
မုန္တုိင္းကုိဆန္၍ ပင္လယ္ကုိျဖတ္ေသာAခါ မုန္တုိင္းကုိဆန္၍ ပင္လယ္ကုိျဖတ္ေသာAခါ မုန္တုိင္းကုိဆန္၍ ပင္လယ္ကုိျဖတ္ေသာAခါ မုန္တုိင္းကုိဆန္၍ ပင္လယ္ကုိျဖတ္ေသာAခါ     

    
ေရးသားထုတ္ေဝသူေရးသားထုတ္ေဝသူေရးသားထုတ္ေဝသူေရးသားထုတ္ေဝသူ 

ရဲေဘာ္ေရွာင္း 

ထုတ္ေဝသည့္ေန႔ထုတ္ေဝသည့္ေန႔ထုတ္ေဝသည့္ေန႔ထုတ္ေဝသည့္ေန႔ 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ 

ကြန္ျပဴတာ စာ႐ုိက္ကြန္ျပဴတာ စာ႐ုိက္ကြန္ျပဴတာ စာ႐ုိက္ကြန္ျပဴတာ စာ႐ုိက္ 

ေနာ္ခုိင္မာေက်ာ္ေဇာ 

ေစာေစးေစး 

ေစာAယ္ထူး 

မ်က္ႏွာဖုံးေAာက္လုိင္း မ်က္ႏွာဖုံးေAာက္လုိင္း မ်က္ႏွာဖုံးေAာက္လုိင္း မ်က္ႏွာဖုံးေAာက္လုိင္း  

စာေရးသူ၏ သားမ်ား 

ကြန္ျပဴတာေရာင္စုံသြင္း ကြန္ျပဴတာေရာင္စုံသြင္း ကြန္ျပဴတာေရာင္စုံသြင္း ကြန္ျပဴတာေရာင္စုံသြင္း  

ေဂၚဝန္ (CNG) 



Aုပ္ေရ Aုပ္ေရ Aုပ္ေရ Aုပ္ေရ  ၁၀၀၀ 

 

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးခရီးၾကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ Aမ်ဳိးသားႏွင့္ ျပည္သူAတြက္ 
Aသက္ေပးလွဴစြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကေသာ ကရင့္Aမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေကာ္ခုိေစာဘUီးႀကီးႏွင့္တကြ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိင္းေက၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေမာင္ Aစရွိသည့္ Aေထာင္Aေသာင္းေသာ 
ကရင့္Aာဇာနည္သူရဲေကာင္းAေပါင္းတုိ႔ိAားလည္းေကာင္း၊ ကုိကုိးကၽြန္းAာဇာနည္ 

သူရဲေကာင္းတုိ႔Aားလည္းေကာင္း Aဖိႏိွပ္ခံ ဗမာျပည္လူမ်ဳိးစံု ျပည္သူတုိ႔၏ဘဝ 
လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ Aသက္ေပး လွဴစြန္႔လြတ္ခဲ့ၾကေသာ 

Aာဇာနည္သူရဲေကာင္းAေပါင္းတို႔Aားလည္းေကာင္း ဤမွတ္တမ္းျဖင့္ Uီးၫႊတ္Aေလးျပဳပါသည္။ 

 
 

““““လူတေယာက္ရဲ႕တန္ဖုိးဆုိတာ သူျဖလူတေယာက္ရဲ႕တန္ဖုိးဆုိတာ သူျဖလူတေယာက္ရဲ႕တန္ဖုိးဆုိတာ သူျဖလူတေယာက္ရဲ႕တန္ဖုိးဆုိတာ သူျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတ့ဲေခတ္ႀကီးက သူ႔ပခုံးေပၚတင္ေပးလုိက္တ့ဲ တ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတ့ဲေခတ္ႀကီးက သူ႔ပခုံးေပၚတင္ေပးလုိက္တ့ဲ တ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတ့ဲေခတ္ႀကီးက သူ႔ပခုံးေပၚတင္ေပးလုိက္တ့ဲ တ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတ့ဲေခတ္ႀကီးက သူ႔ပခုံးေပၚတင္ေပးလုိက္တ့ဲ 
သမုိင္းတာဝန္ကုိ သူဘယ္ေလာက္ သယ္ပုိးထမ္းေဆာင္ခ့ဲတယ္ဆုိတ့ဲAခ်က္န႔ဲ တုိင္းတာရမွာပဲသမုိင္းတာဝန္ကုိ သူဘယ္ေလာက္ သယ္ပုိးထမ္းေဆာင္ခ့ဲတယ္ဆုိတ့ဲAခ်က္န႔ဲ တုိင္းတာရမွာပဲသမုိင္းတာဝန္ကုိ သူဘယ္ေလာက္ သယ္ပုိးထမ္းေဆာင္ခ့ဲတယ္ဆုိတ့ဲAခ်က္န႔ဲ တုိင္းတာရမွာပဲသမုိင္းတာဝန္ကုိ သူဘယ္ေလာက္ သယ္ပုိးထမ္းေဆာင္ခ့ဲတယ္ဆုိတ့ဲAခ်က္န႔ဲ တုိင္းတာရမွာပဲ”””” 

ျပည္သူ႔စာေရးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ 

 

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္ 

စာေရးျခင္းAတတ္ပညာႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္သူတUီး မဟုတ္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဘဝခရီးတေလွ်ာက္မွာ 
ၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ Aေကြ႔Aလွည့္တခုကုိ ႀကိဳးစားတင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စာAုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးAတြက္ Aမ်ဳိးမ်ဳိး Aၾကံေပးၾကပါတယ္။ “စာAုပ္ဆုိတာ Aျပင္Aဆင္ေကာင္းမွ 
ဆြဲေဆာင္မႈရိွတာ၊ Aခန္းခြဲတာမွန္မွ Aႏုပညာေျမာက္တာ၊ AထားAသုိမွန္မွ ပန္းခ်ီ ဒီဇုိင္းကလည္း 
Aေရးႀကီးတာပဲ” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ေျပာသံ ဆုိသံ Aၾကံေပးသံစုံတ့ဲAတြက္ 
Aေတာ္မ်က္ေစ့လည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ AဲဒါေတြAားလုံး က်ေနာ္တခုမွ နားမေထာင္ မလုိက္နာပါ။ 

စာAုပ္ကုိ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ Aခန္းခြဲတယ္၊ ပန္းခ်ီဒီဇုိင္းAတြက္ ၁၃ ႏွစ္သား ဖိုးခြားႀကီး 
ေစာသာေဂၿငိမ္းကုိ ျမင္ကြင္းပံုရိပ္ ေျပာျပၿပီး ပန္းခ်ီဆြဲခိုင္းပါတယ္။ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္၊ 



ဆရာUီးေAာင္ေငြတို႔Aေၾကာင္း သားသမီးေတြကုိ ဟုိးေရွးေရွးတုန္းက ပုံျပင္သဖြယ္ Aိပ္ရာဝင္တုိင္း 
မၾကာခဏ ေျပာျပခဲ့တယ္။ သားငယ္၊ သမီးငယ္ေတြက Aလြတ္နီးပါး သိေနၾကပါၿပီ။ 

ဖုိးခြားႀကီးကလည္း ပန္းခ်ီAႏုပညာ ဓာတ္ခံရိွပါတယ္။ ဒီAတြက္ ဖုိးခြားႀကီးဆြဲေပးတ့ဲ ပန္းခ်ီကုိပဲ 
မ်က္ႏွာဖံုး ေနာက္ေက်ာဖုံးAျဖစ္ ဖုိးခြားႀကီးလက္ရာကုိ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
သားသမီးေတြကို ေတာ္လွန္ေရးAေမြေပးခ်င္လုိ႔ပါပဲ။  

 

သားႀကီး ေစာေဂၿငိမ္း၊ သမီး ေနာ္သာပြားၿငိမ္းသားႀကီး ေစာေဂၿငိမ္း၊ သမီး ေနာ္သာပြားၿငိမ္းသားႀကီး ေစာေဂၿငိမ္း၊ သမီး ေနာ္သာပြားၿငိမ္းသားႀကီး ေစာေဂၿငိမ္း၊ သမီး ေနာ္သာပြားၿငိမ္း၊ သားလတ္ ေစာလုိဖုိးၿငိမ္း၊ သားငယ္ စေAာင္ၾကည္ၿငိမ္း ၊ သားလတ္ ေစာလုိဖုိးၿငိမ္း၊ သားငယ္ စေAာင္ၾကည္ၿငိမ္း ၊ သားလတ္ ေစာလုိဖုိးၿငိမ္း၊ သားငယ္ စေAာင္ၾကည္ၿငိမ္း ၊ သားလတ္ ေစာလုိဖုိးၿငိမ္း၊ သားငယ္ စေAာင္ၾကည္ၿငိမ္း 
တုိ႔Aတြက္ Aေဖ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တုိ႔Aတြက္ Aေဖ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တုိ႔Aတြက္ Aေဖ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တုိ႔Aတြက္ Aေဖ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  

ေသႏိုင္ေလာက္ေသာ Aမႈကိစၥႏွင့္ ဖက္ၿပိဳင္၍လည္းေကာင္း၊ ကံၾကမၼာႏွင့္ 
Aေလာင္းAစားျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ဘဝ/Aသက္ႏွင့္ရင္း၍ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ 

႐ုန္းကန္ေတာ္လွန္ခဲ့ရေသာ Aေဖ့ဘဝကုိ ေလ့လာသိရိွၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ဘဝတူ Aဖိႏိွပ္ခံ 
Aမ်ဳိးသားတုိ႔Aား Aစြယ္က်ဳိးေသာ ေႁမြ၊ Uီးခ်ဳိက်ဳိးေသာ ႏြား၊ ေျခသုတ္ႀကိဳးဝန္Aလားက့ဲသုိ႔ 

႐ုိက်ဳိးႏွိမ့္ခ်စြာ Aလုပ္Aေကၽြးျပဳေသာ ကရင့္သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါမူ 
ျပည္သူတို႔၏ေမတၱာကုိခံယူရရိွ၍ မိုးေသာက္ေသာ ပန္း၊ ေရျပည့္လႊမ္းေသာ ၾကာကဲ့သုိ႔ ပြင့္လန္းေမႊး 

ႀကိဳင္ပါေစသတည္း။ 

 

မန္းရွာလာဖန္း၏ Aမွာစာမန္းရွာလာဖန္း၏ Aမွာစာမန္းရွာလာဖန္း၏ Aမွာစာမန္းရွာလာဖန္း၏ Aမွာစာ 

ရဲေဘာ္ မန္းၿငိမ္းေမာင္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ Aားလံုးလုိလိုကပင္ မန္းၿငိမ္းဟုသာ ေခၚေလ့ရွိၾကပါသည္။ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်ေနာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ သူ 
ေရးသားထုတ္ေဝေတာ့မည့္ စာAုပ္Aတြက္ Aမွာစာေရးေပးပါရန္ AကူAညီေတာင္းခံလာသည့္Aခါ 
က်ေနာ္ Aားရဝမ္းသာစြာႏွင့္ပင္ လက္ခံလိုက္ပါသည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ဤစာAုပ္ကုိေရးသားရန္ သူ႔Aား က်ေနာ့္Aေနႏွင့္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းAားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ 
ျဖစ္သည္။  

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာျပည္Aတြင္း Aလြန္ဆိုးဝါးသည့္ စစ္Aာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈတရပ္ 
ျဖစ္တည္လာလွ်င္လာ ျခင္း ဤစစ္Aာဏာရွင္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္Aံတုဖက္ၿပိဳင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည့္ သူ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ Aနက္မွ မန္းၿငိမ္း သည္လည္း တUီးAပါAဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 



သူ၏ ျပတ္သားရဲရင့္မႈေၾကာင့္ Aင္းစိန္Aက်U္းေထာင္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ Aင္းစိန္ေထာင္မွ 
ကုိကုိးကၽြန္းသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ကုိကုိးကၽြန္းမွ Aင္းစိန္ေထာင္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ စစ္Aာဏာရွင္တုိ႔၏ 
Aလြန္ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ငရဲခန္းမ်ားတြင္ ၾကာျမင့္စြာ က်င္လည္ခဲ့ရသည္။ 

၎၏ Aေစာပုိင္း စစ္Aာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ား၊ ၎၏ 
Aင္းစိန္ေထာင္ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ား၊ ၎၏ ကုိကုိးကၽြန္း Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ား၊ ၎၏ 
ေတာ္လွန္ေရးလက္Uီးဆရာ မန္းေAာင္ၾကည္၊ ဆရာေAာင္ေငြတုိ႔ႏွင့္Aတူ ကုိကုိးကၽြန္းမွ 
ေလွငယ္ျဖင့္ထြက္ေျပးခဲ့ၾက သည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ား၊ စစ္Aုပ္စု၏ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး 
Aင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ တဖန္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွခဲ့သည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားသည္ လြန္စြာမွပင္ 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ ဤကာလပိုင္းမ်ားAတြင္း ၎၏ ရဲဝံ့စြန္႔စားမႈမ်ား၊ ၎၏ 
သူရသတိၱ၊ ၎၏ စိတ္ဓာတ္၊ ၎၏ ခ္ုိင္မာေသာ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ 
တမူထူးျခားသည္ဟု က်ေနာ္ ထင္ပါသည္။  

ဆရာကုိလွေဖ၏ ကၽြန္းAတိတ္Aရိပ္ပမာ Aခန္းဆက္ Aသံလႊင့္ေဆာင္းပါးကုိ 
က်ေနာ္နားေထာင္ခဲ့ရာတြင္ သူတို႔၏ဘဝ ကုိ မ်ားစြာပင္ စိတ္ဝင္စားျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မ်ားစြာ 
ေလးစားခ်ီးက်ဴးမိခဲ့သည္။ 

မန္းၿငိမ္းသည္ ကၽြန္းတြင္သူ၏ ဆရာႀကီး မန္းေAာင္ၾကည္ ၎ေနာက္ မ်ဳိးခ်စ္စာေရးဆရာႀကီး 
ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္၊ ဆရာျမသန္းတင့္၊ တကၠသုိလ္မွ ဆရာ ကုိလွေဖ၊ Aထက္တန္းျပဆရာ 
ကုိေAာင္ေငြ၊ လူငယ္ေက်ာင္းသား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္သည့္ ကုိစိုးခ်စ္၊ ကုိေAာင္ထက္ ႏွင့္Aျခား 
AေသြးAေရာင္စံုလွသည့္ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ကုိကုိးကၽြန္း၊ တသက္တကၽြန္း 
Aက်U္းသမား မ်ားဘဝAတြင္း ေျပာင္ေျမာက္သည့္တုိက္ပြဲ Aမ်ားAျပားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

စာေရးဆရာႀကီး ျမသန္းတင့္၏ ဓားေတာင္ကုိေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကိုျဖတ္မည္ဟူေသာ ဝတၱဳသည္ 
သူတုိ႔၏ ကၽြန္းAတိတ္မွ Aရိပ္တခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဤဝတၱဳ၏ သံေခ်ာင္းတည္းဟူေသာ ဇာတ္ေကာင္ကုိ 
ဖန္တီးရာတြင္ မန္းၿငိမ္း၏ စ႐ုိက္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတစိတ္တေဒသကုိ ရယူခဲ့သည္ဟုသိရိွရပါသည္။ 

ဆရာ မန္းေAာင္ၾကည္၊ ဆရာေAာင္ေငြတို႔ႏွင့္Aတူ ကုိကုိးကၽြန္းမွေန၍ သုံးေယာက္သား 
ေလွငယ္ျဖင့္ ျဖတ္ကူးထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္ ရဲဝံ့စြန္႔စားမႈသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တႀကိမ္သာျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
ကမၻာတြင္လည္း ရွားပါးလွသည့္ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ထုိမွတဖန္ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး Aင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ခဲ့ရျပန္သည္။ 
Aင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႐ႈေထာင့္ဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာ Uီးဝင္းခက္ႏွင့္Aတူ တုိက္ပိတ္ခံေနရစU္ 
လူခ်င္းမေတြ႔ၾကရဘဲ Aသိျဖစ္ခဲ့ပံု၊ ၎တုိ႔ႏွစ္Uီး Aုတ္နံရံကုိ လက္ျဖင့္ေခါက္၍ 



Aခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၾကပံု၊ Aျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကပံုမ်ားသည္ ရွာမွရွားသည့္ 
Aေတြ႔Aႀကံဳႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

က်ေနာ္သည္ မန္းၿငိမ္းႏွင့္Aတူ Aင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေနခဲ့ဖူးသည့္ ဆရာကုိလွေဖ၊ ကုိစုိးခ်စ္၊ 
ကုိေAာင္ထက္ စသူမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တုိက္ပြဲ 
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကိုသိရိွခဲ့ရ၍ က်ေနာ္ သိရိွရသလုိ Aျခားသူမ်ားကုိလည္း သိေစခ်င္လြန္းလွသည္။  

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားAေပၚ Aလြန္ရန္လိုမုန္းတီးခဲ့သည့္ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားAေပၚ ရန္လုိမုန္းတီးခဲ့သည့္ မ်ဳိးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ ပညာရွင္မ်ားAေပၚ 
ရန္လိုမုန္းတီးခဲ့သည့္ ဗိုလ္ေနဝင္းAမွဴးျပဳေသာ စစ္Aုပ္စုကို တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ထူးျခားေသာ 
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ Aင္းစိန္၊ ကုိကုိးကၽြန္း စသည့္ ဖက္ဆစ္တုိ႔၏ ငရဲခန္းAေၾကာင္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတရပ္လုံးကုိ သိရိွေစခ်င္လွေသာဆႏၵသည္ က်ေနာ့္တြင္ မ်ားစြာ 
ျပင္းျပလွပါသည္။ 

ဤAခ်က္ေၾကာင့္ပင္ မန္းၿငိမ္းAား ဤစာAုပ္ငယ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝရန္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ 
တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြတUီးက မန္းၿငိမ္း၏ ကုိကုိးကၽြန္းမွ ေလွငယ္ျဖင့္ 
ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ စြန္႔စားခန္းကုိ Aေျခခံ၍ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတစ္ကား ႐ိုက္ကူးရန္ကုိပင္ 
စိတ္ကူးေၾကာင္း က်ေနာ့္ကုိ ေျပာဆုိဖူးပါသည္။ 

Aကယ္၍ ဤသို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ဓားေတာင္ကုိေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကုိျဖတ္မည္ ဝတၱဳႏွင့္ 
ဇာတ္ကားထက္ပင္ ပုိ၍Aသက္ဝင္မည္၊ ေျပာင္ေျမာက္လိမ့္မည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ ထုိ႔Aတူ 
ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ႏွင့္ ဆရာျမသန္းတင့္တို႔ ႏွစ္Uီး Aေႂကြမေစာဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ေရးသားခြင့္သာရိွၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဓားေတာင္ကုိေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကုိျဖတ္မည္ထက္ 
ပုိ၍ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ျပည္သူ႔ Aက်ဳိးျပဳစာေပမ်ား ေရးသားသြားႏုိင္ၾကမည္မွာမလြဲဟု 
ဆုိခ်င္ပါသည္။  

ယခုAခါ စစ္Aာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈကုိ ရဲရဲေတာက္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည့္ ဆရာမန္းေAာင္ၾကည္၊ 
ဆရာ ဗန္းေမာ္ တင္ေAာင္၊ ဆရာျမသန္းတင့္၊ ဆရာကုိေAာင္ေငြႏွင့္ 
Aျခားေတာ္လွန္ေရးသူရဲေကာင္းမ်ားသည္ သက္ရိွထင္ရွား မရိွၾကေတာ့ဘဲ 
က်ဆုံးကြယ္လြန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ 

မန္းၿငိမ္းသည္သာ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးခရီးAတြင္း ကံAားေလ်ာ္စြာ 
ဆက္လက္က်န္ရိွေနၿပီး မၿပီးဆုံးေသးေသာတုိက္ပြဲကုိ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနဆဲျဖစ္သည္။သူသည္ 



စာေရးဆရာတUီးမဟုတ္သည့္Aတြက္ သူ႔ဘဝAေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကုိ သူကုိယ္တုိင္စာျဖင့္ 
ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေAာင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ေကာင္းမွ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ သူ၏ၾကမ္းတမ္းလွသည့္ တိုက္ပြဲတစိတ္တေဒသကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ Aင္းစိန္၊ 
ကုိကုိးကၽြန္းစသည့္ ဖက္ဆစ္Aာဏာရွင္တုိ႔၏ ငရဲခန္းမ်ားAေၾကာင္းကုိ ဤစာAုပ္ျဖင့္ 
တစိတ္တေဒသ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္ကပင္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာေကာင္းလွၿပီဟု 
က်ေနာ္ယူဆပါသည္။  

မန္းရွာလာဖန္း 

၁၃-၉-၉၉ 

 

ငရဲခန္းသုိ႔ငရဲခန္းသုိ႔ငရဲခန္းသုိ႔ငရဲခန္းသုိ႔ 
 

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔၏ ညU့္နက္ခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ က်ေနာ္Aဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ 

က်ေနာ့္ကုိ လက္ထိပ္ ခတ္လုိက္ၿပီး မ်က္လုံးကုိ ပိတ္စည္းလိုက္သည္။ မာဇဒါပစ္ကပ္ႏွင့္ 

ေခၚလာသည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ Aရာရွိ တေယာက္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ ၄ ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လုံး လွည့္ပတ္ေမာင္းေနသည္ဟု ထင္ရသည္။ သည့္ေနာက္ Aေဆာက္AUီတခုထဲ 

ေရာက္လာသည္။ က်ေနာ့္မ်က္လုံးကုိ စည္းထားသည့္ Aဝတ္ကုိ မေျဖပါ။ လူ ၄ ေယာက္ခန္႔ရွိမည္ဟု 

ထင္ရသည္။ က်ေနာ့္ကုိ Aလယ္မွာထားၿပီး ထုိးလုိက္ ကန္လိုက္လုပ္ပါေတာ့သည္။ 

လက္သီးခ်က္သည္ မည္သည့္ဘက္က လာသည္ကုိ မသိရ၊ သူတို႔ ထုိးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္မႈကုိ 

ခဏရပ္လုိက္သည္။ 

 

က်ေနာ့္ စာရြက္စာတမ္း၊ က်ေနာ့္ Aဆက္Aသြယ္၊ က်ေနာ့္ လႈပ္ရွားမႈ စသည ္Aမ်ဳိးမ်ဳိးေမးသည္။ 

သူတုိ႔လုိခ်င္သည့္ AေျဖမရေသာAခါ Aခန္းတြင္းတြင္ ရိွေသာ စားပြဲေပၚသုိ႔ဆြဲတင္ၿပီး Aက်ႌ၊ လုံခ်ည္ 

ဆြဲခၽြတ္လုိက္သည္။ က်ေနာ့္ Aတြင္းခံ ေဘာင္းဘီတုိေလး သာရိွသည္။ က်ေနာ့္လက္ႏွင့္ 

ေျခေထာက္ကုိ စားပြဲေAာက္မွ ခ်ဳပ္ၿပီး ခ်ည္လိုက္ပါသည္။ 

 

ညU့္သည္ နက္လွပါၿပီ။ Aျခားဘက္ Aခန္းမ်ားမွ ထုသံ၊ ႐ိုက္သံ၊ ေAာ္ဟစ္ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္းသံ၊ 

ညည္းညဴသံမ်ားႏွင့္ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ စိတ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ရိွလွပါသည္။ ခဏAၾကာတြင္ လူ ၃-၄ 



ေယာက္သည္ Aရက္န႔ံတေထာင္းေထာင္း ႏွင့္ ပါးစပ္ကလည္း Aေမ ႏွမ မုိးမႊန္ေAာင္ဆဲဆုိလ်က္ 

က်ေနာ့္ကုိ ခ်ဳပ္ထားေသာAခန္းတြင္းသုိ႔ ဝင္လာၾကသည္။ တေယာက္က ပလပ္စတစ္ႀကိမ္လုံးႏွင့္ 

တရႊမ္းရႊမ္း႐ိုက္ပါေတာ့သည္။ က်ေနာ့္မွာ မေဖာ္ျပႏုိင္ ေလာက္ေAာင္ နာက်င္လွသည္။ တေယာက္က 

ေမးသည္။ 

 

“ေဟ့ေကာင္၊ မင္း စာရြက္စာတမ္းေတြ မင္း Aဆက္ေတြ ေျပာစမ္း၊ တုိ႔ Aေထာက္Aထား 

Aကုန္ရထားတယ္။ မေျပာရင္ မင္းေသဖုိ႔သာျပင္ထား၊ ေျပာေျပာ Aခ်ိန္မရွိဘူး။ မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြကုိ 

ေန႔တုိင္း ရက္ဆက္ ဖမ္းစစ္ရတာနဲ႔ ေန႔ေရာ ညေရာ သိပ္ ပင္ပန္းတယ္ကြာ၊ Aခ်ိန္မရွိဘူး၊ 

ျမန္ျမန္ေျပာစမ္း” 

 

“ဘာစာရြက္မွ မရွိဘူး၊ ဘာမွလည္း မရိွဘူး” 

 

႐ုိက္သူက ဆက္႐ိုက္ျပန္သည္။ ႐ုိက္လုိက္ ေမးလိုက္၊ မသိဘူး ဘူးခံေျဖလုိက္ႏွင့္ ႐ုိက္ခ်က္ေပါင္းမွာ 

မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေမးတ့ဲေကာင္က ဆက္ေမးသည္။ 

 

“ေဟ့ေကာင္ မင္း ခုေရာက္ေနတာ ဘယ္ေနရာလဲဆုိတာ သိရဲ႕လား” 

 

“မသိဘူး” 

 

“မင္း မွတ္ထားကြ၊ Aခု မင္းေရာက္ေနတ့ဲေနရာဟာ ေယာယူဝ ငရဲခန္းပဲ၊ Aရွင္လတ္လတ္ 

Aေရခြံခြာတယ္ဆုိတာ ဒီမွာၾကည့္” 

 

ဆုိၿပီး ပလတ္စတစ္ႀကိမ္လုံးတြင္ကပ္ေနေသာ က်ေနာ့္ Aေရခြံကို ခြာျပပါသည္။ 

 

ပလတ္စတစ္ႀကိမ္လုံးမွာ Aရင္းတြင္ လက္မAရြယ္ခန္႔ရွိၿပီး Aဖ်ားဘက္သုိ႔ေသးသြယ္ကာ ၂ ေပခန္႔ 

ရွည္သည္။ Aဖ်ားမွာ လက္သန္းAရြယ္ခန္႔ရွိသည္။ စိမ္းညိဳေရာင္ရိွလ်က္ ေပ်ာ့ၫြတ္ပါသည္။ 

 

ခဏAၾကာတြင္ Aရပ္ျမင့္ျမင့္ မ်က္မွန္တဝင္းဝင္းႏွင့္သူတUီး က်ေနာ့္Aားႏိွပ္စက္ေနေသာ 



Aခန္းထဲသို႔ဝင္လာသည္။ သူ႔ပုခံုးထက္တြင္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး Aေဆာင္Aေယာင္ တပ္ထားသည္။ သူက 

… 

 

“မင္းက မင္းကုိယ္မင္း ဘယ္ေလာက္မ်ား ယံုၾကည္မႈရိွလုိ႔လဲ။ မင္းပဲ ေခါင္းမာႏိုင္မလား၊ တုိ႔ကပဲ 

ႏိွပ္စက္ႏိုင္မလား ၾကည့္ၾက ေသးတာေပါ့ကြာ။ ဟုတ္တ့ဲ မွန္တ့ဲ လူတေယာက္မိ ဖုိ႔Aတြက္ 

မဟုတ္တ့ဲလူ ၁၀၀ ကုိ ဖမ္းပစ္မယ္။ ဘာမွ ျပႆနာမရိွဘူး၊ ေနာက္မွ စစ္ထုတ္ပစ္မယ္။ မင္း 

ေသေသခ်ာခ်ာ စU္းစားထား၊ မင္းAေျဖဟာ မင္း ကံၾကမၼာကုိ AဆုံးAျဖတ္ေပးမယ္” 

 

သူတုိ႔Aားလုံးထြက္သြားၾကသည္။ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာမည္ ထင္ပါသည္။ မ်က္မွန္နဲ႔ လန္ဘားႀကီး 

Uီးေဆာင္ၿပီး ျပန္ဝင္လာသည္။ မ်က္မွန္ႏွင့္ လန္ဘားႀကီးက သူ႔လူေတြကုိ Aမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ 

 

“သူ႔ကုိ ေဆးထည့္ေပးလိုက္ပါကြာ” 

 

သူ႔Aသံက ဟန္ေဆာင္ထားသည့္ ဂ႐ုဏာသံ၊ သူေျပာၿပီး ခဏAၾကာတြင္ က်ေနာ့္ေျခရင္းဘက္တြင္ 

ေရတပုံးလာခ်ၿပီး ေမႊေနပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ စားပြဲေပၚတြင္ ေမွာက္ခုံႀကီးျဖစ္ေနေသာ က်ေနာ့္ကုိ 

ဘာမွန္းမသိေသာ ပုံးထဲကေရႏွင့္ ဝုန္းခနဲ လႊဲပတ္လိုက္ပါသည္။ 

 

စပ္လိုက္သည့္ျဖစ္ျခင္း။ Aသားဆတ္ဆတ္တုန္ေAာင္ ထြန္႔ထြန္႔လူးပါေတာ့သည္။ ေျခေထာက္၊ 

ေက်ာျပင္ တကိုယ္လုံး စိုရႊဲ ကုန္ပါသည္။ က်ေနာ့္ေခါင္းမွစီးက်လာ ေသာေရသည္ 

က်ေနာ့္ပါးစပ္ထဲသို႔ဝင္လာမွ ငန္တူးေနေသာ ဆားေရAျဖစ္မွန္း သိရသည္။ ႏိွပ္စက္ ခံထားရမႈေၾကာင့္ 

နာက်င္ေနသည့္Aတြက္ ဆတ္ဆတ္တုန္ေနသည္။ မလွန္ႏုိင္သည့္ဘဝေၾကာင့္ ေဒါသႏွင့္ 

ဆတ္ဆတ္တုန္ေနသည္။ 

 

စိတ္ထဲမွာ ႀကိတ္ခဲလုိက္ပါသည္။ 

 

“တေကြ႔ေတာ့ ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့ကြာ” 

 

တေယာက္က … 



 

“ေဟ့ေကာင္ စားပြဲေပၚက ဆင္း” 

 

က်ေနာ္ Aားယူ၍ဆင္းပါသည္။ ဆင္း၍မရပါ။ လႈပ္၍မရပါ။ ရိွသမွ်Aားႏွင့္ ေနာက္ထပ္Aားယူ၍ 

ဆင္းပါသည္။ နည္းနည္း နည္းနည္း ေရႊ႕သည္။ က်ေနာ္ ေျခတြဲေလာင္းႏွင့္ ၿပီးေတာ့မွAားယူၿပီး 

ေရႊ႕ဆင္းလုိက္ရာ သမံတလင္းၾကမ္းျပင္ေပၚ ဝုန္းခနဲ ပုံရက္သားAတုိင္း ေခြေခြေလး၊ လႈပ္လုိ႔မရပါ။ 

ေဒါသႏွင့္ ဝမ္းနည္းမႈတုိ႔က မ႐ိႈက္ေသာ မ်က္ရည္မ်ားသည္ က်ေနာ့္ မ်က္လုံးAိမ္မွ 

စိမ့္ယုိစီးက်ေနသည္။ 

 

လန္ဘားႀကီးႏွင့္ငရဲသားမ်ား ျပန္ဝင္လာျပန္သည္။ ေဘးမွ သူ႔လူေတြက က်ေနာ့္ကုိ ဆြဲထူသည္။ 

လန္ဘားႀကီးက က်ေနာ့္ ေရွ႕ တလွမ္းကြာေလာက္သာရပ္ၿပီး က်ေနာ့္ကုိ စိမ္းစိမ္းၾကည့္ေနသည္။ 

ပါးစပ္က ဘာမွမေျပာပါ။ သူ႔ပါးစပ္က Aရက္နံ႔ လိႈင္ေနသည္။ က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကုိ သူ ေသာက္လက္စ 

စီးကရက္တုိႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း လွမ္းထုိးသည္။ 

 

က်ေနာ္ မ်က္ႏွာလႊဲ၍ ေရွာင္လုိက္ပါသည္။ ဤမွာတင္ လန္ဘားႀကီးက က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကို 

တAားစြတ္ထုိးေတာ့သည္။ က်ေနာ္ ပံုရက္သားက်သြားပါသည္။ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ကုိ 

ဖိနပ္Uီးႏွင့္ေဆာင့္ကန္ၿပီး Aခန္းထမွဲ သူတုိ႔Aားလုံး ထြက္သြား ၾကသည္။ 

 

က်ေနာ့္Aား ႏိွပ္စက္စစ္ေဆးရာတြင္ Uီးေဆာင္ၫႊန္ၾကားသည့္ မ်က္မွန္တဝင္းဝင္းႏွင့္လန္ဘားႀကီးမွာ 

မဆလ တေခတ္ တြင္ တလက္မခြဲ (ဝမ္းAင္ဟတ္) ဆုိၿပီး တန္ခုိးထြားခဲ့သည့္ ေထာက္လွမ္းေရး 

မ်က္မွန္တင္Uီးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ထုိစU္က ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးAဆင့္သာ ရွိပါေသးသည္။ 

 

ေက်ာျပင္ႏွင့္ေပါင္မွ ဒဏ္ရာတုိ႔သည္ ေသြးထြက္ၿပီး Aက်ႌႏွင့္ကပ္ေနသည္။ နာက်င္ခံခက္သည့္ ေဝဒနာမွာ 

မေဖာ္ျပႏုိင္ပါ။ ခဏAၾကာတြင္ တေယာက္က က်ေနာ့္ကုိဆြဲၿပီး Aခန္းက်U္းတခုထဲသို႔ တြန္းထည့္ၿပီး Aျပင္မွ 

ေသာ့ခတ္ထားလုိက္ပါသည္။ 

 

မၾကာပါ။ ထမင္းတထုပ္လာေပးသည္။ က်ေနာ္စားခ်င္စိတ္မရွိပါ။ ႏံုးေခြေပ်ာ့ခ်ိေနပါသည္။ က်ေနာ့္ ေရွ႕ဆက္ 

ရင္ဆုိင္ရမည့္ AေျခAေနကို စU္းစားသည္။ က်ေနာ္စU္းစား၍ AေျဖAေပၚပါ။ ထုိတေန႔ Aခန္းက်U္း တြင္ 



Aခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၿပီး ညမုိးခ်ဳပ္ ၉ နာရီခန္႔ေလာက္တြင္ က်ေနာ့္Aခန္းကုိ ေသာ့လာဖြင့္ၿပီး ေခၚထုတ္ပါသည္။ က်ေနာ့္ 

တကိုယ္လုံးမွာ ကိုက္ခနဲာက်င္မႈေၾကာင့္ လမ္းေကာင္းစြာ ေလွ်ာက္၍ မရပါ။ က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကုိပိတ္စီးၿပီး 

လက္ထိပ္ခတ္လိုက္သည္။ 

 

ၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကိုတြဲထုတ္လာၿပီး ကားႀကီးတစီးေပၚသုိ႔ တက္ခိုင္းသည္။ ကားေပၚတြင္ က်ေနာ္ႏွင့္ဘဝတူ လူ 

၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ရိွမည္ဟု ထင္ရ သည္။ Aမ်ဳိးသမီးတUီးလည္း ပါသည္။ ထိုAမ်ဳိးသမီးမွာ က်ေနာ္ႏွင့္ 

ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ Aဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး (တကသ Uကၠ႒ ကုိဗေဆြေလး) ၏ ဇနီးျဖစ္မွန္း ေနာင္တြင္ 

သိရသည္။ 

 

ကားႀကီးတစီးႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ကုိတင္ၿပီး ေမာင္းလာခဲ့သည္။ ညU့္နက္မုိးခ်ဳပ္ ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္Aရပ္သို႔ 

ေခၚသြားမွာလဲ၊ ဘာေတြ လုပ္Uီးမွာလဲ၊ တုိးတိုးတိတ္တိတ္ ေခၚထုတ္ၿပီး သတ္ဖုိ႔လုပ္တာလား။ ကားသည္ 

ၿမိဳ႕တြင္းမွAတန္ၾကာေမာင္းၿပီး ေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔ကိုတင္ေဆာင္လာသည့္ ကားႀကီးသည္ ရပ္သြားပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကားနားသို႔ ေလွ်ာက္လာေသာ စစ္ဖိနပ္သံမ်ား ၾကားရသည္။ ကားေပၚမွ တUီးခ်င္းတြဲဆင္သည္လုိ႔ 

ထင္ရသည္။ က်ေနာ့္ကို တေယာက္ က လက္ေမာင္းကုိလာကိုင္ၿပီး “ဆင္း” ဟု Aသံျပတ္ Aသံမာႏွင့္ 

ေျပာသည္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကုိတြဲၿပီး ေခၚလာသည္။ ခဏရပ္လုိက္ၿပီး ေနာက္ Aသံတိုးတိုးျဖင့္ … 

 

“မင္းနာမည္” 

 

က်ေနာ္ နာမည္ေျပာသည္။ 

 

“မင္းAေဖ နာမည္” Aေဖနာမည္ ေျပာျပန္သည္။ 

 

“သြား” ဟု စစ္ဖိနပ္ႏွင့္လူကေျပာၿပီး တြဲေခၚလာသည္။ Aေတာ္ ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ သူက “ငံု႔” ဟုေျပာသည္။ 

က်ေနာ္က “ငုံ႔” ဟုေျပာသည့္Aဓိပၸာယ္ကုိ မရွင္းသည့္Aတြက္ လက္ေတြ႔Aေျဖကုိ ခံစားလုိက္ရပါသည္။ 

က်ေနာ့္နဖူးက သံတံခါးတခု ကို ဒိန္းခနဲ ဝင္ေဆာင့္ပါေတာ့သည္။ 

 

“မင္း နားပင္းေနလား” စစ္ဖိနပ္နဲ႔လူက ေဟာက္ပါသည္။ 

 

သူက ဆက္ေခၚသြားျပန္သည္။ Aတန္ၾကာေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ သူ႔ပါးစပ္ က “ေက်ာ္”။ သူဘာေျပာသည္ကုိ 

က်ေနာ္ နားမလည္ပါ။ လက္ေတြ႔က က်ေနာ့္ကုိ ရွင္းေပးလိုက္ျပန္ပါသည္။ တံခါးေဘာင္တခုဟု ထင္ရသည့္ 

Aရာကုိ က်ေနာ္ ခလုတ္တိုက္ၿပီး ဟတ္ထုိးလဲမလိုျဖစ္သြား သည္။ စစ္ဖိနပ္နဲ႔လူကဆြဲထားလုိ႔သာ လဲမသြားျခင္း 



ျဖစ္သည္။ စစ္ဖိနပ္သမားက ေျပာျပန္သည္။ 

 

“ေျပာရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္” 

 

က်ေနာ့္ကုိ ေခၚလာသည့္တခ်ိန္လံုး ငုံ႔၊ ေက်ာ္၊ ရပ္၊ သြား၊ ဘယ္ေကြ႔၊ ညာေကြ႔၊ ထိုင္၊ ထ၊ ဆက္ေလွ်ာက္ 

ဆုိသည့္ Aမိန္႔မ်ဳိးစံုႏွင့္ ၾကံဳေနရ သည္။ မည္သည့္Aရပ္၊ မည္သည့္AေျခAေန၊ မည္သည့္ 

Aျဖစ္မ်ဳိးေရာက္ေန ၾကံဳေန ေတြ႔ေနရသည္ မသိပါ။ စU္းစားမရ ေAာင္ ႐ႈတ္ေထြးေနပါသည္။ 

 

ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ ဤ႐ႈတ္ေထြးေပြလိမ္လွေသာ Aေတြ႔Aၾကံဳကုိ ျဖတ္သန္း ၿပီးေနာက္ “ရပ္” 

ဆုိသည့္Aသံႀကီးႏွင့္ Aမိန္႔ေပးသံ ေပၚလာသည္။ “ေAာက္ထပ္သြား” ဟု Aသံေပၚလာျပန္သည္။ ယခု “သြား” 

ဆုိသည့္Aသံမွာ ေခၚလာခါစAသံႏွင့္ မတူပါ။ လက္ေျပာင္းလက္လႊလဲုပ္လိုက္ပံုရပါသည္။ ယခု 

“သြား”၏Aသံမွာ ဒုတိယ လူတေယာက္၏ Aသံျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဒုတိယလူသည္ ဘာမွမေျပာဘဲ ရပ္လုိက္ပါသည္။ က်ေနာ္လည္း သူရပ္သလုိ ရပ္လုိက္ပါသည္။ တျခား 

စစ္ဖိနပ္သံတခုက က်ေနာ္တို႔ရပ္ေနရာဆီသို႔ ေလွ်ာက္လာပါသည္။ ယခုေလွ်ာက္လာသူ စစ္ဖိနပ္ပိုင္ရွင္မွာ 

ပို၍Aေဆာင္ေယာင္ရိွသူဟု က်ေနာ္ထင္ပါသည္။ သူ႔ခါးဆီမွ “တခၽြင္ခၽြင္” “တႁခြမ္ႁခြမ္” Aသံမ်ဳိးစံုသည္ 

သူေလွ်ာက္လာ ျခင္းႏွင့္Aတူ ဂီတသံ မေဆာင္ေသာ Aသံမ်ဳိးစုံက လုိက္ပါလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ရပ္ေနေသာ ေနရာAနားသုိ႔ Aေရာက္တြင္ “ခၽြင္ခၽြင္” “ႁခြမ္ႁခြမ္” Aသံလည္း ရပ္သြားသည္။ 

 

ၿပီးေတာ့မွ ပုိၿပီး႐ႈတ္ေထြးေသာ “ခၽြင္ခၽြင္” “ႁခြမ္ႁခြမ္” Aသံက ထပ္မံ ေပၚလာၿပီးေနာက္ တစံုတခုထဲသို႔ 

ထုိးထည့္လုိက္ပါ သည္။ “ဂေလာက္” ဟူေသာ Aသံေပၚလာၿပီးေနာက္ က်ပ္ေနေသာ သစ္သားတံခါးတခုကုိ 

ဆြဲဖြင့္ပါသည္။ က်ေနာ့္လက္ေမာင္းကုိ ကုိင္ထားသူက လက္ထိပ္ကိုေျဖ၊ မ်က္ႏွာစည္းထားေသာ Aဝတ္ကို 

ျဖည္ေပးၿပီး ဖြင့္ထားေသာ Aခန္းက်U္း ထဲသို႔တြန္းထိုးၿပီး ဝင္ခုိင္းပါသည္။ 

 

က်ေနာ္လည္း Aခုမွ စကၡဳႏွစ္ကြင္း Aလင္းျပန္ေဆာင္လာပါသည္။ က်ေနာ့္ေရွ႕တြင္ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသူ 

၂ Uီး၏ မ်က္ႏွာေတြကိ ႐ႈတင္းတင္းႏွင့္ ၂ ေယာက္ထကဲ တေယာက္ျဖစ္သည့္ “ခၽြင္ခၽြင္ ႁခြမ္ႁခြမ္” ပုိင္ရွင္မွာ 

လက္ေမာင္းတြင္ Aရစ္ ၂ ရစ္ႏွင့္ က်ေနာ္ထင္သည့္Aတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

“ခၽြင္ခၽြင္ ႁခြမ္ႁခြမ္” ၂ ရစ္ပုိင္ရွင္မွာ မ်ားျပားလွစြာေသာ ေသာ့တြဲမ်ား၊ ေသာ့တြဲတခုခ်င္းစီတြင္ သြပ္ျပားAဝုိင္းတြင္ 

ေရးထားသည့္ နံပါတ္ျပား မ်ား၊ Aႏီွပစၥည္းႀကီးမ်ားကုိ ခါးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္Aတြက္ Aႏွီပုဂၢိဳလ္ႀကီး 

ႂကြေလ၊ ခ်ီေလ၊ လွမ္းေလတိုင္း “တခၽြင္ခၽြင္” “တႁခြမ္ႁခြမ္” ႏွင္ ့ဂီတသံမဆန္ေသာ စိတ္႐ႈတ္ေထြးဖြယ္ရာေသာ 



ခံစားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

 

ေသာ့တြဲခ်ိတ္ထားေသာ ၂ ရစ္ပုိင္ရွင္က က်ေနာ့္ကို လက္ခ်ာေပးပါေတာ့သည္။ 

 

“ေကာင္းေကာင္းေန၊ ေကၽြးတာစား၊ ဟိုဘက္Aခန္း ဒီဘက္Aခန္း မဆက္နဲ႔၊ ဒီထက္ဆုိးတဲ့ေနရာ 

ေရာက္သြားမယ္၊ ထမင္းမစားရဘဲ ျဖစ္သြားမယ္” 

 

သစ္သားတံခါးကိုပိတ္လိုက္ၿပီး သူတို႔ျပန္ထြက္သြားေသာ စစ္ဖိနပ္Aသံမ်ား ၾကားရသည္။ ႐ႈတ္ေထြးေသာ 

Aသံလည္း တိုး၍တုိး၍ ေဝးသြားသည္။ ခဏAၾကာ သြပ္ျပားတံခါးပိတ္သံ ၾကားရသည္။ 

 

ညU့္လည္းနက္ပါၿပီ၊ ေမွာင္လည္းေမွာင္ပါၿပီ၊ စိတ္လည္းပင္ပန္း၊ လူလည္း ပင္ပန္းေနပါၿပီ။ Aခန္းထဲတြင္ 

ေမွာင္ေနသည္။ က်ေနာ္လက္ႏွင့္ လုိက္စမ္းၾကည့္ရာ ကုတင္တလုံးရိွသည္ကုိ ေတြရသည္။ ကုတင္ေပၚတြင္ 

က်ေနာ္Aသာလဲွေနလုိက္ပါသည္။ မ်က္ေစ့ေၾကာင္ေန သည္။ က်ေနာ္Aိပ္ခ်င္စိတ္မရိွပါ။ က်ေနာ္ 

Aဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ကိစၥကုိ ျပန္စU္းစားသည္။ က်ေနာ့္ဘက္က ခ်ဳိ႕ယြင္း ေပါ့ဆမႈ မရိွခဲ့ပါ။ တေနရာရာက 

တေယာက္၏ လစ္ဟင္း ေပါ့ဆမႈပလဲား၊ ရွင္းလင္ပီျပင္သည့္Aေျဖ က်ေနာ္ စU္းစား၍မရပါ။ 

 

ညU့္သည္ တိတ္ဆိတ္ေနပါသည္။ ထုေထာင္း႐ုိက္ႏွက္ခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ့္ 

တကိုယ္လုံး ကိုက္ခဲနာက်င္ေနၿပီး ဖ်ားခ်င္သလိုျဖစ္လာသည္။ ေရလည္းငတ္သည္။ ေရေသာက္ခ်င္သည္။ 

ေရမရိွပါ။ ေရွ႕ဆက္ဘာေတြ ျဖစ္Uီးမလဲ။ ဘာေတြေတြ႔ၾကံဳရUီးမလဲ။ စိတ္ထဲက ပူပင္ေၾကာင့္ၾကစိတ္လည္း 

ေပၚလာပါသည္။ 

 

Aေႏွာင္Aဖြဲ႔ခံလိုက္ရၿပီဆုိေသာ လက္ရိွေရာက္ေနသည့္ဘဝေၾကာင့္ ရင္ထမွဲာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းလာပါသည္။ 

က်ေနာ့္ကုိယ္က်ေနာ္ မပိုင္ေတာ့၊ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာဘဝေၾကာင့္ က်ေနာ္ Aားငယ္လာပါသည္။ ေရးလည္း 

ပိုၿပီးငတ္လာသည္။ Aိပ္၍လည္းမရပါ။ 

 

ကုတင္ေခါင္းရင္းဘက္တြင္ ျဖည္းေလးစြာ က်ေနာ္ ထထုိင္လိုက္သည္။ သံတိုင္ၾကားမွ Aျပင္ေကာင္းကင္သုိ႔ 

က်ေနာ္ ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္။ ၾကယ္ေရာင္၊ လေရာင္တို႔ကုိ မျမင္ရပါ။ မိုးေကာင္းကင္တျပင္လုံး တိမ္မတဲို႔သည္ 

ဖံုးAုပ္ေနပါသည္။ ခဏAၾကာ ေလေျပေလးတခ်က္ေဝ့၍ သုတ္ျဖဴးလိုက္သည္။ 

မိုးဖြဲေလးမ်ားလုိက္ပါလာသည္။ ဖြဲဖြဲ ဖြဲဖြဲႏွင့္ ေနာက္ေတာ့ မုိးႀကီးသည္းလာပါေတာ့သည္။ က်ေနာ့္တကိုယ္လံုး 

ခ်မ္းစိမ့္လာသည္။ တကုိယ္လံုး ကိုက္ခမဲႈကလည္း ပုိၿပီး ခံစားလာရပါ သည္။ လႈပ္လိုက္တုိင္း ေသမတတ္ 

နာက်င္လာပါသည္။ 



က်ေနာ့္ေက်ာျပင္မွဒဏ္ရာသည္ ေသြးစီးႏွင့္ Aက ႌ်တြင္ ကပ္ေနသည္။ နာက်င္ခံခက္လွပါသည္။ က်ေနာ့္ 

ပုဆုိးႏြမ္းေလးႏွင့္ Aသာေလးေခြၿပီး ပုဆိုးျခံဳႏွင့္ ေကြးေနသည္။ က်ေနာ္မ်က္လုံးမိွတ္ၿပီး Aိပ္ေပ်ာ္ရန္ ႀကိဳးစား 

သည္။ Aိပ္၍မေပ်ာ္ပါ။ Aသာေလး ေမွးေနပါသည္။ မည္သည့္ Aခ်ိန္က Aိပ္ေပ်ာ္သြားသည္မသိပါ။ 

က်ေနာ့္ေျခရင္း “ခၽြင္ခၽြင္ ႁခြမ္ႁခြမ္” “ဂေလာက္ ဂေလာက္” Aသံၾကား၍ လန္႔ႏိုးလာသည္။ 

 

က်ပ္ေနေသာတံခါးကုိ ဆြဲဖြင့္သည္။ တံခါးပြင္သြားေသာAခါ ကုလားႀကီး တေယာက္ Aခန္းထဝဲင္လာသည္။ 

Aခန္းေျခရင္းတြင္ Aညစ္Aေၾကးစြန္႔ေသာ မိလႅာပံုးကို ကုလားႀကီးက ယူထုတ္ၿပီးေတာ့ မိလႅာပုံးကုိ ျပန္လာ 

သြင္းသည္။ Aျခားဆီမ်ားမွ “ခၽြင္ခၽြင္ ႁခြမ္ႁခြမ္” “ဂေလာက္ ဂေလာက္”Aသံမ်ား Aႀကိမ္ ၂၀ ခန္႔ၾကားရသည္။ 

က်ေနာ္ေတြးၾကည့္သည္။ Eကႏၱေတာ့ ငါ့လိုပဲ Aခ်ဳပ္ခံေနရတ့ဲလူ Aခန္းေပါင္း ၂၀ ေလာက္ရွိမယ္ထင္တယ္။ 

 

နာရီဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္Aၾကာတြင္ Aခန္းတံခါး ထပ္ဖြင့္သံၾကားရၿပီး ေရAုိးငယ္တလုံးကို Aေစာပိုင္းက 

မိလႅာစြန္႔ေပးေသာ ကုလားႀကီးက ယူသြင္းလာၿပီး ေခါင္းရင္းဘက္တြင္ လာခ်သြားသည္။ ၿပီးေနာက္ တံခါး 

ျပန္ပိတ္သြားသည္။ ေရAုိးျမင္မွ တညလံုး ေရငတ္သည့္ေဝဒနာ ျပန္ေပၚလာသည္။ ေရAုိးကိုၾကည့္လိုက္သည္၊ 

ခြက္မရွိပါ။ ေရAုိးရွိသည့္ ေခါင္းရင္းဘက္ က်ေနာ္ သြားၿပီးထုိင္လုိက္သည္။ Aုိးႏႈတ္ခမ္းကုိကုိင္၍ ေခါင္းငုံ႔ကာ 

Aုိးကုိေစာင္း၍ ေရကိုတဝေသာက္ လုိက္ပါသည္။ 

Aခန္းေခါင္းရင္ဘက္ သံတုိင္တံခါးAေပါက္ဝရိွရာ ကုတင္တြင္ က်ေနာ္ ထုိင္ၿပီး Aခန္း၏AေျခAေနကုိ 

ေလ့လာမိသည္။ ၈ ေပ၊ ၄ ေပ Aင္ကညင္ Aထပ္သား ၂ ခ်ပ္ကိုယွU္ၿပီး ဆက္ရက္ကပ္႐ုိက္ထားသည္။ 

၎Aထပ္သားAတြင္းဘက္တြင္ ၄x၂ သစ္သားတန္းမ်ားကုိ ေထာင္လ်က္ သစ္သားတန္း တေခ်ာင္းႏွင့္ 

တေခ်ာင္း ၄ လက္မခန္႔ ျခားထားသည္။ ဤသစ္သားတန္းမ်ားAား Aခန္းပတ္လည္ ဖြဲ႔၍႐ုိက္ ထားၿပီး 

၎သစ္သားတန္းAျပင္ဘက္တြင္ ၈ ေပ၊ ၄ ေပ Aထပ္သား ျဖင့္ ကပ္႐ုိက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

Aခန္းAေပါက္ဝ၏Aျပင္ဘက္ ၁၅ ေပAကြာေလာက္တြင္ ၁၀ ခန္႔ ျမင့္သည့္ သြပ္ျပားျဖင့္ကာထားသည္။ 

သြပ္ျပားAေပၚမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ လိုက္ရာ သြပ္ေခါင္မုိးသာ လွမ္းျမင္ရသည့္ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ရွည္ 

တန္းလ်ားတခုကို လွမ္း၍ျမင္ေနရသည္။ က်ေနာ္ေရာက္ေနေသာ Aခ်ဳပ္ခန္းမွာလည္း 

ေခါင္မိုးကုိလွမ္းျမင္ရသည္ တန္းလ်ားမ်ဳိး ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမိသည္။ 

 

နံနက္ ၉ နာရီေလာက္တြင္ သြပ္ျပားတံခါးဆြဲဖြင့္သံ ၾကားရသည္။ စစ္ဖိနပ္သံ သံုးေလးခုၾကားသည္။ “ခၽြင္ခၽြင္ 

ႁခြမ္ႁခြမ္” Aသံကေတာ့ မပါမၿပီးပါ။ တခန္းၿပီးတခန္း ဖြင့္သံၾကားရသည္။ ခဏAၾကာတြင္ က်ေနာ့္Aခန္းကို 

ဆြဲဖြင့္သည္။ စစ္သားတေယာက္က ဝက္သား၊ Aမဲသားစားလား ေမးသည္။ က်ေနာ္က စားပါသည္ဟု 

ျပန္ေျဖသည္။ စစ္သားက ျပန္လွည့္သြားၿပီး ထမင္း တပန္းကန္၊ မတ္ခြက္ႏွင့္ ပဲဟင္း တခြက္ ယူလာသည္။ 

က်ေနာ္ လွမ္းယူလုိက္ၿပီး Aခန္းတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္သည္။ ကုတင္ေျခရင္းတြင္ ထမင္းပန္းကန္ႏွင့္ မတ္ခြက္ကုိ 



ခ်ထားလုိက္သည္။ ထမင္း၊ ဟင္းကိုၾကည့္ၿပီး က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ Aသိတခု ဝင္လာသည္။ 

 

Aခ်ဳပ္Aေႏွာင္ဘဝႏွင့္ စားရ ေသာက္ရေတာ့မွာပါလား၊ လြတ္လပ္သည့္ ဘဝမဟုတ္ပါလား ဆုိၿပီး က်ေနာ္ 

စိတ္ထိခိုက္မိသည္။ ခ်က္ခ်င္း က်ေနာ္ကိုယ္ က်ေနာ္ ျပန္Aားေပးသည္။ 

 

ငါAခုစားရတဲ့ Aခ်ဳပ္Aေႏွာင္ထမင္းဟာ ဒါဟာ ငါ့ဘဝမွာ ပထမUီးဆံုး ထမင္းတနပ္ပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရင္ 

ေထာင္က်မယ္၊ Aဖမ္းခံရမယ္၊ ႏွိပ္စက္ညႇU္းဆဲခံရမယ္၊ သတ္ပစ္တာလည္း ခံရႏုိင္တယ္။ ငါ Aင္မတန္ 

ေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ဆိုရင္ ဘဝတေလွ်ာက္ လုံး ေထာင္ထမွဲာပဲ Aေနမ်ားခ့ဲရတယ္။ 

ငါက Aခုမွ ေထာင္ထဲေရာက္ လာတဲ့လူပဲ။ ငါဟာ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ရဲ႕ စာေပနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာတ့ဲသူပဲ၊ 

ငါဟာ ဆရာ့စာေပ ဆရာ့AေတြးAေခၚရဲ႕ ပညာေပးမႈေၾကာင့္ ဒီေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို 

ေရာက္လာတာ ပဲ။ ဒီဘဝကို ဂုဏ္ယူရမွာျဖစ္တယ္။ ျမတ္ႏုိးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေပ်ာ့ည့ံတဲ့စိတ္မ်ဳိး 

ငါ့ေခါင္းထဲက ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံဘူး။ 

 

Aဲဒီေန႔ကစၿပီး ေနာက္ေန႔၊ ေနာက္ရက္၊ ေနာက္လ Aကုန္ေျပာလုိက္ ရင္ေတာ့ ေထာင္ထမွဲာေနခဲ့ရတ့ဲ 

ႏွစ္ေတြကာလပတ္လံုး က်ေနာ္ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ဓာတ္မက်ေတာ့ပါ။ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း ကိုသာ Aျမတဲမ္း 

ၾကံစည္ေနပါေတာ့တယ္။ 

 

ေနာက္ရက္မ်ားမွာ ထမင္းေကၽြးဖုိ႔ စစ္သားေတြက တံခါးဖြင့္ၿပီး ေမးပါသည္။ 

 

“ဘာစားသလဲ” 

 

က်ေနာ္က “Aကုန္စားတယ္၊ မ်ားမ်ားထည့္” 

 

Aေစာင့္စစ္သားေတြထည့္ေပးသမွ် က်ေနာ္ Aကုန္စားပစ္ပါသည္။ 

 

သုံးေလးရက္ၾကာေသာ္ နည္းနည္းေနသားက်လာပါသည္။ ညေနပုိင္း ထမင္းလာေကၽြးခ်ိန္ၿပီးလွ်င္ 

တညေနခင္းလံုးႏွင့္ ညUီးAထိ Aားေနပါ သည္။ က်ေနာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္းကုိ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းAမႈ 

ျပဳပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေနတ့ဲ Aေဆာင္က ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြလဲ ဆုိတာ သိခ်င္သည္။ က်ေနာ္ 

ေလ့လာစူးစမ္းမႈAရ က်ေနာ္ညာဘက္ ကပ္ရပ္Aခန္းက ေဒါက္တာမင္းသိန္း၊ ေဒါက္တာမင္းသိန္းနဲ႔ကပ္ရပ္ 

Aခန္းက ကိုေAာင္ျမင့္၊ က်ေနာ့္ကပ္ရပ္ ဘယ္ဘက္Aခန္းက တကသ ကုိရျဲမင့္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 



တပတ္ခန္႔Aၾကာတြင္ မနက္တုိင္း မိလႅာခ်ျခင္းကိစၥႏွင့္Aတူ စစ္သား ေတြက က်ေနာ့္ကုိ ေရခ်ဳိးထုတ္ပါသည္။ 

Aေဆာင္ Aျပင္ဘက္တြင္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ သြပ္ျပားႏွင့္ကာထားေသာ Aခန္းျဖစ္သည္။ ေလးငါးႏွစ္သား 

ေရခ်ဳိးသလုိ ခ်ဳိးပါသည္။ ေရခ်ဳိးထြက္ေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ေနသည့္ Aခ်ဳပ္ေဆာင္AေနAထားကုိ ေလ့လာမိပါ 

ေတာ့သည္။ Aေဆာင္Aလယ္မွ ၅ ေပ ခန္႔Aက်ယ္ စႀကလႍမ္း တဖက္တခ်က္တြင္ ၁၀ ခန္းစီရိွ 

Aခ်ဳပ္ခန္းAခန္း တခုႏွင့္တခု Aၾကားတြင္ ၂ ေပခန္႔ရိွေသာ ေသာ့ခေလာက္တခု ခတ္ထားသည့္ 

ဘာမွန္းမသိေသာAခန္းတခု ကုိရျဲမင့္ႏွင့္ က်ေနာ့္Aခန္း ၾကားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ဘာမွန္းမသိရသည့္ 

ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္ တခန္း၊ ေဒါက္တာ မင္းသိန္းႏွင့္ က်ေနာ့္Aၾကားတြင္ Aလားတူ ဘာမွန္းမသိရသည့္ 

ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္တခန္း၊ ရင္ကြဲ Aခ်ဳပ္ေဆာင္တခုလံုးတြင္ Aခ်ဳပ္ခန္း ၂၀ ရိွရာ ဘာမွန္းမသိရေသာ 

ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္ ၂ ေပခန္းသည္လည္း ၂၀ ပင္ရွိပါသည္။ 

 

ေနာင္ေသာ္ ဤႀကီးမား႐ႈတ္ေထြးလွေသာ ေျခာက္ျခားေၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာAတိၿပီးသည့္ 

ဤAခ်ဳပ္ဝင္းႀကီးAတြင္း ဟုိေရာက္ဒီေရာက္၊ ဟို႔ေရႊ႕ဒီေရႊ႕ ဟိုလူႏွင့္ခဏေနရ ခဏေတြ႔ရ၊ ဒီလူႏွင့္ ခဏေနရ 

ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ဘာမွန္းမသိရသည့္ ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္ ၂ ေပခန္းမွာ “မတ္တပ္ေခါင္း” ဟု 

သိလာရပါေတာ့သည္။ 

 

မတ္တပ္ေခါင္းမွာ တင္စားေခၚေဝၚမႈ ျဖစ္ပါသည္။ Aမွန္က ၂ ေပပတ္ လည္သာရိွသည့္ မတ္တပ္Aခ်ဳပ္ခန္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ၂ ေပပတ္လည္ မတ္တပ္Aခ်ဳပ္ခန္းထဲသို႔ လူတေယာက္ကုိထည့္ၿပီး ခ်ဳပ္ထားလွ်င္ ထုိင္လို႔ 

လည္းမရ၊ လဲွေနဖို႔ကေတာ့ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္။ ဤပုံစံႏွင့္ထည့္ၿပီးခ်ဳပ္ထားလွ်င္ ၅ နာရီ ၆ နာရီၾကာ ထည့္ခ်ဳပ္ထား 

ပါက မတ္တပ္Aခ်ဳပ္ခန္းကုိ ျပန္ဖြင့္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ Aခ်ဳပ္ခံရသူမွာ ေသြးေလေတာင့္ၿပီး မဟန္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ 

ဘုိင္းခနဲ ပစ္လပဲါေတာ့သည္။ 

 

ဤAခ်ဳပ္ဝင္းႀကီးထဲတြင္ ၾကံဳခ့ဲၾကားခဲ့ရသူမ်ား၏ေျပာျပခ်က္Aရ Aခန္း ထတဲြင္ ေရဒူးေခါင္းေလာက္Aနက္ရိွ 

Aခ်ဳပ္ခန္းမ်ဳိး၊ Aခန္းထတဲြင္ ေရထည့္ထားၿပီး Aုတ္ခဲသုံးေလးခဲကို ေရႏွင့္လြတ္႐ုံထားသည့္ Aခ်ဳပ္ခန္း မ်ဳိး၊ 

Aလင္းႏွင့္ ႏိွပ္စက္သည့္Aခန္း၊ စိတ္ကူးရလွ်င္ရသလုိ ႏွိပ္စက္သည့္ ႏွိပ္စက္နည္းမ်ဳိးစံုတုိ႔ျဖင့္ စံုလွပါသည္။ 

 

ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ ဤAခ်ဳပ္ဝင္းႀကီး၏နာမည္ကိုၾကား႐ုံႏွင့္ ေက်ာခ်မ္း ေAာင္ေၾကာက္သြားရေသာ 

Aခ်ဳပ္ေထာင္ႀကီးမွာ Aျခား မဟုတ္ပါ။ နာမည္ဆုိးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ေရၾကည္Aုိင္ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရး 

Aခ်ဳပ္ေထာင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 



၈ ေပပတ္လည္ ရင္ခြဲAခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ၂ လနီးပါးခန္႔ေနရၿပီးေနာက္ တခုေသာေန႔လည္တြင္ ႁခြင္ႁခြင္ဂေလာက္သံ 

ဆက္တိုက္ၾကားရၿပီး ခဏAၾကာ က်ေနာ့္Aခန္းကုိ လာဖြင့္ပါသည္။ မ်က္ႏွာကုိAဝတ္စည္းၿပီး စစ္သား 

တေယာက္က လက္ကုိကုိင္၍ တြဲေခၚသြားပါသည္။ လက္တေလွ်ာက္တြင္ ငုံ႔၊ ေက်ာ္၊ ရပ္၊ သြား၊ ဘယ္ေကြ႔၊ 

ညာေကြ႔ စသည့္Aမိန္႔မွာ ဘဝေပးAသိေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း Aေတာ္ေလး ကၽြမ္းက်င္ပါးနပ္လာပါသည္။ 

နဖူးလည္း မေဆာင့္မိ၊ ခလုတ္လည္း မတုိက္မိေတာ့ပါ။ 

 

တေနရာသုိ႔Aေရာက္တြင္ ရပ္လုိက္ၿပီး က်ေနာ့္မ်က္ႏွာတြင္ စည္းထားေသာ Aဝတ္ကိုေျဖလိုက္ပါသည္။ 

Aိမ္ပုေလးတလုံး၏ တံစက္ၿမိတ္ေAာက္တြင္ ေရာက္ေနပါသည္။ Aိမ္ထဲသုိ႔ၾကည့္လုိက္ရာ လူ ၆ ေယာက္ကို 

လွမ္းျမင္ရပါသည္။ ဤသူမ်ားသည္ လံုးဝ မျမင္ဖူးသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမင္ခါစ ေတြ႔ခါစတြင္ တေယာက္ကို 

တေယာက္ ခပ္စိမ္းစိမ္းသတိႏွင့္ ေခၚေျပာဆက္ဆံၾကပါသည္။ ဘဝတူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္Aတြက္ေၾကာင့္လည္း 

တUီးကိုတUီး မိတ္ဆက္ၾကပါသည္။ 

 

ဤAိမ္ပုေလးထဲသို႔ လာေရာက္ဆုံစည္းၾကရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ Aရပ္ပုပု ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္ Aသက္ ၅၀ ခန္႔ 

Aေပၚသြား ၂ ေခ်ာင္းမွာ ထူးထူးျခားျခားေပၚလြင္သည့္ “ဟီဟိ”ဟု ရီလိုက္တိုင္း ခ်စ္စဖြယ္႐ုပ္ ေပါက္သူ 

Aလုပ္သမားလူတန္းစားေလာကတြင္ ဘဝမ်ဳိးစုံ က်င္လည္လာခဲ့သူ ဒလ သေဘၤာက်င္းမွ Uီးေလးထြန္း၊ 

ဒုတိယံမၸိ ပုဂၢိဳလ္မွာ Uီးဘုိနီ၊ Aသားျဖဴဆြတ္ၿပီး နီစပ္စပ္Aေရာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ၾကက္ေခ်း႐ုပ္ ေပါက္သူ။ ႏိုင္ငံေတာ္ 

သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သည္။ တတိယံမၸိပုဂၢိဳလ္မွာ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း 

နဖူးAနည္းငယ္ေျပာင္ၿပီး ေဖာ္ေရြရင္းႏွီးလြယ္သူ ႐ံုးဝန္ထမ္း၊ သူ၏႐ံုးကုိ က်ေနာ္ ေမ့ေနပါသည္။ 

ေက်ာက္ေျမာင္း ဓမၼဝိဟာရလမ္းမွ ကုိေAာင္ျမင့္၊ သူ႔ကို က်ေနာ္တို႔က ကိုႀကီးေAာင္ဟု ခ်စ္စႏိုးေခၚပါသည္။ 

 

စတုတၴေျမာက္ပုဂၢိဳလ္မွာ လူငယ္ျဖစ္ၿပီး Aလြန္တက္ႂကြသူ၊ နာမည္က ဗန္ဝ။ က်ေနာ္က သူ႔ကိုခ်စ္စႏုိး 

ထရန္ဗန္ဝမ္း ဟု ဗီယက္နမ္နာမည္ ေပးထားသည္။ ဤကာလမ်ားတြင္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ Aမ်ဳိးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္Uီး၏ Aေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမွာ 

တုိက္ပြဲAလြန္ျပင္းထန္ေန သည့္Aခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ငုယင္ဗန္ထ႐ိြဳ င္း က့ဲသို႔ေသာ ဗီယက္နမ္လူငယ္ 

သူရဲေကာင္းမ်ားသည္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ႏွလံုးAိမ္တြင္ စိုးမိုးေနရာယူ ေနသည့္Aခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပၪၥမေျမာက္ပုဂၢိဳလ္မွာ Aရပ္ပူပူ လူငယ္ေျခသြက္၊ ေနရာတကာတြင္ သူက ဆရာတဆူလုပ္လိုစိတ္ေပါက္ေနသူ 

ေရႊမန္းဟု က်ေနာ္တို႔က ေခၚပါသည္။ ဆ႒မေျမာက္ပုဂၢိဳလ္မွာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ က်ေနာ္ 

နာမည္ေမ့ေနပါသည္။ ဘာသာေရး ကုိင္း႐ႈိင္းသူ၊ ယU္ေက်းသူ၊ ေခတ္ပညာတတ္တUီးျဖစ္သူ သူ႔ကုိယ္သူ 

ေက်ာက္ဘီလူးဟု နာမည္ေပး ထားပါသည္။ တေန႔ေတာ့ သူဟာ ပပဝင္းနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ရမွာဟု Aျမဲ ေျပာပါသည္။ 

သတၱမေျမာက္လူမွာ က်ေနာ္ျဖစ္ပါသည္။ 



 

က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ခါစျမင္ခါစ သူ႔Aေတြ႔Aၾကံဳ၊ ကိုယ့္Aေတြ႔Aၾကံဳ ေျပာၾက ဖလွယ္ၾက စကားဝိုင္းမွာ 

ေဖာင္ေနပါသည္။ Aေတြ႔Aၾကံဳ ေျပာၾက ဖလွယ္ၾက ဆုိေပမယ့္ ေကာင္းသည့္Aေတြ႔Aၾကံဳတခုမွမဟုတ္။ 

မေကာင္းသည့္ Aနိ႒ာ႐ံုမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူ ဘယ္လို ေထာက္လွမ္းေရး ႏွိပ္စက္တာခံရတယ္ 

စသည္ျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း မေကာင္းသည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳေျပာကာ ဖလွယ္ၾကခ်င္းသာျဖစ္ပါသည္။ 

 

မေကာင္းသည့္သတင္းကို ဖလွယ္ၾကရင္းမွ Aေတြ႔Aၾကံဳတခုကုိ ရလုိက္ပါသည္။ စစ္ေဆးသူ ေထာက္လွမ္းေရး 

ပုံပန္းသ႑ာန္ကုိေျပာၿပီး Aဲဒီေထာက္လွမ္းေရးက သူ႔Aေပၚ ဘယ္ကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ေရြေၾကာင္း၊ ယU္ယU္ ေက်းေက်း 

ဆက္ဆံေၾကာင္း၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပဳစုေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုပုံပန္းသ႑ာန္ရိွသူကေတာ့ Aင္မတန္ ႐ုိင္းစုိင္း 

ရက္စက္ေၾကာင္း၊ ႏွိပ္စက္ရာမွာ ဆိုးရြားလွေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

 

ဘဝတူေနာက္တေယာက္က “ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ Aင္မတန္ ေဖာ္ေရြယU္ေက်းတယ္ ဆုိတဲ့ငတိက ငါ့ကို လက္ကုန္ 

ေဆာ္လႊတ္လိုက္တာ ေမာင္၊ ေAး ခင္ဗ်ားေျပာတ့ဲ Aင္မတန္ ႐ိုင္းစုိင္း ရက္စက္တဲ့ငတိဟာ 

ငါ့Aေပၚမွာက်ေတာ့ Aင္မတန္ ေကာင္းတာ၊ Aေတာ့္ကုိ စာနာသက္ညႇာတာ” 

 

က်ေနာ္တုိ႔ဘဝတူေတြဟာ ကုိယ့္Aေတြ႔Aၾကံဳ သူ႔Aေတြ႔Aၾကံဳေတြကုိ ဝုိင္းႀကီးပတ္ပတ္ ဒူေဝေဝ ဖလွယ္လိုက္ 

ၾကေတာ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ဇာတိ႐ုပ္ဟာ ဘြားဘြားႀကီးေပၚလာပါေတာ့တယ္။ Aျခားတေယာက္Aေပၚ 

မွာ လူယU္ေက်းAျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ငတိသည္ ေနာက္တေယာက္Aေပၚမွာ ပုဏၰကဇာတ္ ခင္းခဲ့ေသာ 

ငတိ ျဖစ္ေနသည္။ ဒုတိယ ေနာက္ထပ္လူ Aေပၚတြင္ လူယU္ေက်းAျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ေနျပန္သည္။ 

Aဆုံးတြင္ ဇာတ္ေပါင္းလိုက္ေသာ္ကား ဤစစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားသည္ ရက္စက္ျခင္း၊ ယုတ္မာျခင္း၊ 

႐ိုင္းစိုင္းျခင္း၊ ေကာက္က်စ္စU္းလျဲခင္းမ်ားတြင္ ယွU္တု ႏိႈင္းၿပိဳင္သူမရွိ တေထရာ တထပ္တည္းသာျဖစ္ၾက၍ 

Aတူတူႏွင့္ Aႏူႏူသာျဖစ္ၾကလ်က္ ေAာ့ႏွလုံးနာ ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ရာAတိသာ ျဖစ္ပါေလေတာ့သတည္း။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ တAိမ္တည္းေန တေရတည္းေသာက္ တAုိးတည္းစား ဘဝတူမ်ားသည္ကား ေတြ႔စျမင္စ သိခါစမို႔ 

စကားလက္ဆုံ Aနိ႒ာ႐ုံ ေျပာမကုန္ပါ။ ညေနေစာင္းေတာ့ စစ္သား သုံးေလးေယာက္သည္ ဂ်ဳိင့္ႀကီးဂ်ဳိင့္ငယ္ 

Aသြယ္သြယ္ကုိ မ၍တမ်ဳိး၊ တုတ္လွ်ဳိး၍တဖုံ၊ က်ေနာ္တုိ႔ေဂဟာ Aိမ္ပုေလးမ်ားဆီသုိ႔ သယ္ပိုး၍လာပါေတာ့ 

သည္။ က်ေနာ္တုိ႔Aိမ္ပုေလးကဲ့သို႔ Aိမ္မ်ဳိးမွာ တေျပးတည္း ၅ လံုးတြဲ တတန္း ရွိပါသည္။ Aိမ္တလုံးစီ တလံုးစီ 

တြင္ ၆ x ၅ မူး ပ်U္ျပားႏွင့္ ဝင္းျခား၍ကာထားပါသည္။ Aဆိုပါ ထမင္းခ်ဳိင့္မ်ားကုိ တAိမ္ၿပီးတAိမ္ 

တံခါးေသာ့ဖြင့္၍ လာသြင္းေပးပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ ၅ လုံးတြဲ Aိမ္တန္း၊ ၄ လုံးတြဲAိမ္တန္း စသည္ျဖင့္ 

AေနAထားမ်ဳိးစုံျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ 

 



က်ေနာ္တုိ႔ကိုေပးလာေသာ ထမင္းခ်ဳိင့္မွာ ၄ ဆင့္ခ်ဳိင့္မ်ဳိး ၃ ခ်ဳိင့္ျဖစ္ပါ သည္။ AသားAနည္းငယ္ကုိ 

AသီးAႏံွတခုခုႏွင့္ ေရာခ်က္ထားပါသည္။ ထမင္းကေတာ့ ေျပာရင္ယုံမည္မထင္ပါ။ Aနံ႔ေလးက တႀကိဳင္ႀကိဳင္ 

တသင္းသင္းႏွင့္ ပုသိမ္ ငကၽြဲဆန္ ထမင္းျဖစ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔Aခ်ဳပ္သားေတြAေပၚမွာ ေစတနာ 

သဒၵါတရား ေဖာင္းကားလြန္း၍ ျပဳစုေကၽြး ေမြးသည္ေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ။ တခုခုေတာ့ တခုခုျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဤပုသိမ္ငကၽြဲျပႆနာကုိ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ ႏိႈင္းယွU္၍ Aေျဖထုတ္ျပလုိက္သူကေတာ့ ကိုႀကီးေAာင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကုိႀကီးေAာင္က “ဇြန္လကစၿပီး ဆန္ျပတ္သြားတယ္မဟုတ္လား၊ ဆန္ျပႆနာေပၚေနေတာ့ Aခု က်ေနာ္တုိ႔ကုိ 

ေကၽြးဖုိ႔ ဆန္မရွိေတာ့ ရရာဆန္ကို Aေရးေပၚဆြဲဝယ္ၿပီး ေကၽြးတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ပုသိမ္ငကၽြဲဆန္ ကုိ က်ေနာ္တို႔ 

စားရတာျဖစ္တယ္” 

 

ကုိႀကီးေAာင္၏ဒႆနကို Aတည္ျပဳေထာက္ခံမႈျပဳသူကေတာ့ ဗိုလ္ၾကက္ေခ်း႐ုပ္ေပါက္ေနေသာ Uီးဘိုနီႏွင့္ 

ေက်ာက္ဘီလူးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုႀကီးေAာင္၏ Aကဲျဖတ္မႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ 

သက္ေသျပလာပါ ေတာ့သည္။ ပို႔လာသည့္ထမင္းမွာ တခါတရံ မီးဒုံးဆန္၊ တခါတရံ ရာေက်ာ္ဆန္ စသည္ျဖင့္ 

ေဗ်ာက္ေသာက္ျဖစ္ေနပါသည္။ 

 

စစ္သားေတြ ေခၽြးတလုံးလုံးႏွင့္ပို႔လာေသာ မသထာေရစာထမင္းကို က်ေနာ္တို႔ဘဝတူ Aခ်ဳပ္သားတသင္းမွာ 

လက္ရည္တျပင္တည္း ဝိုင္းၿပီးေတာ့ တီးလိုက္ၾကသည္မွာ AႏီွညေနစာAဖုိ႔ မည္သူကမွ် ထမင္းမဝၾက။ 

ဆန္႔ငင္ဆန္ဖတ္ႏွင့္ျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။ ထမင္း ဟင္း ေျပာင္သလင္းခါသြားေတာ့မွ ေခါင္းေမာ့ၿပီး 

တေယာက္မ်က္ႏွာ တေယာက္ၾကည့္ၾကပါေတာ့သည္။ ပထမဆုံး ပဋိသသႏၶာရစကား Uီးျပဳလိုက္သူကေတာ့ 

ထရန္ဗန္ဝန္း ပါ။ သူက … 

 

“ဒီ မေAေပးေတြ လူကိုခ်ဳပ္ထားၿပီး ထမင္းေတာ့ ဝေAာင္မေကၽြးဘူး” 

 

မေက်မခ်မ္းႏွင့္ စၿပီးရမ္းလိုက္ပါသည္။ ကိုႀကီးေAာင္က ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ေဖ်ာင္းဖ်လုိက္ပါသည္။ 

စစ္သားေတြလာရင္ သူေျပာေပး မည္ဟု Aားလုံးကို သူ႔မ်က္လုံးျပဴးႀကီးႏွင့္ ေဝ့ၾကည့္လိုက္ၿပီး ႏွစ္သိမ့္ 

စကားေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။ 

 

ဆရာ ဗန္းေမာ့္စာခ်ဳိးႏွင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္ရရင္ “တကယ္ကေတာ့ ထမင္းမဝေတာ့ေကာ က်ေနာ္တို႔Aားလံုးက 

ဘာေတြမ်ားတတ္ႏိုင္ၾက ပါUီးမည္နည္း” 



ထမင္းမဝျခင္းAမႈကုိ ေရပိုေဆာင္းေသာက္ျခင္းျပဳ၍ ရသတဏွာကိစၥ ေျဖရွင္းလုိက္ရပါသည္။ ျပဳေနၾကသည့္ 

ျပဳဖြယ္ကိစၥ ၿပီးျပတ္၍သြား ပါသည္။ ကုိယ္စီကိုယ္ငွ Aနားယူဖို႔ရာ ျပင္ဆင္ၾကရင္း က်ေနာ္တို႔ စံမေပ်ာ္သည့္ 

Aိမ္ေဂဟာေလးတည္ေနပံုကုိ လွည့္ပတ္ ၾကည့္႐ႈၾကပါသည္။ ကိုႀကီးေAာင္က ေခါင္းရင္းဘက္ ဝင္းထရံ 

ျခားထားသည့္ Aိမ္ခ်င္းကပ္ ဘဝတူမ်ားဘက္ဆီသုိ႔ Aရပ္ ၈ မ်က္ႏွာကုိ လွည့္ပတ္ Aကဲခတ္ၿပီးေနာက္ 

ထမင္းဝျခင္းရွိ မရိွ စူးစမ္းျခင္းAမႈကုိ ျပဳပါေလေတာ့သည္။ 

 

ကုိႀကီးေAာင္၏ ေၾကာင္းက်ဳိးေမွ်ာ္သိ Aားကိုးခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာAတိၿပီးသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထမင္းမဝျခင္းAမႈကုိ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ဘဝတူမ်ားႏွင့္ တန္းညႇိၿပီး ထမင္းဝလင္စြာ စားရေရးAတြက္ AေျခAေန Aက်ဳိးAေၾကာင္း 

ကုိ တုိ႔ဆိတ္ တီးေခါက္ေနပါသည္။ ေခါင္းရင္းAိမ္၊ ေျခရင္းAိမ္မ်ားသာမက ၅ လုံးတြဲAိမ္တန္းရွိ 

လူမ်ားAားလံုးသည္ မည္သည့္Aိမ္မွ ထမင္းမဝၾကပါ။ 

 

ကုိႀကီးေAာင္သည္ လင္းလက္ရႊင္ျပံဳးသည့္ မ်က္ႏွာေပးႏွင့္ တခ်က္ေဝ့ ျပံဳးလုိက္ပါသည္။ ကိုႀကီးေAာင္ 

AစီAစU္မွာ ထမင္းမဝသည့္ကိစၥကုိ စစ္သားေတြလာသည့္Aခါက်ရင္ ညီညာဖ်ဖ် ဝုိင္းၿပီးေျပာျပဖို႔ AစီAစU္ 

ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုႀကီးေAာင္ AစီAစU္ ေၾကာင့္ Aားလုံး စိတ္လက္ေပါ့ပါးၾကပါသည္။ 

 

ေနဝင္ခ်ိန္ တိမ္ေတာက္Aလင္းေရာင္ မေပ်ာက္ေသးသည့္Aခ်ိန္မွာ Aခ်ဳပ္ဝင္းႀကီး၏ AေနAထားကုိ 

က်ေနာ္တုိ႔Aားလုံး လွမ္းေမွ်ာ္ Aကဲခတ္ၾကည့္ၾကသည္။ Aခ်ဳပ္ဝင္းႀကီး၏ Aလယ္တည့္တည့္တြင္ Eရာမ 

ကင္းေမွ်ာ္စင္ႀကီးတခု ရွိပါသည္။ ဤေမွ်ာ္စင္ႀကီးေပၚတြင္ တလံနီးပါးမွ် မ်က္ႏွာဝက်ယ္ဝန္းသည့္ ဆလိုက္ 

မီးေမာင္းႀကီးတခု။ ဝင္းႀကီး၏ေဒါင့္ ၄ ခုတြင္ Aလားတူ ကင္းေမွ်ာ္စင္ႀကီးတခုစီႏွင့္ Eရာမဆလုိက္ႀကီးတခုစီ 

ဤေမွ်ာ္စင္ႀကီး ၅ ခုေပၚတြင္ ဂ်ီသရီး၊ ဂ်ီဖိုး ေသနတ္ကုိင္ စစ္သား ေလးငါးUီးသည္ ေသနတ္ကုိ Aသင့္ 

AေနAထားလြယ္လ်က္ Aရပ္ ၈ မ်က္ႏွာသို႔ Aျမမဲျပတ္ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ၾကပ္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ 

 

Aုတ္နံရံသည္ ၁၅ ေပနီးပါးျမင့္သည္ဟု ထင္ရသည္။ ၎Aုတ္နံရံေပၚ တြင္ သံျပားAျခားကုိ ဗြီရိွတ္ပုံခြဲလ်က္ 

သံဆူးႀကိဳး တဖက္ ၃ တန္းစီ တင္ထားပါသည္။ ဗြီရိွတ္၏ ခ်ဳိင့္ခြက္ထဲတြင္ သံဆူးႀကိဳးေခြ Aလိပ္လုိက္ 

ခ်ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ Aုတ္နံရံႀကီး၏ ကုိက္ ၅၀ Aကြာခန္႔AကြာAေဝးတိုင္းတြင္ 

ကင္းေမွ်ာ္စင္ေလးတခုစီ ရွိပါသည္။ 

 

ထုိကင္းေမွ်ာ္စင္ေလးေပၚတြင္ စစ္သား ၃ ေယာက္ခန္႔သည္ Aလားတူ စြာပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို 

လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈ Aကဲခတ ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္တခုလုံးကုိ သိမ္းၾကံဳး 

ေလ့လာAကဲခတ္ၿပီးေနာက္ ေနဝင္ ေမွာင္စပ်ဳိးလာၿပီ ျဖစ္သည့္Aတြက္ Aိမ္ထဲသုိ႔ ဝင္လုိက္ၾကပါသည္။ 

ကုိႀကီးေAာင္က ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ႏွင့္ ေျပာပါသည္။ “ရန္ကုန္ ေထာင္ႀကီးကုိ လူျမင္ကြင္း 



ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ကေန လူမျမင္ဆိတ္ကြယ္ရာ ဒီမွာ ေျပာင္းလာလုိက္တာပဲ” 

 

ဉာU့္သည္ ေမွာင္လာပါၿပီ။ Eရာမ ဆလုိက္မီးေမာင္းႀကီး ၅ ခုသည္ စတင္Aလုပ္လုပ္ပါေတာ့သည္။ 

ျဖဴေဖြးေတာက္ပေသာ Aလင္းတန္း ႀကီးမ်ားျဖင့္ Aရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာကို ေဝ့ပတ္၍ထိုးေနပါသည္။ Aိမ္တိုင္း 

Aေဆာက္AUီတုိင္း၏ Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာသည္ မီးေမာင္း ႀကီးAလင္းေရာင္ မက်ေရာက္သည့္ေနရာမရိွပါ။ 

ဤAေဆာက္AUီ မ်ားAား စီစU္တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ AစီAစU္ စနစ္တက်ျဖင္ ့ေဆာက္လုပ္ခ့ဲၾကျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရေလသည္။ 

 

Aေဆာက္AUီးAျပင္ဘက္သုိ႔ က်ေနာ္စမ္းထြက္လိုက္သည္။ မီးေမာင္းႀကီးတခုက က်ေနာ့္Aေပၚေဝ့ၿပီး 

က်ေရာက္လာကာ က်ေနာ့္Aား မီးေမာင္းႀကီးက မခြာဘဲ ထုိးထားပါသည္။ က်ေနာ္လည္း Aိမ္ထဲသုိ႔ 

ျပန္ဝင္လုိက္ ပါသည္။ Uီးေလးထြန္းက စုိးရိမ္စြာျဖင့္ … 

 

“ဘာျဖစ္လို႔ Aိမ္Aျပင္ထြက္တာလဲ” 

 

“AေျခAေန သိခ်င္လုိ႔ေပါ့ဗ်ာ” 

 

“မေတာ္ ေသနတ္နဲ႔လွမ္းပစ္ရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ” 

 

က်ေနာ္ ဘာမွျပန္မေျပာေတာ့ပါ။ Uီးဘုိနီႏွင့္ ကုိႀကီးေAာင္တုိ႔က ညမိုးခ်ဳပ္ရင္ Aိမ္တံစက္ၿမိတ္Aျပင္ မထြက္ဖို႔ 

ေျပာပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ လူႀကီးမ်ားေျပာထားသည့္Aတုိင္း ညမုိးခ်ဳပ္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္မ်ား 

တံစက္ၿမိတ္Aျပင္ မထြက္ေတာ့ပါ။ 

 

ဤညAဖုိ႔ က်U္းၾကပ္မြန္းသိပ္ေလွာင္ပိတ္ေနေသာ လူ႔တိရစၦာန္႐ံု Aခန္းက်U္းေလးထမဲွ လူ႔ေလာက 

လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႔Aသိုက္Aဝန္းႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ထိေတြ႔ျခင္း Aနည္းငယ္ ျပန္လည္ရရိွလိုက္သည့္Aတြက္ 

Aနည္းငယ္ စိတ္သက္သာ ေျပေပ်ာက္ေစပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ ေရၾကည္Aုိင္ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးAခ်ဳပ္တြင္ ေနခဲ့ရစU္ကာလ ဤဝင္းAတြင္း တေထာင့္တေနရာ 

တြင္ Aတူရိွေနသူမ်ားမွာ တ႐ုတ္-ဗမာ Aဓိက႐ုဏ္းကိစၥႏွင့္ Aခ်ဳပ္ခံရသူ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး Uီးထြန္းေဝ ႏွင့္ 

Uီးျမတ္ေလး၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီUကၠ႒ သခင္ဇင္၏ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္၊ တကသ Uကၠ႒ ကိုဗေဆြေလး၏ 

ဇနီး၊ ပထမဝန္ႀကီး Uီးဝင္း (ယခု CRPP Uကၠ႒ Uီးတင္ေမာင္ဝင္း၏ ဖခင)္ သမတ မန္းဝင္းေမာင္၊ ဝန္ႀကီးUီးရာရွစ္ 

Aစရိွသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား Aတူရွိေနၾကပါသည္။ 



 

ဇြန္လ ဆန္ျပတ္လပ္မႈAေရးAခင္း၊ တ႐ုတ္-ဗမာ AေရးAခင္း၊ ဤAေရးAခင္းႏွစ္ခုကာလAတြင္း 

Aဖမ္းခံခဲ့ရသူမ်ားကုိ ဆက္စပ္လိုက္ရာ ၂၀၀ ေက်ာ္မွ် ရွိေလသည္။ 

 

ေနာက္ေန႔မနက္ ထမင္းခ်ဳိင့္လာသိမ္းေသာAခါ ကိုႀကီးေAာင္၏ ထမင္း ဝလင္စြာ စားရေရးAစီAစU္ကုိ စတင္ 

Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ပါ ေတာ့သည္။ ငါးလုံးတြဲ Aိမ္တုိင္းေစ့ မည္သည့္Aိမ္မွ ထမင္းမဝ ေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ 

ေAးေဆးစြာ တသံတည္း ေျပာလုိက္သည္။ စစ္သားမ်ား ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ ထမင္းခ်ဳိင့္သိမ္း၍ 

ျပန္သြားပါသည္။ 

 

ယခုမနက္လာပို႔မည့္ ထမင္းမွာ Aားလုံးကဝိုင္း၍ ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္။ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္တြင္ စစ္သားမ်ား 

သည္ ထမင္းခ်ဳိင့္၊ ထမင္းပုံးေတြ ႏွင့္ ဆြဲသူက ဆြဲလာ၊ ထမ္းသူက ထမ္းလာ Aိမ္ေပါက္ေစ့လုိက္ပုိ႔ပါသည္။ 

Aခ်ဳိး ေျပာင္းလာပါသည္။ ကုိႀကီးေAာင္ AစီAစU္ တကယ္ပ ဲေAာင္ျမင္ပါသည္။ ထမင္းမွာ 

ခ်ဳိင့္ႏွင့္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဆြဲပံုးႀကီးႏွင့္တပုံး Aျပည့္Aေမာက္Aသိပ္ႏွင့္ ျဖစ္လာပါသည္။ 

 

စစ္သားမ်ားတံခါးပိတ္ၿပီးျပန္သြားေသာAခါ ကုိႀကီးေAာင္ကုိ ဝုိင္းၿပီး ဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။ 

 

“ဒါမွ တုိ႔ ကုိႀကီးေAာင္ကြ၊ တကယ့္ကုိ Aားကုိးရတယ္” 

 

ကုိႀကီးေAာင္ ျပံဳးတုံးတံုးႏွင့္ ဂုဏ္ယူမဆုံးသည့္မ်က္ႏွာႏွင့္ ျဖစ္ေနပါ သည္။ 

 

ထမင္းဝုိင္းကုိ ျပင္ဆင္ခူးခပ္ ဝိုင္းလုိက္ၾကၿပီးေနာက္ ဟင္းခ်ဳိင့္ကုိ ဖြင့္လုိက္ပါသည္။ ဘဲUျခမ္းႏွင္ ့ေရာထားေသာ 

Aာလူဟင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုမနက္ထမင္းဝိုင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းသာဖြယ္ရာAျပည့္ႏွင့္ စားၾက၊ ေသာက္ၾက၊ 

ကုိႀကီးေAာင္၏ AစီAစU္ကုိ ဝိုင္းဝန္းခ်ီးက်ဴးၾကပါသည္။ စားရင္းေသာက္ရင္း ထမင္းဝိုင္းမွာ ထမင္းလည္း 

ေျပာင္၊ ဟင္းလည္း ေျပာင္ ဘုန္းေမာင္မ်ားမွာ ထမင္းမဝရွာ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ကုိႀကီးေAာင္လည္း ထပ္မံ 

ႀကိဳးစားျပန္သည္။ စစ္သားေတြကလည္း ထမင္းကို ဆြဲပံုးႀကီးႏွင့္တပုံးAျပင္ ေလးဆင့္ခ်ဳိင့္Aပုိပါ ေဆာင္းလာပါ 

သည္။ ဒါလည္း မေျပလည္ပါ။ ဆန္ကလည္းရွားပါးေန၊ က်ေနာ္တို႔ ကလည္း ေကၽြးသမွ်မဝ ဘယ္လုိမ်ား 

ျဖစ္ေနပါလိမ့္။ 

 

စစ္သားေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကို မယံုသည့္ သံသယမ်က္လံုးႏွင့္ စူးစမ္း သည္။ Aိမ္ထဲသို႔ ဝင္ရွာပါေတာ့သည္။ 

ႂကြက္တြင္း ႂကြက္ေပါက္ ေတြကို လိုက္ၾကည့္၊ တုတ္ႏွင့္ေလွ်ာက္ထိုး လုပ္လာသည္။ 

 



“ခင္ဗ်ားတို႔ ထမင္းေတြကို သြန္ပစ္သလား၊ ႂကြက္တြင္းေတြထဲ ထည့္ပစ္ သလား” 

 

ကုိႀကီးေAာင္ႏွင့္ Uီးဘိုနီက “က်ေနာ္တို႔ ထမင္းေတြမသြန္ပစ္ပါဘူး၊ ႂကြက္တြင္းေတြထမဲထည့္ပါဘူး။ တကယ္ 

စားမဝလုိ႔ပါ” 

 

စားမဝရင္ေတာ့ ႀကိဳးစားစီစU္ေပးမယ္၊ စားမကုန္ဘဲ ေလွ်ာက္သြန္ပစ္ ရင္ေတာ့ မင္းတုိ႔မစားသာဘူး မွတ္” 

 

စစ္သားေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကို မယံုပါ။ Aျပင္မွာ ဆန္ရွားေနသည္။ က်ေနာ္တို႔က Aႏုနည္းႏွင့္ ျပႆနာလုပ္ၿပီး 

ေလွ်ာက္သြန္ပစ္၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနသည္ဟု ယူဆသည္။ 

 

Aမွန္က မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ မသထာေရစာေတြကို ၿမိဳဆို႔ေနရလုိ႔လား မသိပါ။ ေကၽြးသမွ်ကို 

မဝႏုိင္ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဤAိမ္ပုေလးတြင္ ၃ ပတ္ခန္႔ေနလုိက္ရသည္ဟု ထင္ပါသည္။ တေန႔မနက္တြင္ က်ေနာ့္ကုိ 
လာေခၚထုတ္သြားပါသည္။ လာေခၚထုတ္သြားသူမွာ ထုံးစံAတုိင္းပါ။ မ်က္ႏွာ ပုဝါစည္း၊ 
လက္ထိပ္ေတာ့ မခတ္ပါ။ က်ေနာ့္ကိုေခၚသြားရင္း လမ္းတြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီးက 
Aျခားခါတုိင္းေခၚထုတ္သကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ့္ပုခုံးကုိဖက္ၿပီး မိတ္ေဆြAေပါင္းAသင္းႏွင့္ 
သြားသလုိ ေခၚလာသည္။ သူ႔ေႏြးေထြးမႈကုိ ျပသေနပါသည္။ သူ႔ပါးစပ္ကလည္း 
ေျပာလိုက္ပါေသးသည္။ 
 
“မင္းAမႈက ဘာမွႀကီးတ့ဲကိစၥမဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ ေမးစမ္းရင္ ေကာင္းေကာင္းေျဖလုိက္ လြတ္သြားမွာပဲ” 
 
က်ေနာ္စိတ္ထကဲ ျပံဳးလုိက္ပါသည္။ ဒီAေျပာမ်ဳိး ႐ုိးေနပါၿပီကြာ။ 
 
ေခၚသြားသည့္လမ္းတေလွ်ာက္ ေဖာ္ေရြေႏြးေထြးမႈကုိ ျပသေပမယ့္ ငုံ႔၊ ေက်ာ္၊ ရပ္၊ သြား၊ ဘယ္ေကြ႔၊ 
ညာေကြ႔ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မ်ားကေတာ့ မလစ္လပ္ေစရပါ။ ေနာက္ဆုံး ရပ္သြားေတာ့ 
မ်က္ႏွာစည္းထားေသာAဝတ္ကုိ ေျဖလုိက္သည္။ သပ္ရပ္ေသာ Aခန္းက်ယ္ႀကီးတခုထဲ 
ေရာက္ေနသည္။ က်ေနာ္Aဖမ္းခံခဲ့ရစU္က က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကုိ စိမ္းစိမ္းၾကည့္ၿပီး မ်က္ႏွာကုိ 
စီးကရက္ႏွင့္ထိုးသူ၊ ရင္ၫြန္႔ကို စစ္ဖိနပ္Uီးႏွင့္ေဆာင့္ကန္သူ၊ မူးမူးႏွင့္ က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကုိ 
လက္သီးႏွင့္စြတ္ထုိးသူ၊ မ်က္မွန္တဝင္းဝင္းႏွင့္ လန္ဘားႀကီးပါလား။ သူေဘးတြင္ တပြင့္ႏွင့္ 
ဗုိလ္မွဴးAဆင့္ရွိသူတUီး၊ သူႏွင့္တြဲထုိင္ေနသည့္ လန္ဘားႀကီးက တိတ္ဆိတ္ေနေသာ Aခန္းထဲတြင္ 
စကားစေျပာသည္။ 



 
“မင္းတုိ႔မဟုတ္တာေတြလုပ္လုိ႔ ဒီကုိေရာက္လာတာ။ Aခုမင္းတုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္းေမးမယ္၊ 
မင္းတို႔ေျဖမယ့္Aေျဖေပၚမွာ မင္းတုိ႔ကုိ လႊတ္ရမလား၊ ဆက္ခ်ဳပ္ရမလား စU္းစားမယ္” 
 
ၿပီးေတာ့မွာ သူက သုံးရစ္ႏွင့္ စစ္သားကုိေခၚသြားလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ သံုးရစ္ႀကီးက 
က်ေနာ္မ်က္ႏွာကို Aဝတ္ႏွင့္ျပန္ စည္းၿပီး ေခၚထုတ္သြားပါသည္။ တေနရာေရာက္ေတာ့ 
မ်က္ႏွာAဝတ္ေျဖေပးလိုက္သည္။ Aခန္းတခုထဲေရာက္လာသည္။ Aခန္းထဲက ပန္ကာတခုက 
တဝီဝီလည္ေနသည္။ စာေရးစားပြဲတလံုး၊ ကုလားထုိင္ ၂ လုံးကုိ စားပြဲတဖက္တခ်က္တြင္ 
ခ်ထားသည္။ ဗီ႐ုိ ၂ ခုရိွသည္။ ေသာ့ခတ္မထားပါ၊ ဖိုင္တြဲေတြရိွသည္၊ ဓာတ္ပုံေတြရိွသည္။ 
သုံးရစ္ႀကီးက က်ေနာ့္ကုိပုိ႔ထား ခဲ့ၿပီး ျပန္ထြက္သြားသည္။ တံခါးကုိ Aျပင္က ေသာ့ခတ္မသြားပါ။ 
ဟစိေလးထားခဲ့သည္။ 
 
သူတုိ႔ဘာလုပ္တာလဲ၊ ငါ့ကုိ Aကဲစမ္းတာလား။ 
 
က်ေနာ္ထၿပီး Aခန္းထဲေလွ်ာက္ၾကည့္သည္။ ဗီ႐ုိကုိ Aသာေလးဆြဲဟၾကည့္သည္။ ဆြဲဟလို႔ရပါသည္။ 
ဘာမွAက်ဳိးထူး မည္မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္က Aသာေလး ကုလားထုိင္တြင္ ျပန္ထိုင္လုိက္သည္။ 
ဘဝတူလူေတြက ေျပာတာၾကားခဲ့ရသည္။ Aေဆာက္AUီတုိင္း၊ Aခန္းတိုင္းမွာ မုိက္က႐ုိဖုန္းေတြ 
ျမႇဳပ္ထားသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဟုတ္ရင္လည္း ဟုတ္ႏုိင္ပါသည္။ Aေဆာက္AUီတုိင္းမွာ 
မ်က္ႏွာက်က္ရွိသည္။ ေခ်ာင္းၾကည့္တာလည္းရိွသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ တခန္းလုံးမွာ 
တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ 
 
က်ေနာ္တေယာက္တည္း မ်က္ႏွာက်က္က ပန္ကာလည္တာ တဝီဝီAသံသာ ၾကားေနရသည္။ 
နာရီဝက္ေက်ာ္ေလာက္ ၾကာမည္ထင္သည္။ ဒီေတာ့မွ လူတေယာက္ဝင္လာသည္။ လူက ခပ္ဝဝ၊ 
လူေကာင္ႀကီးသည္၊ ဆံပင္တိုသည္၊ တုိက္ပုံ ျပာေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ဝတ္ထားသည္။ သူက မရယ္မျပံဳး 
Aတည္ေပါက္မ်က္ႏွာမ်ဳိး ေAးစက္စက္ႏွင့္ ရက္စက္မည့္Aစားထဲက ျဖစ္သည္။ 
 
က်ေနာ္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္စားပြဲ၏ တဖက္ကုလားထုိင္တြင္ ဝင္ထုိင္သည္။ ႏႈတ္ဆက္စကား ဘာညာ 
တခြန္းမွ မေျပာ။ သံပတ္ေပးထားသည့္ ႐ုပ္မ်ဳိး။ သူ႔လြယ္Aိတ္ထဲမွ ဖုိင္ကုိဆြဲထုတ္သည္။ ဖုိင္ကိုဖြင့္ 
စာရြက္ထဲမွာ က်ေနာ့္ကုိ Aရင့္Aရင္ သြားေလသူမ်ားAတုိင္း ေမးပါသည္။ က်ေနာ္ကလည္း 
Aရင့္Aရင္ေျဖေနက်Aတုိင္း ေျဖပါသည္။ လူဝႀကီးက ကြက္လပ္ မ်ားတြင္ျဖည့္သည္။ ေမးသည္။ 
ေရးသည္။ AေျခAေပၚစU္းစားၿပီးေတာ့ ဆက္ေမးသည္။ ခဏၾကာေတာ့ သူက ေဆးလိပ္ 
ထုတ္ေသာက္သည္။ က်ေနာ့္ကုိ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သလား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္မလား မေမး။ 
ေလာကဝတ္မရွိ။ ၃ နာရီနီးပါးစစ္ၿပီး သူ႔စာရြက္ဖုိင္ေတြ ျပန္သိမ္းၿပီး ထြက္သြားသည္။ 



 
“မင္း ဒီမွာထုိင္ေစာင့္ေန” 
 
ဒါပဲေျပာသြားသည္။ သူ ျပန္ထြက္သြားသည္။ တံခါးကုိ မပိတ္ပါ။ ဝင္လာတုန္းကAတုိင္းပဲျဖစ္သည္။ 
ခဏAၾကာတြင္ စစ္သားတေယာက္ ထမင္းလာေကၽြးသည္။ ပန္းကန္ထဲတြင္ ထမင္းဟင္းပံုလ်က္ 
ပဲဟင္းတခြက္ႏွင့္။ စားၿပီးေသာက္ၿပီး နာရီ ဝက္ေလာက္Aၾကာတြင္ မနက္က 
လူဝႀကီးျပန္ဝင္လာသည္။ စာရြက္တရြက္ႏွင့္ စာရြက္လြတ္တထပ္ေပးသြားသည္။ သူက … 
 
“ဒီစာရြက္ထဲမွာ ေမးခြန္းေတြပါတယ္၊ Aဲဒါကုိၾကည့္ၿပီး မင္းကုိယ္တုိင္ေရးေျဖပါ” 
 
ဒါပဲေျပာၿပီး သူျပန္ထြက္သြားသည္။ က်ေနာ္က သူေပးထားေသာ ေမးခြန္းစာရြက္ကုိ ယူၾကည့္သည္။ 
နံပါတ္တစ္ ေမးခြန္းက … 
 
သင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈAေပၚ သင့္တြင္ Aျပစ္ရိွ မရိွ 
သင့္Aား လႊတ္သင့္ မလႊတ္သင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေျဖပါ။ 
 
နံပါတ္ႏွစ္ ေမးခြန္းက … 
 
သင့္ႏွင့္တAိမ္တည္းေနခဲ့ၾကသူမ်ားထတဲြင္ မည္သူ႔Aား လႊတ္သင့္ မသင့္၊ Aဘယ္ေၾကာင့္ 
လႊတ္သင့္သည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ မလႊတ္သင့္သည္ကုိ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေျဖပါ။ 
 
“ေၾသာ္ လက္စသတ္ေတာ့ ဘဝတူေတြAခ်င္းခ်င္းကုိ သတင္းေပးလုပ္ခုိင္းၿပီး သစၥာေဖာက္Aလုပ္ 
လုပ္ခုိင္ေနပါေရာ့လား” 
 
က်ေနာ့္Aေျဖက တုိပါသည္၊ ရွင္းပါသည္။ က်ေနာ္သည္ Aျပစ္မရွိ။ လႊတ္သင့္သည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ 
Aတူေနခဲ့ရသူ မ်ားမွာ ဘာမွAျပစ္မရိွပါ။ လႊတ္သင့္ပါသည္။ 
 
ညေနေစာင္းေတာ့ လူဝႀကီးျပန္လာသည္။ က်ေနာ္ေရးထားေသာစာရြက္မ်ား ျပန္သိမ္းသြားသည္။ 
ၿပီးေတာ့ စစ္သား တေယာက္လာေခၚထုတ္သြားသည္။ ထုံးစံAတုိင္း မ်က္ေစ့ပိတ္၊ ငုံ႔၊ ေက်ာ္၊ ရပ္၊ 
သြား ၿပီးေတာ့ Aိမ္တAိမ္ထဲေရာက္သြား သည္။ မူလ ကုိႀကီးေAာင္၊ Uီးေလးထြန္းတုိ႔ 
ထရန္ဗန္ဝမ္းတုိ႔ႏွင့္ေနခဲ့သည့္ Aိမ္ေလးမဟုတ္ေတာ့ပါ။ သူတုိ႔ႏွင့္ျပန္မဆုံေတာ့ပါ။ 
 
ယခုေရာက္လာသည့္Aိမ္မွာ က်ေနာ္ႏွင့္ပါ သုံးေယာက္စလံုးက Aင္းတုိင္စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္မွ 



စစ္သားေတြ ျဖစ္သည္။ နာမည္မမွတ္မိေတာ့ပါ။ သူတုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ႏြယ္သည့္ကိစၥေၾကာင့္ 
Aဖမ္းခံရသည္ဟု ေျပာသည္။ စစ္သားဆုိေတာ့ သတိထားဆက္ဆံရသည္။ လာျမႇဳပ္ၿပီး လာႏိႈက္ဖုိ႔ 
လႊတ္တာလားမသိ။ ဒီစစ္သားေတြႏွင့္ တပတ္ၾကာေနလိုက္ရသည္။ ယခု က်ေနာ္ေရာက္ေနသည့္ 
Aိမ္ႏွင့္ကပ္လ်က္Aိမ္က စာေရးဆရာ Uီးရဲလင္းAသံၾကားရသည္။ ခုိးၿပီး ေခၚေျပာ ႏႈတ္ဆက္သည္။ 

 
Aျခားငရဲခန္းတခုသုိ႔Aျခားငရဲခန္းတခုသုိ႔Aျခားငရဲခန္းတခုသုိ႔Aျခားငရဲခန္းတခုသုိ႔ 

 

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေAာက္တုိဘာလဆန္း ရက္မမွတ္မိေတာ့။ နံနက္စာထမင္းစားၿပီး က်ေနာ့္ကုိ 

လာေခၚထုတ္သြား သည္။ ထုံးစံAတုိင္းပဲ တေနရာေရာက္ေတာ့ မ်က္ႏွာAဝတ္ကုိေျဖသည္။ 

တန္းလ်ားAေဆာက္AUီတခု Aေရွ႕ေရာက္ေနသည္။ စစ္သား ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ရိွသည္။ 

ေသနတ္ႏွင့္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ ကင္းေစာင့္ သမားတေယာက္ရွိသည္။ က်ေနာ့္က့ဲသုိ႔ 

ေခၚထုတ္လာသူမ်ားမွာ ၂၀ နီးပါးေလာက္ရိွမည္ဟု ထင္ရသည္။ မ်က္ႏွာကို Aဝတ္မစည္းေတာ့ပါ။ 

လက္ထိပ္ကေတာ့ မပါမၿပီးပါ။ ကားႀကီးတစီးေပၚတက္ခုိင္းသည္။ ကားေနာက္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္Aတူ 

စစ္သား သုံးေလးေယာက္ကထိုင္၍ လုိက္လာသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ကားၾကမ္းျပင္တြင္ ထုိင္ခုိင္းၿပီး 

ကားသည္ ေမာင္းထြက္လာပါသည္။ 

 

ဂိတ္ဝထြက္Aလာတြင္ က်ေနာ္ေနခဲ့ရသည့္ ေၾကာက္လန္႔ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ Aတိၿပီးေသာ 

ဤေရၾကည္Aိုင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္Aခ်ဳပ္ေထာင္ႀကီးကုိ သိလုိ ျမင္လုိလွပါသည္။ ဂိတ္ဝကုိလြန္ေတာ့ 

က်ေနာ္လွမ္းၾကည့္သည္။ ဂိတ္ဝတြင္ တေယာက္ေန ကင္းတဲတလုံး၊ AျဖဴAနီသုတ္ထားသည့္ 

ေမာင္းတံတလက္၊ Aခ်က္ျပမီးနီ မီးစိမ္းတုိင္တခု ျခံစည္း႐ုိးမွာ ၾကခတ္႐ုံႀကီးမ်ားကုိ မညႇပ္မျပဳ 

သဘာဝAတုိင္း ေပတရာလမ္းမႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္ သာဓုကန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း 

Aုတ္နံရံ AျဖဴAေဖြးႏွင့္။ 

 

က်ေနာ့္ရင္ထဲ Aသိတခုဝင္လာသည္။ လမ္းမႀကီးတဖက္မွာေတာ့ သူေတာ္ေကာင္း၊ 

သူျမတ္ေလာင္းတုိ႔၏ ကိန္းေAာင္းေမြ႔ေလ်ာ္ရာ ေက်ာင္းေဂဟာ။ 

 

Aျခားတဖက္မွာေတာ့ သူေတာ္ မဟုတ္၊ လူယုတ္မာတုိ႔၏ ဆုိးသြမ္းမင္းမူ ေသာင္းက်န္းရာ 

ေနရာဌာနႏွစ္ခုက နီးပင္နီးျငားေသာ္လည္း ကြာျခင္းလြန္းလွသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တခုသည္ကား 

လူသားတုိ႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ေသာက၊ ပရိေဝဒတို႔Aား ေျပေပ်ာက္ေစလ်က္ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း 



ေAးခ်မ္းေစကာ ကုသုိလ္တရားတုိ႔ျဖင့္ ထုံမႊမ္းျပည္ဝေစသည့္ သုခရိပ္သာ။ 

 

Aျခား၏ ဟုိတဖက္မွာေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ေသာက၊ ပရိေဒဝမီးတုိ႔ တရိွန္ရွိန္တညီးညီး 

ေတာက္ေလာင္ကာ Aကုသုိလ္တရားတုိ႔ပြားစီးသည့္ ငရဲဌာေနရာ။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကိုတင္လာသည့္ကားသည္ ရန္ကုန္ဘက္သုိ႔Uီးတည္ေမာင္းေနပါသည္။ ေရၾကည္Aိုင္ 

ငရဲခန္းAေၾကာင္းကုိ စU္းစားလာသည္။ သာမန္လူတေယာက္ ေရၾကည္Aုိင္ေရွ႕မွျဖတ္သြားပါက 

Aထဲတြင္ ဘာေတြရွိမွန္း၊ ဘာေတြလုပ္ေနမွန္း ဘယ္လိုမွမသိႏိုင္ပါ။ ဤမွ်Aထိ Aျပင္ပန္းတြင္ 

႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းေလး ျမင္ကြင္း ျဖစ္ေAာင္ ဖန္တီးထားပါသည္။ 

 

စစ္Aာဏာရွင္တုိ႔သည္ကား ရက္စက္ယုတ္မာ႐ုိင္းစုိင္းရာတြင္ Aစၨ်တၱေရာ ဗဟိႏၶပါ ပုံဖမ္း႐ုပ္ဖ်က္ 

သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းလ်က္ ရွိၾကပါတကား။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကို တင္ေဆာင္လာသည့္ ကားသည္ မဂၤလာဒံုမွ ဒညင္းကုန္း၊ Aင္းစိန္ ဘက္သုိ႔ 

ေမာင္းလာပါသည္။ ကားေပၚတြင္ တUီးႏွင့္တUီး စကားေပး မေျပာပါ။ Aင္းစိန္ေထာင္းဗူးဝေရွ႕တြင္ 

ကားရပ္လုိက္သည္။ ကားေပၚမွ ဆင္းခိုင္းၿပီးေနာက္ လူတေယာက္ခ်င္းစီးကုိ ေထာင္ဗူးဝ 

သံတံခါးမႀကီးေဘးရိွ မလြယ္ေပါက္မွ ဝင္ခုိင္းပါသည္။ ဗူးဝႏွင့္ကပ္ရက္ Aခန္းတခုထဲတြင္ စုထားၿပီး 

နာမည္စစ္ပါသည္။ 

 

ၿပီးမွ က်ေနာ္ႏွင့္Aျခားတေယာက္ကုိ ႏွစ္ေယာက္တတြဲ ေခါင္းကုိေစာင္Aုပ္လ်က္ ဝါဒါတေယာက္က 

ေစာင္စ ဆြဲ၍ ေခၚလာပါသည္။ ေခါင္းသာAုပ္ထား၍ ေခၚလာသည့္လမ္းတေလွ်ာက္ လမ္းေဘး 

တဖက္တခ်က္တြင္ ပုဆုိးျဖဴျဖဴႏွင့္ ေထာင္သားမ်ား၏ ခါးေAာက္ပုိင္းကုိ ျမင္ရပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကိုေခၚလာစU္ ဤပုဆုိးျဖဴဝတ္ မ်ားသည္ ေရွ႕ကုိ လက္ခ်င္းAုပ္လ်က္ ရပ္ေနသည္ကုိ 

ေတြ႔ရပါသည္။ 

 

Aတန္ၾကာေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ ဘယ္ေကြ႔ပါသည္။ ထုံးေဖြးေဖြး ကုိးနဝင္း ေစတီေလးတဆူကုိ 

ေAာက္ေျခပစၥယံကုိ ရိပ္ခနဲ လွမ္းဖူးလုိက္ရပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ တေနရာ Aေရာက္တြင္ 

ရပ္လုိက္ပါသည္။ ဝါဒါက Aခန္းတခု၏ေသာ့ကုိ ဖြင့္လုိက္သည္။ ဂေလာက္ ေဂ်ာင္းဆုိၿပီး သံတံခါးကုိ 



ဆြဲဖြင့္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ကုိAုပ္ထားသည့္ေစာင္ကုိ ဆြဲခြာလုိက္ၿပီး 

Aခန္းတြင္းသုိ႔ ဝင္ခိုင္းပါသည္။ 

 

ကံဇာတာၿဂိဳဟ္စီး ဒုကၡမီးေနာက္ကလုိက္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြလက္ထဲ ေရာက္လုိက္တ့ဲAခ်ိန္ကစၿပီး 

Aေတြ႔ကလည္း စိမ္း၊ Aၾကံဳကလည္းစိမ္း၊ ခံစားခ်က္ကလည္းစိမ္းလွပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ 

ယခုေရာက္လာ လုိက္တ့ဲေနရာကလည္း Aဲဒီလုိ စိမ္းသက္သက္ခ်ည္းပါ။ 

 

၈ ေပ ၁၂ ေပရွိမည့္ တုိက္ခန္းAခန္းနံရံက ဝါက်င့္က်င့္ ထုံးေရာင္၊ Aျမင့္ကေတာ့ ၁၅ 

ေပေလာက္ရွိမည္ ထင္ပါသည္။ Aခန္း၏ေနာက္ဘက္ Aုတ္နံရံက ၁၂ ေပေလာက္Aျမင့္တြင္ တေပခြဲ 

ႏွစ္ေပAျမင့္ ေလဝင္ေပါက္ သံတိုင္တံခါးတခု Aခန္းေပါက္ဝေရွ႕မွာေတာ့ ေဟာင္းႏြမ္း၍ 

သံေခ်းတက္ေနေသာ ၃ ေပ၊ ၇ ေပရိွမည့္ ဝက္ထြက္သံတံခါးတခု၊ Aခန္းထဲတြင္ သစ္သားကြပ္ပ်စ္ ၃ 

ေပ၊ ၆ ေပ သမံတလင္းႏွင့္ကပ္ရက္၊ Aုတ္နံရံႏွင့္ကပ္ရက္ တဖက္စီတြင္ တခုစီခင္းထားသည္။ 

 

Aခန္းထဲမွ AနံAသက္သည္ ေAာက္သုိးသုိးႏွင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔မရွိပါ။ Aခန္းေရွ႕ ၁၂ 

ေပေလာက္ Aကြာတြင္ ၁၀ ေပခန္႔ျမင့္မည့္ Aုတ္နံရံသ႐ုိးေတြက ကြာက်၊ ေရညႇိေတြကပ္ Aထပ္ထပ္ 

မြဲေျခာက္သည့္ Aေရာင္က မလွမပ။ ျမင္လုိက္ရသည့္တခဏ စိတ္ေတြက ေနာက္က်ိ႐ႈတ္ေထြးလွ။ 

ၿမိဳ႕ပ်က္၊ တုိက္ပ်က္ႀကီး တခုAလယ္ ေရာက္ေနသည္လားလုိ႔ ထင္မွတ္ရ။ 

 

က်ေနာ္ႏွင့္တခန္းတည္းေနရသူမွာ ကုိထင္ရိွန္။ က်ေနာ့္ထက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ႀကီးပါသည္။ သူေျပာျပ၍ 

Aသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိၿပီ ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္ သတင္းစာတုိက္မွ သတင္းေထာက္ 

ေရၾကည္Aုိင္မွာတုန္းက ကိုရျဲမင့္ ေျပာျပထားလုိ႔ နာမည္ၾကားၿပီး ရင္းႏီွးေနသူပါ။ သူလည္း 

က်ေနာ့္နာမည္ကုိ ၾကားထားပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေထာင္ထဲဘဝက ရင္းႏီွးမိတ္ေဆြျဖစ္ၾကပုံမွာ သုံးမ်ဳိး သုံးစားရိွသည္။ ပထမမ်ဳိးက 

လူခ်င္းေတြ႔ၿပီး ရင္းႏီွးရသည့္ မိတ္ေဆြ၊ ဒုတိယမ်ဳိးက ပထမရင္းႏီွးသည့္ မိတ္ေဆြက သူ႔ သူငယ္ခ်င္း 

သုိ႔မဟုတ္ သူ႔Aမႈတြကဲ ဘယ္သူ၊ သူ႔နာမည္က ဘယ္လုိ သူ႔Aလုပ္က ဘာAလုပ္ဆုိၿပီးေျပာထားလုိ႔ 

တဆင့္စကားနဲ႔ ရင္းႏီွးခင္မင္ရသည့္ မိတ္ေဆြ၊ တတိယမ်ဳိးကေတာ့ Aခ်ဳပ္ခန္းခ်င္းကပ္ရက္ 

Aသံပဲၾကားရၿပီး သိကၽြမ္းခင္မင္ရ သည့္ မိတ္ေဆြဆုိၿပီး သုံးမ်ဳိးသုံးစား ရိွပါသည္။ 



 

Aကုိႀကီး ကုိထင္ရွိန္မွာ ေAးေAးေဆးေဆးေနတတ္ၿပီး စကားနည္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ ဗကသ 

ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတUီးျဖစ္ၿပီး သူ႔ဆီက ႏိုင္ငံေရးAေတြ႔Aၾကံဳ၊ 

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈAေတြ႔Aၾကံဳ ေမးျမန္း သိခြင့္ရၿပီး က်ေနာ့္Aတြက္ တန္ဖိုးရိွလွပါသည္။ 

က်ေနာ့္ကုိလည္း ညီငယ္တေယာက္လုိ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ တေယာက္လုိ သြန္သင္ဆုံးမပါသည္။ 

က်ေနာ္ကေတာ့ လူငယ္ပီပီ တက္ႂကြသည္။ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းသည္။ လူငယ္သဘာဝAတုိင္း 

Aျမဲတမ္း တက္ႂကြေနပါသည္။ 

 

Aကုိႀကီး ကုိထင္ရွိန္ေျပာျပခ်က္Aရ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကာလက 

၅ ခ႐ုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပပြဲတြင္ Aဖမ္းခံခဲ့ရေသးေၾကာင္း၊ ၈ 

မုိင္ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းတေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း၊ ညမိုးခ်ဳပ္ရင္ လူဝႀကီးတေယာက္က 

Aခန္းသံတိုင္ဝတြင္ ဖေယာင္းတုိင္လာထြန္းၿပီး ထုိင္ေစာင့္ေနပါသည္။ ဘာစကားတခြန္းမွ မေျပာပါ။ 

ဖေယာင္းတုိင္ကုန္လွ်င္ လူဝႀကီးျပန္သြားပါသည္။ ညမိုးခ်ဳပ္လွ်င္ Aျမဲေရာက္လာပါသည္။ မနက္တုိင္း 

ထမင္းလုံးတီး တပန္းကန္ႏွင့္ ခ်U္ေပါင္ရည္က်ဲတခြက္ လာေကၽြးေၾကာင္း၊ စားခ်င္စိတ္မရိွေသာ္လည္း 

Aာဟာရ မျပတ္ေရးAတြက္ စားခဲ့ရေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပပါသည္။ ရက္ ၄၀ ခ်ဳပ္ခံရၿပီး 

ျပန္ထြက္လာပါသည္။ Aျပင္ေရာက္ေတာ့ Aေတာ္ေဆးကုယူရ ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ 

 

မနက္က်ရင္ ႏွစ္ႀကီးရာဇဝတ္ ေထာင္က်Aက်U္းသားေတြကုိ ေရြးထုတ္ၿပီး ေခၚပါသည္။ 

Aက်ႌAျဖဴလက္တုိ၊ ပုဆုိးAျပာ ဝါဒါက တံခါးဖြင့္ရင္ Aဆုိပါေထာင္က်က Aခန္းထဲရွိ (ဂန္ဖလား) 

Aင္တုံကုိ လာခ်ပါသည္။ တခ်ိန္တည္း ေရခ်ဳိးထုတ္ ေစာင္Aုပ္ပါသည္။ 

 

တုိက္တန္းလ်ားAခန္းသည္ ၂၀ ေလာက္ရိွသည္ ထင္သည္။ တုိက္ခန္းAလယ္ ေလာက္တြင္ 

သြပ္ျပား ကာထားသည့္ ေရခ်ဳိးခန္းရိွပါသည္။ Aခန္းထဲတြင္ တေယာက္တဖက္လွည့္ ေရခ်ဳိးပါသည္။ 

ကုိထင္ရိွန္က ေရခ်ဳိးခံႏွင့္ လူႀကီးခ်ဳိး ခ်ဳိးပါသည္။ က်ေနာ္က တဖက္လွည့္ၿပီး ကေလးခ်ဳိး ခ်ဳိးပါသည္။ 

ေရခ်ဳိးရသည္မွာ AလုAယက္ႏွင့္ ကသုတ္ကရက္ႏိုင္လွပါသည္။ ဝါဒါက ေတာ္ေတာ့ ဆုိလွ်င္ 

ေရခ်ဳိးရပ္ၿပီး ေတာ္လုိက္ရပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔Aခန္းေရွ႕ ၁၀ ေပခန္႔ျမင္ကြင္းကို ကာကြယ္ထားသည့္ Aုတ္တံတုိင္း တခုျခားၿပီးေနာက္ 



လမ္းၾကားတခု ရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ေပခန္႔ျမင့္မည့္ ျမင္ကြင္းကာ Aုတ္တံတုိင္းတခု 

ျခားထားျပန္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေနသည့္တိုက္၊ Aခ်ဳပ္ခန္း တန္းလ်ားထက္ရွည္မည့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 

တုိက္တန္းလ်ားတခု၏ Aုတ္ႂကြပ္မုိး နီနီေခါင္မုိးကုိ လွမ္းျမင္ရပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေနေသာ 

Aခ်ဳပ္တန္းလ်ားမွာ Aေတြ႔AၾကံဳAရ ၄ တုိက္လုိ႔ သိလာရပါသည္။ 

ေခါင္မုိးနီနီလွမ္းျမင္ရေသာတုိက္မွာ ၅ တုိက္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေနေသာ ၄ တုိက္Aခ်ဳပ္မွာ 

ဘေခ်ာ Aျမျဲပႆနာရွာသူ၊ ေထာင့္ကလည္း မက်ဳိးပါ၊ က်ေနာ့္ကုိ ျပႆနာ တခါ ႏွစ္ခါ 

လာရွာပါေသးသည္။ Aကုိႀကီး ကုိထင္ရွိန္က ၾကားဝင္၍ျပႆနာ မတက္ခဲ့ပါ။ 

 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ Aလယ္ေလာက္တြင္ မနက္စာ စားၿပီး Aကုိႀကီး ကုိထင္ရိွန္ႏွင့္ က်ေနာ့္ကုိ 

တုိက္ခန္းတံခါးဖြင့္၊ ေခါင္းေစာင္Aုပ္ ေခၚထုတ္သြားပါသည္။ တေနရာAေရာက္တြင္ 

တံခါးတခုကုိဖြင့္လုိက္ၿပီး Aုပ္ထားသည့္ေစာင္ကုိ ခြာလုိက္ပါသည္။ ေပ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွည္လ်ားသည့္ 

ဝါက်င့္က်င့္ ႏွစ္ထပ္ တုိက္တန္းလ်ားႀကီး တခုထဲကုိ ေခၚသြားပါသည္။ တုိက္တန္းလ်ားႀကီး၏ 

စႀကႍလမ္းAတုိင္း ေလွ်ာက္လာၿပီးေနာက္ Aခန္းတခုေရွ႕Aေရာက္တြင္ သစ္သားတံခါးႀကီးကုိ 

ေသာ့ဖြင့္လုိက္ၿပီး Aထဲကုိ သြင္းပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ Aခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ဘဝတူႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြက ဝုိင္းဝန္းႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ Aခန္းမွာ 

ေပ ၁၀၀ ခန္႔ ရိွပါသည္။ သမံတလင္းခင္းေပၚတြင္ သံေျခေထာက္Aေသစုိက္ၿပီး ၆ x ၁ ပ်U္းကတိုးျပား ၃ ျပား 

တင္ထားပါသည္။ Aက်U္းသားတေယာက္လွ်င္ Aဆုိပါ ကုတင္တခု။ က်ေနာ္တို႔ေရာက္ေနသာAခန္းမွာ 

Aက်U္းသား ၄၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ကုိ AစစAရာရာ တတ္ႏုိင္သမွ် ေနဖုိ႔ Aိပ္ဖို႔ ေနရာခ် 

စီစU္ေပးသူမွာ ကိုကံႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ Aသက္Aာမခံ႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီး Aလြန္တက္ႂကြသူ၊ 

ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားAေပၚတြင္ Aလြန္ျပဳစုသူ၊ Aားေပးႏွစ္သိမ့္ တတ္သူ၊ Aလြန္ခ်စ္ခင္ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာႏွင့္ 

ျပည့္ဝသူျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဤတုိက္တန္းလ်ားႀကီးမွာ Aေဆာင္Aမွတ္ ၃ ျဖစ္ပါသည္။ ေAာက္ထပ္တြင္ ေပတရာရွည္သည့္ Aခန္းႀကီး ၄ 

ခန္း၊ Aေပၚထပ္တြင္ Aခန္းႀကီး ၂ ခန္း၊ Aခန္းက်U္း ၄ ခန္းရွိပါသည္။ Aေပၚထပ္Aခန္းက်U္းေလးမ်ားတြင္ 

ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ပAုိဝ့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး Uီးလွေဖ၊ နဂါးနီ Uီးထြန္းေAး၊ တကသ 

ေခါင္းေဆာင္ ကိုတင္ေမာင္ ဝင္း (လႊတ္ေတာ္Aမတ္ ခရမ္းမဲဆႏၵနယ္၊ နဝတ လက္ထက္ ဖမ္းဆီးခံရၿပိး 

Aင္းစိန္ေထာင္Aတြင္း ညႇU္းပန္းႏွိပ္စက္၍ Aသတ္ခံရသူ ျဖစ္ပါသည္) Uကၠ႒ႀကီး မန္းဘဇံ၏ေယာက္ဖ 



ဖထီးမန္းဖရယ္ဒီ၊ Uကၠ႒ႀကီး မန္းဘဇံ၏သားမက္ မန္းစံဝင္း၊ တပ္မဟာ ၅ မ ွတပ္မင္း လင္းထင္တပ္မွာ 

ဖားလူေက်ာ္၊ ဗြိဳက္(စ)ခြာ၊ ေဝထူး၊ ခြန္ဘေဆြ AျခားAမည္မ်ား မမွတ္မိေတာ့ပါ။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေနေသာ Aခန္းႀကီးမွာ ေAာက္ထပ္ Aခန္းနံပါတ္ ၇ ျဖစ္ပါသည္။ Aခန္းႀကီးမ်ားမွာ တေန႔ ေရခ်ဳိး 

တနာရီ ရပါ သည္။ Aခန္းက်U္းမွာ နာရီဝက္ရပါသည္။ ေAာက္ထပ္Aခန္းႀကီး ၅ တြင္ ေဒါက္တာ မင္းသိန္း၊ 

Aခန္း ၆ တြင္ ကုိေက်ာ္ႏုိင္(စာေရးဆရာ ထက္ျမတ္)၊ Aေပၚထပ္Aခန္းက်ယ္တြင္ ကိုႀကီးေAာင္၊ 

ထရန္ဗန္ဝမ္း၊ ကုိရျဲမင့္တုိ႔ႏွင့္ ဤ Aေဆာင္ ၃ တြင္ ျပန္ဆံုၾကပါသည္။ Aျခားသူမ်ားမ်ာ ဗကသ ေက်ာင္းသား 

ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဘုိကေလး ကုိလွၾကည္ (ေတာခုိၿပီး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚဘက္တြင္ ျပန္မိသူ)၊ Uီးေနဝင္း၏ 

ကုိယ္ရံေတာ္ ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္စြာျမင့္၊ ေတာခိုမႈေၾကာင့္ Aဖမ္းခံ ခဲ့ရသည့္ ဗုိလ္ႀကီးေက်ာ္စြာျမင့္၏ မိတ္ေဆြမ်ား၊ 

ဤ ၃ ေဆာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးAေရာင္Aေသြး စံုလွပါသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ Aလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ 

ဗလညဖ၊ ဗကသ၊ တကသ၊ ရကသ၊ ေက်ာင္းသား၊ Aလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ Aမႈထမ္း၊ ကုန္သည္၊ 

သာမန္ျပည္သူစသည္ျဖင့္ Aမ်ဳိးAလႊာစုံလွပါသည္။ 

 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္၊ မဆလ လက္ထက္၊ Aာဏာဓားျပတုိက္ၿပီး မင္းမူေသာင္းက်န္းသည့္ 

ေခတ္တြင္ သူတုိ႔ မထင္လွ်င္မထင္သလုိ ဘာမဟုတ္သည့္ကိစၥႏွင့္လည္း ဖမ္းပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ 

ေဆာင္တြင္ Aတူေနခဲ့ၾကသည္ ့သူ႔Aမည္ကို က်ေနာ္ေမ့ေနပါသည္။ Aခန္း ၅ တြင္ေနသည္။ ႒ာနတခုမွ 

ဝန္ထမ္း တUီးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ Aတင္းAက်ပ္ မခ်ီတက္မေနရေသာေၾကာင့္ သူသည္လည္း 

ခ်ီတက္သူမ်ား Aၾကားတြင္ ပါခ့ဲသည္။ သူရာေရ စိတ္ႂကြေဆး မီွဝလဲာသည့္Aတြက္ ေျခကလည္း သြက္၊ 

Aာကလည္း သြက္လွပါသည္။ ခ်ီတက္လာသည့္လူတန္းႀကီး၏ ေရွ႕ဆုံးမွ ဒုိးပတ္ Aုိးစည္Aဖြဲ႔ထတဲြင္ ကလုိက္၊ 

ဆုိလိုက္ႏွင့္ ေခၽြးေလးစုိ႔စို႔ ျဖစ္လာပါသည္။ ဆုိရင္း ကရင္း ျမဴးထူးရႊင္ျပ စိတ္ႂကြလာျခင္းေၾကာင့္ 

သူ႔ေခါင္းထတဲြင္ေပၚလာ သည့္ သံခ်ပ္တခုကို ေကာက္ခါငင္ကာ ထိုးလုိက္ပါသည္။ 

 

“ပင္လယ္ေရေတြ ေပါတယ္၊ ေပါတယ္။ ဆားေတြ ရွားတယ္၊ ရွားတယ္” သူက စတင္ေပးလုိက္ေတာ့ သူ႔လုိပဲ 

Aူျမဴးေနသူ တသိုက္က Aတုိင္Aေဖာက္ႏွင့္ Aေတာ္ပင္ သိုက္ၿမိဳက္ဆူညံလာပါသည္။ ဤတြင္ Aနီးကပ္ 

လုိက္ပါလာၾကသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ဆြဲလုိက္ပါေတာ့သည္။ ပင္လယ္ေရေတြ ေပါတယ္။ ဆားေတြ 

ရွားတယ္ ဆရာႀကီး Aင္းစိန္ ႏိွပ္စက္ညႇU္းပန္း Aက်U္းစခန္းတြင္ မိေဝးဖကြာ ညာတကာႏွင့္ ကင္း၊ 

စိတ္ဆင္းရႀဲကီးစြာျဖင့္ ၅ ႏွစ္ၾကာေညာင္းသည္Aထိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ညွU္းဆျဲခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။ 

 

ထုိစU္က ဆားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ခ်ဳပ္ကုိင္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထတဲြင္ပါခ့ဲၿပီး ဆား 

Aလြန္ရွားပါးေနေသာ Aခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

 



ေရခ်ဳိးႏွင့္ထမင္းစားမွ တခန္းခ်င္းAလွည့္က် လွည့္သြားပါသည္။ ေရခ်ဳိးထြက္ခ်ိန္တြင္ လက္လုပ္ ေဘာ္လီေဘာ 

ျဖင့္ ေဘာလီေဘာျဖင့္ ေဘာလီေဘာပုတ္သူ၊ ျခင္းခတ္သူ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သူ၊ ကုိယ္ဝါသနာပါရာ 

ကုိယ္လုပ္ၾကပါသည္။ Aေဆာင္တြင္ Aုန္းဆံေမြ႔ရာတခု၊ ျခင္ေထာင္တခု၊ က်ဴထရံကြက္ Aျပာေရာင္ ပုဆုိး ၂ 

ထည္၊ Aက ႌ်လက္တိုAျဖဴ ၂ ထည္၊ မနက္ႏွင့္ေနလည္တြင္ ေကာ္ဖီတုိက္သည္။ တလAတြက္ တေယာက္ကို 

ေဆးလိပ္တရာ၊ ေဆးလိပ္မေသာက္သူ မုန္႔တထုတ္၊ မနက္စာ ပဲဟင္း၊ ငပိရည္၊ တို႔စရာ၊ ညေနဘက္တြင္ 

Aသားတမ်ဳိးႏွင့္ ဟင္းခ်ဳိ၊ ထမင္းဝိုင္းတြင္ တူရာတူရာ ကိုယ့္Aသုိင္းAဝိုင္းႏွင့္ ၄ ေယာက္တတြဲ၊ ၃ 

ေယာက္တတြဲ စားၾကၿပီး မိမိပံုစံဟင္းခြက္ထဲမွ Aသားတဖတ္စီခြဲထားၿပီး ညေနထမင္းစားၿပီးေနာက္ 

မိုးခ်ဳပ္စတြင္ ေစာေစာက စုထားေသာ Aသားတဖတ္စီကုိစုလုိက္ၿပီး စုိက္ထားေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ထမွဲ 

ပန္းေဂၚဖီျဖစ္ေစ၊ မုံလာUျဖစ္ေစ၊ တခုခုႏွင့္ေရာသုတ္ၿပီး ေထာင္မွ ညေနဘက္ေပးလာသည့္ ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ 

ကုိယ့္Aသိုင္းဝန္းႏွင့္ကုိယ္ ဝုိင္းဖြဲ႔၊ စာဖတ္ (သုိ႔) ႏုိင္ငံေရးAေၾကာင္းAရာတခုခုကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳပါသည္။ 

ေထာင္ထတဲြင္ လုပ္သားျပည္သူ႔ေနစU္၊ ေရွ႕သုိ႔စာေစာင္၊ လမ္းစU္ဂ်ာနယ္၊ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သတင္းစU္ 

စသည္တို႔ကုိ ေထာင္က ေပးပါ သည္။ မိမိကိုယ္ပုိင္ေငြရိွသူတုိ႔က ႐ႈမဝ၊ ေသြးေသာက္၊ ျမဝတီ၊ ေငြတာရီ 

မဂၢဇင္းမ်ားကုိ မွာ၍ရပါသည္။ 

 

ထုိစU္Aခ်ိန္ကာလက ေထာက္လွမ္းေရးမွ Aဖမ္းခံခဲ့ရသူမ်ား၏ မိဘ ေဆြမ်ဳိး သားမယားမ်ား ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႔မရပါ။ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက စာ၊ ေငြႏွင့္ ပစၥည္းပုိ႔ခ်င္လွ်င္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ သြားပုိ႔ရပါသည္။ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ 

ေထာက္လွမ္းေရးမွ စိစစ္ၿပီး ေထာင္သုိ႔တဆင့္ ပုိ႔ေပးပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေခတ္က ရရိွခဲ့ေသာ ေျခာက္တီး 

ေျခာက္ခ်က္ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသား Aခြင့္Aေရးမ်ားမွာ ယခု နဝတ၊ နAဖ လက္ထက္တြင္ လုံးဝမရရိွေတာ့ပါ။ 

ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားကို ဂ်ပုိး၊ သူခုိး၊ ကေလကလြင့္လုိ သေဘာထားၿပီး ေထာင္က် ရာဇဝတ္Aက်U္းသား 

မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာၿပီး တတန္းတစားတည္း ဆက္ဆံပါ သည္။ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ 

ေAာက္တန္းက် ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ညႇU္းဆဲ၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ လ်က္ရိွေနသည္မွာ မိဘျပည္သူမ်ား 

Aျမင္Aၾကားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

Aိမ္မွ ေငြႏွင့္ ပစၥည္းပုိ႔ခြင့္ရသူမ်ားမွာ ကုိကံႀကီး၊ ကိုထင္ရွိန္၊ ကုိျမင့္ေသာင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔Aားလုံး 

Aတြက္ တတ္Aားသမွ် မွာေပးပါသည္။ ပုိ႔လာေသာေငြကုိ ေထာင္မွစာရင္းဖြင့္ေပးပါသည္။ Aေဆာင္တြင္ 

မနက္ထမင္းစားၿပီး ေန႔လည္ေလာက္တြင္ လုပ္သားျပည္သူ႔သတင္းစာကုိ Aေဆာင္သုိ႔ လာပုိ႔ပါသည္။ 

သတင္းစာကုိ ကုိေAာင္ကိုး (ေငြစာရင္း မင္းႀကီး႐ုံး) က Aျမဲဒိုင္ခံဖတ္ျပပါသည္။ သူ၏သတင္းစာဖတ္ပုံမွာ 

ျပတ္သား ရွင္းလင္လွပါသည္။ 

 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္Uီး (တက္) ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ Aေထြေထြ 

ထုိးစစ္သည္ ကမၻာေက်ာ္ခ့ဲေပသည္။ ဆိုင္ဂံုၿမိဳ႕ရိွ Aေမရိကန္သံ႐ုံးကုိ တပ္Uီးတုိ႔က ဝင္ေရာက္စီးနင္း 



တုိက္ခုိက္ရာ သံ႐ုံးAေဆာက္AUီ ၈ ထပ္တြင္ ေAာက္ထပ္ ၅ ထပ္ကုိ သိမ္းပုိက္မိခ့ဲေပသည္။ Aေမရိကန္ 

သံAမတ္ႀကီး ေဘကာ သည္ ေခြးေျပးဝက္ေျပး Aေျပး႐ုံတမယ္ Aေစာင့္Aၾကပ္ ထူထပ္စြာျဖင့္ ဒေရာေသာပါး 

ထြက္ေျပးခ့ဲရေလသည္။ သံ႐ံုးကုိလည္း Aေမရိကန္ ရိန္းဂ်ားမ်ားက ေခါင္မုိးေပၚ ရဟတ္ယာU္ျဖင့္ 

Aတင္းဆင္း၍ AေသAလဲ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ယူခဲ့ရေပသည္။ 

 

ဆုိင္ဂုံ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္လည္း တုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။ ဆိုင္ဂံုၿမိဳ႕ ခ်ဳိလုံ တ႐ုတ္တန္း 

ရပ္ကြက္မွာလည္း ေျမေAာက္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ ေျပာက္က်ားရဲေဘာ္မ်ားကုိ မည္သို႔မွ် ရွင္းထုတ္၍ 

မရသည့္Aတြက္ ဗုံးၾကဲေလယာU္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ဗံုးၾကဲ၊ တင္ကားမွ Aေျမာက္ေတြနဲ႔ထုလုိက္သည္မွာ ခ်ဳိလံု 

တ႐ုတ္တန္းရပ္ကြက္တခုလုံး ျပားျပားဝပ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရ ေလသည္။ 

 

‘တက္’ ႏွစ္သစ္ကူ Aေထြေထြထုိးစစ္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း ေတာင္ဗီယက္နမ္ ေျမာက္ပုိင္းလမ္းငါးသြယ္ဆုံသည့္ 

ေျမာက္ဗီယက္ နမ္ မွ ေတာင္ဗီယက္နမ္သုိ႔ ဆက္သြယ္သည့္ Aခ်က္Aျခာလမ္းဆုံတြင္ စခန္းခ် ထိန္းခ်ဳပ္ 

ထားေသာ Aေမရိကန္ (ေခဆမ္) စစ္စခန္းႀကီးAား တၿပိဳင္တည္း ထုိးစစ္ဆင္ခ့ဲေပသည္။ ေခဆမ္ စစ္စခန္းႀကီး 

တြင္ ေလယာU္ကြင္းပါ ပါရွိၿပီး ေခတ္မီ စစ္စခန္းႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ စခန္းႀကီးAား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

ထားေသာ Aေမရိကန္စစ္Aင္Aား ၃ ေထာင္ခန္႔ ရိွေလသည္။ 

 

ေခဆန္ စခန္းႀကီးAား တပ္Uီးတုိ႔က ၂ လေက်ာ္ၾကာဝိုင္းပတ ္ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ေပသည္။ စစခန္းတြင္းရိွ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ Aေမရိကန္စစ္သားမ်ားAား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္Aတြက္ ဘီ ၅၂ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ဗံုးၾကဲ 

ေလယာU္ႀကီးမ်ား AပါAဝင္ တင္ကား သံခ်ပ္ကာကားမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီစစ္ယႏၱယား AစုံAလင္ျဖင့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝတ္စမုိးလင္း ကိုယ္တိုင္ Uီးစီးၿပီး Aေမရိကန္စစ္သား ၂ ေသာင္းေက်ာ္Aသုံးျပဳ၍ မီးကုန္ယမ္းကုန္ 

ထုိးစစ္ဆင္ကာ ကယ္တင္ခ့ဲရေပသည္။ ေတာင္ဗီယက္နမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္Uီးႏွွင့္ ေတာင္ဗီယက္နမ္တုိ႔၏ 

ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ေAာင္ပြဲသည္ က်ေနာ္တုိ႔ Aင္းစိန္ေထာင္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ Eရာမ 

စိတ္ဓာတ္ခြန္Aားကိုျဖစ္ေစ၊ တက္ႂကြလန္းဆန္းေစပါသည္။ 

Aတြင္းAျပင္ ခ်ိန္ကုိက္ ဖိႏိွပ္ေရးထုိးစစ္Aတြင္းAျပင္ ခ်ိန္ကုိက္ ဖိႏိွပ္ေရးထုိးစစ္Aတြင္းAျပင္ ခ်ိန္ကုိက္ ဖိႏိွပ္ေရးထုိးစစ္Aတြင္းAျပင္ ခ်ိန္ကုိက္ ဖိႏိွပ္ေရးထုိးစစ္ 
 

ျပည္တြင္းတြင္လည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တဝုိက္မွစၿပီး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ေရႊလင္းယုန္၊ မုိးဟိန္း 

စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ထုိးစစ္ကုိ Aရက္စက္၊ Aၾကမ္းတမ္းဆုံး၊ Aျပင္းAထန္ 

ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ေလသည္။ KNUP ႏွင့္ CPB ကုိ Aဓိက ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ 

 

ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားAား ထမင္းေကၽြးသူ၊ လက္ခံသူကုိ သတ္။ ဖြက္ထားသူကုိ သတ္။ 



လမ္းျပသူကုိ သတ္။ ေမာ္ေတာ္ေနာက္ၿမီးတြင္ခ်ည္၍ ျမစ္ထဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ေမာင္းၿပီး သတ္ျခင္း၊ 

ေျခလက္ခ်ည္ၿပီး ဂံုနီAိတ္ထထဲည့္ ခဲဆြဲၿပီး Aရွင္လတ္လတ္ ျမစ္ထဲပစ္ခ် ေရႏွစ္သတ္ျခင္း၊ 

Aရွင္လတ္လတ္ ျမစ္ထဲပစ္ခ် ေရႏွစ္သတ္ျခင္း၊ Aရွင္ လတ္လတ္ ေျမျမွဳပ္သတ္ျခင္း၊ 

လက္ျပန္ႀကိဳးခ်ည္ၿပီး သစ္ပင္ေပၚတြင္ဆြဲၿပီး ႀကိဳးျဖဳတ္ခ်၊ ေျခ လက္ ခါး က်ဳိးသြားေသာAခါ 

သတ္ပစ္ျခင္း၊ ေျခေတာက္ ေဇာက္ထုိးဆြဲၿပီး လွည့္၊ ႐ုိက္ Aဲဒါကုိ ဟယ္လီေကာ္ပတာ စီးသည္ဟု 

ေျပာသည္။ 

 

ဖမ္းမိလာေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ မသကၤာသူမ်ားကုိ ဗ်ဴဟာ (သုိ႔) 

စစ္ေၾကာင္း႐ံုးသုိ႔ေခၚလာရာတြင္ စစ္ေဆးဖို႔Aတြက္ စာရြက္မရွိဘူး၊ Aခ်ိန္မရိွဘူးဟုေျပာလ်က္ 

လက္စသတ္ ေဖ်ာက္ပစ္ျခင္း၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ပစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ 

မေဖာ္ျပႏုိင္ေလာက္ေAာင္ ကရင္Aမ်ဳိးသားမ်ားAေပၚတြင္ Aရက္စက္ Aျပင္းထန္ဆုံး လူမ်ဳိးေရး 

မုန္းတီးမႈ၊ လူမ်ဳိးေရး ကလ့ဲစားေခ်မႈ၊ လူမ်ဳိးေရး မ်ဳိးျဖဳတ္မႈ AစီAစU္ျဖင့္ စနစ္တက် 

သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ေလေတာ့သည္။ 

 

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ျဖတ္ေလးျဖတ္ကာလAတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္း႐ုိးတေလွ်ာက္ ေလွႀကီးေလွငယ္မ်ား 

ေရထဲတြင္ မရိွရ။ ကမ္းေပၚ ဆြဲတင္ထားရသည္။ ဆယ့္ေလးငါးမုိင္ က်ယ္ဝန္းသည့္ ျခံစည္း႐ုိးခတ္၊ 

လက္တကမ္း ကင္းေစာင့္၊ ျခံစည္း႐ိုးနားကပ္လ်င္ ပစ္သတ္၊ စပါးရိတ္ခ်ိန္၊ 

စပါးေတြရင့္မွည့္ေနေသာ္လည္း စပါးေတြ မည္သူမွ် မထြက္ရိတ္ရ။ သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ စပါးမ်ား 

ေႂကြက် ေလလြင္ကုန္သည္။ ျခံစည္း႐ုိးခတ္ထားသည့္ ဆယ့္ေလးငါးမုိင္Aတြင္း လူထုကုိ 

ေရွ႕ကေမာင္းတင္ၿပီး စစ္တပ္က ေနာက္ကလိုက္လ်က္ ကုိင္းေတာ၊ ျခံဳေတာေတြကုိ လုိက္လံရွင္းလင္း။ 

 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္Aထိ ရန္သူ၏ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ပိတ္ဆုိ႔ေရးတြင္ ရန္သူကုိ 

Aညံ့မခံ Aလံမလဲွဘဲ သူရဲေကာင္းပီသစြာ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကေသာ ကရင္မ်ဳိးခ်စ္ 

Aာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ KPLA တပ္ရင္း ၂ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းၫြန္႔၊ ‘တခ်က္ 

တေကာင္ ခ်စ္ေလးေမာင္’ A ျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ ၾကားထင္ရွားခဲ့သည့္ KPLA တပ္ရင္း ၂ တပ္ခြဲမွဴး 

ဗုိလ္ႀကီး ခ်စ္ေလးေမာင္၊ KPGF တပ္ရင္း ၆ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ကြက္ေကာ့၊ KPGF တပ္ရင္း ၆ 

တပ္ခြဲမွဴး ဗုိလ္ႀကီးသန္းရွိန္၊ KPGF တပ္ရင္း ၃ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ဂါးမင္း၊ တပ္မဟာမွဴး 

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဖန္းေရွာင္း၊ ဗိုလ္မွဴး ေစာဂ်က္၊ A မွတ္ ၇ ခ႐ုိင္A တြင္းေရးမွဴး မန္းA ယ္ေရွာင္း (ခ) 



မန္းဘခင္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ Uကၠ႒ မန္းရွန္ေဖာင္းႏွင့္တကြ ကရင္မ်ဳိးခ်စ္တပ္မွဴး တပ္သား 

ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္ သူရဲေကာင္းပီသစြာ က်ဆုံးပီသစြာ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည္။ 

 

Aလားတူစြာပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္ဗိုလ္Uီး ႏွင့္ မိသားစုမ်ား 

တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားတုိ႔သည္ ရန္သူကို Aညံ့မခံ A႐ႈံးမေပးဘဲ ရဲရင့္သည့္သံဓိ႒ာန္ျဖင့္ 

ျပည္သူတုိ႔Aတြက္ Aသက္ေပးလွဴခဲ့ၾကေလသည္။ 

 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ပဲခူး႐ုိးမ ေAာင္စုိးမိုးစစ္ဆင္ေရးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ KNUP ကုိ 

ျဖတ္ေလးျဖတ္ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ေပသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး 

စစ္Uီးစီခ်ဳပ္ ရဲေဘာ္ သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္ေဇယ်သည္ ျပည္သူတုိ႔Aတြက္ Aသက္ေပးလွဴခဲ့သည္။ 

 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ Uကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းAား 

ေထာက္လွမ္းေရးမွ လႊတ္လုိက္သည့္ လုံတတ္ (ခ) ၾကံဳတိတ္ (ခ) ေမာင္ျမသည္ သခင္သန္းထြန္းAား 

လုပ္ၾကံခဲ့ေလသည္။ 

 

Aလားတူစြာပင္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ KNUP AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴး 

ဗုိလ္က်င္ေဖသည္ ျပည္သူတုိ႔Aတြက္ Aသက္ေပးလွဴခဲ့သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ 

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးAား စစ္ေရးျဖင့္ Aျပင္းAထန္ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းႏွင့္Aတူ 

Aင္းစိန္ေထာင္တြင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAား Aေထြေထြဖိႏွိပ္မႈကို 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ 

 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ Eၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAားထားသည့္ ၃၊ ၄၊ ၅ ေဆာင္မ်ားမွ 

ႏုိင္ငံေရး Aက်U္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ည ၁၀ နာရီ Aခ်ိန္ေလာက္တြင္ တေဆာင္လုံး မီးပိတ္လ်က္ 

ေထာက္လွမ္းေရး မ်ား၊ ေထာင္ဝါဒါမ်ား၊ စစ္သားမ်ား၊ စစ္ေခြးမ်ားျဖင့္ Aေဆာင္Aတြင္းသုိ႔ Aသီးသီး 

ဝင္ေရာက္လာလွ်က္ နာမည္တပ္၊ ေစာင္Aုပ္ေခၚထုတ္သြားၾကသည္။ Aျပင္ဘက္သုိ႔ 

ေရာက္သည့္Aခါတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ဝါဒါႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ဝုိင္းဝန္း႐ုိက္ႏွက္ 

ထုိးႀကိတ္ကန္ေၾကာက္ၾကေလသည္။ 

 



ထုတ္၍ ညွU္းပမ္းႏိွပ္စက္ခံရသူမ်ားမွာ လူမဆန္စြာ တိရိစၦာန္ကဲ့သုိ႔ ႐ိုက္ႏွက္ညွU္းဆဲခံခဲ့ရေလသည္။ 

ထုိ ညႇU္းဆဲခံရသူမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီAတြင္းက သမတ မန္းဝင္းေမာင္၊ 

ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ေလထီးAတူဆင္းခဲ့သည့္ ေလထီး ဗုိလ္Aုန္းေမာင္မွာ နံ႐ိုး ၃ ေခ်ာင္း 

က်ဳိးသြားခဲ့ေလသည္။ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီမွ Uီးၾကည္ၫြန္႔ေမာင္မွာ သရက္ရြက္ 

ပ်က္သြားခဲ့သည္။ 

 

Aျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီ Uကၠ႒ သခင္ ခင္ေAာင္၊ 

ျပည္သူ႔တုိးတက္ေရးပါတီ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴး Uီးခင္ေမာင္ျမင့္ (နဝတ 

စစ္Aစုိးရလက္ထက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ Aင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ ညႇU္းပန္းႏွိပ္စက္ 

သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္) ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကုိစိန္ဝင္း (နဝတ စစ္Aစုိးရ 

လက္ထက္တြင္ Aင္းစိန္ေထာင္ထတဲြင္ ညႇU္းပန္းႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရၿပီး ေသဆုံး သြားသည္) မန္းဒါဝိတ္ 

(ABKO ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကရင္A မ်ဳိးသားA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္၊ နဝတ 

စစ္A စုိးရလက္ထက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး A င္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ A လားတူ 

ညႇU္းဆဲသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္) မန္းေA ာင္ၾကည္ (ABKO A တြင္းေရးမွဴး)၊ ေစာေမာင္ေမာင္ (ABKO 

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)၊ စာေရးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေA ာင္၊ စာေရးဆရာႀကီး ျမသန္းတင့္၊ ကုိဉာဏ္ဝင္း 

(ရကသ A တြင္းေရးမွဴး) ဘုိကေလး ကုိသိန္းေဆြ (တကသ)၊ ဘုိကေလး ကုိလွၾကည္ (ဗကသ)၊ 

ဘုိကေလး လွတင္ေA ာင္ (တကသ)၊ ပဲခူး ကုိလွေရႊ (တကသ)၊ ကုိထင္ရိွန္၊ ကုိကံႀကီး၊ ပဲခူး 

ကုိတင္ေA ာင္၊ ကုိေဖေA ာင္၊ ဘဖူးၫြန္႔၊ ကုိသိန္းထြန္း၊ ကိုခ်စ္ေA ာင္၊ ကုိျမေA ာင္၊ ကုိရန္ေA ာင္၊ 

ကဗ်ာဆရာ ကုိေလးၫြန္႔၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကိုထြန္းဝင္း (ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး ၅၂ ရက္ၾကာ 

A စာငတ္ခံတုိက္ပြတဲြင္ က်ဆုံးခဲ့)၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကုိေတဇ၊ ကုိသိန္းလြင္၊ ကုိA ုန္းေမာင္၊ 

ကုိလႈိင္တင္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

 

ဗမာ့တပ္မေတာ္(ၾကည္း)မွ ကုိA ုန္းေမာင္ (ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး ၅၂ ရက္ၾကာ A စာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲတြင္ 

က်ဆုံးခဲ့) ဗမာ့တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဆက္သြယ္ေရးတပ္မွ ကုိေA ာင္ထီ 

(လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ျပန္ေရာက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္တြင္ က်ဆုံးခဲ့) တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) 

ဆက္သြယ္ေရးမွ ကုိေဇာ္လြင္ စသည့္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ Uီးလွေဖ 

ယခုျပည္ပေရာက္ (RFA Uီးတင့္ေဇာ္)၊ ျပည္မွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိခ်စ္ေဆြ (၅၂ ရက္ၾကာ 

ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး A စာငတ္ခံတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးခဲ့)၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ 



ဆရာ ရာဂ်န္၊ Aျခားရဲေဘာ္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားAား မမွတ္မိေတာ့ပါ။ 

 

ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္A ား ထုတ္႐ုိက္ၿပီးေနာက္ ၂ တုိက္၊ ၄ တိုက္၊ ၅ တုိက္၊ ၆ တုိက္၊ 

ေခြးတုိက္၊ A လုံတုိက္ A သီးသီးတြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေလသည္။ ၈ ေပ၊ ၁၀ ေပ 

A ခန္းက်U္းေလးထဲတြင္ ၆ ေယာက္၊ ၇ ေယာက္ ထည့္သြင္းေလွာင္ပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္A တြက္ 

က်ပ္တည္းမြန္းသိပ္ေနၿပီး လြန္စြာ ဒုကၡေရာက္ေလသည္။ 

 

A ခန္းက်U္းထဲတြင္ လူ ၆ ေယာက္၊ ၇ ေယာက္A တြက္ A ညစ္A ေၾကးစြန္႔ေသာ ေထာင္A ေခၚ 

ဂန္ဖလား (A င္တုံခြက္) တခုသာရွိ သည့္A တြက္ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ကိစၥမွာ A ေတာ့္ကုိ 

ဒုကၡေရာက္လာပါသည္။ A ခန္းထဲတြင္ က်U္းၾကပ္ေလွာင္ပိတ္ၿပီး A န႔ံA သက္ ဆုိးရြားလွေလသည္။ 

 

လုံးတီးထမင္းႏွင့္ တေန႔A တြက္ ေရတခြက္သာတုိက္သည့္A တြက္ စိတ္၏ဒုကၡ၊ ကုိယ္၏ဒုကၡမွာ 

မေဖာ္ျပႏုိင္ ေA ာင္ လြန္စြာဆုိးရြားလွပါသည္။ ဤ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ Eၿပီလ A ေထြေထြဖိႏိွပ္မႈခံခဲ့ရေသာ 

ႏုိင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ားမွာ A ခ်ဳိ႕မွာ ၆ လခန္႔၊ A ခ်ဳိ႕မွာ ၈ လ၊ A ခ်ဳိ႕မွာ ၁၀ လ တုိက္ပိတ္ 

ညႇU္းဆဲခံခဲ့ရေလသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ A င္းစိန္A က်U္း ေထာင္တခုလုံးရွိ 

ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားA ားလုံးကုိ တUီးခ်င္းစီ ထုတ္၍ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းႏွင့္ A မႈတြဲA ေၾကာင္းကုိ 

ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။ 

ကုိကုိးကၽြန္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိကုိးကၽြန္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိကုိးကၽြန္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိကုိးကၽြန္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း 

၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ညေနစာ ထမင္းစားၿပီးေနာက္ ညေန ၅ 

နာရီေလာက္တြင္ က်ေနာ့္ႏွင့္ ကုိတင္ဝင္းကုိ A ေဆာင္မွ လာေခၚထုတ္သြားသည္။ 

ေမွာင္ရီပ်ဳိးစA ခ်ိန္တြင္ ေပါင္မုန္႔ကားေလးႏွင့္ ေခၚထုတ္သြားၿပီး A င္းစိန္ ေထာင္မႀကီးဗူးဝမွ A ျပင္သုိ႔ 

ကားႏွင့္ေခၚထုတ္လာပါသည္။ 

 

ေထာင္မႀကီးႏွင့္ကပ္ရက္ A င္းစိန္ တြဖဲက္A က်U္းေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ပါသည္။ A ေဆာင္မွာ 

ႏွစ္ထပ္ျဖစ္သည္။ သိသူေရာ၊ မသိသူေတြပါ ၁၀၀ နီးပါးေလာက္ရွိမည္ ထင္သည္။ 

ေA ာက္ထပ္တြင္လည္း က်ေနာ္တို႔ကဲ့သုိ႔ ဘဝတူA က်U္းသားမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနသည္။ 

က်ေနာ္ျပန္ေတြ႔သူမ်ားထဲတြင္ ကုိထင္ရိွန္၊ ကုိကံႀကီး၊ ကုိရဲျမင့္၊ လူထုသတင္းစာတုိက္ A ယ္ဒီတာ 



ကုိစိန္ဝင္း (ဗကသ ကုိစိန္ဝင္း) ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ ျပန္ၿပီးေတြ႔ၾက ဆုံၾကပါသည္။ ဝမ္းသာ 

ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ Aကုိႀကီး ကုိထင္ရွိန္က ေျပာပါသည္။ 

 

“လာေတြလုပ္Uီးမယ္ မသိဘူး၊ A ေျခA ေန ၾကည့္ရA ံုးမယ္” ဟု ေျပာပါသည္။ ည ၉ 

နာရီေလာက္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ A ေဆာင္ထဲမွ ေခၚထုတ္ပါသည္။ ႏွစ္ေယာက္တတြဲ လက္တြဲခိုင္းၿပီး 

A ေဆာင္A ျပင္သုိ႔ ထုတ္လာသည္။ A င္းစိန္ေထာင္မႀကီး၏ A ုတ္႐ိုးA ျပင္ဘက္တြင္ မီးေတြ 

ထိန္ထိန္လင္းေA ာင္ ထြန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ဟီးႏုိး 

ဘတ္စ္ကားႀကီး ၉ စီးက တန္းစီထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္တတြဲ ထြက္လာသည့္ လမ္း ၏ေဘးတဖက္တခ်က္တြင္ ဝါဒါႏွင့္ စစ္သားမ်ားက 

တန္းစီးၿပီး ကာထားပါသည္။ A နီးA ပါးတြင္ စစ္ေခြးမ်ား လႊတ္ထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကို ဟီးႏုိး ကားႀကီးမ်ားေပၚသုိ႔ တက္ခုိင္းပါသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ လက္ခ်င္းတြဲ၍ 

ကားေပၚတက္လာသူမွာ ကုိကံျမင့္ သူက လူေကာင္ညႇက္ညႇက္ ရခုိင္A မ်ဳိးသား ရမ္းျဗဲကၽြန္းဇာတိ၊ 

ေနာင္ေသာ္ သူ႔ကို က်ေနာ္တုိ႔က ခ်စ္စႏုိး ရမ္းၿဗီး ဟု ေခၚၾကပါသည္။ 

 

ကားေပၚေရာက္ေသာA ခါ လမ္းမေတာ္A လယ္ပိုင္း၊ ရကသမွ ဂ်င္းနာ တ႐ုတ္A မ်ဳိးသား 

ေက်ာင္းသားေလး ကုိခ်စ္ေA ာင္ စသည့္ ရကသမွ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ ကားေပၚတြင္ 

ေထာက္လွမ္းေရး ၂ ေယာက္က A ရပ္ဝတ္ႏွင့္ A တက္A ဆင္း A ေပါက္ဝတြင္ ေစာင့္ပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားကုိ တင္ေဆာင္ထားေသာ ဘတ္စ္ကားႀကီး ၉ စီးသည္ ၉ 

နာရီခြဲA ခ်ိန္ေလာက္တြင္ စတင္ထြက္ခြာပါေတာ့သည္။ 

 

ကားထြက္လာေတာ့မွ ကားထဲတြင္ၾကည့္လုိက္ရာ ကားမွန္မ်ားကုိခ်ထားၿပီး ကားမွန္မ်ားကုိ 

ထုံးသုတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲကေတာ့ ဒီစစ္တပ္ဟာ မေကာင္းတာလုပ္တာ 

လူသိမွာ A ေတာ္စုိးတ့ဲေကာင္ေတြပဲ ဟု မွတ္လိုက္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကို တင္ေဆာင္လာေသာ ကားတန္းႀကီးေရွ႕ဆုံးမွ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ ယာU္ထိန္း၊ ၿပီးေတာ့ 

ဝါယာလက္ကား၊ ကားတန္းႀကီးA လယ္တြင္ စစ္သားတင္ကား၊ ေနာက္ဆုံးတြင္လည္း 

စစ္သားတင္ကား ၃၊ ၄ စီးႏွင့္ A ေစာင့္A ၾကပ္ ထူထပ္လွပါသည္။ ျဖတ္လာသည့္ 



လမ္းဆုံလမ္းခြတုိင္းတြင္ တပ္ထိန္းမ်ား၊ Aရပ္ဝတ္ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ ေသနတ္ကုိင္ 

စစ္သားမ်ားခ်ထားသည္ကုိ ကားထဲမွ ရိပ္ခနဲ၊ ရိပ္ခနဲ လွမ္းျမင္လုိက္ရသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကိုတင္ေဆာင္လာသည့္ ကားတန္းႀကီးသည္ ျပည္လမ္း A သံလႊင့္႐ံုကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာစU္ 

A ျပင္ေလာကႀကီး၏ A လွA ပႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ရင္ထဲမွ ႏိုးႏုိးနင့္နင့္ ခံစားလုိက္ရပါသည္။ 

ကားတန္းႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ ဆူးေလေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာသည္။ 

ဆူးေလေစတီေတာ္ႀကီးမွာ မီးေတြ ထိန္ထိန္ညီးေA ာင္ ပူေဇာ္ထားသည္မွာ 

ၾကည္ညိဳသပၸာယ္ဖြယ္ရာA တိ ျဖစ္ပါသည္။ ကားထဲမွပင္ A ာ႐ုံUီးခုိက္ ပူေဇာ္လုိက္ရပါသည္။ 

 

မလြတ္လပ္ျခင္း၏ ခါးသီးဖြယ္ရာကုိ တႏံုႏုံ တနင့္နင့္ ခံစားလုိက္ရပါသည္။ 

ေစတီေတာ္ႀကီးေဘးႏွင့္ကပ္ရက္ လြတ္လပ္ေရးပန္းျခံထဲရိွ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ႀကီးသည္ 

ခံညားထည္ဝါစြာႏွင့္ ရပ္တည္ေနေပသည္။ 

က်ေနာ့္ေခါင္းထဲတြင္ A တိတ္၏A ရိပ္တုိ႔သည္ ျဖတ္ခနဲ ဝင္လာၾကသည္။ 

 

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္နီးပါးခန္႔က ဘားလမ္းထဲရိွ ျပည္သူ႔ေခတ္မီ တကၠသိုလ္တြင္ ညေက်ာင္းတက္ရင္ 

ည ၉ နာရီေက်ာ္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ၃၃ လမ္းထဲမွ က်ေနာ္ႏွင့္ A တန္းတူ သူငယ္ခ်င္း 

ျမင့္ေA ာင္ႏွင့္ ညေက်ာင္း လႊတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ေနာ္တုိ႔သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္ ဤလြတ္လပ္ေရး 

ပန္းျခံသုိ႔ လာၾက၊ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းရင္း ဉာU့္Uီးေလေျပ၏ 

တညင္းညင္းတုိက္ခတ္ေသာ ေလေကာင္း ေလသန္႔ကုိ A ရသာခံၾက၊ ပန္းျခံထဲမွ 

ႏွင္းဆီပန္းလွလွေလးမ်ားကုိ ပန္းျခံေစာင့္ေတြA လစ္ A မွတ္တမဲ့ခူးရသည္မွာ ေပ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေန႔လည္ေန႔ခင္းမ်ားတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ စာေပဗိမာန္ စာၾကည့္တုိက္A သင္းဝင္ကဒ္ႏွင့္ 

A ေမရိကန္ ျပန္ၾကားေရး A သင္းဝင္ကဒ္ရိွသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ 

A ျမဲတမ္းစာA ုပ္ငွားခဲ့ၾကသည္ကုိ A မွတ္ရမိပါသည္။ 

 

က်ေနာ့္A ေတြးကုိ လွန္႔ႏႈိးလုိက္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိတင္လာသည့္ ကားတန္းႀကီးသည္ က်န္းမာေရး 

ပန္းဆုိးတန္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရပ္လုိက္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ကားေပၚမွ တစီးၿပီးတစီး 

ဆင္းခုိင္းပါသည္။ G-3 ေမာင္းျပန္ေသနတ္တြင္ လွံစြပ္တပ္လ်က္သား လမ္းေပၚမွ ဆိပ္ခံေဘာA ထိ 

ေဘးတဖက္တခ်က္တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ လံွစြပ္ထိုးေတာ့မည့္ A သင့္A ေနA ထားႏွင့္ 



ရပ္ေနၾကပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ စစ္သား ၂ တန္း၏Aၾကား လံွစြပ္သြား ၂ ခု၏Aဖ်ားမွ ဆိပ္ကမ္းသို႔ 

ဆင္းခုိင္းပါသည္။ ဆိပ္ခံေဘာတံတားႏွင့္ကပ္ၿပီး သေဘၤာႀကီးတစီး ဆုိက္ကပ္ထားသည္။ 

က်ေနာ္ေမာ့ၾကည့္လုိက္ရာ ‘ျပည္ေတာ္ၫြန္႔’ စာလုံးကုိ လွမ္းျမင္ရသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကို သေဘၤာေပၚသုိ႔ တက္ခိုင္းပါသည္။ သေဘၤာေပၚေရာက္ေတာ့ ေထာင္ဝါဒါေတြေရာ၊ 

ေရတပ္က စစ္သား စစ္ဗိုလ္ေတြ၊ ၾကည္းတပ္က စစ္သားစစ္ဗုိလ္ေတြကို ေတြ႔ရပါသည္။ သေဘၤာ 

ဝမ္းေခါင္းထဲသုိ႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ပူေလာင္Aိုက္စပ္ၿပီး ေလ႐ႈလုိ႔ မေကာင္းပါ။ ခဏAၾကာတြင္ 

စက္ေသနတ္ဆြဲသည့္Aသံ ႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္တူၿပီး သေဘၤာေက်ာက္ႀကိဳးကို ဆြဲတင္သံႏွင့္ 

မေရွးမေႏွာင္း သေဘၤာUၾသဆြဲကာ သေဘၤာႀကီးသည္ ဆိပ္ကမ္းမွ တေရြ႕ေရြ႕ ခြာလာပါေတာ့သည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေရာက္ေနသည့္ သေဘၤာဝမ္းေခါင္းမွာ မႏၱေလးAက်U္းေထာင္မွ ရေဲဘာ္မ်ား 

Aမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမစ္ထဲမွ သေဘၤာႀကီး တေရြ႕ေရြ႕ထြက္ခြာလာသည္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ 

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွ မီးမ်ား ေဝး၍ေဝး၍ က်န္ခဲ့ပါသည္။ တနာရီခန္႔Aၾကာတြင္ ေက်ာင္းသား႐ုပ္ 

မေပ်ာက္ေသးေသာ Aသားျဖဴျဖဴ လူငယ္တေယာက္ ႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ၿပီး Aလြန္တက္ႂကြသူ၊ သူ၏ 

ဟန္ပန္AမူAရာသည္ Aျခားသူမ်ားAား လႈပ္ႏိုးကူးစက္ႏုိင္သူ၊ Aဆိုပါလူငယ္က 

Aသံက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ေျပာလုိက္သည္။ “ေတာ္လွန္ေရးလမ္းAတုိင္း ေရွ႕သုိ႔ခ်ီ” သူ 

ေႂကြးေၾကာ္လုိက္သံAဆုံးတြင္ လူငယ္ ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္က Aလြန္တတ္ႂကြ Aားရိွဖြယ္ သံၿပိဳင္ 

သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ သီဆုိလုိက္သည္။ 

 

“ညီညီညာညာ ရင္ေကာ့ခ်ီ၊ ဇာနည္ ရစိဲတ္ရဲမာန္ႂကြခ်ီ၊ ေတာ္လွန္တပ္ႀကီး Uကၠ႒ ေမာ္ Uီးစီးသည္၊ 

ေဘးရန္Aလီလီ ႏွိမ္နင္း ေရွ႕သုိ႔ခ်ီ - ခ်ီ - ခ်ီ - ခ်ီ၊ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီ၊ Aဆုံးတုိင္ေAာင္နန္း တုိ႔Uီးတည္၊ 

ငါတုိ႔မိတ္ေဆြ၊ ကမၻာႏွင့္ ငါ့တုိ႔ေတးသံပဲ့တင္ ထပ္ၿပီ ကမၻာႏွင့္Aဝွမ္း မုန္တုိင္းထန္၊ ထစ္ခ်ဳန္းၿပီ၊ 

မိစၦာေကာင္မ်ား ေၾကာက္ဒူးတုန္ၿပီ၊ ခ်ီ - ခ်ီ - ခ်ီ၊ ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီ၊ Aဆုံးတုိင္ေAာင္ နန္း တုိ႔ Uီးတည္”    

    

သီခ်င္းသံAဆုံးတြင္ လက္ခုပ္သံ တေျဖာင္းေျဖာင္းေပၚလာသည္။ (ေတာ္လွန္ေရးလမ္းAတုိင္း 

ေရွ႕သုိ႔ခ်ီ) သီခ်င္းAား Uီးေဆာင္လႈံ႔ေဆာ္သူမွာ တက္ႂကြျဖတ္လတ္ၿပီး Aားမာန္ရိွသူ၊ 

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သူမွာ မၾကာမီ သူ႔ကုိ သိလုိက္ရပါသည္။ တုိးတက္ေသာ 

မိဘမ်ဳိး႐ိုးစU္ဆက္မွေပါက္ဖြားလာသည့္ လူထုUီးလွ၊ ေဒၚAမာ တုိ႔၏သား ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း 



ျဖစ္ပါသည္။ ခဏAၾကာတြင္ ဤလူငယ္မ်ားသည္ သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ထပ္မံ သီဆိုၾကျပန္သည္။ 

 

“တုိ႔ရဲေဘာ္မ်ားဟာ Aခက္Aခဲေတြ႔ရင္ ေAာင္ျမင္မႈကုိ ၾကည္ရမယ္၊ ေနေရာင္ျခည္ကို ျမင္ရမယ္၊ 

တုိ႔ရဲ႕စိတ္ ထက္သန္ေစ ရမယ္၊ တို႔ရစိဲတ္ ထက္သန္ေစရမယ္” 

 

မြန္းၾကပ္ေလွာင္ပိတ္ ပူေလာင္Aုိက္စပ္ေသာ ဤသေဘၤာဝမ္းေခါင္းထဲတြင္ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းတုိ႔၏ 

မႏၱေလး လူငယ္ရဲေဘာ္တသုိက္မွာ မၾကာမၾကာ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းAမႈကုိ ျပဳၾကပါသည္။ 

ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္းတုိ႔ သီဆုိလုိက္ေသာ သီခ်င္းသံမ်ားမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တခါမွ မၾကားဖူးပါ။ 

သီခ်င္းA ဓိပၸာယ္ေရာ သံစU္ႏွင့္ ဆုိဟန္မွာ A သစ္A ဆန္းျဖစ္ေနသည္။ 

 

သေဘၤာဝမ္းေခါင္းထတဲြင္ မွန္ထူထူ A ဝုိင္း ၃၊ ၄ ေပါက္ ရိွပါသည္။ လူႀကီးပုိင္းမွာ ဆိတ္ၿငိတ္စြာထုိင္ၿပီး 

မိွန္းလာပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္A မ်ားစုမွာ ဘာမွ A ပူA ပင္ A ေၾကာင့္A ၾကမထားပါ။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကဲ့သို႔ပင္ သေဘၤာဝမ္းေခါင္း၏A ျခားA ခန္းတြင္ ဘဝတူမ်ားရွိေနသည္။ 

 

ျပည္ေတာ္ၫြန္႔ သေဘၤာႀကီးသည္ ဤမွ်ေမွာင္ပိန္းေနေသာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးတြင္ မည္သည့္A ရပ္သို႔ 

ေရွ႕႐ႈခုတ္ေမာင္းေနပါသနည္း။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားA ား လူမသိ သူမသိ 

ပုန္လွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး တိတ္တဆိတ္ျဖင့္ A ေစာင့္A ၾကပ္ထူထပ္စြာ မည္သည့္A ရပ္သုိ႔ 

ပုိ႔ေဆာင္မည္နည္း။ 

ဖထီး မန္းေA ာင္ၾကည္မွာ က်ေနာ္ႏွင့္ တခန္းတည္း A တူၾကပါသည္။ သူက စကားေထြေထြထူးထူး 

သိပ္မေျပာပါ။ ဖထီး မန္းေA ာင္ၾကည္မွာ A ရပ္ပုပု၊ ေမး႐ိုးခိုင္ခုိင္ မ်က္ႏွာေလးေထာင့္စပ္စပ္ A သက္ ၄၀ 

နီးပါးခန္႔ ရိွသည္။ 

 

စိတ္ေနာက္က်ိဖြယ္ရာ ဤတညကိုလြန္ေျမာက္၍ နံနက္မိုးေသာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာပါသည္။ မနက္A လင္းတြင္ 

ပင္လယ္ျပင္ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔A ားလံုးမွာ စိတ္လက္ေပါ့ပါးသလုိ ရိွလာပါသည္။ ပင္လယ္ေလ 

တျဖဴးျဖဴးတြင္ လိႈင္းရိပ္ေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ကိုက္ ၅၀ ခန္႔ပ်ံႏုိင္သည့္ ငါးပ်ံမ်ား၊ တလံေလာက္ရိွသည့္ 

ငါးမန္းမ်ား။ A ေဝးဆီသို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ရာ ကမ္းမျမင္၊ လမ္းမျမင္သည့္ ျမင္ကြင္းႏွင့္A တူ က်ေနာ္တုိ႔ 

ေရွ႕ေလွ်ာက္ရင္ဆုိင္ၾကရUီးမည့္ A ခက္A ခဲမ်ားကို မွန္းဆ၍ မရႏုိင္ပါ။ 

 

နံနက္စာကုိ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚတြင္ တက္စားရပါသည္။ A မဲသားကုိ မဆလာန႔ံသင္းသင္းႏွင့္ ပံုစံထမင္း 



ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔လည္တြင္ လက္ဘက္ရည္ႏွင့္ ဘီစကြတ္ ၄ ခ်ပ္ တိုက္ပါသည္။ ထမင္းစားႏွင့္ လက္ဘက္ရည္ 

တက္ေသာက္တုိင္း စစ္ယူနီေဖာင္းႏွင့္ ႏွစ္ရစ္သမားက ဓာတ္ပံုကုိ ေဘးဘယ္ညာ တျဖတ္ျဖတ္ ႐ုိက္ပါသည္။ 

 

သေဘၤာသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ည တညလံုး၊ ၁၃ ရက္ တေန႔လုံး တညလံုးေမာင္းၿပီးေနာက္ ၁၄ ရက္ 

Aကူး မနက္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ သေဘၤာစက္ရိွန္ေလ်ာ့၍ ရပ္လိုက္ပါသည္။ မနက္လင္းခ်ိန္တြင္ ကၽြန္းႀကီးတခုကုိ 

လွမ္းျမင္ရပါသည္။ မနက္ စာထမင္းစားၿပီးေနာက္ သေဘၤာစက္ရိွန္ျပန္ျမႇင့္ၿပီး ကၽြန္းဘက္ဆီသုိ႔ တေရြ႕ေရြ႕ 

ေမာင္းလာပါသည္။ ကၽြန္းႏွင့္ကိုက္ ၁၀၀ နီးပါးေလာက္Aကြာတြင္ သေဘၤာစက္ရိွန္ေလ်ာ့ၿပီး စက္သံျမႇင္းျမႇင္းႏွင့္ 

ရပ္ေနပါသည္။ 

 

ထိုAခ်ိန္တြင္ ကမ္းတက္ယာU္တစင္း ျပည္ေတာ္ၫြန္႔သေဘၤာနံေဘးသုိ႔ ယွU္ၿပီးကပ္လာပါသည္။ သေဘၤာခ်င္း 

ကပ္မိၿပီး ႀကိဳးခ်င္းခ်ိတ္မိေသာAခါ ကုန္းေဘာင္ပ်U္ခ်ပ္ ၂ ခ်ပ္ကို ကမ္းတက္ယာU္ေပၚသုိ႔ ဆက္ေပးလိုက္ပါ 

သည္။ ကမ္းတက္ယာU္မွာ သေဘၤာႀကီးႏွင့္ ယွU္လုိက္လွ်င္ Aေတာ္ႀကီး နိမ့္ေနသည့္Aတြက္ Aထက္ေAာက္ 

Aေတာ္ေစာင္းေနပါသည္။ သေဘၤာႏွင့္ကမ္းတက္ယာU္ကုိ ထုိးေပးထားသည့္ ကုန္ေဘာင္ပ်U္ ၂ ခ်ပ္မွာ 

Aထက္ေAာက္ Aနိမ့္Aျမင့္ ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ကုိ ဆင္းခုိင္းပါသည္။ 

 

ကမ္းတက္ယာU္ေပၚသုိ႔ဆင္းရာတြင္ လႈိင္းAသင့္Aတင့္ရိွသည့္Aတြက္ ကမ္းတက္ယာU္မွာ လိႈင္းဒဏ္ေၾကာင့္ 

နိမ့္လုိက္ ျမင့္လိုက္ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ကမ္းတက္ယာU္သို႔ဆင္းရာတြင္ Aေတာ္ခက္ခဲၿပီး ရင္တုန္စရာ 

ျဖစ္ေနပါသည္။ လူစုံသည္ႏွင့္ ကမ္းတက္ယာU္သည္ သေဘၤာႀကီးမွ ခြာခဲ့ၿပီး ကမ္းေျခဘက္သို႔ 

ေရွ႕႐ႈေမာင္းလာပါသည္။ ကမ္းတက္ယာU္ေပၚတြင္ ပြိဳင့္ 5 စက္ေသနတ္ႀကီးတလက္ တပ္ဆင္ထားသည္ကို 

ေတြ႔ရိွရသည္။ ကမ္းေျခသုိ႔ ခဏေလး ေရာက္ပါသည္။ 

 

ကမ္းသို႔ တေရြ႕ေရြ႕ စက္ရိွန္ေလွ်ာ့ေမာင္းလုိက္ၿပီး ေရတပ္သားတေယာက္က “ေပ ၂၀ ပါ ဗုိလ္မွဴး၊ ၁၅ ေပ ပါ 

ဗိုလ္မွဴး၊ ၁၃ ေပပါ ဗုိလ္မွဴး” စသည္ျဖင့္ ေရAတိမ္Aနက္ကုိ သတင္းပုိ႔ေနသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမ္းတက္ယာU္ 

ရပ္သြားသည္။ ကမ္းတက္ယာU္ Aဖံုးဖြင့္ခ်လုိက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ကုိ ဆင္းခုိင္းပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေရထဲသို႔ 

ဆင္းလိုက္ရာ ေပါင္ရင္းေလာက္ နက္ပါသည္။ ေဘးမွ ဖထီး မန္းေAာင္ၾကည္လက္တြဲၿပီး ကမ္းေပၚသို႔ 

တက္လာၾကသည္။ ကမ္းေပၚတက္လာရင္ မဆီမဆိုင္ က်ေနာ့္ေခါင္းထဲသုိ႔ Aေတြးတခု ဝင္လာပါသည္။ 

Longestday ဇာတ္ကားထမွဲ ေနာ္မန္ဒီကမ္းေျခသုိ႔ မဟာမိတ္ရဲေဘာ္မ်ား ကမ္းေျခတိုက္ပြဲကို 

ျမင္ေယာင္မိပါသည္။ 

 

ဒါေပမယ့္ ကြာျခားလြန္းလွပါသည္။ Aခု က်ေနာ္တုိ႔ ကမ္းေျခတက္လာသည္မွာ ကၽြန္းသိမ္းတုိက္ပြဲ မဟုတ္ပါ။ 

ကၽြန္းေပၚသို႔ A က်U္းသားဘဝႏွင့္ တက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာ္မန္ဒီကမ္းတက္တိုက္ပြဲသည္ ဂ်ာမန္ 



ဖက္ဆစ္Aာဏာရွင္တုိ႔ လက္ေAာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ကမ္းတက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု က်ေနာ္တုိ႔ 

ကမ္းတက္လာျခင္းမွာ မဆလ စစ္Aာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏိွပ္ညႇU္းပန္းမႈေA ာက္မွ မလြတ္လပ္သည့္ဘဝႏွင့္ 

တက္ေရာက္လာမႈ ျခားနားျခင္းမက ျခားနားလြန္းလွပါသည္။ 

 

ကမ္းေျခေပၚသို႔ A ကုန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေသာင္ခံတခုေပၚတြင္ တန္းစီခိုင္းၿပီး A ရပ္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ဒုဗုိလ္မွဴး 

A ဆင့္တUီးက ဟိုဘက္လွည့္ခိုင္း၊ ဒီဘက္လွည့္ခိုင္း စိတ္ကူးေတြ႔ရာ ေလွ်ာက္ေျပာေနပါသည္။ A ႏွီ ဒု 

ဗိုလ္မွဴးႀကီးA ဆင့္ရိွသူမွာ မဆလ တေခတ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေကာင္စီUကၠ႒ လုပ္စားသြားေသာ 

ထြန္းရင္ေလာ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ သူ႔ပါးစပ္က ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာႏွင့္ စကား 

စေျပာပါသည္။ 

 

“ဗန္းေမာ္တင္ေA ာင္ဆိုတာ က်ေနာ္ နာမည္ပဲ ၾကားဖူးပါတယ္။ လူမျမင္ဘူးလုိ႔ ခဏရပ္ျပပါ” 

 

ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေA ာင္က ရပ္ၿပီး ျပန္ထိုင္လုိက္ပါသည္။ A ႏီွပုဂၢိဳလ္ႀကီးက ဆက္ေျပာျပန္ပါသည္။ 

 

“ဒီကၽြန္းက ကုိကိုးကၽြြန္းလုိ႔ ေခၚပါတယ္၊ ဗမာျပည္ပုိင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း ပိုင္ပါတယ္၊ ဒီမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ 

ကုိယ္ထူ ကိုယ္ထစနစ္နဲ႔ထားမယ္၊ ဒီကၽြန္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးA တြက္ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း တာဝန္ရိွတာေပါ့၊ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ 

ရိကၡာထုတ္ေပးမယ္၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ခ်က္စားရမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထားမယ္၊ A ေစာင့္ေတြ 

မရိွပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပးမယ္ဆုိလည္း ေျပးႏုိင္ပါတယ္၊ ေA း … ဒါေပမယ့္ ကၽြန္းပတ္ပတ္လည္မွာေတာ့ 

ငမန္းေတြပဲ A ေစာင့္ရွိပါတယ္” 

 

သူ႔စကားကို ခနဲ႔တ့ဲတဲ့ ခပ္ေလွာင္ေလွာင္ႏွင့္ A ဆံုးသတ္လုိက္ပါသည္။ 

 

ပတ္ဝန္းက်င္ျမင္ကြင္းတခုလုံးမွာ A ဆန္းတၾကယ္ႀကီးသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဟိုA ေနာက္ဘက္ဆီတြင္ 

ဆုံးစမထင္ေသာ ပင္လယ္ျပာႀကီး၊ ၿပီးေတာ့ မုိးေကာင္းကင္ျပာႀကီးက ပင္လယ္ျပာႀကီးႏွင့္ A နားသတ္ၿပီး 

ေပါင္းစပ္ေနသည္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ ျဖဴေဖြးေဖြး သဲေသာင္ျပင္သည္ ခပ္ေယာင္ေယာင္ ေကြးေနလ်က္ 

A ုန္းပင္တို႔သည္ ပင္လယ္ဘက္သို႔ ကုိင္းၫြတ္ေနၾကသည္ ့A ုန္းသီး၊ A ုန္းခုိင္မ်ားကလည္း A ႏု A ရင့္ 

A ေျခာက္ ႁပြတ္ခဲေနပါသည္။ 

 

ေလA ေနာ့တြင္ A ုန္းခက္၊ A ုန္းလက္မ်ားမွာ ဟန္ပန္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ကေနၾကသလို ျဖစ္ေနသည္။ ေလတျဖဴးျဖဴးတြင္ 

လႈိင္းေလးမ်ားကလည္း ျမဴးလ်က္ ကမ္းေျခသုိ႔ မရပ္မနား ေျပးေဆာ့႐ိုက္ပုတ္ ကစားေနၾကသည္။ သဘာဝ၏ 

ျမင္ကြင္းကေတာ့ လွခ်င္တိုင္းလွေနပါသည္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔၏ဘဝမ်ားကေတာ့ မလြတ္လပ္သည့္ ဘဝ၊ 



ဤမွ် သာယာ႐ႈေမာဖြယ္ရာေသာ ဘသာဝAလွကို စုိးစိမွ် မခံစားႏိုင္ပါ။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကမ္းေျခမွာ ကိုကိုးကၽြန္း၏ Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျချဖစ္ပါသည္။ ေသာင္ျပင္ေပၚ 

ေရာက္ခါစ လူစစ္ၿပီး ေရတြက္သည့္Aခါ တကၽြန္းတြင္ မေပ်ာ္ဘစဲံၾကရေတာ့မည့္ A က်U္းသားမ်ားမွာ ၂၃၃ 

Uီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ A နယ္နယ္ A ရပ္ရပ္ရိွ မႏၱေလး၊ ျမင္းျခံ၊ ေရႊဘို၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ႏွင့္ 

A င္းစိန္ေထာင္မ်ားမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကို ၂ ေယာက္တတြဲ ကၽြန္းA တြင္းပိုင္းသုိ႔ သြားခုိင္းပါသည္။ လမ္းတြင္ တကသ ကုိသိန္းေဆြ 

(ဗိုလ္ကေလး) သည္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းမွ တက္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၆၈ Eၿပီလ A ေထြေထြ ဖိႏိွပ္မႈခံခ့ဲရ 

ကတည္းက တုိက္ထတဲြင္ ၁၀ ေက်ာ္ေနခ့ဲရ၍ က်န္းမာေရးA ေတာ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္A တူပါလာေသာ ေထာင္ဆရာဝန္မွာ ေဒါက္တာ ေဖစိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာဝန္က A ေျပးကေလး 

လာၿပီး ျပဳစုပါသည္။ စိုးရိမ္စရာမရိွေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ခဏA ၾကာ ကိုသိန္းေဆြ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာၿပီး 

ဆက္လက္သြားလာႏိုင္ပါသည္။ လယ္ထြန္စက္ေနာက္တြဲေပၚ တင္ေပးလိုက္ရသည္။ 

 

ေရစက္ကေတာ့ A ေတာ့္ကို ဆုံတတ္ပါသည္။ ေထာင္ဆရာဝန္A ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးရ 

မည့္သူက တခ်ိန္က တကသ တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သူ၊ က်ေနာ္တုိ႔A ထဲတြင္ သူ႔ရဲေဘာ္၊ သူ႔မိတ္ေဆြ၊ တကသ 

ဗကသ ရဲေဘာ္ေတြက တပုံတပင္။ 

 

ဒါေပမယ့္ သူက သူ႔A ိေႁႏၵႏွင့္သူ ေနေနရပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ 

တတ္ႏုိင္သည့္ေဘာင္ထကဲေတာ့ သူ႔ေစတနာကို A ေကာင္းဆုံးေဖာ္ျပသြားပါသည္။ တႏွစ္ခြဲစာ ေဆးကို 

က်ေနာ္တုိ႔ ဆရာ ကုသေပးလိုက္လိုက္တာ ၆ လတည္းႏွင့္ ကိစၥျပတ္သြားပါသည္။ သူ႔ေစတနာသည္လည္း 

ခ်က္ခ်င္း A က်ဳိးေပးသြားပါသည္။ ၆ လခန္႔သာၾကာၿပီး ျပည္မႀကီးကုိ ျပန္ႂကြသြားရပါသည္။ 

 

တကၽြန္းတြင္ မေပ်ာ္ဘစံဲၾကရေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္မွာ မစုိ႔မပုိ႔ ကုိယ္ပိုင္ 

A ဝတ္A စားမ်ားကုိ လြယ္လ်က္ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မသိေသာ A ရပ္ေဒသဆီသုိ႔ တေရြ႕ေရြ႕ခ်ီတက္လာရာ 

မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ေလွ်ာက္မိလွ်င္ သြပ္ဆူးႀကိဳး ၂ ထပ္ခတ္ထားၿပီး စစ္သားတန္းလ်ားပုံစံ A ေဆာက္A Uီ ၁၀ 

လုံးေက်ာ္ကုိ လွမ္းျမင္ရပါသည္။ ထို စစ္တန္းလ်ားပံုစံ ဝင္းႀကီးထဲသုိ႔ဝင္လာခဲ့ရၿပီး ေထာင္မွဴး၊ ေထာင္ပိုင္မ်ားက 

တန္းလ်ားတခုခ်င္းစီတြင္ ေနရာခ်ထားပါသည္။ 



တန္းလ်ားမွာ သမံတလင္းခင္း ပ်U္ကာ သြပ္မုိး မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ သစ္သားAိပ္စင္ တဖက္တခ်က္တြင္ရွိၿပီး 

Aလယ္မွ စႀကလႍမ္းႏွင့္ျဖစ္ပါသည္။ စခန္းဝင္းတည္ေဆာက္ထားပံုမွာ သြပ္ဆူးႀကိဳးဝင္း ၂ ထပ္ခတ္ထားၿပီး 

တဖက္ကို တန္းလ်ား ၆ လံုးစီေဆာက္ထားသည္။ ၁၂ လံုးတြဲျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကုိကိုးကၽြန္း၏ေတာင္ဘက္စြန္း၊ ကၽြန္း၏Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး တန္းလ်ား ၂ 

တန္း၏ထိပ္ ကမ္းေျခဘက္တြင္ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ရွည္မည့္ စုေပါင္းရိပ္သာ (မက္) ကုိ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ 

သြပ္မုိး၊ ပ်U္ကာ၊ မွန္ျပဴတင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္၊ စႀကလႍမ္း စသည္ျဖင့္ Aေတာ္ေလး သပ္ရပ္ပါသည္။ 

 

စားရိပ္သာ၏ ထိပ္တဖက္တခ်က္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ မီးဖုိခန္းေနရာ တခုစီႏွင့္ စတိုခန္း တခုစီပါသည္။ 

ဝင္းႀကီးမွာ ၁၂ ေပခန္႔ျမင့္၍ သြပ္ဆူးႀကိဳးဝင္း ၂ ထပ္ခတ္ထားသည္။ တဖက္ ၆ ေဆာင္စီ၏ ၂ ခုၾကားတြင္ 

တဖန္ သြပ္ဆူးႀကိဳးတန္း ၂ ထပ္ ခတ္ထားျပန္ပါသည္။ က်ေနာ္ေနရာယူေသာ Aေဆာင္မွာ Aေဆာင္Aမွတ္ ၈ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကုိးကုိးကၽြန္းမွာ Aလ်ား ၇ မုိင္၊ Aနံ ၃ မိုင္ ရိွၿပီး ကၽြန္း၏ေျမာက္ဘက္တြင ္က်ယ္ဝန္းၿပီး ေရတပ္စခန္းရွိသည္။ 

Aျမင့္ဆံုး ေတာင္ထိပ္တြင္ ေရဒါစခန္းရွိပါသည္။ (ယခု Aဆင့္ျမင့္ေရဒါစခန္းAျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး 

တ႐ုတ္ျပည္Aား Aသုံးျပဳခြင့္ေပးထားသည္မွာ ၎ေတာင္ထိပ္ ေရဒါစခန္းျဖစ္ပါသည္) 

ေလယာU္ပ်ံကြင္းA ေဟာင္းလည္း ရွိပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေနေသာ A က်U္းစခန္းမွာ ကၽြန္း၏ေတာင္ဘက္စြန္း၊ A ေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခတြင္ 

တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ကၽြန္း၏ေျမာက္ဘက္တြင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေတာင္ဘက္သို႔ A ဖ်ား႐ွဴးသြားပါသည္။ 

ကုိကိုးကၽြန္းစု၏ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ A ေနာက္ဘက္တြင္ ကုိကုိးေလးကၽြန္းတည္ရွိၿပီး A လ်ား ၃ မိုင္၊ A နံ တမုိင္ခန္႔ရိွၿပီး 

လူမေနပါ။ ကိုကုိးႀကီးကၽြန္းႏွင့္ ကိုကိုးေလးကၽြန္းမွာ ၁၃ မုိင္ကြာ ေရလက္ၾကားတခု ျခားပါသည္။ 

 

ကုိကိုးႀကီးကၽြန္းမႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ စားပြဲကၽြန္း ရွိသည္။ ၎ကၽြန္းတြင္ မီးျပတိုက္ရွိသည္။ 

ကုိကိုးကၽြန္းႏွင့္ကပ္လ်က္နီးပါး A ေနာက္ဘက္တြင္ ႂကြက္ကၽြန္းရိွသည္။ ေသးငယ္ပါသည္။ ၎A ျပင္ 

ကုိကိုးႀကီးကၽြန္း၏ ေတာင္ဘက္A ဆုံးတြင္ ကုိက္ ၃၀၀ ခန္႔ ေသာင္ခုံတခု ဆက္လ်က္ရွိၿပီး A ဆံုးတြင္ ကုိက္ 

၅၀ ခန္႔က်ယ္သည့္ ေရလက္ၾကားေလးတခု ခံေနကာ ကၽြန္းေလးတခု တည္ရိွေနျပန္သည္။ ကၽြန္းေလးမွာ 

A လ်ား မုိင္ဝက္ A နံ ကိုက္ ၁၅၀ ခန္႔က်ယ္ပါသည္။ ၎ကၽြန္းကိ ုဂ်ယ္ရီကၽြန္း ဟု A မည္တြင္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ ဝင္းကဲ့သုိ႔ ၁၂ လုံးတြဲဝင္း ၃ ခုရိွပါသည္။ ေထာင္မွဴး၊ ေထာင္ပုိင္၊ ဝါဒါမ်ားေနေသာ 

A ေဆာက္A Uီမွာ သီးသန္႔ရိွပါသည္။ ၎A ျပင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေနဝင္း A ိမ္ေစာင့္A စိုးရလက္ထက္တြင္ ကၽြန္းသုိ႔ 



ပထမဆံုးAႀကိမ္ပို႔ခ့ဲေသးရာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ လူမေနေတာ့သည့္ A ေဆာက္A Uီေဟာင္းမ်ား 

ရွိပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေရာက္စညေနတြင္ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးသူမ်ားကေတာ့ ေတာင္တြင္းႀကီးမွ 

Uီးမွတ္ႀကီး၊ မုံးမွ ဆရာUီးေA ာင္ေငြတို႔Uီးေဆာင္ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးပါသည္။ A ခ်ိန္လုၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ရျခင္း၊ 

A ေတြ႔A ၾကံဳ မရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထမင္းေရာ ပဟဲင္းပါ မႏူးမနပ္ ဇိမ္းဇတ္ဇတ္ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔A ားလုံးမွာ 

သည္းခံၿပီး စားလုိက္ၾကပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေနသည့္ A က်U္းစခန္းဝင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ A ေရွ႕ကမ္းေျခေသာင္ခံုတြင္ မီးေလာင္ၿပီး 

ထုိးဆုိက္ထားသည့္ တန္ခ်ိန ္၃ ေသာင္းခန္႔ရွိမည့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာပ်က္ႀကီးတစီး တင္ရွိေနသည္။ 

ေရငံေငြ႔႐ုိက္ထားၿပီး နီက်င့္က်င့္A သြင္ျဖင့္ ဇရာ႐ုပ္ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ကာ ကမ္းေျခကုိ ထိုးဆိုက္ထားပါသည္။ 

ေပ ၆၀ ခန္႔A ျမင့္ရိွၿပီး ဓာတ္ခဲႀကီးA ရြယ္ခန္႔ရိွမည့္ သံမဏိႀကိဳးႀကီးမ်ား ေလးငါးေခ်ာင္းသည္ 

တြဲေလာင္းေA ာက္သုိ႔ က်ေနပါသည္။ 

 

ဤသေဘၤာပ်က္ႀကီးA ေၾကာင္း ေနာက္မွ ေလ့လာသိရွိရသမွ် ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ဆန္ျပတ္လပ္ ရွားပါးသည့္ 

A ခါက စစ္A စုိးရသည္ သီဟုိ (သီရိကၤာ) သုိ႔ ဆန္ခုိး ေရာင္းခ့ဲသည္။ ဆိပ္ကမ္းA လုပ္သမားႀကီးမ်ားက 

တုိင္းျပည္မွာ ဆန္ျပတ္၊ လူထုမွာေတာ့ ထမင္းငတ္၊ A စိုးရက်ေတာ့ ဆန္ခိုးေရာင္းၾကသည့္A တြက္ 

A လုပ္သမားလူတန္းစား၏ ေဒါသကုိ ထုတ္ျပလိုက္ပါေတာ့သည္။ သေဘၤာဝမ္းေခါင္းထဲသို႔ 

ေဆးလိပ္မီးညွႇိသည့္ A ုန္းဆံႀကိဳးေခြကုိ မီးႏွင့္တုိ႔၍ ထည့္ေပးလိုက္ရာ သေဘၤာႀကီး ပင္လယ္ျပင္A ေရာက္တြင္ 

မီးေတြ ထေတာက္ ပါေတာ့သည္။ ကတုိက္က႐ိုက္ႏွင့္ ကၽြန္းေပၚသို႔ ထုိးဆုိက္ခဲ့ရပါသည္။ သေဘၤာပုိင္ရွင္မွာ 

ဂရိသေဘၤာသူေဌးႀကီး A ိုနာဆစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာA မည္မွာ (A ိုကီရာႏုိပုိ႐ုိ) ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဤသေဘၤာပ်က္ႀကီးမွာ က်ေနာ္တို႔ A က်U္းသားမ်ားကို မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာမွ သံတုိသံစ 

မ်ဳိးစံုျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ဓား၊ လံွ၊ မိွန္း၊ စူးေဆာက္ တန္ဆာပလာ ကရိယာမ်ား၊ တေယာႀကိဳး ဒုံမင္းႀကိဳး၊ 

မယ္ဒလင္ႀကိဳး စသည္ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ ဖန္တီးယူ၍ ရခဲ့ပါသည္။ 

 

ဘေဝဘဝက မေသြA တူတကြ ျပဳခ့ဲၾကရေသာ ပဌာန္းဆက္ ကုသုိလ္ထူးေၾကာင့္လုိ႔ပဲ ထင္ပါသည္။ ကိုကိုးကၽြန္း 

A က်U္း စခန္းသုိ႔ ေပါင္းစည္းဆုံေတြ႔ မေပ်ာ္ဘဲေမြ႔ၾကရေတာ့မည့္ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသမားမ်ားမွာ A ရပ္က 

လည္းစံု၊ လူ႔A လႊာကလည္း စံု၊ ႏိုင္ငံေရးA ေရာင္A ေသြးကလည္း စံုလုိက္ၾကပါဘိ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ 

A လံနီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ ပမညတ၊ လူငယ့္တပ္Uီး၊ လူမ်ဳိးစု A ျခားျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗကသ၊ တကသ၊ ရကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ A မႈထမ္း၊ A လုပ္သမား၊ စစ္သား 



စသည္ျဖင့္ မ်ားျပားလွပါသည္။ လူမ်ဳိးစုမ်ားတြင္ ရခုိင္Aမ်ဳိးသားမ်ားကေတာ့ Aမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထမွဲာလည္း ရခုိင္ရိွ၊ Aလံနီထမွဲာလည္း ရခုိင္ရိွ၊ ေက်ာ္ဇံရီွး Aလံနီထမွဲာလည္း ရခုိင္ရွိ၊ 

AျခားAျခားထဲမွာလည္း ရခိုင္ရွိ၊ ရခိုင္ကေတာ့ လူတတ္ေတြမ်ားသည့္Aတြက္ Aဖြဲ႔ Aစည္းစုံတြင္ 

ျဖန္႔က်က္ၿပီး ေနရာယူတာက လြန္စြာပင္ သဘာဝက်သည္လုိ႔ ဆိုရမလုိျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုစU္A ခါက 

ရခုိင္A မ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP မွာ သေႏၶတည္ကာစ A ျမဳေတဘဝပင္ရိွေသးသည့္A တြက္ ALP 

ရခုိင္ရဲေဘာ္မ်ား လည္း ပါရိွပါသည္။ 

 

ကရင္ထကဲ ရွားရွားပါးပါး ၄ ေယာက္သာရိွပါသည္။ ABKO ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကရင္A မ်ဳိးသားA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

A ေထြေထြ A တြင္းေရးမွဴး မန္းေA ာင္ၾကည္၊ ABKO ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေစာေမာင္ေမာင္၊ ေလတပ္ 

ေထာက္လွမ္းေရးမွ တပ္ၾကပ္ႀကီး မန္းဝင္းျမင့္၊ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ရိကၡာမွာ A မဲသားဗူး တပတ္ ၂ ႀကိမ္၊ တဗူးကုိ ၄ ေယာက္ႏႈန္း၊ ပင္လယ္ေရကေတာ့ တပါတ္ကုိ ၂ ႀကိမ္ခ်ဳိး၊ 

A ိုနာဆစ္ သေဘၤာႀကီးေဘးတဝုိက္ ကန္႔သတ္ၿပီး စည္းကမ္းထားလိုက္သည္။ ညေန ၅ နာရီ ဝင္းတံခါးပိတ္၊ 

ကုိယ့္A ိပ္ရာမွာ ပုံစံထိုင္ေပး လူစစ္ခံရ၊ မနက္ ၅ နာရီ A ိပ္ရာမွာ ထုိင္ေပး၊ လူစစ္ခံရ။ 

တုိက္ပြဲကေလး ႏုိင္ပြဲကေလးေတြကေန စတုိက္တုိက္ပြဲကေလး ႏုိင္ပြဲကေလးေတြကေန စတုိက္တုိက္ပြဲကေလး ႏုိင္ပြဲကေလးေတြကေန စတုိက္တုိက္ပြဲကေလး ႏုိင္ပြဲကေလးေတြကေန စတုိက္ 
 

တုိက္ပြဲကေတာ့ စပါၿပီဗ်ာ။ က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္ေတြကုိ ညွိလိုက္ပါသည္။ ‘ေထာင္စည္းကမ္းမွန္သမွ် 
တိုက္ဖ်က္ပစ္’။ တုိက္ပြဲေလးေတြက တကယ္ပဲ စပါၿပီ။ မနက္ ၅ နာရီထိုး ေထာင္မွဴးဝါဒါေတြ 
လူလာစစ္ၿပီဆုိလွ်င္ ကျပာကယာ A ိပ္ရာထ A ိမ္သာတက္တ့ဲသူက တက္၊ သြားတုိက္တ့ဲသူက 
သြားတုိက္၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ စားဖုိႀကီးဘက္ သြားတဲ့သူက သြား၊ ေထာင္မွဴး ဝါဒါေတြက တာဝန္A ရ 
ေျပာရွာၾကပါသည္။ 
 
“A ိပ္ရာမွာ ခဏေလး ထိုင္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ” 
 
ေျပာသူက ေျပာေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔တေတြက သေဘာႏွင့္ေတြ႔သူမ်ား မဟုတ္ၾကသည့္A တြက္ 
လွည္၍မွ်ပင္ မၾကည့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေထာင္မွဴး၊ ဝါဒါေတြ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ရပါသည္။ 
A ိပ္ရာေတြကုိပဲလိုက္စစ္ၿပီး တန္းပိတ္လိုက္ရပါသည္။ 
 
တုိက္ပြဲေလး ႏုိင္ပြဲေလးေတြကေန တစစ တိုက္ေတာ့မွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြမွာ 
တက္ႂကြလုိက္ၾကသည္မွာ ညီလုိက္တာလည္း မေျပာႏွင့္။ စြန္႔လႊတ္မႈမွာလည္း A ၿပိဳင္၊ 



Aနစ္နာခံမႈမွာလည္း Aၿပိဳင္၊ Aလုပ္Aေကၽြးျပဳမႈမွာလည္း Aၿပိဳင္၊ ေလ့လာမႈမွာလည္း Aၿပိဳင္။ 
 
တပတ္ ပင္လယ္ေရခ်ဳိးရက္ ၂ ရက္၊ တသုတ္ကုိ ၂၀ ေယာက္၊ တသုတ္ကုိ ၂ နာရီကေန က်ေနာ္တုိ႔ 
တုိက္ခ်လုိက္တာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ခ်ဳိးခ်င္သလုိခ်ဳိး၊ ဝင္ခ်င္သလုိဝင္၊ ထြက္ခ်င္သလုိထြက္၊ 
ေရခ်ဳိးနယ္ေျမ Aကန္႔Aသတ္ေတြကိုလည္း တစစီ၊ တခုစီ ခ်ဳိးဖ်က္ပစ္လုိက္တာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ခ်ဳိးလုိ႔ရသြားတယ္။ 
 
ရိကၡာထုတ္ေပးတာကလြဲၿပီး က်န္တာ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ခ်က္ျပဳတ္စားရတာဆုိေတာ့ ထင္းျဖတ္၊ ေရခပ္၊ 
ထမင္းခ်က္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ရိကၡာထုတ္၊ Aပင္ပန္းဆုံးAလုပ္ျဖစ္ သည့္ ထင္းျဖတ္ႏွင့္ ရိကၡာထုတ္ကုိ 
ေတာင့္တင္း သန္မာေသာ လူငယ္ေတြက ပင္တိုင္တာဝန္ယူသည္။ က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ 
ကုိAုန္းေမာ္ (ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး တုိက္ပြဲ ၅၂ ရက္ၾကာ Aစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲတြင္ က်ဆံုး)၊ ကိုခ်စ္ေဆြ 
(ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး တုိက္ပြဲတြင္ က်ဆံုး)၊ ကိုေမာင္ေမာင္စုိး (ခ) ကုိလတ္ 
(ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ဘဖူးၫြန္႔ (ေက်ာင္းသား)၊ ကုိရန္ေAာင္ (Aမႈထမ္း)၊ 
ကုိေတဇ (ေလတပ္)၊ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ Aဆစ္တေယာက္ကေတာ့ 
ဗလမေတာင့္ေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြန႔ဲ ေနAတူ၊ သြားAတူ၊ Aလုပ္Aတူ၊ စားAတူ၊ 
A ျမဲတမ္းတြဲေနတာကေတာ့ စာေရးဆရာႀကီး Uီးျမသန္းတင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထင္းျဖတ္ၿပီး ေထာင္ကေပးသည့္ ႏြားလွည္းႏွင့္ ဝင္းထဲသုိ႔ တိုက္ရပါသည္။ ဝင္းA ေပါက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ 
ကုိက္ ၁၀၀ နီးပါးေဝးသည္။ ထမ္းရ ျပဳရ ပင္ပန္းသည္။ ဝင္းေဘး ျခံစည္း႐ုိးA တုိင္းေမာင္းသြားၿပီး 
မီးဖုိေဘးနားက သြင္းလုိက္လွ်င္ ၁၅ ကုိက္ခန္႔သာ ေဝးသည္။ က်ေနာ္တို႔က 
မီးဖုိေဘးနားA ထိေမာင္းၿပီး လွည္းကုိ ရပ္၊ A ကာA ရံ သံဆူးႀကိဳး ၂ ထပ္ကုိ႐ုိက္ဖြင့္၊ 
ထင္းေပါက္ျခမ္းႀကီးေတြ ပစ္သြင္း၊ ဘယ္ေလာက္သက္သာသလဲ။ ဝါဒါေတြက တားသည္။ မရ။ 
ထင္းသြင္းၿပီးရင္ ဝါဒါေတြက ျပဳတ္သြားသည့္ သံဆူးႀကိဳးကုိ ျပန္ခ်ိတ္၊ ျပန္႐ုိက္။ က်ေနာ္တုိ႔က 
ထင္းသြင္းရင္ တခါ သံဆူးႀကိဳးကုိ ျပန္႐ုိက္ဖြင့္၊ ၿပီးရင္ ဝါဒါ ေတြက ျပန္ပိတ္၊ ၁၀ ခါေလာက္ရွိတဲ့ 
A ခါက်ေတာ့ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက မီးဖုိေဘးနားက ထင္းသြင္းဖုိ႔ တရားဝင္ တံခါးေပါက္တေပါက္ 
ေဖာက္ေပးလုိက္ရပါသည္။ 
 
ဆန္ထုတ္သည့္ေန႔က်လွ်င္လည္း ဆန္ဂုိေထာင္ႏွင့္ မီးဖိုမွာ ကုိက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေဝးပါသည္။ 
ဟိုစU္A ခါက ဆန္A ိတ္မွာ ေပါင္ ၁၆၀ A ိတ္(ႏွစ္တင္း တစိတ္)ရိွပါသည္။ ဆန္A ိတ္ကုိ 
ထမ္းလာၿပီးေနာက္ ဝင္းထဲကုိေရာက္လွ်င္ ရိကၡာေထာင္မွဴး မ်က္ကြယ္သြားတာန႔ဲ ပုခုံးေပၚက 
ပစ္ခ်လုိက္ေတာ့တာပဲ။ ဆန္A ိတ္က ကြဲသြားပါေလေရာ။ ေနာက္လူက ကြဲေနသည့္ ဆန္A ိတ္ေပၚ 
ဆက္တုိက္ ေလးငါးေယာက္ တက္နင္းသြားေတာ့ ဆန္ေတြ ျပဲပ်ားကုန္တာေပါ့။ ေထာင္မွဴးကုိ 
ျပန္ေျပာလုိက္သည္။ 



 
“ေထာင္မွဴးေရ၊ ခင္ဗ်ားဆန္Aိတ္ႀကီးက မႏိုင္မနင္းန႔ဲဗ်ာ၊ ပုခံုးေပၚက ျပဳတ္က်ၿပီး Aစားျပန္ထုတ္ပးပါ” 
 
ေထာင္မွဴးက လုိက္ၾကည့္သည္။ ျပလဲ်ားစင္ေနေသာ ဆန္Aေဖြးသားကုိ မသက္မသာၾကည့္ၿပီး 
ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ထုတ္ေပးလုိက္ရသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔တုိက္ပြဲက တဆင့္တုိးလုိက္ၿပီေလ။ (ရန္သူ႔ပစၥည္းမွန္သမွ် Aကုန္ဖ်က္ဆီးပစ္) 
 
က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္တသုိက္မွာ မနက္ဖက္ ထင္းျဖတ္ထြက္ပါသည္။ မနက္ဖက္ေကၽြးသည့္ 
ဆန္ျပဳတ္Aပုိကုိ လက္လုပ္ဆြဲပုံးႏွင့္တပုံး ဆြဲလာသည္။ ဆန္ျပဳတ္မွာ Aုန္းသီး၊ ႏို႔ဆီ၊ သၾကားႏွင့္ 
Aာဟာရျပည့္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔လဲွေသာထင္းမွာ ကနစုိ ထင္းကဲ့သုိ႔ Aသားနီသည့္Aတြက္ 
သစ္နီသားလုိ႔ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ နာမည္ေပးပါသည္။ ထင္းျဖတ္ ထင္းခြဲၿပီး ၉ နာရီေက်ာ္ ေလာက္က်ရင္ 
A နားယူ ဆန္ျပဳတ္ ေသာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ဤလုိနားသည့္A ခါမ်ဳိးတြင္ ဆရာUီးျမသန္းတင့္က 
က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္ေတြကုိ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ရာ ေျပာျပတတ္ပါသည္။ 
 
တခါေတာ့ Uီးျမသန္းတင့္က ခါးေလာက္ျမင့္သည့္ A နီးရိွ A ုန္းပင္ပ်ဳိကုိ လက္ညွိဳးထုိးၿပီး 
“A ုန္းပင္ရဲ႕ဇက္မွာ A ုန္းေခါင္းလုိ႔ေခၚတ့ဲ A ုန္းA ႏုသား ရွိတယ္။ A ဲဒါဟာ A င္မတန္ A ရသာရိွတာ၊ 
ဟာဝုိင္A ီကၽြန္း ဟိုႏုိလူလူ မွာဆိုရင္ ဖုိက္စတား ဟုိတယ္မွာမွ ရိွတာ။ တကယ့္ မီလွ်ံနာေတြမွ 
စားႏိုင္တယ္။ ေစ်းသိပ္ႀကီးတယ္ မဟုတ္လား” 
 
ဘာရမလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြက ေျချမန္လက္ျမန္သမားေတြ ေပါက္ဆိန္ႏွင့္ ဆက္တုိက္ 
ကပၸိလိုက္တာ A ုန္းႏုသားကုိ ရပါသည္။ 
 
“စားၾကကြာ၊ စားၾက ဖုိက္စတားဟုိတယ္က မီလွ်ံနာမွစားႏိုင္တ့ဲ A စာ။ တုိ႔က ပိုက္ဆံတျပားမွ 
မကုန္ဘူး၊ စားသာ စား” ရဲေဘာ္တေယာက္က ေလာကြတ္ပ်ဴငွာႏွင့္ လုိက္ေကၽြးသည္။ 
 
Uီးျမသန္းတင့္ေျပာတာ တကယ္မွန္ပါသည္။ ခ်ဳိဆိမ့္ၿပီး ေA းသည္။ A ရသာA လြန္ရိွပါသည္။ 
ထုိေန႔မွစ၍ Uီးျမသန္းတင့္ ပညာေပးမႈေၾကာင့္ ဖုိက္စတားက မီလွ်ံနာစာႀကီးကုိ 
စားေသာက္ပစ္လုိက္တာ A ုန္းပင္ပ်ဳိ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေခ်ာမည္ ထင္ပါသည္။ တခါတရံ 
ထင္းျဖတ္ၿပီးနားခ်ိန္တြင္ ဆရာျမသန္းတင့္က ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္ရာ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြကုိ 
ေျပာျပတတ္ပါသည္။ 

ေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာ 



ယင္Aန္းကိုေရာက္လာၾကတ့ဲ တ႐ုတ္ေခတ္ပညာတတ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကုိ Uကၠ႒ေမာ္က 

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆုိတာ ေတာင္တက္တာရယ္၊ ျမက္ဖိနပ္စီးတာရယ္၊ ျမင္းစားဂ်ဳံစားတာရယ္၊ Aဲဒါ 

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒပဲ လို႔ ၾသဝါဒေပးပါတယ္။ 

 

Aဲဒီစကား ၃ ခြန္းရဲ႕Aဓိပၸာယ္ကို Uီးျမသန္းတင့္က က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြကုိ Aႏုဋိကာ 

ထပ္ဖြင့္ျပပါတယ္။ 

 

“ေတာင္တက္တာလည္း Aင္မတန္ ပင္ပန္းၿပီး ေမာတယ္မဟုတ္လား၊ ျမက္ဖိနပ္စီးတာလည္း Aလြန္ 

ၾကမ္းတယ္ မဟုတ္လား။ ျမင္းစားဂ်ဳံစားတယ္ဆုိတာလည္း စားေသာက္ရတာ Aရသာနည္းၿပီး 

ၾကမ္းတယ္ မဟုတ္လား၊ Uကၠ႒ေမာ္က တင္စားၿပီး ဆုိလုိတာပါ။ 

ကြန္ျမဴနစ္ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ခ်င္ရင္ ခက္ခဲပင္ပန္း ဆင္းရဲတဲ့ တုိက္ပြဲေတြကုိ ျဖတ္ရမယ္၊ 

မုိးသက္မုန္တုိင္းထမွဲာ ျဖတ္သန္းရမယ္၊ ဒါမွ ကြန္ျမဴနစ္ေကာင္း တေယာက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူကုိ 

Aလုပ္Aေကၽြးျပဳႏုိင္မယ္။ တ႐ုတ္ျပည္Aရပ္ေဒသAသီးသီးက ေရာက္လာတ့ဲ 

တ႐ုတ္ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္ေတြဟာ ကမၻာႀကီးႏွစ္ခုကို ျဖတ္သန္း လာၾကရတာျဖစ္တယ္။ 

ခ်န္ေကရိွတ္ Aုပ္စိုးတ့ဲ ေဒသဟာ Aေမွာင္ေဒသျဖစ္တယ္။ ပုပ္သုိးေဆြးေျမ့ၿပီး 

ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတ့ဲ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္း ျဖစ္တယ္။ ယင္Aန္းကုိေရာက္လာၾကတဲ့ 

တ႐ုတ္ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္ေတြဟာ ကမၻာသစ္ကုိ ေရာက္လာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ 

တုိးတက္ထြန္းလင္းတ့ဲ လူ႔Aဖြ႔ဲAစည္း ျဖစ္တယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ႕AေတြးAေခၚေတြကုိ လွည့္ေျပာင္းရမယ္။ 

Aလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြ Aမွတ္ ၄ တပ္နီေတာ္သားေတြရဲ႕ဘဝကုိ ေလ့လာရမယ္၊ ဒါကုိ 

ဆုိလုိတာပဲ” 

 

တေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားေလး ေမာင္ျမင့္သိန္း Aုန္းပင္တက္ရင္း လက္Aံေသၿပီး ျပဳတ္က်ရာ 

လက္က်ဳိးသြားၿပီး ျပည္မသုိ႔ ျပန္ပုိ႔လုိက္ရပါတယ္။ ထုိေန႔မွစ၍ Aုန္းသီး Aုန္းရည္ 

စားခ်င္ေသာက္ခ်င္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ Aုန္းပင္ မတတ္ေတာ့ပါ။ Aုန္းပင္ ေျခရင္းက လႊႏွင့္တုိက္ၿပီး 

လဲွပစ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ Aုန္းသား Aုန္းရည္ ေသာက္စားပါသည္။ Aုန္းတပင္က Aုန္းသီး၊ 

တေယာက္ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္လုိလုပ္စားကုန္မလဲ။ ပူစရာမလိုပါ။ လူႀကီးပုိင္းေတြက လမ္းေလွ်ာက္ရင္း 

သူတုိ႔ ေသာက္ဖုိ႔ စားဖုိ႔ Aဆင္သင့္ပါပဲ။ 

 



မီလွ်ံနာႀကီးေတြစားတ့ဲ Aုန္းပင္မ်ဳိးေရာ၊ လူတကာစားတ့ဲ Aုန္းပင္Aုိေတြေရာ က်ေနာ္တုိ႔ 

စားပစ္လုိက္တယ္ပဲ ေျပာေျပာ၊ က်ေနာ္တုိ႔လက္ခ်က္န႔ဲ Aုန္းပင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွင္းသြားပါသည္။ 

ေထာင္Aာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ရင္ထုပါသည္။ 

 

လူမေနတ့ဲ ၅၈ ခုႏွစ္က A ေဆာက္A Uီးလြတ္ေတြ ရွိပါသည္။ ပ်U္ေတြခြာ၊ သြပ္ေတြခြာ၊ 

ဝုိင္ယာမီးႀကိဳးေတြျဖဳတ္၊ ပ်U္ေတြကုိ စားပြဲ ကုလားထိုင္ေတြလုပ္၊ သြပ္ျပားေတြ ျပန္ျဖန္႔ ပံုးေတြ၊ 

A ိုးေတြ၊ ခြက္ေတြ႐ုိက္၊ ဘာမွ လုပ္စရာမရိွတ့ဲA ဆုံးက်ရင္ ပ်U္ေတြကုိ မီးဆုိက္ပစ္လုိက္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြက ေပၚလစီႏွင့္ သေဘာထားႏွင့္ တမင္တကာလုပ္ေနတာ။ 

(ရန္သူ႔ပစၥည္းမွန္သမွ် A ကုန္ဖ်က္ဆီး ပစ္ေရး ေပၚလစီေလ)။ 

 

ပင္လယ္ေရ ခ်ဳိးရာမွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်ေနာ္တုိ႔လက္ထဲေရာက္လာၿပီ မဟုတ္လား။ 

ပင္လယ္ေရစစ္တ့ဲA ခ်ိန္မွာ A ိုနာဆစ္ သေဘၤာႀကီးေပၚကုိ တြဲေလာင္းက်ေနတ့ဲ သံမဏိႀကိဳးေတြကေန 

တြယ္တက္ေတာ့တာပဲ။ သေဘၤာႀကီးA ရွည္ကလည္း ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွမည္ထင္သည္။ 

မီးေလာင္ထားေတာ့ နီက်င့္က်င့္နဲ႔ တုိက္A ို တုိက္ပ်က္ႀကီးန႔ဲ A လြန္တူပါသည္။ 

 

သေဘၤာပ်က္ႀကီးရဲ႕ ကုန္းပတ္ေပၚမွာ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊားရတာ စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္န႔ဲ 

ေပ်ာ္စရာA ေတာ္ ေကာင္းပါသည္။ တခါတေလလည္း သေဘၤာဝမ္းေခါင္းထဲဆင္းၿပီး 

A သုံးဝင္မယ္ထင္တဲ့ပစၥည္းေတြ လိုက္ရွာပါသည္။ သေဘၤာဝမ္း ေခါင္းထဲမွာဝင္ေနသည့္ 

ပင္လယ္ေရႏွင့္ စက္ေခ်းဆီေတြက ေရာေနသည္။ မျမင္ဘူးတ့ဲ Eရာမ သေဘၤာA င္ဂ်င္စက္ႀကီးေတြ၊ 

စက္A မ်ဳိးမ်ဳိးေတြထဲ ေလွ်ာက္သြားရတာ စက္႐ံုတခုထဲကုိ ေရာက္ေနသလုိပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ Eရာမ 

ကုန္ေလွာင္႐ံုခန္းေတြကုိ ျမင္ရ ေတြ႔ရတာ A ထူးA ဆန္းႀကီးပါပဲ။ 

ေတာ္လွန္တ့ဲဘဝနဲေတာ္လွန္တ့ဲဘဝနဲေတာ္လွန္တ့ဲဘဝနဲေတာ္လွန္တ့ဲဘဝနဲ႔ ေတာ္လွန္တ့ဲ A ႏုပညာ႔ ေတာ္လွန္တ့ဲ A ႏုပညာ႔ ေတာ္လွန္တ့ဲ A ႏုပညာ႔ ေတာ္လွန္တ့ဲ A ႏုပညာ 

သေဘၤာပ်က္ႀကီးေပၚက သံတုိသံစေတြ စိတ္ထဲမွာ A သုံးဝင္မယ္ထင္တဲ့ ျမင္ကရာ၊ ေတြ႔ကရာ 
ပစၥည္းေတြကုိ ေရထဲ ပစ္ခ်ပါသည္။ သံတံစU္းလုိ ပစၥည္းေတြ၊ ေမာ္တာA ပ်က္A ိုးထဲက နန္းႀကိဳးေတြ၊ 
သံဗီ႐ုိေတြ၊ ပစၥည္းေတြက A င္မတန္စံုတာပါဗ်ာ။ တျပည္တရပ္ျခားက လာဆုိက္ေပးရွာတ့ဲ 
မျမင္ဘူးတ့ဲ သူေဌးႀကီး A ိုနာဆစ္ႀကီးကုိ လွမ္းၿပီး ေက်းဇူးတင္လုိက္ေသးတယ္။ 
 



ေရစစ္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆုိရင္ ေရထဲကိုပစ္ခ်ထားတဲ့ Aမ်ဳိးAမည္စုံလင္တ့ဲ ပစၥည္းေတြ ျပန္ငုပ္၊ 
ကမ္းေပၚတင္၊ ကမ္းစပ္နဲ႔ကပ္လ်က္ မီးဖုိေခ်ာင္ေဘးသဲခုံကုိ ပစ္သြင္းေပါ့။ ၿပီးေတာ့မွ 
ရလာတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ကုန္ေခ်ာAျဖစ္ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးေတာ့တာပါပဲ။ 
 
ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေလတပ္က ကုိေတဇတုိ႔၊ ကုိလိႈင္တင္တုိ႔၊ ကုိထြန္းဝင္းတို႔က Aႏုပညာသမားေတြ၊ 
ေမာ္တာပ်က္Aိုးထဲက ေၾကးနန္းႀကိဳးပ်က္ေတြကုိ တေယာ၊ မယ္ဒလင္၊ ဒံုမင္းႀကိဳးေတြ ျပန္ၿပီးဖန္တီး၊ 
တေယာတုိ႔ မယ္ဒလင္တုိ႔ကေတာ့ Aညံ့စား မထင္လုိက္ပါနဲ႔။ တကယ့္ထြင္းAိုးေတြန႔ဲ လုပ္ထားတာ။ 
 
ေန႔ႀကီးရက္ႀကီး ပြဲလမ္းသဘင္ဆုိရင္ ကုိလိႈင္တင္တုိ႔၊ ကုိေတဇတုိ႔ တီးဝုိင္းက တေယာ ၃ လက္၊ 
မယ္ဒလင္၊ ဒံုမင္း၊ ပတၱလား၊ ေျခာက္လုံးပတ္ Aလြန္႔Aလြန္ကုိပင္ ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာတဲ့ ဆင္ဖုိနီ 
တီးဝိုင္းႀကီးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကၽြန္းမွာ Aတူမေနခဲ့ရသူေတြAဖုိ႔ ေရးျပ၊ ေျပာျပရတာ ပုိကားႂကြားတယ္လုိ႔ 
ထင္ၾကမွာပါ။ 
 
သီခ်င္းေတြဆုိတာလည္း ဗမာျပည္လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းေဟာင္းထဲက သီခ်င္းတပုဒ္မွ မပါဘူး။ မဆုိဘူး။ 
က်ေနာ္တုိ႔ကၽြန္းမွာ ကုိယ္တုိင္ေရးတ့ဲ၊ သီဆုိတ့ဲ ထြန္းလင္းတ့ဲ ကမၻာေလာကသစ္ႀကီးကုိ ေဖာ္ၫႊန္းတဲ့ 
ေတာ္လွန္တဲ့ သီခ်င္းေတြႀကီးပါပဲ။ 
 
Aခုေတာ့ ကၽြန္းတုန္းက သီခ်င္းေတြကုိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ ညီငယ္ ညီမငယ္၊ ရဲေဘာ္ ရဲေဘာ္ေမမ်ားက 
လက္ဆင့္ကမ္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သမုိင္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Uီးသန္႔A ေရးA ခင္းန႔ဲ မႈိင္းရာျပည့္ 
A ေရးA ခင္းမွာ A င္းစိန္ ဖိႏွိပ္ေရးA က်U္းစခန္းႀကီးကုိ ေရာက္ခဲ့ၾကတ့ဲ ေတာ္လွန္တ့ဲ 
ရဲေဘာ္မ်ားကလည္း Uီးသန္႔နဲ႔ မႈိင္းရာျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းေတြကုိ ေမာ္ကြန္းထုိးခဲ့ပါတယ္။ ဒါလည္း ၈၈ 
မ်ဳိးဆက္သစ္ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ားကပဲ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
သံတုိသံစ သံျပားေတြကုိေတာ့ A လြန္႔ လြန္မရိွတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ေလတပ္က ကိုA ုန္းေမာင္ႀကီးက 
ပန္းပဲဆရာႀကီးA ျဖစ္နဲ႔ Uီးေဆာင္ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ လုပ္သားေတြက ကုိA ုန္းေမာ္၊ ကုိေA ာင္ထီ 
(သူ႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ခ်စ္စႏုိးနဲ႔ ေက်ာက္ပုိးလုိ႔ ေခၚသည္)၊ ကုိခ်စ္ေဆြ၊ ဘဖူးၫြန္႔၊ ကုိလတ္၊ ရမ္းၿဗီး 
ၿပီးေတာ့ မပါမျဖစ္တ့ဲ ဗန္းေမာ့္ ဇာတ္လုိက္။ 
 
မီးဖုိဆုိက္တ့ဲမီးက သစ္နီသားေပါက္ျခမ္းေတြ၊ မီးခဲကလည္း A င္မတန္ေကာင္းတာ၊ မီးဖုိေဘးက 
စတိုနားမွာ ေပတုံးလုပ္လုိ႔ေကာင္းတ့ဲ သံတုံးႀကီးကုိခ်၊ သစ္နီသား ေပါက္ျခမ္းမီးခဲေတြကုိ လာပံု၊ 
ပင္လယ္ကမ္းနားစပ္နဲ႔ ကို ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ မီးဖုိန႔ဲေဝးတာဆုိေတာ့ ပင္လယ္ေလကလည္း 
တဟူးဟူးန႔ဲ တကယ့္သဘာဝ ပန္းပဖုိဲႀကီးေပါ့။ 
 



Aဲဒီ ပန္းပဲဖိုႀကီးထဲကုိ သံျပားေတြ ထည့္ဖုတ္၊ သံျပားကရဲလာၿပီဆုိရင္ ပန္းပဲဆရာႀကီး UီးAုန္းေမာင္ 
ေျပာဆုိၫႊန္ျပတ့ဲAတုိင္း က်ေနာ္တို႔ငယ္သားေတြကလည္း တေယာက္တလဲ ထုၾက၊ လုပ္Aားခ 
ပူစရာမလုိေတာ့ ဓားတလက္ဆိုရင္ ထုမွထုေပါ့။ ဓားေကာင္းတလက္လုိခ်င္ရင္ နာနာေတရတယ္လုိ႔ 
ေရွးAဆုိAမိန္႔ကလည္းရွိတယ္ မဟုတ္လား။ 
 
စိတ္ႀကိဳက္ရၿပီဆိုေတာ့မွ ကုိAုန္းေမာင္ႀကီး သေဘၤာေပၚကရတ့ဲ သံျဖတ္စုိ႔ႏွင့္ ႀကိဳက္တဲ့ဓားပုံစံကုိ 
ျဖတ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပန္ထု၊ ေဆးသားတင္၊ ေဆးသားတင္ၿပီးသား ဓားကုိ ႏုိ႔ဆီခြက္ကုိ ေထာင္၊ 
ခုတ္ၾကည့္၊ Aသြားလိပ္သြားတယ္ဆုိရင္ မႀကိဳက္ေသးဘူး၊ ျပန္ထု၊ ျပန္ေဆးသားတင္၊ ႏို႔ဆီခြက္ကုိ 
ျပန္ခုတ္၊ တိခနျဲပတ္မွ Aိုေက။ 
 
ဒီလိုနည္းန႔ဲ ကုိAုန္းေမာင္ႀကီး ပန္းပဖဲိုက ဓားေျမႇာင္ေတြ၊ ဓားရွည္ေတြ၊ ဓားမေတြ၊ လံွေတြ၊ မွိန္းေတြ 
လူငယ္တုိင္းမွာ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ဓားရွည္ေတြ၊ ဓားေျမႇာင္ေတြန႔ဲ ျဖစ္လာၾကတာပါပဲ။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ကို ထုတ္ေပးတ့ဲ Aတြင္းခံ၊ ေAာက္ခံေဘာင္းဘီက ေဘးဘက္က တျခမ္းကြဲ ႀကိဳးႏွင့္ 
သုံးခ်က္ ျပန္ခ်ည္ရတယ္။ Aဲဒီ ေဘာင္းဘီတုိန႔ံနံ႔ႏွင့္ (က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြက တာဇံေဘာင္းဘီလုိ႔ 
နာမည္ေပးထားတယ္) မနက္လင္းၿပီဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္တသုိက္ဟာ ခါးမွာလည္း ဓားေျမႇာင္ႀကီး 
ခ်ိတ္သူက ခ်ိတ္၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဓားရွည္၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း မွိန္းေတြန႔ဲ၊ တာဇံတသုိက္ကေတာ့ 
ေျခUီးတည့္ရာ စိတ္ကူးေပါက္ရာ ကၽြန္းေပၚကုိ ေလွ်ာက္သြား ရွာေဖြေတာ့တာပဲ။ 
 
ေမာရင္ Aုန္းပင္လဲွ၊ Aုန္းရည္ေသာက္ Aုန္းသားစား၊ တခါတေလ Aက်U္းသားဘဝကုိေတာင္ 
ေမ့ေမ့သြားသဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ေနဝင္ မုိးခ်ဳပ္လုိ႔ Aိပ္တန္းျပန္တက္ၾကမွပဲ တုိ႔ဟာ 
မလြတ္လပ္ပါလားဆုိတဲ့Aသိက ဝင္လာတယ္။ 

ေတာ္လွန္တ့ဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားေတာ္လွန္တ့ဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားေတာ္လွန္တ့ဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားေတာ္လွန္တ့ဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား 

ကၽြန္းေပၚေရာက္လာတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြထဲမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေလတပ္က ရဲေဘာ္မ်ားဟာ 

မနည္းပါဘူး။ ကုိထြန္းဝင္း (ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ကုိေတဇ၊ ကုိလႈိင္ဝင္း၊ 

ကုိAုန္းေမာင္၊ ကုိသိန္းလြင္၊ ကၽြန္းမေရာက္ဘဲ Aင္းစိန္ေထာင္တြင္ က်န္ရစ္ခ့ဲတာက ေစာေမာင္တင္၊ 

ေစာေရႊဘ၊ ဝင္းေရႊခ်စ္ Aျခားမမွတ္မိေတာ့။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေလတပ္မွ Aဲဒီလုိ 

AစU္Aလာႀကီးခဲ့တာပါ။ 

 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီAုံႂကြတုိက္ပြဝဲင္မႈႀကီးမွာ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းရွင္လူ၊ 



မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္Aတူ ေရွ႕ဆုံးတန္းက လက္တြဲ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္ဆုိတာ မိဘျပည္သူမ်ား 

မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရပဲ မဟုတ္လား။ 

 

သမိုင္းA စU္A လာ ႀကီးမားတ့ဲ ရဲေဘာ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရဲေဘာ္ေတြဟာ ျပည္သူေတြဘက္က၊ 

A မွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ေရွ႕ဆုံးတန္းက ရဲရဲရင့္ရင့္န႔ဲ သူတုိ႔ကုိ ခြပုိးထားတဲ့ 

စစ္A ာဏာရွင္ေတြကုိ ပုခံုးေပၚကခါခ်ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္သြားUီးမယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ A ေလးA နက္ 

ယုံၾကည္ပါတယ္။ 

ဗမာ့တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)ကလည္း သမုိင္းတင္ခဲ့သူေတြပါ။ 

ကုိA ုန္းေမာ္(ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ကုိေA ာင္ထီ (ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ က်ဆံုး)၊ 

ကုိေဇာ္လြင္၊ ကုိတင္ဝင္း၊ A ျခားသူမ်ားကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြ A ျပင္ထြက္ၿပီး ရွာလုိ႔ေဖြလုိ႔ရလာတဲ့ ငါးတုိ႔ ဘာတုိ႔ဆုိရင္ မစားရက္ပါဘူး၊ 

ဖုိႀကီးကို သြားေပးတာပါပဲ။ ဖိုႀကီးကေန လူမမာေတြ၊ နလံထေတြ၊ လူႀကီးပုိင္းေတြကုိ 

စီစU္ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးပါတယ္။ 

 

ကုိကုိးကၽြန္းႀကီးရဲ႕ A ေနာက္ဘက္ကမ္း က်ေနာ္တုိ႔A က်U္းစခန္းကေန ၃ မုိင္ေလာက္A ကြာမွာ 

လျခမ္းေကြးသ႑ာန္ လိပ္ေသာင္ဆုိတာရိွပါတယ္။ A ဲဒီ လိပ္ေသာင္ကုိ ေရတပ္ကေန စစ္Eရိယာ 

သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကန္႔သတ္နယ္ေျမေပါ့။ မသြားရ မလာရ A မိန္႔ထုတ္ထားတယ္။ 

 

တညေနေတာ့ က်ေနာ္ႏွင့္ ရမ္းၿဗီး၊ က်ေနာ္တုိ႔ကၽြန္းေပၚတက္လာခဲ့တ့ဲ ကမ္းနားေသာင္ခုံကုိ 

လမ္းေလွ်ာက္ၾကရင္း လိပ္တက္Uထားသလုိ သံခံုကုိဖြသြားတ့ဲ စြပ္ေၾကာင္းႀကီး ဖုံေA ာင္ ေတြ႔ရတယ္။ 

က်ေနာ္က တုတ္ရွည္ရွည္တေခ်ာင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္ထုိးၾကည့္ေတာ့ ဇတ္ခနဲ တုတ္က သဲထဲကုိ 

ကၽြံက်သြားတယ္။ တုတ္ကုိ ဆြဲထုတ္လိုက္ေတာ့ တုတ္A ဖ်ားမွာ ခၽြကဲ်ိက်ိA ရာေတြ ကပ္ပါလာတယ္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ထိုင္ၿပီးေတာ့ သကုိဲ ယက္ထုတ္ၾကတယ္။ လက္တႏိႈက္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ 

လိပ္Uေတြ A ေဖြးသားကုိ ေတြ႔ရတယ္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ ေပ်ာ္သြားတာပဲ။ ပင္လယ္လိပ္Uက ေပ်ာ့စိစိပါ။ လိပ္Uက A ားလုံး ၇၀ 

ေက်ာ္တယ္။ တုတ္နဲ႔ထုိးမိတာ ၂ လုံးေလာက္ ကြဲသြားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔A ျပံဳးကိုယ္စီန႔ဲ စခန္းထဲျပန္ၿပီး 



ဖုိႀကီးကို Aပ္လုိက္တာပဲ။ ကၽြန္းမွာဆုိ ပထမဆုံး လိပ္Uရသူေတြကေတာ့ က်ေနာ္န႔ဲ ရမ္းၿဗီး ၂ 

ေယာက္ပါပဲ။ 

AိုးစားကြဲၿပီAိုးစားကြဲၿပီAိုးစားကြဲၿပီAိုးစားကြဲၿပီ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ ကၽြန္းေပၚကုိေရာက္ၾကတဲ့ဘဝ Aက်U္းသား ၂၃၃ ေယာက္ဟာ 
ေရာက္လာၾကၿပီကတည္းက Aတူေန၊ Aတူ စားလာၾကၿပီး ၆ လေလာက္ ၾကာမယ္ထင္ပါတယ္။ 
Aုိးစားကြဲၾကေတာ့တာပါပဲ။ ပမာတင္တဲ့ Aိုးစားကြဲစကား၊ Uပမာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ကုိ 
Aုိးစားကြဲသြားတာပါ။ 
 
Aလံနီန႔ဲ သူ႔Aသုိင္းAဝုိင္းေတြ ၇၀ ေက်ာ္က Aုိးခြဲၿပီး စားလုိက္ၾကတာပါ။ ဘဝတူေတြက Aုိးမခြဲေရး၊ 
ေသြးမခြဲေရး၊ ညီၫြတ္ေရးAတြက္ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆြးေႏြးၾကပါေသးတယ္။ မရပါဘူး။ Aုိးခြဲစားတဲ့Aတြက္ 
Aုိးစားကြဲသြားပါတယ္။ 
 
စားဖိုေဆာင္ႀကီးရဲ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းကုိ Aလံနီဖုိ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း မူလဖိုႀကီးကုိေတာ့ က်န္တဲ့ 
က်ေနာ္တုိ႔ေပါ့ဗ်ာ။ Aလံနီကစၿပီး Aိုးစားခြဲလုိက္တာ က်န္တ့ဲAိုးပိန္၊ Aုိးညႇပ္ေတြလည္း တေယာက္စ၊ 
ႏွစ္ေယာက္စ Aုိးစားေလးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့တာပဲ။ 
 
ေျမာက္ဘက္ျခမ္းဖိုႀကီးကေတာ့ ေလထီးဗုိလ္Aုန္းေမာင္တုိ႔၊ ဆရာ ရာဂ်န္တုိ႔၊ ဒလ Uီးထြန္းစိန္တို႔၊ 
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရယ္၊ ဗကသ၊ တကသ၊ ရကသရယ္၊ က်ေနာ္န႔ဲ 
ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ကလည္း Aဲဒီ ဖိုႀကီးမွာပဲ စားၾကတာေပါ့။ ေျမာက္ဘက္ကဖိုႀကီးကေတာ့ 
မူလကၽြန္းစၿပီးေရာက္ခဲ့တည္းက စားလာခဲ့ၾကတာဆုိေတာ့ Aုပ္စီးမပ်က္ ညီၫြတ္လ်က္ပဲမုိ႔၊ ခ်ီ - ခ်ီ - 
ခ်ီ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီ Aဆုံးတုိင္ေAာင္လမ္း တုိ႔Uီးတည္ေပါ့။ 

Aက်ဳိးတူ ဘုံတုိက္ပြဲAက်ဳိးတူ ဘုံတုိက္ပြဲAက်ဳိးတူ ဘုံတုိက္ပြဲAက်ဳိးတူ ဘုံတုိက္ပြဲ 

က်ေနာ္ Aေစာကတင္ျပခဲ့သလုိပါပဲ။ ကၽြန္းမွာေရာက္လာၾကတာက 
ႏုိင္ငံေရးAေရာင္Aေသြးကလည္း စံုလွတယ္ မဟုတ္လား။ လူႀကီးပိုင္းေတြကေတာ့ တူညီတဲ့ 
ဘုံတုိက္ပြဲေဖာ္ထုတ္တိုက္ပြဲဆင္ႏုိင္ဖို႔ Aျမဲညႇိၾကပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေလထီးဗိုလ္Aုန္းေမာင္၊ 
ဆရာရာဂ်န္၊ Aလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ရနဲီUီးေAာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္က ဗိုလ္တင့္တယ္၊ 
ဗုိလ္မ်ဳိးထြဋ္၊ မလညပ က ဗုိလ္သန္းျမင့္၊ ABKO က ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္ လူႀကီးပုိင္းေတြက 
မၾကာမၾကာ ေတြ႔ၾက၊ ေဆြးေႏြးၾက၊ ညႇိၾကပါတယ္။ 
 



ျပႆနာတခုတင္လာတုိင္း တင္လာတုိင္း Aျမဲထိပ္တုိက္တုိးၾကသူေတြကေတာ့ 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ Aလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပါပဲ။ ေက်ာင္းေတာ္ကကိစၥ၊ Aစြဲေတြ၊ Aကြဲေတြက 
ေရာက္ေလရာAရပ္မွာ Aျမဲ ထိပ္တိုက္တုိးတာပါပဲ။ ၾကားထဲက ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ဝင္ညႇိၿပီး 
လုပ္ငန္းစU္တခုကုိက်ေA ာင္ A ျမဲ ဝင္ညႇိေပးရသူေတြကေတာ့ ဖထီး မန္းေA ာင္ၾကည္တုိ႔၊ 
ဗုိလ္တင့္တယ္၊ ဗုိလ္မ်ဳိးထြဋ္တုိ႔ပျဲဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ညႇိၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကတာလည္း A ေတာ္ညီၫြတ္မႈ၊ နားလည္မႈ ရလာၾကပါၿပီ။ 
တေန႔ေတာ့ ရိကၡာထုတ္ပါတယ္။ ထုံးစံA တုိင္းပဲ ရိကၡာဂုိေထာင္ကုိ သြားၾက၊ ေပးတ့ဲရိကၡာကုိ 
ထုတ္ၾကတာေပါ့။ ငါးပိထုတ္တ့ဲ A လွည့္က်ေတာ့ က်ေနာ္န႔ဲ ကုိေမာင္ေမာင္တင္ 
(သာေကတ)(A ခုသာေက တမွာ ေဗဒင္လကၡဏာ ကဝိတဆူျဖစ္ၿပီး တပည့္ပရိတ္သတ္ 
A ျခံA ရံေတြနဲ႔ ေပါမ်ားျပည့္စုံေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္) ပုဇြန္ ငါးပိ စU့္A ိုးေတြဖြင့္လုိက္ေတာ့ 
A ေပၚယံက ေလသလပ္ၿပီး မဲေနပါတယ္။ ဒီမွာတင္ A ကြက္ဆုိက္ေတာ့တာပဲ။ 
 
က်ေနာ္န႔ဲ ကုိေမာင္ေမာင္တင္က … 
 
“ဒီမွာ Uီးေနဝင္း၊ ခင္ဗ်ား ငပိေတြက ငါးပိပုပ္ေတြပဲဗ်၊ မဲတူးေနတာပဲ။ ဒီငါးပိပုပ္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ 
မစားဘူး၊ မယူဘူး” က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ စေထာင္ေပးလုိက္ရာ က်န္တ့ဲ လူငယ္ရဲေဘာ္တသုိက္က 
စမက္(ရ္ွ) ဝိုင္းဆြဲပါေတာ့သည္။ ရိကၡာေထာင္မွဴး Uီးေနဝင္းမွာ မA ူမလည္ႏွင့္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ A ေၾကာင္းA မ်ဳိးမ်ဳိးျပေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔က ငါးပိမယူဘဲ ျပန္လာခဲ့ၾကပါသည္။ 
 
A ဆုိပါ ငါးပိေတြကုိ A ေပၚကမဲေနသည့္ ငါးပိႏွင့္ ေA ာက္ဘက္က ငါးပိေတြကုိေရာေမႊစီမံၿပီး 
ေနာက္ထပ္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ထပ္ေပးရာ ျပႆနာက ပုိႀကီးသြားပါသည္။ ငါးပိပုပ္ျပႆနာကေတာ့ 
တက္လာပါသည္။ က်န္တာကေတာ့ လူႀကီးေတြက ဆက္ကုိင္ေတာ့ေပါ့။ 
 
A မွန္ကလည္း စU္းစားၾကည့္ပါ။ ငါးပိဆုိေသာ ပစၥည္းမွာ A ပုပ္ခံမွျဖစ္လာသည့္ ပစၥည္းမဟုတ္ပါလား။ 
A ဲဒီေန႔က စိမ္းစား ပုဇြန္ငါးပိကလည္း A ေပၚယံက ေလသလပ္ၿပီး တလက္မခြဲသာသာ မဲတာပါ။ 
ေA ာက္မွာ နီဝါဝါေလးနဲ႔ A ေကာင္းခ်ည္းပါ။ A နံ႔ကလည္း သင္းပါသည္။ က်ေနာ္တို႔က A စလုပ္ၿပီး 
ျပႆနာရွာတာကုိ မA ူမလည္ Uီးေနဝင္းတေယာက္ ခံလုိက္ရတာပါ။ ရိကၡာေထာင္မွဴး Uီးေနဝင္းက 
သူ႔A ဘ စစ္A ာဏာရွင္ တဏွာဘီလူး Uီးေနဝင္းလုိ ေပြ႐ႈပ္လိမ္ေကာက္ရာတြင္ 
ဉာဏ္မသြားေသာေၾကာင့္ ခံသြားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Uီးေနဝင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ ႏွိပ္ခ်င္သည္မွာလည္း A ေၾကာင္းရွိပါသည္။ ကၽြန္းကုိေရာက္ခါစ 
က်ေနာ္တုိ႔A ခ်င္းခ်င္း မစုစည္းမိေသးခင္ Uီးေနဝင္း ေျပာစကားရိွပါသည္။ 



 
“ေထာင္ဆုိတာ တုိက္ႏုိင္မွ Aခြင့္Aေရးရတာ” က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ခန႔ဲတ့ဲတဲ့ ရိသ့ဲသဲ ေျပာခဲ့ပါသည္။ 
Aဲဒီတုန္းက ရင္ထဲက မ်က္သြားေပးမယ့္ Aျပင္ကုိထုတ္မျပခဲ့ပါ။ 
 
ငါးပိပုပ္တိုက္ပြဲကေတာ့ ထုိက္သင့္သေလာက္ ေA ာင္ျမင္ပါသည္။ တုိက္ပြဲ ပူးတြဲUီးစီးေကာ္မတီကုိ 
ဖြဲ႔စည္းၿပီး ပါတီစုံမွ ဝင္တိုက္ပါသည္။ ၁၅ ရက္ၾကာမည္ ထင္သည္။ A ခြင့္A ေရးတခ်ဳိ႕ တုိး၍ရပါသည္။ 
ရိကၡာေတြ၊ A မဲသားဗူးေတြ တိုး၍ ရပါသည္။ 

ေတာ္လွန္တ့ဲA ေတြးA ေခၚ တည္ေဆာက္ေရးA တြက္ေတာ္လွန္တ့ဲA ေတြးA ေခၚ တည္ေဆာက္ေရးA တြက္ေတာ္လွန္တ့ဲA ေတြးA ေခၚ တည္ေဆာက္ေရးA တြက္ေတာ္လွန္တ့ဲA ေတြးA ေခၚ တည္ေဆာက္ေရးA တြက္ 
 

က်ေနာ္တုိ႔A က်U္းသားမ်ားႏွင့္ ကံတူA က်ဳိးေပး ေနရွင္နယ္ ေလးလိုင္း ေရဒီယုိတလုံးရွိပါသည္။ 

ေရဒီယုိကုိ ေသတၱာထဲထည့္ၿပီး ေသာ့ခတ္ထားပါတယ္။ မနက္ ၇ နာရီ ေရဒီယိုလာခ်ိန္ကစၿပီး 

ေထာင္ဝါဒါတေယာက္ ယူလာပါသည္။ စားရိပ္သာတြင္ လာခ်ထားၿပီး ေသာ့ဖြင့္ေပးပါသည္။ 

 

ေရဒီယုိA ခ်ိန္ကုန္လွ်င္ ေသာ့ျပန္သိမ္း၊ မဆလ ၏ ျမန္မာ့A သံတခုတည္းကုိသာ 

နားေထာင္ခြင့္ေပးပါသည္။ ေန႔လည္ ညေန ယူလာ၊ ေသာ့ဖြင့္ ေသာ့ပိတ္ ျပနသိ္မ္း 

A ေတာ္A လုပ္မ်ားပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ က်ေနာ္တုိ႔ လူေတြက ပံုစံမ်ဳိးစုံႏွင့္ စည္း႐ံုးလုိက္သည္မွ 

ေရဒီယုိမွာ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္A ေနေပ်ာ္ၿပီး ေထာင္ဝါဒါေတြဆီ ျပန္မသြားေတာ့ပါ။ 

 

A ဲဒီေတာ့မွ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ပညာရွင္ေတြက ပညာျပၾကပါေတာ့သည္။ ညမုိးခ်ဳပ္ၿပီဆုိရင္ 

ေထာင္ဝင္းသံဆူးႀကိဳး A ဝင္A ဝတြင္ ကင္းတေယာက္ခ်၊ လမ္းခုလတ္တြင္ ကင္းတေယာက္ခ်၊ ၁၉ 

ေဆာင္ထိပ္တြင္ ကင္းတေယာက္ခ်၊ ၁၉ ေဆာင္ A ခန္းက်U္းေလးထဲတြင္ ေရဒယုိီကုိ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ A ေႏွာင္A ဖြဲ႔ ေသာ့ကုိဖြင့္၊ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဆက္သြယ္ေရး လုံျခံဳေရးတပ္မွ 

ကုိေA ာင္ထီ (ေက်ာက္ပုိး)၊ ကိုA ံုးေမာ္တုိ႔က ေရဒီယုိလိႈင္းေတြကို လုိက္ဖမ္း၊ ပီကင္း ေရဒီယုိက 

A သံလႊင့္ ခ်က္ေတြကုိ လက္ေရးတုိသမားေတြျဖစ္သည့္ ကုိတင္ေမာင္ဝင္း (ရကသ A တြင္းေရးမွဴး 

ကုိဉာဏ္ဝင္း၏ညီ)၊ ကုိခင္ေမာင္ေဇာ္၊ A ျခားမမွတ္မိတုိ႔က လက္ေရးတုိႏွင့္လိုက္ေရးၿပီးေတာ့မွ 

A ေခ်ာထုတ္လုပ္၊ စကၠဴကေတာ့ ႏုိ႔ဆီဘူး တံဆိပ္ပတ္ကုိ ဓားန႔ဲ ညီညီျဖတ္၊ ၃ ရြက္ကိုဆက္လုိက္ေတာ့ 

A ေကာင္းစား စကၠဴA ေခ်ာရလာ။ မင္ကေတာ့ (ဂ်ဳိင္းရွင္းဗြိဳ င္းလက္) ခရမ္းေရာင္ လိမ္းေဆး၊ 

ကေလာင္ကေတာ့ ေဆးပုလင္းျဖတ္သည့္ စတီးလႊကေလးကို နစ္ပံုစံေသြး၊ ကေလာင္ျဖစ္လာၿပီး 

စာေရးလုိ႔ရသြားတယ္။ 



 

ၿပီးေတာ့ ဖုိးသံေခ်ာင္းတုိ႔ မႏၱေလးေထာင္က ဘာတန္ခိုးန႔ဲမ်ား႐ိႈးၿပီး ယူလာခဲ့သည္မသိ။ ေထာင္ထဲမွာ 

မျမင္ရ မေတြ႔ႏိုင္တ့ဲ ပီးကင္းရီျဗဴး၊ ခ်ဳိင္းနစ္လစ္ထေရခ်ာ၊ နယူးဝိစ္၊ တုိင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ ရီးဒါးဒုိင္ဂ်က္၊ 

Aျခား ဂ်က္လန္ဒန္၊ ေဂၚဂီ စတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕ စာAုပ္စာတမ္းေတြ 

Aေတာ္စုံပါတယ္။ 

 

ဘာသာျပန္တာကေတာ့ ဆရာUီးျမသန္းတင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာUီးျမသန္းတင့္ 

ဘာသာျပန္ဆုိတ့ဲဟန္က စာAုပ္ကုိ ဗမာလုိ Aထစ္Aေငါ့မရိွ ေတာက္ေလွ်ာက္Aသံထြက္ၿပီး 

ဖတ္သြားတာကို ကုိခင္ေမာင္ေဇာ္နဲ႔ Aျခားရဲေဘာ္ေတြက ဗမာလုိ လုိက္ေရးရတာ။ ၿပီးေတာ့ 

သတင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ ေပါင္းလုိက္ၿပီး ‘မီးပြား စာေစာင္’ ကုိ ထုတ္ေဝပါသည္။ 

 

Aမ်ားျပည္သူ လူတကာၾကည့္ႏုိင္တဲ့ စာၾကည့္တုိက္ကုိ Aေဆာင္ ၈ မွာထားပါသည္။ စာစုံ၊ လူစုံ 

ငွားႏိုင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ Aေဆာင္ ၉ က စာၾကည့္တိုက္ကေတာ့ Aတြင္းစာၾကည့္တုိက္ 

(လွ်ဳိ႕ဝွက္စာၾကည့္တုိက္) ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေထာင္Aာဏာပိုင္ေတြကို တဖက္ကလည္း Aတိုက္Aခံလုပ္၊ တဖက္ကလည္း စည္း႐ုံးန႔ဲ က်ေနာ္တုိ႔ 

A က်U္းသားေတြမွာ A ေနA ထုိင္ A ေတာ္လြတ္လပ္လာပါသည္။ ေထာင္A မႈထမ္းေတြကုိ သူတုိ႔ 

A ထက္A ာဏာပုိင္ေတြက တာဝန္ေပးမႈကုိ A တိA က်မေျပာဘဲ စခန္းတေနရာဆိုၿပီး 

ေျပာထားပါသည္။ ျပည္ေတာ္ၫြန္႔ သေဘၤာေပၚတက္ၿပီး ကၽြန္းေပၚေရာက္လာမွ ကၽြန္းပုိ႔ခံရမွန္းသိ၍ 

A ေတာ္စိတ္ထိခိုက္ၾကပါသည္။ 

ညေန ေနရီဆည္းဆာတြင္ ပင္လယ္ေလကလည္း တသုန္သုန္ျမဴး၊ လႈိင္းကေလးမ်ားကလည္း 
ျမဴးေနခ်ိန္မွာ မိသားစုကုိ လြမ္းရွာၾကပါသည္။ ေA ာက္ေျခထုA ခ်ဳိ႕ဝါဒါမ်ားခမ်ာမွာ ေျဖမဆည္ႏုိင္၊ 
လြမ္းမ်က္ရည္ ၿဖိဳင္ပါေတာ့ သည္။ က်ေနာ္တုိ႔တေတြကေတာ့ ဒီလိုA ခ်ိန္မ်ဳိးကုိ 
ဘယ္A ခ်ဳိးႏွင့္ဝင္ရမလဲဆုိတာ ေနာေၾကၾကပါသည္။ 
 
တကယ္ကလည္း က်ေနာ္တို႔က ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ စည္း႐ံုးတာမဟုတ္ပါ။ လူမႈေရးA ရ တကယ္ 
စာနာပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ကုိယ့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ကုိယ့္ခံယူခ်က္၊ ကုိယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ 
ကၽြန္းေရာက္လာလည္း ဘာမွ မႈၾကသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔A မႈထမ္းေတြ ခမ်ာမွာေတာ့ တာဝန္A ရ 
လာၾကရတာ၊ သြားေရာက္ရမယ့္ေနရာကုိ စခန္းတေနရာဆုိၿပီး A မွန္A တိုင္းလည္း မေျပာ။ 



AထူးAခြင့္Aေရးမ်ားလည္း တစုိးတစိမွ မခံစားရ။ ေရာက္မယ့္ေရာက္လာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ 
ကၽြန္းမွာAတူတူ။ သူတို႔ရဲ႕ Aပူေတြက ထုထည္ မေသးလွ။ Aလြန္Aမင္း 
သနားဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ဘဝ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေAာက္ေျခထု ဝါဒါရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး Aင္မတန္ ေကာင္းလာပါသည္။ 
လသာေသာရက္မ်ားတြင္ Aိုနာဆစ္ သေဘၤာပ်က္ႀကီးေဘးနားက ေသာင္ခံမွာထြက္ၿပီး Aနားယူၾက၊ 
လူႀကီးပိုင္း ေလထီးဗိုလ္Aုန္းေမာင္ တုိ႔၊ ဆရာ ရာဂ်န္တုိ႔၊ ဆရာ ဗန္းေမာ္တုိ႔၊ ဆရာ 
Uီးျမသန္းတင့္တုိ႔ကလည္း ေလညင္းခံ၊ လမ္းေလွ်ာက္ၾက၊ ကုိေတဇတုိ႔ Aႏုပညာသမားေတြ ကလည္း 
တေယာသံ ညႇင္းညႇင္းသြဲ႔သြဲ႔နဲ႔ လြမ္းခ်င္းေတြန႔ဲ ႏြ႔ဲေနၾကပါသည္။ 
 
ကမ္းစပ္ ဝါဒါကင္းတဲေလးထတဲြင္ တာဝန္က် ဝါဒါေလးကလည္း တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ပင္ ရွိပါသည္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ကို ဘာမွေျပာဆုုိဟန္႔တားမႈ မျပဳပါ။ ကၽြန္းေပၚေရာက္စက မနက္ ၆ နာရီ ေထာင္ဖြင့္၊ ညေန 
၆ နာရီ ေထာင္ပိတ္၊ Aခုလည္း ညေန ၆ နာရီ တရားဝင္ ပိတ္ပါသည္။ မလြယ္ေပါက္ကေန 
ကမ္းေျခေသာင္ခုံကုိ Aလွ်ဳိလွ်ဳိေရာက္လာၿပီး လြတ္လပ္မႈ၏ Aရသာကုိ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ 
ခံယူေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ည ၉ နာရီ၊ ၁၀ နာရီက်မွ မလြယ္ေပါက္ကပဲ Aေဆာင္ထဲ 
ျပန္ဝင္Aိပ္ၾကပါသည္။ 
 
ကၽြန္းေပၚေရာက္ၿပီး ၆၉ မိုးကုန္ခါနီး ေAာက္တုိဘာလတြင္ Aေရွ႕ဘက္မွ မုန္တုိင္းက်လာပါသည္။ 
မုန္တုိင္းမွာ Aေတာ္ျပင္းပါသည္။ Aုိနာဆစ္သေဘၤာႀကီးAား လိႈင္းလုံးႀကီးမ်ား ဝင္ၿပီး 
ေျပး႐ုိက္လုိက္သည္မွာ သေဘၤာ လင္းယU္တုိင္ႏွင့္ ကရိန္းတုိင္ကုိပင္ လႈိင္းၫြန္႔က 
ေက်ာ္ေက်ာ္သြားပါသည္။ မုန္တုိင္းမွာ ၁၀ ရက္ေလာက္ ၾကာမည္ ထင္ပါသည္။ 
Aုိနာဆစ္သေဘၤာႀကီး၏ ေဘးသံျပားႀကီးတျခမ္းမွာ လႈိင္း႐ုိက္ၿပီး ပင္လယ္ထဲ ျပဳတ္က်သြားပါသည္။ 
AစAန Aရိပ္Aေယာင္ပင္ မေတြ႔ေတာ့ပါ။ 

ေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာေတာ္လွန္တ့ဲဘဝဆုိတာ 

မုန္တုိင္းစဲၿပီး ေနာက္တေန႔မနက္တြင္ ဖထီး မန္းေAာင္ၾကည္က က်ေနာ့္AားAေဖာ္ေခၚ၍ Aျပင္ကို 

ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ ေဘာလုံးကြင္းေဘးရိွ ၁၀ ေပပတ္လည္ခန္႔ရွိမည့္ 

ကြန္ကရစ္ A ေဆာက္A Uီပ်က္ကေလးတခု ရွိပါသည္။ A ေပၚသုိ႔ ဖထီး မန္းေA ာင္ၾကည္ 

Uီးေဆာင္တက္သြားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္A ား လွမ္းေမွ်ာ္A ကဲခတ္ၿပီး ေနာက္ လူသူA ရိပ္A ေယာင္ 

ကင္းရွင္းမွ ျပန္ထုိင္လုိက္ၿပီး ထူးဆန္းေသာစကားကုိ ေျပာလာပါသည္။ 

 



“က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ရန္သူ႔လက္ထမွဲာ ဒီလုိေနသြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကုိ 

ရွာၾကံရမယ္။ ရန္သူ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့Aခ်ိန္၊ မေမွ်ာ္လင္တ့ဲေနရာ၊ မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲတုိက္ပြဲကုိ တုိက္ရမယ္။ 

Aခု ေထာင္ဝါဒါေတြဟာ Aေတာ္ေလး သတိေပါ့ေလ်ာ့ေနတယ္။ Aခုေန ေလွတစင္းကုိ 

လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္နဲ႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီကၽြန္းက 

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္တယ္။ Aခုလာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလေတြဟာ 

ပင္လယ္မွာ လိႈင္း၊ ေလ Aင္မတန္ၿငိမ္သက္တယ္။ Aေရွ႕ေျမာက္ေလခုိၿပီး ကန္႔လန္ျဖတ္ 

ရြက္တုိက္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းေျခကုိ ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ကမ္းေျခေရာက္ရင္ 

ဟုိမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲေဘာ္ေတြခ်ည္းပဲ။ က်ေနာ္တို႔ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကို 

ဆက္ၿပီးဆင္ႏႊဲသြားႏုိင္မယ္။ ရန္သူ႔လက္ထဲမွာ ဒီလုိငုံ႔ခံၿပီး ေနသြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး” 

 

က်ေနာ္ ဖထီး မန္းေAာင္ၾကည္မ်က္ႏွာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စူးစုိက္Aကဲခတ္ ေလ့လာေနပါသည္။ 

ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ မ်က္ႏွာမွာ Aေတာ့္ကုိ ထက္သန္တက္ႂကြေနပါသည္။ က်ေနာ္ သူ႔ကို 

ေမးခြန္းတခု ထုတ္လုိက္ပါသည္။ 

 

“ဖထီးမွာ ဒီရည္မွန္းခ်က္A တြက္ A ေသA ခ်ာ စU္းစားစိတ္ကူးထားတာ ရွိသလား” 

 

“ရိွတာေပါ့၊ ေလွက ဒီပံုစံပဲ” ပါးစပ္ကေျပာၿပီး ေျမနီခဲတခုႏွင့္ သံမံတလင္းေပၚတြင္ ေလွပံုသ႑ာန္ 

ဆြဲျပပါသည္။ 

 

“Uီးခၽြန္ ဖင္ပိတ္ လွ်ပ္စစ္မီးပူပံုေပါ့ဗ်ာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ေလွေတာ့ မေဆာက္ဖူးဘူးေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ 

က်ေနာ္တုိ႔က ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚသားေတြပဲ၊ ေလွေဆာက္တာ ျမင္ဖူးတယ္၊ က်ေနာ္လည္း 

ေလွေဆာက္ရင္ တတ္ရမွာေပါ့၊ ေလွရြက္လႊင့္တာလည္း ေတြ႔ဖူးတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ရြက္လႊင့္ရင္ 

တတ္ရမွာေပါ့၊ တက္မ ကုိင္တာလည္း ေတြ႔ဖူးတာပဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔လည္း တက္မ ကုိင္ရင္ တတ္ရမွာေပါ့” 

 

ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္ ေျပာေနပုံမွာ လုပ္ရင္ တခုမွမျဖစ္တာမရွိ၊ A ကုန္ျဖစ္၊ တခုမွ မတတ္တာမရိွ၊ 

A ကုန္တတ္၊ A ေတာ္ A ားရိွစရာေကာင္းပါသည္။ သူက ဆက္ေျပာျပန္သည္။ 

 

“က်ေနာ္တေယာက္တည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္မယ့္ 



ရဲေဘာ္လုိတယ္။ ခင္ဗ်ားကုိ ေလ့လာAကဲခတ္ေနတာ Aေတာ္ၾကာၿပီ၊ ခင္ဗ်ားဟာ 

Aေတာ္တက္ႂကြတယ္၊ ျဖတ္လည္း ျဖတ္လတ္တယ္၊ လုပ္ရဲကုိင္ရဲလည္း ရိွတယ္၊ ဒီတိုက္ပြဲမွာ 

က်ေနာ္ႏွင့္Aတူ ပူးေပါင္းၿပီးတုိက္ဖုိ႔ က်ေနာ္ Aေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္Aားကုိးတယ္” 

 

ဖထီးမန္းက စကားကုိျဖတ္လုိက္ၿပီး က်ေနာ္မ်က္ႏွာကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ပါသည္။ က်ေနာ့္ 

မ်က္လုံးေတြကုိလည္း ၾကည့္ၿပီး စူးစမ္း Aကဲခတ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္ကလည္း သူ႔မ်က္လံုးကုိ 

ေစ့ေစ့ၾကည့္ပါသည္။ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၿပီး တေယာက္ကုိတေယာက္ မမွိတ္မသုံ ၾကည့္ေနပါသည္။ 

မ်က္ႏွာတခုလုံးႏွင့္ သူ႔မ်က္လုံးေတြက က်ေနာ့္ကုိ တကယ္ပဲေမွ်ာ္လင့္Aားထားပုံမွာ 

ေပၚလြင္လွပါသည္။ သူ႔မ်က္လံုးသည္ Aေရာင္လက္လွ်က္ စူးစူးစုိက္စိုက္ က်ေနာ့္ကုိ 

ၾကည့္ေနပါသည္။ 

 

“က်ေနာ္ကေတာ့ ရန္သူကုိတုိက္ရမယ္၊ စြန္႔စားရမယ္ဆုိရင္ Aခ်ိန္မေရြး Aဆင္သင့္ပဲ” 

 

ဖထီးမန္း၏မ်က္ႏွာသည္ ဝင္းလက္ရႊင္ျပံဳးသြားၿပီး ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ ညိတ္ပါသည္။ သူက “က်ေနာ္ 

လုပ္လက္စေတြ ရိွတယ္။ က်ေနာ္လုိက္ျပမယ္၊ လာသြားၾကစုိ႔” 

 

တုိက္ပ်က္ေလးေပၚမွ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ဆင္းလာၾကသည္။ တုိက္ပ်က္ကေလးမွ ေတာင္ဘက္သုိ႔ 

ဆက္လာရာ ၅၈ ခုႏွစ္၊ ေနဝင္း A ိမ္ေစာင့္A စုိးရလက္ထက္ ကၽြန္းသုိ႔ ပထမA ႀကိမ္ ပုိ႔ခဲ့စU္က 

လူမေနေတာ့သည့္ A ိမ္ေဟာင္း၊ A ေဆာက္A Uီေဟာင္းမ်ားရွိရာသုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။ 

 

ကုိကုိးကၽြန္းသည္ ေတာင္ဘက္သုိ႔ သြယ္တန္း႐ွဴးသြားရာ ေတာင္ေၾကာကေလးတခုသည္လည္း 

ကၽြန္း၏ ေတာင္ဘက္သုိ႔ ဆင္းသြားပါသည္။ ၎ေတာင္ေျခ၏ A ေနာက္ဘက္ေတာစပ္ 

ခ်ဳံေကာင္းေကာင္းေA ာက္တြင္ ၆x၁ ပ်U္ျပားမ်ား၊ ၃x၁ခြဲ ပ်U္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ပုံထားသည္ကုိ 

ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုေနရာမွာ ေတာင္ေၾကာ၏ A ေနာက္ဘက္ ေတာင္ေျချဖစ္ပါသည္။ 

 

ဖထီးမန္းက ေျပာသည္။ “ပ်U္ေတြ၊ သစ္သားေခ်ာင္းေတြက မေလာက္ေသးဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ 

A ိမ္ေဟာင္းေတြဆီက ဆက္ခြာရUီးမွာေပါ့” 

 



က်ေနာ္တို႔ ေတာင္ေၾကာေလးေပၚ တက္လာၾကပါသည္။ 

ေတာင္ေၾကာကေလး၏တေနရာသုိ႔Aေရာက္တြင္ Aေနာက္ဘက္ Aိႏိၵယသမုဒၵရာ ပင္လယ္ဘက္သုိ႔ 

ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္က မ်က္ႏွာမူ၍ လက္ညႇိဳးျဖင့္ထုိးကာ … 

 

“ခင္ဗ်ားၾကည့္စမ္းပါUီး ပင္လယ္ႀကီးက ၿငိမ္သက္ေနတာပဲ၊ ဒီလိုလႈိင္းေလၿငိမ္သက္ၿပီး 

ရာသီUတုသာယာရင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚသို႔ AေသAခ်ာ ေရာက္တာေပါ့” 

ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ၫႊန္ျပရာ ပင္လယ္ဘက္သုိ႔ က်ေနာ္လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ရာ ပင္လယ္ႀကီးမွာ 
ျမဴႏွင္းမ်ား ေဝ့ၿပီး ၿငိမ္သက္ေနပါသည္။ ဖထီးမန္း ၫႊန္ျပသည့္ ထုိေန႔မနက္ကျမင္ကြင္းကုိ ယေန႔Aထိ 
က်ေနာ္ ျမင္ေယာင္ေနပါေသးသည္။ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ က်ေနာ္ရပ္၍ ၾကည့္ေနပါသည္။ 
က်ေနာ့္စိတ္ကူးထတဲြင္ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ ေAာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းလုိက္သည္။ ကမ္းေျခေရာက္ၿပီး 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲရေတာ့မည္။ က်ေနာ္ Aလြန္ေပ်ာ္လာပါသည္။ စိတ္မွာလည္း 
ရႊင္လန္းေပါ့ပါးေနပါသည္။ 
 
က်ေနာ္ေရာက္ေနေသာ ကုန္းေၾကာကေလးမွာ ႀကိမ္ဆူး၊ ႀကိမ္ႏြယ္မ်ား ထူထပ္ စြာရိွေနသျဖင့္ 
ဖထီးမန္းသည္ ႀကိမ္ခါးဖူးကုိ သူ႔ ဓားရွည္ႀကီးျဖင့္ ခုတ္ပါသည္။ ႀကိမ္ခါးဖူး ေလးငါးဆယ္ေခ်ာင္းရမွ 
က်ေနာ္ တို႔ေတာင္ေျခသုိ႔ ဆင္းလာၾကပါသည္။ ဖထီးမန္းယူလာေသာ ႀကိမ္းခါးဖူးကုိ ေတာင္ေျခတြင္ 
မီးေမႊးၿပီးဖုတ္သည္။ ႀကိမ္ခါးဖူး က်က္ေတာ့မွ သူခြာစားပါသည္။ သူက ေျပာလိုက္ေသးသည္။ 
 
“ႀကိမ္ခါးဖူး ခါးသက္သက္ ဆိမ့္ၿပီး စားလို႔ေကာင္းတယ္၊ ခင္ဗ်ားလည္း ခြာစား” 
 
က်ေနာ့္ကုိ ႀကိမ္ခါးဖူးတခု ေပးသည္။ က်ေနာ္လည္း က်ေနာ့္ တာဇံဓားေျမႇာင္ႏွင့္ ခြာစားပါသည္။ 
စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္က သူ႔AစီAစU္ကုိ ဆက္၍ရွင္းျပပါသည္။ 
 
“ရိကၡာကေတာ့ လိပ္သားက်ပ္တိုက္ေျခာက္ ၿပီးေတာ့ ကစြန္းU၊ ေရကေတာ့ ပုံးလုပ္ၿပီးၿပီ။ 
ေရခ်ိဳထည့္ၿပီး Aဖံုးနဲ႔ျပန္ဖုံးထားမယ္။ ေရပံုးAတြက္ မန္းဝင္းျမင့္ကုိ လုပ္ခုိင္းထားတယ္” 
 
“ဖထီး မန္းဝင္းျမင့္ကုိ မေဆြးေႏြးၾကည့္ဘူးလား” က်ေနာ္ ေမးပါသည္။ 
 
“က်ေနာ္ သူ႔ကို ေဆြးေႏြးၾကည့္တယ္၊ သူကေတာ့ မလိုက္ရဲဘူးတ့ဲ၊ ဒီေလာက္Aထိ မစြန္႔စားရဲဘူးလုိ႔ 
ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုိAပ္တာကုိ ေဘးကေန ဝုိင္းကူလုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒီည 



လိပ္ေသာင္ကုိသြားမယ္၊ လိပ္ကုိဖမ္းၿပီး Aသားက်ပ္တုိက္ေျခာက္ လုပ္မယ္၊ က်ေနာ္တို႔ လူခ်င္းခြဲၿပီး 
ျပန္ဝင္မယ္” 

လိပ္ေသာင္ကုိ Uီးဆုံးစြန္႔၍ သြားခ့ဲသူမ်ားလိပ္ေသာင္ကုိ Uီးဆုံးစြန္႔၍ သြားခ့ဲသူမ်ားလိပ္ေသာင္ကုိ Uီးဆုံးစြန္႔၍ သြားခ့ဲသူမ်ားလိပ္ေသာင္ကုိ Uီးဆုံးစြန္႔၍ သြားခ့ဲသူမ်ား 
 

က်ေနာ္တုိ႔ လူခ်င္းခြဲၿပီး ဝင္းထဲသုိ႔ ျပန္ဝင္ခဲ့သည္။ မုိးခ်ဳပ္စီစU္ထားေသာAခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ၁၂ 

ေဆာင္၏ Aေနာက္ဘက္ မလြယ္ေပါက္မွ Aသာေလးလွ်ဳိၿပီး ထြက္ခဲ့ပါသည္။ Aျပင္တြင္ 

ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ ေစာင့္ေနသည္။ 

 

လဆုတ္ရက္မုိ႔ ၾကယ္ေရာင္ကုိပဲAားျပဳၿပီး ကုန္းေၾကာေလးကုိေက်ာ္ၿပီး Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခသုိ႔ 

Uီးတည္ထြက္လာသည္။ Aိမ္လြတ္ Aိမ္ေဟာင္းေတြေရာက္မွ ေဘာလုံးကြင္းကုိျဖတ္ၿပီး 

ေျမာက္ဘက္သို႔ Uီးလွည့္သည္။ ေဘာလံုးကြင္းကုိျဖတ္ရာတြင္ ဟင္းလင္းျပင္မို႔ ၾကယ္မ်ား၏ 

Aလင္းေရာင္ျမင္ကြင္းမွာ ရွင္းလွပါသည္။ ေဘာလုံးကြင္းကိုလြန္ၿပီး Aုန္းေတာသုိ႔ဝင္လိုက္ရာ 

Aေမွာင္Aားနည္းနည္း ပိုလာပါသည္။ 

 

နည္းနည္းဆက္ေလွ်ာက္ရာ ဗုိလ္တင့္တယ္တုိ႔ မလညပ ေတာင္ယာ ေရာက္လာသည္။ 

ေတာင္ယာကိုလြန္ေတာ့ ေတာAုပ္ထဲသို႔ေရာက္လာ၍ ပိုၿပီးေမွာင္လာပါသည္။ 

လိပ္ေသာင္ဘက္သုိ႔သြားသည့္ ေတာလမ္းကုိ ၾကယ္ေရာင္ကုိAားျပဳလွ်က္ ၂ ေယာက္သား 

စမ္းစမ္းႏွင့္လာခဲ့ၾကသည္။ တနာရီေလာက္ေလွ်ာက္လုိက္ရာ လိပ္ေသာင္ကမ္းေျခကုိ 

ေရာက္လာပါေတာ့သည္။ 

 

လိပ္ေသာင္ကုိ ေတာစပ္Aတုိင္း ေတာရိပ္ခုိၿပီး ေျမာက္ဘက္သုိ႔ ဆက္သြားသည္။ 

ပင္လယ္ေလကလည္း တဝူးဝူး တုိက္ခတ္ေနသည္။ လႈိင္းေတြကလည္း ေသာင္ေျခကုိ တဝုန္းဝုန္းႏွင့္ 

ေျပးေျပး႐ိုက္ေနသည္။ ကမ္းစပ္ေသာင္ေျခရိွ Aုန္းပင္တန္းႀကီးကလည္း 

ပင္လယ္ေလတုိက္သည့္Aတြက္ တဝူးဝူး Aသံေပးၿပီး ပံုသ႑ာန္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ယိမ္းထိုးကေနၾကသည္။ 

ဤ လိပ္ေသာင္ကုိ ပထမဆုံး စြန္႔စားၿပီးေရာက္ခဲ့သည္မွာ ဖထီး မန္းေAာင္ၾကည္ႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ 

Uီးျဖစ္ပါသည္။ 

 

လိပ္ေသာင္ႀကီးတခုလုံးမွာ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ထဲ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ 



ေလွ်ာက္လာရာ ပင္လယ္ ဒီေရတက္လာလုိ႔ ေရျပည့္ခ်ိန္Aေရာက္မွ ပင္လယ္လိပ္ႀကီးေတြက 

တ႐ွဴး႐ွဴးႏွင့္ မနည္းပါ။ Aေကာင္ ၄၀ ေလာက္ရိွမည္ ထင္သည္။ 

 

ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ စေကာဝုိင္းထက္Aရြယ္ႀကီးေသာ ပင္လယ္လိပ္ႀကီး 

၃ ေကာင္ကုိ ပက္လက္လွန္ၿပီး ေရွ႕လက္ ဂ်ဳိင္းကေနကုိင္ၿပီးေတာ့ ေတာစပ္ဘက္ ဘီးစပ္ေတာႏွင့္ 

ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံၾကားသုိ႔ ဆြဲသြင္းထားလုိက္သည္။ 

 

ပင္လယ္ထဲသုိ႔ျပန္ဆင္းေတာ့မည့္ လိပ္ႀကီးတေကာင္ကို က်ေနာ္ တက္စီးၾကည့္သည္။ က်ေနာ္ 

သူ႔Aေပၚ တက္စီးသည္မွာ ဘာမွျပႆနာမရိွပါ။ ကမ္းေျခေရစပ္သုိ႔ သူ႔နဂုိဆင္းျမဲAတုိင္း တေရြ႕ေရြ႕ 

ဆင္းသြားပါသည္။ ေရထဲAေတာ္ေလးေရာက္မွ သူ႔ေက်ာကုန္းေပၚက ဆင္းလုိက္ပါသည္။ 

 

ပင္လယ္လိပ္၏ ေရွ႕လက္မွာ ေတာင္ဆုပ္နီးပါးရိွသည္။ ေနာက္လက္မွာေတာ့ တမိုက္ေလာက္ရိွသည္။ 

Aၿမီးက ၄ လက္မ ေလာက္ရွိမည္ ထင္သည္။ ေခါင္းကေတာ့ ပံုမွန္Aုန္းသီး 

ခပ္ႀကီးႀကီးAရြယ္ေလာက္ ရိွပါသည္။ 

 

လိပ္တေကာင္ကုိ Aတြင္းပုိင္း ခ်ဳံနက္နက္သုိ႔ဆြဲသြင္းၿပီး ေရွ႕လက္ကုိခုတ္ျဖတ္ၿပီး ေခါင္းကုိ ျဖတ္၊ 

ၿပီးေတာ့မွ ေက်ာကုန္းAခြံႏွင့္ ရင္ဘတ္Aခြံစပ္တြင္ က်ေနာ့္ တာဇံဓားေျမႇာင္ကုိ ထုိးသြင္းၿပီး 

ဆြဲဖြင့္လုိက္သည္။ 

 

လိပ္ႀကီး၏ဗိုက္ထဲမွ ေက်ာက္ဒိုး A ရြယ္ ဝါဝင္းေနေသာ Uသိမ္မ်ား A ျပည့္ရိွေနသည္။ Uေတြကုိ 

A ရင္ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ A သဲေတြ၊ A ူေတြထုတ္ A ုန္းလက္ကုိခုတ္ၿပီး A ခင္းလုပ္၊ A သားေတြ 

လီွးထုတ္ၿပီး ၎A ုန္းလက္ခင္းေပၚမွာ ပုံပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ သဲတြင္းတူးၿပီး A ခြံ၊ A ႐ုိးေတြျမႇဳပ္ 

လက္စေဖ်ာက္ပစ္ပါသည္။ 

 

A သည္းႏွင့္ Uေတြသာ ယူပါသည္။ A ူမႀကီးႏွင့္A ူကုိ မယူပါ။ ၿပီးေတာ့ A သား တေယာက္ 

တထမ္းလြယ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ က်န္တ့ဲလိပ္ႀကီး ၂ ေကာင္ကေတာ့ ခ်ဳံထဲမွာပဲ ထားရစ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

လိပ္ေသာင္A တိုင္းျပန္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လိပ္ေသာင္လြန္ၿပီး ဆက္ေလွ်ာက္လာရာ 



ကမ္းေျခႏွင့္ေဝးသည့္ Aေနာက္ပိုင္းေတာထဲသုိ႔ ဝင္လုိက္သည္။ ေလးတုိင္စင္တခုကုိ လုပ္လုိက္သည္။ 

Aုန္းလက္ကုိ ထူထူခင္း၊ လက္ဝါးတုံးႀကီးေလာက္ရိွသည့္ လိပ္သားတုံးႀကီးေတြကုိပုံ 

Aေပၚဘက္ကေန Aုန္းလက္ထူထူ ျပန္Aုပ္၊ ေAာက္ကေန မီးက်ီခဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ 

က်ပ္တုိက္သည္။ 

 

ဒီေန႔Aဖုိ႔ကေတာ့ ပါလာသည့္ မန္းဝင္းျမင့္ ႐ိုက္ေပးလုိက္သည့္ လက္လုပ္ပံုးကေလးႏွင့္ Aသည္းေတြ၊ 

လိပ္Uေတြ ျပဳတ္၊ ဆားငန္ရည္ နည္းနည္းထည့္ တေန႔လံုး ဆာလုိက္ လိပ္U လိပ္သားစား၊ 

Aုန္းရည္ေသာက္ ပင္လယ္လိပ္Aသည္းမွာ တပိႆာနီးပါးရိွရာ က်ေနာ္တို႔ ၂ ေယာက္ ဘယ္လုိလုပ္ 

စားလို႔ကုန္မလဲ။ 

 

ရဲေဘာ္ေတြဖုိ႔ Aင္မတန္ေကာင္းမြန္သည့္ Aမြန္Aျမတ္ Aစာေလးကုိ ေကၽြးခ်င္လွပါသည္။ ေစတနာ 

ထက္သန္လွေသာ္လည္း ေကၽြးလုိ႔ေတာ့ မေကၽြးရက္ မေကၽြးရဲပါ။ လိပ္Uႏွင့္ လိပ္သည္းေကၽြးလုိက္ၿပီး 

Aသားက်ေတာ့ ဘယ္မွာလဲဆုိတာ ျပႆနာႀကီးပါ။ 

 

Aသားက ေAာက္ကေရာ Aေပၚကေရာ Aုန္းလက္ထူထူခင္း ထူထူလုပ္ထားေတာ့ Aသားဟာ 

Aပူေငြ႔န႔ဲ ေပါင္းထားသလုိျဖစ္ၿပီး Aရည္ေတြက စစ္ၿပီးသြားပါသည္။ Aသားေတြက က်က္လည္း 

က်က္၊ ေျခာက္လည္း ေျခာက္၊ စားလုိ႔လည္းေကာင္း ပါသည္။ ေရေငြ႔ေျခာက္ေတာ့ 

Aၾကာႀကီးလည္းထားလို႔ ျဖစ္သြားပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ ဘယ္လုိမွစားမကုန္ေသာ A သည္းႏွင့္ Uသိမ္ေတြကုိ ေစာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ 

မန္းဝင္းျမင့္ကို တုိးတုိးတိတ္တိတ္ေပးၿပီး တိုုးတုိးတိတ္တိတ္ စားခိုင္းပါသည္။ 

 

က်န္တ့ဲခ်ဳံထဲမွာ ပက္လက္လွန္ထားခဲ့ေသာ လိပ္ ၂ ေကာင္ျပႆနာကေတာ့ တြဲေဖာ္တြဲဖက္ 

ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ကိုA ုန္းေမာ္ႀကီးႏွင့္ ကုိခ်စ္ေဆြႀကီးကုိ လက္တုိ႔လိုက္ပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္တသုိက္ A ုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး လိပ္ေသာင္ကို ထြက္လုိက္လာပါေတာ့သည္။ 

လိပ္ေသာင္ေရာက္ေတာ့ ပက္လက္လွန္ထားလို႔ ရက္ကန္ရက္ကန္ျဖစ္ေနေသာ လိပ္ႀကီး ၂ ေကာင္ကုိ 

တာဇံတသုိက္က ဝုိင္းကုိင္လိုက္တာ ေျခရာလက္ရာ ေပ်ာက္သြားပါေရာ။ 



ၾကံဳလို႔ေျပာလိုက္ခ်င္ေသးသည္။ Aင္းစိန္ေထာင္ႀကိဳးတိုက္ထဲမွ Aခန္းခ်င္း Aုတ္နံရံျခား 
ကပ္လ်က္ေနခဲ့ရသည့္ က်ေနာ့္ ဆရာ Uီးဝင္းခက္ႏွင့္ မာနယ္ပေလာမွာ ျပန္ေတြ႔ၾကေတာ့ 
ဆရာUီးဝင္းခက္က သူAျမတဲမ္း ေျပာေလ့ရိွသည့္ စကားတခြန္း ရွိပါသည္။ 
 
“ေမာင္ရင္ ကုိယ့္မွာေတာ့ လိပ္ႀကီး ပက္လက္လွန္ထားသလုိ ယက္ကန္ယက္ကန္န႔ဲ ဘာမွလုပ္လုိ႔ 
မရဘူး” 
 
က်ေနာ့္ဆရာ ဒီစကားေျပာတုိင္းေျပာတုိင္း ကုိကုိးကၽြန္း လိပ္ေသာင္မွာ ၁၀ ဂဏန္းေက်ာ္ထက္မနည္း 
က်ေနာ္ ပက္လက္လွန္ထားခဲ့ေသာ လိပ္ႀကီးမ်ားကုိ မ်က္ေစ့ထဲမွာ တျဖည္းျဖည္း 
ျမင္ေယာက္မိပါသည္။ 
 
လိပ္ႀကီးတေကာင္ကုိဖ်က္ရင္ ေယာကၤ်ားႀကီး ၂ ထမ္းစာ ထမ္းရပါသည္။ လိပ္ ၂ ေကာင္ဆုိေတာ့ ၄ 
ထမ္းေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ တာဇံတသုိက္ ခပ္သြက္သြက္န႔ဲ လိပ္ေသာင္က ဆုတ္လာလုိက္ပါသည္။ 
ေထာင္ဝါဒါေတြ ဂိတ္ဝေရွ႕က ျဖတ္လာေတာ့ လိပ္သားနံ႔က တညီႇညႇီ၊ ေခြးေတြက 
တစီစီျဖစ္ေနပါသည္။ 
 
ေထာင္မွဴးေထာင္ပိုင္ေတြက သိေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ကုိ မေျပာပါ။ ေျပာရင္လည္း 
ရမွာမဟုတ္သည့္Aတြက္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ Aမွန္က 
ပင္လယ္လိပ္ႀကီးေတြကုိ မသတ္ရလုိ႔ ပင္လယU္ပေဒရိွသည္ဟု ၾကားရပါသည္။ ဟုတ္ေသာ္ 
ဟုတ္ေကာင္းရာ၏။ လိပ္တေကာင္ Aရြယ္ေရာက္ဖုိ႔ Aႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ၾကာသည္ဟု သိရသည္။ 
 
ဖုိႀကီးထဲကုိ ထမ္းလာတဲ့ လိပ္သားေတြေရာက္လာၿပီဆုိေတာ့ ရဲေဘာ္ေတြAားလုံးကုိ စားေရး 
ေသာက္ေရးAတြက္ Aဆင္ေျပေAာင္ စီစU္ေပးရတယ္။ ဆရာUီးလွေဖတုိ႔၊ လူထုစိန္ဝင္းတုိ႔ 
လူႀကီးေတြ Aလုပ္ပုိမ်ားလာပါသည္။ ေAးေAးလူလူေနတတ္တဲ့ ကုိထင္ရွိန္တုိ႔၊ ကုိရဲျမင့္တုိ႔၊ 
ဗုိလ္ကေလး ကုိလွၾကည္၊ ဗိုလ္ကေလး လွတင္ေAာင္၊ ဗုိလ္ကေလး သိန္းေဆြ Aစရွိတ့ဲ 
Aကုိႀကီးေတြနဲ႔ တျခား ရဲေဘာ္ေတြလည္း ဖုိႀကီးကုိ ဝိုင္းကူၾကရပါတယ္။ 
 
လိပ္တေကာင္၏ Uသိမ္က ေက်ာက္ဒိုးAရြယ္ေလာက္၊ Uက ၅၀၀ ေက်ာ္ ၆၀၀ ေလာက္ရွိမည္။ 
Aဲဒီလိပ္Uေတြကုိ မုန္႔လုပ္ရပါသည္။ ကုလားပဲျခမ္းကုိ ေလွာ္၊ Aမႈန္႔ ေထာင္း။ ဆန္ ေလွာ္၊ Aမႈန္႔ 
ေထာင္း။ Aုန္းသီးAလုံး သုံးေလးဆယ္ Aုန္းႏုိ႔ညႇစ္ ထည့္၊ ႏုိ႔ဆီ ထည့္၊ သၾကား ထည့္၊ က်ဳိခဲေAာင္ 
ေမႊ။ 
 
ၿပီးေတာ့မွ လက္လုပ္ Aုိးခင္းႏွင့္ Aထက္မီး ေAာက္မီး ဖုတ္၊ ေနာက္တေန႔ မနက္က်ေတာ့ လက္ ၃ 



သစ္ေလာက္ထူၿပီး လက္ဝါးေလာက္ႀကီးတ့ဲ Aတုံးႀကီးတတုံး။ Aန႔ံကလည္း သင္း၊ Aရသာကလည္း 
ေျပာျပလုိ႔မတတ္ေAာင္ Aင္မတန္ေကာင္းမြန္သည့္ မဏိတေဘာဇU္မွာ 
လက္ဘက္ရည္က်က်တခြက္၊ Aဲဒီမနက္ကေတာ့ ရဲေဘာ္တိုင္းAတြက္ Aလုပ္Aေကၽြး 
ဆက္ပါသည္။ 
 
လိပ္တေကာင္ရၿပီဆုိလွ်င္ Aူမႀကီး၊ Aူႏု၊ Aသဲ စသည့္ကလီစာက တနပ္ စားရတယ္။ Aသားက 
တနပ္။ A႐ိုး၊ Aခြံ၊ Aေခါက္ေတြက စြပ္ျပဳတ္တAုိး။ Aေခါက္ေတြကုိ ႏူးေAာင္ျပဳတ္ၿပီး သုတ္စား။ 
လိပ္တေကာင္ဆုိရင္ ၃ နပ္ စားရပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းဖုိႀကီးက စားAား ၁၀၀ 
ေက်ာ္ရိွတာေတာင္ ၃ နပ္စားရပါသည္။ လိပ္ ၂ ေကာင္ဆုိေတာ့ ရဲေဘာ္ေတြ ဝဝလင္လင္ 
စားရပါသည္။ 

ေဖာ္ျမဴလာနည္းက်က်နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္တာေဖာ္ျမဴလာနည္းက်က်နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္တာေဖာ္ျမဴလာနည္းက်က်နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္တာေဖာ္ျမဴလာနည္းက်က်နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္တာ 

စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္းAမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွတ္သားဖြယ္တခုကို မွတ္တမ္းျပဳခ်င္ပါေသးသည္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ေတြထဲမွာ ျမင့္Uီးသစ္ဆိုတဲ့ ရဲေဘာ္တေယာက္ရိွသည္။ A ရပ္က ျမင့္ျမင့္၊ 
လူေကာင္က ထြားထြား ၿပီးေတာ့လည္း စတုိင္က ခပ္ႂကြားႂကြား၊ A ေျပာA ဆုိ A ေနA ထုိင္ကလည္း 
သူမ်ားန႔ဲ နည္းနည္းျခားပါသည္။ 
 
သူ႔နာမည္ကုိ ‘ဆန္းေခ်ာခ်စ္’ လုိ႔ က်ေနာ္ နာမည္ေပးထားပါသည္။ ဆန္းလည္း ဆန္း၊ ေခ်ာလည္း 
ေခ်ာ၊ ခ်စ္စရာလည္း ေကာင္းလုိ႔ ဆန္းေခ်ာခ်စ္ လုိ႔ နာမည္ေပးထားတယ္။ သူက ဂ်ာမန္ဘာသာကုိ 
ေျခာက္တီးေျခာက္ခ်က္ သင္လာခဲ့ရေတာ့ စကားစၾကံဳတုိင္း “A ာေဘေဆေဒေA  A က္(စ)ေက” 
ဆုိတ့ဲ ဂ်ာမန္စာ ကႀကီး၊ ခေခြးကုိ ရြတ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ႂကြားေလ့ရွိပါသည္။ စားဖုိေဆာင္မွာ သူလည္း 
စီမံႀကီးၾကပ္သူ တေယာက္ပါ။ 
 
တေန႔ေတာ့ ရမ္းၿဗီးနဲ႔ ကုိေA ာင္ထီ ငါးလိပ္ေက်ာက္ႀကီးတေကာင္ ရပါသည္။ စေကာဝိုင္းေလာက္ 
ႀကီးပါသည္။ ငါးလိပ္ေက်ာက္ဟာ ဖမ္းရတာ A ႏၱရာယ္ရိွပါသည္။ သူ႔A ၿမီးက 
တလံေလာက္ရွည္သည္။ A ၿမီးဖ်ားA ခၽြန္က A ဆိပ္ရိွပါသည္။ ငါးလိပ္ေက်ာက္ထုိးသည့္ မွိန္းက ၂ 
လံေက်ာ္ ရွည္သည္။ ငါးလိပ္ေက်ာက္ကလည္း လူကုိေတြ႔ရင္ ေတာ္႐ုံမေျပး။ ရမ္းၿဗီးက 
သူ႔မွိန္းရွည္ႀကီးနဲ႔ လွမ္းထုိးၿပီး ေထာက္ထားလုိက္သည္။ 
 
ငါးလိပ္ေက်ာက္ကလည္း A ၿမီးနဲ႔ တရႊမ္းရႊမ္း႐ုိက္ၿပီး ထုိးေတာ့သည္။ မိွန္း႐ုိးက ရွည္ေတာ့ 
လူကုိမထိပါ။ ငါးလိပ္ေက်ာက္ ေမာၿပီး ၿငိမ္ေနေတာ့မွာ ကိုေA ာင္ထီက ဓားရွည္ႏွင့္ A ၿမီးကုိ ဇက္ခနဲ 
ခုတ္ျဖတ္လုိက္သည္။ သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ ငါးလိပ္ေက်ာက္ႀကီး ဖမ္းလာၿပီးေနာက္ ဖုိႀကီးကုိ A ပ္တာေပါ့။ 



ဆန္းေခ်ာခ်စ္ႀကီး စားဖုိမွာ ႀကီးၾကပ္ေနတဲ့ Aလွည့္န႔ဲၾကံဳပါသည္။ ဒီမွာတင္ ဆန္းေခ်ာခ်စ္ႀကီးက 
ေႂကြးေၾကာ္ပါေတာ့သည္။ 
 
“ဒီ ငါးလိပ္ေက်ာက္ႀကီးကုိ ေဖာ္ျမဴလာနည္းက်က် ရဲေဘာ္ေတြကုိ ခ်က္ေကၽြးျပမယ္ကြ” 
 
ဆန္းေခ်ာခ်စ္ႀကီးက ေဖာ္ျမဴလာနည္းက်က် လက္စြမ္းျပပါေတာ့သည္။ 
 
ဆားကုိ ၂ ဗူးထည့္၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ တဗူး၊ ဆႏြင္းက ဗူးဝက္၊ ဆီက ၃ ဗူး၊ က်န္တာ AေမႊးAႀကိဳင္နဲ႔ေပါ့။ 
ဆန္းေခ်ာခ်စ္ႀကီး သူ႔စိတ္ကူးရတ့ဲ ေဖာ္ျမဴလာန႔ဲ ပညာျပၿပီး ခ်က္ပါေတာ့သည္။ 
 
ဟင္းက်က္ခ်ိန္ေရာက္လုိ႔ ျမည္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ “လား ... လား” ငန္တူးၿပီး စပ္ကလည္း စပ္၊ 
ဆႏြင္းနံ႔ကလည္း စူးစူးဝါးဝါးနဲ႔။ ဒီမွာတင္ ဆန္းေခ်ာခ်စ္ႀကီး မ်က္လုံးျပဴးပါေတာ့သည္။ ၾကားဖူး 
နားဝရိွတ့ဲသူေတြက Aငံကုိ စုပ္တာ မီးေသြးခဲပဲဆုိၿပီးေတာ့ မီးေသြးခဲကုိ Aဝတ္န႔ဲထုတ္၊ 
ဟင္းAုိးထဲထည့္။ ဒါလည္းမရ။ 
 
ေနာက္ မန္က်ည္းသီးႏိုင္ႏုိင္နဲ႔ေျဖ၊ ဒါလည္းမရ။ ေနာက္ထပ္ သၾကား ႏုိ႔ဆီဗူးတဗူးထည့္ 
ေဖာက္ျပန္တ့ဲAရသာ လုံးဝေျဖလုိ႔ မရဘဲျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ထင္းျဖတ္ၿပီးလုိ႔ ေမာေမာန႔ဲ 
ျပန္လာၾက။ ၁၀ နာရီေက်ာ္ၿပီ စားရိပ္သာကုိသြားေတာ့ ရိပ္သာကလည္း တံခါးေတြပိတ္ထား။ 
ေမးၾကည့္ေတာ့ ဟင္းမက်က္ေသးလုိ႔တ့ဲ။ 
 
မသကၤာလုိ႔ ေနာက္ဘက္မီးဖုိဘက္ လွည့္သြား ၾကည့္ေတာ့ ေဖာ္ျမဴလာနည္းက်က် 
ခ်က္ျပဳတ္ထားတ့ဲကိစၥကုိ က်ိတ္ၿပီးရွင္းေနၾကတာကုိး။ ဘယ္လုိမွမေျပလည္တ့ဲAဆုံး ရဲေဘာ္ေတြကုိ 
ခ်ေကၽြးလိုက္ရတာေပါ့။ ဒီမွာတင္ ေဖာ္ျမဴလာရဲ႕Aရသာကုိ ေလြးၾကရပါေတာ့တယ္ဗ်ာ။ 
 
ေဖာ္ျမဴလာ ငါးလိပ္ေက်ာက္ဟင္းက ငန္ကလည္း ငန္၊ စပ္ကလည္း စပ္၊ ခ်U္ကလည္း ခ်U္၊ 
ခ်ဳိကလည္း ခ်ဳိ၊ ဆႏြင္းနံ႔ကလည္း ပုိလုိက္ေသး။ ဒီမွာတင္ ဆန္းေခ်ာခ်စ္ ကုိျမင့္Uီးသစ္ႀကီးကုိ 
ရဲေဘာ္ေတြ ဝိုင္းၿပီး ခ်ီးက်ဴးလုိက္ၾကတာ Aဲဒီေန႔ကစၿပီး ကၽြန္းေပၚမွာေနခဲ့ရ သမွ်ကာလပတ္လံုး 
ကုိျမတ္Uီးသစ္ႀကီးတေယာက္ ဖုိႀကီးတာဝန္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေျခUီးမလွည့္ဘဲ ျဖစ္သြားပါသဗ်ာ။ 

တုိက္ပြဲတပြဲ တုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာတုိက္ပြဲတပြဲ တုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာတုိက္ပြဲတပြဲ တုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာတုိက္ပြဲတပြဲ တုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ 

တုိက္ပြဲတပြဲတုိက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ရာမွာ ဘက္စံု ေထာင့္စံု၊ AေျခAေနစုံ လုိAပ္ပါတယ္။ ကၽြန္းေပၚကေန 

တကယ္ပဲ ထြက္ေျပးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္ပါၿပီ။ တြဲေဖာ္တြဲဖက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ Aဓိကထကဲ 



ကုိခ်စ္ေဆြ၊ ကုိAုန္းေမာ္တုိ႔နဲ႔ ေနAတူ၊ စားAတူ၊ သြားAတူ၊ Aလုပ္Aတူ သိပ္မရွိႏုိင္ေတာ့ပါ။ 

တခါတေလလည္း ညဘက္ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနေတာ့ တခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္ေတြက ေျခမမွန္ေတာ့ေသာ 

က်ေနာ့္ကုိ Aျမင္လြဲၾကပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ကလည္း ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းမလဲ။ က်ေနာ္ ကၽြန္းကထြက္ေျပးဖုိ႔ ေန႔မAား ညမAား 

လုပ္ေနရတာပါဗ်ာ။ ရဲေဘာ္တုိ႔ က်ေနာ့္ကုိ Aထင္မလြဲၾကပါန႔ဲဆုိၿပီး လူတကာကုိ လိုက္ၿပီးေျဖရွင္းလုိ႔ 

ရေကာင္းတ့ဲကိစၥမဟုတ္တဲ့Aတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ Aထင္လြဲ Aထင္ေသးလည္း မတတ္ႏုိင္ပါ။ 

တေန႔ေတာ့ ရဲေဘာ္တုိ႔Aားလုံး က်ေနာ့္လုပ္ရပ္ေတြက ေျဖရွင္းေပးသြားမွာပါ။ ဒီလိုပဲ စိတ္ထဲက 

မွတ္ယူၿပီး ေခါင္းငုံ႔ခံခဲ့ရပါသည္။ 

 

က်ေနာ့္ဘဝခရီးၾကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ Aႀကိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဤက့ဲသုိ႔ Aထင္Aျမင္လြဲမွားျခင္း 

ၾကံဳခဲ့ရသည္။ သည္းခံၿပီး ေခါင္းငုံ႔ခံခဲ့ရသည္။ Aခ်ိန္ႏွင့္ကာလတခုေရာက္မွပဲ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြက 

Aလိုလို ေျဖရွင္းလုိက္ၾကပါသည္။ 

ဒီမနက္ေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ ဖထီးမန္း ၂ ေယာက္ Aိမ္ေဟာင္းေတြက ပ်U္းခ်ပ္ေတြကုိ သံကုလားေAာ္(သံတူရြင္း) 

နဲ႔ ခြာပါသည္။ သံကုလားေAာ္မွာ ကုိAုန္းေမာင္ ပန္းပဲဖိုလက္ရာျဖစ္ပါသည္။ ခြာလိုက္တဲ့ပ်U္ေတြကုိ 

႐ိုက္ထားတဲ့ သံေခ်ာင္းAေဟာင္းေတြပါ ႏုတ္ယူပါသည္။ 

 

ခြာၿပီးသားပ်U္ေဟာင္းေတြကို ခ်ဳံထမွဲာ ထမ္းၿပီး ဝွက္ထားလိုက္ပါသည္။ ပ်U္ေတြက Aမ်ားႀကီးခြာၿပီး ပုံထားလုိ႔ 

မျဖစ္ပါ။ တႏိုင္သာသာခြာၿပီး ညမုိးခ်ဳပ္ရင္ ေနရာေရႊ႕ရမွာ။ ဒီေန႔Aဖုိ႔ ဒီေလာက္ဆုိ ေတာ္ၿပီ။ ေရမုိးခ်ဳိးၿပီး 

စခန္းတြင္းသုိ႔ ျပန္ဝင္ခဲ့သည္။ ေန႔လည္ တေရးတေမာAိပ္ၿပီး ညေနေစာင္း ထမင္းစားၿပီး ျပန္ထြက္ခ့ဲသည္။ 

 

Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ ေတာင္ေၾကာေလး၏ ေတာင္ေျခခ်ဳံAစပ္တြင္ ကြမ္းသီးပင္ေလာက္ Aရြယ္ရွိသည့္ 

ဗန္ဒါ(ဗာဒံ) ပင္ပ်ဳိေလး ၂ ပင္ရိွသည့္Aနက္ တပင္ေပၚသို႔ က်ေနာ္ တက္ေနလုိက္ပါသည္။ Aေနာက္ဘက္ 

ကမ္းေျခ သဲေသာင္စပ္တြင္ လူသြားလူလာကို Aေပၚစီးျမင္ကြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ 

 

တခ်ဳိ႕လူႀကီးပိုင္းေတြလည္း Aေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရာမွ ေနဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ စခန္းတြင္းသုိ႔ 

ျပန္ဝင္ၾကပါသည္။ လူငယ္ပိုင္းကလည္း ငါးရွာ၊ ဖားရွာ၊ ခ႐ုေကာက္သမားေတြ ျပန္ဝင္သြားၾကေလၿပီ။ 

ကမ္းေျခတြင္ လူရိပ္လူေျခ လုံးဝမရိွေတာ့ပါ။ Aားလုံးစခန္းတြင္းသုိ႔ ျပန္ဝင္ကုန္ၾကပါၿပီ။ ေမွာင္ရီလည္း 

ပ်ဳိးေလၿပီ။ ဗာဒံပင္ေပၚမွ က်ေနာ္ ဆင္းခ့ဲသည္။ ခဏAၾကာ ဖထီး မန္းေAာင္ၾကည္ ေရာက္လာသည္။ 



 

က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ ေန႔ခင္းက ခြာၿပီးခ်ဳံထတဲြင္ ဝွက္ထားခဲ့ေသာ ပ်U္ျပားမ်ားကုိ တေယာက္တႏိုင္ ထမ္း၍ 

ထြက္လာပါသည္။ ခ်ဳံစပ္ေတာရိပ္ကုိခိုၿပီး ကၽြန္း၏ ေတာင္ဘက္ဖ်ားသုိ႔ သြားသည္။ ေတာင္စြယ္ ေတာရိပ္ 

ဆုံးေတာ့ ေသာင္ခုံႀကီးကုိ ျဖတ္ရသည္။ ဤေသာင္ခုံႀကီးမွာ ကို ၃၀၀ နီးပါးရိွမည္ ထင္သည္။ 

 

AကာAကြယ္မရိွသည့္Aတြက္ ေသာင္ျပင္ ဟာလာဟင္းလင္းမွာ ၂ ေယာက္သား ပ်U္ေတြ Aထမ္းကုိယ္စီႏွင့္ 

ခပ္သြက္သြက္ ျဖတ္ရပါသည္။ ညေနက လူသြားလူလာ ေစာင့္ၾကည့္ထားေပးမယ့္ ေသာင္ျပင္မွာ ျမင္ကြင္းက 

ရွင္းလြန္းလွသည္။ ပုန္းကြယ္ခိုနားစရာ မရိွပါ။ 

 

ေသာင္ခံုကုိ ျဖတ္လာလုိ႔ဆံုးေတာ့ ကုိက္ ၅၀ နီးပါးရိွသည့္ ေရလက္ၾကားကုိ Aထမ္းႏွင့္ျဖတ္ကူးသည္။ 

ပင္လယ္ဒီေရ တက္ကာစမုိ႔ ဒူးဆစ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးသည္။ ေရလက္ၾကားဆုံးေတာ့ ေသာင္စပ္ႏွင့္ သႏၱာ 

ထုံးေက်ာက္မ်ားကုိ ျဖတ္တက္လုိက္သည္။ စိတ္ေAးသြားရပါၿပီ။ လံုျခံဳသြားပါၿပီ။ 

 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းေပၚ ေရာက္လာပါၿပီ။ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းမွာ သႏၱာေက်ာက္ခက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ 

ဉာU့္ကာလA ခ်ိန္ တိတ္ဆိတ္ေနေသာ ကၽြန္းကေလးေပၚသုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ၂ ေယာက္တက္လာသည္။ 

ဝင္ကစြပ္ေကာင္ေလးမ်ား “ဂေလာက္ ဂေလာက္” “ ဂလက္ ဂလက္” ေလွ်ာက္သြားေနရာမွ ခ႐ုခြံထဲ 

ျပန္ဝင္သြားၿပီး တိတ္ေနၾကသည္။ 

 

ကုိက္ ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ ထမ္းလာၿပီး ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံႀကီးတခု၏ ေဘးတြင္ ပ်U္ေတြကုိ ခ်ထားလုိက္ပါသည္။ ဤ 

ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံႀကီးမွာ ၁၀ ကိုက္နီးပါး ရွိပါသည္။ ဆပ္သြားဖူးပင္ႀကီးမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ဆပ္သြားဖူးပင္ၾကားတြင္ 

တေစာင္းပင္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ A ကုိင္းဆတ္ၿပီး က်ဳိးလြယ္သည့္ A ပင္ေလးမ်ား ညႇပ္ေရာၿပီး 

ေပါက္ေနသည္။ 

 

ဖထီးမန္းက ၎A ပင္ကေလးမ်ား၏ A ကုိင္းကုိ A သာေလး မၿပီး ေလးဘက္ေထာက္၍ ကုန္းဝင္သြားသည္။ 

ၿပီးေတာ့မွ ဆပ္သြားဖူး ေျခသလံုးA ရြယ္ A ကုိင္းတခုကို ေက်ာ္တက္လုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ့္ဆီကုိ 

ပ်U္ေတြသြင္းဖုိ႔ လွမ္းေတာင္းသည္။ ပ်U္တခ်ပ္ကုိယူၿပီး ျဖည္းျဖည္ေလး ထိုးသြင္းရသည္။ ဖထီးမန္းက 

လွမ္းယူၿပီး ျဖည္းျဖည္း ဆြဲယူသည္။ ၿပီးေတာ့မွ ေနရာခ်ထားသည္။ 

 

တေစာင္းပင္A ကုိင္းေလး က်ဳိးမသြားေA ာင္ A ရြက္ေလးတရြက္ ေႂကြမသြားေA ာင္ A လြန္ဂ႐ုစိုက္ရပါသည္။ 

ဒီခ်ဳံႀကီးကုိ A ျပင္ကေနၾကည့္ရင္ သာမန္ခ်ဳံႀကီးတခ်ဳံA ျဖစ္ပဲ ျမင္ေနရမည္။ မူလသဘာဝA ေနA ထား 

မပ်က္ေA ာင္ ဂ႐ုစုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို A ေလးA နက္ထားၿပီး 



လုပ္ခ့ဲသူေတြထဲမွာ က်ေနာ္တို႔က ေရွးUီးမဆြ လူေတြေပါ့။ 

 

ဒီဆပ္သြားဖူးခ်ဳံႀကီးရဲ႕Aလယ္္မွာေတာ့ ရွင္းထားတာ ေလွတစီးတည္ေဆာက္ဖို႔ပါပဲ။ Aျပင္ကေန ၾကည့္ေလ၊ 

ၾကည့္ခ်င္သလိုၾကည့္ သာမန္ဆပ္သြားဖူး႐ုံႀကီး တ႐ံုပဲေပါ့။ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း Aဲဒီလို ဆပ္သြားဖူး 

ခ်ဳံေတြကလည္း ရွိေနတာကုိး။ သဘာဝတရားရဲ႕ ဖန္တီးထားတ့ဲ Aရိွတရားကိ ုက်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္Aတြက္ 

ေကာင္းေကာင္း Aသုံးခ်သြားတာပါ။ ဒီ A စီA စU္၊ ဒီ စိတ္ကူးေတြက ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္ရဲ႕ 

စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြက ေပါက္ဖြားလာတာပါ။ 

 

ပ်U္တခ်ပ္ခ်င္း သစ္တေခ်ာင္းခ်င္းကုိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ သြင္းရတာဆိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲဆုိ 

တနာရီေက်ာ္ေလာက္ ၾကာမယ္ထင္တယ္။ လက္စသိမ္းၿပီး ၂ ေယာက္သား ျပန္ထြက္လာခ့ဲၾကတယ္။ 

ကူးလာခ့ဲတဲ့ ကၽြန္းကေလးထိပ္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေရလက္ၾကားမွာ ေရတက္လာတာ ရင္ေခါင္းေလာက္ 

ေရာက္ပါသည္။ ကၽြန္းမႀကီးဘက္ကို ျပန္ကူးလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ညဘက္ဆုိ ငါးမန္းႀကီးေတြကျမဴးၿပီး ဒီ 

ေရလက္ၾကားကုိ ေရာက္လာတတ္ပါသည္။ 

 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးရဲ႕A ဆုံး ေျမာက္ဘက္ထိပ္က ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္တုံးႀကီးေတြနဲ႔ ၿပီးေတာ့ 

ကမ္းေစာက္ၿပီး ေရနက္တယ္။ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးေတြေပၚကေန ေA ာက္ကိုငုံ႔ၾကည့္ရင္ တျခားပင္လယ္ျပင္ 

ျမင္ကြင္းနဲ႔မတူပါ။ နက္ျပာၿပီး ေမွာင္ေနတယ္။ ျမင္ကြင္းကုိက ေၾကာက္စရာႀကီး။ 

 

တေယာက္တည္းသြားၾကည့္ရင္ ေက်ာခ်မ္းမိတယ္။ ဒီေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ေA ာက္မွာ ငါးမန္းႀကီးေတြက 

က်က္စားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဒီငါးမန္းႀကီးေတြဟာ ညဘက္ဆုိရင္ ဒီေရလက္ၾကားကုိ ကူးလာတတ္တယ္။ 

ေနာက္တခုက ရင္ေခါင္းေလာက္ဆိုရင္ ေရလက္ၾကားက ေရစီးသိပ္ျပင္းတယ္။ 

 

ကၽြန္းကေလးထိပ္ရဲ႕ ခ်ဳံေတြၾကားက သႏၱာေက်ာက္ေတြေပၚမွာ A ိပ္စက္ဖုိ႔ ခ်ဳံၾကားမွာတုိးၿပီး ေခါင္းခ် 

A နားယူလုိက္တယ္။ A ိပ္မလုိ႔လုပ္တာနဲ႔ ဝင္ကစြပ္ေကာင္ကေလးေတြက သႏၱာထံုးေက်ာက္ေတြေပၚမွာ 

ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့A သံဟာ A ေတာ္နဲ႔ A ိပ္လုိ႔မရပါ။ ခ်ဳံေတြၾကားကေန ေကာင္းကင္ကုိ ၾကည့္လုိက္တယ္။ 

ေကာင္းကင္ျပင္မွာေတာ့ ၾကယ္ေတြက လင္းလက္လုိ႔ ေနပါတယ္။ မနက္ေဝလီေဝလင္းမွာ ႏုိးလာၾကတယ္။ 

 

ဖထီးမန္းက “က်ေနာ္ ဝင္းထဲကုိ ျပန္သြားမယ္၊ စားစရာတခုခု ယူလာမယ္။ ခင္ဗ်ား ဒီမွာပဲေနခဲ့၊ ၿပီးေတာ့ 

ဒီကၽြန္းကေလးေပၚကို ဘယ္သူေတြကူးလာသလဲ၊ ဘာလုပ္သလဲဆုိတာ ကင္းေစာင့္ၿပီး ၾကည့္ေပါ့” ဖထီးမန္း 

ကၽြန္းမႀကီးဘက္ ျပန္ကူးသြားပါသည္။ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးေပၚတြင္ က်ေနာ္ တေယာက္တည္း ရိွသည္။ 

 



ကၽြန္းမႀကီးဘက္က ကူးလာမည့္ ဘယ္သူဘယ္ဝါ၊ ဘာလုပ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ေနရာရွာသည္။ ျမင္ကြင္းက 

မေကာင္းပါ။ ကၽြန္းထိပ္တြင္ ၁၅ ေပနီးပါးျမင့္သည့္ Aရြယ္တူ Aုန္းပင္ပ်ဳိေလး ၃ ပင္က ဖုိခေနာက္ဆိုင္ 

ေပါက္ေနသည္။ တပင္ေပၚကုိ က်ေနာ္ တက္လိုက္သည္။ Aုန္းဇက္ကိုခြ၊ Aုန္းလက္ေပၚမွာ ထုိင္လုိက္သည္။ 

Aေပၚစီးျမင္ကြင္းမုိ႔ ကၽြန္းမႀကီးဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ ရွင္းလွပါသည္။ 

 

Aေတာ္ၾကာတြင္ ကၽြန္းမႀကီးဘက္မွ လူလုံး မကြဲေသာ လူ ၃ ေယာက္ ကုိကုိးကၽြန္း၏ Aေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ 

Aတုိင္း ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေလွ်ာက္လာၾကပါသည္။ လူလုံးသကဲြဲစြာ ျမင္ရေတာ့မွာ ျပည္သူ႔တုိးတက္ေရးပါတီမွ 

Uကၠ႒ သခင္ ခင္ေAာင္၊ Uီးၫြန္႔တင္ (ဂ်ဳိးျဖဴစာေပ)၊ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္။ သူတို႔လူႀကီး ၃ Uီးသည္ 

နံနက္ခင္း ေလေကာင္းေလသန္႔႐ွဴရင္း က်န္မာေရးAရ Aေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ၾကပါသည္။ 

 

သူတို႔စကား တေျပာေျပာႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရင္း သဲေသာင္ကမ္းစပ္တြင္ ခ႐ုလွလွေလးမ်ား ေတြ႔ရင္လည္း 

ေကာက္၊ ကမ္းေျခသုိ႔ လႈိင္း႐ုိက္၍လာဆုိက္ေသာ ပုလင္းလွလွမ်ဳိးစံုကို ေတြ႔ရင္လည္း ေကာက္ၾကပါသည္။ 

တခါတေလလည္း ေလထီး ဗုိလ္Aုန္းေမာင္၊ ဆရာ ရာဂ်န္၊ ဒလ Uီးထြန္းစိန္တို႔ ေလညင္းခံ Aေညာင္းေျပ 

လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္တတ္ပါသည္။ 

 

ဤလူႀကီးမ်ားAတြက္ေတာ့ ပူစရာမရွိပါ။ ဒီဘက္ကမ္းေျခသို႔ ကူးလာၾကမည့္လူမ်ား မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ 

Aေညာင္းေျပ က်န္းမာေရးAတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္းကေလးေပၚတြင္ ေလွကုိ ခိုးၿပီး 

တည္ေဆာက္သည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး ဤကၽြန္းကေလးထိပ္တြင္ က်ေနာ္ကင္းေစာင့္ခဲ့ရာ ဆရာ ဗန္းေမာ္ 

တင္ေAာင္တို႔ ၃ ေယာက္သည္ မနက္ ညေန လမ္းAျမတဲမ္း ေလွ်ာက္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ တခါတေလ ၃ 

ေယာက္တြဲ ပါမလာတတ္ပါ။ ၂ ေယာက္ (သို႔) ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ တေယာက္ကေတာ့ Aျမတဲမ္း 

ေလွ်ာက္ေလ့ရိွပါသည္။ 

မၾကာပါေခ်၊ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ ကူးလာပါသည္။ ထမင္းၾကမ္းခဲ တခုႏွင့္ ငါးပိေက်ာ္ခဲ တခဲ ပါလာပါသည္။ 

က်ေနာ္ကုိ ထမင္းထုတ္ေပးထားခ့ဲၿပီး … 

 

“က်ေနာ္ Aလုပ္ သြားလုပ္လိုက္Uီးမယ္၊ ဒီဘက္ကမ္းကုိကူးလာတဲ့ လူေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ပါ” 

 

ထမင္းၾကမ္းခဲကို ျဖစ္သလုိစားၿပီး Aုန္းပင္ေပၚျပန္တက္ ကင္းေစာင့္ပါသည္။ Aုန္းပင္ေပၚေရာက္ေတာ့ 

ေသခ်ာေနရာယူၿပီးမွ Aုန္းသီး သားျပည့္ ေရျပည့္တလံုးကုိ ဆြတ္လိုက္သည္။ Aရည္ေဖာက္ေသာက္ၿပီး 

Aသားကုိ ခြဲစားပါသည္။ Aခြံကိုေတာ့ ေAာက္ကုိပစ္မခ်ပါ။ လက္စလက္န မျပခ်င္လို႔။ Aုန္ပင္ခြၾကားထမွဲာပဲ 

ညႇပ္ထားလိုက္ပါသည္။ ခဏၾကာေတာ့ တဒုန္းဒုန္း တဒုိင္းဒိုင္းႏွင့္ ထုသံ႐ိုက္သံ ၾကားရသည္။ 



 

တနာရီေက်ာ္ေလာက္Aၾကာတြင္ လူ ၂ ေယာက္ေသာင္ခုံေပၚမွ ေပၚလာသည္။ ရမ္းၿဗီး နဲ႔ ကုိေAာင္ထီပါလား။ 

က်ေနာ္ Aုန္းပင္ေပၚမွ ေလ်ာဆင္းလိုက္သည္။ ခ်ဳံနားကုိျပန္ကပ္ၿပီး ေခ်ာင္းၾကည့္သည္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ 

ေရလက္ၾကားသုိ႔ ဆင္းလာစျပဳေနပါသည္။ ဖထီးမန္းရွိသည့္ ဆပ္သြားဖူး႐ုံသို႔ သုတ္ေျခတင္ေျပးၿပီး 

သႏၱာေက်ာက္ခက္တလုံးႏွင့္ ခ်ဳံထဲသုိ႔ လွမ္းပစ္သြင္းလုိက္သည္။ ထုသံ ႐ုိက္သံ တိတ္သြားသည္။ 

 

ခ်ဳံရိပ္ကုိခိုၿပီး သူတို႔ကို ျပန္ေခ်ာင္းသည္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ ကၽြန္းကေလးဘက္သုိ႔ ကူးလာၿပီး ကမ္းေျခAတုိင္း 

ပတ္မေလွ်ာက္ပါ။ ကၽြန္းေပၚသုိ႔ တက္လာသည္။ ခ်ဳံစပ္နားတေလွ်ာက္ ျဖတ္ေလွ်ာက္ၿပီး ဟုိၾကည့္ ဒီၾကည့္ 

လုပ္သြားသည္။ ကၽြန္းကိုပတ္ၿပီး ေရလက္ၾကားကို ျပန္ကူးသြားသည္။ ကၽြန္းမႀကီးေပၚသုိ႔ ဆက္တက္သြားသည္။ 

သူတို႔က တစုံတရာကုိ ေျခရာေကာက္ၿပီး လိုက္လံ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနသည္။ 

 

သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ကို ျပန္ၿပီးေခ်ာင္းေနသူ တေယာက္ကိုေတာ့ သူတုိ႔ မေတြ႔၊ မသိ၊ မျမင္ရပါ။ သူတို႔ 

ျပန္ကူးသြားသည္ကုိ မ်က္ေစ့တဆုံးၾကည့္ၿပီး လူလံုးေပ်ာက္မွ ဖထီးမန္းAလုပ္လုပ္သည့္ ခ်ဳံထဲသို႔ဝင္သြားသည္။ 

 

“ကုိကံျမင့္နဲ႔ ကိုေAာင္ထီပဲ ဖထီးမန္း၊ ကမ္းေျခကိုမေလွ်ာက္ဘဲ ကၽြန္းေပၚ တက္လာတယ္။ ခ်ဳံႀကိဳခ်ဳံၾကားေတြ 

ေလွ်ာက္ၾကည့္တယ္” 

 

ဖထီးမန္း ေတြၿပီး ရပ္ေနသည္။ သူ႔ေခၽြးေတြကို သုတ္လိုက္သည္။ ၿပီးမွ ... 

 

“လုံျခံဳေရးကုိ သတိထားေပါ့ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား ဘာမွသြားမလုပ္နဲ႔ေနာ္၊ က်ေနာ္တို႔ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ပ်က္စီးကုန္မယ္” 

ဒါပဲ သူ ေျပာသည္။ 

 

မေန႔က က်ေနာ္ခူးထားေပးေသာ သားျပည့္ေရျပည့္ Aုန္းခုိင္မွတလုံးကုိ ယူေဖာက္ၿပီး ဖထီးမန္းကုိ 

ေပးလိုက္သည္။ သူက ယူေသာက္ၿပီး ဖထီးမန္းတေယာက္တည္း ေခၽြးတလုံးလုံးႏွင့္ က်ေနာ္ မၾကည့္ရက္ပါ။ 

က်ေနာ္ Aလြန္သနားပါသည္။ က်ေနာ္ ကူၿပီးဝုိင္းလုပ္ေပးခ်င္သည္။ ကင္းေစာင့္ဖုိ႔ကလည္း မရိွလွ်င္မျဖစ္ပါ။ 

 

“ကဲ … ခင္ဗ်ား ကင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ၿပီးသြားေစာင့္” 

 

က်ေနာ္ ခ်ဳံထဲက ျပန္ထြက္လာသည္။ က်ေနာ့္ေနရာ Aုန္းပင္ထိပ္သို႔ ျပန္တက္သည္။ 

 

တနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္တြင္ ေရလက္ၾကားသည္ လူတရပ္ ေခါင္းျမဳပ္ေလာက္ထိ ေရတက္လာပါၿပီ။ ဒီလုိ 



ေရAနက္မ်ဳိး ဘယ္သူမွ ကူးမလာေတာ့ပါ။ ေရစီးကလည္း Aလြန္သန္ေနပါသည္။ ဖထီးမန္းရွိသည့္ ခ်ဳံထဲသုိ႔ 

ျပန္ဝင္လာသည္။ သူက … 

 

“ခင္ဗ်ား ဘာလာလုပ္တာလဲ” 

 

“ဖထီးမန္း ေရျပည့္ေနၿပီ၊ လူတရပ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ဘယ္သူမွ ကူးမလာႏိုင္ေတာ့ဘူး” 

 

“ကဲ … ဒါဆုိလည္း Aဲဒီသံေခ်ာင္းေတြကို ေျဖာင့္ၿပီးေတာ့ ထိပ္က တုံးေနတာေတြ ျပန္ေသြး” 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ ပ်U္းေဟာင္း၊ သံေဟာင္းႏွင့္လုပ္ရတာ ရိွတဲ့ပစၥည္းနဲ႔ျဖစ္သလုိ လုပ္ရတာျဖစ္ၿပီး တခါတရံ 

ေလွပ်U္ခ်ပ္တခ်ပ္ကို သံခ်က္႐ုိက္လုိ႔ၿပီးခါနီးမွာ ပ်U္ကကြဲသြားတာမ်ဳိးလည္း ရိွသည္။ ဒါဆို ပ်U္ေတြျပန္ခြာ၊ 

သံေတြျပန္ႏုတ္။ တခါတေလလည္း သံေတြက ေဟာင္းေနေတာ့ ႐ုိက္ရင္းနဲ႔ နဖားပြင့္က်ဳိးၿပီး 

ျပန္ႏုတ္ရတာလည္း ရိွသည္။ 

 

ပ်U္ကလည္း သစ္Aမ်ဳိးAစား မတူ၊ AထူAပါးကလည္း မတူျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္သံကုိ ေျဖာင့္သည္။ 

တုံးေနေသာ သံေခ်ာင္းကို Aဖ်ားခၽြန္ေAာင္ ျပန္ေသြးသည္။ ဖထီးမန္းက Aေမာေျဖရင္ ဓားေတြ၊ 

ေဆာက္ေတြကို ျပန္ေသြးသည္။ က်ေနာ္တို႔တြင္ လက္လုပ္ လႊကေလးတေခ်ာင္း ရိွသည္။ ဒါလည္း 

ကုိAုန္းေမာင္ႀကီးပညာနဲ႔ ျဖစ္လာတ့ဲလႊျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂ လေက်ာ္ေလာက္Aၾကာတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ တံကူေတြဆင္လုိ႔ ၿပီးပါသည္။ ေလွဝမ္းပ်U္ေတြလည္း 

႐ိုက္လုိ႔ၿပီးၿပီ။ ေဘးကပ်U္ေတြလည္း တခ်ဳိ႕႐ိုက္လို႔ၿပီးၿပီ။ 

 

ညေနေစာင္း ေရက်ၿပီး ျပန္ကူးလုိ႔ရေလာက္ခ်ိန္တြင္ ဖထီးမန္းက ... 

 

“မနက္ျဖန္က်ရင္ ေလွစပ္တာ ခဏနားၾကမယ္ဗ်ာ၊ နည္းနည္းသက္သာတဲ့ ရြက္တိုင္နဲ႔ ခတ္တုိင္ေတြကုိ 

လုပ္မယ္၊ ေတာထမွဲာ ရြက္တုိင္နဲ႔ ခတ္တက္လုပ္လို႔ေကာင္းတ့ဲ Aပင္ေတြကုိ လိုက္ရွာမယ္၊ ကဲ … သြားၾကစုိ႔” 

 

ထြက္ၾကစုိ႔ဆိုၿပီး ဒီAတုိင္းေကာက္ၿပီး ထြက္လာၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ ဆပ္သြားဖူးရြက္ကို ဝင္လာတ့ဲေနရာမွာ 

Aသာေလး ကန္႔လန္႔ျဖတ္ မသိမသာ တင္ထားလုိက္ပါသည္။ တကယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ေနရာကုိ သူမ်ား 

ေခ်ာင္းရင္၊ ဝင္လာၾကည့္ရင္ ေျခရာလက္ရာ ပ်က္ မပ်က္သိေAာင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 



က်ေနာ္တုိ႔ေလွဝမ္းသည္ ဆပ္သြားဖူး႐ုံAခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ Aျပင္ကေန Aတြင္းကုိၾကည့္ရင္ ျမင္ႏုိင္သည့္ 

Aခ်ဳိ႕Aေပါက္ေတြရွိသည္။ Aတြင္းပိုင္းမွ ဆပ္သြားဖူးၫြန္႔တခု ခုတ္ျဖတ္ၿပီး ထုိျမင္ႏုိင္သည့္ Aေပါက္ကုိ 

ဆုိ႔ပိတ္လိုက္သည္။ ၎ဆုိ႔ထားသည့္ ဆပ္သြားဖူးၫြန္႔သည္ ၃ ပတ္ေက်ာ္ ခံသည္။ ၿပီးေတာ့ ဝါသြားပါသည္။ 

ဤသုိ႔ျဖစ္လာလွ်င္ ဝါသြားေသာ ဆပ္သြားဖူးၫြန္႔ေနရာတြင္ Aသစ္Aစားထုိးလိုက္ပါသည္။ 

 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးက ထြက္လာၿပီး ကမ္းစပ္ေရာက္လာသည္။ ကမ္းေျခကို ဆင္းဖို႔Aလုပ္မွာ ဖထီးမန္းက 

လွည့္စားမႈတခုကို ျပဳလုပ္လုိက္ပါသည္။ Aဆင္းေျခရာကုိ Aတက္ေျခရာျပလုိက္ပါသည္။ 

ေသာင္စပ္ကေလးတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္၏ေျခရာမွာ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းေပၚသုိ႔ တက္သြားသည့္ 

ေျခရာကုိျပေနပါသည္။ တကယ္က က်ေနာ္တို႔ ၂ ေယာက္ ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္ေနပါသည္။ 

 

ဤကၽြန္းကေလးေပၚတြင္ ေလွစပ္ျခင္းAမႈကိုျပဳသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္းကေလးေပၚကိုတက္လွ်င္ 

Aဆင္းေျခရာျပ၊ ကၽြန္းကေလးေပၚက ျပန္ဆင္းလွ်င္ Aတက္ေျခရာကုိ ျပထားပါသည္။ 

Aေထြေထြ ျပင္ဆင္မႈမ်ားAေထြေထြ ျပင္ဆင္မႈမ်ားAေထြေထြ ျပင္ဆင္မႈမ်ားAေထြေထြ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ဖထီးမန္းက ကၽြန္းမႀကီး၏Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ ပတ္ၿပီးျပန္သည္။ က်ေနာ္က ကၽြန္းမႀကီး 
Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွ ပတ္ၿပီးျပန္သည္။ ၿပီးမွ စခန္းထဲ ျပန္ဝင္သည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ 
ရြက္တုိင္ႏွင့္ ေလွာ္တက္ကုိ ေတာထဲတြင္ လိုက္ရွာပါသည္။ ရြက္တုိင္မွာ ကၽြန္းေပၚတြင္ေပါက္ေသာ 
ေျဖာင့္တန္းေနၿပီး Aသားျဖဴသည့္ သစ္ပင္တမ်ဳိးရိွသည္။ ၎ကုိ သစ္ျဖဴပင္ဟု က်ေနာ္တုိ႔ 
နာမည္ေပးထားပါသည္။ 
 
၎သစ္ျဖဴသည္ ေပ်ာ့ၫြတ္ၿပီး Aသားဆတ္လြယ္ က်ဳိးလြယ္ျခင္း မရွိပါ။ ဤသစ္ျဖဴသားကုိ 
ရြက္တုိင္Aျဖစ္ Aသုံးျပဳဖို႔ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါသည္။ ေျခသလုံးAရြယ္ရွိ သစ္ျဖဴပင္ ၂ ပင္ကုိ ရွာၿပီး 
ခုတ္လုိက္ပါသည္။ 



 
ရြက္တုိင္Aရွည္ကုိ ၁၂ ေပခန္႔ထားပါသည္။ ရြက္တုိင္ ၂ တုိင္ကို Aခြံခြာၿပီး ေတာထဲမွ 
ထမ္းထုတ္လာခဲ့သည္။ ဗုိလ္တင့္တယ္တုိ႔ေတာင္ယာနားတြင္ ဝွက္ထားလိုက္ပါသည္။ ရြက္တိုင္ ၂ 
တုိင္မွာ က်န္တတုိင္သည္ Aရံရြက္တုိင္Aျဖစ္ Aဆင္သင့္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွာ္တက္ကို လုိက္ရွာခုတ္ပါသည္။ ေလွာ္တက္မွာ စစ္ပင္မွ စစ္သားကုိ 
ေရြးပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ေလွာ္တက္လုပ္သည့္ A သားမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္း၊ ပ်U္းမႏွင့္ 
စစ္ပင္A သားကုိ ေလွာ္တက္လုပ္တာ ေတြ႔ဖူးပါသည္။ ေလွာ္တက္ကုိ ၃ ေခ်ာင္း ခုတ္သည္။ 
တေခ်ာင္းမွာ A ရံA တြက္ျဖစ္သည္။ ၇ ေပေက်ာ္ေလာက္ ရွည္မည္ထင္သည္။ ရြက္တုိင္ႏွင့္ 
ေလွာ္တက္မ်ားကုိ ခုတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ညဘက္တြင္ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလး၏ ဆပ္သြားဖူး႐ံုထဲသုိ႔ 
ပုိ႔ထားလုိက္ပါသည္။ 
 
ေလွA တြက္ ပြဲညက္ (A င္တြဲ) လုိပါသည္။ ေလွပ်U္A စပ္တြင္ ပြဲညက္ႏွင့္ ေထးရ ဖာရပါသည္။ 
ကၽြန္းေပၚတြင္ ေတာေဂြးပင္ႏွင့္ဆင္တူေသာ A ပင္တမ်ဳိးရွိပါသည္။ ၎A ပင္သည္ ေလမုိးဒဏ္ေၾကာင့္ 
A ကုိင္းက်ဳိးက်သည့္ ေနရာတြင္ A ေစးမ်ားထြက္ပါသည္။ ၎A ေစးမ်ားသည္ လႏွင့္ခ်ီၿပီးၾကာလွ်င္ 
မာေျခာက္ၿပီး ခဲသြားပါသည္။ မာေျခာက္ၿပီးခဲသြားေသာ A င္တြဲတုံးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ 
လုိက္ရွာၾကၿပီး ေကာက္ပါသည္။ 
 
A င္တြဲတုံးကုိ A မႈန္႔ေထာင္းရာတြင္ ေတာထဲသြားၿပီး ေထာင္းပါသည္။ ဖထီးမန္းက ျခံဳထဲဝင္ၿပီး 
ေထာင္း၊ က်ေနာ္က A ျပင္က ကင္းေစာင့္။ A မႈန္႔ျဖစ္လာေတာ့ A င္တြဲမႈန္႔၊ တခ်ဳိ႕က ပြဲညက္မႈန္႔ဟု 
ေခၚပါသည္။ ၎A မႈန္႔ကုိ ေရနံဆီႏွင့္နယ္လွ်င္ ေပ်ာ့A ိၿပီး စီးလာပါသည္။ ေလွပ်U္ခ်ပ္ ၂ ခု၏ 
A စပ္ၾကားတြင္ ပြဲညက္ႏွင့္ ဖာရ ေထးရပါသည္။ 
 
ရြက္တုိင္လည္း ၿပီးၿပီ။ ေလွာ္တက္လည္း ၿပီးၿပီ။ ပြဲညက္လည္း ၿပီးၿပီ။ ေလွကုိ ေဘးကေန ဝါးလုံးညႇပ္ၿပီး 
တြဲထားမည္။ ေဘာA ျဖစ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွလူးျခင္း၊ တိမ္းျခင္းႏွင့္ လႈိင္းဒဏ္ခံႏုိင္ေA ာင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤA စီA စU္ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ား သည္လည္း ဖထီမန္းေA ာင္ၾကည္၏ A စီA မံႏွင့္ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြန္းမွာ ဝါး A ေတာ္ရွားပါသည္။ စခန္းႏွင့္ ၃ မုိင္ေလာက္ေဝးေသာ ေတာနက္ထဲတြင္ ဝါး႐ုံတ႐ံု 
ရိွပါသည္။ လူႀကီး လက္ေကာက္ဝတ္ေလာက္ A ရြယ္A စားေတြကုိ ခုတ္ယူပါသည္။ 
ေလွတဖက္တခ်က္ကုိ ၂၅ လုံးစီ တြဲထားမည္။ ဝါးလုံးမ်ားကုိ ၉ ေတာင္ခန္႔စီ A ရွည္ခုတ္ပါသည္။ 
ၿပီးေတာ့ ဗုိလ္တင့္တယ္ ေတာင္ယာA ထိ ထမ္းလာၿပီး ဝွက္ထားပါသည္။ 
 



ဝါးလုံးကုိခ်ည္ဖုိ႔Aတြက္ သြပ္နန္းႀကိဳးကုိ ၁၂ လံုးတြဲ ဝင္းAသစ္တခုထဲမွ ဘားတုိက္တန္းလ်ားထဲတြင္ 
သြယ္ထားေသာ သြပ္နန္းႀကိဳးကုိ က်ေနာ္ယူၿပီး ခုိးျဖဳတ္ယူလိုက္သည္။ 
လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးေတြကုိလည္း Aလားတူ ျဖဳတ္ယူပါသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ A က်U္းသမားမ်ားေနေသာ ၁၂ လုံး ဝင္းမ်ဳိး ၃ ခုရွိပါသည္။ ရန္သူက နဂုိမူလ A စီA စU္က 
က်ေနာ္တုိ႔ကို ရာဇဝတ္ေထာင္က် A က်U္းသားေတြလို သေဘာထားၿပီး A ုန္းျခံစုိက္ပ်ဳိးဖုိ႔ A စီA စU္ 
ရိွထားသည္။ ရန္သူ၏A စီA စU္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔A က်U္းသားမ်ားသိရိွရၿပီးေနာက္ နည္းေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့္ 
တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ A ုပ္ခ်ဳပ္မရ၊ ထိန္းသိမ္းမရသည့္ A ေျခA ေနမ်ား၊ 
ေထာင္တုိက္ပြဲမ်ား A ဆက္မျပတ္ တုိက္လာခဲ့သည့္ A ေျခA ေနေၾကာင့္ ကၽြန္းသုိ႔ ေနာက္ထပ္ပို႔မည့္ 
က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ ဘဝတူ ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားကုိ မပုိ႔ျဖစ္ေတာ့ပါ။ 
 
ထုိစU္က မဆလ၏ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးA ျဖစ္ တာဝန္ယူသူမွာ ဗုိလ္စိန္ျမ ျဖစ္ပါသည္။ မဆလ၏ 
ဖိႏွိပ္ေရး ေပၚလစီကုိ တာဝန္ခံ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ 
A ေရးေတာ္ပုံ တုိက္ပြႀဲကီး ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ 
 
ဒညတ ထဲတြင္ရိွေနစU္ ထုိစU္က ဆရာUီးလွေဖသည္ ဆန္ခလတြင္ Uီးစိန္ျမတုိ႔ႏွင့္ A တူရွိေနသည္။ 
ဆရာUီးလွေဖထံ က်ေနာ္သြားခဲ့ပါသည္။ Uီးစိန္ျမကုိလည္း က်ေနာ္ ေတြ႔ပါသည္။ Uီးစိန္ျမကုိ 
ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း က်ေနာ္ Uီးဆုံးေျပာသည့္ စကားမွာ … 
 
“ခင္ဗ်ားဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရန္သူျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ခင္ဗ်ား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဘဝမွာ က်ေနာ္တုိ႔ 
ကၽြန္းကရဲေဘာ္ေတြ ၁၂ ေယာက္ က်ခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားမွာ တာဝန္A ရိွဆုံးပဲ၊ ေA း … ဒါေပမယ့္ 
ဒီA ခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ၿပီး စစ္A ာဏာရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲA တြက္ 
ၿပီးခဲ့တ့ဲကိစၥေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ပါတယ္” 
 
က်ေနာ္ စြမ္းသမွ်လည္း ႏိုင္ငံေရးA ရ ဝုိင္းရံေပးခဲ့ပါသည္။ 

ေလွမလူးေA ာင္ ေရစူးဆုိေလွမလူးေA ာင္ ေရစူးဆုိေလွမလူးေA ာင္ ေရစူးဆုိေလွမလူးေA ာင္ ေရစူးဆုိတာတာတာတာ 

ေလွကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေလွမလူးေA ာင္ ေရစူးဆုိသည့္A ရာကုိ ေလွေA ာက္တြင္ 

႐ုိက္ထားရပါသည္။ ဖထီးမန္း မျမင္ မေတြ႔ဘူးသည့္A တြက္ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ 

ဘယ္လုိလုပ္ရမည္ကုိ ခက္ေနပါသည္။ 

 

တေန႔မနက္တြင္ ဖထီးမန္းႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ လိပ္ေသာင္ဘက္သုိ႔ ထြက္လာပါသည္။ 



လိပ္ေသာင္၏ Aလယ္ ေလာက္Aေရာက္တြင္ ကမ္းေျခေတာစပ္ထဲသုိ႔ဝင္ၿပီး ေတာင္ေၾကာေပၚသို႔ 

တက္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ေၾကာေပၚမွ ျပန္ဆင္းခဲ့ရာ ေရမရိွေတာ့ေသာ စမ္းေျခာက္တခုကုိ 

ေတြ႔ရပါသည္။ စမ္းေျခာက္ကေလးမွာ ေက်ာက္တုံး၊ ေက်ာက္ခဲ ေသးေသးမ်ား ညီညီညာညာ 

ျဖန္႔ျဖဴးစြာရိွၿပီး Aလြန္သာယာပါသည္။ 

 

လက္ေမာင္းခန္႔ရွိသည့္ ႏြယ္ႀကိဳးမ်ားမွာ ေပါင္ရင္းေလာက္Aျမင့္တြင္ စမ္းေျခာက္ေလး၏ 

ဟုိဘက္ႏႈတ္ခမ္း သည္ဘက္ႏႈတ္ခမ္းထိ သြယ္တန္းေနပါသည္။ ကေလးမ်ား ဒန္းလုပ္ၿပီး စီးခ်င္စဖြယ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဤႏြယ္တန္းေလးမ်ားမွာ မုိးAခါ ေတာင္က်ေရႏွင့္ဆုိလွ်င္ ပုခက္လႊဲသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿပီး 

Aလြန္ၾကည့္ေကာင္းပါ သည္။ က်ေနာ္တို႔ ၂ ေယာက္ ၎စမ္းေျခာက္ေလးAတုိင္း 

Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခသုိ႔ မွန္းၿပီးလာခဲ့ပါသည္။ ေျမျပင္မွာလည္း ညီညာျပန္႔ျပဴးၿပီး 

ပင္ႀကီးပင္ငယ္မ်ားျဖင့္ သာသာယာယာရိွပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း Aေတာ္ေလွ်ာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ 

ထမင္းလည္းဆာ ေရလည္းငတ္ပါသည္။ 

 

ေရွ႕သုိ႔Aနည္းငယ္ဆက္ေလွ်ာက္လာရာ လက္ခုပ္တေဖာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ရိွၿပီး သီးခုိင္သီးရင့္မ်ားျဖင့္ 

ႁပြတ္ခဲေနေသာ Aုန္းပင္ပ်ဳိတစုကို ေတြ႔လုိက္ရပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဆာေလာင္ေမာပန္းေနသည္ျဖစ္၍ နားလုိက္ပါသည္။ က်ေနာ္ Aုန္းပင္ေပၚတက္ၿပီး 

သားျပည့္ ရည္ျပည့္ ဇြန္းျခစ္Aုန္းခုိင္တခုိင္ကုိ ခုတ္ခ်လုိက္ပါသည္။ Aုန္းရည္ေသာက္ Aုန္းသီးဇြန္းျခစ္ 

Aသားႏုႏုကုိစား ဒီေန႔မနက္Aဖို႔ေတာ့ ထမင္းလြတ္ Aုန္းသီးႏုႏုAသားကုိ Aဝစားၾကပါသည္။ 

AေမာAပန္းေျဖ ခဏနားၿပီး Aုန္းသီးႏုႏုသားကုိ Aပိုယူခဲ့ပါေသးသည္။ 

 

စမ္းေခ်ာင္းေလးAတုိင္း လုိက္လာရာ Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခကုိ ဘြားခနဲ ျမင္လိုက္ရပါသည္။ 

ကမ္းေျခAတိုင္း ေတာင္ဘက္သုိ႔ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေလွ်ာက္လာရာ ကမ္းေျခAစပ္တြင္ 

ေလွတစီးပ်က္ၿပီး တင္ေနသည္ကုိ လွမ္းျမင္ရ၍ က်ေနာ္သြားၾကည့္ပါသည္။ ေလွပ်က္သည္ 

ေလွဝမ္းသာက်န္ၿပီး ေလွ၏ေဘးကာ ပ်U္ျပားမရိွေတာ့ပါ။ ေလွဝမ္း မွာလည္း ေမွာက္ခုံျဖစ္ေနပါသည္။ 

 



ဤမွာတင္ ေလွဝမ္းတြင္စပ္ရမည့္ ေရစူးျပႆနာသည္ ရွင္းသြားပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္က 

ဝမ္းသာAားရျဖင့္... 

 

“ဖထီးမန္း၊ ဖထီးမန္း … ဒီမွာလာၾကည့္စမ္း” 

 

လွမ္းေခၚလုိက္သည္။ ဖထီးမန္းေရာက္လာေသာAခါ ေလွဝမ္းကုိ က်ေနာ္လက္ညႇိဳထုိးျပလုိက္သည္။ 

ေလွဝမ္း၏A လယ္ေၾကာ ပ်U္ခ်ပ္တြင္ ၆x၂ ပ်U္တခ်ပ္ကုိ ေလွဝမ္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ႐ုိက္ထားပါသည္။ 

ဖထီးမန္းလည္း ေရစူးပ်U္႐ိုက္ထားပုံကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ထားပါသည္။ ေရစူးမွာ 

ေလွကုိၿငိမ္ေA ာင္ ေလွကိုမလူးေA ာင္ ထိန္းထားပံုရပါသည္။ 

 

ဒီမနက္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္တက္ ေတာတိုး ေမာရက်ဳိးနပ္ပါသည္။ ေျဖရွင္းမရသည့္ 

ေရစူးျပႆနာသည္ ဝိရိယA က်ဳိးေၾကာင့္ ရွင္းလင္း၍ သြားပါသည္။ 

 

ေရစူးပ်U္ ေရစူးပ်U္ … ဘယ္မွာရႏုိင္မလဲ စU္းစားပါသည္။ A ိမ္ေဟာင္းမ်ားတြင္ လုိက္ရွာရာ A ိမ္က 

ပန္းပိတ္႐ုိက္ထားသည့္ ၆x၁ခြဲ ပ်U္တခ်ပ္ကိုေတြ႔ၿပီး ခြာယူလုိက္ပါသည္။ ျခံဳထဲတြင္ ဝွက္ထားၿပီးမွ 

ညမိုးခ်ဳပ္တြင္ ဂ်ယ္ရီးကၽြန္းကေလးက ျခံဳထဲသုိ႔ ပုိ႔ထားလုိက္ပါသည္။ 

 

ေနာက္ရက္A ေရာက္တြင္ ေလွကုိေမွာက္ၿပီး ၆x၁ခြဲ ပ်U္ႏွင့္ ေရစူးပ်U္ကုိ ႐ုိက္ပါသည္။ 

ေရစူးျပႆနာလည္း ရွင္းလုိ႔ ၿပီးသြားပါသည္။ 

 

ရြက္ျပႆနာ က်န္ပါေသးသည္။ ရြက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ ေရွးA စUA္ လာက 

A သုံးျပဳခဲ့ေသာ ေလးေထာင့္ရြက္ကုိ ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးပါသည္။ မခက္ပါ။ ခက္ေနတာက 

A ေနာက္တုိင္းရြက္ပံုစံ။ 

 

ဖထီးမန္းစိတ္ကူးထားတာက ေလးေထာင့္ရြက္ေရာ၊ A ေနာက္တုိင္းရြက္ပုံစံေရာ သံုးမည္။ ဒါမွ 

ေလခုိA ား ေကာင္းၿပီး ရြက္တုိက္ေလွသြားႏႈန္း ျမန္မည္။ ဤျပႆနာလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 

ေျပလည္သြားျပန္သည္။ 

 



ဝင္းထဲရွိ Aမွတ္ ၂ Aေဆာင္ကုိ ေဆးခန္းAေဆာင္Aျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

တာဝန္က်ဆရာဝန္သည္ ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္လာၿပီး ေဆးခန္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္သြားသည္။ 

ေဆးခန္းတြင္ Aျမဲေနသူမွာ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ဘဝတူ မႏၱေလး ေဆးတကၠသိုလ္မွ ဟိႏၵဴAမ်ဳိးသား 

ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကူမား Aျမဲေနသည္။ 

 

တာဝန္က်ဆရာဝန္က နယူးဝိစ္ မဂၢဇင္းကုိ ေဒါက္တာကူးမားၾကည့္ဖို႔ ထားခဲ့သည္။ တညေန 

ေဆးခန္းသုိ႔ က်ေနာ္သြားလည္ရာ နယူးဝိစ္မဂၢဇင္း၏ ေနာက္ေက်ာဖုံးတြင္ ဖူဂ်ီစတီလ္ ေၾကာ္ျပာတခုကုိ 

ေတြ႔ရသည္။ 

 

ေနဝင္ဆည္းတာ ေနာက္ခံတြင္ စုံတြဲ ၂ Uီးသည္ ရြက္ေလွကေလးေပၚတြင္ ဆည္းဆာA လွကုိ 

ၾကည္ႏူးေနသည့္ ပုုံျဖစ္သည္။ ပုံကို A နီးကပ္႐ိုက္ထားသည့္A တြက္ ရြက္ေလွကေလးေပၚတြင္ 

A ေနာက္တုိင္းရြက္ပံုစံ ေထာင့္ခၽြန္း (က်ေနာ္တုိ႔ျပည္က A ေခၚ စြန္ေတာင္ရြက္) ရြက္A ႀကီးတခု 

ရြက္A ေသးတခုကုိ A နီးကပ္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရွင္းလင္းပီသစြာ ႐ုိက္ထားသည့္ပံုျဖစ္သည္။ 

 

က်ေနာ္ စာA ုပ္ကုိယူၾကည့္ၿပီး ဟုိလွည့္ဒီလွည့္ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီးမွ ရြက္ေလွပုံစံကုိ 

A ေသA ခ်ာၾကည့္ခဲ့ၿပီး က်ေနာ့္မ်က္ေစ့ထဲ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္၍ မွတ္သားထားလုိက္ပါသည္။ ဖထီးမန္းဆီ 

ကပ်ာကယာျပန္လာၿပီး သတင္းေကာင္းေလးကုိ ေျပာျပလိုက္ပါသည္။ ဖထီးမန္းလည္း 

ေဒါက္တာကူးမားဆီသြားလည္ၿပီး လုိရင္းကိစၥကုိ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 

ျမဳပ္ကြယ္ေနေသာ ဇာတ္ေကာင္ျမဳပ္ကြယ္ေနေသာ ဇာတ္ေကာင္ျမဳပ္ကြယ္ေနေသာ ဇာတ္ေကာင္ျမဳပ္ကြယ္ေနေသာ ဇာတ္ေကာင္ 

ရြက္ပုံစံ၊ ရြက္A မ်ဳိးA စားကုိ ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ သိလိုက္ရပါၿပီ။ ဘာမ်ားက်န္ပါေသးသနည္း။ 
က်န္ပါေသာ္ေကာ က်န္ေသာ္ေကာဗ်ာ။ ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ဇာတ္လမ္းရဲ႕A စန႔ဲ A လယ္ေတာင္ေတာင္ 
ေရာက္လာပါၿပီ။ A ဓိက ဇာတ္ေကာင္တေကာင္က ျမဳပ္ေနသည္။ A ႏီွဇာတ္ေကာင္ကေတာ့ 
A ျခားဟုတ္႐ုိးလား။ 
 
ဆရာUီးေA ာင္ေငြ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇာတ္လမ္းရဲ႕A စပိုင္းမွာေတာ့ ဆရာUီးေA ာင္ေငြက 
A စကတည္းက ႐ုိး႐ိုးေလးနဲ႔ ပါဝင္လာခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြက 
ႏြယ္လာဝင္လာေတာ့ A ေတာ္ေလးသတိထားၿပီး ကိုင္ရ တြယ္ရ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရတာ။ ျဖစ္ပုံကေတာ့ 
ဒီလိုပါ။ 
 



ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ရဲ႕ ဒီတုိက္ပြဲAစီAစU္ကုိ ရိပ္စားမိသူေတြ ရိွတယ္။ ဒီမွာတင္ 
ဆရာUီးျမသန္းတင့္က ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ကုိ သေဘာထား တီးေခါက္ၾကည့္တယ္။ 
Aတည္ျပဳခ်က္ရေတာ့ ဒီတုိက္ပြဲဟာ မွန္တယ္၊ တုိက္ရမယ္။ သူလည္း ပါဝင္ၿပီး တုိက္မယ္ေပါ့။ 
ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ကလည္း လႈိက္လဲွပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆုိတာေပါ့ဗ်ာ။ 
 
ဆရာျမသန္းတင့္တုိ႔၊ ဆရာဗန္းေမာ္တုိ႔ဟာ ဟုိ ေျမေပၚမွာကတည္းက ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္တုိ႔၊ 
မန္းဒါဝိတ္တုိ႔နဲ႔ ရင္းႏီွးပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိခဲ့တာမဟုတ္လား။ တုိက္ပြဲAစီAစU္Aထဲမွာ 
ဆရာUီးေAာင္ေငြ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနတာကုိလည္း ဆရာUီးျမသန္းတင့္ သိသြားတယ္။ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ တာဝန္ရိွတ့ဲ ဆုိင္ရာ ဆိုင္ရာေတြ သိသြားပါတယ္။ 
 
ဆရာUီးေAာင္ေငြကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကျဖစ္ေနေတာ့ ဆိုင္ရာသူ႔ပါတီက ဆရာUီးေAာင္ေငြကုိ 
ေခၚေဆြးေႏြးတာေပါ့။ သူ႔ပါတီသေဘာထားကေတာ့ တကယ္လို႔ ဒီတုိက္ပြဲကုိ တိုက္မယ္ဆုိရင္ ပါတီရဲ႕ 
AစU္Aလာနဲ႔ ပါတီရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈေAာက္မွာ တုိက္သင့္တာေပါ့။ 
သူမ်ားပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေAာက္မွာ ဘယ္တုိက္သင္ပါ့မလဲဆုိၿပီး သေဘာထားေပး ေဆြးေႏြးေတာ့ 
၂ ပါတီရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက ႏုိင္ငံေရးျဖစ္လာတယ္။ 
 
ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္လည္း ကုိယ္ရွိန္သတ္ၿပီး ရပ္လုိက္ရပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႔ဲ KNUP 
ဟာ (မဒညတ) Aမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု မဟာမိတ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ႏွစ္ပါတီရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရး၊ 
စည္း႐ုံးေရး၊ ဆက္ဆံေရးေတြ ထိခိုက္မွာစုိးတယ္။ 
 
ဆရာUီးေAာင္ေငြက ၁၁ ေဆာင္မွာေနတယ္။ ဆရာUီးလွေဖန႔ဲက Aိပ္ရာခ်င္းကပ္ရက္။ တေန႔ေတာ့ 
ဆရာUီးေAာင္ေငြက ဆရာUီးလွေဖကို ေမးတယ္။ ကြန္ပတ္ သံလုိက္Aိမ္ေျမႇာင္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းကုိ 
ေမးတယ္။ ဆရာUီးလွေဖက … 
 
“UီးေAာင္ေငြ ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ” 
 
လုိ႔ ဆရာက ျပန္ေပးတယ္။ 
 
“ေတာတုိးရင္ Aရပ္မ်က္ႏွာသိေAာင္၊ လမ္းမမွားေAာင္လုိ႔ပါ” 
 
ဆရာUီးလွေဖကလည္း သံလုိက္Aိမ္ေျမႇာင္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းကို နည္းေပးလမ္းျပ ေျပာျပလုိက္တယ္။ 
 
ဒီမွာတင္ ဆရာUီးေAာင္ေငြက လက္ေတြ႔လုပ္ေတာ့တာပဲ။ ေဆးပုလင္းျဖတ္တ့ဲ စတီးလႊကေလးကုိ 



Aဖ်ား ၂ ဖက္ကုိ ေသြး၊ ဖင္ခၽြန္း ေခါင္းခၽြန္းမွာ ထားၿပီးေတာ့မွ သေဘၤာပ်က္ႀကီးေပၚက 
ေမာ္တာပ်က္Aိုးထဲက သံလုိက္တုံးကုိယူ၊ Aဖ်ား ၂ ဖက္ ခၽြန္ေနတ့ဲ စတီးလႊကေလးကုိ 
ေတာင္န႔ဲေျမာက္မွန္းၿပီး ေျမႀကီးေပၚမွခ်၊ ေစာေစာက သံလိုက္တုံးန႔ဲ စတီးဓားခၽြန္ေလးကုိ ေတာင္ကေန 
ေျမာက္ကုိကပ္ၿပီး Aႀကိမ္ေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီ ပြတ္ေပးၿပီးေတာ့မွာ စတီးဓားခၽြန္ေလးန႔ဲ သံလုိက္တုံးကုိ ပူးၿပီး 
ေျမႀကီးထဲမွာ တလေက်ာ္ေက်ာ္ ျမႇဳပ္ထား။ Aဲဒါကုိ ျပန္ေဖာ္လုိက္တဲ့Aခါက်ေတာ့ 
ေသြးထားတ့ဲစတီးဓားခၽြန္ေလးဟာ သံလိုက္ဝင္သြားတယ္။ 
 
သံလုိက္ဝင္ေနတ့ဲ Aိမ္ေျမႇာင္ေလးကုိ Aလယ္တည့္တည့္မွာ သံခၽြန္ေလးန႔ဲ ခ်ဳိင့္ကေလးျဖစ္ေAာင္ ထု၊ 
ငါးႀကီးဆီ ေဆးပုလင္း Aဖုံးကေလးကုိ သံခၽြန္ကေလးတခုစုိက္ ခ်ဳိင့္ခြက္ျဖစ္ေနတ့ဲ 
သံလုိက္Aိမ္ေျမႇာင္ကေလးကုိ သံခၽြန္ဖ်ားကေလးေပၚတင္လုိက္ေတာ့ ေတာင္န႔ဲေျမာက္ျပတ့ဲ 
သံလုိက္Aိမ္ေျမႇာင္တခု ျဖစ္လာေတာ့တာေပါ့။ 
 
ေျမာက္ဘက္ကိုျပတ့ဲ Aဖ်ားခၽြန္ကုိ သေဘၤာေဆး Aျဖဴသုတ္၊ ေတာင္ဘက္ျပတာကုိ Aနီသုတ္၊ 
Aေပၚက မွန္ကေလးတခုနဲ႔ Aုပ္၊ ေတာင္န႔ဲေျမာက္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွားျပတဲ့ သံလုိက္Aိမ္ေျမႇာင္တခုရဲ႕ 
Aက်ဳိးျပယုဂ္။ 
 
ဆရာUီးေA ာင္ေငြက စိတ္ရွည္သည္။ A ႏုစိတ္လုပ္တတ္သည္။ A ဲဒီလုိ သံလုိက္A ိမ္ေျမႇာင္မ်ဳိး ၂ 
ခုေတာင္ လုပ္ေပးထားတာ။ ၂ ခုလုပ္တ့ဲသေဘာကေတာ့ လက္လုပ္ဆုိေတာ့ သိပ္မေသခ်ာမွာစုိးလုိ႔။ 
သံလုိက္A ိမ္ေျမႇာင္ ၂ ခုကုိယွU္ၿပီးခ်လိုက္ရင္ ေျမာက္A ရပ္ကုိ A နီးဆုံးျပတ့ဲ ရပ္ၫႊန္းကုိ သိရတာေပါ့။ 
တကယ္က ဆရာUီးေA ာင္ေငြရဲ႕ ပညာလက္စြမ္းျပတာ တကယ္ပဲေကာင္းပါတယ္။ 
 
ရိကၡာကိစၥကလည္း လိပ္သားက်ပ္တုိက္ေျခာက္ေတြလည္း ျပည့္စုံပါၿပီ။ ကန္စြန္းUပဲ 
က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဗုိလ္တင့္တယ္နဲ႔ ဖထီးေစာေမာင္ေမာင္တုိ႔ ေတာင္ယာကလည္း 
A သီးA ႏံွကလည္း မ်ဳိးစုံပါဘိ။ တစခန္းလံုးမွာ A ယုတ္ A လတ္ A ျမတ္ မေရြး၊ A နီA ျဖဴ 
A ေရာင္A ေသြး မည္သူ႔ကုိမွ မေပးဘဲ မရိွေစရ။ ေခၚေခၚၿပီး ေပးတာေတာင္ တစခန္းလုံး ဝလင္ေA ာင္ 
စားရတ့ဲဘဝပါ။ 
 
ပုဂံေခတ္က ေတာင္သူႀကီးမင္းရဲ႕ေတာင္ယာဟာ ဒီေတာင္ယာကုိ မီမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ 
ဗုိလ္တင့္တယ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြက “ေတာင္သူႀကီးမင္း” “ေတာင္သူႀကီးမင္း” န႔ဲ ကြယ္ရာမွာ 
ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးေျမႇာက္ၾကပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ေတာင္သူႀကီးမင္းရဲ႕ ေတာင္ယာက သခြားသီးေတြဟာ 
ေခြးငယ္ႏုိ႔စုိ႔သလိုပလိုဲ႔ သင္ခဲ့၊ သိခဲ့၊ မွတ္ခဲ့ရတယ္။ 
 
ဗုိလ္တင့္တယ္တုိ႔၊ ဖထီးေစာေမာင္ေမာင္တုိ႔ ေတာင္ယာမွာရိွတ့ဲ ဘူးစင္က ဘူးသီးေတြကေတာ့ 



ႁပြတ္ခဲေAာင္ သီးေနတာပဲ။ က်ေနာ္စိတ္ဝင္စားတာက တုိးလိုးတြဲေလာင္းနဲ႔ ႁပြတ္ခဲေနေAာင္သီးတဲ့ 
ဘူးသီးေတြ မဟုတ္ပါ။ ေျမာင္းေဘာင္မုိ႔မုိ႔၊ လွလွပပ၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္န႔ဲ စုိက္ထားတ့ဲ 
ေျမာင္းေဘာင္ေAာက္က လက္ေမာင္းထက္ မေAာက္ေAာင္ Aင္မတန္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေAာင္ျမင္ေနတ့ဲ 
ကန္စြန္းUႀကီးေတြပါ။ 
 
က်ေနာ္ Aလြန္႔Aလြန္ကုိပဲ စိတ္ဝင္စားတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔တုိက္ပြဲမွာ မပါမျဖစ္ မရွိမျဖစ္တ့ဲ 
ရိကၡာျပႆနာေလ။ 
ဗုိလ္တင့္တယ္ကုိ တေန႔မနက္ေတာ့ ကန္စြန္းU နည္းနည္းစားခ်င္တ့ဲA ေၾကာင္း A သားလုိလုိ႔ 
A ႐ိုးေတာင္းၾကည့္ပါတယ္။ မဆုိင္းမတြဘဲ တူးဆြၿပီး ကန္စြန္းUေတြကို ေပးစားပါတယ္။ 
တA ိုးျပဳတ္စာေပါ့။ 
 
စိတ္ထဲကေတာ့ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ Uီးရယ္ … က်ေနာ္စားခ်င္တာက တA ိုးတျပဳတ္စာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
တထမ္းတထုတ္ေလာက္ လုိခ်င္တာပါ။ 
 
မေတာ္ေလာဘကုိ ေဖာ္ေျပာျပလုိ႔ ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ။ ဗုိလ္တင့္တယ္တူးေပးလုိက္တ့ဲ ေစတနာ 
ကန္စြန္းUကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း A ခါခါ Uီးၫြတ္ေျပာရင္း ျပန္လာခဲ့တယ္။ 
 
စိတ္ထဲကေတာ့ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ပါၿပီ။ ထြက္ခါနီး လသာသာ ညတညမွာေတာ့ ကန္စြန္းUေတြကို 
တထမ္းတထုတ္ေလာက္ လာၿပီး တူးထုတ္လုိက္မယ္ေပါ့။ ဒီ မေကာင္းတ့ဲ မေနာကံစ႐ုိက္လည္း 
တကယ္မလုပ္ျဖစ္လုိက္ပါ။ ျဖစ္ပံုက ေနာက္မွ ေရးေျပာျပမယ္။ 

မတုိ႔ရဲ မထိရဲတ့ဲ ရိကၡာမတုိ႔ရဲ မထိရဲတ့ဲ ရိကၡာမတုိ႔ရဲ မထိရဲတ့ဲ ရိကၡာမတုိ႔ရဲ မထိရဲတ့ဲ ရိကၡာ 

ကန္စြန္းUထက္ A ဆမ်ားစြာ သာလည္းသာ ေကာင္းလည္းေကာင္းတ့ဲ ရိကၡာက ရွိေန ျမင္ေနရတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ မတုိ႔မထိရဲဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ဖုိႀကီးက ထမင္းခ်က္တ့ဲဒယ္A ိုးႀကီးက တတင္းခြဲေလာက္ဆန္႔တဲ့ 

Eရာမ မုိးျဗဲဒယ္A ိုးႀကီး။ 

 

ကၽြန္းကိုေရာက္စတုန္းကေတာ့ A ေတြ႔A ၾကံဳက မကၽြမ္းက်င္ေသးေတာ့ ခ်က္လုိက္တ့ဲထမင္းေတြဟာ 

မနပ္တ့ဲA ခါ မနပ္၊ တူးတ့ဲA ခါလည္း ထမင္းနံ႔သင္းသင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ခ်ဳိးန႔ံစူးစူး ျဖစ္ေနတယ္။ 

 

ေနာက္ေတာ့လည္း A ေတြ႔A ၾကံဳက ဘဝကုိသင္ေပးလုိက္တာ ထမင္းခ်က္တ့ဲ 

ဒယ္A ိုးႀကီးကုိတူးေနတာကုိ စင္ေA ာင္ျခစ္ထုတ္၊ ေရန႔ဲစင္ေA ာင္ေဆး၊ ေရခမ္းေA ာင္သုတ္၊ 



မီးကေလးနဲ႔ကင္၊ ေရေျခာက္ၿပီဆုိေတာ့ ဆီပါးပါးေလးသုတ္၊ မီးန႔ဲ နည္းနည္းကင္လုိက္၊ ေရထည့္၊ 

ေရဆူေတာ့မွ ေဆးထားတ့ဲဆန္ကုိထည့္။ ထမင္းဟာ လုံးဝ မတူးေတာ့ဘူး။ မႏူးမနပ္ျဖစ္တာလည္း 

မရွိေတာ့ဘူး။ 

 

ထမင္းကုိခူးၿပီးလုိ႔ က်န္တ့ဲ Aုိးဖင္ကပ္ ထမင္းခ်ဳိး Aခ်ပ္လုိက္ႀကီးကုိ ဆီကေလးန႔ဲ ရႊဲေAာင္လူး၊ 

မီးက်ည္ခဲန႔ဲ ႏွပ္လုိက္ၿပီးေတာ့မွ ခ်ဳိးAခ်ပ္လုိက္ႀကီးကုိ ခြာလုိက္ရင္ ဝါဝင္းၿပီး Aနံ႔သင္းေနတဲ့ 

ခ်ဳိးခ်ပ္ဟာ ႂကြပ္ႂကြပ္ရြရြနဲ႔ စားလုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဝါးလုိ႔လည္းေကာင္းပါ့။ 

 

Aစတုန္းက ခ်ဳိးကပ္ကုိ သူစားခ်င္ ငါစားခ်င္န႔ဲ ပုံစံန႔ဲေတာင္ ေဝေဝေပးခ့ဲရတာ က်ေနာ္ 

ျပန္ျမင္ေယာင္ေသးတယ္။ မနက္မုိးလင္းၿပီဆုိရင္ ဆရာ ဗန္းေမာ္ႀကီးက လက္ဖက္ရည္ထည့္တ့ဲ 

ဆြဲပံုးကေလးရယ္၊ ဆန္ျပဳတ္ထည့္တ့ဲ ဆြဲပုံးကေလးရယ္ဆြဲၿပီး မီးဖုိႀကီးကုိသြား၊ ျပန္လာရင္ 

ခ်ဳိးခ်ပ္ေဝစုကေလးကုိ ယူလာၿပီး ရဲေဘာ္ေလးေတြကုိ ေဝေပးပါတယ္။ 

 

ၿပီးေတာ့မွ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ကုိ Aေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရွာတယ္။ ရက္ေတြမ်ားစြာ၊ 

လေတြပါ ၾကာလာတဲ့Aခါက်ေတာ့ Aင္မတန္ေကာင္းပါတယ္ဆုိတ့ဲ ထမင္းခ်ဳိးခ်ပ္ကုိ ဘယ္သူမွ 

မေလြးခ်င္ၾကေတာ့ပါဘူး။ 

 

ခ်ဳိးဟာ A ခ်ပ္လုိက္ႀကီး ႏွေျမာစရာလည္းေကာင္းလွေတာ့ ဒလ Uီးထြန္းစိန္ႀကီးက 

A ေျခာက္လွမ္းရွာတယ္။ 

က်ေနာ္ေျပာတ့ဲ ကန္စြန္းUထက္ A ဆမ်ားစြာ သာလည္းသာ၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းတဲ့ ရိကၡာဆုိတာ 

A ဲဒီ ထမင္းခ်ဳိးA ခ်ပ္ႀကီးကုိ ေျပာတာပါ။ 

 

ဒီ ထမင္းခ်ဳိးA ခ်ပ္ႀကီး ၁၀ ခ်ပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ စုလိုက္ရင္ ရိကၡာေျခာက္A ျဖစ္န႔ဲ 

သိပ္ကုိေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ေပါ့ဗ်ာ၊ ထမင္းခ်ဳိးကုိ ဒီေလာက္ တပုံတေခါင္းႀကီးစုတာ 

ဘာလုပ္မလုိ႔လဲဆုိတဲ့ စူးစမ္းမႈ၊ သံသယေတြ ဝင္လာရင္ ျပႆနာရွိႏုိင္တယ္ေလ။ 

 

ပါတီတုိင္း၊ A ဖြဲ႔A စည္းတုိင္းကလည္း ကုိယ့္ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ ကိုယ္ထူေထာင္ေနၾကတာ၊ 

တေယာက္A ရိပ္A ကဲကုိ တေယာက္ၾကည့္ေနတာ။ ခ်က္ဆို နားခြက္က မီးေတာက္ၾကတ့ဲ 



လူေတြခ်ည္းပဲ။ ျမင္႐ုံသာျမင္ရၿပီး မစုေဆာင္းရဲတ့ဲ AေျခAေနက်မွေတာ့ ထမင္းခ်ဳိးကိစၥကုိ 

က်ေနာ္လက္ေလွ်ာ့ၿပီး ေနလုိက္ရပါေတာ့တယ္။ 

လွည့္စားတယ္ဆုိတာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေထာက္ကူလွည့္စားတယ္ဆုိတာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေထာက္ကူလွည့္စားတယ္ဆုိတာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေထာက္ကူလွည့္စားတယ္ဆုိတာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေထာက္ကူဖုိ႔ဖုိ႔ဖုိ႔ဖုိ႔ 
 
ကၽြန္းကိုေရာက္ခါစ Aေဆာင္Aမွတ္ ၈ မွာ ေနခဲ့တာပါ။ ေရွ႕ေရးေရွ႕တာ 
တြက္ၾကည့္လုိက္တ့ဲAခါကေတာ့ ဖထီးမန္းရိွတဲ့ Aေဆာင္ ၁၁ ကုိ ေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔က Aၾကံသမားေတြဆုိေတာ့ ဖန္ထားမွ ေတာ္ကာက်မယ္ မဟုတ္လား။ 
Aမ်ားတကာရဲ႕Aျမင္မွာ ႐ုိးသြားေAာင္ ဖန္ထားတ့ဲပံု ဟန္ေဆာင္တာက ဒီလုိပါ။ 
 
၁၁ ေဆာင္Aဝင္ဝရဲ႕ Aေရွ႕ျခမ္း၊ Aိပ္စင္ထိပ္ဆုံးမွာ ဖထီးမန္းရဲ႕Aိပ္ယာ၊ သူန႔ဲကပ္လ်က္က က်ေနာ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ရဲ႕ Aိပ္ယာ ျခင္ေထာင္ေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွာ မ႐ုတ္၊ မသိမ္း၊ မေခါက္ဘူး။ 
ေAာက္က ခင္းAိပ္တ့ဲ ဂုံနီAိတ္ရယ္၊ ေထာင္ကထုတ္ေပးတ့ဲ ေစာင္ရယ္ကုိ ပုိသီဖတ္သီ ထားတယ္။ 
 
ေခါင္းရင္းက ျပဴတင္းေပါက္ကုိလည္း Aၿပီးမပိတ္ဘူး။ ဟတတေလး ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
Aေဆာင္ထဲကုိ ျပန္ဝင္မAိပ္ဘူး။ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ Aျပင္မွာ ျဖစ္သလိုAိပ္တယ္။ 
Aဲသလိုရက္ေတြမွာဆုိရင္ လိပ္ေသာင္ကုိ သြားၿပီး၊ လိပ္ေတြကုိ ပက္လက္လွန္ထားတယ္။ 
ဒီလိုဆိုေတာ့ ညဘက္ေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနတာ Aမ်ားAျမင္မွာ 
လိပ္ေသာင္သြားတယ္ေပါ့၊ ညဘက္ Aလုပ္မရွိတ့ဲရက္ေတြက်ရင္လည္း တမင္တကာ ျပန္မAိပ္ဘူး။ 
Aမ်ားAျမင္မွာ ႐ိုးေနေAာင္ေပါ့။ 
 
ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ တေန႔က်ရင္ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီကၽြန္းက ေပ်ာက္သြားမယ့္လူေတြ မဟုတ္လား။ 
တေလာတုန္းက ေတာနက္ႀကီးထဲမွာ သြားခုတ္ထားတ့ဲ ဝါးလုံးေတြကုိ ဗုိလ္တင့္တယ္တုိ႔ 
ေတာင္ယာAနားမွာ ဝွက္ထားခဲ့တယ္။ Aေတာ္ေလးၾကာသြားၿပီ။ ဖထီးမန္းက ညက်ရင္ က်ေနာ့္ကုိ 
သြားထမ္းခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ A ိမ္ေဟာင္းေတြနားက ပ်U္ေတြဝွက္ေနၾကေနရာမွာ ဝွက္ထားဖို႔ 
မွာလုိက္တယ္။ 
 
A ဲဒီညက ဖထီးမန္း မလုိက္ျဖစ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔မလုိက္ျဖစ္လဲဆုိတာ က်ေနာ္ မမွတ္မိေတာ့ 
ညမိုးခ်ဳပ္ေတာ့ က်ေနာ္တေယာက္တည္း ထြက္လာတယ္။ ဝွက္ထားတ့ဲ ဝါး ၂ စီးထဲက Uီးဆုံး A ရင္ 
တစီးထမ္းထုတ္လာတယ္။ ညေမွာင္ေမွာင္မွာ လေရာင္က မရိွ။ ၾကယ္ေရာင္ကုိသာ A ားျပဳၿပီး 
လာခဲ့ရတယ္။ ေတာစပ္ကေန တေရြ႕ေရြ႕န႔ဲ ထမ္းလာတယ္။ 
 
ပင္လယ္နားေရာက္ခါနီး ကုိက္ ၃၀ နည္းပါးေလာက္က်ေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ကေန မီးရဲခနဲ 



နီသြားတယ္။ ျဗဳန္းစားႀကီးဆုိေတာ့ ေခါင္းကုိႀကီးၿပီး လန္႔သြားတာပဲ။ သရဲထင္ၿပီး လန္႔တာမဟုတ္။ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မီးေတြ႔လိုက္ရလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ ဝါဒါေတြ လက္ထြန္ပစ္ေနၾကတာကိုး။ 
ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ဝါဒါတေယာက္က ေဆးလိပ္မီးဖြာလုိက္ရာမွာ မီးရဲခနျဲဖစ္သြားတာ။ 
 
လုံးဝ ထင္မွတ္မထားတာဆုိေတာ့ လန္႔သြားတာ။ ခ်က္ခ်င္းပဲ Aိမ္ေဟာင္းရွိတ့ဲဆီ ခပ္သြက္သြက္ေလး 
သုတ္ေျခတင္ၿပီး ထမ္းလာခဲ့တယ္။ Aုန္းပင္ေတာ့ ေမွာင္ရိပ္ထဲေရာက္မွ 
စိတ္ကေAးသြားရေတာ့တယ္။ ဝွက္ေနၾကေနရာမွာ စမ္းတဝါးဝါးႏွင့္ ေမွာင္ထဲမွာ 
ဝွက္ထားလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ခဏ Aေမာေျဖ နားလိုက္တယ္။ 

ကင္းေစာင့္ငွက္ကင္းေစာင့္ငွက္ကင္းေစာင့္ငွက္ကင္းေစာင့္ငွက္ 

ေတာ္ေသးတယ္၊ ဝါဒါ ေဆးလိပ္မီးဖြာလုိက္လုိ႔။ က်ေနာ္ နဂိုစိတ္ကူးထားတာက Aေနာက္ဘက္ 

ေဘာလုံးကြင္း Aစပ္ကေန ကမ္းနားAနိမ့္ပုိင္းAထိ ထမ္းသြားဖို႔ရည္ရြယ္တာ။ ေထာင္ဝါဒါသာ 

ေဆးလိပ္မီးမဖြာရင္ သူတို႔နဲ႔ ပက္ပင္းတုိးမွာ။ ေနာက္ တေခါက္သြားထမ္းေတာ့ Aေရွ႕ဘက္ 

ေဘာလုံးကြင္းAစပ္ကပဲ ထမ္းလာတယ္။ 

 

ဒီညAဖုိ႔လည္း ေတာရိပ္က ခ်ဳံထဲမွာ ျဖစ္သလုိ ေခါင္းထုိးၿပီး Aိပ္လုိက္တယ္။ မနက္မိုးမလင္းခင္မွာ 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးကုိ ဝါး ၂ စီး ထမ္းပုိ႔လုိက္တယ္။ ခ်ဳံနားမွာ ခ်ထားၿပီး ဝါးစည္းကုိ 

ခ်ည္ထားတ့ဲႀကိဳးကုိ ေျဖ၊ ဝါးတလုံးခ်င္းကုိ စိတ္ရွည္ရွည္န႔ဲ ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံထဲကုိ သြင္း။ ဒါန႔ဲပဲ 

မုိးလင္းသြားပါတယ္။ မုိးစင္စင္လင္းေတာ့ ဖထီးမန္း ေရာက္လာတယ္။ ဆြဲပံုးေလးန႔ဲ ဆန္ျပဳတ္တခ်ဳိင့္ 

ပါလာတယ္။ ညက ကမ္းနားမွာ မီးနဲ႔တုိးတဲ့ကိစၥ ဖထီးမန္းကုိ ေျပာျပတယ္။ 

 

“ေတာ္ေသးတာေပါ့ဗ်ာ၊ ေနာက္ဆုိ ညဘက္မွာ သတိထားရမယ္၊ ဝါဒါေတြ Aခုတေလာ ညညမွာ 

လက္ထြန္ပစ္တယ္” 

 

ဖထီးမန္းယူလာသည့္ ဆန္ျပဳတ္ကို Aေတာ္ကေလး ဆာေနသျဖင့္ ေသာက္လုိက္ပါသည္။ 

ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံထဲသုိ႔ က်ေနာ္ သြင္းထားေသာ ဝါးလုံးမ်ားကုိ ဖထီးမန္းက နဖား ေဖာက္ပါသည္။ 

ထု႐ိုက္စရာမရိွဘဲ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ လုပ္ရမည့္Aခါမ်ဳိးတြင္ က်ေနာ္ Aုန္းပင္ေပၚတက္ 

ကင္းေစာင့္စရာ မလုိပါ။ 

 



ဤလုိAခါမ်ဳိးတြင္ ဖထီးမန္းကုိ က်ေနာ္ ဝိုင္းကူပါသည္။ Aခုလည္း ဒီမနက္ ဝါးနဖားေဖာက္တာကုိ ၂ 

ေယာက္သား တေယာက္တလွည့္ လုပ္ေနၾကပါသည္။ တနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ လုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္ 

Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ တစ္တီတူးငွက္ေAာ္သံန႔ဲ ခပ္ဆင္ဆင္ ငွက္ေAာ္သံၾကားရ၍ ခ်ဳံAျပင္သုိ႔ 

သတိထား ၍ ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။ 

 

Aလံနီမွ ကုိသန္းထုိက္ Aေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခAတုိင္း ေတာင္ဘက္သုိ႔ ေလွ်ာက္လာပါသည္။ 

ကုိသန္းထုိက္သည္ ယခုက့ဲသုိ႔ ငါးရွာ ဖားရွာ ထြက္တတ္ပါသည္။ တခါတေလလည္း ေခြးတေကာင္နဲ႔ 

ဖြတ္လုိက္၊ ခ်ဳံတုိးတတ္သည္။ ဤAခါမ်ဳိးတြင္ သတိထားရသည္။ ကုိသန္းထုိက္ ယခု ဖားရွာ ငါးရွာ 

ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပူစရာမလုိပါ။ ခ်ဳံထဲ က်ေနာ္ ျပန္ဝင္လုိက္သည္။ 

 

“ကုိသန္းထုိက္ပဲ ဖထီးမန္း၊ သားငါးရွာတာ ပူစရာမလုိပါဘူး” 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ေလွခုိးစပ္ေနေသာ ဤဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးတြင္ ပင္လယ္ စင္ေရာ္ငွက္တမ်ဳိး ရိွသည္။ 

ပုံစံကေတာ့ စင္ေရာ္ငွက္ပုံ၊ ဒါေပမယ့္ စင္ေရာ္ငွက္လုိ မျဖဴပါ။ Aေရာင္က နက္သည္။ 

ေAာ္သည့္Aသံမွာ တစ္တီတူးငွက္Aသံႏွင့္ ဆင္သည္။ Aေကာင္တခုခုကုိေတြ႔လွ်င္ စူးစူးဝါးဝါး 

Aဆက္မျပတ္ ေAာ္တတ္သည္။ 

 

ဤလုိAခါမ်ဳိးတြင္ တခုခုကုိေတြ႔၍ ေAာ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ စင္ေရာ္ငွက္ Aဆက္မျပတ္ 

ေAာ္ၿပီဆိုလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔ ထု႐ိုက္ေနပါက ခ်က္ခ်င္း ရပ္လုိက္ပါသည္။ သူ႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ 

ေယာက္က ကင္းေစာင့္ငွက္လုိ႔ နာမည္ေပးထားသည္။ သူ႔Aသံၾကားလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔ 

Aခ်ိန္မီသတိေပးတာႏွင့္ တူသည္။ ဤငွက္ကေလးမွာ တေကာင္တည္း က်က္စားတတ္သည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကို လြန္စြာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ဝါးလုံးေဖာင္နဲ႔ တက္မဝါးလုံးေဖာင္နဲ႔ တက္မဝါးလုံးေဖာင္နဲ႔ တက္မဝါးလုံးေဖာင္နဲ႔ တက္မ 

က်ေနာ္တုိ႔ ဝါးလုံးေတြကုိ နဖားေဖာက္ၿပီးေတာ့ ဖထီးမန္းက နဖားေဖာက္ထားသည့္ ဝါးလုံးထိပ္ကုိ ၄ 
လုံးတတြဲ ဝါးျခမ္းျပားႏွင့္ နဖားလွ်ဳိလုိက္သည္။ နဖားေပါက္တြင္ က်ေနာ္ျဖဳတ္ယူလာသည့္ 
သြပ္နန္းႀကိဳးႏွင့္ တခ်က္ ခ်ည္သည္။ Aလယ္တြင္ တခ်က္၊ Aဖ်ားတြင္ တခ်က္ ခ်ည္သည္။ ၄ 
လုံးတတြဲ ဝါးေဖာင္ကေလးကေတာ့ ၃ စည္းကုိ တခါ Aစည္းႀကီးတစီးAျဖစ္ ခ်ည္လုိက္ျပန္သည္။ 
ထုိက့ဲသုိ႔ Aစည္းႀကီး ၂ စည္းကုိ ေနာက္ထပ္ သည္ထက္ပိုႀကီးေသာ Aစည္းႀကီးတခု 



ျပန္စည္းလုိက္ျပန္ပါသည္။ 
 
ဖထီးမန္းစိတ္ကူးသည္ Aလြန္ေကာင္းပါသည္။ ဝါးေဖာင္လုပ္သည္ကုိ ဝါးမ်ားကုိ စုစည္းၿပီး 
ခ်ည္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ပထမ ၄ လုံး တစည္း၊ ဝါးလုံး ၄ လုံးတြဲ ၃ ခုကုိ ေနာက္ထပ္တစည္းဆုိေတာ့ 
၁၂ လုံးတြဲ ဝါးလုံးေဖာင္တခု၊ ေနာက္ထပ္ ၁၂ လံုးတြဲ ေဖာင္တခုကို ျပန္စည္းလုိက္ေတာ့ ၂၄ လံုးတြဲ 
ေဖာင္Aစည္းႀကီး တခုရလာပါသည္။ 
 
သူ႔စိတ္ကူးက လႈိင္း႐ုိက္ၿပီး ဝါးေဖာင္ ကြဲသြားUီးေတာ့ ဝါးလုံးေတြဟာ တလုံးစီ ကြဲမသြားႏိုင္ေA ာင္ 
ျဖစ္သည္။ ေဖာင္ကေလးမ်ားA ျဖစ္ ရိွေနUီးမည္။ A လြန္ပင္ေကာင္းပါသည္။ သဘာဝလည္းက်သည္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ ဝါးေတြခုတ္လာတုန္းက တဖက္ကုိ ဝါးA စိတ္ေလာက္ တြဲမယ္ေပါ့။ ဝါးေတြကုိ 
တကယ္ေရၾကည့္ေတာ့ ၅၂ လုံးျဖစ္ၿပီး ၂ လုံးပိုေနပါသည္။ တဖက္ကုိ ၂၆ လုံးစီ 
ေဖာင္တြဲလုိက္ပါသည္။ 
 
က်ေနာ္တို႔ေလွမွာ သုံးပုံတြင္ ႏွစ္ပံုေလာက္ၿပီးစီးသြားပါသည္။ ေလွက A လ်ား ၁၀ ေတာင္၊ ေပနဲ႔ဆုိ 
၁၅ ေပ။ ေလွဝမ္းက ေျခာက္ငါးမူး ၅ ျပားစပ္၊ ေလွနံေထာင္ကလည္း ၅ ျပားစပ္၊ A ေပၚပုိင္း 
ေလွA က်ယ္ကေတာ့ က်ေနာ့္လက္၂ ဖက္ကုိ ေဘးသုိ႔ဆန္႔တန္းၿပီး ကိုင္ၾကည့္တာ တကုိင္ရွိပါသည္။ 
ဆက္လုပ္ဖုိ႔က်န္တာက ေလွA ဖံုးရယ္၊ ရြက္တိုင္ေပါက္ရယ္၊ တက္မရယ္ A ျခား ေတာက္တုိမယ္ရ 
နည္းနည္းပါးပါးပဲ က်န္ေတာ့သည္။ 
 
တက္မကုိ သပ္သပ္လုပ္ၿပီး ေလွဖင္ပိတ္မွာ သံကြင္း ၃ ကြင္း တပ္မည္။ တက္မဘက္ 
တက္မကုိင္ထဲတြင္ သံကြင္း ၃ ကြင္း တပ္မည္။ ေလွဖင္ပိတ္က သံကြင္း ၃ ကြင္း၊ တက္မကုိင္ဘက္က 
သံကြင္း ၃ ကြင္း UီးေA ာင္ တပ္လုိက္ၿပီးေနာက္ သံကြင္း ၆ ကြင္းညီေနသည့္ A ေပါက္ထဲသို႔ 
သံေခ်ာင္းတေခ်ာင္း ထုိးသြင္းလုိက္။ 
 
A ဲဒီသံေခ်ာင္းထိပ္ကုိ ေကြးထားလုိက္ သံေခ်ာင္း ျပဳတ္မက်ေတာ့ပါ။ တက္မကုိင္တြင္ လက္တံတခု 
တပ္လုိက္လွ်င္ A ရွင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ လွည့္လုိ႔ရပါသည္။ A ဲဒီလုိလုပ္ဖို႔ ပစၥည္းကရိယာ 
A စံု ရွာေဖြထားပါသည္။ ျပည့္စံုေနပါသည္။ A က်U္းစခန္းဝင္းေတြမွာရိွတ့ဲ တံခါးပိတ္တဲ့ 
သံကန္႔လန္႔ကြင္းေတြကုိ က်ေနာ္ ျဖဳတ္ယူထားပါသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ ေလွလုပ္တာ မတ္လထဲ ေရာက္ပါၿပီ။ ပင္လယ္ျပင္ရာသီUတု သာယာသည္။ 
A ခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ပါ။ A ခ်ိန္လုလုပ္ၿပီး ဒီလထဲမွာ ထြက္ႏုိင္ေA ာင္ တြန္းလုပ္ေနပါသည္။ 
 
တေပါင္းေႏြကလည္း သိတ့ဲA တုိင္းပဲ၊ A လြန္ပူပါသည္။ ေလွ ဝမ္းထဲကုိ ဆပ္သြားဖူးၫြန္႔ ၂ ၫြန္႔ ၃ 



ၫြန္႔ျဖတ္ၿပီး ထည့္ထားရပါသည္။ ေလွဝမ္းထဲကုိ ခပ္က်ဲက်ဲေလး ျဖန္႔ထားလုိက္သည္။ ေလွဝမ္း 
ေနပူသက္သာေAာင္ ျဖစ္သည္။ ဝါးေဖာင္ေတြကုိ ေဖာင္ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံ 
Aရိပ္ေကာင္းသည့္ေAာက္တြင္ ထုိးထည့္ထားလုိက္သည္။ 
 
ေနလည္း ေစာင္းၿပီး Aလုပ္လက္စသတ္ၿပီး တေန႔က ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလး၏ ေျမာက္ဘက္ထိပ္မွ 
က်ေနာ္ ခုတ္ယူခဲ့သည့္ Aုန္းခုိင္မွ တလုံးကုိ ဖထီးမန္းAား ေဖာက္ေပးလုိက္သည္။ က်ေနာ္လည္း 
တလုံးေဖာက္ ေသာက္သည္။ ခဏAေမာေျဖၿပီး ခ်ဳံAျပင္ထြက္လာၾကသည္။ 
 
ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလး၏ ကမ္းစပ္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ ကၽြန္းကေလးေပၚတြင္ 
Aတက္ေျခရာ ျပထားခဲ့သည္။ ေရလက္ၾကားကေလးသည္ ေရAေတာ္တက္ေနပါသည္။ 
ဒီေရAတက္မွာ ခါးေလာက္ ေရာက္ေနၿပီး ေရစီးAေတာ္သန္ပါသည္။ 
 
ဖထီးမန္းႏွင့္ က်ေနာ္ တေယာက္လက္ တေယာက္ တြဲၿပီး တေယာက္ကုိ တေယာက္ထိန္းကာ 
ကၽြန္းမႀကီး၏ ေသာင္ခံုေပၚသုိ႔ တက္လာသည္။ ထုံးစံAတုိင္းပင္ စခန္းထဲသုိ႔ Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခက 
တေယာက္ဝင္၊ Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခက တေယာက္ဝင္ Aခ်ိန္နည္းနည္းစီျခားၿပီး ဝင္ခဲ့သည္။ 

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ သတင္းဆုိးနဲ႔ Aျဖစ္ဆုိးမေမွ်ာ္လင့္ေသာ သတင္းဆုိးနဲ႔ Aျဖစ္ဆုိးမေမွ်ာ္လင့္ေသာ သတင္းဆုိးနဲ႔ Aျဖစ္ဆုိးမေမွ်ာ္လင့္ေသာ သတင္းဆုိးနဲ႔ Aျဖစ္ဆုိး 
 

က်ေနာ္တုိ႔ စခန္းထျဲပန္ေရာက္ေသာAခါ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ Aျဖစ္ဆုိးႏွင့္ သတင္းဆုိးက 

ဆီးႀကိဳလုိက္ပါသည္။ ကုိတင္ၿငိမ္း Aသားဝါေရာဂါန႔ဲ Aျပင္းဖ်ားၿပီး ဆုံးသြားတယ္။ ထုိေန႔သည္ ၁၉၇၀ 

ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ့္ကိစၥ၊ ကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္၊ ကိုယ့္Aလုပ္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးမွတပါး Aျခားကိစၥကုိ 

သတိမထားမိပါ။ ဘဝတူ A က်U္းသားတေယာက္ က်ဆုံးသြားရျပန္ပါၿပီ။ ဇူလုိင္လတုန္းကလည္း 

ကုိထြန္းရိွန္(မသုံးလံုး ခ႐ိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း) ပင္လယ္လႈိင္း ႐ုိက္ၿပီး က်ဆုံးသြားသည္။ 

 

စခန္းတြင္းရွိ A ဖြဲ႔A စည္းA သီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစုေဝးၿပီး ညႇိႏႈိင္းၾကသည္။ A စာငတ္ခံ 

တုိက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ 

 

ေတာင္းဆုိခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ၾကသည္။ A စာငတ္ခံ တုိက္ပြဲဝင္ၾကသည္။ 

ေတာင္းဆုိခ်က္ ၆ ရပ္မွာ … 



 

(၁) ကုိတင္ၿငိမ္းAေလာင္းကုိ Aိမ္ျပန္ပို႔ေရး၊ 

(၂) ကၽြန္းစခန္းတြင္ ေဆးဝါး လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးေရး၊ 

(၃) ကၽြန္းတြင္ ကု၍မရႏိုင္ေလာက္ေAာင္ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူနာမ်ားAား ျပည္မသုိ႔ပုိ႔၍ 

ေဆးကုသရန္၊ 

(၄) လတ္ဆတ္ေသာ Aသားေပးရန္၊ 

(၅) Aိမ္မ်ားသုိ႔ စာေရးဆက္သြယ္ခြင့္ေပးရန္၊ 

(၆) သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 

Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဝဲင္ေသာေန႔မွာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္သည္။ 

 

Aစာငတ္ခံတုိက္ပြမွဲာ Aသုတ္လုိက္ Aသုတ္လုိက္ဝင္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ 

Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဝဲင္သူသည္ က်န္းမာေရးAရ ေရရွည္ခံႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ စိတ္ဓာတ္Aရ 

တကယ္တမ္း Aေသခံစိတ္ဓာတ္ ေမြးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ပုံသ႑ာန္Aရ Aၾကမ္းမဖက္ေသာ၊ 

သိမ္ေမြ႔ေသာနည္းျဖင့္ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္Aရ Aႏုိင္မခံ A႐ံႈးမေပးေသာ 

သံမဏိစိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ရွိရမည္။ 

Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဝဲင္ရန္ စာရင္းေပးသူေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ Aခ်ဳိ႕ကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ 
ပထမ Aသုတ္တြင္ ၂၃ ေယာက္၊ ဒုတိယ Aသုတ္တြင္ ၃၇ ေယာက္၊ တတိယAသုတ္တြင္ ၃၆ 
ေယာက္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ 
 
ပထမAသုတ္ တုိက္ပြဝဲင္သူမ်ားမွာ စာေရးဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္၊ စာေရးဆရာ ျမသန္းတင့္၊ 
Uီးလွေဖ (ကထိက)၊ ကုိေAာင္ၿငိမ္း (ျမင္းျခံ)၊ ကုိလွၾကည္ (ဗုိလ္ကေလး)၊ ကုိထင္ရွိန္ 
(ရန္ကုန္သတင္းစာ)၊ ကုိဘဖူးၫြန္႔ (ပဲခူး)၊ ကုိသိန္းျဖဴ (ရခုိင္)၊ ဗုိလ္ေက်ာ္သူ (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္)၊ ကုိေစာ 
(လူငယ့္တပ္Uီး)၊ ကိုတင္ရီ (ဝါးခယ္မ ပါလီမန္Aမတ္)၊ ကုိခ်ဳိ (ျပည္)၊ ကုိခ်စ္ေဆြ (ကၽြန္းဖက္သိမ္းေရး 
တုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ကုိကံျမင့္၊ ကုိေAာင္ထီ (တပ္မေတာ္-ၾကည္း) Aျခားသူမ်ား မမွတ္မိေတာ့ပါ။ 
 
Aစာငတ္ခံတုိက္ပြစဲသည္ႏွင့္ ေနာက္ေန႔တြင္ မည္သည့္A က်U္းသားမွ စခန္းျပင္သုိ႔ မထြက္ရပါ။ 
ဤသည္မွာ စည္းကမ္းတခု ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမွာ A ခ်ိန္လုၿပီး လုပ္ေနခ်ိန္၊ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဘဝတူႏုိင္ငံေရး A က်U္းသား ကုိတင္ၿငိမ္း က်ဆုံးသြားခဲ့ရသည့္A တြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ A ားလံုး ရပ္ဆုိင္းလုိက္ရပါသည္။ 



 
တုိက္ပြဲ၏ေတာင္းဆုိခ်က္ ၁ ျဖစ္ေသာ ကုိတင္ၿငိမ္းAေလာင္း Aိမ္ျပန္ပို႔ေပးေရးကုိ Aာဏာပုိင္မ်ားက 
လုံးဝမလုိက္ေလ်ာခဲ့ပါ။ ကုိတင္ၿငိမ္းAေလာင္းလုပြဲျဖစ္ၿပီး Aာဏာပိုင္မ်ားက ကုိတင္ၿငိမ္းAေလာင္းကုိ 
ရရွိသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတို႔ မီးတင္႐ႈိ႕ခဲ့ သည္။ ကုိတင္ၿငိမ္းေသဆုံးၿပီး Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
တုိက္ပြဲေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ မဆလ၏ ျပည္ထဲေရးဌာနA ထိ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။ ထုိစU္က 
ကုိကုိးကၽြန္းမွ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ A ဆုံးA ျဖတ္ေပးခဲ့ရ သူမွာ 
ဗုိလ္စိန္ျမျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္မက ႀကီးမားသည့္ ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး ၅၂ ရက္ၾကာ 
A စာငတ္ခံတုိက္ပြတဲြင္လည္း မဆလ၏ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ကုိင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ေပးခ့ဲရသူမွာ Uီးစိန္ျမပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သည့္A တြက္ေၾကာင့္ Uီးစိန္ျမကုိ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း … 
 
“ခင္ဗ်ားဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ရန္သူျဖစ္တယ္၊ ခင္ဗ်ား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဘဝမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကၽြန္းက 
ရဲေဘာ္ေတြ ၁၂ ေယာက္ က်ခဲ့တယ္” စသည္ျဖင့္ က်ေနာ္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေမွ်ာ္လင့္စီစU္ထားသလုိ ျဖစ္မလာေတာ့ လုိက္ေလွ်ာညီေထြတ့ဲနည္းကုိလုပ္ေမွ်ာ္လင့္စီစU္ထားသလုိ ျဖစ္မလာေတာ့ လုိက္ေလွ်ာညီေထြတ့ဲနည္းကုိလုပ္ေမွ်ာ္လင့္စီစU္ထားသလုိ ျဖစ္မလာေတာ့ လုိက္ေလွ်ာညီေထြတ့ဲနည္းကုိလုပ္ေမွ်ာ္လင့္စီစU္ထားသလုိ ျဖစ္မလာေတာ့ လုိက္ေလွ်ာညီေထြတ့ဲနည္းကုိလုပ္ 

A စာငတ္ခံတုိက္ပြမွဲာ ရက္ေပါင္း ၄၀ ၾကာခဲ့ပါသည္။ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ 

တုိက္ပြဲၿပီးၿပီျဖစ္၍ ထိုေန႔ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖထီး မန္းေA ာင္ၾကည္ႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္မ်ာ 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးဘက္သုိ႔ A လုA ယက္ ထြက္ခဲ့ပါသည္။ 

 

ေလွစပ္သည့္ ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံထဲသုိ႔ဝင္လုိက္ရာ ျမင္လိုက္ရသည့္ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ A ေတာ့္ကုိ 

စိတ္ထိခုိက္သြားရပါ သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေလွကေလးသည္ A မုိးA ကာ A ဖုံးA ဖိ A ရိပ္မရိွ။ မတ္လ၊ 

Eၿပီလ တလလုံး ရက္ ၄၀ တိတိ ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ ပူျပင္းေသာ ေနပူဒဏ္ေA ာက္တြင္ ပစ္ထားသလုိ 

ရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်U္A ခ်ဳိ႕မွာ ကြဲထြက္ျခင္း၊ ပ်U္မ်ားၾကဲျပန္႔ကုန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ဆုံးထြက္လာသည့္ေန႔က ေလွဝမ္းထဲတြင္ ထည့္ထားခဲ့ေသာ ဆပ္သြားဖူးၫြန္႔ 

သုံးေလးၫြန္႔မွာလည္း ေျခာက္သေရာင္းကုန္ပါသည္။ မရေတာ့ပါ။ A ခ်ိန္လု၍ မရေတာ့ပါ။ 

တုိက္ပြဲA စီA စU္ကုိ ေျပာင္းလုိက္ရေတာ့မည္။ 

 



ဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္စီစU္ထားသလို AေျခAေန မေပးAပ္လာေတာ့ ရရွိတ့ဲ AေျခAေန၊ 

Aခ်ိန္Aခါနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြေAာင္ပဲ စီစU္လုပ္ကုိင္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

Aစာငတ္ခံတုိက္ပြၿဲပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ တုိက္ပြဝဲင္ခဲ့သူ ရဲေဘာ္မ်ားကုိျပဳစုေရးမွာ Aလြန္Aေရးႀကီးပါသည္။ 

တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ ရဲေဘာ္မ်ားမွာလည္း တိုက္ပြဲတြင္း ကာလလုိ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ 

စိတ္လြတ္လပ္သြားၿပီျဖစ္သည့္Aတြက္ နဂုိမူလ က်န္းမာေရးAတုိင္းျပန္ေရာက္ေရးမွာ 

Aလြန္Aေရးႀကီးပါသည္။ တုိက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ကုိႀကီးျမင့္ (ေရႊေတာင္) (က်ေနာ္တုိ႔က 

ေဒါက္တာႀကီးဟု ေခၚသည္) မႏၱေလးတကၠသုိလ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေဆးေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။ 

 

ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ျပဳစုပုံမွာ ပထမ ဆန္ျပဳတ္Aရည္ၾကည္၊ Aသားရိွရင္လည္း Aသားစြပ္ျပဳတ္။ 

Aရည္ၾကည္ ၿပီးေတာ့မွ ဆန္ျပဳတ္ နည္းနည္းပ်စ္တာ ေကၽြး။ ေနာက္တဆင့္ ထမင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့န႔ဲ 

ေကၽြးရပါသည္။ တညေန မုိးခ်ဳပ္တြင္ ရက္ ၄၀ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ရဲေဘာ္မ်ားထဲမွ လူေကာင္Aႀကီးဆုံး 

ကုိAုန္းေမာ္၊ ဘဖူးၫြန္႔၊ ကုိခ်စ္ေဆြတုိ႔ ၃ ေယာက္ က်ေနာ့္ကုိ ဖုိႀကီးေဘးသုိ႔ ေခၚလာၿပီး … 

 

“ခင္ဗ်ားမွာ ဘာစားစရာရိွလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔ မခံႏုိင္ဘူးဗ်ာ၊ ေဒါက္တာႀကီးက ထမင္းေပ်ာ့ 

တပန္းကန္းပဲေကၽြးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ရင္ေတြတုန္ေနတာပဲ” 

 

“ဟာ … ရိွတာေပါ့၊ ႏို႔ဆီရိွတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေသာက္မလား” 

 

ေသာက္မယ္ဆုိ၍ က်ေနာ္ ႏုိ႔ဆီဗူး တိတ္တိတ္ယူလာၿပီး ေဖာက္ေပးလုိက္သည္။ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္ႀကီး ၃ 

ေယာက္ တေယာက္တလွည့္ ေမာ့ေသာက္လုိက္ရာ ႏုိ႔ဆီတဗူး ေျပာင္သြားပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ ၃ 

ေယာက္စလုံးက … 

 

“ေAးဗ်ာ၊ Aခုမွပဲ ေနသာထိုင္သာ ရွိသြားေတာ့တယ္” 

 

က်ေနာ္ ဖိုႀကီးမွ ေရက်က္ေAးကုိယူၿပီး တုိက္ပါသည္။ ၃ ေယာက္သား တက်ဳိက္က်ဳိက္ 

ေသာက္ၾကပါသည္။ ဤရဲေဘာ္ ၃ ေယာက္မွာ ခႏၶာကုိယ္ ေတာင့္တင္းႀကီးမားသည့္Aတြက္ 

ထမင္းေပ်ာ့ တပန္းကန္သည္ သူတုိ႔Aတြက္ လိုAပ္သည့္ ကယ္လုိရီ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ ရိွပုံမရပါ။ 



 

ႏုိ႔ဆီကုိ တိုက္ပြကဲာလAတြင္း က်ေနာ္ ၈ ဗူးလား မသိပါ၊ တိတ္တဆိတ္ ယူထားလိက္ုသည္။ 

မတတ္ႏုိင္ပါ၊ ရိကၡာAတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလွနံတြင္ ကြကုဲန္ေသာပ်U္ေတြကုိ ျပန္ၿပီးခြာထုတ္၊ ပ်U္ေတြ ထပ္စု လုပ္ရပါသည္။ တကယ္က 
က်ေနာ္တုိ႔ေလွကေလးမွာ သစ္ေကာင္း၊ ပ်U္ေကာင္းႏွင့္ လုပ္ခဲ့ရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေပးAပ္သည့္ 
AေျခAေနေAာက္မွာသာ လုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ရက္ ၄၀ Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဲ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ခ်ည့္ကုန္ပါသည္။ ဝါးခယ္မ ကုိတင္ရီ၊ ဘုိကေလး ကုိလွၾကည္၊ UီးေAာင္ေငြ Aျခားသူမ်ား 
မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ဘိုကေလး ကုိလွၾကည္မွာ ယခုAခ်ိန္Aထိ မသန္မစြမ္း ျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 
Aေရွ႕ေတာင္Aာရွ၏ ရာသီUတုမွာ ေမလAလယ္ေလာက္တြင္ မုတ္သုန္ရာသီ စပါၿပီ။ နဂုိမူလ 
ဖထီးမန္းစီစU္ခဲ့ေသာ AစီAစU္မွာ ရာသီUတု ေကာင္းမြန္ စိတ္ခ်ရသည့္Aခ်ိန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကုိတင္ၿငိမ္း ေသဆုံးခဲ့ရသည့္Aတြက္ မူလAစီAစU္မ်ား လြဲခဲ့ရေလၿပီ။ 
 
မတတ္ႏုိင္ပါ။ မုိးရာသီ မကုန္တကုန္Aခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ သတ္မွတ္လုိက္သည့္Aတြက္ 
ရာသီUတုကုိေလ့လာရန္ လုိပါသည္။ ဖထီးမန္းက က်ေနာ့္ကုိ ရာသUီတုေလ့လာရန္ 
တာဝန္ေပးပါသည္။ ျမန္မာ့Aသံမွ သတင္းမ်ား ေၾကညာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ရာသီUတုသတင္းကုိ 
Aျမဲေၾကညာပါသည္။ 
 
သတင္းAၿပီးတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ သာသာယာယာရိွမည္၊ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္တြင္ 
လႈိင္းႀကီးမည္၊ ေျမျပင္ ေရျပင္ ေလသည္ တနာရီ မုိင္ ၃၀ ႏႈန္း တုိက္ခိုက္မည္ စသည္ျဖင့္ 
ရာသီUတုသတင္းကုိ ေၾကညာေလ့ရွိပါသည္။ 
 
လႈိင္းAသင့္Aတင့္ရွိမည္ဟုေၾကညာလွ်င္ ပင္လယ္တြင္ တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
လိႈင္းAသင့္Aတင့္Aရြယ္ကုိ ေလ့လာမွတ္သားရပါသည္။ ေျမျပင္ေရျပင္ေလသည္ တနာရီ မုိင္ 
၃၀ႏႈန္း တုိက္ခတ္သည့္ လႈိင္းAရြယ္ကုိ ေလ့လာမွတ္သားပါသည္။ 
 
က်ေနာ္ ရာသီUတုသတင္းကုိ ၆ လခန္႔ ဂ႐ုတစုိက္ေလ့လာရာ ေလတုိက္ႏႈန္းႏွင့္ လႈိင္းပမာဏကုိ 
Aကဲခတ္လုိ႔ ရလာပါသည္။ လႈိင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္Aရြယ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ေလတုိက္ႏႈန္းကုိလည္း 
ခန္႔မွန္း၍ ရလာပါသည္။ ျမန္မာ့Aသံမွာ လကုန္ရက္ေရာက္တုိင္း ေရွ႕လာမည့္လ၏ လဆန္း ၁၀ ရက္ 
Aတြက္ ရာသီUတု ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းေၾကညာခ်က္ကုိ ေၾကညာေပးေလ့ ရွိပါသည္။ 



Aာဇာနည္သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ေနာက္ ဖဝါးေျခထပ္ ထပ္ခ်ပ္မကြာAာဇာနည္သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ေနာက္ ဖဝါးေျခထပ္ ထပ္ခ်ပ္မကြာAာဇာနည္သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ေနာက္ ဖဝါးေျခထပ္ ထပ္ခ်ပ္မကြာAာဇာနည္သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ေနာက္ ဖဝါးေျခထပ္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ 
 

က်ေနာ္ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ရပ္ေလးတခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ်င္ေသးသည္။ ထုိေန႔သည္ ေမလ ၂၀ 

ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ညေနေစာင္း ၅ နာရီထိုးေလာက္ရိွမည္ ထင္သည္။ ေျမာက္ဘက္ဖုိႀကီး၏ 

ေနာက္ေဘးဘက္ သဲခုံတြင္ျဖစ္သည္။ 

 

က်ေနာ္ထိုင္ေနသည့္ ေရွ႕နား ၅ ကုိက္ေလာက္တြင္ သံဆူးႀကိဳးဝင္း ကုိက္ ၁၀၀ Aေဝေလာက္တြင္ 

Aုိနာဆစ္ သေဘၤာပ်က္ႀကီး မီးေလာင္ခဲ့သည့္ဒဏ္၊ လႈိင္းဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ 

ပင္လယ္ေရငံစားထားသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ သံေခ်းေတြတက္ၿပီး ဝါက်င့္က်င့္၊ 

ညိဳမဲမဲAေရာင္ျဖစ္ေနသည္။ Aေရွ႕ပင္လယ္ျပင္ တေမွ်ာ္တေခၚ မ်က္ေစ့တဆုံးကုိ 

လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္လည္း ပင္လယ္ျပင္ႀကီးမွာ သာယာသည့္Aသြင္ မေဆာင္ျဖစ္ေနသည္။ 

 

ပင္လယ္၏သေဘာသည္ ေၾကးမုံက့ဲသုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ တိမ္ေတြကင္းစင္ၿပီး 

ေနသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ျပာႀကီးမွာ သာယာပါသည္။ ဤေကာင္းကင္ျပာ၏Aရိပ္သည္ 

Aေျပာက်ယ္လွေသာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးသုိ႔ Aေရာင္ဟပ္သည့္Aခါတြင္ 

ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ႀကီးတခုလုံးမွာလည္း Aျပာေရာ၊ မဲနယ္ျပင္ႀကီးAသြင္ေဆာင္လ်က္ Aလြန္သာယာ 

လွပပါသည္။ 

 

ယခု ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ေရာက္လာၿပီမဟုတ္ပါလား။ မုတ္သုန္ Aရိပ္နိမိတ္၊ 

မုတ္သုန္၏Aေငြ႔Aသက္တုိ႔သည္ ထင္ဟပ္လာပါၿပီ။ တိမ္မဲညိဳတို႔သည္ ေကာင္းကြင္ျပင္တခြင္လုံး 

ဖုုံးAုပ္၍ေနပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ျမင္ကြင္း တခုလုံးမွာလည္း ေမွာင္Aိုက္Aုိက္ ျဖစ္ေနသည္။ 

ေကာင္းကင္ျပင္ရိွ တိမ္မဲညိဳတုိ႔၏Aေရာင္သည္ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိလာၿပီး ထင္ဟပ္ေနသည့္Aတြက္ 

ပင္လယ္ျပင္ႀကီးမွာ ညိဳမဲေမွာင္၍ ခပဲုတ္ေရာင္Aသြင္ ေဆာင္ေနေပသည္။ 

 

ရာသီUတုနိယာမသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ပုံေဆာင္ေဖာ္ျပလ်က္ ျမင္ကြင္းတခုလုံးမွာ 

စိတ္လက္မၾကည္မသာႏွင့္ Aလိုမက် စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနသူလူႀကီးတUီးႏွင့္ Aလားသ႑ာန္ 

တူေနပါသည္။ က်ေနာ္လည္း ေကာင္းကင္ျပင္ႏွင့္ ပင္လယ္ကုိၾကည့္ၿပီး စိတ္လက္ရႊင္လန္းမႈမရွိပါ။ 

စိတ္ေလးလံေနသည္။ 



 

ထုိAခ်ိန္တြင္ Uီးျမသန္းတင့္ေရာက္လာၿပီး က်ေနာ့္ေဘးနားသုိ႔ လာထုိင္ပါသည္။ က်ေနာ့္A ေနႏွင့္ 

ေလာကဝတ္A ရ ေခၚေျပာႏႈတ္ဆက္ျခင္းလည္း မရိွ။ က်ေနာ္ ဒီလုိပဲထိုင္ၿပီး ပင္လယ္ျပင္ကုိ 

ေငးေနပါသည္။ က်ေနာ့္မ်က္ႏွာသည္လည္း က်ေနာ့္A တြင္းစိတ္၏ လာေရာက္ထင္ဟပ္မႈေၾကာင့္ 

ရႊင္ျပသည့္A သြင္ကုိ မေဆာင္ႏုိင္ပါ။ 

 

Uီးျမသန္းတင့္က ... 

 

“ဒီA ခ်ိန္ဆုိရင္ ပင္လယ္ျပင္ဟာ စိတ္မခ်ရေတာ့ဘူး၊ ပင္လယ္ကုိ ျဖတ္လုိ႔ မေကာင္းဘူး” 

 

Uီးျမသန္းတင့္စကားသည္ က်ေနာ္ကုိ လႈပ္ႏႈိးလုိက္သက့ဲသုိ႔ျဖစ္သြားပါသည္။ က်ေနာ္ 

ဘာမွျပန္မေျပာပါ။ ၂ ေယာက္သား A ေတြးကုိယ္စီႏွင့္ ရွိေနပါသည္။ သူလည္း ေရွ႕ဘာမွဆက္ၿပီး 

မေျပာ၊ က်ေနာ္လည္း ဘာမွျပန္မေျပာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ Uီး၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ 

တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသည္။ ၿပီးေတာ့မွ သူA ရင္ ျပန္ထသြားသည္။ က်ေနာ္လည္း စိတ္လက္ 

မရႊင္မလန္းႏွင့္ ျပန္ၿပီး ထလာပါသည္။ 

ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္။ ကၽြန္းဘဝကုိေရးေနတဲ့A ခ်ိန္ မေန႔က Uီးျမသန္းတင့္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 

A ခန္းေလးတခုကုိ ေရးခ့ဲေသးတယ္။ ဒီမနက္ ဘီဘီစီမွာ ဆရာကြယ္လြန္တ့ဲသတင္းကုိ ၾကားလုိက္ရလုိ႔ 

ဝမ္းနည္းတုန္လႈပ္စြာ ခံစားရပါတယ္။ 

 

ဆရာUီးျမသန္းတင့္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္ေတြA ေပၚမွာ ေက်းဇူးမ်ားခဲ့တ့ဲ ဆရာႀကီးတUီးျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီမွတ္တမ္းရဲ႕A စပုိင္းမွာ က်ေနာ္ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပဲ ေတာင့္တင္းသန္မာတ့ဲ က်ေနာ္တို႔လူငယ္ေတြ ထင္းေခြ၊ 

ထင္းျဖတ္လုိ A လုပ္မ်ဳိးကုိ က်ေနာ္တို႔နဲ႔A တူ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႔စည္းမႈက ဒီလို 

ပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းတဲ့A လုပ္နဲ႔ လုိက္ဖက္သည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

သူ႔မ်က္မွန္A ထူႀကီးနဲ႔ တပ္ထားတာကိုက သူဟာ ပညာရွင္တေယာက္၊ ပညာတတ္တေယာက္ရဲ႕ ႐ုပ္သြင္ 

လကၡဏာမ်ဳိးပါ။ က်ေနာ္တို႔လူငယ္ေတြက ထင္းျဖတ္တဲ့A ခါတုိင္း လူလဲတဲ့A ခါမ်ဳိးမွာ ဆရာက ... 

 

“က်ေနာ္ တလွည့္ဝင္မယ္” 

 



သူကေျပာၿပီး Aတင္းလႊဝင္ဆြဲဖို႔လုပ္ပါတယ္။ 

 

“ဟာ … ဆရာ၊ ေနပါေစ မလုပ္နဲ႔” 

 

ေျပာလည္းမရပါ။ လႊကုိ သူႏုိင္သေလာက္ ဝင္ၿပီးဆြဲပါသည္။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ဆရာလုိက္လာတာ က်ေနာ္တို႔ 

ေပ်ာ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြထမဲွာ လူႀကီးတေယာက္ပါေတာ့ Aားရိွတာေပါ့။ လူငယ္ေတြထဲမွာ မိဘလို၊ 

ဆရာသမားလုိ၊ ေခါင္းေဆာင္လုိ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ပါေတာ့ ပုိၿပီးAားရွိ Aားကုိး ၾကတာေပါ့။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ထင္းျဖတ္ၿပီး ခဏတျဖဳတ္နားၾကသည့္Aခါမ်ဳိးတြင္ ၅ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္သားသမီးေလးမ်ား ေလာကကုိ 

စူးစမ္းသကဲ့သုိ႔ က်ေနာ္တို႔တေတြ သိခ်င္တာေတြ ေမးၾကတာပဲ။ ဆရာကလည္း ေျဖပါသည္။ ဆရာကလည္း 

တက္ႂကြထက္သန္ေသာ က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္ရဲေဘာ္ေလးမ်ားႏွင့္ လိုက္ရသည္မွာ က်ေနာ္တို႔၏တက္ႂကြမႈပါ 

သူ႔ကို ဓာတ္ကူးပံုရပါသည္။ 

 

ဆရာUီးျမသန္းတင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ႏွင့္ သူ႔Aေၾကာင္းေရးသည့္Aခ်ိန္ တိုက္ဆုိင္ေနပါသည္။ ဆရာ 

ဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ကို A ိပ္မက္မက္ခ့ဲစU္က ဆရာ ကြယ္လြန္တာနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ခ့ဲသည္။ 

 

က်ေနာ္၏ ကၽြန္းဘဝတြင္ ၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ A တိတ္ပံုရိပ္လႊာကုိ မွတ္တမ္းျပန္လည္ေရးသားေသာ 

A ခ်ိန္မွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီးေရးသားပါသည္။ KNU ၏ ေရွ႕တန္း ေျပာက္က်ား 

ေဒသတေနရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနစU္ Aားလပ္သည့္Aခ်ိန္ကေလးတြင္ 

ေရးသားခ့ဲပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ေရးသား သည့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေဒါနေတာင္ေျခ၏တေနရာျဖစ္ၿပီး ယာယီစခန္းခ်ထားသည့္ေနရာမွာ 

ေရတံခြန္တခုရွိပါသည္။ ေရတံခြန္၏ ‘တေဝါေဝါ’ က်ေနသည့္Aသံမွာ ကုိကိုးကၽြန္းဘဝမ်ားက ပင္လယ္ျပင္၏ 

ေလသံ၊ လႈိင္းသံႏွင့္ Aေတာ္တူပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔၏Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ရန္ ကြယ္လြန္သူ Uကၠ႒ႀကီး မန္းဘဇန္၊ ကြယ္လြန္သူ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမေမာင္၊ ကြယ္လြန္သူ ဆရာႀကီး စေကာလယ္ေတာ၊ ကြယ္လြန္သ ူမန္းဒါဝိတ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၊ 

မဟာမိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက Aေၾကာင္းဆံုတုိင္း က်ေနာ့္ကုိ တိုက္တြန္းၾကပါသည္။ “ေရးတာေပါ့ဗ်ာ” လို႔သာ 

ကတိေပးခဲ့သည္။ 

 

ယခုႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးၾကာမွပင္ ေရးျဖစ္ပါေတာ့သည္။ Aခ်ဳိ႕Aျဖစ္Aပ်က္ကေလးမ်ားပင္ ပမာဒေလခ 



ေမ့ေလ်ာ့၍ ေနခ့ဲပါၿပီ။ 

 

မေန႔က ၁၈-၂-၉၈ ရက္ေန႔ ဘီဘီစီ နံနက္ခင္းသတင္းကုိ က်ေနာ့္ယာယီတဲကေလးတြင ္နားေထာင္ေနရာ 

ဆရာUီးျမသန္းတင့္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း ေဒၚယU္ယU္ေမ ေၾကညာသြားခ့ဲသည္။ က်ေနာ္ စိတ္ထိခုိက္ 

တုန္လႈပ္စြာ ခံစားေနရပါသည္။ ဘီဘီစီသတင္းေၾကညာၿပီးၿပီးခ်င္း ယခုမွတ္တမ္းကိ ုေရးသားလုိက္ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ စစ္Aာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ လက္တြဲတုိက္ခဲ့ၾကေသာ 

ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘဝတူမ်ားတုိ႔သည္ တေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ႏွင့္ ေႂကြလြင့္ခ့ဲရေလၿပီ။ 

 

သူတို႔၏မြန္ျမတ္ေသာ A သက္ဝိဉာU္မ်ား ကို ျပည္သူတုိ႔၏ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 

တန္းတူညီမွ်ေရးA တြက္ ေပးလွဴခဲ့ၾကေလၿပီ။ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ A သက္စြန္႔ခဲ့ၾကသည့္ ဤရဲေဘာ္မ်ားသည္ 

က်ေနာ္တုိ႔၏ A သည္းျပင္မွာ သူတုိ႔၏ ႏွလံုးေသြး၏ ႏွလုံးေသြးမ်ားနဲ႔ ေရးသြားခ့ဲၾကေလၿပီ။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔၏ေရွ႕မွ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ခ့ဲၾကသည့္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘဝတူမ်ား၏ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ 

A သက္ေပး၍ ၫႊန္ျပခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းA တုိင္း က်ေနာ္တုိ႔သည္ ဖဝါးေျခထပ္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါမည္ဟု 

ရဝံ့ဲစြာ ကတိျပဳပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ ေထာင္မွျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္A ေရွ႕ပိုင္း ေဆး႐ုံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏သမီး ေဒါက္တာ 

လွေက်ာ္ေဇာက ေဆး႐ံုတင္ေပးခဲ့ၿပီး ကုသကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးခ့ဲပါသည္။ ေဆး႐ုံတြင္တက္ေရာက္စU္ 

ဆရာUီးျမသန္းတင့္က သူ႔ ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍ ဝတၴဳကုိ က်ေနာ့္ကုိေပးဖတ္ပါသည္။ 

 

ဓားေတာင္သည္ က်ေနာ့္ဘဝ တစိတ္တပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ဓားေတာင္ကိုဖတ္ၿပီး က်ေနာ္ 

လြန္စြာခံစားခဲ့ရပါသည္။ ဆရာေပးဖတ္သည့္ ဓားေတာင္ကုိေက်ာ္၍ ဝတၴဳစာရြက္ A လြတ္ထဲတြင္ 

က်ေနာ့္ခံစားမႈႏွင့္ A ျမင္ကုိ ေရးထားခ့ဲပါသည္။ 

 

ဆရာ့စာA ုပ္ကုိျပန္ေပးေသာA ခါ က်ေနာ္ေရးထားေသာ ခံစားခ်က္ကုိ ဆရာဖတ္ၿပီး ... 

 

“ခင္ဗ်ားေရးထားတဲ့ ဒီစာေလးကုိ ဒီ စစ္A စုိးရက်ဆံုးတ့ဲေန႔မွာ က်ေနာ္ ပူးတြဲထုတ္ေဝမယ္” 

 

လုိ႔ ဆရာေျပာခ့ဲပါသည္။ ဆရာက ဆက္ေျပာခဲ့ေသးသည္။ 



 

“က်ေနာ့္ဓားေတာင္ထကဲ သံေခ်ာင္းဟာ ကၽြန္းက ရဲေဘာ္ ၄ ေယာက္ရဲ႕ စ႐ုိက္၊ ဟန္ပန္၊ စိတ္ေနစိတ္ထားကုိ 

စုေပါင္းၿပီး သံေခ်ာင္းAျဖစ္ ဖန္တီးထားတာ၊ ကိုခ်စ္ေဆြ (ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ကိုAုံုးေမာ္( 

ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး ၅၂ ရက္ၾကာ Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ကိုလတ ္(ကၽြန္ဖ်က္သိမ္းေရး ၅၂ 

ရက္ၾကာAစာငတ္ခံတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆံုး)၊ ေနာက္ဆုံးတေယာက္ကေတာ့ က်ေနာ္” 

 

လုိ႔ ဆရာက ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

 

ျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ စာေပAႏုပညာျဖင့္ Aလုပ္Aေကၽြးျပဳခဲ့ေသာ 

ဆရာUီးျမသန္းတင့္A ား KNU ကရင့္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေဒသတေနရာမွေန၍ ဂ႐ုဂရဝ နိဝါတ 

နိမာနျဖင့္ ႐ုိေသစြာ Uီးၫြတ္ကန္ေတာ့ လုိက္ပါသည္ ဆရာခင္ဗ်ား။ 

 

ေAာင္ပြဲသုိ႔ 

 

သင့္ရဲေဘာ္ 

ရဲေဘာ္ေရွာင္း 

ကၽြန္းကုိေရာက္ခါစAခ်ိန္တြင္ ေရဒီယုိသတင္းကုိ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ Aျမနဲားေထာင္ပါသည္။ 

သတင္းထူးလွ်င္ မ်က္ႏွာက်က္ ဘိလပ္ေျမေက်ာက္ျပားAကြဲေပၚတြင ္ေျမျဖဴခဲႏွင့္ သတင္းေရးသားထားၿပီး 

စားရိပ္သာတြင္ ေထာင္ထားပါသည္။ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ ထုတ္ျပန္သည့္သတင္းကုိ ‘လင္းယုန္ 

သတင္းစာ’ ဟု က်ေနာ္တုိ႔က တင္စားေခၚေဝၚပါသည္။ 

 

တခါတရံတြင္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးAျမင္ျဖင့္ ကမၻာ့ေျမပုံေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာေတာ္လွန္ေရး AေျခAေနAေပၚကုိ 

ေဖာ္ျပမႈ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မွာ ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိစိန္ဝင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

Aျခားတေယာက္မွာ လူထုသတင္းစာ Aယ္ဒီတာ ကိုစိန္ဝင္းျဖစ္ၿပီး သူ႔ကုိ Aားလံုးက လူထု ကုိစိန္ဝင္းဟု 

ေခၚပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ကၽြန္းပို႔ခံရၿပီးေနာက္ ၆၉ ခုႏွစ္၊ မိုးတြင္းဘက္တြင္ လူထုစိန္ဝင္းမွာ စားဖုိေဆာင္တြင္ Uီးစီးၿပီး 

ရဲေဘာ္မ်ား စားေရးေသာက္ေရးAတြက္ ကုိယ္တိုင္ကိုက် စီစU္ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးပါသည္။ လူထုစိန္ဝင္းမွာ 

က်န္းမာေရးသိပ္ေကာင္းသူ မဟုတ္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္Aရလည္း ေတာင့္တင္းသူ မဟုတ္ပါ။ 

 



တညေနတြင္ ဖုိႀကီးမွ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ေမာေမာပမ္းပမ္းႏွင့္ ၎ေနထုိင္ရာ Aေဆာင္ Aမွတ္ ၈ သုိ႔ 

ျပန္လာခ့ဲပါသည္။ Aိပ္စင္Aစြန္းတြင္ ထုိင္ေနရာမွ မူးေမ့ၿပီး ေAာက္သို႔ျပဳတ္က်ပါသည္။ ေဒါက္တာ ေဖစိန္၊ 

ေဒါက္တာ ကူးမား၊ ေဒါက္တာ က်ီးတုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီးကုေသာ္လည္း က်န္းမာေရးAေျခAေန တိုးတက္မႈ မရိွပါ။ 

 

မိုးတြင္းကာလ ျပည္မသုိ႔ ျပန္ပို႔လုိက္ရပါသည္။ ျပည္မသို႔ျပန္ပုိ႔ၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္လံုေလာက္သည့္ 

ေဆးဝါးကုသမႈကို မရခ့ဲပါ။ တုိက္သို႔ ျပန္ပုိ႔ခံခ့ဲရပါသည္။ တုိက္ထတဲြင္ တေလွ်ာက္လံုးေနခ့ဲရၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ 

Eၿပီ ၁၃ ရက္ သႀကၤန္Aႀကိဳေန႔တြင္ ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္မ်ားAား လႊတ္ေပးသည့္ တတိယAသုတ္ ရဲေဘာ္ ၁၃ 

ေယာက္ႏွင့္Aတူ လြတ္ေျမာက္ပါသည္။ 

 

လူထု Uီးစိန္ဝင္းမွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ မဆလ၏ ဒုတိယAႀကိမ္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး လူမဆန္စြာ 

ႏွိပ္စက္ညႇU္းပန္းခံရမႈေၾကာင့္ ခ်ိနဲ႔သြားခဲ့သည္။ ယခုAခ်ိန္Aထိ ခ်ဳိင္းေထာက္ ၂ ဖက္ႏွင့္ 

လမ္းေလွ်ာက္ေနရပါသည္။ ခရီးေဝးေဝး မေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ 

 

ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုစိန္ဝင္းမွာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲတြင္ ပုလိပ္က 

နံပတ္တုတ္ျဖင့္႐ုိက္ေသာေၾကာင့္ ခါး႐ုိးက်ဳိးသြားၿပီး ခါးမွာ မသန္စြမ္းေတာ့ပါ။ သူ၏ခါးကုိ ထိန္းထားသည့္ 

ခါးပတ္ျပားႀကီးတခုကုိ Aျမဲေဆာင္ထားရပါသည္။ သည့္Aတြက္ သူ႔ကို ခါးႀကီးကုိစိန္ဝင္းဟု ေခၚၾကပါသည္။ 

(၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီ လူထုAုံႂကြမႈတုိက္ပြဲႀကီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခ့ဲမႈေၾကာင့္ နဝတ၏ ဖမ္းဆီးမႈကိုခံခဲ့ရၿပီး 

Aင္းစိန္ေထာင္တြင္ ညႇU္းပန္းသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္) 

 

ကၽြန္းမွျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ သူ၏ဇာတိ တညင္တြင္ က်ဴရွင္ဆရာ လုပ္ခ့ဲပါသည္။ ၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသား 

လူငယ္မ်ား ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ေရာက္ရိွလာခ့ဲရာ Uီးစိန္ဝင္း၏တပည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား 

Aေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိခ့ဲရပါသည္။ 

 

ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ လူေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ Uကၠ႒ Uီးျမင့္ေဇာ္ႏွင့္လည္း ဇာတိရပ္တူျဖစ္ပါသည္။ 

Uကၠ႒ Uီးျမင့္ေဇာ္ႏွင့္လည္း Aေတာ္ရင္းႏီွးေၾကာင္း Uီးျမင့္ေဇာ္ ျပန္လည္ေျပာျပပါသည္။ ၈၈ ခုႏွစ္ 

Aေရးေတာ္ပုံတြင္ Uီးျမင့္ေဇာ္တုိ႔ႏွင့္ Aတူတကြ လႈပ္ရွားတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ ေထာင္မွျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသုိ႔ ထြက္ခါနီးဆဲဆဲ ရက္ပုိင္းတြင္ ခါးႀကီး 

ကုိစိန္ဝင္းႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရန္ကုန္တေနရာတြင္ ျပန္ေတြ႔ၾကရာ တUီးႏွင့္တUီး ဝမ္းသာAားရ ေပြ႔ဖက္ 

ႏႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။ သူ႔ခါးကုိဖက္ရင္း သူသြားမည့္ေနရာသုိ႔ ျဖည္းျဖည္း လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 



“ကုိစိန္ဝင္းေရ၊ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ကို တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ျပန္ေတြ႔ၾကဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး ထင္တယ္၊ 

က်ေနာ္ ခရီးရွည္တခု ထြက္စရာရိွတယ္။ က်ေနာ္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့တယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္းမွာတုန္းက က်ေနာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

စိတ္မသက္မသာျဖစ္ခဲ့တာရွိရင္လည္း က်ေနာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ” 

 

သူက ... 

 

“က်ေနာ္ နားလည္ပါတယ္ဗ်ာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြပဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ဓာတ္ကို 

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့သူပဲ” 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာခ့ဲၾကပါသည္။ သူႏွင့္ေနာက္ဆံုးAႀကိမ္ ေတြ႔ခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ထြက္ခါနီး မေတြ႔မျဖစ္ေတြ႔ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္တUီးလည္း ရွိပါေသးသည္။ က်ေနာ္ 

Aလြန္ေလးစား ၾကည္ညိဳသည့္ ဆရာဗန္းေမာ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔စာေပ၊ သူ႔ၾသဇာ၊ သူ႔Aရိပ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး 

လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ က်ေနာ္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေက်းဇူးႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္။ ဆရာAေနမ်ားသည့္ 

ဘားလမ္းမွ ပင္းယစာေပတုိက္တြင္ ျဖစ္သည္။ 

 

ဆရာ့ကုိသြားေတြ႔ၿပီး Aရိပ္Aႁမြက္ေျပာ၍ ကန္ေတာ့ႏႈတ္ဆက္ခ့ဲသည္။ ဆရာ့Aေပၚ ပုဂၢိဳလ္စြဲ 

ၾကည္ညိဳမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဆရာသည္ Aလြန္သိမ္ေမြ႔ ေဖာ္ေရြသူ၊ ႀကီးငယ္မဟူ ေလးေလးစားစား 

ဆက္ဆံတတ္သူ၊ က်ေနာ္တို႔မွာ သူ႔တူ သူ႔သား Aရြယ္ေလာက္သာ ရိွပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္မ်ား မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို သိခ်င္သည္မ်ားရိွပါက ဆရာ့ကိုေမးျမန္းလွ်င္ Aျမဲပင္ 

တေလးတစား ဂ႐ုတစိုက္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားတတ္ပါသည္။ Uပဓိ႐ုပ္လည္း ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ခန္႔ညားသူ 

ျဖစ္သည္။ 

 

ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ေရာက္ၿပီး ေလးငါးႏွစ္Aၾကာ ညတညတြင္ မျဖစ္စဖူး ဆရာဗန္းေမာ့္ကုိ 

Aိပ္မက္ပါသည္။ Aိပ္မက္ထတဲြင္ … 

 

“ဆရာ … ကၽြန္းမွာတုန္းက က်ေနာ္တုိ႔က လူငယ္ေတြျဖစ္ေတာ့ တက္ႂကြတာပဲရွိတယ္ ဆရာ၊ Aေတြ႔Aၾကံဳ 

ႏုနယ္ေသးတယ္။ ဆရာAေပၚမွာ ဆက္ဆံခ့ဲတာ Aျပစ္ႀကီး Aျပစ္ငယ္ရိွရင္ က်ေနာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ပါဆရာ” 

 

က်ေနာ္ေျပာၿပီး လန္႔ႏိုးလာပါသည္။ Aိပ္ရာမွႏိုးေသာAခါ မ်က္ရည္ဝဲေနပါသည္။ ဆရာ့ကုိ တမ္းတမ္းတတ 

သတိရမိသည္။ 



 

၁၉၈၈ ဒီဘက္ေနာက္ပုိင္း ဆရာUီးလွေဖတို႔၊ ကိုေAာင္ေစာUီးတုိ႔ကို ေမးၾကည့္ေသာAခါ က်ေနာ္ 

Aိပ္မက္သည့္ကာလႏွင့္ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေAာင္ ကြယ္လြန္သည့္ကာလမွာ တလတည္းျဖစ္ၿပီး 

တုိက္ဆိုင္ေနပါသည္။ 

Aခ်ိန္ေျပာင္းလုိက္ရၿပီAခ်ိန္ေျပာင္းလုိက္ရၿပီAခ်ိန္ေျပာင္းလုိက္ရၿပီAခ်ိန္ေျပာင္းလုိက္ရၿပီ 
 
က်ေနာ္တုိ႔AစီAစU္မွာ ေျပာင္းလုိက္ရၿပီျဖစ္ရာ Aခ်ိန္ယူရUီးမည္။ 
Aခ်ိန္ၾကာUီးမည္ျဖစ္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ AေနAထုိင္၊ AသြားAလာ လႈပ္ရွားမႈကုိ 
ပုိၿပီးသတိထားလာရပါသည္။ 
 
က်ေနာ္သတင္းနားေထာင္ၿပီး ကၽြန္း၏ေတာင္ဘက္ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းဘက္သုိ႔ တုိက္႐ိုက္တန္းသြားျခင္းကုိ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ မလုပ္ေတာ့ပါ။ စခန္း၏ေျမာက္ဘက္ ဗိုလ္တင့္တယ္တုိ႔၏ ေတာင္ယာဘက္သုိ႔ 
ထြက္လာပါသည္။ ဗုိလ္တင့္တယ္တုိ႔၏ ေတာင္ယာေရာက္ခါနီးတြင္ Aုန္းပင္ပ်ဳိတစု ရိွသည္။ 
လက္ခုပ္တေဖာင္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရိွသည္။ Aသီးမ်ားစ၍ သီးေနၿပီျဖစ္သည္။ 
 
၎Aုန္းပင္နိမ့္နိမ့္ကေလးမ်ားကုိ ထန္းေရခံသကဲ့သုိ႔ Aုန္းဖူးမ်ားကုိစည္း၍ လီွးပါသည္။ 
တပတ္ေလာက္ ညမနက္ လီွးလွ်င္ Aုန္းဖူးရည္ထြက္လာပါသည္။ Aလြန္ခ်ဳိၿပီး Aာဟာရလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ Aခ်U္ႏွင့္ခံလွ်င္ ခ်U္ခ်U္ရိွန္းရိွန္းႏွင့္ Aေသာက္မ်ားလွ်င္ မူးပါသည္။ 
က်ေနာ္ခံသည့္Aုန္းရည္မွာ Aခ်ဳိျဖစ္သည္။ Aခ်ဳိမွာ ရွတတ Aေနေလာက္သာ ရိွပါသည္။ 
ေသာက္ေသာ္လည္း မမူးပါ။ 
 
က်ေနာ့္မွာ Aုန္းရည္ေသာက္ၿပီး မူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရပါသည္။ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြသည့္ 
AမူAယာမ်ဳိး မျပမိေAာင္ သတိထားရပါသည္။ တခါတရံ က်ေနာ္ႏွင့္ခင္သည့္ ကုိေဇာ္လြင္ 
Aုန္းဖူးရည္ လုိက္ေသာက္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ ေတာလုိက္မည့္Aေၾကာင္းျပၿပီး ေတာထဲသုိ႔ဝင္ခဲ့သည္။ 
လူရိပ္လူျခည္ ၾကည့္ၿပီးမွ ကၽြန္း၏ေတာင္ဘက္ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းဘက္သုိ႔ ကူးခဲ့ပါသည္။ 
 
ဂ်ယ္ရီကၽြန္းဘက္သုိ႔ကူးရာတြင္လည္း ေန႔တုိင္းကူး၍ရသည္ မဟုတ္ပါ။ ေရတက္ေရက်ခ်ိန္သည္ Aျမဲ 
ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ တခါတရံတြင္ မနက္ဖက္ ေရလက္ၾကားသည္ ေရျပည့္ခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ကူး၍မရပါ။ 
ကူး၍ရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ၆ နာရီခန္႔ ၾကာတတ္ပါသည္။ 
 
ဤလုိေန႔မ်ဳိးတြင္ လုပ္ရကုိင္ရသည္မွာ Aခ်ိန္နည္းပါးလွသည္။ တခါတရံ ကူးခတ္၍ရေသာ္လည္း 



လူသြားလူလာေနလွ်င္ ကူး၍မရျပန္ပါ။ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းဘက္သုိ႔ ေနတုိင္းကူးသြားျခင္းကုိ 
လူျမင္ခံ၍မရေတာ့ပါ။ တကယ္ကလည္း ေန႔တုိင္း ကူး၍ရသည္မဟုတ္ပါ။ 

႐ုပ္ျပေတာင္ယာလည္း ဟုတ္၊ တကယ့္ေတာင္ယာလည္း ဟုတ္႐ုပ္ျပေတာင္ယာလည္း ဟုတ္၊ တကယ့္ေတာင္ယာလည္း ဟုတ္႐ုပ္ျပေတာင္ယာလည္း ဟုတ္၊ တကယ့္ေတာင္ယာလည္း ဟုတ္႐ုပ္ျပေတာင္ယာလည္း ဟုတ္၊ တကယ့္ေတာင္ယာလည္း ဟုတ္ 

မုိးUီးကာကုိျဖတ္သန္းရမည္ဆုိလွ်င္ ေတာင္ယာတခင္းလုပ္ဖုိ႔ စီစU္ပါေတာ့သည္။ Aိမ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
မနီးမေဝး Aေနာက္ဘက္ေတာင္ေျခ ေတာစပ္တြင္ ေတာင္ယာတခင္းလုပ္ဖုိ႔ စီစU္ပါသည္။ 
မုိးလည္းက်လာပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္ယာမွာ ႐ုပ္ျပေတာင္ယာလည္း ျဖစ္သည္။ တကယ့္ 
ေတာင္ယာလည္း ျဖစ္သည္။ 
 
Aခ်ိန္ကေလးရကာမွေတာ့ ဗုိလ္တင့္တယ္တုိ႔ ေတာင္ယာက ကန္စြန္းUကုိ ဘာလုပ္ၿပီး 
တူးဆြစရာလုိေသးလဲ။ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် စိုက္ေတာ့မွာေပါ့။ ကန္စြန္းUစိုက္ဖုိ႔ ၁၅ ေပေလာက္ရွည္တ့ဲ 
ေျမာင္း ၅ ေျမာင္း ေဘာင္ေဖာ္တယ္။ သစ္ေဆြး၊ ေျမေဆြးေတြေရာ၊ ဘီးစပ္ပင္ေတြလည္းထည့္ 
လုပ္ပါတယ္။ ဗုိလ္တင့္တယ္ေတာင္ယာက ကန္စြန္းU မယူေတာ့ေပမယ့္ ကန္စြန္းၫြန္႔ေတာ့ မ်ဳိးAျဖစ္ 
ေတာင္းယူခဲ့ရေသးသည္။ 
 
ၿပီးေတာ့ သခြား။ သခြားကလည္း ေပၚလစီန႔ဲ ခန္႔ခြဲတ့ဲကိစၥေAာက္က စိုက္တာပါ။ သခြားသီးက 
ေရငတ္ေျပမယ္၊ ေAးလည္း ေAးတယ္၊ ဗိုက္လည္း ျပည့္မယ္၊ Aာဟာရလည္း ျဖစ္တယ္။ 
ဒါတင္မကေသးပါ။ ‘ဗူး၊ ဖ႐ံု၊ င႐ုတ္၊ ပဲ တုိ႔ပါ Aျမဲလုပ္ ကိုင္ခါ’ ဆုိတ့ဲ သီခ်င္းထဲကလုိပဲ ရွာလုိ႔ေဖြလုိ႔ရတဲ့ 
မ်ဳိးေစ့ေတြ Aကုန္ထည့္ထားတယ္။ 
 
ဖထီးမန္းန႔ဲ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ တုိင္ပင္စရာရိွရင္ ယာထဲမွာထုိင္ၿပီး 
ေပါင္းရွင္းရင္းနဲ႔ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ ေျပာဆုိတုိင္ပင္ၾကပါတယ္။ Aေဝးကေနၾကည့္ရင္ ေပါင္းရွင္း 
ေပါင္းႏႈတ္တယ္ေပါ့။ 

ကြန္တီတီက ေက်းဇူးျပဳခ့ဲတယ္ကြန္တီတီက ေက်းဇူးျပဳခ့ဲတယ္ကြန္တီတီက ေက်းဇူးျပဳခ့ဲတယ္ကြန္တီတီက ေက်းဇူးျပဳခ့ဲတယ္ 

က်ေနာ္တုိ႔တိုက္ပြဲမွာ ႀကီးမားစြာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ကိစၥတခုကလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ျမဝတီ မဂၢဇင္းမွာလား၊ 

ေငြတာရီ မွာလား ေကာင္းေကာင္းမမွတ္မိေတာ့ဘူး၊ Aဲဒီမဂၢဇင္းထဲမွာ ဒဂုန္ေရႊမွ်ား ဘာသာျပန္တဲ့ 

“သမုဒၵရာ ေရေဖာင္ခရီး” ဆုိတ့ဲ ေဆာင္းပါး ျဖစ္တယ္။ 

 

ဟုိAရင္တုန္းက တကၠသိုလ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့ေသးတယ္။ AဲဒီAထဲက Aေၾကာင္းAရာက 

ပီ႐ူးကမ္းေျခကေန ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာ မုိင္ ၄ ေထာင္ခရီးကုိ ေဖာင္န႔ဲျဖတ္ၿပီး 



ေပၚလီနီးရွန္းကၽြန္းစုကုိျဖတ္တ့ဲ သုေတသန Aေတြ႔Aၾကံဳပါ။ ပီ႐ူးကမ္းေျခမွာရွိတ့ဲ ကြန္တီတီ 

ေနနတ္သား ဘုရား႐ုပ္ထုဟာ ေပၚလီနီးရွန္းကၽြန္းစုမွာလည္း Aဲဒီလုိပဲ ေနနတ္ဘုရား ႐ုပ္ထုရွိတယ္။ 

ေပ ေလးငါးဆယ္ Aျမင့္ရိွတယ္။ 

 

ဒီယU္ေက်းမႈ ၂ ခုဟာ မုိင္ ၄ ေထာင္ေက်ာ္ကြာေဝးတဲ့ သမုဒၵရာႀကီးတခုလံုးျခားၿပီး ဘာျဖစ္လို႔ 

လာေရာက္ တူညီေနသလဲဆုိတ့ဲကိစၥကုိ သမုိင္းျပတုိက္ေတြ၊ စာၾကည့္တုိက္ေတြကေနရတ့ဲ 

Aေထာက္Aထားနဲ႔ သူက လက္ေတြ႔စမ္းသပ္တာ ျဖစ္တယ္။ သူက ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံသား ေသာဟီလ္ဒါ 

ဆုိတ့ဲပုဂၢိဳလ္။ စိတ္တူ သေဘာတူ သေဘၤာသားေဟာင္း Aေပါင္းAေဖာ္ ၅ ေယာက္န႔ဲ မုိင္ ၄ 

ေထာင္ေက်ာ္ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာႀကီးကုိ ေAာင္ျမင္စြာ ေဖာင္န႔ဲျဖတ္ကူးခဲ့တ့ဲ Aေတြ႔Aၾကံဳပါပဲ။ 

 

သူ႔Aေတြ႔Aၾကံဳက က်ေနာ္တုိ႔တုိက္ပြဲAတြက္ လြန္စြာပဲတန္ဖုိးရိွၿပီး ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ 

ပင္လယ္ျပင္ရဲ႕ သဘာဝ၊ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေတြ႔ၾကံဳရတ့ဲကိစၥေတြ ဘယ္လို ႀကိဳတင္စီစU္ လုပ္ေဆာင္ 

ကာကြယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ Aေတြ႔Aၾကံဳပါ။ က်ေနာ္ ၃ ေခါက္ ဖတ္တယ္။ ဖထီးမန္းကလည္း ၃ 

ေခါက္ေလာက္ ဖတ္တယ္။ 

 

Uပမာ … သူတုိ႔Aေတြ႔Aၾကံဳထဲက Aသက္ကယ္ႀကိဳးတေခ်ာင္းကုိ ကုိယ္န႔ဲAျမဲမကြာ 

ခ်ည္ထားၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစကုိ ေဖာင္မွာခ်ည္ထားရမယ္။ Aမိန္႔မရဘဲ မျဖဳတ္ရဘူး။ ပင္လယ္ျပင္မွာ 

လိႈင္းဟာ ျဗဳန္းဒိုင္း ျဗဳန္းစား လႈိင္းထၿပီး လႈိင္းက လူကုိ႐ုိက္ခ်ၿပီး ဆြဲခ်သြားတတ္တယ္ဆိုတဲ့ 

ဟာမ်ဳိးေပါ့။ Uီးထြန္းရိွန္ လႈိင္း႐ုိက္ၿပီး ပင္လယ္ထဲကုိ ဆြဲခ်သြားတယ္ဆုိတာ A ဲဒါမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

A ဲဒီ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံသား ေသာဟီလ္ဒါဟာ လူစြန္႔စားပါ။ ဒုတိယ သုေတသန စြန္႔စားခန္းက 

ေမာ္႐ုိကုိကမ္းေျခ ကေန ေတာင္A ာဖရိကA ငူကို က်ဴ႐ုိးေလွ (ယား)န႔ဲျဖတ္တ့ဲ A ေတြ႔A ၾကံဳပါ။ 

 

သူ႔A ေတြ႔A ၾကံဳကုိေလ့လာၿပီး က်ေနာ္တုိ႔န႔ဲ ကုိက္ညီမယ့္ဟာကုိ ယူပါတယ္။ မီးဝုိင္ယာႀကိဳးေတြကုိ 

စုထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကမ္းေျခကေနေမ်ာလာတ့ဲ ၁၅ ေတာင္ေလာက္ရွည္တဲ့ ဝါးလုံးေျခာက္ ၆ 

လုံးေလာက္ကုိ စုထားတယ္။ ေပ ၃၀ ေလာက္ရွည္မယ့္ ႀကိမ္ႀကိဳး ၅ ေခ်ာင္းေလာက္ကုိ 

ဆက္ရက္ခ်ည္ထားၿပီးေတာ့ ေခြထားတယ္။ မေတာ္တဆ လူက်သြားရင္ ေပ ၁၅၀ ေလာက္ရွည္တ့ဲ 

ႀကိမ္ႀကိဳးကုိ ပစ္ခ်ေပးမယ္။ ဝါးလုံးေျခာက္ေတြ ပစ္ခ်ေပးမယ္။ A ဲဒီလိ ုစီစU္ထားတယ္။ 



မိုးက်လာပါၿပီ။ Aိမ္ေဟာင္းေတြတဝုိက္က သြပ္ျပား ၃ ခ်ပ္ကုိခြာပါတယ္။ ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံထကဲိုသြင္းၿပီးေတာ့ 

Aနိမ့္ Aျမင့္ ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလးလုပ္ၿပီး ေလွကိုမုိးထားလုိက္တယ္။ သြပ္မုိးAနိမ့္ကက်လာတဲ့ မိုးေရေတြကုိ 

ေရတံေလွ်ာက္တခုလုပ္ၿပီး မုိးေရေတြကို မန္းဝင္းျမင့္ ႐ုိက္ေပးလုိက္တ့ဲ ေရပုံးေျခာက္ပုံးထကုိဲ က်လာတ့ဲ 

မိုးေရေတြကို ထည့္လုိက္တယ္။ ေရျပည့္ေတာ့ Aဖုံးနဲ႔ျပန္ဖုံးၿပီး ပြဲညက္နဲ႔ဖာလုိက္ေတာ့ ေရလံုပုံးေတြျဖစ္ၿပီး 

စိတ္ခ်သြားရတယ္။ 

 

ရြက္တိုင္ေနရာကုိ ေလွUီးရဲ႕A လယ္ေလာက္ေနရာမွာ သစ္သား (၄x၂) ၄ ေခ်ာင္းကို ၾကက္ေျခခတ္ 

႐ိုက္လုိက္တယ္။ ၾကက္ေျခခတ္ဆုံတဲ့ေနရာမွာ ရြက္တိုင္A ေပါက္ကုိ ေဖာက္တယ္။ ေလွဝမ္းမွာ ပ်U္ထုတခုခံတဲ့ 

ပ်U္A ေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ (၄x၂) ေခ်ာင္း ၄ ေခ်ာင္းကို ၾကက္ေျခခတ္လုပ္၊ ရြက္တိုင္A ေပါက္တခု 

ထပ္ၿပီးေဖာက္လုိက္ေတာ့ ရြက္တိုင္ကို ေလွဝမ္းမွာ တခ်က္၊ ေလွေပၚမွာ တခ်က ္ခ်ဳပ္ၿပီးသားျဖစ္သြားတယ္။ 

 

သိပ္ကုိခိုင္ၿပီး စိတ္ခ်ရတ့ဲ ရြက္တုိင္ေပါက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ရြက္တိုင္ကိစၥၿပီးသြားေတာ့ ရြက္ကိစၥပဲ 

က်န္ေတာ့တယ္။ ဆရာUီးေA ာင္ေငြကလည္း ဖထီးမန္းကုိ ေလွA ေျခA ေန စကား စ ကာ ေမးတယ္။ 

ဖထီးမန္းက ေျပာတယ္။ 

 

“ခင္ဗ်ား က်န္းမာေရး ေကာင္းေကာင္း ဂ႐ုစုိက္ပါ” 

 

ဒါပဲ ျပန္ေျပာတယ္။ UီးေA ာင္ေငြ လိုက္ေရး မလုိက္ေရး ျပႆနာက သူ႔ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥ 

ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က လုိက္ပါလို႔ မဆြဲေဆာင္ေကာင္းသလို မလိုက္ပါနဲ႔လုိ႔လည္း 

မတားျမစ္ေကာင္းဘူးလုိ႔ပဲ သေဘာထားတယ္။ 

 

တကယ္ေတာ့ UီးေA ာင္ေငြက စိတ္ကသာ ထက္သန္ေနတာ လူက ဟန္ေသးတာမဟုတ္ဘူး။ ရက္ ၄၀ တိုက္ပြဲ 

ဒုတိယA သုတ္ တုိက္ပြဲဝင္သူေတြထမွဲာ သူပါခ့ဲတာ။ သူလည္း ခ်ိတဲ့A ထမွဲာ တေယာက္ပါတယ္။ 

လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ဆန္႔တန္႔ ဆန္႔တန္႔နဲ႔ ေျခကဆြဲၿပီး တြဲေနတာ။ သူလည္း က်န္းမာေရးကုိ ဂ႐ုစုိက္ၿပီး 

A ေတာ္ျပင္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ A ေတာ္ေလး သြားႏုိင္ လာႏုိင္ျဖစ္လာတယ္။ UီးေA ာင္ေငြက က်ေနာ္နဲ႔ 

ဘယ္ေတာ့ကမွ တုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံမႈ မရွိဘူး။ ဖထီးမန္းနဲ႔ပဲ ရိွတယ္။ 

 

ရြက္ကိစၥကို ဖထီးမန္းနဲ႔ UီးေA ာင္ေငြပဲ စီစU္တယ္။ UီးေA ာင္ေငြက စိတ္ရွည္တယ္၊ ေစ့စပ္တယ္၊ 

ထီတြင္တတ္တယ္၊ A ႏုစိတ္ လုပ္တတ္တယ္။ ၄ ေထာင့္ရြက္ႀကီးက တဖံု၊ A ေနာက္တိုင္း ၂ နားညီ ႀတိဂံပံု 

စြန္ေတာင္ရြက္ A ႀကီးတခု၊ A ေသးတခု၊ ရြက္ ၃ ဖုံ။ ၿပီးေတာ့ လိုA ပ္တ့ဲ ရြက္ႀကိဳးေတြကုိေတာ့ ဂံုနီA ိတ္က 

ဂံုနီႀကီးေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္ျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ ရြက္ႀကိဳး က်စ္တယ္။ UီးေA ာင္ေငြ ႀကိဳးစားလုိက္တာ A ားလုံး 



ေခ်ာေမာစြာနဲ႔ ကိစၥၿပီးသြားတယ္။ 

 

ကၽြန္းမွာ ထုတ္ေပးတဲ့ Aဝတ္Aစားေတြက Aျဖဴခံေပၚမွာ Aျပာစင္းနဲ႔။ Aဲဒါေတြကုိ Aုံးေခါက္နဲ႔ ျပဳတ္။ 

စိတ္ႀကိဳက္ရၿပီဆုိေတာ့မွ ဆားခပ္ၿပီး Aေရာင္ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ နီညိဳေရာင္ ေယာဂီေရာင္ ရလာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ 

A က်U္းသား A ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီလုိပဲ A ုန္းေခါက္ျပဳတ္ဆုိးၿပီး ဝတ္တာ မ်ားတယ္။ 

ရြက္ေတြA ားလံုးကုိလည္း A ုန္းေခါက္ျပဳတ္ၿပီး ဆိုးထားတယ္။ 

 

လြန္ခ့ဲတဲ့ ေဆာင္းေပါက္က က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ထားတ့ဲ လိပ္သားက်ပ္တိုက္ေျခာက္ဟာလည္း 

မိုးတြင္းေရာက္လာေတာ့ မိုးေငြ႔႐ိုက္တာ ထင္ပါတယ္။ မႈိေတြတက္တာနဲ႔ ခ်က္ၿပီးစားပစ္ ေပးပစ္လုိက္တာ 

ကုန္သြားတယ္။ A သစ္ထပ္ရွာရမယ္။ 

 

ေစာေစာပုိင္းက က်ေနာ္တင္ျပခ့ဲသလိုပဲ လိပ္ေသာင္ကုိ Uီးစြာသြားခ့ဲသူမ်ားဟာ ဖထီးမန္းနဲ႔ က်ေနာ္ပဲ။ 

ေနာက္ေတာ့ ဒီလုိပဲ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ စြန္႔စားရင္ ရတယ္ဆုိတာ သိလာၾကေတာ့ ေတာင္ဘက္ဖိုက 

ဘဝတူေတြလည္း လိပ္ေသာင္ကိုသြား၊ လိပ္ေတြဖမ္း။ ေျမာက္ဘက္ဖုိက ေမာင္ေက်ာင္းသားေတြလည္း 

လိပ္ေသာင္ကုိသြား၊ လိပ္ေတြဖမ္းနဲ႔ လိပ္ေသာင္က လိပ္ေတြ A ေကာင္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေခ်ာသြားၿပီ။ 

လိပ္ေသာင္ဟာ လိပ္ေသာင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လိပ္သခ် ႋဳင္းလုိ ျဖစ္လာတယ္။ 

 

ဟိုး … Uီးစြာမဆြ ပထမဆုံး လိပ္ေသာင္ကုိ ဖထီးမန္းနဲ႔ က်ေနာ္သြားခဲ့စU္တုန္းက လိပ္A ေကာင္ 

သုံးေလးဆယ္ဟာ ေသာင္ျပင္မွာ တ႐ွဴး႐ွဴး တရဲွရွနဲဲ႔ တင့္ကားတပ္ႀကီး ခ်ီတက္လာသလုိ Eရာမ လိပ္ေျခရာ 

စြတ္ေၾကာင္းႀကီးေတြကလည္း တင့္ကားခ်ိန္းႀကိဳးရာနဲ႔ လြန္စြာပဲတူပါတယ္။ 

 

A ခုေတာ့ လိပ္ေတြလည္း သူတို႔ကိုယ္သူတုိ႔ သိလာၾကတယ္ထင္တယ္။ လိပ္ေတြဟာ A တက္သာရိွၿပီး 

ျပန္A ဆင္းမရိွၾကေတာ့ လိပ္ေသာင္ဟာ လိပ္ေတြမတက္ေတာ့သေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ၄ ခါေလာက္ 

သြားေစာင့္မွ တခါေလာက္ပဲရတာမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္။ 

 

လိပ္တေကာင္ျပန္ရဖုိ႔ A ေတာ့္ကုိ ႀကိဳးစားေနရတယ္။ လိပ္ေသာင္ဟာ စစ္တပ္EရိယာA ျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားတယ္။ လိပ္ေသာင္ကိုသြားခ်င္ရင္ ညေနေစာင္း ၃ နာရီေလာက္A ေရာက္သြားၿပီး ကင္းပုန္း 

ဝပ္ေနရတယ္။ ညေန ၅ နာရီေလာက္ဆုိရင္ လိပ္ေသာင္ရဲ႕ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွာ ေက်ာက္ညီေနာင္ဆိုတ့ဲ 

ေက်ာက္တုံးႀကီး ၂ တုံးက ကမ္းေျခကုိ ပိတ္ထားသလို ရိွေနတယ္။ (ဆရာUီးျမသန္းတင့္ရဲ႕ ‘ဓားေတာင္ကုိ 

ေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကိုျဖတ္မည္’ ဆုိတဲ့A ထဲက ေက်ာက္ညီေနာင္ဟာ ဒီ ေက်ာက္ညီေနာင္ကို ေရးဖြဲ႔ခ့ဲတာ 

ျဖစ္ပါတယ္)။ 



 

တကယ္လုိ႔ ကၽြန္းရဲ႕ေျမာက္ပိုင္းက ခပ္ျပာျပာ Aဝတ္Aစားနဲ႔ ငတိေတြလာရင္ Aဲဒီေက်ာက္ညီေနာင္ေပၚကပ ဲ

ေက်ာ္ၿပီး ဆင္းလာရတယ္။ တျခားဘယ္ကမွ ေကြ႔ပတ္ၿပီး ေက်ာ္ဆင္းလုိ႔မရဘူး။ Aဲဒါကုိ 

မိုးကုပ္စက္ဝုိင္းေနာက္ခံ (စကုိင္းလုိင္း)နဲ႔ ကင္းပုန္းဝပ္ေနရာက လွမ္းၿပီးျမင္ရတယ္။ 

 

Aဲဒါဆုိ ဆုတ္ခဲ့ေတာ့ ဒီညAဖုိ႔ ျပာျပာဝတ္ေသာ ငတိမ်ား လိပ္ေသာင္ကုိ ပုိင္သြားၿပီ။ တကယ္လုိ႔ 

ေက်ာက္ညီေနာင္ေပၚက သူတုိ႔ေတြ ေပၚမလာရင္ေတာ့ ဒီညAဖုိ႔ လိပ္ေသာင္ကုိ Aပုိင္စားေစဗ်ား။ 

 

ေနာက္တခုကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ဘဝတူ Aခ်င္းခ်င္းေတြက ေတာင္ဘက္ဖို႔နဲ႔ ေျမာက္ဘက္ဖို ရိွတယ္ 

မဟုတ္လား။ ေတာင္ဘက္ဖိုက ဘဝတူေတြက လိပ္ေသာင္ကုိ Aရင္ေရာက္ေနႏွင့္ရင္ ေျမာက္ဘက္ဖိုက 

ေမာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ေနာက္မွေရာက္လာရင္ေတာ့ ဒီညAဖုိ ေနာက္မွေရာက္တဲ့ လူက ဆန္ျပဳတ္ေပေတာ့။ 

Aဲဒီလိုကလည္း ရွိေသးတယ္။ Aုိးစားကြဲသြားၾကၿပီဆုိေတာ့ ဒီလိုပဲရွိေပေတာ့မေပါ့။ 

 

ဒီၾကားထဲ Aၾကံသမား က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း Aရိပ္ ၃ ပါးကုိၾကည့္ၿပီး Aငိုက္ဖမ္းၿပီး လိပ္ေသာင္ကိ ု

သြားလာရတာဆိုေတာ့ လိပ္ တေကာင္ရဖုိ႔ရာ Aေတာ္ခက္ခလဲာတ့ဲ AေျခAေနမွာ ရိွလာေတာ့တာေပါ့။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔က ေလွကကြဲသြားတဲ့ ပ်U္ေတြျပန္ခြာ၊ Aစားျပန္ၿပီး႐ိုက္တာလည္း ၿပီးသြားၿပီ။ ေလွရဲ႕ပ်U္ ၂ ခုၾကားက 

Aခ်ပ္ေတြမွာ ပြဲညက္ ေထးဖို႔ ဖာဖို႔ လုပ္ရUီးမယ္။ Aုန္းဆံခြံကုိထုလုိက္ေတာ့ Aုန္းဆံႀကိဳးေလးေတြရတယ္။ 

Aဲဒီ Aုန္းဆံႀကိဳးေလးေတြကုိက်စ္ၿပီး ေလွရဲ႕ပ်U္ ၂ ခုၾကားထဲကို ဓားUီးနဲ႔ဖိၿပီး သြင္းၿပီးေတာ့မွ ပြဲညက္နဲ႔ 

ဖာလိုက္တယ္။ ေလွကုိ ပြဲညက္ဖာတဲ့ ကိစၥၿပီးသြားၿပီ။ ေလွကို ေရနံသုတ္ဖို႔ က်န္ေသးတယ္။ ေလွသမၺာန္ဆိုတာ 

ေရနံကို Aျပန္ျပန္သုတ္နုိင္မွ ေရနံဝေလ ေကာင္းေလ မဟုတ္လား။ 

 

ဒီကၽြန္းေခါင္ေခါင္ႀကီးမွာ ဘယ္ကလာၿပီး ေရနံကရမွာလည္း ၾကံရတာေပါ့။ ဒီလိုပဲ ၾကံရတာေပါ့။ ဖထီးမန္းရဲ႕ 

သီAိုရီက ဘာမွမျဖစ္တာမရိွဘူး။ Aကုန္လုံးျဖစ္တာခ်ည္းပဲ။ ဖထီးမန္းေျပာလုိက္ရင္ Aေတာ္Aားရိွစရာ 

ေကာင္းတယ္။ ဝါဒါေတြထဲမွာ ႏွစ္ရစ္နဲ႔ ကရင္Aမ်ဳိးသား ဆရာႀကီးတေယာက္ရိွတယ္။ သူက ဗ်ဴကယ္ 

မႈတ္တယ္။ ကၽြန္းကုိေရာက္ခါစ မီးစက္ေမာင္းၿပီး မီးေတြေပးေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မီးေတြမေပးေတာ့ဘူး။ 

သူက မီးစက္ေတြကုိင္ရတယ္။ သူ႔ကို ဟုိAေစာပုိင္းကတည္းက ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏီွးမႈ တည္ေဆာက္ထားတယ္။ 

တခါတေလ ေသြးစကားေျပာမ်ဳိးလည္း ရိွတာေပါ့။ 

ဖထီးမန္းက ဂုိက္လုိင္းေပးတယ္။ က်ေနာ္က Aေကာင္Aထည္ေဖာ္တယ္။ တေန႔ေတာ့ 
လူရွင္းတ့ဲAခ်ိန္ ဖထီး Aယ္ႏိုး ကုိ က်ေနာ္သြားေတြ႔တယ္။ 



 
“ဖထီးရယ္ Aေဆာင္မွာ ၾကမ္းပုိးေတြ သိပ္ကုိက္တာပဲ၊ ညညက်ရင္ Aိပ္လို႔မရဘူး၊ ဖထီးမွာ 
စက္က်ဆီေတြ မရွိဘူးလား၊ ရိွရင္ နည္းနည္း လုိခ်င္တယ္၊ Aေဆာင္ကုိ ၾကမ္းပုိးေတြ ေသေAာင္ 
သုတ္ခ်င္လုိ႔” 
 
ဖထီး Aယ္ႏိုးကလည္း လြယ္လြယ္ကူကူပဲ မီးစက္ထဲက စက္ဆီAက်ေတြ ေခၚေပးတယ္။ 
ေတာင္းတုန္းက နည္းနည္းပဲ၊ ဒါေပမယ့္ တကယ္ယူေတာ့ ေလးေထာင့္ပံုးန႔ဲ တပုံးAျပည့္ ယူတယ္၊ 
ဖထီးAယ္ႏိုးကလည္း ဘာမွ မေမး၊ မစပ္စုဘူး။ 
 
ဖထီးAယ္ႏိုးကုိ AတံုAလွည့္ ေက်းဇူးဆပ္တ့ဲAေနန႔ဲ က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္ယာကထြက္တဲ့ 
ပဲေတာင္ရွည္၊ ခရမ္းခ်U္သီးရယ္ င႐ုတ္သီးစိမ္းန႔ဲ သခြားသီးေတြ သြားေပးတယ္။ ေပးကမ္းျခင္းသည္ 
ဘာကိစၥမဆုိ ေAာင္ျမင္ဖို႔ရာAတြက္ Aေထာက္Aကူ ျဖစ္ေစရာ၏ ဆုိတာလည္း 
ရိွတယ္မဟုတ္လား။ 
 
ဖထီး Aယ္ႏိုးေပးလုိက္တ့ဲ စက္က်ဆီကုိ ေတာင္ယာထဲမွာ က်င္းတူး၊ က်င္ထဲကုိထည့္၊ Aေပၚက 
သြပ္ျပားပုိင္းေလးနဲ႔ ျပန္Aုပ္၊ AဲဒီAေပၚကမွ တခါ ရွင္းထားတ့ဲ ေပါင္းျမက္ေတြ ျပန္Aုပ္၊ 
Aမွတ္တမဲ့ၾကည့္ရင္ စြန္႔ထားတဲ့ Aမႈိက္ေပါ့။ ဒါကုိ ညမိုးခ်ဳပ္မွာ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးကုိပုိ႔၊ 
က်န္တာကေတာ့ ေရနံAျဖစ္နဲ႔ ေလွကုိ သုတ္႐ုံပဲေပါ့။ 
 
ဒီေနရာမွာ Aျဖစ္Aပ်က္ Aပုိေဆာင္းေလးေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာလည္း ရိွေသးတယ္။ 
ကၽြန္းေပၚေရာက္စတုန္းက ပင္လယ္ေရဆုိရင္ သူခ်ဳိးခ်င္၊ ငါခ်ဳိးခ်င္ ျဖစ္ၾကတာေပါ့။ ဒါလည္း 
လူ႔သဘာဝပဲ မဟုတ္လား။ ရွားပါးခက္ခဲရင္ ဘယ္သူမဆုိ လိုခ်င္တ့ဲသေဘာပါ။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ 
က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္ခ်လုိက္တာ ပင္လယ္ေရ ခ်ဳိးခ်င္သေလာက္ခ်ဳိး၊ တေန႔လုံးစိမ္ၿပီး ခ်ဳိးခ်င္လည္းရတာပဲ။ 
Aဲဒီလုိက်ေတာ့လည္း ဘယ္သူမွ ေတာင္းေတာင္းတတ မခ်ဳိးၾကေတာ့ပါဘူး။ 
 
ေရာက္ခါစ ပင္လယ္ေရ မစို႔မပို႔ခ်ဳိးရတ့ဲAခါတုန္းက ေရကူးတတ္တ့ဲလူေတြကလည္း Aားရပါးရ 
ကူးၾကေပါ့၊ ေရမကူးတတ္တ့ဲ လူေတြကလည္း ေရကူးသင္ၾကေပါ့။ ေရမကူးတတ္တဲ့ လူေတြထဲမွာ 
Uီးျမသန္းတင့္လည္း ပါတယ္။ သူလည္း ေရကူး သိပ္တတ္ခ်င္တဲ့A ထဲမွာ ပါတယ္။ 
ေရကူးသင္ေပးပါေျပာတာနဲ႔ က်ေနာ္ မွတ္မွတ္ရရ ေရကူးသင္ေပးလုိက္တာ ေရကူးတတ္သြားပါတယ္။ 
 
ေရကူးတတ္တဲ့လူေတြထဲမွာ နည္းစနစ္တက်န႔ဲ ေရကူးတတ္လာတ့ဲလူေတြထဲမွာ ကုိေဖေA ာင္ရယ္၊ 
ေဒါက္တာက်ီးရယ္၊ ဆရာဗန္းေမာ္ရယ္။ သူတုိ႔ေရကူးတာ စနစ္တက်တတ္လာတဲ့ လူေတြဆုိေတာ့ 
ၾကည့္လုိ႔လည္း လွတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ျမစ္နားေခ်ာင္းနား ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚသားေတြမိုလုိ႔ 



Aမ်ားသူငါ တတ္လာသလုိပဲ ေရကူးတာမ်ဳိးပါ။ 
 
၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေနဝင္း Aိမ္ေစာင့္Aစိုးရလက္ထက္ ကၽြန္းကုိ ပထမAႀကိမ္ပုိ႔ခဲ့စU္တုန္းက A ခုလုိ 
မလြတ္လပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ A ဲဒီ ၅၈ ခုႏွစ္၊ A ိမ္ေစာင့္A စိုးရလက္ထက္တုန္းက ကၽြန္းကုိ 
A ပို႔ခံခဲ့ရသူေတြဟာ ေလထီးဗိုလ္A ုန္းေမာင္၊ ဒလ Uီးထြန္းစိန္၊ ဆရာဗန္းေမာ္၊ ဆရာ Uီးျမသန္းတင့္၊ 
ကုိေဖေA ာင္တို႔ျဖစ္တယ္။ ခုတခါပါနဲ႔ဆုိ ဒုတိယA ႀကိမ္ေပါ့။ 

စံခ်ိန္တင္စံခ်ိန္တင္စံခ်ိန္တင္စံခ်ိန္တင္    ေရကူးခဲ့တ့ဲ Uီးျမသန္းတင့္တို႔ေရကူးခဲ့တ့ဲ Uီးျမသန္းတင့္တို႔ေရကူးခဲ့တ့ဲ Uီးျမသန္းတင့္တို႔ေရကူးခဲ့တ့ဲ Uီးျမသန္းတင့္တို႔ 
 
Uီးျမသန္းတင့္ ဘာစိတ္ကူးရတယ္ မသိပါဘူး၊ သူေျပာသံၾကားရတာကေတာ့ ပင္လယ္ျပင္ကုိ 
ျဖတ္မယ္ဆုိရင္ တကယ္ ေရကူးတတ္ရမယ္၊ A ၾကာႀကီး ကူးႏိုင္ရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီသေဘာနဲ႔ပဲ 
ထင္ပါတယ္။ သူရယ္၊ ျမင္းျခံ ကုိေA ာင္ၿငိမ္း၊ ျပည္က ကုိခ်ဳိရယ္။ သူတုိ႔ ၃ ေယာက္သား 
A ေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိကုိးကၽြန္းကုိပုိ႔တုန္းက တက္ခဲ့တဲ့ေနရာ မွာ 
သူတုိ႔ေလ့က်င့္လုိက္ၾကတာ A ဲဒီကမ္းေျချပန္႔ျပန္႔ေလးမွာ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ မနားတမ္း ဆက္တုိက္ 
၃ နာရီA ခ်ိန္ၾကာ တဲ့ထိေA ာင္ ေရထဲမွာစိမ္ၿပီး ဆက္တုိက္ကူးႏုိင္တယ္။ စံခ်ိန္ပဲ၊ ခ်ီးက်ဴးစရာပဲ။ 

သဲထိတ္ရင္ဖုိ ျဖစ္ရပ္သဲထိတ္ရင္ဖုိ ျဖစ္ရပ္သဲထိတ္ရင္ဖုိ ျဖစ္ရပ္သဲထိတ္ရင္ဖုိ ျဖစ္ရပ္ 
 

ေနာက္A ျဖစ္A ပ်က္တခုကေတာ့ A င္မတန္ သဲထိတ္ရင္ဖိုစရာေကာင္းတ့ဲ A ျဖစ္A ပ်က္ပါ။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကိစၥကလည္း ရိပ္မိတ့ဲသူေတြ နည္းနည္းပါးပါး ရိပ္မိၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း 

A ားက်တာရိွတာေပါ့။ ၿပိဳင္ခ်င္တာလည္း ရိွမွာေပါ့။ တုခ်င္တာလည္း ရိွမွာေပါ့။ 

 

၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ စစ္ေတြဆန္လုပြဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ရခုိင္A မ်ဳိးသား ေA ာင္သာေက်ာ္၊ 

ကုိျမတ္သန္း ၿပီးေတာ့ ေတာင္တြင္းႀကီးက ကုိတင္ေA း။ သူတို႔ ၃ ေယာက္ A ၾကံႀကီး ၾကံပါေလေရာ။ 

လုပ္ကုိင္ပုံကေတာ့ မေသမသပ္နဲ႔။ A င္မတန္မွပဲ A ႏၱရာယ္မ်ားလွပါတယ္။ 

 

ကုိကိုးကၽြန္းရဲ႕ေတာင္ဘက္ ကၽြန္းဆြယ္ေလးရဲ႕A ဆုံးလည္းျဖစ္၊ 

ေတာင္စြယ္ေလးရဲ႕A ဆုံးလည္းျဖစ္တ့ဲ A ေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ ေတာစပ္ကေလးမွာ သူတုိ႔ 

ေနရာယူၿပီး လုပ္တာ။ သူတုိ႔ေနရာယူၿပီး လုပ္တ့ဲေနရာက က်ေနာ္တုိ႔ လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္န႔ဲ 

ပစၥည္းေတြသယ္တ့ဲ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေနတယ္။ 

 



မုိးလယ္ ဇူလိုင္လထဲမွာလုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ တေန႔ေတာ့ က်ေနာ္လုပ္ကုိင္စရာ တေန႔တာၿပီးလုိ႔ 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေန ျပန္ကူးလာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ပစၥည္းသယ္ေနက် လမ္းကေလးကပဲ ေတာရိပ္ခုိၿပီး 

သတိန႔ဲျပန္လာတယ္။ 

 

ခဏေလးသြားေတာ့ တဒုတ္ဒုတ္နဲ႔ ထုသံ၊ ႐ုိက္သံ ၾကားရတယ္။ Aသံၾကားတ့ဲဆီကုိ က်ေနာ္ ေျခဖြၿပီး 

ဝင္သြားတယ္။ လား လား ဘသားေခ်ာ ၃ ေယာက္ ထု႐ုိက္ေနတာကုိ ပက္ပင္းတိုးေတာ့တာပဲ။ 

က်ေနာ္လည္း သူတုိ႔ကုိ AံAားသင့္၊ သူတုိ႔ ၃ ေယာက္ကလည္း က်ေနာ့္ကို AံAားသင့္ မွင္သက္ၿပီး 

တေယာက္နဲ႔တေယာက္ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ 

 

သူတုိ႔လုပ္တာကုိင္တာ က်ေနာ္ျမင္ေတာ့ က်ေနာ္ Aေတာ္စိတ္ပ်က္သြားတယ္။ သူတုိ႔ေဆာက္တဲ့ 

ေလွပုံစံက ဘယ္လုိ နည္းနဲ႔မွ ေလွမျဖစ္လာႏုိင္ဘူး။ ပင္လယ္မေျပာန႔ဲ၊ ေခ်ာင္း႐ုိး 

ေျမာင္း႐ုိးကေလးေတာင္ သြားလုိ႔မျဖစ္တ့ဲ ပံုစံပါ။ ေလွက Aလ်ား ၅ ေတာင္ေက်ာ္ေလာက္ ရိွမယ္။ 

ေလွတကူမရွိ ဘာမရိွနဲ႔။ လုပ္တာကုိင္တာ ကင္းမခ် ဘာမခ်န႔ဲ၊ ဝါဒါေတြန႔ဲသာ ဘြားခနဲတုိးရင္ 

ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ Aကုန္လံုး ဒုကၡျဖစ္မွာ။ 

 

ေAာင္သာေက်ာ္က က်ေနာ့္ကုိေခၚတယ္။ သူတုိ႔န႔ဲAတူ တြဲၿပီးလုပ္ပါတဲ့။ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ေနတာ 

သူတုိ႔သိပါတယ္တဲ့။ က်ေနာ္က က်ေနာ္တုိ႔မွာ ဘာမွ A စီA စU္မရိွပါဘူးလုိ႔ ျငင္းလုိက္ရတယ္။ 

က်ေနာ္က ျပန္ေျပာလုိက္ေသးတယ္။ 

 

“ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ A ေစာင့္ေလး၊ ကင္းေလးခ်ၿပီးေတာ့မွ 

လုပ္ရင္ေကာင္းတာေပါ့။ တကယ္လုိ႔ ဝါဒါေတြေတြ႔သြားရင္ A ႏၱရာယ္ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဝါဒါေတြလည္း 

ေလွ်ာက္သြားတာရိွတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သတိထားလုပ္ပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္တာ 

က်ေနာ္ေတြ႔သြားတ့ဲA တြက္ က်ေနာ့္ဘက္က ေပါက္ၾကာတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရပါဘူး။ က်ေနာ္ ထိန္းသိမ္း 

ပါ့မယ္။ စိတ္ခ်ပါ” 

 

ေျပာၿပီး က်ေနာ္ထြက္လာခဲ့တယ္။ 

 

ညေနေစာင္း ဖထီးမန္းနဲ႔လူခ်င္းျပန္ဆုံေတာ့ ေA ာင္သာေက်ာ္န႔ဲ ပက္ပင္းတုိးခ့ဲတ့ဲကိစၥကုိ 



ျပန္ေျပာျပတယ္။ ဖထီးမန္း Aေတာ္စိတ္ပ်က္သြားတယ္။ ဖထီးမန္းက ေျပာတယ္။ 

 

“ေAာင္ေက်ာ္သာတို႔ လုပ္တာကုိင္တာ Aင္မတန္ Aႏၱရာယ္မ်ားတယ္၊ ရန္သူ ခဏေလးန႔ဲသိၿပီး 

ယုန္ေထာင္ ေၾကာင္မိျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ငန္းပါ ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားႏိင္ုတယ္” 

Aခ်ိန္လုၿပီး လုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္Aခ်ိန္လုၿပီး လုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္Aခ်ိန္လုၿပီး လုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္Aခ်ိန္လုၿပီး လုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ 
 

ေနာက္ေန႔မနက္ ဖထီးမန္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ ေတာင္ယာထဲမွာ ျပန္ဆံုတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိစၥကုိ 

Aျမန္လုၿပီး လုပ္မွ ျဖစ္မယ္၊ ေAာင္သာေက်ာ္တုိ႔ လုပ္တာကုိင္တာ မပိရိမႈေၾကာင့္ 

Aႏၱရာယ္မ်ားလွသည့္Aတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 

Aဲဒီေန႔ကစၿပီး က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ငန္းကုိ Aခ်ိန္လုၿပီး လုပ္လာရသည္။ ေAာင္သာေက်ာ္တို႔ 

လုပ္ပုံကုိင္ပံုကေတာ့ က်ေနာ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တဲ့Aတုိင္း ျဖစ္သြားတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ကၽြန္းကေန 

ထြက္ေျပးၿပီးတ့ဲေနာက္ Aဲဒီမုိးကုန္ၿပီး ေဆာင္းAေရာက္ေလာက္မွာထင္တယ္။ ဒီ ရဲသုံးေဖာ္ဟာ 

သူတုိ႔တုိက္ပြဲေသနဂၤဗ်ဴဟာကုိ တကယ့္ကုိပဲ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေတာ့တာပါ။ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ 

မျမင္ရေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္းမွာေနခဲ့ၾကတဲ့ ဘဝတူေတြျပန္ၿပီးေတြ႔ၾကေတာ့ ျပန္ေျပာျပလို႔ သိရတာပါ။ 

 

သူတုိ႔ဟာ တကယ္ပဲ ကၽြန္းကေန ထြက္ေျပးသြားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီရသုံဲးေဖာ္ဟာ 

ကုိကုိးကၽြန္းကေန ထြက္ေျပးသြားလုိက္တာ ကုိကုိးကၽြန္းကုိပဲ ျပန္ေရာက္သြားရွာပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ပုံ 

Aလုံးစုံကေတာ့ … 

ေဆာင္းတညရဲ႕ လကေလးလည္း သာသာေနမွာေပါ့။ သူတုိ႔ ၃ ေယာက္ဟာ 

ကၽြန္းကေနထြက္ေျပးပါတယ္။ ကၽြန္းကေနခြာေရာ ေလွကေလးတစီးန႔ဲ လူ ၃ ေယာက္။ ေလွက 

ဘယ္ကုိနည္းနည္းေစာင္းလည္း ေရက ေဝါခနဲဝင္၊ ညာဘက္ေစာင္းလည္း ေရက ေဟာခနဲဝင္နဲ႔၊ 

ကမ္းကေန ခြာလုိ႔မရဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ Aေတာ့္ကုိ ႀကိဳးစားရွာပါေသးတယ္။ 

ဘယ္လုိမွမရတ့ဲAဆုံးမွာေတာ့ ကုိကုိးကၽြန္းကုိ ဒုတိယမၸိ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း 

ျပန္တက္ၾကပါေလေတာ့သတည္း။ 

 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ဒုတိယAႀကိမ္ ကမ္းကုိျပန္တက္ရတယ္ဆုိေတာ့ ကုိယ္ခ်င္းသာ 

စာၾကည့္ၾကေပါ့။ ဒီမွာတင္ ရဲသုံးေဖာ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘြဲ႔မည္သညာေပးထားတ့ဲ ေတာင္သူႀကီးမင္းရဲ႕ 



ေတာင္ယာမွာ ၃ ေယာက္သား စိတ္ေမာလူေမာန႔ဲ သြားေရာက္ စက္ေတာ္ေခၚေတာ္မူၾကပါေလၿပီ။ 

 

နံနက္မိုးေသာက္ Aလင္းေရာက္ေသာAခါ ဝါဒါေတြ ကမ္းေျခဘက္ကို လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့ 

ေလွကေလးနဲ႔ တူလွစြာေသာAရာကုိ ေတြ႔သြားေတာ့တာပါပဲ။ ကမ္းေျခကုိ 

ကပ်ာကယာေျပးဆင္းၿပီးၾကည့္လိုက္ေတာ့ Aဟုတ္ပဲ ေလွကေလးတစီး။ ဒီမွာတင္ ဝါဒါေတြ 

မ်က္လုံးျပဴးေတာ့တာေပါ့။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေတာင္ေျမာက္ဝဲယာ စူးစမ္းလုိက္တ့ဲAခါက်ေတာ့ 

သံလြန္စ ေတြေရာ၊ သဲမလြန္တ့ဲAစေတြေရာ ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေတြ႔သြားေတာ့တာပါပဲ။ 

 

လူ ၃ ေယာက္ရဲ႕ေျခရာကုိေကာက္စရာမလုိဘဲ ေသာင္ျပင္မွာ Aထင္းသားန႔ဲတက္သြားတာကုိ 

ဝါဒါေတြလုိက္သြားတယ္။ ေျခရာတေလွ်ာက္မွာလည္း ဆန္ေတြက ဖိတ္စင္လုိ႔သြား၊ 

ခရမ္းခ်U္သီးေတြလည္း ျပဲလ်ားနဲ႔၊ ဝါဒါေတြလည္း လိုက္လုိက္န႔ဲ ေတာင္သူႀကီးမင္းရဲ႕ 

တဲကေလးေပၚမွာ ေမာေမာနဲ႔ မုိးစင္စင္လင္းတာေတာင္ စက္ေပ်ာ္ေနၾကတာကုိ ဘြားခနဲ 

သြားတုိးေတာ့တာပါပဲ။ သူတုိ႔ ၃ ေယာက္ကိုဖမ္းၿပီး ကၽြန္းရဲ႕ေျမာက္ဘက္ 

ေရတပ္စခန္းမွာခ်ဳပ္ခံခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြAားလုံး ျပန္ၾကရေတာ့မွ 

ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားAားလုံးနဲ႔Aတူ ျပည္မကုိ ျပန္႔ပုိ႔ခဲ့တယ္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွကေလးကေတာ့ ျပင္ဆင္မႈAပုိင္းမွာ ျပည့္စံုသေလာက္ရိွသြားပါၿပီ။ လိပ္သားေျခာက္ပဲ 

လုိပါေတာ့တယ္။ ကန္စြန္းUေတြလည္း Aဆင္သင့္၊ သခြားသီးကလည္း Aရံသင့္ျပည့္စုံေနပါၿပီ။ 

တေန႔ေတာ့ မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ က်ေနာ္တေယာက္တည္း Aရင္ႀကိဳၿပီး လိပ္ေသာင္ကုိ 

ထြက္လာခဲ့တယ္။ လိပ္ေသာင္ေရာက္လုိ႔ ေနရာေရြးၿပီး မုန္တုိင္ပင္ေAာက္မွာ လဲေလ်ာင္းၿပီး 

ကင္းေစာင့္ေနတယ္။ 

 

ပင္လယ္ဘက္ကုိၾကည့္လုိက္၊ ေက်ာက္ညီေနာင္ဘက္ကုိ ၾကည့္လိုက္၊ ကၽြန္းရဲ႕ေျမာက္ဘက္ပုိင္း 

Aျမင့္ဆုံးေတာင္ထိပ္က ေရဒါစခန္းရဲ႕ Eရိယာတုိင္ကုိ မႈန္ျပျပ လွမ္းျမင္ေနရတယ္။ ေနလည္း 

ေစာင္းလာၿပီ။ Aေနာက္ဘက္ Aိႏၵိယသမုဒၵရာထဲကို ေနလံုးႀကီးဟာ ငုပ္လွ်ဳိးဖို႔နီးေနၿပီ။ ေလကလည္း 

တဟူးဟူးန႔ဲ လႈိင္းလုံးေတြကလည္း သဲေသာင္ကမ္းစပ္ကုိ ေျပးေျပးၿပီး ႐ိုက္တယ္။ Aုန္းပင္ 

Aုန္းလက္ေတြကလည္း မညီမညာ ယိမ္းထုိးၿပီး ကေနၾကရွာတယ္။ က်ေနာ္လွဲေနတ့ဲ 

မုန္တုိင္ပင္ေAာက္ကေန ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ လွမ္းၾကည့္ၿပီး စိတ္ေတြက လြင့္ေနတယ္။ 



 

မၾကာေတာ့တဲ့Aခ်ိန္မွာ ဒီကၽြန္းကေန ထြက္သြားေတာ့မွာပါလား။ ရန္သူရဲ႕ 

ဖိႏွိပ္ညႇU္းဆဲမႈA မ်ဳိးမ်ဳိးေA ာက္မွာ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ ရင္ခ်င္းA ပ္ၿပီး A တူတကြ 

လက္တြဲတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတ့ဲ ရဲေဘာ္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဘဝတူေတြနဲ႔ ခြဲရေတာ့မွာပါလား။ 

ဒီတိုက္ပြဲကလည္း A င္မတန္ စြန္႔စားရမယ့္တုိက္ပြဲ။ A ရင္းA ႏွီးေပးရမယ့္ တုိက္ပြဲ။ 

A ေတြးေတာင္စU္ေၾကာတြင္ စိတ္ေတြက လြင့္ေမ်ာေနသည္။ 

 

မုိးမခ်ဳပ္ တခ်ဳပ္တြင္ ဖထီးမန္း ေပါက္ခ်လာသည္။ က်ေနာ့္A တြက္ ထမင္းတထုတ္ယူလာပါသည္။ 

ဖထီးမန္းက … 

 

“A ေျခA ေန ေကာင္းတယ္မဟုတ္လား” 

 

“မုိးခ်ဳပ္ခါနီး ဒီA ခ်ိန္ေရာက္မွေတာ့ ဟုိေကာင္ေတြမလာဘူးဆုိရင္ မလာေတာ့ပါဘူး” 

 

ဖထီးမန္းယူလာသည့္ ထမင္းထုတ္ကုိ က်ေနာ္ ျဖည္စားလုိက္သည္။ ဒီညA ဖို႔ေတာ့ ဘယ္A ဖြဲ႔မွ 

ေပါက္မလာ။ ေျမာက္ဘက္က ငတိေတြ ေရာက္မလာဘူးဆုိေတာ့ လိပ္ေသာင္ကုိ ဒီညA ဖုိ႔ေတာ့ 

က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ ပုိင္ၿပီေပါ့။ 

 

ညတြင္ ေရျပည့္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ကမ္းေျခကုိ သတိထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သည္။ လိပ္တေကာင္တေလကုိ 

A ရိပ္A ေယာက္မွ မျမင္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ ၂ ေယာက္ ေျမာက္ဘက္ကမ္းေျခA တုိင္း ၂ ေယာက္သား 

သတိႀကီးစြာနဲ႔ ေလွ်ာက္သြားလုိက္သည္။ လိပ္တေကာင္ Uေတာ့မည့္ဆဲဆဲ Uက်င္းယက္ေနသည္ကုိ 

ပက္ပင္းေတြလုိက္ရၿပီ။ စိတ္ထဲ ေက်နပ္သြားၿပီ။ 

 

လိပ္ႀကီးကုိေတာ့ ထုံးစံA တုိင္းပဲေပါ့။ A ေသးစိတ္ေရးျပရင္ သိပ္ၿပီးရက္စက္တာ 

ေဖာ္ျပေနသလိုက်မယ္။ ေဆာင္းUီးေပါက္တုန္းက က်ပ္တုိက္ခဲ့တ့ဲေနရာေရာက္ေတာ့ A ရင္တခါလုိပဲ 

က်ပ္တုိက္ပါတယ္။ ဒီေန႔A ဖို႔ေတာ့ လိပ္U၊ လိပ္သဲ စား။ A ုန္းရည္ေသာက္၊ A ုန္းသီးစားေပါ့။ 

ညေနေစာင္းေတာ့ လိပ္သားက်ပ္တုိက္ေတြ ထမ္းၿပီး ျပန္လာလုိက္တယ္။ ၂ ေယာက္သား 

ေမွာင္ျခည္ကုိေစာင့္ၿပီး လူရိပ္လူျခည္ကုိ သတိထားၾကည့္တယ္။ 



ညေမွာင္လာလုိ႔ လူလုံးေပ်ာက္တာနဲ႔ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးဘက္ကုိ ကူးခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ 

ခ်ဳံႀကီးထဲကုိဝင္ၿပီး လိပ္သား က်ပ္တုိက္ေျခာက္ေတြကုိ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းလုိက္တယ္။ 

၁၉၇၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ 
၁၃၃၃ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္။ 
 
ဒီေန႔ည ျမန္မာ့Aသံက ည ၈ နာရီသတင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသား ၂၀၀ လြတ္တ့ဲသတင္း 
ေၾကညာသြားပါတယ္။ မန္းဒါဝိတ္လြတ္သြားတ့ဲသတင္းကုိပါ ေၾကညာသြားတာ ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ 
 
တက္သုတ္႐ုိက္၍ ျပင္ဆင္မႈေတြ ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ နဂိုစီစU္ထားတာက ျပင္ဆင္မႈေတြၿပီးရင္ ရက္သတၱပတ္ ၃ 
ပတ္ေလာက္ A နားယူမယ္၊ ျပန္ၿပီးA ားေမြးမယ္ စU္းစားထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ A ေျခA ေနေတြက 
မေပးA ပ္ေတာ့ပါ။ ၁၅ ရက္ေန႔မနက္က ဖထီးမန္း စီစU္ၫႊန္ၾကားၿပီးၿပီ။ မနက္ျဖန္ ၁၆ ရက္ေန႔ 
ထြက္မယ္၊ ခင္ဗ်ား A ရင္သြားႏွင့္။ က်ေနာ္ ေလထီးဗုိလ္A ုန္းေမာင္န႔ဲ ဆရာရာဂ်န္ကုိသြားေတြ႔ၿပီး 
ေဆြးေႏြးစရာ၊ A ကူA ညီေတာင္းစရာေတြ ရိွတယ္။ ခင္ဗ်ား A ရင္ ေစာေစာသြားႏွင့္ပါ။ 
 
မနက္မုိးလင္ေတာ့ ဖိုႀကီးကုိသြားတယ္၊ လြန္ခဲ့တ့ဲ တရက္က ကုိခ်စ္ေဆြတုိ႔ရဲေဘာ္တသုိက္ 
လိပ္ေသာင္ကုိသြားတာ လိပ္ ၂ ေကာင္ရတယ္။ ဒီမနက္ ဖိုႀကီးကုိသြားေတာ့ လက္ဖက္ရည္န႔ဲ 
မုန္႔တလုံးပါ ေဝေပးတယ္။ ဒီမနက္ လက္ဖက္ရည္ေဝတာ ကုိထြန္းၾကည္ (မင္းလွ)။ သူ လက္ဖက္ရည္ 
ေဝတ့ဲေနရာ။ က်ေနာ္ ေစာေစာစီးစီးသြားရပ္ေတာ့ သူက မုန္႔နဲပ လက္ဖက္ရည္ကုိထည့္ေပးရင္း သူက 
ေျပာလုိက္ေသးတယ္။ 
 
“ေA ာင္ျမင္ပါေစ” လုိ႔ မဂၤလာနမိတ္နဲ႔ A တိတ္ဆီးႀကိဳၿပီး ေပးလုိက္တာပါ။ က်ေနာ္ 
နားလည္ခံစားလိုက္တာက က်ေနာ္တုိ႔တုိက္ပြဲကုိ ေA ာင္ျမင္ပါေစလုိ႔ရည္ၫႊန္းၿပီး 
ဆုေတာင္းေပးလုိက္တာပဲလို႔ ခံစားလုိက္ရတယ္။ 
 
မုန္႔တလုံး A ပုိထည့္ေပးဗ်ာ။ ကိုထြန္းၾကည္က လက္ဖက္ရည္တခြက္ပါ ထပ္ထည့္ေပးတယ္။ က်ေနာ္ 
သူ႔ကုိၾကည့္ၿပီး ျပံဳးျပႏႈတ္ဆက္လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖုိႀကီးထဲက ထြက္လာတယ္။ က်ေနာ့္ 
တာဇံဓားေျမႇာင္ကုိ ခါးမွာခ်ိတ္ၿပီး A ေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခA တုိင္း ေတာင္ဘက္ 
ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးဘက္ကုိ ထြက္လာခဲ့တယ္။ 
 
ရာသီUတုက သာယာေနတယ္။ လႈိင္းA ိကေလးေတြက ကမ္းေျခေသာင္ျပန္႔ကုိ ေျပးေဆာ့ ႐ုိက္ပုတ္ 
ကစားေနၾကတယ္။ ကမ္းေျခကုိ ‘ဝု’ ဆုိတဲ့A သံန႔ဲ A သာကေလး႐ုိက္ၿပီးေတာ့ ‘ရွဲ’ ဆုိတဲ့A သံက 
သဲႏွင့္ ေက်ာက္စရစ္ခဲေလးေတြကုိ ျပန္ဆြဲခ်သြားတ့ဲA သံ။ 



 
Aေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ႀကီးကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ တက္သစ္စ ေနမင္းႀကီးဟာ 
Aနီေရာင္Aဆင္းနဲ႔ Aေရွ႕ေလာကဓာတ္ခြင္လုံးကုိ ပတၱျမားန႔ဲပက္ျဖန္းၿပီး ေဆးထားသလုိပါပဲလား။ 
က်ေနာ့္ေျခလွမ္းေတြ သြက္လာသည္။ က်ေနာ္စိတ္သည္ တက္ႂကြ၊ Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခတခြင္လုံး 
က်ေနာ္တေယာက္တည္း။ နံနက္ခင္း၏ လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈႏွင့္Aတူ က်ေနာ္ သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ Aသံျမႇင့္၍ ဆုိလုိက္သည္။ 

““““ေAာင္ပြဲ Aျမင္သန္ရမည္ ေAာင္ပြဲ Aျမင္သန္ရမည္ ေAာင္ပြဲ Aျမင္သန္ရမည္ ေAာင္ပြဲ Aျမင္သန္ရမည္ x x x x x x x x x x x x ရဲရင့္တ့ဲ သံဓိ႒ာန္ကုိခ်ီ ရဲရင့္တ့ဲ သံဓိ႒ာန္ကုိခ်ီ ရဲရင့္တ့ဲ သံဓိ႒ာန္ကုိခ်ီ ရဲရင့္တ့ဲ သံဓိ႒ာန္ကုိခ်ီ x x x x x x x x x x x x ဓားေတာင္ကုိ ေက်ာ္နင္းမည္ ဓားေတာင္ကုိ ေက်ာ္နင္းမည္ ဓားေတာင္ကုိ ေက်ာ္နင္းမည္ ဓားေတာင္ကုိ ေက်ာ္နင္းမည္ x x x x x x x x x x x x 
မီးပင္လယ္ကုိ ျဖတ္သန္းမည္ မီးပင္လယ္ကုိ ျဖတ္သန္းမည္ မီးပင္လယ္ကုိ ျဖတ္သန္းမည္ မီးပင္လယ္ကုိ ျဖတ္သန္းမည္ x x x x x x x x x x x x ဗမာျပည္ Aနာဂတ္ကုိ ဗမာျပည္ Aနာဂတ္ကုိ ဗမာျပည္ Aနာဂတ္ကုိ ဗမာျပည္ Aနာဂတ္ကုိ x x x x x x x x x x x x ဒုိ႔လူငယ္ေတြ ပုိင္ဆိုင္သည္ ဒုိ႔လူငယ္ေတြ ပုိင္ဆိုင္သည္ ဒုိ႔လူငယ္ေတြ ပုိင္ဆိုင္သည္ ဒုိ႔လူငယ္ေတြ ပုိင္ဆိုင္သည္ x x x x x x x x x x x x 
စစ္Aာဏာကုိတည္ စစ္Aာဏာကုိတည္ စစ္Aာဏာကုိတည္ စစ္Aာဏာကုိတည္ x x x x x x x x x x x x ၿဖိဳဖ်က္ပါလုိ႔ ၿဖိဳဖ်က္ပါလုိ႔ ၿဖိဳဖ်က္ပါလုိ႔ ၿဖိဳဖ်က္ပါလုိ႔ x x xx x xx x xx x x    ေေေေAာင္ပြဲ ဒို႔ခံမည္ Aာင္ပြဲ ဒို႔ခံမည္ Aာင္ပြဲ ဒို႔ခံမည္ Aာင္ပြဲ ဒို႔ခံမည္ x x x x x x x x x x x x ခ်ီလာၿပီ ခ်ီလာၿပီ ခ်ီလာၿပီ ခ်ီလာၿပီ x x x x x x x x x x x x ခ်ီလာၿပီ ခ်ီလာၿပီ ခ်ီလာၿပီ ခ်ီလာၿပီ x x x x x x x x x x x x 

မုန္တုိင္းနီႀကီး ခ်ီလာၿပီ မုန္တုိင္းနီႀကီး ခ်ီလာၿပီ မုန္တုိင္းနီႀကီး ခ်ီလာၿပီ မုန္တုိင္းနီႀကီး ခ်ီလာၿပီ x x x x x x x x x x x x Aေဟာင္းAေဆြး ေခ်မြဖ်က္ဆီးမည္ Aေဟာင္းAေဆြး ေခ်မြဖ်က္ဆီးမည္ Aေဟာင္းAေဆြး ေခ်မြဖ်က္ဆီးမည္ Aေဟာင္းAေဆြး ေခ်မြဖ်က္ဆီးမည္ x x x x x x x x x x x x မိစၧာေကာင္မ်ား က်ဆုံးမည္ မိစၧာေကာင္မ်ား က်ဆုံးမည္ မိစၧာေကာင္မ်ား က်ဆုံးမည္ မိစၧာေကာင္မ်ား က်ဆုံးမည္ x x x x 
x x x x x x x x Aနီေရာင္ ရဲရဲေAာက္မွာ Aနီေရာင္ ရဲရဲေAာက္မွာ Aနီေရာင္ ရဲရဲေAာက္မွာ Aနီေရာင္ ရဲရဲေAာက္မွာ x x x x x x x x x x x x Aေမွာင္ထုကုိ ခြဲၿဖိဳပစ္ေတာ့မည္Aေမွာင္ထုကုိ ခြဲၿဖိဳပစ္ေတာ့မည္Aေမွာင္ထုကုိ ခြဲၿဖိဳပစ္ေတာ့မည္Aေမွာင္ထုကုိ ခြဲၿဖိဳပစ္ေတာ့မည္”””” 

 

ဤ ‘မုန္တုိင္းနီႀကီး ခ်ီလာၿပီ’ သီခ်င္းကုိ စပ္ဆုိသူမ်ားမွာ ကုိလတ္ (ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲတြင္ 

က်ဆုံး)၊ ဖုိးသံေခ်ာင္း (လူထု Uီးလွ+ေဒၚAမာ သား) ႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ့္Aသံသည္ ကမ္းေျခကုိ ပဲ့တင္႐ိုက္၍ ေတာင္ေၾကာေပၚAထိ ဟိန္းတက္သြားသည္။ 

ကုိကုိးကၽြန္း၏ ကၽြန္းစြယ္ႏွင့္ ေတာင္စြယ္ေလးAဆုံး ေသာင္ျပင္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ 

ေသာင္ျပင္ကုိျဖတ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ တခ်က္ေဝ့ၾကည့္လိုက္သည္။ ေသာင္ခုံစပ္Aဆုံး 

ေရလက္ၾကားသုိ႔ ဆင္းခါနီးတြင္ ေနာက္ျပန္လွည့္၍ ကုိကုိးကၽြန္း၏ Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခ၊ 

Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခကုိ တဝၾကည့္ခဲ့သည္။ ဤကြၽန္းကေလးေပၚတြင္ ရဲေဘာ္ရဘဲက္မ်ား၊ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘဝတူမ်ားႏွင့္Aတူ … လက္တြဲ၍ ရန္သူကုိ ခုခံတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ဝမ္းသာျခင္း၊ တက္ႂကြျခင္း၊ ဆုတ္နစ္ျခင္း၊ ေဒါသမ်ား၊ မ်က္ရည္မ်ား၊ လူ႔ဘဝ၏ 

ၾကံဳေတြ႔ရျမဲ ေလာကဓံတရားတုိ႔ႏွင့္Aတူ ဤကၽြန္းႀကီးေပၚတြင္ ထားရစ္ခဲ့ေတာ့မည္။ က်ေနာ္ 

ခ်ာခနဲလွည့္၍ ေသာင္ခုံေပၚမွ ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္ကူးခဲ့သည္။ 

 

ဒီကေန႔ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းေပၚသို႔တက္လာခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားကက့ဲသို႔ လွည့္စားမႈ 

မျပဳလုပ္ေတာ့ပါ။ Aတက္ေျခရာပဲ ျပလုိက္ပါသည္။ ဖိုခေနာက္ဆုိင္ Aုန္ပင္ပ်ဳိေလးေပၚသုိ႔ ျပဳေနက် 

ကင္းေစာင့္ျခင္း Aမႈကုိလည္း မျပဳေတာ့ပါ။ ကၽြန္းကေလးထိပ္၏ တခုေသာ 



ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံAရိပ္ကုိခုိလွ်က္ ကၽြန္းမႀကီး ေသာင္ခုံဘက္သုိ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္သည္။ 

စိတ္ထဲကလည္း ေတြးလုိက္ေသးသည္။ Aခုေလာက္ဆုိ ဖထီး မန္းေAာင္ၾကည္တေယာက္ 

ေလထီးဗုိလ္Aုန္းေမာင္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကၿပီေပါ့။ 

 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးသုိ႔ ေရာက္ၿပီး နာရီဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ Aရပ္ပုပုႏွင့္ လူငယ္ေလးတေယာက္ 

ကၽြန္းမႀကီး၏ ေသာင္ျပင္ေပၚမွာေပၚလာၿပီး ေရလက္ၾကားေလးသုိ႔ ကူးျဖတ္လာသည္။ ၿပီးေတာ့ 

ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးေပၚသုိ႔ တက္လာသည္။ ကၽြန္းကေလးေပၚသုိ႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေတာင္ၾကည့္ 

ေျမာက္ၾကည့္ ေလွ်ာက္ၾကည့္သည္။ က်ေနာ္က Aသာေလးရပ္ၿပီး ၿငိမ္ေနသည္။ ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္ 

Aသံျပဳလုိက္သည္။ 

 

“ဂ်စ္” 

 

က်ေနာ္Aသံေပးလုိက္မႈေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကုိေတြ႔သြားၿပီး သူ ျပံဳးသြားသည္။ က်ေနာ့္Aခ်စ္ဆုံးမ်ားထဲမွ 

တေယာက္။ သူ႔နာမည္က ‘ဂ်င္းနား’။ လမ္းမေတာ္ Aလယ္ပုိင္း ရကသ မွ ျဖစသ္ည္။ က်ေနာ္ 

ခုိနားသည့္ေနရာသုိ႔ သူေလွ်ာက္လာသည္။ က်ေနာ္က … 

 

“ခင္ဗ်ားAတြက္ေတာင္ မုန္႔တတုံးAပုိ ကိုထြန္းၾကည္ဆီက ေတာင္းခဲ့ေသးတယ္” 

 

“ဟာ … က်ေနာ္လည္း ေသာက္ၿပီးၿပီ” 

 

“ထပ္စားUီးေပါ့” 

 

ႏွစ္ေယာက္သား လိပ္Uႏွင့္လုပ္ထားေသာမုန္႔ကုိ စားၾက၊ လက္ဖက္ရည္ Aတူေသာက္ၾကသည္။ 

 

“ကဲ … လာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ေနရာကုိ သြားၾကစုိ႔” 

က်ေနာ္ကေျပာၿပီး ေရွ႕ကထြက္လာသည္။ ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံႀကီးသုိ႔ေရာက္လွ်င္ ျမင္ေနက်ပုံစံAတုိင္း ပထမခ်ဳံကုိ 

မတင္၍ ေလးဖက္သြားဝင္သြားၿပီးေတာ့မွ ဆပ္သြားဖူးကိုင္းကို ေက်ာ္တက္လုိက္ေတာ့မွ က်ေနာ့္ေလွကုိ 

‘ဘြားခနဲ’ ေတြ႔လုိက္ရပါသည္။ 



 

ဂ်စ္သည္ က်ေနာ္တုိ႔ေလွကုိၾကည့္ၿပီး တAံတၾသျဖစ္ေနသည္။ ေလွႀကီးကုိ ပတ္ပတ္လည္ ေလွ်ာက္ၾကည့္လုိက္၊ 

ကုိင္ၾကည့္လိုက္ လုပ္ေနသည္။ ဂ်င္းနားကုိ ေခၚေတြ႔ခ်င္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ၂ ေယာက္ Aတူေန 

ေတြ႔သြားလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုိဉာဏ္ဝင္း ရကသ Aတြင္းေရးမွဴးကုိ က်ေနာ္ 

သိပ္ေတြ႔သြားခ်င္ပါေသးသည္။ 

 

Aလားတူ ကၽြန္းတြင္ AတြဲAမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေဆြ၊ ရဲေဘာ္Aုန္းေမာ္၊ ရဲေဘာ္ကိုလတ္တုိ႔ကုိ 

ေတြ႔သြားခ်င္ပါေသးသည္။ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္က သိပ္မ်ားမ်ားမေတြ႔ပါနဲ႔၊ မေကာင္းဘူးဆုိတာနဲ႔ 

မေတြ႔ရေတာ့ပါ။ ကိုဉာဏ္ဝင္းမွာ ေရႊမ်က္မွန္ေလး တဝင္းဝင္းႏွင့္ က်ေနာ့္ကိ ုAလြန္ခ်စ္ရွာသည္။ 

ေဝဖန္ေရးလည္း Aမ်ားဆုံးေပးၿပီး ႏုိင္ငံေရးAရ Aေတာ္ရင္းႏွီးၾကသည္။ 

 

“ဂ်စ္ေရ … ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဒီမွာ ေနာက္ဆုံးေတြ႔ၾကတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔တုိက္ပြဲကေတာ့ Aေတာ့္ကိုျပင္းၿပီး 

A ေတာ္စြန္႔စားရUီးမယ္။ က်ေနာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေဝဖန္ေရးေပးစရာရွိတာ ေပးဗ်ာ” 

 

“ မရိွပါဘူးဗ်ာ” 

 

ဒါပဲ သူ ေျပာသည္။ 

 

သူ ဘာမွ ေရွ႕ဆက္မေျပာပါ။ သူလည္း သူ႔ရင္ထမွဲာ တခုခုေတာ့ခံစားေနရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၾကာျမင့္စြာ 

တြဲခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္တေယာက္ တကယ္ပဲ ခြဲခြာသြားရမွာဆိုေတာ့။ 

 

“ကဲ … ခင္ဗ်ားလည္း ၾကာၾကာေပ်ာက္ေနရင္ တမ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ျပန္ရင္ေကာင္းမလားပဲ” 

 

“ဟုတ္တယ္၊ ျပန္ေတာ့မယ္” 

 

ဆုိၿပီး တေယာက္ကုိတေယာက္ A ားပါးတရ ႏႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။ 

 

သူက … 

 

“ခင္ဗ်ားတို႔ တုိက္ပြဲ ေA ာင္ျမင္ပါေစဗ်ာ” 

 



ခ်ဳံAျပင္သို႔ ျပန္ထြက္ခဲ့သည္။ သူ႔ကုိ ကၽြန္းကေလးAစပ္Aထိ လိုက္ပို႔သည္။ ေရလက္ၾကားေလးကုိ သူ 

ျဖတ္သြားသည္။ ၿပီးေတာ့ ေသာင္ခုံျပင္ႀကီးေပၚ တက္သြားသည္။ သူ႔ေနာက္ေက်ာကို တဝလွမ္းၿပီး 

ရပ္ၾကည့္ေနသည္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဂ်စ္ ေဝးသြားခဲ့ေလၿပီ။ က်ေနာ္ ျပန္လွည့္လာခ့ဲသည္။ 

 

ဖထီးမန္းမွာထားသည့္လုပ္ငန္းကို က်ေနာ္ စတင္လုပ္ပါေတာ့သည္။ ဒူးဆစ္Aရြယ္ေလာက္ရိွသည့္ 

ဆပ္သြားဖူးကိုင္းမ်ားကုိ က်ေနာ္ ခုတ္ျဖတ္သည္။ ဆူးေတြကုိ သပ္ပစ္လိုက္သည္။ ဆပ္သြားဖူး ကိုင္း ၁၀ 

ကုိင္းေလာက္ ခုတ္ျဖတ္ထားလိုက္သည္။ ေလွကို တြန္းခ်သည့္ေနရာတြင္ ေAာက္ခံ တလိမ့္တံုးAျဖစ္သံုးဖို႔ 

ျဖစ္သည္။ ဆပ္သြားဖူးဆူးေတြကုိ ဓားနဲ႔သပ္ရင္း က်ေနာ့္ ဘယ္ဘက္ေျခသလံုးကုိ ဓားAရိွန္လြန္ၿပီး 

နည္းနည္းထိသြားသျဖင့္ Aသင့္စုေဆာင္းထားေသာ ပလာစတာႏွင့္ကပ္ထားလိုက္သည္။ 

 

တေန႔က က်ေနာ္စုိက္ထားသည့္ ကန္စြန္း ၅ ေျမာင္းက ၃ ေျမာင္းကိုေဖာ္လုိက္ရာ ဂုန္နီAိတ္ႏွင့္ တAိတ္နီးပါး 

ရသည္။ ေနာက္ ကန္စြန္းေဘာင္ေပၚမွ ဘီးစပ္ပင္ေတြကို ေျမာင္းေဘာင္ေပၚတင္ၿပီး သစ္ေဆြးေျမေဆြးမ်ားႏွင့္ 

ျပန္ဖုံးသည့္Aတြက္ ဘီးစပ္ရြက္ေတြမွာေဆြးၿပီး ဘီးစပ္ကိုင္းကေလးမ်ားက မေဆြးေသးပါ။ 

 

ေျမာင္းေဘာင္Aတြင္း ဟာလာဟင္းလင္းျဖစ္ၿပီး ကန္စြန္းUေတြက ေျမတြင္းထဲမွာ Uသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ 

က်န္တ့ဲ ကန္စြန္းေျမာင္း ၂ ေျမာင္း က်န္ေသးသည္။ ဒါကေတာ့ ဘယ္သူစားစား၊ စားခ်င္တဲ့သူ ေဖာ္စားၾကေပါ့။ 

သခြားသီးလည္း က်ေနာ္ ေလွ်ာက္ခူးလုိက္တာ Aခုထက္ထိ မွတ္မိေသးသည္။ ၂၇ လံုးတိတိ ျဖစ္သည္။ 

ကနစ္ြန္းUေရာ၊ သခြားသီးပါ ခ်ဳံကေလးထဲသို႔ မေန႔က Aားလုံး ပုိ႔ထားခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ 

 

ျပင္ဆင္စရာကိစၥေတြကေတာ့ Aားလုံး ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဖထီးမန္းAလာကုိပဲ ေစာင့္ေနသည္။ ေပၚမလာႏုိင္ပါ။ 

ေနမြန္းတည့္လည္း ေပၚမလာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ား ဒီေလာက္ေတာင္ ၾကာေနတာလ။ဲ ဘာျပႆနာေတြ 

တက္ေနသလဲ။ စိတ္က နည္းနည္းပူလာပါသည္။ တကယ္ပဲ ေပၚမလာႏုိင္ပါ။ ေမွ်ာ္လုိက္ရတာ။ 

ေပၚပဲေပၚလာေတာ့ ၃ နာရီခြဲေလာက္မွာ ေပၚလာသည္။ သူေရာက္လာေတာ့ က်ေနာ္က … 

 

“ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ေတာင္ ၾကာေနရတာလဲ” 

 

“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ Aားလံုး ေAးေAးေဆးေဆးပဲ၊ ေလထီး ဗုိလ္Aုန္းေမာင္နဲ႔ ဆရာ ရာဂ်န္ကုိ က်ေနာ္ 

သြားေတြ႔တယ္။ မဒညတ တပ္ေပါင္းစုAေနနဲ႔ သြားေဆြးေႏြး AကူAညီ ေတာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီည က်ေနာ္တို႔ 

ကၽြန္းကေန ထြက္သြားေတာ့မယ္၊ သတင္းလုံျခံဳမႈကို ၂ ပတ္ေလာက္ ထိန္းေပးပါ။ ၿပီးေတာ့ ေလွကို 

ကူတြန္းခ်ေပးဖို႔ လူ ၆ ေယာက္ေလာက္ AကူAညီေပးပါ” လို႔ ေျပာတယ္။ 

 



ေလထီးဗုိလ္Aုန္းေမာင္က “ဒီတိုက္ပြဲဟာ မွန္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာက္ခံတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း 

AေျခAေနေပးရင္ ဆက္တုိက္မယ္”။ ဆရာ ရာဂ်န္ကေတာ့ “မန္းေAာင္ၾကည္တုိ႔တုိက္ပြဲက သိပ္ၿပီး 

စြန္႔စားရမယ္” ရန္သူ မထင္မွတ္တဲ့Aခ်ိန္၊ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့Aခ်ိန္မွာ AေသAခ်ာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့မွတိုက္တာ 

ျဖစ္တယ္။ လူ ၆ ေယာက္ ၄ နာရီေလာက္ လာလိမ့္မယ္။ 

 

“ဗိုလ္Aုန္းေမာင္တုိ႔က ႏုိ႔ဆီ ၃ ဗူးရယ္၊ သၾကားတထုတ္ရယ္၊ ေခါက္ဆြဲတထုတ္ရယ္၊ Aမဲသားဗူး ၃ ဗူး၊ 

မီးAိမ္တလံုးနဲ႔ ေရနံဆီေတြ ေပးလုိက္တယ္။ ပါတီရဲ႕လက္ေဆာင္လုိ႔ ဗုိလ္Aုန္းေမာင္က ေျပာၿပီးေပးတယ္။ 

ဗိုလ္သန္းျမင့္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ သတင္းလံုျခံဳေရးကုိ ထိန္းေပးဖုိ႔ သူတို႔ကလည္း ထိန္းေပးမယ္လို႔ 

ကတိေပးတယ္” 

 

ဖထီးမန္းက က်ေနာ္ခုတ္ထားသည့္ ဆပ္သြားဖူး တလိမ့္တုံးမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ... 

 

“ေကာင္းတယ္၊ ေကာင္းတယ္” 

 

ေျပာလုိက္ေသးသည္။ လာကူမည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ကၽြန္းကေလးထိပ္တြင္ သြားေစာင့္ခုိင္းသည္။ မၾကာပါေခ်။ ၅ 

နာရီ ေနျခည္ဆည္းဆာတြင္ Aေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွ ရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္ကိ ုလွမ္းျမင္ရသည္။ သူတုိ႔ ခပ္က်ဲက်ဲ 

လူစုခြဲ၍ ေသာင္ျပင္ကုိျဖတ္လာေနၾကသည္။ ေရလက္ၾကားကုိျဖတ္ၿပီး ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးသုိ႔ 

AားလုံးကူးၿပီးေသာAခါ က်ေနာ္ ေရွ႕ကေနသြားၿပီး ႀကိဳလာလုိက္သည္။ 

 

ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံထဲသို႔ Aားလုံး ေခၚသြင္းလိုက္သည္။ ရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္သည္ က်ေနာ္တို႔ေလွကိုၾကည့္ၿပီး 

တAံ့တၾသ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေလွကို ဝုိင္းကူတြန္းခ်ေပးမည့္သူမ်ားတြင္ ကိုလတ္(ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရး ၅၂ ရက္ 

Aစာငတ္ခံတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ကိုသိန္းရွင္ (Aလုပ္သမား ဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ကုိသန္းၾကည္ 

(Aမႈထမ္း ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)၊ ဆရာUီးလွေဖ၊ ကထိက(RFA သတင္းေထာက္ 

Uီးတင့္ေဇာ္)၊ ကိုလွေရႊ (တကသ)၊ ဗဖူးၫြန္႔ (ပဲခူး) တို႔ ၆ ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆရာUီးလွေဖ A မူA ယာႏွင့္A ေျပာကုိ က်ေနာ္ ယခုထက္ထိ ျမင္ေယာင္ ၾကားေယာင္ မွတ္မိေနေသးသည္။ 

ဆရာက ေလွႀကီးကို ေလွ်ာက္ပတ္ၾကည့္ၿပီး သူ႔လက္ႏွင့္ ေလွကုိ တုိင္းထြာၾကည့္ေနပါသည္။ 

 

က်ေနာ္က “၁၀ ေတာင္၊ ေပနဲ႔ဆိုရင္ ၁၅ ေပ ရွိတယ္” 

 

သူက ဆက္ေျပာသည္။ 



 

“ေလွက ခိုင္ခန္႔တယ္၊ ေကာင္းတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေAာင္ျမင္မွာပါ၊ ဘယ္ႏွရက္ေလာက္ ျဖတ္ရမယ္လို႔ 

မွန္းသလဲ” 

 

“၁၀ ရက္ေလာက္ ခန္႔မွန္းတယ္ဆရာ” 

 

“ဒီရက္Aတြင္း ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္” 

 

ေျပာၾကဆုိၾကရင္း ေမွာင္ရီပ်ဳိးလာပါၿပီ။ ဖထီးမန္းက လမ္းစေဖာက္ဖုိ႔ ေျပာပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ 

လွ်ဳိ႕ဝွက္လုံျခံဳေရးကို ကာလၾကာျမင့္စြာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံႀကီး၏ Aေရွ႕ဘက္ျခမ္းကုိစ၍ 

ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းပါေတာ့သည္။ 

 

ေလွတြန္းခ်မည့္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကားခံေနေသာ ဆပ္သြားဖူးခ်ဳံကေလးမ်ားႏွင့္ 

Aျခားခ်ဳံမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းလုိက္သည္။ တနာရီေလာက္ၾကာမည္ ထင္ပါသည္။ 

ေလွတြန္းခ်မည့္လမ္းေၾကာင္း ရွင္းသြားေလသည္။ 

တုိက္ပြဲစၿပီတုိက္ပြဲစၿပီတုိက္ပြဲစၿပီတုိက္ပြဲစၿပီ 

၁၉၇၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္။ 

၁၃၃၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ 

 

လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔လသည္ ဝုိင္းဝုိင္းစက္စက္ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာသည္။ 

ကၽြန္းကေလးတခုလုံးေပၚႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လင္းထိန္ေနသည္။ စက္တင္ဘာလ 

ရာသီUတုသည္ မိုးခဏျပတ္သြားၿပီး ရာသီUတု သာယာေနသည္။ မုိးေငြ႔နည္းေသာ တိမ္ပုဝါျဖဴလြလြ 

Aလႊာပါးပါးတုိ႔သည္ နိမ့္နိမ့္ကေလး ေရြ႕လ်ားေနၾကသည္။ 

 

ဆပ္သြားဖူးပိုင္း ဒလိမ့္တံုးပုိင္းမ်ားကုိခံ၍ ေလွကုိ စတင္တြန္းခ်ပါသည္။ ေလွတြန္းသြားၿပီး ေနာက္တြင္ 

လြတ္ေနေသာ ဆပ္သြားဖူးပုိင္းကုိ ၾကံဳတ့ဲရဲေဘာ္ကယူၿပီး ေလွUီးသုိ႔ ေျပးေျပးၿပီး သြားခင္းပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ ေလွတြန္းခ်သည့္ AကြာAေဝးမွာ ကုိက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိမည္ ထင္ပါသည္။ 

 

နာရီဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္တြင္ Aေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ေရထဲသုိ႔ ေလွက်သြားပါသည္။ 



ေလွႏွင့္Aတူတင္ေဆာင္သြားမည့္ ေရခ်ဳိပုံးမ်ား၊ လိပ္သားေျခာက္၊ ကန္စြန္းU Aိတ္၊ သခြားသီးAိတ္၊ 

Aျခား ရြက္တုိင္၊ ခတ္တက္၊ ဝါးေဖာင္မ်ားကုိ ခပ္သြက္သြက္ကေလး ဝုိင္း၍ ထမ္းခ်ပါသည္။ 

 

ၿပီးေတာ့မွ ေလွေပၚကုိ Aားလုံး တင္ပါသည္။ ဝန္စည္စလယ္ပစၥည္း Aကုန္တင္ၿပီးေနာက္ ၂၆ လုံးတြဲ 

ဝါးေဖာင္ကုိစည္းကုိ ေလွေဘးတြင္ Aသင့္႐ုိက္ထားေသာ လက္ကုိင္ႏွင့္ ဝါးေဖာင္ကုိ သံမဏိႀကိဳးႏွင့္ 

ခ်ည္သည္။ ေလွUီး၊ ေလွပဲ့၊ Aလယ္ ၃ ခ်က္ ဖထီးမန္း Uီးေဆာင္ခ်ည္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ Aလားတူစြာ 

က်န္တဖက္ကုိ ဆက္၍ ဝါးေဖာင္ခ်ည္ပါသည္။ ေလွေဖာင္ ဆုိေသာ ေဝါဟာရမွာ 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွကုိေျပာလွ်င္ ပိုၿပီး Aဓိပၸာယ္ရိွ ေလးနက္ပါသည္။ ေလွတစင္းကုိ ေဘးကေဖာင္ပါ 

တြဲလုိက္သည့္Aတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ ေလွေဖာင္Aစစ္ ျဖစ္ပါသည္။ Aားလုံး Aဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။ 

 

ဤတြင္ ဖထီးမန္း ေAာင္ၾကည္က ... 

 

“ခဏေလး ကၽြန္းထိပ္ဘက္ ခဏသြားၾကည့္လုိက္Aုံးမယ္” 

 

ေျပာၿပီး ထြက္သြားပါသည္။ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ၾကာမည္ထင္သည္။ ဖထီးမန္းျပန္ေရာက္လာသည္။ သူ 

ဘာမွမေျပာဘဲ ေလွေပၚသို႔တက္လုိက္ပါသည္။ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိပင္ ေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္း 

လူတေယာက္ေပၚလာၿပီး ဘြားခနဲ ခုန္တက္လုိက္ပါသည္။ လုိက္ပုိ႔သည့္ ရဲေဘာ္ ၆ 

ေယာက္၏မ်က္ႏွာကုိ က်ေနာ္ တခ်က္ေဝ့ၿပီး Aကဲခတ္လုိက္သည္။ သူတုိ႔Aားလံုးသည္ 

မွင္သက္Aံၾသျခင္းမက Aံ့ၾသေနၾကသည္။ 

 

ဤပုဂၢိဳလ္ ေလွေပၚသုိ႔ ခုန္တက္လုိက္ျခင္းသည္ ဤရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္သာမက ကုိကိုးကၽြန္း 

Aက်U္းစခန္းဝင္း တခုလုံးရွိ ဘဝတူAက်U္းသားမ်ား မည္သူမွ မသိပါ။ ယုတ္စြAဆုံး 

သူ၏ဆုိင္ရာပါတီမွပင္ မသိလုိက္ပါ။ သူႏွင့္ Aလြန္ရင္းႏီွးၿပီး Aိပ္ယာခ်င္းကပ္ေနသူ ယခုေလွကို 

လုိက္ပါကူတြန္းခ်ေပးေနသူ ဆရာUီးလွေဖသည္ပင္လွ်င္ လုံးဝ မသိလုိက္ပါ။ သူ၏ လြတ္လပ္စြာ 

ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ မိမိဖာသာ လြတ္လပ္စြာ Aတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ေျပာခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေရွ႕တန္းမွ မပါခဲ့ပဲ ေနာက္မွာ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ 

သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ဆရာ UီးေAာင္ေငြျဖစ္ပါသည္။ 



 

ဆရာUီးေAာင္ေငြက … 

 

“ဆရာUီးလွေဖ၊ က်ေနာ္သြားေတာ့မယ္” 

 

“ရဲေဘာ္တုိ႔Aားလုံး သြားေတာ့မယ္” ေလွေပၚမွ လွမ္းႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ 

 

ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္က တက္မကုိ တပ္မထားသျဖင့္ ေရထဲတြင္ရိွေနေသာ က်ေနာ္က 

တက္ကုိကိုင္ၿပီး တက္မဆီ တက္မကြင္းႏွင့္ ေလွပဲ့မွသံကြင္းကုိ ညီေAာင္ခ်ိန္ေပးေနရသည္။ 

သံကြင္းAေပါက္ခ်င္းညီၿပီး ထပ္သြားသည္ႏွင့္ ဖထီးမန္းက ေလွAေပၚမွေနၿပီး 

သံေခ်ာင္းႏွင့္ထုိးခ်လိုက္ပါသည္။ 

 

ကမ္းစပ္တြင္ က်ေနာ့္ေပါင္လယ္ေလာက္ ေရAနက္တြင္ရပ္ေနရာမွ ကမ္းေျခဘက္သို႔ က်ေနာ္ 

လွည့္လုိက္ပါသည္။ လုိက္ပို႔ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ ၆ Uီး၏ မ်က္ႏွာကို တေယာက္ခ်င္း လုိက္ၾကည့္ပါသည္။ 

က်ေနာ့္ ရင္ထဲတြင္ တက္ႂကြျခင္း၊ လႈပ္ရွားေနျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနပါသည္။ 

လာေတာ့မည့္ မိနစ္ပုိင္းAတြင္း ဘဝႏွင္းရင္း၍ တုိက္ရေတာ့မည့္တုိက္ပြဲAတြက္ က်ေနာ့္ရင္မွာ 

လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနပါသည္။ 

 

ရန္သူ၏ ဖိႏိွပ္မႈ၊ ရက္စက္ညွU္းပမ္းမႈမ်ဳိးစုံေAာက္တြင္ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ ရင္ခ်င္းကပ္၍ Aတူတကြ 

လက္တြဲ တုိက္ပြဝဲင္လာခဲ့ၾက၊ ခါးသီးခံခဲ့ၾကရတာ မေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ သံေယာဇU္၊ 

ေတာ္လွန္ေရး သံေယာဇU္မ်ားျဖင့္ ေႏွာင္ဖြ႔ဲခဲ့ၾကေသာ ခ်စ္ခင္ေလးစားရသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ 

ခြဲခြာသြားရေတာ့မည္ဆုိေသာ Aသိေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဝမ္းနည္းစိတ္ထိခုိက္မိသည္။ 

 

က်ေနာ္ ဤရဲေဘာ္မ်ားကုိ ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ က်ေနာ့္Aသံမွာ တုန္ေနသည္။ 

 

“ရဲေဘာ္တို႔၊ ရဲေဘာ္တုိ႔ရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈကုိ က်ေနာ္ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါဘူး။ က်ေနာ္ဟာ 

ရန္သူကုိေသတ့ဲAထိ တုိက္သြားမယ္ဆုိတာ ကတိျပဳပါတယ္” 

 



ရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္ကုိ Aေလးျပဳၿပီး သူတုိ႔ကလည္း Aေလးျပန္ျပဳၾကသည္။ က်ေနာ္ ေလွဘက္သုိ႔ 

ျပန္လွည့္လုိက္ၿပီး ေလွကုိ တေရြ႕ေရြ႕တြန္းထုတ္ေနသည္။ ေရမွာ က်ေနာ့္ခါးလယ္ေလာက္ 

ေရာက္လာပါသည္။ ဖထီးမန္းက လွမ္းေျပာသည္။ 

 

“ေလွေပၚတက္ေတာ့ ... ငါးမန္း စိတ္မခ်ရဘူး” 

 

က်ေနာ္သည္ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိA ားျပဳ၍ ေလွေပၚသုိ႔ ခုန္တက္လုိက္သည္။ ဆရာUီးလွေဖက 

လွမ္းေျပာသည္။ 

 

“ေသာင္ျပင္မွာ ဝါဒါေတြ လက္ထြန္ပစ္တတ္တယ္။ သတၴဳပန္းကန္ျပားန႔ဲ ေရပက္ရင္ 

လေရာင္န႔ဲA ေရာင္လက္ၿပီး A ေဝးကေန ျမင္ရတယ္၊ သတိထား” 

A ခ်ိန္မွာ ည ၁၀ နာရီေက်ာ္ေလာက္ရိွမည္ ထင္ပါသည္။ ေရA က်ႏွင့္မွန္း၍ ထြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဖထီးမန္းက 

ထုိးဝါးႏွင့္ ထိုးထြက္ခုိင္းသည္။ သူကုိယ္တိုင္က ပ့ဲကိုင္ေနသည္။ ဆရာUီးေA ာင္ေငြက A သက္ကယ္A ျဖစ္ 

A သုံးျပဳမည့္ ၁၅ ေတာင္ခန္႔ရိွ ဝါးလုံးေျခာက္ႏွင့္ ေလွကုိကမ္းမွထြက္ႏိုင္ေA ာင္ ထိုးထြက္ေနသည္။ 

 

ဆရာUီးေA ာင္ေငြ ေလွထုိးတာ သူ ထုိးသည့္ ဝါးလုံးမွာ ေရေA ာက္ ေက်ာက္သားခံထိ မေရာက္ဘဲ ဝါးလုံးမွာ 

ျပန္ျပန္ၿပီး ကန္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ေလွေပၚ ခုန္တက္လိုက္ၿပီး ေနသားတက်ျဖစ္ေတာ့မွ 

ထရပ္လိုက္သည္။ 

 

“ေဟာသလုိ ထုိးရတယ္၊ ေဟာသလို ထုိးရတယ္ …” 

 

ပါးစပ္က ေျပာေျပာဆိုဆုိ သူ႔လက္ထမွဲ ဝါးလုံးကိုယူၿပီး ေရထဲသို႔ A ရိွန္ႏွင့္ တA ားထုိးခ်လုိက္ပါသည္။ 

ေရေA ာက္ ေက်ာက္သားလႊာကုိထိၿပီး ေလွကို ထိုးထြက္လိုက္ပါသည္။ က်ေနာ္ ေလွကို ထုိးထြက္ရင္း 

ထုိးထြက္ရင္းႏွင့္ ဝါးလုံးမွာ ေရကုိ မမီေတာ့ပါ။ 

 

ဖထီးမန္းက ခပ္ကြင္းကိုျပင္ၿပီး ေလွတက္ကုိ တပ္ပါသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ UီးေA ာင္ေငြကလည္း ေလွကို 

ေလွာ္ထုတ္လွ်က္ ဖထီးမန္းက ပဲ့ကုိင္ပါသည္။ ေလွUီးကုိ တည့္ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းမွာ 

A ေရွ႕ေတာင္ဘက္စူးစူးသို႔ ေလွကုိ Uီးတည္၍ ထြက္မည္။ ဒါမွသာလွ်င္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္သူေရတပ္စခန္း 

ရွိေန၍ ၎ႏွင့္ပုိ၍ေဝးမည္။ တရက္ခန္႔ A ေရွ႕ေတာင္ဘက္ ထိုးထြက္ၿပီးေနာက္တြင္မွ နဂုိရည္မွန္းထားေသာ 



မူလလမ္းေၾကာင္း Aေနာက္ေတာင္ဘက္ ေလွUီး ျပန္လွည့္မည္။ 

 

ေလွကုိ က်ေနာ္နဲ႔ UီးေAာင္ေငြက ေလွာ္ခပ္ကာ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္က ပ့ဲကိုင္ၿပီး 

တေရြ႕ေရြ႕ထြက္လာပါသည္။ ဂ်ယ္ရီ ကၽြန္းလည္းလြန္ေရာ လိႈင္းႏွင့္စတုိးပါ ေတာ့သည္။ စထြက္တုန္းက 

ကၽြန္းရိပ္ကိုခိုၿပီး ထြက္လာတာဆုိေတာ့ ကၽြန္းကခံေနသည့္Aတြက္ ေလကြယ္ေနပါသည္။ ကၽြန္းလြန္သည္ႏွင့္ 

တၿပိဳင္နက္ လႈိင္းႏွင့္စတုိးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

လႈိင္းမွာAေတာ္ေလး ႀကီးတန္သေလာက္ ႀကီးပါသည္။ ပထမUီးဆုံး လႈိင္းႏွင့္စတုိးျဖစ္သည့္Aတြက္ 

လႈိင္းAေပၚ ေလွက ေျမာက္သြားလိုက္၊ လႈိင္းျပန္က်လာလွ်င္ ေလွက ျပန္က်လုိက္နဲ႔ ရင္ထဲမွာ လႈိက္ခနဲ 

ေAးခနဲျဖစ္ၿပီး လူက မူးပါေတာ့သည္။ လႈိင္းမူးသည္မွာ Aေတာ္ခံရခက္ပါသည္။ ရွိသမွ်Aားေတြ ဆြဲခ်သလုိ 

ခံစားရၿပီး လူမွာ ႏုံးခ်ည့္ေပ်ာ့ေခြသြားပါသည္။ Aေတာ္ေလးၾကာေတာ့ ပ်ဳိ႕Aန္ခ်င္လာပါသည္။ 

 

ဖထီးမန္းက လွမ္းေျပာသည္။ 

 

“စိတ္ကုိတင္းထား၊ စိတ္ေလွ်ာ့ထားရင္ ပုိၿပီးAန္ခ်င္တယ္” 

 

တဆက္တည္း သူက လွမ္းေျပာလုိက္သည္။ 

 

“သီခ်င္းဆိုမယ္၊ သီခ်င္းဆုိမယ္ …” 

 

“ေတာ္လွန္ေရးလမ္းAတုိင္း ေရွ႕သို႔ခ်ီ သီခ်င္းဆုိမယ္” 

 

သုံးေယာက္သား သီခ်င္းကုိ သံၿပိဳင္ဟစ္၍ ဆိုလုိက္ပါသည္။ 

 

သီခ်င္းကိုဆုိလုိက္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္ Aေတာ္တက္ႂကြလာပါသည္။ လႈိင္းႏွင့္တိုးတာ 

Aေတာ္ၾကာသြားၿပီျဖစ္သည့္Aတြက္ လႈိင္းမူးတာလည္း သက္သာသြားပါသည္။ 

 

ပင္လယ္ဒီေရAက် ဆြဲAားေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ခပ္မွန္မွန္ ေလွေလွာ္ၿပီး ထြက္လာၾကပါသည္။ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ 

ရက္ေန႔လ၏ လင္းေနေသာေAာက္တြင္ ကၽြန္းရိပ္မမဲဲကို လွမ္းၿပီးျမင္ေနရသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ လူ ၃ 

ေယာက္ႏွင့္ ရိကၡာမ်ားတင္ထားသည့္တိုင္ ေလွမွာ Aေတာ္ႀကီးကုိ ေပၚေနပါေသးသည္။ ေနာက္ထပ္ လူ ၂ 

ေယာက္ ေAးေAးေဆးေဆး တင္၍ရပါေသးသည္။ 



 

က်ေနာ္တုိ႔ထြက္လာၿပီး ၂ နာရီနီးပါးခန္႔Aၾကာတြင္ ေလွဝမ္းထဲတြင္ ေရAေတာ္ဝင္ေန၍ ခပ္ၿပီး ထုတ္ရပါသည္။ 

ေရဝင္သည့္ေနရာကို Aပုိေဆာင္လာေသာ ပြဲညက္ႏွင့္ ထပ္၍ဖာပါသည္။ ေရAဝင္နည္းသြားၿပီး နည္းနည္း 

စိမ့္ဝင္ေနပါေသးသည္။ နာရီဝက္နီးပါးတႀကိမ္ေလာက္ မန္းဝင္းျမင့္ လုပ္ေပးလုိက္သည့္ ေရဆြဲပုံးျဖင့္ 

ေလွဝမ္းထမွဲေရကုိ မွန္မွန္ ခပ္ထုတ္ေပးေနရပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ ေလွUီးႏွင့္ ေလွပ့ဲတြင္ Aံဖုံးလုပ္ထားပါသည္။ Aကယ္၍ လႈိင္း႐ိုက္သည့္တုိင္ေAာင္ 

ေရလွ်ံၿပီး က်သြားေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

 

တညလုံး ေရAက်ႏွင့္ ေမွ်ာၿပီးလိုက္လာလိုက္တာ မနက္လင္းလာပါသည္။ က်ေနာ္လွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ 

ကုိကိုးကၽြန္းမႀကီးကုိလည္း ျမင္ေနရသည္။ ကုိကိုကၽြန္းကေလးကုိလည္း လွမ္းၿပီးျမင္ေနရပါသည္။ ကၽြန္း ၂ 

ကၽြန္း၏ ေတာင္ဘက္ဖ်ားAဆုံး တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ ႀတိဂံထိပ္ဖ်ားသေဘာမ်ဳိးေနရာတြင္ ေရာက္ေနပါသည္။ 

က်ေနာ္က လွမ္းေျပာသည္။ 

 

“ဖထီးမန္း တညလုံး က်ေနာ္တို႔ထြက္လာလုိက္တာ ဘယ္မွမေရာက္ေသးဘူး။ ကၽြန္း ၂ ကၽြန္းရဲ႕ထိပ္ဖ်ားမွာပဲ 

ရွိေနေသးတယ္” 

 

က်ေနာ္ေျပာသည္ကို သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ မယံုၾက၊ လက္မခံၾကပါ။ 

 

ေရကလည္း ျပန္တက္လာပါၿပီ။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ေျပာတာက တျခားတေနရာကို Aေတာ္ေလးေရာက္လာတာ၊ 

Aခုျမင္ေနရတာက Aျခားကၽြန္းတခုျဖစ္မယ္၊ သူတို႔ ၂ ေယာက္Aျမင္က တခု၊ က်ေနာ္တေယာက္တည္း 

Aျမင္ကတခု ျငင္းၾက ေျပာၾကေသးသည္။ ႏွစ္ေယာက္ တေယာက္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ ဆက္မျငင္းေတာ့ပါ။ 

က်ေနာ္ တိတ္တိတ္ေနလုိက္သည္။ ေရAတက္နဲ႔ ေလွကလည္း ေမ်ာၿပီးလုိက္လာတာ ကၽြန္းဘက္ကုိ 

Aေတာ္ေလးလည္း နီးလာပါၿပီ။ က်ေနာ္ ထပ္ေျပာေသးတယ္။ 

 

“ဖထီးမန္း Aခု က်ေနာ္တုိ႔လွမ္းျမင္ေနရတာက ကုိကုိးကၽြန္းရဲ႕ Aေနာက္ဘက္ကမ္းေျခပဲ၊ ေဟာဟုိက 

ျမင္ေနရတ့ဲ ေျပာင္ေျပာင္ဟာ ဂ်ပန္ေတာင္ေျပာင္ေနရာေပါ့၊ က်ေနာ္တုိ႔ ကၽြန္းေပၚစတက္ခဲ့တဲ့ေနရာပဲ” 

 

ဂ်ပန္ေတာင္ေျပာင္မွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္Aတြင္းက ဂ်ပန္မ်ားေနရာယူခ့ဲသည္။ ဤေတာင္ထိပ္မွ Aိႏၵိယ 

သမုဒၵရာကုိလွမ္းၾကည့္လိုက္လွ်င္ ျမင္ကြင္းေကာင္းၿပီး Aခ်က္Aခ်ာက်သည္။ ေတာင္မွာ ေလတုိက္လြန္း၍ 

ဆားငန္ေငြ႔႐ုိက္ၿပီး AျခားAပင္မ်ား မေပါက္ပါ။ ျမက္ပင္မ်ားသာေပါက္သည့္Aတြက္ ဂ်ပန္ေတာင္ေျပာင္ဟု 



က်ေနာ္တုိ႔က Aမည္ေပးထားသည္။ 

 

ေလွသည္ ေရAတက္ႏွင့္ ကၽြန္းAေရွ႕ဘက္သုိ႔ တေရြ႕တေရြ႕ လြန္လာပါၿပီ။ ကၽြန္း၏ေတာင္ဖ်ားစြန္းကိုလြန္၍ 

Aေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခကုိ ျဖတ္လုိက္ရေတာ့မွ သူတုိ႔AံAားသင့္ကုန္ၾကပါေတာ့သည္။ Aေရွ႕ဘက္ကမ္း၊ 

က်ေနာ္တုိ႔ေနခဲ့သည့္ A က်U္းစခန္းေရွ႕တြင္ ထိုးဆုိက္ထားေသာ A ိုနာဆစ္သေဘၤာကုိ ထင္ထင္ရွားရွား 

ျမင္လုိက္ရပါသည္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္လည္း တA ားလည္း စုိးရိမ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္လည္း စိုးရိမ္ေနပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ တညလံုး၊ တေန႔လုံး လႊင့္လာလုိက္တာ ေရA က်ႏွင့္ ေရတက္ကုိလုိက္ၿပီး 
စုန္ဆန္ေနသည့္A တြက္ ဘယ္ကုိမွမေရာက္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ မိုးကလည္း ဖြဲဖြဲရြာေနသည္။ 
လႈိင္းမူးတာလည္း ေျပပါၿပီ။ A ေနာက္ေတာင္ဘက္သုိ႔ ေလွUီးကုိ တည့္ေပးလုိက္ၿပီး ခပ္သြက္သြက္ 
ေလွာ္ထြက္လာပါသည္။ 
 
ေတာ္ေတာ္ေလး ေမွာင္ရီပ်ဳိးစၿပီျဖစ္သည့္A တြက္ ရြက္တင္လုိက္ပါသည္။ Uီးစြာ 
ေလးေထာင့္ရြက္ႀကီးတခုကုိသာ တင္ၾကည့္ပါသည္။ ကိုကုိးကၽြန္းမႀကီးလည္း 
ျမင္ကြင္းမွေပ်ာက္သြားပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း စိတ္ေA းသက္သာရိွသြားၾကပါသည္။ 
 
မၾကာမီတြင္ ေတာင္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ကၽြန္းႀကီးတခုကုိ လွမ္းျမင္ရပါသည္။ ကၽြန္းႀကီးမွာ 
ေၾကးစည္ပုံသ႑ာန္ရွိပါသည္။ ေၾကးစည္မ်ား၏ ႏွစ္ဖက္စြန္းတြင္ ျပန္လွန္ၿပီး A ေကာက္ေလး 
ခ်ိပ္ေနသည့္ ပုံA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္A ခါတြင္ ျပန္သိရသည္မွာ နာဂုိတနက္ၽြန္းဟု သိရသည္။ 
ေျမပံုထဲတြင္ျပန္ၾကည့္ရာ နာဂုိတန္ကၽြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ကၽြန္းႀကီးမွ တမုိင္ေက်ာ္ေလာက္ A ကြာA ေဝးမွ ျဖတ္လာခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဤတြင္ 
ထူးဆန္းေသာ ေရသတၱဝါတမ်ဳိးကုိ စတင္ေတြ႔ရပါသည္။ တလံေက်ာ္ေလာက္ရွည္သည့္ ငါးႀကီး ၂ 
ေကာင္သည္ ၂ ေကာင္ ယွU္ၿပီးသြားလ်က္ ယွU္ၿပီးငုတ္သြားသည္။ ယွU္ၿပီးျပန္ေပၚလာသည္။ 
ျပန္ေပၚလာသည့္A ခါတြင္ ပါးစပ္ထမွဲ “ဝူး” ဟု A သံႏွင့္A တူ ေရကုိ မႈတ္ထုတ္ပါသည္။ ဖထီးမန္းက 
ေျပာသည္။ 
 
“A ဲဒါ လင္းပိုင္(လင္း႐ွဴး) ပဲ။ A ဖုိနဲ႔A မ ၂ ေကာင္တြဲသြားတယ္။ ေလွ၊ သေဘၤာေတြကုိ သူတို႔ ၂ 
ေကာင္က ေက်ာနဲ႔ တြန္းတြန္းၿပီး ကမ္းေျခကို ပုိ႔ေပးတယ္။ ဒီ လင္း႐ွဴးေတြရွိရင္ ငါးမန္း မရိွဘူး။ သူ 
မႈတ္ထုတ္လုိက္ရင္ တျခားငါး မခံႏိုင္ဘူး” 
 
ဖထီးမန္းေျပာခ်က္A ရ A ႏၱရာယ္ေပးသည့္ ငါးမ်ဳိးမဟုတ္သည့္A တြက္ စုိးရိမ္စိတ္မရွိေတာ့ပါ။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ေလွမွာလည္း ရြက္တင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္A တြက္ ေလွာ္စရာမလုိေတာ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ 



ပုံမွန္Aလုပ္တခုကေတာ့ Aျမတဲမ္းရိွေနပါသည္။ စိမ့္ၿပီးထြက္လာေသာေရကုိ နာရီဝက္နီးပါးတႀကိမ္ 
Aျမဲေရခပ္ထုတ္ရပါသည္။ 
 
ေရမွာ ရြက္တုိင္ေAာက္ေျခ ၾကက္ေျခခတ္ေAာက္မွ စိမ့္ထြက္လာသည့္Aတြက္ ဖထီးမန္းေရာ၊ 
က်ေနာ္ပါ ႀကိဳးစားၿပီး ပြဲညက္နဲ႔ ဖာပါသည္။ ေရစိမ့္ထြက္မႈမွာ ဘာမွ မထူးျခားပါ။ မုိးက 
ခ်ဳပ္စျပဳလာပါၿပီ။ ဖထီးမန္းက ေျပာသည္။ 
 
“ကဲ … စိတ္ခ်ရၿပီ၊ Aဂၤလိပ္ရြက္ေတြပါ တင္မယ္” 
 
Aဂၤလိပ္ရြက္ကုိတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ပါသည္။ Aဂၤလိပ္ရြက္မွာ Aဖ်ားခၽြန္ကုိ ရြက္တုိင္ေပၚဆြဲတင္ၿပီးေနာက္ 
ေAာက္နားညီမွ ေAာက္ဖ်ားစြန္း ၂ ဖက္ကုိ ဝါးလုံးတလံုးႏွင့္ ကန္႔လန္ေထာက္လုိက္ျခင္းAားျဖင့္ 
ေလထုAားကုိ ရပါေတာ့သည္။ 
 
ဗမာရြက္က ရြက္ႀကိဳး ၄ ေခ်ာင္း၊ Aဂၤလိပ္ရြက္က ရြက္ႀကိဳးတေခ်ာင္းတည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရြက္ ၃ 
ဖုံAားန႔ဲဆုိေတာ့ ေလခုိAားေကာင္းၿပီး ေလွသြားႏႈန္းလည္း ျမန္လာပါသည္။ ေAးေAးလူလူႏွင့္ 
စိတ္လက္ေပါ့ပါးလာၾကပါသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ ညေနစာစားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ပါသည္။ လိပ္သားက်ပ္တုိက္ေျခာက္ တေယာက္ တတုံး၊ ကန္စြန္းU 
တလုံး၊ သခြားသီးတလုံးစီ ေဝေပးလုိက္ပါသည္။ လိပ္သားက်ပ္တိုက္ေျခာက္ကုိ ဝါးလုိက္၊ ကန္စြန္းU 
ကုိက္လုိက္၊ သခြားသီးစားလုိက္ႏွင့္ စားလုိ႔ေကာင္းပါသည္။ 
 
ပင္လယ္ေလကလည္း တသုန္သုန္ျဖဴးေနပါသည္။ သခြားသီးစားသည့္Aတြက္ ေရေသာက္စရာ 
မလိုပါ။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေရခ်ဳိ ၅ ပံုး ပါသည္။ ပထမပုံးကုိ ေဖာက္သည္။ ေဆးပုလင္းသြင္းသည့္ပုိက္ 
ဆန္႔႐ုံAေပါက္ကေလး ေဖာက္ၿပီး ေရကုိေသာက္ၾကသည္။ Aားလုံးေသာက္ၿပီး ပုိက္ကုိျပန္ထုတ္၊ 
Aေပါက္ကေလးကုိ ျပန္ပိတ္လုိက္ပါသည္။ 

မုန္တုိင္းကုိ ဆန္ၿပီမုန္တုိင္းကုိ ဆန္ၿပီမုန္တုိင္းကုိ ဆန္ၿပီမုန္တုိင္းကုိ ဆန္ၿပီ    

ညသည္ နည္းနည္းေမွာင္လာပါသည္။ ရြက္တုိက္ျခင္းႏွင့္ တက္မကုိင္ျခင္းကုိ ဖထီးမန္းပဲ Uီးစီးပါသည္။ 

ေလႏွင့္ လႈိင္းေၾကာင့္ Aလုိက္သင့္ ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလး ေလွUီးကုိ တည့္ထားလုိက္လွ်င္ 

Aလုိက္သင့္ ျဖစ္သြားပါသည္။ ညနည္းနည္း ပိုေမွာင္လာေတာ့ ေလက ပိုၿပီးထန္လာသည္ကုိ 

သတိထားမိသည္။ လႈိင္းလည္း နည္းနည္း ပုိႀကီးလာသည္။ 

 



ည ၉ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ မိုးေကာင္းကင္တခုလုံး မဲေမွာင္ၿပီး လွ်ပ္စီးလက္ မုိးႀကိဳးပစ္ပါသည္။ 

မၾကာပါေခ်၊ ပင္လယ္တခုလုံး တေဝါေဝါန႔ဲ မိုးသက္ေလျပင္းက်လာပါေတာ့သည္။ 

လႈိင္းေခါင္းျဖဴႀကီးမ်ားလည္း ထႂကြလာပါေတာ့သည္။ လႈိင္းေခါင္းျဖဴ ႀကီးမ်ားမွာ ၁၀ ေပေက်ာ္ 

ျမင့္မည္ထင္သည္။ 

 

မုန္တုိင္းက်လာပါၿပီ။ ရြက္ႀကိဳးမ်ားလည္း တင္းေတာင့္ေနၿပီ။ ျဖဳတ္လိုက္လုိ႔ မရေတာ့ပါ။ 

လႈိင္းေခါင္းျဖဴႀကီးမ်ားမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေလွကေလးကုိ ဖုံးAုပ္သြားေတာ့မလား၊ ဖုံးAုပ္သြားေတာ့မလား 

စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရပါသည္။ 

 

လႈိင္းေခါင္းျဖဴ ႀကီးမ်ားကုိ ေလွတေစာင္းေပးၿပီး ခံပါသည္။ လႈိင္ေခါင္းျဖဴႀကီးမ်ားမွာ လႈိင္းၫြန္႔က်ဳိးၿပီး 

ေလွကုိ လာ႐ုိက္ပါသည္။ ေလွေဘးတြင္ တြဲထားေသာ ဝါးေဖာင္ကေလးကုိ လႈိင္းက႐ိုက္ၿပီး 

ေဖာင္ေAာက္ကို ဝင္သြားပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေလွကေလးမွာ လႈိင္းေခါင္းျဖဴႀကီးမ်ားေပၚတြင္ 

ခုန္ပ်ံေတာ့မေလာက္ ေျပးလႊားေနပါသည္။ 

 

ရြက္သုံးဖုံAားေၾကာင့္ ေလွေျပးႏႈန္းမွာ မာနယ္ပေလာ ေသာင္ရင္းျမစ္တေၾကာတြင္ 

ေမာင္းႏွင္ေနၾကေသာ စက္ေလွႀကီးမ်ား၏ သြားနႈန္းနီးပါရွိမည္ ထင္ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔လည္း Aလြန္စုိးရိမ္ပါသည္။ ညေနမုိးခ်ဳပ္စကပင္ ကြန္တီတီေဖာင္မွ ေလ့လာထားေသာ 

Aေတြ႔AၾကံဳAရ ၁၀ ေတာင္နီးပါးရွည္ေသာ ဝုိင္ယာႀကိဳးကုိ ပုခုံးႏွင့္ ဂ်ဳိင္းေAာက္တြင္ 

စလြယ္သုိင္းခ်ည္ၿပီး Aစကုိ ေလွဝမ္းတြင္ ခ်ည္ထားပါသည္။ ဤႀကိဳးမွာ Aသက္ကယ္ႀကိဳးျဖစ္ၿပီး 

Aမိန္႔မရလွ်င္ လုံးဝ ျဖဳတ္ခြင့္မရိွပါ။ 

ေနာက္တခု က်ေနာ္ စုိးရိမ္သည့္ကိစၥတခု ရွိပါသည္။ မုန္တုိင္းက်ေသာ ေလတုိက္ႏႈန္း 
Aလြန္ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ရြက္တုိင္မွာ ကန္႔လန္သလုိျဖစ္ၿပီး ေလွကြဲသြားမွာ၊ ေလွပ်က္သြားမွာ 
Aလြန္စုိးရိမ္ရပါသည္။ ၃ နာရီခန္႔မွ် မုန္တုိင္းထဲတြင္ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ေလွမွာ တစုံတရာမွ် 
ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈမရွိပါ။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္သည္ ကုိယ့္ေလွကေလးAေပၚ Aေတာ္ကို ယုံၾကည္ စိတ္ခ်သြားပါၿပီ။ 
မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈ ရိွလာပါသည္။ Aားလည္း တက္လာပါသည္။ 
ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္က မုန္တုိင္းထဲမွ ေလသံ လႈိင္းသံ တေဝါေဝါၾကားထဲမွ လွမ္းေAာ္ၿပီး 



ေျပာလုိက္ပါေသးသည္။ 
 
“ဒီတခါ ေလွမပ်က္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ေလွ မပ်က္ေတာ့ဘူး။ ဒီတခါမွ မေသရင္ ပင္လယ္ထဲမွာ 
ဘယ္ေတာ့မွ မေသဘူး” 
 
ဖထီးမန္းစကားေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ပိုၿပီး Aားတက္လာပါသည္။ မုန္တုိင္းထဲမွာေတာ့ 
ေလွကေလးတစင္းနဲ႔ လူ ၃ ေယာက္ လႈိင္းဒဏ္၊ ေလမုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ ရဲရဲရင့္ရင့္Aန္တုရင္း 
မုန္တုိင္းထဲမွာ ျဖတ္သန္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
မနက္လင္းAားႀကီးခ်ိန္ေရာက္မွ မုန္တုိင္းစဲသြားသည္။ ပင္လယ္ကုိေက်ာ္ျဖတ္ မုန္တုိင္းထဲမွာ 
စမ္းသပ္ခံလုိက္ရသည့္ Aက်ဳိးဆက္ကား က်ေနာ္တုိ႔ ဘဝခရီးတေလွ်ာက္တြင္ ၾကံခုိင္ေသာ 
စိတ္ဓာတ္ခြန္Aားကုိ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ ၾကမ္းတမ္းေကြ႔ေကာက္ေသာ ဘဝခရီးတေလွ်ာက္တြင္ 
လူAခ်ဳိ႕တုိ႔၏ ေAာက္တန္းက် ယုတ္ညံ့သိမ္ဖ်င္းစြာ က်ေနာ့္Aား ဂုတ္ႏွိပ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ေနာ္ 
ဘယ္ေတာ့မွ ႐ုိက်ဳိးUီးၫြတ္မသြားခဲ့ပါ။ ပုတ္ခ်လုိက္ေသာ ေဘာလံုးပမာ ျပန္ခုန္တက္လာပါသည္။ 

ဘုရင္ကုိ ပလဘုရင္ကုိ ပလဘုရင္ကုိ ပလဘုရင္ကုိ ပလႅင္ေပၚက ဆြဲခ်ရဲတယ္ႅင္ေပၚက ဆြဲခ်ရဲတယ္ႅင္ေပၚက ဆြဲခ်ရဲတယ္ႅင္ေပၚက ဆြဲခ်ရဲတယ္    
 

ဘုရင္ကုိ ပလႅင္ေပၚက ဆြဲခ်ရဲသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး Aျမဲစိုက္ထူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ မုန္တုိင္း၏သေဘာကုိ 

Aေတာ္ သေဘာေပါက္လာပါသည္။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ားမွာ 

Aလြန္ပင္ ျပင္းထန္ Aားေကာင္းပါသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးကဲ့သို႔ Aမာခံထုမ်ဳိး၊ 

ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးက့ဲသုိ႔ ထုထည္မ်ဳိးကို တA ားေျပးေဆာင့္ပါသည္။ ကၽြန္းမွာရွိစU္တုန္းက 

မုန္တုိင္းက်ခဲ့ရာ A ိုနာစစ္ သေဘၤာႀကီးကုိ လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ား ေျပးေျပးေဆာင့္သည္မွာ ကရိန္းတုိင္ 

ထိပ္ဖ်ားကုိပင္ လႈိင္းၫြန္႔ေက်ာ္သြားပါသည္။ 

 

သည့္A တြက္ေၾကာင့္ ေဒါင္းA ိုးေဝ မဂၢဇင္းတြင္ က်ေနာ္ေရးခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးထဲတြင္ 

‘မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လႈိင္းေခါင္းျဖဴႀကီးမ်ားကုိ ေတာဆင္႐ုိင္းA ုပ္ႀကီးမ်ားပမာ 

A စြယ္ႏွာေမာင္းေထာင္၍ ေျပးလႊားလာၾကသည္’ ဟု တင္စားခဲ့ပါသည္။ 

 

ယခု က်ေနာ္တုိ႔ၾကံဳေတြ႔ရေသာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ား၏ 

A ရြယ္ပမာဏေရာ၊ ခြန္A ားသည္ က်ေနာ္တုိ႔ ေလွကေလးတစင္းႏွင့္ လူ ၃ ေယာက္မွာ 

လႈိင္းလုံးႀကီးA တြက္ ဖက္ရြက္သာသာေလာက္မွ်သာ ရိွပါသည္။ လႈိင္းလုံးႀကီး၏ ေက်ာေပၚတြင္ 



Aသာေလး သယ္ေဆာင္သြားပါသည္။ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း တAားေျပးေဆာင့္ရမည့္Aရာမ်ဳိး 

သူ႔Aတြက္မဟုတ္ပါ။ 

 

မုန္တုိင္းလည္း စဲခဲ့ၿပီ။ လႈိင္းAသင့္Aတင့္သာ က်န္ပါေတာ့သည္။ မုန္တုိင္းထဲတြင္ 

လႈိင္းေခါင္းျဖဴႀကီးမ်ားကုိ Aံတုရင္ ပဲ့ကုိင္ ရြက္တုိက္ခဲ့ေသာ ဖထီး မန္းေAာင္ၾကည္သည္လည္း 

Aေကာင္းဆုံး မာလိန္မွဴးAျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ ပုိ၍ Aားကိုးယုံၾကည္လာရပါသည္။ 

 

ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔ေလွကေလး တဖက္တခ်က္တြင္ တြဲထားေသာ ဝါးေဖာင္ကေလးမွာ Aလြန္ 

တန္ဖုိးရွိပါသည္။ လႈိင္းၫြန္႔ႀကီးမ်ားသည္ ေလွကုိ တုိက္႐ုိက္မထိဘဲ ေဖာင္ကုိလာလာ႐ုိက္ၿပီး 

လႈိင္းၫြန္႔ ကြဲသြားသည္။ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း Aလြန္ေကာင္းၿပီး Aေမွ်ာ္Aျမင္ 

ရိွပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ ပီသပါေပသည္။ 

 

မုန္တုိင္းကစဲခဲ့ေပမယ့္ မုိးက တဖြဲဖြဲရြာေနတုန္းပါ။ ေလမွာ တုိက္သည္ဆုိ႐ုံမွ် ရွိသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွသည္ တAိAိသာ ေရြ႕သည္ဆုိမွ်သာ ျဖစ္သည္။ မိုးေငြ႔မုိးဖြဲေၾကာင့္ ေနသည္ မသာပါ။ 

Aုံ႔ဆုိင္းေနသည္။ မိုးသည္ ဖြဲဖြဲရြာလုိက္၊ သည္းလုိက္ႏွင့္ တေနကုန္ခဲ့သည္။ မုိးသည္ ဖြဲဖြဲရြာလုိက္၊ 

ျပန္သည္းလုိက္ႏွင့္ ညေနေမွာင္လာသည္Aထိ ျဖစ္သည္။ 

 

ညUီးပုိင္း ၉ နာရီAခ်ိန္ေလာက္တြင္ မီးေတြ ထိန္ထိန္လင္းေနေသာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးတစင္း 

က်ေနာ္တုိ႔ဘက္သုိ႔ Uီးတည္ေမာင္းလာသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေလွက ေရွာင္ေပးလုိက္သည္။ ကုိက္ 

တေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ AကြာAေဝးရိွသည္ ထင္သည္။ သေဘၤာစက္သံ ဆူညံစြာၾကားရၿပီး 

သေဘၤာဒီဇယ္Aနံ႔သည္ က်ေနာ္တုိ႔ဆီAထိ Aနံ႔ရပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွေဘးမွျဖတ္သြားေသာ သေဘၤာႀကီးAား မီးႏွင့္Aခ်က္ျပျခင္း မလုပ္ပါ။ 

ဤသေဘၤာသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္သေဘၤာနည္း။ ရန္သူႏွင့္နီးစပ္သည့္ႏုိင္ငံမွ 

သေဘၤာဆုိလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိဖမ္းဆီးၿပီး ရန္သူဆီျပန္ပို႔ႏုိင္ပါသည္။ ဤAတြက္ေၾကာင့္ 

Aေတြ႔မခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

Aလြန္သည္းေသာမုိးAလြန္သည္းေသာမုိးAလြန္သည္းေသာမုိးAလြန္သည္းေသာမုိး 



 

တညလုံး မုိးဖြဲဖြဲရြာလုိက္ တခါတခါ သည္းလာလုိက္ႏွင့္ မုိးဒဏ္၊ AေAးဒဏ္ Aေတာ္ခံလာရသည္။ 

မုိးကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္ မုိးကာ မရိွပါ။ ကၽြန္းမွာတုန္းက လက္ဘက္ေျခာက္ထည့္ေသာ Aိတ္ႀကီးထမွဲ 

ပလတ္စတစ္Aိတ္ႀကီးတလုံး ရိွပါသည္။ ဤမိုးဒဏ္ကုိ ေလွေပၚတြင္ Aငယ္ဆုံးျဖစ္သည့္ က်ေနာ္က 

Aခံရဆုံး ျဖစ္သည္။ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေလွစပ္ေနသည့္တခ်ိန္လုံး Aေနမမွန္၊ Aစားမမွန္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

တခါတေလ ထမင္းတခႏွဲင့္ တေန႔စာ ၿပီးခဲ့ရသည္။ တခါတေလ ဆန္ျပဳတ္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့ရသည္။ 

 

မုိးမလင္းခင္ စခန္းထဲက ခုိးထြက္၊ ဂ်ယ္ရီကၽြန္းကေလးကုိ Aေရာက္သြား၊ လူသြားလူေစာင့္ၾကည့္၊ 

တခါတရံလည္း ပစၥည္းပုိ႔ၿပီး ကၽြန္းမႀကီးဘက္သုိ႔ ျပန္မကူးျဖစ္၊ မနက္မုိးလင္းေတာ့ ကင္းဆက္ေစာင့္၊ 

ဤသုိ႔ျဖင့္ AေနAစား မမွန္ခဲ့ပါ။ 

 

မုိးက စဲသြားသည္မရိွ၊ သည္းသည္သာရိွသည္။ က်ေနာ္ လိပ္သားေျခာက္စားလုိ႔ မရပါ၊ 

ျပန္ျပန္Aန္သည္။ ကန္စြန္းUႏွင့္ သခြားသီးလည္း စားမရပါ၊ ေတာ္ပါေသးသည္။ ဤလိုဘဝ၊ 

ဤလုိAေျခAေန၊ ဤသုိ႔ ပင္လယ္ထဲတြင္ မေတြ႔မျမင္ရႏုိင္၊ စိတ္မကူးႏုိင္ေသာ ဘီစကစ္ကုိ 

ဆရာUီးေA ာင္ေငြက က်ေနာ့္ကုိ ထုတ္ေကၽြးပါသည္။ ရက္ ၄၀ A စာငတ္ခံတုိက္ပြဲတြင္ 

က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ခ်ိသြားသည့္ရဲေဘာ္မ်ားထဲတြင္ ဆရာUီးေA ာင္ေငြ တေယာက္လည္း ပါခဲ့သည္။ 

 

သည့္A တြက္ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ လူနာA ျဖစ္ ဘီစကစ္ေပးခဲ့သည္။ လူနာစာA တြက္ 

ေဝစုရေသာဘီစကစ္ကုိ သူ မစားရက္ပါ။ A မဲသားစည္သြပ္ဗူး A ခြံလြတ္တြင္ ထည့္ၿပီး 

A လုံပိတ္ထားသည္။ ဘီစကစ္ကုိ နည္းနည္းစား၊ သၾကားေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္။ မုိးသည္ ေန႔ေရာညပါ 

ဆက္ရြာသည္။ ၃ ေယာက္စလုံး လက္ဖ်ားေျခဖ်ား ပဲႀကီးေရခြံတြန္႔ၿပီး ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္ေနသည္။ 

မုိးကသာ ရြာသည္။ ေလကေတာ့ ေငြ႔ေငြ႔ေလးသာ တုိက္သည္။ ရြက္လႊင့္ႏိုင္ေလာက္သည့္ 

ေလA ားမရပါ။ ေလွမွာ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေမွ်ာေနသည္။ 

 

ေန႔ေရာညပါ မုိးဆက္တိုက္ရြာေသာ ၅ ရက္ေျမာက္လို႔ ထင္ပါသည္။ မနက္ ၉ နာရီေလာက္ရိွမည္။ 

မုိးဖြဲဖြဲရြာေနသည္။ ေလမတုိက္ဘဲ ရာသီUတု A ံု႔မိႈင္းေနသည္။ ေလမတိုက္ဘဲရိွလ်က္ 

လႈိင္းမ်ားထေနသည္။ လႈိင္းသည္လည္း ပုံမွန္ၾကံဳေတြ႔ေနၾက A ေနာက္ေတာင္ေလေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ လႈိင္းမဟုတ္ဘဲ A ရပ္ ၄ မ်က္ႏွာမွ ျဖစ္ေပၚ႐ုိက္ခတ္ေနေသာ လိႈင္းျဖစ္သည္။ 



ပင္လယ္ေရျပင္ကုိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္လည္း ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ဝဲသ႑ာန္ျဖစ္ေနၿပီး ေရျပင္AေနAထား 

မမွန္ပါ။ 

 

ဤထူးဆန္းေသာ လႈိင္းႏွင့္ေရျပင္AေနAထားကို က်ေနာ္တို႔ ၃ ေယာက္ Aံ့ၾသမိသည္။ 

Aနည္းငယ္လည္း စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္မိသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္ မွတ္ခ်က္ခ်မိသည္မွာ 

ပင္လယ္ေရစီးေၾကာင္း ၂ ခု ေတြ႔ဆုံၿပီး ေရစီးေၾကာင္းခ်င္း Aားၿပိဳင္ေနသည္ဟု ထင္မိသည္။ 

ထားဝယ္စူးစူး Aေရွ႕ဘက္သုိ႔ဆြဲေသာ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ စကၤာပူဘက္သုိ႔ဆြဲေသာ Aေရွ႕ေတာင္ 

ေရစီးေၾကာင္း ၂ ခုတုိ႔၏ Aားၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လႈိင္းမ်ားဟု ထင္မွတ္ရသည္။ 

 

Aရပ္ ၄ မ်က္ႏွာမွ တုိက္ခတ္ေသာလႈိင္းမ်ားကုိ လႈိင္း႐ူးမ်ားဟု Aမည္ေပးလုိက္ၾကသည္။ ဖထီးမန္းက 

ဤလိႈင္း႐ူးမ်ား တိုက္ခက္ေနျခင္းသည္ Aႏၱရာယ္မ်ားသည္ဟု ေျပာသည္။ Aေျပာက်ယ္လွေသာ 

ဤကမၻာေပၚရိွ မဟာသမုဒၵရာႀကီးမ်ားသည္ လူသားတို႔ မသိရွိ နားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ 

လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္သည့္ Aရာကိစၥတုိ႔သည္ ေျမာက္မ်ားလွစြာပင္ရိွေနသည္ဟု ေလ့လာဖတ္႐ႈ 

သိခဲ့ရသည္။ 

 

၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မုိးက စဲသြားပါၿပီ။ ေနလည္းထြက္လာၿပီ။ ေနAလင္းေရာင္လည္း ရလာပါၿပီ။ 

Aပူေငြ႔ကိုလည္း ရလာပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္ Aေတာ္ေပ်ာ္သြားပါသည္။ မနက္ ၄ 

နာရီထုိးေလာက္မွာ ေလကေလးတခ်က္တုိက္သည္။ မနက္ ၆ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ ေလက 

တိတ္သြားသြားသည္။ ရြက္မ်ားက Aိၿပီး လုံးဝ မလႈပ္ပါ။ ရြက္ခ်လုိက္ရပါသည္။ 

 

ဒီမနက္ Aဟာရျဖစ္ေAာင္ AစားAစာကုိ နည္းနည္းစီမံသည္။ က်ေနာ္တုိ႔တြင္ မီးဖိုပါသည္။ 

မီးေသြးပါသည္။ လုိAပ္လွ်င္ ခ်က္ျပဳတ္စားဖို႔ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ ခ်က္ျပဳတ္စားတာကုိ 

Aဓိကမထားပါ။ ရိကၡာေျခာက္သာ Aဓိကထားပါသည္။ ခ်က္ျပဳတ္လွ်င္ မီးခိုးထြက္မယ္၊ မီးခုိးကုိ 

မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာက လွမ္းျမင္ရမယ္။ ပင္လယ္ထဲက မ်က္ေစ့တဆုံးAျမင္ဟာ မုိင္ Aစိတ္ေလာက္ 

ျမင္ရတယ္လုိ႔ ေလ့လာသိရိွထားရတယ္။ 

 

မီးေမြးၿပီး Aုိးလြတ္တြင္ ေရခ်ဳိပုံးထဲမွ ေရကုိ လုိသေလာက္ ထည့္၍ တည္လုိက္သည္။ 

ေရေႏြးဆူလာေတာ့ ေလထီးဗုိလ္Aုန္းေမာင္တုိ႔ေပးလိုက္ေသာ ေခါက္ဆြဲေျခာက္တစီးကုိ ခ်ဳိးဖဲ့ 



ထည့္လုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့ Aမဲသားဗူး တဗူးေဖာက္ထည့္၊ ကန္စြန္းU သုံးေလးU ပါးပါး 

Aကြင္းလုိက္လီွးၿပီးထည့္၊ လိပ္သားက်ပ္တုိက္ေျခာက္ကုိ သုံးေလးတံုးလီွးၿပီး ထည့္ျပဳတ္၊ 

Aားလုံးက်က္ၿပီဆုိေတာ့ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္Aိုးကုိခ်ၿပီး မီးကုိ ၿငိမ္းလုိက္သည္။ 

 

မီးခုိးသည္ က်ေနာ္တုိ႔Aတြက္ မလုိလားAပ္ဆုံးေသာAရာ၊ Aႏၱရာယ္ေပးမည့္ AရာAျဖစ္ 

မွတ္ယူထားသည့္ Aရာျဖစ္သည္။ မိုးကလည္း တိတ္သြားတ့ဲ မနက္ခင္းရဲ႕ ေနသာသာ 

က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း မြတ္သိပ္ ေတာင့္တေနၾကတာဆုိေတာ့ Aသားႁပြမ္းေသာ 

ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ကေလးဟာ က်ေနာ္တို႔ ၃ ေယာက္သား စားလုိက္ၾကတာ 

ဘယ္ေလာက္Aရသာရိွသလဲဆုိတာ ေရးမျပေတာ့ပါဘူး။ ေဝမွ်ၿပီးေတာ့သာ ခံစားၾကည့္ပါေတာ့။ 

 

Aရသာတခုပဲ လုိေနပါသည္။ ဆားေပါ့သည္။ ဆားေရေပ်ာ္ေနေသာ Eရာမ ေရျပင္Aက်ယ္ႀကီးမွာ 

ျဖတ္သန္းေနတယ္ဆုိေတာ့ Aေပါ့Aငံကုိ ေရေAာက္ကခံေနတဲ့ ဆားငန္ေရန႔ဲ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ 

ႀကိဳက္သေလာက္ စီမံစားလုိက္တာေပါ့။ 

 

စားေသာက္ၿပီးေတာ့ ဆရာUီးေAာင္ေငြက ဂ်ဲလ္မက္ ၂ လံုး က်ေနာ္ကုိ ထုတ္ေပးၿပီး စားခုိင္းသည္။ 

ဘီကြန္ပလက္ကုိလည္း တေယာက္ ၂ လုံး ေကၽြးသည္။ Aစာေၾကၿပီး 

နည္းနည္းAားရိွသြားေAာင္တ့ဲ။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ လုိAပ္တ့ဲAေျခခံေဆးေတြကုိ UီးေAာင္ေငြက 

ရွာတာလည္းရိွ၊ က်ေနာ္ နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ရွာတာလည္း ရွိ၊ ထုိက္သင့္သေလာက္ စုံပါသည္။ 

Aလြန္ပူေသာ ေတာ္သလင္းေနAလြန္ပူေသာ ေတာ္သလင္းေနAလြန္ပူေသာ ေတာ္သလင္းေနAလြန္ပူေသာ ေတာ္သလင္းေန 
 
Aလြန္မုိးသည္းေသာ မိုးစဲသြားေသာAခါ Aလြန္ပူေသာေန သာျပန္ေတာ့သည္။ ေလကလည္း ၇ 
နာရီေက်ာ္ေလာက္ကေန လုံးလုံးၿငိမ္လုိက္တာ တေန႔ခင္းလုံးပဲ။ ဒီမွာတင္ ေတာ္သလင္းေနက 
Aစြမ္းျပေတာ့သည္။ ပင္လယ္ထဲမွာ Aရိပ္Aာဝါသ ဆာယာမရိွဆုိေတာ့ ေနပူဒဏ္ကုိ 
တခါခံရျပန္ေရာ။ 
 
လြန္ခဲ့တ့ဲ ၅ ရက္လုံးလုံးကလည္း ေန႔ေရာညပါ မိုးရဲ႕AေAးဒဏ္၊ Aခုေတာ့ တခါလာျပန္ၿပီ။ 
ေနပူဒဏ္။ ပင္လယ္ထဲမွာ Aရပ္မ်က္ႏွာမွတ္သားရတာ Aေတာ္ခက္ပါသည္။ ရပ္ရွစ္ခြင္ 
Aျမင္တခုလုံးကလည္း ဆံုးစမထင္တ့ဲ ပင္လယ္ျပင္ ေနထြက္ဆည္းဆာန႔ဲ 
ေနဝင္ဆည္းဆာAခ်ိန္မ်ားမွာေတာ့ Aေရွ႕ Aေနာက္ မွတ္လုိ႔လြယ္ပါသည္။ ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္မွာေတာ့ 



ဘယ္ကုိပဲ ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ကြင္းတဆုံးဟာ Aကုန္လံုး Aတူတူပဲဆုိေတာ့ မွတ္၍မလြယ္ပါ။ 
 
A ဲဒီA ရပ္မ်က္ႏွာမွတ္သားရတ့ဲ ခက္ခမဲႈျပႆနာကို ဆရာUီးေA ာင္ေငြရဲ႕ ပညာစြမ္းက 
ေျဖရွင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ A ေစာပိုင္းက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တ့ဲ UီးေA ာင္ေငြရဲ႕ 
သံလုိက္A ိမ္ေျမႇာင္ ၂ ခုကုိ ယွU္ၿပီးခ်လုိက္တာန႔ဲ A ေရွ႕၊ A ေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဘယ္မွာ 
ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သြားပါတယ္။ 
 
သံလုိက္A ိမ္ေျမႇာင္ ၂ ခုဟာလည္း ကုိယ္လုပ္တာမုိ႔ ခ်ီးက်ဴးတာ မဟုတ္ဘူး။ ၂ ခုစလုံးက 
ေတာင္ေျမာက္ျပတာ ညီေနတာပဲ။ A ဲဒါေလာက္ထိေA ာင္ပါ။ UီးေA ာင္ေငြရ႕ဲ ပညာစြမ္းက 
ကမ္းမျမင္တ့ဲ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့တာပါ။ 
 
ေတာ္သလင္းလသည္ မုိးA ားနည္းသြားၿပီး လႈိင္းေလ A နည္းငယ္စဲေသာ ကာလေလးကို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ A ေနာက္ေတာင္ေလကုိ ခုိ၍ ရြက္လႊင့္လုိက္လွ်င္ 
မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ထဲသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ 
 
ကုိကုိးကၽြန္း၏ A ေရွ႕ယြန္းယြန္းတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်U္းေျဖာင့္တတန္းတည္းလုိ ရွိသည္။ 
ကုိကုိးကၽြန္းႏွင့္ ထားဝယ္သည္ ကီလုိမီတာ ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရိွသည္ဟု ေလ့လာရသည္။ 
ထားဝယ္A ထက္တြင္ ေရးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၏ ေA ာက္ဘက္တြင္ ၿမိတ္၊ 
ၿမိတ္၏ေA ာက္ဘက္တြင္ မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္ႀကီး တလုံးက ခံေနေသးသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ေလ့လာထားမႈA ရ ပင္လယ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ ထားဝယ္သုိ႔ တေၾကာင္း ဆြဲသည္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ေလွသည္ A ကယ္၍ စကၤာပူသုိ႔ဆြဲေသာ ပင္လယ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ပါသြားပါက 
ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာင္းမည္။ ၿပီးေနာက္ ေစာၾကာဒိုးႏွင့္ ဆက္မည္။ 
 
ထိုစU္က Uီးႏု ေတာတြင္းသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီပါတီကုိ ထူေထာင္သည္။ 
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီတြင္ ေစာၾကာဒိုးလည္း ပါဝင္သည္။ ေစာၾကာဒိုးႏွင့္ 
ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္သည္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ရွိစU္က A လြန္ပဲ ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္ၾကသည္ဟု 
ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္ ေျပာျပသည္။ ထိုမွတဆင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျပန္ဆက္သြယ္မည္။ 

တုိက္ပြဲဝင္ A ဓိ႒ာန္စာတမ္းတုိက္ပြဲဝင္ A ဓိ႒ာန္စာတမ္းတုိက္ပြဲဝင္ A ဓိ႒ာန္စာတမ္းတုိက္ပြဲဝင္ A ဓိ႒ာန္စာတမ္း    
 

က်ေနာ္တုိ႔၏ ပင္လယ္ျပင္ျဖတ္သန္းမႈA ပုိင္းတြင္ A ပုိင္း ၃ ပုိင္း သတ္မွတ္ ထားသည္။ 

 



ပထမAပိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေရးကာလAပုိင္း၊ 

 

ဒုတိယAပုိင္းတြင္ ပင္လယ္ျပင္ျဖတ္သန္းေရးAပိုင္း၊ 

 

တတိယAပုိင္းတြင္ ကမ္းေျခေရာက္ၿပီးေနာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ Aဆက္Aသြယ္ရေAာင္ 

ျပန္ဆက္သည့္Aပိုင္း ဟူ၍ ၃ ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ 

 

ပထမပုိင္း ျပင္ဆင္ေရးကာလတြင္ ေလွတစင္း တည္ေဆာက္ရမည္။ ေတြ႔ၾကံဳႏုိင္သည့္ 

Aခက္Aခဲမ်ားမွာ Aေစာင္ဝါဒါမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေတြ႔ရိွႏုိင္မႈ၊ ဘဝတူA က်U္းသားမ်ား၏ 

ေတြ႔ရိွႏုိင္မႈေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ပ်က္သြားႏိုင္သည္။ ၎A ျပင္ ေလွတစင္းကိ ု

ၿပီးေျမာက္ေA ာင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ A ခက္A ခဲ A မ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏုိင္သည္။ 

လမ္းခရီးတြင္စားသုံးရန္A တြက္ ရိကၡာကုိစုေဆာင္း ရွာေဖြရန္လုိA ပ္သည္။ 

 

ဒုတိယA ပုိင္း ပင္လယ္ျပင္ျဖတ္သန္းေရးကာလတြင္ ၾကံဳေတြႏုိင္သည့္ A ခက္A ခဲမ်ားမွာ 

မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေလွတိမ္း ေမွာက္ပ်က္စီးၿပီး ေသဆုံးသြားႏိုင္သည္။ 

ပင္လယ္ေရသတၱဝါႀကီးမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေလွပ်က္စီးၿပီး ေသဆုံးသြားႏုိင္သည္။ 

ရန္သူေရတပ္မွ ျပန္လည္ဖမ္းမိၿပီး သတ္ပစ္ႏိုင္သည္ (သုိ႔) ႏွိပ္စက္ညႇU္းပမ္းၿပီး 

ေထာင္သုိ႔ျပန္ပို႔ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ားမွေတြ႔ရိွၿပီး ဖမ္း၍ ရန္သူ႔ထံ 

ျပန္ပို႔ႏုိင္သည္။ ေနပူဒဏ္ကို A ျပင္းA ထန္ခံရႏိုင္သည္။ 

 

တတိယA ပုိင္း ကမ္းေျခေရာက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးသုိ႔A ေရာက္သြားရာတြင္ ရန္သူ၏ စစ္တပ္၊ 

ပုလိပ္ႏွင့္ A မည္ခံ ေဖာက္ျပန္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးၿပီး သတ္ပစ္ႏိုင္သည္။ 

ေတာေတာင္ထဲတြင္ ေတာတြင္း သတၱဝါမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားႏိုင္သည္။ 

ကၽြန္းမွ ထြက္ေျပးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကၽြန္းမွ ထြက္ေျပးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကၽြန္းမွ ထြက္ေျပးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကၽြန္းမွ ထြက္ေျပးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ 
 
ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားA ား ကိုကုိးကၽြန္းသုိ႔ပို႔ခဲ့ရာတြင္ တုိင္းျပည္သုိ႔ မေၾကညာဘဲ၊ 
ႏုိင္ငံတကာကုိလည္း မေၾကညာဘဲ စစ္A စုိးရသည္ ကၽြန္းသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာပုိ႔ခဲ့ျခင္း၊ 
A င္းစိန္ေထာင္ႏွင့္တကြ ေထာင္A သီးသီးတြင္ A က်U္းသားမ်ားA ား ရက္စက္ျပင္းထန္စြာ 
ဖိႏွိပ္ညႇU္းဆဲျခင္းစသည္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 



 
ယခု ကၽြန္းမွထြက္ ေျပးေသာ တုိက္ပြဲသည္ ရန္သူ၏ဖိႏိွပ္ညႇU္းဆဲမႈကုိ ေခါင္းငံု႔မခံဘဲ 
ျပန္လည္တုိက္ခုိက္သည့္ တုိက္ပြဲျဖစ္သည္။ 
 
ဤတုိက္ပြဲသည္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတုိ႔Aား ႏိုင္ငံေရးAရ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးAရ 
Aလုပ္Aေကၽြးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဤတုိက္ပြဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်ဆုံးသြားႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတုိင္း၏ 
တုိက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္ကုိ ျမႇင့္တင္Aားေပးသည့္ တုိက္ပြဲျဖစ္သည္။ ငါတို႔သည္ ပင္လယ္ျပင္ကို 
ေAာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရန္ျဖစ္သည္။ 
 
ငါတုိ႔သည္ ေတာ္လွန္သည့္ သူရဲေကာင္းဝါဒကုိကုိင္စြဲလ်က္ ေAာင္ပြဲရသည့္Aထိ 
တုိက္ပြဲဝင္သြားမည္။ ဤတုိက္ပြဲတြင္ တုိက္ပြဲUီးစီးမွဴးA ျဖစ္ မန္းေA ာင္ၾကည္ကုိ တာဝန္ေပးA ပ္သည္။ 
ေတာ္လွန္သည့္ သူရဲေကာင္းဝါဒ A ဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ 
 
၁၉၇၀ ၁၉၇၀ ၁၉၇၀ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ရက္ ရက္ ရက္ ရက္  
၁၃၃၂ ၁၃၃၂ ၁၃၃၂ ၁၃၃၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ 
 
ဤတုိက္ပြဲဝင္ A ဓိ႒ာန္စာတမ္းတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ Uီး A သီးA သီး လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ 
 
ပင္လယ္ျပင္သည္ ေန႔လည္ A ခ်ိန္တြင္ လုံးဝ ေလတုိက္ခတ္မႈမရွိဘဲ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးတခုလုံးမွာ 
သင္ျဖဴးခင္းထားသည့္A လား ညီစြာျပန္ျဖဴးလွပါ သည္။ ေလွတုိက္ခုိက္မႈမရိွဘဲ ၿငိမ္သက္ေလ 
ေနပူဒဏ္သည္ပုိ၍ ခံရေလျဖစ္သည္။ 
 
ညေနေစာင္း ေနဝင္ခ်ိန္A ခါတြင္မွ ေလေျပေA း နည္းနည္း စတင္တုိက္ခတ္သည္။ ေလွမွာ 
ဤA ခ်ိန္ေရာက္မွ ရြက္တင္ၿပီး ရြက္တိုက္ႏုိင္သည္။ ေလွသည္ တနာရီ ၅ မိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ 
သြားေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ မုန္သုန္၏A ားမွာ ထင္ထားသည္ထက္ လိႈင္းA ား ေပ်ာ့ေနပါသည္။ 
 
တခါတရံ ညေနေစာင္း ေနဝင္ဆည္းဆာတြင္ ကၽြဲထက္မကႀကီးေသာ ငါးႀကီးမ်ားသည္ ဆူးေတာင္မ်ား 
ေပၚလွ်က္ ၿငိမ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ က်ေနာ္တို႔ေလွA ား A ႏၱရယ္ျပဳမည္ကုိ စုိးရိမ္မိသည္။ 
 
ညမိုးခ်ဳပ္တြင္ ေလA ရွိန္ နည္းနည္း ပုိေကာင္းလာၿပီး ေလွသြားႏႈန္း နည္းနည္း ပုိျမန္လာသည္။ 
ညUီးပုိင္း ေလတခ်က္သာရၿပီး ၉ နာရီခန္႔ေလာက္တြင္ ေလမွာ လုံးဝ ၿငိမ္သက္သြားျပန္သည္။ 



ညဘက္တြင္ ရြက္ျပန္ခ်၊ လင္းAားႀကီးAခ်ိန္းတြင္ ရြက္ျပန္တင္၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရြက္ျပန္ခ် စသည္တို႔ 
လုပ္ရသည္။ 
 
မနက္လင္းပုိင္းတြင္ တခ်က္ႏွင့္ ညေနေစာင္းႏွင့္ ညUီးပိုင္းတြင္သာ ေလနည္းနည္း တုိက္သည္။ 
ညဘက္တြင္ ခုႏွစ္စင္ၾကယ္ႏွင့္ ဓူဝံၾကယ္ကုိမွတ္၍ ေျမာက္Aရပ္ကို Aမွတ္ျပဳရပါသည္။ 
ညမိုးခ်ဳပ္လွ်င္ Aေနာက္ဘက္မွ Aလြန္လင္းAား ေကာင္းေသာ ၾကယ္တလုံး ထြက္လာပါသည္။ 
 
ည ၉ နာရီေလာက္တြင္ ျပန္ဝင္သြားၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ဤ ထြန္းလင္း ေတာက္ပသည့္ 
ၾကယ္ႀကီးကုိၾကည့္ၿပီး Aေနာက္Aရပ္ကုိ မွတ္သားရသည္။ 

ငါးမန္းAုပ္ႀကီးငါးမန္းAုပ္ႀကီးငါးမန္းAုပ္ႀကီးငါးမန္းAုပ္ႀကီး    
 

၈ ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ဟု ထင္ရပါသည္။ ေန႔လည္ခ်ိန္ ထုံးစံAတုိင္း ေနက ျခစ္ျခစ္ေတာက္ 

ပူျပင္းေနသည္။ ေရေAာက္သုိ႔ Aေတာင္ ၃၀ ခန္႔ျမင္ရမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဤတြင္ 

ငါးမန္းႀကီးတAုပ္ႏွင့္ တုိးပါေတာ့သည္။ 

 

ငါးမန္းႀကီးမ်ားမွာ တလံေက်ာ္ေလာက္ရိွၿပီး Aေကာင္ ၁၀၀ နီးပါးရွိမည္ဟု ထင္ရပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွႀကီးကုိ ပတ္ခ်ာလည္လွည့္၍ ဝုိင္းပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔တြင္ မိွန္းႏွင့္ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ပါသည္။ 

မိွန္းႏွင့္ ထုိးသည္၊ ထုိး၍ မထိပါ။ ေရAလြန္ၾကည္ေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ ငါးမန္းမ်ားမွာ Aလြန္ 

လ်င္ျမန္ေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ ထုိး၍ မထိပါ။ 

 

ငါးမွ်ားခ်ိတ္တြင္ လိပ္သားေျခာက္ တပ္ၿပီး မွ်ားသည္။ ဒါလည္း မဟတ္ပါ။ ငါးမန္းမ်ားမွာ ေလွကုိ 

ပတ္ခ်ာလည္လွည့္ၿပီး Aခ်ဳိ႕မွာ ေရလႊာေပၚသုိ႔ပင္ ခုန္တက္ပါသည္။ က်ေနာ္ထင္တာ ငါးမန္းမ်ား 

ျမဴးေနပုံရသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေၾကာက္ေသာ ငါးမန္းAမ်ဳိးAစားမွာ ငါးမန္းစြယ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ၎၏ 

ႏွာေမာင္းတဖက္စီတြင္ ဆူးမ်ားရွိေသာ ငါးမန္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၎၏ငါးမန္းစြယ္ႏွင့္ ေလွကုိ ခုတ္လွ်င္ 

ေလွပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။ ယခုေတြ႔ရေသာ ငါးမန္းAုပ္စုမွာ စုပ္ငါးမန္းဟုေခၚေသာ (တကယ္စုပ္ျခင္း 

မဟုတ္ပါ) ကုိက္ေသာ ငါးမန္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 

 



ေန႔လည္ေနခင္း ေနပူဒဏ္ခံစားရေသာAခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔၏ သခြားသီးမွာ Aလြန္Aသုံးဝင္ၿပီး 

တန္ဖုိးရွိလွပါသည္။ သခြားသီး စားလုိက္လွ်င္ ရင္ေAးၿပီး ေရငတ္ေျပသည္။ ေနာက္တခုမွာ 

က်ေနာ္တုိ႔တြင္ ဗီတာမင္ေဆးျပား Aေတာ္မ်ားမ်ား ယူလာခဲ့သည္။ 

 

ဗီတာမင္ေဆးျပား ၃ ျပားေလာက္ကုိ ေရခ်ဳိခြက္ထဲထည့္၊ သၾကားကုိ လုိသေလာက္ထည့္ၿပီး 

ေရေဖ်ာ္လုိက္လွ်င္ ခ်ဳိခ်ည္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္တခြက္ရရွိၿပီး ေသာက္၍ Aရသာ Aလြန္ရိွပါသည္။ 

ေနပူဒဏ္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကိုလည္း ေျပေပ်ာက္ေစေလသည္။ 

ညဘက္သို႔ေရာက္လွ်င္ ပင္လယ္မွာ မီးစုန္းဓာတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ လင္းလင္းလက္လက္ရွိပါသည္။ 
လင္းလင္းလက္လက္ Aေရာင္မ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္။ ညဘက္တြင္ Aခ်ဳိ႕ေသာငါးမ်ားမွာ 
Aေရာင္လင္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
 
မုန္တုိင္းႏွင့္တုိး မုိးစၿဲပီးေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔ေလွကေလးေပၚတြင္ Aသက္ကယ္Aျဖစ္တင္ထားေသာ 
ဝါးလုံးေျခာက္ ၅ လုံးခန္႔ ရိွသည္။ ေလွ၏ပဲ့ပိုင္းကို ဝါးလုံးAဖ်ား လြန္လွ်က္ရွိသည္။ ေလွပဲ့ပုိင္းကုိ 
လြန္ေနေသာ ဝါးလုံးAစြန္းဖ်ားေလးေပၚတြင္ စင္ေရာ္ေလးတေကာင္သည္ ညဘက္ေရာက္လာတုိင္း 
Aျမဲလာနားပါသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔လည္း သူ႔ကုိ ဘာမွမလုပ္ၾကပါ။ တုိ႔လည္း ဒုကၡေရာက္လုိ႔ လြတ္ေျမာက္ေAာင္ 
႐ုန္းကန္တာ၊ ဒီ စင္ေရာ္ေလးလည္း ခိုနားစရာမရိွလုိ႔ တုိ႔ဆီလာၿပီး ခုိနားရွာတာ ဘဝတူေတြပဲဟု 
သေဘာထားၿပီး စင္ေရာ္ေလးAေပၚတြင္ သံေယာဇU္ျဖစ္မိပါသည္။ ဖထီးမန္းက ေျပာေသးသည္။ 
စင္ေရာ္ေတြ ပ်ံသြားတ့ဲဘက္ဟာ ကမ္းေျခဘက္ကုိပဲ ပ်ံသြားတယ္။ 
 
က်ေနာ္က ဖထီးမန္းႏွင့္ UီးေAာင္ေငြကို ေျပာျပေသးသည္။ ဟုိတုန္းက တုိက္ေရယာU္ ၁၀၃ 
ဗိုလ္မွဴးဘေသာ္တုိ႔ ေရနစ္တုန္းက Aသက္ေလွကေလးန႔ဲ ေမ်ာေနၾကတာ၊ ပင္လယ္စင္ေရာ္က 
လာနားတယ္။ သူတုိ႔က သိပ္ဆာေနေတာ့ စင္ေရာ္ေလးကုိ ဖမ္းၿပီးစားရတယ္လုိ႔ေျပာတာ 
ၾကားဖူးတယ္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ေလွကေလးမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ Aျမဲမျပတ္ Aလုပ္တခုေပးထားပါသည္။ ဘယ္လုိမွ 
ဖာ၍မရဘဲ စိမ့္ၿပီး ဝင္လာေသာေရကုိ နာရီဝက္နီးပါးတႀကိမ္ Aျမဲခတ္ထုတ္ေနရပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း 
ပဲ့ကိုင္ျခင္းကုိ က်ေနာ္ေရာ၊ UီးေAာင္ေငြပါ လုပ္ကုိင္လာႏိုင္ပါၿပီ။ စိမ့္ဝင္လာသည့္ေရကုိ Aျမဲမွန္မွန္ 
ခပ္ထုတ္ေနရပါသည္။ 
 



ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဖထီးမန္း သင္ေပးမႈေၾကာင့္ ရြက္တုိက္ျခင္း၊ ပဲ့ကုိင္ျခင္းကုိ က်ေနာ္ေရာ UီးေAာင္ေငြပါ 
လုပ္ကုိင္လာႏုိင္ပါၿပီ။ စိမ့္ဝင္လာေသာေရကုိ Aျမဲမွန္မွန္ ခပ္ထုတ္ရေသာေသာေၾကာင့္ Aလွည့္က် 
ပဲ့ကိုင္၊ ရြက္တုိက္တာဝန္က်တုိင္း ေရကုိပါ ခပ္ထုတ္ယူရပါသည္။ 
 
ရက္မမွတ္မိေသာတေန႔ ေန႔လည္တြင္ Aလ်ားမုိင္ဝက္ခန္႔ရိွမည့္ ငါးAုပ္တAုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
ငါးမ်ားမွာ ေရျပင္ေပၚသုိ႔ ခုန္၍တက္ပါသည္။ ငါးမ်ားမွာ ၂ ေတာင္နီးပါး၊ တေတာင္၊ ထုိထက္ေAာက္ 
Aရြယ္မ်ဳိးစုံပါသည္။ ေကာင္ေရမွာ သန္းႏွင့္ခ်ီ ရိွမည္ထင္ပါသည္။ ၎ငါးAုပ္ႀကီး ေရျပင္ေပၚသုိ႔ 
ျမဴးတူးခုန္တက္ေသာAသံသည္ ေရျပင္ေပၚသုိ႔ မိုးသဲႀကီးမဲႀကီး ရြာေသာ Aသံႏွင့္ ဆင္တူသည္။ 
 
၎ငါးAုပ္ႀကီးAေပၚတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စင္ေရာ္ငွက္Aုပ္ႀကီးကလည္း ျမဴး၍ 
ခုန္တက္လာေသာ ငါးမ်ားကုိ လိုက္၍ထုိးသုတ္ေနၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေလွကေလးႏွင့္ ကိုက္ ၅၀၀ 
ေက်ာ္ေလာက္သာ ေဝးမည္ထင္သည္။ ညေနေစာင္း ေနဝင္ရီတေရာAခ်ိန္တြင္ ေရျပင္မွာ 
ၿငိမ္သက္လ်က္ရိွသည္။ 
 
လိပ္ႀကီးတေကာင္သည္ မလႈပ္မရွား ေရေပၚတြင္ ေပၚေနသည္။ ၎လိပ္၏ ေက်ာကုန္းေပၚတြင္ 
ငွက္ကေလးတေကာင္သည္ နားေနသည္။ က်ေနာ္တို႔ေလွႏွင့္ ကုိက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ေဝးမည္ 
ထင္သည္။ မၾကာမီ လိပ္ႀကီးမွာ ေရထဲသုိ႔ ငုပ္သြားသည္။ 
 
တေန႔ ေန႔လည္တြင္ ထူးဆန္းေသာ Aသံတခု ၾကားရသည္။ “ဝူ-ဝု” “ဝူ-ဝု” ဆုိေသာ Aေဝးဆီးမွ 
Aသံႀကီးတခုကုိ ၾကားရသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္ေျမာက္ ဝဲယာ လွည့္ပတ္ၾကည့္သည္။ 
မီးခုိးတလူလူႏွင့္ သေဘၤာေခါင္းတုိင္ ေရးေရးေလးကို Aေဝးဆီတြင္ လွမ္းျမင္ရသည္။ 
ပင္လယ္ကူးသေဘၤာတစင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေဝးလြန္းသည့္Aတြက္ စက္သံ ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္းသာ ၾကားရသည္။ ေနာက္ရက္တြင္ ဤသုိ႔ 
“ဝူ-ဝု” “ဝူ-ဝု” Aသံၾကားရတုိင္း သတိထားလုိက္ၾကည့္သည္။ ဘာမွလည္း မေတြ႔ရပါ။ 
ရြက္တင္ထားလွ်င္ ရြက္ကုိ ျပန္ခ်လုိက္ရသည္။ ေနာင္ေသာAခါ ဤAသံမ်ဳိးသည္ 
ပင္လယ္ျပင္မွာသာမက ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေလယာU္ပ်ံႀကီးမ်ား ပ်ံသန္းသြားလွ်င္လည္း 
AလားတူAသံမ်ဳိး ၾကားရပါသည္။ 
 







 
ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္တေစာင္တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလာေသာ ကုိကုိးကၽြန္း ပံုရိပ္တခ်ဳိ႕ 



 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တဆုံးေသာ Aရာ 

 

ျပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖတ္သန္းေနစU္ က်ေနာ္တို႔ A ာသာျပင္းျပ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တဆုံး 

A ရာတခုရိွပါသည္။ စာဖတ္သူ စU္းစားၾကည့္ပါ။ က်ေနာ္ မေဖာ္ျပေသးပါ။ A ဘယ္A ရာကို 

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တဆုံးA ရာလုိ႔ ထင္ပါသနည္း?။ တေန႔တေန႔ကုိ နာရီမလပ္ 

ေတာင့္တ၍သာေနပါသည္။ စာဖတ္သူ စU္းစား၍ ေပၚလာပါၿပီးလား?။ 

 

A ဘယ္ေသာ A ရာရွိပါသနည္း?။ ပင္လယ္သမုဒၵရာA ား A နားသတ္ ေရးသပ္ထားေသာ 

ပင္လယ္ကမ္းေျခေပါ့။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ ျဖတ္လာခဲ့တာ ၁၀ ရက္ပင္တုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ လင္းပိုင္းA ခ်ိန္တြင္ 

က်ေနာ္ တာဝန္က်ပါသည္။ ပလဲည္းကုိင္၊ ေရလည္းပက္ထုတ္ေပါ့။ ပင္လယ္စင္ေရာ္ကေလးကေတာ့ 

ပ်ံသြားခဲ့ပါၿပီ။ ေရာင္နီUီးၾကယ္လည္း ေပၚလာၿပီ။ တခ်ဳိ႕က မုိးေသာက္ၾကယ္လို႔လည္း ေခၚသည္။ 

ဤေရာင္နီၾကယ္မွာ ထြန္းလင္းA ား ေကာင္းလွသည္။ ေရာင္နီပ်ဳိး၍ လင္းဖုိ႔ပင္ A ခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ 

မၾကာခင္ လင္း၍လာပါသည္။ 

 

ဖထီးမန္းႏွင့္ UီးေA ာင္ေငြတုိ႔ A နားယူ A ိပ္စက္ေနတုန္းရိွပါေသးသည္။ A ေရွ႕မုိးကုပ္စက္ဝိုင္းသို႔ 

ျပဳေနၾကဝတ္A တုိင္း လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ပါသည္။ A ေဝးဆီ မ်က္ေစ့တဆုံး မႈန္ျပျပတြင္ မည္းေမွာင္ေသာ 

A ရာဝတၳဳရွည္ေမ်ာေမ်ာတခုကုိ ရိပ္ခနဲ လွမ္းျမင္လုိက္ရသည္။ 

 

လႈိင္းA ိကေလး နိမ့္ဆင္းသြားသည္။ ျမင္ကြင္းမွာ ရိပ္ခနဲ ျပန္ေပ်ာက္သြားသည္။ လႈိင္းA ိကေလး 

A ေပၚျပန္ေျမာက္လာေတာ့ မည္းေမွာင္ေသာ A ရာဝတၳဳ ရွည္ေမ်ာေမ်ာကုိ ရိပခ္နဲ ျပန္ျမင္ရျပန္သည္။ 

ရိပ္ခနဲ ျမင္လုိက္၊ ရိပ္ခနဲ ေပ်ာက္သြားလုိက္န႔ဲ က်ေနာ္ပဲ စိတ္ေစာ စိတ္စြဲလို႔ ျမင္တာလား။ 

 

က်ေနာ္ မ်က္လုံးကုိ A ေသA ခ်ာပြတ္သပ္ၿပီး ျပန္ၾကည့္ပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ 

မေရြ႕မလ်ားေသာA ရာ၊ မေပ်ာက္ကြယ္ေသာA ရာ က်ေနာ့္ မ်က္ေစ့A ျမင္ ေမွာက္မွားျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

က်ေနာ္ ဝမ္းသာA ားရပင္ ေA ာ္လုိက္သည္။ 



“ဖထီးမန္း ထ … ထ၊ ဖထီးမန္း ထ … ထ၊ ကမ္းေျခကုိ ျမင္ရၿပီ” 

 

“UီးေAာင္ေငြ ထ … ေတာ့၊ ထ … ေတာ့၊ ကမ္းေျခကုိ ျမင္ရၿပီ” 

 

သူတုိ႔ ၂ Uီး လူးလထဲ၍ က်ေနာ္ၫႊန္ျပရာသို႔ စူးစူးစုိက္စုိက္ ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ ရိပ္ခနဲ ျမင္လုိက္၊ 

ရိပ္ခနဲ ေပ်ာက္လုိက္ သူတို႔ ၂ ေယာက္ AေသAခ်ာ Aေတာ္ၾကာေAာင္ ၾကည့္ေနပါသည္။ 

 

သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။ 

 

“ဟုတ္တယ္၊ ကမ္းေျခပဲ” 

 

စာဖတ္သူေရာ ဝမ္းမသာဘူး လား၊ မွ်ေဝၿပီး ခံစားၾကည့္ေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္တ့ဲAထဲမွာ 

ကမ္းေျခကုိ Aေရာက္သြားဖို႔ပဲေလ။ ၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ခရီး တဆင့္ဆက္မယ္ မဟုတ္လား၊ ဝမ္းသာျခင္း၊ 

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမွာ ေဖာ္မျပႏုိင္ပါ၊ (Aတုိင္းမသိ) ဆုိေသာ စကားလုံးေလးနဲ႔သာ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ 

 

ဤကမ္းေျခကုိ Uီးစြာျမင္ခဲ့ရေသာျမင္ကြင္းမွာ Aလြန္တရာလွပၿပီး က်ေနာ့္Aျမင္မွာ 

က်က္သေရရိွလွပါသည္။ ဤျမင္ကြင္းမွာလည္း က်ေနာ့္ဘဝ တသက္တာတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ 

ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

က်ေနာ္သည္ ပန္းခ်ီဆြတဲတ္ေသာ Aတတ္ပညာႏွင့္ နီးစပ္သူတေယာက္ မဟုတ္၍သာ ဤမွ် 

လွပက်က္သေရရွိလွေသာ ဘဝေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တိုက္ပြဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပန္းခ်ီကားကုိ ေရးဆြဲ 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို မျပဳႏုိင္ခဲ့ပါ။ 

 

သုိ႔ရာတြင္ AခါAခြင့္ၾကံဳ၍သတိရတုိင္း ဤတုိက္ပြဲေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပန္းခ်ီကားသည္ 

က်ေနာ့္Aေတြးရိပ္တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျပန္လည္ေပၚလာျမဲျဖစ္သည္။ 

 

မနက္လင္းစ ေလေAးသည္ နည္းနည္းရိွေသး၍ ေလွကေလးမွာ တေရြ႕ေရြ႕ သြားေနတုန္းပင္။ 

Aခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္Aမွ် မည္းေမွာင္ေမွာင္ Aရာမ်ားသည္ ပုိပိုၿပီးမ်ားလာသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ 



Aရာမ်ားသည္ Aေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔လာရသည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္ေလာက္Aေရာက္တြင္ ဖထီးမန္းက 

ေျပာသည္။ 

 

“ၿမိတ္ကၽြန္းစုဘက္ကုိ ေရာက္လာတယ္ထင္တယ္” 

 

ဖထီးမန္းေျပာတာ ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္းကေလးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႔ေနရသည္ 

မဟုတ္ပါလား?။ 

 

မုိးခ်ဳပ္ခါနီးေတာ့ ေလကေလးက ျပန္လာပါသည္။ ရြက္တင္ၿပီး တAိAိ လႊင့္ပါသည္။ မိုးစုန္းစုန္းခ်ဳပ္၍ 

ေမွာင္လာၿပီ။ ေန႔လည္က က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ရေသာ ကၽြန္းစုဘက္ဆီမွ လွ်ပ္စစ္မီးပြင့္မ်ားကုိ 

မိွတ္တုတ္မိွတ္တုတ္ လွမ္း၍ျမင္ရသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ၃ UီးစလုံးA ျမင္ကေတာ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕က လွ်ပ္စစ္မီးပဲျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။ 

ပထမUီးဆုံး A မ်ဳိးမ်ဳိး ထင္ေၾကးေပးၾကပါသည္။ ဤမီးကုိျမင္ရေသာ Uီးဆုံးညကိုလြန္ေျမာက္ၿပီး 

ေနာက္တေန႔ ေရာက္လာသည္။ 

 

ဒုတိယေန႔ျမင္ကြင္းသည္ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ မေန႔က ျမင္ခဲ့ရေသာ ကၽြန္းကေလးမ်ားမွာ 

တကၽြန္းန႔ဲတကၽြန္း ဆက္သြား ၾကၿပီး ကၽြန္းမ်ား မရွိေတာ့ပါ။ ဖထီးမန္းက ေျပာသည္။ 

 

“မေန႔ကျမင္ရတာ ကၽြန္းမဟုတ္ဘူး၊ A နိမ့္ဆုံးေနရာကုိ A ေဝးႀကီးက ျမင္ရတာဆုိေတာ့ 

ကၽြန္းလို႔ထင္တာေပါ့၊ A ခု နီးလာေတာ့ ျပတ္တ့ဲေနရာ ဆက္သြားၿပီ၊ ဒါဟာ တနသၤာရီကမ္းေျခပဲ 

ျဖစ္ရမယ္” 

 

A ေရွ႕ဘက္မွ ေနမင္းသည္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ကမ္းေျခကုိျမင္ေနရတာ ေသခ်ာၿပီ။ 

ပင္လယ္ျပင္ျဖတ္သန္းေရး ဆိုတ့ဲ A ပိုင္းကေတာ့ ေA ာင္ျမင္သေလာက္ ရွိသြားပါၿပီ။ ေလွေပၚတြင္ 

A ရံပစၥည္းA ျဖစ္ေဆာင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေလွေပါ့သြား ေA ာင္ စြန္႔ပစ္မည္။ 

 

မီးဖုိႏွင့္ မီးေသြးကို ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်လုိက္သည္။ ဤမီးဖုိမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ခါသာ 



ခ်က္စားလုိက္ပါသည္။ ရြက္တုိင္Aပုိတခုလည္း ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်လုိက္သည္။ လႈိင္း႐ုိက္လွ်င္ 

ေရမဝင္ေစရန္ ေလွUီးႏွင့္ ေလွပဲ့တြင္ A ံဖံုးပ်U္ျပား ႐ုိက္ထားပါသည္။ ၎A ံဖံုးပ်U္ျပားလည္း 

ခြာထုတ္၍ ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ပါသည္။ A သက္ကယ္ A ျဖစ္ေဆာင္ထားေသာ ဝါးလုံးမ်ားထဲမွ ၃ 

လုံးကိုလည္း ပစ္ခ်ပါသည္။ 

ဝါးေဖာင္ကုိ ျဖဳတ္လုိက္ေသာA ခါဝါးေဖာင္ကုိ ျဖဳတ္လုိက္ေသာA ခါဝါးေဖာင္ကုိ ျဖဳတ္လုိက္ေသာA ခါဝါးေဖာင္ကုိ ျဖဳတ္လုိက္ေသာA ခါ    
 

ေလွကေတာ့ A ေတာ္ေပါ့သြားၿပီး ေလွသြားႏႈန္း ေရြ႕လ်ားႏႈန္းကုိ ေလွေပါ့သည့္ A တြက္ ပို၍ 

ျမန္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွပိုၿပီးေပါ့ေA ာင္ဆုိလွ်င္ တခုက်န္ပါေသးသည္။ 

ေလွ၏တဖက္တခ်က္တြင္ တြဲခ်ည္ထားသည့္ ဝါးေဖာင္ကုိ ျဖဳတ္ခ်လုိက္လွ်င္ ေလွပုိျမန္လာပါမည္။ 

ရာသီUတုကုိ ခန္႔မွန္းရသည္မွာလည္း စိတ္ခ်ရေလာက္ပါၿပီ။ 

 

ဖထီးမန္းက ျဖဳတ္ရင္ ေကာင္းမည္ဟု ေျပာသည့္A တြက္ ျဖဳတ္ေပါ့ ဘာA ေၾကာင္းလဲ၊ ဒါန႔ဲ ေဖာင္ကုိ 

ျဖဳတ္ပါသည္။ ေဖာင္ကုိလည္းျဖဳတ္ၿပီးလုိ႔ ေဖာင္က ေလွန႔ဲလည္းကြာသြားေရာ ေလွက မၿငိမ္ပါ။ 

ဘယ္ဘက္ကုိ နည္းနည္းေစာင္းလည္း ေရက ေဝါခနဲဝင္၊ ညာဘက္ ေစာင္းလည္း ေလွကလူးၿပီး ေရက 

ေဝါခနဲဝင္ပါသည္။ နည္းနည္းမွ လႈပ္လုိ႔မရပါ။ 

 

ေလွ၏A ံဖံုးA ေပၚနားတြင္ လႈိင္း႐ိုက္လုိ႔ ေလွေပၚကုိ ေရေတြ လႊမ္းစားလွ်င္ ေရေတြျပန္က်သြားေA ာင္ 

A ံဖံုးA ေပၚနားတြင္ ေဘးဘယ္ညာ တေပါက္စီ A ေပါက္ ေဖာက္ထားပါသည္။ ၎A ေပါက္မွ 

ေလွေစာင္းတုိင္း ေရ ေဝါခနဲ ေဝါခနဲ ျပန္ဝင္ပါသည္။ ေဖာင္ျပန္တပ္မွ ျဖစ္ပါမည္။ ေရထဲဆင္းဖုိ႔ က်ေနာ္ 

A က်ႌခၽြတ္တုန္း ရိွေသးသည္။ ဖထီးမန္း ေရထဲသုိ႔ ခုန္ဆင္းလိုက္ပါသည္။ ေရထဲမွ သူက 

လွမ္းေျပာသည္။ 

 

“က်ေနာ္ ေဖာင္ကုိ ျပန္ခ်ည္မယ္၊ ခင္ဗ်ားA ေပၚက ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ေပးပါ။ ငါးေတြ 

ဘာေတြလာရင္ သတိထား” 

 

က်ေနာ္ မွိန္းကိုကုိင္ၿပီး မတ္တပ္ရပ္လွ်က္ ဖထီးမန္းA ေပၚနားတြင္ ရပ္ေစာင့္ေပးပါသည္။ ဖထီးမန္း 

ေဖာင္ကုိ ျပန္ခ်ည္ဖုိ႔ ႀကိဳးမရွိေတာ့ပါ။ စတီးႀကိဳးမွာ A ိုနာဆစ္သေဘၤာပ်က္ႀကီးမွ စတီးႀကိဳးကုိ 

တေခါင္းခ်င္း ျပန္ျဖည္ထားသည့္ ႀကိဳးျဖစ္သည္။ 



 

ေဖာင္ျဖဳတ္လုိက္ေတာ့ ေဖာက္ေAာက္သုိ႔ က်သြားကုန္ပါၿပီ။ စတီးႀကိဳးမွာ ၅ လြန္းတင္ႀကိဳး ျဖစ္သည္။ 

တေခ်ာင္းျပန္ ျဖဳတ္ယူေတာ့ တေခ်ာင္းျခင္းသည္ လက္သန္းနီးပါး ရိွသည္။ ေလွေပၚတြင္ 

Aရံတေခ်ာင္း လုိAပ္လွ်င္သုံးဖုိ႔ ေဆာင္လာခဲ့ေသးသည္။ ဒါလည္း ေစာေစာက ပစ္ခ်လိုက္သည္။ 

 

ဒါေပမယ့္ ေတာ္ပါေသးသည္။ ပစ္ခ်လုိက္ေသာ သံမဏိႀကိဳးေခြမွာ ေဖာင္စြန္းႏွင့္ ခ်ိတ္မိၿပီး ေရထဲသုိ႔ 

က်မသြားေသးပါ။ ဒါကုိျပန္ယူၿပီး ေဖာင္ကုိ ျပန္ခ်ည္ရပါသည္။ 

ေဖာင္ခ်ည္ေနစU္A တြင္း ငါးတေကာင္ လာပါသည္။ ဖထီးမန္းကလည္း ေတြ႔၊ က်ေနာ္ကလည္း 
ေလွေပၚက လွမ္းေတြ႔ပါ သည္။ ဖထီးမန္းက “ငါးလာတယ္၊ ငါးလာတယ္” လွမ္းေျပာပါသည္။ 
 
က်ေနာ္က မိွန္းႏွင့္လွမ္းၿပီး ပစ္ထုိးလိုက္သည္။ မိွန္းA ၿမီးတြင္ ဝုိင္ယာႀကိဳးစ ခ်ည္ထားသည့္A တြက္ 
ျပန္ဆြဲယူလုိက္ပါသည္။ 
 
“ငါးက ငါးမန္း မဟုတ္ဘူး ဖထီးမန္းရဲ႕၊ ငါးေရႊလုိ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ A ေကာင္ပါ၊ စိတ္ခ်ပါ A ေပၚက 
က်ေနာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ေပးေနပါတယ္” 
 
က်ေနာ္က ျပန္ေျပာလုိက္သည္။ က်ေနာ္မိွန္းႏွင့္လွမ္းၿပီး ပစ္ထုိးလုိက္သည့္A တြက္ ငါးလည္း 
ထြက္ေျပးသြားပါသည္။ ေဖာင္လည္း ၂ ဖက္လုံးျပန္ခ်ည္၍ ၿပီးသြားပါၿပီ။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ေလွမွာ ေဖာင္ႏွင့္တြဲခ်ည္ထားသည့္A ခါ ေဖာင္ကထိန္းထားသည့္ A တြက္ ေလွမွာ 
ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ရွိပါသည္။ ေဖာင္ကုိျဖဳတ္လုိက္သည့္ A တြက္ မူလဇာတိျပပါေတာ့သည္။ 
ေလွမၿငိမ္ရျခင္း၊ ေလွလူးရျခင္း၏ ျပႆနာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေလွကုိစပ္ထားသည့္ သစ္A မ်ဳိးA စားျခင္း 
မတူ၊ ပ်U္A ထူA ပါးျခင္း မတူသည့္A တြက္ ေလွမၿငိမ္တာ၊ ေလွလူးတာ လြနစ္ြာပင္ 
သဘာဝက်ပါသည္။ 
 
ေရာက္ရိွတ့ဲA ေျခA ေန၊ ရရိွတ့ဲA ခြင့္A ေရးေA ာက္မွာ ေလွတစင္းကုိ 
တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမင္ျမင္ထင္ထင္၊ ေပၚေပၚလြင္လြင္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္တုိင္းက် 
ေလွကုိတည္ေဆာက္ခဲ့ရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဒီေလွကေလးတစင္းကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္မွာလည္း ၈ 
လေက်ာ္ပင္ ၾကာခဲ့ပါသည္။ တေန႔ကုိ A ခ်ိန္ျပည့္လည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ စိတ္တုိင္းက် လည္း မလုပ္ခဲ့ရပါ။ 
A ခက္A ခဲ A မ်ဳိးမ်ဳိးၾကားထမွဲ ေလွတစင္းကုိ မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 



ဖထီးမန္း၏ Aေမွ်ာ္Aျမင္ရိွမႈ၊ စီစU္တက္မႈ၊ တီထြင္တက္မႈေၾကာင့္သာ ဤတုိက္ပြဲကုိ 
ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
မလိုAပ္ေသာ Aရံပစၥည္းေတြ ပစ္ခ်၊ ေဖာင္ကုိျဖတ္မိေသာေန႔မွာ ၁၁ ရက္ေျမာက္ ဟု ထင္ပါသည္။ 
ဤေန႔တေန႔တာAဖုိ႔ လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ လင္းပုိင္း၊ မနက္ပုိင္းပုိင္းႏွင့္ ညUီးပုိင္းတြင္သာ 
ေလနည္းနည္းတုိက္ၿပီး ေနခင္းပုိင္းမွာ ေနျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းႏွင့္ ညU့္နက္ပုိင္းမွာ 
ေလွမွာ ေရြ႕သည္ ဆုိ႐ံုမွ်သာ ေရြ႕ပါသည္။ 
 
ကၽြန္းေပၚကေန စထြက္တ့ဲေန႔က ဆရာUီးလွေဖ ေမးခဲ့သည္။ ဘယ္ႏွရက္မွန္းလဲလုိ႔ ေမးခဲ့စU္က ၁၀ 
ရက္ေလာက္မွန္းတယ္ ဆရာလုိ႔ ေျဖခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ မွန္းခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ 
ေလကေလးသာ မွန္မွန္တုိက္ခဲ့လွ်င္ ၁၀ ရက္Aတြင္း ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ က်ေနာ္ ရမ္းၿပီး၊ မွန္းၿပီး 
ေျပာခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ 
 
ကြန္တီတီAေၾကာင္းဖတ္တုန္းက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကုိ ေဖာင္န႔ဲျဖတ္တာ တေန႔ကုိ မုိင္ ၄၀ 
ႏႈန္းေပါက္သည္ဟု ေလ့လာရသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ျဖတ္သည့္ခရီးမွာ မိုင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ဆိုေတာ့ ၁၀ 
ရက္ထက္ မပိုပါ။ ယခုၾကံဳေတြ႔ရသည္က ေလမွန္မွန္မရသည့္ Aတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ 
ညဘက္ေရာက္ေတာ့ မီးက ပိုျမင္ရသည္။ 

လူပုံျခင္းကလည္း မတူ၊ ေလွပုံျခင္းကလည္း ျခားနားလူပုံျခင္းကလည္း မတူ၊ ေလွပုံျခင္းကလည္း ျခားနားလူပုံျခင္းကလည္း မတူ၊ ေလွပုံျခင္းကလည္း ျခားနားလူပုံျခင္းကလည္း မတူ၊ ေလွပုံျခင္းကလည္း ျခားနား    
 

ေနာက္တေန႔ မုိးလင္းတြင္ Aေတြ႔Aၾကံဳတခု ပုိထူးလာပါသည္။ မနက္ 

မုိးလင္းပိုင္းေရာက္လာသည္ႏွင့္ ေလွမ်ား ကမ္းေျခဘက္မွ ထြက္လာသည္ကုိ ျမင္ရပါသည္။ 

ေလွAမ်ားစုမွာ စက္တပ္ထားပါသည္။ ဤေလွမ်ား ထြက္လာသည့္ Aတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ 

ပုိသတိထားပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ဆက္ဆံမည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကို မ႐ုိးမသားဆက္ဆံလွ်င္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသား ျဖစ္သည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ ဘာကိုမွ မေၾကာက္ပါ။ ေသနတ္မွလြဲ၍ ဓား၊ လံွ လက္နက္ကုိယ္စီ Aျပည့္ပါသည္။ 

 

ေလွမ်ားကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ Aနီးသုိ႔ နီးနီးနားနား ကပ္မလာပါ။ ခပ္လွမ္းလွမ္း ကသာေမာင္းၿပီး 

က်ေနာ္တုိ႔ကို တေစ့တေစာင္း ေလ့လာAကဲခတ္ သြားသည္ကုိ သတိထားမိပါသည္။ ဒီေတာ့မွာ 



ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ၿပီး သတိထား ေလ့လာသံုးသပ္မိသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္ေရာက္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဘယ္လုိမွ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရိွပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔ရသည့္မ်ားမွာ က်ေနာ္တုိ႔ေလွထက္ ပုိၿပီးလည္း ရွည္၊ 

ပုိၿပီးလည္း သဘာဝက်က် တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေလွမ်ား။ ဒံုးေလွ။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွက ပတ္ဝန္းက်င္ကေလွမ်ား၏ ထက္ဝက္ပင္ရိွမည္ မထင္ပါ။ ၁၅ ေပ သာရိွသည့္ေလွ၊ 

ၿပီးေတာ့ ေလွပံုစံျခင္းကလည္း မတူ။ က်ေနာ္တို႔ေလွမွာ ေဘးက ေဖာင္ႀကီးတြဲထားလ်က္။ 

ေလွသာမဟုတ္၊ လူပုံကလည္း မတူပါ။ ေဘးကျဖတ္သြားသည့္ ေလွေပၚကလူမ်ားမွာ လြတ္လပ္သည့္ 

ကမၻာေလာကႀကီး ထဲကလူမ်ား။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္က Aခ်ဳပ္Aေႏွာင္ဘဝကထြက္လာသည့္ Aက်U္းသား။ 

Aသြင္Aျပင္ျခင္းကလည္း မတူ၊ Aဆင္Aယင္ျခင္းကလည္း မတူပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ Aဝတ္Aစားက 

ေထာင္Aဝတ္Aစားကုိ Aုန္းခြံေခါက္ဆုိးထားသည့္ ေယာဂီေရာင္ ညိဳမြဲမြဲ Aမ်ဳိးAစား။ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ 

ေယာက္မွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေနေလာင္ထား၍ ျပာႏွမ္းေနသည့္ ဘဝမ်ား …။ 

ကမ္းေျခကုိျမင္ရၿပီကမ္းေျခကုိျမင္ရၿပီကမ္းေျခကုိျမင္ရၿပီကမ္းေျခကုိျမင္ရၿပီ 
 

ဒီေန႔ မိုးလင္းကေတာ့ ကမ္းေျခဟာ ႐ိုး႐ိုးျမင္ကြင္း ကမ္းေျခမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေတာင္Aျမင့္ႀကီးမ်ားကုိ 

လွမ္းျမင္ေနရပါသည္။ တနသၤာရီေတာင္တန္းလုိ႔ပဲ သတ္မွတ္ရပါသည္။ ညေနေစာင္ေတာ့ မနက္က 

ထြက္လာသည့္ တံငါေလွမ်ား ကမ္းေျခသို႔ ျပန္ဝင္သြားၾကပါသည္။ ေလွမ်ား 

ျပန္ဝင္သြားသည့္ေနရာကေတာ့ တံငါဆိပ္တခုခုပဲလုိ႔ စိတ္ထဲက ထင္သည္။ 

 

တတိယည ကမ္းေျခကုိလွမ္းျမင္ရၿပီးေနာက္ ေနာက္တေန႔ ေရာက္လာျပန္ပါၿပီ။ ဒီေန႔မနက္တြင္ 

ကမ္းေျခမွ ေလွမ်ား ပိုထြက္လာသည္ကုိ သတိထားမိသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေလွေဘးက ျဖတ္သြားသည့္ 

တံငါေလွမ်ားကလည္း စပ္စပ္စုစု မလုပ္ၾကပါ။ သူ႔ခရီးသူ သြားေနၾကပါသည္။ 

 

ကမ္းေျခကုိ တျဖည္းျဖည္း နီးလာပါသည္။ ညေနေစာင္းေလာက္တြင္ ကမ္းေျခ ကပ္ႏိုင္ဖို႔ 

ေသခ်ာသေလာက္ရိွေနပါၿပီ။ စိမ္းျပာျပာ ပင္လယ္ေရၾကည္မွ ေရနည္းနည္းေနာက္လာသည့္Aပိုင္းကုိ 



ျမင္ေနရၿပီ။ 

 

ကမ္းေျခကုိလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရသည္။ ကမ္းေျခႏွင့္ ကုိက္ ၅၀၀ ခန္႔သာေဝးေတာ့မည္ 

ထင္ပါသည္။ ေရစီးမွာ Aလြန္သန္လွပါသည္။ 

 

ေရက်ပုိင္းျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ေလွကုိ ေရစီးက တA ားဆြဲေနပါသည္။ UီးေA ာင္ေငြႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ 

ေယာက္ A ားစုိက္ၿပီး ေရစီးေၾကာင္းမွ လြတ္ထြက္သြားေA ာင္ ေလွာ္ခတ္ေနသည္။ ဖထီးမန္းက 

ပဲ့ကိုင္ေနသည္။ က်ေနာ္တို႔ေလွA နီးA နားတြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ငုတ္ရိွသည့္A တြက္ 

ေရစီးA ားျပင္းလွသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ တA ား႐ုန္းၿပီး ခပ္ထြက္သည့္A တြက္ ေရစီးၾကမ္းသည့္ ေနရာကို 

လြန္လာပါသည္။ ပုံမွန္ေရစီးA ားေပ်ာ့သည့္ေနရာကုိ ေရာက္လာပါသည္။ ဤေရစီးA ား A လြန္သန္ၿပီး 

ေက်ာက္စြန္း ေက်ာက္ငုတ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာေနရာမွာ မည္သည့္သေဘၤာမွ မသြားပါ။ 

A ႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေနာင္ေသာA ခါတြင္ ျပန္သိရသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကပင္ ေမာ္ေတာ္ေလးတစင္း 

ဤA နားမွျဖတ္သန္း၍ ေက်ာက္စြန္း ေက်ာက္ငုတ္ႏွင့္တုိက္မိၿပီး ေမာ္ေတာ္ ေမွာက္သြားသည့္A တြက္ 

ခရီးသည္ A ေသA ေပ်ာက္ ရိွခဲ့ပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔မွာ မ်က္ေစ့ကန္း တေစၦမေၾကာက္သူမ်ားပမာ ဤေရစီးျပင္းလွေသာ ေနရာသုိ႔ ေလွကုိ 

ေရစီးကဆြဲသြားေသာ္လည္း ဘာမွမေၾကာက္ပါ။ ေရစီးမွ ေလွလြတ္ထြက္သြားရန္သာ 

A ားစိုက္ေလွာ္ခတ္ခဲ့သည္။ 

 

ကမ္းေျခသုိ႔ေရာက္ပါေတာ့မည္။ ကုိက္ ၃၀၀ ခန္႔သာ ေဝးမည္ထင္ပါသည္။ စက္သံက့ဲသုိ႔ A သံတခု 

မွန္မွန္ၾကားေနရသည္။ “ဂ်ဳတ္-ဂ်ဳပ္-ဂ်ဳတ္-ဂ်ဳပ္” ဒီဇယ္ A င္ဂ်င္A သံက့ဲသုိ႔ ထင္သည္။ 

ဤA နီးA နားတြင္ ဆန္စက္ရိွသလား၊ ရြာရိွသလား စU္းစားမိသည္။ ေလွUီးသည္ ကမ္းေျခသုိ႔ 

မွန္မွန္ခတ္ၿပီးသြားေနပါသည္။ 

 



ကမ္းေျခမွာ လေကြးသ႑ာန္ သဲေသာင္ကမ္းေျခ ျဖစ္သည္။ ကိုကုိးကၽြန္းက လိပ္ေသာင္ကုိပင္ 

သတိရလုိက္ေသးသည္။ ဒါေပမယ့္ ယခုျမင္ရသည့္ သဲေသာင္Aေရာင္က ဝါက်င့္က်င့္၊ ကုိကိုးကၽြန္းက 

သဲေသာင္က ျဖဴေဖြးေဖြးမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ကုိကိုကၽြန္းတြင္ရွိစU္က က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္A ခ်င္းခ်င္း 

“သဲျဖဴခင္း ရာဇမတ္ကာတ့ဲသမဲ်ဳိးဟာ ဒီလုိသဲမ်ဳိးကုိ ေျပာတာေပါ့”ဟု ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ 

 

ကမ္းေျခသုိ႔ေရာက္ပါေတာ့မည္။ ကုိက္ တရာ၊ ကုိက္ ၅၀၊ ကုိက္ A စိတ္၊ ၁၅ ကုိက္၊ က်ေနာ္ ဝါးလုံးကုိ 

ေထာက္ၾကည့္ရာ ေရA နက္မွာ ၆ ေတာင္၊ ၇ ေတာင္ခန္႔ ရွိပါသည္။ က်ေနာ္ ထိုးဝါးႏွင့္ ကမ္းေျခကုိ 

မွန္မွန္ ထုိးသြားေနပါသည္။ ဤတြင္ မႀကီးမငယ္ လိႈင္းလုံးတလုံးက ေလွကုိA ရွိန္ႏွင့္႐ုိက္ၿပီး 

ကမ္းေျခသုိ႔ တြန္းပို႔လုိက္ပါသည္။ 

 

ေလွသည္ လႈိင္းေဆာင့္ၿပီး တြန္းလုိက္သည့္A ရွိန္ေၾကာင့္ A ရိွန္ႏွင့္ေျပးၿပီး ကမ္းေျခကိုေဆာင့္ပါသည္။ 

ေလွသည္ လႈိင္းA ရိွန္ႏွင့္ သဲေသာင္ခံုေပၚသုိ႔ ထုိးတင္ၿပီး တေစာင္းျဖစ္သြားပါသည္။ က်ေနာ္လည္း 

ေရထဲသုိ႔ က်သြားပါသည္။ 

 

ေရA နက္မွာ က်ေနာ့္ခါးေလာက္သာ ရိွပါသည္။ ကမ္းေပၚသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း လွမ္းတက္ပါသည္။ 

ကမ္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ေတာ့ ေလွကုိ က်ေနာ္လွည့္ၾကည့္ရာ ေလွတက္မ က်ဳိးသြားသည္ကုိ 

ေတြ႔ရပါသည္။ ဖထီးမန္းကုိ လွမ္းေျပာသည္။ 

 

“ဖထီးမန္း ေလွတက္မ က်ဳိးသြားၿပီ” 

 

သူက … “ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ကမ္းေပၚေရာက္ေနၿပီပဲ” 

 

သူတုိ႔ ၂ ေယာက္လည္း ေလွေပၚက ဆင္းလာၾကပါၿပီ။ သဲေသာင္ခုံေပၚသို႔ က်ေနာ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း 

တက္လာရာ လူမွာ ဒယိမ္းဒယုိင္ျဖစ္ၿပီး A ရက္မူးသမား လမ္းေလွ်ာက္သလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

က်ေနာ့္A ေရွ႕ ကုိက္ ၂၀ ေလာက္တြင္ လူတေယာက္က က်ေနာ္တုိ႔ရွိရာသုိ႔ ေလွ်ာက္လာပါသည္။ 

က်ေနာ္က ရပ္ၿပီး လွမ္းေမးလုိက္သည္။ 

“ခင္ဗ်ား ဘာလူမ်ဳိးလဲ” 

 



သူက … 

 

“က်ေနာ္ မြန္လူမ်ဳိးပါ” 

 

“ဒီမွာ ကရင္ေတြ မရိွဘူးလား” 

 

“မရိွပါဘူး” 

 

“ဒီAနီးAနားမွာ ရြာရွိသလား” 

 

“ရွိတယ္၊ Aစင္ ဒမင္းဆိပ္ လုိ႔ ေခၚတယ္” 

 

ဤတြင္ ဖထီမန္း စကားဝင္ေျပာသည္။ 

 

“က်ေနာ္တို႔ မုန္တုိင္းမိၿပီး ေလွေမွ်ာလာတယ္ဗ်ာ၊ ဒီနီးAနားမွာ တမဲရွိဘူးလား၊ က်ေနာ္တို႔ သိပ္Aားမရိွဘူး” 

 

သူ႔နာမည္က UီးေA ာင္သိန္း။ လူက နည္းနည္းမူးေနသည္။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ကူညီမယ္ ေျပာသည္။ 

သူက က်ေနာ္တုိ႔ေလွေပၚမွ ဝိုင္ယာႀကိဳးေတြကို လုိခ်င္သည္။ သူတို႔ရြာUီးက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လွဴဖုိ႔A တြက္ 

ျဖစ္သည္လို႔ ေျပာသည္။ "ယူပါ၊ လုိသေလာက္ယူပါ" လုိ႔ ေျပာတာနဲ႔ မီးႀကိဳးေတြ သြားျဖဳတ္ယူသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ကမ္းေျခဆိုက္သည့္A ခ်ိန္တြင္ ေရခ်ဳိက တပုံး၊ ကန္စြန္းU၊ လိပ္သားက်ပ္တုိက္ေျခာက္၊ သခြားသီး 

၄-၅ လံုး က်န္ေသးသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ A ဝတ္A စားနည္းငယ္စီႏွင့္ ေဆးတို႔ကုိသာ ယူပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ 

ေယာက္သည္ ကုိေA ာင္သိန္းေခၚရာေနာက္သုိ႔ မူးတူးေဝေတ ဒယိမ္းဒယုိင္ႏွင့္ ကမ္းေျခA တုိင္း 

လုိက္ပါလာၾကသည္။ 

 

ကမ္းေျခဆုံးသည္ႏွင့္ ေတာစပ္ထဲသို႔ခ်ဳိးဝင္လိုက္ရာ တကဲေလးတလုံးတြင္ A ဖုိးႏွင့္A ဖြား ၂ ေယာက္ကို 

ေတြ႔ရပါသည္။ ေမွာင္လည္း ေမွာင္လာပါၿပီ။ 

 

ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္က ေလမုန္တုိင္းမိၿပီး ေလွေမ်ာလာသည့္A ေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး တည္းခိုခြင့္ 

ေတာင္းပါသည္။ A ဖုိးႏွင့္ A ဖြားတုိ႔က ေက်နပ္ၾကည္ျဖဴစြာ တည္းခုိခြင့္ျပဳပါသည္။ A ဖြားက က်ေနာ္တုိ႔ 

စားေသာက္ဖုိ႔ ျပင္ေပးသည္။ 



 

Aဖြားေကၽြးေသာ ထမင္းမွာ ေတာင္ယာထမင္းျဖစ္သည္။ ႏူးည့ံၿပီး ေမႊးႀကိဳင္၍ Aလြန္Aရသာရိွလွေပသည္။ 

ငါးေက်ာ္ႏွင့္ ငါးပိရည္ မိုးေမွ်ာ္င႐ုပ္သီးစိမ္းေတာင့္။ က်ေနာ္ ခုထက္ထ ိမေမ့ေသးပါ။ စားလုိ႔လည္း 

Aလြန္ေကာင္းလွသည္။ က်ေနာ္ သိပ္မမ်ားပါ။ ေတာ္႐ုံသာ စားပါသည္။ ပင္လယ္တြင္ ၁၀ ရက္ေက်ာ္ 

ထမင္းမစားခ့ဲရပါ။ Aဝမစားဘဲ သင့္႐ံုသာစားပါသည္။ 

 

Aဖုိးႏွင့္Aဖြားမွာ ကြပ္ပ်စ္တဲ နိမ့္နိမ့္ကေလးတြင္ ေနၾကသည္။ တနိဲမ့္နိမ့္ႏွင့္ ကပ္ရက္ ေျခတံရွည္တဲရွိသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကို ေျခတံရွည္တဲေပၚတြင္ ေနရာေပးပါသည္။ ဆရာUီးေA ာင္ေငြကုိ နယ္ေျမA ေျခA ေန 

ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးစU္ A လားA လာကုိ ဖထီးမန္းက သူ႔ကုိ ေလ့လာခုိင္းပါသည္။ ဆရာUီးေA ာင္ေငြသည္ 

ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔သူ၊ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူ၊ လူ႔သေဘာ လူ႔သဘာဝကို နားလည္သူျဖစ္သည္။ 

 

ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္က ဆြယ္တာလက္ျပတ္ တထည္၊ ဆရာUီးေA ာင္ေငြက သဘက္တထည္ႏွင့္ ေဆးဝါး 

A ခ်ဳိ႕ကုိ A ဖုိးႏွင့္A ဖြားကုိ ကန္ေတာ့ပါသည္။ A ဖုိးႏွင့္A ဖြားမွာ ဆုေတြ A ခါခါေပးသည္။ ဘုန္းႀကီးပါေစ၊ 

A သက္ရွည္ပါေစ၊ A ႏၲရာယ္ ကင္းပါေစ၊ လိုရာဆႏၵျပည့္ဝပါေစ စသည့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတြကို မြန္လုိေရာ၊ 

ဗမာလုိပါ ေပးသည္။ 

ဆက္၍ခ်ီဆက္၍ခ်ီဆက္၍ခ်ီဆက္၍ခ်ီ 

UီးေA ာင္ေငြက နာရီဝက္ေလာက္ A ဖိုးႏွင့္A ဖြားကုိ စကားေျပာပါသည္။ တဲေပၚတြင္ ဖထီးမန္းႏွင့္ 

က်ေနာ္A ျပင္ ကၽြဲေက်ာင္းသည့္ မြန္တူဝရီး ၂ ေယာက္ ရိွပါသည္။ UီးေA ာင္ေငြေလ့လာမႈA ရ ယခု 

က်ေနာ္တုိ႔ေလွဆုိက္သည့္ ေနရာမွာ ေရးေခ်ာင္းဝ ျဖစ္သည္။ 

 

ေခ်ာင္းတဖက္တြင္ ဇီးျဖဴေသာင္ ရိွသည္။ ေရတပ္စခန္းလည္း ရိွသည္။ A စင္ရြာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ 

ရိွသည္။ A ဖိုးႏွင့္A ဖြား၏သားမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတြင္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သည္။ ယခု 

ကမ္းနားကေနဆက္သြားလွ်င္ ၃ နာရီခရီးေလာက္ တြင္ ဒူးယားဆုိေသာ မြန္ရြာႀကီး ရိွသည္။ 

 

ဒူးယားရြာသူႀကီးမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ထားေသာ သူႀကီးျဖစ္သည္။ 

ဒူးယားသူႀကီးကုိ ဆက္လုိက္လွ်င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသုိ႔ ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

UီးေA ာင္ေငြသည္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးေကာင္း တေယာက္ျဖစ္သည္။ လူ႔သေဘာ၊ လူ႔သဘာဝႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္းကုိ ေလ့လာၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳမူက်င့္ၾကံ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 



Aရည္Aခ်င္းရိွေသာ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ ယခု သူယူေဆာင္ လာေသာသတင္းမ်ားမွာ 

Aလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ သတင္းေကာင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 

ေလ့လာသိရွိထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ AေျခAေနႏွင့္Aညီ လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္သြားရန္သာ 

ရိွပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္က ဖထီးမန္းကို Aၾကံေပးသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ညတြင္းခ်င္း 

ခရီးဆက္ထြက္လွ်င္ေကာင္းေၾကာင္း Aၾကံေပးသည္။ 

 

ဖထီးမန္းကလည္း သေဘာက်ပါသည္။ A ဖုိး၊ A ဖြားႏွင့္ ကိုေA ာင္သိန္း စီစU္ေပးမႈေၾကာင့္ 

ကၽြဲေက်ာင္းသည့္ တူA ရီး ၂ ေယာက္ထဲမွ Uီးေလးကုိ လမ္းျပA ျဖစ္ လိုက္ပုိ႔ေစပါသည္။ တဲေပၚတြင္ 

ဘုရားစင္ကေလးတခု ရိွသည္။ ဘုရားကန္ေတာ့ၿပီး A ဖုိးႏွင့္A ဖြားကုိ ကန္ေတာ့ခ့ဲကာ 

ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခဲ့ပါသည္။ A ဖိုးA ဖြားကေတာ့ ဆုေတြ တတြတ္တြတ္ရြတ္ရင္း က်ေနာ္တုိ႔လည္း 

ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ 

 

လမ္းျပ မြန္Uီးႀကီးသာ ဓာတ္မီးပါသည္။ ညA ေမွာင္တြင္ ေရွ႕မွသြားေနေသာ လမ္းျပ မြန္Uီးႀကီး၏ 

ဓာတ္မီးေရာင္ကုိ ေနာက္မွမွန္းလုိက္ရင္း က်ေနာ့္စိတ္မွာ A လြန္တက္ႂကြၿပီး ေပ်ာ္ေနပါသည္။ 

ေတြ႔ရေတာ့မည့္၊ ေရာက္ရေတာ့မည့္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြႏွင့္ ေတြ႔ရေတာ့မည္။ 

သူတို႔ဆီေရာက္ေတာ့မည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ A ဆက္ရလွ်င္ ဘာမ်ားပူစရာလုိပါေသးသနည္း။ 

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ေရာက္တာနဲ႔ A တူတူ မဟုတ္ပါလား။ 

 

တနာရီေက်ာ္ေလာက္ ေလွ်ာက္လာရာ တဲတလုံးသုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။ လုိက္ပို႔သည့္ မြန္A ဖုိးႀကီးက 

ဤတဲတြင္ ညA ိပ္မည္။ မနက္ ေဝလီေဝလင္း ထသြားမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္က 

သေဘာက်လက္ခံလုိက္ၿပီး တတဲြင္ A ိပ္ဖုိ႔နားၾကပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ကေတာ့ ေမာေမာႏွင့္ ခဏကေလး A ိပ္ေပ်ာ္သြားပါသည္။ က်ေနာ့္ကို ဖထီးမန္းႏိႈးေတာ့ 

ေဝလီေဝလင္း ရိွေနပါၿပီ။ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး ခရီးဆက္ထြက္သည္။ တနာရီေက်ာ္ေလာက္ 

ေလွ်ာက္လာၾကေသာA ခါ ဒူးယားရြာစပ္သုိ႔ ေရာက္ပါသည္။ 

 

လုိက္ပို႔သည့္ မြန္Uီးႀကီးက သူ လုိက္မပုိ႔ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သူလုိက္ပို႔ေပးတာကုိ လူသိ လူျမင္မွာ 



ေၾကာက္ေၾကာင္း၊ ဒီလမ္းAတုိင္းဝင္သြားလွ်င္ ရြာထဲကုိေရာက္ၿပီး သူႀကီးကုိေမးသြားလွ်င္ 

ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး လွည့္ျပန္သြားမည္ လုပ္ပါသည္။ 

 

UီးေA ာင္ေငြက A က်ဳိးA ေၾကာင္းေျပာျပ ေတာင္းပန္ၿပီး သူႀကီးဆီA ထိ 

လုိက္ပို႔ေပးရန္ေျပာေသာ္လည္း မရေတာ့ပါ။ သူ လွည့္ျပန္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္လည္း 

ေရွ႕ဆက္နည္းနည္းေလွ်ာက္လုိက္ရာ ရြာစြန္ရွိ မြန္A ိမ္ကေလး မ်ားကုိ ေတြ႔ပါသည္။ 

ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္က မြန္ရြာသား တUီးA ား သူႀကီးဆီသြားလိုေၾကာင္း 

ေလွပ်က္လာေၾကာင္းေျပာျပၿပီး A ကူA ညီ ေတာင္းပါသည္။ 

 

ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္A ား ၎ရြာသားက သူႀကီးA ိမ္သို႔ လုိက္ပုိ႔ေပးပါသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ 

UီးေA ာင္ေငြမွာ ၎ရြာသားႀကီး၏ ျခံကေလးထဲတြင္ ေစာင့္ေနပါသည္။ နာရီဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ 

ၾကာမည္ထင္သည္။ ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္ႏွင့္ လူငယ္ေလးတေယာက္ ေရာက္လာပါသည္။ ၿပီးမွ 

A ေျခA ေနကုိ သူက ရွင္းျပသည္။ 

 

“ဒီေန႔ဟာ ေတာ္သလင္းလကြယ္ေန႔၊ သူႀကီးက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိသြားတယ္၊ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိလိုက္သြားၿပီး သူႀကီးန႔ဲေတြ႔တယ္၊ A ေၾကာင္းစုံေျပာျပေတာ့ သူႀကီးက ေျပာတယ္။ 

က်ေနာ့္A ိမ္ကုိ လုိက္သြားၿပီးေစာင့္ေနပါ၊ ဒီေန႔Uပုဒ္ေန႔ ျဖစ္လုိ႔ Uပုဒ္သည္ေတြရဲ႕ 

ေဝယာဝစေတြလုပ္ေပးၿပီးလွ်င္ လာခဲ့မယ္ဆုိၿပီး ေကာင္ေလးတေယာက္ ထည့္ေပးလိုက္တယ္” 

႐ုတ္တရက္ ၾကံဳလိုက္ရတ့ဲ A ႏၱရာယ္ 
 

သူႀကီးထည့္ေပးလိုက္ေသာ လူငယ္ေလးေနာက္သုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္ လုိက္သြားပါသည္။ ၁၅ 

မိနစ္ေလာက္ ေလွ်ာက္မိရာ ျခံစပ္တခု၏A ဆံုးတြင္ ေရွ႕မွလယ္ကြင္းတကြင္း ခံေနပါသည္။ က်ေနာ္က 

လုိက္ပို႔သည့္ လူငယ္ေနာက္မွ ကပ္လွ်က္ပါလာပါသည္။ 

 

လယ္ကြင္းစပ္တဖက္သို႔ က်ေနာ္လွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ စစ္သား ၁၅ ေယာက္ခန္႔ သည္ ေတာစပ္ထဲမွ 

ထြက္လာသည္။ A သင့္A ေနA ထားႏွင့္ ေလွ်ာက္လာသည္ကုိ လွမ္းေတြ႔ရပါသည္။ က်ေနာ္က .. 

 

“ဖထီးမန္း … ဟုိမွာ ရန္သူေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ဆုတ္မယ္” 



 

က်ေနာ္ ကပ်ာကယာ ျပန္လွည့္ပါသည္။ လုိက္ပုိ႔သည့္ေကာင္ကေလးလည္း ထြက္ေျပးသြားပါသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္ ေနာက္ေၾကာင္းသုိ႔ ျပန္လွည့္ၿပီး ဆုတ္လာပါသည္။ 

ရြာAျပင္သုိ႔ေရာက္လာပါသည္။ လမ္းတြင္ ရန္သူ႔စစ္တပ္လာ၍ ထြက္ေျပးေသာ ရြာသားAခ်ဳိ႕ကုိ 

ေတြ႔ရပါသည္။ 

 

လမ္းတြင္ Aသက္ ၅၀ ခန္႔ရိွ မြန္Aမ်ဳိးသား UီးေလးႀကီးတUီးကုိ ေတြ႔ပါ သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိေတြ႔ရာ 

Aလြန္ လန္႔ေနပါသည္။ သူသည္ Aဖ်ားတက္ေနပါသည္။ UီးေAာင္ေငြက ေၾကာက္စရာမလုိေၾကာင္း၊ 

က်ေနာ္တုိ႔လည္း စစ္တပ္နဲ႔ေတြ႔လုိ ထြက္ေျပးတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ Aဖ်ားေပ်ာက္သြားေAာင္ 

ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UီးေAာင္ေငြကေျပာၿပီး ေခၚလာပါသည္။ 

 

တေနရာAေရာက္တြင္ Aဖုိးႀကီးက စိတ္ခ်ရသည္ဟုေျပာ၍ နားၾကပါ သည္။ UီးေAာင္ေငြက 

ပါလာသည့္ ေဆးေတြ ထုတ္တုိက္ပါသည္။ Aဖုိးႀကီးလည္း က်ေနာ္တုိ႔Aေပၚ ယုံၾကည္မႈရိွလာပါသည္။ 

ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္က ပုိက္ဆံ ၅ က်ပ္ ထုတ္ေပးၿပီး စားစရာတခုခု စီစU္ေပးရန္ 

AကူAညီေတာင္းပါသည္။ Aဖုိးႀကီးသည္ လုိလုိလားလားပင္ လုပ္ေပးမည္ေျပာၿပီး ျပန္သြားပါသည္။ 

 

တနာရီခန္႔ၾကာမည္ ထင္သည္။ Aဖုိးႀကီးျပန္လာသည္။ ထမင္းတထုပ္လည္း ယူလာေပးသည္။ 

ထမင္းထုပ္ကုိ ေျဖၾကည့္လုိက္ရာ ၾကက္ေပါင္ကင္တခုႏွင့္ င႐ုပ္သီးေတာင့္ တထုပ္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

က်ေနာ္တုိ႔စားေသာက္ၿပီး Aဖုိးႀကီးကို ရြာႏွင့္ခပ္လွမ္းလွမ္းAထိ လိုက္ပုိ႔ခုိင္းပါသည္။ 

 

နယ္ေျမ AေျခAေနကုိေမးၾကည့္ရာ ၎ေျပာျပခ်က္Aရ ေတာင္ေက်ာ္လုိက္လွ်င္ ေက်ာင္းရြာဆုိေသာ 

ကရင္ရြာရိွေၾကာင္း Aေတာ္ေလးေဝးေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ Aဖုိးႀကီးလုိက္ပုိ႔ၿပီး တနာရီခရီးခန္႔တြင္ 

နားလိုက္ပါသည္။ Aဖိုးႀကီးလည္း ျပန္သြားပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္တိုင္ပင္ပါသည္။ ေတာင္ေက်ာ္ၿပီး ေက်ာင္းရြာသြားမလား၊ ဒူးယားသူႀကီးကုိ 

ဆက္မလား တုိင္ပင္ပါသည္။ ေတာင္ေက်ာ္လွ်င္ လမ္းမသိ၊ AေျခAေန မသိ၊ သြားရန္မသင့္ေၾကာင္း 

ဒူးယားသူႀကီးမွာ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သူ လူႀကီးတUီးျဖစ္၍ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း ညမုိးခ်ဳပ္လွ်င္ 

ရြာနားျပန္ကပ္ၿပီး သူႀကီးႏွင့္ဆက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ 



 

ညမိုးခ်ဳပ္ခါနီးတြင္ လမ္းမႀကီးAတုိင္း ဝင္လာပါသည္။ ရြာAစြန္နားက Aိမ္ကေလး 

တလုံးAေပၚတက္နားၿပီး မြန္Aေဒၚႀကီးကုိ AကူAညီေတာင္းပါသည္။ မနက္ပိုင္း က 

ေလွပ်က္လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္လာ၍ ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ သူႀကီးႏွင့္ေတြ႔လုိေၾကာင္း၊ 

စစ္တပ္ရွိ မရွိ ၾကည့္လာခဲ့ေစလုိေၾကာင္း ေျပာၿပီး Aေဒၚႀကီးကုိ AကူAညီေတာင္းပါသည္။ 

 

Aေဒၚႀကီးလည္း သူႀကီးသြားေခၚေပးမည္ဟု ေျပာၿပီးထြက္သြားပါသည္။ Aေဒၚႀကီးသြားသည္မွာ 

တနာရီေက်ာ္ ပါၿပီ။ ျပန္လည္းေပၚမလာပါ။ လကြယ္ေန႔ညမုိ႔ မုိးေမွာင္ေနသည္။ မုိးကလည္း 

ဖြဲဖြဲရြာေနသည္။ က်ေနာ္က Aိမ္ျခံဝ၏ ျခံစည္း႐ိုး Aကြယ္တြင္ ကင္းေစာင့္ေနသည္။ ဖထီးမန္းသည္ 

က်ေနာ္ ကင္းေစာင့္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္လာသည္။ 

 

“Aဖြားႀကီး လႊတ္လုိက္တာၾကာၿပီ၊ သူႀကီးလည္း ေရာက္မလာဘူး။ AေျခAေန 

မေကာင္းဘူးထင္တယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီေနရာကေန ထြက္သြားရင္ ေကာင္းမယ္” 

ရန္သူလက္သုိ႔ က်ၿပီ 
 

က်ေနာ္လည္း ေမွာင္ႀကီးမဲမထဲဲမွာ ဘယ္ကုိထြက္လွ်င္ ေကာင္းမလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္ Aခ်ီAခ် 

တုိင္ပင္ေနစU္ ျခံA ျပင္ လမ္းမေပၚတြင္ စကားသံတုိးတုိး ေျပာသံ ၾကားရသည္။ လူရိပ္လူေယာင္လုိ႔ 

ထင္ရသည္။ က်ေနာ္က ဖထီးမန္းကုိ A ိမ္ေနာက္ေဖး ျခံတဖက္သုိ႔ ျပန္သြားခုိင္းသည္။ 

 

မၾကာေခ်၊ ဓာတ္မီး ေလးငါးလက္ခန္႔ တၿပိဳင္တည္း လင္းလာသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေနေသာ A ိမ္ျခံဝင္းသုိ႔ 

ဝင္လာသည္။ ဓာတ္မီးေရာင္ေA ာက္တြင္ ဂ်ီးသရီး၊ ဂ်ီဖုိး ေသနတ္ကုိ A သင့္A ေနA ထားန႔ဲ ခ်ိန္ၿပီး 

ဝင္လာသည္။ 

 

က်ေနာ္လည္း ျခံစည္း႐ုိး ခ်ဳံကြယ္တြင္ ဒူးေထာက္ထုိင္လုိက္သည္။ ျခံထဲသုိ႔A ဝင္ လမ္းႏွင့္ 

က်ေနာ္ထုိင္ေနသည့္ ခ်ဳံကြယ္မွာ လက္တကမ္းသာ ရွိသည္။ စစ္သား ၆ ေယာက္ ၇ ေယာက္ခန္႔ 

က်ေနာ္ေဘးမွ လြန္သြားသည္။ က်ေနာ့္ကုိ မေတြ႔ၾကပါ။ 

 

ေနာက္ဆုံးလူတေယာက္တြင္ သူ႔ခါးမွာ ေရွ႕ကစစ္သားမ်ားက့ဲသုိ႔ ေသနတ္ မပါပါ။ က်ေနာ္A ထင္တြင္ 



ရြာသားပဲ ျဖစ္ရမည္။ က်ေနာ္ ပုိၿပီးလုံျခံဳသည့္ ခ်ဳံAကြယ္သုိ႔ ေနရာေရြးလုိက္သည္။ ထုိAခ်ိန္တြင္ 

ဓာတ္မီးတလက္သည္ ေဝွ႔ၿပီး က်ေနာ့္ကုိ ေတြ႔သြားသည္။ 

 

ေသနတ္မပါဟု က်ေနာ္ ထင္ရသူမွာ သူ၏ပုခံုးေပၚတြင္ ကာဘုိင္ေသနတ္ကုိ 

ထမ္းၿပီးကုိင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ Aနီးဆုံးပင္။ သူက ကာဘုိင္ႏွင့္ က်ေနာ့္ေခါင္းကုိ 

ထိုးခ်ိန္လုိက္သည္။ 

 

“ေဟ့ေကာင္ မလႈပ္နဲ႔၊ ဓားခ်၊ ဓားခ်” 

 

ပါးစပ္က ေျပာပါသည္။ 

 

ေဘးမွ စစ္သားတေယာက္က ဂ်ီသရီးႏွင့္ က်ေနာ့္ကုိ တAားလြဲ႐ုိက္လုိက္သည္။ စစ္သားမ်ား 

ဝုိင္းလာသည္။ က်ေနာ့္ကုိ လက္ျပန္ႀကိဳး တုပ္၊ ေသနတ္ တြင္တြင္ ေတာင္းၿပီး ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ 

ဝုိင္းေဆာင့္ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔ပါးစပ္က … 

 

“ဒီေကာင္ ျပည္ေျပးAဖြဲ႔ကပဲ၊ ေသနတ္ ဘယ္မွာဖြက္ထားလဲ” 

 

တြင္တြင္ေမးၿပီး ႐ိုက္ေတာ့သည္။ က်ေနာ္က ေသနတ္မရိွေၾကာင္း၊ ျပည္ေျပး မဟုတ္ေၾကာင္း 

ေျပာျပသည္။ 

 

ထုိစစ္သားမ်ား က က်ေနာ့္ကုိ ရြာလယ္သုိ႔ ျပန္ေခၚလာပါသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း Aေရာက္တြင္ 

ေက်ာင္းေAာက္သုိ႔ေခၚသြားၿပီး ဝုိင္းကန္ ဝိုင္း႐ိုက္ၾကသည္။ က်ေနာ့္ေျခသလုံးကုိ ၂ လက္မ 

ေမာ္တာေျပာင္းႏွင့္ လိွမ့္ပါသည္။ သုံးရစ္ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတေယာက္က က်ေနာ့္လည္ပင္းကုိ 

တက္နင္းသည္။ က်ေနာ္ Aသက္႐ွဴ မရေတာ့ပါ။ သူ႔ေျခေတာက္ကုိ က်ေနာ္ လက္ေမာင္းႏွင့္႐ိုက္ခ် 

လုိက္သည္။ 

 

“ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိမ႐ိုက္နဲ႔” 

 



“က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္းေျပာမယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဗိုလ္ကုိ မွာေပးပါ” 

 

ခဏAၾကာတြင္ ဗုိလ္ဆုိသူက ဆင္းလာပါသည္။ ၎မွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Aရင္က 

နာမည္မွတ္ထားသည္။ ယခုေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ တပ္ခြဲမွဴး ျဖစ္သည္။ ၎စစ္ဗိုလ္က … 

 

“မင္း ဘာေျပာခ်င္သလဲ” 

 

“က်ေနာ္ သူပုန္ မဟုတ္ဘူး၊ ေသနတ္လည္း မရိွဘူး၊ က်ေနာ္ဟာ ေက်ာင္းသားပဲ၊ 

ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားတေယာက္ ျဖစ္တယ္။ A ခု ကုိကိုးကၽြန္းကထြက္ေျပးလာ တာ” 

 

ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္က ေျပာထားပါသည္။ ရန္သူျပန္မိရင္ ကၽြန္းကထြက္ေျပး လာတဲ့A ေၾကာင္း 

A မွန္A တုိင္း ေျပာလိုက္၊ သတ္ပစ္ရင္လည္း ရင္ေကာ့ေပးလုိက္၊ ဘယ္ေတာ့မွာ ရန္သူကုိ 

မေတာင္းပန္နဲ႔။ သူက ဒီစကား A ထပ္ထပ္ေျပာခဲ့သည္။ 

 

၎စစ္ဗုိလ္က … 

 

“ေၾကးနန္း႐ိုက္ၾကည့္လုိ႔မဟုတ္ရင္ မင္းကို ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ” 

 

“ခင္ဗ်ားတုိ႔လက္ထဲမွာပဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ေပါ့” 

 

“ဟ … ဒီေကာင္စကားေျပာတာ သိပ္မာတယ္ကြ၊ ဒီေကာင္ သူပုန္ပဲျဖစ္ရမယ္” 

 

သူက ေျပာၿပီး… 

 

“ကင္း ၃ ထပ္ခ်စမ္း၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္” 

သူ႔စစ္သားေတြကုိ A မိန္႔ေပးသြားသည္။ ဒူးယားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေA ာက္ ပ်U္ျပားႀကီးတခုေပၚတြင္ လက္ကုိ 

ေနာက္ျပန္ ခ်ည္၊ ေျခေတာက္ကိုလည္း ခ်ည္ထား၊ က်ေနာ့္ေခါင္းရင္းတြင္လည္း မီးခြက္တခြက္ ထြန္းထားသည္။ 

မီးခြက္ေနာက္က ဆန္ေကာတခ်ပ္ ေထာင္ၿပီး ကာထားသည္။ ဆန္ေကာေနာက္ က်ေနာ့္ေခါင္းရင္းတြင္ 



ကင္းသမားတေယာက္ ခ်ထားသည္။ ေက်ာင္းတံစက္ၿမိတ္တြင္ တေယာက္၊ ေက်ာင္းျခံေပါက္ဝတြင္ တေယာက္ 

ကင္းခ်ထားသည္။ ၎ ခ်င္းစစ္ဗုိလ္က … 

 

“ကင္း ၃ ထပ္ခ်ထားတယ္ကြာ၊ မင္းကၽြန္းကသာ ေျပးလို႔လြတ္မယ္၊ တုိ႔လက္ထမွဲာေတာ့ မင္းေျပးလို႔ 

မလြယ္ဘူး” 

 

ေျပာဆုိၿပီး ေက်ာင္းေပၚျပန္တက္သြားသည္။ 

 

၎ညတညလုံး က်ေနာ္Aိပ္၍မရပါ။ က်ေနာ့္ကုိ ေျခေတာက္ခ်ည္ထားသည့္ ပ်U္ျပားေပၚတြင္ Aိပ္ရသည္မွာ 

ေခါင္းရင္း ဘက္က ျမင့္သြားလုိက္၊ ေျခရင္းဘက္က ျမင့္သြားလုိက္၊ လႈိင္းစီးေနရသလုိ ခံစားရၿပီး Aိပ္မရပါ။ 

၎ညAဖုိ႔ လႈိင္းမူးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿပီး မနက္မုိးလင္းလာပါသည္။ 

 

မနက္ ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ စစ္သားမ်ား စားေသာက္ၾကေသာAခါ ခ်င္းစစ္ဗိုလ္ေရာက္လာသည္။ 

 

“ဒီေကာင့္ကုိ ထမင္းခတဲခဲ ထည့္ေကၽြးလိုက္” 

 

ဟု Aမိန္႔ေပးသြားသည္။ စစ္သားမ်ားက ထမင္းတပန္းကန္တြင္ ထမင္းထည့္ၿပီး ေကၽြးသည္။ က်ေနာ္စိတ္ထကဲ 

ေတြးလိုက္သည္။ ငါေတာ့ မေသခင္ ဝေAာင္စားထားမယ္။ တကယ္တြင္ က်ေနာ္ ထမင္းၿမိဳလုိ႔မရပါ။ ညက 

က်ေနာ့္ လည္ပင္းကို တက္နင္းထားသည္မွာ Aေတာ္ပင္နာေနပါသည္။ 

 

၁၀ နာရီထုိးေလာက္တြင္ ၎တုိ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ထြက္ၾကသည္။ စစ္သားတေယာက္လက္ကုိAပ္ၿပီး 

က်ေနာ့္လက္ျပန္ ႀကိဳးစကုိ သူ႔စစ္ခါးပတ္ႏွင့္ ခ်ည္ပါသည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေရးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ 

ေရးၿမိဳ႕Aခ်ဳပ္သို႔ ပုိ႔သည္။ 

 

ပင္လယ္ထမွဲာ ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲရသည္။ ယခုေတာ့ Aခ်ဳပ္ခန္း Aေႏွာင္Aဖြဲ႔ထဲသို႔ 

ေရာက္ခဲ့ရျပန္သည္။ က်ေနာ့္စိတ္ထကဲ ဘာမွ ပူပန္ဆင္းရျဲခင္းမျဖစ္ပါ။ ငါ့ကို မိပါေစ၊ ဖထီးမန္းေAာင္ၾကည္နဲ႔ 

ဆရာUီးေA ာင္ေငြ လြတ္သြားရင္ ေတာ္ပါၿပီ။ စိတ္ထဲ က ေက်နပ္ႏွစ္သိပ္လုိက္သည္။ 

 

၎ညတြင္ က်ေနာ့္ကို စစ္တပ္မွ လာေခၚထုတ္ပါသည္။ က်ေနာ့္ကုိ ေမးသည္။ ကၽြန္းမွာရိွသည့္ ေက်ာင္းသား 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေမးသည္။ ဗကသ၊ တကသ၊ ရကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏A မည္ကုိ က်ေနာ္ 

ေျပာျပသည္။ သူက ေတာင္ငူကလုိ႔ ေျပာသည္။ က်ေနာ္က ေတာင္ငူ A ထက ေက်ာင္းA ုပ္ဆရာမႀကီးသား 



ကုိသက္ဝင္းကို သိလား ေမးရာ စစ္ဗိုလ္က သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တAိမ္ထဲ Aတူေနခဲ့ရေၾကာင္း 

ေျပာျပသည္။ 

 

ေနာက္တေန႔မနက္ ေန႔လည္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ UီးေA ာင္ေငြ ေရး ဂါတ္ထဲသို႔ ေရာက္လာပါသည္။ က်ေနာ္ 

မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ က်ေနာ့္စိတ္ေတြေလးလံၿပီး A လြန္ စိတ္ထိခိုက္သြားပါသည္။ UီးေA ာင္ေငြက 

၎A ျဖစ္A ပ်က္ကုိ ေျပာျပပါသည္။ 

 

စစ္သားေတြလာဝုိင္းေတာ့ သူႏွင့္ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္ တေယာက္တကြဲစီ ျဖစ္သြားေၾကာင္း၊ မနက္လင္းေတာ့ 

ရြာသား ေတြေျပာၿပီး လူႀကီးဆီသြားA ပ္ေၾကာင္း၊ သူႀကီးဆီေရာက္ေသာA ခါ UီးေA ာင္ေငြက 

သူႀကီးA ေၾကာင္းကို ေလ့လာၿပီးမွ A ကူA ညီေတာင္းဖုိ႔ လာေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ေၾကာင္း 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသို႔ ပုိ႔ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ 

 

သူႀကီးက လက္မခံဘဲ ေရးစစ္တပ္သုိ႔ လာပုိ႔ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ဒူးယားသူႀကီးကုိ A ားကုိးယုံၾကည္စြာျဖင့္ 

လာခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔မွာ သူႀကီး၏ သစၥာေဖာက္မႈကုိ ခံလုိက္ရသည့္A တြက္ေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ 

ကတိမ္းကပါးျဖစ္ၿပီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲကို ထပ္မံ ၾကံဳခဲ့ရျပန္သည္။ 

 

UီးေA ာင္ေငြ A ခ်ဳပ္ခန္းသုိ႔ေရာက္ၿပီး ခဏA ၾကာတြင္ သူႀကီးက A ခ်ဳပ္ခန္းသုိ႔ကပ္လာၿပီး က်ေနာ့္ကို ျပံဳးျပ၍ 

ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ သူႀကီးA ျပံဳးသည္ က်ေနာ့္ရင္ကို ထုိးဆြလုိက္သကဲ့သို႔ပင္ ခံျပင္းလွပါသည္။ က်ေနာ့္ရင္မွာ 

တလိပ္လိပ္ ေဒါသထြက္လာပါသည္။ က်ေနာ္A ခ်ဳပ္ခန္း သစ္သားတိုင္နားသုိ႔သြားၿပီး သူႀကီးကို 

ေျပာလုိက္သည္။ 

 

“သူႀကီး၊ ခင္ဗ်ား က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ထား၊ က်ေနာ္မေသရင္ ခင္ဗ်ားဆီကုိ 

A ေရာက္ျပန္လာခ့ဲမယ္” 

 

သူႀကီး မ်က္ႏွာပ်က္ၿပီး ျပန္လွည့္သြားပါသည္။ က်ေနာ္ A လြန္ စိတ္ထိခုိက္ပါသည္။ UီးေA ာင္ေငြနားကို 

ျပန္လာၿပီး … 

 

“တုိက္ပြဲဟာ သိပ္ၿပီး A ဆုံးA ႐ံႈးမ်ားတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ တုိက္ပြဲဟာ မၿပီးေသးဘူး၊ ဆက္တိုက္ရမယ္” 

ဆက္တုိက္ရမယ္ 



UီးေAာင္ေငြက ေခါင္းၿငိမ့္ၿပီး “ဆက္တုိက္မယ္” ျပန္ေျပာသည္။ မေန႔ညက လာသည့္ 

စစ္ဗုိလ္Aေၾကာင္း UီးေAာင္ေငြAား ျပန္ေျပာျပရာ … 

 

“ဒါ က်ေနာ့္တူ ဗုိလ္ၾကည္ဝင္းပဲ၊ သူက မုန္းကပဲ၊ ကုိသက္ဝင္းတုိ႔Aိမ္မွာ လာေနၿပီး 

ေက်ာင္းတက္တယ္၊ သူ Aရင္က တကသမွာ လုပ္ခဲ့ေသးတယ္” 

 

ေနာက္တေန႔မနက္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၊ ေAာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ ၇ နာရီ ေလာက္ရွိမည္။ ေရး 

ပုလိပ္Aခ်ဳပ္သုိ႔ စစ္သား ၂ ေယာက္ေရာက္လာသည္။ တာဝန္က်ပုလိပ္က က်ေနာ္တုိ႔ ၂ 

ေယာက္နာမည္ေခၚထုတ္ၿပီး စစ္သားလက္သုိ႔ Aပ္ပါသည္။ စစ္သား ၂ ေယာက္က က်ေနာ္တုိ႔ ၂ 

ေယာက္ကုိ ေမးသည္။ UီးေAာင္ေငြကို … 

 

“ခင္ဗ်ားက ဘာAလုပ္လုပ္လဲ” 

 

UီးေAာင္ေငြက … 

 

“က်ေနာ္ ေက်ာင္းဆရာပါ” 

 

က်ေနာ့္ကုိ ဆက္ေမးျပန္သည္။ 

 

“မင္းကေရာ ဘာလုပ္သလဲ” 

 

“က်ေနာ္က ေက်ာင္းသားပါ” 

 

စစ္သားက … 

 

“ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ႀကိဳးနဲ႔မတုပ္ဘူး၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လိုက္ခဲ့ပါ” 

 

UီးေAာင္ေငြက … 



 

“စိတ္ခ်ပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔လမ္းမွာ ထမင္းငတ္လာေတာ့ Aားျပတ္ေနတာပါ” 

 

က်ေနာ္တုိ႔ကို ဂါတ္တဲေပၚမွေခၚခ်လာၿပီး ေရး ဘူတာ႐ုံသုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။ မၾကာမီ ရထားေပၚ 

တက္ၾကပါသည္။ တြဲမွာ Aေစာင့္တြဲျဖစ္သည္။ Aေစာင့္ပုလိပ္ ၅ ေယာက္ပါသည္။ UီးေA ာင္ေငြကုိ 

က်ေနာ္က ေျပာသည္။ 

 

“A ေျခA ေနေပးရင္ A လုပ္လုပ္မယ္” 

 

သူက “လုပ္မယ္၊ စိတ္ခ်” ျပန္ေျပာသည္။ 

 

ခဏA ၾကာတြင္ ရထားသည္ ေရးမွ ေမာ္လၿမိဳင္သုိ႔ စတင္ထြက္ခြာလာပါသည္။ 

ရထားေပၚေရာက္ေသာA ခါ က်ေနာ္တုိ႔က A ေစာင့္စစ္သားထံ ထမင္းေတာင္း စားသည္။ လမ္းက်မွ 

ျပန္ဝယ္ေပးမည္ ေျပာသည္။ A ေစာင့္ စစ္သားေတြက ဟန္းေကာႏွင့္ထည့္လာေသာ ထမင္းကုိ 

ေကၽြးသည္။ 

 

သူတုိ႔ထမင္းကို က်ေနာ္တုိ႔စားပစ္လုိက္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔က ဗုိက္ျပည့္ဖို႔ လုိသည္။ 

ရထားသည္ဆက္လက္၍ တဘူတာၿပီး တဘူတာ ဝင္ရပ္လုိက္၊ ဆက္ထြက္လုိက္ ေမာင္းႏွင္ေနသည္။ 

လမိုင္းဘူတာသုိ႔ေရာက္လွ်င္ UီးေA ာင္ေငြက ထမင္းျပန္ ဝယ္ေကၽြးသည္။ က်ေနာ္က စတင္၍ 

A ေျခA ေနကုိ ဖန္တီးယူသည္။ 

 

“A ကုိႀကီး ခင္ဗ်ားေသနတ္က ေဘးကA ေပါက္ေတြက မ်ားလွခ်ည္လား၊ A ဲဒီA ေပါက္ေတြထဲက 

က်ည္ဆံထြက္သလား” 

 

“မင္းကလည္းကြာ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ေသနတ္ေျပာင္းမပူေA ာင္၊ ေA းေA ာင္ 

A ေပါက္ေဖာက္ထားတာ” 

 

“A ကုိႀကီးေသနတ္က ဘယ္လုိေခၚလဲ” 



 

“ဒီေသနတ္ဟာ ဂ်ီသရီးလုိ႔ေခၚတယ္ကြ၊ ဂ်ာမဏီကေန စက္႐ုံလာတည္ၿပီး ဒီမွာလုပ္တာ၊ 

ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဗကပေတြနဲ႔ တိုက္တာ ပစ္ရလြန္းလုိ႔ ေသနတ္ေျပာင္းေတာင္ ျပတ္ထြက္တယ္။ 

ဒီေသနတ္က ေပါ့ေပါ့ကေလး ကုိင္ၾကည့္ပါလား” 

 

“ဟာ ေနပါေစ၊ က်ေနာ္မကုိင္ရဲဘူး၊ က်ေနာ္က ေသနတ္ဆုိရင္ သိပ္ေၾကာက္တတ္တယ္၊ 

ငယ္ငယ္ကေလးထဲကပဲ” 

 

UီးေAာင္ေငြက ေျပာျပန္သည္။ 

 

“ဒီတြဲက ျမင့္လြန္းAားႀကီးတယ္ဗ်ာ၊ တြဲေဆာင့္ေတာ့ ေခါင္းသိပ္မူးတာပဲ၊ ေနာက္တြဲကုိ 

ေျပာင္းစီးရေAာင္” 

 

ရထားသည္ ေရွ႕ဘူတာတြင္ ရပ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြဲ ဂါတ္ဗိုလ္တြဲသုိ႔ ေျပာင္းစီးပါသည္။ 

ဂါတ္ဗိုလ္တြဲသည္ ေနာက္ဆုံးတြဲ ျဖစ္သည္။ ကုန္တြဲရထားမ်ားတြင္လုိက္ပါသည့္ 

ဂါတ္ဗိုလ္တဲမ်ဳိးျဖစ္သည္။ တြဲ၏ေရွ႕တြင္ ကြက္လပ္၊ ေနာက္တြင္ ကြက္လပ္၊ Aလယ္တြင္ 

Aိမ္သာတြဲႏွင့္တူေသာ တဲကေလးတလုံး၊ ထုိတြဲထဲတြင္ က်ေနာ္ႏွင့္ Aေစာင့္စစ္သားတေယာက္၊ ေရွ႕ 

ကြက္လပ္တြင္ UီးေAာင္ေငြႏွင့္ Aေစာင့္စစ္သားတေယာက္။ 

 

က်ေနာ္ႏွင့္Aတူ တြဲကေလးထဲတြင္ ထုိင္ေနေသာ စစ္သားသည္ သူ႔ဂ်ီသရီး ေသနတ္ကုိ 

ေဘးတြင္ေထာင္ထားၿပီး ေAးေAးလူလူ လုိက္ပါလာသည္။ သူေထာင္ထားေသာ ေသနတ္သည္ 

သူႏွင့္က်ေနာ္ ၂ ေယာက္ၾကားတြင္ ရိွသည္။ UီးေAာင္ေငြကုိေစာင့္ေသာ စစ္သားသည္ သူ႔ဂ်ီသရီးကုိ 

ၾကမ္းျပင္တြင္ ခ်ထားၿပီး ေပါင္တဖက္ႏွင့္ ဖိထားသည္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထိုင္ၿပီး 

ေျခေထာက္ တေယာက္ တဖက္စီ ေAာက္သုိ႔ တြဲေလာင္းခ်ထားသည္။ 

 

ဤစစ္သား ၂ ေယာက္သည္ က်ေနာ္တုိ႔ကို ယုံေနပါၿပီ။ သူတုိ႔ေစာင့္ၿပီးေခၚလာ ရသည့္ Aခ်ဳပ္သား ၂ 

ေယာက္သည္ ပင္လယ္ထဲတြင္ ငတ္ျပတ္ၿပီး Aားျပတ္ေနၾကသူ ၿပီးေတာ့ တေယာက္က 

ေက်ာင္းဆရာ၊ တေယာက္က ေက်ာင္းသား၊ သူတို႔ Aေတာ္ေလွ်ာ့တြက္ထားပံုရပါသည္။ 



 

က်ေနာ့္၏ ငယ္႐ုပ္မေပ်ာက္ေသးေသာ ပုံဟန္သည္ သူတို႔Aတြက္ မႈေလာက္စရာ မဟုတ္ပါ။ 

ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ မသိလိုက္တာတခုကေတာ့ ဤေက်ာင္းသားသည္ ေတာခိုေက်ာင္းသား၊ 

ေသနတ္တလက္ကုိ ကၽြမ္းက်င္ သြက္လက္စြာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္တတ္ေသာ 

ေက်ာင္းသားတေယာက္မွန္း သူတို႔ မသိလုိက္ပါ။ 

သံဓိ႒ာန္ခ်၊ Aသက္စြန္႔ရန္မေၾကာက္ 
 

Aခြင့္Aလမ္းသည္ က်ေနာ့္Aတြက္ ပို၍သာပါသည္။ က်ေနာ့္ေဘးတြင္ ေထာင္ထားေသာ ဂ်ီသရီးကုိ 

ေကာက္ယူၿပီး တြဲေAာက္ခုန္ခ်႐ံုျဖင့္ က်ေနာ္ Aလြယ္တကူပင္ လြတ္ေျမာက္သြားပါမည္။ 

 

ဆရာUီးေA ာင္ေငြ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ က်ေနာ့္ေၾကာင့္ ရန္သူ၏ရက္စက္ ညႇU္းပန္းမႈကုိ 

မေတြးရဲေလာက္ေA ာင္ ျဖစ္သည္။ ရန္သူတုိ႔၏လက္တြင္ ဆရာUီးေA ာင္ေငြကုိ ဝကြက္ၿပီး မထားခဲ့ 

မထားရက္ႏုိင္ပါ။ 

 

ဤမွ်ပင္ပန္းခက္ခၾဲကမ္းတမ္းေသာ တုိက္ပြဲခရီးစU္တေလွ်ာက္လံုး A တူတကြ ႐ုန္းကန္လာခဲ့ၾကၿပီးမွ 

ဤသုိ႔ A ေျခA ေနမ်ဳိးတြင္ UီးေA ာင္ေငြကို ရန္သူ႔လက္ထဲ တြင္ က်ေနာ္ လုံးဝ မထားခဲ့ႏုိင္ပါ။ 

ေသရင္လည္းA တူ၊ ရွင္ရင္လည္း A တူ UီးေA ာင္ေငြကုိ က်ေနာ္ႏွင့္တပါတည္း လြတ္ေျမာက္ေA ာင္ 

ကယ္တင္မည္။ 

 

က်ေနာ့္ေခါင္းထဲတြင္ ကၽြန္းမွာ A ျမဲသီဆုိခဲ့ေသာ သီခ်င္းတပုဒ္သည္ မည္ဟိန္း၍ ေပၚလာသည္။ 

 

“သံဓိ႒ာန္ခ် A သက္စြန္႔ ရန္မေၾကာက္၊ A ခက္A ခဲ ဖယ္ရွား၊ ေA ာင္ပြဲA ရယူ၊ သံဓိ႒ာန္ခ် 

ေA ာင္ပြဲရယူ”  

 

သီခ်င္းမွာ က်ေနာ့္ေခါင္းထဲမွာ မထြက္ေတာ့ပါ။ က်ေနာ္ ေသနတ္ကုိယူၿပီး ခုန္ထြက္မည္၊ 

ေမာင္းတင္ၿပီး ပစ္ခ်မည္၊ UီးေA ာင္ေငြကုိပါ A ရကယ္တင္မည္။ 

 

ရထားသည္ သံျဖဴဇရပ္ဘူတာသို႔ ေရာက္လာပါေတာ့မည္။ UီးေA ာင္ေငြက လွမ္းေျပာသည္။ 



“သံျဖဴဇရပ္ ေရာက္ေတာ့မယ္” က်ေနာ္ သံဓိ႒ာန္ခ်လိုက္ပါၿပီ။ က်ေနာ့္ေလးတြင္ ေထာင္ထားေသာ 

ဂ်ီသရီးေသနတ္ကုိယူ၍ တြဲျပင္သုိ႔ ခုန္ထြက္လုိက္သည္။ ေသနတ္ေမာင္းကုိ ဘယ္လက္ျဖင့္ဆြဲတင္ၿပီး 

ေျဖာင္းခနဲ ႐ုိက္ခ်လုိက္သည္ႏွင့္ Aတူ တၿပိဳင္နက္ က်ေနာ္ ထုိးၿပီးပစ္ခ်လုိက္သည္။ 

 

က်ေနာ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း စစ္သားသည္ “ဒီလုိမလုပ္န႔ဲ” တခြန္းေAာ္ၿပီး က်ေနာ့္ကုိ 

ခုန္Aုပ္သည္။ က်ေနာ္ ထုိးပစ္လိုက္ေသာ ေသနတ္ေျပာင္းကုိ လက္ႏွင့္ပုတ္လုိက္ႏုိင္သည့္Aတြက္ 

ဂ်ီသရီးေသနတ္သည္ ၂ ေယာက္ၾကားတြင္ က်ည္ဆံ “ေဝါခနဲ” “ေဝါခနဲ” ထြက္သြားသည္။ 

 

စစ္သားႏွင့္က်ေနာ္သည္ လုံးေထြးေနသည္။ ဤတြင္ ေရးမွ သံျဖဴဇရပ္ တပ္ရင္းသုိ႔ ခြင့္ႏွင့္ျပန္လာေသာ 

ေသနတ္မပါသည့္ Aရပ္ဝတ္ႏွင့္ စစ္သား ၃-၄ ေယာက္က က်ေနာ့္ကုိ ဝင္လုံးသည္။ ၅ ေယာက္ႏွင့္ 

တေယာက္လို ျဖစ္ေနသည္။ က်ေနာ့္ကုိ ထုိးတ့ဲAေကာင္က ထုိး၊ ကန္တ့ဲAေကာင္က ကန္ႏွင့္ 

ေသနတ္မွာ သူတို႔ လက္ထဲေရာက္သြားသည္။ 

 

ရထားသည္ Aေရးေပၚရပ္သြားသည္။ က်ေနာ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္A တူ UီးေA ာင္ေငြ သည္ 

သူ႔ကုိေစာင့္သည့္ စစ္သား၏ ေပါင္ေA ာက္မွ ေသနတ္ကုိ ကုိင္လုိက္ၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္း 

တြဲေA ာက္သုိ႔ ဆြဲခ်သည္။ ၂ ေယာက္သား ရထားသံလမ္းေပၚ က်သြားသည္။ သတိႏွင့္ရိွေနေသာ 

UီးေA ာင္ေငြက စစ္သားမ်က္ႏွာကုိ ရထားလမ္းခင္းသည့္ေက်ာက္ခဲႏွင့္ မ်က္ႏွာကုိ ၂ ခ်က္ 

ဆင့္ထုသည္။ စစ္သားေမ့သြားသည္။ ေသနတ္ကို UီးေA ာင္ေငြ ရသြားသည္။ 

 

ရထားရပ္သြားသည့္A ခ်ိန္တြင္ UီးေA ာင္ေငြကုိ က်ေနာ္လွမ္းျမင္ရသည္မွာ ကုိက္ ၅၀၀ ခန္႔ရိွမည္ဟု 

ထင္ရသည္။ ေတာင္ၾကားတြင္ ရထားလမ္းေဖာက္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဆရာUီးေA ာင္ေငြသည္ 

ဂ်ီသရီးကုိ ပုခံုးေပၚတင္၍ ရထားလမ္းမွ ကုန္းေက်ာA ျမင့္ေပၚသုိ႔ တက္သြားသည္ကုိ လွမ္းျမင္ရသည္။ 

ဤျမင္ကြင္းမွာ ဆရာUီးေA ာင္ေငြA ား ေနာက္ဆုံး ျမင္ရျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးခြဲခြာရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရထားရပ္သြားသည္ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက က်ေနာ့္ကို ရထားေA ာက္ဆြဲခ်ၿပီး ဝိုင္း႐ိုက္ၾကပါေတာ့သည္။ 

က်ေနာ့္ေခါင္း ေနာက္ေစ့ကုိ ဒုတ္ခနဲ ထိၿပီး ေခါင္းမွာ ပူခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ က်ေနာ္ စိုက္က်သြားပါသည္။ 

က်ေနာ္ ဘာမွ် သတိမရာေတာ့ ပါ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာသည္လည္း မသိပါ။ 

 

“ေဟ့ေကာင္၊ ထ … ထ” 



 

ဆုိေသာ Aသံၾကားရၿပီးေနာက္ က်ေနာ္ ကုန္းထပါသည္။ က်ေနာ္ ႏွာေခါင္းထဲ ကေရာ၊ ပါးစပ္ထကဲေရာ 

ေသြးေတြ တရေဟာစီးက်ေနသည္။ ေနာက္တခ်က္ ထပ္႐ိုက္ခံရသည္။ ေနာက္ထပ္ သတိလစ္သြားျပန္သည္။ 

 

က်ေနာ္ သတိျပန္ရခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္ ရထားတြဲေပၚေရာက္ေနၿပီး ေခြေခြေလး ျဖစ္ေနသည္။ လက္ကုိ 

ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ထားသည္။ က်ေနာ့္တကုိယ္လံုး ေသြးေတြႏွင့္ရႊဲေနသည္။ ရထားသည္ ဆက္သြားေနသည္။ 

နာရီဝက္နီးပါးေလာက္ Aၾကာတြင္ သံျဖဴဇရပ္ဘူတာသုိ႔ေရာက္ၿပီး ရထားဆုိက္သည္။ 

 

ဘူတာ႐ုံတြင္ရိွေသာ ခရီးသည္မ်ားက “တကၽြန္းျပန္” “တကၽြန္းျပန္” ဆုိၿပီး က်ေနာ့္ကုိ ဝိုင္းAုံၾကည့္ၾကပါသည္။ 

ေသြးေတြႏွင့္တကိုယ္လံုး လူးေနေသာ က်ေနာ့္ကုိ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေတြ႔သြားေသာAခါ သူတို႔လန္႔သြားၾကၿပီး 

ခ်က္ခ်င္းပင္ ကပ်ာကယာ ျပန္လွည့္သြားၾကသည္။ 

 

က်ေနာ့္ကုိ ရထားတြဲ ေပၚမွတြဲခ်ၿပီး စစ္ကားတစီးေပၚသို႔တင္သည္။ ခဏAၾကာတြင္ သံျဖဴဇရပ္ ခလရ ၃၀ 

တပ္ရင္းထဲသုိ႔ ကားေမာင္းဝင္သြားသည္။ တပ္ရင္းထဲေရာက္သည္ႏွင့္ တပ္ရင္း ကင္း႐ုံသုိ႔ေခၚသြားသည္။ 

စစ္သား Aခ်ဳပ္ခန္းထဲသို႔ သြင္းလိုက္သည္။ 

 

က်ေနာ္ မူးေနသည္။ ယိမ္းယိုင္ဝင္သြားသည္။ Aခ်ဳပ္ခန္းထတဲြင္ Aခ်ဳပ္က်ေနေသာ စစ္သားမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ 

ဝိုင္းၿပီး ထိုးႀကိတ္ၾကျပန္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာ Aခ်ိန္ပုိင္းကေလးကမွ ႐ုိက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ကြဲျပၿဲပီး 

ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

 

ယခု ေသြးထြက္ရပ္သြားၿပီး Aခု ေနာက္ထပ္တဖန္ Aခ်ဳပ္ခန္းထဲေရာက္မွ စစ္သားမ်ားက ထပ္ၿပီး ဝုိင္း႐ိုက္၊ 

ထုိးႀကိတ္ၾကျပန္ သည့္Aတြက္ ေသြးေတြ ထပ္ထြက္ျပန္ပါသည္။ က်ေနာ္ ေခြလကဲ်သြားသည္။ ေျခေထာက္ႏွင့္ 

ဝိုင္းကန္ၾကျပန္သည္။ တဖန္ က်ေနာ္ သတိေမ့သြားျပန္သည္။ 

 

က်ေနာ္ ျပန္သတိရလာသည့္Aခ်ိန္တြင္ ကင္းမွဴးလုပ္သည့္ ၂ ရစ္ႏွင့္စစ္သားက က်ေနာ့္ကို 

ထုတ္သတ္ခ်င္သည္မွာ လက္ယားေနပါသည္။ ဆဲဆိုလုိက္တာကလည္း မေA၊ ႏွမ မုိးမႊန္ေနပါသည္။ 

ၿပီးေတာ့မွ သူက ေျပာသည္။ 

 

“ေဟ့ေကာင္ … မင္းAခ်ဳပ္ခန္းထကုိဲ မဝင္နဲ႔၊ မင္းနဲ႔ Aခ်ဳပ္ခန္းနဲ႔ မတန္ဘူး” 

 

“Aဲဒီ ဖိနပ္ေတြခၽြတ္တဲ့ ဖိနပ္ခၽြတ္မွာ မင္း Aိပ္” 



 

“ဒီဖိနပ္ခၽြတ္ေနရာမွာပဲ မင္းနဲ႔တန္တယ္” 

 

က်ေနာ့္ကုိ လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ထားရာမွ ႀကိဳးေျဖၿပီး ေရွ႕တြင္လက္ကိုေျပာင္း၍ ခ်ည္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ ကင္းမွဴးက 

က်ေနာ့္ပါးကို တAားလြဲ႐ိုက္လိုက္သည္။ Aခ်ဳပ္ခန္းထဲ Aဝကုိ ေဆာင့္ကန္သြင္းသည္။ က်ေနာ္ 

ေခါင္းမူးလွပါသည္။ လွ၍Aိပ္ခ်င္သည္။ 

 

က်ေနာ့္ကုိ Aိပ္ခုိင္းသည့္ေနရာမွ ဖိနပ္ခၽြတ္၊ ဖိနပ္ေတြခၽြတ္ထားသည့္ေနရာ။ က်ေနာ္ခဏေလး လွဲခ်င္သည္။ 

မဟန္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဖိနပ္ေတြခၽြတ္ထားသည့္ ဖိနပ္ပုံေပၚတြင္ က်ေနာ္လွဲAိပ္လုိက္သည္။ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ 

ညာဘက္ကုိသာ ေစာင္း၍ Aိပ္ရသည္။ ပက္လက္Aိပ္၍ မရပါ။ က်ေနာ္ေခါင္းေနာက္ေစ့ တည့္တည့္တြင္ 

A႐ုိက္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေနာက္ေစ့ကြဲၿပီး ပက္လက္Aိပ္၍ မရပါ။ 

 

က်ေနာ္သည္ ေခါင္းAလြန္ကုိက္ၿပီး ေမာပန္းႏြမ္းခ်ိေနသည္။ က်ေနာ့္ေခါင္းထတဲြင္ ေသြးေတြခၿဲပီး 

Aေတာင့္လုိက္ျဖစ္ေနသည္။ ေသြးခဲမ်ားကို ကေလာ္ထုတ္ရသည္။ မူးေဝေမာပန္းေနသည္။ သည့္Aတြက္ 

ေခြေခြကေလး မိွန္းၿပီးေနရသည္။ 

ည ၉ နာရီAခ်ိန္ေလာက္တြင္ က်ေနာ့္ကုိ စစ္သား ၅ ေယာက္၊ ၃ ရစ္န႔ဲစစ္သားက Uီးေဆာင္ၿပီး 
လာေခၚထုတ္သြားသည္။ ေခါင္းမူးေနသည္။ က်ေနာ္ လမ္းေလွ်ာက္၍မေကာင္းပါ။ ညသည္ 
ေမွာင္ေနသည္။ 
 
ဒီေန႔ ေAာက္တုိဘာ ၃ ရက္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္းကလည္း ၃ ရက္ေန႔၊ ေမွာင္မိုက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္းကင္မွာ ၾကယ္ေတြAခ်ဳိ႕ လင္းေနသည္။ က်ေနာ္ ေကာင္းကင္ကုိ တခ်က္ေမာ့ၾကည့္သည္။ 
 
ဒါဟာ ငါ့Aတြက္ ေနာက္ဆုံးAခ်ိန္လား၊ က်ေနာ္ ႐ုန္းကန္ခ်င္ပါေသးသည္။ က်ေနာ့္မွာ Aားမာန္ 
ရိွေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္က မဟန္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ က်ေနာ့္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ 
က်ေနာ္ စU္းစားၾကည့္သည္။ စU္းစား၍ A ေျဖမေပၚပါ။ A ေျခA ေနကုိ က်ေနာ္ ဖန္တီးဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားျပန္သည္။ 
 
“က်ေနာ္ ေသးေပါက္ခ်င္တယ္” 
 
“ေသးေပါက္ခ်င္ရင္ လမ္းေပၚမွာပဲ ထုိင္ေပါက္၊ လမ္းေဘးကုိ မဆင္းန႔ဲ” 
 



၃ ရစ္န႔ဲစစ္သားက Aမိန္႔ေပးသည္။ က်ေနာ္ လမ္းေပၚမွာပဲ ထုိင္၍ေပါက္သည္။ Aမွန္က က်ေနာ္ 
ေသးေပါက္ခ်င္သည္ မဟုတ္ပါ။ Aခ်ိန္Aနည္းငယ္ ယူခ်င္သည္။ ရသည့္Aခ်ိန္ကေလးတြင္ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ စU္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုကုိ ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ လမ္းပင္ေကာင္းေကာင္း 
မေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ။ က်ေနာ့္ဘဝသည္ ရန္သူလက္ထဲ၊ ကံၾကမၼာလက္ထဲသုိ႔ ဝကြက္ရေတာ့မည့္Aေျခသုိ႔ 
ေရာက္လာသည္။ 
 
၃ ရစ္ႏွင့္စစ္သားက က်ေနာ့္ကိုထခုိင္းၿပီး ဆက္ေလွ်ာက္ခိုင္းသည္။ မီးလင္းေနေသာ 
A ေဆာက္A Uီတခုထဲသုိ႔ ေခၚလာသည္။ A ခန္းတခုထဲသို႔ ဝင္ခုိင္းသည္။ ယူနီေဖာင္းႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ ၂ 
Uီး၊ ၃ Uီး A ခန္းထဲတြင္ ရိွေနသည္။ ေရးတြင္ က်ေနာ့္ကုိ စစ္ခဲ့ေသာ တပ္ရင္းေထာက္လွမ္းေရးA ရာရွိ 
ဗုိလ္ၾကည္ဝင္းလည္း ရွိေနသည္။ ဒုဗိုလ္မွဴးA ဆင့္ တပ္ထားေသာ တပ္ရင္းမွဴးလုပ္သူက စေမးသည္။ 
 
“မင္းတကုိယ္လုံး ေသြးေတြခ်ည္းပါလား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ” 
 
“ဝုိင္း႐ုိက္ၾကလုိ႔ ေသြးေတြေပကုန္တာ” 
 
“ဘာျဖစ္လုိ႔ ဝိုင္း႐ုိက္တာလဲ” 
 
“ေသနတ္လုလုိ႔ ဝိုင္း႐ိုက္တာ ထင္တာပဲ” 
 
“ဘာျဖစ္လုိ႔ ေသနတ္လုရတာလဲ” 
 
“က်ေနာ္ဟာ ေသလူပဲ၊ က်ေနာ္လြတ္ေျမာက္ဖို႔A တြက္ ႐ုန္းကန္ရမွာပဲ” 
 
“မင္းကုိ မသတ္ခ်င္လုိ႔ ဒီA ထိေခၚလာတာေပါ့ကြ၊ သတ္ခ်င္ရင္ ေတာထဲမွာကတည္းက 
သတ္ပစ္လုိက္မွာေပါ့” 
 
A မွန္က သူတို႔သေဘာေကာင္း၍ ေခၚလာျခင္းမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္ ဘာေကာင္မွန္း A ေသA ခ်ာမသိ၍ 
ေခၚလာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
 
တပ္ရင္းမွဴးလုပ္သူက ဆက္ေမးျပန္သည္။ 
 
“ကဲ… A ခ်ိန္သိပ္မရိွဘူးကြာ၊ မင္းတုိ႔ ဘာလုိ႔ထြက္ေျပးသလဲ ေျပာစမ္း” 
 



က်ေနာ္ Aတုိခ်ဳံး၍ ေျပာျပသည္။ သူက ဆက္ေမးျပန္သည္။ 
 
“ဘယ္သူေတြပါလဲ” 
 
“ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္နဲ႔ UီးေA ာင္ေငြ” 
 
“သူတုိ႔ဘယ္မွာေနသလဲ” 
 
“ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္က ဝါးခယ္မ၊ UီးေA ာင္ေငြက မုန္း က” 
 
ဤတြင္ တပ္ရင္းမွဴးက ဗိုလ္ၾကည္ဝင္းမ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္လုိက္ၿပီး … 
 
“ဗုိလ္ၾကည္ဝင္း၊ ေA ာင္ေငြက မုန္းကလုိ႔ ေျပာတယ္ကြ၊ မင္းA မ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေနမလား” 
 
ဗုိလ္ၾကည္ဝင္းမ်က္ႏွာကုိ ကြက္ခနၾဲကည့္လုိက္ရာ ဗိုလ္ၾကည္ဝင္းမွာ မ်က္ႏွာတခ်က္ပ်က္သြားသည္။ 
သူ ခ်က္ခ်င္း သတိထားလုိက္သည္။ 
    
က်ေနာ္A ထုပ္ကုိ ေျဖၾကည့္သည္။ က်ေနာ့္ ကရင္A က ႌ်ကုိ ေတြ႔သြားသည္။ တပ္ရင္းမွဴးက … 
 
“မင္း ဘာလူမ်ဳိးလဲ” 
 
“က်ေနာ္ ကရင္လူမ်ဳိးပဲ” 
 
တပ္ရင္းမွဴးက နည္းနည္းပါးပါးေမးၿပီး ျပန္ေခၚသြားခုိင္းသည္။ 
 
မနက္ ၉ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ တင္ရင္းကင္း႐ံုးသုိ႔ တပ္ရင္းမွဴးေရာက္လာ ပါသည္။ 
ကင္းမွဴးကုိေခၚၿပီး က်ေနာ့္ဒဏ္ရာကုိ ေဆးထည့္ခိုင္းသည္။ ေသြးေပေနေသာA ကႌ်ကုိ 
ေလွ်ာ္ခုိင္းသည္။ လက္ကုိခ်ည္ထားေသာ ႀကိဳးကုိ ေျဖခုိင္းသည္။ 
 
ေနာင္A ခါတြင္သိရသည္မွာ ထုိစU္A ခါက တပ္ရင္းမွဴးလုပ္ခဲ့သူမွာ ကရင္A မ်ဳိးသားဟု သိရသည္။ 
က်ေနာ့္ကုိ သူတတ္ႏုိင္သည့္ေဘာင္A တြင္းမွ ကူညီခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသလားဟု စU္းစားမိသည္။ 
 
ကင္းမွဴးက က်ေနာ့္ကုိ တိရိစၦာန္တေကာင္လုိ သေဘာထားဆက္ဆံရာမွ တပ္ရင္းမွဴးက 



ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံသည့္Aတြက္ သူ႔လက္ေAာက္မွ လူမ်ားသည္ က်ေနာ့္ကုိ ႐ိုင္း႐ိုင္းျပျပ 
မဆက္ဆံေတာ့ပါ။ 

A က်U္းေထာင္သို႔ တေက်ာ့ျပန္ 

သံျဖဴဇရပ္ ခလရ ၃၀ တပ္ရင္းA ခ်ဳပ္တြင္ တပါတ္ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၊ ေA ာက္တုိဘာလ ၁၀ 
ရက္ ဗုိလ္ၾကည္ဝင္း ကုိယ္တိုင္Uီးစီး၍ တပ္ၾကပ္ႀကီး တေယာက္၊ စစ္သား ၅ ေယာက္ 
လံွစြပ္ကုိယ္စီတပ္၍ က်ေနာ့္ကို လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး သံႀကိဳးစကိုကားန႔ဲတြဲၿပီး တဖန္ ေသာ့ခတ္ျပန္သည္။ 
ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္သုိ႔ လာပို႔သည္။ 
 
ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္၏ ႀကိဳးတုိက္ကေလး၊ A ခ်ဳပ္ခန္း A ခန္းနံပတ္ ၁ တြင္ က်ေနာ့္ကုိခ်ဳပ္သည္။ 
က်ေနာ့္ေခါင္းသည္ မူးေဝေနာက္က်ိေနပါသည္။ က်ေနာ္ လဲွေလာင္းေနေသာ 
ႀကိဳးတုိက္A ခန္းက်U္းသည္ က်ေနာ့္ရင္ကုိ ပို၍ မြန္းက်ပ္ေစသည္။ က်ေနာ္ ေမာပန္းေနပါသည္။ 
က်ေနာ္ A ုတ္နံရံကုိမီွၿပီး A ေမာေျဖေနသည္။ A နီးတြင္ေတြ႔ရေသာ သံေခ်ာင္းေလးႏွင့္ A ုတ္နံရံကုိ 
ေရးျခစ္လိုက္သည္။ 

‘သံဓိ႒ာန္ခ် A သက္စြန္႔ရန္ မေၾကာက္၊ A ခက္A ခဲ ဖယ္ရွား ေA ာင္ပြဲA ရယူ’ 
၁၀-၁၀-၁၉၇၀ ခုႏွစ ္

 
ေတာ္လွန္ေရးသမားတုိင္း ေတာ္လွန္ေရး ဆက္လုပ္ၾက 

(A ားနက္စကုိ ခ်ီေဂြဗားရား) 
 
လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားက ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္လွေသာ A ျဖစ္A ပ်က္မ်ားက က်ေနာ့္ 
A ေတြးA ာ႐ုံတြင္ ျပန္ေပၚလာၾကသည္။ ဖထီးမန္းေA ာင္ၾကည္၊ ဆရာ UီးေA ာင္ေငြ သူတုိ႔ 
လြတ္ေျမာက္ၾကရဲ႕လား။ တုိက္ပြဲဟာ A ဆုံးA ႐ံႈး မ်ားတယ္။ ဆက္ၿပီး တုိက္ရUီးမယ္။ 
 
ႀကိဳးတုိက္A ခ်ဳပ္ခန္း၏ A ေပါက္ဝသံတုိင္တြင္ မွီထုိင္ရင္း A ျပင္ေလာက ေကာင္းကင္ယံသုိ႔ 
ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္။ ေA ာက္တုိဘာ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း၏ ေကာင္းကင္သည္ ျပာလဲ့ၿပီး 
လွပၾကည္လင္ေနသည္။ 
 
မုိးေငြ႔နည္းေသာ တိမ္ေတာင္ တိမ္ရိပ္တုိ႔သည္ ျဖဴေဖြးေတာက္ပေသာA ဆင္းကုိ ေဆာင္ယူၾကလွ်က္ 
ဂြမ္းပုံ ဂြမ္းလိပ္ႀကီးမ်ားပမာ A ားနည္းလာၿပီျဖစ္ေသာ A ေနာက္ေတာင္ေလကို ဟီးေလးခုိကာ 
A ုပ္စုဖြဲ႔လွ်က္ တA ိA ိ ေရႊ႕လ်ားေနၾကေလ၏။ 
 



“ဒို႔ရဲေဘာ္မ်ားဟာ Aခက္Aခဲေတြ႔လွ်င္ ေAာင္ျမင္မႈကုိ ၾကည့္ရမယ္။ ေနေရာင္ျခည္ကုိ ျမင္ရမယ္။ 
ဒို႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေနရမယ္” 
 
ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္းတုိ႔ မႏၱေလးမွရဲေဘာ္မ်ား ျပည္ေတာ္ၫြန္႔သေဘၤာေပၚတြင္ ပထမဆုံးသီဆုိခဲ့ေသာ 
သီခ်င္းသံကုိ ျပန္လည္ၾကားေယာင္လာပါသည္။ 
 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ 
တနလၤာေန႔။ 
 
၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္ 
 
ေကAဲန္ယူ၊ ကရင့္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး 
ေရွ႕တန္းေျပာက္က်ားေဒသ တေနရာ    
 

မ်ဳိးတုိ႔ တဆက္ၿပီး တဆက္ 

ကုိကုိးကၽြန္းသုိ႔ပုိ႔ခံခဲ့ရျခင္း၊ ကၽြန္းမွလြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ျခင္း မွတ္တမ္းကုိ 
ျပန္လည္ေရးသားရာတြင္ ကုိကုိးကၽြန္း၏ႏိုင္ငံေရးဘဝ၊ ကုိကိုးကၽြန္း ၏႐ႈပ္ေထြးေသာ 
ႏုိင္ငံေရးဆက္ဆံမႈ၊ ကုိကုိးကၽြန္း၏ ႏိုင္ငံေရး တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပါတီတြင္းတုိက္ပြဲမ်ား၊ ကုိကုိးကၽြန္း၏ 
ႏုိင္ငံေရးA က်U္းစခန္း တခုလုံး၏ A ေျခA ေန A စိတ္A ပုိင္းမွ်သာ ရိွပါေသးသည္။ 
 
ကုိကုိးကၽြန္း ႏုိင္ငံေရးA က်U္းစခန္းတခုလုံး၏ A ေျခA ေန၊ A ျဖစ္A ပ်က္မ်ားကို A ျခားျခားေသာ 
ကၽြန္းပို႔ခံရသည့္ ဘဝတူမ်ားက ၎တုိ႔A သီးသီး၏ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ A ခန္းက႑မ်ားသည္လည္း 
ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ရွိၾကပါသည္။ ဤA ျဖစ္A ပ်က္၊ ဤမွတ္တမ္းတို႔သည္လည္း စစ္A ာဏာရွင္စနစ္ လုံးဝ 
က်ဆုံးၿပီးမွသာလွ်င္ တုိင္းျပည္သုိ႔ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ တင္ျပႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔ ကၽြန္းမွထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ A စာငတ္ခံတုိက္ပြဲႀကီး ၂ ပြဲ 
ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးသည္။ ရက္ ၅၀ A ၾကာ A စာငတ္ခံတုိက္ပြဲ၊ ၅၂ ရက္ၾကာ ကုိကိုးကၽြန္း 
A က်U္းစခန္းဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျပည္မ သုိ႔ျပန္ပုိ႔ေရး စတုတၳA ႀကိမ္ A စာငတ္ခတုိံက္ပြဲႀကီးမ်ား 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ကုိကိုးကၽြန္း A က်U္းစခန္းဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္A က်U္းေထာင္ သမိုင္းတြင္ 



Aစာငတ္ခံတုိက္ပြဝဲင္ ရဲေဘာ္Uီးေရ Aမ်ားဆုံးႏွင့္ စုစည္းညီၫြတ္စြာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့မႈသည္။ ျမန္မာျပည္ 
Aက်U္းေထာင္ တိုက္ပြဲသမိုင္းတြင္ ဤတႀကိမ္ သာရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ 
 
ကုိကုိးကၽြန္း ႏုိင္ငံေရးAက်U္းစခန္း ဖ်က္သိမ္းေရးတိုက္ပြဲတြင္ ကၽြန္းAာဇာနည္ သူရဲေကာင္း ၈ Uီး 
ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ Aသက္ေပးလွဴ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ UပမာAားျဖင့္ ကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတိုက္ပြဲ 
Aာဇာနည္ ၈ Uီးထဲမွ တUီးျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ကုိလတ္သည္ က်ဆုံးခါနီးAခ်ိန္တြင္ ညာဘက္လက္ကုိ 
ျဖည္းညင္းစြာ Aားယူေျမာက္ၿပီး ေနာက္ဆုံး Aေလးျပဳသြားခဲ့သည္။ 
 
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ သူ၏ Uီးေခါင္းသည္ ေခါင္းငိုက္က်သြားၿပီး Aသက္ဝိဉာU္ 
စြန္႔သြားခဲ့ေလသည္။ ဤသူရဲေကာင္းမ်ားသည္ ေသရြာသြားသည္ကုိ Aိမ္ျပန္သည့္ Aလား 
တည္ၿငိမ္ေAးေဆးစြာ ရပ္တည္ တုိက္ပြဲဝင္သြားခဲ့ၾကေပသည္။ 
 
ဤကၽြန္းဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ Aလုပ္သမားမ်ား၊ Aမႈထမ္းမ်ား၊ 
ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေတာ္လွန္သည့္ ရဲေဘာ္မ်ား စသည္ျဖင့္ လူတန္းစားေပါင္းစုံ စုစည္းညီၫြတ္စြာ 
တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ 
 
မဆလ စစ္Aစုိးရသည္ ကုိကိုးကၽြန္းAက်U္းစခန္းကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ႏုိင္ငံေရးAက်U္းမ်ားကုိ 
ျပည္မသုိ႔ ျပန္ေခၚခဲ့ရေပသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ရန္သူ၏ ဖိႏိွပ္ညႇU္းပန္းမႈေAာက္မွ 
လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲဝင္ရာတြင္ က်ေနာ္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိေသာဘဝတြင္ 
လူငယ္တေယာက္၏ Aားမာန္၊ ဇြဲသတိၱ၊ လုံ႔လ ဝီရိယ စသည့္ ေရွးAစU္Aဆက္ေသာ လူငယ္၏ 
ေကာင္းျမတ္ေသာ သဘာဝAတုိင္း က်ေနာ္၏ ကုိယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ Aမ်ဳိးသားAတြက္၊ 
ျပည္သူAတြက္၊ ေတာ္လွန္ေရးAတြက္ Aလုပ္Aေကၽြးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
 
ဗမာျပည္ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစုိးမႈ က်ဆုံးေရးAတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ရာတြင္ မ်ဳိးဆက္မ်ား 
တဆက္ၿပီးတဆက္ တုိက္ပြဲAလံကုိ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ 
တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကဝင္ေနဆဲျဖစ္ေပသည္။ 
 
က်ေနာ္တုိ႔မ်ဳိးဆက္ လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီAေရးေတာ္ပံု တိုက္ပြဲႀကီးတြင္ တပ္Uီးမွ 
ခြပ္ေဒါင္းAလံကုိ လႊင့္ထူခ်ီတက္ တုိက္ပြဝဲင္ခဲ့ၿပီး ရဟန္း ရွင္ လူ ျပည္သူတရပ္လုံးပါဝင္ေAာင္ 
စည္း႐ုံး တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာလည္း ပ်ဳိမ်စ္လန္းဆန္း တက္ႂကြေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ 
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၈၈ မ်ဳိးဆက္ တုိက္ပြဝဲင္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ယခုAခ်ိန္တြင္ စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ 



စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ လက္တြဲ တိုက္ပြဲဝင္လွ်က္ ရိွေနၾကေပသည္။ 
 
၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏တုိက္ပြဲသည္ ဗမာျပည္ ေတာ္လွန္ေရးAား ႀကီးမားစြာ 
Aလုပ္Aေကၽြးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤတုိက္ပြဲ၏ Aက်ဳိးဆက္Aျဖစ္ တုိင္းရင္းသားAသီးသီးတုိ႔၏ 
Aမ်ဳိးသားေရးတိုက္ပြဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲဝင္ Aင္Aားစုႀကီး ၂ ရပ္ ေပါင္းစည္းေပးႏုိင္ခဲ့ေပသည္။ 
 
Aမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲဝင္ Aင္Aားစုႀကီး ၂ ရပ္၏ 
ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးAတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ ၄ စုၾကာမွ် ႀကိဳးပမ္းတုိက္ပြဲဝင္ ခဲ့ရေပသည္။ 
Aဆက္ဆက္ေသာ ေဖာက္ျပန္သည့္ Aုပ္စိုးသူမ်ား၊ စစ္Aာဏာရွင္ မ်ားသည္ 
တုိက္ပြဲဝင္Aင္Aားစုႀကီး ၂ ရပ္ ေပါင္းစည္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေAာင္ Aင္Aားႀကီးမားစြာ ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ေပသည္။ 
 
ဤတုိက္ပြဲဝင္ Aင္Aားစုႀကီး ၂ ရပ္Aား ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ မေဝးေတာ့ေသာတခ်ိန္တြင္ 
စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ က်ဆုံးရေတာ့မည့္ AေျခAေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။ 
 
ေတာ္လွန္သည့္ သူရဲေကာင္းဝါဒ Aဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ ။ 

ရဲေဘာ္ေရွာင္း  
 


