားကေကာ၊ ခင္ဗ်ားအရြယ္ေရာက္မွ ဘယ့္နဲ႔ 
လုပ္ၿပီး ေနာက္တေယာက္ရွာႏုိင္အုံးမွာလဲ။ ဒီေတာ့ဉာဏ္ကုိလႊာသုံးေပါ့။ ခင္ဗ်ား ဘာေတြသိတယ္ဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔ 
ကုိေျပာ၊ က်ဳပ္တုိ႔ကသူ႔ကုိခင္ဗ်ားဆီ အေရာက္ ျပန္ေခၚလာခ့ဲမယ္။ 
 တေနေနရာမွာ ပ်က္စီးသြားမွာပဲတဲ့။ သနားစရာေကာင္းလိုက္တဲ့ ပဲပီက္ကေလးရယ္။ ဘယ္လုိအေသ 
ဆိုးန႔ဲ ေသရမွာပါလိမ့္။ က်မရဲ႕ ညီမကုိလည္း သတ္ပစ္ခဲ့ၾကၿပီ၊ က်မေယာက္်ားကုိလည္း သတ္ျဖတ္ေနၾကၿပီ။ က် 
မတေယာက္တည္းပဲ က်န္ရစ္ေတာ့မယ္။ တေယာက္တည္းမွ တေယာက္တည္းရယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ ... ဒီလုိအ 
ရြယ္ႀကီးမွာ ... ဘယ္မွာသြားၿပီးေတာ့ ေနာက္တပင္ ထူႏုိင္ပါ့မလဲ။ ... တေယာက္တည္း ... အုိမင္းၿပီးေသတဲ့အထိ 
အေဖာ္မပါဘဲနဲ႔ ေနရေတာ့မွာ ... က်မ သူ႔ကုိ ကယ္ႏုိင္တယ္။ က်မဆီအေရာက္ သူ႔ကုိျပန္ေခၚလာၾကလိမ့္မယ္ ... 
ဟုတ္တယ္ ... ဒါေပမဲ့ ဒါေလာက္ႀကီးတဲ့တန္ဖုိးကုိ ေပးရမွာလား။ ဒီလုိလုပ္လိုက္ရင္ က်မဟာ က်မ မဟုတ္ေတာ့ 
ဘူး။ သူလည္းပဲ က်မရဲ႕ေဖေဖေလး ဟုတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ... 
 တခြန္းတပါဒမွ် ဖြင့္မေျပာခဲ့။ 
 သူမသည္ ဂက္စတာပုိ၏ အမည္မဲ့ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားအတြင္းတြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြား 
သည္။ မ်ားမၾကာမီပင္ ပဲပီက္သည္လဲ ပုိလန္ ျပည္၌ ေသဆုံးသြားၿပီဟူေသာ သတင္းေရာက္လာေလသတည္း။ 
 
လီဒါ 
 က်ေနာ္သည္ ဘာ့က္စ္တုိ႔၏အိမ္သို႔ တညေနခင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ အိမ္တြင္ 
ေယာစ်ကာ တေယာက္တည္းသာရိွလ်က္၊ သူႏွင့္အတူ မ်က္လံုးကေလးကလယ္ကလယ္ႏွင့္ သတၱ၀ါအေသးစား 



ကေလးကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထိုကေလးမအား လီဒါဟုေခၚၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္သူကား ကေလး မွ်သာရိွေသး 
သည္။ က်ေနာ္၏ မုတ္ဆိတ္မ်ားကုိ စပ္စပ္စုစုႏွင့္ခိုးၾကည့္ရင္း စိတ္၀င္စားစရာအသစ္အဆန္းတခု အိမ္တြင္းသုိ႔ 
ေရာက္လာသည့္အတြက္ အပ်င္းေျဖ ေဖာ္ရလိမ့္မည္ဟု ေက်နပ္ေနေလသည္။ 
 သူႏွင့္က်ေနာ္ လ်င္ျမန္စြာပင္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔မိၾကေလသည္။ အဆိုပါ ခေလးသူငယ္ကေလးမွာ ဆယ့္ကိုးႏွစ္ 
ပင္ျပည့္ေတာ့မည္ဟူ၍ အ့ံၾသစရာသိရွိလာရသည္။ ေယာစ်ကာႏွင့္ ညီမ၀မ္းကြဲေတာ္လ်က္၊ အမည္အားျဖင့္ 
ပလာခါ ဟုေခၚသည္ဟုလဲသိလာရသည္။ ပလာခါဟူေသာစကားလံုးမွာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရိွသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လဲ သူ႔တြင္ကား ထုိၾကန္အင္လကၡဏာ မ်ားစြာမရွိ။ ဇာတ္စင္ေပၚသုိ႔ တခါတရံတက္၍ အေပ်ာ္တန္းကျပ 
တတ္သည္။ ေလာက၌ သူ အတြယ္တာဆုံးမွာ ဇာတ္သဘင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွလာရသည္။ 
 က်ေနာ္ကားသူ၏ တိုးတုိးေဖာ္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္မွာ အရင္းစစ္ 
လိုက္လွ်င္ လူႀကီးပိုင္းသို႔ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း မိမိဘာသာမိမိရိပ္မိလာပါသည္။ သူက သူမ၏ငယ္ရြယ္သည့္ 
ေသာကမ်ားႏွင့္ႏုပ်ဳိေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈတုိ႔ကို က်ေနာ္အားဖြင့္ေျပာသည္။ သူမ၏အမႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ခဲအုိႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ 
သေဘာခ်င္းမတုိက္ဆုိင္သည့္အခါတြင္ က်ေနာ့္ထံသုိ႔ ဒုိင္လူႀကီးသဖြယ္ ေျပး၍တုိင္တတ္သည္။ သူကား မိန္းက 
ေလးငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မ်ား နည္းတူစိတ္ဆတ္သည္။ မိဘမ်ားအသက္ႀကီးမွ ေမြးဖြားလာေသာကေလးပီပီ ႏြဲ႔ဆိုး 
ဆုိးတတ္ေလသည္။ 
 အိမ္တြင္း၌ေျခာက္လမွ် ေအာင္းေနၿပီးသည့္ေနာက္ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျပင္သို႔လမ္း 
ေလွ်ာက္ထြက္သည့္အခါ၀ယ္ သူသည္က်ေနာ္၏အေဖာ္အျဖစ္ လုိက္ပါလာခ့ဲသည္။ ေျခေထာ့က်ဳိးႏွင့္အဘုိးႀကီးတ 
ေယာက္၊ တေယာက္တည္း လမ္းသြားသည္ထက္ ေဘးတြင္အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ ပါလာကလူမ်ား၏ အာ႐ုံစိုက္ 
ျခင္းမွ ပုိ၍သက္သာသည္။ လူတိုင္းသည္ အဘိုးႀကီးကုိ ၾကည့္မည့္အစား မိန္းကေလးကုိ ပို၍ၾကည့္ၾကသည္။ ထုိ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရာ၌လဲ သူပါလာခ့ဲျပန္သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္လဲ လွ်ဳိ႕ 
၀ွက္စြာခ်ိန္းဆုိထားေသာ ေနရာတေနရာသို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္သြားရသည့္အခါ တြင္ က်ေနာ္ႏွင့္လုိက္လာခဲ့သည္။ 
ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ေျမေအာက္ဂုိဏ္း၀င္ အိမ္တအိမ္သို႔အသြား၌ သူပါလာခ့ဲျပန္သည္။ သို႔ႏွင့္ ယခုစြဲခ်က္ထဲ 
တြင္ပါ သည့္အတိုင္း ဒုတ္စက္သလို ဆက္သြား၍ သူလဲ က်ေနာ္၏ဆက္သား ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ 
 သူကား တာ၀န္ကိုႏွစ္သက္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ အလုပ္တြင္ မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္ပါသည္၊ မည္ 
သည့္အက်ဳိးသုိ႔ သက္ေရာက္ေစသည္ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ေခါင္းအ႐ႈပ္မခံ။ လုပ္ရေသာအလုပ္မွာ အသစ္အဆန္း၊ စိတ္ 
၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ လူတုိင္းလုပ္ေသာ အလုပ္မ်ဳိးလည္းမဟုတ္၊ စြန္႔စားခန္းအရသာလဲ ပါသည္။ ဤအခ်က္တုိ႔ 
ပင္ သူ႔အတြက္ ဖူလံုေလသည္။ 
 အေသးအဖြဲကိစၥကေလးမ်ားကိုသာ လုပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး က်ေနာ္သည္ သူ႔အားလုိသည္ထက္ပုိ၍ 
ေျပာမျပလိုခဲ့။ အဖမ္းခံရမည္ဆိုလွ်င္ “အျပစ္” ရွိသည္ဟူေသာ စိတ္မသုိးမသန္႔ျဖစ္မႈသည္ မေကာင္း၊ မသိနားမ 
လည္ျခင္းသည္ သူ႔အား အကာအကြယ္ပို၍ ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ လီဒါကား လုပ္သက္ရင့္လာသည္။ လီဒါကား ယဲလီနက္တို႔အိမ္သို႔ မွာလိုက္ေသာစကားက 
ေလးတခြန္းကုိ၀င္၍ ေျပာေပး႐ံုသာမက၊ ထုိ႔ထက္ ႀကီးမားေသာတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွလာသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္အခါတြင္မူ ဘာလုပ္၍ ဘာကုိင္ေနမွန္းသေဘာေပါက္ရန္လုိလာေလၿပီ။ က်ေနာ္ကလဲ အစပ်ဳိး 
ပါေတာ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္သင္တန္း ... တကယ့္ေက်ာင္းသင္တန္းတရပ္ကို ဖြင့္ရေတာ့သည္။ လီဒါလည္း ႀကိဳးစားပမ္း 
စားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ႀကီး ေလ့လာေလသည္။ အေပၚရံေၾကာအရကား လီဒါသည္ယခင္အတုိင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ 
ရႊင္၊ ေပါ့တီးေပါ့ဆႏွင့္ ေနတတ္ေသာ ဂ်ပမုိးမကေလး ကဲ့သို႔ပင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ေလသည္။ အတြင္း၌ကား တ 
မူကြဲျပား ျခားနားခဲ့ေလၿပီ။ ေတြးေတာေလၿပီ။ ႀကီးျပင္းလာေလၿပီ။ 
 အလုပ္လုပ္ယင္း မီးရက္ႏွင့္သိကၽြမ္းလာသည္။ မီးရက္မွာအလုပ္ဘက္တြင္ အေတာ္၀ါရင့္ေနၿပီျဖစ္လ်က္ 
အလုပ္အေၾကာင္းလဲ နား၀င္ေကာင္းေအာင္ ေျပာတတ္သည္။ လီဒါကား သူ႔အေပၚအထင္ႀကီးလာသည္။ မီးရက္ 
၏ အတြင္းအျမဳေတအစစ္ကုိကား လီဒါ့အေနႏွင့္ေသေသခ်ာခ်ာ သ႐ုပ္ဖမ္းမိပံုမေပၚေပ၊ သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ 



က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ပင္ အျမင္မွန္ကုိမျမင္ခဲ့။ အေရးႀကီးသည္မွာ မီးရက္သည္ အလုပ္အရ၊ အျပင္ဘန္း ယုံၾကည္ 
ခ်က္အရ၊ အျခားေယာက္်ား ကေလးမ်ားထက္ ပို၍ လီဒါႏွင့္နီးစပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
 ဤစိတ္ဓာတ္သည္ ကေလးမ၏ကုိယ္တြင္း၌ ေပါက္ဖြားလာကာ အျမစ္မ်ားလဲ နက္႐ႈိင္းသည္ထက္ နက္ 
႐ႈိင္းလာေလသည္။ 
 ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ အစပိုင္းေလာက္တြင္ သူသည္ပါတီ၀င္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မရဲတရဲ ေမးစျပဳလာသည္။ 
ယခင္ကဆိုလွ်င္ သူဤမွ်ရွက္ကုိးရွက္ကန္းျဖစ္သည္ကုိ တခါမွ်မေတြ႔ဘူးခဲ့၊ ယခင္က မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ဤမွ် 
ေလာက္ ေလးေလးနက္နက္မယူဆခဲ့။ က်ေနာ္ကား ဆိုင္းင့ံ၍ေနခ့ဲေသးသည္။ သူ႔အား ဆက္လက္၍ သင္ျပၿမဲ 
သင္ျပေနေသးသည္။ သူ႔အား စမ္းသပ္၍ေနခ့ဲေသးသည္။ 
 ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီက သူ႔အားပါတီ၀င္အျဖစ္ တုိက္႐ုိက္လက္ခံခဲ့ေလသည္။ 
ခိုက္ခုိက္တုန္ေအးေသာ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္၀ယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးသား အိမ္သို႔ျပန္လာေနၾကသည္။ ခါတိုင္းတြင္ 
သူကား စကားတတြတ္တြတ္ ေျပာေနတတ္သည္။ ယခုေသာ္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ အိမ္အနီး လယ္ကြင္းျပင္မ်ား 
သုိ႔ေရာက္ေတာ့မွ ျဗံဳးကနဲရပ္လိုက္သည္။ ခပ္တုိးတိုးေျပာလုိက္ေသာ ေလသံမွာတုိးလြန္းလွသျဖင့္ ဘိနပ္မ်ား 
ေအာက္မွ ႏွင္းအပြင့္တိုင္း အပြင့္တုိင္းနိမ့္ဆင္းသြားပုံမ်ားကုိပင္ ၾကားေနႏုိင္ပါသည္။ 
 - က်မတသက္မွာ ဒီေန႔ဟာအေရးအႀကီးဆုံးေန႔ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိပါတယ္။ အခု က်မကုိယ္ကုိ က်မ 
မပုိင္ေတာ့ဘူး။ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ကတိေပးပါတယ္။ ရဲေဘာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သမွ်ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေယာင္းမျမင္းစီး မဖ်က္ 
ဆီးပါဘူး။ ဘာႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ... 
 အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ လီဒါကား မေဖာက္ျပားခဲ့။ 
 သူသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အတြင္းအက်ဆုံးေသာ အဆက္အသြယ္တို႔ကုိ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ 
အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံးေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ျပတ္သြားေသာအဆက္မ်ားကုိ ျပန္ဆက္၍ 
အႏၱရာယ္၀ုိင္းလာေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရသည္။ အထက္ပိုင္း တေနရာရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္တ 
အိမ္၌ျဖစ္ေစ မီးမ်ား၀ိုင္းလာသည့္အခါတြင္ လီဒါသည္ ထိုေနရာသုိ႔သြား၍ ငါးရွဥ့္သဖြယ္ ေလွ်ာကနဲလြတ္ထြက္ 
သြားတတ္သည္။ ယခင္ကကဲ့သုိ႔ပင္ လုပ္စရာရိွလွ်င္လုပ္၍၊ ပူပင္ေသာကမပါေပ်ာ္ရႊင္စြာပင္ လုပ္တတ္ ကုိင္တတ္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအမူအရာ၏ေအာက္၌ကား တာ၀န္သိတတ္ျခင္း တည္းဟူေသာ အသိဉာဏ္က ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲႀကီး 
၀င္ေရာက္၍ေနေလၿပီ။ 
 က်ေနာ္တို႔အဖမ္းခံရၿပီးသည့္ေနာက္ တလမွ်အၾကာတြင္ သူလဲအဖမ္းခံရသည္။ မီးရက္က ေတာက္ 
ေလွ်ာက္ႀကီးေဖာ္၍ စကားေျပာေနခုိက္၊ လီဒါ၏အမည္မွာ ဂက္စတာပုိထံသုိ႔ ပါသြားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ကား အစ္မႏွင့္ခဲအုိျဖစ္သူတုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ကာ၊ ေျမေအာက္ခိုသြားရန္ လီဒါကပင္ အကူအညီေပးလုိက္ 
ေၾကာင္းကုိ ဆက္စပ္ၾကည့္ရန္ မခက္ေတာ့ေပ။ သူကား ေခါင္းကေလးကုိ ဆတ္ကာ၊ ေတာ့ကာႏွင့္ မလုပ္သင့္ 
သည္ကို လုပ္မိမွန္းမသိ၊ လုပ္မိသမွ်သည္ မိမိအတြက္မည္သုိ႔ အမႈပတ္လာမည္ကုိမသိေသာ ေပါ့တီးေပါ့ဆမိန္းက 
ေလးတေယာက္၏ အခဏ္းကေန၍ မာန္ပါပါ အသုံးေတာ္ခံေလသည္။ 
 သူသိသမွ်ကား မ်ားျပားလွသည္။ ဘာတခြန္းမွ်ကား ဖြင့္၍မေျပာခဲ့။ ထုိ႔ထက္ အေရးႀကီးသည္ကား 
ေထာင္ထဲ၌ပင္ အလုပ္ကုိဆက္၍လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ ေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းသြားသည္၊ လုပ္နည္း ကိုင္နည္း 
မ်ား ေျပာင္းသြားသည္၊ တာ၀န္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လဲ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ အစိတ္အပုိင္းသို႔ 
ေရာက္ေစကာမူ လက္ပိုက္၍ ထုိင္မေနရဟူေသာ ပါတီ၀င္တုိ႔၏ နားလည္မႈကား ေျပာင္းမသြား။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားအတုိင္း လုပ္စရာရိွသည္တုိ႔ကို သစၥာရိွစြာ၊ လ်င္ျမန္စြာ တိက်စြာလုပ္ကုိင္သည္။ အျပင္ဘက္မွ လူတေယာက္ 
ကုိ ကာကြယ္ရန္ သပြတ္အူလိမ္ေနေသာ အေျခအေနတရပ္မွ ေက်ာ္လႊားရမည္ဆုိလွ်င္ လီဒါသည္ သူ၏အျပစ္ 
ကင္းမဲ့ေသာ မ်က္ႏွာကေလးႏွင့္ အျခားသူတေယာက္ေယာက္၏ “အျပစ္” ကုိ မိမိေခါင္းေပၚသုိ႔ ခံယူေလသည္။ 
ပန္းကရာ့စ္ေထာင္ တြင္ သူသည္ စႀကႍဘာယာတေယာက္ ျဖစ္လာသည္။ သူၾကားက ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲေသာ 
ေက်းဇူးေၾကာင့္ အျပင္ဘက္ရိွလူအမ်ားအျပား အဖမ္းမခံၾကရေခ်။ သူ ကာကြယ္ခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႕သူမ်ားကား လုံး၀ 



လူစိမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တႏွစ္နီးပါးၾကာလုမွ သူ႔ကိုယ္ေပၚတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာတေစာင္ကုိ ဖမ္းမိသြားေတာ့သည္။ 
ထိုအခါက်မွသာ သူ၏ “ဇာတ္မင္းသမီးအလုပ္” လဲ တစခန္းသိမ္းေလေတာ့သည္။ 
 ယခုသူသည္ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူ ႐ံုးအတင္ခံရန္ ႐ိုခ္သို႔ ခရီးထြက္ရေပေတာ့မည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ အစုအ 
ေ၀းႀကီးတခုလုံးတြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အ ခ်ိန္အထိ အသက္ရွင္ေနရန္၊ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ေမွ်ာ္လင့္ 
ႏုိင္သူကား သူတေယာက္သာရိွေလသည္။ သူကား ငယ္ေသးသည္။ က်ေနာ္တုိ႔မရိွၾကေတာ့လွ်င္၊ သူ႔အေနႏွင့္ 
လမ္းလြဲမသြားပါေစႏွင့္။ သူ႔အေနႏွင့္ ေလ့လာဖြယ္ရာအမ်ားအျပားရွိေသးသည္။ သင္ေပးၾကပါ။ တုံးမသြားပါေစ 
ႏွင့္။ သူ႔အား ေခါင္းေဆာင္မႈေပးၾကပါ။ မာန၀င္၍လုပ္ခဲ့သမွ် တင္းတိမ္မသြားပါေစႏွင့္။ အခက္အခဲဆံုး အခ်ိန္မ်ား 
တြင္ မိမိ၏တန္ဘုိးကိုျပခဲ့သည္။ မီးထဲမွ ေဖာက္၍သြားခဲ့သည္။ သတၳဳမ်ဳိးေကာင္း ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ၾကရပါၿပီ။ 
 
က်ေနာ္၏ အရာရိွ 
 ဤသည္ကား လူ႐ုပ္သြင္မ်ားအတြင္းသုိ႔ အၾကံဳးမ၀င္ေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ ႐ုပ္တုကေလးအေနႏွင့္ဆိုက စိတ္ 
၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားအရလည္း အျခား႐ုပ္တုကေလးမ်ားထက္ သိသိသာသာႀကီး ပုိ၍ထြားေလ 
သည္။ 
 လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္က ဗီေနာဟရာဒီ ရပ္ကြက္၊ ဖေလာရာ ကဖီးတြင္ ခင္ဗ်ားသည္ အိတ္တြင္းတြင္မွ 
အေႂကြမ်ားကို လႈပ္လုိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ “ဒီမွာဆရာ ... စာရင္းရွင္းၾကစို႔” ဟူ၍ ေခၚလုိေသာအခါ၌ 
လည္းေကာင္း၊ အ၀တ္စံုအနက္ကို၀တ္ထားသည့္ လူပိန္ပိန္ရွည္ရွည္တေယာက္သည္ ကုလားထိုင္မ်ားအၾကား 
၀ယ္ ေရငုတ္သေဘၤာေျပာင္းတိုင္ကဲ့သုိ႔ အသံမျမည္ဘဲလ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္သန္းလာလ်က္၊ ခင္ဗ်ား၏ ဘီလ္စာရြက္ 
ကုိ ထုိးေပးေပလိမ့္မည္။ သူ႔တြင္ သားရဲတိရိစၦာန္ကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္လ်က္ႏွင့္တိတ္ဆိတ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈလဲရိွသည္။ 
အစစအရာရာကို ျမင္တတ္ေသာ သားရဲတိရိစၦာန္၏ စူးရွေသာ မ်က္လုံးမ်ားလဲရွိသည္။ ခင္ဗ်ားလုိသမွ်ကို မွာေန 
ရန္ပင္မလုိ။ သူကုိယ္တိုင္ကပင္ လက္ေအာက္ခံစားပြဲထုိးမ်ားအား လွမ္း၍ခန္႔ခြဲႏွင့္သည္။ “တတိယစားပြဲ၊ ႏို႔န႔ဲကာ 
ဖီအႀကီးစားတခြက္၊ မလုိင္မထည့္န႔ဲ”၊ “ဘယ္ဘက္ျပဴတင္းေပါက္၊ ကိတ္မုန္႔န႔ဲျပည္သူ႔သတင္းစာ”။ သူကား ေဖာက္ 
သည္မ်ားအတြက္လဲ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တေယာက္ျဖစ္သည္။ 
 ထိုအခ်ိန္အခါက သူ႔အားက်ေနာ္မသိေသးခဲ့။ ေနာက္အေတာ္ႀကီးၾကာေတာ့မွ ယဲလီနက္တို႔၏အိမ္တြင္ 
သူႏွင့္သိကၽြမ္းလာရသည္။ ဤအခါတြင္ကား သူသည္လက္ထဲ၌ခဲတံကုိ မကုိင္ဘဲ ပစၥတုိတလက္ကုိ ကုိင္ထား 
သည္။ က်ေနာ့္အား ၫႊန္ျပရင္းလဲ ... 
 - ဒီလူ႔ကုိ ငါစိတ္အ၀င္စားဆုံးပဲေဟ့ 
 ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။ အမွန္ကုိဆိုရလွ်င္ က်ေနာ္ႏွင့္သူကား တဦးႏွင့္တဦး အျပန္အလွန္စိတ္၀င္စားခဲ့ 
ၾကပါသည္။ 
 သူသည္  ပင္ကုိယ္ဉာဏ္ေကာင္းသူတေယာက္ျဖစ္၏။ လူ႔သဘာ၀ကုိ နားလည္တတ္ေသာ အရည္အ 
ခ်င္းေၾကာင့္လည္း အျခားေသာ ဂက္စတာပုိမ်ားထက္ တပန္းသာေလသည္။ ရာဇ၀တ္ဖက္ဆုိင္ရာ ပုလိပ္ဖက္္တြင္ 
သာ အလုပ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ႀကီးပြားမည့္လူစား ျဖစ္ေလသည္။ သူခုိးကေလးမ်ား သို႔မ 
ဟုတ္ လူသတ္သမားမ်ားဟူသည္ကား ေအာက္သို႔ေလွ်ာက်၍ မိမိတုိ႔၏ဂုိဏ္း၀င္မ်ားႏွင့္လဲ အဆက္ျပတ္သြားၾက 
ၿပီဆုိလွ်င္ ကိုယ့္အသားနာမည္ကိုသာ ပူပင္ေလ့ရိွၾကသည္၊ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ မိမိတုိ႔၏ ရင္တြင္း၌ရွိသမွ်တို႔ကုိ သူ႔ 
အားဖြင့္ေျပာရန္ ၀န္ေလးၾကမည္မဟုတ္ဟု ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးပုလိပ္အေနႏွင့္ေသာ္ကား၊ ဤသုိ႔ေသာ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္သာ ၾကည့္တတ္သည့္လူမ်ဳိးကုိ လက္တြင္းသုိ႔ရႏုိင္ခဲၾကသည္။ ဤေနရာမ်ဳိးတြင္ကား ပုလိပ္၏ 
လိမၼာပါးနပ္မႈႏွင့္သာ အစြမ္းၿပိဳင္ရသည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးမားေသာ အင္အားမ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ 
ဆိုင္ရေလသည္။ အဖမ္းခံထားရသူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထိုသူႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး၏ ဉာဏ္ 
ႀကီးမႈ၊ ဤသည္တုိ႔ႏွင့္ အားခ်င္းၿပိဳင္ရသည္။ ထုိသို႔ၿပိဳင္ရမည္ဆုိလွ်င္ လိမ္မာပါးနပ္မႈလဲ မလုံေလာက္၊ ထုိးႀကိတ္ 
႐ုိက္ႏွက္ခ်င္းမ်ားလဲ မဖူလုံေပ။ 



 “က်ေနာ္၏ အရာရိွ” ထံတြင္ ခင္ဗ်ားရွာၾကည့္မည္ဆုိပါက၊ ခိုင္ၿမဲေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ဟူ၍ ေတြ႔ရလိမ့္ 
မည္မဟုတ္ေပ။ အျခားသူမ်ားထံတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ဳိးကုိ သူ႔ထံ၌ေတြ႔ရမည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ 
အျခားသူတေယာက္ေယာက္ထံတြင္ ဤသုိ႔ေသာယုံၾကည္ခ်က္မ်ဳိးရွိသည္ဟုဆုိျပန္က ထိုယုံၾကည္ခ်က္သည္ ဖ်င္း 
အထုံထိုင္းမႈတုိ႔ႏွင့္သာ ေရာယွက္ေနေလသည္။ လိမ္မာပါးနပ္ျခင္း၊သေဘာတရားမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ လူ႔သ 
ဘာ၀ကုိနားလည္ျခင္းစေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေနေလ့မရိွေပ။ ျခံဳၾကည့္လိုက္သည့္အခါ သူတုိ႔ဘက္ 
တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တေလးသာေနသည္ဆုိပါက ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔သည္ အျခားအျခားေသာ ေျမ 
ေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မႏႈိင္းသာေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲေသာအေျခအေန၀ယ္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေဒသတြင္း၌ 
အလြန္ၾကာျမင့္စြာ တုိက္ပြဲ၀င္ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာခံႏိုင္ေသာသူ 
သည္ လူေတာ္တေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ႐ုရွေဘာ္လ္ရီွဗစ္မ်ားက ဆုိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ဆုိလွ်င္ 
ေမာ္စကုိၿမိဳ႕တြင္ မီးမ်ား၀ိုင္းလာက ပဲတေရာဂရဒ္ ၿမိဳ႕သုိ႔ကူးသြားႏိုင္သည္။ ပဲတေရာဂရဒ္ၿမိဳ႕မွတဖန္ ၾသဂ်က္ဆာ 
ၿမိဳ႕သုိ႔ေျပာင္း၊ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မည္သူကမွ်လဲ သူတုိ႔အားမသိေစဘဲ ေျခေဖ်ာက္၍ေန 
ႏုိင္ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ကား ပရာဟာ၊ ပရာဟာႏွင့္ပရာဟာ တၿမိဳ႕တည္းသာရိွသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူ 
တ၀က္ကလဲ ခင္ဗ်ားကုိသိေနၾကသည္။ ရန္သူကလဲ သူလွ်ဳိမ်ားကုိ တအုပ္ႀကီးျပံဳ၍ ခ်ထားႏုိင္သည္။ သို႔စဥ္လ်က္ 
က်ေနာ္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံေနခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္မ်ားဆုိလွ်င္ ဂက္စတာပုိက ေဖာ္မထုတ္ႏုိင္ 
ဘဲ ငါးႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေျမေအာက္လွ်ဳိေနခ့ဲၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ေနႏုိင္သည္မွာ က်ေနာ္တို႔အေနႏွင့္ နည္းနာ 
နိသွ်အေျမာက္အမ်ားတုိ႔ကုိ သင္ၾကားခံယူခဲ့ရေသာေၾကာင့္လဲ ျဖစ္သည္။ ဟုတ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္လဲ ရန္သူ 
သည္ အင္အားႀကီးမားၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္တုိင္ေအာင္၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွလြဲ၍ အျခားဘာတခုကိုမွ် မလုပ္တတ္ 
ေသာေၾကာင့္လဲ က်ေနာ္တို႔ ဤသုိ႔ ေနႏိုင္ၾကျုခင္းျဖစ္ေလသည္။ 
 ဌာနခြဲ၊ ဒုတိယ - (က) - ၁ - တြင္ ကြန္္ျမဴနစ္၀ါဒ အျမစ္ကစ၍ ႏႈတ္ပစ္ေရးတြင္ ထိပ္ထိပ္က ဲ်ျဖစ္သည္ 
ဟူ၍ လူသုံးေယာက္နာမည္ႀကီးၾကသည္။ ျပည္တြင္းရန္သူအား တိုက္ခုိက္သည့္ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ရဲရင့္မႈအတြက္ 
ဟူ၍ အနက္၊ အျဖဴ၊ အနီေရာင္ဖဲျပားကို တင္ဆင္ႏုိင္ၾကသည္။ ထုိသူတို႔ကား ဖရိဒရစ္။ ဇန္ဒဲရ္ ႏွင့္ “က်ေနာ္၏ 
အရာရွိ” ယိုးဇက္၊ ဘဲမ္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ဟစ္တလာ ၏ ဓနရွင္ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒအေၾကာင္းကုိ မ်ားစြာ 
ေျပာေလ့ေျပာမရွိ။ ထို၀ါဒအေၾကာင္း သူတို႔သိသမွ်မွာလဲ ထမင္းစားေရေသာက္ေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ 
ကား ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားတခုအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ကုိယ္က်ဳိးကုိသာ ကုိယ္ရွာေနၾက 
သည္။ ကိုယ္တတ္သလုိ ကိုယ္လုပ္ေနၾကသည္။ 
 ဇန္ဒဲရ္ကား ေသးေသးႏုပ္ႏုပ္၊ လူပုသေလာက္လဲ စိတ္တုိတတ္သည္။ ပုလိပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ဟန္ကုိင္ 
ဟန္မ်ားကုိ အျခားသူမ်ားထက္ပုိ၍ တတ္ေျမာက္သည္။ အထူးသျဖင့္ စားေပါက္ထြင္ျခင္း၌ကၽြမ္းက်င္သည္။ တခါ 
က ပရာဟာၿမိဳ႕မွေန၍ ဘာလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေလးငါးလမွ် နယ္ေျပာင္းရသည္တြင္၊ သူေတာင္းစား ခၽြဲ ခၽြဲကာ ပရာဟာၿမိဳ႕ 
သုိ႔ ျပန္မေရာက္ေရာက္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ သူ၏အျမင္အရ ႐ိုခ္ေနျပည္ေတာ္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း 
မွာ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်သည္ႏွင့္တူသည္၊ အထူးသျဖင့္ ေငြ၀င္လမ္းေလ်ာ့သြားျခင္း မည္ေလသည္။ နက္ေမွာင္ေနေသာ 
အာဖရိက တိုက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပရာဟာၿမိဳ႕တြင္၎၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ကုိလိုနီအရာရိွဟူသည္ကား 
ဧရာမပုဂၢိဳလ္ႀကီးတေယာက္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္တုိက္တြင္းသို႔ ေငြမ်ားသြင္းရန္ အလားအလာပို၍ရိွသည္။ ဇန္ဒဲရ္ 
ကား အလုပ္ႀကိဳးစားသည္။ မိမိဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားသည္ကုိ လူျမင္ေစရန္ ထမင္းစားယင္းပင္ အမႈစစ္တတ္ 
သည္။ ႀကိဳးစားပံုတို႔ကုိ ထိုသို႔လူျမင္ပါမွ၊ တာ၀န္၏ အျပင္အပတြင္ ထုိ႔ထင္ပင္ႀကိဳးစားတတ္ေၾကာင္းကုိ လူမသိ 
မည္ျဖစ္သည္။ သူ႔လက္တြင္းသုိ႔လည္းေရာက္၊ အိမ္တြင္လည္း ေငြစုစာအုပ္ သို႔မဟုတ ္ေငြတန္ဘုိးရွိေသာ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ ရိွသည့္သူကား ႏွစ္ထပ္ကြမ္းကံဆုိးေလေတာ့သည္။ ဤသို႔ေသာသူမ်ားကား အျမန္ဆုံးေသရမည္၊ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြစုစာအုပ္မ်ားႏွင့္ တန္ဘိုးရွိေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားက ဇန္ဒဲရ္တပ္မက္ေသာ အရာ 
မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ သူ႔အား အရည္အခ်င္းအရိွဆုံးေသာ အရာရိွတေယာက္ဤသုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိး၌ အ 
ရည္အခ်င္းအရွိဆုံးေသာ အရာရိွတေယာက္ဟု ဟူဆၾကေလသည္။ (ဤေနရာတြင္ သူ၏ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ 



စကားျပန္လုပ္သူ ခ်က္လူမ်ဳိး ဆေမာလာ ႏွင့္ကြာသည္။ ဆေမာလာကား လူႀကီးလူေကာင္းဓားျပ ျဖစ္၍၊ ေငြရ 
လွ်င္ လူ႔အသက္ကို ေတာင္းဆိုေလ့မရိွေပ။) 
 ဖရီးဒရစ္ကား ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္၊ အသားညိဳညိဳ၊ မ်က္လုံးမ်ားက ခပ္ဆုိးဆိုး၊ ျပံဳးလွ်င္လဲ ခပ္ဆိုးဆုိးျပံဳး 
တတ္သည္။ ၁၉၃၇ ခုေလာက္ကတည္းက ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယားျပည္သုိ႔ ဂက္စတာပုိသလွ်ဳိအျဖစ္ ေရာက္လာ 
ကာ၊ တကၽြန္းတေျမသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကေသာ ဂ်ာမန္ရဲေဘာ္မ်ားကုိ လုပ္ၾကံသုတ္သင္ေရး၌ အကူအ 
ညီေပးခဲ့သည္။ ထုိသို႔လုပ္သည္မွာ အဆန္းမဟုတ္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူေသမ်ားကား သူ၏မက္ေမာရာ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ သူ႔အေနႏွင့္ဆိုလွ်င္ အျပစ္မရိွသူဟူ၍ မည္သူမွ်မရွိ။ သူ႔႐ံုးခန္း၏ ခါးပန္းကုိေက်ာ္လိုက္ 
မိသူတိုင္းကား အျပစ္ရိွသူမ်ားျဖစ္သြားၾကေလေတာ့သည္။ မိန္းမမ်ားအား ၎တို႔၏ခင္ပြန္းသည္မ်ားသည္ အ 
က်ဥ္းစခန္းမ်ား၌ေသဆံုးသြားၾကၿပီ၊ သို႔မဟုတ္ အသတ္ခံၾကရၿပီဟု ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ အထူးအရသာေတြ႔ေန 
တတ္သည္။ သူႏွစ္ၿခိဳက္စြာ လုပ္ေလ့ရွိေသာကိစၥတရပ္မွာလဲ အံဆြဲထဲမွျပာအုိးကေလး ခုႏွစ္အုိးကုိ ထုတ္၍အခ်ဳပ္ 
ခံထားရသူမ်ားအား ျပသျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။  
 - ေဟာဒီ ခုႏွစ္ေယာက္ဟာ ငါကုိယ္တုိင္ ငါ့လက္နဲ႔႐ုိက္သတ္ပစ္လိုက္တာကြ။ မင္း နံပါတ္ရွစ္ျဖစ္သြား 
လိမ့္မယ္။ 
 (ယခုေသာ္ ယန္၊ စ်ိစ်ကာ ကုိ ႐ိုက္သတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ျပာအုိးရွစ္လုံးျဖစ္ေနေလၿပီ။) သူသည္ အမႈတြဲေဟာင္း 
မ်ားကုိ လွန္ေလွာၾကည့္ယင္း “လုပ္ၿပီးၿပီ၊ လုပ္ၿပီးၿပီ” ဟုဆိုကာ၊ လူေသစာရင္းမ်ားျဖင့္ ေက်နပ္၍ေနတတ္ေလ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ားကုိ ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ႀကီး ညႇဥ္းပန္းတတ္သည္။ 
 သူသည္ စည္းစိမ္ကုိမက္သည္။ ထုိတပ္မက္မႈသည္ကား သူ၏ပုလိပ္လုပ္ငန္းကို ေဘးပန္းမွ ကူညီေပး 
ေနေသာ စက္ကေလးတလုံးကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနေလသည္။ ခင္ဗ်ား၏အိမ္သည္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပင္ဆင္မြမ္း 
မံထားေသာ အိမ္ျဖစ္က၊ သို႔မဟုတ္ ခင္ဗ်ားသည္ အထည္ဆုိင္တဆိုင္ကိုပုိင္က - ခင္ဗ်ား ျမန္ျမန္ေသရမည္။ ဤ 
သည္မွလြဲ၍ အျခားဘာမွ်မရိွ။ 
 ခ်က္လူမ်ဳိး၊ ၎၏ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ နဲရဂါ ဆိုသူမ်ာ သူ႔ထက္ေခါင္းတ၀က္သာမွ် နိမ့္သည္။ ဤကား 
အရပ္အေမာင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္သည္။ ထိုမွတပါး သူတို႔ႏွစ္ဦးအၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ဟူ၍မရိွေခ်။ 
 ဘဲမ္းဆိုေသာ က်ေနာ္တို႔၏အရာရွိကား ေငြကုိ အငန္းမရတပ္မက္လွသည္ မဟုတ္၊ လူေသမ်ားကုိလဲ မ 
မက္ေမာလွ။ စာရင္းတြက္၍ၾကည့္လွ်င္မူ ဤေနရာမ်ားတြင္ အထက္ပါလူႏွစ္ေယာက္ထက္ မ်ားစြာညံ့ဖ်င္းလိမ့္ 
မည္ - မဟုတ္ေပ။ သူကား လူႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္တေယာက္ ျဖစ္လာလုိေသာဆႏၵႏွင့္ စြန္႔စြန္႔စားစားက်ဲေနေသာ 
သူတေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ သူလည္း ဂက္စတာပုိတြင္ လုပ္သက္ရွည္လွၿပီျဖစ္သည္။ နပုိလီယံရိပ္သာတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘဲရန္ ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ စားပြဲထုိးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဟစ္တလာကုိဘဲရန္က 
မေျပာဘဲက်န္ေနေသာ အခ်က္ဟူသ၍ ဘဲမ္းက ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥမ်ဳိးကား ေသးႏုပ္ 
ေနေသးသည္။ သူတပါးကုိ အမဲလိုက္သလုိ လိုက္၍ဖမ္းရျခင္း၊ ၎တို႔၏ ေသေရးရွင္ေရးတည္းဟူေသာ ျပႆနာ 
တြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ျဖစ္ရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္မ်ား၏ကံၾကမၼာကို သူကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးရျခင္း၊ ဤသုိ႔ေသာ ကိစၥ 
မ်ားသာလွ်င္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလသည္။ 
ဘဲရန္ - ႐ူးေဒါလ္ဖ္၊ ဘဲရန္။ ေဖာက္ျပန္ေသာ ခ်က္ဓနရွင္မ်ား၏ကုိယ္စားလည္။ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္။ ဂ်ာမန္ 
မ်ား၀င္ေရာက္အုပ္စုိးစက ႐ုပ္ေသးအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးယုတ္ေစခဲ့သည္။ 
 သူ၏ စိတ္ေက်နပ္မႈရရန္အတြက္ ေနရာတကာတြင္ မခ်ိမဆန္႔ဇာတ္သိမ္းေနရန္မလုိေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ 
ဘက္က တနည္းႏွင့္မဟုတ္ တနည္းနည္းႏွင့္ လက္မေထာင္ႏိုင္လွ်င္၊ အေျခအေနမ်ားမွာ ထို႔ထက္ပင္ ပုိ၍ဆုိး၀ါး 
သြားႏုိင္သည္။ ဟဲေရာစတရာေတာစ္ လုိသာ နာမည္ႀကီးရမည္ဆိုရင္၊ ဘာလဲဟဲ့ အလွ၊ ဘာလဲဟဲ့ အသက္။ 
ဟဲေရာစတရာေတာစ္ - ေရွးေဟာင္းဂရိျပည္တြင္၊ ဟဲေရာစတရာေတာစ္ဆိုသူသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားးလုိေသာ 
ေၾကာင့္ အလွပဆုံး၀တ္ေသာ ၀တ္ေက်ာင္းႀကီးတေက်ာင္းကုိ မီးတုိက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေလသည္။ 



 သူအကြက္႐ုိက္၍ ျဖန္႔ခ်ထားေသာသူလွ်ဳိစနစ္မွာ အႀကီးက်ယ္ဆံုးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သူကား အမဲ 
လိုက္ေခြးတအုပ္ႀကီးကို သံုးေသာမုဆိုးျဖစ္ေလသည္။ တကယ္လဲ အမဲလုိက္ေလသည္။ မၾကာခဏလဲ အမဲလိုက္ 
ရျခင္းအရာသာ သက္သက္ေၾကာင့္သာ လူမ်ားကုိလိုက္လံဖမ္းဆီးသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ဆုိလွ်င္ အမႈစစ္ျခင္းဟူ 
သည္ကား အမ်ားအားျဖင့္ ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းေသာ အလုပ္ႀကီးတခုျဖစ္ေလသည္။ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးသည္ 
ကား လူမ်ားကုိဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္လွ်င္ သူ၏ ေရွ႕သုိ႔လူအေျမာက္အျမား ေရာက္လာၾကမည္၊ သူ 
၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကပံုကို ျမင္ရသည္။ တခါက သူသည္ပရာဟာၿမိဳ႕ရိွ ဓာတ္ရထား၊ ဘတ္စ္ကား 
ႏွင့္ တေရာ္လီဘတ္စ္ကားမ်ားမွ ဒ႐ုိင္ဘာႏွင့္စပယ္ယာေပါင္းႏွစ္ရာခန္႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ လုိင္းမ်ားတေလွ် ာက္ 
လိုက္လံ ဖမ္းဆီးသျဖင့္၊ ယာဥ္မ်ားလဲရပ္တန္႔ကာ လူမ်ားလဲက်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိအခါတုန္းက၊ သူသည္ 
အထူးေပ်ာ္ရႊင္၍ေနေလသည္။ ၎ေနာက္ ဖမ္းထားေသာ လူမ်ားအနက္မွ လူတရာ့ငါးဆယ္ကို လႊတ္ပစ္လုိက္ 
ကာ၊ အိမ္ေထာင္ေပါင္း တရာ့ငါးဆယ္တြင္ သူ႔အား သူေတာ္ေကာင္းႀကီးအျဖစ္ ေျပာဆုိေနၾကေတာ့မည္ ဟူ၍ 
လည္း ေက်နပ္ေနျပန္သည္။  
 “ငါ့အမႈေတြထဲမွာ မင္းကိစၥဟာအႀကီးဆုံးပဲ” သူသည္က်ေနာ့္အား မၾကာခဏ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႀကီးေျပာ 
ေလ့ရိွသည္။ က်ေနာ့္ကိစၥကို အမႈရွိသမွ်အနက္အႀကီးဆုံးဟူ၍ အထက္မွစာရင္းသြင္းလုိက္ၾကေသာအခါ သူ႔အေန 
ႏွင့္ေသြးႂကြသြားခဲ့ေလသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ သက္ဆိုးရွည္ေနရသည္ ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ေပမည္။ 
 သူႏွင့္က်ေနာ္သည္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား မနားမေနလိမ္ၾကသည္။ အသားလြတ္ 
ေတာ့ မလုပၾ္က။ သူလိမ္သမွ်ကို က်ေနာ္အကုန္သိသည္။ က်ေနာ္လိမ္ေနသမွ်ကိုကား သူကတခါတေလမွ်သာ 
ရိပ္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္ဆယ္ေနေသာ အခ်က္တခ်က္ထင္ရွား၍လာေသာအခါ၌လဲ က်ေနာ္တုိ႔သည္ တုိင္ပင္မ 
ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရ ကိစၥကိုေက်ာ္၍သာသြားၾကသည္။ က်ေနာ့္အထင္ကုိ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္သူ 
သည္ အမွန္ကုိေပၚလာေအာင္ စစ္ေဆးရမည္ထက္ “သူ၏အမႈႀကီး” ေပၚတြင္ အစြန္းအထင္းကေလး တေျပာက္ 
မွ်တင္မသြားရန္ ပို၍စိတ္၀င္စားပုံ ေပၚေလသည္။ 
 ႀကိမ္လံုးႏွင့္ သံဒုတ္တုိ႔မွာ အမႈစစ္ေဆးရာ၌ အသုံးျပဳရမည့္တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု 
သူကမယူဆေပ။ သူသည္ “မိမိ၏” လူတေယာက္အေပၚ မည္သုိ႔တန္ဘိုးျဖတ္သနည္း၊ တန္ဘိုးျဖတ္သည့္အတုိင္း 
လဲ ေျဖာင္းဖ်သည့္ေနရာတြင္ ေျဖာင္းဖ်သည္၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အခါ ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ဘယ္ေသာအခါကမွ် 
က်ေနာ့္ကိုႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္းမျပဳခဲ့ - အဖမ္းခံရသည့္ ပထမညတုန္းကမူ သူပါေကာင္းပါမည္။ သို႔ေသာ္ 
လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလာေသာအခါ၌မူ က်ေနာ့္အား အျခားတေယာက္ေယာက္ထံ ေခတၱထုတ္၍ ေခ်းငွားတတ္ 
ေလသည္။ 
 သူသည္ အျခားသူမ်ားထက္ပုိ၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေကာင္းသည္။ ဤအခ်က္ကိုကား ယုံမွားသံသယ 
ရိွစရာ မလိုေပ။ အျခားသူမ်ားထက္လဲ ပို၍စိတ္ ကူးစိတ္သန္းႂကြယ္၀သည္။ ႂကြယ္၀သလုိလဲ အသံုးခ်တတ္သည္။ 
တခါေသာ္ လူတေယာက္အား ေထာင္ဖမ္းရန္ဟု လုပ္ဇာတ္ခင္းကာ၊ သူႏွင့္က်ေနာ္ ဘရားညစ္ အရပ္သို႔သြားၾက 
သည္။ ေနာင္တြင္လဲ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ထိုေနရာသုိ႔မၾကာခဏသြားၾက၍ ဘီယာဆုိင္တဆုိင္၏ ျခံ၀င္းထဲတြင္ထုိင္ 
ကာ ေဘးပတ္လည္မွ အျမႇင္မျပတ္သြားလာေနၾကေသာ လူမ်ားကုိၾကည့္ေနတတ္ၾကသည္။ 
 - မင္းကုိ ငါတုိ႔ကဖမ္းခ်ဳပ္လိုက္တယ္ - သူသည္ လူမ်ားကုိၾကည့္ယင္း ဤသုိ႔ဆန္းစစ္ျပေလသည္ - ဒါ 
ေပမဲ့ ၾကည့္စမ္း ဘာေတြမ်ားေျပာင္းလဲသြားသလဲ။ လူေတြဟာအရင္ကလုိပဲ သြားၾကလာၾက ရယ္ၾကေမာၾက။ 
အယင္ကလုိပဲ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္လဲရိွရဲ႕။ ေလာကႀကီးဟာ ဆက္ၿပီးေရြ႕လွ်ားေနလုိက္တာ၊ မင္း လုိလူမ်ဳိးတ 
ေယာက္ ကမၻာေပၚကုိမေရာက္ခဲ့ဘူးသလုိပဲ။ ဒီလူေတြၾကားထဲမွာ မင္းရဲ႕စာဖတ္ပရိတ္သတ္တခ်ဳိ႕ေတာင္ ပါမွာပဲ - 
မင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဒီလူေတြမွာ ပါးရည္ ကေလးတခ်က္ပုိၿပီးတြန္႔သြားတယ္ ထင္သလား။ 
 တခါတြင္လဲ တေန႔လုံးစစ္ေဆးေမးျမန္းေနခ့ဲၿပီးေနာက္၊ က်ေနာ့္အားကားတစင္းေပၚသုိ႔တင္ကာ ပရာဟာ 
၏ညေနခင္းကုိျဖတ္လ်က္ နဲ႐ုဒါလမ္း အထက္ ဟရဒ္ခ်န္နီ သို႔အေရာက္ေမာင္းႏွင္ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ 



 - မင္း ပရာဟာကုိခ်စ္တယ္ဆုိတာ ငါသိပါတယ္။ ၾကည့္စမ္း ဒီၿမိဳ႕ထဲကုိ တခါတေလေတာ့ ျပန္မသြားခ်င္ 
ဘူးလား၊ ဘယ့္ေလာက္လွတ့ဲၿမိဳ႕လဲ။ လွတာမွ မင္းမရိွၿပီးတ့ဲေနာက္ေတာင္မွ ဒီၿမိဳ႕ဟာ လွၿမဲလွေနမွာ ... 
 သူသည္ အကုသိုလ္ဘက္သုိ႔ဆြဲေသာ နတ္မိစၦာ၏အခန္းကို ေကာင္းစြာကျပတတ္သည္။ ေႏြရာသီ၏ည 
ေနခင္းသည္ ေဆာင္းဦးရာသီ၏ ေရွ႕ေတာ္ေျပးအေငြ႔အသက္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုပက္ျဖန္းထားသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ 
မွည့္ေနေသာသပ်စ္ညိဳသီးကဲ့သုိ႔ ျပာလဲ့လဲ့အေရာင္ျဖင့္ မႈိင္းေနသည္။ အရက္ကဲ့သို႔ ယစ္မူးေစသည္။ က်ေနာ္ကား 
ထိုအလွမ်ားကုိ ကမၻာဆုံးသည့္အထိ ေငးၾကည့္ေနလုိလွေသာ္လည္း ... သူက စကားကုိ ၾကားကျဖတ္၍ ေျပာ 
လိုက္သည္။ 
 - ခင္ဗ်ားတုိ႔မရိွေတာ့တ့ဲေနာက္ဆို၊ ဒီထက္ေတာင္ပုိၿပီးလွလာလိမ့္အုံးမယ္။ 
 သူက တခ်က္မွ်ရယ္လုိက္ေလသည္။ အဆိုးသေဘာႏွင့္ရယ္သည္ကား မဟုတ္ စိတ္မခ်မ္းသာသည့္အ 
ေနႏွင့္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္  
 - မင္းက အပ်က္ကခ်ည္း လိုက္ၾကည့္ေနတ့ဲအေကာင္ပဲ။ 
 ဟု ေျပာေလသည္။ 
 သူသည္ ထိုညေနခင္းသို႔ မၾကာမၾကာ ျပန္၍လွည့္လာတတ္သည္။ 
 - ဒို႔ဒီမွာ မရိွေတာ့တ့ဲေနာက္ ... ဟုတ္လား ... ဒီလိုဆိုရင္ ဒုိ႔ႏုိင္မယ္ဆိုတာ မင္းမယုံဘူးေပါ့။ 
 သူက ဤက့ဲသုိ႔ေမးသည္။ သူကိုယ္တုိင္လဲ မယုံေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေမးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
ေနာက္ က်ေနာ္က ဆုိဗီယက္ယူနီယံ၏အင္အား၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံကုိ မည္သူကမွ် မေခ်မႈန္းႏုိင္ပုံ စသည္တို႔ကို 
ေျပာျပေသာအခါ သူသည္ အာ႐ုံစုိက္၍နားေထာင္ေနခဲ့သည္။ စကားစပ္မိ၍ေျပာရဦးမည္။ ဤသည္ကား က်ေနာ္ 
၏ ေနာက္ဆုံး “အစစ္ခံခ်က္” တခ်ဳိ႕တ၀က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 - ခ်က္ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ကုိ သတ္တိုင္း သတ္တုိင္း၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တ 
စိတ္တပုိင္းကို သုတ္သင္ပစ္ေနၾကတာပဲ ဟု က်ေနာ္ကသူ႔အား ေျပာျပခဲ့ပါသည္ 

- ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးရဲ႕ေရွ႕ေရးကုိ ကယ္တင္ႏုိင္တာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ တခုတည္းပဲရိွတယ္။ 
 သူသည္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေစ ဟူေသာ အမူအရာျဖင့္ ေလကုိလက္ႏွင့္ ႐ိုက္ျပပါသည္။ 
 - ဒုိ႔ ႐ႈံးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒုိ႔ကုိဒီ၀ါဒက ကယ္တင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးကြာ - ဟု ေျပာယင္း အိတ္ထဲမွ ပစၥ 
တုိကိုထုတ္၍ ျပပါသည္ 

- ျမင္လား၊ ေနာက္ဆုံး က်ည္ဆံသုံးေတာင့္ကို ကုိယ့္အတြက္ကုိယ္ခ်န္ထားတယ္။ 
 ... သို႔ေသာ္ ဤသည္ကား ႐ုပ္တုကေလးတခုကုိသာ ကုိယ္စားျပေနျခင္း မဟုတ္ေတာ့။ ဤသည္ကား 
အရြယ္ေႏွာင္း၍ ေဟာင္းေနၿပီျဖစ္ေသာ ေခတ္တခုကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
 
(ပခုံးသိုင္းႀကိဳးတစုံ - ၾကားျဖတ္တူရိယာသံ) 
 မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အက်ဥ္းခန္း၏ တံခါးေဘးတြင္ ပခုံးသိုင္းႀကိဳးတစုံ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ေယာက္်ား 
ေဘာင္းဘီမ်ားကုိ ထိန္းသည့္သာမန္ပခုံးသိုင္းႀကိဳး တစုံမွ်သာျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ ဘယ္တုန္းကမွ်မႏွစ္သက္ခဲ့ဘူး 
သည့္ ပစၥည္းတခုျဖစ္သည္။ ယခုေသာ္ က်ေနာ္တို႔၏ အက်ဥ္းခန္းတံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္ၾကတိုင္း အဆုိပါ ပစၥည္းကို 
၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကည့္မိသည္။ ထိုပခုံးသိုင္းႀကိဳးမ်ားတြင္ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ကေလး တပုိင္းတစမွ် ျမင္ေတြ႔ေနမိပါ 
သည္။ 
 ခင္ဗ်ားအား ဖမ္းဆီးသည့္အခါတြင္ သူတို႔သည္ ခင္ဗ်ားအားေသသည့္အထိ ႐ုိက္ေကာင္း႐ုိက္ၾကမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားဖာသာခင္ဗ်ား ႀကိဳးဆြဲခ်၍မေသႏိုင္ ေရွးဦးပထမတြင္ခင္ဗ်ား၏ ေကာ္လာစည္း၊ ခါးပတ္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ပုခံုးသိုင္းႀကိဳးမ်ားကုိ ယူသြားၾကသည္။ (အိပ္ရာခင္းကုိ သုံးမည္ဆိုလွ်င္ကား လွလွႀကီး ႀကိဳးဆြဲခ်ေသ 
ႏုိင္သည္။) ၎ေနာက္ ဤမွ်အႏၱရာယ္ႀကီးလွေသာ ေသမင္း၏လက္သုံးကိရိယာမ်ားကုိ ေထာင္တြင္း႐ံုးခန္း၌ 
သိမ္းထားၾကသည္။ ေနာက္  ဂက္စတာပုိရိွ ခင္ဗ်ားမသိေသာ ကံၾကမၼာတခုက ခင္ဗ်ားအား အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရန္ 



ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္စခန္းတခုခုသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးစင္ေပၚသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ တေနေနရာသို႔ပို႔ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေသာ 
အခါက်မွ ခင္ဗ်ားအားေခၚကာ ထိုပစၥည္းမ်ားကုိတခန္းတနားျပန္လည္ ေပးအပ္ၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္း 
ခန္းအတြင္းသုိ႔ကား ျပန္လည္ယူသြားခြင့္မျပဳ။ အျပင္ဘက္တံခါး၏ ေဘးတြင္ျဖစ္ေစ၊ တံခါး၏ေရွ႕မွ သံတန္းတြင္ 
ျဖစ္ေစ ခ်ိတ္ထားရသည္။ အမိန္႔က်ေသာအခ်ိန္မွစ၍ တကယ္ပင္ ထြက္ခြာသြားရေသာအခ်ိန္အထိ ထိုေနရာတြင္ 
တြဲလြဲခုိေနၾကရသည္။ ထုိသို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကား အက်ဥ္းခန္းအတြင္းမွ တစုံတေယာက္ေသာသူသည္ မသြား 
လိုေသာလမ္းသုိ႔ ခရီးထြက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနရၿပီဟူေသာ အထိမ္းအမွတ္ပင္ျဖစ္သတည္း။ 
 ဂုစတီနာ၏ ကံၾကမၼအေၾကာင္းကုိ ၾကားရေသာေန႔၌ပင္ ပခံုးသိုင္းႀကိဳးတစုံသည္ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္မ်က္ႏွာ 
ခ်င္းဆုိင္ အက်ဥ္းခန္းေရွ႕တြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အက်ဥ္းခန္းမွ မိတ္ေဆြတေယာက္သည္ 
သူမႏွင့္တသုတ္တည္း အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရာသုိ႔ ထြက္ခြာသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိလူသိုက္ကား ယခုထက္ထိ ခရီး 
မထြက္ရေသး။ ျဗံဳးကနဲ ရက္ေရြ႕လိုက္ၾကသည္။ သူတို႔သြားရမည့္အလုပ္႐ုံမွာ ဗံုးႀကဲခံရသျဖင့္ ပ်က္စီးကုန္သည္ 
ဟု ၾကားရသည္။ (ဤသည္ကား တြက္ကိန္းကုိက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တရပ္။) မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခရီးထြက္ရ 
မည္ကို မည္သူမွ်မသိ။ ယေန႔ညေန သုိ႔မဟုတ္ မနက္ျဖန္၊ ေနာက္အပတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆယ့္ေလးရက္အၾကာတြင္ 
သြားေကာင္းသြားၾကရမည္။ ပခံုးသိုင္းႀကိဳးမ်ားကား တြဲေလာင္းခိုၿမဲခိုေနၾကေလသည္။ သို႔ႏွင့္က်ေနာ္လည္း သိေန 
ရသည္။ ထုိပစၥည္းကုိ ျမင္ေနရသမွ်ကာလပတ္လံုး ဂုစတီနာတေယာက္ျဖင့္ ပရာဟာၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနေပလိမ့္ဦးမည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ထုိပုခံုးသုိင္းႀကိဳးမ်ားသည္ သူ႔အားကူညီေနသာ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ျဖစ္ဘိသည့္အလား ၎တုိ႔အား ၀မ္း 
သာျမတ္ႏုိးစြာ ၾကည့္႐ႈေနခဲ့ပါသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ တရက္မွ် အခ်ိန္ရလာမည္၊ ႏွစ္ရက္ ... သုံးရက္ ... ဒီအခ်ိန္ဟာ 
ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မယ္ဆိုတာ ဘယ္သူသိႏုိင္ပါ့မလ။ဲ ဒီလိုရလိုက္တဲ့ ရက္ကေလးတရက္ကပဲ သူ႔အ 
သက္ကုိကယ္ဆယ္ေကာင္း ကယ္ဆယ္မိမွာ ... 
 က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးသည္ ဤသုိ႔သာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔လဲ ဤသုိ႔ပင္ေနၾကသည္။ ယခင္လ၊ ယ 
ခင္ႏွစ္ကလဲ ဤသုိ႔ပင္။ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္တည္ရိွရာ မနက္ျဖန္သို႔ အၿမဲတန္းမ်က္ႏွာမူေနၾကသည္။ ခင္ဗ်ား၏ ကံၾက 
မၼာကိုကား ခ်ိတ္တံဆိပ္ခပ္ႏိွပ္လုိက္ၿပီ။ ခင္ဗ်ားအား သဘက္ခါတြင္ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကၿပီ 
- အမယ္ ဒါေပမဲ့ မနက္ျဖန္ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာ ဘယ္သူေျပာႏုိင္ပါ့မလဲ။ နက္ျဖန္ခါအထိသာ အသက္ရွင္ေနဦးမည္ 
ဆုိလွ်င္ ... နက္ျဖန္က်လွ်င္ အစစအရာရာ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ အစစအရာရာကား မခိုင္မက်ည္ရွိလွစြာ 
သည္။ မွန္သည္၊ နက္ျဖန္ဘာျဖစ္မည္ကုိ မည္သူသိသနည္း။ သုိ႔ႏွင့္ နက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာလဲ ေရြ႕လ်ားသြားသည္။ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတုိ႔အတြက္ကား မနက္ျဖန္ဟူ၍မရိွေတာ့။ သုိ႔ရာတြင္ ဆက္လက္၍ ေနထုိင္ေနၾက 
သည္ - နက္ျဖန္ခါ၊ နက္ျဖန္ခါ ဘာျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ ဘယ္သူ သိႏိုင္ပါ့မလဲ။ 
 ဤသုိ႔ေသာ တြက္ကိန္းမ်ဳိးမွ အေၾကာင္ဆံုးေသာ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္။ အ 
ပတ္တုိင္း အပတ္တုိင္း ဘယ္ေတာ့စစ္ၿပီး ေတာ့မည္ဟူေသာ ႏွင္းဆီေရာင္သတင္းမ်ားေပၚလာတတ္သည္။ ထုိသ 
တင္းမ်ားကုိ လူတုိင္းသည္ပါးစပ္ကုိ နားႏွစ္ဘက္ထိလုနီးနီးၿဖဲရင္း အငန္းမရ နားေထာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ အပတ္ 
တိုင္း အပတ္တိုင္း ပန္းကရာ့စ္ေထာင္သည္ ထူးျခားေသာ ၀မ္းသာစရာသတင္းတရပ္ကို တိုးတိုးကေလး ဖြင့္ေျပာ 
တတ္သည္။ ထုိသတင္းမ်ဳိးကို လူတုိင္းကပင္ အားတက္သေရာလက္ခံလိုၾကသည္။ ခင္ဗ်ားက ဤကိစၥမ်ဳိးကုိတြန္း 
လွန္ တိုက္ခုိက္သည္။ လြဲမွားေသာ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ခင္ဗ်ားကတိုက္ဖ်က္သည္။ ဤကိစၥမ်ဳိးကား လူ၏စ႐ိုက္ 
ကုိ မၾက့ံခုိင္ေစသည္သာမက ေပ်ာ့ည့ံေစသည္။ အဆုံးသတ္၌ အစစအရာရာသည္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္သြား 
လိမ့္မည္ဟူေသာ သေဘာထားကုိ လိမ္လည္ခ်က္ျဖင့္ အစာခြန္႔ရန္ လုိလဲမလို၊ သင့္လဲမသင့္။ ထိုအေကာင္းေမွ်ာ္ 
စိတ္ဓာတ္သေဘာထားကုိ အမွန္စကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲ ရရိွမည့္ေအာင္ပြဲကို ျပတ္ျပတ္ 
သားသား ျမင္တတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသုိ႔သာ အားျဖည့္ထားရေပမည္ - သုိ႔ေသာ္လည္း အေျခခံသဘာ 
၀ကား ခင္ဗ်ား၏ ကိုယ္တြင္း၌လည္း ရွိေနသည္။ သည္ရက္ကေလး တရက္သည္ပင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ေန႔ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခင္ဗ်ားအခ်ိန္ရလိုက္ေသာ ရက္ကေလးတရက္သည္ပင္ ခင္ဗ်ားအား ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနေသာ ေသ 
ေဘး၏ နယ္စပ္မွ ခင္ဗ်ားမစြန္႔လႊတ္လိုေသာ ဘ၀၏နယ္တြင္းသုိ႔ ျဖတ္ကူးမိရန္ကူညီေကာင္း ကူညီႏုိင္လိမ့္မည္။ 



 လူတို႔၏တသက္တာတြင္ ရက္ေပါင္းနည္းပါးလွစြာသည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ ခင္ဗ်ားသည္ထုိရက္မ်ားကုိ လ်င္ 
ျမန္စြာေရြ႕လ်ားသြားေစလုိသည္။ ပုိ၍ျမန္ေလ၊ အတတ္ႏုိင္ဆံုးျမန္ေလေလ၊ ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ပုိ၍ႏွစ္သက္သည္။ 
အခ်ိန္ကား ဖမ္း၍မရ၊ ေျပး၍ေနသည္။ ခင္ဗ်ား၏ ေသြးေၾကာမ်ားမွ မရပ္မဆုိင္းဘဲ တစိမ့္စိမ့္ယုိ ထြက္ေနေသာအ 
ခ်ိန္ကား ခင္ဗ်ား၏မိတ္ေဆြပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အံ့ဘြယ္ေကာင္းေလစြ။ 
 နက္ျဖန္သည္ ယမန္ေန႔ျဖစ္သြားသည္။ သဘက္ခါသည္ ယေန႔ျဖစ္လာသည္။ ဤသည္လည္း လြန္ခဲ့ျပန္ 
ေလၿပီ။ 
 မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အက်ဥ္းခန္းတံခါးေဘးမွ ပခံုးသိုင္းႀကိဳးမ်ားကား တြဲလြဲခိုၿမဲခိုေနၾကေလသည္။ 
 
အခန္း - ၆ 
၁၉၄၂ - ခုႏွစ္၊ မာရွယ္ေလာ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔။ 
 လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္တိတိက ျဖစ္ေလသည္။ 
 သူတို႔သည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာဌာနမွ က်ေနာ့္အား “ဘုိင္စကုပ္႐ံု” သို႔ေခၚခ်သြားၾကသည္။ ဤသည္ 
ကား နံပါတ္ေလးရာမွလူသိုက္၏ ေန႔စဥ္က်င့္ဝတ္ ျဖစ္ေလသည္။ မြန္းတည့္တြင္ ပန္းကရာ့စ္မွ ယူလာၾကေသာ 
ေန႔လည္စာကုိ ဆင္း၍စားၾကရသည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေလးထပ္ေပၚသုိ႔ ျပန္တက္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေန႔ 
တြင္ကား က်ေနာ္တို႔သည္ အေပၚထပ္သို႔ ျပန္၍ မတက္ၾကရေပ။ 
 ခင္ဗ်ားသည္ တေနရာတြင္ထုိင္၍ အစာစားရသည္။ ဇြန္းမ်ားျဖင့္တမ်ဳိး၊ ဝါးျမံဳ႕ျခင္းျဖင့္တဖုံ၊ အလုပ္မ်ား 
ေနၾကေသာ အက်ဥ္းသမားတုိ႔သည္ ခုံတန္းရွည္မ်ားေပၚ၌ ျပည့္၍ေနသည္။ အေတာ္ကေလးပင္ လူ႔ေလာကဆန္ 
ေနသည္။ နံနက္ျဖန္တြင္ ေသၾကေတာ့မည့္ သူအားလုံးသည္ အ႐ုိးစုမ်ားဘဝသုိ႔ ယခုတမဟုတ္ခ်င္း ကူးေျပာင္း 
သြားမည္ဆုိပါက ဇြန္းသံ ေျမပန္းကန္သံမ်ားသည္ အ႐ိုးျခစ္သံ၊ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေမး႐ုိး႐ုိက္သံမ်ားအလည္တြင္၊ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိအၾကာင္းကို မည္သူမွ်မရိပ္မိၾကေသး။ လူတုိင္းလူတိုင္းသည္ ရက္ 
သတၱပတ္မ်ား၊ လမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားၾကာျမင့္စြာေနထိုင္ၾကရန္ ကုိယ္ခႏၶာကိုအစာခြန္႔ ၍ ေနၾကေလသည္။ 
 စည္းစိမ္႐ွိလုိက္တာဟူ၍ပင္ ေျပာႏုိင္ေလာက္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလအဟုန္သည္ျဗံဳးကနဲ ျပင္းထန္စြာ 
တုိးဝင္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ တဖန္ၿငိမ္သက္သြားျပန္သည္။ ေထာင္ေစာင့္မ်ား၏ မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲမ်ား အရ 
သာတစုံတခုျဖစ္ေနၿပီကို ခန္႔မွန္း၍ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔အား ေခၚထုတ္ၾက၍ ပန္းကရာ့စ္ ျပန္ရန္တန္းစီ 
ခုိင္းၾကသည့္အတြက္၊ တခုခုျဖစ္ေနၿပီဆုိသည္မွာ ပို၍ပင္ရွင္းလာေတာ့သည္။ ေန႔လည္မြန္းတည့္ႀကီးမွာ ပါက 
လား။ ဒီလုိတခါမွ မျဖစ္ဖူးဘူး။ ေန႔ဝက္မွ် အစစ္အေဆး မခံရေတာ့ျခင္းဟူသည္မွာ အေျဖေပးရန္မ႐ိွေသာ ေမး 
ခြန္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနဆဲတြင္ ထာဝရသခင္၏ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ပင္ တူေန 
ေလသည္။ ထိုသုိ႔လည္း ထင္ေလာက္ေပသည္။ အမွန္ကား ထုိသုိ႔မဟုတ္။ 
 စႀကႍထဲတြင္ က်ေနာ္တို႔သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဲလိယာရ္ွ ကုိေတြ႔ၾကသည္။ သူ၏ မ်က္လံုးမ်ားတြင္ တုန္ 
လႈပ္မႈမ်ားေပၚေနသည္။ က်ေနာ့္ကိုျမင္ေသာအခါ ေထာင္ေစာင့္တအုပ္ႀကီး၏ အလည္၌ပင္ တီးတုိး၍ေျပာျဖစ္ 
ေအာင္ေျပာလုိက္သည္။ 
အဲလိယာရ္ွ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေလာအိစ္၊ အဲလိယာ့ရွ္ ဆိုသူမွာ ဂ်ာမန္မ်ားထူေထာင္ေသာ ႐ုပ္ေသးအစိုးရတဖြဲ႔တြင္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံရ 
သည္။ ေနာက္ အသတ္ခံရသည္။ 
 
- မာရွယ္ေလာ။ 
 



 အက်ဥ္းသမားမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းမ်ားကုိ ေဖာက္သည္ခ်ရန္ စကၠန္႔၏ တစိတ္တပုိင္းမွ် 
သာရၾကသည္။ သူကား အသံမထြက္ေသာ ေမးခြန္းကုိေျဖရန္ အခြင့္အေရးမရေတာ့။ 
မာရွယ္ေလာ - စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ မာရွယ္ေလာေၾကျငာထားေသာ အခ်ိန္တြင္ ေသးငယ္ေသာအျပစ္မ်ားအတြက္ပင္ 
ႀကီးမားေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားခတ္ေလ့ရိွသည္။ 
 ပန္းကရာ့စ္႐ွိ ေထာင္ေစာင့္မ်ားကား အခ်ိန္မက်မီ က်ေနာ္တုိ႔ျပန္လာၾကသျဖင့္ အံ့့အားသင့္ေနၾကသည္။ 
က်ေနာ့္အား အက်ဥ္းခန္းအတြင္းသို႔ ျပန္ေခၚသြားသည့္ ေထာင္ေစာင့္သည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေစေလာက္ေသာ အမူ 
အရာကိုျပသည္။ သူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္မွန္း ယခုထက္ထိမသိေသး။ သုိ႔ေသာ္က်ေနာ္ ၾကားခ့ဲရေသာသတင္းကုိ 
သူ႔အားေျပာျပလိုက္သည္။ သူက ေခါင္းခါျပသည္။ ဘာမွ်မသိ။ က်ေနာ္ နားၾကားလြဲသည္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ 
ဟုတ္သည္၊ နာၾကား လြဲေကာင္း လြဲခဲ့မည္။ ဤအယူအဆကား လူကိုစိတ္သက္သာခြင့္ ရေစေလသည္။  
 သုိ႔ေသာ္ ထိုေန႔ညေနပိုင္းတြင္ပင္ အထက္ပါေထာင္ေစာင့္သည္ အက်ဥ္းခန္းတြင္းသို႔ ေပါက္လာသည္။ 
 ခင္ဗ်ားၾကားတာ ဟုတ္တယ္။ ဟုိင္းဒရစ္ ရဲ႕ အသက္ကုိလုပ္ၾကံဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ 
ရာရသြားတယ္။ ပရာဟာၿမိဳ႕မွာမာရွယ္ေလာ။ 
 ေနာက္တေန႔ နံနက္တြင္ စစ္ေဆးေရးဌာနသို႔ေခၚသြားရန္ က်ေနာ္တုိ႔အား ေအာက္ထပ္စႀကႍထဲ၌ 
တန္းစီခိုင္းၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ လူသိုက္ထဲတြင္ ရဲေဘာ္ ဗစ္ကေတာရ္၊ ဆင္းနက္ လည္းပါသည္။ သူကား ၁၉၄၁ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း အဖမ္းခံရေသာ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအနက္၊ အသက္ႏွင့္ခႏၶာ ၿမဲ လ်က္သား 
ေနာက္ဆံုးက်န္ရစ္ေသာသူျဖစ္သည္။ အက္ဆက္စ္ ယူနီေဖါင္းဝတ္ ပိန္ပိန္ေညႇာင္ေညႇာင္ ေထာင္မွဴးတေယာက္ 
သည္ သူ၏မ်က္လံုးေရွ႕တြင္ စကၠဴျဖဴ တရြက္ကို ေဝွ႔ရမ္း၍ေနသည္။ စကၠဴေပၚတြင္ “အဲန္တလာဇြန္းဂ္ဂဘ့ဲဖဲလ္” 
ဟု စာလုံးမဲမဲႀကီးမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္ကုိ ခင္ဗ်ားေတြ႔ႏုိင္သည္။  
ဟုိင္းဒရစ္ - ႐ိုင္းဟာ့ရ္တ္၊ ဟုိင္းဒရစ္ခ္။ ထင္ရွားေသာ နာဇီေခါင္းေဆာင္တေယာက္။ ခ်က္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴးအျဖစ္ အထူးဖိႏိွပ္ညႇဥ္းပမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ မ်ဳိးခ်စ္မ်ားက ၁၉၄၂ ခုႏွစ၊္ ေမလတြင္ ၎အား လုပ္ၾကံသုတ္ 
သင္လိုက္ၾကသည္။ 
“အဲန္တလာဇြန္းဂ္ဂဘ့ဲဖဲလ္” - (ဂ်ာမန္စကား) လႊတ္မိန္႔။  
 ေထာင္ေစာင့္က ရက္စက္စြာရယ္ေမာေနသည္။ 
 “ေဟ့၊ ဂ်ဴးအေကာင္၊ ဒီမွာေတြ႔လား။ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ႏြားပိန္ကန္ၿပီေလ။ လႊတ္မိန္႔တ့ဲကြ...ဖစ္...” 
 သူသည္ ဗစ္ကေတာရ္၏ ဦးေခါင္း လြင့္ထြက္သြာရမည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ လည္ေခ်ာင္းကို လက္ညႇိဳးထိုး၍ 
ျပေလသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ မာ႐ွယ္ေလာ ေၾကညာစဥ္က ပထမဆုံး ေသဒဏ္ေပးခံရသူမွာ အစ္ကုိျဖစ္သူ ေအာ 
ေတာ၊ ဆင္းနက္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မာ႐ွယ္ေလာတြင္ ၎၏ညီ ဗစ္ကေထာရ္ပင္ ပထမဆုံး ေသဒဏ္သင့္ 
ေလသည္။ သူ႔အား ေမာင္ေထာင္ဇင္ သုိ႔ေခၚသြားၾကသည္။ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ရန္ဟုဆုိၾကသည္။ ဤကားစ 
ကားအလွသံုးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
ေမာင္ေထာင္ဇင္ - ၾသစႀတီးယားျပည္ရိွ နာဇီမ်ား၏ အက်ဥ္းစခန္း။ 
 ပန္းကရာ့စ္မွ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္သုိ႔ သြားၾကျပန္ရာ လမ္းတလမ္းလုံးကား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အ 
က်ဥ္းသမားတုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္အမွ် ကားစင္တင္၊ လွံခၽြန္ႏွင့္ ထိုးရာျဖစ္လာသည္။ ေလာ္လီကားမ်ားေပၚတြင္ တာ 
ဝန္က်ေနၾကေသာ အက္ဆက္စ္တုိ႔သည္ “ ဟိုင္းဒရစ္အတြက္လက္စားေခ်” ေနၾကေလသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 
ေမာ္ေတာ္ကား တမုိင္မွ်ေမာင္းမသြားရေသးမီပင္၊ အက်ဥ္းသမား အမ်ားအျပားမွာ အထုိးခံေသာပါးစပ္မ်ားမွ၎၊ 
ေျခာက္လုံးျပဴးဒင္မ်ားျဖင့္ အေဆာင့္ခံရသျဖင့္ ကြဲသြားေသာေခါင္းမ်ားမွ၎၊ ေသြးမ်ားယိုစီး၍ လာၾကရေတာ့ 
သည္။ ေလာ္လီထဲတြင္ က်ေနာ္ပါလာက အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သက္သာခြင့္ရၾကသည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်ေနာ္၏ေမးမွမုတ္ဆိတ္မ်ားသည္ အက္ဆက္စ္တို႔၏ အာ႐ုံစူးစိုက္ရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ၾကံ 
ႀကီးစီရာ ေနာက္ၾကေျပာင္ၾကစရာႀကီးျဖစ္လာသည္။ သူတုိ႔ အႀကိဳက္ဆံုး ေပ်ာ္ပဲြတခုကား တဂ်ဳံးဂ်ဳံး တဂ်ဳိင္းဂ်ဳိင္း 
ႏွင့္ ေဆာင့္ေနေသာ ေလာ္လီကားထဲတြင္ ကုိယ္ကုိထိန္းသည့္ ႀကိဳးကြင္းကဲ့သုိ႔ က်ေနာ္၏မုတ္ဆိတ္ကုိ အသံုးခ် 



ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္ကား က်ေနာ့္အတြက္လည္း အသုံးက်သည္။ အစစ္ေဆးမခံရမီ ျပင္ဆင္ထား 
သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ စစ္ေဆးခဏ္းမ်ားမွာလည္း “နက္ျဖန္မွ မလိမၼာေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ မင္းကို သတ္ပစ္မယ္” 
ဟူေသာစကားမ်ားျဖင့္ မွန္မွန္ႀကီး အဆံုးသတ္တတ္ေလသည္။ ညေနတုိင္းညေနတုိင္း ေအာက္ဆုံးအထပ္႐ွိ စႀကႍ 
မ်ားထဲတြင္ နာမည္မ်ား ဟစ္ေအာ္ေခၚထုတ္ေနသည္ကုိ ခငဗ္်ားဆက္တုိက္ႀကီးၾကားေနရသည္။ လူငါးဆယ္၊ တ 
ရာ၊ ႏွစ္ရာ၊ တခဏခ်င္းတြင္ပင္ ႏြားသတ္႐ံုသုိ႔ ပို႔ရမည့္ ကၽြဲ,ႏြားမ်ားပမာ၊ ၎တို႔အား ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ 
ၾကသည္။ ေနာက္ေလာ္လီကား မ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ၊ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ပစ္ရန္ ေကာဘီလီဆီ 
သုိ႔ေခၚသြားၾကသည္။ ၎တို႔၏ အျပစ္ကား အဘယ္နည္း။ ၎တုိ႔၏ အျပစ္ကား အျပစ္ မ႐ိွျခင္းတည္း ဟူေသာ 
အျပစ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႔ကား အဖမ္းခံထားရေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ အမႈအခင္းတခုႏွင့္မွ် 
မပတ္သတ္။ သူတို႔ အားစစ္ေဆးေနရန္ လုံးဝမလို။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔အား သတ္ပစ္ရန္ သင့္ေတာ္လာေလ 
ေတာ့သည္။ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္သည္ အျခားလူကိုးေယာက္အား ကဗ်ာေျပာင္တပုဒ္ကုိ ဖတ္ျပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဆယ္ေယာက္ စလုံးအဖမ္းခံၾကရသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကား ဟုိင္းဒရစ္ကုိ မလုပ္ၾကံမီ ႏွစ္လကျဖစ္ေလသည္။ 
ယခုသူတို႔အား လုပ္ၾကံမႈကိုေထာက္ခံေသာသူမ်ားဟု ေသဒဏ္ေပးရန္ ေခၚသြားၾကေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ေျခာက္လက ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ စာတမ္းမ်ားကုိ ေဝငွသည္ဟု သကၤာမကင္း ႐ိွေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး 
တဦးအဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ သူကမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိေနခ့ဲသည္။ ယခုသူ၏ညီမမ်ား၊ သူ၏ေမာင္မ်ား၊ သူ႔ညီမ 
မ်ား၏ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ သူ႔ေမာင္မ်ား၏ မိန္းမမ်ားပါဖမ္းဆီး၍ အကုန္သတ္ပစ္ လိုက္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ မိသားစုအလိုက္ မ်ဳိး႐ိုးအလုိက္ အမ်ဳိးျဖဳတ္ျခင္းကား ဤမာ႐ွယ္ေလာ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံ မဟုတ္ပါေလာ။ 
မွား၍အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ စာတုိက္မွမင္းေစတေယာက္သည္ ေအာက္ထပ္ထရံေဘးတြင္ရပ္လ်က္၊ လႊတ္မိန္႔ကုိ 
ေစာင့္၍ေနသည္။ ေနာက္ အမည္ေခၚသံကုိၾကားသျဖင့္ ေ႐ွ႕သုိ႔ထြက္လာသည္။ ဤတြင္ သူ႔အား ေသဒဏ္ေပး 
မည့္သူမ်ား တန္းစီထားရာသုိ႔ သြတ္သြင္းလုိက္သည္။ ေနာက္အျပင္သုိ႔ ေခၚထုတ္သြားကာ ပစ္သတ္လုိက္ေလ 
သည္။ ေနာက္တေန႔က်ေတာ့မွ ေသဒဏ္ခံရမည့္သူမွာ နာမည္ဆင္တူႏွင့္ အျခားသူတေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ 
လာၾကေလသည္။ ထို႔အတြက္ က်န္ေနေသးေသာ သူ႔ကုိလည္း ကြပ္မ်က္လိုက္ၾကေလသည္။ သည္ေတာ့မွ 
အစစအရာရာမွာ ေနသားတက် ျဖစ္သြာေလသည္။ အသတ္ခံရမည့္သူတုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္အမွတ္အသားမ်ားကို ေသခ်ာ 
ေစ့ငုစြာ စစ္ေဆးရန္ ဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဘယ္သူကသြားၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္း ေနႏုိင္ပါ့မလဲ။ တမ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အသက္ေတြကို 
ႏႈတ္ယူ ပစ္ေတာ့မဲ့အတူတူ၊ ဒီလုိကိစၥေတြဟာ အပုိေတြပဲ မဟုတ္လား။ 
ေကာဘီလီဆီ - ပရာဟာၿမိဳ႕ရိွ ရပ္ကြက္တခု။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မာရွယ္ေလာအခ်ိန္အတြင္း၀ယ္ နာဇီတုိ႔သည္ ဤေန 
ရာ၌ ခ်က္အမ်ဳိးသားမ်ားအမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ညေနခင္း အေတာ္ေမွာင္ေနမွက်ေနာ္သည္ အစစ္ခံရာမွ ျပန္လာသည္။ ေအာက္ဘက္ထရံေဘးတြင္ 
ဗလာဂ်ီစလာ့ဗ္၊ ဗန္ခ်ဴးရား သည္ သူ႔ပစၥည္း ကေလးမ်ားပါေသာ အထုပ္တထုပ္ကုိ ေျခေထာက္မ်ား အနားတြင္ခ် 
ထားကာ မတ္တတ္ရပ္ေနသည္။ အဓိပၸါယ္ကုိ က်ေနာ္ေကာင္းစြာနားလည္သည္။ သူလည္း နားလည္သည္။ 
က်ေနာ္တို႔ လက္ခ်င္းဆြဲဲ၍ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ အေပၚထပ္စႀကႍံေပၚသုိ႔ေရာက္သည္အထိ သူ႔အားျမင္ေနႏုိင္ေသး 
သည္။ သူကား ေခါင္းကုိအနည္း ငယ္ၫႊတ္လ်က္၊ ဘဝတခုလံုး၏အလြန္၊ အေဝး...အေဝးသုိ႔ အာ႐ံုစုိက္ေနေလ 
သည္။ နာရီဝက္မွ်ၾကာေသာ္ သူ၏အမည္ကို ေခၚထုတ္လုိက္ၾကေလသည္။  
 ထုိ႔ေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ထိုထရံ၌ပင္ ရပ္၍ေနရသူကား မီးေလာ႐္ွ၊ ကရားဆနီ။ သူကားရဲရင့္ 
ေသာ ေတာ္လွန္ေရး စစ္သားတေယာက္ျဖစ္သည္္။ ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက အဖမ္းခံရသည္။ ညႇဥ္းပန္း 
ျခင္း၊ တုိက္ပိတ္ျခင္းတုိ႔၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ပင္ မာန္မက်ဳိးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထရံဆီမွကုိယ္ကုိ တဝက္လွည့္လ်က္ 
သူ႔ေနာက္တြင္ ရပ္ေနေသာေထာင္ေစာင့္အား၊ တစုံတရာကုိ ေအးေဆးစြာ႐ွင္းျပေနေလသည္။ က်ေနာ့္ကုိ ျမင္ 
ေသာအခါ တခ်က္မွ်ျပံဳးလိုက္၍ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ျခင္းအေနျဖင့္လည္း ေခါင္းကိုဆက္၍ျပလုိက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ 
ေထာင္ေစာင့္အား ဆက္၍ ေျပာျပေနျပန္သည္။  



 “ဒီလုိလုပ္လုိ႔ မင္းတုိ႔မွာ ဘာကေလးတခုမွ သက္သာသြားမွာမဟုတ္ဖူး။ ဒုိ႔တေတြထဲကလည္း လူေတြ 
အမ်ားႀကီး က်ၾကလိမ့္အုံးမယ္၊ ဒါေပမယ့္စစ္႐ံႈး ၾကရမွာကမင္းတုိ႔...” 
 တဖန္၊ မြန္းတည့္ပုိင္းအခ်ိန္။ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္ေအာက္ထပ္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ေန႔လည္စာစားရန္ 
ရပ္ေစာင့္ေနၾကသည္။ အဲလိယာ့႐ွ္အား ေခၚသြင္းလာၾကသည္။ သူ၏ခ်ဳိင္းေအာက္တြင္ သတင္းစာတေစာင္ ပါ 
လာသည္။ သူကျပံဳး၍ သတင္းစာကုိညႊန္ျပသည္။ သတင္းစာထဲတြင္ ဟုိင္းဒရစ္ကုိလုပ္ၾကံသူမ်ားႏွင့္ သူႏွင့္အ 
ဆက္အသြယ္ရိွေၾကာင္းကို ယခုပင္ဖတ္႐ႈခဲ့ရေလသည္။ 
 - ၿဖီးေနတာခ်ည့္ပဲ - သူသည္ တိုတုိပဲေျပာကာ အစားအေသာက္ဘက္သုိ႔ အာ႐ုံစိုက္ေလေတာ့သည္။ 
 ထုိေန႔ညေန အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပန္းကရာ့စ္သို႔အျပန္တြင္လဲ ထုိကိစၥအေၾကာင္းရယ္ေမာ၍ ေျပာဆုိေနခ့ဲ 
ေသးသည္။ ေထာင္သုိ႔ေရာက္ၿပီး ေနာက္တနာရီအၾကာတြင္ သူ႔အား အက်ဥ္းခန္းထဲမွထုတ္၍ ေဘာဘီလိဆီသုိ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားၾကေလသည္။ 
 အေလာင္းမ်ားကား ေတာင္လုိပံုလာေလသည္။ တခုေသာ္ကား အေလာင္းမ်ားကုိ တဆယ္၊ ႏွစ္ဆယ္၊ 
တရာ၊ ႏွစ္ရာဟု ေရတြက္၍မျဖစ္ေတာ့၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေရတြက္ရေလၿပီ။ အၿမဲတမ္းလတ္ဆတ္၍ေနေသာ ေသြးနံ႔ 
သည္ အဟိတ္တိရိစၦာန္တုိ႔၏ ႏွာ၀မ်ားကုိဆြေနသည္။ ၎တို႔ကား သန္းေခါင္သန္းလြဲအထိ “အလုပ္လုပ္” 
ၾကသည္။ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ပင္ “အလုပ္လုပ္” ၾကသည္။ ယခုေသာ္ ၎တို႔အားလုံးပင္ အက္ဆက္စ္ယူနီေဖာင္း 
မ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။ ဤသည္ကား သူတို႔၏ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီး၊ သတ္ျဖတ္ေရးပြဲေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ႐ုံးစာေရးမ်ားကို ေသမင္း၏ ခံတြင္း 
သုိ႔ပို႔ၾကသည္။ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပါ သတ္ျဖတ္ပစ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္လံုးကၽြတ္ သတ္ 
ျဖတ္ပစ္ၾကသည္။ ရြာလံုးကၽြတ္ သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ မီးတိုက္ပစ္ၾကသည္။ က်ည္ဆႏၱရကပ္သည္ ပလိပ္ေရာဂါ 
သဖြယ္ တျပည္လုံးတြင္ လွည့္ပတ္လ်က္ရိွသည္။ ဘယ္သူဘယ္၀ါဟူ၍ပင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳေတာ့။ 
 ဤမွ်ေလာက္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ႀကီးတြင္ လူဟူသည္ကား ..... 
 အသက္ရွင္၍ ေနေလသည္။ 
 ယုံႏိုင္ဖြယ္ရာပင္မရိွ၊ သို႔ေသာ္ လူသည္ အသက္ရွင္ေနသည္၊ စားသည္၊ အိပ္သည္၊ ခ်စ္သည္၊ အလုပ္ 
လုပ္သည္၊ ေသျခင္းႏွင့္ လံုး၀မပတ္သက္ေသာ ကိစၥေပါင္းတေထာင္ကို စဥ္းစားသည္။ သူ၏ ဂုတ္ေပၚတြင္ 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေလးခ်ိန္ႀကီးတခု ဖိစီး၍ေနလွ်င္ေနမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ၀န္ထုပ္ကုိ သယ္ေဆာင္ 
၍ထားသည္၊ ေခါင္းၫႊတ္၍မသြား၊ ေခြေပ်ာ့၍မသြား။ 
 မာရွယ္ေလာေက်ညာထားေသာ အခ်ိန္အတြင္းက၊ အရာရွိတေယာက္သည္ က်ေနာ့္အား ဘရားညစ္ 
အရပ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ လွပေသာ ဇြန္လသည္ သမၻာရာပင္အနံ႔မ်ား၊ အခ်ိန္ေႏွာင္းေသာ နန္းလုံးႀကိဳင္ 
ပန္းရနံ႔မ်ားျဖင့္ ႀကိဳင္ေနေလသည္။ အခ်ိန္ကား တနဂၤေႏြေန႔ညေနျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ဓာတ္ရထားဘူတာ႐ုံ 
အနီးရွိ လမ္းမႀကီးမွာ၊ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ရာမွ ျပန္လာၾကေသာ ပ်ာယီးပ်ာယာလူအုပ္ႀကီးျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္၍ေနေလ 
သည္။ ေန၏အၾကည္အျဖဴ၊ ေရ၏အယုအယ၊ ခ်စ္သူတို႔၏အေပြ႔အပိုက္တို႔ကို ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆူဆူညံ 
ညံ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ေၾကနပ္စြာပင္၊ ပင္ပန္းေနၾကသည္ - သူတို႔အၾကားတြင္လွည့္လည္ကာ သူတုိ႔အတြင္းမွ 
လူမ်ားကုိလဲ ခ်ိန္ရြယ္ေနသည့္ေသမင္း၊ ထိုေသမင္းကိုသာ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မေတြ႔ရ။ သူတို႔သည္ 
ယုန္ကေလးမ်ားကဲ့သုိ႔ ခ်စ္စဖြယ္ တုိးေ၀ွ႔ခုန္ေပါက္ေနၾကသည္။ ယုန္ကေလးေတြလုိပဲ။ သူတို႔တအုပ္ႀကီးထဲကို 
လက္လွမ္းလိုက္ၿပီး တေကာင္ကိုဟင္းခ်က္စားဘုိ႔ ဆြဲထုတ္လိုက္စမ္း - သူတုိ႔ဟာ ေထာင့္တေထာင့္ကုိ ကပ္သြား 
လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တေအာင့္ေလာက္ၾကာရင္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေသာကေတြ၊ ေပ်ာ္စရာေတြနဲ႔ ဆက္လက္တုိးေ၀ွ႔ယင္း၊ 
ဘ၀ရဲ႕အရသာကို ခံေနၾကဦးမွာပါပဲ။ 
 က်ေနာ္ကား တံတုိင္းခတ္ထားေသာ ကမၻာအတြင္းမွေန၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဟာကနဲ ေဟာကနဲ ဆင္းေန 
ေသာ ေရစီးအတြင္းသို႔၊ ျဗံဳးကနဲေျပာငး္ေရြ႕ျခင္းကုိ ခံလိုက္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လဲ အစပထမတြင္ သူတို႔၏ 
ခ်ဳိဆိမ့္ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခါးခါးသီးသီး အရသာခံမိပါသည္။ 



 မွားေလစြ၊ မွားေလစြ။ 
 ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္ျမင္ရသည္ကား ဘ၀ပင္ျဖစ္ေလသည္။ က်ေနာ္ေပါက္ဖြားခဲ့ရာဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ျခံဳ 
၍ၾကည့္က ဤသည္ပင္လွ်င္ ဘ၀ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္မက္စဖြယ္ ဖိႏိွပ္ထားသည္ကုိ ခံေနရေသာ္လဲ ဖ်က္ဆီးတိုင္း မ 
ပ်က္သည့္အသက္။ တခါအသတ္ခံရလွ်င္ အႀကိမ္တရာျပန္၍ တုိးလာေသာအသက္။ ေသမင္းထက္ပုိ၍ အင္အား 
ေကာင္းေသာ အသက္ျဖစ္ေလသည္။ ဤဘ၀၊ ဤအသက္ကုိ ခါးသည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။ 
 ဤမွ်သာ မကေသး။ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာမ်ား၏ ဗဟုိတည့္တည့္၊ အက်ဥ္းခန္းအတြင္း၌ ေနထိုင္ၾကရေသာ 
က်ေနာ္တို႔ကုိယ္တိုင္လဲ ျပန္၍ၾကည့္ၾကဦးေလာ့ - ဒီအသားနဲ႔မလုပ္လုိ႔ ဘယ္အသားနဲ႔လုပ္ထားတာမုိ႔လို႔လဲ။ 
 တခါတရံ အစစ္ခံရာသုိ႔အသြားတြင္ က်ေနာ္သည္ ပုလိပ္ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္သြားရသည္။ ထုိကားမွ အ 
ေစာင့္ပုလိပ္မ်ားကား မ်ားစြာမခ်ဳပ္ခ်ယ္ၾက။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္လဲ ေမာ္ေတာ္ကား ျပဴတင္းေပါက္မ်ားမွေန၍ လမ္း 
မမ်ား၊ ဆုိင္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာမ်ား၊ ပန္းဆိုင္ကေလးတဆိုင္၊ လမ္းသြားလမ္းလာ လူစုလူေ၀းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ေျခသလုံး လွလွကေလး ကုိးစုံကိုသာရွာေတြ႔ယင္၊ ငါဒီေန႔အသတ္မခံရဘူးဟု ေရတြက္ကာ၊ 
စစ္ကာေဆးကာ၊ ႏႈိင္းကာယွဥ္ကာႏွင့္ ေျခသလုံးတို႔၏ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ က်က်နနေလ့လာေနမိသည္။ စိတ္၀င္ 
စား အလုပ္မ်ားေနမိသည္။ ထိုကိစၥေပၚ၌ က်ေနာ္၏ အသက္တည္ေနသည္ဟူေသာ သေဘာႏွင့္ကားမဟုတ္၊ 
အသက္ႏွင့္လုံး၀ မပတ္သက္သက့ဲသုိ႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 က်ေနာ္သည္ အက်ဥ္းခန္းသုိ႔ အၿမဲတမ္းေနာက္က်၍ ျပန္ရသည္။ ဘ, ပက္ရွက္ကား ျပန္မွျပန္လာပါ့မ 
လားဟူ၍ အၿမဲတေစ စိတ္ပူေနတတ္သည္။ က်ေနာ္ျပန္လာလွ်င္ က်ေနာ့္အား ဆီးဖက္၍ႏႈတ္ဆက္တတ္သည္။ 
က်ေနာ္ကလဲ ဘာသတင္းထူးသည္၊ ေကာဘီလိဆီတြင္ ဘယ္သူျဖင့္ က်ဆုံးျပန္ၿပီ စသည္တို႔ကုိ တုိတုိတုပ္တုပ္ 
ေျပာျပသည္ - ေနာက္အံခ်င့္စဖြယ္ ဟင္းရြက္ေခ်ာက္မ်ားကုိ ေလြးၾကၿမိဳၾက၍၊ လန္းဆန္းေသာ သီခ်င္းမ်ားကုိ ဆို 
သည့္အခါ ဆုိၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ဉာဏ္တုန္းလွေသာ အံစာလိွမ့္ကစားျခင္းတြင္ စိတ္တိုစြာျဖင့္ကစားယင္း စိတ္ 
၀င္စားသြားၾကသည္။ ထုိသုိ႔ပင္ ညဥ့္ဦးအခ်ိန္တိုင္း လုပ္ေန ကုိင္ေနတတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာအခါ၌ပင္ 
အက်ဥ္းခန္းတံခါးလဲ အခ်ိန္မေရြး ပြင့္ထြက္လာႏုိင္ကာ၊ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္အနက္ တေယာက္ေယာက္အ 
တြက္ ေသမင္းေခၚသံႀကီး ေပၚလာႏုိင္ေပသည္။ 
 - မင္း ... ဒါမွမဟုတ္ ... မင္း၊ ေအာက္ကုိ ဆင္းရမယ္၊ ရိွသမွ်ပစၥည္းေတြအကုန္ယူခ့ဲ။ ျမန္ျမန္လုပ္ ... 
 ထုိအခါတြင္ကား က်ေနာ္တုိ႔ကို ေခၚမထုတ္ၾက။ က်ေနာ္တို႔ကား ထုိတုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ အခ်ိန္ႀကီးကုိ ေက်ာ္ 
လြန္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔သည္ ထိုကာလႀကီးကို ျပန္လည္သတိရၾကလ်က္ မိမိတုိ႔ ထိပံု ေတြ႔ပံု 
ခံစားပုံတို႔ကုိလဲ အံ့ၾသေနမိၾကသည္။ မခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အရာတို႔ကိုပင္ ေတာင့္ခံႏုိင္သည့္ မႏုႆလူသားကား 
ထူးေထြဆန္းက်ယ္ေသာ တန္ခိုးမ်ားျဖင့္ ျပည့္၀ေပသည္တကား။ 
 က်ေနာ္တုိ႔၏ ကုိယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔၏ စိတ္အတြင္းတေနေနရာ၌ကား ဤအခ်ိန္မ်ားသည္ နက္႐ႈိင္းေသာ အ 
မွတ္အသားမ်ားကို ခ်န္မထားဘဲ ေနမည္မဟုတ္ေပ။ ဦးေဏွာက္ထဲတြင္ ဖလင္လိပ္တလိပ္သဖြယ္ ခိုေအာင္း၍ေန 
ေကာင္း ေနလိမ့္မည္။ တကယ့္ဘ၀၊ အကယ္၍ က်ေနာ္တို႔သာ တကယ့္ဘ၀သို႔ ျပန္ေရာက္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ တေန႔ 
ေသာအခါတြင္ ဖလင္လိပ္သည္ ျပန္႔ထြက္လာႏုိင္သည္။ လူကို ႐ူးသြပ္သြားေလာက္ေအာင္ ျပန္႔ထြက္လာႏိုင္ 
သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္၊ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ထိုကာလႀကီးကို ႀကီးမားေသာ သုႆန္ႀကီးအျဖစ္ျဖင့္သာ ျမင္ေကာင္း 
ျမင္ေနၾကေပတာ့မည္။ ထုိသုႆန္ႀကီးကား စိမ္းလန္းေသာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထုိဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ အဖုိးမျဖတ္ 
ႏိုင္ေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ ပ်ဳိးက်ဲ၍ထားသည္။ 
 အဘိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ထုိမ်ဳိးေစ့မ်ားကား အၫြန္႔အတက္မ်ား ေပါက္လာမည့္မ်ဳိးေစ့မ်ားျဖစ္ေပသည္။ 
 
အခဏ္း ၇ 
လူ႐ုပ္သြင္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္တုကေလးမ်ား (၂) 
(ပန္းကရာ့စ္) 



 
 ေထာင္တြင္း၌ ဘ၀ႏွစ္မ်ဳိးရိွသည္။ တမ်ဳိးကား အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္း ခံရလ်က္၊ တ 
ကမၻာလုံးႏွင့္လည္း ျပတ္ျပတ္သတ္သတ္ႀကီး ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံေနရသည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ ႏိုင္ငံေရးသမားသာဆို 
လွ်င္၊ ထုိကမၻာႀကီးႏွင့္ ရင္းႏီွးစြာ ဆက္သြယ္မိေနေသာ ဘဝပင္ျဖစ္သည္။ အျခားဘဝတ မ်ဳိးကား၊ အက်ဥ္းစခန္း 
မ်ား၏ အျပင္ဘက္၊ ႐ွည္လ်ားေသာ စႀကႍအူေၾကာင္းမ်ားတေလ်ာက္၊ မလင္းတဝက္ လင္းတဝက္ျဖင့္႐ိွေသာ 
သီးသန္႔ကမၻာတရပ္ျဖစ္ေလသည္။ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားေသာ ဘဝလည္းျဖစ္၍ေလာကႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေနလုိက္ 
သည္မွာ အက်ဥ္းခန္းတြင္းမွ ဘဝထက္ပင္ဆုိးေသးသည္။ ဤသည္ကား ႐ုပ္ထုကေလး အေျမာက္အမ်ား၊ လူ႐ုပ္ 
သြင္အငယ္စားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာကမၻာ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ က်ေနာ္ေျပာျပလိုသည္။  
 ထုိကမၻာတြင္ ကုိယ္ပုိင္ သဘာဝေဗဒလည္း႐ိွသည္။ ကိုယ္ပုိင္သမုိင္းပင္ ႐ိွသည္။ ဤေဗဒ၊ ဤသမုိင္း 
မ်ားသာမ႐ိွခဲ့ပါမူ က်ေနာ္သည္ ထိုေလာကကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ သိကၽြမ္းခဲ့မည္မဟုတ္ေပ။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္သုိ႔ လွည့္ 
ထားေသာ ဇာတ္စင္ျမင္ကြင္း၊ ၎၏ အေပၚယံေၾကာမ်ား၊ စသည္တုိ႔ကိုသာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤ 
သည္တို႔အား အျမင္အားျဖင့္ ၿမဲျမံသည္၊ ခိုင္ခန္႔သည္၊ အက်ဥ္းခန္းတြင့္၌ ေနၾကရသူတို႔အား ဖိႏိွပ္ေနသည့္ သံလုံး 
ႀကီးမ်ားသဖြယ္သာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့ေသာတႏွစ္က၊ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လကဆုိလွ်င္ ဤသုိ႔သာျမင္ေန 
ခဲ့ ရေသးသည္။ ယခုေသာ္ အေပၚယံအလႊာကား အက္ကြဲရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေလၿပီ။ ထိုပတ္ၾကားအက္ရာမ်ား 
အၾကားမွာလည္း မ်က္ႏွာမ်ားျပဴ၍ေနၾကၿပီ။ ထုိမ်က္ႏွာမ်ားကား သနားစဖြယ္လည္း႐ိွသည္။ ေသာကမ်ားသည္ 
လည္း ႐ွိသည္။ ရယ္စရာလည္း ႐ွိသည္။ အမ်ဳိးေပါင္းစုံလွေသာ္လည္း အၿမဲပင္ လူသတၱဝါ၏ အသြင္အျပင္ကို 
ေဆာင္ေနၾကသည္။ အုပ္စိုးေသာစံနစ္၏ အၾကပ္အတည္းမ်ားသည္ ဤမႈန္သီေသာ ကမၻာတုိင္းသားအေပၚ ဖိစီး၍ 
လာလ်က္၊ သူတုိ႔၏ ကိုယ္တြင္းမွ လူဆန္ေသာ အရာဟူသ၍ကို အလင္းေရာင္သို႔ ညႇစ္ထုတ္ ေဖၚျပလာသည္။ ဤ 
လူ ဆန္ေသာကိစၥတုိ႔သည္ အခ်ဳိ႕သူမ်ား၌ နည္းပါးလွသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ကား အနည္းငယ္ပိုမုိတက္သည္။ ဤသုိ႔ 
အနည္းအမ်ားကြာျခားျခင္းသည္ပင္လွ်င္၊ သူတုိ႔အား တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ျခားနားေစသည္။ မူကြဲေစသည္။ 
သူတို႔အၾကားတြင္ က်ပ္ျပည့္ဒင္းျပည့္ လူသားအစစ္မ်ားကုိပင္ ခင္ဗ်ား႐ွာ၍ ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔မည္။ သို႔ေသာ္ 
ဤသုိ႔ေသာသူမ်ားသည္ ခင္ဗ်ား႐ွာေနသည္ အထိပင္ေစာင့္မေနၾက။ သူတုိ႔ကား ကုိယ္တုိင္အၾကပ္အတည္းအ 
တြင္းသို႔ က်ေရာက္မွ၊ အၾကပ္အတည္း တြင္းသုိ႔ေရာက္ေနေသာ အျခားသူမ်ားကုိ ကူညီတက္သည့္ လူစားမ်ဳိးမ 
ဟုတ္ၾကေပ။  
 ေထာင္ဟူသည္ကား ႐ႊင္ျမဴးဖြယ္ရာမေကာင္းေသာ ဌာနတခု ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းခန္းမ်ား 
၏ အျပင္ဘက္မွကမၻာသည္ အက်ဥ္းခန္းအတြင္း႐ွိ ကမၻာထက္ပင္ ပုိ၍စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းသည္။ အက်ဥ္း 
ခန္းမ်ား အတြင္း၌ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာစိတ္မ်ား႐ိွသည္။ မိတ္ေဆြစိတ္မွ နည္းနည္းေနာေနာ မိတ္ေဆြစိတ္မဟုတ္ 
ေ႐ွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ကာလ႐ွည္စြာ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အခ်ိန္၊ ယေန႔ခင္ဗ်ား၏အသက္က 
က်ေနာ္၏ လက္တြင္းသုိ႔ေရာက္၊ နက္ျဖန္ က်ေနာ္၏အသက္က ခင္ဗ်ား၏လက္တြင္းသုိ႔ေရာက္ေသာ အခ်ိန္အခါ 
မ်ဳိးတြင္ ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေလ့႐ွိေသာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာစိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။ ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္၏ ဂ်ာမန္ေထာင္ေစာင့္ 
မ်ားအၾကားတြင္ကား မိတ္ေဆြစိတ္ဓာတ္ဟူ လြန္စြာေခါင္းပါးလွသည္။ ႐ွိလည္းမ႐ိွႏုိင္ေပ။ သူလွ်ဳိသတင္းေပးမ်ား 
ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ၎တုိ႔အား ဝုိင္းရံေနသည္။ တေယာက္ေနာက္တေယာက္လုိက္၍ 
ေခ်ာင္းၾကသည္။ ဂုန္းေခ်ာၾကသည္။ အလုပ္သေဘာအရသာ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ “ရဲေဘာ္” ဟုေခၚၾက 
ေသာ္လည္း၊ ထုိ “ရဲေဘာ္” ၏ ေ႐ွ႕တြင္ပင္ သတိထားေနရသည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း အေဖာ္မပါပဲ တေယာက္ 
တည္း ေနၾကသည္။ ၎တို႔အနက္မွ အေကာင္းဆုံးေသာသူမ်ားကား၊ အေဖၚအေပါင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ႐ိွပဲ 
မေနတက္။ မေနတက္လွ်င္ ထုိမိတ္ေဆြမ်ားကို လိုက္လံ႐ွာေဖြၾကသည္။ အက်ဥ္းခန္းမ်ား အတြင္း၌ပင္ ႐ွာေဖြ 
ၾကရျပန္သည္။  
 က်ေနာ္တို႔သည္ အေတာ္ႀကီးၾကာသည္အထိ သူတို႔၏ နာမည္အရင္းမ်ားကုိ မသိခဲ့ရေပ။ နာမည္မ်ားကုိ 
သိရန္ကား အေရးႀကီးွလွသည္မဟုတ္။ က်ေနာ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း အေနနဲ႔မူ သူတုိ႔အားနာမည္ေျပာင္မ်ားျဖင့္ ေခၚေဝၚ 



ေနခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ နာမည္ေျပာင္မ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ မွည့္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ က်ေနာ္တုိ႔အရင္ ဤေန 
ရာမ်ားတြင္ ေနသြားေသာသူတုိ႔က ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾက၍၊ အက်ဥ္းခန္းတြင္ ဓေလ့မပ်က္က်န္ေနခ့ဲသည္။ အခ်ဳိ႕ 
ေသာ ေထာင္ေစာင့္တုိ႔ကား အက်ဥ္းခန္းတခန္းတြင္ နာမည္တမ်ဳိးရေနသည္။ ဤသည္ကားပ်မ္းမွ်ျခင္း သာမန္အ 
မ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ငါးလဲမဟုတ္၊ ဂဏန္းလဲမဟုတ္။ ဤတေနရာတြင္ နံနက္ စာပုိ၍ေပးသည္။ ေဘးအခန္းတြင္မူ 
မ်က္ႏွာကုိလက္သီးႏွင့္ထိုးသည္။ အက်ဥ္းသမားမ်ားႏွင့္ ဆုံဆည္းရေသာအခ်ိန္မွာ စကၠန္႔အနည္းငယ္မွ်သာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထုိအခိုက္အတန္႔ကေလးသည္ အက်ဥ္းခန္း၏ အမွတ္သညာတြင္ ၿမဲျမံစြာစြဲသြားသည္သာ ျဖစ္ 
ေလသည္။ သို႔ႏွင့္ တဘက္သတ္အျမင္၊ တဘက္သပ္နာမည္ေျပာငမ်ား ေပၚေပါက္လာရေလသည္။ တခါတရံ 
တြင္ကား အက်ဥ္းခန္းမ်ားသည္ နာမည္ေျပာင္ေရြးခ်ယ္ရာ၌ သေဘာတူညီမႈရၾကသည္၊ ဤသုိ႔ေသာ နာမည္ 
ေျပာင္မ်ဳိးရသူကား ပုိမုိ၍ျပတ္သားသည့္ အက်င့္အဂၤါမ်ားရွိသူတည္း။ ဤသို႔ လုပ္လွ်င္လုပ္သည္။ မလုပ္လွ်င္ ထုိ 
သို႔လုပ္သည္။ ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသည္၊ မေကာင္းလွ်င္ ဆိုးသည္။ 
 ဒီပံုစံေတြကို ၾကည့္စမ္းပါ။ ဒီ႐ုပ္တုကေလးေတြကို ၾကည့္လုိက္စမ္းပါ။ ၎တုိ႔ကား ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ 
မေတာ္တဆ စုမိေနၾကသည္မဟုတ္။ ဤသည္တို႔ကား နာဇီ၀ါဒ၏ ႏိုင္ငံေရးတပ္မေတာ္မွ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္ေလ 
ည္။ လက္ေရြးစင္ ေရြးထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ အုပ္စိုးေသာ စနစ္၏မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္၏ လူမႈေရးအ 
ဆာက္အအုံကုိ ပင့္ထားသည့္ ေထာက္တိုင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလသည္ ..... 
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......  
 
“သူနာျပဳ” 
 အရပ္ျမင့္ျမင့္၊ ၀၀ဖိုင့္ဖုိင့္၊ အသံခပ္ျပာျပာႏွင့္ “အက္ဆက္စ္အရံတပ္သား” ရြစၥ ဆုိသူျဖစ္သည္။ ယခင္က 
ေကာလုံၿမိဳ႕စာသင္ေက်ာင္း တေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေစာင့္လုပ္ခဲ့ဘူးသည္။ အျခားအျခားေသာ ဂ်ာမန္စာသင္ 
ေက်ာင္းေစာင့္မ်ား၏နည္းတူ သူသည္လဲ ပထမသူနာျပဳစုျခင္းသင္တန္းကို တက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခါတရံ 
တြင္ ေထာင္တြင္းဗိေႏၶာဆရာ၏ ေနရာသုိ႔၀င္၍ အစားထိုးရသည္။ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္တြင္ က်ေနာ္ပထမဆုံးဆက္ 
ဆံရသူျဖစ္သည္။ သူသည္က်ေနာ့္အား အက်ဥ္းခန္းထဲသုိ႔ဆြဲသြင္း၊ ေကာက္႐ိုးေမြ႔ရာေပၚသုိ႔တင္၊ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
ေဆးထည့္ေပး၍ ပတ္တီးမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ စည္းေႏွာင္ေပးသည္။ သူသည္ က်ေနာ္ေသမသြားရန္ 
အကယ္ပင္ အကူအညီေပးခဲ့သည္ဟု ထင္စရာအေၾကာင္းရွိသည္။ ဤေကာင္းမႈသည္ ဘာကုိၫႊန္ျပသနည္း။ 
လူစိတ္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ျပဳသေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ သူနာျပဳသင္တန္းတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။ ဤသည္ကိုမူ က်ေနာ္ 
မေျဖတတ္။ သုိ႔ေသာ္ အဖမ္းခံရေသာ ဂ်ဴးမ်ား၏သြားမ်ားကို႐ုိက္ခ်ဳိး၍ ထိုသူတုိ႔အားဆား သုိ႔မဟုတ္သဲ တဇြန္း 
ေမာက္ေမာက္ကုိ ကိုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာေပ်ာက္သည့္ေဆးအျဖစ္ျဖင့္ ဇြတ္အတင္းၿမိဳခ်ခိုင္း 
တတ္သည္။ ထုိ အခါ၌ သူ႔ကိုယ္တြင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည္ကား စင္စစ္အားျဖင့္ နာဇီ၀ါဒပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။ 
 
“ဖိုးစပ္စု” 
 ဘူဂ်္ေယာဗစ္စဲၿမိဳ႕၊ ေဖဘီယန္ဘီယာခ်က္႐ုံတြင္ ျမင္းလွည္းေမာင္းသမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဘူးသည္။ 
အတြင္းသေဘာ ေကာင္းသည္၊ စကားေၾကာရွည္သည္။ အက်ဥ္းခန္းတြင္းသို႔ ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္၀င္လာတတ္သည္။ 
စားစရာမ်ားယူလာတတ္သည္။ မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ် အႏၱရာယ္ျပဳေလ့မရိွ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တံခါးအျပင္ဘက္ 
တြင္ တနာရီကုန္တနာခန္းရပ္လ်က္၊ အက်ဥ္းခန္းအတြင္း ဘာမ်ားေျပာဆုိေနၾကသည္ကုိ တိတ္တဆိတ္နား 
ေထာင္တတ္သည္။ ဘာမဟုတ္ေသာ သတင္းအစအနကေလးမ်ားကိုပင္ အထက္အရာရွိထံ ေျပး၍တုိင္တတ္ 
သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ခင္ဗ်ားယုံႏုိင္မည္ပင္ မဟုတ္ေပ။ 
 
ေကာ့ကလာရ္ 



 သူလဲ ဘူဂ်္ေယာဗစ္စဲၿမိဳ႕၊ ဘီယာခ်က္စက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေထာင္အမႈထမ္းမ်ားတြင္ သူတုိ႔ 
ႏွစ္ေယာက္သာမက၊ ဆူဒက္တီေဒသမွ အျခားဂ်ာမန္အလုပ္သမားမ်ားလဲ ရိွၾကေသးသည္။ “အလုပ္သမားတ 
ေယာက္က ပုဂၢိဳလ္တဦးအေနျဖင့္ ယူဆျခင္း၊ လုပ္ကုိင္ျခင္းတို႔ကား အေရးမႀကီးလွ။ အလုပ္သမားမ်ားက သမိုင္း 
လာတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္ လူတန္းစားတရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေလသည္” ဟု 
တခါက မာ့က္စ္ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။ ဤေနရာသုိ႔ေရာက္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားကား မိမိတုိ႔၏ လူတန္းစား 
တာ၀န္ဟူ၍ ဘာကေလးတခုမွ် အကယ္ပင္မသိၾကေပ။ ထိုလူတန္းစားမွ ဖဲ့၍အထုတ္ခံထားၾကရသည္။ ထိုလူ 
တန္းစားကုိ ရင္ဆုိင္ရသည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနၾကသည္။ သေဘာတရားေရးအရဆုိလွ်င္လဲ ေလထဲတြင္ 
ေမ်ာက္သစ္ကိုင္းလြတ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေနာင္တြင္လဲ ေလထဲ၌ တြဲေလာင္းခုိၾကရမည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေန 
ၾကေလသည္။ 
 သူသည္ စားေပါက္ေခ်ာင္ရန္ နာဇီပါဒသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကိစၥမွာ သူထင္သည္ထက္ ပုိမုိ 
႐ႈပ္ေထြးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မျပံဳးတက္မရယ္တက္ေတာ့။ နာဇီဝါဒ အႏုိင္ရလိမ့္မည္ဟု အ 
ေလာင္းကစားျပဳခဲ့သည္။ ယခုေသာ္ ျမင္းေသေပၚ ေငြပုံမိေၾကာင္းမွာ ထင္ရွား၍လာေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
စိတ္မ်ားသည္ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ကုန္ေလသည္။ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္၊ ဖိနပ္အေပ်ာ့မ်ားစီးလ်က္ စႀကႍမ်ားတ 
ေလွ်ာက္ တကုိယ္တည္း ပတၱေရာင္လွည့္ရသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ မိမိ၏ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတို႔မွ 
သဲလြန္စမ်ားကုိ ဓာတ္မီးအုပ္ေဆာင္းမ်ားေပၚရွိ ဖံုမႈန္႔မ်ားထဲ၌ အမွန္မထင္ ခ်န္ထားခဲ့မိ ေလသည္။ 
 “အားလုံးအိမ္သာႁပြန္ထဲ ေရာက္ကုန္ၿပီ” ဟူ၍ထိုေနရာတြင္ ကဗ်ာဆန္ဆန္ေရးကာ၊ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ 
သတ္ေသရန္ စိတ္ကူးေနေလသည္။  
 ေန႔ခင္းပုိင္းတြင္ စူး႐ွေသာ အေလာသုံးဆယ္ အသံႀကီးျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ရင္း၊ အက်ဥ္းသမားမ်ားကို သာမ 
က၊ ေထာင္ေစာင့္မ်ားကုိပါ မာန္မဲဆူပူေနတက္သည္။ သည္နည္းျဖင့္ မိမိ၏ေၾကာက္စိတ္ကို ေျဖေနေလသည္။  
 
“ရစၥလဲရ္” 
 ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္၊ အသၾံသ အသံၾကမ္းႀကီးႏွင့္ လူတေယာက္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ သူ႔လို တကယ္ 
တမ္း ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ႏိုင္သူမ်ား အေတာ္ပင္ေခါင္းပါးသည္။ ယာဘေလာနဲ႔စ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အထည္စက္ 
အလုပ္သမား တေယာက္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းခန္းထဲသုိ႔ ဝင္လာ၍ ေဆြးေႏြးတက္သည္။ တနာရီကုန္ တနာရီခန္း 
ေဆြးေႏြးတက္သည္။  
 “က်ဳပ္ဒီကုိ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ၿပီးေရာက္လာတယ္ ဟုတ္လား။ ဆယ္ႏွစ္လုံးလုံး အလုပ္ဆုိလုိ႔ ဟုတိၱပတိၱဘာ 
မွမရိွခ့ဲဘူး။ တအိမ္ေထာင္လုံးအတြက္တပါတ္ကုိ အေရာင္းႏွစ္ဆယ္ - ဒါေလာက္ပုိက္ဆံေလးနဲ႔ ဘာသြားလုပ္ရမွာ 
လည္း။ ေနာက္သူတုိ႔ ေရာက္လာၾကတယ္၊ မင္းကုိအလုပ္ေပးမယ္၊ ဒို႔နဲ႔လုိက္ခ့ဲတ့ဲ။ လုိက္သြားတာေပါ့ - အလုပ္ 
လည္းရလာတယ္။ က်ဳပ္အတြက္လည္း အလုပ္ရတယ္။ တျခားလူေတြ အားလုံးလည္းအလုပ္ရတယ္။ အခုေတာ့ 
စားႏုိင္တယ္၊ ေသာက္ႏုိင္တယ္၊ ေနႏုိင္တယ္၊ ထိုင္ႏုိင္တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လား။ ေအးေလ ... ဆုိပါေတာ့ 
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ က်ဳပ္ကဒီလုိျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ခ့ဲဘူး။ ဒါေပမ့ဲ အခုေခတ္က အရင္ 
ေခတ္ထက္ေတာ့ ေကာင္းတယ္။” 
 “မေကာင္းဘူး၊ ဟုတ္လား။ စစ္ႀကီးကုိ ေျပာတာလား။ က်ဳပ္ကစစ္ကုိ လုိလားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခား 
လူေတြ မေသေစ့ခ်င္ပါဘူး။ က်ဳပ္လုိခ်င္တာ က က်ဳပ္အသက္ရွင္ၿပီး ေနႏိုင္ ထိုင္ႏိုင္ဖုိ႔” 
 “က်ဳပ္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ လူေတြမေသေသေအာင္ က်ဳပ္ကကူညီေပးေနတယ္လို႔ ဆိုတာလား။ 
က်ဳပ္ဘာတက္ႏိုင္လုိ႔လဲ။ က်ဳပ္ဒီက ဘယ္သူ႔ကုိမ်ား ဒုကၡေပးခ့ဲလို႔လဲ။ က်ဳပ္ဒီကထြက္သြားၿပီ ဆုိပါေတာ့။ က်ဳပ္ေန 
ရာကုိ တျခားလူတေယာက္ ေရာက္လာမွာပဲ။ က်ဳပ္ထက္ဆုိးရင္ေတာင္ဆုိးမယ္။ ဒီလုိလုပ္ လို႔ဘယ္သူ႔အတြက္ 
အက်ဳိးရိွသြာမွာလည္း။ စစ္ၿပီးရင္ေတာ့ က်ဳပ္က စက္ရုံကုိျပန္မွာပဲ။” 



 “ဘယ္သူႏိုင္မယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားထင္သလဲ။ က်ဳပ္တုိ႔မႏုိင္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ႏိုင္မွာတ့ဲလား။ ဒါျဖင့္က်ဳပ္တုိ႔အ တြက္ 
ဘယ္ႏွယ့္လဲ။” 
 “ဘာတ့ဲ အဆုံးသတ္ေရာတ့ဲလား။ အလကားေပါ့ေလ။ က်ဳပ္တြက္ေနခ့ဲတာက တမ်ဳိးကုိး - ” သို႔ႏွင့္ သူ 
သည္ ေျခလွမ္းရွည္ႀကီးမ်ားကုိ ေပါ့တီးေပါ့ဆ လႊဲရင္း အခန္းတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေလသည္။  
 နာရီဝက္ေလာက္ အၾကာတြင္ေပါက္လာျပန္၍၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတြင္ အေျခအေနမွန္မ်ား မည္သို႔ရိွသ 
နည္းဟု ေမးျမန္းေလသည္။  
 
“သတၱဝါ” 
  က်ေနာ္တို႔ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္သုိ႔ အစစ္ခံရန္သြာၾကရမည္ ျဖစ္၍၊ တေန႔ေသာ နံနက္ခင္းတြင္ ပန္းက 
ရာ့စ္ ေထာင္ေအာက္ထက္ ဗဟုိစႀကႍထဲ၌ ေစာင့္ေနခဲ့ၾကရပါသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေက်ာဘက္၌ ဘာျဖစ္ေနမွန္း 
မသိႏုိင္ၾကရန္၊ ထရံနားတြင္ နဖူးမ်ားကုိကပ္လ်က္ ထုံးစံအတုိင္း မတ္တတ္ရပ္ေနခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ေန႔တြင္ကား၊ 
က်ေနာ္မၾကားဘူးေသးေသာ အသံတသံ ေနာက္ဘက္မွ ေပၚလာပါသည္။ 
 “ငါဘာကုိမွ မျမင္ခ်င္ဘူး။ ဘာကုိမွ မၾကားခ်င္ဘူး။ မင္းတုိ႔ငါ့အေၾကာင္းကုိ ဘာမွမသိၾကေသးဘူး။ 
တေန႔ငါ့အေၾကာင္းကုိ မင္းတုိ႔သိလာလိမ့္မယ္။” 
 က်ေနာ္သည္ အသံထြက္ေအာင္ရယ္လိုက္ မိသည္။ ဤသို႔ေသာပုံစံ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ဤစကားမ်ား 
ႏွင့္ တကယ္ပင္ အံ့ကိုက္ေနပါသည္။ ဤစကားမ်ားကား “စစ္သားေကာင္း႐ႊိတ္” ဟူေသာ ဝတၳဳမွလက္ဖတင္နင္ 
ဒူးဘ္ ေခၚ၊ သနားစရာ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္သတၱဝါ၏ စကားမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ယခုထက္ထိ မည္သူ တဦးတ 
ေယာက္မွ် အသံက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ႏွင့္ ဤပ်က္လံုးကုိ မထုတ္ဝံ့ခဲ့ေသးေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ 
ေဘးမွအေဖၚက၊ တံေတာင္ျဖင့္ ခပ္ဖိဖိကေလး တြက္လုိက္ကာ၊ မရယ္ေမာရန္ သတိေပးသည္။ က်ေနာ့္ အထင္ 
မွာ လြဲေကာင္းလဲြေနမည္။ ျပက္လံုးပ်က္သည့္ အေနျဖင့္ေျပာျခင္းျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ အမွန္ကလည္း ပ်က္လံုး 
ပ်က္ေနသည္ မဟုတ္။  
 က်ေနာ္တို႔ ေနာက္မွေန၍ ထုိစကားမ်ားကိုဆိုလိုက္သည့္ အရာရိွကား အက္ဆက္စ္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ 
ထားေသာ လက္တဆုတ္ခန္႔ သတၱဝါေလးတေကာင္ ျဖစ္ေလသည္။ ႐ႊိတ္အေၾကာင္းကိုလည္း နည္းနည္းေလးမွ် 
ပင္သိပံုမရ။ လက္ဖတင္နင္ ဒူးဘ္ကဲ့သို႔ စကားေျပာျခင္းမွာ စိတ္ဓာတ္အရ ဒူးဘ္ႏွင့္သူႏွင့္အမ်ဳိးခ်င္း စပ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေလသည္။ သူကား နာမည္အားျဖင့္ ဗည္ဌာန္ ဟုေခၚသည္။ ယခင္က ခ်က္ကုိစလုိဗားကီးယား 
တပ္မေတာ္တြင္ ဗီတန္ ဟူေသာ အမည္ကိုခံကာ တပ္စိပ္ဗိုလ္ရာထူးျဖင့္ ၾကာျမင့္စြာအမႈထမ္းဖူးသည္။ သူေျပာ 
လုိက္ေသာ စကားမ်ားသည္လည္း မွန္ကန္လွသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ သူ႔အား ေကာင္းစြာသိကၽြမ္းလာရလ်က္၊ 
၎၏အေၾကာင္းကို ေျပာၾကဆိုၾကၿပီဆိုလွ်င္၊ အမည္ရင္းကုိလည္း မေခၚ၊ နာမည္ေျပာင္လည္းမသုံးပဲ “ သတၱဝါ” 
ဟူ၍သာ ေျပာေလ့ဆုိေလ့ ရွိၾကသည္။ အမွန္ကိုဝန္ခံရလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ အေနႏွင့္ နာမည္ေျပာင္မ်ားကုိ မည္မွ်ပင္ 
ထြင္တက္ထြင္တက္၊ သူႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ နာမည္ကုိရွာတိုင္းရွာတုိင္း လက္မႈိင္သာခ်၍ ေနခ့ဲၾကရပါသည္။ သူ 
ကား ပန္းကရာ့စ္ေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ မဏၰိဳင္တရပ္လည္းျဖစ္လ်က္ တန္ဖုိးမရိွမႈ၊ 
ထုံထုိင္းမႈ၊ ေလးထြားမႈႏွင့္ဆုိးသြမ္းမႈတုိ႔ ခပ္ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႀကီး ေပါင္းစပ္ထားရာလည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။  
 ဤသုိ႔ ေလေဖါတက္သည့္ ႏြယ္ပင္အစုတ္အႏုတ္ကေလးမ်ား ဆတ္ဆတ္ခါနာသြာေအာင္ ေျပာခ်လိုက္ 
လုိက၊ ဒူးေအာက္က ဝက္ကေလးဟု အရပ္စကားအရ ေခၚေဝၚေလ့ရိွၾကသည္။ မိမိ၏ ကုိယ္လံုးကုိယ္ေပါက္ ေသး 
သိမ္ေနသျဖင့္ အၿမဲတမ္းစိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေနတက္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုသူ၏စိတ္ဓာတ္မွာလည္း အလြန္႔အလြန္ 
ေသးသိမ္ေနေသာေၾကာင့္သာ ဤသုိ႔ခံစားရျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ ဗည္ဌာန္ကားယင္းသုိ႔စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေနသူတည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္သူ႔ထက္ ကာယဗလအရေသာ္၎၊ စိတၱဗလအရေသာ္၎၊ ႀကီးထြားသူဟူသ၍အေပၚ လက္စားေခ် 
ေလသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ကား လူတုိင္းအေပၚ ရန္ညႇဳိးဖြဲ႔သည္ လည္း မည္ေပသည္။   



 လူမ်ားကုိ ရုိက္ပုတ္ျခင္းကား မျပဳ။ ထို႔သုိ႔ ျပဳလုပ္ေလာက္သည့္အထိလည္း သတိၱမရိွ၊ သို႔ေသာ္ ထိုသူ 
မ်ားအေၾကာင္း ဂုန္းေခ်ာတက္သည္၊ ဗည္ဌာန္၏ သတင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းသမားေပါင္းမည္မွ် က်န္းမာ 
ေရးခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့ရၿပီနည္း။ အက်ဥ္းသမားေပါင္းမည္မွ် အသက္ေပးခ့ဲရၿပီနည္း - အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္။ ပန္းက 
ရာ့စ္ေထာင္မွ အက်ဥ္းစခန္းတခုသုိ႔ ေျပာင္းသြားရသည့္အခါ ေထာင္မွ မည္သို႔ေသာ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါလာသည္ 
ဟူေသာ္ကိစၥကား အေရးမပါ အရာမေရာက္ေသာ အခ်က္တခုမဟုတ္ေပ။ သုိမွ်သာမကေသး၊ ပန္းကရာ့စ္မွ 
အျပင္သို႔လုံ၀ေရာက္မွ  ေရာက္ပါေတာ့မည္ေလာ ဟူေသာ အခ်က္ကလည္းရိွေနေသး သည္။  
 သူကား အေတာမသတ္ေအာင္ ေသးဖြဲ႔ေသာသူျဖစ္သည္။ မိမိ၏အေရးပါ အရာေရာက္ပံုမ်ားကုိ စိတ္ကူး 
ယဥ္ယင္း၊ စႀကႍတေလွ်ာက္တြင္ က်က္သေရျပည့္၀စြာျဖင့္ တကုိယ္ထည္း ရြက္လႊႊင္လာတက္သည္။ မႏုႆ 
လူသားတေယာက္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္မိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္လည္း တေနေနရာေပၚသို႕ လွမ္း၍တက္လိုက္ရန္ ဆႏၵေပၚ 
လာတက္သည္။ ခင္ဗ်ားအား စစ္ေၾကာေနသည့္အခါတြင္ လက္ကိုင္တန္းမ်ားေပၚသို႔ တက္ထုိင္လ်က္ ဤမွ်သက္ 
ေတာင့္သက္သာမရိွလွေသာ အေနအထားႏွင့္ပင္၊ တနာရီေနရေနရ ေပေတ၍ ထုိင္ေနတက္သည္။ ဤနည္းအား 
ျဖင့္ သူသည္ခင္ဗ်ားထက္ ေခါင္းတလုံးပို၍ျမင့္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္တည္း။ မုတ္ဆိတ္ရိတ္သည့္ေနရာ၌ 
တာ၀န္က်ေနသည့္အခါ၀ယ္၊ ေလွကားထစ္မ်ားေပၚသို႔ တက္ေနလုိကတက္ေနတက္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ခုန္တန္း 
ရွည္ေပၚသုိ႔တက္၍ ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ယင္း၊ သူ၏နက္နဲေတာ္မူတက္ထေသာ ၾသ၀ါဒကို ရြက္ဆို 
ေနတတ္သည္။  
 - ငါဘာကုိမွ မျမင္ခ်င္ဘူး။ ငါဘာကုိမွ မၾကားခ်င္ဘူး။ မင္းတုိ႔ငါ့အေၾကာင္းကုိ ဘာမွမသိၾကေသးဘူး ... 
နံနက္ခင္းက်န္းမာေရးေလ့က်င့္ရသည့္ နာရီ၀က္အခ်ိန္တြင္ ယုတ္စြအဆုံးျမက္ခင္းေပၚသုိ႔တက္၍ ေလွ်ာက္သည္။ 
ျမက္ခင္းသည္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ထက္ သူ႔အားနွစ္လက္မ၊ သံုးလက္မခန္႔ ပို၍ျမႇင့္ေပးသည္။ သူသည္ အက်ဥ္း 
ခန္းအတြင္းသုိ႔ မင္းတရားႀကီး၏မ်က္ႏွာေပးျဖင့္ က်က္သေရရိွစြာ၀င္လာေတာ္မူလ်က္၊ ကုလားထုိင္တလုံးေပၚသုိ႔ 
ၿဗံဳးကနဲတက္၍ ရပ္လုိက္ကာ အျမင့္မွေန၍ အခန္းကုိစစ္ေဆးေတာ္မူသတည္း။  
 သူကားအတိုင္းမသိ ေသးဖြဲလွသည္။ သို႔ေသာ္ - လူ႔အသက္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေသာရံုးခန္းရိွ ႐ူးေပါေပါ 
သတၱ၀ါတိုင္းကဲ့သုိ႔ပင္ - အတုိင္းမသိေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္ႀကီးလွစြာေပသည္။ သူ၏ က်ဥ္းေျမာင္းမူတြင္အ 
ရည္အခ်င္းတရပ္ကို ေၾကာင္လက္သဲကဲ့သို႔ ၀ွက္ထားသည္။ ထုိအရည္အခ်င္းကား တစိတ္ကုိတ အိတ္ျဖစ္ေအာင္၊ 
ပုိးႏွံေကာင္ကုိ ကုလားအုပ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္အိမ္ေစာင့္ေခြးတေကာင္၏ 
တာ၀န္မွေက်ာ္၍ ဘာကုိမွ်မသိ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံမွ အနည္းငယ္ကေလး ေခ်ာ္သြားေသာကိစၥ 
တုိင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာကိစၥမ်ားျဖစ္လာေတာ့သည္။ ႀကီးမားေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္လာ၍လည္းသူ၏ ဌာနႏၱရ 
ႏွင့္ ေလွ်ာ္ကန္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအရာဟု သေဘာပုိက္တက္သည္။ ေထာင္ပံုစံကို ခ်ဳိးေဖာက္မူမ်ား၊ ေထာင္ပံုစံအ 
ေပၚ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္မူမ်ား စသည္ျဖင့္ အမူမ်ားဆင္ေနရမွ၊ ငါသည္ ဧရာမပုဂၢိဳလ္ႀကီးပါကလားဟူေသာ အသိ 
ဉာဏ္ျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရာ၀င္ႏုိင္ေလသည္။ သူေပးေသာသတင္းမ်ား မွန္သည္၊ မွားသည္ဟူ၍လည္း ဤ 
ေထာင္တြင္း၌ မည္သူက စစ္ေဆးေလ့ရွိပါသနည္း။ 
 
ဆမဲေတာန္႔ဇ္ 

ကုိယ္လုံးကိုယ္ထည္ ႀကီးႀကီးမားမား၊ ထုံထိုင္းေသာမ်က္ႏွာေပး၊ အဓိပၸါယ္မပါးေသာ မ်က္လံုးမ်ားရွိ 
သည္။ ကာတြန္းဆရာ ဂေရာ့ရ္ွေရးဆြဲေသာ နာဇီမုန္တုိင္းတပ္သားတေယာက္၏ပံု အသက္၀င္လာသည္ႏွင့္ တူ 
သည္။ သူသည္ လစ္သူဧနီးယား နယ္စပ္တြင္ ႏြားႏို႔ညႇစ္သမားလုပ္ခဲ့ဘူးသည္။ သူေက်ာင္းခဲ့ရသည့္ႏြားမ်ား၊ ထုိ 
လွပေသာတိရိစၦာန္မ်ားသည္၊ မိမိတုိ႔၏ မြန္ျမတ္လွေသာ က်က္သေရမ်ားကို သူ႔ထံ၌ အရိပ္အေငြ႔မွ်ပင္ ခ်န္မထား 
ခဲ့သည္မွာ အံၾသဘြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ အထက္ဆရာႀကီးမ်ားကမူ သူ႔အား ဂ်ာမန္ဂုဏ္ရည္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေန 
ေသာ သူတေယာက္ဟု ယူဆသည္။ သူကား ျပတ္သားသည္၊ မာေက်ာ္သည္၊ လာဘ္မစား (ေထာင္ဘာယာမ်ား 



ထံမွ စားစရာေသာက္စရာမ်ား မေတာင္းတက္ေသာ သူ႔လုိ ေထာင္ေစာင့္မ်ဳိးကား အလြန္နည္းပါးလွသည္)။ သို႔ 
ေသာ္.......  
 တခါက ဂ်ာမန္ပညာရိွတေယာက္ ... မည္သူျဖစ္သည္ကိုကား က်ေနာ္မမွတ္မိ ... သတၱ၀ါတေကာင္ 
လွ်င္ စကားလုံးေပါင္း မည္မွ်ဖြဲ႔ႏုိင္သနည္း ဟူေသာအခ်က္ေပၚ၌ အေျခတည္၍ အဆုိပါသတၱ၀ါ၏ ဉာဏ္စြမ္းကုိ 
တြက္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ အလိုအရဆုိလွ်င္၊ ဉာဏ္အနည္းဆံုးေသာ သတၱ၀ါမွာ အိမ္တြင္း၌ ေမြးထားေသာ 
ေၾကာင္ပင္ျဖစ္သည္၊ ေၾကာင္သည္ စကားလုံး ၁၂၈ - လုံးသာ ဖြဲ႔ႏိုင္သည္ဟု ဆန္းစစ္ခဲ့သည္ထင္သည္။ ဆမဲ 
ေတာန္႔ဇ္ႏွင့္စာလွ်င္၊ ေၾကာင္ဟူေသာတိရိစၦာန္ကား ပညာရိွႀကီးပင္ျဖစ္ေလသည္။ ပန္းကရာ့စ္သည္ ဆမဲေတာန္႔ဇ္ 
ထံမွ စကားေလးလံုးမွ်သာ ၾကားၾကရသည္။  
 - ပါးစ္ ဘေလာ့စ္ ေအာက္ဖ္၊ မဲန္႔ရ္ွ။ 
 သူသည္ တပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္မွ် တာ၀န္ကုိ တပါးသူအား လႊဲအပ္ေပးရသည္။ တပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ 
သုံးႀကိမ္ပင္ တံုးတုိက္ရမလုိ၊ ကမ္းတိုက္ရမလုိ အခက္ၾကံဳေနတက္သည္ - အဆုံးတြင္လည္း ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါးသာ အ 
စဥ္သျဖင့္ အဆုံးသတ္ရသည္။ တခါ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ဖြင့္မထားသျဖင့္ေထာင္ပိုင္က သူ႔အား ႀကိမ္းေမာင္း 
သည္ကိိုု ေတြ႔ခဲ့ရဘူးသည္၊ အသားေတာင္းလုံးႀကီးသည္ တုိေတာင္းေသာ ေျခေထာက္မ်ားေပၚ၌ မအီမသာ 
ေခတၱမွ် လူးလြန္႔ေနလ်က္။ ထုံထုိင္း စြာၫြတ္ေနေသာ ေခါင္းသည္လည္း ကုိင္းသည္ထက္ ကုိင္းသြားကာ၊ ယခု 
ကေလးတြင္ နားႏွင့္ၾကားလုိက္ရေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ ပါးစပ္မွျပန္၍ရြတ္ရန္ မခ်ိမဆန္႔ႀကိဳးစားယင္း၊ ႏႈတ္ခမ္း 
ေဒါင့္စြန္းမ်ားလည္း နိမ့္ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ..... အစုိင္အခဲႀကီးတခုလုံးသည္ စက္ဥၾသသံႀကီးကဲ့သုိ႔ ျဗံဳးကနဲ ဟစ္ 
ေႂကြးလုိက္ေလသည္။ စႀကႍံမ်ားတေလွ်ာက္လုံး ရုန္းရင္းဆန္ခက္ ျဖစ္သြားသည္။ ဘာကုိဆုိလုိသည္ကုိကား မည္ 
သူမွ် နားမလည္လိုက္။ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားလည္း ပိတ္ၿမဲပိတ္ေနကာ ဆမဲေတာန္႔ဇ္အနီးမွ အက်ဥ္းသမားႏွစ္ 
ေယာက္သာ ႏွာေခါင္းမ်ားမွ ေသြးမ်ားက်ဆင္းလာရေလသည္။ ဤနည္းျဖင့္ သူသည္ ထြက္ေပါက္တေပါက္ ေတြ႔ 
သြား ျပန္ေလသည္။  
 အၿမဲပင္ ဤသို႔လက္စသိမ္းရေလသည္။ ျမင္ျမင္ခ်င္းထုိးရန္၊ ႀကိတ္ရန္၊ လူေသလွ်င္ ေသသည့္အထိပင္ 
ထုိးႀကိတ္ရန္ ဤသည္ကို သူနားလည္သည္။ ဤတခုသာ သူနားလည္သည္။ တခါအက်ဥ္းသမားတစုေနထုိင္ 
ေသာ အခန္းက်ဥ္းထဲသုိ႔၀င္လ်က္ လူတေယာက္အား ထုိးလုိက္သည္။ ထုိအက်ဥ္းသမားမွာ မမာေနေသာသူျဖစ္ 
သျဖင့္ ၾကမ္းေပၚသုိ႔လဲက်သြားကာ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ႏွင့္ တက္ေနေလေတာ့သည္။ ထိုအခါတြင္ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ 
ျဖစ္ေနသည့္စသည္းခ်က္အတုိင္း၊ အျခားအက်ဥ္းသမားမ်ားအား ဒူးေကြးထုိင္ထလုပ္ခုိင္းသည္။ တက္ေနေသာသူ 
အားအင္ကုန္ခန္း၍ ေပ်ာ့ၿငိမ္သြားေတာ့မွ ရပ္ၾကရေတာ့သည္- ဆမေဲတာန္႔ဇ္ကား ႐ူးေပါေပါျပံဳးယင္း ခါးေထာက္ 
လ်က္ ၾကည္ေနခ့ဲသည္။ ၾကပ္တည္းေသာအေျခအေနကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟူ၍လည္း ေၾကနပ္ 
ေနခဲ့ေလ သည္။  
 သူ႔ကိုသင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ - ႐ုိက္ပုတ္ထုိးႀကိတ္ခြင့္ရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္ 
တခုတည္းကိုသာ မွတ္မိေသာလူရိုင္းတ ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။  
 ဤသုိ႔ေသာ္ သတၱ၀ါမ်ဳိး၌ပင္ တစုံတရာကား က်ဳိးပ်က္သြားေလေတာ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တလကျဖစ္ 
သည္။ သူႏွင့္ “က” တုိ႔သည္ ေထာင္တြင္းရွိ ဧည့္သည္ခန္းမ၌ ႏွစ္ေယာက္ထည္း အတူထိုင္ၾကကာ၊ “က” ကအ 
ေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပေနခဲ့သည္။ အခ်ိန္အေတာ္ပင္ ၾကာသည္။ အေတာ္ႀကီးၾကာ ျမင့္ေသာအခါမွ 
လည္း ဆမဲေတာန္႔ဇ္အေနႏွင့္ ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္း  အနည္းငယ္နားလည္လာသည္။ သူသည္ထိုင္ရာမွ ထ ၊ 
အခန္းတံခါးကုိဖြင့္၊ စႀကႍတေလွ်ာက္ ဟိုဟုိသည္သည္ကုိ လွမ္း၍ စုိးရ္ိမ္တႀကီးၾကည့္႐ႈေလသည္။ ေနရာတကာမွာ 
တိတ္ဆိတ္၍ေနသည္။ ညဥ္႔အခ်ိန္ျဖစ္၍ တေထာင္လံုးအိပ္ေမာၾကေနသည္။ သူသည္ တံခါးကုိျပန္ပိတ္၊ အတြင္း 
ဘက္မွ ေသေသခ်ာခ်ာ ေသာ့ခတ္လုိက္ကာ၊ ကုလားထုိင္တလုံးေပၚသုိ႔ ေခြ၍က်သြားေလ့သည္။ 
 - ဒါျဖင့္မင္းထင္တာက ...... 



 သူသည္ေခါင္းကုိ မိမိ၏လက္၀ါးႏွစ္ဘက္အတြင္းသို႔ ထုိးအပ္လိုက္သည္။ ႀကီးမားေသာ ကုိယ္လုံးကိုယ္ 
ထည္ႀကီးတဲမွ ေသးငယ္ေသာ စိတ္ဓါတ္က ေလးေပၚသုိ႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေလးခ်ိန္ႀကီးတခု 
ဖိစီးလာေလသည္။ သူသည္ဤသုိ႔ပင္ ၾကာျမင့္စြာ ကုိင္းညြတ္၍ ေနေလသည္။ ေနာက္ေခါင္းကုိ ေထာင္လိုက္ကာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ေျပာလုိက္သည္။  
 - မင္းေျပာတာမွန္တယ္၊ ဒုိ႔မႏုိင္ေတာ့ဘူး။ 
 ပန္းကရာ့စ္အေနႏွင့္ ဆမဲေတာန္႔ဇ္၏ စစ္ပြဲေအာင္သံႀကီးကို မၾကားရသည္ကား တလမွ် ၾကာခဲ့ေလၿပီ။ 
အက်ဥ္းသမားလူသစ္မ်ားသည္လည္း သူ၏ လက္သံ မည္မွ်ေျပာင္သည္ကုိ မသိၾကရေတာ့ေပ။ 
 
ေထာင္ပုိင္၏ 
 ခပ္ပုပု၊ အရပ္၀တ္ အရပ္စား၀တ္၀တ္၊ အြန္တဲ့ရ္ ရွတူးရ္္မ္ဖီး ယူနီေဖာင္း၀တ္၀တ္ အၿမဲတမ္းသပ္သပ္ရပ္ 
ရပ္ ၀တ္စားထားေလ့ရိွသည္။ ေဖါေဖါသီသီသံုးျဖဳန္းယင္း၊ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ဟုတ္လွၿပီဟု ေၾကနပ္၍ေနသူျဖစ္သည္။ 
ေခြးမ်ားကုိ ခ်စ္တက္သည္၊ အမဲလုိက္ျခင္း၀ါသနာပါသည္၊ မိန္းမ လုိက္စားသည္ - ဤသည္ကာ တဘက္မွေန၍ 
ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္လ်က္ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္မဆုိင္။  
 ဒုတိယတဘက္-ဤသည္ကာ ပန္းကရာ့စ္ ေထာင္အေနႏွင့္သိရသည့္ဘက္ ျဖစ္သည္။ သူကား 
႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတန္းသည္။ ႐ုိင္းစိုင္သည္။ ပညာမရွိ။ စုိင္ေကာ္ျခံဳေပၚေရာက္သည့္ နာဇီမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကုိယ့္အတြက္ 
သာ အက်ဳိးရိွမည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ယာဇ္ပူေဇာ္ရန္အသင့္ရိွသည္။ သူအမည္ကား - အေရးႀကီးသပ ဆုိ 
လွ်င္ ေရးၾကစို႔ - ေဆာ့ပါးဟုေခၚသည္။ ပိုလန္ျပည္တြင္ေမြးသည္။ သူအေနႏွင့္ ပန္းဘဲဆရာအလုပ္ကုိ သင္ၾကားခဲ့ 
ဘူးသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ရိွလွေသာ ဤပညာသည္ သူ၏ကုိယ္ကာယေပၚ၌ အရာမထင္ရစ္ဘဲ ကြယ္ 
ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ဟစ္တလ၏ အလုပ္အေကြ် းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ။ တပါးကြ်န္ပီပီ 
အမူထမ္းယင္း ဤရာထူးမ်ဳိးကို ရရိွလာခ့ဲသည္။ ဤရာထူးကုိလည္း ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ ကုပ္ကပ္၍တြယ္ေနသည္။ 
သူကား အက်ဥ္းသမားေသာ၊ ေထာင္အမူထမ္းေသာ၊ ကေလးေသာ၊ လူႀကီးေသာမေရြး မည္သူ႔ကုိမွ်မညႇာ၊ မည္ 
သူ႔ကိုမွ်မငဲ့ေပ။ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္ရိွ၊ နာဇီစံနစ္က ငွားရမ္းထားေသာ အလုပ္အေကြ် းမ်ား အခ်င္းခ်င္း၀ယ္ မိတ္ 
ေဆြစိတ္ဟူ၍မရိွ။ သုိ႔ေသာ္ ေဆာ့ပါးေလာက္ မိတ္ေဆြစိတ္ကေလးအရိပ္အေငြ႔မွ်ပင္ ကင္းမဲ့ေနတက္သူကား တ 
ေယာက္မွ်မရိွေခ်။ ေထာင္တေထာင္လံုးတြင္ သူသည္ လူတေယာက္ထည္းကုိသာ ႏွစ္သက္ပုံအနည္းငယ္မွ်ျပ 
လ်က္ မၾကာခဏ စကားေျပာေဘာ္ ေျပာဘက္ လည္းျပဳသည္။ ထိုသူကား ေထာင္တြင္း ဗိေႏၶာဆရာ၊ ေပါလိစိုင္း 
မုိင္စတဲရ္ ဗုိက္စနရ္ဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ပင္ တဦးေမတၱာတဦးမွာဟု ဆိုႏုိင္ေကာင္း သည္မထင္ေပ။ 
 သူသည္ကုိယ့္ဘုိသာ ကိုယ္သိတက္သည္။ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးမားေသာ ရုိက္ရာကုိခံယူသည္မွာ ကိုယ္ 
ေရးအတြက္သာျဖစ္သည္။ အုပ္စိုးမူစံနစ္အေပၚတြင္ ေနာက္ဆုံးအထိ သစၥာေစာင့္ေနမည္မွာလည္း - ကုိယ္ေရးအ 
တြက္သာျဖစ္ေပမည္။  ကုိယ့္ကုိကိုယ္ကယ္ဆယ္ႏုိင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းတရပ္ရပ္ကုိ မေတြး ေတာမၾကံစည္သူ 
မွာ၊ သူတေယာက္သာရိွသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ အျခားလမ္းဟူ၍ လုံး၀မရိွေၾကာင္းကုိသိရသည္။ နာဇီစံစနစ္၏က်ဆံုး 
ျခင္းသည္ သူ၏က်ဆုံးျခင္း ျဖစ္မည္။ သူ၏ေဖါသီေသာဘ၀၏ အဆုံးသတ္၊ သူ၏ခန္းနားေသာ အိမ္ခန္း၏အဆုံး 
သတ္ (စကားစပ္မိ၍ဆုိရလွ်င္၊ ထုိသို႔သားသားနားနား ၀တ္စားႏုိင္ပါမည့္အေရး၊ အကြပ္မ်က္ခံရေသာ ခ်က္အမ်ဳိး 
သားတုိ႔၏ အက်မ်ားကိုပင္ အရွက္ကင္းမ့ဲစြာ ၀တ္ဆင္တက္သည္)။ ဟုတ္သည္၊ ဤသည္ကား အဆုံးသတ္ပင္ 
ျဖစ္လိမ့္မည္။  
 
ေထာင္တြင္းဗိေႏၶာဆရာ 
 ေပါလိစုိင္း မုိင္စဘရ္ဲ ဗိုက္စနဲရ္ - ပန္းကရာ့စ္ေထာင္၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထူးျခားေသာ႐ုပ္ထုကေလးျဖစ္ 
သည္။ သူသည္ ဤေနရာႏွင့္မအပ္စပ္ဟု ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ တခါတရံတြင္ထင္မိသည္။ တခါခါတြင္ကား ပန္းကရာ့ 
စ္ကို သူမပါပဲ စဥ္းစားၾကည့္၍ပင္ မရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ျပန္သည္။ သူသည္ လူမမာမ်ားထားရာအခန္း၌ ရွိလွ်င္ရွိ 



မည္။ မရွိလွ်င္ ေျခလွမ္းယုိင္တိယိုင္မ်ားျဖင့္ လွမ္းရင္း စႀကႍမ်ားတေလွ်ာက္ ၾကက္စားေနတက္သည္။ တကိုယ္ 
တည္း စကားေျပာရင္း ဟုိဟိုသည္သည္ကုိ အၿမဲမျပတ္မွ အၿမဲမျပတ္ အကဲခတ္ေနတက္သည္။ ေနရာတေနရာသို႔ 
ေခတၱမွ်အလည္ေရာက္လာ၍၊ ထို တုိေတာင္းေသာအခ်ိန္ကေလးအတြင္း အမ်ားဆုံးျမင္သြားခ်င္ေသာ ႏုိင္ငံျခား 
သား တေယာက္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္းသူသည္ အက်င္လည္ဆံုးေသာ ေထာင္မွဴးတေယာက္က့ဲ 
သို႔ ျမန္လည္းျမန္၊ အသံလည္းမမည္ေစပဲ၊ ေသာ့ကိုေသာ့အိမ္ထဲသို႔ သြင္းလွည့္ကာ တံခါးကုိဆြဲဖြင့္တက္ေသာ အ 
ရည္အခ်င္းတခုရိွသည္။ သူ႔တြင္ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ဟာသဉာဏ္ရိွသျဖင့္၊ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြပါေသာ စကားမ်ားေျပာ 
တတ္သည္။ ေျပာပင္ေျပာေသာ္လည္း အၿငိအစြန္းဟူ၍လည္း မရိွေစရကား၊ သူ႔ကို သူ၏စကားအရ ဘမ္း၍ မရ 
ေပ။ သူသည္လူမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားလူမ်ားကသူ႔အား ခ်ဥ္းကပ္ရန္အခြင့္မေပး။ သူသိသမွ်ကား 
မ်ားျပားလွသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဂုန္းေခ်ာျခင္း၊ တိုင္တန္းျခင္းမျပဳ။ သူသည္စီးကရက္ေငြ႔မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေန 
ေသာ အက်ဥ္းခန္းတခန္း အတြင္းသုိ႔ဝင္လာသည္။ ႏွာေခါင္းသံျဖင့္ အသံျမည္ေအာင္ ႐ႈံ႕၍အနံ႔ခံသည္။ 
 - ဟင္း - ပါးစပ္က ပ်ပ္ကနလုဲပ္လုိက္သည္ - အက်ဥ္းခန္းေတြထဲမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကသကုိး - 
ေနာက္တႀကိမ္ထပ္၍ ပ်ပ္ကနဲ လုပ္လုိက္ျပန္သည္ - ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္းႀကီး တားျမစ္ထားတယ္။  
 သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥကို သြားေရာက္ တုိင္တန္းျခင္းမျပဳ။ ႀကီးမားသည့္ ေသာကတရပ္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေန 
သက့ဲသို႔၊ သူ၏မ်က္ႏွာမွာအစဥ္သျဖင့္ တြန္႔႐ံႈ႕၍ေနသည္။ မသာမယာျဖစ္ေနသည္။ သူ အလုပ္အေကၽြးျပဳေန 
ေသာ ထိုအုပ္စိုးမႈစနစ္၊ သူေန႔စဥ္ျပဳစုေနရေသာ လူမ်ားကိုညဥ္းပန္းေနသည့္ ထုိအုပ္စုိးမႈစနစ္၊ ထုိစနစ္ႏွင့္ မပတ္ 
သက္လိုဟန္႐ွိေပသည္။ သူသည္အဆိုပါ အုပ္စိုးမႈစနစ္ေပၚ၌ အယံုအၾကည္မ႐ိွ၊ ထုိစနစ္တည္တံ့လိမ့္မည္ ဟူ၍ 
လည္း မယုံၾကည္။ ယခင္ကပင္ ထုိစနစ္အေပၚ မယုံၾကည္ခဲ့။ ထို႔အတြက္သာ သူ၏အိမ္ေထာင္ကိုပင္ ဗေရာကဝါ့ဗ္ 
ၿမိဳ႕မွပရာဟာသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အျခားေသာ ႐ုိခ္အရာ႐ိွ မ်ားသာဆိုလွ်င္၊ သိမ္းပုိက္ထား 
ေသာ တပါးတႏုိင္ငံ၌ အဆီရစ္ရန္ ဤသို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ဳိးကို လက္လႊတ္ခဲမည္ျဖစ္ေလသည္။ တခ်ိန္တည္း 
၌ပင္၊ သူသည္ အုပ္စိုးေရးစနစ္အား ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ေနေသာ သူမ်ားႏွင့္လည္း မေပါင္းသင္းလုိ။ ထုိသူမ်ားႏွင့္ 
တြဲ၍လည္း မႀကီးထြားႏုိင္ခဲ့ေပ။ 
 က်ေနာ့္အား ေဆးကုသည့္အခါတြင္ သူသည္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ျပဳစုသည္။ အစြမ္း႐ွိသ၍ ျပဳစုသည္။ အ 
ျခားလူနာမ်ားအေပၚတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင့္သာ ျပဳစုေလ့႐ိွသည္။ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာ ရထားသူမ်ားကုိ အစစ္ 
ခံရန္ေခၚသြာၾကမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ေခါင္းမာစြာဝင္၍ တားဆီးရဲသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မလုံေသာစိတ္ကုိ ဖာေထးေန 
ဟန္တူသည္။ တခါတရံ အေရးတႀကီးလို ေနရာမ်ား၌ပင္ လံုးဝအကူအညီမေပး။ ထိုအခ်ိန္မ်ားကား ေၾကာက္စိတ္ 
မ်ား ဖိစီးေနသည့္ အခါမ်ားျဖစ္ ဟန္တူသည္။  
 သူကားႏိုင္ငံသား အေသးစားကေလးတေယာက္၏ ပုံစံနမူနာတရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ လက္ငင္းအုပ္စုိး 
ေနေသာ အရာကုိလည္းေၾကာက္သည္။ ေနာက္ေပၚထြန္းလာမည့္ အရာကိုလည္း ေၾကာက္သည္။ ဤေၾကာက္ 
စိတ္ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္သြယ္၏ အၾကားသုိ႔ အေဖၚမပါတကိုယ္တည္းသာ ေရာက္ေနေလသည္။ ဤအေျခအေနမွ ထြက္ 
လမ္းကုိရွာသည္။ တခုမွ်မေတြ႔။ သူကားေႁမြဆိုးမဟုတ္။ ေရေႁမြအေသးစားတေကာင္သာ ျဖစ္လ်က္ ေထာင္ 
ေခ်ာက္ထဲတြင္ ပိတ္၍ မိေနေလသည္။ 
 လြတ္စရာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူ၍ လုံးဝမ႐ိွ။ 
 
“ အေခ်ာင္ခိုသမား” 
 
  ဤသူကား ႐ုပ္ထုကေလးမွ်သာမဟုတ္ေတာ့၊ သုိ႔ေသာ္ လူ႐ုပ္သြင္ အျပည့္အဝလည္းမျဖစ္ေသး။ ဤ 
ႏွစ္မ်ဳိး၏အၾကား စပ္ကူးမတ္ကူးတြင္ ႐ွိသည္။ လူ႐ုပ္သြင္ တခုျဖစ္လာရန္ သူ႔တြင္ျပတ္သားေသာ အျမင္မွန္ လိုေန 
ေသးသည္။ 



 အမွန္အားျဖင့္ ဤသုိ႔ေသာလူႏွစ္ေယာက္႐ိွသည္။ သူတုိ႔ကား ႐ုိးသားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိလြယ္နာလြယ္ 
သည္။ အစကနဦးတြင္ အစစအရာရာကို ဥေပကၡာျပဳ၍ ဖာသိဖာသာ ေနၾကသည္။ သူ႔တုိ႔က်ေရာက္သြားေသာ 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသိုင္းအဝိုင္းႀကီးကုိ အ့ံအားသင့္စြာသာ ၾကည့္၍ေနခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထိုေလာကမွ 
႐ုန္း၍ထြက္ရန္ ေတာင့္တလာၾကသည္။ သူတုိ႔ကား ကုိယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္သူမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ မီွခုိအားထားစရာ 
လူမ်ား ႐ွာေဖြလာၾကသည္။ ႐ွာယင္းေဖြယင္း၊ ေနရာအမွန္သုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္မွာ အသိဉာဏ္အားကုိးျခင္း 
ထက္ ႏွာေခါင္းအန႔ံခံ ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ဆုိက္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔က ခင္ဗ်ားကုိကူညီၾကသည္ 
မွာ ခင္ဗ်ားထံမွ အကူအညီကိုလည္း လုိခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔အား အကူအညီေပးရန္မွာ တရားမွ် 
တေသာ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယခုေရာ၊ အနာဂတ္တြင္ပါ သူတုိ႔အား အကူအညီ ေပးသင့္ေပသည္။  
 ဤသူႏွစ္ေယာက္သာလွ်င္ ... ပန္းကရာ့စ္႐ိွ ဂ်ာမန္အရာ႐ိွမ်ားအနက္ ဤသူႏွစ္ေယာက္သာလွ်င္ ေ႐ွ႕ 
တန္းစစ္မ်က္ႏွာသုိ႔လည္း ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။  
 ဟာေနာအ့ဲရ္ ဆိုသူကား ဇေနာယီေမာၿမိဳ႕မွ စက္ခ်ဳပ္သမား၏ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ ျဖစ္သည္။ အေ႐ွ႕ 
ဘက္စစ္မ်က္ႏွာသုိ႔ ခဏမွ်ေရာက္သြာသည္ႏွင့္ ကိုယ့္ဖာသာကုိယ္ ေရခဲစားဒဏ္ရာမ်ား မရရေအာင္ လုပ္ကာျပန္ 
လာခ့ဲသည္။ “စစ္ဆုိတာလူေတြနဲ႔ မကုိက္ပါဘူး” ဟု ႐ႊတ္ဆန္ဆန္ဝိၿဂိဳလ္က်င္း၍ လင္းေလသည္။ “ဟုိမွာကုိယ္ 
ဘာသြားလုပ္ရမွာလဲ”။ 
 ဟစ္ဖဲရ္ ဆိုသူကား ဘာတာစက္႐ံုမွေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနတက္သည့္  ဖိနပ္ခ်ဳပ္သမား တေယာက္ျဖစ္သည္။ ျပင္ 
သစ္ျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္စဥ္ကပါခဲ့၍၊ ေနာင္ ေသာ္ရာထူးတိုးေပးမည္ဟု ကတိေပးၾကသည္ကုိပင္ လက္မခံပဲ တပ္ 
တြင္းမွ ထြက္ေျပးလာသူျဖစ္သည္။ ထိုအခါမွစ၍ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဂ်ာက္က်ၿပီဆုိတုိင္း၊ ေလကုိ လက္ျဖင့္ခတ္ကာ 
“အ့ဲခ္၊ ႐ိႈက္စ္” ဟုေျပာေသာ အက်င့္ပါလာဟန္တူသည္။ ေဂ်ာက္က်လ္ုိက္ရသည္မွာလည္း ခဏခဏပင္ျဖစ္သည္။  
 သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကား တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ တူၾကသည္။ ကံၾကမၼာအရလည္း တူသည္။ ဗီဇမ်ား 
အေနနဲ႔လည္း တူၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟစ္ဖဲရ္ ကားသူ႔အေဖာ္ေလာက္ မေၾကာက္တက္။ အမူအရာအားျဖင့္ ပုိ၍ 
ျပတ္သားသည္။ ပို၍ျပည့္ဝသည္။ အက်ဥ္းခန္းတုိင္းလိုလိုပင္ သူ႔အား နာမည္ေျပာင္ေပးရာ၌ - အေခ်ာင္ခိုသမား- 
ဟူ၍ ေရြးခ်ယ္ မိၾကသည္။  
 သူ တာဝန္က်ေသာေန႔ကား အက်ဥ္းခန္းမ်ား၌ ေအးခ်မ္းလွေသာေန႔ျဖစ္သတည္း။ ခင္ဗ်ား လုပ္ခ်င္ရာ 
လုပ္ႏုိင္သည္။ သူကေငါက္ငန္းၿပီ ဆိုလွ်င္လည္း ထုိသုိ႔ ေအာ္ဟစ္သည္မွာ ခင္ဗ်ားအား တကယ္ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း 
မဟုတ္၊ ေအာက္ထပ္မွာ အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ သူ၏စည္းကမ္းႀကီးမႈကုိ ၾကားၾကဟန္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ 
အဓိပၸာယ္ျဖင့္မ်က္စိ မိွတ္ျပတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ေသာ ႀကိဳးစားမႈကား ဘာမွ်အရာမေရာက္။ သူ 
လိွမ့္တုိင္း ဘယ္သူမွ် မလိမ့္ေတာ့သျဖင့္၊ အျပစ္ဒဏ္မက် တာဝန္ပိုမယူရေသာ ရက္သတၱပါတ္ဟူ၍ တပါတ္မွ် မရိွ 
ေတာ့ေပ။ 
 - အဲ့ခ္၊ ႐ိႈက္ - သူသည္ ေလကုိလက္ျဖင့္ပုတ္လိုက္ကာ၊ ထုံးစံအတုိင္း ဆက္လက္ေနထိုင္သြား ျပန္ေလ 
သည္။ သူက ေထာင္ေစာင့္မပီသ၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္သမား၏ အလုပ္သင္၊ ေပါ့ေပါ့သြား၊ ေပါ့ေပါ့လာေနသည့္ လူငယ္တ 
ေယာက္သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ အက်ဥ္းခန္းထဲမွ အက်ဥ္းသမား သူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ထရံသုိ႔ပိုက္ဆံျပားမ်ား ပစ္ 
တန္၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ ကစားေနသည္ကုိပင္ ဖမ္းမိႏုိင္သည္။ တခါတရံတြင္လည္း အက်ဥ္းသမားမ်ားကို 
အက်ဥ္းခန္းအတြင္းမွ စႀကႍထဲသို႔ေမာင္းထုတ္ကာ “အက်ဥ္းခန္းစစ္ေဆးေရး” ျပဳလုပ္တက္သည္။ စစ္ေဆးေရး 
ကား အေတာ္ႀကီးၾကာတက္သည္။ ဘာမ်ား လုပ္ေနပါလိမ့္ဟု သိခ်င္သျဖင့္ အခန္းတြင္းသုိ႔ ေခ်ာင္းၾကည့္မည္ဆုိ 
လွ်င္၊ သူသည္စားပဲြေရြ႕ထုိင္ကာ လက္ေပၚသုိ႔ေခါင္းခ်လ်က္ အိပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေပမည္။ အိပ္ေနလုိက္သည္မွ 
ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္ေနတတ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာေနရာမ်ဳိး၌ အိပ္လွ်င္ အထက္လူႀကီးမ်ားက ဖမ္း 
မိႏိုင္မည္မဟုတ္။ အက်ဥ္းသမားမ်ားကား စႀကႍတြင္း၌ ကင္းေစာင့္ေနၾကသည္။ အႏၱရာယ္တစုံတရာ ေပၚလာ 
လွ်င္ သူ႔ကိုအေၾကာင္းၾကားရသည္။ ေလာကႀကီးတခုလုံးတြင္ သူအခ်စ္ဆုံးျဖစ္သည့္ မိန္ကေလးက၊ သူ အနား 
ယူခ်ိန္တြင္ အိပ္ေရးပ်က္ေအာင္ ဖ်က္လိုက္ၿပီဆိုက ယုတ္စြအဆုံး အလုပ္ခ်ိန္တြင္ အိပ္ခ်င္သည္။ 



 နာဇီစနစ္ ႐ံႈးမွာလား၊ ႏုိင္မွာလား - အဲ့ခ္၊ ရိႈက္စ္။ ဒီလုိ ဆပ္ကပ္ပြဲမ်ဳိး မပ်က္ပဲ ဘယ္ခံႏိုင္ပါ့မလ။ဲ  
 သူကား မိမိကိုယ္ကိုနာဇီစနစ္ႏွင့္ တဲြ၍မတြက္။ ဤအခ်က္တခ်က္တည္းေၾကာင့္ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ 
ေကာင္းေနေပလိမ့္မည္။ ထုိမွ်သာမကေသး သူသည္ထိုစနစ္ႏွင့္အတူ ေပါင္း၍မေနလုိ၊ ေပါင္း၍လည္း ရပ္တည္ 
ေနသည္မဟုတ္ေပ။ ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ ေထာင္တြင္းရိွ အျခားဌာနခဲြတခုသုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းပုိ႔ရန္ လိုေနသေလာ။ 
အေခ်ာင္သမားကပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္။ ခင္ဗ်ားတေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာလိုသည္၊ အဆုိပါသူႏွင့္မ်က္ 
ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ နားေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပျခင္းျဖင့္၊ အျခားသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးလိုသည္ ဆုိလွ်င္လည္း၊ အေခ်ာင္ခို 
သမားသည္ ထိုသူအား အက်ဥ္းခန္းအတြင္းသုိ႔ အေရာက္ေခၚလာ၍၊ အျပင္မွ ကင္းေစာင့္ေပးလိမ့္ဦးမည္ - ထိုသို႔ 
လုပ္ေနသည့္အခါတြင္ တခုခုေဆာ္ထည့္လုိက္ရသျဖင့္ အေက်နပ္ႀကီးေက်နပ္ေနေသာ လမ္းဂ်ပိုးဆန္ဆန္ အူျမဴး 
ေနတတ္သည္။ သတိထား၍လုပ္ရန္ခင္ဗ်ားကပင္ သူ႔အား မၾကာခဏေျပာေပးရသည္။ အႏၱရာယ္၏ အလည္ဗဟို 
သုိ႔ ေရာက္ေနေသာအခ်ိန္၌ပင္ ေဘးရန္ကိုမျမင္တတ္။ သူလုပ္ေနေသာေကာင္းမႈတုိ႔၏ တန္ဖုိးအျပည့္အစုံကုိ သူ 
အကဲမျဖတ္တက္။ ထုိသုိ႔ မသိတတ္ေသာေၾကာင့္လည္း သူ႔အေနႏွင့္ အလုပ္ကုိ ပို၍ပုိ၍ လုပ္လြယ္ေလသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္သည္သူ၏ တိုးတက္မႈကုိ ပိတ္ပင္ေနျပန္သည္။ လူ႐ုပ္သြင္ကား ျဖစ္မလာေသး။ သုိ႔ေသာ္ 
စပ္ကူးမတ္ကူးအဆင့္ အတန္းတြင္ ရွိေလသည္။ 
 
“ေကာလင္” 
 မာရွယ္ေလာကာလအတြင္း တညေနခင္းက ျဖစ္ေလသည္။ အက္ဆက္စ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ ေထာင္ေစာင့္ 
တေယာက္သည္ က်ေနာ့္အားအက်ဥ္းခန္း အတြင္းသုိ႔၀င္မခုိင္းမီ က်ေနာ္၏အိတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြသည္။ 
ၿပီးစလြယ္သာ ရွာေဖြေလသည္။ 
 - ခင္ဗ်ားအမႈ ဘယ့္နဲ႔လဲ - သူက တိုးတုိးကေလးေမးသည္။ 
 - မသိဘူး၊ နက္ျဖန္ က်ေနာ့္ကုိ ပစ္သတ္မယ္လုိ႔ ေျပာလိုက္ၾကတာပဲ။ 
 - ၾကားေတာ့ အေတာ္ေၾကာက္သြားသလား။ 
 - ဒါကုိ က်ေနာ္တြက္ၿပီးသားပဲဟာ။ 
 သူသည္ က်ေနာ္၏ ကုတ္အကႌ်ေကာ္လာမ်ားေပၚသို႔ စက္အ႐ုပ္ပမာ ေခတၱမွ် စမ္းသပ္ျပန္ပါသည္။ 

- လုပ္ခ်င္မွလဲ လုပ္ၾကမွာပဲ။ နက္ျဖန္ေတာ့ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ လုပ္ခ်င္ခ်င္လုပ္မယ္။ 
လုံးလုံး ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႔လဲ ေနေကာင္းေနမွာပါ။ ဒါေပမ့ဲ အခုလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာေတာ့ ….. အသင့္ျဖစ္ေနတာ အ 
ေကာင္းဆုံးဘဲ။ 

တဖန္ သူသည္ တိတ္ဆိတ္သြားျပန္သည္။ 
- ဒါေပမ့ဲ တကယ္လို႔သာျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ … ခင္ဗ်ားလူတေယာက္ေယာက္ဆီ သတင္းကေလး ဘာက 

ေလးမ်ား မပုိ႔ခ်င္ဘူးလား။ ဒါမွမဟုတ္ စာေတြေပေတြမ်ား မေရးခ်င္ဘူးလား။ အခုထုတ္ဖုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ နား 
လည္တယ္မဟုတ္ဘူးလား။ ေနာင္အခါအတြက္ဆုိပါေတာ့ … ခင္ဗ်ားဒီကုိ ဘယ္လိုေရာက္လာတယ္။ တေယာက္ 
ေယာက္က ခင္ဗ်ားကုိ သစၥာေဖာက္ခ့ဲသလား။ ဘယ္သူဟာ ဘယ္လုိက်င့္သုံးေနထုိင္တယ္ … ခင္ဗ်ား သိသမွ် 
အခ်က္ေတြအားလုံး ခင္ဗ်ားနဲ႔ တပါတည္း ေပ်ာက္မသြားေအာင္ဆိုပါေတာ့ ….. 
 စာေတြ ေပေတြမ်ား မေရးခ်င္ဘူးလားတဲ့။ သူကား က်ေနာ္အေတာင့္တဆုံးေသာ ဆႏၵကို ရိပ္မိသကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ေလသည္။ 
 မၾကာမီပင္ သူသည္ က်ေနာ့္ထံသုိ႔ စကၠဴႏွင့္ခဲတံကို ယူလာသည္။ က်ေနာ္လဲအခန္းသုိ႔ မည္သို႔လာ၍ 
စစ္စစ္၊ ရွာမေတြ႔ႏုိင္ၾကေအာင္ လုံျခံဳစြာသိမ္း ထားလိုက္ပါသည္။ 
 ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ၎တို႔ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ဆြဲ၍မထုတ္ခဲ့ပါ။ 
 ဤသည္ကား ေကာင္းလြန္းလွသည္ - ယုံရမွာခက္ေနသည္။ ေကာင္းလြန္းအားႀကီးလွသည္။ ဤေနရာ၊ 
ဤေမွာင္မုိက္ေသာ အိမ္ႀကီးအတြင္း၀ယ္ အဖမ္းခံၿပီးသည့္ေနာက္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ မၾကာေသးမီပင္ ခင္ဗ်ား 



အား ေငါက္ေဖာ္ ႐ုိက္ေဖာ္သာရေသာ သူတို႔၏ယူနီေဖာင္းကုိ၀တ္ထားေသာ လူသတၱ၀ါတေယာက္၊ မိတ္ေဆြတ 
ေယာက္ကုိ ေတြ႔ရိွရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူသည္ ခင္ဗ်ားအား လက္လွမ္း၍ေပးသည္။ ခင္ဗ်ားလက္ရာေပ်ာက္ ေျခ 
ရာေပ်ာက္ ကိစၥတုန္းမသြားရန္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ စကားထားခဲ့ႏုိင္ရန္ ဤေတာင္ကုိေက်ာ္မည့္သူ 
မ်ား က်န္ရစ္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ယုတ္စြအဆုံး ေခတၱခဏကေလးျဖစ္ျဖစ္ စကားေျပာခြင့္ရရန္ အကူအညီကမ္းလာ 
သည္။ စႀကႍမ်ားအတြင္း၌ သင္းတုိ႔သည္ အသတ္ခံၾကရမည့္သူမ်ား၏ အမည္တုိ႔ကို ဟစ္ေအာ္ ေခၚထုတ္ေနၾက 
သည္။ ေသြးျဖင့္ယစ္မူးေနၾက၍လဲ သင္းတုိ႔၏ေအာ္သံမွာ ၾကမ္းတမ္းေနသည္။ မေအာ္ႏုိင္ေသာသူတုိ႔၏ လည္ 
ေခ်ာင္းမ်ားမွာလဲ တုန္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ဆုိ႔ေနသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိန္ႀကီးမ်ဳိးတြင္မွ ဟယ္၊ ဟုတ္ႏုိင္ပါ 
ဘူး၊ ယုံႏုိင္စရာကုိမရိွဘူး။ ဒါမဟုတ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါ ေထာင္ေခ်ာက္ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ အေျခအ ေနမ်ဳိး 
တြင္ မိမိ၏အလိုအေလ်ာက္ ခင္ဗ်ားထံလက္လွမ္း၍ ေပးလိုက္ႏုိင္ေသာသူသည္ မည္မွ် ခြန္အားႀကီးမားေသာသူ 
ျဖစ္ရမည္နည္း။ မည္မွ်လဲ သတိၱေကာင္းရ ေပမည္နည္း။ 
 တလခန္႔ေသာ အခ်ိန္လဲ ကုန္လြန္သြားခဲ့သည္။ မာရွယ္ေလာကုိလဲ ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ေအာ္သံမ်ားလဲ 
ၿငိမ္သြား၍ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အခ်ိန္တို႔သည္လဲ သတိရစရာမ်ားအျဖစ္သုိ႔သာ ေျပာင္းလဲသြားၾကေပၿပီ။ 
တဖန္ အစစ္ခံရာမွအျပန္ တညေနခ်င္းတြင္ အထက္ပါေထာင္ေစာင့္ပင္ က်ေနာ့္အား အက်ဥ္းခန္းအတြင္းသို႔ 
သြင္းရန္ တံခါး၀အထိ ေရာက္လာျပန္ပါသည္။ 
 - ခင္ဗ်ားေတာ့ လြတ္သြားၿပီထင္ပါရဲ႕ - ဟုေျပာလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ က်ေနာ့္အား စူးစူးစမ္းစမ္းၾကည့္ 
လိုက္သည္ - အစစအရာရာ ေခ်ာေခ်ာေမာ ေမာပဲ မဟုတ္လား။ 
 က်ေနာ္သည္ သူ၏ေမးခြန္းမွ အဓိပၸာယ္ကုိ ေကာင္းစြာနည္းလည္မိပါသည္။ စိတ္ထဲ၌လဲ နက္နက္နဲနဲပင္ 
နာသြားမိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေမးခြန္းသည္ သူ၏႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈကုိ အျခားျခားေသာ အခ်က္မ်ားထက္ပုိ၍ 
သက္ေသထူခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ အတြင္းဓာတ္အရေမးပိုင္ခြင့္ရွိသူသာ ေမးႏုိင္ေပသည္။ က်ေနာ္ 
သည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူ႔အေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်သြားပါသည္။ သူကား က်ေနာ္တို႔၏လူ ျဖစ္ေလသည္။ 
 အျပန္ပန္းအားျဖင့္ေသာ္ သူသည္ အေတြးရၾကပ္ေသာ အသြင္အျပင္ကုိေဆာင္သည္။ စႀကႍမ်ားတြင္ တ 
ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ေနတတ္သည္။ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ႏွင့္ ေရငုံေနတတ္သည္။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားႏွင့္လဲ 
အစစအရာရာကို သတိျပဳအကဲခတ္ေနတတ္သည္။ သူေအာ္ဟစ္သည္ကို ခင္ဗ်ားတခါမွ် မၾကားဘူးခဲ့။ တစုံတ 
ေယာက္ကုိ ႐ိုက္သည္လဲ တခါမွ်မေတြ႔ဘူးခဲ့။ 

- ဆမဲေတာန္႔ဇ္ ၾကည့္ေနတ့ဲအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ က်ေနာ့္ကုိ ပါးျဖစ္ျဖစ္႐ိုက္လိုက္စမ္းပါဗ်ာ - ေဘးခန္းမွ ရဲေဘာ္ 
မ်ားက သူ႔အားတိုက္တြန္းၾကသည္ ခင္ဗ်ား ထထႂကြႂကြကေလးလုပ္ေနတာ သူတခါတေလေလာက္ ျမင္သြား 
ေအာင္ေပါ့။ 
 သူက ေခါင္းကုိ ခါျပသည္။ 
 - မလိုပါဘူးဗ်ာ။ 
 ခ်က္စကားမွလြဲ၍ အျခားစကားေျပာသည္ပင္ ခင္ဗ်ားတခါမွ် မၾကားဘူးေပ။ သူ႔အား မည္သုိ႔ၾကည့္ၾကည့္ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္ကုိ သိသာသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကြာျခားသည္ကိုမူ ေျပာရန္ 
အေတာ္ခက္သည္။ သင္းတုိ႔ကိုယ္၌ပင္ ဤအေၾကာင္းကုိ ရိပ္မိၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ အေျခခံကုိ နားမလည္ၾက။ 
 လုိသည့္ေနရာတိုင္းသုိ႔ သူေရာက္ေနတတ္သည္။ ဗ႐ုသုကၡျဖစ္ေနရာသို႔ ၿငိမ္ဆိမ္မႈကုိ ေဆာင္ယူလာ 
တတ္သည္။ ေခါင္းမ်ား ငုိက္၍ဆင္းေနလွ်င္ အားေပးသမႈျပဳတတ္သည္။ ျပတ္သြားေသာ ႀကိဳးမွ်င္မ်ားေၾကာင့္ 
အျပင္ဘက္မွလူမ်ား အႏၱရာယ္ေရာက္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ သူက ျပန္၍ဆက္သြယ္ေပးသည္။ သူကား အေသးအဖြဲ 
မ်ားတြင္ အနစ္မြန္းမခံ။ စနစ္တက်ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းလုပ္ကိုင္သည္။ 
 ယခုမွသာ ဤသို႔လုပ္သည္မဟုတ္။ အစကနဦးတည္းကပင္ ဤသုိ႔လုပ္ခဲ့သည္။ ဤတာ၀န္အရလဲ နာဇီ 
မ်ားလက္ေအာက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အမႈထမ္း ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 



 အေဒ့ါလ္ဖ္၊ ေကာလင္စကီ ကား ေမာရာဗာျပည္နယ္မွ ခ်က္ေထာင္ေစာင့္တေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ ေရွး 
ေဟာင္း ခ်က္မ်ဳိး႐ုိးမွဆင္းသက္လာေသာ ဤခ်က္အမ်ဳိးသားသည္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ဂ်ာမန္တေယာက္ျဖစ္သည္ 
ဟု ေက်ညာခ့ဲသည္။ ထုိနည္းျဖင့္ ဟရားဒဲစ္၊ ကရားေလာဗဲေထာင္တြင္ ခ်က္အက်ဥ္းသမားမ်ားအား သြား၍ေစာင့္ 
ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ပန္းကရာ့စ္တြင္ေထာင္ေစာင့္ လုပ္လာရေလသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္သည့္အတြက္ သူ၏အသိ 
မ်ားသည္ သူ႔အေပၚအေတာ္ႀကီး ခ်ဥ္သြားၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ ေလးႏွစ္ၾကာမွ် အမႈထမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ဂ်ာမန္ေထာင္ပိုင္သည္ သူ၏မ်က္လံုးမ်ားေရွ႕တြင္ လက္သီးကုိေ၀ွ႔ရမ္းယင္း - 
 - မင္းကုိယ္ထဲမွာရိွတ့ဲ ခ်က္စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ အျမစ္ကစၿပီး ႏႈတ္ပစ္မယ္ကြ။ 
 ဟူ၍ ၿခိမ္းေခ်ာက္ရသည့္အထိ ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္ပိုင္ကား ေနာက္က်သြားခဲ့ေလ 
ၿပီ။ အမွန္အားျဖင့္ ၎၏အကဲခတ္ပုံမွာလဲ ပါစင္ေအာင္ လြဲေနေလသည္။ ေကာလင္စကီ၏ ကိုယ္တြင္း၌ရိွသည္ 
ကား ခ်က္ဆန္မႈသာမဟုတ္။ ေထာင္ပုိင္အေနႏွင့္သူ၏ လူစိတ္ကိုပါ ေမာင္းထုတ္ပစ္ရေပလိမ့္မည္။ တိုက္ပြဲတြင္ 
၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္၊ ၀င္ေရာက္ကူညီရန္အတြက္ တာ၀န္ကုိသိတတ္စြာျဖင့္ ကုိယ္ႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ 
ေနရာသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ထြက္လာသူျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္မ်ား အစဥ္မျပတ္ေပၚေနသည္ႏွင့္အမွ် ခုိင္ၿမဲ၍သာ 
လာေသာလူတေယာက္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ဒို႔အမ်ဳိးသားေတြ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ - ရက္ေန႔တြင္ နံနက္စာအျဖစ္ ယူလာေနက် ဘာမွန္းမသိ အေဖ်ာ္ရည္ 
မည္းမည္းႀကီးအစား၊ ကိုကုိးတခြက္စီသာ လာပုိ႔ၾကလွ်င္ က်ေနာ္တို႔သည္ အဆုိပါအ့ံဘြယ္သူရဲကို သတိျပဳမိၾက 
မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔၏ အက်ဥ္းခန္းေရွ႕တြင္ ခ်က္အမ်ဳိးသား ပုလိပ္ယူနီေဖာင္း 
တစု ရိပ္ကနဲ ျဖတ္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ 
 ရိပ္ကနဲသာ ျမင္လုိက္ရသည္။ ေဘာင္းဘီအနက္မ်ားႏွင့္ ဖိနပ္ရွည္မ်ား၏ ေျခလွမ္းတလွမ္း။ အညိဳရင့္ 
ေရာင္ အကႌ်လက္ေမာင္းက ေသာ့ခေလာက္ဆီသုိ႔ ပင့္လုိက္ကာ တံခါးကုိေစ့လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူရိပ္ကား 
ေပ်ာက္သြားေလသည္။ အခ်ိန္မွာတိုေတာင္းလြန္းလွသျဖင့္ ေနာက္ဆယ့္ငါးမိနစ္ၾကာေသာအခါ က်ေနာ္တုိ႔ကား 
ထိုအရာကုိ မယုံခ်င္သလုိလုိပင္ ျဖစ္လာမိၾကေလသည္။ 
 ပန္းကရာ့စ္လိုေထာင္မ်ဳိးမွာ ခ်က္အမ်ဳိးသားပုလိပ္တေယာက္ … ဤအခ်က္ကေလးတခ်က္ေပၚ အေျခ 
တည္၍ က်ေနာ္တို႔သည္ မည္မွ်နက္႐ႈိင္းေသာ တြက္ကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲႏုိင္ၾကေပသနည္း။ 
 ႏွစ္နာရီအတြင္း၌ပင္ က်ေနာ္တို႔တြက္ခ်က္ၿပီးၾကေလၿပီ။ အက်ဥ္းခန္းတံခါးလဲ ေနာက္တဖန္ပြင့္သြားျပန္ 
ကာ ခ်က္ပုလိပ္တုိ႔၏ ကက္ဦးထုပ္တလုံးလဲ အခန္းတြင္းသုိ႔ ျပဴ၍ၾကည့္လာေလသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အံ့အားသင့္ေန 
ၾကသည္ကို ေတြ႔သျဖင့္လဲ ပါးစပ္ႀကီးၿဖဲ၍ ျပံဳးရင္းက ေက်ညာေလသည္။ 

- ဖ႐ိုက္ရွတြန္းဒဲ။ 
ဖ႐ိုက္ရွတြန္းဒဲ - (ဂ်ာမန္စကား) နံနက္ပိုင္းတြင္ အျပင္ဘက္သို႔ နာရီ၀က္မွ် ထြက္၍ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားေရး လုပ္ 
ရန္ေခၚဆုိျခင္း။ 

က်ေနာ္တို႔ကား မမွားႏုိင္ေတာ့။ စႀကႍမ်ားအတြင္း၌ အက္ဆက္စ္ေထာင္ေစာင့္တုိ႔၏ မီးခိုးစိမ္းေရာင္ ယူနီ 
ေဖာင္းမ်ားအၾကားတြင္ အမဲေရာင္အေျပာက္မ်ား ေပၚေနသည္။ ဤအေျပာက္မ်ားကား က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အထူး 
တလည္ေျပာင္လက္၍ေနသည္။ ဤသည္ကား ခ်က္ပုလိပ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ 
 ဤကိစၥသည္က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သနည္း။ ခ်က္ပုလိပ္မ်ားသည္ မည္သုိ႔ 
ေနၾကမည္နည္း။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ သူတို႔ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္တခုတည္းကပင္ ရွင္း 
လင္းေသာအကြက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ဤဖိႏွိပ္မႈစက္ယႏၱရားသည္ အုပ္စုိးသူ၏အားအကုိးရဆုံးေသာေဒါက္၊ 
သတိထားရဆုံးေသာ အ႐ႈိက္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ ဖိႏွိပ္လုိေသာလူမ်ဳိးမွ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ဤစက္ယႏၱရားမ်ားအ 
တြင္းသုိ႔ သြင္း၍သုံးရၿပီဆုိလွ်င္ ဤအုပ္စိုးမႈစနစ္ကား ဘ၀အဆုံးသတ္သုိ႔ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြး ဆင္း၍ေနၿပီဆိုသည္ 



မွာ ထင္ရွားသည္။ အလူးအလဲႏွင့္ လူအင္အားမလုံမေလာက္ ျဖစ္ေန၍သာ လူကေလးလက္တဆုတ္ခန္႔ ရပါမည့္ 
အေရး မိမိတို႔၏ေနာက္ဆုံးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဤသို႔ေသာ္ဌာနမ်ဳိးတြင္ အားကုိေဖ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ 
ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ေနာင္မည္မွ်ၾကာၾကာ ေတာင့္ခံေနလိုေသးသနည္း။ 
 မွန္သည္။ ဤပုလိပ္မ်ားကား အထူးတလည္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လက္ေရြးစင္မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ အက်င့္ 
ဆိုးမ်ားလဲ ပါေနမည္။ ဂ်ာမန္ရန္သူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ႏုိင္သည္ဟူ၍လဲ ယံုၾကည္မည္မဟုတ္ၾက။ ဂ်ာမန္ေထာင္ေစာင့္ 
မ်ားထက္ပင္ ဆုိးေကာင္းဆုိးေနၾကမည္။ သုိ႔ေသာ္လဲ ဤအခ်က္ သူတို႔ဤေနရာသုိ႔ ေရာက္လာၾကရၿပီဟူေသာ 
အခ်က္သည္ပင္ အဆုံးသတ္ကုိ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ၫႊြန္ျပေနသည့္ အတိတ္နိမိတ္ျဖစ္ေလသည္။ 
 ဤသို႔ပင္ က်ေနာ္တုိ႔ တြက္ဆေနခဲ့ၾကသည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနမွန္မွာ အစကနဦးတြင္ က်ေနာ္တုိ႔တြက္ဆ၀့ံသည္ထက္ပင္ ပို၍ေနေသးသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အုပ္စုိးမႈစနစ္သည္ လက္ေရြးစင္တို႔ကိုပင္ မရွာႏိုင္ေတာ့။ ေရြးစရာပင္ လူမက်န္ေတာ့။ 
 ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ခ်က္ပုလိပ္ယူနီေဖာင္းမ်ားကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျမင္ 
ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ 
 ေနာက္တေန႔တြင္ပင္ က်ေနာ္တို႔သည္ ယူနီေဖာင္းအတြင္းမွ လူတုိ႔ႏွင့္သကိၽြမ္းလာၾကရေလသည္။ 
 ပထမတေယာက္ ေရာက္လာသည္။ အက်ဥ္းခန္းအတြင္းသုိ႔ ေခါင္းျပဴကာ ခါးပန္းေပၚတြင္ ေျခကုိဟိုေရြ႕ 
သည္ေရြ႕ျဖင့္ အန္းတန္းတန္းျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ - ဆိတ္ကေလးတေကာင္တြင္ ျမဴးတူးေသာ အင္အားမ်ား 
ျပည့္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေျခေလးဘက္စုံၿပိဳင္၍ ခုန္ေပါက္သက့ဲသုိ႔ ျဗဳန္းကနဲေပၚလာေသာ ရဲတင္းမႈျဖင့္  

- ဘယ့္နဲ႔လဲ ကုိယ့္ဆရာတုိ႔ ေနေကာင္းၾကရဲ႕လား။ 
ဟု ေမးလိုက္သည္။ က်ေနာ္တို႔က သူ႔အားျပံဳး၍ေျဖၾကသည္။ သူကလဲ ျပန္၍ျပံဳးရင္းက ရွက္အန္းအန္းျဖစ္သြား 
ျပန္သည္။ 
 - က်ေနာ္တို႔အေပၚ စိတ္မရိွၾကပါနဲ႔ဗ်ာ။ တကယ္ပါ ဒီမွာခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကမယ့္အစား လမ္း 
မေပၚမွာ ကင္းေစာင့္ေနခ်င္ၾကပါေသးတယ္။ ဒါေပမ့ဲ မလာဘဲေနလို႔ မရဘူးဗ်။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ … ဘာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ အခုလိုလုပ္ၾကရတ့ဲအတြက္ေတာ့လဲ အက်ဳိးေလးဘာေလး ရိွေကာင္းပါရဲ႕ ….. 
 က်ေနာ္တုိ႔က ဤကိစၥအေပၚ မည္သုိ႔သေဘာထားၾကသည္၊ သူတို႔အေပၚ မည္သို႔ျမင္သည္ စသည္တို႔ကို 
ေျပာျပလုိက္ေသာအခါ ၀မ္းသာသြားေလသည္။ သို႔ႏွင့္ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းပင္ က်ေနာ္တုိ႔လဲ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္လာခ့ဲၾက 
သည္။ သူ၏အမည္ကား ဗီးတက္ ဟုေခၚသည္။ ႐ိုးသား၍ သေဘာေကာင္းေသာ လူရြယ္ တေယာက္ျဖစ္သည္။ 
ယမန္ေန႔နံနက္က က်ေနာ္တုိ႔၏ အက်ဥ္းခန္းေရွ႕တြင္ ရိပ္ခနဲျဖတ္သြားေသာသူ ျဖစ္ေလသည္။ 
 ဒုတိယတေယာက္ကား တူးမာ ဟုေခၚသည္။ ေရွး႐ိုးခ်က္ေထာင္မွဴးတို႔၏ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ေနထိုင္သည္ - 
ဘုက်သည္၊ ေအာ္တတ္ ဟစ္တတ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ အတြင္းသေဘာေကာင္းသည္။ ဤသုိ႔ေသာ္ ေထာင္ေစာင့္မ်ဳိး 
ကုိ ယခင္သမတ ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္တုန္းက ေထာင္မ်ားထဲတြင္ က်ေနာ္တုိ႔က “ေဖာ့တရ္” ဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ 
ဤသုိ႔ေရာက္လာရသည့္အတြက္ မေနတတ္၊ မထိုင္တတ္မျဖစ္၊ သူ၏ဓေလ့အလိုက္ စကားလုံးၾကမ္းၾကမ္းမ်ားျဖင့္ 
ရႊတ္ယင္း ေနာက္ယင္း စည္းကမ္းကုိထိန္းသိမ္းေလသည္။ တခ်ိန္တည္း၌လဲ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ 
ေလသည္။ ဤေနရာတြင္ အက်ဥ္းခန္းတြင္းသုိ႔ ေပါင္မုန္႔ခိုးသြင္းသည္။ ဟုိေနရာတြင္ စီးကရက္တလိပ္။ ေနာက္တ 
ေနရာတြင္ (ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းမွလြဲ၍) ေရာက္တတ္ရာရာ စကားလက္ဆံု က်ေနတတ္သည္။ ဤအရာမ်ားကုိ 
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ဟု ယူဆသည္။ ေထာင္ေစာင့္ဆိုလွ်င္ ဤသုိ႔ေနရမည္ဟူ၍လဲ သေဘာပုိက္သည္။ ထိုသေဘာထား 
ကုိလဲ ဖုံး၀ွက္၍မထား။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အပြက္ခံလုိက္ရေသာအခါ သူသည္အေနအထိုင္ 
ဆင္ခ်င္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲ၍ကားမသြား။ သူကား ေထာင္ေစာင့္ ေဖာ့္တရ္အျဖစ္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္ 
ေနထုိင္သြားေလသည္။ သူ႔အား ကိစၥႀကီးက်ယ္က်ယ္တခုကုိ ခင္ဗ်ားလုပ္ခိုင္းရဲမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူရွိေနလွ်င္ 
အသက္ရွဴရေခ်ာင္ေလသည္။ 
“ေဖာ့တရ္” - အေဖ။ ဖားသားႀကီး။ အဘုိးႀကီး။ 



 တတိယလူကား မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ေနတတ္သည္။ စကားမေျပာ မည္သူ႔ကုိမွ် အေလးမမူ။ ဤသုိ႔လွ်င္ 
အက်ဥ္းခန္းတ၀ိုက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနတတ္သည္။ သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ရရန္ သတိထား၍စမ္းၾကည့္၊ ေတာက္ 
ၾကည့္ေသာအခါ၌လဲ တုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳ။ 

- ဒီလူနဲ႔ေတာ့ ဒုိ႔သိပ္ၿပီး အံကုိက္ပုံမရဘူး - အဘသည္ တပတ္မွ်အကဲခတ္ၿပီး ေျပာေလသည္ ဒီလူသိုက္ 
ထဲမွာ ဒီလူဟာ ဟန္မက်ဆုံးပဲ။ 

- ဒါေပမ့ဲ သူက အလည္ဆုံးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမွာ - အေသးအဖြဲကိစၥကေလးမ်ားတြင္ သေဘာႏွစ္ခြရိွျခင္း 
ကား အက်ဥ္းခန္းတြင္းရိွ ဘ၀၏ဟင္းေမႊး မဆလာမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လဲ အတိုက္အခံမွ ျပဳရေစေတာ့ဟူ 
သည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ က်ေနာ္က ဆန္႔က်င္လိုက္ပါသည္။ 
 ဆယ့္ေလးရက္မွ်အၾကာတြင္ ဤမည္ေသာေတမိသည္ က်ေနာ့္အားမ်က္လုံးမ်ား ခပ္သြက္သြက္ မိွတ္ျပ 
လိုက္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကား ေထာင္တြင္း၌ဆုိလွ်င္ အဓိပၸာယ္ေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ 
ရိွႏုိ္င္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ထံမွ အေျဖမရျပန္ေတာ့။ က်ေနာ့္အထင္မွာ မွားခ်င္မွားေနေပမည္။ 
 တလမွ် ၾကာေသာအခါတြင္ကား ျပႆနာမွာ ရွင္းသြားေလေတာ့သည္။ ပိုးအိမ္အတြင္းမွ လိပ္ျပာက 
ေလးတေကာင္ ေဖာက္ထြက္လာသက့ဲသုိ႔ ျဗဳန္းကနဲေပၚထြက္လာသည္။ ပိတ္ေနေသာပိုးအိမ္လဲ ေပါက္ကြဲသြား 
လ်က္ သက္ရွိသတၱ၀ါတေကာင္လဲ ေပၚထြက္လာသည္။ ၎ကား လိပ္ျပာကေလးတေကာင္မဟုတ္၊ လူတ 
ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  
 - ကုိယ့္လူက ေက်ာက္တိုင္ကေလးေတြ ထူေနတာကုိး - က်ေနာ္ေရးေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာလူကို ေလ့ 
လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဘကေျပာေလ့ ရွိပါသည္။ 
 ဟုတ္သည္။ အျပင္ဘက္တြင္သာမက၊ ဤေနရာတြင္လဲ သစၥာရွိရိွႏွင့္ ရဲရင့္စြာတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့လ်က္ က်ဆုံး 
သြားသူမ်ားကုိ ေမ့မသြားၾကေစလုိ။ ထုိ႔နည္းတူ အခက္အခဲဆုံးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထုိ႔ထက္မနည္းေသာ 
သစၥာရိွမႈ၊ ထို႔ထက္မေလ်ာ့ေသာ ရဲရင့္မႈျဖင့္က်ေနာ္တို႔အား ကူညီခဲ့ၾကကာ အသက္ႏွင့္ကိုယ္ ၿမဲလ်က္သား က်န္ 
ရစ္ၾကမည့္သူမ်ားကုိလဲ ေမ့မသြားၾကေစလုိပါ။ ေကာလင္စကီကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္သြင္မ်ား၊ ဤခ်က္ပုလိပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ႐ုပ္ 
သြင္မ်ားသည္ ပန္းကရာ့စ္ေထာင္စႀကႍမ်ားရွိ မလင္းတ၀က္ လင္းတ၀က္ေဒသမွေန၍ ဘ၀၏အလင္းေရာင္ေပၚသုိ႔ 
ေပၚထြက္လာၾကေစလိုသည္။ သူတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳလိုကားမဟုတ္။ အျခားသူမ်ား အတုခုိးၾကရန္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ လူသတၱ၀ါတို႔၏ တာ၀န္သည္ကား လက္ငင္းတိုက္ပြဲျဖင့္သာ အဆုံးသတ္သြားမည္မဟုတ္။ တ 
ေလာကလုံးရွိ လူမ်ားသည္ က်ပ္ျပည္ဒင္ျပည့္လူမ်ား ျဖစ္မလာၾကသမွ်ကာလပတ္လုံး လူဟူေသာ အမည္ကိုခံယူ 
လိုလွ်င္ ရဲရင့္ေသာ အသည္းႏွလုံးရွိရန္ လိုေနလိမ့္ဦးမည္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 
 အရင္းကုိ စစ္လိုက္မည္ဆုိလွ်င္ ေထာင္ေစာင့္ယာေရာစလာ့ဗ္၊ ေဟာရ၏ အေၾကာင္းကား ဇာတ္လမ္းတုိ 
တိုကေလးမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအတၴဳပၸတိၱတြင္ လူက်ပ္ျပည့္တေယာက္၏ သမိုင္းကုိ ခင္ဗ်ားေတြ႔ 
ျမင္ႏုိင္သည္။ 
 ရဒ္ညစၥေကာ။ ဤသည္ကားကမၻာ၏ ေခ်ာင္က်ေသာေနရာကေလး တေနရာျဖစ္သည္။ လွပေသာေတာ 
နယ္၊ ေဆြးခ်င့္စရာႏွင့္ဆင္းရဲေသာ ေဒသလဲျဖစ္သည္။ အေဖျဖစ္သူမွာ ဖလ္ထည္အလုပ္သမားျဖစ္သည္။ သူတို႔ 
၏ဘ၀ကား ခက္ခဲၾကပ္တည္းလွသည္။ အလုပ္ရွိခ်ိန္တြင္ အေသအလဲ အပင္ပမ္းခံၾကရသည္။ အလုပ္မရိွခ်ိန္တြင္ 
ဆင္းရဲၾကရသည္။ အလုပ္လက္မဲ့အႏၱရာယ္ဆိုသည္မွာလဲ ဤေဒသတြင္ ကုိယ့္အုိးကုိယ့္အိမ္လို အေျခစိုက္ေန 
သည္။ ထိုသို႔ေသာ္ အေျခအေနဆိုးမ်ဳိးသည္ ခင္ဗ်ားဒူးေထာက္သြားေလာက္ေအာင္ ခ်ဳိးႏိွမ္ပစ္လိုက္ႏိုင္သည္။ 
သို႔မဟုတ္ ကမၻာသစ္အေၾကာင္း စိကူးမ်ားေပၚလာေစ၍ ထိုကမၻာသစ္ႀကီး မုခ်ေပၚလာရမည္ ဟူ၍လဲယုံၾကည္ 
လ်က္၊ ထိုကမၻသစ္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းျဖင့္လဲ ခင္ဗ်ား၏ေခါင္းကုိ ေထာင္လာေစသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ဒုတိ 
ယလမ္းကို လိုက္ခဲ့ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ ျဖစ္လာေလသည္။ 



 ယာရဒါကေလးသည္ မိမိ၏စက္ဘီးမွဘီးမ်ားတြင္ ပန္းစကၠဴအနီေရာင္မ်ားကုိ ထိုးယက္ကာ၊ ေမေဒးေန႔ 
လွည့္လည္ပြဲတြင္ စက္ဘီးသမားမ်ားႏွင့္တြဲ၍ လွည့္သည္။ စကၠဴအနီလိပ္ကို ထုိေနရာ၌ပင္ေမ့မထားခ့ဲေပ။ ကိုယ့္ 
ဖာသာကုိယ္ပင္ မည္သို႔လုပ္မွန္းမသိေသာ္လဲ ထုိအနီလိပ္ကို ကိုယ္တြင္းတေနရာ၌ သယ္ေဆာင္ယင္း ေက်ာင္း 
သင္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ခဲ့သည္၊ တြင္ခုံသုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည္၊ ရွကုိဒါစက္႐ုံမ်ားသို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အလုပ္၀င္လုပ္ခဲ့ 
သည္။ 
 စီးပြားေရးကပ္၊ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀၊ စစ္အမႈထမ္းခ်ိန္၊ အလုပ္ေနရာကေလး ေပၚလာေသာကာလ၊ ပုလိပ္ 
အတု။ ဤအခ်ိန္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ သူ႔ကုိယ္တြင္းမွ အနီေရာင္ပန္းစကၠဴလိပ္ ဘာျဖစ္ေနခ့ဲသည္ကုိ က်ေနာ္မသိ၊ 
တေနေနရာတြင္ လိပ္ေကာင္း လိပ္ေနခ့ဲမည္။ ေဘးသုိ႔ေရာက္၍ ေမ့တ၀က္၊ မေမ့တ၀က္ႏွင့္လဲ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ 
ေနမည္။ သုိ႔ေသာ္ လုံး၀ေပ်ာက္လံုးသြားသည္ကား မဟုတ္။ တေန႔ေသာ္ သူ႔အားပန္းကရာ့စ္ေထာင္သို႔ တာ၀န္ခ် 
လုိက္ၾကသည္။ သူကား ေကာလင္စကီကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ တာ၀န္ေပးကာ ဤေနရာသို႔ အလိုအေလ်ာက္ 
ေရာက္လာသူမဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းခန္းတခန္းအတြင္းသို႔ ၀င္၍ၾကည့္မိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ကုိယ့္တာ၀န္ 
ကို ကိုယ္သိလာေလသည္။ အနီေရာင္စကၠဴလိပ္ကား ျပန္႔၍ထြက္လာေလၿပီ။ 
 သူသည္ ေျမအေနအထားကို စစ္ေဆးအကဲခတ္သည္။ ကုိယ့္အားကုိ ကိုယ္စမ္းၾကည့္သည္။ ဘယ္ေန 
ရာတြင္ ဘယ္လိုစလုပ္ရလွ်င္ ေကာင္းမည္နည္းဟူ၍ ျပင္းထန္စြာ ေတြးေတာေနျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာမွာ သုန္မႈန္ 
ေနခဲ့သည္။ သူကား အခ်ိန္ျပည့္ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္ မဟုတ္။ ျပည္သူတုိ႔၏ သာမန္သားတေယာက္ ျဖစ္ 
ေလသည္။ သို႔ေသာ္လဲ ၎တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ပါလာသည္။ ခုိင္မာေသာ အျမဳေတရိွသည္။ အ 
ျမဳေတ၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္မႈမ်ား ၀န္းရံ၍ေနသည္။ ထို႔အတိုင္းလဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲသည္။ သုိ႔ျဖင့္ 
ပိတ္ေနေသာ ပိုးအိမ္အတြင္းမွ လူတေယာက္ ေဖာက္ထြက္လာေလသည္။ 
 ဤသူကား အတြင္းသဘာ၀အရ အလြန္လွပသည္။ စိတ္သန္႔ရွင္းရာ၌လဲ ရွာမွရွားသည္။ စိတ္ထိခုိက္ 
လြယ္၍ ရွက္လဲ ရွက္တတ္သည့္တုိင္ေအာင္ ေယာက္်ားပီသေသာ သူတေယာက္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လုိ 
သပဆိုလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္ရဲေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေသးဖြဲေသာကိစၥမ်ားလဲ လုိသည္၊ ႀကီးမားေသာ ကိစၥမ်ားလဲ လို 
သည္၊ သူသည္ ေသးဖြဲေသာကိစၥမ်ားကုိလဲ ေဆာင္ရြက္သည္။ ႀကီးမားေသာ ကိစၥမ်ားကုိလဲ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
သူသည္ ဟိတ္ဟန္မျပဘဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ႏွင့္ သတိထား၍အလုပ္လုပ္ရသည္။ ေၾကာက္စိတ္မပါဘဲ အ 
လုပ္လုပ္သည္။ အစစအရာရာကို လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လိုလုပ္သည္။ အမိန္႔၏ေစခိုင္းခ်က္ကုိ ရင္၀ယ္ပုိက္ထားသည္။ ဒါ 
လုပ္ဖို႔လုိတယ္မဟုတ္လား - ဒါျဖင့္ ဘာမ်ားေျပာေနဖုိ႔ လုိေသးသလဲ။ 
 ဤသည္ကား အမွန္အားျဖင့္ ဤသည္ကား ေျပာစရာရွိသမွ် အကုန္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္ကား လူ 
႐ုပ္သြင္တရပ္၏ ဇာတ္ေၾကာင္းအကုန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ ဤ႐ုပ္သြင္ကား ငါလူအခ်ဳိ႕၏ အသက္မ်ားကုိ 
ကယ္ဆယ္ေပးခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာသူျဖစ္ေလသည္။ ပန္းကရာ့စ္ေထာ္အတြင္းမွ ေယာက္်ားတေယာက္အ 
ေနႏွင့္ မိမိ၏လူ႔တာ၀န္ကုိ ေၾကႁပြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ အဆိုပါလူမ်ားသည္ အျပင္ဘက္၌ေနထုိင္ကာ အလုပ္လုပ္ 
ေနႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ သူ႔အားမသိ၊ သူကလဲ ထုိသူမ်ားကုိမသိေပ။ ေကာလင္စကီကို မသိ 
ၾကသလုိပင္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံး ေနာင္အခါတြင္ သူတုိ႔အား သိလာၾကေစလုိသည္။ ဤသူႏွစ္ေယာက္သည္လဲ 
တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ လ်င္ျမန္စြာ တြဲမိသြားၾကသည္။ တြဲမိၾကေသာေၾကာင့္လဲ သူတို႔၏ လုပ္အားမွာ အဆ 
ေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္ခဲ့ေလသည္။ 
 သူ႔တုိ႔အား စံနမူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကပါ။ (ေနရာမွန္တြင္ ကုိယ့္ေခါင္းကို ေနရာခ်တတ္ေသာ လူ 
မ်ားအျဖစ္ စံနမူထားၾကပါ) အထူးသျဖင့္ ႏွလုံးသားကုိေနရာမွန္တြင္ ထားတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။ 
 
အေဖႀကီး စေကာယ်က္ပါ 
 မေတာ္တဆ သူတို႔သုံးေယာက္သားကုိ တြဲလ်က္သားေတြ႔ရမည္ဆိုလွ်င္ ခင္ဗ်ားသည္ ေသြးေသာက္အ 
သင္းအပင္းတခုကို အသက္၀င္လ်က္သား ျမင္ရေပလိမ့္မည္။  အက္ဆက္စ္ ေထာင္ေစာင့္၏ မီးခိုးစိမ္းေရာင္ယူနီ 



ေဖာင္းႏွင့္ ေကာလင္စကီ။ ခ်က္ပုလိပ္ ယူနီေဖာင္းအနက္ေရာင္ႏွင့္ ေဟာရ။ အေရာင္ႏုေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာ 
စရာမရိွေသာ ေထာင္ဘာယာယူနီေဖာင္းႏွင့္ အေဖႀကီးစေကာယ်က္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သုံးေယာက္အား တြဲလ်က္ 
သား ျမင္ရခဲသည္။ အေတာ့္ကုိ ျမင္ရခဲသည္။ တဂုိဏ္းတည္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လဲ တူတူတြဲ၍ မေနၾက 
ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 
 ေထာင္၏ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေထာင္စႀကႍမ်ားအတြင္း သန္႔ရွင္းေရးအစားအေသာက္မ်ား လိုက္လံေ၀ငွ 
ေရးစေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ “အထူးယုံၾကည္စိတ္ခ်ရ၍ စည္းကမ္းလဲေသ၀ပ္ကာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လုံး၀အ 
ဆက္ျဖတ္ထားေသာ အက်ဥ္းသမားမ်ားကုိသာလွ်င္” အသုံးခ်ရမည္ဟု ပါရိွေလသည္။ ဤသည္ကား စာ၏အလို 
မွ်သာ ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာငယ္ကေလးႏွင့္ အသက္မပါ အေသဖြားလာေသာ စာသြားမွ်သာျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ 
ေထာင္ဘာယာမ်ဳိး ဟူ သည္ကားမရိွ၊ ယခင္ကလဲ မရိွခဲ့။ အထူးသျဖင့္ ဂက္စတာပုိတုိ႔၏ ေထာင္တြင္ဤသို႔ေသာ 
ဘာယာမ်ဳိးမရိွေပ။ မရိွသည္မက၊ ဤေနရာမွ ေထာင္ဘာယာမ်ားကား အက်ဥ္းခန္းမ်ားအတြင္းရွိ အက်ဥ္းသမား 
တုိ႔၏ အစုအေပါင္းက လြတ္လပ္ေသာကမၻာႏွင့္ နီးကပ္စြာေနႏုိင္ရန္၊ တည္တ့ံႏုိင္ရန္၊ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရ 
ႏုိင္ရန္ လႊတ္ထားေသာ တပ္ေထာက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။ ေပါက္ၾကားသြားေသာ သတင္းစကားအတြက္ 
ကုိယ္ေပၚတြင္မိသြားေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာတေစာင္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ရေသာ ေထာင္ဘာယာေပါင္း မည္မွ်ရွိၿပီ 
နည္း။ သို႔ေသာ္လဲ အက်ဥ္းသမားတုိ႔၏ အစုအေပါင္းမွ ဥပေဒကား၊ ထိုက်ဆုံးသြားေသာ သူတို႔၏ေနရာသုိ႔ ေရာက္ 
လာသူတုိင္းအား အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွေသာ အဆိုပါအလုပ္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ၾကရန္ တင္းၾကပ္စြာ ေတာင္း 
ဆုိေလသည္။ ဒီအလုပ္ကို သတိၱန႔ဲလုပ္ရင္လုပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေၾကာက္ဆုတ္ ေၾကာက္ဆုတ္လုပ္ခ်င္လုပ္ - ေရွာင္လုိ႔ 
ေတာ့ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေၾကာက္ေနရင္ မဟုတ္တယုတ္ေတြ ေလွ်ာက္လုပ္မိမယ္၊ ပ်က္စီးကုန္မယ္၊ အစစအရာ 
ရာမွာေတာင္ လူးသြားႏုိင္တယ္ - ေျမေအာက္လုပ္ငန္းဆိုတာ ဒီလိုခ်ည့္ပဲ။ 
 ဤသုိ႔ေသာ အလုပ္မွာလဲ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သရဖူေဆာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ 
ထိုလုပ္ငန္းကို ဖ်က္ဆီးလိုေသာ သူတို႔၏လက္တြင္း ေထာင္ေစာင့္မ်ား၏ မ်က္စိေအာက္၊ သူတို႔ထားရာေနရာ၊ သူ 
တုိ႔ေရြးခ်ယ္သည့္ စကၠန္႔အတြင္း သူတုိ႔ဖန္တီးသည့္ အေျခအေနမ်ားအလည္တြင္ပင္ လုပ္ရေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္ 
ေလသည္။ အျပင္ဘက္တြင္ ခင္ဗ်ားေလ့လာခဲ့သမွ်ေသာ အရာတုိ႔ကား ဤေနရာတြင္ မဖူလုံေတာ့။ သို႔ေသာ္လဲ 
ခင္ဗ်ားထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ကို မည္သူကမွ် ေလွ်ာ့မေပး။ 
 အျပင္ဘက္တြင္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါရဂူေျမာက္ေသာသူမ်ားရိွသည္။ ေထာင္ဘာယာမ်ား၏ အ 
ၾကားတြင္လဲ ေျမေအာက္လုပ္ငန္း ပါရဂူမ်ားရိွၾကသည္။ အေဖႀကီး စေကာယ်က္ပါသည္လဲ ပါရဂူတဦးျဖစ္ေလ 
သည္။ သူသည္ ေထာင္လႊားျခင္းမရိွ၊ ေလာဘမျပ၊ အျပင္ပန္းအရ တိတ္ဆိတ္ေသာ သူတေယာက္ျဖစ္လ်က္ - ငါး 
ကေလးတေကာင္ကဲ့သုိ႔လဲ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ရိွလွသည္။ ေထာင္ေစာင့္မ်ားက သူ႔အားခ်ီးမြမ္းၾကသည္ - ၾကည့္စမ္း၊ 
ေခၽြးဒီးဒီးက်တဲ့အထိ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားသလဲ။ ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရသလဲ။ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုသာ ကုိယ္လုပ္ 
ၿပီး၊ ခြင့္မျပဳထားတဲ့ဟာမ်ဳိးဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ လက္န႔ဲမတို႔ဘူး။ ေဟ့ … ေထာင္ဘာယာေတြ … သူ႔ကုိ အတုခုိုး 
ၾက။ 
 ေအးေဟ့ … ေထာင္ဘာယာေတြ သူ႔ကုိအတုခုိးၾက။ သူကား အက်ဥ္းသမားတေယာက္ နားလည္ႏိုင္ 
သည့္အဓိပၸာယ္အရ အကယ္ပင္ စံျပဘာယာတေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။ အက်ဥ္းသမားမ်ား၏ အစုအေပါင္းအ 
တြက္ အခိုင္အမာဆုံး၊ အထိေရာက္ဆုံးေသာ တပ္ေထာက္တေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 သူသည္ အက်ဥ္းခန္းတိုင္းတြင္ ေနသူဟူသေရြ႕သိသည္။ လူသစ္တေယာက္ ေရာက္လာလွ်င္လဲ 
ခ်က္ျခင္းသိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤေနရာသုိ႔ေရာက္လာရသည္၊ မည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္၊ မည္သုိ႔ 
ေသာ လူစားျဖစ္သည္၊ သူ၏အဆက္အသြယ္မ်ားသည္လဲ မည္သုိ႔ေသာ လူစားမ်ဳိးျဖစ္ၾကသည္ စသည္တုိ႔ကို 
သိသည္။ သူသည္ “ကိစၥ” မ်ားကုိေလ့လာ၍ ထုိကိစၥမ်ားအတြင္းသုိ႔ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေလ 
သည္။ သူ႔အေနႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးလိုလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းစကားမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ပို႔ေပးရမည္ဆုိလွ်င္ 
ဤအခ်က္ကား အေရးႀကီးလွေပသည္။ 



 သူကား ရန္သူကိုသိတတ္သည္။ ေထာင္ေစာင့္တုိင္းကုိ ေသခ်ေစ့ငုစြာ အကဲခတ္သည္။ ထိုေထာင္ေစာင့္ 
၏ အေလ့အထမ်ား၊ သန္ရာသန္ရာ၊ ႏုရာႏုရာ၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သူ႔အားအထူးသတိထားရမည္၊ မည္ 
သည့္ေနရာတြင္ အသုံးခ်ရမည္၊ မည္သို႔ အငိုက္ဖမ္းရမည္၊ မည္သုိ႔တပတ္႐ိုက္ရမည္ဟူ၍ ေသခ်ာစြာေလ့လာထား 
ေလသည္။ က်ေနာ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာလူကုိ ေလ့လာခ်က္မ်ားအနက္ အမ်ားအျပားမွာ အေဖႀကီးစေကာယ်က္ပါက 
က်ေနာ့္အားေျပာျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ေထာင္ေစာင့္အားလုံးကုိသိသည္၊ လူတိုင္းလူ 
တုိင္းကုိ သီးသန္႔၍ ပံုၾကမ္းဆြဲျပႏိုင္သည္။ ေကာင္းစြာ သ႐ုပ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ သူ႔အေနႏွင့္ စႀကႍမ်ားတေလွ်ာက္ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားသြားလာ၍ ထိေရာက္စြာလဲ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ဤအရည္အခ်င္းကား အေရး 
ႀကီးလွေပသည္။ 
 အထူးသျဖင့္ကား သူသည္ မိမိ၏တာ၀န္ကုိသိတတ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ဟုဆိုလွ်င္ ပါတီ၀င္အ 
ျဖစ္မွ ရပ္တန္႔သြားေသာေနရာ “လႈပ္ရွားျခင္း ကုိရပ္စဲ” ၍ လက္ပိုက္ေနႏုိင္ခြင့္ရိွေသာေနရာဟူ၍ ေလာကတြင္တ 
ေနရာမွ မရိွေၾကာင္းကုိသိတတ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံးေနရာ၊ 
ဖိႏွိပ္ျခင္းအျပင္းထန္ဆုံးေနရာကား သူႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ ေနရာျဖစ္သည္ဟ၍ူပင္၊ က်ေနာ္ေျပာေလာက္ 
သည္။ သူကား ဤေနရာတြင္ပင္ ရင့္က်က္လာေလသည္။ 
 သူကား ၫႊတ္လြယ္ ေကြးလြယ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်၊ နာရီႏွင့္အမွ် အေျခအေနသစ္မ်ားေပၚလာ၍ 
နည္းသစ္လမ္းသစ္မ်ားလဲ လိုအပ္လာသည္။ သူ သည္ ထိုလုပ္ဟန္အသစ္မ်ားကုိ စူးစူးရွရွ၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ရွာ၍ 
ေတြ႔တတ္သည္။ သူ႔အေနႏွင့္အခ်ိန္ဆုိ၍ တမိနစ္၏ တစိတ္တပုိင္းကေလးသာ ရတတ္သည္။ အက်ဥ္းခန္းတံခါး 
ကုိေခါက္၊ အသင့္ျပင္ထားေသာ သတင္းစကားကုိ နားေထာင္၊ ပထမအထပ္သုိ႔ ကင္းေစာင့္အသစ္မ်ား တက္မ 
လာမီကေလးတြင္ စႀကႍ၏ တဘက္အစြန္သုိ႔ေျပး၍ သတင္းစကားကုိ တိုတိုတုတ္တုတ္ႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား 
ျပန္ၾကားသည္။ သူကား သတိလဲႀကီးသည္၊ လ်င္လဲ လ်င္သည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာမ်ားသည္ သူ႔ 
လက္တြင္းမွ ျဖတ္သြားခဲ့သည္ - တခုမွ် ေပၚမသြား၊ မသကၤာမႈပင္ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ 
 သူကား အထူးသိတတ္သည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူအၾကပ္႐ိုက္ေနသည္ကုိ သိတတ္သည္။ မည္ 
သည့္ေနရာသို႔သြား၍ အားေပးရမည္၊ မည္သည့္ေနရာသုိ႔သြား၍ အျပင္ဘက္မွ သတင္းတိတိက်က် ကုိေပးရမည္၊ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ္ လူတေယာက္အား မိမိ၏တကယ္တန္း ဖခင္ဆန္ေသာ မ်က္လုံးမ်ား 
ျဖင့္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ထိုသူ႔အေနႏွင့္အင္အားမ်ား တိုးတက္လာႏုိင္သည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေပါင္မုန္႔ကေလး 
တလုံး သုိ႔မဟုတ္ စြတ္ျပဳတ္ ကေလးတေယာက္ခ်ဳိမွ် ပို၍ေပးလွ်င္ “ေထာင္တြင္းမွ အငတ္” ဘ၀သို႔ အေျပာင္း 
ခက္ခဲလွေသာ ၾကားျဖတ္ကာလကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေစသည္ - သူကား ဤအခ်က္တို႔ကိုသိသည္။ က်င္နာေသာ အ 
လိုက္သိမႈ၊ နက္နဲေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရလဲ အကခဲတတ္သည္။ ထုိ႔အတိုင္းလဲ လိုသေရြ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ေလသည္။ 
 သူသည္ တိုက္ပြဲ၀င္တပ္သားတေယာက္ ျဖစ္သည္။ ၾကံ့ခုိင္၍ ေၾကာက္စိတ္လဲမရိွ။ သူကား ေၾကးမေရာ 
ေသာ လူစင္စစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကား အေဖႀကီး စေကာယ်က္ပါ ျဖစ္ေလသည္။ 
 တေန႔ ဤစာကို ဖတ္ေကာင္းဖတ္ရမည့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔သည္ သူ႔အားေတြ႔ၾကသည့္အခါ၌ အေဖႀကီးစေကာ 
ယ်က္ပါ အျဖစ္ျဖင့္သာ မျမင္ၾကေစလိုပါ။ ဖိႏိွပ္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ သူ႔အားအလုပ္လုပ္ခုိင္းရာ 
တြင္ ထုိအလုပ္သည္ အဖိႏိွပ္ခံရသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွေစေအာင္ လံုး၀ေျပာင္းပစ္သူတေယာက္၊ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ စံနမူနာကုိျပသည့္ ေထာင္ဘာယာတေယာက္အေနျဖင့္ ျမင္ၾကေစလိုပါသည္။ အေဖႀကီး စေကာယ်က္ပါ 
ဟူသည္ကား သူတေယာက္တည္းသာ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔လုိလုပ္ၾကေသာလူမ်ဳိးကား အမ်ားအျပားရွိသည္။ 
လူအလိုက္ အမူအရာမ်ား ကြဲျပားေသာ္လည္း၊ လူ႐ုပ္သြင္အျဖစ္ကား သူ႔ထက္ေသးငယ္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ဤ 
သို႔ေသာ္ သူမ်ားကုိ ပန္းကရာ့စ္တြင္လဲ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္တြင္လဲ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ က်ေနာ္သည္ 
၎တုိ႔၏ ပုံပန္း႐ုပ္သြင္မ်ားကုိ ေရးဆြဲျပလုိသည္၊ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ကားမရိွေတာ့။ “အၾကာႀကီးခံစားေနရတဲ့အ 
ေၾကာင္းကုိ တိုတိုကေလးပဲ ဖြဲ႔လိုက္ရတ့ဲသီခ်င္း” အတြက္ပင္ အခ်ိန္ကား တိုေတာင္းလွေပသည္။ 



 သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ နာမည္အနည္းငယ္၊ နမူနာကေလးအခ်ဳိ႕ေလာက္သာ ေရးျပလုိက္မည္။ မေမ့အပ္ 
ေသာသူအားလုံးတုိ႔၏ စာရင္းအျပည့္အစုံကား မဟုတ္။ 

ဆရာ၀န္ မီးေလာ့ရ္ွ၊ နဲဒၿဗဲဒ္။ ေကာင္းမြန္၍ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ေသာ သူငယ္တေယာက္ျဖစ္သည္။ ေထာင္ 
က်ေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အကူအညီေပးခဲ့သျဖင့္ ၾသရွၿဗဲန္က်င္ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အသက္ဆုံး 
႐ႈံးရသည္။ 
 အာရေနာ့ရ္ွ၊ ေလာရဲန္ဇ္။ မိမိ၏ရဲေဘာ္မ်ား၏ အမည္တို႔ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ျငင္းဆိုေနခဲ့သျဖင့္ သူ၏ဇနီးကုိ 
နာဇီတုိ႔က သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ တႏွစ္မွ်ၾကာေသာအခါ နံပါတ္ေလးရာရွိ လုပ္ေဖာ္လုပ္ဖက္ ေထာင္ဘာ 
ယာမ်ားႏွင့္ အစုအေပါင္းႀကီးတခုလုံးကို ကာကြယ္ရန္၊ တေယာက္တည္း ႀကိဳးစင္သုိ႔တက္သြားခဲ့ေလသည္။ 
 ဉာဏ္ရႊင္သည့္ေနရာတြင္ ထူးလဲထူးခၽြန္၊ အခ်ဳိးႏွိမ္လဲ မခံေသာ ဗားရွက္။ စကားလဲ မ်ားမ်ားမဟ၊ အနစ္ 
နာလဲ ခံတတ္ေသာ အန္ကာ၊ ဗိေကာဗား - သူကား မာရွယ္ေလာေခတ္က အသတ္ခံရသည္။ ထထႂကြႂကြရွိလွ 
ေသာ အၿမဲတန္းရႊင္ရႊင္လန္းလန္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနတတ္၍ လမ္းသစ္၊ နည္းသစ္မ်ား ရွာေတြ႔တတ္သည့္ “စာၾကည့္ 
တိုက္မွဴး” စပရင္ဂဲရ္။ သိမ္ေမြ႔၍ ငယ္ရြယ္လွေသာ ဘီးလက္ ….. 
 ဥပမာမ်ားသာျဖစ္သည္ နမူနာမ်ားျဖစ္သည္။ လူ႐ုပ္သြင္မ်ားအေနႏွင့္ ႀကီးသူကႀကီးသည္ ငယ္သူက 
ငယ္သည္။ သို႔ေသာ္လဲအားလုံးပင္ လူ႐ုပ္သြင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မည္သူ႔ကုိမွ် ႐ုပ္တုကေလးဟု မေခၚႏ္ိုင္ေပ။ 
 
အခဏ္း - ၈ 
သမိုင္း၏ တစိတ္တပုိင္း 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔။ 
 က်ေနာ့္ အက်ဥ္းခန္းေရွ႕တြင္ ခါးပတ္တခုခ်ိတ္ထားသည္။ က်ေနာ္၏ ခါးပတ္ျဖစ္သည္။ ဤကား ေထာင္ 
ေျပာင္းမည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သတည္း။ က်ေနာ့္အား႐ုံးတင္စစ္ေဆးရန္ က်ေနာ့္ကို႐ိုခ္သုိ႔ ေခၚသြားၾကေတာ့မည္၊ 
ထို႔ေနာက္ ဘာလာမည္၊ ညာလာမည္ စသည္ျဖင့္ျဖစ္သတည္း။ အခ်ိန္သည္ က်ေနာ္၏အသက္တခ်ပ္မွ ေနာက္ 
ဆုံးတလုပ္စာကုိ အငန္းမရ ကုိက္ျဖတ္လ်က္ေနေပၿပီ။ ပန္းကရာ့စ္တြင္ ေနခဲ့ရေသာ ရက္ေပါင္းေလးရာ့တဆယ့္ 
တရက္တို႔ လ်င္ျမန္စြာ ကုန္လြန္သြားပံုမွာ နားမလည္ႏ္ိုင္ေအာင္ပင္ရွိသည္။ ေနာက္ ဘယ္ႏွစ္ရက္က်န္ေသးသလဲ။ 
ဒီရက္ေတြမွာ က်ေနာ္ ဘယ္ကုိေရာက္ေနမွာလဲ။ ဒီရက္ေတြဟာ ဘယ့္န႔ဲေနလိမ့္မလဲ။ 
 မည္သုိ႔ပင္ရိွေစ၊ ထိုရက္မ်ားအတြင္း စာေရးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကား မေပၚဖုိ႔ကမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
က်ေနာ္၏ ေနာက္ဆံုးသက္ေသထြက္ခ်က္ကုိ ေရးထားခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ကား သမိုင္း၏တစိတ္တပုိင္း ျဖစ္ 
သည္။ ဤအစိတ္အပုိင္းအတြက္ သက္ေသခံႏိုင္မည့္သူမ်ားတြင္ က်ေနာ္တေယာက္သာ အသက္ႏွင့္ခႏၶာၿမဲ၍ 
ေနေသးပံုေပၚပါသည္။ 

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….  
 ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ခ်က္ကုိစလိုဗားကီးယားျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီတခုလံုး အ 
ဖမ္းခံရသည္။ ဤသုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ဆိုးမ်ဳိးသို႔ဆုိက္ေရာက္လွ်င္ အစားထိုးရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ အရံေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားလဲ အဖမ္းခံၾကရသည္။ ပါတီအေပၚသုိ႔ ဤမွ်ျပင္းထန္နက္႐ႈိင္းေသာဒဏ္မ်ဳိး အဘယ့္ေၾကာင့္ က်ေရာက္လာ 
ႏိုင္ရသနည္းဟူေသာကိစၥကုိ ယခုထက္ထိ အေၾကာင္းရွာ၍ တိတိက်က်မရေသး။ တေန႔ ဂက္စတာပုိအရာရိွမ်ား 
ကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္ အခါ၌ကား ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သဲလြန္စမ်ား ေပၚလာႏုိင္ေပမည္။ က်ေနာ္ႀကိဳး 
စား၍ စံုစမ္းခဲ့သမွ်ကား အခ်ည္းအႏီွးမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္တြင္ ေထာင္ဘာယာအျဖစ္ လုပ္ေန 
စဥ္ကာပင္ ဘာကေလးတခုမွ် အစြန္းအစရွာမေတြ႔ခဲ့။ ဤကိစၥတြင္ ရန္သူ၏စနက္လဲ တခ်ဳိ႕တ၀က္ ပါေပလိမ့္ 
မည္။ သုိ႔ေသာ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈလဲ အေတာ္မ်ားမ်ားႀကီး ပါ၀င္ေပမည္။ ေျမေအာက္တြင္ - ၂ - ႏွစ္ၾကာမွ် ေအာင္ျမင္စြာ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ သတိေပ့ါေလ်ာ့လာၾကသည္။ ငုိက္လာၾကသည္။ ေျမေအာက္လုပ္ 
ငန္းကား က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္သစ္မ်ားကုိလဲ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ဆြဲသြင္းလာၾကသည္။ အျခား 



ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဘးဖယ္၍ခ်န္ထားရမည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကုိပါ ဆြဲသြင္းလာၾကသည္။ ပါတီစက္ယႏၱရားလဲ အ၀န္း 
က်ယ္လာကာ ထိန္း၍မရ သိမ္း၍မရေအာင္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ ရန္သူတုိ႔သည္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကိုထုိးႏွက္ရမည့္ 
လက္သီးခ်က္ကုိ အခ်ိန္ယူ၍ ျပင္ဆင္ေနခ့ဲပံုရသည္။ ဆုိဗီယက္ယူနီယံအား ၀င္တိုက္ရန္ျပင္ ဆင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ 
တြင္မွ ထုိလက္သီးခ်က္လဲ က်ေရာက္လာေလသည္။ 
 အစက က်ေနာ္သည္ ရဲေဘာ္ေပါင္းမည္မွ် အဖမ္းခံၾကရသည္ကို အျပည့္အစုံမသိခဲ့။ သာမန္အဆက္အ 
သြယ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၿမဲေစာင့္ေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆက္အသြယ္ကား မရေတာ့။ တလမွ်ၾကာေသာအခါ ကိစၥအ 
ႀကီးအက်ယ္တရပ္ ျဖစ္ေနၿပီဟူေသာအခ်က္မွာ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ အဆက္အသြယ္ကုိ ေစာင့္ေန႐ုံႏွင့္မၿပီးေတာ့ 
ဟူေသာ အခ်က္မွာလဲ ရွင္းလာသည္။ က်ေနာ္သည္ အဆက္အသြယ္ကုိ ကုိယ္တိုင္လိုက္၍ ရွာပါေတာ့သည္။ 
အျခားသူမ်ားသည္လဲ ဤသို႔ပင္ ရွာေဖြၾကေလေတာ့သည္။  
 က်ေနာ္ပထမဦးစြာ ရွာ၍ေတြ႔သူကား ခ်က္ခီတိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းခ႐ိုင္မွ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာန္းဇာ၊ ဗီစ 
ေကာခ်ီလ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူကား လက္စြမ္းလက္စရိွသူျဖစ္သည္။ ပါတီအေနႏွင့္ဗဟိုသတင္းစာတေစာင္ မရိွဘဲျဖစ္ 
မေနရန္၊ ႐ူဒပဲရားေဗာ သတင္းစာထုတ္လုိသည္။ သတင္းစာအတြက္ သတင္း၊ စာမူမ်ားပင္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ 
က်ေနာ္က ေခါင္းႀကီးပိုင္းကုိ ေရးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရရိွထားေသာသတင္းမ်ား (၎သတင္းမ်ားကုိ ထိုအခ်ိန္အထိ 
က်ေနာ္မၾကားဖူးခဲ့) ကုိ ႐ူဒဲပရားေဗာ အမည္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေမေဒးသတင္းစာဟု ထုတ္ျပန္ၾကရန္ သေဘာတူ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခားေနရာတေနရာမွ ႐ူဒဲပရားေဗာသတင္းစာကုိ အေရး 
ေပၚ အခ်ဳိးအစားမ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္ေ၀လိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ 
 သုိ႔ျဖင့္ ေျပာက္က်ားလုပ္ငန္းမ်ား တလၿပီးတလ ဆက္၍လာေလသည္။ ပါတီကား ျပင္းထန္လွေသာဒဏ္ 
ကို ခံလိုက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒဏ္ခ်က္ေၾကာင့္ေသ၍မသြား။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲေဘာ္သစ္တို႔သည္ တပုိင္း 
တစ က်န္ရစ္ေသာအလုပ္တုိ႔ကုိ ေကာက္၍ကုိင္ၾကသည္။ က်ဆုံးသြားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေနရာသို႔ လူသစ္ 
မ်ားသည္ ခုိင္မာေသာ သႏၶိဌာန္မ်ားျဖင့္ ၀င္လာၾကသည္။ စည္း႐ုံးေရး၏ အေျခခံမ်ားမၿပိဳကြဲရန္ ေပ်ာ့တီးေပ်ာ့ဖတ္ 
ျဖစ္မကုန္ရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကေလသည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သာ လိုၿမဲလို၍ေနေလသည္။ ေျပာက္က်ားလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ အႏၱရာယ္မ်ားရိွသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံအား တုိက္ခိုက္လိမ့္မည္ဟု တြက္ထားၾကေသာအခ်ိန္၊ ဤသို႔ 
ေသာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်ိန္မ်ဳိး၌ တက္ညီလက္ညီ မလုပ္ႏုိင္မည္စုိးရသည္။ 
 က်ေနာ္၏ လက္တြင္းသုိ႔ ေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေနေသးေသာ ႐ူဒဲပရားေဗာ သတင္းစာတ 
ေစာင္ ေရာက္လာေသာအခါတြင္ ႏိုင္ငံေရး၀ါရင့္ေသာ လက္ရာတခုကုိရိပ္မိခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ ေမေဒးသ 
တင္းစာကား မ်ားစြာမစြန္လွ။ သုိ႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားသည္ ထိုသတင္းစာကုိ ေတြ႔ရေသာအခါ တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ 
ႏိုင္ေလာက္သည့္ လူတေယာက္ရွိသည္ဟု အကဲခတ္မိၾကျပန္ေလသည္။ သုိ႔ျဖင့္ တဦးႏွင့္တဦး လုိက္လံ၍ ရွာေဖြ 
ၾကပါေတာ့သည္။ 
 ရွာရသည္ကား ေတာႀကီးမ်က္မဲထဲတြင္ ရွာရသည္ႏွင့္တူသည္။ အသံတသံ ေပၚလာသျဖင့္ ထိုအသံ 
ေနာက္သုိ႔ လုိက္ၾကသည္ - ထိုခဏ၌ပင္ အသံသည္ အျခားတဖက္မွ ေပၚလာျပန္ေလသည္။ ႀကီးမားေသာဆုံး႐ႈံး 
မႈကို ခံခဲ့ရၾကရသျဖင့္ ပါတီတရပ္လုံးမွာ သတိထားေနၾကသည္။ ႏုိးႏိုးၾကားၾကား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔အတြက္ 
ေၾကာင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွလူႏွစ္ေယာက္သည္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ဆက္သြယ္မိၾကပါမည့္အေရး တေယာက္ 
က တေယာက္အေပၚထားရွိေသာ အစမ္းအသပ္၊ အစစ္အေဆးေပါင္းစုံတုိ႔ကုိ ထုိးေဖာက္ၾကရသည္။ အခ်င္းခ်င္း 
သာမက၊ ဆက္သြယ္ေရးကုိ ကုိင္ထားၾကေသာ အျခားသူတုိ႔၏ စမ္းသပ္မႈမ်ား၊ အထစ္အေထ့မ်ားကုိလဲ ေက်ာ္နင္း 
ၾကရသည္။ ပုိ၍ခက္ခဲေသာကိစၥမွာ က်ေနာ္က က်ေနာ္ရွာေနေသာသူကုိ မသိသလုိ၊ သူကလဲ က်ေနာ္မည္သူမွန္း 
မသိျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 ေနာက္ဆံုးတြင္ကား က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးသိၾကသည့္ ကြင္းဆက္တခုကို ရွာ၍ေတြ႔ၾကသည္။ ထိုသူကား 
ဆရာ၀န္ မီးေလာ့ရွ္၊ နဲဒၿဗဲဒ္ ဟူေသာအလြန္ ေတာ္သည့္ သူငယ္တေယာက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၎သည္က်ေနာ္ 
တုိ႔၏ ပထမဆုံးေသာ ဆက္သားျဖစ္ေလသည္။ ဤသုိ႔ ၾကံဳလာရျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မေတာ္တဆ အေၾကာင္းတိုက္ 



ဆုိင္ျခင္းလဲ ပါသည္။ ဇြန္လအလယ္ပိုင္းတြင္ က်ေနာ္ေနမေကာင္းျဖစ္သျဖင့္ က်ေနာ္အားေဆးကုရန္ လီဒါ့ကို 
လႊတ္၍ သူ႔အားေခၚခဲ့ရပါသည္။ သူကား ဘာ့က္စ္တုိ႔၏ အိမ္သုိ႔ခ်က္ျခင္းေပါက္လာကာ ထုိေနရာတြင္ပင္ သူႏွင့္ 
က်ေနာ္ နားလည္မႈ ရသြားၾကပါသည္။ သူကုိယ္တိုင္ပင္ `အျခားသူ´ ကုိရွာေဖြရန္ တာ၀န္ရထားခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ္ 
သူရွာရမည့္သူမွာ က်ေနာ္ျဖစ္မွန္း မရိပ္မိခဲ့။ မရိပ္မိသည္သာမက၊ တဖက္တြင္ရွိေသာ သူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ က်ေနာ္ 
ကား အဖမ္းခံရသည္၊ ေသေကာင္းပင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီဟု ယံုၾကည္ေနေလသည္။ 
 ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဟစ္တလာသည္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ေလ 
သည္။ ထုိေန႔ည၌ပင္ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸာယ္ပါေနသည့္အေၾကာင္း 
စာတမ္းကေလးတေစာင္ကုိ ေဟာန္းဇ္ဗီစေကာခ်ီလ္ႏွင့္အတူ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါသည္။ ဇြန္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေနာ္ 
ၾကာျမင့္စြာ ရွာေဖြေနေသာသူႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ က်ေနာ္သတ္မွတ္ထားေသာ အိမ္သုိ႔ သူလာ 
၍ေတြ႔ပါသည္။ သူ႔အေနႏွင့္မည္သူ႔ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏွင့္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္ဘက္ကမူ 
မည္သူႏွင့္ ေတြ႔ရမည္ကိုမသိေသး။ ထိုေန႔ညကား ေႏြရာသီ၏ညျဖစ္သည္။ ဖြင့္ထားေသာ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားမွ 
ေန၍ နန္းလံုးႀကိဳင္ပန္းရနံ႔မ်ား သင္းပ်ံ႕၍ေနၾကသည္။ ဤသုိ႔အခုိက္အတန္႔ကား ခ်စ္သူမ်ားဆုံေတြ႔ရန္ သင့္ေတာ္ 
လွေသာ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ သူေရာက္ေသာအခါတြင္ က်ေနာ္တို႔သည္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားမွ လိုက္ကာမ်ားကုိဆြဲ 
ပိတ္လုိက္ၾကကာ ဓာတ္မီးကုိဖြင့္လိုက္ၾကသည္။ ဤတြင္ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဦးကား တဦးကုိတဦးေပြ႔ဖက္ရင္း ႏႈတ္ 
ဆက္မိၾကသည္။ ထုိသူကား ေဟာန္းဇာ၊ ဇိကာ ပင္ျဖစ္သတည္း။ 
 ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ၁၉၄၁ - ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ဗဟုိေကာ္မတီတဖြဲ႔လုံး အဖမ္းခံခ့ဲရသည္ မဟုတ္ 
ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ တေယာက္တည္း ဇိကာတေယာက္တည္းသာ လြတ္ထြက္လာခဲ့သည္။ က်ေနာ္ 
တုိ႔ သူ႔ကုိသိခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီ။ ခင္မင္ေနခဲ့သည္မွာလဲ ၾကာလွၿပီ။ သို႔ေသာ္ ယခုသူႏွင့္တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ရခါမွ 
သူႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏီွး သိကၽြမ္းလာရပါသည္။ သူကား ၀တုတ္တုတ္ျဖစ္သည္။ တျပံဳးျပံဳးႏွင့္ေနတတ္၍ ဦးေလးႀကီးတ 
ေယာက္၏ အသြင္အျပင္ကုိ ေဆာင္ေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္ - ပါတီလုပ္ငန္းတြင္ကား မာေရေက်ာေရရွိသည္၊ ေစ်း 
ေလ်ာ့ျခင္းမရိွ၊ သႏၷိဌာန္ခုိင္ၿမဲ၍ ျပတ္လည္းျပတ္သားသည္။ ကုိယ့္တာ၀န္မွတပါး ကုိယ့္အတြက္ဆို၍ ဘာမွ်မသိ၊ 
သိလဲ မသိလုိ။ တာ၀န္ကို အျပည့္အ၀ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အျခားကိစၥအရာရာကို ပစ္ပယ္ထားေလသည္။ 
လူမ်ားကုိ ခ်စ္တတ္ ခင္တတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူတို႔၏အျပစ္မ်ားကုိ မ်က္စိမိွတ္ လ်စ္လ်ဴထားျခင္းျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ 
ခ်စ္ခင္မႈကုိ ၀ယ္ယူေလ့ မရိွေပ။ 
 မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းပင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးသား နားလည္မႈရရိွၾကသည္။ ေနာက္ရက္ အနည္းငယ္အ 
တြင္းပင္ က်ေနာ္သည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႔သစ္မွ တတိယအဖြဲ႔၀င္ကို ေတြ႔ဆုံရသည္။ သူကား ဇိကာႏွင့္ ေမ 
လကတည္းကပင္ အဆက္အသြယ္ရေနသူ ေဟာန္းဇာ၊ ခ်ာရနီ ျဖစ္သည္။ အရပ္ေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္းႏွင့္ 
ခ့ံညားေသာ လူငယ္တေယာက္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားအေပၚ သေဘာထားျဖဴေဖြးလွသည္။ စပန္ျပည္တြင္ တုိက္ပြဲ၀င္ 
ခဲ့သူတေယာက္ျဖစ္၍ အဆုပ္ကို က်ည္ဆံတေတာင့္က ထုတ္ခ်င္းခတ္၍ ေဖာက္သြားခဲ့သည္။ ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ 
လာမွ နာဇီဂ်ာမနႏကိုျဖတ္ကာ တုိင္းျပည္သို႔ျပန္လာခ့ဲသည္။ သူကား အၿမဲတမ္းပင္ စစ္သားဆန္ဆန္ေနသည္။ 
ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လဲ အေတြ႔အၾကံဳႂကြယ္၀သည္။ ဉာဏ္ထက္သည္။ အၿမဲတမ္းပင္ ၾကံတတ္ ဖန္တတ္ 
သည္။ 
 အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲတြင္ လက္တြဲ၍ လေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကရသည့္အေလ်ာက္ ေကာင္းမြန္လွ 
ေသာ ရဲေဘာ္စိတ္တို႔သည္ က်ေနာ္တုိ႔သံုးဦးအား ရစ္ပတ္သြယ္ေႏွာင္ေနပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္တို႔ကား ဗီဇစ႐ိုက္ 
မ်ားအေနႏွင့္၎ တဦးခ်င္းႏိုင္နင္းေသာအလုပ္မ်ားအရ၎၊ တေယာက္လုိသည္ကုိ တေယာက္က ျဖည့္မိၾက 
သည္။ ဇိကာကုိၾကည့္လွ်င္ သူကား စည္း႐ုံးေရးမွဴး။ လိုရင္းကုိ လိုက္တတ္သည္။ လႈပ္၍မရေလာက္ေအာင္ တိက် 
သည္။ မစားရ ၀ခမန္းစကားမ်ားျဖင့္ လွိမ့္၍မရ။ ရရိွေသာ သတင္းအစအနအတိုင္းကုိ ေဖာက္ထြင္းၾကည့္၍ အ 
တြင္းမွအႏွစ္သာရ ေပၚလာသည့္အထိ စီစစ္တတ္သည္။ ေပၚလာေသာ အၾကံေပးခ်က္ကို အဘက္ဘက္မွေန၍ 
စူးစမ္းေလ့လာသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္မလုပ္ကုိ စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ ၾကင္နာေသာစိတ္ကုိ ျပသ 



ေလာက္၊ တင္းမာမႈကုိလဲျပသည္။ ခ်ာရနီကုိၾကည့္လွ်င္ သူကားရန္သူကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေရးႏွင့္ လက္နက္ 
ကိုင္ ပုန္ကန္မႈျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ စစ္သားစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ေတြးတတ္သည္။ အသစ္ 
ကုိ ရွာတတ္သည္။ သေဘာထားႀကီးသလို အၾကံအစည္လဲ က်ယ္ျပန္႔သည္။ နည္းသစ္ လူသစ္မ်ားရွာရမည္ ဆို 
လွ်င္ ေမာရမွန္း ပမ္းရမွန္းမသိ၊ ေပ်ာ္၍မဆုံး။ က်ေနာ္ကား လႈံ႕ေဆာ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးသားျဖစ္သည္။ ႏွာေခါင္းက အ 
နံ႔ခံမိရာကုိ လိုက္တတ္ေသာ သတင္းစာဆရာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးအနယ္ အနည္းငယ္ကၽြံတတ္ျခင္းကို ေ၀ဖန္ပုိင္း 
ျခားတတ္ေသာ ဓေလ့ျဖင့္ ထိန္းထားသည္။ 
 ဌာနခြဲေ၀ျခင္းကား စင္စစ္အားျဖင့္ အလုပ္ခြဲျခားျခင္းမဟုတ္၊ တာ၀န္ခံရာကိစၥမ်ား ခြဲေ၀မႈသာျဖစ္ေလ 
သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လုိအပ္လာၿပီဆိုလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ တေယာက္ခ်င္း တေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ 
ေနရာတကာတြင္ ကုိယ့္အစြမ္းႏွင့္ကုိယ္ ၀င္လုပ္ၾကရသည္။ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာလဲ မလြယ္ကူလွေပ။ ေဖေဖာ္ 
၀ါရီလအတြင္း ပါတီေပၚသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ဒဏ္ခ်က္မွာ ယခုထက္ထိ ဟင္းလင္းပြင့္ေနေသးသည္။ အနာကား 
မက်က္တတ္ေသး။ အဆက္အသြယ္အားလုံးကား ျပတ္သတ္၍ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔လုံး က် 
ဆုံးသြားသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူေတာ္မ်ားျဖင့္ ေတာင့္တင္း ၍ေနေသာ္လဲ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ 
သြယ္ရန္လမ္းမရိွ။ အစုအေ၀းတခုလုံး၊ စက္႐ံုတ႐ုံလုံး၊ ခ႐ိုင္မ်ားပင္ ခ႐ုိင္အလိုက္လေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္ျပတ္ေန 
ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွ အဆက္အသြယ္ကေလးမ်ားပြင့္လာသည္။ က်ေနာ္တို႔ကားယုတ္စြအဆံုး သူတုိ႔လက္ 
တြင္းသို႔ဗဟိုသတင္းစာ ေရာက္လိမ့္မည္၊ ထုိသတင္းစာထဲတြင္ ပါသည့္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးၾကလိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္၍သာေနခဲ့ၾကရသည္။ ေနစရာအိမ္လဲမရိွ၊ ယခင္ကသုံးခဲ့ေသာအိမ္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရသည္မွာလဲ 
အႏၱရာယ္မ်ား ၀ိုင္းေနေသးသည္၊ အစပိုင္းတြင္ သံုးစရာေငြပင္မရိွ၊ အစားအေသာက္ျပႆနာကလဲ အလြန္ခက္ခဲ 
သည္။ ကိစၥအမ်ားအျပားကုိ စလုံးမွျပန္၍စလာရန္ လုိလာသည္။ ပါတီအေနႏွင့္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပင္ဆင္ 
ေရး စသည္တို႔ႏွင့္သာ မဖူလံုႏုိင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္မွ ဤသုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို လာ၍ၾကံဳေနရသည္။ 
ထုိအခ်ိန္ကား ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို ရန္သူမ်ားက ၀င္တိုက္လိုက္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပါတီအေနႏွင့္ တိုက္ပြဲအ 
တြင္းသို႔ တုိက္႐ိုက္၀င္ရန္ လိုလာေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုိးေနေသာ ရန္သူတို႔အား ျပည္တြင္း စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ 
၍ တိုက္ရန္၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပိုင္အင္အားမ်ားႏွင့္သာမက တမ်ဳိးသား 
လုံး၏ အင္အားမ်ားျဖင့္ ရန္သူတို႔အား စစ္အငယ္စားတပြဲ ဆင္ႏႊ၍ဲတိုက္ခိုက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွ 
၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိေသာ ကာလမွာ ျပင္ဆင္ေရးအခ်ိန္မွ်သာျဖစ္၍ ပါတီသည္ ေျမေအာက္နက္နက္တြင္ ခုိေအာင္း 
ေနခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္ပုလိပ္မ်ားထံမွသာမက တမ်ဳိးသားလုံးထံမွလဲ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ကား ပါတီ 
သည္ ေသြးရွင္ရွင္ယုိစီးေနသည့္တိုင္ေအာင္ ရန္သူမ်ား၏မ်က္ကြယ္တြင္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ 
လုပ္ရသည္။ စနစ္က်ေအာင္ လုပ္ရသည္။ တခ်ိန္တည္း၌ပင္ ေျမေအာက္မွေန၍ တမ်ဳိးသားလုံး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ 
ထြက္လာရသည္။ ပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရသည္။ လူထုႀကီးတရပ္လုံးထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ လြတ္ 
ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသူတိုင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရသည္။ တြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ဆုတ္ျဖစ္ေန 
ေသးေသာသူမ်ားကုိပင္ တုိက္ပြဲတြင္းသို႔ပါလာေအာင္ တိုက္႐ိုက္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရသည္။ 
 ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ လဆန္းသုိ႔ ေရာက္လာခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တို႔သည္ မ႐ႈမလွ 
ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ စည္း႐ုံးေရးကို ျပန္လည္တည္ ေထာင္ၿပီးခဲ့ၿပီဟု မဆိုႏုိင္ေသး - ျပန္လည္တည္ေဆာက္မိရန္လဲ 
အေတာ္ႀကီးပင္ လုိေနေသးသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္ - သို႔ေသာ္ တာ၀န္ႀကီးႀကီးမားမား မ်ားကုိ ယုတ္စြအ 
ဆုံး တပိုင္းတစမွ် ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ အျမဳေတတခုကုိ ခိုင္ၿမဲစြာျပန္လည္စည္း႐ုံးမခဲ့ၾကၿပီဟု ဆုိႏုိင္လာပါေတာ့ 
သည္။ ပါတီ၏ ၾသဇာပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမွာလဲ ႐ုတ္ခ်င္းပင္သိသာလာသည္။ ရန္သူအား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးေရးမ်ားလဲ တုိးပြား 
လာသည္၊ စက္႐ုံသပိတ္မ်ားလဲ တိုးပြားလာသည္ - စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ရန္သူတို႔သည္ က်ေနာ္တို႔အား ဖိႏွိပ္ 
ရန္ ဟိုင္းဒရစ္ကုိ ပုိ႔လႊတ္လိုက္ၾကသည္။ ပထမအႀကိမ္ေၾကညာလိုက္ေသာ မာရွယ္ေလာကား ႀကီးထြားလ်က္ 
ေျခသြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ရန္သူဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈတို႔ကို မခ်ဳိးႏိွမ္ႏ္ိုင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ ထုိလႈပ္ရွားမႈ၏အရိွန္ကို 
သတ္လုိက္ႏိုင္ပါသည္၊ ပါတီအေနႏွင့္လဲ ဒဏ္ရာအသစ္တို႔ကို ခံစားလိုက္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပရာဟာခ႐ိုင္ႏွင့္ 



လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွာ အေတာ္ပင္ခံလိုက္ၾကရသည္။ ပါတီအတြက္တန္ဘိုးရွိလွေသာ ယန္၊ ကေရးခ်ီ။ ရွတန္စ 
လ္။ မီးေလာရ္ွ၊ ကရားဆနီ ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားပင္ က်ဆုံးသြားၾကသည္။ 
 သုိ႔ေသာ္လဲ ဒဏ္ရာတခ်က္ရလိုက္တိုင္း ရလိုက္တိုင္းပင္ပါတီသည္ မည္သို႔ဖ်က္ဖ်က္မပ်က္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ကုိ ခင္ဗ်ားထပ္၍ ထပ္၍ ေတြ႔ရျပန္သည္။ တိုက္ပြဲ၀င္သူတေယာက္ က်ဆုံးသြားသည္ - သူ႔ေနရာတြင္ အျခားလူ 
တေယာက္ ကိုယ္စားထိုး၍ မရလွ်င္ သူ၏ေနရာသုိ႔ လူႏွစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ သုံးေယာက္ ၀င္လာၾကသည္။ 
ႏွစ္သစ္သုိ႔ ကူးေသာအခါ၌ကား က်ေနာ္တို႔သည္ စည္း႐ုံးေရးကုိ ခိုင္ၿမဲစြာထူေထာင္ၿပီးၾကေလၿပီ။ အစစ အရာရာ 
ကုိ လက္လွမ္း၍ မီွႏုိင္သည္လဲမဟုတ္ေသး၊ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလေလာက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေျခအေနႏွင့္ 
လဲ အေတာ္ေ၀းသည့္တုိင္ေအာင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါတီ၏တာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ႁပြန္ႏိုင္မည့္ 
အဆင့္အတန္းသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေလၿပီ။ လုပ္ငန္းကို က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးခြဲ၍ တာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္၊ သုိ႔ေသာ္ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခ်ီးမြမ္း အခံထိုက္ဆံုးေသာသူမွာ ေဟာန္းဇ္၊ ဇိကာပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သည္ကုိကား အထူးေျပာျပေနရန္မလုိ။ ရဲေဘာ္မ်ား၏ လွ်ဳိ႕ 
၀ွက္ေသာစာေပ သုိေလွာင္ရာေနရာမ်ား၊ အထပ္ခိုးမ်ား၊ ေျမေအာက္ေလွာင္ခန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အထားမ်ား 
ဖူဖူလုံလံုေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ သတင္းစာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾက 
သည္။ ၎တုိ႔ကို ပါတီ၀င္မ်ားသာမက၊ ပါတီ၀င္မဟုတ္သူမ်ားပါ ဖတ္႐ႈခဲ့ၾကသည္။ တေနရာႏွင့္တေနရာ တင္း 
ၾကပ္စြာျဖတ္ေတာက္ထားေသာ ေျမေအာက္ “စက္႐ံု” အမ်ားအျပားမွေန၍ (စာကူးစက္မ်ားျဖင့္) ေစာင္ေရအ 
ေျမာက္အမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ပုံႏွိပ္စက္ျဖင့္လဲ ႐ုိက္ႏွိပ္ၾကသည္။ စာေစာင္မ်ားကုိ လိုအပ္သည့္အတိုင္း အခ်ိန္ 
မွန္မွန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ထုတ္ေ၀သည္။ ဥပမာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ရဲေဘာ္ စတာလင္၏ တပ္မ 
ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ပင္ ပထမ စာဖတ္ပရိတ္သတ္၏ လက္ 
တြင္းသို႔ ေရာက္သြားႏုိင္ခဲ့သည္။ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့သူမ်ားမွာ ပုံႏွိပ္စက္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္ 
တုိ႔၏ ေျမေအာက္စက္႐ံုျဖစ္သည္၊ အထူးခၽြန္ဆုံးကား “ဖူးက္စ္ေလာရဲန္ဇ္” ေခၚ ေျမေအာက္စက္႐ံုျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္လဲ “ဟစ္တလာကို ကမၻာကဆန္႔က်င္သည္” ဟူေသာ ျပန္ၾကားေရးစာေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ေနၾက 
သည္။ က်န္သမွ်ကိုကား က်ေနာ္ခ်ည္း ၾကံဳး၍လုပ္သည္။ အျခားေကဒါမ်ားကို မျဖဳန္းခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
က်ေနာ္က်ဆုံးလွ်င္ တက္ရမည့္ အရံရဲေဘာ္တေယာက္ကိုလဲ အသင့္ျပင္ထားသည္။ သူသည္ က်ေနာ္ အခ်ဳပ္ခံရ 
သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အလုပ္ကုိ၀င္လုပ္ကာ ယခုထက္ထိလဲ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
 အလုပ္တခု လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လူအနည္းဆုံးသံုး၍ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ပါတီယႏၱယားကုိ အလြယ္ဆံုး အရွင္း 
ဆုံး တည္ေဆာက္ၾကပါသည္။ ယခင္က သုံးခဲ့ေသာ ကြင္းဆက္မ်ားသံႀကိဳးရွည္စနစ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကသည္။ 
ဤစနစ္မ်ဳိးကား ပါတီစက္ယႏၱယားကုိ လံုျခံဳေစသည္ထက္ အႏၱရာယ္မ်ားေစသည္ကုိ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 
အတြင္းက ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကရေပၿပီ။ နည္းသစ္ကုိ ထြင္လုိက္ေသာအခါ က်ေနာ္တုိ႔တေယာက္ခ်င္း တေယာက္ခ်င္းအ 
တြက္ အႏၱရာယ္မ်ားပုိလာသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ပါတီအတြက္ကား အေတာ္ႀကီးပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးသြားေလ 
သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ဳိးကား ထပ္မံ၍ မေပၚေပါက္ႏို္င္ေတာ့ေပ။ 
 ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လဲ က်ေနာ္အဖမ္းခံရသည့္အခါတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ လူသစ္တေယာက္ကုိ အ 
စားထိုးလ်က္ အလုပ္လုပ္ၿမဲဆက္၍ လုပ္ေနႏုိင္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္ႏွင့္အနီးကပ္ဆုံး လုပ္ေဖာ္လုပ္ဖက္ပင္လွ်င္ ထုိ 
ကိစၥအေၾကာင္း မရိပ္မခဲ့ေပ။ 
 ေဟာန္းဇာ၊ ဇိကာမွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ည၌ အဖမ္းခံရသည္။ ထိုကိစၥမွာလဲ အျဖစ္ဆုိး၍ မ 
ေတာ္တဆျဖစ္ရေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ဟိုင္းဒရစ္အားလုပ္ၾကံၿပီး ေနာက္တညျဖစ္သည္။ ရန္သူတို႔၏ 
စက္ယႏၱရားတခုလံုးမွာ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ေနလ်က္ ပရာဟာတၿမိဳ႕လုံးပိုက္စိတ္တုိက္၍ လူမ်ားကုိ လိုက္ဆြဲေနၾက 
ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဇိကာ ခိုေအာင္းေနေသာ စတရဲေရွာဗိစဲ အရပ္မွ အိမ္အတြင္းသို႔လဲ ဂက္စတာပုိမ်ား 
ေရာက္လာၾကသည္။ ဇိကာ၏ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မွာ ေနသားတက်ျဖစ္ေန၍ ၎တို႔သကၤာမကင္းမျဖစ္ဘဲ 
လြတ္ထြက္သြားႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ဇိကာသည္ အိမ္ရွင္သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကုိ ဒုကၡမေရာက္ 



ေစလိုေသာေၾကာင့္ သံုးထပ္တိုက္ျပဴတင္းေပါက္မွေန၍ လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္းကုိ ရွာသည္။ ထိုသို႔ႀကိဳးစားစဥ္ 
ေအာက္သို႔လိမ့္က်၍ ေက်ာ႐ုိးတြင္ ေသေလာက္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားရကာ ေထာင္ေဆး႐ုံသုိ႔ေရာက္လာသည္။ ရန္ 
သူတို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ လက္တြင္းသို႔ မည္သူေရာက္လာမွန္း လုံး၀မသိၾက။ ေနာက္ဆယ့္ရွစ္ရက္ၾကာမွ ဓာတ္ပံုမ်ား 
ညိႇႏႈိင္း၍ၾကည့္ယင္း မည္သူ မည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ သိသြားၾကသည္။ ထုိအခါမွ ေသလုေျမာပါးျဖစ္ေနသူကို စစ္ေဆး 
ေမး ျမန္းရန္ ပက္ခ်က္နန္းေတာ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဦးကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 
ေပးၾကသည္။ ဤသည္ကား ေနာက္ဆုံးေတြ႔လိုက္ရ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔လဲ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ 
သူသည္ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ရႊန္းရႊန္းစားစား အျပံဳးႀကီးျဖင့္ က်ေနာ့္ကိုျပံဳး၍ၾကည့္ယင္း ….. 

- ယူလာ ေနေကာင္းေအာင္ ေနေဟ့။ 
ဟု ေျပာသြားသည္။ ဤစကားတို႔ကား ရန္သူမ်ားအေနႏွင့္ သူ႔ထံမွ ၾကားလိုက္သမွ်ေသာ စကားအားလံုး 

ျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ထပ္၍ကား စကားတခြန္းမွ်မဟေတာ့။ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အ႐ိုက္အႏွက္ အနည္းခံလိုက္ရ 
သည္ႏွင့္ ေမ့ေျမာသြားသည္။ ေနာက္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ေသဆုံးသြားေလသည္။ 
 သူ အဖမ္းခံရေၾကာင္းကုိ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ကတည္းက က်ေနာ္သတင္းၾကးရသည္။ တပ္ေထာက္မ်ား 
ကား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ က်ေနာ္ေရွ႕ေရွာက္ လုပ္ရမည့္လမ္းစဥ္ အ 
နက္ တခ်ဳိ႕တ၀က္ကုိ ဇိကာႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ယူခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လမ္းစဥ္တခုလုံးကို ေဟာန္းဇာ၊ 
ခ်ာရနီက မိမိ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖည့္စြက္၍ေပးခ့ဲပါသည္။ ဤသည္ကား က်ေနာ္တုိ႔သုံးေယာက္၏ ေနာက္ဆံုး 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္လဲ ျဖစ္ပါ သည္။ 
 ေဟာန္းဇာ၊ ခ်ာရနီမွာ ၁၉၄၂ ခု၊ ေႏြရာသီအတြင္း၌ အဖမ္းခံရသည္။ ဤကိစၥကား မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြား 
ရေသာ ကိစၥမဟုတ္ေတာ့၊ သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေနေသာ ယန္၊ ေပါေကာရနီ ဆိုသူ၏ ရမ္းကားေသာ စည္းကမ္းခ်ဳိး 
ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ေပါေကာရနီသည္ ေရွ႕တန္းပါတီေကဒါတေယာက္ပီပီ မေနတတ္ေပ။ နာရီအနည္း 
ငယ္မွ် အစစ္ေဆးခံရသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ - မွန္သည္၊ အေတာ္ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း လုပ္ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ ဤ 
သည္ကား ထံုးစံအတုိင္းပင္မဟုတ္ေလာ - နာရီအနည္းငယ္မွ် အစစ္ေဆးခံရသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေၾကာက္လန္႔ 
တၾကားျဖစ္ကာ ခ်ာရနီႏွင့္ ဆုံေတြ႔ခဲ့ရာအိမ္ခန္းကုိ ေဖာ္ေျပာလိုက္ေလေတာ့သည္။ ထိုေနရာမွတဆင့္ ေဟာန္းဇာ 
ရိွရာသုိ႔ ေျခရာခံမိၾကလ်က္၊ ေနာက္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ ေဟာန္းဇ္လဲ အဖမ္းခ့ရေလေတာ့သည္။ 
 သူ႔အား ေခၚသြင္းလာၾကသည္ႏွင့္တၿပိဳင္ က်ေနာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ေပးၾကသည္။ 
 - မင္း သူ႔ကုိ သိသလား။ 
 - မသိဘူး။ 
 က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးပင္ စည္း၀ါးကိုက္စြာ ထြက္ဆိုၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား သူသည္ စ 
ကားေျပာရန္ပင္ လုံး၀ျငင္းဆန္လိုက္ေလသည္။ ယခင္ ဒဏ္ရာေဟာင္းေၾကာင့္ ၾကာရွည္စြာ အညႇဥ္းပမ္းမခံ 
လိုက္ရ။ မ်ားမၾကာမီပင္ သတိလစ္သြားသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ အစစ္ခံရာသုိ႔ သြားေသာအခါတြင္ကား တိက်ေသာ 
သတင္းအေျခအေနမ်ားကို ရရိွၿပီးျဖစ္၍ ထုိ႔အတိုင္းလဲ က်င့္သုံးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ 
 သူ႔ထံမွ ဘာကေလးတခ်က္မွ် မရလုိက္ၾက။ သူ႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား၍ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ေနခ့ဲၾကသည္။ 
သက္ေသ သာဓက အသစ္တခုေပၚလာလွ်င္ သူ႔ထံမွ စားမ်ားပြင့္ထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ကိုးေနခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လဲ သူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကား အေကာင္အထည္ ျဖစ္မလာခ့ဲ။ 
 ေထာင္သည္ သူ႔အား ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ မလုပ္ႏို္င္ခဲ့။ သူသည္ သြက္သြက္လက္လက္၊ ရႊင္ရႊင္လန္း 
လန္း၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ႏွင့္ပင္ ေနသည္။ သူ၏ေရွ႕တြင္ကား ေသလမ္း တလမ္းတည္းသာရိွသည္။ သို႔ေသာ္လဲ အသက္ 
ရွင္ေနသည့္ သူမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနခဲ့ေလသည္။ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္ေလာက္တြင္ သူ႔အား ပန္းကရာ့စ္ေထာင္မွ ျဗံဳးကနဲ ေခၚထုတ္သြားၾကသည္။ 
ဘယ္သို႔ ေခၚသြားၾကမန္ွး မသိ။ ဤေနရာမွလူမ်ား ဤက့ဲသုိ႔ ျဗံဳးကနဲေပ်ာက္သြားျခင္းကား ေကာင္းေသာ အတိတ္ 



နိမိတ္မ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ ခင္ဗ်ားတြက္သည္မွာ မွားေကာင္း မွားေနေပမည္။ သုိ႔ေသာ္လဲ သူ႔အား တခါတေလ ျပန္၍ 
ေတြ႔ၾကရဦးမည္ဟူ၍ကား က်ေနာ္မထင္ေတာ့။ 
 က်ေနာ္တို႔ကား ေသေဘးကုိအၿမဲတမ္း ထည့္၍တြက္ထားၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔သာ ဂက္စတာပုိ၏ လက္ 
တြင္းသို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ ျပန္လမ္းဟူ၍ မရိွေတာ့ေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔သိၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္တို႔လဲ 
ထိုအသိဉာဏ္အတုိင္း က်င့္သုံးေနထိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ 
 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
 က်ေနာ္၏ ျပဇာတ္သည္လဲ အဆုံးသို႔တိုင္လုေပၿပီ။ ထိုဇာတ္သိမ္းခဏ္းကုိကား က်ေနာ္မေရးခဲ့ေတာ့။ သိ 
လဲ မသိေတာ့။ ထိုဇာတ္သိမ္းခဏ္းကား ျပဇာတ္မဟုတ္ေတာ့။ ဘ၀ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 ဘ၀တြင္ကား ပြဲၾကည့္သူဟူ၍ မရိွ။ 
 ကားလိပ္လဲ ပြင့္ေလၿပီ။ 
 လူအေပါင္းတုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔အား က်ေနာ္ခ်စ္ခဲ့သည္။ ႏုိးႏ္ုိးၾကားၾကား ရွိၾကေလာ့။ 
၉၊ ၆၊ ၄၃။ 
ယူးလိယုခ္ ဖူးခ်စ္ 
 
စကားေနာက္ဆက္တြဲ 
 သတင္းမွတ္တမ္းဟူသည္မွာ သတင္းစာေလာကမွ အေရးအသားမ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားကုိ အေျခတည္၍ေရးေသာစာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္သတင္းမ်ားကုိ တိုက္႐ုိက္ေရးသားေဖာ္ျပျခငး္ မဟုတ္။ 
ဖြဲ႔ႏြဲ႔ထားသည္။ မြမ္းမံထားသည္။ ရသစာေပဆန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရသစာေပလမဲဟုတ္၊ စာၫႊန္႔လဲမဟုတ္ဟု စာ 
ေပပညာရွင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သတင္းမွတ္တမ္း အေရးအသားသည္ အလြန္ထိေရာက္ 
သည္။ တုိးတက္ေသာ စာေပမ်ားအလည္တြင္ စူးရွေသာ လက္နက္တရပ္လဲ ျဖစ္ေပသည္။ 
 သတင္းစာဆရာ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္သည္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားေရးရာ၌ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ကေလာင္ 
ရွင္တဦး ျဖစ္ေလသည္။ ဤအေရးအသားမ်ဳိးျဖင့္  ျပည္တြင္းေရးရာမ်ားကိုလဲ သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားကုိလဲ တင္ျပခဲ့သည္။ “ႀကိဳးစင္တြင္ေရးခဲ့ေသာသတင္းမွတတ္မ္း” ကားသူ၏ ေနာက္ဆုံးလက္ရာျဖစ္ 
သည္။ ထိုစာအုပ္ကုိ ႀကီးမားလွေသာ အခက္အခဲမ်ားအၾကား၌ ျပဳစုခဲ့သည္။ ကုိယ္တိုင္လဲ ေထာင္ထဲသို႔ေရာက္ 
ေနသည္။ ေလာကကုိ အက်ဥ္းခန္းထဲမွေန၍ ၾကည့္ရသည္။ ေသမင္း၏ ခံတြင္းမွေန၍ ၾကည့္ရသည္။ စာေရးရ 
သည္မွာလဲ မလြယ္လွ။ အျပင္မွ ခိုးသြင္းလာေသာ စကၠဴအပုိင္းအစကေလးမ်ားေပၚတြင္ တိတ္တဆိတ္ေရးသည္။ 
မိသြားလွ်င္ သူသာမက၊ သူ႔ကို ကူညီေနၾကေသာသူမ်ားပါ ေသဒဏ္အထိ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကသည္။ ထုိအေျခအေန 
မ်ားတြင္မွပင္ ကမၻာ့ စာေပအတြက္ တန္ဘိုးရိွလွေသာ စာအုပ္တအုပ္ ေပါက္ဖြားလာေလသည္။ 
 စာအုပ္မွာ မ်ားစြာရွည္လ်ားသည္မဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာအခဏ္းမ်ားကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ စာအုပ္ 
ေလးငါးတြဲ ေရးႏုိင္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ၀ါက်မ်ား ကိုအျချပဳ၍ ၀တၳဳရွည္ႀကီးမ်ား ေရးႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စာပုိဒ္ 
တုိ႔မွာ က်မ္းျပဳေလာက္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စာလုံးတို႔ကိုလဲ ကဗ်ာဖြဲ႔ႏိုင္ေသာအင္အား ပါရိွေလသည္။ ဤမွ်ေအာင္ 
ျမင္ရသည္မွာ ဖူးခ်စ္၏ ကေလာင္စြမ္းေၾကာင့္လဲ ပါသည္။ သူ၏ အေတြ႔အၾကံဳလဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိကအ 
ေၾကာင္းရင္းကား ျပင္းထန္သည့္ ေဖာက္ျပန္ေရးမုန္တိုင္းအလည္တြင္ ျပတ္သားေသာယုံၾကည္ခ်က္၊ ထင္ရွား 
ေသာ ႏိုင္ငံေရးသတိၱတုိ႔ျဖင့္ ၾက့ံၾကံ့ခံေနပုံကို သ႐ုပ္ေဖာ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မိသည္။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ ဤသတင္းမွတ္တမ္းကို ေရးသားပံု၊ ဖြဲ႔ႏြဲ႔ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍လဲ ေလ့လာအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အထူးသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေနသည့္အခါ၌ လူ၏သတိၱ၊ လူ၏ က်က္သေရတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ ေစာင့္ထိန္းရာ 
သည္ဟူေသာ ဘက္မွေန၍လဲ ေလ့လာအပ္ေသာ စာအုပ္တအုပ္ျဖစ္ေပသည္။ 
 ယူးလိယစ္ဖူးခ်စ္အား ဂ်ာမန္နာဇီမ်ားက သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား 
ျပည္ တျပည္လုံးတြင္ ဖူးခ်စ္သည္ အသက္ရွင္၍ေနသည္။ စက္႐ံုမ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ 



ေက်ာင္းသားအသင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဤသူရဲေကာင္း၏အမည္ကုိ ခံယူထားၾကသည္။ ဖူးခ်စ္္၏ 
စာအုပ္မ်ားသည္ ေသာင္းႏွင့္သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနသည္။ ကဗ်ာဆရာ၊ ဂီတဆရာ၊ ျပဇာတ္ဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ 
႐ုပ္ရွင္ပညာသည္မ်ားႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားပင္ သူ၏အမည္ကို က်ဴးရင့္တင္စားေနၾကသည္။ လူငယ္တုိ႔သည္ 
ဖူးခ်စ္၏တံဆိပ္ကုို ရင္ဘတ္တြင္ တပ္ဆင္ထားၾကသည္။ 
 ထိုမွ်သာမက ဖူးခ်စ္၏အမည္မွာ ခ်က္စကုိဗားကီးယားျပည္၏ နယ္စပ္ကိုေက်ာ္လႊားလ်က္၊ ကမၻာအႏံွ႔ 
အျပားသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ဆုိဗီယာက္ယူနီယံမွ နယူးဇီလန္အထိ၊ ျပင္သစ္ျပည္မွ အင္ဒိုနီးရွားအထိ၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ 
႐ူေမးနီးယား၊ ဗီယက္နမ္ ျပည္မ်ားသာမက၊ မကၠဆီကို၊ အာဂ်င္တီးနားျပည္မ်ားပါမက်န္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ခဲ့ေလၿပီ။ “ႀကိဳးစင္ 
တြင္ ေရးခဲ့ေသာ သတင္းမွတ္တမ္း” ကုိ ဘာသာေပါင္း ၈၂ ဘာသာအထိ ျပန္ဆိုၿပီးေလၿပီ။ မ်က္မျမင္စာလုံးမ်ား 
ျဖင့္ပင္ ႐ိုက္ႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီ။ ကုိရီးယားစစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ စစ္ခ်ီယင္းဤစာအုပ္ကုိ ဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်ီလီ 
ျပည္မွ ကဗ်ာဆရာႀကီး ပါဘလိုနဲ႐ုဒါးသည္ ဖူးခ်စ္အတြက္ ကဗ်ာရွည္ႀကီးေရးစပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဖူးခ်စ္ 
အေၾကာင္းျပဇာတ္ကို ႐ံုတင္ျပသခဲ့သည္။ ေဖာက္ျပန္ေသာ အစိုးရတိုင္း ဤစာအုပ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္မွာ မ 
ထူးဆန္းေပ။ ဖက္ဆစ္မ်ားအုပ္စိုးေနသည့္ စပိန္လိုတိုင္းျပည္မ်ဳိးတြင္ ဤစာအုပ္ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ထုတ္ေ၀ဖတ္႐ႈၾက 
ရသည္။ အခ်ဳိ႕တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေျမေအာက္တပုိင္း ျဖန္႔ခ်ိၾကရသည္။ လူအေပါင္းတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေရွ႕ 
႐ႈေနေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံတြင္ကား ျမင့္မားေသာေတာင္ႀကီးတလုံးကုိ ယူးယိလုစ္ဖူးခ်စ္ ဟု အမည္ေပးထား 
ေလသည္။ 
 ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္သည္ တကမၻာလုံးက၀ုိင္း၍ ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းကုိ တကယ္ပင္ခံယူထုိက္ေသာ သူတ 
ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ သူသည္ ဘ၀ကိုခ်စ္ခဲ့သည္။ လူကုိ ခ်စ္သည္။ လူအေပါင္းတုိ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနၾက 
သည္ကို ျမင္လုိသည္။ လူတို႔သည္ လူဟူေသာ က်က္သေရအျပည့္အ၀ျဖင့္ ေလာကႀကီး၏ တုိးတက္မႈအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကရန္ ေစတနာထားခဲ့သည္။ လူ၏တုိးတက္မႈ၊ လူ၏က်က္သေရ၊ လူ၏ဘ၀တုိ႔ကုိ တားဆီးခ်ဳိးႏိွမ္ 
ထားေသာ လူလူခ်င္း အၫြန္႔ခူးမႈ၊ ေသြးစုတ္မႈတုိ႔ကို မုန္းတီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လဲ အရင္းရွင္စနစ္ ဖက္ဆစ္တို႔ကုိ 
တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ခ်က္ႏွင့္စလိုဗက္အမ်ဳိးသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တကမၻာလုံးရွိ 
လူအေပါင္းတုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ေလသည္။ 
 ဖူးခ်စ္အား ရွာမွရွားသည့္ သူရဲေကာင္းတေယာက္ဟု တင္စားလိုက္လွ်င္ကား၊ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတ 
ျခားျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ အယူလြဲေသာသူမ်ားသည္ ဤစာအုပ္ကုိ တေခါက္ျပန္၍ ဖတ္ရန္လုိေပလိမ့္မည္။ 
ယုတ္စြအဆုံး အခဏ္း ၅ မွ ပမာဏစကားမ်ားကို ျပန္၍ၾကည့္သင့္သည္။ အမွန္မွာ ဖူးခ်စ္သည္ သူရဲေကာင္းအ 
ေျမာက္အမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ တပ္သားေကာင္းမ်ားကုိလဲ ကုိယ္စား 
ျပဳသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ တပ္သားေကာင္းမ်ားကုိလဲ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ဗမာျပည္ႏွင့္ပင္ ဆက္စပ္၍ ၾကည့္ႏုိင္ေသး 
သည္။ ဥပမာ ခ်က္ႏွင့္စလုိဗက္လူမ်ဳိးမ်ားက ဂ်ာမန္နာဇီမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေနၾကေသာ အခ်ိန္တြင္ ဗမာ 
အမ်ဳိးသားမ်ားသည္လဲ ဂ်ပန္ဆက္စစ္မ်ားကုိ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနခ့ဲၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ 
 ဤသို႔သာ ဆက္စပ္၍မေနက၊ ခ်က္ႏွင့္စလိုဗက္မ်ားမွလြဲ၍ ဖူးခ်စ္ကို မည္သူမွ်နားလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ 
ေပ။ ယခုေသာ္ဖူးခ်စ္သည္ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ား၏ သူရဲေကာင္းျဖစ္လာသည္။ ႀကိဳးစင္တြင္ေရးခ့ဲေသာ သတင္း 
မွတ္တမ္းမွာလဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ဘံုပစၥည္းျဖစ္လာေပသည္။ 
 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
 ယူးလိယုစ္ ဖူးခ်စ္သည္ လူမြဲမ်ဳိး႐ိုးမွ ဆင္းသက္လာခ့ဲသည္။ ဖခင္မွာ အလုပ္သမားတေယာက္ျဖစ္လ်က္၊ 
မိခင္မွာ အပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၀၃ ခု ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပရာဟာၿမိဳ႕ေတာ္၊ စမီးေခါ့ဗ္အရပ္ 
၌ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္ ဖြားျမင္လာခဲ့ေလသည္။ 
 မိဘမ်ားမွာလဲ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္လ်က္ ပတ္၀န္းက်င္မွာလဲ အလုပ္သမား ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ခဲ့ရကား 
ဖူးခ်စ္သည္ ပစၥည္းမဲ့တို႔၏ ဘ၀ကုိေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ခဲ့ေလသည္။ ပရာဟာၿမိဳ႕မွပလ္ဇဲည္ၿမိဳ႕သို႔ ေရြ႕ 
ေျပာင္းသြားသည့္အခါ၌လဲ အလုပ္သမားအိမ္ေထာင္မ်ား၏ ဒုကၡမ်ားကို ကုိယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ ခံစားခ့ဲရ ေလသည္။ 



 ပထမကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားလာေသာအခါတြင္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ငတ္ျပတ္ေသာအရသာကုိ ၾကံဳေတြ႔ 
လာရသည္။ အလုပ္သမားမ်ား အဖိႏိွပ္ခံရျခင္းကို ျမင္လာရသည္။ တခါ ငတ္ျပတ္ေနေသာခေလးမ်ားသည္ အ 
စားအေသာက္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ စစ္ကားမ်ားကုိ၀င္၍လုၾကရာ စစ္သားမ်ားက ခေလးလူမမယ္မ်ားကုိ 
ပစ္သတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိ၏မ်က္ေမွာက္၌ သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္ အသက္ေပ်ာက္သြားၾကသည္ကုိ ယူးလိ 
ယုစဖူ္းခ်စ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေလသည္။ 
 ယူးလိယုစ္သည္ စာေရးစာဖတ္ ၀ါသနာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာအေျမာက္အမ်ား ဖတ္သည္သာမက 
လက္ေရးမဂၢဇင္းကေလးမ်ားပင္ ေရးေနခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိလဲ စူးစူးစိုက္စုိက္ အကဲခတ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ထို 
ေခတ္က ျပႆနာမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္မွာ ခ်က္ႏွင့္စလိုဗတ္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ ၾသစႀတီးယား 
- ဟန္ေဂရီ အင္ပါယာ၏ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူ 
ျပည္သားမ်ားက လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကုိ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးႀကီး 
၏ ဂယက္႐ိုက္ေနသျဖင့္လဲ ဆိုရွယ္လစ္တုိင္းျပည္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။ ေနာက္ 
ခ်က္ကိုစလိုဗတ္ကီးယားျပည္ လြတ္လပ္ေရးရလာသည္။ ခ်က္ကိုစလိုဗတ္ဓနရွင္မ်ားက အာဏာသိမ္းပုိက္လုိက္ 
ၾကေသာအခါတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက ဤသမတႏုိင္ငံသည္ မိမိတုိ႔ႀကိဳးစားပန္းစား တုိက္ပြဲ၀င္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ 
သမတႏုိင္ငံမဟုတ္ဟု ကန္႔ကြက္ေနၾကေလသည္။ 
 ယူးလိယုစ္သည္ အစဥ္သျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးဘက္တြင္ ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။ ႐ုရွားေတာ္လွန္ 
ေရးကို ေထာက္ခံယုံၾကည္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား လူတန္းစားဘက္သုိ႔ အၿမလဲုိက္သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ 
ေသာအခါတြင္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ ပုလိပ္လံွစြပ္မ်ား ေနာက္မွေန၍ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံကုိ သစၥာ 
ေဖာက္လုိက္ၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေပၚေပါက္လာသည္။ ၁၈ ႏွစ္သား ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္လဲ 
ပါတီ၀င္တေယာက္ ျဖစ္လာေလသည္။ ပါတီအတြင္း အေခ်ာင္သမားမ်ားကတဘက္၊ ေဘာ္လ္ရွီဗစ္ ကြန္ျမဴနစ္ 
မ်ားကတဘက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ၌လဲ ဖူးခ်စ္သည္ မွန္ကန္ေတာ္လွန္ေသာ လမ္းစဥ္ကုိလုိက္ခဲ့ေလ 
သည္။ 
 တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတက္စဥ္ ေငြေရးေၾကးေရး ခ်ဳိ႕င့ဲသျဖင့္ စာသင္ျပျခင္းျဖင့္တမ်ဳိး၊ တိုက္ေဆာက္ရာ 
ေနရာမ်ား၌ အလုပ္ၾကမ္း၀င္လုပ္ျခင္းျဖင့္တဖုံ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ရသည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရး 
ျခင္းျဖင့္လဲ ေငြ၀င္လမ္းရွာခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုသတင္းစာ ႐ူဒပရားေဗာတြင္လဲ သဘင္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ေ၀ဖန္ 
ေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ ေနာင္ေသာ္ နာမည္ေက်ာ္ တေဗာရဘာဂ်ာနယ္ကုိ ႀကီးၾကပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေလ 
သည္။ 
 ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံသုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။ ျပန္လာေသာ 
အခါတြင္ “နံနက္ျဖန္သည္ ယမန္ေန႔ဟုအဓိပၸာယ္ ေပါက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္” ဟူသည့္ သတင္းမွတ္တမ္း 
စာအုပ္ကုိ ေရးသားထုတ္ေ၀သည္။ ဆုိဗီယက္ယူနီယံအေၾကာင္း သတင္းမွန္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးမႈအတြက္ ေထာင္အႀကိမ္ 
ႀကိမ္က်၊ သတင္းစာ အႀကိမ္ႀကိမ္အပိတ္ခံရသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံသုိ႔ ႐ူဒဲပရားေဗာ သတင္း 
ေထာက္အျဖစ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာသြားေရာက္လ်က္၊ ၂ ႏွစ္ၾကာမွ် ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ျပန္လာေသာအခါတြင္ အဆိုပါသ 
တင္းစာ၏ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ယူခ့ဲေလသည္။ 
 အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ေတာင္လိုပံုေနသည္ႏွင့္အမွ် လူမ်ားလဲ ငတ္ျပတ္ေနေသာ 
ကာလ ျဖစ္ေလသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဂ်ာမဏီျပည္၌လဲ ဟစ္တလာ၏ ဖက္ဆစ္နာဇီမ်ားအာဏာရ၍ ခ်က္ကုိစလိုဗား 
ကီးယားကုိ သိမ္းမည္တကဲကဲ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနၾကေသာ အခါလဲ ျဖစ္ေလသည္။ 
 ေနာက္ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္း၀န္ႀကီး ခ်ိဘာလိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒလဲဒီးယားတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းကုိ ကာ 
ကြယ္ရန္ဟူေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ျဖင့္ ဟစ္တလာ ေတာင္းဆုိေသာ ျမဴးနစ္စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထိုးလုိက္ၾကသည္။ 
ခ်က္ကိုစလိုဗတ္ဓနရွင္မ်ားကလဲ တိုင္းျပည္ကို သစၥာေဖာက္လုိက္ၾကသည္။ ဟစ္တလာကလဲ ခ်က္ကိုစလိုဗား 
ကီးယားျပည္ကို သိမ္းပုိက္လိုက္ေလသည္။ 



 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္သည္ အျခားကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏နည္းတူ ေျမေအာက္လွ်ဳိ၍ ေနခဲ့ရသည္။ 
အစပုိင္းတြင္ စာေပႏွင့္ရာဇ၀င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာစာမ်ား ေရးေနခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ေျမေအာက္သုိ႔ေရာက္ 
ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပထမဗဟိုေကာ္မတီကို နာဇီမ်ားက ဖမ္းမိသြားသည့္အခါတြင္ ဗဟို ေကာ္မတီအသစ္ 
တခုကုိဖြဲ႔ရသည္။ ဖူးခ်စ္သည္ အျခားရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ေတာ္လွန္ေရးအလံကုိ ျမႇင့္တင္ထားခဲ့ေလသည္။ 
 ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ယူးလိိယုစ္ဖူးခ်စ္ အဖမ္းခံရေလသည္။ ရက္ရက္စက္စက္ အညႇဥ္းပမ္းခံရသည္။ 
သို႔စဥ္လ်က္ ေအာင္ပြဲတြင္ ခုိင္ခိုင္ၿမဲၿမဲယံု ၾကည္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဒူးမေထာက္ခဲ့၊ အ႐ႈံးမေပးခဲ့။ ထုိမွ ၾကပ္တည္း 
ေသာအခ်ိန္၌ပင္ “ႀကိဳးစင္တြင္ ေရးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္း” ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေရးသားခဲ့ေလသည္။ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ သူ႔အား ဘာလင္ၿမိဳ႕၌ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးကာ ေသစားေသေစ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကြပ္ မ်က္ျခင္း ခံရသည္။ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္ကား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ 
ခိုင္မာေသာသူရဲေကာင္း ပီသခဲ့ေလသည္။ ကမၻာ့ပစၥည္းမ့ဲတို႔၏ “အင္တာေနရွင္နယ္” သီခ်င္း ႀကီးကို သီဆုိယင္း 
ကြပ္မ်က္ရာေနရာသုိ႔ ရဲ၀့ံစြာေလွ်ာက္သြားခ့ဲေလသည္။ 
 …………………  ………………. ……………………   ………………. 
 သူရဲေကာင္း။ 
 က်ေနာ္တို႔၏ ဗမာျပည္သမိုင္းတြင္ သူရဲေကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ရွာ၍ေတြ႔ႏိုင္ 
သည္။ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းေရြးပြဲမ်ားပင္ က်င္းပခဲ့ဖူးသည္။ လက္ဖ်ားထိပ္တြင္ အပ္ႏွင့္အစုိက္ခံ၀့ံေသာသူကုိ 
သူရဲေကာင္းဟုေခၚလ်က္ မိမိ၏၀မ္းကုိ မိမိခြဲကာ အူမ်ားဆြဲထုတ္ျပသူကို လူမုိက္ဟုေခၚခဲ့ၾက သည္။ အမွန္အား 
ျဖင့္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူမိုက္ႏွင့္သတိၱရွိေသာ သူရဲေကာင္းကို ခြဲျခား၍ ျမင္တတ္ရန္လိုေပသည္။ ယင္းသုိ႔သာ 
မခြဲျခားတတ္လွ်င္ တိုက္ရဲ၊ ခုိက္ရဲ၊ ႐ိုက္ရဲေသာ လူမိုက္တိုင္းကို သူရဲေကာင္းဟု ေခၚေနၾကရေပလိမ့္မည္။ ဘာ 
လုပ္၍ ဘာကုိင္ရေနမွန္းမသိဘဲ တိုက္ပြဲတြင္းသုိ႔ေျပး၀င္ကာ သတ္ရဲ ျဖတ္ရဲသည့္ မ်က္စိကန္း တုိက္ရဲခုိက္ရဲသူ 
တုိင္းကုိ သူရဲေကာင္းဟု ေခၚေနၾကရေပလိမ့္မည္။ 
 ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္တြင္လဲ သူရဲေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆ သေဘာထားမ်ား ရိွခဲ့ေလသည္။ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးခ့ဲေသာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္၌ “သူရဲေကာင္းဆိုသည္မွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္အခ်ိန္၌ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတခုလံုး၏ အက်ဳိးရိွမႈသို႔ ေရွ႕႐ႈမည့္တာ၀န္ကုိ အခၽြန္းအခ်န္မရိွ စြန္႔စား၍ ထမ္းေဆာင္ရဲေသာ 
သူကို ဆိုလုိသည္” ဟု အပိုဒ္တုိင္း အပိုဒ္တိုင္းကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးယင္း ရွင္းတမ္းဖြင့္ခဲ့ေလ သည္။ မွန္သည္။ 
စြန္႔စားခဏ္းကုိလဲ ၾကည့္ရမည္၊ ဘာ့ေၾကာင့္စြန္႔စားရသည္ဟူေသာ ဇစ္ျမစ္ကိုလဲ ၾကည့္ရမည္။ “လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
ႀကီး တခုလုံး၏ အက်ဳိးရိွမႈ” ဟူ ေသာ အပုိဒ္ကို အထူးအာ႐ုံစုိက္ရေပလိမ့္မည္။ 
 မိမိ၏ ရွင္းတမ္းအတိုင္း ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္သည္လဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတခုလံုး၏ အက်ဳိးရိွမႈအတြက္ 
အသက္ပါမခ်န္ စြန္႔စားယင္း အဆုံးသတ္အထိ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေလသည္။ 
 ေထာင္တြင္းမွေန၍ အသက္ႏွင့္ခႏၶာတြဲလ်က္သား လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းမရိွေသာ အခ်ိန္၌ပင္ ဖူးခ်စ္ 
သည္ လူ႔က်က္သေရကုိ ထိန္းသိမ္းတတ္သည္။ “ႀကိဳးစင္တြင္ေရးခ့ဲေသာ သတင္းမွတ္တမ္း” ကုိ ဖတ္ၾကည့္သူ 
တုိင္းသည္ ႀကီးမားလွေသာ သူ၏သတိၱ၊ သူ၏ခြန္အားတို႔အေပၚ တအ့ံတၾသျဖစ္ၾကရသည္။ 
 သူသည္ က်ဥ္းၾကပ္လွေသာ ေထာင္ဘ၀တြင္ ျမက္ပင္ကေလးတပင္၊ ေပါင္မုန္႔ကေလးတလုံး၊ စီးကရက္ 
ေလးတ႐ႈိက္ကိုပင္ ႀကီးမားလွေသာ လူ႔သဘာ၀မ်ားအျဖစ္ ျမင္တတ္သည္။ တခ်ိန္တည္း၌ပင္ သူ႔အား ႐ုိက္ပုတ္ 
ေစာ္ကားေနၾကသည့္ ပုလိပ္မ်ားကုိ သနားစရာသတၱ၀ါမ်ားအျဖစ္ ျမင္တတ္သည္။ ရာထူးတံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ၀င့္ႂကြား 
၍ေနၾကေသာ အရာရွိမ်ားကုိ သေရာ္စရာ၊ ရယ္စရာဟု ျမင္တတ္သည္။ ပုဒ္ထီး ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾက 
ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၏ “ကုိယ္တြင္း၌ ေသြးဟူ၍မရိွ၊ ဟင္းခ်ဳိရည္က်ဲကေလးသာရိွသည္” ဟု ေျပာတတ္သည္။ 
မိမိအား ဂက္စတာပုိမ်ားက ဖမ္းခ်ဳပ္၍ စစ္ေဆးေနသည့္အခ်ိန္၌ပင္ အဆိုပါ ဂက္စတာပုိတုိ႔သည္ တေန႔ ျပည္သူ႔ 
႐ုံးေတာ္၏ေရွ႕တြင္ အစစ္ခံၾကရလိမည့္ဟု တထစ္ခ် ယုံၾကည္ေနခဲ့ေလသည္။ 



 နာဇီမ်ားစစ္႐ႈံး၍ ဆိုဗီယက္တပ္နီေတာ္က ဘာလင္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယူးလိယုစ္ 
ဖူးခ်စ္၏ အမႈတြဲကုိေတြ႔ရွိၾကရေလသည္။ နာဇီမ်ားက ဆင္လုံးထုတ္ရန္ ဖူးခ်စ္ကုိ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ ႐ံုးခန္းထဲတြင္ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္မွာ တရားခံဘ၀မွေန၍ တရားလုိျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အမွန္ တရားဘက္မွ ျပည္ 
သူလူထုဘက္မွေန၍ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား၊ ဖ်က္ဆီးေရးသမားတို႔အေပၚ စြဲခ်က္တင္၊ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။ 
 “ခ်က္ကုိစလုိဗားကီးယားသမတႏိုင္ငံမွာ က်ဳပ္ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ျဖစ္ခဲ့တာဟာ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ 
မလုိလားလုိ႔ပဲ။ ဒီစစ္ႀကီးၿပီးတဲ့အခါ ေခတ္သစ္ ႀကီးတေခတ္ ေပၚထြန္းလာလိမ့္မယ္လို႔ တထစ္ခ် ယံုၾကည္တယ္ 
…” ဟူ၍ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ ထိုမွ်မကေသး။ 
 “အခု ခင္ဗ်ားတုိ႔က က်ဳပ္အေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်ၾကေတာ့မယ္။ က်ဳပ္သိပါတယ္။ လူတေယာက္အပၚ ေသ 
စားေသေစတ့ဲ။ ဒါေပမ့ဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔အေပၚ က်ဳပ္ စီရင္ခ်က္ခ်ထားတာကေတာ့့ ၾကာလွၿပီ။” 
 “ဖက္ဆစ္စနစ္ ေသဆုံးပါေစ။” 
 “အရင္းရွင္ ကၽြန္စနစ္ ေသဆုံးပါေစ။” 
 “ဘ၀ဟာ လူေတြအတြက္ ျဖစ္ရမယ္။” 
 “အနာဂတ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အတြက္ ျဖစ္ရမယ္” ဟူ၍လဲ စီရင္ခ်က္မ်ား ခ်ခဲ့ေလသည္။ 
 ယုံၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္ေသာ ေယာက္်ားေကာင္း တေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ 
 ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္ကား မိမိ၏အမ်ဳိးကို ခ်စ္ခင္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမတ္ႏိုးသည္။ ဤစာအုပ္ 
ထဲ၌ပင္ စာေပဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို မေဆြးေႏြးဘဲ မေနႏိုင္သည့္အထိျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သူ၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကား ေရြးခ်ယ္စီစစ္မႈမရိွသည့္ တမ်ဳိးခ်စ္စိတ္မဟုတ္ေပ။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးတမ်ဳိး တည္းကုိသာ ခ်စ္ 
တတ္လွ်င္ ဤမွ်မြန္ျမတ္ေသာ စာအုပ္မ်ဳိးကို ေရးႏိုင္ခဲ့မည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္အားျဖင့္ ဖူးခ်စ္သည္ ခ်မ္းသာေသာ 
လူတဆုပ္ႏွင့္ မြဲေတေနေသာ လူထုႀကီးကုိ ခြဲျခား၍ၾကည့္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လူမြဲမ်ားသာ 
လွ်င္ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္၏ အမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ခ်က္ဓနရွင္တို႔ကား သူ၏ ရန္သူမ်ား သာ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 
 ႏုိင္ငံတကာမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ရာ၌လဲ ကမၻာ့ပစၥည္းမဲ့မ်ား၏ဘက္မွ ရပ္ 
တည္ေနခ့ဲသည္။ ဘာလင္မွ အလုပ္သမားမ်ား၊ မဒရစ္မွ သမတႏိုင္ငံဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ ဘရက္တာည္မွ 
ျပင္သစ္တံငါသည္မ်ား အစရိွေသာသူမ်ားႏွင့္ တေသြးတည္း၊ တသက္တည္း လက္တြဲေနခဲ့သည္။ ရဲရဲေတာက္ 
ေသာ ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းမ်ားမွလဲ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ သတိၱတို႔ကုိ လက္ခံပ်ဳိးေထာင္ေနခဲ့သူ ျဖစ္ေလ 
သည္။ 
 အေဟာင္းကုိ တိုက္ခုိက္၍ အသစ္ကုိေမွ်ာ္ေနသည့္အခါတြင္ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္သည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ 
ကုိ စံျပတိုင္းျပည္အျဖစ္ မွန္ကန္စြာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ ေလသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ထိုေခတ္အခါက ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ 
ယခုေခတ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ ကြာျခားလွသည္။ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ မ်ားစြာမ ေခ်ာင္လည္လွေသာ 
တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနေသးသည္။ ေျမစမ္း၍ ခရမ္းပ်ဳိးေနရသည္ျဖစ္၍ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 
သုိ႔ေသာ ဖူးခ်စ္မွာ အေပၚယံ ကို အရသာခံသူမဟုတ္၊ နက္႐ႈိင္းစြာ ေလ့လာတတ္သူျဖစ္၍ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ 
မွန္ကန္မႈမ်ား၊ အစြမ္းအင္အားမ်ားကုိ နားလည္ခဲ့သည္။ ေတာက္ေျပာင္ေသာ အကာမ်ားဖံုးလႊမ္းထားသည့္ 
ဂ်ာမဏီျပည္စေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံတို႔ကုိ အားမက်ဘဲ အႏွစ္သာရအရ ခိုင္မာလွေသာ ဆိုဗီယက္လမ္းစဥ္ကုိသာ 
ယုံၾကည္ခဲ့ေလသည္။ 
 ဖူးခ်စ္၏ အယူအဆအရ လူပုဂၢိဳလ္သည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လဲ 
လူပုဂၢိဳလ္သည္ လူ႔ေလာက၏ တပ္ခ်ီပြဲတြင္ နက္နက္နဲနဲပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကုိ ပြဲၾကည့္သမားအေနႏွင့္သာ အားမေပးလုိဘဲ သူကိုယ္တိုင္လဲ ၀င္ 
ေရာက္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏ တပ္ဦးတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ 
ကာ ေတာ္လွန္ေရး၊ တိုးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ကုိယ့္အုတ္တခ်ပ္ကို ကိုယ္သယ္ခဲ့ေလသည္။ 
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 ဖူးခ်စ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ဳိးကုိ ရန္သူတုိ႔က စက္ဆုတ္ၾကသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လဲ 
သူ႔အား ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လုိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္အား ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္အတြက္ အေကာင္း 
ဆုံးေသာနည္းလမ္းကား ေသဒဏ္ေပးျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ရန္သူတုိ႔သည္ ဖူးခ်စ္အား ဂုဏ္ 
က်က္သေရနိမ့္က်သြားရန္ သစၥာေဖာက္ဘ၀သုိ႔ေရာက္သြားရန္ လက္ကုိင္ဒုတ္ဘ၀သို႔ ေျပာင္းသြားရန္ အားထုတ္ 
ၾကသည္။ လူကုိရက္စက္ စြာညႇဥ္းပမ္းၾကသည္။ ကိုယ္ခႏၶာကိုသာမက၊ ထုိ႔ထက္ဆိုး၀ါးေသာ နည္းစနစ္အရ 
စိတ္ကိုလဲ ညႇဥ္းပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ ဖူးခ်စ္က ဒူးမေထာက္ခဲ့ေသာအခါတြင္ အႀကီးဆုံးေသာ အျပစ္ဒဏ္ 
- ဓားသြားျဖင့္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္းကုိ ေပးခဲ့ၾကေလသည္။ 
 လူ၏အသက္ကုိကား သတ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ လူ၏ဂုဏ္က်က္သေရကုိကား မခ်ဳိးႏိွမ္ႏုိင္ၾက။ “လူဆုိတာ 
ေခါင္းတလုံးျပတ္သြားရင္ေတာင္မွ က်က္သေရေလ်ာ့သြားတတ္တ့ဲ အစားမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဖူးခ်စ္ကုိယ္တုိင္ 
ေရးသားခဲ့ဘူးေလသည္။ 
 ဖူးခ်စ္သည္ အမွန္တရားဘက္၌ ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။ လူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ကို ေတာင့္တခဲ့သည္။ လူလူခ်င္း ေသြးစုပ္မႈမ်ားရိွေနသမွ်ကာလပတ္လံုး စစ္မ်ားျဖစ္ပြားေနမည္ 
သာ ျဖစ္သည္။ စစ္မ်ားျဖစ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ေမတၱာတရားသည္ ကမၻာအျပည့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ 
လူမ်ားမြဲေတ ငတ္ျပတ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးလဲ လူပုဂၢိဳလ္၏က်က္သေရသည္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
 ဖူးခ်စ္သည္ လူအေပါင္းတို႔အား ႏွလံုးထဲ၊ အသည္းထဲမွ ခ်စ္ခင္ခဲ့သည္။ သာယာေသာကမၻာတြင္ ေပ်ာ္ 
ရႊင္စြာ ေနထုိင္ၾကေစရန္ ေစတနာထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၾကေစရန္၊ လူ႔ေလာကတိုးေရးအတြက္ အလုပ္ 
လုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေစတနာထားသည္။ သို႔ေသာ္လဲ လူ႔ေလာကတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား ၀ိုင္းေနလိမ့္ဦးမည္ကုိလဲ 
သေဘာေပါက္ခဲ့သျဖင့္ - 
 “လူအေပါင္းတုိ႔ ႏုုိးႏုိးၾကားၾကားရိွၾကေလာ့” 
 ဟူ၍လဲ သတိေပးခဲ့ေသးသည္။ 
 လူအေပါင္းတုိ႔လဲ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ဤခ်စ္စရာေကာင္းလွေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆုႀကီး ခ်ီးျမႇင့္လ်က္၊ ၎မွာၾကားခဲ့ေသာ အထက္ပါစကားတို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာကြယ္သူတုိ႔၏ လက္သုံးစကား 
အျဖစ္ လက္ခံခ့ဲၾကေလသည္။ 
 လက္ငင္းေခတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္တို႔ရင္ဆုိင္၍ အားၿပိဳငေ္နၾကေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ အဖိႏွိပ္ခံ 
ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ငံမ်ား အႀကိတ္အနယ္ တိုက္ခုိက္ေနၾကေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ေသြးစုပ္ခံလူတန္းစားမ်ား 
ႏွင့္ ေသြးစုတ္ေသာ လူတန္းစားတုိ႔ ေနာက္ဆုံးပိတ္တုိက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ အား 
သစ္ႏွင့္ အားေဟာင္း၊ ဘ၀ႏွင့္ေသမင္းတို႔၏ ပဋိပကၡတို႔သည္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚေနၾကေလသည္။ 
 ဤသုိ႔ေသာ ကာလမ်ဳိးတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးကား ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ရန္သူမ်ားသည္ 
ျပႆနာမ်ားကို ႐ႈပ္သည္ထက္႐ႈပ္ေအာင္ လုပ္ၾကသည္။ လူမ်ားနားေယာင္သြားေစရန္ တုိးတက္ဟန္ရွိေသာ 
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိပင္ ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း ကရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ နာဇီမ်ား၊ ဖက္ဆစ္မ်ားကုိပင္ ျပန္၍ အသက္သြင္းအားေပးေနၾကျပန္ေလၿပီ။ 
 ဤသုိ႔ေသာအခ်ိန္မ်ဳိးု၌ ႀကိဳးစင္တြင္းေရးခ့ဲေသာ သတင္းမွတ္တမ္းမွာ အတိတ္ႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေသာ 
စာအုပ္တအုပ္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ယူးလိယုစ္ဖူးခ်စ္ ေနာက္ဆုံးမွာၾကားသြားေသာ စကားမ်ားမွာလဲ တန္ဘိုးရိွစြာ 
အသက္၀င္၍ေနေပသည္။ 
 “လူအေပါင္းတုိ႔ ႏုိးႏိုးၾကားၾကား ရိွၾကေလာ့”။ ။ 
 
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔။  




