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လူျဖစ္ခဲ့ေသာ 
လူပ်ိဳမ်ားအတြက္ 
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း 
 

ၾကဳံဖူးက်မယ္ ထင္ပါတယ ္

ေက်နပ္တဲ့အခါ ….. 

အေၾကာေပါင္း တသိန္းေျခာက္ေသာင္း စိမ့္ဝင ္

အျပံဳးလတ္လတ္ေတြ လွ်ာေပၚတတ္လာတယ္ ။ 

  

တဒိတ္ဒိတ္ေသြးေတြက 

တဒုတ္ဒုတ္ ရင္ကို ရွိက္္ဆြဲ    

ဘူတာရုံေအာက္မွာ အီလက္ထရိ ုနဲ႔ 

လမ္း ေလွ်ာက္သင္ျပီ။ 

  

ေပါင္မုန္႔ကို မလိုင္(မ္)ပ်စ္ပ်စ္အုပ္ၿပီး 

အာခံတြင္းထဲငံ ု

နာက်င္ေသာခ်စ္ျခင္းမ်ား၏ ေက်ာက္တုိင ္
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ကိုယ္ထဲကပိုးမႊားေတြ တသားထဲ ပူးကပ ္

သစ္ပင္တပင္ အျမစ္တြယ္ျခင္း။ 

  

 sex ကို ညစ္တယ္လုိ ့ ထင္တဲ့သူေတြ 

လက္သည္းဝွက္ေသာက်ားေတြ ။ 

ျမင္ေနရတယ ္

ကိုယ့္ခႏၶာကို ျပန္ၾကည့ ္

မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ဟာ ခ်က္ေတာ္ကို လက္ေတာ္နဲ႔သပ္ရံ ု
မွာ 

ရင့္မွည့္လာခဲ့ေသာသစ္သီးေတြလား ။ 

  

ဟိုနားဒီနား 

 မ်က္လံုးကိုမွိတ္ နားကိုပိတ ္

ဆင္ဆာမ်ားလုိ႔ စိတ္သိပ္မညစ္နဲ႔ 

တံတားေတြေအာက္မွာ 

နတ္ျပည္ရဲ႕ ေပါင္းကူးတံတားေတြရွိတယ္။ 
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"မ်ားေနၿပီ" 

"သူေလး ညွပ္ေနၿပီ" 

"ေနာက္ကားလိုက္မွရမယ္" 

" ဖေယာင္းတုိင္ဘိုးေတာ္မ်ားနဲ႔လား" 

  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရန္ကုန္အေၾကာင္းၾကားလိုက္ရင ္

သိုးေရခြံလူေတြ မ်က္ခုံးၾကံဳ႕သြားတယ ္

ေျပာစတမ္းဆုိ ္

မၾကားခ်င္ မၾကိဳက္လုိ႔ေတာ့မဟုတ ္

ေသာတအာရံုမွာ စူးနစ္ႏုိင္ေအာင ္

စကၡဳအာရံုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပဲ။ 

  

စားသံုးလက္စ နံျပားမ်ား 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေၾကာ္ျငာထားေသာ အပိုင္းအစမ်ား 

မွဳတ္သြင္းေသာ ေဆးလိပ္မ်ား  
အရည္အျဖစ္ေပ်ာ္က် 

တေရြ႕ေရြ႕စီးဝင္လာေသာငံျပာရည္မ်ား 

ဇီဝကမၼျဖစ္တည္မွဳကို လက္ခံပါ 
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"လက္မခံရင္ဘာခံရမယ္ဆိုတာသိလား" တဲ့။ 

  

ဒါေတြဟာ  ဘာေတြလဲ 

              ဘာၾကီးလဲ 

              ဘာေၾကာင့္လဲ 

တပ္မက္မွဳေတြနဲ႔ ဟစ္ေအာ္ျငင္းဆန္မေနနဲ ့။ 

  

လွဳပ္ရွားမွ မုန္႔စားရမွာ 

  

" ဒါေတြဟာ ဒါေၾကာင့္ပဲ။ " 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

  

8:49 pm 

5/3/2012 
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ပုဂၢလိက ေရြးခ်ယ္မွဳအရ 
အလုိလိုစီးက်လာေသာ 
စိတ္ကူးျဖန္႕ထြင္ျခင္းဆုိင္ရာ 
အရိွတရား 

 

မူရင္းေတြ ၊ သက္ျဖတ္မႈေတြ ။ 

ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲထဲက က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ၊ 
မိႈင္းတိုက္ခံ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား။ 

ရွစ္ရက္ၾကာ ေလာင္က်ြမ္းေနေသာ အိုးပဲ ့
အိမန္ာႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဓါတ္ခဲမပါေသာ 
ေသနတ္၊ အစၥေရးသို႔ ႏွစ္ကူးေန့မွာ 
အမွာစာေရးသားသူ သည ္

က်ဴးေက်ာ္ခံလုိက္ရေၾကာင္း၊ 
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သြားတဲ့ အပိုင္းအစႏွစ္ခုရဲ႕ 
ခ်ိတ္တြဲမွဳဟာ 

ျပင္းထန္တဲ့ အင္အားတခုနဲ႔ ဝင္ေဆာင့္လိုက္သလိ ု
စတီးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ရဲစြမ္းသတၱိေတြ။ 

ခံစားမွဳေတြကေန စိစစ္ကုသမွဳေတြဆီသြားၾကမယ္။ 
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အဲ့ဒီ အခိုက္မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ၊ 
အလွ်င္းသင့္ရာ၊ လတ္တေလာဆိုင္ရာ၊ 
ေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာ အုပ္စုဖြဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား 

ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ရက္သတၱပတ္မ်ား လိုက္ရွာေနေသာ 
ျပန္ၾကားေရးမ်ား 

သတိခ်ပ္! (သူမကို သတ္တယ္ဆိုတာ 
အေထာက္အထားမရွိေသးဘူး) 

ကာလ ံေဒသံဆိုင္ရာ ေနထုိင္မွဳကိ ုLabel တပ္ရင္း 
Tower ကို ဗဟိုၿပဳခဲ့တယ ္

အာရံုနဲ႔ အလုပ္ပံုေတြမွာ ေဆးလိပ္၊ အတၱ၊ 
လက္ဖက္ရည္ အမ်ိဳးအစားဖန္တီးျခင္းကိ ု
သိသာစြာ 

ဖယ္ရွားလိုက္သည္။ 

ထိုသူတို႕ ၾကိဳတင္ ဇာတ္တိုက္ အပုတ္ခ်ျခင္း၊ 
ရင္တြင္းျဖစ္ ျပဳစုသူ၏ အေျခခံျဒပ္သားမ်ား  
ျပန႕္ႏွံ့လာ၏။ 

အဆက္အစပ္ဖ်က္နည္းသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ ္
ေမာ္ကြန္းတိုက္က Open Form၊ 

သင္ေရးနည္းနဲ႔ သယံဇာတ ပံ့ပိုးျခင္း ဝါဒလူမ်ိဳးမ်ား။ 
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ဘူဇြာ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြေအာက္မွာ  
မိန္းမတေယာက္ရဲ႕ 
အထက္ေအာက္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳဟာ 

မင္းမဲ့ဆန္တယ္မ်ား၊ ခင္ဗ်ားထင္ေနသလား? 

ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး 
အစုအေဝးတခုလံုးဟာ ပင္လယ္ကို ျဖတ္သလိ ု

အစဥ္အလာတခုလံုးထဲ 
ေခါင္းဝင္ထည့္ပစ္လုိက္တယ္။ 

ဓေလ့မ်ားအလုိက္ ႏွလံုးသြင္းမ်ား စရိုက္မ်ား၊ 
ဝါသနာမ်ား သုံးစြဲရင္း ပုံေဖာ္သဏၰာန ္မွသည ္
ပံုေပၚသဏၰာန ္ဆီသို႕။ 

 

 

 

 

 

ဒုတိယေမးခြန္း အေရာက္မွာ ငါတို႔က ဘယ္သူလဲ? 

လူမွဳသရုပ္မွန္မွာ သစ္လြငတ္ဲ့အျမင္ကို 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မလို႔လား? 

သီအုိရီေတြရဲ႕ နယ္ပယ္မ်ဥ္းေတြကို မျဖတ္ဘဲ 
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အလုိေလ်ာက ္ထြက္က်လာမွာလား? 

အတြင္းသားေတြကို နိမိတ္ပံုေတြ နေဘေတြနဲ႔ 
မ်က္စိလွည့္ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္တယ္။ 

ၿမိဳ႕စြန္ ျမက္ခင္းေတြေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ဘာသိခဲ့ၾကပါသလဲ။ ဘာၿပဳလုပ္ရမလဲ။ 

ကဗ်ာကို ရွဴသြင္းရွဴထုတ္ရင္း ဒီလုိနဲ႔ 
ကိုယ္ပိုင္ခံစားမွဳကို သန္႔စင္လိုက္တယ္။ 

ကိုယ့္မွာ ဘာအယူဝါဒမွ မရွိဘူး။ 

ေနာက္ထပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ေန႔စဥ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား 

အခ်ိဳ႕ ျမင္လာၾကျပီး ညႊတ္ယွက္မွဳ အရသာ၊ 
အေရးအသားျပဳလုပ္သူ ၊ မရိန္းမ်ား ၊ 
ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားခဲ့ေၾကာင္း။ 

နည္းစနစ္ေတြကို အသံုးၿပဳၿပီး ၊ ေလထုအရ 
ဘယ္လုိဖြဲ႕စည္းၾကသည္ ျဖစ္ေစ။ 

စကားလံုးတစ္လံုးရဲ႕ အႏွစ္အဓိပၸါယ္ကိ ု
ဗဟုသုတရယ္ ဆႏၵရယ္နဲ႔ ပိုင္းျခားလုိက္တယ ္

ဆိုတာကိ ု
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တစ္သေဝမတိမ္း ျငင္းႏိုင္ပါ့မလား???? 
မည္သို႔မဆိုေသာ အလားလားေတြဟာ 
ဆိုလုိခ်င္ရင္းရဲ႕ ပံုေသကေန 

ျငင္းပယ္ထြက္သြားႏိုင္တယ္ဆို....  ဒီထက္မက 
ဆက္သြားႏုိင္ၾကတာပဲေလ။ 

ဒါဆို ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရုပ္ရယ္၊ နာမ္ရယ္ 
ဂေဟဆက္ျခင္းအထိေပါ့။ 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

11.5.2011 

  

(Credit to ေဇယ်ာလင္း - ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာကဗ်ာအလားအလာမ်ား) 
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အသုိက္ 
 

 

ကြမ္းတစ္ယာညက္ကာလမွာ 

  

  

  

အရည္မရ 

  

  

  

အဖတ္မရနဲ ့
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မြန္းသူအိမ ္

12.1.2013 
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အသုိက္ 
 

ပ်က္ခဲ့ေသာ္ရွ ိ

အသိုက္တစ္ခုရွိခဲ့တယ ္

ေဖေဖရယ္ 

ေမေမရယ္ 

ကိုကိုရယ ္

ကြၽန္ေတာ္ရယ ္

  

  

မြန္းသူအိမ ္

22.2.2013 
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အသုိက္ 
 

ေနရာေသးေသးေလးမွာ 
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ၾကိဳးအၾကီးၾကီးေတြရွိေပါ ့

  

  

မြန္းသူအိမ ္

25.2.2013 
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ျဂိဳလ္က်တတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ 
ျဂိဳလ္ဝင္ျခင္း 
ဟုအမည္ေပးထားသည္။ 
 

ျဂိဳလ္နံပါတ၃္၁ ။ 

ဒါမွမဟုတ္ျဂိဳလ္သိမ္ျဂိဳလ္မႊားေလး ။ 

မေန့ကအေၾကာင္းျပန္ေတြးမိတိုင္း 
မနက္ျဖန္ကိုတြန္႕ဆုတ္တြန္႕ဆုတ္ ၊ 
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ျဂိဳလ္ေကာင္တစ္ေကာင္ရဲ့ ေန့ရက္ေတြေပါ့ကြယ ္။ 

( #အမွား #အပ်င္းထူ #စိတ ္#အလိုလိုက ္
#သားေကာင ္) 

  

ေရွးေရွးတုန္းကေျပာစကားေတြပါ 

အဲ့ဒီျဂိဳလ္ေပၚမွာ လူႏွစ္ေယာက္ေနထိုင္ၾကတယ္။ 

(တစ္ေယာက္ရဲ့ေက်ာမွာ 
ေနာက္တစ္ေယာက္ရွိေနတာမ်ိဳးလား ? ) 

  

ျဂိဳလ္ၾကည့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ သားရဲေတြ 

ေျခတစ္လွမ္းရဲ့ တဝက္စာေလာက္မွားမိရင္ေတာင ္
နင္းေျခပစ္လိုက္မွာမ်ိဳး။ 

  

ေတာအုပ္ဖ်ားက ေရတံခြန္သံလိ ု

တိုးတီးညင္သာစြာပဲ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သလိ ု

အနာတရေတြေပၚမွာ ျဂိဳလ္တစ္ခုလုံး 
က်လာတတ္ေသးတယ္။ 

  

ျဂိဳလ္သူျဂိဳလ္သားတို႕ရဲ့ ဟားတိုက္သံေတြ ၊ 
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ျဂိဳလ္ဆိုးလို႕ စြပ္စြဲခံရသူသာ ေပပြခဲ ့၊ 

ျဂိဳလ္တစ္ျဂိဳလ္လုံး ဆုံးရွုံးခဲ့ရတယ္။ 

ျဂိဳလ္စာပဲမေခ်မိလို႕လား ? ျဂိဳလ္တိုင္မွာပဲ 
ဆီမီးမထြန္းမိလို႕လား? 

  

စၾကၤာပန္းေလးေပၚ ျဂိဳလ္ဝင္သြားခ်က္က 

ၾကာသပေတးျဂိဳလ္ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား 
လက္သြားေစခဲ့တယ္ ။ 

အဲဒါနဲ့ပဲ ဒီျဂိဳလ္ဟာ လုံေလာက္ခဲ့ပါရဲ ့
ျဂိဳလ္ခ်င္းတူျပီးမွေတာ့ လူမေရြးခဲ့ပါ ။ 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

27.8.2013 

မုိးရာသီေတြကုိ 
အေရာင္ရဲရဲဆုိးဖ့ုိ 
တကုိယ္လံုးခ်ြတ္ခ်လုိက္တယ္။ 
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လီလ ီ

ကိုယ္ဟာ 
မိန္းမေကာင္းမေလးတစ္ေယာက္မျဖစ္ခ်င္ခဲ့ဘူး 

တိမ္ေတြကိုၾကည့္ပါ 

အားလပ္ခ်ိန္တိုင္း ပန္းခ်ီဆြဲပါ 

ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ၾကိဳးတန္းေတြေပၚမွာ 

က်ီးကန္းေတြ 

အိမ္ေနာက္ေဘးအမိႈက္ပုံေတြ ( လမ္းေဘးမွာ ) 
 ျပန့္က်ဲေနတဲ့ ပန္းေတြကိုပဲ 
အမွတ္တရသိမ္းထားလိုက္ပါ ။ 

  

ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္ေတြက ေရရုပ္ဆြဲမိသလိုမ်ိဳး ။ 

စြန္ၾကိဳးေတြ ေလေပၚမွာ " ေထာင္း " ကနဲ 
ျပတ္ကုန္ျပီ ။ 

  

Gregorian ျပကၡဒိန္ရဲ့ ၁၃ခုေျမာက္လတိုင္း 

သစ္ပင္ေတြ သက္ေသၾကတယ္ ။ 

ေတာင္နံရံတစ္ဖက္က ေအာ္သံေတြ 

ပါးစပ္ၾကီးျပဲေနတဲ့ ေျခာက္လွန့္ၾကသူေတြ 
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စကၠဴတစ္ခ်က္လို အသာေခါက္လိုက ္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာၾကီးကို လက္ခ်င္းခ်ိတ္ျပီး 
တာ့တာျပၾကရေအာင္။ 

  

စိန္ပန္းေတြ တျဖန္းျဖန္း 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း အလ်ားလိုက္ျဖတ္ကူးခဲ ့
ဖူးတယ္။ 

  

ဇာနားျပတင္းေပါက္က ဖန္ရုပ္ထုေလးရဲ ့ 
ေတာ္ဝင္ပန္းေတြ 

မဲေမွာင္တဲ့အင္ပါယာသူေတြက " 
အေနအထိုင္တတ္ဖိုဆ့ိုတာၾကီးကို 
မၾကိဳးစားခ်င္ပါဘူး" တဲ ့
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ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ျပန္လည္ငင္ယူၾကရင္း ၊ 
မင္းမ်က္လုံးေတြက ကိုယ့္ပန္းသီးေတြ 

ေဆးလိပ္ေတြ ၊ 

အရည္ေပ်ာ္ ခဲဖတ္တစ္ဖတ္ကလည္း လီလီ ့
ဆံပင္ေတြေပၚ 

ပုလင္းလုံးတစ္ခုခ်င္းရဲ့ သာယာတဲ့အသံကိုသာ 
နားစိုက္ပါ   

အညွာမပါတဲ့ အညွာလြယ္ ကိုယ့္ကိပုဲ 
(ဆြတ္)ေျခြလိုက္ပါေတာ့ ! 

ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ မိန္းမဆိုးေလး (လည္း) 
မျဖစ္ခ်င္မိခဲ့တာ ။ 

 

 

မြန္းသူအိမ ္

30.8.2013 
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.......................................

.................. 
 

လွဳပ္ရမ္းခါေစာင္း ေနေသာ ေနရာမွာ ... 

ေခၽြးေတြက "တလံုး" "တလံုး" "တလံုး" နဲ႔ 

ပြတ္သပ္ျခင္းခံ အသားေတြ 
ေပါက္ၿပဲထြက္လုမတတ္ ... 

နီရဲေသာ ႏွဳတ္ခမ္းနီပိုင္ရွင္မ်ားႏွင္ ့

ညိဳေမွာင္းေသာ (အရပ)္ "ရွည္ရွည"္တိုတို " 
အကိုေတာ္မ်ား 

  

က်ယ္ဝန္းတဲ့ ဆင္သြားလမ္း 

က်ဥ္းၾကပ္တဲ့ ၾကက္သြားလမ္း 

မေလ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညွင္းေသာ .... 

စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ ကႏၷားနဲ႔ 

ေတာင္ၾကားလမ္း 
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ေလထိုးနဲ႔ ေျပေလ်ာ့ေသာ ဆံပင္ေတြ 

တရွိဳက္တမက္ ခိုးနမ္းခံရျခင္းမ်ိဳး 

မထိသလိ ုရိသလုိနဲ႔ ရင္ခ်င္းဆက္ 
အမႊာေတာ္ခ်င္ေသာ 

ဖေအမတူ မေအကြဲ ေမာင္ႏွမ 

လူခ်င္းအလြန္တိုက္မိ မိၿပီး 

ခႏၶာကိုယ္တပိုင္းစာေလာက္ နစ္ဝင္သြားျခင္းမ်ား 

  

“သည္းခံၾကေပါ”့   “သည္းခံၾကေပါ”့   အမ်ားနဲ႔ 
ဆက္ဆံရတာကိုး 

  

  

အဆင္ေတာ္ရင္ေကာင္းရဲ႕ 

မေတာ္ရင္ ဆင္ေတာ္နဲ႔ ခေလာက္ 

မေလာက္မငေတြ နဲ႔ ေသာင္းၾကမ္းၾကလိမ့္မယ ္
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ကံဆိုးရင္ အပ္ထိုးရဲ႕ ၿပံဳးၿပံဳးေလးလက္ေဆာင ္

ကံေကာင္းရင္ ဝီစီနဲ႔ ေတးသြားအလုိက္ 
ယိမ္းကခြင့္ရမယ ္

ေဒါက္ခၽြန္နဲ႔ လက္သည္းခၽြန္ေလးက 

ႏွဳတ္ဆက္အနမ္း ဒစ္စေကာင့္ ေပါ့။ 

  

  

ေဝတက္လာေသာ သက္ျပင္းေတြကိ ု

ျပန္မ်ိဳခ် .... 

ၾကမ္းတမ္းလုိက္ ေခ်ာေမြ႕လုိက္နဲ႔ 

ေျပာင္းလဲေသာ အထိအေတြ႕မ်ား 

မကြဲမျခား တသီးတသား 

" ရင္သား ေၾကာသား" ဆက္ယွက္ၾက 

  

ဆက္လက္ ေရွ႕ "ဆက္စ္"  ဖို႔ရန္ .... 

  

လက္သီးကို တင္းတင္းဆုပ ္



 

   25 

ႀကိတ္ထားေသာ အံေတြထဲမွာ 

ဆံပင္ေတြက တေထြးတခဲ 

ေအာ္ထုတ္တတ္ေသာ အက်င့္ကိ ု

ေခၽြတာသံုးယူရင္း တေလွ်ာက္လံုး 

ၿငီးျငဴသံနဲ႔ အသက္ရွဴၾကပ ္

လွိဳက္ဖုိခဲ့သေလာက္ .. 

ပန္းတိုင္ေရာက္ရင္ေတာ ့

အၿပံဳးနဲ႔ ေလဝဝ ရွိဳက္ခြင့္ရွိတယ ္    ။ 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

25.2.2012 

  

Title : “ဘက္စ္ကားေပၚမွာ” 

 
ကဗ်ာဆုိတာ 
(ႀကိဳးစား)ျပဳလုပ္ျခင္းလား 
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(အလုိလုိ)ထြက္(က်)လာျခင္း
လား 
 

သံုးစြဲခြင့္ပိတ္ပင္ထားတဲ့စကားလံုးေတြဟာ 
ကိုယ့္ကိုခ်ည္တဲ့ေရာဂါပဲ~~ 

  

နိမိတ္ပံုေတြဟာ အိပ္မက္ကို 
အၿမဲေျခာက္လွန္႔ႏိုင္တဲ့အရာေတြမဟုတ္လား 
??????? 

  

တဆတ္ဆတ္ တဖ်တ္ဖ်တ ္

  

တလြန္႔လြန္႔ တလူးလူး 

  

တလြင့္တေမာ တေသာတေသာ 

  

႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲမႈေအာက္မွာ သံခ်ပ္ကာမရွိပဲ 
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ဟာလာဟင္းလင္းၾကီးထဲ စမ္းသပ္ဂီတနဲ႔ 
စစ္ထြက္ရဲရင္ ေနာက္မဆုတ္နဲ႔ 

  

မဆုတ္ မနစ္ မဆုတ္ မနစ္ နဲ႔ 

  

အမည္တံဆိပ္ မကပ္ရေသးတဲ့ အျဖဴေရာင္ေသြးကိ ု

  

ဘာသာစကားမဲ့ စစ္ေျမအႏွံ႔က်ဲခ်ဖို႔ ႀကိဳးစား ... 
...... 

  

ရွာေဖြဖန္တီးျပဳလုပ္ဖို႔ 

  

ဆိုတာ 

  

ေခတ္ၿပိဳင္ျခင္ေတြနဲ႔ ညပုဝါပါးပါးကိ ု
ေဖာက္ဝင္လာတဲ့ လေရာင ္

  

ဂီတပြဲ 
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ဘီဒိုနဲ႔ နံရံၾကားမွာ ဘာရွိေနမွာလဲ 

  

ထိျပီလားသတိကို လႊတ္ခ်လိုက ္

  

ေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့မွ်ားတံနဲ႔ 

  

ရည္ရြယ္ထားတဲ့စက္ကြင္းအရိုက္ဟာ 

  

ကမၻာကို တုန္န္န္န္န္ႏ္ႏ္ႏ ္ ္  ္  ္  ္ဟီး း း း း း း း း း 
ေစမယ္ 

  

အေဆာက္အဦဟာ ယိမ္းထိုးၿပိဳလဲလုမတတ ္

  

အဓိပၸါယ္ေတြ၊ အညြန္းျပဳ၊ အညြန္းခံ၊ အညြန္း 

  

တေပါက္ေပါက္၊ တေေတာက္ေတာက ္
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ယဥ္ေက်းမႈတလင္းေျမမွာ ကဗ်ာစစ္ဗ်ဴဟာ 
ခင္းမယ္ဆိ ု

  

နင္အေပၚစီးက ေနမွာလား/ ေနဖို႔ႀကိဳးစားမွာလား 

  

ငါအေပၚစီးက ေနမွာလား/ ေနဖို႔ႀကိဳးစားမွာလား 

  

National စြမ္းအင္နဲ႔ feminism ခံႏိုင္ရည္ကို 
ေခၽြသံုးရင္း 

  

ျခင္ေဆးေခြဟာ ျပာျဖစ္သြားတဲ ့အဆံုးထ ိ
ထိုးေဖာက္တာေပါ ့

  

  

မြန္းသူအိမ ္

27.2.2012  
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ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ 
ႏွင္းဆီအိမ္မက္ 
 

ေရကန္ေစာင္းက ဒန္းေလးတစ္စင္းေပၚမွာ 
ကြၽန္မတို႕ ေနာက္ဆုံးေတြ့ခဲ့ၾကတယ္။ 
မိုးျပိဳဆဲဆဲတစ္ေန့ကေပါ့ ။ အနမ္းေတြ 
အေငြ႔ပ်ံသြားတဲ့အခါ မ်က္လုံးေတြနဲ ့
ေပြ့ဖက္ထားခဲ့ၾကတယ္။ 
ေနာက္လာမယ့္ေန့စြဲေတြမွာ ေနသာရင္ 
သူျပန္လာမယ္ တဲ့။ ေနသာရင္ သူျပန္လာမယ ္တဲ့။ 

  

အိုမင္းလာတဲ့ ေနရာေလးကို ကြၽန္မအစဥ္တစိုက ္
ျပဳျပင္ခဲ့တယ္။ မနက္လင္းတိုင္း ေစာင့္ေနမိတယ္။ 
ေနညိဳတိုင္း ေမ်ွာ္ေနမိတယ္။ ဒုတိယေျမာက ္
ေနတစ္စင္း တတိယေျမာက္ ေနတစ္စင္း ဒီလိုနဲ ့
ေနအစင္းတစ္ေသာင္းက ဆယ္စုႏွစ္ကိ ု
ေက်ာ္တတ္လာတယ္။ သူ ေရာက္မလာခဲ့ဘူး။ 
တစ္ေလာကလုံး ထိန္ထိန္လင္းေနခဲ့ေပမယ့္ 
သူ့တစ္ကိုယ္စာ မိုးအံု့ေနခဲ့တာလား ? 
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ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဆြဲၾကိဳးခ်သြားတဲ့ ေနၾကာပန္းေတြကိ ု
ေငးၾကည့္ေနမိခဲ့။ တေျဖးေျဖး အေရာင္ေတြ 
ေျခာက္ကပ္လာတဲ့အခါ ကြၽန္မ တစ္ကိုယ္လုံး 
တုန္လႈပ္မိတယ္။ ည   ……   ဝင္လာျပီလား။ 
ခေရာင္းေတာမွာ ျပန္လာမယ့္ သူ လမ္းလႊဲခံရရင ္
ေထာင္ေျခာက္ဆင္ခံရရင္ အို အနည္းဆုံး 
ခလုတ္တိုက္မိမွာ စိုးတဲ့အပူနဲ့ 
မဟာပထဝီက်ယ္သေရြ့ရဲ့ အလြန္တိုင္ေအာင ္
ကြၽန္မ ရင္ခြင္နဲ့ အလင္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ 
ေလာင္က်ြမ္းေတာက္ပေသာ အသဲႏွလုံးျဖင့္။ 

  

႐ုတ္တရတ္ ဥဩတို႕ ေတးသီၾက ၊ ႏွင္းဆီတို႕ 
သင္းၾကည္ၾက ၊ လမင္းကို ဝိုင္းစက္တဲ့မ်က္လုံးေတြ 
ေၾကာင္ၾကည့္ၾကတယ္။ ကြၽန္မ ဒန္းေဟာင္းေလးကိ ု
ေဆးခ်ယ္ေနခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ လည္ပင္းမွာ 
ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ သူ့ဓါတ္ပံုေသးေသးေလးေတာင ္
ေမွးမွိန္ေနျပီ။ ကြၽန္မ ေစာင့္ေနခဲ့တယ္။ 

  

အေနာက္ေတာင္မွာ လမင္း အိပ္ေပ်ာ္တဲ့အခါ 
ေတာင္ေစာင္းကေန ခုန္ဆင္းလာတဲ့ 
ဆည္းလဲခ်ိဳခ်ိဳကို ႏွုတ္ဆက္လိုက္တယ။္ 
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ဒန္းေလးေပၚ ေရညွိေတြ တက္လာျပီ။ ကြၽန္မ 
ေစာင့္ေနတယ္။ သူေရာက္မလာေသးဘူး ။ 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

10.4.2012 

 
 
 
တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္မဖတ္

ရ ကဗ်ာ 
 

လိင္ 
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မႈ 
  

  

ဆက္(စ္) 

  

  

 ဆံ 

  

  

  

ေရး 
  

  



 

34 

မြန္းသူအိမ ္

23.5.2012 

 

 

 

 

 

 

ဆီး ပြါး ေရး 
 

 

ဘာလိုခ်င္တာလဲမသိဘူး ? 

ပစၥည္းအစုံရွိတယ္ရွင့္ ။ 

ရွင္လိုခ်င္တာ အသစ္လား ။ 

ဒါမွမဟုတ ္အေဟာင္းကပဲ ေကာင္းမယ္ထင္လား ။ 

ဘယ္ေစ်းေပးမလဲရွင့္ ။ 

ဒီ ပစၥည္းေတြက Virus မပါေစရပါဘူး ။ 
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တန္ပါတယ္ရွင္ ။ 

မူလလက္ေဟာင္းကေတာ့ ေစ်းပိုၾကီးမယ ္။ 

သိပ္မွမသုံးရေသးတာပဲ ။ 

ဪ အသစ္ခ်ပ္က်ြပ္လိုခ်င္တာလား ။ 

ဒါေလးလည္း အသစ္ကေလးပါပဲ ။ 

ပစၥည္းစစ(္ေဆး)ေတာ့ ဆီး 
ေတာ့ေဖာက္ထားရတာေပါ့ရွင္ ။ 

အလတ္ၾကီးပဲရွိပါေသးတယ္ ။ 

ရွင္ေပးတဲ့ေစ်းနဲ့ 
ဒီထက္ေကာင္းတာေတာ့မရႏိုင္ဘူး ။ 

Original Box နဲ့လိုခ်င္တာလား ။ 

စိတ္ခ်ယူသြားပါ ။ 

  

ဟုတ္လား။ 

ရွင္ေက်နပ္လို႕ ယူသြားတာပဲေလ ။ 

အပိုဆုေလးလို႕ပဲ မွတ္လိုက္ေတာ့ေပါ ့။ 

ပစၥည္းတိုင္းေတာ့ ဘယ္လိုက္စစ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ 

အားေတာ့နာပါတယ္ရွင္ ။ 
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ဒါ ေရာင္းတန္းပဲေလ။ 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

22.9.2012 

 
ဆက္၍ျပတ္သြားေသာ 
ျပတ္ေရြ႕မ်ား 
 

မ်က္ခမ္းစပ္ေအာက္နားမွာ 

တစ္ျဖည္းျဖည္းလြင္ ့

အနီေရာင္တိမ္ေတြ.... ကို... လက္ညွိဳးနဲ႔ ထိုးေဖါက ္

ေသြးေျခဥေနတဲ့ ေကာင္းကင္အစြန္းမွာ 

စြန္းေပေနတဲ့ ဓါးဒါဏ္ရာ 

  

အရည္မရႊမ္းခင္ ဆလိုက္ထိုးပါ 

ဘယ္ကေနထိုးပါ 
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ညာကေနထိုးပါ 

မီးကိုင္ပါ 

မွန္ကိုင္ပါ 

၂၁ ကို ၂၀၁၂ က်ပ္ဖိုး 
ေလာင္းေၾကးထပ္လိုက္တယ ္

ဒီဇင္ဘာျပီးလွ်င္ တစ္ရြက္လွန္ပါ 

  

မေယာင္ေသးတဲ့ နွဳတ္သီးေတြ 

ဆီ တရွပ္ရွပ ္

သဲ တရွပ္ရွပ ္

မန္းမွဳတ္စရာ မလိုတဲ ့ဂါထာျပီးတဲ့ အနာစိမ္းေတြ 

သူ႔ နွဳတ္ခမ္းသားေတြ အေယာင္လိုက္ဖို႔ 

ေျခနဲ႔လက္နဲ႔ ညၾကီးသန္းေခါင္က 
ကုန္းကိုက္ထားလိုက္တယ ္

  

ၾကယ္ပတိေလးက ရဲခနဲ ရဲခနဲ 

(ထံုးတမ္းစဥ္လာျမန္မာကာားထဲကလို) 

၁ - နွင္းဆီပန္းေလးတစ္ပြင္ ့



 

38 

၂ - လိပ္ျပာေလးတစ္ေကာင္လာနား 

၃ - ပြင့္ဖတ္ေလးေတြ ေၾကြက် 

ကတ္ !!! 

  

 

 

အိ.ု.. 

အလိုမတူပဲ ေျခေဆးခဲ့ၾကတယ ္

အလိုမတူပဲ ေျခေဆးခဲ့ၾကတယ ္

အလိုမတူပဲ ေျခ တူတူ ေဆးခဲ့ၾကတယ ္

  

ထမင္းက်န္ဟင္းက်န္တစ္ခ်ိဳ႕ 

အနားသားေတြ ပြထေနတဲ့ အခ်ည္ပန္းကန္တစ္ခ်ိဳ႕ 

လဲက် စိုစြတ္ေနတဲ့ ဖန္ခြက္ တစ္ခ်ိဳ႕ 

စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္တို႔ရဲ့ နိဂံုးကမြတ ္တစ္ခ်ိဳ႕ 

စားပြဲေထာင့္စြန္းက 

ဖေအမေပၚတဲ့ အရည္ရႊမ္း သစ္သီးတစ္လံုး 

လွလွပပ ျပံဳးျပေနရဲ ့
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ညိ 

မဲညစ္ေနတဲ့ တံခါးကိုအသာတြန္းၾကည့္ေတာ ့

တြဲဖက္မစားသင့္တဲ့ အရာတစ္ခ်ိဳ႕ ေျပက်လာတယ္ 

အဆီျပင္ကို မိတ္ကပ္နဲ႔ ဖံုး 

ဒီေျခသန္း ေသးေသးေလးကိုပဲ လာလာနင္းေနၾက 

  

ျပတ္ေရြ႕ေၾကာတစ္ခုမွာသိုသိမ္းခဲ့တဲ ့အမွတ္တရ 
တစ္ခ ု

ျပတ္ေရြ႕ေတြ ဆက္ေရြ႕ေနတယ ္

ျပတ္ေရြ႕ေတြ ဆက္ျပတ္ေနတယ ္

ေပ်ာ့ ဖတ္ဖတ္ တိမ္တိုက္တစ္ခုဟာလည္း 

စြန္းတစ္ဘက္ဆီသို႔ ဆက္ ျပတ္ေရြ႕သြားတယ ္
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ေသြးေျခ ဥေနတဲ့ၾကယ္က 

အခ်ည္ပန္းကန္ အနားသားမွာ တိုးတိတ္စြာငိုေၾကြး 

အခန္းနံပါတ္ ၂၁ ထဲက 

ဆီေတြ သဲေတြ ၾကယ္ေတြနဲ႔ ဒါဏ္ရာေတြ 

အားလံုးေရာေထြးေနတဲ့အရသာကို လွ်ာပါးပါးနဲ႔ 
သပ္ခ် 

သုႆန္နံ႔ နည္းနည္း ရတဲ့အခါ 

အသက္ကိ ုျပင္းျပင္းရွဴ 

စိတ္ကိ ုသတိမလႊတ္လိုက္နဲ႔ 

မနက္ျဖန္တိုင္းဟာ အနာဂါတ ္(ဒါမွမဟုတ)္ 
ေနာက္ထပ္ရွိဳက္သြင္းမဲ့ အသက္တစ္ရွိဳက္။       ။ 

  

  

မြန္းသူအိမ္29.12.2012 
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( Credit : ညံလင္း - ေရႊ႕၍ ေရြ႕ ေသာ 
ျပတ္ေရြ႕မ်ား ) 
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အႏူႏူျပဇာတ္ 
 

 

1....................................................... 

  

1.ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ထိုင္ေနတယ ္

  ပိုက္ဆံအိပ္ၾကီးၾကီးတစ္လုံး ကိုင္ထားတယ္။ 

  

2.မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ မတ္တပ္ရပ္ေနတယ ္

  ဖိုင္တြဲတစ္တြဲ ကိုင္ထားတယ္။ 

  

3.ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ စကားေျပာေနတယ္ 

  သူငယ္ခ်င္းတစ္ဝိုင္း ကိုင္ထားတယ္။ 

  



 

   43 

2.............................................................. 

  

1.ထလိုက္တယ ္

  

2.ေရႊ့လိုက္တယ ္

  

3.ေပ်ာ္လိုက္တယ ္

  

3..................................... 

  

1.လိုက္မလား 

  

2.မဟုတ္ဘူး။ လာမေနွာင့္ရွက္ပါနဲ့၊ 

  

3.ဒီေန့ အပီကဲမယ္ေဟ ့
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4............................................. 

  

1.ပိုက္ဆံေတြ ထုတ္ေနတယ ္

  

2.ဆက္သြယ္မႈတစ္ခု ေျပးထြက္သြားထည ္

  

3.ပုလင္းေတြကို အေျပာင္ေသာက္ေနတယ ္

  

5.................................................. 

  

1.ေတာက္ကြာ စားလိုက္ရ !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

2.ရွက္တယ္ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

3.မင္းက ငါ့နားမွာမွ မေနပဲ !!!!!!!!!!!!! 
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6.................................................... 
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3.သဲရယ္ ဘယ္ေလာက္ေပးမလဲလို႕ 
ေမးလိုက္တာမဟုတ္ဘူး။ ျပီးရင္ေျပာလိုက္ေလ 

  ကြၽန္မထက္ ပိုမိုက္တဲ့သူရွိတယ္လို့ဆိုျပီး 
ကို့ဆီဖုန္းဆက္လိုက္ေပါ့ ။ 

  ကို အဲ့ဒီေကာင္ကို လာထိုးမွာေပါ့။ 

  

2.ဪ....:(.......... ကိုကသဲကို 
ေစ်းေတာင္ေမးခိုင္းရက္တယ္ေပါ့။ 

  

3.မဟုတ္ပါဘူး စတာပါကြာ 

  

7...................................................... 

  

3.မူးမူးနဲ့ အိမ္ျပန္လာတယ္ ယိုင္ထိုးယိုင္ထိုးနဲ ့

  ခဏေနေတာ့ မ်က္လုံးျပဴးသြားရဲ ့

  လွခ်က္ကြာ ေစာက္ရမ္းမိုက္တယ္ ! 

  လမ္းေလွ်ာက္ရင္း သူမနားေရာက္သြားတယ ္

  အသံတစ္ခ်ိဳ့ အန္က်လာတယ္။ 
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လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလာ
း?လိုက္မလား? 

  
လိုက္မလား?လိကု္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလာ
း?လိုက္မလား? 

  
လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလာ
း?လိုက္မလား? 

  
လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလာ
း?လိုက္မလား? 

  
လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလား?လိုက္မလာ
း?လိုက္မလား? 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

3.6.2012 
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သစၥာ 
 

ပန္းနာမည္ထက္ ပိုမေလးနက္မ ိ

ဒါကိုပဲ အရွက္သည္းရေတာ့မလိ ု

  

  

မြန္းသူအိမ ္

22.11.2013 
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တစ္ရက္ေသာေမြးေန့ 
 

အဲဒီေန့က ရန္ကုန္ပူစြတ္စြတ္က ျမဴေတြဆိုင္းတယ ္
။ 

အဲဒီေန့က အညိဳေရာင္ဝက္ဝံ႐ုပ္ေလးက ရင္ခြင္ထဲ 
ဝင္ဝင္တိုးတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က သီခ်င္းသံၾကားတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က အစီအစဥ္မဲ့တယ္ ။ 

အဲဒီေန့က ကားျဖဴျဖဴေလးတစ္စင္း မ်ဥ္းၾကားမွာ 
ျဖတ္ျဖတ္ကူးတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က အာဒံဟာ ေလဆိပ္မွာ 
ပန္းသီးလာခူးတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က ျမိဳင္တိုင္းမွာ အပြင့္လိႈင္လိႈင္ပြင့္တယ ္။ 

အဲဒီေန့က အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေအာင္ 
အရက္ေသာက္တယ္ ။ 

အဲဒီေန့က poker ဆြဲတယ္ ( သို့မဟုတ္ ) poker 
ဆြဲတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က ရွက္ဖ်ားဖ်ားတယ္ ။ 
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အဲဒီေန့က ေပးပို့လာမယ့္ အခ်က္အလက္ကိ ု
ေစာင့္တယ္ ။ 

အဲဒီေန့က ဝတ္မႈန္ကူးတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က လိပ္ျပာပြင့္တယ္ ။ 

အဲဒီေန့က စၾကာဝဠာဟာ ငံက်ိက်ိႏိုင္တယ္လို႕ 
သတင္းၾကားတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က ေနာက္ေက်ာ တုတ္နဲ ့ထိုးတယ ္။ 

အဲဒီေန့က တစ္ေပပတ္လည္ မိုးရြာတယ ္။ 

အဲဒီေန့က ေရေႏြးပူတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က တစုံတရာကို ခံစားနားလည္သြားတယ ္။ 

အဲဒီေန့က ႏွုတ္ခမ္းေလးကိုက္ျပီး 
ရင္ခုန္ေနပုံရတယ္ ။ 

အဲဒီေန့က ကြၽန္မဟာ ကဗ်ာျဖစ္တယ ္။ 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

25.2.2013 
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ကေလး 
ေျပာစတမ္းဆိ ု

ကဗ်ာေတြ စာေတြ 

ဒါေတြအားလုံး က ငါနင္နဲ႔ ရခဲ့တ့ဲ ကေလးေတြ ။ 

နင့္ကို အေဖ မေခၚမ့ဲကေလးေတြေပါ့ ။ 

  

  

မြန္းသူအိမ ္

Feb 2012 
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ညေတြေျခာက္တယ္ 
February 22, 2013 at 11:46pm 

အေရွ့အရပ္က အရိပ္ေတြ ရွည္ ရွည ္ထြက္ လာ ျပ ီ
ဆိ ု

႐ႉး ! တိုးတိုး ! 

နံရံထဲက ေအာ္သံၾကားတယ ္

ဘယ္ၾကည့္ ညာၾကည့္ ဘယ္ျပန္ၾကည္ ့

အသက္မွန္မွန္႐ႉ 

တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတဲ့ ဒူးကို ဖမ္းကိုင္ထားလိုက ္

ေနရာတိုင္းက ပစ္ ပစ ္ဝင္ လာ မယ္ ့ေမး ခြန္း ေတြ 
- က ( -  ပိတ ္ -  ဆို႕  -   ေလွာင္ -  က်ဥ္း ) 

  

!!!!!!!!!! မင္းနာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲ  ? 

!!!!!!!!!! ဘယ္မွာေနလဲ ? 

!!!!!!!!!! ဘာအလုပ္လုပ္လဲ ? 

 !!!!!!!!!! မင္းသူတို႕နဲ့ 
ဘာကိစၥပတ္သက္ေနတာလဲ ? 
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ညီေလး  အကိုတို႕နဲ့ ခဏလိုက္ခဲ့ေနာ ္

ညီမေလး  အကိုတို႕နဲ့ ခဏလိုက္ခဲ့ေနာ ္

  

  

မြန္းသူအိမ္22.2.2013 
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တစ္ေယာက္ရဲ့ အစြန္းဆံုးေသာ 
အသက္႐ိႈက္သံဟာ 
ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ့ ကမၻာကုိ 
ႏုွတ္ဆက္မယ့္ကဗ်ာျဖစ္တယ္။ 
 

သာယာလွပေသာ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္ယွက္ႏြယ္ျခင္းမ်ား 

ေရွးစကားမ်ား အသြားအလာအရ 

အခါေႏွာင္းေသာ ေတြ့ဆုံျခင္းမ်ားဟ ု
သက္မွတ္လိုက္ၾကပါ။ 

  

ရွာေဖြခဲ့တိုင္း လြဲေခ်ာ္ခဲ့ မွားယြင္းခဲ ့ေဝဝါးခဲ ့

ဒီလိုမ်ိဳး ၾကားမွတ္တိုင္ေတြ ရဲ့ 
အျဖစ္အပ်က္တိုင္းကို ေဟာင္းႏြမ္းပစ္ၾကခဲ့တယ ္။ 

  

ပင္လယ္အဆုံးက သူအတြက္ ( ဒါမွမဟုတ ္) 
လိုအပ္တဲ့ အလင္းေရာင္အတြက ္

ဒတီြင္းထဲပဲ ခုန္ခ်င္လြန္းလို႕ 



 

   57 

ဒီဂိတ္ကို တန္ေၾကးအခါခါေပးခဲ့ျပီးသား 

အခ်ိဳးအေကြ့ေတြမွာ ေရစက္ေတြ 

လြင့္ဖြာလာခဲ့ ။ 

  

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ၾကမၼာ႐ိုက္သံေတြနဲ ့

ပြဲစင္ေပၚ တင္ဆက္ျပသခံလိုက္ရသ၂ူေယာက္ 

ဘာသာေဗဒတိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္ၾကေပမယ္ ့

မလိုအပ္တာေတြကို မဖြင့္ဟခဲ့ၾက 

တစ္ေယာက္ရဲ့ လြတ္လပ္မႈကို တစ္ေယာက္က 
အျပန္အလွန္ ေလးစားၾက 

အမ်ားသူငါၾကားက ခပ္ေပါေပါ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေတြကို ေလွာင္ေျပာင္ၾက 

စြန္ေတြကို ျမတ္ႏိုးမႈျဖင့္သာ လႊတ္တင္ခဲ့ၾက ။ 
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တစ္ခုေသာ ေဆာင္းရာသီရဲ့ ကာလမ်ားသည ္

ပိတ္ထားတဲ့ ျပတင္းေပါက္အေနာက္က 
ေရာင္စုံခ်ယ္ပန္းခင္းမ်ားအေပၚ။ 

  

  

  

 

ခဲျပာေရာင္ေကာင္းကင္ေအာက္မွာ ပန္းသီးမ်ားစြာ 
ေပါက္ကြဲခဲ ့

  

ေျခေထာက္ခ်င္း ထိဆက္ထားခဲ့တာက အစ 

တျမတ္တႏိုး ေခၚသံေတြအဆုံး 

သူယုံၾကည္ရာကိုသာ ကိုယ္ယုံၾကည္ပါ၏ ။ 
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မြန္းသူအိမ ္

24.11.2013 

 

 
 


