
'ဒုတိယ ကမာၲစစ္ မတုိင္မ ီတကသ ဥကၠႉမဵား' 

အိုးေဝ ႎႀစ္လည္စာေစာင္၊ ၁၉၆၀ က 'ဒုတိယ ကမာၲစစ္ မတုိင္မီ တကသ ဥကၠႉမဵား' 
အတၪႂပၯတၨိကေန ကးူယူ ေဖာ္ဴပ လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ။္ 

• ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၿန္ရဲႚ ေထာက္လႀမ္းေရး လက္ကဵန္ေတၾက စုစည္း 
ထုတ္ေဝခဲ့တာလုိႚ ယံုဳကည္ရတဲ့ "သိမႀတ္ဖၾယ္ရာ ကိုယ္ေရး အခဵက္အလက္မဵား" 
(ေရးသားသူ၊ ထုတ္ေဝသည္ ့စာအုပ္တိုကႎ္ႀင့္ ခုႎႀစ္၊ လတုိႚ မပၝရႀိ။) စာအုပ္ကေန 
အခဵကအ္လက္ အသစ္ေတၾကို ထပမ္ံ ဴဖည့္စၾက္ ထားပၝတယ္။ 

ဦးေကဵာ္ခင္ B.Sc.B.l. (၁၉၃၀ - ၃၁)  

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ၏ ပထမဆုံး ဥကၠႉ ဴဖစ္သည္။  
 
ရခုိင္ အမဵႂိးသား တဦး ဴဖစ္၍ သံတၾ ဲ ႓မိႂႚတၾင္ ဖၾားဴမင္ ခ့ဲ၏။ သံတၾဲ႓မိႂႚ အစုိးရ 

အထက္တန္း ေကဵာင္းတၾင္ သတၨမတန္းထိ ပညာ ေလ့လာ ဆည္းပူး ခဲ့သည္။ ရနက္ုန္႓မိႂႚ 
ဗဟု ိအစုိးရ အထက္တန္း ေကဵာင္းသုိႚ ေဴပာင္းေ႟ၾႚ ပညာ ဆည္းပူး႓ပီး၊ ၁၉၂၅ ခုႎႀစ္တၾင္၊ ၁၀ 
တန္း စာေမးပၾဲကု ိ ေအာင္ဴမင္ ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္တၾင္ ဆက္လက္ ပညာ 
သင္ဳကား ခဲ့သည္။  

 
၁၉၂၉ ခုႎႀစ္တၾင္ သေူဌး ဦးညိႂက သမဂၢ အေဆာက္အဥ ီေဆာက္လုပ္ လႀႃဒၝန္းရာ၊ 

၁၉၃၀ ခုႎႀစ္တၾင္ ႓ပီးစီး ခဲ့၏။ သမဂၢ အေဆာက္အဥ ီရႀိေသာ္လည္း သမဂၢ အဖၾဲႚအစည္း မရႀိ 
ဴဖစ္ေန သဴဖင့္၊ ဦးေကဵာ္ခင္သည္ သမဂၢ ဴဖစ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းမႁတၾင္ 
ေခၝင္းေဆာင္ ခဲ့သ ူတဦး ဴဖစ္သည။္  

 
သမဂၢ အဖၾႚဲအစည္း မေပၞေပၝက္ ေစရန္၊ ေခဵာ့၊ ေဴမၟာက္၊ ႓ခိမး္ေဴခာက္ဴခင္းကု ိခံခဲ့ရ၏။ 

တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသား ပညာတတ္ မဵား၏ “မက္လုံး” ဴဖစ္ေသာ အိႎိၬယ ပဋိညာဥ္ခံ 
ဝန္ထမ္း အိုင္-စီ-အက္(စ္) ရာထးူ ဴဖင့္လညး္ ေခဵာ့ဴမႃ ဴဖားေယာင္းဴခငး္ ခံခဲ့ ရ၏။ 
ဦးေကဵာင္ခင္ကား မယိမ္းမယုိင္၊ သမဂၢ ဴဖစေ္ဴမာကေ္ရး အတၾက္ ေခၝင္းမာစၾာ ႒ကိႂးပမ္း 
ခဲ့သသူာ ဴဖစ္သည္။  

 
သမဂၢ ဴဖစ္ေဴမာက္ ေစရန ္ ရန္ကနု္ တကၠသုိလ္ရႀိ ေကဵာင္းသား႒ကီး မဵားသည္ 

ပထမဆုံး ေဆၾးေႎၾး တုိင္ပင္ ခဲ့၏။ ထုိ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ ဦးေကဵာ္ခငသ္ည္ သဘာပတိ ဴဖစ္၏။ 
သမဂၢ စည္းမဵဥ္း ေရးဆၾဲေရး ေကာ္မတီ ဖၾဲႚစည္းရန၊္ တကၠသုိလ္ ကုိယ္စား အဓိပတိႎႀင္ ့
ေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္၊ ကုိယစ္ားလႀယ္ သုံးဦး အနက္ ပၝဝင္သူ တဦးလည္း ဴဖစ္ေပသည။္  

 
သမဂၢ စည္းမဵဥ္း ေရးဆၾဲေရး ေကာ္မတီ ဖၾႚဲစည္းေသာ အခၝ ဦးေကဵာ္ခင္သည္ 

သဘာပတိ အဴဖစ္ တာဝန္ယ ူ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့၏။ သမဂၢ စည္းမဵဥ္း ေရးဆၾဲ ႓ပီးေနာက္ 
တကၠသုိလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖၾဲႚႎႀင့္ ေတၾႚဆု ံေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ ကုိယ္စားလႀယ္ အဴဖစ္ဴဖင့္ ပၝဝင္ 
ခဲ့သည္။ သမဂၢ စည္းမဵဥး္ကုိ အတည္ဴ ပႂေသာ ၁၉၃၁ ခု၊ ဇန္နဝၝရီလ ၉ ရက္ေနႚတၾင္ 
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ကဵင္းပသည့္ ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝးမႀ၊ တကသ အမႁေဆာင္ ၉ ဦး ေ႟ၾးခဵယ္ေသာ 
အခၝ၊ ဦးေကဵာ္ခင္သည္ တကသ ဥကၠႉ ဴဖစ္လာ ခဲ့ေလသည။္  

 
၁၉၃၁ ခႎုႀစ္တၾင္ ဥပေဒ သင္တန္းမဵားကုိ ေအာင္ဴမင္ ခဲ့သည္။ မိမိ ဇာတိ႓မိႂႚ 

ဴဖစ္ေသာ သံတၾဲ႓မိႂႚတၾင္ ေရႀႚေန အဴဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ ဴမႃနီစီပယ္ အဖၾဲႚဝင္၊ ဴမႃနီစီပယ္ 
ဥကၠႉ အဴဖစ္ ႓မိႂႚဴပ ေရးရာ မဵားကုိ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့သည္။ စစ႓္ပီးေခတ္ ၁၉၅၁ ခုတၾင္ ဴပည္သူႚ 
လၿတ္ေတာ္ အမတ္ အဴဖစ္ ရနေ္အာင္ မဲဆႎၬနယ္မႀ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း ခံရ႓ပီး၊ 
ဆၾစ္ဇာလန္ဴပည္ ဘနး္႓မိႂႚ၌ ကဵင္းပေသာ ကမာၲႚ လၿတ္ေတာ္မဵား ညီလာခံသုိႚ ဴမနမ္ာ 
ကုိယစ္ားလႀယ္ အဖၾဲႚကု ိေခၝင္းေဆာင္ကာ တက္ေရာက္ခဲ ့ဖူးေလသည။္  

 
ဦးေကဵာ္ခင္သည ္ ယခ ု ရန္ကုန႓္မိႂႚတၾင္ လၿတ္ေတာ္ ေရႀႚေန အဴဖစ္ 

လုပ္ေဆာင္လဵက္ ရႀိေပသည္။  
 

ဦးထၾန္းစိန္ B.Sc, B.L.. (၁၉၃၁ - ၃၂) 

 
ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ၏ ဒတိုယေဴမာက္ ဥကၠႉ ဴဖစ္သည္။ ရခုိင္ဴပည္ 
သံတၾဲ႓မိႂႚ ဇာတိ ဴဖစ္သည္။ ၁၉၂၄ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္တၾင္ စတင္ ပညာ 
ဆည္းပူး၍၊ ၁၉၂၈ ခုတၾင္ ဝိဇၦာ သိပၯံ ဘၾဲႚထူးကုိ ဆၾတ္ခးူ ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၃၁ - ၃၂ ခုႎႀစ္တၾင္ 
ဥပေဒ ပညာ မဵားကု ိ ေလ့လာ ဆည္းပူး ေနစဥ္၊ တကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ 
တင္ေဴမၟာက္ဴခငး္ ခံခဲ့ရသူ ဴဖစ္၏။  

 
အဂႆလိပ္ နယ္ခ ဲဵႚ သမားမဵား ဘုန္းမီး ေနလ ေတာက္ပသည္ ့ ကာလ ဴဖစ၍္ 

အစည္းအေဝး ပၾဲမဵားတၾင္၊ ေဂဵာ့ဘုရင္ မင္းဴမတ္၏ ဘုန္းေတာ္ ဘၾဲႚမဵားကု ိ သီဆုိကာ 
အစည္းအေဝး ဖၾင့္လႀစ္ ခဲ့ဳက ရ၏။ ဦးထၾန္းစိန္ တကသ ဥကၠႉ ဴဖစ္ေသာ အခၝ၊ ေဂဵာ့ဘုရင္ 
ဘုန္းေတာ္ဘၾဲႚ အစား ဒုိႚဗမာ အမဵႂ ိးသား သီခဵင္း ဴဖင့္ ဖၾင့္လႀစ္ ခဲ့ေလသည္။  

 
တကၠသုိလ္ ဘၾႚဲႎႀင္း သဘင္ ခနး္မသည္ ဴမန္မာမဆန္၊ တ႟ပု္ ဘုရား ေကဵာင္းႎႀင့္ 

တူေန၍ ဴမန္မာ အမဵႂိးသား သ႟ုပ္ ေပၞေစရန္ ဴခေသ့ႆ ႟ုပ္မဵား ထားရန္ ေတာင္းဆု ိ ခဲ့၏။ 
တကၠသုိလ္ အေဆာက္အဥ ီမဵားတၾင္ အဂႆလန္ ဴပည္လုပ္ သံတံခၝး မဵားကု ိသုံးမည့္ အစား၊ 
ဴမန္မာဴပည္ဴ ဖစ္ သစ္သား တံခၝး မဵားကု ိ အသုံး ဴပႂရန္လည္း ေတာင္းဆု ိ ခဲ့သည္။ 
၁၉၃၁ခုတၾင္ အမဵႂ ိးသား ေအာင္ပၾေဲနႚ စတင္ ကဵင္းပရာ၊ အမဵႂ ိးသား ေအာင္ပၾဲေနႚတၾင္ 
ေဒၝင္းလံ (ခၾပ္ေဒၝင္းလံ မဟုတ္) ကုိ သမဂၢမႀ စတင္ အသုံး ဴပႂခ့ဲ၏။ စီးကရက္ သပိတ္ 
ေမႀာက္ေရးတၾင္၊ သမဂၢသည္ ဗမာ ႎုိင္ငံ လူငယ္မဵား အစည္းအ႟ုံး (ယခ ု ဗလစ မဟုတ္)၊ 
ဒုိႚဗမာ အစည္းအ႟ုံး တုိႚႎႀင့္ ပူးတၾဲ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။  

 
ဦးထၾန္းစိန္သည္ သမဂၢ ဥကၠႉ အဴဖစ္ သက္တမ္း မကုန္မီ ႎႁတ္ထၾက္ သၾားခဲ့သည္။  
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တကသမႀ ထၾက္႓ပီးေနာက္ ေကဵာင္းဆရာ အဴဖစ္၎၊ ဥပေဒ ေမးပၾဲ ေအာင္ဴမင္ 
႓ပီးေနာက္၊ ေရႀႚေန အဴဖစ္၎ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ဂဵပန္ ေခတ္တၾင္ ခ႟ုိင္ဝန္ အဴဖစ္ ႎုိင္ငံ 
တာဝန္ကုိ ထမး္ေဆာင္ ခဲ့၏။  

 
ဒုတိယ ကမာၲစစ္ အ႓ပီး၊ အဂႆလိပ္မဵား ဴပနဝ္င္ လာေသာ အခၝ ဦးထၾန္းစိန္အား 

ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ႎႀစ္ အဴပစ္ ေပးခဲ့၏။ ၉ လႎႀင့္ ၄ ရက္ အဳကာတၾင္ လၾတ္ေဴမာက္ ခဲ့သည္။ 
ယခု ရန္ကုန႓္မိႂႚတၾင္ လၿတ္ေတာ္ ေရႀႚေန႒ကီး တဦး အဴဖစ္ ေဆာက္႟ၾက္လဵက္ ရႀိသည္။  

 

ဦးဘုိးကးူ (၁၉၃၁ - ၃၂) 

 
သမဂၢ ဥကၠႉ ဦးထၾန္းစိန္သည္ သက္တမ္း မကုန္မီ ႎႁတ္ထၾက္ သၾားသဴဖင့္၊ ဥကၠႉ ေနရာ 
အတၾက္ ဳကားဴဖတ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပ ေပးရသည္။ ဳကားဴဖတ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ 
ဦးဘိုးကူးသည္ အေ႟ၾး ခံခဲ့ ရဴခင္း ဴဖစ္၏။  

 
လက္ပံတန္း႓မိႂႚ နတ္စင္ကုန္း ႟ၾာတၾင္ ဖၾားဴမင္၍ နတ္စင္ကုန္း႟ၾာ 

ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း၊ လက္ပံတန္း႓မိႂႚ အစုိးရ အထက္တန္းေကဵာင္း၊ လက္ပံတန္း႓မိႂႚ 
အမဵႂိးသားေကဵာင္း၊ သုံးခၾ႓မိႂႚ မက္သဒ္ ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ပညာ သင္ဳကား ခဲ့သည္။ ၁၀ တန္း 
စာေမးပၾဲကုိ ၁၉၂၇ ခႎုႀစ္တၾင္ ရန္ကုန႓္မိႂႚ ကူရႀင္ ေကဵာင္းမႀ သခႆဵာ ဂုဏ္ထူးႎႀင့္ ေအာင္ဴ မင္ 
ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္တၾင္ ဆက္လက ္ ပညာ သင္ဳကားရာ၊ ဥပစာ အထက္တန္းကုိ 
တုိက႟္ုိက္ တက္ေရာက္ သင္ဳကားခၾင္ ့ရ႟ႀိသူ ဴဖစ္၏။  

 
၁၉၃၁ ခုႎႀစ္တၾင္ လယ္သမား သူပနု္ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဆရာစံ အား ႓ဗိတိသ႖ 

အစုိးရက ေသဒဏ ္ အမိန္ႚ ေပးရာ၊ တကသမႀ ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝး ေခၞ႓ပီး၊ 
ကန္ႚကၾက္ ခ့ဲသည္။ အစညး္အေဝးတၾင္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရအား ဴပစ္တင္ ႟ႁတ္ခဵ႓ပီး၊ 
ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဆရာစံ အား ၂ မိနစ္ မတ္တပ္ရပ္ အေလး ဴပႂခဲ ့ဳကေလသည္။  

 
အိႎၬိယႎႀင့္ ဴမန္မာ ခၾဲေရး တၾဲေရး ႎႀင့္ ပတ္သက္၍၊ တကသမႀ ႎုိငင္ံေရး 

ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး မဵားကု ိ ဖိတ္ေခၞကာ စကားရည္ လုပၾဲ ကဵင္းပ ေပးခဲ့၏။ ခၾဲေရး ဘက္မႀ 
ဦးဘေဖ၊ ဦးဘစီႎႀင့္ ဦးထၾန္းဝငး္ တိုႚက ေဴပာ၍၊ တၾဲေရး ဘက္မႀ ေဒၝက္တာ ဘေမာ္၊ 
ေဒၝက္တာ ဘဟန္၊ ဦးေပၞထၾန္း တုိႚက ေဴပာဆု ိေဴခပ ဳကေလသည္။  

 
သမဂၢ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ ေနစဥ္ ဦးဘုိးကူးအား ေကဵာင္းထားလ႖င္ ေငၾေဳကး 

ကုန္ကဵ ႟ုံသာ ဴဖစ္၍ ေကဵာင္းမႀ ႎႁတ္သင့္ ေဳကာင္းဴဖင္ ့ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးက 
ဦးဘိုးကူး ဖခင္ထံ စာေရး၍ ႓ခိမး္ေဴခာက္ဴခင္း ခံခဲ ့ရ၏။  

 
ဦးဘိုးကူးသည ္ တကၠသုိလ္မႀ ထၾက္႓ပီး ဒုိႚဗမာ အစည္းအ႟ုံး တၾင္ လုပေ္ဆာင္ 

ခဲ့ဖူးသည္။ စစ႓္ပီးေခတ္တၾင္ ဖဆပလ အဖဲၾႚ တၾင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သ ူ လယသ္မား 
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အစည္း႟ုံးမဵား တၾင္လည္းေကာင္း ပၝဝင္ ေဆာက္႟ၾက ္ ခဲ့သည္။ ယခု စစ္ဘက္ ကုန္စည္ 
ဴဖန္ႚခဵီေရး ဌာန အမႀတ္ ၃ တၾင္ မန္ေနဂဵာ အဴဖစ္ေဆာင္႟ၾက္လဵက္ ရႀိသည္။  

 
မႀတ္ခဵက္ ။ ။ ၁၉၅၂ ခုႎႀစ္ထုတ္ အိုးေဝ မဂၢဇင္း ဒႍမတၾဲ အမႀတ္ ၅ တၾင္ ဦးဘုိးကးူ 

ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္စဥ္ အယုံအဳကည္ မရႀိ အဆို တင္သၾင္း၍၊ ဦးထၾန္းစိန္ ဥကၠႉ 
အဴဖစ္ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ သည္ဟု ေဖာ္ဴပ ထားဴခင္းမႀာ၊ မႀားယၾင္းလဵက္ ရႀိသည္။  

 
၁၉၃၁ - ၃၂ ခု ဥကၠႉ အဴဖစ ္ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့သူ ကာယကံရႀင္ မဵားႎႀင့္ တကၾ 

အတၾင္းေရးမႀႃး ဴဖစ္ခ့ဲသ ူသခင္ ဗစိန္ တိုႚအား ေတၾႚဆုံ ေမးဴမနး္ရာ၊ ဦးထၾန္းစိန္ ႎႁတ္ထၾက္႓ပီး၊ 
ဦးဘိုးကူးအား ဥကၠႉ အဴဖစ္ ယႀဥ႓္ပိႂင္သ ူ မရႀိ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ ဴခင္းသာ 
ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အယုံအဳကည္ မရႀိ အဆုိ တင္သၾင္းဴခင္း မရႀိေဳကာင္း ေဴပာဴပ ဳကပၝသည္။  

 

 

 

ဦးစံေဖာ္ေအာင္ M.A, B.L. (၁၉၃၂ - ၃၃)  

 
ရခုိင္ဴပည ္ စစ္ေတၾ႓မိႂႚ ဇာတိ ဴဖစ္၍ မိဘ ႎႀစပ္ၝးမႀာ ဦးခဵန္ထၾနး္ေအာင္ ႎႀင့္ ေဒၞလႀဴ မဦး 
ဴဖစ္သည္။ ၁၉၂၄ ခႎုႀစ္တၾင္ ၁၀ တန္း စာေမးပၾဲ ေအာင္ဴမင္၍၊ တကၠသုိလ္တၾင္ ပညာ 
ဆက္လက္ ဆည္းပူး ခ့ဲသည္။  

 
တကသ စည္းမဵဥ္း ေရးဆၾဲေရး ေကာ္မတီ အဖၾဲႚဝင္ တဦး ဴဖစ္၍ ၁၉၃၂ - ၃၃ 

ခုႎႀစ္တၾင္ တကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ ခံရဴခင္း ဴဖစ္၏။  
 
ႎုိငင္ံေရး အသိ ပညာ ရေစရန္ႎႀင့္ ေကဵာင္းသားမဵား စိတ္တက္႔က လာေစရန္ 

ႎုိငင္ံေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵား ေဟာေဴပာပၾဲ စကားရည္ လုပၾဲမဵား ကဵင္းပ ခဲ့၏။  
 
ဦးစံေဖာ္ေအာင္သည္ စတီးဘရားသား ဝင္ကုန္ ထၾက္ကုန ္ ဌာန၌ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး 

(မန္ေနဂဵာ) အဴဖစ္ ယခ ုေဆာင္႟ၾက္လဵက္ ရႀိေပသည္။  
 

 

ဦးသိန္းေမာင္ B.A, B.L… (၁၉၃၃ - ၃၄)  

 
ေအာက္ခဵင္းတၾင္း ခ႟ုိင္ မုံ႟ၾာ ႓မိႂႚတၾင္ ဖၾားဴမင္သည။္ ၁၉၂၂ ခႎုႀစ္သည္ တကၠသုိလ္၌ ပညာ 
စတင္ ဆည္းပူး ခဲ့ေသာ ႎႀစ္ ဴဖစ္၏။  
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ဦးသိနး္ေမာင္သည္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ စည္းမဵဥ္း 
ေရးဆၾဲေရး ေကာ္မတီဝင္ တဦး ဴဖစ္သည။္ တကသ စည္းမဵဥ္းကု ိ အတည္ဴပႂေသာ 
ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝးတၾင္ သဘာပတိ ဴဖစ္၏။ ၁၉၃၂ - ၃၃ ခုတၾင္ တကသ 
အမႁေဆာင္ အဴဖစ ္ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခငး္ ခံရ၍၊ အိမ္တၾင္း ကစားခုန္စား ဌာန 
တာဝန္ခ ံ အဴဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၃ - ၃၄ ခုတၾင္ တကသ ဥကၠႉ 
ဴဖစ္သည္။  

 
တကၠသုိလ္ သမဂၢ အေဆာက္အဥ ီ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဒၝက္တာ ဦးညႂိ 

လႀႃဒၝန္းေသာ ေငၾႎႀစ္သိန္းမႀ ကဵန္ေငၾ ၃ ေသာင္းကုိ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဒီေဂဵ စေလာ့စ္က 
ေရးကူးကန္ လပု္ရန္ စီစဥ္ဴ ခငး္ကို ကန္ႚကၾက ္ ခ့ဲသည္။ တကၠသုိလ္ သမဂၢ စာဳကည့္ခန္း 
အတၾက္ စာအုပ္မဵား ဝယ္ရန္ တင္ဴပ ေတာငး္ဆု ိခဲ့သည္။  

 
မႀတ္ခဵက္ ။ ။ ထုိေငၾမဵားကု ိ ၁၉၃၄ - ၃၅ ခု၊ တကသ အမႁေဆာင္ တဦး ဴဖစသူ္ 

ဦးသိနး္ေဖဴမင့္က တကၠသုိလ္ ဓမၳာ႟ုံ ေဆာက္ရာတၾင္ သုံးစၾဲရန္၊ အဆုိ တင္သၾင္း ဖးူသည္ဟု 
၁၉၅၅ ခႎုႀစ္ထုတ္ ေငၾရတု သဘင္ စာေစာင္၍ ဦးသိနး္ေဖဴမင့္က ေဖာ္ဴပ ဖူးသည။္  

 
ေကဵာင္းသား သက္သာ ေခဵာင္ခဵိေရး အတၾက္ အာရ္-အီး-တီ ကုမၯဏီႎႀင္ ့ ေတၾႚဆု ံ

ေဆၾးေႎၾး ေဴဖရႀင္း ခဲ့၏။  
 
ဦးသိနး္ေမာင္သည္ ယခ ု စတီး ဘရားသား ကုမၯဏ ီ လီမိတက္တၾင္ ဆန္ဌာန 

အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး တေယာက္ အဴဖစ္ လုပ္ေဆာငလ္ဵက္ ရႀိသည္။  
 

ဦးဖုိးေအး B.Sc, (Hons.)Rgn., B.l., (Rgn.) Ph.D., (Lon), D.I.C., 
F.R.Met.Soc, (Lond.), (၁၉၃၄ - ၃၅)  

 
သာယာဝတီ ခ႟ုိင ္သုံးဆယ္ ႓မိႂႚတၾင္ ေမၾးဖၾားသည္။ ပန္းတေနာ္႓မိႂႚ ဗုဒၭဘာသာ ေကဵာင္းမႀ 
သတၨမတန္း စာေမးပၾဲ ေအာင္ဴမင္၍ သာယာဝတီ႓မိႂႚ ေအတီအမ္ ေကဵာင္းမႀ ၁၀ တန္း 
စာေမးပၾဲ ေအာင္ဴမင္ ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္၌ ပညာ ဆက္လက္ ဆညး္ပူး၍ ၁၉၃၁ ခုႎႀစ္တၾင္ 
ဝိဇၦာ သိပၯ ံစာေမးပၾဲ၌ ႟ူဗေဗဒ ဂုဏ္ထူးဴဖင့္ ေအာင္ဴမင္ ေလသည္။  

 
၁၉၃၃ - ၃၄ ခုတၾင္ ဥပေဒ တန္း၌ ပညာ သင္ဳကားလဵက္ ရႀိစဥ္ တကသ အမႁေဆာင္ 

အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း ခံရ၍၊ ၁၉၃၄ - ၃၅ ခုတၾင္ တကသ ဥကၠႉ ဴဖစ္သည။္  
 
၁၉၃၇ ခုႎႀစ္တၾင္ မုိးေလဝသ ပညာေတာ္သင္ အဴဖစ္ ေ႟ၾးခဵယ္ဴခငး္ ခံရ႓ပီး၊ လန္ဒန္ 

ယနူီဗာစီတီ၌ ပညာ သင္ဳကား ရသည္။ မုိးေလဝသ ပညာရပ္တၾင္ ပၝရဂူဘၾႚဲကုိ ရရႀိ ခဲ့သည္။ 
သီရိပဵံခဵီ ေဒၝက္တာ ဖုိးေအးသည ္ ယခု မုိးေလဝသ ဌာန ႌၿန္ဳကားေရးဝန ္ အဴဖစ္ဴ ဖင္ ့
ႎုိငင္ံေတာ္ တာဝန္ကု ိထမ္းေဆာင္လဵက္ ရႀိသည္။  
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ဦးႎု (၁၉၃၅ - ၃၆) 

 
ဴပည္ေထာင္စု အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ႎုိင္ငံေတာ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဦးႎုပင္ ဴဖစသ္ည။္  

 
ေဴမာင္းဴမ ခ႟ုိင္ ဝၝးခယ္မ ႓မိႂႚတၾင္ ေမၾးဖၾား၍၊ ဖၾား သကၠရာဇ္မႀာ ၁၉၈၇ ခု၊ ေမလ ၂၅ 

ရက္ ဴဖစ္သည္။ ဝၝးခယ္မ႓မိႂႚ အဂႆလိပ္ - ဴမန္မာ ႎႀစ္ဘာသာ သင္ေကဵာင္း၊ အမဵိႂးသား 
ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ပညာ သင္ဳကား ခ့ဲ႓ပီး၊ ရန္ကုန႓္မိႂႚ ႓မိႂႚမ တိုင္းရင္းသား အထက္တန္း 
ေကဵာင္းသုိႚ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ပညာ သင္ဳကား ခဲ့၏။ ၁၀ တန္း စာေမးပၾဲကု ိ ႓မိႂႚမ တုိင္းရင္းသား 
အထက္တန္း ေကဵာင္းမႀ ေအာင္ဴမင္ ခဲ့၍ တကၠသုိလ္တၾင္ ပညာ ဆက္လက္ သင္ဳကား ခဲ့၏။ 
ဝိဇၦာ ဘၾဲႚထးူကု ိ၁၉၂၉ ခုႎႀစ္တၾင္ ဆၾတ္ခးူ ခဲ့သည္။  

 
ပန္းတေနာ္ႎႀင့္ သုံးခၾ႓မိႂႚ အမဵႂိးသား အထက္တနး္ ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး 

အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ ႓ပီးေနာက္၊ ၁၉၃၄ - ၃၅ ခုတၾင္ ဥပေဒ ပညာ ဆည္းပူးရန္ တကၠသုိလ္သုိႚ 
ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိ ခဲ့၏။ လစ္လပ္ ေနေသာ သမဂၢ ဒုတိယ ဥကၠႉ ေနရာတၾင္ ဝင္ေရာက္ 
ယႀဥ္႓ပိႂင္ရာ အႎုိင္ ရရႀိ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ - ၃၆ ခုတၾင ္တကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ 
တင္ေဴမၟာက္ဴခငး္ ခံရ ေလသည္။  

 
၁၉၃၆ခ ု ေကဵာင္းသား အေရးေတာ္ပု ံ ေပၞေပၝက္ ခဲ့သည္။ ဦးႎုသည္ ၁၉၃၆ ခု 

အေရးေတာ္ပု ံအမႀတ္အသား ဴဖစ္၏။  
 
၁၉၃၆ ခုႎႀစ္ကား နယ္ခ ဲဵႚ သမား တန္ခုိး ထၾားေသာႎႀစ္ ဴဖစ္ေပသည။္ နယ္ခ ဲဵႚ သမား 

မဵားသည ္ တိုင္းဴပည္ အရႀင္သခင္ အဴဖစ္ဴဖင့္ ဘဝင္ ဴမင့္ဳက ေပသည။္ အ႟ုိအေသ 
ေပးမႁသည ္ ၎တုိႚ အတၾက္ သာယာ မက္ေမာဖၾယ္ ဴဖစ္လာ၏။ စကားေဴပာလ႖င္ “Sir” 
ဟေူသာ စကားလံုးကုိ ထည့္ေဴပာမႀ မေနာခုိက္၊ သေဘာ ႒ကိႂက္ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္ 
ေကဵာင္းသား တဦးက၊ စာသင္ခနး္တၾင္ ဆရာ တဦးအား “Sir” စကားလုံး မသုံး၊ ငုံးတိတိ 
ေဴပာသဴဖင္ ့အေရးယူဴခင္း ခံရ ေလသည္။  

 
သမဂၢသည ္အေရးယ ူခံရေသာ ေကဵာင္းသား ဘကမ္ႀ ရပ္တည္ ခဲ့၏။ သမဂၢ ဥကၠႉ 

ဦးႎုႎႀင့္ တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး မစၤတာ စေလာ့စတ္ုိႚ အဴပနအ္လႀန္ စာေရး ခဲ့ဳကသည္။ 
ေကဵာင္းသား ဘက္မႀ ရပ္တည္ကာ စာေရး ခဲ့ေသာ သမဂၢ ဥကၠႉကု ိ ေကဵာင္းမႀ ထုတ္ပစ္ 
လုိကေ္လသည္။  

 
တဖန္ အိုးေဝ မဂၢဇင္းတၾင္ ပၝဝင္ေသာ “Hell hound at large” ဟေူသာ 

ေဆာင္းပၝးႎႀင္ ့ပတသ္က္၍ တာဝန္ခ ံအယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆနး္ (ဗုိလ္ခဵႂပ္) အား ေကဵာင္း 
ထုတ္ဴပန္သည။္ “Hell hound at large” “ငရဲေခၾး႒ကီး လၾတေ္န႓ပီ” ဟေူသာ 
ေဆာင္းပၝးသည္၊ တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ တုိႚ၏ ဂုဏ ္သိကၡာကု ိထိခုိက္သည္၊ ေဆာင္းပၝး 
ေရးသူကု ိ ထုတ္ေဖာ္ရန္ ေတာင္းဆုိသည္၊ တာဝနခ္ ံ အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္းက 
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ထုတ္ေဖာ္ မေဴပာ သဴဖင္ ့ေကဵာင္းထုတ္ဴခင္း ဴဖစ္၏။ ေဆာင္းပၝး ေရးသူမႀာ ကုိသန္းတင္ ယခု 
အုိးေဝ ဦးညႂိဴမ ဴဖစသ္ည္။  

 
သမဂၢ ဥကၠႉႎႀင့္ အမႁေဆာင္ တဦးအား ေကဵာင္းထုတ္ သဴဖင့္၊ ေကဵာင္းသား 

အေရးေတာ္ပုံ႒ကီး ေပၞေပၝက္ လာေလသည္။ ေကဵာင္းသား အေရးေတာ္ပုံသည္ 
တဴပည္လုံးသုိႚ ပဵံႚႎႀႚ ံခဲ့၏။ တကၠသုိလ္မႀ စ၍ အထက္တန္း ေကဵာင္းမဵား အထိ သပိတ္ 
ေမႀာက္ခဲ ့ ဳကသည္။ သမဂၢ ဥကၠႉ ကုိႎုက ဘီ-ေအ ဝိဇၦာ ဘၾႚဲထူးကုိ ဴပန္အပ္ ဆႎၬ ဴပခ့ဲသည္။ 
ပုလိပ္႟ုံး႒ကီး ေရႀႚတၾင္ အဂႆလိပ္ ယနူီယံဂဵက္ အလံကု ိမီး႟ႁိႚကာ ဆႎၬ ဴပခဲ့သည္။  

 
သပိတ္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မတီ ဖၾဲႚဴခင္း၊ ဆာဴမဘူး ေခၝင္းေဆာင္ေသာ စုံစမ္းေရး 

ေကာ္မတီ ဖၾဲႚဴခင္းဴဖင့္ သပိတ္ အေရးေတာ္ပုံကု ိ ႓ပီးဴပတ္ ေစခဲ့သည။္ အေရးေတာ္ပုံသည္ ၃ 
လမ႖ ဳကာခဲ့၏။  

 
သမဂၢ ဥကၠႉ ကုိႎသုည္ ေကဵာင္းသားမဵား၏ ခဵစ္ဳကည္ ေလးစားမႁကု ိ ခံရသည္။ 

“ကုိ႒ကီးႎု” ဟ၍ူ ထင္ရႀား ခဲ့၍ ယခုတိုင္ပင္ ေခၞလဵက္ ရႀိပၝ ေသးသည္။ သမဂၢ ဥကၠႉ 
သကတ္မး္ ကနု္ဆံုး၍ တကၠသုိလ္မႀ ထၾက္သၾား ေသာ္လည္း၊ သမဂၢတၾင္ ဴပႍနာ 
ေပၞလာသည့္ အခၝ၊ ေရႀႚေဆာင္ ေဴဖရႀင္းဴခငး္ ဴပႂခဲ ့ ရေလသည္။ ကုိႎုသည္ တကၠသုိလ္မႀ 
ထၾက္႓ပီး၊ ဒုိႚဗမာ အစည္းအ႟ုံးသုိႚ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္႟ၾက္သည္။ စစ္မဴဖစ္ မီက 
တုိင္းဴပည္အား ပညာ ေပးရာတၾင္ ေကဵာ္ဳကား ခဲ့ေသာ နဂၝးန ီ စာအုပ္ သင္းကုိ ထူေထာင္ 
ခဲ့၏။ အဂႆလိပ္ နယ္ခဵဲႚ သမားမဵား ဖမ္းဆီးဴခင္း ခံရ႓ပီး၊ ဂဵပန္ ဝင္လာေသာ အခၝမႀ 
လၾတ္ေဴမာက္ ခဲ့ေလသည္။  

 
ဂဵပန္ ေခတ္တၾင္ အစုိးရ အဖၾဲႚ၌ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး အဴဖစ္ တာဝန္ ယခူဲ့သည္။ စစ္ 

အ႓ပီးတၾင္ ဖဆပလ အဖၾဲႚ၌ ဒုတိယ ဥကၠႉ အဴဖစ ္ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့႓ပီး၊ ဗုိလခ္ဵႂပ္ 
ေအာင္ဆန္းတုိႚ ကဵဆံုးေသာ အခၝ၊ ဖဆပလ ဥကၠႉႎႀင္ ့ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဴဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ 
ခုႎႀစ္ ဇၾနလ္တၾင္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ရာထူးမႀ ႎႁတ္ထၾက္ ခဲ့႓ပီး၊ ၁၉၅၇ ခု မတ္လတၾင္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ 
ဴပန္ဴ ဖစ္ ခ့ဲသည္။  

 
ဖဆပလ ကၾဲေသာ အခၝ၊ သန္ႚရႀင္း ဖဆပလ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေဆာင႟္ၾက္၍ ႎုိငင္ံေတာ္ 

ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ပင္ ဴဖစ္ဴပန္သည္။ ၁၉၅၈ ခ ုေအာက္တုိဘာလတၾင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေနဝင္းအား အစုိးရ 
အာဏာ လၿေဲဴပာင္း ေပးခ့ဲ႓ပီး၊ ၁၉၆၀ တၾင္ ကဵင္းပေသာ အေထၾေထၾ ေရၾးေကာကပ္ၾဲ႒ကီး 
႓ပီးေသာ အခၝ၊ ႎုိင္ငံေတာ္ ဝန႒္ကီးခဵႂပ္ အဴဖစ္ပင္ ဴပန္လည္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း ခံရ 
ဴပန္ေလသည္။  
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ဦးရာရႀစ္ B.Sc., B.L. (၁၉၃၆ - ၃၇) 

 
ဦးရာရႀစ္သည္ အိႎၬိယ အမဵႂ ိးသား တဦး ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာ တုိင္းရင္းသား အဴဖစ္ ခံယူ 
ထားသူ ဴဖစ္၏။ အိႎၬိယ အမဵႂ ိးသား တဦးအား တကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ တင္ေဴမၟာက္ဴခငး္သည္ 
သမဂၢ၌ လူမဵႂ ိးေရး ခၾဲဴ ခားမႁ မရႀိဴခင္း၊ ေခၝငး္ေဆာင္ ႎုိင္သကူုိ ေခၝင္းေဆာင္ ေနရာ၌ 
ေပးအပ္ဴခငး္ကု ိဴပသဴခင္း ဴဖစသ္ည္။  

 
ဦးရာရႀစ္၏ ေမၾး သကၠရာဇ္မႀာ ၁၉၁၂ ခႎုုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေနႚတၾင္ အဖ Mr. M. A. 

Sakur၊ အမိ Ahmadi Begum တုိႚက အိႎၬိယႎိုင္ငံ Alahabad ႓မိႂႚမႀာ ေမၾးဖၾား ခဲ့သည္။ 
ရန္ကုန႓္မိႂႚ Randaria အထကတ္န္း ေကဵာင္းတၾင္ ပညာ သင္ဳကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ 
တကၠသုိလ္မႀ ဝိဇၦာ သိပၯံ ဘၾႚဲႎႀင္ ့ ဥပေဒ ဘၾဲႚမဵားကု ိ ရရႀိသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ 
ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ၏ ပထမဆံုး အတၾင္းေရးမႀႃး ဴဖစ္၏။ ၁၉၃၅ - ၃၆ ခုတၾင္ ဒုတိယ 
ဥကၠႉ ဴဖစ္၍ ၁၉၃၆ - ၃၇ ခုတၾင္ တကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း 
ခံရသည္။  

 
၁၉၃၆ ခ ု ေကဵာင္းသား သပိတ္တၾင္ ေရႀႚတန္း ေခၝင္းေဆာင္ တဦး ဴဖစ္၍ ၁၉၃၆ 

ခုႎႀစ္တၾင္ ဖၾဲႚစည္းေသာ ဗမာႎိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ၏ ပထမဆုံး 
ဥကၠႉလည္း ဴဖစ္၏။ ပထမဆုံး တကသ ကုိယ္စားလႀယ္ ေကာင္စီ လူ႒ကီး အဴဖစ္ တာဝနယ္ ူ
လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ဗုိလေ္အာင္ေကဵာ္ ကဵဆုံးသည့္ အမႁတၾင္ ေကဵာင္းသားမဵား ဘက္မႀ 
ေရႀႚေန လုိက္ခဲ ့သလူည္း ဴဖစ္သည္။  

 
ဝတ္လုံေတာ္ရ ေရႀႚေန တဦး ဴဖစ္သည။္ အလုပ္သမား အဖၾႚဲအစည္း မဵားတၾင္ 

ေခၝင္းေဆာင္ တာဝန္ ယူခဲ့၏။ စစ္႓ပီး ေခတ္တၾင္ ဖဆပလ အဖၾဲႚ၌ ပၝဝင္၍ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္ 
ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံ ဥပေဒ မူဳကမ္း ေရးဆၾဲေရး ေကာမ္တီဝင္၊ အလုပ္သမား ဥပေဒဴပႂ 
ေကာ္မတီတၾင ္ တာဝန္မဵား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဴပညသ္ႚူ လၿတ္ေတာ္ တၾင္၎၊ လူမဵႂိးစု 
လၿတ္ေတာ္ တၾင္၎၊ အမတ္ အဴဖစ္ ပၝလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတတ္ၾင ္ အဆက္မဴပတ္ 
ေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း ခံရသည္။ ႎုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အဖၾဲႚ မဵားတၾင္၊ ဴပည္သူႚ အုိးအိမ္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးႎႀင္ ့ အလုပ္သမား ဌာန ဝန္႒ကီး (၁၉၅၂)၊ ကနု္သၾယ္မႁ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးႎႀင္ ့
အလုပ္သမား ဝန္႒ကီး (၁၉၅၄)၊ သတၨႂတၾင္း ဌာန ဝန္႒ကီး (၁၉၅၆ - ၅၈)၊ အမဵႂိးသား စီမံကိန္း 
ဝန္႒ကီးႎႀင္ ့စက္မႁ၊ သတၨႂႎႀင္ ့အလုပ္သမား ဝန္႒ကီး (၁၉၆၀) စသည့္ တာဝန္မဵား ထမ္း႟ၾက္ 
ခဲ့သည္။  

 
အလုပ္သမားႎႀင္ ့ စပ္ဆုိင္ေသာ ဘတု္အဖၾဲႚ အသီးသီး၊ စုံစမ္းေရး ေကာ္မတီ 

အမဵႂိးမဵႂ ိးတၾင္ သဘာပတိ အဴဖစ္၎၊ ဴပည္ေထာင္စု အလုပ္သမား အဖၾဲႚ၊ လူမႁဖူလံုေရး အဖၾဲႚ၊ 
အမဵႂိးသား အိုးအိမ ္ အဖၾဲႚ၊ လူမႁ ဝန္ထမ္းအဖၾဲႚႎႀင့္ အမဵႂိးသား လူငယ္ ေကာင္စီ မဵားတၾင္ 
ဥကၠႉ အဴဖစ္၎၊ ဴပညပ္သုိႚ သၾားေရာက္ေသာ ကုိယစ္ားလႀယ္ အဖၾဲႚ အမဵႂိးမဵႂ ိးတၾင္ 
ေခၝင္းေဆာင္ အဴဖစ္ ဴဖင့္၎၊ အဖၾႚဲဝင္ အဴဖစ္ ဴဖင့္၎၊ လုိက္ပၝ ခဲ့ဖူးသည။္ ၁၉၅၅ ခႎုႀစ္တၾင္ 
ထိုင္းႎိုင္ငံမႀ သရဖူဆ ုခဵီးဴမၟင့္ဴခငး္ ခံရသည္။ ၁၉၆၀ ခႎုႀစ္တၾင္ ဗမာ့ စက္မႁလက္မႁ ေကာင္စီ 
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သဘာပတိ အဴဖစ္၎၊ တကၠသိုလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေကာင္စီ တၾင္၎ တာဝန္ 
ထမ္း႟ၾက္ခဲ့သည္။  

 
ေဒၞဖာတီမာ (ဘီေအ) ႎႀင့္ လက္ထပ္ခဲ့႓ပီး၊ သားႎႀစ္ေယာက္ ထၾန္းကားခ့ဲသည္။ 

အမႀတ္ (၁၆)၊ ေ႟ၿေတာင္ဳကားလမ္း ရန္ကုန္တၾင္ ေနထိုင္သည။္  
 

 

ဦးေအာင္ဆန္း B.A. (၁၉၃၈ - ၃၉)  

 
၁၉၁၅ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႚတၾင္ မေကၾးတိုင္း နတ္ေမာက္႓မိႂႚ၌ အမိန္ႚေတာ္ရ 
ေရႀႚေန ဦးဖာ - ေဒၞစု တုိႚမႀ ေနာင္တေခတ္တၾင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း ဟူ၍ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံ 
သမုိင္း၌ တၾင္ေစမည္ ့သားရတနာကု ိဖၾားဴမင္ ခဲ့သည္။ ဇာတာ အမည္မႀာ ေမာင္ထိန္လင္း 
ဴဖစ္ေသာ္လည္း ငယ္စဥ ္ကပင္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းဟု တၾင္္သည္။ ငယ္စဥ္က နတေ္မာက္႓မိႂႚ 
ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ ေကဵာင္း၌ ေနခဲ့သည္။ ၁၉၂၈ ခုတၾင္ ေရနံေခဵာငး္ အမဵႂိးသား 
အထက္တန္း ေကဵာင္းသိႚု ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ပညာ သင္ယူ ခဲ့႓ပီး၊ ယင္းေကဵာင္းမႀ ဴမနမ္ာ၊ ပၝဠိ ၂ 
ဘာသာ ဂုဏ္ထူးဴဖင့္ ၁၀ တန္း ေအာင္ဴမင္ ခဲ့သည။္ ပညာ ထူးခ႗န္သူ ဴဖစ္၍ အထက္တန္း 
စေကာလားရႀစ္ႎႀင့္ ဦးေ႟ၿခိုဆု ရရႀိခဲ့ ဖးူသည္။ ထိုေနာက္ ရန္ကနု္ တကၠသိုလ္သုိႚ 
တက္ေရာက္႓ပီး ဆက္လက္ ပညာ ဆည္းပူး ခဲ့သည။္ ၁၉၃၅ - ၃၆ ပညာ သင္ႎႀစ္မႀ စ၍ 
ရန္ကုန္ တကၠသိလု္ ေကဵာင္းသား သမဂၢ အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္ ဴဖစ္လာ ခဲ့႓ပီး၊ သမဂၢ၏ 
အာေဘာ္ အိးုေဝ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာလည္း လာခဲ့သည္။ ကိေုအာင္ဆန္း အယ္ဒီတာ 
အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ေသာ အုိးေဝ မဂၢဇင္းတၾင္ ယမမင္း အမည္ အုိးေဝ ညိႂဴမ ေရးသားေသာ 
"ငရဲေခၾး႒ကီး လၾတ္႓ပီး သရမ္း ေနသည ္(The Hell Hound At Large)" ေခၝင္းစဥ္ဴ ဖင္ ့ေပးစာ 
တေစာင္ ေဖာ္ဴပခဲ ့ မႁသည္လည္း ၁၉၃၆ ဒုတိယ ေကဵာင္းသား သပိတ္ ဴဖစ္ပၾား ေစခဲ့ေသာ 
အဓိက အေဳကာင္းရင္း တခဵက္ ဴဖစ္သည။္ ၁၉၃၆ ဒုတိယ ေကဵာင္းသား သပိတ္၏ 
သပိတ္ေမႀာက ္ေကာင္စ ီအဖၾႚဲဝင္ တဦးလည္း ဴဖစ္ခဲ့သည္။  
 
ကုလား - ဗမာ အဓိက႟ုဏ္း ေပၞခဲ့သည။္ သမဂၢသည္ အဓိက႟ုဏ္းေဳကာင္ ့ဒုကၡ ေရာကသ္ ူ
မဵားအား ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း မဵားကု ိ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခု သပိတ္ 
အေရးေတာ္ပုံတၾင္ ဖၾႚဲစညး္ ေပးခဲ့ေသာ ဆာဴမဘူး ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ထၾက္လာသည္၊ 
အစီရင္ ခံစာကု ိ တကသမႀ ကန္ႚကၾက္ ခဲ့သည္။ ေဒၝက္တာ ဘေမာ္ အစုိးရ တကၠသုိလ္ 
အက္ဥပေဒဳကမ္း ဴပႂလုပ္ရန္ စီစဥ္ သည္ကုိလည္း လက္မခ ံ ခဲ့ေပ။ ၁၉၃၆ - ၃၇ ပညာ 
သင္ႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဴဖစ္လာ႓ပီး၊ 
၁၉၃၈ - ၃၉ တၾင္ ဥကၠဌ အဴဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ တကၠသိုလ္ သပိတ္ အ႓ပီးတၾင္ 
ေပၞေပၝက္ လာေသာ ဗမာ ႎိုင္ငံလံုး ဆိငု္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ႒ကီးကို ဦးစီး 
တည္ေထာင္သ ူ တဦးလည္း ဴဖစ႓္ပီး၊ ဗမာ ႎုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢတၾင္ 
ပထမဆုံး အတၾင္းေရးမႀႃး ဴဖစေ္လသည္။ ၁၉၃၇ - ၃၈ တၾင္ ဗမာ ႎိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ 
ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ဥကၠဌ အဴဖစ္ တာဝန္ ယခူဲ့သည္။ ၁၉၃၇ ခုႎႀစ္တၾင္ ဝိဇၦာတန္းကုိ 
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ေအာင္႓ပီး၊ ဥပေဒ ဝိဇၦာတန္းသိုႚ ဆက္တက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ - ၃၉ တၾင္ တကသ ဥကၠႉ 
ဴဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတၾင္ အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ္လည္း 
တာဝန္ ယခူဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခႎုႀစ္တၾင္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖၾဲႚဴဖစ္သည့္ တကၠသုိလ္ 
ေကာင္စီဝင္တၾင္ ပထမဆံုး ေကဵာင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္ အဴဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ဴခငး္ 
ခံခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ တကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ သက္တမ္း ကုန္သည္ထိ 
မေန ခဲ့ေပ။ ၁၉၃၈ ခုႎႀစ္တၾင ္ တကၠသိုလ္မႀ ထၾက္႓ပီး သခင္ ကုိယ္ေတာမ္ႁိင္း ႒ကီးမႀႃးေသာ 
တုိႚဗမာ အစညး္အ႟ုံးသုိႚ ဝင္ေရာက္၍ သခင္ ေအာင္ဆန္း အဴဖစ္ ႎုိင္ငံေရး နယ္ပယ္သုိႚ 
ေဴခစုံပစ္ ဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၉ တၾင္ တုိႚဗမာ အစည္းအ႟ံုး၏ အတၾင္းေရးမႀႃး အဴဖစ္ 
တက္ေဴမာက္ဴခင္း ခံရသည္။  
 
 

ကုိဗဟိန္း (၁၉၃၈ - ၃၉) 

 
တကသ ဥကၠႉ ကုိေအာင္ဆန္း (ဗုိလခ္ဵႂပ္) ႎႁတ္ထၾက္ သၾားသဴဖင့္၊ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ဆက္လက္ 
တာဝန္ ယရူဴခင္း ဴဖစ္သည။္ ၁၉၂၉ ခု ဝၝဆုိလၽန္း ၁၀ ရက္ ဗုဒၭဟးူေနႚ နံနက္ ၇ နာရီ 
အခဵိန္တၾင္ အင္းဝ႓မိႂႚ ကုိင္းတန္းရပ္၌ ဖၾားဴမင္သည္။ အဖ ဦးမႀင္ အမိ ေဒၞဦး တိုႚ၏ 
ပဥၤမေဴမာက္ သား ဴဖစ္သည္။  

 
မႎၩေလး႓မိႂႚ ေအဘီအမ ္ မိန္းကေလးေကဵာင္း၊ သကဵသီဟ ဘုရား အနီး 

ဆရာငုံေကဵာင္း၊ မႎၩေလး႓မိႂႚ ဗဟုိ အမဵႂိးသား အထက္တန္း ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ပညာ 
ဆည္းပူး ခဲ့၏။ ၁၉၃၄ ခုႎႀစ္ တၾင္ မႎၩေလး ဥပစာ ေကာလိပ္၌ စတင္ ပညာ သင္ဳကား 
ခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ - ၃၆ ခုႎႀစ္တၾင္ မႎၨေလး ဥပစာ ေကာလိပ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ 
အမႁေဆာင္ ဴဖစ္၏။ ၁၉၃၆ခ ု ေကဵာင္းသား သပိတ္တၾင္ စစ္ကုိင္း အစုိးရ အထက္တန္း 
ေကဵာင္းသုိႚ သပိတ္ သၾားတားရာ၊ ေကဵာငး္အပု္႒ကီး မစၤတာ ေဒၝင္းႎႀင္ ့ စေကာက္ မဵားက 
ဝုိင္း႟ုိက္ သဴဖင့္ ဒဏ္ရာ ရရႀိ ခဲ့သည။္ ၁၉၃၆ - ၃၇ ခုႎႀစ္တၾင္ မႎၩေလး ဥပစာ ေကာလိပ္ 
ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့၍ အထက္တန္းကု ိ ပၝႉိ ဘာသာ 
ဂုဏ္ထူးဴဖင့္ ေအာင္ဴ မင္ ခဲ့ေလသည္။  

 
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တၾင္ ဆက္လက္ ပညာ ဆညး္ပူး၍ ၁၉၃၈ - ၃၉ခု တၾင္ တကသ 

အမႁေဆာင္ အဴဖစ္ ေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း ခံရသည္။ တကသ ဥကၠႉ ကုိေအာင္ဆန္း 
ႎႁတ္ထၾက္ သၾားေသာ အခၝ၊ တကသ ဥကၠႉ အဴဖစထ္က္ ဗကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ လူသိ 
မဵားခဲ့သည။္  

 
၁၉၃၈ ခုႎႀစ္၌ ေရနံေဴမ သပိတ္ ေပၞေပၝက ္ ခဲ့သည္။ ေရနံေဴမ သပိတ္ သမား 

မဵားသည္ ရန္ကုန္႓မိႂႚသုိႚ ခဵီတက္ ဆႎၬ ဴပရန၊္ ႎုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႚတၾင္ ေရနံေခဵာင္း 
႓မိႂႚမႀ ထၾက္ခဲ ့ ဳက၏။ ဥကၠႉ ကုိဗဟိနး္ႎႀင့္ ကုိဗေဆၾ တုိႚသည္ ေရနံေခဵာင္း ႓မိႂႚတၾင္ 
ေပၞေပၝက္လဵက္ ရႀိေသာ ေကဵာင္းသား သပိတ္ အေရးႎႀင့္ ေရနံေဴမမႀ ခဵီတက္ လာေသာ 
သပိတ္ သမားမဵား အေရးကုိ စုံစမ္းရန္ ခရီး ထၾက္ခဲ့ ဳကသည။္ မေကၾး႓မိႂႚ၌ ေရနံေဴမမႀ 
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ခဵီတက ္ လာေသာ သပိတ္သမား မဵားအား တရား ေဟာေနစဥ္၊ အဖမ္း ခံခဲ ့ ရေလသည္ 
သမဂၢ ဥကၠႉႎႀင့္ အတၾင္းေရးမႀႃးအား ဖမ္းဆီး သဴဖင့္ ေကဵာင္းသား သပိတ္ ေပၞေပၝက္ 
ခဲ့ေလသည္။  

 
ေကဵာင္းသား မဵားသည္း အတၾင္းဝန္မဵား ႟ုံးသုိႚ ခဵီတက္ ဆႎၬ ဴပဳကရာ၊ ေဂၞရာ 

စာသင္ မဵားက ဴမငး္ႎႀင္ ့ တုိက္ နံပၝတ္ တုတ္ႎႀင့္ ႟ုိက္သဴဖင့္၊ ဂဵပ္ဆင္ ေကာလိပ္မႀ 
ကုိေအာင္ေကဵာ္ ကဵဆုံး ခဲ့သည္။ ေကဵာင္းသား အမဵားအဴပား ဒဏ္ရာ ရခဲ ့ ဳက၏။ 
ေကဵာင္းသား အလုပ္သမား လယ္သမား သပိတ္ ေပၝင္းစု ံ စုစည္း မိကာ၊ ၁၃၀၀ ဴပည့္ 
အေရးေတာ္ပုံဟု သမုိင္းဝင္ မႀတ္တမ္း တင္ခဲ ့ဳကရသည္။ ေကဵာင္းသ ူေကဵာငး္သားမဵား ႓မိႂႚမ 
သပိတ္ စခနး္တၾင္ အစာငတခ္ံ ဆႎၬ ဴပခ့ဲ ဳကသည။္ ေဒၝကတ္ာ ဘေမာ္ အစုိးရ ဴပႂတ္ကဵ၍ 
ဦးပု အစုိးရ တက္႓ပီး၊ ေကဵာင္းသား သပိတ္ အေရး ႓ပီးဆုံး ခဲ့ရ ေလသည္။  

 
ကုိဗဟိန္းသည္ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္တၾင္ တကၠသုိလ္မႀ ထၾက္၍ ဒုိႚဗမာ အစည္းအ႟ုံးသုိႚ 

ဝင္ေရာက္ လုပေ္ဆာင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ ခုႎႀစ္တၾင္ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ ရ႓ပီး၊ အဂႆလိပ္ အေဴပးတၾင္ 
မႎၩေလး ေထာင္မႀ သခင္ႎု တုိႚႎႀင့္ အတ ူ လၾတ္ေဴမာက္ ခဲ့သည္။ ဂဵပနေ္ခတ္ ေဒၝက္တာ 
ဘေမာ္ အစုိးရ လက္ထက္တၾင္၊ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဌာန အတၾင္းဝန္ အဴဖစ္ ေဆာက္႟ၾက္ ခဲ့၏။ 
၁၉၄၅ခု ဂဵပန္ ေတာ္လႀန္ေရးတၾင္ ေတာင္ငူ ခ႟ုိင္တၾင္ တာဝန္ ယူခဲ့သည္။  

 
ကုိဗဟိန္းသည္ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴ မႃနစ္ ပၝတီကုိ စတင္ တည္ေထာင္သ ူတဦး ဴဖစ႓္ပီး၊ 

၁၉၄၆ ခု ကၾန္ဴ မႃနစ ္ ပၝတီ ေဴပာင္ထူေထာင္ေသာ အခၝတၾင္ ဗဟုိ ေကာ္မတီ ဴဖစ္ခဲ့သည္။ 
ေနာင္တၾင္ ေပၝလစ္ဗဵႃ႟ုိ အဖၾႚဲဝင္ ဴဖစ္၍ ဗမာဴပည္ အလုပ္သမားမဵား သမဂၢ (A.B.T.U.C) ၏ 
ဥကၠႉ ဴဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ခ ုႎုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေနႚတၾင္ မႎၩေလး႓မိႂႚ ဴပည္သူႚ ေဆး႟ုံ႒ကီးတၾင္ 
ကၾယလ္ၾန္ အနိစၤ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာ ႎုိငင္ံေတာ္၏ လၾတ္လပ္ေရး 
ေမာ္ကၾန္းဝင္ စာရင္းတၾင္ ပထမဆင့္မႀ ေကဵညာ ေပးဴခင္း ခံခဲ့ရသ ူဴဖစ္ေလသည။္  

 

ေဒၝကတ္ာ လႀေ႟ၿ M.B.B.S. (၁၉၃၉ - ၄၀) 

 
၁၃၀၀ ဴပည့္ အေရးေတာ္ပုံတၾင္ အာဏာရႀင္ လႀေ႟ၿဟ ု ေကဵာ္ဳကား ခဲ့သ ူ ဴဖစသ္ည။္ 
ကုိလႀေ႟ၿသည္ ၁၃၀၀ ဴပည့္ အေရးေတာ္ပုံ၏ အမႀတ္အသား ဴဖစ္သည္။  

 
ပဵဥ္းမနား ႓မိႂႚ၌ ၁၂၇၆ခု နယုန္ လဴပည့္ေကဵာ္ ၁၂ ရက္ေနႚတၾင္ ဖၾားဴမင္၍ ဖဵာပုံ ႓မိႂႚ၌ 

႒ကီးဴပငး္ ခဲ့ရ၏။ ၁၉၃၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္၌ စတင္ ပညာ သင္ဳကား၍ 
ေဆးအတတ္ ပညာကုိ ဆက္လက္ သင္ယူ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ - ၃၇ ခုႎႀစ္တၾင္ တကသ 
အတၾင္းေရးမႀႃး၊ ၁၉၃၈ - ၃၉ ခုတၾင္ တကသ ဒတိုယ ဥကၠႉ အဴဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့၍ 
၁၉၃၉ - ၄၀ ခုတၾင္ တကသ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက ္တင္ေဴမၟာက္ဴခငး္ ခံရသည္။  

 
၁၉၃၈ - ၃၉ ခုႎႀစ္ ၁၃၀၀ ဴပည္ ့အေရးေတာ္ ပုံ႒ကီးတၾင၊္ သမဂၢ ဥကၠႉ ကုိဗဟိန္း 

ဖမ္းခံ ရ႓ပီးေနာက္၊ ကုိလႀေ႟ၿသည္ အေရးေတာ္ ပုံ႒ကီးကုိ ဆက္လက ္ ေခၝင္းေဆာင္ကာ 
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တုိကပ္ၾဲ ဝင္ခဲ့သည္။ အာဏာရႀင္ ကုိလႀေ႟ၿ ဟ၍ူ တုိင္းဴပည္က သိရႀိ ခဲ့ဳကသည္။ ၁၃၀၀ ဴပည့္ 
အေရးေတာ္ပုံကု ိဆက္လက္ ေခၝင္းေဆာငရ္င္း အဖမ္းခ ံခဲ့ရသည္။  

 
၁၉၃၉ ခုႎႀစ္တၾင ္ တကသမႀ ႒ကီးမႀႃးကာ ဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ္ ကဵဆုံးေသာ ေနႚကု ိ

အာဇာနည္ ေနႚဟု သတမ္ႀတက္ာ ပထမဆုံး ကဵင္းပ ခဲ့ဳကသည္။  
 
ကုိလႀေ႟ၿသည္ ဆရာဝန္ဘၾႚဲကု ိ ၁၉၄၀ - ၄၁ ခႎုႀစ္တၾင္ ဆၾတ္ခးူ ႓ပီးေနာက္၊ 

ေဆးပညာဴဖင္ ့ အသက္ေမၾးကာ ေအးခဵမ္းစၾာ ေနခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမာၲစစ္ အ႓ပီး၊ 
ေဆးပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္၊ အဂႆလန္ ႎုိင္ငံသုိႚ အသၾား၊ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ 
ရက္ေနႚတၾင္ ပၝရႀင္း ပင္လယ္ေကၾႚ ေဘရိန္းက႗နး္ အနီးတၾင္ ေလယာဥ္ပဵံ ပဵက္ကဵ၍ အနိစၤ 
ေရာက္ခဲ ့ေလသည္။  

 

(ပုဂံ) ဦးဘဂဵမ္း B.A, B.L. (၁၉၃၇ - ၃၈)  

 
ပုဂံ႓မိႂႚနယ ္ ကဵအုိ႟ၾာ ဇာတိ ဴဖစ္သည္။ ေညာငဥ္ီး႓မိႂႚ ေအဘီအမ ္ ေကဵာင္း၊ ပခုကၠႃ႓မိႂႚ 
ဝက္စလီေကဵာင္း၊ ဴမင္း႓ခံ႓မိႂႚ ေအဘီအမ္ ေကဵာငး္တုိႚတၾင္ ပညာ သင္ဳကား ခဲ့ဖးူ၏။ ရန္ကုန္ 
တကၠသိုလ္ႎႀင္ ့ဂဵပ္ဆင္  

 
ေကာလိပ္ တုိႚတၾင္ ဆက္လက္ ပညာ သင္ဳကား ခဲ့၍ ဝိဇၦာ ဘၾႚဲႎႀင့္ ဥပေဒ ဘၾဲႚမဵားကု ိ

ရရႀိ ခဲ့သည္။  
 
၁၉၃၀ ခုႎႀစ္ တကသ စည္းမဵဥ္း ေရးဆၾဲေရး ေကာ္မတီတၾင္ အတၾင္းေရးမႀႃး အဴဖစ္ 

ေဆာင္႟ၾက ္ခဲ့႓ပီး၊ ၁၉၃၇ - ၃၈ ခုႎႀစ္တၾင္ တကသ ဥကၠႉ ဴဖစ္ေလသည။္  
 
၁၉၃၉ ခုႎႀစ္မႀ စ၍ ရန္ကုန႓္မိႂႚတၾင္ ေရႀႚေန လုိက္သည္။ ဂဵပန္ ေခတ္တၾင္ အေရႀႚ 

အာရႀ လူငယ္ အစည္းအ႟ုံးကု ိတညေ္ထာင္ ခဲ့သည္။ အစညး္အ႟ုံး ဥကၠႉ ဴဖစ္၏။ အေရႀႚ 
အာရႀ လူငယ္မဵား အစည္းအ႟ုံးကု ိ စစ္႓ပီး ေခတ္၌ ဗမာႎုိင္ငံ လူငယ္မဵား အစည္းအ႟ုံး 
(ဗလစ) ဟု အမည္ ေဴပာင္းလဲ ခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ ခု အထိ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္သည္။  

 
၁၉၄၇ ခ ုဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း ေခၝင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရ အဖၾဲႚတၾင္ ဝန္႒ကီး တဦး 

ဴဖစ္၍ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ႎႀင့္တကၾ ဝန္႒ကီး တဖၾဲႚလုံးကုိ လုပ္႒ကံ သတ္ဴဖတရ္ာတၾင္ မေသ ကဵန္ရႀိ 
ရစ္သူ ၄ ဦး အနက္ တဦး ဴဖစ္၏။  

 
ယခ ုရန္ကုန႓္မိႂႚတၾင္ လၿတ္ေတာ္ ေရႀႚေန႒ကီး တဦး အဴဖစ္ လုပ္ကုိင္လဵက္ ရႀိသည္။ 

ေရၿတိဂုံ ေစတီေတာ္ ဘၸာေတာ္ထိန္း လူ႒ကီး၊ ကမာၲေအး ေစတီ ဘၸာေတာ္ထိန္း လူ႒ကီး၊ 
ဗုဒၭ သာသန ႎုဂၢဟ အဖၾဲႚႎႀင့္ တိပိဋက ေ႟ၾးခဵယ္ေရး အဖၾဲႚဝင္ လူ႒ကီး၊ ႎႀင္းဆီကုန္း ဘုိးဘၾား 
ေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚဝင္ လူ႒ကီး စသည္ဴဖင့္ တာဝန္ ယလူဵက္ ရႀိသည္။ မဟာ 
သေရစည္သ ူဘၾႚဲကုိလည္း ရရႀိ ခဲ့သ ူဴဖစ္ေလသည္။  
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ဦးလႀေမာင္ (၁၉၄၁ - ၄၂) 

 
မိတၪီလာ ဇာတိ ဴဖစ္သည။္ ၁၂၇၃ ခု ေတာ္သလင္း လဆုတ္ ၁၃ ရက္ေနႚတၾင ္ဖၾားဴမင္သည္။ 
ဦးသန္ႚ - ေဒၞမမ တုိႚ၏ တတိယေဴမာက္ သားရတနာ ဴဖစ္ေလသည္။  

 
မႎၩေလး ဝက္စလီ အထက္တန္းေကဵာင္း၊ မိတၪီလာ႓မိႂႚ အမဵႂိးသား အထက္တန္း 

ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ပညာ သင္ဳကား ခဲ့၍ မႎၩေလး ဥပစာ ေကာလိပ္၌ ဆက္လက ္ ပညာ 
သင္ဳကား ခဲ့၏။ ၁၉၃၂ ခႎုႀစ္တၾင္ မႎၩေလး ေကာလိပ္မႀ ဥပစာ အထက္တန္း ေအာင္ဴမင္႓ပီး၊ 
၁၉၃၃ ခုႎႀစ္တၾင္ ဂဵပ္ဆင္ ေကာလိပ္၌ ပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူး ခဲ့ေလသည္။  

 
၁၉၃၆-၃၇ ခုႎႀစ္တၾင္ တကသ အမႁေဆာင္ အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခငး္ 

ခံ၍ ႎုိင္ငံ တကာ တကၠသုိလ္ မဵားႎႀင့္ ဆက္ဆံေရး အဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး အဴဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ ရသည္။ ၁၉၄၁ - ၄၂ ခုတၾင္ တကသ ဥကၠႉ ဴဖစ္သည္။  

 
ဒုတိယ ကမာၲ စစ္သည္ အေရႀႚဖဵားသုိႚ ကးူစက္ လာခဲ့သည။္ ၁၉၄၁ ခု ဒီဇင္ဘာလ ဂ 

ရက္ေနႚတၾင္၊ ဂဵပန္က အဂႆလိပ္ အစုိးရအား စစ္ေကဵညာ သဴဖင့္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ကုိ 
ပိတ္လုိက ္ရသည္။ တကသ လုပ္ငန္း မဵားလည္း ရပ္ဆိုငး္ သၾားခဲ ့ေလေတာ့သည္။  

 
၁၉၅၁ ခုႎႀစ္တၾင္ တ႟ုတ္ ဴပည္သႚူသမတ ႎုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာ 

ႎုိငင္ံေတာ္ သံအမတ္႒ကီး အဴဖစ္ဴ ဖင့္ ခန္ႚအပ္ဴခင္း ခံရ၍ ၁၉၅၈ ခုႎႀစ္ထိ ေဆာင္႟ၾက္ 
ခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႎႀစ္မႀ စ၍ ယခု အခဵိန္ထိ အစၤေရး ဴပည္ဆုိင္ရာ ဴပညေ္ထာင္စု ဴမနမ္ာ 
ႎုိငင္ံေတာ္ သံအမတ္႒ကီး အဴဖစ္ဴဖင့္ ႎုိင္ငံေတာ ္ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္လဵက္ ရႀိသည္။ 
သတုိး သီရိ သုဓမၳဘၾဲႚ ခဵီးဴမၟင့္ဴခငး္ ခံရသူ ဴဖစ္သည္။  

 

ဦးဗေဆၾ (၁၉၄၀ - ၄၁) 

 
ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၊ ဖဆပလ ဥကၠႉ ဦးဗေဆၾပင္ ဴဖစ္သည္။ 
၁၉၁၅ ခ ု ထားဝယ္ ခ႟ုိင္ အံုးပင္႟ၾာတၾင္ ေမၾးဖၾားသည္။ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန္ 
တကၠသုိလ္၌ ပညာ သင္ဳကား ေလ့လာသည္။ ၁၉၃၇ - ၃၈ ခ ု တကသ အမႁေဆာင္ 
အဖၾဲႚတၾင ္အုိးေဝ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ အဴဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ဴ ခငး္ ခံရသည္။ ၁၉၃၈ - ၃၉ 
ခုႎႀစ္တၾင္ တကသ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးလည္း ဴဖစခ္ဲ့႓ပီး၊ မေကၾးတၾင္ ေရနံေဴမ 
သပိတ္သမား မဵားအား တရား ေဟာစဥ္၊ ဥကၠႉ ကုိဗဟိန္းႎႀင္ ့ အတူ ဖမ္းဆီးဴခငး္ ခံခဲ ့
ရေလသည္။ ၁၃၀၀ ဴပည့္ အေရးေတာ္ပု ံေခၝင္းေဆာင္ တဦး ဴဖစ္၏။  

 
၁၉၃၉ - ၄၀ ခုတၾင္ တကၠသုိလမ္ႀ ထၾက္၍ ေနရပ္သုိႚ ဴပန္ေနသည္။ ၁၉၄၀ - ၄၁ 

ခုတၾင္ တကၠသုိလ္သုိႚ ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိကာ၊ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း 
ခံရ ေလသည္။  
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ဆာဴမဘးူ အစီရင္ခံစာ တုိက္ဖဵက္ေရး အတၾက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ 
တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး တၾက္ အေရး ဆုိခဲ့သည္။ ေကဵာင္းေဆာင္ခမဵား 
ေလ႖ာ့ေပၝ့ေရး အတၾက္ ေတာင္းဆို ေအာင္ဴမင္ ခဲ့သည္။  

 
၁၉၄၁ ခုႎႀစ္ အဂႆလိပ္ နယ္ခ ဲဵႚ သမားအား ေမာင္းႎႀင္ ထုတ္ေရးတၾင္ ပၝဝင္ 

ေဆာင္႟ၾက ္ခဲ့၏။ ဂဵပန္ ေခတ္တၾင္ ဴပည္သူႚ အေရးေတာ္ပု ံပၝတီ (ယခု ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီ) 
ကုိ လ႖ႂိႚဝႀက္စၾာ ထူေထာင္၍ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ၊ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ တုိႚႎႀင့္ ပူးတၾကဲာ ဂဵပန္ 
ဆန္ႚကဵင္ေရး လုပ္ငန္း မဵားကု ိ လပု္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ဖဆပလ အဖဲႚၾခဵႂပ္ကုိ ဖၾဲႚစည္း 
ခဲ့ဳကသည္။  

 
ဒုတိယ ကမာၲ စစ္႓ပီး ၁၉၄၇ ခႎုႀစ္တၾင္ ဖဆပလ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အဴဖစ္ တာဝန္ 

ယခူဲ့သည္။ ၁၉၅၂ ခုႎႀစ္မႀ စ၍ ႎုိငင္ံေတာ္ အစုိးရ အဖၾဲႚတၾင္ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီး အဴဖစ္ 
ေဆာင္႟ၾက ္ခဲ့႓ပီး၊ ၁၉၅၆ -  

 
၅၇ ခုႎႀစ္တၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဴဖစ္ တာဝန္ ထမး္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ - 

၅၈ ခ ုတၾင္ ဒုဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ ကာကၾယ္ေရးႎႀင့္ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရး တာဝန္ကု ိယခူဲ့ရာ၊ ဖဆပလ 
အကၾဲ ထိပင္ ဴဖစ္သည္။  

 
ယခု ဖဆပလ အဖၾႚဲခဵႂပ္ ဥကၠႉ၊ ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၊ 

အာရႀ ဆုိရႀယ္လစ္ ကၾန္ဖရင့္ ဥကၠႉ၊ တီ-ယ-ူစီ-ဘီ အလုပ္သမား အစည္းအ႟ုံး အဖၾဲႚခဵႂပ္ 
ဥကၠႉ အဴဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လဵက္ ရႀိေပသည္။  

 

ဦးသန္း (၁၉၄၅ - ၄၆) 

 
ဒုတိယ ကမာၲ စစ္႒ကီး အ႓ပီး၊ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကနု႓္မိႂႚ မဂုိလမး္၌ ဖၾင့္လႀစ္ ခဲ့ေသာ 
အေရးေပၞ တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ၏ ဥကၠႉ ဴဖစသ္ည။္ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္ ရန္ကုန္ 
တကၠသုိလ္ ဴပန္လည ္ ဖၾင့္လႀစ္ေသာ အခၝ၌ အေရးေပၞ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား 
သမဂၢကု ိ တကၠသုိလ္ သမဂၢ အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ ဴပႂရန္ ေကဵာင္းသားထုက ဆုံးဴဖတ္ 
ခဲ့သည္။ သုိႚဴဖစ္၍ ဦးသန္းအား စစ္႓ပီးေခတ ္ တကသ၏ ပထမဆုံး ဥကၠႉ အဴဖစ္ 
အသိအမႀတ္ ဴပႂရသည္။  

 
ဦးသနး္သည ္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ သိမ္ဴဖႃ ေတာင္ပုိင္းတၾင္ ေမၾးဖၾား ခဲ့သည္။ ၁၀ တန္း 

စာေမးပၾဲကုိ ရန္ကုန႓္မိႂႚ စိနဂ္႗န္း ေယာက္ဵား ကေလး ေကဵာင္းမႀ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္တၾင္ ေအာင္ဴမင္ 
ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္သုိႚ ဆကလ္က္ ပညာ သင္ဳကား ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခု အေရးေပၞ 
တကၠသုိလ္ သင္တန္းမဵား (Emergency University Classes) သုိႚ တက္ေရာက္၍ ဝိဇၦာ 
အပုိင္း (က) တၾင္ ဆက္လက ္ပညာ သင္ဳကား ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ - ၄၆ အေရးေပၞ တကၠသုိလ္ 
ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ဥကၠႉ အဴဖစ ္ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခငး္ ခံရသည္။  
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၁၉၄၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံ၌ အမဵႂ ိးသား လႁပရ္ႀားမႁ ႒ကီးမဵား ေပၞေပၝက္ ခဲ့သည္။ 
၁၉၄၆ အေထၾေထၾ သပိတ္႒ကီးတၾင္ ေကဵာင္းသားမဵား သပိတ္ ေမႀာက္ခဲ့သည္။ ကငး္ဘဲလ္ 
ပညာေရး စီမံကိန္း ဖဵက္သိမ္းရန ္ ေတာင္းဆု ိ ခဲ့သည္။ ဂဵပန္ေခတ္ ဒီဂရီ ဘၾႚဲမဵားကုိ 
အသိအမႀတ္ ဴပႂရန္ လုပေ္ဆာင္ ေပးခဲ့သည။္ အ႒ကိႂ တကၠသုိလ္ သင္တန္း (Pre 
University) မႀ သင္တန္း ေအာင္သူမဵား တကၠသုိလ္ ဆက္လက္ သင္ဳကား ႎုိင္ရန္ 
ေဆာင္႟ၾက ္ ေပးခဲ့သည္။ အဂႆလိပ္ႎႀင့္ မဟာမိတ္ စစ္တပ္မဵား သိမ္းပုိက္ ထားေသာ 
တကၠသုိလ္ နယ္ေဴမကု ိ ဴပန္ရေအာင္ ေဆာက္႟ၾက္ ေပးခဲ့သည္။ ဗမာ ႎုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ 
လူငယ္မဵား အစည္းအ႟ုံး အကူအညီဴဖင့္ တဴပည္လုံး ေကဵာင္းသား မဵားကု ိ စုစည္းကာ 
ဗကသ၊ ရကသ တုိႚကု ိဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္း ေပးခဲ့သည။္  

 
ဦးသနး္သည ္ယခု အလၾတ္ ပညာသင္ ေကဵာင္းဆရာ တဦး အဴဖစ္ဴဖင့္ ပညာေရး 

အတၾက္ တဖက္ တလမ္းမႀ ေဆာင္႟ၾက္လဵက္ ရႀိ႓ပီး၊ ႎုိင္ငံေရး အသင္းအဖၾဲႚ မဵားတၾင္ ပၝဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ဴခင္း မရႀိေခဵ။  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.myanmarisp.com/ 
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