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လူၾကီးမင ္ း ျဖင ့ ္ 
ညစာသု ံ းေဆာင္ ျခင ္ း  

  
 
သုံးစားလို ့မရေတာ့ဘူး လႊင့္ပစ္လုိက္ရမယ္ ဟုတ္လား 
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အခ်ိန္အားျဖင့္ မနက္ျဖန္က ငါတို ့နဲ ့ေ၀းေနေသးေတာ ့
ဒီေန ့အေၾကာင္းပဲေျပာၾကပါစုိ  ့
တစ္မိနစ္အတြင္းမွာ လူတစ္ရာမက ေသဆုံးနုိင္တယ္ 
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အေဖက တာ၀န္ေက်တတ္ဖုိ ့ထမင္းစားတတ္ဖုိ 

့သင္ေပးတယ္ 
ဘုရားသခင္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း 
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ေလာကၾကီးက ေလာ္လီမရွႈပ္ေပြဖုိ ့ဘာသာစကားေတြ 

သင္ေပးတယ္။ 
ဒီေတာ့….ခပ္ျပတ္ျပတ္ပဲေျပာၾကစို  ့
ခင္ဗ်ားၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ရင္ 
ပန္းတစ္ပြင့္ထဲမွာ 
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လက္သီးဆုပ္ေတြလည္း အျပည့္ရိွရဲ  ့….။ 



 
ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
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ရက္စြဲေတြေပၚမွာ တဖ်တ္ဖ်တ ္
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အသံထြက္မလာခဲ့ဘူး 
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တေဇာငး္ၾကီးျဖစ္ေနတာ 
ေျမဇာပင္ေတြပဲလား မ်က္နွာကိုအုပ္ေနၾကတုန္းပဲလား 



အရင္ကလုိျဖစ္ေနတုန္းပဲလား အေပၚယံပဲလား အခုထိပဲလား 
သူတို ့ေတြပဲလား 

ဓါးနဲ ့အေထာက္ခံထားရသလုိမ်ိဳး ဒီေမးခြန္းေျဖဖုိ ့သူတုိ ့လန္ 
့ေနၾကတယ္ 
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ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ခရိ ုန ီ 
  
 
ညီမေလးက အိမ္ေရွ  ့မွာပန္းပင္ေလးေတြစုိက္တယ္ 
ညီေလးက မနက္ခင္းမွန္မွန္ ေရေလာင္းေပးတယ ္
က်ေနာ္က တစ္ရက္တစ္ခါ ေပါင္းနွုတ္ေပးတယ္ 
အေမက ေျမဆြျပီး ေျမၾသဇာထည့္ထည့္ေပးတယ္ 
အေဖက ျခံေလးလုပ္ျပီး 
တိရစာၧန္ရန္က ကာကြယ္ေပးတယ္။ 
 
ပန္းပင္ေလးေတြ ဖူးလာေတာ ့
တစ္အိမ္လုံးေပ်ာ္လို ့မဆုံး တရုန္းရုန္းနဲ ့... 
သိပ္မၾကာပါဘူး 
ပန္းကေလးေတြ ပြင့္လာေတာ ့
သူတို ့တေတြခူးဆြတ္သြားၾကတယ္။ 
 
 
 
                       ဆလိုင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 
 
 
 



ခရီးသြားသူမ်ား  
  
  
ငါတုိ ့အသက္ဓါတ္ေလးက 
ငါတုိ ့ခႏၶာ ကိုစီးတယ္။ 
 
ငါတုိ ့ခႏၶာက ဘတ္(စ္)ကား စီးတယ္ 
ဘတ္(စ္)ကားက လမ္းမၾကီးကုိ စီးတယ္ 
လမ္းမၾကီးက ျမိဳ ့ကေလးကို စီးတယ္ 
ျမိဳ ့ကေလးက ငါတုိ ့ကမၻာၾကီးကုိ စီးတယ္ 
ငါတုိ ့ကမာၻၾကီးက ငါတို ့ကိုျပန္စီးတယ္...။ 
 
ငါတုိ ့အားလုံး 
တစ္ေလွထဲ အတူ ခရီးသြားၾကသူေတြ။ 
 
                       ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ေရခ် ိန ္မ ွတ  
  
  
လူပီသခ်င္တဲ့စိတ္ကို အခန္းထဲ ေသာ့ခတ္ထားခဲ့တယ္ 
ေန ့ခင္းေၾကာင္ေတာင္ မတ္တပ္ရပ္ေလခြ်န္ေတာ့ 

သစ္ရြက္ေတြထူးမလာဘူး 
ေအာ္သံဟာ နံရံကိုထုိးေဖာက္ျပီး လမ္းေပၚက 

ဘတ္စ္ကားကို ရိုက္ခတ္ 
အေျခခံလူတန္းစားမ်က္နွာမ်ားဆီ ေငါ့ထိုးမယ့္ 

လက္ညိွးေတြက တေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ 
ေခါင္းေလာင္းသံလား ဓါတ္ခြဲခန္းထဲက ျပြန္တံေလးေတြ 

ကစားေနၾကတာလား။ 
အိမ္ကထြက္လာတုန္းက ဆင္ဖမ္းမယ္ 

ေလယာဥ္ပ်ံၾကီးေမာင္းမယ္ေပါ့ 
ပုခုံးေပၚဆတ္ခနဲ 

အလိုမတူဘဲက်ေရာက္လာတဲ့ကုန္ေစ်း 
နွနု္းေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခ ု
ဆင္ေျခေပးတယ္ဆုိလား ေ၀စားမွ်စားျခင္းက အခ်ိဳ 

့ပန္းသီးမ်ိဳးစိတ္ေတြထဲမွာပဲရိွတယ္ 
ေနာက္ျပန္လွည့္မၾကည့္ေတာ့ဘူး 

အဲသလုိမာန္ကုိတင္းအံကိုၾကိတ္ 
အလံရိွရာရဲရဲတက ္

မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလုံးေပးဆပ္ျပီးမွ ဒုိင္လူၾကီးက ခဏခဏ 
မွတ္ခ်က္ထုတ္တယ္ 

ကိုုယ့္ကမ္းကိုယ္မကပ္နုိုင္မွေတာ့ 
ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာျခင္းကိစၥ စိတ္မ၀င္စားဘူး 



ေၾကာက္ေနရ လန္ ့ေနရ 
စပ်စ္သီးေရာင္းခြင့္ရိွမရိွဆုိတာ 

စပ်စ္စိုက္သူမ်ားျဖင့္ေတြ ့ဆုံရန ္
စိုးရိမ္ဖြယ္ တာ၀န္မေက်ပြန္မယ့္လူေတြလား 

လူျမင္ကြင္းထဲ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ 
ေငြဆြဲျပီး ေငြရိုက္သူကရိုက္ လူဆြဲျပီး ေငြရိုက္သူကရိုက္ 

မခ်ိတင္ကဲ 
သူတို ့ကေတာ့ေျပာနုိင္တာေပါ့ 

ထမင္းတစ္နပ္ေလ်ွာ့စားဖုိ 
့(သူရဲေဘာေၾကာင္ေတြ) 

အသစ္ၾကိဳက္တယ္လည္းမဟုတ္ဘူး အေဟာင္းစြန္ 
့တယ္လည္းမဟုတ္ဘူး 

အသက္အရြယ္ ဥာဏ္ပညာအရ အခ်ိန္မမွန္ေသးသလုိ 
အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး 

ခင္ဗ်ားတုိ ့နာမည္ ခ်ိတ္ဆြဲခံရဖို ့ထက္ ခ်နင္းခံရဖုိ 
့မ်ားတယ္ 

အသံမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ ရွုပ္ေထြး မီးခုိးမွုိင္းဆြဲ 
သိပ္ရယ္ဖုိ ့ေကာင္းတယ္ 

သားသားတုိ ့မီးမီးတုိ ့ေခါင္းေပါင္းၾကီးေတြကေလ 
သိလားးးးးးး။ ။ 

 
 
ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 



ဘု ိေကျဖင ့ ္သီခ်င ္ းဆိ ု ၾကသူမ်ား  
  
  
မီးအိမ္ကုိ ထြန္းညိွမယ့္ လက္ေတြလား... 
မီးအိမ္ကုိ ေဖာက္ခြဲမယ့္ လက္ေတြလား... 
အရင္ကထက္ 
သူရဲေကာင္းေတြ မ်ားလာတယ္ 
သမၼတေလာင္းေတြ မ်ားလာတယ္ 
တိုငိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မ်ားလာတယ္ 
အားရစရာပိုေကာင္းလာ သလို 
အားတက္စရာေတြလည္း ပိုမ်ားလာသလို 
အားကုိးစရာေတြမ်ားလာေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ 
 
ဒါေပမယ့ ္
ေရမရိွေတာ့တဲ့ ေခ်ာင္းထဲက 
ငါးေတြအမ်ားၾကီးရလာပါတယ္ ဆိုတဲ့ 
ကုန္းမုဆိုးေတြကို 
က်ေနာ္ေတာ့ မယုံနိုင္ဘူး ေမေမ...။ 
 
ဆလိုင္းျမတ္နိုးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 

 
 



ဟု ိပ ြတ္ဒ ီပ ြတ္ ယဥ္ေက်းမ ွ ႈ  
  
  
ဟုိပြတ္ဒီပြတ္ လူငယ္မ်ား လူၾကီးမ်ား၊အရာရိွ 

အရာငယ္မ်ား 
ေနရာတကာ ဟိုပြတ္ဒီပြတ္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ 

အလုပ္ထဲမွာ 
ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ …မွတ္တုိင္မွာ အိပ္ယာထဲမွာ 

ဖုန္းေလးကိုင္ျပီး ဟိုပြတ္ဒီပြတ ္
ဘယ္သူ ့ကိုရွာမလဲ ..ေတလာဆြစ္ရဲ ့You Belong 

with me လား 
ဘရူနုိးမားစ္ရဲ ့ Just the way you are လား 
ေလဒီဂါဂါလား Gentleman လား 

ဘရစ္ဏီစပီးယားလား 
မုိးေဟကိုလား ယုသႏၲာတင္လား ခင္၀င့္၀ါလား 
ကဗ်ာလား ၀တၴဳလား ၀တ္လစ္စလစ္ 

အေရးအသားေတြလား 
စစ္ပြဲေတြလား၊ေသြးသံရႊဲရြႊဲလား၊လႊႊတ္ေတာ္ကို၀ိုင္းဆဲေန 

ၾကတဲ့ပုံလား 
Farm Organic 

လား၊အျပာရုပ္ရွင္ေတြလား၊လူေသမွႈေတြလား။ 
ဟိုပြတ္ဒီပြတ္ယဥ္ေက်းမွႈမွာ အစုံရေနေတာ့ လူေတြက 

ဟိုပြတ္ဒီပြတ္ပဲ 
က်ေနာ္ကလည္း ၄လက္မေလာက္ရိွတဲ့ဖုန္းေလးနဲ 

့ဟုိပြတ္ဒီပြတ ္



(facebookေပၚတက္)အဲ့ဒီမွာ 
က်ေနာ္ေလးစားရတဲ့ကဗ်ာဆရာေတြ 
အမ်ားၾကီးရိွတယ္ 

(ဆရာေစတ၊ေမာင္ရွင္ေစာ၊အုိေအာင္၊ခရမ္းျပာထက္လူ၊
ခိုင္ျမဲေက်ာ္စြာ……..) 

ရန္ကုန္ျမိဳ ့ကက်ေနာ့္ေမာင္ေရခ်မ္းရိွတယ္ 
အကိုၾကီးမုေယာရိွတယ္ 

တမူးက (ကို)ေအာင္ကိုကိုလတ္ရိွတယ္ 
က်ေနာ့္ကိုသစ္ခါးၾကီးရိွတယ္ 

ပ်ဥ္းမနားက ကုိမ်ိဳးရိွတယ္ မန္းကဗ်ာဆရာေတြ ရိွတယ္ 
ျမိဳ ့စုံနယ္စုံက ကဗ်ာဆရာေတြရိွတယ္။ 
ဟိုေယာင္ဒီေယာင္ေတြလည္းအျပည့္ 

အဆိပ္ရိွတဲ့စကားလုံးေတြကလည္း အျပည့္ 
ေအာ္ၾကတယ္…ဆဲၾကတယ္….ေပ်ာ္ၾကတယ္….တင္း 

ၾကတယ္… 
ဒီထဲမွာ က်ေနာ္ကလည္း အခ်ိန္မွန္မွန္ ဟိုပြတ္ဒီပြတ္။ 
က်ေနာ္တို ့ရြာထဲမွာ 

ဟိုပြတ္ဒီပြတ္ယဥ္ေက်းမွႈေခတ္စားလာေတာ့ 
စာအုပ္ဆုိင္ေတြ 

တစ္ဆုိင္ျပီးတစ္ဆိုင္ျပဳတ္လာတယ္(အရင္လုိမဟု
တ္ေတာ့ဘူး) 

လူငယ္ေတြလည္း ဟိုပြတ္ဒီပြတ္၊လူၾကီးေတြလည္း 
ဟိုပြတ္ဒီပြတ ္

အကိုၾကီးမမၾကီးတို ့လည္း ဟိုပြတ္ဒီပြတ္ ၊ဘုန္းဘုန္းတုိ 
့လည္းဟိုပြတ္ဒီပြတ္ 

က်ေနာ္တို ့လက္ရိွ ဟိုပြတ္ဒီပြတ္ ယဥ္ေက်းမွႈထဲမွာ 
က်ေနာ္ကလည္း ဟိုပြတ္ဒီပြတ္…။ 



 
ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 



ဇာတ္နာ  
  
  
နုိင္ငံေတာ္ပိုင္အလံမရိွတဲ့ ကဗ်ာဆရာရဲ ့မနက္ခင္းပိုင္း 

ပူပူေႏြးေႏြးေၾကျငာခ်က ္
အသိုက္ပ်က္တဲ့ ယူၾကံဳးမရငွက္မၾကီးတစ္ေကာင္ ဘ၀ 
စိတ္ေလစရာဆုိလုိ ့ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဖက္ထားရာမွ 

ကြဲအက္ရာကြဲအက္ေၾကာင္း မ်က္၀န္းမ်ား 
ရုတ္တရက္ေလျဖတ္ခံလုိက္ရတာ 

မၾကာခင္ရုပ္ရွင္ျပသေတာ့မယ္ သူတုိ 
့မသိေသးဘူးလား 

ရတနာျပပြဲမွာ အမဲသားေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သတင္း 
က်က္သေရရိွပါေသာ 

မမ်ား၊ေမာင္မ်ား၊စီးကရက္မ်ား၊ေပးကမ္းေသာလ
က္မ်ား 

ရင္းရင္းနွီးနွီး အမ်ွေ၀ဖို ့ေခါင္းေလာင္းသံ 
အစစ္ေတြလုိအပ္တယ္ 

စိတ္ေျပဖုိ ့ စိတ္ေပ်ာက္ဖုိ ့ထမင္းအုိး၊ေသာက္ေရအုိး 
နွစ္ကာလမ်ားစြာက သံတစ္ပုိင္း ဓါးတစ္ပုိင္းေတြ 
တစ္ဆစ္ဆစ္ ျပဳံးေနရတာေတြဟာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းပြင့္မ်ားျဖစ္နုိင္ၾကပါေစ 
၀င္းခနဲ လင္းခနဲ ဘာသာျပန္မုိးေရေတြၾကားမွာ 

အရပ္မျပည့္လို ့ 
ဘယ္သူနဲ ့ဘယ္သူ ့ၾကားေအာ့အန္စရာ သမုိင္းေတြရဲ 

့ခ်ည္မွ်င္ၾကိဳးစမ်ား 
မင္းတုိ ့ငါတုိ ့မေသသပ္ခဲ့တာကိုက 

စိတ္ပ်က္စရာ၊ေကာင္းကင္ၾကီး ေျမၾကီး 



ေနစရာ စားစရာမ်ား၊အရာအားလုံးေနသားတက် မသိမွု 
သိမွု 

ဆယ္ဘီးကားၾကီးေအာက္ အရပ္ထဲက 
လွည္းဘီးရာမ်ား 

ေရခပ္ဆင္းတဲ့ လုံမပ်ိဳတစ္စု၊ သူၾကီးသားေတြ 
ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 

အလုံးစုံေသာ ဒုကၡ တစ္ပုဒ္ျပီးတစ္ပုဒ္ 
ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရတဲ့ သဲေခ်ာင္းၾကီး 

နွာေခါင္းေသြးေတြနဲ ့ဓါတ္ပုံျပပြဲၾကီးရိွတယ ္
အေငြ ့တလ်ွံလွ်ံတက္ေနတဲ့ ေရေႏြးအုိးက ငါတုိ 

့ကိုစကားေျပာေတာ့ 
ငါ့ညီနဲ ့ငါ အဲ့ဒီတုန္းက 

သိပ္ရယ္စရာေကာင္းခဲ့တာေပါ့ကြာ။ 
ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ျပီးေရာ ဆုိေပမယ္ 

့အခုငေတမမာေတာ့ဘူး 
အမွုကိစၥ တစ္ခုပဲရိွတယ္ ကိုင္ေနရတဲ့ၾကိဳး 

ပစ္ေနရတဲ့တုိး 
မေန ့က ပုလင္းေပ်ာက္ျပီး ေနာက္တစ္ေန 

့ေရၾကီးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့သတင္း 
ဒီေန ့ငါ့ကုိယ္ငါ ျပန္မဆုပ္ကိုင္နုိင္ေတာ့တာ 

ခက္ကိုခက္တယ္.....။ 
 
 

ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ)



လမ္းကေလး  
  
  
ၾကီးမားျမင့္ျမတ္တဲ့ မနက္ခင္းမွာ 
အသံမဲ့ဦးေခါင္းခြံတစ္ခုကိ ု
က်ယ္ေလာင္စြာ သူတို ့ျပန္လည္ေတြ ့ရိွခဲ့ၾကျပီ။ 
 
ပါးလွပ္တဲ့ဇာပု၀ါ မ်က္လုံးေပၚ 
အိပ္တန္းေပ်ာက္ေနဆဲ ၀င္ရိုးစြန္းလည္ပတ္မွႈနဲ  ့
သကၠရာဇ္ေတြၾကားမွာ အလြမ္းေတြ ေၾကြလို ့... 
 
အိမ္ေရွ  ့မ်က္နွာစာတစ္ကြက္ေလးထဲ 
သူမကေတာ့ အရင္လို မ်က္ရည္ေလးလြယ္ျပီး 
ေစာင့္ေနတုန္းပဲ မဟုတ္ပါလား...။ 
 
 
                       ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 



အံထြက္လာေသာ ျင ီ းေင ြ 
့ဖ ြယ္ေခတ္ ၾကီးထဲမ ွ စာသားမ်ား  

  
  
အေရာင္ေတြသိပ္မေရြးနဲ  ့
ဒီေန ့ေခတ္ၾကီးထဲ သင္ေရြးလိုက္တဲ 

့ပန္းသီးတစ္လုံးဟာ 
ျပဳစားခံထားရတဲ ့ျမစ္တစ္စင္းလည္းျဖစ္ေနနုိင္တယ္။ 
ေသနတ္ေျပာင္း၀ထဲက ပန္းတစ္ပြင့္ထြက္လာတာဟာ 
ခ်ိဳးငွက္တစ္ေကာင္ရဲ ့ေတာင္ပံခတ္သံျဖစ္တယ္။ 
ငါတို ့ေရွ ့က ပုလင္းတစ္လုံးကုိ 
ဘယ္လိုထိေတြ ့ကိုင္တြယ္ျပီး 

အသံထြက္စာလုံးေပါင္းထြက္ျပရမွာလဲ 
ဘုရားေက်ာင္းအုိေရွ ့ ၀ုိးတ၀ါးလမ္းမထက္မွာ 

မ်က္လုံးေတြျပဳတ္က်က်န္ေနခဲ့လို ့ 
မနက္ခင္းတစ္ခုက တနလၤာေန ့ျဖစ္ျပီး 
ညေနခင္းတစ္ခုက ေခါင္းမခါတတ္တဲ ့တနလၤာေန 

့ျဖစ္ေနရင ္
အဲဒီေန ့ဟာ လိင္အဂၤ ါနွစ္ခုရိွတဲ 

့စကားလုံးတစ္လုံးပဲျဖစ္မယ္. 
ျမင္ေနရတယ္ အခန္းတုိင္းမွာေပ်ာ္ရႊင္မွုေတြ 

ေစာင့္စားၾကလို  ့
ရုတ္တရက္ အေမွာင္နက္ထဲ 

လူတစ္ေယာက္ခုန္ခ်သြားလုိ ့ 
ဆြံ ့အေနဆဲ နာက်င္မွုေတြ ။ 
 
အေရွ ့အရပ္ကိုသြားတတ္ဖုိ ့ဆုိတာ 



အေနာက္အရပ္ အေၾကာင္းကို အရင္သိထားဖုိ ့လုိမယ္ 
အရပ္သုံးစကားနဲ ့ေအးေဆးကေလးေမြးပဲ 
ေသြးထဲနားထင္ေရာက္.....ဒီသီခ်င္းၾကာခဲ့ျပီေကာ 
နားထင္ထဲေသြး၀င္လုိ ့မရေတာ့ဘူး 
ေလးေလးစားစား ေမြးေန ့ျမတ္မွာ နွစ္သစ္ကူးမွာ 
ခင္ဗ်ားစိတ္ဓါတ္ကိုေကာ ဘယ္ေတာ့ 

ရုံးတင္တရားစြဲျဖစ္မွာလဲ။ 
အေပ်ာ္တမ္း ဖတ္စာထဲက ေပါင္သားအလွအပေတြ 
ေခတ္ကို အေပ်ာ္တမ္းေသာက္မိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
တမင္တကာ ေသာ့ခတ္မိသြားတာပဲျဖစ္ျဖစ ္
ေမတၱာဆုိတဲ ့ငနဲ ဟာ လူေတြရဲ ့ပါးစပ္ဖ်ားထဲ 

တံဆိပ္ခတ္ခံလိုက္ရျပီးေနာက္ပိုင္း 
အခုထိ ေဆးရုံးတက္ေနရတယ္။ 
 
၀႗္ေၾကြးဆုိတဲ ့ ဓါတ္ျပားအေၾကာင္း 
အ၀တ္အစားေတြ ျငီးေငြ ့ဖြယ္  အေပၚယံလႊာေတြျငီးေငြ 

့ဖြယ ္
ငါတုိ ့ပိတ္မိေနတဲ ့အခန္းဆက္တုိးတက္မွုဆုိတာလည္း 

ျငီးေငြ ့ဖြယ ္
အသက္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အမ်ိဳးစားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ငါတုိ ့ေခတ္ၾကီးဟာလည္း ျငီးေငြ 

့ဖြယ္.........................။ 
 
ဆလိုင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
သံသယ ၃ 
 
 



 
လူၾကီးမင္းရဲ  ့ကဗ်ာကို ဒီလုိဇရပ္အုိ ေက်ာင္းအုိထဲ 
လက္ဆြဲနုတ္ဆက္ရလိမ့္မယ္လုိ ့ေမွ်ာ္လင့္မထားတာ 

က်ဳပ္မွားသလား။ 
မေပ်ာ့ေပ်ာင္းနုိင္ေတာ့တဲ့ ေခါင္းမာမွုမွာ 

ေခါင္းစဥ္တလြဲတပ ္
အလုိမက်မွုအခ်ိဳ ့လည္ပင္းေတြနဲ ့ေစ်းထဲ 

လယ္ကြင္းထဲ.... 
ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္ ေပါက္ျပားရိုးေမ့ ........ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးလား မေပ်ာ္မပါးလား စိတ္ဓါတ္ေတြက 

ျပသနာ။ 
ခါခ်စရာဆုိလုိ ့ဆီေပေခြ်းေပ ခ်ဥ္စုတ္စုတ္ 

ပုဆုိးတစ္ထည္ 
မေန ့ကလည္း  ဟုတ္ကဲ့ ဒီေန ့ ေရာက္လညး္ 

ဟုတ္ကုိဟုတ္ပါတယ္ဆုိတဲ ့အသက္ရွဴသံမ်ိဳး 
ေတာင့္ထားတဲ ့ဆႏၵေတြ ခ်ဳပ္ရုိးလြတ္နုိင္ဖို  ့
ဆင္းရဲသား ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ  ့ညေနစာမွာ 
တုိက္တုိ ့ကားတုိ ့စပိန္၀ုိင္တုိ ့ထည့္ေရးဖုိ 

့အခန္းလြတ္ေနရာမရိွသလို 
ဓါးနဲ ့ထုိးေဖာက္လိုက္မွ 

ျပဳတ္က်လာမယ့္လက္ေဆာင္မွာ 
ေခါင္းတစ္လုံး အပိုမရိွခဲ့တာ ေသခ်ာတယ္။ 
အေ၀းကသီခ်င္းသံအတုိင္းသားၾကားရ 

(နီးနီးေလးဆုိ၀င္ကၾကတာေပါ့) 
မိတ္ကပ္လိမ္းျပီး ေခ်းအထပ္ထပ္ ခံစားမွုဆုိသူ 

အလုိမရိွ 



၀တ္ေကာင္းစားေကာင္းေတြ၀တ္ျပီး နံေစာ္ေနတဲ့ 
ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ေတြ အလိုမရိွ။ 

လူၾကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ 
တံခါးေခါက္လုိက္ပါလူၾကီးမင္း 

အရာရာဟာ အရင္အတုိင္း ရိွေနတာ ေကာင္းလား 
ဒါမွမဟုတ္ လူၾကီးမင္းတို ့အရင္လုိစားေပ်ာ္အိပ္ေပ်ာ္မွ 
ရာသီဥတုအေျခေနေကာင္းတာလား......။ 
 
 
 
 
ဆလုိင္းျမတ္နုိိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 



ေမွ ်ာ ္လင့ ္ ျခင ္ း 
 
 
ငါ့လက္ထဲက ေသာင္တင္ေနတဲ ့ 
စပ်စ္ရည္တစ္ခြက္ဟာ 
တစ္ဘ၀လုံးမွာမွ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါပဲ 
ေသာက္သုံးခြင့္ရိွမယ္ဆုိရင္ အဲဒီစပ်စ္ရည္ခြက္ကိ ု
ငါ.........ေမွာက္သြန္ပစ္လုိက ္
မယ္။ 
 
ဒီေနရာမွာ မင္းစဥ္းစားေနလိမ့္မယ ္
ဒီကိစၥမွာ ဘယ္လုိေကာင္ပါလိမ့္လို 

့မင္းေတြေ၀ေနလိမ့္မယ ္
ဒါမွမဟုတ္လည္း မင္းေျပာခ်င္ရာေျပာလုိက္နုိင္တယ္။ 
 
(တကယ္ေတာ့ ....ငါဆုိလိုခ်င္တာ) 
ေမွာ္ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္က 
ဓါးတစ္လက္ကို ပန္းတစ္ပြင့္အျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲလုိက္သလုိမ်ိဳး 
ကမၻာမွာ စစ္ပြဲေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားနုိင္ဖုိ ့ေမွ်ာ္လင့္မွုမ်ိဳးပါ။ 
ေခ်ာင္းၾကည့္ေပါက္ေတြကေန လြတ္ေျမာက္လုိတဲ ့ 
ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ ့ပ်ံသန္းမွုမ်ိဳးပါ။ 
 
ဟုတ္ပါတယ္.. 
ငါေမွာက္ပစ္လုိက္တဲ ့စပ်စ္ရည္တစ္ခြက္ရဲ ့ 

အဓိပၸါယ္ဟာ 
ျမင့္ျမတ္တဲ ့ေပးဆပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါ 



ဟိမ၀ႏၱာေတာအတြင္းက 
ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းရဲ ့အနစ္နာခံမွုမ်ိဳးပါ....။ 
 
 
ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 



ေအးရာေအးေၾကာင္း  
 
 
လက္ကေတာ့ ေအးတာေပါ့ ေအးဆို…  
အခုတေလာ ၾကဳံေနရတဲ ့ျပသနာေတြက  
မေအးရာမေအးေၾကာင္းေတြကိုး။  
ရင္ထဲကပူတယ္ လက္ကေအးတယ္  
ေအး...ငါလည္း မင္းလုိေအးရာေအးေၾကာင္း  
တစ္မိနစ္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ျငိမ္သက္လုိက္ခ်င္တာေပါ့။  
ေအး ငါလည္းမင္းလို ပဲ  
ေတာအေၾကာင္း ေတာင္အေၾကာင္းေတြစဥ္းစားလိုက္နဲ 

့  
ေအးရာေအးေၾကာင္း ေနခ်င္တာေပါ့ကြာ။  
ငါ့အျဖစ္ကိုလည္း ၾကည့္အုံး  
ငါ့သားၾကီးက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား  
ငါ့သမီးၾကီးက ဆယ္တနး္ေက်ာင္းသူ  
ငါ့သားလတ္က ေျခာက္တန္းေက်ာင္းသား  
ငါ့သမီးငယ္က ေလးတန္းေက်ာင္းသူ  
ငါ့မိန္းမက အိမ္မွုကိစၥနဲ ့တင္ ပတ္ခ်ာလည္ေနရွာတယ ္ 
(သူမလည္း င့ါလုိပဲ ေအးရာေအးေၾကာငး္ 

ေနခ်င္ရွာေပမေပါ့)  
ဘယ္လုိ ပဲစဥ္းစားစဥ္းစား ငါနဲ 

့ေအးရာေအးေၾကာင္းဟာ  
အခုခ်ိန္ထိ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းပဲ။  
ေအး အမွန္အတုိင္း စိတ္ထဲရိွတဲ ့အတုိငး္ကို 

ေျပာခ်လိုက္တာ  
မငး္ရဲ ့ေအးရာေအးေၾကာင္းကိုေတာ ့ 



ငါတကယ္သေဘာက်တယ္ကြာ။  
မင္းပဲ စဥး္စားၾကည့္ ငါ့သားၾကီးကုိ  
ေက်ာင္းျပီးတဲ ့အထိဆက္ထားေပးရအုံးမယ္  
သူ ့ေအာက္က အငယ္ေတြကိုလည္း 

တကၠသုိလ္ထားေပးရမွာေလ။  
သားၾကီးကုိ တစ္လတစ္လ ပုိက္ဆံပို ့ရတာနဲ ့  
အငယ္ေတြရဲ ့က်ဴရွင္ဖုိး စာအုပ္ဖိုးေတြနဲ  ့ 
ေအး.....ငါတစ္လရတဲ ့လစဟာ  
ငါ့လက္ထဲမွာ တစ္လမခံပါဘူးကြာ။  
ဒီၾကားထဲ မင္းသိပါတယ္….သာေရးနာေရးနဲ  ့ 
ဟုတ္ပါတယ္ကြာ ေသခ်ာပါတယ္  
ငါလည္း 

မင္းလုိေအးရာေအးေၾကာင္းေနခ်င္တာေပါ့ကြာ…။ 
 
                              

ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 



ျပ ီ းေတာ့....... ျပ ီ းေတာ့  
 
 
ဇာတ္လိုက္ ဇာတ္ၾကမ္းေတြထဲ ျပီးေတာ့..... 
လက္ေနေအာင္ေသြးထားတဲ ့စိတ္ဓါတ္ေတြ 

ျပီးေတာ့..... 
နတ္စိမ္းအရွင္လတ္လတ္ေတြ သူတို ့အေငြ 

့အသက္ေတြ ျပီးေတာ့..... 
ဇာတ္လမ္းအခင္းအက်င္း နိမိတ္ဖတ္ပုံေတြ 

ျပီးေတာ့..... 
အရည္က်ဲက်ဲသြန္းေလာင္းလုိက္တဲ ့ပုံေတြ ျပီးေတာ့..... 
အစြယ္တျပျပနဲ ့ေမတၱာအစိတ္အပိုင္းေတြ ျပီးေတာ့..... 
ရန္သူေတြရဲ ့အေသြးအသားဟာ ငါတုိ ့ရဲ 

့ပစ္မွတ္ျဖစ္တယ္ ျပီးေတာ့..... 
ျပီးေတာ့..... 
အစားအစာ၀ါးစားပါ အသားပါသလားငါးပါသလား 

ျပီးေတာ့..... 
အသားလည္းမပါ ငါးလည္းမပါ ျပီးေတာ့..... 
ဘုရားေက်ာင္းထဲက အခြံေတြနဲ 

့ခပ္တည္တည္ထြက္ခဲ့ၾက ျပီးေတာ့..... 
နားဆင္စရာ ကမၻာသစ္ထဲ ငုံ ့ၾကည့္မိေနဆဲ 

ေျခေထာက္ေတြ ျပီးေတာ့..... 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ မနမ္၀ါ ဆုံးသြားတယ္ ျပီးေတာ့..... 
အိတ္ကပ္ထဲက မသကၤာစရာ မ်က္စိေတြ ျပီးေတာ့..... 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသစ္စက္စက္ ဗုံသံေတြ 

ျပီးေတာ့..... 
ေရစုိခံမုိးစုိခံ ေသရာပါေသတၱာပုံးၾကီးေတြ ျပီေတာ့..... 



လက္ေကာက္၀တ္ေတြနဲ ့ထုဆစ္ထားတဲ 
့မဟူရာညေနခင္းတခ်ိဳ ့ 

ညီမေလး မင္းအလင္းေရာင္ထဲ မီးညိွေနရတုန္းလား 
ျပီးေတာ့..... 

ဓါးလ်ွိဳရာ သံတစ္ပိုင္း ဓါးတစ္ပိုင္းမွတ္တိုင္ေတြ 
ျပီးေတာ့..... 

ေအာ့အန္စရာ သမုိင္းပုံရိပ္ေတြ ျပီးေတာ့..... 
ခါးခါးသီးသီး ျဖစ္ရပ္ထဲက အမွန္တရားလူၾကီးမင္းေတြ 

ျပီးေတာ့..... 
ဖန္ခါးသီးေရာင္ အျပံဳးမ်က္နွာဖုံးပုံေတြ ျပီးေတာ့..... 
လူလုိ သူလို ေရာၾက ေျပာၾက ၀င္ၾက 
ေအာ္ၾကနဲ ့ထိထိမိမိ ထိထိေရာက္ေရာက္ခံစားၾကပါရဲ 

့လား ျပီးေတာ့..... 
ဒီနုိင္ငံေတာ္အလံမွာ ျပီးေတာ့ကို ျဖဳတ္ခ်လုိက္ပါ 

ျပီးေတာ့..... 
ျပီးေတာ့..... ျပီးေတာ့....................။ 
 
 
ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 
 



ေခတ္သစ္အေၾကာင္း… 
တစ္ပ ု ိင ္ းတစ္စပ  

 
 
ယဥ္ေက်းမွႈ၀တ္စုံၾကီးေခါင္းမွာ ပတ္ထားလုိ ့ 
ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ…။ 
ဆူးခက္တစ္ေခြ၊ပန္းတစ္ကုံး 
ဒီေန ့…ဘယ္သူေတြထြက္သြားျပီး 
ဘယ္သူေတြေရာက္ရိွလာၾကပါသလဲ။ 
သတ္ပုံအမွားေတြနဲ ့စုတ္ျပတ္ေနဆဲ 

ေခတ္သစ္မ်က္နွာစာမွာ 
မနာလုိ၀န္တုိျဖစ္ေနရတာေတြကိုက 
လက္ညိွဳးထုိးဖို ့မရိွတဲ့ အေငြ ့ပ်ံျပီး စကၠန္ ့ေတြလိုမ်ိဳးပဲ။ 
မက္ေမာရတဲ့ အဆင္မေျပတေျပ ျဖစ္ျခင္းေတြ ရိွလား 
ေကာင္းကင္တစ္ျခမ္းဟာ ငါတုိ ့ေျခဖ်ားေအာက္ 

တလိမ့္လိမ့္ ေပ်ာ္၀င ္
လမ္းမအုိၾကီးဟာ ေခတ္ေပၚေကာင္မေလးေတြနဲ 

့ျပိဳင္တူလမ္းေလွ်ာက္ 
ေခတ္က ဖန္တီးတယ္……. 
ေခတ္က ဖ်က္ဆီးတယ္…. 
ေခတ္ကုိ ငါတို ့ဖန္တီးေတာ့ ေခတ္က ငါတုိ 

့ကုိျပန္ေခါက္စားတယ္။ 
ဓါတ္ပုံမဟုတ္တဲ့ ဓါတ္ပုံလုိ အရြယ္အစားေပါင္းစုံ 

ဖ်တ္ကနဲ လက္ကနဲ 
ျမိဳ  ့ၾကီးရဲ  ့စိတ္ကူးေတြ နုိးထလာၾကတယ္ 
အေတာင္ျပဳတ္ေနတဲ့ ခ်ိဳးငွက္ေတြၾကားမွာ 



မရရိွေသးတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအလံျဖဴေတြရိွတယ္ 
မတီးရေသးတဲ့ ကခုန္ေပ်ာ္ပါးဖုိ ့ဗုံသံေတြရိတွယ္ 
ျပီးေတာ့…. 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုယ္စီနဲ ့ရင္ဘတ္ေတြအျပည့္ရိွတယ္ 
ျပီးေတာ့…ျပီးေတာ့ သာယာပါေစ ကမာၻၾကီး…။ 
 
                       ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 
 
 



အဲ ့ဒ ီေန ့က သူန ဲ ့က်ေနာ ္ 
 
 
အဲဒီတုန္းက စာပြဲတစ္လုံးမွာ လသာလို ့ 

ငါရယ္...ငါမရိွတဲ့ ငါရယ ္
ထမင္းအတူ စားျဖစ္ၾကတယ္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ သူက 

ေျပာရင္းစားတယ္ 
က်ေနာ္လည္း စားရင္း ေျပာတယ္ 
စစ္ပြဲတစ္ခုကုိ အေျခခံက်က် တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ဖုိ  ့
ေမတၱာတရားေတြ က်န္းမာၾကဖို ့လုိတယ္လို ့သူက 

ေျပာေတာ့ 
က်ေနာ္ ဘာမွျပန္မေျပာျဖစ္လုိက္ဘူး 
သူက ေျပာရင္းဆက္စားတယ္ ဆက္ေျပာတယ္ 
ဘယ္သူေတြ ဘာပဲေျပာေျပာ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ 
ပထမဆုံးထုတ္ျပစရာရိွတာက အားနာပါတယ္ 

ဆုိတာထက္မပိုဘူးတဲ့ 
အားနာ ထုိက္သူေတြ ကိုလည္း အားနာတယ္ 
အားမနာထုိက္သူေတြ ကိုလည္း အားနာတယ္ 
အသက္ရွဴသံေတြ ပိုထမ္းေနရတဲ့ 

ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း အားနာတယ္တဲ့။ 
က်ေနာ္ ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ လက္ထဲက ခြက္ကုိ 

ေျမွာက္ျပလိုက္ေတာ့ 
သူက ဆက္ေျပာတယ္ ခြက္ထဲက ေရဟာ 

အစိုးမရသလုိ 
ေရထဲက ခင္ဗ်ားမ်က္နွာဟာလည္း အစိုးမရဘူးတဲ့ 
ဒါနဲ ့..ရုတ္တရက္ က်ေနာ္က ေမးလုိက္တယ ္



လေပၚလူေရာက္တာ ၀မ္းသာစရာမေကာင္းဘူးလား 
ဆုိေတာ့ 

တစ္ခ်ိဳ ့ကိစၥေတြမွာ ကိုယ့္အရိုး ကိုယ္ျပန္သပ္လုိ 
့မကုန္ဘူးတဲ့ 

သူကဆက္ေျပာတယ္..ယ.ေျခာက္ခ်ားဖြယ္ 
ရင္းနွီးမွႈေတြအေၾကာင္း 

ကစားပြဲေတြအေၾကာင္း...ရယ္ေမာသံေတြအေၾကာင္း 
တစ္ခုျပီး တစ္ခု ဆက္ေျပာတယ္ 
က်ေနာ္ ဘာမွျပန္မေျပာရေတာ့ဘဲ သူက 

ဆက္ေျပာတယ္ 
သူဆက္ေျပာေနရင္းတန္းလန္း 

က်ေနာ့္မ်က္နွာကိုလက္ညိွးနဲ ့ထုိးျပီး 
ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေအာ္ေျပာလုိက္တယ္ 
...ဒီမွာ ခင္ဗ်ားဆင္လိုက္တဲ ့ေထာင္ေခ်ာက္မွာ 
ခင္ဗ်ားရန္သူေတာ္ေတြက ခင္ဗ်ားကို 

ျပန္ခ်ဳပ္ေလွာင္ေနၾကျပီ...တဲ့။ 
 
                       ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 



လူငယ္တစ္ေယာက္ရ ဲ  ့က် ိန ္စာ  
 
 
အေဖကို သားကသတ္ အေမကိုသမီးကသတ္ 
အဲ့ဒီလုိ ေခတ္ဆုိးမ်ိဳး 
အေမေျပာျပလုိ ့မ်က္ရည္ေလးစို ့ျပီး 

နားေထာင္ခဲ့ဖူးတယ္။ 
 
သားသမီးတစ္စုကို အေဖတစ္ခ်ိဳ ့က 
ေသနတ္နဲ ့့သတ္ဓါးနဲ ့သတ္ လွံနဲ ့သတ္ 
ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့သတ္ 
အဲ့ဒီလုိ ေခတ္ဆိုးမ်ိဳး 
မလြတ္ကြ်တ္ေသးတဲ့ 

၀ိညာဥ္ေအာ္သံေတြကေနတစ္ဆင့္ 
မခမ္းေျခာက္ေသးတဲ့ သူရဲေကာငး္တုိ 

့ေသြးေတြကေနတစ္ဆင့္ ၾကားသိခဲ့ရျပီး 
အံၾကိတ္ ေတာက္ေခါက္ ေဒါသထြက္ခဲ့ရတယ္။ 
 
အေဖကလည္းအေဖလုိ  သားကလည္းသားလုိ 
ငါတို ့ေခတ္မွာ ငါတုိ ့ပုခုံးရိုးေတြၾကံ ့ခုိင္ေအာင္ 

က်င့္ၾကံၾကဖုိ ့ 
သမုိင္းက ငါတို ့ကို သင္ေပးေနတယ္။ 
 
အေဖကိုသတ္မယ့္သား ေမြးဖြားရွင္သန္ခြင့္မရနုိင္သလု ိ
သားကိုသတ္တဲ့ အေဖ ငရဲအုိး က်ိဳးကပ္ပါေစလုိ ့ 
ကမာၻ ့ရြာထဲက လူငယ္တစ္ေယာက္ 

က်ိန္စာေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ 



 
 
                       ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 



ေခ်ာင ္ းရ ိ ု းအတိ ုင ္ းေမ်ာသြားတဲ ့ 
အတၱဳပတၱ ိအတု  

 
 
စစ္အတြင္းမွာလား စစ္ျပီးေနာက္လား စစ္မျဖစ္ခင္လား 
ျငိမ္းခ်မ္းေစ့ခ်င္တယ္ ေတာင္းသမွ်ဆုေတြ 

ျပည့္ေၾကးဆုိရင္ 
ေခါင္းကိုေခါင္းနဲ ့အရိုက္ခံရတယ္ ေခါင္းထဲေခါင္းကုိ 

ျပန္စိုက္ခ်လုိက္တယ္ 
ၾကိဳးတန္းေပၚက နည္းပညာေတြရဲ  ့ရာဇ၀င္ သူတုိ 

့ထမင္း၀ိုင္းမွာ ငါတုိ ့ကေျပာၾကလုိ ့ 
စားရင္းေသာက္ရင္း သြားရင္း စားျမဳ ့့ံျပန္ရင္း 

အေတာင္ျဖန္ ့ရင္း 
နုိင္ငံေရး လူမွုေရး အနုပညာ လိင္ကိစၥ ဒါေတြမပါရင္ 

ကဗ်ာမဟုတ္ဘူးလား 
ဇရပ္အိုထဲက လူေတြ..ခင္ဗ်ားတုိ ့လက္မနဲ 

့က်ဳပ္လက္မက 
အမ်ိဳးအစားမတူ ေသြးကြဲလြဲေနလုိ ့လား 

ေျဖပါ..ေျဖၾကပါ။ 
တစ္လက္မမွက်ဴးေက်ာ္မခံတတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ဟာ 
အမ်ိဳးေကာင္းသားေကာင္း သမီးေကာင္းေတြဆီမွာ 

သေႏၶတည္တယ္ 
ဒါ..ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခါတေလမွမဟုတ္ဘူး 

အျမဲတမ္းနမ္းရွဳံ  ့ရတယ္ 
မ်က္လုံးေတြအဆင္သင့္ ငရဲခန္းမွာ 

ညီမေလးအလုပ္မဆင္းေသးဘူးလား 



ပါးစပ္ေပါက္ေတြအဆင္သင့္ 
မင္းတာ၀န္ေက်ပါတယ္ကြာ ညီမေလး။ 

လက္နွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွာ အေပၚဆုံးက ေက်ာက္ခဲ 
ေအာက္ဆုံးကေရ 

ေမွ်ာခဲ့ၾကတယ္ ေခ်ာင္းငယ္ေလးေတြကေန 
ပင္လယ္နီေတြဆီအထိ 

ေျမၾကီးထဲက ဆားေတြကို မင္းျမင္ရဲ  ့လား 
ေခၚေဆာင္းျခင္းခံရတဲ့ နက္ရိုွုင္းမွုေတြကုိ မင္းအနံ ့ခံရရဲ 

 ့လား 
ေျဖာင္းခနဲ..ထုတ္ခ် စာမ်က္နွာ ၁၉ မွာ 

မ်က္နွာမဲၾကီးေတြ ပါလာတယ္ 
ဘတ္ခနဲ ဆြဲသြင္းလုိက္ေတာ့ မီးခုိးေရာင္ 

မ်က္နွာေပါက္ေတြထြက္လာတယ္ 
အဲ့ဒီေနရာကမဟုတ္ဘူး 

အဲ့ဒီေနရာကေနထြက္သြားခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး 
ကစားရတယ္ ဒါေပမယ့္ မေကာက္က်စ္ရဘူး 

 မင္းေဖ်ာက္ပစ္တယ္ 
အခ်က္သုံးခ်က္ ေနာက္ဆုံးအပုိဒ္ မင္းမရိုးသားမွ 

ငါ့နာမည္အေပၚဆုံးက ဓါးစာခံတဲ့ 
ကဲ..မေျပာဘူးလား ေလလုွိုင္းစစ္စစ္ေတြထဲမွာ 
ပန္းပြင့္ေတြ ေခါင္းေလာင္းသံေတြရဲ 

 ့မိတ္ဆုံစားပြဲေတြရိွပါတယ္လို  ့
မင္းၾကားရပါေလစ…လူၾကီးေပါက္စေလး…။ 
 
                            

 ဆလုိင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 



ဥယ်ာဥ  
 
 
လယ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ ့စုိက္ခင္းထဲမွာ 
ပန္းတစ္ပြင့္စ နွစ္ပြင့္စ ပြင့္လာတယ္။ 
 
ေက်ာင္းတက္ခ်င္ေနတဲ ့ ငါတို ့ညီေလးညီမေလးေတြ 
ယမ္းေငြ ့ေတြၾကားက ငါတို 

့အေဖအေမ/အဘိုးအဘြားေတြ 
ေအာက္က်ေနာက္က် ဖ်က္ဆီးခံေနရတဲ ့ 
ငါတို ့လူငယ္ဘဝေတြ...။ 
 
ငါတို ့ဥယ်ာဥ္ၾကီးထဲ.... 
ဒီ ပန္းတစ္ပြင့္နွစ္ပြင့္ နဲ ့လုံေလာက္ျပီလား 
ဒီထက္မက ပန္းေတြ မေဝဆာသင့္ဘူးလား 
ဒီ့ထက္မက ပန္းေတြ မဖူးပြင့္သင့္ဘူးလား....။ 
 
ဆလိုင္းျမတ္နိုးသူ 
(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 



မီး  
 
 
ဒီဇရပ္ထဲမွာ မီးအေၾကာင္းဆုိလုိ ့ဘာတစ္ခုမွမပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္………ပူေလာင္ေစတယ္။ 
ဘာကဘာကိုပူေလာင္တာလဲ ဘယ္သူ 

့ကိုပူေလာင္ေစတာလဲ 
ဘယ္သူက ပူေလာင္ေစတာလဲ 

ဘယ္သူကပူေလာင္တာလဲ……. 
ေတာမီးမပါ၊အမႈိက္မီးမပါ၊ေဆးလိပ္မီးမပါ၊ဓါတ္ဆီမီးမပါ 
လွ်ပ္စစ္မီးမပါ၊ ဖေယာင္းတုိင္မီးမပါ၊ေပါ့ဆမီးမပါ 
ဒါေပမယ္ ့ေလာင္ခဲ့တယ္။ 
အဲဒီမီးဟာ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မွာ 

သူေ႒းရပ္ကြက္ထဲမွာ 
လမ္းေဘးမွာ၊အရက္ဆုိင္မွာ၊ေဆးရုံမွာ 
စစ္စခန္းမ်ား၊အေဆာက္အဦးမ်ား၊အရာအားလုံး 

ေျခ၊လက္၊ေခါင္း၊ဆံပင္စသည္ျဖင့္....... 
ပူျပီးရင္ေလာင္တယ္.....ေတာေလာင္တယ္ ျမိဳ 

့ေလာင္တယ္ 
ကမာၻၾကီးကိုေလာင္တယ္ အဲဒီမီးဟာ မီးမဟုတ္တဲ 

့မီးျဖစ္တယ္။ 
ေလာင္လုိ ့ရသမွ် အကုန္ေလာင္တယ္ 
ေျမြတစ္ေကာင္လို တြားသြားရင္းနဲ ့ေလာင္တယ ္
ငွက္တစ္ေကာင္လုိ ပ်ံ၀ဲရင္းနဲ ့ေလာင္တယ ္
ငါးတစ္ေကာင္လို ကူးခတ္ရင္းန ဲ့ေလာင္တယ္ 
ဒါေပမဲ့..........ဒီဇရပ္ထဲမွာ မီးအေၾကာင္းဆုိလုိ 

့ဘာတစ္ခုမွမပါဘူး။ 



 
ခင္ဗ်ားရႈပ္သြားတယ္ မဟုတ္လား......မစုိးရိမ္ပါန ဲ ့
ခင္ဗ်ားရႈပ္သြားတယ္ မဟုတ္လား......မစုိးရိမ္ပါန ဲ ့
ခင္ဗ်ားဆီမွာလည္း မီးေတာက္ၾကီးနဲ ့ပါ။ 
 
 
 
             ဆလိုင္းျမတ္နုိးသူ(ေတာင္ဇလပ္ေျမ) 
 
 
 
 
 



 



 



 


