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မင္းအေၾကာင္း ငါ့အေၾကာင္းနဲ႔ 
သူ႕အေၾကာင္း အရာရာ 
 
ရႈပ္ေထြးလာ ... ပိုၿပီးရႈပ္ေထြးလာ ... 
အရႈပ္ေထြးဆံုးျဖစ္လာ။မေသမရွင္ မေသ 
သို႔ေသာ္ မရွင္။ေဆးစားေဆးေသာက္က 
ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕မရဘူး။ထစ္အေနတ့ဲအတိုင္း 
အတည္ႀကီး တန္႔ေန။အရည္မရအဖတ္မရ 
အရည္ရေတာ့ 
အဖတ္ဆယ္မရ။ေခတ္ေရစီးထဲ 
ေပါေလာ/ပက္လက္ေမ်ာ။ 
 
ဘြဲ႕ဆိုေတာ့ ဘြဲ႕လိုက္ရ။အလုပ္ဆိုေတာ့ 
ဟုတ္လိုက္ရ။စိတ္ကူးစိတ္သန္းနဲ႔ျခင္းေတာင္
းထဲကသစ္သီးပုပ္ဟာ 
အတူတူပဲ။ဒီအသက္အရြယ္မွာ 
အခ်စ္လည္းလိုတယ္။အားေကာင္းေမာင္းသ
န္လည္း လိုတယ္။ေငြေၾကးနဲ႔အေပ်ာ္အပါး 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း 
လိုတယ္။လမ္းစကားဘန္းစကားေလးလည္း 
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တတ္အေသာက္အစားေလးလည္း 
ဖက္လိုက္ခ်င္တယ္မဟုတ္လား။ 
ေက်ာတယ္ထင္ရင္ 
ေမာသြားမယ္။လက္ဖ်ံရိုး ခ်ဳိးဓားလို ကိုင္ၿပီး 
ထိုးပစ္လိုက္။သင္တန္းေတြ 
စက္ေသနတ္ပစ္သလို တရစပ္ ေျပးတက္ရ။ 
ဘာသာစကားေတြ နင္ေနနင့္ေနေအာင္ 
ပလုပ္ပေလာင္း 
အေျပာက်င့္ရ။စလံုးလားမေလးလားဂ်ပန္လ
ားကိုရီးယားလား။ရွာရမယ့္ေငြက 
ငယ္ထိပ္ကိုေျမြေဟာက္လို 
လွမ္းေပါက္တယ္။ငါတို႔ရဲ႕စြမ္းအားဟာ 
ဒီႏိုင္ငံမွာ 
ေရႊျဖစ္ဖို႔ျငင္းဆန္ခံရ။ေျမေအာက္ကေန 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေတြ  
သြယ္တန္းစြန္႔ထုတ္ပစ္သလို 
ငါတို႔အရည္အခ်င္းဟာေရပိုက္ေခါင္း 
လွည့္ဖြင့္သလို တိုင္းတစ္ပါးသားေတြဆီ 
ပန္းထြက္ေပးရ။ 
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ေရးလက္စကဗ်ာနဲ႔ ... သြင္းလက္စေသြးနဲ႔ 
...။ယံုၾကည္ခ်က္ကို တစ္ခုခုေပၚ 
ဦးလည္မသုန္ ထိုးစိုက္ပစ္လိုက္ဖို႔ 
ျမေနေအာင္ သတယ္။ျပတင္းတံခါးကို 
ဖြင့္ခ်ည္ပိတ္ခ်ည္။ရႈေမွ်ာ္ခင္းထဲငွက္လို 
ပ်ံဆင္းလိုက္ ရႈေမွ်ာ္ခင္းေတြဆီ 
ဒလိမ္ေကာက္ေကြး 
ျပဳတ္က်လိုက္။တီဗီြၾကည့္ရင္း 
စာအုပ္ေကာက္ကိုင္မိ။ေယာက္ယက္ခတ္တ
ယ္။ၿငိမ္သက္တယ္။မေက်နပ္ရင္ 
ေအာ္ဆဲလိုက္။ 
မိသားစုကိုလည္း 
ျပန္ရခ်င္တယ္။ေသြးစေသြးနေတြကိုလည္း 
ျပန္ရခ်င္တယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဘ၀ကို 
ေဖာက္ထားတ့ဲေျမေအာက္လမ္းလား။ 
စစ္တကာ့စစ္ထဲမွာ 
ကဗ်ာဆရာအခ်င္းခ်င္းတိုက္တ့ဲ 
ဣႆာမစၦရိယစစ္ကို အမုန္းဆံုးပဲ။ 
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အသားစိုင္ကို က်ားရိုင္းလို ကုတ္ျခစ္ဖို႔ 
ေခ်ာင္းေျမာင္းေနတ့ဲအတြန္းအတိုက္ေတြထဲ 
နိစၥဓူ၀တက္လိုက္ဆင္းလိုက္။ႏႈတ္ခမ္းကို 
တင္းေနေအာင္ 
ေစ့ထားတိခနဲ။သက္ျပင္းခ်လိုက္ 
ေခါင္းေမာ့လိုက္။အေ၀းေရာက္ေနတ့ဲခ်စ္သူ
ကိုစိတ္မခ်ဘူး။က်န္းမာေရးက 
ေန႔လားညလားဆိုသလိုေငြေရးေၾကးေရးက
လည္း 
ေန႔လားညလားပဲ။က်က္ရမယ့္စာေတြက 
မွတ္ဥာဏ္ကို ေက်ာ္ေနတယ္။ 
ဖတ္ရမွတ္ရမယ့္ေခတ္ေရးေခတ္ရာေတြက 
ရတက္မေအးစရာေတြခ်ည္း။အက်င့္ပ်က္ျခ
စားသူ၀န္ထမ္းမျဖစ္ခ်င္ဘူး။ပညာေရးကို 
ရင္ေလးတယ္။ညည 
အိပ္မရ။အေတြးေတြက သန္းေခါင္ထက္ 
နက္နက္လာ။ 
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စားပြဲေပၚ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ 
ပစ္တင္လိုက္မိတ့ဲနားမလည္မႈေတြပဲ။ေတြေ
၀မိုက္မဲမႈဟာ အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္။ 
အခုခ်ိန္ ေသျခင္းတရားက 
လာကမ္းလွမ္းရင္ 
ျငင္းဆန္ဖို႔ခက္မယ္။ညစာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ 
ငါတို႔အမီ 
ေရာက္မလာဘူး။ငါတို႔နဲ႔ေခတ္ႀကီးရဲ႕အခ်ိတ္
အဆက္က ေသြးထြက္လြန္ဆက္ထံုးလို 
ၿမဲတယ္။ 
ငါတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ရံႈးလို႔မျဖစ္ဘူး။ 
 
ကိုသွ်ား 
21th 24st Aug 2013 (A.D) 
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နာေရးေၾကျငာ 
 
သူငယ္ခ်င္းက 
အိမ္ျပန္သြားတယ္။ငါ့အခ်စ္က 
စကားေမးမရဘူး။ပါးစပ္ဟထားတဲ့ 
အဆင္မေျပမႈထဲ 
ဘယ္ႏွဘ၀စာအာသာမေျပခဲ့ရျခင္းေတြ 
ထိုးစိုက္ပ်ံဆင္းလာမလဲ။ 
မ်က္လံုးေတြကို လမ္းတစ္ဆံုး 
ဆြဲဆန္႔ေငးရီ...။ဒီမွာက 
မ်က္ရည္လြယ္တဲ့အရပ္၊ဒီမွာက 
အစာအိမ္ဟာ ရန္သူပဲ။ညွီစို႔စို႔ေတာသံေတြ 
တေငြ႕ေငြ႕ 
အူ။မရွိ...။ဘာမွမရွိ။ဘာအရသာမွ  
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မရွိ။ဘာအႏွစ္သာရမွ မရွိ။ျပႆဒါးေတြ 
တစ္ခြက္ၿပီးတစ္ခြက္။ 
 
အရွင္လတ္လတ္ 
အေရခြံဆုတ္ၿဖဲခံေနရတဲ့ႏြားပဲ။လူ႕ယဥ္ေက်း
မႈအေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး 
ငါ့အေပၚ ၿပိဳက်တယ္။ငရဲအိုးလည္း 
ငါ့ေခါင္းေပၚ ေဇာက္ထိုးျပဳတ္က်တယ္။ငါ 
ပ်က္က်တယ္။ 
ေသြးရူးေသြးတန္း 
ထထပ်ံေနမိတယ္။အ၀ိဇၹာခန္းထဲ...။စိတၱဇ
လူသတ္သမားဇာတ္လမ္းေတြ 
တစ္ညလံုး ထိုင္ၾကည့္ေနမိ။ငါ 
ဘယ္မွာလဲ။ဘယ္မွာလဲငါ။ေသြးေၾကာေတြ 
ပိတ္ဆို႔ေနတယ္။ 
ဘလိတ္ဓားနဲ႔ လွီးျဖတ္ဖြင့္ရမယ္။အသက္၀၀ 
ရႈခ်င္တယ္။ေလေကာင္းေလသန္႔ 
ရခ်င္တယ္။ 
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လိုက္ရွာ အ၀ိဇၹာခန္းထဲ။ အ၀ိဇၹာခန္းထဲမွာ 
မတရားတဲ့ဥပေဒ၊ေမွာက္မွားေနတဲ့က်င့္၀တ္
ေတြ 
ေခြးအေတြလို သံရွည္ဆြဲ ေသြးဆာ။ 
 
ဘာမွမရွိေတာ့တဲ့တိုင္းျပည္ကို 
ဘာမွမသိတဲ့ရွင္ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သလို 
အဆင္ေျပေျပ 
ဘာမွမသိရွာတဲ့ျပည္သူေတြကို 
ဘာမွနားမလည္တဲ့မွဴးႀကီးမတ္ရာေသနာပ
တိေတြ  
ေထာင္းလေမာင္းေခ်သလို 
အဆင္ေျပေျပ...။ငါဟာ ျပည္သူ။ငါဟာ 
ဘူတာရံုဆိုရင္ 
ဘယ္ေတာ့မွ 
မဆိုက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့လူ႕အခြင့္အေရးရထား
ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လို႔။ငါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္။ 
ငါဟာ 
မၿငိမ္းေသာမီးရဲ႕ဇာတ္၀င္ခန္းေတြ။ငရဲမီးေတြ 
ခပ္ထည့္ထားတဲ့ေရမႈတ္ေပါ့။ 
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စိတ္ကို တည့္ေအာင္ထား။တစ္ဖက္သားကို 
မတရားမေတြးနဲ႔။ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတဲ့အ
ရပ္ဆီ 
ငါ့ခ်စ္ျခင္းကို 
ေရာက္ေအာင္ပို႔ပါ။ေထာက္ထားငဲ့ညွာမႈရွိတဲ့ၿ
ဂိဳဟ္ဆီ ငါ့စားနပ္ရိကၡာေတြကို ပို႔ပါ။ 
စစ္ေသြးၾကြေတြေနတဲ့ကမၻာ၊အၾကမ္းဖက္သ
မားေတြရဲ႕ကမၻာ၊အရူးေတြအတြက္ 
သီးျခားဘံု။ 
ထားခဲ့လိုက္ေတာ့။ရယ္သံေတြကို 
ရြံလာ။မ်က္ရည္ေတြကို 
လက္ညွဳိးေငါက္ေငါက္ထိုး။ရယ္စရာေတြ 
ေတြးရင္း အူလိႈက္သည္းလိႈက္ 
ငိုတယ္။ငိုစရာေတြးမိေတာ့ မိုးသည္းထဲမွာ 
သည္းသည္းထန္ထန္ 
တစ္ေယာက္တည္း။တစ္ေယာက္တည္း။ငါ့ေ
သြးပ်က္မႈနဲ႔ ထိခတ္လိုက္တဲ့သစ္ပင္တိုင္း 
သစ္ရြက္ေတြ 
အစိမ္းေၾကြတယ္။ 



 14 

 
အလိုမတူဘဲ ကတိေပးခံရ 
အလိုမတူဘဲ သိမ္းပိုက္ခံရ 
အလိုမတူဘဲ သစၥာေဖာက္ခံရ 
အလိုမတူဘဲ ကြပ္မ်က္ခံရ 
ငါဟာ ေမာက္မာစြာ ေလာင္ကြၽမ္းေပါ့ 
 
မိသားစုအေရးေတြ 
အခင္းျဖစ္ပြားျခင္းအေၾကာင္း 
လႈပ္ခ်မိတဲ့ေမတၱာတရားဟာ 
တိမ္းေမွာက္တယ္။ 
သကၠရာဇ္လက္ဖ်ံရိုးေတြထဲကေန ေသြးေတြ 
ရစရာမရွိေအာင္ ပန္းထြက္ေနတယ္။ 
လူသူဆိတ္သုဥ္းရာေၾကကြဲရျခင္းအျဖစ္ 
လူ႕ဘ၀ကို ရင့္ရင့္သီးသီး ရင္ဆို႔လာတယ္။ 
စိတ္ကူးေတြ လူေျခတိတ္လာတယ္။ 
 
အစြဲအလန္းမွာ ဒီခႏၵာ မၿပီးႏိုင္မၿပီးႏိုင္ 
မကြၽတ္လြတ္ႏိုင္ 
ရွည္လ်ားေထြးျပားမေနမနား။ 
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အရိုးစုေတြက ညည 
ထထတြန္၊နာနာဘာ၀ေအာ္ေခၚသံေတြထဲ 
ငါ့နားေတြ ျပတ္/ျပဳတ္က်။ 
ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္မွာ 
တုန္လႈပ္ၿငိမ္သက္၊အသက္ကို ခပ္ မွ် င္ း မွ် 
င္ း ပြ တ္ ရႈ ။ 
အထီးက်န္ေမွာင္မိုက္...။ေရကို ေရလို 
ဆာတယ္။အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ဒုကၡသည္
ေတြဆီ 
ေရကို ေရလို ပို႔ခ်င္တယ္။ေငြကို ေငြလို 
ပို႔ခ်င္တယ္။ 
 
အဆံုးသတ္ခ်င္ေနၿပီ...။ဒီပံုအတိုင္း 
ေတာက္ေလွ်ာက္...ဆိုရင္...။ဖဲ့ထုတ္ခံရတ
ယ္။လွီးယူခံရတယ္။ 
သံသရာထက္ 
ပိုရွည္တဲ့လူ႔ဘ၀ငရဲခန္းထဲ...။တေရြ႕ေရြ႕ 
ပဲ့က်။တဖဲ့ဖဲ့ ၿပိဳက်။ေစာင့္ေမွ်ာ္ရျခင္းဟာ  
အက္သံေပးလာ...။လူ႕အျဖစ္ဟာ မီးရွိရာ 
လာတဲ့ေလာင္စာ...။ 
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ကိုသွ်ား 
 
23th,July,2013(A.D) 
25th,July,2013(A.D) 
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ဒီေန႔လည္း ဗလာပဲလားအကိ ု
 
ေမးလို႔သာ ေမးလိုက္ရတာ 
ကမၻာမေက်ာ္ဘာမေက်ာ္ဆိုေတာ့ 
ျမန္မာေက်ာ္ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ 
ဒုကၡေတြ ရန္ကုန္ေ၀ေနေတာ့မွာ 
ေခတ္ထဲကေန လြင့္စင္မသြားေအာင္ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကို မူလီစုပ္ထား 
၀တ္လစ္စလစ္ဆန္တဲ့ေန႔ေတြပါကြာ(သစ္ေ
ကာင္းအိမ္)   
နာက်င္  
ေၾကကြဲ  
ခဲရခက္ရ 
ျပန္စရာအိမ္မရွိတာထက္ 
ျပန္စရာစရိတ္မရွိတာက ပိုေၾကကြဲဖို႔ 
ေကာင္းေန ျခေသၤ့တို႔မည္သည္ 
မည္မွ်ပင္ဆာေလာင္ေနေစကာမူ 
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ျမက္ကိုမစား ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ 
ေခါင္းမာမႈက အရည္ေဖ်ာ္ေသာက္လို႔  
မရ ဒုကၡကို မွ်ခ်ဳိႏိုင္မယ့္ေကာင္မေလး 
မရွိတာလည္း အသည္းကြဲျခင္းတစ္မ်ဳိးပဲ 
 
ႏိုင္ငံပိုင္မီးရထားႀကီး စီးဖို႔ လက္မွတ္ကို 
ျပည္တြင္းျဖစ္ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ 
ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ 
၀ယ္ယူရန္ သင့္/မသင့္ ဂ်က္လန္ဒန္က 
သူ႕သမိုင္းနဲ႔သူ၊ 
ကိုယ့္ဘ၀နဲ႔ကိုယ့္အေၾကာင္းက ေျခရာေတြ 
လမ္းကို ဖံုးတယ္ ေလႏွင္တဲ့ဆီ 
ေျပးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူး 
မူးၿပီးေရာ တစ္ေယာက္မွ မပါ 
ေကာငတ္ာေဖာက္မယ္ 
ဂိုးသြင္းမယ္ က်ရာစြဲေလာင္ဖို႔ အရာရာ 
အရန္သင့္ ေသြးရဲ 
ေသာက္ေနက်အိပ္မက္ရဲ႕အဖံုးတြင္းကံစမ္းမဲ
ကို ေမွာ္ဆရာလို  
ပြတ္ဆြဲ  
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ဘယ္ေလာက္လဲ!!!! 
ဘယ္ ေလာက္ လဲ!!!!! 
ဘယ္ ေလာက္ တဲ့ လဲ!!!!!!! 
 
အဲဒီလို ကိုယ့္နားရြက္ကိုယ္ 
ဗန္ဂိုးမသိေအာင္ ျပန္စမ္းမိ ေန႔ေတြက 
မိုးလိုေစြတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔က  
ထီးေတြလို ဟိတ္နဲ႔ဟန္နဲ႔ 
လံုၿခံဳေယာင္ေဆာင္တတ္ဖို႔ စားေလကြာ . . 
. အဲဒါ ဘယ္ေတာ့မွ 
ပုပ္သိုးမသြားမယ့္ငါ့လွ်ာ  
ကိုယ့္ရင္ကိုယ္ ဘယ္သူ ျပန္ခြဲခ်င္ပါ့မလဲ 
ကုန္တင္ကုန္ခ် လမ္းေဘးေစ်းသည္ 
ဂ်ာနယ္လက္ေပြ႕ 
လွည္းကေလးနဲ႔ဒိန္ခ်ဥ္သည္  
ေဟာဒီက ေသာကပူပူေလး မျဖစ္မေန 
ေရြ႕ရဦးမွာပဲ ၿမိဳ႕ထဲ ထုခြဲ အလဟႆ 
အဓိပၸာယ္မဲ့ စီးကရက္ေငြ႕ေတြ မ်က္လံုးထဲ  
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၀င္ေနခိုက္ အလစ္အငိုက္မ်က္ရည္ဟာ 
အလြမ္းေျပ ဘယ္သူမွ မရိပ္မိေအာင္ 
ေပ်ာ္စရာဇာတ္၀င္ခန္းလုပ္ပစ္လိုက္ရံု 
 
ခင္ဗ်ားကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေရခဲကို 
ထြင္းထုထားတဲ့ပန္းပုရုပ္ ခင္ဗ်ားကို 
မီးေလာင္ေနတာ ဘယ္သူမွ မသိ 
ခင္ဗ်ားမ်က္လံုး 
အိမ္ထဲမွာ ေခ်ာ္ရည္ေတြကို ဘယ္သူမွ 
မသိေအာင္ ၀ွက္ထား 
ကဗ်ာႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ဟာ 
၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း 
သားေတြေလာက္ေတာ့ 
လူႀကိဳက္မမ်ားဘူးေပါ့အကိုရယ္ 
လမ္းေလးဆယ္ပိေတာက္ ေလထန္ကုန္း 
၃၈လမ္းနဲ႔ တရားရံုး 
အသိမ္အဖ်င္းႏွစ္ကာလေတြေပၚ 
ထြန္ခ်ခဲ့မိတာေတြ ရွိသလို 
ေအာင္ျမင္မႈဓားသြားမွာ 
သူရဲေကာင္းေသြးေတြ တစ္စက္စက္ 
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အရာရာ = ေငြ 
ေငြ = အရာရာ 
ေငြ + အရာရာ = 
ေခတ္တစ္ခုဖန္တီး/ပ်က္စီး/////// 
ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္း 
ၾကည့္တတ္တဲ့လူေတြမွာေရာ 
လူမ်က္ႏွာရွိရဲ႕လား 
ခင္ဗ်ားမွာ ေငြေတြအမ်ားႀကီးရွိရင္ 
အဲဒီေငြေတြကို ထေရစီအီမင္လို 
လိင္အဂၤါထဲ ထိုးသြင္းပစ္မွာလား 
ခင္ဗ်ားမွာ ေငြေတြအမ်ားႀကီးရွိရင္ 
အဲဒီေငြေတြကို ထေရစီအီမင္လို 
လိင္အဂၤါထဲ ထိုးသြင္းပစ္မွာလား 
ခင္ဗ်ားမွာ ေငြေတြအမ်ားႀကီးရွိရင္ 
အဲဒီေငြေတြကို ထေရစီအီမင္လို 
လိင္အဂၤါထဲ ထိုးသြင္းပစ္မွာလား 
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ခင္ဗ်ားႏွလံုးသားက သိပ္လွ 
သိပ္လွလြန္းေတာ့ ဘယ္သူမွ မထိရဲဘူး  
တိုက္ခိုက္ 
ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ 
တိုက္ခိုက္ၿပီးရင္ တိုက္ခိုက္ဆက္လက္ 
သိမ္းပိုက္/ခံ ၿမိဳ႕နာက်ေ၀၀ါးမႈေတြ လက္သီး 
ရွိတယ္ အဲဒီေတာ့ ေမးရိုးရွိတယ္ဦးေခ်ာေပါ့ 
*ခင္ဗ်ားအမွားေတြကို ခြင့္လႊတ္ရင္း 
နာက်င္ေနရတဲ့သူ႕ကို 
သက္သာရာရေစခ်င္လို႔ ခင္ဗ်ားက 
သူ႕ကို ေသေစခ်င္တာ 
က်ီးကန္းတစ္ေကာင္လို ႏႈတ္အာရဲခဲ့လို႔ 
က်ီးကန္းတစ္ေကာင္လို 
လက္တံု႔ျပန္တတ္လို႔ 
က်ီးကန္းတစ္ေကာင္လို အပုပ္အစပ္နဲ႔ 
ရင္းႏွီးခဲ့ရေပါ့ခင္ဗ်ား ေသြးရဲတယ္ 
သိုင္းတတ္တယ္ ကဗ်ာေကာင္းေတြ 
ဖတ္ခ်င္တယ္ ခင္ဗ်ားဘ၀ကိုက်ေတာ့ 
ခင္ဗ်ား ဘယ္လို ေလွ်ာက္လဲခ်က္နဲ႔ 
ကြင္းလံုးကြၽတ္လြတ္ခ်င္သလဲ 
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အိတ္ကပ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံမရွိဘဲ 
ကိုယ္က်င့္တရားအေၾကာင္း ေျပာခ်င္*ရင္ 
ေခၚလိုက္ 
 
ဒီေန႔ ဘယ္အခ်ိန္ထိ 
အိမ္မျပန္ႏိုင္တဲ့အရပ္မွာ အစ္ကို ရွိမလဲ  
 
ကိုသွ်ား 
 
*ၾကည္တင့္* 
 
(ေက်ာက္စိမ္းၿမိဳ႕ေတာ္က 
ေျမစာပင္ေလးဂ်ာဆိုင္းအိန္..ကဗ်ာကို 
ဖန္တီးခဲ့သူ အကိုၾကည္တင့္ႏွင့္ 
အကိုမ်ားအားလံုး 
အကိုကိုခ်စ္တတ္တဲ့လူသားမ်ားအားလံုးအ
တြက္) 
ဇြန္လ ၂၀၁၃ ရန္ကုန္။။။။။။ 
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ငါ့အေတြးအေခၚကို 
လာ၀ယ္ၾကတယ္ ငါ့အေၾကာင္းကို 
တုပၾကတယ္ ငါက သစၥာေဖာက္ပဲ 
 
ဒလေဟာဆန္႔ထြက္ရွည္လ်ားေနတဲ့ငါ့ဆံပင္
ေတြကို ရႈေမွ်ာ္ခင္းထဲ 
ျဖန္႔ခ်ထားလိုက္ရမလား 
အေပါစားသားေရကြင္းတစ္ကြင္းနဲ႔ 
စုခ်ည္ထားလိုက္ရမလား 
 
ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းဘူး အဆုပ္လဲရမယ္ 
ေသြးသြင္းရမယ္ အသည္းႏွလံုးကို 
ေျမေခြးေတြ  
မမီႏိုင္တဲ့စပ်စ္ပင္ေပၚ တက္သီးထားရမယ္ 
ဘ၀ဆိုတာ သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ဆိုရင္ 
အခြံႀကီးပါကြာ 
ငါတို႔ ထည့္ၾက ငါတို႔ေတြ ဘ၀ထဲ 
အဓပိၸာယ္ေတြ ေလာင္းထည့္ၾက 
ႏွစ္ဆယ့္ေလးေတာင့္ေျမာက္က်ည္ဆံဟာ 
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ငါ့ခႏၶာဆံုလည္ထဲ အတိအက် ငါ 
စစ္ပြဲေတြကို ပစ္ခ်မယ္ ငါ 
၀ံပုေလြအူသံေတြကို ပစ္ခ်မယ္ 
လိုအပ္ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ပစ္ခ်ရမွာပဲ 
 
မင္းရဲ႕မနာလိ၀ုန္တိုမႈေလး ငါ့ကို ခဏငွားပါ 
မင္းရဲ႕ပလႊားလို/အထင္ႀကီးခံခ်င္စိတ္ေလး 
ငါ့ကို ခဏငွားပါ ေစာင္းေနတဲ့ 
ကမၻာေျမေပၚ တည့္တည့္ရပ္ခ်င္လို႔ 
ငါ့မာနကို ေစာင္လို အၿမဲၿခံဳထားႏိုင္ဖို႔ 
ေဆာင္းၿပီးရင္းေဆာင္းေတြ 
ငါ့ဆီ ပို႔ပါ ငါ့ကဗ်ာက နာမ္တရားဆီ 
မရဏာႏုႆတိေနခ်ိန္ 
ငါ့ဘာသာစကား/အေရးအသားက 
ရုပ္ေနတယ္ 
 
ငါ့ဘ၀အသားစိုင္ထဲကေန 
ဟၿပဲႀကီးေငါထြက္ေနတဲ့အနာ 
အဲဒီအနာထဲကေသြးညစ္ျပည္ပုပ္ေတြကို 
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လာလာစုပ္တဲ့ယင္ယဥ္ေက်းေတြကို 
ရိုက္သတ္လိုက္ရင္ ေသျခင္းတရားငါ 
ငါ့အကုသိုလ္လား 
သူတို႔အကုသိုလ္လား ဒီမွာ 
မစၥတာလိုင္ယြန္နယ္(လ္) ခင္ဗ်ား 
သြင္းယူေနတဲ့ဂိုးေတြက 
ခင္ဗ်ားအတြက္လား 
ခင္ဗ်ားတိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္လား 
 
ရိုးတြင္းျခင္ဆီကအစ တ၀ီ၀ီ 
ေတြးေခၚ/ေမးျမန္း 
အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးက ၀ိုင္းညာေနေတာ့ 
မုသာ၀ါဒဟာ အမွန္တစ္ရာျဖစ္လာ 
တရားမွ်တမႈကို အမ်ားႀကိဳက္နဲ႔ 
တိုင္းတာတဲ့စီးေမ်ာမႈေပပဲ 
သားနဲ႔အမိ လူမွားၿပီး 
ႏႈတ္ဆက္မိေတာ့မတတ္ အခြဲခြာခံရ 
ကြဲကြာရ အေရခြံေတြ စုတ္ၿဖဲခံရ 
ကြာက်ရ အေမွာင္ဟာ ငါ့ကို 
သူ႕အိမ္သူ႕ယာလို လာတိတ္ဆိတ္ေနတယ္ 
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ငါ ကေလးတစ္ေယာက္လို 
ေအာ္ငုိပစ္မိတယ္ 
ငါ ဘာကိုမွ မျမင္ေတာ့ဘူး  
ငါ့ေက်ာပိုး/အိတ္ဇစ္ေတြ 
နတ္တေစၦတစ္ေကာင္ ကိုက္ျဖတ္သလို 
ျပတ္/ျပဳတ္ထြက္ 
 
ငါ့ဘ၀ဟာ သိပ္ဆတ္လြန္းေတာ့ ငါ့အေပၚ 
တက္လိုက္တာနဲ႔ မင္း က်ဳိးက်မွာပဲ 
ငါ့စိတ္ဟာ သိပ္တိုလြန္းလို႔ ငါ့၀ါက်ေတြ 
ရွည္ေအာင္လွည့္စားမိတာလား 
ငါ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ 
ငါ့ကဗ်ာေတြ လူႀကိဳက္မ်ားလာတယ္ 
 
ေသေရးရွင္ေရးေရွ႕ေရးဟာ 
၁။ ေခြးကိုက္မခံရဖို႔ 
၂။ ကားတိုက္မခံရဖို႔နဲ႔ 
၃။ ေခ်ာင္းရိုက္မခံရဖို႔ 
 
လိုခ်င္မႈတန္းလန္းနဲ႔ 
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ျငင္းပယ္ပစ္လိုက္ႏိုင္တာ အရသာေတြ႕ဖြယ္ 
ျဖစ္ခ်င္တာက ဒီကဗ်ာထဲ 
အစြန္အဖ်ားရပ္ကြက္တစ္ခုကို 
သရုပ္ေဖာ္ေရး 
ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ ကဗ်ာထဲ ခြမ္းခနဲ 
က်ကြဲသြားေအာင္ 
ငါ့ႏႈတ္ခမ္းမွာ တပ္မိလုဆဲဆဲ 
စီးကရက္အစီခံကအစ 
ထေပါက္ကြဲေတာ့တာပဲ 
ငါ့ခႏၶာေဗဒဟာ ငါ့စိတ္ 
လူးလွိမ့္ေနရတဲ့ေခတ္ 
ေဆာက္တည္ရာမဲ့မႈဟာ ငါ့ကို 
ေဘာင္ဘင္ခတ္ေနတယ္ 
အသိတရားက လူငယ္ဆန္ဆန္ 
ပစၥဳပၸန္အာနာပါနက 
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္စာေလာက္ 
သြားသြားအိုစာေန 
 
ေမးခြန္းမ်ား 
ေနာက္ေက်ာကို ေဖာက္ထြက္သြားၾက 
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မင္းမဲ့စရုိက္ ျငင္းပယ္မႈအသစ္စက္စက္  
ခ်စ္ျခင္းကိစၥေတြကို 
လက္ညွဳိးထိုးေဟာင္ေနတယ္ 
 
ငါ အားလံုးရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ ထြက္ရပ္လို႔ ငါ 
အားလံုးရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ ထြက္ရပ္ ငါ 
အားလံုးရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ ထြက္ 
ငါ အားလံုးရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ ငါ 
အားလံုးရဲ႕အျပင္ဘက္ ငါ အားလံုးရဲ႕အျပင္ 
ငါ အားလံုးရဲ႕အ ငါ အားလံုးရဲ႕ ငါ အားလံုး 
ငါ ...... 
 
ကိုသွ်ား 
ဇြန္လ ၂၀၁၃ ရန္ကုန္။ 
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ကမၻာႀကီးဟာ သူ႕၀န္ရိုးေပၚမွာသူ 
တစ္ရက္မွာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ 
ပတ္တယ္ လွည့္လည္တယ္ 
ေ၀့တယ္ ၀ိုက္တယ္ ေကြ႕တယ္ 
ျဖားေယာင္းတယ္ ဖ်ံက်တယ္ 
ဘာေၾကာင့္ 
လူသားဆန္မႈရွိတဲ့တစ္ျခမ္းက 
အၿမဲတမ္း အေမွာင္က်ေနတာလဲ 
 
မေအာင္ျမင္တဲ့စမ္းသပ္မႈ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ 
ဆက္တိုက္ ပ်က္က်ေနသလို 
ကိုယ္၀န္ပ်က္က်သလို။ 
ေတြ႕သလိုျဖစ္သလို 
ႀကံဳလိုက္ပ်က္လိုက္။ဒါက အာရံု ဒါက 
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အာရံုခံ။မေနာ၀ိဥာဥ္က အခန္းထဲထိ  
ပိုင္စိုးပိုင္နင္း 
၀င္ေမွာင္တယ္။ရန္သူ႕နယ္ေျမထဲ 
မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ေနထိုင္မႈဆိုတာမ်ဳိး 
ရွင္သန္မႈဟာ 
လႈပ္ခတ္ေနတာပဲ။သမိုင္းက 
ျငင္းလႊတ္လိုက္ရင္ တာေမြ လွည္းတန္း 
သဃၤန္းကြၽန္း။တစ္ခုခုဆိုရင္ 
တစ္ဖဲ့ဖဲ့ ပဲ့က်။ညည 
လန္႔လန္႔ႏိုးတတ္တဲ့အက်င့္ 
ျပန္ေပၚလာတယ္။ 
 
ေဆးလိပ္ေတြ တအား 
ေသာက္တာပဲ။လက္က ခံုကို 
တေဒါက္ေဒါက္။ဆုပ္ကိုင္မိသမွ် 
အကုန္လြတ္က်တယ္။ 
အိပ္မက္ဆိုးေတြ မိန္းမပ်က္ေတြ 
စိတ္က်/ၾကြေဆးေတြ မၿမဲၿမံဘူး။ေလးလံမႈနဲ႔ 
ထိုင္းမိႈင္း ထိုင္းမိႈင္းမႈနဲ႔ ေလးလံ။ 
အခုခ်ိန္ လူ႕အျဖစ္ကေန လာမေရြးရင္ 
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နာက်င္ရတာကို 
သာယာမိေတာ့မယ္။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို 
မလိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း 
ပါးစပ္ပိတ္ေအာ္ေနမိေတာ့တာပဲ။ 
 
သူလိုကိုယ္လို . . .။ 
 
ေၾကာက္မိတုန္လႈပ္မိတယ္။တစ္ေန႔တစ္ျခား 
ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသသူေတြ 
တိုးပြားလာ။အရိုးနဲ႔အေရပဲ 
က်န္တဲ့အထိ လိမ္တယ္ 
ညွစ္တယ္။မယံုၾကည္ဖို႔ အခ်ိန္က်ၿပီလို႔ 
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးက သံစံုထျမည္တယ္။ 
အရာရာ...။နတၳိ၀ါဒီ။ 
 
တိတ္ဆိတ္ . . .။                  ။ 
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ကိစၥၿပီး . . .။အဲဒီစကားလံုးရဲ႕ေနရာမွာ 
ဒါေတြနဲ႔ အစားထိုးမယ္။အသုဘတစ္ခုက 
ျပန္လာတာ။ေရွ႕ဆက္ဖို႔ 
လမ္းမရွိေတာ့တာ။လက္စသတ္/ခံလိုက္ရ
တာ။ေခတ္ၿပိဳင္ဆိုတာ မရွိဘူး ကဗ်ာပဲ 
ရွိတယ္။မေသခ်ာရင္  
ႀကိဳက္တဲ့ေနရာက ႀကိဳက္သလိုႀကံဳရာ 
လွည့္ျပန္/ေရွာင္ကြင္း။သေဘာပဲ။ဒီအထာဒီ
အခ်ဳိးမ်ဳိးေလာက္ဆိုရင္ 
က်ဳိးသြားမယ္။ဒီေၾကးဒီေစ်းေလာက္နဲ႔ 
တက္မလာနဲ႔။ေတာက္ခ်လိုက္လို႔ 
တိန္ခနဲေနသြားမယ္။ 
 
ပိုက္ဆံရွိတဲ့မိန္းမေတြက 
လိင္ခြန္အားေကာင္းတဲ့ေယာက္်ားေတြကို 
လိုက္ရွာ။ 
ပိုက္ဆံရွိတဲ့ေယာက္်ားေတြက 
ေသြးသားလတ္ဆတ္တဲ့မိန္းမေတြကို 
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လိုက္ရွာ။ 
ဘာကိုမွ ရွာလို႔မရရင္ 
ေခြးနဲ႔ဆိတ္နဲ႔...။မွန္လြန္းလို႔ 
ေသြးထြက္တယ္ထင္ရင္ 
အဲဒါေတြအားလံုး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ 
ဖ်က္ဖတ္လိုက္။ 
 
အမဲလိုက္ခံေနရတာပဲ။ၿမိဳ႕ရဲ႕လမ္းေတြအား
လံုး မုဆိုးနံ႔ေတြ ဒလေဟာ လွ်ံက်ေနတယ္။ 
တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကို 
သုညျဖစ္သြားတဲ့အထိ မ်က္လံုးကို 
သံသယတပ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ၾက။ 
မ်က္ေမွာက္ၾကဳတ္ ေနာက္ဆုတ္။ျဖည္း 
ျဖည္း ခ်င္း ေနာက္ 
ဆုတ္။သုညျဖစ္သြားတဲ့အထိ။လူက လူကို  
လူလို မျမင္တဲ့ေရာဂါေၾကာင့္ လူနဲ႔လူ 
ေ၀းခဲ့တာပဲ။ဆိုက္ကားသမားလည္း 
သူ႕ပညာနဲ႔သူ ပလပ္စတစ္ 
ေကာက္တဲ့ကေလးလည္း သူ႕အတတ္နဲ႔သူ 
အကဲစမ္းရင္ 
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လြမ္းသြားမယ္ကားသြားမယ္ဖ်ားသြားမယ္။ 
 
ရိုးသားမႈဟာ လူသူစည္ကားရာအရပ္မွာ 
သူ႕လည္ပင္းသူ 
ႀကိဳးကြင္းစြပ္ေနတာ။အခ်ာမပင္ဘူး 
ေျပာေျပာ မဖ်ံဘူးေျပာေျပာ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိရင္ ေနာက္ေက်ာကို 
ဓားနဲ႔ေထာက္တတ္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ 
မုသာ၀ါဒဟာ 
ကမၻာသံုးဘာသာစကား။ယႏၱရားကို 
လည္ပတ္ေစတဲ့ေခ်ာဆီ။ဆက္လွည့္တယ္။
ယႏၱရားကို 
အရွိန္ျပင္းျပင္း ဆက္လွည့္တယ္။ 
 
အားလံုးက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကတၱားအျဖစ္ 
ေမြးလာသလိုလို 
...။စားတယ္ေနတယ္၀တ္တယ္ေတြမပါဘဲ 
ဘယ္လိုႀကိယာေတြ သံုးေပးမွန္း 
ကိုယ့္ကိုယ္ကို 
မေသခ်ာတဲ့ကံပုဒ္ေတြ။ေနာက္ဘ၀ 
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ကမၻာၿဂိဳဟ္မွာ လူ 
မျဖစ္ဖို႔ 
ဆုပန္။ႀကိယာမဲ့တယ္။အေလာင္းေကာင္ရဲ႕ပ
ါးစပ္ေပါက္ထဲကေန တစ္ကိုယ္လံုး 
၀င္လွ်ဳိ။အယူအဆ 
အေဟာင္းေတြကို 
တံဆိပ္သစ္ကပ္ထားတဲ့ယဥ္ေက်းမႈ။ 
 
အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ကို 
ေဘာဂေဗဒေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ 
မခ်ည္ေႏွာင္ခ်င္စမ္းပါနဲ႔။ႏြယ္လြန္းတယ္။ 
ရုန္းမရ လႈပ္မရ။မ်က္ႏွာမူလိုက္တိုင္း 
သိမ္ငယ္မႈေတြ 
ပတ္လည္၀ိုင္းေနတဲ့ကြၽန္းလား။စီးေနတယ္။
ဆင္းေနတယ္။ 
ကိုယ္က်င့္တရားဟာ 
ေသြးညစ္ေျမာင္းပုပ္ေတြလို 
စီးဆင္းေနတယ္။လမ္းေဘးေရအိုးစင္ဟာ 
အေရာင္မြဲ...။ 
သံႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္ထားခံရတာ 
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လူသား/သံသယလား။အမိႈက္ေတြကို 
ေခါင္းထဲ 
မထည့္မိေစနဲ႔။မီးေတာက္/ေလာင္မယ္။ 
 
ေက်ာက္သားကို 
ထိုးခြဲထြက္လာတဲ့နတ္ဘုရားေတြဟာ 
လူသားစင္စစ္ထက္ 
အရသာရွိလား။လမ္းေတြက 
အသံျမည္တယ္။ 
ၾကယ္ေတြမွာ 
ေသြးသားအာရံုရွိတယ္။ကမၻာႀကီးဟာ 
ရြာေသးေသးေလးတစ္ရြာ။ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
ေရာ နတ္စင္ေရာ 
ေပါင္းမွ 
သံုးအိမ္နဲ႔တစ္ျခမ္း။ေငြေၾကးေဖာင္းပြသလို 
ဒီကဗ်ာ ေဖာင္းပြေနၿပီလို႔ စိတ္ကို 
အတိုင္အလွည့္ စဥ္းစားၾကည့္။ 
 
ဒီတစ္ခါ လွ်ံက်လာမယ့္လက္ခုပ္သံေတြကို 
ပရိသတ္အတြက္လို႔ ဘယ္သူ 
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ရည္ရြယ္သလဲ။ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စရာေတြ 
ျဖည့္စရာေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ 
ေနာက္ထပ္ ထပ္ ထပ္ 
ထပ္။(ျပန္ျပင္မယ္။ထပ္ျဖည့္မယ္။မေသမခ်င္
း တစ္ေၾကာင္းခ်င္း 
ေန႕အလိုက္)။ထားလိုက္ပါေတာ့...။ဘယ္သူ
လဲ။ဘယ္သူ႔ကိုလဲ။ဘယ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့ 
ဘယ္ေတာ့ 
 
ေခါင္းစဥ္ကို ျပန္ကူးရရင္ ကမၻာႀကီးဟာ 
သူ႕၀န္ရိုးေပၚမွာသူ တစ္ရက္မွာ 
ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ပတ္တယ္ 
လွည့္လည္တယ္ 
ေ၀့တယ္ ၀ိုက္တယ္ ေကြ႕တယ္ 
ျဖားေယာင္းတယ္ ဖ်ံက်တယ္ ဘာေၾကာင့္ 
လူသားဆန္မႈရွိတဲ့တစ္ျခမ္းက အၿမဲတမ္း 
အေမွာင္က်ေနတာလဲ 
 

ကိုသွ်ား 
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အရူးေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ 
ရူးေနတာမသိဘူးဆိုလို႔ လူေတြက 
ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရူးလို႔ 
၀ိုင္းေအာ္လိုက္ၾကတယ္။အခုခ်က္ခ်
င္းလား...မနက္ျဖန္ သို႔မဟုတ္ 
ဘယ္ေသာအခါလား 
ရူးသခ်င့္ဖြယ္ကမၻာ/ကဗ်ာ 
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နာက်င္မႈကို ဆြဲဆန္႔ထားတဲ့ႀကိဳးဟာ 
ေထာင္းခနဲ 
ျပတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီ။ထိုင္ေနခဲ့ၾကတယ္။ 
လူေတြဟာ တစ္ေယာက္တစ္လမ္းစီ 
လူ႔ဘ၀တစ္ခုတည္းမွာ 
အတူတူထိုင္ေနခဲ့ၾကတယ္။ 
မ်က္လံုးေတြက အေသ။တိတ္ဆိတ္မႈ႔က 
ရိုးတြင္းျခင္ဆီထဲ တစ္စက္ခ်င္း 
စိမ့္၀င္။လိႈင္းမူးမူးထဲ 
ေလွရူး 
လူးလူးလြန္႔လြန္႔။ထြန္႔ထြန္႔တက္သံသရာ။နန္႔
ေၾကာဆြဲသံသရာဟာ အခၽြန္ျမဆံုး 
ခ်ိတ္ကိုမွ ေရြးဟပ္တယ္။ 
  
ခင္ဗ်ား ၾကည့္ေနရင္းတန္းလန္း 
ေဆးသားေတြ 
ကြာက်လာတဲ့ပန္းခ်ီကား...။လူ႔ဘ၀လို 
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ရႈပ္မလိုလိုနဲ႔ ရွင္းရွင္းေလး။အားလံုး 
ဒဏ္ရာကိုယ္စီ ရံႈးခဲ့တယ္။သူ႔ဘာသာသူ 
ေၾကြခ်ိန္တန္လို႔ 
ေၾကြက်လာတဲ့သစ္ရြက္ေပၚ 
စိတ္ကိုပစ္တင္ၿပီး 
ရယ္ခ်င္ငိုခ်င္ဒုကၡမေနနဲ႔။ေသာက္ခဲ့သမွ်ထဲမွ
ာ 
မိန္းမနဲ႔မုသာ၀ါဒကို 
အႀကိဳက္ဆံုးပဲ။ေၾကေၾကကြဲကြဲဟာသ။ 
  
ခင္ဗ်ားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အစစ္အတိုင္း 
ခ်ေကၽြးေတာ့ အေဟာင္ခံရမွာေပါ့။လူေတြက 
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ငလ်င္လႈပ္ဖို႔ပဲ 
ေတြးေနၾကတာ။တိုးလွ်ိဳေပါက္ျမင္ရေအာင္ 
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး 
ခါခ်ထားတဲ့ရယ္ေမာသံ။အေငြ႔တလူလူ...။ႏွ
လံုးခုန္သံေနရာမွာ ဖုန္းျမည္သံကို 
အစားထိုးထည့္ထားတယ္။ေနာက္ဆံုးအသ
က္ကို စပ္ဖ်င္းဖ်င္း 
မွ်င္းေနတာလား။အဲဒီခြက္ကို 
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ရိုက္ခြဲလိုက္။မလိုအပ္ဘဲ 
မီးျဖတ္တယ္ဆိုလည္း 
ဘာအေရးလဲ။ကိုယ္တို႔က 
လင္းႏို႔လူသားေတြ။ 
  
*အပိေယဟိ ၀ိပၸေယာေဂါ သုေခါ။ 
ပေရသံ ဟိတ မိေစၦယ်ံ၊ ဟိတံ ေမ ဣ စၦတံ 
ပေရာ။ 
နာညႆ ဒုကၡ မိေစၦယ်၊ မာ ေမ ဣေစၦတံ 
ပေရာ။ 
ပိေယဟိ သမၸေယာေဂါ သုေခါ။* 
  
တည့္ေနရင္ 
တည့္ေနတဲ့အတိုင္း၊ေစာင္းေနရင္ 
ေစာင္းေနတဲ့အတိုင္း ကိုယ့္စိတၱဇကို 
ဘယ္သူမွ 
မသိေအာင္ သီခ်င္းစာသားေတြနဲ႔ 
ဟန္ေဆာင္ျပလိုက္ရံု...။ခင္ဗ်ား ဒီကဗ်ာကို 
ဖတ္တာ ဒီကဗ်ာထဲက 
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ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းကို ရွာတာ။ဒီကဗ်ာထဲ 
ခင္ဗ်ားကို ဆြဲႏွစ္လိုက္တဲ့သံလိုက္ဓာတ္ကို 
ခင္ဗ်ားဆီက 
ယူထားတာ။ေသြးပ်က္ဖြယ္ေစ်းႏႈန္းေတြကို 
အေပါင္းအေဖာ္ေတြနဲ႔ 
ေတြး...။ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔တာကို 
ေသြးေၾကာထဲ 
ထိုးမသြင္းမိေစနဲ႔။က်ဴးလြန္မိသမွ် 
သဲလြန္စမက်န္ေအာင္။အေပ်ာ္အၿပံဳးကို 
ပိတ္ျဖဴယက္ၿပီး 
အသုဘေကာင္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးခရီးကို 
အုပ္လိုက္တယ္။ 
  
*က် က် က် ကၽြန္ေတာ္ေတာ္ေတာ္တို႔ ဘ 
ဘ ဘ ဘယ္ေရာက္ေရာက္ေနတာလဲ။ 
ေတာင္း ေတာင္း ေတာင္း 
ေတာင္းပန္ပန္ပါတယ္။င င င င ငါ 
ေၾကာက္လို႔ပါ။ 
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ေလ ေလ ေလထု ေရ ေရ 
ေရထုညစ္ညစ္ညစ္ညမ္းသလို လူ လူ လူ 
လူထုအေပၚ 
ညစ္ ညစ္ ညစ္ ညစ္ညမ္းမႈ။က က က က 
ကဗ်ာ ဆ ဆ ဆ ဆရာ ေဖာင္း ေဖာင္း 
ေဖာင္း 
ေဖာင္းပြပြပြမႈ ျပ ျပ ျပ ျပႆႆႆနာ...။ 
က် က် က် က် ကၽြန္ေတာ္ အ အ အ အ 
အရူးမဟုတ္ဟုတ္ဟုတ္ဘူး။ 
တ တ တ တ တကယ္ မ မ မမရူးဘူး။ 
မ မ မ မယံုရင္ အ အ အ 
အရူးေတြေတြေတြကို ေမး ေမး ေမး 
ၾကည့္ပါလား။* 
  
စိတ္ၿခံထဲက စိတ္ေခ်းေတြကို 
စိတ္ေက်ာင္းမထြက္ခင္။ 
အဲဒီလိုပဲ အၿမဲတမ္းဟာ တစ္ခုခုဆီမွာ 
ေသ၀ပ္ေနတတ္ဖို႔။ 
လြယ္လြယ္ေလးအသံထြက္လို႔ရတဲ့ယဥ္ေက်
းမႈနဲ႔ပဲ ရိုးသား။ 
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လူ႔အျဖစ္ကို ဖက္တြယ္ရတာ အရူးကို 
လင္ငယ္ေနရသလိုပဲ။ေခတ္ကို 
မ်က္ေျခမျဖတ္နဲ႔။ 
အဆက္အသြယ္ေကာင္းရင္ 
ဘယ္ေဂ်ာင္းေဂ်ာင္း အိုေခ။သူ 
ပို႔လိုက္တဲ့မက္ေဆ့(ဂ်္)က 
ခင္ဗ်ားစိတ္/ဘ၀ကို နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း 
သတင္းေကာင္းႏိုင္တယ္။အစစအရာရာ 
သတိေလးနဲ႔ 
ေပ်ာ္ပါ။အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္က်မွ 
ဖြင့္ေဖာက္ရယ္ေမာဖို႔ 
ဟာသေတြထုပ္ပိုးပို႔လိုက္တယ္။ 
သူလာရင္ ညစ္ညဴးစရာပါၿပီး သူျပန္ရင္ 
ညစ္ညဴးစရာ 
က်န္ေတာ့မယ္။ေရွာ့(ခ္)ရတတ္တယ္။ 
  
 ကိုသွ်ား 
  
*ျမန္မာဘာသာျပန္ ကၽြန္ေတာ္မသိ* 
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*အဆင္ေျပသလို ေရးလိုက္တာ* 
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မွားခဲ့တယ္။မွားေနတယ္။ဆုပ္ကိုင္
ထားသမွ်က 
မီးထေတာက္တယ္။ဂိုးၿပီးရင္ 
ဂန္႔ေတာ့မယ္ထင္တာပဲ။ 
 
ကိုယ္ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အႀကီးမားဆံုးျပစ္မႈဆိုလို႔ 
လူျဖစ္ေနရတာတစ္ခုပဲရွိတယ္။ 
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔...။အေမွာင္ထဲမွာဆိုေတာ့ 
ဘာကိုမွ မျမင္ရ။အတင္းျငင္းဆန္ 
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ရုန္းကန္...ရင္၀ကို 
ေဆာင့္တြန္းေနတဲ့လူ႕အျဖစ္။ဘာအညစ္အ
ေၾကးမွ မစြန္းထင္း 
ေသးခင္။ဘယ္လိုသမင္လည္ျပန္ေတြ 
မ်က္ရည္စို႔ရဦးမွာလဲဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ.
..။ 
ငါ ေစာင့္ေနခဲ့တယ္။နားခ်င္ၿပီ။ဘယ္မွာ 
ေခါင္းခ်လိုက္ရမလဲ။ 
  
တစ္ဆို႔ေနတယ္။နင္ေနတယ္။နင့္ေနတယ္။
အေနေ၀းတဲ့မိသားစုအေၾကာင္း  
ေကာင္မေလးဆီ 
ေရြႊ႕ယူထားမိတယ္။ၾကယ္ေတြကို အတူတူ 
ၾကည့္ခ်င္တယ္။ 
ေသြးေၾကာင္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
အစြန္းေရာက္ခ်စ္ျခင္းကို ခံရတဲ့အခါ 
ရွက္ပါ။ဆယ့္ငါးလမ္းထိပ္က 
ဒုတိယေျမာက္က်ဆိမ့္တစ္ခြက္အတြက္ 
ဘယ္ႏွဘ၀စာ 
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ႀကိဳတင္ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမလဲ။ေန႔ေရာညပါ 
အိပ္လို႔မရ။ 
  
ပင္ပန္းလြန္းတယ္။ဒါဟာ ေနာက္ဆံုးဆိုရင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရတဲ့နာမည္ေတြကို  
ေအာ္ေခၚလိုက္ခ်င္တယ္။ 
ညစ္ညမ္းစာသားေတြထက္ 
ပိုညစ္ညမ္းတဲ့သာယာဖြယ္စာသားေတြနဲ႔ 
လူတစ္ေယာက္လံုးကို ကလူက်ီစယ္ 
သတ္ျဖတ္ပါ။ 
  
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈဟာ 
တစ္ရက္မွာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ။ 
မေအာင္ျမင္ဘူး။အခုဆိုရင္ 
အႀကိမ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္တိတိ 
ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ 
ရႈပ္ေထြးလြန္းေတာ့ 
ရိုးသားတာေတြ၊လူသားဆန္တာေတြဟာ 
ေနာက္က်ိလာတယ္။ 
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သိမ္ေမြ႕ေနရင္းတန္းလန္း 
ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းလို 
ေတာင့္တင္းလာတာ။ 
ဘ၀တစ္ခုလံုးနဲ႔လဲခဲ့ေပမယ့္ 
မ်က္၀န္းေလးတစ္စံုေတာင္ 
ကိုယ့္ဆီေရြ႕မလာတာ။ 
စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား။ 
  
ေခါင္းကိုေဖာက္ၿပီး အသိဥာဏ္ဟာ 
တစ္ဖတ္ခ်င္း 
ခုန္ထြက္။ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ကိုယ္  
ဇြန္းခက္ရင္းနဲ႔ 
ထိုးေကာ္ၿပီးေခြးေကြၽးမိေတာ့မယ္။ 
ကိုယ့္အေပၚထားခဲ့တဲ့ေစတနာေမတၱာကို 
ဘယ္လို ေထာက္ထားေပးမွာလဲ။ 
ကိုယ့္ကို ထားခဲ့ၾကတဲ့ေ၀ဒနာကို 
နာမည္လွလွေလးေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ 
  
ငါတို႔မ်ဳိးဆက္က ငါတို႔မ်ဳိးဆက္ကို 
နားမလည္ဘူး။ 
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ေခတ္က ဘာကိုမွ 
နားမလည္ဘူး။ငါတို႔ရဲ႕ေခတ္ပ်က္ႀကီးက 
ယဥ္ယဥ္ေလး...။ 
ပုခံုးေတြက သူတို႔အေပၚက်လာသမွ်ကို 
ႏြားရိုင္းလို ခါခါခ်။တန္ဖိုးကို စတင္သံုးစြဲသူ 
ေသၿပီ။ 
  
သြားေတာ့မယ္။သြားၾကေတာ့။ေနာက္ေက်ာ
ထဲထိုးစိုက္ခဲ့တဲ့ဓားကို ဒီအတိုင္း 
ထားခဲ့လိုက္။ 
ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆိုသူကိုလည္း 
အရင္းအတိုင္း 
ေအာ္ရယ္ေပးလိုက္မယ္။ဘယ္သူ႕ကိုမွ 
ထိုးစရာ လက္ညိႈးမရွိေတာ့ဘူး။ 
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ဖတ္လက္စစာအုပ္ကို 
ပစ္ခ်လိုက္မိ။ေငးၾကည့္လက္စရႈေမွ်ာ္ခင္းေ
တြကို မ်က္လံုးထဲကေန  
ခြဲစိပ္ထုတ္လိုက္မိ။ရင္ပြင့္ေပါက္ၿပီး 
ပန္းထြက္လာမယ့္ 
အသစ္စက္စက္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
ပစ္ခ်လိုက္မိ။ေနက 
အရမ္းျပင္းတာပဲ။သတိလက္လြတ္ေတြ 
ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ 
ေသြးရူးေသြးတမ္းေတြ 
ပြက္ပြက္ဆူကုန္ၿပီ။တရားဆိုလည္း 
လႊတ္ခ်မိေတာ့မွာ...။ 
အကုသိုလ္ဆိုလည္း လႊတ္ခ်မိေတာ့မွာ...။ 
  
ကိုယ့္အေရျပားကိုယ္ ၀တ္ထားတဲ့အကၤ်ီလို 
ဆုတ္ၿဖဲ။ေသြးသံရဲေနတဲ့စိတ္ကို 
ေသြးသံရဲေနတဲ့လွ်ာနဲ႔ 
တိခနဲ႔ ကိုက္ျဖတ္လိုက္မိတယ္။ 
  
ကိုသွ်ား 
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*ၾကည့္စမ္း မင္းက ငါ့ကို 
ဒုတိယတန္းစားထဲမွာ 
ထားခဲ့ခ်င္သေပါ့ တကယ္တမ္းက် 
ငါက 
တတိယတန္းစားလူတစ္ေယာက္ပါ
ကြာ* 
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တဖြဲဖြဲေၾကြက်ေနတဲ့သစ္ရြက္ေတြေပၚ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ကို ပစ္တင္လိုက္မိသလား 
ကိုယ္ခႏၶာကေန အဓိပၸာယ္ေတြ 
တစ္ဖဲ့ခ်င္းပဲ့က်ေနရတဲ့အထဲ 
လြယ္လြယ္ေလးခက္ေနတဲ့နားလည္မႈ 
မ်က္စိေရွ႕တင္ ခုျမင္ခုေပ်ာက္ တေငြ႕ေငြ႕ 
လူသားစစ္စစ္ဆိုေတာ့ ေၾကာက္စရာရွိရင္ 
ေၾကာက္တယ္၊တုန္လႈပ္တယ္ 
  
ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိရက္နဲ႔ 
အသက္စြန္႔ဟပ္ေနတာလား 
ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းမသိလို႔ 
ေလာက္လန္းတြယ္ေနတာလား 
ခိုကိုးရာမဲ့ရထားတစ္စင္း ဘူတာရံုကို 
သံရွည္ဆြဲ ေငးေန 
အသက္ငင္ညေတြကို ဆြဲဆန္႔ရင္း 
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးထဲ မ်က္ရည္၀လာ 
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ကိုယ့္ဖ်ားေသြးကို 
ဘယ္သူမွေျခမေဆးႏိုင္ေအာင္ 
တိတ္တိတ္ေလးသိုေလွာင္ထားရ 
လက္ဘက္ရည္၀ိုင္းမွာထိုင္ရင္း သူမ်ားေတြ 
ေအာ္ရယ္သံၾကားမွ 
ဂေယာင္ဂတမ္းလိုက္ရယ္မိတာ 
ဘာေရာဂါလဲ 
သိုသိုသိပ္သိပ္မရွိတဲ့ေန႔ေတြထဲ 
အေနအထိုင္ေတြ အဆင္ေျပသလို မွားခဲ့ 
အျပဳအမူေတြ ေနသာသလို 
မွားခဲ့၊အေျပာအဆိုေတြ 
အေၾကာင္းသင့္သလို မွားခဲ့ 
ရိုင္းသင့္တယ္ထင္ရင္ 
ရိုင္းၾကတယ္၊ၾကမ္းသင့္တယ္ထင္ရင္ 
ၾကမ္းၾကတယ္ 
  
ဘ၀မွာ အာေခါင္ကိုအပ္နဲ႔ထိုးၿပီး 
ေအာ္ခိုင္းေနသလို 
အဆင္ဆန္းဆန္းမက္လံုးေတြ 
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နံၾကားကိုဓားနဲ႔ေထာက္ၿပီး ေပ်ာ္ခိုင္းေနသလို 
တပ္မက္ဖြယ္အလွအပေတြ 
ကိုယ္လိုခ်င္တာကို 
လြယ္လြယ္ေလးေတာင္းလို႔မရရင္ 
တိုက္ယူရဲတဲ့သတၱိရွိရမယ္ 
ေသနတ္ေျပာင္း၀ကေန 
ပြင့္အာလာမယ့္ႏွင္းဆီပြင့္ကို ေစာင့္မေနနဲ႔ 
ေပါင္မုန္႔နဲ႔ လဲပါ 
အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ေတြနဲ႔ လဲပါ 
ကမၻာ့အနိမ့္ပါးဆံုးပညာေရးစနစ္နဲ႔ လဲပါ 
ဒီအေျခအေနအတိုင္း လူ႕အျဖစ္ကို 
လက္နက္ခ်လိုက္ၾကရမွာလား 
  
ေခတ္ကာလႀကီးက 
စိတ္ထက္ျမန္တယ္(ဘယ္လိုမွ 
နားမလည္ဘူး) 
အခုေလးတင္ပဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ 
ကိုယ့္ေပြ႕ဖက္မႈထဲမွာ ၿငိမ္သက္ေနတာ 
အခုခ်က္ခ်င္းပဲ ကိုယ့္ေရွ႕ကေန 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာ 
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မလိုအပ္ဘူးထင္ရင္ ကိုယ့္ခႏၶာကထြက္တဲ့ 
ေျခသည္းလက္သည္းကိုေတာင္ 
ညွပ္ပစ္တယ္၊ရွည္ထြက္လာတဲ့ဆံပင္ေတြကို 
ျဖတ္ပစ္တယ္ 
သူတို႔ ဒီမိုကေရစီကို မက္ေမာတယ္ဆိုတာ 
အသံေကာင္းဟစ္ေနၾကတာ 
သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တယ္ဆိုတာ 
လိမ္ေနညာေနၾကတာ 
အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို 
သတ္ခ်င္ျဖတ္ခ်င္စိတ္ ရွိၾကတာခ်ည္းပဲ 
အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို တိရစၧာန္စိတ္နဲ႔ 
ေသြးတိုးစမ္းခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ 
  
 
 
 
ျပန္ထူးသူမရွိတဲ့ေအာ္ေခၚသံေတြ 
လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ ေလာင္ေနသံ တဖ်စ္ဖ်စ္ 
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ျပန္ထူးရေတာ့မလိုလို 
ကုိယ့္နာမည္ေအာ္ေခၚသံေတြ နားထဲမွာ 
အူေနသံ တလူလူ 
သြားေနတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတာပဲ(မုသားကို 
ခ်ဳိသာစြာရယ္ . . . ) 
ခပ္ညံ့ညံ့ကဗ်ာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကလြဲၿပီး 
ဘယ္သူမွမေရးရင္ ေကာင္းမယ္ 
စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုကို 
ဘယ္လိုအေတြးေတြနဲ႔သြားလို႔ရလဲသိပါရေစ 
  
ကိုသွ်ား 
*ပိုင္စိုးေ၀* 
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အရူးႏွင့္ သူ႕ေနာက္လိုက္အရူးမ်ား 
ရူးဖို႔ကဗ်ာ 
 
အရူးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ဥပေဒေတြကို 
မလိုက္နာတတ္တာကလြဲရင္ 
အရူးက်င့္ အရူးႀကံႀကံတာကလြဲရင္ 
သူ႔ကိုယ္သူ အရူးလို႔ ၀န္မခံတာကလြဲရင္ 
အရူးဟာ အရူးထဲကအရူးပဲ။ 
 
ကမၻာရူးရြာရူး၀န္းက်င္ရူးထဲ အရူး 
ေရာက္လာ။အရူးဟာ အရူးလို ေရာက္လာ။ 
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ဒီမွာ...မရူးတဲ့အရူးဆိုတာ 
ရူးေနလို႔ပဲ။တစ္လမ္း၀င္တစ္လမ္းထြက္ 
တစ္ၿမိဳ႕၀င္ 
တစ္ရြာထြက္ အရူး ေလွ်ာက္သြား။အရူးက 
အရူးစကားေျပာတယ္။အရူးက အရူးလုပ္ 
လုပ္တယ္။အရူးကြက္နင္းၿပီး 
အရူးဇာတ္ခင္းလိုက္၊အရူးဇာတ္ခင္းၿပီး 
အရူးကြက္ 
နင္းလိုက္။အရူးေနာက္ ကေလးေတြေခြးေတြ 
တေကာက္ေကာက္။ 
 
ေန႔ရူးညရူးေႏြရူးမိုးရူးေဆာင္းရူးေတြထဲ 
ရူးေနရင္းတန္းလန္း...။အရူးဟာ 
သူ႕လုပ္ရပ္ကို 
ဘယ္တုန္းကမွ 
မဆန္းစစ္။သူ႕အေတြးအေခၚကို 
ဘယ္ေတာ့မွ ေမးခြန္းျပန္မထုတ္။ 
ပုတ္ခ်တယ္။လက္ညွိဳးထိုးထိုးၿပီး 
ရယ္တယ္။အရူးက 
ေခါင္းကိုက္တယ္။ေခါင္းစားတယ္။ 
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ေခါင္းကိုက္ေခါင္းစားလို႔ အားမရေတာ့ 
အူအသည္းအျမစ္ဦးေႏွာက္ဘ၀နဲ႔အနာဂတ္
ေတြကိုပါ 
ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္တယ္။အရူးေနာက္ 
ကေလးေတြေခြးေတြ တရုန္းရုန္း။ 
 
အရူးလက္ထဲ ေရာက္သြားရင္ 
လမ္းေဘးတုတ္လည္း 
စတင္း(န္)ဂန္းပဲ။ပါးစပ္ကအစ 
တဒက္ဒက္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ 
ပစ္ခတ္လို႔။အရူးဟာ ခါးေထာက္ 
လက္ညွိဳးကို သန္လွ်က္လို 
ေ၀ွ႔ေ၀ွ႔ထိုး ေတြ႕ရာလူ 
အမိန္႔ေပးလို႔။မထိနဲ႔...။ထိရင္ 
ရူးသြားမယ္ေလသြားမယ္လန္သြားမယ္ 
လြင့္သြားမယ္မီးပြင့္သြားမယ္တကဲကဲ။အရူးေ
နာက္ ကေလးေတြေခြးေတြ တက်ည္က်ည္။ 
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အရူး ဘာလုပ္လုပ္ လူေတြက 
ဘာမွမေျပာၾကေတာ့ အရူးဟာ အတင့္ရဲၿပီး 
ပိုရူးပစ္လိုက္တယ္။ 
ဘယ္အရူးမွ ေမြးကတည္းက 
အာဏာရူးဥစၥာရူးတဏွာရူးလာတာမဟုတ္
ဘူး။ရူးနဲ႔အိပ္ ရူးနဲ႔စား 
ရူးနဲ႔သြား ရူးနဲ႔လာ ရူးနဲ႔ေန ရူးနဲ႔ေသ။ 
 
အရူးဟာ သူ႕အရူးစိတ္ကို ဂစ္တာလို တီးၿပီး 
စင္ျမင့္ေတြေပၚ သီခ်င္းတက္ဆိုတယ္။ 
အရူးဟာ သူ႕အရူးစရိုက္ကို ဇာတ္ညႊန္းခြဲၿပီး 
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လုပ္တယ္။ 
အရူးဟာ လက္ခုပ္သံေတြ 
အလကားမတ္တင္း ရလာတယ္...။ 
 
အရူးလုပ္သမွ် အရာထင္ အရူးဟာ 
ေအာင္ျမင္လာ။အရူးသြားရင္ လမ္းျဖစ္လာ။ 
အရူးဟာ အရူးေမႊးအရူးေရာင္ 
ေျပာင္လက္လာ...။ၾကာေတာ့ 
အရူးေျခအရူးလက္ဟာ  
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အမွန္တရားလို႔ လူေတြ 
မ်က္စိမွိတ္လက္ခံလာၾကတယ္။ 
 
လမ္းေပၚမွာ အရူးျဖတ္သြားရင္ 
ကားေတြရထားေတြ တိခနဲ႔ထိုးရပ္ေပးရ...။ 
လူေတြ အရူးကို ဦးညႊတ္ၾက 
အေလးျပဳၾက။တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုရင္ 
အရူးရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ေတြ  
အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြ မရလို႔ 
ရူးသြားၾက။အရူးလက္မွတ္နဲ႔အရူးဒီပလိုမာေ
တြ ရွိေနေစဖို႔  
အရူးကို ဆရာတစ္ဆူလို ကိုးကြယ္ၾက။ 
 
 
 
 
အရူးဟာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူ...။အရူးဟာ 
သူ႕ေခတ္အခါက သူ႕ႏိုင္ငံမွာ 
ၾသဇာအႀကီးမားဆံုး။ 
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အရူးဟာ 
မိန္းမရူးေတြလိုက္စား။တရားရူးေတြ 
က်င့္ႀကံ။အရက္ရူးဘီယာရူးေတြကို 
ကြၽဲရူးႏြားရူးလိ ု
တစ္ရူးတည္းနဲ႔ေမာ့ေမာ့ေသာက္...။အရူးဟာ 
ရွိသမွ် 
အကုန္ေရာင္းစား...။ရွိသမွ်အကုန္အျပင္  
မရွိတာေတြပါ 
အတင္းလက္ညွိဳးထိုးေရာင္းစား။အရူးေနာက္ 
ကေလးေတြေခြးေတြ တၿပံဳးၿပံဳး။ 
 
အရူးက သူ႕ေနာက္လုိက္ကေလးေတြကို 
တရုတ္ျပည္ျဖစ္သံပတ္ေပး၀န္ႀကီးရုပ္ေတြ 
လက္ေဆာင္ 
ေပးတယ္။အရူးက 
သူ႕ေနာက္လိုက္ေခြးေတြကို သူကလြဲရင္ 
အားလံုးကို ေဟာင္ဖို႔ကိုက္ဖို႔ လက္ေပး 
သင္ခဲ့တယ္။အရူးေနာက္လိုက္ကေလးေတြ
ဟာ 



 69 

ဂုဏ္သေရရွိဗိုက္ရႊဲထိပ္ေျပာင္လူႀကီးေတြ 
ျဖစ္လာတယ္။ 
အရူးေနာက္လိုက္ေခြးေတြဟာ 
မည္းမည္းျမင္ရင္ 
ကိုက္မယ္ခဲမယ္ဆိုတာခ်ည္းပဲျဖစ္လာတယ္။ 
 
အရူးဟာ သိပ္ေတာ္...။အရူးဘ၀မွာ 
မေပ်ာ္သလိုမ်က္ႏွာေပးနဲ႔ ခပ္တင္းတင္းပဲ 
ေနေတာ့တယ္။ 
 
ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ... 
အရူးဟာ ေခါင္းကုတ္တယ္ အရူးဟာ 
စဥ္းစားတယ္ 
အရူးဟာ ေခါင္းကုတ္ၿပီး စဥ္းစားတယ္ 
အရူးဟာ စဥ္းစားရင္း ေခါင္းကုတ္တယ္ 
အရူးဟာ . . . 
အရူးဟာ . . . 
 
ကိုသွ်ား 
7th,May,2013 (A.D) 
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[TUE] 
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ငါတို႔ေျပာရင္ သီခ်င္း ငါတို႔ေရးရင္ 
ကဗ်ာ ငါတို႔ဟာ 
မင္းသားေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့မင္း
သားေတြ  
 
လမ္းေပၚ ေလခြၽန္ရင္း အိမ္နဲ႔ေ၀းရာ ထြက္ခဲ့ 
ကိုယ့္လက္နဲ႔ကိုယ္ 
ေတာက္ခ်ပစ္မိတဲ့စီးကရက္ျပာေတြလား 
ရဲတယ္ 
ရန္သူ႕ရင္၀ကို 
ထုတ္ခ်င္းခတ္ထိုးေဖာက္သြားမယ့္က်ည္ဆံ
ေတြလား ရင့္တယ္ 
 
မေတြေ၀ဘူး မတြန္႔ဆုတ္ဘူး 
ေဆးယဥ္သြားတဲ့ ေလာင္မီးပိုးေတြ မဟုတ္ 
အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ 
သက္မဲ့ဗံုးေတြ မဟုတ္ 
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မီးလင္းမယ့္ထင္တဲ့ခလုတ္ေတြကို 
လိုက္ႏွိပ္တယ္ 
 
အေမက ဘယ္တုန္းကမွ 
အသိအမွတ္မျပဳခဲ့သလို 
ခ်စ္သူကလည္း ယံုၾကည္ဖို႔ 
ရယ္ေမာေခါင္းခါခဲ့တာခ်ည္းပဲ 
ငါတို႔ဟာ ျငင္းဆန္ခံရဖို႔ 
အၿမဲတမ္းအသင့္အေနအထားေပၚ 
ခါးေထာက္ရပ္ေနမိတာလား 
ငါတို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း ငါတို႔ 
စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္ 
 
အရာရာဟာ 
လြယ္ကူမႈကိုလြယ္ပိုးထားတဲ့ေသြးနဲ႔သားနဲ႔ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ခဲ့တယ္ 
မ်က္ရည္လြယ္ခဲ့တယ္ 
မေထြျပားခ်င္တာပါ မေမွာက္မွားခ်င္တာပါ 
ဂီတဆီ တိုက္ရိုက္သြားခ်င္လို႔ ဂစ္တာကို 
ရိုက္ခ်ဳိးပစ္တယ္ စႏၵယားကို မီးပံုရိႈ႕ပစ္တယ္ 
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ငါတို႔အဆင္မေျပမႈေတြ 
ေသြးထြက္သံယိုမျဖစ္ေအာင္ ယုသႏၱာတင္နဲ႔ 
တည္းထားတယ္ 
 
ငါတို႔အသက္အရြယ္ေတြအရ 
ငါတို႔အေတြ႕အႀကံဳေတြ 
ငါတို႔အေတြ႕အႀကံဳေတြအရ 
ငါတို႔ဆင္ျခင္ေတြးဆႏိုင္ျခင္းေတြ 
တိက်ျပတ္သားမႈနဲ႔ အမွန္တရားကို သ,ရင္း 
မွားသြားရင္ ေခါင္းမေရွာင္ဘူး 
ပုခံုးနဲ႔ ထမ္းခဲ့တယ္ ႏွလံုးသားနဲ႔ ထမ္းခဲ့တယ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို ပါးစပ္နဲ႔မဆိုဘဲ 
ေထာင္ထေနတဲ့ေမးရိုးေတြနဲ႔ ဆိုခဲ့တယ္ငါတို႔ 
 
မေလ်ာ့ရဲဘူး မေပ်ာ့ၿပဲဘူး 
သမိုင္းဖတ္စာကို ေသြးအကၡရာနဲ႔ 
ေက်ာက္ထြင္းခဲ့တယ္ငါတို႔ 
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သမၼတမဟုတ္ေပမယ့္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္ေပမယ့္ 
အရာရွိမဟုတ္ေပမယ့္ 
တစ္ေယာက္အေရျပားကို ဆူးျခစ္မိရံုနဲ႔ 
တစ္ေယာက္ႏွလံုးသားက ပန္းထြက္လာတဲ့ 
ေသြးေတြ 
တစ္ေယာက္ကို ဖိျခစ္ခံလိုက္ရရံုနဲ႔ 
တစ္ေယာက္ဘ၀ေပၚ 
ထထေတာက္တဲ့မီးေတြ 
 
လိုအပ္ရင္ အသက္၀င္ရုန္းၾကြလာမယ့္ 
ရိုးတြင္းျခင္ဆီထဲထိုးထားတဲ့နဂါးပံုတက္တူးေ
တြ 
လိုအပ္ရင္ ငါတို႔လက္ဖ်ံရိုးေတြဟာ 
မီးေဆးၿပီးစဓားေတြ 
ငါတို႔ စကားနည္းလာတာ 
အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ဘူး 
ငါတို႔ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္လာတာ 
အေၾကာင္းရွိတယ္ 
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ငါတို႔ဘ၀ေတြ မေအာင္ျမင္ေသးလည္း 
ငါတို႔ခ်စ္ျခင္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မရံႈးဘူး 
အနာဂတ္ကို ငါတို႔ ထမ္းထားတာ 
ကမၻာႀကီးက ငါတို႔ကို လိုက္လုေနရမွာေပါ့ 
 
ကိုသွ်ား 
19th May,2013 (A.D) 
[Sun] 
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ရန္ကုန္စတိုင္(လ္) ေခတ္လည္းမီ 
အခ်ဳိးစားလည္းက်တဲ့စိတ္ပ်က္လက္ပ်
က္အရသာ 
 
ရိုက္ခတ္လိုက္သမွ်စီးဆင္းမႈက 
အရွိန္အဟုန္ျပင္းတယ္ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ဆိုရင္ 
ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ နားနဲ႔မ်က္လံုးေတြ 
ခုန္မထြက္ေစနဲ႔ 
စိတ္မခိုင္ရင္ ေသြးရူးေသြးတန္း 
ဂေယာင္သြားမယ္ 
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ေခါင္းတစ္လံုးက ထိုင္ေတြးေနတုန္း 
ထိုင္ေတြးေနတဲ့ေခါင္းကို စနက္တံျဖဳတ္သြား 
ပါးစပ္ထဲက မီးခိုးေထာင္းေထာင္းထေအာင္ 
စကားေတြ 
ေလာက္တဖြားဖြားက်ေနတဲ့အဲဒီခ်ာတိတ္ 
၃၈လမ္းထဲ သူ႕အိမ္သူ႕ယာလို 
၀င္လိုက္ထြက္လိုက္၊လမ္းျဖတ္ကူးဖို႔ 
ဘယ္ၾကည့္လိုက္ ညာၾကည့္လိုက္ 
သူ႕အသိဥာဏ္က ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ကို 
ပလက္ေဖာင္းလို ေခါင္းအံုးထားတယ္ 
 
ဒီအေရးအေၾကာင္းေလာက္နဲ႔ ရန္ကုန္ကို 
လွည့္ဖြင့္ဖို႔ ေသာ့၀ိဇၹာတစ္ေခ်ာင္း 
ေကာက္ရသလို 
လူေနရင္ လြင့္သြားမွာေပါ့ 
မကုန္ႏုိင္မခမ္းႏိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးဆိုေပမယ့္ 
ရန္ကုန္ကို မင္းထင္သလို သံုးလို႔မရဘူး 
 
ေငြက စကားေျပာတယ္ 
အဲဒီေငြက ကိုယ့္လက္ထဲမွာမရွိရင္ 
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အသံပိုက်ယ္တယ္ 
ေငြမရွိရင္ ရန္ကုန္ဆိုတာ 
ရုပ္ဖ်က္ထားတဲ့ကိုကိုးကၽြန္း 
ရန္ကုန္မွာ ေငြမရွိရင္ ၀တ္မံႈေရႊရည္လည္း 
ရင္ခုန္စရာမေကာင္းဘူး 
 
လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထဲ 
အရုပ္ႀကိဳးျပတ္ထိုင္ေနတဲ့နားကို 
ကားဟြန္းသံက တက္ႀကိတ္သြားေသးတယ္ 
လမ္းမထဲစူး၀င္ေနတဲ့ေနာက္ေက်ာမလံုမႈကို 
ဘယ္လိုမွ မ,ေရႊ႕လို႔မျဖစ္ဘူး 
အၾကမ္းပန္းကန္ထဲ ေရေႏြးပူေတြ ငွဲ႔ထည့္ 
ေရေႏြးပူေတြထဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ငွဲ႔ထည့္ 
ေဟာဒီလူအျဖစ္ရဲ႕ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိတဲ့အတင္း
အဓမၼေတြကို 
ႀကိတ္မွိတ္ၿမိဳခ်ေနၾကတာခ်ည္းပဲ 
 
လြန္တယ္မထင္ပါနဲ႔ကေလးရယ္ 
တကယ္ကို 
မတတ္သာလို႔  မ်က္ႏွာလႊဲပစ္လိုက္တာပါ 
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ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အစာအိမ္ကိုေတာင္ 
အန္ထုတ္ေကၽြးပစ္လိုက္ခ်င္တာေပါ့ 
 
ငါတို႔ေသနတ္ေတြ က်ည္အေနလို႔ 
ငါတို႔ဘ၀ေတြ အက်အရံႈးမ်ားခဲ့ရတာလား 
ညီေလးေရ . . . 
ကိုသွ်ားေရ . . . 
ငါ့သားေလးပါးျပင္ကို 
အလင္းဆံုးျပန္ေမႊးခြင့္ရဖို႔ 
ငါ့ကို ပစ္ပယ္ထားတဲ့အသိုင္း၀ိုင္းထဲ တိုး၀င္ 
ငါ့မိန္းမနဲ႔ ျပန္ေပါင္းခြင့္ရဖို႔ 
ရန္ကုန္ကို ရတဲ့ေစ်းနဲ႔ ေပါင္ခ်င္တယ္ 
 
ရန္ကုန္ေသာက္ေနတဲ့ေကာ္ဖီကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေသြးေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ထားတာ 
ရန္ကုန္စားေနတဲ့ထမင္းကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၽြးေတြနဲ႔ ခ်က္ထားတာ 
ရန္ကုန္စီးေနတဲ့ကားကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္ေတြနဲ႔ 
အေရာင္တင္ထားတာ 
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ရန္ကုန္ အပ်င္းေျပ ဘီယာနဲ႔ျမည္းဖို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အသားေတြကို 
လွီးေပးေနရေတာ့တာပဲ 
 
လူတစ္စုက ဘုန္းႀကီးပြဲကို 
အခ်ဳိတည္းသလိုစားၿပီး လွ်ာသပ္ေနခ်ိန္မွာ 
လူအမ်ားႀကီးက 
ငါးရာတန္ေန႔လည္စာထမင္းစားဖို႔ 
သူတို႔မ်က္ႏွာ ေမာ့ၾကည့္ေနရတယ္ 
 
နတ္မယ္တမွ်ဣတၳိယေတြ 
သူတို႔အဖူးသူတို႔အပြင့္ေတြကို 
အစြမ္းကုန္ပြင့္အာျပေနလည္း 
တုန္ခါမလာဘူး 
ခႏၶာကိုယ္မွာ ညႊတ္က်ေအာင္ 
သီးေနတဲ့ရမၼက္ကို ဘယ္လိုတင္သားေတြနဲ႔ 
လႈပ္ခ်ခ် 
ေၾကြက်မလာဘူး 
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ရန္ကုန္ဆိုတာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေအာ့(ဇ္)၀စ္အက်ဥ္းစခန္း 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
အလင္းေရာင္နဲ႔ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာခြင့္မရွိေတ
ာ့တဲ့ဂ်ဴးေတြ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕အသိဥာဏ္ဟာ 
အစိမ္းသက္သက္ လက္သည္းခြံခြာခံရတယ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕လိင္အဂၤါဟာ 
အရွင္လတ္လတ္ ေရေႏြးေဖ်ာခံရတယ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚ 
သစ္ရြက္ေလးတစ္ရြက္ ေၾကြက်လာရံုနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေဆာက္တည္ရာမဲ့လို႔ 
 
လေရာင္ကို ေကာင္းကင္ကေန 
လွီးထုတ္ထားတဲ့ညေတြထဲမွာ 
ခ်စ္သူကို သားမယားစိတ္နဲ႔ 
ေပြ႕ဖက္နမ္းရံႈ႕တတ္တဲ့လူလုပ္ယဥ္ေက်းမႈေ
တြထဲမွာ 
လူ႕အေရျပားမွာ ေရာဂါဘယေတြ 
ေညွာ္နံ႔ထြက္ေအာင္ ေလာင္ေနတဲ့အရပ္မွာ 
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ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ထားတဲ့က်ည္ဆံေတြ 
တရစပ္ထြက္က်ေနတဲ့နာနာဘာ၀ေန႔စြဲေတြ
ထဲမွာ 
အနာဂတ္ထဲကေန မနက္ျဖန္ကို 
ဖဲ့ယူခံထားရတဲ့ရွင္သန္မႈထဲမွာ 
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ 
လင္စိတ္သားစိတ္ကုန္ခမ္းလာတဲ့လမ္းမေပၚ 
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ 
စိတ္ခံအားက်ဆင္းလာတဲ့ေျခလွမ္းေတြ 
                                                     
                                                
ကိုသွ်ား 
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ေအာက္တန္းက်တယ္၊ေခါင္းကိုက္တ
ယ္၊စီးကရက္အစီခံကို ခါးလည္ကေန 
ျပတ္ထြက္သြားေအာင္ 
ကိုက္ျဖတ္လိုက္မိတယ္ 
 
မႈန္မိႈင္းမိႈင္းအေရာင္ေတြကို 
ႏွစ္ၿခိဳက္လာတယ္။နာက်င္မႈကို ေပးတယ္။ 
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ၿပီးေတာ့ အဲဒီနာက်င္မႈကိုပဲ 
မလႊတ္တမ္းဆုပ္ကိုင္ခိုင္းတဲ့လူ႕အျဖစ္…။ညိႈ႕
…။ 
ကိုယ့္စိတၱဇနဲ႔ကိုယ္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ 
အထီးက်န္ေနတဲ့လူအုပ္ႀကီးထဲ။ 
အလိုမတူလည္း ေပ်ာ္ေအာင္ 
အိပ္ရေတာ့မွာ။ 
အဆင္ေျပမယ္ထင္သလို။ ႀကံမိႀကံရာ 
အစြဲအလန္းတစ္ခ်ဳိ႕ မ်ဥ္းၾကားမွာ 
ကားတိုက္ခံရ။ 
တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈဟာ လူကို 
လူဆီကေန ဆြဲထုတ္သြားတာ။ 
ေသြးေတြ 
ေစးပ်စ္လာ…၊မာေတာင့္လာ…၊ဦးေႏွာက္ 
ေပါက္ၿပဲလာ . . .။ 
မုသာ၀ါဒကို 
လွ်ာေပၚတင္ငံုထားတဲ့ရိုးသားမႈအရသာမွာ 
တစ္ခုခုျဖစ္လာမလားအထင္နဲ႔ 
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တစ္ခုခုကို 
ပစ္ခ်တယ္။ရိုက္ခြဲတယ္။ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ 
ထိစမ္းလို႔မရႏိုင္တဲ့ေလာင္ကၽြမ္းမႈကို 
လက္ေတြ႕ဘ၀ထဲထိ ဆြဲသြင္းေန…။ 
ဒီကဗ်ာကို ေရးေနရင္း ႏွာေခါင္းထဲကေန 
ေသြးေတြ စီးက်လာတယ္။ 
( 
မွတ္ခ်က္။        ။ရုတ္တရက္ျဖတ္၀င္လာတဲ့
တကယ့္အျဖစ္အပ်က္) 
ေသြးလန္႔သြားတယ္။ျပာသြားတယ္။မူးေ၀သြ
ားတယ္။ 
ရိပ္ခနဲရိပ္ခနဲ အတိတ္ေတြ 
ဖိတ္ဖိတ္လက္ေအာင္ 
ေအးစက္သြားတယ္ေခါင္းထဲ။ 
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလို႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ 
စီးက်ေနတဲ့ေသြးေတြကို 
အရသာခံၾကည့္ရင္း ဆက္ေရးတယ္။ 
လက္ဖ်ံမွာ 
တက္တူးထိုးထားတဲ့ေသျခင္းတရားကို 
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သံေ၀ဂလိုလို ဘာလိုလို 
ဖ်ပ္ခနဲသတိရလိုက္တယ္။ 
ရွင္ တစ္ေယာက္တည္း 
ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ 
ရွင္ တစ္ေယာက္တည္း 
ပ်က္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ 
ရွင္ တစ္ေယာက္တည္း 
ပ်က္က်ေနတာမဟုတ္ဘူး။ 
၀ီစကီ(၄)ပက္ေသာက္ၿပီး 
မိန္းမတစ္ေယာက္ကို တစ္ညလံုး 
ေစာင့္ခဲ့တယ္။ 
သြက္သြက္ခါေအာင္ လႈပ္ခ်ပစ္တာေတာင္ 
ေသြးပ်က္ေအာင္ရူးဖို႔ အသက္မမီဘူး။ 
အရမ္းလွတာပဲ။ရက္စက္မႈက 
တကယ္ေသသပ္လြန္းတဲ့အခါ 
သိပ္ကိုႏူးညံ့တယ္။ 
အခ်စ္က လက္တစ္လံုးျခား 
လုပ္တယ္။ညစ္ပတ္စုတ္ေပေနတာ။ 
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သူက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို 
ဆာေလာင္ေနခ်ိန္မွာ 
ခင္ဗ်ားခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးထိုးေကၽြးလည္း 
သူ အာသာေျပမွာမဟုတ္။ 
မ်က္ရည္မရွိေတာ့ဘူး။စကားလံုးလည္း 
ကုန္ၿပီ။ 
ေနာက္ဆံုးစကၠန္႔ထိ လက္နက္မသံုးဘဲ 
ဒူးေထာက္လဲက်ေစဖို႔။ 
မဖြယ္မရာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေတြကို မ်က္လံုးထဲ 
ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ထည့္ၿပီး ထြန္႔ထြန္႔လူးေအာင္ 
ၿပံဳးပါ။ 
အနိ႒ာရံုေတြကလြဲရင္ ဘယ္အရာမွ 
အစစ္မဟုတ္။ညီွပုပ္နံေဟာင္…။ 
အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့။အဓိပၸာယ္ 
ခၽြတ္ၿခံဳက်။ဘာအရသာမွ မရွိဘူး။ 
အႏုပညာမွာ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ 
ေဘးမဲ့ေပးတယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ 
က်ည္ျဖည့္…။ၿပီးရင္ ေမာင္းျဖဳတ္လိုက္။ 
မယံုၾကည္ရင္ ေနာက္ဆုတ္ေန…။စစ္ကို 
စစ္နဲ႔ေတာ္လွန္ရတာခ်ည္းပဲ။ 
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ကဗ်ာဆရာဆီမွာ 
စစ္ထက္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့သိမ္ေမြ႕မႈ
ေတြ ရွိတယ္။ 
  
ကိုသွ်ား 
  
4th,Feb,2013( A.D 
).........6th,Feb,2013( A.D ) 
  
 
 
ဘယ္သူနဲ႔မွ ျပန္မဆံုႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ 
ငါေပးစရာရွိတဲ့အေၾကြးေတြကို 
အားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား 
မင္းေလွ်ာ္ပစ္လိုက္ပါ 
 
အစကတည္းက 
ေျခာက္ကပ္ေနတဲ့ငါ့ေနရာဟာ 
မင္းျပန္သြားေတာ့ ေျခာက္ျခားဖြယ္အတိပဲ။ 
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ဆူညံသံေတြက လမ္းေပၚကေန 
ပဲ့ထြက္လြင့္စင္လာသလိုလို၊ကိုယ္ခႏၶာထဲက
ပဲ ကန္ထြက္လာသလိုလို။ 
နားလည္မႈ။          ။မ်က္လံုးထဲကေန 
ေသြးစက္ေတြလို တေတာက္ေတာက္ 
စီးက်ေနတယ္။ 
သံေယာဇဥ္ဆိုတာ 
ဘုရားေပးတဲ့ကိုယ္၀န္၊ဘယ္လိုမွ 
ဖ်က္ခ်လို႔မရေတာ့ဘူး။ 
  
ေခါင္းထဲမွာ 
ေက်ာက္ခဲေတြထည့္ထားရသလိုပဲကြာ။လူ႕
ဘ၀ဆိုတာ မဖြယ္မရာႀကီးပါ။ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး။ 
ကိုယ့္ေဘးမွာပဲ အၿမဲေနပါလို႔ 
ကိုယ့္ပါးစပ္နဲ႔ကိုယ္ 
ေျပာ[ရဲ]ခ်င္ေနတယ္။သူရဲေကာင္းတစ္ေယာ
က္ကို 
ပုခက္လႊဲခဲ့ဖူးတဲ့လက္ေတြ အေမ့ခႏၶာမွာ 
တပ္ဆင္ေပးခ်င္ေနတဲ့အေပ်ာ့စားစိတ္ေရာဂါ
ရွိသူသာမာန္ 
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လူတစ္ေယာက္။ေနာက္ဆံုးဖြာရိႈက္လိုက္တဲ့
စီးကရက္မီးခိုးေငြ႕နဲ႔အတူ။စာအုပ္တစ္ေသ
တၱာ၊ဂစ္တာတစ္လက္၊ 
သူလိုခ်င္ရာ 
တစ္ခုခု၊မင္းလိုခ်င္တဲ့ဟန္းဒ္ဆက္ထ္ဟာ ငါ 
မေက်ပြန္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အိမ္မႈကိစၥလား။ 
  
အဲဒီသိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕မ်က္လံုးေလးနဲ႔ 
ကိုယ့္ကို သစ္ပင္ျဖစ္သြားတဲ့အထိ 
စိုက္ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ 
အခက္အလက္ေတြ ျဖာထြက္ၿပီး 
မင္းအတြက္ 
အရိပ္မိုးေပးလိုက္ခ်င္လို႔။အလုပ္ပ်က္ 
အကိုင္ပ်က္၊ 
တန္ဖိုးႀကီးတဲ့သူ႕အသက္ကို 
လုရႈေနမိတာလား။သူက 
တစ္ထပ္ျမင့္သြားေလေလ၊ငါက တစ္ထပ္ 
ပိုနိမ့္သြားေလေလ။က်ဆိမ့္တစ္ခြက္ေလာက္ 
ေသာက္ထားခ်င္တယ္။တကယ္လို႔ ကိုယ္ 
အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ရင္ 
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မင္း ကိုယ့္ရဲ႕အေ၀းကို တိတ္တိတ္ကေလး 
ထြက္ေျပးသြားမွာ စိုးလို႔။ 
  
ဖုန္းဆက္ျဖစ္ရင္ ငါ သတိရေနတဲ့အေၾကာင္း 
သူတို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာေပးပါ။ 
ဒါမွလည္း ငါ အသက္ရွင္ေနေသးတာကို 
သူတို႔ကို အသိေပးရင္း ကိုယ္တိုင္လည္း 
နံရံကို ေခါင္းနဲ႔ေဆာင့္မၾကည့္မိမွာ။ 
ေမတၱာတရားမွာ နာမည္မလိုဘူး။အခု ကိုယ္ 
အရမ္းေပ်ာ္ေနတယ္။အဲဒီလို 
ေျပာလိုက္ရတာကိုက 
ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ေနၿပီ။ 
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ကိုယ္နဲ႔ေ၀းရာ 
ထြက္ခြာသြားလို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာသိရဲ႕
လား။ 
  
အဆင္ေတာ့ 
ေျပေနမယ္ထင္တာပဲ။ဘယ္သူေတြ မင္းကို 
လာေတြ႕လဲ။ေက်ာင္းသားဘ၀ေတြဆီ 
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ငါတို႔ျပန္သြားခ်င္တဲ့အခါ ေက်ာင္းထဲကို 
၀င္လိုက္ရံုနဲ႔ 
အဆင္ေျပပါ့မလား။ေက်ာင္းတုန္းကထားခဲ့ဖူ
းတဲ့ရည္းစားေတြကို 
ျပန္ေတြ႕ရင္ေရာ 
ဘယ္လိုႏႈတ္ဆက္ၾကမလဲ။စိတ္ဆိုးသြားတဲ့
သူငယ္ခ်င္းမေလးေတြကို 
မေခ်ာ့ဘဲေနခဲ့မိတာလည္း 
အခုထိ အေၾကြးပါပဲ။ဆရာ့ကို 
စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ပဲ အားလံုး ၿငိမ္ေၾကာင္း 
က်ိန္ေျပာခဲ့မွာပဲမလား။ကဲ...မင္း ေပ်ာ္ပါေစ။ 
  
ကိုယ့္ဘ၀ကို မင္းဆီနားေဖာက္မိတာကိုက 
မင္းေသတြင္းကို 
ကိုယ္တူးလိုက္မိသလို(ထင္ေယာင္ထင္မွား 
ဆို႔နင့္တယ္)။ 
ေတြ႕ေနရတဲ့အခ်ိန္တိုင္း ေဆြးေဆြးေလး 
ေငးၾကည့္ေနမိတာ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေပါ့။ထင္ရာေတြ 
မွာေသာက္လိုက္မယ့္အစား 
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ကိုယ့္ကို 
ေဖ်ာ္ေသာက္လိုက္ပါေတာ့လားအခ်စ္ရယ္ . 
. .။ 
  
ဘာပဲေျပာေျပာ အကုန္လံုးနဲ႔ 
အဆင္ေျပေစခ်င္တယ္။ 
က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ေပမယ့္ 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔မေျပာေတ
ာ့ဘူး။ 
ကဗ်ာရြတ္ေနတဲ့အခါကိုယ့္အသံေလးေတြ
သာယာသလုိမ်ိဳး 
သူ႔တစ္ဘ၀လံုးကိုသာယာသြားေစခ်င္တာ။ 
ကိုယ္သြားရမယ့္လိပ္စာလည္း အတိအက် 
မသိဘူး။ဘာမွေပးစရာမရွိေတာ့ 
ဘာမွလည္း သယ္မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 
အတိုးေတြ အရမ္းတက္ေနရင္ 
ဘ၀တစ္ခုလံုး ေရာင္းဆပ္လို႔ေတာင္ 
ေလာက္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 
လြယ္လြယ္ကူကူ ေျပာေနလို႔ 
ေလးေလးနက္နက္ 
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မေတြးဘူးမထင္နဲ႔။အစစအရာရာ 
ဘယ္ေနရာမွာမွ 
ေနာက္ေက်ာမလံုရဘူး။သတိထား။ 
  
ကိုသွ်ား 
 
ေဆြး 
 
အရင္လို လူေတြ က်ဥ္ထားတဲ့စားပြဲ၀ိုင္းမွာ 
တစ္ေယာက္တည္းပဲလား 
ကၽြန္ေတာ္ထိုင္ေနက်ေခြးေျခခံုေလးကို 
ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ေယာက္လို 
လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး ေငးၾကည့္ေနမွာလား 
ႏွစ္ေယာက္တည္းအားနဲ႔ 
ၿမိဳ႕တည္ခဲ့ဖူးတဲ့စကား၀ိုင္းေလးမွာ 
တစ္ေယာက္တည္း႐ုန္းကန္ေနရတဲ့တိတ္ဆိ
တ္မႈက 
က်ယ္ေလာင္လြန္းေနမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ 
သိတယ္ 
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ဦးေလးေအာင္က ေသာကကို တရားနဲ႔ 
ျငႇိမ္းသတ္တယ္ 
ကၽြန္ေတာ္က ဘ၀ကို ဓားနဲ႔ ေတာရွင္းတယ္ 
ဦးေလးေအာင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္က 
အေတြ႕အႀကံဳေပါင္း ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္စာ 
ေ၀းတယ ္
  
ဦးေလးေအာင္ ေျပာခဲ့တယ္ 
“ မင္းနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္တိုင္း ငါ့ကိုယ္ငါ 
အဘိုးအိုတစ္ေယာက္ဆိုတာ ေမ့သြားတယ္ 
ငါ့ဇရာကို ေသြးသစ္ေလာင္းၿပီး 
ႏုပ်ဳိေစခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါသွ်ားေလး ” 
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့တယ္ 
“ လသာသာညေလးေတြမွာ 
အိမ္ေရွ႕ကြပ္ပ်စ္ေပၚ 
ေရေႏြးၾကမ္းထိုင္ေသာက္ရင္း 
အတိတ္ကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ 
ျပန္ေတြးေအာက္ေမ့ၾကတာေပါ့ဦးေလးေအာ
င္ရယ္ ” 
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စား၀တ္ေနေရးက ေတာင္းဆိုေတာ့ 
သံေယာဇဥ္ကို ထိုးေကၽြးခဲ့ရတာေပါ့ 
ဦးေလးေအာင္ရဲ႕တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကြမ္းၿခံေလး 
ေနေကာင္းထိုင္သာရွိဖို႔ 
ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းရတာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် 
ဦးေလးေအာင္ရဲ႕စက္ဘီးနီေလး 
အားေကာင္းေမာင္းသန္ 
ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေစခ်င္တာကလည္း 
အေမာပါပဲ 
လာခ်င္လည္း မနီးေတာ့တဲ့ခရီးမို႔ 
စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါေတာ့ပါဘူး 
  
အခု ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကုန္းေခါင္ေခါင္ေပၚ 
အရွင္လတ္လတ္ 
ပစ္တင္ခံထားရတဲ့ငါးတစ္ေကာင္ 
ကၽြန္ေတာ္ 
အေသခံဖက္တြယ္ခဲ့တဲ့အႏုပညာဟာ 
ကၽြန္ေတာ့္ရင္၀ကို ေျခစံုကန္တယ္ 
ဒီအေၾကာင္းေတြ ဦးေလးေအာင္ကို 
ေျပာျပရင္ 
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ဟိုတုန္းကလို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ 
ၿပံဳးျပႏွစ္သိမ့္ဦးမွာလား 
  
“ မနက္ျဖန္ဆိုတာ အေ၀းႀကီး၊ 
တမလြန္ဆိုတာ နီးနီးေလး ” 
                                              (အရွင္
ဇနကာဘိ၀ံသ) 
  
ဘ၀ကို ေပ်ာ္သလိုျဖတ္သန္းရတာ 
မလြယ္ဘူး 
ဘ၀မွာ ျဖစ္သလိုေနရတာ ပိုခက္တယ္ 
ေျခသံလံုလံုနဲ႔ 
နင္းေလွ်ာက္လာတဲ့ေသျခင္းတရား 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရွင္သန္မႈကို ခိုးယူမသြားခင္ 
ဦးေလးေအာင္ဆီ တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ 
ျပန္ေရာက္ခ်င္ေသးတယ္ 
  
 ကိုသွ်ား 
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စပံယ္ဖတ္စာ 
 
သံုးကံုးငါးရာတန္စပယ္ပန္းကေလးေတြကို 
သီကံုးေရာင္းခ်ေနေပမယ့္ 
မင္းဘ၀ဟာ စပယ္တစ္ပြင့္စာေလာက္မွ 
ေမႊးပ်ံ႕ပါရဲ႕လားကေလးရယ္ 
ႏုနယ္တဲ့မင္းပါးျပင္ေပၚက 
ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ေတြဟာ 
မင္းရင္အံုကို က်ည္ဆံေတြအျဖစ္ 
အရွိန္ျပင္းျပင္း ထိမွန္ေနၿပီလား 
  
ဟိုလူ၀ယ္ႏိုးႏိုး ဒီလူ၀ယ္ႏိုးႏိုး 
ေအာ္ေခၚေနတဲ့အသံစာစာေလးနဲ႔ 
ေမာက္မာတဲ့ကားဟြန္းသံေတြ ဘယ္လိုမွ 
လိုက္ဖက္မႈမရွိဘူး 
မင္းအသက္မင္းအရြယ္ 
ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းမွာ 
စာအံသံေတြသာ တြဲလဲခိုေနသင့္တာေပါ့ 
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ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးက ျငင္းပယ္လိုက္မွာ 
စိုးရိမ္လို႔ 
အၿမီးတိုဖိနပ္ေလး လမ္းမေပၚ ေနရည္ပူေတြ 
ေလာင္းခ်ခံပစ္လိုက္တာလား 
ဆရာ၊ဆရာမေတြက 
ေအာ္ေငါက္ပစ္လိုက္မွာ ေၾကာက္႐ြံ႕လို႔ 
ႏြမ္းရိေပါက္ၿပဲေနတဲ့အက်ႌေလးေပၚ 
ေလာကဓံကို ေရးျခစ္ 
သင္ယူက်က္မွတ္လိုက္တာလား 
  
ေက်ာင္းစိမ္း၀တ္စံုနဲ႔ကေလးေတြ 
စာအုပ္ကိုယ္စီ ထုတ္ဖတ္ေနခ်ိန္မွာ 
စပယ္ပြင့္ကေလးေတြဟာ မင္း 
ဖတ္ေနရတဲ့အကၡရာေတြ 
မင္းဆီက 
၀ယ္ယူသြားတဲ့ပန္းကံုးေလးေတြကို 
ဘုရားမွာ ကပ္လႉပူေဇာ္လိုက္ၾကတဲ့အခါ 
စပယ္ပြင့္ကေလးေတြက မင္းဘ၀ေလး 
သာယာခ်မ္းေျမ႕ဖို႔ 
တခုတ္တရ ဆုေတာင္းေပးၾကပါလိမ့္မယ္ 
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ေျခာက္ေသြ႕ရိုးျပတ္ေတာငယ္တစ္ခုလို 
နီက်င္ၾကမ္းရင့္ေနတဲ့ဆံပင္ေတြကို 
ဖြဖြရြရြေလး ပြတ္သပ္ေပးရင္း 
တီးတိုးေရရြတ္လိုက္မိတယ္ 
စပယ္ရနံ႔ေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ေနရတဲ့ 
မင္းရွင္သန္မႈေလး 
သင္းသင္းရွရွ ေမႊးျမႏိုင္ပါေစကြယ္ 
  
ဦးဦးကို ခြင့္ျပဳပါဦးကေလးရယ္ 
ဦးဦးရဲ႕လက္ထဲမွာလည္း 
မင္းမျမင္မင္းမသိႏိုင္တဲ့စပယ္ပန္းကံုးေလးေ
တြနဲ႔ပါ 
                                                     
                        
ကိုသွ်ား 
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စင္သီယာေလးငယ္ဇာတ္ခံ ု
                          

      (၁) 
 
ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး  
ဒါေပမယ့္ အၿမဲတမ္း အထီးက်န္ေနတယ္ 
 
ေမ့ထားလိုက္ . . . 
ေမ့ထားလိုက္စမ္းပါစင္သီယာ 
အခု မင္းေရာက္ေနတဲ့ေနရာဟာ 
ရင္ဖံုးအကၤ်ီေယာထဘီနဲ႔ 
ေယာဂီတဘက္ေလး ပုခံုးမွာတင္ၿပီး 
မင္း ဆြမ္းခ်ိဳင့္သြားပို႔ရာ 
ရြာဦးေက်ာင္းမဟုတ္ဘူး 
အခု မင္းႏႈတ္ခမ္းေပၚ 
တရြရြတြယ္တက္ေနတဲ့စာသားေတြဟာ 
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သနပ္ခါးေရႀကဲေလးလိမ္းၿပီး 
ေခၽြးနံ႔ေလးတသင္းသင္းနဲ႔ 
မင္း ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ 
ေကာက္စိုက္သီခ်င္းမဟုတ္ဘူး 
 
                               (၂) 
 
မင္းအသက္က ႏွစ္ဆယ္ . . . 
ႏူးညံ့ရႊန္းစိုတဲ့ႏႈတ္ခမ္းတစ္စံုနဲ႔ 
ေတာက္ပတဲ့မ်က္လံုးရြဲေတြနဲ႔ 
ဖြံ႕ထြားတဲ့ရင္ႏွစ္မႊာနဲ႔ 
ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ မင္းဟာ 
လတ္ဆတ္တဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ပဲ 
 
ထံုးစံအတိုင္း ေတာက တက္လာတယ္ 
သမၼာအာဇီ၀က်က် ဘ၀ကို 
အေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္မယ္ 
ဘယ္လိုလဲစင္သီယာ . . . 
မင္း ေတြးထင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို 
လူ႕ေလာကက ရိုးရွင္းရဲ႕လား 
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တစ္ခ်ဳိ႕အမွန္တရားေတြကို မင္းႏွလံုးသားနဲ႔ 
ေတြးေခၚလို႔မရဘူး 
 
                               (၃) 
သူလိုကိုယ္လို 
ဘြဲ႕ရပညာတတ္တစ္ေယာက္ကို 
ရင္သားမေပၚ့တေပၚေတြ မ၀တ္တတ္လို႔ 
ေပါင္သားေဖြးေဖြးေတြ လွစ္မျပတတ္လို႔ 
ဘယ္ကမၻာ့အဆင့္မီကုမၸဏီေတြကမွ 
အလုပ္မခန္႔ဘူးတဲ့လား 
 
အဆင္ေျပသလို 
ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း 
အထည္ခ်ဳပ္ . . . 
အေရာင္းစာေရးမ . . . 
အေျခခံလစာ 
ေျခာက္ေသာင္း(ကိုယ့္စားရိတ္ ကိုယ္စား) 
အေဆာင္လခ ႏွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ 
အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ကားခ တစ္ရက္ 
ေလးရာ 
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ထမင္းတစ္ပြဲ တစ္ခါျပင္ ငါးရာ 
 
အမူးလြန္သူတစ္ေယာက္ 
စိတ္လိုက္မာန္ပါေပါက္ခြဲလိုက္တဲ့ဖန္ခြက္လို 
ဟက္ကာတစ္ေယာက္ ထုေခ်ပစ္လိုက္တဲ့ 
ဗိုင္းရပ္စ္ကုိက္လက္ပ္ေတာ့ပ္လို 
ေမွာင္မည္းေနတဲ့လမ္းမေတြေပၚ 
မည္းေမွာင္ကြဲေၾကခဲ့ရေပါ့ 
 
                              (၄) 
 
ေလးငယ္ . . . 
မင္းဆံပင္ေတြက  
လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို 
နီလုိက္၀ါလိုက္ေျဖာင့္လိုက္ေကာက္လိုက္ 
အေျခအေနအရ 
မီးမိွတ္ေမာင္းေျပးမယ့္ကားေတြေရွ႕မွာ 
ေခါင္း၀င္ထိုး 
အခ်ိန္အခါအရ 
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ပန္းပြင့္ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့မီးတြင္းနက္ႀကီ
းထဲ ခုန္ခ် 
 
မင္းမွာ သူမ်ားနည္းတူ 
မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ 
မင္းမွာ သူမ်ားနည္းတူ 
ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္တစ္ခုနဲ႔ 
မင္းနာမည္ဟာလည္း 
ဂူဂဲလ္ရဲ႕အထင္ကရ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု 
အားငယ္စရာ မလို 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ မလို 
နာက်င္တဲ့အခါ နာက်င္သလို 
ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အခါ ေပ်ာ္ရႊင္သလို 
ဘ၀ကို အရင္းအတိုင္း 
ျဖတ္သန္းတတ္ဖို႔ပဲမဟုတ္လား 
 
မင္းဟာ မင္းဆိုင္ရွင္အတြက္ ေက်းကြၽန္ 
မင္းဟာ မင္းဆိုင္ကိုလာတဲ့လူေတြအတြက္ 
ေသြးသားရွိတဲ့စက္ရုပ္ 
မင္းခံစားခ်က္ကို ေျပာျပေနမိလည္း အပိုပဲ 



 107 

မင္းမ်က္ရည္အစစ္ေတြကို သူတို႔ 
ယံုၾကည္မွာမဟုတ္ဘူး 
သူတို႔လိုခ်င္တာကို မင္းခႏၶာကိုယ္ကေန 
ျခစ္ယူသြားၾကမွာပဲ 
 
ႏွလံုးသားမရွိတဲ့လူေတြက  
မင္းကို ႏွလံုးသားမရွိဘူးလို႔ 
လက္ညိွဳးထိုးစြပ္စြဲတဲ့အခါ 
ရယ္ေမာလိုက္ 
မ်က္ရည္ေတြျဖာက်သြားေအာင္ 
ရယ္ေမာျပလိုက္ 
ရန္သူ႕ေရွ႕မွာ ဘယ္ေတာ့မွ လဲမက်ေစနဲ႔ 
 
 
                             (၅) 
                                 
စစ္ဗိုလ္လား ဆရာ၀န္လား 
အင္ဂ်င္နီယာလား 
မင္း သိတယ္ 
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မင္းလည္ပင္းကို 
လာလာစြပ္တဲ့ပန္းကံုးေတြဟာ အခ်ိန္မေရြး 
ထေတာက္မယ့္မီး 
မင္း သိတယ္ 
မင္းနားဆီ 
လြင့္၀ဲထိမွန္လာတဲ့လက္ခုပ္သံေတြဟာ 
ေနရာမေရြး ထေပါက္ကြဲမယ့္ဗံုး 
 
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ဒီႏိုင္ငံမွာ 
အသံုးျပဳဖို႔မဟုတ္ဘူး 
အမွန္တရားဆိုတာ ဒီႏိုင္ငံမွာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔မဟုတ္ဘူး 
မင္း ၾကားခဲ့ဖူးတဲ့တရားမွ်တမႈဆိုတာ 
ေက်းလက္မွာ 
ဟင္းစားေပးတဲ့ယဥ္ေက်းမႈေလာက္ေတာင္ 
လူသားမဆန္ပါဘူးကြာ 
 
ရမၼက္နဲ႔ဆာေလာင္ေနတဲ့မ်က္လံုးေတြကို 
က်ားသစ္မတစ္ေကာင္လို 
စူးစူးရဲရဲ စိုက္ၾကည့္ 
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ဟဲဗီးေရာ့ခ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို 
တစ္ခန္းလံုးတုန္သြားေအာင္ 
ေပါက္ကြဲေအာ္ဟစ္လိုက္ 
 
                                   (၆) 
 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရြာမွာတုန္းကေတာ့ 
မင္းဟာ 
မ်ဳိးေကာင္းရိုးေကာင္းေတာင္သူႀကီးသမီး 
မင္းဟာ အလွဴပြဲတိုင္းရဲ႕နတ္ဘုရားမ 
မင္းဟာ 
အသိမ္ေမြ႕ဆံုးကြမ္းေတာင္ကိုင္ပန္းေတာင္
ကိုင္ 
ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ကိုယ့္လယ္ကိုယ္ 
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္မရွိေတာ့တာဟာ 
ရာဇ၀င္ကို 
စံုလံုးကန္းျဖတ္သန္းျခင္းမာတိကာလား 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရြာမွာသိထားၾကတာကေတာ့ 
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မင္းဟာ 
ကုမၸဏီပိုင္ရွင္သူေဌးတစ္ေယာက္ရဲ႕အတြင္း
ေရးမွဴးပဲ 
 
ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ စဥ္းစားမိတိုင္း 
ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေတြ ျပတ္ထြက္သြားေအာင္ 
ဖိကိုက္လိုက္မိသလားေလးငယ္ 
မင္း မေသာက္ဖူးတဲ့အရက္အမ်ဳိးအစားဟာ 
မရွိသေလာက္ျဖစ္လာ 
မင္း မေရာက္ဖူးတဲ့တည္းခိုခန္းဆိုတာ 
ရွာလို႔မရေလာက္ေအာင္ရွားလာ 
 
မ်က္ရည္နဲ႔ေခြၽးစက္ 
ခြဲျခားလို႔မရေတာ့တဲ့ညေတြ 
မင္းနဲ႔ညေတြဟာ 
တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္း 
ထပ္တူက်လို႔ 
မင္းနဲ႔ညေတြဟာ 
တစ္ဆင္တည္းတစ္ေရာင္တည္း 
ေရာေထြးလို႔ 
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မင္း လိုအပ္တဲ့ေငြေၾကး အဲဒီညေတြဆီက 
ရလိမ့္မယ္ 
မင္း လိုခ်င္တဲ့ကိုယ္ခ်င္းစာတရား 
ဘယ္နတ္ဘုရားဆီကမွ  
မေတာင္းခံမိေစနဲ႔ 
 
                                 (၇) 
 
ေလးဘက္ေလးတန္ 
မြန္းၾကပ္မႈနဲ႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့အခန္းက်ဥ္းထဲ 
တဖ်စ္ဖ်စ္မ်က္ရည္ေတြ 
ထထေတာက္တဲ့ဇာတ္၀င္ခန္း 
မင္း ပိုက္ဆံေတြကို ထုိင္ေရေနတာလား 
မင္း ေလာကႀကီးကို ထုိင္ရယ္ေနတာလား 
 
မထူးဇာတ္ခင္းတယ္ပဲေျပာေျပာ 
ဘ၀ကို အေဆြးနဲ႔ ေပ်ာ္ေအာင္ 
က,တယ္ပဲဆိုဆို 
မင္း ရသင့္ရထိုက္တဲ့ေလ်ာ္ေၾကးကို 
လူ႕အျဖစ္ဆီကေန မင္း ဖဲ့ယူရမယ္ေလးငယ္ 
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တကယ့္ဘ၀ကို 
ေအာ္စကာဆုေပးမယ္ဆိုရင္ 
အေကာင္းဆံုးယဇ္ေကာင္ဆုကို မင္းပဲရမွာပါ 
စင္သီယာ . . . 
မင္းလို မိန္းကေလးေတြ 
အမ်ားႀကီးဆိုေပမယ့္ 
မင္းဟာ မင္းပဲ တစ္ေယာက္တည္း 

         (၈) 
 
မနက္လင္းလာတယ္ 
ေန႔လည္ေရာက္လာတယ္ 
ေန၀င္တယ္ မိုးခ်ဳပ္သြားတယ္ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း အၾကည့္ေတြနဲ႔ 
ဓားေပါက္က်င့္တာ ခံလိုက္ရ 
သြားပုပ္ေလလြင့္ေတြနဲ႔ သပ္လွ်ဳိတာ 
ခံလိုက္ရ 
 
တစ္ကုိယ္လံုး ညွစ္ခ်ၾကည့္လို႔မွ 
ၾကည္ႏူးမႈတစ္စက္တစ္ေလေတာင္ 
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ထြက္က်မလာႏိုင္တဲ့ေနမႈထိုင္မႈထဲ မင္း 
ရွင္သန္ 
မင္း ေၾကကြဲေနသလား မင္း 
ေပ်ာ္ရႊင္ေနသလား 
 
မင္းစိတ္ကို ဘယ္လိုေလာင္စာေတြနဲ႔ 
ေမာင္းႏွင္ေနသလဲ 
မင္းလုပ္ရပ္ေတြ မွားေနတယ္ထင္ရင္ 
မင္းလုပ္ရပ္ေတြ မွားေနတယ္ 
မင္းလုပ္ရပ္ေတြ မမွားဘူးထင္ရင္ 
မင္းလုပ္ရပ္ေတြ မမွားဘူး 
 
                                (၉) 
 
မင္းခႏၶာကိုယ္ထဲကေန  
နာရီလက္တံေတြဟာ 
တစ္ခုခ်င္းျပဳတ္ထြက္ေနတယ္ 
အခ်ိန္တိုင္း မင္းအိပ္မက္ေတြ 
ေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံခံရတယ္ 
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ေန႔တိုင္း မင္းစိတ္ကူးေတြ 
အၾကမ္းဖက္ခံရတယ္ 
 
မင္းဟာ လူသားတစ္ေယာက္ပါစင္သီယာ 
မွားတဲ့အခါ မွားမယ္ မွန္တဲ့အခါ မွန္မယ္ 
မင္းကိုယ္မင္း ခ်စ္မိတဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိသလို 
မင္းကိုယ္မင္း 
နာက်ည္းမုန္းတီးမိတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္း 
ရွိလိမ့္မယ္ 
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သစၥာရွိဖို႔ပဲ 
မင္း ရိုးသားခဲ့ပါတယ္ 
 
                                (၁၀) 
 
လႊဆြဲခံေနရတဲ့သစ္ပင္လား 
လူမေနတဲ့အခန္းထဲက 
ေျခာက္ကပ္ကပ္ဘုရားပန္းလား 
ေဆာက္တည္ရာမဲ့တဲ့အခါ . . . 
ေသြးပ်က္ေခ်ာက္ခ်ားတဲ့အခါ . . . 
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စိတ္အေပါက္အၿပဲေတြကို ဘယ္လို 
ျပန္ခ်ဳပ္သလဲ 
 
ေသြးေၾကာထဲ အိမ္လြမ္းစိတ္ေတြ 
တဆစ္ဆစ္ 
မိသားစုဓာတ္ပံုေတြ ထုတ္ၾကည့္ရင္း 
သတိရမႈဟာ ရင္ဆို႔မယ္ 
ေၾကကြဲလြန္းလို႔ ငိုခ်င္တဲ့အခါ ငိုပစ္လိုက္ 
ငိုသာ ငိုပစ္လိုက္ပါေတာ့စင္သီယာရယ္ 
 
 
                            (၁၁) 
 
အေျခအေနတိုင္းဟာ ေသေရးရွင္ေရး 
အခ်ိန္အခါတိုင္းဟာ မိုးထဲေလထဲ 
အားလံုးဟာ 
အေရးေပၚလူနာေတြခ်ည္းပါပဲေလးငယ္ 
 
မင္းရဲ႕အနာအဖ်ားတုန္လႈပ္မႈေတြအတြက္ 
ေဆးေပးမီးယူ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ 
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မင္းရဲ႕ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေသြးပ်က္မႈေတြ
အတြက္ ေရပူေရခ်မ္းမကမ္းႏိုင္ခဲ့ရင္ 
ဘယ္သူ႕ဘယ္သူကိုမွ 
စိတ္မကြက္လိုက္ပါနဲ႔စင္သီယာ 
 
                           (၁၂) 
 
ေလးငယ္မ်က္၀န္းထဲက စီးက်လိုက္သမွ် 
မ်က္ရည္ေတြကို 
စင္သီယာလက္န႔ဲ သုတ္ပစ္လိုက္ 
စင္သီယာလက္နဲ႔ ခူးဆြတ္လိုက္သမွ် 
သစ္သီးေတြကို 
ေလးငယ္လက္နဲ႔ ဘုရားတင္ေပးလိုက္ 
 
စင္သီယာျခေထာက္နဲ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့သမွ် 
ပင္ပန္းမႈေတြကို 
ေလးငယ္လက္နဲ႔ 
ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳေပးလိုက္ 
ေလးငယ္ေျခေထာက္နဲ႔ ထိခိုက္ကြဲရွခဲ့ရသမွ် 
ဒဏ္ရာေတြကို 
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စင္သီယာလက္နဲ႔ ေဆးထည့္ခ်ဳပ္ေပးလိုက္ 
 
မင္းလဲက်ေနတာကို ဘယ္သူမွ 
ျပန္ထလို႔မရဘူး 
မင္းလည္ေခ်ာင္းမွာ စိုက္၀င္ေနတဲ့ငါးရိုးကို  
မင္းပဲ ဆြဲႏႈတ္ရမွာ 
 
                              (၁၃) 
 
ရြာျပန္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း 
လယ္ေတာဆင္းရမယ့္ေန႔ကို 
မင္း ေမွ်ာ္ေနမွာလား 
ကေလးဘ၀ရဲ႕ေက်ာင္းသြားေဖာ္ငယ္ကြၽမ္းရဲ
႕ရင္ခြင္မွာ 
တစ္ဘ၀စာလံုး 
ေမွးမွီအိပ္စက္ပစ္လိုက္ခ်င္ၿပီလား 
 
မြန္းၾကပ္ . . . 
အိုက္ေလွာင္ . . . 
ဆို႔နင့္ . . . 
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ႏွဖူးေပၚ စို႔လာတဲ့ေခြၽးေတြကို 
သုတ္လိုက္ပါဦးစင္သီယာ 
မ်က္လံုးရင့္ရင့္ေတြေပၚ အုပ္မိုး၀ဲက်လာတဲ့ 
ဆံႏြယ္ရိုင္းေတြကို 
ျခေသၤ့လည္ဆံေမႊးေတြလို 
ရမ္းခါပစ္လိုက္ပါဦးစင္သီယာ 
 
စင္သီယာ . . . 
ဒါ မင္းဂုဏ္တင့္ရာ စင္ျမင့္လား 
မင္းဘ၀ကို လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ထားတဲ့ 
ကားစင္လား 
 
                               (၁၄) 
 
အခ်ိန္ရရင္ စဥ္းစားေစခ်င္ရံုသက္သက္ပါ 
ဒီထက္ပိုအခ်ိန္ရရင္ 
ေ၀ခြဲဆံုးျဖတ္ေစခ်င္ရံုသက္သက္ပါ 
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လူေမွာင္ေမွာင္ေတြ 
လမ္းေမွာင္ေမွာင္ေတြေပၚ ေလွ်ာက္ရင္း 
အနာဂတ္ေမွာင္ေမွာင္ေတြဆီ 
သြားေမွာင္ၾကဦးမွာလား 
 
အခု မင္းေနထိုင္ေနရတာ  
ကိုယ့္အတြက္ကလြဲရင္ 
ဘယ္သူ႕အတြက္မွမစဥ္းစားတတ္သူ 
လႊတ္ေတာ္တဲ့လူေတြ တိုင္းေရးျပည္ေရး 
ေဆြးေႏြးေနတဲ့ႏိုင္ငံမွာ 
အခု မင္းက်င္လည္ေနရတာ 
ကိုယ့္ႏိုင္ငံေျမပံုကိုယ္ ဘယ္လို 
ေရးဆြဲရမွန္းမသိေအာင္ လုပ္ေနသူေတြ 
အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနတဲ့တိုင္းျပည္မွာ 
 
 
                                (၁၅) 
 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မင္း ျဖတ္သန္းေနတာ 
လႊတ္လွေပါ့ 
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ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မင္း ေက်ာ္လႊားေနတာ 
လႊတ္ခိုက္ေပါ့ 
 
မင္းမိသားစုကို မင္း ခ်စ္ခဲ့ပါတယ္ 
မင္းတိုင္းျပည္မင္းလူမ်ဳိးကို မင္း 
တန္ဖိုးထားခဲ့ပါတယ္ 
 
မင္းဟာ စစ္အစိုးရ က်ိန္စာတိုက္ထားခဲ့တဲ့ 
မုသာ၀ါဒဥပေဒ မဟုတ္ခဲ့ဘူး 
မင္းဟာ မင္းနားမလည္တဲ့ပါတီႏိုင္ငံေရးကို 
မလုပ္ခဲ့ဘူး 
မင္းဟာ သကၤန္းကို ေခြးလို 
မကုိက္ဆုတ္ခဲ့ဘူး 
 
မင္းေၾကာင့္ ျမစ္တစ္စင္း မေကာခဲ့ဖူးဘူး 
မင္းေၾကာင့္ ေတာင္တစ္လံုး မၿပိဳလဲခဲ့ဖူးဘူး 
မင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ မျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး 
မင္းေၾကာင့္ တိုင္းတစ္ပါးသားကို 
အေဖမေခၚခဲ့ရဖူးဘူး 
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တိတိက်က် ေျပာရရင္ မင္းေၾကာင့္ ဘာမွ 
မပ်က္ခဲ့ပါဘူးစင္သီယာ 
ေနာက္ဆံုး . . . 
မင္းေၾကာင့္ 
ေရႊရည္စိမ္ဒီမိုကေရစီမရခဲ့ရင္လည္း 
၀မ္းနည္းစရာမလိုပါဘူးညီမေလးရဲ႕ 
 
                    
 
 
 

       (၁၆) 
 
တခါတခါ ေလာကဓံက မင္းအရပ္ထက္ 
ပိုျမင့္တယ္ 
တခါတခါ မင္းလက္ေတြက ဘာကိုမွ 
ဖမ္းဆုပ္လို႔မရဘူး 
အဓိကက ဘာမွျဖစ္မလာေသးခင္ 
ဘာမွျဖစ္မသြားဖို႔ 
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ေလာကမွာ လူသားနဲ႔မထိုက္တန္တဲ့အရာ 
ဘာမွမရွိဘူးစင္သီယာ 
 
ေလးငယ္ . . . 
ဘယ္လိုမွေျပးပုန္းစရာေျမမရွိေတာ့ဘူးဆိုရ
င္ 
မွားခဲ့လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မိုက္ခဲ့လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
မွန္ခဲ့လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳက္ခဲ့လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
မင္းမ်က္ရည္ေတြကို သုတ္လိုက္ပါ 
ဟိုမွာ . . . 
စင္သီယာ သီခ်င္းဆိုေတာ့မယ္ 
 
ကိုသွ်ား 
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တကယ့္ဘ၀သရုပ္ေဖာ ္
 
ဘ၀ေရပိုက္ေခါင္းကို လွည့္ဖြင့္လိုက္တိုင္း 
ေသမထူးေနမထူးအဓိပၸာယ္ေတြ 
ပန္းထြက္လာတယ္ 
  
ကိုယ့္ဓားက ကိုယ့္ေသြးကိုျပန္ဆာသလို 
က်ိန္စာသင့္ေန႔ရက္ေတြ 
အာရံုေျခာက္ပါးစာ အရသာကန္းခဲ့ 
ကြၽန္ေတာ္ဟာ တေစၦတစ္ေကာင္လို 
အေမွာင္ကိုမွ ခံုမင္ခ်င္ခဲ့တာလား 
  
ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ကစားေဖာ္ၾကယ္ကေလးဟာ 
ကြၽန္ေတာ့္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
ေသြးေ၀းသြားခဲ့တယ္အေမ 
  
ကိုသွ်ား 
 20th December,2011(A.D) 

 
 



 125 
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အေဖရယ္၊အေမရယ္၊ညီေလး၊ညီမေ
လးေတြနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ရယ…္တစ္ေန႔ေ
န႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန ္

                                ( ၁ ) 

အခန္းဆက္ကျပေနရတဲ့ေၾကကြဲဖြယ္ဇာတ္
လမ္းလား 
မေသရံုတစ္မယ္ေသြးထြက္လြန္ေနတဲ့ဓားတ
န္းလန္းရွင္သန္မႈလား 
ေသြးရင္းသားရင္းဆိုေပမယ့္သူ႕ဘ၀ကိုယ့္
ဘ၀ 
လည္ျပန္ၾကည့္ဖို႔ေစာင္းငဲ့ခ်ိန္မရ 
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ဓာတ္တူနံတူေသြးသားရင္းျခာေတြၾကား 
ေလာကဓံကန္႔လန္႔ကာျခားခဲ့တယ္ 
 
တစ္ေယာက္တစ္ေနရာစီပ်က္က်ေနရတဲ့ေန႔
ေတြနဲ႔ 
တစ္ေယာက္ေသြးပ်က္မႈတစ္ေယာက္ထိတ္
လန္႔ခြင့္မရွိတဲ့ညေတြနဲ႔ 
တစ္ေယာက္အေပ်ာ္တစ္ေယာက္ကူးစက္မ
ခံရတဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ 
ထားရာေနေစရာသြားႏြားက်မႈေတြထဲ 
ငါတို႔မိသားစုအစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ 
ပစ္ခ်ခံရတယ္ 
 
ေ၀းခဲ့. . . 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဘာအၿငိဳးအာဃ
ာတမွ မရွိဘဲ 
တစ္ေယာက္ဆီကေနတစ္ေယာက္လြင့္စင္ပဲ့
ထြက္္ခဲ့ 
မိသားစုကိုခုတ္ခ်ခံလိုက္ရလို႔ 
ပဲ့က်သြားတဲ့အသားစေတြ 
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ေသြးဆာေနတဲ့ေခတ္ႀကီးရဲ႕ပါးစပ္ေပါက္ထဲေ
သြးသံရဲရဲ 
ငါတို႔ဟာအေပါင္ဆံုးပစၥည္းလို စုန္းစုန္းျမဳပ္ 
ေခြးတိုး၀က္၀င္ က်ဳိးေၾက…လို႔ 
အေျခာက္ေသြ႕ဆံုးသစ္သားစကိုစြဲေလာင္ေ
နတဲ့မီးလို 
ငါ့တို႔မိသားစုအသားစိုင္ထဲစိုက္၀င္ေနတဲ့ေငြ
ေၾကး 
ငါ့ညီေလးကိုကိုက္ခ်ီထြက္ေျပးသြားတယ္ 
ငါ့ညီမေလးကိုကိုက္ခ်ီထြက္ေျပးသြားတယ္ 
ဒဏ္ရာကိုဒဏ္ရာနဲ႔ကုစားရတဲ့အရပ္ဆီ 
 
ဒီမွာေတာ့ဒီလိုပါပဲ 
ေလာကဓံကိုလည္းအခါးအတုိင္း 
တစ္ခ်က္တည္းက်င္း၀င္ေအာင္ 
ၿမိဳခ်ေနရတုန္းပဲ 
တစ္ေယာက္တည္း. . . 
ႀကံဳ႕၀င္ေနတဲ့ေသြးေၾကာထဲကသိမ္ငယ္စိတ္
ကို ေဖာက္ထုတ္လို႔ရရင္ ေကာင္းမယ္ 
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လူစိမ္းသူစိမ္းေတြအလယ္သူစိမ္းတစ္ေယာ
က္အျဖစ္ ဖ်ားနာေနမႈက ေဆးမတိုးဘူး 
 
ကၽြန္ေတာ့္အႏုပညာက ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ေထာင့္မွန္အလင္းျပန္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ့္အႏုပညာက ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ကို 
အရွိန္ျပင္းျပင္း တိုက္စားလို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
အႏုပညာရဲ႕ဖက္ဆစ္ဆန္မႈမွာ 
ေဆာက္တည္ရာမဲ့လို႔ 
 
 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
မိသားစုဆီေရာက္လာတဲ့ေသြးပ်က္ဖြယ္ၿခိမ္း
ေျခာက္စာ 
ကၽြန္ေတာ့္ေသြးေၾကာေတြဟာ 
ေရွာ့ခ္ျဖစ္ေနတဲ့၀ိုင္ယာႀကိဳးေတြလို တုန္ခါ 
အခုခ်ိန္ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ေပၚလာနားတဲ့ငွက္
ဟာ ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးသြားမွာပဲ 
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                                       ( ၂ ) 
 
လြမ္းဆြတ္တမ္းတရမႈဟာေပါင္မုန္႔တစ္ခ်ပ္
အျဖစ္ေတာင္ 
ေရာက္ရွိမလာႏိုင္ေတာ့တဲ့ေန႔ေတြ 
မိုးလာမယ္အထင္နဲ႔ထြန္ခ်မိတဲ့အရံႈးေတြသာ  
ဘ၀ထဲသံမိႈလို စြဲလို႔ 
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမက ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမပဲ 
မိသားစုက မိသားစုပဲ 
ဘ၀က ဘ၀ပဲဲ 
ေတာင္းဆိုမႈရွိရာတေသြမတိမ္း 
သံေယာဇဥ္ကို ထိုးေကၽြးၾကရတယ္ 
 
အေမ့မ်က္၀န္းထဲကၽြန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း 
အုံ႔ဆိုင္းေနမယ့့္တိမ္ေတြ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်က္ႏွာမွာမိုးသားလိုလာလာ
ညိဳ႕တဲ့အိမ္လြမ္းနာေတြ 
ဘ၀ဟာေနာက္ဆံငင္စရာေတြခ်ည္းပဲ 
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ဘ၀ဟာလက္သီးကိုက်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ၿ
ပီး အံႀကိတ္ရိုးသားေနရတာခ်ည္းပဲ 
 
တယ္လီပသီဆိုတာလည္းေဒါက္တင္ထားရ
တဲ့စိတ္ေရာဂါသေဘၤာတစ္စင္း 
အနာဂတ္ဆီဖုန္းေခၚဆိုလို႔မရဘူး 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာလမ္းမေပၚ 
ကန္႔လန္႔ျဖတ္က်ဳိးက်လို႔ 
 
သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ကိုခ်စ္သူေတြ 
ေက်းလက္ရနံ႔ကိုတန္ဖိုးထားသူေတြ 
တေစၦ၀င္စားၿမိဳ႕ျပရဲ႕ေညွာ္နံ႔ေတြကိုအနာရင္း
ခံ ေအာင့္နမ္းေနရ 
လည္ေနတဲ့ဒုကၡ၀င္ရိုးေပၚ ဘ၀ကို 
လွပေအာင္ပတ္ေခြေနရတယ္ 
 
                                  ( ၃ ) 
 
မိေ၀းဖေ၀းအရပ္မွာ 
လက္ၫိႈးထိုးမလြဲေအာင္ အေမွာင္ 
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ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အူေနတဲ့မီးခိုးေတြ 
ပါးစပ္ထဲကေန မႈတ္ထုတ္ေနရတယ္ 
တစ္ေယာက္တည္းအျဖစ္မွာ 
ပ်က္က်မေနခ်င္ဘူး 
 
ေခါင္းထဲ၀င္လာသမွ်အေၾကာင္းအရာတိုင္း
ဟာ ေမးခြန္းေတြခ်ည္းပဲ 
ေခါင္းထဲကခုန္ထြက္သြားတဲ့အက်ဳိးအျမတ္
တိုင္းဟာ အက်အ႐ံႈးေတြခ်ည္းပဲ 
ဘ၀ကို အႏိုင္ပိုင္းခ်င္ေဇာနဲ႔ 
ကိုယ္ဂိုးကိုယ္ျပန္သြင္းမိတဲ့ျပာယာခတ္ေန႔ေ
တြ 
ေတာက္ေခါက္သံခပ္ျပင္းျပင္းသာ 
လွ်ာကၽြမ္းေအာင္ ေလာင္ေန 
ကြၽန္ေတာ့္စိတ္နဲ႔ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ 
မိုးမျမင္ေလမျမင္ ေလးပင္ညႊတ္က်ေန 
 
ကြၽန္ေတာ္ဟာ က်ိန္စာေတြ 
တနင့္တပိုးစီရင္ထားတဲ့မႏၲရားတစ္ခုေလလ
ား 
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တေျမ႕ေျမ႕လႈိက္စားေနတဲ့အစြဲအလန္းေတြ
ေပၚ လွန္းထားတဲ့ခႏၶာမေျခာက္ခင္ 
ကြၽန္ေတာ့္ဆီတြယ္ခ်ိတ္ေနတဲ့ႀကိဳးမ်ား 
ေသြးသံရဲရဲ  
 
ေခတ္ကေတာင္းဆိုေနတဲ့သားတစ္ေယာက္
ကို မေမြးခဲ့မိတာ 
အေမ ေနာင္တရေနမွာပါ 
ေခတ္ကိုေတာင္းဆိုေနတဲ့သားတစ္ေယာက္
ကိုလည္း 
အေမ မခ်ိတင္ကဲ ခြင့္လႊတ္ေနရရွာမယ္ 
 
ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ရွင္သန္မႈဟာ 
သူ႔ရဲ႕ကဗ်ာေတြထဲမွာပဲ ရွိတယ္ 
ကဗ်ာဆရာနဲ႔သူ႕ရဲ႕ကဗ်ာေတြကို 
ခြဲခြာဖို႔ႀကိဳးစားတာဟာ 
အဲဒီကဗ်ာဆရာကို 
ေသေၾကာင္းႀကံစည္တာပါပဲ 
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ကၽြန္ေတာ္က အစာအိမ္အတြက္ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်ေရာင္းထားတဲ့ 
ေငြ၀ယ္ကၽြန္မဟုတ္ဘူး 
ကၽြန္ေတာ္က ခႏၶာကုိယ္အတြက္ 
သံု႔ပန္းအျဖစ္အဖမ္းခံခဲ့တဲ့ 
စစ္႐ံႈးသူမဟုတ္ဘူး 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္သူ နားလည္ခဲ့သလဲ 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္သူမ်ား 
နားလည္မႈေပးခဲ့ပါသလဲအေမ 
 
သူ႕ရင္ေသြးအတြက္ ေကာ္ဖီပူပူကို 
ေအးေအာင္မႈတ္ေပးေနတဲ့မိခင္ေတြကို 
ျမင္တိုင္း 
အိမ္လြမ္းစိတ္ဟာ ရင္ဆုိ႔လာ 
အဆိပ္လူးျမားခ်က္ထိလို႔ 
အသက္ေပ်ာက္ေနတဲ့ေမ်ာက္မိခင္ရဲ႕ရင္ခြင္
ထဲက 
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ပိုက္ေထြးခံထားရတဲ့ေမ်
ာက္သားငယ္ေလးကို ၾကည့္ရင္း 
၀မ္းနည္းစိတ္ဟာ ေဘာင္ဘင္ခတ္လာ 
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ဘ၀ဆိုတာ  
ေတာ္လဲသံေတြ 
အၿပိဳင္ထစ္ခ်ဳန္းေနတဲ့ေတာႀကီးမ်က္မည္း 
အိမ္ေ၀းသူေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ 
အထိတ္ထိတ္အလန္႔လန္႔ ေတာနက္ခဲ့ရ 
 
ရင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ေနတဲ့သံသယေတြနဲ႔  
လူျပတ္တဲ့လမ္းေတြကိုမွ ေ႐ြးၿပီး 
ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ 
၀ရန္တာေပၚ တသြင္သြင္ 
စီးဆင္းေနတဲ့လေရာင္ကိုေတာင္  
စိတ္ခ်လက္ခ် မဆုပ္ကုိင္ရဲဘူး 
အာ႐ံုအေသေတြ 
မြစာႀကဲေနတဲ့အခန္းက်ဥ္းေလးထဲ  
ကြၽန္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္သမွ်ဟာ 
က်ားနာတစ္ေကာင္ရဲ႕ေျခရာလက္ရာေတြသ
ာ ျဖစ္မွာပါ 
 
                              ( ၄ )     
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အေမတိုက္တဲ့ ႏုိ႔ခ်ဳိခ်ဳိကို စို႔လို႔ 
အေမေကၽြးတဲ့ထမင္းကို စားလို႔ 
အေမဆင္တဲ့အ၀တ္ေတြကို ၀တ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမာင္ႏွမေတြ လူ႕ေလာကထဲ 
လူတစ္လံုးသူတစ္လုံး 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က ပုခက္လႊဲရင္း 
သားေခ်ာ့ေတးဆိုခဲ့တဲ့အေမ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကီးျပင္းလာခ်ိန္ထိ 
သားေခ်ာ့ေတးဆိုရင္း 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြကို လႊဲသိပ္ရွာတုန္းပဲ 
 
ေႏြမိုးေဆာင္းေတြ ခါးေစာင္းတင္ရင္း 
အေမဟာ ေစ်းေတာင္းေခါင္းေပၚရြက္လို႔ 
အေမဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြကို 
ေခါင္းေပၚရြက္လို႔ 
အေမ့ႏွဖူးကေခၽြး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစာအိမ္ထဲ 
က်တယ္ 
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အေမ့တစ္ကိုယ္လံုး 
ေနေလာင္ေသြ႕ေျခာက္လို႔ 
အေမ့တစ္ကိုယ္လံုး သားစိတ္သမီးစိတ္ေတြ 
ညႊတ္က်လို႔ 
 
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ 
ေျမေခြးလို ေခ်ာင္းၿပီး က်ားလို 
ခုန္အုပ္ေနတဲ့ေလာကႀကီးမွာ 
ႏြယ္ရွင္လို ရစ္ပတ္ၿပီး ေခြးသြားစိပ္လို 
၀ါးၿမိဳေနတဲ့ေလာကႀကီးမွာ 
လက္သည္း၀ွက္မာယာေတြနဲ႔ 
ေျပးတမ္းလိုက္တမ္းကစားေနတဲ့ေလာကႀကီ
းမွာ 
အၾကည့္ေတြနဲ႔ 
ဓားေပါက္က်င့္ေနတဲ့ေလာကႀကီးမွာ 
အေမဟာ ေလေကာင္းေလသန္႔လို 
ေနထိုင္တယ္ 
အေမဟာ ေရေကာင္းေရသန္႔လို 
ရွင္သန္တယ္ 
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အေမလို ရင့္က်က္တဲ့မိန္းမသားဟာ 
ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို ဧရာ၀တီလို သယ္ပိုးတယ္ 
အေမလို ျမင့္ျမတ္တဲ့မိန္းမသားဟာ 
ႏုိင္ငံအတြက္ ကၽြန္းသစ္လို 
အဖိုးတန္လွပါတယ္ 
ႏိုင္ငံအတြက္ ဧရာ၀တီလို အေမဟာ 
ႏိုင္ငံအတြက္ အဖိုးတန္ကၽြန္းသစ္လို 
အေမဟာ 
သူ႕ရဲ႕မ်ဳိးဆက္ကို 
ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္သက္သက္အတြက္ 
တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့တာ၀န္သိျပ
ည္သူ 
 
ဘရုတပ္(စ္)၀ါဒီေတြ 
သိပ္မ်ားလြန္းေနတဲ့ေဟာဒီကမၻာမွာ 
အေမဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္စြဲထားတဲ့ခံတပ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒဏ္ရာဟာ အေမ့လက္မွာသာ 
ေသြးတိတ္ခဲ့ရေပါ့ 
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သူ႕ဘ၀သူ ေအးေအးလူလူ 
ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့မီးလင္းဖိုေလးကို 
အေမ တိတ္တခိုး အားက်ေနရွာမလား 
 
ဘ၀ဆိုတာ ရုိက္တိုင္းရံႈးတဲ့ဖဲ၀ိုင္း 
သံေယာဇဥ္ကိုသံေယာဥ္နဲ႔ခ်ည္ရင္း 
ဒုကၡေတြရင္နဲ႔လြယ္ထားရတာကို 
အေမ ပုထုဇဥ္ဆန္ဆန္ ခ်ဳိၿမိန္ေနရွာတယ္ 
 
ဖာရာေထးရာေတြဗရပြနဲ႔ 
အရွင္လတ္လတ္ေခတ္ပ်က္ထဲမွာ 
အခု အေမေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာဟာ 
လႈိင္းႀကီးရာ ေလထန္ရာ 
အေမ့ဆီ တိုက္ခတ္လာတဲ့ေလာကဓံဟာ 
ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင့္ရာ 
 
ယံုၾကည္ပါအေမ 
ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာဟာ 
အ၀င့္ၾကြားဆံုးပြင့္ၿပီး ၾကယ္လို 
ေၾကြပစ္လိုက္ဖို႔ပဲ 
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                            ( ၅ ) 
 
အေမွာင္စြပ္ေၾကာင္းရာေနာက္ 
တေကာက္ေကာက္လား 
ငိုခ်င္စရာေတြမ်ားလြန္းတဲ့အခါ  
ေအာ္ရယ္ပစ္တဲ့ေဖာက္ခြဲနည္းကို သံုးၿပီး 
ခါခ်ပစ္မိတယ္ 
 
စက္နဲ႔လွည့္ထုတ္သလို 
ထြက္က်ေနတဲ့နာက်ည္းခ်က္ေတြကို 
ဘယ္လို ၿငႇိမ္းသတ္ရမလဲ 
ကိုယ့္အၿမီးကိုယ္ တက္နင္းမိသလို 
တရားခံရွာမရ 
 
ညီေလးညီမေလးေတြဟာ 
ငါးေလးေတြဆိုရင္  
လည္ၿမိဳထဲထိုးစိုက္လာမယ့္ခ်ိတ္ေတြကို 
မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနရတဲ့ 
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စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈေတြ ရွိမယ္ 
ငွက္ကေလးေတြဆိုရင္လည္း ေလးၫႈိ႕သံကို 
နားစြင့္ေနရတဲ့ 
ေနာက္ေက်ာမလံုမႈေတြ ရွိမယ္ 
 
သူတို႔လိုအပ္ေနခ်ိန္မွာ  
လက္ကေလးတစ္ဖက္ေတာင္ 
ကမ္းမေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့လူ 
အစ္ကိုတစ္ေယာက္ေပးရမယ့္အရိပ္ 
သူတို႔မရခဲ့ေပမယ့္ 
အစ္ကိုတစ္ေယာက္ရဲ႕တာ၀န္မေက်ပြန္မႈ 
သူတို႔ေဗြမယူခဲ့ဘူး 
 
မိသားစုသေဘၤာတစ္စင္းလံုးကို 
နစ္ျမဳပ္ေစခဲ့တဲ့အက္ေၾကာင္းေလးဟာ 
ကၽြန္ေတာ္ပါ 
လည္ပတ္ေနတဲ့ယႏၱရားကို 
ရပ္တန္႔ေစခဲ့တဲ့ေခြးသြားစိပ္ေလးဟာ 
ကၽြန္ေတာ္ပါ 
အေလ့က်ေပါက္ပင္ေတြေတာင္ 
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ရွင္သန္ဖို႔ျငင္းဆန္ခံရတဲ့ဖုန္းဆိုးေျမဟာ 
ကၽြန္ေတာ္ပါ 
 
လူေတြကို ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ဖို႔ 
ငိုျပရယ္ျပလြမ္းျပေနတဲ့ျပဇာတ္မင္းသားလို 
ေသာကဗ်ာပါဒေတြ သည္းသည္းမဲမဲ 
မာန္ဖီေနတဲ့လကြယ္ညလို 
တစ္ခါတစ္ခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို 
ထင္ေယာင္ထင္မွား 
တစ္ခါတစ္ခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို 
ဂေယာင္ေျခာက္ျခား 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
ကိုယ့္အျဖစ္ကိုယ္မကယ္ႏိုင္တဲ့လူ 
 
စိတ္ကို ခႏၶာကိုယ္ထဲ မခ်ိမဆန္႔ 
ထိုးထည့္ေနရသူေတြ 
ပြတ္သပ္ရံုနဲ႔ 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမလာတဲ့က်ားရိုင္းတစ္ေကာင္လို 
ဒုကၡဟာ သူတို႔ဘ၀မွာ 
ဇက္သတ္လို႔ရပါ့မလား 
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ကိုႀကီး သိတယ္ 
မိေ၀းဖေ၀းအရပ္မွာ  
ၿမိဴ႕ႀကီးျပႀကီးဆိုတာ ရုပ္ဖ်က္ထားတဲ့ကႏၱာရ 
ကိုႀကီး သိတယ္ 
တနယ္တေက်းဆိုတာ 
ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ မဟုတ္ရင္ 
လႈိင္းႀကီးရာ ေလထန္ရာ 
 
ေလာကဓံဟာ မင္းတို႔ေလးေတြရဲ႕နံၾကားကို  
အၿမဲတမ္း ဓားနဲ႔ေထာက္ထားတယ္ 
ကိုႀကီးတို႔ဟာ 
လူေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ပူေဆြးမႈအတံုးအခဲႀ
ကီးေတြ 
မနက္ျဖန္ေတြ လူလားေျမာက္ဖို႔ 
သက္တူရြယ္တူအမွန္တရားဟာ 
မွားၿပီးရင္း မွား…လို႔ 
အခုခ်ိန္ထိ 
ဘလိတ္ဓားေပၚ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ 
ကူးခတ္ေနရတုန္းပဲ 
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ကံေကာင္းျခင္းေတြ  
ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွတဲ့အခါ 
ဘာတစ္မွ အဆင္မေျပတဲ့ဘ၀ကိုပဲ  
မင္းတို႔ေလးေတြ စက္ဆုပ္ရြံရွာေနမွာလား 
ခ်ဳပ္ရိုးအထပ္ထပ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကိုပဲ  
ပြတ္သပ္ေျဖသိမ့္ေနမွာလား 
ပဥၥလက္ဆန္တဲ့မာယာကပြဲအလယ္ 
မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္ငါ့ညီေလးညီမေလး
ေတြခမ်ာ 
တစ္ခါတစ္ခါ ဓားနာတစ္လက္လို 
မည္းမည္းျမင္ရာ 
ထိုးစိုက္ပစ္္လိုက္ခ်င္ၿပီလား 
တစ္ခါတစ္ခါ က်ားနာတစ္ေကာင္လို 
မည္းမည္းျမင္ရာ ခုန္အုပ္ပစ္လိုက္ခ်င္ၿပီလား 
 
ဘ၀ဆိုတာ မလြယ္ဘူး၊ လူေတြက 
ခက္တယ္ 
ငါ့ညီေလးညီမေလးေတြေရ . . . 
အပူပင္ကင္းတဲ့ခ်စ္ျခင္းတရားကို 
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သိမ္းပိုက္ပါ 
အာဃာတကင္းတဲ့အမုန္းတရားကို ခံယူပါ 
၀မ္းနည္းစရာရွိရင္ ေၾကကြဲပါ မ်က္ရည္၀ဲပါ 
မေက်နပ္တာရွိရင္ ေဒါသျဖစ္ပါ ေပါက္ကြဲပါ 
လူဆိုတာ မိုက္မိုက္မဲမဲ 
ရိုးသားခြင့္ရွိတယ္မဟုတ္လား 
လူဆိုတာ ရက္ရက္စက္စက္ 
ယဥ္ေက်းခြင့္ရွိတယ္မဟုတ္လား 
 
 
တကယ္ေတာ့ကြယ္ 
အစကတည္းက 
သတ္ပံုမွားေနတဲ့သတၱ၀ါဟာ လူပါ 
လူဆိုတာ ဘယ္ေလာက္စစ္စစ္ 
အမႈန္အမႊားမကင္းပါဘူးကြယ့္ 
 
ကိုယ့္ေတာင္ပံေတြကိုယ္ အသန္မာဆံုး 
သၿပီး 
ေလာကဓံအထပ္ထပ္ကို ထိုးခြဲပ်ံသန္းပါ 
မင္းတို႔ေလးေတြရဲ႕အတၱဟာ  
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မီးပံုထဲ 
တဟုန္ထိုးခုန္ဆင္းပစ္ခဲ့တဲ့ဖီးနစ္ငွက္လို 
သစ္လြင္မာေက်ာေနရမယ္ 
 
                                       ( ၆ ) 
 
မင္းတို႔ေလးေတြရဲ႕ရဲ႕ရယ္သံေတြ 
ကိုႀကီးရင္ထဲ ပဲ့တင္ထပ္ေနတယ္ 
မင္းတို႔ေလးေတြရဲ႕အရိပ္ေတြ 
ကိုႀကီးမ်က္၀န္းထဲ ၀ပ္က်င္းဖြဲ႕ေနတယ္ 
မင္းတို႔ေလးေတြရဲ႕စကားေတြ ကိုႀကီးနားထဲ 
လြင့္၀ဲေနတယ္ 
မင္းတို႔ေလးေတြရဲ႕ေပြ႔ဖက္က်ီစားမႈေတြ 
ကိုႀကီးခႏၶာမွာ အျမစ္စြဲေနတယ္ 
 
မင္းတို႔ေလးေတြကိုလြမ္းတဲ့စိတ္နဲ႔အရူးမီး၀ိုင္း
ကိုႀကီးအျဖစ္ 
အဲဒီအခ်စ္ကို ဘယ္လိုေန႔စြဲမ်ဳိးမွာမွ 
ကိုႀကီး စာမ်က္ႏွာေက်ာ္ၿပီးမေရးႏိုင္ဘူး 
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ကိုႀကီးကေတာ့ 
ကိုႀကီးသစၥာ၊ကိုႀကီးဓားနဲ႔ထုဆစ္တဲ့အႏုပည
ာဟာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံလြင္ခက္ကို  
ကိုက္ခ်ီပ်ံသန္းလာမယ့္ခ်ဳိးျဖဴငွက္လို႔ 
ရိုးရိုးသားသား ယံုၾကည္ေနတုန္းပဲ 
 
ကိုႀကီးတို႔ဆံပင္ေတြ ပိုၿပီး 
ရွည္လ်ားရႈပ္ပြလာသလို 
ကိုႀကီးတို႔ရဲ႕လမ္းေတြက ပိုၿပီး 
က်ယ္ျပန္႔ေကာက္ေကြလာ 
မိသားစုတစ္ခုလံုးနဲ႔ ေ၀းကြာ 
ဒုကၡနဲ႔ နီးနီးလာ 
တကယ္ကိုရင္နာစရာအေကာင္းဆံုးအမွန္
တရားနဲ႔ 
တို႔တစ္ေတြ ေ၀းကြာခဲ့ရ 
ကိုႀကီးတို႔ဘ၀ေတြ ေခါင္လြန္းလွရဲ႕ 
 
                                  ( ၇ ) 
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အေဖနဲ႔အေမ့မွာေျပာျပစရာ အတိတ္ေတြနဲ႔ . 
. . 
ကၽြန္ေတာ့္မွာေျပာျပစရာ 
အတိတ္တစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္တစ္ခု . 
. . 
ညီေလးညီမေလးေတြမွာၾကယ္္ျပာေရာင္အန
ာဂတ္ကိုယ္စီနဲ႔ . . . 
 
 
 
 
ျပန္ဆံုၾကတဲ့အခါ 
ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္က 
ကဗ်ာအျဖစ္ထုသားေပသားက်ေန 
အဲဒီေတာ့ညီေလးညီမေလးေတြက 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ရြတ္ဆိုၾကမယ္ 
ဖတ္ၾကမယ္ 
 
ပံုျပင္ေတြေျပာရမယ့္အရြယ္မဟုတ္ေတာ့လို႔ 
အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုေျပာရမယ္ 
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အိုင္တီေခတ္၊အင္တာနက္ေခတ္၊ဂလုိဘယ္
လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ 
ရင္ေငြ႕လံႈတမ္းကစားမယ္ 
 
တရားဓမၼဆိုတာအိမ္မွာ 
အလွေမြးထားတဲ့ေၾကာင္ေလးတစ္ေကာင္ 
ပြတ္သပ္ၾကမယ္၊ယုယၾကမယ္ 
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးေတြလုပ္ၾကမယ္ 
ဘုရားသြားမယ့္ဥပုသ္ေစာင့္မယ့္မိဘေတြကို  
တစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္ 
ေဖးမတြဲကူလိုက္ပို႔မယ္ 
 
ကၽြန္ေတာ္က အေဖ့ရဲ႕ဥယ်ာဥ္ေလးထဲမွာ 
အေဖနဲ႔အတူ 
ကၽြန္ေတာ္က အေမ့ရဲ႕တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ 
ေစ်းဆိုင္ေလးမွာ အေမနဲ႔အတူ 
ညီေလး၊ညီမေလးေတြရဲ႕အိမ္ျပန္လမ္းကို  
ဖခင္တစ္ေယာက္လို 
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေငးေမာေနရမယ္ 
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ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေငးေမာလို႔ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေစာင့္ေမွ်ာ္လို႔ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ . . . 
 
ဘယ္ေတာ့ၿပီးဆံုးမယ္မသိတဲ့အရံႈးေတြနဲ႔ 
ငါတို႔မိသားစုဟာ 
စကားလက္ဆံုထမင္း၀ိုင္းေလးဆီ 
စိတ္ကူးေတြ သံသရာတစ္ဆံုး 
ဆြဲဆြဲငင္ငင္အူေနတယ္ 
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