


(၁)
ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္အတၱဳပၸတ	ိအမာွ	းမာ်း	ရငွး္တမး္

၂၀၁၄	ေဖေဖာဝ္�ရလီ	၁၃	ရကေ္န႕သည	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏

ေမြးေန႕ျဖစသ္လို	ျမနမ္ာႏိုငင္ကံေလးမာ်း	ေန႕လညး္	ျဖစသ္ည။္	ဗိုလခ္်ဳပသ္ာ

သကရ္ိွထငရ္ာွးရွိခဲ့ေသာ	္ယခႏုစွဆ္ိုလွ်င	္အသက	္၉၉	ႏစွ	္ရွိၿပျီဖစသ္ည။္

၂၀၁၁	ခႏုစွတ္ြင	္သမၼတဦးသနိး္စနိ္

အစိုးရသစတ္ကလ္ာၿပးီေနာကစ္ာေပစစိစေ္ရးႏငွ့္	မတွပ္ံုတငဌ္ာနမွ

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္ပတသ္ကသ္ည့္	စာအပုမ္ာ်း	ကို	ေရးသား၊

ပံုႏွိပထ္တုေ္ဝခြင့္ျပလဳိုကသ္ျဖင့္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	ပတသ္ကေ္သာ	စာအပုေ္ပ�ငး္	(၁၂၀)
ေကာ်	္နးီပါးခန႔္	ထတုေ္ဝျဖန႔္ခ်ိလာသညက္ို	ေတြ႕ရသည။္	အဆိုပါစာအပုမ္ာ်း	အနက	္အမာ်း

စမုာွ	ယခငႏ္စွ	္၅၀	အတြငး္က	ထတုေ္ဝခဲ့ၿပးီေသာ	စာအပုမ္ာ်း	ကို	ျပနလ္ညထ္တုေ္ဝခဲ့သလို၊

ျပနလ္ညေ္ရးသားထားသည့္	စာအပုအ္သစမ္ာ်း	ကိုလညး္	ေတြ႕ရသည။္	အခ်ိဳ႕စာအပုမ္ာ်း

သည	္တစခ္်ိနက္	ကေလာငစ္ံုေရးသားခဲ့သည့္	ဗိုလခ္်ဳပႏ္ငွ့္	ပတသ္ကေ္သာ	ေဆာငး္ပ�ါးမာ်း	ကို

စစုညး္ထားသလို	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	အတၱဳပၸတ	ိစာအပု	္၄၊	၅	အပုက္ို	မွီး၍

ျပနလ္ညေ္ရးသားထားသည့္	စာအပုမ္ာ်း	လညး္	ပါရွိသည။္

သို႔	ေသာ	္ဗိုလခ္်ဳပစ္ာအပုမ္ာ်း	ကို	ေလလ့ာဖတ႐္ႈပါ�က	အမာ်း	စမုာွ

ရကစ္ြအဲမတွမ္ာွ	းမႈ	မာ်း	၊	ျဖစရ္ပမ္နွ	္လြေဲခာ်မ္ႈ	မာ်း	၊	မခိုငလ္ံုေသာ	ပါ�းစပရ္ာဇဝင၊္
ထငျ္မငသ္ံုးသပခ္က်	္စသည့္အမာွ	းအမာ်း	အျပား	ေတြ႕ရွိရသည။္

အဆိုပါအမာွ	းမာ်း	အား	မညသ္ူွကိုမွ်နစန္ာေစလိုေသာ၊	ထခိိုက	္ေစလိုေသာ

ရညရ္ြယခ္က်မ္ရွိဘ၊ဲ	မ်ိဳးဆကသ္စလ္ငူယမ္ာ်း	အား	သမိုငး္	ျဖစရ္ပမ္နွက္ို

ခ်ိနထ္ိုးေလလ့ာဆညး္ပးူႏိုငေ္စရန	္ရညရ္ြယ၍္	အမနွက္ို	ေထာကျ္ပလိုကပ္ါသည။္

ေမြးသကရၠာဇအ္မာွ	း



ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာဖ္ခငႀ္ကးီႏငွ့္	လြတလ္ပေ္ရးဗသိကုာ	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္ကို

မေကြးတိုငး္၊	ေျမလတေ္ဒသနတေ္မာကၿ္မိဳ႕ကေလး၌	အဖ	တတယိတနး္ေရ႕ွေန၊	အဖ	ဦးဖာ၊

အမ	ိေဒ�စတုို႔မ	ွျမနမ္ာသကရၠာဇ	္၁၂၇၆	ခ၊ု	တေပါငး္လဆနး္	၁	ရက	္(ခရစႏ္စွ	္၁၉၁၅	ခ၊ု

ေဖေဖာဝ္�ရ	ီ၁၃	ရက)္	စေနေန႔တြင	္နနံက	္၅	နာရ	ီ၃၅	မနိစ၌္	ဖြားျမငခ္ဲ့သည။္

ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ေမြးသကရၠာဇႏ္ငွ့္ပတသ္က၍္	အလၤက�ာေကာ်စ္ြာ	ဆရာ	ႀကးီ

သခငက္ိုယေ္တာမ္ႈိငး္	တညး္ျဖတၿ္ပးီ၊	ဗိုလခ္်ဳပႏ္ငွ့္	ေခတၿ္ပိဳငစ္ာေရး	ဆရာ၊	ရေဲဘာ၊္

ႏိုငင္ေံရးလပုေ္ဖာက္ိုငဖ္ကမ္ာ်း	ႏငွ့္	ေကာ်ငး္ေနဖက	္သ	ူငယခ္င်း္မာ်း	စေုပၾ�ငး္ေရးသား၍

၁၉၅၁	ခႏုစွ၊္	ႏိုဝငဘ္ာလတြင	္အမ်ိဳးသား	ပံုႏိုိပတ္ိုကမ္	ွထပုေ္၀ခဲ့ေသာ	"

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္အတဳၱပၸတ"ိ	စာအပုတ္ြင	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကိုယတ္ိုင	္ေရးသားခဲ့ေသာ

သ႔ူအတၱဳပၸတအိကဥ်း္၌	-	"ရကအ္နညး္ငယခ္န႔္	ၾကာေသာအခ�ါတစမ္ိုငေ္လာက	္ကြာေဝး	ေသာ

အျခားရြာတစရ္ြာမာွ	ေနသည့္	မဘိမာ်း	လကသ္ံုးျဖစေ္သာ	ေဗဒင	္ဆရာသည	္ေပရြကတ္ြင္



ေရးဖြ႕ဲ၍	ေရနေံခး်သတုထ္ားေသာ	ရကခ္်ဳပ	္ဇာတာကို	ကၽြနေ္တာတ္ို႔	အမိသ္ို႔

ယေူဆာငလ္ာေလ၏	။	ဇာတာအဆိုကား	ေဇယတ်	ုသဗၺမဂၤ�လ။ံ	သကရၠာဇ	္၁၂၇၆	ခု

တေပါငး္လဆနး္	၁	ရက။္	စေနေန႔အဝင	္၄	ခက်	္မတးီမ	ီ၆	နာရ၊ီ	၃	ပါဒ	္၊	၁၃	ဗဇီနာ၊	၄	ျပန၊္	၂

ခရာ	စကန္ာရ	ီ၆	နာရခီန႔္တြင	္ၾကညလ္ငသ္ဒၵါျမတႏ္ိုးစြာ	ျဖင့္	ရတနာ	သံုးပ�ါးဦးထပိထ္ားလွ်က္

ဘနုး္၊	တနခ္ိုး၊	ေတေဇာ၊	ညာဏပ္ညာႏငွ့္	စံုစြာ	ျပည့္ျငား	သတိုးသားကို

မာတာမခိငဖ္ြားသန႔္စငသ္ည	္တြငည္သီညာ	ေခၚ�စရာကားနာမရွိနဝ္ငး္-ေမာငထ္နိလ္ငး္။

သဒံဘိတုၱိဇာတာအာယ	ု၁၂၀	ရညွေ္စေသာ္္"	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားသည။္

သို႔	ေသာ	္၁၉၅၅	ခႏုစွ	္ျပညေ္ထာငစ္ျုမနမ္ာႏိုငင္အံစိုးရ	ျပနၾ္ကားေရး

ဌာနမေွဝေသာ	"ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္"	စာအပု၌္	၁၉၁၆	ေဖေဖာဝ္�ရ	ီ၁၃	စေနေန႔	မေကြးခ႐ိုင၊္

နတေ္မာကၿ္မိဳ႕၊	အဘအမနိ႔္ေတာရ္ေရ႕ွေန	ဦးဖား၊	အမေိဒၚ�စတုို႔မ	ွဖြားျမငသ္ညဟ္ု

ေဖာျ္ပထားပါ�သည။္	အဆိုပ�ါ	စာအပု၌္	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ဖခငအ္မည	္ဦးဖာကို	ဦးဖားဟ၍ူ

ေရးသားထား	ျခငး္၊	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ေမြးသကရၠာဇ	္၁၉၁၆	ေဖေဖာဝ္�ရ	ီ၁၃	ရက	္စေနေန႔	ဟ၍ူ	မာွ

းယြငး္စြာ	ေဖာျ္ပထားပါသည။္	၁၉၁၆	ေဖေဖာဝ္�ရလီ	၁၃	ရက	္သည	္စေနေန႔မဟတုဘ္ဲ

တနဂၤ�ေႏြေန႔သာျဖစသ္ည။္

ငယန္ာမည	္အမာွ	း

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	ငယန္ာမညမ္ာွ	ေမာငေ္အာငဆ္နး္ျဖစသ္ည။္	သို႔	ေသာ္

အခ်ိဳ႕စာအပုမ္ာ်း	၌	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ငယမ္ညက္ို	"ေမာငထ္နိလ္ငး္"	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားၾကသည။္

စငစ္စ	္"ထနိလ္ငး္"	အမညမ္ာွ	ဇာတာထ၌ဲ	ေဗဒငဆ္ရာက	ေန႔နအံလိုက	္မညွ့္ေခၚ�ထားေသာ

နာမညသ္ာျဖစသ္ည။္	မညသ္ည့္အခါ�မ	ွမေခ�ၚတြငခ္ဲ့ဟ	ုဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	အစက္ို	(ႏို႔ညႇာ)

ဦးေအာငသ္နး္၏	"ေအာငဆ္န္္း"	စာအပု	္(၂၀၁၁	ဇြနလ္	ပဥၥမအႀကမိ္

တေကာငး္စာေပတိုကထ္တု)္	စာမက်ႏ္ာွ	၁၅	၌	ေအာကပ္�ါအတိုငး္	ေရးသားထားပါသည။္



"ကၽြနေ္တာ	္၃	ႏစွ	္၆	လ	၅	ရကသ္ားအရြယ	္ေရာကေ္သာအခ�ါ
ညကီေလးတစေ္ယာက	္ရပါသည။္	ညေီလးတစႏ္စွေ္ကာ်အ္ရြယ	္(၁၉၁၆)	ေရာကေ္သာအခါ

နာမညေ္ပးရန	္စဥ္္းစားၾကပါသည။္	ကၽြနေ္တာက္	"က်ဳပ	္ေအာငသ္နး္ဆို

သကူေအာငဆ္နး္ေပါ�့ဗာ်"	ဟ	ုေျပာလိုကရ္ာ	အားလံုးက	လကခ္ပံါၾက�သည။္



စေနသားျဖစသ္ည့္အတိုငး္	ဇာတာထ၌ဲ	"ထနိလ္ငး္"	ဟ	ုေန႔နအံလိုက	္မညွ့္ထားေသာလ္ညး္

"ေအာငဆ္နး္"	ဟသုာ	တြငေ္န	ပ�ါေတာသ့ည။္	ထနိလ္ငး္သည	္ဇာတာဖြ႕ဲသေူပးေသာ

နာမညမ္ွ်သာ	ျဖစ	္သည။္	အခ်ိဳ႕ထငေ္နသကဲ့သို႔	ငယန္ာမညမ္ဟတုပ္ါ�။
မညသ္ည့္အခါမ"ွထနိလ္ငး္"	ဟ	ုမေခၚ�ခၾဲက့ပ�ါ"

ေမြးခင်း္စာရငး္အမာွ	း

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ဦးဖာ၊	ေဒၚ�စ၏ု	သားသမးီမာ်း	အနက္

အေထြးဆံုးသားျဖစၿ္ပးီ	ေမြးခင်း္	(၉)	ေယာကရ္ွိသည။္	ယငး္တို႕မာွ	-

(၁)	အစမ္ႀကးီ	မခငည္ြန႕္	(လယဝ္နက္ေတာ၊္	အသက	္၅၀	အရြယ၊္	၁၉၄၆	တြင္

ကြယလ္ြနသ္ည။္)

(၂)	အစမ္လတ	္မဝက	္(အပ်ိဳႀကးီ၊	၁၉၅၆	ေမ	၂၂	တြင	္ကြယလ္ြန	္သည)္



(၃)	အစက္ိုႀကးီ	ေမာငဘ္ဝငး္	(B.A,	B.Sc,	၁၉၀၁	ဇြန	္၁၁	ဖြားျဖစ၍္

ဗိုလခ္်ဳပတ္ို႕ႏငွ့္အတ	ူ၁၉၄၇	ဇလူိုင	္၁၉	တြင	္ကဆ်ံုးခဲ့သည)္

(၄)	အစမ္	မေရႊမနွ	္(ငယစ္ဥက္	ကြယလ္ြန)္

(၅)	အစက္ို	ေမာငေ္နေအာင	္(အမနိ႕္ေတာရ္	ေရ႕ွေန၊	၁၉၀၅	ခႏုစွဖ္ြား။)

(၆)	အစက္ို	ေမာငည္ိဳေမာင	္(ငယစ္ဥက္	ကြယလ္ြန)္

(၇)	အစက္ို	ေမာငထ္ြနး္လငး္	(ငယစ္ဥက္	ကြယလ္ြန)္

(၈)	အစက္ို	ေမာငေ္အာငသ္နး္	(B.A	၊	၁၉၁၁-၁၉၉၁)

(၉)	ေမာငေ္အာငဆ္နး္	(၁၉၁၅	ေဖေဖာဝ္ၾ�ရ	ီ၁၃	ဖြားျမင၍္	၊	၁၉၄၇	ဇလူိုင	္၁၉

တြင	္ကဆ်ံုးသည)္	တို႕	ျဖစၾက္သည။္

သို႕ေသာ	္ဆရာႀကးီသခငက္ိုယေ္တာမ္ႈိငး္	၁၉၄၇	ဒဇီငဘ္ာလ	၁၁	ရကေ	္န႕တင္

ေရးသားခဲ့ေသာ	"အာဇာနညဗ္မိၼာနဋ္ကီာ"	စာအပု၌္		္ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္၏	ေမြးခင်း္မာ်း	ကို

ဤသို႕	ေဖာျ္ပထားသည။္

(၁)	မခငည္ြန႕္

(၂)	မဝက္

(၃)	ေမာငဘ္ဝငး္

(၄)	မေရႊမနွ္

(၅)	ေမာငေ္နေအာင္

(၆)	သား	(၂)	ေယာက	္(ပခုကတ္ြငး္ကပင	္ကြယလ္ြန)္

(၇)	ေမာငေ္အာငသ္နး္

(၈)	ေမာငေ္အာငဆ္နး္တို႕	ျဖစၾ္ကသည။္



ထိုနညး္တစူြာ	၂၀၁၀	ျပည့္ႏစွ	္ဒဇီငဘ္ာလ	ဖဂူ်ီယာမ	စာအပုတ္ိုက	္မွ

တတယိအႀကမိေ္ျမာက	္ထတုေ္ဝေသာ	သတငး္စာဆရာ	ဦးပကုေလး	၏	"ငၾတို႕ဗိုလခ္်ဳပ္

ဘာေတြ	လုုပ္္ခဲ့့သလ	ဲ"စာအပု	္စာ	၉၂	၌	ယငး္	အတိုငး္ပင	္ေရးသားေဖာျ္ပထားသည။္

၂၀၁၁	စကတ္ငဘ္ာလ၌	တေကာငး္စာေပတိုကမ္	ွစတတုအၱႀကမိ	္ေျမာက္

ထတုေ္ဝေသာ	ဗိုလခ္်ဳပအ္စက္ို	ဦးေအာငသ္နး္၏	"ေအာငဆ္န္္းမသိားစ"ု	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ

၄၅	၌	လညး္	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ေမြးခင်း္ေမာငႏ္မွ	မာ်း	ကို-

(၁)	မခငည္ြန႕္

(၂)	မဝက္

(၃)	ကိုဘဝငး္

(၄)	မေရႊမနွ	္(၁၃	ႏစွအ္ရြယေ္လာကတ္ြင	္ဆံုးသည။္)

(၅)	ကိုေနေအာင္

(၆)	ညိဳေမာင	္(ကေလးအရြယတ္ြင	္ဆံုးသည။္)

(၇)	အျခားေယာကာ်း္ကေလးတစေ္ယာက	္(ကေလးအရြယတ္ြင	္ေသဆံုး	သည။္)

(၈)	ေအာငသ္နး္

(၉)	ေအာငဆ္နး္	(၁၉၁၅	ေဖေဖာဝ္�ရလီ	၁၃	တြင	္ဖြား၍	၁၉၄၇	ဇလူိုင	္၁၉	တြင္

ကဆ်ံုးသည)္	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားသည။္

ဗိုလခ္်ဳပဖ္ခင	္ကြယလ္ြနရ္ကအ္မာွ	း

ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ဖခင	္ဦးဖာကြယလ္ြနရ္ကသ္ညလ္ညး္	ကြလဲြေဲနျပန	္သည။္	ကြလဲြမဲႈ

မာ်း	အနက	္ဗိုလခ္်ဳပ၏္	အစက္ို	ဦးေအာငသ္နး္၏	"ေအာငဆ္န္္းမသိသိားစ"ု	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ

၁၈	၌	-

"ငါးပါးသလီၿမသဲ၊ူ	ကယံံုသ	ူလ႐ူိုးလေူကာငး္ႀကးီ	ဦးဖာသည	္အသက	္၆၄



ႏစွအ္ရြယတ္ြင	္နတေ္မာကၿ္မိဳ႕၌	ပင	္ႏစွလ္ခန႔္	နာမကန်း္	ျဖစၿ္ပးီေနာက	္၁၉၃၁	ခ	ုေမလ	၁၈

ရကေ္န႔တြင	္ကြယလ္ြနသ္ြားေလ	သည"္	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားသည။္

သို႔	ေသာ	္ဗိုလခ္်ဳပႏ္ငွ့္အတ	ူနတေ္မာကၿ္မိဳ႕သို႔	၁၉၄၇	မတ	္၂၅	တြင္

လိုကပ္ါခဲ့ေသာ	သတငး္စာဆရာ	ဦးပကုေလး၏	"ငါတိုုဗိုိုလခ္်ဳပ"္	(္ပညာေရႊေတာင္

စာအပုတ္ိုက၊္	တတယိအႀကမိ	္၂၀၁၀	ဒဇီငဘ္ာလထတု)္	စာမက်ႏ္ာွ	၄၈	ႏငွ့္	၅၂	၌	-

"(ဗိုလခ္်ဳပသ္ည)္	နတေ္မာကၿ္မိဳ႕တြင	္ေမြးသမခိငႏ္ငွ့္	ရငး္ခာ်ေသာ

ေဆြမ်ိဳးညာတတိို႔ရွိၾကေသာလ္ညး္	ကိုးႏစွျ္ပနမ္ေရာကဘ္ေဲနခဲ့ရာ	၁၉၄၇၊	မတလ္	(၂၅)	ရက္

(တနခ္းူလဆနး္	၄	ရက)္	ေန႔ကမ	ွျပနလ္ည	္ေရာကရ္ွိသည။္	ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္နတေ္မာကၿ္မိဳ႕သို႔

မဝငမ္ီ





ေမြးသဖခင	္(ဦးဖာ)	၏	သခ�ဳိ်ငး္ကို	ဝငေ္ရာကက္နေ္တာ၏့	။	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ဖခင္
ဦးဖာမာွ	ကနုသ္ညမ္်ိဳး႐ိုး	ဦးေဒကိုး၊	ေဒၚ�ဆြေဲလးတို႔၏	တစေ္ယာကတ္ညး္ေသာ
သားျဖစသ္ည။္	ဦးဖာသည	္ေရ႕ွေနစာေမးပြကဲို	ေအာငျ္မငေ္သာလ္ညး္
ေရ႕ွေနမလိုကဘ္	ဲကနုသ္ညပ္ြစဲားအျဖစ	္လပုက္ိုငေ္နထိုငလ္က်ရ္ွိရာ	ျမနမ္ာ
သကရၠာဇ	္၁၂၉၃	ခ၊ု	နယနုလ္ဆတု	္(၉)	ရက	္(၁၉၃၁	ခႏုစွ	္ဇြနလ္	၈	ရက)္
တနလ�ာေန႔တြင	္ကြယလ္ြနအ္နစိၥေရာက၏္	"	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားသည။္

သတငး္စာဆရာဦးပကုေလးသည	္ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ဖခငအ္တုဂ္၌ူ	ေရးထိုးထား	ေသာ

သခ�ဳိ်ငး္စာကိုမတွသ္ား၍	ေရးသားထားျခငး္ျဖစသ္ညဟ္	ုဆိုသည။္	ဗိုလခ္်ဳပအ္စက္ို

ဦးေအာငသ္နး္သည	္ဖခငႀ္ကးီကြယလ္ြနစ္ဥ္္က	နတေ္မာက	္ၿမိဳ႕၌	မရွိဘ	ဲရနက္နုတ္ကသၠိုလ၌္

ပညာသငၾက္ားေနၿပးီ	နတေ္မာကၿ္မိဳ႕သို႔	အသဘု႐ႈမျပနခ္ဲ့ေပ။	ဗိုလခ္်ဳပႏ္ငွ့္	အစက္ိုႀကးီ

ဦးဘဝငး္တို႔သညသ္ာ	ေရနေံခာ်ငး္ၿမိဳ႕မ	ွနတေ္မာကၿ္မိဳ႕သို႔	အသဘု႐ႈမျပနခ္ဲ့ေပ။	ဗိုလခ္်ဳပႏ္ငွ့္

အစက္ိုႀကးီ	ဦးဘဝငး္တို႔သညသ္ာ	ေရနေံခာ်ငး္ၿမိဳ႕မ	ွနတေ္မာကၿ္မိဳ႕သို႔	ျပန၍္

ဖခငႀ္ကးီနာေရးၿပးီသညအ္ထ၊ိ	နတေ္မာကၿ္မိဳ႕၌	ေနထိုငခ္ဲ့သည။္	ထို႔စဥ္္က	ေအာငဆ္နး္သည္

ေရနေံခာ်ငး္ၿမိဳ႕တြင	္အဠမတနး္ေကာ်ငး္သား	အျဖစ	္ပညာသငယ္လူက်ရ္ွိၿပးီ

အစက္ိုႀကးီဦးဘဝငး္မာွ	၄ငး္ေကာ်ငး္မ	ွေကာ်ငး္ဆရာတစဦ္းျဖစသ္ည"္

ယငး္ႏငွ့္ပတသ္က၍္	ဦးေအာငသ္နး္၏	"ေအာငဆ္နး္"	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၉၆	၌

-

ေႏြရာသေီကာ်ငး္ပတိရ္ကအ္တြငး္	နတေ္မာကျ္ပနေ္ရာကေ္နေသာ	ဦးဘဝငး္ႏငွ့္

ေအာငဆ္နး္တို႔မာွ	ဖခငဈ္ာပနကစိၥၿပးီမ	ွျပနရ္ရာ	ေကာ်ငး္	ျပနေ္ရာက	္ေနာကက္ေ်န၏	။

ျမနမ္ာစာဆရာႀကးီ	ဦးဘသနိး္က	ေမာငေ္အာငဆ္နး္အား	"မငး္တို႔	ဘာလို႔ေနာကက္သ်လ"ဲ	ဟု

ေမးရာ	"အေဖ	မမာလို႔"	ဟ	ုေျဖ၏	။	"အခ	ုမာသြားပလား"	ဟ	ုဆရာႀကးီက	ဆကေ္မးရာ

"ေသၿပ"ီ	ဟ	ုေအာငဆ္နး္က	ျပနေ္ျဖ၏	။	ထိုသို႔	ေျဖပံုကို	ဆရာႀကးီက	ျပနေ္ျပာရာ၊

ကၽြနေ္တာတ္ို႔	ရယၾက္ရ၏	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားသည။္

ထို႔ေၾကာင့္	ဖခငႀ္ကးီကြယလ္ြနစ္ဥ္္	နတေ္မာကၿ္မိဳ႕သို႔	မျပနခ္ဲ့႐ံုမွဲ်	မက၊

ဖခငႀ္ကးီဂသူြငး္ကို	ျမႇပဳႏ္ွံထားသည့္	သခ�ဳိ်ငး္သို႔	လညး္	မညသ္ည့္အခါမ	ွမသြားေရာကခ္ဲ့ေသာ



ဦးေအာငသ္နး္၏	ဖခငႀ္ကးီကြယလ္ြနသ္ည့္	ရကစ္ြ	ဲမတွတ္မး္ကို	ပယရ္မည	္ျဖစသ္ည။္

ဗမာထ့ြကရ္ပဂ္ိုဏး္	တညေ္ထာငသ္ည့္	ေန႔စြအဲမာွ	း

ဗမာထ့ြကရ္ပဂ္ိုဏး္	တညေ္ထာငသ္ည့္	ေန႔စြအဲမာွ	း	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည္

၁၉၃၉	စကတ္ငဘ္ာလ	၁	ရကေ္န႔တြင	္ေဒ�ါကတ္ာဘေမာ၏္	အမိ၌္

အထးူအစညး္အေဝးတစရ္ပ	္ကင်း္ပကာ	သခငက္ိုယေ္တာမ္ႈိငး္ႀကးီမွဴးေသာ

တို႔ဗမာအစညး္အ႐ံုး	အဖြ႕ဲဝငမ္ာ်း	၊	ေဒ�ါကတ္ာဘေမာ၏္	ဆငး္ရသဲားဝသံာႏအုဖြ႕ဲဝငမ္ာ်း	၊

ေနျပညေ္တာ	္အဖြ႕ဲ	ဝငမ္ာ်း	၊	ငါ�းပြင့္ဆိုင	္ဝသံာႏအုဖြ႕ဲဝငမ္ာ်း	၊	အျခားအဖြ႕ဲအစညး္အခ်ိဳ႕မွ

ထငရ္ာွးသည့္ပဂုၢိဳလမ္ာ်း	ျဖင့္	ပးူေပ�ါငး္၍	"ဗမာထ့ြကရ္ပဂ္ိုဏး္"	(Burma	Freedom	Bloc)

ကို	ဖြ႕ဲစညး္တညေ္ထာငခ္ဲ့သည။္	အဆိုပ�ါအဖြ႕ဲ၌	အဖြ႕ဲ	ေခါ�ငး္ေဆာငမ္ာွ

ေဒါ�ကတ္ာဘေမာျ္ဖစၿ္ပးီ	အေထြေထြအတြငး္ေရးမွဴးမာွ	သခငေ္အာငဆ္နး္ျဖစသ္ည။္

သခငသ္နး္ထြနး္၊	သခငလ္ေွဘာ၊္	သခငျ္မ၊	သခငႏ္၊ု	ဦးလမွငး္၊	ေဒ�ါကတ္ာသနိး္ေမာင၊္

ဗႏၥၨလဳဦးစနိ၊္	ဦးဘဦး	(မႏေၱလး)တို႔သည	္အဖြ႕ဲဝငမ္ာ်း	ျဖစၾက္သည။္

သို႔	ေသာ	္သရူယိသတငး္စာအတြ	ဲ၂၅၊	အမတွ	္၂၀၈	(ေအာကတ္ိုဘာ	၁၁	ရက၊္

၁၉၃၉)	ထတု၌္	ဗမာထ့ြကရ္ပဂ္ိုဏး္	(ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးဂိုဏး္)	ကို	၁၉၃၉	ခႏုစွ္

ေအာကတ္ိုဘာလ	၁	ရကေ္န႔ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားေလသည။္	၂၀၁၀	ျပည့္ႏစွ	္ဒဇီငဘ္ာလ

စတတုအၱႀကမိအ္ျဖစ	္အားမာနသ္စစ္ာေပ	တိုကမ္	ွထပုေ္ဝေသာ	ျမဟန၏္		္"ကိုလိုနေီခတ္

ျမနမ္ာသ့မိုငး္အဘဓိါန	္"	စာမက်ႏ္ာွ	၂၇၉	၌	လညး္	ယငး္အတိုငး္ပင	္ေဖာျ္ပထားသည။္

ပညာေရး	ဝနႀ္ကးီဌာန	အေျခခပံညာသင႐္ိုးညႊနး္တမး္	သင႐္ိုးမာတကိာႏငွ့္	ေကာ်ငး္	သံုး

စာအပုေ္ကာမ္တကီ	ျပစဳသုည့္	အဠမတနး္	သမိုငး္ျပဌာနး္စာအပု၌္	၁၉၃၉	စကတ္ငဘ္ာလ	၁

ရကတ္ြင	္တို႔ဗမာအစညး္အ႐ံုး၏	အထးူအစညး္	အေဝး	ကင်း္ပကာ	ဂိုဏး္ဂဏပါ�တမီေရြး

လြတလ္ပေ္ရး	ျမတႏ္ိုးသတူိုငး္	ပါ�ဝငေ္သာ	အဖြ႕ဲတစခ္ကုို	တညေ္ထာငရ္န္

ဆံုးျဖတခ္ၾဲက့သည။္	ထိုဆံုးျဖတ	္ခက်အ္ရ	၁၉၃၉	ေအာကတ္ိုဘာ	၁	ရကတ္ြင္

တို႔ဗမာအစညး္အ႐ံုး၊	ေဒ�ါကတ္ာဘေမာ၏္	ဆငး္ရသဲားဝသံာႏအုဖြ႕ဲ၊	ငါ�းပြင့္ဆိုငအ္ဖြ႕ဲတို႔ႏငွ့္

ပးူေပ�ါငး္ၿပးီ	ဗမာထ့ြကရ္ပဂ္ိုဏး္ကို	ဖြ႕ဲစညး္လိုကသ္ညဟ္၍ူ	ေဖာျ္ပထား	ျပနသ္ည။္



မညသ္ို႔	ဆိုေစ…	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္၁၉၄၃	ခ	ုၾသဂတုလ္	၁	ရကေ္န႔ထပု္

ဗမာေခ့တ	္သတငး္စာတြင	္"ဗမာလြပလ္ပေ္ရး	အေရး	ေတာပ္ံု"	အမညရ္ွိ	ေဆာငး္ပါ�းကို

ေရးသားခဲ့ရာ၊	ယငး္၌	-

"ကၽြႏု္ပထ္ငသ္ကဲ့သို႔	ပင	္အမနွပ္င	္စစျ္ဖစရ္ေတာ၏့	။	၁၉၃၉	ခ၊ု	စကတ္ငဘ္ာလ

၃	ရကေ္န႔တြင	္ဥေရာပစစ	္စတငတ္ိုကေ္လသည။္	(ကၽြႏု္ပ၏္	အမတွအ္သား	မမာွ	းပ�ါက)

စစမ္ေၾကညာမ	ီ၂	ရက	္(စကတ္င	္ဘာလ	၁	ရက)္	ကပင္

တို႔ဗမာအစညး္အ႐ံူုးပညလ္ံုးဆိုငရ္ာအလပုအ္မႈ	ေဆာငအ္ဖြဲ႕၏	အထးူအစညး္အေဝးပြကဲို

ကင်း္ပကာ	ပ�ါတမီေရြးဗမာ	့လြတလ္ပေ္ရးကို	ခစ်သ္အူားလံုးပါ�ဝင၍္	တို႔ဗမာအစညး္အ႐ံုးႏငွ့္

ေဒါ�ကတ္ာ	ဘေမာ၏္	ဆငး္ရသဲားအစညး္အ႐ံုးကို	အေျခခထံားလက်	္ဗမာထ့ြကရ္ပ္

ဂိုဏး္တစခ္ကုို	တညေ္ထာငရ္န	္ဆံုးျဖတခ္ဲ့ၾကေလသည။္

အမနွေ္ပၚ�ေပါ�ကလ္ာေတာမ့ညျ္ဖစေ္သာ	ကမၻာစ့စက္ို	ႀကိဳက၍္	ဆံုးျဖတခ္က်္

ခမ်တွၾ္ကျခငး္ျဖစ၏္	။	ဤဆံုးျဖတခ္က်အ္တိုငး္ပင	္ဗမာ	့ထြကရ္ပဂ္ိုဏး္	ႀကးီကိုလညး္



ဖၨစဲညး္မေိလသည။္"	ဟ၍ူ	ေရးသားေဖာျ္ပ	ထားေလသည။္

ထို႔အတပူင	္စာၾကည့္တိုကပ္ညာရငွဦ္းေမာငေ္မာင	္(စိုးရွိန)္	ျပစဳ၍ု	၂၀၁၁

ဇြနလ္တြင	္ႏစွက္ာလမာ်း	စာအပုတ္ိုကမ္	ွပထမအႀကမိအ္ျဖစ	္ထတုေ္ဝခဲ့ေသာ

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္စာစစုရငး္စာအပု၊္	"ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္၏	ဘဝျဖစစ္ဥ	္ေန႔စြမဲာ်း	က႑"

စာမက်ႏ္ာွ	(၁၁)	၌	-

"၁၉၃၉	စကတ္ငဘ္ာလ	၁	ရက၊္	ေဒ�ကတ္ာဘေမာအ္မိ၌္	ကင်း္ပ	ေသာ

အစညး္အေဝးတြင	္ထြကရ္ပဂ္ိုဏး္၏	အတြငး္ေရးမွဴးအျဖစ	္တငေ္ျမႇာကျ္ခငး္ခရံသည"္	ဟ၍ူ

ပင	္ေဖာျ္ပထားသည။္

ယငး္အေထာကအ္ထားကို	မေကန်ပေ္သးလွ်င	္ဦးျမင့္ေဝ	(တပ္

မေတာျ္မင့္သႏာၱ)	ျပစဳသုည့္	"ဗမာေ့တာလ္နွေ္ရးအဘဓိါန	္(ခရစ		္၁၈၂၄	မ	ွ၁၉၇၁	ခႏုစွ္

အထ)ိ	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၈၄-၈၅	၌	-

ဗမာထ့ြကရ္ပဂ္ိုဏး္ကို	၁၉၃၉	ခႏုစွ	္စကတ္ငဘ္ာလ	၁	ရက	္ေသာၾကာေန႔တြင္

တညေ္ထာငဖ္ြ႕ဲစညး္ခဲ့သည။္

ဗဟိုအလပုအ္မႈ	ေဆာငအ္ဖြ႕ဲမာွ	-

(၁)	ေဒါ�ကတ္ာဘေမာအ္ဖြ႕ဲေခါ�ငး္ေဆာင္

(၂)	သခငေ္အာငဆ္နး္-အေထြေထြအတြငး္ေရးမးူ

(၃)	သခငသ္နး္ထြနး္-အဖြ႕ဲဝင္

(၄)	သခငလ္ေွဘာ-္အဖြ႕ဲဝင္

(၅)	သခငျ္မ-အဖြ႕ဲဝင္

(၆)	သခငႏ္အုဖြ႕ဲဝင္

(၇)	ဦးလမွငး္-အဖြ႕ဲဝင္



(၈)	ေဒ�ကတ္ာသနိး္ေမာင-္အဖြ႕ဲဝင္

(၉)	ဗႏၶလဳဦးစနိ-္အဖြ႕ဲဝင္

(၁၀)	ဦးထြနး္ေအာင-္အဖြ႕ဲဝင္

(၁၁)	ေစာေဖသာ-အဖြ႕ဲဝင္

(၁၂)	ဦးဘဦး	(မႏေၱလး)	တို႕	ျဖစသ္ညဟ္၍ူ	အတအိက	်ေရးသားထား

ေလသည။္

ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္ငမ္ာ်း	ေသြးေဖာကၿ္ပးီ	သစၥာျပအဳမာွ	း

ျမနမ္ာမ်ိဳးခစ်လ္ငူယမ္ာ်း	ဟိုငန္နက္ၽြနး္	စစသ္ငတ္နး္ေကာ်ငး္တြင္

တကေ္ရာကသ္ငၾ္ကားေနေသာ	စစပ္ညာမာ်း	သည	္၁၉၄၁	ေအာကတ္ိုဘာ	လဆနး္တြင္

ၿပးီဆံုးၿပးီေနာက	္ေအာကတ္ိုဘာလ	၅	ရကေ္န႕တြင	္စနး္ယ	စစပ္ညာသငတ္နး္ေကာ်ငး္ကို

ပတိ၍္	ထိုငဝ္မက္ၽြနး္ရွိ	တာမာဆာတိုၿမိဳ႕	(Tamasato)	သို႕	ေျပာငး္ေရႊ႕ခဲ့သည။္





ယငး္ေနာက	္ေအာကတ္ိုဘာလ	၂၇	ရက	္တနလၤ�ာေန႕တြင	္တာမာ	ဆာတိုၿမိဳ႕

ဗိုလသ္ငတ္နး္ေကာ်ငး္တြင	္စစေ္သနဂ�ဗ်ဴဟာပညာႏငွ့္	ဂပ်န	္ႏိုငင္မံ	ွထတုလ္ပုသ္ည့္

ေနာကဆ္ံုးေပၚ�လကန္ကမ္ာ်း	သံုးစြနဲညး္၊	ျပငဆ္င	္နညး္မာ်း	ကို

ဆကလ္ကသ္ငၾ္ကားခဲ့ၾကသည။္

ယငး္ေနာက	္ဂပ်နတ္ို႕သည	္၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာလ	၇	ရကေ္န႕တြင္

ပစဖိတိသ္မဒုၵရာအတြငး္	ဟာဝိုငရ္ကီၽြနး္	(Hawaii)	ရွိ	အေမရကိနတ္ို႕၏

အာၾကးီဆံုးေရတပစ္ခနး္ျဖစသ္ည့္	ပလုဆဲပိက္မး္ကို	႐တုတ္ရက	္ဝငေ္ရာက	္တိုကခ္ိုက၍္

အေရ႕ွအာရစွစပ္ြႀဲကးီကို	စတငမ္းီေမႊးလိုကရ္ာ၊	မနီာမအီဖြ႕ဲ	ေခါ�ငး္ေဆာင	္ဗိုလမ္ွဴးႀကးီ	ဆဇူးူကးီ

(ဗိုလမ္ိုးႀကိဳး)	သည	္ထိုငဝ္မက္ၽြနး္	တာမာဆာတိုၿမိဳ႕ရွိ	ဗိုလသ္ငတ္နး္၌	ပို႕ခေ်နမႈ	တို႕ကို

အျမနဆ္ံုး	အဆံုးသတ	္ခဲ့သည။္	ထို႕ေနာက	္မနီာမအီဖြ႕ဲကို

ေတာငပ္ိုငး္တပမ္ေတာလ္ကေ္အာကမ္	ွဂပ်န	္အမတွ	္၁၅	တပမ္ေတာ၏္	လကေ္အာကသ္ို႕

လႊေဲျပာငး္ခဲ့သည။္	ျမနမ္ာမ်ိဳးခစ်လ္ငူယမ္ာ်း	ကိုလညး္	အသတုလ္ိုက	္ထိုငး္ႏိုငင္	ံဘနေ္ကာက္

ၿမိဳ႕သို႕	ေစလႊတခ္ဲ့သည။္	ထိုေန႕	နနံက	္၁၀	နာရအီခ်ိနမ္ာွ	ပင	္ဂပ်နဗ္ံုးၾက	ဲေလယာဥအ္စငး္	၆၀

ႏငွ့္	တိုကေ္လယာဥအ္စငး္	၃၀	ပ�ါေသာ	ဂပ်န	္ေလတပက္	ရနက္နုၿ္မိဳ႕ကို	ပထမဆံုးအႀကမိ္

ဗံုးၾကတဲိုကခ္ိုကခ္ဲ့ၾကသည။္

၁၉၄၁	ခႏုစွ	္ဒဇီငဘ္ာလ	၂၆	ရက	္ေသာၾကာေန႕တြင	္သခင	္ေအာငဆ္နး္၊

သခငေ္စာလြင၊္	သခငတ္ငေ္အး၊	သခငထ္ြနး္ေရႊ၊	ကိုေရႊႏငွ့္	သခငသ္နး္တင	္(၂)	တို႕သည္

ထိုငး္ႏိုငင္	ံဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕သို႕	ေရာကရ္ွိ	လာၿပးီ	ဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕ရွိ	အဂၤ�လပိပ္ိုင္

ေဘာန္ယီိုကမုၼဏဝီငး္အတြငး္ရွိ	ျမနမ္ာလမူ်ိဳး	မက်စ္ကိဆုရာဝန	္ဦးလြနး္ေဖေနအမိတ္ြင	္ည	၁၀

နာရေီကာ်	္ခန႕္၌	သခငေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	ျမနမ္ာမ်ိဳးခစ်လ္ငူယမ္ာ်း	သည	္လကေ္မာငး္

ေသြးေဖာကသ္စၥာ	အဓဌိာနျ္ပ၍ဳ	ေသြးေသာကပ္ြ	ဲျပလဳပုခ္ဲ့ၾကသည။္

သို႕ေသာ	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	အတၳဳပၸတိၱစာအပုအ္မာ်း	စႏုငွ့္	ျမနမ္ာ	့စြယစ္ံုကမ်း္

အတြ	ဲ(၁၁)	[၁၉၇၀]	စာ	၂၀၅	၌	ေသြး	ေဖာကသ္စၥာ	အဓဌိာန	္ျပသဳည့္ေန႕ကို	၁၉၄၁	ခႏုစွ၊္

ဒဇီငဘ္ာလ	၂၇	ရကဟ္	ုမာွ	းယြငး္စြာ	ေဖာျ္ပေနၾကသည။္



အဆိုပ�ကစိၥႏငွ့္ပတသ္က၍္	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္ငတ္စဦ္းျဖစသ္	ူဗိုလမ္ွဴး	ရထဲြဋအ္ား

စာေရးသမူ	ွ၂၀ဝ၇	ဇလူိုငလ္ခန႕္တြင	္ေမးျမနး္ခဲ့ရာ၊	ေသြးေဖာက	္သည့္ေန႕မာွ	၁၉၄၁	ခႏုစွ္

ခရစၥမတ	္(X.Mas)	ေန႕အၿပးီ	ေနာကတ္စေ္န႕	(ဒဇီငဘ္ာလ	၂၆	ရက)္	ျဖစသ္ညဟ္ု

အတအိကေ်ျပာၾကားခဲ့သည။္	ထို႔ျပင္

"၁၉၄၁	ခႏုစွ	္ဒဇီငဘ္ာလ	၃၁	ရကတ္ြင	္ဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕၌	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္

ေနထိုငလ္က်ရ္ွိေသာ	ဆသြနး္လမး္ရွိ	ဖရန႕္ဖးီလ	္အေဆာက	္အအံုတြင္

ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္ငအ္ားလံုး	တစဦ္းကိုတစဦ္း	အသကေ္ပး	ေစာင့္ေရာွက၍္	တိုငး္ျပညအ္တြက္

အသကစ္ြန႕္လွဴပါ�မညဟ္	ုသစၥာအဓဌိာန	္ျပကဳာ	ဒတုယိအႀကမိ	္ေသြးေသာကပ္ြ	ဲကင်း္ပသည"္

ဟ၍ူ	ဆရာ	ေကာ်ၿ္ငမိး္၏	ရေဲဘာသ္သ္ံုးက်ိပ	္စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၁၄	၌	ေသြးေဖာက၍္

သစၥာအဓဌိာနျ္ပခဳဲ့သညဟ္	ုဆိုသည။္

အေမရကိနျ္ပညေ္ထာငစ္အုေျခစိုက	္ဓဝူစံာအပုတ္ိုကမ္	ွ၂၀ဝ၇	ခႏုစွ္



ထတုေ္ဝၿပးီ၊	တ႐တုႏ္ိုငင္ေံနထိုငလ္က်ရ္ွိေသာ	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္င	္ဗိုလမ္ွဴး	ခ်ဳပေ္ဟာငး္

ေကာ်ေ္ဇာ၏	"	ကိုယတ္ိုငေ္ရး	အတၳဳပၸတေိပါငး္ခ်ဳပ(္ဆိုငး္စမုသွည	္မနဟ္ိုငး္ဆသီို႕)	စာမက်ႏ္ာွ

၄၇၊	၄၈	"၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာလ	၂၆	ရကေ္န႕သည	္နယခ္်ဲ႕ေအာကတ္ြင	္ျမနမ္ာ	အမ်ိဳးသားတို႕၏

ပထမလကန္က	္ကိုင	္တပမ္ေတာႀ္ကးီ	(B.I.A)	ကို	စတင	္ဖြ႕ဲစညး္ေသာ	ေန႕ႀကးီျဖစသ္ည။္

ကၽြနေ္တာတ္ို႕သည	္ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးအတြက	္တိုကပ္ြဝဲငရ္န	္လကေ္မာငး္	ေသြးေဖာက၍္

သစၥာေရေသာကခ္ဲ့ၾကသည။္	ကၽြနေ္တာတ္ို႕	လြတလ္ပေ္ရး	ရသညအ္ထိ

ဆံုးခနး္တိုငတ္ိုကပ္ြဝဲငမ္ညဟ္	ုသစၥာအဓ႒ိာနျ္ပခဳဲ့ၾကသည။္

အထကပ္�ါ	ဘအီိုငေ္အတပမ္ေတာဖ္ြ႕ဲစညး္ျခငး္ႏငွ့္	ကမ်း္သစၥာခယံ	ူပြေဲန႕ကို

ထိုစဥက္	ကြၽနေ္တာတ္ို႕ဆရာတစေ္ယာက	္'အဇီမုယိ'	ေရးေသာ	မနီာမကီကီနစ္ာအပု္

ျမနမ္ာျပနစ္ာမက်ႏ္ာွ	၉၅	ႏငွ့္	၁၀၄	တြင	္(၂၈-	၁ၳ၂-၄၁)	ဟ	ုေဖာျ္ပထားသည။္

တပမ္ေတာသ္မိုငး္မတွတ္မး္	(၁)	နဒိ�နး္	တြင	္(၂၇-၁၂-၄၁)	ဟ	ုဆိုသည။္	ကြၽနေ္တာတ္ို႕

စြမဲတွေ္နသည့္ေန႕သည	္(၂၆-၁၂-၄၁)	သာ	ျဖစသ္ည	္'	ဟ၍ူ	ေရးသားေဖာျ္ပထားေလသည။္

ဘအီိုငေ္အတညေ္ထာငသ္ည့္ေန႕အမာွ	း

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္အတၳဳပၸတစိာအပုအ္မာ်း	စ၌ု	အမာ်း	ဆံုးမာွ	းယြငး္	ေသာ

အမာွ	းတစခ္မုာွ	၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာလ	၂၆	တြင	္ယိုးဒယား	(ထိုငး္)	ႏိုငင္	ံဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕၌

ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပႏ္ငွ့္အတ	ူဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးတပ	္မေတာက္ို	ဖြ႕ဲစညး္တညေ္ထာငခ္ဲ့သညဟ္ု

ေဖာျ္ပမႈ	ပငျ္ဖစသ္ည။္

ဦးျမဟနျ္ပစဳ၍ု	အားမာနသ္စစ္ာေပတိုကမ္	ွ၂၀၁၀	ျပည့္ႏစွ	္ဒဇီငဘ္ာ	လတြင္

ထတုေ္ဝခဲ့ေသာ	ကိုလိုလိုနေီခတ	္ျမနမ္ာသ့မိုငး္အဘဓိာန	္စာအပု	္စာ	၂၉၉	၌	"ဘအီိုငေ္အကို

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ဦးေဆာငေ္သာ	ရေဲဘာ	္သံုးက်ိပတ္ို႕က	ဦးစးီ၍	ယိုးဒယားႏိုငင္ံ

ဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕၌	စဖြ႕ဲသည။္	၁၉၄၁	ခႏုစွ	္ဒဇီငဘ္ာလ	၂၆	ရကေ္န႕မ	ွ၃၁	ရကအ္တြငး္

ဘအီိုငေ္အကို	အၿပးီဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သည"္	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထားသလို	ျပညသ္ူူ႕ေခတ	္ဂာ်နယ	္အတြ	ဲ၁၊

အမတွ	္၁၂	(၂၀၁၀	စကတ္ငဘ္ာ	၂၃)	စာမက်ႏ္ာွ	၁၇	တြင	္ဖိုးေအာငေ္လး၏

"ေအာငဆ္နး္ဒိုငယ္ာရ"ီ	ေဆာငး္ပ�ါး၌	"၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာ	၃၁	တြင	္ဘနေ္ကာကၿ္မိဳ၌



ဘအီိုငေ္အေခ�ၚ	ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာ	္ဖြ႕ဲစညး္ေၾကာငး္	ေၾကညာ"	ဟ၍ူ

ေဖာျ္ပထားသည။္

သို႕ေသာ	္ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္င	္ဗိုလမ္ငး္ေခါ�င	္ေရးသားျပစဳေုသာ

"ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္န္္းႏငွ့္	ရဲဲေဘာသ္ံုးက်ိပ"္	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၁၉၂	ႏငွ့္	ယဥေ္ကး်မႈ

ဝနႀ္ကးီဌာန	သမိုငး္သေုတသနဦးစးီဌာနမ	ွထတုေ္ဝေသာ	ျမနမ္မ္ာရ့ကစ္ဥသ္မိုငး္

(အႀကိိဳသမိုငး္ကာလမ	ွ၁၉၄၅	အထ)ိ	ပထမတြ	ဲြ	ဲစာမက်ႏ္ာွ	၃၁၂	၌

"ထိုငး္ႏိုုငင္ဘံနေ္ကာကၿ္မိဳ႕တြင	္ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရး	တပမ္ေတာ	္(Burma	Independence

Army)	ကို	၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာ	၂၇	တြင	္ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သည"္	ဟ၍ူ	အတအိက	်ေဖာျ္ပထားသည။္

မၾကာမကီမ	ွကြယလ္ြနသ္ြားေသာ	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္င	္ဗိုလမ္ွဴး	ရထဲြဋက္လညး္

ေသြးေဖာကသ္စၥာအဓ႒ိာနျ္ပၿဳပးီ	ေနာကတ္စေ္န႕	(၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာလ	၂၇	ရက)္	တြင္

ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာက္ို	ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့	သညဟ္	ုေျပာျပပ�သည။္



ထို႕ေၾကာင့္	ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာ	္(ဘအီိုငေ္အ)	တညေ္ထာင္

ေသာေန႕ကို	၁၉၄၁	ခႏုစွ	္ဒဇီငဘ္ာလ	၂၇	ရကဟ္သုာ	အမနွယ္ရူမည	္ျဖစသ္ည။္

ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္ငမ္ာ်း	၏	ကိုယေ္ရးအခက်အ္လကမ္ာ်း	မာွ	းယြငး္မႈ

၁၉၄၁	ခႏုစွ	္ဒဇီငဘ္ာလ	၂၇	ရကေ္န႕တြင	္ထိုငး္ႏိုငင္	ံဘနေ္ကာက	္ၿမိဳ႕ရွိ

ဦးလြနး္ေဖေနအမိ၌္	ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာ	္(ဘအီိုငေ္အ)	ကို	ဖြ႕ဲစညး္ၿပးီေနာက္

သခငေ္အာငဆ္နး္က	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္ငတ္ို႕အား	စေုဝးၿပးီ	ယေန႕အစညး္အေဝးတြင္

အစညး္အေဝးတကေ္ရာကလ္ာသမူာ်း	ႏငွ့္	မတိဆ္ကသ္ည့္အခ�ါ	မမိတိို႕ဝတထ္ားသညမ္ာွ

ဂပ်နဝ္တစ္ံု၊	အမည	္ကလညး္	ဂပ်နန္ာမညျ္ဖစေ္န၍	မတိဆ္ကရ္ာတြင္

အဆငမ္ေျပလေွၾကာငး္	မမိတိို႕၏	နာမညရ္ငး္မာ်း	ႏငွ့္	မတိဆ္ကလ္ွ်င	္ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင	္ကန်ရ္စ္

ခဲ့သည့္	မဘိေဆြမ်ိဳးသားခင်း္မာ်း	ဒကုၡေရာကႏ္ိုငေ္ၾကာငး္၊	ဟိုငန္နက္ြၽနး္

တြငရ္ွိစဥက္	ကိုလေွမာင	္(ေနာငဗ္ိုလေ္ဇယ)်	အၾကေံပးသည့္အတိုငး္	ဗမာ

ဆနဆ္န	္ဗိုလန္ာမညမ္ာ်း	ေပးရမညျ္ဖစေ္ၾကာငး္	ေျပာၾကားခဲ့သည။္	ထို႕ေနာက္

သခငေ္အာငဆ္နး္၏	လမး္ညႊနခ္က်အ္ရ	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပတ္ို႕၏	ဗိုလဘ္ြ႕ဲအမညအ္သးီသးီကို

ေဘာန္ယီိုကမုၸဏဝီငး္အတြငး္	အမနိ႕္ေၾကညာ	ခက်	္ထတုျ္ပနခ္ဲ့သည။္	ဤသို႕ျဖင့္



ျမနမ္ာမ်ိဳးခစ်လ္ငူယမ္ာ်း	၏	ဗိုလအ္မည	္မာ်း	တြငလ္ာခဲ့သည။္	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပတ္ို႕၏

အမညရ္ငး္၊	ဂပ်နအ္မညႏ္ငွ့္	ဗိုလအ္မညမ္ာ်း	မာွ	-

၁။	သခငေ္အာငဆ္နး္	Omoda	Monji	ဗိုလေ္တဇ

၂။	သခင႐္ႈေမာင	္Takasugi	Susumu	ဗိုလေ္နဝငး္

၃။	သခငေ္ကာ်စ္နိ	္Takahashi	ဗိုလမ္ိုးညိဳ

၄။	သခငခ္ငေ္မာငဦ္း	Monya	Masaru	ဗိုလတ္ာရာ

၅။	သခငေ္ငြ	Katsura	ဗိုလေ္စာေအာင္

၆။	သခငေ္စာလြင	္Yamaoka	Kiyoshi	ဗိုလမ္ငး္ေခါ�င္

၇။	သခငစ္ျံမ	Nakagawa	Ichiro	ဗိုလေ္တာကထ္နိ္

၈။	သခငစ္လံႈိငO္mura	Tadashi	ဗိုလေ္အာင္

၉။	သခငစ္ိုး	Kono	ဗိုလျ္မင့္ေအာင္

၁၀။	ကိုေဆာငး္	Monya	Hiroshi	ဗိုလထ္နိဝ္ငး္

၁၁။	သခငတ္ငေ္အး	Chinda	Seiyi	ဗိုလဘ္နုး္ျမင့္



၁၂။	သခငထ္ြနး္ခင	္Nakamura	Hitoshi	ဗိုလျ္မင့္ေဆြ

၁၃။	ကိုထြနး္ရွိန	္Yamashita	Teruo	ဗိုလရ္နႏ္ိုင္

၁၄။	သခငထ္ြနး္ေရႊ	Utsumi	Susumu	ဗိုလလ္ငး္ယနု္

၁၅။	သခငထ္ြနး္လြင	္Otani	Hiroshi	ဗိုလဗ္လ

၁၆။	သခငထ္ြနး္အပု	္Ichihara	Ishiro	ဗိုလဘ္ြ႕ဲမခံ

၁၇။	သခငဗ္ဂမ်း္	Baba	Takeshi	ဗိုလလ္ေရာင္

၁၈။	သခငေ္မာငေ္မာင	္Tsuchiya	ဗိုလö္ာဏ

၁၉။	ကိုေရႊ	Taniguchi	Shinichi	ဗိုလေ္ကာ်ေ္ဇာ



၂၀။	သခငလ္	ွIto	Hitochi	ဗိုလမ္ငး္ေရာင္

၂၁။	သခငလ္ေွဖ	Tani	Kiyoshi	ဗိုလလ္ကာ်္

၂၂။	ကိုလေွမာင	္Kaga	Masashi	ဗိုလေ္ဇယ်

၂၃။	သခငလ္ၿွမိဳင	္Itoda	Tei-ichi	ဗိုလရ္နေ္အာင္

၂၄။	သခငသ္စ	္Osawa	ဗိုလေ္စာေနာင္

၂၅။	သခငသ္နး္ညြန႕္	Okawa	ဗိုလဇ္ငေ္ယာ္

၂၆။	သခငသ္နး္တင	္(၁)	(ေမာလ္ၿမိဳင)္	(Yamada	ဗိုလဘ္ြ႕ဲမခယံမူီ

အအူတကေ္ပ�ါကေ္ရာဂါ�ျဖင့္	တိုငေ္ပေဆး႐ံု	(စကတ္ငဘ္ာလ	၁၉၊	၄၁)	၌	ကြယလ္ြန။္)

၂၇။	သခငသ္နး္တင	္(၂)	Tsubota	ဗိုလျ္မဒင	္(သာယာဝတ)ီ

၂၈။	သခငေ္အာငသ္နး္	Hirata	Masao	ဗိုလစ္ၾကာ

၂၉။	သခငေ္အးေမာင	္Mizuno	Saburo	ဗိုလမ္ိုး

၃၀။	ကိုေအာငသ္နိး္	Hayashi	ဗိုလရ္ထဲြဋတ္ို႕	ျဖစၾ္ကသည။္



သို႕ေသာ	္ျမနမ္ာမ်ိဳးခစ်လ္ငူယသ္ံုးဆယအ္နက	္သခငထ္ြနး္အပုသ္ည္

ဂပ်နႏ္ိုငင္တံိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင	္အပုခ္်ဳပေ္ရးပညာဆညး္ပးူေန၍	လညး္ေကာငး္၊	ကိုေဆာငး္သည္

မနီာမအီဖြ႕ဲ၏	တာဝနေ္ပးခက်အ္ရ	ထိုငး္ျမနမ္ာနယစ္ပ	္ကို	လ်ိဳ႕ဝကွစ္ြာ

ျဖတေ္ကာ်ေ္ရာကရ္ွိလာမည့္	ျမနမ္ာမ်ိဳးခစ်လ္ငူယမ္ာ်း	ကို	ေစာင့္ႀကိဳရန	္တာဝနျ္ဖင့္	ဇငး္မယ္

ေခၚ�	ခင်း္မိုင(္Chiangmai)	တြင	္တာဝနထ္မး္ေဆာငေ္န၍	လညး္ေကာငး္၊

ေမာလ္ၿမိဳငသ္ားသခငသ္နး္တင	္(၁)	သည	္ထိုငး္ႏိုငင္	ံဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕မ	ွဂပ်နႏ္ိုငင္သံို႕

သြားေရာကစ္ဥ	္တိုငေ္ပၿမိဳ႕၌	အအူတကေ္ပ�ါကေ္ရာဂါ�ျဖင့္	၁၉၄၁	စကတ္ငဘ္ာလတြင္

ကြယလ္ြနခ္ဲ့၍	လညး္ေကာငး္၊	ဟိုငန္နစ္စသ္ငတ္နး္ေကာ်ငး္ႏငွ့္	ထိုငဝ္မ္

စစသ္ငတ္နး္ေကာ်ငး္တြင	္ျမနမ္ာလငူယ	္(၂၇)	ဦးသာ	စစသ္ငတ္နး္ေကာ်ငး္	တကခ္ဲ့ၾကသည။္

သို႕ေသာ	္စာေရးဆရာ	ျမေဒါ�ငး္ညိဳအမညေ္ပးခဲ့သည့္	အတိုငး္	ျမနမ္ာမ်ိဳးခစ်လ္ငူယ္

သံုးဆယက္ို	"	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပ	္"ဟ၍ူ	သာ	ေခၚတြငခ္ဲ့ၾကသည။္



သို႕ေသာ	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	အတၳဳပၸတိၱစာအပုႏ္ငွ့္	ျမနမ္ာစ့ြယစ္ံုကမ်း္	အတြ	ဲ၁၁

စာမက်ႏ္ာွ	၂၀၃	၌	ကိုေအာငသ္နိး္ကို	သခငေ္အာငသ္နိး္	ဟ၍ူ	လညး္ေကာငး္၊

သခငသ္နး္တင	္(၁)	ကို	ဗိုလသ္နး္တငဟ္၍ူ	လညး္	ေကာငး္	မာွ	းယြငး္စြာ	မညွ့္ေခ�ခဲ့ၾကသည။္

ကိုေအာငသ္နိး္	ေခၚ	ဗိုလရ္ထဲြဋ	္သည	္တို႕ဗမာအစညး္အ႐ံုးသို႕	မညသ္ည့္အခါ�မ	ွမဝငခ္ဲ့ေခ။်
ထို႕ေၾကာင့္	သခငေ္အာငသ္နိး္ဟ	ုေခၚ�တြငပ္ါ�က	မာွ	းယြငး္ေပသည။္	ကိုေအာငသ္နိး္သည္

၁၉၂၂	ခႏုစွ	္ေဖေဖာဝ္�ရ	ီ၂၅	ရက	္ရနက္နုၿ္မိဳ႕	တာေမြကေလးရပ၌္	အဘ	ဦးဘိုးလြင၊္

အမေိဒ�ၚေစာရငွတ္ို႕မ	ွဖြားျမငခ္ဲ့သျူဖစၿ္ပးီ	ရနက္နုၿ္မိဳ႕	ကနေ္တာက္ေလးျမနဴစီပီယေ္ကာ်ငး္မွ

ဒသမတနး္	ေအာငျ္မငခ္ဲ့သည။္	ထို႕ေနာက	္အထကတ္နး္ဆရာျဖစ္

သငတ္နး္တကေ္ရာကေ္အာငျ္မငခ္ဲ့ၿပးီ	၁၉၃၆-၃၇	တြင	္ဦးေမာငႀ္ကးီ	(ေနာငဆ္ာဘြ႕ဲရ)

ရတဲပတ္ြင	္ပ�ဝငခ္ဲ့	သည။္	၁၉၃၈	ေကာ်ငး္သားသပတိတ္ြင	္ျမနဴစီပီယေ္ကာ်ငး္မ	ွသပတိ	္ေမာွ

ကေ္ခါ�ငး္ေဆာငအ္ျဖစ	္ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့သည။္	၁၉၃၉-၄၀	တြင	္ျမနဴ	ီစပီယေ္ကာ်ငး္

ေကာ်ငး္သားမာ်း	သမဂၢဥက႒ၠအျဖစ	္ေဆာငရ္ြက၍္	ဂပ်န	္ႏိုငင္သံို႕	စစပ္ညာသငၾ္ကားရန္

ေစလႊတသ္ည။္	ဒတုယိအသတု	္ျမနမ္ာ	မ်ိဳးခစ်လ္ငူယမ္ာ်း	ႏငွ့္အတ	ူ၁၉၄၁	ဧၿပ	ီ၁၃

ရကေ္န႕တြင	္ကိုင႐္ိုမာ႐းူ	သေဘၤ�ာျဖင့္	ဂပ်နႏ္ိုငင္သံို႕	ထြကခ္ဲ့သျူဖစသ္ည။္

၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာ	၂၆	ထိုငး္ႏိုငင္	ံဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕တြင	္လကေ္မာငး္

ေသြးေဖာက၍္	သစၥာအဓ႒ိာနျ္ပရဳာတြင	္ပ�ါဝငခ္ဲ့သည။္

၁၉၄၂	ဧၿပတီြင	္ဘအီိုငေ္အ	တပမ္ဟာ	ဒတုပမ္ွဴးအျဖစလ္ညး္	ေကာငး္၊	၁၉၄၂

ဇလူိုငလ္	၂၇	ရကတ္ြင	္ဘဒီေီအတပရ္ငး္	၁	တပရ္ငး္မွဴး	အျဖစ	္လညး္ေကာငး္၊	၁၉၄၄-၄၅

ဘဒီေီအ	တပရ္ငး္	၅	တပရ္ငး္မွဴး	အျဖစလ္ညး္ေကာငး္၊	စစဦ္းစးီဌာနခ်ဳပ္

အေထြေထြဌာနႀကးီမွဴးအျဖစလ္ညး္	ေကာငး္	တာဝနထ္မး္ရြကခ္ဲ့သည။္

ဖကဆ္စေ္တာလ္နွေ္ရးကာလတြင	္တိုငး္	၆	(မတိၳီလာ၊	ပဥ်း္မနား၊	ေတာငင္ႏူငွ့္

ေတာငပ္ိုငး္ရမွး္ျပညန္ယ)္	တိုငး္မွဴးအျဖစ	္တာဝနယ္၍ူ	ဖကဆ္စဂ္ပ်နတ္ို႕ကို

ေတာလ္နွတ္ိုကခ္ိုကခ္ဲ့သည။္

ထို႕ေနာက	္လြတလ္ပေ္ရးရၿပးီေနာက	္အမတွ	္(၃)	ဗမာေ့သနတ	္ကိုင္



တပရ္ငး္တြင	္တပခ္ြမဲွဴးႏငွ့္	တပရ္ငး္မွဴးအျဖစ	္တာဝနထ္မး္ရြကခ္ဲ့	သည။္	ဗိုလရ္ထဲြဋသ္ည္

လကဝ္ညဲညီြတေ္ရးေကာငစ္၏ီ	အာဏာသမိး္ေရး	လမး္စဥက္ို	လကခ္ကံာ	၁၉၄၈	ၾသဂတုလ္

၁၀	တြင	္ဗမာတ့ပမ္ေတာ	္တပရ္ငး္	၃	ကို	ဦးေဆာင၍္	ေတာခိုခဲ့သည။္	၁၉၄၉	မတ	္၂၄	တြင္

ျပညၿ္မိဳ႕၌	ဗမာျပညက္ြနျ္မနဴစပ္�တ၊ီ	ျပညသ္႕ူရေဲဘာ	္(ျဖ)ဴ	ႏငွ့္	ေတာလ္နွ	္ေသာ

ဗမာတ့ပမ္ေတာတ္ိ့ု	ပးူေပါ�ငး္၍	ျပညသ္႕ူဒမီိုကေရစ	ီတပေ္ပါ�ငး္စ	ုဖြ႕ဲစညး္ရာတြင	္ပ�ါဝငခ္ဲ့သည။္



၁၉၅၀	မတတ္ြင	္ျပညသ္႕ူဒမီိုကေရစတီပေ္ပ�ါငး္စ	ုၿပိဳကြသဲြားၿပးီေနာက္

ေတာလ္နွေ္သာ	ဗမာတ့ပမ္ေတာက္ို	ဖက်သ္မိး္လိုကၿ္ပးီ	ေတာခိုတပမ္ာ်း	ႏငွ့္

ဗမာျပညက္ြနျ္မနဴစပ္�တ၏ီ	လကန္ကက္ိုငတ္ပမ္ာ်း	ပးူေပါ�ငး္ခဲ့သည။္	၁၉၅၁-၆၃	တြင္

ဗမာျပညက္ြနျ္မနဴစပ္ါ�တ	ီျပညသ္႕ူေတာလ္နွေ္ရး	စစ	္ေကာငစ္တီြင္

အတြငး္ေရးမွဴးအျဖစလ္ညး္ေကာငး္၊	ဗကပ	ျပညသ္႕ူ	တပ	္မေတာစ္စဦ္းစးီမွဴးအျဖစ္

လညး္ေကာငး္၊	အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစ	ီညညီြတေ္ရး	တပေ္ပါ�ငး္စ	ု(မဒညတ)	တြင္

ဗကပကိုယစ္ားလယွအ္ျဖစလ္ညး္ေကာငး္၊	ဗကပ	အရဗံဟိုေကာမ္တဝီငအ္ျဖစလ္ညး္ေကာငး္

ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့သည။္

၁၉၆၃	ေမ	၂၁	တြင	္ေတာလ္နွေ္ရးေကာငစ္အီစိုးရထ၌ံ	လကန္က	္ခ်

အလငး္ဝငေ္ရာကခ္ဲ့သည။္	ထို႕ေနာက	္၁၉၆၄	မတ	္၂	မ	ွ၁၉၇၃	အထိ

ေတာလ္နွေ္ရးေကာငစ္၏ီ	အၾကေံပးအဖြ႕ဲဝငအ္ျဖစလ္ညး္ေကာငး္၊	ဗဟိုေရးရာဌာနႀကးီ၏

အတြငး္ေရးမွဴးအျဖစလ္ညး္ေကာငး္၊	သမဝ�ါယမ	စိုကပ္်ိဳးေမြးျမေဴရးႏငွ့္	သစေ္တာေရးရာ

ေကာမ္တ	ီအတြငး္ေရးမွဴးအျဖစ	္လညး္ေကာငး္	ထမး္ရြကခ္ဲ့သည။္	၁၉၇၃-၇၄	မဆလပါ�တီ

သန႕္စငေ္ရး	လပုရ္ာတြင	္ပ�ါသြားခဲ့ၿပးီ	ပ�ါတျီပငပ္သို႕	ေရာကရ္ွိသြားခဲ့သည။္

၂၀ဝ၅	ခႏုစွတ္ြင	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္အတၳဳပၸတၱိျဖစရ္ပမ္နွ	္ျပစဳ	ုေရး	ေကာမ္တ၏ီ

နာယကအျဖစ	္ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ရွိသည။္

သခငသ္နး္တင	္(၁)	၁၉၂၀	ၾသဂတု	္၂၇	တြင	္မြနျ္ပညန္ယ	္ေမာလ္ၿမိဳငၿ္မိဳ႕နယ္

ေညာငပ္ငဆ္ပိရ္ြာ၌	အဖဦးေမာငႏ္ငွ့္	အမေိဒၚ�စိုးတို႕မ	ွဖြားျမငခ္ဲ့ၿပးီ	ျမဝတေီကာ်ငး္တြင္

စတတုတၳနး္အထသိာ	ပညာသငၾ္ကားခဲ့	သည။္	ထို႕ေနာက	္ရနက္နုၿ္မိဳ႕

ဗိုလတ္ေထာငစ္က႐္ံုႏငွ့္	ပနး္တေနာၿ္မိဳ႕	နယ	္ဝေဲဒါ�င့္ရြာဆနစ္က၊္	ရနက္နုၿ္မိဳ႕

ကမာရြတပ္နး္ထမိအ္လပု႐္ံုတြင	္အလပုလ္ပုခ္ဲ့သည။္	၁၉၄၀	တြင္

ကမာရြတၿ္မိဳ႕နယတ္ို႕ဗမာအစညး္အ႐ံုးသို႕	ဝငေ္ရာကခ္ဲ့ရာမ	ွသခငသ္နး္တငျ္ဖစလ္ာသည။္

ဂပ်နႏ္ိုငင္သံို႕	စစပ္ညာ	သငသ္ြားရန	္သခငထ္ြနး္အပု၊္	သခငဗ္စနိ	္တို႕ဗမာအစညး္အ႐ံုးမွ

သခင	္သနး္တငအ္ား	ေရြးခယ်ခ္ဲ့ေသာလ္ညး္	မဘိႏစွပ္ါ�းက	သေဘာမတ၍ူ	မလိုက	္ခဲ့ရေပ။



ေနာကဆ္ံုး	အစာငတခ္ဆံႏၵျပမ	ွခြင့္ျပခဳက်	္ရရွိခဲ့သည။္

သို႕ေသာ	္ဂပ်နႏ္ိုငင္သံို႕	၁၉၄၁	ဇလူိုငလ္	၈	တြင	္ဂပ်နသ္ို႕	စတတုအၳသတု္

ရေဲဘာမ္ာ်း	ထြကသ္ြားၿပျီဖစ၍္	မလိုကျ္ဖစခ္ဲ့ေတာေ့ခ။်	ထိုသို႕





မမေီတာေ့သာလ္ညး္	သခငထ္ြနး္အပုက္	ထိုငး္ႏိုငင္သံို႕	အေရာကလ္ာရန	္မာွ
ၾကားခဲ့သည့္အတြက	္ေမာလ္ၿမိဳငမ္တွစဆ္င့္	ထိုငး္-ျမနမ္ာနယစ္ပ္
မေဲဆာကၿ္မိဳ႕သို႕	ေတာေတာငအ္ထပထ္ပက္ိုျဖတ၍္	ေျခလင်သ္ြားခဲ့သည။္
မေဲဆာကၿ္မိဳ႕ရွိဂပ်နသ္အံမတက္	သခငသ္နး္တငအ္ားဂပ်နအ္ဝတအ္စားမာ်း
လလဲယွဝ္တဆ္ငၿ္ပးီ	ေလယာဥျ္ဖင့္	ဘနေ္ကာကၿ္မိဳ႕သို႕	သြားေရာကရ္န္
စစီဥေ္ပးခဲ့သည။္	သခငသ္နး္တငသ္ည	္စစပ္ညာသငၾ္ကားရန	္၁၉၄၁	ၾသဂတု္
၁၅	တြင	္ဂပ်နႏ္ိုငင္မံ	ွထိုငး္ႏိုငင္သံို႕	လွိဳ်႕ဝကွေ္ရာကရ္ွိေနေသာ	ဗိုလထ္နိဝ္ငး္
(ကိုေဆာငး္)	ႏငွ့္အတ	ူေဒလမီာ႐းူသေဘၤ�ာျဖင့္	ဂပ်နႏ္ိုငင္သံို႕	ထြကခ္ြာခဲ့ရာ
လမး္ခရးီတြင	္အဖာ်းေရာဂါ�ျဖစပ္ြားခဲ့ရာ	ထိုငဝ္မက္ြၽနး္သို႕	ေရာကေ္သာအခါ�
ဂပ်နစ္စဘ္ကအ္ရာရွိမာ်း	လို	တိုငေ္ပ	စစေ္ဆး႐ံုသို႕	ပို႕ေပးခဲ့သည။္	သို႕ေသာ္
ေဆး႐ံုတြင	္အအူတကေ္ပ�ါကမ္ႈ	ကို	ခြစဲတိက္သုမႈ	ခယံေူနစဥအ္တြငး္	၁၉၄၁
စကတ္ငဘ္ာလတြင	္ကြယလ္ြန	္သြားခဲ့ေလသည။္

သခငသ္နး္တင	္(၁)	သည	္စစပ္ညာမသငၾ္ကားခဲ့ရသလို၊	ဗိုလဘ္ြ႕ဲမခယံမူီ

ကြယလ္ြနခ္ဲ့သျဖင့္	ဗိုလဘ္ြ႕ဲမရခဲ့ေပ။	ထို႕ေၾကာင့္	သခငသ္နး္တင	္(၁)	အား	ဗိုလသ္နး္တငဟ္ု

သံုးႏႈနး္ပါ�က	မာွ	းယြငး္ပါ�သည။္	သခငသ္နး္တင	္(၁)	သည	္လြတလ္ပေ္ရး	ႀကိဳးပမး္မႈ

ေဆာငရ္ြကေ္နစဥ	္ပထမဆံုး	ကြယလ္ြနသ္ြားေသာ	ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပဝ္ငျ္ဖစသ္ည့္အတြက္

၁၉၅၉	မတလ္	၂၇	(တပမ္ေတာေ္န႕)	တြင	္လြတလ္ပေ္ရးေမာက္ြနး္ဝင	္(တတယိ	အဆင့္)

တဆံပိခ္်ီျမငု့္ခရံသည။္

ဘဒီေီအ	ဖြ႕ဲစညး္သည့္	ေန႕စြအဲမာွ	း

ဘဒီေီအဆိုသညမ္ာွ	ဗမာက့ာကြယေ္ရးတပမ္ေတာက္ို	ေခ�ၚေဝ�ျခငး္	ျဖစသ္ည။္

ဗမာက့ာကြယေ္ရး	တပမ္ေတာက္ို	အဂၤ�လပိဘ္ာသာျဖင့္	Burma	Defence	Army	ဟု

ေခၚ�ေသာေၾကာင့္	အတိုေကာကအ္ားျဖင့္	BDA	(ဘဒီေီအ)	ဟ	ုေခၚ�ေနၾကျခငး္ျဖစသ္ည။္

ဒတုယိကမၻာစစအ္တြငး္က	ဂပ်န	္တပမ္ေတာႏ္ငွ့္	ဘအီိုငေ္အတို႕က	ျမနမ္ာႏိုငင္ကံို

သမိး္မၿိပးီေသာအခ�ါ	ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင	္အဂၤ�လပိတ္ပမ္ာ်း	ထြကခ္ြာသြားၿပးီျဖစ၍္

အဂၤ�လပိတ္ပမ္ာ်း	ျပနဝ္ငမ္လာႏိုငေ္စရန	္ကာကြယရ္နသ္ာလိုသည့္အတြက္

ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရး	တပမ္ေတာ	္(ဘအီိုငေ္အ)	ကို	ဗမာက့ာကြယေ္ရး	တပမ္ေတာ	္(ဘဒီေီအ)



ဟ	ုျပငဆ္ငဖ္ြ႕ဲစညး္ခဲ့ျခငး္ျဖစသ္ည။္	စတငဖ္ြ႕ဲစညး္သည့္	ရကစ္ြမဲာွ	၁၉၄၂	ခႏုစွ၊္	ဇလူိုင	္၂၇

ရကျ္ဖစသ္ည။္

ျမေဒါ�ငး္ညိဳ	ကေလာငအ္မညခ္	ံေဒ�ါကတ္ာေအာငသ္နိး္ျပစဳသုည့္

"ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပ"္	ပထမတြ	ဲစာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၂၇	တြင	္ယငး္အတိုငး္	ပင	္ေဖာျ္ပထားသည။္

ဗိုလမ္ွဴးဘေသာငး္	(ေမာငသ္တု)	ျပစဳသုည့္	"ဗမာေ့တာလ္နွေ္ရး	သမိုငး္"	စာအပု္

စာမက်ႏ္ာွ	၁၇၈	၌	လညး္	"၁၉၄၂	ခႏုစွ	္ဇလူိုငလ္	၂၇	ရကေ္န႕တြင	္ဘအီိုငေ္အကို

ဖက်သ္မိး္လိုကက္ာ	ဘအီိုငေ္အတပသ္ား	ေပ�ါငး္	၃၀ဝ၀	ေလာကႏ္ငွ့္သာ	ဘဒီေီအေခၚ�	'
ဗမာက့ာကြယေ္ရး	တပ	္မေတာ	္'ႀကးီကို	ျပန၍္	ဖြ႕ဲစညး္လိုကၾ္ကသည။္

ထိုဘဒီေီအႏငွ့္အတလူညး္



ပဥ်း္မနားမ	ွေျခလင်တ္ပရ္ငး္	၁၊	ေျခလင်တ္ပရ္ငး္	၂	ႏငွ့္	ေျခလင်	္တပရ္ငး္	၃
တို႕အျပင	္ရနက္နုမ္	ွစစဦ္းစးီဌာနခ်ဳပ၊္	စစ႐္ံုးႏငွ့္	မဂ�ၤလာဒံု	မ	ွစစတ္ကသၠိုလတ္ို႕
ေပ�ါကဖ္ြားလာၾကသည"္	ဟ၍ူ	ေရးသားထားေလသည။္	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီ	(ေဟာငး္)
ဘသနး္	ေရးသားျပစဳသုည့္	Root	of	the	Revolution	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၃၆
တြင	္ယငး္အတိုငး္ပင	္အတအိက	်ေဖာျ္ပထားသည။္





တပမ္ေတာေ္မာက္ြနး္တိုကရ္ွိ	စာအပုစ္ာတမး္	အစရွိသညမ္ာ်း	ကို

ကာလအပိုငး္အျခားအလိုက	္စာရငး္တငထ္ားရာ၌	လညး္-

(က)	ဘအီိုငေ္အ	(၁၉၄၁	ဒဇီငဘ္ာ	၂၇	မ	ွ၁၉၄၂	ဇလူိုင	္၂၆)

(ခ)	ဘဒီေီအ	(၁၉၄၂	ဇလူိုင	္၂၇	မ	ွ၁၉၄၃	ဇလူိုင	္၃၁	အထ)ိ

(ဂ)	ဗမာတ့ပမ္ေတာ	္(၁၉၄၃	ၾသဂတု	္၁	မ	ွ၁၉၄၅	မတ	္၂၆	အထ)ိ

(ဃ)	ဖကဆ္စေ္တာလ္နွေ္ရး	(၁၉၄၅	မတ	္၂၇	မ	ွၾသဂတု	္၁၄	အထ)ိ

ယဥေ္ကး်မႈ	ဝနႀ္ကးီဌာန၊	သမိုငး္သေုတသနဦးစးီဌာနမ	ွျပစဳခုဲ့ေသာ

ျမနမ္ာရ့ကစ္ဥသ္မိုငး္	(ပထမတြ	ဲ)	စာ	၃၄၁	၌	လညး္	"ဗမာလြလလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာက္ို	၁၉၄၂

ဇလူိုငလ္	၂၇	တြင	္ဗမာက့ာကြယေ္ရးတပမ္ေတာဟ္	ုေျပာငး္လဖဲြ႕ဲစညး္ၿပးီ

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကို	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီခန႕္အပသ္ည့္	အမနိ႕္ထတုျ္ပနသ္ည။္

အဆိုပါ�တပမ္ေတာသ္စက္ို	ဂပ်နစ္စဗ္ိုလခ္်ဳပႀ္ကးီ	လကေ္အာကတ္ြငထ္ားရွိသည"္	ဟ၍ူ

ေဖာျ္ပထားသလို	၁၉၄၂	ဇလူိုငလ္	၃၁	ရက	္ေန႕ထတု	္ျမနမ္ာအ့လငး္သတငး္စာ၌	လညး္

ယငး္အတိုငး္ပင	္ေဖာျ္ပထားပ�ါသည။္

သို႕ေသာ	္၂၀၁၀	ျပည့္ႏစွ	္စကတ္ငဘ္ာလ	၂၃	ရကထ္တု	္ျပညသ္႕ူ

ေခတဂ္ာ်နယ(္အတ	ြ	ဲ၁၊	အမတွ	္၁၂)	၌	ဖိုးေအာငေ္လး၏	"	ေအာငဆ္နး္ဒိုငယ္ာရ	ီ"

ေဆာငး္ပ�ါး၌	"၁၉၄၂	ဇလူိုင	္၂၉	တြင	္ဘအီိုငေ္အေခ�ၚ	ဗမာ	့လြတလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာက္ို

ဘဒီေီအ	ေခ�	ဗမာက့ာကြယေ္ရးတပမ္ေတာ	္အျဖစ	္ေျပာငး္လဖဲြ႕ဲစညး္ရာတြင္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ဗမာက့ာကြယ	္ေရး	တပမ္ေတာ၏္	စစေ္သနာပတအိျဖစ္

ခန႕္အပခ္ရံသည"္	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပ	ထားသည။္	ထို႕အျပင	္မစၥတာအိုးတတကဆ္ေူနဇိုေရးသား၍

မစၥတာအိုးႏိုး	တိုး႐	ုျမနမ္ာျပနထ္ားေသာ	"	ဂပ်နအ္ပုခ္်ဳပေ္ရးေခတ	္ျမနမ္ာႏိုငင္	ံ"

စာအပုစ္ာမက်ႏ္ာွ	၃၄၇	၌	'	ဘအီိုငေ္အတပဖ္ြ႕ဲကို	၁၉၄၂	ခ၊ု	ဇလူိုငလ္	၃၁	ရကေ္န႕၌

ဗမာက့ာကြယေ္ရးတပမ္ေတာ	္(ဘဒီေီအ)	အျဖစ	္ျပနလ္ည	္ျပျဳပင	္ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သည	္'	ဟ၍ူ

ေဖာျ္ပထားပါ�သည။္



လြတလ္ပေ္ရးေမာက္ြနး္ဝငအ္ျဖစ	္ခ်ီးျမငွ့္ရန	္ေလွ်ာကလ္ႊာပံုစ	ံ(က)	စာမက်ႏ္ာွ	၃

တြင	္ဘအီိုငေ္အကာလကို	၁၉၄၂	ဇနန္ဝါ�ရ	ီ၈	မ	ွ၁၉၄၂	ဇလူိုင	္၂၆	အထလိညး္ေကာငး္၊

ဘဒီေီအကာလကို	၁၉၄၂	ဇလူိုင	္၂၇	မ	ွ၁၉၄၅	မတ	္၂၆	အထ	ိလညး္ေကာငး္၊

ပဘီအီကဖ္က္ာလကို	၁၉၄၅	မတ	္၂၇	မ	ွ၁၉၄၅	ၾသဂတုလ္	၁၅	အထ	ိလညး္ေကာငး္

သတမ္တွထ္ား	သညက္ို	ေတြ႕ရွိႏိုငပ္�သည။္

၄ငး္အျပင	္ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရး	တပမ္ေတာက္ို	ဗမာက့ာကြယေ္ရး

တပမ္ေတာအ္ျဖစ	္ျပနလ္ညဖ္ြ႕ဲစညး္စဥက္	တပရ္ငး္	၁၊	၂၊	၃	ကို	၁၉၄၂	ဇလူိုင	္၂၇

ေန႕တြငလ္ညး္ေကာငး္၊	တပရ္ငး္	၅	ကို	၁၉၄၃	မတ	္၁၆	တြငလ္ညး္ေကာငး္၊	တပရ္ငး္	၆	ကို

၁၉၄၃	ဧၿပ	ီ၁	တြင	္လညး္ေကာငး္	ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သညက္ို	လြတလ္ပေ္ရးေမာက္ြနး္ဝင္

ေလွ်ာကလ္ႊာမာ်း	စစိစေ္ရး	နိႆရညး္စာအပုတ္ြင	္အတအိလငး္ေဖာျ္ပထားပ�ါသည။္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကိုယတ္ိုင	္၁၉၄၃	ၾသဂတု	္၁	ေန႕ထတု	္ဗမာ	့ေခတ္

သတငး္စာတြင	္ေရးသားခဲ့ေသာ	"ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရး	အေရးေတာပ္ံု"	အမညရ္ွိ	ေဆာငး္ပါး၌

"အၿမတဲမး္စစတ္ပႀ္ကးီတစခ္၏ု	အေျခမ်ိဳးေရာက	္ေအာင	္၁၉၄၂	ဇလူိုငလ္တြင္

ဗမာလ့ြတလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာက္ို	ဗမာ့



ကာကြယေ္ရးတပမ္ေတာဟ္၍ူ	ေျပာငး္လဖဲြ႕ဲစညး္လိုကေ္လသည။္"	ဟ၍ူ	ပါ�ရွိရာ
ဘဒီေီအဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သည့္	ရကစ္ြအဲား	၁၉၄၂	ခႏုစွ	္ဇလူိုငလ္	၂၇	ရကက္ိုသာ

အတညယ္ရူမညျ္ဖစပ္�သည။္

ဗိုလခ္်ဳပႏ္ငွ့္	ေဒ�ၚခငၾ္ကညတ္ို႕	လကထ္ပမ္ဂၤ�လာရကစ္ြအဲမာွ	း

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	ေျမာငး္ျမၿမိဳ႕ေန	အဖဦးဖိုးညငွး္၊	ေဒၚ�ဖြားစ	ုတို႕၏

သတမၱေျမာကသ္မးီ	သနူာျပခဳ်ဳပ	္ေဒၚ�ခငၾ္ကညတ္ို႕သည	္ေတြ႕ဆံု	ေမတာၱမွ်ခဲ့ၿပးီေနာက	္၁၉၄၂

စကတ္ငဘ္ာလ	၆	ရကေ္န႕	မြနး္လြ	ဲ၂	နာရတီြင	္ဂပ်နေ္ခတ	္ဘဒီေီအေဆး႐ံုႀကးီ	(ေနာင္

စစ႐္ံုးခ်ဳပ၊္	ယခ	ုႏိုငင္ေံတာက္ာကြယေ္ရးတကသၠိုလ)္	အေရ႕ွဘကအ္စြနဆ္ံုးခနး္မေဆာငတ္ြင္

ထမိး္ျမားလကထ္ပခ္ဲ့ေလသည။္	၁၉၆၇	ခႏုစွ	္ဟသံာဝတပီံုႏွိပတ္ိုကမ္	ွထတုေ္ဝခဲ့ေသာ

ေဒါ�ကတ္ာျမင့္ေဆြ၏	'	မတွမ္ေိသးတယ	္'	'	ဂပ်နေ္ခတေ္ဆးရံုႀကးီ၀ယ	္'	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၈၄

တြငလ္ညး္	ယငး္အတိုငး္ပင	္ေဖာျ္ပထားပါသည။္



သို႕ေသာ	္၁၉၅၅	ခႏုစွ	္သမာမတိ	စာေပျဖန႕္ခ်ိေရးမ	ွထတုေ္ဝေသာ	ဗိုလထ္ြနး္လွ

(တကသၠိုလေ္နဝငး္)	၏	'	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္'	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၇၃	၌	၁၉၄၂	ေမလဟ	ုမာွ

းယြငး္	ေဖာျ္ပထားပ�ါသည။္	ထိုနညး္တစူြာ	၂၀၁၁	စတိက္းူခ်ိဳခ်ိဳစာေပမွ

ဒတုယိအႀကမိထ္တုေ္ဝေသာ	မဟာေဆြ၊	ျမေဒ�ါငး္ညိဳတို႕၏	"ေအာငဆ္နး္	ဘာလ	"ဲ	စာအပု္

စာမက်ႏ္ာွ	၆၄	၌	"၁၉၄၂	ေမလတြင	္ေဒၚ�ခငၾ္ကညႏ္ငွ့္လကထ္ပသ္ည။္	ဇလူိုငလ္တြင္

ဗိုလမ္ွဴးႀကးီရာထးူျဖင့္	ဗမာက့ာကြယေ္ရးတပမ္ေတာ	္စစေ္သနာပတအိျဖစေ္ဆာငရ္ြကသ္ည"္

ဟ၍ူ	မာွ	းယြငး္ေဖာျ္ပထားသည။္

ျမနမ္ာျပည	္ဂပ်နစ္စတ္ပဗ္ဟိုဌာန၌	ဘဒီေီအ	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီ	ေအာငဆ္နး္အား

ျမနမ္ာျပညစ္စတ္ပမ္ာ်း	၏	ေသနာပတအိျဖစ	္ခန႕္အပ	္သည့္ရကစ္ြမဲာွ	၁၉၄၂	ဇလူိုငလ္	၂၉

ရကျ္ဖစသ္ည။္	ဗမာက့ာကြယေ္ရး	တပမ္ေတာ၏္	ဗိုလခ္်ဳပရ္ာထးူကို	၁၉၄၃	မတလ္	၁၁

ရကက္မ်သွာ	ေပးအပခ္ဲ့ပ�ါသည။္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	ေဒၚ�ခငၾ္ကညတ္ို႕သည	္သား	သမးီ

(၄)	ဦး	ထြနး္ကားခဲ့ရာ	သားႀကးီေမာငေ္အာငဆ္နး္ဦးကို	၁၉၄၃	ဇြန	္၁၃

ရကေ္န႕တြငလ္ညး္ေကာငး္၊	သားလတ	္ေမာငေ္အာငဆ္နး္လငး္	ကို	၁၉၄၄	ေမ	၁၀

ရကေ္န႕တြငလ္ညး္ေကာငး္၊	သမးီေအာငဆ္နး္စၾုကညက္ို	၁၉၄၅	ဇြနလ္	၁၉

ရကတ္ြငလ္ညး္ေကာငး္၊	အငယဆ္ံုးသမးီေထြးေလး	အား	၁၉၄၆	စကတ္ငဘ္ာလ	၂၁

တြငလ္ညး္ေကာငး္	ဖြားျမငခ္ဲ့သည။္	သို႕ေသာ	္သမးီေထြးေလးသည	္ဖြားျမငၿ္ပးီ	၅	ရကအ္ၾကာ

စကတ္ငဘ္ာလ	၂၆	ရကေ္န႕တြင	္ကြယလ္ြနခ္ဲ့သလို	သားလတ	္ေအာငဆ္နး္လငး္သည	္၁၉၅၃

ဇနန္ဝ�ရလီ	၁၆	ရကေ္န႕တြင	္အမတွ	္၂၅၊	တာဝ�ါလနိး္လမး္	(ယခု

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ျပတိုကလ္မး္)	ရွိ	ေနအမိဝ္ငး္အတြငး္ရွိ	ေရကန၌္	ေရနစေ္သဆံုးသြားခဲ့ရာ

သားသမးီ	(၂)	ဦးသာ	အဖတတ္ငခ္ဲ့ေလသည။္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	အတၳဳပၸတၱိစာအပုအ္မာ်း	စ၌ု	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္ႏငွ့္

ေဒ�ၚခငၾ္ကညတ္ို႕သည	္သားသမးီ	(၃)	ဦးသာ	ထြနး္ကား	ခဲ့သည	္ဟ၍ူ	သာ	ေဖာျ္ပခဲ့ၾကသည။္

ဖကဆ္စတ္ိုကဖ္က်ေ္ရးအဖြ႕ဲ	ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သည့္ရကစ္ြအဲမာွ	း

၁၉၄၄	ၾသဂတုလ္	(၄)	ရကမ္	ွ(၇)	ရကအ္တြငး္	ပခဲးူၿမိဳ႕	သနပပ္င	္အထြက္



ေရႊေအာင႐္ိုးစခနး္၌	ဖြင့္လစွထ္ားသည့္	"ဗမာတ့ပမ္ေတာ"္	စျံပ	တပရ္ငး္ရွိ

ဗိုလေ္ကာ်ေ္ဇာအမိတ္ြင	္တပမ္ေတာက္ိုယစ္ားလယွအ္ျဖစ	္ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္၊

ကြနျ္မနဴစပ္ါ�တကီိုယစ္ား	သခငစ္ိုး၊	ဗမာျပည	္ကြနျ္မနဴစ	္ပ�ါတကီိုယစ္ား	သခငသ္နး္ထြနး္တို႕

(၃)	ဦး	လွိဳ်႕ဝကွ	္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပးီ	ဖကဆ္စဂ္ပ်နတ္ို႕ကို	ေတာလ္နွရ္န၊္

ေတာလ္နွေ္ရးအတြက	္လမူ်ိဳးေပါ�ငး္စံု၊	ဘာသာေပ�ါငး္စံု၊	ႏိုငင္ေံရးပါ�တေီပ�ါငး္စံုႏငွ့္
လထူလုတူနး္စား	အလႊာ	အသးီသးီပါ�ဝငႏ္ိုငသ္ည့္

ဖကဆ္စဆ္န႕္ကင်ေ္ရးတပေ္ပါ�ငး္စႀုကးီတစရ္ပ	္အျဖစ	္ဖကဆ္စတ္ိုကဖ္က်ေ္ရးအဖြ႕ဲတစခ္ကုို

ဖြ႕ဲစညး္တညေ္ထာငရ္န	္သေဘာတဆူံုးျဖတခ္ဲ့ၾကသည။္	ယငး္ႏငွ့္ပတသ္က၍္	၁၉၇၄	ခႏုစွ္

ႏြယန္	ီပံုႏွိပတ္ိုကမ္	ွတတယိအႀကမိထ္တုေ္ဝေသာ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	"ဘာမားခ႕်လဲင့္ခ်္"

စာအပု	္စာ	၅၂	ႏငွ့္	၁၉၇၄	တစသကတ္ာစာေပတိုကမ္	ွဒတုယိအႀကမိထ္တုေ္ဝေသာ

သခငတ္ငျ္မေရး	"	ဘံုဘ၀မာွ	ျဖင့္	"	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၅၉၄	ႏငွ့္	၅၉၅	တို႕၌	လညး္

ေရးသားေဖာျ္ပထားသည။္	ထို႕အျပင	္ဗိုလခ္်ဳပက္ိုယတ္ိုငေ္ရး	"ဖကဆ္စေ္တာလ္နွေ္ရးသမိုငး္"

ကို	တကသၠိုလေ္နဝငး္	ျမနမ္ာျပနဆ္ိုသည့္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	လြတလ္ပ	္ေရးႀကိဳးပမး္မႈ

မတွတ္မး္	(တေကာငး္စာေပ	၂၀ဝ၉	ဇနန္ဝါ�ရလီထတု)္	စာအပု	္စာ	၂၁၆	၌	"၁၉၄၄	ခႏုစွ္

ၾသဂတု	္၄	မ	ွ၇	ရကအ္တြငး္	ပခဲးူ	ၿမိဳ႕ရွိ	ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာစ္ျံပတပရ္ငး္တြင္

တပမ္ေခ�ါငး္ေဆာငမ္ာ်း	ႏငွ့္	ႏိုငင္ေံရးေခါ�ငး္ေဆာငမ္ာ်း	ကို	လွိဳ်႕ဝကွစ္ညး္ေဝးကာ

ဗိုလခ္်ဳပတ္ငျ္ပေသာ	ဖကဆ္စတ္ိုကဖ္က်ေ္ရး	ျပညသ္႕ူအဖြ႕ဲခ်ဳပက္ို	ဖြ႕ဲစညး္ရန	္အဆိုျပခဳက်က္ို

အားလံုးက	လကခ္အံတညျ္ပလဳိုကၾ္ကသည"္	ဟ၍ူ	တကိစ်ြာ	ေဖာျ္ပထား	ပါ�သည။္



သို႕ေသာ၂္၀၁၁	ေမလထပု	္"ျမနမ္ာသစမ္ဂၢဇငး္"	၌	လကွြန႕္၏	"စျံပတပရ္ငး္

အခနး္ကဥ်း္က်ိတဝ္ိုငး္ကေလးမသွည"္	ေဆာငး္ပါ�း	စာ	မက်ႏ္ာွ	၄၇	၌	"	"စျံပတပရ္ငး္တညရ္ွိရာ

ဗိုလခ္်ဳပေ္ကာ်ေဇာအမိတ္ြင	္၁၉၄၄	ခႏုစွ၊္	ၾသဂတုလ္	၃	ရကမ္	ွ၆	ရကေ္န႕အထ	ိျပလဳပုခ္ဲ့တာ

ျဖစတ္ယ။္	တကေ္ရာကသ္ေူတြကေတာ	့ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	(တပမ္ေတာ	္ကိုယစ္ား)၊

သခငစ္ိုး	(ကြနျ္မနဴစပ္�တ)ီ၊	သခငသ္နး္ထြနး္	(ဗမာျပညက္ြန	္ျမနဴစပ္�တ)ီ	တို႕

သံုးဦးသာျဖစပ္�ါတယ။္	သတူို႕သံုးဦးေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ	္ခက်က္ို



အေကာငအ္ထညေ္ဖာတ္ဲ့အေနန႕ဲ	၁၉၄၅	မတ	္၁	မ	ွ၃	ရကေ္န႕	အထ	ိရနက္နုၿ္မိဳ႕ပတလ္မး္၊

ယခ	ုနတေ္မာကလ္မး္	(ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	ျပတိုက)္	ဗိုလခ္်ဳပအ္မိမ္ာွ

အစညး္အေဝးကင်း္ပခဲ့တယ"္	ဟ၍ူ	ေရးသား	ထားေလသည။္

အမနွမ္ာွ	ပခဲးူစျံပတပရ္ငး္၌	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၊	သခငစ္ိုး၊	သခင္

သနး္ထြနး္တို႕သံုးဦး	ေဆြးေႏြးခဲ့သညက္ို	အေကာငအ္ထညေ္ဖာသ္ည့္	အေန	ျဖင့္	၁၉၄၄	ခႏုစွ္

ၾသဂတုလ္	၂၃	ရကေ္န႕တြင	္ရနက္နုၿ္မိဳ႕	ကနေ္တာ	္ႀကးီပတလ္မး္	(Park	Road)	(ယခု



နတေ္မာကလ္မး္)	ႏငွ့္	ဗိုလျ္မတထ္ြနး္	လမး္ေထာင့္ရွိ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ေနအမိတ္ြင္

ဗမာတ့ပမ္ေတာ၊္	ျပညသ္႕ူ	အေရးေတာပ္ံုပ�တ၊ီ	ကြနျ္မနဴစပ္�တေီခါ�ငး္ေဆာငမ္ာ်း	သည	္ဖကဆ္စ္

တိုကဖ္က်ေ္ရး၊	ျပညသ္႕ူအဖြ႕ဲခ်ဳပ	္(ဖတပ)	(Anti	-	Fascist	Organization-AFO)

ဖြ႕ဲစညး္ေရး	အစညး္အေဝး	ကင်း္ပသည။္	ယငး္အခက်ႏ္ငွ့္ပတသ္က၍္	၁၉၆၉

သဟီပံုႏွိပတ္ိုကမ္ထွတုေ္ဝေသာ	'သခငလ္ြင'္	၏	"ဂပ်နခ္တ		္ဗမာျပည"္	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ

၂၈၂	၌	လညး္	ေဖာျပ္ထားပ�ါ	သည။္

ထို႕ေနာက	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	ဆႏၵအရ	တပမ္ေတာေ္ခ�ါငး္ေဆာင	္မာ်း

ျဖစေ္သာ	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီေနဝငး္၊	ဗိုလမ္ွဴးရထဲြဋ၊္	ျပညသ္႕ူအေရးေတာပ္ံု	ပ�ါတေီခ�ါငး္ေဆာငမ္ာ်း

ျဖစေ္သာ	ဦးဗေဆြ၊	ဦးေကာ်ၿ္ငမိး္တို႕သည	္ေဒးဒရ	ဲရွိ	သခငစ္ိုးထ	ံလွိဳ်႕ဝကွစ္ြာ	သြားေရာက၍္

ဖြ႕ဲစညး္ၿပးီျဖစေ္သာ	ဖကဆ္စ	္တိုကဖ္က်ေ္ရး	ျပညသ္႕ူအဖြ႕ဲခ်ဳပက္ို	တိုးခ်ဲ႕ဖြ႕ဲစညး္ေရး

တပမ္ေတာအ္တြငး္	ရွိ	လကဝ္အဲငအ္ားစမုာ်း	၊	ျပညသ္႕ူအေရးေတာပ္ံုပါ�တႏီငွ့္	ကြနျ္မနဴစပ္�တီ

တို႕ကို	တစပ္�ါတတီညး္အျဖစ	္ပးူေပါ�ငး္ဖြ႕ဲစညး္ေရးႏငွ့္	ဖကဆ္စဂ္ပ်န	္ေတာလ္နွေ္ရးအတြက္

ျပငဆ္ငစ္ညး္႐ံုးမႈ	လပုင္နး္မာ်း	ကို	ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက	သည။္

ယငး္ႏစွ	္စကတ္ငဘ္ာလ	၁၈	ရကေ္န႕တြင	္ဖတပလအဖြ႕ဲခ်ဳပက္	အႏိၵိယႏိုငင္သံို႕

စစပ္ညာသငၾ္ကားရန	္သခငဗ္ိုလ	္(ကာလကတား	ေလယာဥ	္ကြငး္မအွတက္

ေလယာဥပ္က်က္၍်	ကြယလ္ြနသ္)ူ၊	ကိုဝငး္ေမာင	္(ေနာင	္ျမနမ္ာႏိုငင္သံမၼတႀကးီ

မနး္ဝငေ္မာင)္၊	ကိုေကာ်ရ္င	္(ေနာင	္မႏေၱလး	တကသၠိုလ	္ပ�ါေမာကၡခ်ဳပ)္၊	သခငအ္နုး္	(ဖာ်ပံု)၊

ကိုသနး္၊	ေအာငထ္ြနး္	(ဗိုလမ္ွဴးခစ်ေ္ကာငး္)	တို႕	ရနက္နုမ္	ွမႏေၱလးသို႕	ေမာေ္တာက္ားျဖင့္

ထြကခ္ြာခဲ့ေၾကာငး္	၁၉၄၅	ခႏုစွ၌္	ေအာငထ္ြနး္	(ဗိုလမ္ွဴးခစ်ေ္ကာငး္)	ေရး	"သနိး္ေဖစခနး္မွ

သနး္ထြနး္စခနး္သို႕"	စာအပု	္စာမက်ႏ္ာွ	၇	၌	ေဖာျ္ပထားသည။္

ထို႕ေနာက	္၁၉၄၅	ခႏုစွ	္မတလ္	၁	ရကမ္	ွ၃	ရကေ္န႕အထ	ိရနက္နုၿ္မိဳ႕ပတလ္မး္

(ယခ	ုဗိုလခ္်ဳပျ္ပတိုကလ္မး္)	အမတွ	္၂၅	ရွိ	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္ေနအမိတ္ြင္

ဖကဆ္စတ္ိုကဖ္က်ေ္ရးႏငွ့္	ျပညသ္႕ူအဖြ႕ဲခ်ဳပ	္ေခါ�ငး္ေဆာငမ္ာ်း

အစညး္အေဝးကင်း္ပခဲ့ၾကသည။္	ယငး္အစညး္အေဝး၌	အႏိၵယိမဟာမတိစ္စဌ္ာနခ်ဳပမ္ွ



ေပးစာႏငွ့္	သခငသ္နိး္ေဖ	(သနိး္ေဖျမင့္)ထမံ	ွေပးစာတို႕အေပၚ�မတူည၍္	ေဆြးေႏြးကာ

ဖကဆ္စဂ္ပ်နေ္တာလ္နွေ္ရး	ႏငွ့္	ပတသ္ကေ္သာ	ဆံုးျဖတခ္က်မ္ာ်း	ကို

သေဘာတခူမ်တွၾ္ကသည။္	ထိုေန႕တြငပ္င	္ဖကဆ္စတ္ိုကဖ္က်ေ္ရး	ျပညသ္႕ူအဖြ႕ဲခ်ဳပက္ိုလညး္

ဖကဆ္စ	္တိုကဖ္က်ေ္ရး	ျပညသ္႕ူလြတလ္ပေ္ရးအဖြ႕ဲခ်ဳပ	္(ဖတပလ)	ဟ	ုအမညေ္ျပာငး္	၍

ဖတပလ	ဦးစးီအဖြ႕ဲကို	ေအာကပ္ါ�ပဂုၢိဳလမ္ာ်း	ျဖင့္	ျပငဆ္ငဖ္ြ႕ဲစညး္ခဲ့သည။္

တပမ္ေတာက္ိုယစ္ားလယွသ္ံုးဦး

(၁)	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္

(၂)	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီလကာ်္

(၃)	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီေနဝငး္

ျပညသ္႕ူအေရးေတာပ္ံုပ�ါတ	ီကိုယစ္ားလယွသ္ံုးဦး



(၁)	ဦးဗေဆြ

(၂)	ဦးေကာ်ၿ္ငမိး္

(၃)	သခငခ္စ်္

ကြနျ္မနဴစပ္�ါတ	ီကိုယစ္ားလယွသ္ံုးဦး

(၁)	သခငစ္ိုး

(၂)	သခငသ္နး္ထြနး္

(၃)	သခငတ္ငျ္မ

တစဖ္န	္၁၉၄၄	ေအာကတ္ိုဘာလ	၃	ရကတ္ြင	္ဖကဆ္စေ္တာလ္နွ	္ေရးကို

ဦးစးီရန	္ဖတပလ	ဗဟိုစစေ္ကာငစ္ကီိုလညး္	ေအာကပ္ါ�အတိုငး္	ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သည။္	ယငး္တို႕မာွ	-

(၁)	သခငစ္ိုး-ႏိုငင္ေံရးေခ�ါငး္ေဆာင္



(၂)	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္-စစေ္ရးေခါ�ငး္ေဆာင္

(၃)	သခငသ္နး္ထြနး္-ေျပာကက္ာ်းႏငွ့္	ႏိုငင္ျံခားဆကသ္ြယေ္ရး	ေၳခ�ငး္ေဆာင္

(၄)	ဗိုလလ္ကာ်-္အဖြ႕ဲဝင္

(၅)	ဗိုလေ္နဝငး္-အဖြ႕ဲဝင္

(၆)	ဦးေကာ်ၿ္ငမိး္-အဖြ႕ဲဝင္

(၇)	သခငခ္စ်-္	အဖြ႕ဲဝင္

ထို႕ေနာက	္ဗမာက့ာကြယေ္ရး	တပမ္ေတာက္ိုလညး္	"ျပညသ္႕ူ

လြပလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာ	္"	(အတိုေကာကအ္ားျဖင့္	ျပညသ္႕ူတတမ္ေတာ)္	ဟု

အမညေ္ျပာငး္လရဲနႏ္ငွ့္	ဖကဆ္စဂ္ပ်နမ္ာ်း	ကို	လကန္ကက္ိုငေ္တာ	္လနွေ္ရး	စတငရ္န္

ျမနမ္ာႏိုငင္အံႏွံ႕ရွိ	တပမ္ေတာတ္ပဖ္ြ႕ဲမာ်း	ႏငွ့္	ဖတပလ	အဖြ႕ဲခြမဲာ်း	သို႕	"ပနုက္နထ္ၾကြေရး

ညႊနၾ္ကားခက်အ္မတွ	္၁"	ထတုျ္ပန	္ရန	္သေဘာတခူဲ့ၾကသည။္

ဖကဆ္စေ္တာလ္နွေ္ရးဆငႏ္ႊရဲန	္စစတ္ိုငး္ႀကးီ	မာ်း	ခြျဲခငး္၊	စစန္ယေ္ျမမာ်း	သတမ္တွျ္ခငး္ႏငွ့္

စစေ္ရးႏငွ့္	ႏိုငင္ေံရး	ေခါ�ငး္ေဆာငမ္ာ်း	ေရြးခယ်ျ္ခငး္	စသညတ္ို႕ကို

ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတၾ္ကသည။္

ဖကဆ္စေ္တာလ္နွေ္ရးဆငႏ္ႊရဲန	္သတမ္တွလ္ိုကသ္ည့္	စစတ္ိုငး္	ႀကးီမာ်း	၊

စစန္ယေ္ျမမာ်း	ႏငွ့္	ဦးစးီေခ�ါငး္ေဆာငမ္ာ်း	မာွ	-

တိုငး္အမတွ	္(၁)	ျပည၊္	သာယာဝတ၊ီ	အငး္စနိ၊္	ဟသၤ�ာတ	(အေရ႕ွ)

မငး္လစွညသ္တူပဖ္ြ႕ဲ

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးေမာငေ္မာင္

ႏိုငင္ေံရးေခ�ါငး္ေဆာင-္သခငဗ္ဟနိး္	(သို႕ေသာ	္ေနာကပ္ိုငး္တြင္

သခငဗ္ဟနိး္အား	ေတာငင္နူယတ္ြငပ္င	္တာဝနေ္ပးအပသ္ည။္)



တိုငး္အမတွ	္(၂)	ဟသံာဝတ၊ီ	ဖာ်ပံု၊	မအပူင	္ေကာ်ေ္ခ�ါငဗ္လတပဖ္ြ႕ဲ

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးႀကးီ	ေနဝငး္

ႏိုငင္ေံရးေခ�ါငး္ေဆာင-္သခငစ္ိုး

တိုငး္အမတွ	္(၃)	ပသုမိ၊္	ဟသၤ�ာတ	(အေနာက)္၊	ေျမာငး္ျမရေဲကာ်သ္ရူတပဖ္ြ႕ဲ

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးႀကးီ	ေစာၾကာဒိုး

ႏိုငင္ေံရးေခ�ါငး္ေဆာင-္ဗိုလမ္ွဴးႀကးီလကာ်္

တိုငး္အမတွ	္(၄)	ပခဲးူ၊	ေရႊကင်၊္	သထံု	လကာ်ေ္ကာ်ထ္ငတ္ပဖ္ြ႕ဲ

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးေကာ်ေ္ဇာ

ႏိုငင္ေံရးေခါ�ငး္ေဆာင-္သခငခ္စ်	္(ေနာင	္ဗကပအတြငး္ေရးမွဴး၊



ေတာတြငး္ကဆ်ံုး)

တိုငး္အမတွ	္(၅)	ေမာလ္ၿမိဳင၊္	ထားဝယ၊္	ၿမတိ	္ေဇယေ်ကာ်သ္တူပဖ္ြ႕ဲ

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးတငထ္ြနး္

ႏိုငင္ေံရးေခါ�ငး္ေဆာင-္သခငဗ္သနိး္တင္

တိုငး္အမတွ	္(၆)	မတိိၳလာ၊	ပဥ်း္မနား၊	ေတာငင္၊ူ	ေတာငပ္ိုငး္ရမွး္ျပည္

ဘယေကာ်ထ္ငတ္ပဖ္ြ႕ဲ

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးေအာင္

ႏိုငင္ေံရးေခ�ငး္ေဆာင-္သခငတ္ငျ္မ

တိုငး္အမတွ	္(၇)	သရက၊္	ေအာငလ္၊ံ	မေကြး၊	မငး္ဘးူ	သရီေိကာ်ထ္ငတ္ပဖ္ြ႕ဲ

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးေအာင္

ႏိုငင္ေံရးေခါ�ငး္ေဆာင-္သခငတ္ငျ္မ





အထကျ္မနမ္ာျပညတ္ိုငး္-မႏေၱလး၊	စစက္ိုငး္၊	ေရႊဘို၊	မံုရြာ၊	ေမာလ္ိုက၊္

ေျမာကပ္ိုငး္ရမွး္ျပည္

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးဗထးူ	(ေနာင	္ဗိုလမ္ွဴးႀကးီ)

ႏိုငင္ေံရးေခါ�ငး္ေဆာင-္ရေဲဘာစ္ညံြန႕္	(ကဆ်ံုး)

ရခိုငတ္ိုငး္

စစေ္ရး၊	ႏိုငင္ေံရးေခါ�ငး္ေဆာင-္ကိုညိဳထြနး္

ရနက္နုတ္ိုငး္

တိုငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴး	ခငည္ိဳ

ႏိုငင္ေံရးေခ�ငး္ေဆာင-္ဦးေကာ်ၿ္ငမိး္	(အာအးီတ)ီ

ရနက္နုခ္႐ိုငတ္ာဝနခ္-ံဦးဗေဆြ

ေရ႔ွတနး္စစဌ္ာနခ်ဳပ	္စစေ္ၾကာငး္မွဴး-ဗိုလမ္ွဴးႀကးီေဇယ်

ထို႕ေနာက	္ဖတပလ	ဗဟိုဦးစးီအဖြ႕ဲကို	၁၆	ဦးျဖင့္	တိုးခ်ဲ႕ဖြ႕ဲစညး္	ခဲ့သည။္

ယငး္တို႕မာွ	-



(၁)	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္

(၂)	ဗိုလေ္နဝငး္

(၃)	ဗိုလလ္ကာ်္

(၄)	သခငစ္ိုး

(၅)	သခငသ္နး္ထြနး္

(၆)	ကိုသနိး္ေဖ

(၇)	ကိုဗဟနိး္

(၈)	ကိုေကာ်ၿ္ငမိး္



(၉)	ကိုဗေဆြ

(၁၀)	သခငခ္စ်္

(၁၁)	ဒးီဒတုဦ္းဘခ်ိဳ

(၁၂)	ဦးျမ	(ဟသၤ�ာတ)

(၁၃)	ဦးေအာငဇ္ေံဝ

(၁၄)	ေစာဘဦးႀကးီ

(၁၅)	ကိုခစ်ေ္မာင္

(၁၆)	ဦးရညဲြန႕္တို႕ျဖစၾ္ကသည။္

တစဖ္န	္ဖတပလဦးစးီအဖြ႕ဲကို	(၁၆)	ဦးမ	ွ(၃၆)	ဦး	ထပမ္တံိုးခ်ဲ႕

ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့ျပနသ္ည။္	တိုးခ်ဲ႕ဖြ႕ဲစညး္လိုကသ္ည့္	အဖြ႕ဲဝငမ္ာ်း	မာွ	-

(၁)	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္

(၂)	ဗိုလလ္ကာ်္

(၃)	ဗိုလေ္နဝငး္

(၄)	သခငသ္နး္ထြနး္

(၅)	သခငျ္မသြင္

(၆)	သခငဗ္ဟနိး္

(၇)	ကိုသနိး္ေဖ

(၈)	ဦးဗေဆြ

(၉)	ဦးေကာ်ၿ္ငမိး္

(၁၀)	သခငခ္စ်္



(၁၁)	သခငဗ္တင	္(လကသ္းီပနုး္	သခငဗ္တင)္

(၁၂)	ဒးီဒတုဦ္းဘခ်ိဳ

(၁၃)	ဦးခစ်ေ္မာင္

(၁၄)	ဦးျမ	(ဟသၤ�ာတ)

(၁၅)	ဦးဘအနုး္

(၁၆)	ဦးေအး

(၁၇)	ဦးေအာငဇ္ေံဝ

(၁၈)	ဦးဘိုးျမ	(ကသက)

(၁၉)	ဦးေကာ်ရ္င္





(၂၀)	ဦးဗဂမ်း္

(၂၁)	ေစာဘဦးႀကးီ

(၂၂)	သရာသာထို

(၂၃)	ဦးဘခိုင္

(၂၄)	ဦးဘေဘ

(၂၅)	ဦးသမိး္ေမာင္

(၂၆)	ဦးပု

(၂၇)	ဦးဆက္

(၂၈)	ဦးျမ	(ေပာ်ဘ္ြယ)္

(၂၉)	ဦးဘဝငး္

(၃၀)	ဦးတင	္(ျမနမ္ာအ့လငး္)

(၃၁)	သခငေ္လးေမာင္

(၃၂)	သခငည္ီ

(၃၃)	မစၥတာရာမန္

(၃၄)	ဦးၾကငမ္ွိန္

(၃၅)	ဦးမ်ိဳး႐ႈတို႕ျဖစၾ္ကသည။္

ထို႕ေနာက	္၁၉၄၅	မတလ္	၁၁	ရကေ္န႕တြင	္ၿဗတိသိွ်တပမ္ာ်း	မႏေၱလးေတာငက္ို

သမိး္ပိုကလ္ိုကသ္ည့္ေန႕မာွ	ပင	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	အမိ၌္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၊

သခငသ္နး္ထြနး္၊	ဦးဗေဆြ၊	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီ	ေနဝငး္၊	ဗိုလမ္ွဴးႀကးီေဇယ၊်	သခငခ္စ်ႏ္ငွ့္	အျခားတပမ္ွဴး

၃-၄	ဦးတို႕	ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပးီ	ဖကဆ္စေ္တာလ္နွေ္ရးအတြက	္ျပငဆ္ငမ္ႈ	မာ်း	မတလ္	၂၃-၂၅



ေလာကတ္ြင	္ၿပးီစးီမညဟ္	ုခန႕္မနွး္၍	၁၉၄၅	ခႏုစွ	္မတ	္၂၅	ရက	္ည	၇	နာရ	ီ၃၀	မနိစ္

(၁၉း၃၀)	နာရတီတိတိြင	္ဖကဆ္စဂ္ပ်န	္တို႕ကို	တစၿ္ပိဳငတ္ညး္

ေတာလ္နွတ္ိုကခ္ိုကၾ္ကရမညဟ္	ုသတမ္တွလ္ိုကၾ္က	သည။္

ယငး္ေနာက	္၁၉၄၅	မတလ္	၁၇	တြင	္ရနက္နုၿ္မိဳ႕	ျပညလ္မး္	ေဂါ�့ဖက္ြငး္

(ယခေုတာလ္နွေ္ရးပနး္ျခ)ံ	တြင	္ဗမာတ့ပမ္ေတာ	္စစေ္ရး	ျပပြ	ဲအခမး္အနားကို

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကိုယတ္ိုငဦ္းစးီကင်း္ပ၍	မနိ႕္ခြနး္	ေျပာၾကားခဲ့သည။္

သို႕ေသာ	္အေျခအေနအရပရ္ပသ္ံုးသပ၍္	၁၉၄၅	မတလ္	၁၈	ရကေ္န႕တြင္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ေနအမိ၌္	ကင်း္ခဲ့ေသာ	အစညး္အေဝး	ေတာလ္နွေ္ရးေန႕ကို	ဧၿပ	ီ၂

ရကေ္န႕သို႕	ေျပာငး္လသဲတမ္တွခ္ဲ့ၾကသည။္	ထိုေန႕မာွ	ပင	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္က

စစတ္ိုငး္အမတွ	္၆	စစေ္ရး	ေခ�ငး္ေဆာင	္ဗိုလရ္ထဲြဋ	္ဖကဆ္စေ္တာလ္နွေ္ရးကို	၁၉၄၅	ဧၿပ	ီ၂

သို႕	ေျပာငး္လေဲၾကာငး္	စာေရးသားေပးခဲ့သည။္

သို႕ေသာ	္၁၉၄၅	မတ	္၂၃	ရက	္ညေနတြင	္ပခဲးူၿမိဳ>	တိုငး္	(၄)	တိုငး္မွဴး

ဗိုလမ္ွဴးေကာ်ေ္ဇာက	တပၾ္ကပႀ္ကးီတငဦ္း	(မေကြး)	ကို	ေခ�၍	ဗမာတ့ပမ္ေတာ၏္	လႈပရ္ာွးမႈ	ကို

ဂပ်နတ္ို႕က	သသံယရွိသျဖင့္	၄ငး္တို႕	ပတဝ္နး္ကင်တ္ြင	္ဂပ်နတ္ပမ္ာ်း	ခထ်ားေၾကာငး္၊

ထို႕ေၾကာင့္	ဖကဆ္စ	္ဂပ်နေ္တာလ္နွေ္ရးေန႕ကို	မလူသတမ္တွထ္ားသည့္	ဧၿပ	ီ၂	အစား

မတလ္	၂၇	ရကေ္န႕	ျပလဳပုခ္ြင့္ျပပဳ�ါရန	္အမနိ႕္ေတာငး္ခသံည။္	ပနၾ္ကားစာကို

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ေပးပို႕ခဲ့သည။္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ထသံို႕	တပၾ္ကပႀ္ကးီတငဦ္းက	ဗိုလမ္ွဴးေကာ်ေ္ဇာ	၏

ပနၾ္ကားစာကို	ဖတ႐္ႈၿပးီေနာက	္အေျခအေနအရပရ္ပက္ို	သံုးသပ၍္

ဖကဆ္စဂ္ပ်နေ္တာလ္နွေ္ရးကို	မတလ္	၂၇	ရကေ္န႕သို႕	ေျပာငး္လလဲိုက	္ၿပျီဖစေ္ၾကာငး္

၁၉၄၅	မတ	္၂၄	ရကေ္န႕တြင	္တိုငး္အသးီသးီသို႕	ဆကသ္ား	မာ်း	ကို	ေစလႊတက္ာ

အေၾကာငး္ၾကားခဲ့သည။္

ဤသို႕ျဖင့္	၁၉၄၅	မတလ္	၂၇	ည	၇	နာရတီြင	္သရကခ္႐ိုင၊္	ပ႑ုားကြၽနး္၌



ဖြင့္လစွထ္ားေသာ	ျပညသ္႕ူလြတလ္ပေ္ရးတပမ္ေတာဌ္ာနခ်ဳပ	္မ	ွဖတပလမဦွးေဆာင၍္

ျမနမ္ာႏိုငင္တံစဝ္နး္လံုးရွိ	ဖကဆ္စဂ္ပ်နမ္ာ်း	ကို	ေတာလ္နွၿ္ပျီဖစေ္ၾကာငး္

ေၾကညာခဲ့ေလသည။္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	ကဆ်ံုးခ်ိနအ္မာွ	း

၁၉၄၇	ခႏုစွ၊္	ဇလူိုငလ္	(၁၉)	ရက	္စေနေန႕တြင	္ရနက္နုၿ္မိဳ႕	အတြငး္ဝနမ္ာ်း	႐ံုး

(ေနာငဝ္နႀ္ကးီမာ်း	႐ံုး)	၌	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	အစိုးရ	အဖြ႕ဲဝင	္ဝနႀ္ကးီမာ်း

အစညး္အေဝးကင်း္ပျပလဳပုေ္နစဥ	္မ်ိဳးခစ်ပ္ါ�တ	ီေခါ�ငး္ေဆာငႏ္ငွ့္	နနး္ရငး္ဝနေ္ဟာငး္

ဂဠနဳဦ္းေစာ၏	ေစခိုငး္ခက်အ္ရ	လသူတသ္မားတို႕၏	လကခ္က်ျ္ဖင့္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္

ဝနႀ္ကးီမာ်း	ျဖစၾ္ကေသာ	သခငျ္မ၊	ဒးီဒတုဦ္းဘခ်ိဳ၊	ဦးရာဇတ၊္	ဦးဘဝငး္၊	မနး္ဘခိုင၊္



မိုငး္ပြနေ္စာဘ္ြားႀကးီစဝစ္ထံြနး္၊	လမး္ပနး္ဆကသ္ြယေ္ရးဌာနမ	ွဒတုယိ
အတြငး္ဝန	္ဦးအနုး္ေမာင၊္	ပညာေရးဝနႀ္ကးီ၏	သကေ္တာေ္စာင့္	ကိုေထြး	တို႕
ကဆ်ံုးခဲ့ရသည။္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကဆ်ံုးခ်ိနမ္ာွ	၁၉၄၇	ခႏုစွ	္ဇလူလိုငလ္	၁၉	ရက္

စေနေန႕နနံက	္၁၀း၃၅	နာရျီဖစသ္ည။္	ယငး္ႏငွ့္ပတသ္က၍္	ဘရုငခ္	ံ၏	ေခတ	ၱအတြငး္ဝန္

အာရဒ္ဗလ်ဴဒေီဖာငလ္ာ	(R.W.D	Fowler)	ထမံ	ွဆာဂဘီတလ္တိဝ္တိ	္(Sir	Gilbert

Laikwaite)	ထသံို႕	ေပးပို႕ခဲ့ေသာ	ေၾကးနနး္စာ	(I.O.R.,	M/	4/2714)	၌	လညး္	ဤသို႕

အတအိက	်ေဖာျ္ပ	ထားသည။္



အေသးစတိအ္ခက်အ္လကမ္ာ်း	ကို	ကြၽနေ္တာ	္ယခေုပးႏိုငပ္ါ�ၿပ။ီ	အမႈ

ေဆာငအ္ဖြ႕ဲအစညး္အေဝးအတြငး္	ယေန႕နနံက	္၁၀:၃၀	နာရတီြင	္အမတွ	္၁၂

စစတ္ပအ္မတွအ္သားမာ်း	ပါ�ရွိေသာ	စစက္ားတစစ္းီသည	္အဝငတ္ခံ�ါးမႀကးီ၌

ထိုးရပလ္ာခဲ့သည။္	ဂစ်က္ားထတဲြင	္လတူစေ္ယာက	္ကန်ရ္စခ္ဲ့သည။္	စတငး္ဂနး္မာ်း	ႏငွ့္

႐ိုငဖ္ယေ္သနတ	္(၂)	လကက္ိုင	္ေဆာငထ္ားေသာ	လ	ူ(၄)	ဦးသည	္အမႈ

ေဆာငအ္ဖြ႕ဲအစညး္အေဝးခနး္မ	သို႕	ေလကွားမ	ွတကသ္ြားၾကသည။္

ခနး္မတခံ�းဝအျပငဘ္က၌္	ေစာင့္ၾကပေ္နေသာ	လကန္ကက္ိုငျ္ပညသ္႕ူရေဲဘာတ္စဦ္းက

သတူို႕ကို	တားဆးီရန	္ႀကိဳးစားစဥ	္ေသနတျ္ဖင့္	အပစခ္လံိုကရ္သည။္	သကူ

လကန္ကက္ိုငေ္ဆာင	္လာသမူာ်း	ကို	အမတွ	္(၄)	ဗမာ႐့ိုငဖ္ယတ္ပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ာ်း	ျဖစသ္ညဟ္	ုေျပာ

ဆိုခဲ့သည။္	သသူည	္ဆိုးဆိုးရြားရြား	ဒဏရ္ာရရွိခဲ့သည့္အတြက	္အေသးစတိ္

အခက်အ္လကမ္ာ်း	မေပးႏိုငခ္ဲ့ပါ�။	စတငး္ဂနး္ေသနတႏ္ငွ့္	လသူံုးေယာက	္သည	္အမႈ



ေဆာငခ္နး္မအတြငး္သို႕	ဝငေ္ရာကၾ္ကၿပးီ၊	ေသနတႏ္ငွ့္	တရၾကမး္	ေမႊ႕ရမး္ပစခ္တမ္ႈ	ေၾကာင့္

ဦးေအာငဆ္နး္၊	ဦးဘဝငး္၊	ဦးအဗဒရူာဇတ၊္	မနး္ဘခိုင၊္	သခငျ္မႏငွ့္	ဦးအနုး္ေမာငတ္ို႕

ေသဆံုးၿပးီ၊	ဒးီဒတုဦ္းဘခ်ိဳ	(စိုးရမိရ္ေသာ	အေျခအေနတြင	္ရွိသည။္)	မိုငး္ပြနေ္စာဘ္ြား

(အေျခအေန	ေကာငး္သည)္	ႏငွ့္	ကိုေထြး	(ဦးအဗဒရူာဇတ၏္	သကေ္တာေ္စာင့္)	တို႕

ဒဏရ္ာရရွိသည။္

ေပာ်ဘ္ြယဦ္းျမ၊	ဦးဗဂမ်း္၊	ဦးေအာငဇ္ေံဝႏငွ့္	ဦးေရႊေဘာ	္(အမႈ	ေဆာငအ္ဖြ႕ဲ၏

အတြငး္ဝန)္	တို႕မာွ	ထခိိုကမ္ႈ	မရွိ။	ေစာစဖံိုးသင	္ခရးီထြက	္ေနၿပးီ	သခငႏ္သုည္

အစညး္အေဝးတြင	္ရွိမေနခဲ့။	ထခိိုကေ္သဆံုးသမူာ်း	အား



ေႏာွင့္ေႏးွျခငး္မရွိဘ	ဲေဆး႐ံုႀကးီသို႕	ပို႕ခဲ့သည။္	ရတဲပဖ္ြ႕ဲအေနျဖင့္	အေျခအေန

ကိုိ	သြကလ္ကထ္ကျ္မကစ္ြာ	ကိုငတ္ြယေ္ဆာငရ္ြကႏ္ိုငခ္ဲ့ပံု	ရပါ�သည။္

ယခအုျဖစအ္ပက်သ္ည	္အေထြေထြအံုၾကြမႈ	ႀကးီ၏	အစတိအ္ပိုငး္

တစရ္ပျ္ဖစမ္ျဖစ	္ျပသသည့္	အရပိအ္ေယာင	္တစစ္ံုတစရ္ာ	မရွိေသးပါ�။	အလနံကီြနျ္မနဴစမ္ာ်း

က	ဤတိုကခ္ိုကမ္ႈ	အစအီစဥက္ို	သေိနခဲ့သည့္	အရပိ	္အေယာငမ္ာ်း	ရွိသည။္	လကရ္ွိအစိုးရက

သတူို႕အေပ�ၚ	ျပငး္ျပငး္ထနထ္န	္အေရးယေူဆာငရ္ြကရ္န	္စဥး္စားလမိ့္မညက္ို

အျခားအတိုကအ္ခပံါ�တ	ီမာ်း	က	ေၾကာကလ္န႕္ေနေၾကာငး္	ယံုၾကညရ္သည။္	ဤသညက္

အတိုက	္အခပံ�ါတအီားလံုးက	ယခတုိုကခ္ိုကမ္ႈ	အစအီစဥက္ို	ထနိခ္န်လ္ွိဳ်႕ဝကွထ္ားခဲ့

ပံုရေၾကာငး္	ေျပာဆိုလက်ရ္ွိေသာလ္ညး္	အေထာကအ္ထား	မရွိပါ�။

ဘရုငခ္အံေနျဖင့္	ဗိုလခ္်ဳပဘ္ရစ	္(ဂ)္၊	ဗိုလခ္်ဳပေ္သာမ္တစ္၊္	ရ	ဲတပဖ္ြ႕ဲ

စစေ္ဆးေရးအရာရွိခ်ဳပအ္ျပင	္ျပညတ္ြငး္လံုးျခံဳေရးႏငွ့္	ပတ	္သကေ္သာ	အျခားပဂုၢိဳလမ္ာ်း	ႏငွ့္

ယေန႕နနံက	္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ	မာ်း	ျပလဳပုခ္ဲ့သည။္	ျမနမ္ာဌ့ာနခ်ဳပအ္ေနျဖင့္

ေနာငျ္ဖစလ္ာသည့္	ျပနႆာ	မာ်း	အတြက	္ႀကိဳတငျ္ပငဆ္ငမ္ႈ	မာ်း	ျပလဳပုလ္က်ရ္ွိသည။္

ဘရုငခ္အံေနျဖင့္	ေလာေလာဆယတ္ြင	္သခငႏ္၊ု	ဦးေအာငဇ္ေံဝ၊

ေပာ်ဘ္ြယဦ္းျမတို႕ႏငွ့္	တိုငပ္ငည္ိွႏႈိငး္လက်ရ္ွိသည။္	အမႈ	ေဆာငအ္ဖြ႕ဲသစ	္ဖြ႕ဲစညး္ေရး

အဆိုျပခဳက်သ္တငး္မာ်း	ႏငွ့္အတ	ူေနာကထ္ပေ္ၾကးနနး္စာကို	ယငး္တိုငပ္ငည္ွိႏႈိငး္မႈ	ၿပးီၿပးီခင်း္

ထပမ္ေံပးပို႕ပါ�မည"္	ဟ၍ူ	ေဖာျ္ပထား	သည။္

ထို႕အျပင	္အာဇာနညက္နုး္ရွိ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	ဂဗူမိာန၌္	လညး္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကဆ်ံုးခ်ိနက္ို	၁၉၄၇	ခႏုစွ	္ဇလူိုင	္၁၉	ရက	္(ျမနမ္ာ	သကရၠာဇ	္၁၃၀၉	ခု

ဝ�ေခ�ါငလ္ဆနး္	၂	ရက)္	စေနေန႕	နနံက	္၁၀း၃၅	နာရ	ီဟ၍ူ	ပင္

ကမညး္ေရးထိုးထားေလသည။္	ယငး္အခက်အ္လကမ္ာ်း	ကို	မခိုငလ္ံုဟဆုိုလွ်င	္၁၉၄၇

ဇလူိုငလ္	၂၀	ရကေ္န႕ထတု	္ဟသံာဝတ၊ီ	ကြနျ္မနဴစေ္န႕စဥ၊္	ျမနမ္ာအ့လငး္၊	သမာဓ၊ိ

ဗမာေ့ရ႕ွေဆာင	္စသည့္	ေန႕စဥသ္တငး္စာမာ်း	ႏငွ့္	႐ိုကတ္ာေၾကးနနး္သတငး္မာ်း	၌

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာင	္ဆနး္	ကဆ်ံုးခ်ိနက္ို	နနံက	္၁၀း၃၅	နာရဟီ၍ူ	သာ	အတအိက	်တညတီညြတ္



တညး္	ေဖာျ္ပထားေပသည။္

သို႕ေသာ	္၁၉၇၂	ေအာကတ္ိုဘာလ၌	စပယဦ္းစာေပမ	ွထတုေ္ဝ	ေသာ	ဦးျမင့္ေဝ

(တပမ္ေတာျ္မင့္သႏာၱ)	၏	ဗမာေတာလ္နွေ္ရး	အဘဓိါန	္(၁၈၂၄	မ	ွ၁၉၇၁	အထ)ိ	၌

လညး္ေကာငး္၊	၂၀၁၁	ေမလ	ေဇတဝန	္စာအပုတ္ိုကထ္တု	္သနိး္ေအး၏	'	ေအာငဆ္နး္ဇာနည္

'	စာအပု၌္	လညး္	ေကာငး္၊	၂၀၁၁	ဇလူိုငလ္	ေခတျ္ပတိုကစ္ာေပမ	ွထတုေ္ဝေသာ	ကေလာင္

စံု	ေရးသားသည့္	'	စာေရးဆရာ၊	ႏိုငင္ေံရးသမား၊	ျပညေ္ထာငစ္ဖုခငဗ္ိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္

အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ	'	စာအပု၌္	လညး္ေကာငး္	၊	၂၀၁၁	ခႏုစွ	္ဇလူိုငေ္ခတျ္ပတိုက	္စာေပမွ

ထတုေ္ဝေသာ	ကေလာငစ္ံုေရးသား	သည	့္	'	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	အမတွတ္ရစာအပုမ္ာ်း	'

စာအပု၌္	လညး္	ေကာငး္၊	၂၀၁၁	ႏိုဝငဘ္ာလ	ပဂုစံာေပတိုကမ္	ွထတုေ္ဝသည့္	ေမာငေ္ကာ်္

ရင၏္	'	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	ႏိုငင္ေံရးကႏ၀ၱင	္စာအပု၌္	လညး္ေကာငး္	၊

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကဆ်ံုးခ်ိန	္၁၉၄၇	ခႏုစွ	္ဇလူိုင	္၁၉	ရက	္နနံက	္၁၀း၃၇	နာရတီြင္

ေဖာျ္ပထားေလသည။္	ထို႕ေၾကာင့္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	ကဆ်ံုးခ်ိနက္ို	နနံက	္၁၀း၃၅



နာရကီိုသာ	အတညျ္ပရဳေပမည။္

လပုၾ္ကျံခငး္ခရံေသာ	အာဇာနည	္(၉)	ဦးအနက	္ျပနၾ္ကားေရး	ဝနႀ္ကးီ

ဒးီဒတုဦ္းဘခ်ိဳသည	္ကည်ဆ္	ံ၅	ခက်ထ္မိနွက္ာ	၁၉၄၇	ခႏုစွ	္ဇလူိုငလ္	၁၉	ရက	္ေန႕မြနး္လြဲ

၁း၄၀	နာရတီြငလ္ညး္ေကာငး္၊	ပညာ





ေရးဝနၾ္ကးီ	ဦးရာဇတ၏္	သကေ္တာေ္စာင့္	ရေဲဘာက္ိုေထြးသည	္၁၉၄၇
ဇလူိုငလ္	၁၉	ရကေ္န႕မြနး္လြ	ဲ၁း၄၀	နာရတီြငလ္ညး္ေကာငး္၊	ပညာေရး	ဝနႀ္ကးီ
ဦးရာဇတ၏္	သကေ္တာေ္စာင့္	ရေဲဘာက္ိုေထြးသည	္၁၉၄၇	ဇလူိုင	္၁၉	မြနး္လြ	ဲ၂
နာရ	ီ၁၅	မနိစတ္ြငလ္ညး္ေကာငး္	ၾကားျဖတ	္အစိုးရအဖြ႕ဲဝင	္အတိုငပ္ငခ္ံ
ေတာငတ္နး္ေဒသေရးရာဝနႀ္ကးီ	မိုငး္ပြန	္ေစာဘ္ြားႀကးီ	စဝစ္ထံြနး္သည	္၁၉၄၇
ဇလူိုင	္၂၀	ရက	္မြနး္တည့္	၁၂	နာရတီြငလ္ညး္ေကာငး္	ကဆ်ံုးသြားခဲ့ရေလသည။္

ၾကြငး္ကန်ေ္သာ	အာဇာနညမ္ာ်း	၏	႐ပုက္လာပမ္ာ်း	ကို	ျမနမ္ာႏိုငင္ံ

လြတလ္ပေ္ရးရရွိၿပးီ	၁၉၄၈	ခႏုစွ၊္	ဧၿပလီ	၁၁	ရကေ္န႕	ရနက္နုၿ္မိဳ႕

ေရႊတဂိံုေစတေီတာေ္ျခရငး္ရွိ	အာဇာနညက္နုး္တြင	္ႏိုငင္ေံတာဈ္ာပနအခမး္	အနားကင်း္ပ၍

ဂသူြငး္သၿဂၤိဳဟခ္ဲ့သည။္	သို႕ေသာ	္အစၥလာမ	္ဘာသာဝင	္(၂)	ဦးျဖစသ္ည့္	ဝနႀ္ကးီဦးရာဇတႏ္ငွ့္

ကိုေထြးတို႕၏	႐ပုအ္ေလာငး္မာ်း	ကို	ရနက္နုၿ္မိဳ႕	တာေမြၿမိဳ႕နယ	္မြတစ္လငသ္ခ�ဳိ်ငး္၌
အတယူဥွ၍္	ဂသူြငး္	သၿဂ�ၤိဳဟထ္ားသည။္



အာဇာနညစ္ဝစ္ထံြနး္၏	႐ပုက္လာပက္ိုမ	ူရနက္နုၿ္မိဳ႕မ	ွေရႊေညာင	္ၿမိဳ႕သို႕

ရထားျဖင့္လညး္ေကာငး္၊	ေရႊေညာငမ္	ွ(၄၄)	မိုင	္ကြာေဝးေသာ	မိုငး္ပြနၿ္မိဳ႔႕သို႕

ေမာေ္တာယ္ာဥျ္ဖင့္လညး္ေကာငး္	အဆင့္ဆင့္သယေ္ဆာင၍္	မိုငး္ပြနၿ္မိဳ႕တြင	္ရမွး္႐ိုရာ

ဓေလထ့ံုးတမး္စဥလ္ာအတိုငး္	မးီသၿဂၤိဳဟ၍္	ၾကြငး္ကန်သ္ည့္	အ႐ိုးျပာကို	မိုငး္ပြနၿ္မိဳ႕ႏငွ့္

ရနက္နုၿ္မိဳ႕	အာဇာနညဗ္မိာန	္၌	အမတွတ္ရ	အတုဂ္တူညထ္ားသည။္

ထို႕ေနာက	္တပမ္ေတာဖ္ခငႀ္ကးီႏငွ့္	ျမနမ္ာလ့ြတလ္ပေ္ရးဗသိကုာ	ႀကးီ

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကဆ်ံုးၿပးီ	(၈)	ႏစွအ္ၾကာတြင	္ရနက္နုၿ္မိဳ႕	နတေ္မာကလ္မး္ရွိ

ကနေ္တာႀ္ကးီပနး္ျခ၌ံ	စိုကထ္ထူားေသာ	အကဒ္ဝပ	္ဘရုင၏္	ေၾကး႐ပုထ္ကုို	ဖယရ္ာွး၍

၁၉၅၅	ေဖေဖာဝ္�ရ	ီ၁၃	ရကေ္န႕တြင	္လနဒ္နၿ္မိဳ႕	ဆာဂြၽနက္ကစ္	္အႏပုညာသပိၸေံကာ်ငး္မွ

ေကာ်ငး္အပုႀ္ကးီ	ပနး္ပညုာရငွ	္မစၥတာေကာပ့ေ္နာက	္ထလုပုခ္ဲ့သည့္	အျမင့္	၈	ေပ	၄	လကမ္ရွိ



ဗိုလခ္ပ်ေ္အာငဆ္နး္ေၾကး႐ပုတ္ကုို	စိုကထ္၍ူ	ႏိုငင္ေံတာအ္ခမး္	အနားျဖင့္

ဖြင့္လစွခ္ဲ့ေလသည။္	ကနေ္တာႀ္ကးီပတလ္မး္ကိုလညး္	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ေမြးဖြားရာဇာတျိဖစေ္သာ

နတေ္မာကၿ္မိဳ႕ကို	ဂဏုျ္ပေဳသာအားျဖင့္	နတ္

ေမာကလ္မး္ဟ၍ူ	လညး္ေကာငး္၊	ကနေ္တာႀ္ကးီပနး္ျခကံိုလညး္	ဗိုလခ္်ဳပ္
ပနး္ျခဟံ၍ူ	အမညေ္ျပာငး္လခဲဲ့ၾကသည။္

ထို႕အျပင	္၁၉၅၆	ေဖေဖာဝ္ါ�ရလီ	၁၃	ရကတ္ြင	္ကေ်ရာကေ္သာ

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ေမြးေန႕ကို	ေနာငတ္စေ္ခတလ္ငူယမ္ာ်း	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ရရဲင့္မႈ	၊

႐ိုးသားေျဖာင့္မတမ္ႈ	၊	ဇြလဲံု႕လရွိမႈ	၊	ႏိုငင္ႏံငွ့္လမူ်ိဳးအေပၚ�	သစၥာရွိမႈ	၊

ကိုယက္်ိဳးစြန႕္အနစန္ာခေံဆာငရ္ြကမ္ႈ	မာ်း	ကို	အတယုႏူိုငရ္န	္ရညရ္ြယ၍္	'

ျမနမ္ာႏိုငင္ကံေလးမာ်း	ေန႕'	အျဖစသ္တမ္တွက္ာ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ပနး္	ျခ	ံတြင	္စတင္

ကင်း္ပခဲ့ေလသည။္

သို႕ေသာ	္၁၉၆၂	ခႏုစွ	္မတလ္	၂	ရကတ္ြင	္ေတာလ္နွေ္ရးေကာငစ္ီ

တကေ္ရာကလ္ာၿပးီေနာက	္ျမနမ္ာႏိုငင္ကံေလးမာ်း	ေန႕ကို	လညး္ေကာငး္၊	ေငြစကၠဴမာ်း	၌

လညး္ေကာငး္၊	အစိုးရ႐ံုးဌာန၊	တပဖ္ြ႕ဲအသးီသးီ၌	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္ဓာတပ္ံု

ခ်ိတဆ္ြျဲခငး္ကိုလညး္ေကာငး္	ေဖာ်ကဖ္က်ပ္စက္ာ	တျဖညး္ျဖညး္



ေမးွမွိနက္ြယေ္ပာ်ကသ္ြားေစရန	္ယေန႕တိုင	္ျပလဳပုလ္က်	္ရွိရာ	ျမနမ္ာလ့ြတလ္ပေ္ရးအတြက္

ႀကိဳးပမး္ေဆာငရ္ြက၍္	အသကေ္ပးကဆ်ံုး	သြားခဲ့ရေသာ	အမ်ိဳးသား	ေခ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	ေကး်ဇးူကို	မက်က္ြယျ္ပရဳာက	်ေနသျဖင့္	ဝမး္နညး္ဖြယရ္ာပင	္ျဖစေ္နပါ�
ေတာသ့ည။္

	



(၂)
ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	႐ိုးဂဏု္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ရာထးူႏငွ့္အာဏာကို	မမကေ္မာသလို

ပကာသနကိုလညး္	အေလးမထားေပ။	ဟတိဟ္နလ္ညး္	မလပုတ္တ။္	႐ိုးသားမႈ	ကို	ျမတႏ္ိုး၍

အမနွတ္ရားကို	ဦးထပိပ္နသ္ည။္	သသူည	္တိုငး္ျပည	္ႏငွ့္လမူ်ိဳး	သ႕ူကြၽနဘ္ဝမွ

လြတေ္ျမာကေ္ရးကိုသာ	အေလးအနက	္စတိဝ္င	္စားကာ	ျမနမ္ာလ့ြတလ္ပေ္ရးရရွိေအာင္

ႀကိဳးပမး္ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့သျူဖစသ္ည။္	ထို႕ေၾကာင့္	ျမနမ္ာလ့ြတလ္ပေ္ရးႀကိဳးပမး္မႈ

သမိုငး္တစေ္လွ်ာကတ္ြင	္ျပညသ္	ူလထူေုလးစားယံုၾကညေ္ထာကခ္မံႈ	အရဆံုးေသာ

ေခါ�ငး္ေဆာငတ္စဦ္း	ျဖစ	္ခဲ့သည။္

အႏိၵယိအမ်ိဳးသားေခါ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ	မဟတမၱဂႏၵီ၊	ဆိုဗယီကျ္ပည	္ေထာငစ္မုွ

လနီင၊္	တ႐တုျ္ပညမ္	ွေဒ�ါကတ္ာဆြနယ္ကဆ္င၊္	အေမရကိန	္(၁၆)	ဆကေ္ျမာက္

သမၼတလငက္ြနး္၊	ဗယီကန္မမ္	ွသမၼတ	ဟိုခ်ီမငး္တို႕	ကဲ့သို႕	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည္



႐ိုးသားေျဖာင့္မတ၍္	႐ိုး႐ိုးကပုက္ပုသ္ာ	ေနထိုငဝ္တစ္ားဆငယ္ငခ္ဲ့သည။္





ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ငယစ္ဥက္ပင	္အဝတအ္စားႏငွ့္	ပတ	္သက၍္

ေၾကးမမာ်း	ခဲ့။	ျဖစသ္လို	ေနထိုငစ္ားေသာကခ္ဲ့သည။္	ဗိုလခ္်ဳပ	္ကိုယတ္ိုင	္ေရးသားခဲ့ေသာ

အတၳဳပၸတၱိတြင	္ဤသို႕	ေရးသားထားေလသည။္

ကြၽနေ္တာ၏္	အထကအ္စက္ို	ကိုေအာငဆ္နး္ႏငွ့္	ကြၽနေ္တာမ္ာွ	အသက	္၃	ႏစွခ္ြဲ

၄	ႏစွမ္ွ်	ကြာ၏	။	သႏူငွ့္ကြၽနေ္တာက္ား	ငယင္ယက္	ရနျ္ဖစဖ္ကျ္ဖစ၏္	။	သကူား	လကျ္မန၏္	။

ကြၽနေ္တာက္ား	အားႀကးီ၏	။	မခ်ိနမ္ဆ	လကလ္ြတစ္ပယလ္ပုတ္တ၏္	။	သကူား	ႏ၏ု	။

မငး္သားကခ်င်	္၏	။	ကြၽနေ္တာက္	ၾကမး္၏	။	သသူည	္အစားအေသာက	္အေနအထိုငမ္စွ၍

သပရ္ပ၏္	။	အစားဆိုလညး္	အစားတိုငး္မစား၊	စားေသာကေ္နသည့္အခ�ါ	ေျမႀကးီေပၚ�သို႕

ကသ်ြားလွ်င	္သသူည	္မစားေတာ။့	ကြၽနေ္တာက္ား	ဖတုဘ္ကခ္ါ�၍	စားႏိုငလ္ွ်င	္စား၏	။	သကူား

အဝတမ္ာ်း	ကို	သပသ္ပ	္ရပရ္ပ	္ဝတတ္တ၏္	။	ကၽနေ္တာက္ား	မဝတတ္တ။္

ျမနျ္မနည္စေ္အာင	္ဝတတ္တ၏္	။	သသူည	္ေျမႀကးီၾကမး္မာ်း	ေပ�တြင	္မညသ္ည့္အခါ�မွ
တံုးလံုး	မလွဲ။	ကြၽနေ္တာက္ား	ႀကမိဖ္နမ္ာ်း	စြာ	လွဲဖးူ၏	။	သကူား	ပါ�း၏	။	လွ်င၏္	။

ကြၽနေ္တာက္ား	ထ၏ူ	။	ေအး၏	"

ဤသို႕ပင	္ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္သ႕ူငယစ္ဥက္	အေနအထိုင	္အစား	အေသာက္

ဝတစ္ားဆငယ္ငခ္ဲ့ပံုကို	မကြယမ္ဝကွ	္ေရးသားခဲ့၏	။

ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္သကူိုယတ္ိုင	္ထိုကဲ့သို႕	ေရးခဲ့သညသ္ာမက	သူ

ေရနေံခာ်ငး္အမ်ိဳးသားေကာ်ငး္ဘဝတြင	္ဝတစ္ားဆငယ္ငမ္ႈ	ႏငွ့္	ပတသ္က၍္	အေတာဂ္ြက၏်	။

ေကာ်ငး္သားမာ်း	ၾကားတြင	္ဂိုကေ္ပးျခငး္၊	ဆိုကေ္ပးျခငး္	မရွိဘ	ဲ႐ိုး႐ိုးကပုက္ပုျ္ဖစသ္လို

ဝတစ္ားဆငယ္ငတ္တမ္ႈ	ေၾကာင့္	တစေ္ကာ်ငး္	လံုးက	ရယစ္ရာေမာစရာ	ျဖစေ္နခဲ့သည။္

တစဖ္န	္ဗိုလခ္်ဳပ	္ရစွတ္နး္ေကာ်ငး္သားဘဝတြင	္မခိငအ္ေမစထုမံ	ွအနေီရာင္

ပိုးေရာခည်လ္ံုခည်မ္ာ်း	ပို႕ေပးေလရ့ွိ၏	။	ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္ထိုလံုခည်	္မာ်း	ကို

ႀကိဳကႏ္စွသ္ကသ္ျဖင့္	ခံုခံုမငမ္ငဝ္တေ္တာ၏့	။	အကယ၍္	ဝတ	္ေနစဥ	္ေအာကအ္နားက

စတုခ္ဲ့ေသာ	္ထိုအစတုက္ိုပင	္ျပန၍္	ထံုးၿပးီ	ခည်ေ္ႏာွငဝ္တဆ္ငခ္ဲ့၏	။	ဗိုလခ္်ဳပက္ား



သ႕ူဝတစ္ားမႈ	ႏငွ့္ပတသ္က၍္	ပတ	္ဝနး္ကင်က္ို	ဤသို႕	ဂ႐မုစိုက၊္	ရကွလ္ညး္	မရကွေ္ပ။

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ေရနေံခာ်ငး္	အမ်ိဳးသားအထကတ္နး္	ေကာ်ငး္မ	ွ၁၉၃၂

ခႏုစွတ္ြင	္ဆယတ္နး္ေအာငျ္မငၿ္ပးီ	ရနက္နုတ္ကသၠိုလ	္သို႕	တကခ္ဲ့၏	။

ထိုေခတထ္ိုအခ်ိနအ္ခါ�က	တကသၠိုလေ္ကာ်ငး္သားပိုငး္တြင	္ဝတစ္ား	ဆငယ္ငမ္ႈ

က	ပကာသန	လႊမး္မိုးလက်ရ္ွိ၏	။	ေၾကာေ့ၾကာေ့မာေ့မာႏ့ငွ့္	ဆပံငက္ို	ၿဖးီလမိး္ၿပးီ

ေဟာလ္ဒံယီာပငမ္ငး္ျပနပ္ိုးသကလၠပအ္က�်ေၾကြ	ေျပာငေ္ျပာငတ္ိုကေ္ကာလ္ာႏငွ့္	ဝတဆ္ငၿ္ပးီ

ရႊမး္ရႊမး္ျမညေ္နသည့္	ေရႊ	ေတာင	္မႏေၱလးပိုးလံုခည်က္ို	ဆငျ္မနး္ကာ	မနွက္ဲ့သို႕

ဖတိဖ္တိေ္တာက	္ေနေသာ	႐ွဴးဖနိပက္ို	စးီ၍	စတိုငထ္တုေ္နၾကခ်ိနလ္ညး္	ျဖစသ္ည။္

မက်ႏ္ာွတြငလ္ညး္	အေကာငး္စားအလရွညမ္ာ်း	ကို	လမိး္ၿပးီ	အမ်ိဳး	မ်ိဳးေသာ



န႕ံသာမာ်း	ကို	အသံုးျပ၍ဳ	ျခယသ္ၾကသည။္

ထိုကဲ့သို႕ေသာ	တကသၠိုလေ္ကာ်ငး္သားမာ်း	ထတဲြင	္ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္ကား

ထးူျခားေသာ	သတူစေ္ယာကျ္ဖစေ္နသည။္	ဖားလာ်း	ကေ်နေသာ	ပငန္အီက�်ႏငွ့္	ေၾကးနေီရာင္

ဘနေ္ကာကလ္ံုခည်တ္စပ္တရ္စက္ို	ဝတက္ာ	အၿမးီျပတ	္ဘံုဘိုငေ္ရညပွဖ္နိပက္ို	စးီလက်္

အမိေ္တာ	္ရာထးီတစေ္ခာ်ငး္ကို	ေနပမူိုးရြာမေရာွင	္အျမတဲမး္ေဆာငး္တတၿ္ပးီ	ဆပံင္

စတုဖ္ြားႏငွ့္	ျဖစသ္လိုေနတတေ္သာ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကို	ျမငေ္တြ႕ရ	ေသာ

ေကာ်ငး္သားေကာ်ငး္သတူိုငး္က	ႏာွေခ�ါငး္႐ႈံ႕ၾကသည။္	ဘယလ္ိုလ	ူပါ�လမိ့္ဟေူသာ

အၾကည့္မ်ိဳးျဖင့္လညး္	စးူစမး္ၾကသည။္

ထို႕ေၾကာင့္လညး္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ကို	တကသၠိုလေ္ကာ်ငး္သား	တိုငး္က

လ႕ူဂြစာ၊	ေလာကဝတေ္ခါ�ငး္ပါ�းသဟူ၍ူ	ကြယရ္ာ၌	အတငး္တတု	္ၾကသည။္	ဗိုလခ္်ဳပက္ား

မညသ္႕ူကိုမွ်	အေရးမလပု၊္	သေူနတတသ္လို၊	ေနခင်သ္လို	ေနရရငၿ္ပးီေရာဟသူည့္

လစူားမ်ိဳးျဖစသ္ည။္

ပခဲးူေကာ်ငး္ေဆာငမ္	ွစာသငခ္နး္သို႕	သြားေသာအခ�ါ၌	လညး္	အက�်
ဖိုသဖီတသ္ႏီငွ့္	ဖနိပက္ပိုက႐ိုစးီ၍	သြားတတသ္ည။္

ဗမာႏိုငင္လံံုးဆိုငရ္ာ	ဒတုယိေကာ်ငး္သားညလီာခကံို	မႏေၱလးၿမိဳ႕၌

ေႏြရာသအီတြငး္	ကင်း္ပရာ	ထိုႏစွက္	အမေ္အရာရစွက္	ဥက႒ၠ၊	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္က

အတြငး္ေရးမွဴးျဖစသ္ည။္	မႏေၱလးညလီာခသံို႕အလာ	ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္သ႕ူအစက္ို	ဦးေအာငသ္နး္

ၿမိဳ႕အပုအ္မိသ္ို႕	ဝငလ္ညသ္ည။္	အျပနတ္ြင	္အစက္ိုေအာငသ္နး္အမိ၌္	သ႕ူတြငပ္ါ�လာေသာ

ပဆုိုးႏစွထ္ည	္အနက	္တစထ္ညမ္ာွ	ကန်ခ္ဲ့သည။္	ဤသညက္ို	မသဘိ	ဲထြကလ္ာရာ

ေနာကမ္ေွန၍	လိုကေ္ခၚ�ေပးေသာလ္ညး္	ေခ�ၚသကံိုပင	္ဂ႐မုစိုကႏ္ိုငခ္ဲ့	ေခ။်

ေကာ်ငး္သားညလီာခႏံငွ့္	ပတသ္က၍္	မညမ္ွ်စတိေ္စာေန၍	လံုခည်	္ကန်မ္နွး္ပင	္မသသိူ

ျဖစသ္ည။္	ဤသို႕	ဗိုလခ္်ဳပက္ား	အဝတအ္စားႏငွ့္	ပတသ္က၍္	အေလးမထားသျူဖစသ္ည။္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ေကာ်ငး္မထွြက၍္	ႏိုငင္ေံရးေလာကသို႕



ေျခစံုပစဝ္ငေ္ရာကလ္ပုက္ိုငစ္ဥက္ာလတြင	္ဗိုလခ္်ဳပႏ္ငွ့္	အရငး္ႏွီးဆံုး	လပု္

ေဖာက္ိုငဖ္ကတ္စဦ္းျဖစသ္	ူဦးႏကု	ႏိုငင္ေံရးကစိၥမလွြ၍ဲ	မညသ္ည့္အေရး	ကစိၥကိုမွ်

ဗိုလခ္်ဳပစ္တိမ္ဝငစ္ားပံုကို	လႊတေ္တာအ္စညး္အေဝးတစခ္၌ု	ဤသို႕	ေျပာဆိုခဲ့သည။္

ပ�ါတဌီာနခ်ဳပမ္	ွသခငေ္အာငဆ္နး္၏	အခနး္မာွ	သန႕္ရငွး္သပရ္ပမ္ႈ

မရွိသည့္အတြက	္ေကာ်ၾ္ကားသည။္	မညသ္ည့္အခါ�မ	ွသမိး္ဆညး္ျခငး္မျပေဳသာ

ၾကမး္တမး္ေသာ	အပိရ္ာေပၚ�တြင	္သအူပိသ္ည။္	ၾကမး္ပိုးမာ်း	က	လာသမွ်	လကူို	သ႕ူအပိရ္ာႏငွ့္

သ႕ူအခနး္ထမဲ	ွေမာငး္ထတုေ္နၾကသည။္	ေအာငဆ္နး္တစဦ္းတညး္သာလွ်င	္အမႈ	မထားဘဲ

သ႕ူအခန:္ထ၌ဲ	ေနႏိုင၊္	အပိႏ္ိုငေ္လသည။္	တစခ္�ါတြင	္ခ႐ိုငမ္	ွဧည့္သညမ္ာ်း	ကြၽနေ္တာတ္ို႕ဆီ

ေရာကလ္ာၾကသည။္	ဌာနခ်ဳပမ္	ွသခငအ္ဖြ႕ဲဝငအ္ခ်ိဳ႕က	ဧည့္သညမ္ာ်း	ကို	စၾကေႍပၚ�တြင္

မအပိေ္စခင်ၾ္ကေသာေၾကာင့္	သခငေ္အာငဆ္နး္၏	အခနး္ကို	(ထိုစဥက္

သခငေ္အာငဆ္နး္သည	္အေထြေထြအတြငး္ေရးမွဴး	ျဖစေ္န	သည။္)	ဧည့္သညမ္ာ်း	အား

ေနရာခေ်ပးသည။္	ဧည့္သညမ္ာ်း	က	အတြငး္	ေရးမွဴး၏	အခနး္၌	တညး္ခြင့္ရရွိေသာေၾကာင့္

သေဘာကၾ်ကသည။္	သို႕ေသာ	္ၾကမး္ပိုးမာ်း	ရွိေနေၾကာငး္ကို	သတူို႕	စတငမ္ခစံားရမအီခ်ိန္

ကေလး၌	သာ	ျဖစသ္ည။္	ညသနး္ေခါ�ငး္ခန႕္အခ်ိနသ္ို႕	ေရာကလ္ာအခါ�	တပခ္်ီႏွိပစ္ကေ္သာ

ၾကမး္ပိုးဒဏက္ို	မခႏံိုငၾ္ကေတာေ့သာ	ဧည့္သညမ္ာ်း	က	အပိရ္ာခငး္	ေစာငမ္ာ်း	ကို

သယေ္ဆာငလ္က်	္အခနး္ထမဲ	ွတစေ္ယာက္



မကန်	္အကနုေ္ျပ:ထြကၾ္ကတာ	စၾကထႍတဲြငပ္င	္ျဖစသ္လို	အပိစ္ကခ္ဲ့	ၾကသည။္

ႏိုငင္ေံရးသည	္သခငေ္အာငဆ္နး္၏	ဘဝျဖစသ္ည။္	ဆာေလာင္

မြတသ္ပိျ္ခငး္ႏငွ့္	ဆငး္ရမဲႈ	ဒဏသ္ည	္သ႕ူအဖို႕	အေရးမပါ�ေသာ	အရာမာ်း	ျဖစသ္ည။္

သခငလ္ေွဖ	(ဗိုလလ္ကာ်)္၊	ကၽနေ္တာတ္ို႕အပါ�အဝင	္လပုေ္ဖာ	္ကိုငဖ္က	္အမာ်း	စသုည္

အစားေကာငး္ေကာငး္ကို	တစခ္ါ�တစရ္	ံေတာင့္တ	ၾကသည။္	သခငေ္အာငဆ္နး္သညက္

ထိုကဲ့သို႕ေသာ	အရာမာ်း	ကို	မညသ္ည့္	အခါ�မွ်	မတမး္တေခ။်	သကူ	ေပာ်ေ့ျပာငး္သူ

မဟတုေ္ခ။်	သ႕ူခႏၨာကိုယက္ို	သမံဏျိဖင့္	တညေ္ဆာကထ္ားသည့္အလား	ထိုအငအ္ားျဖင့္	သူ



ေတာလ္နွ	္ေရး	လပုခ္ဲ့သည။္"

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္သခငသ္နး္ထြနး္ႏငွ့္	အတေူနစဥက္	သ႕ူတြင္

ဝတစ္ရာမရွိေသာေၾကာင့္	သခငသ္နး္ထြနး္၏	လံုခည်ႏ္ငွ့္	အက�်	တို႕ကို	ယ၍ူ	ဝတသ္ည။္

ထိုအခ်ိနက္	သခငသ္နး္ထြနး္သည	္ကနေ္တာ	္ကေလးအရပ၌္	ေကာ်ငး္ဆရာလပု၍္

ဝငေ္ငြမနွေ္နသျဖင့္	အက�်အသစႏ္ငွ့္	လံုခည်အ္သစမ္ာ်း	ဝယ၍္	ေသတာၱထတဲြင	္တ႐ိုတေသ

သမိး္ဆညး္ထား	သည။္	ဗိုလခ္်ဳပက္	ယ၍ူ	ဝတသ္ျဖင့္	မေကန်ပေ္သာလ္ညး္	ဘာမမွေျပာ	ေခ။်

လစ်လ္်ဴ႐ႈထားသည။္	ဗိုလခ္်ဳပက္လညး္	ဝတၿ္ပးီ	မေဟာငး္မခင်း္	ဘယေ္တာမ့	ွမခြၽတေ္ပ။

ျပနလ္ညး္	မေပးေခ။်	ေဟာငး္ႏြမး္နေံစာေ္နသျဖင့္	သခငသ္နး္ထြနး္ကလညး္

မေတာငး္ေတာေ့ပ။

ရေဲဘာသ္ံုးက်ိပစ္တင	္ဖြ႕ဲစညး္ၿပးီ	ယိုးဒယား	(ထိုငး္)	ႏိုငင္တံြင	္ရွိစဥက္

အစညး္အေဝးတစခ္တုြင	္စကားေျပာစရာရွိသျဖင့္	စစယ္နူေီဖာငး္	ကို	ဝတၿ္ပးီ	ထြကသ္ြားရာ

စးီသြားေသာ	စစဖ္နိပမ္ာွ	ကပ်ေ္နသျဖင့္	ဗိုလမ္ငး္ေခ�ါငအ္ား	ၾကည့္ခိုငး္ရာ	ဘယႏ္ငွ့္ညာမာွ

းစးီထားသျဖင့္	ေနာကဆ္ံုး	အမနွျ္ပန၍္	စးီခဲ့ရသည။္

ဗိုလခ္်ဳပမ္ာွ	ထိုသို႕	ဖနိပစ္းီရာတြငပ္င	္ဘယႏ္ငွ့္ညာမာွ	းစးီခဲ့သည	္အထ	ိသ၏ူ

စတိတ္ြင	္ျမနမ္ာျပည	္လြတလ္ပေ္ရးႏငွ့္	ပတသ္က၍္	မညမ္ွ်စတိေ္ရာကေ္နသညက္ို

ခန႕္မနွး္ႏိုငပ္�ါသည။္	ဂပ်နေ္ခတ	္(၁၉၄၂	ခႏုစွ	္မတလ္	၈	ရကေ္န႕မ	ွ၁၉၄၅	ခႏုစွ	္ေမလ	၃

ရကေ္န႕အထ)ိ	အတြငး္



ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္ဗမာတ့ပမ္ေတာ၏္	စစဝ္နႀ္ကးီႏငွ့္	စစေ္သနာပတခိ်ဳပပ္င္
ျဖစေ္သာလ္ညး္	အဝတအ္စားႏငွ့္	ပတသ္က၍္	စစအ္က�်ႏစွထ္ညႏ္ငွ့္	စစ္
ေဘာငး္ဘႏီစွထ္ညသ္ာ	ရွိသည။္	ေအာကခ္စံြပက္ယ်တ္စထ္ညမ္ွ်ပင	္ေကာငး္
ေကာငး္	မရွိေခ။်	ဇာေပါ�ကေ္တြကဲ့သို႕	အေပါ�ကဗ္ရပြႏငွ့္	စြပက္ယ်တ္စ	္ထညသ္ာ
ေတာလ္နွေ္ရးၿပးီသညအ္ထ	ိဝတခ္ဲ့ရာ	မညမ္ွ်အထ	ိၿခိဳးျခေံခြၽတာ
တငး္တမိႏ္ိုငသ္ညက္ို	မနွး္ဆႏိုငပ္ါ�သည။္	ထို႕ေၾကာင့္လညး္	ဆရာႀကးီ
ဒဂနုတ္ာရာက	သ၏ူ	ရပုပ္ံုလႊာ	စာအပုတ္ြင-္

"သ၏ူ	မက်ႏ္ာွထားသည	္သနုမ္ႈ	န၏္	။	တစခ္ါ�	ေတြ႕ဖးူေသာ	သကူို	ေနာကတ္စခ္ါ�
ေတြ႕လွ်င	္ႏႈတဆ္ကခ္င်မ္	ွဆက၏္	။	သ႕ူကို	သသိကူ	ျပံဳးျပေသာလ္ညး္	သသူည	္တံု႕ျပန၍္

ျပံဳးခင်မ္	ွျပံဳး၏	။	ဥက႒ၠျဖစသ္ျဖင့္	သ႕ူကိုကား	ေကာ်ငး္သားတိုငး္က	သၾိက၏	။	သကူလညး္

အစဥလ္ိုလို	ႏိုငင္	ံေရးကိုသာ	ေတြးေနဟနတ္၏ူ	။	ျမနမ္ာျပညလ္ြတလ္ပေ္ရးအတြက	္စတိပ္ပူံု

ရ၏	။	ထို႕ေၾကာင့္	သသူည	္သနုမ္ႈ	နလ္က်ရ္ွိေနသည။္



သစူကားေျပာလွ်ငလ္ညး္	ႏိုငင္ေံရးအေၾကာငး္ကိုသာ	ေျပာသည။္

သေူျပာေနစဥ	္ေဘးရွိလမူာ်း	က	နားေထာငေ္နရသည။္	ေဘးက	လမူာ်း	၏	စကားကို

သမူၾကား။	သေူျပာခင်တ္ာေတြကိုသာ	စြတ၍္	ေျပာေနတတ	္သည။္





သ႕ူတြင	္သမိေ္မြ႕ျခငး္	မရွိ။	အလအွပကို	သမူမကေ္မာ။	သသူည္

ၾကမး္တမး္သည။္	႐ိုငး္သည။္	ဆကဆ္ေံပါ�ငး္သငး္ေရးတြငရ္ွိေသာ	ဧည့္ဝတ	္ထံုးစ၊ံ

ယဥေ္ကး်ျခငး္	စသညတ္ို႕ကို	သသူည	္ဂ႐မုစိုက။္	ဂတီ၊	ပနး္ခ်ီ၊	သဘင	္စေသာ

အႏပုညာရပမ္ာ်း	ကို	မလိုကစ္ား၊	သ႕ူကိုယသ္	ူအတငး္	ယဥေ္ကး်ေအာင	္မလပု၊္	သ၏ူ

နဂိုအတိုငး္	ခပ႐္ိုငး္႐ိုငး္	ခပၾ္ကမး္ၾကမး္ပင	္ေန၏	။	သ႕ူတြင	္ႏိုငင္ေံရးဝညိာဥက္ား

ျပငး္ထနလ္ေွခ၏်	။	သသူည	္ႏိုငင္	ံေရး	တစခ္တုညး္ကိုသာ	လပုေ္သာသတူစဦ္းျဖစ၏္	။

သသူည	္႐ိုငး္၏	။	ေၾကာင၏္	။	ကစိၥမရွိ။	သသူည	္ဧည့္ခနး္ေဆာင	္မွ

ဂဏုသ္ေရရွိ	လႀူကးီလေူကာငး္	မဟတု၊္	တစခ္တုညး္ေသာ	ယံုၾကည	္ခက်ႏ္ငွ့္

တစခ္တုညး္ကိုသာ	မ၍ဲ	လပုေ္သာ	ႏိုငင္ေံရးသတဝၱါ�ျဖစ၏္	။	ထို႕ေၾကာင့္	ကစိၥမရွိ"	ဟ၍ူ

ေရးသားခဲ့ေလသည။္

ထို႕ေၾကာင့္	ဗိုလခ္်ဳပက္ို	တပမ္ေတာသ္ားတိုငး္က	ခစ်ခ္ဲ့ၾကသည။္

ျပညသ္လူထူကုလညး္	႐ိုေသခဲ့ၾကသည။္	ေရာကေ္လရာ	အရပတ္ိုငး္၌	သ႕ူကို	ျပညသ္တူို႕

ႏႈတဖ္ာ်းဝယ	္"ဗိုလခ္်ဳပ"္	"ဗိုလခ္်ဳပ"္	ဟ၍ူ	တရြရြ	တဖြဖြ	ရွိခဲ့ၾကသည။္

တစဖ္န	္ျမနမ္ာျပညလ္ြတလ္ပေ္ရးအတြက	္ၿဗတိသိွ်ေခါ�ငး္ေဆာင	္မာ်း	ႏငွ့္

ေဆြးေႏြး၍	ေအာငဆ္နး္-အကတ္လ	ီစာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိုၿပးီေနာက	္၁၉၄၇	ခႏုစွ	္ေဖေဖာဝ္�ရလီ	၂

ရကေ္န႕တြင	္ရနက္နုၿ္မိဳ႕သို႕	ျပနေ္ရာက	္လာရာ	လထူအုား	"က်ဳပဘ္လိပက္	ျပနလ္ာတာ

ဘာပါ�လလဲို႕	ေမးရင	္ယနူေီဖာငး္တစစ္ံုပ	ဲပ�ါလာတယ"္	ဟ	ုေျပာခဲ့ဖးူသည။္	ဗိုလခ္်ဳပက္ား

ထိုသို႕ျဖင့္	စနိေ္ရႊ၊	ေမာေ္တာက္ား၊	အမိ	္ေဝးစြ	အဝတအ္စားကိုပင	္မက	္ခဲ့သ	ူမဟတုေ္ပ။

ရနက္နုၿ္မိဳ႕	ဗဟနး္ရပ	္နတေ္မာကလ္မး္	အမတွ	္၂၅	ရွိ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ျပတိုက္

လပုထ္ားေသာ	ဗိုလခ္်ဳပအ္မိႏ္ငွ့္ျခသံည	္ဗိုလခ္်ဳပ၏္	အမိျ္ခ	ံမဟတုေ္ပ။	ေနာငတ္ြင	္မဆလ	ပါ�တီ

ဥက႒ၠႀကးီ	ျဖစလ္ာသည့္	ဗိုလေ္နဝငး္၏	အမိသ္ာျဖစၿ္ပးီ၊	ဗိုလခ္်ဳပေ္နထိုငရ္န	္ေခတၱ

ေပးခဲ့ျခငး္သာ	ျဖစသ္ည။္	ဗိုလခ္်ဳပအ္မိရ္ွိ	ပရေိဘာဂမအွစ	ေမာေ္တာက္ား	အဆံုး

ဗိုလခ္်ဳပက္ိုယပ္ိုငဟ္၍ူ	ဘာမွ်	မရွိေပ။	ေရာငး္ရငး္မတိေ္ဆြ	သငူယ	္ခင်း္မာ်း	က



ေပးလွဴထားျခငး္သာ	ျဖစသ္ည။္

ဗိုလခ္်ဳပ	္ဖတ႐္ႈခဲ့ေသာ	စာအပုအ္မာ်း	စမုာွ	ဗိုလခ္်ဳပအ္ပိုင	္မဟတု။္	ဂာ်နယေ္ကာ်္

ဦးခစ်ေ္မာငႏ္ငွ့္	သခငသ္နး္ထြနး္တို႕၏	စာအပုမ္ာ်း	သာ	ျဖစၿ္ပးီ၊	ငာွးရမး္ဖတ႐္ႈျခငး္သာ

ျဖစသ္ည။္	အမ်ိဳးသားေခါ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ေနာကဆ္ံုး	၁၉၄၇	ခႏုစွ္

ဇလူိုငလ္	၁၉	ရကေ္န႕	ကဆ်ံုးခ်ိနအ္ထ	ိသ႕ူတြင	္လံုခည်ႏ္စွထ္ည၊္	အက�်သံုးထည၊္	တိုကပ္ံုတစ္

ထညႏ္ငွ့္	အႏိၵိယေခါ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ	ပ႑စေ္န႐းူခ်ဳပေ္ပးခဲ့ေသာ	ေလာငး္ကတု	္စစဝ္တစ္ံု

တစထ္ညသ္ာ	ကန်ရ္ွိခဲ့သည။္

၂၀၁၃	ခႏုစွ	္ေဖေဖာဝ္�ရလီ	၁၃	ရက	္ဗဒုၥဟးူေန႕သည	္ဗိုလခ္်ဳပ၏္	၉၈	ႏစွေ္ျမာက္

ေမြးေန႕ျဖစသ္လို	၅၇	ႏစွေ္ျမာက	္ျမနမ္ာႏိုငင္ကံေလးမာ်း	ေန႕လညး္	ျဖစေ္ပသည။္

ဗိုလခ္်ဳပတ္ြင	္ေခါ�ငး္ေဆာငမ္ႈ	အရညအ္ေသြး	ဂဏုအ္ဂၤါ�၊	ပြင့္ပြင့္	လငး္လငး္

ေျပာတတသ္ည့္	ဂဏုအ္ဂၤါ�၊	လမိည္ာမေျပာတတေ္သာ	႐ိုးသား



သည့္	ဂဏုအ္ဂၤါ�၊	႐ိုး႐ိုးသားသား	ဝတစ္ားဆငယ္င၍္	ၿခိဳးျခေံခြၽတာတတ	္သည့္
ဂဏုအ္ဂ�ၤါမာ်း	သည	္ဗိုလခ္်ဳပ၏္	အရညအ္ခင်း္မာ်း	ပငျ္ဖစသ္ည။္

မညသ္ို႕ဆိုေစကာမ	ူဗိုလခ္်ဳပ၏္	ဝတစ္ားဆငယ္ငမ္ႈ	၊	႐ိုးသားပံု၊

ေရာင့္ရတဲငး္တမိႏ္ိုငပ္ံုႏငွ့္	တိုငး္ျပညႏ္ငွ့္	လမူ်ိဳးအေပၚ�	ကိုယက္်ိဳးစြန႕္စား	အနစန္ာခခံဲ့ပံုကို

ေလလ့ာကာ	ယခေုခတ	္ျမနမ္ာစစအ္ာဏာရငွမ္ာ်း	တိုငး္	ျပညက္ို	လကည္ွိဳးထိုးေရာငး္စားကာ

စညး္စမိယ္စမ္းူေနပံုကို	ၾကည့္ရငး္	ဗိုလခ္်ဳပက္ိုသာ	လြမး္ဆြတတ္မး္တေနမပိါ�ေတာသ့ည။္



(၃)
အမ်ိဳးသားေခါ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	လငူယမ္ာ်း	အတြက္

လမး္ညႊနခ္က်္

ယခႏုစွ	္၂၀၁၄	ခႏုစွ	္ေဖေဖာဝ္�ရ	ီ၁၃	ရက	္ၾကာသပေတးေန႕သည္

အမ်ိဳးသားေခ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္၏	၉၉	ႏစွေ္ျမာက	္ေမြးေန႕ျဖစသ္လို	(၅၈)

ႏစွေ္ျမာက	္ျမနမ္ာႏိုငင္ကံေလးမာ်း	ေန႕လညး္	ျဖစပ္ါ�သည။္	ဗိုလခ္်ဴပက္ဆ်ံုးစဥက္	အသက္

(၃၂)	ႏစွ	္၅	လ	၆	ရက	္သာ	ရွိေသးသည။္	ငယင္ယရ္ြယရ္ြယႏ္ငွ့္

ကြယလ္ြနတ္မိး္ပါ�းခဲ့ရေသာလ္ညး္	မကြယလ္ြနမ္	ီေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ေသာ	လပုင္နး္တာဝနမ္ာ်း	ကား

အံ့မခနး္ေလာက	္ဖြယ	္ႀကးီမားလပွါ�သည။္

ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္ႏိုငင္အံတြက	္လြတလ္ပေ္ရးဗသိကုာႀကးီျဖစသ္လို

တပမ္ေတာဖ္ခငႀ္ကးီလညး္	ျဖစသ္ည။္	လငူယမ္ာ်း	အတြက	္စျံပအဳတယု	ူဖြယေ္ကာငး္ေသာ

ပဂုၢိဳလတ္စဦ္းလညး္	ျဖစခ္ဲ့သည။္	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	လငူယ	္ဘဝႏငွ့္	ပတသ္က၍္

ေရးသားမတွတ္မး္တငထ္ားေသာ	စာေပမာ်း	ထတဲြင	္တကၾ္ကြေသာ၊	ရရဲင့္ေသာ	ႀကိဳးစား၍

႐ိုးသားေသာ	အခက်မ္ာ်း	ကို	ေတြ႕	ရသည။္

ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္ႏငွ့္	ေကာ်ငး္ေနဖကတ္စဦ္းျဖစသ္	ူသခင	္ေကာ်စ္နိက္	'

မတွမ္သိမွ်	ကိုေအာငဆ္နး္၏	ေကာ်ငး္သားဘဝ	'	ေဆာငး္ပါ�း	ကို

ရနက္နုတ္ကသၠိုလႏ္စွလ္ညစ္ာေစာင	္အတြ	ဲ၄၊	အမတွ	္၂	တြင	္ေဖာျ္ပခဲ့ရာ၌	-





"ကိုေအာငဆ္နး္သည	္ေကာ်ငး္တြင	္သငူယခ္င်း္မာ်း	ႏငွ့္	ေဟးလား
ဝ�ါးလားစကားဖြ႕ဲေလမ့ရွိပါ�။	သငၾ္ကားပို႕ခသ်မွ်ကို	အျမအဲာ႐ံုစိုကၿ္ပးီ
နားေထာငမ္တွသ္ားေလ	့ရွိပါ�သည။္	ထို႕ေၾကာင့္လညး္	ကိုေအာငဆ္နး္
စာေမးပြတဲိုငး္	ေကာငး္စြာ	ေအာငျ္မငသ္ညခ္ည်း္ျဖစပ္ါ�သည။္	ကိုေအာငဆ္နး္
စာဖတပ္ံုမာွ	အေတာႀ္ကးီစနစက္လ်ပွ�သည။္	ပထမစာအပု၏္	မာတကိာ	ကို
ေကာငး္စြာ	မတွသ္ားပါ�သည။္	ေနာကတ္စခ္နး္စ	ီဖတလ္က်	္ဖတၿ္ပးီ	သား
အခနး္မာ်း	၏	အခ်ဳပသ္ေဘာကို	မတွစ္စုာအပုျ္ဖစေ္စ၊	စာရြကလ္ြတ၌္	ျဖစေ္စ
မာတကိာေခ�ါငး္စဥခ္၍်	အတိုခ်ဳပ	္(Summary)	မမိဘိာသာ
မမိေိရးသားေလရ့ွိပg�သည။္	ကိုေအာငဆ္နး္သည	္ေကာ်ငး္စာႏငွ့္	အျပငစ္ာ
ႏစွခ္စုလံုးကို	ေကည်ကေ္အာင	္ဖတႏ္ိုငေ္သာ	ဇြရဲွိသျူဖစေ္လသည။္

ထိုေခတအ္ခ�ါက	ေပၚ�ေပါ�ကေ္နေသာ	ျပနႆာမာ်း	၊	အေျခအေန	မာ်း	ကို	မၾကာခဏ

ဆိုသလို	ကိုေအာငဆ္နး္ႏငွ့္	ေဆြးေႏြးၾကပါ�သည။္	ကိုေအာငဆ္နး္သည	္အၿဖးီအျဖနး္မပါ�ဘဲ

လိုရငး္အခက်က္ို	ျပတျ္ပတ	္သားသား	တစတ္စခ္ြခြ	ေဖာထ္တုေ္ျပာဆိုေလရ့ွိပါ�သည။္

စာေရးရာတြင	္လညး္	အဂၤ�လပိဘ္ာသာျဖင့္ျဖစေ္စ၊	ျမနမ္ာဘာသာျဖင့္	ျဖစေ္စ	ထထိမိမိိ

ထငရ္ာွးေပ�ၚလြငေ္အာင	္ေရးသားႏိုငပ္�ါသည။္	ႏစွဘ္ာသာစလံုးကို	ေကာငး္	ေကာငး္ႀကးီ

ကၽမး္ကၽမး္ကင်က္င်	္ေရးႏိုငသ္မူာ်း	နညး္ပါ�းေသာလ္ညး္	ကိုေအာငဆ္နး္မာွ	ထိုသို႕

ေရးႏိုငသ္တူစဦ္း	ျဖစပ္�သည"္	ဟ၍ူ	ေရးသား	ထားေလသည။္

ထို႕အျပင	္ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္တြင	္ေကာ်ငး္သားလငူယတ္ိုငး္	လိုက	္နာ

အတယုဖူြယေ္သာ	စ႐ိုကမ္ာ်း	ရွိသည။္	သသူည	္စညး္ကမး္ရွိ၍	အတိုငး္	အတာသသိျူဖစသ္ည။္

ကိုယ့္ကိုယက္ိုယ	္ေဝဖနေ္ရးရွိသည။္	အတစၱတိ	္ကငး္သည။္	ကတတိညသ္ည။္	စာေပကို

ျမတႏ္ိုးမႈ	ရွိသည။္	ဗိုလခ္်ဳပက္ား	ငယစ္ဥေ္ကာ်ငး္သားဘဝကပင	္စညး္ကမး္ရွိသပူပီီ

ေန႕စဥအ္သံုးစားရတိက္ို	စနစတ္က	်ေရးသားမတွသ္ားတတသ္ည့္	အေၾကာငး္ကို	သ႕ူအသက္

၁၇	ႏစွက္	ေရးသားထားေသာ	၁၉၃၂	ခႏုစွ	္ဒိုငယ္ာရေီလးက	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	လငူယဘ္ဝကို

ေဖာျ္ပေနပါ�သည။္	သ႕ူဒိုငယ္ာရ၌ီ	-

၉-၃-၃၂	(တပို႕တြ	ဲလဆနး္	၃	ရက)္	အဂၤါ�ေန႕	ဘခမ်း္အားေပးရန	္အေၾကြး	၉	ပ။ဲ

၁၀-၂-၃၂၊	ဘခမ်း္အေၾကြး	၉	ျပား။



၁၀-၂-၃၂	(တပို႕တြ	ဲလဆနး္	၄	ရက)္	ဘခမ်း္အေၾကြး	၃	ပ။ဲ

၁၂-၂-၂	(တပို႕တြ	ဲလဆနး္	၆	ရက)္	ေသာၾကာေန႕	အေၾကြး	၅	ျပား။

၁၃-၂-၃၂	(တပို႕တြ	ဲလဆနး္	၇	ရက)္	စေနေန႕	ေၾကြး	၃	ပ။ဲ

ဤကား	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ေကာ်ငး္သားဘဝ၊	စညး္ကမး္ႏငွ့္	ကတကိို	ထငရ္ာွးေစေသာ

အမတွအ္သားမာ်း	ျဖစပ္�သည။္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္ဝငေ္ငြထြကေ္ငြႏငွ့္	ပတသ္က၍္

လညး္	မတွသ္ားထားတတသ္ည။္	ပ။ဲ

၂၁-၂-၃၂	ယေန႕ေငြ	၁/ိ-အစက္ိုႀကးီထမံ	ွေတာငး္	ေဂာ်န္ႏီငွ့္

လကဖ္ကရ္ညေ္သာကသ္ြား၊	၂	ေယာကတ္ြကေ္ပး	၃	ပ။ဲ

ၿပးီေတာ	့၂၂-၂-၃၂	တြင	္မငအ္ိုးတစဘ္းူဝယ၊္	၅	ပ	ဲေပးဝယ၊္	မေန႕က

လကဖ္ကရ္ညႏ္ငွ့္	မနု႕္	၂	ပ	ဲေပ�ငး္	၁၀	ပ	ဲကနု၊္	ကန်	္၆

ေအာငဆ္နး္

(လကမ္တွထ္ိုးထားသည)္

၂၆-၂-၃၂

လကရ္ွိ	၁၁	ပ။ဲ	၁	ပ	ဲေကာကရ္သည။္	၁၂	ပ	ဲဝငေ္ငြ။	၃	ပ	ဲထြကေ္ငြ။	၉	ပ	ဲကန်	္'

ကိုက၏္	'

ေအာငဆ္နး္

(လကမ္တွထ္ိုးထားသည)္

ဤသညက္ား	ဝငေ္ငြ၊	ထြကေ္ငြႏငွ့္	ပစဲ၊	မးူစကေလးမာ်း	ကိုပင	္စနစတ္က်

ေရးမတွထ္ားတတသ္ည့္	ဗိုလခ္်ဳပ၏္	အတယုထူိုကေ္သာ	စ႐ိုကက္ေလးမာ်း	ျဖစပ္ါ�သည။္

တစဖ္နေ္ငြေရးေၾကးေရး	အသံုးမာ်း	ႏငွ့္	ပတသ္က၍္	မမိကိိုယက္ို	မမိိ

ေဝဖနထ္ားပံုကေလးမာ်း	ကိုလညး္	သ႕ူဒိုငယ္ာရ	ီ၌	ေရးသားထားခက်အ္ရ	သႏိိုငပ္ါ�သည။္



၂၃-၂-၃၂	ရစွပ္-ဲရစွပ္။ဲ

သံုးစရာ	မရွိေတာဘ့းူ။

ကြၽႏု္ပဂ္ရပစ္ာအပု	္၅၆	ပတဲန	္ဝယစ္ဥမ္ာွ	မာွ	းသည။္	ေနာကမ္	ွခရးီလမး္တြင္

သတရိလာသည။္	ယခေုကာ်ငး္	၇	ရကသ္ာ	တကရ္ေတာ	့သည။္	၇	ရကလ္ံုး	ဤ	၅၆

ပတဲနထ္ထဲြကလ္ို႕	ကနုမ္ာွ	မဟတု။္	ေနာငႏ္စွအ္တြကလ္ညး္	အသံုးမကျ်ဖစခ္်ိမ့္မည။္

သို႕ေၾကာင့္	ကြၽႏု္ပက္ိုယက္ို	ကြၽႏု္ပ	္စဥး္စားဉာဏန္ညး္ေသး၏	တကားဟု

အျပစတ္ငမ္ပိါ�ေတာသ့ည။္

'	ေခြၽတာၾကပါ�	'	ဟ	ုအမ်ိဳးသားေခ�ါငး္ေဆာငဘ္ဝတြင	္ဆိုဆံုးမခဲ့ေသာ

ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္ေကာ်ငး္သားလငူယဘ္ဝတြငလ္ညး္	လကေ္တြ႕ေခြၽတာခဲ့သျူဖစသ္ည။္

၄ငး္အျပင	္ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္အတမၱဖက	္ရေဲဘာစ္တိအ္ျပည့္အဝ	ထားရွိတတပ္ံုကို	၂၅-၂-၃၂

တြင	္မတွသ္ားထားသည့္	အေပ�ါငး္အသငး္	မာ်း	၏	စာေမးပြခဲံုနပံ�တမ္ာ်း	စာရငး္က

သကေ္သခေံနပ�ါသည။္

၁။	ကိုၾကညစ္နိ	္၁၂၈၃

၂။	ကိုၾကညဝ္ငး္	၁၂၈၄

၃။	ကိုေမာသ္နး္	၁၂၈၅

၄။	ကိုေအးသာ	၁၂၈၆

၅။	ကိုရေီအး	၁၂၈၇

၆။	ကိုေအာငဆ္နး္	၁၂၈၈

၇။	ကိုေမေအာင	္၁၂၈၉

၈။	ကိုျမဒင	္၁၂၉၀

ေကာ်ငး္သားကိုေအာငဆ္နး္ဘဝတြင	္ေကာ်ငး္ဆရာမ	ာ်း	ကိုလညး္



ေလးစားဂ႐စုိုကၾ္ကညည္ိဳတတဟ္နက္ို	သ႕ူစာတြင	္ေတြ႕ရပါ�သည။္

၈-၂-၃၂	ေန႕က	စ၍	ေကာ်ငး္သား	၁၀	တနး္သားေတြ	တက၊္	၇	၊	၄	ေယာကသ္ာ

တကသ္ည။္	ပင်း္စရာေကာငး္လ၏ွ	။	သို႕ရာတြင	္ဦးပကုား	ပင်း္ဟန	္မတ။ူ	စတိပ္ါ�စြာ	ျပေပ၏	။

ခ်ီးမြမး္ဖြယပ္င။္

၄ငး္အျပင	္ဗိုလခ္်ဳပ၏္	ေကာ်ငး္သားဘဝႏိုငင္ေံရး	မ်ိဳးခစ်စ္တိက္ို

တစစ္တိတ္စေ္ဒသ	ဖြင့္လစွျ္ပသထားသည့္	ေရးမတွခ္က်က္ေလးမာ်း	လညး္	ရွိေပေသးသည။္

ဖတ႐္ႈပါ�။

၁၅-၂-၃၂	မေန႕က	ဘခမ်း္ဆိုငတ္ြင	္ပလုပိစ္ာသင	္(ဆာဂင်)္	တစေ္ယာကက္

သႀူကးီတို႕အရပထ္မဲယ	္ဘာျပလဳို႕	ကငး္ေစာင့္မထားလ၊ဲ	ဘာလႏဲငွ့္	ဘာမမွဆိုငဘ္ႏဲငွ့္

ေငါ�ကေ္နတာ	မတရားဘးူ။	သညေ္ကာငက္	ဘာလပုတ္နုး္	ညာလပုတ္နုး္

စသညေ္ျပာသၾံကားရ။	'ေၾသာ…္	ပလုပိ	္မာ်း	က	ေၾကာကမ္တွလ္ို႕၊	ျဖေဲျခာကတ္ာ…'	'ဘာရမလ'ဲ

ဗိုလခ္်ဳပသ္တိၱကား	ၾကညည္ိဳဖြယရ္ာပင။္	တဖန	္စာေပစတိႏ္ငွ့္	အမ်ိဳးသားမာန္

သ႕ူေရးဟနက္ို	ေလလ့ာၾကည့္ပ�ါဦး။

၂၃-၂-၃၂	(၁၂၉၂	တပို႕တြ	ဲလဆတု၊္	၂	ရက	္အဂၤါ�ေန႕)	မေန႕က	ကြၽနေ္တာတ္ို႕

ေကာ်ငး္တြင	္ေမာွ	ဘ္	ီဆရာသနိး္ႀကးီ	လာေရာကတ္ရားေဟာ၊ေကာငး္ပါ�ေပ၏	။

အမ်ိဳးသားေကာ်ငး္မာ်း	ေၾကာင့္	ျမနမ္ာစာေပထြနး္ကား	လာမညက္ို	ေမွ်ာလ္င့္	'	ဟု

ေရးမတွထ္ားသည။္

အထကပ္�ေဖာျ္ပပါ�	ဒိုငယ္ာရပီ�ါ	ဗိုလခ္်ဳပစ္ာမာ်း	မာွ	ဗိုလခ္်ဳပ	္၏	လငူယဘ္ဝ၊

ဗိုလခ္်ဳပအ္ေၾကာငး္ကို	အရငွး္ဆံုးေျပာျပေနေသာ	မတွတ္မး္	ကေလးမာ်း	ပင	္ျဖစသ္ည။္

အလပုအ္ကိုငေ္ဆာငရ္ြကရ္ာ၌	စတိပ္က်အ္ားေလာ်ျ့ခငး္မရွိ၊	ရညမ္နွး္	ခက်္

ပနး္တိုငသ္ို႕	အေရာကႀ္ကိဳးစားၾကရာ၌	လညး္	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္သည	္စျံပျဖစခ္ဲ့ပ�ါသည။္

ထို႕ေၾကာင့္	အလပုလ္ပုရ္မာွ	ကို	ဘယေ္သာအခ�မွ်	ေၾကာကရ္ြ႕ံျခငး္မရွိသမူာ်း	တြင္

ကိုေအာငဆ္နး္သည	္ထပိဆ္ံုးက	အျမရဲွိသည။္	ဇြလဲညး္အလြန	္ျပငး္ထနပ္ါ�သည။္	ဘာလပုလ္ပု္



စတိေ္ရာကိုယပ္�ါ	လပု	္တတ၍္	လညး္	သလူပုက္ိုငသ္မွ်မာွ	ခရးီေရာကေ္လရ့ွိသည။္

ထို႕ေၾကာင့္လညး္	မဟာဇနကဇာတေ္တာ၌္	ရြကသ္ေဘ�ာႀကးီပက်	္ခါ�နးီမာွ
ကနုသ္ည	္၇၀ဝ	တို႕သည	္ဝရီယိကိုေလွ်ာ၍့	မ႐ိိုးဖလာနတမ္ာ်း	ကို	တိုငၾ္က၊

ပသၾကေသာလ္ညး္	ကယဆ္ယသ္ကူား	ေပၚ�မလာ၊	ငါ�းလပိတ္ို႕၏	အစာသာျဖစၾ္ကရသည။္

၁၆	ႏစွသ္ားအရြယမ္ွ်သာ	ရွိေသးေသာ	အေလာငး္	ေတာက္ား	မညသ္ည့္နတက္ိုမွ်

အားကိုးမေနဘ	ဲရစဲတိရ္ေဲသြး	ဝရီယိစတိျ္ဖင့္	ပငလ္ယေ္ရျပငက္ို	ခနုစရ္ကတ္ိုငတ္ိုင္

လကပ္စက္းူခဲ့မႈ	ေၾကာင့္	ေမခလာ	နတသ္မးီ၏	ကယမ္ျခငး္ကို	ခခံဲ့ရသည	္မဟတုပ္ါေလာ။

လငူယတ္ိုငး္၏	ေကာ်ငး္သားဘဝသည	္အခ်ိနက္ာလအားျဖင့္	အမာ်း

ဆံုးပ�ါဝငေ္နေၾကာငး္	ေတြ႕ႏိုငေ္လသည။္	ေကာ်ငး္သားဘဝတြင	္ေကာ်ငး္စာကိုသာ

အပတတ္ကတုအ္ားထတုႀ္ကိဳးစား၍	ၿပးီျပည့္စံုျခငး္	မရွိေသး။	လ႕ူဘဝ၊	လ႕ူပတဝ္နး္ကင်ႏ္ငွ့္

ထေိတြ႕ႏိုငေ္အာင	္တစပ္�ါတညး္	ႀကိဳးစားအားထတုသ္င့္သည။္	ဘြ႕ဲရလွ်င	္ပညာတတၿ္ပဟီု

မဆိုသာ။	ပညာ၏	နကန္ကဲယ်ေ္ျပာပံုကို	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္က-

"ပညာဆိုသညမ္ာွ	စာအပုစ္ာတမး္ဖတ၍္	စာသမိႈ	ကို	ပညာဟ	ုမဆိုေပ။

ပညာသည	္အတိုငး္အဆမထင	္အလြနက္ယ်ေ္ျပာနကန္သဲည။္	ကမၻာေပၚ�ရွိ
အလပုသ္မားအားလံုးပငလ္ွ်င	္ပညာအားလံုးကို	ေလာကျပင	္ကယ်တ္ညး္ဟေူသာ

ေကာ်ငး္ႀကးီ၌	ကြၽႏု္ပတ္ို႕သည	္ပခုကအ္တြငး္မ	ွေျမႀကးီထသဲို႕	ေရာကသ္ညအ္ထိ

ပညာသငသ္ားမာ်း	ျဖစေ္နၾကေလသည။္	ထို႕ေၾကာင့္	ပညာသငၾ္ကားမႈ	သည္

အမနွစ္ငစ္စအ္ားျဖင့္	လ၏ူ	တစသ္က	္တာတြင	္ကနုဆ္ံုးသညဟ္	ုမဆိုႏိုင"္	ဟု

ဆံုးမပဲ့ျပငလ္မး္ညႊနမ္ႈ	ေပးခဲ့သည	္မဟတုေ္လာ။

ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင	္ၿမိဳ႕ျပလဦူးေရထက	္ေကး်လကဦ္းေရက	ပိုမာ်း	သည။္

ထို႕ေၾကာင့္	ျမနမ္ာျပညတ္ိုးတကဖ္ြ႕ံၿဖိဳးေစလိုလွ်င	္ေကး်လကေ္ဒသ	မာ်း	ဖြ႕ံၿဖိဳးမ	ွျဖစမ္ည။္

လငူယမ္ာ်း	ၿမိဳ႕တကၿ္ပးီ	ေနခင်စ္တိေ္ဖာ်ကရ္မည။္	ထိုအခက်က္ို	ေကာငး္စြာ

သေဘာေပ�ါကခ္ဲ့ေသာ	အမ်ိဳးသားေခါ�ငး္ေဆာင	္ႀကးီ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္က

ေအာကပ္ါ�အတိုငး္	လငူယမ္ာ်း	အား	လမး္ညႊန	္ေပးခဲ့ပါ�သည။္



'လငူယေ္တြအတြက	္ကြၽနေ္တာ	္ေျပာခင်တ္ာက	လငူယေ္တြဟာ	ၿမိဳ႕မာွ

ခည်း္မေနဘ	ဲေတာကိုလညး္သြားၿပးီ	အလပုလ္ပုၾ္ကပါ�။	ၿမိဳ႕မာွ	အလပုလ္ပုရ္င	္ထငေ္ပၚ�တယ။္

လသူေိပါ�တယ။္	ဒ�ါေပမယ့္	တကယ	္ထေိရာကမ္ာွ	က	ေတာကို	သြားမ	ွထေိရာကမ္ယ။္	စစၿ္ပးီ

ဗမာျပညမ္ာွ	ထေူထာငေ္ရးလပုင္နေ္းတြ	အမာ်း	ႀကးီရွိတယ။္	တကယလ္ပုရ္င	္ၿမိဳ႕မာွ	မေနပါ�န႕ဲ
။	ေတာကို	သြားၾကပ�ါ။	နာမညျ္ဖစ႐္ံု၊	စတန႕္ျဖစ႐္ံု	လပုခ္င်ရ္င	္ခငဗ္ာ်းတို႕

အခရုွိေနတဲ့အေျခအေနအတိုငး္	လပုၾ္က၊	ဗမာျပညေ္တာ	့ႀကးီပြားမာွ	မဟတုဘ္းူ။'

ဟ၍ူ	ေျပာခဲ့ပ�သည။္	လငူယတ္ိုငး္သည	္သတိၱရွိရမည။္	သို႕ေသာ္

တလြဆဲပံငေ္ကာငး္ေသာ	မိုက႐္းူရသဲတိၱမ်ိဳးကားမဟတု၊္	သတငး္စာဆရာ	ဦးပကုေလး

ေရးသားထားေသာ	'	ငါတို႕ဗိုလခ္်ဳပဘ္ာလပုခ္ဲ့သလ'ဲ	စဲာအပုတ္ြင	္ဗိုလခ္်ဳပ၏္

သရူသတိၱႏငွ့္ပတသ္ကေ္သာ	ခယံခူက်က္ို	ေအာကပ္ါ�အတိုငး္	ေရးသားထားသည။္

'	တခ်ိဳ႕လေူတြဟာ	ေသြးပတူနုး္သာ	ေသရၾဲကတာ။	ေသြးေအးတဲ့	အခ�ါကေ်တာ့

မေသရၾဲကဘးူ။	ကြၽနေ္တာက္ေတာ	့ေသြးေအးတနုး္လညး္	ေသရတဲာပ။ဲ	'

အိုးေဝမဂၢဇငး္အယဒ္တီာ	ကိုေအာငဆ္နး္ဘဝကလညး္	'ငရေဲခြးႀကးီ

လြတေ္နသည'္	ဟေူသာ	ေဆာငး္ပါ�းေရးသ၏ူ	အမညက္ို	ထတုေ္ဖာရ္န	္ဗိုလခ္်ဳပအ္ား

တကသၠိုလအ္ာဏာပိုငတ္ို႕က	ေခာ်ခ့ည်တ္စခ္ါ�၊	ေျခာကခ္ည်	္တစလ္ညွ့္	ျပလဳပုခ္ဲ့ၾကသည။္

အသက	္၂၁	ႏစွသ္ာ	ရွိေသးေသာ	အယဒ္	ီတာ	ကိုေအာငဆ္နး္က	ဘာမ	ွဘာမ	ွမေျပာ။

ဗိုလခ္်ဳပ၏္	တကယ့္သတိၱ	တကယ့္သမံဏစိတိဓ္ာတက္ို	ယေန႕လငူယမ္ာ်း

အားကအ်တယုဖူြယပ္င။္



ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္လြတလ္ပေ္ရးဗသိကုာႀကးီကို	တညေ္ဆာကေ္ပး႐ံု	မွ်သာ

ေပးခဲ့သည	္မဟတုေ္ခ။်	ထိုဗမိၼာနႀ္ကးီ	အဓြန႕္ရညွစ္ြာ	တညျ္မေဲစ	ရနအ္တြက	္အနာဂတက္ို

ေမွ်ာ၍္	လမူႈ	ေရး၊	စးီပြားေရးစနစတ္ို႕ကိုပါ�	ခမ်တွေ္ပးခဲ့သျူဖစသ္ည။္	ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္ယငး္သို႕

အေျမာအ္ျမငႀ္ကးီမား	သည့္အေလာ်က	္ႏိုငင္ံ့တာဝနက္ို	ပခံုးလႊယဲထူမး္ေဆာငၾ္ကရမည့္

လငူယ	္မာ်း	အခနး္က႑ကိုလညး္	သျိမငထ္ားသျူဖစသ္ည။္

ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္ေကာ်ငး္သားအရြယက္လညး္က	မမိကိိုုယတ္ိုင္

လငူယတ္စေ္ယာကအ္ေနျဖင့္	တာဝနမ္ညမ္ွ်	ႀကးီမားသညက္ို	နားလည	္သရိွိထားသျူဖစသ္ည။္

ထိုစဥက္	ႏိုငင္ေံတာမ္ာွ	သ႕ူကြၽနဘ္ဝ	ကေ်ရာကေ္န	ခ်ိနျ္ဖစရ္ာ	မမိႏိငွ့္တကြ	လငူယတ္ို႕၏



တာဝနသ္ည	္ပို၍	ႀကးီမားေနသည္





ကို	နားလညသ္ရိွိထားသျူဖစသ္ည။္	ဤအခက်က္ို	ေရနေံခာ်ငး္ၿမိဳ႕အမ်ိဳး	သား
ေကာ်ငး္ဆရာမ	ာ်း	ႏငွ့္	ေကာ်ငး္သား	ေကာ်ငး္သမူာ်း	အစညး္အေဝး	တစခ္တုြင္
ရရဲေဲတာက	္ေဟာေျပာလိုကသ္ည့္	ကိုေအာငဆ္နး္၏	ေအာကပ္ါ�	စကားရပက္
အထငအ္ရာွးျပသလက်ရ္ွိသည။္

"ကြၽနေ္တာတ္ို႕	ေကာ်ငး္သားေတြဟာ	စာကို	ကနုး္ဖတေ္န႐ံုန႕ဲ	တာဝနေ္ကၿ်ပလီို႕

မဆိုႏိုငဘ္းူ။	ဗမာျပညႀ္ကးီ	သမူာ်း	လကေ္အာကခ္	ံကြၽန	္ျဖစေ္နတာကို	ကြၽနဘ္ဝက

လြတေ္ျမာကေ္အာင	္ဘယလ္ို	ဖနတ္းီကယတ္င	္ရမယဆ္ိုတာ	ခေုနက	စဥး္စားဖို႕	ေတာၿ္ပ။ီ

ဒါ�တငမ္ကေသးဘးူ။	အခ	ုခငဗ္ာ်းတို႕	ကြၽနေ္တာတ္ို႕	ရာဇဝငဘ္ာသာ	သငေ္နရတယ။္

ရာဇဝငက္ို	တတသ္နိားလညေ္နလို႕	မၿပးီေသးဘးူ။	ရာဇဝငသ္စက္ို	ဖနတ္းီႏိုငတ္ဲ့	လေူတြ

ျဖစလ္ာေအာင	္ကိုယတ္ိုငႀ္ကိဳးစားၾကမ	ွကိုယတ္ိုငႀ္ကိဳးစားၾကမ	ွတကယ့္လေူတာလ္ေူကာငး္

လရူညခ္ြၽနေ္တြလို႕	ဆိုႏိုငမ္ယ"္	ဟ၍ူ	ေျပာခဲ့	သည။္

မနွေ္ပသည။္	သေူျပာခဲ့သလိုပင	္သသူည	္ရာဇဝငသ္စက္ို	ဖနတ္းီ	ခဲ့သူ

ျဖစခ္ဲ့သည။္	သေူျပာခဲ့သလို	ႏိုငင္ကံို	သ႕ူကြၽနဘ္ဝမ	ွလြတေ္ျမာက	္ေအာင္

ေဆာငရ္ြကေ္ပးခဲ့သည။္

ဗိုလခ္်ဳပသ္ည	္လငူယမ္ာ်း	လိုကန္ာကင့်္သံုးအပသ္ည့္	လပုင္နး္စဥ	္မာ်း

အရညအ္ခင်း္မာ်း	ကို	ချ်ပခဲ့သည။္

ဗိုလခ္်ဳပက္-

-	ေကာ်ငး္သားလငူယမ္ာ်း	႐ိုးသားမႈ	ရွိရမည။္

-	ရနသ္ကူို	တိုကခ္ိုကရ္ေဲသာ	စတိဓ္ာတရ္ွိရမည။္

-	အႏိုငမ္ခ၊ံ	အ႐ႈံးမေပးေသာ	ဇြႏဲငွ့္သတိၱရွိရမည။္

-	တိုငး္ျပညက္ိုခစ်ေ္သာစတိႏ္ငွ့္	တာဝနသ္ေိသာ	စတိမ္ာ်း	ရွိရမည။္

-	ျပညသ္႕ူဝနက္ို	ထမး္ရြကရ္ာ၌	အနစန္ာခလံိုေသာ	စတိရ္ွိရမည။္



-	ေကာ်ငး္သားလငူယမ္ာ်း	သည	္ႏိုငင္တံကာ	အေရးႏငွ့္	မမိျိပညတ္ြငး္အေရးမာ်း

ကို	သရိွိနားလညေ္နေအာင	္ေလလ့ာျခငး္ျပရဳမည။္

-	ေတာရပေ္ဒသမာ်း	သို႕	သြားေရာကၿ္ပးီ	တိုငး္ရငး္သားလပုသ္ားျပညသ္မူာ်း	ကို

တတႏ္ိုငသ္ည့္	ေနရာမာ်း	မ	ွကညူျီခငး္ျပရဳမည။္

စသညျ္ဖင့္	လမး္ညႊနခ္ဲ့သည။္

ဤမွ်ဆိုလွ်ငပ္င	္အမ်ိဳးသားေခါ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ	ဗိုလခ္်ဳပေ္အာငဆ္နး္	၏

လငူယလ္မး္ညႊနမ္ႈ	မာ်း	ကို	ေလလ့ာအကျဲဖတႏ္ိုငၿ္ပျီဖစပ္ါ�သည။္	ထို	လမး္ညႊနခ္က်အ္တိုငး္

လငူယမ္ာ်း	သည	္လိုကန္ာကင့်္သံုး၍	ျပညသ္တူစရ္ပ	္လံုး	ေမွ်ာမ္နွး္ေတာင့္တေနေသာ

ဒမီိုကေရစပီနး္တိုငသ္ို႕	ျပညသ္တူစရ္ပ	္လံုး	အတတူကၾ္ကြစြာ	ေဆာငရ္ြကၾ္ကပါ�စို႕ဟု

ဆႏၵျပလဳိုကရ္ပါ�သည။္

စာကိုး

(၁)	သခငေ္ကာ်စ္နိ	္"မတွမ္သိမွ်	ကိုေအာငဆ္နး္၏	ေကာ်ငး္သားဘဝ"

ရနက္နုတ္ကသၠိုလႏ္စွလ္ညစ္ာေစာင	္တြဲ	၄၊	အမတွ	္၂	(၁၉၆၀-	၆ၳ၁)



(၂)	နတေ္မာကလ္ငး္ေရာင	္"စနစတ္ကေ်နထိုငလ္ာသည့္	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္"

ဗိုလတ္ေထာင	္သတငး္စာ	(၁၇-၇-၁၉၇၉)

(၃)	ေမာငေ္ဆြဝငး္	(ပခဲးူ)	"အမ်ိဳးသားေခါ�ငး္ေဆာငႀ္ကးီ	ဗိုလခ္်ဳပ	္ေအာငဆ္နး္၏

လငူယလ္မး္ညႊနမ္ႈ	မာ်း	ကို	အေကာငအ္ထညေ္ဖာၾ္က	ပါ�စို႕"	ေၾကးမႈ	သံတငး္စာ

(၁၃-၇-၁၉၇၉)

(၄)	ယဥေ္မာင	္(ခရမး္)	"ဗိုလခ္်ဳပေ္မွ်ာမ္နွး္ေသာ	လငူယမ္ာ်း	၏	ပံုသ႑ာန"္

ေရ႕ွသို႕	စာေစာင	္အတြ	ဲ၁၇၊	အမတွ	္၅။	(၁-၈-၁)
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