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၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထံ စာေရးဆရာ 

ေလသူရတဲစ္ဦး(ဦးလွ၀င္း- ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္) ေရာက္လာပါသည္။ သူ၏ 

ေက်ာက္မ်က္ သင္တန္းတြင္ ၆ လမွ် အခမ့ဲ သင္တန္း တက္ပါရန္ လာေရာက္ 

အကူအညီ ေပးျခင္းပင္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေက်ာက္မ်က္ေ၀းလို႔ အႏုပညာ 

စီးပြားေရးပင္ စိတ္၀င္စားသူ မဟုတ္ေပရာ ျငင္းဆိုခဲ့ပါေသးသည္။ သူက 

ဇြတ္အတင္း ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ပညာတစ္ရပ္ တတ္ထားလည္း မနည္းဘူး ဟူ၍ 

သေဘာတူလိုက္ ပါသည္။ တကယ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သိပ္ကြၽမ္းက်င္စြာ မတတ္ေျမာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း စက္မႈပံုဆြဲ တတ္ကြၽမ္းထားေသာ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ ေက်ာက္မ်က္တို႔၏ 

အလင္းတန္း ယိုင္ပံု၊ ေက်ာက္မ်က္ပုံ ေပၚပုံ၊ ေက်ာက္မ်က္ အလွေသြးပံု စသည္မ်ား ေလ့လာခြင့္ ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို လည္ဆြဲ၊ လက္စြပ္၊ လက္ေကာက္ စသည္ျဖင့္ ဆင္ျမန္းသျဖင့္ က်န္းမာေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ပံုမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ေရွးေဟာင္း ဒ႑ာရီမ်ားကို သိရွိခြင့္ ရခ့ဲပါသည္။ 

 

ထိုအေတာ အတြင္းမွာပင္ ျမန္မာ မဂၢဇင္း ေလာက၌ အလြန္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး မဂၢဇင္းႀကီး တစ္ေစာင္ 

ထြက္ရွိေနပါသည္။ ဦးလွ၀င္းလည္း ပါ၀င္ ေရးသား ေနပါသည္။ ဦးလွ၀င္းက “ကိုသုေမာင္လည္း ၀င္ေရးစမ္းပါ။ ပုိၿပီး 

လွပတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္” ဟု အဆိုျပဳရာ စိတ္၀င္စားသြားပါသည္။ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းမွာ ထိုစီးပြားေရး 

မဂၢဇင္း တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာမွာ ကြၽန္ေတာ္က တစ္ဖက္သတ္ ေလးစားေနေသာ စာေရးဆရာ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ 

ထူးျခားတာက ထိုစာေရးဆရာမွာ စီးပြားေရး မဂၢဇင္းတြင္ အယ္ဒီတာ လုပ္ေနေသာ္လည္း သူ၏ ၀တၳဳတိုမ်ားမွာ အေျခခံ 

ဘ၀ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္ေနျခင္းပင္။ (ဒါကေတာ့ ဒီကေန႔ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွင့္၊ တိုက္ႏွင့္ ေနထိုင္ၿပီး 

ဆင္းရဲသားမ်ား အေၾကာင္း ဒိုင္ခံ ေရးေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားစြာ ရိွေနသျဖင့္ မေျပာပေလာက္ပါေပ။) 

ေရးေဖာ္ရသည္ကိပုင္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳရေပသည္။ 

 

သို႔ႏွင့္ ထိုအယ္ဒီတာထံ ကြၽန္ေတာ္ ဖုန္းဆက္ေလသည္။ 

“ဆရာ ကြၽန္ေတာ္ စာမူတစ္ပုဒ္ ပို႔ခ်င္လို႔ပါ” 



 

ထိုအခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ့္မွာ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာမ်ား ၀ိုင္း၀ုိင္းလည္ ေနေသာ ကာလျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို 

အထင္ေရာက္ေနတာလည္း ပါပါ လိမ့မ္ည္။ ေစာေစာက ေျပာသလို ပုဂၢိဳလ္ ခင္လို႔ တရားမင္တာလည္း ပါပါသည္။ ထိုအခါ 

သူ႔စကားျပန္ကို တအံ့တၾသ ၾကားရပါသည္။ 

“ကိုသုေမာင္က ကြၽန္ေတာ့္မဂၢဇင္း မူ၀ါဒကုိ သိလို႔လား” 

တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ရွက္ရွက္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း အသာခ်လိုက္ရပါ သည္။ တကယ္ေတာ့ “ေက်ာက္မ်က္” ဒ႑ာရီ 

အေၾကာင္း ေရးခ်င္သည္ကို နိဒါန္း ပ်ဳိးရမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေမ့သြားပါသည္။ ခဏေနေတာ့ သူ႔ထံ ဖုန္းျပန္ ဆက္ရာ 

သူမရွိေတာ့ေပ။ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာေလး လာကိုင္ပါသည္။ 

 

“ဆရာေလးေရ ခင္ဗ်ားတို႔ မဂၢဇင္းမူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္စာမူ ခြင္မက်လို႔ မပို႔ေတာ့ ပါဘူးဗ်ာ” 

 

ဆိုေတာ့ အားနာစြာ၊ နားလည္စြာ ပင္ အယ္ဒီတာေလးက ျပန္ေျပာရွာပါသည္။ 

“ဆရာ့ကို ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္ ဆရာ” 

တဲ့။ ေနာက္ပိုင္း ထိုမဂၢဇင္းႀကီးႏွင့္ အတူ ထိုဘ၀ စာေရးဆရာ အယ္ဒီတာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။ 

 

တစ္ေလာက အယ္ဒီတာႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ကြၽန္ေတာ့္ထံ ေရာက္လာၾကပါသည္။ ထုံးစံအတိုင္း စာမူ 

ေတာင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ သူ႐ို႕ ျပန္လည္ အသက္သြင္းမည့္ မဂၢဇင္းႀကီး အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမဂၢဇင္းႀကီး ပထမအႀကိမ္ 

ထုတ္ေ၀ ေအာင္ျမင္စဥ္က ပထမဆံုး တစ္အုပ္ အမွတ္(၁)မွ ရပ္တန္႔ သြားသည္အထိ အယ္ဒီတာပုဂၢိဳလ္စြဲျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ 

ေရးသားေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရာမွ ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္မွာ ျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာမွာ ယခုထုတ္ေ၀မည့္သူမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရး မေက်နပ္သူ စာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕က 

သပိတ္ေမွာက္သျဖင့္ သူ႐ို႕ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကရွာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကမူ “လူငယ္မိန္းကေလးမ်ား” ဟူေသာ အသိ 

ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ စာမူေပးပါမည့္ အေၾကာင္း ကတိျပဳလိုက္ပါသည္။ ကေန႔လူငယ္မ်ား မိဘ ပိုက္ဆံ ခ်မ္းသာလို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ 

၀ါသနာေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ စာေပ လုပ္ငန္းသို႔ ၀င္လာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ ဦးစားေပးၿပီး စာမူခ်က္ခ်င္းေပးပါ သည္။ 

ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ တစ္ေန႔စာ တစ္ပုဒ္ ၿပီးေအာင္ ေရးေသာ ကြၽန္ေတာ့္မွာ တစ္လ တစ္လ၊ တစ္ပတ္တစ္ပတ္ ဂ်ာနယ္၊ 

မဂၢဇင္း ေတြ လက္ေဆာင္ရတာ အိမ္မွာပံုေနသည္။ သို႔ေသာ္ မီးပိြဳ င့္လို၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္လို ေနရာ မ်ဳိးမွာ 

လက္ေပြ႕ဂ်ာနယ္ ေရာင္းေသာ လူငယ္ ေလးေတြေတြ႕လွ်င္ ကိုယ့္ရွိၿပီးသားေပမည့္ထပ္ ၀ယ္အားေပးပါသည္။ 

 

ဆိုၾကပါစုိ႔ရဲ႕။ ထိုမဂၢဇင္း ပထမအုပ္ အတြက္ စာမူေပးေသာ အခါ ေစတနာပုိၿပီး ဆက္တိုက္ ေပးႏိုင္မည့္ စာမူ 

အမ်ဳိးအစားကို ေရးေပးပါ သည္။ (သူ႐ုိ႕ကလည္းလစဥ္ေတာင္းတာပါ။) ေအာင္မယ္ စာမူခႏွင့္ အတူ အရက္ အေကာင္းစား 



တစ္ပုလင္းပါ ပါလာေသး၏။ ေဟာ ဒုတိယ အုပ္လည္းက်ေရာ စာမူေတာ့ ပါပါရဲ႕၊ စာအုပ္ လက္ေဆာင္ႏွင့္ စာမူခ ခုထိ 

လာမပို႔သည့္ျပင္ ကြၽန္ေတာ့္ထံ လံုး၀ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ေတာ့ပါ။ မဂၢဇင္းပဲ ရပ္တန္႔သြားတာလား၊ ဘုရားၿပီး 

ျငမ္းဖ်က္တာလား မသိရပါေပ။ 

 

တစ္ခါကလည္း လူငယ္တစ္စု ဂ်ာနယ္ အသစ္တစ္ေစာင္ အတြက္ စာမူ ေတာင္းလာပါ သည္။ ေခြးၿမီးေကာက္ 

သုေမာင္သည္ လူငယ္ ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ (စာေပကိစၥဆိုတာႏွင့္) ခ်က္ခ်င္းပင္ သဒၶါ၊ ေစတနာေတြ ေရစီးကမ္းၿပိဳ 

လိုက္ေတာ့၏။ သူ႐ို႕ကလည္း အပတ္စဥ္လိုခ်င္ သည္ဟု ႏွမ္းေထာင္းျဖဴးေလရာ ကြၽန္ေတာ့္မွာ သူငယ္ခ်င္း အယ္ဒီတာ 

တစ္ေယာက္၏ ဂ်ာနယ္တြင္ နိဒါန္းပ်ဳိးထားေသာ အခန္းဆက္ေဆာင္း ပါးကို ေတာင္းပန္ၿပီး လူငယ္လက္သစ္မ်ားသို႔ 

လႊဲေပးလိုက္ပါသည္။ ဘာၾကာမလဲ သံုးေလး ပတ္လည္းရွိေရာ “ဖုတ္ေလတဲ့ငါးပိ” ျဖစ္သြား ပါေတာ့သည္။ 

သတင္းစံုစမ္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သူ႐ို႕ဂ်ာနယ္ မူမကိုက္လို႔တဲ့။ လက္ကေလး ၆ ခါ လႈပ္႐ုံႏွင့္၊ “ဟယ္လို” ဟု 

တစ္ခြန္း ေျပာ႐ုံႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္အား အက်ဳိး အေၾကာင္း ေျပာလို႔ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အားနာလို႔လား၊ 

ေသာက္ဂ႐မုစုိက္လို႔လား မသိ။ ခပ္တည္တည္ပင္ အဆက္ ျဖတ္လိုက္ၾကေလသည္။ ဒါေတာင္ ကြၽန္ေတာ့္ အခန္းဆက္ 

ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသံုးျပဳရန္ ကြၽန္ေတာ့္အား ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ဓာတ္ပုံေပါင္း မ်ားစြာ ႐ုိက္သြား၏။ 

ထိုေဆာင္းပါး အတြက္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ သ႐ုပ္ ေဖာ္ပုံအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား 

တစ္ေနကုန္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္သြားေသး၏။ ဘယ့္ႏွယ္ စဥ္းစား ရမွန္း မသိေတာ့ေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ စာေပ ပြဲမ်ားတြင္ 

ေတြ႕ေသာအခါမ်ားက်ေတာ့ လည္း ဘာမွ်မျဖစ္သလို “ဆရာ ေနေကာင္းလား”တဲ့။ စကတည္းက ယခုတိုင္ 

မက်ဆံုးေသးေသာ မဂၢဇင္း ႀကီးတစ္ေစာင္က ပံုမွန္အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါး ေတာင္းသျဖင့္ “သမီးစိုးအိမ္ သူထံ ေပးစာ” 

သေဘာလူငယ္လံုမငယ္ ပညာေပးစာ သေဘာေရးေပးခဲ့ရာ အပုဒ္ ၂၀ ခန္႔ ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ 

 

တစ္ခါတြင္ စာဖတ္သူေပးစာက႑တြင္- 

“သုေမာင္ရဲ႕ သမီးထံေပးစာ ေဆာင္းပါးဟာ သံုးမရတဲ့ အလကား အေပါစားပဲ။ ဒီလို မဂၢဇင္းမွာ မသံုးသင့္ဘူး။ 

ဆက္မထည့္သင့္ဘူး” 

စသည္ျဖင့္ ပက္ပက္စက္စက္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျပာရလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္၏ စာမူမွန္သမွ် 

ေစတနာမပါတာ မရိွပါ။ ထုိစာမူမ်ား မွာလည္း မိန္းကေလးငယ္တို႔အား ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံမ်ား ရွင္းျပထားျခင္းသာ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကြၽန္ေတာ္သည္ မ်ဳိးခ်စ္ မ်က္ကန္း မဟုတ္ပါ။ ႐ိုးရာမွ ႐ိုးရာ မဟုတ္ပါ။ ႐ိုးရာကိုလည္း ေကာင္းတာ ေလးေတြ ျပန္သံုး၊ 

ေခတ္ေပၚထဲမွလည္း ယူသင့္တာယူဖို႔ သမီးကိုေျပာျပေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ တကယ္က သမီး 

စိုးအိမ္သူကိုေျပာေနေသာ္လည္း သမီး ႏွင့္ တစ္ရြယ္တည္းေသာ လံုမငယ္အား လံုးကို ေျပာေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 



အယ္ဒီတာပုဂိၢဳလ္စြဲျဖင့္ ေရးမိတာ ကြၽန္ေတာ့္ အမွားဟုပင္ ဆိုရပါမည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုမဂၢဇင္း ရပ္တည္ေန သည္မွာ 

အတို႔အေထာင္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိပါးမႈ၊ အကန္အခတ္၊ အပုပ္ခ်မႈ စေသာ အတုအေယာင္ ေ၀ဖန္ေရးစာမူ 

မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ သတိမထားမိခဲ့ပါ။ ဤတြင္ ထိုမဂၢဇင္း၌ စာေရးဆရာမ်ာ းသာမက၊ စာဖတ္ 

သူေပးစာက႑မွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကပါ သံေယာင္လိုက္ၿပီး ဒီစာေရးဆရာျဖင့္ ေဆာ္ပေလာ္တီးလိုက္ဦးမွဆိုၿပီး ေပးစာ က႑မွ 

နာမည္ရ စာေရးဆရာမ်ားကို ဘုန္းႀကီးေခါင္းေခါက္ လုပ္လာပါေတာ့ သည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုေပးစာေရးသူ 

မႏူးမနပ္မ်ားအျပစ္ မဟုတ္ပါ။ သူ႐ို႕ကလည္း လူႀကီးပခံုး ဖက္လွ်င္ နာမည္ႀကီးမည္ဟု ခံယူထားသူ စိတ္ဓာတ္ 

ေအာက္တန္းက်လွသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ တကူးတက စာမူအခန္းဆက္ေတာင္းခံၿပီး လစဥ္ ပံုမွန္ 

တယုတယ ထည့္ေပးေနေသာ မိတ္ေဆြ အယ္ဒီတာမွာသာ တာ၀န္ရွိေလ သည္။ သူသည္ သူ႔မဂၢဇင္းရပ္တည္ ေရးအတြက္ 

မည္သည့္ “ဆူးလွည္း” ကိုမဆို တြန္းဆြဲေနေသာ သူသာတည္း။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဆက္မေရးေတာ့ပါ။ 

ေပးစာေရးသူေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊ အယ္ဒီတာေၾကာင့္လည္း မဟုတ္။ သမီးထံ ေရးစရာ အေၾကာင္းအရာ 

ရွားပါးလာေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္၏။ သူ႐ို႕ကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ရေလေတာ့သည္။ ထုိ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးကို 

ေစာင့္ဖတ္ေသာ စာဖတ္သူမ်ားကိုျဖင့္ အားနာရ ေလသည္။ 

 

တစ္ေလာက ကြာလတီ မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္မွ လမ္းထြက္ အယ္ဒီတာမေလး တစ္စု အိမ္ေရာက္လာသည္။ “စာမ”ူ 

ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္ေပၚ အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ထားၾကၿပီး လွပငယ္ရြယ္ တက္ႂကြေနၾကသည္။ ထံုးစံအတိုင္း 

လူငယ္မ်ားကို ေစတနာ ေရစီးကမ္းၿပိဳ လိုက္မိျပန္သည္။ 

“ေအး ေအး ေရးေပးမယ္ သမီး ႐ို႕။ စာမူၿပီးရင္ ေလးေလး ဖုန္းဆက္ လိုက္မယ္” 

 

ၿပီးေရာေပါ့။ အဲ သဒၶါပုိၿပီး 

“ဟဲ့ ညည္း႐ို႕တိုက္က ဘယ္နားလဲ။ ေလးေလးက တစ္ပတ္ တစ္ခါႏွစ္ခါ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းတိုက္ေတြ အလည္ ထြက္တယ္။ 

ၾကံဳရင္ ၀င္လည္ရတာေပါ့” 

ဟု သြားေျပာမိသည္။ ထိုအခါ 

“ဆရာတို႔ ျခံေရွ႕က ဘတ္စ္ကား ၃၄ စီး၊ တာေမြမွာဆင္း၊ (__)ျပန္စီး။ ဘယ္မွတ္တိုင္ဆင္း၊ ဘယ္လမ္းထဲ ေလွ်ာက္၀င္။ 

အမွတ္ဘယ္ေလာက္။ ဘယ္ႏွလႊာ...” စသည္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ ေလရာ ရင္ေမာရေလသည္။ ရယ္ခ်င္ ပက္က်ိျဖစ္ရေလသည္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လို စာေရးဆရာႀကီးေတြ ကိုယ္ပိုင္ကား မရွိဟု ထင္ေနေသာ အစြဲကား မေပ်ာက္ ေသးပါတကား။ 

စာေရးဆရာ ဟူသမွ် ငမဲြေတြဟု ယူဆေသာ ၀ါဒသည္ ေခတ္မီ ပါသည္ဟုဆိုေသာ သူငယ္မမ်ားအား ဘာေၾကာင့္ ခုတိုင္ 

လႊမ္းမိုး ေနပါသနည္း။ ကေန႔ စာေရးဆရာေတြ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ၀တ္ၿပီး စူပါဆလြန္း စီးေနတာ မသိေလေရာ့ သလား။ 

သုေမာင္ႀကီးမွာ ကားတစ္စီးေတာ့ ရွိပါေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုး ဖိုးေသာၾကာ ကားေလာက္ေတာ့ ကပ္စီးႏိုင္ေၾကာင္း မသိတာ 

အံ့ၾသစရာ ျဖစ္သည္။ သည္အတြက္ ဂုဏ္ယူေနတာ မဟုတ္ပါ။ အထင္ေသး ခံရျခင္း အတြက္လည္း ၀မ္းနည္းစရာ 



မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူ႐ုိ႕၏ ေခတ္မီ အ၀တ္အစား၊ အေနအထိုင္၊ အေျပာအဆုိ၊ အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ အယူအဆ၀ါဒ 

မဟပ္မိတာကိုသာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနပါသည္။  
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ကၽြန္မနာမည္ “နန္း”ပါ။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါဆုိးၾကီးကုိပဲ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ေနသူေပါ့ရွင္။ 

ဒီလုိပါရွင့္။ ကၽြန္မက “လန္ပန္” ဇာတိပါ။ ယုိးဒယားေျမာက္ပိုင္းသူေပါ့။ မိသားစုခုနစ္ေယာက္ရွိၿပီး 

ကၽြန္မက ေက်ာင္းပညာ တစ္၀က္တစ္ပ်က္နဲ႔ေပါ့။ အိမ္အလုပ္ေတြ ၀ိုင္းလုပ္ေနရတာကုိး။ 

 

အမွတ္ရရ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ တစ္ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္မ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ကၽြန္မေယက္်ားကုိေျပာတယ္။ ကေလးလိုခ်င္တယ္လုိ႔။ ဒီေတာ့ကၽြန္မတုိ႔ဟာ သားသမီး 

အဆက္ျခားဖို႔တုိ႔၊ အကာအကြယ္သုံးဖို႔တုိ႔ ဘာတုိ႔ မလုပ္ခဲ့ဘူးေပါ့။ ပထမ သားဦးေလး 

ကုိယ္၀န္သုံးလရေတာ့ ေဆးရုံမွာသြားၿပီး ေဆးစစ္ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆရာ၀န္ေတြက ကၽြန္မကုိ 

ေသြးသုံးၾကိမ္စစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ နားမလည္ႏိုင္တာက သူ႐ုိ႕ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္မကုိ 

ေဆးပညာအၾကံေပးတာေတြ ဘာေတြ သိပ္လုပ္ေနၾကသလဲဆုိတာပါပဲ။ ေနာက္မွသိရတာက 

ကၽြန္မမွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါ စြဲကပ္ေနပါၿပီတဲ့။ သိပ္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္ေပါ့။ 

ဆရာ၀န္က ရွင္းျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မေယာက္်ားက ဘာမွ သိပ္တုန္လႈပ္ပံုမရပါဘူး။ သူက 

ကေလးကုိ ဆက္ယူလုိ႔ ျဖစ္မျဖစ္ပဲ ေမးပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ယူလုိ႔ေတာ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 

သူ႐ုိ႕ေပးတဲ့အၾကံအတုိင္း လုိက္နာရမယ္တဲ့။ 

 

ကၽြန္မဟာ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပံုမွန္ေဆးစစ္မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ရဲ႕ 

ရက္ခ်ိန္းေတြလည္း မွန္မွန္ပျဲပသခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔သားေလးကုိ ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့ပါေရာ ဆုိပါေတာ့။ 

သားေလးဟာ တစ္ႏွစ္ခြဲသားမွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရွင္ေလးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ နဂိုတည္းက 

စိတ္မခ်လုိ႔ ေဆးစစ္ ေသြးစစ္ခဲ့တာကုိး။ ကေလးဟာ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ေလးလမွာ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ေလာကၾကီးကုိ 

ခြဲခြာသြားပါေတာ့တယ္။ သားေလးဆုံးပါးသြားၿပီေပါ့။ ကၽြန္မဘ၀ ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲမယ္ 

ဆုိတာ စဥ္းစားသာၾကည့္ပါေတာ့ရွင္။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္မတုိ႔လင္မယားဟာ တက်က္က်က္ 



ျဖစ္ခဲ့ရတာေပါ့။ ရန္ျဖစ္တုိင္း အဓိကျပႆနာက ဘယ္သူဟာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါကုိ 

သယ္လာခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူကတရားခံလဲ။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ဆီ ေရာဂါျဖန္႔ခဲ့တာလဲ ဆုိတာေတြပါပဲ။ 

ေနာက္ေတာ့ အေျဖဆက္ရွာ မေနေတာ့ပါဘူး။ သူ႔ကို ကၽြန္မကြာရွင္းပစ္လုိက္ပါတယ္။ ေသခ်ာပါၿပီ။ 

ေနာက္ ေျခာက္လေန ေတာ့ သူေသရွာတာပါပဲ။ ဟုတ္ပါ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ နဲ႔ေပါ့။ 

 

ေကာင္းပါၿပီ။ ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္မဘ၀ကုိ အျဖစ္ဆုိးေစတဲ့ ...ကၽြန္မသားေလးကုိ ဘ၀ ဆုိးေစတဲ့ 

ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္မေက်းဇူးတင္ရတာတဲ့လဲ။ဒီလုိပါ။ 

 

ကၽြန္မကုိ ဆရာ၀န္ေတြက “စင္တာ၀မ္” အဖြဲ႔နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ သူ႐ုိ႕က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ 

ေ၀ဒနာရွင္ ေတြကုိ ကူညီေနတဲ့အသင္းပါ။ ေထာက္ပံ့တယ္။ ကုသေပးတယ္။ စည္း႐ုံးတယ္။ လူမႈေရး 

အသင္းဆုိပါေတာ့။ ေဆးရုံနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့လည္း က်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ 

လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါတယ္။ သူ႐ုိ႕အသင္းနဲ႔ ကၽြန္မ တလတစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ၁၉၉၆ 

ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္မဟာ အဲဒီအသင္းမွာ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ 

ေနာက္ပိုင္း အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးဥကၠဌ ရာထူးကုိေတာင္ ရလုိက္တာပါပဲ။ 

 

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကၽြန္မကုိ ခ႐ုိင္တစ္ခုလုံးက ေလးစားၾကည္ညိဳ လာၾကရပါတယ္။ကၽြန္မဟာ 

ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရးေတြမွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္နဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ့ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈေတြ လုပ္လာခဲ့ရပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ လန္းပန္ စီရင္စုရဲ႕ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ 

ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ အလုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ခဲ့ရာမွာ 

လူေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။အဲဒီေတာ့ 

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေရာ ျပင္ပ အက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပါ ဆက္ဆံရၿပီေပါ့။ ကၽြန္မပိုၿပီး 

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားလာခဲ့ရပါၿပီ။ လူေတြရဲ႕ အေလးေပးမႈကုိ ေကာင္းေကာင္းၾကီးရခဲ့ပါၿပီ။ 

 



အဲဒီအတြက္ ကၽြန္မ ဂုဏ္ယူလုိ႔မဆုံးေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မဟာ အရင္ကလုိ အညတရ ေက်းေတာသူ 

တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သာမန္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါသည္လုိ လူေတြရဲ႕ 

ဖယ္ၾကဥ္မႈကုိလည္း မခံရေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ထိလဲဆုိရင္ ကၽြန္မဟာ ခ်င္းမိုင္ မွာ က်င္းပတဲ့ 

ႏိုင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ႏွီးေႏွာပြဲလုိ အစည္းအေ၀းၾကီး ေတြမွာလည္း တက္ေရာက္ေနပါၿပီ။ 

ကၽြန္မလား.... အဂၤလိပ္လုိ မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ရွင္ ကၽြန္မအတြက္ သူ႐ုိ႕က စကားျပန္ေတြ 

ဘာေတြ ထားေပးၾကတယ္ရွင့္။ ဘယ္ေလာက္ မ်က္ႏွာပန္းပြင့္သလလုိဲ႔။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အလြန္ 

အဖိုးတန္တဲ့ ကာကြယ္ကုသနည္း ေတြလည္း ေတြ႕ရတယ္ရွင့္။ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ 

တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြက ေရာဂါသည္ေတြဟာ AZT,DDC,DDI စတဲ့ကာကြယ္ေဆးေတြမသုံးဘဲ 

လူေကာင္းလုိေနႏိုင္ၾကတယ္ဆုိတာ ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လတဲဲ့။ တျခား မဟုတ္ပါဘူူး။ သူ႐ုိ႕ဟာ 

သူ႐ုိ႕ကုိယ္သူ႐ုိ႕သိပ္ဂရုစိုက္ၾကတယ္။ ထိန္းသိမ္းၾကတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြပံုမွန္လုပ္ၾကလို႔ပါပတဲဲ့။ 

ဒီေတာ့ သူရုိ႕မွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ လကၡဏာ သိပ္မျပၾကပါဘူးတဲ့။ ကၽြန္မတုိ႔ 

ယုိးဒယားႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မ်ားမ်ားျပၾကတယ္။ အင္းေလ... ခႏၶာကုိယ္ 

တည္ေဆာက္ပံုကလည္း ေသးေကြးၾကတာကုိး။ 

 

အဲဒီအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ ကၽြန္မက ျပန္ၿပီး အသုံးခ်ပါတယ္။ ယုိးဒယားေ၀ဒနာရွင္ေတြကုိ 

ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး အတုယူေစပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ေလ့လာမွတ္သား 

ေနရတာေပါ့ေလ။ ၿပီးေတာ့ သူူရုိ႕ကုိ ေျပာရတယ္။ စိတ္ဓါတ္မက်နဲ႔ ..ေပါက္တတ္ကရေတြ 

(ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သတ္ေသဖို႔ၾကိဳးစားတာတုိ႔ ... တစ္ပါးသူကုိ ေရာဂါျဖန္႔တာတုိ႔ ) မလုပ္ၾကဖို႔ေပါ့။ 

ဟုတ္တယ္ေလ။ လူတုိတာက စိတ္ဓာတ္က်လာရင္ ရန္လုိတတ္တာကုိး။ ကၽြန္မကေတာ့ အဲသလုိ 

ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးေနရတာကုိ ၀မ္းသာပါတယ္။ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ ကုိယ့္ဘ၀ ကုိယ္ေတာင္ 

ေမ့ေမ့ေနတတ္ပါရဲ႕။ ဒါေပမ့ဲရွင္...ကၽြန္မတုိ႔ဆီေရာက္ေရာက္လာတဲ့ ေရာဂါသည္ေတြဟာ 

အမ်ားအားျဖင့္ ေရာဂါကၽြမ္းေနသူေတြ၊ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကုိ ေရာက္ေနသူေတြ မ်ားေနေတာ့ 



ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ရွင္။ ဒီေတာ့လည္း ထင္သေလာက္မကူညီႏိုင္ဘူး။ 

ကူူညီလုိ႔မရဘူးေပါ့ေလ။ 

 

ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ကၽြန္မကေတာ့ ဇြဲမေလ်ာ့ပါဘူး။ ခုဆုိရင္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္နဲ႔ရင္ေပါင္တန္းၿပီး 

ေရဒီယုိကေန ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈေတြ ဘာေတြ လုပ္ေနရပါၿပီ။ ကၽြန္မေလ ... ကုိယ့္အိမ္မွာပဲ 

ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ေလးေတာင္ တည္ေထာင္ထားပါတယ္။ ကၽြန္မအိမ္က 

အဖြဲ႕ေလးက လူဆယ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ေအာင္မယ္ အဲဒီလူအင္အားနဲ႔ပဲ ကၽြန္မတို႔ 

ရြာေတာ္ေတာ္အလုပ္ျဖစ္တာပါ။ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ေပါ့ေနာ္။ ရြာက မိဘမဲ့ကေလးေတြ ဆုိရင္ 

ကၽြန္မတုိ႔က ေကာင္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားပါတယ္။ 

 

တကယ္ေတာ့ရွင္ စိတ္ဓာတ္ဟာ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ေရာဂါေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 

စိတ္ဓာတ္နဲ႔ကုလုိ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ေလ... အသက္ရွင္ခြင့္ရေနေသးသေရြ႕ ဇြဲမေလွ်ာ့ဘူူး။ 

ဘ၀တူ ေ၀ဒနာသည္ေတြကုိ ကူညီမယ္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ေနသူေတြကုိ ေစာင့္ေရွာက္မယ္။ 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနသူေတြကုိ ပညာေပးစည္းရုံးမယ္။ မြန္ျမတ္တဲ့ ေစတနာရွင္ 

ျဖစ္ရတဲ့ဘ၀ကို ကၽြန္မ ျမတ္ႏိုးတယ္။ 

 

ကၽြန္မစာကုိ ဖတ္ရတဲ့ သူမ်ားကုိလည္း ေျပာလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း ရွင္တုိ႔က 

အားေပးကလူရွိၾကပါဦးလုိ႔။ 

ေက်းဇူးပါပဲ ... ဆရာ၀န္တုိ႔ေရ။ ေက်းဇူးပါပဲ.. ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေရ။  

 

အဲ ..ၿပီးေတာ့ မခၽြင္းမခ်န္ ေက်းဇူးတင္လုိက္ရပါဦးမယ္။ ေက်းဇူးပါပဲ “ေအအိုင္ဒီအက္စ္” ေရ။ 

ရွင္နဲ႔ကၽြန္မ စေတြ႕တဲ့ေန႔ကစ လုိ႔ ခုဆုိ ဆယ္ႏွစ္တုိင္တုိင္ အသက္ရွင္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ရွင္ဟာ ကၽြန္မရဲ႕ 

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္လုိကုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဟုတ္တယ္ေလ... ရွင္က ပညာေပးလုိ႔ 



ကၽြန္မကလည္း ဘ၀တူေ၀ဒနာရွင္ေတြကုိ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တာမဟုတ္လား။ ကၽြန္မဘ၀ ဟာလည္း 

သာမန္လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဒနာရွင္ဘ၀ ေရာက္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား။ 

ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ၾကီးေရ ...။ 

 

နန္း 

  

“မစၥ နန္း” ဟာ ပထမဦးဆုံးေသာ “ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါဆုိးၾကီးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု 

ေျပာခ်လုိက္သည့္ ယုိးဒယားမေလး ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္ အေကာင္းျမင္တတ္သည့္ ေစတနာရွင္၊ 

ကရုဏာရွင္တုိ႔သည္ အဆုိးကုိပင္လွ်င္ ေယာနိေသာ မနသီကာယ ႏွလုံးသြင္းၿပီး အေကာင္းဘက္က 

႐ႈျမင္တတ္ေပသည္။ ထုိ႔အတြက္ ကာယကံရွင္မွာေရာ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာပါ 

စိတ္ခ်မ္းသာကုိယ္က်န္းမာမႈမ်ား ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ေလာကၾကီးကေတာ့ အေကာင္းေရာ အဆိုးေရာ 

ဒြန္တြဲေဖာ္က်ဴးေနမွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ ကုိယ္က သန္႔ယူ ကန္႔ယူတတ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါသည္။ “မစၥနန္း” 

သည္ အဆုိးေ၀ဒနာမ်ားကုိ ေယာနိေသာ မနသီကာယ စိတ္သြင္း၍ ႏွလုံးေအးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ 

အဆုိးထမဲွ အေကာင္းကုိ ေရြးထုတ္ စစ္ထုတ္ၿပီး ဘ၀ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ... 

ထုိအေကာင္းစိတ္ကေလးကုိလည္း ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ခဲ့သူ ... သူေတာ္စင္မေလး ဟု ဆုိက 

လြန္အံ့မထင္ပါေလ။ မစၥနန္း အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစေသာ္၀္.....။ 

 

သုေမာင ္

၁၁-၁၁-၀၆ 

  

Japan International Cooperation Agency မွထုတ္ေ၀ေသာ Lesson of Life စာအုပ္ငယ္မွာ AIDS 

ေ၀ဒနာရွင္ တစ္ဦး၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းျဖစ္ပါသည္။ 

 


