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ဟစ္တုိင္ ေဆာင္းပါး 
 

ရဟန္းပ်ိဳရဟန္းပ်ိဳရဟန္းပ်ိဳရဟန္းပ်ိဳ    ရဲရင့္ဇာနည္ရဲရင့္ဇာနည္ရဲရင့္ဇာနည္ရဲရင့္ဇာနည္ 

 

လူမုိက္လူမုိက္လူမုိက္လူမုိက္    လူလူလူလူရမ္းကားရမ္းကားရမ္းကားရမ္းကား    သုိဟန္ဘြားသုိဟန္ဘြားသုိဟန္ဘြားသုိဟန္ဘြား 

ျမန္မာသကၠရာဇ ္ ၈၈၈ ခုႏွစ္တြင ္ ျမန္မာမင္းစစ္ရႈံး၍ ရွမ္းမင္း သုိဟန္ဘြားလက္သို႔ အင္္း၀ 
ေနျပည္ေတာ္ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ရွမ္းမင္း သိုဟန္ဘြားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ေခ်၊ သို႔ျဖစ္၍ 
သိုဟန္ဘြားသည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔အား ရန္သူသဖြယ္ ထင္မွတ္ထားခဲ့သည္။ သူ႔ထီးနန္း 
စည္းစိမ္ကိ ု လုယူမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း အၿမတဲမ္းႏွလံုးသြင္းထားခဲ့သည္။ သူသည္ မင္းဆုိး 
မင္းညစ္တစ္ပါး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္္းရွ ိ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ားမွ ေၾကးးဆင္းတုေတာ္၊ 
ေၾကးေခါင္းေလာင္း၊ ေၾကးစည္မွန္သမွ်တို႔ကုိ အတင္းသိမ္းပုိက္ကာ အေျမာက္က်ည္ဆံက်ိဳရာတြင ္
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ သိုဟန္ဘြားလက္ထက္တြင ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ တိမ္ဖုံးသည္႔့လပမာ ညွဳိးငယ္စြာ 
ရွိခဲ့ေတာ့သည္။ သာသနာတြင္သာ မဟုတ္ေသး။ ျမန္မာျပည္သူတို႔လည္း ယေန႔စစ္အစုိးရ 
လက္ေအာက္တြင ္ေနရသကဲ႔သို႔ ႀကိိမ္မီးအံုးပမာ တအုံေႏြးေႏြး ရွိေနခဲ့ၾကရသည္။ 

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ရဟန္းသံဃာမ်ားကိ ု ရန္သူအျဖစ္ အျမတဲမ္းျမင္နေသာ 
သိုဟန္ဘြားသည္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား အျမစ္ျပတ္ ရွင္းလင္းပစ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့ေလသည္၊ ႀကံစည္ပုံမွာ 
အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ေတာင္ဖက္အရပ္ရိွ ေတာင္ဖလူလယ္ျပင္တြင ္တျဲပင္ကႏၷား ႀကီးမားစြာထုိးၿပီးလွ်င္ 
‘အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ တ၀ွမ္းရွ ိရဟန္းသံဃာေတာ္အားလံုးတို႔အား ဖူးေၿမွွာ္ကန္ေတာ့ၿပီး ဆြမ္းဆက္ကပ္ 
လွဴဒါန္းလိုပါသျဖင့္ ႀကြေရာက္ၾကပါရန္’ဟု ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး ေတာင္ဖလ ူလယ္ျပင္ရိွ မဏၰပ္၊ ကႏၷား 
ထိုးထားရာသုိ႔ ပင့္ေခၚေစခဲ့ပါသည္၊  



သံဃာေတာ္မ်ား မၾကြလာမီ ႀကီးမားေသာ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ ေျခလွ်င္တပ္တို႔ကုိလည္း 
မဏၰပ္ကုိ ၀ိုင္းရံထားေစသည္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ႂကြခ်ီလာၾကေသာအခါ အခ်ိဳ႕သံဃာေတာ္မ်ားက 
ဆြမ္းေကြ် းပင့္တယ္ဆိုၿပီး ဘာျပဳလို႔ စစ္တပ္ႀကီးနဲ့ ၀ုိင္းထားရတာလဲ ဟ ု အေမးေတာ္ရိွခဲ့ၾကသည္၊ 
အေျဖက “စစ္အဂၤါေလးပါးျဖင့္ ခင္းက်င္းျပီး ဂုဏ္္ျပဳ ၾကည္ညိဳခ်င္လို႔ပါ ဘုရား”ဟ ု အမတ္မ်ားက 
ေလွ်ာက္ထားၾကသျဖင္ ့ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ သံသယကင္းစြာျဖင္ ့ ဆက္ကပ္ေသာဆြမ္းကိ ု ဘုဥ္းေပး 
ေတာ္မူၾကေလသည္။ 

သံဃာေတာ္မ်ားကုိသံဃာေတာ္မ်ားကုိသံဃာေတာ္မ်ားကုိသံဃာေတာ္မ်ားကုိ    သတ္ျဖတ္ၾကၿပီသတ္ျဖတ္ၾကၿပီသတ္ျဖတ္ၾကၿပီသတ္ျဖတ္ၾကၿပီ 

သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနစဥ ္ သိုဟန္ဘြားသည္ မူလႀကိဳတင္စီစဥ္ထားခဲ့သည့္အတုိင္း 
သူ႔စစ္တပ္ကိ ု သံဃာေတာ္မ်ားအား ၀ုိင္း၀န္းသတ္ျဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ေလသည္၊ အခ်က္ေပး 
အမိန္႔သံရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက ္ ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္ ေျခလွ်င္တပ္တုိ႔ျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား 
အတင္း၀င္ေရာက ္ထိုးခုတ္သတ္ျဖစ္ၾကေလေတာ့သည္၊ ဆြမ္းေကၽြးပြဲမွသည္ လူသတ္ပြဲ ေျမျပင္မွသည္ 
ေသြးပင္လယ္သို႔ တမုဟုတ္ျခင္း ေျပာင္းလသဲြားေလေတာ့သည္၊ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္တို႔ 
ညည္းညဴေအာ္ဟစ္သံမ်ား၊ ဒါးခုတ္သံ၊ လွံျဖင့္ထိုးသံ၊ သိုဟန္ဘြားႏွင့္ စစ္သားမ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ 
ႀကိမ္းေမာင္း ညာသံေပးသံတို႔က ကြင္းျပင္တခုလံုးကိ ုဖုံးလႊမ္းသြားေလေတာ့သည္၊ စုစုေပါင္း ပင့္သံဃာ 
(၇၀၀) ေက်ာ္အနက္ အနည္းငယ္မွ်သာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေလေတာ့၏။ 

စာတတ္အေက်ာ္စာတတ္အေက်ာ္စာတတ္အေက်ာ္စာတတ္အေက်ာ္    ဆရာေတာ္မ်ားဆရာေတာ္မ်ားဆရာေတာ္မ်ားဆရာေတာ္မ်ား    ပါသြားခ့ဲပါသြားခ့ဲပါသြားခ့ဲပါသြားခ့ဲရရရရ 

အသတ္ခံလုိက္ရေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားထတဲြင ္ နာမည္ေက်ာ္ “မဏိသာရ 
မဥၨဴသာ” ေခၚသည့္ ဋီကာေက်ာ္အဖြင္ ့က်မ္းႀကီးကိ ုျပဳစုေရးသားေတာ္မူခဲ့ေသာ ‘အရွင္ အရိယ၀ံသ’ႏွင္႔ 
အျခားေသာ ျမန္မာ႔ေခတ္ဆန္းစာေပကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၾကေသာ စာတတ္အေက်ာ္ ရဟန္းဆရာ 
ေတာ္မ်ား ပါ၀င္သြားခဲ့ၾကပါသည္၊ ေအာ္…ရဟန္းကိ ု အဟိတ္တိရိစာၦန္ေတြက သတ္လုိက္ၾကေလၿပီ 
တကား၊ သံဃာေတာ္မ်ား အသတ္အျဖတ္ခံရေသာ သတင္းၾကားၾကရေသာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ 
တခုလုံးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ မ်က္ရည္စုိရႊဲ ငိုပြဲဆင္ၾကရုံမွအပ ဘာမွမတတ္ႏုိင္ခဲ့ေပ၊ သိုဟန္ဘြား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင ္ ရွမ္းႏွင့္ျမန္မာအမႈထမ္းမ်ားမွာ တဖက္သတ္ အဖိအႏိွပ္ခံေနခဲ့ၾကရျပီး 
ယခုေခတ္ န.အ.ဖက ၾကံ့ဖြတ္ႏွင္႔ စြမ္းအားရွင္တို႔ကိ ု အသုံးခ်ကာ စစ္တပ္အား မေထာက္ခံေသာ 
သူမ်ားအား ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းေနပုံႏွင့္ အတူတူပင ္ ျဖစ္ခဲ့ေလေလ်ာ႔သလား၊ ထုိဘာသာေရး ေခါင္းပါးရာ 
အရပ္မွာ ျမန္မာအမ်ားစုတုိ႔မွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွထြက္ခြာၾကကာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ျမန္မာမင္း 
ရွိရာသုိ႔ ၀င္ေရာက ္ခိုလႈံခဲ့ၾကရေလသည္။ 

ထိုက့ဲသို႔ ျပည္သူ၊ျပည္သားတို႔အဖုိ႔ ခိုကုိးရာမဲ့ကာ ဘ၀တခုလုံး ႀကိမ္မီးအံုးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနရ 
သည္ကုိ မႀကည့္ရက ္မရႈရက္ႏုိင္သူကား သိုဟန္ဘြား၏ လက္ေအာက္တြင ္အမႈေတာ္ ထမ္းေနသည့္ 
ရုိးသားေျဖာင့္မတ ္တည္ၾကည္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးသား ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ မင္းႀကီးရန္ေနာင္ ဆုိသူပင ္
ျဖစ္ပါ၏၊ မင္းႀကီးရန္ေနာင္သည္ ျမန္မာတုိ႔ဘက္မွ အႀကီးအကဲတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတြက ္ ျမန္မာ 
မႉးမတ္မ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္တုိ႔ကိုလည္း သိထားသူျဖစ္ပါ၍ ထိုအခါအခြင့္ကိုသာ ငံ႔လင္႔ေနသူပင ္
ျဖစ္တန္ရာတည္း။ 

ေေေေတာင္ဖလူလယ္ျပင္ႏွင့္တာင္ဖလူလယ္ျပင္ႏွင့္တာင္ဖလူလယ္ျပင္ႏွင့္တာင္ဖလူလယ္ျပင္ႏွင့္    ယိမ္းႏြဲ႔ပါးယိမ္းႏြဲ႔ပါးယိမ္းႏြဲ႔ပါးယိမ္းႏြဲ႔ပါး ‘ ‘ ‘ ‘ဓားဓားဓားဓား’’’’ 



အင္း၀နန္းေတာ္ မက်ဆံုးမီက ျမန္မာဘုရင္အဆက္ဆက္တုိ႔ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ‘ယိမ္းႏြဲ႔ပါး’ 
အမည္ရိွ ဒါးတစ္ေခ်ာင္းရွိခ့သဲည္၊ ထိုဒါးကိ ု မင္းႀကီးရန္ေနာင္က သိမ္းဆည္းထားသည္၊ နန္းစဥ္သံုးဒါး 
ျဖစ္သျဖင္ ့အထူး၀ိေသသ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ဒါးလည္းျဖစ္သည္၊ ဘယ္လုိျပည့္စုံသလဆုိဲလွ်င ္
ျမင္းစီးေနေသာသူကုိ ထုိဒါးျဖင့္ စလြယ္သုိင္း ခုတ္ပုိင္းလိုက္က ျမင္းေပၚက လူေရာ၊ ျမင္းပါ 
ျပတ္က်သည့္ဒါးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ ေကာင္းျခင္းအဂၤါ ျပည့္စုံေသာဒါး ျဖစ္သည္၊ တေန႔တြင ္သိုဟန္ဘြား 
မင္းသည္ ယာယီ ဓာတ္ကိန္းခန္းက်သည္ဟုဆိုၿပီး ေတာင္ဖလူလယ္ျပင္တြင္ ယာယီတဲနန္းေဆာက္ 
စံေနသည္။  

ထိုအခ်ိန္တြင ္ ရွမ္းေရာျမန္မာမႉးမတ္မ်ားပါ လိုက္ပါခစားၾကမည္ျဖစ္ရာ မင္းႀကီးရန္ေနာင္၏ 
ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခ်က္အရ မည္သူမွ်လက္နက ္ကုိင္ေဆာင္ခြင္ ့ ျပဳထားျခင္း မရွိေခ်၊ လက္ခ်ည္းသာ 
၀င္ေရာက္ ခစားၾကရျခင္းျဖစ္သည္၊ ထုိသို႔ခစားၾကရာတြင ္ ျမန္မာမူးမတ္တုိ႔၏ အႀကီးအက ဲ မင္းႀကီး 
ရန္ေနာင္က ေတာင္ဖလူလယ္ျပင ္ ယာယီတနဲန္း သဲျပင္မ်ားေအာက္တြင ္ ေနရာမ်ားကိ ု မွတ္သား 
ထားၿပီး ငွက္ႀကီးေတာင္ ဒါးရွည္မ်ား၊ လံွမ်ား ျမွဳပ္ထားၾကရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ေနာက္တေန႔ 
ညီလာခံ၀င္ခ်ိန္တြင ္အခ်က္ေပးလိုက္သည္ႏွင္ ့တၿပဳိင္နက ္အနီးဆံုးရန္သူကိ ုအျမစ္ျပတ ္သုတ္သင္ဖုိ႔ 
အမိန္႔ေပးထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။  

သုိဟန္ဘြားကုိသုိဟန္ဘြားကုိသုိဟန္ဘြားကုိသုိဟန္ဘြားကုိ    သုတ္သင္ၿပီသုတ္သင္ၿပီသုတ္သင္ၿပီသုတ္သင္ၿပီ 

ေနာက္တေန႔ ညီလာခံ၀င္ခ်ိန္တြင ္ ရွမ္းႏွင့္ျမန္မာမႉးမတ္မ်ား ကုိယ့္ေနရာကုိယ ္ အသီးသီး 
ေနရာယူ ထိုင္လုိက္ၾကျပီးေနာက ္ မင္းႀကီးရန္ေနာင္၏ အခ်က္ေပးသံကိ ု ရငခု္န္သ ံ တဒိန္းဒိန္းျဖင့္ 
ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကသည္၊ ထိုအခ်ိန္သည္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာသူတို႔ ညတာလုိ ရွည္လြန္းလွေပစြ၊ 
မိမိတုိ႔အႀကံအစည္ တခ်က္လြဲမွားသြားပါလွ်င္ သုိဟန္ဘြားလိ ု မင္းဆိုးမင္းညစ္၏လက္တြင ္ အားလံုး 
မရႈမလွ အသက္ေပ်ာက္ၾကရမွာ မဟုတ္ပါလား။  

ညီလာခံ စၿပီးေနာက ္ မင္းႀကီးရန္ေနာင္က သိုဟန္ဘြား စံေနသည့္ ယာယီပလႅင္နားသို႔ 
သြားမတ္တပ္ရပ္ကာ ပလႅင္ေရွ႔တြင္ရိွေသာ ေရွးနန္းစဥ္သံုး ဓားမ်ား၏ရာဇ၀င္ကုိ ေျပာျပလ်က္ရိွၿပီး 
အာရံ၀ုင္စားေအာင ္ ဖန္တီးကာ သိုဟန္ဘြားမင္း စိတ္၀င္စားမွန္း သိလာေသာအခါ၊ ထိုနန္းစဥ္သံုး 
ဓားမ်ားထမွဲ “ယိမ္းႏြဲ႔ပါးဓား”ကိ ု ေကာက္ကိငု္ကာ “ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ဒီဓားဟာ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား 
အစဥ္အဆက္ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ဒါး ျဖစ္ပါတယ္၊ သူ႔အမည္က ယိမ္းႏြဲ႔ပါး လုိ႔ေခၚပါတယ္၊ ဒီဓားဟာ 
ဘယ္ေလာက္မ်ား ထက္သလဲဆိုရင္ ျမင္းေပၚကလူကုိ ခုတ္ခ်ရင ္လူေကာ ျမင္းေကာ ျပတ္က်ေအာင ္
ပုိင္းျဖတ္ႏုိင္တဲ ့ ထက္ျမက္တဲ့ဓား ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား” ဟု ေျပာေျပာဆိုဆိ ု ဓားကိ ု လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ 
မိမိရရကုိင္ကာ ညာသန္ျဖစ္သည့္ မင္းႀကီးရန္ေနာင္က သိုဟန္ဘြား၏ ဘယ္ဘက္လည္တိုင္မွ ပုိင္းျဖတ ္
ခ်လိုက္ရာ လူေကာ သလြန္ပါ တိကနဲ ျပတ္က်သြားေလေတာ့သည္။ 

မင္းႀကီးရန္ေနာင္က စခုတ္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက ္ က်န္ေသာ မူးမတ္မ်ားကလည္း 
ယမန္ေန႔ကတည္းက မိမိတို႔ထုိင္ေနရာေအာက္တြင ္ အသီးသီး၀ွက္္ ျမဳပ္ထားခဲ့ၾကေသာ ဓားမ်ားကုိ 
ထုတ္ကာ အနီးဆံုးရန္သ ူ သုိဟန္ဘြားဘက္ေတာ္သားမ်ားအား အျမစ္ျပတ ္ ေခ်မႈန္းလိုက္ၾကရာ 
မင္းဆိုးမင္းညစ္ သာသနာေတာ္ကိ ု ေစာ္ကားသူ၊ ရဟန္းသံဃာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကိ ု သတ္ျဖတ္သ ူ
သိုဟန္ဘြား၏ ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ရေလသည္။ 



ျပည္ၿမိဳ႔စားျပည္ၿမိဳ႔စားျပည္ၿမိဳ႔စားျပည္ၿမိဳ႔စား    မင္းႀကီးရန္ေနာင္မင္းႀကီးရန္ေနာင္မင္းႀကီးရန္ေနာင္မင္းႀကီးရန္ေနာင္ 

မင္းႀကီးရန္ေနာင္သည္ မင္းဆိုးမင္းညစ္တစ္ပါးက ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား မတရားႏွိပ္စက ္
ေနသည္ကိ ု ဒါဏ္မခံႏုိင္သျဖင့္သာ ျမန္မာမူးမတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ထ၍ ေတာ္လွန္ရျခင္း 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာကုိ လုံး၀မက္ေမာသူမဟုတ္ပါေခ်၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ မူးမတ္တုိ႔လက္သုိ႔ အာဏာကိ ု
အပ္ကာ သင့္ေတာ္ေသာသူအား ထီးနန္းလႊဲဲအပ္ဖုိ႔ မွာၾကားျပီး ေတာထြက္၍ အသက္ထက္ဆုံး 
ရဟန္းျပဳသြားေလေတာ့သည္၊ ေၾသာ္…………ရွာမွရွားတဲ ့ျမင့္ျမတ္ေသာ မင္းႀကီးရန္ေနာင္ ပါတကား။ 

သုိဟန္ဘြားသုိဟန္ဘြားသုိဟန္ဘြားသုိဟန္ဘြား    အသစ္မ်ားအသစ္မ်ားအသစ္မ်ားအသစ္မ်ား    ေမြးဖြားမည္ေမြးဖြားမည္ေမြးဖြားမည္ေမြးဖြားမည္    မမမမထင္ခ့ဲထင္ခ့ဲထင္ခ့ဲထင္ခ့ဲ 

မိမိတုိ႔ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ဘ၀တည္းက သင္ယူခဲ့ရေသာ သိုဟန္ဘြား၏ အေၾကာင္းသည္ 
ေနာင္ျမန္မာ့သမုိင္းတြင ္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေပၚေပါက္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟ ု အစြဲအျမ ဲ ယံုၾကည္ 
မွတ္ယူခဲ့မွာ ယခုအခါ မွားေလစြ။  

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္သည္ လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာျပီး 
ကိုယ့္အမ်ိဳးသားမ်ား ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ပင ္ စုိးစဥ္းမွ်ပင္ မထင္ထား မမွတ္ယူခဲ႔သည့္  
အေတြးအျမင္ တက္တက္စဥ္ေအာင္ပင ္ လြဲခဲ့ရသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ 
လြတ္လပ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္တပ္၏ ေက်းကြ် န္ဘ၀သို႔ 
လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေရာက္ရိွသြားခဲ့ရၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ဆင္းရမဲြဲေတကာ ပါးစပ္ပိတ္၊ 
မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ခံထားခဲ့ရသည္မွာလည္း ယေန႔ထိေအာင္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္
စစ္တပ္လူတန္းစားေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္သူလူထုမွာ စစ္တပ္၏ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အနင္းခံ နင္းျပားဘ၀သို႔ 
ေရာက္ရိွသြားရသည္။ 

ယခုေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပရိတ္ရြတ္ ေမတၱာပုိ႔ လမ္းေလွ်ာက ္
ေနျခင္းမ်ားအေပၚ ေမာင္းျပန္စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔ ညအခ်ိန္မေတာ္ လံုး၀ ၾကဳိတင္အသိေပးျခင္း မရွိဘ ဲ ေရွ႔တန္း 
ရန္သူ႔စစ္စခန္းကိ ု ၀င္စီးနင္းသည့္ႏွယ္ ေလးဘက္ေလးတန္မွ ၀ိုင္း၍ညာသံေပးကာ ၀င္လာၾကၿပီး 
ေတြ႔သမွ် ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္တုိ႔အား ေသနတ္ျဖင္ ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္တြင ္
တစ္ခါမွမၾကားဘူးေသာ နအဖ၏ လက္ကုိင္ဒုတ ္ ၾကံ႔ဖြတ္ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္တို႔က ရတဲင္းမ်ားႏွင္ ့
သံဃာေတာ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္၍ ထုိးခုတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကု ိ ေတာင္ဥကၠလာပ ေငြၾကာယ ံ
ပရိယတိၱစာသင္တိုက္ကုိ ၀င္စီးခဲ့ရာတြင ္ထင္ထင္ရွားရွား ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၾကသည္။  

အင္တာနက္ေပၚတြင္ေတြ႔ရေသာ သတင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားအရ မိမိတုိ႔ သိရျခင္း ျဖစ္သည္၊ 
ဆႏၵျပေနသူမ်ားကိုလည္း ေသြးေအးေအးျဖင္ ့ ေနာက္ေက်ာဘက္မွေန၍ အနီးကပ္ကာ ပစ္သတ္ 
သြားပုံမ်ားမွာလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္၊ မိမိတုိ႔ကိုးကြယ္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရား 
တရားေတာ္မ်ားကိ ု မေပ်ာက္မပ်က္ရေအာင ္ ထိမ္းသိမ္းေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ထုိကဲ့သို႔ 
မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္စရာေကာင္းေအာင ္ရက္ရက္စက္စက ္သတ္ျဖတ္သြားၾကပုံကိ ုျမင္ရၾကားရေသာ 
အခါ ေခတ္ေဟာင္းက သိုဟန္ဘြားထက္ ဆိုးေသာ ေခတ္သစ္ သုိဟန္ဘြား ယခုေတာ့ ငြားငြား 
ငြင့္ငြင့္ႀကီးကိ ုဘီလူးသရသဲဘက္ႀကီးပမာ ေပၚေပါက္ေနပါေရာ့လားဟု ေအာက္ေမ့မိပါေတာ့သည္။ 



ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတ့ဲလားဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတ့ဲလားဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတ့ဲလားဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတ့ဲလား 

ယခုလုိသံဃာေတာ္မ်ားအား ရက္ရက္စက္စက ္လက္ရဇဲက္ရ ဲသတ္ျဖစ္ရေဲသာ ဗိုလ္သန္းေရႊ 
အမႉးျပဳေသာ စစ္ဗုိလ္မ်ားက ျမန္မာျပည္ကိ ု ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားတဲ့ႏုိင္ငံဟု ေႀကြးေၾကာ္ 
ၾကၿပီး ႏုိင္ငံတကာကုိ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႀကြားစြာ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္၊ သာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားလည္း 
ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသးသည္၊ ၿပီးေတာ့ သာသနာျပဳ သံဃာေတာ္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေနသည္၊ ထိုက့ဲသို႔ 
လူႏွင့္မတ ူဘီလူးႏွင့္တူေသာသူမ်ားကလႊတ္ေသာ သာသနာသည္လည္း ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ် အထင္ႀကီး 
လိမ့္မည္၊ လက္ခံၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်၊ အထူးသျဖင္ ့ယခုဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းတြင္မွ အေနာက္ႏုိင္ငံ 
မ်ားတြင ္ ေခတ္စားစျပဳလာၿပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ထထဲ၀ဲင္၀င္ေလ့လာကာ ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္ ႏုိင္ငံကိုလည္း 
အထင္ႀကီး ေလးစားလာၾကေသာ အေနာက္တုိင္းသားမ်ားသည္ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင ္
အံ့ၾသသြားၾကေလေတာ့သည္။ 

ကမၻာကကမၻာကကမၻာကကမၻာက    ေမးခြန္းမ်ားေမးခြန္းမ်ားေမးခြန္းမ်ားေမးခြန္းမ်ား    ထုတ္လာၾကၿပီထုတ္လာၾကၿပီထုတ္လာၾကၿပီထုတ္လာၾကၿပီ 

အရွင္ဘုရားတို႔ရဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားတဲ့ႏုိင္ငံ၊ ျပီးေတာ့ ပိဋကတ္သံုးပုံကိ ု
အာဂုံေဆာင္ႏုိင္တ့ဲ ရဟန္းပုုဂၢိဳလ္္ေတြ ထြန္းကားတဲ့ႏုိင္ငံ၊ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာမူရင္းကိ ုယခုထက္ထ ိ
ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတ့ဲႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ စစ္တပ္က ဘာျဖစ္လို႔ သံဃာေတာ္ေတြကိ ုယခုလိ ု
ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ ္သတ္ျဖတ္ရတာပါလ ဲဟ ုေမးျမန္းလာၾကသည္။ 

လူလိမ္ဆိုသည္မွာ မိမိဇာတိရုပ္ကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ် တာရွည္လိမ္၍မရေခ်၊ ၾကာေတာ့ 
အလိမ္ေပၚလာသည္သာ ျဖစ္စျမမုိဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔၏ မင္းသားေခါင္း ေဆာင္းထားေသာ မ်က္ႏွာ 
မ်ားသည္ အထင္းသား အရွင္းသား ဘြားကန ဲ ေပၚလာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေပသည္၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိ ု မိမိတို႔ 
ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေနတ့ဲ သံဃာေတာ္မ်ား ေမတၱာသုတ္ႏွင့္ ေမာရသုတ္မ်ား ရြတ္ကာ ျမန္မာျပည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္အတြက ္ ေတာင္းဆိုလာသည္ကိ ု
စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ထိုင္၍ ေဆြးေႏြးရမည့္အစား ေမာင္းျပန္စက္ေသနတ္္မ်ားျဖင္ ့ တုန္႔ျပန္ခဲ့ရပါသလဲလို႔ 
ယဥ္ေက်းသည္႔ ကမၻာသူ၊ ကမာၻသားမ်ားက မိမိတို႔ အားေမးျမန္းလာၾကၿပ္ီ။ 

အာဏာရူးေတြမုိ႔အာဏာရူးေတြမုိ႔အာဏာရူးေတြမုိ႔အာဏာရူးေတြမုိ႔ 

ယေန႔တိုင္းျပည္ကိ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဗိုလ္သန္းေရႊေခါင္းေဆာင္သည့္ သူခုိး ဒါးျပ အုပ္စုသည္ 
မိမိတုိ႔ တသက္တာတြင္ ဘယ္တုန္းကမွ် မခံစားခဲ့ရေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကိ ု ခံစားေနရသျဖင္ ့
ရရွိထားေသာ အာဏာကုိ မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက ္ ႏွမ္းတေစ့မွ် 
လုပ္ေပးလုိေသာ ဆႏၵလံုး၀မရွိသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္ေတာ့သည္၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔က 
ငတ္ျပတ္မြဲေတေနျပီး ႏုိင္ငံတကာသုိ႔သြား၍ ကြ် န္ခံေနရခ်ိန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ားစုက ျပည့္တန္ဆာ 
အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းစားခံေနရခ်ိန္မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊအမွဴးျပဳေသာ စစ္ဗိုလ္အုပ္စုက 
စိတ္ကူးယဥ ္ ေနျပည္ေတာ္ ဆိုသည္ကုိ ေတာႀကီးမ်က္မထဲတဲြင္ သြား၍တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ 
ကိုယ္ပုိင္ ဇိမ္ခံအိမ္ၾကီးမ်ားကိ ုေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ျခင္း၊ ကိုယ္ပုိင္ေဂါက္ကြင္းႀကီးမ်ားကိ ုတည္ေဆာက ္
ထားၾကျခင္းတို႔ျဖင္ ့ကမၻာေပၚမွာ မည္သည့္အစုိးရကမွ မလုပ္ခဲ႔ၾကေသာ၊ မလုပ္ရခဲဲ့ၾကေသာ ကိုယ္ပုိင္ၿမ့ိဳ 
တည္ေနထုိင္ေသာ အလုပ္မ်ိဳးမ်ားကို လုပ္ေနၾကျပီး ျပည္သူလူထုကုိေတာ့ ဆင္းရတဲြင္း နက္သထက္ 
နက္ေစကာ စစ္တပ္၏ေက်းကြ် န္အျဖစ္ သြတ္သြင္း၍ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ 



ဇာတ္ခင္းေနၾကသည္မွာ အာဏာကုိမက္ေမာၿပီး အာဏာရူးေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပင ္ မဟုတ္ပါလားဟ ု
ေျဖၾကားေနရပါေတာ့သည္။ 

ျပည္သူမ်ားအား အငတ္ထားကာ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္က ျမန္မာရွင္ဘုရင္မ်ားပင ္ မခံစားခဲ ့
ဘူးေသာ အခုိက္တန္႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကိ ု ခံစားေနၾကသျဖင့္ အာဏာ လက္လႊတ္ဖုိ႔ ဆုိတာကိ ု
အိပ္မက္မွ်ေတာင ္ မက္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆုိေသာ 
အေတြးအေခၚျဖင္႔ စစ္တပ္လူတန္းစားတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာလ်က္ ရိွေနရာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔ 
အဖုိ႔ နီးရာဓားဆြဲ၍ ထေတာ္လွန္ဖုိ႔မွအပ အျခား ေရြးစရာလမ္းမရွိေတာ့ေပ။ 

ယခုျဖစ္ပြားၿပီး ျဖစ္ပြားဆျဲဖစ္ေသာ သံဃာမ်ားကိ ုရက္ရက္စက္စက ္သတ္ျဖတ္ႏိွမ္နင္းျခင္းမ်ိဳး 
သည္ သမုိင္းတြင္မႀကံဳဘူးေသာျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ရာ၊  ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွွင့္ေသာ္၎၊ ကမာၻ႔ျပည္သ ူ
မ်ားအေနျဖင့္ေသာ္၎ ဘယ္ေသာအခါမွ ေမ့ေပ်ာက္၍ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ပ ဲ “ကမၻာေၾကေသာ္လည္း 
ဥဒါန္းကား ဘယ္ေသာအခါမွ ေၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေပ”။ 

ယေန႔တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ သိုဟန္ဘြားႏွင့္ ရက္စက္ပုံရက္စက္ခ်င္း 
သတ္ျဖတ္ပုံ သတ္ျဖစ္ခ်င္း တေထရာတည္း ျဖစ္ပါေတာ႔သည္၊ သံဃာကုိ ေစာ္ကားရသဲည္ ဆုိသည္မွာ 
ေတာ္ေတာ္တန္တန္ မိစၦာဒိဌိ အယူရိွယံုႏွင့္ မျပဳလုပ္ရေဲခ်၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ အေနႏွင့္ အလြန္တရာ 
နက္ရိွင္းေသာ မိစၦာဒိဌိ အယူရိွေန၍သာ သံဃာေတာ္မ်ားကိ ု ရက္ရက္စက္စက ္ သတ္ျဖတ္ရျဲခင္း 
ျဖစ္သည္၊ အကုသုိလ္ဆုိတာ အက်ိဳးမေပးေသးခင္ေတာ့ လူမုိက္မ်ားအဖုိ႔ ပ်ားရည္လိ ု ခ်ိဳျမေနေပလိမ့္ 
မည္၊ အက်ဳိးေပးခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ပ်ားရည္ဘ၀မွ သံပူရည္ဘ၀သုိ႔ ရုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းသြားမည ္
ျဖစ္ေပသည္၊ 

အာဏာတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင္ ့ လူေပါင္းမ်ားစြာကိ ု ေထာင္သြင္း 
အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ ျပည္သူတို႔ရဲ ့ နား၊ မ်က္စိ၊ ပါးစပ္မ်ားကိုပိတ္ထားကာ မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ထင္သလိ ု
ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳေနျခင္းမွာလည္း ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္မွ် ရွိလာၿပီျဖစ္၏။ 

ျပည္သူ႔အားနဲ႔ျပည္သူ႔အားနဲ႔ျပည္သူ႔အားနဲ႔ျပည္သူ႔အားနဲ႔    သပိတ္ေမွာက္ၾကသပိတ္ေမွာက္ၾကသပိတ္ေမွာက္ၾကသပိတ္ေမွာက္ၾက     

ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး တခုရိွေနပါသည္၊ ထုိအခြင့္အေရးမွာ 
စစ္အစုိးရႏွင့္ ၄င္းတို႔၏လက္ေ၀ခံ ၾကံ႔ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား ပုိင္ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ 
ကား၊ ရထားစသည္မ်ားကိ ု မ၀ယ္ယ ူ မသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ႏုိင္ပါသည္၊ မႏွစ္ၿမ့ိဳေၾကာင္းကိ ု
ျပႏုိင္ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့ ္ ယေန႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရြးခ်ယ္ရမည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္သို႔ 
ေရာက္ရိွ ေနေပသည္၊ အဒဲါကေတာ့ “စစ္အစုိးရရ႕ဲ အဖိႏိွပ္ခံ အဆင္းရခဲံ ကြၽန္ဘ၀ႏွင့္ ေနၾကမလား၊ 
ကြၽန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေသခံ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကမလား” ဆိုတ့ဲ လမ္းႏွစ္သြယ္ကိ ုေရြးၾက 
ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္၊ တစ္ဘ၀မွာ တစ္ခါပေဲသၾကရတာမုိ႔ ေသမွာကုိ မေၾကာက္ၾကပ ဲ ဆက္လက ္
တိုက္ ပြဲ၀င္သြားၾကဖုိ႔ ႏိႈွုိးေဆာ္ရသည္။ 

ဒုတိယမိၸဒုတိယမိၸဒုတိယမိၸဒုတိယမိၸ    ရဟန္းသံရဟန္းသံရဟန္းသံရဟန္းသံဃာမ်ားဃာမ်ားဃာမ်ားဃာမ်ား    ေသြးေျမက်ျခင္းေသြးေျမက်ျခင္းေသြးေျမက်ျခင္းေသြးေျမက်ျခင္း     



ျမန္မာသကၠရာဇ ္ ၁၃၀၀ (၁၉၃၆) ျပည့္ႏွစ္တြင ္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔ လက္ေအာက္မွ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရဟန္းပ်ိဳမ်ား ေခါင္းေဆာင္ကာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတခ ု ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါသည္၊ 
ေနာင္တြင ္ ထုိသံဃာေတာ္မ်ားသည္ မႏၱေလးတြင ္ စုရုံၾကၿပီး မႏၱေလးၿမိ ႔ဳ ေတာင္ျပင ္ ထီးလင္းတိုက ္
မဟာအုဌ္ေက်ာင္း ေလးျပင္ေလးရပ္လံုးဆိုင္ရာ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးစီး၍ “( All Burma Yahanpyo 
League ) ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး”ကုိ အမ်ိဳ း၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဟူေသာ 
ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့ ္ တိုင္းျပည္အက်ိဳး ျပည္သူလူထ ု အက်ိဳးအတြက ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကေလသည္၊ ထိုစဥ္က 
ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ အသက္အရြယ္အားျဖင္ ့ (၂ဝ)ေက်ာ္သာသာ (၃ဝ)တြင္း 
မွာသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ 

၁၉၃၆ (၁၃၀၀) ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္လာေသာအခါ မႏၱေလးၿမိ ႔ဳ ွ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမႉးကာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင ္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ အဂၤလိပ္ 
လက္ခ်က္ျဖင္ ့ က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းအတြက ္ မႏၱေလးၿမိ ႔ဳတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကရာ ရဟန္းပ်ိဳ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သံဃာေတာ္ (၇) ပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘျပည္သ ူ (၁၀) ဦး စုစုေပါင္း အာဇာနည္ (၁၇) 
ဦးတို႔က်ဆုံးခဲ့ရေပသည္၊ ေသြးေျမက်ေသာေနရာမွာ မႏၱေလးၿမိ ႔ဳ အေနာက္ေတာင္က်ဴံးေဒါင့္ လမ္း(၈၀) 
ႏွင့္ (၂၆) ဘီလမ္းတို႔ဆံုရာ ေထာင့္ေနရာတြင ္ ျဖစ္သည္၊ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ သံဃာေတာ္မ်ားက 
ဦးေဆာင္၍ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ အေနာက္ဘက္ရိွ မဟာေ၀ယ ံ ဘုံသာတုိက္ေက်ာင္းမွ ခ်ီတက္လာၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္၊ ထိုသုိ႔သံဃာေတာ္မ်ား ေသြးေျမက်ခဲ့ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းတြင ္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ျဖစ္သည္။ 

ထိုစဥ္က တုိင္းတစ္ပါးသားတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင္ ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳး မဟုတ္သည့္အတိုင္း 
ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းကိ ု ဘယ္လိုမွေျပာဆိုဘြယ္ရာ မရွိေသာ္လည္း ယခုျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းမွာ ကုိယ့္လူမ်ိဳး စင္စစ္မ်ားက တိုင္းတပါးသား နယ္ခ်ဲ႕မ်ား 
ထက္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ရၾဲကသည္မွာ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္စရာပင ္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 

စစ္ဘီလူးမ်ားေၾကာင္႔စစ္ဘီလူးမ်ားေၾကာင္႔စစ္ဘီလူးမ်ားေၾကာင္႔စစ္ဘီလူးမ်ားေၾကာင္႔    တတိယမတတိယမတတိယမတတိယမၸၸၸၸ ိိ ိိ    ေသြးေျမခရျခင္းေသြးေျမခရျခင္းေသြးေျမခရျခင္းေသြးေျမခရျခင္း 

စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိ ႔ဳ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ အေရွ႔ဘက္မုခ္တြင ္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖၚထုတ္မႈမ်ားအား နအဖ 
လက္ကိုင္ဒုတ္ စစ္တပ္မ်ားမွ ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင္ ့ ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြင္းသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ 
ျမင္ကြင္းကိ ုကမၻာ႔မီဒီယာမ်ားတြင ္ျမင္ရေသာအခါ မိမိ၏ မ်က္စိႏွင့္နားကုိပင ္မယံုႏုိင္ေအာင ္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး 
ထိုေန႔က အစာပင္စားလို႔ မရေတာ့ေခ်၊ တစ္ကုိယ္လံုး အသားမ်ားတဆတ္ဆတ္ တုန္လာသည္အထိ 
ျဖစ္ခဲ့ရသည္၊ ဗုဒၵဘာသာကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ေသာႏုိင္ငံမွာ ဒီေလာက္ေတာင္မွ ရိုင္းစုိင္းရက္စက္ေလ 
ၾကသလားဟုလ ဲရင္ထုမနာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

ယခုက႔သဲို႔ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းခဲ့ၾကေသာသူမ်ားသည္ သူရေဲဘာ အလြန္ 
ေၾကာင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကုိ သတင္းမ်ားတြင္ အထင္းသားျမင္ၾကရသည္၊ သူမ်ားကိ ုပစ္ခတ္ရ ဲ
ၾကေပမယ့္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိေတာ့ ဒိုင္းမ်ားျဖင့္၎၊ သစ္ပင္မ်ားတြင ္ အကာအကြယ္ယူ၎ ေနေနၾက 
သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ 



စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔သည္ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းတြင ္ သံဃာေတာ္မ်ား 
ကိုယ့္လူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင္ ့ ေသြးစြန္းခဲ့ရေသာ တတိယအႀကိမ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ဇာတ္တူသားကိ ု စားခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ့အာဏာရူးတပ္မေတာ္၏ ေသြးစြန္းေသာ ေန႔လည္းျဖစ္သည္၊ 
မိမိတုိ႔ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ အေလးအျမတ္ျပဳေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ရက္ရက္စက္စက ္
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရေဲသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အလြန္ေအာက္တန္းက်ေသာ လုပ္ရပ္ကုိလည္း 
စက္ဆုပ္ရြံရွာမိသည္။ 

စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္ေန႔ကုိ သံဃာေတာ္မ်ားေန႔အျဖစ္ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက သတ္မွတ္ၾက၊ 
စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးခံစားေနရေသာ အေထြေထြ ဆင္းရဲ 
ဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ သံဃာေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မိမိတို႔၏ဆႏၵမ်ားကိ ု
ေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကသည္၊ ထိုသို႔ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္ကိ ု အာဏာရူး ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ သူခုိးဒါးျမ စစ္အုပ္စုက 
လက္နက္မပါ ဗလာခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင္ ့
ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဘင္းနက(္လွံစြပ္တပ္ဒါး)ျဖင့္ ထုိုးသတ္ျခင္း၊ သံျပားကြပ္ထားေသာ ဒုတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္သတ ္
ျခင္း၊ မၾကား၀ံ့မနာသာ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းတို႔ လက္တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ 
(၂၆) ရက္ေန႔ကုိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသက္ေပးလွဴသြားခဲ့ၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကိ ု ဂုဏ္ျပဳ 
သတိရေသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သံဃာေတာ္မ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၾကပါရန္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ 
ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအား ေတာင္းဆိုလိုက္ခ်င္သည္။ 

ေခတ္သစ္ေခတ္သစ္ေခတ္သစ္ေခတ္သစ္    မင္းႀကီးရန္ေနာင္မင္းႀကီးရန္ေနာင္မင္းႀကီးရန္ေနာင္မင္းႀကီးရန္ေနာင္    ေပၚရန္ေပၚရန္ေပၚရန္ေပၚရန္    အခ်ိန္တန္ၿပီအခ်ိန္တန္ၿပီအခ်ိန္တန္ၿပီအခ်ိန္တန္ၿပီ 

သိုဟန္ဘြားက အမ်ားျပည္သူတို႔ ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကိ ု ျမန္မာသကၠရာဇ ္ (၈၈၈) 
ခုႏွစ္တြင ္ ယခ ု ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔အုပ္စုက့ဲသို႔ ရက္စက္စြာ အစုလုိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္လိုက္ေသာ 
အခါ ဗမာဘက္မွ မင္းခစား အႀကီးအက ဲမင္းႀကီးရန္ေနာင္က သိုဟန္ဘြားအား သုတ္သင္ရွင္းလင္း၍ 
ဗုဒၶသာသနာကုိ ကယ္တင္ခဲ့သလုိ ယခုအခ်ိန္အခါမွာလည္း သာသနာေတာ္ကုိ၎၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ 
လူမ်ိဳးကိ၎ု သုညအဆင့္သုိ႔ ေရာက္သြားေအာင ္ဖ်က္ဆီးေနျပီး ခံစားမႈမ်က္ႏွာမရွိ ရိုင္းစုိင္းယုတ္မာၿပီး 
စည္းစိမ္ယစ္မူးေနၾကေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမား ဗိုလ္သန္းေရႊအမႉးျပဳေသာ ဒါးျပသူခုိး စစ္အုပ္စုတုိ႔ 
အား သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ ေခတ္သစ္ မင္းႀကီးရန္ေနာင ္ေပၚေပါက္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟ ုထင္ပါသည္။ 

အိ…ုသာသနာကုိ ကိုးကြယ္ျမတ္ႏုိးေသာ ျပည္သူကိုခ်စ္ေသာ တပ္ဗုိလ္တပ္သား အေပါင္းတို႔၊ 
မိမိတုိ႔ ကိုးကြယ္အထြတ္အျမတ္ထားေသာ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ေစာ္ကားရေဲသာ ေခတ္သစ္ 
သိုဟန္ဘြား စစ္အုပ္စုအား မိမိတို႔တတ္ႏုိင္ေသာနည္းျဖင့္ တြန္းလွန္ကာ ေခတ္သစ္ မင္းႀကီးရန္ေနာင ္
ဘြဲ႔ကုိ ယူၾကပါဟ ုတုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ခ်င္ပါရ႕ဲ။ 

 

ရဟန္းပ်ဳ္ိ ရရဲင္႔ဇာနည္ 
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