အေမ့ေကးစည်သံ
ဝါဝင်ပီ။
ဝါဝင်ပီဆိုသည်ှင့် ကန်ေတာ်သည် နံနက်ခင်း အေမ့ဘုရားရှိခိုးချိန်၊
အုဏ်တက်မှာ အိပ်ရာထရသည်။ အေမဆွမ်းချက်ရာကို ကူညီဖို
မီးဖိုေဆာင်သိုဝင်ရသည်။ အေမသည် ဝါတွင်းမှာ အုဏ်ဆွမ်းေရာ၊
ေနဆွမ်းပါေလာင်းလှေလ့ရှိသည်။ ဝါတွင်းသုံးလမဟုတ်ပါက အုဏ်ဆွမ်းချက်
ေလ့မရှိပါ။
ဝါတွင်းကာလဥပုသ်ေနများတွင် ဘုရားဆွမ်းေတာ်ကီးကပ်လှပွဲကို
တစ်ရွာလုံးတန်းစီပီးသွား ကသည်။ ရွာဘုံေထာင်တီးဝိုင်းက သီချင်းေတွ
သီဆိုတီးမတ်သည်။ ေမာင်း၊ ဆို်င်း၊ ေကးေနာင်၊ (သံပတလား)၊ ေြခာက်လုံးပတ်ှင့်
စခွန်၊ ှဲ၊ ပေလွ၊ လင်းကွင်း၊ ေမာင်း၊ ေကးစည်တိုြဖင့် ြမန်မာသံ၊ ြမန်မာဆန်ေသာ
ေတးဂီတေတွ တီးမတ်ကသည်။ ကန်ေတာ်တို ငယ်ငယ်က ကိုေရေမာင်သီချင်းဆို
သည်။ ကန်ေတာ်တို လူပျိေပါက်စအရွယ်ေရာက်ကေတာ့
ကိုသံေချာင်းဆိုေလ့ရှိသည်။ ကန်ေတာ် တိုက ေမာင်းဆိုင်းကို ဆွဲကသည်။
သိုမဟုတ် ဗုံတန်းကို ထမ်းရေလ့ရှိသည်။ တန်းစီပီး ရွာထိပ်ရှိ ဘုရားသို
သွားကသည်။
ဇာတိရွာမှထွက်ခဲ့သည်မှာ ှစ်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်ပီဆိုေတာ့
အုဏ်မတက်မီ နံနက်ခင်းမှာ နိဗာန်ေဆာ် ေအာ်သူက “ဘွော သပရိသအပါင်း
သူေတာ်ေကာင်းတို ဆွမ်းချက်ရန် ထေတာ်မူကပါ” ဟု ဆွဲဆွဲငင်ငင်
ချိြမကည်လင်ေသာအသံြဖင့် ှိးေဆာ်ပါေသးရဲလားမသိေတာ့ပါ။ ေကျးလက်ေတာ

ရွာက ေြခာက်လုံးပတ်တီးဝို်င်းမှ ဂီတသံများသည် ရှိမှရှိပါေသးရဲလား။
ရွာမှာကာရာအိုေကဆိုင် ၄ ခု ရှိသည်ဟု သိရသည်။ သီတင်းကတ်၊
တန်ေဆာင်မုန်းကာလမျိးဆိုလင် ညလုံးေပါက် မိုးလင်းသည် အထိ တန်းစီပီး
သီချင်းဆိုသူေတွ ရှိတတ်သည်ဟု သတင်းရ၏ ။ သုံးပုဒ်တစ်ရာြဖစ်ေပမယ့်လည်း
ကိုယ့်ရွာသူ၊ ရွာသားချင်းမို ၄ ပုဒ်အတင်းဝင်ဆိုေနေသာ်လည်း မတား။
ပိုက်ဆံတစ်ရာကျပ်ပဲထားခဲ့။ ေကျနပ်ရသည်တဲ့။
လွန်ခဲ့ေသာ ၁၀ ှစ်က ကန်ေတာ်သည် အေရှေတာင်အာရှ
ကန်းဆွယ်ထိပ်ဖျားရှိ ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှာ ပညာေတာ်သင်တစ်ှစ်သွားေရာက်
ေနထိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဟိုမှာ ကာရာအိုေကေရာက်စြဖစ် သည်။
အပန်းေြဖရိပ်သာေတွမှာ ရှိသည်။ မိအေတာ်များများသို ေရာက်သည်။
ကာရာအိုေကရှိကသည်။ ေတာရွာအေတာ်များများအထိကန်ေတာ်ေရာက်ခဲ့မိသည်။
ေတာအထိေတာ့မပျံှံေသးေချ။ (ေတာင်ေပ စစ်ဆင်ေရး၊

ေတာတွင်းစစ်ဆင်ေရးေတွကွင်းဆင်းေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကရသြဖင့်ေကျးလက်ေဒသအထ
ညေန သွားေရာက်ခဲ့ရသည်။ ထိုေဒသေတွ၌ ကာရာအိုေကမရှိ။) ယခု အခါ
ကန်ေတာ်တိုရွာအထိ ကာရာအိုေကသည်လမ်းြခံထားေချပီ။
တစ်ခုေတာ့ေြဖသာသည်။ ရွာကလူငယ်ေတွသီဆိုေနကသည်မှာ
အေနာက်တိုင်းဂီတေတးသံေကာ်ပီေတးသွားမဟုတ်။ြမန်မာအသံ၊
ြမန်မာသီချင်းပီပီသသေတွြဖစ်က သည်။
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး အုပညာများကို ပိင်ပွဲ
ှစ်စဉ်ကျင်းပအား

ေပးသည်မှာအမျိးသားယဉ်ေကျးမကိုလူငယ်များအကားပိုမိုေလးစားတန်ဖိုးထားတတ်ေ
ရာေရာက်သည်။ အထူးပင်ေအာင်ြမင်သည်။
အေမတိုငယ်စဉ်က ေခတ်ကာလတွင် ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်၊ ေရမန်းတင်ေမာင်၊
စိန်ေအာင်မင်း၊ မဂလာ ေအာင်ေမာင်းှင့် ဓာတ်ြပား၊ တကသိုလ်ေရကျီးညိတို၏

ုံပွဲများေခတ်စားခဲ့ေလသည်။ သိုေသာ်အေမက
ေတာေခါင်ေခါင်ေကျးရွာေလးတစ်ရွာမှာလူြဖစ်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။
ိုင်ငံေကျာ်ထိုဇတ်မင်းသားများကို မြမင်ဖူးရှာပါ။ ဗလာဇတ်ကခဲ့ကေသာ
ဇာတိမာန်ေကျာ်စိုး၊ အာဇာနည်လှကည်ှင့် မင်းသမီး တုတ်မ
မကင်စိန်တိုေလာက်ကိုသာ ကည့်ခဲ့ရဖူးပါသည်။
တစ်ှစ်မှတစ်ခါ ှစ်ခါေလာက်သာ ကည့်ခွင့်ရေသာ ေတာဘုရားပွဲ၊
ဇာတ်မင်းသား၊ ဇာတ်မင်း သမီးတို ဆိုတာ၊ ကတာပဲ ေကာင်းလှပီ။ ငိုရသည်။
ရယ်ရသည်။ သူကားဖူးသမ သီချင်းေလးေတွှင့် ပင် ကန်ေတာ့်ကို ေချာ့ခဲ့သည်။
ေတးဆိုပီးသိပ်ခဲ့သည်ြဖစ်မည်။ ကန်ေတာ့်နားထဲမှာေတာ့ အေမ့ေတး ဆိုသံသည်
အချိလွင်ဆုံးပဲဟု ထင်သည်။ ကန်ေတာ် သတိထားမိတတ်ေသာ အရွယ်တွင်
အေမသည် ဘုရားရှိခိုး၊ ဆွမ်းေတာ်တင်၊ ပန်း၊ ေရချမ်းကပ်လှ၊
ေမတာပိုအမေဝြခင်းတိုကို ေနစဉ်ေဆာင်ရွက်သည်။ နိစဓူ၀ အေမ၏
ေမတာပိုသံသည် ကန်ေတာ့်ရင်ထဲမှာ စွဲခဲ့သည်။ အမေဝပီး အေမထုလိုက်ေသာ
ေနာင်ေဝေဝ ေကးစည်သံေလးသည် ဂီတေတးသီချင်းများထက် ပိုမိုပီး
ချိလွင်ေလသည်။ ထိုစဉ်အခါ ကေတာ့ အဓိပါယ်ကိုဘာမှ နားမလည်ခဲ့မိပါေချ။
အသက်အရွယ်ေလးဆယ်မှ ငါးဆယ်သိုေရာက်ရှိလာေသာအခါ
မိမိလည်း ဒါနေကာင်းမ၊ သီလ ေကာင်းမှင့် ဘာ၀နာေကာင်းမတို ြပမိတိုင်း
အမေဝသည်။ ဤအချိန်တွင် ေကျးဇူးရှင်မိဘှစ်ပါးတို သည်
ဘ၀တစ်ပါးသိုေြပာင်းသွားခဲ့ကပီြဖစ်သည်။ ဤဘ၀၌ မရှိကေတာ့ေပ။
အမိအဘတိုကို ကုသိုလ် အမရကပါေစဟု ကန်ေတာ် ရည်မှန်း၍
ရွတ်ဆိုပီးအမေဝသည်။ ေရာက်ရာဘ၀မှ အမ ေခဆိုေနက ေပလိမ့်မည်။
လွမ်းဆွတ်မိေသာ်လည်း ေကျနပ်သည်။ တမ်းတမိေသာ်လည်း ေကျနပ်သည်။
သံသရာခရီးရှည်ကီးမှာ ဘ၀ဘ၀ေပါင်းများစွာ ကန်ေတာ်တို
ကျင်လည်ခဲ့ကသည်။ ယခုဘ၀ မှာ အေဖှင့်အေမတိုက မိမိကို ဖဝါးလက်ှစ်လုံး၊

ပခုံးလက်ှစ်သစ်ုနယ်ေသးေကွးလှေသာ ေမွးစလူ ငယ်ကေလးအြဖစ်မှ
လူြဖစ်ေအာင် ေကးေမွးသုတ်သင်ခဲ့ကသည်။ ြပစုယုယခဲ့ကသည်။ မိဘ၏
၀တရားအားလုံးေကျပွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကရသည်။
ေကျးဇူးအထူးကီးပါသည်။
အေဖက အသက် ၇၅ ှစ်မှာ ကွယ်လွန်သည်။ အေမက အသက် ၈၄
ှစ်မှာ ကွယ်လွန်၏ ။ အေဖတို အေမတို မရှိကေသာ အချိန်ေရာက်မှ အမိအဖတို၏
ဆပ်၍ မကုန်ိုင်ေသာ ဂုဏ်ေကျးဇူးများ ကို တေစ့ေစ့ေတွး၍ သတိရေနတတ်၏ ။
အသက်အရွယ်အိုမင်းရင့်ေရာ်ေသာအခါ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ် မပါိုင်ကေချ။
အားအင်ချည့်နဲလာကသည်ှင့်အမ စိတ်ဓာတ်ကျချင်သည်။ စိတ်အားငယ်မိတတ်
သည်။ ကန်ေတာ်သည် အတူမေနိုင်။ အနီးကပ်လုပ်ေကးြပစုြခင်းမြပိုင်။
အေဝးမှသာ ေငွေကး ပူေဇာ်ေထာက်ပ့ံခဲ့သည်။ တကယ်ေတာ့ တာဝန်မေကျ။
အေဖတို အေမတို စိတ်အားမငယ်ေစရန် လစဉ် စာှစ်ေစာင်သုံးေစာင်ေရးပီး
အားေပးေလ့ရှိသည်။ အနားမှာထိုင်ပီး စကားေြပာေနဘိသကဲ့သို ရှိေအာင်
ကန်ေတာ်ေတွရကံရသည်ကိုလည်း ေရးသည်။ ကားရြမင်ရသည်ကိုလည်း
ေရးသည်။ ေတွးေတာ စဉ်းစားမိသမလည်း ေရးချေလ့ရှိသည်။
ဤအေလ့အကျင့်ေကာင့် ကန်ေတာ်သည် ေပးစာ ပုံစံြဖင့် ေဆာင်းပါးများ
ေရးသားေသာအခါေချာေမွသည်။ ချိသာသည်။ ေမတာသံပါသည်။
ဖတ်ရေချာေသာ၊ ချိသာေသာ ၊ ေစတနာ၊ ေမတာသံပါေသာ
ေပးစာအသွင်ှင့် ေဆာင်းပါးများ ကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်က လက်ခံကသည်။
ဤသိုြဖင့် စာဖတ်သူအသိအမှတ်ြပခံရေသာ စာေရးသူ တစ်ေယာက်
ြဖစ်လာရေလသည်။
အေမမရှိေတာ့ပီ။ အေမထုခဲ့ေသာ ေကးစည်ေလးလည်း
ဘယ်မှာေရာက်ေနပီလဲ မသိေတာ့။ ရွာကအိမ်မှာ ရှိပါေသးရဲလား မေြပာတတ်။
ဘုရားရှိခိုး၊ ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီးကပ်လှပီး အမေဝ ရင်း အေမတီးခတ်ခဲ့သည့်

ေနာင်ေဝေဝ ဟူေသာ ေကးစည်သံေလးကိုကား ကန်ေတာ်ကားေယာင်ေန
ေသးသည်။ အိပ်ရာထဲမှာ လဲေလျာင်းလျက်ြဖစ်ေစ၊ ထိုင်လျက်ြဖစ်ေစ၊
ရပ်လျက်ြဖစ်ေစ၊ အေမအမေဝ ေကးစည်ိုက်လင်
ကန်ေတာ်အမဲသာဓုေခခဲ့မိသည်ကို ြပန်လည်သတိရသည်။
အေမေပးခဲ့ေသာ အေမွ။
ေကာင်းမြပက သူတစ်ပါးလည်း ကုသိုလ်အမယူကပါေစမေဝေသာ
ေမတာဓာတ်။
အေမ၏ ေကးစည်သံသည် ကန်ေတာ်၏ နားထဲတွင် ရာသက်ပန်
စွဲထင်လျက်ရှိေနေလသည်။ မိမိလည်း ေကာင်းမြပတိုင်း အမေဝတတ်သည်။
သူတစ်ပါးဒ ကုသိုလ်ေကာင်းမတိုကိုလည်း သာဓုေခ တတ် ကည်ူးတတ်သည်။
နံရံသာြခားေသာ အခန်းနားနီးချင်း ေဒခင်ရဲြမင့်မှာ အသက် ၇၀
ေကျာ်မိခင်ကီးရှိသည်။ ညစဉ် ပင် ဦးေငွထွန်း-ေဒခင်ရဲြမင့်တို၏ အေမက
ဘုရားရှိခိုး၊ ေမတာပိုပီး ေကးစည်ထုကာ အမေဝေလ့ရှိ သည်။ ေကးစည်သံကို
အိပ်ရာဝင်တိုင်းမှာ မိမိတိုကားရသည်။ သာဓုသုံးကိမ်ေခ၍ စိတ်ထဲတွင်
အလွန်တရာ ချမ်းေြမ့ကည်ူးမိသည်။
အေမ့ေကးစည်သံေလးကို ြပန်လည်သတိရေလသည်။
အေမေကာင်းရာသုဂတိသို ေရာက်ရှိ ေနလိမ့်မည်ဟု ယုံကည်မိေပသည်။
လွမ်းဆွတ်ေသာ်လည်း ၀မ်းမနည်းေချ။
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ကန်ေတာ့်ဆရာတစ်ဦး
ြမ၀တီပုံှိပ်တိုက် အမေဆာင်အရာရှိချပ်အြဖစ် …. ကန်ေတာ့်ကို …
၁၉၅၅ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် … တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည်။
ြမ၀တီစာေပတိုက်အြဖစ် ေြပာင်းလဲဖွဲစည်းပီး မိလယ်ေကာင်
ဆူးေလဘုရားလမ်းေနရာမှ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းသို ေနရာေရရသည်။ အကီးအကဲ၏
အေခအေဝကို လည်း စာတည်းမှးချပ်ဟု ေြပာင်းလဲလိုက်သည်။
အမည် … ဘယ်သိုပင်ေြပာင်းေြပာင်း … တည်ေနရာ …
ဘယ်သိုပင်ေြပာင်းေြပာင်း … မိမိ တာဝန်ယူရေသာ အချိန်ကာလတွင်
အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ေနမနား၊ ညမအိပ်ကိးစား၍ အလုပ် လုပ် ပါသည်။
စာေစာင်၊ ဂျာနယ်၊ မဂဇင်းများအရည်အေသွးတိုးတက်မ ရှိ မရှိ … ကန်ေတာ်က
ထုတ် ေဖာ်ေနစရာမလို…။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်က … သိပါသည်။
ေစာင်ေရအတက်အကျ စာရင်းဇယားှင့် ဂရပ်ြပကိန်းများက သက်ေသခံပါသည်။
ြမ၀တီစာေပတိုက်ထုတ် စာနယ်ဇင်းများကို
အရည်အေသွးြမင့်တင်ိုင်ေအာင် ကူညီေထာက်ပံ့ ခဲ့ကေသာသူများ
များစွာရှိပါသည်။ ထို, ထိုေသာ အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်၊ အယ်ဒီတာှင့်
စာေရးဆရာများအနက်တွင် အသက် ၂၂ ှစ်မှာ ဓာတ်ပုံဆရာ အြဖစ်
ြမတ်ပန်းဝတ်ရည်ဇတ်ကား (၁၉၅၇) အတွက် အကယ်ဒမီ ေရစင်ုပ်ဆုရခဲ့သည့်
ဆရာဦးထွန်းလိင်လည်း … တစ်ေယာက်အပါ အဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဆရာသည်
ဆရာကီး ဦးသုခှင့် “ဘ၀သံသရာ” ဇာတ်ကားိုက်ခဲ့သည့် ကင်မရာ မင်းြဖစ်သည်။
ရာဇဝင်ချီရလင် လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ေပါင်း ၄၀ ေကျာ်က အကယ်ဒမီရခဲ့ဖူးသည့် ဓာတ်ပုံ
ဆရာ ုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်ကီး… ြဖစ်၏ ။ သူက စာအလွန်ဖတ်သည်။

တစ်ေနုပ်ရှင် သိုမဟုတ် ဗွီဒီယို ၂ ကားေလာက်မှ မကည့်ရလင် အိပ်၍ မေပျာ်…။
ကမာေကျာ်ဇာတ်ကားဟူသမ သံုံးမှ၊ အြခားေနရာအမျိးမျိးမှ မရ,
ရေအာင် ရှာေဖွငှားယူပီး ေလ့လာဆည်းပူးကည့်သူြဖစ်၏ ။ ထိုေကာင့် … သူမှာ
ဗိုက်ှင့်မဆံ့ေအာင် ြပည့်လံေနေသာ … ကမာ့ ုပ်ရှင်ဗဟုသုတေတွ ရှိေလသည်။
ဆရာဦးထွန်းလိင်အား ကန်ေတာ်သွားေရာက်ေတွဆုံပါသည်။ ြမ၀တီ၊
ေငွတာရီမဂဇင်းများှင့် ြမ၀တီဂျာနယ်တိုမှာ ိုင်ငံတကာ ုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ
ေဆာင်းပါးများေရးသားချီးြမင့်ပါရန် ေလးစားစွာ ေမတာရပ်ခံပါသည်။
ကန်ေတာ်လိုချင်ေသာ လမ်းေကာင်းကိုလည်း ေြပာြပပါသည်။ ဆရာသည်
စာေပတိုက် တစ်တိုက၏ စာတည်းမှးချပ် ကိုယ်တိုင်က အိမ်ကိုလိုက်လာပီး
စာမူေတာင်းသည့် အတွက် အားတုံအားနာြဖင့် ေရးပါမည်ကတိေပးခဲ့ပါ၏ ။
သိုမဟုတ်လင် ေရးြဖစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ကာလတစ်ေလာက်လုံးတွင် ဆရာဦးထွန်းလိင်ဘက်က
ပျက်ကွက်သည်ဟု မရှိ။ ုပ်ရှင်ဗဟု သုတေဆာင်းပါးများကို
အဆက်မြပတ်ေရးေပးခဲ့ပါသည်။ မဂဇင်း ၄, ၅ အုပ်မှာ ကေလာင်အမည်
အမျိးမျိးြဖင့် … ပင်တိုင်ေရးသားေနသည့်ကားမှ ကန်ေတာ်တိုမဂဇင်း၊
ဂျာနယ်တိုက်အတွက်လည်း ေစတနာထား၍ ေရးသားေပးခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့်
ဆရာဦးထွန်းလိင်ကို ကန်ေတာ့်အား ြပစုေစာင့် ေရှာက်ခဲ့သူဟု
ေကျးဇူးရှင်တစ်ဦးအြဖစ် ရာသက်ပန်ေကျးဇူးတင်မိပါသည်။
ြမ၀တီစာေပတိုက်မှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ရာတွင်
“သက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာရှင်” များအား .. ိုေသေလးစားစွာ… ေနရာေပးခဲ့၊
ချီးေြမာက်ဆက်ဆံခဲ့သြဖင့် လုပ်ငန်းများမှာ အဘက်ဘက်မှ ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။
အထူးသြဖင့် … စာေပနယ်မှာ စည်းုံးေရးသဇာ အထိုက်အေလျာက် ြမင့်မားေစ
ခဲ့ပါသည်။ ထိုအကျိးဆက်အရ … ကန်ေတာ်သည် ြပန်ကားေရးှင့်
ြပည်သူဆက်ဆံေရး ဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းကို

ခံရြပန်ပါသည်။ ထိုအခါတွင်လည်း … ကန်ေတာ်သည် ဆရာဦးထွန်းလိင်ကဲ့သို
သူဘာသာရပ်၊ သူနယ်ပယ်မှာ … သူမတူေအာင် ေြပာင်ေြမာက်ထူးခန်သည့် …
“ဝါရင့်အတတ်ပညာရှင်ကီး” ေပါင်းများစွာ၏ … အကံအား၊ ာဏ်အားတိုကို
ိုေသစွာ ချဉ်းကပ်ပန် ကားြခင်း နည်းြဖင့် အဆက်မြပတ်ရယူပါ၏ ။
စာေပနယ်၊ ုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ
အပါအဝင် ြပည်သူလူထု၏ ေလးစားယုံကည်မကို ပိုမိုရရှိေစသြဖင့် ၁၉၉၉
ခုှစ်အတွက် ကန်ေတာ်သည် စီမံထူးခန်တံဆိပ် (ပထမအဆင့်) ကို
ချီးြမင့်ြခင်းခံရပါသည်။ အမှန်တကယ်မှာ ကန်ေတာ် စွမ်းေဆာင်ေအာင်ြမင်ြခင်း
ထက်… ကန်ေတာ့်ကို ေနာက်ကွယ်မှ အကံာဏ်….၊ အေတွးအေခ …၊ အယူအဆ
မေဝေပးေနက သည့် (Think Tank) ပညာရှင်၊ ပညာရှိများ၏ ေကျးဇူးသာလင်
ြဖစ်ပါသည်။ သူပညာ၊ သူအတတ်မှာ … တစ်ဖက်ကမ်းခပ်ေအာင် …
အေတွအကံရင့်ကျက်ကေသာ ဆရာဦးထွန်းလိင်ကဲ့သို ပညာရှင်ကီး များ၏
ေစတနာြဖင့် ေဝဖန်သုံးသပ်ချက်၊ အကံြပချက်များသည် ကန်ေတာ်တိုကို
အမှားအယွင်း နည်း ပါးေစပါသည်။
မှန်ကန်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ရရှိေစပါသည်။ ကာလ၊ ေဒသ၊
ပေယာဂ၊ ပုဂလှင့် ဆီေလျာ် ေသာ အြပအမူများကို လုပ်ေဆာင်ေစခဲ့ပါသည်။
ကန်ေတာ် ဆုတံဆိပ်ရရှိြခင်းကား ေတာ်၍ မဟုတ်။ ဆရာဦးထွန်းလိင်အပါအဝင်
ပညာရှိများထံမှ ဆည်းကပ်နာယူသြဖင့် အသင့်အတင့် အထိုက်အ ေလျာက်
တိုးတက်မများ ရရှိလာခဲ့ြခင်းပါတည်း။
စာဖတ်သူ ချစ်မိတ်ေဆွ …
ကန်ေတာ် ကိုယ်ရည်ေသွးရာ၊ ကိုယ့်အေကာင်းကိုယ်
ဂုဏ်ေဖာ်ရာေရာက်ခဲ့ေသာ် သည်းခံ ခွင့် လတ်ပါ။ မြပည့်ေသးေသာ ေကာင့်
ေဘာင်ဘင်ခတ်ရှာသည်ဟု သေဘာထားေတာ်မူပါ။

ဆိုလိုသည့်အဓိပာယ်ကား ကန်ေတာ်ဤမ ဤသို
ေအာင်ြမင်တိုးတက်မများ ရှိခဲ့ြခင်းသည် ေရှးေရှးေသာ ယဉ်ေကျးမအစဉ်အလာ
(ဘုရားေဟာကားေတာ်မူသည့် ပိတာနေသ၀နာ) ပူေဇာ်
ဆည်းကပ်ထိုက်သူများထံ နည်းခံအကံာဏ်ယူခဲ့ေပေသာေကာင့်ဟု မြခွင်းမချန်
(ေမှာက်ထားေသာ ခွက်ကို လှန်ဘိသကဲ့သို) ပွင့်လင်းစွာ တင်ြပြခင်းပါတည်း။ ။
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န၊ အတ (၈)၊ အမတ (၄)

ရှန်ဟဲမိသို ခရီးတစ်ေခါက်
တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ တုတ်ြပည်လုံးဆိုင်ရာ
စာေရးဆရာအသင်းချပ်၏ ဖိတ်ကားချက်အရ ြမန်မာိုင်ငံစာေပှင့်
စာနယ်ဇင်းအဖွဲမှ ေအာက်ပါစာေရးဆရာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည် တုတ် ြပည်သို
ေလ့လာေရးခရီးတစ်ေခါက် ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်၏ ။
(၁) ချစ်ိုင် (စိတ်ပညာ) အဖွဲေခါင်းေဆာင်
(၂) ေစာမုံညင်း အဖွဲဝင်
(၃) မစာ အဖွဲဝင်
(၄) ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး အဖွဲဝင်
(၅) ကာတွန်းစိုးစံ အဖွဲဝင်
၁၉၉၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းတွင်
ရန်ကုန်မဂလာဒုံမှ ေလေကာင်း ြဖင့် ထွက်ခွာ၍ ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်
ညေနပိုင်းတွင် ြပန်လည်ေရာက်ရှိသည်။ ပီကင်း၊ ရှန်ဟဲ ှင့် ကူမင်းမိများမှာရှိေသာ
ကည့်ချင်စဖွယ်၊ ချင်စရာတိုကို ေဒသခံစာေရးဆရာအဖွဲ ြပသသမ ေလ့
လာခဲ့က၏ ။ ရှန်ဟဲမိသို ခရီးစဉ် စီေအ-၃၁၆ ြဖင့် ေရာက်ရှိသည်။
ပျံသန်းချိန်တစ်နာရီခွဲကာသည်။
ခရီးစဉ်တစ်ေလာက်တွင် ေအာက်ပါစာေပပညာရှင်ှစ်ဦးက
ဆက်ဆံေရးအရာရှိှင့် စကားြပန် အရာရှိအြဖစ် အတူတကွ လိုက်ပါကသည်။
(၁) မစတာချိန်ရှိူ၊ ပါေမာက၊ ဂျပန်ဘာသာဌာန၊ ပီကင်းတကသိုလ်

(၂) မစတာဝန်တာညံ၊ ပါေမာက၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ပီကင်းတကသိုလ်
ရှန်ဟဲမိတွင် ရှန်ဟဲြပတိုက်၊ ယွင်းယွီေရှးေဟာင်းပန်းြခံ၊
စာေရးဆရာကီး လူရန်းေနအိမ် (ြပတိုက်)၊ ရှန်ဟဲအမျိးသားစာကည့်တိုက်၊
ရှန်ဟဲမိရှိ ေကျာက်စိမ်းဆင်းတုေတာ်ရှိေသာ ဗုဒဘာသာ ဘုရားေကျာင်းေတာ်၊
အေရှတိုင်းပုလဲေခ ေမာ်စင်ကီး၊ ရှန်ဟဲပူဒုံးကိးတံတား အစရှိသည်တိုကို
ေလာက်ကည့်ကရပါသည်။ ကည့်စရာကများပီး အချိန်က တိုေတာင်းသြဖင့်
ပန်းခင်းကို ြမင်းစီး၍ ြဖတ်သကဲ့သို ရှိ၏ ။
ရှန်ဟဲမိသည် လူဦးေရ ၁၄ သန်းရှိေသာ မီဂါစီတီမိကီးတစ်မိြဖစ်၏
။ မိုးပျံတံတားများြဖင့် လမ်းဆုံလမ်းခွေတွမှာ ကားမရပ်ရ မကျပ်ရေအာင်
ေဆာင်ရွက်ထားသြဖင့် ကားများ ေထာင်ေသာင်းချီ ၍ များြပားေသာ်လည်း
ယာဉ်ေကာပိတ်ဆိုမမရှိေသာ မိေတာ်ကီးြဖစ်၏ ။ ကက်ပျံမကျ စည်ကားလပ်
ရှားေနေသာ စီပွားေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးအချက်အချာမိြဖစ်၏ ။ တုတ်ြပည်၏
မိေတာ် ပီကင်း (ေဘဂျင်) က ကုန်းတွင်းမှာရှိပီး ရှန်ဟဲက
အေရှတုတ်ပင်လယ်ကမ်းေြခမိြဖစ်သြဖင့် အဓိကအချက်
အချာစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ပိုမိုထွန်းကား၏ ။ စက်မဇုန်များလည်း ထွန်းကား၏ ။
တုတ်ြပည်၏ အဖွံဖိး အတိုးတက်ဆုံး ေရှတန်းကျကျ ဥပစာြပယုဂ်မှာ
ရှန်ဟဲမိေတာ် ြဖစ်ေလသည်။
ရှန်ဟဲမှာ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်မှ ၂၀ ရက်ေနအထိ
ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ ရှန်ဟဲမှ ယူနန်ေလ ေကာင်းြဖင့် ၁၂ နာရီတိတိမှာ ထွက်ခွာခဲ့ရာ
ကူမင်းမိသို ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ဆိုက်ေရာက်၏ ။ ရှန်ဟဲကူမင်း ၂
နာရီခွဲေကျာ်ေကျာ် ေလယာဉ်စီးရ၏ ။ ေလယာဉ်စီးချိန်၊ ကားစီးချိန်၊
သွားလာချိန်များြဖင့် သုတ်သုတ်ပျာပျာ ေြပးရပီး ကည့်ချိန်၊ မှန်ချိန်
ေဆွးေွးေမးြမန်းချိန်ကေတာ့ ကျပ်သည်၊ နည်းသည်။ ကံေကာင်းသည်မှာ
ဘာသာြပန်ဆရာ ဦးညံက ြမန်မာစကားေကာင်းစွာေရလည်သြဖင့် တုတ်ှင့်

ြမန်မာစကား လွယ်လွယ်ှင့် ရှင်းရှင်းဆက်သွယ်၍ ရသည်။ အကယ်၍ ြမန်မာမှ
အဂလိပ်လိုေြပာ၊ စကားြပန်က တုတ်လိုြပန်ေပး။ အားလုံးနားလည်ေအာင်
အဖွဲေခါင်းေဆာင်က ြမန်မာလိုြပန်ရှင်းြပ စသည်ြဖင့် အဆင့်ဆင့်သာ
ဆက်ဆံဆက်သွယ်ရပါက အခက်။
အချိန်နည်းသြဖင့် သူတိုြပချင်သမကိုလည်း မကည့်ိုင် မသွားိုင်။
ဆရာမကီး ေစာမုံညင်းက အသက် ၈၀ နီးပါပီ။ ဒူးလည်းေကာင်းေကာင်းမခိုင်၊
ခရီးေဝးလည်း မေလာက်ိုင်။ ကာကာလည်း မရပ်ိုင်။ ထိုေကာင့် တစ်ေနလင် ၂
ေနရာေလာက်သာ ကည့်ပါရေစ ေတာင်းပန်ထားရသည်။ ကိတင်
ညိှိင်းထားရသည်။
ရှန်ဟဲမိမှာရှိစဉ် ယင်အန်းလမ်းမကီးေပရှိ ယင်အန်းဟိုတယ်မှာ
တည်းခိုကသည်။ ေအာက် တိုဘာ (၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉) ၃ ရက်ေနကသည်။
ယင်အန်းသည် ပါတီဥကဌ ေမာ်စီတုန်းက မိန်ခွန်းေြပာ ကားရာ၌
ပန်းေပါင်းတစ်ရာပွင့်ပါေစ၊ အုပညာရှင်များ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးကပါေစဟူ၍
ထည့်ပီး မိန်ကားခဲ့သြဖင့် ထင်ရှားသည်။ ယင်အန်းမိန်ခွန်းကို ေမာ်စီတုန်းဝါဒီများ
မကာခဏ ကိုးကားတတ် သည်။ ယင်အန်းေကညာချက်သည်
လက်၀ဲစာေပအေပတွင် အေတာ်လမ်းမိုးခဲ့ဖူးသည်။ သိုတေစ ှစ် ေပါင်း ၅၀
ေကျာ်မ ကာြမင့်လာေသာအခါ စာေပေရစီးေကာင်း သည် ေရှးကှင့်မတူရကား
အကိုးအ ကား သိပ်မြပကေတာ့။
ယင်အန်းေကညာချက်က အုပညာေရးရာကိစ။ စာေပှင့်
အုပညာမှာ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီး ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ
ြဖာထွက်ခွင့်ေပးရမှာြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံေရးှင့် အုပ်ချပ်ေရးမှာ ဗဟိုချပ်ကိုင်မ
ရှိရသည်။ ုရှား၊ တုတ်မှ မဟုတ်။ အေမရိကန်လည်း ဤသိုသာပဲ။ အဂလန်လည်း
ဤသိုသာပင်။
အုပ်ချပ်ေရးမှာ ဗဟိုချပ်ကိုင်မမရှိပါက တစ်ေယာက်တစ်ေပါက်

ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။ တစ်ေတာ တစ်ကက်ဖ တွန်ေနြခင်းြဖင့် ထင်ရာစိုင်းလိမ့်မည်။
အုပညာှင့် ိုင်ငံေရးနယ်ပယ်မတူ။ အုပညာှင့်
အုပ်ချပ်ေရးသေဘာသဘာ၀မတူ။ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းပုံချင်းလည်း ပုံတူကူးချ၍
လွယ်လွယ်မရ။ ယင်အန်း ဟိုတယ်ေပတွင် မစတာညံ၊ မစတာချိန်တိုှင့်
ယင်အန်းေကညာချက်ှင့် ယေနလက်ေတွ အေြခအေနကို ေဆွးေွးြခင်းြဖစ်၏ ။
ထိုပုဂိလ်ှစ်ဦးစလုံး ပါေမာကေတွြဖစ်ကသည်။ ှစ်ဦးစလုံး
အရက်မေသာက်၊ ဘီယာမ ေသာက်။ မိမိလည်း အရက်၊ ဘီယာ မေသာက်ပါ။
ဘီယာကို တုတ်လို ဘီဂျိးဟု ေခသည်။ ဘီဂျိးက ေတာ့ ညစာစားတိုင်း
ချေပးေလ့ရှိသည်။ ကိက်လင် ေသာက်ိုင်သည်။ အရက်ေတာ့မေပး။
အြပန်ခရီး ကူမင်းမှ ဗန်ေကာက်သို ထိုင်းေလေကာင်းပိုင်
ဂျက်ေလယာဉ်ေပတွင် ညေနစာ စားရာတွင်ေတာ့ ဘီယာတစ်ဘူး၊
ဝိုင်တစ်ခွက်ေမာ့လိုက်သည်။ ခရီးစဉ် ၁၀ ရက် ေအာင်ြမင်ေချာေမာ စွာ
ပီးေြမာက်ြခင်းအတွက် ဂုဏ်ြပသည့်အေနြဖင့် မိမိကိုယ်ကို ဆုချြခင်းြဖစ်သည်။
ရှန်ဟဲစာေရးဆရာ များှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ရြခင်း၊
ရှန်ဟဲအမျိးသားစာကည့်တိုက်ကို ေသချာစွာ ေလ့လာကည့်ိုင်ခဲ့ ြခင်းအတွက်
အမှန်ပင် ေကျနပ်အားရသည်။
ရှန်ဟဲအမျိးသားစာကည့်တိုက်ကို ရှန်ဟဲမိလယ်၊ ေြမတန်ဖိုး
အထူးြမင့်မားေသာ ေနရာကို ေရွး၍ ဦးစားေပးေဆာက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဟူဟိုင်ေစာင်လူ
လမ်းမကီးေပမှာ ေနရာယူထားသည်။ ဧရိယာ ၃ ဒသမ ၁ ဟက်တာ ကျယ်ဝန်း၏ ။
ရှန်ဟဲမိ၏ အဓိကရ အေဆာက်အအုံကီး ၁၀ ခုမှာ ဤ ြပည်သူစာကည့်တိုက်ှင့်
သုေတသန အေဆာက်အအုံပါဝင်သည်။ အေမရိကန်သမတ ကလင်တန်
ရှန်ဟဲမိသို လာစဉ်က ရှန်ဟဲကုန်သည်ကီးများှင့် ဤစာကည့်တိုက်
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေတွဆုံ ေဆွးေွးခဲ့က၏ ။ ယခု အေဆာက်အအုံသစ်ကို
၁၉၉၆ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်၍ ၁၉၉၇ ခုှစ် မှ လုံး၀ပီးစီးသည်။ ၁၉၉၃

ခုှစ်မှ စေဆာက်ခဲ့ရာ ၂၄ ထပ်ရှိေသာ ဤစာကည့်တိုက်ကီးကို ၄ ှစ် ေကျာ်
တည်ေဆာက်ခဲ့၏ ။ စာဖတ်ခန်း၊ စာကည့်ခန်းမ ၃၂ ခန်းပါရှိသည်။ စာကည့်စားပွဲ၊
ကုလားထိုင် ၃၀၀၀ ေကျာ်ရှိသည်။ တစ်ဦးချင်း သုေတသန စာဖတ်ခန်း ၂၀
ထားေပးသည်။ ေလ့ကျင့်ေရးအေြခြပ ေသာ ပထမတန်းစားေခတ်မီကိရိယာများြဖင့်
ြပပွဲြပသိုင်ေသာ ေဟာကီး ၂ ေဆာင်လည်း ပါ၏ ။ ၇၆၄ ခုံပါဝင်ေသာ သီေရတာ
ေဟာေြပာခန်းမကီးလည်း တစ်ခုပါဝင်၏ ။ ထိုင်ခုံ ၁၀၀ ပါဝင်ေသာ ေဆွးေွးပွဲ
ခန်းမ ၄ ခု လည်းရှိေသးသည်။ ခုံ ၃၀၀ ရှိေသာ ဘက်စုံသုံးခန်းမေဟာတစ်ခုလည်း
ပါဝင်ေသးသည်။ ုပ်ရှင်ှင့် တီဗွီြပခန်း ၄ ခုလည်း သီးသန်ရှိသည်။
ေအာက်ပါဌာနများပါ ပူးတွဲဖွဲစည်းထား၏ ။
(၁) စာကည့်တိုက်ှင့် သတင်းသူေတသနဌာန
(၂) သမိုင်းအေထာက်အထားသုေတသနဌာန
(၃) တုတ်ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ လက်ေရးစာကည့်တိုက်ှင့်
ပန်းချီသုေတသနဌာန
အင်စတီကျ ဌာနအားလုံးှင့် အမျိးသားစာကည့်တိုက်တစ်ခုလုံးကို
ကွန်ပျတာစနစ် ေခတ်မီ စွာ တပ်ဆင်ထား၏ ။ ဝက်ဘ် Web ေပ မှာ Digitalized
စနစ်ြဖင့် နက်ဝပ်ခ် Network ဆက်သွယ်ထား ၏ ။ ေနစဉ်သတင်းများ၊ သိပံှင့်
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ၏ ေနစဉ်ထုတ်ေဖာ်ေတွရှိချက်များ၊ အြခားေသာ
စာကည့်တိုက်များှင့် အြပန်အလှန်ရယူမများ တည်ေဆာက်ထား၏ ။
ရှန်ဟဲအထူးေဒသ မိေတာ်စည်ပင်သာယာ၏ လက်ေအာက်တွင်
ဖွဲစည်းထား၏ ။ သိပံှင့် နည်းပညာဆို်င်ရာ အာရှှင့် ပစိဖိတ်ေဒသအတွင်း
ေခတ်အမီဆုံးအဆင့် တည်ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်၏ ။ လုံးချင်းစာအုပ် ၁၀ သန်းှင့်
အေထာက်အထား သန်း ၃၀ သိုေလှာင်ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်။
တုတ်ြပည်မှာ ပီကင်းစာကည့်တိုက်ပီးလင် အကီးဆုံးေသာ

စာကည့်တိုက်ြဖစ်သည်။ စာနယ်ဇင်းများ အပါအဝင်ဆိုလင် စာအုပ် စုစုေပါင်း ၄
ကုေဋေကျာ်ရှိေနသည်ဟု ဆို၏ ။ ရှန်ဟဲအမျိး သားစာကည့်တိုက် ှင့် သိပံဌာန
ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှး မစတာ ၀ကျားမင်းက လိုက်လံ ြပသ၏ ။
ယခင်က ဝိဇာစာအုပ်ေတွများ၏ ။ ယခုအခါ သိပံှင့် နည်းပညာစာအုပ်များ
ပိုမိုြပည့်စုံေခတ်မီ ေအာင် ကိးပမ်းစုေဆာင်းလျက်ရှိ၏ ။
ပိတ်ရက်မရှိ။ မည်သူမဆို ြပည်သူြပည်သားတိုင်း ငှားဖတ်ိုင်၏ ။
တစ်ေန လူ ၈၀၀ မှ ၁၀၀၀ ေလာက်လာ၍ စာဖတ်က၏ ။ ဝန်ထမ်း ၁၂၀၀ ရှိသည်။
ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်း ၉၀၀ ရှိသည်။ သန်ရှင်းေရး ှင့် အေထွေထွဝန်ထမ်း ၃၀၀ ပါ
ခန်ထားသည်။
Airconditioned ေလေအးေပးစက်က ဂျပန်ကုမဏီလုပ်ြဖစ်၏ ။
ဂက်စ်ဓာတ်ေငွှင့် ေမာင်းှင်ရ သည်။ စက်ကိရိယာေတွက
အေမရိကန်လုပ်ေတွြဖစ်ေလသည်။ အိုင်ဘီအမ် ကုမဏီမှာ ပစည်း ကိရိယာေတွ
များသည်။
စာအုပ်အမည်၊ ေရးသူ၊ အေကာင်းအရာ၊ ကွန်ပျတာထဲ
ထည့်ထားသည်။ အိမ်မှာပဲေနပီး အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ရှန်ဟဲစာကည့်တိုက်ရှိ
စာအုပ်ေပါင်း ၄ ကုေဋကို အချိန်မေရွးေခယူပီး ကွန်ပျ တာေပမှာ ဖတ်ိုင်ေနပါပီ။
စာကည့်တိုက်သို လူလာေနစရာ မလိုေတာ့ပါ။ သင်ှင့်ကန်ေတာ်
အင်တာနက်ေပမှာ မကာမီဆုံေတွိုင်ေတာ့မှာပါဟု ၀ကျားမင်းကေြပာ၍
ှတ်ဆက်လိုက်၏ ။
အဂလိပ်၊ ြပင်သစ်၊ ဂျပန်၊ ုရှားစာအုပ်ေတွ ေတွခဲ့ရ၏ ။
ြမန်မာစာအုပ်ေတာ့ တစ်အုပ်တစ်ေလ မ ရှန်ဟဲစာကည့်တိုက်မှာ မရှိ။ နံရံေတွမှာ
ဘာသာစကားအမျိးမျိးြဖင့် ဤစာကည့်တိုက်၏ ေဆာင်ပုဒ် ကို ေရးသားထားသည်။
ေကျာက်သားနံရံမှာ စာလုံးထွင်းထုထားြခင်းများ တန်းစီေနသည်။ အဂလိပ်လို
Knowledge is Power ဟု ေရးထား၏ ။ တစ်ေနရာမှာ ြမန်မာစာြဖင့် -

“ပညာဗဟုသုတသည် အင်အားေပတည်း” တဲ့။
မည်သူကဘာသာြပန်ေပးထားသနည်း မသိ။
ဝိုင်းစက်ညီညာေသာ ေကျာက်သားေပရှိ
ြမန်မာစာလုံးအတန်းကိုကည့်ပီး ကန်ေတာ်တိုရင်ထဲ မှာ ကည်ူး
၀မ်းသာခံစားမအားလုံးမှာ တစ်ပိင်တည်းေပေပါက်လာက၏ ။ အံ့သ၀မ်းသာ။
အေရးကီးပုဂိလ်များ ဧည့်ခန်းမအဝင် ေဘးကနံရံမှာ ထင်ရှားစွာ
ေတွိုင်ပါ၏ ။ ပထမထပ်။
ေကျးဇူးလည်းတင်ပါ၏ ။ ဧည့်ခံကိဆိုကာ ေစတနာပါပါ
လိုက်လံြပသရှင်းလင်းြပေသာ မစတာ ၀ကျားမင်း အား ကန်ေတာ်က
ေကျာက်စိမ်းလက်စွပ်တစ်ကွင်းလက်ေဆာင်ေပးလိုက်ပါ၏ ။ သူက ဒါဟာ
ြမန်မာြပည်မှာ လုပ်တာေပါ့ေနာ်တဲ့။ ေကျနပ်မအြပည့်အ၀ြဖင့်
သူမျက်ှာြပံးရင်ဝင်းလက် သွား၏ ။
အင်တာနက်သုံးေနပီြဖစ်သည့် ၂၄ ထပ်ရှိေသာ စာအုပ်သိန်းေပါင်း ၄၀၀
အေရအတွက် သိုမှီးထားရာ ရှန်ဟဲအမျိးသားစာကည့်တိုက်မှ ခပ်သုတ်သုတ်ပင်
ေနာက်တစ်ေနရာသို ခရီးဆက်ခဲ့က ပါသည်။ ှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုထဲက
ရက်တစ်ခုခုမှာေတာ့ မိမိတိုဆီမှာလည်း အင်တာနက်အသုံးြပသည့်
ြပည်သူစာကည့်တိုက်ေတွ ေပေပါက်လာမည်မလွဲေပ။ အလွန်တရာ
ေသချာေပသည်။

ငတ ရမဂဇင
ဖ ဖ ဝ ရလ၊ ၂၀၀၀ ပည စ
***

စစ်ေတွမိ စာေပေဟာေြပာပွဲ
နိဒါန်း
စစ်ေတွမိသို အနည်းဆုံး ၄ ေခါက်ေလာက် ေရာက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ေွမှာလည်း ေရာက်ဖူးရဲ၊ မိုးမှာလည်း ေရာက်ဖူးပါတယ်။ ေဆာင်းမှာလည်း
ေရာက်ဖူးခဲ့တယ်။ မိုးအကုန်ေဆာင်းအကူး၊ ေွဦး ေပါက်ဒီအချိန်မျိးမှာေတာ့
တစ်ေခါက်မ မေရာက်ဖူးပါဘူး။ စစ်ေတွ ေလဆိပ်ကို ေရာက်တာနဲ စစ်ေတွ မိနယ်
ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စီ အတွင်းေရးမှး၊ စာေပှင့်စာနယ်ဇင်း
အဖွဲ ဥကဌ၊ ခိုင်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးအရာရှိစတဲ့ ပုဂိလ်များ
ေလယာဉ်ေလှကားထိပ်မှ ေစာင့် ကိေနကတာ ေတွရပါတယ်။
၄-၁၁-၂၀၀၀ (စေနေန) နံနက် ၈-နာရီမှာ ၁၂-နာရီ အထိ စစ်ေတွမိ၊
လမ်းမေတာ်မိမအဆင့် ြမင့် ုပ်ရှင်ုံမှာ စာဆိုေတာ်ေန အကိစာေပေဟာေြပာပွဲ
ြပလုပ်မယ်။

***

ုပ်ရှင်ုံေဟာေြပာပွဲ
စာေပေဟာေြပာပွဲဟာ အေတာ်ေလး စည်ကားသိုက်မိက်ပါတယ်။
စာေပဝါသနာရှင်၊ စာေပ ြမတ်ိုးသူ ၇၀၀ ေလာက်တက်ေရာက်ကပါတယ်။ ုံမှာ
ေအာက်ထပ်၊ အေပထပ်ခုံေနရာလပ်မရှိ ေအာင် ြပည့်လံေနတဲ့အြပင်
ုံအြပင်ဘက်အသံချဲစက်နီးရာမှာ စုထိုင်ပီး နာေထာင်ေနကတဲ့ ပရိတ်သတ်လည်း

မနည်းလှပါဘူး။ မိလယ်ေကာင် ုပ်ရှင်ုံကီးမှာ။
ကာပီတဲ့။ အခုလို စာဆိုေတာ်ေနရယ်လို စာေပေဟာေြပာပွဲ
စစ်ေတွမိမှာ မကျင်းပိုင်ခဲ့တာ အကာကီး ကာခဲ့ပါပီ။ ရန်ကုန်က
စာေရးဆရာေတွကို စရိတ်စကခံပီး ေခဖိုရာလည်း တကယ်ေတာ့ မလွယ်ဘူး။
ေငွေကးသာမကပါဘူး။ တြခားအချက်အလက်ေတွလည်း
ဘက်ေပါင်းစုံကအေကာင်းညီ ွတ်မှ ြဖစ်ိုင်တာမဟုတ်လား။ ယခုဟာက
ြမန်မာို်င်ငံစာေပှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲရဲ အစီအစဉ်ကို ြပည်နယ်၊ ခိုင်နဲ
မိနယ်ေအးချမ်းသာယာေရးအဖွဲများက အြပည့်အ၀ ကူညီအားေပးခဲ့ကပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ထဲမှာ အေနာက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ်မှ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှးကီး၊
ဗိုလ်မှးကီးြမင့်ေဆွနဲ ဇနီး (စာေရးဆရာမ ခိုင်ယဉ်မွန်)၊
ြပည်နယ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စီအဖွဲဝင် ရဲမှးကီး ညိဝင်း၊
စစ်ေတွခိုင်မှ ဥကဌ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး လှေမာင် (တကသိုလ်လှေမာင်)၊
ြပည်နယ်စည်ပင် န်ကားေရးမှး ဦးတင်ေအာင်ိုင် အစရှိတဲ့ စာေပဝါသနာရှင်၊
စာေပြမတ်ိုးသူများ ပါဝင်ကပါတယ်။
ေရှးဦးစွာ စစ်ေတွမိ စာေပနဲ စာနယ်ဇင်းအဖွဲနဲ မိမိမိဖများက
အေြခခံပညာ အထက်တန်း မှာ ြမန်မာစာဂုဏ်ထူးနဲ ေအာင်ြမင်ခဲ့သူများကို
ေရဆွဲြပားနဲ ဂုဏ်ြပလက်မှတ်များ ေပးအပ်ချီးြမင့်ကပါ တယ်။ ဒါ ေကာင်းတဲ့
အစဉ်အလာပဲ။ ြမန်မာစာ၊ ြမန်မာစကားကို လူငယ်များအတွက် အေြခခံကျကျ
အားေပးေြမေတာင်ေြမာက်ရာ ေရာက်ပါတယ်။

***

စာေပဥကဌ၏ ှတ်ခွန်းဆက်
ြမန်မာိုင်ငံ စာေပနဲစာနယ်ဇင်းအဖွဲဥကဌရဲ စာဆိုေတာ်ေနအကိ

စာေပေဟာေြပာပွဲအတွက် ှတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားကို သခါေကျာ် (စစ်ေတွ) က
ဖတ်ကားပါတယ်။ ဆရာသခါေကျာ် က ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရး
ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းေဟာင်း တစ်ဦး ြဖစ်ပါတယ်။ စစ်ေတွမိနယ်၊ စာေပှင့်
စာနယ်ဇင်းအဖွဲ၊ အတွင်းေရးမှးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။
စစ်ေတွမိနယ်၊ စာေပှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲရဲ ဥကဌြဖစ်သူ
ဦးေကာင်းဇံရှီက မိတ်ဆက်စကား ေြပာကားပါတယ်။ သူက ကန်းသားငမန်း
ကေလာင်အမည်နဲ ေစျးကွက်၊ ြမန်မာ့ဓန၊ အစရှိတဲ့ ဂျာနယ်၊ မဂဇင်းများမှာ
ေရးသားေနသူြဖစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ြပည်နယ် ေကာင်စီဥကဌုံးမှာ ဦးစီးအရာရှိအေနနဲ
၈-ှစ်ေလာက် လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အေတွအကံရှိပါတယ်။
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ အငိမ်းစားယူခဲ့ သူပါ။
စာေရးအားေကာင်းပါတယ်။ ေဟာေြပာမည့် ပုဂိလ်များအေကာင်း
နိဒါန်းပျိးခဲ့ပါတယ်။

***

ေဟာေြပာသူများ
စစ်ေတွမိမှာ ၄-၁၁-၂၀၀၀ (စေနေန) နံနက်ခင်း ကျင်းပတဲ့
စာဆိုေတာ်ေနအကိ စာေပေဟာ ေြပာပွဲမှာ ေဟာေြပာကတဲ့
ေခါင်းစဉ်အေကာင်းအရာေတွက ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ကပါတယ်။
(၁) ေဒါက်တာ တင်ထွန်းဦးက ေယာက်ျားနဲ မိန်းမ
(၂) ေဌးေမာင်က ကာလေပ ြမန်မာ့၀တသမိုင်းအကျဉ်း
(၃) ဆင်ြဖကန်း ေအာင်သိန်းက စာဖတ်သူ
(၄) ချစ်ိုင် (စိန်ပညာ) က လူဘ၀ရဲ အှစ်သာရ

ယခုှစ်မှာ စာဆိုေတာ်ေနအကိ စာေပခရီးထွက်ခွာပီး
ေဟာေြပာခဲ့ကတဲ့ စာေရးဆရာများကို ေဖာ်ြပရင် ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်ကပါတယ်။
(၁) ြမစ်ကီးနား ။ ။ ေမာင်ဆုရှင်၊ ေမာင်ြမင့်ကွယ်၊
ေမာင်ဆင်ြခင်(ေဒါက်တာ ေမာင်ေမာင်)။ ေရစွန်ညိ။
(၂) လားိး ။ ။ ကိုေဆာင်း၊ ခင်ေမာင်ထွန်း (လမ်းမေတာ်)၊
လယ်တွင်းသား ေစာချစ်၊ ေမာင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၊ ေမာင်ငိမ်းသူ (ကိပင်
ေကာက်)
(၃) ေကာ့ေသာင်း ။ ။ ပခုက ဦးအုန်းေဖ၊ ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး၊
ကာတွန်းေမာင်၀ဏ နဲ တကသိုလ်တင်ခတို ြဖစ်ကပါတယ်။
(၄) စစ်ေတွခရီးမှာ ဆင်ြဖကန်းေအာင်သိန်း၊ ေဌးေမာင်၊
ေဒါက်တာတင်ထွန်းဦးနဲ စာေရးသူတို ပါဝင်ခဲ့ကပါတယ်။
စစ်ေတွမိရဲ ထူးြခားချက်က အမျိးသားစာေပဆုရဖူးသူေတွချည်း
ြဖစ်တယ်လို ေဒါက်တာ တင်ထွန်းဦးက အမှတ်တရ ထုတ်ေဖာ်ေြပာြပပါတယ်။
တိုးတိုးေလး ှစ်ေယာက်ချင်းပါ။ ဟုတ်ေပသား ပဲ။ ဆရာကီး
ဆင်ြဖကန်းေအာင်သိန်းဟာ ကိုေဆးိုး၀တတိုများ ၂-အုပ်နဲ အမျိးသားစာေပဆု ၂ကိမ် ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ ေဒါက်တာတင်ထွန်းဦးဟာလည်း အမျိးသားစာေပဆု ၂-ကိမ်
ရခဲ့ဖူးသူပဲြဖစ်ပါ တယ်။
ေဒါက်တာတင်ထွန်းဦးဟာ ေဟာေြပာပွဲေတွအေတွအကံရှိေလေတာ့
ပွဲဦးထွက် စင်ေပတက် ေစခဲ့တာ အေတာ်မှန်ကန်သွားပါတယ်။ ပရိတ်သတ်နဲ
လမိုင်းကပ်ေအာင် သူက ဆွဲေဆာင်ေဟာေြပာ ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ဟာ
တေဝါေဝါ ပွဲကျေနေတာ့တာပဲ။ ကန်ေတာ်တိုထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး
စာေရးဆရာပါ။ ဒါေပမဲ့ အကိမ်ကိမ်ဆုရခဲ့သူပီပီ ထက်ထက်ြမက်ြမက်

ေတာ်တဲ့သူပါ။ ပရိတ်သတ်ကို ဗဟုသုတ (သုတဆိုင်ရာ) ေဟာေပမဲ့ ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင်
ေမျာပါလာေအာင် ရသေြမာက်စွာ ေြပာြပတတ် ပါတယ်။
ဆရာေဌးေမာင်က အသက် (၇၀) ေကျာ်ပါပီ။ ဒါေပမဲ့
ဒီေဟာေြပာပွဲမှာေတာ့ အသက် (၃၀) ေကျာ် လူငယ်တစ်ေယာက်လိုပဲ
သွက်သွက်လက်လက် ရင်ရင်ြမးြမး ေဟာေြပာသွားပါတယ်။ သူစိတ် မှာ လွန်ခဲ့တဲ့
ှစ်ေပါင်း ၃၀ ေလာက်က ေရာက်ခဲ့ဖူးတာ သတိရပီး ုပျိသွားပုံရပါရဲ။
ဆရာေဌးေမာင် ဟာ စကားဝိုင်းမှာ ထိုင်ေြပာရရင် ေလေအးေအးနဲ
ဗဟုသုတရစရာေတွကို နားမေညာင်းေအာင် ေြပာ ြပတတ်သလို
ယခုေဟာေြပာပွဲမှာလည်း ပရိတ်သတ်ပွဲကျေအာင် ဟာသမိင်မိင်နဲ
ေြပာိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမာ့စာေပ၊ ြမန်မာစာေပတိုမှ ေကာင်းိုးရာရာေတွနဲ
ေဝေဝဆာဆာ တင်ြပတတ်ပါတယ်။
ဆရာကီးဆင်ြဖကန်းေအာင်သိန်းကေတာ့ ၁၉၉၈ ခုှစ်၊
အေရှေတာင်အာရှ စာေပဆုရရှိခဲ့တဲ့ ပုဂိလ်ပီပီ အမျိးသားယဉ်ေကျးမနဲ
ြမန်မာမေတွကို အဓိကထားပီး မှတ်သားစရာေတွ မိန်ကားပါတယ်။
ြမန်မာ့စာေပသမိုင်းထဲက စာဖတ်သူအချိ လက်လှမ်းမမီတဲ့
စာေကာင်းေပေကာင်းေတွကို ထုတ်ုတ် ကိုးကားပီး စာဖတ်လိုစိတ်တိုးပွားေအာင်
ေဟာေြပာပါတယ်။ ဟာသနည်းေပမယ့် ဗဟုသုတအဆီ အှစ် ေတွ အများကီးပါတဲ့
ေဟာေြပာချက်ြဖစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ သုံးဦးေဟာေြပာပီးတဲ့အချိန်မှာ အချိန်က ၁၂ နာရီ ထိုးခါနီး
ပါပီ။ ၁၂ နာရီခွဲမှာ ုပ်ရှင်ုံက ၁၂ နာရီခွဲပွဲ ုပ်ရှင်ြပမှာမို ြပင်ဆင်ချိန်
နာရီဝက်ေလာက်ေပးရပါဦးမယ်။ ေနာက်ခံကားေတွ၊ စကားေြပာစင်၊ မိုက်ခွက်၊
မီးခွက်၊ အသံချဲစက်ေတွ သိမ်းဆည်းရပါဦးမယ်။
စာေရးသူေဟာေြပာဖို ၁၅ မိနစ်စာမသာရပါေတာ့တယ်။
မတတ်ိုင်ဘူး။ ေြပာြဖစ်ေအာင်ေတာ့ ေြပာရမှာပဲ။ လူဘ၀ရဲ အှစ်သာရဆိုတဲ့

ေခါင်းစဉ်ကို တိုတိုနဲ လိုရင်းေရာက်ေအာင် နိဂုံးသတ်ရပါ တယ်။ ရယ်စရာ ေမာစရာ
၂-ခု၊ ၃-ခု ညပ်ထည့်ပီး လူငယ်ေတွ ိုင်ငံတကာအဆင့် ယှဉ်ပိင်ိုင်ေအာင်
ဘာသာြခားစာေပတစ်ခုခု (အထူးသြဖင့် အဂလိပ်စာ) ကိးစားဆည်းပူးကဖို
တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ာတတစရိယ လူမျိးအကျိးနဲ ေလာကစရိယ
လူသားေကာင်းကျိး သယ်ပိုးေဆာင်ရွက်ိုင်တဲ့ ေအာင် ြမင်သူေတွ ြဖစ်ေအာင်
စာေရးသူက တိုတိုကျဉ်းကျဉ်း တင်ြပပါတယ်။ ပရိတ်သတ်က ၄-နာရီ နီးပါး
ထိုင်ေနခဲ့ကရေပမယ့် အာုံဝင်စားမကေတာ့ အရှိန်မကျေသးပါဘူး။
ေဟာလိုေြပာလို အလွန်ေကာင်းတဲ့ တကယ့်စာေပြမတ်ိုးသူ ပရိတ်သတ်မျိးပါ။
ေတာ်ေတာ်ရခဲလှတဲ့ ပရိတ်သတ်ပါပဲ။ စာေပေဟာေြပာ ပွဲမှာ ဒီလိုပရိတ်သတ်မျိးနဲ
ေဟာေြပာခွင့်ရတာ အလွန်ကံေကာင်းပါတယ်။
ေကျနပ်အားရပါတယ်။ ေဟာသူများေကာ၊ နားေထာင်ရသူများပါ
ေနာက်တစ်ကိမ်ထပ်ပီး ေတွဆုံချင်ေအာင် အမှတ်တရ တမ်းတမ်းတတ
လွမ်းဆွတ်ရမည့် ေအာင်ြမင်ေသာ ေဟာေြပာပွဲတစ်ခု ြဖစ်ခဲ့တယ်လို စာေရးသူ
ြမင်ေတွခဲ့ရပါတယ်။

***

အခမ်းအနားမှး
အခမ်းအနားမှးလုပ်တဲ့ စစ်ေတွညိသန်ကို
ဂုဏ်ြပချီးြမင့်မှတ်တမ်းမတင်ဘူးဆိုရင် ဒီပွဲအ ေကာင်း တင်ြပချက်ဟာ
ကွက်လပ်တစ်ခု လစ်ဟာေနပါလိမ့်မယ်။ ဆရာညိသန်ဟာ ြမန်မာစာဘာသာ
ြပသတဲ့ေကျာင်းဆရာ၊ စာေရးဆရာတစ်ဦးပါ။ အခမ်းအနားမှာ
သူရဲေဆာင်ရွက်ချက်ဟာ အထူးပဲေစ့စပ်ပီး တိတိကျကျနဲ လှလှပပ ြဖစ်ေအာင်
စွမ်းေဆာင်ိုင်ပါေပတယ်။

အခမ်းအနားမှးကို မိန်းကေလးထားပါလို ကန်ေတာ်က ေရာက်စမှာ
ေမတာရပ်ခံပါေသးတယ်။ အေကာင်းမသိလိုပါ။ မိန်းကေလးအသံဆိုရင်
ကန်ေတာ်တိုေဟာေြပာသူ ၄-ေယာက်ရဲ ဘယ်သံေတွ ကားမှာ ဒီပွဲကို
ပိုပီးဆွဲေဆာင်ေလမလား၊ လှပေလမလား ကန်ေတာ်စဉ်းစားခဲ့မိတာပါ။ ေယာက်ျား
အသံ၊ မိန်းမသံ ဟာ ဒီေနရာမှာ တကယ်ေတာ့ အေရးမပါလှပါဘူး။ ဆရာ
ေဆာင်ရွက်သွားခဲ့တာ အလွန်တရာ အရည်အေသွးြပည့်၀ပီး
အခမ်းအနားတစ်ခုလုံးကို ေအာင်ြမင်လှပစခဲ့ပါရဲ။ မချီးကျးပဲ မေနိုင်ပါ။

***

နိဂုံး
ြမန်မာိုင်ငံစာေပနဲ စာနယ်ဇင်းအဖွဲက နတ်ေတာ်လဆန်း ၁-ရက်မှာ
ကျင်းပမည့် စာဆိုသက် ကီးပူေဇာ်ပွဲအတွက် အလှေငွလည်း
ကျပ်ေလးေသာင်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ စာေရးဆရာေတွ ကိုယ်
တိုင်မလာေရာက်ရင် ရချင်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ အေဝးက လှမ်းပိုေပးဖို ြဖစ်ချင်မှ
ြဖစ်မည်ေပါ့။ မေသချာပါဘူး။ ယခုကဲ့သို စာေရးဆရာများ သက်ရှိထင်ရှားနဲ
စာဆိုေတာ်ေနအကိ စာေပေဟာေြပာပွဲ လာေရာက် ကျင်းပေပးေလေတာ့ ေစတနာ၊
သဒါေပါက်ပီး လက်ထိလက်ေရာက် လှဒါန်းပါေတာ့တယ်။
ခရစ်ှစ် ၂၀၀၀-ြပည့်ှစ်၊ ြမန်မာသကရာဇ် ၁၃၆၂ ခုှစ်မှာ
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွမိမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စာေပေဟာေြပာပွဲဟာ
ေကျနပ်ကည်ူးစရာ ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါတယ်။ အဘက်ဘက်မှ လိုေလ ေသးမရှိေအာင်
စီမံေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ကတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး သိန်းကိင်၊ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး
လှေမာင်၊ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး သူရဘိုနီနဲ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊
စာေပြမတ်ိုးသူ စာေပ ဝါသနာရှင်များ၊ ြပည်နယ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့်

ဖွံဖိးေရးေကာင်စီ ဥကဌ၊ နယကအဖွဲဝင် ဗိုလ်ချပ် ေအာင်ေထွး အစရှိတဲ့
ပုဂိလ်များရဲ ေကျးဇူးကို အထူးပဲမှတ်တမ်းတင် ေဖာ်ြပအပ်ပါတယ်။ ။

ငတ ရမဂဇင
ဧ ပ၊ ၂၀၀၁ ခ စ
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