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ပြဲေတာ္လမ္းေတာ္ 
 

လူဆုိတာ 
ေခြးလုိ ေမြးလာခဲ့ျပီး ေခြးေသေသဖုိ႔ 

ရာႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ေပါ့။ 
အရမ္း ႐ုိက္ႏွက္ သစ္လြင္ ေတာက္ပတဲ့ 
စူပါေစ်းဆုိင္တန္းႀကီးေတြ၊ ေအာင္မေလး 

. . . သက္ရွိေတြဘယ္ကေနဘယ္လုိ စ 
ျဖစ္လာခဲ့သလဲ 

  
လွ်ပ္စိ ေတြ ကေန လား၊ မ်က္စိ 

ေတြမွိတ္ၿပီး 
Snow Crash ဖတ္ေနတုန္း 

မြန္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲ 
အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခဲ့တဲ့ 

ကုတ္ဒင္းေတြဟာ အျခား ကုတ္ဒင္း 
ေတြရဲ႕ အေပၚကေန 
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ထပ္ေရး Overwrite ျခင္းကုိခံသြားတယ္။ 
သတိၱ အသားလုံးေတြဟာ 

မေၾကာ္ခင္ကတည္းက ခ်ဥ္ေနတယ္ ။ 
သက္ရွိ စ ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ စြမ္းအင္ ကုိ 

ဟုတ္ေယာင္အာ႐ုံသိ က 
ေပးခဲ့တယ္။ အုိး . . . ကြၽန္မ 

အတြက္ေတာ့ ဟုတ္ေယာင္ယားျခင္းပဲ။ 
စတာလင္ ရဲ႕ အေလာင္းေကာင္ကို 
ေနာက္ေနာက္ေနာက္ထပ္တစ္ေခါက္ 

ထပ္ေရႊ႕ တဲ့ 
အခါက်ရင္ ဗာဂ်ီးနီးယား က 

ေဆးရြက္ႀကီး ဟာ 
နဂါးေငြ႕တန္းဂလက္ဆီထဲမွာ 

အေကာင္းဆုံး။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ သိခ်င္လား။ သခြားသီး ရဲ႕ 
အေမႀကီး ေသးမေပါက္တာ ဆယ္စုႏွစ္ 

ေလးခု မက ရွိခဲ့ၿပီ။ 
ခ်ိန္းႀကိဳးအတု ႀကီးကုိ 
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ေဘာင္းဘီမွာ ခ်ိတ္ၿပီး အုိးဘားမား 
ဘာဆုလဲ မသိဘူး ရသြားတယ္။ 

ဆုိတာဟုတ္လား 
ခင္ဗ်ား ဆီမွာ က်ပ္က်ပ္က်ပ္ေငြ 

ႏွစ္ေထာင္ ပါသလား 
ဟုိး . . ဟုိးထား . . လင္းရမၼာ . . 
ငါတုိ႔ ၆၉-မင္းနတ္ ကုိးကြယ္တာ 
လူသိခံလုိ႔ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥလား။ 

ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 
ေသယူပါ။ 

  
ေပသီး တြက္ခ်က္ပုံ  မီဒီယာ 

အလွမ္းေ၀းေ၀းက 
ဧရိယာ ခါးေစာင္းျပီး တင္ထားတဲ့ ၀ပ္ဆုိဒ္ 

စာမ်က္ႏွာ 
. . .db_HddnGrph . . . 

4bidden Database 
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႐ွင္းတမ္း ေဟာ . . ၾကည့္စမ္း၊ နက္(net) 
ၾကားေန (၀ါဒီ) ဆုိတာထက္ 

ဘယ္သူ၊ ဘယ္၀ါ၊ ဘယ္ေကာင္ဟာ 
ဘယ္သူကျဖင့္ 

ဘာျဖစ္လုိ႔ ေသၿပီလုိ႔ ေျပာခ်င္ေနရတာလဲ 
ငါဟာ ကဗ်ာ အုိင္စက္စ္ပီ  ေတြရဲ႕ '' 
ဟင့္အင္း ဟင့္အင္း ဟင့္ . . . အင္း၊ 

ေမာင္ေနာ္၊ ျငိမ္ျငိမ္ေန၊ မဆုိးန႔ဲ၊ 
ေၾကာက္တယ္၊ နာမွာ '' 

အေနာက္မွာ လူတစ္ေယာက္ 
မ၀ေရည္စာ မသဒၵါေရည္စာ 

နည္းပညာေလး ကုိ အတင္း ပါးစပ္ထဲ 
သြပ္ထည့္ ၿပီး 

မၿပီးခင္ ဗမာေတြေရာ၊ ကုလားေတြေရာ၊ 
ရွိသမွ် ျမင္ပါေစေတာ့ ရယ္ လုိ႔ ေပါ့ ရယ္ 

ေပါ့ရယ္ 
အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ေၾကာင္ေတြဆီက 

ကူးစက္တဲ့ 
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အဆုတ္ေရာဂါကေတာင္ အမ်ားႀကီး 
နာမည္ေကာင္းလက္မွတ္ရႏုိင္ေသးတယ္

လုိ႔ ထင္တယ္ 
ဟီး 

သ႐ူးေလဆိပ္အ၀င္မွာ 
အေပါက္ေစာင့္ အဘြားႀကီး 

ကြင္းအဲလိဇဘက္ က ေျပာတယ္ '' 
ျမင့္ျမတ္ လြတ္လပ္ေသာ 
ေနမ၀င္အင္ပါယာ မွ 

ႀကိဳဆုိပါတယ္''   တဲ့။ ခြီး။ ငါ့ကုိ ၁၀ ႏွစ္ 
အခ်ိန္ေပးရင္ 

ျမန္မာ့ အားကစား ကမၻာကုိ လႊမ္းရမည္၊ 
ဒိုင္း၊ 

မယုံလည္းေန၊ ယုံခ်င္ယုံ မယုံခ်င္ေန လုိ႔ 
ဘယ္သူမွ မေျပာဘူး လူ႐ုိင္းေတာ ထဲက 

ႏွာေမာင္းပါတဲ့ဆင္ၾကီး 
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မတ္တေမာ္ဖုိးစစ္ ၿပီး ထဲက ေလပ်ံ 
ႀကီးအသြင္ေျပာင္းကာ 
ရြာျပန္သြားရာကေန 

ဂ်ာမန္အဘုိးႀကီးေတြရဲ႕Revenge Of the 
fallen 

imdb မွာရွာဖတ္ၾကည့္ေတာ့ 
ပရိသတ္ကေပးတဲ့ ရိတ္တင္းက ၆.၉ 

ေအာက္က 
ဂူးဂဲလ္ ရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ေန႕မ်ားအရ 
လုိဂုိ ေျပာင္းေပးျခင္း အစီအစဥ္မွာ 

မွာ ျမန္မာ သူခုိးမ်ားေန႔ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔ အတြက္ ေ၀းေနဆဲ ဆုိေတာ့ 

လည္း ေလွ်ာက္စဥ္းစား 
ေပးေနမိတယ္ေလ။ 

ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 
ေသယူပါ။ 
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ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အလယ္ေခတ္ 
ဘ႐ုဂ်္ၿမိဳ႕က 

ေရကန္တစ္ကန္ေဘး သူ႕ 
ဦးေႏွာက္ထဲကုိ ခိုင္မာတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ျပဳမႈ 

ကုတ္သြင္းေပးဖူးတာ 
အေဟာင္းေတြထဲက အေကာင္း႐ွာ 

အစီအစဥ္ အျဖစ္၊ 
ေဘဘီ . . . ငါရင္ေတြ ဘာေတြ 

ခုန္သြားလုိ႔ေလ။ 
ေဒြးမယ္ေနာ္ ကုိ ေဂ်႐ုဆလင္မွာ 

သြားေတြ႕ၿပီးရင္ 
ဆုိရင္ စကားလုံးႏွစ္ခုဆက္စပ္မႈ ဟာ 

အေပါစားဆန္ေနလိမ့္မယ္ေပါ့ 
ယူ အုိင့္ ကုိ မုန္းမဲ့အစား လူစိမ္း ေတြကုိ 

သြားမုန္းပါလား 
ဒါဆုိ 

ေဂ်႐ုဆလင္ မဟုတ္ဘူး၊ ေဆာ္ဒြန္ 
(Sodom) ၿမိဳ႕မွာ၊ 
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မာသာထရီဇာေရ ၊ 
အဘြားေတာ့ေသသြားၿပီ၊ 

လူအပ်က္အစီးပုံႀကီးကေတာ့ 
တရံေရာ မခါေတာ့တဲ့ 

ဗာရာဏသီမွာသာမက ေနရာတုိင္းမွာ 
ဘယ္ေကာင္မွ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘဲ 
တေရြ႕ေရႊ႕ပဲ။ ေပ်ာ္စရာပြဲေတာ္ႀကီးပဲ 

ေဒါက္တာ 
ေနပါဦး။ ဒီအသံမ်ိဳးၾကားဖူးပါတယ္။ 
အသံမဟုတ္တဲ့ ေပါင္းစပ္ျခင္းဟာ 
ျပဳလုပ္သူ ရဲ႕ (င႐ုတ္သီးေလွာ္ေတာ့ 
ေညႇာ္ေနတာ ဘယ္အိမ္ကလဲ လုိ႔ 

ေအာ္ဆဲ တဲ့ ေဘးအိမ္က 
ျဖဴျဖဴႏုႏု  (ကေလးအေမလုိ႔ 

မထင္ရဘဲ  / 
ကေလးအေမမွန္းသိေနလည္း 
ျပစ္မွားခ်င္စရာအရမ္းေကာင္းတဲ့ 
ကေလးအေမကေလးရဲ႕ ) အသံ။ 
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ေနပါဦး။ (ျပဳလုပ္သူ မရွိတဲ့ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းမွာ) 

ဒီအသံေလးၾကားဖူးပါတယ္။ 
ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 

ေသယူပါ။ 
  

ႏုိင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ ပညာရွိ ဆုိ တာ 
ဘယ္ေတာ့မွ ေျပးမၾကည့္ဘူး၊ 

(ခပ္လွမ္းလွမ္း ခပ္ေ၀းေ၀းကေန) 
လွမ္းၾကည့္တယ္ တဲ့။ 

တီထြင္လုိက္တဲ့ မ်က္မွန္ အမ်ိဳးအစား 
အသစ္ေတြ 

ကုိ ေစ်းကြက္တင္လုိက္ေတာ့၊ ငါတုိ႔ 
ကုိးကြယ္တဲ့ နတ္စင္ေပၚက 
မီးစက္ႀကီးလည္း ႏိႈးမွေပါ့၊ 

မီးေလာင္ေနတဲ့ ဂုဏ္ အျပည့္န႔ဲ 
ပင္လယ္ျပင္၊ အတုအပ သတိျပဳ ဖုိ႔ 

မလုိသလုိ၊ 
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ဂုဏ္ရိွိန္ျပင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းသိကၡာ 
႐ုပ္ရွင္ 

တုိက္တန္းနစ္ေပၚမွာ ငါတုိ႔ဟာ 
လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ တန္းၿပီး 
ေအာ္စကာတန္းရေအာင္ 

ခြၽဲပစ္ပုပ္ေဟာင္တဲ့ ေရျပင္မွာ 
နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ကုိယ္တုံးလုံးန႔ဲ ေရ 

ကူး 
ကဗ်ာ ထဲက ရွင့္အသံ ကုိ ရွင္ ဘာ ညႇပ္န႔ဲ 

ဆြဲထုတ္မွာလဲ 
ဘယ္လုိ အခ်စ္ေစာင့္နတ္မင္းကမ်ား 

ဒီေလာက္ ျဗဳ ဗ်က္ လုိက္ အုိးမင္း ရြတ္တြ 
ပိန္႐ံႈ႕ ဘတ္ ေနတဲ့  ''ကြင္း၀ိတုိရိယ''  န႔ဲ 

ငါန႔ဲ ကုိ ဖူးစာဆုံေစတာလဲ 
ေမတၱာ 

အက်ိဳးအပါးႏွစ္ေထာင္အျပင္အျခားဟာေ
တြမ်ား ရွိမလဲ လုိ႔ အျငင္းအခုန္ 
ကုိကာကုိလာပုလင္းေတြန႔ဲ 
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႐ုိက္ၾက ၊ ရြဲ ပ လဲ တဲ သြားၾက 
ေသၾက ရွိရင္းစြဲ စံ ေတြကုိ ေကာ့ေကာ့ၿပီး 

လွန္လွန္ၿပီး ဆဲ ၾက 
'ရသေျမာက္ ညစ္ညမ္း ႐ုပ္ရွင္' 

ေတြေၾကာင့္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ 

႐ွက္သင့္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လည္း သူ 
ေျပာၾကားခဲ့။ 

နံဘာသီ၀ရီ အရ ဆုိရင္ေတာ့ စုံ။ 
ေသြး ေတြ 

အရမ္းေထာင္တက္တာမ်ားေတာ့ 
ေသြးက စကားေျပာတယ္ဆုိတာ 

အာပလာ၊ ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ မွာ လား၊ 
ဒါဆုိလည္း ဟာ . . 

ေၾသာ္  . . ကုိယ္ေတာ္ . .ေလး . 
.  နင္ကပဲ စ ဆဲ . . နင္ကပဲ ဖုန္း စ 

ခ်ပစ္တယ္၊ 
မတ္ေဆ့ခ်္ လည္း မျပန္ဘူး၊ 
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စိတ္ပုတ္တယ္၊ ၾကည့္စမ္း၊ ခ်စ္ေတာ့ဘူး၊ 
မေအလုိး ေလး၊ 

ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 
ေသယူပါ။ 

  
အရမ္းရယ္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြပဲ။ 

အိမ္နီးခ်င္းလူမ်ိဳး မိတ္ေဆြေတြပဲ ငါတုိ႔ရဲ႕ 
လူသတ္ပြဲေတာ္လမ္းေတာ္ႀကီးကုိ 
ခပ္လွမ္းလွမ္းျမင္ဖူးလုိက္မယ္။ 

ပထမ ညႇင္းလုံးန႔ဲ တ်ာ ေတ ေတ်ာကုိ ၁၂ 
- ဘားတီး၊ ဆိုလုိ (Solo) ၀င္ၿပီး 
ေဟ့ဆုိတာ န႔ဲ ထူးမျခားနား ဟာ 

ေအာက္ျပန္န႔ဲ တ်ာ 
ထူထူထဲထဲႀကီးေတြက မုိးသီးမုိးေပါက္လုိ 
ေမႊလြန္းတယ္၊ လူမဆန္ဘူး၊ ခင္ဗ်ား 

နာမည္ '' တီ႐ွပ္ေမာ္ဒယ္ႀကီး 
ေခ်ေဂြဗားယား'' လုိ႔ ေျပာင္းမလား၊ 
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ကဲ  . . အဲဒါဆုိလည္း နည္းနည္းလုပ္ပါဦး 
၊ ဟဲဟဲ . . အရြယ္ေကာင္းေလးေတြပဲ၊ 

'ခြၽတ္ထား' (ကိုရီးယား လုိ 
ေကာင္းလုိက္တာ) လွေမာင္ရယ္၊ 

စန္းတင္ရယ္၊ 
ဟုိေကာင္မေလး အေသလွ တယ္ဆုိတာ 
အာ  .  . ဒီေလာက္ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ 

မျပိဳေအာင္လုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေနတဲ့ၾကားက 

ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေျဗာင္ေခ်ာင္ 
ႏိႈက္သြား ရင္း ပြဲေတာ္ၾကီးအတြက္ 

ရြာဦးဘုန္းႀကီးေျပာသလုိ အေသလွ ဖုိ႔ 
အေသက်င့္ဖုိ႔ ထရိန္နာ ေတြကလည္း 

ေဟာဟုိမွာ ေသာတပန္ေတြ 
တည္ျပီးသား အသင့္ 

အီးေဘးရဲ႕ ေလလံပြဲေတြ၊ ခါတုိင္းထက္ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္ျပန္လွန္လွန္ 
ခ်ိန္ခ်ိန္မွန္မွန္ ကုန္ကုန္ႏႈန္ႏႈန္၊ 
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အုိး မုိင္ ဂုတ္ . . . ကြၽႏု္ုပ္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း 
မိတ္ေဆြေတြ အားလုံး 

ပြဲေတာ္လမ္းေတာ္ထဲမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ပါေစ။ 
ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 

ေသယူပါ။ 
  

အ    အ 
ေအးလုိက္တာ၊ ခ်မ္းလုိက္တာ၊ 

ငါ အရမ္းခ်မ္းေနၿပီ၊ ငါ့ကုိ ကယ္ၾကပါဦး၊ 
ငါ ေအးခ်မ္း ေနၿပီ၊ ငါ မီးယပ္ခ်မ္းေနၿပီ၊ 

ငါ ေခြးခ်မ္းခ်မ္းေနၿပီ၊ 
ငါ ဆန္ဖရန္စစ္စကုိက ေဂး 

ခ်မ္းခ်မ္းေနၿပီ၊ ဒါေတာင္ အေမဇုံ 
ေဒါ့ကြမ္းရွိေနလုိ႔ 

အျပင္သြားစရာ မလုိတာ၊ 
(ဒီေလာက္  လူသားဆန္တဲ့ ရာသီဥတု 

ၾကီးမွာမွ အျပင္သြားတယ္ဆုိတာ 
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ရာႏႈန္းျပန္တြက္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ကြင္း(ဂြင္း) ထဲ မ၀င္ခင္ အျပင္က 
က်င္းပ၊ (ႏွလုံးသားကုိ စားတဲ့ 

ဗုိင္းရပ္စ္ က အခ်စ္ႏုႏုကေလး ဆုိပဲ)၊ 
စိတ္ကူးထဲမွာ ပဲ ဇီ၀-ဇီ၀ ဓါတု-ဓါတု 
အေျခာက္-အေျခာက္  လက္နက္ခ်င္း 

တုိက္ၾကမလုိ႔လား၊ 
ဖာျဖစ္သြားတဲ့ (ျဖစ္ေနၿပီး ျဖစ္တဲ့) 

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ  ျပန္ဖာမယ္ 
ေျပာျပီးေတာ့၊ ကြၽန္မ ကုိ ရွင္ ဒစ္ၿမဳပ္႐ုံ 

ၾကံတယ္၊ ဘာထရန္ရပ္ဆဲ က 
ေက်ာ္ႀကီး ကုိ တုိးတုိးကပ္ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ 

ေခြးေတြဟာ ေတြး ဖုိ႔ 
သိပ္ေၾကာက္တယ္၊   နံ႐ုိးၾကားက 

synthetic ရင္ဘတ္ထဲက 
လာတာ မဟုတ္ရင္ ဘာက လာမလဲ၊ 
သိမႈအင္ဇုိင္းေတြ ခပ္တည္တည္ပဲ 
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တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ အဓိပၸာယ္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း 

အီလက္ထ႐ြန္ မုိက္ခ႐ိုစကုပ္ေအာက္မွာ 
အညိဳေရာင္ အေခ်ာင္း ၊ 

အမွ်င္ကေလးေတြ၊ အဲဒီ ပက္တမ္ ကုိ 
ဘယ္လုိျမင္ေအာင္ၾကည့္မွာလဲ၊ 
ဟြန္း၊ ဗန္ပုိင္ယားေတြထက္ 

ဇြန္ဘီေတြဟာ သင့္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ 
နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ပါဘူး ကြယ္ လုိ႔ ပဲ ) 

ငါ မိႈစြဲနာ ခ်မ္းခ်မ္းေနၿပီ၊ အသစ္-
အဲဇုိင္းမား ဒါမွမဟုတ္ လက္ခံႏုိင္မႈ 
ခုခံအားစနစ္ၾကီး ရဲ႕ တီ-လင္ဖိုဆုိက္ 

အတုေတြ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္၊ 
မခံခ်င္ပဲ ခံလုိက္ရလုိ႔ ရိသဲ့သဲ့ လုပ္တာမ်ိဳး 

ပ်င္းတယ္ဆုိတာ လူ တစ္မ်ိဳးထဲမွာ 
ေတြ႕ရတာ 
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သူ႔ဆီမွာ ဆဲလ္ေတြ အခ်စ္ေတြ 
မေပ်ာက္ေအာင္ ထိန္းေပးတဲ့ ဓါတ္ 
တစ္မ်ိဳး ကုိ အတင္းေမြးစား မလုိ႔၊ 
ငါ လီနာျမစ္ထဲက(glasnost) 

ခ်မ္းခ်မ္းေနၿပီ၊ 
(စကားလုံး ႀကီးႀကီးေတြ၊ ေယာက်ာ္း 

/အဆင္ တန္ဆာ ႀကီးႀကီး ေတြ၊ ေဟာဒီ 
ကဗ်ာရွည္ကုိ အေသာကဘုရင္ႀကီး 

အတြက္ဆိုၿပီး မင္ျပာျပာ 
န႔ဲေရးလုိက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ '' 
ေလစိမ္းတုိက္ေသာ ျပတင္းမွ 

လွမ္းျမင္လုိက္ရေသာ 
မီဒူဆာ ၏ ႏုိ႔ႀကီး'' လုိ႔ နာမည္ေပးမယ္။ 
အသုံးမက်တဲ့ ေယာက်ာ္းေတြကုိ ႏိွမ္ 
ဆက္ဆံတဲ့ အေမဇုံ၊ ဟုိမုိ အေမဇုံ၊ 
ကြီးယား အေမဇုံ၊ ကတုံးမ အေမဇုံ၊ 
ေယာက်ာ္းပုိင္းလံုး အေမဇုံ . . 
ဟဲ့ . . . ဗုိင္းတာမ အေမဇုံ၊ 
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ေအး .  .  ခြၽတ္ထား . . . ယ . . . အ . . 
ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 

ေသယူပါ။ 
  

ဘာေတြက သူ႕ကုိ 
သိပ္မၾကည္ခ်င္ေတာ့ဘူးလဲ၊ သိလား။ 
ျဂိဳလ္တု စေလာင္း ထဲမွာ အူသံေတြ 
ျဂိဳလ္တု စေလာင္း န႔ဲ မဆ့ံ ေတာ့ဘူး ။ 
အရမ္းေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ ေသသၾကၤန္။ 

ေသတင္းကြၽတ္။ 
ေသေဆာင္ပုန္း။ အေသပြဲေတာ္ႀကီး ရဲ႕ 

လုပ္ဇာတ္ ဟာ 
သားအိမ္ေခါင္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလး နဲ႕ မဆ့ံ 

ေတာ့ဘူး။ (အလဲ့) 
ေက်းဇူးတင္စြာန႔ဲပဲ . . သက္ေသ 

အသစ္ေတြဟာ အနာဂတ္ ဆီကေန 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပြဲေတာ္ႀကီး ဆီကုိ 

ေရာက္လာၾကတယ္။ 
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ဆယ္လ္မြန္နီဖြန္ salmoniform ငါး ဟာ 
မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ 

(genus Salmonella)   ဟာ ခင္ဗ်ားကုိ 
အနည္းအက်ဥ္းေတာ့လြမ္းေနမွာ 

ခင္ဗ်ား ဖ်ားနာၿပီ 
မိမိကိုယ္သာ သတ္ေသ ရာ၏ လုိ႔ ဆုိဆုိ 

ငါးရဲ႕ မ်ိဳးရည္ကေန 
ေနအကြက္ (ဆန္းစေပါ့) ေတြ န႔ဲအတူ 
ေနခ႐ုိမုိဇုန္း (ဆန္းခ႐ုိမုိးဇုန္း) ေတြ 
႐ုတ္တရက္ေပါက္ကြဲတဲ့ ေန႔မွာ 
နတ္ပုကေလးေတြ၊ နတ္က်ဳတ္ 

ကေလးေတြဟာ 
'' လူသားအားလုံး ၿပီးဆုံးၿပီ၊ 
လူသားေခတ္ကုန္ၿပီ'' လုိ႔ 
သီခ်င္းဆုိၿပီး၀ုိင္းၿပီးကၾက 

မုိးသည္းတဲ့ ေနခင္းဘက္ေတြ 
ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္န႔ဲ 
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စကၠဴေလွကေလးေတြကုိ မီးထုိင္ 
ရွိဳ႕တယ္။ တစ္ေယာက္တည္း။ 

ပူလုိက္တာ။ 
ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 

ေသယူပါ။ 
  

ေလာ့ခ္ဟိဒ္မာတင္ အမ်ိဳးအစား ေလပ်ံ 
ေတြဟာ 

လူမပါပဲ လူေတာထဲကုိ အတင္းၾကီး 
ျပန္၀င္သြား 

ေရခဲမုန္႔ စားမလား၊ 
ဘယာေၾကာ္စားမလား၊ 

အစ္ကုိေရ ဘာညာေတြ ရွိတယ္ေနာ္၊ 
ယူမလား၊ 

အပင္ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျခင္း၊ 
'' ငါေျပာခ်င္တာကေတာ့ re-evolution 
ပဲ၊ လူကေန ေမ်ာက္ျပန္ျဖစ္လုိ႔ နည္းလမ္း 

ရွိ / မရွိ '' 
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ကေလးအေမကေလး ရဲ႕ 
ေပါင္အတြင္းသားေတြဟာ 

ေနပါဦး၊ ငါဘယ္တုန္းက ျမင္လုိက္တာ 
ပါလိမ့္၊ 

ငါကား အဲယားကြန္း ေအာက္မွာ 
ေလခြၽန္ခဲ့ပါတယ္၊ 

ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္၊ ေျဖးေျဖးသာ 
ေသယူပါ။ 

  
စိတၱဇ ကုိဖြင့္ျပတဲ့ အာ႐ုံ႐ုပ္ ကုိ မီးထုိင္ 

ရွိဳ႕တယ္။ 
ၾကင္နာသူ ကုိ တစ္ေန႕လုံး နမ္းတယ္။ 

ေပးေ႐ြးတယ္။ 
အခ်စ္ကေလးေရ မင္းဟာ မီးခလုတ္ပဲ 

ျဖစ္ရမယ္။ 
မင္းရဲ႕ ခလုတ္ေတြ ကုိ ျမင့္ျမတ္စြာ 

အဖြင့္အပိတ္ 
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ငါ ဒိုင္ခုိးေတာ့ မင္းက ဂုိးတုိင္ေပါ့။ ေဟာ့ . 
. ေဟာ့ . . . 

ရြဲ႕ေနသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္ေျပာျပီး 
သူ ေသေအာင္ ထုိင္ရယ္တယ္။ 

ကစားပြဲ တစ္ခု မွာ 
သူ႕ ကုိ ေပါင္ေပၚ တစ္ခ်ိန္လုံး 

တင္ထားေတာ့ 
ေခြးေတြ ဘယ္လုိ အူတယ္ 

  
ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့  အေသ 

ပြဲေတာ္ၾကီး ျဖစ္ပါေစ . . ဒု dude 
။ ။ ။ 

  
လင္းနီညိဳ 
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ေရေန 

 
(၁) 

ငါးရာတန္ ေကာ္မရွင္စား႐ုံကေလး 
စားၿပီး  

နတ္ျပည္ တံခါး၀မွာ 
ကုိတင္ျမ  

အဘမ္းခံလုိက္ရတယ္။ 
 

ကုိယ္တစ္ေလွ်ာက္ လွ်ပ္စီးႏုိင္သမွ် 
ေနရာေတြအားလုံး 

အင္း 
လွ်ပ္မစီးႏုိင္ေတာ့ဘူး။  

 
နတ္ျပည္မွာ တံခါး၀ ရွိ၊ မရွိ လည္း 

ေႏွာင္းလူေတြ 
အင္း 
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မသိႏုိင္ေတာ့ဘူး။ 
 

ဘတ္ထားသမွ် ဘာမွမမွတ္မိ၊ 
၀မ္းဗုိက္ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ  

န႔ဲ  
သဲေပၚမွာ ရွပ္တိုက္တြားသြား လုိက္ ၊ 

 
ေလးခြန႔ဲ  
ပစ္ေရး 
ေရး 

ထားတဲ့ စာ ကုိ  
ကၽြဲေပၚမွာ ခြထုိင္ထုိင္ၿပီး ဖတ္လုိက္၊ 

မသန္႔ အထာက ဖုန္း စခရင္ 
အေပၚနားကေန 

မီးအစိမ္းေလး လင္းျပတာကုိ ေတြ႕တာန႔ဲ 
ဘယ္ေလာက္ႀကီးပဲ ေကာင္းေန 

ေကာင္းေန 
ေတာ္ၿပီ ဆုိတဲ့ သေဘာပဲကြ ။ 
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အဲဒီလုိေျပာၿပီး 

ကုိတင္လွ ေဆးေပါ့လိပ္ကုိ 
ခါးၾကားထုိးၿပီး 

ေက်ာက္ေတာင္ မတ္မတ္ႀကီးကုိ 
ပုဆုိးႀကီးန႔ဲ 
တြယ္ 
တြယ္ 
တြယ္ 
တြယ္ 

တက္သြားတုန္းက  
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ေတြ  

အေပါစား ေဘာင္းဘီ တုိ ကေလးေတြန႔ဲ 
ကုိယ္စီ ကုိယ္စီ 

ေပါ့။ 
 

အဲဒီလုိေျပာၿပီး 
ကုိတင္ေအး သူ႔လက္ထဲက ေဆးတံကုိ  
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ျမစ္ေရထဲ လႊတ္ခ်လုိက္တယ္၊ 
ျပဳတ္က်သြားတာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ 

ကုိတင္ေအးလည္း အခုဆုိ 
ေသသြားေတာ့  

အဲ့ ေဆးတံ ကိစၥ ကုိ 
မသိႏုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့ ။ 
သူ ေသသြားတာကလ ဲ

ဦးတင္မ်ိဳး တုိ႔၊ ေဘာ့မာေလ တုိ႔ 
အယူသည္းလုိ႔ ေသ သြားတာ 

လုိမ်ိဳးဆန္ဆန္ရယ္၊ 
မေသခင္တုန္းကေတာ့ သူလည္း 

အေပါစား ပုဆုိးကုိ  
ခပ္တုိတုိ၀တ္လုိ႔၊ ဘာလုိ႔ ကြ ။  

 
အဲဒီလုိေျပာၿပီး 

ကုိတင္ေရႊ အခုဘ၀ သူ႔မွာ ခ်မ္းသာသမွ် 
လိပ္စာမွတ္ထားတဲ့ စာအုပ္ကေလး န႔ဲ 

မွတ္ပုံတင္ကုိ  
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မီး႐ိႈ႔႔ပစ္လုိက္တယ္၊  
ေလထဲမွာ 

ဘာမွမရွိခင္ ႐ိႈ႕လုိက္တာ 
ပုိေကာင္းတယ္ကြ ။ 

 
အဲဒီလုိေျပာၿပီး 

အင္း . . 
အဲဒီလုိေျပာၿပီးေတာ့ေပါ့ 

 
ဗာရာဏသီၿမိ ႔ဳစြန္က 
ယူဇနာ ခ်ီနက္တဲ့ 

အိမ္သာတြင္းအေဟာင္းႀကီးတစ္ခုထဲကုိ 
ခုန္ခ်သြားတယ္၊ 

ေျမႀကီးတစ္ဆုပ္ကုိင္ၿပီးေတာ့ေပါ့၊ 
 

လူျဖစ္လာမယ့္ သတၱ၀ါဟာ အ့ဲ 
အခ်ိန္ကစ 

သူ၀တ္မယ့္ တီရွပ္အတြက္ 
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သူ႔ကုိယ္သူ ျပန္ဆက္ေတာ့တယ္ 
 
 

(၂) 
အပ်ိဳေတြ၀င္လုိ႔မရတဲ့ 

ေတာအုပ္မွာ လူအသားန႔ဲေပါက္တဲ့ 
ကပ္ပါးပင္ေတြ  

တရားစီရင္ျခင္း မခံရဘဲ  
မုဒိန္း ခံထိတယ္။ 

 
ပါဠိမသုံးဘဲ ပင္ကုိနာမ္ေတြ 

ေလွ်ာက္ထြင္လုိ႔ဆုိၿပီး ေထာင္အခ်  
ခံလုိက္ရတာ 

ဆုိလုိ႔ 
ေဟာဒီ ေနအဖြ႔ဲအစည္းထဲမွာ 

သူ႔ 
ႀကီးေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္တည္းရွိေသးတ

ယ္ ၊ 
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မဟုတ္ဘဲန႔ဲ ၊ ၾကည့္ ၊  

 
ေကာင္းကင္ဘုံ ဆုိတာ အိပ္ကပ္ထဲမွာ 

ေမ့က်န္ေနခဲ့တဲ့ သြားၾကားထုိးတံ 
အေဟာင္း 

 
ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ ဒိုင္ႏုိေဆာ ဆန္ေသာ  

လား သတၱ၀ါမ်ား၊ 
 

ထာ၀ရတည္ၿမဲေနေသာ၊ 
တုႏိႈင္းယွဥ္ရာမဲ့ေသာ၊ 

 ျမင့္ၿမတ္၍အႀကြင္းမဲ့ေသာ၊ 
တစ္ခုတည္းတည္းျဖစ္ေသာ 

စာဘူးေတာင္းငွက္၊ 
 HTCTM Butterfly ၊ 

န႔ဲ တစ္ရာတန္အေဟာင္းမ်ား  
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စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ 
ေတာင္တစ္ေၾကာမွာ 

မေမွာင္ခင္ ေညာင္ပင္ေအာက္  
ေမာင္အရင္ 

 
ျပန္လာခဲ့မယ္ဆုိၿပီး 

ထြက္သြားလုိက္တာ ျဖဴး လုိ႔ ။ 
 

ဘယ္မွာလဲ ေညာင္ပင္ 
 

ဘယ္မွာလဲ လူအဖုိ 
 

လူနာတင္ယာဥ္  
တီးလုံးသံပဲ 

ညအေမွာင္ ကုိ  
ခြဲၿပီး 

 
ေန႔ အလင္း 
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န႔ဲညားသြားတယ္ 
 

ကေလးေတာ့ မရရွာၾကဘူး ။ 
 

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက 
မိန္းမ စစ္ေၾကာင္း 

ႀကီးခ်ီလာခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္း 
အိေထြးေထြးႀကီး 

. . . 
 

အထာ 
 

ပင္ေပါင္ေဘာလုံး 
 

လိမ္ထြက္သြားတဲ့ 
 ဆင္ထြားတဲ့     ၿဂိဳလ္ 

ဘာမွျပန္မရ 
လုိက္ေပသိ 
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လူေတြဟာ သူတုိ႔ ရဲ႕ ပင္ကုိယ္ဓါတ္ကုိ  

သူတုိ႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ႔ 
ျပန္စားေသာက္တယ္ 

 
အခ်ိဳင့္အေနာက္က အခုံး 
အမုိ႔အေနာက္က အ၀ွမ္း 

 
အဲဒီ ဆင္ထြားတဲ့ ၿဂိဳလ္က  

လက္ဖက္သုပ္ 
 

မ်က္ရည္ေတြန႔ဲ 
အသက္႐ႈၾကပ္လာေတာ့ 

သမီး ထထ ထုိင္ေနရတယ္  
လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ  

မဟာတာပန ငရဲျပည္ႀကီးတစ္ခုလုံး 
ပိတ္မိ၊ 
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နားထဲမွာလည္း ပိတ္မိေနတဲ့ 
တရားေတာ္ 

 
ဘီယာဗူးကုိ လက္သည္းန႔ဲ 

ေတာက္ 
ေဖာက္လုိက္ေတာ့ 

 
မ်က္လုံး 

ကုိ  
ေဖာက္ပ်ံၿပီး 

ျပဒါးရွင္လုံး ငုံၿပီး  
ေအာ္စလုိေရာက္ အမွတ္တရ ျမန္မာ 

တီရွပ္၀တ္ၿပီး 
ပ်ံၿပီး 

ျပန္ထြက္လာတယ္ 
 

ကုိတင္မ်ိဳး အယူသည္းသလုိ 
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အက္စစ္မုိးလည္း  
ရြာခဲ့ပါတယ္ 

 
 

(၃) 
 

အဲဒါေတြက 
ေသမင္းရဲ႕ 

 စာေရး အေနန႔ဲလည္း မလုပ္သင့္တဲ့ 
အရာေတြ၊ မလုပ္သင့္ဘူးဆုိတာ 
ေသမင္း ရဲ႕ မယား အျဖစ္န႔ဲ ေရာပဲ၊ 

မလုပ္သင့္တာ ၊  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ 

ေနာက္ေဖးေပါက္မွာလည္း  
မလုပ္သင့္ဘူး၊ အဲဒါကုိ ကုိႏွင္းေမာင္ 

လည္း သေဘာတူတယ္၊ 
မလုပ္သင့္ဘူးဆုိတာ 

အက်ိဴဴဳးကုိ ေၾကာက္လုိ႔  
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အေၾကာင္းကုိ အတြင္း ခံ ေဘာင္းဘီထဲ 
ထည့္ ၀တ္ခဲ့တဲ့ 
အျဖစ္ပဲ၊ ဘာပဲ ၊ 

ခင္ဗ်ား ဘုရားစာေတြဟာ 
 ေအာက္တန္းက် တဲ အသုံးေတြပဲ  

ထြီ လုိ႔ ဆိုပီး ေျမာင္းပုပ္ထဲ ကေန ျပန္ထ 
လာခဲ့တဲ့  

ေတာင္ပုိင္းက တေစၥႀကီး 
 ၀လုိ႔ ဖီးလုိ႔ ဘာမွ ျပန္မရတဲ့ ညေန ကုိ  

ေညာင္ပင္အသစ္ေတြ ၾကားမွာ 
ေက်ာက္စာသစ္တစ္ခ်ပ္ လုိ 

ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ဟာ 
ငါေလ 

ရြာေက်ာင္းက ဘုန္းဘုန္းကုိလည္း 
လြမ္းမိတယ္၊ 

ေတာင္ေပၚက လြမ္းေစတီ အုိကုိ လည္း 
လြမ္းမိတယ္၊ 
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ဘုရားပြင့္ခဲ့တဲ့ ေတာအုပ္ႀကီးကုိ လည္း 
လြမ္းမိတယ္၊ 

အေကာင္းအတုိင္းရွိခဲ့ဖူးတဲ့ 
မ်က္စိတစ္ဖက္ကုိလည္း လြမ္းမိတယ္၊ 
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားက လႊတ္တင္လုိက္တဲ့ 

တီတီတာတာ စကားလုံး ဒံုးပ်ံေလး ေတြ 
ထိမွန္ၿပီး အ၀တ္ညွပ္တဲ့ ကလစ္ 

ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးတာက 
လြဲရင္ အားလုံးဟာ ေန႔ကလည္းေန႔ 

အတုိင္း၊ 
ညကလည္း ည အတုိင္း၊  

အညစ္န႔ဲအေနး ကိုေၾကာက္လို႔ဆုိၿပီး 
ေဆးကပ္ထဲ ၀င္ပုန္းခဲ့လုိ႔ ရလုိ႔လား၊  

ဦးေႏွာက္မပါပဲ စကားေျပာလုိ႔ရလုိ႔လား 
အရီ ရယ္၊ 

မင္း န႔ဲ ကုိယ္န႔ဲ 
စူပါမန္း၀တ္႐ုံကုိ ျမက္ခင္းေပၚ ခင္းၿပီး 

အခ်စ္လြန္ခဲ့ၾကတာ 
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ဦးေႏွာက္ကေန သိလုိက္ရတဲ့  
တသိမ္သိမ့္ နီကုိတင္း အက်ိတ္ေတြ 

အခုိးအေငြ႕ေတြ ခဲ ၿပီး 
အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းထဲမွာ  

စပြန္ဆာ အဘြားႀကီးကုိ ေလေသနတ္န႔ဲ  
ေလးခ်က္ ပစ္သတ္ၿပီး 

လူမႈေရး ထူးခၽြန္ 
ဘြဲ႕ ေတြ ရသြားတာ 

 
ဒိုင္း၀န္ကြင္း ဘူးေၾကာ္ 

ကုိ  
ခ႐ု စားလား ..  

 
လက္ရွိ ငါ ရဲ႕ ေအာက္ဘက္တည့္တည့္  

ငါးမုိင္မွာ  
က်န္ရစ္ခဲ့ႏုိင္တဲ့ 

ငါ့ရဲ႕ 
အပ်ိဳစင္အေမွး 
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ေတြးပုံ ေခၚပုံထဲက 
လြင္ျပင္ ေႏြးေႏြးေတြ 

 
ငါေတြကုိ ငါ ပုိင္လာမွာ  

ေသခ်ာ လုိ႔လား 
စုတ္တံ ရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ ဘယ္သူ 

ရပ္ေနခဲ့သလဲ 
 

ဘယ္သူမွ ရပ္မေနဘူး ဆုိလည္း 
မွားတယ္ 

အားလုံး ရပ္ ေနတယ္ဆုိလည္း မွားတယ္ 
ရယ္ေနၾကတယ္ 

 
ဆုိလည္း မွားတယ္ 

 
(၄) 
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ခဲဖ်က္န႔ဲ စာေရးဖူးလား 
ခုံအနက္ေရာင္ ေပၚမွာ 

တင္ၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ကုိ 
စက္၀ုိင္းထဲ ပြတ္ထည့္လုိက္တယ္  

 
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ င္  

 
မသြားဘူးလား 

 
အင္း လုိ႔ ေျဖတာန႔ဲ 

ဟင့္အင္းလုိ႔ ေျဖတာ ဒီေနရာမွာ 
တူတူပဲ  
လား 

 
ေသခ်ာ  

ေရစစ္ ကန္ေတာ့  
ျပန္ဖတ္ပါ အေပၚအ ပုိဒ ္

ကုိ 
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အေရွ႕ကုိ ေရာက္ဖုိ႔ 
အေရွ႕အရပ္လုိသလားလို႔ 

သူ ေမးတုန္းက 
မင္ခဲေနတဲ့ ပင္လယ္ရဲ႕ အဆုံး 

န
ည္
း
လ
မ္
း
 
ရ
ဲ
႕
 
န
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ယ္
နိ
မိ
တ္
ျ
ပ
န္
စ
  

 
န

ည္
း
လ
မ္
း
မ
ရွိ
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တ
ဲ့
 
န
ည္
း
လ
မ္
း 

 
ခ

င္
ဗ
်
ာ
း
ဆီ
မွ
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ာ
 
မ
ရွိ
တ
ဲ့
 
“
ကုိ
ယ့္
ကုိ
ကုိ
ယ္
”
  

ခ
င္
ဗ
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်
ာ
း
  

ဘ
ယ္
လုိ
သ
တ္
မ
လ
ဲ
 
ကုိ
ယ့္
ကုိ
ကုိ
ယ္ 
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သ
တ္
ေ
သ
မ
လ
ဲ 
ခ

င္
ဗ
်
ာ
း
ဆီ
မွ
ာ
 
မ
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ရွိ
တ
ဲ့
 
“
ကုိ
ယ့္
ကုိ
ကုိ
ယ္
”
  

ခ
င္
ဗ
်
ာ
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း
  

ဘ
ယ္
လုိ
သ
တ္
မ
လ
ဲ
 
ကုိ
ယ့္
ကုိ
ကုိ
ယ္ 

သ
တ္
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ေ
သ
မ
လ
ဲ 

ေ
ရ
ခ
ဲ
ေ
လ
ာ
င္
တုိ
က္
 
သ
ြ
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င္
း
မ
ယ့္
အ
ခ
်ိ
န္
 
ေ
ရ
ာ
က္
ၿ
ပီ 

အ
ဲ
ဒီ



 54 

 
အ
ခ
်ိ
န္ 

ထ
ဲ
မွ
ာ
 
ပ
ဲ
 
အ
ခ
န္
း
ကုိ
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ထ
ည့္
ၿ
ပီ
း 

အေရွ႕ကုိ ေရာက္ဖုိ႔ 
အေရွ႕အရပ္လုိသလားလို႔ 

ဘ
ယ္
ဘ
က္
 
က
 
စ
ေ
မ
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း
တ
ယ္ 

 
(၅) 

 
 

အစကေတာ့  
ႏြားေအာ္သံ လုိပဲ 

နားထဲ ၀င္၀င္လာတာ 
 

ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေတာ့ 
အဲဒီေနရာမွာ  
၀တ္ျပဳ ၾကတဲ့၊  
ျပဳခ်င္ သပ ဆုိ  

ေျခေကာ့လက္ေကာ့ 
၀င္ၿပဳသြားလုိ႔ရတဲ့၊ 
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အေဆာက္ 
ႀကီး 
အုံ  

လိုက္ၾကသတဲ့ 
 

အသံေပၚမွာ 
 

အတာ နင့္ကုိ ငါ သတ္ခ်င္တယ္ 
နင့္ အသံဟာ UPS မီးအားမျပည့္လုိ႔  
ေသနတ္ပစ္ေနတဲ့ အသံလုိပဲလုိ႔ 

တစ္ေယာက္ေယာက္က 
ေျပာလုိက္ေသးတယ္ 

 
ေဆး႐ုံေပၚမွာ 

ကုိယ္န႔ဲ ေခါင္း ပါမလာတဲ့ 
ေျခေတြ၊ လက္ေတြ ခ်ည္းကုိ  
၀ုိင္း ကုသ ေနၾကရတယ္ 
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လခြီး 
အဲဒါမွ မကုသ ရင္ ေဆး႐ုံ အေနာက္ 

ေရကူးကန္ထဲမွာ 
ေသးသြားေပါက္ 

 
ေနရမွာလား 

လုိ႔ ေဒါက္တာ ဂ်င္ေဒါင္၀ူး က 
ရႊစ္ ခနဲ 

 ျပန္ပက္တယ္ 
 

နဖာကေလာ္သံန႔ဲ ကုကၠဳိလ္ပင္န႔ဲ 
ဂဏန္းတြက္စက္ န႔ဲ စက္႐ုပ္ေတြရဲ႕ 

လိင္အဂၤါ န႔ဲ 
 

(အပူန႔ဲ အေအးလုိ၊ အခ်စ္န႔ဲ အမုန္းလုိ) 
ႏွစ္ခုတြဲ ေျပာင္းျပန္ေတြလုိ႔ အစုိးရက 

သတ္မွတ္လုိက္ရင္ 
ဘယ္န႔ဲလုပ္မလဲ 
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ဘဲ့နယ့္ မွ မလုပ္ဘူး 

လိင္စိတ္ထေနတဲ့အခ်ိန္ 
ေခြးကုိက္ခံ ထိတာေလာက္ 

တုိင္းျပည္ကုိ နစ္နာ ေစတာ မရွိဘူး 
 

ဆုိတဲ့ တရားလုိေပါ့ 
တရားပုိင္ခြင့္မရွိေတာ့ 

ဘူး ဆုိေတာ့ 
မတရားဘူး 

 
သူ႔ တင္ပါး က်ေတာ့ တင္းအိ စြင့္ကား 

ေနတာပဲ 
တင္ပဆုံ႐ုိးဟာ ဘ၀ ရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲ 

အခ်ိဳ႕ေတြ မုိင္းနင္းကုန္တယ္ 
ယမ္း က အရင္ 

ထက္ပုိင္းက်ိဳးေၾကေနတဲ့ အႏွစ္သာရ က 
ေနာက္မွ 
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လုိ႔  
သူ ေျပာၿပီးရယ္တယ္ 

 
ဟုိတစ္ေန႔က မႏၱေလး ေစ်းခ်ိဳ 

 တစ္ခုမွာ 
သူ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓါး 

၀ယ္ရင္း 
 

မႏၱေလး ေစ်းခ်ိဳ တစ္ခုခု  
ဆုိတဲ့ အသုံးကုိ 

ဒီဆက္စပ္၀န္းက်င္မွာ 
သုံးလုိ႔ရသလား  

မွန္ ထဲကုိ လွမ္းေမးတယ္ 
ကလူဒီ ဂြန္ဇာလက္ ကေတာ့ 

သုံးလုိ႔ရတယ္လုိ႔  
၀င္ေျဖတယ္ 

 
ဘာမွျဖင့္ မသိဘဲ 
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မသိ ေနတာဟာ  
အဘထ ေန႔တုိင္း မ႐ူရလုိ႔ 
ဦးေႏွာက္ပိတ္ေနတာ 

 
အူေၾကာင္ေၾကာင္န႔ဲ  
ထမင္းစားတာရပ္ 

ေရာင္ျခည္ဓါးန႔ဲ ၀ုိင္ပုိင္းခံထိထားတဲ့ 
ဟတတ ဒဏ္ရာထဲ  

ခ်စ္ၾကည္ေရး တကၠစီ ေမာင္းႏွင္သူေတြ 
ေမာင္း၀င္ကုန္ၾကတယ္ 

 
ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေျပးေနတဲ့ 

ႏြားအုပ္ႀကီး 
နင္းခံရလုိ႔ 

ျခေသ့ၤ ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ေသပီးပီလဲ 
လုိ႔ ကုိတင္လွ ၀င္ေမးတယ္။ 
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နားမၾကားတဲ့ လင္းႏုိ႔ 
 

(၆) 
 
 

ကုသုိလ္ေတြ အမိႈက္ေတြ  
သင္ယူထားခဲ့သမွ် 

ေလလည္  
လႊတ္ထုတ္လုိက္ 

  
အရိပ္ဟာ မူရင္း 

 
အုိဇာတာ မေကာင္းတာ ဘယ္ဘက္ 

ေသြးလႊတ္ေၾကာ 
ေရွ႕အတြင္းေရာက္ ေျမာက္ဘက္ 

ေသြးျပန္ေၾကာ 
 

မျပန္ဖုိ႔ တား 
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ခံလုိက္ရတဲ့ 
ေ၀ွ႔ယာ အိအိ 

 
ရယ္စရာ ျမား ေတြ 
နတ္မင္း တုိ႔ ပစ ရာ 

သမုိင္း 
 

မူရင္းဟာ  
မီးျခစ္ရဲ႕ ေသြးေၾကာ 

 
အႏံွခံလုိက္ရတဲ့ ဒသ 

 
ေရျပည့္ေနတဲ့ 

ေနတဲ့ ဂစ္တာပလပ္ေပါက္ 
 

ဘယ္ဘက္ ဦးေႏွာက္ကုိ  
ညာဘက္ ေတာင္တန္းထဲ  
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နတ္ျပည္ရဲ႕ တံခါးေပါက္ 
၀င္သြား 

 
ကုိတင္ေရႊရဲ႕ သဲတစ္စုပ္ဟာ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ 

ဇီ၀အစ 
ဇီ၀လက္နက္ 

 
နာရီဟာ စာအုပ္မဟုတ္ဘူး 

ေက်ာပုိးအိတ္မဲ ထဲက 
က်ဴတံ႐ုိး ဂစ္တာ 

 
ကလူဒီဂြန္ဇာလက္ 

 
အေရးေပၚ ခြဲစိတ္မႈ 

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး 
ေကာ္မတီ 
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ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းတဲ့ နာရီေတြ 
 

အုိဟ 
ာ 
ရာ 

 
ဘာျဖစ္လုိ႔ ငါ က ငါ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ 

နင္ 
က နင္ ျဖစ္ေနတာလဲ (ဖစ္ရွာ) 

 
မနက္ျဖန္ ေနထဲက ေရ ထြက္မယ္ဆုိတာ 

ေတာင္ 
ဒီလုိင္း ထဲ 
မွာ မ 
ပါဘူး 

 
 

လင္းနီညိဳ 
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ဦးေႏွာက္ေဘးမွာ အစုိ႔တက္လာတဲ့ 

လွ်ပ္စစ္ မတ္ေဆ့ခ်္အတု 
 

ဘာမွ မျမင္ရတဲ့ အတြက္ 
ငါတုိ႔ ဘြားေအႀကီး ေလာက ကေန 
ထြက္ခြာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာလား 

ဟင့္အင္း . . အသက္ မွာ 
ဘယ္ႏွစ္ေရာင္ရွိလုိ႔လဲ 
ပလက္ေဖာင္းေခါင္းအုံး 
အိပ္ေနရတဲ့အခ်ိန္ 
ေဆးျပားထဲက 

ငရဲျပည္အေၾကာင္း မစဥ္းစားခ်င္ဘူး၊ 
အင္းလ်ားထဲက 

ထြက္လာတဲ့ ေတာင္ေပၚ အထီး အသံ 
အေၾကာက္မရွိ အလန္႔ရွိ  

ဦးေႏွာက္ေဘးမွာ အျမင့္ပ်ံ တဲ့ သတၱဳ  
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သုဘရာဇာ စကား ႀကီးေတြ 
အုတ္ဂူေထာင့္က  

ျမက္ေခြကေလးေတြထဲမွာ 
ပလက္ေဖာင္းအခၽြန္ န႔ဲထုိးမိတဲ့ 

ကာကြယ္ေဆး 
 

ပြထေနတဲ့ ၾကမ္းျပင္ေအာက္ 
ႀကီးျပင္းလာတဲ့  

ဘသ ဆုိတာ နားလည္ခြင့္ေပးမထားတဲ့ 
ေ၀ါဟယ 

ေ၀တာလ ဇြန္ဘီ လမ္းေလွ်ာက္ 
ခင္ဗ်ား ရဲ႕  

နိႆရဏ ပည  
နိတိၱ 

 
ေသြး အပူေငြ႕ ႀကီးန႔ဲ 

အေနာက္မွာ လင္းေနတာ မီးအိမ္ကေလး 
တစ္ခုလား 
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ဒီေနရာ မွာ ရပ္လုိက္ၿပီး 
ဓါတ္မွန္ကုိ ဟန္ပါပါန႔ဲ 

ထုတ္ၾကည့္သင့္ေနတာလား 
 

အက်ဥ္းစခန္းမွာ က်ဥ္းတယ္ဆုိၿပီး 
ကုိယ့္ယုတၱိ ကုိယ္ ခ်ဲ႕ ထြင္ပလုိက္တာ 

အေၾကာက္တရားန႔ဲ  
ေမ်ာက္ဘုရား ေတြကုိ 

ရွိခုိးေနရတာန႔ဲ႔စာရင္  အေျခာက္မယား 
ျဖစ္ရတာပုိေကာင္းပါတယ္ေအ  
ဆုိၿပီး က်ဳပ္တုိ႔ ႀကီးေတာ္ႀကီး 

Infernal War ကုိ နားထဲ ေကာက္ 
ထည့္လိုက္တယ္ 

 
ဘာ . . သစၥာ ေသ ၿပီ ဟုတ္လား 
ေအး . . တကယ္ဆုိ မင္းတုိ႔သိဖုိ႔က 
ၿငိမ္းခ်မ္း န႔ဲ ငါ လည္း သစၥာေဖာက္ပဲ  
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ေဟ့ေကာင္ေတြ . . သတိ၀ိရိယ န႔ဲ 
အသက္ထြက္မယ္ 

 
 ေမြးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးသိတဲ့သူန႔ဲ 

အေျဖေတြအမ်ားႀကီး သိတဲ့သူ  
တူတူအိပ္ျဖစ္သြားၾကမွပဲ 

ငါတုိ႔ ကမၻာႀကီး 
ေစာက္႐ူးေတြ ရန္က 

လြတ္ၿငိမ္းမွာလားေအ တဲ့ 
 

ခံစားခ်က္မပါတဲ့ င႐ုတ္ဆီထဲမွာ  
က်ီးကန္းေတြ မခ်ီျဖစ္လုိက္တဲ့ အံဆြဲေတြ 

မသိမ္းဖုိ႔ အထက္က 
အမိန္႔ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ 

ကြန္ဒံုး အေဟာင္းထဲက ဒန္ေသာ့တြဲေတြ၊ 
ေလတုိက္လုိ႔ ထြက္လာတဲ့ အသံေတြထဲ 
ေအာင္ဘာေလသိန္းထီေပါက္စဥ္ေတြ 

ထည့္ထားလိုက္ၾကတာမ်ား၊ 
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ဟာရီွး ေခ်ာ့ကလက္ရဲ႕ သံဘူးထဲမွာ  
ပါ၀ါ ဘက္ထရီဟာ အၿမဲ ရယ္ရယ္ၿပံဳးၿပံဳး 

 
သတၱ 
၀ါတစ္ 
ေကာင္ 

 ပုိးေလာက္လန္းျဖစ္ၿပီးမွ 
တုိင္ကီကုိ အဖုံးလာေလး 

အားအားယားယား  
လာ 

ဖုံးသြားၾက 
တုိင္ကီ အေမွာင္ေခတ္မွာ 
အုိင္ဒီ ဟာေ  ဟာ 

တြန္႔လိန္ေကာက္ေကြးၿပီး 
တ႐ုတ္မီးသီးအတုလုိ 

ပုိးစုန္ႀကဴးအေသေကာင္လုိ 
မိန္းမ ခ်က္ ေအာက္က  
တိမ္ၾကားေပၚ ေပၚလာတဲ့ 
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ဖန္ဆင္းရွင္ လို 
 

တုိး၀င္သြားတဲ့ အျပားလုိက္ သ႑န္ ဆန္  
ပုံ 
တဲ့ 

ကိုက္လာ 
ထဲ  

 
ဆင္ ယူထားတဲ့ ဆိတ္မ န႔ဲ  

ရွင္ ဆင္ န႔ဲ 
အခ်စ္ဇာတ္ၾကမ္း 

ဇာတ္လမ္း  
အတုံးလုိက္ ေဆးျပားလုိက္ 

ပရိကၠေမတိ  
 

အဟမ္းဟမ္း 
အနာဂတ္ဆုိဟာ  
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အသက္ (၁၈ - ၃၈) 
အမ်ိဳးအသားမ်ားအတြက္ 

 
မ်က္ရည္ႏူးအိ ေ၀့၀ဲေနေလသည္ ၊ 

ရွက္စရာ ကိစၥ 
ေၾကာက္ရာ စ  သပၸာယ္ျခင္း ေကဘယ္ 

ထဲက ဟြန္႔ ေမာင့္ 
ကုိ မုန္းတယ္၊ ေမာင့္ဟာႀကီးကုိလည္း 
မုန္းတယ္၊ မုန္းစရာေကာင္းလုိက္တာ 

 
ေမာင့္ 
ဟာ 
 ႀကီး  
ဟာ 

အႏုပညာ အလွတရား 
ရသ ပညာ အလင္း တန္ေဆာင္ 

စံ ျပ ေဘာ္ဒါေဆာင္  
ကိတ္မုန္႔ဘူး ပယ္ပယ္ ႐ႈေထာင့္ ထဲက 
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ေဆာက္ေဆာက္ျပေနရတဲ့ 
လိေမၼာ္ခြံ ဘီး 

 
ေမွာ္ဆရာ 

တကယ္ေတာ့ ၀မ္းဒါးလန္း ဆုိတာ 
မလန္းဘူး 

 
ဆံပင္ခ်ည္တဲ့ ငါး ထဲမွာ 

ဖ်တ္ဖ်တ္ေနတဲ့ 
လူး 

 
 
 

လင္းနီညိဳ 
 
 
 

 


