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(ပထမႏိွပ္ျခင္း) - ၁၉၇၄  
Aုပ္ေရ ၅၀၀၀ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
၅၂၉-၅၃၁  ကုန္သည္လမ္း၊  
စာေပဗိမာန္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဖ႔ြဲ၊ 
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Uီးထင္ႀကီး 
(မွတ္ပံုတင္Aမွတ္ - ၀၄၈၀)က  
တာဝန္ခံထုတ္ေဝသည္။ 
 
[ႏိုင္ငံေရးစာေပ ခြင့္ျပဳခ်က္ Aမွတ္ - ၀၆၂၉] 
စာေပဗိမာန္ပံုႏိွပ္တိုက္ Aတြက္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၂၁၊ ၃၈ လမ္း၊ Uကၠလာပံုႏိွပ္တိုက္  
Uီးထြန္းစိန္(၀၃၆၃ ၿမဲ) 
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မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    
    
နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း 
၁။၁။၁။၁။    ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားAသင္းAျဖစ္ ေၾကညာၿပီ...၊ 
ကဆန္လျပည္ဗုဒၶေန႔ဝယ္...၊ ဝန္ႀကီး ေရာက္လာၿပီ...၊ တုန္႔ျပန္မႈ...။ 
 
၂။၂။၂။၂။    သာယာဝသာယာဝသာယာဝသာယာဝတီတီတီတီ    ေထာင္ႀကီးေထာင္ႀကီးေထာင္ႀကီးေထာင္ႀကီး 
က်ီးAာသီးႏွင့္ တူေသာ ေထာင္ႀကီး...၊ Aက်U္းသားUီးေရ...၊ ေလာက ငရဲစၿပီ..၊ 
AေဖAမည္...၊ Aိပ္ေထာင္သို႔ပို႔ၿပီ...၊ AစားAေသာက္...၊ Aိပ္ေထာင္ ေျပာင္းရၿပီ...၊ 
စပါးႀကိတ္...၊ ေရဆြဲ...၊ ပဲခဲြ...၊ လမ္းျပင္...၊ ဖိုႀကီးAကူ...၊ 
ေျမာင္းထိုး ျမက္ေပါက္...၊ ေရခ်ဳိးရပံု...၊ Uပုသ္ေန႔...၊ ေထာင္တြင္းကပြဲ...။ 
ေထာင္ဝင္စာ...၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္...၊ ေကာ္မရွင္လာၿပီ...၊ ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာဝန္...၊ 
ထမင္းဆြဲ ထမင္းဆြဲ...၊ Aသားလြတ္႐ိုက္ႏွက္ျခင္း...၊ သာယာဝတီေထာင္မွ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား...၊ သက္ႀကီးရြယ္Aိုမ်ားကို ညႇင္းပန္းပံု...၊ ဇိမ္ဇာႏွင့္ ေရေဝ...။ 
 
၃။၃။၃။၃။    ငရဲဘံုမွငရဲဘံုမွငရဲဘံုမွငရဲဘံုမွ    လြတ္ေျမာက္ေရးလြတ္ေျမာက္ေရးလြတ္ေျမာက္ေရးလြတ္ေျမာက္ေရး 
ပါတီဖြဲ႔ၾကၿပီ...၊ ေထာင္ေဖါက္ရန္ စီစU္ျခင္း...၊ Aလံနီတို႔ သစၥာေဖါက္ျခင္း...၊ စစ္တပ္Aသြင္ 
ဖြဲ႔ျဲခင္း...၊ Aခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရး...၊ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားစျပ ျဳခင္း...၊ Aရက္စက္ဆံုးႏွင့္ 
Aဆိုးဝါးဆံုး ႏိွပ္စက္မႈ...၊ Aိုးစားဆြဲျခင္း...၊ လက္ေကာက္ျဖစ္လာၾကၿပီ...၊ ေသနတ္သံမ်ား 
ထပ္ၾကားရၿပီ...၊ Aင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေရႊ႕မည့္ေကာဋာဟလ...၊ လြတ္လပ္ေရး ႐ိုက္ပြဲႀကီး...၊ 
ေထာင္တြင္း ေဈးတန္းကေလး....၊ ဗိုလ္ခ်င္း တစခန္းထၿပီ...၊ ဗိုလ္ခ်င္းလာၿပီ။ 
 
၄။၄။၄။၄။    ေထာင္ႀကီးပြင့္ျေထာင္ႀကီးပြင့္ျေထာင္ႀကီးပြင့္ျေထာင္ႀကီးပြင့္ျခင္းခင္းခင္းခင္း 
ငရဲခန္းကို စြန္႔ခြာရေတာ႔မည္...၊ ေရေဝဇရပ္ႀကီးသို႔...၊ သခင္စိုးႏွင့္ Uီးစိႏၲာ...၊ ေထာင္ 
Aာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ၿပီ...၊ စီရင္ခ်က္...၊ ဆႏၵမြန္...။ 
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နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    
    
ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးAတြင္းက နာဇီတို႔၏ ကမာၻေက်ာ္Aက်U္းစခန္းႀကီးျဖစ္ေသာ ပိုလန္ႏိုင္ငံ 
ေAာ့စဝစ္ Aက်U္းစခန္းႀကီးAေၾကာင္း ဖတ္မိသည့္Aခါ နာဇီတို႔၏ ရက္စက္မႈမ်ဳိးစံုကို 
နာၾကည္းစုပ္သပ္ခဲ႔သလို Aႏိွပ္စက္ခံAက်U္္းသားတို႔၏ ဘဝကိုလည္း စာနာျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ 
ရင္တမမ ဖတ္႐ႈခ့ဲရေပသည္။ ေAာ့စဝစ္ကား ကမာၻေက်ာ္စစ္Aက်U္းစခန္းႀကီးAျဖစ္ ထင္ရွားခ့ဲ၏။ 
ေAာ့စဝစ္Aက်U္းစခန္းႀကီးAေၾကာင္းကား ယေန႔Aထိပင္ ကမာၻတိုင္တုန္ဟီးလ်က္ ရိွေပသည္။ 
AႏီွေAာ့စဝစ္ Aက်U္းစခန္းႀကီးက့ဲသို႔ ကမာၻတိုင္ေAာင္ မေက်ာ္ၾကားခ့ဲေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္ေသာ 
Aခါက တစ္ေခတ္ေသာAခါက ဗမာျပည္တခြင္ ဟိုး… ဟုိး… ေက်ာ္ခ့ဲေပေသာ သာယာဝတီ 
Aက်U္းေထာင္ႀကီး၏ ရက္စက္မႈမ်ားကို ေရးသားတင္ျပခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
AေျခAေနက ခြင့္မေပးခ့ဲသျဖင့္ တင္ျပခ်င္စိတ္ကို ၿမိဳသိပ္ထားခ့ဲရေပသည္။ AေျခAေနက 
ခြင့္မေပးဆိုသည္မွာ ဖ-ဆ-ပ-လ Aုပ္စိုးမႈလက္ထက္က ျဖစ္ပြားခ့ဲသျဖင့္ ထိုေခတ္တြင္ 
ဤစာAုပ္ကို ထုတ္ေဝခြင့္ ေပးမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္ဆိုေသာ္ ဖ-ဆ-ပ-လ 
မေကာင္းေၾကာင္း ေရးသားမည္ မဟုတ္ပါ၊ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိုသာမက 
မွ်တစြာ သခၤန္းစာယူႏိုင္ေစရန္Aတြက္ ေရးသားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
၁၉၄၈-ခု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ သာယာဝတီAက်U္းေထာင္ႀကီးကို 
ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသမားမ်ားထားရိွရာ ေထာင္ႀကီးAျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ၁၉၄၈-ခု မတ္လမွစ၍ 
ကြန္ျမဴနစ္ ျဖဴ… နီ... ေၾကာင္... ၾကားမ်ား AပါAဝင္ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသမားမ်ားကို သာယာဝတီ 
ေထာင္သို႔ စတင္ပို႔ခ့ဲ၏။ ထိုAခ်ိန္မွ စတင္၍ သာယာဝတီေထာင္က ငရဲခန္းဇာတ္လမ္း  
စတင္ခ့ဲ၏။ ထိုစU္က သာယာဝတီေထာင္ေရာက္ Aက်U္းသား Aားလံုးလိုပင္ ေလာကငရဲသို႔ 
ေရာက္ခ့ဲရသည္ပမာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ိဳးစံုကို AလူးAလွိမ့္ခံခ့ဲရ၏။ ေထာင္မွ ထြက္လာသူမ်ား 
Aနက္ လူစU္မမွီ ျဖစ္ခ့ဲသူမ်ား၏ AေရAတြက္မွာလည္း ေထာင္ဂဏန္းတမွ် ရိွခ့ဲသလို 
ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈဒဏ္ေၾကာင္႔ ေသဆံုးခ့ဲသည့္ Uီးေရမွာလည္း မနည္းခ့ဲေပ။ 
 
ထိုစU္က သာယာဝတီေထာင္၏ ညႇင္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈမ်ား မည္မွ်ေလာက္ ဆိုးဝါးရက္စက္ 
ျပင္းထန္ခ့ဲသည္ကိုမူ ဤစာAုပ္က AဆံုAျဖတ္ ေပးလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သာယာဝတီ 
Aက်U္းေထာင္Aေၾကာင္း ေရးလွ်င္ ထိုစU္က ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံရသူမ်ားမွာ 
မ်ားေသာAားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားမ်ားသာျဖစ္ၾကရာ ယခုစာေရးသူ Aေနျဖင့္ 
ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားAား ဝါဒAေနAားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲAားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ Aတၱစြဲထား၍ ရင္ထုမနာ ေရးသားျခင္း မဟုတ္သည္ကိုမူ Uီးစြာ AေလးAနက္ 
ဝန္ခံလိုေပသည္။ 
 
ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတစ္ခုကို ေရးသားျပဳစုရာတြင္ တစ္ခ်ိန္ေသာAခါက ျဖစ္ခ့ဲသည့္ တကယ့္ 
Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပ်ာက္မပ်က္ မွတ္တမ္း 
တင္ထားသင့္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ Aရင္းခံျဖင့္သာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္ကိုမူ သံသယ 
ကင္းၾကေစလိုပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး Aရပ္ရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ေနဝင္း၏ ““““လူကို လူလိုၾကည့္၍ လူလုိျမင္ကာ ညႇာလူကို လူလိုၾကည့္၍ လူလုိျမင္ကာ ညႇာလူကို လူလိုၾကည့္၍ လူလုိျမင္ကာ ညႇာလူကို လူလိုၾကည့္၍ လူလုိျမင္ကာ ညႇာတာရမည္တာရမည္တာရမည္တာရမည္”””” ဟူေသာၾသဝါဒကို Aေျချပဳ၍ 
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မည္သည့္ေခတ္ မည္သည့္Aခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကို 
လူလိုသဘာမထားခ့ဲသည့္ သာယာဝတီေထာင္က့ဲသို႔ ၾကမၼာဆိုးမ်ဳိး မေပၚေပါက္ေစရန္ ဆႏၵျပဳ 
ေရးသားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။  
 
ထို႔ျပင္ လက္ရိွဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားAေပၚ က်င့္သံုးခ့ဲသည့္ စံနာမူနာ ယူထိုက္ေသာ 
သက္ညႇာမႈတစ္ခုကို တင္ျပလိုေပသည္။ မၾကာေသးမီ ကာလက Aစိုးရကို လက္နက္စြဲကိုင္ 
တိုက္ခိုက္လ်က္ရိွေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါသည့္ Aစုတစ္စုကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က 
Aႀကိတ္Aနယ္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ေျခမႈန္းေရး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုင္းေတာႀကီးမ်ား၊ 
က်ဴေတာႀကီးမ်ားAတြင္း ေျပးေပါက္မရိွပဲ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို Aေပၚစီး 
ရေနသည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ရက္ရက္စက္စက္ မေျခမႈန္းခ့ဲေပ။ တိုက္ပြဲကာလ ျဖစ္ရသျဖင့္ 
ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ျခင္း ျပဳသည့္တိုင္ေAာင္ Aျပစ္ဆိုဖြယ္ရာ မရိွေပ။ ဤသို႔ေသာ 
AေျခAေန မဆိုးမီမွာပင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔Aား လက္နက္ခ် ထြက္ခ့ဲၾကရန္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပး 
ေမတၱာရပ္ခံ၍ Aခ်ိန္ေပးခ့ဲ၏။ ဤသုိ႔ Aႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို မည္သို႔မွ် 
တုန္႔ျပန္မႈ မျပဳခ့ဲေသာAခါမွသာ ေခ်မႈန္းေရး တိုက္ပြဲAဆင့္ကို မလြဲမေရွာင္သာေတာ့သျဖင့္ 
တိုးျမႇင့္ခ့ဲရသည့္ သာဓကတစ္ရပ္ ထင္ရွားစြာ ထူေထာင္ခ့ဲေပသည္။ Aမ်ဳိးသားAခ်င္းခ်င္း 
Aေပၚတြင္ ရန္သူလို သဘာမထားပဲ ေမတၱာေရွ႕႐ႈမႈ၊ ညႇာတာမႈ၊ လူသားဆန္မႈမ်ား ထုတ္လွစ္ 
ျပသခ့ဲျခင္းျဖစ္ရာ AထူးစံနမူနာAျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳထားAပ္လွေပသည္။ 
 
၁၉၄၈-ခုႏွစ္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ယေန႔ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခု ႏႈိင္းယွU္ၾကည့္ေသာ္ လူလူခ်င္းAေပၚ ထားရိွသည့္ 
ထားရိွရန္ လိုAပ္လွသည့္ ေမတၱာတရား၏ တုိးတက္လာမႈ Aတိုင္းAတာမွာ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ 
ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းလွေပ၏။ ေရွ႕တြင္လည္း ဤထက္ ေနာက္မဆုတ္ပဲ ဤထက္ 
တိုးတက္လာမည္မွာ သံသယရိွစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ၁၉၄၈ခု သာယာဝတီေထာင္ ျဖစ္ရပ္မွာ 
ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပရာ လူလူခ်င္း ထားရိွAပ္သည့္ တရားမွ်တေသာ လူ႔Aခြင့္Aေရး 
Aေဆာက္AAံုႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သခၤန္းစာယူစရာ မွတ္တမ္းမွတ္တိုင္ 
တစ္ရပ္Aျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကမည္ ဆိုပါလွ်င္ ယခုစာတမ္းကို ေရးသားတင္ျပရက်ဳိး နပ္ၿပီဟု 
စာေရးသူAဖို႔ ႀကီးမားေသာ ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မႈ ဆုလာဘ္တစ္ခုAျဖစ္ လက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤကားစာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ဆႏၵ Aရင္းခံပင္တည္း။  
 
သို႔ေသာ္ ယင္းသာယာဝတီေထာင္ကား လြတ္လပ္ေရး၏ ေနာက္ပိုင္းေခတ္တြင္မွ ထိုသို႔ 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ပြားခ့ဲေပသည္ မဟုတ္ေပ။ ၁၉၃၀-ခုႏွစ္မွစ၍ ေတာင္သူလယ္သမား 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆရာစံႏွင့္တကြေသာ Aေရးေတာ္ပံု တပ္သားမ်ားကို စံတင္ေလာက္သည့္ 
ညႇင္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ေထာင္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ 
Aက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ကား ညႇင္းပန္းျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း စသည္မ်ား မၾကားရေပ။ 
ထို႔ျပင္ ေA-ဘီ-စီ ဆိုေသာ Aတန္းAစား ခြဲျခားမႈလည္း မရိွေတာ့ပဲ တေျပးညီစြာေသာ 
ခံစားခြင့္ရိွသမွ် လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေပးေန၏။ ဤသို႔ ေတာ္လွန္ 
ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင္႔Aညီ ေျပာင္းလဲလာခ့ဲေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရး၏ 
ဆုလာဘ္Aျဖစ္ လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ႀကိဳဆိုရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ 
ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဆရာစံႏွင့္ တပ္သားမ်ားAား ဤသာယာဝတီေထာင္တြင္  
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ျဖစ္ခ့ဲသည့္ Aတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စစ္ေၾကာသည့္Aခါ ထူးျခားခ်က္သံုးခ်က္ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္မည္။ 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ခ့ဲသည္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခ်က္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္တြင္ လူလူခ်င္း Aညႇာတာ 
ကင္းမ့ဲစြာညႇင္းပန္း ႏိွပ္စက္ခ့ဲသည္မွာလည္း သာယာဝတီေထာင္၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခ်က္ 
“ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္” စာAုပ္ ေရးသားခ့ဲသည္ သခင္ႏု (Uီးႏု) လက္ထက္တြင္ျဖစ္ခ့ဲ၍ သူ၏ 
ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္ စာAုပ္ထက္ Aဆေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက ရက္စက္ခ့ဲသည့္ျဖစ္ရပ္မွာလည္း 
သာယာဝတီေထာင္၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခ်က္၊ ယင္းတို႔ျဖင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ေခတ္ေဟာင္းမွ လူသား 
Aခ်င္းခ်င္း ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ရာတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခ့ဲေသာ Aမည္းစက္ႀကီးသဖြယ္ 
ထင္ရွားသည့္ သာယာဝတီေထာင္ Aေၾကာင္းကို သမိုင္းမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္Aျဖစ္ ျပဳစု၍ 
တင္ျပျခင္း၏ ႐ိုးသားေသာ ေစတနာကို လက္ခံလွ်င္ စာေရးသူ၏ ဆႏၵႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် 
ကိုက္ညီေသာ Aျမင္ရိွလွ်င္ ဤစာAုပ္ကို ႀကိဳးပမ္း ေရးသားရျခင္း၏ ကၽြန္ေတာ္ဆႏၵ 
ျပည့္ေျမာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ ဝန္ခံAပ္ပါသည္။ 

ေက်ာ္ျမသန္းေက်ာ္ျမသန္းေက်ာ္ျမသန္းေက်ာ္ျမသန္း    
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Aခန္းAခန္းAခန္းAခန္း((((၁)၁)၁)၁)    
ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္    
    
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ၁၉၄၈ခုႏွစ္ မတ္လ၂၈ရက္ေန႔တြင္ မတရားသင္းေၾကညာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
Aႏံွ႔Aျပားရိွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားAား ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ပါတီဝင္ 
တစ္ရာေက်ာ္တို႔ကို ဖမ္းမိခ့ဲသည္။ ဖမ္းမိသူမ်ားကို Aစု ႏွစ္စုခြဲ၍ တစ္စုကို Aင္းစိန္ေထာင္၊ 
Aျခားတစုကို ရန္ကုန္ေထာင္သို႔ပို႔ခ့ဲရာ ရန္ကုန္ေထာင္ေရာက္သူေပါင္းမွာ ဤစာေရးသူ AပါAဝင္ 
၅၁-ေယာက္ ျဖစ္ေပသည္။ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးသို႔ ညေန၃နာရီတြင္ ေရာက္ရိွသြားၾကရာ ဘူးဝတြင္ 
စာရင္းယူျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ ပါသြားေသာပစၥည္းမ်ား Aမွတ္Aသားလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေနရမည့္Aေဆာင္သို႔ ညေန ၅နာရီေက်ာ္မွပင္ ေရာက္ၾက၏။ ထိုစU္က ကၽြန္ေတာ္တို႔လူစုေတြ 
Aသက္ႀကီးပိုင္းထက္ လူလတ္ လူရြယ္ပိုင္းက မ်ားသည့္Aေလ်ာက္ လူငယ္မ်ားပီပီ 
တက္တက္ႂကြႂကြ ရိွၾကရာ ေထာင္ထဲ ေရာက္ရသည္ကိုပင္ ဂုဏ္ထူးႀကီးတစ္ရပ္Aျဖစ္ 
လက္မေထာင္လ်က္ စိတ္ညစ္ဖို႔ေဝးစြ ဝမ္းသာAားရ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေပသည္။ ညေန 
၅နာရီခြဲ႔ခန္႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ထမင္းေကၽြးရန္ သံစည္ပိုင္းျပတ္ႀကီးႏွင္႔ လံုးတီးထမင္းမ်ား 
ယူလာကာ ဒန္ပုဂံျပားမ်ားျဖင္႔ ျပင္ဆင္ေနၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာင္Aရာရိွမ်ားAား- 
“ဒါေတြ႔ဘယ္သူ စားဖို႔လဲ”  
ဟုေမးသည့္Aခါ-    
“ခင္ဗ်ားတို႔ စားဖို႔ဘဲ”   
ဟု Aေျဖေပးၾကသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာမွ်  ဘာမွ်ထပ္၍ မေျပာၾကေတာ႔ပဲ ထမင္းထည့္လာသည့္ 
သံစည္ပိုင္းျပတ္ႀကီးကို ေဘာလံုး ကန္သလို ဝိုင္း၍ ကန္လိုက္ၾကရာ လံုးတီးထမင္း နီနီေလးမ်ား 
ေျမႀကီးတြင္ ျပန္႔ႀကဲသြားကုန္၏။ Aခ်ဳိ႕ကလည္း ဒန္ပုဂံျပားမ်ားကို ယူ၍ လႊတ္ပစ္ၾကရာ 
ဒန္ပုဂံျပားမ်ားမွာ ေလထဲတြင္ ပုဂံျပားပ်ံမ်ားAလား  ပ်ံဝဲေနၾကေပသည္။ ေထာင္Aရာရိွမ်ားကား 
ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္သမွ်ကို ဘာမွ်မေျပာပဲ ရပ္ၾကည့္၍သာ ေနၾက၏။ မၾကာမီ ေထာင္မွဴးႀကီး 
မစၥတာဘားဂီး ေရာက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေတာင္းပန္ရွာပါသည္။ သူ႔Aေနျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ 
စီစU္ရျခင္းျဖစ္၍ ယေန႔Aတြက္ သည္းခံၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံေသာ္လည္း လက္မခံပဲ 
ဆူပူေနၾကသျဖင္႔ ေထာင္မွဴးတစ္ေယာက္Aား ေစလႊတ္၍ ေပါင္မုန္႔ႏွင္႔ ငါးသတၱာမ်ား 
ဝယ္ခိုင္းလိုက္ပါသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ မင္းမူခ်င္တိုင္း မင္းမူခဲ႔ၾက၏။ ေထာင္က စီစU္ေပးေသာ 
AစားAေသာက္Aမ်ားAျပင္ Aိမ္ကမိဘမ်ားပို႔ေသာ AစားAစာမ်ားျဖင္႔ Aလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနၾကရာ 
ေထာင္ထဲေရာက္ေနသူမ်ားႏွင္႔မတူပဲ စုေပါင္းေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္သူမ်ားပံု ေပါက္ေနၾကေပသည္။ 
ညဖက္မ်ားတြင္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔Aိပ္သည့္ ေခါင္းရင္းမွ Aေစာင့္ဝါဒါမ်ားက ကင္းေစာင္႔ရင္း 
လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ စစ္ဖိနပ္ႀကီးမ်ားစီး၍ ေလွ်ာက္သျဖင္႔ Aိပ္မရပါဟု ေထာင္မွဴးႀကီးAား 
ေျပာေသာAခါ ခ်က္ျခင္း ညႇပ္ဖိနပ္မ်ား စီးရမည္ဟု Aမိန္႔ေပးခဲ႔၏။ ဤသို႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား 
ေပ်ာ္လိုက္ပါးလိုက္ ႏိုင္ငံေရး သင္တန္းတက္လိုက္ျဖင့္ မင္းမူခ်င္တိုင္း မင္းမူေနခ့ဲေပသည္။ 
ထို႔သုိ႔ေနရင္းမွ ေထာင္တြင္း၌ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ႏွင္ ႀကံဳႀကိဳက္လာခဲ႔ရာ ထိုကဆုန္ 
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ေညာင္ေရသြန္းပြဲကို ရာဇဝတ္မႈAျပစ္က ် Aက်U္းသားမ်ားက Uီးစီးလုပ္ရန္ စီစU္ၾကပါသည္။ 
ေထာင္တြင္း AကAဖြဲဲ႔ျဖင့္လည္း Eည့္ခံရန္စီစU္ထား၏။ ထို႔Aျပင္ Aျပင္မွဝန္ႀကီးတစ္Uီး 
ႂကြေရာက္Aားေပးမည္ဆိုသျဖင့္ Aေကာင္းဆံုး AစီAစU္ျဖစ္ေAာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေပသည္။ 
ေန႔ညမစဲ ဆိုင္းသံဗံုသံ တညံညံျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးကား စိုေျပေနေပသည္။ 
သို႔ေသာ္ ျပႆနာကားေပၚလာ၏။ Aျပင္မွဝန္ႀကီးတစ္Uီးႂကြေရာက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ပုဒ္မ ၅ မ်ားAား ထိုေန႔တြင္ ဘယ္မွထြက္ခြင့္မေပးပဲ Aားလံုး ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ေနၾကရန္ 
ေထာင္Aာဏပိုင္မ်ားက လာေရာက္ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲေပသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိုေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို လံုးဝလက္မခံပဲ ခ်က္ျခင္း Aစည္းAေဝးထိုင္ၾကၿပီး 
ဝန္ႀကီးလာလွ်င္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင္႔ ဆႏၵျပရန္ဆံုးျဖတ္ခ်ခ့ဲ၏။ ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္ေနေသာ 
ေထာင္Aာဏပိုင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရးမွာ တင္းမာသြားခ့ဲဲေပသည္။ 
 
ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႔ဝကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႔ဝကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႔ဝကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႔ဝယ္ယ္ယ္ယ္    
    
ေထာင္သို႔လာမည့္ဝန္ႀကီးမင္းမွာ မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္ ႂကြေရာက္လာမည္ မသိသျဖင္႔  
နံနက္ ၄-နာရီကပင္ Aိပ္ရာမွ ထၾက၍ လက္ဖက္ရည္မုန္႔မ်ားျဖင္႔ ဝမ္းျဖည့္ထားလိုက္ၾကၿပီး  
Aသင့္ ျပင္ဆင္ထားၾက၏။ ထိုေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဝီရိယ လြန္ကဲေနၾကေသာ္လည္း  
၈-နာရီ ထိုးသည့္တိုင္ ဝန္ႀကီးမင္းကား ႂကြမလာေသးပါ။ လည္ပင္း တရွည္ရွည္ႏွင့္ 
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနရသည့္Aတြက္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔လာၾက၏။ သို႔ႏွင့္ နံနက္ ၉-နာရီခြဲေလာက္တြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႔ေနစU္ ဝန္ႀကီးႂကြေရာက္လာမည့္ Aရိပ္Aေရာင္မ်ားကို ျမင္လာရ၏။ 
လက္ထဲတြင္ ဝါးရင္းဒုတ္ႀကီးမ်ားကိုင္ထားသည့္ ေထာင္ဝါဒါမ်ား စု႐ံုးလ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနေသာ 
၆နံပါတ္Aေဆာင္သို႔ ခ်ီတက္လာၾကၿပီ။ ထို႔ေနာက္ Aေဆာင္ကို ဝိုင္းလ်က္ Aသင့္ေနရာ 
ယူထားလိုက္ၾက၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း Aားက်မခံပင္ Aိပ္ေဆာင္မ်ားကို ကာရံထားသည့္ Aုတ္တံတိုင္းေပၚတြင္ 
တန္းစီ၍ ေနရာယူထားလိုက္ပါသည္။ ေထာင္က် Aက်U္းသားမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ 
Aေဆာင္မ်ားေပၚမွ ဝိုင္းAံုလ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ AေျခAေနကို Aကဲခတ္ၾကေနၾက၏။ 
ဝန္ႀကီးေရာက္လာေပၿပီ။ သူကား ကခ်င္ Aမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆမားဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္လံုးေက်ာ္ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကို ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနၾက၏။ မတတ္ႏိုင္ပါ၊ 
မည္သူလာလာ AစီAစU္Aတိုင္း ဆႏၵျပ ေႂကြးေၾကာ္ရေပေတာ့မည္သာ ျဖစ္၏။ ေAာက္ပါ 
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္စီး ေႂကြးေၾကာ္ၾကသည္။ 
 
““““AတုAေယာင္ လြတ္လပ္ေရးAတုAေယာင္ လြတ္လပ္ေရးAတုAေယာင္ လြတ္လပ္ေရးAတုAေယာင္ လြတ္လပ္ေရး----    AလိုမAလိုမAလိုမAလိုမရိွရိွရိွရိွ””””    
““““မတမတမတမတရားAသင္းရားAသင္းရားAသင္းရားAသင္းပုဒ္မေတြပုဒ္မေတြပုဒ္မေတြပုဒ္မေတြ----    ႐ုပ္သိမ္းေပး႐ုပ္သိမ္းေပး႐ုပ္သိမ္းေပး႐ုပ္သိမ္းေပး””””    
““““ဖဖဖဖ----ဆဆဆဆ----ပပပပ----လ Aစိုးရလ Aစိုးရလ Aစိုးရလ Aစိုးရ----    က်ဆံုးပါေစက်ဆံုးပါေစက်ဆံုးပါေစက်ဆံုးပါေစ””””    
““““ဖိႏိွပ္မႈUပေဒေတြဖိႏိွပ္မႈUပေဒေတြဖိႏိွပ္မႈUပေဒေတြဖိႏိွပ္မႈUပေဒေတြ----    ႐ုပ္သိမ္းေပး႐ုပ္သိမ္းေပး႐ုပ္သိမ္းေပး႐ုပ္သိမ္းေပး””””    
““““ဆမာႀကီးဆမာႀကီးဆမာႀကီးဆမာႀကီး----    ျပန္သြားျပန္သြားျပန္သြားျပန္သြား””””    
““““ဖိလွ်င္ႂကြမည္ဖိလွ်င္ႂကြမည္ဖိလွ်င္ႂကြမည္ဖိလွ်င္ႂကြမည္----    ထိလွ်င္ခ်မည္ထိလွ်င္ခ်မည္ထိလွ်င္ခ်မည္ထိလွ်င္ခ်မည္””””    
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ကြန္ျမဴနစ္တိုက္ပြဲကြန္ျမဴနစ္တိုက္ပြဲကြန္ျမဴနစ္တိုက္ပြဲကြန္ျမဴနစ္တိုက္ပြဲ----    ေAာင္ျမင္ရမည္ေAာင္ျမင္ရမည္ေAာင္ျမင္ရမည္ေAာင္ျမင္ရမည္” ” ” ”     
ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကား တစ္ေထာင္လံုး ဟိန္းထြက္သြားေပသည္။ ပထမေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုဒ္မ၅ မ်ားသာ ေႂကြးေၾကာ္ေနရာမွ တျဖည္းျဖည္း Aခ်ဳပ္သမားမ်ား၊ 
AျခားAက်U္းသားမ်ားပါ ဝိုင္းဝန္းေႂကြးေၾကာ္လာၾကေတာ႔၏။ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကား မ်က္ႏွာ 
ညိဳပုတ္လ်က္ ဆမားႀကီးကား ဟိုၾကည့္ သည္ၾကည့္၊ ကၽြန္ေတာ္တိ္ု႔ကား သံကုန္ဟစ္ဆဲ။ ထိုAခိုက္ 
လက္နက္ကိုင္Aေစာင္႔မ်ား ေျပးဝင္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေသနတ္မ်ားျဖင့္ခ်ိန္ထားၾက၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ထဲတြင္ကား Aၿပံဳးပန္း ဆင္ေနၾက၏။ ဝန္ႀကီးဆမားႀကီးကား ေခတၱသာ 
ေနထိုင္ၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေတာ့၏။ ဆမားႀကီး ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၿပီး 
ေနာက္တစ္နာရီၾကာေAာင္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကား ဆက္လက္ရိွေနဆဲပင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 
ေစာင့္ေနသည့္ ေထာင္ၾကပ္မ်ားပင္ ဗိုက္ပြတ္လာၾကေပၿပီး၊ ထမင္းစားခ်ိန္ပင္ လြန္လာခ့ဲၿပီးျဖစ္၏။ 
ေထာင္မွ ၁၂နာရီ သံေခ်ာင္းေခါက္သံ ၾကားမွပင္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ရပ္လိုက္ၾကေပသည္။ 
 
တံု႔ျပန္မႈတံု႔ျပန္မႈတံု႔ျပန္မႈတံု႔ျပန္မႈ    
    
ထိုေန႔တြင္မႈ AေျခAေနကား ေAးေဆးၿငိမ္သက္ေန၏။ ေနာက္ေန႔တြင္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားက 
တံု႔ျပန္မႈေပးလာ၏။ ေထာင္ဝင္စာ Aကန္႔Aသတ္မရိွ ပိတ္လိုက္ၿပီ ဟူ၍တည္း။ 
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာရေတာ႔၏။ ဤAႀကိမ္တြင္ ၂၄နာရီ Aသံမစဲ 
ေႂကြးေၾကာ္ပြဲ ဆင္ႏႊၾဲကေတာ႔၏။ AေျခAေနကား ျပန္လည္ တင္းမာလာ၏။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားပင္ 
ေထာင္ျပင္မွ လာေရာက္ နားေသာတ ဆင္ေနၾကေပၿပီ။ သံုးရက္ေျမာက္တြင္ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားက ေစ့စပ္ေရးေခၚလာ၏။ ေျဖရွင္းၾက၏။ သို႔ႏွင့္ ျပႆနာ 
ေျပလည္သြားေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဆူဆူပူပူမလုပ္ရန္၊ သူတို႔ကလည္း ေထာင္ဝင္စာ 
ျပန္ဖြင္႔ေပးရန္ AေပးAယူ တည့္သြားၾကေပသည္။ 
 
Aမွန္Aားျဖင္႔ ေစ့စပ္ပြဲကား Aာဏာပိုင္မ်ား၏ လိမ္မာပါးနပ္မႈပင္၊ ထိုးမည့္စစ္ တစ္လွမ္းဆုတ္၍ 
Aရိွန္ယူလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ သံုးရက္Aတြင္း သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ 
ျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ထားၾကပါဟု Aမိန္႔ေပးလာ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာင္သာမဟုတ္ 
ႀကိဳးစင္တက္ရန္ပင္ Aသင့္ရိွေၾကာင္း ျပန္ၾကားလုိက္၏။ သာယာဝတီေထာင္ ေရာက္လွ်င္ 
ဖိႏိွပ္ခ့ဲေသာ္ မည္သို႔ တိုက္ပြဲဝင္ရမည္ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကရာ Aရင္ေရာက္ႏွင့္သူ 
ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးမွ စU္စားလုပ္ရန္ သေဘာတူ Aေျဖထြက္လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေထာင္ေျပာင္းရမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတို႔Aိမ္မ်ားမွ လိုAပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မွာၾကားၾကပါသည္။ 
Aိမ္မ်ားကလည္း Aေဝးေထာင္ေျပာင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လိုေလေသးမရိွေAာင္ AစားAေသာက္ 
ပစၥည္းမ်ားကို Aျပည့္Aစံု ပို႔ေပးၾကေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ Aိပ္ယာလိပ္ Aျပည့္Aစံု၊ 
Aေႏြးထည္မ်ား AပါA၀င္ Aဝတ္AစားAျပည့္Aစံု၊ စားေသာက္စရာ Aျပည့္Aစံုျဖင့္ 
Aသင့္ျဖစ္ေနၾက၏။ ႏို႔ဆီ Aလံုးေပါင္း ၈၀၀ေက်ာ္၊ ဂိုဒင္းဘတ္ မုန္႔ဘူး ၆၀ေက်ာ္၊ ယိုဘူး ၄၀ေက်ာ္၊ 
ဆားငံသီး၊ သၾကားလံုးကAစ စားေသာက္ဖြယ္မ်ဳိးစံုမွာ တထမ္းတပိုးႀကီး ျဖစ္ေန၏။ ျမင္ကြင္း 
Aျဖစ္Aပ်က္ကား ေထာင္ေျပာင္းႏွင့္မတူပဲ ရပ္ေဝးေက်ာင္းျပန္ ေက်ာင္းAိပ္ ေက်ာင္းစားသမား 
သုိ႔မဟုတ္ ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္ တူေနေပသည္။ ေမလ၂၂ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသို႔ 
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Aေစာင့္Aၾကပ္ Aျပည့္Aစံုႏွင့္ တေပ်ာ္တပါးႀကီး ေရာက္ၾကၿပီး မီးရထားျဖင့္ 
သာယာဝတီဘူတာသို႔ ခရီးဆက္ခဲ႔ၾက၏။ လမ္းတြင္ သီခ်င္းဆိုလိုက္ၾက၊ ဘူတာတစ္ခု ဆိုက္လ်င္ 
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္လုိက္ၾကႏွင့္ နံနက္၁၀နာရီခန္႔တြင္ သာယာဝတီဘူတာသို႔ 
ေရာက္ခ့ဲၾကေပသည္။ 
 

Aခန္း Aခန္း Aခန္း Aခန္း ၂၂၂၂    
သာယာဝသာယာဝသာယာဝသာယာဝတီေထာင္ႀကီးတီေထာင္ႀကီးတီေထာင္ႀကီးတီေထာင္ႀကီး    
        
က်ီးAာသီးႏွင့္က်ီးAာသီးႏွင့္က်ီးAာသီးႏွင့္က်ီးAာသီးႏွင့္တူေသာ ေထာင္ႀကီးတူေသာ ေထာင္ႀကီးတူေသာ ေထာင္ႀကီးတူေသာ ေထာင္ႀကီး 
 
သာယာဝတီဘူတာမွ ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္ Aက်U္းေထာင္သို႔ဝင္ရာ ေျမနီလမ္းမေပၚသို႔ 
ေရာက္လွ်င္ပင္ သာယာဝတီေထာင္ႀကီးကို လွမ္း၍ ျမင္လိုက္ရေပသည္။ ရန္ကုန္ေထာင္မွ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည့္ ပုဒ္မ ၅ Aက်U္းသမား ၅၀Uီးမွာ ေထာင္ႀကီးကို လွမ္းျမင္လိုက္သည့္Aခါ 
ႀကိဴတင္တိုင္ပင္ထားျခင္းမရိွပဲ-    
“ဟာ… ဒီေထာင္ႀကီးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကိုလွတာဘဲေဟ့”  
ဟု Uဒါန္း က်ဴးလိုက္မိၾက၏။ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးလို ညိဳပုတ္ပုတ္ ညစ္မဲမဲႀကီး မဟုတ္ပဲ Aုတ္႐ိုးနီနီ 
နိမ့္နိမ့္ကေလးAတြင္မွ ထိုးေထာင္ထြက္ေနသည့္ ေထာင္Aေဆာက္AUီးမ်ားမွာ လွပေသာ 
ျမင္ကြင္းတြင္ တစ္မ်ဳိးဆန္းသစ္ေနေပသည္။ သာယာဝတီ ေထာင္ကား ထူးျခား၏။ 
ေထာင္တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ Aျခားေသာ ေထာင္မ်ားႏွင္႔ Aသြင္မတူဘဲ တမူထူးျခားသည့္ပံုစံ 
ျဖစ္၏။ ထိုထက္ပို၍ ထူးျခားသည္မွာ သာယာဝတီေထာင္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ထိုAျဖစ္Aပ်က္မ်ားက ႐ုတ္တရက္ ေရွာင္တခင္ ျဖစ္ပ်က္ရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ 
ႀကိဳတင္စီစU္ထားေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ပို၍ ရင္နာဖြယ္ 
ေကာင္းလွေပသည္။ 
 
ဗမာျပည္တြင္ရိွေသာ Aျခားေသာ Aက်U္းေထာင္မ်ား၌ မျဖစ္ေပၚခ့ဲဘူးသည့္ သမိုင္းတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ေလာက္ေသာ လူမဆန္သည့္ ရက္စက္မူ၊ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္္မႈမ်ားမွာ 
သာယာဝတီေထာင္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲ၏။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားကို လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ခ့ဲသည့္ 
ေထာင္သူလယ္သမား Aေရးေတာ္ပံု ေခါင္းေဆာင္ ဆရာစံႏွင့္တကြ တပ္သားမ်ားကို 
နည္းAမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ညႇင္းပန္း ႏိွပ္စက္ၾကၿပီးေနာက္ ႀကိဳးစင္တင္၍ သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္မွာလည္း 
သာယာဝတီ Aက်U္းေထာင္ႀကီးတြင္ပင္ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကေပသည္။ မႈံျပျပ ႐ိုးမေတာင္တန္းႀကီးကို 
ေနာက္ခံျပဳလ်က္ သာယာဝတီAနီး လယ္ကြင္းႀကီးထဲတြင္ နီနီရဲရဲ ထီးထီးမားမားႀကီး 
တည္ရိွေနသည့္ Aေဆာက္AAံုႀကီးမွာ သာယာဝတီ Aက်U္းေထာင္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
၁၉၄၈ခု လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ သံုးလAၾကာတြင္ သာယာ၀တီေထာင္ကို ႐ိုး႐ိုးAက်U္းေထာင္ 
Aျဖစ္မွ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းေထာင္ Aျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး မူလေထာင္တြင္ 
႐ိွေနသည့္ Aက်U္းသမားမ်ားကို Aျခားေထာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲ၏။ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းေထာင္ 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ Aမိန္႔ေပးရမည့္ ပါးကြက္Aာဏာသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Aက်U္းေထာင္ 
Aရာရိွမ်ားကိုပါ Aထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားၿပီးေနာက္ Aျခားေထာင္မ်ားမွ ဆိုးေပ့ မိုက္ေပ့ ဆိုေသာ 
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လက္ေရြးစင္ Aက်U္းသမားမ်ားကိုလည္း သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပို႔ေပးခ့ဲ၏။ 
သာယာဝတီAက်U္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရိွလာၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသမားမ်ားAား 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏိွပ္စက္ၾကရမည့္ Aက်U္းသားမ်ားကိုလည္း ဤသို႔ ႀကိဳတင္၍ 
နားသြင္းေပးထားခ့ဲေပသည္။  
“Aခု ဒို႔တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရတာနဲ႔ မင္းတို႔ကို Aစိုးရက လႊတ္ေပးဖို႔ စီစU္ခ့ဲတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ 
ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဒီလြတ္လပ္ေရးကို ကန္႔ကြက္ၿပီး ဆူပူေနၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔ကို လႊတ္ဖို႔ 
AစီAစU္ေတြ ေနွာင့္ေႏွးေနတယ္၊ ဒီေကာင္ေတြ Aခု ဒီေထာင္ေရာက္လာလိမ့္မယ္၊ Aဲဒါ မင္းတို႔ 
ရန္သူေတြဘဲ၊ လက္စြမ္းရိွသေလာက္ ႏွက္ေပေတာ႔၊ ေသသြားရင္လဲ ကိစၥမရိွဘူး၊ 
စာရြက္တစ္ရြက္ဘဲ ကုန္မယ္၊ မင္းတို႔ လက္စြမ္း ႏိုင္သေလာက္ မင္းတို႔ လြတ္ဖို႔ နီးလာၿပီလို႔ 
မွတ္ၾကေပေတာ့”  
ဟူ၍ နားသြင္းေပးထားခ့ဲေပသည္။ 
 
မည္မွ် ဆိုးယုတ္ခါးသီးလွေသာ AစီAစU္ႏွင့္ AႀကံAစည္မ်ားေပနည္း။ ထိုAေၾကာင္းကား 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာယာဝတီေထာင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ Aက်U္းသားမ်ားကို စည္း႐ံုးခ့ဲရာမွ 
သိရိွခ့ဲရေသာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သာယာဝတီေထာင္၏ 
Aုတ္႐ိုးမွာ Aလြန္နိမ္႔သျဖင္႔ ေထာင္Aနီးမွ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည့္Aခါ ေထာင္Aေပၚထပ္မွ 
လူမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ႏိုင္သလို Aိပ္ေဆာင္ေပၚမွ လူမ်ားကလည္း ေထာင္ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ 
လယ္ကြက္မ်ားတြင္ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးေနသူမ်ားကို လူလံုးကြဲမွ် ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ 
ေထာင္Aတြင္းသို႔ ဝင္ၾကည့္လိုက္သည့္Aခါတြင္မူ သာယာဝတီေထာင္မွာ ေထာင္ႏွင့္မတူပဲ 
ေက်ာင္းAိပ္ ေက်ာင္းစားမ်ားေနသည့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ႀကီး၏ Aသြင္သဏၭာန္မ်ဳိး 
ေဆာင္ယူထားေၾကာင္း ေတြ႔ရေပသည္။ Aိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ တေယာက္Aိပ္ Aဂၤေတ 
ကုတင္ေလးမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ကပင္ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ပို၍ တူေနေပသည္။ 
Aိပ္ေဆာင္မ်ားကို ေဘးပတ္လည္တြင္ ဝိုင္း၍ ေဆာက္ထားၿပီး Aလယ္ဗဟိုတြင္ ထမင္းခ်က္ဖိုးႀကီး 
ေဆာက္ထား၏။ ထမင္းခ်က္ဖိုႀကီး ေရွ႕ကြက္လပ္တြင္ ဗ်ိဳင္း႐ုပ္မ်ား၊ ငွက္႐ုပ္မ်ား 
ေရပန္းတိ္ုင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ လွပေသာ ပန္းၿခံတစ္ခုလည္း ရိွေပသည္။ 
ေထာင္Aေဆာက္AAံုပံုစံႏွင့္ မတူသည့္ Aိပ္ေဆာင္မ်ားAလယ္တြင္ ေျမနီလမ္းကေလးမ်ား 
ဝိုင္းထားသည့္ ပန္းၿခံကေလးမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားေသး၏။ ေထာင္တြင္းဝင္သည့္ 
ေနာက္ဆံုးတံခါးႀကီးမွ ရပ္ၾကည့္လိုက္သည့္Aခါ ေနခ်င့္စဖြယ္ ျမင္ရယံုမွ်မက မိမိကိုယ္တ္ိုင္ပင္ 
ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနသည့္ဆိုသည့္ Aထင္မ်ား ေပ်ာက္သြားေစ၏။ ယခုေခတ္ Aျမင္Aားျဖင့္ 
ေမာ္လၿမိဳင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားရိွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္း ထဲေရာက္ေနသလားဟု ထင္ရေလာက္ေAာင္ 
႐ႈကြင္းေကာင္းေသာေထာင္မွာ သာယာဝတီေထာင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ေထာင္Aတြင္း Aိမ္ေထာင္Aေပၚမွ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည့္Aခါ ညီညီညာညာ 
Aကြက္ေဖၚထားသည့္ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား Aုပ္ဆိုင္းေနေသာ ရြာကေလးမ်ား၏ 
ျမင္ကြင္းမ်ားက ဆန္းသစ္ေနသလို ခပ္ေဝးေဝးတြင္ မႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕ ျမင္ေနရသည့္ 
႐ိုးမေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္ ဆရာစံ၏ ေတာ္လွန္ေရး႒ာနခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ေသာ Aလံေထာင္ႀကီး၏ 
ျမင္ကြင္းမွာလည္း လြမ္းစရာAသြင္ကို ေဆာင္လ်က္ရိွေပသည္။ ယင္းသို႔လွ်င္ သာယာဝတီ 
ေထာင္ႀကီးကား Aျပင္ပန္းAားျဖင့္ Aသြင္လွသေလာက္ Aတြင္းတြင္မူ မၾကာမီ စာဖတ္သူမ်ား 
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စာ႐ႈရေတာ့မည့္ ေလာကငရဲဘံုႀကီးလို ျဖစ္ေနရာ၊ သာယာဝတီေထာင္၏ ပံုပန္းသဏၭာန္ကို 
က်ီးAာသီးႏွင့္ ႏႈိင္းျခင္းသည္သာ Aမွန္ဆံုးဟု ဆိုရေပမည္သာ။ 
    
Aက်U္းသားUီးေရAက်U္းသားUီးေရAက်U္းသားUီးေရAက်U္းသားUီးေရ    
    
ထိုAခ်ိန္က သာယာဝတီ၏ Aက်U္းသား Uီးေရမွာ ပုဒ္မ ၅ Aက်U္းသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရိွ၍ 
ရာဇဝတ္မႈ Aက်U္းသား ၄၀၀ ခန္႔ရိွ၏။ ၁၉၄၉-ခု သာယာဝတီေထာင္ ပြင့္သြားသည့္Aခ်ိန္ထိ 
Aက်U္းသား စုစုေပါင္း ၂၇၀၀ေက်ာ္မွ်ရိွ၍ ဗမာ တစ္ျပည္လံုးမွ ပုဒ္မ ၅ Aက်U္းသမားမ်ား 
Aားလံုးနီးနီး၏ AေရAတြက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီလိုAုတ္႐ိုး နိမ့္နိမ့္ကေလးရိွေသာ ေထာင္မွ 
ဒီေလာက္လူေတြထဲက တစ္Uီးတစ္ေယာက္မွ် ထြက္မေျပးႏိုင္ၾကဘူးလား။ ထြက္ေျပးဖို႔ 
မႀကိဳးစားၾကဘူးလားဟု စာဖတ္သူမ်ား စိတ္တြင္ ေမးမိေကာင္း ေမးမိၾကေပလိမ့္မည္။ မွန္ပါသည္၊ 
၁၀-ေတာင္ေလာက္ ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းရလွ်င္ ေထာင္၏Aုတ္႐ိုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္မွာလည္း 
Aမွန္ပင္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေထာင္Aုတ္႐ိုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဘိထားUီး၊ Aုတ္႐ိုးAျပင္ 
ေရာက္သည္ႏွင့္ Aၾကင္သူမွာ ေနာက္တစ္ေန႔ မ်က္ႏွာသစ္စရာ မလိုေသာဘဝ 
ေရာက္ရိွသြားေပမည္။ ေထာင္ႏွင့္ ၂၅-ကိုက္Aကြာမွ ေထာင္ႀကီး တစ္ခုလံုး ပတ္ပတ္လည္ 
ကာထားသည့္ သံဆူးႀကိဳးမ်ားတြင္ လႊတ္ထားသည့္ ဓါတ္Aားက ေသတြင္းသို႔ Aျမန္မေႏွး 
လွလွေလး ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါတည္း။ 
 
ဘူတာမွ သာယာဝတီေထာင္ ဘူးဝေရာက္သည္Aထိ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား Aသံကုန္ 
ဟစ္လာၾက၏။ ေထာင္ဘူးဝသို႔ ေရာက္ၿပီး ကားရပ္ထားစU္ ေထာင္မွဴးႀကီး ကိုယ္တိုင္ 
ထြက္လာၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ၾကည့္ၿပီး ျပန္ထြက္သြား၏။ မၾကာမီ 
တံခါးေပါက္ေလး ပြင့္လာ၏။ တေယာက္စီ Aထဲကို တန္းစီ၍ ဝင္ၾကရ၏။ Aထဲသို႔ 
ေရာက္သည့္Aခါ ေထာင္မွဴးႀကီးကိုယ္တိုင္ ဆီးႀကိဳၿပီး- 
“ထိုင္ၾကပါခင္ဗ်ာ- ထိုင္ၾကပါခင္ဗ်ာ”  
ဟု ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာင္တို႔မ်က္ႏွာမူရာ ေရွ႕တံခါးမႀကီးေပၚတြင္ Eရာမစာလံုးႀကီးႏွင့္ 
ေရးထားသည့္စာတမ္းႀကီးကလည္း ဆီးႀကိဳလ်က္ရိွ၏။  
““““မည္သည့္မည္သည့္မည္သည့္မည္သည့္Aက်U္းသားကိုမွ် ႐ိုက္ႏွက္ ညႇAက်U္းသားကိုမွ် ႐ိုက္ႏွက္ ညႇAက်U္းသားကိုမွ် ႐ိုက္ႏွက္ ညႇAက်U္းသားကိုမွ် ႐ိုက္ႏွက္ ညႇင္းပန္းျခင္းမျပဳရင္းပန္းျခင္းမျပဳရင္းပန္းျခင္းမျပဳရင္းပန္းျခင္းမျပဳရ” ” ” ”     
ဟူေသာ စာတမ္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေထာင္မွဴးႀကီး၏ ဖိတ္ေခၚသံႏွင့္ စာတမ္းႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ႏွလံုးသားကို ရႊင္ၿပံဳးAားရေစေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ ရႊင္ၿပံဳးမႈႏွင့္ Aားရမႈကား တခဏသာ ျဖစ္ခ့ဲ၏။  
    
“ခင္ဗ်ားတို႔ မနက္စာ မစားခ့ဲရေသးဘူးလား”  
ဟု ေထာင္မွဴးႀကီးကေမးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း-  
“မစားရေသးေၾကာင္း”  
ျပန္ေျဖလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖသံဆံုးသည္ႏွင့္ ေထာင္မွဴးႀကီးက သူ၏ ႐ံုးခန္းဖက္ကို 
လွည့္၍-        
“ေဟ့- ေက်ာက္ႀကီးတို႔၊ ငမဲႀကီး၊ က်ားႀကီးတို႔ေရ- ေဟာဒီက ရန္ကုန္မွမိတ္ေဆြေတြ မနက္စာ 
မစားခ့ဲရေသးဘူးတ့ဲကြ၊ စီစU္ေပးလိုက္ပါAံုး”  
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ဟု Aမိန္႔ေပးလိုက္ပါသည္။ ရေသ့ ေဒါက္ခ်ာဆံဆံ Uီးထုပ္ျပားမ်ား ေဆာင္းထားသည့္ 
ေထာင္က်သံုးေယာက္ ထြက္လာ၏။ သူတို႔လက္ထဲတြင္ ႀကိမ္ဒုတ္မ်ား ကိုင္လာၾကေပသည္။ 
Aက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ Uီးထုပ္ျဖဴ ေဆာင္း၊ Uီးထုပ္ျပာ ေဆာင္းရသည့္ Aက်U္းသား Aရာရိွမ်ား၊ 
ဒုတ္ကိုင္ၾကသည္မွာ AစU္Aလာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ခပ္ေAးေAးပင္ 
ထိုင္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နား ေရာက္လာၿပီးေနာက္-  
““““ထမင္းမစားရေသးရင္လဲ ေကာင္းေကာင္း ေကၽြးရတာေပါ႔ထမင္းမစားရေသးရင္လဲ ေကာင္းေကာင္း ေကၽြးရတာေပါ႔ထမင္းမစားရေသးရင္လဲ ေကာင္းေကာင္း ေကၽြးရတာေပါ႔ထမင္းမစားရေသးရင္လဲ ေကာင္းေကာင္း ေကၽြးရတာေပါ႔” ” ” ”     
ဟု ေျပာကာ ပါလာေသာ ႀကိမ္ဒုတ္မ်ားျဖင့္ တရႊမ္းရႊမ္း စ၍႐ိုက္ေတာ့၏။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ 
ဝါဒါေလးငါးေယာက္က တစ္ဖက္ခန္းမွ ေျပးထြက္လာၿပီး စစ္ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ ေျခUီးတည့္ရာ 
စြပ္၍ကန္ၾကျပန္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား ေၾကာင္ေနၾက၏။ Aထင္ႏွင့္ Aျမင္ ပါစင္ေAာင္ 
လြဲသြားသျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ဘာလုပ္ရမွန္းပင္ မသိၾကေတာ့ေပ။ ထိုစU္ AျခားAက်U္သားမ်ား 
ေရာက္လာၾကၿပီး ဒုတ္ႏွင့္ ႐ိုက္သူက႐ိုက္၊ လက္သီးႏွင့္ ထိုးသူကထိုးျဖင့္ ဝ႐ုန္းသံုးကား 
ျဖစ္ေနၾကေပသည္။  
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာကို မထိေAာင္သာလွ်င္ ကာကြယ္ေနရ၏။ 
“Aားလံုးၿငိမ္ၾက”  
ဟူေသာ ေထာင္မွဴးႀကီး၏ Aမိန္႔ေပးသံ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏွစ္ေယာက္စီ 
တြဲလ်က္ ထိုင္ခိုင္းထား၏။ ထိုေနာက္ ေထာင္မွဴးႀကီးက- 
“ထံုးစံAတိုင္း လုပ္ၾက”  
ဟုေျပာသည့္Aခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွ ရဲေဘာ္တစ္Uီးျဖစ္သူ ကိုထြန္းဇံ (ယခု မဂၤလာၫႊန႔္ဖလင္) 
ကထ၍-    
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြပါ၊ ဒီလို႐ိုက္တာမသင့္ေလွ်ာ္ပါ၊ လူေတြAေနနဲ႔ 
ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္”  
ဟုေျပာသည့္Aခါ ေျပာသည့္ရဲေဘာ္Aား ေထာင္မွဴးႀကီးကိုယ္တိုင္ လက္သီးႏွင့္ မ်က္ႏွာကိုထိုးၿပီး 
ေျခေထာက္ျဖင့္ ေဆာင့္ကန္ပစ္လိုက္ပါသည္။ ထိုရဲေဘာ္မွာ ဖင္ထိုင္လ်က္လဲက်သြား၏။ 
 
ေလာကငရဲစၿပီေလာကငရဲစၿပီေလာကငရဲစၿပီေလာကငရဲစၿပီ    
    
Aက်U္းသားႏွစ္Uီးက ေရွ႕ဆံုးမွ ရဲေဘာ္ကို ဆြဲထူၿပီး ေထာင္မွဴးႀကီး ႐ံုးခန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရိွ 
Aခန္းထဲသို႔ ဆြဲေခၚသြား၏ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ဆြဲေခၚသြား၏။ ထိုသို႔ ဆြဲေခၚရာတြင္ 
႐ိုး႐ိုးေAးေAး ေခၚသြားျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ တစ္ဖက္ခန္းမွတဆင့္ Aနိမ့္ပိုင္းရ္ိွ Aခန္းက်ယ္ထဲသို႔ 
ေနာက္မွ ေျခေထာက္ျဖင့္ ေဆာင့္ကန္ သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ၊ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ 
ဒုိင္ဗင္ပံုစံAမ်ဳိိးမ်ဳိးျဖင့္ Aခန္းထဲသို႔ ေရာက္သြားၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား စတန္႔မင္းသားမ်ား 
ျဖစ္ေနၾက၏။ လဲက်ရာမွ လူးလဲထကာ ဖုတ္ဖက္ခါ၍ ျပန္ထသည္ႏွင့္ Aခန္းထဲမွ ေစာင့္ေနသူ 
Aက်U္းသားတစ္Uီးက ““““ပံုစံပံုစံပံုစံပံုစံ” ” ” ” ဟု ဆီးေAာ္ၿပီး မိရာေနရာ ဆြဲ၍႐ိုက္ျပန္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား 
ေမ်ာက္ကေလးမ်ားပမာ ဟိုခုန္လိုက္ဒီခုန္လိုက္ ျဖစ္ေနၾက၏။ Aသားနာေနသည့္ ၾကားထဲမွ 
ရီလည္းရီမိၾကကာ ၿပံဳးလည္းၿပံဳးမိၾက၏။ ပံုစံကို နားမလည္သျဖင့္ တဘုန္းဘန္း တဘိုင္းဘိုင္း 
A႐ိုက္ခံရၿပီးမွ Aက်U္းသားႀကီးက နာမူနာ ထိုင္ျပပါသည္။ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  aauummiiff;;qqdd kk ;;         ppddff  --  lluucckkyy8822 13 

လက္ႏွစ္ဘက္ကို ဒူးေပၚတြင္ရွက္ၿပီး ေခါင္းကို ငံု႔ထားရျခင္းကို ပံုစံထိုင္ဟု ဤတြင္မွ 
နားလည္လိုက္ရေတာ့၏။ ငါးမိနစ္ခန္႔ Aၾကာတြင္----    
“ေခါင္းေတြ ေမာ့မၾကည့္နဲ႔”  
ဆိုေသာ Aသံဆိုးႀကီးၾကားမွ ဖိနပ္သံမ်ားကို ၾကားလာရ၏။        
“Aားလံုးေခါင္းငံု႔ၿပီး နားေထာင္”  
“ဒို႔ဆရာႀကီး လူတံတားေပၚ လမ္းေလွ်ာက္လိမ့္မယ္၊ ပံုစံထိုင္ေနတ့ဲAတိုင္း ေခါင္းငံု႔ၿပီး 
ၿငိမ္ၿငိမ္ေနၾက၊ ေAာက္က လႈပ္လို႔လိမ့္က်ရင္ လႈပ္တ့ဲAေကာင္Aေသဘဲ”  
 
သူတို႔ေျပာသမွ် ၾကားေနရေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္ ဘာAဓိပၸါယ္ကိုမွ နားမလည္ၾကပါ 
ၿငိမ္သက္၍သာေနၾက၏။ ထိုAတြင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲထိုင္ေနသည့္ 
ဇက္ပိုးမ်ားေပၚမွ လူတစ္ေယာက္ လမ္းတက္ေလွ်ာက္ေနျခင္းကို သိေနရာ Aျပန္Aလွန္ သံုးေခါက္ 
ေလွ်ာက္သြား၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား Aံကိုႀကိတ္၍သာ ေAာက္မွ ေတာင့္လွ်က္ မလႈပ္မယွက္ပဲ 
ၿငိမ္၍ေနၾက၏။ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါ။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ထလုပ္လွ်င္ ထိုေနရာတြင္ မုခ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေသလွ်င္ ေသမည္၊ မေသလွ်င္လည္း က်ဳိးကန္းကုန္ၾကေပမည္။ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။        
    
“လူတစ္ေယာက္ေသရင္ စာရြက္ တစ္ရြက္ဘဲကုန္သည္ မပူနွင့္”  
ဟု ေထာင္သားလူမုိက္မ်ားကို မွာထားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ (ထိုစကားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေနာက္မွသိရပါသည္။) 
 
“ကဲ- Aားလံုးေခါင္းေမာ့ၾက” 
“ၾကည့္ထား” 
“ေဟာဒါ မင္းတို႔ေတြကို A႐ိုAေသေပးရမ့ဲ ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ဆိုတာဘဲ၊ ဒို႔Aထဲမွာ Aႀကီးဆံုးဘဲ” 
ဟု မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ သူတို႔မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ Aသားမဲမဲ 
A႐ုပ္ဆိုးဆိုးတြင္ ကုတ္Aကႌ်Aနက္၊ ေဘာင္ဘီAျဖဴဝတ္လ်က္ ခါးပတ္ AျပာAေပၚ၌ 
ေၾကးဝါတံဆိပ္တစ္ခု တတ္ထား၏။ ႐ွဴးဖိနပ္ႏွင့္ ေခါင္းေပၚတြင္ ဘဲရီကတ္တလံုး ေဆာင္ထားသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီးကို ေတြ႔လိုက္ရ၏။ မည္မွ်ေလာက္ ထူးျမတ္၍ မည္မွ်ေလာက္ႀကီးျမတ္ေသာ 
ပုဂၢဳိလ္မွန္းေတာ့မသိပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဇက္ပိုးမ်ားကို တံတားခင္း၍ လမ္းေလွ်ာက္ခ့ဲသူေပတည္း။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား Aံႀကိတ္႐ံုမွတပါး ဘာမွ် မတက္ႏိုင္ပါေပ။ လူမဆန္ေသာ ႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ 
ႏိွပ္စက္ေနၾကရာ ဘဝဝ႗္ေႂကြးပင္ ဆိုးေလေရာ့သလားဟုသာ ေတြးရ၏။ ထိုစU္ 
ေထာင္မွဴးတစ္ေယာက္ ဝင္လာ၍ ထိပ္ဆံုးက စားပြဲေပၚတြင္ ထိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းစပါသည္။ ေရွ႕ဆံုးမွ 
လူတစ္ေယာက္ကို ထခိုင္း၍ သူAနားသို႔ ေခၚလိုက္၏။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေရွ႕တြင္ စုထားၿပီး 
မတ္တက္ရပ္လ်က္ ေနရ၏။ ထိုေနာက္ မိမိAမည္၊ AဖAမည္၊ Aလုပ္Aကိုင္ စသည္မ်ား 
ေရးမွတ္၍ စာAုပ္ႀကီးတြင္ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။ ကိုယ့္နာမည္ေျပာလွ်င္ ““““UီးUီးUီးUီး” “” “” “” “ကိုကိုကိုကို” “” “” “” “ေမာင္ေမာင္ေမာင္ေမာင္”””” 
စသည္မ်ားထိပ္ကခံ၍ မေျပာရ၊ တံုးတိေျပာရ၏။ ပံုစံဆိုေသာ္ Uီးဘရီဆိုလွ်င္ ဘရီဟု ေျပာရ၏။ 
ထိုသို႔ မေျပာလွ်င္ Aနားတြင္ ေစာင့္ေနသည့္ Aက်U္းသား၏ လက္ဝါးက နားထင္ကို 
မိတ္ဆက္လိုက္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ပထမက်သူမ်ား နားထင္ပူခံ၍ ရယူလိုက္ေသာ သခၤန္းစာကို 
ေနာက္လူမ်ား Aထူးသတိခ်ပ္ရ၏။ 
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AဖAမည္AဖAမည္AဖAမည္AဖAမည္    
    
Aေဖနာမည္ကိုေမးသည့္Aခါလည္း ““““UီးUီးUီးUီး”””” တပ္၍ မေျပာရပါ၊ Uီးေနရာတြင္    ““““ငငငင””””တပ္၍ ေျပာရ၏။ 
ပံုစံAားျဖင့္    ““““UီးေAးေမာင္UီးေAးေမာင္UီးေAးေမာင္UီးေAးေမာင္”””” ဆိုလွ်င္ ““““ငေAးေမာင္ငေAးေမာင္ငေAးေမာင္ငေAးေမာင္” ” ” ” ဟု ေျပာရ၏။ လူတိုင္း Aျမတ္တႏိုးထားသည့္ 
ေမြးသဖခင္၏ Aမည္ကို ေစာ္ကားစြာ ေခၚဆိုေစကာ Aေၾကာင္းမ့ဲႏိွမ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။  
သည္တစ္ခါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မေလွ်ာ့ေတာ့ပါ။ ဆန္႔က်င္ၾက၏။ ထိုေနရာတြင္ပင္ ေသလွ်င္လည္း 
ေသပါေစေတာ့ မိမိနာမည္ကို မည္သို႔ေျပာရပါေစ၊ AေဖAမည္ကိုေတာ့ ““““ငငငင”””” တပ္၍ မေျပာႏိုင္ပါ။    
““““UီးUီးUီးUီး” ” ” ” တပ္၍သာေျပာၾက၏။ Aႀကိမ္ႀကိမ္႐ိုက္၏။ ေျဖသူကား မေလွ်ာ့။ ပါးစပ္မ်ားတြင္မွ ေသြးမ်ားပင္ 
ယိုစီးက်လာ၏။ သို႔ေသာ္ မမႈပါ၊ မေလွ်ာ့ၾကပါ။ ထပ္ခါတလဲလဲ ႐ိုက္၍ ““““ငငငင”””” ထည့္ေျပာခိုင္း၏။ 
႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို Aံႀကိတ္ခံ၍    ““““UီးUီးUီးUီး”””” ထပ္ေျပာၾက၏။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေထာင္မွဴးက----    
“Aခ်ိန္ မရိွေတာ့ဘူးေဟ့၊ Aလုပ္မၿပီးဘဲ ေနလိမ့္မယ္”  
ဟု ေျပာမွ ““““UီးUီးUီးUီး” ” ” ” နွင့္ ““““ငငငင”””” ျပႆနာ တစ္ခန္းရပ္သြားခ့ဲေပသည္။ သို႔ေသာ္ ငရဲခန္းကား တစ္မ်ဳိးၿပီး၍ 
တစ္မ်ဳိးလာျပန္၏။ 
 
Aလုပ္Aကိုင္Aလုပ္Aကိုင္Aလုပ္Aကိုင္Aလုပ္Aကိုင္    
    
Aလုပ္Aကိုင္ေမးရာတြင္- 
“Uီးဘရီ စတီးဘရာသား စာေရးႀကီး”  
ဟုေျဖရာ  
“မင္းလခ Aမ်ားႀကီးရတ့ဲ Aေကာင္ဘဲ၊ ပို႐ိုက္ရမယ္”  
ဟုေျပာၿပီး ႐ိုက္၏။ ေက်ာင္းသားဟုေျဖလွ်င္- 
“ဟာ- ခါးပိုက္ႏႈိက္ဘဲ”  
ေျပာၿပီး ႐ိုက္ျပန္၏။ ဘယ္လိုေျဖေျဖ ႐ိုက္ခ်က္ကေတာ့ ေျပးမလြတ္ပါ။ မ်က္မွန္တပ္သူကို 
မ်က္မွန္ခၽြတ္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္း၏။ မ်က္မွန္မပါေစကာမူ လမ္းေတာ့ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေပရာ 
မ်က္ေစ့မကန္းဘဲ မ်က္မွန္တတ္ရမလား၊ လူညာဟု စြဲခ်က္တင္၍ ေဆာ္ျပန္၏။ ျမန္မာစကား 
မတတ္ေသာ ရယ္ဒီဆိုသည့္ ကုလားAလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္Uီး ပါဝင္ရာ သူ႔Aားဗမာစာ 
မတတ္ပဲ သာယာဝတီေထာင္ ေရာက္ေAာင္လာရလားဟု ေျပာၿပီး ႏွက္ျပန္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွ 
ေရာင္ဆိုေသာ ရဲေဘာ္ တစ္Uီးထံတြင္ လီနင္၏စကၠဴဓါတ္ပံုကေလးတပံုေတြ႔သြားရာ-  
“ဒါကဘာလဲ”  
ဟုေမး၏။  
“ဒါ... ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးပံုပါ” 
ဟုေျဖ၏။  
“ခ်စ္သလား”  
ဟုေမး၏။ 
“ခ်စ္တယ္”  
ဟုေျဖရာ ဝိုင္း႐ိုက္ၾကၿပီး ခါးကို ကုန္းခိုင္းၿပီးေနာက္ ဓါတ္ပံုျဖင့္ စAိုဝကို သုတ္ၿပီး 
ျပန္နမ္းခိုင္းပါေတာ့သည္။ 
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ပုတီးလည္းပင္းဆြဲထားသည့္ ဘီAိုစီ Aလုပ္သမားႀကီးကို ေၾကာင္သူေတာ္ႀကီးဟု စြပ္စြဲကာ- 
““““ဒီပုတီးနဲ႔ ဘာေတြစိပ္လဲဒီပုတီးနဲ႔ ဘာေတြစိပ္လဲဒီပုတီးနဲ႔ ဘာေတြစိပ္လဲဒီပုတီးနဲ႔ ဘာေတြစိပ္လဲ””””  
ဟုေမးရာ-        
““““ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး စိပ္ပါသည္ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး စိပ္ပါသည္ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး စိပ္ပါသည္ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး စိပ္ပါသည္” ” ” ”     
ဟုေျဖၾကားသည့္Aခါ ခံုတစ္ခုေပၚ မတ္တပ္ရပ္၍ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို Aသံကုန္ဟစ္ေAာ္ေစၿပီး 
ပုတီး စိပ္ခိုင္းပါသည္။ ေနာက္ဆံုး Aျခားစြပ္စြဲစရာ မရိွသည့္ေနာက္ဆံုးတြင္-        
““““ငါတို႔ ေတာသားေတြ ငါတို႔ ေတာသားေတြ ငါတို႔ ေတာသားေတြ ငါတို႔ ေတာသားေတြ ရန္ကုန္ ေရာက္တ့ဲAခါ ခါးပိုက္ႏႈိက္ၿပီး ပါသမွ်ရန္ကုန္ ေရာက္တ့ဲAခါ ခါးပိုက္ႏႈိက္ၿပီး ပါသမွ်ရန္ကုန္ ေရာက္တ့ဲAခါ ခါးပိုက္ႏႈိက္ၿပီး ပါသမွ်ရန္ကုန္ ေရာက္တ့ဲAခါ ခါးပိုက္ႏႈိက္ၿပီး ပါသမွ်    လိမ္ယူတာ မင္းတို႔ လိမ္ယူတာ မင္းတို႔ လိမ္ယူတာ မင္းတို႔ လိမ္ယူတာ မင္းတို႔ 
ရန္ကုန္သားေတြဘဲ၊ ခုမွလက္စားေခ်ရတယ္ရန္ကုန္သားေတြဘဲ၊ ခုမွလက္စားေခ်ရတယ္ရန္ကုန္သားေတြဘဲ၊ ခုမွလက္စားေခ်ရတယ္ရန္ကုန္သားေတြဘဲ၊ ခုမွလက္စားေခ်ရတယ္” ” ” ”     
ဟုေျပာၿပီး ႐ိုက္ျပန္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aျဖစ္ကား Aေတာ္ဆိုးလွ၏။  ဤသို႔လွ်င္ တစ္Uီးခ်င္းေခၚ၍ 
ေမးခ်င္တာ ေမးလိုက္၊ ႐ိုက္လိုက္ လုပ္ေနသည့္Aခ်ိန္၌ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္ေနသည့္ 
လူမ်ားမွာလည္း မသက္သာပါ။ Aလကားေနရင္း တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ႀကိမ္စမ္းေနၾကပါသည္။ 
လူလူခ်င္း မတရား ႏိုင္ထက္ကလူ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားေပတည္း။ ေက်ာကုန္းမ်ားမွာ ႀကိမ္းစပ္ 
နာက်င္ေန၏။ A႐ႈိးရာမ်ားကား ထပ္လ်က္ ယွက္လ်က္သာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေခါင္းကိုမထိေရး 
Aတြက္သာ ကာကြယ္ေနရေတာ့၏။ နံနက္ ၁၁နာရီခန္႔မွစ၍ ႏိွပ္စက္ခန္းဖြင့္လိုက္ၾကသည္မွာ 
ညေန ၅-နာရီမွပင္ ရပ္သြားေတာ့၏။ ထိုသို႔ ရပ္သြားျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား 
Aိပ္ေဆာင္သို႔ ပို႔ရေတာ႔မည့္Aခ်ိန္ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ 
ပါသြားေသာ ပစၥည္းမ်ား Aနက္မွ Aဝတ္Aစား Aပိုတစ္စံုစီ ျပန္လည္ေပးလိုက္သည္မွAပ 
ပါသမွ်Aကုန္လံုး ယူထားလိုက္ၾကသည္။ ေနာက္မွ စံုစမ္းသိရိွရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ 
ပစၥည္းမ်ား Aမ်ားAျပား ပါသျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေဝစုခြဲဖို႔ Aာ႐ံုစိုက္ေနေသာေၾကာင့္ A႐ိုက္ခံရ 
သက္သာျခင္း ျဖစ္္သည္။ Aျခားခ႐ိုင္မ်ားမွ ရဲေဘာ္မ်ား ခံရခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ပင္ ပို၍ 
ဆိုးေသးသည္ဟု သိ၏။ 
 
Aိပ္ေဆာင္သို႔ပို႔ၿပီAိပ္ေဆာင္သို႔ပို႔ၿပီAိပ္ေဆာင္သို႔ပို႔ၿပီAိပ္ေဆာင္သို႔ပို႔ၿပီ    
    
ညေန ၅-နာရီေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီတြဲ၍ ေခါင္းေAာက္ငု႔ံၿပီး ဘူးႀကီးမွ 
Aိပ္ေဆာင္သို႔ တန္းစီလ်က္ သြားၾကရ၏။ ေAးေAးသက္သာ သြားရျခင္းကား မဟုတ္ပါ။ 
ႏြားAုပ္ႀကီးမ်ား ေမာင္းသြားသလို ေဘးက႐ိုက္လိုက္၊ ဒုတ္ႏွင့္ထိုးလိုက္ျဖင့္ သြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနရမည့္ Aိပ္ေထာင္သို႔ေရာက္မွပင္ ေခါင္းေမာ့ၾကရေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနရမည့္ 
Aိပ္ေဆာင္မွာ ႏွစ္ထပ္တ္ိုက္တန္ျဖစ္၍ ငါးေပ၊ ခုနွစ္ေပ Aခန္းကေလးမ်ား ဖြဲ႔ထားသည့္ ဆြဲေခၚ 
တိုက္ခန္းျဖစ္၏။ ေထာင္ထဲတြင္ ျပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္သူမ်ားAား Aျပစ္ေပး တိုက္ပိတ္သည့္Aခါ 
Aသံုးျပဳသည့္တိုက္ျဖစ္ေပသည္။ တိုက္ခန္းကို Aုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တန္းစီးေခၚ Aုပ္ခ်ဳပ္သူမွာ 
က်ားႀကီးခ်စ္ခင္ Aမည္ရိွ Uီးထုပ္ျပားေဆာင္းရသူ တုတ္ကိုင္တစ္Uီးျဖစ္၏။ သူ႔နာမည္ကို Aစြဲျပဳ၍    
““““က်ားတိုက္က်ားတိုက္က်ားတိုက္က်ားတိုက္”””” ဟု နာမည္ေပးထား၏။ တစ္ဝင္းထဲတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တိုက္ခန္းႏွစ္လံုးရိွေပသည္။ 
တစ္ဖက္တိုက္ခန္းတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aရင္ေရာက္ႏွင့္ ေနသည့္ Aျခားခ႐ိုင္မွ ရဲေဘာ္မ်ား 
ရိွေနၾကရာ သူတို႔မွာ ပိတ္ထားသည့္ သံတိုင္မ်ားၾကားမွ မဝ့ံမရဲ ျပဴတစ္ျပဴတစ္ လွမ္း၍ 
ၾကည့္ေနၾက၏။ တန္းစီမ်ားAလစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား လွမ္း၍ လက္ဟန္ ေျခဟန္ျဖင့္ 
ဘာမွမေျပာဖို႔ သတိေပးၾကရွာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ငါးေယာက္လွ်င္ တစ္ခန္းက် 
ေနရာခ်ထားေပးရာ ငါးေပ၊ ခုႏွစ္ေပ Aခန္းကေလးထဲတြင္ လူငါးေယာက္ထိုင္ဖို႔ေလာက္သာ 
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ေနရာရွိေသာ္လည္း Aိပ္ဖို႔မွာမူ Aခက္Aခဲ ႀကံဳရမည္မွာ မုခ်ျဖစ္ေပသည္။ ပါလာေသာ ပစၥည္း 
Aဝတ္Aစား Aပိုတစ္စံုစီကို မိမိတို႔ ေနရမည့္ Aခန္းထဲတြင္ ခ်ထားခ့ဲၿပီးေနာက္ ဝရံတာသို႔ထြက္၍ 
ႏွစ္ေယာက္စီ တန္းစီခိုင္း၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲတြင္ကား Aင္း- ဘာမ်ားလုပ္Aံုးမလဲမသိဘူး၊ 
Aိပ္ရာမဝင္ခင္မ်ား တစ္ခ်ီထပ္ေဆာ္Uီးမလားဟု လန္႔ေနၾက၏။ ဤတြင္ကား Aထင္ႏွင့္ 
Aျမင္လြဲသြား၏။ ဘုရားရိွခိုး ခိုင္းျခင္းပင္ျဖစ္၏။ တစ္ေယာက္က ေရွ႕ကတိုင္ေပးေစကာ Aမ်ားက 
လိုက္ဆိုရ၏။ A႐ိုက္Aႏွက္ခံထားရသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္လား၊ ငါးပါးသီလပင္ မရ၍လား၊ 
ေၾကာက္ေန၍လား မသိပါ၊ ေရွ႕ကတိုင္ေပးသူမွာ AၿမီးAေမာက္ မတည့္ပဲ ကေဘာက္ခ်ီ 
ကေဘာက္ခ်ာျဖစ္ေနရာ ဘုရားေတာင္ မရိွခိုးတတ္တ့ဲေကာင္ေတြဟု ေျပာၿပီး တစ္ခ်ီ႐ိုက္ျပန္၏။ 
သူခိုးက လူကိုဟစ္တယ္ ဆိုသည့္စကားပံုမွာ ဤေနရာမွ Aဓိပၸါယ္ Aျပည့္Aဝ ေပၚေတာ့သည့္ဟု 
စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ခ်က္ခ် လိုက္မိ၏။ သူခိုးဓားျပႀကီးမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ဘုရားရိွခိုး 
ခိုင္းေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေနာက္တစ္Uီး တက္တိုင္ေစျပန္၏။ Aမွားမွား Aယြင္းယြင္းပင္ 
ထပ္ျပန္၏။ ငါးေယာက္ေျမာက္ Aလွည့္ေရာက္မွ ငါးပါးသီလမွန္သြားသျဖင့္ သက္သာရာရ 
သြားပါသည္။ ငိုAားထက္ ရယ္Aားသန္ဆိုသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aျဖစ္ကား ငိုလည္းငိုခ်င္ 
ရယ္လည္းရယ္ခ်င္ ျဖစ္မ်ဳိးတည္း။ သို႔ေသာ္ ဤျဖစ္ရပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နားက်ည္းမႈမ်ားကို 
ေခတၱေမ့ေပ်ာက္သြားေစေသာ ဟဒယရႊင္ေဆး တစ္ခြက္ပင္ျဖစ္သည္။ AျခားAေဆာင္မ်ား 
ပိတ္သြားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေဆာင္ကား မပိတ္ရေသးေပ။ ဘုရားရိွခိုးၿပီးေနာက္ 
တန္းစီကာ ၾသဝါဒထူးမ်ားကို ေပးေနျပန္ေသး၏။  
 
“နားေထာင္”  
“ဒီေထာင္မွာ ဘာလုပ္လုပ္၊ ဘယ္သြားသြား ႏွစ္ေယာက္စီ လက္တြဲၿပီး သြားရမယ္၊ ေခါင္းငံု႔ထား၊ 
ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ မၾကည္ရဘူး”   
“မနက္ ေထာင္ဘူးဝႀကီးေပၚမွ ျဗဴကယ္မႈတ္ရင္တစ္ႀကိမ္၊ ညေန ျဗဴကယ္မႈတ္သံၾကားရင္ တစ္ႀကိမ္၊ 
တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ Aသံက်ယ္နဲ႔ ဘုရားရိွခုိးရမယ္”  
“ဘုရားရွင္ခိုးခ်ိန္ကလြဲၿပီး စကားေျပာရင္ Aတိုးႏိုင္ဆံုး တိုးတိုးေျပာရမယ္”  
“တန္းစီးခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ဝါဒါ၊ ေထာင္မွဴး၊ ေထာင္ပိုင္ေတြကို စကားေျပာရဘူး၊ မနက္လူစစ္ခ်ိန္ 
ညေနလူစစ္ခ်ိန္ ေတြမွာ ပံုစံထိုင္ေပးရမယ္”  
“A့ဲဒါေတြ ေကာင္းေကာင္းမွတ္ထား၊ ဒုတ္နဲ႔ေက်ာ၊ ခဏခဏ မထိခ်င္ရင္ က်ဳပ္ေျပာတာေတြ 
မေမ့ၾကနဲ႔”  
“Aေရးႀကီးဆံုးက ဒီေထာင္မွာ ေကၽြးတာစားၿပီး ပါဒစပ္ပိတ္ထားရမည္။ ကဲ… ဒါပဲ”  
ဟုေျပာေနစU္ ေထာင္မွဴးမ်ား ေရာက္လာၿပီး တံခါးပိတ္ၾကပါသည္။ နံနက္စာလည္း 
မစားရေသးေပ။ တစ္ေနကုန္ ပံုစံ ထိုင္ေနရၿပီး မခ်ိမဆန္႔ A႐ိုက္Aႏွက္ခံထားရေသာ ဒဏ္ေၾကာင့္ 
ႏုန္းခ်ိေနၾက၏။ တံခါးပိတ္လိုိက္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ A႐ိုက္ခံရမည့္ ေဘးကေတာ့ တစ္ညတာ 
ေဝးသြားေလၿပီ။ Aနားကေလး ရလိုက္ေတာ့မွပင္ ဗိုက္က စကားေျပာလာ၏။ သို႔ေသာ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ ညေနစာ ေကၽြး,မေကၽြးကိုလည္း မေမးရဲပါ။ ေကၽြးမ်ား ေကၽြးေလမလား 
ဟူ၍သာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရ၏။ မၾကာမီ ေAာက္ထပ္မွ ေျခသံမ်ားၾကားရသျဖင့္ တခန္းႏွင့္တစ္ခန္း 
တိုးတိုးလွမ္း၍ သတင္းပို႔လိုက္ၿပီး ပံုစံထိုင္ေနၾကရ၏။ နီရဲေနသည့္ လံုးတီးဆန္မ်ားကို 
ဒန္ပန္ကန္ျပားထဲတြင္ ထည့္၍ ေပးလာ၏။ ဟင္းကား ဗလာနတိၱ၊ ပန္းကန္ျပားေဘးတြင္ 
ဆားတစ္ပံုပါလာ၏။ ထမင္းေပးပံုမွာလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္ ေပးသည္ မဟုတ္ပါ။ 
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ေAာက္တံမန္တလင္းႏွင့္ သံတံခါးၾကားတြင္ ကြာေနသည့္ လက္သံုးလံုးခန္႔ Aေပါက္ထဲမွ 
ပန္ကန္ျပားကို ပစ္သြင္း၍ ေပးျခင္းျဖစ္၏။ Aထဲသို႔ ပန္ကန္ျပား ေရာက္လာသည့္Aခါ 
ထမင္းAခ်ဳိ႕တဝက္မွာ တမန္တလင္းေပၚတြင္ ျပန္႔ႀကဲသြားေတာ႔၏။ ယခင္ ရန္ကုန္ေထာင္ 
ေရာက္သည့္ ညေနကို ျပန္၍ သတိရေတာ့၏။ သတိရမိ႐ံုမွတပါး Aျခားဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ေပ 
ဝ႗္လည္သည္ဟုပင္ ဆိုရမည္ေလာ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား ေရာမကိုေရာက္ရင္ ေရာမသားလို 
က်င့္ရမည္ဟူေသာ Aသံုးကိုေသာ ႏွလံုးမူလိုက္ရေပသည္။ နံနက္ခင္းကတည္းက ဘာAစာမွ် 
မသြင္းခ့ဲရေသာ ဝမ္းဗိုက္Aတြင္းမွာလည္း တၾကဳတ္ၾကဳတ္ ဆာေလွာင္လွၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ 
လံုးတီးထမင္း နီနီရဲရဲကိုသာ Aဆုပ္ကေလးမ်ားလုပ္လ်က္ ဆားကေလးႏွင့္ တို႔ၿပီးစားခ့ဲရ၏။ 
သို႔ေသာ္ ထိုထမင္းတနပ္မွာ ေမြးရက္မွေသရက္ ၾကားကာလAတြင္း Aေကာင္းဆံုးနွင့္ 
AရသာAျပည့္ဆံုး ထမင္းတစ္နပ္Aျဖစ္ပင္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ရေပသည္။ ဟင္းေကာင္း 
ေကၽြးရန္ႏွင့္ မည္မွ်ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ ထမင္းပြဲကို စားရေစကာမူ ထိုေန႔က 
ဆာဆာေလာင္ေလာင္ႏွင့္ Aငမ္းမရေလြးခဲ႔ရေသာ ထိုလံုးတီးဆန္နီတာလန္ ထမင္းတစ္နပ္ကိုကား 
မွီAံ့ဟု မထင္ေပ။ “လူစိတ္က ဆန္းက်ယ္သည္” ဆိုသည္မွာ ဤသည္ကိုပင္ ေခၚေလသလား 
မသိေပ။ ညဖက္တြင္ကား ေAးစက္စက္ျဖင့္ သဲAတိၿပီးေနေသာ ေAာက္ခံ တမန္တလင္းေပၚ၌ 
Aခင္းဗလာနတိၱေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် Aိပ္မရၾကပါ၊ ပါလာေသာ Aဝတ္ကေလးမ်ားကို ေခါင္္းခုလ်က္ 
ခဏတျဖဳတ္လဲွ႐ံုသာ လဲွႏုိင္ၾက၏။ တေန႔လံုး ထုေထာင္း ႐ိုက္ႏွက္ထား၍လည္္း ဂုတ္ေၾကာမွစကာ 
တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ ရရိွခဲ႔ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကလည္း တျဖည္းျဖည္း ေAးစျပဳလာေသာ 
ညU့္Aခ်ိန္တြင္ တစ္စစ္စစ္ နာက်င္လာပါသည္။ ေဆးဝါးကလည္းမရိွ၊ ပါလာေသာ 
Aဝတ္ကေလးမ်ားကို Aထုပ္လုပ္လ်က္ Aာပူေပးၿပီး တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ၾကပ္ထုတ္ထိုး 
ေပးၾက၏။ ဒဏ္ရာႀကီးသူကို ဒဏ္ရာငယ္သူက ျပဳစုေပးရင္း တေန႔တာခံစားခ်က္မ်ားကို 
စၿမံဳ႕ျပန္လ်က္ တညတာAခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစခဲ႔ရေပသည္။ ဘဝဟူသည္ ေလာကဓံ သေဘာAရ 
Aနိမ့္- Aျမင့္- Aဆင္း- Aတက္ ရိွစၿမဲဆိုသည္မွာ Aလြန္မွန္လွေခ်တကား။ မေန႔ကပင္ 
ရန္ကုန္ေထာင္တြင္ ေကာင္းေကာင္းစား ေကာင္းေကာင္းေနခ့ဲ၊ Aိပ္ခ့ဲၾကရၿပီး ယေန႔တြင္မူ 
A႐ိုက္Aႏွက္ၾကားမွ ေမွးစက္၍မရေသာ Aျဖစ္မ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႔ေနရေပၿပီ။ ေလာကဓံ 
Aေျပာင္းAလဲကား ျမန္ဆန္လွေပစြ။ သုိ႔ေသာ္ Aားမာန္ကိုေတာ့ မေလွ်ာ့ၾကပါ။ ဇြဲႏွင့္ယံုၾကည္မူကို 
Aရင္းခံလ်က္ေတာင့္ခံၾကဖို႔သာ ဆံုးျဖတ္ၾက၏။ 
 
နံနက္ ၅နာရီတြင္ ေထာင္ဗူးမႀကီးေပၚမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျဗဴကယ္သံ ဆံုးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ 
တေထာင္လံုး ““““ၾသကာသၾသကာသၾသကာသၾသကာသ” ” ” ” သံ လႊမ္းမိုးသြားပါသည္။ မ်က္လံုးမ်ား ကိ်န္းစပ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ 
Aသံထြက္မွန္ေAာင္ ဂ႐ုစိုက္ၾကရ၏။ ၿပံဳးလည္း ၿပံဳးမိပါ၏။ မိဘဆရာသမားမ်ားက ဘုရားရိွခိုးဟ့ဲ 
ဟုဆိုလွ်င္ ေခါင္းခါခ့ဲသူမ်ားသည္ ယခု မိုးမလင္းမီ ဘုရားရိွခိုးေနရေပၿပီ။ မိုးလင္းသည္ႏွင့္ 
တံခါးမ်ားဖြင့္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္စီတြဲလ်က္ ေထာင္ေရွ႕ရိွ ေရကန္တြင္ Aလွည့္က် မ်က္ႏွာ 
သစ္ရပါသည္။ ေရကို လိုသလိုAသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာသစ္ရျခင္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ေယာက္လွ်င္ 
ဒန္ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္စာ ေရျဖင့္ ကိစၥAၿပီး လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး 
ေနာက္ေဖးသြားရာတြင္လည္း ႏွစ္ေယာက္စီတြဲလ်က္ သြားရ၏။ ေနာက္ေဖးသြားရသည္မွာ 
Aိမ္သာမရိွပါ။ AမိုးAကာ မရိွသည့္ ေျမတြင္းရွည္ႀကီးႏႈတ္ခမ္းေပၚတြင္ ထိုင္လ်က္ သြားရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ၁၀ေယာက္တြဲ ထိုင္သြားႏိုင္ေသာ တြင္းႀကီးတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 
သြားရသျဖင့္ မ်က္ႏွာမရဲျခင္း၊ ရွက္ျခင္းျဖင့္ ထြက္Aံ့ဆဲဆဲ မစင္မ်ားပင္ ျပန္ဝင္သြားေတာ့၏။ 
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သို႔ေသာ္ ၾကာေတာ့လည္း ႐ိုးသြားၿပီးေနာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စကားတေျပာေျပာနွင့္ 
သြားရသည္မွာ ဇိမ္တမ်ဳိးပင္ျဖစ္၏။ ငယ္စU္ကေလးဘဝ သံုးေလးေယာက္ေလာက္စု၍ 
ေျမာင္းႏႈတ္ခမ္းေပၚမွာ ေဆာ့ရင္းကစားရင္း ေနာက္ေဖးသြားရသည္မ်ားကို သြားသတိရကာ 
Aခ်င္းခ်င္းေျပာဆို ရယ္ေမာမိၾက၏။ ငယ္ငယ္က Aက်င့္ကေလးမ်ား Aသက္ႀကီးကာမွ 
ျပန္လုပ္ရသည္မွာလည္း ထူးျခားေသာ Aခြင့္Aေရးတစ္ရပ္ပင္ဟု ယူဆရေတာ့မည္လား မသိေပ။ 
ေနာက္ေဖးသြားၿပီး ျပန္Aလာတြင္ ဝရံတာ၌ ပံုစံထိုင္ေနရ၏။ မၾကာမီ ေထာင္မွဴးကေလး 
ေရာက္ရိွလာၿပီး Aမိန္႔ျပန္တမ္းတစ္ခုကို ဖတ္ျပပါသည္။  
 
ဤေထာင္တြင္ မည္သူမဆို စပါးႀကိတ္ျခင္း၊ ပဲႀကိတ္ျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္း၊ ျမက္ေပါက္ျခင္း၊ ဤေထာင္တြင္ မည္သူမဆို စပါးႀကိတ္ျခင္း၊ ပဲႀကိတ္ျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္း၊ ျမက္ေပါက္ျခင္း၊ ဤေထာင္တြင္ မည္သူမဆို စပါးႀကိတ္ျခင္း၊ ပဲႀကိတ္ျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္း၊ ျမက္ေပါက္ျခင္း၊ ဤေထာင္တြင္ မည္သူမဆို စပါးႀကိတ္ျခင္း၊ ပဲႀကိတ္ျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္း၊ ျမက္ေပါက္ျခင္း၊ 
ေျမာင္းေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ျမက္ႏႈတ္ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားေျမာင္းေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ျမက္ႏႈတ္ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားေျမာင္းေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ျမက္ႏႈတ္ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားေျမာင္းေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ျမက္ႏႈတ္ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကို ကို ကို 
က်န္းမာေရးAလို႔ငွာ လုပ္ရမည္။ ဆူပူဟစ္ေAာ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားလုပ္ခ့ဲေသာ္ လိုAပ္သလို က်န္းမာေရးAလို႔ငွာ လုပ္ရမည္။ ဆူပူဟစ္ေAာ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားလုပ္ခ့ဲေသာ္ လိုAပ္သလို က်န္းမာေရးAလို႔ငွာ လုပ္ရမည္။ ဆူပူဟစ္ေAာ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားလုပ္ခ့ဲေသာ္ လိုAပ္သလို က်န္းမာေရးAလို႔ငွာ လုပ္ရမည္။ ဆူပူဟစ္ေAာ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားလုပ္ခ့ဲေသာ္ လိုAပ္သလို 
Aေရးယူရန္ ေAေရးယူရန္ ေAေရးယူရန္ ေAေရးယူရန္ ေထာင္Aာဏာပိုင္ထာင္Aာဏာပိုင္ထာင္Aာဏာပိုင္ထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားAား AာဏာAျပည့္မ်ားAား AာဏာAျပည့္မ်ားAား AာဏာAျပည့္မ်ားAား AာဏာAျပည့္AဝAဝAဝAဝ    ေပးထားသည္။ ဤAမိန္႔ကို ေပးထားသည္။ ဤAမိန္႔ကို ေပးထားသည္။ ဤAမိန္႔ကို ေပးထားသည္။ ဤAမိန္႔ကို 
ဖီဆန္သူမ်ားAား Aေရးယူမည္။ ထိုသို႔ Aေရးယူခံရသူ၏ တိုင္တန္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ဖီဆန္သူမ်ားAား Aေရးယူမည္။ ထိုသို႔ Aေရးယူခံရသူ၏ တိုင္တန္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ဖီဆန္သူမ်ားAား Aေရးယူမည္။ ထိုသို႔ Aေရးယူခံရသူ၏ တိုင္တန္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ဖီဆန္သူမ်ားAား Aေရးယူမည္။ ထိုသို႔ Aေရးယူခံရသူ၏ တိုင္တန္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို 
မည္သို႔မွ် စU္းစားAေမည္သို႔မွ် စU္းစားAေမည္သို႔မွ် စU္းစားAေမည္သို႔မွ် စU္းစားAေရးယူျခင္းရးယူျခင္းရးယူျခင္းရးယူျခင္း    ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ 

[[[[ပံုပံုပံုပံု]]]]    
တရားေရး႒ာနဝတရားေရး႒ာနဝတရားေရး႒ာနဝတရားေရး႒ာနဝန္ႀကီးန္ႀကီးန္ႀကီးန္ႀကီး    

    
ထိုAမိန္႔ကို ဖတ္ျပၿပီးေနာက္ ေနာက္ေနာင္ ႏိုင္ငံေရးနွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနပါမည္ဟု ဝန္ခံၿပီး 
ယခုကိစၥမ်ားAတြက္ Aမွားဝန္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ရိွလွ်င္တန္းစီကာ ထပ္ဆင့္ပံုစံ 
ေတာင္းယူႏုိင္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာဆိုၿပီး ေထာင္မွဴး ျပန္သြားပါသည္။ Aမွန္ကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aျဖစ္မွာ ငါးငါးခ်င္းစား ဖားဖားခ်င္းစား ဆိုသက့ဲသုိိ႔ ဘဝတူႏိုင္ငံေရးသမား 
Aခ်င္းခ်င္းAား မိမိတို႔ႏိုင္ခ်က္ ေပၚတံုးေပၚခိုက္ Uီးက်ဳိးသြားေAာင္ လုပ္လိုက္ျခင္း (ဝါ) 
တစ္နည္းAားျဖင့္ လက္သည္မေပၚေသာနည္းျဖင့္ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္သည့္ 
ယုတ္မာဆိုးဝါးလွေသာ AႀကံAစည္မ်ား ျဖစ္၏။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကား ေရွ႕Aခန္းမ်ားတြင္ 
ထင္ရွားေပၚလြင္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေၾကာင္းကို ေရွ႕မဆက္မီ ၾကားျဖတ္Aေနျဖင့္ 
႐ိုက္ႏွက္ ႏိွပ္စက္ခံရသျဖင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား စာရင္းAခ်ဳိ႕ကို Aနည္းငယ္ ေဖာ္ထုတ္ျပလိုေပ၏။ 
မစၥတာ ရယ္ဒီမစၥတာ ရယ္ဒီမစၥတာ ရယ္ဒီမစၥတာ ရယ္ဒီ    (ယခု Aိႏၵိယျပည္ ေလလင္ဂရနယ္ ေခါင္းေဆာင္)၊    ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီး (ယခု 
ျမန္မာသတင္းစU္) ေခါင္းကြဲ၍ ဂ်ဳိေစာင္းေပါက္သြား၏။    ဆရာတင္ေမာင္ဆရာတင္ေမာင္ဆရာတင္ေမာင္ဆရာတင္ေမာင္    (ေက်ာင္းAုပ္ ယခု 
ၾကည္ျမင္တိုင္) မွာ နံ႐ိုးေလးေခ်ာင္းခန္႔ နိမ့္ဝင္သြား၏။    UီးဘရီUီးဘရီUီးဘရီUီးဘရီ    (စတီးဘရားသား စာေရးႀကီး) မွာ 
နံ႐ိုးမ်ားAားလံုး Aထိမခံႏိုင္ေAာင္ ထိခိုက္နာက်င္ေန၏။    Uီးသန္းေငြUီးသန္းေငြUီးသန္းေငြUီးသန္းေငြ    (တာေမြ) နွင့္ ကိုထြန္းျမင့္ကိုထြန္းျမင့္ကိုထြန္းျမင့္ကိုထြန္းျမင့္    
(Aလံု) တို႔မွာ Aိပ္ရာကမထႏိုင္ေAာင္ Aတြင္းေၾက ေၾကကာ ဒဏ္ရာမ်ား ျပင္းထန္စြာ ရခ့ဲရ၏။    
ရဲေဘာ္စိုးေမာင္ရဲေဘာ္စိုးေမာင္ရဲေဘာ္စိုးေမာင္ရဲေဘာ္စိုးေမာင္    (ယခု ၾကည္ျမင္တိုင္) မွာ လက္ဖ်န္း႐ိုးကြဲAက္ ထိခိုက္သြား၏။ ရဲေဘာ္ရဲေဘာ္ရဲေဘာ္ရဲေဘာ္သန္းသန္းသန္းသန္း    
(စာေရးသူ) မွာ ႏွာေခါင္း႐ိုး က်ဳိးသြား၏။ ေက်ာကုန္းတြင္ A႐ႈိးရာခ်င္းထပ္ကာ ရင္ေAာင့္ 
ေက်ာေAာင့္ေသာ ဒဏ္ရာခံရသူမ်ားမွာ ရဲေဘာ္တိုင္းလိုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ AျခားAုပ္စုမွ 
ဒဏ္ရာရသူမ်ား စာရင္းကိုလည္း ေဖၚျပပါAံုးမည္။    ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီ ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီ ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီ ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီ (ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီ) သည္ 
A႐ိုက္ခံရသည့္ေနရာတြင္ပင္ မစင္မ်ား ထြက္ကုန္သည္Aထိ ျပင္းထန္စြာ ခံလိုက္ရ၏။    
ဗိုလ္ရန္ေAာင္ဗိုလ္ရန္ေAာင္ဗိုလ္ရန္ေAာင္ဗိုလ္ရန္ေAာင္ (ရဲေဘာ္သံုးက္ိ်ပ္) ဆိုလွ်င္ တံမန္တလင္းေပၚ၌ ေက်ာက္စရစ္ခဲစူးကေလးမ်ား 
ခင္းထားသည့္Aေပၚတြင္ မိေက်ာင္းသြား စစ္ခ်ီတက္ပံုAတိုင္း သြားျပခ့ဲရသျဖင့္ တေဒါင္ဆစ္မ်ား၊ 
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ဒူးေခါင္းမ်ားAသား နီလန္ကုန္ၿပီး ေသြးသံရဲရဲ ျဖစ္ခ့ဲရ၏။ ဂ်ပန္ျပန္စစ္ဗိုလ္ႀကီးကို စစ္ခ်ီတက္ 
တိုက္ခိုင္းရAံုးမယ္ဟု ေျပာဆိုနိွပ္စက္ခ့ဲျခင္း၏။ 
 
ဆရာေတာ္Uီးစိႏၲာဆရာေတာ္Uီးစိႏၲာဆရာေတာ္Uီးစိႏၲာဆရာေတာ္Uီးစိႏၲာ    (ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္) ႏွင့္Aတူပါသူ    ရခိုင္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာရခိုင္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာရခိုင္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာရခိုင္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာသည္ 
နားAံုကြဲၿပီး ရာသက္ပန္ နားေလးသြားခ့ဲ၏။ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၊ ၾကာလွေAာင္ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၊ ၾကာလွေAာင္ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၊ ၾကာလွေAာင္ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၊ ၾကာလွေAာင္၊ ၾကာနီေAာင္၊ ၊ ၾကာနီေAာင္၊ ၊ ၾကာနီေAာင္၊ ၊ ၾကာနီေAာင္၊ 
(ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား) တို႔ကိုလည္း ျမန္မာလို စကားပီေAာင္ မေျပာႏိုင္ပဲ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ရမလားဟု ေမးၿပီး ေဆာ္လိုက္ၾကသည္မွာ တစ္လခန္႔ Aိပ္ရာထဲမွ မထႏိုင္ခ့ဲေပ။ 
ဘံုေပါက္သာေက်ာ္ႏွင့္Aတူ ဒူးဆစ္မွျပတ္ေနေသာ    ရဲေဘာ္ေရႊဘရဲေဘာ္ေရႊဘရဲေဘာ္ေရႊဘရဲေဘာ္ေရႊဘဆိုသူတြင္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ 
မရိွသျဖင့္ ဘယ္လို ပံုစံမွထိုင္လ႔ုိမရပါ။ သူမ်ားလို ပံုစံမထိုင္ႏိုင္၍  ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ခိုင္းၿပီး 
မရသျဖင့္ ႐ိုက္ေလရာ    ရဲေဘာ္ေရဲေဘာ္ေရဲေဘာ္ေရဲေဘာ္ေရရရရႊဘႊဘႊဘႊဘမွာ Aိပ္ရာထဲ ငါးလခန္႔လဲ ေနခ့ဲပါသည္။    ရဲေဘာ္ျမရဲေဘာ္ျမရဲေဘာ္ျမရဲေဘာ္ျမ 
(ယခုAလင္းဝင္ ဗဟိုေကာ္မတီ)  ႏွင့္ ေတာင္ငူမွ ရဲေဘာ္မ်ားဆိုလွ်င္ သာယာဝတီ ေထာင္သို႔ 
Aေစာဆံုးေရာက္ၾကၿပီး Aေရလည္ဆံုး ခံလိုက္ရသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သခင္တင္ျမသခင္တင္ျမသခင္တင္ျမသခင္တင္ျမ    (ယခု 
လမ္းစU္ပါတီ႒ာနခ်ဳပ္) မွာ မႏၲေလးေထာင္မွ သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေရာက္ခ့ဲရာတြင္ သူလည္း 
A႐ိုက္Aႏွက္ဒဏ္ကို Aေတာ္ပင္ ခံလိုက္ရ၏။ ေရနံေခ်ာင္းမွ Aလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္    
ရဲေဘာ္ျမင့္ရဲေဘာ္ျမင့္ရဲေဘာ္ျမင့္ရဲေဘာ္ျမင့္ဆိုသူမွာ ဘူးဝႀကီးတြင္ A႐ိုက္ခံေနရစU္ ေသြးမ်ား Aန္လာသျဖင့္ ေဆး႐ံုသို႔ 
ခ်က္ျခင္းတင္ပို႔ခ့ဲရာ ႏွစ္ရက္Aၾကာတြင္ ေသဆံုးသြားခ့ဲရေပသည္။ သာယာဝတီေထာင္ေရာက္ 
A႐ိုက္မခံရသူႏွစ္Uီးမွာ ဆရာေတာ္ Uီးစိႏၲာဆရာေတာ္ Uီးစိႏၲာဆရာေတာ္ Uီးစိႏၲာဆရာေတာ္ Uီးစိႏၲာနွင့္ ေထာင္ပြင့္ခါနီး ႏွစ္လAလိုတြင္မွ ေရာက္လာသူ    
သခင္စိုးႀကီးသခင္စိုးႀကီးသခင္စိုးႀကီးသခင္စိုးႀကီး    (Aလံနီေခါင္းေဆာင္) တ႔ုိပင္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ထားမိလိုက္ရ၏။  
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္ ေလာကငရဲခန္းကို ျပန္ဆက္ၾကပါစို႔။ Aမိန႔္ျပန္တမ္း 
ဖတ္ျပၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ႏြားAုပ္ႀကီး ေမာင္းသလို တစ္ေဟးေဟး ေAာ္၍ 
ေမာင္းသြားၾက၏။ ဘယ္ကိုဘာAတြက္ သြားရမည္မသိပါ၊ ေခါင္းလည္းေမာ့မၾကည့္ရသျဖင့္ 
ေျမနီလမ္းေပၚမွ ေျမႀကီးမ်ားကိုသာ ၾကည့္၍ သြားေနရ၏။ မၾကာမီ သြားေနျခင္းကို 
ရပ္လိုက္သည့္Aခါ Aေဆာက္AUီးတစ္ခုထဲ ေရာက္ေနပါသည္။ ဆံႀကိတ္ဆံုAလံုးေပါင္း 
၅၀ေက်ာ္ရိွေသာ Aလုပ္႐ံုတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ နံနက္ပိုင္းက သူတို႔ဖတ္ျပသည့္ 
Aမိန္႔Aတိုင္းဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ က်န္းမာေရးAလို႔ငွာ ဆံႀကိတ္ရေပေတာ့မည္။ တတ္လည္း 
တတ္ႏိုင္ၾကသူေတြပါေပ့၊ Aလုပ္ၾကမ္း Aလုပ္ခိုင္းသည္ကိုပင္ ႐ိုး႐ိုးမခိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ 
က်န္းမာေရးAတြက္ ခိုင္းရသလို ဖန္တီးထားေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပင္ ျပန္၍ 
ေက်းဇူးတင္ရUီးမလိုလိုပင္။ “Aင္း… ဘယ္လိုမ်ား စခန္းသြားရUီးမည္လဲ” ဟူေသာ 
Aေတြးေပါင္းစံုျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္မွာ တဆတ္ဆတ္ ခုန္ေနပါသည္။ ႏႈတ္ခမ္းေမြးႀကီး 
တညႇိဳးေလာက္ႏွင့္ လက္ထဲတြင္ ႀကိမ္လံုးႀကီးကိုင္ထားသည့္ Uီးထုပ္ျပာေဆာင္း ဘာရာႀကီးႀကီးမွာ 
ဗလကလည္း ေကာင္းလွေပ၏။ Aေၾကာေပါင္းတစ္ေထာင္ စိမ့္ဝင္သြားမည္မွာ မလြဲေပ။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား Aခ်င္းခ်င္း ၾကည့္၍ သက္ျပင္းခ်လိုက္မိၾက၏။ မၾကာမီ လုပ္ငန္းစရပါသည္။ 
ႀကိတ္ဆံုတစ္လံုးလွ်င္ သံုးေယာက္ ေနရာခ်ေပးၿပီး စပါးႀကိတ္ခိုင္း၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
စပါးႀကိတ္တက္ဖို႔ေဝးစြ၊ ႀကိတ္ဆံုကိုပင္ ေကာင္းေကာင္းျမင္ဘူးသူမ်ား မဟုတ္ရာ 
စပါးႀကိတ္တံေမာင္းမွာ တည့္တည့္ေရာက္သြားတိုင္း ထစ္၍ခံေန၏။ တစ္ေယာက္က ေရွ႕ကေန 
ျပန္လွည့္ေပးမွ တစ္ပတ္ျပန္လည္လာေပသည္။ ႀကိတ္တံေမာင္းမွာ ထိုးလိုက္တိုင္း ထစ္ေန၍ 
ျပန္လည္မလာပါ။ ဤတြင္ ႏႈတ္ခမ္းေမြးဆရာႀကီး၏ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ လက္စြမ္းကို လွလွႀကီး 
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ခံလိုက္ရေတာ့၏။ သံုးခ်ီေလာက္ခံ လိုက္ရသည့္Aခါ Aရဲစြန္႔ကာ ႏႈတ္ခမ္းေမြးဆရာAား 
မ်က္နွာခ်ဳိေသြး၍ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တစ္ခု တင္လိုက္ရပါသည္။    
    
“ဆရာႀကီးခင္ဗ်ာ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရန္ကုန္ကလူေတြပါ၊ ႀကိတ္ဆံုကိုလဲ တခါမွ မျမင္ဘူးၾကပါ၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို နည္းကေလးေတာ့ ျပသေပးပါခင္ဗ်ာ”  
ဟု Aသနားေတာ္ျမတ္ခံလိုက္ေပသည္။ ဆရာႀကီးမွာ သူ၏ မဟာႏႈတ္ခမ္းေမႊးႀကီးကို သပ္လုိက္၊ 
ႀကိမ္းလံုးကို ဆလိုက္ျဖင့္ စU္းစားခန္းဝင္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား သူ၏Aေျဖကို 
ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ေနရ၏။ စီရင္ခ်က္ခ်ေတာ့မည့္ တရားသူႀကီး ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ 
တရားခံမ်ားပမာပင္တည္း။ 
 
“ေAး… ေကာင္းၿပီ”  
ဟူေသာစကားလံုးတစ္လံုး သူႏႈတ္ခမ္းမွ ထြက္လာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဟင္းခ်လိုက္ရပါသည္။ 
ဆန္ျပာေနေသာ ေထာင္က် Aက်U္းသားမ်ားAား ေခၚ၍ နည္းျပဆရာမ်ားAျဖစ္ ခန္႔Aပ္လိုက္ၿပီး 
သင္တန္းေပးေစကာ ႏွစ္နာရီခန္႔ ႏႈတ္ေျပာ လက္ေတြ႔သင္တန္းတက္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ 
ႏိွပ္စက္ခ့ဲသည့္ႀကိတ္ဆံုမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခိုင္းေစရာသို႔ သေဘာေကာင္းေကာင္းႏွင့္ 
လိုက္ပါလာေတာ့၏။ သင္တန္းဆင္းမ်ား၏ လက္စြမ္းကို ႏႈတ္ခမ္းေမြးႀကီး ေက်နပ္ေAာင္ 
ျပသလိုက္သျဖင့္ ထိုေန႔Aဖို႔ ေနာက္ထပ္ A႐ိုက္မခံရေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ A႐ိုက္ခံရသည္ထက္ 
Aသဲယားစရာေကာင္းလွသည္မွာ ႏႈတ္ခမ္းေမြးႀကီး ႀကိမ္လံုးကို တရႊမ္းရႊမ္းလွည့္ေနသည္ 
Aသံပင္ျဖစ္၏။ ကေလးA႐ြယ္ ငယ္စU္ကမိဘမ်ားက ဒုတ္ရွာေနစU္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ခံစားမႈမ်ိဳးAတိုင္း ျဖစ္ေပသည္။ ညေန ၄-နာရီခန္႔တြင္ Aလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
Aားလံုးကို ေခၚ၍ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးႀကီး ၾသဝါဒတရပ္ ေပးျပန္၏။  
 
“ဒီေန႔ မင္းတို႔လုပ္တာ သတ္မွတ္တဲ႔စပါးတင္း မကုန္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီကျပန္သြားၿပီး ညAိပ္ရာ 
ဝင္တ့ဲAခါမွာ ပက္လက္လွန္ၿပီး လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းေျမႇာက္၍ ဝိုင္းေနရမည္။ (ႀကိတ္ဆံုထိုုးသည့္ 
ပံုစံAတိုင္း လုပ္ေနရမည္ ဆိုလို၏) ဒါမွ Aက်င့္ရသြားမယ္။ ညက်ရင္ ငါလာၾကည့္မယ္၊ 
လုပ္ေနတာမေတြ႔ရင္ Aဲဒီေကာင္ မနက္Aေသဘဲ”  
ဟူ၍ျဖစ္၏။ ဟုတ္က့ဲပါခင္ဗ်ာ ဟူေသာ Aသံကား တညီတညာတည္းပင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား 
ေထာင္ပါး မဝေသးပါ။ Aိပ္ေဆာင္ ျပန္ေရာက္ၿပီး Aိပ္ယာဝင္သည့္Aခါ ရဲရဲမAိပ္ရဲဘဲ 
ေရာက္လာမည့္ေျခသံကို နားစြင့္ေနရ၏။ ေျခသံၾကားတိုင္း ပတ္လက္လဲေနရာမွ လက္ေျမႇာက္၍ 
ႀကိတ္ထိုးသည့္ ပံုသဏၭာန္လုပ္ရင္းျဖင့္ မိုးလင္းကားနီးမွ Aိပ္ရပါသည္။ Aမွန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 
လာၾကည့္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္သည့္ ႏႈတ္ခမ္းေမြးႀကီးသည္လည္္း ညထြက္ရသူ မဟုတ္ပါ။ 
သူတို႔လည္း ညAိပ္ေထာင္ထဲ ေသာ့ပိတ္ထားျခင္းခံရသူမ်ား ျဖစ္ေပ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား 
AစU္းစားAဆင္ျခင္ နည္းၿပီး Aေၾကာက္လြန္ ေနၾကျခင္းသာျဖစ္၏။ ေနာက္ပိုင္းဇာတ္ရည္ 
လည္လာသည့္Aခါတြင္မူ ထိုAေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေတြးမိတိုင္း ရယ္မဆံုးျဖစ္ရေတာ့၏။ 
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AစားAေသာက္AစားAေသာက္AစားAေသာက္AစားAေသာက္    
    
နံနက္စာမွာ AသီးAရြက္ ေရလံုျပဳတ္ႏွင့္ ငပိလက္တစ္ဆစ္ရ၏။ ထမင္းမွာ ပံုစံျဖစ္သျဖင့္ 
တစ္ပန္ကန္ျပားမွ်သာ ရပါ၏။ ေနာက္ထပ္ လိုခ်င္၍လည္း မရပါ။ ဘာဟင္းဟူ၍ Aမည္တပ္မရပါ။ 
ငပိစိမ္းစား လက္တဆစ္မွာလည္း သဲတရွပ္ရွပ္ျဖင့္ စားမရႏိုင္ပါ။ ညေနစာမွာ ဆီသပ္သပ္မထည့္ပဲ 
ဝက္သားမွ ထြက္သာAဆီျဖင့္ Aေရႀကဲႀကဲခ်က္ထားသည့္ လက္ႏွစ္လံုးခန္႔ရိွ ဝက္သားဟင္း 
တစ္တံုးႏွင့္ Aရည္တစ္ဇြန္းရ၏။ ငပိလက္တစ္ဆစ္ႏွင့္ ထမင္းတစ္ပန္းကန္ျပားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ေနာက္ပိုင္း သိရသည္မွာ Aသားမပါသည့္ AသီးAရြက္Aစံု ဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ ညေန 
ဝက္သားဆီျပန္ တစ္ေယာက္လွ်င္ ေလးေAာင္စတံုး တစ္တံုး၊ (ခုႏွစ္က်ပ္သားခန္႔) ေပးရမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္ေရာက္သည္မွ ထြက္သည္Aထိ တစ္ခါမွ်မရဘူးေပ၊ ေန႔စU္ရသည့္ 
Aာလူးကိုလည္း လြတ္သည္Aထိ တခါမွ် မျမင္ခ့ဲဘူးေပ။ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားက 
ျဖတ္စားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေထာင္လံုးရိွ ပုဒ္မ ၅ Aက်U္းသားမ်ား Aမွန္တကယ္ရရမည့္ 
Aခြင့္Aေရးထဲမွ ေခါင္းပံုျဖတ္၍ရသည့္ ဝင္ေငြမွာ တစ္ေန႔ ၁၀၀၀ (တစ္ေထာင္က်ပ္ခန္႔) 
ရိွေၾကာင္းသိ၏။ တေန႔ ၁-၅၅ ျပားႏႈန္းေပးသည္ကို ျပား ၉၀ ဖိုးခန္႔သာ ေကၽြးၿပီး လူတစ္Uီးေပၚတြင္ 
ျပား ၆၀ ေခါင္းပံုျဖတ္ခ့ဲေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မိေAးႏွစ္ခါနာသူမ်ား ျဖစ္၏။ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားက တစ္မ်ဳိးျဖတ္စား၍ ေျခာက္ေထာင္ပိုင္၊ သံေဘ၊ Uီးထုပ္ျပာဆိုသူမ်ားက 
တစ္မ်ဳိးျဖတ္စားသည္ကို ခံရၿပီးမွ Aႂကြင္းAက်န္မ်ား စားရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ 
AသားAစားခံရၿပီးမွ A႐ိုးကိုက္ရသူမ်ား ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေကၽြးသည္ နံနက္စာAသီးစံု 
တာလေပါ့ဟင္းတြင္ AသီးAရြက္မ်ားကို ဘယ္ေန႔မွ ေရေဆး႐ိုးထံုးစံ မရိွပါ။ လွည္းေပၚမွ 
ခ်သည့္Aတိုင္း ခုတ္သင္ၿပီး Aိုးႀကီးထဲ ထည့္ျပဳတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ ႏီွးပင္မ်ား၊ ေျမႀကီးခဲမ်ား၊ 
ျမက္ပင္မ်ား၊ တီေကာင္ကေလးမ်ားေန႔စU္ပင္ ပါလာသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ သို႔ႏွင့္ပင္ မဝတဝစားရၿပီး 
မေသၾကျခင္းမွာ ေရမေဆးေသာ AသီးAရြက္မ်ားတြင္ ဗီတာမင္ Aျပည့္Aဝ 
ပါေသာေၾကာင့္လားဟု ႀကံဖန္ေတြးရေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ ဤဟင္းမ်ား မည္မွ်ည့ံစကာမူ ယေန႔တိုင္ 
မေမ့ႏိုင္ပါ။ 
 
ယခုစာေရးေနစU္မွာပင္ ခ်င္ျခင္းျဖစ္မိပါသည္။ ခ်U္ေပါင္ရြက္ကို ေန႔စU္ပင္ ခ်င္ျခင္းျဖစ္မိပါသည္။ 
ခ်U္ေပါင္ရြက္သည္ ေမာင္မႈိင္းက့ဲသို႔ ဆင္းရဲသူမ်ားပင္ ဤဟင္းမ်ဳိး စားဘူးမည္ မထင္ပါ။ 
ထူးျခားေသာ Aရသာရိွေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ထူးျခားသူမ်ား မဟုတ္ပါလား။ 
ဆံႀကိတ္႐ံုမွ Aိပ္ေထာင္သို႔ ျပန္ေရာက္သည့္Aခါ ယခင္က Aပိုတစ္စံုစီရလာသည့္ 
Aဝတ္Aစားထဲမွ Aခ်ိဳ႕Aကႌ်၊ Aခ်ဳိ႕က လံုခ်ည္မ်ား Aခိုးခံလိုက္ရ၏။ သို႔ေသာ္ မေျပာရဲပါ။ 
မည္သူ႔ကိုမွ်လည္း မတိုင္ရဲပါ။ ဘုရားရိွခုိး ၿပီးသည့္ႏွင့္ တန္းစီးက-    
“မင္းတို႔ပစၥည္းေတြ Aေပ်ာက္Aရွရိွသလား”  
ဟုေမးလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Aေျဖကား တညီတၫြတ္ထဲ-  
“မေပ်ာက္ပါ ခင္ဗ်ာ”    ဟူလို။  
“ေAး… ေနာက္မွ ေပ်ာက္တယ္၊ ရွတယ္ ဆိုတဲ႔ Aသံမၾကားရေစနဲ႔ေနာ္” 
ဟု Aမိန္႔ေပးသြား၏။ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ကား ဆံႀကိတ္႐ံုတြင္ ေန႔တိုင္းAလုပ္ ဆင္းရပါသည္။ 
A႐ိုက္Aႏွက္ကိုကား မခံရေတာ့ပါ။ မခံရေAာင္လည္း နဖူးကေခၽြး ေျခမက်ေAာင္ လုပ္ခ့ဲရ၏။ 
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ေက်ာကုန္းမွ ႀကိမ္ခ်က္ဒဏ္ရာမ်ားမွာလည္း သက္သာစျပဳလာ၏။ ေနသားလည္း က်လာၿပီး။ 
တန္းစီကိုပင္ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးၿပီး ေပါင္းသင္းလာခ့ဲသျဖင့္ လိုက္လုိက္ေလ်ာေလ်ာ ရိွလာပါသည္။ 
 
Aိပ္ေထာင္ေျပာင္းရၿပီAိပ္ေထာင္ေျပာင္းရၿပီAိပ္ေထာင္ေျပာင္းရၿပီAိပ္ေထာင္ေျပာင္းရၿပီ 
 
တုိက္တြင္ ၁၆ရက္ ေနၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေနရာေပးရမည္ 
ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ Aိပ္ေထာင္ႀကီးသို႔ ေျပာင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေျပာင္းခါနီး 
တန္းစီေျပာသည့္ စကားတစ္လံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ မၿပံဳးဘဲ ဝါးလံုးကြဲသာ ရယ္ဖို႔ 
ေကာင္းပါသည္။  
 
“မင္းတို႔ ေထာင္ႀကီးဖက္ ေျပာင္းရမယ္။ ပစၥည္းေတြ ထုပ္ပိုးထားၾကတ့ဲ”  
Aဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုသာရိွသူမ်ားကို ထုပ္ပိုးၿပီးဆင္ၾကဟု ေျပာလိုက္သည္မွာ 
ဟဒယရႊင္ေဆး တိုက္ေကၽြးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္သာ။ က်ားတိုက္ႀကီးကို 
ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္သည့္ Aေနျဖင့္ ေရေျပာင္ေAာင္ ေဆးေပးခ့ဲရၿပီးေနာက္ Aိပ္ေဆာင္သို႔ 
ေျပာင္းရန္ ႏွစ္ေယာက္တတြဲစီ ပံုစံထိုင္ေန၏။ တစ္နာရီခန္႔ ေနပူထဲတြင္ ပံုစံထိုင္ေနရၿပီးမွ 
တန္းစီေရာက္လာ၍ နိဂံုးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းတရပ္ ေခၽြျပန္ပါသည္။  
 
“မင္းတို႔ Aိပ္ေဆာင္ဘက္ ေရာက္တ့ဲAခါ ငါ့ဆီကခ်ေပးလိုက္တ့ဲ ပံုစံAတိုင္း ေနရမယ္။ 
ဟိုေရာက္မွ ပံုစံမက်ပဲ ကိုးယိုးကားယား ျဖစ္ေနရင္ ငါနာမည္ပ်က္မယ္၊ ငါနာမည္ပ်က္ေAာင္ 
လုပ္ရင္ေတာ့ မင္းတို႔ ဘယ္ေရာက္ေရာက္ လာAတီးဘဲ၊ နားလည္ၾကလား၊ 
က်ားတိုက္ထြက္ေတြဟာ ပံုစံက်ၿပီး ျဖစ္ေနမယ္”  
ဟုသတည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေခၚသြားၿပီး မိန္းေဂ်း (ေထာင္တြင္း႐ံုးကေလး) တြင္ 
မိန္းေဂ်းေထာင္မွဴးAား ဝင္ေရာက္သတင္းပို႔၍ Aိပ္ေဆာင္တန္းစီလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္၏။ 
တန္းစီက ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား သူ႔Aိပ္ေထာင္သို႔ ေခၚသြား၏။ Aိပ္ေထာင္ေရွ႕တြင္ ပံုစံထိုင္ခိုင္း၍ 
တစ္ေယာက္စီ ထလာၿပီးမွ ေနရမည့္Aခန္းကို ဝင္ေရာက္ေစပါသည္။ Aခန္းထဲေရာက္ၿပီးေနာက္ 
တေယာက္Aိပ္ Aဂၤေတကုတင္ေလးမ်ားေပၚတြင္ ေနရာယူ၏။ ခဏAၾကာတြင္ Uီးထုပ္ျပာ 
ေဆာင္းထားသည္ တန္းစီး (ဂ်င္ေမာင္) က Aိပ္ေထာင္ေရွ႕ရိွ ေျမကြက္လက္သို႔ထြက္၍ 
ပံုစံထိုင္ၾကရန္ ေျပာပါသည္။ ေျမကြက္လက္လပ္ေပၚတြင္ ႏွစ္ေယာက္စီ တြဲထိုင္ေနရၿပီး 
တန္းစီႏွစ္ေယာက္က ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ေျခာက္ေျမႇာင့္ သစ္သားတုတ္ႀကီးမ်ား ကိုင္လ်က္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္  တစ္ေယာက္စီ ထလာၾကလာဟု ေျပာသည့္Aတိုင္း ထသြားရၿပီး သူတို႔ 
ႏွစ္Uီးၾကားေရာက္လွ်င္ ခါးကုန္းခိုင္းၿပီး တစ္ေယာက္တစ္ခ်က္ Aသားလြတ္႐ိုက္ျပန္၏။ ဘာAျပစ္မွ 
မရိွပါ။ က်ဴးလည္း မက်ဴးလြန္ၾကပါ၊ သို႔ေသာ္ Aသစ္ေရာက္လာသူမ်ားAား ႏႈတ္ဆက္ 
လက္စြမ္းျပသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ Aားလံုး လူေစ့ တက္ေစ့ ႐ိုက္ၿပီးေနာက္ 
တစ္ေယာက္လွ်င္ ဂံုနီAိတ္Aခင္းတစ္ခု ေစာင္ၾကမ္းတစ္ထည္ ဒန္ပန္ကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ 
ဒန္ေရခြက္တစ္လံုး ထုတ္ေပး၏။ ထုတ္ေပးထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားထဲမွ တစ္စံုတစ္ခု 
ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးခ့ဲေသာ္ တိုက္ပိတ္ခံရမည္ဟု သတိေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနသည့္ 
ဝင္းထဲတြင္ Aိပ္ေထာင္ႏွစ္လံုးရိွရာ Aိပ္ေထာင္တစ္လံုးလွ်င္ Aခန္းေလးခန္းရိွ၏။ တစ္ခန္းလွ်င္ 
လူေပါင္း ၅၀ မွ ၆၀Aထိထားရာ လူေပါင္း၄၀၀ေက်ာ္ ရိွေပသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခန္းႏွင့္ တစ္ခန္း 
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Aေပၚထပ္ ေAာက္ထပ္ လူမ်ား တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး ေတြ႔လွ်င္ စကားမေျပာရပါ။ တစ္ခန္းႏွင့္တစ္ခန္း 
AကူးAသန္း လုပ္ခြင့္မျပဳပါ။ တန္းစီမ်ားမွ Aိပ္ေဆာင္Aခန္းAစြန္တြင္ရိွေသာ သီးသန္႔ခန္း 
(ဘာယာခန္းဟု ေခၚပါသည္) တြင္ ေနၾက၏။ Aိပ္ေထာင္တြင္ ညဘယ္Aခင္းကေလး 
Aခင္းႀကီးသြားလိုလွ်င္ တန္းစီ Aခန္းဝသို႔သြားၿပီး- 
“ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ျဖဴ- ေသးေပါက္ (Aခင္းေလးကိစၥ)”  
“ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ျဖဴ ေခ်းေပါက္ (Aခင္းႀကီးကိစၥ)”  
ဟု ေAာ္သည့္AခါAထဲက ဘာယာက ““““ေပါက္ေပါက္ေပါက္ေပါက္” ” ” ” ဟုေျပာမွသာ သြားရေပသည္။ 
(သာယာဝတီေထာင္တြင္ ေသးေပါက္-ေခ်းပါဟု မသံုးပါ၊ ေသးေပါက္၊ ေခ်းေပါက္ဟုသာ 
သံုးရပါသည္) ပထမဆံုး ေသးေပါက္မိသူ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေဖးသြားမိသူက ေနာက္တစ္ေယာက္ 
ေသးေပါက္သူ ေနာက္ေဖးသြားသူ၏ တိုင္ၾကားသံကို နားစြင့္ေနရ၏။ ေနာက္လူ 
ေAာ္သံၾကားသည္ႏွင့္ တန္းစီAခန္ေရွ႕သြား၍ ေမာင္ျဖဴက ေမာင္မဲကို လြဲေျပာင္းေပးၿပီးေၾကာင္း 
သတင္းပို႔ရ၏။ ကိုယ္သြားၿပီးေနာက္ ေနာက္လူကို ေစာင့္ဖမ္းရ၏။ ဤက့ဲသို႔ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ဖမ္း၍ 
လႊဲေပးရ၏။ ထိုသို႔မဖမ္းႏိုင္လွ်င္ နံနက္ပိုင္းလင္းသည့္Aခါ ပထမသြားသူက သို႔မဟုတ္ 
မဖမ္းႏိုင္သူက ေနာက္ဆံုးလူAျဖစ္ AဆိုပါေသးAိုးနွင့္ ေခ်းAိုးမ်ားကို သြန္ရေပသည္။ ဤတြင္ 
ညစ္ပတ္မႈကေလးမ်ား ေပၚလာ၏။ ညစ္ပတ္မႈမွာ ညစ္ပတ္ခ်င္သည့္ စိတ္ဓါတ္Aရင္းခံၿပီး 
ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ဟာသသေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ေသးေပါက္ဟု ေAာ္ၿပီး 
ေနာက္ေဖးသြားခ့ဲသူရိွရာ Aခ်ဳိ႕ကလည္း လူAမ်ား Aိပ္ခ်ိန္ေရာက္မွ ကုတင္ေAာက္ကို ေလးဖက္ 
ေထာက္သြားၿပီး တိတ္တိတ္ကေလး ကိစၥၿပီးၾက၏။ Aခက္Aခဲတစ္ခုကား ရိွ၏။ တခါတရံတြင္ 
ေနာက္ေဖးကလည္း Aလြန္သြားခ်င္ တန္းစီးကလည္း Aိပ္ေပ်ာ္ေနကာ Aမိန္႔မေပးေသာေၾကာင့္ 
မသြားရေသာဒုကၡကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ မည္႔သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤကိစၥေလးမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ 
ဟာသကြက္ကေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ နံနက္ ျဗဴကယ္မႈတ္သည့္Aခါ ဘုရားရိွခိုးၾကရ၏။ 
ဘုရားရိွခိုးရာတြင္ တစ္ေယာက္တစ္လည့္ ထိပ္ကUီးေဆာင္ တိုင္ေပးသည္ကို ေနာက္က 
လိုက္ဆိုရ၏။ ဤတြင္လည္း Aခက္Aခဲတစ္ခုကို ေတြ႔ရျပန္၏။ လူငယ္ပိုင္းAလွည့္တြင္ 
ငါးပါးသီလေလာက္ႏွင့္ ၿပီးၾကေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ား Aလွည့္တြင္မူ ဘုရားပင့္၊ ပရိတ္ရြတ္၊ 
နတ္ပင့္၊ Aမွ်ေဝျခင္းျဖင့္ နာရီဝက္ခန္႔ပင္ ၾကာတတ္ေပသည္။ ဘာသာေရးကိစၥျဖစ္သျဖင့္ 
တားျမစ္Aခက္၊ ေျပာရAခက္ ျဖစ္ရ၏။ Aရွည္ႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ရွည္လိုက္ၾကရၿပီး Aတိုႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ 
AတိုAတုိင္း တိုလိုက္ၾကရေပသည္။  
 
“ေဟ့… ဘဝဆိုတာ Aနိမ့္Aျမင့္လို႔ ေျပာစမွတ္ စကားရိွတယ္ကြ၊ ဒို႔ဘဝကေတာ့ Aရွည္ 
Aတိုဘဲေဟ့”  
ဟု ဟာသကြက္ ေဖာ္ၾက၏။ နံနက္ပိုင္း ဘုရားရိွခိုးဆံုးသည္ဆိုလွ်င္ တံခါးဝ၌ စုေဝးၾက၏။ 
တံခါးဝသို႔ Aရင္ေရာက္ေစရန္ ႐ုပ္ရွင္လူတိုးသလို တိုးၾကရ၏။ Aေၾကာင္းကား ေနာက္ေဖးသြားရန္ 
Aတြက္ပင္။ ေနာက္ေဖးသြားရန္ တိုးေဝွ႔မသြားပဲ ေAးေAးေဆးေဆး သြား မျဖစ္ဘူးလားဟု 
ေမးစရာ ရိွေပသည္။ မွန္ပါသည္။ ေAးေAးေဆးေဆး လုပ္လို၍ မရပါ။ နံနက္ပိုင္း 
ေနာက္ေဖးသြားခ်ိန္ နာရီဝက္ခန္႔သာ Aခ်ိန္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ က်န္Aခ်ိန္တြင္ 
ေနာက္ေဖးသြားလွ်င္ မသြားရေတာ့ပါ။ ညေနပိုင္းတစ္ခ်ိန္ နာရီဝက္ခန္႔ ဖြင့္သည့္Aခါမွ 
သြားရပါသည္။ နံနက္ပိုင္း Aိပ္သာဖြင့္ခ်ိန္ မမွီလိုက္လွ်င္ ညေနပိုင္း Aိပ္သာဖြင့္ခ်ိန္Aထိ 
ေAာင့္ထားရမည္ ျဖစ္၏။  
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“ေဟ့ ဘိုင္စကုတ္သာ Aခ်ိန္နဲ႔ ၾကည့္ဘူးတာကြ၊ Aခု ဒို႔က Aိပ္သာကို Aခ်ိန္နဲ႔ဝင္ရတယ္၊ 
လူထူးေတြကြေနာ္”  
ဟုေျပာစမွတ္ျပဳၾကရ၏။ ၾကာေတာ့လည္း မ်က္ေစ့Aက်င့္၊ ဝမ္းAခ်င့္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ မ်က္ေစ့ 
Aခ်င့္၊ ဝမ္းAက်င့္ ျဖစ္လာရေပသည္။ Aိပ္ေထာင္တြင္မူ Aိမ္သာရိွ၍ AမိုးAကာႏွင့္ ျဖစ္၏။ 
တစ္ဖက္ ၁၀ခန္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရိွေသာ Aခန္း ၂၀ပါသည့္ Aိပ္သာတြဲႀကီး ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ 
ေရွ႕တြင္ တံခါးမရိွသျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တစ္Uီးကိုတစ္Uီးၾကည့္၍ ေနာက္ေဖးသြားရသည္မွာလည္း 
ေယာက်္ားခ်င္း ျဖစ္ေစကာမူ ခက္ခဲေသာ Aလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ခက္သည္မွာ 
ေနာက္ေဖးမသြားမီ က်င္ငယ္Aလ်င္စြန္႔ၿပီးမွ Aိပ္သာေပၚတက္ရျခင္း ျဖစ္၏။ Aိပ္သာေပၚမူ 
ေနာက္ေဖးသာသြားရ၍ က်င္ငယ္ မစြန္႔ရေပ။ ႏွစ္ခုတြဲAလုပ္ကို တစ္ခုစီခြဲ လုပ္ရသည္မွာလည္း 
တစ္ဒုကၡပင္။ လူေပါင္း၄၀၀ေက်ာ္Aတြက္ Aိပ္သာကို မမွ်မတေပးထားၿပီး Aခ်ိန္ကလည္း 
နည္းသျဖင့္ Aခ်ိန္မေရြးသြားႏိုင္သည့္ ညဖက္ကိုသာ Aက်င့္လုပ္ေပးရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေစာေစာစီးစီး သြားခ်င္သူမ်ားက တံခါးဝတြင္ စုေဝးတိုးေဝွ႔ၿပီး တံခါးပြင့္သည္ႏွင့္ 
Aိပ္သာေရာက္ေAာင္ ေျပးေရးAတြက္ Aသင့္ျပင္ရျခင္း ျဖစ္၏။ Aိပ္သာတက္ေရးတြင္ 
လူတြဲရွာရသည္မွာလည္း ဒုကၡတစ္ရပ္ပင္။ တစ္ေယာက္ထဲ မသြားရပဲ ႏွစ္ေယာက္တြဲသာ 
သြားရေသာ ပံုစံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ Aိပ္သာခ်ိန္ၿပီးလွ်င္ မ်က္ႏွာသစ္ရ၏။ ဂန္စီ ေခၚ စကြဲႀကိဳေရ 
တစ္ေယာက္တစ္ခြက္ျဖစ္၏။ ဂန္စီသည္ Aျပင္ေလာကတြင္ ေခြးပင္စားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္မွ နတ္သုဒၶါတမွ်ပင္။ ဂန္စီေသာက္ၿပီးေနာက္ ဝီစီသံၾကားသည္ႏွင့္ 
နွစ္ေယာက္တတြဲ ခ်ီတက္၍ မိန္႔ေဂ်းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စုေဝးၾကရ၏။ Aိပ္ေထာင္Aားလံုးမွ 
လူစံုေၾကာင္း တန္းစီမ်ားက သတင္းပို႔ၿပီးသည့္Aခါ Aလုပ္ဘုတ္ကိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ 
AေရးAတြက္Aတိုင္း ပိုင္းျဖတ္၍ ေခၚသြားၾကေပသည္။  ၁၀ေယာက္၊ ၁၅ေယာက္၊ ၂၀ 
စသည္ျဖင့္ ျဖစ္၏။ Aေနာက္ႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈခ့ဲသည့္ ကၽြန္ပိုင္ေက်းပိုင္ေခတ္က 
ေငြဝယ္ကၽြန္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ေခၚရာ ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကရ၏။ (နာက်ည္းဝမ္းနည္းဖြယ္ တရပ္ေပ) 
တစ္ေန႔တာAဖို႔ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ရမည္ကို ႀကိဳ၍  မေျပာႏိုင္ပါ။ မိမိAား ေခၚသြားသည့္ 
Aလုပ္ဘုတ္ကိုင္သည္ စပါးႀကိတ္႐ံုတန္းစီဆိုလွ်င္ စပါးႀကိတ္ရမည္ ျဖစ္၏။ ေရဘုတ္ကိုင္ဆိုလွ်င္ 
ေရဆြဲရမည္ျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္္းေရး ဘုတ္ကိုင္ႏွင့္ပါလွ်င္ ေျမာင္းထိုး ျမက္ခုတ္ရမည္ျဖစ္၏။ 
လမ္းဘုတ္ကိုင္ဆိုလွ်င္ လမ္းျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေန႔စU္ မူေသ Aလုပ္သတ္မွတ္ခ်က္မရိွေပ။ 
မိမိပါဝင္သည့္AစုAား ေခၚသြားသည့္ ဘုတ္ကိုင္Aေပၚတြင္ မူတည္လုပ္ရမည္ ျဖစ္၏။ 
တစ္ေန႔တာAဖို႔ ကံဆိုး ကံေကာင္းမွာ Aလုပ္ေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ ဆန္ႀကိတ္၊ ေရဆြဲ၊ 
စပါးထမ္း၊ ပဲခြဲ ဘုတ္ကိုင္ေနာက္လိုက္ရလွ်င္ Aလြန္ ပင္ပန္း၍ သန္႔ရွင္းေရး ဘုတ္ကိုင္၊ 
ေျမာင္းဘုတ္ကိုင္ ေနာက္ပါလွ်င္ Aလုပ္သက္သာ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ေရာက္သည့္Aခ်ိန္က 
ဖတ္ျပသည့္တရားေရး ဝန္ႀကီး၏ Aမိန္႔Aတိုင္း က်န္းမာျခင္း Aလို႔ငွာ လုပ္ရမည့္ 
(ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္) Aလုပ္မ်ားမွာ မည္သို႔ေသာ Aလုပ္ျဖစ္သည္ကို ၾကည့္ၾကပါကုန္။ 
ယင္းAလုပ္မ်ားသည္ က်န္းမာျခင္းAလို႔ငွာေလာ၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းAလို႔ငွာေလာ ဟုသည္ကိုမူ 
စာဖတ္သူမ်ား ေဝဖန္ၾကပါကုန္။ 
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စပါးႀကိတ္စပါးႀကိတ္စပါးႀကိတ္စပါးႀကိတ္    
    
ႀကိတ္ဆံုတစ္လံုးလွ်င္ သံုးေယာက္တစ္တြဲ တစ္ေန႔လွ်င္ နံနက္ပိုင္း သံုးတင္း၊ တစ္ခါတရံ 
ေလးတင္းႀကိတ္ရ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို မကၽြမ္းက်င္သူမ်ားAဖို႔ နဖူးက ေခၽြး ေျခမ,က်ေAာင္ 
လုပ္ရ၏။ Aလုပ္ခြင္တြင္ ပင္ပန္း႐ံုမက စပါးေမွာ္မ်ား၊ ဖံုမ်ားကပ္ေသာေၾကာင့္ တစ္က္ိုယ္လံုး 
ယားေနျခင္းဒဏ္ကို မဝတဝ ခ်ဳိးရေသာေရက ရွင္းလင္း မေပးႏိုင္ေပ။ ညAိပ္လွ်င္ 
ဒုကၡAေပးဆံုးျဖစ္၏။  
 
ေရဆြဲေရဆြဲေရဆြဲေရဆြဲ    
    
ဂါလံ ၁၀၀ဆန္႔သည့္္ သံစည္ႀကီးကို ႏြားလွည္းေပၚတြင္ တင္ထားၿပီး ထိုႏြားလွည္းကို 
လူေပါင္းကိုးေယာက္က ဆြဲရ၏။ ႏြားႏွစ္ေကာင္ေနရာတြင္ လူတစ္ဖက္ႏွစ္ေယာက္ ဝင္ထမ္းရၿပီး 
ေနာက္မွ ငါးေယာက္က တြန္းေပးရ၏။ ေရွ႕ဆြဲႏွင့္ ေနာက္တြန္းAလွည့္ကို တစ္လွည့္စီ 
တာဝန္ယူလုပ္ၾကရေပသည္။ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားထဲက လူမဲေငြဝယ္ကၽြန္မ်ား Aတိုင္းပင္။ 
Aဝီစိတြင္းရိွရာ ေထာင္တစ္ဖက္ဖ်ားမွ ထမင္းခ်က္ဖိုရိွရာ ေထာင္တစ္ဖက္ဖ်ားသို႔ နံနက္ပိုင္းကို 
ကိုးေခါက္၊ ညေနပိုင္း ကိုးခါက္ဆြဲရ၏။ ေရဆြဲ႐ံုသာ မဟုတ္ပါ။ Aဝီစိတြင္းမွေရကို စည္ထဲသို႔ 
ပိုက္ျဖင့္ထည့္၍ ရေသာ္လည္း ဖိုႀကီးေရာက္သည့္Aခါတြင္မူ ေရနံဆီသံပံုးမ်ားနွင့္ ဆြဲ၍ 
တင္ေပးရ၏။ ေဂၚရင္ဂ်ီ ကုလားမ်ား ပစၥည္း သယ္သည့္Aခါ-  
“ရန္ကမာဗူ... ေဗေလးဆပ္... ေဗေလးဆပ္”        
ဟု ေAာ္ၾကသက့ဲသို႔ Aားယူၾကသက့ဲသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္-  
“ေယာက်္ား ဆြဲလိုက္၊ ေယာက်္ားဆြဲလိုက္” 
ဟူေသာ Aသံမ်ားမွာ ေရစည္လွည္းဆြဲရသူမ်ား၏ Aားယူသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ တစ္ရပ္ပင္ 
ျဖစ္လာေပသည္။ စကားပံု ဆိုစကားက ““““မွန္ကင္းတလွည့္ ထင္းတလွည့္မွန္ကင္းတလွည့္ ထင္းတလွည့္မွန္ကင္းတလွည့္ ထင္းတလွည့္မွန္ကင္းတလွည့္ ထင္းတလွည့္”””” ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာမူ 
““““ႏြားတလွည့္ လူတလွည့္ႏြားတလွည့္ လူတလွည့္ႏြားတလွည့္ လူတလွည့္ႏြားတလွည့္ လူတလွည့္” ” ” ” ေရႊမွန္ကင္းက ထင္းျဖစ္ရသလို လူစစ္စစ္က ႏြားျဖစ္ရေပၿပီတည္း။ 
ေရဆြဲေသာ Aလုပ္မွာ Aလြန္ပင္ပန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ Aဆိုးထဲမွ Aေကာင္းရိွပါေသးသည္။ 
Aျခား မဟုတ္ပါ။ Aိပ္ေထာင္မ်ားတြင္ ေရဝေAာင္ မခ်ဳိးရသည္ကို ေရဆြဲလွည့္ေရာက္သည္Aခါ 
Aတိုးခ်၍ Aားပါတရ ေရခ်ဳိးရျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လွည္းဆြဲသည့္Aလုပ္ကို က်င့္သားမရမီကမူ 
Aိပ္ေထာင္ျပန္ေရာက္လွ်င္ တစ္ကိုယ္လံုး နာက်င္ကိုက္ခဲၿပီး နံနက္Aိပ္ရာထ မထႏိုင္ေတာ့ပါ။ 
မထလွ်င္လည္း တုတ္ကလာAံုးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႀကိတ္မွိတ္၍ ထရ၏။ 
 
ပဲခြဲပဲခြဲပဲခြဲပဲခြဲ 
 
ဆန္ႀကိတ္ဆံုက့ဲသို႔ေသာ ႀကိတ္ဆံုတြင္ ကုလားပဲလံုးမ်ားကို ခြဲရျခင္းျဖစ္၏။ ႀကိတ္ခြဲၿပီးသည့္ 
ပဲမ်ားကို ေထာင္က်Aက်U္းသားမ်ားက ျပာ၍ ပဲသန္႔မ်ား ေရြးထုတ္၏။ ႀကိတ္ဆံုတစ္လံုးလွ်င္ 
လူသံုးေယာက္ နံနက္ ႏွစ္တင္း၊ ညေန ႏွစ္တင္း ခြဲရ၏။ ဆန္ႀကိတ္သက့ဲသို႔ ပင္ပန္းေသာ 
Aလုပ္ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိတ္ခြဲခ့ဲသည္ ပဲေကာင္းပဲသန္႔မ်ားကိုမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တခါမွ် 
မစားဘူးေပ။ မည္သူေတြ သံုးေဆာင္ၾကသည္ မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားရသည့္ပဲမွာ  
Aခြံလံုးဝမႏႊာရသည့္ ကုလားပဲလံုးမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ပဲခြဲ႐ံုAလုပ္က်လွ်င္ Aလြန္ 
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ပင္ပန္းေသာ္လည္း ေပ်ာ္ရသည့္ကိစၥလည္း ရိွေပသည္။ Aလုပ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ပဲမ်ားကို 
Aနည္းAက်U္္း ခိုးဝွက္ယူလာၿပီး Aိပ္ေထာင္ေရာက္သည့္Aခါ ေရစိမ္ထား၍ ဆားကေလးမ်ား 
လူးၿပီး စကားတေျပာေျပာနွင့္ စားရသည့္ Aရသာကိုမူ ယေန႔တိုင္ မေမ့ႏိုင္ေသးပါ။ 
တခါတရံAတြက္သာ ေကာင္း၏။ ပဲမ်ားယူလာသည္ကို ေတြ႔သြားလွ်င္ ေက်ာေကာ့ေAာင္ 
ခံလိုက္ရမည္မွ မလြဲေပ။ စပါးဂိုေဒါင္မွ ဆန္ႀကိတ္႐ံုသို႔ ႏွစ္တင္းဝင္ စပါးAိတ္မ်ားကို ထမ္းပို႔ရ၏။ 
တစ္Uီးလွ်င္ ၁၅ေခါက္ ထမ္းပို႔ရေသာေန႔မွာ Aသက္သာဆံုးျဖစ္၍ Aေခါက္ ၂၀ မွ ၂၅ေခါက္Aထိ 
ထမ္းရသည့္ Aလွည့္ဆိုလွ်င္ မသက္သာလွေပ။ မိဖမ်ားလက္ထက္တြင္ ဤမွ်ေလာက္ 
Aေလးခ်ိန္မ်ိဳး မဆိုထားဘိ၊ ဤAေလးခ်ိန္၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွ်ပင္ မထမ္းခ့ဲဘူးပါ။ Aမွန္လည္း 
မထမ္းႏိုင္ပါ။ Aသင့္ေစာင့္ေနသည့္ ႀကိမ္စႀကၤာ တန္ခိုးေၾကာင့္ ႀကိတ္မွိတ္ထမ္းႏိုင္ျခင္း 
ျဖစ္ေပသည္။ စပါးAိတ္မ်ားထမ္း၍ က်လာသည့္ စပါးခြံ ဖံုမ်ားႏွင့္ ေခၽြးမ်ား ေရာေထြးခံရသည့္ 
ဒုကၡမွာ Aခံရခက္၏။ ေရမခ်ဳိးရျခင္း ယားေနသည့္ဒဏ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ 
ျဖစ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ုပ္မ်ားမွာလည္း လူ႐ုပ္ (ႏိုင္ငံေရးသမား႐ုပ္) မေပၚဘဲ ေမ်ာက္႐ုပ္ 
ေပါက္ေနပါေတာ့သည္။ 
 
လမ္းျပင္လမ္းျပင္လမ္းျပင္လမ္းျပင္    
    
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စာဖတ္သူမ်ားျမင္ဘူးၾကသည့္ လမ္းႀကိတ္စက္ႀကီးမွ ေရွ႕ဘီးႀကီးကို ပိုက္ဆံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္း၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခါးတြင္ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ခ်ည္ၿပီး ေထာင္တပတ္ဆြဲရ၏။ နံနက္ပိုင္းတပတ္၊ 
ညေနပိုင္းတပတ္ ျဖစ္၏။ ေရဆြဲသမားမ်ား၏- 
“ဆြဲ လိုက္ေယာက္်ား၊ ဆြဲလိုက္ေယာက်္ား” 
ဟူေသာ ညာသံေပးသည့္ Aသံမ်ားႏွင့္ လမ္းႀကိတ္သမားမ်ား၏ - 
“ဆြဲလိုက္ေယာက်္ား၊ ဆြဲလိုက္ေယာက်္ား”  
ဟူသည့္ Aားတင္းသံမ်ားမွာ ေလထဲတြင္ မၾကာခဏ ဆံုဆည္းမိၾက၏။ ေရာက္စက လမ္းႀကိတ္ 
ဒလိွမ့္ႀကီးကို ႏွစ္ေယာက္ထဲ ဆြဲခိုင္း၏။ မေရြ႕လွ်င္ ႀကိမ္ျဖင့္ေဆာ္၏။ ေနာက္ပိုင္းမွသာ 
ေလးေယာက္ဆြဲ ရေပသည္။ ေလးေယာက္ ဆြဲရာတြင္လည္း မသက္သာပါ။ ခါးကိုကုန္းလ်က္ 
Aားကုန္ ညႇစ္ထုတ္ၿပီး ဆြဲရ၏။ တေန႔ ႏွစ္ပတ္ဆြဲရသည့္ ဒဏ္မွာ ခါးမွႀကိဳး ျဖဳတ္လိုက္သည္ႏွင့္ပင္ 
ထိုင္က်သြား၏။ Aေတာ္ၾကာနားေနၿပီးမွသာ ထ၍ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေပသည္။ ဤသည္ကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေရးAတြက္ က႐ုဏာသက္စြာျဖင့္ က်န္းမာေရး Aလို႔ငွာခိုင္းျခင္းဟု 
ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္ Aမိန္႔ေတာ္က ဆိုထားပါသည္။ 
 
ဖိုႀကီးဖိုႀကီးဖိုႀကီးဖိုႀကီးAကူAကူAကူAကူ    
    
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရေသာ Aလုပ္မ်ားAနက္ Aပင္ပန္းဆံုးႏွင့္ ပင္ပန္းရက်ဳိး Aနပ္ဆံုးAလုပ္မွာ 
ထမင္းခ်က္ဖိုတြင္ Aလုပ္ဆင္းလွည့္က်သည့္Aခါ ျဖစ္ပါသည္။ လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ 
Aတြက္ခ်က္ရေသာ ထမင္းခ်က္ဖိုႀကီးတြင္ ေAာက္ေျခသိမ္းAလုပ္ကAစ တေနကုန္ ခိုင္းသမွ် 
လုပ္ရသည့္ Aလုပ္မွာ မည္မွ်ပင္ပန္းသည္ကို စာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္ မစြမ္းပါ။ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ 
Aလုပ္မ်ားAနက္ Aမ်ဳိးAမည္ တင္စရာမရိွေသာ Aပင္ပန္းဆံုး Aလုပ္လည္းျဖစ္၏။ 
ပင္ပန္းသေလာက္ Aက်ဳိးခံစားရသည္မွာ ဤသို႔တည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနစU္စားရေသာ 
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ဟင္းမ်ားတြင္ ဆီလံုးဝမပါခ့ဲဘူးပါ။ ဆီဆိုသည္မွာ ခ်ိဳနဲ႔လားဟု ေမးရေလာက္ေAာင္ ဆီကို 
မျမင္ခ့ဲဘူးပါ။ ဝေAာင္လည္း မစားရပဲ ပံုစံAတိုင္းသာ စားရ၏။ ညေနစာ စားေသာက္ရသည့္ 
ဝက္သားထံုးေလး လက္ႏွစ္သစ္မွာ တခါတရံ Aဆီတံုးႀကီးရ၍ Aဆီေရာ Aသားပါ 
မပါသည့္Aခါ  Aေခါက္တံုး သာရပါသည္။ ဤေန႔မ်ဳိးဆိုလွ်င္ ကံAဆိုးဆံုးေန႔ဟု ဆိုရပါမည္။ 
ဖိုႀကီးတြင္မူ ခ်က္ၿပီးသမွ် ဟင္းမ်ားကို ေထာင္မွဴးႀကီး၊ ေထာင္ပိုင္၊ ေထာင္ဆရာဝန္တို႔ကို 
ေန႔စU္ျပရ၏။ သူတုိ႔Aား ျပသည့္ဟင္းမ်ားတြင္မူ ေရဆိုသည္မွာ ပါပါေလရဲ႕လားဟု 
ေမးရေလာက္ေAာင္ ဆီတြင္ Aိုင္ေန၏။ သူတို႔Aား ျပဖို႔ ဟင္းခြက္တခြက္ ျပင္ဆင္ၿပီးသည္ႏွင့္ 
ေရေပၚဆီ (ေရေပၚတြင္ ေပၚေနသမွ်ဆီ)ကို ခြက္ႏွင့္ ခပ္ၿပီး ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ 
သံေတတန္းစီမ်ားAတြက္ ေပးရ၏။ ပိုသည္ကို ဖိုႀကီးဆင္း Aလုပ္သမားမ်ားAတြက္ 
ေဝေပးပါသည္။ ဖိုႀကီးတြင္ Aလုပ္ဆင္းရသည့္ ေန႔တြင္မူ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေရေပၚဆီ 
လူတန္းစားထဲတြင္ ပါသြား၏။ ဝက္သားမ်ားဆိုလွ်င္ Aၫြန္႔Aဖူး Aသားမ်ားထဲမွ ေကာင္းေပ့၊ 
ႀကီးေပ့ ဆိုသည့္ Aတံုးမ်ား ေရြးၿပီး ေဝပံုက် ေဝေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပင္ သံုးတံုးရ၏။ 
သူတို႔ဆိုလွ်င္ မည္၍မည္မွ် ရၾက ယူၾကမည္ကို စU္းစားပါကုန္။ ဆီမွာ ေရခြက္တစ္ခြက္ Aျပည့္ပင္ 
ရေပသည္။ ဖိုႀကီးမွရေသာဆီကို သိမ္းထားလွ်င္ ေနာက္ထပ္သံုးရက္ေလာက္ စားႏိုင္၏။ 
ဖိုႀကီးAလုပ္ဆင္းရေသာ ေန႔ကား ဗိုက္ေခြးနမ္းေသာေန႔ေပတည္း။ 
 
ေျမာင္းထိုးျမက္ေပါက္ေျမာင္းထိုးျမက္ေပါက္ေျမာင္းထိုးျမက္ေပါက္ေျမာင္းထိုးျမက္ေပါက္ 
 
ေျမာင္းထိုးျမက္ေပါက္ Aလုပ္မွာ ေထာင္တြင္း လုပ္ခ့ဲရေသာ Aလုပ္မ်ား Aနက္ Aသက္သာဆံုး 
Aလုပ္ျဖစ္ၿပီး ျမက္ႏွင့္Aတူ ေရာေပါက္ေနသည့္ Aပင္မ်ားထဲမွာ စားေကာင္းသည့္Aရြက္မ်ားကို 
ရွာေဖြဆြတ္ခူးခြင့္ရေပသည္။ ရလာေသာAရြက္ (Aမ်ဳိးAမည္မရိွပါ) မ်ားAနက္ Aခ်ဳိ႕ကို 
ငပိေလး ျမႇဳပ္လွ်င္ တို႔စရာAျဖစ္သံုးၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ကို ညေနရေသာ ဝက္သားဟင္း ပံုစံကေလးနွင့္ 
ေရာ၍ ခ်က္စားၾကရ၏။ ရသည့္Aရြက္ႏွင့္ Aသားေရာ၍ ခ်က္ျပဳတ္ရသည္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူ 
မဟုတ္ပါ။ ညေနထမင္းစားခ်ိန္တြင္ ထမင္းမစားရေသးပဲ ထမင္းေရာ ဟင္းပါ သိမ္းထားၿပီးမွ 
ေလးငါေယာက္ တစ္တြဲရေသာ Aသားမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းခ်က္ရ၏။ Aျပင္တြင္ခ်က္လွ်င္ တန္းစီး၏ 
တုတ္ခ်က္မိမည္ စိုးသျဖင့္ ႏို႔ဆီခြက္ကေလးထဲတြင္ ဟင္းႏွင့္Aရြက္မ်ား ေရာလ်က္ 
ထင္းေျခာက္ကေလးမ်ား ဖြက္ယူၿပီး Aိပ္သာခန္းတြင္ ဝင္ခ်က္ရ၏။ “ေခ်းေပါက္” ဟု ေAာ္၍ 
ခြင့္ေတာင္းၿပီး ကမန္းကတန္း ဝင္ခ်က္ရ၏။ က်က္သည္၊ မက်က္သည္မွာ Aေရးမဟုတ္ပါ၊ 
၁၀မိနစ္ခန္႔ မီးေပၚတင္ၿပီး ျပန္ယူလာ၍ စားရေသာ ဟင္းျဖစ္ေပသည္။ Aိပ္သာထဲ ဝင္ခ်က္ရေသာ 
ဟင္းျဖစ္သျဖင့္လည္း ပို၍ ေကာင္းဟန္ရိွပါသည္။ ေန႔စU္ Aသားခ်ည္းသက္သက္ စားရသည္ထက္ 
Aရြက္ကေလးႏွင့္ ေရာခ်က္စားရသည့္ ဟင္း၏ Aရသာမွာလည္း တမ်ဳိးထူးေပသည္။ 
ေဖၚျပခ့ဲသည့္ Aလုပ္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ေရာက္သည္မွAစ ေထာင္ကထြက္သည့္Aဆံုး 
ေန႔စU္ႏွင့္Aမွ် လုပ္ကိုင္ခ့ဲရေသာ Aလုပ္မ်ားပင္တည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ့ဲရသည္ 
Aလုပ္မ်ားသည္ သူတို႔Aဆိုျပဳသည့္Aတိုင္း က်န္းမာေရးAတြက္ လုပ္ရသည့္ Aလုပ္မ်ဳိးေပလား၊ 
သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္စီစU္ထားသည့္ လူမဆန္ေသာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈသေဘာႏွင့္ 
လုပ္ခိုင္းခ့ဲျခင္းေပေလာ ဆိုသည္ကိုမူ စာဖတ္သူမ်ား AဆံုးAျဖတ္ ေပးၾကကုန္။ 
သာယာဝတီေထာင္တြင္ ေနခ့ဲစU္ Aေဆာင္တစ္ခုတည္း Aခန္းတစ္ခုတည္းတြင္ 
ေနရသည္မဟုတ္ပဲ မၾကာခဏပင္ Aခန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း 
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ေျပာင္းေရႊ႕ရ၏။ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ မူလေနသည့္ လူခ်င္း မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ လူခ်င္းလည္း 
မၾကာခဏ ေရာေထြးပစ္သျဖင့္ ခ႐ိုင္တစ္ခုတည္းမွလူခ်င္း စုမထားပဲ Aျခားခ႐ိုင္မွ လူမ်ားႏွင့္ 
ေရာေထြးေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ေျပာင္းသည့္Aခါတိုင္း တန္းစီးAသစ္မ်ားထံ 
ေရာက္သြားရာ တန္းစီးAသစ္မ်ား၏ ႏႈတ္ဆက္ လက္စြမ္းျပ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို ခံရျပန္၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနခ့ဲသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ Aခ်ိန္Aတြင္း Aႀကိမ္၂၀ခန္႔ ေျပာင္းခ့ဲရ၍ 
ေျပာင္းတိုိင္းလည္း A႐ိုက္ခံလြတ္ရသည္မွာ မရိွဘူးေပ။ ၾကာေတာ့လည္း A႐ိုက္ခံရသည့္ ကိစၥမွာ 
Aဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ ထမင္းစား ေရေသာက္ ကိစၥေလးေလာက္ပင္ သေဘာထားရေတာ့၏။ 
 
ေရခ်ဳိးရပံုေရခ်ဳိးရပံုေရခ်ဳိးရပံုေရခ်ဳိးရပံု 
 
တိုက္တြင္းေနရစU္ Aေနက်U္းၾကပ္ေသာ္လည္း ေရကိုမူ ဝေAာင္ ခ်ဳိးရ၏။ Aိပ္ေထာင္တြင္ 
Aေနက်ယ္ဝန္းေသာ္လည္း ေရကို ဝေAာင္မခ်ဳိးရေပ။ တိုက္တြင္ရိွေသာ ေရခ်ဳိးခန္းႏွင့္ 
Aိပ္ေထာင္တြင္ရိွေသာ ေရခ်ဳိးကန္မွာ Aရြယ္ပမာဏခ်င္း Aတူတူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
လူAင္Aားမွာ တိုက္တြင္နည္း၍ ညAိပ္ေထာင္တြင္ မ်ားေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ Aိပ္ေထာင္တြင္ 
ေရဝေAာင္ မခ်ဳိးရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေရခ်ဳိးသည့္Aခါ လံုခ်ည္ေရလဲႏွင့္ မခ်ဳိးရေခ်။ 
UပေဒAရလည္း ခြင့္မျပဳ၊ လဲစရာAဝတ္ပိုလည္း မရိွသျဖင့္ Uပေဒ ခ်ဳိးေဖါက္စရာ ျပႆနာ 
မေပၚေတာ့ေပ။ ဂ်ပန္ေရခ်ဳိးနည္းသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ Aေကာင္းဆံုးနည္းAျဖစ္ 
လက္ခံထားေပသည္။ Aလ်ား ၂၅ ေပ၊ Aနံ ၃ ေပခန္႔ရိွ ေရကန္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေရခ်ဳိးလွ်င္ လူေပါင္း 
၅၀ ေက်ာ္ ေရခ်ဳိးရ၏။ ေရခ်ဳိးမည့္သူမ်ားမွာ ေရကန္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ တန္းစီလ်က္ 
ရပ္ေနရ၏။ ေရကန္ဘာယာ Uီးထုပ္ျဖဴေဆာင္းသူက ထိပ္၌ တုတ္္ကိုင္ရပ္လ်က္ 
ေရခ်ဳိးမည့္သူမ်ားက ဒန္ပန္ကန္ျပားမ်ားကို ကန္ေဘာင္ေပၚတြင္ တင္လ်က္ Aသင့္ျပင္ထားရ၏။ 
ကန္ေဘာင္ႏွင့္ ႏွစ္လွမ္းAကြာတြင္ ရပ္ရ၏။ ထမင္းစား ပန္ကန္ျပားကို ေရခ်ဳိးခြက္Aျဖစ္ 
Aသံုးျပဳရ၏။ ေရကန္ဘာယာက ေAာက္ပါAတိုင္း Aမိန္႔ေတာ္မ်ား ေခၽြသည္ကို လိုက္နာၿပီး 
ခ်ဳိးရေပသည္။ 
 
“ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုး” 
“ခြက္ကိုကိုင္” 
“ေရကန္ထဲႏွစ္” 
“ခပ္” 
“ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္” 
“ခ်ဳိး”  
ဟူေသာ Aမိန္႔စU္Aတိုင္း လိုက္နာၿပီးမွ ေရတစ္ပန္ကန္ျပား ခ်ဳိးရ၏။ ေရတစ္ပန္ကန္ျပားခ်ဳိးရတိုင္း 
Aထက္Aမိန္႔ကို တစ္ခါလိုက္နာရ၏။ သံုးပန္ကန္ျပား ခ်ဳိးၿပီးေသာAခါ “ေဂ်းပြန္း” 
(ေခ်းတြန္းခိုင္းသည့္Aသံ) ဟု Aမိန္႔ေပးမွ ဟိုပြတ္ဒီပြတ္ လုပ္ရ၏။ ဒုတိယသံုးပန္ကန္ခ်ဳိးၿပီး 
“ေဂ်းပြန္း” Aသံထြက္လာျပန္၏။ တတိယAႀကိမ္ သံုးပန္ကန္ျပား ခ်ဳိးၿပီးလွ်င္မူ ေရခ်ဳိးျခင္းကိစၥ 
ၿပီးဆံုးသြားပါသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရ ကိုးပန္ကန္ျပားသာ ခ်ဳိးရ၏။ ေရခ်ဳိးရာတြင္ Aလြန္ 
ညစ္ပတ္စုတ္ပ့ဲသည့္ AျပဳAမူတရပ္ တီထြင္ၾကပါသည္။ ညစ္ပတ္ေသာ္လည္း လူမဆန္ေသာ 
AျပဳAမူမ်ားကို ေဖၚျပလိုသျဖင့္ ေရးရသည္ကို နားႏွင့္မနာ ဖဝါးႏွင့္နာ ၾကေစလိုပါသည္။ 
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေယာက်္ားကိုယ္မ်ားကို နာမည္ေပးထား၏။ “Uပမာ Aရွည္ႀကီး၊ ပုတုိ၊ လံုးဝိုင္း၊ 
တိုတို” စသည္ျဖင့္ လူေစ့ နာမည္ေပးထားၿပီး ကိုယ္နာမည္ကို မွတ္ထားရ၏။ Aေမေပးသည့္ 
နာမည္မေခၚဘဲ Aထက္ပါ နာမည္မ်ား မွည့္ေခၚ၏။ ေခၚသည့္Aခ်ိန္ က္ုိယ့္နာမည္ေမ့ေန၍ 
မထြက္မိလွ်င္ ႐ိုက္၏။ မည္မွ် ညစ္ပတ္စုတ္ပ့ဲ ႏိွပ္စက္နည္း မ်ားျဖစ္သည္ကို ေဖၚျပရန္ပင္ 
မစြမ္းေတာ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ေရဆြဲရသည့္Aခါ Aဆိုးထဲမွ Aေကာင္းျဖင့္ ေရဝဝခ်ဳိးရျခင္းကို 
တင္စားျပခ့ဲျခင္း ျဖစ္၏။ မိုးရြာသည့္Aခါတြင္ တန္းစီးAလစ္ Aေဆာင္ ေနာက္ေဘးဖက္ထြက္၍ 
ပိုက္မွက်ေသာေရကို Aားရပါးရ ခ်ဳိးရေပသည္။ 
 
“မုိး… မိုးကိုေမွ်ာ္သည္… ေမွ်ာ္သည္… ေမွ်ာ္သည္-၊ မိုးရြာလို႔ ေပ်ာ္သည္”  
ဆိုသည့္ သီခ်င္းသံၾကားတိုင္း သာယာဝတီေထာင္တြင္ မိုးေမွ်ာ္၍ ေပ်ာ္ခ့ဲရသည္မ်ားကို ယေန႔တိုင္ 
မေမ့ႏိုင္ေAာင္ ရိွပါေတာ့သည္။ ေရကိုခ်ဳိးခ်င္တိုင္း ခ်ဳိးဖို႔ေဝးစြ၊ Aနည္းငယ္ ခ်ဳိးရသည္ကိုပင္ 
Aမိန္႔ေပးမွ ခ်ဳိးရသည္ဘဝမွာ ဘယ္ဝ႗္ေႂကြးေၾကာင့္ ဤAျဖစ္မ်ဳိး ဆံုစည္းရသည္ကို စU္းစား၍ပင္ 
မရႏိုင္ခ့ဲေပ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရက္Aားေပး၍ Aလုပ္လည္း မဆင္းရေပ။ Aိပ္ေထာင္မ်ားတြင္ 
Aနားယူႏိုင္ခြင့္ေပး၏။ ေန႔လည္ဖက္တြင္ Aဝတ္ေလွ်ာ္ရန္ ဆပ္ျပာေဝပါသည္။ ဆပ္ျပာခဲ ေဝငွျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ဆပ္ျပာေရမ်ား ေဝငွျခင္းျဖစ္၍ ရိွစုမ့ဲစုAဝတ္Aစားေလးမ်ားကို ထိုေန႔တြင္ ေလွ်ာ္ရ၏။ 
ဆပ္ျပာေရက လူတစ္ေယာက္ကို Aနည္းငယ္သာ ေပးေသာ္လည္း ေလွ်ာ္စရာ Aဝတ္Aစား 
မရိွသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ ပိုလွ်ံ၍ေန၏။ ေရသံုးစြဲမႈမွာ ေရကန္ဘာယာ သေဘာAတိုင္းပင္ 
ျဖစ္၏။ ထိုရက္Aား တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္တြင္ တစ္Uီးလွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္းတစ္ခြက္စီ ေဝေပး၏။ 
လက္ဖက္ေျခာက္မွာ ပါသည္ဆို႐ံုမွ်သာ ျဖစ္၏။ လက္ဖက္ေျခာက္ Aမည္ခံ ခပ္ထားသည္ 
ျဖဴေရာ္ေရာ္ ေရေႏြးေလးတစ္ခြက္စီကို တစိမ့္စိမ့္ ေသာက္ရင္ ေလပန္းရေသာ ေန႔ေပတည္း။ 
 
Uပုသ္ေန႔Uပုသ္ေန႔Uပုသ္ေန႔Uပုသ္ေန႔    
    
Uပုသ္ေန႔တြင္ Uပုသ္ေစာင့္ခြင့္ေပး၏။ Aျပင္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ႂကြလာ၍ သီလေပးရာတြင္ 
Uပုသ္သည္မ်ား “မိန္းေဂ်း” တြင္ စုေဝးလ်က္ သီလယူရ၏။ Uပုသ္ေစာင့္ခ်င္လွ်င္ ႀကိဳတင္ 
စာရင္းေပးရ၍ Uပုသ္သည္မ်ားAတြက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေပးတ့ဲAသားကို နံနက္ပိုင္းတြင္ 
ေျပာင္းေပး၏။ Uပုသ္မေစာင့္လိုေသာ္လည္း ကလိမ္က်ရ၏။ ကလိမ္က်ရသည့္ Aေၾကာင္းရင္းမွာ 
ဤသို႔ျဖစ္၏။ Uပုသ္သည္Aတြက္ မနက္ပိုင္းရေသာ Aသားဟင္းကို Uပုသ္မေစာင့္သည့္သူႏွင့္ 
ႏွစ္Uီးခြဲေဝစားေသာက္ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ Uပုသ္မေစာင့္သူရသည့္ Aသားကို Uပုသ္ေစာင့္သူပါ 
စားေစသည္။ ပူးတြဲေဝပံုက်စနစ္ကို ဖန္တီးရေပသည္။ နံနက္ေရာ ညပါ Aသားဟင္းကေလးႏွင့္ 
စားရမည့္ နည္းလမ္းကို တီထြင္ရျခင္းေပတည္း။ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ Uပုသ္ေစာင့္၍ နားလည္မႈ 
ယူၿပီး နံနက္ေရာညပါ ဟင္းႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းေလး စားရသည့္ ကလိန္က်မႈကို 
တီထြင္ခ့ဲရေပသည္။ ဤကလိန္က်မႈမွာ ဘာသာေရး ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္Aလြန္ 
A႐ုပ္ဆိုးေသာ္လည္း Aက်U္းAၾကပ္ ခံေနရသည့္ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္မူ A႐ုပ္ဆိုးသည္ဟု 
မဆိုႏုိင္ေပ။ ““““ကမာကမာကမာကမာၻၻၻၻမီးေမီးေမီးေမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်လာင္ သားေကာင္ခ်လာင္ သားေကာင္ခ်လာင္ သားေကာင္ခ်နင္းနင္းနင္းနင္း”””” ဆိုသည့္ စကားပံုAတိုင္း က်င့္သံုးလိုက္နာရျခင္း 
ျဖစ္ေပသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တီထြင္မႈကို ရိပ္မိသြားသျဖင့္ Uပုသ္ေစာင့္သူမ်ားAား 
သပ္သပ္ခြဲ၍ Aေဆာင္တစ္ေဆာင္တြင္ စုေဝးထားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္မွ ျပန္လႊတ္သည့္ပံုစံကို 
က်င့္သံုးလာပါသည္။ Uပုသ္ေစာင့္သည့္ AေရAတြက္မွာလည္း နည္းသြားေတာ့၏။ 
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ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား Uပုသ္ေစာင့္ခိုင္းျခင္းမွာ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဘာသာေရး 
Aေလးျပဳ၍ ဘာသာေရးတရားAေပၚ ေလးစားေစရန္ ျပဳလုပ္ေစျခင္း ဟုတ္ဟန္မတူပါ။ 
ေထာင္ပိုင္၊ ေထာင္မွဴးႀကီးတို႔သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေလးစားသူျဖစ္၏။ Aုပ္စိုးသူ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ ဘာသာေရး ေလးစားသူျဖစ္သျဖင့္ သူ႔Aႀကိဳက္ လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ Aာဏာပိုင္မ်ားAတြက္ ျပင္ပတြင္ ဝါဒျဖန္္႔ကြက္တစ္ခုAျဖစ္ Aသံုျပဳႏိုင္မည္မွာ 
မလြဲေပ။ 
 
ေထာင္တြင္းကပြဲေထာင္တြင္းကပြဲေထာင္တြင္းကပြဲေထာင္တြင္းကပြဲ 
 
သာယာဝတီ Aက်U္းေထာင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံမွ ေခါင္းပံုျဖတ္ထားသည့္ ေငြျဖင့္ 
တည္ေထာင္ထားေသာ ““““ဂ်ာနယ္ေသာင္းဂ်ာနယ္ေသာင္းဂ်ာနယ္ေသာင္းဂ်ာနယ္ေသာင္း”””” Aၿငိမ့္Aဖြဲ႔ႀကီးရိွ၏။ ဤAၿငိမ့္Aဖြဲ႔ႀကီး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ 
ငွားသူရိွရိွ မရိွရိွ Aတင္းလိုက္ကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ Aခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ တစ္ညလိုက္ျပ၏။ 
မၾကည့္ခ်င္၍ မေနရေပ။ သူတို႔ပြဲသိမ္းသည္Aထိ ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္၏။ ထိုထက္ဆိုးသည္မွာ Aၿငိမ့္ 
လာကလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေန႔တြက္ရသည့္ ေဆးလိပ္ပံုစံ (ေဆးလိပ္သံုးလိပ္) ႏွင့္ 
ညေနစာAတြက္ ထည့္ဝင္ရျခင္းျဖစ္၏။ ထိုေန႔Aတြက္မူ Aဆီေရႀကဲကေလးႏွင့္ လူးဖတ္စား၍ 
ကိစၥၿပီးလိုက္ရ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံမွရသည့္ Aသားမ်ားဖိုႀကီးမွ သူတုိ႔ေဝပံုက်ရသည့္ 
Aသားမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး Aေၾကာ္Aေလွာ္မ်ား ဖန္တီး၍ ေဆးေျခာက္ျဖင့္ ျမည္းၾက၏၊ မွိန္းၾက၏၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္ၾက၏။ ေဆးေျခာက္ကို ေထာင္မွဴးမ်ားက သြင္းယူလာၿပီး Aက်U္းသားမ်ားကို 
ေရာင္းပါသည္။ သာယာဝတီခ႐ိုင္မွာ ေဆးေျခာက္ Aမ်ားဆံုးထြက္သည့္ ေဒသျဖစ္ရာ 
ေဆးေျခာက္ေဈးမွာ Aလြန္ေပါ၏။ တန္းစီတိုင္း ေဆးေျခာက္႐ွဴၾက၏။ တစ္ခါေသာ္ တန္းစီးတစ္Uီး 
ေဆးေျခာက္မွိန္းေနစU္ ရဲေဘာ္တစ္Uီး လက္ထဲမွပန္းကန္ျပား လြတ္က်သြားသျဖင့္ ဇိမ္ပ်က္သြားရာ 
ထ၍တီးေတာ့၏။ တီး႐ံုတင္မက သူ႔စည္းစိမ္ ပ်က္္သြားသည္ ေဆးေျခာက္ဖိုးကို ထိုရဲေဘာ္က 
ေဆးလိပ္ပံုစံ ၁၀ရက္ေပး၍ Aစားဆပ္ခ့ဲရေပ၏။ သာယာဝတီေထာင္၏ မိန္းေဂ်းေထာင္မွဴး 
ထြန္းေAာင္ေက်ာ္ဆိုသူမွာ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ဘိန္း ေရာင္းရာတြင္ နာမည္ႀကီးသူတစ္Uီး ျဖစ္၏။ 
ပြဲကေသာညမ်ားတြင္ သူတို႔က ေပ်ာ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏံုးခ်ည့္ ေနၾက၏။ ေဆးလိပ္ပံုစံေပးရ၍ 
Aသားတစ္နပ္ လက္လြတ္ သြားရေသာေၾကာင့္ပင္။ ည ၉ နာရီတြင္ ဂ်ာနယ္ေသာင္း၏ 
Aၿငိမ့္Aဖြဲ႔ႀကီး စတင္ထြက္ပါသည္။ Aက်U္းသားမင္းသမီးက မ်က္လံုးေလး “ဟိုပစ္ ဒီပစ္” လုပ္ၿပီး 
သူ႔ဖင္ျပားႀကီး လႈပ္၍ ရမ္း၍ ထလိုက္သည့္Aခါ လက္ေခါက္မႈတ္သံမ်ား ဆူည့ံသြားေတာ့၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔မႈတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ Aက်U္းသားမ်ားAသံ ျဖစ္ပါသည္။ Aၿငိမ့္ကေသာ 
Aခန္းမွ တန္းစီးမွာ ထိုေန႔ညAဖို႔ “ဟီး႐ိုး” ျဖစ္၏။ မင္းသမီးႏွင့္လည္း တြဲကႏုိင္၏။ 
မင္းသမီးကလည္း သူ႔နာမည္ကို တိုင္တယ္၍ ညဳ၏။ Aျပင္Aၿငိမ့္မ်ားတြင္ မင္းသမီးက 
Aလွဴရွင္ကို Aသားေပးရသက့ဲသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ လူျပက္မ်ားကလည္း ေပါက္ကရ ျပက္လံုးမ်ားျဖင့္ 
ေAာ္ၾကဟစ္ၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မၾကည့္ခ်င္ေသာ္လည္း Aိပ္ခြင့္မရသျဖင့္ ဒုကၡကိုခံလ်က္ 
ၾကည့္ေနရ၏။ ဘာေတြပ်က္လံုးထုတ္၍ ဘယ္လိုက္သည္ကို သတိမမူမိၾကပါ။ မ်က္လံုးႏွင့္ 
နားကိုသာ ခဲ၍ဖြင့္ထားရ၏။ ဘာေတြျပက္မွန္း မသိပဲ ရယ္လိုက္ရ၏။ ဘယ္လိုကသည္မျမင္ပဲ 
ၾသဘာေပးလက္ခုတ္တီးလိုက္ရေပ၏။ သူတို႔ Aလိုလိုက္ေနသည့္ၾကားမွ ေဆးေျခာက္မူးမူးႏွင့္ 
Aသားလြတ္ ထ႐ိုက္ခ်င္ျပန္၏။ 
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ေထာင္ဝေထာင္ဝေထာင္ဝေထာင္ဝင္စာင္စာင္စာင္စာ 
 
တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ ရ၍ ေတြ႔ရသည့္Aခ်ိန္မွာ ၁၅မိနစ္သာ ျဖစ္ေပသည္။ 
မိုင္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္မွ လာသူျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မိုင္မွ လာသူျဖစ္ေစ ၁၅ မိႏွစ္မွ်သာ ေတြ႔ရ၏။ 
တစ္လတစ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳထားေစကာမူ Aိမ္မ်ားက မလာႏုိင္ၾကပါ။ ေAာက္ထစ္ေငြေလးငါးဆယ္ 
Aကုန္ခံၿပီးမွ ၁၅ မိႏွစ္ေတြ႔ရေသာ ေထာင္ဝင္စာျဖစ္၏။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔သည့္Aခါ 
Aိမ္ကလူမ်ားက ေမးၾက၏။  
“ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနရရဲ႕လား”  
“AစားAေသာက္ ေကာင္းရဲ႕လား”  
“ေဆးဝါး ျပည့္စံုရဲ႕လား”  
ဟူေသာ Aေမးမ်ားကို ဝိနည္းလြတ္ ေျဖရ၏။ တစ္နည္းကား Aိမ္မွလူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေစရန္၊ 
တစ္နည္းကား ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားAလိုႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစရန္ ျဖစ္၏။ Aိမ္ကေမးသမွ်ကို 
ေခါင္းၿငိမ့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခ့ဲရ၏။ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္၍ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ခ့ဲရေသာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘဝျဖစ္ပံုကား ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ရာဇဝတ္ေကာင္ ေထာင္သားမ်ားႏွင့္ 
မျခားေသာ ဘဝသို႔ ေရာက္ခ့ဲရေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ေနစU္ 
ေထာင္မွဴးႀကီးကလည္း ဤသို႔ၾကားဝင္တတ္ပါသည္။  
“သူတို႔Aတြက္ေတာ့ မပူပါနဲ႔”  
“Aထဲမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး ေနၾကတာဘဲ” 
“စားလိုက္ ကစားလိုက္ AတီးAမႈတ္ေတြနဲ႔ ဇိမ္က်ေနၾက ဒါပဲ”  
ဟု ဝင္ေထာက္ေလ့ရိွ၏။ Aိမ္က လူမ်ား ေရွ႕တြင္မူ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား- 
“ဟာ… ညီေလး၊ ဆံပင္ေတြ ရွည္ေနပါေရာလား။ ဆံပင္ညႇပ္သမားေတြ မလာဘူးလား”   
“Aခု ျပန္သြားရင္ လႊတ္လိုက္မယ္။ AစားAေသာက္ေကာ Aဆင္ေျပရဲ႕လား၊ လိုတာရိွ 
ကၽြန္ေတာ့္ကို Aခ်ိန္မေရြးေျပာ”  
စသည္ျဖင့္ ဟန္လုပ္ေလ့ရိွ၏။  
“ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီေထာင္ကို ဒီလိုေထာင္မွဴးႀကီးေတြ ေရြးပို႔လိုက္တာဘဲ”  
ဟုစိတ္ထဲတြင္ ေတြးလိုက္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား ေခါင္းၿငိမ့္႐ံုမွတပါး ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ေပ။ 
ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကိုသာ Aိမ္ကလူေတြကို တင္ျပလိုက္ရလွ်င္ Aိမ္ကလူမ်ား 
ျပန္သြားသည့္Aခါ ဗူးဝႀကီးမွာပင္ ေဆြမ်ဳိးေမ့ေAာင္ A႐ိုက္ခံရၿပီး ေကာ္စားရမည္မွာ 
ေသခ်ာလွေပသည္။ Aိမ္ကိုမွာလ္ိုက္ရ၏။  
“ေထာင္ဝင္စာလာတ့ဲAခါ ဘာမွ ယူမလာပါနဲ႔။ လာရတာလဲAေဝးႀကီး ဒီမွာလဲ ပစၥည္းေတြ 
ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရပါတယ္”  
ဟူ၍ျဖစ္၏။ Aေၾကာင္းကား ဤသို႔တည္း။ သူတို႔ကို ေဖၚလံဖါးလို၍ သူတို႔ေရွ႕မွာ ဒီစကားမ်ား 
သံုးျခင္း မဟုတ္ပါ။ Aိမ္ကလူေတြ ျပန္သြားသည္ႏွင့္ Aိမ္ကေပးခ့ဲေသာ ပစၥည္းမ်ားAနက္ 
သူတို႔လိုခ်င္သမွ် ေရြးယူၿပီးမွ Aက်န္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရေသာေၾကာင့္ Aိမ္ကလူမ်ားAား 
ပစၥည္းယူမလာေAာင္ ပရိယာယ္ဆင္၍ ေျပာရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေထာင္ေရာက္ၿပီး 
ေျခာက္လခန္႔Aၾကာတြင္ ဖံုးဖိထားခ့ဲေသာ သာယာဝတီေထာင္သတင္းမ်ား ျပင္ပသို႔ 
ပ်ံ႕လြင့္ခ့ဲပါသည္။ လြတ္ေျမာက္သြားသူမ်ားက တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ သတင္းပို႔သည့္ 
သတင္းစကားမ်ားေၾကာင့္ Aျပင္လူမ်ား သိသြားၾက၏။ သာယာဝတီေထာင္Aတြင္း 
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ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ သတင္းမ်ား သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါလာ၏။ သို႔ေသာ္ Aျပည့္Aစံု မထည့္ၾကပါ။ 
ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္သာ ပါလာ၏။ သာယာဝတီေထာင္ႏွင့္ စပ္လ်U္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းလာၾက၏။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခၽြန္ေတာ္မ်ား 
တင္သြင္း၍လည္း ေလွ်ာက္ထားၾက၍ ဤသို႔ေသာ Aၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ 
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြ႔စဲည္းေစလႊတ္ရန္ စီစU္ေနသည့္သတင္းမ်ား ၾကားရေပသည္။ 
 
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္    
    
ဤသို႔လွ်င္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးၾကသားၾက၊ ဟိုတိုင္ဒီတိုင္ ျပႆနာမ်ား ေပၚလာသျဖင့္ 
ျပည္ထဲေရးဌာနက စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ေစလႊတ္ရန္ စီစU္ေပးခ့ဲရေပေတာ့၏။ စံုစမ္းေရး 
ေကာ္မရွင္မလာမီ ေထာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား Aဝတ္AစားAခ်ဳိ႕ ထုတ္ေပး၏။ စြပ္က်ယ္ 
Aကႌ်က်ားတစ္ထည္၊ လံုခ်ည္တစ္ထည္၊ ေဆး႐ံုလူနာမ်ားဝတ္သည့္ Aကႌ်က်ားတစ္ထည္ 
(Aေႏြးထည္Aျဖစ္ ထုတ္ေပးျခင္း) ရရိွခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔Aမိန္႔မရပဲ ဝတ္ဆင္ခြင့္မျပဳေပ။ 
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ လာရင္ ဝတ္ဖို႔ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ Aလုပ္မ်ားေစခိုင္းျခင္း 
ရပ္နားလိုက္၏။ ဟင္းကိုလည္း ယခင္ကထက္စာလွ်င္ Aသင့္Aတင့္ ေကာင္းေAာင္ 
ခ်က္ေကၽြးလာ၏။ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ “ခ” တန္းေပးထားပါလ်က္ ေထာင္ပိုင္၊ ေထာင္မွဴးႀကီးတို႔ 
သေဘာႏွင့္ “ခ” တန္းျပဳတ္၍  “ဂ” တန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသူမ်ားကို ခ်က္ျခင္း “ခ” တန္းျပန္ေပး၏။ 
မက်န္းမာသူမ်ားကို ေဆး႐ံုပို႔ေပး၏။ ပိန္ခ်ဳံးခ်ည့္နဲ႔ေနသူမ်ားAား ႏို႔စား (ေနလည္ဖက္ႏို႔တစ္ခြက္ႏွင့္ 
ေပါင္မုန္႔တစ္ပိုင္း ေပးသည္) ေပးလာ၏။ ဤသုိ႔လွ်င္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ မလာမီွ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္Aေနျဖင့္္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ေလွ်ာ့လာသလို တစ္ဖက္ကလည္း 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။  
“စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္လာသည့္Aခါ သူတုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ တိုင္တန္းမႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္ 
လြတ္ရက္မရ္ိွ တိုက္ပိတ္ ေကာ္ေကၽြးမည္။ တိုက္ထဲတြင္ Aေသ႐ိုက္သတ္မည္”  
ဟု AတိAလင္း ေျပာလာ၏။ တီးတိုးAေနျဖင့္လည္း- 
“စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဟာ ဒို႔လူေတြဘဲ၊ မင္းတို႔ ဘယ္လိုတင္ျပေပမ့ဲ နားေထာင္႐ံုကလြဲလို႔ ဘာမွ 
Aေရးယူလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ထဲလည္းဝင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ လုပ္႐ိုးလုပ္စU္ကိစၥဘဲ” 
ဟု ဝါဒျဖန္႔လ်က္ရ္ိွေပသည္။ ထို႔ျပင္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား၏ Aခြင့္Aေရးျပ စည္း႐ံုးမႈေၾကာင့္ 
သူတို႔ေနာက္ ပါသြားသည့္ ပုဒ္မ ၅ Aခ်ဳ္ိ႕ (၁၂ေယာက္ခန္႔ရိွ၏) Aား တစ္ေထာင္လံုးရိွ ပုဒ္မ ၅ 
မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္Aျဖစ္ ဖန္တီး၍ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ဇာတ္တိုက္လ်က္ ရိွ၏။ ဤကား 
ေကာ္မရွင္မလာမီ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားဖက္မွ ျပင္ဆင္ထားခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။ ထိုAခ်ိန္တြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္၌လည္း ေထာင္တြင္း ပါတီေကာ္မီတီမ်ား လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖြဲ႔စည္းၿပီးရိွရာ ေကာ္မရွင္ကိစၥ 
မည္သို႔သေဘာထား၍ မည္သို႔လုပ္သင့္ေၾကာင္း Aပူတျပင္း ေဆြးေႏြးၾကရေတာ့၏။ ေထာင္တြင္း 
ပါတီေကာ္မီတီ၏ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္လာသည့္Aေျဖမွာ- 
၁။ သာယာဝတီေထာင္ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကို ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ႀကိဳတင္ျပဳဆင္၍ 
စီစU္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ေစလႊတ္မည့္ ေကာ္မရွင္သည္ ထူးျခားေသာ 
Aခြင့္Aာဏာရိွမည့္ ေကာ္မရွင္မဟုတ္ ႐ုပ္ေသး ေကာ္မရွင္သာ ျဖစ္မည္။ 
၂။ ႐ိုး႐ိုးပုလိပ္က မတရား ႐ိုက္ထားသည့္Aမႈကို ဌာနAုပ္က ဝတၱရားေၾက 
ေမးျမန္းစံုစမ္းသည့္ ပံုစံမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေပမည္။ 
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၃။ ေကာ္မရွင္မွာ Aရာႀကီးျဖစ္၍ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားမွာ ကုလားႀကီးသာ ျဖစ္ေပသည္။ 
၄။ ေကာ္မရွင္Aား ေထာင္တြင္း ခံစားမႈမ်ား တင္ျပျခင္းျဖင့္ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရိွပဲ 
Aက်ဳိးဆုတ္ယုတ္မႈသာ ျဖစ္လာမည္။ ေကာ္မရွင္ျပန္သြားလွ်င္ ျပႆနာတင္ျပသည့္ ရဲေဘာ္မ်ား 
Aသက္Aႏၲရာယ္ျပဳသည္Aထိ ထိခိုက္မည့္ AေရးယူမႈAပိုင္းမ်ား ပါမလာပဲ တင္ျပရ႐ံုသာရိွမည္။ 
၅။ သူတုိ႔ ကလဖန္ထိုးထားသည့္ ဖဲထုပ္ကို သူတို႔လူမ်ား ခ်ဳိးေစျခင္းသာ 
Aေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စပ္လ်U္းပါက တံုဏိဘာဝ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကရန္ Aကယ္၍ 
ေကာ္မရွင္က ေထာင္တြင္းဝင္လာၿပီး စံုစမ္းေမးျမန္းလွ်င္ ေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ကို မေျပာပဲ- 
“ေျပာစရာ လံုးဝ မရိွပါခင္ဗ်ာ”  
ဟု ေျဖၾကျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵကို တင္ျပၿပီး ျဖစ္ေစသည့္မူကို Aသံုးျပဳရန္ 
ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါသည္။ 
 
ေကာ္မရွင္လာၿပီေကာ္မရွင္လာၿပီေကာ္မရွင္လာၿပီေကာ္မရွင္လာၿပီ 
 
သာယာဝတီ Aက်U္းေထာင္ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ ငါးUီးပါလာသည္။ 
(ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေခါင္းထဲ မွတ္တမ္းတင္ထားရသျဖင့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရိွေကာင္းရိွပါမည္) 
မည္သူမ်ားဟု မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ဝိုးတိုးဝါးတား မွတ္မိသူႏွစ္Uီးမွာ Aက်U္းဌာနမင္းႀကီး Uီးဘသိန္းႏွင့္ 
Aမတ္ သခင္ထြန္းAံ့ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ စံုစမ္းေရးAဖြဲ႔သည္ ထံုးစံAတိုင္း ေရွးUီးစြာ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၏။ စံုစမ္းေရးAဖြဲ႔Aား Aာဏာပိုင္မ်ားက 
လိုေလေသးမရိွေAာင္ ျပဳစု၍ Aေကာင္းဆံုးေသာ ညစာစားပြဲႀကီးျဖင့္ Eည့္ခံပါသည္။ 
(ေထာင္ၾကပ္မ်ား ေျပာျပခ်က္Aရ ေနာက္တြင္သိရပါသည္။) ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား 
ေတြ႔ဆံုၾကပံုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေထာက္ေတာ္မ်ားထံမွ ေAာက္ပါAတိုင္း သိရ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Aေထာက္ေတာ္မွာ ေကာ္မရွင္္ႏွင့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား ေတြ႔ဆံုရာတြင္ 
လိုAပ္သည္မ်ား ခိုင္းေစရန္Aတြက္ ႐ံုးခန္းတြင္ ေခၚယူထားသူ ေထာင္မွဴးႀကီးဘာယာျဖစ္၍ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္း႐ံုးထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္မွ သတင္းစာပါ သတင္းမ်ားႏွင့္ 
တိုင္တန္းစာမ်ားAရ သာယာဝတီေထာင္ AေျခAေန ေမးျမန္း စံုစမ္းသည့္Aခါ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားက ေAာက္ပါAတိုင္း ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခ့ဲေၾကာင္းသိရ၏။ ေကာ္မရွင္သို႔ 
တင္ျပခ့ဲသည့္Aေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပရာတြင္ စကားလံုးAတိAက် မဟုတ္ပါ။ 
သေဘာထားမ်ားကို ယူ၍ ပိုမုိရွင္းလင္းေစရန္ စာေရးသူ၏ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုေသာ္- 
 
ပုဒ္မ ၅ တြင္ သာယာဝတီေထာင္ ေရာက္စကပင္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား Aေနျဖင့္ Aတတ္ႏိုင္ဆံုး 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား Aလိုက် လိုက္ေလွ်ာAုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ေတာင္း၍ 
ဆူပူၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Aင္Aားမ်ားလာသည့္Aေလ်ာက္ ပို၍ဆူပူၾကၿပီး Aုပ္ခ်ဳပ္၍ 
မရႏိုင္ေလာက္သည္Aထိ Aေႏွာက္Aယွက္ ေပးၾကသည္။ UပေဒAရ ေAးခ်မ္းစြာ Aႀကိမ္ႀကိမ္ 
တားျမစ္ခ့ဲေသာ္လည္း မရသည့္ျပင္ ပို၍ဆိုးလာ႐ံုမက ေထာင္ေဖာက္ဖို႔Aထိ Aေႏွာက္Aယွက္ 
ေပးၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ကိုသည္Aတိုင္း ဆက္လက္လႊတ္ထားလွ်င္ ေထာင္တစ္ခုလံုး 
ပြင့္ထြက္လုမတတ္ေသာ AေျခAေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ကာကြယ္ေသာAားျဖင့္ 
Aေရးယူသင့္သူမ်ားကို Aေရးယူခ့ဲရေပသည္။ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားAား ျပန္လည္ ခုခံသူမ်ားကို 
Aနည္းAက်U္း ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမခ့ဲပါသည္။ Aခ်ဳိ႕ကို တိုက္ပိတ္ခ့ဲရသည္။ ပုဒ္မ ၅ မ်ားAား မူလက 
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လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထားရိွခ့ဲေသာ္လည္း ထိုAခြင့္Aေရးကိုယူၿပီး ေထာင္ေဖာက္ရန္ 
ႀကိဳးစားၾကသျဖင့္ ပံုစံစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးလိုက္ရပါသည္။ သူတို႔Aတြက္ Aခြင့္္Aေရးမ်ား 
Aျပည့္Aဝ ေပးထားပါသည္။ သူတို႔ကို Aလုပ္မခိုင္းပါ။ သူတို႔Aတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ 
AစားAေသာက္ စီစU္ႏိုင္ရန္ ဖိုႀကီးတြင္ Uီးစီးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ Aေညာင္းမိမည္ 
စိုးသျဖင့္ က်န္းမာေရးAလို႔ငွာ Aိပ္ေထာင္Aတြင္း သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ခိုင္းျခင္းကို AႀကီးAက်ယ္ 
Aလုပ္လုပ္ေနရပါသည္ဟု ဝါဒျဖန္႔ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေထာင္တြင္ ပုဒ္မ ၅ သံုးေထာင္ 
(၃၀၀၀) နီးပါးခန္႔ ရိွေနရာ သူတို႔ကို သူတိုAလိုAတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ခြင့္ေပးလွ်င္ 
Aက်U္းေထာင္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို AႀကီးAက်ယ္ ထိခိုက္ပါမည္။ ယခု ေAးေAးခ်မ္းခ်မ္း 
မေနသူမ်ားကိုသာ ထိုက္သင့္သလို Aေရးယူခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တတ္ႏိုင္ၾကပါေပသည္။ လိပ္ကို 
ႀကိမ္းပိုးျဖစ္ေAာင္ မ်က္လွည့္ျပလိုက္သည့္ လွည့္ကြက္သေဘာပါေပ။ ထို႔Aျပင္ Aသင့္ 
စီစU္ထားေသာ ေထာင္မွဴးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေထာင္ၾကပ္ေလးေယာက္Aား ေခၚယူ၍ သက္ေသ 
တင္ျပခ့ဲျပန္ပါေသးသည္။ မယံုငါ့မယားေမး ဟူေသာ သေဘာျဖစ္၏။ ယခုတင္ျပသည့္ 
သက္ေသငါးUီးမွာ ေထာင္Uပေဒႏွင့္Aညီ ေနထိုင္သြားလာ Aုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲပါလ်က္ Aေၾကာင္းမ့ဲရန္စ၍ 
ပုဒ္မ ၅ တို႔၏ ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံခ့ဲရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဟု လန္ၾကဳတ္ဋီကာ ဖြင့္ျပၾကပါသည္။ 
သူတို႔ကို ဝိုင္း႐ိုက္ဖို႔မဆိုထားပါဘိ မခံမရပ္ႏိုင္လြန္း၍ Aံကိုႀကိတ္ၿပီး လက္သီးဆုပ္မိၾကသည္ကိုပင္ 
သူတို႔ေရွ႕၌ မလုပ္ခ့ဲပါ။ ထို႔သုိ႔ မလုပ္ခ့ဲၾကသည္မွာလည္း ေၾကာက္၍ကား မဟုတ္ပါ။ Aဓိပၸာယ္ 
မရိွေသာ စြန္႔စားမႈမ်ဳိးကို ေရွာင္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ Aခြင့္Aေရးျပ၍ စည္း႐ံုးခ့ဲသျဖင့္ သူတို႔ေနာက္ 
ပါသြားသည့္ပုဒ္မ ၅ ငါးေယာက္တို႔ကိုလည္း ေထာင္တြင္းAက်U္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္Aျဖစ္ 
စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေစခ့ဲ၏။ ထိုပုဒ္မ ၅ ငါးေယာက္ ပထမပိုင္းတြင္ သူတို႔ႏွင့္ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား နားလည္မႈ လြဲမွားခ့ဲၾကသျဖင့္ မလိုလားAပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ေပၚခ့ဲၾကရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ AေျပAလည္ ေဆြးေႏြး၍ ပူးတြဲ 
Aုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲၾကသျဖင့္ ျပႆနာ မေပၚေတာ့ပဲ ေAးခ်မ္းလ်က္ ရွိေနပါသည္။ Aေၾကာင္းမ့ဲဆူပူခ်င္သူ 
Aခ်ဳိ႕ကိုမူ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ နားခ်လို႔ပင္မရပဲ လြန္ကဲလာသူမ်ားကိုမူ သူတုိ႔က UပေဒAရ 
Aေရးယူေစပါသည္။ ဤကိစၥAတြက္ ေျပာစရာမရိွပါ။ ပုဒ္မ ၅ မ်ား၏ AစားAေသာက္္ 
AေနAထိုင္ ကိစၥAဝဝကို သူတို႔ႏွင့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ 
ပူးတြဲေျဖရွင္းလ်က္ရိွရာ Aခက္Aခဲမရိွေတာ့ပါဟု ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား တင္ျပေစခ့ဲသည့္Aတိုင္း 
Aစစ္ခံၾကပါသည္။ နားရိွ၍သာ ၾကားလိုက္ရ၏။ ေ႐ႊတိဂံုဘုရားႀကီး ၿမိဳ၍ ေျပာေသာ္မွ ယံုႏိုင္စရာ 
မရိွေသာ စကားမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စံုစမ္းေရးAဖြဲ႔ဝင္ လူႀကီးတစ္Uီး၏ မွတ္သားဖြယ္ 
တရားမွ်တေသာ မွတ္ခ်က္ကေလးကိုလည္း မလြတ္တမ္း ဖတ္႐ႈၾကပါUီး။ မည္မွ် Aတိုင္Aေဖာက္ 
ညီမွ်ေၾကာင္း ေပၚလြင္လာပါလိမ့္မည္။  
“ဟာ… ဒီ ကြန္ျမဴနစ္ဆိုတ့ဲ Aေကာင္ေတြ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာင္ ေခါင္းၿငိမ့္ေAာင္ 
ေျပာႏိုင္ၾကတ့ဲလူေတြပဲ။ ယခုလဲ နည္းနည္းပါးပါးျဖစ္တာကို Eရာမပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ေျပာေနတာေတြပါ။ 
က်ဳပ္တို႔လဲ သူတို႔နဲ႔ေတြရင္ ေခါင္းၿငိမ့္ေနရUီးမလားဘဲ။ တီဘီပိုးထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတ့ဲ 
လူေတြ”  
ဟူသတည္း။ ေနာက္ေန႔တြင္ စံုစမ္းေရးAဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေထာင္ထဲဝင္လာ၏။ တစ္ေထာင္လံုးမွာ 
Aေရးေပၚ ထုတ္ေပးထားသည့္ စြပ္က်ယ္ဆင္တူ လံုခ်ည္ဆင္တူႏွင့္ လြယ္လပ္စြာေနခြင့္ 
ေပးထားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမူ ကိုယ္ကုတင္ေပၚတြင္ ကိုယ္ၿငိမ္သက္စြာ ေနထိုင္ၾက၏။ 
တိတ္ဆိတ္စြာ ဆႏၵျပသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ စံုစမ္းေရး Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
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ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ Aတူ တစ္ေထာင္လံုး လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈၾက၍ Aခ်ဳိ႕ Aခန္းထဲသို႔ 
ဝင္ၾကည့္ၾကပါ၏။ AေနAထိုင္ AစားAေသာက္ ကိစၥမ်ား တစ္ခြန္းစႏွစ္ခြန္းစ ေမးၾက၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က မူလ ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aတိုင္း ဆိုးသည္၊ ေကာင္းသည္ မတင္ျပၾကပါ။  
“ေျပာစရာ လံုးဝမရိွပါ”  
ဟုေျဖခ့ဲၾကပါသည္။ စံုစမ္းေရး Aဖြဲ႔ဝင္Aေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခပ္တည္တည္ေနၾကသည္ကို 
ႏွစ္ၿမိဳ႕ဟန္မရိွပါ။ မ်က္ႏွာညိဳပုပ္လ်က္ရိွ၏။ ျပဴးတူၿပဲတဲ ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္၍ ျပန္ထြက္သြားၾက၏။ 
သူတို႔စိတ္ထဲတြင္ေတာ့- 
“ဒီေကာင္ေတြဟာ ေထာင္Aာဏာပိုင္ေတြ ေျပာသလိုဟုတ္မွာပဲ”  
ဟု ထင္သြားၾကဟန္ ရိွပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ AယူAဆႏွင့္ 
ထပ္၍မရႏိုင္ေသာ ေလးေထာင့္ႏွင့္Aဝိုင္းျဖစ္၍ သြားၾကေပ၏။ စံုစမ္းေရး Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
ထမင္းခ်က္ဖုိႀကီးသုိ႔ ဝင္ၾကည့္ၾကေသး၏။ ထိုေန႔က ထမင္းခ်က္ဖိုႀကီးတြင္ နံနက္စာAတြက္ 
ကုလားပဲျခမ္း သန္႔သန္႔ကို ၾကက္သားတံုး ကေလးမ်ား ေရာစြက္၍ မဆလာနံသင္းေနေAာင္ 
ခ်က္ထား၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ေရာက္သည္မွ လြတ္သည္Aထိ Aနံ႔Aရသာ ျပည့္စံုေသာ 
Aသားဟင္း သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ကို ဤတစ္ႀကိမ္သာ ပထမဆံုးAႀကိမ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးAႀကိမ္ 
စားရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဖိုးႀကီးထဲ ဝင္ၾကည့္ခ့ဲသည့္ စံုစမ္းေရးAဖြဲ႔ဝင္မ်ားပင္ ဟင္းနံ႔ 
ေကာင္းလြန္းသျဖင့္ ထမင္းဆာလာသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သြားခ့ဲၾကေပသည္။ တကယ့္ 
သုခမိန္ႀကီးမ်ားပါေပ။ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားမွာ တၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ ျဖစ္ေနၾက၏။ ဤသုိ႔လွ်င္ 
သူတို႔ကုိယ္တိုင္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးကာ ကိုယ္တိုင္ခ်ဳိး ကိုယ္တိုင္ေဝသြားခ့ဲေသာ စံုစမ္းေရး 
Aဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သာယာဝတီေထာင္ စံုစမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကား ဤတြင္ ၿပီးဆံုးသြားခ့ဲပါသည္။ 
စံုစမ္းေရးAဖြဲ႔ လာသည့္Aတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရိွလိုက္သည့္Aျမတ္မွာ Aဝတ္Aစားတစ္စံုႏွင့္ 
နံနက္ပိုင္းပဲႏွင့္ ၾကက္သားဟင္းကေလး စားလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္္Aေပၚ Aေလးထား၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသို႔ 
ေရာက္ေစခ့ဲေတာ့၏။ ဤေနရာတြင္ ၾကားျဖတ္တင္ျပလိုသည္မွာ ယခု ကၽြန္ေတာ္ 
ေရးသားတင္ျပသည့္ သာယာဝတီေထာင္ ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားAား 
ခုခံကာကြယ္၍ ေရးသားတင္ျပျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဤAခ်က္ကိုကား သံသယ 
ကင္းရွင္းၾကေစလိုပါသည္။ လူလူခ်င္း ဤသို႔ညႇU္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈမ်ဳိး လုပ္ထိုက္မလုပ္ထိုက္ ဘဝတူ 
ႏိုင္ငံေရးသမားခ်င္း ငါႏိုင္၊ သူညႇင္း သဘာထားမ်ဳိး ထားသင့္ မထားသင့္၊ သစ္ငုတ္ ျမင့္တံု 
ျမက္ျမင့္တံု၊ ဘံုလံုတလွည့္ ငါးဖ်ံ တလွည့္ မိမိတို႔ Aလွည့္ေရာက္ၿပီဟူ၍ေတာ့ သဘာထားသင့္ 
မထားသင့္၊ မည္သည့္ဝါဒႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ခံယူသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဤဆိုးယုတ္ေသာ 
AျပဳAမႈမ်ဳိးေတာ့ မရိွတန္ရာ၊ မည္သို႔ေသာကာလ မည္သို႔ေသာ Aစိုးရမ်ဳိးပင္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေစကာမူ 
ဤသာယာဝတီေထာင္ Aျဖစ္မ်ဳိးက့ဲသို႔ လူလူခ်င္း လူမဆန္ ညႇU္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈမ်ဳိး ေနာင္တြင္ 
မေပၚေပါက္ေစရန္ ဤက့ဲသို႔ Aတံု႔Aလွည့္ ေပၚေပါက္ေစသည့္ စိတ္ထားမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေစမည့္ 
AျပဳAမႈမ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ သင္ခန္းစာျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵသေဘာကိုသာ 
ေရွ႕႐ႈေရးသားမႈျဖစ္ပါသည္။ Aုပ္စိုးသူမ်ားAေနျဖင့္ (ဝါ) Aာဏာလက္ကိုင္ရ AစိုးရAဖြဲ႔ 
တစ္ဖြဲ႔Aေနျဖင့္ လိုAပ္သည့္Aခ်ိန္တြင္ လိုAပ္ေသာ သူမ်ားAား ထိန္းသိမ္းမႈထားရမည့္ 
UပေဒAရ ထိန္းသိမ္းမႈသာ ျဖစ္ေစကာ ထိန္းသိမ္းခံရသူ၏ လူ႔Aခြင့္Aေရးကိုမူ 
တရားUပေဒAတိုင္း တရားမွ်တစြာ ခံစားေစျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ယခုက့ဲသို႔ 
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ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ဳိးမွ ကင္းလြတ္ေစသင့္ပါသည္။ သို႔မွလည္း Aာဏာလက္ကိုင္ရ 
တရားမွ်တေသာ Aစိုးရဟူေသာ နာမည္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရး 
Aစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခ့ဲသူမ်ားAေပၚ၌ ဤက့ဲသို႔ ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္ Aျဖစ္မ်ဳိး 
မျဖစ္ရေAာင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ လက္ငင္းျဖစ္ရပ္ကား ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားAတြက္ 
တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ (ဝါ) Aာဏာလက္ကုိင္ရ AစုိးရAဖြဲ႔Aေနျဖင့္ လုိAပ္သည့္Aခ်ိန္တြင္ 
လုိAပ္ေသာသူမ်ားAား ထိန္းသိန္းထားရမည့္တာဝန္ကား ရိွစၿမဲၿဖစ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္ ထိန္းသိမ္းမႈသည္ 
UပေဒAရ ထိန္းသိမ္းမႈသာ ျဖစ္ေစကာ ထိန္းသိမ္းခံရသူ၏ လူ႔Aခြင့္Aေရးကုိမူ 
တရားUပေဒAတုိင္း တရားမွ်တစြာ ခံစားေစျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ယခုက့ဲသုိ႔ 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မူမ်ိဳးမွ ကင္းလြတ္ေစသင့္ပါသည္၊၊ သုိ႔မွလည္း Aာဏာလက္ကုိင္ရ 
တရားမွ်တေသာ Aစုိးရဟူေသာ နာမည္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရး 
Aစုိးရလက္ထက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခ့ဲသူမ်ားAေပၚ၌ ဤက့ဲသို႔ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္ Aျဖစ္မ်ဳိး 
မျဖစ္ရေAာင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ လက္ငင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကား ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားAတြက္ 
တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ (ဝါ) Aလြန္ Aဖိုးထိုက္တန္လွေသာ သခၤန္းစာျပ နမူနာေကာင္းႀကီးတစ္ခု 
ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ေသာ သေဘာထားမ်ဳိးကို လက္ခံေထြးပိုက္ႏိုင္သည္ႏွင့္Aမွ် လူလူခ်င္း 
ယခုက့ဲသို႔ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မူမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေစမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မၾကာမီတင္ 
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပ်ာက္ကြက္သြားမည္ မုခ်ျဖစ္ေပသည္။ ဤမည္ေသာ Aရင္းခံစိတ္ထားသည္ပင္ 
ဤစာAုပ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၏ တစ္ခုေသာAေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စံုစမ္းေရးAဖြဲ႔ျပန္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပင္ တစ္ေထာင္လံုးရိွ ပုဒ္မ ၅မ်ားကို Aိပ္ေထာင္ 
Aျပင္ဘက္ထုတ္၍ Aသားလြတ္ ႐ိုက္ပါေလေတာ့၏။ ခါတိုင္းလို ႏွစ္ခ်က္ သံုးခ်က္ 
႐ိုက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ သံေတမ်ား ကိုယ္တိုင္Uီးစီး၍ Aေတာ္ကေလး သဲသဲမဲမဲ 
႐ိုက္ပစ္လိုက္ပါသည္။ 
 
“စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ လာတာနဲ႔ေတာ့ ေခါင္းမေထာင္ၾကနဲ႔ကြ၊ ဒို႔က ဂ႐ုမစိုက္ဘူးေဟ့”  
ဆိုသည္ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုက္သမွ် ခံရသူမ်ားAား ထပ္ခါတလဲလဲ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းျဖင့္ 
သူတို႔တြင္ မည္သို႔ Aေၾကာင္းထူးမည္ မသိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ေတာ့ ဘာမွပို၍ 
Aေၾကာင္းမထူးေတာ့ေပ။ ထုသားေပသားရေနသက့ဲသို႔ ခံႏိုင္ရည္ရိွေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လက္ေတြ႔ ႐ိုက္ေနသူမ်ားမွာ ရာဇဝတ္Aက်U္းသားမ်ား ျဖစ္၏။ 
သာယာဝတီေထာင္တြင္ သူတို႔က လူနည္းစုျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူမ်ားစုျဖစ္၏။ 
႐ိုက္ႏွက္သူမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ လက္စားေခ်ရလွ်င္ စိစိညက္ညက္ေၾက သြားႏိုင္ေပသည္။ 
သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္စားမေခ်ၾကပါ။ မတ႔ုံျပန္ၾကပါ။ ထိုစိတ္ကူးမ်ိဳးလည္း မရိွၾကပါ။ 
သူတုိ႔မွာ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား၏ ခိုင္းေစခ်က္Aရ လုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ AေျခခံပညာAရည္Aခ်င္းက 
နည္းပါးသည့္Aေလ်ာက္ Aသိဉာဏ္ႏွင့္ စU္းစားဉာဏ္လည္း နည္းပါးၾက၏။ သူတို႔Aခြင့္Aေရးႏွင့္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ကြက္ကြက္ေလး ၾကည့္ကာ ရန္သူမဟုတ္ေသာ လူလူခ်င္း 
Aမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားAေပၚတြင္ ဤမွ်ရက္စက္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ Aာဏာပိုင္မ်ား 
ခိုင္းေစသမွ် မစU္းစားပဲ လုပ္ၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ သူတုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က  တံု႔ျပန္ခ့ဲေသာ္ 
သူတုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း နာ႐ံုမွတပါး Aေၾကာင္းထူးမလာႏိုင္ေပ၊ သူတို႔ကို 
AကာAကြယ္ေပးမည့္ Aာဏာပိုင္မ်ား ရိွေနသည္တကား။ Aဓိကမွာ Aာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္၍ 
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သာမညမွာ Aက်U္းသားမ်ား ျဖစ္ေပရာ သူတုိ႔ကို တံု႔ျပန္သည္ထက္ Aျမင္မွန္ရလာေစရန္ 
ပူးကပ္စည္း႐ံုးျခင္းသာ Aမွန္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ AေျခAေနAရ ဤသဘာထား ရိွသည္သာ Aေကာင္းဆံုးႏွင့္ Aမွန္Aကန္ဆံုး 
ျဖစ္ေပသည္။ တနလာၤေန႔တိုင္း တန္းစီရ၏။ ေထာင္ပိုင္ႀကီး လွည့္ၾကည့္မည့္ ေန႔ေပတည္း။ 
တန္းစီဆိုသည္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ေခတၱခဏ စီရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ နံနက္ ၆ နာရီခြဲမွစ၍ 
ေထာင္Aတြင္းပတ္၍ ေဖါက္ထားသည့္ ေျမနီလမ္းေပၚတြင္ ပံုစံထိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ေထာင္ပိုင္ႀကီး မလာမီAတြင္း ေနပူလွ်င္ေနပူထဲ၊ မိုးရြာလွ်င္မိုးရြာထဲ ေနရျခင္းျဖစ္၏။ 
ေထာင္ပိုင္ကား ၉နာရီခြဲမွသာ ႂကြေတာ္မူလာ၏။ Aမွန္မွာ တနလာၤတန္းစီဆိုျခင္းသည္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မေက်နပ္ခ်က္ လိုလားခ်က္မ်ား ေထာင္ပိုင္ထံ ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ 
Aက်U္းသားမ်ား AေျခAေနကို ေထာင္ပိုင္ကၾကည့္၍ စစ္ေဆးရန္Aတြက္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ တန္းစီကား ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ စီ႐ံုသာ စီရသည့္တန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
“ျမင္႐ံုသာ ျမင္ရ၊ မၾကင္ရေမာင့္ကို” ဆိုသည္ ေတးAတိုင္း ျဖစ္၏။ ေထာင္ပိုင္ဝန္မလာခင္ 
ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ႏွင့္ သံေတAခ်ဳိ႕က ပထမလွည့္ၾကည့္၏။ လွည့္ၾကည့္ရင္းပါးစပ္မွလည္း ဤသုိ႔ 
ေရရြတ္သြားၾကပါသည္။  
“မင္းတို႔ေနာ္ ေထာင္ပိုင္ကို ဘာမွ်မေလွ်ာက္နဲ႔။ သူကေမးရင္ ေကာင္းတယ္ေျပာ၊ 
Aတြန္႔တက္တ့ဲAေကာင္ Aေသဘဲ”  
ဟူ၍ ျဖစ္၏။ သူတို႔က ပတ္လွည့္ၿပီး နာရီဝက္ခန္႔Aၾကာမွ ေထာင္ပိုင္ႀကီးသည္ AေခၽြးAရံမ်ားႏွင့္ 
ဝင္လာပါသည္။ ေရွ႕ဆံုးမွ တုတ္ထမ္းသံေတမ်ား၊ ထို႔ေနာက္မွ ဂြင္းနီ (စလြတ္နီႀကီးပတ္ထားသည္) 
Aရစ္ေလးရစ္ရ ဂြင္းနီဟု ေခၚပါသည္။ ဂြင္းနီေနာက္မွ ေထာင္မွဴးႀကီး၊ ေထာင္မွဴးကေလးမ်ား 
လိုက္ပါလ်က္ ႂကြခ်ီလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တန္းစီေနရာသို႔ ေထာင္ပိုင္ႀကီး ေရာက္မလာမီ 
ေရွ႕ဆံုးမွ သံေတတစ္Uီးက- 
“Aားလံုး နံပါတ္ႀကီးကိုကိုင္၊ ေျခစု၊ ဒူးစိ၊ ေရွ႕တည့္တည့္ၾကည့္”  
ဟူ၍ Aမိန္႔ေပး၏။ Aဓိပၸာယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာမည္၊ AေဖAမည္၊ ေနရပ္၊ ပုဒ္မ၊ 
Aေၾကာင္းAရာမ်ား ေရးသားထားသည့္ Aလ်ားတစ္ေပခြဲ၊ Aနံတစ္ေပခန္႔တြင္ရိွ ကတ္ျပားႀကီးကို 
နံပါတ္ႀကီးဟုေခၚ၏။ နံပါတ္ႀကီးကို လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ကိုင္လ်က္ ရင္ဘတ္တည့္တည့္တြင္ ထားရ၏။ 
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကိုစုရပ္၍ ဒူးေခါင္းကိုစုထားၿပီး ေရွ႕သို႔ တည့္တည့္ၾကည္ေနရမည္ကို ဆိုလိုပါသည္။ 
တန္းစီသည့္ Aခါတိုင္းၾကားရသည့္Aမိန္႔ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခ့ဲရသည့္Aလုပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
Aမွန္Aားျဖင့္ ထိုAမိန္႔မ်ားကား ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ရာဇဝတ္Aက်U္းသားမ်ား 
Aတြက္သာျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
ထိုရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ဘာမွ်မျခားနားေတာ့ေပ။ ဤAခ်က္ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသာ 
စာဖတ္သူမ်ား ေဝဖန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေစလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
Aမိန္႔ေပးသည္Aတိုင္း မတ္ရပ္ေနရ၏။ ေထာင္ပိုင္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ဂ႐ုတစိုက္ 
ေလွ်ာက္ၾကည့္ မသြားေပ။ တစ္ခါတရံ ဟိုၾကည္ဒီၾကည့္ လွည့္ၾကည့္ခိုက္ႏွင့္ သူမ်က္စိေရွ႕တြင္ 
Aသက္ႀကီးလြန္သူမ်ား ပိန္႔ခ်ဳံးေနသူမ်ားေတြ႔လွ်င္ ဟိုေမးဒီေမး ေမးတတ္ပါသည္။ 
စိတ္ေကာင္းဝင္သည့္Aခိုက္ႏွင့္ ႀကဳံလွ်င္ နံပါတ္ႀကီးေပၚတြင္ “ႏို႔စား” ေပးရန္ လက္မွတ္ 
ထိုးေပးခံရသူကား ထိုAပါတ္တြင္ ထီေပါက္သူမ်ားျဖစ္၏။ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာရသည့္ 
Aျဖစ္မ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ ႏို႔စားရသူမ်ားသည္ ထမင္းပံုစံAျပင္  ေန႔လည္ဖက္တြင္ ႏို႔တစ္ခြက္ႏွင့္ 
ေပါင္မုန္႔တစ္ပိုင္းရ၍ Aလုပ္ခြင္မဆင္းရပဲ နားခြင့္ရ၏။ သို႔ေသာ္ Aျပည့္Aဝမရပါ။ 
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Aျပည့္Aဝမရဆိုသည္မွာ ေထာင္ပိုင္က ႏို႔စား ၁၅ရက္ေပးေသာ္လည္း ေဆး႐ံုက ငါးရက္မွ 
ခုႏွစ္ရက္သာ Aမ်ားဆံုးေပးၿပီး ျဖတ္လိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏို႔စားရေၾကာင္းကိုမႈ ၁၅ရက္ 
ျပည့္ေAာင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရေပ၏။ (ဤေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေရွ႕Aခန္းမ်ားတြင္ 
ပါပါUီးမယ္) ေထာင္ပိုင္ႀကီး ဗူးထဲျပန္ေရာက္သြားသည့္Aခါမွ ထိုေန႔တြင္ ငရဲခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
တန္းစီျခင္းကိစၥမွာလည္း ၿပီးဆံုးသြားပါသည္။ 
 
ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာဝန္ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာဝန္ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာဝန္ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာဝန္    
 
ေထာင္တြင္ Aေဆာင္တစ္ေဆာင္ကို ေဆး႐ံုဟု သတ္မွတ္လ်က္ ဖြင့္ထား၏။ ဆရာဝန္ 
တစ္ေယာက္ရိွ၏။ သို႔ေသာ္ ေဆးဝါးကား ဗလာနတၳိ၊ ဆရာဝန္ကလည္း Aမည္သာရိွ၍ လူမရိွ၊ 
ေထာင္က် ကြန္ေပါင္းဒါမ်ားကသာ ေဆးေပးေဆးယူလုပ္၍ ေဆးကုသေပးေလ၏။ 
မမာမက်န္းျဖစ္၍ ေဆး႐ံုသြားလွ်င္ ဘာေဆးမွန္းမသိေသာ Aျဖဴေရမ်ားကိုသာ တိုက္၏။ 
ေဆးေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေဆးထိုးေပးျခင္းမရိွေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမူ ေဆး႐ံုေရာက္လွ်င္ ေဆး႐ံုမွ 
ေဆးထိုးေပးေၾကာင္း မွတ္တမ္းစာAုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲရ၏။ ေဆးမထိုးရ၍ 
လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ဟု ျငင္းလွ်င္႐ိုက္၏။ ပထမပိုင္း ေဆး႐ံုေရာက္သူမ်ား Aျဖစ္Aပ်က္ေၾကာင့္ 
ေနာက္လူမ်ားက A႐ိုက္မခံေတာ့ပဲ Aလြတ္တကူပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကေပသည္။ 
ေထာင္ဆရာဝန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဇီဝကႀကီးဟု Aမည္ေပးထား၏။ ေရာဂါမွန္သမွ်ကို 
Aျဖဴေရေဆးတစ္ခြက္ႏွင့္ ကုသႏိုင္စြမ္းရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တီဘီသမားကိုလည္း 
ေဆးAျဖဴ၊ ေခါင္းကိုက္သမားကိုလည္း ေဆးAျဖဴ၊ ဗိုက္နာသူလည္း ေဆးAျဖဴ၊ 
ဖ်ားနာသူကိုလည္္း ေဆးAျဖဴ၊ မ်က္ေစ့နာသူကိုလည္း ေဆးAျဖဴ၊ ဝဲေပါက္သူကိုလည္း ေဆးAျဖဴ၊ 
ေရာဂါမွန္သမွ် ေဆးAျဖဴကိုသာတိုက္၍ ကုသေပးပါသည္။ ေဆး႐ံုကိုသြားမ့ဲသာ သြားရသည္။ 
ဘာေဆးတိုက္မည္ကိုမူ သိၿပီးျဖစ္ေန၏။ ေဆး႐ံုမွ ျပန္လာသူမ်ားAား Aိပ္ေထာင္ေရာက္လွ်င္ 
“ရဲျဖဴ” ဟု နာမည္ေျပာင္ေခၚၾကပါသည္။ ေဆးထိုးခံရေၾကာင္း သူတို႔လက္ညႇိဳးေထာက္ျပသည့္ 
ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခ့ဲရေသာ္လည္း ေဆးထိုးခံရသူမ်ား လူတစ္ရာတြင္ ငါးေယာက္ျပည့္ေAာင္ 
မရိွဘူးေပ။ ရသမွ်ေဆးမ်ားကို ဆရာဝန္ကယူ၍ Aျပင္တြင္ ေဆးတိုက္ဖြင့္ၿပီး 
ေဆးကုေပးေနရေၾကာင္း သိရ၏။ ဆရာဝန္ကား တစ္ေန႔တစ္ေခါက္ပင္ မွန္မွန္မလာေပ။ 
သူလာသည့္Aခိ်န္တြင္ ေထာင္က်ကြန္ေပါင္ဒါမ်ားက ေရာဂါႀကီးသူမ်ားကို ဝင္ျပသည့္Aခါ- 
“Aို  ဒီေကာင္ေတြ ေဆးကုေပးဖို႔ေကာင္းတ့ဲ Aေကာင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတို႔ေသရင္ 
စာရြက္တစ္ရြက္ဘဲ ကုန္မယ္”  
ဟု ႐ိုင္းစိုင္းရက္စက္စြာ   ေျပာေလ့ရိွသူ ျဖစ္ပါသည္။ ႏို႔စားရသူမ်ားမွာ နံပါတ္ႀကီးထဲတြင္ ၁၅ရက္ 
ေရးေပးေသာ္လည္း ငါးရက္ေလာက္သာရၿပီး ေနာင္ထပ္မရေတာ့ပါ။ က်န္ရက္Aတြက္ကိုမူ 
ႏို႔မရေတာ့ေသာ္လည္း ေန႔တိုင္း လက္မွတ္ သြားထိုးေပးရ၏။ ႏို႔ တစ္ပံုစံကို ေဆးလိပ္ ၂၀ 
သို႔မဟုတ္ ပိုက္ဆံငါးမူးျဖင့္ ေရာင္းစား၏။ ေထာင္က်မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံမွ ကစ္၍ရသမွ်ျဖင့္ 
ဝယ္ေသာက္ၾက၏။ ေဆး႐ံုတြင္ လူ ၃၀၀၀ေက်ာ္ ရိွသည္Aနက္ လူငါးေယာက္ခန္႔သာ 
Aတြင္းလူနာAျဖစ္ လက္ခံထား၏။ (ေသA့ံဆဲဆဲ လူနာမ်ားသာ ျဖစ္သည္) ေဆး႐ံုမွ 
လူနာကုတင္မ်ားတြင္မူ သံေတ (ေထာင္က် AႀကီးAကဲ) မ်ားက ေမြ႔ရာႏွင့္ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ 
Aက်ေနထိုင္လ်က္ စက္ေတာ္ေခၚၾက၏။ ဆရာဝန္မွာ ပန္ခ်ာပီလူမ်ိဳးျဖစ္၍ ဗမာစကားကို 
ဗမာတစ္ေယာက္လို ေျပာတတ္သူျဖစ္၏။ သူတြင္ Aယ္လ္-Aမ္-ပီ ဆိုေသာ ဘြဲ႔တစ္ခုကလြဲ၍ 
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ဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏ Aဂၤါရပ္ လံုးဝမရ္ိွပါ။ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏ ၾကင္နာမူမ်ဳိး မဆိုထားဘိ 
သာမန္လူသားတစ္ေယာက္၏ ၾကင္နာမူမ်ိဳးပင္ ရိွသူ မဟုတ္ေပ။ သူတြင္ မည္မွ်ရက္စက္ေသာ 
ႏွလံုးသားရိွသည္ကို ထင္းရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖင့္ တင္ျပပါသည္။ ေထာင္ႀကီးထဲသို႔ ပုဒ္မ ၅မ်ား 
ေရာက္လာတိုင္း AေသAလဲ႐ိုက္ႏွက္ၾက၏။ လက္စြမ္းျပၾက၏။ သာယာဝတီေထာင္Aေၾကာင္း 
သက္ေသျပ၏။ ထိုသို႔ ေထာင္ဗူးႀကီးထဲတြင္ ပုဒ္မ ၅မ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ေနသည့္Aခါ 
သူေရာက္လာတက္ၿပီး ေျမႇာက္ေပးေလ့ရိွ၏။ ႐ိုက္ေနသူမ်ားကို Aားေပးေလ့ရိွ၏။  
“ေဟ့… ဘယ္နဲ႔လဲကြ၊ မင္းတို႔႐ုိက္တာ AကြဲAၿပဲ မပါေသးလား။ ငါ့မွာရိွတ့ဲ ျမင္းမီးေတြ ဘယ္မွာ 
သြားသံုးရမလဲ။ တယ္ေလွ်ာ္တ့ဲ Aေကာင္ေတြဘဲ၊ ဒီေကာင္ေတြ A႐ိုက္မတတ္ေသးဘူး၊ 
A႐ိုက္သင္ေပးလိုက္ဖို႔ ေထာင္ပိုင္ႀကီး ေျပာရAံုးမယ္။ ကဲ... ဒီေန႔ ျမင္းမီး ၁၀ေခ်ာင္းေလာက္ 
သံုးခ်င္တယ္ေဟ့”  
ဟု ေျပာဆိုေျမႇာက္ေပးေလ့ရွိ၏။ ဤမွ် လူစိတ္ကင္းမ့ဲသူေပတည္္း။ ႐ိုက္ႏွက္ခံရ၍ ေခါင္းကြဲနဖူးကြဲ 
လက္ကြဲသူမ်ားကို ထံုေဆးေမ့ေဆးမပါပဲ Aစိမ္းခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ေပး၏။ ေAာက္ကခံရသူမ်ားမွာ ငေျပမ 
ဆားပက္သည့္ႏွယ္ ထြန္႔ထြန္႔လူးမတက္ ခံရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္ဆရာဝန္က့ဲသို႔ 
Aလြန္ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ားရိွသလို Aလြန္စိတ္သဘာထားႏူးည့ံ၍ လူမဆန္သည့္ 
ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို မၾကည့္ရက္သည့္ Aဝတ္တိုက္ ေခ်းတိုက္ေထာင္မွဴး မစၥတာ ဘာနာဂ်ီက့ဲသို႔ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးလည္း ရိွ၏။ သူကား Aက်U္းသားမ်ားဖက္က လ္ိုက္ေလ့ရိွ၏။ AကာAကြယ္ေပးေလ့ 
ရိွ၏။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ဘာနာဂ်ီသည္ သာယာဝတီေထာင္မွ Aျမန္ဆံုး ေျပာင္းေရႊ႕သြားခ့ဲရေပသည္။ 
ႏူးည့ံေသာ Aသည္းႏွလုံးပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ဆရာဝန္ႏွင့္တကြ Aက်U္းသား 
ကြန္ေပါင္းဒါမ်ား၏ မတရားလုပ္မူေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏို႔စားမေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုမသြားရန္ 
ပုဒ္မ ၅ Aခ်င္းခ်င္း ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲရ၏။ ပုဒ္မ ၅မ်ားAတြက္ ရသည္က နည္းနည္း၊ 
သူတုိ႔စားေနသည့္က မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို သိမ့္ေမြ႔ေသာနည္းျဖင့္ တံု႔ျပန္လိုက္ျခင္း 
ျဖစ္ေပသည္။ မမာက်န္းျဖစ္သူမ်ား ရိွခ့ဲလွ်င္ Aိမ္က ပို႔ေပးသည့္ ငန္းေဆး၊ ေခၽြးထုတ္ေဆး၊ 
လွ်က္ဆားတို႔ျဖင့္ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး ၾကင္နာယုယစြာ ကုသေပးျခင္းျဖင့္ ေထာင္ေဆး႐ံုကို 
ဆန္႔က်င္ခ့ဲၾကပါသည္။  
 
ေဆး႐ံု ဆန္႔က်င္ေရး၊ လႈံ႕ေဆာ္ခ့ဲရသည္ ေနာက္Aေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းမွာ Aက်U္းသား 
ကြန္ေပါင္းဒါ ရမ္း၍ကုသမႈေၾကာင့္ မင္းဘူးမွ ရဲေဘာ္တUီးႏွင့္  ပဲခူးမွ ရဲေဘာ္တစ္Uီးေသဆံုးခ့ဲရသည့္ 
ကိစၥေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ထိုAခ်ိန္မွစ၍ ေဆးျဖဴႀကီးႏွင့္ လမ္းခြဲလိုက္ၾကေတာ့၏။ ပုဒ္မ၅မ်ားထဲတြင္ 
ပါလာသည့္ ဗိေႏၶာဆရာမ်ားလည္း Aလုပ္ရသြားၾကေပသည္။ 
 
ထမင္းဆြဲ ထမင္းဆြဲထမင္းဆြဲ ထမင္းဆြဲထမင္းဆြဲ ထမင္းဆြဲထမင္းဆြဲ ထမင္းဆြဲ 
 
ထမင္းဆြဲ၊ ထမင္းဆြဲ ဆိုသည့္ Aသံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေန႔စU္ႏွင့္Aမွ် ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရေသာ 
မဂၤလာAရိွဆံုး၊ က်က္သေရAေပါင္းတို႔ႏွင့္ Aျပည့္စံုဆံုးေသာ Aသံျဖစ္၏။ ထမင္းတစ္ခုကိုသာ 
Aားျပဳ၍ Aဟာရေစာင့္ေသာ ႐ုပ္တည္င့ံလင့္၍ ေနၾကရသည္မွာ ထမင္းဆြဲသည္မွာ 
ထမင္းသြားယူရန္ေခၚသည့္Aသံျဖစ္၍ ေထာင္ဝါဟာရAားျဖင့္ ထမင္းစားကို ထမင္းဆြဲဟု 
ဆိုပါသည္။ ေနသာသည့္Aခ်ိန္တြင္ ထမင္းဆြဲရသည္မွာ ဒုကၡမေရာက္ပါ။ Aပူရိွန္ဒဏ္ 
ခံရ႐ံုမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးရြာသည့္Aခါတြင္မူ Aလြန္ဒုကၡေရာက္ၾက၏။ 
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ေဆာင္းစရာကလည္း မရိွ၊ Aဝတ္Aစား Aပိုမရိွသျဖင့္ ရိွသည့္Aဝတ္Aထည္ကေလးကို 
ေရစိုမခံႏိုင္ၾကေပရာ Aဝတ္ဗလာနတိၱ ကိုယ္တံုးလံုးျဖင့္ ထမင္းဆြဲ ထြက္ရပါသည္။ 
ယူနီေဖာင္းဆင္တူႏွင့္ ျဖစ္ေနၾက၏။ ထိုAခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား Aျပင္လူတစ္UီးUီးက 
ျမင္လွ်င္- 
“ဘယ္ကလူ႐ိုင္းေတြ လူေလာကထဲ ေရာက္ေနၾကသလဲ”  
ဟု ဆိုၾကမည္ Aမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘဝငရဲတြင္ Aရွက္နည္းနည္း 
ခံခ့ဲရေသာ Aခန္းမ်ဳိးလည္း ပါဝင္ခ့ဲေပသည္။ Aရွက္ဟူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
မ်က္ႏွာလြဲထားၾကရ၏။ ထမင္းဆြဲရာတြင္ Aေဆာင္လိုက္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီ တြဲလ်က္ 
ပန္းကန္ျပားမ်ားကို ကိုင္ၿပီး ဖိုႀကီးကို ပတ္လ်က္ ထိုင္ေနၾက၏။ ဖိုဘာယာ၏ Aမိန္႔ရမွ 
ထမင္းေပးသည့္ Aေပါက္ရိွရာသို႔ ထသြားရ၏။ ထမင္းေပးသည့္ Aေပါက္ႏွစ္ေပါက္ရိွရာ 
ပထမAေပါက္မွ ပန္းကန္ျပား ထိုးေပးလိုက္လွ်င္ ဒုတိယေပါက္မွ ထမင္းႏွင့္ဟင္း 
ျပန္ထြက္လာသည္။ နံနက္ပိုင္း ထမင္းဆြဲရသည့္Aခါတြင္မူ သူသူငါငါ Aရြက္ေပါင္းစံု 
ေရလံုျပဳတ္ဟင္း တစ္ခြက္သာရသျဖင့္ AဆိုးAေကာင္းမရိွပဲ သာတူညီမွ်ရၾကေပသည္။ ညေန 
Aသားတံုးတစ္တံုးရမည့္ ထမင္းဆြဲတြင္မူ ကံဆိုးကံေကာင္း ျပႆနာေပၚလာေပး၏။ 
တစ္ဖက္ေသာ Aေပါက္မွ သြင္းေပးလိုက္္ေသာ ပန္းကန္ျပားAလြတ္သည္ တစ္ဖက္ေသာ 
Aေပါက္မွ ျပန္ထြက္လာသည့္Aခါ ထမင္းေရာဟင္းပါ ပါလာရာ၌ တစ္တံုးတည္းသာရရိွသည့္ 
ဝက္သားတံုးသည္ Aသားတံုး သို႔မဟုတ္ Aသားႏွင့္Aဆီ တြဲေနသည္Aတံုး မဟုတ္ပါပဲ 
Aဆီတံုးႀကီးေသာ္၎၊ AသားေရာAဆီပါ မပါသည့္ Aေခါက္တံုးႀကီးေသာ္၎ ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ 
မ်က္ႏွာႀကီး ႐ႈံးမ့ဲလ်က္ ကံဆိုးသူစာရင္း ေပါက္သြားပါသည္။ Aသားတံုး ရလာသူမူ ၿပံဳးၿပံဳးကေလး 
ရိွေန၏။ ထိုသူကား ကံေကာင္းသူပါေပ။ ေနာက္ပိုင္းက်သူမ်ားက ေရွ႕ပိုင္းမွလူမ်ား၏ 
ဟန္ပန္AမူAရာ မ်က္ႏွာAေနAထားကို ၾကည့္လွ်က္ ေဗဒင္ေဟာကိန္းထုတ္ရသည္မွာလည္း 
စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဟာသကြက္ကေလး တစ္ကြက္လည္း ျဖစ္၏။ 
ျပန္ထြက္လာသည္ ထမင္းပန္းကန္ျပားကိုယူ၍ မ်က္ႏွာႀကီး႐ႈံ႕မ့ဲၿပီး မလွမ္းခ်င္လွမ္းခ်င္ ေျခလွမ္းျဖင့္ 
Aိပ္ေထာင္ဖက္သို႔ Uီးတည္သြားေနရသူသည္ Aဆီတံုးေသာ္၎၊ Aေခါက္တံုးေသာ္၎ 
ရရိွသြားသူ ျဖစ္ရေပမည္သာ။ ထမင္းပန္းကန္ေလး တရမ္းရမ္း ေျခလွမ္းသြက္သြက္ 
လွမ္းေနသူမွာမူ Aသားတံုး ရသြားသူသာ ျဖစ္ရမည္မွာ မလြဲေပ။ မိမိတို႔ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္သည့္ 
ေဟာေျပာခ်က္ မွန္မမွန္ Aိပ္ေထာင္ေရာက္သည့္Aခါ ျပန္လည္စံုစမ္း 
ေထာက္လွမ္းရသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ 
Aလုပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိAလွည္တြင္မူ ပန္ကန္ျပား ထိုးလိုက္ၿပီးေနာက္ 
ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ဘာႀကီးမ်ား ထြက္လာေလမလဲဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရသည့္ ခဏတာ 
Aခ်ိန္ကေလးမွာလည္း ရင္ေမာစရာပါေပ။ Aိပ္ေထာင္Aျပန္ခရီး မိုးရြာေနခိုက္ ႀကံဳခ့ဲရလွ်င္ 
ဟင္းေရAတြက္ မပူရေတာ့ပဲ ဝက္သားတံုးေပၚက်လာသည့္ မိုးစက္ေရမ်ားက AလိုAေလွ်ာက္ 
Aဆီေရႀကဲကေလး ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဟင္းသည္ သူ၏ မ်က္ေစ့မွားမူေၾကာင့္ 
Aသားတံုးႏွစ္တံုးမွ် ပါလာတတ္ရာ ဤလို ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္လာသည့္ Aခါမ်ဳ ိးတြင္မူ 
ကံထူးေမာင္ရွင္မွာ ရႊင္ရႊင္ၿပံဳးၿပဳံး ေပ်ာ္မဆံုး ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ မႈိရေသာမ်က္ႏွာဆိုသည္မွာ 
Aသားတံုးႏွစ္တံုးရသည့္ လူ၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ Aရိပ္သန္းလာသည့္ မ်က္ႏွာမ်ဳိးကို ေခၚဆိုရလွ်င္ 
Aမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေပးသည့္ ထမင္းပံုစံမွာ တူတံဆိပ္ 
ေထာပတ္ဘူးေလးႏွင့္ ႏွစ္ခြက္စာမွ် ျဖစ္ေလရာ စားလံုးေကာင္းသည့္ Aလုပ္ၾကမ္း လုပ္ေနရေသာ 
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ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မလံုေလာက္ႏိုင္ေပ။ ထမင္းAနည္းငယ္သာ 
စားႏိုင္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္Aိုမ်ားထံမွ ပိုလွ်ံေသာ ထမင္းမ်ားကို ေတာင္းယူ စားခ့ဲရေပသည္။ 
ကလိန္မက်ခ်င္ပဲ ကလိန္က်ရသည့္ Aလုပ္တစ္ခုလည္း လုပ္ရ၏။ တစ္Uီးက ခ်ာပါတီစား 
စာရင္းေပး၍ တစ္Uီးက ထမင္းစား စာရင္းေပးၿပီး တစ္ဝက္စီ ႏွစ္မ်ဳိးစားရသည့္နည္းကို 
ထြင္ရပါသည္။ ညေနထမင္းကိုစားၿပီး ညAဆာေျပ စားရန္Aတြက္ ခ်ာပါတီေလးကို ခ်န္ထားပါမွ 
ဝမ္းၾကဳတ္သံလည္း မၾကားရပဲ Aိပ္၍ ေကာင္းေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လိမ္နည္းတစ္ရာကို 
သင္ဆရာ ျမင္ဆရာမရိွပဲ ဘဝကုသိုလ္ Aက်ဳိးေပးမဟုတ္၊ Aကုသိုလ္ Aက်ဳိးေပးေၾကာင့္ 
တက္ေျမာက္ခ့ဲရသူမ်ား ျဖစ္ေပ၏။ 
 
ထမင္းစားတိုင္း ေန႔စU္ႏွင့္Aမွ် ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိတ္မေကာင္းစရာ တစ္ခုမွာလည္း 
သက္ႀကီးရြယ္Aိုမ်ား၏ မ်က္ရည္က်မႈပင္ ျဖစ္၏။ သက္ႀကီး႐ြယ္Aိုမ်ားမွာ သူတို႔ေပးေသာထမင္းကို 
မစားႏိုင္တိုင္း ဝမ္းပမ္းတနည္း မ်က္ရည္က်ရသည္မွာ ေန႔စU္ႏွင့္Aမွ်ျဖစ္ေပရာ ျမင္ရသူတိုင္းပင္ 
စိတ္ထိခိုက္ျဖစ္ၾကရေပသည္။ ေတာင္မင္းေျမာက္မင္း မကယ္ႏိုင္ဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဘဝမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ရာ Aဘတို႔Aား ၾကည့္၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္႐ံုမွတပါး မည့္သိုမွ် မတတ္ႏိုင္ေပ။ 
တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့ AကူAညီေပးၾက၏။ Aဘတို႔ ထမင္းပန္းကန္ထဲတြင္ ပါလာသည့္ 
မေကာင္းေသာAသားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ပိုင္းမွ ရရိွသည့္ Aသားေကာင္းကေလးမ်ားကို 
လဲလွယ္ေပးၾက၏။ Aဘတုိ႔ႏႈတ္မွ မည္သို႔မွ် မျမည္ရဘဲ သူ႔ထက္ငါUီးေAာင္ လဲေပးၾကေပသည္။ 
ဤကား လူသားခ်င္း ထားရိွAပ္သည့္ ၾကင္နာမူဆိုသည္ကို မည္သူ၏ တိုက္တြန္းခ်က္မွ်မပါရိ္ွပဲ 
ကိုယ့္Aသိႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဝတ္ရသည္ကား Aစုတ္Aႏုတ္ 
စားရသည့္ကား တလုတ္တဆုတ္၊ ေနရသည္ကား တဲပုတ္ဆိုသည့္ စကားပံုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
Aျဖစ္မ်ဳိးကို တင္စားေျပာလွ်င္ ပို၍မွန္ကန္မည္သာ ျဖစ္၏။ ေနရသည့္ကား တိုက္ဟု 
ဆိုစကားရိွေသာ္လည္း တဲပုတ္ႏွင့္ ေနရျခင္းေလာက္မွ် မေကာင္းေပ။ မေသ႐ံု စားရေသာ 
ထမင္းျဖင့္ Aဟာရေစာင့္ေသာ ႐ုပ္ကို တက္ႏိုင္သမွ် ထိန္းသိမ္းေနရ၏။ ေထာင္က ေကၽြးေသာ 
ထမင္းဟင္းမွာလည္း မည္မွ်ပင္ ည့ံေစကာမူ မည္မွ်ပင္ မေကာင္းေစကာမူ ထမင္းဆြဲ 
ဆိုသည္Aသံကို ၾကားလိုက္ရသည့္ Aခါတြင္မူ ဝမ္းသာAားရ ရႊင္ျမဴးသြားၾကသည္သာလွ်င္ 
ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ မွန္မွန္ၾကားေနရသည့္ ထမင္းဆြဲဆိုသည့္ Aသံကိုမူ 
ႀကိဳဆုိလ်က္သာပင္။ ထမင္းဆြဲေခၚသံၾကားတိုင္း ေမာင္ေမာင္လာမယ္ဆိုလို႔ ေကာ္ဖီေရေတြေဖ်ာ္လို႔ 
ဆိုေသာ သီခ်င္းသံကေလးကို ၾကားေယာင္ေနမိပါသည္။ 
 
Aသားလႊတ္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းAသားလႊတ္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းAသားလႊတ္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းAသားလႊတ္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း  
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား လက္မွတ္ထိုး ထြက္လိုသလားဟု တစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေမးတတ္၏။ 
လက္မွတ္ထိုး ထြက္လိုသလား ဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္ေနာင္ မည္သည့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္၎၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမူမ်ားတြင္၎ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳရန္ ခံဝန္ကတိ 
ေပးရပါသည္။ ယခုျပဳမူခ့ဲသည့္ Aမွားကုိလည္း ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါသည္ ဟူေသာ Aခ်က္မ်ား 
ပါဝင္သည္။ ခံဝန္ခ်က္ကို Aစိုးရထံ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ 
ထြက္မည္ဟု ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္Aခါ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းကို ျပန္၍ေမး၏။  
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“ေမာင္… Aား လႊတ္လုိက္လွ်င္ ထိန္းသိမ္း ၾကည့္႐ႈရန္ Aခက္Aခဲရိွမည္ေလာ၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္ ရိွ 
မရိွ ေမးျမန္းၿပီး ကန္႔ကြက္ခ်က္ မရိွလွ်င္ လႊတ္ေပး၏။ မည္သို႔ပင္ လက္မွတ္ထိုး၍ 
ဝန္ခံခ်က္ျပဳေစကာမူ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမွ ကန္႔ကြက္လွ်င္ လႊတ္မေပးေပ။ ဤသို႔ 
မကန္႔ကြက္ရန္Aတြက္ ရဲစခန္းတာဝန္ခံAား ေငြေပးရ၏။ လက္မွတ္ထိုးထြက္လိုသလားဟု 
ေမးသည့္Aခါ လက္မွတ္ထိုး၍ မထြက္လိုပါဟု ေျပာသူမ်ားAား တစ္Uီးခ်င္း ေခၚ၍ Aသားလြတ္ 
႐ိုက္ၾကျပန္၏။ သူတို႔Aျမင္ကေတာ့ ေခါင္းမာတ့ဲေကာင္ေတြကို ယူဆကာ ထပ္ေဆာ္ေပးသည္ 
သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုAခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မွားသည္ မွန္သည္Aခ်က္ကို Aပထား၍ 
လူတိုင္းတြင္ ရိွေနသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တက္ႂကြေသာ စိတ္ဓါတ္ကား 
လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဆိုလာတိုင္း ေခါင္းခါၾကပါသည္။ Aာဏာပိုင္မ်ားဖက္ကလည္း သူတုိ႔ 
Aျမင္မွန္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္ကလည္း Aျမင္မွန္ေသာAခ်ိန္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခၽြင္းခ်က္ထားေပး၏။ မမာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္Aုိမ်ားကုိမူ 
လက္မွတ္ထုိးထြက္ရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲပါသည္။ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားကုိမူ 
မည္သို႔ေသာ AေျခAေန ေရာက္ေနေစကာမူ လက္မွတ္ထုိးထြက္ရန္ ခြင့္မျပဳခ့ဲေပ။ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားဆီးခ့ဲ၍ လက္မွတ္ထုိး ထြက္သူမ်ားAား သစၥာေဖာက္Aျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခ့ဲေပသည္။  
 
Aေနကလည္းၾကာလာ AထုAေထာင္းကလည္း ခံရဖန္မ်ားလြန္းသျဖင့္ Aေၾကာင္းရွာၿပီးပဲ 
႐ုိက္႐ုိက္၊ Aေၾကာင္းမ့ဲပဲ ႐ုိက္႐ုိက္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aဖုိ႔ က်င့္သားရေနၿပီ ျဖစ္၏။ 
ထူး၍မဆန္းေတာ့ပါ။ A႐ုိက္ခံႏုိင္သည့္ နည္းသစ္မ်ားကုိသာ ရွာေဖြခ့ဲပါသည္။ 
A႐ုိက္ခံႏုိင္သည့္ နည္းဆုိသည္မွာ Aျခားမဟုတ္ပါ၊ ႐ုိက္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ရွိသမွ်Aားကုိ 
ညႇစ္ထုတ္၍ ေက်ာကုန္းေပၚသုိ႔ စုပုိ႔လုိက္ၿပီး ေက်ာကုန္းကုိ Aားစုိက္၍ တင္းထားလုိက္သျဖင့္ 
႐ုိက္လုိက္ေသာတုတ္က Aသားထဲ နစ္ဝင္မသြားေတာ့ဘဲ ခုန္ထြက္သြားပါသည္။ မနာဘူးေတာ့ 
မဟုတ္ပါ နာေတာ့နာပါသည္။ Aနာသက္သာသည့္ နည္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ 
A႐ုိက္ခံရလြန္းသျဖင့္ တုတ္ကသင္ေပးေသာ ပညာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေထာင္ထဲတြင္ 
သတင္းစာလည္း မွန္မွန္မဖတ္ရ။ ျပကၡဒိန္ကလည္းမရွိသျဖင့္ မည္သည့္ေန႔၊ မည္သည့္ရက္၊ 
မည္သည့္လေရာက္ေနသည္ကုိ မည့္သည့္Aမွတ္Aသားကမွ မျပၾကပါ။ ဤသုိ႔ေသာ 
AေျခAေနတြင္ ဒီေန႔ဘာေန႔လဲ၊ ဘယ္ႏွစ္ရက္လဲ၊ ဘယ္ေန႔ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔လဲ စသည္ျဖင့္ 
ေမးတတ္ၿပီး မေျဖႏုိင္သည့္Aခါလည္း A႐ုိက္ခံ ရျပန္ပါသည္။ သူတုိ႔Aလုပ္က မည္သည့္နည္းႏွင့္ 
႐ုိက္ရပါမည္လဲဟု စU္းစားရသည့္ Aလုပ္ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ 
A႐ုိက္ခံရUီးမည္လည္းဟု တြက္ရေသာAလုပ္ ျဖစ္၏။ မည္သုိ႔ေသာ ဝဋ္ေႂကြးေၾကာင့္ဟု 
မေျပာတတ္ေတာ့ပါ။ ဤAေၾကာင္းေလးေပၚ စU္းစားလွ်င္မူ တမင္သက္သက္ ညႇင္းပန္း 
ႏိွပ္စက္မႈမ်ဳိး လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွမရိွ ထင္ရွားသိသာေလာက္ေပမည္။ 
 
“Aပ်င္းေျပ႐ုိက္သည္” ဆုိေသာေဝါဟာရကုိ စာဖတ္သူမ်ား တစ္သက္ၾကားဘူး မည္မဟုတ္ပါ။ 
မိဘ၊ ဆရာမည္သူကမွ် Aပ်င္းေျပ႐ုိက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာကား Aပ်င္းေျပ႐ုိက္သည္ 
ဆုိေသာစကားကုိလည္း ၾကားဘူး၍ ႀကံဳလည္းႀကံဳခ့ဲဘူး၊ ခံလည္း ခံစားခ့ဲရဘူး၏။  
တစ္ခါတရံေတာ့လည္း စU္းစားမိ၏။ ႐ုိက္သူကဘဲ လြန္ေလသလား၊ A႐ုိက္ခံရသူကဘဲ 
လြန္ေလသလားဟူ၍တည္း။ “Aျပစ္ရွာသူေရွ႕တြင္ ဆင္ေျခလဲျခင္းသည္ Aခ်ည္းAႏီွးသာတည္း” 
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ဟူေသာ စကားလည္းရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုဒ္မ(၅) မ်ားထဲတြင္ Aမ်ားစုမွာ 
Aလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကရာ သူတုိ႔Aေနျဖင့္ ဘီကလပ္ေခၚ “ခ” 
ခန္းေလွ်ာက္ႏုိင္သူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက လူမ်ားကမူ ဘီကလပ္ေခၚ “ခ” တန္း 
ေလွ်ာက္၍ ရႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ေထာင္ထဲတြင္ “ခ” တန္းေလွ်ာက္သင့္၊ မေလွ်ာက္သင့္ 
ျပႆနာမ်ား ေပၚလာခ့ဲ၏။ Aမ်ဳိးမ်ဳိး စU္းစားေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ေAာက္ပါAေျဖတစ္ခု 
ထြက္လာခ့ဲပါသည္။ 
 
ယခုက့ဲသုိ႔ Aက်U္းAၾကပ္ထဲ ေရာက္ေနေသာ AေျခAေနတြင္ “ခ” တန္းမရႏုိင္ သူမ်ားကုိ 
ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက စြန္႔ခြာမသြားပဲ သူတုိ႔ကုိ ပစ္မထားပဲ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ 
ေAးAတူ ပူAမွ် ေနၾကရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွာ  မည္မွ် Aက်U္းAၾကပ္ထဲ 
ေရာက္ေနေစကာမူ မည္မွ်Aခြင့္Aလမ္း ေပးေစကာမူ “ခ” တန္း မေလွ်ာက္ရ။ လက္မွတ္ထုိး 
ထြက္ရန္ မႀကိဳးစားရ။ စံျပAျဖစ္ ေနရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲ၏။  သုိ႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ 
Aခ်ဳိ႕လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လက္မခံသေယာင္ျပဳၿပီး လက္တစ္လုံးၾကား လွည့္ကြက္ 
ထြင္ခ့ဲၾကေပသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားေရွ႕တြင္မူ သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ားပမာ ဝင့္ႂကြားၿပီး ေလွခြက္ခ်ည့္က်န္ 
Aလံွမလဲၾကဟု ေႂကြးေၾကာ္ ဟစ္ေႂကြးၾက၏။ Aိမ္မွ ေထာင္ဝင္စာလာသည့္Aခါတြင္မူ 
ျပင္ပမွေန၍ “ခ” တန္းရရန္ ႀကိဳးစားခုိင္းျခင္း၊ တရားလႊြတ္ေတာ္သုိ႔ စာခၽြန္ေတာ္ 
တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားခုိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစ၏။ Aခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ Aိမ္ကေထာင္ဝင္စာ 
လာသည့္Aခါ တိတ္တဆိတ္ ခံဝန္ခ်က္ လက္မွတ္မ်ား ထုိးေပးခ့ဲၾက၏။ Aျပင္က 
မိဖသားခ်င္းမ်ားက သူတုိ႔သေဘာႏွင့္ သူတုိ႔ လုပ္သေယာင္ တင္ျပတတ္ၾကေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ 
Aက်င့္ကား ေကာက္က်စ္စU္းလဲ၏။ မလိမ့္တစ္ပတ္ လုပ္တတ္၏ ဆုိေသာ Aခ်ဳိ႕ေသာ 
ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသည္လည္း မမွားလွပါေခ်။ ဤသုိ႔ မလိမ့္တစ္ပတ္လုပ္သူမ်ား Aေၾကာင္းကုိ 
သိပင္သိျငားေသာ္လည္း ရဲေဘာ္မ်ားAတြင္း ဖြင့္ခ်လုိက္လွ်င္ ရဲေဘာ္Aမ်ားစု 
စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမည္ စုိးသျဖင့္ မသိဟန္ျပဳ၍သူတုိ႔၏ စU္းလဲေကာက္က်စ္မႈမ်ားကုိ 
မ်က္ကြယ္ျပဳခ့ဲၾကရေပသည္။ ဖုံးဖိတန္ ဖုံးဖိခ့ဲၾကရသည္။ ယခုက့ဲသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ 
ေရးသားရာတြင္ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ေနာင္တရျခင္းသာ ေရာႁပြန္းေန၏။ Aမွန္ကိုဝန္ခံရလွ်င္ 
ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္လာေလ ပို၍ ေကာက္က်စ္ေလ၊ ပို၍စU္းလဲေလ၊ ပို၍ 
သစၥာမ့ဲေလသည္ကို ထိုAခ်ိန္ကပင္ ဝမ္းနည္းစြာ ထိေတြခ့ဲရေသာ္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္ 
မ်က္ႏွာဖံုးႀကီးေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ မျမင္ခ့ဲပါေလ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေတာတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ 
Aမည္ခံသူမ်ား၏ Aခ်င္းခ်င္း ညစ္ပတ္မူ၊ လက္တလံုးၾကား လွည့္ကြက္မ်ား ဖန္တီးမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ 
လုပ္ရပ္မ်ားတို႔ကား ဆန္းလွသည္ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါ။ ဗီဇနဂိုAရင္းခံကိုကပင္ ရိွခ့ဲေသာ 
ဇာတိ႐ုပ္Aက်င့္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဘီလူးသည္ မင္းသား႐ုပ္ေဆာင္းေနစU္ မင္းသားကေလး 
ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းသား႐ုပ္ ကြာက်ေသာေန႔တြင္ သူ၏ဇာတိ႐ုပ္ျဖစ္ေသာ 
ဘီလူး႐ုပ္သာလွ်င္ ေပၚလာရမည္မွာ မလြဲႏိုင္ေသာ သဘာတရားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
သာယာဝတီေတာင္မွ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသာယာဝတီေတာင္မွ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသာယာဝတီေတာင္မွ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသာယာဝတီေတာင္မွ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား 
 
သာယာဝတီေထာင္သို႔ တစ္ျပည္လံုးမွ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္ ပုဒ္မ ၅ Aက်U္းသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္Aနက္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ စစ္စစ္မွာ ၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွ၏။ ကြန္ျမဴနစ္ျဖဴ ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ Aလံနီကြန္ျမဴနစ္ 
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၂၀၀နီးပါးခန္႔ ရိွေပသည္။ ေဒါင္းေဒါင္ျမည္ပါတီဝင္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ က်န္ပုဒ္မ ၅ Aက်U္းသား 
၂၃၀၀ေက်ာ္မွာ Aလုပ္သမား သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲၾကသည့္ Aလုပ္သမားမ်ား၊ 
လယ္သမား လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္ လယ္သမား သမဂၢဝင္မ်ားကတခ်ဳိ႕၊ လယ္သမား 
သမဂၢထဲသို႔ပင္ မဝင္ဘူးပဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏီွးမႈAရ ထမင္းေကၽြးဘူးသူ၊ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား နယ္ဆင္းသည့္Aခါ လမ္းႀကံဳ၍ ဝင္နားသျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းျဖင့္ 
Eည္ခံခ့ဲဘူးသူ၊ စက္႐ံုတစ္ခုလံုး သပိတ္ေမွာက္ၾကသျဖင့္ AလိုAေလွ်ာက္ သပိတ္ေမွာက္တပ္သား 
ျဖစ္ခ့ဲရသူတို႔Aား သိမ္းႀကံဳး ဖမ္းဆီး၍ ပုဒ္မ ၅ ဘြဲ႔ထူးႏွင့္ သာယာဝတီေထာင္သို႔ 
ေရာက္ခ့ဲရသူမ်ားမွာ Aမ်ားစုျဖစ္ေပသည္။ Aခ်ဳိ႕မွာ Aရက္ပံုးေရာင္း ဘိန္းခန္းေထာင္ 
ဓျမတိုက္ခ့ဲၾကသည္ လူဆိုးေက်ာ္ေဇာမ်ားျဖစ္၍ သူတို႔လည္း ပုဒ္မ ၅ ဘြဲ႔ထူးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
Aက်U္းေထာင္သို႔ ပို႔ခ့ဲေလသည္။ သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေရာက္ၾကခ့ဲသည့္ ပုဒ္မ ၅ ထဲမွပါတီဝင္ 
၆၀၀ေက်ာ္မွ လြဲ၍ က်န္လူမ်ားမွာ မာက္(စ္)ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ၊ ဗကပဝါဒမ်ားကို ၾကားပင္ 
ၾကားဘူးသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးကိုလည္း နားလည္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက 
Aတင္းAၾကပ္ သပိတ္ေမွာက္ခိုင္းသျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲရသည့္ Aလုပ္သမားမ်ား၊ 
Aမေတာ္ေၾကး မေပးေရး၊ သီးစားခမေပးေရး၊ လယ္ခြန္ ေျမခြန္မေပးေရး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘုမသိ၊ 
ဘမသိ ပါဝင္ခ့ဲဘူးသည့္ လယ္သမားမ်ားက Aမ်ားစု ျဖစ္ေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ျဖစ္ႏိုင္ရန္ 
AလားAလာရိွသည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္သူမွာ Aလြန္႔Aလြန္႔နည္းေသာ လူနည္းစုမ်ားသာ ျဖစ္၏။  
Aလုပ္သမား လယ္သမားတို႔၏ ဘဝမွာ သူတုိ႔ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး ရင္းရင္းႏီွးႏီွး AိုးAတူႏႈိက္၊ 
ခြက္Aတူေသာက္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ခင္မင္ရင္ႏီွးတတ္ၾက၏။ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ 
ဆက္ဆံတတ္ၾက၏။ ေလးလည္း ေလးစားတတ္ၾက၏။ ဤကားသူတုိ႔၏ ႐ိုးသားေသာ 
သဘာဝပင္ျဖစ္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ဆိုသူမ်ားက ထိုသို႔ပင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ 
AိုးAတူႏႈိက္ၿပီး ခြက္Aတူေသာက္ခ့ဲၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္Aတိုင္း ကြန္ျမဴနစ္တို႔ ခိုင္းသည္ကို 
နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္ၾက၏။ 
ဆႏၵျပမည္ဆိုလည္း လိုက္၏။ ဆန္ဂိုေဒါင္ ေဖါက္မည္ဆိုလည္း လိုက္၏။ Aမေတာ္ေၾကးမေပးေရး 
ကန္႔ကြက္ပြဲ လုပ္မည္ဆိုလည္း က္ိုယ့္ထမင္းထုပ္ကိုယ္ ပိုက္ၿပီး လိုက္တတ္ၾက၏။  
ယခုပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ဆြဲခံရသူ လူAမ်ားစုႀကီးမွာ ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သူတုိ႔ကား 
သာယာဝတီေထာင္ကို ေရာက္လာသည္Aထိ ကြန္ျမဴနစ္ သေဘာတရားကို သက္ဝင္ 
ယံုၾကည္သူမ်ား နားလည္သူမ်ား Aဟုတ္ေပ။ “ဒီမိုကေရစီ” ဆိုသည့္စကားလံုးကိုလည္း 
“ဒီမိုကေရစီး” ဟုဆိုၾက၏။ “က်ဳပ္တို႔ ဆရာေတြကေတာ့ မိုးေရစီးတာေတာင္ AႀကီးAက်ယ္ 
ေျပာတတ္တ့ဲလူေတြ၊ က်ဳပ္တို႔လဲ မိုးေရ စီးမိတာေၾကာင့္ ေထာင္ထဲပါလာတာဘဲ” ဟု ရယ္စရာပင္ 
ေျပာတတ္ၾက၏။ သူတုိ႔ကား တကယ္သနားဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေAာင္ ႐ိုးသားသူမ်ားသာတည္း။ 
သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာ ရက္စက္ညႇင္းပန္းသည္ ဒဏ္ကို ခံစားလာရသည့္Aခါတြင္ 
Aစိုးရဆန္႔က်င္ေရး၊ Aစိုးရမုန္းတီးေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား AလိုAေလ်ာက္ ကိန္းေAာင္းလာၾက၏။ 
သူတုိ႔ကား ဖမ္းဆီးစU္ကလည္း ပုလိပ္မ်ားက ႏိွပ္စက္ၾကေသးရာ ထိုစU္မွ ပါလာသည့္ 
Aစိုးရဆန္႔က်င္ေရး၊ မုန္းတီးေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားသည္ သာယာဝတီေထာင္ေရာက္သည့္Aခါ ပို၍ 
ရင့္မာလာၾကပါသည္။ သူတို႔Aသိတြင္ ကိန္းေAာင္းလာသည့္ Aစိုးရဆန္႔က်င္ေရးကိစၥကို 
ကြန္ျမဴနစ္တို႔က လိမ္မာပါးနပ္စြာ Aသံုးခ်၍ စည္း႐ံုခ့ဲၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။  
သာယာဝတီေထာင္၏ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကား ကြန္ျမဴနစ္မျဖစ္ေသးသူ မျဖစ္ခ်င္သူမ်ားကို 
ျဖစ္ေAာင္ တြန္းပို႔ခ့ဲေတာ့၏။ ဤတြင္ ႏိုင္ငံေရးAရ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏Aႀကိဳက္ ျဖစ္သြားေတာ့၏။ 
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ကြန္ျမဴနစ္စည္း႐ံုးေရးေက်ာ့ကြင္းထဲသို႔ တိုးဝင္းလာသူမ်ားကို မက္(စ္)ဝါဒ Aေျခခံမ်ား ဗကပဝါဒ 
လမ္းစU္မ်ားကို ေနစU္ႏွင့္Aမွ် ပူးပူးကပ္ကပ္ ႐ိုက္သြင္းေပးခ့ဲၾက၏။  Aျပင္တြင္ကား 
ဤလူမ်ားသည္ တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး ဆံုစည္းခြင့္လည္းမရ။ ဆံုစည္းခြင့္ရသည္တိုင္ ပူးပူးကပ္ကပ္ 
ေဟာေျပာဖို႔ Aခ်ိန္ကလည္း မရ၊ Aခ်ိန္ရသည့္တိုင္ သူတို႔၏ လမ္းစU္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ 
ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ လိုလိုးလားလား လက္ခံၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုတြင္မူ Aုပ္စိုးသူမ်ား၏ 
မွားယြင္းေဖါက္ျပန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွAေျခAေနကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထုတ္စရာမလိုပဲ 
ကိုယ္တိုင္ ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ သူတုိ႔သေဘာတရားကို Aသာ သြန္းေလာင္းေပးလိုက္႐ံုAျပင္ 
သြန္းေလာင္း ခံရသူကလည္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ႀကီး လက္ခံလုိက္ၾကေတာ့သည္သာ။ 
ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ Aဘိဓမၼာတရပ္မွာ ေထာင္ကို ပါတီ၏ သေဘာတရားေရးရာ 
သင္တန္းေက်ာင္းႀကီးAျဖစ္ သေဘာထားရမည္ဟု ဆိုထားခ်က္မ်ားလည္း ရိွေပသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ လူ ၂၀၀၀ေက်ာ္သည္ Aထူးေလ့က်င့္ၿပီးသား 
တက္ႂကြေသာ ေကဒါမ်ားျဖစ္လာၾကရာ ေထာင္ကလြတ္သည့္Aခါ ေထာတြင္းသို႔ တစ္ပါတည္း 
ပါသြားခ့ဲၾကေတာ့၏။ လူဆိုးေက်ာ္ေဇာမ်ားပင္ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္လာေသာ ေတာတြင္း 
ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ AားAကိုးရဆံုးေသာ တပ္မွဴးမ်ား ျဖစ္လာၾက၏။ ဖိလြန္းလွ်င္ 
ေၾကာက္ဆိုသည္မွာ Aထင္သာျဖစ္၍ ဖိလြန္းလွ်င္ ခုခံတတ္ၾကလာတတ္၏။ ဆန္႔က်င္ဖက္ 
Aင္Aားစုမ်ား ျဖစ္လာခ့ဲရသည္ကို သာယာဝတီAက်U္းေထာင္က လက္ေတြ႔ျပသခ့ဲေပသည္။ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား Aထူးမစည္း႐ံုးရပဲ ေသာင္းက်န္းသူ Aင္Aားစုမ်ားAတြက္ လူ ၂၀၀၀ ကို 
သာယာဝတီေထာင္မွ ေမြးထုတ္ခ့ဲေပသည္။ သာယာဝတီေထာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား (Aထူးသျဖင့္ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား) ကို ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲရာ ဌာနႀကီးျဖစ္ခ့ဲသည္ကို သခၤန္းစာ ယူAပ္လွေပသည္။ 
 
သက္ႀကီးသက္ႀကီးသက္ႀကီးသက္ႀကီးရြရြရြရြယ္Aိုမ်ားကို ညႇင္းပန္းပံုယ္Aိုမ်ားကို ညႇင္းပန္းပံုယ္Aိုမ်ားကို ညႇင္းပန္းပံုယ္Aိုမ်ားကို ညႇင္းပန္းပံု 
 
သက္ႀကီးရြယ္Aိုမ်ားသည္ သူတို႔စိတ္ထင္သလို ႐ိုက္ႏွက္သည့္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္ 
စိတ္ဓါတ္ခ်ဳိးႏိွမ္သည့္ ႏိွပ္စက္နည္းတစ္ရပ္ကို ထူးထူးဆန္းဆန္း တီထြင္ခ့ဲၾက၏။ တစ္နည္းAားျဖင့္ 
ပညာရိွႏိွပ္စက္နည္း တစ္နည္းပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔နည္းကား ၾသကာသ ယိမ္းကခိုင္းျခင္းႏွင့္ 
ထိုင္ထလုပ္ခိုင္းသည့္ ႏိွပ္စက္နည္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ Aသက္ ၆၀ ေက်ာ္သူမ်ားAား ေရြးထုတ္ၿပီး 
ဘုရားေလးဆူရိွရာ ဖိုႀကီးေရွ႕ ရိွ    ကြက္လပ္တြင္ ေလးေယာက္တစ္တြဲ တစ္ေတာင္ကြာစီထား၍ 
တန္းစီေစပါသည္။ ဘုရားရိွခိုးသည့္ပံုစံAတိုင္း မတ္တတ္ရပ္လ်က္ လက္Aုပ္ခ်ီထားရ၏။ 
သူတို႔Aမိန္႔ေပးသည့္Aခါ တညီတၫြတ္တည္း ပထမဆံုး ညာဖက္ေဘးသို႔ လက္ထိုး၍ 
ၾသကာသတစ္ႀကိမ္၊ ဒုတိယ Aလယ္တည့္တည့္ လက္ထိုး၍ ၾသကာသတစ္ႀကိမ္၊ 
တတိယဘယ္ဖက္ေဘးသို႔ လက္ထိုး၍ ၾသကာသတစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ပဏာမကန္ေတာ့ခန္း 
ျပဳလုပ္လုပ္ရေပသည္။ ပါးစပ္ကလည္း Aသံၿပိဳင္ဆို၍ လက္ကလည္း ယိမ္းကသလို ညီညီညာညာ 
ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ပမာဏ ကန္ေတာ့ယိမ္းၿပီးသည့္Aခါ လက္Aုပ္ ခ်ီထားေသာလက္ကို 
ဘယ္ညာယိမ္းလ်က္ ငါးပါးသီလကို သံၿပိဳင္ဆိုရ၏။ ၾသကာသယိမ္းလိုပင္ ညီညီညာညာ ကရ၍ 
ကိုယ္ကိုလည္း ဘယ္တလွည့္ ညာတလွည့္ လွည့္ေပးရေပသည္။ ေန႔စU္ေတာ့ မခိုင္းပါ။ သူတို႔ 
စိတ္မထင္သည့္Aခါ ပ်င္းသည့္Aခါ ေခၚ၍ခိုင္းၾက၏။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ေထာင္ပိုင္ႀကီးက 
စီစU္ေပးေသာ AစီAစU္္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိရိွခ့ဲရပါသည္။ ယိမ္းAဖြဲ႔သားမ်ား 
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ထြက္ၾက ထြက္ၾကဆိုသည့္ ေAာ္သံၾကားတိုင္း AဘAုိမ်ားမွာ မ်က္ရည္တစမ္းစမ္းျဖင့္ 
ထြက္လိုက္သြားၾကရ၏။ 
 
ထိုယိမ္းAဖြဲ႔တြင္ ဆရာစံ သူပုန္ထစU္က ဓါးတလက္ဆြဲ၍ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ဘာဂီမ်ားကို ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ 
တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲသူမ်ား ပါဝင္ၾကရာ ေတာက္ေခါက္ေခါက္ လက္ေမာင္း တဆန္႔ဆန္႔ျဖစ္ေနသျဖင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က Aေတာ္ပင္ ေခ်ာ့ေမာ့ေျဖာင္းဖ်၍ နားခ်ခ့ဲရ၏။ “ေသနတ္နဲ႔Aေကာင္ေတြေတာင္ 
ဒုိ႔က ဓားနဲ႔တုတ္နဲ႔ တိုက္ခ့ဲေသးတာ ဒီေခြးေကာင္ေတြေလာက္ေတာ့ နပမ္းလံုးၿပီး ခ်ရဲတယ္၊ 
ဘာသာေစာ္ကားတာေတာ့ မခံႏိုင္ဘူးေဟ့” ဟု Aၿမဲတန္း ႀကံဳးဝါးၾက၏။ ခ်မယ္ ႏွက္မယ္ တကဲကဲ 
ျဖစ္ေနသျဖင့္ AေျခAေနကို ရွင္းျပကာ AေျခAေန မေပးသမွ် ကိုယ္ကခံဖက္ကျဖစ္ေန၍ 
သည္းခံေနၾကပါရန္ႏွင့္ တစ္ေန႔တြင္ Aဘတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ဂလ့ဲစားေခ်ခြင့္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သူတုိ႔Aႀကိဳက္လံုးေျပာ၍ ေျဖရွင္းေမတၱာ ရပ္ခံခ့ဲရ၏။  “ဒီေကာင္ေတြကို ဆံုးမရတ့ဲAခ်ိန္ေရာက္ရင္ 
ဒုိ႔လက္ႏွင့္ ဆံုးမခြင့္ေပးၾကစမ္းပါကြာ” ဟု မခ်ိတင္ကဲ ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ဘာသာေရးကို 
AေလးAျမတ္ ထားၾကေသာ ဘAိုတို႔ Aရြယ္ႀကီးမ်ားAား ၾသကာသယိမ္း ကေစၿပီး 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ခ့ဲသည္မွာ ေၾကကြဲစရာလည္းေကာင္း၍ ခံျပင္းစရာလည္း ေကာင္းလွေပသည္။ 
ႏိွပ္စက္မႈ မ်ဳိးစံုတို႔တြင္ လူမဆန္ေသာ ႏိွပ္စက္မႈAျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳထားသင့္ေပသည္။ 
 
ရာဇဝတ္Aုပ္တရာဇဝတ္Aုပ္တရာဇဝတ္Aုပ္တရာဇဝတ္Aုပ္တစ္စ္စ္စ္UီးAား ညႇUီးAား ညႇUီးAား ညႇUီးAား ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ပံုင္းပန္းႏိွပ္စက္ပံုင္းပန္းႏိွပ္စက္ပံုင္းပန္းႏိွပ္စက္ပံု    
 
မည္သည့္ေထာင္တြင္မဆို ရဲဖက္ (ပုလိပ္ဖက္) မွ လူမ်ားသည္ Aေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ 
ေထာင္ထဲသို႔ေရာက္လာသည့္Aခါ ထိုသူAား သီးျခားခြဲထားရ၏။ ခြဲမထားပဲ ရဲဖက္ကမွန္းသိလွ်င္ 
ဆဲဆိုၾကသည္ကတစ္မ်ဳိး၊ ဝိုင္းေလွာင္ၾကသည္ကတစ္သြယ္၊ ဝိုင္း႐ိုက္ၾကသည္ကတစ္ဖံုျဖင့္ 
Aေႏွာင့္Aရွက္ ေပးတတ္ၾက၏။ Aသက္ကို ရန္ရွာသည္Aထိ က်ဴးလြန္ၾက၏။ လူဆိုးႏွင့္ 
ရဲဆိုသည္မွာ ညႇိဳးသူရန္ဖက္ျဖစ္ၾကရာ မည္သည့္Aခ်ိန္Aခါတြင္မွ တည့္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ေပ။ 
တစ္Uီးကို တစ္Uီး Aၿမဲေခ်ာင္းေန၍ တစ္Uီးနယ္ တစ္Uီးေရာက္လွ်င္ လက္UီးေAာင္ 
ေဆာ္သူမ်ားျဖစ္၏။ ရဲနယ္သို႔ လူဆိုးေရာက္လွ်င္ ရဲလက္သံ လူဆိုးခံရ၍ လူဆိုးနယ္ထဲ 
ရဲေရာက္လွ်င္ လူဆိုးလက္သံ ရဲခံရသည္မွာ သဘာဝတစ္ခုလိုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဂူတစ္ခုထဲ 
နယ္တစ္နယ္ထဲ Aိမ္တစ္Aိမ္ထဲထဲတြင္ Aတူတူထား၍ Aတူတူေန၍ မျဖစ္ၾကသူမ်ားပင္။ 
ခ႐ိုင္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ဘေAးAား ဖမ္းဆီးရမည့္Aစား ေတာခိုမည့္ 
နယ္ထဲသို႔  ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲသျဖင့္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ျဖစ္၏။ ေရာက္မည့္ 
ေရာက္လာေတာ့လည္း လူဆိုးကို Aာဏာေပး၍ Aုပ္ခ်ဳပ္ေစသည့္ သာယာဝတီေထာင္သို႔ 
ေရာက္လာခ့ဲရရွာေပသည္။ 
 
သူသည္ ပုဒ္မ ၅ မ်ားထဲတြင္ ကံAဆိုးဆံုး လူတစ္ေယာက္ဟု ဆိုရပါမည္။ သူ႔Aား 
ရဲAုပ္မွန္းသိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ Aုပ္လိုက္ေတလိုက္ၾကသည္မွာ စိန္ေဗဒါႀကီးဆိုင္းထက္ပင္ 
လက္သံေျပာင္လွ၏။ တစ္ကိုယ္လံုး ေနရာလပ္မရိွေAာင္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ျပည့္သြားပါသည္။  
စိတ္ရိွသလို Aားရပါးရ ႐ိုက္႐ံုမက သူ႔Aတြက္ ညေနစားရမည့္ ဝက္သားဟင္းကို သူ႔Aား 
မစားေစပဲ တန္းစီလုပ္သူက Aၿမဲ သိမ္းပိုက္ယူငင္ခ့ဲသျဖင့္ သူ၏ဝမ္းကို ငပိတစ္ေကာ္ျဖင့္ 
ျဖည့္သြင္းခ့ဲရ၏။ ေဘးကလူမ်ားကလည္း AကူAညီမေပးရဲၾကပါ။ 
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AကူAညီေပးသည္ကို ေတြ႔လွ်င္ A႐ိုးကြဲေAာင္ Aေဆာ္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေထာင္ေရာက္သည့္ ေန႔မွစ၍ တန္းစီးမ်ားက သူ႔နာမည္ရင္းကို မေခၚၾကေတာ့ေပ။ 
Aက္စ္Aိုင္ဟုေခၚလွ်င္ သူက ပီ ထူးရ၏။ Aက္စ္Aိုင္ပီကို ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
Aေဝးမွ သို႔မဟုတ္ ေAာက္ကိုေရာက္ေနခ်ိန္ Aက္စ္Aိုင္ဟု လွမ္းေခၚလိုက္လွ်င္ 
ပီဟူေသာAသံရွည္ကို မျပတ္ေAာင္ေAာ္ရၿပီး တန္းစီးေရွ႕ၾကမွ ပီသံကို Aဆံုးသတ္လိုက္ရ၏။ 
ဤကား သူAၿမဲလိုက္နာရန္ ထုတ္ဆင့္ထားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ညႇင္းပန္းျခင္း 
တစ္မ်ဳိးေပ။ ပီထူးသံမွာ တိုးတုိးမထူးရပါ။ က်ယ္က်ယ္ႀကီး ထူးရ၍ တန္းစီေရွ႕မေရာက္မခ်င္း 
ပီသံမျပတ္ရေပ။ သူ႔ချမာ Aေဆာင္ေျပာင္းတိုင္း ခါးစီးခံရရွာ၏။  
“ပုလိပ္Aသား၊ ရဲAသား စားမယ္ေဟ့”  
ဟု ႀကံဳးဝါးၿပီးမွ ႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကရာ သူတုိ႔ေဆာ္သမွ် ႏွက္သမွ် Aျပင္းထန္ဆံုး ခံရသူလည္း 
ျဖစ္ရွာ၏။ နံပါတ္ ၂ Aေဆာင္သို႔ ေရာက္သည့္Aခါတြင္ တန္းစီလုပ္သူက ႀကံႀကံဖန္ဖန္ 
Aေၾကာင္းတစ္ခုရွာၿပီး ႏွိပ္စက္ခ့ဲပါသည္။ ႏွာေခါင္းသုေတသန လုပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ 
Aနံ သုေတသန လုပ္ရသည့္ ႏွာေခါင္းထူးခြန္သူမ်ားသည္ ဝင္ေငြေကာင္းလွသျဖင့္ 
သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္ေနၾက၏။ သူချမာေတာ့ Aနံ႔ခံေကာင္းသျဖင့္ တုတ္Aခ်က္ေပါင္း 
မ်ားစြာကိုသာ ဆုAျဖစ္ ခံစားခ့ဲရရွာပါသည္။ Aန႔ံသုေတသန လုပ္ခိုင္းပံုကေလးမွာ ႂကြက္တြင္းကို 
Aနံ႔ခံရ၏။  
“ဘာနံ႔ရသလဲ”  
ဟုေမး၏။ ႂကြက္တြင္း Aနမ္းခိုင္ၿပီး ဘာန႔ံရသလဲဟု ေမးသည့္Aခါ ႂကြက္နံ႔ ရပါသည္ဟု ေျဖစရာ 
Aေျဖမွလြဲ၍ Aျခားေျဖစရာ မရိွေပ။ ထပ္မံAနံ႔ခံခိုင္းၿပီး ႂကြက္တြင္းဝကို ႏွာေခါင္းကပ္၍ 
Aၾကာႀကီးေနရ၏။ ႂကြက္Aနံ႔ပင္ ရပါသည္ဟု ေျဖျပန္ပါသည္။ ထိုေရာAခါ ပထမတုတ္ 
ေလးငါးခ်က္ေပးၿပီးမွ- 
“ဒါေပြးတြင္းကြ၊ ဒါေသေသခ်ာခ်ာ Aနံ႔ခံUီးကြ”  
ဟု ေျပာ၏။ ႂကြက္တြင္းႀကီး ေတြ႔လ်က္ ေပြးတြင္းကြဟု ေျပာသည္ကိုလည္း 
ေခါင္းညိတ္ရရွာပါသည္။ ေနာက္တစ္ခါ ဘာနံ႔ရသလဲ ဟုေမးသည့္Aခါ သူတုိ႔ 
ေျပာထားသည့္Aတိုင္း ေပြးနံ႔ရပါသည္ ဟုေမးသည္Aခါ သူတို႔ေျပာသည္Aတိုင္း ေပြးနံ႔ 
ရပါသည္ဟု ျပန္ေျဖရာ ႂကြယ္တြင္းေတြ႔လ်က္နဲ႔ ေပြးတြင္းေျပာရမလားဟု ႐ိုက္ျပန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ 
Aေၾကာင္းရွာ၍ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီးမွ ႂကြက္တြင္းကို Aစမွစ၍ တူးခိုင္း၏။ တူးစရာဆြစရာ ကိရိယာျဖင့္ 
တူးရျခင္း မဟုတ္ပါ။ လက္ႏွင့္တူးရျခင္းျဖစ္၏။ တြင္းဆံုး၍ ႂကြက္မေတြ႔လွ်င္လည္း ႐ိုက္ျပန္၏။ 
ႂကြက္ေတြ႔ျပန္ေတာ့ေသာAခါ ေပြးမေတြ႔ေကာင္းလားဟု ေျပာ၍ ႐ိုက္ျပန္၏။ 
ႂကြက္တြင္းတူးရသည္မွာ မသက္သာလွပါ။ တခါတရံ ေနကုန္ပင္တူးရ၏။ သူသည္ ဘယ္ေတာ့မွ 
စိတ္ခ်လက္ခ်မေနရ၊ မAိပ္ရွာေပ။ Aက္စ္Aိုင္ဆိုသည္ Aသံကို Aၿမဲနားစြင့္ေနရသည္။ 
ေခၚသံၾကားသည္ႏွင့္ ပီးထူးရန္ Aဆင္သင့္ျဖစ္ေန၏။ Aဆင္သင့္မျဖစ္၍ ပီးထူးေနာက္က်လွ်င္ 
ေက်ာေပၚ တုတ္ေရာက္လာမည္မွာ ေဗဒင္ေမးစရာပင္မလိုေပ။ Aနီးကပ္ေခၚလွ်င္ ပီAတိုသံထူး၍ 
Aေဝးမွေခၚလွ်င္ ပီAရွည္ထူးရမည္မွာ သူေထာင္မွာမလြတ္မျခင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ ဝတၱရားတစ္ခုပင္။ 
သို႔ေသာ္ ကံေထာက္မရွာသျဖင့္ သက္သာခြင့္ရသြား၏။ ေျခာက္လခန္႔Aၾကာတြင္ 
သာယာဝတီေထာင္သို႔ လႊတ္ဝရမ္း ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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ဇိမ္ဇာႏွင့္ ေရေဝဇိမ္ဇာႏွင့္ ေရေဝဇိမ္ဇာႏွင့္ ေရေဝဇိမ္ဇာႏွင့္ ေရေဝ 
 
Aက္စ္Aိုင္ပီ က့ဲသို႔ပင္ သူတုိ႔ Aညႇိဳးတႀကီးထားသူမ်ား ရိွေသး၏။ သာယာဝတီေထာင္ 
Aနီးရိွဇိမ္ဇာႏွင့္ ေရေဝရြာမ်ားမွAဖမ္းခံရ၍ သာယာဝတီေထာင္ ေရာက္လာသူမ်ားကိုလည္း 
Aလြန္ပင္ မ်က္မုန္းက်ဳိးၾက၏။ Aေၾကာင္းမွာ သာယာဝတီေထာင္သားမ်ား ေထာင္မွ 
ထြက္ေျပးသည့္Aခါ (ႏိုင္ငံေရးေထာင္ မလုပ္မီက ထြက္ေျပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္) ထိုရြာမွ 
ရြာသားမ်ားက ဖမ္းေပးခ့ဲေသာရာဇဝင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုရြာမွ လူမ်ားကိုလည္း 
Aက္စ္Aိုင္ပီက့ဲသို႔ပင္ နာမည္မေခၚပဲ “ဇိမ္” ဟုေခၚလွ်င္ “ဇာ” ဟု ထူးရ၏။ Aတိုေခၚလွ်င္ 
Aတိုထူးရ၏။ “ဇိမ္” ဟု Aသံရွည္ ေခၚလွ်င္ “ဇာ” ဟု Aသံကိုမျပတ္ေစရပဲ တန္းစီးေရွ႕ေရာက္မွ 
Aသံရပ္လိုက္ရ၏။ သူတုိ႔က်ေတာ့ ႏိွပ္စက္နည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္၏။ ဇိမ္ဇာရြာကလူမ်ား၊ 
ေရေဝရြာကလူမ်ား ေရြးထုတ္ၿပီး ၾကက္ဖခြက္ခုိင္းပါသည္။ Aခ်ိန္Aကန္႔Aသတ္မရိွ ခြက္ခိုင္းၿပီး 
ေနာက္ဆံုးႏွစ္Uီးစလံုးပင္ A႐ိုက္ခံရေတာ့၏။ သို႔မဟုတ္ ေမာ၍နားသူ၊ လဲက်သြားသူAား ႐ိုက္၏။  
ၾကက္ဖႏွစ္ေကာင္ေမာမွ ဖမ္းစားသည္ဆိုသည့္ ပံုပမာပင္။ ကၽြန္ေတာ့္Aေနျဖင့္ ယေန႔Aထိ 
စU္းစား၍ Aေျဖမေပၚႏိုင္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ရိွပါသည္။ Aျခားမဟုတ္ပါ။ 
ယခုေဖာ္ျပခ့ဲသမွ်ေသာ ႏိွပ္စက္နည္းမ်ားမွာ ေျပာမယံုႏိုင္ေလာက္ေAာင္ ဆန္းျပား၏။ လက္ေတြ႔ 
မခံရသူမ်ားAဖို႔မူ မယံုရင္ ပံုျပင္လို႔မွတ္ပါဟု ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ဤႏိွပ္စက္နည္းမ်ားကုိ ဘယ္က ရၾကသနည္း။ ဘယ္လို စိတ္ကူးေပါက္လာၾကသနည္း။ 
ဘယ္သူကမ်ား ဒီေလာက္ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ တီထြင္ေပးခ့ဲသနည္း ဆိုသည္ကိုမူ ယခု 
ဤစာေရးေနသည္Aထိပင္ စU္းစား၍ Aေျဖမေပၚခ့ဲပါ။ သာယာဝတီေထာင္ ရက္စက္မူမ်ားကား 
ေရးမယံု ႀကံဳဘူးမွသိမည္ဟု ဆိုရေလာက္ေAာင္ပင္ ထူးေထြသည့္A့ံရာမ်ား ျဖစ္ခ့ဲသည္ကိုမူ 
၁၉၄၈ခုမွ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ EၿပီလAထိ သာယာသတီေထာင္သို႔ ေရာက္ခ့ဲသူမ်ားထံ 
စံုစမ္းေလ့လာၾကည့္စမ္းပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 
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Aခန္းAခန္းAခန္းAခန္း((((၃)၃)၃)၃) 
ငရဲဘံုမွ လြတ္ေျမာက္ေရးငရဲဘံုမွ လြတ္ေျမာက္ေရးငရဲဘံုမွ လြတ္ေျမာက္ေရးငရဲဘံုမွ လြတ္ေျမာက္ေရး    
    
သာယာဝတီေထာင္ေရာက္ၿပီး ငါးလမွ်Aၾကာတြင္ ျပင္ပပါတီႏွင့္ ေထာင္တြင္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ား 
Aဆက္Aသြယ္ရလာ၏။ ေငြကိုသံုး၍ ေထာင္ၾကပ္မ်ားAား စည္း႐ံုးၿပီး Aတြင္းရိွ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး ႀကိဳးစားခ့ဲၾကသည့္Aတိုင္း ေAာင္ျမင္လာသည့္Aခါ ပါတီ စာတန္းမ်ား 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေရာက္ရိွလာခ့ဲၾကပါသည္။ 
 
ပါတီဖြ႔ၾဲကၿပီပါတီဖြ႔ၾဲကၿပီပါတီဖြ႔ၾဲကၿပီပါတီဖြ႔ၾဲကၿပီ 
 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မီတီၫႊန္ၾကားခ်က္Aရ ေထာင္တြင္းပါတီကို စနစ္တက် ဖြ႔စဲည္းခ့ဲရာ 
ကလာပ္စည္းမ်ား၊ Aခန္းေကာ္မီတီမ်ား၊ Aေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၾက၏။ 
ေထာင္တြင္းပါတီ တာဝန္ခံမွာ ရဲေဘာ္ျမ (လက္နက္ခ် ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္သူ) ျဖစ္ပါသည္။ 
Aခင္းႀကီးသြားလွ်င္ Aသံုးျပဳသည့္ စကၠဴပါးကေလးမ်ားေပၚတြင္ Aလြန္ေသးငယ္ေသာ 
လက္ေရးမ်ားျဖင့္ ေရးထားသည့္ ပါတီသဘာတရား စာေစာင္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ 
ျပင္ပAေျခAေန သတင္းမ်ား၊ Aဆက္မျပတ္ ေရာက္ရိွလာ၏။ ထိုေရာက္လာသမွ်ေသာစာမ်ားကို 
ေထာင္တြင္း ပါတီေကာ္မတီမွတဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိခ့ဲပါသည္။ ေငြေပးစည္း႐ံုးခ့ဲသည့္ ေထာင္ၾကပ္မ်ားမွ 
တဆင့္လည္းေကာင္း၊ ေတာတြင္းဆက္သားမ်ား ယူေဆာင္လာသည့္ ေထာင္ဝင္စာ 
ပစၥည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ စာရြက္စာတန္းမ်ား Aဆက္မျပတ္ ေရာက္ရိွလာခ့ဲ၏။ ဝမ္းႏႈတ္ေဆး၊ 
ေတေဆး Aထုပ္မ်ားတြင္ ထည့္၍တစ္မ်ဳိး၊ မုန္႔ထုပ္မ်ားတြင္ ထည့္၍တစ္ဖံု၊ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ား 
Aတြင္းတြင္ ထည့္၍တစ္နည္းျဖင့္ စာရြက္စာတန္းမ်ား ဝင္လာမစဲ တသဲသဲျဖစ္ေန၏။ 
Aေရးႀကီးေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးပို႔သည့္Aခါတြင္မူ နည္းတစ္နည္းကို Aသံုးျပဳပါသည္။ 
ဘာသာေရးႏွင့္ စပ္လ်U္းေသာ စာAုပ္မ်ားတြင္ လိုခ်င္ေသာ စာလံုးကေလးမ်ား 
ေAာက္တည့္တည့္တြင္ ပင္Aပ္ကေလးႏွင့္ Aေပါက္ကေလးမ်ား ေဖာက္ထား၏။ ေထာင္မွလည္း 
ဘာသာေရးစာAုပ္မ်ား ပို႔ျခင္းကိုမူ ထားျမစ္ျခင္းမရိွေပ။ ထိုစာAုပ္မ်ား Aထဲေရာက္လာသည့္ 
Aခါတြင္ ပင္Aပ္ေဖာက္ထားေသာစာမ်ား AစU္လိုက္ ေရြးထုတ္လိုက္သည့္Aခါ Aဓိပၸာယ္ 
ျပည့္စံုေသာ စာေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္လာခ့ဲေပသည္။ ဤလွ်ဳိ႕ဝွက္နည္းမွာ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား 
မရိပ္မိေစပဲ AေAာင္ျမင္ဆံုးေသာ နည္းတစ္ရပ္Aျဖစ္ သာယာဝတီေထာင္တြင္ 
Aသံုးျပဳခ့ဲၾကေပသည္။ 
 
ေထာင္တြင္းပါတီ တာဝန္ခံမ်ားက ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည့္ စာရြက္စာတန္းမ်ား Aေဆာင္သို႔ 
ေရာက္လာသည့္Aခါ Aခန္းေကာ္မတီမ်ားက ခြဲေဝAလြတ္ဖတ္ၿပီး တစ္ခန္းမွတစ္ခန္း 
တစ္ေဆာင္မွတစ္ေဆာင္ Aဆင့္ဆင့္ ေပးပို႔ရ၏။ Aလြတ္ဖတ္ထားသည္မ်ားကို Aခန္း 
ေကာ္မတီမ်ားက ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲသံုးေယာက္တစ္တြဲ ေခၚယူေဆြးေႏြး တင္ျပရ၏။ ထိုသို႔ 
ေဆြးေႏြးသည့္Aခါ ေဘးပတ္လည္တြင္ ၁၀ ေယာက္ခန္႔ ကင္းခ်ထားၿပီး တန္းစီး သို႔မဟုတ္ 
ေထာင္ၾကပ္မ်ားလာလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာ Aခ်က္ေပးနည္းျဖင့္ Aခ်က္ေပးၾကပါသည္။ 
ေထာင္တြင္းပါတီ စည္း႐ံုးေရးကို ဤသို႔လွ်င္ Aက်U္းAၾကပ္ၾကားထဲမွာ စာတန္းမ်ားAနက္မွ 
ေAာက္ပါစာတန္းမ်ားကို Aထူးျပဳေလ့လာခ့ဲၾကရ၏။ 
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၁၁၁၁။ ေတြ႔ရာသင္းခ်ဳိ။ ေတြ႔ရာသင္းခ်ဳိ။ ေတြ႔ရာသင္းခ်ဳိ။ ေတြ႔ရာသင္းခ်ဳိင္း ဓားမဆိုင္း ဓားမဆိုင္း ဓားမဆိုင္း ဓားမဆိုင္းနဲ႔၊ သိန္းေဖဝါဒ ေခ်မႈန္းၾက။င္းနဲ႔၊ သိန္းေဖဝါဒ ေခ်မႈန္းၾက။င္းနဲ႔၊ သိန္းေဖဝါဒ ေခ်မႈန္းၾက။င္းနဲ႔၊ သိန္းေဖဝါဒ ေခ်မႈန္းၾက။    
၂၂၂၂။ သိန္းထန္၊ ။ သိန္းထန္၊ ။ သိန္းထန္၊ ။ သိန္းထန္၊ ရဲထြဋ္၊ ေဇယ ်AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။ရဲထြဋ္၊ ေဇယ ်AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။ရဲထြဋ္၊ ေဇယ ်AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။ရဲထြဋ္၊ ေဇယ ်AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။    
၃၃၃၃။ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ ။ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ ။ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ ။ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ ((((ဗိုလ္မွဴးဗိုလ္မွဴးဗိုလ္မွဴးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းခ်ဳပ္ေဟာင္းခ်ဳပ္ေဟာင္းခ်ဳပ္ေဟာင္း    ေကာ္်ေဇာေကာ္်ေဇာေကာ္်ေဇာေကာ္်ေဇာ) ) ) ) AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။AယူAဆ တိုက္ဖ်က္ၾက။    
၄။၄။၄။၄။    တ႐ုတ္ျပည္တ႐ုတ္ျပည္တ႐ုတ္ျပည္တ႐ုတ္ျပည္    ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ Aေျခခံလမ္းစU္။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ Aေျခခံလမ္းစU္။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ Aေျခခံလမ္းစU္။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ Aေျခခံလမ္းစU္။    
၅၅၅၅။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပည္သူ႔။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပည္သူ႔။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပည္သူ႔။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား လိုက္မ်ား လိုက္မ်ား လိုက္မ်ား လိုက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္    
Aခ်က္ႀကီး Aခ်က္ႀကီး Aခ်က္ႀကီး Aခ်က္ႀကီး ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ခ်က္ ခ်က္ ခ်က္ ခ်က္ ((((လူတိုင္း လူတိုင္း လူတိုင္း လူတိုင္း Aလြတ္က်က္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။Aလြတ္က်က္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။Aလြတ္က်က္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။Aလြတ္က်က္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။))))    
၆၆၆၆။ Aႏုပဋိေလာကမ႐ုပ္ဝါဒ။ Aႏုပဋိေလာကမ႐ုပ္ဝါဒ။ Aႏုပဋိေလာကမ႐ုပ္ဝါဒ။ Aႏုပဋိေလာကမ႐ုပ္ဝါဒ    
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ တိုးခ်ဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီစည္းေဝးမွ 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည့္ ေျမယာလမ္းစU္ႏွင့္ ေျမယာေတာ္လွန္ေရးျပႆနာကို AထူးAေလးAနက္ထား၍ 
ေၾကေၾကညက္ညက္ ေလ့လာသင္ယူၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ့ဲပါသည္။ ပါတီကို စနစ္တက် 
ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္Aခါ မူလ ပါတီဝင္မ်ား မဟုတ္ၾကေသာ လယ္သမားမ်ား၊ Aလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
Aသီးပုဂၢလမ်ားသည္ ပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္လာၾက၏။ Aေၾကာင္းမွာ Aထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခ့ဲသည္Aတိုင္း ႏိွပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္ Aစိုးရဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖဆပလဆန္႔က်င္ေရး  ျဖစ္လာၿပီး 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ AလိုAေလ်ာက္ ဝင္ေရာက္ခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါတီကို 
ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၿပီးေနာက္ Aခ်ိန္Aားတိုင္း သဘာတရားေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ထပ္မနားလုပ္ၾကရာ 
ပါတီ၏ AေျခခံAင္Aား ေကဒါမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္မ်ားမွာ  Aားရေက်နပ္စရာAဆင့္သို႔ 
ေရာက္လာေပသည္။ Aျပင္တြင္ဆိုလွ်င္ ဤလူထုကို Aၿမဲတမ္းစုေဝးဖို႔ Aခက္Aခဲရိွမည္ 
Aမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္တြင္းတြင္မူ AလိုAေလ်ာက္ စုေဝးၿပီးသားျဖစ္ေနသျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္မွာ Aခ်ိန္မေရြး လုပ္ႏိုင္ခြင့္ရေလ၏။ ႏိွပ္စက္မႈ ပိုမိုျပင္းထန္ေလ ေဆြးေႏြးမႈ 
ပိုမိုေခ်ာေမြ႔ေလ ျဖစ္လာ၏။ ထိုေၾကာင့္ပင္ “ေထာင္ဆိုသည္မွာ ပါတီဝင္မ်ားAတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္က့ဲသို သဘာထားရမည္” ဟု ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဖြင့္ဆိုခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ေထာင္ေဖာက္ရန္ စီစU္ျခင္းေထာင္ေဖာက္ရန္ စီစU္ျခင္းေထာင္ေဖာက္ရန္ စီစU္ျခင္းေထာင္ေဖာက္ရန္ စီစU္ျခင္း 
 
သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေရာက္စမွစ၍ Aဆက္မျပတ္လုပ္ခ့ဲၾကသည္  ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားမွာ 
ေလ်ာ့နည္းသြားသည္မရိွပဲ ပို၍ဆိုးလာခ့ဲ၏။ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ဒဏ္ကိုလည္း ရဲေဘာ္Aမ်ားစုသည္ 
AလူးAလိွမ့္ ခံေနၾကရေလၿပီ။ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားကလည္း ေလ်ာ့မသြားပဲ ပိုလာ၏။ Aလုပ္ကိုလည္း 
ပို၍ခိုင္းလာ၏။ ဤAေျခAေနတြင္ ငါတို႔ဘာလုပ္ၾကမလဲ ဟူေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို တင္၍ 
စU္းစားလာၾက၏။ ငါတို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ၊ ခံခ်မလား၊ ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္မလား၊ 
Aစာငတ္ခံတိုက္ပြဲ လုပ္မလား၊ ေထာင္ေဖာက္မလား။ ဤေမခြန္းမ်ားေပၚတြင္ စU္းစား၍ 
Aေျဖရွာၾက၏။ ခံခ်လွ်င္ သူတုိ႔ကို ျပန္႐ိုက္ရ႐ံုက လြဲ၍ Aေၾကာင္းမထူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
ေခ်ာင္ပိတ္မိသူမ်ားျဖစ္ရာ ေသြးဆာေနသူေရွ႕သို႔ လည္စင္းေပးေသာ သိုးငယ္က့ဲသိုသာ 
ျဖစ္ေပမည္။ 
 
ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္လွ်င္ ေAာ္ပစ္လား၊ ေႂကြးေၾကာ္လားျပဳကာ ဆႏၵျပလွ်င္ 
သာယာဝတီၿမိဳ႕ေလာက္ကသာ သိေပမည္။ ရန္ကုန္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သာယာဝတီ 
ေထာင္သတင္း Aေမွာင္ခ်ထားသျဖင့္ ဆႏၵျပသတင္း ပါမည္မဟုတ္။ ျပည္သူမ်ား မသိႏိုင္။ 
ဖိႏိွမ့္မႈသာ ပို၍ျပင္းထန္လာမည္။ ယခုရရိွေနသည့္ စည္း႐ံုးမႈAခြင့္Aေရးမ်ား ပိတ္သြားမည္။ 
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Aက်ဳိးထူးစရာ Aေၾကာင္းမရိွ။ Aစာငတ္ခံလွ်င္ Aကုန္လံုးတစ္ေထာင္လံုး Aစားငတ္ခံတိုက္ပြဲ 
ပါလာႏိုင္ပါမလား။ မပါလာႏိုင္ရင္ တိုက္ပြဲ႐ႈံးမည္။ Aကုန္လံုးပါေAာင္ စည္း႐ံုး 
သိမ္းသြင္းေရးမွာလည္း မေAာင္ျမင္ႏိုင္။ AေျခAေန Aလြန္ေကာင္းသည့္Aခ်ိန္တြင္ပင္ 
Aစာငတ္ခံတိုက္ပြဲကို ေရွာင္ခ့ဲၾကေပသည္။ ယခုAေျခAေနမ်ဳိးတြင္ ပို၍ ေရွာင္သင့္သည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ ေထာင္ေဖာက္ေရးသည္သာ ေသေျမႀကီး ရွင္ေရႊထီး သေဘာရိွသည္။ 
ေထာင္ေဖာက္ေရးကို Uီးတည္ခ်က္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲၾက၏။ သာယာဝတီေထာင္တြင္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ AေျခAေနမ်ားကို Aျပည့္Aစံုတင္ျပ၍ ျပင္ပပါတီမွ သာယာဝတီေထာင္ကို 
Aျမန္ဆံုးဖြင့္ႏိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစားေပးရန္ သေဘာထားတစ္ရပ္ တင္ျပခ့ဲၾက၏။ ျပင္ပပါတီ၏ 
AကူAညီမပါပဲ ေထာင္ေဖာက္ေရးဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာကိစၥတစ္ရပ္ မဟုတ္ေပ။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ေထာင္ကို လာမေဖာက္ေပးႏိုင္သည့္တိုင္ ပါတီမွေပးလာမည့္ AကူAညီမ်ားကို 
ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာျဖစ္၍ ပါတီမွ ျပန္ၾကားခ်က္မွာမူ 
Aားရေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ မရိွေပ။ ေAာက္ေျခပါတီမ်ား စိတ္ဓါတ္က်ကုန္မည္ စိုးသျဖင့္ 
ပါတီျပန္ၾကားခ်က္ကို ေAာက္ေျခသို႔ ခ်မျပခ့ဲပါ။ 
 
ပါတီျပန္ၾကားခ်က္မွာ ေထာင္ကို လာေရာက္ခြင့္ေပးႏိုင္ေလာက္သည့္ AေျခAေနမရိွေသး။ 
ေလာေလာဆယ္Aားျဖင့္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေသး။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္မည္မွာ မုခ်ျဖစ္သည္။ ယခု 
AေျခAေနတြင္မူ ေထာင္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္သာ မၾကာခဏ လႈပ္ရွားမႈကို Aေၾကာင္းျပဳ၍ 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကို မၾကာမီေထာင္ဖြင့္ေတာ့မည္ဟူေသာ မက္လံုးေပး၍ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးရန္ 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား ရပ္သြားေAာင္ AေပးAယူ လုပ္ျခင္းျဖင့္ Aခ်ဳိသပ္ထားရန္ 
ျပန္ၾကားခ့ဲေပသည္။ ေထာင္တြင္းပါတီ ကိစၥမ်ားAတြက္ လိုAပ္သလို သံုးစြဲရန္   
ရန္ပံုေငြမ်ားကိုကား ေပးပို႔ခ့ဲပါသည္။ Aျပင္သေဘာထားေပၚ မူတည္၍ စU္းစားၾကသည့္Aခါ 
Aျပင္မွ ေထာင္ဖြင့္ေပးႏိုင္သည့္ AေျခAေနမွာ Aကန္႔Aသတ္ မရိွေၾကာင္း၊ Aခ်ိန္ၾကာေလ 
ႏိွပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈဒဏ္ကိုပို၍ ခံစားရေလေလျဖစ္မည္။ ထို႔ျပင္ ေသာင္းက်န္မႈAတြက္ 
Aသံုျပဳရမည့္ Aားမ်ား ေထာင္ထဲတြင္ စုေနျခင္းသည္ မေကာင္း။ ထိုေၾကာင့္ ေထာင္ဖြင့္ေရးကို 
မိမိတို႔ဘာသာ ႀကိဳးစားသင့္-မသင့္ စU္္းစားရန္ Aေျဖထြက္လာ၏။ ေထာင္တြင္းပါတီ 
စည္း႐ံုးေရးAင္းAားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္သည့္Aခါ Aားရေက်နပ္စရာ AေျခAေနတြင္ 
ရိွေနသျဖင့္ ေထာင္ေဖာက္ထြက္္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ ေထာင္ေဖာက္ထြက္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔သေလာက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ AေျခAေနကို 
စU္းစားၾကည့္သည့္Aခါ မလြယ္ကူမေခ်ာေမြ႔ခ့ဲေပ။ Aလြန္ပင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္ေပၚတြင္ 
Aသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးမွသာလွ်င္ ေAာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္လမ္းသာ 
ရိွေပေတာ့သည္။ 
 
လူေပါင္း ၃၀၀၀ Aနက္ Aနည္းဆံုး ၁၅၀၀ ခန္႔ Aက်Aဆံုးခံၿပီးမွသာ သာယာဝတီေထာင္ကို 
ဖြင့္ႏိုင္မည့္ AေျခAေနကို တြက္ခ်က္ရပါသည္။ ညႇင္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈမ်ားကို ခါးစီးခံေနရၿပီး 
ပါတီAတြက္ Aက်ဳိးမျပဳႏိုင္ပဲ ေနၾကမည္Aစား ၁၅၀၀ က်ဆံုးၿပီး ၁၅၀၀ Aျပင္သို႔ေရာက္၍ 
ပါတီႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးAတြက္ ႀကီးမားေသာ Aျမတ္ကို ရရိွမည္ဟု တြက္ၾက၏။ 
Aျမတ္လိုခ်င္လွ်င္ A႐ႈံးခံရမည္။ ေသလွ်င္ ေျမႀကီး၊ ရွင္လွ်င္ ေရႊထီးဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ 
သေဘာထားမ်ားကို ရဲေဘာ္မ်ားAတြင္း ခ်ျပခ့ဲၾက၏။ ထိုသေဘာထားကို ခ ၿ်ပီးသည့္Aခါ 
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ရဲေဘာ္Aားလံုးကပင္ လက္ခံၾက႐ံုမက Aျမန္ဆံုး လပိုင္းAတြင္း Aေကာင္Aထည္ 
ေဖၚရန္  ဆႏၵေပးခ့ဲၾကေပသည္။ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေထာင္ေဖါက္ေရး AစီAစU္ကို 
Aျပန္ျပန္Aလွန္လွန္ စU္းစားေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ Aေသးစိတ္AစီAစU္ မေရးဆြဲႏုိင္ေသးမီ 
Aေျခခံျပင္ဆင္ေရး AစီAစU္တစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ခ့ဲၾက၏။ ယင္းတို႔မွာ- 
၁။ ေငြကိုAသံုးျပဳ၍ Aေသးစားလက္နက္မ်ားျဖစ္ေသာ လက္ပစ္ဗံုး၊ ေျခာက္လံုးျပဴး စသည့္ 
လက္နက္ငယ္မ်ားကို ရႏိုင္သေလာက္ စုေဆာင္းရန္  ေထာင္ထဲ သြင္းႏိုင္ေရးAထိ ႀကိဳးစားရန္။ 
၂။ ေထာင္တြင္း ယခုလက္ရိွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါတီပံုစံကို တပ္Aသြင္ တပ္ပံုစံ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္။ 
(စစ္Aေတြ႔Aႀကံဳရိွခ့ဲသူမ်ားကို တပ္ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္ ထားရိွေရး)  
၃။ ရရိွႏိုင္သမွ်ေသာ သံခၽြန္၊ သံေခ်ာင္း၊ တုတ္၊ Aုတ္ခဲက်ဳိးမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး Aလြယ္တကူယူႏိုင္၍ 
Aာဏာပိုင္မ်ား ရွာေဖြမလြယ္သည့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ သိုးဝွက္ထားရန္။ 
၄။ Aသက္ႀကီးသူမ်ားကို သယ္ယူမည့္ တပ္ဖြ႔ဲ သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းရန္ (ထိုတပ္ဖြဲ႔၌ 
တိုက္ခိုက္ေရးဖက္တြင္ Aသံုးျပဳမေပးႏိုင္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္) သံမဏိေကဒါမ်ား 
ထိုတပ္ဖြဲ႔တြင္ မပါဝင္ေစရ။ 
၅။ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား (Aဂၤလိပ္ေဆး ျမန္မာေဆး) ရႏိုင္သမွ် စုေဆာင္း၍ သူနာျပဳစုေရးAတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားAား ေဆးတပ္ဖြဲ႔ သီးျခားဖြဲ႔စည္းေပးရန္။ 
၆။ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႔တြင္ က်န္းမာေရး ေကာင္းၿပီး ပါတီAတြက္ Aသက္ေပးမည့္ ေကဒါမ်ားကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ရန္။ (တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ထိုတပ္ဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္Aတြက္ 
ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵေပးသူမ်ား ျဖစ္ေစရမည္။ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားAတြက္ ေပ်ာက္ၾကားစစ္ပြဲ 
သေဘာတရားေရးမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာေစရန္)  
၇။ စုေဆာင္း၍ ရသမွ်ေသာ စည္း႐ံုးေရးAရ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ရာဇဝတ္Aက်U္းသားမ်ားကို 
သီးျခားတပ္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ (ရာဇဝတ္Aက်U္းသားမ်ား တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေနာက္ဆံုးAခ်ိန္ 
ေရာက္မွ ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ ယခုကစ၍ စာရင္းဝင္ႏိုင္သည့္ ႀကိဳတင္ရာထားခ်က္ကို 
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပဳစုထားရန္) 
 
Aၾကမ္းဖ်U္း AစီAစU္ သတ္မွတ္ခ်က္Aရ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း Aရပ္ရပ္ကို 
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိုးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရိွၿပီးေနာက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္Aပါ Aခ်က္မ်ားAတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက 
Aထပ္ထပ္Aခါခါ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ နည္းလမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ Aေကာင္Aထည္ေဖၚျခင္း 
စေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကစU္ မည္သို႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲ၏။ 
 
ဇာတ္တူသားခ်င္း စားသည္ Aျဖစ္Aပ်က္ တစ္ရပ္ပင္။ Aိမ္ၾကက္ခ်င္း Aိုးမဲသုတ္၍  
ခြပ္ေစသည့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား၏ ပရိယာယ္ ေက်ာ့ကြင္းထဲသို႔ တိုးဝင္းသြားခ့ဲရသည္ 
Aျဖစ္Aပ်က္ေပတည္း။ လက္သည္တရာခံကား Aလံနီမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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Aလံနီတို႔ သစၥာေဖာက္ျခင္းAလံနီတို႔ သစၥာေဖာက္ျခင္းAလံနီတို႔ သစၥာေဖာက္ျခင္းAလံနီတို႔ သစၥာေဖာက္ျခင္း 
 
သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေရာက္ခ့ဲၾကသည့္ ပုဒ္မ ၅မ်ားတြင္ သခင္သန္းထြန္း၏ Aလံျဖဴ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားက Aမ်ားစုျဖစ္၍ သခင္စိုး၏ Aလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားက 
Aနည္းစုျဖစ္ေပသည္။ ယင္းတို႔သည္ Aျပင္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနသည့္ ကာလတြင္မူ 
တစ္Uီးကိုတစ္Uီး Aေခ်ာင္သမားစသည့္ျဖင့္ နဖူးစီးဆိုင္းဘုတ္ Aမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္လ်က္ Aျပန္ျပန္ 
Aလွန္လွန္ လက္ညႇိဳးထိုးစြပ္စြဲၿပီး ငါးစိမ္းသည္ ရန္ေတြ႔သလို ရန္ေတြ႔ ရန္ေထာင္ခ့ဲၾကသူမ်ား 
ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ထိုေၾကာင့္လည္း သာယာဝတီေထာင္ ေရာက္သည့္Aခါ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး ခပ္တင္းတင္းပင္။ 
Aတူတူ Aႏိွပ္Aစက္ခံရ၍ Aတူတူပင္ မလွန္ရဲၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရာ Aလံနီေသြးက ရဲသည္။ 
Aလံျဖဴေသြးက ပန္းေရာင္ဘဲဆိုသည့္ျပႆနာ မေပၚေတာ့ေပ။ ေထာင္တြင္းေရာက္ေနသည့္ 
ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွာပင္ Aလံျဖဴ Aလံနီကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ႏွစ္ပါတီ ညီၫြတ္ေရးရေAာင္ 
နည္းAမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾက၏။ ညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကား Aေကာင္Aထည္မေပၚခ့ဲပါ။ 
Aထက္ပိုင္းတြင္ ညီၫြတ္ေရးသေယာင္ ဟန္Aျဖစ္ရိွခ့ဲေသာ္လည္း ေAာက္ပိုင္းတြင္မူ 
ထိုညီၫြတ္သေယာင္ ဟန္ကိုပင္ မရခ့ဲၾကပါ။ မညီၫြတ္ခ့ဲၾကပါ။ ႏိုင္ငံေရးAရ ညီၫြတ္မူကို 
ထားဘိUီး။ လူပုဂၢဳိလ္ခ်င္း ရင္းႏီွးမႈ Aေျခခံကေလးပင္ မရခ့ဲၾကေပ။ သီးျခားေနၾက၏။ 
သီးျခားျမင္ၾက၏။ သီးျခားစU္းစားၾက၏။ မတည့္Aတူေနမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ကြန္ျမဴနစ္Aျဖဴက 
Aဖြဲ႔Aစည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aရ လုပ္၏။ Aဖြဲ႔Aစည္းေခါင္းေဆာင္မႈကို Aသိမွတ္ျပဳ၏။ Aဖြဲ႔Aစည္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ကင္းလြတ္၍ မလုပ္ၾက။ ေဘာင္သေဘာကို လိုက္နာၾက၏။ ကြန္ျမဴနစ္Aနီမ်ားက 
စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ မရိွ။ Aဖြဲ႔Aစည္း ေခါင္းေဆာင္မႈသေဘာထက္ မိမိဆႏၵ မိမိသေဘာျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ၾက၏။ Aဖြဲ႔Aစည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေလးစားၾကေပ။ ေဘာင္သေဘာကို 
ဆန္႔က်င္ၾက၏။ 
 
ေထာင္တြင္း  ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားတြင္ Aာဏာပိုင္ဖက္ေတာ္သား ရာဇဝတ္Aက်U္းသားမ်ားကို 
ကြန္ျမဴနစ္Aျဖဴမ်ားက ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ံုးၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးAရ Aလြန္Aကၽြံ မလိုက္ေလ်ာပဲ သိကၡာကို 
ထိန္းသိမ္း၍ ပံုမုန္ ဆက္ဆံခ့ဲၾက၏။ 
 
Aလံနီက ႏိုင္ငံေရးAရ စည္း႐ံုးခ်U္းကပ္မႈကို ပစ္ပယ္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏီွးမႈဆက္ဆံေရးကို 
ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး တန္းစီမ်ားAလိုက် လိုက္ေလ်ာဆက္ဆံ၍ တစ္ဝိုင္းထဲစား တစ္ဝိုင္းAိပ္ 
ေနထိုင္ဆက္ဆံ၏။ စည္း႐ံုးခ့ဲၾက၏။ သိကၡာကို မထိန္းသိမ္းပဲ ဆဲသမွ် ဆိုသမွ်ခံၾက၏။ ေခါင္းပုတ္ 
နားရြက္ဆြဲ ခံၾက၏။ ခိုင္းသမွ် လုပ္ေပးၿပီး Aခိုင္းAေစခံၾက၏။ ေထာင္က်Aက်U္းသားမ်ား 
စည္း႐ံုးေရးAင္Aားတြင္ Aလံနီက သာေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးAရ စည္း႐ံုးမႈတြင္ Aလံျဖဴက 
Aလံနီကြန္ျမဴနစ္ဖက္ ကူးေျပာင္းမႈမရိွပဲ Aလံနီကသာ Aလံျဖဴဖက္သို႔ ကူးေျပာင္းခ့ဲေပသည္။ 
ယခု လမ္းစU္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ သခင္တင္ျမ Aလံနီကြန္ျမဴနစ္ ဗဟိုေကာ္မီတီပင္လွ်င္ Aလံနီပါတီမွ 
Aလံျဖဴပါတီသို႔ သာယာဝတီေထာင္တြင္းမွာပင္ ကူးေျပာင္းခ့ဲေပသည္။ Aလံနီႏွင့္ Aလံျဖဴမ်ားမွာ 
ေထာင္တြင္းတြင္ သီးျခားေနရသည္မဟုတ္ပဲ ေရာေႏွာေနထိုင္ရသည့္ Aေလ်ာက္ Aလံျဖဴ 
ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ေထာင္တြင္း ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္မွ်ပင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ 
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ထိန္္သိမ္းလုပ္ေဆာင္ေစခ့ဲကာမူ ေႁမြေႁမြခ်င္း ေျချမင္ဆိုဘိသက့ဲသို႔ သိေနၾကသာ ျဖစ္၏။ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ေနာေၾကေနသူမ်ားျဖစ္ရာ ထိုAခြင့္Aေရးကို 
လက္လြတ္မခံပဲ ရရိွလာေသာ Aခြင့္Aေရးကို လည္လည္ပတ္ပတ္ Aသံုးခ်ခ့ဲၾက၏။ သူတုိ႔ 
ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ေထာင္က် Aက်U္းသားမ်ားကို Aလံနီမ်ားႏွင့္ Aေရာတဝင္ ဆက္ဆံေစ၍ 
Aလံျဖဴတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ားကို ရေAာင္ ႀကိဳးစားၾက၏။ ေထာင္က်Aက်U္းသားမ်ားႏွင့္ 
တရင္းတႏီွး ဆက္ဆံေနသည့္ Aလံနီမ်ားကို မသိမသာ Aခြင့္Aေရးမ်ား ေပးခ့ဲၾက၏။ 
Aလံနီတို႔ကို သူတုိ႔လိုသလို ကိုင္ႏိုင္လာသည့္ AေျခAေနသို႔ပင္ ေရာက္ရိွခ့ဲေပသည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေထာင္ေဖာက္မည့္AစီAစU္ တစ္စြန္းတစ္စကို Aလံနီတို႔ သိရိွသြားရာမွ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္တို႔ နားသို႔ ေပါက္ၾကားသြားခ့ဲပါသည္။ ထိုAေရးAခင္းတြင္ ပါဝင္မည္ဟု 
ထင္သူမ်ားကို ေရြးထုတ္ၿပီး ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးၾကပါသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ ညႇU္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈမ်ားကား 
စံတင္ေလာက္ေသာ ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ပံုမွန္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားAျပင္ ဂ်ပန္တို႔၏ 
ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္ နည္းမ်ားလိုပင္ Aသံုးျပဳခ့ဲ၏။ 
 
၁။ က်င္စက္ႏွင့္တို႔၍ စစ္ေဆးျခင္း။ 
၂။ ေျခသလံုးေပၚတြင္ တုတ္လံုးႏွင့္ လိွမ့္ျခင္း။ 
၃။ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး Aျပန္Aလွန္ ပါး႐ိုက္ခိုင္းျခင္း။ 
၄။ ႏွာေခါင္းထဲ ေရေလာင္းျခင္း။ 
၅။ တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းထိပ္တြင္ ႀကိဳးျဖင့္ ဂြသဏၭာန္ လုပ္၍ နံ႐ိုးမ်ားAား ညႇစ္္ျခင္း (Aလွဴတြင္ 
ဒယ္Aိုးႀကီးမ်ားေAာက္ခ်သည့္Aခါ Aသံုးျပဳသည့္ ႀကိဳးညႇပ္တုတ္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။) 
၆။ သြားမ်ားကို သံတူျဖင့္ ေခါက္ျခင္း။ 
၇။ စီကရက္မီးျဖင့္ Aသားကို ထိုးျခင္း Aစရိွေသာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကို Aသံုးျပဳ၍ 
စစ္ေဆးလာခ့ဲ၏။ မည္မွ်ပင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ေစကာမႈ သစၥာေဖါက္သူ တစ္Uီးမွ်မရိွပဲ 
ႏွိပ္စက္ဒဏ္ကို ႀကိတ္မိွတ္ခံခ့ဲၾကသျဖင့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္တို႔ လိုခ်င္ေသာ Aေျဖကုိမရပဲ 
တိုက္ပိတ္ Aျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္သာ စစ္ေဆးမႈကို Aဆံုးသတ္ခ့ဲရေပသည္။ ဤသို႔ AလံနီAခ်ဳိ႕၏ 
သစၥာေဖာက္မႈေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ေထာင္ေဖာက္ေရးAစီAစU္မ်ား 
ေခတၱာရပ္ဆိုင္းထားခ့ဲရေပသည္။ 
(ဤAခန္းမွာ Aလံျဖဴမ်ားကို သိဒိၶတင္၍ Aလံနီမ်ားကို တစ္ဘက္သတ္ ႐ႈံ႕ခ်လိုသည္သေဘာျဖင့္ 
တင္ျပျခင္း မဟုတ္ပဲ ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုသာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စကားခ်ပ္) 
 
ဤျပႆနာေပၚၿပီးေနာက္ ေထာင္စည္းကမ္းကိုလည္း ယခင္ထက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ 
ခ်ဳပ္ကိုင္လာ၏။ A႐ိုက္Aႏွက္မ်ားလည္း ပိုမိုလာ၍ ဘာမွ် Aေၾကာင္းျပစရာမရိွပဲ 
Aသားလြတ္႐ိုက္သည့္ Aႀကိမ္မ်ားပို၍ မ်ားလာပါသည္။ မူလေထာင္ေရာက္စေလာက္ မဆိုးေသာ 
Aနည္းငယ္ ေလ်ာ့ရဲရဲေလး ျဖစ္လာသည့္ ပံုစံစနစ္ကိုမွ  ျပန္လည္တင္းၾကပ္ လာ႐ံုမက 
စည္းကမ္းခ်က္Aသစ္မ်ားပါ ထုတ္ျပန္လာ၏။ လူႏွစ္ေယာက္ထက္ပို၍ မစုေဝးရ၊ စုေဝးၿပီး 
စကားဝိုင္းဖြဲ႔မေျပာရ၊ မိမိAိပ္ခံုမွ AျခားAိပ္ခံုေပၚ သြားမထိုင္ရ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ မAိပ္ရ၊ ည ၉ နာရီ 
သံေခ်ာင္း ေခါက္ၿပီးလွ်င္ လံုးဝစကားမေျပာရ ဟူေသာ Aမိန္႔သစ္မ်ား ထြက္လာခ့ဲ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aဖို႔ကား ထူး၍မဆန္းေတာ့ပါ။ တုန္လႈပ္မႈလည္း မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ေသခါနီး 
ထေတာက္လာသည့္ မီးရိွန္Aျဖစ္ သဘာထားလိုက္ၾကပါသည္။ 
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ထိုသို႔ျဖစ္ပ်က္ၿပီးေနာက္ တစ္လခြဲ႔ခန္႔Aခ်ိန္ထိ Aရိွန္သတ္၍ ၿငိမ္သက္ေနရ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 
ရန္သူက လင္းယုန္မ်က္ေစ့က့ဲသို႔ Aလစ္မေပးပဲ ၾကည့္ေနရာ ေခတၱAရိွန္သတ္ထားသည့္  
ပံုစံျဖင့္ လင္းယုန္မ်က္စိAား ျပန္လွည့္စားလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တိုးမည့္ဆင္ 
ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္၍ Aရိွန္ယူလိုက္သည့္ သဘာပင္ျဖစ္၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းကိုမူကား ၾကာရွည္ရပ္ထား၍ မျဖစ္ပါ။ ဓါးသည္ ေသြးေနလွ်င္ ထက္၍ 
မေသြးလွ်င္ သံေခ်းတက္သည့္ သေဘာရိွသက့ဲသို႔ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းကို ၾကာရွည္ 
ရပ္ဆိုင္းထားလွ်င္ ရဲေဘာ္မ်ား ေသြးေAးသြားမည္ကို စ္ိုးရိမ္ရပါသည္။ တစ္နည္းAားျဖင့္ 
Aရိွန္ရေနေသာ ဘီးသည္ Aလွည့္ရလြတ္၍ Aရိွန္ေသေနေသာဘီးကို ျပန္လွည့္ရန္ 
မလြတ္ကူသက့ဲသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ တစ္လမ္းတည္းေသာ နည္းမွာ ဤေလာက 
ငရဲဘံုႀကီးမွ ႐ုန္းထြက္ေရးသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ပင္ တင္းၾကပ္ေသာUပေဒမ်ား 
ႏိွပ္စက္မႈမ်ားၾကားမွပင္ လုပ္ငန္းျပန္လည္စႏုိင္ေAာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပန္းခ့ဲၾကပါသည္။ 
 
စစ္တပ္Aသြင္ဖြဲ႔ျခင္းစစ္တပ္Aသြင္ဖြဲ႔ျခင္းစစ္တပ္Aသြင္ဖြဲ႔ျခင္းစစ္တပ္Aသြင္ဖြဲ႔ျခင္း    
    
ေထာင္တြင္းရိွ ရဲေဘာ္မ်ား၏ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္စိတ္ဓါတ္မွာ က်ဆင္းမသြားပဲ ပို၍ ေကာင္းလာၿပီး ပို၍ 
ခိုင္မာလာ၏။ ေထာင္ေဖါက္ေရး AစီAစU္ကို ျပန္ကိုင္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပံုစံAရ 
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေထာင္တြင္းပါတီ ဖြဲ႔စည္းပံုကို တပ္Aသြင္ေျပာင္းလဲ၍ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး 
Aဆင့္ေပါင္းခုႏွစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ထား၏။ 
 
ပထမAဆင့္ပထမAဆင့္ပထမAဆင့္ပထမAဆင့္ 
 
ဤAဆင့္တြင္ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴး၊ တပ္စိတ္္မွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္။ တပ္ဖြဲ႔AေနAားျဖင့္ 
တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔၊ လူနာရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေဆးတပ္ဖြဲ႔၊ Aက်U္းသားတပ္ဖြဲ႔ (ရာထားခ်က္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း) မ်ား စံနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းခ့ဲ၏။ 
 
ဒုတိယAဒုတိယAဒုတိယAဒုတိယAဆင့္ဆင့္ဆင့္ဆင့္ 
 
ဤAဆင့္တြင္- 
 (၁) လက္နက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေစျခင္း၊ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လက္နက္မ်ား 
မဟုတ္ပါ။ Aလုပ္ထြက္လုပ္ရင္းေတြ႔သမွ် တုတ္၊ သံေခ်ာင္း၊ Aုတ္ခဲက်ိဳး စသည့္မ်ား 
ေကာက္ယူလာၿပီး Aေဆာင္ဝင္းAတြင္း လြတ္ကူစြာယူႏိုင္မည့္ေနရာ (ျမက္ေတာမ်ားAတြင္း) 
မ်ားတြင္ Aမွတ္တမ့ဲသေဘာျဖင့္ ပစ္ေစျခင္း။ 
(၂) Aိပ္ေထာင္ေAာက္နံရံ ေAာက္ပိုင္းရိွ ကုတင္မ်ား ကြယ္ေနေသာ ေနရာတြင္ Aဂၤေတမ်ားကို 
သံခၽြန္မ်ားႏွင့္ ျခစ္ထုတ္ၿပီး Aုတ္ခဲမ်ားကို Aခဲလိုက္ဆြဲထုတ္ၿပီး ေနရာမပ်က္ ျပန္သြင္းထားေစျခင္း။ 
Aုတ္ခဲကိုထုတ္ယူရာတြင္ ပထမAစသာလွ်င္ Aခက္Aခဲ ရိွ၍ ေနာက္Aုတ္ခဲမ်ားကိုမူ 
Aလြယ္တကူ ထုတ္ယူရရိွခ့ဲပါသည္။ Aခန္းတြင္းရိွ လူေစ့ တစ္ေယာက္တစ္လံုးက် ထုတ္ယူ၍ 
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Aဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ Aုတ္ခဲ Aလံုးေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရရိွေရးAတြက္ 
ကင္းAထပ္ထပ္ခ်ၿပီး တစ္လခြဲ႔ခန္႔ Aခ်ိန္ယူ၍ လုပ္ကိုင္ခ့ဲပါသည္။ ဤသည္တို႔ကို Aေဆာင္တိုင္းရိွ 
Aခန္းတုိင္းတြင္ ထိုနည္းAတိုင္းပင္ Aဆင္သင့္လုပ္ကိုင္ ထားရိွေစခ့ဲပါသည္။ 
 
တတိယAဆင့္တတိယAဆင့္တတိယAဆင့္တတိယAဆင့္ 
 
ဤAဆင့္တြင္- 
(၁) Aဂၤလိပ္ ျမန္မာ ေဆးမ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် သြင္းယူေစျခင္း၊ 
(၂) ေထာင္ၾကပ္မ်ား ေငြေပးခိုင္း၍ ရေAာင္လုပ္ေစျခင္း၊ 
(၃) သြင္းယူရရိွေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို Aခ်ဳိးက်ခြဲေဝေပး၍ တလာစီသည့္Aခါတြင္လည္း 
မေတြ႔ႏိုင္ရန္ႏွင့္  လ္ိုခ်င္သည့္Aခါ Aလြယ္တကူ ယူႏိုင္မည့္ ေနရာတြင္ သိုဝွက္ထားေစျခင္း။ 
(၄) လံုခ်ည္စုတ္မ်ားကို ပတ္တီးAရြယ္ဆုတ္ၿဖဲ၍ ပတ္တီးလိပ္သဏၭာန္ Aလိပ္ကေလးမ်ား ျပဳလုပ္ 
ျပင္ဆင္ထားေစျခင္း။ 
(၅) ေဆးႏွင့္ ပတ္တီးလိပ္မ်ားကို ယူေဆာင္ရမည့္လူ သတ္မွတ္ေပးေစျခင္း။ 
(၆) ေဆးတပ္ဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားAား AေျခခံေရွးUီးသူနာျပဳAတတ္ သင္ၾကားေပးေစျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 
 
စတုတၳAဆင့္စတုတၳAဆင့္စတုတၳAဆင့္စတုတၳAဆင့္ 
 
(၁) သက္ႀကီး႐ြယ္Aိုမ်ားႏွင့္ မက်န္းမာသူမ်ားAား AေျခခံAားျဖင့္ မည္သူက ေစာင့္ေရွာက္ 
သယ္ပို႔ယူေဆာင္ရမည္ကို Aဖြဲ႔ကေလးဖြဲ႔၍ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးေစျခင္း။ 
(၂) ေဆးတပ္ဖြဲ႔Aေနျဖင့္ မည္သည့္ေထာင့္မွ မည္သည့္ တပ္ခြဲထြက္ရမည္ကို ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္ေစျခင္း။ 
(၃) မည္သို႔ထြက္ရမည္ကို Aေသးစိတ္ၫႊန္ျပေစျခင္း။ 
(၄) Aျပင္ထြက္ရန္ Aသံုးျပဳမည့္ ႀကိဳးAတြက္ ေစာင္မ်ား ဆက္နည္း၊ ထံုနည္းမ်ားကို 
သင္ျပေစျခင္းမ်ား လုပ္ခ့ဲပါသည္။ 
 
ပပပပၪၪၪၪ ၥမၥမၥမၥမAAAAဆဆဆဆင့္င့္င့္င့္ 
 
(၁) တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းေစျခင္း။ 
(၂) ေရွ႕ဆံုးမွ တိုက္ခိုက္ရမည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ Aကူတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 
(၃) တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားAတြက္ ေပ်ာက္က်ား စစ္ဆင္ေရး သေဘာတရား 
ပို႔ခ်ေပးေစျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔တိုက္ပြဲကို စာေတြ႔ သင္ေပးေစျခင္း။ 
(၄) ေဖာက္ထြက္မည့္ ေထာင္ေျမပံုAၫႊန္းကို Aလြတ္ရသည့္Aထိ ေလ့လာေစျခင္း။ 
(၅) တပ္ခြဲလိုက္ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ရမည့္တာဝန္ယူရမည့္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ တပ္ခြဲမ်ား 
ေဖာက္ထြက္ရမည့္ Aေရွ႕၊ Aေနာက္ ေတာင္၊ ေျမာက္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 
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(၆) ေထာင္တြင္းရိွရန္သူ၏ လက္နက္Aင္Aား၊ လူAင္Aားႏွင့္ ေန႔ည ကင္းခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ား 
ေလ့လာေစျခင္း၊ ေထာင္ေဖာက္ထြက္ေရး Aေသးစိတ္AစီAစU္ကို Aဖန္တလဲလဲ 
ထပ္ကာထပ္ကာ Aလြတ္ ရေနသည္Aထိ ေလ့လာေစခ့ဲပါသည္။ 
 
ဆ႒မAဆင့္ဆ႒မAဆင့္ဆ႒မAဆင့္ဆ႒မAဆင့္ 
 
ဤAဆင့္တြင္- 
(၁) Aျပင္သို႔ ေAာင္ျမင္စြာ ေဖာက္ထြက္ၿပီးသည့္Aခါ တပ္ခြဲ႔လိုက္ Uီးတည္ခ်ီတက္ရမည့္ 
ပထမစခန္း၊ ဒုတိယစခန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 
(၂) တပ္ရင္းAားလံုး ဆံုရမည့္ ပထမစခန္းႏွင့္ ဒုတိယစခန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 
(၃) သတ္မွတ္ထားေသာ စခန္းမ်ားသို႔ ေျမပံုAၫႊန္း ေရးဆြဲေပးျခင္း။ 
(၄) သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စခန္းမ်ားသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ ရိွသည့္ ျဖတ္လမ္း၊ ႐ိုး႐ိုးလမ္း၊ 
လူသြားလမ္း၊ လွည္းလမ္းမ်ား၊ ေျမပံုၫႊန္းႏွင့္ ေလ့လာေစျခင္းမ်ား လုပ္ခ့ဲပါသည္။ 
 
သတၱမAဆင့္သတၱမAဆင့္သတၱမAဆင့္သတၱမAဆင့္ 
 
ဤAဆင့္တြင္- 
(၁) ေထာင္တြင္းတပ္ဖြဲ႔Aတြက္ စကားဝွက္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စကားဝွက္ငါးခု သတ္မွတ္၍ ေနာက္ဆံုး 
Aသံုးျပဳရမည့္ စကားဝွက္ကို ေထာင္ေဖာက္ခ်ိန္ နီးမွေပးရန္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 
(၂) Aျပင္ကလာ၍ ကူညီမည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔သည္Aခါ Aသံုးျပဳရမည့္ 
စကားဝွက္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ (စကားဝွက္သံုးမ်ဳိးAနက္ ႀကိဳက္ရာစကားဝွက္ကို Aသံုးျပဳရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။) 
(၃) တိုက္ခိုက္ေရး တပ္မွဴးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း စသည့္တို႔ျဖစ္ေပသည္။ 
Aထက္ပါ AစီAစU္Aရ တိုက္ပြဲတစ္ခုလံုးကို Uီးစီးကြပ္ကဲရန္၊ Uီးစီးတိုက္ခိုက္ရန္ 
တပ္မွဴးခ်ဳပ္Aျဖစ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ (ရခိုင္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာဟုလည္းေကာင္း၊ ပဲခူး ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာဟု 
လည္းေကာင္း ေခၚပါသည္။) Aား တာဝန္ေပးခ့ဲ၏။  
 
တပ္ဖြဲ႔Aားလံုး ေနာက္ဆံုးဆံုရမည့္စခန္းသ္ို႔ ေရာက္သည္Aထိ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ၏ Aမိန္႔ေပး 
Aုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ ေAာက္တြင္ ရိွေစရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခ့ဲ၏။ တိုက္ခိုက္ေရးAတြက္ 
တာဝန္ခြဲေဝျခင္းျဖစ္၍ ေထာင္ေဖာက္ေရး AစီAစU္ တစ္ရပ္လံုးကိုမူ ေထာင္တြင္းပါတီ 
ေကာ္မတီက Uီးစီးကြပ္ကဲသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။ ေထာင္ေဖာက္ေရး AစီAစU္Aေသးစိတ္ကို 
ျပင္ပပါတီသို႔ တင္ျပခ့ဲပါသည္။ တတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ ေငြ၊ လက္နက္ AကူAညီမ်ားေပးရန္ 
ေတာင္းခံခ့ဲ၏။ 
 
ေဖာ္ျပပါ AစီAစU္Aတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို သံုးလခန္႔ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကၿပီးေနာက္ ေထာင္ေဖာက္ 
Aမိန္႔ေပး Aခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရး AစီAစU္ကို ေလ့က်င္ေစခ့ဲ၏။ ေထာင္ေဖာက္ေရး 
AစီAစU္တစ္ခုလံုးတြင္ AေရးAႀကီးဆံုးႏွင့္ AတိAက်ျဖစ္ေစရမည့္ ကိစၥမွာ Aခ်က္ျပ 
ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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ႀကိဳတင္ၿပီး ရက္ႏွင့္ Aခ်ိန္သတ္မွတ္၍လည္း မျဖစ္ပါ။ Aေၾကာင္း တစ္စံုတရာေၾကာင့္ 
ေရႊ႕ဆိုင္းခ့ဲရသည္ရိွေသာ္ တစ္ေဆာင္ႏွင့္တစ္ေဆာင္ ခ်က္ခ်င္း Aေၾကာင္းမၾကားႏိုင္ပါ။ 
တစ္ေဆာင္ႏွင့္ တစ္ေဆာင္ ႐ိုး႐ိုး ဆက္သြယ္ေရးကုိပင္ Aနည္းဆုံး သုံးရက္ခန္႔ Aခ်ိန္ယူရသည့္ 
AေျခAေနတြင္ Aခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးက္ုိသာ Aားကုိးရမည္ျဖစ္၏။ Aခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရး 
AစီAစU္ မတိက်ခ့ဲေသာ္ တိုက္သူကတိုက္ၿပီး မတိုက္သူမတိုက္ႏွင့္ AစီAစU္ႀကီးတစ္ခုလံုး 
ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပရာ Aခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥကို AထူးAေလးေပး 
ေလ့က်င့္ေစခ့ဲရပါသည္။ 
 
Aခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးAခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးAခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးAခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရး 
 
Aိပ္ေဆာင္တိုင္းတြင္ Aိပ္ေဆာင္တခုႏွင့္တခု လွမ္းျမင္ႏိုင္သည့္ Aေပါက္မ်ား၌ 
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ Aေပါက္တစ္ခုကို ၂၄ နာရီ ေန႔ကင္း၊ ညကင္းခ်၍ ေစာင့္ၾကည့္ေစခ့ဲရာ 
ေန႔ကင္းကို Aသက္ႀကီးသူမ်ားက တာဝန္ယူ၍ ညကင္းကို တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက 
တာဝန္ယူၾကရ၏။ 
 
တိုက္ခိုက္ေရးဌာနခ်ဳပ္ Aမိန္႔ေပးAဖြဲ႔ရိွရာ Aထူးတန္းAေဆာင္၏ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ျပတင္းေပါက္တြင္ Aဝတ္ျဖဴျပထားလွ်င္ Aသင့္ျပင္ဆင္ရန္ ေပးသည့္ Aမိန္႔Aခ်က္ျပျဖစ္၍ 
Aဝတ္နီျပထားလွ်င္ ေထာင္မွ ေခါက္သည့္သံေခ်ာင္း ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေမာင္း ေခါက္လွ်င္ 
(တစ္ေမာင္း ၁၅ မိနစ္၊ ႏွစ္ေမာင္း မိနစ္ ၃၀ ျဖစ္ပါသည္) တိုက္ခိုက္ေရး စတင္ေတာ့မည့္Aမိန္႔ 
Aခ်က္ျပAျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထား၏။ 
 
Aဝတ္နီျပၿပီးေနာက္ Aနီေနရာတြင္ Aဝတ္Aဝါ တင္ျပလွ်င္ AစီAစU္ ေရႊ႕ဆိုင္းေၾကာင္း 
Aမိန္႔ေပးAခ်က္ျပ Aျဖစ္ နားလည္ေစရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တိုက္ခိုက္ေရး ဌာနခ်ဳပ္မွ 
Aခ်က္ျပခ်က္ကို ရရိွလွ်င္ ရရိွေၾကာင္း Aခ်က္ျပ Aထိမ္းAမွတ္Aျဖစ္ Aျဖဴျပလွ်င္ Aျဖဴျပန္ျပ၍ 
Aနီျပလွ်င္ Aနီျပေစၿပီး Aဝါျပလွ်င္ Aဝါျပန္ျပေစသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္၏။ Aေဆာင္ 
တစ္ေဆာင္ႏွင့္တစ္ေဆာင္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ Aခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ AားလံုးAျပည့္Aစံု 
Aခ်က္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရိွၿပီးေၾကာင္း Aေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကို Aဝတ္Aစိမ္း တင္ျပျခင္းျဖင့္ 
ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္လည္သတင္းပို႔ေစသည့္ နည္းကို တီတြင္ Aသံုးျပဳခ့ဲ၏။ ဤကား ေန႔ဖက္တြင္ 
ေထာင္ေဖာက္ေရး AစီAစU္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖၚခ့ဲေသာ္ Aသံုျပဳရမည့္Aခ်က္ျပ 
ဆက္သြယ္ေရး သေကၤတမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ညဖက္ Aခ်က္ျပ ဆက္သြယ္နည္းမွာ တိုက္ခိုက္ေရးဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ Aေဆာင္၏သတ္မွတ္ထားေသာ 
ျပတင္းေပါက္တြင္ ေဆးလိပ္မီးျဖင့္ AေပၚေAာက္ သံုးခ်က္ဆြဲျပလွ်င္ Aဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ရမည့္ 
Aမိန္႔ေပး Aခ်က္ျပျဖစ္၏။ ေဆးလိပ္ကို သံုးခ်က္ပိုင္းျပလွ်င္ ႏွစ္ေမာင္း (မိႏွစ္ ၃၀ Aလိုတြင္) 
ေထာင္ေဖာက္မည့္AစီAစU္ Aမိန္႔ေပးAခ်က္ျပျဖစ္၏။ 
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ေထာင္ေဖာက္မည့္ Aမိန္႔ေပးAခ်က္ျပၿပီးေနာက္ ေဆးလိပ္မီးကို ၾကက္ေျခခတ္ သံုးခါထပ္ျပလွ်င္ 
AစီAစU္ ေရႊ႕ဆိုင္းသည့္ Aထိမ္းAမွတ္ Aခ်က္ျပAျဖစ္ နားလည္ရမည္ျဖစ္၏။ 
ဤAခ်က္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရိွေၾကာင္း Aမ္ိန္႔ေပးဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္ၾကားရာတြင္မူ ဘယ္ဖက္မွ 
ညာဖက္သို႔ Aလ်ားလိုက္ ႏွစ္ခါဆြဲျပရမည့္ Aခ်က္ျပ Aထိမ္းAမွတ္ 
သတ္မွတ္ေပးထားခ့ဲေပသည္။ 
 
သတ္မွတ္ထားေသာ Aခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို တစ္ေဆာင္မွတစ္ေဆာင္သို႔ လွမ္းျပ 
ဆက္သြယ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၂၄နာရီ ေန႔ကင္း၊ ညကင္းခ်၍ ေလ့က်င္ေစခ့ဲ၏။ ကင္းခ်ိန္လွ်င္ 
သံုးနာရီ၊ ေန႔ႏွစ္ေယာက္၊ ည သံုးေယာက္စီ ခ်ထားရ၏။ တစ္ေယာက္လစ္သည့္Aခါ 
တစ္ေယာက္ျမင္ႏိုင္ရန္Aတြက္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရက္က်မွ တလခန္႔ 
မွန္မွန္ေလ့က်င္ခ့ဲၿပီး ေနာက္ AစီAစU္Aားလံုး ေခ်ာေမာေAာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္းျဖင့္ ေထာင္ေဖာက္မည့္ရက္ကို သတ္မွတ္ပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဒုတိယပတ္ကို ေဖာက္မည့္ရက္Aျဖစ္ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ 
ေထာင္ေဖာက္ေရး AစီAစU္ Aေသးစိတ္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ Aဆက္Aသြယ္မ်ားမွတဆင့္ 
ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပခ့ဲၾက၏။ မေဝးေတာ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ကား ငရဲခန္းမွ 
Aသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို စြန္လႊတ္၍ ႐ုန္းထြက္ၾကမည့္ Aခ်ိန္တည္း။ လူေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္၏ 
ေသြးျဖင့္စေတး၍ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္ၾကမည့္ သာယာဝတီေထာင္ေဖာက္ပြဲႀကီး၏ 
လက္ေတြ႔Aေျဖကို ရင္တမမျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရပါသည္။ ပုဒ္မ ၅ Aျဖစ္ Aက်U္းခံရေသာ လူ 
၃၀၀၀ ေက်ာ္မွာ A႐ိုက္Aႏွက္ Aႏိွပ္Aစက္ Aညႇင္းပန္းမ်ားၾကားမွ တိုက္ပြဲေခၚသံကို 
နာခံလ်က္ရိွၾကေပၿပီ။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေထာင္ေဖာက္ထြက္ေရးႏွင့္ ေထာင္ေဖာက္ထြက္မည့္ 
AစီAစU္မွာ Aဂၤလိပ္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား၌ ရံဖန္ရံခါ ၾကည့္႐ႈခ့ဲၾကရသည့္ သဲထိတ္ရင္ဖိုဖြယ္ 
ျပကြက္ျပခန္းမ်ားက့ဲသို႔ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား၌ကား တကယ္မဟုတ္၊ သဏၭာန္ျပ 
႐ုပ္ျပေလာက္သာျဖစ္၏။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေထာင္ေဖာက္ AစီAစU္မွာကား 
Aသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို စေတးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တကယ္စြန္႔စားခန္းႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေသနတ္သံမ်ား ၾကားစျပဳျခင္းေသနတ္သံမ်ား ၾကားစျပဳျခင္းေသနတ္သံမ်ား ၾကားစျပဳျခင္းေသနတ္သံမ်ား ၾကားစျပဳျခင္း 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာယာဝတီေထာင္ ေရာက္ၿပီး ကိုးလေက်ာ္ၾကာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ 
ညမ်ားျဖင့္သာ Aခ်ိန္ကုန္ခ့ဲရ၏။ ၁၅ မိႏွစ္ တစ္ႀကိမ္က် မွန္မွန္ႀကီးေခါက္ေနသည့္ ေထာင္နာရီ 
သံေခ်ာင္းေခါက္သံမ်ားသာလွ်င္ Aက်ယ္ဆံုးၾကားခ့ဲရဘူး၏။  Aိပ္၍မရေသာ ညမ်ားတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား သံေခ်ာင္းေခါက္သံမ်ားက ေခ်ာက္လွန္႔လ်က္ရိွေပ၏။ ေထာင္သံေခ်ာင္းသံမွလြဲ၍ 
Aျခား မည္သည့္ Aသံမွ်မၾကားဘူးေသာ လြတ္လမ္းေမွ်ာ္ ပုဒ္မ ၅ မ်ားAဖို႔ ည၏ 
တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို ၿဖိဳခြင္း ထြက္လာသည့္ ႐ိုင္ဖယ္သံ၊ စက္ေသနတ္သံ၊ ဗရင္းဂန္းသံမ်ား 
စတင္ၾကားလာခ့ဲရ၏။ 
 
ထြက္ေပၚလာသည့္Aသံမ်ားမွာ သာယာဝတီေထာင္ႏွင့္ မေဝးေသာ ေနရာမွျဖစ္႐ံုမက 
ေထာင္ဗူးမႀကီးႏွင့္ ပတ္ပတ္လည္ ဗူးကေလးမ်ားေပၚမွ ျပန္လွန္ပစ္ခတ္သည့္ Aသံမ်ားၾကားေနရာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aဖို႔ Aထုပ္Aပိုးကေလးမ်ားပင္ ျပင္ဆင္ၿပီး Aသင့္ျဖစ္ေနၾက၏။ 
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Aႏိွပ္Aစက္Aမ်ဳိးမ်ဳိးခံ၍ ေလာကငရဲခန္းတြင္က်င္လည္ေနရသူမ်ားAတြက္ ဤၾကားလိုက္ရသည့္ 
ေသနတ္သံမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဘဝင္ကို မည္မွ် ရႊင္ျမဴးသြားေစခ့ဲသည္ကိုမူ စာAားျဖင့္ 
မေဖာ္ျပတတ္ေတာ့ပါ။ Aစားဆင္းရဲမႈ၊ Aေနဆင္းရဲမႈ၊ A႐ိုက္Aႏွက္ ညႇင္းပန္းခံရမႈကိုေၾကာင့္ 
ကုန္ခမ္းေနသည့္Aင္Aားမ်ား တမဟုတ္ခ်င္း ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖဳိးခ့ဲပါသည္။ လက္သီးမ်ားကို 
မသိမသာ ဆုပ္မိပါသည္။ Aံသြားမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ ႀကိတ္ခ့ဲမိပါသည္။ 
သက္ျပင္းရွည္မ်ားကိုလည္း Aသီးသီးခ်မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ 
စတင္ၾကားလာရသည့္ ေသနတ္သံမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း နီးမလာပဲ ေဝး၍ ေဝး၍သြားခ့ဲရာမွ 
ၿငိမ္သက္သြားပါေတာ့သည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔၏ မ်က္စိမ်ားမွာလည္း ျပဴးက်ယ္ေနရာမွ 
ျပန္လည္ေမွးမိွတ္၍ ငိုက္မည္းလာခ့ဲပါသည္။ ထိုေန႔ညမွာမူ ျပန္၍Aိပ္မရၾကေတာ့ပါ။ တိုးတိုး 
တိုးတိုးႏွင့္ ေသနတ္သံAေၾကာင္းကို ေဝဖန္ေနၾက၏။ တန္းစီးမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား 
လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားၾက၏။ 
 
မၾကာမီ Aျပင္မွ ေထာင္လာဖြင့္ေတာ့မည္ဟူေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊင့္ထားသည့္ 
ေကာလဟလသတင္းႏွင့္ ထိုေန႔ညက ၾကားလိုက္ရသည့္ေသနတ္သံက ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား 
ေခ်ာ့ေမာေပါင္းသင္း လာေစခ့ဲ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Aလိုကို မသိမသာ လိုက္ေလ်ာလာၿပီး 
သူတုိ႔ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားပင္ ေျပာဆိုလာၾက၏။ ထိုညAဖို႔ နားတစြင့္စြင့္ႏွင့္ ေသနတ္သံမ်ား 
ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ခ့ဲပါေသာ္လည္း ဆႏၵမျပည့္ေတာ့ပါ။ ေနာက္တေန႔ ဝါဒါမ်ားထံမွ ၾကားရသည့္ 
သတင္းAရမူ သာယာဝတီၿမိဳ႕Aနီး ဖားေရႊေက်ာ္ရြာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္းသိရေပသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆင္ႏႊဲေတာ့မည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေထာင္ေဖာက္ပြဲႀကီးAတြက္ 
ရဲေဆးတစ္ခြက္လည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ တိုက္ပြဲ တံခါးေခါက္သံAျဖစ္ ခံယူၾကၿပီး Aလြန္Aမင္း 
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေနၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကား ရႊင္ပ်လန္းဆန္းေနၾက၏။ 
ညဖက္က ၾကားခ့ဲရေသာ ေသနတ္သံမ်ားကား ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေထာင္မွ 
မလြတ္ေျမာက္ေသးေစကာမူ တဒဂၤAားျဖင့္ လက္ငင္း Aက်ိဳးရိွေစခ့ဲပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ 
ကၽြန္ေတာ္Aား ႏိွပ္စက္ခ့ဲသည့္ ေထာင္က်မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေပၚတြင္ Aေတာ္ပင္ 
လိုက္ေလ်ာလာခ့ဲၾက၏။ Aလုပ္Aကိုင္မ်ားကိုလည္း ယခင္ကလို ေAာ္ဟစ္ ဆဲဆို ေငါက္ငန္း၍ 
မခိုင္းေတာ့ပဲ သက္သာသလို ၾကည့္ေနၾကရန္ပင္ ေျပာလာၾကေပသည္။ နံနက္ပိုင္း ထမင္းဆြဲတြင္မူ 
ပို၍A့ံၾသရျပန္၏။ Aၿမဲတမ္း ဆီမပါသည့္ ငပိတြင္ ဆီပါလာ၍ ခါတိုင္းရေနက် ေရလံုျပဳတ္ဟင္းတြင္ 
Aဆီေလးေဝ့လာ၏။ ဖားေရႊေက်ာ္ တိုက္ပြဲ၏ ေသနတ္သံကား တန္းဖိုးထက္လွေပစြတကား။ 
ေသနတ္သံၾကားၿပီး ၁၀ ရက္ေလာက္Aထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ AေနAထိုင္ Aလုပ္Aကိုင္ 
ကေလးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာ ေနထိုင္ခ့ဲရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသနတ္သံမ်ား ၾကားရႏိုးႏိုးျဖင့္ 
ေစာင့္ေမွ်ာ္နားေထာင္ခ့ဲေသာ္လည္း ေသနတ္သံမ်ား မၾကားရေတာ့ပါ။ တုတ္သံမ်ားသာ 
ျပန္၍ၾကားလာရပါသည္။ ေသနတ္သံစဲသြားသည္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားAစား တင္းမာမႈမ်ား 
Aလုပ္ခြင္တြင္ ဆဲသံ၊ ဆိုသံ၊ ေငါက္သံမ်ားမွာ ဒုံရင္းAတိုင္း ျပန္ၾကားလာရ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝကား ဆန္းက်ယ္လွပါဘိသကား။ 
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Aရက္စက္ဆံုးႏွင့္ AဆိုးဝAရက္စက္ဆံုးႏွင့္ AဆိုးဝAရက္စက္ဆံုးႏွင့္ AဆိုးဝAရက္စက္ဆံုးႏွင့္ Aဆိုးဝါးဆံုး ႏိွပ္စက္မႈါးဆံုး ႏိွပ္စက္မႈါးဆံုး ႏိွပ္စက္မႈါးဆံုး ႏိွပ္စက္မႈ 
 
ယခု ေရးသားတင္ျပမည့္ Aေၾကာင္းမွာ ေထာင္တြင္းရက္စက္မႈမ်ားAနက္ Aဆိုးဝါးဆံုးေသာ 
လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္၏။ လူမဆန္ဆံုးေသာ လုပ္ရပ္လည္းျဖစ္၏။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးAတြင္း 
နာမည္ေက်ာ္ၾကားခ့ဲသည့္ ေAာ့စဝစ္ Aက်U္းစခန္းႀကီးႏွင့္ လူသားခ်င္း  ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္ရာတြင္ 
နာမည္ႀကီးလွသည့္ Aိုက္ခမန္းတို႔ပင္လွ်င္ ဤနည္းကို Aသံုးမျပဳခ့ဲၾကေပ။ ဤနည္းမ်ဳိး 
Aသံုးျပဳခ့ဲသည္ဟုလည္း သူတို႔စာAုပ္မ်ားတြင္ မေတြ႔ခ့ဲရဘူးေပ။ တိုက္ပိတ္ခံေနရေသာ 
ရဲေဘာ္Aခ်ဳိ႕Aား က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္မ်ား ေရာေႏွာေဖ်ာ္ထားသည့္ Aရည္ကို ေထာင္ေကာ္ဖီဟု 
ထြင္ၿပီး တိုက္ၾကရာ ရဲေဘာ္မ်ားက မေသာက္ႏိုင္ဟု ျငင္းဆန္ၾကသျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခ့ဲရာတြင္ 
ဒဏ္ရာျပင္းထန္လြန္း၍ ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားခ့ဲေပသည္။ (ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကမူ 
ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးၾကသည္ဟု Aေၾကာင္းၾကားခ့ဲ၏။) ဤသတင္းကိုၾကားရသည့္ 
ရဲေဘာ္တိုင္းသည္ ကိုယ့္ႏႈတ္ခမ္းကိုသာ ဖိကိုက္ရင္း ေဒါသကို ၿမိဳသိပ္ခ့ဲရ၏။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ 
ခ်ေတာ့မည္ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပလာၾကရာ ေထာင္ေဖာက္ေရး AစီAစU္ႀကီး 
တစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္ သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက Aေတာ္ပင္ ထိန္းသိမ္းယူခ့ဲရပါသည္။ 
လက္စားေခ်ေရး၊ စိတ္ဓါတ္မ်ားလည္း တိုးတက္ရင့္သန္လာခ့ဲၾက၏။ 
 
Aသက္ ၇၀ ေက်ာ္ရိွ ဖားေရႊေက်ာ္႐ြာမွ ဆရာစံလက္ထက္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္တUီးျဖစ္ခ့ဲေသာ 
Aဘမွ႔ဲဆိုသူ ဘAိုႀကီးမွာ ခေတာင္းေျမႇာင္ေAာင္က်ိဳက္၍ ခ်မယ္၊ ႏွက္မယ္ တကဲကဲျဖစ္ေနသျဖင့္ 
Aားလံုးဝိုင္း၍ ေဖ်ာင္းဖ် ေခ်ာ့ေမာ့ထားရာ မေက်ႏုိင္ မခ်မ္းႏိုင္ျဖစ္ေနၿပီး 
ေထာင္Aာဏာပိုင္Aားလံုးကို ေAာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ဆဲဆိုေနျပန္သျဖင့္ တန္းစီက ႐ံုးတင္မည္ 
လုပ္ေနသျဖင့္ တန္းစီးကို Aက်ဳိးAေၾကာင္းရွင္းျပ၍ ေတာင္းပန္ခ့ဲရ၏။ Aဘမဲွ႔မွာ 
စိတ္Aလြန္ႀကီးသူျဖစ္ရာ ထိုသတင္းကို ၾကားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္တိတိ ထမင္းမစားခ့ဲေပ။ 
ေတာက္တေခါက္ေခါက္ႏွင့္ မေက်ႏိုင္ မခ်မ္းႏိုင္ ျဖစ္ေနရွာပါသည္။ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ေရကို 
ေထာင္ေကာ္ဖီAျဖစ္ တိုက္သည့္ကိစၥမွာ မ်က္ျမင္မဟုတ္ေသာ္လည္း တကယ္ပင္လုပ္မည္ကိုမူ 
ခၽြင္းခ်က္မရိွ ယံုၾကည္မိပါသည္။ ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ Aေၾကာင္းကလည္း ဤသို႔ရိွခ့ဲ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ကလူမ်ား သာယာဝတီေထာင္ေရာက္ခ့ဲစU္က ဗူးႀကီးထဲတြင္ A႐ိုက္ခံေနလွ်င္ 
ေထာင္မွဴးတစ္Uီးက တန္းစီတစ္UီးAား- 
“ဒီေကာင္ေတြ ရန္ကုန္က ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာပါတ့ဲ Aေကာင္ေတြဘဲ။ ဒီေကာင္ေတြကို 
မနက္က်ရင္ ေထာင္ေကာ္ဖီ ေဖ်ာ္တိုက္လိုက္” 
ဟု ေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာင္ေကာ္ဖီAေၾကာင္း နားမလည္သျဖင့္ “Aလ့ဲ မဆိုးဘူး” ဟု 
စိတ္ထဲမွ မွတ္ခ်က္ခ်မိပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား ေထာင္ေကာ္ဖီကို မေသာက္ခ့ဲရပါ။ 
တိုက္လွ်င္လည္း ထိုAေၾကာင္းသာသိလွ်င္ Aေသသာခံၾကပါမည္။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် 
ေသာက္မည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေသာက္ခ့ဲရသည္ Aေၾကာင္းမွာလည္း ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ 
လူလာစစ္သည့္Aခါ  ပါလာသည့္ ေထာင္မွဴး Uီးသန္း (ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္းေရး ကာလက 
သမၼတေဟာင္း မန္းဝင္းေမာင္တို႔၏ ေလထီးAဖြဲ႔တြင္ပါခ့ဲသည့္ ေလထီးဆင္း 
ရဲေဘာ္ေဟာင္းတစ္Uီးဟု သိရပါသည္) ဆိုသူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံမွ ရဲေဘာ္ စိန္လြင္ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  aauummiiff;;qqdd kk ;;         ppddff  --  lluucckkyy8822 62 

(ကန္ေတာ္ကေလး) တို႔မွာ Aလြန္ခင္မင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ 
ကိုစိန္လြင္တို႔ႏွင့္ ပါလာသူမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ၾကည့္႐ႈရန္ တန္းစီလုပ္သူAား မွာခ့ဲသျဖင့္ 
ေထာင္ေကာ္ဖီ မေသာက္ခ့ဲရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aရင္ ေရာက္ခ့ဲသည့္ ပဲခူးခ႐ိုင္မွ ရဲေဘာ္မ်ားကိုမူ ေထာင္ဗူးမႀကီးထဲတြင္ 
ေထာင္မွဴးႀကီးက္ိုယ္တိုင္ ေထာင္ေကာ္ဖီ တိုက္ခ့ဲဘူးပါသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားက မေသာက္ဟု 
ျငင္းသျဖင့္ ေသလုေျမာပါး A႐ိုက္ခံခ့ဲရဖူး၏။ ပဲခူးခ႐ိုင္မွ ရဲေဘာ္မ်ားAနက္ သံုးေယာက္ေခါင္းကြဲ၍ 
ႏွစ္ေယာက္မွာ လက္သြင္သြင္က်ဳိးေAာင္ A႐ိုက္ခံရေပသည္။ လက္က်ဳိးသူႏွစ္ေယာက္Aနက္ 
တစ္ေယာက္မွာ ေထာင္ဖြင့္သည့္Aခ်ိန္ထိ လက္ျပန္မေကာင္းေတာ့ေပ။  
 
ယခုလည္း တိုက္ပိတ္ခံေနရသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကို တမင္ႏိွပ္စက္ျခင္းျဖစ္ရာ ေထာင္ေကာ္ဖီ 
ကိစၥႀကံဳလာတိုင္း ရဲေဘာ္မ်ား၏ Aဓိ႒ာန္မွာ Aေသသာခံမည္ မေသာက္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤသာယာဝတီ ေထာင္ေကာ္ဖီကိစၥမွာ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ပါရိွလာခ့ဲရာမွ လႊတ္ေတာ္Aထိ 
ေရာက္ေAာင္ ပြက္ေလာ ႐ိုက္ခ့ဲေပသည္။ စစ္၏ Aနိ႒ာ႐ံုတစ္ခုAျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္သေဘာ 
ရိွေပသည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပေနသည့္ သာယာဝတီေထာင္၏ ငရဲခန္းမ်ားAေၾကာင္းမွာ 
နယ္ခ်ဲ႕Aုပ္စိုးစU္က Aျဖစ္Aပ်က္လည္းမဟုတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္ ဖက္ဆစ္Aုပ္စိုးမႈ ကာလလည္း 
မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းေခတ္တြင္ ျဖစ္ခ့ဲရသည္မွာ ရင္နာဖြယ္ 
ေကာင္းလွပါသည္။  
 
ပို၍ ရင္နာဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ႏိွပ္စက္သူကလည္း ျမန္မာ Aမ်ဳိးသား Aႏိွပ္စက္ခံရသူမွာလည္း 
ျမန္မာAမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ထို႔ထက္ပို၍ ရင္နာဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ ကမာၻေက်ာ္ 
Aက်U္းစခန္းႀကီးမ်ားတြင္ပင္ မက်င့္သံုးခ့ဲသည္ လံုးဝလူသားမဆန္သည့္ လူစိတ္ကင္းမ့ဲသည့္ 
နည္းမ်ားကို တီထြင္က်င့္သံုးခ့ဲျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကမာၻေက်ာ္ သံု႔ပန္းAက်U္းစခန္းႀကီးမ်ားတြင္ 
လူမ်ားကို သန္းဂဏန္းထိေAာင္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲေသာ္လည္း သာယာဝတီေထာင္တြင္ 
က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ႏိွပ္စက္မႈ၊ ရက္စက္မႈမ်ားၿပီးလွ်င္ သာယာဝတီေထာင္၏ ရက္စက္မႈႀကီး 
တစ္ရပ္Aျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္း Aေသးစိတ္Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား ေရးသားတင္ျပရျခင္း 
ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ဤေနရာတြင္ Aေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္သျဖင့္ လက္ရိွ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားAေပၚ 
က်င့္သံုးခ့ဲေသာ စံနမူနာယူထိုက္သည့္ သက္ညႇာမႈတစ္ခုကို သာဓက ေဆာင္ျပလိုပါသည္။ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ Aစိုးရလက္ထက္တြင္ လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရိွေသာ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က Aႀကိတ္Aနယ္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ေျခမႈန္းေရး 
တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုင္းေတာႀကီးမ်ား က်ဴေတာႀကီးမ်ား Aတြင္း ေခ်ာင္ပိတ္ေနသည့္ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို Aေပၚစီးရေနေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ရက္ရက္စက္စက္ မေျခမႈန္းခ့ဲေခ်။ 
တိုက္ပြဲကာလျဖစ္ေနသျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ေျခမႈန္းတိုက္ခိုက္ျခင္း ျပဳသည့္တိုင္ Aျပစ္ဆိုဖြယ္ရာ 
မရိွႏိုင္ေပ။ ဤသို႔ေသာ AေျခAေနတြင္  ကြန္ျမဴနစ္တို႔Aား လက္နက္ခ်ထြက္ခ့ဲရန္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ 
သတိေပး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို မည္သို႔မွ် တံု႔ျပန္မႈမျပဳခ့ဲလွ်င္သာ ေျခမႈန္းေရး တိုက္ပြဲAဆင့္ကို 
မလႊမဲေရွာင္သာသည့္AေနAားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ခ့ဲသည္ သာဓက တစ္ရပ္ကို ထင္ရွားစြာျပခ့ဲေပသည္။ 
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ဤသည္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ Aမ်ဳိးသားAခ်င္းခ်င္းAေပၚ ရန္သူလို 
သေဘာမထားပဲ ေမတၱာေရွ႕႐ႈမႈ၊ ညႇာတာမႈ၊ လူသားဆန္မႈမ်ားကို ထုတ္လွစ္ျပသခ့ဲျခင္းျဖစ္ရာ 
AထူးစံနမူနာAျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မွတ္တမ္းတင္ထားAပ္လွေပသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ 
ယေန႔ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွU္ၾကည့္ေသာ္ လူလူခ်င္းAေပၚ ထားရိွAပ္သည့္ ထားရိွရန္ 
လိုAပ္သည့္ ေမတၱာတရား၏ တိုးတက္လာမႈAတိုင္းAတာမွာ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴးစရာ 
ေကာင္းလွေပ၏။ ေရွ႕တြင္လည္း ဤထပ္ေနာက္မဆုတ္ပဲ ဤထပ္ တိုးတက္ပါေစဟု 
ဆုေတာင္းမိေပသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ သာယာဝတီေထာင္ Aက်U္းေထာင္ျဖစ္ရပ္မွာ ေၾကကြဲစရာ 
ေကာင္းလွေပရာ လူလူခ်င္း ထားရိွAပ္သည့္ တရားမွ်တေသာ လူAခြင့္Aေရး 
Aေဆာက္AAံုႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သခၤန္းစာယူစရာ မွတ္တမ္း မွတ္တိုင္ 
တစ္ရပ္Aျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ယခုစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုတင္ျပရက်ိဳး နပ္ပါၿပီဟု 
စာေရးသူက ခံယူထားေပသည္။ 
 
Aိုးစားဆြဲျခင္းAိုးစားဆြဲျခင္းAိုးစားဆြဲျခင္းAိုးစားဆြဲျခင္း 
 
သာယာဝတီေထာင္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ လူသားမဆန္ေသာ Aျခားက်ဴးလြန္မႈတစ္ခုမွာ 
“Aိုးစားဆြဲ” သည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္၏။ Aိုးစားဆြဲ ဆိုသည္မွာ လိင္တူခ်င္း သံဝါသျပဳျခင္းကို 
Aိုးစားဆြဲသည္ဟု ေထာင္၏ ေဝါဟာရAားျဖင့္ ေခၚဆိုပါသည္။ လူစိတ္ကင္းမ့ဲၿပီး ဘီလူးသရဲ 
စိတ္ဝင္ေနသူမ်ား ႀကီးစိုးရာ သာယာဝတီေထာင္တြင္ Aလြန္တရာ ေAာ့ႏွလံုးနာစရာ 
Aေကာင္းဆံုးႏွင့္ Aယုတ္မာဆံုးေသာ Aလုပ္ျဖစ္သည့္  Aိုးစားဆြဲသည့္ကိစၥမွာ Aမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ပြားခ့ဲေပသည္။ မည္မွ်ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟူမူ ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ သံေတ၊ Uီးထုပ္ျပာ၊ Uီးထုပ္ျဖဴ 
ရသည့္ Aက်U္းသားAရာရိွေခၚ Aက်U္းသားလူႀကီးမ်ား Aားလံုးတြင္ Aိုးစားကညာတေယာက္စီ 
ရိွၾက၏။ Aခ်ဳိ႕ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ပင္ ထားၾက၏။ ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ သံေတ၊ Uီးထုပ္ျပာ (၁၂ 
မွတ္)၊ Uီးထုပ္ျဖဴ (၈ မွတ္) မ်ားမွာ Aက်U္းသားမ်ားထဲမွ Aက်U္းသားမ်ားကို 
ထိန္းရန္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ေထာင္Aက်U္းသားမ်ားတြင္မူ Aက်U္းသား Aရာရိွမ်ားမွာ 
ေလ်ာ့ရက္ရျခင္း၊ ေရေပၚဆီစာရျခင္း စေသာ Aခြင့္Aေရးေလာက္သာ ခံစားရေသာ္လည္း 
သာယာဝတီေထာင္တြင္မူ ဘုရင္တစ္ဆူAလား မင္းမူေနၾက၏။ သူတို႔ႏႈတ္မွ “ျဖစ္ေစ” ဟုဆိုလွ်င္ 
သူတုိ႔လက္ညႇိဳးၫႊန္သမွ် ျဖစ္ရသည့္ “ျဖစ္ေစ” ဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနၾက၏။ Aိုးစားမယ္မ်ားမွာ 
ညဖက္က်လွ်င္ မိန္းမမ်ားက့ဲသို႔ သနပ္ခါးမ်ားလိမ္းလ်က္ Aိုးစားေမာင္Aား ဘိန္း႐ွဴလွ်င္ 
ဘိန္းမီးတို႔ေပးရ၏။ ေဆးေျခာက္႐ွဴလွ်င္ ေဆးေျခာက္ နယ္ေပးရေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျဖင့္ 
Aသံုးေတာ္ခံၾကရ၏။ တန္းစီးေမာင္ႏွင့္ Aိုးစားမယ္တို႔ ေဆးေျခာက္မိွန္း၍ Aခ်စ္ပလူးေနေသာ 
Aခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာင္ထံုးစံAတိုင္း ေသးေပါက္ ေခ်းေပါက္ကိစၥမ်ားကို 
တိုင္ၾကားခြင့္ပန္ရန္ေAာ္မိလွ်င္ တုတ္တိုႏွင့္ထ၍ ေဆာ္တက္၏။ သူတို႔ဇိမ္ယူစU္ လာေရာက္ 
ေႏွာက္ယွက္ရပါမည္လားဟု ႐ိုက္တက္ၾကရာ ေသးေပါက္ ေခ်းေပါက္ခြင့္ ေတာင္းရန္ 
ေAာ္ခါနီးလွ်င္ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း သူတို႔Aကဲကို ခတ္ရေသး၏။ ထိုသို႔Aကဲခတ္၍မွ Aခြင့္သာပံု 
မေပါက္လွ်င္ ကိုယ္Aခ်င္းခ်င္း လက္တို႔၍ ပထမလူက ေနာက္လူကို AိုးAပ္ႏိုင္ေAာင္ 
ေနာက္လူက- ပထမလူထံ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတင္းပို႔၍ ကိစၥၿပီးၾကရပါသည္။ 
Aက်U္းသား Aရာရိွမ်ားတြင္ Uီးထုပ္ျပာ၊ Uီးထုပ္ျဖဴ ေဆာင္းရျခင္းတူေသာ္လည္း တုတ္ကိုင္ရသူ၊ 
တုတ္မကိုင္ရသူဟူ၍ ပါဝါျခင္း Aဆင့္ျခင္း ကြဲပါေသးသည္။ Uီးထုပ္ေဆာင္ရၿပီး တုတ္မကိုင္ရသူကို 
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႐ိုး႐ိုးဘာယာေခၚ၍ တုတ္ကိုင္ရသူကို တုတ္ကိုင္ဘာယာဟု ေခၚပါသည္။ Aိုးစားကိစၥမွာ 
ပထမပိုင္းတြင္ သူတို႔Aခ်င္းခ်င္းAတြင္း လွည့္စားခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ပုဒ္မ ၅မ်ားထဲမွ 
Aရြယ္ငယ္၍ ႐ုပ္ေရAသင့္Aတင့္ရိွသူမ်ားကို Aိုးစားဆြဲရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲၾက၏။ Aခြင့္Aေရး 
Aမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ တန္းစီးမ်ား Aခန္းတြင္းသို႔ Aတင္းAၾကပ္ ေခၚသိပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
Aိုးစားမယ္ ေမြးရန္ႀကိဳးစားၾက၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ရဲေဘာ္မ်ားAတြက္ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳးစား၍ ကာကြယ္ခ့ဲရပါ၏။ ႐ုပ္ရည္ 
Aသင့္Aတင့္ရိွသူမ်ားကို တန္းစီမ်ားႏွင့္ ပလူးပလဲမဆက္ဆံရန္၊ သူတို႔ေကၽြးေသာAစာမ်ား 
မစားရန္၊ သူတုိ႔ေပးသည္မ်ား မယူရန္ သတိေပးတားျမစ္ခ့ဲၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း Aခ်ဳိ႕မွာ 
Aၾကပ္Aတည္းAမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏိွပ္စက္မႈ Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ AစားAေန ဆင္းရဲဒုကၡ Aမ်ဳိးမ်ဳိးဒဏ္ 
မခံႏိုင္ရွာသည့္Aတြက္ သူတုိ႔ေက်ာ့ကြင္းAတြင္း ဝင္ေရာက္သြားရသူလည္း ရိွခ့ဲၾက၏။ သို႔ေသာ္ 
မေျပာပေလာက္ေသာ AေရAတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူညီခ်က္မပါပဲ 
Aတင္းAၾကပ္ ႀကိဳးစားလာသည့္ ကိစၥမ်ားကိုမူ ေလွ်ာ့မေပးၾကပါ။ A႐ိုက္Aႏွက္ 
AထုAေထာင္းခံ၍ ကာကြယ္ခ့ဲၾက၏။ သူတို႔လိုတာ မျပည့္သည့္Aခါ တစ္ခန္းလံုးရိွ ရဲေဘာ္မ်ားကို 
႐ိုက္တတ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း Aေလွ်ာ့မေပးပဲ ခါးစီး၍ခံခ့ဲၾက၏။ သာယာဝတီေထာင္တြင္ 
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ Aမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ေထာင္က်ေနသူ Aက်U္းသား ၄၀၀ ေက်ာ္ရိွရာ  ၃၀၀ ခန္႔မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ပင္ Aညႇင္းဆဲခံ Aႏိွပ္စက္ခံမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ သူတုိ႔Aား “ကတိန္း” ဟုေခၚၾက၏။ 
“ကတိန္း” ဆိုသည္မွာ Uီးထုပ္မရေသာ ႐ိုး႐ိုး Aက်U္းသားမ်ားAား ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၍ “ကတံုး” ကို 
သူတုိ႔ေထာင္Aသံျဖင့္ “ကတိန္း” ဟုေခၚျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aဓိကထား၍ 
စည္း႐ံုးခ့ဲသည္ Aင္Aားစုလည္းျဖစ္၏၊ သူတုိ႔ကား Aညႇင္းဆဲခံမ်ား ျဖစ္ေနရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ 
ဘဝတူသျဖင့္ စည္း႐ံုးရလြယ္၍ Aလြယ္တကူပင္ ပါတီလမ္းစU္ ေAာင္ျမင္ေရးAတြက္ 
လုပ္မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္ခံပံုမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ သူတုိ႔လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ 
Uီးတည္ခ်က္ထားသည့္ လက္ခံပံုမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ Aထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္ ေထာင္ေဖာက္ေရး 
ကိစၥတြင္ ပါဝင္မည့္ ေထာင္က်တပ္ရင္းဆိုသည္မွာ သူတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
သာယာဝတိီေထာင္တြင္ Aိုးစားဆြဲသည္ကိစၥမွာ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္ သိရိွေသာ 
မ်က္ျမင္ကိစၥလည္း ျဖစ္၏။ မၾကာခဏ စကားမ်ားသျဖင့္ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္ 
ေျဖရွင္းေပးရသည့္ ကိစၥလည္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ Aေရးယူမႈကား မရိွခ့ဲေပ။ သူတုိ႔၏ 
ပါးကြက္Aာဏာသားမ်ားAတြက္ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္က ခြင့္ျပဳထားခ့ဲေသာ ကိစၥျဖစ္၏။  
Aလြန္တရာ ညစ္ညမ္း၍ Aလြန္တရာ စုတ္ပ့ဲေသာ လူသားမဆန္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို 
လစ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ခ့ဲသည့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ေနသည္ 
ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို ၿပဳံးၿပံဳးကေလး လ်စ္လ်ဴ႐ႈခ့ဲသည္မွာလည္း မဆန္လွေတာ့ေပ။ 
Aျပင္ေလာကတြင္ မေကာင္းေသာ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျဖင့္ စီပၸားရွာေနေသာ 
Aမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မိန္းမထိန္းလက္သို႔ တစ္Uီးမွတစ္Uီး ေျပာင္းလဲၿပီး Aေရာင္းAဝယ္ 
ျပဳၾကသက့ဲသို႔ပင္ သာယာဝတီေထာင္တြင္လည္း Aိုးစား Aေရာင္းAဝယ္ ေခတ္စားခ့ဲပါ၏။ 
ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ သံေတတို႔Aက်ကို Uီးထုပ္ျပာ၊ Uီးထုပ္ျဖဴတို႔က ဝယ္ယူၾက၏။ တစ္Uီးလက္မွ 
တစ္Uီးလက္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာင္းစားၾက၏။ Uီးထုပ္ျပာ၊ Uီးထုပ္ျဖဴတို႔ ေမြးထားသည့္ 
Aိုးစားမယ္မ်ားကို ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ သံေတတို႔က Aလိုရိွလွ်င္ Aသားလြတ္ သိမ္းပိုက္ၾက၏။ 
ဖားဖားခ်င္း ငါးငါးခ်င္းစားသည့္ ႏိုင္ရာစားေလာကႀကီး ထူေထာင္ေနၾကေပသည္။ 
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တခ်ိန္ထဲတြင္ Aိုးစားႏွစ္ေယာက္ထားသျဖင့္ မယားႀကီး မယားငယ္ ရန္ျဖစ္သလို ရန္ျဖစ္ၾကသျဖင့္ 
႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကသည္ကိစၥလည္း မၾကာခဏ ေပၚတတ္၏။ ဤကဲသို႔ ဆူညံဆူညံျဖစ္၍ 
႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကၿပီး မိန္းေဂ်းေထာင္မွဴးထံ ေရာက္သြားခ့ဲေသာ္ ေထာင္မွဴးက Aေရးမယူပဲ 
စားေဖာက္ဖြင့္ျပန္၏။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေထာင္မွဴးကိုယ္တိုင္က သံေတမ်ားလက္သို႔ 
Aိုးစားတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းလဲေပးခ့ဲရာ သံေတမ်ားက ေထာင္မွဴးကို ျပန္၍ ေက်းဇူးဆပ္ရ၏။ 
ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရး Aင္Aားကိုကား သူတုိ႔ Aႏိုင္မယူႏိုင္ခ့ဲၾကပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ဤညစ္ပတ္စုတ္ပ့ဲလွသည့္ ယုတ္မာမႈကို က်ဴးလြန္သူ က်ဴးလြန္ႏိုင္ရန္Aတြက္ 
Aာဏာပိုင္ေလာကမွ ခြင့္ျပဳထားသည္ကိုမူ သံသယျဖစ္စရာ မလိုပါ။ Aျခားေထာင္မ်ားတြင္ 
Aိုးစားကိစၥဆိုသည္မွာ Aလြန္လွ်ဴိ႕ဝွက္သိပ္သည္းစြာျဖင့္ က်င့္ရ၍  ေပါက္ၾကားသြားခ့ဲသည္ရိွေသာ္ 
တိုက္ပိတ္ Aျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း သာယာဝတီေထာင္တြင္မူ ဤကိစၥကို 
AတိAလင္း လူသိရွင္ၾကား လုပ္ၾက၏။ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းႀကီး လုပ္ေနၾကရာ 
တားဆီးမည့္သူကား မရိွခ့ဲေပ။ စစ္Aတြင္းလည္းမဟုတ္၊ လူမ်ဳိးAားျဖင့္လည္း မကြဲျပားပါပဲ 
ျမန္မာလူမ်ဳိးခ်င္းေပၚတြင္ ဤ၍ ဤမွ် ညစ္ပတ္စုတ္ပ့ဲ၍ ယုတ္မာ႐ိုင္းျပေသာ AျပဳAက်င့္မ်ားကို 
သာယာဝတီေထာင္ႀကီးတြင္ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကေပရာ ဤက့ဲသို႔ ႐ိုင္းျပစုတ္ပ့ဲ ယုတ္မာမႈမွန္သမွ်မွာ 
ထိန္းသိမ္းAုပ္ခ်ဳပ္သူ ေထာင္မွဴး ေထာင္ပိုင္ AႀကီးAကဲမ်ား၏တာဝန္မ်ား လံုးလံုးသာျဖစ္ေၾကာင္း 
ေကာက္ခ်က္ခ်႐ံုမွတစ္ပါး Aျခားမရိွေပ။ ယခုလို ယU္ေက်း တိုးတက္ေနေသာ ေခတ္မ်ိဳးတြင္ 
ဤက့ဲသို႔ လူမဆန္ေသာ ေAာက္တန္းက် ယုတ္မာလွသည့္ ႐ိုင္းစိုင္းမႈ Aမဲကြက္ႀကီးမ်ဳိးကို 
Aစတံုး ေခ်းမႈန္းပစ္ရန္ လိုAပ္လွေပသည္။ 
 
ရွင္ထူးခိုင္းျခင္းရွင္ထူးခိုင္းျခင္းရွင္ထူးခိုင္းျခင္းရွင္ထူးခိုင္းျခင္း 
 
ေထာင္တြင္း Aိုးစားဆြဲျပႆနာကို ညီၫြတ္မႈ Aင္Aားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းက်င္လာသည့္Aခါ 
ဤဆန္႔က်င္မႈကို တံု႔ျပန္ေသာAားျဖင့္ လူမဆန္ေသာ ႏိွပ္စက္နည္း နည္းသစ္တရပ္ 
ထပ္၍ထြင္လာျပန္၏။ ဤကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚသည့္Aခါ “ဗ်ာ” ထူးသည္ကို “ဗ်ာ” Aစား 
“ရွင္” ထူးခိုင္းသည့္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ျဖဴဟုေခၚလွ်င္ “ဗ်ာ”  ထူးရမည့္ Aစား “ရွင္” 
ထူးခိုင္၏။ ယင္းAမိန္႔မွာ သံေတႏွင့္ တန္းစီမ်ားက ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ လူမဆန္သည့္ 
Aမိန္႔မ်ားျဖစ္ေပသည္။ 
 
သူတို႔က နာမည္ေခၚ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က “ဗ်ာ” ထူး၏။ သူတို႔က ႐ိုက္၏။ ထပ္တလဲလဲေခၚ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ထပ္တလဲလဲ “ဗ်ာ” ထူး၏။ သူတို႔က ထပ္တလဲလဲ ႐ိုက္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
A႐ိုက္ခံ၏။ “ရွင္” မထူး။ ဂ်ာေAး သီခ်င္းက့ဲသို႔ AစAဆံုးမရိွပဲ A႐ိုက္သံသရာထဲတြင္ 
လည္းေနခ့ဲ၏။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၅မ်ားAတြင္း ျပႆနာ ေပၚလာခ့ဲပါသည္။ 
“ရွင္” ထူးရတာ ဘာျဖစ္သြားသလဲ။ Aသား မနာရင္ ၿပီးေရာ့ေပါ့။ “ထူးသာထူးလိုက္ပါ” ဟူသည့္ 
AယူAဆရိွသူက တစ္ပိုင္း။ Aိုးစားဆြဲသည့္ကိစၥကို ဆန္႔က်င္လို႔ ရွင္ထူးခိုင္းတာ မထူးနဲ႔။ ထူးရင္ 
သူတုိ႔ကို ဒူးေထာက္တာနဲ႔ Aတူတူပဲ A႐ိုက္သာခံၾက။ ညီၫြတ္မႈAားနဲ႔ ခုခံရင္ ဒီေကာင္ေတြ 
ေလွ်ာ့ရမွာပဲ။ 
 
“Aခုေလွ်ာ့ေပးရင္ ရွင္ထူးတာ AစU္Aလာႀကီး ျဖစ္သြားမယ္”  
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ဟူေသာ AယူAဆရိွသူတစ္ပိုင္း ျဖစ္ရသျဖင့္ Aျပန္Aလွန္ ပညာေပးေဆြးေႏြးၿပီး 
ညႇိႏႈိင္းၾကရျပန္ပါသည္။ 
 
ေနာက္ဆံုးထြက္လာသည့္ Aေျဖမွာ- 
“ရွင္ထူးလို႔ေကာ ဒီေကာင္ေတြ မ႐ိုက္ဘဲေနသလား၊ ႐ိုက္ခ်င္ ႐ိုက္တာဘဲ။ ဘာAေၾကာင္းမွ 
မရိွဘဲလည္္း ႐ိုက္တာဘဲ။ ႐ိုက္တာခ်င္းAတူတူ ရွင္ မထူးပဲ A႐ိုက္ခံရတာက A႐ိုက္ခံရက်ဳိး 
နပ္တယ္”  
ဟူေသာ သေဘာထားျဖင့္ တညီတၫြတ္ ဆန္႔က်င္လိုက္ပါသည္။ ပထမေတာ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး 
႐ိုက္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က တင္းခံလာသည့္Aခါ သူတို႔က တေျဖးေျဖး 
ေလွ်ာ့ေပးလာ၏။ မသိက်ိဳးခ်င္ျပဳလာ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔ေခၚသည့္Aခါ “ဗ်ာ” 
လည္းမထူး၊ “ရွင္” လည္းမထူးပဲ “ဟုတ္က့ဲ” ဟူေသာ AသံုးAႏႈန္းျဖင့္ သူတုိ႔ကို 
ျပန္လွည့္လိုက္ၾက၏။ 
 
ထိုAခ်ိန္Aခါက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏သေဘာထားမွာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစU္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
သိကၡာAတြက္ Aထူးတလည္ မထိခိုက္လွ်င္ ေလွ်ာ့ေပးမည္။ Aထူးတလည္ ထိခိုက္ေစမည့္ 
ျပႆနာမ်ဳိးကိုမူ ဆန႔္က်င္မည္ဟူေသာ သေဘာထား ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥကို ထိခိုက္လည္း Uပေဒစည္းကမ္းျဖင့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္တို႔ကို 
သတ္မွတ္ထားသည္ ကိစၥမ်ဳိးတြင္မူ တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္၍ မျဖစ္သျဖင့္ သြယ္ဝိုက္၍ 
ဆန္က်င္ရသည္မ်ားလည္း ရိွ၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တ႔ုိ Aလုပ္လုပ္ေနစU္ ေထာင္ပိုင္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္မွဴးႀကီးျဖစ္ေစ လာေနသည္ကိုျမင္လွ်င္ 
မိမိတို႔လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားသည့္ ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပား၊ ေဂၚျပားစသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ထား၍ 
ပံုစံAတိုင္း ေခါင္းငံု႔ ထားရမည္ဟု       Aမိန္႔ထုတ္ထားခ့ဲ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေနျဖင့္ တရားဝင္ 
ထုတ္ထားေသာ Aမိန္႔မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္၍ မရပါ။ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ 
ဆန္႔က်င္ခ့ဲၾက၏။ ေထာင္ပိုင္၊ ေထာင္မွဴးႀကီးတို႔လာသည့္Aခါ မေရွာင္မလြဲသာ၍ ပံုစံထိုင္လွ်င္ 
သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မထိုင္ပဲ ေက်ာေပး၍ထိုင္ျခင္း၊ သူတို႔ Aနားေရာက္လာသည္Aခါ 
တံေတြးေထြးျခင္း၊ ေခ်ာင္းဟတ္ျခင္းစေသာ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေနဟန္ ဟန္ေဆာင္၍ မျမင္ေAာင္ျပဳျခင္း၊ 
Aနားေရာက္၍ သူတို႔ဘာယာမ်ားက Aမိန္႔ေပးမွ ႐ုတ္တရက္ ေနာက္ျပန္ထိုင္ခ်ျခင္း 
စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္လည္း သြယ္ဝုိက္ ဆန္႔က်င္ခ့ဲၾကေပသည္။ 
 
Aမွန္Aားျဖင့္ ဤAမိန္႔မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားAေပၚတြင္ တမင္သက္သက္ ႏိွပ္ကြပ္ရန္ 
တီထြင္တာျခင္း ျဖစ္သည္သာ။ ထိုေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က Aတက္ႏုိင္ဆံုးျပန္လည္ 
ဆန္႔က်င္ခ့ဲျခင္းျဖစ္၏။ 
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လက္ေကာက္ျဖစ္လာၾကၿပီလက္ေကာက္ျဖစ္လာၾကၿပီလက္ေကာက္ျဖစ္လာၾကၿပီလက္ေကာက္ျဖစ္လာၾကၿပီ 
 
ေထာင္တြင္ Aေနၾကာလာသည့္Aေလ်ာက္ ကလိန္က်နည္းမ်ား လူနပ္ခ်မ္းသာ (လူပါးနပ္လွ်င္ 
ခ်မ္းသာသည္) Aလုပ္မ်ား၊ လက္တလံုးျခား လွည့္ကြက္မ်ား တတ္လာၾက၏။ Aေနၾကာေတာ့ 
လက္ေကာက္ျဖစ္လာၾကပါသည္။ 
 
လက္ေကာက္ဆိုသည့္စကားမွာ ေထာင္တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုက်ဘူးသူမ်ားကို လက္ေကာက္ဟု 
ေခၚပါသည္။ လက္ေကာက္၏ Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္  Aမွန္မွာ လူလယ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
လက္ေကာက္တစ္Uီး ျဖစ္လာေသာAခါ ေထာင္တြင္းသို႔ ေငြခိုးသြင္းနည္းႏွင့္ သံုးစြဲနည္း၊ 
ေရာဂါမရိွပဲ Aလုပ္နားရက္ရေAာင္ ဖန္တီးနည္း၊ Aၾကာတက္ေရာဂါလုပ္နည္း၊ Aေရးႀကီးသည့္ 
AစီAစU္ရိွသည့္Aခါ တန္းစီးကို ၿငိမ္ေAာင္လုပ္နည္း၊ ေဆးလိပ္ကို ပစၥည္းျဖစ္ေAာင္ လုပ္နည္း၊ 
ေနာက္တစ္ေၾကာင္း Aရပ္သားဖြဲ႔နည္း၊ Aလုပ္ခိုးနည္း၊ ႏို႔စားရေAာင္ မ်က္ႏွာထားနည္း 
တန္းစီAေပၚ လိမ္နည္းစသည့္ လက္ေကာက္တို႔တတ္Aပ္သည့္ Aတတ္ပညာမ်ား ကၽြမ္းက်င္ 
တတ္ေျမာက္လာၾကၿပီ ျဖစ္၏။ ထိုလိမ္နည္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ တက္ေျမာက္ၾကေသာ္လည္း 
မိမိတစ္ေယာက္သာ၍ ရဲေဘာ္Aမ်ားစု ထိခိုက္မည့္ဆိုလွ်င္ကား ထိုလိမ္နည္းမ်ားကို 
Aသံုးမျပဳၾကေပ။ ရဲေဘာ္ Aခ်င္းခ်င္းAေပၚတြင္ မထိခိုက္မွသာ လိမ္နည္းမ်ားကို 
Aသံုးျပဳခ့ဲၾကေပသည္။ 
 
ေထာင္တြင္းသို႔ ေငြခိုးသြင္းနည္းမွာ ေထာင္ၾကပ္ေခၚ ေထာင္ပုလိပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ 
ေထာင္တြင္းသို႔ ေငြခိုးသြင္းရ၏။ Aိမ္ကလူမ်ား ေထာင္ဝင္စာလာသည့္Aခါ တည္းခိုသည့္Aိမ္ကို 
ဘယ္သူAား လႊတ္လိုက္မည္။ ေငြဘယ္ေလာက္ေပးလိုက္ပါ၊ တိုးတိုးတိတ္တိတ္မွာလိုက္ရ၏။ 
မိမိႏွင့္ Aဆက္Aသြယ္ယူထားသည့္ ေထာင္ဝါဒါAားလႊတ္၍ ေငြယူခိုင္းရ၏။ ဝါဒါက 
ေငြကိုAထဲေရာက္ေAာင္ သြင္းေပးရာ သူAတြက္ ေငြ ၁၀ က်ပ္ သြင္းေပးလွ်င္ သံုးက်ပ္ 
သြင္းခေပးရ၏။ ဤနည္းျဖင့္ ေထာင္တြင္းသို႔ ေငြမ်ား လိုသလို ေရာက္လာခ့ဲ၏။ မိမိလက္ထဲသို႔ 
ေငြေရာက္လာသည့္Aခါ ထိုေငြကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေထာင္မွဴးမ်ား၊ တန္းစီးမ်ား၊ 
တလာစီသည့္Aခါ မေတြ႔ေAာင္ ဝွက္ရ၏။ ဝွက္နည္းမွာ ေဆးေပါ့လိပ္ ဖင္စီခံကို ထုတ္ယူလိုက္၍ 
ေဆး႐ိုးAခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေငြကို Aလိပ္ကေလး ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆးလိပ္ထဲ 
သြင္းထားရ၏။ ေဆးလိပ္ထိပ္ဖက္ကို Aနည္းငယ္မီးညႇိၿပီး ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သိမ္းထားရၿပီး 
တလာစီလာသည့္Aခါ ထိုေဆးလိပ္ကို ပါးစပ္တြင္ ေကာက္ကိုက္ထားလိုက္ရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ 
မီးညႇိ၍ ထားလိုက္ရ၏။ မီးညႇထိားေသာ ေဆးလိပ္တိုျဖစ္ေနသျဖင့္ မသကၤာလည္း မျဖစ္ပါ။ 
ေဆးလိပ္တိုလည္း တလာမစီပါ၊ (မရွာေဖြပါ)။ Aလံုၿခဳံဆံုးႏွင့္ စိတ္Aခ်ရဆံုးေသာနည္းျဖစ္၍ 
ေငြလိုသည္Aခါ ဖင္စီခံကိုထုတ္၍ လိုသေလာက္ ထုတ္ယူၿပီး က်န္ေငြကို ျပန္သြင္းထားလိုက္႐ံု 
ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ထိုေငြျဖင့္ မိမိလိုေသာ ပစၥည္းကေလးမ်ားကို ဝါဒါသို႔ျပန္မွာရ၏။ မွာသည့္Aခါ သူတို႔Aတြက္လည္း 
Aျမတ္ေပးရ၍ ငါးမူးတန္ပစၥည္းကို တစ္က်ပ္ေပးမွာရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံဖိုႀကီးAလုပ္သမားမ်ားထံမွ 
ဆီ၊ ျငဳတ္သီး စသည့္မ်ား Aသားစိမ္းမ်ားကို (ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ရသည့္ ပစၥည္းမ်ားထဲမွ 
Aသံုးတ့ဲသည့္ပစၥည္းမ်ား) ျပန္ဝယ္ရပါသည္။ 
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လိုAပ္သည့္Aခါမ်ားတြင္ ေထာင္တြင္းပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းAတြက္ ထိုေငြကို Aသံုျပဳရန္ 
ထည့္ဝင္ရေပသည္။ ေရာဂါမရိွပဲ Aလုပ္နားရက္ ရေAာင္ဖန္တီးနည္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
လုပ္ငန္းAတြက္ Aေၾကာင္းႀကီးငယ္ ရိွသည့္Aခါတြင္လည္းေကာင္း၊ Aလုပ္ဆင္း မလိုက္လိုသည့္ 
Aခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗိုက္ကိုႏိွပ္၍ “Aေမေလး”၊ “Aဘေလး” နင္းကန္ ေAာ္ဟစ္လိုက္ရ၏။ 
တန္းစီးကေမးသည့္Aခါ ဗိုက္ထဲကAရမ္းေAာင့္ေနေၾကာင္း၊ မခံမရပ္ႏိုင္ေAာင္ နာေနေၾကာင္း 
ေျပာျပလွ်င္ တန္းစီးက လူမမာစာရင္း ျပေပးပါသည္။ ထိုAခါ တစ္ရက္တာကိစၥၿငိမ္းသြား၏။ 
ထိုေနာက္ တန္းစီႏွင့္ ေဆး႐ံုလိုက္သြားၿပီး မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ေလာက္ေAာင္ ေAာင့္ေနေၾကာင္း 
ညည္းညဴျပသည့္Aခါ နားရက္ခြင့္သံုးရက္မွ ငါးရက္Aထိ ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဗိုက္ထဲကနာေနသည္ကို သူတို႔လည္းမသိပါ။ စမ္းသပ္၍လည္းမရပါ။ လူနာ၏ဟန္ကို ၾကည့္၍သာ 
Aဆံုးျဖတ္ေပးရေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဤနည္းကို Aသံုးျပဳေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပထမ ကိုယ့္ရဲေဘာ္Aခ်င္းခ်င္းAား ခြင့္ပန္ရ၏။ 
သဘာတူညီခ်က္ယူရ၏။ Aေၾကာင္းမွာ Aျခားရဲေဘာ္မ်ားAား မထိခိုက္ေစလိုေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပသည္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ေဆးကုသေပး႐ိုး ေဆးထိုးေပး႐ိုး ထံုးစံမရိွပါ။ နားရက္ခြင့္သာ 
သင့္သလိုၾကည့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Aေၾကာတက္ေရာဂါ လုပ္နည္းမွာလည္း ေျခေထာက္ႀကီး တန္းလိုက္၍လည္းေကာင္း 
ကလိန္က်လိုက္လ်င္ ၎နားရက္သံုးရက္မွ ခုႏွစ္ရက္Aထိရဖို႔ ေသခ်ာပါသည္။ ဤသို႔ေရာဂါမရိွပဲ 
ေရာဂါလိမ္နည္းမ်ားမွာ ဆရာမရိွပဲ ေထာင္Aေတြ႔Aႀကံဳက ေပးေသာနည္းျဖစ္၏။ “AႀကံAဖန္” 
လုပ္နည္းတတ္လာသည္။ “AႀကံAဖန္” ဆိုသည္ စကားလံုးမွာ ေထာင္ထဲတြင္ 
ေခတ္Aစားဆံုးေသာ ေဝါဟာရစကားလံုးျဖစ္၍ ဘာေလးလုပ္လုပ္ AႀကံAဖန္ဆိုသည့္ 
စကားလံုးကိုသံုးၾက၏။ ဗိုက္နာျပသည္ကိုလည္း AႀကံAဖန္၊ ဟင္းခ်က္စားသည္ကိုလည္း 
AႀကံAဖန္၊ ဟင္းခ်က္စားသည္ကိုလည္း AႀကံAဖန္၊ ေနာက္ေဖးခိုးသြားသည္၊ ေရခိုးခ်ိဳးသည္၊ 
ဟင္းခ်င္း လဲစားသည္ စသည့္လုပ္သမွ် Aလုပ္တြင္ AႀကံAဖန္ဆိုသည့္ေဝါဟာရ ပါရၿမဲပင္။ 
ေထာင္ထဲတြင္ Aလြန္လည္ပတ္၍ Aမ်ဳိးမ်ိဳးလုပ္တက္သူမ်ားကို “AႀကံAဖန္သမား” ဟူ 
Aမည္ေပးတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္Aခ်င္းခ်င္း ထိခိုက္မည့္ ကိစၥမ်ိဳးဆိုလွ်င္ 
Aတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္၍ မထိခုိက္ႏိုင္လွ်င္ တတ္ႏိုင္သမွ် AႀကံAဖန္လုပ္ၾကရ၏။ 
တန္းစီးကို ၿငိမ္းေAာင္လုပ္နည္းမွာ Aေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ရန္ 
ရိွသည့္Aခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ေထာင္ေဖာက္ရန္ Aုတ္ခဲမ်ားထုတ္ယူရန္ ကိစၥရိွသည့္ 
Aခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တန္းစီးကို သူ႔ Aခန္းမွမထြက္ႏိုင္ေAာင္ လုပ္ထားရန္ 
လိုAပ္ပါသည္။ ဤAခါမ်ိဳးတြင္ ဘိန္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဆးေျခာက္ ဝယ္ယူ၍ တန္းစီးAား 
ေပးကမ္းထားလိုက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ သေဘာရိွ ကေရာဟိႏိုင္ၾကပါသည္။ 
ဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္ ဝယ္မရသည့္Aခါတြင္မူ တန္းစီႏွင့္ ေဆးလိပ္ေၾကးေႂကြ (ပဆစ္) ပစ္ၿပီး 
A႐ႈံးခံကစားေနသည့္Aခါ တန္းစီAျပင္သို႔ ထြက္မၾကည့္ေတာ့ပါ။ Aခန္းႀကီးထဲတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aဖို႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏိုင္သည့္ Aခြင့္Aေရးရပါသည္။ 
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တန္းစီAတြက္ ဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္ ဝယ္ေပးရန္ Aေၾကာင္းရိွလာသည့္Aခါ 
လူတစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ေန႔Aတြက္ ေဆးလိပ္ေလးလိပ္ ရရိွသည္ကို စုေပါင္း၍ Aလိပ္ ၁၅၀ 
ေက်ာ္ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ လိုေသာပစၥည္းဝယ္ယူရရိွ၏။ ထ္ိုေန႔မ်ိဳးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ 
ေဆးလိပ္မွာ “ပြတ္ခၽြန္” ေခၚ ေဆးရြက္Aမႈန္႔ကို စကၠဴျဖင့္ လိပ္ေသာက္သည့္ ေဆးလိပ္ျဖင့္ 
Aာသာေျဖၾကရ၏။ 
 
ေထာင္တြင္ ေဆးလိပ္မွာ တန္ဖိုးAရိွဆံုး ပစၥည္းျဖစ္၏။ ေဆးလိပ္ကို ေငြAျဖစ္သံုးစြဲ၍ရ၏။ 
ေဆးလိပ္ႏွင့္ ဝယ္လွ်င္ ကြမ္းယာမွAစ ဘိန္းAဆံုး Aကုန္လံုး ဝယ္၍ရႏိုင္၏။ 
ေဆးလိပ္ေလးလိပ္၏ တန္ဖိုးကို တစ္မတ္ထားရာ ဝက္ဆီတစ္ခြက္၏ တန္ဖိုးမွာ 
ငါးမူးျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြျဖင့္ဝယ္လွ်င္ ငါးမူးေပးရ၍ ေဆးလိပ္ျဖင့္ဝယ္လွ်င္ ေျခာက္လိပ္သာ 
ေပးရ၏။ ေငြ၏တန္ဖိုးထက္ ေဆးလိပ္၏တန္ဖိုးက ျမင့္ေနသည့္သေဘာ ျဖစ္၏။  
“Aရပ္သား” ဖြဲ႔နည္းမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ Aရပ္သားဆိုသည့္ စကားမွာ ေထာင္ထဲတြင္ 
AႀကံAဖန္ဆိုေသာ စကားက့ဲသို႔ ေခတ္စား၍ Aေရးပါေသာ ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္၏။ ေထာင္ထဲတြင္ 
Aက်U္းသားမ်ားရိွသည့္Aနက္ Aက်U္းသားAရာရိွ Aႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ေျခာက္ေထာင္ပိုင္မွာ 
နတ္တလင္းသား ျဖစ္လွ်င္ နတ္တလင္းကလူမ်ား ေကာင္းစား၍ ပဲခူးသား ျဖစ္လွ်င္ ပဲခူးကလူမ်ား 
ေကာင္းစားၾကေပသည္။ Aရပ္သားခ်င္း ၾကည့္႐ႈေစာင္မသည့္သေဘာ ျဖစ္၏။ သံေတမ်ား၊ 
Uီးထုပ္ျပာတန္းစီမ်ား၊ Aလုပ္ဘုတ္ကိုင္မ်ား မည့္သည္ Aရပ္သားျဖစ္သည္ကို စံုစမ္း၍ရလွ်င္ 
ထိုAရပ္Aေၾကာင္းေလ့လာ၍ မိမိလည္း ထိုAရပ္သား ျဖစ္ေၾကာင္း ခပ္တည္တည္ဖိန္းတက္လွ်င္ 
Aခြင့္Aေရးေပး႐ံုမက ခဏခဏလာ၍ ေစာင္မၾကည့္႐ႈတတ္ေလ၏။ ေဒသAစြဲျဖင္ 
Aရပ္သားခ်င္းကို လူႀကီးျဖစ္ေနလွ်င္ သက္ညႇာသည့္သေဘာျဖင့္ ကူညီျခင္းျဖစ္ရာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း Aရပ္သားဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို လည္သလို Aသံုးခ်ခ့ဲၾကေပသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ပင္လွ်င္ ရန္ကုန္သား ေထာင္မွဴးႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ခ့ဲရ၍ ေထာင္ေကာ္ဖီႏွင့္ 
ဖူးစာမဆံုခ့ဲရေပ။ Aလုပ္ခိုးနည္းမွာ ေထာင္ၾကပ္ Aလုပ္ဘုတ္ကိုင္ႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္ 
ရန္ကုန္Aေၾကာင္းကို ဟုတ္တာရာ မဟုတ္တာေရာ ပံုႀကီးခ်ဲ႕၍ စိတ္ဝင္စားေAာင္ 
သံုးေလးေယာက္က ဝိုင္း၍ Aာ႐ိုက္ေပးလိုက္လွ်င္ Aလုပ္မလုပ္ရပဲ ညႇာဝါၿပီး တစ္ေန႔တာ 
Aခ်ိိန္ကုန္ေစခ့ဲ၏။ ထိုAခါမ်ိဳးတြင္ စကားေျပာ ေကာင္း၍ AၿဖီးAျဖဳန္း ေကာင္းသူမ်ားကို 
ေရွ႕တန္းတင္ေပးလိုက္လွ်င္ ေထာင္ၾကပ္ငတိမွာ ပါစပ္ႀကီးဟၿပီး ေငးသြာေတာ့၏။ 
Aခ်ိဳ႕ေထာင္က်မ်ားမွာ ႐ုပ္ရွင္လံုးဝ မၾကည့္ဘူးသူမ်ားျဖစ္ရာ ထိုေထာင္က်မ်ိဳးႏွင့္ေတြ႔သည္Aခါ 
႐ုပ္ရွင္ေၾကာင္းေျပာလွ်င္ Aလြန္သေဘာက်ၿပီး Aလုပ္ မခိုင္းေတာ့ေပ။ ဤနည္းျဖင့္ သူတို႔Aေပၚ 
ျပန္၍ ထိပ္ကြက္ခ့ဲရေပသည္။ 
    
ေသနတ္သံမ်ား ထပ္မံၾကားရၿပီေသနတ္သံမ်ား ထပ္မံၾကားရၿပီေသနတ္သံမ်ား ထပ္မံၾကားရၿပီေသနတ္သံမ်ား ထပ္မံၾကားရၿပီ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေထာင္ေဖာက္ေရးလုပ္ငန္းAတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို မ်က္ေျချပတ္မခံပဲ 
ပို၍သိပ္သည္းပိရိစြာ ျပင္ဆင္လႈပ္ရွားခ့ဲၾက၏။ လိုAပ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ထပ္တလဲလဲ 
ျပဳလုပ္ေနၾက၏။ ဤသို႔ျပင္ဆင္ေနသည့္ Aခ်ိန္Aတြင္းမွာပင္ ညဖက္မ်ား၌ ေသနတ္သံမ်ား 
တေျဖာက္ေျဖာက္ ၾကားလာရ၏။ ေသနတ္သံမ်ားမွာ ရက္ျခား တစ္ခါတစ္ရံ ရက္ဆက္ 
ၾကားေနရ၏။ သာယာဝတီခ႐ိုင္Aတြင္း သူပုန္တို႔၏ ေပ်ာက္ၾကားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေနရာAႏ႔ွံ 
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ျဖစ္ေနသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ေရာက္လာ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ႐ိုက္ႏွက္ခ့ဲသည့္ 
Aက်U္းသားမ်ားသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ပလူးပလဲလုပ္လာ၍ မ်က္ႏွာခ်ိဳ 
ေသြးလာၾကေပသည္။ Aခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ သူတို႔Aမွားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဝန္ခ်ေတာင္းပန္လာ၍ 
သူပုန္က ေထာင္လာေဖာက္သည့္Aခါ သူတို႔ကိုပါ ေခၚယူပါမည့္Aေၾကာင္း ခ်န္မထားခ့ဲရန္ 
Aေၾကာင္း မ်က္ႏွာငယ္ကေလးမ်ားျဖင့္ Aသနားခံလာၾက၏။ သူတုိ႔မွာ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား၏ 
Aမိန္႔Aရ ဤသို႔ရက္စက္ရေၾကာင္းႏွင့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား Aမိန္႔Aတိုင္း မလိုက္နာခ့ဲလွ်င္ 
ေထာင္ေျပာင္းျခင္း၊ Uီးထုပ္ျဖဳတ္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္၍ ဤသို႔ လုပ္ခ့ဲရေၾကာင္း ခံဝန္ခ်က္မ်ား 
ဖြင့္ဟလာၾကပါသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔Aေပၚ Aာဃာတမထားပဲ လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ ဆက္ဆံ၍ 
ႏိုင္ငံေရးAရ စည္း႐ံုးၾကပါသည္။ ထိုAခါတြင္ သူတို႔ကပင္ ေထာင္ဖြင့္ေရး လမ္းျပလာၾက၏။ 
Aိပ္ေဆာင္၏ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို မည္က့ဲသို႔ဖ်က္လွ်င္ ရမည့္Aေၾကာင္းႏွင့္ ဖ်က္ရန္ကိရိယာမ်ား 
ရွာေဖြထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးလာၾကပါသည္။ (Aိပ္ေဆာင္ျပတင္းေပါက္မ်ားကို သံဇကာ 
Aထူစားမ်ား တတ္လာၾကပါသည္။) သူတုိ႔ကတိေပးသည့္Aတိုင္း သံေဆာက္သြားႏွင့္ တူမ်ား 
ေထာင္တြင္း ပန္းဘဲဖိုတြင္လုပ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ျပသၾကပါသည္။ Aခ်ိဳ႕ကလည္း 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မပူေပါင္းပဲ ဆိုးၿမဲဆိုး၍ ႐ိုက္ၿမဲ ႐ိုက္ေနၾကေပသည္။ ထိုသူမ်ိဳးကိုမူ 
မလြဲမေရွာင္သာပဲ လူဆိုးစာရင္းထဲ သြင္းထားလိုက္ရပါသည္။ ေထာင္ေဖာက္ေရးAတြက္ 
Aေတာ္ပင္ လမ္းပြင့္လာ၍ AေျခAေနေကာင္းမ်ားျဖင့္ Aေထာက္Aကူ ရရိွလာခ့ဲ၏။ 
ျပည္ၿမိဳ႕ကို သူပုန္ကသိမ္းလိုက္၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ  ေတာခိုခ့ဲသူ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ (ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္ ယခု 
လမ္းစU္ပါတီဌာနခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္စိန္တင္ (ဗိုလ္မွဴးစိန္တင္ ယခုကုန္သြယ္ေရး ၁) တို႔ တပ္မ်ားသည္ 
ျပည္မွရန္ကုန္ဖက္သို႔ ဆင္းလာၿပီဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း ေထာင္တြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာခ့ဲ၏။ 
Aဆက္မျပတ္ ၾကားေနရသည့္ ေသနတ္သံမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္တို႔၏ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားမွာ 
ေထာင္ေဖာက္ေရးAတြက္ တာစူေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aဖို႔ Aားမာန္တက္စရာ ျဖစ္ေနၾက၏။ 
 
ဤသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ သတင္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ Aားတက္ မာန္တက္ျဖစ္ေနၾကေသာAခ်ိန္တြင္ 
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ သတင္းဆိုးတစ္ခု ရရိွၾကရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aားလံုး တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ား 
သြားခ့ဲၾကေပသည္။ မAိပ္ႏိုင္ မစားႏိုင္သည့္ Aေျခသို႔ ေရာက္ေAာင္ပင္ ထိုသတင္းဆိုးက 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေပၚ လႊမ္းမိုးသြားခ့ဲ၏။ 
 
Aင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေAင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေAင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေAင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေရရရရႊ႕မည္ေကာလဟလႊ႕မည္ေကာလဟလႊ႕မည္ေကာလဟလႊ႕မည္ေကာလဟလ 
 
ပုဒ္မ ၅မ်ားကို သာယာဝတီေထာင္တြင္ မထားေတာ့ပဲ Aင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရန္ 
Aမိန္႔ေရာက္လာၿပီဟူေသာ သတင္းဆိုးႀကီးတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ၿခိမ္းေခ်ာက္လာခ့ဲေပၿပီ။ 
ထိုသတင္းမွာ AတိAက်မဟုတ္ပဲ ေကာလဟလ သတင္းျဖစ္ေစကာမူ ျဖစ္ႏိုင္စရာ 
Aေၾကာင္းရိွေသာ သတင္းျဖစ္၏။ သာယာဝတီတစ္ဝိုက္တြင္ သူပုန္မ်ား လႈပ္ရွားလာျခင္းႏွင့္ 
ျပည္ၿမိဳ႕ကို သူပုန္ကသိမ္း၍ ထိုးစစ္ဆင္လာၿပီဟူေသာ ခိုင္လံုသည့္ သတင္မ်ားကို Aေျခခံၿပီး 
တြက္ခ်က္ၾကည့္သည့္Aခါ မွန္ကန္ေသာသတင္း ျဖစ္လာပါသည္။ 
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Aင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းရမည့္သတင္းသာ Aမွန္ျဖစ္ခ့ဲလ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ 
လြတ္ေျမာက္ေရးကား လံုးဝေမွ်ာ္လင့္စရာ မရိွေတာ့ေပ။ ဤသတင္း မမွန္ပါေစႏွင့္ဟုေသာ 
ရင္တမမျဖင့္ ဆုေတာင္းေနရ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား ထမင္းမစားႏိုင္ၾကပါ။ Aခ်ိန္ရိွသေရြ႕ 
Aင္းစိန္ေထာင္ေျပာင္းေရး သတင္းကိုသာ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါသည္။ 
ေနာက္ပိုင္း ထပ္မံရရိွသည့္ ေသခ်ာခိုင္လံုေသာသတင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပူပန္ေနမႈကို 
Aနည္းငယ္သက္သာခြင့္ ရေစခ့ဲပါသည္။ ေထာင္ေျပာင္းေရးAမိန္႔မွာ Aထက္ကလာသည့္ 
Aမိန္႔မဟုတ္ေသးပဲ ခ႐ိုင္ဝန္ႏွင့္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား နယ္ေျမAေျခAေနAရ ပုဒ္မ ၅မ်ားAား 
သာယာဝတီေထာင္တြင္ ဆက္လက္မထားသင့္ပဲ Aင္းစိန္၊ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ေထာင္သို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ထားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပAစီရင္ခံထားေၾကာင္း သတင္းျဖစ္ေပသည္။ 
 
ဤသတင္းကို ထပ္မံရရိွေသာ္လည္း စိတ္ေAးလက္ေAး မေနႏိုင္ၾကပါ။ ေထာင္ေျပာင္းေရးကိစၥ 
Aတည္ျဖစ္ခ့ဲလ်င္ ႐ုတ္တရက္ပင္ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကမည္ျဖစ္ရာ ျဖစ္လာမည့္ AေျခAေနကို 
ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ေနၾကရ၏။ 
 
ယခင္က ေသနတ္သံၾကားလွ်င္ Aလြန္ဝမ္းသာ ရႊင္ျမဴး၍ ထပ္ခါ တလဲလဲ ၾကားရပါေစဟု 
ဆုေထာင္းခ့ဲရသူမ်ားသည္ ယခုေသနတ္သံကို မၾကားလိုေတာ့ပါ။ ကမာၻUီးသူတို႔သည္  
ေရႏွင့္လကို ေတာင့္တခ့ဲၾကသလို ေသနတ္သံကို ေတာင့္တခ့ဲၾကသူမ်ားမွာ ေသနတ္သံ 
မၾကားပါရေစႏွင့္ေတာ့ဟု ဆုေတာင္းလာၾကရေပသည္။ ဤသို႔ ေျပာင္းလဲလာရျခင္းမွာ 
ေသနတ္သံမ်ားၾကားရရင္ (သို႔မဟုတ္) မၾကာခဏၾကားလွ်င္ နယ္ေျမ မေAးခ်မ္းမႈကို စိုးရိမ္ၿပီး 
Aင္းစိန္ေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး Aျမန္လုပ္လာေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ တာဝန္ရိွသူမ်ားAပိုင္းက 
Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားျဖင့္ AေျခAေနတခုလံုးကို သံုးသပ္၍ ေရွ႕ေရးျပႆနာကို 
စU္းစားေနစU္ ေနာက္ပိုင္းက ျပႆနာတရပ္ ေပၚလာ၏။ ေထာင္ေဖာက္ေရး AစီAစU္ကို 
သတ္မွတ္ထားသည့္ Aခ်ိန္ထက္ေစာ၍ လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ Aင္းစိန္ေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးမလာမီ 
လက္UီးေAာင္ေစာ၍ လုပ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလာခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။ Aမွန္မွာ ဆႏၵေစာမႈAယူAဆ 
ဝင္လာျခင္းပင္ျဖစ္၏။ 
 
ဆႏၵေစာတိုင္း Aရင္စလို လုပ္ခ့ဲလွ်င္ Aမွားကို Aမ်ားဆံုး ေတြ႔ၾကရမည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ရာ 
ဆႏၵေစာမႈကို ထိန္းသိမ္းၾကရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ AေျခAေနကို ႀကံႀကံခိုင္ခိုင္ 
ေခါင္းေAးေAးထား၍ ရင္ဆိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို Aေကာင္Aထည္ ေဖၚသင့္ေၾကာင္း 
ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾက၏။ ေျပလည္မႈကား မရေသး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈေပၚ Aထင္ေသးသည့္ 
ေဝဖန္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား တင္ျပလာၾကပါသည္။ သည္ၾကားထဲ Aလံနီမ်ားက 
တစ္ခန္းထလာျပန္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို Aေခ်ာင္သမားမ်ား မတိုက္ရဲသူမ်ားAျဖစ္ စြပ္စြဲၿပီး 
လက္ညႇိဳးထိုး တိုက္ခိုက္လာ၏။ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ေပးလာၾက၏။ Aလံနီမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျဖရွင္းခ့ဲရ၏။ ထိုAထဲတြင္ ရခိုင္ဘက္မွ Aလံနီမ်ားမွာ Aဆိုးဆံုး ျဖစ္ေပသည္။ 
စကားလံုးသံုးပံု ဆက္ဆံပံုမ်ားမွာ ရင့္သီးလွ၏။ ရန္သူAေပၚ ဆက္ဆံသည္ထက္ပင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေပၚ ဆက္ဆံပံုက တင္းမာ၏။ A႐ိုင္းဆံုး စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္ၾက၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ေျပာသမွ် ဆိုသမွ်ကို နားတစ္ဘက္မွ နားေထာင္၍ နားတစ္ဘက္မွ 
ျပန္ထုတ္ပစ္ခ့ဲ၏။ ဤသို႔မွမလုပ္ခ့ဲေသာ္ သူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး၍ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် 
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မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ Aခ်ိဳသာဆံုးေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေAးေAးထား၍ ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းခ့ဲရ၏။ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတုိ႔ကို တစ္ခုထဲ ေထာက္ျပခ့ဲပါသည္။ 
စိတ္လိုက္မာန္ပါAားျဖင့္ ရန္သူတို႔ကုိ တိုက္ခိုက္ျခင္းသေဘာ သက္ေရာက္ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔Aားျဖင့္ ရန္သူAားေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္တတ္သည့္Aလုပ္မ်ိဳး ရန္သူေက်ာ့ကြင္းထဲသို႔ 
တိုးဝင္သြားေစေသာ သေဘာထားမ်ားကို  ႏွစ္ဘက္စလံုးက Aထူးသတိထား၍ ေရွာင္ရွားၾကရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ တင္ျပခ့ဲပါသည္။ 
 
ဤျပႆနာကား မေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္မ်ားAတြင္းမွပင္ Aလံနီတို႔၏ လႈံ႔ေဆာ္ခ်က္ကို 
လက္ခံသူမ်ားလာၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈAခန္းကို တိုက္လာၾက၏။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနသူAမ်ားစုမွာ 
(ဘီကလပ္) ေခၚ  “Aထူးတန္း” ရထားသူမ်ားျဖစ္ရာ သူတို႔Aဖို႔ Aေနေခ်ာင္ 
Aစားေခ်ာင္ေနသျဖင့္ တိုက္ပြဲကို လက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ လက္ေတြ႔ေခါင္းေဆာင္မႈကို 
ေၾကာက္ေနၾကသည္။ ေAာက္ပိုင္းက ရဲေဘာ္Aမ်ားစု၏ ခံစားခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသည္ 
စသည့္ ျပင္းထန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာၾက၏။ 
 
Aမွန္ကေတာ့လည္း ဤျပႆနာတြင္ ရဲေဘာ္မ်ား တင္ျပခ်က္မွာ မွန္ပါသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
တာဝန္ရိွသူမ်ား Aတြင္းမွာပင္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပၚ Aားမရၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ရဲေဘာ္မ်ားAတြင္း 
စိတ္ဓါတ္က်ကုန္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပႆနာကိုမေဖာ္ပဲ ထိန္းသိမ္းထားခ့ဲ၏။ ဤကိစၥAတြက္ 
ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖင့္ မ႐ွဴႏိုင္မကယ္ႏိုင္ျဖစ္ေနစU္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေဖးမမည့္သတင္းတစ္ခု 
ေရာက္ရိွခ့ဲပါသည္။ ထိုသတင္းမွာ Aင္းစိန္ေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းျဖစ္၏။ Aင္းစိန္ႏွင့္ Uကံၠၾကား ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လႈပ္ရွားမႈ ျပင္ထန္ေနသျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ျပည္ဖက္မွ ဆင္းလာသည့္ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ရန္ တပ္မ်ား Aစုလိုက္ 
ပို႔ထားရသျဖင့္ လည္းေကာင္း Aင္းစိန္ႏွင့္ Uကံၠၾကား လံုၿခဳံမႈAျပည့္Aဝ မေပးႏိုင္။ ပုဒ္မ ၅ မ်ားကို 
Aစုလိုက္Aဖြဲ႔လိုက္ပို႔လွ်င္ လမ္းမွ ဆီးတိုက္လာမည္။ ထိုAေျခAေနေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅ မ်ား 
Aင္းစိန္ေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးAစီAစU္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည္ဟူေသာ သေဘာပါသည့္စာသည္ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္တို႔ လက္တြင္းသို႔ ေရာက္လာခ့ဲ၏။ 
 
ေထာင္ပိုင္႐ံုး ဘာယာထံမွ ရရိွလာေသာ ထိုသတင္းေၾကာင့္ မ႐ွဴႏိုင္ မကယ္ႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ 
ျပႆနာAတြက္ ယာယီေျပလည္မႈ ရရိွေစခ့ဲ၏။ Aလံနီတို႔၏ လႈံ႔ေဆာ္ခ်က္မ်ားလည္း 
ၿငိမ္သက္သြားခ့ဲေပသည္။ 
 
ေထာင္ေဖာက္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ဖက္သို႔ ေခါင္းေAးေAးျဖင့္ Uီးလွည့္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္ရာ 
ေရွ႕လုပ္ငန္းAတြက္ ပိပိျပားျပား ဆက္လုပ္ရန္သာ က်န္ပါေတာ့သည္။ 
 
လြတ္လပ္ေရး႐ိုက္ပြဲႀကီးလြတ္လပ္ေရး႐ိုက္ပြဲႀကီးလြတ္လပ္ေရး႐ိုက္ပြဲႀကီးလြတ္လပ္ေရး႐ိုက္ပြဲႀကီး 
 
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလသို႔ ေရာက္လာပါသည္။ ပထမAႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရး 
ေAာင္ပြဲသဘင္ႀကီးကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ဆင္ႏႊကဲ်င္းပမည့္ သတင္းမ်ား သတင္းစာမ်ားတြင္ 
ဖတ္ခ့ဲရ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံေပးေသာ သတင္းစာမွာ Aဖ်က္ရာေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ေပးေသာ 
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သတင္းစာျဖစ္၏။ မည္မွ်Aဖ်က္ရာ မ်ားသနည္းဟူမူ သတင္းစာကုိ လက္ျဖင့္ ကုိင္ဖတ္၍မရပါ။ 
Aဖ်က္ရာ မ်ားလြန္းသျဖင့္ စာရြက္မ်ား ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ရြဲ႕တိရြဲ႕ေစာင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ 
 Aညႇင္္းဆဲ Aႏွိပ္စက္ခံ ပုဒ္မ ၅ မ်ား Aတြက္ကလည္း ေလာကငရဲမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ Aခ်ိန္မွာ 
တစ္လခန္႔သာ လုိေတာ့၏။ ေသြးေျမက်တုိက္ပြဲႀကီးကား တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္၊ တစ္ခ်ိန္ထက္ 
တစ္ခ်ိန္ ပုိမုိနီးကပ္လာသည္ ျဖစ္၏။ Aျပင္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေAာင္ပြဲႀကီးကုိ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ 
ဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသလုိ သာယာဝတီ Aက်U္းေထာင္ႀကီးတြင္လည္း လြတ္လပ္ေရးေAာင္ပြဲ 
က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနၾက၏။ Aျပင္ဖက္မွ AစုိးရAရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဇနီးသားသမီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ 
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ဖက္ ရဲဖက္ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားAား ဖိတ္ၾကား၍ ပုဒ္မ ၅ မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသည့္ 
ေျပးခုန္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကုိ ႐ႈစားရန္ႏွင့္ ဆုေပးပြဲႀကီးက်င္းပေပးရန္ ေထာင္Aာဏာပုိင္မ်ားက 
စီစU္ျပင္ဆင္ထားၾက၏။  
 
ထုိAစီAစU္Aရ လြတ္လပ္ေရးေန႔ မတုိင္မီ ၁၅ ရက္ခန္႔Aလုိကစ၍ လြတ္လပ္ေရး 
Aားကစားပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊမဲည့္ ပုဒ္မ ၅မ်ား စာရင္းကုိ ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းစလာ၏။ 
 
ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးေန႔ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ AတုAေယာင္လြတ္လပ္ေရးဟု ေႂကြးေၾကာ္ခ့ဲသည့္ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးကုိ Aေၾကာင္းျပဳ၍ ဖ-ဆ-ပ-လ ကုိ ဆန္႔က်င္ခ့ဲေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား 
ေတာခုိရန္ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ၾကၿပီးပါလ်က္ လြတ္လပ္ေရးကုိ မေက်နပ္၍ ေတာခုိရပါသည္ဟု 
ျပည္သူတုိ႔Aား တင္ျပခ့ဲသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ေရးပြဲေတာ္ကား ထိပ္တုိက္ 
လာတုိးေခ်ၿပီ။ 
 
AစုိးရAရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေထာင္Aာဏာပုိင္မ်ားက ေထာင္ထဲတြင္ရွိေနသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ ၃၀၀၀ 
ေက်ာ္မွာ လြတ္လပ္ေရးေAာင္ပြဲသဘင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္လႈိက္လွဲစြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနၾကသည္ဟု 
သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္းဓါတ္ပုံမ်ား၊ သတင္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္ 
စီစU္ထားၾက၏။ သတင္းေထာက္မ်ားကုိလည္း ဖိတ္ၾကားထား၏။ 
 
ေထာင္တြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကလည္း လြတ္လပ္ေရးပြဲေတာ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားပါ 
ဆင္ႏႊဲေနသည္ဆုိသည့္ သတင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းဓါတ္ပုံကုိေသာ္လည္းေကာင္း 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သတင္းစာမ်ားတြင္ Aပါမခံႏုိင္ေခ်။ ထုိျပသနာကား ႏုိင္ငံေရးျပသနာ 
ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဆန္႔က်င္ရေပေတာ့မည္။ လုံးဝေလွ်ာ့မေပးႏုိင္ပါ။ Aစုိးရ 
Aရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ဇနီးမ်ား ႐ႈစားမည့္ Eည့္ခံပြဲတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖသူAျဖစ္ မပါဝင္လုိေပ။ 
ဆန္႔က်င္ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေရးလြန္ပြဲႀကီးကား စေလၿပီျဖစ္၏။ မည္သူေတြလဲ၍ 
မည္သူေတြ ကြဲၾကမည္မသိေပ။ သူတုိ႔ စာရင္းလာေကာက္သည့္Aခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
စာရင္းမေပးၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရး Aားကစားပြဲတြင္ ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Aေၾကာင္း 
ျပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာရင္းမေပးေၾကာင္း။ ကစားပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊမဲည္ မဟုတ္ေၾကာင္း။ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္တို႔ သိသြားသည့္Aခါ ႐ွဴး႐ွဴးရွားရွားျဖစ္၍ ေဒါသယမ္းAိုးႀကီး 
ေပါက္ကြဲသြားေတာ့၏။ ဤကိစၥတြင္ မည္သူေခါင္းေဆာင္သည္ကို ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းခိုင္းခ့ဲ၏။ 
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ေခါင္းေဆာင္မရိွ။ Aားလံုး၏ သေဘာထားျဖစ္ေၾကာင္း သိသြားသည့္Aခါ သူတို႔လက္စြဲ 
ပါးကြက္Aာဏာသားမ်ားကို ေခၚ၍ မီးကုန္ယမ္းကုန္႐ိုက္ရန္ Aမိန္႔ေပးေတာ့၏။ ကြဲလွ်င္ကြဲ၊ 
က်ိဳးရင္က်ဳိး၊ ေသရင္ေသ မင္းတို႔ လက္စြမ္းရိွသေလာက္ ေဆာ္ေပေတာ့ဟု Aာဏာကုန္ 
ေပးလိုက္၏။ လြတ္လပ္ေရးေAာင္ပြဲတြင္ ပါဝင္လာသည္Aထိ မည္သို႔ပင္လုပ္လုပ္ 
လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ရန္ Aမိန္႔ေပးလိုက္ေသး၏။ 
 
Aက်U္းသားမ်ားကလည္း တုိက္ပြဲ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေခ်ာ့ေပါင္းေနၾကရာ 
သူတုိ႔Aေနျဖင့္လည္း Aရင္ကလို မ႐ိုက္လိုေတာ့ၾကပါ။ မ႐ိုက္၍လည္း မျဖစ္ပါ။ ဒီတစ္ခ်ီတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ေတာင္းပန္ၿပီးမွ ႐ိုက္ၾက၏။ လက္ကို တစ္Aားေျမႇာက္ၿပီး Aသားႏွင့္တုတ္ 
ထိေတာ့မည္Aခါ Aရိွန္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္သာေAာင္ လုပ္ေပးရွာပါသည္။ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ဤAေၾကာင္းကို ရိပ္မိဟန္တူ၏။ လြတ္လပ္ေရး႐ိုက္ပြဲႀကီးကို 
Aက်U္းသားမ်ားႏွင့္သာ လႊမဲေပးေတာ့ပဲ ေတာင္မွဴးႀကီးကိုယ္တိုင္ Uီးစီး၍ ေထာင္မွဴးေလးမ်ား 
ေထာင္ၾကပ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေစခ့ဲ၏။ ႐ိုက္ပြဲႀကီးတခ်ိဳ႕ ၿပီးသြားၿပီးေနာက္ စာရင္း 
တစ္ခါ ထပ္ေကာက္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာရင္းမေပး တင္းခံခ့ဲၾက၏။ ႐ုိက္ပြဲကား တခ်ဳိ႕ၿပီးတခ်ဳိ႕ 
တစ္လွည့္ၿပီးတစ္လွည့္ ဆက္ေန၏၊ ေပ်ာ္စရာႀကီးပါေပ။ ႐ိုက္ရင္း ကတိေတာင္းရင္း၊ ကတိမေပးရင္ 
႐ိုက္ရင္းျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၃ရက္ေန႔သို႔ ေရာက္လာမွပင္ A႐ိုက္ရပ္သြားခ့ဲေပသည္။ 
လြတ္လပ္ေရး႐ိုက္ပြဲႀကီးမွာ သာယာဝတီေထာင္ Aာဏာပိုင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ပြဲ 
႐ိုက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သိရိွရွာၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း 
ေနာက္ဆံုးခံရျခင္းAျဖစ္ သေဘာထား၍ Aၿပဳံးမပ်က္ A႐ိုက္ခံၾက၏။ ေထာင္သို႔ေရာက္စက 
Aျပင္းထန္ဆံုး႐ိုက္ခ့ဲသည္မွာ သာယာဝတီငရဲခန္း၏ Aဖြင့္ျဖစ္၍ လြတ္လပ္ေရး ႐ိုက္ပြဲႀကီးမွာ 
ငရဲခန္း၏ Aပိတ္ျဖစ္ရမည္ဟု သေဘာပိုက္ခ့ဲၾကေပသည္။ 
 
လြတ္လပ္ေရး ပြဲေတာ္ကိုမူ ျပင္ဆင္ထားသည့္Aတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ႐ိုး႐ိုး 
ရာဇဝတ္သားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ေနာက္ေတာ္ပါ ပုဒ္မ ၅ Aခ်ိဳ႕ လူေပါင္း ၃၀ခန္႔ျဖင့္ 
ေထာင္တြင္းလြတ္လပ္ေရး ေျပးခုန္ပစ္ပြဲေတာ္ႀကီးကို က်င္းပခ့ဲ၏။ က်န္ပုဒ္မ ၅မ်ားကိုမူ 
Aိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ မေနရပဲ ကစားပြဲက်င္းပေနရာသို႔ ေမာင္းထုတ္ၿပီး ပြဲၾကည့္ပရိသတ္Aျဖစ္ 
ၾကည့္႐ႈေစခ့ဲ၏။ 
 
Aက်U္းသားမ်ား၏ AားေပးေAာ္ဟစ္သံ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ Aျပင္မွ လာၾကေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံေနေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ေနၾက၏။ 
လြတ္လပ္ေရး ေျပးခုန္ပစ္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးေနာက္ Aျပင္မွ ႂကြေရာက္လာေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားAား 
နံနက္စာထမင္းျဖင့္ Eည္ခံ၍ ပုဒ္မ ၅ မ်ားAားလည္း ေထာပတ္ထမင္း၊ ၾကက္သားဟင္းျဖင့္ 
ေကၽြးေမြးခ့ဲ၏။ ေထာင္သို႔ေရာက္သည္မွာ ေထာင္ျပင္ လြတ္ေျမာက္ခ့ဲသည္Aထိ 
Aေကာင္းဆံုးAစာကို တစ္ႀကိမ္တည္းေသာ ထမင္းပြဲAျဖစ္ ပထမဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးAႀကိမ္ 
စားခ့ဲရေပသည္။ 
 
ဤေနရာတြင္ Aထူးတင္ျပလိုသည္မွာ ထိုAခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခ့ဲေသာ Aလုပ္မ်ားကို 
မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္ မ်က္ႏွာဖံုးႀကီးက 
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ကာဆီးဟန္႔တားမူေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးAေပၚတြင္ Aမွန္Aတိုင္း မျမင္ႏိုင္ၾကေပ။ 
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ AတုAေယာင္ လြတ္လပ္ေရးဟူေသာ ဟစ္ေAာ္သံေနာက္သို႔ 
ေနာက္လိုက္ေကာင္မ်ား ပီသစြာ သံေယာင္လိုက္ခ့ဲျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လြတ္လပ္ေရးသည္ AတုAေယာင္မဟုတ္ပဲ သခင္သန္းထြန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ 
ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားသည္သာ AတုAေယာင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ Aျမင္မွန္ 
ျမင္လာပါသည္။ ထိုAခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုAလံေAာက္သို႔ ျပန္လည္ 
ဝင္ေရာက္ခ့ဲၾကေပသည္။ 
(ဤကား စကားခ်ပ္) 
 
လြတ္လပ္ေရးေAာင္ပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ သူပုန္တို႔၏ ခ်ီတက္လာမူမ်ားမွာလည္း 
သာယာဝတီနားသို႔ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာေနၿပီျဖစ္ရာ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္သို႔ပင္ ေရာက္ရိွလာၿပီဟု 
ၾကားရေပ၏။ ေAာက္ဖက္မွတိုက္ေနသည့္ သူပုန္မ်ားမွာလည္း Uကံၠ ဝင္တိုက္လိုက္၊ သံုးဆယ္ 
ဝင္တိုက္လိုက္ျဖင့္ သာယာဝတီAနီး ရစ္ဝဲၿပီး တိုက္ေနၾက၏။ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကား 
ေထာင္တြင္းသို႔ Aဆက္မျပတ္ ေရာက္ရိွေနရာ တန္းစီးမ်ား၊ ေထာင္က်မ်ားမွာလည္း ထိုAခ်ိန္တြင္ 
ပုဒ္မ ၅ မ်ားAေပၚ၌ Aျပည့္Aဝ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပၾကသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ 
ေျခာက္ေထာင္ပ္ိုင္၊ သံေတ စသူမ်ားပင္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ဟု Aထင္ရိွသူမ်ားAား ေခ်ာ့ေမာ့ 
ေပါင္းသင္းလာၾက၏။ AစားAေသာက္မ်ားလည္း Aသင့္Aတင့္ ေကာင္းလာရာ ဆီကေလးမ်ား 
ျမင္ရ႐ံုမက ဝက္သားတံုးငယ္ကေလးမ်ားပင္ မသိမသာ ႀကီးလာသေယာင္ ထင္ရ၏။ 
 
ေထာင္တြင္းေဈးေထာင္တြင္းေဈးေထာင္တြင္းေဈးေထာင္တြင္းေဈးတန္းကေလးတန္းကေလးတန္းကေလးတန္းကေလး 
 
သူပုန္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္လာသည့္ Aေလွ်ာက္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aရာရိွပိုင္းမွာ 
ရန္ကုန္ႏွင့္သာယာဝတီ ကူးခ်ီသန္းခ်ီ လုပ္ေနေၾကာင္း ဝါဒါမ်ားထံမွ သတင္းရရိွခ့ဲ၏။ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားမွာလည္း သားမယားမ်ားကို ရန္ကုန္သို႔ ပို႔ေရးျပင္ဆင္ေနျခင္း၊ 
ၿမိဳ႕ကာကြယ္ေရး Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ကူညီေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းသို႔ 
ယခင္ကဲ႔သို႔ မလာႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ 
 
ေထာင္မွဴးကေလးမ်ားႏွင့္သာ လႊထဲားၾကရ၏။ ေထာင္မွဴးကေလးမ်ားမွာလည္း သားမယားမ်ား 
ေျပာင္းေရႊ႕ေရးစေသာ သူတုိ႔ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သူတို႔႐ႈပ္ေနသျဖင့္္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥကို Aခါတိုင္းလို 
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ မလုပ္ေတာ့ပဲ ေရာ့ရဲရဲလုပ္ေနၾက၏။ 
 
ေျခာက္ေထာင္ပိုင္ သံေတ၊ တန္းစီ စသည့္မ်ားမွာလည္း ေထာင္ဖြင့္မည့္ Aခ်ိန္သာ 
စိတ္ေစာေနၾကရာ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဝင္မစြက္ဖက္ေတာ့ေပ။ 
ထိုAခြင့္Aေရးကို Aေၾကာင္းျပဳ၍ ေထာင္တြင္း ေဈးတန္းကေလးတစ္ခုပင္ ေပၚလာ၏။ 
ေဈးတန္းတြင္ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္၊ ဆီ၊ င႐ုပ္၊ ၾကက္သြန္ကAစ Aသားစိုမ်ားAထိ ေရာင္းခ်၍ 
ဘယာေက်ာ္ကိုမႈ တစ္ေန႔လံုးပင္ ေရာင္းပါသည္။ ေထာင္က်မ်ားက ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္၍ 
ေဆးလိပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္ဆံျဖင့္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေန႔စU္လိုပင္ 
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ေထာင္ကေပးသည့္ ဟင္းကို AသားAရြက္ ပဲစသည္မ်ားျဖင့္ ေရာ၍ ခ်က္စားၾက၏။ 
တန္းစီမ်ားကလည္း မသိဟန္ျပဳေနၾကေပသည္။ 
 
ေထာင္တြင္းေဈးတန္းကေလး ေပၚသည္Aထိ လြတ္လပ္ခြင့္ရလာရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက 
ထိုAခြင့္Aေရးကို ပိုင္ႏိုင္စြာ Aသံုးခ်ခ့ဲၾက၏။ Aခန္းထဲတြင္ ေထာင္ေဖာက္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 
လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ေျမပံုမ်ားခ်၍ Aၫႊန္းမ်ားဝိုင္းဖြဲ႔ေလ့လာျခင္း၊ Aခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေလ့က်င့္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ခ့ဲၾကေပသည္။  
 
ထို႔ုျပင္ ေထာင္ေဖာက္ေရးAတြက္ ေထာင္ျပတင္းေပါက္မ်ားရိွ ေထာင့္မ်ားကို ဆားပံု၍ 
က်င္ငယ္ေရျဖင့္ မၾကာခဏ ပက္ေပးရ၏။ ဆားႏွင့္က်င္ငယ္ေရကို ပတ္ျဖန္းေပးလွ်င္ သံဇကာမ်ား၊ 
သံေခ်းစား၍ ေထာင္ဖြင့္သည့္Aခ်ိန္တြင္ Aလြတ္တကူ ျဖဳတ္ယူရရိွရန္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ထိုAတြင္း သူပုန္မ်ား၏ တိုက္Aားမွလည္း ကၽြန္းကေလးAထိ ေရာက္လာသျဖင့္ 
သာယာဝတီေထာင္ ဖြင့္ေရးမွာ ေန႔လား၊ ညာလားျဖစ္ေန၏။ ကၽြန္းကေလးမွာ သာယာဝတီႏွင့္ 
၁၁မိုင္ခန္႔သာ ေဝးေနသျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ေသာညU့္Aခ်ိန္ကို ထိုးေဖာက္လာသည့္ ေမာ္တာသံ၊ 
Aေျမာက္သံမ်ားကိုပင္ သ့ဲသ့ဲၾကားေနရ၏။ ေလယာU္ပ်ံမ်ားသည္လည္း ေထာင္Aမိုးေပၚမွ 
ကပ္လ်က္ နိမ့္နိမ့္ကေလးပ်ံ၍ တိုက္ပြဲကို AကူAညီေပးေန၏။ ေျမျပင္မွလည္း ဗိုလ္မွဴးစိန္မွန္ 
ကိုယ္တိုင္ Uီးစီးကြပ္ကဲလ်က္ Aျပင္းAထန္ ထိုးစစ္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သိရ၏။ 
ပထမAခ်ီတိုက္ပြဲတြင္ သူပုန္မ်ား တပ္လန႔္ၿပီး ကၽြန္းကေလးမွ ဆုတ္ျပန္သြားရေၾကာင္းႏွင့္ 
သာယာဝတီၿမိဳ႕သို႔ စစ္ကူတပ္မ်ား၊ ဘရင္းကယ္ရီမ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ား ေရာက္လာေၾကာင္း 
သတင္းရရိွခ့ဲသျဖင့္ စိတ္Aားေလ်ာ့သြားရျပန္ပါသည္။ 
 
ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းAမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားေနရေသာ ေလာကငရဲခန္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ကို ေတာင့္တ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ားAတြက္ သတင္းေလးတစ္ပုဒ္သည္ တမဟုတ္ခ်င္း Aားတက္ေစႏိုင္၍ 
တမဟုတ္ခ်င္းပင္ စိတ္ပ်က္ ေမာပန္းသြားေစပါသည္။ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကလည္း 
ေထာင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပန္လည္Aုပ္ခ်ဳပ္လာ၏။ ယခင္ကထက္ ပံုစံက်ေရးႏွင့္ 
ပုဒ္မ ၅မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္လာ၏။ ေန႔ဖက္ေရာ ညဖက္ပါ 
Aလစ္တြင္ မၾကာခဏလာ၍ စစ္ေဆးၾကၿပီး Aထူးသျဖင့္ ညဖက္မ်ားတြင္ ေလးႀကိမ္ 
ငါးႀကိမ္ေလာက္ Aမွတ္မ့ဲဝင္ၿပီး စစ္ေဆးသျဖင့္ ဝါဒါမ်ားႏွင့္ တန္းစီမ်ားသည္ ယခင္ကလို 
ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနရဲၾကေတာ့ပဲ ျပန္လည္ၾကပ္မတ္လာ၏။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ုကို စည္းကမ္းတက် ပံုစံAတိုင္း ေနရန္ႏွင့္ စုေဝးျခင္း စကားေျပာျခင္း စသည့္တို႔ 
မလုပ္ရန္ သတိေပးပါသည္။ သူတို႔ကို  ထိခိုက္ေAာင္ လုပ္လွ်င္ သည္းခံမည္မဟုတ္ပဲ 
႐ိုက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလာ၏။ ေထာင္တြင္းေဈးတန္းလည္း ေပ်ာက္၍ 
ပံုစံျပန္ေရာက္လာခ့ဲေတာ့၏။ 
 
ထိုAေတာAတြင္းပါတီႏွင့္ စပ္လ်U္းေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္လာ၏။ ေထာင္ေဖာက္ေရးႏွင့္ 
စပ္လ်U္းေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း ျဖစ္၏။ Aမိန္႔ေပးခ်က္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ေထာင္ေဖာက္ေရးလုပ္ငန္းကို သူပုန္တပ္ေပါင္းစုက မၾကာမီ စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ထပ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မလာမီAထိ ေထာင္ေဖာက္ထြက္ေရး AစီAစU္မ်ားကို 
ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။ ေထာင္တြင္း ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာသည့္ 
AစိုးရAမႈထမ္းမ်ား၏ စာရင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္Aက်U္းသားမ်ား၏ စာရင္းကို ျပဳစုထားရန္ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သူပုန္တို႔၏လႈပ္ရွားမႈ ျပင္ထန္လာ႐ံုမက သာယာဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ မေဝးေသာ ေနရာတြင္ Aခိုင္Aမာ 
တပ္စြဲထားသည့္သတင္းမ်ားAရ ေထာင္ေဖာက္ေရး ရပ္စဲထားရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ 
ျပႆနာ မေပၚေတာ့ပါ။ 
 
သို႔ေသာ္ Aျပင္မွ တပ္ေပါင္းစုသူပုန္မ်ား ၿမဳိ႕သိမ္းတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲသည့္Aခါ AေျခAေနAရ 
ကိုယ့္Aားက္ိုယ္ကိုး၍ ေထာင္ေဖာက္ထြက္သင့္က ထြက္ရမည္။ ထိုေၾကာင့္ မူလ 
သတ္မွတ္ထားေသာ AစီAစU္မ်ားကို မဖ်က္ပဲ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ 
ၫႊန္ၾကားထားသည့္Aတိုင္း ဆက္လက္လႈပ္ရွားရန္ ေထာင္တြင္းပါတီမွ ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားခ့ဲ၏။ 
ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္၍ ေနာက္ဆံုးAခ်ိန္Aထိ ျပဳျပင္စည္း႐ံုးမရသူမ်ား စာရင္းကို 
တင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္Aရ ညႇိႏႈိင္းၾကပါသည္။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ 
ေနာက္ဆံုးAခ်ိန္Aထိ ျပဳျပင္၍လည္း မရ၊ စည္း႐ံုး၍လည္း မရသည့္ Aက်U္းသားမ်ား စာရင္းကို 
ပို႔လိုက္၏။ 
 
စင္စစ္ သာယာဝတီေထာင္တြင္ ရိွေနသည့္ ႏိွပ္စက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနၾကေသာ Aက်U္းသားမ်ားမွာ 
“က” ႀကီး ပုတ္ေလာက္ေရးျပ၍မွ တတ္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ Aသိဉာဏ္ ခ်ဳိ႕တ့ဲသူမ်ားျဖစ္ရာ 
သူတို႔ေထာင္ဒဏ္ ခံေနရစU္Aတြင္း Aေနေခ်ာင္၍ Aစားေခ်ာင္၍ Aစားေခ်ာင္ေရးAတြက္ 
Aာဏာပိုင္ကို Aလိုက် လုပ္ကိုင္ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္၏။ ဓျမတိုက္၊ လူသတ္စေသာ ရက္စက္မႈမ်ားကို 
က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ Aမွန္စင္စစ္ လက္သယ္တရားခံမွာ Aထက္Aာဏာပိုင္မ်ားသာ 
ျဖစ္ၾက၏။ 
 
ေထာင္Aာဏာပိုင္တို႔ကို ၾကည့္ျပန္ေသာ္ Aသိဉာဏ္ ႂကြယ္ဝေသာ္လည္း ပညာတတ္ 
လူတန္းစားတို႔ ညU္Aတိုင္း မိမိတစ္Aိုးတစ္Aိမ္ေထာင္ ဝမ္းဝခါးလွလွ်င္ ရာထူးတိုးလွ်င္ ၿပီးေရာ 
သေဘာရိွေသာ ကိုလိုနီေသြးပါသည့္ Aရာရိွမ်ားသာ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔တြင္ လံုးဝAျပစ္မရိွဟု 
ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပဲ လိုAပ္သည္ထက္ ပို၍ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ညႇU္းပန္းျခင္း၊ 
Aမိန္႔ေပးခ့ဲျခင္းမ်ားတြင္ကား Aျပစ္မကင္းခ့ဲၾကေပ။ 
 
ဗိုလ္ခ်င္းဗိုလ္ခ်င္းဗိုလ္ခ်င္းဗိုလ္ခ်င္း    တစ္တစ္တစ္တစ္စစစစခန္းထလာၿပီခန္းထလာၿပီခန္းထလာၿပီခန္းထလာၿပီ 
 
သာယာဝတီေထာင္Aတြင္းရိွ ပုဒ္မ ၅ မ်ားAား စိတ္ႏွလံုး ညႇိဳးႏြမ္းတုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ား 
သြားေစေသာ ၿမဳိ႕တြင္းမွ သတင္းတစ္ခု ေထာင္တြင္းသို႔ ေရာက္ရိွခ့ဲ၏။ ထိုသတင္းမွာ 
ဗိုလ္ခ်င္းဆိုသည့္ စစ္ဖက္ တာဝန္ခံတစ္Uီး၏ ေျပာစကားပင္ ျဖစ္၏။ ဗိုလ္ခ်င္းမွာ ထိုစU္က 
သာယာဝတီၿမိဳ႕တြင္ တပ္စြဲထားသည့္ ယူAမ္ပီ တပ္ရင္း ၂၂ ၏ တာဝန္ရိွသူမ်ားတြင္ တစ္Uီး 
AပါAဝင္ျဖစ္၏။ သာယာဝတီၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔က ေျပာၾကားခ့ဲသည့္ 
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ဗိုလ္ခ်င္း၏ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ သာယာဝတီေထာင္၌ ျဖစ္ေနသည့္ ပုဒ္မ ၅မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္းေသာ 
ကိစၥပါဝင္သည္။ 
 
“သာယာဝတီၿမိဳ႕ကို သူပုန္လက္ထဲ တစ္လက္မမွ Aက်မခံဘူး၊ ေဟာဒီ သာယာဝတီေထာင္ထဲမွာ 
ရိွတ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို စေတးၿပီးမွ ဒီၿမိဳ႕Aက်ခံမယ္၊ သာယာဝတီ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ ဘာမွမပူနဲ႔။ 
လက္ပံတန္းဒီဖက္ သူပုန္ေရာက္လာရင္ ေထာင္ထဲကလူေတြကို ထုတ္ၿပီး ေရွ႕တန္းကတင္ 
စေတးသြားမယ္။ ဗိုလ္ခ်င္း မေသသမွ် သာယာဝတီၿမိဳ႕ ရန္သူလက္ကို မက်ေစရဘူးဆိုတာ 
AတိAလင္း ေၾကညာပါတယ္”  
ဟူ၍ျဖစ္၏။ 
 
ဗိုလ္ခ်င္းေျပာသည့္စကားမွာ သာယာဝတီေထာင္တြင္းရိွ ပုဒ္မ ၅မ်ားကို ၃၀၀ စီ၊ ၄၀၀ စီထုတ္၍ 
ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ေနာက္က ေသနတ္ခ်ိန္ ရပ္ခုိင္းၿပီး သူပုန္မ်ားကို ပစ္ၾကစမ္းဟု 
စိမ္ေခၚမည့္ AစီAစU္ျဖစ္၏။ ထိုစကားႏွင့္ AစီAစU္မ်ားကို ေျပာဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕လူထု 
စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေAာင္ ေျပာေလသလား၊ တကယ္ဘဲ လုပ္မည့္ AစီAစU္လားဆိုသည္ကိုမူ 
မည္သူမွ မေျပာႏိုင္ပါ။ စစ္ပြဲကာလျဖစ္ေနသျဖင့္ မလုပ္ဘူးဟူ၍လည္း မေျပာႏိုင္ပါ။ တဖက္က 
ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ သူပန္မ်ားကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။ ထိုသတင္း 
ေရာက္လာသည့္Aခါ ေထာင္တြင္းရိွ ပုဒ္မ ၅ မ်ား ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ႐ိုက္ကုန္ၾကေတာ့၏။ 
ပါတီကလည္း ေထာင္ေဖာက္ေရးAစီAစU္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ Aမိန္႔ေပးထားရာ 
ဘာဆက္လုပ္ၾကရမွန္း မသိဘဲ ျဖစ္လာမည့္AေျခAေနကို ၾကည္၍ မီးစင္ၾကည့္ ကၾကရမည္သာ 
ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ကံၾကမၼာကိုပံုခ်ၿပီး ျဖစ္လိုရာသာျဖစ္ေစေတာ့ဟု သေဘာထားလိုက္ရေပ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aျဖစ္ကား ဆိုးလွ၏။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ AေသAလဲ ႐ိုက္ႏွက္ညႇU္းပန္းမႈမ်ားကို 
ခံရၿပီးေနာက္ ကိုယ့္Aေလာင္းျမႇဳပ္ရမည့္တြင္းကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ တူးရမည့္Aျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ 
တိုးေနရေပသည္။ ကၽြန္းကေလးတိုက္ပြဲ Aျပင္းAထန္ျဖစ္ေနရာ Aစိုးရတပ္မ်ားပင္ 
ဆုတ္ခြာရေတာ့မည့္ AေျခAေနေရာက္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရိွခ့ဲေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
Aားရဝမ္းသာ မျဖစ္မိၾကေတာ့ပါ။ သူပုန္က ေAာင္ပြဲရလာေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသရက္နီးလာေလ 
ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ 
 
“ဗိုလ္ခ်င္း ေျပာသလိုလုပ္သာ လုပ္ရင္ျဖင့္”  
ဟု ေတြး၍ စိတ္Aားငယ္ေနမိၾကေပပါသည္။ Aျပင္ဖက္တြင္လည္း တိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္စြာ 
တိုက္ေနရင္း ေထာင္ထဲတြင္လည္း Aဆက္မျပတ္ ႐ိုက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေနရင္းျဖင့္ မတ္လကုန္ဆံုးေသာ 
ေန႔ရက္သို႔ ေရာက္လာခ့ဲၾကေပၿပီ။ 
 
တေပါင္းေႏြ၏ ပူျပင္းေသာ ေနရိွန္ေAာက္တြင္ ေခၽြးတလံုးလံုးျဖင့္ Aလုပ္ခြင္ဝင္ေနသူ ပုဒ္မ ၅ 
မ်ားမွာ Aလုပ္ပင္ပန္းမႈဒဏ္က တစ္မ်ိဳး သဘာဝေနရိွန္၏ ႏိွပ္စက္မႈဒဏ္က တစ္ဖံုျဖင့္ AလူးAလဲ 
ခံေနၾကရ၏။ ဗိုလ္ခ်င္း၏စကားကို ၾကားၿပီးကတည္းက စိတ္မရႊင္ၾကေသာ ပုဒ္မ ၅ မ်ားမွာ 
သာယာဝတီငရဲခန္းမွ လြတ္ေျမာက္မည့္ Aခ်ိန္ကိုသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရပါသည္။ 
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ဝဲ ယာ ေတာင္ ေျမာက္ လွမ္းေက်ာ္ၾကည့္ပါေသာ္လည္း ကယ္တင္မည့္သူမ်ား၏ 
Aရိပ္Aေရာင္မ်ားကို မေတြ႔ရပဲ ေလးဖက္ေလးတန္ ကာရံထားသည့္ Aုတ္႐ိုးနီနီေလးမ်ားကိုသာ 
ေတြ႔ရသည့္Aခါ ပို၍ Aားငယ္မိၾက၏။ ေထာင္ေဖာက္ေရးAစီAစU္ ရိွစU္Aခါက ေဖေဖာ္ဝါရီလကို 
ငရဲခန္းမွ လြတ္ေျမာက္မည့္လAျဖစ္ ေစာင့္ႀကိဳရင္း တက္ႂကြေနခ့ဲၾကေသာ္လည္း ယခုက့ဲသို႔ 
မည္သည့္ေန႔၊ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ႏွစ္တြင္မွ လြတ္ေျမာက္မည္ကို မသိပဲ စိတ္တေစာေစာျဖင့္ 
ေစာင့္ေနရသည္မွာ ပို၍ စိတ္ဓါတ္က်စရာ ျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ Aကယ္၍မ်ား 
ကၽြန္းကေလးတိုက္ပြဲတြင္ Aစိုးရတပ္က ေAာင္ပြဲရ၍ သူပုန္တပ္မ်ား Aေရးနိမ့္ခ့ဲေသာ္ 
ကၽြန္းကေလးမွ သူပုန္မ်ား ဆုတ္ခြာခ့ဲရေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လြတ္ေျမာက္ေရးကား 
ေဝးေလေတာ့မည္ဟု ေတြးရင္း ေဆြးေနမိၾက၏။ ငရဲခန္းမွကယ္မည့္သူမ်ား Aရင္ေရာက္မလာပဲ 
ဗိုလ္ခ်င္းသာ Aရင္လာထုတ္ခ့ဲေသာ္ ႏွစ္ဖက္ က်ည္ဆံမ်ားၾကား၌ ေသရေတာ့မည့္Aျဖစ္ကိုလည္း 
ဆက္၍ မေတြးရဲေတာ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်င္းAေၾကာင္း စံုစမ္းၾကည့္သည့္Aခါ စစ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ 
ရဲရင့္သေလာက္ စိတ္ၾကမ္း ကိုယ္ၾကမ္းႏွင့္ ေျပာသလိုလုပ္တတ္သူAျဖစ္ နာမည္ႀကီးေနရာ 
သူ၏ႀကိဳးစားခ်က္Aတိုင္း Aေကာင္Aထည္မေဖာ္ဟု မေျပာႏိုင္ေပ။ ဗိုလ္ခ်င္း သာယာဝတီတြင္ 
ရိွေနသမွ် သာယာဝတီၿမိဳ႕ မက်ေစရဟု ရဲရဲႀကီး Aားမခံခ်က္ ေပးေနသူျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕မက်ေရးAတြက္ 
ပုဒ္မ ၅မ်ားကို ဓားစာခံလုပ္မလား ဟူေသာ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ထာဝစU္ 
ေခ်ာက္လွန္႔ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ A႐ိုက္Aႏွက္မ်ား ဖြတ္ဖြတ္ေက်ေAာင္ 
ခံေနရသည့္ၾကားမွ ဗိုလ္ခ်င္းေျပာစကားေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္ ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသာကပင္လယ္ 
ေဝေနၾကေပသည္။ 
 
ဗိုလ္ခ်င္းလာၿပီဗိုလ္ခ်င္းလာၿပီဗိုလ္ခ်င္းလာၿပီဗိုလ္ခ်င္းလာၿပီ 
 
ထိုသို႔လွ်င္ ေသာကဗ်ာပါဒ ေတာက္ေလာင္ေနၾကသည့္ ပုဒ္မ ၅မ်ားသည္ ဟိုေမွ်ာ္ဒီေမွ်ာ္ 
ျဖစ္ေနၾကစU္ ေမွ်ာ္သူက မလာပဲ မေမွ်ာ္သူကား ေပၚလာခ့ဲ၏။ တစ္ေန႔တြင္ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္Aတူ စစ္ဖက္ပုဂၢဳိလ္ လာေရာက္၍ ေထာင္တြင္းAႏံွ 
ေလွ်ာက္ၾကည့္ေန၏။ ေထာင္ Aုတ္႐ိုးAတိုင္း တစ္ပတ္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ပုဒ္မ ၅ မ်ား 
ေနထိုင္ရာ Aေဆာင္Aခ်ိဳ႕သို႔ ႏံွ႔ႏံွ႔စပ္စပ္ ဝင္ၾကည့္ခ့ဲရာ ပထမေတာ့ မည္သူမွန္းမသိပါ။ 
ေနာက္မွသိရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္သည့္နည္းျဖင့္ ဒုကၡေပးေနသူ 
ဗိုလ္ခ်င္းဆိုသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိခ့ဲရေပသည္။ ေထာင္ထဲ ဘာေၾကာင့္ဝင္သည္ကို မသိၾကပါ။ 
သူ႔စီမံကိန္းကို Aေကာင္Aထည္ေဖၚဖို႔ ဝင္ၾကည့္ေလသလား၊ တာဝန္ရွိသူ စစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္UီးAေနျဖင့္ Aက်U္းေထာင္ကာကြယ္ေရး ကိစၥမ်ားAတြက္ စီစU္ရန္ ဝင္ၾကည့္ေလသလား၊ 
မေတြးတတ္ေပ။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ကို ေလးေစသည့္ ဗိုလ္ခ်င္းAေၾကာင္းကို သို႔ေလာ သုိ႔ေလာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ 
Aေတြးခ်ာခ်ာလည္ေနၾက၏။ စိုးရမ္မႈ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈမ်ားကား ပို၍ျဖစ္ခ့ဲရေပသည္။ ဒီၾကားထဲ 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားက ေခ်ာက္လွန္႔ပါေသး၏။ 
“မင္းတို႔ေနာ္ ေAးေAးေနၾက၊ ႐ႈပ္႐ႈပ္ရွက္ရွက္ေတြ႔လုပ္လာရင္ ေထာင္ဆူဖို႔၊ ေထာင္ေဖာက္ဖို႔ 
စီစU္သံ ၾကားရင္ ဗိုလ္ခ်င္းလက္ထဲAပ္လိုက္မယ္”  
ဟုဆိုျပန္ပါသည္။ 
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ေၾကာက္သူကို ၿဖဲေခ်ာက္၍ လွန္႔သူကို မ်က္လံုးျပဴးျပသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေထာာင္Aာဏာပိုင္မ်ား နားသို႔ေပါက္ေစမည့္ Aက်U္းသားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
သေဘာတစ္ခု ေၾကျငာေပးခ့ဲ၍ လန္႔ပင္လန္႔ျငားေသာ္လည္း ဟန္ကိုယ့္ဘို႔ မာန္သူ႔ဘို႔ဆိုသည့္ 
စကားႏွယ္က်င့္သံုးခ့ဲရေတာ့၏။  
 
“ဗိုလ္ခ်င္းမကလို႔ ဗိုလ္ခ်င္းAေဖဘဲလာလာ ဒို႔ကိုေထာင္က ထုတ္ၿပီး ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ 
တင္လိုက္ရင္ ဒီAတိုင္းေတာ့ Aေသမခံဘူး။ သူတို႔ေသနတ္ကို ျပန္လုၿပီးမွ Aေသခံမယ္။ ဒို႔က 
ေသလူပဲ။ စမ္းရဲစမ္းၾကည့္စမ္းပါေစ။”  
ဟုျပန္၍  စိန္ေခၚလိုက္၏။ 
 
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ စိုးရိမ္ခ်က္ Aေထြေထြ၊ ေသာကAဖံုဖံုျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္Aႏၲရာယ္ကို 
မည့္သို႔မည္ပံု ေက်ာ္လႊားရမည္ကို စU္းစားရင္း Aေတြးနယ္ခ်ဲ႕ခ့ဲၾကေသာ ပုဒ္မ ၅မ်ားAား 
၁၉၄၉ခုႏွစ္ Eၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ Aိပ္ရာထက္မွ ေငါက္ခနဲထုိင္ေစသည့္ 
Aျဖစ္Aပ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ 
 
သာယာဝတီေထာင္ႏွင့္ ကပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ေAာ္လီဂန္းAသံ၊ ဘရင္းဂန္းAသံ၊ 
စတင္းဂန္းAသံ၊ ႐ုိင္ဖယ္Aသံမ်ားမွာ ဝက္ဝက္ကြဲမွ် ဆူညံစြာ တုန္ဟီးထြက္ေပၚလာ၏၊ ၿမိဳ႕တြင္းမွ 
ပစ္ခတ္လုိက္သည့္ ေသနတ္သံမ်ားမွာ ေထာင္ေခါင္မုိး Aေပၚမွ တစ္ရီႊရႊီျမည္၍ ျဖတ္သန္းေန၏။ 
ပစ္ခတ္လုိက္သည့္ Aသံမ်ားမွာလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ မ်ားျပားလွေပသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ Aဂၤေတကုတင္ေလးမ်ားၾကားတြင္ ဆင္း၍ ဝပ္ေနမိၾကသည္Aထိ 
ျပင္းထန္လွ၏။ သာယာဝတီၿမိဳ႕ႀကီးကုိ သူပုန္ဝင္စီး၍ ၿမိဳ႕တြင္းတုိက္ပြဲ ျဖစ္ေနဟန္ရွိသည္ဟု 
ယူဆရပါသည္။ ဘာေတြျဖစ္ေနသည္ကုိမူ AေသAခ်ာ မသိႏုိင္ၾကပါ။ ၾကားရသည့္ 
ေသနတ္သံမ်ား ျပင္းထန္လွ၍ တုိက္ပြဲျဖစ္လွ်င္လည္း Aေသးစားတုိက္ပြဲ မဟုတ္ႏုိင္၊ 
Aႀကီးစားတုိက္ပြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္မည္ဟုသာ မွန္းဆေနရ၏။ ကၽြန္းကေလးမွ သူပုန္မ်ား ညတြင္းခ်င္း 
ခ်ီတက္လာ၍ ၿမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနျခင္းေပေလာဟုလည္း တြက္ဆရျပန္ပါသည္။  
ေသနတ္သံမ်ားကုိကား ည ၁၂ နာရီေက်ာ္သည္Aထိပင္ ၾကားေနရ၏။ ၁၂ နာရီ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ  ပထမပုိင္းေလာက္ မျပင္းထန္ေတာ့ဘဲ ခပ္က်ဲက်ဲသာ ၾကားေနရေတာ့၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း ခ်က္ျခင္းပင္ ကင္းမ်ားခ်၍ ဌာနခ်ဳပ္ Aေဆာင္မ်ားမွ 
ေပးမည့္Aမိန္႔ကုိသာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ့ဲရာတြင္ Aဆင္သင့္ ျပင္ထားရန္Aခ်က္ျပခ်က္ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္ထပ္Aမိန္႔သစ္ Aခ်က္ျပခ်က္ မရရွိေတာ့ပါ။  
 
ေသနတ္သံက်ဲသြားသည့္Aခ်ိန္တြင္ ေထာင္ပုိင္ႀကီး၊ ေထာင္မွဴးႀကီး၊ ေထာင္မွဴးမ်ား၊ ဝါဒါမ်ား 
Aကုန္လုံး ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး  ေထာင္တြင္းAိမ္ေဆာင္မ်ားသုိ႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ 
စစ္ေဆးၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလည္း ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ 
မိမိAိပ္ရာကုတင္မ်ားေပၚတြင္သာ ေနထုိင္ၾကရန္၊ ဟုိကူးဒီကူး မလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ စကားစုေဝး 
မေျပာၾကရန္ Aမိန္႔ေပးသြားပါသည္။ Aေစာင့္ဝါဒါမ်ားကုိလည္း ခါတုိင္းေန႔မ်ားထက္ ပုိခ်သြား၏။ 
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ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကား ျပန္မAိပ္ၾကေတာ့ပါ။ Aားလုံး Aဆင္သင့္ျပင္ဆင္၍ 
ေထာင္ေဖာက္သည့္Aခါ Aသုံးျပဳၾကရမည့္ Aုတ္ခဲမ်ားကုိပင္ Aဆင္သင့္ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေထာင္Aာဏာပုိင္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ Aမိန္ေပးေစကာမူ  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကား စုေဝးလ်က္ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေျပာဆုိ ေဝဖန္ရင္း AေျခAေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ့ဲ၏။ တန္းစီးမ်ားကလည္း 
ဘာမွ်မေျပာပါ။ မေျပာ႐ုံသာမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံခ်U္းကပ္၍ မ်က္ရည္ခံထုိးၿပီး သူတုိ႔ကုိ 
ပစ္မထားပါရန္ ေထာင္ဖြင့္သည့္Aခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္Aတူ ေခၚသြားပါရန္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္၍ 
ရွိခုိးေတာင္းပန္ၾက၏။  
 
ဤပုံစံကုိ ျမင္လုိက္သည့္Aခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aေပၚ ႏိွပ္စက္ထားခ့ဲသမွ်ဒဏ္မ်ား 
ေမ႔ေပ်ာက္ကုန္ကာ သနားသြားမိပါသည္။ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ေမတၱာတရားကား စူးရွလွ၏။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aား မည္သုိ႔ပင္ႏိွပ္စက္ေစကာမူ  ယခုက့ဲသုိ႔ ရွိခုိးေတာင္းပန္ျခင္း မရွိခ့ဲဘူးပါ။ ယခုလုိ 
ေတာင္းပန္လာသည့္Aခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aား တစ္ႏွစ္လုံး ႏိွပ္စက္လာသည့္ သူတုိ႔Aေပၚ 
တစ္ခဏျခင္း ေၾကေAးခြင့္လႊတ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါ၏။ ဤကား လူသားဆန္သည့္ 
စိတ္ေစတနာမ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား။ 
 
ထုိAခ်ိန္ကား ၁၉၄၉ခုႏွစ္ Eၿပီလ Aစပုိင္းေလာက္ျဖစ္၏။ တစ္ညလုံး မAိပ္ႏုိင္ၾကပါ။ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ 
Aေဆာင္မွ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမည့္ Aခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ၫႊန္ၾကားခ်က္Aမိန္႔ကုိ ေစာင့္၍ 
ေနပါသည္။ နံနက္မုိးလင္းသည့္Aခါ ဘုရားရွိခုိးရန္ Aမိန္႔ေပးသည့္ ျဗဴကယ္မႈတ္သံလည္း 
မၾကားရ၊ Aိပ္ေဆာင္Aခန္းမ်ားကုိလည္း Aခါတုိင္းဖြင့္ေနၾက Aခ်ိန္လာေရာက္မဖြင့္သျဖင့္ 
ထူးျခားေနပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွ Aခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးAမိန္႔မွာလည္း Aဆင္သင့္ ျပင္ၾကဟုသည့္ 
Aခ်က္ျပထက္ ပုိမထူးျခားေသးပါ။ တစ္ညလုံးေစာင့္ေနရမည့္ ဝါဒါမ်ားလည္း ျပန္ထြက္ၾကရျခင္း 
မရွိေသးပါ။ AေျခAေနမွာ ဒီေန႔ေခတ္ကေလးမ်ား ေျပာသည့္ ‘‘ဘာမွန္းလဲမသိဘူး’’ ဆုိသက့ဲသုိ႔ 
ျဖစ္ေန၏။ နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္သည့္Aခါ ေထာင္Aာဏာပုိင္Aားလုံး ဝင္လာ၍ 
Aိပ္ေဆာင္Aခန္းတံခါးမ်ား လာဖြင့္ေပးရာ Aေပါ့သြားျခင္း၊ မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ 
ခါတုိင္းလုိပင္ ပုံစံလုပ္ခုိင္းေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ Aလုပ္မ်ားလုပ္ခုိင္းျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။ 
ကိစၥAားလုံးၿပီးလွ်င္ Aခန္းထဲျပန္ဝင္ေနၾကရန္ Aမိန္႔ေပး၍ ေထာင္မွဴးကေလးမ်ားAားလုံး 
တာဝန္က်ဝါဒါမွAပ Aားလုံးျပန္ထြက္သြားၾကသည္။ 
 
Aျပင္မွ နံနက္ပုိင္း ဝင္လာသည့္ ဝါဒါမ်ားထံ AေျခAေန စုံစမ္းၾကည့္ရာ ညက 
ၿမိဳ႕တြင္းျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ Aပစ္Aခတ္မ်ားမွာ သူပုန္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ Aစုိးရတပ္ခ်င္း 
တုိက္ပြဲျဖစ္သည္ဟုသာ ေျပာၾက၏။ ၿမိဳ႕ကုိမူ Aစုိးရတပ္ကပင္ ဆက္လက္ Aုပ္ခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း၊ 
ေထာင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိမူ ေထာင္Aာဏာပုိင္မ်ားထံ Aပ္ထားေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိခ့ဲရေပသည္။ 
ခါတုိင္းဆုိလွ်င္ ထမင္းခ်က္ဖုိႀကီးတြင္ Aလုပ္ၾကမ္း လုပ္ရမည့္ Aက်U္းသားမ်ားကုိ နံနက္ ၄ 
နာရီတြင္ ထုတ္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း Eၿပီ ၈ ရက္ေန႔တြင္မူ နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္မွ ထုတ္ေပးသျဖင့္ 
ထုိေန႔Aဖုိ႔ နံနက္စာမွာလည္း ေန႔ခင္း ၁ နာရီေက်ာ္မွ စားရဖုိ႔ ေသခ်ာသြားပါသည္။ 
ဤသုိ႔ျဖင့္ AေျခAေန Aရပ္ရပ္မ်ား မAီမလည္ႀကီး ျဖစ္ေနစU္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ 
ေထာင္တြင္းပါတီ ေကာ္မတီမွ ေပးပုိ႔လုိက္သည့္ သတင္းတစ္ခု ေရာက္ရွိလာ၏။ သတင္း၏Aဆုိမွာ 
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ယမန္ေန႔က သာယာဝတီၿမိဳ႕တြင္ တပ္စြဲထားသည့္ ယူ-Aမ္-ပီ တပ္ရင္း ၂၂ ရွိ တပ္မွဴးမ်ားျဖစ္ေသာ 
ဗုိလ္ေAာင္ျမင့္၊ ဗုိလ္ေနဝင္း (ယခုေတာခုိက်ဆုံး) တုိ႔က ဗုိလ္ခ်င္းAား ဖမ္းဆီး၍ Aစုိးရကုိ 
ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ၿပီး ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္လုိက္ၾကၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္မ်ား Aျပင္သုိ႔ 
ထြက္သည့္Aခါ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေရးAတြက္ လုိAပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္ သတင္းျဖစ္၏။ 
ထုိသတင္းကုိၾကားရၿပီးေနာက္ တာဝန္ရွိသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ရဲေဘာ္Aားလုံးသုိ႔ ႐ုတ္တရက္ 
မေၾကညာႏုိင္ပဲ ဝမ္းသာစိတ္ႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားပင္ ယုိစီးက်လာ၏။ တုန္ရင္ေသာ Aသံမ်ားျဖင့္ 
သတင္းAစAဆံုးကို ရဲေဘာ္မ်ားထံ ေၾကညာလိုက္ရတြင္ “ေဝး… ေဟး… ေဟး” ဟူေသာ 
Aသံႀကီးမွာ Aေဆာင္တိုင္းဆီမွ တစ္ခဲနက္ တုန္ဟီးထြက္ေပၚခ့ဲ၏။ Aခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္မ်ားဆိုလွ်င္ 
ဝမ္းသာAားရျဖင့္ တစ္Uီးကုိ တစ္Uီးေပြ႔ဖက္ထားၾကသည္မ်ားမွာ ေပြ႔ဖက္ထားသည့္လက္မ်ားကို 
ျပန္၍ မျဖဳတ္မိၾကေတာ့ေပ။ Aိမ္သူသက္ထား ခ်စ္ဇနီးမယားႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္ပင္ ယခုေလာက္ 
ဖက္ထားမိၾကမည္ မထင္ေပ။ 
 
ဤသို႔လွ်င္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ Aေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္၍ Aေမာ္ႀကီး ေမာ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ၾသကာသယိမ္းတြင္ 
ပါဝင္ခ့ဲရသည့္ ဘAို ႏွစ္ေယာက္မွာ တန္းစီးႏွစ္ေယာက္ကို ျမင္လုပ္စီး၍ Aခန္းတြင္း 
ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ ေမာင္းေနက်ပါသည္။ 
 
တန္းစီးမ်ားမွာ ဘAိုမ်ား၏နားရြက္ဆြဲ၍ Aမိန္႔ေပး၊ ေစခိုင္းရာသို႔ သြားေနရရွာ၏။ သစ္ငုတ္ျမင့္တံု 
ျမက္ျမင့္တံု၊ ဗံုလံုတလွည့္ ငါးပ်ံတလွည့္စကားပံုကား မွန္လွေပစြတကား။ ေမွ်ာ္လင့္သလို 
ျဖစ္မလာပဲ လံုးဝ မေမွ်ာ္လင့္သည္မ်ား ျဖစ္လာသည့္ AေျခAေနေၾကာင့္ ပို၍ပို၍ ဝမ္းသာ 
ရႊင္ျမဴးသြားၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ဤသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႐ံုျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။ Aျပင္ထြက္ေရးAတြက္ လုပ္စရာမ်ား လုပ္ရပါUီးမယ္။ 
ထိုေၾကာင့္ တာဝန္ရိွေသာ ရဲေဘာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တပ္ခြဲ႔Aလိုက္ တန္းစီေစ၍ Aျပင္သို႔ 
ထြက္သည့္Aခါ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေစရန္ တပ္စုမွဴးမ်ား၏ Aမိန္႔Aတုိင္း နာခံရန္ ၫႊန္ၾကားရ၏။ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္Aခါ AယU္ေက်းဆံုး ဆက္ဆံရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔တို႔က ခြင့္မျပဳေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကို ဖက္ရြက္တစ္ရြက္ကAစ မယူရန္ Aမိန္႔ေပးရ၏။ ေထာင္တြင္းတြင္ 
သင္ၾကားေပးထားသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သ႔ူလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား လိုက္နာရန္ 
Aခ်က္ႀကီး ၁၀ခ်က္ကို တစ္ေသြမတိမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ သတိေပးရ၏။ ထိုသို႔ ဝမ္းသာရႊင္ျမဴး 
ၾကည္ႏူးေနၾကစU္ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ား ေရာက္ရိွလာၿပီး Aားလံုး Aထဲျပန္ဝင္ခုိင္း၏။ 
Aခန္းထဲဝင္ရန္ ႏႈတ္မွလည္းAမိန္႔ေပးရင္ လက္ထဲတြင္ပါလာေသာ ႀကိမ္တုတ္မ်ားျဖင့္လည္း 
မိရာလူ၊ နီးရာလူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ၾကပါသည္။ ဤတြင္AေျခAေနတြင္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္သြားၿပီး 
Aခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကို ခုခံတြန္းလွန္ေနၾကရာ တာဝန္ရိွရဲေဘာ္မ်ားက 
ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းေပးခ့ဲရ၏။ 
 
Aခန္းထဲ ျပန္ေရာက္သည့္Aခါ ေခါင္းဆာင္ဟု သိသူမ်ားကို ေရြးထုတ္ေခၚငင္၍ က်န္လူမ်ားကို 
Aခန္းတံခါးပိတ္ၿပီး ေသာ့ခတ္ထားခ့ဲေပသည္။ ေခၚသြားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
တိုက္ပိတ္လိုက္၏။ သူပုန္ ေထာက္ခံသည့္ Aင္Aားစုက ၿမိဳ႕ကို သိမ္းလိုက္ၿပီဆိုေသာ္လည္း 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  aauummiiff;;qqdd kk ;;         ppddff  --  lluucckkyy8822 83 

ေထာင္Aုပ္ခ်ဳပ္မူကိုမူ မူလ ေထာင္Aာဏာပိုင္ လက္တြင္းသို႔ ယခုထက္တိုင္ ျပန္လည္ 
Aပ္ႏံွထားခ့ဲသည္ကို မေတြးတက္ေတာ့ပါ။ 
“ဘယ္လိုလဲ” 
ဆိုသည့္ Aေမးကို ကိုယ့္ကိုယ္ကို Aေျဖမေဖာ္တတ္သျဖင့္ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး ေမးေငါ့၍သာ 
ေမးေနၾကရ၏။ 
 
“Aစိုးရတပ္မွဴးခ်င္း Aဆင္မေျပလို႔ ၿမိဳ႕သိမ္းေပမ့ဲ မင္းတို႔ သူပုန္ေတြလက္ထဲ ၿမိဳ႕မAပ္ဘူးကြ။ 
ဗိုလ္စိန္မွန္ ေရာက္လာရင္ ဒီျပႆနာၿပီးသြားမယ္။ ေသြးႀကီး ေမြးႀကီး ျဖစ္မေနၾကနဲ႔။ 
Aားလံုးေသကုန္မယ္”  
ဟု ေထာင္မွဴးမ်ားက ေျပာလာျပန္ပါသည္။ AေျခAေနကား ျပန္လည္႐ႈပ္ေထြးလာျပန္ပါသည္။  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aဖုိ႔မွာကား သိန္းထီေပါက္ၿပီးမွ လက္မွတ္ေပ်ာက္ေနသူပမာ ႐ူးရေတာ့မလုိ 
ဝမ္းသာရေတာ့မလုိ ေနမထိ ထုိင္မသာ ျဖစ္ေနေၾက၏။ ဌာနခ်ဳပ္မွလည္း AတိAက် 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ မေပးႏုိင္ပါ။ ေAးေဆးၿငိမ္သက္စြာ ယေန႔တစ္ရက္ သည္းခံၿပီးေနၾကရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေပးလာ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ထိန္းမရေတာ့ပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ခ်မယ္ဟု 
ျဖစ္ေနၾက၏။ ျဖစ္လာသည့္ AေျခAေနကလည္း ႐ႈပ္ေထြးေနရာ ရဲေဘာ္မ်ားAေနျဖင့္ ဤသုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္မွာလည္း သဘာဝက်ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရဲေဘာ္မ်ားAား ယေန႔တစ္ရက္ 
AေျခAေနAရ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ ၁၂ နာရီထုိး၍မွ Aေၾကာင္းမထူးလွ်င္ 
ရဲေဘာ္တုိ႔ဆႏၵAတုိင္း ျဖစ္ေစရပါမည္ဟု ႏွစ္သိမ့္ကတိေပးခ့ဲရ၏။ Eၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ 
ထမင္းဆြဲခ်ိန္ ႏွစ္ခ်ိန္ဖြင့္ေပးသည္မွAပ တစ္ေန႔လုံးတံခါးမ်ား ေသာ့ျဖင့္ ပိတ္ထားခ့ဲ၏။ 
ထမင္းဆြဲရာတြင္လည္း ခါတုိင္းလုိ ပုံစံAတုိင္း ဆြဲရ၏။ ေထာင္ပုိင္၊ ေထာင္မွဴးမ်ားမွာ 
ယူနီေဖာင္းAျပည့္Aစုံ ႐ႈိးAျပည့္ျဖင့္ လူးလားဆန္ခတ္ သြားလာေနၾကသည္။  
 
ဤသုိ႔ျဖင့္ ညေနပုိင္းေရာက္ခ့ဲရာ မည္သုိ႔မွ မAိပ္ႏုိင္ၾကပါ။ စကားေတြလည္း မေျပာၾကပါ။ 
Aိပ္ရာေပၚလဲွ၍ ေတြးခ်င္တုိင္း ေတြးေနၾကေပသည္။ ထုိစU္ ဆရာစံသူပုန္တြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည့္ 
သာယာဝတီနယ္မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္Uီးျဖစ္ခ့ဲသူ Aဘမဲွ႔က သူ႔Aိပ္ရာထက္တြင္ လဲွေနရာမွ 
ထလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ လက္ညႇဳိးထုိး၍ ဤသုိ႔ဆုိခ့ဲ၏။  
‘‘ေဟ့ မင္းတုိ႔က Aေျပာသမားေတြဘဲကြ သေဘာတရားေတြ၊ သေဘာသယက္ေတြနဲ႔ 
ေလမ်ားေနၾကတာဘဲ။ သတိၱနဲနဲမွ မရွိဘူးေဟ့ သတိၱမရွိလုိ႔ မင္းတုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ေနတာကြ။ တုိ႔တုန္းက 
သေဘာေတြ၊ သဘက္ေတြမရွိဘူး။ လူခ်င္းခဏေတြ႔ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း တစ္Aုိးေလာက္လဲ 
ကုန္ေရာ ထခ်တာဘဲ၊ မင္းတုိ႔နဲ႔ ငါနဲ႔ မျဖစ္ဘူးေဟ့’’   
ဟု ေAာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေဒါပြေနပါသည္။  
 
‘‘လက္ထဲေသနတ္ရွိမွ တုိက္ရဲတယ္ဆုိတာ မိန္းမေတြေတာင္ လုပ္တတ္တယ္၊ ေျပာေတာ့ 
မုိးလားကဲလား၊ ထုိးေတာ့ျဖင့္ ေျမႀကီးဆုိတာ မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြဘဲ။ ဆရာစံဟာ စကားဆယ္ခြန္း 
ျပည့္ေAာင္ မေျပာဘူးဘူးကြ သိလား ဒီည ဘယ္ကုိ တုိက္မယ္ဆုိရင္ တုိက္မယ့္ေနရာနဲ႔ 
Aခ်ိန္ဘဲေျပာတယ္” 
“မင္းတို႔ ဖားေရႊြေက်ာ္တိုက္ပြဲဆိုတာ ၾကားဘူးရဲ႕လား။ ေသနတ္ကိုင္ စစ္ဘာရီေတြကို 
ဒါးနဲ႔တုတ္ကိုင္ၿပီး ဝင္တိုက္ခိုက္တ့ဲ တိုက္ပြဲကြ။ ေသနတ္ကိုင္ စစ္ဘာရီေတြရဲ႕ 
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လည္ေခ်ာင္းေသြးေတြကို ဓါးနဲ႔ေသာက္ခ့ဲတ့ဲ ဖားေရႊေက်ာ္ တိုက္ပြဲဝင္ကြ၊ နားလည္လား။ 
ေထာင္ေလး တစ္ခါေဖာက္မ့ဲAေရး လုပ္လိုက္ရတာ၊ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ AေျခAေန၊ 
AေျခAေနနဲ႔ ဘာAေျခAေနလဲ၊ သတိၱေၾကာင္တိုင္း AေျခAေနေတြ လႊဲခ်ေနတ့ဲ Aေကာင္ေတြ” 
“မင္းတို႔ဟာ သီေပါမ်ိဳးေတြဘဲ” 
“သီေပါမ်ိဳးေတြမ်ားခ့ဲလို ဗမာျပည္ ေရတိမ္နစ္ခ့ဲတာကြ။ Aျပင္က ေထာင္လာဖြင့္ေပးမွ 
ထြက္ရမယ္ဆိုရင္ ငါမထြက္ဘူးကြ”  
စသည့္ျဖင့္ Aဘမဲွ႔သည္ သူရင္ထဲရိွသမွ် သေဘာေတြကို ဖြင့္ခ်ေနပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ့္Aေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ ေျပာဆိုခ့ဲ၏။ Aဘမဲွ႔ ဘယ္လိုပင္ ေျပာေသာ္လည္း 
စိတ္မဆိုးၾကပါ။ Aမွန္ကလဲ Aဘမဲွ႔ေျပာသလို ဟုတ္သေလာက္ဟုတ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းAေနျဖင့္ကား ရဲေဘာ္မ်ားေျပာသမွ်၊ ေဝဖန္သမွ် ေခါင္းငံု႔ 
ခံေနၾကရ၏။ ဘာမွ်ျပန္မရွင္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ Aိပ္ရာေပၚလဲွ၍သာ ျဖစ္လာသည့္ AေျခAေနႏွင့္ 
Aျဖစ္Aပ်က္ကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ေနမိပါသည္။ ဒီၾကားထဲ Aခင္းေလး၊ Aခင္းႀကီးျပႆနာ 
ေပၚလာျပန္ရာ ထိုကိစၥAတြက္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို တိုင္ပင္ရန္ ပါးစပ္Aက်င့္ပါေနသျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးရေAာင္ဟု ေျပာဆိုကာရိွေသး- 
“လာျပန္ပလား၊ ဒီေဆြးေႏြး၊ ငါ့လခြီး… ေဆြးေႏြး”  
ဟု Aဘမွ႔ကဲ ေAာ္ျပန္ရာ Aဘမဲွ႔ကို စိတ္မဆိုးႏိုင္ပဲ ငိုAားထက္ရယ္Aားသန္ဆိုသလို 
တေဝါေဝါပြဲက်သြားၾက၏။ 
 
ထိုေန႔တစ္ေန႔လံုး ေနာက္ေဖးAိုး၊ ေသAိုးမ်ား မသြန္ခ့ဲၾကသျဖင့္ Aိုးမ်ားျပည့္ေနၿပီျဖစ္ရာ 
Aခင္းေလး၊ Aခင္ႀကီးသြားရန္ Aခက္Aခဲ ျဖစ္ေနၾက၏။ ထိုျပႆနာAတြက္ Aနည္းငယ္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကၿပီးေနာက္ ဆီးAိုးႀကီးကို Aိမ္သာ Aခန္းတြင္းမွာပင္ သြန္ခ်ၾကၿပီး ထုိAုိးထဲတြင္ 
ေနာက္ေဖးသြားၾက၍ Aေပါ့သြားရန္ကုိမူ ျပဴတင္းေပါက္မွ  Aျပင္သုိ႔ပန္းခ်ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ေနာက္ေဖးAုိး လုပ္ထားသည့္ စU္႔Aုိးမွာ ေရသုံးပုံးဝင္ Aဝက်ယ္ စU့္Aုိးလုပ္ထားသည့္ 
ေနာက္ေဖးAုိးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ေဖးသြားဖုိ႔ မ်ားစြာပင္ ခက္ခဲလွေပ၏။ AုိးAဝေပၚ 
ထုိင္သြား၍လည္း မရ၊ ကုန္း၍သြားရန္လည္း မျဖစ္၊ Aုိးကုိခြလ်က္ မတ္တပ္ရပ္ သြားရေပသည္။ 
Eၿပီလ (၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၅)နာၿပီတြင္ ၾကားေနက် ဘုရားရွိခုိး Aမိန္႔ေပးသည့္ ျဗဴကယ္မွဳတ္သံ 
ေပၚေပါက္လာပါသည္။သုိ႔ေသာ္ မည္သူမွ ဘုရားမရွိခုိးၾကပါ။ ပုံစံကုိ စတင္ဆန္႔က်င္ၾကပါသည္။ 
တစ္ဖက္ခန္းရွိ ရခုိင္မွ ဗုိလ္ေရႊဘ(ေခ်တစ္ဖက္ျပတ္ေနသူ)ဆုိလွ်င္ ယေန႔ ၁၀ နာရီထုိး၍မွ 
ေထာင္ထဲက မထြက္ရေသာသူေရွ႕က ေခါင္းေဆာင္၍ တုိက္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူႏွင့္Aတူ 
တုိက္ပြဲဝင္လုိသူမ်ားရွိက လုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကျငာေနပါသည္။ ရဲေဘာ္မ်ား၏ AေျခAေနကား 
ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနၾက၏။ တာဝန္ရွိသူမ်ားAေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေခ်ာ့ေမာ့ ေမတၱာရပ္ခံ 
ေနရေပသည္။ ပုဒ္မ ၅ Aားလုံးမွာ ေထာင္တံခါးဖြင့္မည့္ Aခ်ိန္ကုိသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾက၏။ 
တံခါးမ်ား လာမဖြင့္ေပးေသးေပ။ ထုိစU္ ေထာင္တြင္းပါတီမွ ေပးပုိ႔လုိက္သည့္ သတင္းတစ္ခု 
ရရွိခ့ဲပါသည္။   
‘‘ေထာင္ဗူးမႀကီးထဲတြင္ ေထာင္တြင္းပါတီေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီAခ်ဳိ႕ ဆရာေတာ္ Uီးစိႏၲာ၊ 
သခင္စုိးစသည့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သူပုန္တပ္ေပါင္းစုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ေဆြးေႏြးၾကသည္’’  
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ဟူေသာ သတင္းျဖစ္၏။ ရဲေဘာ္မ်ားတုိ႔ကား ၿဗံဳးကနဲ မေျပာရဲပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပင္ 
သံသယဝင္ေနပါသည္။ Aခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းၿပီး၍ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု တြက္ဆၿပီးမွ ခ်ျပလုိက္ရ၏။ 
က်ားက်ားဆုိတုန္းက မၾကားလုိက္ရသျဖင့္ တကယ့္က်ားလာေသာAခါ မၾကားခ်င္ေတာ့ပါ။ 
ထုိသတင္းကုိ ၾကားသည့္Aခါ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ မေန႔ကက့ဲသုိ႔ ဝမ္းမသာႏုိင္ေတာ့ပါ။ သံသယ 
ဝင္ေနၾက၏။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ေဖါက္ထြက္ဘုိ႔သာပင္ စိတ္ေစာေနၾက၏။ Aခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္မ်ားဆုိလွ်င္ 
Aျပင္ေရာက္မွ ေနာက္ထပ္ရသည့္ သတင္းကုိ ေျပာၾကပါဟု ေလွာင္သံေပးလာၾကေပသည္။  
ရဲေဘာ္မ်ားကုိ Aျပစ္မဆုိသာပါ။ ျဖစ္လာသည့္Aျဖစ္က မေကာင္းခ့ဲေသာၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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Aခန္း Aခန္း Aခန္း Aခန္း ၄၄၄၄    
ေထာင္ႀကီးပြင့္ျခင္းေထာင္ႀကီးပြင့္ျခင္းေထာင္ႀကီးပြင့္ျခင္းေထာင္ႀကီးပြင့္ျခင္း    
    
ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေရႊဘ၏ ဆႏၵ၊ သူ၏ေၾကညာခ်က္ ျပည့္ဝသြားပါသည္။ နံနက္ ၉နာရီခြဲခန္႔တြင္မူ 
ေထာင္မွ ထြက္ၾကရန္Aတြက္ Aဆင္သင့္ျပင္ဆင္၍ စု႐ံုးေနၾကဖို႔ Aမိန္႔ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္၏။ ဒီတခါေတာ့ တကယ္ဘဲ ငရဲခန္းက ထြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းထြက္ဖို႔ 
ေသခ်ာသည့္Aခါတြင္ Aလြန္Aကၽြံ Aားရဝမ္းသာမႈ မရိွေတာ့ပဲ Aိေႁႏၵရေနၾက၏။ ဝမ္းမသာ၍ 
မဟုတ္ပါ။ သံသယက လႊမ္းမိုးမႈရိွေနသျဖင့္ ဝမ္းသာမႈကို လွမ္းမျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ေထာင္တြင္းရိွ တံခါးAားလံုးမွာ ဟင္းလင္းပြင့္ေနပါသည္။ ေထာင္ပိုင္၊ ေထာင္မွဴး၊ ဝါဒါ 
စသည့္မ်ား၏ Aရိပ္Aေရာင္ကိုပင္ မျမင္ရေတာ့ပါ။ ရဲေဘာ္မ်ား Aိေႁႏၵရရေနၾကသေလာက္ 
ေယာက္ရက္ခတ္ လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားမွာ ေထာင္က်မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဟိုလူကို လိုက္ကပ္လိုက္၊ 
ဒီလူ႔လိုက္ကပ္လိုက္ ျဖစ္ေနၾက၏။ မ်က္ရည္တစမ္းစမ္း၊ လက္Aုပ္ေလး တခ်ီခ်ီႏွင့္ 
Aသနားခံေနၾက၏။ သူတို႔Aျဖစ္ ျမင္ရေတာ့လည္း က္ိုယ္ခ်င္းစာမိ၏။ သနားမိၾက၏။ 
သို႔ေသာ္ စိတ္ႀကီးသူ Aဘမဲွ႔ႀကီးကမူ မသနားပါ။ တန္းစီးေဆာင္းသည္  Uီးထုပ္ျပာႀကီးကို 
ေဆာင္းၿပီး တန္းစီကိုင္သည့္ တုတ္ႀကီးကိုကုိင္လ်က္ တန္းစီးမ်ား၊ ဘာယာမ်ားကို 
တစ္ေယာက္လွ်င္ ေလးငါးခ်က္ ႐ိုက္ႏွက္ေနပါသည္။ နာသလားဟု ပါးစပ္မွ ေမးၿပီး နာသည္ဟု 
ေျဖလွ်င္ ထပ္႐ိုက္၍ မနားဘူးဟုေျပာမွ A႐ိုက္ရပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား Aဘမဲွ႔ကိုၾကည့္၍ 
ရယ္ၾကရေတာ့၏။ 
 
ေတြ႔သမွ် တန္းစီး ဘာယာမ်ားကိုေခၚ၍ သူေရွ႕တြင္ ေဆာင့္ေဆာင့္ထိုင္ခိုင္းလ်က္ 
လက္Aုပ္ခ်ီေစၿပီး- 
“ကၽြန္ေတာ့္Aေမေယာက်္ား Aေဖမဲွ႔ခင္ဗ်ာ၊ သားေမာင္ ငက်င္၊ Aေဖမဲွ႔Aား ရိွခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ 
ခင္ဗ်ာ”  
ဟုေျပာၿပီး ကန္ေတာ့ခိုင္းေနပါသည္။ Aကယ္၍မ်ား Aဘမဲွ႔ႏွွင့္ ေထာင္က်မ်ား 
လႊတ္ေပးလိုက္ရလ်င္ ဘယ္လို ျဖစ္ကုန္မည္မသိပါ။ Aဘမဲွ႔ကား Aလြန္စိတ္ႀကီး၍ 
လက္စားေခ်ရန္ ဆႏၵျပင္းထန္သူ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ငရဲခန္းကို စြန္ခြာရေတာ့မည္ငရဲခန္းကို စြန္ခြာရေတာ့မည္ငရဲခန္းကို စြန္ခြာရေတာ့မည္ငရဲခန္းကို စြန္ခြာရေတာ့မည္    
    
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ျပင္သို႔ထြက္ရန္Aတြက္ ျပင္ဆင္ၾက၏။ ေထာင္ကထုတ္ေပးခ့ဲေသာ 
Aကႌ်က်ားႀကီးကို ေဆး႐ံုလူနာဝတ္Aကႌ်မ်ိဳး ဆင္တူဝတ္လ်က္ ခါးတြင္ ရရာႀကိဳးမ်ားကို 
ခါးပတ္Aျဖစ္ပတ္၍ ဒန္ပန္းကန္ျပားႏွင့္ ဒန္ခြက္ကို ႀကိဳးတင္ပူးတြဲခ်ိတ္ဆြဲထား၏။ ရိွစုမ့ဲစု 
Aဝတ္Aစားကေလးမ်ားကို ေထာင္မွထုတ္ေပးထားေသာ Aခင္းႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ပတ္ရစ္လ်က္ 
လက္တစ္ဖက္က ပိုက္ၿပီး ေလးေယာက္တစ္တြဲ တန္းစီထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၾက၏။ 
ထိုေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပံုစံကိုၾကည့္လွ်င္ ေထာင္ကထြက္လာသူမ်ားဟု မေျပာဘဲႏွင့့္ 
သိႏိုင္သည့္ ပံုစံျဖစ္ေနေပသည္။ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ ငရဲခန္းမွ ထြက္ရန္Aတြက္ 
ငရဲခန္းတံခါးႀကီးဆီသို႔ ခ်ီတက္ခ့ဲၾက၏။ တံခါးဝတြင္ ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူစစ္ေဆးရန္ 
ျပင္ဆင္ေနစU္ (ထိုစU္က ရာဇဝတ္Aက်U္းသားမ်ားကို တစ္ပါတည္းမလႊတ္သျဖင့္ ပုဒ္မ ၅မ်ားႏွင့္ 
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ေရာေထြးပါမသြားေစရန္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္၏။) ေထာင္တံခါးမႀကီး ပြင့္လာၿပီး ယူနီေဖာင္းဝတ္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား တန္းစီလ်က္ဝင္လာၾက၏။ 
 
သူတုိ႔ကား ေထာင္ပိုင္၊ ေထာာင္မွဴးႀကီး၊ ေထာင္မွဴးကေလးမ်ားႏွင့္ ဝါဒါမ်ားျဖစ္ၾက၏။ သူတုိ႔Aား 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနခ့ဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္Aတြက္ ဖမ္းဆီး 
ေခၚေဆာင္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား သာယာဝတီငရဲခန္းႀကီးကို 
ေက်ာခိုင္းလ်က္ ေထာင္သို႔ဝင္ရန္ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သံၿပိဳင္ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုလ်က္ 
ခ်ီတက္ရန္ လမ္းေဘးရိွ ေထာင္Aမႈထမ္းမ်ား၏ ရိပ္သာAတြင္းရိွ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ကေလးငယ္မ်ားကား မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ ေငးေမာၾကည့္႐ႈေနၾက၏။ ယခုAခ်ိန္ကေလး 
Aတြင္းပင္ သူတုိ႔၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ား၊ ဖခင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းAတိုင္း 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ေရေဝဇရပ္ႀကီးသို႔ ေရေဝဇရပ္ႀကီးသို႔ ေရေဝဇရပ္ႀကီးသို႔ ေရေဝဇရပ္ႀကီးသို႔  
 
ယခုမွပင္ Aားရပါရ ႐ွဴလိုက္ရေသာ ျပင္ပေလမ်ား၏ Aရိွန္ေၾကာင့္ Aားေတြမာန္ေတြ 
တက္လာၾက၏။ Aႏိွပ္Aစက္ AညႇU္းAဆဲေပါင္းစံုျဖင့္ ေလကို ဝဝမ႐ႈရ၊ ေရကို ဝဝမေသာက္ရ၊ 
Aစားကို ဝဝမစားရပဲ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထိုင္ခ့ဲရသည္ သာယာဝတီေထာင္ ငရဲခန္းႀကီးကို 
ေနာက္ဆံုးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လွမ္းၾကည့္ၿပီးေနာက္ စခန္းတစ္ေထာက္နားရမည့္ ေရေဝဇရပ္ႀကီးဆီသို႔ 
ခ်ီတက္ခ့ဲၾက၏။ 
 
“တိုက္ပြဲသံမ်ား ၾကားရၿပီ… ဒို႔တေတြ ခ်ီတက္မည္၊ လံုတီးဆန္ကို စားသည္…  
Aားမာန္ေတြလဲ ျပည့္ေနၿပီ၊ ခ်ီတက္ဖို႔လဲျပင္ရမည္… ေAာင္ပြဲလက္တကမ္းဆီ… 
႐ိုက္လို႔မေသြ... ဒုိ႔တေတြ ျပည္သူဆီကို သြားေတာ့မေလ… 
ညီေစ ခ်ီမေလ… ရဲရဲေတာက္… 
ေAာင္လံနီနီကို လႊင့္ထူကာ...” 
ဆိုသည့္ ေထာင္တြင္း တိုက္ပြဲေခၚသံသီခ်င္းကို Aားရပါးရ ဟစ္ေAာ္သီဆိုရင္း ခ်ီတက္ေနၾက၏။ 
Aခ်ိဳ႕ကလည္း ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေAာ္ေႂကြးေၾကာ္ ခ်ီတက္ေနၾကပါသည္။ 
သီခ်င္းသံကလည္း တညံံညံ၊ ခါးေတြခ်ီထားသည့္ ခြက္ေတြကလည္း တဂြမ္းဂြမ္းျဖင့္ 
ခ်ီတက္လာေနသည့္ ငရဲခန္းျပန္မ်ားကို သာယာဝတီၿမိဳ႕ရိွ ကေလးငယ္မ်ားက ေဘးကဝိုင္းလ်က္ 
လိုက္ေနၾက၏။ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေနၾက၏။ က်က္သေရ မဂၤလာAေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေန႔ 
ဝမ္းAသာဆံုးေန႔ ပီတီAျဖစ္ဆံုးေသာေန႔ကား ဤစာေရးသူAဖို႔ ရွင္လိန္ျပန္ေသာေန႔လည္း 
မဟုတ္ပါ။ မိမိခ်စ္သူႏွင့္ ေရႊလက္တြဲ၍ ဂေဟဆက္ပြဲရေသာေန႔လည္း မဟုတ္ပါ။ 
သာယာဝတီငရဲခန္းစခန္းမွ ျပန္လာေသာေန႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေရေဝဇရပ္ႀကီးသို႔ ေရာက္သည့္Aခါ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ ထမင္းထုပ္မ်ား ေဝငွေပးၿပီးေနာက္ ဖိနပ္မရိွသူမ်ားAတြက္ ဖိနပ္ႏွင့္ ခါးပတ္ 
Uီးထုပ္မ်ား ရသေလာက္ဝယ္ယူ၍ ခရီးေဝးသြားရမည့္သူမ်ားAား ေဝငွေပးပါသည္။ 
ေန႔လယ္ဖက္တြင္ ရဲေဘာ္တစ္Uီးလွ်င္ ေငြ ၁၀ က်ပ္ Aသံုးစရိတ္ ထုတ္ေပးခ့ဲရာ 
ဝယ္လိုက္ၾကသည္မွာ တစ္ၿမိဳ႕လံုး စားစရာ ပစၥည္းဟူသေရြ႕ ေျပာင္းတလင္းခါသြား၏။ 
ငွက္ေပ်ာ့သီး၊ ေျမပဲယိုကAစ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္Aထိ ဘာမွ်ဝယ္၍ မရေတာ့ပါ။ 
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သယာဝတီ တစ္ၿမိဳ႕လံုး Aကႌ်က်ားမ်ား လႊမ္းမိုးသြားပါသည္။ ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ 
Aကႌ်က်ားႏွင့္ လြတ္သည့္ေနရာ မရိွေပ။ သနားၾကင္နာမႈရိွသည့္ Aခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕သူၿမဳိ႕သားမ်ားသည္ 
Aကႌ်က်ားမ်ားကိုေခၚ၍ မုန္႔ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္မ်ားတိုက္ေကၽြးၾက၏။ 
 
သခင္စိုးႏွင့္ Uီးစိႏၲာသခင္စိုးႏွင့္ Uီးစိႏၲာသခင္စိုးႏွင့္ Uီးစိႏၲာသခင္စိုးႏွင့္ Uီးစိႏၲာ    
    
သာယာဝတီငရဲစခန္းမွ လြတ္ေျမာက္ခ့ဲသူမ်ားAနက္ ကံAေကာင္းဆံုးသူကို လက္ညႇိဳးထိုး 
ျပပါဆိုလွ်င္ သခင္စိုးကိုသာ လက္ၫႈိးထိုး ျပရေပမည္။ သူကား ကံေကာင္းသူတည္း။ 
သာယာဝတီေထာင္ ဖြင့္ကာနီးမွ သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေရာက္ခ့ဲၿပီး လြတ္ေျမာက္ခ့ဲသူ 
ျဖစ္ေပသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ သခင္စိုးႏွင့္ သူ႔တပည့္မ်ား လံုးဝမေတြ႔ခ့ဲရေပ။ သခင္စိုးAား 
သီးျခားထား၏။ 
 
Aလံနီ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ သူတို႔ဆရာႀကီးAား Aျပင္တြင္ေတြ႔ၾကရသည့္Aခါ Aားကိုးတႀကီးျဖင့္ 
ေျခUီး ဒူးတုပ္လ်က္ ခံစားၾက၏။ ဆရာႀကီးAတြက္ Aေကာင္းဆံုး Aမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ 
AစားAစာမ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲရွာေပးၾက၍ ဆရာႀကီး Aိပ္ရန္Aတြက္ Aိပ္ရာAိပ္ခင္း 
Aျပည့္Aစံုကိုလည္း မရမကရွာေဖြ ယူေဆာင္ေပးခ့ဲၾကေပသည္။ 
 
တစ္ေနကုန္ Aနားကမခြာပဲ ဆရာႀကီးAနားတြင္ ႐ိုက်ဳိးခစားလ်က္ Aမိန္႔ေတာ္ျမတ္ၾသဝါဒကို 
နာခံမွတ္သားလ်က္ရိွၾက၏။ သို႔ေသာ္ သခင္စိုးႀကီးကား သူ႔တပည့္မ်ားကို Aျပန္Aလွန္ 
ေက်းဇူးမျပဳခ့ဲပါ။ Eၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔ မိုးမလင္းမီတြင္ သခင္စိုးႀကီးသည္ 
ေျမလွ်ဳိးမိုးပ်ံသြားသည့္Aလား သူတုိ႔ေရွ႕မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲေပသည္။ သူ၏Aလံနီ 
ရဲေဘာ္မ်ားAတြက္ ဘာမွ်စီစU္မေပးခ့ဲရွာပဲ ဆရာေတာ္ Uီးစိႏၲာႏွင့္Aတူ တခ်ိဳးထဲသုတ္ေျခတင္၍ 
လစ္ထြက္သြားခ့ဲ၏။ 
 
ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ပို႔ၿပီေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ပို႔ၿပီေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ပို႔ၿပီေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ပို႔ၿပီ    
    
ေထာင္ပိုင္၊ ေထာင္မွဴးမ်ားႏွင့္ Aခ်ဳိ႕ေသာ Aက်U္းသားမ်ားကို သူပုန္တပ္ေပါင္းစုက ဖမ္းဆီး၍ 
ထိုစU္က သူပုန္တို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ပို႔ၿပီး ျပည္Aက်U္းေထာင္ႀကီးထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲ၏။ 
Aခ်ဳိ႕ေသာ A႐ိုက္ဝိဇၨာ Aက်U္းသားမ်ားကို ပုဒ္မ ၅ ရဲေဘာ္မ်ားက သူတို႔ႏွင့္Aတူ 
Aခ်ဳိသပ္ေခၚထုတ္သြားၾကၿပီး လမ္းတြင္ပင္ ကိစၥတံုး စီရင္လိုက္ၾက၏။ ေထာင္Aရာရိွမ်ားႏွင့္ 
AျခားAက်U္းသားမ်ားကိုကား ျပည္ၿမိဳ႕ေထာင္ႀကီးထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ 
Aမႈကို စစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကေပသည္။ Aမႈကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စီရင္ခ်က္ 
ခ်မွတ္လိုက္သည္ကား- 
“သာယာဝတီ ေထာင္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ႏိွပ္စက္ညႇU္းပန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည့္ ခံု႐ံုးေရွ႕ရိွ 
တရားခံမ်ားAေပၚတြင္ စြဲခ်က္တင္ထားသည္ စြဲခ်က္မ်ားမွာ ယံုမွားသံသယ မရိွေAာင္ပင္ 
တိက်ခိုင္လံုလွေပသည္။ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားမွာလည္း Aမွန္ျဖစ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္၍ 
တရာခံမ်ားကိုယ္တိုင္ ၫႊန္ၾကားAမိန္႔ေပးခ့ဲျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ျခင္းမွာ 
ထင္ရွား၏။ တရာခံမ်ားမွာ Aစိုးရ Aမႈထမ္းမ်ားျဖစ္၍ Aထက္မွ Aမိန္႔ေပး၍ 
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လုပ္ခ့ဲရပါသည္ဆိုေသာ Aေၾကာင္းျပခ်က္ကို ခံု႐ံုးက လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေပ။ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တရားခံမ်ားAေပၚတြင္ လံုးဝAျပစ္ရိွသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ေထာင္မွဴးUီးၾကင္ႏွင့္ 
ေရကန္ဘာယာ ေမာင္က်င္ေမာင္တို႔ႏွစ္Uီးမွ လြဲ၍ က်န္တရားခံ Aားလံုးတို႔Aား ေသဒဏ္ 
ေပးလိုက္သည္။ Aယူခံဝင္ခြင့္မရိွ”။ 
“ေထာင္မွဴး Uီးၾကင္ႏွင့္ ေရကန္ဘာယာ ေမာင္က်င္ေမာင္တို႔Aား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္က်ခံ 
ေစရမည္” 
ဟု စီရင္ခ်က္ ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ ခံုAဖြဲ႔ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေလသည္။ ယခု စီရင္ခ်က္မွာ 
မူလစကားလံုးမ်ားက့ဲသို႔ တိတိက်က် မဟုတ္ပဲ စီရင္ခ်က္ သေဘာသြားကိုသာ ေရးသား 
ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္၏။ 
 
တရားခံမ်ားက ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းသည္ကို ခံု႐ံုးကခြင့္ျပဳ၍ မနက္ျဖန္ 
ျပည္ၿမိဳ႕Aက်U္းေထာင္၌ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း Aမိန္႔ခ်ေပးခ့ဲ၏။ Aျပင္တြင္ ေစာင့္ေနသူမ်ားကား 
ခံု႐ံုး စီရင္ခ်က္ကို ၾကားသိေနၾကၿပီျဖစ္ရာ တရားခံမ်ား ျပန္ေခၚလာသည့္ Aခိုက္တြင္ ဆီးႀကိဳ 
ငိုယိုလိုက္ၾကသည့္Aသံမွာ ေျမႀကီး တုန္ဟီးမတက္ ပြတ္ေလာ႐ိုက္သြားခ့ဲေတာ့၏။ တကယ္ေတာ့ 
စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္၊ ရင္နင့္ဖြယ္႐ႈခင္း ျဖစ္ရပ္ႀကီး တစ္ရပ္ပါေပ။ 
 
ေနာက္ဆံုးတြင္ သာယာဝတီေထာင္ Aာဏာပိုင္မ်ားAား ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါင္းတလည္ၾကားရိွ 
ေတာင္စင္းဝ ေတာင္ၾကားေပၚတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ Aဆံုးစီရင္ခ့ဲေပသည္။ ဤတြင္ 
“Aစြယ္လိုသူက မိဖုရား၊ Aသြားေစခိုင္းသူ မင္းEကရာဇ္၊ ေလးပစ္သူ ဘုရားကၽြန္ေတာ္၊ ႀကံေဖာ္ 
ႀကံဖက္ သံုးေယာက္သားAနက္မွ ကံကြက္ၾကား၍ ငမိုက္သားမုဆိုးေလး နင္ခ်ည့္ေသေပေတာ့” 
ဟူေသာ Uီးပုည၏ ဘုရားAေလာင္းေတာ္ ဆဒၵါန္ဆင္မင္းဝတၳဳတြင္ လကၤၤာစကားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေနေပသည္။ ဆင္မင္းႀကီးဝတၳဳတြင္ကား Aေလာင္းေတာ္၏ Aနတၱ ေမတၱာတရား 
ႀကီးမားသည္းခံမႈေၾကာင့္သာ ေသာႏုတၱိဳAား Aသက္ေဘးမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ယခုကြန္ျမဴနစ္တရားပိုင္ ခံုAဖြဲ႔မင္းတရားမ်ားကမႈ ဘုရားေလာင္းေတာ္ႀကီးက့ဲသို႔ 
သေဘာထားမႀကီးခ့ဲၾကသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးကံဆိုးသူ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားသာ သြားၿမဲလမ္း 
သြားၾကရွာေပသည္။ သက္ဆိုင္ရာမ်ားAဖို႔ကား Aမွန္ရင္က်ဳိးဖြယ္၊ ေၾကကြဲဖြယ္၊ တရားရဖြယ္ပင္ 
ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 
 
ဆႏၵမြန္ဆႏၵမြန္ဆႏၵမြန္ဆႏၵမြန္ 
 
စာေရးသူကမူ ခံု႐ံုးဆံုျဖတ္ခ်က္ကို မွားသည္၊ မွန္သည္ဟူ၍ မေဝဖန္လိုပါ။ ေဝဖန္ရန္လည္း 
တာဝန္မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ Aထက္ပါငရဲခန္းက့ဲသို႔ Aျဖစ္မ်ိဳး မႀကံဳရေစလိုပါ။ Aစြယ္လိုသူ မိဖုရားႏွင့္ 
Aသြားေစခိုင္းသူ မင္းEကရာဇ္တို႔ကား ဘာမွမျဖစ္ၾကပဲ ကံဆိုးသူ ေလးပစ္ရသည့္မုဆိုးမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ ေထာင္Aာဏာပိုင္မ်ားသည္သာလွ်င္ ယခုက့ဲသို႔ ဒဏ္ခံသြားခ့ဲရေပသည္။ 
နိဂံုးခ်ဳပ္Aျဖစ္ျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ Aုပ္ခ်ဳပ္သူAစိုးရAဖြဲ႔၊ သို႔မဟုတ္ Aာဏာပိုင္လက္ကိုင္ 
ရရိွေသာ Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၏ Aစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိုAုပ္ခ်ဳပ္သူ Aစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစU္၊ 
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းစU္မ်ားကို Aေႏွာက္Aယွက္ေပးမည့္သူမ်ား (ဝါ) ဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ ေပါက္ဆိန္႐ိုး 
လုပ္မည့္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားရမည့္ တာဝန္ရိွေပသည္။ ထိုတာဝန္ကား မလြဲမေသြ 
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လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ျဖစ္၏။ သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ထိန္းသိမ္းခံရမည့္ သူမ်ားAား ရန္သူသဖြယ္ 
လက္စားေခ်သည့္သေဘာျဖင့္ Aာဃာတတရားထားလ်က္ ႐ိုက္ႏွက္ ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းထားျခင္းကိုမူ လံုးဝမလုပ္ထိုက္၊ မလုပ္သင့္ေပ။ တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး 
ဤသို႔ Aတံု႔Aလွည့္ လက္စားေခ်သည့္သေဘာျဖင့္ လုပ္ၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ Aဆံုးလမ္းသို႔ 
မေရာက္ပဲ ဗံုလံုတလွည့္ ငါးပ်ံတလွည့္ မီးခိုးမဆံုး မိုးမဆံုးျဖင့္သာ Aမုန္းသံသရာႀကီး 
လည္ေနေတာ့မည္မွာ မုခ်ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ထိုစကားမွန္ေၾကာင္းကို ယေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးAစိုးရ လုပ္ရပ္မ်ားက 
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ Aထင္Aရွား ျပလ်က္ရိွေပ၏။ ယေန႔ ေတာ္လွန္ေရးAစိုးရ လက္ထက္တြင္ 
လိုAပ္၍ ထိန္းသိမ္းရမည့္ သူမ်ားကိုထိန္းသိမ္း၍ လႊတ္ရမည့္ သူမ်ားAား လႊတ္ပစ္ခ့ဲ၏။ 
ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ လူ႔Aခြင့္Aေရး ႐ုပ္သိမ္းထားမႈမ်ားကို လံုးဝခြင့္မျပဳေတာ့ပဲ Aတန္းAစား 
မခြဲသည့္ လူ႔Aခြင့္Aေရး ခံစားမႈမ်ား ေပးထားျခင္းသည့္ Aထက္ပါ စကားရပ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း 
ထင္းရွားေသာ သာဓကတရပ္ျဖစ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုသင့္ေသာ လုပ္ဟန္တစ္ခု 
ျဖစ္ေပသည္။ ဤလုပ္ဟန္မ်ိဳးကို AစU္တစိုက္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၾကမည္ဆိုလွ်င္ 
ျပည္ေထာင္စုတိုင္းAတြက္ Aလြန္ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းသည့္ သင္ခန္းစာ ယူထိုက္လွေသာ 
AစU္Aလာေကာင္းႀကီးတခု ျဖစ္ေပသည္။ ဤAစU္Aလာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ 
တည္ေဆာက္လ်က္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးသြားႏိုင္ၾကပါေစဟု Aူလႈိက္သဲလႈိက္ 
ဆုေတာင္းရေပသည္။ Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဤသာယာဝတီေထာင္မွ ငရဲခန္းAျဖစ္မ်ဳိး 
ဘယ္ေခတ္ ဘယ္လက္ထက္ ဘယ္ေသာAခါမွ မေပၚေပါက္ပါေစႏွင့္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
ဘယ္ေသာAခါမွ ေပၚေပါက္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ 
ဤစာAုပ္ကို ေရးသားကာ ဆႏၵျပဳလိုက္ရေပသတည္း။ 


